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عیسى مسیح یو 
خلقو بھ د . ازلى استاذ. عظیم استاد وو

عیسى مسیح ھغوئ . ھغۀ تعلیم اورٻدو
تھ ووئیل چې تاسو رحم کوونکى، 

.نیک او مھربانھ جوړ شئ



ډٻر خلق بھ داسې 
ھم وو چې د ھغۀ نھ بھ یې 

. ولواو ھغۀ تھ بھ نقصان رس. نفرت کولو
. خو خدائ پاک بھ د ھغوئ ساتنھ کوى



ھ عیسى مسیح خلقو ت
د ډٻر څۀ پھ حقلھ 

ھغۀ . باندې ووئیل
ووئیل چې د خدائ 
ښې پاک خلق پھ دنیا ک

رڼا جوړئ لکھ څنګھ
چې شمع پھ کور 

شمع. کښې رڼا کوى
پھ یوه تیارۀ کوټھ 

!کښې څۀ فرق راولى



غوئ عیسى مسیح چې بھ کومو خلقو سره خبرې کولو نو ھ
پھ بدل د سترګې. بھ پھ بدل کښې پھ ھغۀ باندې ایمان ساتلو

خو عیسى. کښې سترګھ، او د غاښ پھ بدل کښې غاښ
مسیح د مھربانئ،
معافئ او د مینھ

تر. تعلیم ورکړو
دې چې خپلو
دشمنانو د
.  پاره ھم



ر د عیسى مسیح پھ زمانھ کښې، ډٻ
خلق داسې وو چې ھغوئ بھ ځان 

.  ډٻر پاک او ایمانداران ګڼل



خو چې کلھ بھ ھغوئ سوالګرو لھ پٻسې 
ورکولې نو ھغوئ سره بھ یو کس وو چې 
ھغھ بھ شپلئ غږولھ د دې د پاره چې ټول 

خو عیسى مسیح ووئیل . خلق یې ووینى
چې تاسو خیرات ورکوئ نو پھ پټھ 

یې ورکوئ چې څوک ھم درنھ 
خبر نۀ 
. شى

نو 
خدائ پاک 
بھ تاسو لھ 

. د دې اجر درکړى



ې څۀ خلق داسې دى چ. عیسى مسیح مونږ تھ د دعا چل ښائى
ھغوئ پھ الرو کوڅو کښې دعا کوئ د دې د پاره چې ھر 

ھغوئ بھ د خدائ . څوک یې ووینى او د ھغوئ دعا واورى
ھغوئ بھ صرف دې . پاک پرواه نۀ کولھ

خبرې پرواه کولوه چې خلق بھ زمونږ 
. پھ باره څۀ سوچ کوى

عیسى مسیح بھ 
داسې 

خلقو تھ منافقان 
. او دروغژن وئیل



عیسى مسیح بھ ھره ورځ د خپل تعلیم وضاحت د پاره د
و مثال پھ طور، ھغۀ د مارغان. خدائ پاک قدرت استعمالولو

ستاسو آسمانى پالر. طرف تھ اشاره وکړه، او وې وئیل
ھغۀ ووئیل، فکر . دې مارغانو لھ خوراک ورکوى

خدائ پاک بھ تاسو . مۀ کوئ
لھ ھم د 

.خوړلو د پاره خوراک درکړى



تر دې چې دولتمند سلیمان بادشاه ھم ښائستھ جامې نھ 
عیسى مسیح دا خبره جارى . وې چې څومره د ګولونو وې

چې خدائ پاک د میدان واښو لھ جامې. وساتلھ او وې وئیل
نو ولې ھغھ بھ یې تاسو لھ نۀ درکوى؟. ورکوى



ائ عیسى مسیح خلقو لھ دا تعلیم ورکړو چې پھ خد
ولو ھغھ زمونږ ټ. پاک باندې یقین او بھروسھ وساتئ

.  ضرورتونو پوره کولو والھ دے



و عیسى مسیح وفرما ئیل کۀ چرې تۀ د خپل ایماندار ورو
ھ عدالت کوې، نو دا د ھغھ د سترګې نھ د ھسڼى ویستلو پ

خو پھ خپلھ. دےشان 
کښې درتھ دسترګھ 
.تیر نۀ ښکارىلرګى 
ھغۀ پسې وخندلخلقو 
ھغوئ لھ پھ کارخو 
چې د دې پھ معنىوو 
.  غور کړے وویې 



نھ عیسى مسیح وائى چې خلقو لھ د خدائ پاک
وږو آیا یو پالر خپلو ا. مدد غوښتل پھ کار دى

؟ بچو لھ د ډوډئ پھ ځائ باندې کاڼے ورکوئ
نو. نھ ھغھ خپلو بچو لھ ښۀ څیزونھ ورکوى

خدائ پاک ھم ھغوئ لھ 
ښۀ څیزونھ ورکوى 

څوک یې چې 
. ترې نھ غواړى



و عیسى مسیح چې عظیم استاذ دے ووئیل، د دروغژن
ې دوئ د ګډو جام. استاذانو پھ باره کښې خبردار کړل

.  اغوستلې دى، خو دننھ نھ دوئ شرمخان دى
او دروغژن استاذان د ھغوئ د ژوند نھ 
. پٻژندے شى څنګھ یې چې ھغوئ تٻرو ى



چې یوه قیصئ کښې ھغۀ ووئیل، عیسى مسیح دا ظاھر کړه
ھغھ خلق څوک چې د خدائ پاک د کالم فرمانبردارى کوى د

ھغھ کس پھ شان دى څوک چې 
خپل کور پھ یو ګټ باندې 

او بیا یو تٻز . جوړوى
طوفان راشى، او 

چې ھغھ طوفان ختم 
شى نو ھغھ مظبوط 
. کور والړ وى



کلھ او چې. خو یو کم عقل سړے خپل کور پھ شګو آبادوى
او د ھغھ کور نھ تٻر شى نو د ھغې د . طوفان راشى

.کمزورو بنیادونو پھ وجھ باندې ھغھ کور راوغورزیږى
عیسى مسیح وائى چې کوم خلق د خدائ پاک د کالم 

.  ىفرمانبردارى نۀ کوى نو ھغوئ د شګو د کور پھ مثال د



ٻران خلق د عیسى مسیح پھ تعلیم باندې ح
ھغوئ مخکښې کلھ ھم داسې خبرې نۀ. وو

اوس ھغوئ تھ پتھ وه چې د . وې اورٻدلې
خدائ پاک کالم صرف اورٻدل کافى نۀ 

پھ کار دى تاسو ھر ورځ د دې . دى
. فرمانبردارى کوى



عیسى مسیح لوئ استاذ دے

َد خدائ پھ کالم پھ مقدس کتاب کښې دا قیصئ 

شتھ دے

٦، لوقا ۸–٥متى 

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



42 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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