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د نوح د طوفان نھ 
وروستھ خلقو یوه 
.  منصوبھ جوړه کړه



ھغھ وخت پھ ټولھ زمکھ ټول خلقو 
او ھغوئ خپلو. صرف یوه ژبھ وئیلھ

یو کښې یو بل تھ ووئیل چې راځئ چې
دومره اوچت برج جوړ کړو چې د 

دا ځکھ . آسمان تھ ورسیږى

مونږ چې 
ھمیشھ 

ژوندى
. شوپاتې 



ھ خدائ پاک غوښتل چې ټول انسانان دې پ
ھ نو پھ دې وج. دنیا کښې ژوند کښې وى

خدائ پاک د ھغوئ ژبې د یو بل نھ بدلې
کړې او د ھغوئ پھ مینځ کښې یې 

. اختالفات پٻدا کړل



ل پس د دې نھ چې ھغوئ د یو بل پھ خبرو باندې نۀ پوھٻد
جوړل نو ھغوئ ټول پھ خپلو کښې بیل بیل شول، او د برج

ودو پاتې شول نو پھ دې وجھ یې د ھغھ ښار نوم بابل کٻښ

یې معنى چې
. ګډوډى ده



د دې نھ ډٻره موده 
وروستو مالک خدائ 
ۀ ابرام تھ ووئیل چې ت

مور خپل وطن، خپل 
پالر او رشتھ دار 

پرٻږده او ھغھ ملک 
الړ شھ کوم چې تھ 

.  زۀ تا تھ ښایم



نو ابرام د خدائ پاک حکم ومنلو او خپلھ ښځھ سارئ او 
. خپل ورارۀ لوط یې ھم د ځان کړل او کنعان تھ روان شول



ډٻر پھ کنعان کښې ابرام او لوط
شتمن شول، ھغوئ سره ډٻر 

خو د ھغوئ د . زیات رمې وې
.  پاره د       څرن ځائ نۀ وو



نو پھ دې وجھ باندې د ابراھیم او د لوط د
و پھ ن. شپونکو پھ مینځ کښې جنګ وشو

ھ دې وجھ ابرام لوط تھ ووئیل چې مونږ ب
و او چې چرتھ ستا خواښھ وى ن. ُجدا شو

.  ھلتھ تۀ الړ شھ



لوط د اردن ھوار میدان ولیدو او ھغھ یې خوښ 
ځکھ چې پھ ھغھ عالقھ اوبھ ډٻرې وې . کړو
چې د . د ښارونو پھ مینځ کښې دیره شوھلتھ 

ځائ خلق ډٻر خراب ھغھ 
وو او د مالک او ګناھګار 

.  خالف ووخدائ 



چې کلھ لوط د ابراھیم نھ الړو نو خدائ 
ابرام تھ وفرمائیل چې زۀ بھ کنعان پاک 

خو ھغھ وخت . او ستا اوالد لھ ورکومتا 
.ابرام او سارئ اوالد نۀ وود 



پاک خدائ بیا 

سارئ ابرام او

.  لھ درې ساړى راولیږل
سارئ تھ یې وفرمائیل چې او ابرام او 

ین زوئ کیږى خو سارئ د ھغوئ پھ خبرو باندې یقستا بھ 
. ونۀ کړو ځکھ چې ھغھ وخت ھغھ د لس کم سلو کالو وه



تااو ھغھ وخت خدائ پاک ابرام 
راھیم اببلکې چې د نن نھ پس ستا نوم ابرام نھ وفرمائیل 
.  او د سارئ نوم بھ سارئ نھ بلکې ساره وى. دے



خدائ پاک ابراھیم تھ 
وفرمائیل چې زۀ سدوم او

عموره چې خراب ښارونھ 
او . دى تباه کول غواړم

لوط ھم ھغھ وخت پھ 
. سدوم کښې اوسٻدو



لوط د خدائ پھ 
خبرویقین وکړو، 
خو د ھغۀ د لوڼو 
ن خاوندانو پھ دې یقی

ونۀ کړو، او د سدوم 
د تلو نھ یې انکار

نو دا ډٻره د . وکړو
افسوس خبره وه چې
ھغوئ د خدائ پاک 

ن پھ کالم باندې یقی
.  ونۀ کړو



خدائ پاک سدوم او اموره 
پھ ګوګوړو او اور باندې
تباه کړل، خو لوط او د 

.  ھغۀ دوه لوڼھ بچ کړې



خو پھ دې افسوس چې د لوط ښځې
د خدائ پاک نافرمانى وکړه او ھغې

ستنشا وکتل او د ملګې پھ 
. ترې جوړه شوه



خدائ پاک ابراھیم 
او سارئ سره خپلھ 

او . وعده پوره کړه
لھ پھ بوډا ھغوئ 
کښې زوئ والى 

ورکړو لکھ څنګھ 
چې خدائ پاک ورتھ

او . فرمائیلى وو
ھغوئ د اسحاق پھ 

ھ پٻدا کٻدوخوشحال
.  وو



پاکابراھیم د خدائ 
چېھغھ وعده یاده کړه 

کنعانپاک بھ د خدائ 
پاره ما لھد ھمیشھ د ملک 

.او زما اوالد لھ ورکړى
پاک بھ خپلھ خدائ 

وعده 
.  پوره کړى
ځکھ چې 

خدائ پاک ھمیشھ خپلې 
.کړى دىوعدې پوره 



وعدهد خدائ پاک ابراھیم سره 

دا قیصئکښېَد خدائ پھ کالم پھ مقدس کتاب 

شتھ دے

۲۱-۱۱پیدایښت 

"۔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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