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ځکھ چې د ھغۀ زوئ یعقوب. اسحاق ډٻر زیات خوشحال وو
تر دې چې عیسو د ھغۀ ورور چا چې د . پھ کور کښې وو

.  ھغۀ د وژلو اراده کړې وه ھغۀ ھم ورتھ ھر کلے ووئیلو
ځکھ. خو د یعقوب زامن خوشحالھ نۀ وو

چې د ھغوئ کشر ورور یوسف پالر
.  تھ ډٻر ګران وو



و د کلھ چې یوسف خپلو وروڼو تھ خپل خوب بیان کړو، ن
یوسف ووئیل چې زما د. ھغۀ وروڼھ ډٻر زیات غصھ شول

غنمو ګیډئ نٻغھ ودرٻلھ او زما د وروڼو ګیډئ ھغې تھ د
او د دې خوب . عزت نھ ټیټې شوې

معنى دا وه چې یوسف 
بھ د خپلو وروڼو 

نھ ډٻر زیات 
. مھم وى



ې د یوسف پھ دوٻم خوب کښ
نمر، سپوږمۍ او ستورو  

ھغۀ تھ سجده وکړه، تر دې 
چې د یوسف پھ دې خوب 

باندې د ھغۀ پالر ھم غصھ 
وو، چې ھغۀ د خپل مور 
پالر او وروڼو نھ ھم خپل 

.  ځان اوچت کړو



و چرتھ یوه ورځ یعقوب یوسف خپلو وروڼو پسې پټو تھ الړ
نو ھغوئ ولیدل چې یوسف . چې ھغوئ خپل رمې څرولې

اځئ راروان دے نو ھغوئ خپلو کښې یو بل تھ ووئیل چې ر
خو یوسف د ھغوئ . چې دا خوب لیدونکے خو نن ووژنو

. د دې خبرو نھ نۀ خبر



ې ھغۀ ووئیل چ. خو بن آمین پھ دې خبره باند راضى نۀ وو
مونږ لھ د دۀ وینھ تویول نۀ دى پھ کار، مونږ بھ دے دې 

ن د بن آمی. اوچ کوھى تھ وغوزوو پرٻږده چې ھلتھ مړ شى
دا خیال چې زۀ بھ یوسف د 

شپې د دې کوھى نھ 
. واپس راوباسم



چېکلھ نو 
خواتھ یوسف ھغوئ 

راغلو نو وروڼو یې 
ھغھ ونیول او ھغھ 

لو قمیص یې ترې وباس
ل کوم چې یعقوب د خپ

د خوښې زوئ لھ جوړ 
بیا ھغوئ . کړے وو

یوسف پھ ھغھ کوھى 
.  وغورزولوکښې 



ۀنچې بن آمین ھلتھ کښې موجود کلھ 
ھوو، نو ھغھ وخت ھلتھ کښې یوه قافل

نو. مصر پھ طرف باندې روانھ وهد 
ووئیل چې راځئ یوسف خرڅھغوئ 

نو یھوده ھغوئ سره خبره. کړو
او وکړه
یوسف 

یې د سپینو زرو پھ شلو 
.سیکو باندې خرڅ کړو



و یوسف ډٻره پھ بې وسئ او اوښکو سره وکتل، او پھ ی
. اوښ یې ھغھ د خپل خاندان او وطن نھ لرې بوتلو



ھ مونږ ت. آیا دا د یوسف قمیص دے؟ دا وینھ ده
و ظالمانو وروڼ. دا پھ یو ځنګل کښې مالو شو

یې یعقوب تھ دا نښھ ورکړه چې ھغھ یقین 
وکړى چې د ھغۀ د خوښې زوئ 

.  یو ځنګلى ځناور خوړلے دے
یعقوب د خفګان نھ خپلې 
جامې وشلولې او ماتم یې 

او ھیچا ھم ھغۀ لھ . وکړو
.  تسلى ورنۀ کړے شوه



تھ یوسف پھ مصر کښې ډٻر ویرٻدو ځکھ چې ھغھ ھل
او کٻدے شى چې ھغھ کور . کښې یک یواځې وو

خو ھغھ د . پسې ھم لیوالھ وو
او ھغھ . ھلتھ نھ تښتٻدے نۀ شو

د فوطٻفار پھ کور کښې غالم 
فوطٻفار بھ لیدل چې . وو

یوسف بھ ھمٻشھ پھ ھر کار 
کښې ډٻر محنت کولو نو د 

.  ھغۀ پھ یوسف باندې یقین وو



ل، یوه ورځ فوطیفار یوسف تھ ووئی
ھ تۀ چې کوم کار کوې نو ښۀ د زړۀ ن

زۀ. خدائ پاک ستا مل دے. یې کوې
غواړم چې زۀ تا لھ د خپل ټول 

کاروبار ذمھ وارى درکړم، او تۀ زما 
.  د نورو ټولو کسانو مشر شې



ۀ ډٻر خدائ پاک د یوسف پھ وجھ باندې فوطیفار ښ
او یوسف خاص سړے . فصل او ډٻر مال ورکړو

ین او تر اوسھ پورې یې پھ ھغۀ باندې یق. جوړ شو
او ھغۀ بھ پھ وفادارئ سره. وو

.د خدائ پاک خدمت کولو
خو پھ یوسف باندې یو
. مشکل راغلو



ھ او ھغې یوسف ن. د فوطیفار ښځھ یو بد کرداره ښځھ وه
.  ړوخو یوسف ھغې تھ انکار وک. د خپل خاوند ځائ غوښتلو

پھ فوطیفار باندې دېھغۀ 
کولو سره د خدائظلم 
خالف ګناه کولپاک 

. نۀ غوښتل



خو چې ھغھ ښځې د ھغۀ د مجبوره کولو وکړو، نو ھغھ 
و کلک خو ھغې یوسف د لمن نھ کابو کړو ا. ترینھ وتښتٻدو

.  یې ونیولو



غالم چې ستا دې. د فوطیفار ښځې خپل خاوند شکایت وکړو
.او دا وګوره د ھغۀ د قمیص لمن ده. پھ ما باندې حملھ وکړه

ھ پتھ کٻدے شې چې ھغۀ ت. نو فوطیفار ډٻر زیات غصھ شو
خو بیا ھغۀ . وه چې د ھغۀ ښځھ دروغ وائى

لھ پھ دې وخت کښې 
.  څۀ نھ څۀ کول وو
نو ھغۀ بھ 
څۀ کوى؟ 



ید فوطیفار یوسف پھ ق
ې ب.خانھ کښې بند کړو

اه شکھ ې یوسف بې ګن
خو بیا ھم ھغھ پھ . وو

.دې باندې غصھ نۀ شو



ھ نھ کیدے شى چې ھغۀ د دې تکلیفون
زده کړه کولھ چې ھغھ پھ 

څۀ حال کښې ھم وى نو پھ 
ھغۀ څۀ فرق نۀ پرٻوځى، 

نو کۀ ھغۀ د خدائ پاک عزت کړے 
نو خدائ پاک بھ ھم د ھغۀ عزت . وى

تر دې پورې . وکړى
.  چې پھ جیل کښې ھم



د خوښې زوئ نھ غالم جوړیږى

َد خدائ پھ کالم پھ مقدس کتاب کښې دا قیصئ 

شتھ دے

۳۹پیدایښت ۳۷پٻدایښت 

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



607

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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