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آیا خدائ پاک ستاسو خاندان لھ 
ھم ماشوم ورکړے؟ دا څومره د 

او یقیناً ! خوشحالئ خبره ده
چې اسحاق او ربقھ بھ 

ھم ډٻره زیات خوشحالھ 
وو ځکھ چې خدائ پاک 

ھغوئ لھ برغونى 

ماشومان 
ورکولو 
.  واال وو



ماشومانو د ربقې پھ
خیټھ کښې مزاحمت

نو چې. شروع کړو
کلھ ربقې دعا
وغوښتلھ نو خدائ
پاک ربقې تھ پھ
جواب کښې ووئیل
ستا د دوو بچو نھ بھ دوه

او کشر. قومونھ جوړ شى
حاالنکې. بھ د ټولو نھ لوئ وى

آخر دا. ھسې خو مشر لوئ وى
. چې ھغھ ماشومان پٻدا شول



د . دا دواړه ماشومان یو شان نۀ وو
ات مشر زوئ عیسو پھ بدن ډٻر زی

او ھغھ لوئ شو او ھغھ . ویښتۀ وو
.  یو ډٻر تکړه ښکارى وو



خو د یعقوب وجود نرم وو او ھغۀ بھ د کور پھ خوا کښې 
او د ھغۀ پالر اسحاق بھ د عیسو سره . کار کول خوښول

ډٻره زیاتھ مینھ کولھ او 
د مور یې یعقوب 

. سره مینھ وه



ھ د یوه ورځ عیسو یعقوب تھ ووئیل، چې ما ل
نو یعقوب د عیسو: خوراک د پاره څۀ راکړه
.  نھ د مشرۍ حق وغوښتلو



ھغۀ خپل زوئ . اسحاق بوډا شوے وو
ښھ عیسو تھ ووئیل، تۀ زما د پاره تازه غو

الر د پ. راوړه نو زۀ بھ تا لھ برکت درکړم
د طرف نھ دا خاص برکت د خپل زوئ د 

عیسو زر د ښکار د پاره بھر . پاره وو
او د ھغۀ مور دا ھر څۀ واورٻدل او . الړو

ھغې غوښتل چې د عیسو پھ ځائ باندې
یعقوب تھ برکت مالو 

.  شى



.  ربقې یوه منصوبھ جوړه کړه
ھغې زر تر زره د اسحاق د 

پاره د ھغۀ د خوښې خوراک 
تیار کړو او یعقوب د عیسو

جامې واغوستلې  او د چېلۍ 
څرمن یې د خپلو السونو او 

مرۍ نھ تاو کړه، د اسحاق نظر 
ډٻر کمزورے وو، نو پھ دې 

وجھ باندې ھغوئ دواړو اسحاق 
.  لھ دوکھ ورکولے شوه



یعقوب د اسحاق د پاره ډوډئ
اسحاق ووئیل، چې . راوړه

ستا آواز خو د یعقوب دے او
السونھ دې د عیسو پھ شان

او چې کلھ اسحاق ډوډئ . دى
وخوړه نو ھغۀ ھغۀ لھ
.  برکت ورکړو



اتھ څنګھ چې یعقوب د ھلتھ نھ الړو، نو عیسو اسحاق خو
ھ او ھغۀ خپل پالر اسحاق تھ ووئیل، ښھ دا واخل. راغلو

اسحاق تھ پتھ ولګٻده . ستا ډوډئ
.  چې ھغۀ لھ دوکھ ورکړے شوه

ھغھ پھ ژړا او وې وئیل، ما 
چې یعقوب لھ کوم برکت 
ورکړے دے نو اوس زۀ 

ھغھ د ھغۀ نھ واپس نۀ شم 
د عیسو زړۀ د . اخستلے

نفرت نھ ډک شو او ھغۀ د یعقوب 
.  وژلو منصوبھ جوړه کړهد



ربقې تھ د عیسو د ارادې پتھ 
ې ولګٻده نو ھغې یعقوب تھ ووئیل، چ

تۀ د خپل ماما کور تھ الړ شھ او تر 
څو ھغې پورې ھلتھ کښې پاتې شھ تر

چې ستا د ورور نھ دا ھر څۀ ھٻر 
شوى نۀ وى، څۀ چې ورسره تا 
.کړى دى



اسحاق ھم پھ دې خبره باندې
رضا وو چې یعقوب د خپلې

مور پھ خاندان کښې د ځان د 
پاره ښځھ وګورى، نو بیا 

. یعقوب د ھلتھ نھ الړو



پھ ھغھ شپھ باندې یعقوب د 
اودۀ کٻدو د پاره پھ الره کښې 

ودرٻدو او ھغۀ خپل سر پھ یو 
کٻدے. کاڼى باندې کٻښودو

شى چې ھغۀ خپل ځان یواځې
محسوسولو او ھغھ

خو ھغھ یواځې. یرٻدو
خدائ پاک د. نۀ وو

یو حٻرانونکى
خوب پھ 

ذریعھ باندې ھغۀ سره 
. خبرې وکړې



زۀ ستا د پالر نیکۀ ابراھیم او
زۀ بھ دا زمکھ. زۀ تا سره یم. اسحاق خدائ پاک یم

ې او د زمک. پھ کومھ پاندې چې تۀ مالست یې تا لھ درکړم
ھ باندې ټول قومونھ او قبیلې بھ ستا او ستا د نسل پھ وسیل

کلھ چې خدائ پاک خبرې وکړې نو . برکت مومى
.  او ھغھ وویرٻدو. یعقوب پاڅٻدو



ئ د یعقوب ماما البن ھغھ ښۀ پھ خوشحال
ب د باندې خپل کور تھ بوتلو، او یعقو

خپل ماما لور راحیل سره مینھ
او ھغې سره د وادۀ کولو. کولھ

د پاره ھغۀ د خپل ماما البن

.اوؤ کالھ خدمت وکړو
خو د وادۀ پھ شپھ باندې
.  البن یعقوب لھ دوکھ ورکړه



یعقوب خپل ماما تھ ووئیل، چې تا ما لھ دوکھ راکړه دا خو
شرى البن ورتھ ووئیل، چې اول د م. راحیل نھ ده بلکې لیا ده

نو اوس تۀ نور اوؤ کالھ زما . لور وادۀ کول ضرورى دى
.خدمت وکړه نو بیا زۀ تا لھ راحیل درکړم

کیدے شى چې. یعقوب د دې د پاره رضا وو
یعقوب 

تھ ھغھ وخت 
دوکھ ھغھ

رایاده شوې 
یې کومھ دوکھ 
چې ھغۀ عیسو او 
.  اسحاق لھ ورکړې وه



ډٻر . د یعقوب دولس زامن وو
ل کالونھ تٻر شول، ھغۀ غوښت

ان چې خپل کور واال واپس کنع
د ھغۀ مور پالر ھلتھ. تھ راولى

لکھ څنګھ چې عیسو د . وو
. وهیعقوب د قتلولو خبره کړې



ه آیا یعقوب محفوظ وو؟ یو
ورځ خدائ پاک ھغۀ تھ د 

نو .واپس تلو د پاره ووئیل
مې یعقوب خپلھ کورنۍ او ر

رایو ځائ کړې چې د خپل 
. مور پالر کور تھ الړ شى



.یو ډٻر ښکلے سفر وو
عیسو یعقوب سره د 

مالوٻدو د پاره څلورو 
و سوو کسانو سره راغلو خ
ن ھغۀ یعقوب لھ ھیڅ نقصا

.ھم ورنۀ کړو



او ھغھ یعقوب سره د 
مالوٻدو د پاره پھ منډه 

راغلو او ھغھ یې راغاړه 
یو یعقوب او عیسو. ویستو

بیا لکھ د ملګرو پھ شان
ھ ژوند تٻرولو، او یعقوب پ
.  وخپل کور کښې محفوظ و



دوکا باز یعقوب

َد خدائ پھ کالم پھ مقدس کتاب کښې دا قیصئ

شتھ دے

۳۳-۲٥پٻدیښت 

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


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	Slide Number 20
	Slide Number 21
	Slide Number 22
	Slide Number 23
	Slide Number 24



