
خدائ پاک 
یوسف غالم
لھ عزت 
ورکوى

ماشومانو مقدس کتاب
وړاندې کونکے



Edward Hughes: لیکونکے

M. Maillot; Lazarus: خیال
Alastair Paterson

.M. Maillot; Sarah S: خوښونکے

Aim4Faith Ministries: کونکےترجمھ 

Bible for Children: مددګار
www.M1914.org

©2023 Bible for Children, Inc.
. ئتاسو دا قیصئ نقل کولے شئ یا چاپ کولے شئ خو دا خرڅولے نۀ ش



د یوسف مشر فوطیفار ھغھ پھ 
یوسف پھ . غلطئ قید کړے وو

جیل کښې ھم ښۀ تابعدار او مدد 
د جیل مشر ھم پھ یوسف. ګار وو

باندې یقین وو ځکھ چې ھغۀ د 
.ژوند بدل کړوقیدیانو 

ھر چااو قید خانھ د 
ښکلےد پاره یو 

ځکھ. شوځائ 
خدائ پاکچې 

.  د یوسف مل وو



د بادشاه نانبائى او ساقى پھ
یوه ورځ یوسف. ووجیل کښې 

و تاس. پوښتنھ وکړهنھ ھغوئ د 
دومره ولې 

پرٻشانھ 
. یئ



نو ھغھ دوو سړو ورتھ ووئیل،   
ھغوئ ورتھ ووئیل مونږ ځکھ 

پرٻشانھ یو چې مونږ تھ څوک د
زمونږ د خوبونو تعبیر نۀ شى

.بیانولے
خدائ 

پاک 
کولے 
. شى

تاسو ما تھ خپل 
.  خوبونھ ووایئ



چې نو یوسف ساقى تا ووئیل چې ستا د خوب دا مطلب دے
ى شى پھ درٻو ورځو کښې دننھ دننھ بھ فرغون پھ تا مھربان

خو ما یاد ساتھ او فرغون تھ زما د . او تا بھ آزاد کړى
باره کښې پھ آزادولو 

او نانبائى د خوب . ووایھ
یوسف ھغۀ . بد ووتعبیر 

ووئیل چې تۀ بھ دې تھ 
ورځو کښې درٻو 

او . مړ شې
خوبونھ دواړه 
. شولرښتیا 



کړےخو ساقى یوسف تر ھغې پورې ھٻر 
ناڅاپھدې چې فرغون یوه ورځ وو تر 

شو او چغې یې کړې چې راویښ 
یو خوب لیدلے ما 
ھغۀ ھیڅ یو د . دے

سړى ھوښیار 
شو کولے چې نۀ 

د خوب تعبیر یې بیان د ھغۀ 
نو بیا ساقى تھ یوسف . کړے وو
.  چې پھ قید کښې وورایاد شو 

یوسف تھ د فرغون ھغۀ نو 
.  باره کښې ووئیلپھ 



.  نو فرعون سمدستى یوسف را وغوښتلو
دتھ ووئیل چې ستا خوب د خدائ پاک یوسف بادشاه 

پھ مصر کښې راروان ووۀ کلونھ . طرف نھ یو پٻغام دے
. خوشحالى، او بیا بھ ورپسې اووۀ کالونھ د قحط وى



، هورکړیوسف فرعون لھ مشوره 
چې پھ دې اوؤ کالون کښې 

ق ګنې ستا خل. خوراک جمع کړى
کالونود قحط پھ ھغھ بھ 

نھکښې د لوږې 
فرعون. مړۀ شى

پاکخدائ ، ووئیل
پھمل دے، او ستا 

زمامصر کښې بھ 
. نھ پس تۀ مشر یې



ھغھ آباد اوؤ کالونھ شروع شول، او د ھغې نھ پس د قحط 
ر بغٻر د مص. اوؤ کالونو کښې د خوراک ډٻر زیات کمے وو

ې نھ چې ھلتھ کښې ھغوئ ډٻر ھوښیارتیا پھ ډٻر مقدار کښ
او د یوسف د لرې وطن . خوراک جمع کړے وو

. ، د یعقوب خاندان د لوږې نھ مړۀ کٻدلنھ



.  لد ټولو ملکو خلق د غلې اخستلو د پاره مصر تھ راغل
ھ کار یعقوب ھم خپلو زامنو تھ ووئیل چې تاسو لھ ھم تلل پ

ګنې مونږ بھ د لوږې نھ دى 
او مصر تھ . شومړۀ 
غلې اخستلو د د 

د یعقوب زامنو پاره 
. شروع کړهتیارى 



او د یعقوب زامن د مصر بادشاه تھ ټیټ شول
او ھغوئ خپل ورور ونۀ . سجده یې وکړه

تھ یوسف. خو یوسف ھغوئ پٻژندل. پٻژندلو
خدائ پاک . خپل د ماشوموالى خوب یاد وو

.  ھغھ پھ خپلو وروڼو کښې اوچت کړے وو



ھغۀ خپلو وروڼو . یوسف ډٻر ھوښیار وو
سره پھ سختۍ خبرې وکړې، او ھغۀ خپل 

ایسارورور شمعون ځان سره 
...حکم یې وکړو، او . کړو



شئ اوکور تھ الړ او خوراک یوسئ...
.سره واپس راولئځان خپل وړوکے ورور
چېیقین وشى زما ھلھ بھ نو 

. تاسو جاسوسان نۀ یئ



د ھغۀ وروڼو دا سوچ کولو چې کٻدے شى 
چې خدائ پاک مونږ لھ د دې سزا راکوى چې 
مونږ ډٻر کالونھ مخکښې یوسف

خرڅد غالم پھ طور باندې
.  کړے وو



زمونږچې . یعقوب او د ھغۀ زامن پرٻشانھ وو
.  ېیې مونږ لھ پھ غنم کښې واپس کړپیسى 

بنووئیل چې مونږ بھ او بادشاه 
.آمین ځان سره بوځو



خو. بھ بن آمین ھغوئ سره تلو تھ پرې نۀ ږدىیعقوب 
وروڼواو د ھغۀ . ډٻر زر ھغوئ سره خوراک ختم شو

تللواپس د خوراک د پاره مصر تھ لھ 
. او بن آمین ھم ھغوئ سره الړو. وو



ھ د یو کلھ چې یوسف بن آمین ولیدو نو ھغۀ خپلو نوکرانو ت
د ھغۀ وروڼو لھ یې دعوت . لوئ دعوت د پاره ووئیل

غھ یوسف ووئیل، آیا ستاسو پالر ژوندے دے، او ھ. وکړو
ښۀ دے؟ کٻدے شى چې یوسف دا سوچ کولو چې ھغھ 

.  څنګھ خپل خاندان را یو ځائ کړى



یوسف تھ دا ھم پتھ وه چې
آیا واقعى د ھغۀ وروڼو چې 

ډٻر کالونھ مخکښې کومھ
ګنھ کړې وه پھ ھغې 

.  کۀ نۀ دىاو پښٻمانھ دى 
دې ھر څۀ نھ وروستھ د 

پھ ھغوئ باندې غالیوسف 
الزام ولګولو او ھغوئ تھ 

و یې ووئیل چې زۀ بھ تاس
لھ سزا درکوم، زۀ بھ بن 

.آمین خپل غالم جوړوم



یوسف تھ ډٻر یھوده 
اے مشره د. مننتونھ وکړل

بن آمین پھ ځائ باندې ما
ه یوسف تھ پتھ و. مړ کړه

چې یھوده چا چې د یوسف 
د خرڅولو مشوره ورکړې 

اوس پھ مکمل طور . وه
. پاندې بدل شوے دے



اوس یوسف نور زیات د خپل خاندان د 
ف یوس. پاره د مینې د پټولو قابل نۀ وو

ټول مصر باھر 
بیا او . ولٻږل
.شوپھ ژړه ھغۀ 



چې څوک . ورور یمستاسو یوسف زۀ 
خرڅ کړے باندې مصریانو پھ تاسو 

ډٻر د ھغۀ وروڼھ . وو
وو او زیات حٻران 

او ھیڅ وویرٻدل 
. ھم ونۀ وئیلیې 



لھحوصیوسف خپلو وروڼو لھ 
خدائ. ورکړه

ټولپھ پاک زۀ 
بادشاه جوړباندې مصر 

چې زۀد دې د پاره . کړم
ستاسوپھ دې قحط کښې 

. ژوند بچ کړم



. شئ او زما پالر راولئالړ اوس 
ستاسوزۀ بھ او 

یعقوب. ساتمخیال 
کښېیوسف پھ مصر او 

ټولاو . مالو شودوباره 
سکونپھ امن او خاندان ښۀ 

.  ژوند تٻرولوسره 



ورکوىخدائ پاک یوسف غالم لھ عزت 

صئ َد خدائ پھ کالم پھ مقدس کتاب کښې دا قی

شتھ دے

٤٥-۳۹پٻدایښت 

"۔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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