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کلھ چې خدائ پاک بنى اسرائیلیان د مصر نھ 
موسى د خدائ پاک پھ عبادت کښې . آزاد کړل

ھغۀ د خدائ پاک د لویئ . د خلقو رھنمائى وکړه
زۀ بھ د خدائ پاک د لویئ د پاره . یوه سندره ولیکلھ

ځکھ چې ھغۀ پھ خپل جالل او قدرت . دا سنداره وایم
یو موسى د ھغھ ټولو لویو لو. سره مونږ لھ فتح راکړې ده

کارونو د پاره کوم چې خدائ پاک د اسرائیلو
.  د پاره وکړل، سندره ووئیلھ



ابان درې ورځې پس تږو شوو خلقو تھ پھ بی
ئ خو ھغو. کښې د اوبو یوه چینھ مالو شوه
د دعا . ھغھ ترخې اوبھ نۀ شوې څښلے

.  کړلکولو پھ ځائ باندې خلقو شکایتونھ و
.  خدائ پاک مھربان وو

او ھغۀ ھغھ اوبھ د 
.  څښلو جوګھ کړې



داسې ښکارٻدل 
چې خلقو بھ د 
ھر یو څیز پھ 

مونږ سره . باره کښې شکایت کولو
پھ مصر کښې د خوراک د پاره ډٻر ھر 

او پھ دې خوشى بیابان کښې خو بھ مونږ د لوږې. څۀ وو
.  نو پھ ھغھ ماښام خدائ پاک مړازان راولٻږل. نھ مړۀ شو

.  او خلقو ھغھ پھ آسانئ سره راونیول



ھ د دې ن. پھ ورپسې سحر خدائ پاک د آسمان نھ من رولٻږل
ن بھ یې ډوډئ پخولې او چې خوړل بھ دې لکھ شاتو پھ شا

او ھر سحر بھ پھ . ذائقھ بھ یې وه
.  زمکھ باندې من پراتۀ وو

نو داسې خدائ پاک 
خپلو خلقو باندې 

پھ بیابان کښې 
. ډوډئ وخوړلھ



ھغوئ لھ د روزانھ خوراک د پاره پھ خدائ پاک باندې 
ۀ خو د خدائ پاک د وینا پھ باوجود چې ھغ. بھروسھ کول و،

فرمائیلى وو چې تاسو ډٻر خوراک مۀ جمع کوئ ځکھ چې
خلقو ډٻر. دا بھ خراب شى

. زیات من جمع کړل



نو ھم ھغھ شان پھ ورپسې سحر د سبت د ورځې نھ عالوه
بیا پھ اوومھ ورځ خلقو آرام . ھغھ من د چنجو نھ ډک وو

.  او د تېرې شوې ورځې من یې وخوړل. وکړو



ې د خدائ پاک پھ بیابان کښ
ۀ ھغ. اسرائیلو ساتنھ وکړه

ھغوئ لھ خوراک او اوبھ 
او ھغوئ د . ورکړې

دشمنانو نھ 
. بچ کړل



بره منئ خدائ پاک بنې اسرائیلو تھ وفرمائیل کۀ تاسو زما خ
ې چ. خلقو موسى تھ ووئیل. نو تاسو بھ زما خاص خلق یئ

ا ھغوئ د سین. خدائ پاک څۀ ھم وائى نو مونږ بھ ھغھ وکړو
د غرۀ پھ لمنھ کښې راجمع شول، او انتظار یې کولو چې

.  موسى خدائ پاک سره خبرې وکړې



موسى پھ ھغھ غر 
باندي څلویښت 

ورځ خدائ پاک سره 
او خدائ پاک . وو

لس حکمونھ د 
کاڼو پھ دوو تختو 

.  باندې لیکلى وو
ھغۀ موسى تھ 
ووئیل چې زۀ 

درتھ څنګھ وایم نو 
خلق دې ھم ھغھ شان 

.  ژوند کوى



تاسو بھ زما نھ :۱
چا بغٻر بل پھ بل
. ایمان مۀ ساتئ

ۀ بتانو تھ سجده م: ۲
.کوئ

د مالک نوم بې : ۳
.  ځایھ مۀ اخلئ

د سبت ورځ : ٤
یاده ساتئ او دا 

.  مقدسھ ګڼئ
د خپل مور پالر: ٥

. درناوے کوئ



تاسو قتل : ٦
.مۀ کوئ

تاسو زنا : ۷
.مۀ کوئ

تاسو غال : ۸
.مۀ کوئ

تاسو دروغ : ۹
.مۀ وایئ

تاسو اللچ: ۱۰
. مۀ کوئ



ۀ کلھ چې موسى د سینا پھ غر
نو . باندې خدائ پاک سره وو
اسرائیلیانو یو ډٻر بد قدم

ھغوئ ھارون تھ . اوچت کړو
ووئیل چې تۀ د سرو زرو یو
سخے جوړه کړه او ھغوئ د 

خدائ پاک پھ ځائ باندې د 
نو د . ھغھ سخى عبادت وکړو

ھغوئ پھ دې عمل باندې خدائ 
. پاک او موسى خفھ شول



کلھ چې موسى ھغھ خلق 
ولیدل چې د ھغھ سخى مخې 

تھ ګډٻدل نو ھغۀ ھغھ دوه 
تختې پھ کومو چې لس 

ھ حکمونھ لیکلى وو پھ زمک
.وغوزولى او ماتې یې کړې
او موسى پھ غصھ کښې د 

. سرو زرو ھغھ بت مات کړو
او ھغۀ ھغھ خلق چا چې د 
.  ھغھ بُت عبادت کولو ووژل



پاک د کاڼى ھغھ دوه تختېخدائ 
ھغۀ موسى لھ حکم. کړېبدلې 

.  چې یو خیمھ جوړه کړهورکړو 
یو لویھ خیمھ چې د ھغې څلورو واړو 

ې بھ ھلتھ کښ. اړخونو تھ باړ لګٻدلے وى
ھغوئ ھلتھ د . خدائ پاک خلقو سره وى

.  پاک عبادت کولوخدائ 
او د اور ستنېوریځې او

ظاھره کړهدا 
خدائچې 
ھغوئپاک 

. موجود دےسره 



کلھ چې ھغوئ کنعان تھ نزدې شو، نو موسى دولس 
جاسوسان ھغھ ملک کتلو د پاره ولٻږل د کوم چې خدائ 

.پاک خپلو سره د ورکولو وعده کړې وه



. دےټولو جاسوسانو پھ دې اتفاق وکړو چې دا ځائ ښکلے
ین خو صرف دوؤ کسانو، یشوع او کالب، پھ دې باندې یق

وو چې ھغوئ د خدائ پاک پھ مدد سره دا ځائ فتح 
.  کولے شى



نور لس جاسوسان د دې ملک د مضوبوطو 
او دیوانو پھ وجھ باندېښارونو 
او وئیل چې مونږ دا. ویرٻدل

نۀ شو قبضھزمکھ 
ھغۀ ورتھ. کولے

غصھ کښېپھ 

ولې ووئیل چې
لوئ کارونھ ھٻرلوئ تاسو ھغھ

کوم چې خدائ پاک ستاسو دکړل 
.  مصر نھ د آزادٻدو د پاره کړى وو



ئ ھغو. خلقو د ھغھ لسو بې ایمانھ جاسوسانو پیروى وکړه
ې تر د. فریاد کولو او واپس مصر تھ تلو د پاره تیار وو

چې ھغوئ موسى پورې 
.  کوشش وکړووژلو د



او بیا ھغۀ خلقو . خدائ پاک د موسى ژوند بچ کړو
ښې اخوا ووئیل چې تاسو بھ څلویښت کالھ پھ دې بیابان کتھ 

او صرف کالب، یشوع او د دوئ بچې بھ دې. ګرځئدیخوا 
تھ داخلٻدو د پارهملک 

د چا نھ چې. وىژوندى 
. تاسو نفرت کوئ



څلویښت کالھ

َد خدائ پھ کالم پھ مقدس کتاب کښې دا قیصئ 

شتھ دے

۱٥-۱٤ھجرت 

"۔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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