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ر یوه ورځ زکریا نومې یو بوډا سړې د خدائ پاک پھ کو
څاپھ کښې خوشبوئى سوزولھ او بھر خلقو دعا کولھ چې نا

.  زکریا پھ رپٻدو شو او ویرې واخستلو



ږلې یوه فرښتھ راغلھ او وئیل، یرٻږه مھ زۀ خدائ پاک رالٻ
وحنا او تۀ پھ ھغۀ باندې ی. ستا د ښځې بھ یو زوئ کیږى. یم

ھغھ د پٻدایښت نھ د روح القدوس . نوم کیږده
او ھغھ بھ ډٻر . نھ معموره وى
خلق د خدائ 

پاک 

طرف تھ 
.  را ووبلى



کریا بھر والړو خلقو ډٻره پھ حٻرانتیا سره ووییل چې ز
ځکھ چې ھغوئ تھ . مونږ سره خبرې وکړه

پتھ نۀ وه چې جبرائیل فرښتې ھغۀ تھ 
وئیلى وو چې د ماشوم تر پٻدا کٻدو 
پورې بھ تۀ خبرې نۀ شې کولے، 

ځکھ چې ھغۀ د خدائ پاک 
پھ پیغام باندې یقین 

.ونۀ کړو



او ھغۀ دا سوچ کولو چې د 
ھغۀ ښځھ خو بوډئ ده نو پھ
دې وجھ باندې د ھغې بچى 

. نۀ شى پٻدا کٻدے



ھغھ چې کور تھ الړو نو څۀ چې ورتھ 
ې فرښتې وئیلى وو نو ھغھ یې خپلې ښځ

اندې الیشبع تھ ووئیل او ھغھ پھ دې اورٻدو ب
عا ھغې بھ ھمٻشھ د بچو د پاره د. حٻرانھ شوه

ھغې وئیل چې داسې کٻدل. غوښتلھ
ممکن دى؟ 



تھ الیشبع تھ ډٻره زر دا پ
ه ولګٻده چې ھغھ اُمیدوار

او ھغې د خدائ پاک . ده
یم یوه ورځ مر. ثنا ووئیلھ

ه چې د الیشبع رشتھ دار
و ا. ده الیشبع کره راغلھ
دغھ وخت مریم ھم 

. امیدواره وه



و چې کلھ مریم الیشبع سره مالو شوه ن
ھ الیشبع پھ ځان پوھھ شوه چې د ھغې پ

خیټھ کښې ماشوم حرکت وکړو 
او الیشبع د روح القدوس 

او ھغې . نھ معموره وه
تھ پتھ وه چې د مریم پٻدا 
کٻدونکے ماشوم عیسى 

ھغوئ دواړو . مسیح دے
د خدائ پاک حمد او 

.  ثنا ووئیلھ



لکھ څنګھ چې خدائ پاک 
وعده کړې وه نو ھم ھغھ شان 

.  وشول او د الیشبع زوئ وشو
م نو خلقو ووئیل پھ ھغھ ماشو

باندې د ھغۀ د پالر نوم 
کٻښودو، خو زکریا د خدائ 

.پاک حکم رایاد شو



خدائ پاک ھغۀ تھ وئیلى وو چې
ې تھ بھ دې ماشوم زکریا نھ بلک

غۀ او چې ھ. یحیى نوم بھ کیږدې
تھ دا داسې حکم شوے وو، نو 

ھم ھغھ وخت د ھغۀ خولۀ کوالو 
شوه او د خدائ پاک ثنا صفت

.  یې شروع کړو



کلھ چې یوحنا لوئ شو نو ھغھ د
خدائ پاک د اعظیم خادم الیاس 

ا یوحنا بھ خلقو لھ د. پھ شان وو
ح زٻرے ورکولو چې عیسى مسی
تاسو لھ د خالصون درکولو د 

.  پاره زر را روان دے



ھ د یھودیانو مشرانو بھ د یوحنا ن
ھ نفرت کولو ځکھ چې یوحنا ب

، ھغوئ تھ وئیل چې ګناه مۀ کوئ
او ھغوئ بھ د خپلو ګناھونو پھ
باره کښې ھیڅ یوه خبره ھم نۀ

ھ او د خپلو ګناھونو نھ ب. اورٻدلھ
.  نۀ منې کٻدل



خلقو بھ ھغۀ تھ یوحنا
بپتسمھ ورکونکے 

وئیل، ځکھ چې څوک 
دې بھ خپلو ګناھونو بان

ھ پښٻمانھ شول نو ھغۀ ب
ھغوئ لھ پھ اوبو باندې
.بپتسمھ ورکولھ



و او یوه ورځ عیسى یوحنا بپتسمھ ورکونکى خواتھ راغل
یسى یوحنا نۀ غوښتل چې ھغھ ع. وئیل، ما لھ بپتسمھ راکړه

خو عیسى مسیح. مسیح لھ بپتسمھ ورکړى
ووئیل، داسې وکړه، نو
یوحنا عیسى مسیح لھ
.  بپتسمھ ورکړه



عیسى مسیح لھ د 
نھ بپتسمې ورکولو

پس یوحنا ولیدل 
چې پاک روح د 
پھ کونترې پھ شکل
دې عیسى مسیح بان

دا د . راکوزیږى
خدائ پاک د طرف 

.نھ یوه نښھ وه



یوحنا تھ دا پتھ وه 
چې عیسى مسیح د 

خدائ پاک زوئ 
یوحنا د عیسى. دے

مسیح پھ باره کښې
ووئیل چې وګوره دا

د خدائ پاک 
ح رالٻږلے شوے مسی
دے څوک چې بھ 

ټولو خلقو لھ 
. خالصون ورکړى



خو . یوحنا ډٻر زیات خلق خدائ پاک تھ راوګرځول
ې ھیرودیس چې یو ظالم بادشاه وو ھغۀ یوحنا پھ قید کښ

یوحنا ھیرودیس . واچولو
تھ ووئیل چې تا د خپل 
ورور ښځھ ھیرودیاس 

خپلھ ښځھ جوړه کړې نو 
ھیرودیس تھ . دا ګناه ده

دا معلومھ وه چې یوحنا 
.  بلکل ټیک وئیلى دى



او ھغۀ تھ پتھ وه ې یوحنا د خدائ پاک یو مقدس او صادق
و خ. خو ھغھ د ګناھونو نھ توبھ ویستل نۀ غوښتل. خادم وو

یوحنا بھ بیا ھم پھ خلقو 
کښې تبلیغ کولو، تر دې 

چې ھغھ پھ دې وجھ 
. باندې قید ھم شو



ن مناؤ ھیرودیس د خپل پیدایښت پھ ورځ باندې ډیرلوئ جش
او د ھیرودیاس د لور پھ ګډیدو باندې ھیرودیس . کړو

ھیرودیس ھغې سره وعده . ډیر زیات خوشحالھ شو
وکړه چې ھغوئ څۀ ھم وغواړى تر دې کۀ 

.  زما نیم سلطنت ھم وغواړى نو زۀ یې ورکوم



جینئ حٻرانھ وه او 
ھغې سوچ کولو چې 
.  زۀ اوس څۀ وغوړم

د ھغې مور چا چې د 
لو، یوحنا نھ نفرت کو

څھ چې ورتھ ھغې د 
یل غوښتلو د پاره ووئ
نو ھغھ ډٻر زیات 

.  یرونکى وو



جینئ ھیرودیس تھ ووئیل، زما د
ھ تالى یوحنا بپتسمھ ورکونکى سر پ

لې بادشاه پھ خپ. کښې پھ کار دے
و وعدې کولو باندې پښٻمانھ شو خ
.  ھغۀ ھغھ وعده ماتول نۀ غوښتل

ا ھیرودیس حکم وکړو چې د یوحن
نھ سر قلم کړئ او دلتھ یې

او د ھغۀ . راوړئ
د ھغۀ سپاھیانو

.  حکم ومنلو



ھ د یوحنا ملګرو ډٻر پ
غم او خفګان سره د 
خدائ پاک د ایماندار 
او زړۀ ور خادم ښخ 

کیدے چې ھغۀ . کړو
تھ پتھ وه چې عیسى
ے دوئ لھ تسلى ورکول

او د خدائ پاک د . شى
پاره د یوحنا کار اوس

.  ختم شوے وو



د خدائ پاک رالٻږلے شوے سړے

َد خدائ پھ کالم پھ مقدس کتاب کښې دا قیصئ 

شتھ دے

۳، ۱، لوقآ ٦مرقوس 

"۔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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