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بیا عیسى مسیح پھ 
او کشتۍ کښې سور شو
مریدان ھم ورسره 

خو پھ . سوارۀ شول
دریاب کښې یو زورور
طوفان راغلو او چپې 
داسې اوچتٻدې چې پھ 

پھ . کشتۍ راواړٻدې
ې داسې قسمھ طوفان کښ
ه کشتۍ ماتٻدے ھم شو

. او ډوبیدے ھم شوه



. ړهطوفان شاګردان ویرول، او چپو کشۍ د اوبو نھ ډکھ ک
و نو مریدان ورغلل ا. خو عیسى ښۀ پھ سکون سره اودۀ وو

رابیدار یې 
چې، کړو 

مونږ مالکھ 
کړه مونږ بچ 

.  ډوبیږو



تاسو ولې دومره یرٻږئ، ستاسو ایمان څومره کمزورے
نو دے؟ بیا ھغھ ودرٻدو، طوفان او د اوبو چپې یې ورټلې

.پھ ھغھ ساعت قالره قالرې شوه



او قالره قالرى ... سمندر پھ آرام شو... طوفان قالر شو
ل مریدان پھ دې ننداره ډٻر حٻران شول او دوئ ووئی.شوه

م دا ال څۀ قِسم سړے دے چې ھوا او چپې یې ھم حک”چې، 
“؟منى



ره څۀ موده وروستو، عیسى مسیح یوه مصروفھ ورځ تٻ
ۀ ھغتقریباً څۀ پینځۀ زرو نھ ھم زیات خلق پھ . کړه

د خدائ پاک پھ . یو خوشى بیابان تھ راغللپسې 
سره عیسى مسیح ھغھ ټول خلقو قدرت 

د یو وړوکى ھلک صرف 
ډوډئ باندې ماړۀ پھ 

دا د ماښام وخت . کړل
نو عیسى وو 

ټول مسیح 
ُرخصت 

. کړل



عیسى مسیح ھغوئ پھ. تر دې چې شاګردان یې ھم الړل
ل کشتۍ کشې ولٻږل چې ھغوئ د ھغۀ نھ مخکښې د ګلی

. دریاب پورې غاړې الړ شى



او چې کلھ ھغۀ ټول 
ُرخصت کړل، نو 
لھ عیسى مسیح پھ خپ

د دعا د پاره غر تھ 
او کلھ چې . الړو

ماښام ناوختھ شو نو
ھغھ ھلتھ کښې 

.  یواځې وو



پھ ھم ھغھ وخت کښې مریدانو
تھ د وچې نھ ډٻر وړاندې پھ 

اوبو کښې تکلیف جوړ شو
ځکھ چې کشتۍ اوبو پھ 

مخکښې تلو تھ 
. پرٻښودلھنۀ 

د او ھغوئ 
داسې ګنټو 
. وھلوَچپو 



ۀ شاګردانو تھ دا پتھ ن
وه، خو دا د ھغوئ د 

پاره ډٻره د حٻرانتیا
!خبره وه



حر عیسٰى پھ شپھ کښې د س
کٻدو نھ لږ وړاندې د اوبو

دپاسھ روان وو او د 
. مریدانو خوا تھ راغلو

کلھ چې مریدانو ھغھ ھر 
دپاسھ روان ولیدو د اوبو 

ھغوئ ویرٻدل، او چغې نو 
دا خو پیرے ”کړې، یې 
ھغھ عیسى مسیحخو “.دے

څوک . د ھغوئ مالک وو
چې د ھغوئ پھ طرف د 

.د پاسھ راروان وواوبو 



عیسٰى ورتھ سمدستى 
.  مۀ یرٻږئ”وفرمائیل چې، 

“  .دا زۀ یم چې یره ونۀ کړئ
ل پطروس عیسٰى تھ ووئی

ۀ ماِلکھ، کۀ چرې دا ت”چې، 
ې یې نو ما تھ ُحکم راکړه چ
“.زۀ ھم د اوبو دپاسھ درشم

ې، ورتھ وفرمائیل چعیسٰى 
بیا پطروس د “ .راځھ”

وبو ِکشتۍ نھ کوز شو او د ا
دپاسھ د عیسٰى خوا تھ 

.ورروان شو



خو ھر کلھ چې ھغۀ 
و د طوفان زور ولیدل

نو ھغھ وویرٻدو، او 
چې ډوبٻدو نو چغې

یې کړې چې، 
.ماِلکھ، ما بچ کړه”



عیسٰى سمدستى خپل الس وراوږد کړو او
ل، ھغھ یې د السھ ونیوو او ورتھ یې وفرمائی

شک دې . ستا عقیده څومره کمزورې ده”
ښې چې کلھ پھ ِکشتۍ کھغوئ “؟ولې وکړو

.سوارۀ شول بیا طوفان ودرٻدلو



ت نو پھ کشتۍ کښې ناس
مریدان ورتھ پھ سجده 

شول او وې وئیل، 
بې شکھ، چې تۀ د ُخدائ”

“.پاک زوئ یې



آرامولد حضرت عیسى پھ دریاب کښې طوفان 

َد خدائ پھ کالم پھ مقدس کتاب کښې دا قیصئ 

شتھ دے

۸، لوقا ٤، مرقوس ۱٤، متى ۸متى 

"۔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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