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، یوه ورځ عیسى مسیح د خدائ پاک کور تھ الړلو
ے نو ھغۀ خلق ولیدل چې د خدائ پاک د کور سپکاو

.  لھلتھ خلقو د څاروو اخستل خرڅول کو. یې کولو
.او د خدائ پھ کور کښې یې تجارت کولو



.  ىعیسى مسیح ھغھ ټول خلقو د خدائ پاک د کور نھ وباس
ھ او ھغوئ تھ یې حکم وکړو چې تاسو د خدائ پاک د کور ن

زما د پالر د کور نھ د تجارت اډه مۀ . دا ھر څۀ لرې کړئ
. عیسى مسیح د خدائ کور سره مینھ کولھ. جوړوئ



مشرانو عیسى مسیح 
چې . وغوښتلېنھ نښې 

تھ پتھ ولګى چې مونږ 
دا حق چا درکړے تا لھ 

تۀ مونږ د دې دے چې 
دا مقدس . کور نھ وباسې

او زۀ دا کور راوغوزوئ 
کښې بیا جوړ پھ درٻو ورځو 

مسیح جواب عیسى . کړم
ممکنھ ده، د نا دا . ورکړو

باندې جوړولو کور پھ دې 
.  ووکالھ لګٻدلىخو شپږڅلویښت 



ه خو عیسى مسیح د خپل بدن خبر
س د ھغۀ بدن لکھ د لکھ د مقد. کولھ

دپھ شان د خدائ پاک کور 
مسیحعیسى . اوسٻدو ځائ وو

ھ بھ سولئ باندې مړ شى خو ھغھ ت
ھغھپتھ وه چې خدائ پاک بھ 
مړوپھ درٻمھ ورځ بیا د 

.  ژوندے کړىنھ 



ښې، د شپى پھ تیارۀ ک
خدائ د کور د 

عیسى مسیحسردار
سره د مالوٻدو د پاره

ھغۀ تھ د ھغھ . راځى
ده معجزو نھ پتھ ولګٻ
کوم چې بھ عیسى 
مسیح کولې، چې 

عیسى مسیح خدائ 
.پاک رالٻږلے دے



نیکودیموس د 
عیسى نھ د خدائ 

پاک او د نورو 
ډٻرو څیزونو د زده
. کولو د پاره راغلو



عیسى مسیح نیکودیموس تھ 
چې څوک د خدائ پاک ووئیل 

کښې داخلٻدل پھ بادشاھئ 
کار نو ھغوئ لھ پھ غواړى 

دى چې د نوى سر نھ 
نیکودیموس د . پٻدا شى
مسیح پھ خبره باندې عیسى 
انسان بالغھیو . نۀ شوپوھھ 

څنګھ پٻدا کٻدے دوباره 
؟ دې سره سره، ھغھ ډٻر شى

ولې دا کافې نۀ ده؟ . ھم وومذھبى 



ت عیسى مسیح ورتھ وضاح
وکړو، چې ھغھ چې د کوم 
روح نھ پٻدا شوے دے ھغھ 

د خدائ . ھغھ روح دے
روح د ھوا پھ شان پاک 
، خلق ھوا نۀ لیدے دے
او نۀ پرې پوھٻدے شى 
ھغھ صرف دې تھ . شى

. څۀ چې ھوا کوىګورى 



عیسى مسیح نیکودیموس تھ د بنى اسرائیلو د ډٻر 
مخکښې ھغھ شکایت را پھ یاد کړو، کوم یې چې وخت 

مونږ سره نۀ د خوراک د پاره څۀ شتھ . موسى تھ کړے وو
او زمونږ د دې ډوډئ نھ نفرت دے . او نۀ د څښلو د پاره

.ھغوئ فریاد کولو. چې خدائ پاک مونږ لھ راکوىکومھ 



د خلقو دې ګناه خدائ پاک پھ قھر 
ھغۀ پھ ھغوئ باندې . کړو) غصھ(

راولٻږل، او ھغھ مارانو ھغھ ماران 
.  او ډٻر خلق مړۀ شول. خلق وچیچل



بیا خلقو ووئیل چې 
ګناه کړې ده، زمونږ د مونږ 
دعا وکړه چې خدائ پاک دا پاره 

بیا موسى. ماران زمونږ نھ لرې کړى
خو خدائ . د ھغوئ د پاره دعا وکړه

.  ماران لرې نۀ کړلپاک 



پاک موسى تھ خدائ 
وکړو، چې تۀ یو لوئ مار جوړ کړه، او حکم 

نو چې څوک . یوه ستنھ راځوړند کړهھغھ پھ 
چیچلى وى او ھغوئ دې مار تھ ھم مار 
خدائ پاک . نو ژوندى بھ پاتى شىوګورى 

او موسى د پیتلو نھ یو مار . وکړهوعده 
کړو او چې چا بھ ھم ھغھ مار تھ جوړ 

. نو شفا بھ یې موندلھکتل 



مسیح نیکودیموس عیسى 
دووئیل چې ابن آدم بھ ھم تھ 

د پیتلو 

پھ شان پھ ستنھ راځوړند مار 
عیسى مسیح د ھغھ . شىکړے 

خبره کولھ پھ کومھ سولئ 
چې بھ ھغھ د ګناه سولئ 

د پاره خپل ګارانو 
.  قربان کړىځان 



دنیادېمسیح ووئیل، خدائ پاک عیسى 

داسې مینھ وکړه چې ھغۀ سره 
او چې . یو زوئ راولٻږلوخپل یک 

ھم پھ ھغۀ باندې ایمان څوک 
ھغھ بھ ھالک نۀ ساتى نو 

د تل ُعمرى بلکې ، شى
.  بھ ومومىژوندون 



د دې دا مطلب دے چې 
څوک ھم پھ عیسى مسیح 

ھ نو ھغ. باندې ایمان ساتى
بھ د خدائ پاک پھ 

کښې پٻدا خاندان 
.  کیږى



مسیح کٻدے شى چې نیکودیموس پھ ھغھ شپھ باندې د عیسى
ائى خو ډٻر کالونھ پس نیکودیموس دا ښ. شاګرد جوړ نۀ شو

ایمانھغھ عیسى مسیح باندې چې 
بیاھغۀ سره مینھ کوى او . ساتى

دھغھ پھ سولئ شوى د خدائ پاک 
زوئ پھ ښخولو کښې 

. کوىمدد 



د دې نھ پس، عیسى مسیح او د ھغۀ شاګردان د شمال پھ 
ئ او خلقو ھم د خدائ پاک پھ بادشاھ. طرف سامریې تھ الړل

پھاو د خدائ پاک . حقلھ ځان خبرول غوښتلپھ 
یمانعیسى ناصرى باندې د . زوئ

راوړلو موقع
. موندلھ



د خدائ د کور سردار 
راځىلھ د مالوٻدو د پاه عیسى مسیح 

َد خدائ پھ کالم پھ مقدس کتاب کښې دا قیصئ 

شتھ دے

۲۱، شمٻر ۳–۲یوحنا 

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