
مالداره سړے، 
غریب 
سړے

ماشومانو مقدس کتاب
وړاندې کونکے



Edward Hughes: لیکونکے

M. Maillot; Lazarus: خیال
Alastair Paterson

.M. Maillot; Sarah S: خوښونکے

Aim4Faith Ministries: ترجمھ کونکے

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



اک عیسى مسیح ډٻر مذھبى مشران پٻژندل، چا چې د خدائ پ
ھغۀ ووئیل چې. نھ زیات پٻسو سره مینھ کولھ

او ولې. مالدار او غریب سړى سره څۀ وشول
د خدائ پاک نھ بغٻر مالداره کٻدل ھغې

مالداره کس پھ آسمان کښې. فضول دى
خدائ پاک سره د اوسٻدو د
پاره ځائ نۀ شى
.  اخستلے



یو ملداره سړے وو 
ھغۀ سره ډٻر مال 

حال وو، او ھغۀ بھ 
د یو بادشاه پھ جامى

.  اغوستلې



او د ھر وخت . مالداره سړى بھ ښۀ ښۀ خوراکونھ کول
ھغۀ سره دومره . ډوډئ بھ یې د یو لوئ دعوت پھ شان وه

پٻسې وى چې ھغۀ بھ سحر، غرمھ او د ماښامې ډوډئ او د 
نھ عالوه د خوراک د دې 
. ھر څۀ اخستلے شوپاره 



د مالداره سړى د کور دروازې لھ او غریب، ناجوړه، 
.  د ھغۀ نوم لعزر وو. اوږے خیر مار راغلو



کیدے شى. ھغھ غریب ډٻر زخمى وو
کیدے شى. چې ھغۀ تھ څۀ بیمارى وه

چې نورو تھ مالو شوى زخمونھ د 
کٻدے شى . ھغۀ د پاره معنى لرې

چې د ھغۀ پھ وجود باندې دا داغونھ 
د ښو خوراکونو مثالً د پیو، 

سبزیانو او یا د غوښې 
.  نۀ خوړلو پھ باندې وو



لعزر تھ د 
خوراک 

.  ضرورت وو
د ھغۀ مالداره او 

پھ سړى 
ې بانددسترخوان 

کومھ چې بھ 
ډوډئ پاتې شوه 

پھ بھ نو ھغھ 
ھغې باندې 
. خوشحالٻدو



کلھ بھ سپى ھم دکلھ 
او بې وسھھغھ غریب 

د پاڅھ ناستلعزر 
ھغھ سپى. وو
د ھغۀ نھ تاوٻدلبھ 
د ھغۀ زخمونھاو 
داسې. یې سټلبھ 

چې چاښکارى 
د ھغۀ خیالھم 
رساتلو چې لعزونۀ 

.  لوږ نھ ژړلد 



یو سحر لعزر 
غریب، بې 

یاره، مدد ګاره،
د خیرمار ژوند 

او . ختم شو
. لعزر مړ شو



لعزر د پاره خوشحالى ھلھ شروع د 
عیسى مسیح . شوه کلھ چې ھغھ مړ شو

چې فرښتو ھغھ ابراھیم سره د اوسٻدو د پاره ووئیل 
او . بوتلو

خدائ 
پاک 
لھ ھغۀ 
آرام

.  ورکړو



او د ھغۀ ھغھ ټول ما دولت . ھغھ مالداره سړے ھم مړ شو
او چې کلھ ھغۀ لھ مرګ راغلو نو یو. ھغھ بچ نۀ کړے شو

. کس ھم ھغھ بچ نۀ کړے شو



کٻدے شى چې د ھغۀ . ھغھ مالداره سړے دفن کړے شو
او کٻدے شى چې خلقو ھم د . جنازه ھم د ټولھ نھ لویھ وه

ھغھ مالداره سړى د ھوښیارتیا او کامیابۍ تعریف کړے
خو د ھغوئ ھغھ تعریفونو د ھغوئ مدد ونۀ. وى

او ھغھ مالداره . شوکړے 
پھ دوزخ سړے 
.  ووکښې 



ھغھ مالداره سړى پھ دوزخ کښې چغھ کړه چې اے پالره 
بو ابراھیمھ، لعزر تھ یې ھم چغھ کړه چې خپل ګوتھ پھ او

د ځکھ چې زۀ. کښې دوبھ کړه او زما ژبھ پرې لونده کړه
دې اور دا تکلیف نۀ 

. شم برداشت کولے



ابراھیم ھغھ مالداره سړى تھ را 
پھ یاد کړل چې تۀ کلھ ژوندے

او . وې نو تا سره ډٻر څۀ وو
اوس . لعزر سره ھیڅ ھم نۀ وو

ۀ لعزر ښۀ سکون کښې دے او ت
تا زمونږ او س. پھ تکلیف کښې

ترمینځھ ډٻر فاصلھ ده او څوک
. ھم د دې نھ نۀ شى اوړٻدے



مالداره سړى خواست وکړو، چې لعزر 
ولٻږه چې ھغھ زما پینځو وروڼو لھ ھم 

ځکھ چې زۀ ھغوئ . خبردارے ورکړى
پھ دې تکلیف کښې 

.  نۀ شم لٻدلے



تا ابراھیم ورتھ پھ جواب کښې ووئیل، س
کۀ . وروڼو سره د خدائ پاک کالم شتھ

چرې ستا پینځۀ وروڼھ پھ کتاب مقدس
. باندې یقین نۀ ساتى

نو کۀ چرې لعزر د 
مرګ نھ پس ھغوئ 

لھ الړ ھم شى نو 
ھغوئ بھ بیا ھم 

.  یقین نۀ کوى



کلھ چې عیسى مسیح د مالدار سړى او د لعزر
ى نو کٻدے شى چې ھغھ مذھب. کړهختمھ قیصئ 

ې نھ دا پوښتنھ کړى وى، چځان خپلمشرانو د 
نھ زیات مال دولت پاک خدائزۀ د آیا 

ھغوئ تھ پتھ وه اوس ؟مینھ کومسره 
پاک کالم تھ خدائ دچرې مونږ کۀ 

ونۀ توجو 
څۀکړه نو 

.  کیږىبھ 



مالداره سړے، غریب سړے

َد خدائ پھ کالم پھ مقدس کتاب کښې دا قیصئ 

شتھ دے

۱٦لوقا 

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



44 60

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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