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جڈاں تک تساں ایں کُوں ویچ دے نئیں۔



یوسف دے مالک فوطیفار نے اُوں
ے۔ ُکوں غلطی نال جیل اچ سڻی رکھ
یوسف جیل اچ وی تعبیداراتے ہر

کیں دا مددگار رہیا۔ 



ہ دا نگہبان یوسف تے بھروسجیل 
کریندا ھاء کہ اوه قید خانے اچ ره 
کے اپنی تے ڈوجھیاں دی زندگی 

یئں ُکوں بہتر بنائے۔ قید خانہ ہر ک
وں جو کیتے ہک بہتر جاء بن گئی کی

اُوندے نال ھاء۔خدا 



بادشاه دا نان ئی تے اوندا خانسامہ وی
اچ ای ہن۔ ہک ڈھیں یوسف نے جیل 
ُکوں پچھا کہ ڈوھویں کیوںانہاں 
او۔ اداس 



ہانی َول انہاں یوسف ُکوں اپنڑی کتے 
دی کہ کیئں نے ساڈے خواباںسنائی 
صرف خدا "۔نہ ڈسا سکاھاءتعبیر 

ں اپنا میکو"یوسف نے آکھا " کرسکدے
"خواب ڈساؤچاء



ے یوسف نے خانسامنے ُکوں آکھا کہ تیڈے خواب دا مطلب ا
یسی۔ ھئے کہ تریہہ ڈھیں دے دوران فرعون تیڈے تے مہربان تھ

ہ اوه تیئں میکوں یاد رکھیں تے فرعون ُکوں راضی کریں ک
رہا کر ڈیؤے۔ میکوں 

بائی دے خواب دا نان 
بہوں بھیڑا ھاء مطلب 

یوسف نے آکھا کہ توں ۔
ڈھیں اچ مر ویسیں۔ تریہہ 
یادرکھائے خواب تے 

تھیسن۔سچ 



ِا ۔ گھر ونج کے یوسف ُکوں بُھل گیخانسامہ 
ڈھیں فرعون پریشانی دے عالم اچ خواب ہک 
جاگا تے چیِک مار کے توں 
میں ہک بہوں " آکھا

خواب ڈڻھا اے۔ بھیڑا 

سارے نجومی میکوں میڈے 
مطلب نیئں ڈساء سکے۔ َول اوں ایندا 

ُکوں یوسف دے بارے یاد خانسامے 
تے اُوں نے بادشاه ُکوں ساری آیا 

سنائی۔ کہانی 



نے فوراً یوسف ُکوں سڈوایا۔ یوسف نے فرعون 
ہ ُکوں اوندے خواب دی تعبیر ڈسیندے آکھا کبادشاه 

ے خواب هللا سائیں ولوں ہک پیغام ھئے۔ کہ مصر دے اگلتیڈا 
ھیسن۔ َست سال خوشحالی دے تھیسن تے ول َست سال قحط دےت



ڈتّا یوسف نے فرعون ُکوں مشوره
کہ خوشحالی دے َست ساالں دے

دا دوران خوراک ُکوں سنبھال گِ 
ک ونجے نیئں تے تیڈے لوک بھ

قحط نال مر ویسن۔تے 
نے آکھا خدا فرعون 

نال ھئے تیڈے 
میڈے بعد توں 
۔ دا حاکم بنسیںمصر 



عد قحط خوشحالی دے َست سال شروع تِھی گئے تےایندے توں ب
ء تے دے َست سال دا ویال شروع تھی گیا۔ مصردے عالوه کیئں جا

خوراک دا ہک وی دانا نہ ھاء۔ کیوں جو انہاں نے اپنے کیتے 
کھتے بھرے تھئے ہن۔ یوسف دے شہر اچ یعقوب 

خاندان وی بھک تے قحط سالی دا شکار تھیاء۔ دا 



قوب نے سارے ملکاں توں لوک اناج گھنن کیتے مصرآئے۔ تے یع
مصر پوتراں ُکوں آکھا کہ تساں ای ونجو تےاپنے 

تےاناج خرید گھنو نیئں توں 
۔بھک مر ویسوںاساں 



اوندے بیڻے مصر اچ اناجول 
۔ گھنن کیتے روانہ تھئیے



یعقوب دے پوتراں نے مصر دے حاکم دے اگےسر 
نیں جھکا کے سجده کیتا۔ انہاں نے اپنڑے بھرا ُکوں
ں اپنے پچھانا پر یوسف انہاں ُکوں جاندا ھاء۔ یوسف ُکو

نکے ہون ویلے دے خواب آندے ہن۔ هللا سائیں نے
ایوسف ُکوں اپنے بھراواں اچوں سرفراز چاء کیت



ال یوسف بہوں عقلمند ھاء اُوں نے انہاں دے ن
ال تے بہوں بُرے طریقے نال کیتی تے ایں گ

د بھرا شمعون ُکوں قیاپنڑے 
ڈتّا۔ اچ َسٹ 



نے حکم ڈتّا تساں خوراک گھن ونجو تےاوں 
ال گھن گھرَول ونجو تے اپنڑے نکے بھرا ُکوں ن

ی آؤ تاکہ میکوں یقین تھکے 
و۔ تساں جاسوس نئیں اونجے کہ 



اُوندے بھراؤاں نے سوچیا کہ
تھی سکدے کہ هللا سائیں نے
اپنے نکے بھرا یوسف ُکوں

ویچن دی سزاڈیندا پیئے۔ 



ن یعقوب تے اوندے پوتر بہوں پریشا
ے تھیئے انہاں آکھاکہ ساڈی رقم حاکم ن

واپس کر ڈتّی اےجہیڑی اساں گندم دی
خریداری کیتے گھن گئے ھاء۔ 



ے حاکم آکھا اے کہ تساں اپنڑے نکاتے 
بنیامین بھرا بنیامین ُکوں گھن کے آؤ۔ یقوب

ُکوں ونجن نہ ڈیندا ھاء پر کیا کریندا 
خوراک ختم تھی گئی ھاء۔ َول اوه اپنڑے

گئے۔بھرا بنیامین ُکوں گھن کے مصر چلے



اپنے جیہڑے ویلے یوسف نے بنیامین ُکوں ڈڻھا تے اوں نے
اُوندے "نوکراں ُکوں ہک وڈی دعوت دا انتظام کرن کیتے آکھا۔

ڻھیک کیا تہاڈا پیئو زنده تے"ڈوجے بھراواں ُکوں وی سڈ گدا۔ 
ندان ؟ شائد یوسف ایہہ سوچیندا ہوؤے کہ کیوں سارے خا"ھئے

ُکوں اکڻھا کیتا جا سکدا اَے؟ 



یوسف اے وی جاننا چاہنده ھاء کہ کیا 
ناه دیہ واقعی بہوں سال پہلے کیتے گئے گ

اوه پیشمانی اوندے بھراواں ُکوں ھاء تے
ے اُوں گناه تے پچھتائاپنے 

۔ دعوت توں بعد یوسف ہن
انہاں تے چوری دا الزام نے 
ڈّتا تے آکھےکہ میں ال 

ایندی سزا ڈیساں، تہاکوں 
الم بنیامین ُکوں اپنڑا غمیں 
کے رکھساں۔ بنا 



ھا کہ آقا نے بہوں ترلے کیتے تے آکیہوده 
ایندے بدلے توں میڈی جان کڈھ گھن۔ 

ف یوسف جاندا ھاء کہ یہوده جیس نے یوس
ویچن دا مشوره ڈتّٓ ُکوں 
ہن اوه مکمل طور تے ھاء 

تھی گیِا اے۔تبدیل 



ی ہن یوسف کولوں اپنے خاندان دی محبت لکائ
نیئں گئی، اُوں نے اتھاں بیڻھے سارے 

ُکوں باہربھیج ڈّتا مصریاں 
اوه رون بہہ گیا تے 
آکھن لگا کہ میں تے 

بھرا یوسف تہاڈا 
جیں ُکوں تساں ھاء 

اچ ویچ ڈتّا مصر 
۔ اوندے بھرا ھاء

تے خوفزده حیران 
کے اُوں تھی 

ره گئے۔ ڈیدھے 



لہ یوسف نے اپنڑے بھراوں دی حوص
ھا کہ کیتی تے آکافزائی 

هللا سائیں نے "
دا حاکم میکوں مصر 

ں جومیں ایتاں ڈّتٓ اے بنا 
دے دوران تہاڈی حیاتی قحط 
بچا سکاں۔ ونجو میڈےُکوں 
ُکوں سڈو، پیئو 

میں تہاڈا خیال 
۔ "رکھیساں



تے یوسف یعقوب 
مصر اچ دوباره ملے اتے 
سارا خاندان مل جل کے 
ر خوشحالی دی زندگی بس

لگ گئے۔ کرن 



بخشدےهللا سائیں یوسف غالم ُکوں عزت 

خدا دے کالم دی کہانی بائبل مقدس ہَے

جیہڑی ملدی اے

45-39پیدائش۔ 

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



اختتام



،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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