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یوه ورځ موسى یو مصرے ولیدو چې 
حاالنکې د . عبرانے غالم یې وھلو

موسى تربیت او پالنھ ھم د 
فرعون پھ محل کښې لکھ د 

یو شھزاده پھ شان شوے 
خو بیا ھم . وو

ھغھ یو عبرانے 
او ھغۀ د وو 

مدد غالم 

.  غوښتلکول 



موسى څلورو واړو طرفونھ تھ وکتل چې څوک ھغھ وینى
پھ . خو نھ، او د غالمانو پھ ھغھ ظالم مشر یې حملھ وکړه

ھغھ جنګ کښې موسى ھغھ مصرے مشر ووژلو او موسى 
.  زر تر زره ھغھ دفن کړو



ه پھ بلھ ورځ موسى دوه عبرانیان پھ خپلو کښې پھ جګړ
پھ ھغوئ . ھغۀ د ھغوئ د خالصولو کوشش وکړو. ولیدل

ک کښې یو ووئیل، ولې تۀ بھ ما ھم د ھغھ مصرى پھ شان څو
وژنې څۀ؟ موسى ویرٻدو، او څۀ چې ھغۀ . چې تا وژلے دے

رعون ف. کړى وو نو د ھغې پھ باره کښې ټولو تھ پتھ ولګٻده
ھم د دې نھ خبر 

اوس موسى لھ. شو
.  د ھغھ ځائ نھ تښتٻدل وو

ھغھ د میدیانیانو
ملک
.  تھ الړ



دیان کلھ چې موسى د کوھى پھ خوا کښې آرام کولو، نو د می
د امام اووۀ لوڼو راغلې چې خپلو ګډو او چٻلو د پاره یې

. ترې نھ ښانکونھ ډک کړل



.  نورو شپونکو د ھغوئ د وروستھ کولو کوشش وکړو
.  موسى د ھغھ جینکو مدد او ساتنھ وکړه



د جینکو پالر د ھغوئ نھ تپوس 
تاسو نن دومره زر کور تھ . وکړو

کلھ چې ھغھ . واپس ولې راغلئ
جینکو پالر تھ ټولھ خبره 

وکړه نو د ھغوئ پالر 
ووئیل ھغھ سړے دلتھ 

ما خواتھ راولئ چا 

.چې ستاسو مدد وکړو



موسى ھلتھ پھ تلو تھ راضى 
اوھغھ سړى تھ بھ یترو ھم وئیلے 

بیا وروستھ موسى د ھغۀ . کٻدو
مشرې لور صفوره 

.  سره وادۀ وکړو



او. پھ مصر کښې فرعون مړ شو
د خدائ پاک خلق عبرانیان لھ تر

او ھغوئ . اوسھ پورې غالمان وو
ډٻر زیات خفھ وو او فریاد یې 

. کولو

ھغوئ او 
مالک خدائ نھ د مدد د پاره 

او خدائ پاک . دعا وغوښتلھ
.  د ھغوئ دعا واورٻدلھ



موسى نۀ وو خبر خو خدائ پاک د ھغھ 
بھ عالمانو عبرانیانو د مدد د پاره منصو

څلویښت کالھ شوى وو چې. جوړه کړه
د یترو. موسى مصر پرٻښودے وو

خو ھغۀ بھ پھ. د رمو شپونکے وو
.کښې خپل خلق یادولمصر 



یوه ورځ موسى ولیدل چې 
ھغې سره نزدې پھ یوه جاړې

.باندې اور لګٻدلے دے



ھغھ ووئیل چې عجیبھ خبره ده 
.  چې اور سره جاړه ولې نۀ سوزى

ه موسى د دې معلومولو کوشش وکړ
. چې دا ولې داسې کیږى



نو خدائ پاک ھغۀ لھ آواز . کلھ چې ھغھ نزدې ورغلو
خدائ پاک ھغۀ. ورکړو، موسى ووئیل مالکھ زۀ حاضر یم

او خپلې څپلۍ . تھ ووئیل چې جاړې لھ نزدې مۀ ورځھ
. وباسھ ځکھ کوم ځائ چې تۀ والړ یې نو دا پاک دے



ھ خدائ پاک ھغۀ تھ وفرمائیل چې زۀ مصر ت
ر فرعون خواتھ لیږم چې تۀ خپل خلق د مص

خو موسى . نھ راوباسې
.ھلتھ تلو نھ ویرٻدو



نو بیا خدائ پاک موسى تھ خپل لوئ طاقت 
.  او د ھغۀ د موسى امسا پھ مار بدلھ کړه. وښودلو



چې کلھ موسى ھغھ مار د لکۍ نھ اوچت کړو نو ھغې نھ 
او خدائ پاک ھغۀ لھ . بیا امسا جوړه شوه

.  یوه بلھ نښھ ھم ورکړه



ھ خدائ پاک ھغۀ لھ حکم ورکړو چې خپل الس پھ خپلھ سین
او د ھغۀ الس د . او موسى ھم ھغھ شان وکړل. باندې کیږده

او . څرمنى پھ بیمارئ بدل شو
لکھ د واورې پھ شان تک 

. سپین شو



او چې کلھ ھغۀ دوباره داسې وکړل نو د ھغۀ
. الس واپس ټیک شو



ھغۀ خدائ پاک . خو موسى تھ تر اوسھ پورې اعتراض وو
د خدائ پاک. تھ ووئیل، چې زۀ صفا خبرې نۀ شم کولے

ھغۀ نھ خفھ شو او ورتھ یې ووئیل چې زۀ بھ ستا ورور 
.  ھارون ستا د خبرو د پاره استعمال کړم



موسى یترو خواتھ الړو، او خپل سامان 
. یې وتړلو او د مصر تھ روان شو



خدائ پاک د موسى ورور تھ الر 
چې پھ غر باندې . ښودنھ وکړه

موسى . موسى سره مالو شى
ھارون د خدائ پاک د منصوبى 

انیان پھ باره کښې ووئیل چې عبر
خلق د مصریانو نھ
.  آزاد کړى



دوئ د عبرانیانو مشرانو لھ خبر
کلھ چې موسى د . ورکړو

عبرانیانو مشرانو تھ نښې
وښودلې، نو ھغوئ پوھٻدل چې 

. خدائ پاک بھ د دوئ مرستھ کوى
دوئ ټولو پھ جمع
د خدائ پاک
.عبادت وکړو



ھارون او موسى ښۀ پھ زړور تیا سره 
او ھغوئ ھغۀ تھ ووئیل، . فرعون لھ الړل

خدائ پاک 
وائى چې 
زما خلق 

. پرٻږده



فرعون ھغوئ تھ پھ جواب کښې ووئیل چې
اکھغۀ د خدائ پ. زۀ دا اسرائیلیان نۀ پرٻږدم

خدائ پاک لھ د . حکم نۀ منلو
فرعون د ذھن

بدلولو د 
پاره خپل 
طاقت 

استعمالول 
پھ کار 

.وو



شھزاده شپون شو

صئ َد خدائ پھ کالم پھ مقدس کتاب کښې دا قی

شتھ دے

5-2ھجرت 

"۔ستا َد خبرو تشریح نُور بخښى"
130:119زبور 
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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
۱۲:۳مقدس کتاب ولولئ او خدائ سره روزانھ خبرې وکړئ، یوحنا
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