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جڈاں تک تساں ایں کُوں ویچ دے نئیں۔



ر خدا نے جہڑے ویلے اسرائیلیاں ُکوں مص
دی توں بچا ِگدا ول موسٰی نے هللا سائیں

تی۔ اُوں پرستش کرنا اپنے قوم دی رہنمائی کی
ند میں خداو" نے ستائش دا ہک گیت لکھیا۔ 

الل کیتے گاساں کیوں جو اوس نے اپنے ج
وسٰی ۔ م"نال ساکوں فتح یابی نصیب فرمائی

نے انہاں ساریاں عظیم کماں دی جیہڑے هللا
گایا۔ نے اسرائیل کیتے ، گیتسایں 



وں تریہہ ڈھیں بعد پیاسے لوکاں کُ 
بیابان اچ ہک پانی دا چشمہ مال پر 

پانی کوڑا ھاء جیکوں اوه پی نہ 
سکے۔ دعا کرن دی بجائے لوک 

شکوے کرن کھڑے گئے۔ 

هللا بہوں مہربان ھاء اُوں نے پر 
ا۔ ُکوں پیون دے قابل بنا ڈتّ پانی 



ئے۔ لوک ہر شے کیتے بُڑ بُڑ کریندے ره گ
ں کدی آکھن اساں مصر اچ کھاون کیتے بہو

ھاء، اساں اتھاں جنگل اچ بھکے مرویسوں ۔



یں اگلی سوئیل نال هللا سائ
نے من کھاون کیتے انہاں
ئی ُکوں مہیا کیتا۔ اے ایہو ج

روڻی ھاء جیہڑی چکھن اچ 
شہد دی کار ھاء۔ ہر سوئیل

ُکون جمع کرن کیتےمن 
وده رہدا ھاء ۔ تے زمین 

اپنےنے اویں هللا سائیں 
لوکاں ُکوں کھاون کیتے

کیتا۔ مہیا 



یداھاء۔ انہاں ُکوں ہر روز خوراک کیتے خدا تے یقین تھیونا چاہ
لے ایں پرهللا سائیں دے آکھن دے باوجودکہ رات تھیون توں پہ

خوراک ُکوں کھا گھنو۔ اے خوراک جمع کریسو تے اے گل
ویسی۔ پر لوکاں نے ول ای من جمع کیتا۔



ه باقی من بالکل ایویں ای تھیاءاگلی سویر سبت دے ڈھیں توں عالو
ا ڈھیں اچ کیڻرے پے گئے ہن تے اوه خراب تھی گیِا ھاء۔ سبت د

آرام کرن واسطے ھاء تے لوکاں نے گزرے کل دا کن کھادا۔ 



ابان خدا نے اسرائیلیاں دی بی
اچ وی دیکھ بھال کیتی 

ی ھاء۔اوس نے انہاں ُکوں پان
تے خوراک مہیا کیتی تے

انہاں ُکوں دشمناں 
وی بچایا۔ توں 



سن کے خدا نے اسرائیلیاں ُکوں آکھا کہ ، اگرتساں میڈی آواز
اں نے تابعدری کریسو تے تساں میڈے خاص لوک تھیسو۔ لوک
وں۔ جڈن موسٰی ُکوں آکھا کہ جو کجھ خدا آدھا ھئیےاساں کریس
اں نے موٰسی خدا نال مالقات کرن کیتے پہاڑ تے کیا تے لوک

کیتادے پہاڑ دے تلے اوندا انتظار سینا 



موسٰی پہاڑ تے 
چالیہہ ڈھیں تک 

رہیا۔ اتھاں هللا 
وں سائیں نے اوں کُ 

ں ڈوه پتھر دیاں سال
ڈتّیاں جیہندے 

ے اُتےدس حکم لکھ
یں کھڑےہن۔ هللا سائ
نےموسٰی ُکوں 

فرمایا کہ میں اے 
چاہنداھاء کہ میڈے 
لوک ایندے مطابق

گزارن۔زندگی 



۔ تساں میڈے سامنے1
ڈوجے خدا دیکئیں 

۔پرستش نہ کرنا

۔ نہ اپنڑے کیتے 2
کوئی تراشی ہوئی
مورت بنانا نہ اُوں

ُکوں سجده کرنا۔    

خدا دا ناں بے فائده ۔ 3
نہ گھنسو۔ 

کوںسبت دے ڈھیں ۔ 4
پاک رکھنا 

اپنڑے ماں پیئو دی۔ 5
عزت کرنا۔ 



کریںتیئں خون نہ ۔  6

زناه نہ کریں۔۔تیئں -7

۔ تیئں چوری نہ کریں۔ 8

ی تیئں کُوڑی گواہ۔ 9
۔ڈیویںنہ 

۔ تیئں کسی شئے10
نہ کریں۔دا اللچ 



ے جڈن موسٰی سینا دے پہاڑ ت
خدا دے نال ھاء تے پچھوں 
ک اسرائیلیاں نے ہک خوف نا
وں قدم چاتا۔ انہاں نے ہارون کُ 

حکم ڈتّا ہک سونے دا وچھا 
دا بنایا ونجے اتے انہاں نے خ
دی بجائے ایں وچھے دی 

وں هللا پرستش کیتی۔ ایں گال ت
تے سائیں بہوں ناراض تھیاء ا

موسٰی وی۔ 



کاں جیہڑے ویلے موسٰی نے لو
ُکوں اوں وچھیرے دے سامنے

ے جھومر پیندے ڈڻھا تے اوں ن
ے اوه تختیاں زمین تے سٹ ک

ٰی توڑ گھتیاں۔ غصے نال موس
ڑ نے اوه سونے دا بُت وی تو
ڈتا تے نالے انہاں شرارتی 

لوکاں کوں وی مار ڈّتٓ 
جیہڑے اُوں بت دی پرستش

کریندے ہن۔



اں خدا نے انہاں ڈو پتھر دیاں تختی
وں دا متبادل ڈتّٓا۔ خدا نے موسٰی کُ 

ڈا ہک خیمہ بناون دا حکم ڈتّا۔ ہک و
سارا خیمہ جیہندے چاروں پاسے 

باڑ ال ڈتی جتھاں خدا انہاں دے نال
راه سی۔ اوه اتھاں خدا دی عبادت 

کردے ہن تے خدا انہاں دے نال بدل
چھاں تے اگ دی روشنی دی 

کےراہندا ھاء۔ بن 



ُکوں جڈن اوه کنعان دے نیڻرے پہنچے تے موسٰی نے باره لوکاں
ده هللا جاسوس بنا کےاُوں جاءکّوں ڈیکھن کیتے گھال جیہنده وع

ق ہن سائیں نے انہاں نال کیتا ھاء۔اوه باره جاسوس ایں جاء نال متف
ء کیوں جو اه خوبصورت عالقہ ھاء۔ پرانہاں اچوں ڈوه لوگ جوشوا

ال کیلب، دا اکھان ھا کہ اساں ایں جاء ُکوں خدا دی مدد نتے 
کریسوں۔فتح 



جاسوس اُوں جاء دے 10ڈوجے 
دھی دیوتاں تے اوندی مضبوط کن
اے توں خوفزده تھیء گئے۔ اساں

اوه فتح نئیں کرسکدےجاء 
۔ تھی گئےغمگین 

ل انہاں کماں کُوں بھُ اوه 
جیہڑے خدا نے انہاںگئے 
مصر دی غالمی توںُکوں 

ویلے کیتیاں ہن۔کڈھن 



لوکاں دی پیروی کیتی۔ اوه انہاں دے نال رل 10لوکاں نے انہاں 
ُوں قتل کے مصر بھجن دی کوشش کیتی تے نال انہاں نے موسٰی ک

دی هللا سائیں نے موسٰی دی زندگی بچا گِ ۔کرن دی وی کوشش کیتی
ُرلدے ول انہاں لوکاں ُکوں ڈساء کہ تساں چالیہہ سال تک بیابان اچ

چ اسرزمین راہسو۔ صرف کیلب، یوشواء اتے انہاں دے بال اُوں 
ُکوں جنہاں تھیسن، داخل 
حقیر سمجھا۔ تساں 



سالچالیہہ 

خدا دے کالم دی کہانی بائبل مقدس ہَے

جیہڑی ملدی اے

41تا گنتی 15خروج ۔ 

“۔او کالم جہیڑا انسانی جسم اچ نور پیدا کردیندے اے”
(119:130)زبور



اختتام

12 60



،بائبل مقدس دی کہانی اساکوں حیرت انگیزخدا دے بارے ڈسیندے
۔اساکوں پیدا کیتا اتے او ایہہ وی چاہنده ہے کہ اساں اوں کوں جانوںجیئں 

دا خدا اے وی جاندا اے کہ اساں بہوں برے کم کیتے ہن۔گناه دی سزا موت ہیے، پرخ
یح کُوں ایں ساکوں بہوں پیار کریندے اتے اوس نے اساڈے کیتے اپنے پوتر یسوع مس

ول ۔وےدنیا دے وچ گھلیا تاکہ او ساڈے کیتے اپنی جان دے کے اساڈے گناه بخش ڈی
دے او یسوع زندگی ول مڑا اتے اسمان تے چال گیا۔اگر تساں یسوع تے ایمان رکھین

ول او ۔سیاتے ایہہ چاہندے اوکہ او تہاکوں گناہواں توں رہائی بخشے تے او یقیناً کری
۔آئے گا اتے تہاڈے دل اچ قیام کریسی اتے تساں اوندے نال سدا راہسو

۔جئے تساں ایں سچائی تے کامل یقین رکھیندے او تے ول خدا کُوں اے آکھو

یڈھے پیارے یسوع، میڈھا اے یقین پکا ہے کہ تو ای خدا ایناتے تو انسان بن کے م
ڈی گناہاں دی خاطراپنی جان ڈتی اتے ہن تو میڈے اندر زنده ایں۔مہربان تھی تے می

اتےزندگی اچ آ اتے میڈے گناه بخش تاں جو میں نویں زندگی حاصل کرسکاں 
ہک ڈھیں میں سدا لئی تیدے کیتے جیواں۔ میڈھی مدد فرما کہ ہک 

آمین۔وانگوں میں تیڈے کیتے زنده راہواں۔بال 

)16:3یوحنا(! بائبل مقدس دا مطالعہ کرواتے خدا نال روزانہ گفتگو کرو
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