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ھ یوه شپھ خدائ پاک ابراھیم ت
حکم وکړو، او دا یو امتحان 
وو چې وګورى چې ابراھیم 
خپل زوئ سره د خدائ پاک 

.  نھ زیاتھ مینھ کوى



ې چ. خدائ پاک ابراھیم تھ حکم وکړو
خپل زوئ اسحاق روان کړه، او ما تھ 

پھد سوزٻدونکې  قربانۍ یې 
اسحاقد . کړهتوګھ پٻش 

زوئکول؟ د ھغۀ د قربانى 
پارهدا د ابراھیم د ؟ قربانى
ځکھګران وخت وو ډٻر 

چې ھغۀ 
خپل 

زوئ سره ډٻر
. زیاتھ مینھ کولھ



خو ابراھیم بیا ھم پھ خدائ پاک
تى او سحر وخ. باندې یقین وکړو

و ھغھ اسحاق او خپلو دوو نوکران
.  سره د غر پھ طرف روان شو



نکې د تلو نھ مخکښې ابراھیم د سوزٻدو
م قربانۍ د پاره لرګى او بل سکار ھ

خدائابراھیم د . واخستل
وکړهپاک فرمانبردارى 

پاک اطاعتد خدائ او 
.یې وکړو



درې ورځې وروستو ھغوئ ھغھ 
تھ ورسٻدل، بیا ابراھیم خپلو نوکرانو تھ غر 

چې تاسو دلتھ پاتې شئ او مونږ ووئیل 
غر تھ ځو او د خدائ پاک عبادت کوو بیا بره 

.  راځوتاسو خوا تھ واپس 
ابرھیم پھ اسحاق 

د قربان ګاه باندې 
خپلھ یوړل او پھ لرګى 

یې بل سکارۀ او 
.  واخستلھچاړۀ 



تھ اسحاق د خپل پالر ابراھیم نھ پوښ
وکړه چې د قربانۍ د پاره ګډورے

چرتھ دے؟ نو ابراھیم ورتھ پھ جواب
کښې ووئیل چې خدائ پاک بھ پھ

ګډورى خپلھ د 
بندوبست 

. وکړى



ھغوئ دواړه ھغھ ځائ تھ ورسٻدل کوم ځاي چې 
ھلتھ ابراھیم یو . خدائ پاک ښودلے ووورتھ 
ګاه جوړه کړه او لرګى یې پرې قربان 

ابراھیم مخکښې ھم . سم کٻښودلسم 
قربان ګاه جوړې کړې وې ډٻر 
د قربان ګاه د ابرھیم د پاره خو 

ګرانھ ډٻره 
.وه



ابراھیم خپل ګران او خوږ زوئ
یې وتړلو او پھ قربان ګاه باندې

واقعى چې ابراھیم د. کٻښودو
خدائ پاک اطاعت کوى، او 

خپل یک زوئ ھم قربانۍ؟



ابراھم د خپل ! آو
د پاره چاړۀ زوئ حاللو 

کیدے شې چې. واخستلھرا 
وخت د ھغۀ زړۀ مات دغھ 

ھ شوے وى، خو ابراھیم تھ پت
چې ھغھ د خدائ وه 

. اطاعت کوىپاک 
).تابعدارى کوى(



د خدائ پاک 
ابراھیم لھ فرښتې 

ورکړو چې ھلک آواز 
څۀ نقصان ورنۀ لھ 

تھ پتھ ده ما . کړې
خدائ پاک د چې تۀ 

ځکھ . نھ یرٻږى
یک چې تا خپل 

ھم یو زوئ 
ما تھ پٻش 
.  کړو



ډ ابراھیم څۀ ګورى چې یو ګ
پھ جاړو کښې انښتے دے،
نو ھغۀ خپل زوئ اسحاق 

پرانیستو او د ھغۀ پھ ځائ 
.یې ھغھ ګډ حالل کړو



شى چې ھغھ وخت کٻدے 
اسحاق دا سوچ کولو چې 
څنګھ زما پالر وئیلى وو
نو خدائ پاک ھر څۀ ھم 

.  ھغھ شان وکړل



چې کلھ پالر او زوئ مالک خدائ تھ سجده وکړه او د ھغۀ 
نو د مالک خدائ فرښتې ابراھیم تھ . عبادت یې وکړو

وفرمائیل چې مالک خدائ فرمائى چې ستا د 
پھ وسیلھ بھ ټولو قومونو تھ برکت مالو نسل 
یوه ورځ . ځکھ چې تا زما خبره ومنلھ. شى

عیسى ھم د بھ 
ابراھیم 
پھ اوالد 

کښې پٻدا 
. شى



څۀ موده ورستھ . ابراھیم او اسحاق کور تھ واپس راغلل
ډٻره د خفګان نھ ډکھ واقعھ راپٻښھ او ھغھ دا وه چې یوه 

نو ساره د خپل خاوند ابراھیم او د . شوهساره مړه 
. زوئ اسحاق نھ ُجدا شوهخپل



پسد ساره د مرګ نھ 
نوکر ولیږلویو ابراھیم خپل 

.چې د اسحاق د پاره ښځھ وګورى
انوخپلونوکر خپل زوړ وطن تھ د ابراھیم 

. الړوکره 



م راشتھ نو بیا نوکر د اسحاق د پاره د ښځې کتلو لھ د ابراھی
ه نوکر د خدائ نھ یو. دارانو کره ھغھ پخوانى وطن تھ الړو

لھ نښھ وغوښتلھ او ھغۀ ووئیل چې کومې جینۍ زما اوښانو
اوبھ ورکړې نو ھغھ بھ ھم ھغھ جینۍ وى څوک چې بھ د 

.ښځھ جوړیږىاسحاق 



ې ربقھ چې د ابراھیم پھ رشتھ دارانو کښې یوه وه، ھغنو 
ائ نو نوکر پھ دې پوھھ شو چې خد. اوښانو لھ اوبھ ورکړې

.  پاک ھغۀ لھ د ھغۀ د دعا جواب ورکړو



.  ودوربقى اسحاق سره د وادۀ کولو د پاره خپل خاندان پرٻښ
او ھغې د اسحاق د مور د مرګ نھ پس اسحاق لھ تسلى 

.  او اسحاق ربقې سره مینھ وکړه. ورکړه



خدائ پاک د ابراھیم مینھ آزمائى 
)ابراھیم امتحان اخلىد (

َد خدائ پھ کالم پھ مقدس کتاب کښې دا قیصئ

دےشتھ 
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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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