د ﺣﻀﺮت ﻫﻮﺳﻴﻊ ﻧﺒ ﮐﺘﺎب ‐ ﻣﺎﺧﺬ اﻧﺒﻴﺎء
۱

 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ دا ﭘﯧﻐﺎم د ﺑﻴﺮى ﭘﻪ زوئ ﻫﻮﺳﻴﻊ ﺑﺎﻧﺪې ﭘﻪ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﮐ ﻧﺎزل ﮐو ﮐﻠﻪ ﭼ ﻋﺰﻳﺎه ،ﻳﻮﺗﺎم ،اﺣﺎز او ﺣﺰﻗﻴﺎه


د ﻳﻬﻮداه ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎن ۇو او ﻳﺮﺑﻌﺎم د ﻳﻮآس زوئ د اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﺎدﺷﺎه وو.

د ﺣﻀﺮت ﻫﻮﺳﻴﻊ ﻪ او ﺑﭽ
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺳﺮه د ﻫﻮﺳﻴﻊ ﭘﻪ ذرﻳﻌﻪ اول ﻞ ﺧﺒﺮې وﮐې ،ﻧﻮ ﻫﻐﮥ ﻫﻮﺳﻴﻊ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﻻړ ﺷﻪ او

زﻧﺎﮐﺎرې  ﺳﺮه وادۀ وﮐه ،او ﺣﺮاﻣﻴﺎن ﺑﭽ ﭘﯧﺪا ﮐه ،ﻪ ﭼ ﻗﻮم د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮدارى ﭘﺮﯦ ده او ﭘﻪ داﺳ
 ﻧﻮ ﻫﻮﺳﻴﻊ ﻻړو او ﺟﻤﺮ د دِﺑﻼﺋﻢ ﻟﻮر ﺳﺮه ﻳ وادۀ وﮐو ،ﻫﻐﻪ اُﻣﻴﺪواره ﺷﻮه او ﻳﻮ زوئ ﻳ ﭘﯧﺪا
ﮐﻮﻟﻮ ﺳﺮه ﻣﺴﻠﺴﻞ زﻧﺎ ﮐﻮى “.
 ﻧﻮ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻫﻮﺳﻴﻊ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،ﭘﻪ ﻫﻐﮥ ﺑﺎﻧﺪې ”ﻳﺰرﻋﻴﻞ“ ﻧﻮم ﮐﯧده ،ﻪ ﭼ ﭘﻪ ﻟ وﺧﺖ ﮐ ﺑﻪ زۀ د ﻳﺎﻫﻮ
ﺷﻮ .
ﺑﺎدﺷﺎه ﺧﺎﻧﺪان ﻟﻪ ﺳﺰا ورﮐم ،د ﻫﻐﻪ ﻗﺘﻠﻮﻧﻮ اﻧﺘﻘﺎم ﺑﻪ ﺗﺮې ﻧﻪ واﺧﻠﻢ ﮐﻮم ﭼ ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﻳﺰرﻋﻴﻞ ﮐ ﮐى دى .او زۀ ﺑﻪ د اﺳﺮاﺋﻴﻞ
 ﺟﻤﺮ
 ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ورځ ﺑﻪ زۀ د ﻳﺰرﻋﻴﻞ ﭘﻪ وادۍ ﮐ د اﺳﺮاﺋﻴﻞ د ﻓﻮﺟ ﻟﺮو ﻃﺎﻗﺖ ﺧﺘﻢ ﮐم “.
ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﻫﻢ ﺧﺘﻤﻪ ﮐم .
ﻳﻮ ﻞ ﺑﻴﺎ اُﻣﻴﺪواره ﺷﻮه او ﭘﻪ دې ﻞ ﻳ ﻳﻮه ﻟﻮر ﭘﯧﺪا ﺷﻮه .او ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻫﻮﺳﻴﻊ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﭘﻪ ﻫﻐ ﺑﺎﻧﺪې ”ﻟﻮرﺣﺎﻣﻪ“ ﻳﻌﻨ
ﭘﻪ ﭼﺎ ﭼ رﺣﻢ ﻧﮥ دے ﺷﻮے ﻧﻮم ﮐﯧده ،ﻪ ﭼ زۀ ﺑﻪ ﻧﻮر ﭘﻪ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺑﺎﻧﺪې رﺣﻢ ﻧﮥ ﮐﻮم ،او ﻧﮥ ﺑﻪ زۀ ﻫﻐﻮئ ﻣﻌﺎف ﮐﻮم.
 ﺧﻮ زۀ ﺑﻪ د ﻳﻬﻮداه ﭘﻪ ﺧﻠﻘﻮ رﺣﻢ ﮐﻮم ،زۀ ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ د ﺧﭙﻠﻮ دﺷﻤﻨﺎﻧﻮ ﻧﻪ ،ﻧﮥ ﭘﻪ وﺳﻠﻮ ،او ﻧﮥ ﭘﻪ ﻟﺮو ،ﻧﮥ ﭘﻪ آﺳﻮﻧﻮ او ﻧﮥ ﭘﻪ

 ﮐﻠﻪ ﭼ ﺟﻤﺮ ﺧﭙﻠﻪ
ﺟﻨ ﺎډو ،ﺑﻠ زۀ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﻫﻐﻮئ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ زور او ﻗﺪرت ﺳﺮه ﺑﭻ ﮐم “.
 ﻧﻮ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻫﻮﺳﻴﻊ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﭘﻪ
ﻟﻮر ،ﻟﻮرﺣﺎﻣﻪ د ﭘﻴﻮ ﻧﻪ ﻣﻨﻊ ﮐه ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻴﺎ اُﻣﻴﺪواره ﺷﻮه او دوﯦﻢ زوئ ﻳ ﭘﯧﺪا ﺷﻮ .
ﻫﻐﮥ ﺑﺎﻧﺪې ”ﻟﻮﻋﻤ “ﻳﻌﻨ زﻣﺎ ﻗﻮم ﻧﮥ دے ﻧﻮم ﮐﯧده ،ﻪ ﭼ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻞ زﻣﺎ ﺧﻠﻖ ﻧﮥ دى او زۀ د ﻫﻐﻮئ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻧﮥ ﻳﻢ“.

د اﺳﺮاﺋﻴﻞ د ﻣﻠ ﺑﻴﺎ آﺑﺎدﯦﺪل
 ﺧﻮ ﻳﻮ وﺧﺖ راﺗﻠﻮﻧﮯ دے ﭼ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﻪ د ﺳﻤﻨﺪر د ﺷﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن ﺑﺷﻤﯧﺮه ﺷ او ﻮک ﺑﻪ ﻳ ﻧﮥ ﺷﻤﯧﺮﻟﮯ ﺷ او

ﻧﮥ ﺑﻪ ﻳ ﻮک ﻧﺎپ ﮐﻮﻟﮯ ﺷ .ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺎئ ﮐ ﭼﺮﺗﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ وﺋﻴﻠﮯ ﺷﻮى ۇو ﭼ” ،ﺗﺎﺳﻮ زﻣﺎ ﺧﻠﻖ ﻧﮥ ﻳ “،ﻫﻠﺘﻪ
 د ﻳﻬﻮداه او اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺧﻠﻖ ﺑﻪ ﺑﻴﺎ ﭘﻪ ﻳﻮ ﺎئ راﻏﻮﻧ ﺷ
ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ووﺋﻴﻠﮯ ﺷ ﭼ” ،ﺗﺎﺳﻮ د ژوﻧﺪى ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺑﭽ ﻳ “.
او د ﺎن دﭘﺎره ﺑﻪ ﻳﻮ ﻣﺸﺮ ﺧﻮښ ﮐى .او ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻳﻮ ﺎئ د ﺟﻼوﻃﻨ ﻧﻪ راواﭘﺲ ﺷ .ﻧﻮ دا ﺑﻪ د ﻳﺰرﻋﻴﻞ دﭘﺎره ﻳﻮه ﻟﻮﻳﻪ ورځ
وى.

۲

 ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ وروﻮ ﺑﺎﻧﺪې ”ﻋﻤ “ﻳﻌﻨ” زﻣﺎ ﺧﻠﻖ“ او ﺧﭙﻠﻮ ﺧﻮﯦﻨﺪو ﺑﺎﻧﺪې ”رﺣﺎﻣﻪ“ ﻳﻌﻨ” ﭼ ﭘﻪ ﭼﺎ رﺣﻢ ﺷﻮے


وى“ ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ ﮐﯧدئ.

ﺑوﻓﺎ ﺟﻤﺮ او ﺑوﻓﺎ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎن
 ”ﺧﭙﻠﻪ ﻣﻮر اﺳﺮاﺋﻴﻞ ور ﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ زﻣﺎ ﻪ ﻧﮥ ده او زۀ د ﻫﻐ ﺧﺎوﻧﺪ ﻧﮥ ﻳﻢ .ﻫﻐ ﺗﻪ وواﻳ ﭼ د ﺧﭙﻞ ﻣﺦ ﻧﻪ د

 ﻨ زۀ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ داﺳ ﺑﺮﺑﻨه ﮐم ﻟﻪ
ﮐﻨﺠﺮﺗﻮب ﭘﺮده ﻟﺮې ﮐى او ﻫﻐﻪ ﺧﻮﺷﺒﻮﺋ ﻟﺮې ﮐى ﭼ د ﻫﻐ ﺳﻴﻨ ﺮﻨﺪوى .
 زۀ ﺑﻪ د
ﻨﻪ ﭼ د ﭘﯧﺪا ﮐﯧﺪو ﭘﻪ ورځ وه .زۀ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ د وﭼ او ﺷﺎړې زﻣ ﭘﻪ ﺷﺎن ﮐم او د ﺗﻨﺪې د ﻻﺳﻪ ﺑﻪ ﻳ ووژﻧﻢ .
 او د ﻫﻐﻮئ ﻣﻮر زﻧﺎ ﮐې ده ،د ﭼﺎ ﻧﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﭘﯧﺪا دى ﻫﻐﻮئ ډﯦﺮ
ﻫﻐ ﭘﻪ ﺑﭽﻮ رﺣﻢ ﻧﮥ ﮐﻮم ،ﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﺣﺮاﻣﻴﺎن دى .
د ﺷﺮم ﺣﺮﮐﺘﻮﻧﻪ ﮐى دى .ﻫﻐ وﺋﻴﻠ دى ﭼ” ،زۀ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻮ ﭘﺴ ﻻړه ﺷﻢ ،ﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﻣﺎ ﻟﻪ ﺧﻮراک ،اوﺑﮥ ،وړۍ
 ﻧﻮ زۀ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ د ازﻏﻮ ﭘﻪ ﺑﺎړ ﮐ راﯧﺮه ﮐم او د ﻫﻐ ﭘﻪ ﻻر ﮐ ﺑﻪ ﻳﻮ
او د ﻟ ﺟﺎﻣ ،د زﻳﺘُﻮﻧﻮ ﺗﯧﻞ او ﺷﺮاب راﮐﻮى “.

۱ / ۱۰

 ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻮ ﭘﺴ ﻣﻨې وﻫ ﺧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻧﮥ ﺷ وررﺳﯧﺪے.
دﯦﻮال ﺟﻮړ ﮐم ،ﭼ د ﻫﻐ ﻧﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻻره ورﮐﻪ ﺷ .
ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺧﭙﻞ ﻋﺎﺷﻘﺎن ﻟﻮى ﺧﻮ ﭘﯧﺪا ﺑﻪ ﻳ ﻧﮥ ﮐى .ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ وواﺋ” ،زۀ ﺧﭙﻞ ﺧﺎوﻧﺪ ﻟﻪ واﭘﺲ ورﻢ .ﻣﺨ زﻣﺎ ژوﻧﺪ د اوس
 ﻫﻐ ﺗﻪ ﭘﺘﻪ ﻧﮥ وه ﭼ زۀ ﻫﻐﻪ ذات ﻳﻢ ﭼﺎ ﭼ ﻫﻐ ﻟﻪ ﻏﻠﻪ ،ﻣﮯ ،د زﻳﺘُﻮﻧﻮ ﺗﯧﻞ او ﻫﻐﻪ ډﯦﺮ ﺳﺮۀ زر او ﺳﭙﻴﻦ زر
ﻧﻪ ډﯦﺮ ﮥ وو “.
 ﻧﻮ ﭘﻪ دې وﺟﻪ د ﻟَﻮ ﭘﻪ وﺧﺖ ﮐ ﺑﻪ زۀ د ﻫﻐ ﻧﻪ ﺧﭙﻞ د
ورﮐل .ﺧﻮ ﻫﻐ ﻫﻐﻪ ﻫﺮ ﮥ ﺑﻌﻞ ﺑﺖ ﺗﻪ ﭘﻪ ﻋﺒﺎدت ﮐ ﭘﯧﺶ ﮐل .

ﻓﺼﻞ او د اﻧﻮرو د ﻣﻴﻮ ﻧﻌﻤﺘﻮﻧﻪ واﭘﺲ واﺧﻠﻢ او ﮐﻮﻣﻪ وړۍ او ﻟﻪ ﭼ ﻣﺎ ورﮐې وه ﭼ ﺑﺮﺑﻨه ﻧﮥ ﺷ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺗﺮې واﺧﻠﻢ .
 زۀ ﺑﻪ د ﻫﻐ ﻮل
زۀ ﺑﻪ د ﻫﻐ د ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې د ﻫﻐ ﺷﺮم ﺎره ﮐم او ﻫﻴﻮک ﺑﻪ ﻳ زﻣﺎ ﻧﻪ ﻧﮥ ﺷ ﺑﭻ ﮐﻮﻟﮯ .
اﺧﺘﺮوﻧﻪ ﺧﺘﻢ ﮐم ،زۀ ﺑﻪ د ﻫﻐ ﻣﻴﺎﺷﺘﻨ او د ﮐﺎل او د ﺳﺒﺖ د ور ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ﺧﺘﻤ ﮐم او د ﻫﻐ ﻧﻮر ﻮل اﺧﺘﺮوﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺘﻢ
 زۀ ﺑﻪ د ﻫﻐ د اﻧﻮرو ﺑﻮ او د اﻳﻨﺮو وﻧ ﺗﺒﺎه ﮐم ،ﻫﻐ ﺑﻪ وﺋﻴﻞ ﭼ دا ﻫﻐﻪ ﻪ ده ﭼ ﻣﺎ ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻮ راﮐې
ﮐم .
 زۀ ﺑﻪ ﻫﻐ ﻟﻪ د ﻫﻐﻪ ورﻮ ﭘﻪ وﺟﻪ ﺳﺰا
ده .زۀ ﺑﻪ د ﻫﻐ ﺑﺎﻏﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﻨﻞ ﺑﺪل ﮐم او ﻨﻠ ﻨﺎور ﺑﻪ د دې ﻣﯧﻮه ﺧﻮرى .
ورﮐم ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐ زۀ ﻫﯧﺮ ﮐم او ﺑﻌﻞ ﺗﻪ ﺑﻪ ﻳ ﺧﻮﺷﺒﻮﻳ ﺳﻮزوﻟ او واﻟ او ﮐﺎﻟ ﺑﻪ ﻳ واﭼﻮل او ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻮ ﭘﺴ ﺑﻪ
رواﻧﻪ وه .ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ دا ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻠ دى.

د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﺧﭙﻞ ﻗﻮم ﺳﺮه ﻣﻴﻨﻪ
 ﻫﻐ ﻟﻪ ﺑﻪ د
 ﺧﻮ زۀ ﺑﻪ ﻳﻮ ﻞ ﺑﻴﺎ ﻫﻐﻪ رﺿﺎ ﮐم .زۀ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ﺻﺤﺮا ﺗﻪ ﺑﻮﻢ ،او ﻫﻠﺘﻪ ﺑﻪ ورﺳﺮه ﺧﻮږې ﺧﺒﺮې وﮐم .

اﻧﻮرو ﺑﺎﻏﻮﻧﻪ ﺑﻴﺎ ورﮐم او د ﻣﺼﻴﺒﺖ وادۍ ﻧﻪ ﺑﻪ د اُﻣﻴﺪ دروازه ﺟﻮړه ﮐم .ﻫﻐﻪ ﺑﻪ زﻣﺎ ﻫﻐﻪ ﺷﺎن ﺧﺒﺮه ﻣﻨ ﻟﻪ ﭼ ﭘﻪ ﻮاﻧ
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋ ،ﻧﻮ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ورځ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺗﻪ ”ﺧﭙﻞ ﺧﺎوﻧﺪ“ وواﺋ او ﻧﻮر ﺑﻪ ﻣﺎ ﺗﻪ
ﮐ ﻳ ﻣﻨﻠﻪ ،ﭼ ﮐﻠﻪ د ﻣﺼﺮ ﻧﻪ راووﺗﻠﻪ .
 ﻪ ﭼ زۀ ﺑﻪ د ﺑﻌﻞ ﻣﻌﺒﻮداﻧﻮ ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ ﺳﺘﺎ د ﺧﻮﻟ ﻧﻪ ﻟﺮې ﮐم ،او ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﻫﻴﻠﻪ د ﻫﻐﻮئ د ﻧﻮﻣﻮﻧﻮ
”ﻣﺎﻟ ﺑﻌﻞ“ ﻧﮥ واﺋ .
 ﭘﻪ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﮐ ﺑﻪ زۀ د ﻮﻟﻮ ﻨﻠ ﻨﺎورو او د ﻫﻮا ﻣﺎرﻏﺎﻧﻮ ﺳﺮه او ﭘﻪ زﻣﻪ ﻮﺋﯧﺪوﻧﻮ
ذﮐﺮ ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﺧﻮﻟﮥ ﻧﮥ وى .
ﻨﺎورو ﺳﺮه ﻳﻮ ﻟﻮظ وﮐم ،ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ زﻣﺎ ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻪ ﻧﻘﺼﺎن ﻧﮥ رﺳﻮى .زۀ ﺑﻪ د ﻫﻐﻪ ﻣﻠ ﻧﻪ د ﺟﻨ ﻮﻟ وﺳﻠ ،ﺗُﻮرې او ﻏﺸ
 زۀ ﺑﻪ ﺗﺎ ﻫﻤﯧﺸﻪ دﭘﺎره ﺧﭙﻠﻪ ﻪ ﺟﻮړه ﮐم ،او ﺗﺎ ﺗﻪ ﺑﻪ
ﻟﺮې ﮐم او زﻣﺎ ﺧﻠﻖ ﺑﻪ ﭘﻪ اﻣﻦ او ﺳﻮن ﺳﺮه ژوﻧﺪ ﺗﯧﺮوى .
 زۀ ﺑﻪ ﭘﻪ وﻓﺎدارۍ ﺳﺮه ﺗﺎ ﺧﭙﻠﻪ ﮐم ،او ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﺗﮥ ﻣﺎ وﭘﯧﮋﻧ ﭼ زۀ
ﺻﺪاﻗﺖ ،اﻧﺼﺎف ،ﻧﮥ ﺧﺘﻤﯧﺪوﻧ ﻣﻴﻨﻪ او رﺣﻢ وﺎﻳﻢ .
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋ ،ﭘﻪ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﮐ ﺑﻪ زۀ د آﺳﻤﺎن واورم او ورﻳ ﺑﻪ ﭘﯧﺪا ﮐم ،او آﺳﻤﺎن ﺑﻪ د
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻳﻢ .
 زﻣﻪ ﺑﻪ د ﻏﻠ ،اﻧﻮرو او د زﻳﺘُﻮﻧﻮ د وﻧﻮ واورى او ﺗﻨﺪه ﺑﻪ ﻳ ﻣه ﮐى ،او دا ﻮل
زﻣ واورى او ﺑﺎران ﺑﻪ وۀ وروم .
 ﭘﻪ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﮐ ﺑﻪ زۀ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻳﻮ ﺗﺨﻢ وﮐﺮم او ﺎن دﭘﺎره ﺑﻪ ﻳ
ﻴﺰوﻧﻪ ﺑﻪ د ﻳﺰرﻋﻴﻞ وادۍ ﺗﻪ ﺑﺮﮐﺖ ورﮐى .
زرﻏﻮن ﮐم .زۀ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻪ ﺧﭙﻞ رﺣﻢ وﺎﻳﻢ ﭘﻪ ﭼﺎ ﭼ رﺣﻢ ﻧﮥ دے ﺷﻮے ،او ﮐﻮم ﺧﻠﻖ ﭼ زﻣﺎ ﻗﻮم ﻧﮥ ۇو ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ﺑﻪ زۀ
ﺧﭙﻞ ﻗﻮم وواﻳﻢ ،او ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ راﺗﻪ ﺧُﺪائ ﭘﺎک وواﺋ“.

ﺣﻀﺮت ﻫﻮﺳﻴﻊ او د ﻫﻐﮥ ﺑوﻓﺎ ﻪ

۳

 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻣﺎ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﺑﻴﺎ ﻻړ ﺷﻪ او ﺧﭙﻠ  ﺳﺮه ﻣﻴﻨﻪ ﮐﻮه اﺮ ﭼ ﻫﻐﻪ د ﺧﭙﻞ ﻋﺎﺷﻖ ﺳﺮه زﻧﺎ ﮐﻮى .ﺗﮥ ﺑﻪ د


ﻫﻐ ﺳﺮه ﻫﻐﻪ ﺷﺎن ﻣﻴﻨﻪ ﮐﻮې ﻟﻪ ﻨﻪ ﻣﻴﻨﻪ ﭼ زۀ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺳﺮه ﮐﻮم ،اﺮ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﻧﻮرو ﻣﻌﺒﻮداﻧﻮ ﺗﻪ اوړﯦﺪﻟ دى او
 ﻧﻮ ﻣﺎ د ﻫﻐ د ﻣﻬﺮ دﭘﺎره ﭘﻴﻨﻠﺲ د ﺳﭙﻴﻨﻮ زرو ﺳﻴ او ﻳﻮ ﻧﻴﻢ ﺳﻞ ﮐﻠﻮ
ﺑﺘﺎﻧﻮ ﺗﻪ د ﮐﺸﻤﺸﻮ ﻧﺬراﻧ ﭘﯧﺶ ﮐﻮل ﺧﻮﻮى “.
 ﻣﺎ ﻫﻐ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ ﭼ” ،ﺗﮥ ﺑﻪ ډﯦﺮه ﻣﻮده زﻣﺎ ﭘﻪ ﮐﻮر ﮐ اوﺳﯧې ،او ﭘﻪ دې دوران ﮐ ﺑﻪ زﻧﺎ ﻧﮥ ﮐﻮې او
اورﺑﺸ ورﮐې .
 او د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺑﻪ ﻫﻢ دﻏﺴ ﺣﺎل وى .ﺗﺮ ډﯦﺮې ﻣﻮدې ﺑﻪ ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎن او
ﻫﻴﭽﺎ ﺳﺮه ﺑﻪ ﺟﻨﺴ ﺗﻌﻠﻖ ﻧﮥ ﺳﺎﺗ ،ﻣﺎ ﺳﺮه ﻫﻢ ﻧﻪ “.
 د
آﻓﺴﺮان ﻧﮥ ﻟﺮى ،ﻧﮥ ﺑﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﭘﯧﺶ ﮐﻮى ،ﻧﮥ ﺑﻪ ﻳ ﻣﻘﺪﺳ ﺳﺘﻨ وى او ﻧﮥ ﺑﻪ ﻳ اﻣﺎﻣﺎن وى ،او ﺑﺘﺎن ﺑﻪ ﻫﻢ ورﺳﺮه ﻧﮥ وى .
ﻫﻐ ﻧﻪ ﭘﺲ ﺑﻪ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎن راواﭘﺲ ﺷ او د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺧﭙﻞ ﺧُﺪائ ﭘﺎک او د ﺧﭙﻞ ﺑﺎدﺷﺎه داؤد د اوﻻد ﻟﻮن ﺑﻪ ﮐﻮى .ﭘﻪ
آﺧﺮى ورﻮ ﮐ ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ رﻳدﯦﺪو ﺳﺮه ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ را او د ﻫﻐﮥ ﺑﺮﮐﺘﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺣﺎﺻﻠﻮى.

۲ / ۱۰

د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺧﻼف د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ اﻟﺰاﻣﻮﻧﻪ

۴

 اے ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ،د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﮐﻼم واورئ .ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د دې ﻣﻠ ﭘﻪ اوﺳﯧﺪوﻧﻮ اﻟﺰام ﻟﻮى ﭼ” ،ﭘﻪ دې ﻣﻠ


 ﯧﺮې ،دروغ ،ﻗﺘﻠﻮﻧﻪ ،ﻏﻼﺎﻧ او زﻧﺎﺎﻧ ﻋﺎم
ﮐ ﻧﮥ وﻓﺎ ﺷﺘﻪ او ﻧﮥ ﭘﻪ ﮐ ﻣﻴﻨﻪ ﺷﺘﻪ او دا ﺧﻠﻖ ﺧﭙﻞ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻧﮥ ﭘﯧﮋﻧ .
 او ﭘﻪ دې وﺟﻪ ﻣﻠ ﻏﻤﮋن دے ،او د دې اوﺳﯧﺪوﻧ ﺑﻪ ﻣﺮ ﺣﺎل ﺷ.
ﺷﻮې دى ،او د ﻗﺘﻠﻮﻧﻮ ﻳﻮه ﺳﻠﺴﻠﻪ رواﻧﻪ وى .
ﻨﻠ ﻨﺎور ،ﻣﺎرﻏﺎن ﺗﺮ دې ﭼ ﮐﺒﺎن ﻫﻢ ﻣۀ ﮐﻴى.

د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ اﻟﺰام ﻟﻮل
 ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ رﺎ
 ﻫﺴ ﭼﺎ ﺗﻪ ﻮﺗﻪ ﻣﮥ ﻧﻴﺴ او ﻣﮥ ﭘﻪ ﺑﻞ ﭼﺎ د اﻟﺰام ﻟﻮﻟﻮ ﮐﻮﺷﺶ ﮐﻮئ .اے اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ زﻣﺎ ﻴﻠﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻧﻪ ده .


ورځ ﺗﻴﻨﺪﮐﻮﻧﻪ ﺧﻮرئ ،او ﺳﺘﺎ ﭘﯧﻐﻤﺒﺮان ﻫﻢ ﺗﺎﺳﻮ ﺳﺮه د ﺷﭙ ﺗﻴﻨﺪﮐﻮﻧﻪ ﺧﻮرى .زۀ ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻣﻮر ﻳﻌﻨ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺗﺒﺎه ﮐم .
زﻣﺎ ﺧﻠﻖ ﺗﺒﺎه دى ﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﺳﺮه ﺻﺤﻴﺢ ﻋﻠﻢ ﻧﺸﺘﻪ .ﭘﻪ دې ﺳﺒﺐ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﻋﻠﻢ رد ﮐے دے ،زۀ ﺗﺎﺳﻮ رد ﮐﻮم ﭼ ﺗﺎﺳﻮ
ﺑﻪ ﻧﻮر زﻣﺎ اﻣﺎﻣﺎن ﻧﮥ ﻳ .او ﻟﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ د ﺧﭙﻞ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺷﺮﻳﻌﺖ ﻫﯧﺮ ﮐے دے زۀ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺳﺘﺎﺳﻮ اوﻻد ﻟﻪ د اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ ﺟﻮړﯦﺪو
 ﻮﻣﺮه ﭼ اﻣﺎﻣﺎن زﻳﺎﺗﻴى ﻧﻮ دوﻣﺮه ﻫﻐﻮئ زﻣﺎ ﺧﻼف ﻨﺎه ﮐﻮى .زۀ ﺑﻪ د ﻫﻐﻮئ ﻋﺰت ﭘﻪ ﺑﻋﺰﺗ ﺑﺪل
ﻋﺰت ورﻧﮥ ﮐم .
 اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ او
 ﻫﻐﻮئ زﻣﺎ د ﺧﻠﻘﻮ د ﻨﺎه ﻧﺬراﻧ ﺧﻮرى ،ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ دې ﻻﻟﭻ ﮐ وى ﭼ ﺧﻠﻖ ډﯦﺮ ﻨﺎﻫﻮﻧﻪ وﮐى .
ﮐم .
 ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ
ﺧﻠﻘﻮ ﺳﺮه ﺑﻪ ﻳﻮ ﺷﺎن ﺳﻠﻮک ﮐﻴى ،زۀ ﺑﻪ اوس ﺧﻠﻘﻮ او اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ دواړو ﻟﻪ د ﻫﻐﻮئ د ﺑﺪو ﻋﻤﻠﻮﻧﻮ ﺳﺰا ورﮐﻮم .
ﺧﻮراک ﮐﻮى ﺧﻮ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﻫﻢ اوږى وى .ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﻟﻪ د ﻫﻐﻪ ﮐﻨﺠﺮو ﭘﻪ ﺷﺎن وى ﺧﻮ د دې ﻧﻪ ﺑﻪ ورﺗﻪ ﻫﻴ ﻧﮥ ﺣﺎﺻﻠﻴى ،ﻪ ﭼ
ﻫﻐﻮئ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﺮﯦﮯ دے او ﻧﻮرو ﻣﻌﺒﻮداﻧﻮ ﺗﻪ اوړﯦﺪﻟ دى.

د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘ
 ﻫﻐﻮئ ﺧﭙﻠﻮ د ﻟﺮ ﺑﺘﺎﻧﻮ ﺳﺮه ﻣﺸﻮره ﮐﻮى ،د
 ﻣﮯ ﮐﮥ زاړۀ وى او ﮐﮥ ﻧﻮى وى ﻧﻮ دا دواړه زﻣﺎ د ﺧﻠﻘﻮ ﻋﻘﻞ ﺧﺮاﺑﻮى .

ﻫﻐﻮئ ﺧﻴﺎل دا وى ﭼ د ﻫﻐﻮئ اﻣﺴﺎ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ د راﺗﻠﻮﻧ وﺧﺖ ﺣﺎل وﺋﻴﻠﮯ ﺷ .د ﻫﻐﻮئ د ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘ ﺷﻮق ﻫﻐﻮئ ﻟﻪ د
 د ﻏﺮوﻧﻮ دﭘﺎﺳﻪ ﻫﻐﻮئ
زﻧﺎﮐﺎره  ﭘﻪ ﻏﻠﻄﻪ ﻻر روان ﮐى دى .ﻫﻐﻮئ زﻧﺎ ﮐې ده ﭼ ﺧﭙﻞ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻳ ﭘﺮﯦﮯ دے .
ﻗﺮﺑﺎﻧ ﭘﯧﺶ ﮐﻮى او ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﻏﺮوﻧﻮ د ﯧۍ ،ﭼِﻨﺎر او ﻳﺎ ﺑﻞ ﮐﻮم ﺑﻮ ﻻﻧﺪې ﻪ ﺧﻮﺷﺒﻮﻳ ﺳﻮزوى ﭼ د دې ﺳﻮرے ډﯦﺮ
 زۀ ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ
ﺎﺋﺴﺘﻪ وى .ﻧﻮ ﭘﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮐ ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﻟﻮﻮ ﻧﻪ ﺑﻪ ﮐﻨﺠﺮې ﺟﻮړې ﺷ او ﺳﺘﺎﺳﻮ اﻧورﻳﺎﻧ ﺑﻪ زﻧﺎ ﺷﺮوع ﮐى .
ﻟﻮﻮ ﻟﻪ ﺳﺰا ﻧﮥ ورﮐﻮم ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﮐﻨﺠﺮﺗﻮب ﺷﺮوع ﮐﻮى او ﻧﮥ ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ اﻧورﻳﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﺳﺰا ورﮐﻮم ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ زﻧﺎ ﮐﻮى.
ﻪ ﭼ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎن ﺳى ﭘﺨﭙﻠﻪ د ﮐﻨﺠﺮو ﺳﺮه ﻋﻴﺎﺷ ﮐﻮى ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﭘﯧﺶ ﮐﻮى .ﭼﺎ رﺘﻴﺎ وﺋﻴﻠ دى ﭼ،
 اے ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻪ ،اﺮ ﭼ ﺗﮥ زﻧﺎ ﮐﻮې ،ﺧﻮ ﻳﻬﻮداه دې داﺳ ﻨﺎه ﻧﮥ ﮐﻮى .ﭘﻪ
”ﻮک ﭼ ﻋﻘﻞ ﻧﮥ ﻟﺮى ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺗﺒﺎه ﺷ “.
 د ﺿﺪى ﺳﺨ ﭘﻪ ﺷﺎن
ﺟِﻠﺠﺎل ﻳﺎ ﭘﻪ ﺑﻴﺖآون ﮐ ﻋﺒﺎدت ﻣﮥ ﮐﻮه او ﻧﮥ ﭼ ﻫﻠﺘﻪ د ژوﻧﺪى ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﻧﻮم ﻗﺴﻢ وﺧﻮرئ .
 ﺑﻨ
ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺿﺪى دے .ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻨﻪ ﻫﻐﻪ د ﺮان ﭘﻪ ﻟﻮئ ﻣﯧﺪان ﮐ ﻟﻪ د ﻳﻮ ورى ﭘﻪ ﺷﺎن وﺮوى؟ 
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﮥ ډﯦﺮ ﺷﺮاب و ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ د ﮐﻨﺠﺮو ﺳﺮه ﭘﻪ
اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺧﭙﻞ ﺎن ﺑﺘﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﺣﻮاﻟﻪ ﮐے دے ،ﻫﻐﻪ ﭘﺮﯦدئ .
 ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ داﺳ ورک ﺷ ﻟﻪ ﭼ ﻫﻮا ﻳ ﻳﻮﺳ او
ﻋﯧﺶ ﻋﺸﺮت ﮐ ډوب ﺷ او د ﻋﺰت ﭘﻪ ﺎئ ﺑﻋﺰﺗ ﺧﻮﻪ ﮐى .
ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ د ﺧﭙﻠﻮ ﻗﺮﺑﺎﻧﻮ ﭘﻪ وﺟﻪ ﭘﻪ ﺷﺮم وﺷﺮﻣﻴى“.

۵

 ”اے اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ ،دې ﺗﻪ ﻏﻮږ وﻧﻴﺴ .اے ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ واورئ ،اے د ﺷﺎﻫ ﺧﺎﻧﺪان ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻮﺟﻮ وﮐئ .ﻋﺪاﻟﺖ ﺳﺘﺎﺳﻮ


ﺧﻼف ﻓﯧﺼﻠﻪ ﮐې ده .ﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ د ﺧﻠﻘﻮ دﭘﺎره دام ﺟﻮړ ﺷﻮئ ﭼ ﭘﻪ ﻣﺼﻔﺎه او ﺗﺒﻮر ﮐ ﻣﻮ د ﺑﺘﺎﻧﻮ ﻋﺒﺎدت ﮐے دے.
 زۀ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ډﯦﺮ ﮥ ﭘﯧﮋﻧﻢ ،د دې
 او ﭘﻪ ﺷﻄﻴﻢ ﮐ ﺗﺎﺳﻮ ژوره ﮐﻨﺪه ﮐﻨﺴﺘ ده ،ﺧﻮ زۀ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﻮﻟﻮ ﻟﻪ ﺳﺰا درﮐﻮم .

ﺑﺪى زﻣﺎ ﻧﻪ ﭘﻪ ﻧﮥ ده .ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﮐﻨﺠﺮﺗﻮب ﮐے دے ﭼ زۀ ﻳ ﭘﺮﯦﮯ ﻳﻢ او ﻫﻐﻪ ﻧﺎﭘﺎﮐﻪ دے“.

۳ / ۱۰

د ﻫﻮﺳﻴﻊ د ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘ ﺧﻼف ﺧﺒﺮدارے ورﮐﻮل
 د ﺧﻠﻘﻮ ﺑﺪ ﻋﻤﻠﻮﻧﻪ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ دا اﺟﺎزت ﻧﮥ ورﮐﻮى ﭼ ﺧﭙﻞ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺗﻪ واﭘﺲ راوﺮ .ﻪ ﭼ د زﻧﺎ ﻋﺎدت ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ

 د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻏﺮور د ﻫﻐﻮئ ﺧﻼف ﻮاﻫ ورﮐﻮى .ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ د
ﺧﭙﻞ ﻗﺎﺑﻮ ﮐ اﺧﺴﺘ دى او ﻫﻐﻮئ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻧﮥ ﭘﯧﮋﻧ .
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﺧﭙﻠﻮ رﻣﻮ او ﺎروو ﺳﺮه د
ﺧﭙﻠ ﻨﺎه ﭘﻪ وﺟﻪ راوﻏﻮرزﻳى او د ﻳﻬﻮداه ﺧﻠﻖ ﺑﻪ ﻫﻢ ورﺳﺮه راوﻏﻮرزﻳى .
 ﻫﻐﻮئ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺳﺮه
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻟﻮن ﻟﻪ را ،ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﻳ ﭘﯧﺪا ﻧﮥ ﮐے ﺷ ﻪ ﭼ ﻫﻐﮥ دوئ ﭘﺮﯦ دى .
ﺑوﻓﺎﺋ ﮐې ده ،او ﺣﺮاﻣﻴﺎن ﺑﭽ ﻳ ﭘﯧﺪا ﮐى دى .ﻧﻮ اوس ﺑﻪ ﻧﻮې ﻣﻴﺎﺷﺖ ﻫﻐﻮئ ﺳﺮه د ﺟﺎﺋﻴﺪاد ﻟﻮاړ ﺗﯧﺮ ﮐى.

د اﺳﺮاﺋﻴﻞ او ﻳﻬﻮداه ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ ﺟﻨ
 ﭘﻪ ﺟﺒﻌﻪ ﮐ د ﺟﻨ دﭘﺎره ﺑﻴﻠ وﻏوئ .ﭘﻪ راﻣﺎ ﮐ د ﺧﺒﺮدارى دﭘﺎره آواز وﮐئ .ﭘﻪ ﺑﻴﺖآون ﮐ ﺟﻨ ﻧﻌﺮه ووﻫ.

 د ﻋﺪاﻟﺖ ورځ رارواﻧﻪ ده او د اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻣﻠ ﺑﻪ ﺗﺒﺎه ﺷ .اے ﺑﻨ
اے ﺑﻨﻴﺎﻣﻴﻨﻴﺎﻧﻮ ،ﺗﺎﺳﻮ ﻣﺨ ﺷ ﻣﻮﻧ درﭘﺴ ﻳﻮ .
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋ” ،د ﻳﻬﻮداه آﻓﺴﺮان داﺳ دى ﻮک ﭼ د زﻣ
اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ،زۀ دا اﻋﻼن ﮐﻮم ﭼ داﺳ ﺑﻪ ﺿﺮور ﮐﻴى .
 ﭘﻪ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﻪ
ﺣﺪود زﻳﺎﺗﻮﻟﻮ دﭘﺎره ﭘﻮﻟ ﺑﺎﻳﻪ ﮐﻮى .ﻧﻮ زۀ ﺑﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻏﺼﻪ ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ ﺑﺎﻧﺪې ﻟﻪ د ﺳﯧﻼب ﭘﻪ ﺷﺎن ﻧﺎزﻟﻪ ﮐم .
 زۀ ﺑﻪ اﺳﺮاﺋﻴﻞ داﺳ
ﻇﻠﻢ وﺷ او زﻣﺎ د ﻓﯧﺼﻠ ﻻﻧﺪې ﺑﻪ ﭼﺨ ﺷ ،ﻪ ﭼ ﻫﻐﮥ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺷﻮق د ﺑﮐﺎره ﺑﺘﺎﻧﻮ ﻋﺒﺎدت ﮐﻮﻟﻮ .
 ﮐﻠﻪ ﭼ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺧﭙﻠﻪ
ﺗﺒﺎه ﮐم ﻟﻪ ﭼ ﭼﻴﻨﺠﮯ وړۍ ﺧﻮرى .او ﻳﻬﻮداه ﺑﻪ ﻟﻪ د ﺳﺨﺎ ډډ ﻟﺮ ﭘﻪ ﺷﺎن ﮐﻤﺰورے ﮐم .
ﺑﻴﻤﺎرى او ﻳﻬﻮداه ﺧﭙﻞ زﺧﻤﻮﻧﻪ وﻟﻴﺪل ،ﻧﻮ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻻړل ﭼ د اﺳﻮر د ﻟﻮئ ﺑﺎدﺷﺎه ﻧﻪ ﻣﺪد وﻏﻮاړى ،ﺧﻮ ﻫﻐﮥ ﻧﮥ دوئ ﺗﻪ ﺷﻔﺎ
 زۀ ﺑﻪ ﭘﻪ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﺎﻧﺪې ﻟﻪ د ازﻣﺮى ﭘﻪ ﺷﺎن او ﭘﻪ ﻳﻬﻮداه ﺑﺎﻧﺪې
ورﮐﻮﻟﮯ ﺷﻮه او ﻧﮥ ﻳ د دوئ د زﺧﻤﻮﻧﻮ ﻋﻼج ﮐﻮﻟﮯ ﺷﻮ .
ﻟﻪ د ﺗه ازﻣﺮى ﭘﻪ ﺷﺎن ﺣﻤﻠﻪ وﮐم .زۀ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻫﻐﻮئ ﻮﮐې ﻮﮐې ﮐم ،زۀ ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ راﮐﺎږم او ﻫﻴ ﻮک ﺑﻪ ﻳ راﻧﻪ
 زۀ ﺑﻪ ﺑﻴﺎ ﺧﭙﻞ ﺎئ ﺗﻪ راواﭘﺲ ﺷﻢ ،ﺗﺮﻮ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﺧﭙﻠﻪ ﻣﻼﻣﺘﻴﺎ وﻣﻨ او ﻣﺎ ﺗﻪ راوﺮ .او ﭼ ﮐﻠﻪ
ﺧﻼﺻﻮﻟﮯ ﻧﮥ ﺷ .
ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ ﻣﺼﻴﺒﺖ راﺷ ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ زﻣﺎ ﺳﺨﺖ ﺗﻼش ﺷﺮوع ﮐى“.

ﺗﻮﺑﻪ وﻳﺴﺘﻞ

۶

 ”را ،ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ راوﺮﺣﻮ .ﻫﻐﮥ ﻣﻮﻧ ﺗﻴﻪ ﺗﻴﻪ ﮐى ﻳﻮ ،ﺧﻮ اوس ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ﻣﻮﻧ ﻟﻪ ﺷﻔﺎ راﮐﻮى .ﻫﻐﮥ ﻣﻮﻧ


 ﭘﻪ ډﯦﺮ ﻟ وﺧﺖ ﮐ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ﻣﻮﻧ ﺑﺤﺎل ﮐى او ﭘﻪ ﻟ
زﺧﻤ ﮐى ﻳﻮ ،ﺧﻮ اوس ﺑﻪ ﻫﻐﻪ زﻣﻮﻧ د زﺧﻤﻮﻧﻮ ﻣﺮﻫﻢ ﭘ ﮐﻮى .
 را ﭼ ﻫﻐﻪ وﭘﯧﮋﻧﻮ ،را ﭼ ﭘﻮره
وﺧﺖ ﮐ ﺑﻪ ﺷﻔﺎ راﮐى او داﺳ ﺑﻪ ﻣﻮﻧ د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﺣﻀﻮر ﮐ ژوﻧﺪ ﺗﯧﺮوو .
ﮐﻮﺷﺶ وﮐو ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﮥ وﭘﯧﮋﻧﻮ .ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻳﻘﻴﻨﺎً ﻣﻮﻧ ﻟﻪ داﺳ را ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ ﻫﺮ ﺳﺤﺮ ﻧﻤﺮ راﺧﯧﮋى ،ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋ” ،اے اﺳﺮاﺋﻴﻠﻪ او ﻳﻬﻮداه ،زۀ
د ژﻣ ﺑﺎران ورﻳى ،ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ د ﺳﭙﺮﻟ ﺑﺎران زﻣﻪ اوﺑﮥ ﮐﻮى “.
ﺗﺎﺳﻮ ﺳﺮه ﮥ وﮐم؟ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻣﻴﻨﻪ ﻣﺎ ﺳﺮه ﻟﻪ د ﺳﺤﺮ د دوﻧﺪ ﭘﻪ ﺷﺎن زر ﺧﺘﻤﻪ ﺷ او ﻟﻪ د ﺳﺤﺮ د ﭘﺮﺧ ﭘﻪ ﺷﺎن زر واﻟﻮ.
 ﻧﻮ دا ﻪ ﻣﺎ د ﺧﭙﻠﻮ ﭘﯧﻐﻤﺒﺮاﻧﻮ ﭘﻪ ﻻس ﺗﺎﺳﻮ ﻮ ﻮ ﮐئ ،او د ﺧﭙﻠ ﺧﻮﻟ ﭘﻪ ﮐﻼم ﻣ ﺗﺎﺳﻮ ووژﻟ .زﻣﺎ د اﻧﺼﺎف رﺎ

 زۀ ﻏﻮاړم ﭼ ﺗﺎﺳﻮ وﻓﺎدارى وﺎﻳ ﻧﻪ ﭼ ﻗﺮﺑﺎﻧ وﮐئ .ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﺳﻮزﯦﺪوﻧﻮ ﻧﺬراﻧﻮ ﻧﻪ زﻳﺎت زۀ
ﻟﻪ د ﻧﻤﺮ راﺧﯧﮋى .
 ﺟِﻠﻌﺎد
 ﺧﻮ ﭘﻪ آدم ﻧﻮﻣ ﺎر ﮐ ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻮظ ﻣﺎت ﮐو او ﻫﻠﺘﻪ ﻣﻮ ﻣﺎ ﺳﺮه ﺑوﻓﺎﺋ وﮐه .
ﻏﻮاړم ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﻣﺎ وﭘﯧﮋﻧ .
 اﻣﺎﻣﺎن د ډاﮐﻮاﻧﻮ د ﻫﻐﻪ ﻗﺒﻴﻠ ﭘﻪ ﺷﺎن دى ﭼ ﻫﻐﻮئ د ﭼﺎ د
ﺎر د ﺑﺪﻋﻤﻠﻮ ﻧﻪ ډک دے ،ﻫﺮ ﻃﺮف ﺗﻪ د وﻳﻨ داﻏﻮﻧﻪ دى .
 ﻣﺎ ﭘﻪ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﮐ ډﯦﺮ ﺑﺪ
ﻟﻮټ ﮐﻮﻟﻮ دﭘﺎره ﻏﻠ ﻧﺎﺳﺖ وى .ﻫﻐﻮئ د ﺷﻢ ﭘﻪ ﻻره ﺑﺎﻧﺪې ﻗﺘﻠﻮﻧﻪ ﮐﻮى ،او ﻫﺮ ﻗﺴﻢ ﻨﺎه ﮐﻮى .
 اے د ﻳﻬﻮداه ﺧﻠﻘﻮ،
ﺑﺪ ﮐﺎروﻧﻪ ﻟﻴﺪﻟ دى .زﻣﺎ ﺧﻠﻘﻮ د ﺑﺘﺎﻧﻮ د ﻋﺒﺎدت ﭘﻪ وﺟﻪ ﺧﭙﻞ ﺎﻧﻮﻧﻪ ﻧﺎﭘﺎﮐﻪ ﮐى دى ﭼ زﻧﺎﮐﺎرى ده .
ﻣﺎ ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﺳﺰا وﺧﺖ ﻫﻢ ﻣﻘﺮر ﮐے دے ،اﺮ ﭼ ﻣﺎ ﻏﻮﺘﻞ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﺑﺤﺎل ﮐم“.

۷

 ”ﮐﻠﻪ ﭼ زۀ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻟﻪ ﺷﻔﺎ ورﮐﻮل ﻏﻮاړم ﻧﻮ د دوئ ﻨﺎه راﺗﻪ ﺮﻨﺪه ﺷ او د ﺳﺎﻣﺮﻳﻪ ﺑﺪﮐﺎرى راﺗﻪ ﺎره ﺷ .ﻪ

۴ / ۱۰

 ﻫﻐﻮئ د
ﭼ ﻫﻐﻮئ د ﭼﻞ ﮐﺎروﻧﻪ ﮐﻮى ،ﻏﻠﮥ ﮐﻮروﻧﻮ ﺗﻪ وراوړى او ﻏﻼﺎﻧ ﮐﻮى ،او ډاﮐﻮان ﭘﻪ ﻻرو ﮐ ﺧﻠﻖ ﻟﻮټ ﮐﻮى .
دې ﻧﻪ ﻧﺎﺧﺒﺮه دى ﭼ ﻣﺎ ﺗﻪ د ﻫﻐﻮئ ﻮل ﺑﺪ ﻋﻤﻠﻮﻧﻪ ﻳﺎد دى .د ﻫﻐﻮئ ﻨﺎﻫﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﻫﺮ ﺎئ ﮐ ﺮﻨﺪ دى ،دا ﻮل ﻣﺎ ﺗﻪ ﺎرى.

ﭘﻪ ﻣﺤﻞ ﮐ ﺳﺎزش ﺟﻮړﯦﺪل
 ﻫﻐﻮئ ﻮل زﻧﺎﮐﺎران
 ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﺑﺪو ﻣﻨﺼﻮﺑﻮ ﺑﺎدﺷﺎه ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻮى ،او ﭘﻪ دروﻏﻮ وﺋﻴﻠﻮ ﺑﺎﻧﺪې آﻓﺴﺮان ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻮى .

دى .ﻫﻐﻮئ ﻟﻪ د ﺳﻮر ﮐے ﺷﻮى ﺗﻨﻮر ﭘﻪ ﺷﺎن دى ﭼ دوﻣﺮه ﺮم وى ﭼ د ﻧﺎﻧﺒﺎﺋ د ﻻس وروړو ﺿﺮورت ورﺗﻪ ﻧﮥ وى .ﮐﮥ
 ﭘﻪ ﺷﺎﻫ ﺟﺸﻦ ﮐ
ﻫﻐﻪ اوړۀ واﻏى او ﻫﻐﻪ ﺧﻤﺒﻴﺮه ﺷ ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ ﺗﻨﻮر دوﻣﺮه ﺮم وى ﭼ رو ﺑﻪ ﭘﺮې ﭘﺨ ﺷ .
 د ﻫﻐﻮئ زړوﻧﻪ ﻟﻪ د ﺗﻨﻮر ﭘﻪ ﺷﺎن د ﺧﭙﻠﻮ ﺑﺪو ﻣﻨﺼﻮﺑﻮ
آﻓﺴﺮان ﭘﻪ ﻣﻴﻮ ﺎن ﻧﺸﻪ ﮐى ،او ﻣﺴﺨﺮه ﮐﻮوﻧﻮ ﻟﻪ ﻻس ورﮐﻮى .
 ﻫﻐﻮئ ﻮل ﻟﻪ د ﺗﻨﻮر ﻟﻤﺒﻪ
ﭘﻪ وﺟﻪ ﺳﻮزى .د ﻫﻐﻮئ ﻏﺼﻪ ﻮﻟﻪ ﺷﭙﻪ ﺑﻟﻤﺒﻮ ﺳﻮزى او ﭘﻪ ﺳﺤﺮ ﮐ ﻟﻪ د اور ﻟﻤﺒ وﮐى .
دى او ﺧﭙﻞ ﺣﻤﺮاﻧﺎن ﻟﻮاړ ﺗﯧﺮوى .د ﻫﻐﻮئ ﻮل ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎن راﭘﺮﯦﻮﺗﻞ ،ﺧﻮ ﻳﻮ ﻫﻢ ﻣﺎ ﺗﻪ دﻋﺎ ﻧﮥ ﮐﻮى.

ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻞ او ﻧﻮر ﻗﻮﻣﻮﻧﻪ
 ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺧﭙﻞ ﺎن ﻟﻪ د اوړو ﭘﻪ ﺷﺎن ﻧﻮرو ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﺳﺮه اﻏﻟﮯ دے .ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻟﻪ د ﻫﻐﻪ رو ﭘﻪ ﺷﺎن دے ﭼ

 د ﭘﺮدى ﻣﻠ ﺧﻠﻖ د ﻫﻐﮥ ﻃﺎﻗﺖ ﺧﻮرى ﺧﻮ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ د دې ﭘﺘﻪ ﻧﺸﺘﻪ ،د ﻫﻐﮥ ﺳﺮ د ﺳﭙﻴﻨﻮ
ﺻﺮف ﻳﻮ ﻣﺦ ﻳ ﭘﻮخ ﺷﻮے وى .
 د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻏﺮور د ﻫﻐﮥ ﺧﻼف ﻮاﻫ ورﮐﻮى ،ﺧﻮ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ ﻫﻐﻮئ ﻣﺎﻟ
وﯦﺘﻮ ﻧﻪ ډک دے ﺧﻮ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ د دې ﭘﺘﻪ ﻧﺸﺘﻪ .
 ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻞ د ﮐﻢ ﻋﻘﻠ
ﺧُﺪائ ﺧﭙﻞ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺗﻪ ﻧﮥ راﺮ .د دې ﻫﺮ ﮥ ﺑﺎوﺟﻮد ﻫﻐﻮئ د ﻫﻐﮥ د ﻟﻮن ﻧﻪ اﻧﺎر ﮐﻮى .
ﻮﻮﺷﺘ ﭘﻪ ﺷﺎن دى ﭼ ﭘﻪ آﺳﺎﻧﻪ دوﮐﻪ ﮐﻴى .اول ﻳ ﻣﺼﺮ د ﻣﺪد دﭘﺎره راوﻏﻮﺘﻮ او ﺑﻴﺎ ﻳ د ﭘﻨﺎه دﭘﺎره اﺳﻮر ﺗﻪ ورﻣﻨه
 ﺧﻮ ﭼ ﮐﻠﻪ ﻫﻐﻮئ اﻟﻮ راﻟﻮ ﻧﻮ زۀ ﺑﻪ ﭘﺮې ﺧﭙﻞ ﺟﺎل ورﻟه ﮐم او د ﻫﻮا د ﻣﺎرﻏﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن ﺑﻪ ﻳ ﺘﻪ راﮐﻮز
ﮐه .
 ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ اﻓﺴﻮس ،ﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ زﻣﺎ ﻧﻪ ﺗﺘﯧﺪﻟ دى .ﻫﻐﻮئ ﺗﺒﺎه دى،
ﮐم .د ﻫﻐﻮئ د ﺑﺪﻋﻤﻠ ﭘﻪ وﺟﻪ ﺑﻪ زۀ ﺳﺰا ورﮐم .
 ﻫﻐﻮئ د
ﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ زﻣﺎ ﺧﻼف ﺳﺮﮐﺸ ﮐې ده .ﻣﺎ ﻏﻮﺘﻞ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﺑﭻ ﮐم ،ﺧﻮ ﻫﻐﻮئ زﻣﺎ ﺧﻼف دروغ وﺋﻴﻠ دى .
زړۀ د اﺧﻼﺻﻪ ﻣﺎ ﺗﻪ ﺳﻮال ﻧﮥ دے ﮐے ،ﺧﻮ ﻫﻐﻮئ د ﭘﺮﯦﺸﺎﻧ ﻧﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﮐﻮﻧﻮ ﮐ ژړاﺎﻧ ﮐﻮى .ﻫﻐﻮئ د ﻏﻠ ﻳﺎ د ﻣﻴﻮ
 اﺮ ﭼ ﻫﻢ ﻣﺎ د ﻫﻐﻮئ ﺗﺮﺑﻴﺖ وﮐو
ﺣﺎﺻﻠﻮﻟﻮ دﭘﺎره ﻣﻌﺒﻮداﻧﻮ ﺗﻪ ﺧﭙﻞ ﺎﻧﻮﻧﻪ ﻏﻮﻮى ،ﺧﻮ ﻫﻐﻮئ زﻣﺎ ﺧﻼف ﺑﻐﺎوت ﮐﻮى .
 ﻫﻐﻮئ د ﺧُﺪائ ﺗﻌﺎﻟ ﻧﻪ ﺑﻐﯧﺮ ﻫﺮ ﺧﻮا ﻮرى .ﻫﻐﻮئ د
او ﻣﻀﺒﻮط ﻣ ﮐل ،ﺧﻮ ﻫﻐﻮئ زﻣﺎ ﺧﻼف ﺑﺪې ﻣﻨﺼﻮﺑ ﺟﻮړوى .
ﮐې ﻟﻴﻨﺪې ﭘﻪ ﺷﺎن ﻧﺎ اﻋﺘﺒﺎره دى .د ﻫﻐﻮئ آﻓﺴﺮان ﺑﻪ د ﺧﭙﻠ ﺳﭙ ﺧﻮﻟ د ﻻﺳﻪ ﭘﻪ ﺗُﻮره ﻣۀ ﺷ او ﻣﺼﺮﻳﺎن ﺑﻪ ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ
ﭘﻮرې ﺧﻨﺪا ﮐﻮى“.

د ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘ ﭘﻪ وﺟﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻞ رد ﮐل

۸

 ”د ﺧﺒﺮدارى دﭘﺎره ﺑﻴﻞ وﻏوئ .دﺷﻤﻨﺎن د ﭙﻮس ﭘﻪ ﺷﺎن د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﮐﻮر راﻏﻮﻪ ﮐﻴى ،ﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﻣﺎ ﺳﺮه


 اوس ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻣﺎ ﺗﻪ ﻣﻨﺖ زارى ﮐﻮى ﭼ ،زﻣﻮﻧ ﻣﺪد
ﻟﻮظ ﻣﺎت ﮐے دے او زﻣﺎ د ﺷﺮﻳﻌﺖ ﺧﻼفورزى ﻳ ﮐې ده .

 ﺧﻮ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻫﻐﻪ ﮥ رد ﮐى دى ﮥ ﭼ ﮥ دى ،ﻧﻮ دﺷﻤﻦ ﺑﻪ ﻫﻐﮥ ﭘﺴ وى.
وﮐه ﻪ ﭼ ﺗﮥ زﻣﻮﻧ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻳ .
 ﻫﻐﻮئ زﻣﺎ د اﺟﺎزت ﻧﻪ ﺑﻐﯧﺮ ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎن ﺟﻮړ ﮐل ،ﻫﻐﻮئ زﻣﺎ د رﺿﺎ ﻧﻪ ﺑﻐﯧﺮ ﻣﺸﺮان ﻣﻘﺮر ﮐل .ﻫﻐﻮئ د ﺧﭙﻠﻮ ﺳﺮو زرو او

 اے ﺳﺎﻣﺮﻳ .ﻣﺎ ﺳﺘﺎ دا ﺳﺨﮯ ﺑﺖ رد ﮐے دے.
ﺳﭙﻴﻨﻮ زرو ﻧﻪ ﺑﺘﺎن ﺟﻮړ ﮐى دى او ﭘﻪ ﺎن ﻳ ﭘﺨﭙﻠﻪ ﺗﺒﺎﻫ راوﺳﺘ ده .
 اے ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻪ ،ﺗﮥ ﭼ
زﻣﺎ ﻏﺼﻪ ﺳﺘﺎ ﺧﻼف ده ،ﺗﺎﺳﻮ د ﺻﻔﺎ ﮐﯧﺪو ﻗﺎﺑﻞ ﻧﮥ ﻳ ﺗﺮﻮ ﭘﻮرې ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ دا ﺣﺎﻟﺖ ﺟﺎرى وى؟ 

د ﮐﻮم ﺑﺖ ﻋﺒﺎدت ﮐﻮې دا ﻳﻮ ﮐﺴﺒﺮ ﺟﻮړ ﮐے دے ،دا ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻧﮥ دے .ﭘﻪ ﺳﺎﻣﺮﻳﻪ ﮐ ﺳﺨﮯ ﺑﺖ ﺑﻪ ﻮ ﻮ ﺷ .
ﻫﻐﻮئ د ﻫﻮا ﺗﺨﻢ ﮐﺮى ،او د ﻃﻮﻓﺎن ﻓﺼﻞ ﺑﻪ رﯦﺒ .د ﻏﻠ ﻓﺼﻞ وﻻړ دے ﺧﻮ وږى ﭘﻪ ﮐ ﻧﮥ ﺎرى ﻧﻮ د ﺧﻮراک ﻣﻼوﯦﺪو ﭘﻪ
 ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻟﻮاړ ﺗﯧﺮ ﮐے
ﮐ ﮥ اﻣﺎن ﻧﺸﺘﻪ .ﺧﻮ ﮐﮥ ﮥ ﻏﻠﻪ ﭘﻪ ﮐ وى ﻫﻢ ،ﻧﻮ د ﭘﺮدى ﻣﻠ ﺧﻠﻖ ﺑﻪ ﻳ وﺧﻮرى .
 ﻫﻐﻮئ اﺳﻮرﻳﺎﻧﻮ ﻟﻪ د ﻣﺪد
ﺷﻮى دى .اوس ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﻧﻮرو ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﮐ ﺧﻮارۀ ﺷﻮى دى او د ﺑﯧﺎره ﻟﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن ﭘﺮاﺗﮥ دى .
۵ / ۱۰

دﭘﺎره ﺗﻠ دى ،ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ ﻳﻮې ﻨﻠ ﺧﺮې وار راوړے وى .دﻏﺴ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻟﻪ د ﮐﻨﺠﺮې ﺧﭙﻞ ﺎن ﭘﻪ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻮ ﺧﺮڅ
 اﺮ ﭼ دوئ ﺧﭙﻞ ﺎن ﭘﻪ ډﯦﺮو ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﺧﺮڅ ﮐے دے ،ﺧﻮ اوس ﺑﻪ زۀ ﻫﻐﻮئ ﻳﻮ ﺎئ ﺗﻪ راﻏﻮﻧ ﮐم او ﺳﺰا
ﮐے دے .
 اﺮ ﭼ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻞ د ﻨﺎه د ﻟﺮې ﮐﻮﻟﻮ دﭘﺎره
ﺑﻪ ورﮐم .د ﻫﻐﻮئ ﺑﺎدﺷﺎه او ﺷﻬﺰادﺎن ﺑﻪ زر د ﺟﺰﻳ ﻻﻧﺪې ﭘﻪ ﻟزان ﺷ .
 اﺮ ﭼ ﻣﺎ ﻫﻐﻮئ دﭘﺎره ﺧﭙﻞ
ډﻳﺮې ﻗﺮﺑﺎنﺎه ﺟﻮړې ﮐې دى ،ﺧﻮ ﻫﻢ دﻏﻪ ﻗﺮﺑﺎنﺎه د ﻫﻐﻮئ دﭘﺎره د ﻨﺎه ﺎﻳﻮﻧﻪ ﺷﻮل .
 ﻫﻐﻮئ ﻣﺎ ﺗﻪ
ﺷﺮﻳﻌﺖ ډﯦﺮ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﮐو ،ﺧﻮ ﻫﻐﻮئ ﺎن داﺳ ﻧﺎﻏﺮﺿﻪ ﮐو ﻟﻪ ﭼ دا ﺷﺮﻳﻌﺖ ﻫو د ﻫﻐﻮئ دﭘﺎره ﻧﮥ وى .
ﻗﺮﺑﺎﻧ ﭘﯧﺶ ﮐﻮى او د ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻏﻮ ﺧﻮرى .ﺧﻮ زۀ ،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﻫﻐﻮئ ﻧﻪ رﺿﺎ ﻧﮥ ﻳﻢ ،ﻣﺎ ﺗﻪ ﺑﻪ د ﻫﻐﻮئ ﻨﺎﻫﻮﻧﻪ ﻳﺎد وى او
 ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺧﭙﻞ ﺧﺎﻟﻖ ﻫﯧﺮ ﮐے دے او ﺷﺎﻫ ﻣﺤﻠﻮﻧﻪ ﻳ ﺟﻮړ ﮐى
ﺳﺰا ﺑﻪ ورﺗﻪ ورﮐم ،او ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﺗﻪ واﭘﺲ  .
دى ،او ﻳﻬﻮداه د ﭘﺨﻮ دﯦﻮاﻟﻮﻧﻮ ډﯦﺮ ﺎروﻧﻪ ﺟﻮړ ﮐى دى .ﺧﻮ زۀ ﺑﻪ د ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﺎروﻧﻮ اور ﻧﺎزل ﮐم او ﻫﻐﻪ ﺑﻪ د ﻫﻐﻮئ ﻣﺤﻠﻮﻧﻪ
وﺳﻮزوى“.

د ﺣﻀﺮت ﻫﻮﺳﻴﻊ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ د ﺳﺰا اﻋﻼن ﮐﻮل

۹

 اے ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ،د ﻧﻮرو ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ﻣﮥ ﮐﻮئ .ﺗﺎﺳﻮ د ﺧﭙﻞ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻧﻪ اوړﯦﺪﻟ ﻳ او د ﻫﻐﮥ ﺳﺮه ﻣﻮ


 ﺧﻮ
ﺑوﻓﺎﺋ ﮐې ده .ﺗﺎﺳﻮ ﺧﭙﻞ ﺎﻧﻮﻧﻪ ﻟﻪ د ﮐﻨﺠﺮو ﭘﻪ ﺷﺎن ﺧﺮﻮئ او ﭘﻪ ﻫﺮ درﻣﻨﺪ ﮐ د ﻧﻮرو ﻣﻌﺒﻮداﻧﻮ ﻋﺒﺎدت ﮐﻮئ .
 ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎن ﺑﻪ
اوس ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﺧﻮراک دﭘﺎره ﻏﻠﻪ ﮐﺎﻓ ﻧﮥ وى او ﻧﮥ ﺑﻪ درﺳﺮه دوﻣﺮه اﻧﻮر وى ﭼ ﻣﮯ ﺗﺮﯦﻨﻪ وﺑﺎﺳ .
د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﻣﻠ ﮐ ﻧﮥ ﭘﺎﺗ ﮐﻴى ،ﺑﻠ ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﺗﻪ واﭘﺲ  او د اﺳﻮر ﭘﻪ ﻣﻠ ﮐ ﺑﻪ ﺣﺮام ﻴﺰوﻧﻪ ﺧﻮرى.
 ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ ﻧﮥ د ﻣﻴﻮ ﻧﺬراﻧ وړاﻧﺪې ﮐے ﺷ او ﻧﮥ ﺑﻪ ﻳ ﭘﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎﻧﻮ رﺿﺎ ﮐے ﺷ .د ﻫﻐﻮئ د ﻧﺬراﻧﻮ رو

ﺑﻪ د ﻣﺎﺗﻢ ﮐﻮوﻧﻮ د رو ﭘﻪ ﺷﺎن وى ﻳﻌﻨ ﻮک ﻫﻢ ﭼ دﻏﻪ رو ﺧﻮرى ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﭘﺎک ﺷ .ﭘﻪ دې ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ ﺻﺮف ﺧﭙﻠﻪ
 ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ د اﺧﺘﺮ ﭘﻪ ورځ ﮥ ﮐﻮئ ،د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ
ﻟﻮږه ﺧﺘﻤﻮى ،ﺧﻮ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﮐﻮر ﺗﻪ ﺑﻪ د ﻧﺬراﻧ ﭘﻪ ﺗﻮﻪ ﻧﮥ ﺷ وړﻟﮯ .
 ﻮرئ ﮐﮥ ﻫﻐﻮئ د ﺗﺒﺎﻫ ﻧﻪ وﺗﺘ ﻫﻢ ،ﻧﻮ ﻣﺼﺮ ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ راﻳﻮﺎئ ﮐى ،او ﻣﻴﻤﻔﺲ ﺑﻪ ﻳ ﺦ ﮐى .د
اﺧﺘﺮ ﺑﻪ ﻨﻪ ﮐﻮئ؟ 
 ﻧﻮ د ﺳﺰا
ﻫﻐﻮئ د ﺳﭙﻴﻨﻮ زرو ﺧﺰاﻧ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻟﻮﺧﻮ ﮐ ورﮐ ﺷ ،او د ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﮐﻮروﻧﻮ ﮐ ﺑﻪ د ازﻏﻮ ﺑﻮ راوﻮﮐﻴى .
وﺧﺖ راﻏﻠﮯ دے ،د ﺣﺴﺎب ﮐﺘﺎب وﺧﺖ رارﺳﯧﺪﻟﮯ دے .ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻞ دې ﺎن ﭘﻮﻫﻪ ﮐى .ﺗﺎﺳﻮ واﻳ ﭼ” ،دا ﭘﯧﻐﻤﺒﺮ ﮐﻢ ﻋﻘﻞ
 ﭘﯧﻐﻤﺒﺮ
دے .دا د روح واﻻ ﺑﻨﺪه ﭘﺎﻞ دے “.ﻧﻮ ﻪ ﻮﻣﺮه ﭼ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻨﺎه ﻏﻪ ده ﻧﻮ دوﻣﺮه ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻧﻔﺮت ﻫﻢ زﻳﺎت دے .
د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﻃﺮف ﻧﻪ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻣﺤﺎﻓﻆ دے .ﺧﻮ ﭼ ﭼﺮﺗﻪ ﻫﻢ ﻫﻐﻪ  ﻧﻮ ﻫﻠﺘﻪ د ﻫﻐﮥ د راﯧﺮوﻟﻮ دﭘﺎره دام ﺧﻮر وى،
 ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﺑﺪﻋﻤﻠ ﮐ دوﻣﺮه ﮐ ﺷﻮى دى ﻟﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ
ﺑﻠ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﻪ ﮐﻮر ﮐ ﻫﻢ د ﻫﻐﮥ ﻧﻪ ﻧﻔﺮت ﮐﻴى .
ډﯦﺮه ﻣﻮده ﻣﺨ ﭘﻪ ﺟﺒﻌﻪ ﮐ ﭘﻪ ﺑﺪﻋﻤﻠ ﮐ ﮐ ﺷﻮى ۇو .ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺗﻪ ﺑﻪ د ﻫﻐﻮئ ﻨﺎﻫﻮﻧﻪ ﻳﺎد وى او ﺳﺰا ﺑﻪ ورﺗﻪ
ورﮐى.

د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻨﺎه او د ﻫﻐ ﺳﺰا
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋ” ،ﮐﻠﻪ ﭼ ﻣﺎ اول ﻞ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻞ وﻟﻴﺪل ،ﻧﻮ دا داﺳ ۇو ﻟﻪ ﭼ ﭘﻪ ﺻﺤﺮا ﮐ اﻧﻮر وﻣﻮﻣ .ﻣﺎ

ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻼر ﻧﻴﮥ داﺳ وﻟﻴﺪل ﻟﻪ ﭼ د ﻣﻮﺳﻢ وړوﻣﺒ ﭘﺎﺧﮥ ﺷﻮى اﻳﻨﺮ ﻣ ﻟﻴﺪﻟ وى .ﺧﻮ ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ د ﻓﻌﻮر ﻏﺮۀ ﺗﻪ
راﻏﻠﻞ ،ﻧﻮ ﻫﻠﺘﻪ ﻫﻐﻮئ ﺧﭙﻞ ﺎﻧﻮﻧﻪ ﺷﺮﻣﻨﺎک ﺑﻌﻞ ﺑﺖ ﺗﻪ وﻗﻒ ﮐل .ﻧﻮ داﺳ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﮥ ﺳﺮه ﻣﻴﻨﻪ وﮐه ﻧﻮ د ﻫﻐ ﭘﻪ ﺷﺎن
 د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺷﺎن او ﺷﻮﮐﺖ ﺑﻪ د ﻣﺎرﻏﮥ ﭘﻪ ﺷﺎن واﻟﻮ او د ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﻧﻮر ﺑﭽ ﻧﮥ ﭘﯧﺪا ﮐﻴى او ﻧﮥ ﺑﻪ ﻳ
ﭘﻠﻴﺖ ﺷﻮل .
 ﺧﻮ ﮐﮥ د ﻫﻐﻮئ ﺑﭽ ﭘﯧﺪا ﻫﻢ ﺷ ،ﻧﻮ زۀ ﺑﻪ ﻳ ﺗﺮې ﻧﻪ واﺧﻠﻢ او ﻳﻮ ﺑﻪ
 اُﻣﻴﺪواره ﮐﻴى او ﻧﮥ ﺑﻪ ﻳ اوﻻد ﭘﻪ ﺧﯧﻪ ﮐﻴى .
 ﻣﺎ وﮐﺘﻞ ﭼ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻞ د ﺻﻮر ﭘﻪ ﺷﺎن
ﻫﻢ ژوﻧﺪے ﭘﺮې ﻧﮥ ږدم .ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ اﻓﺴﻮس ،ﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ زۀ ﭘﺮﯦدم “.
 اے ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،زۀ ﺳﺘﺎ ﻧﻪ د دې ﺧﻠﻘﻮ دﭘﺎره
ﺎﺋﺴﺘﻪ ﺷﻮل .ﺧﻮ اوس ﺑﻪ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺧﭙﻞ اوﻻد ﺣﻼﻟﻮﻟﻮ دﭘﺎره راﺑﻬﺮ ﮐى .
ﮥ ﺳﻮال وﮐم؟ د ﻫﻐﻮئ  ﺷﻨې ﮐه .او د ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﺳﻴﻨﻮ ﮐ ﭘ اوچ ﮐه.

۶ / ۱۰

د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻋﺪاﻟﺖ ﮐﻮل
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋ” ،د ﻫﻐﻮئ ﻮل ﺑﺪ ﻋﻤﻠﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﺟِﻠﺠﺎل ﮐ ﺷﺮوع ﺷﻮل .ﻧﻮ ﻫﻠﺘﻪ ﻣ د ﻫﻐﻮئ ﻧﻪ ﻧﻔﺮت ﺷﺮوع ﮐو او د

ﻫﻐﻮئ د ﺑﺪﻋﻤﻠ ﭘﻪ وﺟﻪ ﺑﻪ زۀ ﻫﻐﻮئ د ﺧﭙﻞ ﻣﻠ ﻧﻪ وﺷم .زۀ ﺑﻪ د ﻫﻐﻮئ ﺳﺮه ﻧﻮره ﻣﻴﻨﻪ ﻧﮥ ﮐﻮم ،د ﻫﻐﻮئ ﻮل آﻓﺴﺮان ﺳﺮﮐﺸﻪ
 ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻞ وﻫﻠﮯ ﺷﻮى دى ،د ﻫﻐﻮئ ﺟﺮړې اوﭼ ﺷﻮې دى او ﻫﻴ ﻣﯧﻮه ﺑﻪ ﻧﮥ ﻧﻴﺴ .ﺧﻮ ﮐﮥ د ﻫﻐﻮئ ﺑﭽ ﭘﯧﺪا ﻫﻢ
دى .
ﺷ ،ﻧﻮ زۀ ﺑﻪ د ﻫﻐﻮئ ﺮان اوﻻد ووژﻧﻢ“.

د ﭘﯧﻐﻤﺒﺮ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻟﻪ ﺧﺒﺮدارے ورﮐﻮل
 زﻣﺎ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ رد ﮐى ،ﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ ورﺗﻪ ﻏﻮږ ﻧﮥ ﻧﻴﻮﻟﻮ او ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﮐ در ﭘﻪ در ﺮ.


۱۰

 ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻞ د اﻧﻮرو زرﺧﻴﺰه ﺑﻮﮯ وو ﭼ ﮥ ﮐﺎﻓ ﻣﯧﻮه ﺑﻪ ﻳ ﻧﻴﻮﻟﻪ .ﺧﻮ ﻮﻣﺮه ﭼ ﻳ ﻣﯧﻮه زﻳﺎﺗﯧﺪه ﻧﻮ دوﻣﺮه


ډﯦﺮې ﺑﻪ ﻳ د ﺑﺘﺎﻧﻮ ﻗﺮﺑﺎنﺎه ﺟﻮړوﻟ .ﻮﻣﺮه ﭼ د ﻫﻐﻮئ ﻣﻠ ﺗﺮﻗ ﮐﻮﻟﻪ ﻧﻮ دوﻣﺮه ﻳ د ﺑﺘﺎﻧﻮ ﻣﺨﺼﻮص ﺳﺘﻨ ﺎﺋﺴﺘﻪ ﮐﻮﻟ.

 د ﭼﺎ زړوﻧﻪ ﭼ د دوﮐ ﻧﻪ ډک دى ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ﺧﻮ ﺑﻪ د ﺧﭙﻠﻮ ﻨﺎﻫﻮﻧﻮ ﺳﺰا ﻣﻼوﻳى .ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺑﻪ د ﻫﻐﻮئ ﻗﺮﺑﺎنﺎه

 ﻧﻮ ﺧﻠﻖ ﺑﻪ ډﯦﺮ زر دا ﺧﺒﺮه وﮐى ﭼ” ،زﻣﻮﻧ ﺑﺎدﺷﺎه ﻪ ﻧﺸﺘﻪ
وراﻧ ﮐى او د ﻫﻐﻮئ ﻣﻘﺪﺳ ﺳﺘﻨ ﺑﻪ ﻮ ﻮ ﮐى .
 ﻫﻐﻮئ ﻻﻓ ﮐﻮى ،د
ﭼ ﻣﻮﻧ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻧﻪ ﻧﮥ ﻳﺮﯦﺪو .ﺧﻮ ﮐﮥ ﺑﺎدﺷﺎه وے ﻫﻢ ،ﻧﻮ ﻫﻐﮥ زﻣﻮﻧ دﭘﺎره ﮥ ﮐﻮﻟﮯ ﺷﻮل؟“ 
دروﻏﻮ ﻗﺴﻤﻮﻧﻪ ﺧﻮرى او ﺗﺸ وﻋﺪې ﮐﻮى .د ﻫﻐﻮئ اﻧﺼﺎف د ﻫﻐﻪ زﻫﺮژن ﺑﻮﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن دے ﭼ د ﺗﺨﻢ دﭘﺎره ﺗﻴﺎر ﭘ ﮐ
 د ﺳﺎﻣﺮﻳﻪ ﺎر اوﺳﯧﺪوﻧ د ﻳﺮې ﻧﻪ رﻳدى ﭼ ﭘﻪ ﺑﻴﺖآون ﮐ ﺑﻪ د ﺳﺨ ﺑﺖ ﺳﺮه ﮥ ﮐﻴى .د دې
ﭘﺨﭙﻠﻪ رازرﻏﻮن ﺷ .
ﺧﻠﻖ ﺑﻪ د دې دﭘﺎره ژړا ﮐﻮى ،او د دې اﻣﺎﻣﺎن ﺑﻪ د دې ﺷﺎن او ﺷﻮﮐﺖ ﻳﺎدوى او ﻣﺎﺗﻢ ﺑﻪ ﮐﻮى ،ﻪ ﭼ دا ﺑﻪ د دوئ ﻧﻪ ﺑﻞ ﻣﻠ
 ﻫﻐﻪ ﺑﺖ ﺑﻪ اﺳﻮر ﺗﻪ ﻳﻮړﻟﮯ ﺷ ﭼ ﻋﻈﻴﻢ ﺑﺎدﺷﺎه ﺗﻪ ﭘﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﮐ ﭘﯧﺶ ﮐے ﺷ .ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﻪ
ﺗﻪ ﻳﻮړﻟﮯ ﺷ .
 ﺳﺎﻣﺮﻳﻪ او د ﻫﻐ ﺑﺎدﺷﺎه ﺑﻪ داﺳ ﻳﻮړﻟﮯ ﺷ ﻟﻪ
ﺑﻋﺰﺗﻪ ﺷ او وﺑﻪ ﺷﺮﻣﻴى ﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ دې ﺑﺖ ﺑﺎﻧﺪې ﻳﻘﻴﻦ ﮐﻮﻟﻮ .
 د آون ﻋﻼﻗﺎﺋ ﻋﺒﺎدﺗﺨﺎﻧ ﺑﻪ ﺗﺒﺎه ﺷ ﭼﺮﺗﻪ ﭼ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻨﺎه ﮐﻮﻟﻪ .د ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ
ﭼ د اوﺑﻮ دﭘﺎﺳﻪ د ﻟﺮ ﻳﻮه ﻮﮐه وى .
ﻗﺮﺑﺎنﺎﻫﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﺑﻪ واﮥ او ازﻏ راﺷﻨﮥ ﺷ .ﻧﻮ ﺧﻠﻖ ﺑﻪ ﻏﺮوﻧﻮ ﺗﻪ ﭼﻐ وﻫ ﭼ” ،ﻣﻮﻧ ﭘ ﮐه “.او ﻏﻮﻧو ﺗﻪ ﺑﻪ ﭼﻐ وﻫ
ﭼ” ،ﭘﻪ ﻣﻮﻧ راﭘﺮﯦﻮﻪ“.

د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺳﺮه د ﻋﺪاﻟﺖ اﻋﻼن ﮐﻮل
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋ” ،اے ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻪ ،د ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﻧﻪ ﭼ ﺗﺎ ﭘﻪ ﺟﺒﻌﻪ ﮐ ﻨﺎه ﮐﻮﻟﻪ ﺗﺮ اوﺳﻪ ﭘﻮرې ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﺷﺎن ﻨﺎه

 ﻧﻮ اوس ﭼ ﮐﻠﻪ زﻣﺎ ﻣﺮﺿ وى زۀ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ
ﮐﻮې .ﻧﻮ وﻟ دا ﻣﻨﺎﺳﺒﻪ ﻧﮥ وه ﭼ ﭘﻪ دﻏﻪ ﺑﺪﻋﻤﻠﻮ ﭘﻪ ﺟﺒﻌﻪ ﮐ ﺟﻨ راﻏﻠﻮ؟ 
 اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻳﻮ
ﻟﻪ ﺳﺰا درﮐم .ﻗﻮﻣﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧﻼف راﺟﻤﻊ ﺷ ﮐﻠﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﻨﺎﻫﻮﻧﻮ ﺳﺰا دوه ﭼﻨﺪه ﻣﻼو ﺷ .
ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺳﺨﮯ دے او ﮥ ﭘﻪ ﺷﻮق ﻏﻨﻢ ﻏﻮﺑﻞ ﮐﻮى .ﺧﻮ ﺑﻴﺎ ﻣﺎ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ د دې ﭘﻪ ﺎﺋﺴﺘﻪ  د ﺳﺨﺖ ﻣﺤﻨﺖ دﭘﺎره ﺟﻎ
 ﻣﺎ ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ ﭼ ،د ﺻﺪاﻗﺖ ﮥ ﺗﺨﻢ
ﮐﯧﻮدو .ﻣﺎ ﻳﻬﻮداه ﻳﻮې ﮐﻮﻟﻮ ﺗﻪ ﺟﻮړ ﮐے دے او اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﻪ دا ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻣﺎﻟﻪ ﮐى .
وﮐﺮه ﻧﻮ د ﻣﻴﻨ ﻓﺼﻞ ﺑﻪ ورﻳﺒ .د ﺧﭙﻠﻮ زړوﻧﻮ ﺳﺨﺘﻪ زﻣﻪ ﻳﻮه وﮐئ ﻪ ﭼ اوس د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﻟﻮن وﺧﺖ دے ﭼ ﻫﻐﻪ
 ﺧﻮ ﺗﺎ ﺑﺪﻋﻤﻠ وﮐﺮﻟﻪ او د ﺑاﻧﺼﺎﻓ ﻓﺼﻞ دې ورﯦﺒﻠﻮ .ﺗﺎ د دوﮐ ﻣﯧﻮه ﺧﻮړﻟ
راﺷ او ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ د ﺻﺪاﻗﺖ ﺑﺎران ووروى .
 ﻧﻮ ﻪ ﺑﻪ ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﺧﻠﻘﻮ ﺟﻨ راﺷ او
ده .ﻪ ﭼ ﺗﺎ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﺟﻨ ﺎډو او ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﺑﺷﻤﯧﺮه ﻓﻮﺟﻴﺎﻧﻮ اﻋﺘﺒﺎر ﮐﻮﻟﻮ .
ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻮﻟ ﻗﻠﻌ ﺑﻪ ﺗﺒﺎه ﺷ .دا ﺑﻪ ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﺷﺎن وى ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ ﺷﻠﻤﻦ ﺑﺎدﺷﺎه ﺑﻴﺖارﺑﻴﻞ ﭘﻪ ﺟﻨ ﮐ ﺗﺒﺎه ﮐو او ﻣﻴﻨﺪې ﻳ
 ﻧﻮ اے د ﺑﻴﺖاﻳﻞ ﺧﻠﻘﻮ ،ﺗﺎﺳﻮ ﺳﺮه ﺑﻪ ﻫﻢ داﺳ ﮐﺎر ﮐﻴى ،ﻪ ﭼ ﺳﺘﺎﺳﻮ
ﺳﺮه د ﻫﻐﻮئ د ﺑﭽﻮ زﻣ ﻟﻪ راووﻳﺸﺘﻠ .
ﺑﺪﻋﻤﻠ د ﺣﺪ ﻧﻪ زﻳﺎﺗﻪ ده .ﻨﻪ ﭼ د ﻋﺪاﻟﺖ ورځ ﺷﺮوع ﺷ ،ﻧﻮ د اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﺎدﺷﺎه ﺑﻪ ﺗﺒﺎه او ﺑﺮﺑﺎد ﺷ“.

۷ / ۱۰

د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﺧﭙﻠﻮ ﺳﺮﮐﺸﻪ ﺧﻠﻘﻮ ﺳﺮه ﻣﻴﻨﻪ

۱۱

 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋ” ،ﮐﻠﻪ ﭼ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻞ د وړوﮐ ﻣﺎﺷﻮم ﭘﻪ ﺷﺎن وو ،ﻧﻮ ﻣﻴﻨﻪ ﻣ ورﺳﺮه ﮐﻮﻟﻪ ،او ﻣﺎ ﺧﭙﻞ زوئ د


 ﺧﻮ ﭼ ﻮﻣﺮه ﻣﺎ ورﺗﻪ آوازوﻧﻪ ﮐﻮل ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﻫﻮﻣﺮه زﻣﺎ ﻧﻪ ﻟﺮې ﮐﯧﺪو .زﻣﺎ ﺧﻠﻘﻮ د ﺑﻌﻞ ﺑﺘﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧ
ﻣﺼﺮ ﻧﻪ راوﺑﻠﻠﻮ .
 ﻣﺎ ﭘﺨﭙﻠﻪ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺗﻪ د ﺮﯧﺪو ﭼﻞ وﻮدﻟﻮ ،ﻣﺎ د ﻫﻐﮥ ﻻس ﻧﻴﻮﻟﮯ وو او
ﭘﯧﺶ ﮐې ،او ﺑﺘﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﻳ ﺧﻮﺷﺒﻮﻳ ﺳﻮزوﻟ .
 ﻣﺎ ﺑﻨ
د ﻫﻐﮥ رﻫﻨﻤﺎﺋ ﻣ ﮐﻮﻟﻪ ،ﺧﻮ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ﭘﺘﻪ ﻧﮥ ﻟﯧﺪه او ﻧﮥ ﻳ ﭘﺮواه ﺳﺎﺗﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ زۀ وم ﭼ د ﻫﻐﮥ ﺧﻴﺎل ﻣ ﺳﺎﺗﻠﻮ .
اﺳﺮاﺋﻴﻞ د ﺧﭙﻠ ﻣﻴﻨ او رﺣﻢ رﺳ ﺳﺮه ﺎن ﺗﻪ راﻧﺰدې ﮐو .ﻣﺎ د ﻫﻐﮥ د  ﻧﻪ ﺟﻎ اوﭼﺖ ﮐو ،او زۀ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ورﻴ ﺷﻮم او
 ﺧﻮ ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﺗﻪ واﭘﺲ ﺷ او د اﺳﻮر ﺑﺎدﺷﺎه ﺑﻪ ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ ﺣﻮﻣﺖ ﮐﻮى ،ﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﻣﺎ ﺗﻪ د
ﺧﻮراک ﻣ ورﮐو .
 د ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﺎروﻧﻮ ﮐ ﺑﻪ ﺟﻨ ﮐﻮى او د ﺎر دروازې ﺑﻪ ﻳ ﻣﺎﺗ ﮐى .ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ د ﺧﭙﻠﻮ
راﺮﯧﺪو ﻧﻪ اﻧﺎر ﮐے دے .
 زﻣﺎ ﺧﻠﻘﻮ ﮐﻠﻪ ﻓﯧﺼﻠﻪ ﮐې ده ﭼ ﻣﺎ ﭘﺮﯦدى .ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﺧﻮﻟﮥ ﺧﻮ ﻣﺎ ﺗﻪ ﺣﻖ ﺗﻌﺎﻟ واﺋ
ﻏﻠﻄﻮ ﻣﻨﺼﻮﺑﻮ ﻟﻪ وﺟ ﺗﺒﺎه ﮐى .
 اے ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻪ ،زۀ ﺗﺎ ﻨﻪ ﭘﺮﯦﻮدے ﺷﻢ؟ زۀ ﺗﺎ ﻨﻪ دﺷﻤﻦ ﺗﻪ ﺣﻮاﻟﻪ ﮐﻮﻟﮯ ﺷﻢ؟ زۀ ﺗﺎ
ﺧﻮ زۀ ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ ﺑﭻ ﻧﮥ ﮐم .
ﻨﻪ ﻟﻪ د ادﻣﻪ ﻧﻮرو ﺗﻪ ﺣﻮاﻟﻪ ﮐﻮﻟﮯ ﺷﻢ؟ ﻳﺎ دې د ﺿﺒﻮﺋﻴﻢ ﭘﻪ ﺷﺎن ﻨﻪ ﺗﺒﺎه ﮐﻮﻟﮯ ﺷﻢ؟ زﻣﺎ اراده ﺳﺮاﺳﺮ ﺑﺪﻟﻪ ﺷﻮه .ﻪ ﭼ
 زۀ ﺑﻪ ﺗﺎ ﻟﻪ ﭘﻪ ﻏﺼﻪ ﮐ ﺳﺰا ﻧﮥ درﮐﻮم ،زۀ ﺑﻪ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﻴﺎ ﻧﮥ ﺗﺒﺎه ﮐﻮم .ﻪ
زﻣﺎ ﺑﻣﺜﺎﻟﻪ ﻣﻴﻨﻪ ﺳﺘﺎ دﭘﺎره راوﭼﺘﻪ ﺷﻮه .
ﭼ زۀ ﺑﻨ آدم ﻧﮥ ﻳﻢ ﺑﻠ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻳﻢ .زۀ ﻣﻘﺪس ذات ﻳﻢ او ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ اﺳﺘﻮﻨﻪ ﮐﻮم .زۀ ﺑﻪ ﺑﻴﺎ ﭘﻪ ﻏﻀﺐ ﮐ ﻧﮥ
 ﮐﻠﻪ ﭼ زۀ د ﺧﭙﻠﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﭘﻪ دﺷﻤﻨﺎﻧﻮ د ازﻣﺮى ﭘﻪ ﺷﺎن وﻏﻮرﯦم ﻧﻮ زﻣﺎ ﺧﻠﻖ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻣﺎ ﭘﺴ راروان ﺷ .ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ د
راﻢ .
 ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻳﺮې او رﻳدﯦﺪو ﺳﺮه د ﻣﺎرﻏﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن د ﻣﺼﺮ ﻧﻪ راﺷ او د اﺳﻮر ﻧﻪ
ﻧﻤﺮﭘﺮﯦﻮاﺗﮥ ﻃﺮف ﻧﻪ ﭘﻪ ﻣﻨه ﻣﻨه راﺷ .
ﺑﻪ د ﻮﻮﺷﺘﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن واﭘﺲ راﺷ .زۀ ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ ﺧﭙﻠﻮ ﮐﻮروﻧﻮ ﺗﻪ واﭘﺲ راوﻟﻢ .ﻣﺎ ،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ دا ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻠ دى.

د اﺳﺮاﺋﻴﻞ او د ﻳﻬﻮداه د ﺧﻠﻘﻮ ﺑﺪى ﺑﻴﺎﻧﯧﺪل
 اﺳﺮاﺋﻴﻞ زۀ ﭘﻪ دروﻏﻮ ﺳﺮه راﻧﻴﻮﻟﮯ ﻳﻢ ،او دوﮐ ﺳﺮه ﻳ زﻣﺎ ﻣﺤﺎﺻﺮه ﮐې ده .ﺧﻮ ﻳﻬﻮداه ﺗﺮ اوﺳﻪ ﭘﻮرې د ﺧُﺪائ ﭘﺎک

ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮدار دے ،او ﻣﻘﺪس ذات ﺳﺮه وﻓﺎدار دے.

۱۲

 ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﭼ ﻮﻟﻪ ورځ ﻫﺮ ﮐﺎر ﻫﻢ ﮐﻮى ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻓﺎﺋﺪې وى .دوﮐﻪ او ﻇﻠﻢ زﻳﺎﺗﮯ ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ ﮐ زﻳﺎﺗﻴى .د اﺳﻮر


 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻋﺪاﻟﺖ ﮐ ﻳﻬﻮداه ﺳﺮه ﻫﻢ ﺟﻨﻴى.
ﺳﺮه د ﻣﻌﺎﻫﺪې ﺑﺎوﺟﻮد ﺧﻮ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ ﻣﺼﺮ ﺗﻪ د زﻳﺘُﻮﻧﻮ ﺗﯧﻞ ﻟﯧى “.

 ﻳﻌﻘﻮب ﻫﻢ د ﻣﻮر ﭘﻪ ﺧﯧﻪ
ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻟﻪ د ﻫﻐﮥ د ﻋﻤﻞ ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺳﺰا ورﮐﻮى او ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ﺑﻪ د ﺧﭙﻞ ﻋﻤﻞ ﺑﺪﻟﻪ ﻣﻼوﻳى .
 ﻫﻐﮥ د ﻳﻮې ﻓﺮﺘ ﺧﻼف
ﮐ ﺧﭙﻞ ورور د ﭘﻮﻧﺪې ﻧﻪ وﻧﻴﻮو او ﮐﻠﻪ ﭼ ﺑﺎﻟﻎ ﺷﻮ ،ﻧﻮ ﻫﻐﮥ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺳﺮه ﺟه وﮐه ،
ﺟﻨ وﮐو او ﺟﻨ ﻳ وﻠﻮ .ﻫﻐﮥ وژړل او د ﺑﺮﮐﺖ ﺳﻮال ﻳ وﮐو .ﭘﻪ ﺑﻴﺖاﻳﻞ ﮐ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ﺮﻨﺪ ﺷﻮ او ﮐﻼم ﻳ
 ﻧﻮ اوس ﺧﭙﻞ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺗﻪ راوﺮ .د ﻫﻐﮥ
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ رب اﻻﻓﻮاج ،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﻫﻐﮥ ﻧﻮم دے .
ورﺳﺮه وﮐو .
ﻣﻴﻨﻪ او اﻧﺼﺎف ﻗﺎﺋﻢ ﺳﺎﺗ او ﻫﻤﯧﺸﻪ د ﻫﻐﮥ ﻧﻪ ﭘﻪ اُﻣﻴﺪ ﮐ اوﺳ.

د ﺑﻐﺎوت ﻟﻮئ ﺗﺎرﻳﺦ
 ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻞ
 ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻫﻐﻪ ﺗﺎﺟﺮان دى ﭼ ﭘﻪ ﻻس ﮐ ﻳ د ﺑاﻳﻤﺎﻧ ﺗﻠﻪ وى او د دوﮐ ﮐﻮﻟﻮ ﺳﺮه ﻣﻴﻨﻪ ﮐﻮى .

واﺋ” ،زۀ ډﯦﺮ ﻣﺎﻟﺪاره ﻳﻢ ،زۀ دوﻟﺘﻤﻨﺪ ﺷﻮے ﻳﻢ .ﻫﻴﻮک ﺑﻪ دا ﺛﺎﺑﺘﻪ ﻧﮥ ﮐى ﭼ ﭘﻪ دې ﻮل ﻣﺎل ﺣﺎل ﺣﺎﺻﻠﻮﻟﻮ ﮐ زﻣﺎ ﻧﻪ ﮥ
 ﺧﻮ زۀ ،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻫﻐﻪ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻳﻢ ﭼ ﭼﺎ د ﻣﺼﺮ ﻧﻪ راووﻳﺴﺘﻠ ،زۀ ﺑﻪ ﻳﻮ ﻞ ﺑﻴﺎ
ﻗﺼﻮر ﻳﺎ ﻨﺎه ﺷﻮې ده “.
 ﻣﺎ د ﭘﯧﻐﻤﺒﺮاﻧﻮ ﺳﺮه ﮐﻼم
ﺗﺎﺳﻮ د ﭘﺨﻮا ﭘﻪ ﺷﺎن ﭘﻪ ﺧﯧﻤﻮ ﮐ اوﺳﻮم ﻟﻪ ﭼ ﻫﺮ ﮐﺎل د ﺟﻮﻧو ﭘﻪ اﺧﺘﺮ ﮐ اوﺳﯧئ .
 ﺧﻮ ﭘﻪ ﺟِﻠﻌﺎد ﮐ د ﺑﺘﺎﻧﻮ
وﮐو او ﻣﺎ ﭘﺨﭙﻠﻪ ډﻳﺮې روﻳﺎﺎﻧ ﺮﻨﺪې ﮐې او د ﭘﯧﻐﻤﺒﺮاﻧﻮ ﭘﻪ ذرﻳﻌﻪ ﻣ درﺗﻪ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﮐې .
ﻋﺒﺎدت ﮐﻴى او ﻮک ﭼ د ﻫﻐﻮئ ﻋﺒﺎدت ﮐﻮى ﻫﻐﻮئ د ﻫﻴ ﮐﺎر ﻧﮥ دى .او ﭘﻪ ﺟِﻠﺠﺎل ﮐ ﻫﻢ ﻫﻐﻮئ ﻏﻮﻳﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧ ﮐﻮى ﺧﻮ د

۸ / ۱۰


ﻫﻐﻮئ د ﻗﺮﺑﺎﻧﻮ د ﺎﻳﻮﻧﻮ ﻧﻪ د ﮐﺎﻮ ډﻳﺮى ﺟﻮړ ﺷﻮى دى ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ د ﻳﻮه ﺷﻮى ﭘ ﭘﻪ ﻏﺎړه ﮐ د ﮐﺎﻮ ډﻳﺮى ﭘﺮاﺗﮥ وى .

ﻳﻌﻘﻮب آرام وﻃﻦ ﺗﻪ وﺗﺘﯧﺪو ،ﻫﻠﺘﻪ ﻫﻐﮥ د  ﺣﺎﺻﻠﻮﻟﻮ دﭘﺎره ﺧﺪﻣﺖ وﮐو ،د ﻫﻐ ﭘﻪ ﻋﻮض ﮐ ﻫﻐﮥ ې ﺮوﻟ .

ﺧﻮ ﺑﻴﺎ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﻳﻮ ﭘﯧﻐﻤﺒﺮ ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻞ د ﻣﺼﺮ ﻧﻪ راﺑﻬﺮ ﮐل او د ﻳﻮ ﭘﯧﻐﻤﺒﺮ ﭘﻪ ذرﻳﻌﻪ ﻳ د ﻫﻐﮥ ﺧﻴﺎل وﺳﺎﺗﻠﻮ .
ﺧﻮ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺳﺨﺖ ﻏﺼﻪ ﮐے دے ،ﻫﻐﮥ ﭼ ﮐﻮﻣﻪ وﻳﻨﻪ ﺗﻮﻳﻪ ﮐې ده اوس ﺑﻪ ورﺳﺮه د ﻫﻐ ﺣﺴﺎب ﮐﻴى،
ﻫﻐﮥ ﭼ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻮﻫﻴﻦ ﮐے دے د ﻫﻐ ﻣﻨﺎﺳﺒﻪ ﺳﺰا ﺑﻪ ورﮐﻮى.

د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺳﺮه آﺧﺮى ﻋﺪاﻟﺖ ﮐﯧﺪل

۱۳

 ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﺑﻪ ﭼ ﮐﻠﻪ ﻫﻢ ﺧﺒﺮې ﮐﻮﻟ ﻧﻮ ﻮل اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎن ﺑﻪ رﻳدﯦﺪل ،ﮐﮥ ﮥ ﻫﻢ ﭼ دوئ اﻫﻢ ﺧﻠﻖ ۇو ﺑﻠ ﺑﻌﻞ


 اوس ﻫﻐﻮئ ﻨﺎه ﮐﻮﻟﻮ ﮐ اﺿﺎﻓﻪ
ﺗﻪ ﭘﻪ ﻋﺒﺎدت ﮐﻮﻟﻮ ﺳﺮه ﻳ ﻨﺎه وﮐه او ﭘﻪ دې ﮐﻮﻟﻮ ﺳﺮه ﻫﻐﻮئ ﺧﭙﻠﻪ ﺗﺒﺎﻫ ﻳﻘﻴﻨ ﮐه .
ﮐﻮى او ﺧﭙﻠﻮ ﺎﻧﻮﻧﻮ دﭘﺎره د ﺳﭙﻴﻨﻮ زرو ﻧﻪ ﺑﺘﺎن ﺟﻮړوى .ﺑﻴﺎ ﭼ اﻧﺴﺎن د ﺧﭙﻠﻮ ﻻﺳﻮﻧﻮ ﻣﻬﺎرت ﺳﺮه ﮐﻮم ﺑﺘﺎن ﺟﻮړ ﮐى ۇو ﻧﻮ
 ﻧﻮ ﻪ دا ﺧﻠﻖ ﺑﻪ د ﺳﺤﺮ د دﻫﻨﺪ ﭘﻪ
ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﺑﺘﺎﻧﻮ ﺗﻪ واﺋ ﭼ” ،دې ﺗﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﭘﯧﺶ ﮐئ .او دا د ﺳﺨ ﺑﺖ ﻞ ﮐئ “.
ﺷﺎن ﻋﺎرﺿ وى او د ﺳﺤﺮ ﭘﻪ ﻧﻤﺮ ﮐ د زر ﺧﺘﻤﯧﺪوﻧ ﭘﺮﺧ ﭘﻪ ﺷﺎن وى .ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ د ﻫﻐﻪ ﺑﻮﺳﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن وى ﭼ ﻫﻮا ﻳ د
 ﺧﻮ زۀ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻳﻢ ،ﭼﺎ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ د ﻣﺼﺮ ﻧﻪ
درﻣﻨﺪ ﻧﻪ وړى ،ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ د اﻧﻴ د ﻟﻮږى ﭘﻪ ﺷﺎن وى .
 ﻣﺎ ﭘﻪ ﺻﺤﺮا ﮐ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧﻴﺎل
راووﻳﺴﺘﻠ .زﻣﺎ ﻧﻪ ﺑﻐﯧﺮ ﺑﻞ ﺧُﺪائ ﻣﮥ ﻣﻨ ﻪ ﭼ زﻣﺎ ﻧﻪ ﺑﻐﯧﺮ ﺑﻞ ﺧﻼﺻﻮﻧﮯ ﻧﺸﺘﻪ .
 ﺧﻮ ﮐﻠﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﺧﯧﻪ ﮥ ﻣﺎړۀ ﺷﻮئ ﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﻣﻐﺮوره
ﺳﺎﺗﻠﮯ دے ﭘﻪ ﻫﻐﻪ اوچ ﺑﻴﺎﺑﺎن ﮐ ﭼﺮﺗﻪ ﭼ ﻫﻴ اوﺑﮥ ﻧﮥ وې .
 ﻧﻮ زۀ ﺑﻪ اوس ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﻟﻪ د ازﻣﺮى ﭘﻪ ﺷﺎن ﺣﻤﻠﻪ وﮐم .د ﭘاﻧ ﭘﻪ ﺷﺎن ﺑﻪ زۀ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ
ﺷﻮئ او زۀ ﻣﻮ ﻫﯧﺮ ﮐم .
 زۀ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﻟﻪ د ﻫﻐﻪ ﻣﯧﻠﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن ﺣﻤﻠﻪ وﮐم ﭼ ﺑﭽ ﺗﺮﯦﻨﻪ ﭘ ﮐے ﺷﻮى وى او
ﻻر ﮐ ﭘ ﻧﺎﺳﺖ ﻳﻢ .
 اے ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻪ،
ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺳﻴﻨﻪ ﺑﻪ وﺷﻠﻮم .ﻟﻪ د ازﻣﺮى ﺑﻪ ﻣﻮ ﻟﻮاړ ﺗﯧﺮ ﮐم او ﻟﻪ د ﻳﻮ ﻨﻠ ﻨﺎور ﺑﻪ ﻣﻮ ﻮ ﻮ ﮐم .
 اوس ﺳﺘﺎ ﺑﺎدﺷﺎه ﭼﺮﺗﻪ دے ﭼ ﻫﻐﻪ ﺳﺘﺎ
زۀ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﺒﺎه ﮐﻮم ،ﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ زﻣﺎ ﺧﻼف ﻳ ،ﻧﻮ ﻮک ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻣﺪد ﮐﻮى؟ 
ﻮﻟﻮ ﺎروﻧﻮ ﺗﻪ راﺷ او ﺗﺎ ﺑﭻ ﮐى؟ او ﺳﺘﺎ ﻫﻐﻪ ﻣﺸﺮان ﭼﺮﺗﻪ دى ﭼ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻏﻮﺘﻞ ،او وﺋﻴﻞ ﺑﻪ دې ﭼ ﻣﺎ ﻟﻪ ﺑﺎدﺷﺎه او آﻓﺴﺮان
 د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ
 ﻣﺎ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻏﺼﻪ ﮐ ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎن درﮐى دى او ﭘﻪ ﻗﻬﺮ ﮐ ﻣ درﻧﻪ اﺧﺴﺘ دى .
راﮐه .
 د ﻣﺎﺷﻮم د ﭘﯧﺪا ﮐﯧﺪو درد ﺷﺮوع ﺷﻮے دے
ﻨﺎﻫﻮﻧﻪ او ﺟﺮﻣﻮﻧﻪ ﻟﻴﻠﮯ ﺷﻮى دى او د ﺣﺴﺎب دﭘﺎره دا ﻣﺤﻔﻮظ ﭘﺮاﺗﮥ دى .
 زۀ وﻟ ﻓﺪﻳﻪ ورﮐم او ﻫﻐﻮئ د ﻋﺎﻟﻢ ارواح ﻧﻪ آزاد
ﺧﻮ ﻫﻐﻪ ﻣﺎﺷﻮم ﻧﺎﭘﻮﻫﻪ دے ،او ﻧﮥ ﻏﻮاړى ﭼ د ﻣﻮر د ﺧﯧ ﻧﻪ راو .
ﮐم؟ زۀ ﻫﻐﻮئ د ﻣﺮګ د ﭘﻨﺠ ﻧﻪ وﻟ ﺧﻼص ﮐم؟ اے ﻣﺮﻪ ،ﺳﺘﺎ د ﻃﺎﻗﺖ ﻫﻐﻪ ﻟﺸﻪ ﮥ ﺷﻮه؟ اے ﻋﺎﻟﻢ ارواح ﺳﺘﺎ ﺑﺮﺑﺎدى ﮥ
 ﮐﮥ ﮥ ﻫﻢ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻞ د ﻟﻮﺧﻮ د ﭘﺎﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن راﺷﻨﮥ ﮐﻴى ،ﻧﻮ زۀ ﺑﻪ
ﺷﻮه؟ ﻫﻐ ﻧﻪ ﮐﺎر واﺧﻠﻪ ﻪ ﭼ زۀ ﺑﻪ رﺣﻢ ﻧﮥ ﮐﻮم .
ﻧﻤﺮﺧﺎﺗﮥ ﻃﺮف ﻧﻪ ﻳﻮه ﺮﻣﻪ ﻫﻮا راوﻟﯧم او ﻫﻐﻪ ﻫﻮا ﺑﻪ د ﻫﻐﻮئ ﮐﻮﻫ او ﭼﻴﻨ اوﭼ ﮐى .دا ﺑﻪ د ﺎن ﺳﺮه ﻮل ﻗﻴﻤﺘ ﻴﺰوﻧﻪ
 ﺳﺎﻣﺮﻳﻪ ﺑﻪ د ﺧﭙﻞ ﻗﺼﻮر ﺳﺰا ﺑﺮداﺷﺖ ﮐﻮى ،ﻪ ﭼ ﻫﻐ زﻣﺎ ﺧﻼف ﺳﺮﮐﺸ ﮐې ده .د ﺳﺎﻣﺮﻳﻪ ﺧﻠﻖ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺟﻨ
ﻳﻮﺳ .
ﮐ ﻣۀ ﺷ ،د ﻫﻐﻮئ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ﺑﻪ ﭘﻪ زﻣﻪ راوﻏﻮرزوﻟﮯ ﺷ او د ﻫﻐﻮئ د اُﻣﻴﺪوارو ﻮ ﺧﯧ ﺑﻪ وﻴﺮﻟﮯ ﺷ.

د ﺣﻀﺮت ﻫﻮﺳﻴﻊ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺗﻪ ﻣﻨﺖ ﮐﻮل

۱۴

 اے ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻪ ،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺧﭙﻞ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺗﻪ راوﺮﻪ ،وﻟ ﭼ ﺳﺘﺎ ﻨﺎﻫﻮﻧﻪ ﺳﺘﺎ د راﻏﻮرزﯦﺪو ﺳﺒﺐ ﺟﻮړ


 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ راوﺮ او د ﺧﭙﻠﻮ ﻨﺎﻫﻮﻧﻮ اﻗﺮار وﮐئ ،او ﻫﻐﮥ ﺗﻪ وواﻳ” ،زﻣﻮﻧ ﻮل ﻨﺎﻫﻮﻧﻪ ﻣﻌﺎف ﮐه او
ﺷﻮى دى .
 اﺳﻮر ﻣﻮﻧ ﻧﮥ ﺷ ﺑﭻ ﮐﻮﻟﮯ او ﻧﮥ ﻣﻮ
رﺣﻢ وﮐه او ﻣﻮﻧ ﻗﺒﻮل ﮐه ﭼ ﻣﻮﻧ ﺳﺘﺎ ﺛﻨﺎء ﺻﻔﺖ ﺳﺮه ﺗﺎ ﺗﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﭘﯧﺶ ﮐو .

ﺟﻨ آﺳﻮﻧﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮐﻮﻟﮯ ﺷ .ﻣﻮﻧ ﭼ ﮐﻮم ﺑﺘﺎن ﺟﻮړ ﮐى دى ﻫﻐ ﺗﻪ ﺑﻪ ﻫﻴﻠﻪ ﻧﮥ واﻳﻮ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ زﻣﻮﻧ ﻣﻌﺒﻮدان ﻳ.
ﻪ ﭼ ﺻﺮف ﻫﻢ ﺗﮥ ،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﻳﺘﻴﻢ ﺑﺎﻧﺪې رﺣﻢ ﮐﻮې“.

۹ / ۱۰

د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺳﺮه د ﻧﻮى ژوﻧﺪ وﻋﺪه
 ﺑﻴﺎ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋ” ،زۀ ﺑﻪ د ﻫﻐﻮئ ﺑوﻓﺎﺋ ﺧﺘﻤﻪ ﮐم او ﺷﻔﺎ ﺑﻪ ورﮐم .زۀ ﺑﻪ د زړۀ د اﺧﻼﺻﻪ د ﻫﻐﻮئ ﺳﺮه ﻣﻴﻨﻪ

 زۀ ﺑﻪ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻞ دﭘﺎره د ﭘﺮﺧ ﭘﻪ ﺷﺎن ﻳﻢ .زۀ ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ ﻟﻪ د ﻧﻴﻠﻮﻓﺮ ﻞ و ﻠﺰار ﮐم،
ﮐﻮم ،زۀ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ﻧﻮر ﻏﺼﻪ ﻧﮥ ﻳﻢ .
 د ﻫﻐ ﺎﻧ ﺑﻪ ﺧﻮرې ﺷ ﻟﻪ د زﻳﺘﻮن د ﺎﺋﺴﺘﻪ وﻧﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن .د
د ﻟﺒﻨﺎن د دِﻳﺎر د وﻧﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن ﺑﻪ ﻳ ﺟﺮړې ﻣﻀﺒﻮﻃ وى .
 زﻣﺎ ﺧﻠﻖ ﺑﻪ ﻳﻮ ﻞ ﺑﻴﺎ زﻣﺎ د ﺳﻮرې ﻻﻧﺪې اوﺳﻴى .ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﻟﻪ د ﻏﻠ ﭘﻪ
ﻫﻐ ﺧﻮﺷﺒﻮ ﺑﻪ د ﻟﺒﻨﺎن د دِﻳﺎر د وﻧﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن وى .
 اے ﺑﻨ
ﺷﺎن ﻟﻮئ ﺷ ،او د اﻧﻮرو د ﺑﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن ﺑﻪ ﻠﻮﻧﻪ ﻧﻴﺴ .د ﻫﻐﻮئ ﻣﺸﻬﻮرﺗﻴﺎ ﺑﻪ د ﻟﺒﻨﺎن د ﻣﻴﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن وى .
اﺳﺮاﺋﻴﻠﻪ ،د ﺑﺘﺎﻧﻮ ﻧﻪ ﺎن ﻟﺮې ﺳﺎﺗﻪ .ﻫﻐﻪ زۀ ﻳﻢ ﭼ ﺳﺘﺎﺳﻮ د دﻋﺎﺎﻧﻮ ﺟﻮاب درﮐﻮم او ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧﻴﺎل ﺳﺎﺗﻢ .زۀ د ﻫﻐﻪ وﻧ ﭘﻪ ﺷﺎن
ﻳﻢ ﭼ ﻫﻤﯧﺸﻪ ﺷﻨﻪ وى ،ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻮﻟ ﻣﯧﻮې زﻣﺎ د ﻃﺮف ﻧﻪ دى“.

آﺧﺮى ﺧﺒﺮه
 ﻫﺮ ﻮک ﭼ ﻫﻮﻴﺎر وى ﻧﻮ ﻫﻐﻪ دې ﭘﻪ دې ﺧﺒﺮو ﺑﺎﻧﺪې ﭘﻮﻫﻪ ﺷ او ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ زړوﻧﻮ ﮐ دې ﺎئ ورﮐى .د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ

ﻻرې ﺻﺤﻴﺢ دى او ﺻﺎدﻗﺎن ﺧﻠﻖ ﭘﻪ دې روان وى ،ﺧﻮ ﺳﺮﮐﺸﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ دې ﻻرو ﺗﻴﻨﺪک وﺧﻮرى او وﺑﻪ ﻏﻮرزﻳى.
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