د ﺣﻀﺮت ﻋﺎﻣﻮس ﻧﺒ ﮐﺘﺎب ‐ ﻣﺎﺧﺬ اﻧﺒﻴﺎء
۱

 د ﻋﺎﻣﻮس ﭘﯧﻐﺎم ،ﭼ د ﺗﻘﻮع ﺎر ﻳﻮ ﺷﭙﻮن وو .دا ﻫﻐﻪ ﭘﯧﻐﺎم دے ﮥ ﭼ ﻫﻐﮥ د زﻟﺰﻟ ﻧﻪ دوه ﮐﺎﻟﻪ ﻣﺨ د اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﭘﻪ


 ﻫﻐﮥ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ،
ﺣﻘﻠﻪ ﭘﻪ روﻳﺎ ﮐ وﻟﻴﺪل ،ﮐﻠﻪ ﭼ ﻋﺰﻳﺎه د ﻳﻬﻮداه ﺑﺎدﺷﺎه وو او ﻳﺮﺑﻌﺎم د ﻳﻬﻮآس زوئ د اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﺎدﺷﺎه وو .

”ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﺻﻴﻮن ﻧﻪ ﻏﻣﺒﻴى ،او د ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﻧﻪ ﻏﻮرﻳى .د ﺷﭙﻮﻧﻮ د ﺮن ﺎﻳﻮﻧﻪ ﺑﻪ اوچ ﺷ ،او د ﮐﺮﻣﻞ د ﻏﺮۀ ﭘﻪ ﺳﺮ
واﮥ ﺑﻪ ﻣاوے ﺷ“.

د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﭘﻪ ﺎوﻧﻳﺎﻧﻮ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻋﺪاﻟﺖ
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ داﺳ ﻓﺮﻣﺎﺋ” ،د دﻣﺸﻖ ﺧﻠﻘﻮ ﺑﺎر ﺑﺎر ﻨﺎه ﮐې ده ،ﻧﻮ زۀ ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ د ﺳﺰا ﻧﻪ ﺑﻐﯧﺮ ﭘﺮې ﻧﮥ ږدم .ﻫﻐﻮئ زﻣﺎ ﺧﻠﻖ

 ﻧﻮ زۀ ﺑﻪ د ﺣﺰاﺋﻴﻞ ﭘﻪ ﺷﺎﻫ ﻣﺤﻞ اور ﻧﺎزل ﮐم او دا
ﭘﻪ ﺟِﻠﻌﺎد ﮐ وﻫﻠ دى داﺳ ﻟﻪ ﭘﻪ ﺗﺮﻳﺸﺮ ﭼ ﻏﻠﻪ داﻧﻪ ﻮﻟﮯ ﺷ .
 زۀ ﺑﻪ د دﻣﺸﻖ دروازې ﻣﺎﺗ ﮐم او د آون د وادۍ ﺑﺎدﺷﺎه ﭼ ﭘﻪ ﺗﺨﺖ ﻧﺎﺳﺖ دے ﺑﻪ
ﺑﻪ د ﺑِﻦﺣﺪد ﻗﻠﻌﻪ ﺎﻧ وﺳﻮزوى .
 ﻣﺎﻟ
ووژﻧﻢ ،زۀ ﺑﻪ د ﺑﻴﺖﻋﺪن ﺑﺎدﺷﺎه ﺗﺒﺎه ﮐم .د آرام ﺧﻠﻖ ﺑﻪ د ﻗﻴﺮ ﻣﻠ ﺗﻪ ﺟﻼوﻃﻦ ﺷ “،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ داﺳ ﻓﺮﻣﺎﺋ .
ﺧُﺪائ داﺳ ﻓﺮﻣﺎﺋ” ،د ﻏﺰه ﺧﻠﻘﻮ ﺑﺎر ﺑﺎر ﻨﺎه ﮐې ده ،ﻧﻮ زۀ ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ د ﺳﺰا ﻧﻪ ﺑﻐﯧﺮ ﭘﺮې ﻧﮥ ږدم .ﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﻮﻟﻪ ﻋﻼﻗﻪ
 ﻧﻮ زۀ ﺑﻪ د ﻏﺰه ﭘﻪ دﯦﻮاﻟﻮﻧﻮ اور ﻧﺎزل ﮐم ،او ﻫﻐﻪ ﺑﻪ د دې ﻗﻠﻌﻪ ﺎﻧ وﺳﻮزوى.
ﺟﻼوﻃﻦ ﮐه او ادوم ﺑﺎﻧﺪې ﻳ ﺧﺮﻪ ﮐه ،
 زۀ ﺑﻪ د اﺷﺪود ﺧﻠﻖ وژﻧﻢ او د اﺳﻘﻠﻮن ﺑﺎدﺷﺎه ﺑﻪ ﺗﺒﺎه ﮐم .ﺑﻴﺎ ﺑﻪ زۀ ﭘﻪ ﻋﻘﺮون ﺣﻤﻠﻪ وﮐم او ﻳﻮ ﻮ ﻓﻠﺴﺘﻴﺎن ﭼ ژوﻧﺪى

 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ داﺳ ﻓﺮﻣﺎﺋ” ،د ﺻﻮر ﺧﻠﻘﻮ ﺑﺎر ﺑﺎر ﻨﺎه
ﭘﺎﺗ دى ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣۀ ﺷ “،دا د ﻣﺎﻟ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎن دے .
ﮐې ده ،ﻧﻮ زۀ ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ د ﺳﺰا ﻧﻪ ﺑﻐﯧﺮ ﭘﺮې ﻧﮥ ږدم .ﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺳﺮه د وروروﻟ د ﻟﻮظ ﻟﺤﺎظ وﻧﮥ ﮐو ﺑﻠ
 ﻧﻮ زۀ ﺑﻪ د ﺻﻮر ﭘﻪ دﯦﻮاﻟﻮﻧﻮ اور راﻧﺎزل ﮐم او دا ﺑﻪ د ﻫﻐ ﻮﻟ ﻗﻠﻌﻪ
ﻮﻟﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﻳ ﺟﻼوﻃﻦ ﮐه او ﭘﻪ ادوم ﻳ ﺧﺮﻪ ﮐه .
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ داﺳ ﻓﺮﻣﺎﺋ” ،د ادوم ﺧﻠﻘﻮ ﺑﺎر ﺑﺎر ﻨﺎه ﮐې ده ،ﻧﻮ زۀ ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ د ﺳﺰا ﻧﻪ ﺑﻐﯧﺮ ﭘﺮې ﻧﮥ ږدم.
ﺎﻧ وﺳﻮزوى “.
ﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﺧﭙﻠﻮ وروﻮ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﭘﺴ ﺗُﻮره ﭘﻪ ﻻس ﻣﻨې وﻫﻠ او ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ ﻳ ﻫﻴ رﺣﻢ ﻧﮥ ﮐﻮﻟﻮ .او ﺧﭙﻠﻪ ﻏﺼﻪ ﻳ

 ﻧﻮ زۀ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺗﻴﻤﺎن اور ﻧﺎزل ﮐم او دا ﺑﻪ د ﺑﺼﺮه ﻗﻠﻌﻪ ﺎﻧ ﺗﺒﺎه ﮐى “.
ﺟﺎرى وﺳﺎﺗﻠﻪ ،او ﻏﺼﻪ ﻳ د ﻗﺎﺑﻮ ﻧﻪ ﺑﻬﺮ ﮐﯧﺪه .
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ داﺳ ﻓﺮﻣﺎﺋ” ،د ﻋﻤﻮن ﺧﻠﻘﻮ ﺑﺎر ﺑﺎر ﻨﺎه ﮐې ده ،ﻧﻮ زۀ ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ د ﺳﺰا ﻧﻪ ﺑﻐﯧﺮ ﭘﺮې ﻧﮥ ږدم .ﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ د
 ﻧﻮ زۀ ﺑﻪ د رﺑﻪ ﭘﻪ دﯦﻮاﻟﻮﻧﻮ اور ﻧﺎزل ﮐم،
ﺟِﻠﻌﺎد د اُﻣﻴﺪوارو ﻮ ﺧﻴ وﻴﺮﻟ د دې دﭘﺎره ﭼ ﺧﭙﻞ ﺳﺮﺣﺪوﻧﻪ ﻟﻮئ ﮐى .
او دا ﺑﻪ د ﻫﻐ ﻮﻟ ﻗﻠﻌﻪ ﺎﻧ وﺳﻮزوى .د ﺟﻨ ﭘﻪ ورځ ﺑﻪ د ﺟﻨ دﻏﻪ ﺷﺎن ﭼﻐ اورﯦﺪے ﺷ ،ﻟﻪ د ﻃﻮﻓﺎن ﭘﻪ ورځ ﭼ ﺗﯧﺰه
 د ﻫﻐﻮئ ﺑﺎدﺷﺎه ﺑﻪ ﺧﭙﻠﻮ آﻓﺴﺮاﻧﻮ ﺳﺮه ﻳﻮ ﺎئ ﺟﻼوﻃﻦ ﺷ “،دا د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎن دے.
ﺳﻴﻠ وى .

۲

 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ داﺳ ﻓﺮﻣﺎﺋ” ،د ﻣﻮآب ﺧﻠﻘﻮ ﺑﺎر ﺑﺎر ﻨﺎه ﮐې ده ،او زۀ ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ د ﺳﺰا ﻧﻪ ﺑﻐﯧﺮ ﭘﺮې ﻧﮥ ږدم .ﻪ ﭼ


 ﻧﻮ زۀ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻣﻮآب اور ﻧﺎزل ﮐم ،دا ﺑﻪ د ﻗﺮﻳﻮت ﻗﻠﻌﻪ ﺎﻧ
ﻫﻐﻮئ د ادوم د ﺑﺎدﺷﺎه ﻫُوﮐ وﺳﻮزول او اﻳﺮې ﻳ ﮐل .
 زۀ ﺑﻪ د ﻣﻮآب
وﺳﻮزوى .ﻨﻪ ﭼ د ﺟﻨ ﻟﻮﻳﻪ اﻟﻪ ﻮﻟﻪ ﺷ او ﺑﻴﻞ وﻏﻳى ﻧﻮ ﻣﻮآب ﺑﻪ د ﺟﻨ ﭘﻪ ﺗﺎو ﮐ ﻫﻼک ﺷ .
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ داﺳ ﻓﺮﻣﺎﺋ” ،د ﻳﻬﻮداه ﺧﻠﻘﻮ ﺑﺎر ﺑﺎر ﻨﺎه ﮐې
ﺑﺎدﺷﺎه ﺳﺮه د ﻫﻐﮥ د آﻓﺴﺮاﻧﻮ ﺗﺒﺎه ﮐم “،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋ .
ده ،ﻧﻮ زۀ ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ د ﺳﺰا ﻧﻪ ﺑﻐﯧﺮ ﭘﺮې ﻧﮥ ږدم .ﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺷﺮﻳﻌﺖ رد ﮐو او د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﺣﻤﻮﻧﻮ ﻳ ﻋﻤﻞ وﻧﮥ
 ﻧﻮ زۀ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻳﻬﻮداه
ﮐو .ﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ د دروﻏﻮ ﺧُﺪاﻳﺎﻧﻮ ﺑﻻرې ﮐل ،ﻫﻐﻪ ﺧُﺪاﻳﺎﻧﻮ ﭼ د دوئ ﭘﻼر ﻧﻴﻮﻧﻮ ﻳ ﭘﻴﺮوى ﮐﻮﻟﻪ .
اور ﻧﺎزل ﮐم او دا ﺑﻪ د ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﻗﻠﻌﻪ ﺎﻧ وﺳﻮزوى“.

د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻋﺪاﻟﺖ
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ داﺳ ﻓﺮﻣﺎﺋ” ،د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺧﻠﻘﻮ ﺑﺎر ﺑﺎر ﻨﺎه ﮐې ده ،ﻧﻮ زۀ ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ د ﺳﺰا ﻧﻪ ﺑﻐﯧﺮ ﭘﺮې ﻧﮥ ږدم .ﻪ ﭼ

 ﻫﻐﻮئ د ﻏﺮﻳﺒﺎﻧﺎﻧﻮ ﺳﺮوﻧﻪ ﻟﻪ د زﻣ د ﺧﺎورى
ﻫﻐﻮئ ﺻﺎدﻗﺎن ﺧﻠﻖ ﭘﻪ ﺳﭙﻴﻨﻮ زرو او ﻏﺮﻳﺒﺎﻧﺎن ﭘﻪ ﻳﻮ ﺟﻮړ ﭙﻠﻮ ﺧﺮﻮى .
۱/۷

ﭘﻪ ﺷﺎن د ﭘﻮ ﻻﻧﺪې ﮐﻮى او ﻧﮥ ﭘﺮﯦدى ﭼ ﻣﻈﻠﻮﻣﺎﻧﻮ ﺗﻪ اﻧﺼﺎف ﻣﻼو ﺷ .ﭘﻼر او زوئ ﻫﻢ ﻳﻮې  ﺳﺮه ﻤﻠ او زﻣﺎ د ﭘﺎک
 ﻫﻐﻮئ د ﻫﺮې ﻗﺮﺑﺎنﺎه ﭘﻪ ﺧﻮا ﮐ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﮐﭙو ﮐ ﭼ ﭘﻪ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﮐ اﺧﺴﺘﮯ ﺷﻮې وى
ﻧﻮم ﺑﺣﺮﻣﺘ ﮐﻮى .

ﻤﻠ .د ﺧﭙﻞ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﮐﻮر ﮐ ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﭘﯧﺴﻮ ﻣﮯ  ﭼ د ﺑاﻧﺼﺎﻓ د ﺟﺮﻣﺎﻧ ﭘﻪ ﻃﻮر اﺧﺴﺘﻠﮯ ﺷﻮې دى .
ﺧﻮ زﻣﺎ ﺧﻠﻘﻮ وﮐﺘﻞ ﭼ ﻣﺎ اﻣﻮرﻳﺎن ﺗﺒﺎه ﮐل ،اﺮ ﮐﮥ ﻫﻐﻮئ د دِﻳﺎر ﭘﻪ ﺷﺎن ﻟﻮړ او د ﯧۍ ﭘﻪ ﺷﺎن ﻣﻀﺒﻮط ۇو .ﻣﺎ ﺑﺮه ﻧﻪ د ﻫﻐ
 ﻫﻢ ﻣﺎ ﺗﺎﺳﻮ د ﻣﺼﺮ ﻧﻪ راووﻳﺴﺘﻠ ،او ﻠﻮﯦﺖ ﮐﺎﻟﻪ ﻣ ﭘﻪ ﺻﺤﺮا
ﻣﯧﻮه او ﻻﻧﺪې ﻧﻪ ﺟﺮړې ووﻳﺴﺘﻠ او ﺑﺮﺑﺎد ﻣ ﮐل .
 ﻫﻢ ﻣﺎ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻴﻨ زاﻣﻦ ﭘﯧﻐﻤﺒﺮان ﺟﻮړ ﮐل او ﮥ
ﮐ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻻرﻮدﻧﻪ وﮐه ﭼ ﺗﺎﺳﻮ د اﻣﻮرﻳﺎﻧﻮ زﻣﻪ ﻗﺒﻀﻪ ﮐئ .
ﻮاﻧﺎن ﻣ د ﺧﺪﻣﺖ دﭘﺎره د ﻧﺬﻳﺮ ﭘﻪ ﺣﻴﺜﻴﺖ وﻗﻒ ﮐل .وﻟ دا رﺘﻴﺎ ﻧﮥ دى زﻣﺎ ﺧﻠﻘﻮ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ؟“ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ داﺳ
 ”ﺧﻮ ﺗﺎﺳﻮ د ﻧﺬﻳﺮ ﭘﻪ ﺣﻴﺜﻴﺖ ﭘﻪ وﻗﻒ ﺷﻮو ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻮوﻧﻮ ﻣﮯ وﻞ او د ﻫﻐﻮئ ﻗَﺴﻢ ﻣﻮ ﻣﺎت ﮐو او ﭘﯧﻐﻤﺒﺮاﻧﻮ ﺗﻪ
ﻓﺮﻣﺎﺋ .

 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ،زۀ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ داﺳ دﺑﺎؤ ﮐم ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ د ﻏﻠ ﻧﻪ ډﮐﻪ ﺎډۍ دﺑﺎؤ وى .
ﻣﻮ ﺣﻢ وﮐو ﭼ ،ﭘﯧﺸﻮﻳﺎﻧ ﻣﮥ ﮐﻮئ .
 ﻧﮥ
ﻧﮥ ﺑﻪ ﺗﯧﺰه ﻣﻨه وﻫﻮﻧ وﺗﺘﯧﺪے ﺷ ،او ﻧﮥ ﺑﻪ ﻃﺎﻗﺘﻮر ﮐ ﻃﺎﻗﺖ ﭘﺎﺗ ﺷ ،او ﻧﮥ ﺑﻪ ﺟﻨﻴﺎﻟ ﺧﭙﻞ ژوﻧﺪ ﺑﭻ ﮐے ﺷ .
 ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ورځ ﺑﻪ ﺗه ﻓﻮﺟﻴﺎن ﻫﻢ
ﺑﻪ ﻏﺸ وﻳﺸﺘﻮﻧ ،ﻧﮥ ﺑﻪ ﺗﯧﺰه ﻣﻨه وﻫﻮﻧ او ﻧﮥ ﺑﻪ ﭘﻪ آس ﺳﻮارۀ ﺧﭙﻞ ژوﻧﺪ ﺑﭻ ﮐے ﺷ .
ﺑﺮﺑﻨ وﺗﺘ “،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋ.

د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻨﺎه او ﺳﺰا

۳

 دا ﮐﻼم واورئ ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧﻼف ﻓﺮﻣﺎﺋ ،اے ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ،دا د ﻫﻐﻪ ﻮﻟﻮ ﻗﺒﻴﻠﻮ ﺧﻼف دے ﭼ ﻣﺎ د


 ”ﺻﺮف ﺗﺎﺳﻮ ﻳ ﭼ ﻣﺎ د زﻣ ﭘﻪ ﻮﻟﻮ ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﮐ ﺧﻮښ ﮐى ﻳ ،ﻧﻮ ﻪ ﺑﻪ زۀ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ
ﻣﺼﺮ ﻧﻪ ﺑﻬﺮ راوﻳﺴﺘ دى ،
 آﻳﺎ دوه ﮐﺴﺎن ﻳﻮ ﺎئ ﺳﻔﺮ ﮐﻮﻟﮯ ﺷ ﺗﺮﻮ ﭼ ﻫﻐﻮئ داﺳ ﮐﻮﻟﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﻣﺘﻔﻖ
ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﻮﻟﻮ ﻨﺎﻫﻮﻧﻮ ﭘﻪ وﺟﻪ ﺳﺰا درﮐم .
 آﻳﺎ زﻣﺮے ﭘﻪ ﻨﻞ ﮐ ﻏﻣﺒﻴى ﮐﻠﻪ ﭼ د ﻫﻐﮥ ﺎر ﻧﮥ وى؟ آﻳﺎ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻏﺎر ﮐ ﻏﻣﺒﻴى ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﮥ
ﻧﮥ وى؟ 
 آﻳﺎ ﻳﻮ ﻣﺎرﻏﮥ ﭘﻪ ﻟ ﮐ ﯧﺮﯦﺪے ﺷ ﮐﻠﻪ ﭼ ورﺗﻪ د ﯧﺮﯦﺪو دﭘﺎره ﮥ ﻧﮥ وى؟ آﻳﺎ دام ﭘﻪ زﻣﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ
ﮥ ﻧﮥ وى ﻧﻴﻮﻟ؟ 
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﭘﻪ ﺎر ﮐ ﺑﻴﻞ وﻏﻳى ﻧﻮ ﺧﻠﻖ ﻧﮥ ﻳﺮﻳى؟ ﮐﻠﻪ ﭼ ﻳﻮ ﺎر ﺑﺎﻧﺪې
ﺑﻨﺪﻳى ﮐﻠﻪ ﭼ ﺎر د ﯧﺮﯦﺪو دﭘﺎره ﻧﮥ وى؟ 
 ﻳﻘﻴﻨﺎً ﭼ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺧُﺪائ ﻫﻴ ﻧﮥ ﮐﻮى ﺗﺮﻮ ﭼ ﺧﭙﻠﻪ ﻣﻨﺼﻮﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ
اﻓﺖ راﺷ آﻳﺎ دا ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻧﮥ وى راوﺳﺘﮯ؟ 
 ﺧﻮ اوس زﻣﺮے ﭘﻪ ﻏﻣﺒﯧﺪو دے ﻧﻮ ﻮک ﺑﻪ ﻧﮥ ﻳﺮﻳى؟ اوس ﺧﻮ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺧُﺪائ
ﮐﻮوﻧﻮ ﭘﯧﻐﻤﺒﺮاﻧﻮ ﺗﻪ ﺮﻨﺪه ﻧﮥ ﮐى .
ﺧﭙﻞ ﮐﻼم وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻠﻮ ،ﻧﻮ ﻮک ﺑﻪ د ﻫﻐﮥ د ﭘﯧﺸﻮﻳ ورﮐﻮﻟﻮ ﻧﻪ اﻧﺎر وﮐى؟“

د ﺳﺎﻣﺮﻳ ﺗﺒﺎﻫ
 د اﺷﺪود ﻗﻠﻌﻪ ﺎﻧﻮ ﺗﻪ او د ﻣﺼﺮ ﻗﻠﻌﻪ ﺎﻧﻮ ﺗﻪ اﻋﻼن وﮐه ﭼ” ،د ﺳﺎﻣﺮﻳﻪ ﭘﻪ ﻏﺮوﻧﻮ راﻏﻮﻧ ﺷ او وﻮرئ ﭼ ﭘﻪ دې ﺎر

 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋ” ،ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ
ﮐ ﮥ ﮐﻴى .ﻮﻣﺮه ﻟﻮﻳﻪ وډى ده ﭘ او ﻮﻣﺮه ﻇﻠﻢ د ﻫﻐ ﺧﻠﻘﻮ ﺳﺮه ﮐﻴى “.
دې ﻧﮥ ﭘﻮﻫﻴى ﭼ ﺻﺤﻴﺢ ﮐﺎر ﻨﻪ وﮐى .ﻫﻐﻮئ ﺧﭙﻠ ﻗﻠﻌﻪ ﺎﻧ د ﻫﻐﻪ ﻣﺎل ﻧﻪ ډﮐ ﮐې دى ﮐﻮم ﭼ ﭘﻪ ﻇﻠﻢ زﻳﺎﺗ او ﻏﻼ
 ﻧﻮ ﻪ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺧُﺪائ داﺳ ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ” ،دﺷﻤﻦ ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ وﻃﻦ ﻣﺤﺎﺻﺮه ﮐى او ﺳﺘﺎﺳﻮ
ﺳﺮه اﺧﺴﺘﮯ ﺷﻮے دے “.
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ دا ﻓﺮﻣﺎﺋ” ،ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ ﻳﻮ ﺷﭙﻮن د ازﻣﺮى د
ﭘﺨ ﻗﻠﻌ ﺑﻪ راوﻏﻮرزوى او ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻗﻠﻌ ﺑﻪ ﻟﻮټ ﮐى “.
ﺧﻮﻟ ﻧﻪ د ې د ﭘ ﻳﻮ دوه ﻫوﮐ ﻳﺎ د ﻏﻮږ ﻳﻮه ﻮﮐه ﺑﭻ ﮐى ،ﻧﻮ دﻏﺴ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﭼ ﭘﻪ ﺳﺎﻣﺮﻳﻪ ﮐ اوﺳﻴى
 ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ
ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ دوﻣﺮه ﺑﺮﺑﺎد ﺷ او داﺳ ﺑﻪ ﭘﺎﺗ ﺷ ﻟﻪ ﭼ د ﮐ ﻳﻮ ﺑﺎزو او د ﮐﺮﺳ ﻳﻮه ﭘﻪ ﺑﺎﻗ ﭘﺎﺗ ﺷ “.
 ﭘﻪ ﮐﻮﻣﻪ ورځ ﭼ زۀ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻟﻪ د
ﺧُﺪائ ،رب اﻻﻓﻮاج دا ﻓﺮﻣﺎﺋ” ،واورئ ،او د ﻳﻌﻘﻮب د ﺧﺎﻧﺪان ﺧﻼف ﻮاﻫ ورﮐئ .
ﻨﺎﻫﻮﻧﻮ ﺳﺰا ورﮐﻮم ،زۀ ﺑﻪ د ﺑﻴﺖاﻳﻞ ﻗﺮﺑﺎنﺎه ﺗﺒﺎه ﮐم .د ﻫﺮې ﻗﺮﺑﺎنﺎه ﺮوﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺎت ﺷ او ﭘﻪ زﻣﻪ ﺑﻪ راوﻏﻮرزوﻟﮯ ﺷ.
 زۀ ﺑﻪ د اوړى ﮐﻮروﻧﻪ او د ژﻣ ﮐﻮروﻧﻪ دواړه ﺗﺒﺎه ﮐم .ﻫﻐﻪ ﮐﻮروﻧﻪ ﭼ د ﻫﺎﺗ ﭘﻪ ﻏﺎﻮﻧﻮ ﺎﺋﺴﺘﻪ ﮐے ﺷﻮى دى ﻫﻐﻪ ﺑﻪ

ﺗﺒﺎه ﺷ او دا ﻣﺤﻠﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻗ ﭘﺎﺗ ﻧﮥ ﺷ “،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋ.

۲/۷

۴

 ”ﻣﺎ ﺗﻪ ﻏﻮږ وﻧﻴﺴ ،د ﺳﺎﻣﺮﻳﻪ ﭘﻪ ﻏﺮوﻧﻮ اے د ﺑﺴﻦ ﺮﺑﻪ ﻏﻮاﺎﻧﻮ ،ﺗﺎﺳﻮ ﻫﻐﻪ  ﻳ ﭼ ﭘﻪ ﻏﺮﻳﺒﺎﻧﺎﻧﻮ ﻇﻠﻢ ﮐﻮئ او


 ﻗﺎدر
ﺿﺮورﺗﻤﻨﺪ د ﭘﻮ ﻻﻧﺪې ﮐﻮئ ،او ﻮک ﭼ ﺧﭙﻠﻮ ﺧﺎوﻧﺪاﻧﻮ ﺗﻪ ﻫﻤﯧﺸﻪ واﺋ ﭼ ،ﻣﻮﻧ ﻟﻪ د ﻠﻮ دﭘﺎره ﻣﮯ راوړئ .
ﻣﻄﻠﻖ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﭘﺎﮐﻮاﻟ ﻗﺴﻢ وﮐو ﭼ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﺑﻪ ﻳﻘﻴﻨﺎً راﺷ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﺑﻪ ﭘﻮزو ﮐ ﮐﻨې واﭼﻮﻟﮯ ﺷ او ﭘﻪ
 ﺗﺎﺳﻮ ﻫﺮ ﻳﻮ
راﻠﻮ ﺑﻪ ﺑﻮﺗﻠﮯ ﺷ ،ﺗﺎﺳﻮ ﻫﺮ ﻳﻮ ﮐﺲ ﺑﻪ داﺳ راﻠﮯ ﺷ ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ ﭘﻪ ﮐﻨه ﮐ ﮐﺐ راﻠﮯ ﺷ .
ﺑﻪ ﭘﻪ دﯦﻮاﻟﻮﻧﻮ ﮐ د ﺟﻮړو ﺷﻮو ﻻرو ﻧﻪ ﭘﻪ زور ووﻳﺴﺘﻠﮯ ﺷ ،ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﺑﻬﺮ د ﺣﺮﻣﻮن ﺷﻤﺎل ﻃﺮف ﺗﻪ وﻏﻮرزوﻟﮯ ﺷ “،ﻣﺎﻟ
ﺧُﺪائ دا ﻓﺮﻣﺎﺋ.

د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧ
 ”ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺧﻮ ﻻړ ﺷ او ﭘﻪ ﺑﻴﺖاﻳﻞ ﮐ ﺑﺘﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﭘﯧﺶ ﮐئ .ﭘﻪ ﺟِﻠﺠﺎل ﮐ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧ ﺟﺎرى ﺳﺎﺗ .ﻫﺮ ﺳﺤﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧ

 ﺧﻤﺒﻴﺮه رو د ﺷﺮاﻧ ﭘﻪ ﻃﻮر ﭘﯧﺶ ﮐئ ﺑﻴﺎ ﭘﻪ اوﭼﺖ آواز د ﻫﻐﻪ
ﮐﻮئ ،او ﭘﻪ ﻫﺮه درﯦﻤﻪ ورځ ﺧﭙﻠﻪ ﻟﺴﻤﻪ ﺣﺼﻪ راوړئ .
ﻗﺮﺑﺎﻧﻮ اﻋﻼن وﮐئ ﮐﻮﻣ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﺧﻮﻪ ﮐﻮئ .ﻪ ﭼ داﺳ ﮐﺎروﻧﻪ ﮐﻮل ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ډﯦﺮ ﺧﻮﻮئ “،دا
 ”ﻣﺎ ﭘﻪ ﻫﺮ ﺎر ﻟﻮږه راوﺳﺘﻪ او ﭘﻪ ﻫﺮ ﮐﻠ ﻣ ﻗﺤﻂ راوﺳﺘﻮ .ﺧﻮ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ ﺗﺎﺳﻮ ﻣﺎ ﺗﻪ واﭘﺲ
ﻣﺎﻟ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋ .
 ”ﮐﻠﻪ ﭼ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻓﺼﻞ ﺗﻪ د ﺑﺎران ﺳﺨﺖ ﺿﺮورت وو ﻧﻮ ﻣﺎ د دې ورﯦﺪل ﺑﻨﺪ ﮐل .ﻣﺎ ﭘﻪ
راﻧﮥ ﻏﻠ “،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ دا ﻓﺮﻣﺎﺋ .
 ﺧﻠﻖ د اوﺑﻮ ﭘﻪ ﻟﻮن ﮐ
ﻳﻮ ﮐﻠ ﺑﺎران ووروﻟﻮ ﺧﻮ ﭘﻪ ﺑﻞ ﮐﻠ ﻣ وﻧﮥ وروﻟﻮ .ﭘﻪ ﻳﻮ ﭘ ﺑﺎران وﺷﻮ ،ﺧﻮ ﺑﻞ ﭘﮯ اوچ ﺷﻮ .
ﮐﻠ ﭘﻪ ﮐﻠ ﺳﺮﺮداﻧﻪ ﺮﯧﺪل ،ﺧﻮ ﻫﻠﺘﻪ ﻫﻢ د ﻠﻮ دﭘﺎره ﮐﺎﻓ اوﺑﮥ ﻧﮥ وې .ﺧﻮ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ ﺗﺎﺳﻮ ﻣﺎ ﺗﻪ واﭘﺲ راﻧﮥ ﻏﻠ “،ﻣﺎﻟ
 ”ﻣﺎ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﻓﺼﻠﻮﻧﻮ او د اﻧﻮرو ﭘﻪ ﺑﺎﻏﻮﻧﻮ ﺗﻠﻴﺎ او ﺑﻴﻤﺎرى راوﺳﺘﻪ .د ﻗﺤﻄ ﻣﻠﺨﺎﻧﻮ ﺳﺘﺎﺳﻮ د اﻳﻨﺮو او
ﺧُﺪائ دا ﻓﺮﻣﺎﺋ .
 ”ﻣﺎ ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ وﺑﺎﺎﻧ راوﺳﺘﻠ ﻨﻪ
د زﻳﺘُﻮﻧﻮ وﻧ وﺧﻮړﻟ .ﺧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ ﻣﺎ ﺗﻪ واﭘﺲ راﻧﮥ ﻏﻠ “،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ دا ﻓﺮﻣﺎﺋ .
ﻣ ﭼ ﭘﻪ ﻣﺼﺮﻳﺎﻧﻮ راﻟﯧﻟ وې .ﻣﺎ ﺳﺘﺎﺳﻮ زﻟﻤ ﭘﻪ ﺗُﻮره ووژل ،او ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻮل آﺳﻮﻧﻪ ﻣ ﺑﻮﺗﻠﻞ .ﻣﺎ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﻟﺮ ﺎه ﮐ
 ”ﻣﺎ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﮥ
ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻮزې د ﻣو د ﺑﻮئ ﻧﻪ ډﮐ ﮐې .ﺧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ ﻣﺎ ﺗﻪ واﭘﺲ راﻧﮥ ﻏﻠ “،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ دا ﻓﺮﻣﺎﺋ .
ﺧﻠﻖ ﺗﺒﺎه ﮐل ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ ﻣ د ﺳﺪوم او ﻋﻤﻮره ﺧﻠﻖ ﺗﺒﺎه ﮐى ۇو .ﺗﺎﺳﻮ د ﻫﻐﻪ ﻧﻴﻢ ﺳﻮزﯦﺪوﻧ ﻟﺮ ﭘﻪ ﺷﺎن وئ ﮐﻮم ﭼ د
 ”ﻧﻮ اے ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ،ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ
اور ﻧﻪ راﻠﮯ ﺷﻮے وى ،ﺧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ ﻣﺎ ﺗﻪ راوﻧﮥ ﺮﯧﺪئ “،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ دا ﻓﺮﻣﺎﺋ .
وﻮرئ ﭼ زۀ درﺳﺮه ﮥ ﮐﻮم ،ﻧﻮ ﻪ زۀ درﺳﺮه داﺳ ﮐﻮم ،ﻧﻮ د ﺧﭙﻞ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺳﺮه د ﻣﻼﻗﺎت دﭘﺎره ﺗﻴﺎر ﺷ ،اے ﺑﻨ
 ﻪ ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻫﻢ ﻫﻐﻪ دے ﭼﺎ ﭼ ﻏﺮوﻧﻪ ﭘﯧﺪا ﮐى دى ،او ﻫﻮا ﻳ ﭘﯧﺪا ﮐې ده ،او ﺧﭙﻞ ﺧﻴﺎﻻت ﺑﻨ آدم
اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ “.
ﺗﻪ ﺮﻨﺪوى .ﻫﻐﻪ د ﺳﺤﺮ رﺎ ﭘﻪ ﺗﻴﺎرۀ ﺑﺪﻟﻮى او د زﻣ ﭘﻪ اوﭼﺘﻮ ﺎﻳﻮﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﺮ .د ﻫﻐﮥ ﻧﻮم ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ،رب
اﻻﻓﻮاج دے.

د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺳﻨﺪرې وﺋﻴﻞ

۵

 ”ﭘﯧﻐﻠﻪ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻞ
 اے ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ،زۀ ﭼ د ﻏﻢ ﮐﻮﻣﻪ ﺳﻨﺪره ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ واﻳﻢ ،ﻫﻐ ﺗﻪ ﻏﻮږ وﻧﻴﺴ ،


راﻏﻮرزﯦﺪﻟﻪ ده ،ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﻫﻴﻠﻪ دوﺑﺎره ﻧﮥ راﭘﺎ .ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ زﻣﻪ ﻳﻮا راﻏﻮرزﯦﺪﻟ ده ﭼ ﻫﻴﻮک ﺑﻪ ﻳ دوﺑﺎره وﻧﮥ دروى“.
 ﻣﺎﻟ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺧُﺪائ داﺳ ﻓﺮﻣﺎﺋ” ،د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ د ﻳﻮ ﺎر ﻧﻪ ﭼ زر ﻓﻮﺟﻴﺎن د ﺟﻨ دﭘﺎره وﻟﯧﻟﮯ ﺷ ،ﻧﻮ ﺻﺮف


ﺳﻞ ﺑﻪ ﭘﻪ ﮐ ﭘﺎﺗ ﺷ ،او ﭼ د ﻳﻮ ﺑﻞ ﺎر ﻧﻪ ﻳ ﺳﻞ ﻓﻮﺟﻴﺎن وﻟﯧﻟﮯ ﺷ ،ﻧﻮ ﺻﺮف ﻟﺲ ﺑﻪ ﭘﻪ ﮐ واﭘﺲ راﺷ “.
 ﻣﮥ ﺑﻴﺖاﻳﻞ ﻟﻮئ ،او ﻣﮥ ﺟِﻠﺠﺎل ﺗﻪ
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻗﻮم ﺗﻪ داﺳ ﻓﺮﻣﺎﺋ” ،ﻣﺎ وﻟﻮئ ﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ژوﻧﺪى ﭘﺎﺗ ﺷ .
 ،او ﻣﮥ ﺑﻴﺮﺳﺒﻊ ﺗﻪ ﺳﻔﺮ ﮐﻮئ ﻪ ﭼ د ﺟِﻠﺠﺎل ﺧﻠﻖ ﺑﻪ ﻳﻘﻴﻨﺎً ﺟﻼوﻃﻦ ﮐے ﺷ ،او ﺑﻴﺖاﻳﻞ ﺑﻪ ﻧﻴﺴﺖ و ﻧﺎﺑﻮد ﮐے ﺷ“.
 د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻃﻠﺒﺎر ﺷ ﻧﻮ ژوﻧﺪى ﺑﻪ ﭘﺎﺗ ﺷ ،ﻨ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ د ﻳﻮﺳﻒ ﺧﺎﻧﺪان ﻟﻪ د اور وﺳﻮزوى ،او ﺑﻴﺖاﻳﻞ ﺑﻪ ﺧﺎورې

 ﺗﺎﺳﻮ ﻫﻐﻪ ﻮک ﻳ ﭼ اﻧﺼﺎف ﭘﻪ ﻨﻳﺮ ﺑﺪﻟﻮئ او ﺻﺪاﻗﺖ ﭘﻪ
اﻳﺮې ﮐى او ﻫﻴﻮک ﺑﻪ داﺳ ﻧﮥ وى ﭼ ﻫﻐﻪ اور ﻣ ﮐى .
 ﻫﻐﻪ ﭼﺎ ﭼ ﺳﺘﻮرى ﭘﯧﺪا ﮐى دى ،ﭼﺎ ﭼ د ﺳﺘﻮرو ﻏﻮﻣﭙ ﭘﯧﺪا ﮐے دے .او ﻮک ﭼ ﺗﻴﺎرۀ د ﺳﺤﺮ
زﻣﻪ راﻏﻮرزوئ .
ﭘﻪ رﺎ ﺑﺪﻟﻮى ،او د ور رﺎ ﭘﻪ ﺷﭙﻪ ﺑﺪﻟﻮى .ﻮک ﭼ د ﺳﻤﻨﺪر اوﺑﮥ راوﻏﻮاړى او د زﻣ ﭘﻪ ﻣﺦ ﻳ وراړوى ،د ﻫﻐﮥ ﻧﻮم ﻣﺎﻟ

۳/۷

 ﺗﺎﺳﻮ د ﻫﻐﻮئ ﻧﻪ
 ﻫﻐﻪ ﭘﻪ زورورو ﺧﻠﻘﻮ ﺳﻤﺪﺳﺘ ﺗﺒﺎﻫ راوﻟ او د ﻫﻐﻮئ ﻣﻀﺒﻮﻃ ﻗﻠﻌﻪ ﺎﻧ ﺗﺒﺎه ﮐﻮى .
ﺧُﺪائ دے .
 ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﻏﺮﻳﺒﺎﻧﺎﻧﻮ ﻇﻠﻢ
ﻧﻔﺮت ﮐﻮئ ﻮک ﭼ ﭘﻪ ﻋﺪاﻟﺖ ﮐ اﻧﺼﺎف ﮐﻮى ،او ﻫﻐﻮئ ﺳﭙﻮئ ﻮک ﭼ ﺣﻘﻴﻘﺖ واﺋ .
ﮐﻮئ او د ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﻏﻠﻪ د ﺣﺪ ﻧﻪ زﻳﺎت ﻴﺲ ﻟﻮئ .ﻧﻮ ﭘﻪ دې وﺟﻪ اﺮ ﮐﮥ ﺗﺎﺳﻮ د ﮐﺎﻮ ﻧﻪ ﺎﺋﺴﺘﻪ ﮐﻮروﻧﻪ ﺟﻮړ ﮐى دى ﺧﻮ
 ﻣﺎ ﺗﻪ ﭘﺘﻪ
ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻫﻐ ﮐ ﻧﮥ اوﺳﯧئ ،اﺮ ﮐﮥ ﺗﺎﺳﻮ د اﻧﻮرو ډک ﺑﺎﻏﻮﻧﻪ ﮐﺮﻟ دى ﺧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ د ﻫﻐ ﻣﮯ وﻧﮥ  .
ده ﭼ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺟﺮﻣﻮﻧﻪ ﻮﻣﺮه ډﯦﺮ دى او ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻨﺎﻫﻮﻧﻪ ﻮﻣﺮه ﻟﻮﺋ دى .ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﺻﺎدﻗﺎﻧﻮ ﻇﻠﻢ ﮐﻮئ او رﺷﻮﺗﻮﻧﻪ اﺧﻠ او د
 ﻧﻮ ﭘﻪ دې وﺟﻪ ﻫﻮﻴﺎر اﻧﺴﺎن ﭘﻪ داﺳ وﺧﺖ ﮐ ﺧﺎﻣﻮﺷﻪ وى ،ﻪ ﭼ
ﻏﺮﻳﺒﺎﻧﺎﻧﻮ ﺳﺮه ﭘﻪ ﻋﺪاﻟﺖ ﮐ اﻧﺼﺎف ﻧﮥ ﮐﻮئ .
 د ﻮ ﻟﻮن ﮐﻮئ او ﺑﺪو ﭘﺴ ﻣﮥ ﺮ ﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ژوﻧﺪى ﭘﺎﺗ ﺷ .ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ،رب اﻻﻓﻮاج
زﻣﺎﻧﻪ ډﯦﺮه ﺧﺮاﺑﻪ ده .
 د ﺑﺪو ﻧﻪ ﻧﻔﺮت ﮐﻮئ او د ﻧﯧ ﺳﺮه ﻣﻴﻨﻪ ﮐﻮئ،
ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻣﻞ وى ،ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ دﻋﻮﱝ ﮐﻮئ ﭼ ﻫﻐﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻣﻞ دے .
او ﭘﻪ ﻋﺪاﻟﺖ ﮐ اﻧﺼﺎف ﻗﺎﺋﻢ ﮐئ .ﻧﻮ ﮐﯧﺪے ﺷ ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ،رب اﻻﻓﻮاج ،د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﭘﻪ ﺑﺎﻗ ﭘﺎﺗ ﺷﻮو ﺧﻠﻘﻮ رﺣﻢ
 ﻧﻮ ﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ،رب اﻻﻓﻮاج ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋ” ،ﭘﻪ ﻮﻟﻮ ﮐﻮﻮ ﮐ ﺑﻪ ژړاﺎﻧ وى او ﭘﻪ ﻫﺮ ﭼﻮک
وﮐى .
ﮐ ﺑﻪ د ﻣو وﻳﺮ وى .زﻣﻴﻨﺪاران د ﻣﺎﺗﻢ ﮐﻮﻟﻮ دﭘﺎره راوﻏﻮﺘﻠﮯ ﺷ او ﮐﺴﺒ ﻣﺎﺗﻢ ﮐﻮوﻧ ﺑﻪ د ژړا دﭘﺎره راوﻏﻮﺘﻠﮯ ﺷ.
 د اﻧﻮرو ﭘﻪ ﻮﻟﻮ ﺑﺎﻏﻮﻧﻮ ﮐ ﺑﻪ ژړاﺎﻧ وى ،ﻪ ﭼ زۀ ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﺳﺰا دﭘﺎره ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ ﺗﯧﺮ ﺷﻢ “،ﻣﺎﻟ

ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋ.

د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ورځ
 ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ دې اﻓﺴﻮس وى ﻮک ﭼ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﻗﻴﺎﻣﺖ د ور ارﻣﺎن ﮐﻮئ .ﺗﺎﺳﻮ وﻟ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﻗﻴﺎﻣﺖ د

 دا ﺑﻪ داﺳ وى ﻟﻪ ﭼ ﻮک د ازﻣﺮى ﻧﻪ ﺗﺘ او
ور ارﻣﺎن ﮐﻮئ؟ دا ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ دﭘﺎره د رﺎ ﻧﻪ ﺑﻠ د ﺗﻴﺎرې ورځ وى .
 آو ،د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د
ﻣﯧﻠﻮ ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ ﺷ ،او ﻳﺎ ﺧﭙﻞ ﮐﻮر ﺗﻪ ﻻړ ﺷ او ﻻس ﭘﻪ دﯦﻮال ﺑﺎﻧﺪې ﮐﯧدى او ﻣﺎر ﻳ وﭼﻴﭽ .
 ”زۀ ﺳﺘﺎﺳﻮ اﺧﺘﺮوﻧﻮ ﻧﻪ ﺳﺨﺖ
ﻗﻴﺎﻣﺖ ورځ ﺑﻪ ﺗﻴﺎرۀ او د ﻧﺎاُﻣﻴﺪۍ ﺳﺒﺐ وى .دې ﮐ ﺑﻪ د ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ﻳﺎ د اُﻣﻴﺪ رﺎ ﻧﮥ وى .
 اﺮ ﮐﮥ ﺗﺎﺳﻮ ﻣﺎ ﺗﻪ ﺳﻮزﯦﺪوﻧ ﻧﺬراﻧ او د ﻏﻠ
ﻧﻔﺮت ﮐﻮم او ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻣﺬﻫﺒ ﻣﺤﻔﻠﻮﻧﻪ ﻣﺎ ﺗﻪ ﻫﻴ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ﻧﮥ راﮐﻮى .
ﻧﺬراﻧ راوړئ ،ﻧﻮ زۀ ﺑﻪ دا ﻗﺒﻮﻟ ﻧﮥ ﮐم .اﺮ ﮐﮥ ﺗﺎﺳﻮ ﻣﺎ ﺗﻪ د ﻮرب ﻨﺎورو د ﺧﭙﻠ ﺧﻮ ﻧﺬراﻧ ﭘﯧﺶ ﮐئ زۀ ﺑﻪ دې ﺗﻪ ﻫﻴ
 د دې ﭘﻪ ﺎئ دې
 د ﺧﭙﻠﻮ ﺳﻨﺪرو ﺷﻮر زﻣﺎ ﻧﻪ اﺧﻮا ﮐئ ،زۀ ﺳﺘﺎﺳﻮ د رﺑﺎب ﺳﺎز اورﯦﺪل ﻧﮥ ﻏﻮاړم .
ﻧﻈﺮ وﻧﮥ ﮐم .
 اے ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ،ﮐﻠﻪ
اﻧﺼﺎف ﻟﻪ د اوﺑﻮ د ﭼﭙﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن وﺑﻬﻴى ،او ﺻﺪاﻗﺖ د ﻫﻐﻪ ﺳﻴﻨﺪ ﭘﻪ ﺷﺎن ﭼ ﻫﻴﻠﻪ ﻧﮥ اوﭼﻴى .
 ﺧﻮ اوس ﭼ ﺗﺎﺳﻮ د
ﭼ ﺗﺎﺳﻮ د ﻠﻮﯦﺘﻮ ﮐﺎﻟﻮ دﭘﺎره ﭘﻪ ﺑﻴﺎﺑﺎن ﮐ وئ ﻧﻮ ﻣﺎ ﺗﻪ ﻣﻮ ﮐﻠﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧ او ﻧﺬراﻧ راوړې دى ﮥ؟ 
ﺳﻮت ﺑﺖ ﻋﺒﺎدت وﮐو ﮐﻮم ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﺧﭙﻞ ﺑﺎدﺷﺎه ﻣﻨ ،او ﮐﻴﻮان ﭼ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﺳﺘﻮرو ﮐ ﻣﻌﺒﻮد دے ،ﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ دا ﺑﺘﺎن
 ﻧﻮ ﭘﻪ دې وﺟﻪ ﺑﻪ زۀ ﺗﺎﺳﻮ د دﻣﺸﻖ ﻧﻪ ﻫﻢ اﺧﻮا ﺟﻼوﻃﻦ ﮐم “،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋ ،د ﭼﺎ ﻧﻮم ﭼ
ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ اوږو ﺮﻮئ .
ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺧُﺪائ دے.

د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺗﺒﺎﻫ

۶

 ”ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ دې اﻓﺴﻮس وى ﻮک ﭼ ﭘﻪ ﺻﻴﻮن ﮐ ﭘﻪ آرام ﭘﺮاﺗﮥ ﻳ ،او ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﻫﻢ ﻮک ﭼ ﺧﭙﻞ ﺎن د ﺳﺎﻣﺮﻳ ﭘﻪ


 ﺗﺎﺳﻮ ﮐﻠﻨﻪ
ﻏﺮ ﻣﺤﻔﻮظ  .ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﮐ ﻧﺎﻣﺘﻮ او ﻣﺸﻬﻮر ﻳ ،ﭼﺎ ﻟﻪ ﭼ ﺧﻠﻖ د ﻣﺪد ﻏﻮﺘﻠﻮ دﭘﺎره ور .
ﺎر ﺗﻪ ﻻړ ﺷ او وﻮرئ ﭼ ﻫﻠﺘﻪ ﮥ ﺷﻮى دى .ﺑﻴﺎ د ﺣﻤﺎت ﻟﻮئ ﺎر ﺗﻪ ﻻړ ﺷ ،او ﺑﻴﺎ ﭘﻪ ﻓﻠﺴﺘﻴﻪ ﮐ د ﺟﺎت ﺎر ﺗﻪ ورﮐﻮز
 ﺗﺎﺳﻮ دا ﻧﮥ ﻣﻨ ﭼ د ﻣﺼﻴﺒﺖ
ﺷ .ﺗﺎﺳﻮ ﺧﻮ د ﻫﻐﻮئ ﻧﻪ ﮥ زﻳﺎت ﮥ ﻧﮥ ﻳ؟ وﻟ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻋﻼﻗﻪ د ﻫﻐﻮئ ﻧﻪ ﻟﻮﻳﻪ ده ﮥ؟ 
 ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ اﻓﺴﻮس ﭼ د ﻫﺎﺗ ﭘﻪ ﻏﺎﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺎﺋﺴﺘﻪ
ﻫﻐﻪ ورځ ﺑﻪ راﺷ ،ﺑﻠ ﺗﺎﺳﻮ د ﺑاﻧﺼﺎﻓ ﺣﻮﻣﺖ ﻗﺎﺋﻢ ﮐے دے .
ﮐے ﺷﻮى ﭘﺎﻟﻨﻮﻧﻮ ﮐ اودۀ ﮐﯧئ او ﭘﻪ ﺣﺠﺮه ﮐ ﭘﻪ ﮐﻮﻧﻮ ﮐ ﻏﺰﯦئ .ﺗﺎﺳﻮ د ﺧﻮراک دﭘﺎره د ﺧﭙﻠﻮ رﻣﻮ ﻧﻪ د ﺧﻮ
 ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﺳﺮﻳﻨﺪو ﮐ ﺑﻣﻄﻠﺒﻪ ﺳﺎزوﻧﻪ ﻏوئ او ﺧﭙﻞ ﺎن د داؤد ﺳﺮه د
ورى او د ﺧﭙﻞ ﻣﺎل ﻧﻪ ﺮﺑﻪ ﺳﺨ ﺧﻮﻮئ .
 ﺗﺎﺳﻮ د ﻣﻴﻮ ډک ﺟﺎﻣﻮﻧﻪ  او اﻋﻠ ﻋﻄﺮ ﻟﻮئ ،ﺧﻮ ﺗﺎﺳﻮ د ﺧﭙﻞ ﻣﻠ ﭘﻪ ﺗﺒﺎﻫ ﮥ ﺧﻔﺎن ﻧﮥ
ﺑﺮاﺑﺮوﻟﻮ ﮐﻮﺷﺶ ﮐﻮئ .
۴/۷

 ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺧُﺪائ
 ﻧﻮ ﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ اوﻟﻨ ﺧﻠﻖ ﻳ ﭼ ﺟﻼوﻃﻦ ﺑﻪ ﺷ ،او ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻣﯧﻠ او ﻏﺰﯦﺪل ﺑﻪ ﺧﺘﻢ ﺷ “.
ﮐﻮئ .
ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ذات ﻗﺴﻢ ﮐے دے .ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ،رب اﻻﻓﻮاج ﻓﺮﻣﺎﺋ” ،زۀ د ﻳﻌﻘﻮب د ﻏﺮور ﻧﻪ ﮐﺮﮐﻪ ﮐﻮم ،او د ﻫﻐﮥ ﻣﻀﺒﻮﻃﻮ ﻗﻠﻌﻪ
 ﮐﮥ ﭘﻪ ﻳﻮ ﺧﺎﻧﺪان ﮐ ﻟﺲ ﺳى ﭘﺎﺗ
ﺎﻧﻮ ﻧﻪ ﻧﻔﺮت ﮐﻮم .زۀ ﺑﻪ ﺎر او ﭘﻪ دې ﮐ ﭼ ﻫﺮ ﮥ دى دﺷﻤﻦ ﺗﻪ ﺣﻮاﻟﻪ ﮐم “.
 او ﭼ ﮐﻠﻪ د ﻫﻐﻮئ ﻳﻮ ﺧﭙﻠﻮان راﺷ ﻮک ﭼ د ﻫﻐﻮئ د ﻣو د دﻓﻦ ﮐﻮﻟﻮ ذﻣﻪ وار وى او
وى ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣۀ ﺷ .
ﮐﻮر ﺗﻪ ورﻧﻨﻮ ﭼ ﻣى راﺑﻬﺮ ﮐى ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ د آﺧﺮى ﺑﭻ ﺷﻮى ﮐﺲ ﻧﻪ ﺗﭙﻮس وﮐى” ،آﻳﺎ ﺗﺎ ﺳﺮه ﻧﻮر ﻮک ﺷﺘﻪ؟“ ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ
واﺋ ﭼ” ،ﻧﻪ “،ﻧﻮ ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ ورﺗﻪ ﻗﺴﻢ ﺧﻮړل ﻏﻮاړى ،ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ورﺗﻪ وواﺋ ﭼ” ،ﭼﭗ ﺷﻪ ،ﻣﻮﻧ ﻟﻪ ﭘﻪ ﮐﺎر دى ﭼ د
 آﻳﺎ
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺣﻢ وﮐى ،ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ﻏ او واړۀ ﮐﻮروﻧﻪ دړې وړې ﮐى .
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻧﻮم واﻧﮥ ﺧﻠﻮ “.
آﺳﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﻏﻮ ﮐﺎﻮ ﮐ ﻣﻨې وﻫﻠﮯ ﺷ؟ آﻳﺎ ﻮک ﭘﻪ ﻏﻮﻳﺎﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﺳﻤﻨﺪر ﻗﻠﺒﻪ ﮐﻮﻟﮯ ﺷ؟ ﺧﻮ ﺗﺎﺳﻮ اﻧﺼﺎف ﭘﻪ ﻨﻳﺮ ﺑﺪل
 ﺗﺎﺳﻮ د ﻟﻮدﺑﺎر ﭘﻪ ﻓﺘﺢ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ﮐﻮئ ،او واﻳ ﭼ” ،آﻳﺎ ﻣﻮﻧ ﭘﻪ
ﮐے دے او د ﺻﺪاﻗﺖ ﻣﯧﻮه ﻣﻮ ﭘﻪ ﺑﺪۍ ﺑﺪﻟﻪ ﮐې ده .
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ،رب اﻻﻓﻮاج ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ” ،اے ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻪ ،زۀ ﺑﻪ ﺳﺘﺎ
ﺧﭙﻞ ﻃﺎﻗﺖ ﺳﺮه ﻗﺮﻧَﻴﻢ ﻧﮥ دے ﻧﻴﻮﻟﮯ ﮥ؟“ 
ﺧﻼف ﻳﻮ ﻗﻮم دروﻟﯧم ،ﭼ ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ د ﻟﻴﺒﻮﺣﻤﺎت ﻧﻪ ﺗﺮ ﻋﺮاﺑﻪ وادۍ ﭘﻮرې ﻇﻠﻢ ﮐﻮى“.

د ﻗﺤﻄ د ﻣﻠﺨﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ روﻳﺎ

۷

 ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺧُﺪائ ﻣﺎ ﺗﻪ ﭘﻪ روﻳﺎ ﮐ دا وﻮدل ﭼ ،ﻫﻐﮥ د ﻗﺤﻄ ﻣﻠﺨﺎﻧﻮ ﻟﺮې د ﺣﻤﻠ دﭘﺎره ﺗﻴﺎروﻟ .دا ﭘﻪ ﻫﻐﻪ


 ﻣﺎ ﭘﻪ
وﺧﺖ ﮐ وﺷﻮل ﮐﻠﻪ ﭼ د ﺑﺎدﺷﺎه د ﺑﺮﺧ وړوﻣﺒﮯ ﻓﺼﻞ رﯦﺒﻠﮯ ﺷﻮے وو او د دوﯦﻢ ﻓﺼﻞ د راﺧﺘﻠﻮ وﺧﺖ وو .
ﺧﭙﻠﻪ روﻳﺎ ﮐ وﻟﻴﺪل ﭼ د ﻗﺤﻄ ﻣﻠﺨﺎﻧﻮ د زﻣ ﻮل ﺷﻴﻨﮯ وﺧﻮړﻟﻮ ،ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻣﺎ ووﺋﻴﻞ ﭼ” ،اے ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺧُﺪاﻳﻪ ﻣﻮﻧ
 ﻧﻮ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺧﭙﻠﻪ ﻓﯧﺼﻠﻪ
ﻣﻌﺎف ﮐه ،ﻨ ﻣﻮﻧ ﺑﻪ ژوﻧﺪى ﭘﺎﺗ ﻧﮥ ﺷُﻮ ،ﻪ ﭼ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻗﻮم ډﯦﺮ وړوﮐﮯ دے “.
ﺑﺪﻟﻪ ﮐه ،ﭼ” ،داﺳ ﺑﻪ ﺑﻴﺎ ﮐﻠﻪ وﻧﮥ ﺷ “،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ.

د اور ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ روﻳﺎ
 ﻧﻮ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺧُﺪائ ﻣﺎ ﺗﻪ ﺑﻠﻪ روﻳﺎ وﻮدﻟﻪ ،ﭘﻪ روﻳﺎ ﮐ ﻣﺎ وﮐﺘﻞ ﭼ ﻫﻐﻪ ﺗﻴﺎرے ﮐﻮى ﭼ ﺧﭙﻠﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﻟﻪ د ﻏ اور ﭘﻪ

 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻣﺎ ﭼﻐ ﮐې” ،اے ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺧُﺪاﻳﻪ
ذرﻳﻌﻪ ﺳﺰا ورﮐى .ﻫﻐﻪ اور د ﺳﻤﻨﺪر ﺑﯧﺦ وﺳﻮزوﻟﻮ او ﻮﻟﻪ زﻣﻪ ﻳ ﺗﺒﺎه ﮐه .
 ﻧﻮ ﻣﺎﻟ
زۀ ﺗﺎ ﺗﻪ زارى ﮐﻮم ،ﺑﺲ ﮐه .ﻨ ﻣﻮﻧ ﺑﻪ ژوﻧﺪى ﭘﺎﺗ ﻧﮥ ﺷُﻮ ،ﻪ ﭼ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻗﻮم ډﯦﺮ ﮐﻤﺰورے دے “.
ﺧُﺪائ ﺧﭙﻠﻪ ﻓﯧﺼﻠﻪ ﺑﺪﻟﻪ ﮐه ،ﭼ” ،داﺳ ﺑﻪ ﺑﻴﺎ ﮐﻠﻪ وﻧﮥ ﺷ “.ﻣﺎﻟ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺧُﺪائ دا وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ.

د ﺳﺎل ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ روﻳﺎ
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻣﺎ ﺗﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻳﻮه ﺑﻠﻪ روﻳﺎ وﻮدﻟﻪ .ﭘﻪ دې ﮐ ﻣﺎ وﻟﻴﺪل ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﻳﻮ داﺳ دﯦﻮال ﭘﻪ ﺧﻮا ﮐ وﻻړ

 او ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ زﻣﺎ ﻧﻪ ﺗﭙﻮس وﮐو ﭼ” ،ﻋﺎﻣﻮﺳﻪ ،ﺗﺎ ﺗﻪ ﮥ
وو ﭼ د ﺳﺎل ﺳﺮه ﺟﻮړ وو او د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﻻس ﮐ ﺳﺎل وو .
ﺎرى؟“ ﻧﻮ ﻣﺎ ورﺗﻪ ﺟﻮاب ورﮐو ﭼ” ،ﺳﺎل “.ﺑﻴﺎ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،وﻮره ،زۀ د ﺧﭙﻠﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ
 ﭘﻪ ﮐﻮﻣﻮ ﻋﻼﻗﺎﺋ ﻋﺒﺎدﺗﺨﺎﻧﻮ ﮐ ﭼ د اﺳﺤﺎق اوﻻد ﻋﺒﺎدت ﮐﻮﻟﻮ
ﮐ ﺳﺎل ﻟﻮم ،زۀ ﺑﻪ ﻧﻮر د ﻫﻐﻮئ ﻨﺎﻫﻮﻧﻪ ﭘﺮې ﻧﮥ ږدم .
ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺗﺒﺎه ﺷ او د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻣﻘﺪس ﺎﻳﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ ﮐﻨرې ﺷ ،او زۀ ﺑﻪ د ﻳﺮﺑﻌﺎم ﺧﺎﻧﺪان ﻧﻴﺴﺖ و ﻧﺎﺑﻮد ﮐم“.

ﻋﺎﻣﻮس او اﻣﺼﻴﺎه
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ د ﺑﻴﺖاﻳﻞ اﻣﺎم اﻣﺼﻴﺎه د اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﺎدﺷﺎه ﻳﺮﺑﻌﺎم ﻟﻪ دا ﺧﺒﺮ وروﻟﯧﻟﻮ ﭼ” ،ﻋﺎﻣﻮس د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ ﺳﺘﺎ

 ﻪ ﭼ ﻋﺎﻣﻮس داﺳ ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ ،ﻳﺮﺑﻌﺎم ﺑﻪ ﭘﻪ ﺗُﻮره ﻣ ﺷ،
ﺧﻼف ﺳﺎزﺷﻮﻧﻪ ﺟﻮړوى .د ﻫﻐﮥ وﻳﻨﺎ د ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﻪ ﺑﻬﺮ ده .
 ﺑﻴﺎ اﻣﺼﻴﺎه ﻋﺎﻣﻮس ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،اے روﻳﺎ ﮐﺘﻮﻧﻴﻪ،
او ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﻪ د ﺧﭙﻞ ﻣﻠ ﻧﻪ ﭘﺮدى ﻣﻠ ﺗﻪ ﺟﻼوﻃﻦ ﮐے ﺷ “.
۵/۷

 دﻟﺘﻪ ﭘﻪ ﺑﻴﺖاﻳﻞ ﮐ
دﻟﺘﻪ ﻧﻪ اوﻪ .او واﭘﺲ د ﻳﻬﻮداه ﻣﻠ ﺗﻪ ﻻړ ﺷﻪ .ﻫﻠﺘﻪ ﺧﭙﻞ رزق وﻪ او ﻫﻠﺘﻪ ﺧﭙﻠ ﭘﯧﺸﻮﻳﺎﻧ ﮐﻮه .
 ﺧﻮ ﻋﺎﻣﻮس اﻣﺼﻴﺎه ﺗﻪ ﺟﻮاب ورﮐو،
ﻧﻮرې ﭘﯧﺸﻮﻳﺎﻧ ﻣﮥ ﮐﻮه ،ﻪ ﭼ ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﻣﺤﻞ او ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﻋﺒﺎدﺗﺨﺎﻧﻪ دﻟﺘﻪ ده “.
 ﺧﻮ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ زۀ د
”ﻧﮥ زۀ ﭘﯧﻐﻤﺒﺮ ﻳﻢ او ﻧﮥ د ﭘﯧﻐﻤﺒﺮ زوئ ﻳﻢ ،زۀ ﺻﺮف ﻳﻮ ﺷﭙﻮن ﻳﻢ او د اﻳﻨﺮ د وﻧﻮ ﺧﻴﺎل ﻫﻢ ﺳﺎﺗﻢ .
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ اوس د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ
ﺷﭙﻮﻧﺘﻮب ﻧﻪ راروان ﮐم او ﺣﻢ ﻳ راﮐو ﭼ ،ﻻړ ﺷﻪ او زﻣﺎ ﺧﻠﻘﻮ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺗﻪ ﭘﯧﺸﻮﺋ وﮐه .
 ﻧﻮ ﭘﻪ دې
ﮐﻼم ﺗﻪ ﻏﻮږ ﺷﻪ .ﺗﮥ واﺋ ﭼ ،د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺧﻼف ﭘﯧﺸﻮﺋ ﻣﮥ ﮐﻮه .او د اﺳﺤﺎق د ﻗﻮم ﺧﻼف ﺗﺒﻠﻴﻎ ﺑﻨﺪ ﮐه .
وﺟﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ دا ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ ،ﺳﺘﺎ  ﻧﻪ ﺑﻪ د ﺎر ﮐﻨﺠﺮه ﺟﻮړه ﺷ ،او ﺳﺘﺎ زاﻣﻦ او ﻟﻮﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺗُﻮره ﻣۀ ﺷ .ﺳﺘﺎ ﻣﻠ
ﺑﻪ ﻧﺎپ ﮐے ﺷ او ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻪ ﺷ ،او ﺗﮥ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﭘﻪ ﻳﻮ ﻧﺎﭘﺎک ﻣﻠ ﮐ ﻣ ﺷ .او ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﻪ د ﺧﭙﻞ ﻣﻠ ﻧﻪ ﭘﺮدى ﻣﻠ
ﺗﻪ ﺟﻼوﻃﻦ ﮐے ﺷ“.

د ﭘﺨ ﻣﯧﻮې د ﻮﮐﺮۍ روﻳﺎ ﻟﻴﺪل

۸

 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﭙﻮس
 ﻣﺎ ﺗﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻳﻮه ﺑﻠﻪ روﻳﺎ وﻮدﻟﻪ .ﭘﻪ دې ﮐ ﻣ د ﭘﺨ ﻣﯧﻮې ﻳﻮه ﻮﮐﺮۍ وﻟﻴﺪﻟﻪ .


وﮐو” ،اے ﻋﺎﻣﻮﺳﻪ ،ﺗﺎ ﮥ وﻟﻴﺪل؟“ ﻧﻮ ﻣﺎ ورﺗﻪ ﺟﻮاب ورﮐو” ،د ﭘﺨ ﻣﯧﻮې ډﮐﻪ ﻮﮐﺮۍ ﻣ وﻟﻴﺪﻟﻪ “.ﺑﻴﺎ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻣﺎ ﺗﻪ
 ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ
وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،زﻣﺎ د ﺧﻠﻘﻮ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ دﭘﺎره وﺧﺖ ﭘﻮخ ﺷﻮے دے ،زۀ ﺑﻪ ﻧﻮر ﻫﻐﻮئ د ﺳﺰا ﻧﻪ ﺑﻐﯧﺮ ﻧﮥ ﭘﺮﯦدم “.
ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋ” ،ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ورځ ،ﺑﻪ د ﻋﺒﺎدﺗﺨﺎﻧ ﺳﻨﺪرې ﭘﻪ ژړا او ﻣﺎﺗﻢ ﺑﺪﻟ ﺷ .ډﯦﺮ ﻣى ﺑﻪ ﭘﻪ ﻫﺮ ﺎئ ﮐ ﭘﻪ ﺧﺎﻣﻮﺷ ﭘﺮاﺗﮥ
وى“.

د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺗﺒﺎﻫ
 ﺗﺎﺳﻮ ﺧﭙﻞ ﺎن ﺳﺮه واﻳ ﭼ،
 واورئ اے ﻫﻐﻪ ﺧﻠﻘﻮ ﻮک ﭼ ﺿﺮورﺗﻤﻨﺪ راﻏﻮرزوئ او د ﻣﻠ ﻏﺮﻳﺒﺎﻧﺎن ﺗﺒﺎه ﮐﻮئ .

”ﮐﻠﻪ ﺑﻪ د ﻧﻮې ﻣﻴﺎﺷﺖ ورځ ﺧﺘﻤﻪ ﺷ او ﮐﻠﻪ ﺑﻪ د ﺳﺒﺖ ورځ ﺗﯧﺮه ﺷ ﭼ ﻣﻮﻧ ﺧﭙﻞ د ﻏﻠ ﻮداﻣﻮﻧﻪ ﮐﻮﻻو ﮐو او ﻏﻠﻪ ﺧﺮﻪ
 ﻏﺮﻳﺒﺎﻧﺎن
ﮐو؟ او ﻣﻮﻧ ﻧﺎپ ﺗﻮل ﮐ ﭼﻞ ول وﮐو ،او د ﻴﺰوﻧﻮ ﻗﻴﻤﺘﻮﻧﻪ اوﭼﺖ ﮐو ،او ﭘﻪ ﺗﻠﻪ ﮐ  او دوﮐﻪ وﮐو .
 ﻫﻐﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭼ ﻳﻌﻘﻮب
ﭘﻪ ﺳﭙﻴﻨﻮ زرو او ﺿﺮورﺗﻤﻨﺪ ﭘﻪ ﻳﻮه ﺟﻮړه ﭙﻠﻮ اﺧﻠﻮ ،او ﻏﻨﻢ ﻫﻢ د ﺑﻮﺳﻮ ﺳﺮه ﺧﺮﻮو “.
 د دې ﭘﻪ وﺟﻪ ﺑﻪ زﻣﻪ
ورﺑﺎﻧﺪې ﻓﺨﺮ ﮐﻮى ﻗﺴﻢ وﮐو ﭼ” ،زۀ ﺑﻪ ﻫﻴﻠﻪ ﻫﻐﻪ ﮐﺎروﻧﻪ ﻫﯧﺮ ﻧﮥ ﮐم ﭼ دوئ ﮐى دى .
وﻟزﻳى او ﻮک ﻫﻢ ﭼ ﭘﻪ دې ﻣﻠ ﮐ اوﺳﻴى ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﺗﻢ ﮐﻮى .ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ ﭘﻪ ﻣﺼﺮ ﮐ د ﻧﻴﻞ درﻳﺎب د ﺳﯧﻼب ﭘﻪ
 ﻣﺎﻟ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋ” ،ﭘﻪ ﻫﻐﻪ
وﺧﺖ ﮐ اوﭼﺘﻴى داﺳ ﺑﻪ ﻮﻟﻪ زﻣﻪ اوﭼﺘﻪ ﺷ ،او ﺑﻴﺎ ﺑﻪ دوﺑﺎره ﮐﯧﻨ “.
 زۀ ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻣﺬﻫﺒ اﺧﺘﺮوﻧﻪ ﭘﻪ ﻣﺎﺗﻢ ﺑﺪل ﮐم
ورځ ﺑﻪ زۀ ﻧﻤﺮ ﭘﻪ ﻧﻴﻤﻪ ورځ ﺘﻪ ﮐم او ﭘﻪ زﻣﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ رﺎ ورځ ﺗﻴﺎرۀ راوﻟﻢ .
او ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ﻮﻟ ﺳﻨﺪرې ﺑﻪ د ﻏﻢ ﭘﻪ ﺳﻨﺪرو ﺑﺪﻟ ﮐم .زۀ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻮﻟﻮ د ﺎټ ﺟﺎﻣ واﻏﻮﻧﺪﻣﻪ او ﺳﺮوﻧﻪ ﺑﻪ ﭘﺮې ﻨﺠﻴﺎن
 ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋ،
ﮐم .ﺧﻠﻖ ﺑﻪ داﺳ ﻣﺎﺗﻢ ﮐﻮى ﻟﻪ ﭼ اﯦ ﻳﻮ زوئ ﻳ ﻣ وى .ﻫﻐﻪ ورځ ﺑﻪ ﻮﻣﺮه ﺳﺨﺘﻪ وى “.
”ﻫﻐﻪ ور رارواﻧ دى ،ﮐﻠﻪ ﭼ زۀ ﭘﻪ زﻣﻪ ﺑﺎﻧﺪې ﻗﺤﻂ راوﻟﻢ .ﺧﻮ دا ﺑﻪ د ﻟﻮږې او ﺗﻨﺪې ﻗﺤﻂ ﻧﮥ وى ،ﺑﻠ دا ﺑﻪ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک
 ﺧﻠﻖ ﺑﻪ د ﻳﻮ ﺳﻤﻨﺪر ﻧﻪ ﺑﻞ ﺳﻤﻨﺪر ﭘﻮرې او د ﺷﻤﺎل ﻧﻪ ﺗﺮ ﻣﺸﺮق ﭘﻮرې ﺮ ،ﭼ د ﻣﺎﻟ
د ﮐﻼم د ﻧﮥ اورﯦﺪﻟﻮ ﻗﺤﻂ وى .
 ﮐﻮم
 ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ورځ ﺑﻪ ﺎﺋﺴﺘﻪ ﭘﯧﻐﻠ او ﻮاﻧﺎن د ﺗﻨﺪې ﻧﻪ ﺑﻫﻮﺷﻪ ﺷ .
ﺧُﺪائ ﮐﻼم وﻟﻮى ،ﺧﻮ دوئ ﺑﻪ ﻳ ﭘﯧﺪا ﻧﮥ ﮐى .
ﺧﻠﻖ ﭼ د ﺳﺎﻣﺮﻳﻪ ﭘﻪ ﺷﺮﻣﯧﺪﻟﻮ ﺑﺘﺎﻧﻮ ﻗﺴﻢ ﺧﻮرى ،او ﻳﺎ واﺋ ﭼ اے دان ،زﻣﻮﻧ دې ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﺧُﺪائ ﻗﺴﻢ وى ،او ﻳﺎ واﺋ ﭼ اے
ﺑﻴﺮﺳﺒﻊ ،زﻣﻮﻧ دې ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﺧُﺪائ ﻗﺴﻢ وى ،ﻧﻮ داﺳ ﺧﻠﻖ ﺑﻪ راوﻏﻮرزﻳى او ﺑﻴﺎ ﺑﻪ د ﭘﺎﯧﺪو ﺟﻮﻪ ﻧﮥ وى“.

ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﻪ ﺗﺒﺎه ﮐے ﺷ

۹

 ﻣﺎ وﻟﻴﺪل ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﻗﺮﺑﺎنﺎه ﺳﺮه وﻻړ وو .او ﻫﻐﮥ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،د ﻋﺒﺎدﺗﺎه د ﺳﺘﻨﻮ ﭘﺎس ﺳﺮوﻧﻪ ووﻫ ﭼ


ﺑﻨﻴﺎدوﻧﻪ ﻳ وﻟزﻳى .د ﺧﻠﻘﻮ ﭘﻪ ﺳﺮوﻧﻮ ﻳ ﺘﻪ راوﻏﻮرزوئ ،ﻮک ﭼ ژوﻧﺪى ﭘﺎﺗ ﺷ ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ زۀ ﭘﻪ ﺗُﻮره ﻣۀ ﮐم .ﻳﻮ ﺑﻪ ﻫﻢ
۶/۷

 ﮐﮥ ﻫﻐﻮئ زﻣﻪ وﮐﻨ او ﻻﻧﺪې ﻋﺎﻟﻢ ارواح ﺗﻪ ﻫﻢ ﮐﻮز ﺷ ،ﻧﻮ زﻣﺎ ﻻﺳﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻳ د
وﻧﮥ ﺗﺘ ،او ﻫﻴ ﻮک ﺑﻪ ﭘﺎﺗ ﻧﮥ ﺷ .
 ﮐﮥ ﻫﻐﻮئ د ﮐﺮﻣﻞ ﻏﺮ ﭘﻪ ﺳﺮ ﻫﻢ
ﻫﻠﺘﻪ ﻧﻪ ﻫﻢ راوﺑﺎﺳ .ﮐﮥ ﻫﻐﻮئ آﺳﻤﺎن ﺗﻪ ﻫﻢ وﺧﯧﮋى ،ﻧﻮ زۀ ﺑﻪ ﻳ ﻫﻠﺘﻪ ﻧﻪ ﺘﻪ راﮐﻮز ﮐم .
ﺧﭙﻞ ﺎﻧﻮﻧﻪ ﭘ ﮐى ،زۀ ﺑﻪ ﻳ ﻫﻠﺘﻪ ﻫﻢ وﻟﻮم او راﯧﺮ ﺑﻪ ﻳ ﮐم .ﮐﮥ ﻫﻐﻮئ زﻣﺎ ﻧﻪ د ﺳﻤﻨﺪر ﭘﻪ ﺑﯧﺦ ﮐ ﭘ ﺷ ،ﻧﻮ زۀ ﺑﻪ ﻫﻠﺘﻪ
 ﮐﮥ د ﻫﻐﻮئ دﺷﻤﻨﺎن ﻫﻐﻮئ ﺟﻼوﻃﻦ ﮐى ،ﻧﻮ ﻫﻠﺘﻪ ﺑﻪ زۀ ﺗُﻮرې ﺗﻪ د ﻫﻐﻮئ د
ﺳﻤﻨﺪرى ﻣﺎر ﻟﻪ ﺣﻢ ورﮐم ﭼ وې ﭼﻴﭽ .
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ،
ﻗﺘﻠﻮﻟﻮ ﺣﻢ ورﮐم .زۀ ﺑﻪ ﺧﭙﻞ ﻧﻈﺮ ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ وﺳﺎﺗﻢ د ﻫﻐﻮئ د ﻓﺎﺋﺪې دﭘﺎره ﻧﻪ ﺑﻠ د ﻫﻐﻮئ د ﻧﻘﺼﺎن دﭘﺎره “.
رب اﻻﻓﻮاج ﺧُﺪائ ،ﭼ زﻣ ﻟﻪ ﻻس وروړى ﻧﻮ زﻣﻪ وﻳﻠ ﺷ .او د ﻫﻐ ﻮل ﺧﻠﻖ ﻣﺎﺗﻢ ﮐﻮى .ﻮﻟﻪ زﻣﻪ داﺳ اوﭼﺘﻴى ﻟﻪ
 د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻣﺤﻞ ﺑﺮه ﺗﺮ آﺳﻤﺎﻧﻪ ﭘﻮرې
ﻨﻪ ﭼ د ﺳﯧﻼب ﭘﻪ وﺧﺖ درﻳﺎﺋﮯ ﻧﻴﻞ راوﭼﺘﻴى ،او ﺑﻴﺎ واﭘﺲ ﺘﻪ ﮐﻴى .
رﺳﻴى ،او د ﻫﻐ ﺑﻨﻴﺎد ﻳ ﭘﻪ زﻣﻪ اﯦﮯ دے ،ﻫﻐﻪ د ﺳﻤﻨﺪر ﻧﻪ اوﺑﮥ راوﺑﺎﺳ او د ﺑﺎران ﭘﻪ ﺷﻞ ﻳ دوﺑﺎره ﭘﻪ زﻣﻪ راوروى .د
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋ” ،اے ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ،وﻟ ﺗﺎﺳﻮ ﻨ ﻣﺎ ﺗﻪ د اﻳﺘﻬﻮﭘﻴﺎ د ﺧﻠﻘﻮ ﻧﻪ ډﯦﺮ اﻫﻢ ﻧﮥ ﻳ
ﻫﻐﮥ ﻧﻮم ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ دے .
 ﻮره ،زۀ
ﮥ؟ ﻣﺎ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻞ د ﻣﺼﺮ ﻧﻪ راووﻳﺴﺘﻞ ،ﺧﻮ ﻣﺎ ﻓﻠﺴﺘﻴﺎن ﻫﻢ د ﮐﺮﻳﺘ ﻧﻪ او آراﻣﻴﺎن ﻣ د ﻗﻴﺮ ﻧﻪ ﻫﻢ راووﻳﺴﺘﻞ .
ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺧُﺪائ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻨﺎﻫﺎره ﻗﻮم وﻳﻨﻢ .زۀ ﺑﻪ دا د زﻣ د ﻣﺦ ﻧﻪ ﺧﺘﻢ ﮐم .ﺧﻮ زۀ ﺑﻪ ﻫﻴﻠﻪ د ﻳﻌﻘﻮب ﺧﺎﻧﺪان
 ﻧﻮ زۀ ﺑﻪ ﺣﻢ ورﮐم ،او زۀ ﺑﻪ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻗﻮم ﭘﻪ ﻧﻮرو ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﮐ داﺳ ﭼﺎڼ
ﻣﻤﻞ ﻧﮥ ﺧﺘﻤﻮم .ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋ .
 ﻮل ﻨﺎه ﺎر ﭼ زﻣﺎ ﭘﻪ ﺧﻠﻘﻮ
ﮐم ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ ﭘﻪ ﭼﺞ ﻏﻠﻪ ﭼﺎڼ ﮐﻴى ،او ﻳﻮ ﮐﺎﮯ ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﻪ ﻏﻠﻪ ﮐ ﺗﺮې ﻧﻪ ﻻړ ﻧﮥ ﺷ .
ﮐ دى ﭘﻪ ﺗُﻮره ﺑﻪ ﻣۀ ﺷ ،ﻫﻐﻮئ ﻮل ﺑﻪ ﻣۀ ﺷ ﭼ داﺳ واﺋ ،ﻧﮥ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻣﻮﻧ اﻓﺖ را او ﻧﮥ ﺑﻪ ﺗﺒﺎه ﮐﻴو.

د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺑﻴﺎ آﺑﺎدﯦﺪل
 ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ورځ ﺑﻪ زۀ د داؤد ﻧﯦﺪﻟﮯ ﮐﻮر ﺑﻴﺎ آﺑﺎد ﮐم .زۀ ﺑﻪ د دې ﺧﺮاب ﺷﻮى دﯦﻮاﻟﻮﻧﻪ ﺟﻮړ ﮐم او ﮐﻨر ﺑﻪ ﻳ ﺑﻴﺎ ودان ﮐم

 ﻧﻮ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﻪ د ادوم ﭘﻪ ﭘﺎﺗ ﺎﻳﻮﻧﻮ ﻗﺒﻀﻪ وﮐى او ﭘﻪ ﻮﻟﻮ ﻫﻐﻪ ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﺑﻪ
او ﻟﻪ د ﭘﺨﻮا ﭘﻪ ﺷﺎن ﺑﻪ ﻳ ﺑﻴﺎ آﺑﺎد ﮐم ،
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ،
ﻗﺒﻀﻪ وﮐى ﭼ زﻣﺎ ﭘﻪ ﻧﻮم دى “.دا د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎن دے ،ﻮک ﭼ ﺑﻪ دا ﻫﺮ ﮥ ﮐﻮى .
”ﻫﻐﻪ ور رارواﻧ دى ﭼ ﻓﺼﻠﻮﻧﻪ ﺑﻪ ډﯦﺮ زﻳﺎت وى .او ﻓﺼﻞ رﯦﺒﻠﻮ ﻟﻪ ﺑﻪ دوﻣﺮه وﺧﺖ ﭘﺎر وى ﭼ ﻗُﻠﺒﻪ ﮐﻮوﻧ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ
رﯦﺒﻮﻧﻮ ﭘﺴ زﻣﻪ ﺗﻴﺎروى .د اﻧﻮرو ﻓﺼﻞ ﺑﻪ ﻫﻢ ،ﻫﻢ داﺳ وى ،د اﻧﻮرو د زﻳﺎﺗﻮاﻟ ﭘﻪ وﺟﻪ ﺑﻪ د ﻫﻐ ﻧﻪ د رس وﻳﺴﺘﻠﻮ دﭘﺎره
دوﻣﺮه وﺧﺖ ﭘﺎر وى ﭼ ورﺳﺮه ﺑﻪ ﺗﺨﻢ ﮐﺮوﻧ ﺧﭙﻞ ﮐﺮ ﺷﺮوع ﮐى .د زﻳﺎﺗﻮاﻟ ﻟﻪ وﺟ ﺑﻪ ﻧﻮى ﻣﮯ د ﻏﺮوﻧﻮ ﻧﻪ راﺎ او د
 زۀ ﺑﻪ ﺧﭙﻞ ﺟﻼوﻃﻨﻪ ﺧﻠﻖ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻞ واﭘﺲ راوﻟﻢ ،ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﺧﭙﻞ ﮐﻨر ﺷﻮى ﺎروﻧﻪ ﺑﻴﺎ آﺑﺎد
ﻮﻟﻮ ﻏﻮﻧو ﻧﻪ ﺑﻪ راﺑﻬﻴى .
ﮐى او ﭘﻪ ﮐ ﺑﻪ اوﺳﻴى ،ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ د اﻧﻮرو ﺑﺎﻏﻮﻧﻪ وﮐﺮى او د دې ﻣﮯ ﺑﻪ  ،ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﺑﺎﻏﻮﻧﻪ وﮐﺮى او د دې ﻣﯧﻮه ﺑﻪ
 زۀ ﺑﻪ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻞ د ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻣﻠ ﮐ وﮐﺮم ،او دوئ ﺑﻪ ﻫﻴﻠﻪ ﺑﻴﺎ د ﺑﯧﺦ ﻧﻪ راوﻧﮥ وﻳﺴﺘﻠﮯ ﺷ د ﻫﻐﻪ ﻣﻠ
ﺧﻮرى .
ﻧﻪ ﭼ ﻣﺎ ورﺗﻪ ورﮐے دے “،ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ دا ﻓﺮﻣﺎﺋ.
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