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.ڪریوجیسیتائین تون ان کي وڪرو نٿا جیئن 



ڍي بني اسرائیلن کي مصر مان ڪُخدا جڏھن 
ڇڏیو، موٰسى ماڻھن جي عبادت ۾ اڳواڻي 

ي مان رب ک. "ُھن حمد جو گیت ٺاھیو. ڪئي
ئي ڳائیندس ڇو تھ ھن شاندار طور تي فتح ڪ

موسٰي سڀني عظیم شین جو ڳایو ." آھي
.بني اسرائیل الِء ڪیا ھئاُخدا جیڪي 



ھن کي بیابان ۾ ٽن ڏینھن کان پوِء اڃایل ماڻ
ھ پي پر اُھي ڪوڙو پاڻي ن. ھڪ تالُء ملیو

دعا ڪرڻ بدران، ماڻھن شڪایت. سگھیا
پاڻي پیئڻ. ڏاڍو مھربان ھوُخدا . ڪئي

.چڱو ڪیائینالِء 



اھو لڳي ٿو تھ ماڻھو ھر شيء بابت 
کي مصر ۾ کاڌو اسان ". ڪن ٿاشڪایت 

ھنن رڙ "،، ریگستان ۾ بک سان مري وینداسینھو
سڏیو ا ٻٽیرپکین کي موڪلیو، جن کي ُخدا شام اُن . ڪئي

.ماڻھن کین آسانيَء سان پڪڙي ورتو. ھوویندو 



.  ومن کي موڪلیُخدا ٻئي ڏینھن صبح جو 
جو ھڪ قسم جي ماني ھئي جنھن اھا 

.  ھووانگر ھوندو جي ماکيَء ذائقو 
تیار صبح جو َمَن گڏ ٿیڻ الِء ھر 

.  تي لیٽیو پیو ھوندو ھوزمین 

ُخدا  طریقي سان ھن 
ماڻھن کي پنھنجي 

.۾ کارایوریگستان 



ر پ. تي ڀروسو ڪندا ھئاُخدا اھي ھر روز نئین کاڌي الِء 
ھ اھو چیو تُخدا ڪجھھ ماڻھن اضافي من گڏ ڪیو، جیتوڻیڪ 

.رات جو سڙي ویندو



بت جي سواِء س-یقینن، ڪالھ جو َمن ڪینئان سان ڀریل ھو 
و ۽ انھيَء خاص ستین ڏینھن تي ماڻھن آرام ڪی. ڏینھن جي

.ڪالھ جو من کاڌو



ني ریگستان ۾ بُخدا 
ال سنڀاسرائیلن جي 

و ھن کین کاڌ. ڪئي
۽ کین ڏنو ۽ پاڻي 

. دشمنن کان بچایو

عمالیقینجڏھن 
حملو ڪیو، 

جنگین کي اسرائیل 
رھیوفتح ڪندو 

دا جيخُ موٰسى جیستائین 
.رکیو۾ ھٿ کي لٺ 



آواز جیڪڏھن توھان منھنجي"بني اسرائیلن کي چیو تھ، ُخدا 
."جي فرمانبرداري ڪندؤ تھ توھان منھنجا خاص ماڻھو ھوندا

ى کي ماڻھن موسٰ " چوي ٿو، اسین ڪنداسین،ُخدا سڀ جیڪا "
اھي جبل سینا جي پیرن تي آیا ۽ انتظار ڪندا رھیا. چیو

.سان ملڻ ویو ھوُخدا تھ موٰسى جڏھن 



موسٰي چالیھھ 
ل ڏینھن تائین جب

سان گڏُخدا تي 
ڏھن ُخدا . رھیو

حڪمن کي پٿر
ي جي ٻن تختین ت

ھن موسيٰ . لکیو
کي ٻڌایو تھ ھو 
ڪیئن چاھي ٿو 

تھ سندس قوم 
.جیئري رھي



کي مون توھان ".1
کان اڳ ٻیو ڪو بھ

."معبود نھ ھوندو

بھ اُڪریلڪا ".2
مورت نھ ٺاھیو یا 

."  سجدو نھ ڪریو

جو ُخداوند ". 3
."نھ وٺونالو اجایو 

ن  ڏینھسبت جي ". 4
پاڪ رکڻ الءکي 
."رکویاد

۽پنھنجي پيء ". 5
ماء جي پنھنجي 

."عزت ڪریو



قتل نھ تون ".6
".ڪجان

زنا نھ تون ".7
".ڪجان

چوري تون ".8
".نھ ڪجان

ڪوڙ تون ".9
".نھ ڳالھیجان

اللچ تون ". 10
".نھ ڪجان



جڏھن موسٰي جبل سینا
ي سان گڏ ھو، بنُخدا تي 

اسرائیلن ھڪ خوفناڪ
ھارون کيھنن .کنیوقدم 

سون جي گابي ٺاھڻ جي
ُخدا ھو ۽ .ھدایت ڪئي

ڄا جي بدران گابي جي پو
ڏاڍو ُخدا .ھئاڪندا 

۽ ائین ئي. ناراض ٿیو
.موسٰى بھ ھو



جڏھن موسٰي گابي ۽ ماڻھن
ر کي نچندي ڏٺو تھ ھن پٿ
جون تختیون زمین تي 

حضرت . اڇالئي ڇڏیون
ي موسٰي ناراض ٿي سون ج
.  بت کي تباھھ ڪري ڇڏیو

ان جي پوڄا ڪندڙ بدڪار
.ماڻھو مارجي ویا



کي انھن ٻن پٿر جي تختینُخدا 
یو ھن موسٰي کي چ. تبدیل ڪیو

ھڪ وڏو -تھ ھڪ خیمو ٺاھي 
خیمو جنھن جي چوڌاري باڙ 

پنھنجي ماڻھن ُخدا جتي -آھي 
جيُخدا اھي اتي . سان گڏ رھندو

ڪڪر ۽ باھ. عبادت ڪندا ھئا
تھستون ظاھر ڪیو جو 

گڏانھن سان ُخدا 
.موجود آھي



دا خُ جیئن اھي ڪنعان جي ویجھو پھتا، موٰسي ٻارھن جاسوس 
. اموڪلیجو پنھنجي قوم سان واعدوڪیل زمین کي ڏسڻ الء 

رف پر ص! ڪیو تھ اھا خوبصورت ھئياتفاق جاسوس سڀئي 
ان جي مدد سُخدا ، جوشوا ۽ ڪاالب، یقین ڪیو تھ اھي ٻھ

کي فتح ڪري زمین 
سگھن 

.ٿا



ٻیا ڏھھ جاسوس انھي ملڪ 
جي مضبوط شھرن ۽ دیوین

زمین اسان ". کان ڊڄندا ھئا
ڙ ھنن ر"،نھ ٿا وٺي سگھون
اھي عظیم. ڪئي
وساري ویاشیون 

ُخدا انھنجیڪي 

آزادمصر کان کي 
.ھئاڪرڻ الِء ڪیا 



ا ۽ اھي روئڻ لڳ. ماڻھو ڏھن بي ایمان جاسوسن جي پٺیان لڳا
ن ایسینتائین جو ھن.مصر ڏانھن واپس وڃڻ الِء تیار ٿیا

.حضرت موسٰي کي بھ مارڻ جي ڪوشش ڪئي



اوھین "پوِء ھن ماڻھن کي چیو تہ . موٰسي جي جان بچائيُخدا 
یشوع ۽ چالیھن سالن تائین بیابان ۾ ڀڄندا رھندا، رڳو ڪاالب،

کي اوھان جا ٻار اُن ملڪ ۾ داخل ٿیڻ الِء جیئرا رھندا جنھن
".حقیر سمجھیو ھوتوھان 



سالچالیھھ 

کان ھڪ ڪھاڻي ۾ لفظ، بائبل، ملیو آھيُخدا 

14کان نمبر 15خروج 

".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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