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ئپاک دمعافعیسى مسیح خلقو تھ د خدائ 
خو د . پھ باره کښې وئیل خوښول

سرا د ګارانو مشرانو ګناه یھودیانو 
شکایت پھ باره کښې ملګرتیا 

خبرې خو عیسى د دې . وکړو
تھ ھغوئ کولو د پاره ښکاره 

چې کلھ . قیصئ وکړېدرې 
ګناھونو ګناھګاره د خپلو یو 
خدائ توبھ وباسى نو نھ 

. خوشحالھ شىپاز 



وړومبۍ قیصھ دا وه چې یو سړے وو ھغۀ 
. سره سل ګډې وې

ھغۀ نھ یوه ګډه ورکھ د 
نو شپون ھغھ یو . شوه
سل ګډې پرٻښودې، کم 
د ھغھ ورکې شوې ګډې او 

.  تالش کښې ووتلوپھ 



ې ھغھ شپونکى د ھغې ګډې تر ھغې پور
یدا پپھ تالش کښې وو ترڅو یې چې ھغھ 

او چې کلھ یې ھغھ . کړې نۀ وه
کړه نو ھغھ پھ خپلو اوږو پٻدا 

او پھ خوشحالئ . کړهتھ اوچتھ 
.  یې کور تھ راوستلھخوشحالئ 

خپلو ملګرو تھ ووئیل، ھغۀ 

سره پھ دې خوشحالئ کښې ما 
خپلھ ځکھ چې ما تھ . شئشریک 
.  شوې ګډه واپس مالو شوهورکھ 



عیسى مسیح د دې وضاحت وکړو چې د
ویستلویو توبھ ګار پھ توبې 

کښې ډٻرهباندې پھ آسمان 
توبېد . خوشحالھ کیږى

چېویستلو دا مطلب دے 
معافىد خپلو ګناھونو 

وغوښتےداسې 
ګناهچې ھغھ شى 

. پرٻښودے شى



وې د عیسى بلھ قیصۍ د ی
ا ښځې پھ باره کښې وه چ
س سره چې د سپینو زرو ل

کیدے شى . سیکې وې
چې دا د ھغې د ټول ژوند 

خو د افسوس . بچت وو
خبره دا وه چې د ھغې نھ 

.  یوه سیکھ ورکھ شوه



ى ھغھ ښځې پھ ټول کور کښې صفائ
.  وکړه او ھغھ سیکھ یې ولټولھ



آخر دا چې ھغې تھ خپلھ ورکھ شوې
او ھغھ ډٻره زیاتھ. سیکھ مالو شوه

ھ دے آیا تاسو تھ پتھ شت. خوشحالھ وه
چې ھغې څۀ وکړل؟ آو جى ھغې 

.  خپلو ټولو دوستانو تھ ووئیل



عیسى بیا دوباره 
ووئیل، چې د یو 
ګناه ګار پھ توبھ
ھ ویستلو باندې پ

ې آسمان کښې فرښت
. خوشحالى کوى



ان درٻمھ قیصۍ چې عیسى بی
دا د. ھغھ ډٻره د خفګان وهکړه 

ھغھ ھلک پھ باره کښې ده چا 
.  دوپالر کور پرٻښوخپل چې د 



ٻسې پھ یو لرې ملک کښې ھلک پھ بې وقوفۍ سره خپلې پ
اس ھغھ څۀ کولے شو؟ او حاالت دومره . خرچ کړې

نو دغھ . خراب شو چې پھ ھغھ ملک باندې قحط راغلو
. ھلک د لوږې نھ مړ کٻدو



ھغھ ھلک چې د لوږې نھ مړ کٻدو ھغۀ تھ د خنزٻرانو د 
خو پھ ھغۀ باندې چا ھم ډوډئ ونۀ . څرولو کار مالو شو

ھغۀ بھ ښۀ پھ خوشحالئ باندې خنزیرانو د .خوړلھ
.  خوراک نھ خوراک کولو



بیا ھغھ ھلک سوچ . شى چې ھغھ داسې کړى وىکٻدے 
ھغۀ سوج وکړه چې زما او . راغلووکړو او پھ ھوش کښې 

.خورىښۀ ډوډئ نھ زما ھم کښې نوکران کور پھ د پالر 



نو زۀ بھ خپل کور تھ الړ شم او
چې ما چې. خپل پالر تھ بھ ووایم

کمھ ګناه کړې ده زۀ د ھغې معافى
زۀ نور د ھغۀ د . غواړم
.  جوړٻدو قابل نۀ یمزوئ 

پوره اُمید دے چې خو زما 
د یو نوکر پھ ھغھ بھ ما 

.  بانې وساتىطور 



نو د ھغۀ پالر ھغھ ولیدو . ھغھ ھلک لھ د کور نھ لرې وو
نو د ھغۀ پالر ډٻر پھ خوشحالئ سره . راروان ووچې 

او ھغۀ خپل . طرف تھ ورمنډه کړهھغۀ د
زوئ ښکل او را ھغھ 

.  یې ویستلوغاړه 



. هپالره ما ستا خالف ګناه کړې د
زۀ ستا د زوئ جوړٻدو الئق نۀ 

او ھغھ ھلک خپل پالر تھ دا . یم
وئیل غوښتل چې ھغھ یې د یو 

و خ. نوکر پھ طور باندې وساتى
پالر ھغھ د دې وئیلو نھ منع 

او وې وئیل چې زما د . کړو
د پاره ښۀ چوغھ زوئ 

او ګوتھ څپلۍ ، او راوړئ
د دۀ د پاره او . راوړئھم 

.  کړئښۀ خوراک تیار 



دا یو ډٻر ښۀ دعوت وو ځکھ چې یو ورک شوے زوئ 
.  ړهعیسى مسییح دا قیصھ پھ دې وجھ وک. واپس راغلے وو

ځکھ ھغھ دا ښکاره کړى 
خدائ پاک څنګھ چې 
ګاران قبولول ګناه 

، څوک خوښوى
توبھ وکړه او چې 

پاک تھ خدائ 
.  راوګرځى



زوئورک شوے 

َد خدائ پھ کالم پھ مقدس کتاب کښې دا قیصئ 

شتھ دے

۱٥لوقا 

"۔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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