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جڈاں تک تساں ایں کُوں ویچ دے نئیں۔



! فرعون بہوں غصہ اچ ھاء 
کیوں جو خدا نے فرعون دی

معرفت اسرائیلی غالماں 
ُکوں آزاد کرن تے 

۔ مصراچوں کڈھن دا آکھا ھاء
ا۔ پر اُوں نے انکار کرڈتّ 



فرعون نےغالماں دے سر 
ں دار کوں حکم ڈتّا کہ انہا
مصریاں توں زیاده توں 
زیاده سخت محنت کراؤ۔ 

ی َول اسرائیلیاں دی زندگ
ل پہلے توں وی زیاده مشک

تھی گئے۔ 



ہاکوں فرعون دے سرداراں نے مصریاں ُکوں حکم ڈتّا کہ اساں ت
و۔ تساں ہن چنگی خوراک نہ ڈیسوں پر تساں اپنڑا کم زیاده کریس

پہلے توں زیاده ایڻاں بنیسو اے فرعون دا حکم ھئے۔ 



ے انہاں کولوں کم گھنن وال
ں ظاہم تھئی گئے تے انہا
اچوں کجھ غالماں ُکوں 
کوڑے وی مارے کیوں 
ڻاں جو انہاں کولوں زیاده اڻِ 

مڻیکیتے توڑی بناون 
ھاء۔نہ 



لوکاں نے موسٰی تے
ھارون ُکوں انہاں 

مصیبتاں دا ذمہ دار 
ے ڻھہرایا۔ َول موسٰی ن

دعا کرن کیتے ہم جاء
ر لبھی، تے موسٰی زو
ں نال آکھا ،اے خدا تئی
یا۔ لوکاں ُکوں نیں بچا

نے جواب ڈتّا، میںخدا 
خداوند ھاء اتے میں 

تہاکوں اتھوں ضرور 
کڈھیساں۔ 



َول خدا نے موسٰی تے
ھارون کو واپس فرعون
دے کول گھال۔ جڈن اوں
نے انہاں کولوں خدا دا 

نشان پچھا تو ھارون 
نے اپنڑی ڈانگ انہاں 
دے اگے چاءسڻی تے 

نانگ بن ڻرن اوه 
پئی۔لگ 



فرعون نے چیخ کے آکھا 
میڈھے جادوگراں ُکوں سڈو۔

جڈن مصری جادو گرداں نے 
یاں اپنی اپنی ڈانگاں اگے سڻ

تے انہاں دی ہر ڈانگ سپ بن
گئی، پرھارون دی ڈانگ نے 

دا۔ َول ساریاں سپاّں ُکوں کھا گِ 
ای فرون نے مصریاں ُکوں
ڈتّا۔ واپس بھیجن توں انکار کر



ے۔ اگلی سوئیل موسٰی تے ھارون سمندر تے فرعون نال ول مل
ں خدا جہیڑے ویلے ھارون نے اپنی ڈانگ پانی توں باہر کڈھی تا
اں نے سمندر تے سارے پانی کوں خون اچ بدل ڈتّا تے ساری

مر گیاں مچھلیاں 

دے تے اتھوں 
اوں وی لوک 
ُکوں پی پانی 

ہن۔نہ سکدے 



ے ناں پرفرعون نے ول ای پانے دل ُکوں نرم نہ کیتا ت
ای اوں نے مصریاں ُکوں چھوڑن دا اراده کیتا۔ 



ہک وار َول موسٰی نے فرعون 
وں ُکوں آکھا کہ خدا دے لوکاں کُ 

ونجن دے۔ پر فرعون 
َول انکار چاء نے 
۔ اوں ویلے هللا سائیں کیتا
ہک آفت گھلی۔ سارا نے 

مینڈکاں نال بھر مصر 
، ہر گھر، ہرکمرے گیاِ 

تک کہ کھاون اتھوں 
والے تھاواں اچ پیون 
مینڈک ای میڈک وی 
گئے۔ تھی 



ہ فرعون نے التجا کیتی ک
میڈے کیتے دعا چاء کرو 

کہ هللا سائیں انہاں 
مینڈکاں ُکوں ختم چاء 

کرے تے ول میں 
لوکاں ُکوں تہاڈے 

ڈیساں۔ پر ونجڑن 
ویلے مینڈک جیہڑے 

تھی گئے تے ول ختم 
فرعون دے اپنا دل سخت 

چاء کیتا تے انہاں ُکوں 
رہائی نہ ڈتّی۔



عنی َول هللا سائیں نے اتھاں بے شمار چھوڻے چھوڻے کیڑے ی
جوؤاں گھلیاں تے انہاں دے وڈھن دی وجہ نال ہر کیئں ُکوں 

وں یعنی ُکھرک پئے گئیپھر خدا نے اربوں چھوڻے چھوڻے کیڑ
جو ؤں کی آفت بھیجی ۔ 



شخص اور جانور ان کے کاڻنے کی وجہ سے ہر 
نا۔کھجانے لگا۔ لیکن فرعون خدا کے سامنے ہار نہ ما



اگلی ڈھیوار خدا نے مچھراں دے
جھنڈ دے جھنڈ مصر اچ بھیجے
تے هللا نے انہاں دے جانور وی

مارن دی آفت گھلّی، ول خدا 
نےاگلے ڈھیں مچھراں دے ڈھیر

اتے ول خدا نے بھیجے 
وں دے پّسواں کُ مصریاں 

ی۔ کیتے بیماری گھلّ مارن 



توں بعد پھوڑے دیاوندے 
ہ مصیبت آئی جہیندی وج

نال اتھوں دے لوکاں نے 
بہوں ڈکھ چاتا۔ 



خدا نے پھوڑیاں دی 
آفت دے بعد ڻڈیاں
دے غول بھیجے 

جنہاں نے زمین دا 
ا۔سارا سبزه کھا ِگد



َول خدا تریہہ ڈھیں 
مکمل اندھارا اوں 
زمین تے گھن آیا 

پراوه بہوں ڈھیٹ ھاء
ں اُوں نے اسرائیلیا
ا۔ُکوں آزاد نہ کیت



خدا نے انہاں ُکوں 
خبردارکیتا کہ میں ہک

ھی بہی آفت گھلیساں۔اد
رات ُکوں سارے انسان
تے پسوؤاں دے بال مر
ی ویسن۔ خدا نے اسرائیل

تساں لوکاں ُکوں آکھا کہ
اں اپنڻرے اپنڑےدروازی

دیاں چوکھڻاں تے بے
عیب بکرے دا خون دا 

ے نشان ال ڈیسو تاں تہاڈ
ه پلوڻھے بال محفوظ ر

ویسن۔ 



ادھی رات ُکوں مصر اچ بہوں 
کھڑ شور مچ گیِا۔ موت اتھاں آ کے

گئی ھاء جیہندی وجہ نال ہر گھر
اچوں کم ازکم ہک بنده مر گیا۔



ی فرعون نے موسٰی دی منت کیت
چاء کہ تساں اتھوں چلے ونجو 
اتے اپنڑی خدائی خدمت کرو۔ 

د بہوں چھیتی لوک مصر دی سرح
پار نکل گئے۔توں 



خدا نے موسٰی ُکوں آکھا کہ عیِد فسح دی 
ُکوں یاد رکھا ونجے کیوں جوخدانے رات 

سے کہا کہ عید فسح کی رات کو یاد رکھنا موسی 
پاس کا فرشتہ اسرائیلیوں کے گھروں کےکیونکہ خدا 

اور فرعون اور اس کے لوگوں کو مارا۔گیا گزر سے 



سال غالمی اچ 430اسرائیلی قوم نے 
توں بعد هللا سائیں نے انہاں ُکوں لنگھاون 

بخشی۔ خدا نے سوئیل ویلے بدل دے چھاں تے آزادی 
دے ویلے بھاء دی روشنی دے ذریعے انہاں دی رات 
کیتی۔ رہنمائی اچ راه 



اں پر فرعون نے اسرائیلی
دا پجھا نہ چھڈا۔ اوه َول 

ہک وار انہاں دے 
چھے چڑھا۔ اوه خدا ]پ

اوں ُکوں بھل َگیا ھاء تے
نے اپنڑی سوچو ُکوں 

تبدیل کر َگدا۔ 



وں نے اپنڑی فوج کُ اُوں 
وں پچھے گھال کہ انہاں کُ 
ن قیدی بنا کےواپس گھ

آؤ۔ فوج نے انہاں ُکوں
پّا۔ سمندر دے نیڻرے آن ن



۔ موسٰی موسٰی نے آکھا کہ خدا ساڈے کیتے لڑسی
ایا۔ سمندر دے کنارے تے گیا تے اپنڑا ہتھ ودھ



سمندر تے ہک بہوں 
وڈا معجزه تھیاء هللا 
ں سائیں نے پانی اچو

اسرائیلیکےرستہ بنا 
ت ُکوں بحفاظقوم 

ڈتّا۔لنگھا 



ہاں دا َول فرعون دی فوج بحیره قلزم اچ انہاں دے پچھے بھجی ان
چوں خیال ھاء کہ اساں انہاں ُکوں نپ گھنسوں۔ پر خدا نے پانی ا

فوج دا رستہ بند کرڈتآ تے مصر دی طاقتورلنگھن 
ی کہ اچ ڈُب گئی۔ ول فرعون ُکوں سمجھ آئپانی 

دا خدا بے شک خداونداں اسرائیل 
خدا ہیئے۔دا 



!خداحافظ فرعون

خدا دے کالم دی کہانی بائبل مقدس ہَے

جیہڑی ملدی اے

15 - 4 خروج

“۔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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