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.  وزیر یوسف مړ شوے وو
پھمصر د ھغۀ خاندان سره ټول 

.کښې شریک ووتکلیف دې 
یوسفخدائ پاک دا ملک د 

وسیلھعبرانى پھ 
.  کړوبچ 

ھغھ یو ډٻر
ھوښیار او

مشرښھ 
ھغھاوس . وو

.مړ شوے دے



څلورو طرف تھ وکتل موسې 
نھڅوک خو ھغھ تھ ګورى چې 

باندېظالم سردار غالمانو د 
او پھ جنګ جنګ . حملھ وکړه

مصرىموسى کښې 
او. ووژلو

موسى ھغھ
زرهتر زر 

.دفن کړو



یانو او د یوسف د خلقو، عبران. درې سوه کالونھ تٻر شوى وو
ے نو. نھ پھ مصر کښې یو ډٻر طاقتور نسل جوړ شوے وو

ھ چې فرعون د عبرانیانو نھ ډٻر زیات پرٻشانھ وو چې ھسې ن

.زما خالف شىدوئ 
پھنو 

دې
وجھ
باندې

ټولھغۀ ھغوئ 
خپل غالمان
.جوړ کړل



ې پرې فرعون بھ عبرانیانو سره ډٻر سختھ ساتلھ او ظلم بھ ی
ھغۀ ھغوئ دې تھ مجبوره کړل چې د ھغۀ د پاره لوئ . کولو

دې خو د فرعون سختئ پھ ھغوئ بان. لوئ ښارونھ جوړ کړى
تعداداو عبرانیان غالم بھ پھ . اثر ونۀ کړوھیڅ 

. کښې زیاتٻدل



.  یوه ورځ فرعون ډٻر پھ سختئ سره دا حکم جارى کړو
یل د عبرانیانو پیدا شوى ھلکان ماشومان پھ دریائے نچې 

ظالم فرعون دا پخھ اراده کړې وه چې د . کښې وغورزوئ
دې پورېتر . تعداد کم کړىعبرانیانو 

واړۀچې ھغوئ 
ھمماشومان 

.  ووژل



لھ ھغوئ دا فٻص. مونږ څۀ کولے شو؟ یو خاندان حٻران وو
.  وړکړه چې ھغوئ خپل ماشوم پھ دریائے کښې پرٻږدى

خو ھغھ بھ پھ یوه داسې ټوکړئ کښې وى چې ھغھ د اوبو
.  نھ محفوظ وى



ښې قیمتى سامان سره ھغھ د کشتۍ پھ شان ټوکرئ ک
ھغھ وړوکى . پھ تړونى کښې انغښتے وو

سره څۀ ماشوم 
؟ وشول



پھ څۀ فاصلھ کښې د ھغھ ماشوم خور ھغھ قیمتى ټوکرئ
. رو رو پھ تلو ولیده



و د ناڅاپھ د فرعون لور او د ھغې نوکره دریاب تھ د لمبل
ټوکرۍ پھ یوې طریقې سره . پاره راغلې

کٻدے چې ھغوئ د . پټٻدے نۀ شوهھم 
لیدو نھ بغیر د ټوکرۍ 

ځائ ھغھ 
. شىنھ الړې 



ھلتھ، پھ . یوه ټکرۍ ده! اوه
زۀ غواړم چې زۀ . لوخو کښې

ۀ وګورم چې پھ دې کښې دننھ څ
ھ د فرعون لور خپل نوکر ت. دى

ووئیل چې ورشھ او دا ټوکرۍ 
چې کلھ ھغې . ما خواتھ راوړه

نو. کوالو کړهټوکرۍ 
.  ماشوم ژړا شروع کړه

چېشھزادګئ چغې کړې 
.  دا عبرانے ماشوم دے



ھ د فرعون لور ھغھ ماشوم سره پ. تۀ ډٻر ښکلے ماشوم یې
یا مصرئ ژبھ کښې خبرې وکړې لکھ څنګھ چې یو سړے

.  ښځھ ماشومانو سره کوى



خدائ پاک ضرور د دې ماشوم خور لھ پوھھ ورکړې 
او ھغې تھ . ھغھ د فرعون لور خواتھ پھ منډه راغلھ. وه

وه ووئیل چې آیا زۀ د دې ماشوم د خیال ساتلو د پاره ییې 
دهښځھ وګورم؟ جواب وو، آو ټیک عبرانئ 

کوئتاسو څۀ سوچ . داسې وکړهھم 
پھجینئ چې ھغھ چې 

نو ھغھالړه منډه 
سرهبھ ځان 
څوکواپس 

راولى؟ 



کٻدے شى چې جینئ سره ! راشھزر راشھ، زر ! مور
دومره وخت نۀ وو چې ھغې پھ تفصیل سره خبرې کړې

دواړهاو ھغوئ . وې
دد واپس تلو ھلتھ 

.  پاره پھ منډه الړې



ھر واپس دریاب تھ، د فرعون لور ھغھ ماشوم د ټوکرۍ نھ ب
چې، راوویستلو ھغھ ښځې لھ یې ورکړو او ورتھ یې ووئیل

ماشومد پاره دې زما 
.لھ پئ ورکوه



وم تھ او دې ماش. بھ تا لھ د دې پھ بدلھ کښې پٻسې درکومزۀ 
ب د پھ مصرئ ژبھ کښې د موسى مطل. بھ موسى وئیلى شى

. نھ راویستلے شوےاوبو 



او داسې موسى خپل مور پالر سره واپس
د موسى مور او پالر ھغۀ . کور تھ الړو

لیم د خدائ پاک او د عبرانیانو د مینى تع
زر بھاو ډٻر . ورکړو

لور سرهد فرعون 
.پھ محل کښې وى

چې دخدائ پاک چا 
ژوندموسى ماشوم 

داو ھغۀ . کړوبچ 
پارهد ھغۀ مستقبل 

عظیمھډٻره یوه 
.  منصوبھ لرلھ



شھزادهد سمندر نھ راویستلے شوے 

صئ َد خدائ پھ کالم پھ مقدس کتاب کښې دا قی

شتھ دے

۲ھجرت 

"۔ستا َد خبرو تشریح نُور بخښى"
130:119زبور 



ختم شو



ې چا دا قیصئ مونږ تھ زمونږ د حیرانونکى خدائ پھ باره کښې ښودنھ کوې چ
.مونږ پیدا کړو او چې څوک غواړى چې ھغھ مونږ وپیژنو

.  خدائ پوھیږى چې مونږ ډیر علط کارونھ کړى دى، چې ھغې تھ ھغھ ګنا وایې
د ګنا مزدوى مرګ دے خو خدائ مونږ سره ډیره مینھ کوې نو ځکھ ھغۀ خپل 
یک یو زوئ راولیږلو چې ھغھ زمونږ د ګناھونو د خاطره سزه وزغمې او پھ 

ھ او بیا عیسى د مړو نھ ژوندے شو او آسمان ت.سولۍ خپل ځان قربان کړې
نھ کۀ تۀ پھ عیسى باندې ایمان راوړې او د ھغۀ نھ د خپلو ګناھونو بخښ. الړو

ھ ھغھ تا خواتھ راځى او ستاسو دننھ ب. غواړې نو ھغھ بھ تا تھ بخښنھ وکړې
.استوګنھ کوى او تۀ بھ ھغھ سره د ھمیشھ د پاره ژوندے اوسیږى

خوږه عیسى زۀ.کۀ تۀ پھ دې ایمان لرې چې دا رښتیا دى نو خدائ تھ ووایھ
تا زما د خاطره پیدا شوې او زما د خاطره مړ . ایمان لرم چې ھم تۀ خدائ یې

زما پھ ژوند کښې راشھ او زما . شوې او اوس تۀ د تل د پاره ژوندے یې
.  مګناھونھ وبخښھ، چې زۀ ھم د نن نھ ژوندون ومومم او د ھمیشھ د پاره تاسره ی

آمین. زما مدد وکړه چې زۀ ستا تابعدارى وکړم او ستا زوئ یا لور جوړه شم
۱۲:۳یوحنامقدس کتاب ولولئ او خدائ سره روزانھ خبرې وکړئ، 
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