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کلھچې !خدائ پاک ھر څیز جوړ کړو
،خدائ پاک ړومبے انسان آدم پیدا کړو

باغھغھ خپلې ښځې بى بى حوا سره پھ 
کښې اوسیدو، ھغوئ ډیر عدن 

وو او د خدائ پاک خوشحالھ 
بھ یې تابعدارى 

یوه خو .کولھ
وشوڅۀ ورځ 

...



مار د حوا نھ پوښتھ ''
، رښتیا خدائ پاک وکړه

دى چې د باغ عدن وئیلې 
ونې نھ میوه مۀ خوره؟حوا ورتھ پھ د 

چې مونږ د ھرې''جواب کښې ووئیل
ونې نھ میوه خورو خو بغیر 

یوې ونې نھ او کۀ مونږ د 
ونې نھ میوه وخواړه د ھغھ 

.بھ مړه شونو مونږ 



مار ورتھ پھ خنده 
سو چې تا". ووئیلکښې 

او تاسو بھ. بھ نۀ مرئ
نو''د خدائ پھ شان شئ

حوا د دې ونې میوه 
ھغې د . خواړل غوښتل

مار خبره واوریدلھ او 
.ھغھ مٻوه یې وخواړلھ



د خدائ د حکم ماتولو نھ پس حوا ھغھ
آدم . آدم لھ ھم ورکړه چې وى خورى

زۀ د ! لھ دا وئیل پکار وو، چې نھ
.خدائ پاک د حکم نافرمانى نۀ کوم



چې 
کلھ 
آدم 
او 

حوا 
دا ګناه 

نو . وکړه
ھغوئ دا پتھ 

ھغوئ د ځان د پاره. ولګیده چې مونږ دوړه بربنډ یو
پټ خپل ځانونھ یې.د انځر د پاڼو نھ لنګونھ جوړ کړل

وجھ ھغوئ پھ او خدائ پاک سره د مخامخ کیدو کړل 
.ځانونھ پھ ونو کښې پټ کړلخپل 



او ھغۀ . د ماښام پھ وخت کښې خدائ پاک باغ تھ راغلو
نو آدم پھ . پتھ وه چې آدم او حوا څۀ کړى دىتھ دا 

ولګولو او حوا پھ مار الزام ولګولو، حوا الزام 
پاک ھغوئ تھ ووئیل مار بھ ھمیشھ نو خدائ 

بچې او حوا تۀ بھ ډیر درد سره لعنتى وى 
آدم، پھ دې وجھ چې تا ګناه ".کوېپیدا 

ده، نو ستا پھ وجھ کړې 
لعنتى شوه نو تۀ زمکھ 
غنو کښې او ازغو ھم ټول پھ بھ 

مشقتاو محنت 
دد خپل تندى او .کوى
."روټئ بھ خورىخولى 



د دې پھ اوس نو 
پاک آدم او بى بى خدائ 
د ھغھ ښائستھ او مکمل باغ حوا 

ھغوئ ځکھ چې . نھ بھر ووستل
وکړه، او ھغوئ د ژوند ګناه 

خدائ ورکونکى 
.جدا شولنھ 



بیا خدائ پاک پھ باغ کښې د
اور یو توره جوړه کړه چې د 

او خدائ پاک. باغ خفاظت کوې
دآدم او د حوا د 

پاره څرمن د
نھ وخستھ؟چرتھ 



د. وخت تیریدو سره سره د آدم او د حوا یو زوئ پیدا شو
او دویم زوئ یې ھابیل . ھغۀ مشر زوئ قاھن زمیدار وو

.  شپون وو



انې یوه ورځ قابیل د خپل فصل څۀ غلھ مالک خدائ تھ د نذر
او د ھغۀ ورو ھابیل ھم د خپلو رمو نھ یو. پھ توګھ راوړلھ

ښائستھ ګډورے رواستلو چې خدائ تھ یې د 
نو خداي ھابیل . پھ توګھ پیش کړىنذرانې 

د ھغۀ نذرانھ او 
.کړهقبولھ 



و خداي پاک د قابیل د نذرانې نھ نۀ و
ر نو د دې پھ وجھ قابیل ډی. خوشحال

ۀ ک"خو خدائ ووئیل،. زیات خفھ شو
"؟تۀ ښۀ ھم وکړې نو قبول بھ نۀ شى



یو ورځ پس چې ھغھ پھ خپل پټى
ل کښې وو نو قابیل پھ ورور ھابی

.باندې حملھ وکړه او ھغھ یې ووژلو



"؟ستا ورور ھابیل چرتھ دے"خدائ قابیل نھ پوښتھ وکړه،
پل نو قابیل دروغ ووئیل، چې ما تھ پتھ نشتھ ولې زۀ د خ

ه خدائ پاک قائین لھ سزه ورکړ".ورور څوکیدار خو نۀ یم
اوورتھ ووئیل تۀ پھ زمکھ پھ محنت او 

ھیڅکوې خو ھغھ بھ تا لھ مشقت 
پھاو تۀ بھ . نۀ درکوىپیداوار 

یو زمکھ 
.سرګردانھ یى



او ھغۀ د آدم او . قابیل د خدائ د حضور نھ لرې کړے شو
او د ھغوئ نھ یو لوئ خاندان جوړ .حوا لور سره وادۀ وکړۀ
چېکوم ښار ډیر پھ تیزئ سره ھغھ .شو

بچو نھقابیل جوړ کړے وو د ھغۀ د 
.ډک شو



پھ ھغھ وخت د آدم او د حوا خاندان 
د نن پھ. پھ تیزئ سره زیات شو

.  نسبت بھ د ھغھ خلقو عمر ډیر وو



ېچبیا چې کلھ د حوا زوئ شیث پیدا شو نو ھغې ووئیل 
راکړےپاک ما لھ د ھابیل پھ شان زوئ خدائ 

عمر شیث د خدائ یریدلو او د ھغۀ ټول . دے
ډیرسوه او دولس کالھ ووز او د ھغۀ نھۀ 

اوزمن 
.شوىپیدا لوڼھ 



کلھ چې پھ زمکھ خلق زیاتیدل، نو ھغوئ ډیر 
نو پھ آخر خدائ پاک . شروع کړلظلمونھ 

ىکړفیصلھ وکړه چې ټول مخلوق ختم دا 
؟ او د انسان پھ .ځناور او مارغانټول 

کولو خدائ پیدا 

.  ووخفھ 
سړے یو خو 

ھغۀ د وو چې 
نھ خدائ خوشحالھ 

.  وواو راضا 



ى ھغۀ د شیث پھ اوالد کښې یو ب. دا سړے نوح وو
ھغۀ خپلو دریو زمنو تھ ھم دا .ګناه انسان وو

ورکړو چې د خداي پاک تابعدارى حکم 
اوس خدائ پاک . کوئ

یو خاص نوح تھ 
او عجیبھ 

منصوبھ 
.وښودلھ



د انسان د غمونو شروع کیدل

َد خدائ پھ کالم پھ مقدس کتاب کښ دا قیصئ 

شتھ دے

6-3پیدایښت

"۔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
۱۲:۳یوحنامقدس کتاب ولولئ او خدائ سره روزانھ خبرې وکړئ، 
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