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فر کلھ عیسى مسیح او د ھغۀ شاګردانو پھ سامریھ کښې س
.  کولو، نو ھغوئ سوخار نومې ښاره تھ راغلل



نو ھلتھ کښې یو کوھے وو او د سوخار خلقو بھ د ھغھ 
دا کوھے ډٻره موده . کوھى د څښلو د پاره اوبھ وړلې

.  مخکښې د بنى اسرائیلو پالر، یعقوب کنستلے وو



دا د غرمې وخت وو او عیسى د سفر نھ ډٻر زیات ستړے
. وشوے وو نو ھغۀ ھغھ کوھى سره د آرام د پاره کٻښناستل
.  او د ھغۀ شاګرد د خوراک اخستلو د پاره ښار تھ تلى وو



.  وعیسى مسیح د لږ وخت د پاره یواځې و
ھ نو پھ دغھ وخت کښې د سُوخار یوه ښځ

د اوبو راوښکلو د پاره 
نو عیسى مسیح . راغلھ
تھ ووئیل چې ھغې 

. لھ اوبھ راکړهما 



ما نو ھغھ ښځھ حٻرانھ شوه او وې وئیل چې تۀ یو یھودى ز
غوندې سامرى ښځې نھ د څښلو اوبۀ څنګھ غواړې؟ ھغې 

د ځکھ داسې ووئیل چې یھودیان 
.سره څۀ نۀ شریکوىسامریانو 



کٻدے شى چې ھغھ نوره ھم
حٻرانھ شوې وى چې کلھ 
، ورتھ عیسى مسیح ووئیل

نھ کۀ تا تھ پتھ وه چې ستا
څوک اوبھ غواړى نو دا 

نو تا بھ د ھغۀ . څوک دے
نھ دا خواست کړے وو او 
ھغۀ بھ تا لھ د ژوندون اوبھ

.  درکړې وې



تھ ، تا سره خو بوقھ ھم نشسړیھ”ښځې ھغۀ تھ ووئیل چې، 
او دا کوھے ژور دے، نو تۀ بھ د کوم ځائ نھ ما لھ د 

ولې تۀ زمونږ د نیکۀ یعقوب نھ ۱۲؟ ژوندون اوبۀ راوړې
“راکړو؟سړے یې څۀ، چا چې مونږ لھ دا کوھے لوئ 



ھر ھغھ څوک چې دا اوبۀ ”عیسٰى ھغې تھ وفرمائیل، 
خو چې څوک ھغھ .  وڅښى ھغھ بھ بیا ھم تږے کیږى

وڅښى چې زۀ یې ورکوم ھغھ بھ اوبۀ 
زۀ چې . نۀ تږے کیږىھیڅکلھ 
اوبۀ ورکوم ھغھ بھ پھ کومې 
کښې دننھ لکھ یوه چینھ ھغوئ 

چې ھمٻشھ بھ بھیږى وګرځى 
چې د تل ژوندون او 

ښځې ورتھ “  .ورکوى
سړیھ، ھغھ ”، ووئیل
.ما لھ راکړهاوبۀ 



او بیا الړه شھ، خپل خاوند راوبلھ”عیسٰى ورتھ وفرمائیل، 
عیسىٰ “ .زما خاوند نشتھ”ھغې جواب ورکړو چې، “ .راشھ

،شتھتۀ دا رښتیا وائې چې ستا خاوند ن”ھغې تھ وفرمائیل، 
حقیقت دا دے چې تا پینځۀ مړونھ کړى دى او اوس خو 

ل تا چې څۀ ووئی. چې څوک تا سره دے ستا خاوند نۀ دے
“.ھغھ رښتیا دى



. ى یېماِلکھ، ما تھ ښکارى چې تۀ نب”ښځې ھغۀ تۀ ووئیل، 
و او ھغې عیسى مسیح سره د خبرو کولو کوشش وکړه ا

ائ ورتھ یې ووئیل چې مونږ د خدائ پاک عبادت پھ کوم ځ
غر پھ یروشلم کښې یا د سامریانو پھ مقدس. کښې وکړو

ونکى عیسې ھغې تھ ووئیل چې رښتینى عبادت کو. باندې
. بھ د پالر تھ پھ روح او پھ رښتیا سره عبادت وکړى



ښځې جواب ورکړو، ما تھ پتھ ده چې مسح کړے شوے، 
غھ ھر کلھ چې ھغھ راشى نو ھ. یعنې مسیح راتلونکے دے

ل چې عیسى مسیح ورتھ ووئی. بھ مونږ تھ ھر څۀ بیان کړى
پھ دغھ وخت کښې د . ھغھ زۀ یم، چې تا سره خبرې کوم

و او نو ښځې خپل منګے پرٻښود. ھغۀ مریدان واپس راغلل
.  ښار تھ یې واپس منډه کړه



راشئ، یو داسې سړے 
ووینئ چې ما څۀ کړى وو 

.  ھغھ ټول یې راتھ ووئیل
ھغھ ښځې د سُوخار ټولو 
.  سړو تھ دا ھر څۀ ووئیل

کٻدے شى چې دا 
وى؟ نو خلق مسیح 

ښار نھ راووتل د 
عیسى طرف او د 

.  شولتھ راوان 



پھ دې دوران کښې مریدانو پھ ھغۀ زور راوړلو چې، 
ما ز”عیسٰى ھغوئ تھ وفرمائیل چې، . استاذه لږه څۀ خوره

خوراک څښاک دا دے چې زۀ د ھغۀ رضا وکړم چا چې زۀ 
رالٻږلے یم او چې د ھغۀ کار 

د ھغۀ کار دا وو “ .کړمپوره 
خلق د خدائ پاک چې 

. تھ راوګرځئطرف 



د ھغھ ښار ډٻرو سامریانو پھ عیسٰى ایمان راوړو د ھغھ 
دۀ ما تھ ھغھ ھر څۀ ووئیل ”ښځې د ګواھۍ پھ وجھ چې، 

څۀ چې ما کلھ ھم 
نو کلھ “  .ُووکړى 
سامریان ھغۀ چې 
راغلل نو ِمنت لھ 
ورتھ وکړو چې یې 

سره پاتې شھ، مونږ 
ھغھ ھلتھ دوه نو 

.ایسار شوورځې 



غۀ او د عیسى مسیح د کالم پھ وجھ باندې نورو ډٻرو پھ ھ
مونږ اوس پھ خپلھ. او ھغوئ ووئیل. باندې ایمان راوړلو

ھغۀ واورٻدل د 
تھ پتھ او مونږ 

دے پھ ولګٻده چې 
د ُدنیا حقیقت کښې 
.  دےخالصونکے 



ښځھد کوھى پھ غاړه 

َد خدائ پھ کالم پھ مقدس کتاب کښې دا قیصئ 

شتھ دے

٤یوحنا 

"۔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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