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ھ نو رڼا شوه، خدائ پھ رڼا ورځ او پھ تیارۀ شپ
بیا ماښام شو او سحر شو، او . نوم کٻښودو

.شوهړومبئ ورځ 

ېچپھ شروع کښې د دې نھ مخکښې 
نھپاک څۀ جوړول، نو د ھغۀ خداي 

،نۀ خلق. عالوه نور ھیڅ ھم نۀ وو
څۀنۀ څۀ ځایونھ، او نۀ 

رڼړهنۀ . وونور څیزونھ 
تیرهوه او نۀ تیارۀ، نۀ 

نۀشوې ورځ وه او 
صرف. راتلونکې ورځ وه

ھغۀ څوکاو د . پاک ووخدائ 
بیا خدائ پاک کار. شریک نۀ وو

خدائپھ شروع کښې .شروع کړو
.زمکھ پیدا کړلاو پاک آسمان 

، بیا خدائ کړوپاک ادم د زمکې د خاورى نھ جوړ خدائ 
اغلھ، نو پھ ھغۀ کښې ساه ر. آدم کښې د ژوند ساه پوه کړهپھ 

ھغۀ خپل ځان پھ یو ښکلى باغ کښې ولیدلو، چې د 
.باغ نوم عدن ووھغې 

پھ دویمھ ورځ خدائ پاک د آسمان الندې د سمندرو، 
ښې سیندونو، او دریابونو، نھرونو ټولې اوبھ پھ یو ځائ ک

،پھ دریمھ ورځ خدائ پاک حکم وکړو. راغونډى کړى
.نو ھم داسى وشول"اوچھ دې راښکاره شى"

زمکھ شاړه وه، او ھر 
خواه تیارۀ وه، نو بیا 
خدائ پاک حکم 

رڼاچې "وکړو،
".دى شى

ا جوړه د آدم د پیدا کیدو نھ مخکښې خدائ پاک یوه ښکلى دنی
ئ بیا خدا. چې د ښکلو او مزیدارو څیزونو نھ ډکھ وه. کړه

ونھ، پاک پھ رو رو غرونھ، کوالو میدانونھ، واښۀ، ښکلى ګل
او ) کبان(دنګى ونې، پړکیدونکې وازرو واال مارغان میان 

ساه اخستونکې ځناور پیدا سمندرى 

کړل پیدا څۀ حقیقت خدائ ھغھ ھر پھ .کړل
.دىموجود څۀ چې 
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خدائ پاک پھ دې ورځ نور څۀ وکړل، چې ھغھ ډیر خاص 
و، پھ پټو کښې خوراک و. انسان د پاره ھر څۀ تیار وو.وو

ووئیلنو خدائ . او ځناورو بھ د ھغې خدمت کولو
راځئ چې مونږ انسان د خپل "

".پھ شان جوړ کړوصورت 

)  کبان(سمندرى مخلوق میان 
پھ . او مارغان یې پیدا کړل

پیځمھ ورځ خدائ پاک غټ 
او واړۀ میان، او د) کبان(میان 

دنګو پښو واال شترمرغ، او 
ښکلې آوازونو والھ واړې 

خدائ . مرغئ یې ھم پیدا کړې
د اوبو د پاره ھر قسمھ میان 
تھ پیدا کړل، او د زمکې د ښائس
ھ ښکاریدلو د پاره یې ھر قسم

ځناور پیدا کړل، او ماښام او 
.سحر شو، پینځمھ ورځ شوه

ې او ونو لھ ی. خدائ پاک ګلونھ او د مٻوو بوټى پیدا کړل
نو ھم ھغھ . حکم ورکړو چې زرغونې شئ

او ماښام شو او . شان وشول
.ورځ شوهدریمھ شو، سحر 

خدائ پاک آدم لھ حکم 
ورکړو، چې تۀ د باغ
د ھرې یوې ونې نھ 

مٻوه خواړلے شى خو 
د ښۀ او بد پوھھ 

ورکولو ونې مٻوه مۀ 
کۀ تا د دې . خوره

ونې مٻوه وخواړه نو 
.تۀ بھ مړ شى

چې زمکھ دې ھر "د دې نھ پس خدائ پاک ووئیل،
ھ او ھر قسمھ ځناور او پھ خیټ"...قسمھ څیزونھ پیدا کړى

ږى ھغۀ پھ زمکھ ھاتیان او م"خویدونکى ځناور یې پیدا کړل
م ھم پیدا کړى، مګرمچ، غواګانې، سوئ، پیشوګانې یې ھ

.لپھ دې ورځ خداي پاک ھر قسمھ ځناور پیدا کړ. پیدا کړې

.ماښام شو او سحر شو، شپږمھ ورځ شوه

بیا خدائ پاک نمر، سپوږمئ
ډیر ستورى جوړ کړل، چېاو 

ماښام شو او. شمیرلے نۀ شول
.سحر شو، څلورمھ ورځ شوه
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ختم شو

ړ خدائ پاک پھ شپږو ورځو کښې ھر څیز جو
بیا خدائ پاک اوویمى ورځې لھ برکت.کړو

.  او ھغھ یې د سبت ورځ وګرځول. ورکړو
باغ عدن کښې، آدم او د ھغۀ ښځې حوا پھ پھ 

.توګھ د خدائ تابعدارى کولھمکملھ 

ۀ چې د آدم دپاره یواځې اوسیدل ښ"بیا خدائ پاک ووئیل، 
خدائ " زۀ بھ د ھغۀ دپاره یو مدد ګار جوړ کړم. نۀ دى
.  ټول ځناور او مارغان آدم لھ راوستلپاک 
پھ دې .ھغوئ لھ نومونھ کٻښودلآدم 

خو پھ ټولو . کول ھغھ پوھیدوھر څۀ 
مارغان کښې آدم تھ یو ځناورو او 

.ګار ھم مالو نۀ شومدد 

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، 

کړوکلھ چې خدائ پاک ھر څیز پیدا 

َد خدائ پھ کالم پھ مقدس کتاب کښ دا قیصئ 

شتھ دے

2-1پیدایښت

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

بیا خدائ پاک آدم پھ درون خوب اودۀ کړو، او ھغھ د آدم 
ھ یې او د ھغھ پوښتئ ن. پوښتو نھ یوه پوښتي وویستلھد 

ھغھ خدائ پاک . ښځھ جوړه کړهیوه 
آدم د مدد د پاره جوړه کړه، د 

ھغھ بلکل د آدم او 
.شان وهپھ 
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