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د ھمٻشھ ژوندون حاصلولو د پاره! استاذه
زۀ څۀ وکړم؟ چا چې دا تپوس 

کړے وو نو د ھغھ شرعې عالم 
او عیسى د راګٻرولو . وو

.  کوشش یې کولو

عیسى مسیح ھغۀ لھ جواب 
ورکړو، چې خدائ پاک شعریت څۀ وائى؟



پھ شریعت کښې. ھغھ سړى جواب ورکړو
وئیلے شوى چې خدائ پاک سره 

پھ پوره زړۀ او پوره یقین او 
طاقت سره مینھ ساتئ، او خپل 

ګاونډى سره د خپل ځان 
پھ شان مینھ 

.  کوئ

ھغھ سړى تپوس وکړو، 
نو زما ګاونډى څوک دے؟ 



ھغھ سړى د جواب ورکولو د پاره عیسى مسیح ھغۀ تھ یوه
ھ پھوکړه چې یو سړى  د یروشلم نھ یریحو تقیصھ 

.باندې روان ووسفر 
ډاکوانو پھ ھغۀنو 

.  حملھ وکړهباندې 



ستلې، نو ډاکوانو ھغھ راګٻر کړو کپړې یې ترې ووی
ھغوئ . او وې وھلو او مرګ حال یې پرٻښودلو

ھغھ ډٻر زخمى کړو او د سړک پھ 
.غاړه یې پرٻښودو



نو اتفاقى پھ دغھ وخت کښې یو امام پھ
ھغھدغھ الر باندې تٻرٻدۀ، نو یقیناً ؛ې

بھ د دې زخمى کس مدد 
. کوى

خو نھ چې ھغۀ ھغھ 
کس 

ولیدو نو ھغھ ترې د الرې بل 
.طرف تھ واوړٻدو او ترې نھ الړو



ھم دغھ شان یو لیوى ھغھ ځائ تھ راغلو چا چې بھ د 
او چې ھغھ زخمى سړے یې .امامانو خدمت کولو

ولیدلو نو بل طرف تھ ترې نھ واوړٻدو 
او دے ھم پھ مخھ 

.ترې الړو



و خلقو بیا یو سامرى مسافر د ھغھ ځائ نھ تٻرٻدو، یھودیان
چا چې د عیسٰى مسیح نھ قیصې اورٻدې نو

.  ھغوئ بھ یو سامرى کس بھادر نۀ منى

.  خو ھغھ وو
.سامرى د ھغۀ خیال وساتلو او مدد د پاره ئې ودرٻدو



ھغھ سامرى ورټیټ شو،
او د ھغھ کس زخمونھ 
یې ووینځل او پټئ یې
ورلھ وکړه، او بیا یې 
ھغھ پھ خپل څاروى 

. باندې سور کړو



سامرى ھغھ زخمى سړے یو سرائې تھ
د ھغۀ بوتلو او ھلتھ کښے یې ټولھ شپھ

.  خدمت وکړو



لھ بیا پھ بلھ ورځ سحر ھغھ د سرائې مشر
ې دوه دیناره ورکړل او ورتھ یې ووئیل چ

. د دې کس خیال ساتھ



ى نو کلھ چې دا قیصھ ختمھ شوه نو عیس
ھ چې د ھغ. مسیح د ھغوئ نھ تپوس وکړو

زخمى سړى 
ګاونډى 

څوک وو؟ 



نو د شرعې عالم ورلھ 
جواب ورکړو، چې د ھغۀ 
ګاونډى سامرى وو چا چې 

.  پھ ھغۀ باندې رحم وکړو



ې عیسى ورتھ ووئیل چې الړ شھ او تۀ ھم دغسې کوه لکھ چ
او زمونږ ګاونډیان ھغھ دى څوک . ھغۀ وکړل

ضرورت مند دى، چې 
مونږ د ضرورتمندو خلقو 

مدد کوو نو دا مونږ 
ھغوئ تھ خپلھ مینھ 

او پھ دې . ښایو
ھم باندې خدائ پاک 

.  خوشحالٻږى



نٻک سامرى

َد خدائ پھ کالم پھ مقدس کتاب کښې دا قیصئ 

شتھ دے

۱۰لوقا 

"۔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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