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و لھ ھغۀ بیماران. عیسى مسیځ ډٻر لوئ لوئ کارونھ وکړل
.  وکړهشفا ورکړه، مصیبت ځپلو خلقو لھ یې آرام او تسلى

.  او د خدائ کالم یې ورزده کړو



ره د خلقو یوه لویھ ډلھ عیسى مسیح لھ د مدد او شفا د پا
ار پھ عیسى پھ خپلو مریدانو کښې د خدائ پاک د ک. راغلل

مدد کولو کښې د دولسو سړو خوښولو
.  فیصلھ یي وکړه



نو کلھ چې تاسو یوه ډٻره مھمھ فیصلھ کوئ
تاسو د خدائ پاک نھ دعا غواړئ؟ عیسى 

مسیح بھ د خدائ پاک نھ دعا 
ھغۀ پھ یو خاموش . غوښتلھ

ځائ کښې پھ یو غر باندې د 
.  خدائ پاک نھ دعا وغوښتلھ

عیسى مسیح تر نمر پرٻوتو 
پورې د خدائ پاک نھ 

. دعا غوښتلھ



لھ عیسى مسیح ټو
.  شپھ دعا وکړه



چا پھ ورپسې سحر عیسى مسیح خپل مریدان را وغوښتل
د نو پھ ھغوئ کښې دولس کسان. چې بھ د ھغۀ خدمت کولو

.  مریدانو او رسوالنو پھ توګھ مقرر کړل



ڼھ عیسى چې وړومبى غوره کړل نو پھ ھغې کښې دوه ورو
کلھ چې عیسى ھغوئ . شمعون او پطرس او انداریاس وو

بار تھ ووئیل چې ما پسې راځئ نو ھغوئ خپل د میانو کارو
. پرٻښودو او پھ ھغۀ پسې روان شول



ا د زبدى زامنو یعقوب او یوحن
ھم د میانو د جالونو جوړولو 
.  کاروبار پرٻښودلو او راغلل



عقوب بیا عیسى فلپس، برتلمائى، متى، توما، شمعون، د ی
ورور او یھوداه اسکریوتى څوک پھ آخر کښې د عیسى 

ھغھ یې ھم شىدوشمن جوړ مسیح 
.  کړوخوښ پھ طورخپل شاګرد د 



ک عیسى مسیح ھغوئ لھ دا تعلیم ورکړو چې څو
ھم د ھغۀ پھ خبرو باندې عمل 
کوى نو دا داسې ده چې ھغھ 

خپل کور پھ یو مظبوت 
. ګټ باندې جوړوى



خو د عیسى مسیح خبره نۀ منل داسى دى لکھ څوک چې
اشى نو چې کلھ طوفان ر. خپل کور پھ شګو کښې جوړوى

.  نو ھغھ کور بھ راوغورزیږى



ۀ د عیسى مسیح څۀ حکمونھ آسان نۀ وو، عسیى ووئیل، ک
تاسو چرې یو کس تاسو پھ کڅ مخ باندې سپٻړه درکړى نو

خپلو. ښې مخ ھم ور وړاندې کړئ
خلقو تھ د. دشمنانو سره مینھ کوئ

و تٻرولژوند مسیح پھ شان عیسى 
مدد د پاک خدائ دپاره د 

ضرورت
. دے



رکړو عیسى مسیح خلقو تھ دا تعلیم و
چې کلھ تاسو دعا کوئ نو یواځې 
ې د کوئ نھ چې تاسو خلقو تھ د ښودن

ى لکھ څنګھ چې ځین. پاره دعا کوئ
. مذھبى مشران کوى



ک عیسى مسیح ووئیل چې څو
پھ خدائ پاک باندې یقین 

کوى، نو خدائ پاک ھغوئ لھ 
.خوراک او جامې ورکوى



څنګھ چې خدائ پاکلکھ 
لھ خوراک او ګلونو لھمرغانو 

.پھ جاړو کښې ښکلے رنګ ورکوى
ھد ھغۀ خلق د خپلو ټولو ضرورتون
. وىد پاره پھ خدائ پاک باندې یقین ک



پھ ھغھ ورځ عیسى خپلو 
شاګردانو لھ د ډٻرو خبرو

کلھ چې ھغۀ. تعلیم ورکړ
نو تعلیم ورکول ختم کړلو

جذامى عیسى خواتھ شفا 
. غوښتلو لھ راغے



وم پاک عیسى مسیح ھغھ ُجذامى تھ ووئیل، زۀ تا لھ شفا درک
. د شاګردانو پھ وړاندې ھغھ جذامى بلکل پاک شو. شھ

صرف د . ھغھ شفا وموندلھ
خدائ پاک زوئ داسې 

بیا شاګردان . کولے شى
پھ دې پوھھ شول چې د 

.  ھغۀ مالک ډٻر عظیم د ے
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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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