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.ڪریوجیسیتائین تون ان کي وڪرو نٿا جیئن 



ھڪ ڏینھن موسٰي ڏٺو تھ 
مصري ھڪ عبراني ھڪ 
. کي ماري رھیو آھيغالم 

تھ ۽ جیتوڻیڪ موسٰي تعلیم یاف
فرعون جي محالت ۾ پرورش 

ھئي، پر ھو ڪئي 
تائین ھڪ اڃا 

ھو ۽ عبراني 

غالم کیس 
.مدد ڪرڻي ھئيجي 



ھ ٿو موسٰي، چوڌاري نظر ڦیرائي ڏٺو تھ ڪو بھ کیس ن
وڙھندي . ڏسي، غالمن جي ظالم سردار تي حملو ڪیو

ي ۽ موٰسى جلد. ڪندي، موٰسي مصري کي قتل ڪیو
.کیس دفن ڪري ڇڏیو



. دا ھئاٻئي ڏینھن موسٰي ڏٺو تھ ٻھ عبراني ھڪ ٻئي سان وڙھن
ڇا "انھن مان ھڪ چیو، . ھن کین روڪڻ جي ڪوشش ڪئي

تون مون سان اھڙو سلوڪ ڪندینَء جھڙو مصري جنھن کي
ھن سڀني کي خبر ھئي تھ. ڊڄي ویوموسٰي "؟تو ماري ڇڏیو

موسٰي ۽ .فرعون کي بھ خبر ھئي. ڪالھھ ڇا ڪیو ھو
.  ڀڄڻو ھوکي 

جي ملڪمدیان ھو 
.ڏانھن ھلیو ویو



جڏھن موٰسي ھڪ کوھھ وٽ آرام تي ڪیو، مدیان جي 
ي ڪاھنء جیون ست ڌیئرون پنھنجي پيء جي رڍن کي پاڻ

.پیارڻ الء کوھھ تي حوض تي ڀریو



.  ڍنارن کین ھڪ طرف ڌڪڻ جي ڪوشش ڪئيٻین 
.پرموسٰي عورتن جي حفاظت ۽ مدد ڪئي



اوھین ایترو جلدي گھر ڪیئن آیون"
رعوایل، ڇوڪريَء جو پيُء !" آھیو
ڇوڪرینَء جڏھن . ڪري چیورڙ 
جو سبب ٻڌایو، تڏھن ھن ان 

".کي ھتي آڻیومڙس "تھ، چیو 
رعوایل سان گڏ موسٰي 
ھو، جنھن کي رھندو 

.  بھ سڏیو ویندو ھویترو 
۾، موٰسى رعوایل بعد 

سان جي وڏي ڌيء
.ڪئيشادي 



.  پوھیان مصر ۾، فرعون مري ویو
تائینجا ماڻھو، عبراني، اڃا ُخدا 

پنھنجياُھي ڪیئن . غالم ھئا
! ۾ رڙیون ڪري رھیا ھئاڏکن 

ُخداڪیئن انھن 
!الء دعا ڪئيجي مدد 
.سندن دعا ٻڌيُخدا 



دا خُ موٰسى کي خبر نھ ھئي، پر 
ھن کي استعمال ڪرڻ جو 

ارادو ڪیو تھ غالم عبرانین 
حضرت موسٰي . مدد ڪريجي 

کي مصر ڇڏي چالیھھ سال 
ھو رعوایل جي . گذري ویا ھئا

.  رڍن جو ڍنار ھو

ھن مصر ۾ پنھنجن ماڻھنپر 
.ضرور یاد ڪیو ھوندوکي 



ان ھڪ ڏینھن موسٰي ڏٺو تھ ڀرس
ر پ. ھڪ ٻوڙي کي باھھ لڳل ھئي

ي موسٰ . باھھ ٻوڙي کي نھ ساڙیو
.فیصلو ڪیوجو سبب ڄاڻن 



!"  موٰسي. "کیس ٻڙيَء مان سڏیوُخدا جیئن موسٰي ویجھو آیو، 
.  وچیُخدا "،ویجھو نھ وڃڏاڍو ". موسٰي چیو"،ھتي آھیانمان "
اڪ ُجوتا الھي ڇڏ، ڇو تھ جتي تون بیٺو آھین اھا پپنھنجا "

".زمین آھي



ن توکي فرعون ڏانھن موڪلیندس تھ توآٌء "
. ایوفرمُخدا "،منھنجي قوم کي مصر مان ڪڍین

.پر موسٰي وڃڻ کان ڊڄي ویو



.  یکاريموسٰي کي پنھنجي عظیم طاقت ڏُخدا پوِء 
موٰسي جي لٺ کي نانگ ھن 

.تبدیل ڪیو۾ 



یھر جڏھن موسٰي نانگ کي پُڇ کان کنیو تھ اھو ھڪ ڀیرو ٻ
.ھڪ ٻي نشاني ڏنيُخدا . لٺ بڻجي ویو



.  ھن حڪم ڏنو"،ھٿ پنھنجي ڇاتيء  تي رکپنھنجو "
ھن جو ھٿ ڪوڙھھ جي . ائین ڪیوموٰسى 

.اڇو ٿي ویومرض سان 



.  جڏھن ھن وري ائین ڪیو تھ ھن جو ھٿ ٺیڪ ٿي ویو



ائي چڱيَء طرح نٿو ڳالھمان ". موٰسى اڃا بھ اعتراض ڪیو
ي توھنجمان ". ناراض ٿي ویوُخدا . کي چیوُخدا ھن "،سگان

ڳالھائڻا ڀاُء ھارون کي استعمال ڪندس، اھي لفظ جیڪي توکي
.ھن چیو"،ھوندا توھان ھن کي ٻڌایو



امان موسٰي یترو ڏانھن موٽیو، پنھنجو س
.ٻڌو ۽ مصر ڏانھن روانو ٿیو



ي موسٰي جي ڀاُء ھارون کي جبلن ۾ موسٰي سان ملڻ جُخدا 
کي ُخدا جيموسٰي ھارون . ڪئيھدایت 

تھٻڌایو ڪجھھ منصوبي بابت سڀ 
کي مصرین کان آزادماڻھن عبراني 
، اھي خبرونگڏگڏو .وڃيڪیو 

.پھچایواڳواڻن تائین عبراني 
موٰسي عبرانيجڏھن 

کي نشانیونبزرگن 
ڄاڻياھي ، ڏیکاریون

جيانھن تھ ُخدا ویا 
،گڏجي. مدد ڪندو

.سجدو ڪن ٿااھي 



موسٰي ۽ ھارون بھادريَء سان فرعون وٽ
ڻ منھنجي قوم کي وڃ'چوي ٿو، ُخدا ". ویا
.انھن کیس ٻڌایو" ،'ڏیو



عون فر"،بني اسرائیل کي وڃڻ نھ ڏیندسمان "
.وڪندجي فرمانبرداري نھ ُخدا ھو . جواب ڏنو

ي کي پنھنجي عظیم طاقت کي فرعون جُخدا 
ذھن کي تبدیل 

الء ڪرڻ 
استعمال 
ڪرڻو 
.پوندو



ھڪ ڌنار شھزادو بڻجي ٿو

کان ھڪ ڪھاڻي ۾ لفظ، بائبل، ملیو آھيُخدا 
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".ٿوڏئيتنھنجي ڪالم جو مطالعوسوجھرو "
130: 119زبور 



ختم



جي باري ۾ اسان کي ُخدا ھيء ڪھاڻي اسان جي عجیب 
.ڄاڻوناسان آھي جھین اسانڪي پیدا ڪیو اھو چاھي ٿوتھ کیس سیکاریندي 

۽ ڄاڻي ٿو تھ اسان  تمام خراب ڪم ڪیا آھن جھین ڪي اھو گناھھ چئي رھیو آھيُخدا 
اسان سان تمام گھڻو پیار ڪندو آھي تنھن ڪري ھنُخدا گناھھ جو اجر موت آھي،پر 

نھجي کي موڪلیو تھ اسان جي گناھن جي سزا سھي ۽ پ) مسیحیسوع (پنھنجي واحد پٽ 
۽ آسمان مسیح مئلن مان جیئرو ٿیویسوع پوء کان جان کي صلیب تي قربان ڪري ان 

ناھن کان پھنجن گ۽ انھي تي ایمان آڻیوٿا یسوع مسیح ڏانھن ھلیو ویو جیڪڏھن توھان 
تھ ھو توھان کي معاف ڪندو اوھي توھان وٽ ایندا ۽ توھان . جي معافي طلب ڪریو

.رھنداجي اندر گڏ رھندا ۽ توھان ھمیشھ الء ساڻس زنده 

.کي ٻڌایوتھ ُخدا جیڪڏھن توھان ایمان آندو تھ اھا سچائ آھي 
ڻیو ۽ منھنجي ڪري انسان ب۽ آھیوُخدا مان ایمان آڻیان ٿو تھ توھان مسیح پیارا یسوع 

منھنجي زندگي ۾ اچو ۽ منھنجا . منھنجي گناھن الء مري ویو۽ ھاڻي تون جیئرو آھین
مان اڄ کان ئي نئین زندگي حاصل ڪري ھمیشھ ڪري گناھھ معاف فرمایو تنھن 

مون کي مدد ڏي تھ مان توھان جي فرمانبرداري رھان سان گڏ توھان 
.آمین. توھان جو پٽ، ڌيء ٿي سگھانڪري سگھان ٿو 

.ساڻ  ڳالھایوُخدا بائبل پڙھو ۽ ھر روز 
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