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جڈاں تک تساں ایں کُوں ویچ دے نئیں۔



یِا مصر دا وزیر یوسف فوت تھی گ
تے مصر دے ساری عوام اوندے 

ے دے گھر تعزیت کیتخاندان 
ا۔ تے انہاں دا ڈکھ ونڈایگئی 

نے اوندے خاندان ُکوںخدا 

توں بچاون قحط 
عبرانیکیتے 

ُکوں یوسف 
۔ کیتااستعمال 



ا ہک عقلمند تے ہردلعزیزرہنماوه 
ہن اوه مر گیا ھاء۔ موسٰی پر ھاء 

نظر چاروں پاسے نے اپنڑی 
ہووئے کہ کُوئیدوڑاندے 

رہیا۔ ُکوں ڈیکھ تے نیئںاوں 

نے غالماں دے اوں 
سردار ظالم 
حملہ کر تے 
اُوں کے 
ل ُکوں قتمصری 
ی تے جلدکرڈتّا 
اُوں کُوں نال 
ڈتّا۔دفنا 



برانی، تریہہ سو سال دا لمبا عرصہ تھی ِگیا ھاء۔یوسف دے لوگ ع
مصر اچ بہوں وڈی تے طاقتور نسل بن گئے ھاء۔ نواں فرعون

ھی عبرانیوں توں خوف زده ھاءکہ اوه کتھائیں اوندے خالف نہ ت
ا ِگدا۔۔ ایں کیتے اُوں نے انہاں ساریاں ُکوں غالم بنونجن



ے فرعون نےعبرانیاں دے نال بہوں ظالمانہ رویہ رکھیا۔ اوس ن
تے انہاں ُکوں وڈے وڈے شہر تعمیر کرن کیتے مزدوری کرن

وئی کیتا۔ پر فرعون دی سختی دا انہاں تے کمجبورچاء 
۔بلکہ اوه تعداد اچ زیاده ودھ دے گئےتھیاء نہ اثر 



ء کہ ہک ڈھیں، فرعون ولوں ہک بہوں تکلیف ده حکم جاری تھیا
یل اچ سارے نویں پیدا تھیون والے عبرانی دے چھوئر دریائے ن

ھٹ کرن َسٹ ڈتّے ونجن۔ شیطان فرعون نے عبرانیاں دی تعداد گ
کروا دا پکا ارادا کیتا تے انہاں دے نکے نکے معصوم بال قتل

۔ ڈتّے



اپنے اساں کیا کر سکدے ھاء سے؟ اتھاں ہک ڻّبر ھاء انہاں نے
وں پوتر ُکوں مصریاں دے ہتھ ڈیون دی بجائے اپنے بچے کُ 

ں ہک دریائے نیل اچ چھڈن دا فیصلہ کیتا ھاء کہ ایں بال ُکو
ہ اے بچہ محفوظ ڻوکری اچ بند کر کے دریا بُّرد کر ڈیسوں تاک

پانی اچ بُدن توں محفوظ ره سکے۔ 



وکری دریا اچ ہک قیمتی جان گھن کے ہک نکی جئی کشتی نما ڻ
ایں کنارے کنارے سرکنڈیاں دے درمیان ڻھل گئی۔ 

بال دے نال کیا تھیا ہوسی؟۔ چھوڻے 



کری ہک فاصلے تے کھڑ کے اوں بچے دی بھین نے قیمتی ڻو
سرکنڈیاں دے کول ہولے ہولے ویندے ڈڻھا۔ُکوں ک



ے تے دھاون کیتاچانک فرعوت دی دھی تے اوندی نوکرانیاں دریا 
آیاں۔ اتھاں کوئی طریقہ نہ ھاء کہ اوه ڻوکری 

دی نظر توں بچ ونجے۔ اے وی تھی انہاں 
کہ اوه ڻوکری ُکوں ڈیکھے بغیر سکدے 

لنگھ ونجن۔اتھوں 



ڈیکھو ہک ڻوکری، اتھاں ! او"
سرکنڈیاں اچ ودی اے، میں حیران

ھی تھئی گئی کہ ایندے اندر کیا ت
۔ فرعون دی دھی نے اپنی"سکدے

ڻوکری نوکرانیاں ُکوں آکھے کہ ایں
باہر کڈھو۔ جڈن اوں نےُکوں 

دے ُکوں کھوال تے اونڻوکری 
ء ہک نکا بال روندا پیااچ 
۔ اے عبرانی بال اے ھا

آکھن لگی۔شہزادی 



ہزای ش" ھائے، وچاره نکا جیاغریب بال،توں تاں بہوں سوہنا ایں۔"
وں ممکن اے کہ فرعون دی دھی اُ "اُوں کوں پیار کرن کھڑ گئی۔ 

بال دے نال الڈ کرن کھڑگئی جیوں ماں پیئو نکے بال نال 
ہن۔ کریندے 



۔ اوه اے هللا سائیں نے اوں بال دی بھین ُکوں بہوں حکمت ڈتی ھاء
کھا کیا سب کجھ ڈیکھ کے فوراً فرعون دی دھی کول گئی تے آ 

کھ میں کوئی عبرانی عورت کُون لبھاں جیہڑی ایں بال دی دی
کر سکے؟ شہزادی نے جواب ڈّتٓ ھاں اےبھال 

اے ونج تے کوئی عورت لبھڻھیک 
۔ کیا تساں اے سوچیندے او کہ گھن
چھوئیر اپنے نال کیہڑی عورت اوه 

آسی؟گھن 



ن دا شائد اوه ماں ُکوں تفصیل نال ڈس! جلدی چل میڈے نال ! ماں
ویال نہ ھاء۔ ڈوہویں بھج کےواپس دریا ول چلی ویندیاں ہن۔



فرعون دی دھی اوں بال ُکوں ڻوکری اچوں کڈھیا تے دائی دے
ے پال۔ میں حوالے کرکے بولی کہ توں ایں بال ُکوں اپنا کھیر پال ت

ن ایندے بدلے اچ پیسے ڈیساں۔ ہتیکوں 
ُکوں موسٰی پکارا ایں 

جیندا مصری ونجے 
اچ مطلب اے زبان 

پانی اچوں "ہے 
۔"کڈھیا ہویا



ر َول ایویں ای موسٰی اپنے ماں پیئو دے گھ
کاں نال آیا۔ تے ماں پیئو اوں ُکوں عبرانی لو
فرعون پیار کرن دی تعلیم ڈتّی۔ بہوں چھیتی

ا دی دھی دے نال موسٰی راہون لگ گیِا۔ خد
موسٰی دی زندگی نے 

اوه اوندے بچائی 
مستقبل دا کیتے 

ہک بہوں 
۔ ھاءبنایا وڈامنصوبہ 



شہزادهدریا وچوں نکال ہک 

خدا دے کالم دی کہانی بائبل مقدس ہَے

جیہڑی ملدی اے

2خروج 

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