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خدائ . فرعون خفھ وو
پاک ھغۀ لھ د موسى پھ 

ذریعھ د اسرائیلیانو 
غالمانو د مصر نھ د 
.  پرٻښودو حکم ورکړو

.او ھغۀ انکار کړے وو



فرعون د خپلو غالمانو
مشر لھ حکم ورکړو، د 

دوئ نھ سخت کار 
اوس د بنې . واخلھ

اسرائیلو د پاره حاالت
. نور ھم ګران شو



او ھغوئ دې اوس د خښتو د پاره بوس ھم پھ خپلھ پٻدا 
خو . اوس بھ مونږ ھغوئ لھ نور بوس نۀ ورکوو. کوى

.  دا د فرعون حکم وو. خښتې بھ ھم د اول ھومره جوړوى



د ھغھ غالم مشر چا چې
بھ د دوئ نھ پھ زور کار
اخستلو، ھغۀ څۀ غالمان پھ کوړو 

ځکھ چې ھغوئ سره. ووھل

د بوس راغونډولو د پاره وخت
او بیا بھ ھم ھغوئ ډٻرې خښتې. نۀ وو

.  جوړول وو



خلقو دا ټول الزام پھ موسى او ھارون 
باندې ولګولو چې د 

ھغوئ پھ وجھ باندې پھ 
.  مونږ دا مشکالت راغلل
موسى د دعا د پاره یو 

ھغھ پھ چغو . ځائ وکتلو
ووئیل چې اے خدایھ پاک 

خدائ . خپل بچ نۀ کړلتا 
.  پاک ورلھ جواب ورکړو
زۀ ستاسو مالک خدائ 

یم او زۀ بھ تاسو د پاک 
. ځائ نھ بھر راوباسمدې 



اوخدائ پاک موسى بیا 
فرعون لھ واپس ھارون 
او چې ھغھ. ولٻږل

بادشاه د خدائطاقتور 
ئ پاک د بنیادمو نھ د خدا

د طرف نھ رالٻږلېپاک 

.  نښې وغوښتلېشوې 
د ھارون امسا پھنو 

. بدلھ شوهمار 



فرعون غصھ شو، او وې وئیل چې زما جادوګران زر 
او چې ھغھ . تر زره راوغوړئ

مصریانو جادوګرانو ھم خپلې 
خپلې امسا ګانې پھ زمکھ 

نو د ھرې یوې . ګزار کړې
خو د . امسا نھ مار جوړ شو

ھارون امسا ھغھ ټولې 
خو اوس . امساګانې وخوړلې

ھم فرعون انکارى شو او خلق 
یې تلو تۀ 

پرې نۀ 
. ښودل



پھ ورپسې سحر موسى او ھارون د سمندر پھ غاړه باندې 
او چې کلھ ھارون خپلھ امسا د سمندر. فرعون سره مالو شو

اوبھ لھ یوړه، نو خدائ پاک د سمندر
اوبھ پھ وینھ 

.  بدلې کړې
او . کبان مړۀ شول

خلقو ھغھ اوبھ نۀ 
.  شوې څښلے



او ھغۀ اسرائیلیان د . خو فرعون خپل زړۀ سخت کړو
. مصر نھ تلو تھ پرې نۀ ښودل



ۀ د موسى یو ځل بیا فرعون تھ ووئیل چې ت
. خدائ پاک دا خلق تلو تھ پرٻږده

خو فرعون بیا 
نو بیا . انکار وکړو

خدائ پاک یو بل آفت 
او ټول مصر . راولٻږلو

. د چیندخانو نھ ډک شو
ھر کور، ھر کوټھ، تر 

دې پورې چې اخلى 
پخلى ھغھ لوښې ھم د 
. چیندخانو نھ ډک شول



نو فرعون منت وکړو، چې زما د پاره
دعا وکړه چې خدائ پاک 

دا چیندخان ختم 
او زۀ بھ ستا . کړى

خلق تا سره تلو تھ 
خو چې کلھ . پرٻږدم

چیندخان ختم شول نو 
فرعون واپس خپلھ 

او . فٻصلھ بدلھ کړه
ھغھ غالمان یې 

. آزاد نۀ کړل



ول بیا خدائ پھ اربونو تعداد کښې مچان راولٻږ چې ھغې ټ
ائ خو فرعون بیا ھم د خد. ځناور او ټول خلق یې پټ کړل

. پاک حکم ونۀ منلو



بیا پھ 
بلھ ورځ 

خدائ 
پاک 

او خدائ پاک. ماشى راولٻږل
د مصریانو پھ ځناورو باندې 

اک بیا خدائ پ. بیمارى راوستلھ
پھ ھغوئ پاندې د دانو بیمارى

او خلقو ډٻر قسمھ. راوستلھ
. قسم تکلیف تٻر کړل



د دانو د آفت نھ پس،
خدائ پاک د ملخانو 

یو لوئ لښکر 
ھغھ ملخانو. راولٻږلو

پھ زمکھ ټول شنۀ 
.  څیزونھ وخوړل



و بیا خدائ پاک تر درٻو ورځ
خو . پورې مکمل تیارۀ کړه

فرعون ضدى بیا ھم بنى 
. اسرائیلیان آزاد نۀ کړل



خدائ پاک ھغۀ لھ خبردارے ورکړو، 
بھ یو بل آفت درزۀ 

ھپھ نیما شپھ ب. ولٻږم
ټولو انسانانو اود 

وړومبى بچىځناورو 
.مړۀ کړے شىبھ 

ھپاک اسرائیلو تخدائ 
کۀ چرې تاسو دوئیل 
دروازو پھخپلو 

بھباندې بې عیچوکاټونو 
ووینھ ولګوئ نو ستاسګډوړى 

. بھ محفوظ پاتى شىبچى 



ول پھ نیمھ شپھ باندې پھ ټ
مصر کښې ژړا او فریاد

او پھ ھر . آوازونھ شو
و کور کښې کم از کم یو ی

. کس مړ شو



فرعون موسى تھ منت وکړو 
الړ شھ او. چې د دلتھ نھ الړ شھ

ا نو بی. د خدائ پاک خدمت وکړه
مصر د د خدائ پاک خلق د

.  سرحد نھ بھر الړل



خدائ پاک موسى تھ ووئیل چې 
ځکھ چې د . تاسو د فسحې اختر یاد ساتئ

.خدائ پاک فرښتھ د اسرائیلو د کورونو نھ تٻره شوه
.او فرعون او د ھغۀ خلق یې ووژل



پھ مصر کښې یو کال پس، 
.  د خدائ پاک خلق اوس آزاد وو

خدائ پاک د ورځ د وریځ د ستنې پھ ذریعھ او د شپې 
. بھ د اور د ستنې پھ ذریعھ د ھغوئ رھنمائى کولھ



خو فرعون اسرائیلیان نۀ 
او یو ځل بیا . پرٻښودل

. ھغۀ خدائ پاک ھٻر کړو
او واپس یې خپل ذھن بدل 

او خپل ټول فوج یې . کړو
را یوځائ کړو او ھغھ غالمانو پسې

او ډٻر زر ھغۀ ھغوئ د . الړل
سمندر او د اوچتو غرونو پھ 

.  مینځ کښې ګٻر کړل



موسى ووئیل، خدائ پاک بھ ستاسو د پاره جنګ
موسى د سمندر غاړې تھ الو او خدائ پاک . کوى

.  طرف تھ یې السونھ اوچت کړل



بیا یوهاو 
معجزهلویھ 
.وشوه

پاکخدائ 
د سمندر د اوبو پھ

مینځ کښې الر جوړه
لیانکړه او بنى اسرائی

پھ حفاظت سرهښۀ 
ھغھ ځائ نھد 

.  شولتٻر 



سې بیا د فرعون فوج ھم پھ بحرى قلزم کښې پھ ھغوئ پ
سپاھیانو دا سوچ کولو چې اوس بھ مونږ . ورمڼده کړه

.ھغوئ را ونیسو



او د . خو خدائ پاک اوبو کښې د تٻرٻدو الر بنده کړه
اوس. مصریانو ھغھ طاقتور فوج پھ اوبو کښې ډوب شو

فرغون تھ دا پتھ ولګٻده چې د بنى اسرائیلیانو
.  خدائ پاک د ټولو خدائ پاک دے



!د خدائ پھ آمان فرعون

َد خدائ پھ کالم پھ مقدس کتاب کښې دا قیصئ 

شتھ دے

۱٥-٤ھجرت 

"۔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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