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لو معجزې د دې ښکاره کو. عیسى مسیح ډٻر معجزې وکړې
د. نښې وې چې عیسى مسیح واقعى د خدائ پاک زوئ دے

یوه مسئلھ . وادۀ پھ دعوت کښې وړومبئ معجزه وشوه
.  ھلتھ د ټولو د پاره ډٻر مے نۀ وو. راپٻښھ شوه



ه مریم، د عیسى مسیح مور، ھغۀ تھ د دې مسئلې پھ بار
ح څۀ کښې وائى، ھغې نوکرانو تھ ووئیل چې عیسى مسی

. ھم حکم درکوى نو ھغھ وکړئ



ھ عیسى مسیح ووئیل، پھ چاټو کښې اوب
ھغوئ بھ تپوس. واچوئ او ډکې یې کړئ

کړے وى چې اوبھ؟ آو اوبھ، لکھ څنګھ 
.  چې عیسى مسیح ووئیل



ھ د بیا عیسى مسیح نوکر ت
ل، یو لوئ لوښى د پاره ووئی

او ھغھ سړى تھ څوک د دې 
ھر څۀ ذمھ وار وو، ووئیل 

چې وګوره نو ھغھ اوبھ 
! ښۀ مے. مے وو

!بھترین مے



عیسى. نوکران حٻران شول
دلې مسیح اوبھ پھ میو باندې ب

صرف خدائ پاک . کړلې
. داسې معجزه کولے شى



.عیسى مسیح داسې نورې معجزې ھم وکړې
یو ماښام، ھغھ او د ھغۀ شاګرد د پطرس کور 

د پطرس خواښې ډٻره زیات تبھ د. تھ الړل
.  ھغې پھ وجھ باندې ناجوړه وه



او ھم پھ . عیسى مسیح ھغھ ناجوړه ښځې لھ الس وروړلو
او ھغھ . ھغھ ساعت باندې ھغھ دوباره روغھ جوړه شوه

پاڅٻدلھ او د عیسى مسیح او د ھغۀ د شاګردانو خدمت یې
.  وکړو



داسې ښکارٻدل چې پوره ښار پھ ھغھ ماښام د ھغوئ پھ 
ړاندۀ، . ناجوړه خلق بھ راتلل. دروازه کښې راجمع شول
ګونګیان، ګاڼۀ، شل ګوډ، 
تر دې چې پھ چا کښې بد 
روحونھ وو، نو ھغوئ بھ 

یې ھم عیسى مسیح لھ 
آیا ھغھ د دې . راوستل

دومره خلقو مدد 
کولے شى؟ 



او . عیسى مسیح، د خدائ پاک زوئ، ھغھ مدد کولے شى
او څوک ھم چې ھغۀ خواتھ . عیسى مسیح مدد وکړلو

ل کوم خلق چې ټول ش. راغلى دى نو ھغوئ شفا موندلې ده
. ګوډ وو اوس ھغوئ ګرځٻدے شى، منډې وھلے شى



نور خلق ھم ھغۀ 
لھ راغلل چې د 

جزام پھ وجھ باندې
.  بد رنګھ وو



خو چې کلھ عیسى 
ا مسیح ھغوئ لھ شف
ورکړه نو ھغوئ 
تندروست او پاک 

.  صفا شول



ې سړى او ښځې چې د بد روحونو پھ وجھ پھ مصیبت کښ
ھغھ بد روحونو تھ . وو د عیسى مسیح مخې تھ والړ وو

د ھغوئ د پرٻښودلو 
او . حکم ورکوى

څنګھ چې بدو 
روحونو د ھغۀ 

اعطاعت وکړو، 
نو ھغھ ویرٻدونکى 
او خفھ خلق ښۀ پھ 

امن او سکون 
.  کښې شول



پل د ګڼې پھ وجھ باندې څلورو کسانو غوښتل چې ھغوئ خ
خو ملګرے عیسى مسیح خواتھ راولى ھغوئ کوشش وکړه

ھغوئ څۀ کولے شى؟ . نزدې نۀ شول



. ناجوړه سړے یې د کور چت تھ راوړلو
ھغھ څلورو وفادارو ملګرو یې چھت 

سورے کړو او ھغھ یې پھ ھغھ 
.  سورے کښې راښکتھ کړو

اوس ھغھ عیسى 
مسیح تھ نزدې 

.  وو



ې عیسى مسیح ولیدل چ
ھغوئ څلور واړه 
ۀ ھغ. ملګرى ایمان ساتى

ھغھ ناجوړه سړى تھ 
ووئیل، ستا ګناھونھ 

ره معاف شول، خپل بست
.  دې واخلھ او الړ شھ

سړے ودرٻدلو او ټیک
عیسى مسیح ھغۀ . شو

.  شفا ورکړه



ه پھ ھم پھ دغھ موقع عیسى مسیح خپلو شاګردانو سر
نو پھ سمندر کښې یو . کشتۍ کښې وو

عیسى . ویروونکے طوفان راغلو
ویرٻدونکو . مسیح اودۀ وو

. شاګردانو ھغھ راویښ کړو
. اے مالکھ، مونږ بچ کړه
ھغوئ چغې کړې چې 

!مونږ ډوبیګو



مندر عیسى مسیح د سمندر اوبھ ورټلې او سمدستى، د س
ھ د ھغۀ شاګردانو ووئیل چې دا لھ څنګ. طوفان ودرٻدلو

.  سړے دے، تردې چې اوبھ او ھوا ھم د ھغۀ حکم منى
ھغوئ یقین وکړو چې عیسى مسیح د 

خدائ پاک زوئ دے، خو ھغوئ 
بھ د عیسى مسیح نورې 

ډٻرې لوئې لوئى معجزې 

ووینى کلھ چې ھغھ خلقو 
تھ د خدائ پاک زٻرے اورئ، 

. او د خدائ پاک خدمت کوى



د عیسى مسیح معجزې

َد خدائ پھ کالم پھ مقدس کتاب کښې دا قیصئ 

شتھ دے

،٤، مرقس ۲-۱، مرقوس ۹–۸متى 
-۲، یوحنا ۸، لوقا ٤لوقا 

"۔ستا َد خبرو تشریح نُور بخښى"
130:119زبور 



40 60

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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