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.ڪریوجیسیتائین تون ان کي وڪرو نٿا جیئن 



!  فرعون ناراض ٿي ویو
کیس موسٰي جي ُخدا 

ي حڪم ڏنو ھو تھ بنمعرفت 
اسرائیل جي مصري غالمن 

کي مصر کان ٻاھر وڃڻ 
.ھن انڪار ڪیو. ڏیو



کان وڌیڪ محنتانھن "
ي فرعون پنھنج"ڪرایو

غالمن جي آقا کي حڪم
ھاڻي حاالت بني . ڏنو

اسرائیلن الِء اڃا بھ 
.وڍھڪ خراب ٿي ویا



پر . یناسان اھو وڌیڪ نھ ڏینداس. بُھھ پاڻ گڏ ڪریوپنھنجو "
.اھي فرعون جا نوان حڪم ھئا".ایتریون ئي سرون ٺاھیو



ڪم وٺیندڙ سردارن غالمن
کي ڪوڙا ھنیا ڇاڪاڻ تھ

انھن وٽ وقت نھ ھو تھ ھو 
في بُھھ گڏ ڪن ۽ اڃا بھ ڪا

.ٺاھیڻیون آھنسرون 



ماڻھن موٰسى ۽ ھارون 
و تي پنھنجي مصیبتن ج

موسٰي کي. لڳایوالزام 
اي ". جاِء مليدعا الِء 
ھن رڙ ڪئي، "ُخداوند،

قوم کي تو پنھنجي "
".نھ بچایو آھيبھ ڪڏھین 

آھیان، ُخداوند مان "
مان توکي ھتان ۽ 

ُخدا " ڇڏیندس،ڪڍي 
.ڏنوجواب 



۽ موسيٰ ُخدا پوِء 
ھارون کي واپس 

فرعون ڏانھن 
جڏھن . موڪلیو

طاقتور حڪمران 
ان جي ٻانھن کُخدا 
کان ڪا ُخدا 

گھري تھ نشاني 
ھارون جي لٺ 

ھڪ ٿلھي نانگ 
.تبدیل ٿي وئي۾ 



".رڙ ڪري چیوفرعون "
.سڏیومنھنجي جادوگرن کي 

جڏھن مصري جادوگر 
یون پنھنجون لٺیون اڇالئي ڇڏ
تھ ھر ھڪ لٺ بھ نانگ 

پر ھارون جي لٺ. بڻجي وئي
ڏھن ت. ٻین کي گڙڪائي ویئي

بھ، فرعون ماڻھن کي وڃڻ 
ڏیڻ کان 
انڪار 

.  ڪیو



ان ٻئي ڏینھن صبح جو، موسٰي ۽ ھارون دریاھھ تي فرعون س
دیل پاڻي کي رت ۾ تب۽ ،جڏھن ھارون پنھنجي لٺ ڪڍي. ملیا

نھماڻھو ۽ !مڇي مري وئي. ڪیو
پیئي
.سگھیا



ي ھو بني اسرائیل ک. پر فرعون سندس دل سخت ڪري ڇڏي
.مصر ڇڏڻ نھ ڏیندو



ٻیھر، موسي فرعون
جيُخدا کي چیو تھ 

.  ماڻھن کي وڃڻ ڏیو
فرعون وري انڪار 

ھڪ ٻيُخدا . ڪیو
سڄو . آفت موڪلي

مصر ڏیڏرن سان 
ھر گھر، . ڀریل ھو

ھر ڪمرو، ایتري 
قدر جو ڀاڄیون 

ٺاھندڙ ٿان بھ ڏیڏر 
.ڀریل ھئاسان 



الِء دعا منھنجي "
ن ڏیڏرُخدا ڪریو تھ 
فرعون"،کي ھٽائي

۽ مان . "عرض ڪیو
توھان جي ماڻھن کي 

پر، ." وڃڻ ڏیندس
جڏھن ڏیڏر ھلیا ویا،
و فرعون پنھنجو اراد

ھو . تبدیل ڪیو
غالمن کي آزاد نھ 

.ڪندو ھو



ڏیو ویندو پوِء لکین ننڍڙا ڪیڙا موڪلیا، جن کي ُجوئون سُخدا 
مان خارش ٿیندي چڪن ھر ماڻھوَء ۽ حیوان کي ھن جي . ھو

.جي آڏو نھ مڃیندو ھوُخدا ھئي، پر فرعون 



اڳتي 
ھلي ُخدا 
مکیون 

، موڪالیون
مصرین جيُخدا . جا میڙانھن 

کي مارڻ الِء بیماريجانورن 
دردناڪ ڦرڙا ُخدا . موڪلي
و ماڻھن کي تمام گھڻ. موڪلیا
فرعوناڃان تائین . ٿیوڏک 

.جي مخالفت ڪئيُخدا 



ِء، ڦرڙن جي وبا کان پو
مڪڙن جا لشڪرُخدا 

مڪڙن زمین. موڪلیا
ي جي ھر سائي ٻوٽي ک

.کائي ڇڏیو



جي ٽن ڏینھنُخدا پوِء 
مڪمل اونداھيَء کي 

پر ضدي . موڪلیو
ل فرعون بني اسرائی
.کي آزاد نھ ڪیو



ھڪ ٻي وبا مان "
ُخدا "موڪلیندس،
اڌ . "خبردار ڪیو

رات جي مھل ۾، سڀ 
پھریتا ڄاول انسان ۽

."  جانور مري ویندا
کي بني اسرائیلنُخدا 

ٻڌایو تھ انھن جي 
پھریتا ڄاول بچي 

ویندي جیڪڏھن اھي 
انھن جي دروازي تي 

.ڻگھیٽي جو رت لگائ



اڌ رات جو، مصر ۾ ھڪ وڏو 
.  موت اچي ویو ھو. گوڙ ٿیو

گھر ۾ گھٽ ۾ گھٽ ھڪ ھر 
.چڪو ھوماڻھو مري 



فرعون موسٰي کي "،وڃٻاھر "
ُخداوند وڃو وڃو، . "عرض ڪیو

ا ُخدجلدي، ُ." جي عبادت ڪریو
جا ماڻھو مصر جي سرحد کان 

.نڪري ویاٻاھر 



رات موسٰي کي عید فصح جي ُخدا 
یاد ڪرڻ الِء چیو ڇاڪاڻ تھ ُخدا جو فرشتو 

بني اسرائیلن جي گھرن جي مٿان گذریو ھو ۽ 
.فرعون ۽ سندس ماڻھن کي ماریو ھو



ُخدا سالن کان پوء، 430مصر ۾ 
ُخدا . قوم ھاڻي آزاد ٿي ُچڪیا ھئاجي 
کي ڏینھن ۾ ڪڪر جي ٿنڀي ۾، ۽ رات انھن 

.جي ٿنڀي جي ذریعي رھیوجو باھھ 



پر فرعون بني اسرائیلن
۽ .ختم نھ ڪري سگھیوسان 

کي وساري ُخدا ٻیھر، ھن 
ٻیھر، ھن پنھنجي . ڇڏیو
نجي پنھ. کي تبدیل ڪیوذھن 

فوج گڏ ڪري، غالمن جي 
ھن جلد ئي، ھن ان. پٺیان لڳو

کي پٿرن ۽ سمنڊ جي وچ 
.وڃین ورتوون ۾ 



تي موسٰي اڳ. موسٰي چیو"،تو الِء وڙھندوُخداوند "
.وڌیو پاڻيَء جي ڪناري ڏانھن، ۽ ھٿ وڌایو



.  وڏو معجزو ٿیو
پاڻي ذریعي ھڪُخدا 

یلي اسرائ.رستو کولیو
سالمتيءَ ماڻھو 

.سان پار ٿي ویا



ھاڻي ". پوِء فرعون جي لشڪر ڳاڙھي سمنڊ ۾ ٽپو ڏنو
پاڻي بند ا ُخدپر . سپاھین سوچیو"،انھن کي پڪڙینداسیناسان 

فرعونھاڻي . مصر جي طاقتور فوج ٻڏي وئي. ڪیو
ُخداڄاڻي ٿو تھ بني اسرائیل جو 

.آھيُخداوند تي سڀني 
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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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