د ﺣﻀﺮت ﻳﺸﻌﻴﺎه ﻧﺒ ﮐﺘﺎب ‐ ﻣﺎﺧﺬ اﻧﺒﻴﺎء
اول ﺑﺎب

۱

 ﭘﻪ دې ﮐﺘﺎب ﮐ د ﻳﻬﻮداه او د ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﻫﻐﻪ ﭘﯧﻐﺎﻣﻮﻧﻪ دى ﮐﻮم ﭼ ﺧُﺪائ ﭘﺎک د آﻣﻮص زوئ ﻳﺸﻌﻴﺎه ﺑﺎﻧﺪې ﭘﻪ


ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﮐ ﺮﻨﺪ ﮐل ﮐﻠﻪ ﭼ ﻋﺰﻳﺎه ،ﻳﻮﺗﺎم ،اﺣﺎز او ﺣﺰﻗﻴﺎه د ﻳﻬﻮداه ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎن ۇو.

ﻳﻮ ﺳﺮﮐﺸﻪ ﻗﻮم
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،اے زﻣ او آﺳﻤﺎﻧﻪ ،زۀ ﭼ ﮥ واﻳﻢ ﻧﻮ ﻫﻐﻪ واورئ .ﻣﺎ ﭼ د ﮐﻮﻣﻮ ﺑﭽﻮ ﭘﺎﻟﻨﻪ ﮐې ده او ﺧﻴﺎل

 ﻏﻮﻳﮯ ﺧﭙﻞ ﻣﺎﻟ ﭘﯧﮋﻧ او ﺧﺮ د ﺧﭙﻞ ﻣﺎﻟ اﺧﻮر ﭘﯧﮋﻧ .ﺧﻮ ﺑﻨ
ﻣ ﺳﺎﺗﻠﮯ دے ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ زﻣﺎ ﺧﻼف ﺑﻐﺎوت ﮐے دے .
 اے ﻨﺎﻫﺎر ﻗﻮﻣﻪ ،ﺗﺎﺳﻮ ﺧﭙﻠﻮ ﻨﺎﻫﻮﻧﻮ راﻻﻧﺪې ﮐى ﻳ.
اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺧﭙﻞ ﻣﺎﻟ ﻧﮥ ﭘﯧﮋﻧ ،زﻣﺎ ﺧﻠﻖ د ﻋﻘﻞ ﻧﻪ ﺧﻼص دى “.
ﺑﺪﻋﻤﻠﻪ ﻧﺴﻠﻪ ،ﺑﺪﮐﺮداره ﺑﭽﻮ ،ﺗﺎﺳﻮ ﺧﭙﻞ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ رد ﮐے دے .ﮐﻮم ﭼ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻣﻘﺪس ﺧُﺪائ ﭘﺎک دے او ﺗﺎﺳﻮ د
 ﺗﺎﺳﻮ ﺧﭙﻠﻪ ﺳﺮﮐﺸ وﻟ ﻧﮥ ﭘﺮﯦدئ؟ ﺗﺎﺳﻮ ﻏﻮاړئ ﭼ ﻧﻮره ﺳﺰا ﻫﻢ درﺗﻪ ﻣﻼو ﺷ؟ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺳﺮوﻧﻪ
ﻫﻐﮥ ﻧﻪ ﻣﺦ اړوﻟﮯ دے .
 د ﺳﺮ ﻧﻪ واﺧﻠﻪ ﺗﺮ ﭘﻮ ﭘﻮرې ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﺑﺪن ﮐ ﻳﻮ ﺎئ ﻫﻢ روغ
ﭘﻪ زﺧﻤﻮﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﭘ دى او ﺳﺘﺎﺳﻮ زړوﻧﻪ ﺑﻴﻤﺎر دى .
ﻧﺸﺘﻪ .ﺗﺎﺳﻮ ﻮل ﯧﺪﻟ ﻳ ،زﺧﻤ ﻳ او ﺗﻐﻤ درﺑﺎﻧﺪې وﻻړې دى .ﻧﮥ ﺳﺘﺎﺳﻮ زﺧﻤﻮﻧﻪ ﺻﻔﺎ ﮐے ﺷﻮى دى ،او ﻧﮥ ورﺑﺎﻧﺪې ﻣﺮﻫﻢ
 ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻣﻠ ﺷﺎړ ﺷﻮے دے ،ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺎروﻧﻪ ﺳﻮزوﻟﮯ ﺷﻮى دى .ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې د ﭘﺮدى ﻣﻠ ﺧﻠﻖ
ﭘ ﺷﻮې ده .
 ﺻﺮف ﺻﻴﻮن ﻟﻮر ﺑﺎﻗ ﭘﺎﺗ ده ،ﻟﻪ ﭼ د اﻧﻮرو ﭘﻪ ﺑﺎغ ﮐ د
ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘ ﻟﻮټ ﮐﻮى ،او ﻫﺮ ﮥ ﭼ وﻳﻨ ﻫﻐﻪ ﺗﺒﺎه ﮐﻮى .
 ﮐﮥ
ﻮﮐﻴﺪار ﺟﻮﻣﭙۍ ﭘﺎﺗ وى ﻳﺎ د ﺑﺎدرﻧﻮ ﭘﻪ ﭘ ﮐ ﻳﻮ ﭙﺮ ﺑاﺳﺮى وى ،او د ﻣﺤﺎﺻﺮې ﻻﻧﺪې ﺑاﺳﺮى ﺎر وى .
 اے
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ رب اﻻﻓﻮاج ﻳﻮ ﻮ ﮐﺴﺎن ژوﻧﺪى ﻧﮥ وے ﭘﺮﯦﮯ ،ﻧﻮ ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﺑﻪ د ﺳﺪوم او ﻋﻤﻮره ﭘﻪ ﺷﺎن ﺗﺒﺎه ﺷﻮے وو .
ﻳﺮوﺷﻠﻤﻪ ،ﺳﺘﺎ ﺣﻤﺮاﻧﺎن او ﺳﺘﺎ ﺧﻠﻖ د ﺳﺪوم او د ﻋﻤﻮره ﭘﻪ ﺷﺎن دى .ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ درﺗﻪ ﮥ ﻓﺮﻣﺎﺋ ﻧﻮ ﻫﻐ ﺗﻪ ﻏﻮږ وﻧﻴﺴﻪ
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋ” ،ﮐﮥ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﺷﻤﯧﺮه ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎﻧ ﭘﯧﺶ
او ﭼ ﺧُﺪائ ﭘﺎک درﺗﻪ ﮥ ﻮدﻧﻪ ﮐﻮى ﻧﻮ ﻫﻐ ﺗﻪ ﺗﻮﺟﻮ وﮐه .
ﮐئ ﻧﻮ زﻣﺎ ﭘﺮې ﮥ؟ زۀ د ﻮ ﻨﺎورو واز او د اﻧﻮ د ﺳﻮزﯦﺪوﻧﻮ ﻗﺮﺑﺎﻧﻮ ﻧﻪ ﭘﻮزې ﻟﻪ راﻏﻠﮯ ﻳﻢ .ﭘﻪ دې زۀ ﻧﮥ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯧم
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ زﻣﺎ ﺣﻀﻮر ﺗﻪ را ﻧﻮ وﻟ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧﻴﺎل دا دے
ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﻣﺎ ﺗﻪ د ﻏﻮﻳﺎﻧﻮ ،و او د ﭼﯧﻠﻮ وﻳﻨ ﭘﯧﺶ ﮐﻮئ .
 ﺗﺎﺳﻮ ﭼ ﻣﺎ ﻟﻪ ﮐﻮﻣ ﻧﺬراﻧ راوړئ دا ﺑﻓﺎﺋﺪې دى.
ﮥ ﭼ زۀ دا ﻏﻮاړم ﭼ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻨﺎور دې زﻣﺎ ﭘﻪ درﺑﺎر ﮐ ﺮ؟ 
ﺗﺎﺳﻮ ﭼ د ﺧﻮﺷﺒﻮﻳ ﮐﻮﻣ ﻣﺼﺎﻟﺤ ﺳﻮزوئ ﻧﻮ د ﻫﻐ ﻧﻪ زۀ ﻧﻔﺮت ﮐﻮم .زۀ ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﻧﻮې ﻣﻴﺎﺷﺘ اﺧﺘﺮوﻧﻪ ،ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﺳﺒﺖ
 ﺳﺘﺎﺳﻮ
ور او ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻣﺬﻫﺒ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎﻧ ﻧﮥ ﺷﻢ ﺑﺮداﺷﺖ ﮐﻮﻟﮯ ،دا ﻫﺮ ﮥ ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﻨﺎﻫﻮﻧﻮ ﭘﻪ وﺟﻪ ﺧﺮاب ﺷﻮى دى .
د ﻧﻮې ﻣﻴﺎﺷﺘ د اﺧﺘﺮوﻧﻮ او ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﻣﻘﺪﺳﻮ ورﻮ ﻧﻪ زۀ ﻧﻔﺮت ﮐﻮم ،دا ﭘﻪ ﻣﺎ ﺑﺎﻧﺪې ﻳﻮ ﺑﻮج ﺟﻮړ ﺷﻮے دے او د دې ﺑﺮداﺷﺖ
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ د دﻋﺎ دﭘﺎره ﻻﺳﻮﻧﻪ ﭘﻮرﺗﻪ ﮐئ ،ﻧﻮ زۀ ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻧﻪ ﻣﺦ واړوم .ﺗﺎﺳﻮ ﭼ ﻫﺮ
ﮐﻮﻟﻮ ﻧﻪ زۀ ﺗﻨ راﻏﻠﮯ ﻳﻢ .
 اول وﻻﻣﺒ او ﺧﭙﻞ ﺎن ﺻﻔﺎ
ﻮﻣﺮه دﻋﺎﺎﻧ وﮐئ ،ﻧﻮ زۀ ﺑﻪ ﻳ ﻧﮥ ﻗﺒﻠﻮم ،ﻪ ﭼ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻻﺳﻮﻧﻪ ﭘﻪ وﻳﻨﻮ رﻧ دى .
 ﻧﯧ ﮐﻮل زده ﮐئ .او ﻮرئ ﭼ اﻧﺼﺎف
ﮐئ .ﺧﭙﻠ ﺑﺪ ﻋﻤﻠ زﻣﺎ د ﺳﺘﺮﻮ ﻧﻪ ﻟﺮې ﮐئ .آو ،ﻧﻮر ﺑﺪ ﻋﻤﻞ ﻣﮥ ﮐﻮئ ،

ﮐﻴى ،د ﭼﺎ ﺳﺮه ﭼ ﻇﻠﻢ ﺷﻮے وى د ﻫﻐﻮئ ﻣﺪد ﮐﻮئ ،ﻳﺘﻴﻤﺎﻧﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﭙﻞ ﺣﻘُﻮﻧﻪ ورﮐﻮئ او د ﮐﻮﻧو د ﺣﻖ دِﻓﺎع ﮐﻮئ “.
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋ” ،را ﭼ اوس دا ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺣﻞ ﮐو .اﺮ ﭼ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻨﺎﻫﻮﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﺗ ﺳﺮۀ داﻏ ﮐى ﻳ ،ﺧﻮ زۀ ﺑﻪ
ﺗﺎﺳﻮ ﺻﻔﺎ ﮐم او ﻟﻪ د واورې ﭘﻪ ﺷﺎن ﺑﻪ ﻣﻮ ﺳﭙﻴﻦ ﮐم ،اﺮ ﭼ ﺳﺘﺎﺳﻮ داﻏﻮﻧﻪ ﺗ ﺳﺮۀ دى ،ﺧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ د وړۍ ﭘﻪ ﺷﺎن ﺗ
 ﺧﻮ
 ﺧﻮ ﮐﮥ ﺗﺎﺳﻮ ﺧﭙﻠ رﺿﺎ ﺳﺮه ﺗﺎﺑﻌﺪار ﻳ ،ﻧﻮ ﭼ زﻣﻪ ﮐﻮم ﮥ ﻴﺰوﻧﻪ ﭘﯧﺪا ﮐﻮى ،ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺧﻮرئ .
ﺳﭙﻴﻦ ﺷ .
ﮐﮥ ﺗﺎﺳﻮ اﻧﺎر او ﺳﺮﮐﺸ ﮐﻮئ ،ﻧﻮ د ﺗُﻮرې ﻻﻧﺪې ﺑﻪ ﯧﺮ ﺷ او ﻣۀ ﺑﻪ ﺷ .دا د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﺧﻮﻟ ﮐﻼم دے“.

۱ / ۵۷

د ﻨﺎه ﻧﻪ ډک ﺎر
 ﻫﻐﻪ ﺎر ﭼ ﭘﻪ ﻳﻮ وﺧﺖ ﮐ وﻓﺎدار وو اوس د ﮐﻨﺠﺮې ﭘﻪ ﺷﺎن ﺷﻮے دے .ﭘﻪ ﻳﻮه زﻣﺎﻧﻪ ﮐ دا د ﺻﺪاﻗﺖ او اﻧﺼﺎف ﻧﻪ

 اے ﻳﺮوﺷﻠﻤﻪ ،ﺳﺘﺎ ﺧﺎﻟﺺ ﺳﭙﻴﻦ زر اوس د ﻣﻼوټ ﻧﻪ ډک دى ،او ﺳﺘﺎ
ډک وو ،ﺧﻮ اوس ﭘﻪ ﮐ ﺻﺮف ﻗﺎﺗﻼن ﭘﺎﺗ دى .
 ﺳﺘﺎ ﻣﺸﺮان ﺑﺎﻏﻴﺎن ﺷﻮى دى او د ﻏﻠﻮ ﻣﻠﺮى ﺷﻮى دى ،ﻫﻐﻮئ ﻫﺮ وﺧﺖ ﺗُﺤﻔ او
ﺑﻬﺘﺮﻳﻨﻮ ﻣﻴﻮ ﮐ اوﺑﮥ ې ﺷﻮې دى .
 ﻧﻮ ﻫﻐ ﺗﻪ
رﺷﻮﺗﻮﻧﻪ اﺧﻠ .ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﻋﺪاﻟﺖ ﮐ ﻫﻴﻠﻪ د ﻳﺘﻴﻤﺎﻧﺎﻧﻮ دﻓﺎع ﻧﮥ ﮐﻮى او ﻧﮥ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ د ﮐﻮﻧو ﻓﺮﻳﺎد را رﺳ .
ﻏﻮږ وﻧﻴﺴ ﮥ ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ رب اﻻﻓﻮاج ،د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺧُﺪائ ﺗﻌﺎﻟ ﻓﺮﻣﺎﺋ” ،زۀ ﺑﻪ ﺧﭙﻠﻮ دﺷﻤﻨﺎﻧﻮ ﻧﻪ اﻧﺘﻘﺎم واﺧﻠﻢ ،او
 زۀ ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧﻼف ﺧﭙﻞ ﻃﺎﻗﺖ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐم .زۀ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ داﺳ ﺻﻔﺎ ﮐم ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ
ﻣﺨﺎﻟﻔﻴﻨﻮ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺑﺪل واﺧﻠﻢ .
 زۀ ﺑﻪ ﺗﺎ ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ﺷﺎن ﻗﺎﺿﻴﺎن او ﻣﺸﻴﺮان درﮐم
اوﺳﭙﻨﻪ ﭘﻪ اور ﮐ ﺻﻔﺎ ﮐﻴى او زۀ ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻧﻪ ﻮل ﻣﻼوټ ﻟﺮې ﮐم .
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺑﻪ اﻧﺼﺎف ﺳﺮه
ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ دې ﭘﺨﻮا ﻟﺮل .ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﻳﺮوﺷﻠﻢ د ﺻﺎدﻗﺎﻧﻮ او وﻓﺎدارو ﺧﻠﻘﻮ ﺎر وﺑﻠﻠﮯ ﺷ “.
 ﺧﻮ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ﻫﺮ ﻳﻮ ﮐﺲ رﻳﺰې رﻳﺰې ﮐى
ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﺑﻴﺎ آﺑﺎد ﮐى او ﭼ ﻮک ﻫﻠﺘﻪ ﺗﻮﺑﻪ وﺑﺎﺳ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺑﭻ ﮐى .
 د ﯧۍ د
ﻮک ﭼ ﻨﺎه ﮐﻮى او د ﻫﻐﮥ ﺧﻼف ﺑﻐﺎوت ﮐﻮى ،او ﻮک ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ ﺷﺎ ﮐى ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺗﺒﺎه ﺷ .
ﻣﻘﺪﺳﻮ وﻧﻮ ﻋﺒﺎدت ﺳﺮه ﺑﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯧﺪئ ﻧﻮ د ﻫﻐ ﭘﻪ وﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ وﺷﺮﻣﯧئ ،او ﮐﻮم ﺑﺎﻏﻮﻧﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ د ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘ
 ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ د ﯧۍ د داﺳ وﻧ ﭘﻪ ﺷﺎن ﻳ ﭼ ﭘﺎ ﻳ اوﭼ
دﭘﺎره ﻏﻮره ﮐى دى ﻧﻮ د ﻫﻐ ﭘﻪ وﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ وﺷﺮﻣﯧئ .
 ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺗه ﺳى ﺑﻪ ﻟﻪ د ﺑﻮﺳﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن وى او د
ﺷﻮى وى او د ﻳﻮ داﺳ ﺑﺎغ ﭘﻪ ﺷﺎن ﺑﻪ ﻳ ﭼ ﻫﻴ اوﺑﮥ ﭘﻪ ﮐ ﻧﮥ وى .
ﻫﻐﻮئ ﺑﺪ ﻋﻤﻠﻮﻧﻪ ﺑﻪ د اور د ﺑﺮﮐ ﭘﻪ ﺷﺎن وى .دواړه ﺑﻪ ﻳﻮ ﺎئ داﺳ اور واﺧﻠ ﭼ ﻫﻴ ﻮک ﺑﻪ ﻳ ﻣ ﮐﻮﻟﮯ ﻧﮥ ﺷ.

ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﺑﻪ د اﺑﺪى اﻣﻦ ﻣﺮﮐﺰ وى

۲

 ﭘﻪ راﺗﻠﻮﻧ
 دا ﻫﻐﻪ ﭘﯧﻐﺎم دے ﭼ ﺧُﺪائ ﭘﺎک د آﻣﻮص زوئ ﻳﺸﻌﻴﺎه ﺑﺎﻧﺪې د ﻳﻬﻮداه او ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﻧﺎزل ﮐو .


وﺧﺖ ﮐ ،ﭘﻪ ﮐﻮم ﻏﺮۀ ﺑﺎﻧﺪې ﭼ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﮐﻮر ﺟﻮړ دے ،ﻫﻐﻪ ﺑﻪ د ﻮﻟﻮ ﻧﻪ اوﭼﺖ ﻏﺮ وى ،د ﻏﺮوﻧﻮ ﭘﻪ ﻮﻟﻮ ﻏﻮﻧو ﺑﺎﻧﺪې
 او د ډﯦﺮو ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﺧﻠﻖ ﺑﻪ راﺷ او وﺑﻪ
ﺑﻪ دا د ﺑﺮج ﭘﻪ ﺷﺎن اوﭼﺖ وى .او ﻮل ﻗﻮﻣﻮﻧﻪ ﺑﻪ د ﺳﯧﻼب ﭘﻪ ﺷﺎن ور روان وى ،
واﺋ” ،را ﭼ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻏﺮ ﺗﻪ وﺧﯧﮋُو ،او ﭼ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﮐﻮر ﺗﻪ ﻻړ ﺷُﻮ ،ﻫﻠﺘﻪ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ﻣﻮﻧ ﺗﻪ ﺧﭙﻠ
ﻻرې وﺎﺋ ،او ﻣﻮﻧ ﺑﻪ د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﻻرو ﻮ “.ﻪ ﭼ د ﺻﻴﻮن ﻧﻪ ﺑﻪ د ﻫﻐﮥ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت راو ،او د ﻫﻐﮥ ﮐﻼم ﺑﻪ د ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﻧﻪ
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺑﻪ د ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ اﻧﺼﺎف وﮐى او د ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ ﺑﻪ ﻻﻧﺠ ﻫﻮارې ﮐى .ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ د ﺧﭙﻠﻮ ﺗُﻮرو ﻧﻪ د
را .
ﻳﻮې ﺧﻮﻟ ﺟﻮړې ﮐى او د ﺧﭙﻠﻮ ﻧﯧﺰو ﻧﻪ ﺑﻪ د ﺑﻮﻮ ﻗﻴﻨﭽﻴﺎﻧ ﺟﻮړې ﮐى .ﻗﻮﻣﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻫﻴﻠﻪ ﺑﻴﺎ ﺟﻨ ﻟﻪ ﻻړ ﻧﮥ ﺷ ،او ﻧﮥ ﺑﻪ ﺑﻴﺎ
 اے ﻣﺎﻟﻪ
 ﻧﻮ اے د ﻳﻌﻘﻮب اوﻻده ،را ﭼ ﻣﻮﻧ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ رﺎ ﮐ ﺮﻮ .
دوئ د ﺟﻨ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺣﺎﺻﻠﻮى .
ﺧُﺪاﻳﻪ ،ﺗﺎ ﺧﭙﻞ ﺧﻠﻖ ،د ﻳﻌﻘﻮب اوﻻد رد ﮐے دے .ﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﺧﭙﻞ ﻣﻠ د ﻧﻤﺮﺧﺎﺗﮥ د ﻃﺮف د ﺟﺎدوﺮۍ ﻧﻪ ډک ﮐے دے.
 د ﻫﻐﻮئ ﻣﻠ د ﺳﭙﻴﻨﻮ زرو او ﺳﺮو
د ﻓﻠﺴﺘﻴﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن ﻫﻐﻮئ ﻫﻢ ﻓﺎﻟﺮو ﻟﻪ  او د ﺑﻞ ﻣﻠ ﺧﻠﻘﻮ ﺳﺮه ﻏﺎړه ﻏ اوﺳﻴى .
 د
زرو ﻧﻪ ډک دے او د ﻫﻐﻮئ ﺧﺰاﻧ ﻧﮥ ﺧﺘﻤﻴى .د ﻫﻐﻮئ ﻣﻠ د آﺳﻮﻧﻮ ﻧﻪ ډک دے او د ﻫﻐﻮئ ﺟﻨ ﺎډۍ ﺑﺷﻤﯧﺮه دى .
 ﻧﻮ ﭘﻪ دې
ﻫﻐﻮئ ﻣﻠ د ﺑﺘﺎﻧﻮ ﻧﻪ ډک دے او ﻫﻐﻮئ داﺳ ﻴﺰوﻧﻮ ﺗﻪ ﺳﺠﺪې ﻟﻮى ﭼ ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﻻﺳﻮﻧﻮ ﺟﻮړ ﮐى دى .
 ﭘﻪ ﻏﺎروﻧﻮ ﮐ ورﻧﻨﻮ او د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د
وﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ ﺑﻋﺰﺗﻪ او ﺳﭙ ﺷ .اے ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،ﻫﻐﻮئ ﻣﮥ ﻣﻌﺎف ﮐﻮه .
 د اﻧﺴﺎن ﻣﻐﺮوره ﺳﺘﺮ ﺑﻪ ﻴ ﮐے ﺷ او د اﻧﺴﺎن
ﻳﺮې ﻧﻪ او د ﻫﻐﮥ د ﺷﺎن او ﺷﻮﮐﺖ ﻧﻪ ﺎن ﭘﻪ ﺧﺎورو ﮐ ﭘ ﮐئ .
 ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ورځ ﺑﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ رب
ﻟﻮﺋ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻋﺎﺟﺰۍ ﺑﺪﻟﻪ ﺷ .ﻧﻮ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ورځ ﺑﻪ ﺻﺮف د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺛﻨﺎء ﺻﻔﺖ ﮐﻴى .
 ﻫﻐﻪ ﺑﻪ د ﻟﺒﻨﺎن ﻟﻮړ ﻟﻮړ دِﻳﺎر او
اﻻﻓﻮاج ﻮل ﻃﺎﻗﺘﻮر ﺧﻠﻖ او ﻫﻐﻪ ﻫﺮ ﻮک ﭼ ﻣﻐﺮوره ﻳﺎ ﻟﻮئ وى ،ﻫﻐﻪ ﻮل ﺑﻪ ﻋﺎﺟﺰه ﮐى .
 ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻳﻮ
 ﻫﻐﻪ ﺑﻪ اوﭼﺖ ﻏﺮوﻧﻪ او د ﻏﺮوﻧﻮ اوﭼﺘ ﻏﻮﻧۍ ﻫﻮارې ﮐى ،
د ﺑﺴﻦ د ﻣﻠ د ﯧۍ ﻮﻟ وﻧ ﺗﺒﺎه ﮐى .
 ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻮل ﻟﻮئ ﺳﻤﻨﺪرى ﺟﻬﺎزُوﻧﻪ او ﻮﻟ ﺎﺋﺴﺘﻪ ﮐﺸﺘ ډوﺑ
اوﭼﺖ ﺑﺮج او د ﻫﺮې ﻗﻠﻌ ﻣﻀﺒﻮط دﯦﻮاﻟﻮﻧﻪ ﻫﻮار ﮐى .
 د اﻧﺴﺎن ﻏﺮور ﺑﻪ ﭘﻪ ﻋﺎﺟﺰۍ ﺑﺪل ﺷ او د اﻧﺴﺎن ﻟﻮﺋ ﺑﻪ ﺧﺎورې اﻳﺮې ﺷ .ﺑﺘﺎن ﺑﻪ ﭘﻪ ﻣﻤﻠﻪ ﺗﻮﻪ ورک ﺷ او
 -
ﮐى .
 ﭼ ﮐﻠﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د دﻧﻴﺎ ﻳﺮوﻟﻮ دﭘﺎره ﭘﺎ ﻧﻮ ﺧﻠﻖ ﺑﻪ د ﻏﺮوﻧﻮ ﭘﻪ
ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ورځ ﺑﻪ ﺻﺮف د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺛﻨﺎء ﺻﻔﺖ ﮐﻴى .
۲ / ۵۷


ﻏﺎروﻧﻮ ﮐ ﭘﻴى او ﭘﻪ زﻣﻪ ﮐ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺳﻮړو ﮐ ﭘﻴى ،د دې دﭘﺎره ﭼ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د دﻫﺸﺖ او ﺟﻼل ﻧﻪ وﺗﺘ .
ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ ورځ راﺷ ،ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﭼ ﮐﻮم د ﺳﭙﻴﻨﻮ زرو او ﺳﺮو زرو ﺑﺘﺎن ﺟﻮړ ﮐى وى ﭼ ﻋﺒﺎدت ﻳ وﮐى ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ
 ﭼ ﮐﻠﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د دﻧﻴﺎ ﻳﺮوﻟﻮ دﭘﺎره ﭘﺎ ﻧﻮ ﺧﻠﻖ ﺑﻪ د ﻏﺮوﻧﻮ
وﻏﻮرزوى .او ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﻣﻨﮐﺎﻧﻮ او ﺎﭘﯧﺮﮐﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﭘﺮﯦدى .
ﭘﻪ ﻏﺎروﻧﻮ ﮐ ﭘﻴى او ﭘﻪ زﻣﻪ ﮐ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺳﻮړو ﮐ ﭘﻴى ،د دې دﭘﺎره ﭼ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د دﻫﺸﺖ او ﺟﻼل ﻧﻪ وﺗﺘ.
 ﭘﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﺎﻧﺪې ﺗﻮﮐﻞ ﻣﮥ ﮐﻮه ،د ﻫﻐﻮئ ژوﻧﺪ د ﻳﻮې ﻟﺤﻈ دے او د ﻫﻐ ﻗﺪر ﮥ دے؟


ﭘﻪ ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﮐ ﺗﺒﺎﻫ

۳

 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ،رب اﻻﻓﻮاج ﺑﻪ د ﻳﺮوﺷﻠﻢ او ﻳﻬﻮداه ﻧﻪ ﻫﻐﻪ ﻫﺮ ﮥ ﻟﺮې ﮐى ﭼ ﭘﻪ ﻫﻐ ﭘﻮرې د ﺧﻠﻘﻮ ژوﻧﺪ ﺗﻟﮯ دے.


 د ﻫﻐﻮئ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﺗﻮران او ﻓﻮﺟﻴﺎن ،ﻗﺎﺿﻴﺎن او ﭘﯧﻐﻤﺒﺮان ،ﻓﺎﻟﺮان او
ﻫﻐﻪ ﺑﻪ د ﻫﻐﻮئ ﻧﻪ ﺧﻮراک او د ﻠﻮ اوﺑﮥ واﺧﻠ ،
 زۀ ﺑﻪ ﻫﻠﺎن د ﻫﻐﻮئ ﻣﺸﺮان ﺟﻮړ
 ﻓﻮﺟ آﻓﺴﺮان ،ﻣﻌﺘﺒﺮ ﮐﺴﺎن ،ﻣﺸﻴﺮان ،ﻣﺎﻫﺮ ﮐﺎرﻳﺮان او ﺟﺎدوﺮان واﺧﻠ .
ﻣﺸﺮان ،
 ﺧﻠﻖ ﺑﻪ ﻳﻮ ﺑﻞ ﺳﺮه زﻳﺎﺗﮯ ﮐﻮى .ﻫﺮ ﻳﻮ ﺳے ﺑﻪ ﭘﻪ ﺑﻞ ﺳى او ﻫﺮ ﻳﻮ ﺎوﻧى
ﮐم ،او ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ﺑﻪ ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ ﺣﻮﻣﺖ ﮐﻮى .
 ﭘﻪ ﻫﻐﻪ
ﺑﻪ ﭘﻪ ﺑﻞ ﺎوﻧى رﻋﺐ اﭼﻮى .ﻮاﻧﺎن ﺑﻪ د ﺧﭙﻠﻮ ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﺑﻋﺰﺗ ﮐﻮى او ﺑﺪﮐﺮداره ﺧﻠﻖ ﺑﻪ د ﻋﺰﺗﻤﻨﺪو ﺑﻋﺰﺗ ﮐﻮى .
وﺧﺖ ﮐ ﺑﻪ ﻳﻮ ﮐﺲ ﺧﭙﻞ ورور ﺗﻪ وواﺋ” ،ﺗﺮ اوﺳﻪ ﭘﻮرې ﺗﺎ ﺳﺮه ﺎدر ﺷﺘﻪ ﻧﻮ ﭘﻪ دې وﺟﻪ راﺷﻪ او زﻣﻮﻧ ﻣﺸﺮ ﺟﻮړ ﺷﻪ .او د
 ﺧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ورﺗﻪ ﭘﻪ ﺟﻮاب ﮐ واﺋ” ،ﻧﻪ ،زۀ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻋﻼج ﻧﮥ ﺷﻢ ﮐﻮﻟﮯ .ﻧﮥ ﻣﺎ
ﮐﻨراﺗﻮ د دې ډﻳﺮى ذﻣﻪ وارى اوﭼﺘﻪ ﮐه “.
 ﺑﺷﻪ ﭼ ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﭘﻪ ﻟزان دے .او ﭘﻪ ﻳﻬﻮداه زوال
ﺳﺮه ﺧﻮراک ﺷﺘﻪ او ﻧﮥ ﻣﺎ ﺎدر ﺷﺘﻪ .ﻣﺎ د ﻋﻮاﻣﻮ ﻣﺸﺮ ﻣﮥ ﺟﻮړوئ “.
راﻏﻠﮯ دے .ﻫﻐﻮئ ﭼ ﻫﺮ ﮥ واﺋ او ﮐﻮم ﻋﻤﻞ ﮐﻮى ﻫﻐﻪ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺧﻼف دے ،ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﺟﺎر ﺑﺎر د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺧﻼف
 د ﻫﻐﻮئ ﻣﺨﻮﻧﻮ ﻧﻪ د ﻫﻐﻮئ ﻣﻼﻣﺘﻴﺎ ﺮﻨﺪه ده .ﻫﻐﻮئ د ﺳﺪوم د ﺧﻠﻘﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن ﭘﻪ ﺟﺎر ﺑﺎر ﻨﺎه ﮐې ده .ﭘﻪ
ﺑﻐﺎوت ﮐﻮى .
 ﺻﺎدﻗﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮﺷﺨﺒﺮى ورﮐه ﭼ ﻫﻐﻮئ ﺑﺨﺘﻮر دى ،ﻪ
ﻫﻐﻮئ اﻓﺴﻮس .ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﺗﺒﺎﻫ ﭘﻪ ﺎن ﺑﺎﻧﺪې راوﺳﺘﻠ ده .
 ﺧﻮ ﺑﺪﻋﻤﻠﻪ ﺧﻠﻖ ﺗﺒﺎه دى ،ﻫﻐﻮئ ﭼ د ﻧﻮرو ﺧﻠﻘﻮ ﺳﺮه ﮥ
ﭼ ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ د ﺧﭙﻠﻮ اﻋﻤﺎﻟﻮ د  ﻣﯧﻮې ﻧﻪ ﺧﻮﻧﺪ واﺧﻠ .
 ﻮاﻧﺎن زﻣﺎ د ﺧﻠﻘﻮ ﺳﺮه زﻳﺎﺗﮯ ﮐﻮى ،او  ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ
ﺳﻠﻮک ﮐے وى ﻧﻮ ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﺷﺎن ﻋﻤﻞ ﺑﻪ د ﻫﻐﻮئ ﺳﺮه ﻫﻢ وﺷ .
ﺑﺎﻧﺪې ﺣﻮﻣﺖ ﮐﻮى .اے زﻣﺎ ﺧﻠﻘﻮ ،ﺧﭙﻠﻮ ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﻏﻠﻄﻪ ﻻر ﺑﺎﻧﺪې روان ﮐى ﻳ ،او ﻫﻐﻮئ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻻرې ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻧﻪ ې
وډې ﮐې دى.

د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﺧﭙﻠﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﻋﺪاﻟﺖ ﮐﻮل
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﺧﭙﻠﻮ ﺧﻠﻘﻮ آﻓﺴﺮان او
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻋﺪاﻟﺖ ﮐ ﺗﻴﺎر دے ،او د ﺧﻠﻘﻮ د ﻋﺪاﻟﺖ دﭘﺎره وﻻړ دے .

ﻣﺸﺮان راوﻟ ﭼ د ﻫﻐﻮئ ﻋﺪاﻟﺖ وﮐى .د ﻫﻐﻮئ ﺧﻼف د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ دا اﻋﺘﺮاض دے” ،ﺗﺎﺳﻮ زﻣﺎ د اﻧﻮرو ﺑﺎغ ﺗﺒﺎه ﮐے
 ﺗﺎﺳﻮ دا ﺣﻖ ﻧﮥ ﻟﺮئ ﭼ زﻣﺎ ﺧﻠﻘﻮ ﻟﻪ ره
دے او د ﻏﺮﻳﺒﺎﻧﺎﻧﻮ ﻧﻪ ﻟﻮټ ﮐے ﺷﻮے ﻣﺎل ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﮐﻮروﻧﻮ ﮐ دے .
ورﮐئ او د ﻏﺮﻳﺒﺎﻧﺎﻧﻮ ﭘﻮزې زﻣ ﭘﻮرې راﮐﺎږئ .ﻣﺎ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ،رب اﻻﻓﻮاج دا ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻠ دى“.

د ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﻮ دﭘﺎره ﺧﺒﺮدارے
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋ” ،ﻮرئ ،د ﻳﺮوﺷﻠﻢ  ﻮﻣﺮه ﻣﻐﺮوره دى .ﻫﻐﻮئ ﻫﺴﻪ ﻏﺎړه ﻧﻴﻮﻟ وى او رواﻧ وى .ﻫﻐﻮئ ﺗﻞ

 زۀ ﺑﻪ د ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﺳﺮوﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې داﻧ راوﺧﯧﮋوم او
ﻧﺨﺮې ﮐﻮى .ﻫﻐﻮئ د ﻧﺎزوﻧﻮ او ﻧﺨﺮو ﻗﺪﻣﻮﻧﻪ اﺧﻠ او ﭘﺎﻧﺰﯦﺒﻮﻧﻪ ﺷﻧﻮى .
 داﺳ ورځ رارواﻧﻪ ده ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺑﻪ د ﻳﺮوﺷﻠﻢ د ﻮ ﻧﻪ ﻫﻐﻪ ﻫﺮ ﮥ واﺧﻠ ﭘﻪ ﮥ ﭼ ﻫﻐﻮئ
ﻨﺠ ﺑﻪ ﻳ ﮐم “.
 ﻟﻮﭘ ،ﻮﻧوﺎن،
 واﻟ ،ﺑﻨى ،ﻧﻘﺎﺑﻮﻧﻪ ،
ﺎﻧﻮﻧﻪ ﺎﺋﺴﺘﻪ ﮐﻮى ،ﭘﺎﻧﺰﯦﺒﻮﻧﻪ ،ﻫﺎروﻧﻪ ،د ﺳﭙﻮږﻣ ﭘﻪ ﺷﺎن ﮐﺎﻟﮯ ،
 ﺷﻴﺸ ،د ﮐﺘﺎن
 ﺎﺋﺴﺘﻪ ﺟﺎﻣ ،ﭼﻮﻏ ،ﺷﺎﻟﻮﻧﻪ ،ﭘﺮﺳﻮﻧﻪ ،
 ﻮﺗﻤ ،ﻧﺘ ،
ﮐﻤﺮﺑﻨﺪې ،د ﻋﻄﺮو ﺑﻮﺗﻠ ،ﺗﻌﻮﻳﺬوﻧﻪ ،
 د ﻋﻄﺮو د ﺧﻮﺷﺒﻮ ﭘﻪ ﺎئ ﺑﻪ د ﻫﻐﻮئ ﻧﻪ ﺑﺪﺑﻮئ ﺧﯧﮋى ،د ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ ﭘﻪ ﺎئ ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ د ﺎن ﻧﻪ ﭘى
ﺟﺎﻣ ،ﭘوﻧ او ﺑﺮﻗﻌ .
ﺗﺎو ﮐى وى ،د ﺎﺋﺴﺘﻪ زﻟﻔﻮ ﻟﺮﻟﻮ ﭘﻪ ﺎئ ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ ﻨﺠ ﺷ ،د ﻗﻴﻤﺘ ﺟﺎﻣﻮ ﭘﻪ ﺎئ ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ د ﺎټ ﺟﺎﻣ اﻏﻮﺳﺘ وى .د
۳ / ۵۷

 د ﺎر ﺳى ﺑﻪ ﭘﻪ ﺗُﻮره وژﻟﮯ ﺷ ،ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺗه ﺳى او ﺳﭙﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﭘﻪ ﺟﻨ ﮐ ﻣۀ
ﻫﻐﻮئ ﺣﺴﻦ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺷﺮم ﺑﺪل ﺷ .
 د ﺎر دروازې ﺑﻪ ژړا او ﻣﺎﺗﻢ ﮐﻮى او ﺎر ﺑﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ د ﻫﻐﻪ  ﭘﻪ ﺷﺎن وى ﭼ ﻳﻮا ﭘﺎﺗ ﺷ او ﭘﻪ زﻣﻪ ﮐﯧﻨ.
ﺷ .

۴

 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ راﺷ ،ﻧﻮ اووۀ  ﺑﻪ ﻳﻮ ﺳے راوﻧﻴﺴ او ورﺗﻪ ﺑﻪ وواﺋ” ،ﻣﻮﻧ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ د ﺧﭙﻞ ﺎن دﭘﺎره د


ﺟﺎﻣﻮ او رو اﻧﺘﻈﺎم ﮐﯘو ،ﺧﻮ ﭼ ﻣﻮﻧ ﺻﺮف ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﻧﻮم ﭘﻮرې ﺗﻟ ﻳﻮ ﭼ ﺗﮥ زﻣﻮﻧ ﺧﺎوﻧﺪ ﻳ ،او داﺳ ﺑﻪ ﻣﻮﻧ د ﺷﺮم ﻧﻪ ﺑﭻ

ﺷُﻮ“.

د ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﺑﺤﺎل ﮐﯧﺪل
 ﻫﻐﻪ وﺧﺖ راروان دے ﭼ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺎﻧﻪ ﺑﻪ د ﻫﻐﻪ ﻣﻠ ﻫﺮ ﻳﻮ ﺑﻮﮯ او وﻧﻪ ﻟﻮﻳﻪ او ﺎﺋﺴﺘﻪ ﮐى .ﻧﻮ ﭼ ﮐﻮم


اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎن ژوﻧﺪى ﭘﺎﺗ وى ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﻮل ﺑﻪ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ وى او ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻓﺼﻠﻮﻧﻮ ﺑﻪ ﻓﺨﺮ ﮐﻮى ﭼ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻣﻠ ﮐ ﭘﯧﺪا ﮐﻴى .

ﻫﺮ ﻮک ﭼ ﭘﻪ ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﮐ ﭘﺎﺗ وى ،ﻧﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺑﻪ د ﻫﻐﮥ دﭘﺎره ژوﻧﺪ ﻏﻮره ﮐے وى ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪس ﻠﮯ ﺷ .
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺑﻪ د ﺻﻴﻮن ﺎر د  ﻨﺪ ووﻳﻨ ،ﻫﻐﻪ ﺑﻪ د ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﻧﻪ د وﻳﻨ داﻏﻮﻧﻪ د ﻋﺪاﻟﺖ روح ﺳﺮه او د اور روح ﺳﺮه
 ﺑﻴﺎ د ﺻﻴﻮن ﭘﻪ ﻏﺮۀ او ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻮﻟﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﭼ ﻫﻠﺘﻪ راﻏﻮﻧ وى ،ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ور ورﻳ راوﻟﯧى
ﺻﻔﺎ ﮐى .
او د ﺷﭙ ﺑﻪ ورﺑﺎﻧﺪې ﻟﻮﮯ او ﻠﯧﺪوﻧﮯ اور راوﻟﯧى .د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺟﻼل ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ﻮل ﺎر ﭘ ﮐى او د ﻫﻐ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺑﻪ
 د ﻫﻐﮥ ﺟﻼل ﺑﻪ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺎر ﺑﺎﻧﺪې ﻟﻪ د ﺧﯧﻤ ﭘﻪ ﺷﺎن وى ﭼ د ور د ﺮﻣ ﻧﻪ ﺳﻮرے ﺟﻮړ ﮐى او دا ﺑﻪ د اﻣﻦ
وﮐى .
ﺎئ وﺮﻮى او د ﺑﺎران او ﻃﻮﻓﺎن ﻧﻪ ﺑﻪ ﻳ ﻣﺤﻔﻮظ وﺳﺎﺗ.

د اﻧﻮرو د ﺑﺎغ ﺳﻨﺪره

۵

 را ﭼ زۀ د ﺧﭙﻞ ﻣﺤﺒﻮب دﭘﺎره ﺳﻨﺪره واﻳﻢ ،دا زﻣﺎ د دوﺳﺖ او د ﻫﻐﮥ د اﻧﻮرو د ﺑﺎغ ﺳﻨﺪره ده .زﻣﺎ د دوﺳﺖ د


 ﻫﻐﮥ زﻣﻪ وﮐﻨﺴﺘﻠﻪ او د ﻫﻐ ﻧﻪ ﻳ ﮐﺎ ﺻﻔﺎ ﮐل ،ﻫﻐﮥ د
اﻧﻮرو ﻳﻮ ﺑﺎغ وو ،ﭼ دا ﺑﺎغ ﭘﻪ ﻳﻮه زرﺧﯧﺰه ﻏﻮﻧۍ ﺑﺎﻧﺪې وو .
ﺑﻬﺘﺮﻳﻨﻮ اﻧﻮرو ﺑﻮ وﮐﺮل .او د دې ﺑﺎغ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ ﻳ د ﺣﻔﺎﻇﺖ دﭘﺎره د ﻮﮐﻴﺪارۍ ﻳﻮ ﺑﺮج ﺟﻮړ ﮐو ،ﻫﻐﮥ د اﻧﻮرو ﻧﻪ د
رس وﻳﺴﺘﻠﻮ دﭘﺎره د ﮐﺎ ﻧﻪ ﻟﻨﺮۍ ﺟﻮړه ﮐه .ﻫﻐﮥ د ﻮ اﻧﻮرو د ﭘﺨﯧﺪو اﻧﺘﻈﺎر وﮐو ،ﺧﻮ ﭼ ﮐﻠﻪ اﻧﻮر ﭘﺎﺧﮥ ﺷﻮل ﻧﻮ ﻫﻐﻪ
 ﻧﻮ اوس ،اے د ﻳﺮوﺷﻠﻢ او د ﻳﻬﻮداه اوﺳﯧﺪوﻧﻮ ﺧﻠﻘﻮ ،زﻣﺎ او زﻣﺎ د اﻧﻮرو د ﺑﺎغ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ ﻓﯧﺼﻠﻪ وﮐئ.
ﻮل ﺗﺮاوۀ ۇو .
 داﺳ ﮥ ﺷﺘﻪ ﭼ ﻣﺎ د دې ﺑﺎغ دﭘﺎره ﻧﮥ وى ﮐى؟ ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﭼ ﻣﺎ د دې ﺑﺎغ ﻧﻪ د ﺧﻮږو اﻧﻮرو ﺗﻮﻗﻊ ﺳﺎﺗﻠﻪ ،ﻧﻮ دې ﺗﺮاوۀ وﻟ

 ﻧﻮ زۀ ﺑﻪ اوس ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ وواﻳﻢ ،ﭼ زۀ ﺑﻪ د دې ﺧﭙﻞ ﺑﺎغ ﺳﺮه ﮥ ﮐﻮم .د دې ﻧﻪ ﯧﺮﭼﺎﭘﯧﺮه ﭼ ﮐﻮم ﺑﺎړ دے ﻫﻐﻪ ﺑﻪ
وﻧﻴﻮل؟ 

ﺗﺮې ﻧﻪ اﺧﻮا ﮐم ،د دې د ﺣﻔﺎﻇﺖ دﯦﻮاﻟﻮﻧﻪ ﺑﻪ راوﻏﻮرزوم او ﻨﺎور ﺑﻪ ورﭘﺮﯦدم ﭼ وې ﺧﻮرى او د ﭘﻮ ﻻﻧﺪې ﻳ ﮐى .
زۀ ﺑﻪ د ﻫﻐ زﻣﻪ ﺷﺎړه ﮐم .ﻧﮥ ﺑﻪ ﻳ ﭘﻪ ﺑﻮﻮ ﮐ ﻗﻴﻨﭽ ﮐﻴى او ﻧﮥ ﺑﻪ ورﺗﻪ ﻮډ ﮐﻴى ،ﻫﻠﺘﻪ ﺑﻪ ازﻏ او ﻣﺮﮐﻮﻧۍ زرﻏﻮﻧ
 د اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻗﻮم د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ رب اﻻﻓﻮاج د اﻧﻮرو ﺑﺎغ
ﺷ .زۀ ﺑﻪ ورﻳ ﻫﻢ ﻣﻨﻊ ﮐم ﭼ ﭘﻪ دې ﺑﺎﻧﺪې ﺑﺎران ﻧﮥ وروى .
دے ،او د ﻳﻬﻮداه ﺧﻠﻖ د اﻧﻮرو ﻫﻐﻪ ﺑﻮ دى ﭼ ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ﮐﺮﻟ دى .د ﻫﻐﮥ د دوئ ﻧﻪ ﻃﻤﻊ وه ﭼ اﻧﺼﺎف ﺑﻪ ﮐﻮى،
ﺧﻮ ﭘﻪ ﺎئ د دې ﻫﻐﻮئ ﻇﻠﻤﻮﻧﻪ ﮐﻮل .ﻫﻐﮥ ﺗﺮې ﻧﻪ د ﺻﺪاﻗﺖ ﻃﻤﻊ ﻟﺮﻟﻪ ،ﺧﻮ ﭘﻪ ﺎئ د دې ﻫﻐﮥ د ژړا ﭼﻐ واورﯦﺪې.

د ﺑﺪو ﻋﻤﻠﻮﻧﻮ دﭘﺎره ﻋﺪاﻟﺖ
 ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ اﻓﺴﻮس ،ﺗﺎﺳﻮ ﻧﻮر ﻧﻮر ﮐﻮروﻧﻪ او ﭘ اﺧﻠ .ﺧﻮ ﭘﻪ آﺧﺮ ﮐ ﺑﻪ د ﻧﻮرو ﺧﻠﻘﻮ دﭘﺎره ﺎئ ﭘﺎﺗ ﻧﮥ ﺷ او ﺻﺮف

 ﻣﺎ اورﯦﺪﻟ دى ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ رب اﻻﻓﻮاج ﻗﺴﻢ ﺧﻮړﻟﮯ دے ﭼ” ،ﻳﻘﻴﻨﺎً ﭼ د ډﯦﺮو
ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻣﻠ ﮐ اوﺳﯧئ .
 ﭘﻪ ﺷﻞ ﺟﺮﺑﻪ زﻣﻪ ﺑﺎﻧﺪې
ﮐﻮروﻧﻮ ﻧﻪ ﺑﻪ ﮐﻨرې ﺟﻮړې ﺷ ،او ﭘﻪ دې ﻏﻮ او ﺎﺋﺴﺘﻪ ﮐﻮروﻧﻮ ﮐ ﺑﻪ ﻫﻴﻮک ﻧﮥ اوﺳﻴى .
ﭼ ﮐﻮم د اﻧﻮر ﺑﺎغ ﮐﺮﻟﮯ ﺷﻮے وى ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺻﺮف دووﻳﺸﺖ ﻟﻴﺮه ﻣﮯ ﭘﯧﺪا ﮐﻮى .ﻳﻮ ﺳﻞ او ﺷﭙﯧﺘﮥ ﮐﻠﻮ ﺗﺨﻢ ﺑﻪ ﺻﺮف

۴ / ۵۷

 ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ اﻓﺴﻮس ﻮک ﭼ ﺳﺤﺮ وﺧﺘ ﭘﺎ او ﭘﻪ ﺷﺮاﺑﻮ ﻠﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﺷﺮوع وﮐئ او ﭘﻪ
ﺷﭙﺎړس ﮐﻠﻮ ﻏﻠﻪ ﭘﯧﺪا ﮐﻮى “.
 ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﻣﺤﻔﻠﻮﻧﻮ ﮐ ﺗﺎﺳﻮ ﺳﺮه رﺑﺎب ،ﺑﻴﻨﺠﻮ ،ﺗﻤﺒﻠﻮﻧﻪ،
ﻣﺎﺎم ﮐ ﺗﺮ ﻧﺎوﺧﺘﻪ ﭘﻮرې ﻣﮯ  او ﺎﻧﻮﻧﻪ ﻧﺸﻪ ﮐﻮئ .
ﺷﭙﯧﻠ او ﻣﮯ وى .دا ﺧﻮ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﺧﻴﺎل ﮐ ﻫﻢ ﻧﮥ را ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﮥ ﮐﻮى .او ﮥ ﭼ ﻫﻐﻪ ﮐﻮى ﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ د ﻫﻐ
 ﻧﻮ ﻪ زﻣﺎ ﻗﻮم ﺑﻪ د ﺧﭙﻠ ﻧﺎﭘﻮﻫ ﻟﻪ وﺟ ﺟﻼوﻃﻦ ﮐے ﺷ .ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻣﺸﺮان ﺑﻪ د ﻟﻮږې ﻧﻪ ﻣۀ ﺷ او
ﻟﺤﺎظ ﻧﮥ ﮐﻮئ .
 ﺗﻮرو ﺧﺎورو ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﺧﻮﻟﮥ ﮐﻮﻻو ﻧﻴﻮﻟ ده دﭘﺎره د دې ﭼ د ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﻏ ﺧﻠﻖ او
ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻋﻮام ﺑﻪ د ﺗﻨﺪې ﻧﻪ ﻣۀ ﺷ .
 ﻫﺮ ﻳﻮ ﮐﺲ ﺑﻪ ﺳﭙ ﮐے ﺷ او ﻮک ﭼ ﻣﻐﺮور وى ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ
ﻋﻮام ،ﻣﺴﺖ او ﺷﻮر ﺟﻮړوﻧ ﺧﻠﻖ ﺑﻪ ژوﻧﺪى ﺗﯧﺮ ﮐى .
 ﺧﻮ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ رب اﻻﻓﻮاج د ﺧﭙﻠ ﻟﻮﻳ اﻇﻬﺎر د ﻫﻐﻪ ﮐﺎر ﭘﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﺳﺮه ﮐﻮى ﭼ ﮐﻮم د
ﻮل ﺑﻪ ﻋﺎﺟﺰان ﮐے ﺷ .
 د ﺎر ﭘﻪ ﮐﻨرو ﮐ ﺑﻪ ُورى واﮥ ﺧﻮرى او د
اﻧﺼﺎف وى او د ﺧُﺪائ ﭘﺎک راﺳﺘ ﺑﻪ د ﻫﻐﮥ د ﭘﺎﮐﻮاﻟ ﺮﻨﺪوﻧﻪ ﮐﻮى .
 ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ اﻓﺴﻮس ﻮک ﭼ د ﺷ ﻣﺰى ﭘﻮرې ﺧﭙﻞ ﻨﺎﻫﻮﻧﻪ راﮐﺎږئ ،او
ﭼﯧﻠﻮ ﺑﭽﻮ ﺗﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ ﮐ د ﺮن زﻣﻪ ﻣﻼوﻳى .
 ﺗﺎﺳﻮ واﻳ” ،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ دې زر زر ﺧﭙﻞ ﮐﺎر وﮐى
ﻮک ﭼ د ﻏﻮﻳﺎﻧﻮ د ﺎډۍ ﭘﻪ ﺷﺎن ﺧﭙﻠﻪ ﺑﺪﻋﻤﻠ ﺎن ﭘﺴ راﮐﺎږئ .
ﭼ ﻣﻮﻧ دا وﻮرو .او ﭼ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻣﻘﺪس ذات ﮐﻮﻣﻪ ﻣﻨﺼﻮﺑﻪ ﺟﻮړه ﮐې ده ﻫﻐﻪ دې زر ﺳﺮ ﺗﻪ ورﺳﻮى ﭼ ﻣﻮﻧ ﺗﻪ د
 ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ اﻓﺴﻮس دے .ﺗﺎﺳﻮ ﺑﺪو ﺗﻪ ﮥ واﻳ او ﻮ ﺗﻪ ﺑﺪ واﻳ .ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻴﺎرۀ ﻧﻪ رﺎ ﺟﻮړوئ او د رﺎ ﻧﻪ ﺗﻴﺎرۀ
ﻫﻐ ﭘﺘﻪ وﻟ “.
 ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ
ﺟﻮړوئ .ﮐﻮم ﻴﺰ ﭼ ﺗﺮﻳﺦ وى ﻧﻮ د ﻫﻐ ﻧﻪ ﺧﻮږ ﺟﻮړوئ او ﭼ ﮐﻮم ﺧﻮږ وى ﻧﻮ د ﻫﻐ ﻧﻪ ﺗﺮﻳﺦ ﺟﻮړوئ .
 ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ اﻓﺴﻮس دے .د ﻣﻴﻮ
اﻓﺴﻮس دے .ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧﻴﺎل دا وى ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﻋﻘﻠﻤﻨﺪ ﻳ او ﺧﭙﻞ ﺎن ډﯦﺮ زﻳﺎت ﻫﻮﻴﺎر  .
 ﺧﻮ د رﺷﻮت ﭘﻪ وﺟﻪ ﺗﺎﺳﻮ
ﭘﻪ ﻠﻮ ﮐ ﺧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ډﯦﺮ ﺗه ﻳ .او د ﺷﺮاﺑﻮ ﭘﻪ وﻟﻮ ﮐ ﺗﺎﺳﻮ ﮥ ﻮاﻧ ﺎﻳ .
 ﻧﻮ اوس ،ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ ﺧﺴ او اوچ واﮥ ﺴﻴى او ﭘﻪ اور ﮐ اﻳﺮې
ﻣﺠﺮﻣﺎن آزادوئ او د ﺑﻨﺎه ﺧﻠﻘﻮ ﺣﻘُﻮﻧﻪ ﺧﻮرئ .
ﮐﻴى ،ﻧﻮ داﺳ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺟﺮړې ﺑﻪ ورﺳﺘ ﺷ او ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻏﻮ ﺑﻪ اوﭼ ﺷ او ﻫﻮا ﺑﻪ ﻳ ﻳﻮﺳ .دا ﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ د ﻣﺎﻟ
 ﻧﻮ ﻪ ﻣﺎﻟ
ﺧُﺪائ د رب اﻻﻓﻮاج ﺷﺮﻳﻌﺖ رد ﮐے دے ،او د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ د ﻣﻘﺪس ذات ﺣﻢ ﺗﻪ ﻣﻮ ﺳﭙ ﮐﺘﻠ دى .
ﺧُﺪائ ﺧﭙﻠﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻪ ﺳﺨﺖ ﭘﻪ ﻗﻬﺮ دے او ﺧﭙﻞ ﻻس ﻳ اوﭼﺖ ﮐے دے ﭼ ﻫﻐﻮئ ﻟﻪ ﺳﺰا ورﮐى .ﻏﺮوﻧﻪ ﺑﻪ وﺧﻮﻴى او
ﭼ ﻮک ﻣۀ ﺷ ﻧﻮ د ﻫﻐﻮئ ﻻﺷﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ ﮐﻮﻮ ﮐ د ﻨﺪ ﭘﻪ ﺷﺎن ﭘﺎﺗ ﺷ .ﺧﻮ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻏﺼﻪ ﺑﻪ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ ﻧﮥ وى ﺳه
 ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻳﻮ ﻟﺮې ﻗﻮم ﺗﻪ د راﻏﻮﺘﻠﻮ دﭘﺎره اﺷﺎره وﮐى .ﻫﻐﻪ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ
ﺷﻮې او ﻫﻐﮥ ﺑﻪ د ﺳﺰا دﭘﺎره ﻻس اوﭼﺖ ﮐے وى .
 د ﻫﻐﻮئ ﻳﻮ ﮐﺲ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﮥ ﺳﺘے
ﺷﭙﻴﻠﮯ ووﻫ ﭼ د دﻧﻴﺎ د ﻟﺮې ﺳﺮ ﻧﻪ راﺷ .او ﻫﻐﻮئ زر زر او ﭘﻪ ﻣﻨه ﻣﻨه راﺷ .
ﮐﻴى ،او ﻧﮥ ﺑﻪ ﺗﻴﻨﺪﮐﻮﻧﻪ ﺧﻮرى .ﻧﮥ ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ د ﺧﻮب دﭘﺎره ودرﻳى او ﻧﮥ د آرام دﭘﺎره .ﻧﮥ ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ ﻣﻼﺑﻨﺪ ﺳﭙى او ﻧﮥ ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ د
 د ﻫﻐﻮئ ﻏﺸ ﺑﻪ ﺗﯧﺮۀ وى او د ﻫﻐﻮئ ﻟﻴﻨﺪې ﺑﻪ د وﻳﺸﺘﻠﻮ دﭘﺎره ﺗﻴﺎرې وى .د ﻫﻐﻮئ د آﺳﻮﻧﻮ د
ﺧﭙﻞ ﭘﯧﺰار ﺗﺴﻤ ﭘﺮاﻧﻴﺰى .
 ﻫﻐﻮئ د ازﻣﺮو ﭘﻪ ﺷﺎن ﻏﻣﺒﻴى ،د
ﻧﺎﻟﻮﻧﻮ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﮐ اﻟﻮ او د ﻫﻐﻮئ د ﺟﻨ ﺎډو ﭘﺎﻳ ﺑﻪ د ﻫﻮا ﭘﻪ ﺷﺎن ﺗﺎوﻳى .
داﺳ ازﻣﺮو ﭘﻪ ﺷﺎن ﻏﻣﺒﻴى ﭼ ﮥ ﭘﻪ ﻮاﻧ ﮐ وى .ﻫﻐﻮئ ﻏﻣﺒﺎر ﺳﺮه ﺧﭙﻞ ﺎر راوﻧﻴﺴ او ﻳﻮ ﺧﻮا ﺗﻪ ﻳ وړى او ﻫﻴ
 ﭘﻪ دﻏﻪ ورځ ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ دﺷﻤﻦ ﺑﺎﻧﺪې وﻏﻣﺒﻴى داﺳ ﻟﻪ ﭼ د ﺳﻤﻨﺪر
ﻮک ﻫﻢ ﻧﮥ وى ﭼ ﻳ ﺗﺮﯦﻨﻪ ﺧﻼص ﮐى .
ﭼﭙ ﺷﻮر ﮐﻮى .ﮐﮥ ﻮک ﻫﻐﻪ ﻣﻠ ﺗﻪ وﻮرى ﻧﻮ ﺻﺮف ﺗﻴﺎرې او ﻣﺼﻴﺒﺘﻮﻧﻪ ﺑﻪ ورﺗﻪ ﺎرى .او د ورﻳ د ﺧﻮرﯦﺪو ﭘﻪ وﺟﻪ ﺑﻪ
رﺎ ﭘﻪ ﺗﻴﺎرې ﺑﺪﻟﻪ ﺷ.

د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺣﻀﺮت ﻳﺸﻌﻴﺎه راﻏﻮﺘﻞ

۶

 ﭘﻪ ﮐﻮم ﮐﺎل ﭼ ﻋﺰﻳﺎه ﺑﺎدﺷﺎه ﻣ ﺷﻮ ،ﻧﻮ ﻣﺎ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ وﻟﻴﺪو ﭼ ﭘﻪ اوﭼﺖ او د ﻟﻮﺋ ﻣﺮﺗﺒ ﭘﻪ ﺗﺨﺖ ﻧﺎﺳﺖ وو .او د


 د ﻫﻐﮥ ﻧﻪ ﯧﺮﭼﺎﭘﯧﺮه ﺑﻠﯧﺪوﻧﮯ ﻣﺨﻠﻮق وﻻړ وو او د ﻫﺮ ﻳﻮ ﺷﭙ ﺷﭙ وزر ۇو .دې
ﻫﻐﮥ د ﭼﻮﻏ ﻟﻤﻦ ﺳﺮه د ﻫﻐﮥ ﮐﻮر ډک ﺷﻮ .
ﻫﺮ ﻳﻮ ﺧﭙﻞ ﻣﺦ ﭘﻪ دوو وزرو ﺑﺎﻧﺪې ﭘ ﮐے وو ،ﭘﻪ دوو وزرو ﺑﺎﻧﺪې ﻳ ﭘ ﭘ ﮐې وې او د دوو وزرو ﻧﻪ ﻳ د اﻟﻮﺗﻠﻮ ﮐﺎر
 ﻫﻐﻮئ ﻳﻮ ﺑﻞ ﺗﻪ ﻧﻌﺮې وﻫﻠ” ،ﻣﻘﺪس ،ﻣﻘﺪس .ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ رب اﻻﻓﻮاج ﻣﻘﺪس دے .د ﻫﻐﮥ د ﺟﻼل ﻧﻪ دﻧﻴﺎ ډﮐﻪ ده“.
اﺧﺴﺘﻠﻮ .
 ﻧﻮ ﻣﺎ ووﺋﻴﻞ،
 د ﻫﻐﻮئ د آوازوﻧﻮ ﺷﻮر د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﮐﻮر ﭼﻮﮐﺎﻮﻧﻪ وﻟزول او د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﮐﻮر د ﻟﻮږى ﻧﻪ ډک ﺷﻮ .

”ﭘﻪ ﻣﺎ اﻓﺴﻮس ،زۀ ﺗﺒﺎه ﺷﻮم ،ﻪ ﭼ زﻣﺎ ﺷﻮﻧې ﭘﻪ ﻨﺎه ﮐې دى ،او د ﮐﻮﻣﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﺳﺮه ﭼ زۀ اوﺳﯧم د ﻫﻐﻮئ ﺷﻮﻧې ﻫﻢ
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ د ﻫﻐﻪ
ﻨﺪه دى .ﺧﻮ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ ﻣﺎ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﺳﺘﺮﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﺎدﺷﺎه ﻟﻴﺪﻟﮯ دے ﭼ ﻫﻐﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ رب اﻻﻓﻮاج دے “.
۵ / ۵۷

ﺑﻠﯧﺪوﻧ ﻣﺨﻠﻮق ﻧﻪ ﻳﻮ زﻣﺎ ﻃﺮف ﺗﻪ راواﻟﻮﺗﻠﻮ .ﻫﻐﮥ ﻳﻮه ﺑﻠﻪ ﺳﺮوﻪ رارواﻧﻪ ﮐې وه ،ﻫﻐﮥ دا د ﻗﺮﺑﺎنﺎه ﻧﻪ د ﻳﻮې ﭼﻤ ﺳﺮه
 ﻫﻐﮥ زﻣﺎ ﺷﻮﻧو ﻟﻪ ﺑﻠﻪ ﺳﺮوﻪ وروړﻟﻪ او وې ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،دا ﺳﺮوﻪ ﺳﺘﺎ د ﺷﻮﻧو ﺳﺮه ﻟﯧﺪﻟ ده ،ﻧﻮ ﭘﻪ دې
راﺧﺴﺘ وه .
 ﺑﻴﺎ ﻣﺎ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ آواز واورﯦﺪو ﭼ وې ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،زۀ ﻮک
وﺟﻪ ﺳﺘﺎ ﻗﺼﻮر ﺧﺘﻢ ﺷﻮ او ﺳﺘﺎ ﻨﺎﻫﻮﻧﻪ ﻣﻌﺎف ﺷﻮل “.
 ﻧﻮ ﻫﻐﮥ ﻣﺎ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ
وﻟﯧم؟ زﻣﻮﻧ د ﻃﺮف ﻧﮥ ﺑﻪ ﻮک ؟“ ﻧﻮ ﻣﺎ ورﺗﻪ ﭘﻪ ﺟﻮاب ﮐ ووﺋﻴﻞ” ،زۀ ﺣﺎﺿﺮ ﻳﻢ .ﻣﺎ وﻟﯧه “.
ﭼ” ،ﻻړ ﺷﻪ او دې ﻗﻮم ﺗﻪ دا ﭘﯧﻐﺎم ورﺳﻮه” ،ﻫﺮ ﻮﻣﺮه ﮐﮥ ﺗﺎﺳﻮ واورئ ﺧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﭘﺮې ﭘﻮﻫﻪ ﻧﮥ ﺷ ،ﻫﺮ ﻮﻣﺮه ﮐﮥ ورﺗﻪ
 د ﻫﻐﻮئ زړوﻧﻪ ﺳﺨﺖ ﮐه ،د ﻫﻐﻮئ ﻏﻮږوﻧﻪ ﮐﺎﮥ ﮐه او د ﻫﻐﻮئ ﺳﺘﺮ ړﻧﺪې ﮐه،
ﻮرئ ﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﭘﺮې ﭘﻮﻫﯧئ ﻧﻪ “.
داﺳ ﻧﮥ وى ﭼ ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﺳﺘﺮﻮ وﻮرى او ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﻏﻮږوﻧﻮ واورى او ﺧﭙﻠﻮ زړوﻧﻮ ﮐ ﭘﻮﻫﻪ ﺷ او زﻣﺎ ﻃﺮف ﺗﻪ ﺷﻔﺎ
 ﻣﺎ ﺗﺮې ﻧﻪ ﺗﭙﻮس وﮐو” ،اے ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،دا ﺑﻪ ﺗﺮ ﮐﻮﻣ ﭘﻮرې وى؟“ ﻫﻐﮥ راﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،دا ﺑﻪ ﺗﺮ ﻫﻐ
دﭘﺎره راﺗﺎو ﺷ “.
 ﺗﺮ ﻫﻐ ﭼ
ﭘﻮرې وى ﭼ ﺎروﻧﻪ ﻳ ﺗﺒﺎه او ﺧﻮﺷ ﺷ او ﭼ د ﮐﻮروﻧﻮ ﻧﻪ ﻳ ﺧﻠﻖ ﺧﺘﻢ ﺷ او زﻣﻪ ﻳ ﺷﺎړه ﺷ .
 ﮐﮥ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻣﻠ ﮐ ﺻﺮف ﻟﺴﻤﻪ ﺣﺼﻪ
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻫﻐﻮئ ﺗﺮ ﻟﺮې ﻟﺮې ﭘﻮرې وزﻏﻠﻮى او ﻮل ﻣﻠ ﻳ ﺧﻮﺷﮯ ﭘﺎﺗ ﺷ .
ﺧﻠﻖ ﻫﻢ ﭘﺎﺗ وى ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺑﻴﺎ وﺳﻮزوﻟﮯ ﺷ .ﻫﻐﻪ ﺑﻪ د ﯧۍ د وﻧ ﭘﻪ ﺷﺎن داﺳ ﮐ ﺷ ﭼ ﺻﺮف ﻣﻮﻧ ﻳ ﺑﺎﻗ ﭘﺎﺗ
ﺷ “.دا ﻣﻮﻧ ﺑﻪ ﻳﻮ ﻣﻘﺪس ﺗﺨﻢ وى.

د اﺣﺎز ﺑﺎدﺷﺎه دﭘﺎره ﻳﻮ ﭘﯧﻐﺎم

۷

 ﮐﻠﻪ ﭼ د ﻋﺰﻳﺎه ﻧﻤﺴ او د ﻳﻮﺗﺎم زوئ اﺣﺎز ﺑﺎدﺷﺎه ﭘﻪ ﻳﻬﻮداه ﺑﺎﻧﺪې ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﮐﻮﻟﻪ ،ﻧﻮ د ﺷﺎم ﺑﺎدﺷﺎه رﺿﻴﻦ او د


 ﮐﻠﻪ
اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﺎدﺷﺎه د رﻣﻠﻴﺎه زوئ ﻓﻘﺢ ﭘﻪ ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﺑﺎﻧﺪې ﺣﻤﻠﻪ وﮐه ،ﺧﻮ ﻫﻐﻮئ د دې ﺎر ﻗﺒﻀﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﮐ ﻧﺎﮐﺎﻣﻪ ﺷﻮل .
ﭼ دا ﺧﺒﺮ د ﻳﻬﻮداه ﺑﺎدﺷﺎه ﺗﻪ ورﺳﯧﺪو ﭼ د ﺷﺎم ﻓﻮﺟﻴﺎن اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺳﺮه ﭘﻪ ﺟﻨ ﮐ ﻣﻠﺮى ﺷﻮى دى ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ او د ﻫﻐﮥ ﻮل
 ﻧﻮ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻳﺸﻌﻴﺎه ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ،
ﺧﻠﻖ دوﻣﺮه زﻳﺎت وﻳﺮﯦﺪل او داﺳ وﻟزﯦﺪل ﻟﻪ ﭼ ﭘﻪ ﻃﻮﻓﺎن ﮐ وﻧ ﺧﻮﻴى .
”ﺧﭙﻞ زوئ ﺷﻴﺎرﻳﺸﻮب ﺎن ﺳﺮه روان ﮐه او اﺣﺎز ﺑﺎدﺷﺎه ﺳﺮه ﻣﻼوﯦﺪو ﻟﻪ ﻻړ ﺷﻪ .ﺗﮥ ﺑﻪ ﻫﻐﮥ ﺳﺮه ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺳک ﺑﺎﻧﺪې ﻣﻼو
 ﻫﻐﮥ ﺗﻪ وواﻳﻪ ﭼ،
ﺷ ﭼﺮﺗﻪ ﭼ دﻫﻮﺑﻴﺎن ﺟﺎﻣ وﻳﻨ او د ﻫﻐﻪ ﻧﻬﺮ ﻻﻧﺪې ﺳﺮ ﺳﺮه ﭘﻪ ﮐﻮم ﭼ د ﺗﺎﻻب ﻧﻪ اوﺑﮥ راﮐﻮزﻳى .
وﻳ اوﺳﻪ او ﭘﻪ ﻗﻼر ﺷﻪ او ﻧﮥ ﭼ وﻳﺮﻳى او ﻧﮥ ﭘﺮﯦﺸﺎﻧﻪ ﺷ .د رﺿﻴﻦ ﺑﺎدﺷﺎه ،ﺷﺎﻣﻴﺎﻧﻮ او د رﻣﻠﻴﺎه د زوئ ﻏﺼﻪ د اور د ﻫﻐﻪ
 ﺷﺎم ،ﺳﺮه اﺳﺮاﺋﻴﻞ او د رﻣﻠﻴﺎه زوئ ﺳﺘﺎ ﺧﻼف ﻣﻨﺼﻮﺑﻪ ﺟﻮړه
دوو ﻟﺮﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن ﻫﻴ ﻫﻢ ﻧﮥ ده ﭼ ﭘﻪ ﻣ ﮐﯧﺪو ﺑﺪل وى .
 را ﭼ ﻣﻮﻧ ﭘﻪ ﻳﻬﻮداه ﺑﺎﻧﺪې ﺣﻤﻠﻪ وﮐو ،ﺧﻠﻖ وﻳﺮوو او ﻗﺒﻀﻪ ﻳ ﮐو ،او ﺑﻴﺎ ﺑﻪ د ﻃﺎﺑﺌﻴﻞ زوئ ﭘﻪ
ﮐې ده ،او واﺋ ،
 وﻟ ﭼ د ﺷﺎم
 ﺧﻮ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ ،د ﻫﻐﻮئ ﻣﻨﺼﻮﺑﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﮐﺎﻣﻪ ﺷ .او دا ﺑﻪ ﻧﮥ ﮐﻴى .
ﺗﺨﺖ ﺑﺎﻧﺪې ﮐﯧﻨﻮو .
ﻣﺸﺮ دﻣﺸﻖ دے او د دﻣﺸﻖ ﻣﺸﺮ ﺻﺮف رﺿﻴﻦ دے .او ﺗﺮﻮ ﭼ د اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺧﺒﺮه ده ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ ﭘﻴﻨﻮ ﺷﭙﯧﺘﻮ ﮐﺎﻟﻮ ﮐ
 د اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻣﺸﺮ ﺳﺎﻣﺮﻳﻪ دے او د ﺳﺎﻣﺮﻳﻪ ﻣﺸﺮ د رﻣﻠﻴﺎه زوئ دے .ﮐﮥ ﭘﻪ اﻳﻤﺎن ﻗﺎﺋﻢ
ﻮ ﻮ او ﭘﻪ ﻣﻤﻞ ﻃﻮر ﺗﺒﺎه ﺷ .
 ”د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﺧﭙﻞ
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ اﺣﺎز ﻟﻪ ﻳﻮ ﺑﻞ ﭘﯧﻐﺎم وﻟﯧﻟﻮ ،
ﭘﺎﺗ ﻧﮥ ﺷﻮئ ،ﻧﻮ ﻳﻘﻴﻨﺎً ﭼ ﭘﺨﭙﻠﻪ ﺑﻪ ﻗﺎﺋﻢ ﭘﺎﺗ ﻧﮥ ﺷ “.
 ﺧﻮ اﺣﺎز
ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻧﻪ وﻏﻮاړه ﭼ ﻳﻮه ﻧﻪ درﺗﻪ وﺎﺋ .ﮐﮥ ﻫﻐﻪ د آﺳﻤﺎن ﻧﻪ ﭘﺎس وى او ﮐﮥ د ﻋﺎﻟﻢ ارواح ﻧﻪ ﻻﻧﺪې وى “.
 ﻧﻮ ﭘﻪ دې ﺧﺒﺮه ﻳﺸﻌﻴﺎه ورﺗﻪ
ورﺗﻪ اﻧﺎر وﮐو او وﺋﻴﻞ ﻳ ﭼ” ،ﻧﻪ ،ﻧﮥ ﺑﻪ زۀ ﻧﻪ ﻏﻮاړم او ﻧﮥ ﺑﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ آزﻣﺎﺋﻴﻢ “.
وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،اے د داؤد ﺑﺎدﺷﺎه اوﻻده ،ﭘﻪ ﮐﻮﻻو ﻏﻮږوﻧﻮ واورئ .وﻟ دا ﮐﺎﻓ ﻧﮥ ده ﭼ ﺗﺎﺳﻮ د اﻧﺴﺎن ﺻﺒﺮ ﺗﻤﺎم ﮐئ؟ اوس ﺗﺎﺳﻮ
 ﻪ ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻮرئ ،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﻳﻮه ﻧﻪ وﺎﺋ .ﻳﻮه ﭘﯧﻐﻠﻪ
زﻣﺎ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺻﺒﺮ ﻫﻢ ﺗﻤﺎﻣﻮل ﻏﻮاړئ ﮥ؟ 
 ﭘﻪ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ
ﺑﻪ اُﻣﻴﺪواره ﺷ او ﭼ زوئ ﻳ ﭘﯧﺪا ﺷ ﻧﻮ ”ﻋﻤﺎﻧﻮاﻳﻞ“ ﻳﻌﻨ” ،ﺧُﺪائ زﻣﻮﻧ ﻣﻞ دے“ ﻧﻮم ﺑﻪ ﭘﺮې ﮐﯧدى .
 ﻫﻐﻪ وﺧﺖ
ﮐ ﭼ ﮐﻠﻪ ﻫﻐﻪ دوﻣﺮه ﺷ ﭼ ﻣﻼﺋ او ﺷﺎت ﺧﻮړے ﺷ ﻧﻮ د ﺧﭙﻞ ﮥ او ﺑﺪ ﻓﯧﺼﻠﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﮐﻮﻟﮯ ﺷ .
ﺑﻪ ﻻ راﻏﻠﮯ ﻫﻢ ﻧﮥ وى ﭼ ﻫﻐﻪ د ﺧﭙﻞ ﮥ او ﺑﺪ ﻓﯧﺼﻠﻪ ﭘﺨﭙﻠﻪ ﮐﻮى ،ﻧﻮ د ﻫﻐﻪ دوو ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎﻧﻮ ﻣﻠﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺷ او ﺑﺮﺑﺎد ﺷ ﮐﻮم
 ﻧﻮ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺗﺎ ،ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﺧﻠﻘﻮ او ﭘﻪ ﻮل ﺷﺎﻫ ﺧﺎﻧﺪان داﺳ ﺳﺨﺖ وﺧﺖ راوﻟ ﭼ د ﮐﻠﻪ ﻧﻪ
ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﻳﺮوى .
اﺳﺮاﺋﻴﻞ د ﻳﻬﻮداه ﻧﻪ ﺟﺪا ﺷﻮے دے ﻧﻮ ﺗﺮ ﻧﻦ ور ﭘﻮرې ﻧﮥ دے راﻏﻠﮯ .ﻫﻐﻪ ﺑﻪ د اﺳﻮر ﺑﺎدﺷﺎه راوﻟ ﭼ ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﺣﻤﻠﻪ
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ راﺷ ،ﻧﻮ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺑﻪ د ﻣﺼﺮﻳﺎﻧﻮ د راﻏﻮﺘﻮ دﭘﺎره ﺷﭙﯧﻠ ووﻫ ﭼ د ﻧﻴﻞ درﻳﺎب د ﻟﺮې
وﮐى .
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 ﻫﻐﻮئ ﻮل
ﻏﺎړو ﻧﻪ د ﻣﭽﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن راﺷ او اﺳﻮرﻳﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﺑﻪ ﺷﭙﯧﻠ ووﻫ ﭼ د ﺷﺎﺗﻮ د ﻣﭽﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن د ﺧﭙﻞ ﻣﻠ ﻧﻪ راﺷ .
 ﮐﻠﻪ
ﺑﻪ راﺷ ،د ژورو وادۍ ﺑﺎﻧﺪې او ﭘﻪ ﻏﺎروﻧﻮ او ﻮ ﺑﺎﻧﺪې او د ازﻏﻮ ﭘﻪ ﻫﺮ ﻳﻮ ﺑﻮﮯ او ﭘﻪ وﻻړو اوﺑﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﺑﻪ ﮐﯧﻨ .
ﭼ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ راﺷ ،ﻧﻮ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺑﻪ د اﺳﻮر ﺑﺎدﺷﺎه د ﻧﺎﺋ ﭘﻪ ﺗﻮﻪ د ﻓﺮات ﺳﻴﻨﺪ د ﺑﻠ ﻏﺎړې ﻧﻪ راوﻟ او ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ
 ﭘﻪ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﭼ ﮐﻮم ﻳﻮ ﮐﺲ ﺳﺮه ﻳﻮه ﺳﺨ او ﻳﻮ دوه ې ﭼﯧﻠ ﭘﺎﺗ وى ﻧﻮ ﻫﻐﻪ
ږﻳﺮې ،ﺳﺮ او ﭘﻪ ﺑﺪﻧﻮﻧﻮ وﯦﺘﮥ ﮐﻞ ﮐى .
 دا ﺑﻪ دوﻣﺮه زﻳﺎت ﭘ ورﮐﻮى ﭼ د ﻫﻐﮥ ﺿﺮورت ﺑﻪ ﮥ ﭘﻮره ﮐﻮى .آو ،ﭼ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻣﻠ ﮐ ﻮک
ﺑﻪ ﺧﻮش ﻗﺴﻤﺘﻪ وى .
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ راﺷ ،ﻧﻮ د اﻧﻮرو ﻫﻐﻪ ﮥ ﺑﺎﻏﻮﻧﻪ ،ﭼ ﭘﻪ ﻫﺮ ﻳﻮ
ﻫﻢ ژوﻧﺪى ﭘﺎﺗ وى ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﻣﻼﺋ او ﺷﺎت ﺧﻮرى .

ﮐ ﻳﻮ زر د اﻧﻮرو ﺑﻮ وى او د ﻫﺮ ﻳﻮ ﺑﺎغ ﻗﻴﻤﺖ د ﺳﭙﻴﻨﻮ زرو ﻳﻮ زر ﺳﻴ وى ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ د ازﻏﻮ او ﻏﻨﻮ ﻧﻪ ډک وى .
 ﭘﻪ ﮐﻮﻣﻮ ﻏﻮﻧو ﺑﺎﻧﺪې
ﺧﻠﻖ ﺑﻪ ﻫﻠﺘﻪ د ﻏﺸﻮ او ﻟﻴﻨﺪو ﺳﺮه د ﺎر دﭘﺎره  .آو ،ﻫﻐﻪ ﻮل ﻣﻠ ﺑﻪ د ازﻏﻮ او ﻏﻨﻮ ﻧﻪ ډک وى .
ﭼ د ﻓﺼﻠﻮﻧﻮ دﭘﺎره ﮐﻮداﻟﻪ ﮐﯧﺪه ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ د ازﻏﻮ ﻧﻪ داﺳ ډک وى ﭼ ﻫﻴ ﻮک ﺑﻪ ﻫﻠﺘﻪ ﻧﮥ ﺷ ﺗﻠﮯ .ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻳﻮ داﺳ
ﺎئ ﺟﻮړ ﺷ ﭼ ﭼﺮﺗﻪ ﺎروى او ې ﺮﻳى“.

د ﺣﻀﺮت ﻳﺸﻌﻴﺎه زوئ د ﺧﻠﻘﻮ دﭘﺎره ﻳﻮه ﻧﻪ
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 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻣﺎ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،د ﻟﻴﻠﻮ دﭘﺎره ﻳﻮه ﻟﻮﻳﻪ ﺗﺨﺘﻪ واﺧﻠﻪ او ﭘﻪ ﻫﻐ ﺑﺎﻧﺪې ﺻﻔﺎ ﺻﻔﺎ دا وﻟﻴﻪ ﭼ ،د ﺗﯧﺰۍ ﻣﺎل


 ﻣﺎ د اورِﻳﺎه اﻣﺎم او د ﻳﺒﺮﮐﻴﺎه زوئ زﮐﺮﻳﺎه ﭘﻪ وړاﻧﺪې دا وﻟﻴﻞ او دا دواړه ﮐﺴﺎن اﻳﻤﺎﻧﺪاره
ﻏﻨﻴﻤﺖ او زر زر ﻟﻮټ ﻣﺎر “.
 ﺑﻴﺎ زۀ د ﺧﭙﻠ ﭘﯧﻐﻤﺒﺮې  ﺳﺮه ﻤﻼﺳﺘﻢ ،ﻫﻐﻪ اُﻣﻴﺪواره ﺷﻮه او ﻳﻮ زوئ ﻣﻮ ﭘﯧﺪا ﺷﻮ ،ﻧﻮ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻣﺎ ﺗﻪ
ﻮاﻫﺎن ۇو .
 د ﻫﻐ ﻧﻪ وړاﻧﺪې ﭼ ﻣﺎﺷﻮم دوﻣﺮه ﻟﻮئ ﺷ
وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﭘﻪ ﻫﻐﮥ ﺑﺎﻧﺪې ”د ﺗﯧﺰۍ ﻣﺎل ﻏﻨﻴﻤﺖ او زر زر ﻟﻮټ ﻣﺎر“ ﻧﻮم ﮐﯧده .
ﭼ اﺑﻮ او اﻣ وﺋﻴﻠﮯ ﺷ ،ﻧﻮ د دﻣﺸﻖ ﻮل ﻣﺎل دوﻟﺖ او د ﺳﺎﻣﺮﻳﻪ ﻮل ﻣﺎل ﻏﻨﻴﻤﺖ ﺑﻪ د اﺳﻮر ﺑﺎدﺷﺎه ﻟﻮټ ﮐے وى“.

د اﺳﻮر د ﺑﺎدﺷﺎه راﺗﻠﻞ
 ”دې ﺧﻠﻘﻮ د ﺷﻴﻠﻮخ ﻗﻼرې رواﻧ اوﺑﮥ رد ﮐې دى او د
 ﻧﻮ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻳﻮ ﻞ ﺑﻴﺎ ﻣﺎ ﺳﺮه ﮐﻼم وﮐو .ﻫﻐﮥ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ،

 ﻧﻮ ﭘﻪ دې وﺟﻪ ﺑﻪ زۀ ،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د اﺳﻮر ﺑﺎدﺷﺎه او د ﻫﻐﮥ ﻮل ﻟﺮ راوﻟﻢ
رﺿﻴﻦ ﺑﺎدﺷﺎه او ﻓﻘﺢ ﺑﺎدﺷﺎه ﻧﻪ ﻳﺮﯦﺪﻟ دى .
 ﻫﻐﻮئ
ﭼ ﭘﻪ ﻳﻬﻮداه ﺣﻤﻠﻪ وﮐى .د ﻫﻐﮥ ﻟﺮ ﺑﻪ داﺳ وړاﻧﺪې راﺷ ﻟﻪ ﭼ د ﻓﺮات د ﺳﻴﻨﺪ اوﺑﮥ د ﻏﺎړو ﻧﻪ راوړﯦﺪﻟ وى .
ﺑﻪ د ﺳﯧﻼب ﭘﻪ ﺷﻞ ﮐ د ﻳﻬﻮداه ﻧﻪ ﺗﯧﺮ ﺷ ،اے ﻋﻤﺎﻧﻮاﻳﻠﻪ ،اوﺑﮥ ﺑﻪ ﻟﻪ د ﻣﺮﻏ د وزرو ﭘﻪ ﺷﺎن ﺧﻮرې وى او ﺳﺘﺎ ﻮل ﻣﻠ
 اے ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ،ﭘﻪ ﻳﺮه ﻳﺮه ﮐ راﻏﻮﻧ ﺷ .اے د دﻧﻴﺎ ﻟﺮې
ﺑﻪ ﻳ ﻧﻴﻮﻟﮯ وى .او ﺧﻠﻖ ﺑﻪ ﻳ ﺗﺮ ﻣﺮۍ ﻣﺮۍ ﭘﻮرې ﭘ ﮐى وى “.
 ﺗﺎﺳﻮ
ﻣﻠﻮﻧﻮ واورئ .د ﺟﻨ دﭘﺎره ﺗﻴﺎر ﺷ ،ﺧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﭼﺨ ﮐے ﺷ .آو ،ﺗﻴﺎر ﺷ ،ﺧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﭼﺨ ﮐے ﺷ .
ﭼ ﮥ ﻣﻨﺼﻮﺑ ﻫﻢ ﺟﻮړوئ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺑﻓﺎﺋﺪې وى .ﺗﺎﺳﻮ ﭼ ﮥ ﻓﯧﺼﻠﻪ ﻫﻢ ﮐﻮئ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﮐﺎم ﮐﻴى ،ﻪ ﭼ ﺧُﺪائ ﭘﺎک زﻣﻮﻧ
ﻣﻞ دے.

د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﯧﻐﻤﺒﺮ ﻟﻪ ﺧﺒﺮدارے ورﮐﻮل
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ زۀ ﮐﻠ وﻧﻴﻮﻟﻢ او ﺧﺒﺮدارے ﻳ راﮐو ﭼ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻻر ﺑﻪ ﻧﮥ  ﭼ ﭘﻪ ﮐﻮﻣﻪ ﺑﻪ ﻧﻮر ﺧﻠﻖ ﺗﻠﻞ .ﻫﻐﮥ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ،

 ﻣﺎﻟ
 ”ﻫﺮه ﺧﺒﺮه ﺳﺎزش ﻣﮥ ﻪ ﻨﻪ ﭼ ﻳ دا ﻗﻮم  او د ﻫﻐﻪ ﻴﺰوﻧﻮ ﻧﻪ ﻣﮥ ﻳﺮﯦه ﭼ ﮐﻮم ﻧﻪ دوئ ﻳﺮﻳى .

 ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﻣﺤﻔﻮظ ﺳﺎﺗ .ﺧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ د
ﺧُﺪائ ،رب اﻻﻓﻮاج ﻣﻘﺪس  ،د ﻫﻐﮥ ﻧﻪ دﻫﺸﺖ ﺧﻮرئ او د ﻫﻐﮥ ﻧﻪ ﻳﺮه ﮐﻮئ .
اﺳﺮاﺋﻴﻞ او د ﻳﻬﻮداه دﭘﺎره ﻳﻮ داﺳ ﮐﺎﮯ وى ﭼ د ﺗﻴﻨﺪک ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻪ ﺟﻮړﻳى ،او ﺧﻠﻖ ﺑﻪ ﭘﺮې ﺗﻴﻨﺪک وﺧﻮرى او راوﺑﻪ
 ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ ﮐ ﺑﻪ ډﯦﺮ ﺗﻴﻨﺪک وﺧﻮرى راوﺑﻪ
ﻏﻮرزﻳى .او د ﻳﺮوﺷﻠﻢ د ﺧﻠﻘﻮ دﭘﺎره ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ﻳﻮ دام او ﻳﻮ ﺟﺎل ﺟﻮړ ﺷ .
ﻏﻮرزﻳى او ﻮ ﻮ ﺑﻪ ﺷ .ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﭘﻪ دام ﮐ راﯧﺮ ﺷ“.
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د ﻣو د روﺣﻮﻧﻮ ﺳﺮه د ﻣﺸﻮرې ﮐﻮﻟﻮ ﺧﻼف ﺧﺒﺮدارے
 زۀ ﺑﻪ د
 د ﮥ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﭼ ﻣﺎ ورﮐو ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ دې ﭘﻪ ﻃﻮﻣﺎر ﮐ درج ﮐے ﺷ او زﻣﺎ ﺷﺎﺮداﻧﻮ ﻟﻪ دې ورﮐے ﺷ .

 زۀ دﻟﺘﻪ د ﻫﻐﻪ ﺑﭽﻮ ﺳﺮه ﻳﻢ
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ اﻧﺘﻈﺎر ﮐﻮم او د ﻫﻐﮥ ﻧﻪ ﺑﻪ اُﻣﻴﺪ ﺳﺎﺗﻢ ،اﺮ ﭼ ﻫﻐﮥ د ﻳﻌﻘﻮب ﺧﺎﻧﺪان رد ﮐے دے .
ﭼ ﮐﻮم ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻣﺎ ﻟﻪ راﮐى دى .ﻫﻐﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ،رب اﻻﻓﻮاج ﭼ د ﻫﻐﮥ ﺗﺨﺖ د ﺻﻴﻮن ﭘﻪ ﻏﺮ ﺑﺎﻧﺪې دے ،ﻫﻐﮥ ﻣﻮﻧ
 ﮐﮥ ﻮک ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ وواﺋ ﭼ” ،د ﻗﺴﻤﺖ ﻮدوﻧﻮ او ﻣو روﺣﻮﻧﻮ ﺳﺮه
اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻟﻪ د ﻧ او ﺧﺒﺮدارى ﭘﻪ ﺗﻮﻪ راﻟﯧﻟ ﻳﻮ .
ﺧﺒﺮو واﻻ ﻧﻪ ﭘﺘﻪ وﮐئ ،د ﻫﻐﻮئ ﻧﻪ ﭼ ﭘﻪ ﻧﺮى آواز ﺳﺮه ﻳﺎ ﭘﻪ ﻮﻧﺴﻮ ﮐ ﺧﺒﺮې ﮐﻮى “،ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ واﺋ” ،د ﻫﺮ ﮥ ﻧﻪ ﺑﻪ ﮥ ﻧﮥ
 د
وى ﭼ ﺧﻠﻖ د ﺧﭙﻠﻮ ﻣﻌﺒﻮداﻧﻮ ﺳﺮه ﻣﺸﻮره وﮐى؟ د ژوﻧﺪو د ﺧﺎﻃﺮه ﻣﻮﻧ د ﻣو د روﺣﻮﻧﻮ ﺳﺮه وﻟ ﻣﺸﻮره وﻧﮥ ﮐو؟“ 
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻫﺪاﻳﺎﺗﻮ او ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺗﻮ ﺗﻪ ﻮرئ .ﻫﻐﻪ ﺧﻠﻖ ﻮک ﭼ د ﻫﻐﮥ د ﮐﻼم ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﭘﯧﻐﺎم ﻧﮥ اوروى ﻧﻮ د ﻫﻐﻮئ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﮥ ﻧﮥ
 ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻣﻠ ﮐ ﺳﺮﺮداﻧﻪ ﺮ ،اوږى او ﺑﺣﻮﺻﻠ ﺑﻪ وى .د ﻟﻮږې ﻧﻪ ﺑﻪ ﻏﺼﻪ وى او ﺧﭙﻞ ﺑﺎدﺷﺎه او
وى .
 ﻳﺎ ﮐﮥ زﻣ ﺗﻪ ﻮرى ،ﺧﻮ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ﺑﻪ د ﭘﺮﯦﺸﺎﻧ،
ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺗﻪ ﺑﻪ ﮐﻨﻞ ﮐﻮى .ﻫﻐﻮئ ﮐﮥ آﺳﻤﺎن ﺗﻪ ﺳﺘﺮ ﭘﻮرﺗﻪ ﮐى 
ﻣﺼﻴﺒﺖ او ﺗﻴﺎرې ﻧﻪ ﺑﻐﯧﺮ ﻫﻴ ﻫﻢ ﻧﮥ ﺎرى ،ﭘﻪ ﺗﻪ ﺗﻮره او ﻳﺮووﻧ ﺗﻴﺎرۀ ﮐ ﺑﻪ وﻏﻮرزوﻟﮯ ﺷ.

د راﺗﻠﻮﻧ ﻣﺴﻴﺢ رﺎ

۹

 ﻧﻮ د ﻫﻐﻮئ دﭘﺎره ﺑﻪ دا ﻣﺼﻴﺒﺖ ﺗﺮ ﻫﻤﯧﺸﻪ ﭘﻮرې ﺟﺎرى ﻧﮥ وى .د زﺑﻮﻟﻮن او ﻧﻔﺘﺎﻟ ﻋﻼﻗﻪ ﺗﻪ ﭘﻪ ﻳﻮ وﺧﺖ ﮐ ﺳﭙ


ﮐﺘﻠﮯ ﺷﻮل ،ﺧﻮ ﭘﻪ راﺗﻠﻮﻧ وﺧﺖ ﮐ ﺑﻪ دا ﻋﻼﻗﻪ ﻋﺰﺗﻤﻨﺪه ﺷ ،ﻧﻤﺮﺧﺎﺗﮥ ﻃﺮف ﺗﻪ د ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧ ﺳﻤﻨﺪر ﻧﻪ واﺧﻠﻪ د درﻳﺎب ﻃﺮف
 ﮐﻮم ﺧﻠﻖ ﭼ ﭘﻪ ﺗﻴﺎرۀ ﮐ ﺮﯧﺪل،
ﺗﻪ د اُردن ﻧﻪ ﭘﻮرې او داﺳ ﻠﻴﻞ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻋﺰﺗﻤﻨﺪ ﺷ ،ﭼﺮﺗﻪ ﭼ ﻏﯧﺮﻳﻬﻮدﻳﺎن اوﺳﻴى .
 ﺗﺎ د ﻫﻐﻮئ ﻗﻮم ﻟﻮئ
ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﻳﻮه ﻟﻮﻳﻪ رﺎ ﻟﻴﺪﻟ ده ،او ﻫﻐﻮئ ﻮک ﭼ ﭘﻪ ﺗﻮرو ﺗﻴﺎرو ﮐ اوﺳﯧﺪل ،ﭘﺮې ﻧُﻮر ﻠﻴى .
ﮐے دے او ﻟﻮﻳﻪ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ دې ورﮐې ده .ﺗﺎ ﭼ ﮥ ﮐى دى ﻧﻮ ﭘﻪ ﻫﻐ ﺑﺎﻧﺪې ﻫﻐﻮئ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ﮐﻮى ،ﻫﻐﻮئ دوﻣﺮه
 ﺗﮥ ﺑﻪ د ﻫﻐﻮئ د
ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ﮐﻮى ﻟﻪ ﭼ ﺧﻠﻖ ﻳ د ﻓﺼﻞ د رﯦﺒﻠﻮ ﭘﻪ وﺧﺖ ﮐﻮى ،او ﻳﺎ ﭼ ﮐﻠﻪ ﻣﺎلِ ﻏﻨﻴﻤﺖ ﺗﻘﺴﻴﻤﻴى .
ﻏﻼﻣ ﺟﻎ ﻣﺎت ﮐې او د ﻫﻐﻮئ د اوږو ﻧﻪ ﺑﻪ دروﻧﺪ ﺑﻮج واﺧﻠ .او د ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻮ زور ﺑﻪ ﺧﺘﻢ ﮐې داﺳ ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ ﺗﺎ د ﻣﻴﺪﻳﺎن
 د ﻫﺮ ﻳﻮ ﺟﻨﻴﺎﻟ ﻓﻮﺟ ﭘﯧﺰار او د ﻫﻐﻮئ ﻫﻐﻪ ﻮﻟ ﺟﺎﻣ ﭼ ﭘﻪ وﻳﻨﻮ داﻏﺪارې دى ،ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ اور
ﻟﺮ ﺗﺒﺎه ﮐے وو .
 زﻣﻮﻧ دﭘﺎره ﻳﻮ ﻣﺎﺷﻮم ﭘﯧﺪا ﺷﻮے دے .ﻣﻮﻧ ﻟﻪ ﻳﻮ زوئ راﮐے ﺷﻮے دے .او ﺣﻤﺮاﻧ ﺑﻪ د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ اوږو
وﺳﻮزوﻟﮯ ﺷ .
 د ﻫﻐﮥ ﺷﺎﻫ ﻃﺎﻗﺖ
وى .ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ دې ﻧﻮﻣﻮﻧﻮ ﺳﺮه ﻳﺎدﻳى” ،ﻋﻈﻴﻢ ﻣﺸﻴﺮ” “،ﺧُﺪائ ﺗﻌﺎﻟ” “،اﺑﺪى ﭘﻼر“ او ”د اﻣﻦ ﺷﻬﺰاده “.
ﺑﻪ زﻳﺎﺗﻴى ،د ﻫﻐﮥ ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﺑﻪ ﺗﻞ ﭘﻪ اﻣﻦ ﮐ وى .ﻫﻐﻪ ﺑﻪ د داؤد ﻧﻪ ﭘﺲ ﺑﺎدﺷﺎه وى ،د ﻫﻐﮥ د ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﺑﻨﻴﺎد ﺑﻪ ﭘﻪ ﺻﺪاﻗﺖ او
اﻧﺼﺎف ﺑﺎﻧﺪې ﻗﺎﺋﻢ وى ،د اوس ﻧﻪ واﺧﻠﻪ ﺗﺮ ﻫﻤﯧﺸﻪ ﻫﻤﯧﺸﻪ ﭘﻮرې ﺑﻪ د ﻫﻐﮥ ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﻗﺎﺋﻤﻪ وى .د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ رب اﻻﻓﻮاج ﻏﯧﺮت
ﺑﻪ ﻫﻢ دﻏﻪ ﺷﺎن وﮐى.

ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺑﻪ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻟﻪ ﺳﺰا ورﮐﻮى
 د اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻮل ﺧﻠﻖ او ﻫﻐﻪ ﻫﺮ ﻳﻮ ﮐﺲ
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﻳﻌﻘﻮب ﺧﻼف ﮐﻼم ﮐے دے ،او ﻫﻐﻪ ﭘﻪ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻣﺴﻠﻂ دے .

ﭼ ﭘﻪ ﺳﺎﻣﺮﻳﻪ ﮐ اوﺳﻴى ،ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ﺑﻪ ﭘﺘﻪ وﻟ ﭼ دا ﻫﻐﮥ ﮐى دى .ﺧﻮ اوس ﻫﻐﻮئ ﻣﻐﺮوره او ﺧﻮد ﻏﺮﺿﻪ دى .ﻫﻐﻮئ
 ”زﻣﻮﻧ د ﺧﺘﻮ ﻋﻤﺎرﺗﻮﻧﻪ راﻏﻮرزﯦﺪﻟ دى ،ﺧﻮ ﻣﻮﻧ ﺑﻪ دا ﺑﻴﺎ د ﺗﺮاﺷﻠﮯ ﺷﻮو ﮐﺎﻮ ﻧﻪ ﺟﻮړ ﮐو .د ﭼِﻨﺎر وﻧ راﻣﺎﺗ
ووﺋﻴﻞ ،
 ﺧﻮ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﻫﻐﻮئ دﺷﻤﻨﺎن راﭘﺎروﻟ دى ﭼ ﭘﻪ
ﺷﻮې دى ،ﺧﻮ ﻣﻮﻧ ﺑﻪ د دې ﭘﻪ ﺎئ د دِﻳﺎر ﺎﺋﺴﺘﻪ وﻧ وﻟﻮو “.
 د ﻧﻤﺮﺧﺎﺗﮥ ﻃﺮف ﺗﻪ ﺷﺎم او د ﻧﻤﺮﭘﺮﯦﻮاﺗﮥ ﻃﺮف ﺗﻪ ﻓﻠﺴﺘﻴﻪ ﺧﻮﻟﮥ ﭘﺮاﻧﺴﺘﻠ ده ﭼ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ژوﻧﺪے
ﻫﻐﻮئ ﺑﺎﻧﺪې ﺣﻤﻠﻪ وﮐى .

ﺗﯧﺮ ﮐى .ﺧﻮ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻏﺼﻪ ﺗﺮ اوﺳﻪ ﭘﻮرې ﺳه ﻧﮥ ده ،او ﻫﻐﮥ د ﺳﺰا دﭘﺎره ﺗﺮ اوﺳﻪ ﭘﻮرې ﻻس اوﭼﺖ ﻧﻴﻮﻟﮯ دے .
اﺮ ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ رب اﻻﻓﻮاج ﻫﻐﻮئ ﻟﻪ ﺳﺰا ﻫﻢ ورﮐې ده ،ﺧﻮ د اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻮﺑﻪ ﻧﮥ ده وﻳﺴﺘﻠ ،او ﻫﻐﻮئ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ واﭘﺲ ﻧﮥ
 ﺻﺮف ﭘﻪ ﻳﻮه ورځ ﮐ ﺑﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻣﺸﺮاﻧﻮ او ﺧﻠﻘﻮ ﻟﻪ داﺳ ﺳﺰا ورﮐى ﭼ د ﺳﺮ ﻧﻪ
دى راﺮﯧﺪﻟ .
۸ / ۵۷

 ﻣﺸﺮان او ﻋﺰﺗﻤﻨﺪ ﺧﻠﻖ د ﺳﺮ ﭘﻪ ﺷﺎن دى او ﻫﻐﻪ ﭘﯧﻐﻤﺒﺮان د ﺑﯧﺦ ﭘﻪ ﺷﺎن دى ﭼ د
واﺧﻠﻪ ﺗﺮ ﺑﯧﺨﻪ ﭘﻮرې ﺑﻪ ﻮل ﺧﺘﻢ ﮐى .
 ﻧﻮ
 د ﻗﻮم ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﺧﻠﻖ ﺑﻻرې ﮐى دى او د ﺗﺒﺎﻫ ﭘﻪ ﻃﺮف ﻳ روان ﮐى دى .
ﭼﺎ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت د دروﻏﻮ ﻧﻪ ډک وى .
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺑﻪ د ﻗﻮم د ﻮاﻧﺎﻧﻮ ﻧﻪ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ ﻧﮥ وى او ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ ﮐﻮﻧو او ﻳﺘﻴﻤﺎﻧﺎﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﻫﻢ رﺣﻢ ﻧﮥ ﮐﻮى ،ﻪ ﭼ ﻮل ﺧﻠﻖ د
ﺧُﺪائ ﻧﻪ اوړﯦﺪﻟ دى او ﺑﺪﻋﻤﻠﻪ ﺷﻮى دى او ﻫﻐﻮئ ﭼ ﮥ ﻫﻢ واﺋ ﻫﻐﻪ ﺑﺪى وى .ﺧﻮ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻏﺼﻪ ﺑﻪ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ ﻧﮥ ﺳﻳى
 د ﺧﻠﻘﻮ ﺑﺪﻋﻤﻠ د ﻫﻐﻪ اور ﭘﻪ ﺷﺎن ﺑﻠﻴى ﮐﻮم ﭼ د ازﻏﻮ ﺑﻮ
او ﻫﻐﮥ ﺑﻪ د ﺳﺰا ورﮐﻮﻟﻮ دﭘﺎره ﺧﭙﻞ ﻻس اوﭼﺖ ﮐے وى .
 د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ رب
او ﻏﻨ ﺳﻮزوى .دا د ﻨﻞ د ﻫﻐﻪ اور ﭘﻪ ﺷﺎن ﺑﻠﻴى ﮐﻮم ﭼ ﭘﺎس ﭘﻪ ﻫﻮا ﮐ د ﻟﻮږى ﺳﺘﻨﻪ ﺟﻮړوى .
 ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ
اﻻﻓﻮاج ﻏﺼ ﺳﺮه ﺑﻪ ﻮل ﻣﻠ وﺳﻮزى او ﭘﻪ ﺧﻠﻘﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﺑﻪ ﻳ اور ﺑﻞ وى او ﻳﻮ ﮐﺲ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺑﻞ ﻫﻴ ﺗﺮس ﻧﮥ ﮐﻮى .
ﺧﭙﻞ ﺲ ﻃﺮف ﺗﻪ ﺎوﻧﻳﺎﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﺣﻤﻠﻪ وﮐى ﺧﻮ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﻫﻢ اوږې وى ،ﭘﻪ ﺧﭙﻞ  ﻃﺮف ﺎوﻧﻳﺎﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﺑﻪ ﺣﻤﻠﻪ وﮐى ﺧﻮ
 ﻣﻨﺴ ﺑﻪ ﭘﻪ اﻓﺮاﺋﻴﻢ او اﻓﺮاﺋﻴﻢ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻣﻨﺴ ﺣﻤﻠﻪ
ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﻳ ﻫﻢ ﻟﻮږه ﻧﮥ ﺧﺘﻤﻴى .ﭘﻪ آﺧﺮ ﮐ ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ ﺧﭙﻞ ﺑﭽ ﻫﻢ وﺧﻮرى .
وﮐى ،ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ ﻳﻮ ﺎئ ﭘﻪ ﻳﻬﻮداه ﺣﻤﻠﻪ وﮐى .ﺧﻮ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻏﺼﻪ ﻻ ﺳه ﻧﮥ ده ،او ﻫﻐﮥ د ﺳﺰا ورﮐﻮﻟﻮ دﭘﺎره ﻻس
اوﭼﺖ ﻧﻴﻮﻟﮯ دے.

۱۰

 او د دې ﭘﻪ وﺟﻪ ﻏﺮﻳﺒﺎﻧﺎﻧﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﻟﻪ
 ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ اﻓﺴﻮس ،ﺗﺎﺳﻮ د ﺑاﻧﺼﺎﻓ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﻮړوئ او د ﻇﻠﻢ ﻓﺘﻮې ورﮐﻮئ .


ﻣﻮﻗﻊ ﻧﮥ ورﮐﻮئ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ﺧﭙﻞ ﺣﻖ ﻣﻼو ﺷ او د ﻫﻐﻮئ ﺳﺮه اﻧﺼﺎف وﺷ .او د دې ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻪ وﺟﻪ ﮐﻮﻧې ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﭼﺎل
 د ﻋﺪاﻟﺖ ﭘﻪ ورځ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﮥ ﮐﻮئ؟ ﮐﻠﻪ ﭼ د ﻳﻮ ﻟﺮې ﻣﻠ ﻧﻪ ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﻳﻮ اﻓﺖ
ﮐ راﯧﺮې ﺷ او ﻳﺘﻴﻤﺎن ﻟﻮټ ﮐﻮئ .
 ﻫﻴ ﺑﻪ ﭘﺎﺗ
راﺷ ﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﮥ ﮐﻮئ؟ د ﻣﺪد دﭘﺎره ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﮐﻮم ﺎئ ﺗﻪ ﻣﻨې وﻫ؟ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﺧﭙﻞ ﻣﺎل دوﻟﺖ ﭼﺮﺗﻪ ﭘﻮئ؟ 
ﻧﮥ ﺷ ،ﻳﺎ ﺧﻮ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ د ﻗﯧﺪﻳﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ د ﻳﺮې ﻧﻪ زﯦې داړې ﻧﻴﻮﻟ وى او ﻳﺎ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺟﻨ ﮐ ووژﻟﮯ ﺷ .ﺧﻮ د ﻣﺎﻟ
ﺧُﺪائ ﻏﺼﻪ ﺑﻪ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ ﻧﮥ ﺳﻳى ،ﻫﻐﮥ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ د ﺳﺰا درﮐﻮﻟﻮ دﭘﺎره ﺧﭙﻞ ﻻس اوﭼﺖ ﮐے وى.

د اﺳﻮر ﺑﺎدﺷﺎه ﺳﺮه د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻋﺪاﻟﺖ
 ﺑﻴﺎ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،اے اﺳﻮرﻳﺎﻧﻮ ،زۀ اﺳﻮر د ﭼﻮﮐ ﭘﻪ ﺗﻮﻪ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻮم ﭼ ﻫﻐﻪ ﺧﻠﻘﻮ ﻟﻪ ﺳﺰا ورﮐم ﭼ زۀ ﭼﺎ ﺗﻪ

 ﻣﺎ اﺳﻮرﻳﺎن وروﻟﯧل ﭼ ﭘﻪ دې ﺑدﻳﻨﻪ ﻗﻮم ﺑﺎﻧﺪې ﺣﻤﻠﻪ وﮐى ،دا ﻫﻐﻪ ﺧﻠﻖ دى ﭼ زۀ ﻳ ﻏﺼﻪ ﮐے ﻳﻢ .ﻣﺎ
ﻏﺼﻪ ﻳﻢ .

ﻫﻐﻮئ د دې دﭘﺎره ورﻟﯧل ﭼ ﻫﻐﻮئ وﺷﻮﮐﻮى او ﻟﻮټ ﻳ ﮐى او ﻫﻐﻪ ﺧﻠﻖ د ﻻرې د ﺧﺎورې ﭘﻪ ﺷﺎن د ﭘﻮ ﻻﻧﺪې ﮐى “.
 ﻫﻐﮥ وﺋﻴﻞ
ﺧﻮ د اﺳﻮر ﺑﺎدﺷﺎه ﭘﻪ ﺧﭙﻞ زړۀ ﮐ د ﻇﻠﻢ ﻧﻪ ډﮐ ﻣﻨﺼﻮﺑ ﻟﺮﻟ .د ﻫﻐﮥ اراده دا وه ﭼ ډﯦﺮ ﻗﻮﻣﻮﻧﻪ ﺗﺒﺎه ﮐى .
 ﻣﺎ د ﮐﻠﻨﻮ ،ﮐﺮﮐﻤﻴﺲ ،ﺣﻤﺎت او د ارﻓﺎد ﺎروﻧﻪ ﻓﺘﺢ ﮐى دى .ﻣﺎ ﺳﺎﻣﺮﻳﻪ او
ﭼ” ،زﻣﺎ ﻫﺮ ﻳﻮ ﻓﻮﺟ ﻣﺸﺮ ﺑﺎدﺷﺎه دے .
 ﻣﺎ
 ﻣﺎ ډﯦﺮ ﺣﻮﻣﺘﻮﻧﻪ ﻗﺎﺑﻮ ﮐى دى د ﭼﺎ ﻣﻌﺒﻮدان ﭼ د ﻳﺮوﺷﻠﻢ او ﺳﺎﻣﺮﻳﻪ د ﺑﺘﺎﻧﻮ ﻧﻪ ﺑﻬﺘﺮ ۇو .
دﻣﺸﻖ ﻓﺘﺢ ﮐے دے .
 ﺧﻮ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ،
ﺳﺎﻣﺮﻳﻪ او د دې ﻮل ﺑﺘﺎن ﺗﺒﺎه ﮐى دى او اوس ﺑﻪ زۀ ﻳﺮوﺷﻠﻢ او د ﻫﻐ ﻮل ﺑﺘﺎن ﻫﻢ ﺗﺒﺎه ﮐم “.
”ﮐﻠﻪ ﭼ زۀ ﻫﻐﻪ ﮐﺎر ﺧﺘﻢ ﮐم ﭼ د ﺻﻴﻮن ﻏﺮ او د ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﺳﺮه ﻳ ﮐﻮم ،ﻧﻮ زۀ ﺑﻪ د اﺳﻮر ﺑﺎدﺷﺎه ﻟﻪ د ﻫﻐﮥ د ﻻﻓﻮ او ﻮل ﻏﺮور
 د اﺳﻮر ﺑﺎدﺷﺎه ﺑﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﻻﻓﻮ ﮐ وﺋﻴﻞ” ،دا ﻫﺮ ﮥ ﻣﺎ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻻس ﮐى دى ،ﻪ ﭼ زۀ ډﯦﺮ
ﭘﻪ وﺟﻪ ﺳﺰا ورﮐم “.
ﻫﻮﻴﺎر ﻳﻢ .ﻣﺎ د ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ ﺳﺮﺣﺪوﻧﻪ ﺧﺘﻢ ﮐى دى او د ﻫﻐﻮئ ﺧﺰاﻧ ﻣ ﻟﻮټ ﮐى دى او د ﻳﻮ ﺗه ﻏﻮﻳ ﭘﻪ ﺷﺎن
 ﻣﺎ د دﻧﻴﺎ ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﻧﻪ دوﻟﺖ داﺳ اﺧﺴﺘﮯ دے ﻟﻪ ﭼ ﻮک د ﺟﺎﻟ ﻧﻪ ﻫ راوﭼﺘﻮى
ﻣ د ﻫﻐ ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎن ﺗﺒﺎه ﮐى دى .
او ﻣﺎ داﺳ ﻮل ﻣﻠﻮﻧﻪ ﻫﻢ را اوﭼﺖ ﮐى دى ،داﺳ ﻳﻮ وزر ﻫﻢ ﻧﮥ وو ﭼ زۀ ﻳ ﻳﺮوﻟﮯ وے او ﻧﮥ داﺳ ﻣﺨُﻮﮐﻪ وه ﭼ ﭘﻪ ﻣﺎ
 ﺧﻮ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋ” ،وﻟ ﻳﻮ ﺗﺒﺮ دا دﻋﻮﱝ ﮐﻮﻟﮯ ﺷ ﭼ دا د ﻫﻐﻪ ﺳى ﻧﻪ ﺗه دے ﭼ
ﺑﺎﻧﺪې ﭼﻐﯧﺪﻟﮯ وے “.
ﻮک دا ﺗﺒﺮ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻮى؟ وﻟ ﻳﻮ آرا دا دﻋﻮﱝ ﮐﻮﻟﮯ ﺷ ﭼ دا د ﻫﻐﻪ ﺳى ﻧﻪ ﺗه ده ﭼ ﻮک دا اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻮى؟ ﻳﻮه ﭼﻮﮐﻪ
 ﻧﻮ ﭘﻪ دې وﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ رب اﻻﻓﻮاج ﻳﻮ داﺳ ﻣﺮض راوﻟﯧى
ﺳے ﻧﮥ راﭘﻮرﺗﻪ ﮐﻮى ﺑﻠ ﺳے ﭼﻮﮐﻪ راﭘﻮرﺗﻪ ﮐﻮى “.
 ﻫﻐﻪ ﻣﻘﺪس ذات ﮐﻮم ﭼ د ﺑﻨ
ﭼ د اﺳﻮر ﺮﺑﻪ ﺟﻨﻴﺎﻟ ﺑﻪ اوچ ﮐﻠ ﺷ .او د ﻫﻐﻮئ ﻟﻮﺋ ﺑﻪ د اور ﭘﻪ ﻟﻤﺒﻮ وﺳﻮزوى .
اﺳﺮاﺋﻴﻞ رﺎ ده ،ﻫﻐﻪ ﺑﻪ د اور ﭘﻪ ﺷﺎن ﺷ .ﻫﻐﻪ ﺑﻪ د ﻳﻮې ﻟﻤﺒ ﭘﻪ ﺷﺎن ﺷ ،ﺻﺮف ﭘﻪ ﻳﻮه ورځ ﮐ ﺑﻪ د اﺳﻮر د ازﻏﻮ او ﻏﻨﻮ

 ﻟﻮئ ﻟﻮئ ﻨﻠﻮﻧﻪ او دا زرﺧﯧﺰ ﭘ ﺑﻪ ﺑﯧﺨ داﺳ ﺗﺒﺎه ﺷ ﻟﻪ ﭼ ﻳﻮ ﺳﺨﺖ ﻣﺮض ﻳﻮ ﮐﺲ ﺗﺒﺎه ﮐﻮى .
ﺑﻮ وﺳﻮزى .
۹ / ۵۷

ﺻﺮف د ﺷﻤﯧﺮ ﻳﻮ ﻮ وﻧ ﺑﻪ ﭘﺎﺗ وى ﭼ ﻳﻮ ﻣﺎﺷﻮم ﻳ ﻫﻢ ﺷﻤﯧﺮﻟﮯ ﺷ.

د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ د ډﯦﺮو ﻟو ﮐﺴﺎﻧﻮ ﺗﻮﺑﻪ وﻳﺴﺘﻞ
 ﭘﻪ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﺑﻪ ژوﻧﺪى ﭘﺎﺗ ﺷﻮى اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎن ﻳﻌﻨ د ﻳﻌﻘﻮب د ﺧﺎﻧﺪان ﺑﭻ ﺷﻮى ﺧﻠﻖ ﻧﻮر ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻗﻮم ﺑﺎﻧﺪې اﻋﺘﺒﺎر ﻧﮥ ﮐﻮى

ﭼﺎ ﭼ دوئ وﻫﻠ وى .ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ د زړۀ د اﺧﻼﺻﻪ ﭘﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺑﺎﻧﺪې اﻳﻤﺎن وﻟﺮى ،ﮐﻮم ﭼ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻣﻘﺪس ذات دے.
 اﺮ ﭼ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﻪ د ﺳﻤﻨﺪر د ﺷﻮ ﭘﻪ
 ﺑﺎﻗ ﭘﺎﺗ ﺑﻪ راوﺮ ،د ﻳﻌﻘﻮب ﺑﺎﻗ ﭘﺎﺗ ﺣﺼﻪ ﺑﻪ ﺧُﺪائ ﺗﻌﺎﻟ ﺗﻪ راوﺮ .

ﺷﺎن ﺑﺷﻤﯧﺮه وى ،ﺧﻮ ﺻﺮف ﻳﻮه وړه ﭘﺎﺗ ﺷﻮې ﺣﺼﻪ ﺑﻪ راوﺮ .ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﺧﭙﻠﻮ ﺧﻠﻘﻮ د ﺗﺒﺎه ﮐﻮﻟﻮ ﺻﺤﻴﺢ ﻓﯧﺼﻠﻪ
 ﻧﻮ ﺑﺷﻪ ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ،رب اﻻﻓﻮاج ﺑﻪ ﭘﻪ ﻮل ﻣﻠ ﺑﺎﻧﺪې ﺗﺒﺎﻫ راوﻟ ،ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ ﻫﻐﮥ ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻠ دى.
ﮐې ده .

د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ اﺳﻮرﻳﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﺳﺰا ورﮐﻮل
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﺎک رب اﻻﻓﻮاج ﻓﺮﻣﺎﺋ” ،اے ﭘﻪ ﺻﻴﻮن ﮐ زﻣﺎ ﺧﻠﻘﻮ ،د اﺳﻮرﻳﺎﻧﻮ ﻧﻪ ﻣﮥ ﻳﺮﯦئ ،اﺮ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ

 ډﯦﺮ ﻟ وﺧﺖ ﭘﺲ ﺑﻪ زۀ ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ ﺳﺰا درﮐﻮل ﺑﻨﺪ
ﭘﺴ ﭼﻮﮐﻪ او ډﻧه راﺧﻠ ﻟﻪ ﻨﻪ ﺑﻪ ﭼ ﻣﺨ ﻣﺼﺮﻳﺎﻧﻮ درﺳﺮه ﮐﻮل .
 زۀ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ رب اﻻﻓﻮاج ﺑﻪ زﻣﺎ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﮐﻮړه ﻫﻐﻮئ داﺳ ووﻫﻢ
ﮐم او ﺑﻴﺎ ﺑﻪ زۀ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ﻏﺼﻪ ﺷﻢ او ﺗﺒﺎه ﺑﻪ ﻳ ﮐم .
ﻟﻪ ﻨﻪ ﻣ ﭼ د ﻣﻴﺪﻳﺎن ﺧﻠﻖ د ﻋﻮرﻳﺐ  ﺳﺮه وﻫﻠ ۇو .زۀ ﺑﻪ اﺳﻮرﻳﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ﺷﺎن ﺳﺰا ورﮐم ﻟﻪ ﻨﻪ ﻣ ﭼ د
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ راﺷ ،ﻧﻮ زۀ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ د اﺳﻮرﻳﺎﻧﻮ د زور ﻧﻪ ﺧﻼص ﮐم
ﻣﺼﺮﻳﺎﻧﻮ ﻟﺮ ﭘﻪ ﺳﻤﻨﺪر ﮐ ډوب ﮐے وو .
او د ﻫﻐﻮئ ﺟﻎ ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﻏﺎړو ﻧﻪ ﻟﺮې ﮐم“.

د ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻮوﻧﻮ ﺣﻤﻠﻪ
 د دﺷﻤﻦ ﻟﺮ د ﻋﻴﺎت ﺎر ﻗﺒﻀﻪ ﮐے دے .ﻫﻐﻮئ د ﻣﺠﺮون ﻧﻪ ﺗﯧﺮ ﺷﻮى دى .او ﻫﻐﻮئ ﺧﭙﻞ ﺳﺎﻣﺎﻧﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﻣﻤﺎس ﮐ

 ﻫﻐﻮئ د درې ﻧﻪ اوړﯦﺪﻟ دى او ﺷﭙﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺟﺒﻌﻪ ﮐ ﺗﯧﺮوى .د راﻣﺎ ﭘﻪ ﺎر ﮐ ﺧﻠﻖ ﻳﺮﯦﺪﻟ دى او د ﺳﺎؤل
ﭘﺮﯦ دى .
 د ﺟﻠﻴﻢ ﺧﻠﻘﻮ ﭼﻐ ووﻫ .د ﻟﻴﺲ ﺧﻠﻘﻮ ﻏﻮږ وﻧﻴﺴ .او د ﻋﻨﺘﻮت ﺧﻠﻘﻮ ﺟﻮاب
ﺑﺎدﺷﺎه د ﺎر ﺟﺒﻌ ﺧﻠﻖ ﺗﺘﯧﺪﻟ دى .
 دﺷﻤﻦ ﻧﻦ د ﻧﻮب ﭘﻪ ﺎر ﮐ دے او ﻫﻐﻪ د
 د ﻣﺪﻣﻴﻨﻪ ﺧﻠﻖ وﺗﺘﯧﺪل او ﺟﻴﺒﻴﻢ ﺧﻠﻖ د ﭘﻨﺎه دﭘﺎره ﻣﻨې وﻫ .
راﮐئ .
 ﺧﻮ ﻮرئ ،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ رب اﻻﻓﻮاج ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ
ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﭘﻪ ﺎر ﮐ د ﺻﻴﻮن ﻟﻮر ﻏﺮ ﺗﻪ د دﻫﻤ دﭘﺎره ﺧﭙﻞ ﻻس ﺧﻮﻮى .
 ﻫﻐﻪ
داﺳ ﻻﻧﺪې راوﻏﻮرزوى ﻟﻪ ﭼ د وﻧﻮ ﻧﻪ ﺎﻧ ﻮک ﻣﺎﺗﻮى .د ﻫﻐﻮئ ﻟﻮئ ﻟﻮئ او ﻣﻐﺮوره ﺧﻠﻖ ﺑﻪ راﻏﻮرزوﻟ وى .
ﺑﻪ ﺗﺒﺮ ﺳﺮه د ﻨﻞ وﻧ راوﻏﻮرزوى ،داﺳ ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ د ﻟﺒﻨﺎن ﻏ وﻧ راﻏﻮرزوﻟﮯ ﺷﻮې وى.

د اﻣﻦ ﺑﺎدﺷﺎﻫ

۱۱

 د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ روح ﺑﻪ د ﻫﻐﮥ ﺳﺮه وى ،او
 د ﻳﺴ ﻣﻮﻧ ﺑﻪ راوﻮﮐﻴى ،او د ﻫﻐ د ﺟﺮړو ﻧﻪ ﺑﻪ ﺎﻧﻪ راوﺧﯧﮋى .


 او ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ﺑﻪ د ﻣﺎﻟ
دا ﺑﻪ د ﭘﻮﻫ او ﺣﻤﺖ روح وى ،د ﻣﺸﻮرې او د ﻗﻮت روح ،د ﻋﻠﻢ او د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻧﻪ د ﻳﺮې روح ،

ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﺗﺎﺑﻌﺪارۍ ﮐ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ﻣﻼوﻳى .ﻫﻐﻪ ﺑﻪ د ﺧﻠﻘﻮ ﭘﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﺻﻮرت او د اورﯦﺪو ﭘﻪ ﺧﺒﺮو ﺑﺎﻧﺪې ﻋﺪاﻟﺖ ﻧﮥ ﮐﻮى ،
ﻫﻐﻪ ﺑﻪ اﻧﺼﺎف ﺳﺮه د ﻏﺮﻳﺒﺎﻧﺎﻧﻮ ﻋﺪاﻟﺖ ﮐﻮى ،او ﻫﻐﻪ ﺑﻪ اﻧﺼﺎف ﺳﺮه د ﺑاﺳﺮى ﺧﻠﻘﻮ ﻓﯧﺼﻠﻪ ﮐﻮى .د ﻫﻐﮥ د ﮐﻼم زور ﺳﺮه ﺑﻪ
 ﺻﺪاﻗﺖ ﺑﻪ د ﻫﻐﮥ ﻣﻼﺗ وى او وﻓﺎدارى ﺑﻪ د ﻫﻐﮥ ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ وى.
زﻣﻪ رﭘﻴى او د ﻫﻐﮥ د ﺧﻮﻟ ﻳﻮ ﭘﻮﮐﮯ ﺑﻪ ﺑﺪﻋﻤﻠﻪ ﺗﺒﺎه ﮐﻮى .
 ﺷﺮﻣﺨﺎن او ې ﺑﻪ ﭘﻪ ﻳﻮ ﺎئ ﭘﻪ ﺳﻮن ﺳﺮه اوﺳﻴى ،او ﭘاﻧ ﺑﻪ د ﭼﯧﻠﻮ د ﺑﭽﻮ ﺳﺮه ﻣﻼﺳﺖ وى .د ﻏﻮاﺎﻧﻮ او زﻣﺮو

 ﻏﻮاﺎﻧ او ﻣﯧﻠﻮﺎن ﺑﻪ ﭘﻪ ﻳﻮ ﺎئ
ﺑﭽ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻳﻮ ﺎئ ﺧﻮراک ﮐﻮى ،او ﻳﻮ وړوﮐﮯ ﻣﺎﺷﻮم ﺑﻪ دا ﺑﻮﺗﻠﮯ راوﺳﺘﮯ ﺷ .
 د ﭘﻴﻮ ﻣﺎﺷﻮم
ﺧﻮراک ﮐﻮى ،او د ﻫﻐﻮئ ﺑﭽ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻳﻮ ﺎئ ﭘﻪ اﻣﻦ ﺳﺮه ﭘﺮاﺗﮥ وى .او زﻣﺮے ﺑﻪ د ﻏﻮﻳ ﭘﻪ ﺷﺎن ﺑﻮس ﺧﻮرى .
 د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﻪ ﻣﻘﺪس ﻏﺮ ﺑﻪ
ﺑﻪ د ﻣﺎر ﺳﻮړې ﺳﺮه ﻟﻮﺑ ﮐﻮى او ﻟ ﻟﻮئ ﻣﺎﺷﻮم ﺑﻪ د زﻫﺮژن ﻣﺎر ﺳﻮړه ﮐ ﻻس اﭼﻮى .

۱۰ / ۵۷

ﻫﻴ ﺗﺒﺎﻫ ﻧﮥ ﮐﻴى او ﻧﮥ ﺑﻪ ﭼﺎ ﺗﻪ ﻧﻘﺼﺎن رﺳ ،ﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ ﻣﻠ ﺑﻪ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﻋﻠﻢ ﻧﻪ داﺳ ډک وى ﻟﻪ ﺳﻤﻨﺪروﻧﻪ ﭼ
د اوﺑﻮ ﻧﻪ ډک دى.

د ﺟﻼوﻃﻦ ﺷﻮو ﺧﻠﻘﻮ راواﭘﺲ ﮐﯧﺪل
 ﭘﻪ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﺑﻪ د ﻳﺴ د ﺟﺮړې ﻧﻪ راﻮﮐﯧﺪﻟ ﺎﻧﻪ د ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ دﭘﺎره د ﻳﻮې ﺟﻨې ﻧﻪ وى .ﻗﻮﻣﻮﻧﻪ ﺑﻪ د ﻫﻐﮥ ﻧﻪ رﻫﻨﻤﺎﺋ

 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ ورځ راﺷ ،ﻧﻮ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺑﻪ ﻳﻮ ﻞ ﺑﻴﺎ د ﺧﭙﻞ ﻃﺎﻗﺖ ﻧﻪ
ﻏﻮاړى ،او د ﻫﻐﮥ د اﺳﺘﻮﻨ ﺎئ ﺑﻪ ﺟﻼﻟ وى .
ﮐﺎر واﺧﻠ او ﺧﭙﻞ ﻫﻐﻪ ﺧﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﮐﻮروﻧﻮ ﺗﻪ راوﻟ ﮐﻮم ﭼ ﭘﻪ اﺳﻮر ،ﻣﺼﺮ ،ﻓﺘﺮوس ،اﻳﺘﻬﻮﭘﻴﺎ ،ﻋﻴﻼم ،ﺑﺎﺑﻞ او د ﺣﻤﺎت ﭘﻪ
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺑﻪ د ﻧ دﭘﺎره ﻳﻮه ﺟﻨا راواﺧﻠ ﭼ ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﺗﻪ
ﻣﻠﻮﻧﻮ ﮐ او د ﺳﻤﻨﺪر ﭘﻪ ﻏﺎړو ﮐ ﭘﺎﺗ ﺷﻮى ۇو .
وﺎﺋ ﭼ ﻫﻐﻪ ﻳﻮ ﻞ ﺑﻴﺎ د اﺳﺮاﺋﻴﻞ او د ﻳﻬﻮداه ﺧﻮارۀ وارۀ ﺧﻠﻖ راﻏﻮﻧوى او د دﻧﻴﺎ د ﻠﻮرو واړو ﺳﺮوﻧﻮ ﻧﻪ ﻳ واﭘﺲ راوﻟ.
 د اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺣﺴﺪ ﺑﻪ ﺧﺘﻢ ﺷ او د ﻳﻬﻮداه د دﺷﻤﻨﺎﻧﻮ ﻧﺎم و ﻧﺸﺎن ﺑﻪ ﺧﺘﻢ ﺷ .اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﻪ د ﻳﻬﻮداه ﻧﻪ ﻧﻮر ﻧﻔﺮت ﻧﮥ ﮐﻮى او ﻧﮥ

 ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻳﻮ ﺎئ د ﻧﻤﺮﭘﺮﯦﻮاﺗﮥ ﻃﺮف ﭘﻪ ﻓﻠﺴﺘﻴﺎﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﺣﻤﻠﻪ وﮐى او ﭼ د
ﺑﻪ ﻳﻬﻮداه د اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺳﺮه دﺷﻤﻨ ﮐﻮى .
ﻧﻤﺮﺧﺎﺗﮥ ﻃﺮف ﺗﻪ ﮐﻮم ﺧﻠﻖ اوﺳﻴى ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﻟﻮټ ﮐى .ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ د ادوم او ﻣﻮآب ﭘﻪ ﺧﻠﻘﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﻓﺘﺢ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﮐى او د
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺑﻪ ﺑﺤﺮِﻗُﻠﺰم اوچ ﮐى او ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺧﭙﻞ ﻻس د ﻓﺮات ﺳﻴﻨﺪ ﻃﺮف ﺗﻪ اوﭼﺖ
ﻋﻤﻮن ﺧﻠﻖ ﺑﻪ د ﻫﻐﻮئ ﺗﺎﺑﻌﺪار ﺷ .

ﮐى او ﻳﻮه ﺮﻣﻪ ﻫﻮا ﺑﻪ راوﻟﯧى او د دې ﻧﻪ ﺑﻪ اووۀ واړۀ ﻧﻬﺮوﻧﻪ ﺟﻮړ ﮐى ،ﭼ ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ اوﭼﻪ زﻣﻪ ﭘﻪ آﺳﺎﻧ ﺗﯧﺮ ﺷ .
ﻫﻠﺘﻪ ﭼ د ﻫﻐﮥ ﮐﻮم ﺧﭙﻞ ﺧﻠﻖ ﻳﻌﻨ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎن ژوﻧﺪى ﭘﺎﺗ وى ﻧﻮ د ﻫﻐﻮئ دﭘﺎره ﺑﻪ ﻳﻮ ﻟﻮئ ﺳک وى ﭼ د اﺳﻮر ﻧﻪ ﺑﻪ
وو ،ﻫﻐﺴ ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ د ﻫﻐﻮئ ﭘﻼر ﻧﻴﮥ دﭘﺎره ﻳﻮه ﻻر ﺟﻮړه وه ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ د ﻣﺼﺮ ﻧﻪ روان ﺷﻮل.

د ﺷﺮاﻧ ﺣﻤﺪوﺛﻨﺎء

۱۲

 ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ورځ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ واﻳ” ،اے ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،زۀ ﺳﺘﺎ ﺛﻨﺎء ﺻﻔﺖ ﮐﻮم .ﺗﮥ ﻣﺎ ﺗﻪ ﻏﺼﻪ وې ،ﺧﻮ اوس ﺳﺘﺎ ﻏﺼﻪ ﺳه


 ﻮرئ ،ﺧُﺪائ ﭘﺎک زﻣﺎ ﺧﻼﺻﻮﻧﮯ دے ،زۀ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻫﻐﮥ ﺗﻮﮐﻞ ﮐﻮم او ﻧﮥ ﺑﻪ ﻳﺮﯦم .ﻪ
ﺷﻮې ده او ﺗﮥ ﻣﺎ ﻟﻪ ﺗﺴﻠ راﮐﻮې .
 ﭘﻪ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ﺳﺮه ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ د
ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻣﺎ ﻟﻪ ﻃﺎﻗﺖ راﮐﻮى او زﻣﺎ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮐﻮى ،ﻫﻐﻪ زﻣﺎ ﺧﻼﺻﻮﻧﮯ دے “.
 ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ورځ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ واﻳ” ،د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺷُﺮ ادا ﮐئ .ﻫﻐﮥ ﺗﻪ د ﻣﺪد دﭘﺎره آواز
ﺧﻼﺻﻮن د ﭼﺸﻤ ﻧﻪ اوﺑﮥ راوﺑﺎﺳ .
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭼ
وﮐئ .ﻫﻐﮥ ﭼ ﮥ ﮐى دى ﻧﻮ ﻮﻟﻮ ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﺗﻪ وواﻳ .ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ وواﻳ ﭼ د ﻫﻐﮥ ﻧﻮم ﻮﻣﺮه ﻟﻮئ دے .
 اے د
ﮐﻮم ﻟﻮئ ﻟﻮئ ﮐﺎروﻧﻪ ﮐى دى ﻧﻮ د ﻫﻐ ﭘﻪ وﺟﻪ د ﻫﻐﮥ ﺣﻤﺪوﺛﻨﺎء ﮐﻮئ .او ﻮﻟ دﻧﻴﺎ ﺗﻪ دې د دې ﺧﺒﺮ ورﺳﻴى .
ﺻﻴﻮن ﺧﻠﻘﻮ ﭘﻪ اوﭼﺖ آواز د ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ﻧﻌﺮې ووﻫ .د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻣﻘﺪس ذات ډﯦﺮ ﻟﻮئ دے ،او ﻫﻐﻪ د ﺧﭙﻠﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ
ﮐ اوﺳﻴى“.

د ﺑﺎﺑﻞ ﺧﻼف ﭘﯧﺸﻮﺋ

۱۳

 ﭘﻪ اوﭼﺖ ﻏﺮ د ﺟﻨ ﺟﻨا اوﭼﺘﻪ
 دا د ﺑﺎﺑﻞ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﻳﻮ ﭘﯧﻐﺎم دے ﭼ د آﻣﻮص زوئ ﻳﺸﻌﻴﺎه ﺗﻪ ﺮﻨﺪ ﺷﻮ .


 ﻣﺎ
ﮐه .ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ﭼﻐﻪ ووﻫﻪ او ﻻﺳﻮﻧﻮ ﺳﺮه اﺷﺎره ورﮐه ﭼ راﺷ او د ﻫﻐﻪ ﻣﻐﺮوره ﺎر ﭘﻪ دروازو ﮐ ورداﺧﻞ ﺷ .
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ دا ﻓﻮﺟﻴﺎن راﻏﻮﺘ دى ،آو ،ﻣﺎ دا ﺗه ﺟﻨﻴﺎﻟﻴﺎن راﻏﻮﺘ دى ﭼ زﻣﺎ ﻏﺼﻪ ﺮﻨﺪه ﮐى ،او ﭼ زﻣﺎ ﻟﻮﺋ
 ﭘﻪ ﻏﺮوﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﺷﻮر ﺗﻪ ﻏﻮږ وﻧﻴﺴ ،د ﺧﻠﻘﻮ ﻟﻮﺋ  آوازوﻧﻮ ﺗﻪ ﻏﻮږ وﻧﻴﺴ ،د
وﺷ ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ وﮐى .
 ﻫﻐﻮئ
ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ او د ﺑﺎدﺷﺎﻫﻮ د ﺧﻠﻘﻮ د راﻏﻮﻧﯦﺪو آواز ﺗﻪ ﻏﻮږ وﻧﻴﺴ .ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ رب اﻻﻓﻮاج د ﺟﻨ دﭘﺎره ﻟﺮ ﺗﻴﺎروى .
د ﻟﺮې ﻟﺮې ﻣﻠﻮﻧﻮ او د دﻧﻴﺎ د ﺳﺮوﻧﻮ ﻧﻪ را .دوئ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ وﺳﻠﻪ ده ﭼ د ﻫﻐﮥ ﻏﺼﻪ ﺮﻨﺪه ﮐى او ﻫﻐﻪ ﻮل ﻣﻠ
 ژاړئ او ﻓﺮﻳﺎدوﻧﻪ ﮐﻮئ .د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﻗﻴﺎﻣﺖ ورځ راﻧﺰدې ده ،ﻫﻐﻪ ورځ راﻧﺰدې ده ﭼ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ورځ ﺑﻪ ﻗﺎدر
ﺑﺮﺑﺎد ﮐى .
 ﻫﻐﻮئ ﻮل ﺑﻪ وﻳﺮﻳى ﭘﻪ
 د ﻫﺮ ﻳﻮ ﮐﺲ ﻻﺳﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﭘﺮﯦدى او ﻮل ﺧﻠﻖ ﺑﻪ ﺑﺣﻮﺻﻠ ﺷ .
ﺧُﺪائ ﺗﺒﺎﻫ راوﻟ .
۱۱ / ۵۷

دردوﻧﻮ ﮐ ﺑﻪ راﯧﺮ ﺷ ،داﺳ دردوﻧﻪ ﺑﻪ وى ﻟﻪ ﭼ د ﻳﻮې  ﻣﺎﺷﻮم ﭘﯧﺪا ﮐﻴى .ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻳﺮه ﻳﺮه ﮐ ﻳﻮ ﺑﻞ ﺗﻪ
 ﻮرئ ،د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ورځ رارواﻧﻪ ده ،د ﻫﻐﮥ د ﺳﺨﺖ ﻗﻬﺮ او ﻏﺼ
ﻮرى او د ﻳﺮې ﭘﻪ وﺟﻪ ﺑﻪ د ﻫﻐﻮئ ﻣﺨﻮﻧﻪ زﯦ ﺷ .
 ﻮل ﺳﺘﻮرى او د ﺳﺘﻮرو ﻗﺒﻴﻠ ﺑﻪ
ﻳﻮه ﺳﺨﺘﻪ ورځ رارواﻧﻪ ده .د زﻣ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺑﻴﺎﺑﺎن ﺟﻮړ ﺷ او ﻫﺮ ﻳﻮ ﻨﺎﻫﺎر ﺑﻪ ﺗﺒﺎه ﺷ .
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،د دﻧﻴﺎ د ﺑﺪۍ ﻟﻪ
ﻠﯧﺪل ﺑﺲ ﮐى ،ﻧﻤﺮ ﭼ راﺧﯧﮋى ﻧﻮ دا ﺑﻪ ﺗﻮر وى او د ﺳﭙﻮږﻣ رﺎ ﺑﻪ ﺧﺘﻤﻪ ﺷ .
وﺟ ﺑﻪ زۀ دې ﻟﻪ ﺳﺰا ورﮐم ،او ﺑﺪﻋﻤﻠﻪ ﺧﻠﻘﻮ ﻟﻪ ﺑﻪ د ﻫﻐﻮئ د ﻨﺎﻫﻮﻧﻮ ﺳﺰا ورﮐم .زۀ ﺑﻪ د ﻣﻐﺮوراﻧﻮ ﻏﺮور ﺧﺘﻢ ﮐم ،او د
 زۀ ﺑﻪ اﻧﺴﺎﻧﺎن د ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺮو زرو ﻧﻪ زﻳﺎت ﻧﺎﻳﺎب ﮐم ،او ﺧﻠﻖ ﺑﻪ د اوﻓﻴﺮ د ﺳﺮو زرو ﻧﻪ ﻫﻢ
ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻮ ﻟﻮﺋ ﺑﻪ ﺧﺎورې ﮐم .
 ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ورځ ﭼ زۀ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ رب اﻻﻓﻮاج ﺧﭙﻠﻪ ﻏﺼﻪ ﺮﻨﺪوم ﻧﻮ زۀ ﺑﻪ آﺳﻤﺎﻧﻮﻧﻪ وﻟزوم او زﻣﻪ ﺑﻪ د ﺧﭙﻞ
ﻟ وى .
 ﭘﻪ ﺑﺎﺑﻞ ﮐ ﺑﻪ ﺧﻠﻖ داﺳ ﻣﻨې وﻫ ﻟﻪ ﭼ ﻫﻮﺳ د ﺎرﻳﺎﻧﻮ ﻧﻪ ﻣﻨې وﻫ ﻳﺎ ې د ﺷﭙﻮن ﻧﻪ ﺑﻐﯧﺮ
ﺎئ ﻧﻪ وﺧﻮ .
 ﻫﺮ ﻮک ﭼ ﯧﺮ ﺷ ﭘﻪ ﺗُﻮره ﺑﻪ ووﻫﻠﮯ ﺷ،
رواﻧ وى ،او ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﺧﭙﻞ وﻃﻦ او ﺧﭙﻞ ﻗﻮم ﺗﻪ واﭘﺲ د ﺗﻠﻮ ﮐﻮﺷﺶ ﮐﻮى .
 د ﻫﻐﻮئ د ﺳﺘﺮﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﺑﻪ د ﻫﻐﻮئ د ﺑﭽﻮ ﻧﻪ ﭘﻪ وﻫﻠﻮ
او ﻫﺮ ﻮک ﭼ وﻧﻴﻮﻟﮯ ﺷ ﻧﻮ ﭘﻪ ﺗُﻮره ﺑﺎﻧﺪې ﺑﻪ ووژﻟﮯ ﺷ .
 ﻣﺎﻟ
وﻫﻠﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﺳﺎه ووﻳﺴﺘﻠﮯ ﺷ او د ﻫﻐﻮئ ﮐﻮروﻧﻪ ﺑﻪ ﻟﻮټ ﮐے ﺷ او د ﻫﻐﻮئ د ﻮ ﺳﺮه ﺑﻪ ﭘﻪ زور زﻧﺎ وﺷ “.
ﺧُﺪائ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،زۀ ﻣﻴﺪﻳﺎﻧﻴﺎن راﭘﺎروﻣﻪ ﭼ ﭘﻪ ﺑﺎﺑﻞ ﺑﺎﻧﺪې ﺣﻤﻠﻪ وﮐى ،ﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﻧﮥ د ﺳﭙﻴﻨﻮ زرو ﭘﺮواه ﺳﺎﺗ او ﻧﮥ ﻫﻐﻮئ
 ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ د ﺧﭙﻠﻮ ﻏﺸﻮ او ﻟﻴﻨﺪو ﺳﺮه زﻟﻤ ووژﻧ .ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺗ رودوﻧﻮ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ او ﭘﻪ
دﭘﺎره ﺳﺮۀ زر ﮥ ﻣﻌﻨ ﻟﺮى .
 د ﻮﻟﻮ ﻧﻪ ﺎﺋﺴﺘﻪ ﺑﺎدﺷﺎﻫ د ﺑﺎﺑﻞ ده ،د ﻫﻐ ﺎئ ﺧﻠﻖ ﭘﻪ ﺑﺎﺑﻞ ﺑﺎﻧﺪې ﻓﺨﺮ ﮐﻮى.
ﻧﻮرو ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﻫﻴ رﺣﻢ او ﺗﺮس ﻧﮥ ﮐﻮى .
 ﻫﻠﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﻴﺎ ﻫﻴ ﻮک ﻫﻢ ﻧﮥ
ﺧﻮ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺑﻪ ﺑﺎﺑﻞ ﻫﻐﻪ ﺷﺎن ﺗﺒﺎه ﮐى ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ ﻳ ﺳﺪوم او ﻋﻤﻮره ﺗﺒﺎه ﮐى ۇو .
 دا ﺑﻪ ﻳﻮ داﺳ ﺎئ
اوﺳﻴى .دا ﺑﻪ ﺑﻴﺎ ﮐﻠﻪ ﻫﻢ آﺑﺎد ﻧﮥ ﺷ .ﻧﮥ ﺑﻪ ﻋﺮب ﻫﻠﺘﻪ ﺧﯧﻤ ﻟﻮى او ﻧﮥ ﺑﻪ ﺷﭙﺎﻧﮥ ﺧﭙﻠ رﻣ ودروى .
وى ﭼﺮﺗﻪ ﭼ ﻨﻠ ﻨﺎور اوﺳﻴى او ﭼﺮﺗﻪ ﭼ ﻮﻧﺎ ﺧﭙﻠ ﺟﺎﻟ ﺟﻮړوى .ﻫﻠﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺘﺮﻣﺮغ اوﺳﻴى او ﻨﻠ ﭼﯧﻠ ﺑﻪ ﭘﻪ
 د دې ﭘﻪ ﻣﻴﻨﺎرو او ﻣﺤﻠﻮﻧﻮ ﮐ ﺑﻪ د ﻨﻠ ﺳﭙﻮ او د ﻴﺪړاﻧﻮ آوازوﻧﻪ وى .د ﺑﺎﺑﻞ وﺧﺖ
ﻫﻐﻪ ﮐﻨرو ﮐ ﻮﭘﻮﻧﻪ وﻫ .
رارﺳﯧﺪﻟﮯ دے .او د دې وﺧﺖ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً د ﺧﺘﻤﯧﺪو واﻻ دے“.

د ﺟﻼوﻃﻨ ﻧﻪ راواﭘﺲ ﮐﯧﺪل

۱۴

 ﺧﻮ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺑﻪ ﻳﻮ ﻞ ﺑﻴﺎ د ﻳﻌﻘﻮب ﭘﻪ اوﻻد ﺑﺎﻧﺪې رﺣﻢ وﮐى ،او اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﻪ ﺑﻴﺎ ﺧﭙﻞ ﻏﻮره ﺷﻮے ﻗﻮم و.


ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ واﭘﺲ راوﻟ ﭼ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻣﻠ ﮐ ﺑﻴﺎ آﺑﺎد ﺷ او د ﭘﺮدى ﻣﻠ ﺧﻠﻖ ﺑﻪ را او د ﻫﻐﻮئ ﺳﺮه ﺑﻪ ﭘﻪ اﺗﻔﺎق
 ډﯦﺮ ﻗﻮﻣﻮﻧﻪ ﺑﻪ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻣﺪد وﮐى ﭼ ﻫﻐﻮئ ﺧﭙﻞ ﻫﻐﻪ ﻣﻠ ﺗﻪ واﭘﺲ راﺷ ﮐﻮم ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻫﻐﻮئ ﻟﻪ
اوﺳﻴى .
ورﮐے دے .او ﻫﻠﺘﻪ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ﻗﻮﻣﻮﻧﻪ د وﻳﻨﻮ او ﻧﻮﮐﺮاﻧﻮ ﭘﻪ ﺗﻮﻪ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻮى .ﮐﻮﻣﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﭼ ﭘﻪ ﻳﻮ وﺧﺖ ﮐ
ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎن ﻧﻴﻮﻟ ۇو ﻧﻮ اوس ﺑﻪ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎن ﻫﻐﻪ ﺧﻠﻖ وﻧﻴﺴ او د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺧﻠﻖ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺧﻠﻘﻮ ﺣﻮﻣﺖ ﮐﻮى ﭼﺎ
ﭼ ﭘﻪ ﻳﻮ وﺧﺖ ﮐ ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ ﻇﻠﻢ زﻳﺎﺗﮯ ﮐﻮﻟﻮ.

د ﺑﺎﺑﻞ د ﺑﺎدﺷﺎه زوال
 ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ورځ ﺑﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ د ﺗﻠﻴﻔﻮﻧﻮ او ﭘﺮﯦﺸﺎﻧﻮ ﻧﻪ آرام درﮐى او د ﻫﻐﻪ ﺳﺨﺖ ﮐﺎر ﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻮ ﺧﻼص ﮐى ﭼ د

 ﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ د ﺑﺎﺑﻞ ﺑﺎدﺷﺎه ﭘﻮرې ﻮﻗ ﮐﻮئ او واﻳ ﺑﻪ ﭼ” ،ﻫﻐﻪ ﻇﺎﻟﻢ ﺑﺎدﺷﺎه ﻏﻮرزﯦﺪﻟﮯ
ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻧﻪ ﭘﻪ زور اﺧﺴﺘﮯ ﺷﻮ .
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﺑﺪﻋﻤﻠﻮ ﻃﺎﻗﺖ ﺧﺘﻢ ﮐے دے او د ﺣﻤﺮاﻧﺎﻧﻮ اﺧﺘﻴﺎر ﻳ ﻣﺎت ﮐے
دے .او د ﻫﻐﮥ ﻏﺼﻪ ﺧﺘﻤﻪ ﺷﻮې ده .
 ﭼﺎ ﭼ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻏﺼﻪ ﮐ ﭘﻪ ﺧﻠﻘﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﻇﻠﻢ زﻳﺎﺗﮯ ﮐﻮﻟﻮ او ﭼ ﻫﻐﻮئ ﮐﻮم ﻗﻮﻣﻮﻧﻪ ﻓﺘﺢ ﮐى ۇو ﻧﻮ د ﻫﻐﻮئ ﺧﻼف ﻳ
دے 
 ﻧﻮ ﭘﻪ آﺧﺮ ﮐ ﺑﻪ ﻮﻟﻪ دﻧﻴﺎ د اﻣﻦ او ﺳﻮن ﻧﻪ ﺧﻮﻧﺪ اﺧﻠ او ﻫﺮ ﻃﺮف ﺗﻪ ﺑﻪ د ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ﺳﻨﺪرې
ﻫﻴﻠﻪ ﻇﻠﻢ ﻧﮥ ﺑﺲ ﮐﻮﻟﻮ .
 د ﺳﺒﺮ وﻧ او د ﻟﺒﻨﺎن د دِﻳﺎر وﻧ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺑﺎدﺷﺎه ﺑﺎﻧﺪې ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ دى ﭼ د ﭼﺎ ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﺧﺘﻤﻪ ﺷﻮې ده ،ﻪ ﭼ
وى .
 د ﻣو دﻧﻴﺎ ﺑﺎدﺷﺎه ﺗﻪ د ﭘﺨﻴﺮ راﻏﻠ دﭘﺎره ﺧﭙﻞ ﺎن ﺗﻴﺎروى .ﮐﻮم ﮐﺴﺎن ﭼ ﭘﻪ دﻧﻴﺎ
داﺳ ﻮک ﻧﺸﺘﻪ ﭼ دا وﻧ ووﻫ .
ﮐ ﻃﺎﻗﺘﻮر ۇو ﻧﻮ د ﻫﻐﻮئ روﺣﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺑﺎدﺷﺎه ﺗﻪ ودرﻳى .د ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎﻧﻮ روﺣﻮﻧﻪ ﺑﻪ د ﻫﻐﻮئ د ﺗﺨﺘُﻮﻧﻮ ﻧﻪ ﺳﺘﺎ ﻟﻴﺪو ﺗﻪ ودرﻳى.
۱۲ / ۵۷

 ﺳﺘﺎ ﺷﺎن او ﺷﻮﮐﺖ ﺗﺎ
 ﻫﻐﻮئ ﻮل ﺑﻪ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ آواز وﮐى ﭼ ﺗﮥ ﻫﻢ زﻣﻮﻧ ﭘﻪ ﺷﺎن ﮐﻤﺰورے ﻳ .ﺗﮥ ﻫﻢ زﻣﻮﻧ ﭘﻪ ﺷﺎن ﻳ .

ﺳﺮه ﺦ ﺷﻮے دے ،او ﺳﺘﺎ د ﺑﻴﻨﺠﻮ ﺳﺎز ﺧﺎﻣﻮش ﺷﻮے دے .ﺗﮥ د وړو ﭼﻴﻨﺠﻮ ﭘﻪ ﺑﺴﺘﺮه ﻣﻼﺳﺖ ﻳ او د ﭼﻴﻨﺠﻮ ﭘﻪ ﮐﻤﺒﻠﻪ ﭘ
 اے ﻠﯧﺪوﻧ ﺳﺘﻮرﻳﻪ ،اے د ﺳﺤﺮ زوﻳﻪ .اوس د آﺳﻤﺎن ﻧﻪ راﭘﺮﯦﻮﺗﮯ ﻳ .ﭘﻪ ﺗﯧﺮه زﻣﺎﻧﻪ ﮐ ﺗﺎ ﻗﻮﻣﻮﻧﻪ ﻓﺘﺢ ﮐﻮل ،ﺧﻮ
ﻳ .
 ﺗﺎ ﭘﻪ زړۀ ﮐ وﺋﻴﻞ ﭼ ﺑﺮه آﺳﻤﺎن ﺗﻪ ﺑﻪ وﺧﯧﮋم او ﭘﻪ اوﭼﺘﻮ ﺳﺘﻮرو ﺑﻪ ﺧﭙﻞ
اوس ﺗﮥ ﭘﻪ ﺧﺎوره ﮐ ﻏﻮرزوﻟﮯ ﺷﻮے ﻳ .
 ﺗﺎ ووﺋﻴﻞ ﭼ ﭘﺎس
ﺗﺨﺖ وﻟﻮم ،ﭘﻪ ﺷﻤﺎل ﮐ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻏﺮ د ﻳﻮ ﺑﺎدﺷﺎه ﭘﻪ ﺷﺎن ﮐﯧﻨﻢ ﭼﺮﺗﻪ ﭼ ﻣﻌﺒﻮدان راﻏﻮﻧﻳى .
 ﺧﻮ ﺗﮥ ﻻﻧﺪې د ﻣو د دﻧﻴﺎ ﻫﻐﻪ د ﻮﻟﻮ ﻧﻪ ژورې ﮐﻨﺪې ﺗﻪ وﻳﺸﺘﻠﮯ
ورﻳﻮ ﺗﻪ ﺑﻪ وﺧﯧﮋم او د ﺧُﺪائ ﺗﻌﺎﻟ ﭘﻪ ﺷﺎن ﺑﻪ ﺷﻢ .
 ﻮک ﻫﻢ ﭼ ﺗﺎ ووﻳﻨ ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﻏﻮر ﺳﺮه ﺗﺎ ﺗﻪ ﻮرى او ﺳﻮچ ﺑﻪ ﮐﻮى ﭼ ،وﻟ دا ﻫﻐﻪ ﺳے دے ﭼﺎ ﭼ
ﺷﻮے ﻳ .
 وﻟ دا ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﺳے دے ﭼﺎ ﭼ ﺎروﻧﻪ ﺗﺒﺎه ﮐل او دﻧﻴﺎ ﻳ ﭘﻪ ﺑﻴﺎﺑﺎن ﺑﺪﻟﻪ ﮐه؟
زﻣﻪ ﺧﻮﻮﻟﻪ او ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﺑﻪ ﻳ ﻟزوﻟ؟ 
 د دﻧﻴﺎ ﻮل ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎن ﭘﻪ
وﻟ دا ﻫﻐﻪ ﺳے دے ﭼ ﻫﻐﮥ ﻫﻴﻠﻪ ﻫﻢ ﺧﭙﻞ ﻗﯧﺪﻳﺎن ﻧﮥ آزادول ﭼ ﺧﭙﻠﻮ ﮐﻮروﻧﻮ ﺗﻪ ﻻړ ﺷ؟ 
 ﺳﺘﺎ ﺧﻮ ﻗﺒﺮ ﻫﻢ ﻧﺸﺘﻪ او ﻻش دې ﻟﻪ د ﺑﮐﺎره ﺎﻧ ﭘﻪ ﺷﺎن ﺑﻬﺮ ﻏﻮرزوﻟﮯ
ﺧﭙﻠﻮ ﺎﺋﺴﺘﻪ ﺎﺋﺴﺘﻪ ﻗﺒﺮوﻧﻮ ﮐ ﭘﺮاﺗﮥ دى ،
ﺷﻮے دے .ﺳﺘﺎ ﻻش د ﻓﻮﺟﻴﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻻﺷﻮﻧﻮ ﮐ ﭘ دے ﮐﻮم ﭼ ﭘﻪ ﺟﻨ ﮐ وژﻟﮯ ﺷﻮى دى .او ﺗﮥ د ﻫﻐﻮئ ﺳﺮه د
 ﺳﺘﺎ ﺟﻨﺎزه ﺑﻪ د ﻧﻮرو ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن ﻋﺰت ﺳﺮه
ﮐﺎﻮ ﻳﻮې ﮐﻨﺪې ﺗﻪ ﻏﻮرزوﻟﮯ ﺷﻮے ﻳ او د ﭘﻮ ﻻﻧﺪې ﮐے ﺷﻮے ﻳ .
ﻧﮥ ﮐﻴى ،ﻪ ﭼ ﺗﺎ ﺧﭙﻞ ﻣﻠ ﺗﺒﺎه ﮐے دے او ﺧﭙﻞ ﺧﻠﻖ دې وژﻟ دى .د ﺑﺪﻋﻤﻠﻪ ﮐﺲ اوﻻد ﺑﻪ ﻫﻴﻠﻪ ﻫﻢ د ﻋﺰت ﺳﺮه ﻧﮥ
 د دې ﺳى زاﻣﻦ ووژﻧ ،ﭘﺮﯦدئ ﭼ د ﻫﻐﻮئ د ﭘﻼر ﻧﻴﮥ د ﻨﺎه ﭘﻪ وﺟﻪ ﻣۀ ﺷ .داﺳ ﻧﮥ وى ﭼ ﻫﻐﻮئ ﺑﻴﺎ ﭘﻪ
ﻳﺎدﻳى .
دﻧﻴﺎ ﺑﺎﻧﺪې ﻓﺘﺢ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﮐى او دﻧﻴﺎ د ﻫﻐﻮئ د ﺎروﻧﻮ ﻧﻪ ډﮐﻪ ﺷ“.

د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﺑﺎﺑﻞ ﺗﺒﺎه ﮐﻮل
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ رب اﻻﻓﻮاج ﻓﺮﻣﺎﺋ” ،زۀ ﭘﺨﭙﻠﻪ د ﺑﺎﺑﻞ ﺧﻼف راوﭼﺖ ﺷﻮے ﻳﻢ .زۀ ﺑﻪ د دوئ اوﻻد ﺗﺒﺎه او ﺑﺮﺑﺎد ﮐم .ﻣﺎ ،ﻣﺎﻟ

 ﺑﺎﺑﻞ ﺑﻪ زۀ ﭘﻪ ﻧﻤﮋﻧﻪ زﻣﻪ ﺑﺪل ﮐم او ﻫﻠﺘﻪ ﺑﻪ ﻮﻧﺎ ﻣﺎرﻏﺎن اوﺳﻴى .زۀ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺑﺎﺑﻞ ﺑﺎﻧﺪې داﺳ ﺟﺎرو
ﺧُﺪائ دا وﺋﻴﻠ دى .
ووﻫﻢ ﭼ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ د ﺎن ﺳﺮه ﻫﺮ ﮥ ﺟﺎرو ﮐى .زۀ ،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ،رب اﻻﻓﻮاج دا اﻋﻼن ﮐﻮم“.

د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د اﺳﻮر ﺗﺒﺎه ﮐﻮل
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ رب اﻻﻓﻮاج دا ﻗﺴﻢ ﮐے دے” ،ﻣﺎ ﭼ ﮐﻮﻣﻪ ﻣﻨﺼﻮﺑﻪ ﺟﻮړه ﮐې ده ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﭘﻮره ﺷ .ﻣﺎ ﭼ د ﮥ اراده

 زۀ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻣﻠ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﮐ اﺳﻮرﻳﺎن ﺗﺒﺎه ﮐم او زۀ ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﻏﺮوﻧﻮ ﮐ د ﭘﻮ
ﮐې ده ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﮐﻴى .
 د ﻮﻟ دﻧﻴﺎ دﭘﺎره دا زﻣﺎ
ﻻﻧﺪې ﮐم .د ﻫﻐﻮئ ﺟﻎ ﺑﻪ زﻣﺎ د ﺧﻠﻘﻮ ﻧﻪ اﺧﻮا ﺷ او ﺑﻮج ﺑﻪ د ﻫﻐﻮئ د اوږو ﻧﻪ اوﭼﺖ ﺷ .
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ رب اﻻﻓﻮاج دا ﻓﯧﺼﻠﻪ ﮐې ده ،ﻧﻮ ﻮک
ﻣﻨﺼﻮﺑﻪ ده او ﻣﺎ ﺧﭙﻞ ﻻس د ﻮﻟﻮ ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﺧﻼف اوﭼﺖ ﮐے دے “.
دا رد ﮐﻮﻟﮯ ﺷ؟ ﻫﻐﮥ ﺧﭙﻞ ﻻس اوﭼﺖ ﮐے دے ،ﻮک دا راﻳﺴﺎروﻟﮯ ﺷ؟

د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﻓﻠﺴﺘﻴﻪ ﺗﺒﺎه ﮐﻮل
 اے ﻓﻠﺴﺘﻴﺎﻧﻮ ،ﭘﻪ دې ﺑﺎﻧﺪې ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯧئ ﻣﮥ
 دا ﭘﯧﻐﺎم ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﮐﺎل ﺑﺎﻧﺪې راﻏﻠﮯ وو ﭘﻪ ﮐﻮم ﮐﺎل ﭼ اﺣﺎز ﺑﺎدﺷﺎه ﻣ ﺷﻮ .

ﭼ ﭘﻪ ﮐﻮﻣﻪ ﭼﻮﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ وﻫﻞ ﺧﻮړل ﻫﻐﻪ ﻣﺎﺗﻪ ﺷﻮې ده ،ﻪ ﭼ د دﻏﻪ ﻣﺎر ﻧﻪ ﺑﻪ زﻳﺎت زﻫﺮژن ﻣﺎر ﭘﯧﺪا ﺷ ،ﻳﻮه داﺳ اژدﻫﺎ
 ﻏﺮﻳﺒﺎﻧﺎن ﺑﻪ ﺧﻮراک وﮐے ﺷ او ﺿﺮورﺗﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻣﺤﻔﻮظ ﺎئ ﮐ آرام وﮐے ﺷ .ﺧﻮ
ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﺗﺒﺎه ﮐى .
 اے د ﺎر دروازو ژاړئ .اے
ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺑﯧﺦ ﺑﻪ د ﺳﺨﺖ ﻗﺤﻂ ﺳﺮه ﺧﺘﻢ ﮐم او ﭼ ﮐﻮم ژوﻧﺪى ﭘﺎﺗ ﺷ ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﺗﺒﺎه ﮐم .
ﺎره ﻣﺎﺗﻢ ﮐﻮه .اے ﻓﻠﺴﺘﻴﺎﻧﻮ د ﻳﺮې ﻧﻪ رﭘﯧئ .د ﺷﻤﺎل ﻃﺮف ﻧﻪ د ﻟﻮږى ﭘﻪ ﺷﺎن ورﻳ رارواﻧﻪ ده ،دا د داﺳ ﻓﻮﺟﻴﺎﻧﻮ ﻟﺮ دے
 د ﻓﻠﺴﺘﻴﻪ ﻧﻪ ﭼ ﮐﻮم ﭘﯧﻐﺎم وړوﻧ ﻣﻮﻧ ﻟﻪ را ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﻟﻪ ﮥ ﺟﻮاب ورﮐو؟
ﭼ ﭘﻪ ﺻﻔﻮﻧﻮ ﮐ ﻳ ﻳﻮ ﺑﺰدل ﻫﻢ ﻧﺸﺘﻪ .
ﻣﻮﻧ ﺑﻪ ورﺗﻪ واﻳﻮ ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺻﻴﻮن د دې دﭘﺎره ﻣﺤﻔﻮظ ﮐے دے ،ﭼ د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﺧﻠﻘﻮ ﮐ ﻣﻈﻠﻮﻣﺎن ﻫﻠﺘﻪ ﭘﻨﺎه واﺧﻠ.

۱۳ / ۵۷

د ﺟﻼوﻃﻨ ﻧﻪ راواﭘﺲ ﮐﯧﺪل

۱۵

 دا ﭘﯧﻐﺎم د ﻣﻮآب ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ دے .ﭘﻪ ﻳﻮه ﺷﭙﻪ د ﻣﻮآب ﺎر ﻋﺎر ﺗﺒﺎه ﺷﻮے دے .ﭘﻪ ﻳﻮه ﺷﭙﻪ د ﻣﻮآب ﺎر ﻗﻴﺮ ﺗﺒﺎه ﺷﻮے


 د دﻳﺒﻮن ﺧﻠﻖ ﻏﺮ ﺗﻪ ﺧﺘﻠ دى ﭼ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻋﺒﺎدﺗﺨﺎﻧﻪ ﮐ ژړا وﮐى .د ﻣﻮآب ﺧﻠﻖ ﺑﻪ د ﻧﺒﻮ او ﻣﻴﺪﺑﺎ ﭘﻪ ﺎروﻧﻮ د
دے .

 ﭘﻪ ﻻرو ﮐﻮﻮ ﮐ ﺧﻠﻘﻮ د ﺎټ ﺟﺎﻣ اﻏﻮﺳﺘ
ﺧﻔﺎن ﻧﻪ ژړا ﮐﻮى ،ﻫﻐﻮئ د ﺧﻔﺎن ﻧﻪ ﺧﭙﻞ ﺳﺮوﻧﻪ او ږﻳﺮې ﮐﻠ ﮐې دى .
 د ﺣﺴﺒﻮن او اﻟﻋﺎﻟ ﺧﻠﻖ ﭘﻪ ژړا دى او د
دى ،د ﺎر ﭘﻪ ﭼﻮﮐﻮﻧﻮ ﮐ او د ﮐﻮروﻧﻮ ﭘﻪ ﭼﺘﻮﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﺧﻠﻖ ژړا او ﻣﺎﺗﻢ ﮐﻮى .
 زﻣﺎ زړۀ د
ﻫﻐﻮئ ژړا ﺗﺮ ﻳﻬﺾ ﭘﻮرې اورﯦﺪے ﺷ .د ﻣﻮآب ﻓﻮﺟﻴﺎن ﭘﻪ ﻳﺮه ﮐ ﻧﻌﺮې وﻫ ،او ﻫﻐﻮئ ﺑﺣﻮﺻﻠ ﺷﻮى دى .
ﻣﻮآب دﭘﺎره ژاړى .ﺧﻠﻖ د ﺿﻌﺮ ﺎر او ﻋﺠﻠﺖﺷﻠﻴﺸﻴﺎه ﺎر ﺗﻪ ﺗﺘﯧﺪﻟ دى .ﺧﻠﻖ ﭘﻪ ژړا ﮐ د ﻟﻮﺣﻴﺖ ﭘﻪ ﻃﺮف ﺧﯧﮋى ،ﻫﻐﻮئ
 د ﻧﻤﺮﻳﻢ اوﺑﮥ اوﭼ ﺷﻮې دى او د دې واﮥ اوچ ﺷﻮى دى ﻮل ﺷﻴﻨﮯ ﺧﺘﻢ ﺷﻮے
د ﺣﻮروﻧﺎﻳﻢ ﭘﻪ ﻻر ﭘﻪ ﭼﻐﻮ ﭼﻐﻮ ژاړى .
 ﻧﻮ ﭘﻪ دې وﺟﻪ ﺧﻠﻖ د ﺧﭙﻞ ﻮل ﻣﺎل دوﻟﺖ او ﺳﺎﻣﺎن ﺳﺮه ﺧﺎروﻟﻮ د وادۍ ﻧﻪ ﺗﯧﺮﻳى.
دے او ﻳﻮ ﺷﻴﻦ ﺑﻮﮯ ﻫﻢ ﭘﺎﺗ ﻧﮥ دے .
 د
 د ﻣﻮآب د ﺣﺪ ﻮﻟﻮ ﭘﻮﻟﻮ ﺳﺮه د ژړا آوازوﻧﻪ راﺗﻤﺒﻴى .دا ژړا د اﺟﻼﺋﻢ او ﺑﻴﺮ اﻳﻠﻴﻢ ﭘﻪ ﺎروﻧﻮ ﮐ اورﯦﺪﻟﮯ ﺷ .

دﻳﺒﻮن ﺎر ﺳﺮه ﺳﻴﻨﺪ ﭘﻪ وﻳﻨﻪ ﺑﺎﻧﺪې ﺳﻮر دے او ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺑﻪ د ﻫﻐﻪ ﺎئ ﭘﻪ ﺧﻠﻘﻮ ﺑﺎﻧﺪې د ﻫﻐ ﻧﻪ ﻫﻢ زﻳﺎت ﻣﺼﻴﺒﺖ راوﻟ.
ازﻣﺮى ﺑﻪ ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ ﺣﻤﻠﻪ وﮐى ﭼ ﻮک د ﻣﻮآب ﻧﮥ ﺑﭻ وﺗ وى او ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ ﻫﻢ ﻮک ﭼ ﻻ ﭘﻪ ﻣﻠ ﮐ وى.

ﻣﻮآﺑﻴﺎن د ﻧﺎاُﻣﻴﺪۍ ﭘﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﮐ

۱۶


 د ﺳﻠﻊ ﻧﻪ د ﻣﻠ ﺣﻤﺮان ﺗﻪ ﭘﻪ ﮐﻠﻨ ﮐُ ورى وروﻟﯧه .دا د ﺻﺤﺮا ﭘﻪ ﻻره د ﺻﻴﻮن ﻟﻮر ﻏﺮۀ ﺗﻪ وروﻟﯧه .


 ﻫﻐﻮئ ژاړى او
د ﻣﻮآب  د ارﻧﻮن ﺳﻴﻨﺪ ﭘﻪ ﻏﺎړه ﺑﺎﻧﺪې د ﻫﻐﻪ ﻣﺎرﻏﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن دى ﭼ د ﺟﺎﻟ ﻧﻪ ﺷﻟﮯ ﺷﻮى وى .
واﺋ” ،زﻣﻮﻧ ﻣﺪد وﮐئ ،زﻣﻮﻧ دﺷﻤﻨﺎﻧﻮ ﻧﻪ زﻣﻮﻧ ﺣﻔﺎﻇﺖ وﮐئ .د ﻫﻐﻮئ د ﺣﻤﻠ ﻧﻪ ﻣﻮﻧ ﺑﭻ ﮐئ .اوس ﭼ ﻣﻮﻧ راﺗﺘﯧﺪﻟ
 زﻣﻮﻧ ﻣﻬﺎﺟﺮ ﭘﺮﯦدئ ﭼ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﻣﻠ ﮐ اﻳﺴﺎر ﺷ .ﻮک ﭼ ﻫﻐﻮئ ﺗﺒﺎه ﮐﻮل
ﻳﻮ ﻧﻮ ﻣﻮﻧ ﺳﺮه دوﮐﻪ ﻣﮥ ﮐﻮئ .
ﻏﻮاړى ﻫﻐﻮئ ﻧﻪ ورﻟﻪ ﭘﻨﺎه ورﮐئ “.ﻇﻠﻢ زﻳﺎﺗﮯ او ﺗﺒﺎﻫ ﺑﻪ ﺧﺘﻢ ﺷ او ﻮک ﭼ د ﻧﻘﺼﺎن رﺳﻮﻟﻮ ﮐﻮﺷﺶ ﮐﻮى ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ
 ﺑﻴﺎ ﺑﻪ د داؤد د اوﻻد ﻳﻮ ﮐﺲ ﺑﺎدﺷﺎه ﺷ او ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ وﻓﺎدارۍ او ﻣﻴﻨ ﺳﺮه ﭘﻪ ﺧﻠﻘﻮ ﺑﺎﻧﺪې
ﻣﺦ د زﻣ ﻧﻪ ورک ﺷ .
 ﻣﻮﻧ د
ﺣﻮﻣﺖ ﮐﻮى .ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺻﺤﻴﺢ ﮐﺎر ﮐﻮﻟﻮ ﮐ ﺗﯧﺰى ﮐﻮى او ﻮرى ﺑﻪ ﭼ د اﻧﺼﺎف ﻧﻪ ﮐﺎر اﺧﺴﺘﮯ ﺷﻮے دے .

ﻣﻮآب د ﻏﺮور ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ اورﯦﺪﻟ دى .ﻫﻐﻮئ ﻣﻐﺮوره ،ﮐﺒﺮژن ،ﺧﻮد ﻏﺮﺿﻪ او ﺳﭙﻴﻦ ﺳﺘﺮ دى .ﺧﻮ د ﻫﻐﻮئ ﻻﭘ ﻋﺒﺚ دى .
د ﻣﻮآب ﺧﻠﻖ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﺣﺎل ﺑﺎﻧﺪې ژاړى ،ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﺳﻠﻮ ﺳﻠﻮ د ﻗﻴﺮﺣﺮاﺳﺖ ﺎر ﮐﺸﻤﺶ ﻳﺎدوى ،د ﻫﻐﻮئ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺪﺗﺮﻳﻦ دے.
 د ﺣﺴﺒﻮن ﭘ او د ﺳﺒﻤﺎه د اﻧﻮرو ﺑﺎﻏﻮﻧﻪ ﺗﺒﺎه ﺷﻮى دى ،دا د اﻧﻮرو ﻫﻐﻪ ﺑﺎﻏﻮﻧﻪ ۇو ﭼ د ﺷﺮاﺑﻮ ﺳﺮه ﺑﻪ ﻳ د ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ

ﺣﻤﺮاﻧﺎن ﻧﺸﻪ ﮐﯧﺪل .ﭘﻪ ﻳﻮ وﺧﺖ ﮐ د ﻳﻌﺰﻳﺮ ﺎر ﭘﻮرې او ﭘﻪ ﺻﺤﺮا ﮐ ﻧﻤﺮﺧﺎﺗﮥ ﻃﺮف ﺗﻪ او ﻧﻤﺮﭘﺮﯦﻮاﺗﮥ ﻃﺮف ﺗﻪ د ﻣ
 ﺧﻮ اوس زۀ د ﺳﺒﻤﺎه د اﻧﻮرو ﺑﺎﻏﻮﻧﻮ دﭘﺎره ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﺷﺎن ژاړم ﻟﻪ ﻨﻪ
درﻳﺎب ﺑﻠ ﻏﺎړې ﭘﻮرې د دې ﺎﻧ رﺳﯧﺪﻟ دى .
ﭼ د ﻳﻌﺰﻳﺮ دﭘﺎره ژاړم .د ﺣﺴﺒﻮن او اﻟﻋﺎﻟ دﭘﺎره زﻣﺎ او ﺗﻮﺋﻴى ،ﻪ ﭼ د ﻓﺼﻞ ﻟَﻮ ﻧﮥ ﮐﻴى ﭼ ﺧﻠﻖ ورﺳﺮه
 د ﺑﺎﻏﻮﻧﻮ ﻧﻪ ﺧﻨﺪا او ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ﻏﯧﺒﻪ ﺷﻮې ده .د اﻧﻮرو ﭘﻪ ﺑﺎﻏﻮﻧﻮ ﮐ ﻳﻮ ﮐﺲ ﻫﻢ آوازوﻧﻪ ﻧﮥ ﮐﻮى او ﻧﮥ
ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ ﺷ .
 زړۀ ﻣ
ﺳﻨﺪرې واﺋ .ﻫﻴ ﻮک ﻫﻢ اﻧﻮر ﻧﮥ ﭼﺨ ﮐﻮى ﭼ رس ﺗﺮﯦﻨﻪ وﺑﺎﺳ ،وﻟ ﭼ ﻣﺎ د ﺧﻨﺪا ﻧﻌﺮې ﺧﺘﻤ ﮐې دى .
 د ﻣﻮآب ﺧﻠﻖ ﻫﺴ ﺧﭙﻞ ﺎﻧﻮﻧﻪ
ﻟﻪ د رﺑﺎب ﭘﻪ ﺳﺎز ﮐ د ﻣﻮآب د ﻏﻤﻪ ﭼﻮى ،او زﻣﺎ زړۀ د ﻗﻴﺮﺣﺮاﺳﺖ دﭘﺎره ﻏﻤﮋن دے .

ﺳﺘى ﮐﻮى او ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﻏﺮوﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې زﻳﺎرﺗﻮﻧﻮ او ﺧﭙﻠﻮ ﻋﺒﺎدﺗﺨﺎﻧﻮ ﺗﻪ د ﺳﻮال دﭘﺎره  ،دا ﺑﻪ دوئ ﻟﻪ ﻫﻴ ﻓﺎﺋﺪه ورﻧﮥ ﮐى .
 او اوس ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋ” ،ﭘﻮره ﭘﻪ درې ﮐﺎﻟﻪ
دا ﻫﻐﻪ ﭘﯧﻐﺎم وو ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﻣﻮآب ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﻣﺨ ورﮐے وو .
ﮐ ﺑﻪ د ﻣﻮآب ﻟﻮئ ﻣﺎل دوﻟﺖ ﺧﺘﻢ ﺷ .او د دې د ډﯦﺮو ﺧﻠﻘﻮ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺻﺮف ﻳﻮ ﻮ ژوﻧﺪى ﭘﺎﺗ ﺷ ،او ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ډﯦﺮ ﮐﻤﺰورى
وى“.

۱۴ / ۵۷

د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺷﺎم او اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻟﻪ ﺳﺰا ورﮐﻮل

۱۷

 د ﻋﺮوﻋﻴﺮ
 دا د دﻣﺸﻖ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﭘﯧﻐﺎم دے” ،د دﻣﺸﻖ ﺎر ﺑﻪ ﺗﺒﺎه ﺷ ،او دا ﺑﻪ ﺗﺶ د ﮐﻨرو ﻳﻮ ډﯦﺮے ﭘﺎﺗ ﺷ .


ﺎروﻧﻪ ﺑﻪ د ﻫﻤﯧﺸﻪ دﭘﺎره ﭘﻪ ﮐﻨرو ﺑﺪل ﺷ .دا ﺑﻪ د و او ﺎروو دﭘﺎره د ﺮن زﻣﻪ وﺮ ،ﭼ ﻫﻴ ﻮک ﺑﻪ ﻳ ﺗﺮې ﻧﻪ ﻧﮥ
 د اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﭘﺎﺧﮥ ﺎروﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﺒﺎه ﺷ او د دﻣﺸﻖ ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﺑﻪ ﺧﺘﻤﻪ ﺷ .ﮐﻮم ﺷﺎﻣﻴﺎن ﭼ ژوﻧﺪى ﭘﺎﺗ وى ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ
ﺷى .
 ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ورځ ﺑﻪ د اﺳﺮاﺋﻴﻞ دﺑﺪﺑﻪ
د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن د ﺷﺮم ﺳﺮه ﻣﺦ ﺷ .ﻣﺎ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ،رب اﻻﻓﻮاج دا ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻠ دى .
 اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﻪ د ﻳﻮ داﺳ ﭘ ﭘﻪ ﺷﺎن وى ﭼ ﻏﻠﻪ ﺗﺮې ﻧﻪ رﯦﺒﻠﮯ ﺷﻮې او
ﺧﺘﻤﻪ ﺷ او د دې ﻣﺎﻟﺪارى ﺑﻪ ﭘﻪ ﻏﺮﻳﺒ ﺑﺪﻟﻪ ﺷ .
راﻏﻮﻧه ﮐے ﺷﻮې وى ،دا ﺑﻪ داﺳ وى ﻟﻪ ﭼ د رﻓﺎﺋﻴﻢ ﭘﻪ وادۍ ﮐ ﻳﻮ ﭘﮯ ﺷﺎړ ﭘﺮوت وى او ﭼ د دې ﻧﻪ ﻫﺮ ﮥ وړﻟﮯ
 ﺧﻮ ﺻﺮف ﻳﻮ ﻮ ﮐﺴﺎن ﺑﻪ ﭘﺎﺗ ﺷ او اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﻪ د زﻳﺘُﻮﻧﻮ د داﺳ وﻧ ﭘﻪ ﺷﺎن وى ﭼ د ﻫﻐ ﻧﻪ ﻮل زﻳﺘﻮن
ﺷﻮى وى .
راﻮل ﮐے ﺷﻮى وى ﺧﻮ ﺻﺮف دوه درې داﻧ ﻳ ﭘﻪ آﺧﺮى ﺳﺮ ﺑﺎﻧﺪې او ﻳﺎ ﻳﻮ ﻮ ﻳ ﭘﻪ ﻻﻧﺪې ﺎﻧﻮ ﮐ ﭘﺎﺗ وى .ﻣﺎ ﻣﺎﻟ
 ﭘﻪ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﺑﻪ ﺧﻠﻖ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﺧﺎﻟﻖ ﺑﻬﺮوﺳﻪ ﮐﻮى ،او ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ د ﺑﻨ
ﺧُﺪائ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک دا ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻠ دى “.
 ﻫﻐﻮئ ﭼ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﻻﺳﻮﻧﻮ ﮐﻮﻣ ﻗﺮﺑﺎنﺎه ﺟﻮړې ﮐې دى ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﭘﻪ دې ﺑﺎﻧﺪې ﻧﻮر
اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﭘﻪ ﻣﻘﺪس ذات ﻣﻨﺤﺼﺮ وى .
 ﭘﻪ ﻫﻐﻪ
ﻳﻘﻴﻦ ﻧﮥ ﺳﺎﺗ ،او د اﺷﻴﺮې ﺑﺖ ﭘﻪ ﻧﻮ او د ﺧﻮﺷﺒﻮدارو ﻣﺼﺎﻟﺤﻮ ﺳﻮزوﻟﻮ ﭘﻪ ﻗﺮﺑﺎنﺎه ﺑﺎﻧﺪې ﺑﻪ ﻳ اﻋﺘﺒﺎر ﺧﺘﻢ ﺷ .
وﺧﺖ ﺑﻪ د ﻫﻐﻮئ ﭘﺎﺧﮥ ﺎروﻧﻪ ﺷﺎړ او وﻳﺠﺎړ ﺷ او د ﻫﻐﻪ ﺎروﻧﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن ﺑﻪ ﭘﻪ ﮐﻨرو ﺑﺪل ﺷ ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ ﺣﻮﻳﺎﻧﻮ او
 اﻓﺴﻮس ،ﺗﺎﺳﻮ ﺧﭙﻞ د ﺧﻼﺻﻮن ﺧُﺪائ ﭘﺎک
اﻣﻮرﻳﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﮐ ﭘﺮﯦ ۇو ﭼ ﻫﻐﻮئ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻧﻪ ﺗﺘﯧﺪل .
ﻫﯧﺮ ﮐے دے او ﻫﻐﻪ ﻣﻀﺒﻮط  درﺗﻪ ﻧﮥ دے ﻳﺎد ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﺮې ﭘﻨﺎه اﺧﺴﺘﮯ ﺷ .ﺧﻮ ﺗﺎﺳﻮ د ﭘﺮدى ﻣﻠ د ﻣﻌﺒﻮد د ﻋﺒﺎدت
 ﺧﻮ ﭼ ﮐﻠﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﮐﺮﻟ وى ﻧﻮ ﮐﮥ ﻫﻢ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺳﺤﺮ دا ﻏﻮ او ﻠﻮﻧﻪ ﻫﻢ ﺷ ،ﻧﻮ ﻫﻴ ﭘﯧﺪاوار
دﭘﺎره ﺎﺋﺴﺘﻪ ﺑﺎﻏﻮﻧﻪ ﮐﺮﻟ دى .
ﺑﻪ ﻳ ﻧﮥ وى .ﺗﺸﻪ ﺑﻴﻤﺎرى او ﻻﻋﻼﺟﻪ درد ﺑﻪ درﺗﻪ ﻣﻼوﻳى.

د دﺷﻤﻦ د ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﺷﺴﺖ ﺧﻮړل
 ﺑﺷﻤﯧﺮه ﻗﻮﻣﻮﻧﻪ د ﺳﻤﻨﺪر د ﺷﻮر ﭘﻪ ﺷﺎن ﺷﻮر ﮐﻮى ،ﻫﻐﻮئ داﺳ ﺷﻮر ﮐﻮى ﻟﻪ ﭼ ﻟﻮﺋ ﻟﻮﺋ ﭼﭙ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﮐ

 اﺮ ﮐﮥ ﻫﻐﻮئ د ﺳﻤﻨﺪر د ﺗﯧﺰو ﭼﭙﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن ﺷﻮر ﮐﻮى ،ﺧﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ ﺧﺎﻣﻮش ﮐى او ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ
ﺟﻨﻴى .
 ﭘﻪ ﻣﺎﺎم ﮐ ﺑﻪ
وﺗﺘ .ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ داﺳ ﺗﺘ ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ ﻫﻮا ﺑﻮس زﻏﻠ ،ﻳﺎ ﻨﻪ ﭼ دوړې ﭘﻪ ﻃﻮﻓﺎن ﮐ اﻟﻮ .
اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺳﺨﺖ وﻳﺮﻳى ،ﺧﻮ ﺗﺮ ﺳﺤﺮه ﺑﻪ د ﻫﻐﻮئ ﻮل دﺷﻤﻨﺎن ﻣۀ وى .دا ﺑﻪ د ﻫﻐﻮئ ﻗﺴﻤﺖ او اَﻧﺠﺎم وى ﭼ ﻮک زﻣﻮﻧ د
ﻟﻮټ ﮐﻮﻟﻮ ﮐﻮﺷﺶ ﮐﻮى.

د ﺧُﺪائ ﭘﺎک اﻳﺘﻬﻮﭘﻴﺎ ﻟﻪ ﺳﺰا ورﮐﻮل

۱۸

 د ﻫﻐﻪ
 ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻣﻠ اﻓﺴﻮس ﭘﻪ ﮐﻮم ﮐ ﭼ د وزر آواز اورﯦﺪﻟﮯ ﺷ ،او ﭼﺮﺗﻪ ﭼ د اﻳﺘﻬﻮﭘﻴﺎ ﺳﻴﻨﺪوﻧﻪ ﺑﻬﻴى .


ﻣﻠ ﻧﻪ د ﻧﻴﻞ درﻳﺎب ﺗﻪ ﺳﻔﻴﺮان ﭘﻪ داﺳ ﮐﺸﺘﻮ ﮐ  ﭼ د ﻟﻮﺧﻮ ﻧﻪ ﺟﻮړې وى .اے ﺗﯧﺰو ﭘﯧﻐﺎم وړوﻧﻮ . ،ﻫﻐﻪ ﻟﻮړو
ﻟﻮړو او د ﻫﻮارې ﺮﻣﻨ ﺧﻠﻘﻮ ﻟﻪ ﭘﯧﻐﺎم ﻳﻮﺳ د ﭼﺎ ﻧﻪ ﭼ ﻮﻟﻪ دﻧﻴﺎ ﻳﺮﻳى ،ﻫﻐﻪ ﻣﻀﺒﻮط او ﺟﻨﻴﺎﻟ ﻗﻮم ﻟﻪ ﭘﯧﻐﺎم ﻳﻮﺳ ،د ﭼﺎ
 ﻮک ﭼ ﭘﻪ زﻣﻪ اوﺳﻴى ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﻮل دا واورئ .ﻫﻐﻪ ﻧ ﺗﻪ وﻮرئ ﭼ د
ﻣﻠ ﭼ ﭘﻪ ﺳﻴﻨﺪوﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﺗﻘﺴﻴﻢ دے .
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻣﺎ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،زۀ ﺑﻪ ﺧﭙﻞ د
ﻏﺮوﻧﻮ ﭘﻪ ﺳﺮوﻧﻮ ﺑﻪ ﺎره ﺷ .او ﭼ ﺑﻴﻞ ﻏﻳى ﻧﻮ ﻏﻮږ ورﺗﻪ وﻧﻴﺴ .
اﺳﺘﻮﻨ ﺎئ ﻧﻪ ﭘﻪ ﺧﺎﻣﻮﺷ ﺳﺮه ﻮرﻣﻪ .ﺧﻮ زﻣﺎ دا ﺧﺎﻣﻮﺷ ﺑﻪ داﺳ وى ﻟﻪ د ﺗ ﻏﺮﻣ د ﺷُﻐﻠ ﭘﻪ ﺷﺎن ﻳﺎ د ﻟَﻮ ﭘﻪ وﺧﺖ
 د اﻧﻮرو راﻮﻟﻮﻟﻮ ﻧﻪ ﻣﺨ ،ﮐﻠﻪ ﭼ دا ﻮل ﻠﻮﻧﻪ وﻏﻮرزوى او اﻧﻮر ﭘﻪ ﭘﺨﯧﺪو وى ،ﻧﻮ ﻣﺎﻟ
د ﺳﺤﺮ د ﭘﺮﺧ ﭘﻪ ﺷﺎن “.
 د ﻫﻐﻮئ د
ﺧُﺪائ ﺑﻪ ﺣﺒﺸﻴﺎن داﺳ ﭘﻪ آﺳﺎﻧ ﺳﺮه ﺗﺒﺎه ﮐى ﻟﻪ ﭼ د ﺑﻮﻮ ﻗﻴﻨﭽﻴﺎﻧ د اﻧﻮرو د ﺑﻮ ﻧﻪ ﺎﻧ ﭘﺮې ﮐﻮى .
ﻓﻮﺟﻴﺎﻧﻮ ﻻﺷﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺎرﻏﺎﻧﻮ او ﻨﻠ ﻨﺎورو ﺗﻪ ﭘﺮاﺗﮥ وى .ﭘﻪ اوړى ﮐ ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ د ﻣﺎرﻏﺎﻧﻮ ﺧﻮراک وى او ﭘﻪ ژﻣ ﮐ ﺑﻪ د
 ﻳﻮ وﺧﺖ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ﻣﻀﺒﻮط او ﺟﻨﻴﺎﻟ ﻗﻮﻣﻮﻧﻪ ﭼ اوﭼﺖ او ﻫﻮارې ﺮﻣﻨ دى ،د ﭼﺎ ﻧﻪ ﭼ ﻮﻟﻪ دﻧﻴﺎ
ﻨﺎورو ﺧﻮراک وى .
۱۵ / ۵۷

ﻳﺮﻳى ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ رب اﻻﻓﻮاج ﺗﻪ ﺑﻪ د ﻫﻐﻪ ﻣﻠ ﻧﻪ ﻧﺬراﻧ راوړى ،ﮐﻮم ﻣﻠ ﭼ ﭘﻪ ﺳﻴﻨﺪوﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﻮے دے .ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ
د ﺻﻴﻮن ﺎر ﺗﻪ راﺷ ،ﭼﺮﺗﻪ ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ رب اﻻﻓﻮاج اﺳﺘﻮﻨﻪ ﮐﻮى.

د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻣﺼﺮﻳﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﺳﺰا ورﮐﻮل

۱۹

 دا ﭘﯧﻐﺎم د ﻣﺼﺮ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ دے .ﻮرئ ،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻣﺼﺮ ﺗﻪ د ﺗﯧﺰې ورﻳ دﭘﺎﺳﻪ راروان دے .د ﻣﺼﺮﻳﺎﻧﻮ ﺑﺘﺎن د


 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋ” ،زۀ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻣﺼﺮ ﮐ ﺧﺎﻧﻪ ﺟﻨ راوﻟﻢ
ﻫﻐﮥ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﻟزﻳى او د ﻣﺼﺮ ﺧﻠﻖ ﺧﭙﻠﻪ ﺣﻮﺻﻠﻪ ﺑﺎﺋﻴﻠ .
ﻧﻮ ورور ﺑﻪ د ورور ﺧﻼف ﺷ او ﺎوﻧى ﺑﻪ د ﺎوﻧى ﺧﻼف ﺷ .ﺎر ﺑﻪ د ﺎر ﺧﻼف ﺷ او ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﺑﻪ د ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﺧﻼف
 ﻣﺼﺮﻳﺎن ﺑﻪ ﺣﻮﺻﻠﻪ ﺑﺎﺋﻴﻠ او زۀ ﺑﻪ د ﻫﻐﻮئ ﻣﻨﺼﻮﺑ ې وډې ﮐم .ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ د ﺑﺘﺎﻧﻮ ،د ﻣو د روﺣﻮﻧﻮ واﻻ ﻧﻪ او
ﺷ .
 زۀ ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﻳﻮ ﻇﺎﻟﻢ ﻣﺎﻟ ﺗﻪ ﺣﻮاﻟﻪ ﮐم ،ﻳﻮ ﻃﺎﻗﺘﻮر ﺑﺎدﺷﺎه ﺑﻪ ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ ﺣﻮﻣﺖ ﮐﻮى .ﻣﺎ ﻣﺎﻟ
ﻓﺎﻟﺮو ﻧﻪ ﻣﺸﻮرې اﺧﻠ .
 ﮐﻠﻪ ﭼ د
 د ﻧﻴﻞ ﭘﻪ درﻳﺎب ﮐ ﺑﻪ اوﺑﮥ ﮐﻤ ﺷ او درﻳﺎب ﺑﻪ ﻣﻤﻞ اوچ ﺷ .
ﺧُﺪائ ،رب اﻻﻓﻮاج دا ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻠ دى “.
 او د ﻧﻴﻞ درﻳﺎب ﭘﻪ
درﻳﺎب ﻧﻬﺮوﻧﻪ ﭘﻪ ﮐﻤﯧﺪو ﺷ او اوﭼﻴى ﻧﻮ د دې ﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺮاب ﺑﻮئ  .ﻟﻮﺧ او ﺟﺎړې ﺑﻪ اوﭼ ﺷ ،
ﻏﺎړه ﭼ ﻮﻣﺮه ﺑﻮ دى ﻫﻐﻪ ﺑﻪ اوچ ﺷ .او د درﻳﺎب ﺳﺮه ﻧﺰدې ﻮل ﮐﺮﻟﮯ ﺷﻮى ﭘ ﺑﻪ اوچ ﺷ او ﭘﻪ ﻫﻮا ﮐ ﺑﻪ واﻟﻮ.
 ﺟﻮﻻﺎن او ﻮک ﭼ د ﻟ ﺟﺎﻣ ﺟﻮړوى
 ﻣﺎﻫﻴﺮ ﺑﻪ ﻓﺮﻳﺎد ﮐﻮى او ژاړى ﺑﻪ ،د ﮐﻨو او د ﺟﺎﻟﻮﻧﻮ واﻻ ﺑﻪ ﻏﻤﮋن وى .

 د ﺿﻌﻦ ﺎر ﻣﺸﺮان ﮐﻢ ﻋﻘﻞ
 د ﮐﭙې ﺟﻮړووﻧ ﺑﻪ ﺳﺨﺖ ﻣﺎﻳﻮﺳﻪ وى ،او ﻮل ﮐﺎرﻳﺮ ﺑﻪ ﭘﺮﯦﺸﺎﻧﻪ وى .
ﺑﻪ ﻧﺎاُﻣﻴﺪه وى .
دى .د ﻣﺼﺮ د ﺑﺎدﺷﺎه ﮥ ﻫﻮﻴﺎر ﻣﺸﻴﺮان ﮐﻢ ﻋﻘﻠ ﻣﺸﻮرې ورﮐﻮى .ﭼ ﺗﺎﺳﻮ دا ﺟﺮأت ﻨﻪ ﮐﻮﻟﮯ ﺷ ﭼ ﻓﺮﻋﻮن ﺑﺎدﺷﺎه ﺗﻪ
 اے د ﻣﺼﺮ ﺑﺎدﺷﺎه ،ﺳﺘﺎ ﻫﻐﻪ ﻫﻮﻴﺎر ﻣﺸﻴﺮان ﭼﺮﺗﻪ
وواﻳ ﭼ” ،ﻣﻮﻧ ﻋﺎﻟﻤﺎﻧﻮ ﺷﺎﺮدان او د ﭘﺨﻮاﻧﻮ ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎﻧﻮ اوﻻد ۇو “.
 د ﺿﻌﻦ
دى؟ ﻫﻐﻮئ دې ﻣﻌﻠﻮم ﮐى او ﺗﺎ ﺗﻪ دې وواﺋ ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ رب اﻻﻓﻮاج د ﻣﺼﺮ دﭘﺎره ﮥ ﻣﻨﺼﻮﺑ ﻟﺮى .
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻫﻐﻮئ ﮐﻢ
ﻣﺸﺮان ﮐﻢ ﻋﻘﻞ دى او د ﻣﻴﻤﻔﺲ ﻣﺸﺮاﻧﻮ دوﮐﻪ ﺧﻮړﻟ ده .دﻏﻪ ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﻣﺼﺮ ﺑﻻرې ﮐے دے .
ﻋﻘﻞ ﮐى دى ،ﻧﻮ د ﻫﻐﻮئ ﻮﻟ ﻣﺸﻮرې ﻏﻠﻄ دى .ﻫﻐﻮئ ﻣﺼﺮ داﺳ  وډ ﮐے دے ﻟﻪ ﭼ ﻳﻮ ﺷﺮاﺑ ﭘﻪ ﻧﺸﻪ ﮐ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ
 او ﻣﺼﺮ ﺑﻪ ﻫﻴ ﻫﻢ ﻧﮥ ﺷ ﮐﻮﻟﮯ ،ﮐﮥ ﻣﺸﺮ وى او ﮐﮥ ﮐﺸﺮ ،ﮐﮥ ﻟﻮئ وى او ﮐﮥ وړوﮐﮯ.
اوﻟﻮ ﮐ ﻮﺋﻴى .

د ﻣﺼﺮﻳﺎﻧﻮ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻋﺒﺎدت ﮐﻮل
 ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ورځ ﺑﻪ ﻣﺼﺮﻳﺎن د ﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن ﮐﻤﺰورى وى .ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ رب اﻻﻓﻮاج ﻫﻐﻮئ ﻟﻪ د ﺳﺰا ورﮐﻮﻟﻮ دﭘﺎره ﻻس

 او د ﻳﻬﻮداه ﻣﻠ ﭘﻪ وﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻣﺼﺮﻳﺎﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﻳﺮه راﺷ ،ﻫﺮ ﭼﺎ ﺗﻪ ﭼ د
اوﭼﺖ ﮐى ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ د ﻳﺮې ﻧﻪ وﻟزﻳى .
ﻳﻬﻮداه ﻧﻮم واﺧﺴﺘﻠﮯ ﺷ ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ وﻳﺮﻳى ،دا د ﻫﻐﻪ ﻣﻨﺼﻮﺑ ﭘﻪ وﺟﻪ ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ رب اﻻﻓﻮاج د ﻫﻐﻮئ ﺧﻼف ﺗﻴﺎره ﮐې
 ﭘﻪ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﮐ ﺑﻪ د ﻣﺼﺮ ﭘﻪ ﭘﻴﻨﻮ ﺎروﻧﻮ ﮐ ﻋﺒﺮاﻧ ژﺑﻪ وﺋﻴﻠﮯ ﺷ .د ﻫﻐﻪ ﺎئ ﺧﻠﻖ ﺑﻪ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ رب
ده .
 ﭘﻪ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﮐ ﺑﻪ د
اﻻﻓﻮاج ﭘﻪ ﻧﻮم د وﻓﺎدارۍ ﻗﺴﻤﻮﻧﻪ ﮐﻮى .ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺎروﻧﻮ ﮐ ﺑﻪ د ﻳﻮ ﺎر ﻧﻮم ”د ﻧﻤﺮ ﺎر“ وى .
ﻣﺼﺮ د ﻣﻠ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ دﭘﺎره ﻳﻮه ﻗﺮﺑﺎنﺎه وى او د ﻣﺼﺮ ﭘﻪ ﺳﺮﺣﺪ ﺑﺎﻧﺪې ﺑﻪ د ﮐﺎ ﻳﻮ ﻳﺎدﺎر وى ﭼ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ
 دا ﺑﻪ ﭘﻪ ﻣﺼﺮ ﮐ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ رب اﻻﻓﻮاج د ﻣﻮﺟﻮد ﻧ وى .ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻠﺘﻪ د ﺧﻠﻘﻮ ﺳﺮه ﻇﻠﻢ
وﻗﻒ ﺷﻮے وى .
 ﻣﺎﻟ
زﻳﺎﺗﮯ ﮐﻴى او د ﻣﺪد دﭘﺎره ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ آواز وﮐى ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ د ﻫﻐﻮئ د ﺑﭻ ﮐﻮﻟﻮ دﭘﺎره ﺧﻼﺻﻮﻧﮯ ورﻟﯧى .
ﺧُﺪائ ﺑﻪ د ﻣﺼﺮ ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻪ ﺧﭙﻞ ﺎن ﺮﻨﺪ ﮐى او ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﻳ ﻗﺒﻮل ﮐى او د ﻫﻐﮥ ﻋﺒﺎدت ﺑﻪ ﮐﻮى او ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ﺑﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧ او
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺑﻪ ﻣﺼﺮﻳﺎﻧﻮ
ﻧﺬراﻧ ﭘﯧﺶ ﮐﻮى .ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ د ﻫﻐﮥ ﺳﺮه ﭘﺎﺧﮥ ﻟﻮﻇﻮﻧﻪ وﮐى او ﺧﭙﻠ وﻋﺪې ﺑﻪ ورﺳﺮه ﭘﻮره ﮐﻮى .
ﻟﻪ ﺳﺰا ورﮐى ،ﺧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻳ ﺑﻴﺎ روغ ﮐى .ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ راوﺮ او ﻫﻐﻪ ﺑﻪ د ﻫﻐﻮئ ﺳﻮال ﻗﺒﻮل ﮐى او ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ روغ
 ﭘﻪ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﮐ ﺑﻪ د ﻣﺼﺮ او اﺳﻮر ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ ﻳﻮه ﻟﻮﻳﻪ ﻻر وى .او د دواړو ﻣﻠﻮﻧﻮ ﺧﻠﻖ ﺑﻪ د ﻳﻮ ﺑﻞ ﻣﻠ ﺗﻪ 
ﮐى .
 ﭘﻪ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﮐ ﺑﻪ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻞ د ﻣﺼﺮ او اﺳﻮر ﺳﺮه
را او د ﻣﺼﺮ او اﺳﻮر ﻗﻮﻣﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻳﻮ ﺎئ ﻋﺒﺎدت ﮐﻮى .
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ رب اﻻﻓﻮاج ﺑﻪ دې ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﻟﻪ
ﻣﻠﺮے ﺷ او دا درې واړه ﻗﻮﻣﻮﻧﻪ ﺑﻪ د ﻮﻟ دﻧﻴﺎ دﭘﺎره د ﺑﺮﮐﺖ ﺳﺒﺐ ﺟﻮړ ﺷ .
ﺑﺮﮐﺖ ورﮐى او ووﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﺋ” ،اے ﻣﺼﺮﻳﺎﻧﻮ ،زﻣﺎ ﺧﻠﻘﻮ ،اے اﺳﻮرﻳﺎﻧﻮ ،ﺗﺎﺳﻮ ﻣﺎ ﭘﯧﺪا ﮐى ﻳ ،اے ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ،ﺗﺎﺳﻮ زﻣﺎ
۱۶ / ۵۷

ﻏﻮره ﺷﻮى ﺧﻠﻖ ﻳ ﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ زۀ ﺑﺮﮐﺖ درﮐﻮم“.

د ﻳﻮ ﭘﯧﻐﻤﺒﺮ ﻧﻪ ﺮﻨﺪول

۲۰

 ﭘﻪ ﮐﻮم ﮐﺎل ﭼ د اﺳﻮر د ﺑﺎدﺷﺎه د ﺳﺮﺟﻮن ﭘﻪ ﺣﻢ د اﺳﻮرﻳﺎﻧﻮ د ﻟﺮ ﻓﻮﺟ ﻣﺸﺮ ﭘﻪ اﺷﺪود ﺎر ﺑﺎﻧﺪې ﺣﻤﻠﻪ


 ﭘﻪ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﮐ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د آﻣﻮص زوئ ﻳﺸﻌﻴﺎه ﺗﻪ ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻠ ۇو ﭼ ﻫﻐﻪ ﭙﻠ او د ﺎټ
وﮐه او دا ﻳ ﻗﺒﻀﻪ ﮐو ،
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻣﺎﻟ
ﻫﻐﻪ ﺟﺎﻣ وﺑﺎﺳ ﮐﻮﻣ ﭼ ﻫﻐﮥ اﻏﻮﺳﺘ وې .ﻧﻮ ﻫﻐﮥ دا ﺣﻢ وﻣﻨﻠﻮ او ﺑﺮﺑﻨ او ﺑﻐﯧﺮ د ﭙﻠﻮ ﻧﻪ روان ﺷﻮ .
ﺧُﺪائ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،زﻣﺎ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻮوﻧﮯ ﻳﺸﻌﻴﺎه درې ﮐﺎﻟﻪ ﺑﺮﺑﻨ او ﺑﻐﯧﺮ د ﭙﻠﻮ ﻧﻪ ﺮﯧﺪﻟﮯ دے .دا د ﻫﻐ ﻧﻪ ده ﭼ ﭘﻪ ﻣﺼﺮ
 د اﺳﻮر ﺑﺎدﺷﺎه ﭼ د دې دوو ﻣﻠﻮﻧﻮ ﻧﻪ ﻗﯧﺪﻳﺎن ﻧﻴﻮﻟ دى ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﺑﺮﺑﻨ ﺑﻮ .زﻟﻤ او
او اﻳﺘﻬﻮﭘﻴﺎ ﺑﺎﻧﺪې ﺑﻪ ﮥ ﮐﻴى .
 ﭼﺎ ﭼ ﭘﻪ
ﺑﻮډاﺎن ﺑﻪ د ﭙﻠﻮ ﻧﻪ ﺑﻐﯧﺮ او ﺑﺮﺑﻨ روان وى ،د ﻫﻐﻮئ ﮐﻮﻧﺎ ﺑﻪ ﺎرى ،دا ﺑﻪ د ﻣﺼﺮ دﭘﺎره د ﺷﺮم ﺧﺒﺮه وى .
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ
اﻳﺘﻬﻮﭘﻴﺎ ﺑﺎﻧﺪې ﻳﻘﻴﻦ ﺳﺎﺗﻠﮯ وى او ﭘﻪ ﻣﺼﺮ ﺑﺎﻧﺪې ﻳ ﻻﻓ وﻫﻠ وى ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﻣﺎﻳﻮﺳﻪ ﺷ او وﺑﻪ ﺷﺮﻣﻴى .
وﺧﺖ راﺷ ﻧﻮ ﮐﻮم ﺧﻠﻖ ﭼ د ﻓﻠﺴﺘﻴﻪ د ﺳﻤﻨﺪر ﭘﻪ ﻏﺎړه اوﺳﻴى ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ وواﺋ ،وﻮرئ ،ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺧﻠﻘﻮ ﮥ وﺷﻮل ﭼ ﭘﻪ ﭼﺎ
ﺑﺎﻧﺪې ﻣﻮﻧ دا ﻳﻘﻴﻦ ﮐﻮﻟﻮ ﭼ ﻣﻮﻧ ﺑﻪ د اﺳﻮر د ﺑﺎدﺷﺎه ﻧﻪ ﺑﭻ ﮐى .ﺧﻮ اوس زﻣﻮﻧ دﭘﺎره د ﺧﻼﺻ ﻻر ﻫﻢ ﻧﺸﺘﻪ“.

د ﺑﺎﺑﻞ د زوال ﭘﯧﺸﻮﺋ

۲۱

 دا ﭘﯧﻐﺎم د ﺑﺎﺑﻞ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ دے ،ﭼ درﻳﺎب ﺳﺮه ﭘﻪ ﺻﺤﺮا ﮐ دے .ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ ﭘﻪ ﺻﺤﺮا ﮐ ﺗﺎوﯦﺪوﻧﮯ ﺑﺎد


 ﻣﺎ د ﺧﺮاﺑﻮ ﺣﺎﻻﺗﻮ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﻳﻮه روﻳﺎ
ﭼﻠﻴى دﻏﻪ ﺷﺎن ﺑﻪ اﻓﺖ د ﺻﺤﺮا ﻧﻪ راﺷ ،او ﻳﺮووﻧﮯ ﻣﻠ ﺑﻪ درﺑﺎﻧﺪې ﺣﻤﻠﻪ وﮐى .
ﻳﻌﻨ د وﯦ ﺧﻮب ﻟﻴﺪﻟﮯ دے ،ﻣﺎ وﮐﺘﻞ ﭼ دوﮐﻪ ﺑﺎز دوﮐ ﮐﻮى او ﺗﺒﺎه ﮐﺎر ﺗﺒﺎﻫ ﮐﻮى .اے د ﻋﻴﻼم ﻟﺮه ،ﺣﻤﻠﻪ وﮐه.
 ﻧﻮ ﭘﻪ
اے د ﻣﺎدى ﻟﺮه ،ﺎر ﻣﺤﺎﺻﺮه ﮐه .د ﺑﺎﺑﻞ ﭘﻪ وﺟﻪ ﭼ ﮐﻮم ﻣﺼﻴﺒﺖ راﻏﻠﮯ دے ﻧﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ﺧﺘﻢ ﮐى .
دې وﺟﻪ زۀ د ﻳﺮې او درد ﺳﺮه ﻣﺦ ﺷﻮے ﻳﻢ ،او دا درد داﺳ دے ﻟﻪ ﭼ ﻪ ﻳ د ﻣﺎﺷﻮم د ﭘﯧﺪا ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ وﺧﺖ ﻟﺮى .زۀ ﭼ
 زﻣﺎ زړۀ درزﻳى او رﭘﯧم .اول ﺑﻪ ﻣﺎﺎم ﭘﻪ ﻣﺎ ډﯦﺮ ﮥ ﻟﯧﺪو ﺧﻮ اوس
ﮥ اورم ﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﺎ ﺑﺪ ﻟ او ﭼ ﮥ ﻮرم ﻧﻮ ﻳﺮﯦم .
 ﻮرم ﭼ ﻟﻮئ ﺧﻮراک ﺗﻴﺎرﻳى ،د ﺧﻠﻘﻮ د ﮐﯧﻨﺎﺳﺘﻮ دﭘﺎره ﻗﺎﻟﻴﻨﻮﻧﻪ ﻏﻮړﯦﺪﻟ دى .ﻫﻐﻮئ ﺧﻮراک
د ﺗﻴﺎرې ﻧﻪ زۀ ﻳﺮﯦم .
 ﺑﻴﺎ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻣﺎ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﻻړ ﺷﻪ او ﻳﻮ ﻣﺤﺎﻓﻆ ودروه او
ﺎک ﮐﻮى” ،ﭘﺎ ،اے آﻓﺴﺮاﻧﻮ ،ﺧﭙﻞ ډاﻟﻮﻧﻪ ﺗﻴﺎر ﮐئ “.
 ﭼ ﻨﻪ ﻫﻐﻪ دؤو آﺳﻮﻧﻮ واﻻ ﺟﻨ ﺎډۍ وﻮرى ﻳﺎ ﭘﻪ ﺧﺮوﻧﻮ او اوﺎﻧﻮ
ﻫﺮ ﻴﺰ ﭼ ﻫﻐﻪ ﻮرى ﻧﻮ د ﻫﻐ ﺧﺒﺮ ﺑﻪ راوړى .
 ﺑﻴﺎ ﻮﮐﻴﺪار آواز وﮐو” ،ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،زۀ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﺎئ ﺑﺎﻧﺪې د
ﺑﺎﻧﺪې ﺳﻮارۀ ﮐﺴﺎن ووﻳﻨ ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ دې ﮥ ﺑﯧﺪار اوﺳ “.
 اوس وﻮرئ ،د دؤو آﺳﻮﻧﻮ واﻻ ﺟﻨ ﺎډۍ رارواﻧﻪ ده ﭼ ﻳﻮ ﺳے ﭘ ﺳﻮر
ﻮﮐﻴﺪارۍ دﭘﺎره ﺷﭙﻪ او ورځ وﻻړ ﻳﻢ .

دے “.ﻮﮐﻴﺪار ووﺋﻴﻞ” ،ﺑﺎﺑﻞ ﺧﺘﻢ ﺷﻮے دے .د ﺑﺎﺑﻞ ﻮل ﺑﺘﺎن ﻮ ﻮ ﺷﻮى دى او ﭘﻪ زﻣﻪ ﺑﺎﻧﺪې ﺧﻮارۀ وارۀ ﭘﺮاﺗﮥ دى “.
اے زﻣﺎ ﺧﻠﻘﻮ ،ﺗﺎﺳﻮ د ﻏﻨﻤﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن ﭘﻪ درﻣﻨﺪ ﺑﺎﻧﺪې ﻏﻮﺑﻞ ﺷﻮى ﻳ ،ﺧﻮ اوس زۀ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﻳﻮ ﮥ زﯦﺮے اوروم ﭼ ﻣﺎ د ﻣﺎﻟ
ﺧُﺪائ رب اﻻﻓﻮاج ﻧﻪ اورﯦﺪﻟﮯ دے ،ﭼ ﻫﻐﻪ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک دے.

د ادوم ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﭘﯧﻐﺎم
 دا ﭘﯧﻐﺎم د ادوم ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ دے .د ادوم ﻧﻪ ﻣﺎ ﺗﻪ ﭼﺎ آواز وﮐو” ،ﻮﮐﻴﺪاره ،دا ﺷﭙﻪ ﺑﻪ ﮐﻠﻪ ﺗﯧﺮﻳى؟ ﺳﺤﺮ ﺗﻪ ﻮﻣﺮه وﺧﺖ ﭘﺎﺗ

 ﻧﻮ ﻣﺎ ﺟﻮاب ورﮐو” ،ﺳﺤﺮ راﺗﻠﻮﻧﮯ دے ،ﺧﻮ ﺷﭙﻪ ﺑﻪ ﺑﻴﺎ را .ﮐﮥ ﺗﮥ ﺑﻴﺎ ﺗﭙﻮس ﮐﻮل ﻏﻮاړې ،ﻧﻮ ﺑﻴﺎ راﺷﻪ او ﺗﭙﻮس
دے؟“ 
وﮐه“.

د ﻋﺮﺑﻮ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﭘﯧﻐﺎم

۱۷ / ۵۷

 اے د ﺗﻴﻤﺎ ﺧﻠﻘﻮ ،ﮐﻮم ﺧﻠﻖ
 دا ﭘﯧﻐﺎم د ﻋﺮﺑﻮ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ دے .اے د ددان ﻗﺎﻓﻠﻮ ،د ﻋﺮﺑﻮ ﭘﻪ ﺷﺎړ ﻣﻠ ﮐ ﺷﭙﻪ ﺗﯧﺮه ﮐئ .

 ﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ د ﺗُﻮرو ﻧﻪ ﺗﺘ ،او د داﺳ ﺧﻠﻘﻮ ﻧﻪ
ﭼ ﺗى دى ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﻟﻪ اوﺑﮥ ورﮐﻮئ .او ﻣﻬﺎﺟﺮو ﻟﻪ ﺧﻮراک ورﮐﻮئ ،
 ﺑﻴﺎ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻣﺎ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﭘﻮره ﭘﻪ ﻳﻮ ﮐﺎل
ﭼ ﺗُﻮره ﭘﻪ ﻻس او ﺗﻴﺮ ﮐﻤﺎن ﭘﻪ ﻏﺎړه د ﻫﻐﻮئ ﺳﺮه ﺳﺨﺖ ﺟﻨﯧﺪﻟ وى .
 د ﻗﻴﺪار ﺻﺮف ﻳﻮ ﻮ ﻏﺸ او ﻟﻴﻨﺪه ﭼﻠﻮوﻧ ﺳى ﺑﻪ ﭘﺎﺗ ﺷ .ﻣﺎ
ﮐ دﻧﻨﻪ دﻧﻨﻪ ﺑﻪ د ﻗﻴﺪار ﺷﺎن او ﺷﻮﮐﺖ ﺧﺘﻢ ﺷ .
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ،د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک دا ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻠ دى“.

د ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﭘﯧﻐﺎم

۲۲

 دا ﭘﯧﻐﺎم د روﻳﺎ د وادۍ د ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ دے .ﮥ ﺷﻮى دى؟ دا ﻮل ﺧﻠﻖ وﻟ د ﮐﻮروﻧﻮ ﭼﺘﻮﻧﻮ ﺗﻪ د ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ


 ﻮل ﺎر ﺑﻗﺮاره دے او د ﺷﻮر ﺷﺮاﺑ ﻧﻪ ډک دے .ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻣى ﭘﻪ ﺗُﻮره ﻧﮥ دى ﻗﺘﻞ ﮐے ﺷﻮى او ﻧﮥ ﭘﻪ
دﭘﺎره ﺧﯧﮋى؟ 
 ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻮل ﻣﺸﺮان وﺗﺘﯧﺪل او ﻫﻐﻮئ ﻻ ﻳﻮ ﻏﺸﮯ ﻫﻢ ﻧﮥ وو وﻳﺸﺘﻠﮯ ﭼ وﻧﻴﻮﻟﮯ ﺷﻮل .ﺑﺎﻗ
ﻣﯧﺪانِ ﺟﻨ ﮐ ﻣۀ دى .
 ﻪ ﻣﺎ ووﺋﻴﻞ” ،ﻣﺎ ﭘﺮﯦده ﭼ ﭘﻪ ﭼﻐﻮ ﭼﻐﻮ وژاړم .ﻣﺎ ﻟﻪ د
ﺧﻠﻘﻮ ﻫﻢ د ﺗﺘﯧﺪو ﮐﻮﺷﺶ وﮐو ﺧﻮ ﻫﻐﻮئ ﻫﻢ ﻗﯧﺪ ﮐے ﺷﻮل .
 ﭘﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﮐ
ﺗﺴﻠ راﮐﻮﻟﻮ ﮐﻮﺷﺶ ﻣﮥ ﮐﻮئ .ﻣﺎ ﭘﺮﯦدئ ﭼ د ﺧﭙﻠﻮ ﺧﻠﻘﻮ دﭘﺎره وژاړم ،زۀ ﻮرم ﭼ ﻫﻐﻮئ ﺗﺒﺎه ﮐﻴى “.
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ،رب اﻻﻓﻮاج دا وﺧﺖ راوﺳﺘﮯ دے .د روﻳﺎ ﭘﻪ وادۍ ﮐ وډى ده ،ﺧﻠﻖ ﻫﻴﺒﺘﻨﺎﮐ ﻣﻨې وﻫ او د ﻫﻐﻮئ د ژړا
 د ﻋﻴﻼم د ﻣﻠ ﻧﻪ ﭘﻪ آﺳﻮﻧﻮ ﺳﻮارۀ ﻓﻮﺟﻴﺎن راﻏﻠﻞ ،ﭼ ﮐﻤﺎن او ﻏﺸ ورﺳﺮه ۇو .او د ﻗﻴﺮ د ﻣﻠ
ﭼﻐ ﻏﺮوﻧﻮ ﺗﻪ رﺳ .
 د ﻳﻬﻮداه ﺑﻬﺘﺮﻳﻨ وادﻳﺎﻧ د ﺟﻨ ﺎډو ﻧﻪ ډﮐ وې ،ﭘﻪ آﺳﻮﻧﻮ ﺳﻮارۀ ﻓﻮﺟﻴﺎن د ﻳﺮوﺷﻠﻢ د
ﻓﻮﺟﻴﺎﻧﻮ ﺧﭙﻞ ډاﻟﻮﻧﻪ راﺧﺴﺘ ۇو .
 ﻳﻬﻮداه ﭼ د ﺧﭙﻞ ﺗﺤﻔُﻆ دﭘﺎره ﻮﻣﺮه ﺑﻨﺪوﺑﺴﺖ ﮐے وو ﻫﻐﻪ ﺧﺘﻢ ﺷﻮے دے .ﭘﻪ
دروازو ﭘﻪ ﻣﺨ ﺣﻤﻠ دﭘﺎره وﻻړ ۇو .
ﻫﻐﻪ ورځ ﺗﺎﺳﻮ ﮥ وﮐل؟ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﮐ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ وﺳﻠﻪ ﺑﺎﻧﺪې ﺑﻬﺮوﺳﻪ وﮐه ﮐﻮﻣﻪ ﭼ د ﻨﻞ ﮐﻮر ﻧﻮﻣ ﺎئ ﮐ
 ﭘﻪ ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﮐ ﺗﺎﺳﻮ د ﻫﻐﻪ ﺎﻳﻮﻧﻮ ﺟﺎﺋﺰه واﺧﺴﺘﻪ ﭼﺮﺗﻪ ﭼ دﯦﻮاﻟﻮﻧﻮ ﻣﺮﻣﺖ ﻏﻮﺘﻮ .ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ
 -
ﺳﺎﺗﻠﮯ ﺷﻮې وه .
ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﮐ د ﻮﻟﻮ ﮐﻮروﻧﻮ ﻣﻌﺎﺋﻨﻪ وﮐه او ﮥ ﮐﻮروﻧﻪ ﻣﻮ د دې دﭘﺎره راﻏﻮرزول ﭼ د ﺎر د دﯦﻮاﻟﻮﻧﻮ د ﻣﺮﻣﺖ ﮐﻮﻟﻮ دﭘﺎره
 ﺗﺎﺳﻮ د ﺎر د دﯦﻮاﻟﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ د ﻫﻐﻪ اوﺑﻮ راﻳﺴﺎروﻟﻮ دﭘﺎره ﺗﺎﻻب ﺟﻮړ
ﺗﺮې ﻧﻪ ﮐﺎ واﺧﻠ .د اوﺑﻮ ﺟﻤﻊ ﮐﻮﻟﻮ دﭘﺎره ،
ﮐو ﮐﻮﻣ اوﺑﮥ ﭼ د زوړ ډﻧ ﻧﻪ راﺑﻬﯧﺪﻟ .ﺧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺗﻪ ﻫﻴ ﺗﻮﺟﻮ وﻧﮥ ﮐه ،ﭼ ﻫﻐﮥ ډﯦﺮ د ﭘﺨﻮا ﻧﻪ د دې ﻫﺮ ﮥ
 ﺑﻴﺎ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﺎک رب اﻻﻓﻮاج ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ آوازوﻧﻪ ﮐﻮل ﭼ ژړا او ﻣﺎﺗﻢ ﮐﻮئ،
ﻣﻨﺼﻮﺑﻪ ﺟﻮړه ﮐې وه او ﻫﻐﮥ داﺳ وﮐل .
 ﺧﻮ د ﻫﻐ ﭘﻪ ﺎئ ،ﺗﺎﺳﻮ ﺧﻨﺪا او ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ﮐﻮﻟﻪ .ﺗﺎﺳﻮ ﺎروى او ې
ﺧﭙﻞ ﺳﺮوﻧﻪ ﮐﻞ ﮐئ او د ﺎټ ﺟﺎﻣ واﻏﻮﻧﺪئ .
ﺣﻼﻟ ﮐې ﭼ وې ﺧﻮرئ او ﺗﺎﺳﻮ ﻣﮯ ﻞ .ﺗﺎﺳﻮ وﺋﻴﻞ” ،ﻣﻮﻧ ﻟﻪ ﮥ ﺧﻮراک ﺎک ﭘﻪ ﮐﺎر دے ،ﻪ ﭼ ﺳﺒﺎ ﺑﻪ ﻣۀ ﻳﻮ“.
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ رب اﻻﻓﻮاج ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻣﺎ ﺳﺮه ﺧﺒﺮې وﮐې او راﺗﻪ ﻳ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﺗﺮﻮ ﭘﻮرې ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ژوﻧﺪى ﻳ ﻧﻮ دا ﺑﺪ ﻋﻤﻞ

ﺑﻪ درﺗﻪ ﻫﻴﻠﻪ ﻣﻌﺎف ﻧﮥ ﺷ .ﻣﺎ ،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ،رب اﻻﻓﻮاج دا ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻠ دى“.

د ﺷﺒﻨﺎ دﭘﺎره ﺧﺒﺮدارے
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ،رب اﻻﻓﻮاج ﻣﺎ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،ﺷﺒﻨﺎه ﻟﻪ ﻻړ ﺷﻪ ،ﭼ ﻫﻐﻪ د ﺷﺎﻫ ﺧﺎﻧﺪان اﻧﺘﻈﺎم ﮐﻮوﻧﮯ دے او

 ﺗﮥ دﻟﺘﻪ ﮥ ﮐﻮې؟ ﺗﺎ ﻟﻪ دﻟﺘﻪ د ﺧﭙﻞ ﻗﺒﺮ ﺟﻮړوﻟﻮ اﺟﺎزت ﭼﺎ درﮐے دے؟ ﺗﮥ ﻮک ﻳ ﭼ دﻟﺘﻪ ﺑﻪ د ﺎن
ﻫﻐﮥ ﺗﻪ وواﻳﻪ ،
 اے ﺳﻳﻪ ،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺑﻪ دې
دﭘﺎره ﭘﻪ اوﭼﺖ ﺎئ ﮐ ﻣﺰار ﺟﻮړ ﮐې او ﭘﻪ  ﮐ د ﺎن دﭘﺎره ﻗﺒﺮ ﺟﻮړ ﮐې؟ 
 ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎ د ﭘﻨوﺳ ﭘﻪ ﺷﺎن ﻮل ﻣﻮل ﮐى او ﻳﻮ ﺑﻞ ﻟﻮئ ﻣﻠ ﺗﻪ ﺑﻪ دې وﻏﻮرزوى .او
راوﻧﻴﺴ او ﻟﺮې ﺑﻪ دې وﻏﻮرزوى .
ﺗﮥ ﺑﻪ ﻫﻠﺘﻪ ﻣ ﺷ ،او ﺳﺘﺎ ﺎﺋﺴﺘﻪ ﺟﻨ ﺎډۍ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻫﻠﺘﻪ ﭘﺮﺗ وى .وﻟ ﭼ ﺗﮥ د ﺧﭙﻞ ﻧﯧ د ﺧﺎﻧﺪان دﭘﺎره د ﺑﻋﺰﺗ ﺳﺒﺐ

 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋ ،زۀ ﺑﻪ ﺗﺎ د ﺧﭙﻠ ﻋﻬﺪې ﻧﻪ ﻟﺮې ﮐم او د ﺧﭙﻞ اوﭼﺖ ﻣﻘﺎم ﻧﻪ ﺑﻪ دې راﮐﻮز ﮐم .
ﺟﻮړ ﺷﻮے ﻳ .
 زۀ ﺑﻪ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ﺳﺘﺎ ﺳﺮﮐﺎرى ﭼﻮﻏﻪ او ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ ورواﭼﻮم او
ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ورځ ﺑﻪ زۀ ﺧﭙﻞ ﺧﺪﻣﺘﺎر د ﺧﻠﻘﻴﺎه زوئ اﻟﻴﺎﻗﻴﻢ راوﻏﻮاړم .
 زۀ ﺑﻪ ﻫﻐﮥ
ﺗﺎ ﭼ ﮐﻮم اﺧﺘﻴﺎرات ﻟﺮل ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﻮل ﺑﻪ ﻫﻐﮥ ﻟﻪ ورﮐم .ﻫﻐﻪ ﺑﻪ د ﻳﺮوﺷﻠﻢ او د ﻳﻬﻮداه د ﺧﻠﻘﻮ د ﭘﻼر ﭘﻪ ﺷﺎن وى .
ﻟﻪ د داؤد د ﺧﺎﻧﺪان ﭼﺎﺑﻴﺎﻧ ورﮐم .ﭼ ﮐﻮﻣﻪ دروازه ﻫﻐﻪ ﮐﻮﻻو ﮐى ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻮک ﺑﻨﺪوﻟﮯ ﻧﮥ ﺷ او ﭼ ﮐﻮﻣﻪ دروازه ﻫﻐﻪ ﺑﻨﺪ
۱۸ / ۵۷

 زۀ ﺑﻪ ﻫﻐﮥ ﻳﻮه ﻟﻮﻳﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ورﮐم ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ ﭘﻪ دﯦﻮال ﮐ ﻣﯧﺦ ﮐﻠ ﻟﯧﺪﻟﮯ وى،
ﮐى ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻮک ﮐﻮﻻوﻟﮯ ﻧﮥ ﺷ .
 ﺑﻴﺎ ﺑﻪ د ﻫﻐﮥ د ﭘﻼر د ﺧﺎﻧﺪان ﻮل وزن ﭘﻪ ﻫﻐﮥ ﺑﺎﻧﺪې راﻮړﻧﺪ ﺷ .او د
او دا ﺑﻪ د ﻫﻐﮥ د ﺧﺎﻧﺪان دﭘﺎره د ﻋﺰت ﺳﺒﺐ وﺮ .
 رب
ﻫﻐﮥ ﻮل اوﻻد او ﺧﭙﻠﻮان ﺑﻪ د ﻟﻮﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن د وړې ﭘﻴﺎﻟ ﻧﻪ واﺧﻠﻪ ﺗﺮ ﻏ ﻣﺮﺗﺒﺎن ﭘﻮرې ﺑﻪ دې ﻣﯧﺦ ﭘﻮرې راﻮړﻧﺪ وى .
اﻻﻓﻮاج وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ،ﻳﻮ وﺧﺖ ﺑﻪ راﺷ ﭼ دا ﮐﻠ ﻟﯧﺪﻟﮯ ﻣﯧﺦ ﺑﻪ راوﻏﻮرزﻳى او ﭼ ﭘﻪ دې ﺑﺎﻧﺪې ﮥ ﻫﻢ راﻮړﻧﺪ وى ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ
ﻣﺎت ﺷ .ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ دا ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻠ دى“.

د ﺻﻮر ﺎر ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﭘﯧﺸﻮﺋ

۲۳

 دا ﭘﯧﻐﺎم د ﺻﻮر ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ دے .اے د ﺗﺮﺳﻴﺲ ﺳﻤﻨﺪرى ﺟﻬﺎزوﻧﻮ وژاړئ .ﻪ ﭼ ﭘﻪ ﺻﻮر ﮐ ﻗﻠﻌﻪ او ﮐﻮروﻧﻪ ﺗﺒﺎه


 اے د ﺳﻤﻨﺪر د ﻏﺎړې اوﺳﯧﺪوﻧﻮ ﻣﺎﺗﻢ وﮐئ .اے د
دى ،ﭘﻪ ﻗﺒﺮص ﮐ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﮐﻮﻣﻪ ﺧﺒﺮه اورﯦﺪﻟ وه ﻫﻐﻪ رﺘﻴﺎ ده .
 او ﭘﻪ ژورو اوﺑﻮ ﮐ ﺑﻪ ﻳ ﺳﻔﺮ ﮐﻮﻟﻮ او د ﻣﺼﺮ
ﺻﻴﺪا ﺳﻮداﺮو ،ﺗﺎﺳﻮ ﻣﺎﺗﻢ وﮐئ .ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺗﺎﺟﺮان ﺑﻪ د ﺳﻤﻨﺪر ﻧﻪ ﺗﯧﺮﯦﺪل 
ﻏﻠﻪ ﺑﻪ ﻳ ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ رارﺳﻮﻟﻪ ،وﻟ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ د ﻧﻴﻞ د درﻳﺎب د ﻏﺎړې ﻧﻪ ﻪ اﺧﺴﺘﻠﻪ او دﻏﻪ ﺷﺎن ﺗﺎﺳﻮ د ﻮﻟﻮ ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ دﭘﺎره د
 ﺧﻮ اوس ﺗﮥ ﺷﺮﻣﯧﺪﻟﮯ ﻳ ،اے د ﺻﻴﺪا ﺎرﻳ .د ﺳﻤﻨﺪر ﻗﻠﻌﻪ ﺑﻨﺪ ﺎر ﺻﻮر واﺋ” ،زۀ ﺑﺑﭽﻮ ﻳﻤﻪ ،زﻣﺎ
ﺗﺠﺎرت ﻣﺮﮐﺰ وے .
 اے د ﺳﻤﻨﺪر د
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻣﺼﺮﻳﺎﻧﻮ ﺗﻪ د ﺻﻮر ﺧﺒﺮ ﻣﻼو ﺷ ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻏﻢ اﺧﺘﻪ ﺷ .
ﻫﻴ زاﻣﻦ او ﻟﻮﻪ ﻧﺸﺘﻪ “.
 آﻳﺎ دا ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ ﺎر دے ﮐﻮم ﭼ
ﻏﺎړې ﺧﻠﻘﻮ ،ﺗﺎﺳﻮ د ﺧﻔﺎن ﻧﻪ وژاړئ .او ﺗﺮﺳﻴﺲ ﺗﻪ د ﺗﺘﯧﺪو ﮐﻮﺷﺶ وﮐئ .
 ﭘﻪ ﺻﻮر
ډﯦﺮ د ﭘﺨﻮا ﻧﻪ آﺑﺎد دے؟ آﻳﺎ دا ﻫﻐﻪ ﺎر دے ﭼ ﺧﭙﻞ اوﺳﯧﺪوﻧ ﻳ ﻟﺮې ﻣﻠﻮﻧﻮ ﺗﻪ وﻟﯧل ﭼ ﮐﻮروﻧﻪ ﺟﻮړ ﮐى .
ﺑﺎﻧﺪې دا اﻓﺖ ﭼﺎ راوﺳﺘﮯ دے ،ﻫﻐﻪ ﺻﻮر ﺎر ﭼ ﺑﻪ ﻳ ﺑﺎدﺷﺎﻫﺘﻮﻧﻪ ﺟﻮړول؟ د ﻫﻐ ﺳﻮداﺮ ﺷﻬﺰادﺎن ۇو او د ﻫﻐ ﺗﺎﺟﺮان
 ﺧﻮ دا د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ رب اﻻﻓﻮاج ﻣﻨﺼﻮﺑﻪ وه ﭼ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻮل د ﺷﺎن او ﺷﻮﮐﺖ واﻻ ﺧﻠﻖ ﺳﭙ ﮐى،
ﻋﺰﺗﻤﻨﺪ ﻠﮯ ﺷﻮل .
 اے د ﺗﺮﺳﻴﺲ ﺧﻠﻘﻮ ،د ﺧﭙﻠ ﻋﻼﻗ ﻧﻪ ﺧﻮارۀ ﺷ ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ د ﻧﻴﻞ درﻳﺎب د ﻏﺎړو ﻧﻪ
او ﻋﺰﺗﻤﻨﺪ ﮐﺴﺎن ﺑﻪ وﺷﺮﻣﻮى .
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﺳﻤﻨﺪر ﺑﺎﻧﺪې ﻻس اوﭼﺖ ﮐے دے او ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﻳ ﻟزوﻟ دى .ﻫﻐﮥ ﺣﻢ
اوړى .ﻧﻮر ﺗﺎﺳﻮ ﭘﺎﺑﻨﺪ ﻧﮥ ﻳ .
 ﻫﻐﮥ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،اے د ﺻﻴﺪا ﺧﻠﻘﻮ ،ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ﺧﺘﻤﻪ ﺷﻮې ده او ﺳﺘﺎﺳﻮ
ﮐے دے ﭼ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻗﻠﻌ دې ﺗﺒﺎه ﺷ .
 د ﺑﺎﺑﻞ ﻣﻠ ﺗﻪ وﻮرئ .د
ﺧﻠﻘﻮ ﺳﺮه ﻇﻠﻢ زﻳﺎﺗﮯ ﺷﻮے دے .ﮐﮥ ﻫﻐﻮئ ﻗﺒﺮص ﺗﻪ ﻫﻢ وﺗﺘ ،ﻧﻮ آرام ﺑﻪ ورﺗﻪ ﻣﻼو ﻧﮥ ﺷ “.
دې ﻣﻠ ﺧﻠﻖ ﺑﺮﺑﺎد ﺷﻮى دى .اﺳﻮرﻳﺎﻧﻮ د ﻫﻐﻮئ ﻣﻠ د ﻨﻠ ﻨﺎور ﮐﻮر ﺟﻮړ ﮐے دے .اﺳﻮرﻳﺎﻧﻮ د ﻣﺤﺎﺻﺮې ﺑﺮﺟﻮﻧﻪ
 اے د ﺗﺮﺳﻴﺲ ﺳﻤﻨﺪرى ﺟﻬﺎزوﻧﻮ د
ﺟﻮړ ﮐل او د ﻫﻐﻮئ ﻗﻠﻌ ﻳ ﺑﺮﺑﺎدې ﮐې .او د ﻣﻠﺒ ډﯦﺮے ﻳ ﺗﺮﯦﻨﻪ ﺟﻮړ ﮐے دے .
 ﻳﻮ داﺳ وﺧﺖ راروان دے ﭼ ﺻﻮر ﺑﻪ اوﻳﺎ ﮐﺎﻟﻪ دﭘﺎره ﻫﯧﺮ ﮐے
ﺧﻔﺎن ﻧﻪ وژاړئ .وﻟ ﭼ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻗﻠﻌﻪ ﺗﺒﺎه ﺷﻮې ده .
ﺷ ،ﭼ اوﻳﺎ ﮐﺎﻟﻪ د ﻳﻮ ﺑﺎدﺷﺎه د ﻋﻤﺮ ﺑﺮاﺑﺮ وى .ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ ﮐﺎﻟﻮﻧﻪ ﺧﺘﻢ ﺷ ،ﻧﻮ ﺻﻮر ﺑﻪ ﺑﺤﺎل ﺷ ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ ﺳﻨﺪره د
 ”اے ﻏﺮﻳﺒ ﻫﯧﺮې ﺷﻮې ﮐﻨﺠﺮې .ﺧﭙﻠﻪ ﺑﻴﻨﺠﻮ واﺧﻠﻪ او ﭘﻪ ﺎر ﮐ وﺮﻪ ،ﺳﺎز ﻏوه او
ﮐﻨﺠﺮې ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ وﺋﻴﻠﮯ ﺷ ،
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ اوﻳﺎ ﮐﺎﻟﻪ ﺗﯧﺮ ﺷ ،ﻧﻮ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺑﻪ ﺻﻮر
ﺧﭙﻠ ﺳﻨﺪرې ﺑﻴﺎ ﺑﻴﺎ واﻳﻪ ،ﻧﻮ ﭼ داﺳ ﻳﻮ ﻞ ﺑﻴﺎ ﻳﺎده ﮐے ﺷ “.
ﻟﻪ ﻣﻮﻗﻊ ورﮐى ﭼ ﻫﻐﻪ ﺑﻴﺎ د ﮐﻨﺠﺮې ﭘﻪ ﺷﺎن ﭘﺨﻮاﻧﮯ ﮐﺎروﺑﺎر ﺷﺮوع ﺷ او د ﺻﻮر ﻟﯧﻦ دﯦﻦ ﺑﻪ د زﻣ ﭘﻪ ﻣﺦ د ﻮﻟﻮ
 ﺧﻮ دا ﺎر ﭼ ﭘﻪ ﺗﺠﺎرت ﮐ ﮐﻮﻣﻪ ﻪ ﮐﻮى ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ وﻗﻒ ﮐﻴى .دا ﭘﯧﺴﻪ ﺑﻪ ﻧﮥ
ﺑﺎدﺷﺎﻫﺘﻮﻧﻮ ﺳﺮه وى .
ﺷ ﺟﻤﻊ ﮐﻮﻟﮯ ،ﺧﻮ ﭼ ﻮک د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﺣﻀﻮر ﮐ ﭘﺎﺗ ﮐﻴى ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﭘﻪ دې ﭘﯧﺴﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﮥ ﮐﺎﻓ ﺧﻮراک او
ﺎﺋﺴﺘﻪ ﻟﺒﺎس اﺧﻠ.

د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ دﻧﻴﺎ ﻟﻪ ﺳﺰا ورﮐﻮل

۲۴

 ﻮره ،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺑﻪ زﻣﻪ وراﻧﻪ وﻳﺠﺎړه ﮐى او ﻫﻢ داﺳ ﺷﺎړه ﺑﻪ ﻳ ﭘﺮﯦدى .ﻫﻐﻪ ﺑﻪ د زﻣ ﻣﺦ ﮐﻨﺪې ﮐﭙﺮې


 ﻫﻴ ﻮک ﺑﻪ ﺑﭻ ﭘﺎﺗ ﻧﮥ ﺷ ،ﮐﮥ ﻫﻐﻪ اﻣﺎﻣﺎن وى ﻳﺎ ﻋﺎم ﺧﻠﻖ ،ﻣﺎﻟ وى ﮐﮥ ﻧﻮﮐﺮ،
ﮐى او د دې ﺧﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﻮارۀ وارۀ ﮐى .
ﻣﺎﻟﻪ وى ﮐﮥ ﻧﻮﮐﺮه ،ﺧﺮﻮوﻧ وى ﻳﺎ اﺧﺴﺘﻮﻧ ،ﻗﺮض ورﮐﻮوﻧ ﻳﺎ ﻗﺮض اﺧﺴﺘﻮﻧ ،ﮐﮥ ﻗﺮﺿﺪار وى او ﮐﮥ ﻣﺎﻟﺪار وى.
 زﻣﻪ اوﭼﻴى او
 زﻣﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻣﻤﻞ ﻃﻮر وراﻧﻪ وﻳﺠﺎړه او ﻟﻮټ ﮐے ﺷ ،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ دا ﻫﺮ ﮥ ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻠ دى .

۱۹ / ۵۷

 ﺧﻠﻘﻮ دﻧﻴﺎ ﭘﻠﻴﺘﻪ ﮐې ده ﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ
ﺧُﺸﻴى ،ﻮﻟﻪ دﻧﻴﺎ ﺑﻪ اوﭼﻪ ﺷ او ﻣاوې ﺑﻪ ﺷ ،د دې ﻟﻮئ ﻟﻮئ ﺧﻠﻖ ﺑﻪ ﻓﻨﺎ ﺷ .
 ﻧﻮ ﭘﻪ دې
د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎت ﮐے دے او ﻫﻐﻪ ﻟﻮظ ﻳ ﻣﺎت ﮐے دے ﮐﻮم ﻳ ﭼ د ﻫﻤﯧﺸﻪ دﭘﺎره ورﺳﺮه ﮐے وو .
وﺟﻪ ﺑﻪ زﻣﻪ ﻟﻌﻨﺘ ﺷ او ﻧﻘﺼﺎن ﺑﻪ ورﺗﻪ ورﺳ ،او ﭼ د دې ﺧﻠﻘﻮ ﮥ ﺑﺪ ﻋﻤﻞ ﮐے دے ﻧﻮ د ﻫﻐ ﺑﺪﻟﻪ ورﺗﻪ ﻣﻼوﻳى .ﻧﻮ ﭘﻪ
 د اﻧﻮرو ﺑﻮ اوچ ﺷﻮى دى او ﻣﮯ ﮐﻢ ﺷﻮى دى .ﻫﺮ
دې وﺟﻪ د دﻧﻴﺎ ﺧﻠﻖ ﮐﻢ ﺷﻮل او ډﯦﺮ ﻟ ﺧﻠﻖ ژوﻧﺪى ﭘﺎﺗ ﺷﻮل .
 او د ﻫﻐﻮئ د رﺑﺎب او د ﺗﻤﺒﻞ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ﻧﻪ ډک ﺳﺎزوﻧﻪ او د ﺟﺸﻦ
ﻮک ﭼ ﻣﺨ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ ۇو ﻧﻮ ﻫﻐﻪ اوس ﺧﻔﻪ دى ،
 ﺷﺎړ ﺎر ﺑﺮﺑﺎد ﺷﻮے
 اوس ﺧﻠﻖ د ﻣﻴﻮ ﺳﻨﺪرې ﻧﮥ واﺋ ،ﺑﻠ ﺷﺮاب ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ ﺑﺎﻧﺪې ﺗﺮاﺧﮥ ﻟ .
آوازوﻧﻪ ﺑﻨﺪ ﺷﻮى دى .
 ﭘﻪ ﮐﻮﻮ ﮐ ﺧﻠﻖ ﭼﻐ وﻫ ﭼ ﻣﮯ ﺧﺘﻢ ﺷﻮى دى.
دے او د ﻫﺮ ﻳﻮ ﮐﻮر دروازه ﮐﻠﻪ ﺑﻨﺪه ده ﭼ ﻮک ورﻧﻨﻪ ﻧﮥ و .
 ﺎر ﭘﻪ ﮐﻨر ﺑﺪل ﺷﻮے دے او د دې دروازې ذرې
ﻫﺮه ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ﺧﺘﻤﻪ ﺷﻮې ده ،ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ د زﻣ ﻧﻪ ورﮐﻪ ﺷﻮې ده .
 ﻧﻮ ﭘﻪ ﻮﻟﻪ دﻧﻴﺎ ﮐ ﻫﺮ ﻳﻮ ﻗﻮم ﺳﺮه ﺑﻪ ﻫﻢ داﺳ ﮐﻴى .ﺻﺮف ﻟ ﺧﻠﻖ ﺑﻪ ﭘﺎﺗ ﺷ داﺳ ﻟﻪ ﭼ د زﻳﺘُﻮﻧﻮ
ذرې ﺷﻮې دى .
 ﺧﻮ ﭼ ﮐﻮم ﻟ
راﻮﻟﻮﻟﻮ ﻧﻪ ﭘﺲ ﻫﻢ ﻟ ﭘﺎﺗ وى او ﻳﺎ د اﻧﻮرو د راﺷﻮﮐﻮﻟﻮ ﻧﻪ ﭘﺲ ﻫﻢ ﭘﻪ ﺑﺎغ ﮐ ﻳﻮ ﻮ داﻧ ﭘﺎﺗ وى .
ﮐﺴﺎن ژوﻧﺪى ﭘﺎﺗ وى ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ د ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ﺳﻨﺪرې واﺋ .ﻮک ﭼ د ﻧﻤﺮﭘﺮﯦﻮاﺗﮥ ﻃﺮف ﺗﻪ وى ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻟﻮﺋ
 د ﻧﻤﺮﺧﺎﺗﮥ ﭘﻪ ﻃﺮف ﻣﻠﻮﻧﻮ ﮐ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺛﻨﺎء ﺻﻔﺖ ﮐﻮئ .ﮐﻮم ﺧﻠﻖ ﭼ د ﺳﻤﻨﺪر ﭘﻪ ﻏﺎړه اوﺳﻴى ﻧﻮ
ﺑﻴﺎﻧﻮى ،
 ﻣﻮﻧ د دﻧﻴﺎ د آﺧﺮى ﺳﺮوﻧﻮ ﻧﻪ ﺳﻨﺪرې
ﻫﻐﻮئ دې د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺛﻨﺎء ﺻﻔﺖ ﮐﻮى ،ﮐﻮم ﭼ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک دے .
اورو ،ﻫﻐﻪ ﺳﻨﺪرې ﭼ ﺻﺎدق ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺗﻪ ﻟﻮﺋ ورﮐﻮى .ﺧﻮ زﻣﺎ زړۀ د ﻏﻤﻪ ډک دے .زﻣﺎ دﭘﺎره ژاړئ ﻪ ﭼ زۀ دوړﯦم.
 اے د دﻧﻴﺎ ﺧﻠﻘﻮ واورئ .ﻳﺮه ،ﮐﻨﺪې او داﻣﻮﻧﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ دﭘﺎره ﺗﻴﺎر
دوﮐ ﺗﺮ اوﺳﻪ ﻣﻮﺟﻮدى دى او ﻫﺮ ﻃﺮف ﺗﻪ دوﮐﻪ ﺑﺎز دى .
 ﻫﺮ ﻮک ﭼ د ﻳﺮې ﻧﻪ ﺗﺘﯧﺪل ﻏﻮاړى ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ ﮐﻨﺪه ﮐ ﭘﺮﯦﻮ او ﻫﺮ ﻮک ﭼ د ﮐﻨﺪې ﻧﻪ ﺎن ﺧﻼﺻﻮى ﻧﻮ
دى .
 زﻣﻪ ﺑﻪ وﭼﻮى ،ﺧﻮﻴى
ﭘﻪ دام ﮐ ﺑﻪ ﯧﺮﻳى .د آﺳﻤﺎن ﻧﻪ ﺑﻪ ډﯦﺮ دروﻧﺪ ﺑﺎران ورﻳى او د زﻣ ﺑﻨﻴﺎدوﻧﻪ ﺑﻪ وﻟزﻳى .
 زﻣﻪ ﺑﻪ د ﺷﺮاﺑ ﻧﺸﻪ ﮐﻮوﻧ ﭘﻪ ﺷﺎن زﻧﻴى او داﺳ رﭘﻴى ﻟﻪ ﭼ ﭘﻪ ﻃﻮﻓﺎن ﮐ ﭼ ﭼﻮﭘﺎل
ﺑﻪ او زﻧﻴى ﺑﻪ .
 ﭘﻪ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ
ﺧﻮﻴى .دا د ﻨﺎه ﭘﻪ وﺟﻪ درﻧﻪ ﺷﻮې ده ،دا ﺑﻪ راوﻏﻮرزﻳى او ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﻫﻴﻠﻪ ﭘﺎ ﻧﮥ  .
 ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﺮﻓﺘﺎر ﮐے ﺷ او ﭘﻪ ﻳﻮه ﻗﯧﺪﺧﺎﻧﻪ ﮐ ﺑﻪ ﺑﻨﺪ ﮐے
آﺳﻤﺎﻧ ﻃﺎﻗﺘﻮﻧﻮ ﻟﻪ او د زﻣ ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﺑﻪ ﺳﺰا ورﮐى .
 ﻧﻮ ﺳﭙﻮږﻣ ﺑﻪ ﺗﻮره ﺷ او د ﻧﻤﺮ رﺎ ﺑﻪ ﮐﻤﻪ ﺷ ،ﻪ ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ
ﺷ او ﮥ ﻣﻮده ﭘﺲ ﺑﻪ ورﺗﻪ ﺳﺰا ورﮐے ﺷ .
رب اﻻﻓﻮاج ﺑﻪ ﺣﻮﻣﺖ ﮐﻮى .ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﮐ د ﺻﻴﻮن ﭘﻪ ﻏﺮۀ ﺑﺎﻧﺪې د ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﺷﺎن او ﺷﻮﮐﺖ ﺳﺮه ﺑﺎدﺷﺎﻫ
ﮐﻮى.

د ﺛﻨﺎء ﺻﻔﺖ ﻳﻮ ﺣﻤﺪ

۲۵

 اے ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،ﺗﮥ زﻣﺎ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻳ ،زۀ ﺑﻪ ﺳﺘﺎ درﻧﺎوے ﮐﻮم او ﺳﺘﺎ د ﻧﻮم ﺛﻨﺎء ﺻﻔﺖ ﺑﻪ ﮐﻮم .ﺗﺎ ﻋﺠﻴﺒﻪ ﻋﺠﻴﺒﻪ


 ﺗﺎ
ﮐﺎروﻧﻪ ﮐى دى ،ﺗﺎ ﭼ ډﯦﺮ ﭘﺨﻮا ﮐﻮﻣ ﻣﻨﺼﻮﺑ ﺟﻮړې ﮐې وې ،ﺗﺎ ﺑﺷﻪ ﻫﻐﻪ د وﻓﺎدارۍ ﺳﺮه ﭘﻮره ﮐې دى .

ﺎروﻧﻮ ﻧﻪ د ﻣﻠﺒﻮ ډﻳﺮى ﺟﻮړ ﮐى دى ،او د ﻫﻐﻮئ د ﭘﺨﻮ دﯦﻮاﻟﻮﻧﻮ ﻗﻠﻌ دې ﭘﻪ ﮐﻨراﺗﻮ ﺑﺪل ﮐى دى .د ﭘﺮدى ﻣﻠ د ﺧﻠﻘﻮ د
ﻗﻠﻌ ﭘﻪ ﺷﺎن ﻣﺤﻠﻮﻧﻪ داﺳ ﺧﺎورې ﺷﻮى دى ﭼ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﻫﻴﻠﻪ ورﺗﻪ ﺎر وﻧﮥ ﺷ وﺋﻴﻠﮯ او ﻧﮥ ﺑﻪ ﮐﻠﻪ دوﺑﺎره آﺑﺎد ﮐے ﺷ.

 ﻧﻮ ﭘﻪ دې وﺟﻪ د ﺗه ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﺧﻠﻖ ﺑﻪ ﺳﺘﺎ ﺛﻨﺎء ﺻﻔﺖ ﮐﻮى ،او د ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻮ ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺎروﻧﻮ ﮐ ﺑﻪ ﺳﺘﺎ ﻧﻪ ﻳﺮه ﮐﻴى .

ﺗﮥ د ﻏﺮﻳﺒﺎﻧﺎﻧﻮ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮐﻮوﻧﮯ ﻳ ،او د ﻣﺼﻴﺒﺖ ﭘﻪ وﺧﺖ ﮐ د ﺿﺮورﺗﻤﻨﺪو ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮐﻮوﻧﮯ ﻳ .ﺗﺎ ﻫﻐﻮئ ﻟﻪ د ﻃﻮﻓﺎﻧﻮﻧﻮ
ﻧﻪ ﭘﻨﺎه ورﮐې ده ،او د ﺳﻮزوﻧ ﺮﻣ ﻧﻪ دې ﺳﻮرے ورﮐے دے .د ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻮ ﭘﻮﮐ ﻟﻪ د ژﻣ د ﻃﻮﻓﺎﻧ ﺑﺎران ﭘﻪ ﺷﺎن وى،
 ﻟﻪ د ﺻﺤﺮا د ﺮﻣ ﭘﻪ ﺷﺎن دى .ﺗﺎ د ﭘﺮدى ﻣﻠ ﺧﻠﻖ ﻏﻠ ﮐى دى .ﺗﺎ د ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻮ ﺧﻠﻘﻮ آوازوﻧﻪ داﺳ ﺧﺎﻣﻮش ﮐى دى،

ﻟﻪ ﭼ ورﻳ ﺳﺨﺘﻪ ﺮﻣ ﻳﺨﻮى.

د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﻳﻮ ﻣﯧﻠﻤﺴﺘﻴﺎ ﺗﻴﺎرے ﮐﻮل
 د ﺻﻴﻮن ﭘﻪ ﻏﺮۀ ﺑﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ رب اﻻﻓﻮاج د دﻧﻴﺎ د ﻮﻟﻮ ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ دﭘﺎره ﻳﻮه ﻣﯧﻠﻤﺴﺘﻴﺎ وﮐى ،دا ﻣﯧﻠﻤﺴﺘﻴﺎ ﺑﻪ د  ﻏﻮ او


۲۰ / ۵۷

 ﻧﻮ ﭘﻪ دې ﻏﺮ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ د ﺧﻠﻘﻮ ﻧﻪ د ﻣﺮګ ﺳﻮرے ﺧﺘﻢ ﮐى ،ﮐﻮم ﺳﻮرے ﭼ د ﻮﻟﻮ ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ دﭘﺎﺳﻪ
د اﻧﻮرو د ﻮ ﻣﻴﻮ وى .
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺑﻪ ﻣﺮګ د ﺗﻞ دﭘﺎره ﺧﺘﻢ ﮐى .او د ﻫﺮ ﻳﻮ ﮐﺲ ﭘﻪ ﻣﺦ ﺑﺎﻧﺪې ﺑﻪ او اوﭼ ﮐى او د ﻮﻟ
وﻻړ دے .
 ﭘﻪ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ واﺋ” ،وﻮرئ دا
دﻧﻴﺎ ﻧﻪ ﺑﻪ د ﺧﭙﻠﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﺑﻋﺰﺗ ﻟﺮې ﮐى .ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ دا ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻠ دى .
دے زﻣﻮﻧ ﺧُﺪائ ﭘﺎک .ﻣﻮﻧ د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ اﻧﺘﻈﺎر ۇو او ﻫﻐﮥ ﻣﻮﻧ آزاد ﮐو .دا دے ﻫﻐﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﭼﺎ ﭼ ﻣﻮﻧ ﭘﻪ اﻧﺘﻈﺎر ۇو.
را ﭼ د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﺧﻼﺻﻮن ﺑﺎﻧﺪې د ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ﺟﺸﻦ وﮐو“.

د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻣﻮآب ﻟﻪ ﺳﺰا ورﮐﻮل
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺑﻪ د ﺻﻴﻮن د ﻏﺮۀ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮐﻮى ،ﺧﻮ ﻣﻮآب ﺑﻪ داﺳ د ﭘﻮ ﻻﻧﺪې ﮐے ﺷ ﻟﻪ ﭼ ﺑﻮس ﭘﻪ ﻏﻮﺑﻞ ﮐ د

 ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺑﻪ ﻣﻮآب داﺳ دﺑﺎؤ ﮐى ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ ﻻﻣﺒﻮزن اوﺑﮥ ﺧﭙﻠﻮ ﻻﺳﻮﻧﻮ ﺳﺮه ﻻﻧﺪې دﻳﻪ ﮐﻮى،
ﭘﻮ ﻻﻧﺪې ﮐﻴى .
 ﻫﻐﻪ ﺑﻪ د ﻣﻮآب د اوﭼﺘﻮ دﯦﻮاﻟﻮﻧﻮ واﻻ ﻗﻠﻌ ﺗﺒﺎه ﮐى او را وﺑﻪ ﻳ
ﻫﻐﻪ ﺑﻪ د دوئ ﻏﺮور او د دوئ ﻮل ﺑﺪ ﮐﺎروﻧﻪ ﺧﺘﻢ ﮐى .
ﻏﻮرزوى او د ﺧﺎورو ﺳﺮه ﺑﻪ ﻳ ﺧﺎورې ﮐى.

د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺧﭙﻠﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﻟﻪ ﻓﺘﺢ ورﮐﻮل

۲۶

 ﭘﻪ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﺑﻪ د ﻳﻬﻮداه ﭘﻪ ﻣﻠ ﮐ دا ﺳﻨﺪره وﺋﻴﻠﮯ ﺷ” ،زﻣﻮﻧ ﺎر ﻣﻀﺒﻮط دے .وﻟ ﭼ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د


 د ﺎر دروازې ﮐﻮﻻو ﮐئ ﭼ ﺻﺎدق ﻗﻮم ورﻧﻨﻮ ،ﻫﻐﻪ ﻗﻮم ﭼ وﻓﺎدار ﭘﺎﺗ
ﺧﻼﺻﻮن دﯦﻮاﻟﻮﻧﻪ زﻣﻮﻧ ﭼﺎرﭼﺎﭘﻴﺮه دى .
 ﭘﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ
 د ﭼﺎ اﻳﻤﺎن ﭼ ﻣﻀﺒﻮط دے ﺗﮥ ﻫﻐﻮئ ﺑﻠﻞ ﻣﺤﻔﻮظ ﺳﺎﺗ ،وﻟ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﺗﺎ ﺑﻬﺮوﺳﻪ ﺳﺎﺗ .
دے .
 ﻮک ﭼ ﻣﻐﺮوره ۇو ﻧﻮ ﻫﻐﮥ ﻋﺎﺟﺰان ﮐى
ﺑﺎﻧﺪې ﺗﻞ ﻳﻘﻴﻦ ﺳﺎﺗ ،وﻟ ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﺎک اﺑﺪى ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮐﻮوﻧﮯ دے .
 او دوئ ﺑﻪ د ﻏﺮﻳﺒﺎﻧﺎﻧﻮ او ﻣﻈﻠﻮﻣﺎﻧﻮ د ﭘﻮ
دى ،او ﻫﻐﮥ اوﭼﺖ ﺎروﻧﻪ راﺰار ﮐى دى او ﺧﺎورو ﺳﺮه ﻳ ﺧﺎورې ﮐى دى .
 اے ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،د ﺻﺎدﻗﺎﻧﻮ ﻻر ﻫﻮاره ده ،ﻧﻮ د ﺻﺎدﻗﺎﻧﻮ دﭘﺎره ﭼ ﮐﻮﻣﻪ ﻻر ﺗﮥ ﺟﻮړوې ﻧﻮ
ﻻﻧﺪې راﺷ او ﭼﺨ ﺑﻪ ﺷ “.
 اے ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،ﺳﺘﺎ ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮدارى ﮐﻮﻟﻮ ﺳﺮه ﻣﻮﻧ ﺗﺎ ﺗﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﺑﻬﺮوﺳﻪ ﺎﻳﻮ ،او زﻣﻮﻧ د زړۀ ﺧﻮاﻫﺶ دے ﭼ
ﻫﻐﻪ ﻧﯧﻐﻪ ده .
 ﻮﻟﻪ ﺷﭙﻪ زۀ ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﻟﻮن ﮐ ﻳﻢ ،ﭘﻪ ﺳﺤﺮ ﮐ د زړۀ د اﺧﻼﺻﻪ زۀ ﺳﺘﺎ ﻃﻠﺒﺎر ﻳﻢ ،ﮐﻠﻪ ﭼ ﺗﮥ د
ﺳﺘﺎ د ﻧﻮم ﻟﻮﺋ وﮐو .
 ﮐﮥ ﭘﻪ ﺑﺪﻋﻤﻠﻪ ﺑﺎﻧﺪې رﺣﻢ وﺷ ﻧﻮ ﻫﻐﻪ د اﻧﺼﺎف ﭘﻪ
دﻧﻴﺎ د ﻋﺪاﻟﺖ دﭘﺎره راﺷ ﻧﻮ ﺧﻠﻖ ﺑﻪ ﭘﻮﻫﻪ ﺷ ﭼ اﻧﺼﺎف ﮥ ﻴﺰ دے .
ﻣﻄﻠﺐ ﺎن ﻧﮥ ﭘﻮﻫﻮى ،ﺑﻠ ﭘﻪ ﮐﻮم ﻣﻠ ﮐ ﭼ اﻧﺼﺎف ﮐﻴى ﻫﻠﺘﻪ ﻫﻢ ﻫﻐﻮئ ﺑﺪﻋﻤﻠ ﮐﻮى ،ﻫﻐﻮئ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻟﻮﺋ ﻧﮥ
 اے ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،ﺳﺘﺎ ﻻس ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ﺳﺰا ورﮐﻮﻟﻮ دﭘﺎره اوﭼﺖ ﺷﻮے دے ﺧﻮ ﻫﻐﻮئ ﻫﻴ ﻏﻮر ﻧﮥ ﮐﻮى ،او ﻫﻐﻮئ ﭼ
ﻣﻨ .
 اے ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،ﺗﮥ
ﺳﺘﺎ ﻗﻮم دﭘﺎره ﺳﺘﺎ ﻏﯧﺮت ﺗﻪ وﻮرى ﻧﻮ وﺑﻪ ﺷﺮﻣﻴى .او ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﺗﮥ ﺳﻮر اور ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ دﺷﻤﻨﺎﻧﻮ ﻧﺎزل ﮐې .
 اے ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،ﺧُﺪاﻳﻪ ﭘﺎﮐﻪ ،ﻧﻮرو ﻣﺎﻟﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﻧ
ﺑﻪ ﻣﻮﻧ ﻟﻪ اﻣﻦ راﮐﻮې ،ﻪ ﭼ زﻣﻮﻧ ﻮﻟ ﮐﺎﻣﻴﺎﺑ ﺳﺘﺎ د ﻻﺳﻪ دى .
 ﺧﻮ اوس ﻫﻐﻮئ ﻣۀ ﺷﻮى دى او ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﻧﮥ
ﺣﻤﺮاﻧ ﮐې ده ،ﺧﻮ ﻳﻮا ﺗﮥ ﻫﻐﻪ ﻫﺴﺘ ﻳ ﭼ ﻣﻮﻧ ﻳ ﻋﺒﺎدت ﮐﯘو .
راژوﻧﺪى ﮐﻴى ،د ﻫﻐﻮئ روﺣﻮﻧﻪ ﺑﻪ واﭘﺲ ﻧﮥ را ،ﻪ ﭼ ﺗﺎ دوئ ﻟﻪ ﺳﺰا ورﮐې ده او ﺗﺒﺎه ﮐى دې دى .او د ﻫﻐﻮئ ﻧﻮم او
 اے ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،ﺗﺎ ﺧﭙﻞ ﻗﻮم ﻟﻪ ﺗﺮﻗ ورﮐې ده ،ﺗﺎ ﺧﭙﻞ ﻗﻮم ﻟﻮئ ﮐے دے او ﺧﭙﻠﻪ ﻟﻮﺋ دې
ﻧﺸﺎن دې ﺧﺘﻢ ﮐے دے .
 اے ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،ﭼ ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﻣﺼﻴﺒﺖ
ﺮﻨﺪه ﮐې ده .ﺳﺘﺎ د وﺟ د ﻫﻐﻮئ ﻋﻼﻗﻪ ﭘﻪ ﻫﺮ ﻃﺮف ﺑﺎﻧﺪې ﺧﻮره ﺷﻮې ده .
 اے ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،ﺗﺎ ﻣﻮﻧ داﺳ ژړوﻟ
ﮐ ﯧﺮ ﺷﻮل ﻧﻮ ﺳﺘﺎ ﺗﻼش ﻳ ﺷﺮوع ﮐو او ﺳﺘﺎ د ﺗﻨﺒﻴﻪ ﻻﻧﺪې ﻳ دﻋﺎ ﺷﺮوع ﮐه .
 ﻣﻮﻧ ﭘﻪ ﺧﻮږ او درد ﻣﺒﺘﻼ ﻳﻮ ،ﺧﻮ زﻣﻮﻧ د ﺗﻠﻴﻒ ﻧﻪ ﻫﻴ ﻫﻢ
ﻳﻮ ،ﻟﻪ ﭼ ﻳﻮه ﻪ د ﺑﭽ د ﭘﯧﺪا ﮐﯧﺪو د درد ﭘﻪ وﺟﻪ ژاړى .
 ﺧﻮ زﻣﻮﻧ ﮐﻮم ﺧﻠﻖ ﭼ ﻣۀ
ﭘﯧﺪا ﻧﮥ ﺷﻮل .ﻧﮥ ﻣﻮﻧ زﻣ ﺗﻪ ﺧﻼﺻﻮن ورﮐے دے ،او ﻧﮥ ﻣﻮ دﻧﻴﺎ ﺗﻪ ژوﻧﺪون راوړے دے .
ﺷﻮى دى ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻴﺎ راژوﻧﺪى ﺷ .د ﻫﻐﻮئ ﻣۀ ﺟﺴﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺑﻴﺎ راژوﻧﺪى ﺷ .ﮐﻮم ﭼ ﭘﻪ ﻗﺒﺮوﻧﻮ ﮐ ﭘﺮاﺗﮥ دى ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ راﭘﺎ
او د ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ﺳﻨﺪرې ﺑﻪ واﺋ .ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ د ﭘﺮﺧ ﺎ زﻣﻪ ﺗﺎزه ﮐﻮى ،ﻧﻮ داﺳ ﺑﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻫﻐﻪ ﺧﻠﻖ ﺑﻴﺎ راژوﻧﺪى
ﮐى ﮐﻮم ﭼ ﭘﺨﻮاه ﻣۀ ﺷﻮى دى.

۲۱ / ۵۷

ﻋﺪاﻟﺖ او ﺑﺤﺎل ﮐﯧﺪل
 زﻣﺎ ﺧﻠﻘﻮ ،ﺧﭙﻠﻮ ﮐﻮروﻧﻮ ﺗﻪ ﻧﻨﻮ او ﭘﻪ ﺎن ﭘﺴ دروازې ﺑﻨﺪې ﮐئ .د ﮥ وﺧﺖ دﭘﺎره ﺎﻧﻮﻧﻪ ﭘ ﮐئ ﭼ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک

 وﻮرئ ،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ آﺳﻤﺎن ﮐ د ﺧﭙﻞ اوﺳﯧﺪو ﺎئ ﻧﻪ راروان دے ﭼ د زﻣ ﺧﻠﻘﻮ ﻟﻪ د ﻫﻐﻮئ د
ﻏﺼﻪ ﺳه ﺷ .
ﻨﺎه ﭘﻪ وﺟﻪ ﺳﺰا ورﮐى .ﮐﻮﻣﻪ وﻳﻨﻪ ﭼ ﭘﻪ زﻣﻪ ﺑﺎﻧﺪې ﺗﻮﻳﻪ ﺷﻮې وه ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ راﺎره ﮐے ﺷ او ﭼ ﻮک وژﻟ ﺷﻮى
وى ﻧﻮ زﻣﻪ ﺑﻪ ﻳ ﻧﮥ ﭘﻮى.

۲۷

 ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ورځ ﺑﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﺧﭙﻠ زورورې او ﮐﻠ ﺗُﻮرې ﻧﻪ ﮐﺎر واﺧﻠ ﭼ ﻫﻐﻪ ﺗﺘﯧﺪوﻧ ﺑﻼ ﻟﻪ ﻳﻌﻨ ﺗﺎوﯦﺪوﻧ


 ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ورځ د اﻧﻮرو ﺎﺋﺴﺘﻪ ﺑﺎغ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ
راﺗﺎوﯦﺪوﻧ ﺑﻼ ﻟﻪ ﺳﺰا ورﮐى او وې ووژﻧ ﮐﻮﻣﻪ ﭼ ﭘﻪ ﺳﻤﻨﺪر ﮐ اوﺳﻴى .

 ”زۀ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﺨﭙﻠﻪ د دې ﺧﻴﺎل ﺳﺎﺗﻢ او ﭘﺎﺑﻨﺪۍ ﺳﺮه اوﺑﮥ ورﮐﻮم .او ﺷﭙﻪ او ورځ د دې ﻮﮐﻴﺪارى ﮐﻮم
ﺳﻨﺪره وواﻳ ،
 زﻣﺎ ﻏﺼﻪ اوس ﻳﺨﻪ ﺷﻮې ده .ﺧﻮ ﮐﮥ ﭘﻪ دې ﺑﺎغ ﮐ ازﻏ او ﻣﺮﮐﻮﻧۍ وﺷﻮل ﻧﻮ زۀ ﺑﻪ
ﭼ ﻮک ﻧﻘﺼﺎن ور وﻧﮥ رﺳﻮى .
 ﺧﻮ ﮐﮥ ﻫﻐﻮئ زﻣﺎ ﻧﻪ ﻣﺪد وﻏﻮاړى ،ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ دې ﻣﺎ ﺳﺮه روﻏﻪ وﮐى .آو ،ﭘﺮﯦدئ
ورﺳﺮه ﺟﻨ وﮐم او ﻮل ﺑﻪ وﺳﻮزوم .
 ﻫﻐﻪ وﺧﺖ راروان دے ﭼ د ﻳﻌﻘﻮب اوﻻد ﺑﻪ ﺟﺮړې وﮐى ،اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﻪ ﻏﻮ وﻧﻴﺴ او
ﭼ ﻫﻐﻮئ ﻣﺎ ﺳﺮه ﺻﻠﺢ وﮐى “.
 وﻟ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ اﺳﺮاﺋﻴﻞ داﺳ وﻫﻠﮯ دے ﻟﻪ ﻨﻪ ﻳ ﭼ د ﻫﻐﮥ دﺷﻤﻨﺎن
ﻠﻮﻧﻪ ﺑﻪ وﮐى .او ﻣﯧﻮه ﺑﻪ ﻳ دﻧﻴﺎ ډﮐﻪ ﮐى .
 ﻧﻪ ،ﺑﻠ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د
وﻫﻠ دى؟ وﻟ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻞ داﺳ ﻗﺘﻞ ﺷﻮى دى ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ د ﻫﻐﮥ دﺷﻤﻨﺎن ﻗﺘﻞ ﺷﻮى دى؟ 
 ﻧﻮ داﺳ ﺑﻪ د
ﻫﻐﻮئ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ وﮐو او ﺟﻼوﻃﻦ ﻳ ﮐل .ﻫﻐﻮئ ﻳ د ﻧﻤﺮﺧﺎﺗﮥ ﭘﻪ ﻃﺮف د ﻳﻮې زورورې ﻫﻮا ﺳﺮه وﺷل .
ﻳﻌﻘﻮب ﻨﺎه ﻣﻌﺎف ﺷ ،او ﭼ ﮐﻠﻪ د اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻨﺎﻫﻮﻧﻪ ﺧﺘﻢ ﺷ ﻧﻮ ﭘﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮐ ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ د ﻏﯧﺮو ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﻗﺮﺑﺎنﺎه د ﭼﻮﻧ د
 د ﻗﻠﻌ ﭘﻪ ﺷﺎن د
ﮐﺎ ﭘﻪ ﺷﺎن ذرې ذرې ﮐى او د ﻗﺮﺑﺎنﺎه ﺧﻮﺷﺒﻮدارې ﻣﺼﺎﻟﺤ او د اﺷﻴﺮې د ﺑﺖ ﻧ ﺑﻪ ﭘﺎﺗ ﻧﮥ ﺷ .
ﭘﺨﻮ دﯦﻮاﻟﻮﻧﻮ ﺎر ﮐﻨر ﭘﺮوت دے .دا د ﻳﻮ ﺧﻮﺷ ﺑﻴﺎﺑﺎن ﭘﻪ ﺷﺎن وران وﻳﺠﺎړ ﭘﺮوت دے .او ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﭘﻪ دې ﮐ ﺎروى ﺮﻳى
 د وﻧﻮ ﺎﻧ اوﭼ ﺷﻮې او ﻣﺎﺗ ﺷﻮې دى او  ﻳ د ﺧﺸﺎک ﭘﻪ ﺗﻮﻪ راﻏﻮﻧوى.
آرام ﺑﻪ ﮐﻮى او ﺎﻧ ﺑﻪ ﺧﻮرى .
ﺧﻠﻖ ﭘﻪ ﻫﻴ ﻴﺰ ﺑﺎﻧﺪې ﻫﻢ ﺎن ﻧﻪ ﭘﻮﻫﻮى ﻧﻮ ﭘﻪ دې وﺟﻪ ﭼﺎ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﭘﯧﺪا ﮐى دى ورﺑﺎﻧﺪې ﻫﻴ رﺣﻢ ﻧﮥ ﮐﻮى ،ﭼﺎ ﭼ ﻫﻐﻮئ
 ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ورځ ﺑﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﻓﺮات ﺳﻴﻨﺪ ﻧﻪ واﺧﻠﻪ ﺗﺮ ﻣﺼﺮ ﺳﺮﺣﺪه ﭘﻮرې ﺧﭙﻞ
ﺗﺨﻠﻴﻖ ﮐى دى ورﺑﺎﻧﺪې ﻫﻴ ﺗﺮس ﻧﮥ ﮐﻮى .
 ﭘﻪ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﺑﻪ ﻳﻮ ﺑﻴﻞ وﻏوﻟﮯ ﺷ ﭼ د
ﺧﻠﻖ ﻳﻮ ﻳﻮ ﮐﺲ راﻏﻮﻧ ﮐى ،داﺳ ﻟﻪ ﻮک ﭼ د ﺑﻮﺳﻮ ﻧﻪ ﻏﻨﻢ راﺑﯧﻠﻮى .
اﺳﻮر او ﻣﺼﺮ ﻧﻪ ﻫﻐﻪ ﻮل ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎن راوﻏﻮاړى ﮐﻮم ﭼ ﭘﻪ ﺟﻼوﻃﻨ ﮐ وى .ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﻣﻘﺪس ﻏﺮ ﭘﻪ ﻳﺮوﺷﻠﻢ
ﮐ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻋﺒﺎدت وﮐى.

د ﺷﻤﺎﻟ ﺑﺎدﺷﺎﻫ دﭘﺎره ﺧﺒﺮدارے

۲۸

 ﭘﻪ ﺳﺎﻣﺮﻳﻪ ﺑﺎﻧﺪې اﻓﺴﻮس ﭼ د ﺷﺮاﺑ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺷﺎﻧﺪار ﺗﺎج دے .ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺎر ﺑﺎﻧﺪې اﻓﺴﻮس ﭼ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ


ﺷﺎن او ﺷﻮﮐﺖ وو ﺧﻮ اوس ﻣاوے ﮐﯧﺪوﻧﮯ ﻞ دے .ﭘﻪ ﻫﻐﻪ آﺑﺎدۍ ﺑﺎﻧﺪې اﻓﺴﻮس ﭼ ﭘﻪ ﻧﺸﻪ ﮐ د ډوﺑﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﭘﻪ زرﺧﻴﺰه
 ﻮرئ ،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺑﻪ داﺳ ﻗﻮى او ﻃﺎﻗﺘﻮر ﻟﺮ راوﻟﯧى ،ﻟﻪ د ږﻟ ﻃﻮﻓﺎن او زل زول او د ﺑﺎران
وادۍ ﺑﺎﻧﺪې وﻻړه ده .
 ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺮﻳﻪ د ﺑﻨ
د ﻃﻮﻓﺎن ﭘﻪ ﺷﺎن ،دا ﺑﻪ ﻟﻪ د زورور ﺳﯧﻼب ﭘﺮې ﺣﻤﻠﻪ وﮐى او ﭘﻪ زﻣﻪ ﺑﻪ ﻳ ﺳﺮ د ﻻﻧﺪې راووﻟ .
 ﺑﻴﺎ ﺑﻪ د دې ﻣاوے ﮐﯧﺪوﻧﮯ ﻞ ﺷﺎن او ﺷﻮﮐﺖ ﺧﺘﻢ ﺷ ﭼ
اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺷﺮاﺑﻴﺎﻧﻮ ﺷﺎﻧﺪار ﺗﺎج د ﭘﻮ ﻻﻧﺪې ذرې ذرې ﺷ .
ﭘﻪ زرﺧﻴﺰه وادۍ ﺑﺎﻧﺪې وﻻړ وى .د ﻫﻐﻮئ ﺣﺎل د ﻣﻮﺳﻢ د وړوﻣﺒﻮ اﻳﻨﺮو ﭘﻪ ﺷﺎن دے ﭼ ﻨﻪ ﭘﺎﺧﮥ ﺷ ﻧﻮ راوﺷﻮﮐﻮﻟﮯ ﺷ
 ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ورځ ﺑﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ رب اﻻﻓﻮاج د ﺧﭙﻠﻮ ﻫﻐﻪ ﺧﻠﻘﻮ دﭘﺎره د ﻠﻮﻧﻮ د ﺷﺎﻧﺪار ﺗﺎج ﭘﻪ ﺷﺎن وى ﭼ
او وﺧﻮړﻟﮯ ﺷ .
 ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﻟﻪ د اﻧﺼﺎف ﺟﺬﺑﻪ ورﮐى ﭼ ﻮک د ﻗﺎﺿﻴﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺗﻮﻪ ﮐﺎر ﮐﻮى او ﻫﻐﻮئ
ﮐﻮم ﺧﻠﻖ ژوﻧﺪى ﭘﺎﺗ وى .
ﻟﻪ ﺑﻪ ﺣﻮﺻﻠﻪ ورﮐى ﭼ ﻮک د ﺣﻤﻠ ﻧﻪ د ﺎر د دروازو ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮐﻮى.

۲۲ / ۵۷

ﻧﺎ اﻫﻠﻪ ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﺗﻪ ﺳﺰا ﻣﻼوﯦﺪل
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﭘﯧﻐﻤﺒﺮان او اﻣﺎﻣﺎن ﻫﻢ دوﻣﺮه ﻧﺸﻪ دى ﺗﺮ دې ﭘﻮرې ﭼ ډﻏﺮې وﻫ .ﻫﻐﻮئ ﻣﮯ او ﺷﺮاب دوﻣﺮه زﻳﺎت ﻠ دى

ﭼ ﺗﻴﻨﺪﮐﻮﻧﻪ ﺧﻮرى .ﭘﯧﻐﻤﺒﺮان دوﻣﺮه زﻳﺎت ﻧﺸﻪ دى ﭼ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﮐﻮﻣﻪ وﺣ ﻧﺎزﻟﻮى ﻧﻮ ﭘﻪ ﻫﻐ ﺑﺎﻧﺪې ﻧﮥ ﭘﻮﻫﻴى او اﻣﺎﻣﺎن
 د ﻫﻐﻮئ ﻮل ﻣﯧﺰوﻧﻪ ﭘﻪ اوﻟﻮ ﻨﺪه دى او ﻳﻮ ﺎئ ﻫﻢ ﭘﻪ ﮐ
ﻫﻢ دوﻣﺮه ﻧﺸﻪ دى ﭼ د ﻓﯧﺼﻠ ورﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ وﺧﺖ زﻧﻴى .
 ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﮐ واﺋ” ،دا ﺳے زﻣﻮﻧ ﺳﺮه دا رﻧ ﺧﺒﺮې وﻟ ﮐﻮى؟ د ﺗﻌﻠﻴﻢ او د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﭘﯧﻐﺎم
ﺻﻔﺎ ﻧﺸﺘﻪ .
 ﻫﻐﻪ ﻣﻮﻧ ﺗﻪ
اوروﻟﻮ ﭘﻪ وﺧﺖ ﻣﻮﻧ داﺳ ﭘﻮﻫﻮى ﻟﻪ ﭼ ﻣﻮﻧ واړۀ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ﻳﻮ او اوس اوس د ﭘﻴﻮ ﻧﻪ ﺧﻼص ﺷﻮى ﻳﻮ .
 ﻧﻮ اوس ﺑﻪ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺧﭙﻠﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﺳﺮه د ﭘﺮدى ﻣﻠ د ﺧﻠﻘﻮ ﭘﻪ
ﮯ ﭘﻪ ﮯ ،ﮐﺮﻪ ﭘﻪ ﮐﺮﻪ او ﭘﻪ ﻣﺰه ﻣﺰه ﺗﻌﻠﻴﻢ راﮐﻮى “.
 ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺧﭙﻠﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻪ ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻠ دى” ،دا د آرام ﺎئ دے .ﺳﺘى دې دﻟﺘﻪ
ذرﻳﻌﻪ ﺧﺒﺮې ﮐﻮى ﻮک ﭼ ﻋﺠﻴﺒﻪ ژﺑﻪ واﺋ .
 ﻧﻮ دا ﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ﮯ ﭘﻪ
آرام وﮐى ،وﻟ ﭼ ﻫﻢ دا ﺎئ د آرام دے “.ﺧﻮ ﻫﻐﻮئ ﻏﻮږ ﻧﮥ ﮐﯧﻮدو .
ﮯ ،ﮐﺮﻪ ﭘﻪ ﮐﺮﻪ او ﭘﻪ ﻣﺰه ﻣﺰه ﺗﻌﻠﻴﻢ ورﮐﻮى .ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﺗﻴﻨﺪﮐﻮﻧﻪ وﺧﻮرى او راﭘﺮې ﺑﻪ و .ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ زﺧﻤ ﺷ ،ﭘﻪ ﺟﺎل
ﮐ ﺑﻪ ﯧﺮ ﺷ او ﺮﻓﺘﺎر ﺑﻪ ﺷ.

د ﺻﻴﻮن د ﻮټ ﮐﺎﮯ
 ﻧﻮ اے ﺴﺘﺎﺧﻪ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﻮک ﭼ ﭘﻪ ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﮐ ﭘﻪ دې ﺧﻠﻘﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﺣﻮﻣﺖ ﮐﻮئ ،اوس ﭼ ﮥ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋ ﻧﻮ

 ﺗﺎﺳﻮ ﻻﻓ وﻫﻠ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ د ﻣﺮګ ﺳﺮه ﻟﻮظ ﮐے دے او د ﻋﺎﻟﻢ ارواح ﺳﺮه ﻣﻮ ﺗون ﮐے دے.
ﻫﻐ ﺗﻪ ﻏﻮږ وﻧﻴﺴ .
ﺳﺘﺎﺳﻮ دا ﻳﻘﻴﻦ دے ﭼ ﮐﻠﻪ اﻓﺖ راﺷ ﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﺑﭻ ﺷ ،ﻪ ﭼ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧﻴﺎل دا دے ﭼ ﺧﭙﻞ دروغ او دوﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﭻ
 ﻧﻮ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﺎک داﺳ ﻓﺮﻣﺎﺋ” ،زۀ ﭘﻪ ﺻﻴﻮن ﮐ ﻳﻮ داﺳ ﺑﻨﻴﺎد ږدم ﭼ ﮐﻠ او ﻣﻀﺒﻮط وى .ﭘﻪ ﻫﻐ ﮐ
وﺳﺎﺗ .
 زۀ ﺑﻪ
زۀ د ﻮټ ﻳﻮ ﻗﻴﻤﺘ ﮐﺎﮯ ﻟﻮم ﭼ ﭘﻪ ﻫﻐ ﺑﺎﻧﺪې دا ﻟﻴﻠ وى” ،ﻮک ﭼ اﻳﻤﺎن ﻟﺮى ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻧﮥ وارﺧﻄﺎ ﮐﻴى “.
اﻧﺼﺎف د دې ﻓﻴﺘﻪ او ﺻﺪاﻗﺖ د دې د ﺳﺎل ﻣﺰے ﮐم .ﺗﺎﺳﻮ ﭼ ﭘﻪ ﮐﻮﻣﻮ دروﻏﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﻳﻘﻴﻦ ﺳﺎﺗ ﻧﻮ ږﻟ ﺑﻪ ﻳ ﻮل ﻳﻮﺳ او
 ﺗﺎﺳﻮ ﭼ د ﻣﺮګ ﺳﺮه ﮐﻮم ﻟﻮظ ﮐے دے ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺴﻮخ ﮐے ﺷ او
ﺳﯧﻼﺑﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﭘﻨﺎه ﺎﻳﻮﻧﻪ وران ﮐى “.
ﭼ د ﻋﺎﻟﻢ ارواح ﺳﺮه ﺗﺎﺳﻮ ﮐﻮم ﺗون ﮐے وى ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺧﺘﻢ ﮐے ﺷ .ﻫﻐﻪ زورور اﻓﺖ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ووﻫ او ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﺗﺮې ﻧﻪ
 دا اﻓﺖ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﺎر ﺑﺎر وﻫ او ﻫﺮ ﺳﺤﺮ ﺑﻪ ﻣﻮ وﻫ .دا ﺑﻪ ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺷﭙﻪ او ورځ را ،ﺗﺮ ﻫﻐ ﭘﻮرې ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﻳ
ﻻﻧﺪې ﺷ .
 ﺳﺘﺎﺳﻮ ﮐ دوﻣﺮه ﻟﻨ دے ﭼ ﭘ ﭘﻪ ﮐ ﻧﮥ ﺷ ﻏﺰﯦﺪﻟﮯ او
وړى ﻧﮥ ﻳ .دا ﭘﯧﻐﺎم ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﺧﻠﻘﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﻳﺮه راوﻟ .
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺑﻪ داﺳ راﭘﺎ ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ د ﭘﺮاﺿﻴﻢ ﭘﻪ ﻏﺮ
ﮐﻤﺒﻠﻪ دوﻣﺮه وړه ده ﭼ ﻮک ﭘﻪ ﮐ ﭘﯧﺪے ﻧﮥ ﺷ .
ﺑﺎﻧﺪې ﻓﻠﺴﺘﻴﺎﻧﻮ ﭘﺴ راﭘﺎﯧﺪﻟﮯ وو .او ﻨﻪ ﻳ ﭼ د ﺟﺒﻌﻮن ﭘﻪ وادۍ ﮐ اﻣﻮرﻳﺎﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﺣﻤﻠﻪ ﮐې وه داﺳ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﻫﻢ
 زۀ ﭼ ﮐﻮم
ﺣﻤﻠﻪ وﮐى .او ﭼ ﮐﻮم ﮐﺎروﻧﻪ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ﮐﻮى ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻋﺠﻴﺒﻪ وى .او د ﻫﻐﮥ ﻫﺮ ﻗﺪم ﺑﻪ ﻓﺮق ﻓﺮق وى .
ﺧﺒﺮدارے درﮐﻮم ﻧﻮ ﭘﻪ ﻫﻐ ﭘﻮرې ﺧﻨﺪا ﻣﮥ ﮐﻮئ .ﮐﮥ ﺗﺎﺳﻮ ﺧﻨﺪا وﮐه ﻧﻮ ﺳﺘﺎﺳﻮ دﭘﺎره ﺑﻪ ﺧﻼﺻﯧﺪل ﻧﻮر ﻫﻢ ﺮان ﺷ .ﻣﺎ د
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ رب اﻻﻓﻮاج د ﻮل ﻣﻠ د ﺗﺒﺎه ﮐﻮﻟﻮ ﻓﯧﺼﻠﻪ اورﯦﺪﻟ ده.

د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺣﻤﺖ
 وﻟ زﻣﻴﺪار ﻫﻤﯧﺸﻪ ﻳﻮه
 زۀ ﭼ درﺗﻪ ﮥ واﻳﻢ ﻧﻮ ﻫﻐ ﺗﻪ ﻏﻮږ وﻧﻴﺴ ،زۀ ﭼ درﺗﻪ ﮥ واﻳﻢ ﻫﻐ ﺗﻪ ﮥ ﺗﻮﺟﻮ وﮐئ .

 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ ﻳﻮ ﻞ ﭘﮯ ﻫﻮار او ﺗﻴﺎر ﮐى،
ﮐﻮى او ﻫﻴﻠﻪ ﮐﺮ ﻧﮥ ﮐﻮى ﮥ؟ وﻟ ﻫﻐﻪ ﺗﻞ ﭘ اړوى او ﻫﻴﻠﻪ ﮥ ﻧﮥ ﮐﺮى؟ 
 زﻣﻴﺪار ﺗﻪ ﭘﺘﻪ وى
ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺗﺨﻢ ﮐﺮى ﻟﻪ ﮐﺎږۀ ،د زﯦﺮے ﺗﺨﻢ ،ﻏﻨﻢ او اورﺑﺸ ﭘﻪ ﺻﺤﻴﺢ ﻃﺮﻳﻘﻪ او ﺻﺤﻴﺢ ﺎئ ﺑﺎﻧﺪې ﮐﺮى .
 ﻫﻐﻪ د ﮐﺎږو او زﯦﺮې د ﺗﺨﻢ ﻮﻟﻮ دﭘﺎره ﻟﻮئ ډاﻧ ﻧﮥ
ﭼ ﮥ ﺑﻪ ﮐﻮى ،ﻪ ﭼ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ﭘﻮﻫﻪ ورﮐې ده .
 ﻫﻐﻪ ﻏﻨﻢ ﭘﻪ درﻣﻨﺪ ﮐ دوﻣﺮه ﻧﮥ ﻏﻮﺑﻞ ﮐﻮى ﭼ
اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻮى ،ﺑﻠ د دې دﭘﺎره د ﻳﻮ وړوﮐ او ﺑﺮاﺑﺮ ﻟﺮ ﻧﻪ ﮐﺎر اﺧﻠ .
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ
ﺧﺮابﺗُﺮاب ﺷ ،ﻪ ﭼ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ﭘﺘﻪ وى ﭼ ﭘﻪ ﺎډۍ ﺑﺎﻧﺪې ﺑﻪ ﻳ ﻨﻪ ﻏﻮﺑﻞ ﮐى ﭼ ﻏﻠﻪ ﺧﺮاﺑﻪ ﻧﮥ ﺷ .
رب اﻻﻓﻮاج زﺑﺮدﺳﺖ اُﺳﺘﺎذ دے ،او ﻫﻐﻪ دې زﻣﻴﺪاراﻧﻮ ﻟﻪ ﮥ ﭘﻮﻫﻪ ورﮐﻮى.
۲۳ / ۵۷

د ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﻣﺤﺎﺻﺮه ﮐﯧﺪل

۲۹

 اے ارىاﻳﻞ ،ارىاﻳﻞ ،ﭘﻪ ﺗﺎ ﺑﺎﻧﺪې اﻓﺴﻮس .ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺎر ﺑﺎﻧﺪې اﻓﺴﻮس ﮐﻮم ﮐ ﭼ داؤد ﺧﯧﻤ ﻟﻮﻟ وې .اوس


 ﺧﻮ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ زۀ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺎر ﺑﺎﻧﺪې ﻳﻮ اﻓﺖ راوﻟﻢ ،ﻫﻠﺘﻪ ﺑﻪ ژړا او ﻣﺎﺗﻢ وى .او ﻮل ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﺑﻪ
ﮐﺎل ﭘﻪ ﮐﺎل ﺧﭙﻞ اﺧﺘﺮوﻧﻪ ﮐﻮئ .
 وﻟ ﭼ زۀ ﺑﻪ ﺗﺎ د
داﺳ ﺷ ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ د ﻫﻐ د ارىاﻳﻞ ﻧﻮم ﻣﻌﻨ ده ”ﻳﻮه داﺳ ﻗﺮﺑﺎنﺎه ﭼ ﭘﻪ وﻳﻨﻮ ﻟﺖ ﭘﺖ وى “.
 ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﺗﮥ د زﻣ ﻻﻧﺪې ﻧﻪ ﺧﺒﺮې ﮐﻮې ،د ﺧﺎورو ﻧﻪ ﺑﻪ
ﻫﺮ ﻃﺮف ﻧﻪ راﯧﺮ ﮐم او ﺳﺘﺎ د ﻣﺤﺎﺻﺮې ﺑﻪ ﭘﻮره ﺑﻨﺪوﺑﺴﺖ وﮐم .
ﺳﺘﺎ ﻏﻠﮯ آواز راو .ﻨﻪ ﭼ د ﻳﻮ ﻣى روح د ﻗﺒﺮ ﻧﻪ د ﺧﺒﺮو ﮐﻮﻟﻮ ﮐﻮﺷﺶ ﮐﻮى ،دﻏﻪ ﺷﺎن ﺑﻪ ﺳﺘﺎ آواز ﻏﻠﮯ ﺷﺎن را.
 ﻧﻮ ﺳﻤﺪﺳﺘ ﺑﻪ ﺳﺘﺎ دﺷﻤﻨﺎن ﻟﻪ د دوړې ﭘﻪ ﺷﺎن واﻟﻮ ،ﭘﻪ ﺗﺎ ﺑﺎﻧﺪې ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻮوﻧ ﺑﻪ داﺳ وﺷﻟﮯ ﺷ ﻟﻪ ﻫﻮا ﭼ

 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ رب اﻻﻓﻮاج ﺑﻪ ﺳﺘﺎ د ﺑﭻ ﮐﻮﻟﻮ دﭘﺎره د ﻟﻮئ ﺗﻨﺪر ،زﻟﺰﻟ ،ﻟﻮئ
ﺑﻮس زﻏﻠ .وﻟ ﭼ اﭼﺎﻧ ﭘﻪ ﻳﻮه ﻟﺤﻈﻪ ﮐ ﺑﻪ 
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ د ﻫﻐﻪ ﻮﻟﻮ ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﻟﺮې ﮐﻮم ﭼ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ارىاﻳﻞ
ﺷﻮر ،ﺗﯧﺰې ﺳﻴﻠ ،ﻃﻮﻓﺎن او ﺳﻮزوﻧ اور ﺳﺮه را .
ﭘﻪ ﺎر ﺑﺎﻧﺪې ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻮى ،د ﻫﻐﻮئ ﻮﻟﻪ وﺳﻠﻪ او ﺳﺎز و ﺳﺎﻣﺎن ﺑﻪ د ﻳﻮ ﺧﻮب ﻟﻴﺪو ﭘﻪ ﺷﺎن ﻓﻨﺎ ﺷ ،داﺳ ﺑﻪ ﻓﻨﺎ ﺷ ﻟﻪ ﭼ دا د
 ﻫﻐﻪ ﻮل ﻗﻮﻣﻮﻧﻪ ﭼ ﭘﻪ ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﺑﺎﻧﺪې د ﺣﻤﻠ ﮐﻮﻟﻮ دﭘﺎره راﺟﻤﻊ ﺷﻮى دى د ﻫﻐﻮئ ﻣﺜﺎل ﺑﻪ د ﻳﻮ اوږى
ﺷﭙ ﻳﻮ ﺧﻴﺎل وى .
ﮐﺲ ﭘﻪ ﺷﺎن وى ﭼ ﺧﻮب وﻳﻨ ﭼ ﻫﻐﻪ ﺧﻮراک ﮐﻮى ﺧﻮ ﭼ راﭘﺎ ﻧﻮ ﭘﺘﻪ ورﺗﻪ وﻟ ﭼ ﻫﻐﻪ ﻫﻢ ﻫﻐﺴ اوږے دے ،ﻳﺎ د
ﻫﻐﻪ ﺗى ﮐﺲ ﭘﻪ ﺷﺎن وى ﭼ ﭘﻪ ﺧﻮب ﮐ ﻮرى ﭼ اوﺑﮥ  ﺧﻮ ﭼ راﭘﺎ ﻧﻮ ﭘﺘﻪ ورﺗﻪ وﻟ ﭼ ﻫﻐﻪ ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﺷﺎن د
ﺗﻨﺪې د ﻻﺳﻪ ﺑدﻣﻪ دے.

د ﭘﯧﻐﻤﺒﺮاﻧﻮ د ﺎن ﻧﻪ ﮐﻢ ﻋﻘﻞ ﺟﻮړول

 ﺣﯧﺮان ﺷ او ارﻳﺎن درﻳﺎن ﺷ .ﺎن ﻧﻪ ړاﻧﺪۀ ﺟﻮړ ﮐئ او ړاﻧﺪۀ ﺷ .ﻧﺸﻪ ﺷ ﺧﻮ ﭘﻪ ﻣﻴﻮ ﻧﻪ ،زﻧﯧئ ﺧﻮ ﭘﻪ ﺷﺮاﺑﻮ ﻧﻪ .

ﻧﻮ ﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﺎﺳﻮ ﺧﻮﺑﻮﻟ ﮐى ﻳ او ﭘﻪ دروﻧﺪ ﺧﻮب ﺑﺎﻧﺪې ﭘﻪ اودۀ ﮐﯧﺪو ﺑﺪل ﻳ .ﻫﻐﮥ د ﭘﯧﻐﻤﺒﺮاﻧﻮ او د روﻳﺎ ﻟﻴﺪوﻧﻮ
 د ﻫﺮې ﭘﯧﻐﻤﺒﺮۍ د وﺣ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻧﻪ ﭘ وى ،دا ﺑﻪ د ﻳﻮ ﺑﻨﺪ ﮐﺘﺎب ﭘﻪ ﺷﺎن وى .ﮐﮥ ﺗﺎﺳﻮ دا
ﺳﺘﺮ ﺑﻨﺪې ﮐې دى .
ﻳﻮ داﺳ ﮐﺲ ﻟﻪ ﻳﻮﺳ ﭼ ﻫﻐﻪ ﻳ ﻟﻮﺳﺘﻠﮯ ﺷ او ﻫﻐﮥ ﺗﻪ وواﻳ ﭼ دا وﻟﻮﻟ ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ واﺋ ﭼ زۀ دا ﻧﮥ ﺷﻢ ﻟﻮﺳﺘﻠﮯ ﻪ
 ﮐﮥ ﺗﺎﺳﻮ دا ﻳﻮ ﺑﺗﻌﻠﻴﻤﻪ ﮐﺲ ﻟﻪ ورﮐئ ﭼ وې ﻟﻮﻟ ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺟﻮاب درﮐى ﭼ زۀ ﺑﺗﻌﻠﻴﻤﻪ ﻳﻢ.
ﭼ دا ﭘﻮخ ﺑﻨﺪ دے .
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،دا ﺧﻠﻖ ﺗﺶ ﭘﻪ ﺧﻮﻟﮥ زﻣﺎ ﻋﺰت ﮐﻮى ﺧﻮ زړوﻧﻪ ﻳ راﻧﻪ ډﯦﺮ ﻟﺮې دى .او دوئ ﺑﻓﺎﺋﺪې زﻣﺎ ﻋﺒﺎدت

 ﻧﻮ ﭘﻪ دې وﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ راﺗﻠﻮﻧ وﺧﺖ ﮐ ﻳﻮ ﻞ ﺑﻴﺎ زﻣﺎ
ﮐﻮى ﻪ ﭼ دوئ د اﻧﺴﺎﻧﺎﻧﻮ ﺣﻤﻮﻧﻪ د ﺗﻌﻠﻴﻢ ﭘﻪ ډول ورﮐﻮى .
ﺳﻠﻮک د دې ﻗﻮم ﺳﺮه ډﯦﺮ ﻋﺠﻴﺒﻪ او د ﺣﯧﺮاﻧﺘﻴﺎ وى .ﺑﻴﺎ ﺑﻪ د ﻫﻐﻮئ د ﻫﻮﻴﺎراﻧﻮ ﻫﻮﻴﺎرﺗﻴﺎ ﺧﺘﻤﻪ ﺷ او د ﻫﻐﻮئ د ﭘﻮﻫﺎﻧﻮ ﭘﻮﻫﻪ ﺑﻪ
ﻏﯧﺒﻪ ﺷ“.

د راﺗﻠﻮﻧ وﺧﺖ دﭘﺎره اُﻣﻴﺪ
 ﻮک ﭼ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻧﻪ د ﺧﭙﻠﻮ ﻣﻨﺼﻮﺑﻮ د ﭘﻮﻟﻮ ﮐﻮﺷﺶ ﮐﻮى ﻧﻮ ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ اﻓﺴﻮس .ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﭘﻪ ﺑﺎﻧﺪې ﻣﻨﺼﻮﺑ

 ﻫﻐﻮئ ﻫﺮ ﻳﻮ ﻴﺰ  وډ ﮐﻮى .د ﮐﻼل
ﺟﻮړوى او ﺧﻴﺎل ﻳ دا وى ﭼ” ،ﻮک ﺑﻪ ﻣﻮﻧ وﻳﻨ او ﻮک ﺑﻪ ﻣﻮﻧ وﭘﯧﮋﻧ؟“ 
اﻫﻤﻴﺖ زﻳﺎت دے ﮐﮥ د ﺧ؟ ﻳﻮ ﮐﺲ ﭼ ﮥ ﻴﺰ ﺟﻮړ ﮐى ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﻴﺰ ﺧﭙﻞ ﺟﻮړﯦﺪوﻧ ﺗﻪ داﺳ واﺋ ﮥ” ،ﺗﺎ زۀ ﻧﮥ ﻳﻢ ﺟﻮړ
ﮐے “،او ﻳﺎ دا ﭼ” ،ﺗﮥ ﭘﻪ ﻫﻴ ﻫﻢ ﻧﮥ ﭘﻮﻫﯧې؟“

راﺗﻠﻮﻧﮯ ﺑﺪﻟﻮن
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ راﺷ ،ﻧﻮ ﮐﺎﮥ ﺑﻪ د
 ﻟ وﺧﺖ ﭘﺲ ﺑﻪ د ﻟﺒﻨﺎن ﻨﻞ ﻧﻪ ﭘ ﺟﻮړ ﺷ او ﭘ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻨﻞ ﺑﺪل ﺷ .

 ﻋﺎﺟﺰان ﺑﻪ ﺑﻴﺎ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ورﮐے ﺷﻮې
ﮐﺘﺎب ﺗﻼوت اورى او ړاﻧﺪۀ ﺑﻪ د ﺗﻮرﺗﻢ او ﺗﻴﺎرۀ ﻧﻪ راﺑﻬﺮ ﺷ او وﻳﻨ ﺑﻪ .
 ﻇﺎﻟﻤﺎن ﺑﻪ ﺑﺎﻗ ﭘﺎﺗ
ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ﻧﻪ ﭘﻪ ﺟﺎﻣﻮ ﮐ ﻧﮥ ﺎﺋﻴى ،او ﻏﺮﻳﺒﺎﻧﺎن ﺑﻪ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻞ د ﻣﻘﺪس ذات ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ﮐﻮى .
 ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ﺧﻠﻖ ﺗﺒﺎه
ﻧﮥ ﺷ ،ﻣﻐﺮوره ﺑﻪ ﺧﺘﻢ ﺷ او ﻮک ﭼ د ﺑﺪو ﻣﻨﺼﻮﺑﻪ ﺟﻮړوى ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﮐے ﺷ .
۲۴ / ۵۷

ﮐى ﭼ ﻮک د دروﻏﻮ ﻮاﻫ ﮐﻮى ،ﻫﻐﻪ ﺧﻠﻖ ﭼ ﻗﺎﺿﻴﺎن د ﻏﻠﻄﻮ ﻓﯧﺼﻠﻮ ﮐﻮﻟﻮ دﭘﺎره دوﮐﻪ ﮐﻮى ،ﻫﻐﻪ ﺧﻠﻖ ﭼ ﻮک دروغ
 ﻧﻮ ﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﻳﻌﻘﻮب د اوﻻد ﺧُﺪائ ﭘﺎک ،ﭼﺎ ﭼ
واﺋ د دې دﭘﺎره ﭼ ﺑﻨﺎه ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻪ اﻧﺼﺎف ﻣﻼو ﻧﮥ ﺷ .
اﺑﺮاﻫﻴﻢ د ﻣﺼﻴﺒﺖ ﻧﻪ ﺧﻼص ﮐو ،داﺳ ﻓﺮﻣﺎﺋ” ،زﻣﺎ د ﺧﻠﻘﻮ ﺑﻪ ﻧﻮره ﺑﻋﺰﺗ ﻧﮥ ﮐﻴى او د ﻫﻐﻮئ رﻧﻮﻧﻪ ﺑﻪ د ﺷﺮم ﭘﻪ وﺟﻪ ﻧﻮر
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﭽ ووﻳﻨ ﭼ زۀ ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ درﮐﻮم ،ﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﺑﻪ ﺑﻴﺎ ﭘﺘﻪ وﻟ ﭼ زۀ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻣﻘﺪس
زﯦ ﻧﮥ وى .
 ﺑﺪﻋﻤﻠﻪ ﺧﻠﻖ ﺑﻪ ﭘﻮﻫﻪ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﮐى او ﻫﻐﻪ ﺧﻠﻖ
ذات ﻳﻢ .ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ زﻣﺎ درﻧﺎوى ﮐﻮئ او د ﻳﻌﻘﻮب د ﺧُﺪائ ﭘﺎک رﻋﺐ ﺑﻪ ﻣﻨ .
ﭼ ﮐﻮم ﻫﺮ وﺧﺖ ﻓﺮﻳﺎدوﻧﻪ ﮐﻮى ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ اﺻﻮل وﻣﻨ“.

د ﻣﺼﺮ ﺑﻓﺎﺋﺪې ﻣﻌﺎﻫﺪې

۳۰

 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻠ دى” ،اے ﺑﺎﻏﻴﺎﻧﻮ ﺑﭽﻮ ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ اﻓﺴﻮس .ﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻣﻨﺼﻮﺑﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﮐﺎر ﮐﻮئ ﭼ


 ﺗﺎﺳﻮ زﻣﺎ د ﻣﺸﻮرې ﻧﻪ ﺑﻐﯧﺮ د
ﮐﻮﻣ زﻣﺎ ﻧﮥ دى ،او زﻣﺎ د ﻣﺮﺿ ﺧﻼف ﻣﻌﺎﻫﺪې ﮐﻮئ او ﺗﺎﺳﻮ ﻨﺎﻫﻮﻧﻮ ﭘﺴ ﻨﺎﻫﻮﻧﻪ ﮐﻮئ .

ﻣﺪد دﭘﺎره ﻣﺼﺮ ﺗﻪ ﻻړئ .ﺗﺎﺳﻮ ﻏﻮﺘﻞ ﭼ ﻣﺼﺮﻳﺎن ﻣﻮ ﺑﭻ ﮐى ،ﻧﻮ ﭘﻪ دې وﺟﻪ ﺗﺎﺳﻮ د ﻣﺼﺮ ﭘﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﺑﺎﻧﺪې ﻳﻘﻴﻦ وﮐو .
 اﺮ ﭼ د ﻫﻐﮥ
ﺧﻮ ﭘﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﺑﺎﻧﺪې اﻋﺘﻤﺎد ﺳﺮه ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ رﺳﻮا ﺷ او ﭘﻪ ﻫﻐﮥ ﺑﺎﻧﺪې ﺑﻬﺮوﺳ ﺳﺮه ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻋﺰﺗﻪ ﺷ .
 ﻫﻐﻪ ﻮل ﭼ ﭘﻪ ﻫﻐﮥ ﺑﻬﺮوﺳﻪ ﮐﻮى ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ وﺷﺮﻣﻴى .او
آﻓﺴﺮان ﺿﻌﻦ ﮐ دى او د ﻫﻐﮥ ﺳﻔﻴﺮان ﺣﻨﻴﺲ ﺗﻪ رﺳﯧﺪﻟ دى ،
 د ﺟﻨﻮﺑ ﺻﺤﺮا د ﻨﺎورو ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک
ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻣﺪد ﻧﮥ ﮐﻮى ﺑﻠ ﭘﻪ ﺎئ د دې ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺑﻋﺰﺗ وﮐى “.
ﭘﯧﻐﺎم دا دے ،ﻫﻐﻪ ﺳﻔﻴﺮان ﺑﻪ ﭘﻪ داﺳ ﺧﻄﺮﻧﺎک ﻣﻠ ﮐ ﺳﻔﺮ ﮐﻮى ،ﭼﺮﺗﻪ ﭼ ازﻣﺮى اوﺳﻴى او ﭼﺮﺗﻪ ﭼ ﺗﻮر ﻣﺎران او ﻧﻮر
زﻫﺮژن ﻣﺎران دى .ﻫﻐﻮئ د ﻳﻮ داﺳ ﻗﻮم دﭘﺎره ﺧﭙﻞ ﺧﺮوﻧﻪ او اوﺎن د ﻗﻴﻤﺘ ﺗُﺤﻔﻮ ﻧﻪ ﺑﺎر ﮐى دى ﻮک ﭼ د دوئ ﻫﻴ ﻣﺪد
 د ﻣﺼﺮ ﻧﻪ ﭼ ﮐﻮم ﻣﺪد ﻣﻼوﻳى ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻓﺎﺋﺪې دے .ﻧﻮ ﻪ ﻣﺎ ﭘﻪ ﻣﺼﺮ ﺑﺎﻧﺪې ﻳﻮ ﺑﻞ ﻧﻮم ”ﺑﺿﺮره
ﻧﮥ ﺷ ﮐﻮﻟﮯ .
اژدﻫﺎ“ اﯦﮯ دے.

ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﻪ ﺧﻠﻖ
 ﻪ ﭼ
 اوس ﻻړ ﺷﻪ او دا اﻟﻔﺎظ ﭘﻪ ﻳﻮ ﮐﺘﺎب ﮐ وﻟﻴﻪ .ﭼ دا د رارواﻧﻮ وﺧﺘﻮﻧﻮ دﭘﺎره د ﺗﻞ دﭘﺎره ﻳﻮه ﻮاﻫ ﺷ .

 ﻫﻐﻮئ روﻳﺎ ﮐﺘﻮﻧﻮ ﺗﻪ واﺋ ﭼ،
دا ﻗﻮم ﺳﺮﮐﺶ دے او دا ﻫﻤﯧﺸﻪ دروغ واﺋ او د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت ﻣﻨﻠﻮ ﺗﻪ ﺗﻴﺎر ﻧﮥ دى .
”ﺗﺎﺳﻮ روﻳﺎﺎﻧ ﻣﮥ وﻳﻨ “،ﭘﯧﻐﻤﺒﺮاﻧﻮ ﺗﻪ واﺋ” ،ﻣﻮﻧ ﺗﻪ د ﻫﻐﻪ ﮥ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﺧﺒﺮې ﻣﮥ ﮐﻮئ ﭼ ﮥ ﺣﻘﻴﻘﺖ وى .ﻣﻮﻧ ﺗﻪ د ﺧﻮﻧﺪ
 زﻣﻮﻧ د ﻻرې ﻧﻪ اﺧﻮا ﺷ او زﻣﻮﻧ ﻣﺨﻪ ﻣﮥ ﻧﻴﺴ .ﻣﻮﻧ ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ
ﺧﺒﺮې ﮐﻮئ ،ﺧﯧﺮ دے ﮐﮥ ﻫﻐﻪ دروغ ﻫﻢ وى .
 ﻪ ﺧﻮ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻣﻘﺪس ذات داﺳ ﻓﺮﻣﺎﺋ” ،زۀ ﭼ ﮥ درﺗﻪ واﻳﻢ ﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ
د ﻣﻘﺪس ذات ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ اورﯦﺪل ﻧﮥ ﻏﻮاړو “.
 دا ﻨﺎه ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ دﭘﺎره د ﻳﻮ داﺳ اوﭼﺖ دﯦﻮال ﭘﻪ ﺷﺎن وى ﭼ
ﻫﻐﻪ رد ﮐئ او د ﻇﻠﻢ زﻳﺎﺗ او دوﮐ ﻧﻪ ﮐﺎر اﺧﻠ .
 دا ﻮ ﻮ
ﭼﺎودے او ﮐﻮږواﻟﮯ ﭘ راﻏﻠﮯ وى او دﯦﻮال ﮐﻴﻨﻮى او ﺑﻴﺎ ﺳﻤﺪﺳﺘ ﻳﻮ درز ﺳﺮه زﻣ ﺗﻪ راﺰار ﺷ .
ﺷ د ﺧ د ﻫﻐﻪ ﻟﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن ﭼ ې ې ﮐے ﺷﻮى وى او د ﻫﻐ ﻳﻮه ﻮﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ دوﻣﺮه ﻧﮥ وى ﭼ ﭘﻪ ﻫﻐ ﮐ ﺑﻞ
 ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺧُﺪائ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻣﻘﺪس ذات،
ﺳﺎرۀ راواﺧﺴﺘﻠﮯ ﺷ ،ﻳﺎ ﭘﻪ ﮐ د ډﻳ ﻧﻪ اوﺑﮥ راووﻳﺴﺘﻠﮯ ﺷ “.
 ﺧﻮ ﺳﺘﺎﺳﻮ
ﻓﺮﻣﺎﺋ” ،راواﭘﺲ ﺷ او ﭘﻪ ﻣﺎ ﭘﻮره ﻳﻘﻴﻦ ﮐﻮئ .ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺗه او ﻣﺤﻔﻮظ ﻳ “.ﺧﻮ ﺗﺎﺳﻮ داﺳ ﻧﮥ ﮐﻮئ .
ﻣﻨﺼﻮﺑﻪ دا ده ﭼ ﭘﻪ ﺗﯧﺰو آﺳﻮﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﺳﻮارۀ ﺷ او د ﺧﭙﻞ دﺷﻤﻦ ﻧﻪ وﺗﺘ .ﺗﺎﺳﻮ ﺻﺤﻴﺢ ﻳ ،ﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﺗﺘ.

ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧﻴﺎل دا دے ﭼ ﺳﺘﺎﺳﻮ آﺳﻮﻧﻪ ﮥ ﺗﯧﺰه ﻣﻨه وﻫﻠﮯ ﺷ ،ﺧﻮ ﭼ ﻮک درﭘﺴ وى ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻧﻪ ﺗﯧﺰ وى .
ﮐﮥ ﺳﺘﺎﺳﻮ د دﺷﻤﻦ ﻳﻮ ﻓﻮﺟ دﻫﻤ درﮐى ﻧﻮ ﺳﺘﺎﺳﻮ زر ﮐﺴﺎن ﺑﻪ ﻣﻨې وﻫ ،او ﮐﮥ ﭘﻴﻨﮥ ﺳﭙﺎﻫﻴﺎن دﻫﻤ درﮐى ﻧﻮ دا ﺑﻪ
ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻮﻟﻮ زﻏﻠﻮﻟﻮ دﭘﺎره ﮐﺎﻓ وى .او ﮐﮥ ﭘﻪ آﺧﺮ ﮐ ﻮک ﭘﺎﺗ ﺷ ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ د ﻏﺮۀ ﭘﻪ ﺳﺮ ﺑﺎﻧﺪې د ﺟﻨې د ﻳﻮ ﻟﺮ ﭘﻪ
 ﺧﻮ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ ﭘﻪ دې اﻧﺘﻈﺎر ﮐ دے ﭼ ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﺎﻧﺪې رﺣﻢ وﮐى .ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﺎﻧﺪې د رﺣﻢ
ﺷﺎن ﻳﻮا وى .
ﮐﻮﻟﻮ دﭘﺎره ﺗﻴﺎر دے ﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ وﻓﺎدار ﺧُﺪائ ﭘﺎک دے .ﺑﺨﺘﻮر دى ﻫﻐﻮئ ﭼ د ﻫﻐﮥ د ﻣﺪد ﭘﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﮐ وى.

۲۵ / ۵۷

د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺧﭙﻠﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﻟﻪ ﺑﺮﮐﺖ ورﮐﻮل
 اے د ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﺧﻠﻘﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﻧﻮر ﻧﮥ ژاړئ .ﮐﻠﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ د ﻣﺪد دﭘﺎره ﻓﺮﻳﺎد وﮐئ ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻣﺨﺎ ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ رﺣﻢ

 اﺮ ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ د ﺗﻨ ﻻس رو او د
وﮐى او ﭼ ﻨﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ دﻋﺎﺎﻧ واورى ﻧﻮ ﺟﻮاب ﺑﻪ درﮐى .
 ﮐﮥ ﺗﺎﺳﻮ د
ﺗﻠﻴﻒ اوﺑﮥ درﮐى ،ﺧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ اُﺳﺘﺎذ وى او ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﺑﻪ ﻧﻮر د ﻫﻐﮥ د ﻟﻮﻟﻮ ﺿﺮورت ﻧﮥ ﭘﯧﻴى .
ﻻرې ﻧﻪ  ﻳﺎ ﺲ ﻃﺮف ﺗﻪ واوړئ ،ﻧﻮ د وروﺳﺘﻮ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻻر ﻮدﻧﻪ ﮐﻴى ﭼ” ،دا ﻻره ﺻﺤﻴﺢ ده ،ﭘﻪ دې روان ﺷ“.
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺧﭙﻞ ﻫﻐﻪ ﺑﺘﺎن ﭼ ﭘﻪ ﺳﺮو زرو ﭘ وى او ﻫﻐﻪ ﺑﺘﺎن ﭼ ﭘﻪ ﺳﭙﻴﻨﻮ زرو ﭘ
ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﻏﻮږوﻧﻮ دا اورئ .
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﺨﻢ وﮐﺮئ ،ﻧﻮ ﻣﺎﻟ
وى ﻫﻐﻪ ﺑﻪ واﺧﻠ او واﻳ ﺑﻪ ﭼ” ،دا ﮥ ﻨﺪ دے “.او ﺑﻬﺮ ﭘﻪ ډﻳﺮان ﺑﻪ ﻳ ﺰار ﮐئ .
ﺧُﺪائ ﺑﻪ د دې ﺷﻴﻦ ﮐﯧﺪو دﭘﺎره ﺑﺎران راوﻟﯧى او د دې ﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﮥ او زﻳﺎت ﭘﯧﺪاوار ﻣﻼو ﺷ او ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﺎروو دﭘﺎره ﺑﻪ
 ﮐﻮم ﻏﻮﻳ او ﺧﺮوﻧﻪ ﭼ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﭘﻮ ﮐ ﻳﻮې ﮐﻮى ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﺧﻮراک ﮐﻮى ﭼ ﭼﺞ
د ﺮن ﮥ ډﯦﺮه زﻣﻪ وى .
 ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ورځ ﮐﻠﻪ ﭼ ﺳﺘﺎﺳﻮ د دﺷﻤﻦ ﻗﻠﻌ ﻗﺒﻀﻪ ﺷ او د ﻫﻐﻮئ ﺧﻠﻖ ووژﻟﮯ ﺷ،
او درې ﻏﺎ ﺳﺮه ﺻﻔﺎ ﺷﻮے وى .
 ﺳﭙﻮږﻣ ﺑﻪ د ﻧﻤﺮ ﭘﻪ ﺷﺎن ﻠﻴى او ﻧﻤﺮ ﺑﻪ ﭘﻪ اووۀ ﭼﻨﺪه زﻳﺎت
ﻧﻮ د ﻫﺮ ﻏﺮۀ ﻧﻪ او د ﻫﺮې ﻏﻮﻧۍ ﻧﻪ ﺑﻪ د اوﺑﻮ وﻟ راﺑﻬﻴى .
روﺎﻧﻪ ﺷ ،دا ﺑﻪ داﺳ وى ﻟﻪ ﭼ د اوو ورﻮ رﺎ ﻳﻮ ﺎئ ﺷ .دا ﺑﻪ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﮐ وﺷ ﮐﻠﻪ ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﺧﭙﻠﻮ
ﺧﻠﻘﻮ د ﻫﻐﻪ زﺧﻤﻮﻧﻮ ﻣﺮﻫﻢ ﭘ وﮐى او ﻫﻐﻪ زﺧﻤﻮﻧﻪ ورﻟﻪ روغ ﮐى ﭼ ﮐﻮم زﺧﻤﻮﻧﻪ ﻫﻐﮥ ورﮐى دى.

د ﺧُﺪائ ﭘﺎک اﺳﻮر ﻟﻪ ﺳﺰا ورﮐﻮل
 وﻮرئ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻧﻮم د ﻟﺮې ﺎئ ﻧﻪ راروان دے .ﻫﻐﻪ ﻟﻮئ ﻏﻀﺐ او رﻋﺐ داب ﺳﺮه راﻧﺰدې ﮐﻴى .د ﻫﻐﮥ ﺷﻮﻧې د

 د ﻫﻐﮥ ﺳﺎه ﻟﻪ د ﺳﯧﻼب ﭘﻪ ﺷﺎن ده ﭼ ﻫﺮ ﮥ ﺗﺮ ﻣﺮۍ
ﻏﺼ ﻧﻪ رﻳدى ،او د ﻫﻐﮥ وﻳﻨﺎ ﻟﻪ د اور ﻫﺮ ﮥ اﻳﺮې اﻳﺮې ﮐﻮى .
 ﺧﻮ
ﻣﺮۍ ډوﺑﻮى .ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻣﻐﺮوره ﻗﻮﻣﻮﻧﻪ د ﺗﺒﺎﻫ دﭘﺎره ﭼﺎڼ ﮐى .ﻫﻐﻪ ﺑﻪ دوئ ﻗﺎﺑﻮ ﮐى او د ﺑﺮﺑﺎدۍ ﭘﻪ ﻃﺮف ﺑﻪ ﻳ ﻳﻮﺳ .
اے د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺧﻠﻘﻮ ،ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ ﻳ او داﺳ ﺳﻨﺪرې ﺑﻪ واﻳ ﻟﻪ ﻨﻪ ﺳﻨﺪرې ﭼ د ﻣﻘﺪس اﺧﺘﺮ ﭘﻪ ﺷﭙﻪ وﺋﻴﻠﮯ
ﺷ .ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ د ﻫﻐﻪ ﺧﻠﻘﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ ﻳ ﮐﻮم ﭼ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﮐﻮر ﺗﻪ د ﺷﭙﯧﻠ د ﺳﺎز ﺳﺮه روان وى ،ﭼ ﻫﻐﻪ د ﺑﻨ
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻫﺮ ﻳﻮ ﮐﺲ ﺑﺎﻧﺪې ﺧﭙﻞ ﭘﺮﺟﻼﻟﻪ آواز واورى او د ﺧﭙﻠ ﻏﺼ زور ﺑﻪ
اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮐﻮوﻧﮯ دے .
 ﮐﻠﻪ ﭼ اﺳﻮرﻳﺎن د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ آواز واورى او د ﻫﻐﮥ د
ورﺗﻪ وﺎﺋ .ﻫﻠﺘﻪ ﺑﻪ د اور ﻟﻤﺒ ،ﺗﻨﺪر ،ږﻟ او دروﻧﺪ ﺑﺎران وى .
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻫﻐﻮئ ﺑﺎر ﺑﺎر ووﻫ ،ﻧﻮ د ﻫﻐﮥ ﺧﻠﻖ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻠ د ﻣﻨ او
ﺳﺰا ﭘﺘﻪ ورﺗﻪ وﻟ ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ وﻳﺮﻳى .
 ډﯦﺮه ﻣﻮده ﻣﺨ ﻳﻮ ﺎئ ﺗﻴﺎر ﺷﻮے وو
ﺑﻴﻨﺠﻮ ﺳﺎز ورﺳﺮه ﻏوى .ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺑﻪ ﭘﺨﭙﻠﻪ د اﺳﻮرﻳﺎﻧﻮ ﺧﻼف ﺟﻨ ﮐﻮى .
ﭼﺮﺗﻪ ﺑﻪ ﭼ ﻳﻮ ﻟﻮئ اور د اﺳﻮر ﺑﺎدﺷﺎه ﺳﻮزوى .د ﻟﺮﻮ ﻳﻮ اوﭼﺖ ډﯦﺮے ﺑﻪ وى .ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺑﻪ د ﻧﻬﺮ ﭘﻪ ﺷﺎن د ﺳﻮزﯦﺪوﻧﻮ
ﻮو ﻳﻮه ﻟﻤﺒﻪ ﭘﻮ ﮐى او دې ﻟﻪ ﺑﻪ اور ورﮐى.

د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮐﻮل

۳۱

 ﮐﻮم ﺧﻠﻖ ﭼ د ﻣﺪد ﻏﻮﺘﻠﻮ دﭘﺎره ﻣﺼﺮ ﺗﻪ  ﻧﻮ ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ ﺑﺎﻧﺪې اﻓﺴﻮس .ﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ د ﻣﺼﺮ ﭘﻪ ﻟﻮئ ﻓﻮﺟ


ﻃﺎﻗﺖ ،آﺳﻮﻧﻮ ،ﺟﻨ ﺎډو او ﻓﻮﺟﻴﺎﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﺑﻬﺮوﺳﻪ ﮐﻮى .ﺧﻮ ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺑﺎﻧﺪې ﻳﻘﻴﻦ ﻧﮥ ﮐﻮى ،ﮐﻮم ﭼ د ﺑﻨ
 ﺧﻮ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻫﻢ ﻫﻮﻴﺎر دے .ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ اﻓﺖ راوﻟ .ﻫﻐﻪ
اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻣﻘﺪس ذات دے او ﻧﮥ ﺗﺮې ﻧﻪ ﻣﺪد ﻏﻮاړى .
 ﻣﺼﺮﻳﺎن
ﺧﭙﻠ ﺧﺒﺮې ﺳﺮ ﺗﻪ رﺳﻮى ﭼ ﺑﺪﻋﻤﻠﻪ او ﻫﻐﻪ ﺧﻠﻘﻮ ﻟﻪ ﺳﺰا ورﮐى ﭼ ﻮک د دې ﺑﺪﻋﻤﻠﻪ ﺧﻠﻘﻮ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮐﻮى .
ﺧﻮ ﮥ ﺧُﺪاﻳﺎن ﻧﮥ دى ،ﻫﻐﻮئ ﺧﻮ ﺑﻨ آدم دى .د ﻫﻐﻮئ آﺳﻮﻧﻪ ﺧﻮ ﮥ آﺳﻤﺎﻧ ﻣﺨﻠﻮق ﻧﮥ دے ﻪ ﭼ دا آﺳﻮﻧﻪ د ﻏﻮ ﻧﻪ
ﺟﻮړ دى .ﮐﻠﻪ ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺧﭙﻞ ﻻس اوږد ﮐى ،ﻧﻮ ﻮک ﭼ د ﭼﺎ ﻣﺪد ﮐﻮى ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ راﭘﺮﯦﻮ او د ﭼﺎ ﭼ ﻣﺪد ﮐﻴى
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻣﺎ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﮐﮥ د ﺷﭙﺎﻧﻮ ډﻟ ﻫﺮ ﻮﻣﺮه ﭼﻐ ووﻫ ﻳﺎ ﻫﺮ
ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ راﭘﺮﯦﻮ او دا دواړه ﺑﻪ ﺗﺒﺎه ﺷ .
ﻮﻣﺮه آوازوﻧﻪ وﮐى ،ﺧﻮ ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﻳﻮ ﻏﻣﺒﯧﺪوﻧ ازﻣﺮى د ﺧﭙﻞ ﺎر ﻧﻪ وﻧﮥ ﺷى ،ﻧﻮ ﻫﻢ دﻏﻪ ﺷﺎن ﺑﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ رب
۲۶ / ۵۷

 ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ ﻳﻮ ﻣﺎرﻏﮥ د ﺧﭙﻠﻮ ﺑﭽﻮ د ﺑﭻ ﮐﻮﻟﻮ دﭘﺎره د ﺧﭙﻠ ﺟﺎﻟ
اﻻﻓﻮاج د ﺻﻴﻮن ﭘﻪ ﻏﺮ راﮐﻮز ﺷ او ﺟﻨ ﺑﻪ ﮐﻮى .
دﭘﺎﺳﻪ اﻟﻮ راﻟﻮ ،ﻧﻮ داﺳ ﺑﻪ زۀ ،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ،رب اﻻﻓﻮاج د ﻳﺮوﺷﻠﻢ دﭘﺎﺳﻪ ﺗﯧﺮ ﺷﻢ د دې د ﺑﭻ ﮐﻮﻟﻮ دﭘﺎره او د دې
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،اے ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ،ﺗﺎﺳﻮ زﻣﺎ ﺧﻼف ﺳﺮﮐﺸ ﮐې ده .ﺧﻮ اوس ،ﺗﺎﺳﻮ ﻣﺎ ﺗﻪ
ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺑﻪ ﮐﻮم “.
 ﻳﻮ داﺳ ورځ رارواﻧﻪ ده ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﻮل ﺑﻪ د ﺳﺮو زرو او ﺳﭙﻴﻨﻮ زرو ﻧﻪ ﺟﻮړ ﺷﻮى ﺑﺘﺎن ﻏﻮرزوئ ﮐﻮم ﭼ ﺗﺎﺳﻮ
راوﺮ .
 اﺳﻮرﻳﺎن ﺑﻪ ﭘﻪ ﺗُﻮره ﺗﺒﺎه ﺷ ﺧﻮ دا ﺗُﻮره ﺑﻪ د اﻧﺴﺎن ﻧﮥ وى .د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺗُﻮره ﺑﻪ
ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﻨﺎﻫﺎرو ﻻﺳﻮﻧﻮ ﺟﻮړ ﮐى دى .
 د ﻳﺮې د وﺟ ﺑﻪ
ﻫﻐﻮئ ووﻫ او ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ وارﺧﻄﺎ ﺷ او ﺗﺘ ﺑﻪ .د اﺳﻮرﻳﺎﻧﻮ ﻮاﻧﺎﻧﻮ ﻧﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ زور ﮐﺎر اﺧﺴﺘﻠﮯ ﺷ .
ﻫﻐﻮئ ﺧﭙﻠﻪ ﻗﻠﻌﻪ ﭘﺮﯦدى ،او د ﻫﻐﻮئ آﻓﺴﺮان ﺑﻪ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﺟﻨ ﺟﻨې ﻧﻪ وﻳﺮﻳى “.دا ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻠ دى ،د ﭼﺎ
اور ﭼ ﭘﻪ ﺻﻴﻮن ﮐ ﺑﻠﻴى ،او د ﭼﺎ ﺗﻨﻮر ﭼ ﭘﻪ ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﺮﻣﻴى.

ﭘﻪ اﻧﺼﺎف ﺳﺮه د ﻳﻮ ﺑﺎدﺷﺎه ﺣﻤﺮاﻧ

۳۲

 د
 ﻮرئ ،ﻳﻮ ﺑﺎدﺷﺎه ﺑﻪ ﭘﻪ اﻧﺼﺎف ﺳﺮه ﺣﻤﺮاﻧ ﮐﻮى .او د ﻫﻐﮥ آﻓﺴﺮان ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﻪ اﻧﺼﺎف ﺳﺮه ﺣﻤﺮاﻧ ﮐﻮى .


ﺑﺎدﺷﺎه ﻫﺮ ﻳﻮ ﮐﺲ ﺑﻪ د ﺳﻴﻠ ﻧﻪ د ﺣﻔﺎﻇﺖ ،او د ﻃﻮﻓﺎن ﻧﻪ د ﭘﯧﺪو د ﺎئ ﭘﻪ ﺷﺎن وى .ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ د داﺳ ﻧﻬﺮ ﭘﻪ ﺷﺎن وى ﭼ ﭘﻪ
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﭼ د ﭼﺎ ﺳﺘﺮ وى ﻧﻮ
ﺻﺤﺮا ﮐ ﺑﻬﻴى او ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺧُﺸ ﻣﻠ ﮐ د ﻟﻮئ  د ﺳﻮرى ﭘﻪ ﺷﺎن وى .
 ﻮک ﭼ د ﺑﺻﺒﺮۍ ﻧﻪ ﮐﺎر اﺧﻠ
ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ وﻳﻨ ،او ﭼ د ﭼﺎ ﻏﻮږوﻧﻪ وى ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ د اورﯦﺪو ﺟﻮﻪ وى .
 ﻮک ﺑﻪ دا ﻧﮥ واﺋ ﭼ ﮐﻢ ﻋﻘﻞ ﮐﺲ ﻋﺰﺗﻤﻨﺪ وى او
ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﻫﻮﻴﺎر ﺷ ،او ﭼﺎړاﺎن ﺑﻪ ﺻﻔﺎ او رواﻧ ﺳﺮه ﺧﺒﺮې ﮐﻮى .
 ﻳﻮ ﮐﻢ ﻋﻘﻞ ﮐﺲ د ﮐﻢ ﻋﻘﻠﺘﻮب ﺧﺒﺮې ﮐﻮى او د ﺑﺪﻋﻤﻠ ﮐﻮﻟﻮ ﻣﻨﺼﻮﺑ ﺟﻮړوى .ﻫﻐﻪ د ﺑدﻳﻨ
ﻳﺎ ﺑﺪﻋﻤﻠﻪ ﮐﺲ ﻧﯧ وى .
ﺧﺒﺮې ﮐﻮى او د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺧﻼف ﮐﻔﺮ ﻏﺮوى .ﻫﻴﻠﻪ اوږو ﺧﻠﻘﻮ ﻟﻪ ﺧﻮراک ﻧﮥ ورﮐﻮى او ﺗى د ﮥ ﻠﻮ ﻧﻪ ﻣﺤﺮوﻣﻪ
 ﮐﻢ ﻋﻘﻞ اﻧﺴﺎن ﺑﺪﻋﻤﻠﻪ وى او د ﺑﺪﻋﻤﻠ ﮐﺎروﻧﻪ ﮐﻮى ،ﻫﻐﻪ د دروﻏﻮ ﺳﺮه د ﻏﺮﻳﺐ د ﺗﺒﺎه ﮐﯧﺪو ﻣﻨﺼﻮﺑ ﺟﻮړوى اﺮ
ﺳﺎﺗ .
 ﺧﻮ ﻋﺰﺗﻤﻨﺪ اﻧﺴﺎن د ﺻﺪاﻗﺖ ﮐﺎر ﮐﻮى او ﭼ ﮐﻮم ﮐﺎر ﺻﺤﻴﺢ وى ﻧﻮ ﭘﻪ ﻫﻐ ﺑﺎﻧﺪې ﮐﻠ وﻻړ
ﮐﮥ ﺣﺎﺟﺘﻤﻨﺪ ﭘﻪ ﺣﻘﻪ ﻫﻢ وى .
وى.

د ﻳﺮوﺷﻠﻢ د ﻮ دﭘﺎره ﺧﺒﺮدارے

 اے ﻫﻐﻪ ﻮ ،ﻮک ﭼ ﭘﻪ آرام ﺳﺮه ژوﻧﺪ ﺗﯧﺮوئ زﻣﺎ ﺧﺒﺮه واورئ .اے ﺑﭘﺮواه ﻟﻮﻮ زﻣﺎ ﺧﺒﺮه ﭘﻪ ﻏﻮر ﺳﺮه واورئ .

ﻳﻮ ﮐﺎل او ﻮ ور ﭘﺲ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﭘﺮواه  ﭘﻪ ﻟزان ﺷ ،ﻪ ﭼ د اﻧﻮرو ﻓﺼﻞ ﺑﻪ ﺿﺎﺋﻊ ﺷ او ﻣﯧﻮې ﺑﻪ ﻫﻴﻠﻪ ﻧﮥ
 اے ﻫﻐﻪ ﻮ ،ﻮک ﭼ ﭘﻪ آرام ﺳﺮه ژوﻧﺪ ﺗﯧﺮوئ ،د ﻳﺮې ﻧﻪ وﻟزﯦئ .اے ﺑﻏﻤﻪ ﻟﻮﻮ د ﻳﺮې ﻧﻪ ورﭘﯧئ .ﺧﭙﻠ
ﭘﺨﻴى .
 د زرﺧﯧﺰه ﭘﻮ او د اﻧﻮرو ﺑﺎﻏﻮﻧﻮ دﭘﺎره د ﺧﻔﺎن ﻧﻪ ﺧﭙﻠ ﺳﻴﻨ وﻫ.
ﮐﭙې وﺑﺎﺳ ﺑﺮﺑﻨې ﺷ او د ﺎټ ﺟﺎﻣ واﭼﻮئ .
 زﻣﺎ د ﺧﻠﻘﻮ ﭘﻪ ﻣﻠ ﮐ د ازﻏﻮ او ﻏﻨﻮ ﺑﻮ راﺷﻨﮥ ﺷﻮى دى .ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﮐﻮروﻧﻮ ﺧﻨﺪا او د ﺎروﻧﻮ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ﺑﻪ ﺧﺘﻤﻪ

 ﻣﺤﻞ ﺑﻪ ﺧﻮﺷﮯ ﭘﺎﺗ ﺷ او ﻣﺮﮐﺰى ﺎر ﺑﻪ ﺧﺎﻟ ﺷ .د ﮐﻮروﻧﻮ او ﻗﻠﻌﻮ ﻧﻪ ﺑﻪ د ﺗﻞ دﭘﺎره ﮐﻨرات ﺟﻮړ ﺷ ،ﭼﺮﺗﻪ ﺑﻪ
ﺷ .
 ﺗﺮﻮ ﭼ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺧﭙﻞ روح ﭘﻪ ﻣﻮﻧ ﻧﺎزل ﻧﮥ ﮐى ﻧﻮ ﺗﺮ ﻫﻐﻪ وﺧﺘﻪ
ﭼ ﻨﻠ ﺧﺮوﻧﻪ ﺮ او ې ﺑﻪ ﭘﻪ ﮐ ﺮﻳى .
ﭘﻮرې ﺑﻪ ﺣﺎﻻت ﻫﻢ داﺳ وى .ﺧﻮ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ﺧﻮﺷﮯ ﻣﻠ آﺑﺎد ﺷ او د ﺑﺎغ ﻣﯧﻮه دارې وﻧ ﺑﻪ ﻳ ﻟﻪ د ﻨﻞ ﭘﻪ ﺷﺎن  وى.
 د ﺻﺪاﻗﺖ اﺛﺮ ﺑﻪ
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ اﻧﺼﺎف ﭘﻪ ﺻﺤﺮا ﮐ اﺳﺘﻮﻨﻪ ﮐﻮى ،او ﺻﺪاﻗﺖ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻣﯧﻮه دار ﺑﺎغ ﮐ اوﺳﻴى .

 زﻣﺎ ﺧﻠﻖ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﻮن او ﻣﺤﻔﻮظ ﺎﻳﻮﻧﻮ ﮐ اوﺳﻴى ،او د
ﺳﻼﻣﺘ وى ،او ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﻪ ﻳ اﺑﺪى ﺳﻮن او ﺣﻔﺎﻇﺖ وى .
 ﺧﻮ ﺑﺨﺘﻮر ﻳ ﺗﺎﺳﻮ ﭼ
 اﺮ ﮐﮥ ﻨﻞ ﺗﺒﺎه ﺷ او ﺎر ﻣﻤﻞ ﺑﺮﺑﺎد ﺷ .
ﻫﻐﻮئ ﮐﻮروﻧﻪ ﺑﻪ د اﻣﻦ او ﺳﻼﻣﺘ ﻧﻪ ډک وى ،
د ﻮﻟﻮ اوﺑﻮ ﭘﻪ ﻏﺎړه ﺑﻪ ﻓﺼﻠﻮﻧﻪ وﮐﺮﻟﮯ ﺷ او ﭘﻪ آزادۍ ﺳﺮه ﺑﻪ ﺧﭙﻞ ﺧﺮوﻧﻪ او ﺎروى وﺮوﻟﮯ ﺷ.

د ﻣﺪد دﭘﺎره دﻋﺎ

۲۷ / ۵۷

۳۳

 ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ اﺳﻮرﻳﺎﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې اﻓﺴﻮس ،ﺗﺎﺳﻮ ﻧﻮر ﺧﻮ ﺑﺮﺑﺎد ﮐل ﺧﻮ ﭘﺨﭙﻠﻪ ﻫﻴﻠﻪ ﺑﺮﺑﺎد ﻧﮥ ﺷﻮئ .ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﺎﻧﺪې اﻓﺴﻮس


ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﻧﻮرو ﺳﺮه دوﮐﻪ وﮐه ﺣﺎﻻﻧﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺳﺮه دوﮐﻪ ﻧﮥ ده ﺷﻮې .ﺧﻮ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻧﻤﺒﺮ ﺑﻪ ﻫﻢ را .ﮐﻠﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﺒﺎﻫ وﮐئ
 اے ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،ﭘﻪ ﻣﻮﻧ
ﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺗﺒﺎه ﺷ .ﮐﻠﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ د دوﮐ ﮐﺎر ﺳﺮ ﺗﻪ ورﺳﻮئ ﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﺳﺮه ﺑﻪ ﻫﻢ دوﮐﻪ وﺷ .
 ﺳﺘﺎ
رﺣﻢ وﮐه ،ﻣﻮﻧ ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﻃﻤﻊ ﻳﻮ .ﻫﺮ ﺳﺤﺮ ﻣﻮﻧ ﻟﻪ ﻃﺎﻗﺖ راﮐﻮه .او د ﻣﺼﻴﺒﺖ ﭘﻪ وﺧﺖ ﮐ زﻣﻮﻧ ﺧﻼﺻﻮﻧﮯ ﺷﻪ .
 ﺳﺘﺎ د ﻟﻮټ ﻣﺎل دوﻣﺮه راﺟﻤﻊ ﺷ
د ﺗﻨﺪر ﭘﻪ ﺷﺎن آواز اورﯦﺪو ﺳﺮه ﻗﻮﻣﻮﻧﻪ زﻏﻠ ،ﺳﺘﺎ ﭘﺎﯧﺪو ﺳﺮه ﻫﻐﻮئ ﺧﻮارۀ وارۀ ﺷ .
 زﻣﻮﻧ ﻣﺎﻟ
ﻟﻪ ﭼ ډﯦﺮ ﭼﻴﻨﺠ راﺟﻤﻊ ﺷﻮى وى ،او ﺧﻠﻖ ﭘﻪ ﻣﺎلِ ﻏﻨﻴﻤﺖ ﺑﺎﻧﺪې ﻟﻪ د ﻗﺤﻄ د ﻣﻮﻟﺨﺎﻧﻮ ﻮﭘﻮﻧﻪ وﻫ .
 ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ورځ ﺑﻪ
ﺧُﺪائ ﻮﻣﺮه ﻟﻮئ دے .ﻫﻐﻪ ﭘﺎس ﭘﻪ ﻋﺮش اﺳﺘﻮﻨﻪ ﮐﻮى .ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻳﺮوﺷﻠﻢ د اﻧﺼﺎف او ﺻﺪاﻗﺖ ﻧﻪ ډک ﮐى ،
ﻫﻐﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻣﻀﺒﻮط ﺑﻨﻴﺎد وى ،ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ ﻟﻮئ ﺧﻼﺻﻮن ،ﭘﻮﻫﻪ او ﺣﻤﺖ درﮐﻮى .د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻳﺮه ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧﺰاﻧﻪ وى.
 ﺧﻮ اوس ﺗه ﺧﻠﻖ ﭘﻪ ﻻرو ﮐﻮﻮ ﮐ ژړاﺎﻧ ﮐﻮى .ﮐﻮﻣﻮ ﺳﻔﻴﺮاﻧﻮ ﭼ د اﻣﻦ راوﺳﺘﻠﻮ ﮐﻮﺷﺶ ﮐﻮﻟﻮ ﻧﻮ اوس ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ

 ﻫﻐﻪ ﺳﮐﻮﻧﻪ ﺧﻮﺷ ﺗﺸ ﭘﺎﺗ دى او ﻫﻴ ﻮک ﻫﻢ ﭘﺮې ﺳﻔﺮ ﻧﮥ ﮐﻮى .ﻣﻌﺎﻫﺪې ﻣﺎﺗ ﺷﻮې دى او ﭘﻪ
ﭼﻐﻮ ﭼﻐﻮ ژاړى .
 ﻣﻠ ﺧﻮﺷﮯ او وران وﻳﺠﺎړ ﭘﺮوت دے .د ﻟﺒﻨﺎن
ﻟﻮﻇُﻮﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﻋﻤﻞ ﻧﮥ دے ﺷﻮے .ﻧﻮر د ﻳﻮ ﮐﺲ ﻋﺰت ﻫﻢ ﻧﮥ ﮐﻴى .
ﻨﻠﻮﻧﻪ اوچ ﺷﻮى دى او د ﺷﺎرون آﺑﺎده وادى د ﺻﺤﺮا ﭘﻪ ﺷﺎن ده او د ﺑﺴﻦ او د ﮐﺮﻣﻞ د ﻏﺮۀ د وﻧﻮ ﻧﻪ ﭘﺎ ﻏﻮرزﻳى.

د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺧﭙﻠﻮ دﺷﻤﻨﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﺒﺮدارے ورﮐﻮل
 ﺗﺎﺳﻮ اُﻣﻴﺪ ﺳﺮه
 ﻧﻮ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋ” ،اوس ﺑﻪ زۀ ﻋﻤﻠ ﮐﺎر ﮐﻮم .زۀ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ وﺎﻳﻢ ﭼ زۀ ﻮﻣﺮه ﻃﺎﻗﺘﻮر ﻳﻢ .

ﻳ ﺧﻮ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﺧﯧﻪ ﮐ اوﭼﻪ ﻴﺎه ده او د ﭘﯧﺪاﻳﺖ ﭘﻪ وﺧﺖ ﺑﻪ درﻧﻪ ﺻﺮف ﺑﻮس ﭘﯧﺪا ﮐﻴى .ﭼ ﮐﻠﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻮﮐﮯ وﻫ ﻧﻮ
 ﻗﻮﻣﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻣﻤﻞ ﻃﻮر داﺳ وﺳﻮزى ،ﻟﻪ د ازﻏﻮ د ﻫﻐﻪ ﺑﻮﻮ
ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺳﺎه ﻧﻪ ﺑﻪ اور ﺟﻮړ ﺷ او ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ اﻳﺮې اﻳﺮې ﮐى .
 اے ﻫﻐﻪ د ﻟﺮې ﻋﻼﻗﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﻫﻐ ﺗﻪ ﻏﻮږ ﮐﯧدئ ﮥ ﭼ ﻣﺎ ﮐى دى،
ﭘﻪ ﺷﺎن ﭼ ﮐ ﮐے ﺷ او اور ﺗﻪ وﻏﻮرزوﻟﮯ ﺷ .
 د ﺻﻴﻮن ﻨﺎﻫﺎر ﺧﻠﻖ د ﻳﺮې ﻧﻪ رﻳدى .ﺑدﻳﻨﻪ ﺧﻠﻖ رﭘﻴى او واﺋ” ،د ﺧُﺪائ
او اے ﻧﺰدې اوﺳﯧﺪوﻧﻮ زﻣﺎ ﻃﺎﻗﺖ وﻣﻨ “.
ﭘﺎک ﺗﺒﺎه ﮐﻮوﻧ اور ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﻮک ژوﻧﺪى ﭘﺎﺗ ﮐﯧﺪے ﺷ؟ زﻣﻮﻧ د ﺧﻠﻘﻮ ﻧﻪ ﺑﻪ ﻮک ﭘﻪ داﺳ اﺑﺪى اور ﮐ ژوﻧﺪى ﭘﺎﺗ
 ﺧﻮ ﻫﻐﻪ ﮐﺲ ﺑﻪ ژوﻧﺪے ﭘﺎﺗ ﺷ ﭼ ﺻﺪاﻗﺖ ﺳﺮه ژوﻧﺪ ﺗﯧﺮوى او رﺘﻴﻨﮯ وى ،ﻏﯧﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧ ﻪ او رﺷﻮت ﻧﮥ اﺧﻠ،
ﺷ؟“ 
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ دا ﺧﻠﻖ ﭘﻪ اوﭼﺘﻮ ﺎﻳﻮﻧﻮ ﮐ اوﺳﻴى ،ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ
ﭼ د ﻗﺘﻞ ﻣﻨﺼﻮﺑ ﻧﮥ ﺟﻮړوى او د ﻏﻠﻄﻮ ﮐﺎروﻧﻮ ﻧﻪ ﺎن ﺳﺎﺗ .
دوﻣﺮه ﻣﺤﻔﻮظ وى ﻟﻪ ﻮﻣﺮه ﭼ ﭘﻪ ﻏﺮوﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﭘﺨﻮ ﻗﻠﻌﻮ ﮐ ﻣﺤﻔﻮظ وى .ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ﺑﻪ رو ﻣﻼوﻳى او د اوﺑﻮ ﺑﻪ ﻫﻴ
ﮐﻤﮯ ﻧﮥ را.

ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ زﻣﻮﻧ ﺑﺎدﺷﺎه دے
 ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ وﻮرئ ﺑﺎدﺷﺎه ﺑﻪ د ﺷﺎن او ﺷﻮﮐﺖ ﺳﺮه ﭘﻪ ﻳﻮ داﺳ ﻣﻠ ﺑﺎﻧﺪې ﺣﻮﻣﺖ ﮐﻮى ﭼ ﺗﺮ ﻟﺮې ﻟﺮې ﭘﻮرې ﺧﻮر وى.

 ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ د ﻳﺮې دا ﺗﯧﺮ وﺧﺖ راﻳﺎد ﮐئ او ﺧﭙﻞ ﺎن ﺳﺮه ﺑﻪ وواﻳ” ،د دﺷﻤﻦ ﻫﻐﻪ ﻟﻮئ آﻓﺴﺮان ﭼﺮﺗﻪ دى؟ ﻣﺤﺼﻮل

 ﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﻧﻮر د ﭘﺮدى ﻣﻠ
اﺧﺴﺘﻮﻧ ﭼﺮﺗﻪ ﻏﯧﺐ ﺷﻮل؟ ﻫﻐﻪ آﻓﺴﺮ ﭼﺮﺗﻪ دے ﭼ د ﺑﺮﺟﻮﻧﻮ ﺣﺴﺎب ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﻳ ﮐﻮﻟﻮ؟“ 
 ﺻﻴﻮن ﺗﻪ وﻮرئ ،دا ﻫﻐﻪ ﺎر
ﻫﻐﻪ ﻇﺎﻟﻤﺎن وﻧﮥ وﻳﻨ ﭼ ﻫﻐﻮئ داﺳ ﺳﺨﺘﻪ ژﺑﻪ واﺋ ﭼ ﭘﻪ ﻫﻐ ﺑﺎﻧﺪې ﺗﺎﺳﻮ ﻧﮥ ﭘﻮﻫﯧئ .
دے ﭼﺮﺗﻪ ﭼ ﻣﻮﻧ ﻣﺬﻫﺒ اﺧﺘﺮوﻧﻪ ﮐﯘو .ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﺗﻪ وﻮرئ ،دا ﺑﻪ د اوﺳﯧﺪو دﭘﺎره ﻮﻣﺮه ﻣﺤﻔﻮظ ﺎئ وى .دا ﺑﻪ ﻳﻮ داﺳ

ﺧﯧﻤﻪ وى ﭼ ﻫﻴﻠﻪ ﺑﻪ ﻧﮥ ﺷ اﺧﻮا ﮐﻮﻟﮯ ،د دې ﻣﻮږى ﺑﻪ ﮐﻠﻪ ﻫﻢ ﻧﮥ راوﻳﺴﺘﻠﮯ ﮐﻴى ،او د دې ﭘى ﺑﻪ ﻫﻴﻠﻪ ﻧﮥ ﺷﻠﻴى .
ﻫﻠﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ زﻣﻮﻧ ﻟﻮئ ﺑﺎدﺷﺎه وى .ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻟﻪ د ﺣﻔﺎﻇﺖ د ﻟﻮئ ﺳﻤﻨﺪر ﭘﻪ ﺷﺎن وى ﭼ ﻳﻮ دﺷﻤﻦ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺗﺮﯦﻨﻪ ﻧﮥ ﺷ
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ زﻣﻮﻧ ﻗﺎﺿ ،زﻣﻮﻧ ﺣﻤﺮان ،او
اوړﯦﺪے او ﻧﮥ ﺑﻪ ﭘﺮې د دﺷﻤﻦ ﺳﻤﻨﺪرى ﺟﻬﺎزُوﻧﻪ ﺮﯧﺪے ﺷ .
 د ﺳﻤﻨﺪرى ﺟﻬﺎز ﭘى ډﻳﻠﻪ دى ،او د ﺑﺎدﺑﺎن ﺳﺘﻦ ﻳ
زﻣﻮﻧ ﺑﺎدﺷﺎه وى ،ﻫﻐﻪ ﺑﻪ زﻣﻮﻧ ﺧﻴﺎل ﺳﺎﺗ او ﻣﻮﻧ ﺑﻪ ﺑﭻ ﮐﻮى .
ﺧﻮزى او ﺑﺎدﺑﺎن ﻳ ﺧﻮر ﺷﻮے ﻧﮥ دے .ﻣﻮﻧ ﺑﻪ د ﺧﭙﻠﻮ دﺷﻤﻨﺎﻧﻮ ﻮل د ﻟﻮټ ﻣﺎل دوﻟﺖ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﮐو او دا ﺑﻪ دوﻣﺮه زﻳﺎت وى ﭼ
 د ﺻﻴﻮن ﻳﻮ ﮐﺲ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﻴﺎ ﻧﮥ واﺋ ﭼ” ،ﻣﻮﻧ ﺑﻴﻤﺎر ﻳﻮ “،او ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺑﻪ د
ﻮډ ﺗﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﻪ ﮐ ﺧﭙﻠﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻣﻼو ﺷ .
ﻫﻐﻮئ ﻨﺎﻫﻮﻧﻪ ﻣﻌﺎف ﮐى.
۲۸ / ۵۷

د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺧﭙﻠﻮ دﺷﻤﻨﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﺳﺰا ورﮐﻮل

۳۴

 اے د ﻮﻟﻮ ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﺧﻠﻘﻮ ،راﺷ .راﻏﻮﻧ ﺷ او واورئ .ﭘﻪ ﻮﻟﻪ دﻧﻴﺎ ﮐ ﭼ ﻮک ﻫﻢ اوﺳﻴى ﻧﻮ ﻫﻐﻪ دې دﻟﺘﻪ


 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻮﻟﻮ ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ او د ﻫﻐﻮئ ﻮﻟﻮ ﻟﺮو ﺗﻪ ﻏﺼﻪ دے او ﻫﻐﻪ ﺑﻪ دوئ ﭘﻪ ﻣﻤﻞ ﻃﻮر ﺗﺒﺎه
راﺷ او وا دې ورى .

 ﺧﻮ د ﻫﻐﻮئ ﻻﺷﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﮥ ﺨﻴى او ﻫﻠﺘﻪ ﺑﻪ ﭘﺮاﺗﮥ وى ﭼ ﺳﺨﺎ ﺷ او ﺧﺮاب ﺑﻮئ وﮐى ،او
ﮐى او ذﺑﺢ ﺑﻪ ﻳ ﮐى .
 ﭘﻪ آﺳﻤﺎن ﮐ ﺳﺘﻮرى ﺑﻪ ﻓﻨﺎ ﺷ .آﺳﻤﺎن ﺑﻪ داﺳ ﻓﻨﺎ ﺷ ﻟﻪ ﭼ ﻃﻮﻣﺎر راﻏﻮﻧوﻟﮯ ﺷ او
ﻏﺮوﻧﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ وﻳﻨﻮ ﺳﺮۀ وى .
 او زﻣﺎ ﺗُﻮرې
ﺳﺘﻮرى ﺑﻪ داﺳ راوﻏﻮرزﻳى ﻟﻪ د اﻧﻮرو د ﺑﻮ ﻧﻪ اوﭼ ﭘﺎ ﻳﺎ د اﻳﻨﺮ د وﻧ ﻧﻪ اوچ اﻳﻨﺮ راﻏﻮرزﻳى .
ﺧﭙﻞ ﮐﺎر ﭘﻪ آﺳﻤﺎن ﮐ ﭘﻮره ﮐے دے ،او ﻮرئ اوس ﺑﻪ دا ﭘﻪ ادوم ﻧﺎزﻟﻪ ﺷ ،ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻗﻮم ﮐﻮم ﭼ ﻣﺎ د ﺗﺒﺎﻫ دﭘﺎره ﭘﻪ ﻧﻪ
 د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗُﻮره ﭘﻪ وﻳﻨﻪ او وازﻪ ﺑﺎﻧﺪې ﭘﻪ ﺷﻮې ده ،دا د ورو او د ﭼﯧﻠﻮ ﭘﻪ وﻳﻨﻮ ﺳﺮه ده او واز
ﮐے دے .
ورﺑﺎﻧﺪې ﻟﯧﺪﻟ دى ،وﻟ ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺑﻪ دا ﻗﺮﺑﺎﻧ د ﺑﺼﺮه ﭘﻪ ﺎر ﮐ ﭘﯧﺶ ﮐى ،ﻫﻐﻪ ﺑﻪ دا ﻟﻮﻳﻪ ﺣﻼﻟﻪ د ادوم ﭘﻪ ﻣﻠ
 ﺧﻠﻖ ﺑﻪ د ﻨﻠ ﻏﻮﻳ او د ﺳﺨﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن راوﻏﻮرزﻳى او زﻣﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ وﻳﻨﻪ ﺳﺮه وى او ﭘﻪ وازﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ وى.
ﮐ وﮐى .
 د ادوم ﺳﻴﻨﺪوﻧﻪ
 دا ﻫﻐﻪ ورځ ده ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺑﻪ ﺑﺪل واﺧﻠ ،ﻫﻐﻪ ﮐﺎل ﭼ د ادوم ﻧﻪ ﺑﻪ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺑﺪﻟﻪ واﺧﻠ .

 دا ﺑﻪ ﺷﭙﻪ او ورځ
ﺑﻪ ﭘﻪ ﺗﺎرﮐﻮﻟﻮ ﺑﺪل ﺷ ،ﺧﺎوره ﺑﻪ ﻳ ﭘﻪ ﻮو ﺑﺪﻟﻪ ﺷ .ﻮل ﻣﻠ ﺑﻪ د ﺗﺎرﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن اور اﺧﺴﺘﮯ وى .
ﺑﻠﻴى او د دې ﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﻞ ﻟﻮﮯ ﺧﯧﮋى .ﻫﻐﻪ ﻣﻠ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻫﺮه زﻣﺎﻧﻪ ﮐ ﺧﻮﺷﮯ ﭘﺮوت وى ﺗﺮ دې ﭼ ﻮک ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺗﺮ
 ﻮﻧﻴﺎن او ﻨﻠ ﻨﺎور ﺑﻪ دا ﻗﺒﻀﻪ ﮐى ،ﻫﺮ ﻗﺴﻤﻪ ﻨﻠ ﻣﺎرﻏﺎن ﺑﻪ ﭘﻪ دې
ﻫﻤﯧﺸﻪ ﭘﻮرې ﭘﻪ دې ﮐ ﺳﻔﺮ ﻧﮥ ﮐﻮى .

ﮐ ﭘﺎﺗ ﮐﻴى .ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺧﻴﺎل ﺳﺮه د دې ﻣﻠ ﻧﺎپ ﺗﻮل وﮐى ،ﻫﻐﻪ ﺑﻪ دا ﻧﺎپ ﺗﻮل د دې د ﺗﺒﺎﻫ دﭘﺎره وﮐى .
 د ازﻏﻮ ﺑﻮ او ﺗﺮاﺧﮥ ﺑﻮ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺎئ ﮐ د
ﻫﻠﺘﻪ ﺑﻪ د ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﻫﻴ ﻫﻢ ﭘﺎﺗ ﻧﮥ وى ،او د ﻫﻐ ﻮل ﻣﺸﺮان ﺑﻪ ﺧﺘﻢ ﺷ .
 ﻨﻠ ﻨﺎور او
ﭘﺨﻮ دﯦﻮاﻟﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺎروﻧﻮ ﮐ او ﻗﻠﻌﻮ ﮐ ﺧﻮارۀ ﺷ او ﻴﺪړان او ﻮﻧﻴﺎن ﺑﻪ ﭘﻪ دې ﮐ اوﺳﻴى .
ﻴﺪړان ﺑﻪ ﻫﻠﺘﻪ راﻏﻮﻧ ﺷ او د ﭼﯧﻠﻮ ﭘﻪ ﺷﻞ ﭘﻴﺮﻳﺎن ﺑﻪ ﭘﻪ ﮐ ﻳﻮ ﺑﻞ ﺗﻪ آوازوﻧﻪ ﮐﻮى .د ﺷﭙ ﺑﻼ ﺑﻪ ﻫﻠﺘﻪ را ﭼ د آرام ﺎئ
 ﻮﻧﻴﺎن ﺑﻪ ﻫﻠﺘﻪ ﺟﺎﻟ ﺟﻮړوى ،ﻫ ﺑﻪ اﭼﻮى ،ﺑﭽ ﺑﻪ ﺗﺮې ﻧﻪ راوﺑﺎﺳ او وزرو ﻻﻧﺪې ﺑﻪ ﻳ ﭘﻮى ،او ﺳﺎﺗﻨﻪ ﺑﻪ
ﭘﯧﺪا ﮐى .
 د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﮐﺘﺎب وﻮرئ او ﭘﻪ ﻫﻐ ﮐ ﻟﻮن
ﻳ ﮐﻮى .ﭙﻮﺳﺎن ﺑﻪ ﻫﻠﺘﻪ راﻏﻮﻧﻳى او ﻫﺮ ﻳﻮ ﺳﺮه ﺑﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻣﺎده وى .
وﮐئ ﭼ ﮥ ﻓﺮﻣﺎﺋ .ﭘﻪ دې ﮐﺘﺎب ﮐ د دې ﻮل ﻣﺨﻠﻮق ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ ﻣﻮﺟﻮد وى او ﻳﻮ ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﻪ ﮐ ﺑﺟﻮړې ﻧﮥ وى .ﻣﺎﻟ
 دا ﺑﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ
ﺧُﺪائ ﺣﻢ ﮐے دے ﭼ ﻫﻢ دﻏﻪ ﺷﺎن دې وﺷ ،د ﻫﻐﮥ روح ﺑﻪ ﻳ ﭘﺨﭙﻠﻪ ﭘﻪ ﻳﻮ ﺎئ ﺑﺎﻧﺪې راﻏﻮﻧ ﮐى .
وى ﭼ ﭘﻪ دې ﻨﺎورو ﺑﺎﻧﺪې ﻣﻠ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﮐى او ﻫﺮ ﻳﻮ ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﺑﺮﺧﻪ ورﮐى .ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﻧﺴﻞ ﭘﻪ ﻧﺴﻞ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻣﻠ ﮐ اوﺳﻴى
او د ﺗﻞ دﭘﺎره ﺑﻪ د ﻫﻐﻮئ ﺷ.

د ﭘﺎﮐﻮاﻟ ﻻر

۳۵

 ﺻﺤﺮا ﺑﻪ ﺳﻨﺪرې واﺋ او د
 ﺻﺤﺮا او اوﭼﻪ زﻣﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ وﮐى ،او ﭘﻪ ﺑﻴﺎﺑﺎن ﮐ ﺑﻪ ﻠﻮﻧﻪ ﻏﻮ ﺷ .


ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ﭼﻐ ﺑﻪ وﻫ ،دا ﺻﺤﺮا ﺑﻪ د ﻟﺒﻨﺎن د ﻏﺮوﻧﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن ﺷﻨﻪ وى او د ﮐﺮﻣﻞ ﻏﺮ ﭘﻪ ﺷﺎن او ﺷﻮﮐﺖ واﻻ او د ﺷﺎرون ﭘﻮ ﭘﻪ
ﺷﺎن ﺑﻪ زرﺧﯧﺰه وى .ﻧﻮ ﻫﺮ ﻳﻮ ﮐﺲ ﺑﻪ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺷﺎن او ﺷﻮﮐﺖ ووﻳﻨ ،او زﻣﻮﻧ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻟﻮﺋ او ﻋﻈﻤﺖ ﺑﻪ ووﻳﻨ.
 ﮐﻮم ﻻﺳﻮﻧﻪ ﭼ ﺳﺘى ﺷﻮى دى ﻧﻮ ﻫﻐ ﻟﻪ ﻃﺎﻗﺖ ورﮐه او ﻫﻐﻪ ﻮډو ﻟﻪ ﻃﺎﻗﺖ ورﮐه ﭼ د ﮐﻤﺰورۍ ﭘﻪ وﺟﻪ ﻟزﻳى.

 ﻮک ﭼ ﺑﺣﻮﺻﻠ ﺷﻮى دى ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ وواﻳﻪ” ،ﺗه ﺷ او ﻣﮥ ﻳﺮﯦئ .ﺧُﺪائ ﭘﺎک راروان دے ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﭻ ﮐى ،او

 ﻮډ ﺑﻪ د
 ﻧﻮ د ړﻧﺪو ﺑﻪ ﺳﺘﺮ وﻏﻳى ،او د ﮐﻮ ﺑﻪ ﻏﻮږوﻧﻪ اورﯦﺪل ﺷﺮوع ﮐى .
ﺳﺘﺎﺳﻮ دﺷﻤﻨﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﺳﺰا ورﮐى “.
ﻫﻮﺳ ﭘﻪ ﺷﺎن ﻮﭘﻮﻧﻪ وﻫ ،او ﻮﻧﻴﺎن ﺑﻪ د ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ﺳﻨﺪرې واﺋ .ﭘﻪ ﺻﺤﺮا ﮐ ﺑﻪ ﭼﺸﻤ راو او ﭘﻪ ﺑﻴﺎﺑﺎن ﮐ ﺑﻪ د
 د ﺑﻠﯧﺪوﻧ ﺷ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﻻب ﺟﻮړ ﺷ ،او اوﭼﻪ زﻣﻪ ﺑﻪ د ﭼﻴﻨﻮ ﻧﻪ ډﮐﻪ ﺷ .ﭼﺮﺗﻪ ﭼ ﻴﺪړان اوﺳﯧﺪل،
اوﺑﻮ ﻧﻬﺮوﻧﻪ ﺑﻬﻴى ،
 ﻫﻠﺘﻪ ﺑﻪ ﻳﻮ ﻟﻮئ ﺳک وى ،ﭼ ﻧﻮم ﺑﻪ ﻳ” د ﭘﺎﮐﻮاﻟ ﻻر“ وى .ﻧﺎﭘﺎک
ﻧﻮ ﻫﻠﺘﻪ ﺑﻪ د ﻧﻤﮋﻧ زﻣ واﮥ او ﻟﻮﺧ راوﻮﮐﻴى .
ﺧﻠﻖ ﺑﻪ ﭘﻪ دې ﺑﺎﻧﺪې ﺳﻔﺮ ﻧﮥ ﮐﻮى ،ﻪ ﭼ دا ﻻر ﺻﺮف ﻫﻐﻪ ﺧﻠﻘﻮ دﭘﺎره ﻣﺨﺼﻮص ﺷﻮې ده ﮐﻮم ﭼ ﭘﻪ ﻧﯧﻐﻪ ﻻر  ،او ﮐﻢ
 ﻫﻠﺘﻪ ﺑﻪ زﻣﺮﻳﺎن ﻧﮥ وى ،ﺑﺪ ﻨﺎور ﺑﻪ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻻر ﺑﺎﻧﺪې ﻧﮥ ﺗﯧﺮﻳى او ﻧﮥ ﺑﻪ ﻫﻠﺘﻪ ﭘﺎﺗ ﮐﻴى.
ﻋﻘﻞ ﺧﻠﻖ ﺑﻪ ﭘﻪ دې ﻻر ﻧﮥ ﺷ ﺗﻠﮯ .

۲۹ / ۵۷

 ﻫﻐﻮئ ﭼ د ﭼﺎ ﻓﺪﻳﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ورﮐې ده
ﺧﻮ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭼ ﻮک ﺑﭻ ﮐى وى ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻻر ﺑﺎﻧﺪې  .
ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ واﭘﺲ راﺷ او ﺳﻨﺪرې ﺑﻪ واﺋ ،ﻨﻪ ﭼ ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﺗﻪ داﺧﻞ ﺷ ﻧﻮ د ﻫﻐﻮئ زړوﻧﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﯧﺸﻪ د ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ﻧﻪ ډک وى،
او ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ دوﻣﺮه زﻳﺎت ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ وى ﭼ ﻏﻢ او ﭘﺮﯦﺸﺎﻧ ﺑﻪ ﺗﺮې وﺗﺘ.

د اﺳﻮرﻳﺎﻧﻮ ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﻟﻪ دﻫﻤ ورﮐﻮل

۳۶

 د ﺣﺰﻗﻴﺎه ﺑﺎدﺷﺎه د ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﭘﻪ ﻮارﻟﺴﻢ ﮐﺎل ،د اﺳﻮر ﺑﺎدﺷﺎه ﺳﻴﻨﺤﺮب ،د ﻳﻬﻮداه د ﭘﺨﻮ دﯦﻮاﻟﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺎروﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې


 ﺑﻴﺎ د اﺳﻮر ﺑﺎدﺷﺎه ﺧﭙﻞ ﻣﺸﺮ آﻓﺴﺮ ﺗﻪ ﺣﻢ وﮐو ﭼ ﺣﺰﻗﻴﺎه ﺑﺎدﺷﺎه ﺗﻪ د ﻳﻮ ﻟﻮئ ﻟﺮ ﺳﺮه
ﺣﻤﻠﻪ وﮐه او ﻗﺒﻀﻪ ﻳ ﮐل .
د ﻟﻴﺲ ﻧﻪ ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﺗﻪ ﻻړ ﺷ .ﻧﻮ آﻓﺴﺮ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺳک ودرﯦﺪو ﭼﺮﺗﻪ ﺑﻪ ﭼ دﻫﻮﺑﻴﺎﻧﻮ ﺟﺎﻣ وﻳﻨﻠ ،دا د ﻫﻐﻪ وﻟ ﺳﺮه ﻧﺰدې وو
 ﻧﻮ د ﻳﻬﻮداه درې ﮐﺴﺎن د ﻫﻐﮥ ﺳﺮه ﻣﻼوﯦﺪو ﻟﻪ راﻏﻠﻞ ﻳﻌﻨ ،د ﺧﻠﻘﻴﺎه زوئ اﻟﻴﺎﻗﻴﻢ،
ﭼ ﭘﻪ دې ﮐ د ﺑﺮه ډﻧ ﻧﻪ اوﺑﮥ راﺗﻠ .
 د اﺳﻮر آﻓﺴﺮ
ﭼ ﻫﻐﻪ د ﻣﺤﻞ ﻣﺸﺮ وو ،ﺷﺒﻨﺎه ،د درﺑﺎر ﻣﻨﺸ ،او د آﺳﻒ زوئ ﻳﻮآخ ،ﭼﺎ ﭼ د ﻫﻐﻪ زﻣﺎﻧ ﺗﺎرﻳﺦ ﻟﻴﻠﻮ .
 ﺳﺘﺎ ﺧﻴﺎل
ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ ﭼ” ،ﺣﺰﻗﻴﺎه ﺗﻪ وواﻳﻪ ﭼ ،ﻟﻮئ ﺑﺎدﺷﺎه د اﺳﻮر ﺑﺎدﺷﺎه واﺋ ﭼ ﺗﮥ ﭘﻪ ﮥ ﺑﺎﻧﺪې دوﻣﺮه زړور ﻳ؟ 
دا دے ﮥ ﭼ ﺗﺸ ﺧﺒﺮې د ﻓﻮﺟ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﮐﺎر او ﻃﺎﻗﺖ ﺎئ ﻧﻴﻮﻟﮯ ﺷ؟ د اﺳﻮرﻳﺎﻧﻮ ﺧﻼف ﭘﻪ ﺑﻐﺎوت ﮐ ﺑﻪ ﻮک ﺳﺘﺎ ﭘﻪ
 ﺗﮥ د ﻣﺼﺮ ﻧﻪ ﻃﻤﻊ ﮐﻮې؟ دا ﺑﻪ داﺳ وى ﻟﻪ ﭼ د ﻟﻮﺧ د ﭘﺎ ﻧﻪ اﻣﺴﺎ ﺟﻮړه ﮐې او ﭼ ﮐﻠﻪ ﭘﻪ
ﺧﻴﺎل ﺳﺘﺎ ﻣﺪد وﮐى؟ 
دې ﺑﺎﻧﺪې زور واﭼﻮې ﻧﻮ دا ﺑﻪ ﺳﺘﺎ ﻻس ﻏﻮڅ او زﺧﻤ ﮐى .ﮐﻠﻪ ﭼ ﻮک د ﻣﺼﺮ ﭘﻪ ﺑﺎدﺷﺎه ﻓﺮﻋﻮن ﺑﻬﺮوﺳﻪ وﮐى ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﻫﻢ
 ﺷﺎﻳﺪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ وواﻳ ،ﻣﻮﻧ ﭘﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺑﺎﻧﺪې ﺑﻬﺮوﺳﻪ ﻟﺮو .ﺧﻮ دا ﻨﻪ ﮐﯧﺪے
دﻏﻪ ﺷﺎن دے .
ﺷ؟ وﻟ ﭼ ﺣﺰﻗﻴﺎه ﺧﻮ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻋﻼﻗﺎﺋ ﻋﺒﺎدﺗﺨﺎﻧ او ﻗﺮﺑﺎنﺎه ﺧﺘﻤ ﮐې ،ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﮥ د ﻳﻬﻮداه او ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻪ
 ﻧﻮ اوس راﺷ او زﻣﻮﻧ د ﻣﺎﻟ د اﺳﻮر ﺑﺎدﺷﺎه ﺳﺮه ﻳﻮه ﺳﻮدا
ووﺋﻴﻞ ﭼ ﺻﺮف د ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﻗﺮﺑﺎنﺎه وړاﻧﺪې ﻋﺒﺎدت ﮐﻮئ .

وﮐئ ،زۀ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ دوه زره آﺳﻮﻧﻪ درﮐم ﺧﻮ ﮐﮥ ﺗﺎﺳﻮ د دې دﭘﺎره دوﻣﺮه ﺳى ﭘﯧﺪا ﮐل ﭼ ﭘﻪ دې ﺑﺎﻧﺪې ﺳﻮرﻟ وﮐى .
ﺗﮥ زﻣﺎ د ﻣﺎﻟ د اﺳﻮر د ﺑﺎدﺷﺎه د ﻳﻮ وړوﮐ آﻓﺴﺮ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻫﻢ ﻧﮥ ﺷ ﮐﻮﻟﮯ ﻧﻮ ﺑﻴﺎ د ﻣﺼﺮ ﭘﻪ ﺟﻨ ﺎډۍ او آﺳﻮﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې د
 ﺳﺘﺎ ﺧﻴﺎل دا دے ﮥ ﭼ ﻣﺎ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﻣﺪد ﻧﻪ ﺑﻐﯧﺮ ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﻣﻠ ﺣﻤﻠﻪ ﮐې ده او ﺳﺘﺎ ﻣﻠ
ﺳﻮرو ﮐﺴﺎﻧﻮ ﻓﺎﺋﺪه ﮥ؟ 
 ﻧﻮ اﻟﻴﺎﻗﻴﻢ ،ﺷﺒﻨﺎه
ﻣ ﺗﺒﺎه ﮐے دے؟ ﻣﺎ ﺗﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻠ دى ﭼ ﭘﻪ دې ﺑﺎﻧﺪې ﺣﻤﻠﻪ وﮐه او ﺗﺒﺎه ﻳ ﮐه “.
او ﻳﻮآخ ﻫﻐﻪ آﻓﺴﺮ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﺻﺎﺣﺒﻪ ،ﺗﮥ زﻣﻮﻧ ﺳﺮه ﭘﻪ آراﻣ ژﺑﻪ ﮐ ﺧﺒﺮې ﮐﻮه ﻪ ﭼ ﻣﻮﻧ ﭘﻪ دې ﮥ ﭘﻮﻫﻴو .ﻣﻮﻧ ﺳﺮه
 ﻫﻐﮥ ورﺗﻪ ﭘﻪ ﺟﻮاب ﮐ ووﺋﻴﻞ” ،ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧﻴﺎل
ﭘﻪ ﻋﺒﺮاﻧ ﮐ ﺧﺒﺮې ﻣﮥ ﮐﻮه ،ﻪ ﭼ ﭘﻪ دﯦﻮال ﺑﺎﻧﺪې ﻮل ﺧﻠﻖ دا اورى “.
دا دے ﮥ ﭼ زﻣﺎ ﺑﺎدﺷﺎه دا ﭘﯧﻐﺎم ﺻﺮف ﺗﺎﺳﻮ او ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺑﺎدﺷﺎه ﻟﻪ راﻟﯧﻟﮯ دے ﮥ؟ ﻧﻪ ،زۀ ﻫﻐﻪ ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻪ ﻫﻢ واﻳﻢ ﮐﻮم ﭼ ﭘﻪ
 ﺑﻴﺎ ﻫﻐﻪ آﻓﺴﺮ ودرﯦﺪو او ﭘﻪ
دﯦﻮال ﻧﺎﺳﺖ دى .ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ ﻫﻢ ﺧﭙﻞ ﻏُﻞ وﺧﻮرى او ﺧﭙﻠ ﻣﺘﻴﺎزې ﺑﻪ و “.
 ﻫﻐﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ ﺧﺒﺮدارے درﮐﻮى ﭼ ﺣﺰﻗﻴﺎه ﻣﮥ
ﻋﺒﺮاﻧ ﮐ ﻳ آواز وﮐو” ،د اﺳﻮر ﺑﺎدﺷﺎه ﭘﯧﻐﺎم ﭘﻪ ﮐﻮﻻو ﻏﻮږوﻧﻮ واورئ .
 او ﻫﻐﻪ دې ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ دې دوﮐﻪ ﻧﮥ ﮐى ﭼ ﭘﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻳﻘﻴﻦ
ﭘﺮﯦدئ ﭼ دوﮐﻪ درﮐى .ﺣﺰﻗﻴﺎه ﺗﺎﺳﻮ ﻧﮥ ﺷ ﺑﭻ ﮐﻮﻟﮯ .
وﮐئ .دا ﺧﻴﺎل ﻣﮥ ﮐﻮئ ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺑﻪ ﺿﺮور ﺗﺎﺳﻮ ﺑﭻ ﮐى او ﭼ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ زﻣﻮﻧ اﺳﻮرى ﻟﺮ ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﺎر ﻗﺒﻀﻪ ﮐﻮﻟﻮ
 ﺣﺰﻗﻴﺎه ﺗﻪ ﻏﻮږ ﻣﮥ ﻧﻴﺴ .د اﺳﻮر ﺑﺎدﺷﺎه ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ ﺣﻢ درﮐﻮى ﭼ ﻣﺎ ﺳﺮه ﺻﻠﺢ وﮐئ د ﺎر ﻧﻪ راو او
ﻧﻪ اﻳﺴﺎر ﮐى .
ﻣﺎ ﻟﻪ راﺷ .ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﮐ ﻫﺮ ﻳﻮ ﮐﺲ ﺧﭙﻠﻮ د اﻧﻮرو ﺑﺎﻏﻮﻧﻮ ﻧﻪ اﻧﻮر ﺧﻮرئ او د ﺧﭙﻠﻮ اﻳﻨﺮاﻧﻮ د وﻧﻮ ﻧﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﺮ ﺧﻮرئ
 ﺑﻴﺎ ﺑﻪ زۀ راﺷﻢ او ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﻳﻮ داﺳ ﻣﻠ ﺗﻪ ﺑﻮﻢ ﻟﻪ ﭼ ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﻣﻠ ﭘﻪ ﺷﺎن ﺑﻪ وى،
او د ﺧﭙﻠﻮ ﮐﻮﻫﻮ ﻧﻪ ﺑﻪ اوﺑﮥ  .
 ﺣﺰﻗﻴﺎه دې درﻧﻪ ﮐﻢ ﻋﻘﻞ ﺟﻮړ ﻧﮥ ﮐى ﭼ دا ﺧﻴﺎل ﻣﻮ راوﻟ ﭼ ﻣﺎﻟ
ﻫﻠﺘﻪ ﺑﻪ ﻏﻠﻪ ،ﻣﮯ ،رو او د اﻧﻮرو ﺑﺎﻏﻮﻧﻪ وى .
 د ﺣﻤﺎت او ارﻓﺎد
ﺧُﺪائ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﭻ ﮐى .د ﻧﻮرو ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﺧُﺪاﻳﺎﻧﻮ د ﻫﻐﻮئ ﻣﻠﻮﻧﻪ د اﺳﻮر ﺑﺎدﺷﺎه ﻧﻪ ﺑﭻ ﮐى دى ﮥ؟ 
 د ﻫﺮ ﻣﻠ ﺧُﺪاﻳﺎﻧﻮ
ﺧُﺪاﻳﺎن اوس ﭼﺮﺗﻪ دى؟ د ﺳﻔﺮواﺋﻢ ﺧُﺪاﻳﺎن ﭼﺮﺗﻪ دى؟ وﻟ ﮐﻮم ﻣﻌﺒﻮد ﺳﺎﻣﺮﻳﻪ زﻣﺎ ﻧﻪ ﺑﭻ ﮐے ﺷﻮ ﮥ؟ 
ﮐﻠﻪ ﻫﻢ ﺧﭙﻞ ﻣﻠ زﻣﻮﻧ د ﺳﻠﻄﺎن ﻧﻪ ﺑﭻ ﮐے دے ﮥ؟ ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺗﺎﺳﻮ دا ﺳﻮچ ﭘﻪ ﮥ ﺑﺎﻧﺪې ﮐﻮئ ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺑﻪ ﻳﺮوﺷﻠﻢ زﻣﺎ
 ﺧﻮ ﺧﻠﻖ ﺧﺎﻣﻮش ۇو او ﻳﻮه ﺧﺒﺮه ﻳ ﻫﻢ ﻧﮥ ﮐﻮﻟﻪ ﻪ ﭼ ﺣﺰﻗﻴﺎه ﺣﻢ ورﮐے وو ﭼ” ،ﻫﻐﮥ ﻟﻪ ﺟﻮاب ﻣﮥ
ﻧﻪ ﺑﭻ ﮐى؟“ 
 ﻧﻮ د ﺧﻠﻘﻴﺎه زوئ اﻟﻴﺎﻗﻴﻢ ،ﭼ ﻫﻐﻪ د ﻣﺤﻞ ﻣﺸﺮ وو ،ﺷﺒﻨﺎه ،د درﺑﺎر ﻣﻨﺸ ،او د آﺳﻒ زوئ ﻳﻮآخ ،ﮐﻮم ﭼ د ﺗﺎرﻳﺦ
ورﮐﻮئ “.

۳۰ / ۵۷

ﻟﻴﻮﻧﻮ ﻣﺸﺮ وو د ﺧﻔﺎن ﻧﻪ ﺧﭙﻠ ﺟﺎﻣ وﺷﻠﻮﻟ او ﺣﺰﻗﻴﺎه ﻟﻪ واﭘﺲ ﻻړل .او ﭼ د اﺳﻮر آﻓﺴﺮ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ﮥ وﺋﻴﻠ ۇو ﻫﻐﻪ ﻳ
ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ.

د ﺣﺰﻗﻴﺎه د ﺣﻀﺮت ﻳﺸﻌﻴﺎه ﺳﺮه ﻣﺸﻮره ﮐﻮل

۳۷

 ﻨﻪ ﭼ ﺣﺰﻗﻴﺎه ﺑﺎدﺷﺎه د ﻫﻐﻮئ ﺑﻴﺎن واورﯦﺪو ،ﻧﻮ ﻫﻐﮥ د ﺧﻔﺎن ﻧﻪ ﺧﭙﻠ ﺟﺎﻣ وﺷﻠﻮﻟ ،د ﺎټ ﺟﺎﻣ ﻳ


 ﻫﻐﮥ د ﻣﺤﻞ ﻣﺸﺮ آﻓﺴﺮ اﻟﻴﺎﻗﻴﻢ ،د درﺑﺎر ﻣﻨﺸ ﺷﺒﻨﺎه او ﻣﺸﺮان اﻣﺎﻣﺎن ،د آﻣﻮص
واﻏﻮﺳﺘﻠ او د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﮐﻮر ﺗﻪ ﻧﻨﻮﺗﻮ .
 ﻫﻐﻮئ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﺣﺰﻗﻴﺎه ﺑﺎدﺷﺎه ﻓﺮﻣﺎﺋ ،ﻧﻦ د
زوئ ﻳﺸﻌﻴﺎه ﭘﯧﻐﻤﺒﺮ ﻟﻪ وﻟﯧل .ﻫﻐﻮئ ﻫﻢ د ﺎټ ﺟﺎﻣ اﻏﻮﺳﺘ وې .
ﺧﻔﺎن ،ﻣﻼﻣﺘﻴﺎ او ﺷﺮم ورځ ده .ﻣﻮﻧ د ﻫﻐﻪ  ﭘﻪ ﺷﺎن ﻳﻮ ﭼ ﻣﺎﺷﻮم ﻳ ﭘﯧﺪا ﮐﯧﺪوﻧﮯ وى ،ﺧﻮ د ﭘﯧﺪا ﮐﯧﺪو زور ﻧﮥ ﻟﺮى.
 ﺷﺎﻳﺪ ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺑﻪ ﻫﻐﻪ د ﻣﺸﺮ آﻓﺴﺮ ﺧﺒﺮې اورﯦﺪﻟ وى ﻮک ﭼ ﺧﭙﻞ ﻣﺎﻟ د اﺳﻮر ﺑﺎدﺷﺎه

راﻟﯧﻟﮯ وو ﭼ د ژوﻧﺪى ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﻪ ﺣﻖ ﮐ ﻳ ﺴﺘﺎﺧ ﮐې ده .ﮐﻠﻪ ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک اورﯦﺪﻟ دى
ﻧﻮ ﮐﯧﺪے ﺷ ﭼ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ د دې ﺳﺰا ورﮐى ﮥ ﭼ ﻫﻐﮥ وﺋﻴﻠ دى .ﻧﻮ د ﻫﻐﻮئ دﭘﺎره دﻋﺎ ﮐﻮئ ﮐﻮم ﺧﻠﻖ ﭼ ﺗﺮ اوﺳﻪ ﭘﻮرې
 ﻧﻮ ﻫﻐﮥ دا ﺟﻮاب وروﻟﯧﻟﻮ” ،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﺎ ﺗﻪ
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻳﺸﻌﻴﺎه ﺗﻪ د ﺣﺰﻗﻴﺎه ﺑﺎدﺷﺎه ﭘﯧﻐﺎم ﻣﻼو ﺷﻮ ،
ژوﻧﺪى ﭘﺎﺗ دى “.
ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ ﮐﻮﻣ ﺧﺒﺮې ﺗﺎ اورﯦﺪﻟ دى د ﻫﻐ ﭘﻪ وﺟﻪ ﻣﮥ ﻳﺮﯦه ،ﻫﻐﻪ ﺧﺒﺮې ﭼ د اﺳﻮر ﺑﺎدﺷﺎه ﻧﻮﮐﺮاﻧﻮ ﮐې دى ﭘﻪ ﻫﻐ ﮐ
 ﻮره ،زۀ ﺑﻪ د ﻫﻐﮥ ذِﻫﻦ ﺑﺪل ﮐم او ﭼ ﮐﻠﻪ ﻫﻐﻪ ﻳﻮه اﻓﻮاه واورى ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ
ﻳ زﻣﺎ ،ﻳﻌﻨ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺴﺘﺎﺧ ﮐې ده .
ﺧﭙﻞ ﻣﻠ ﺗﻪ راواﭘﺲ ﺷ ،او ﻫﻠﺘﻪ ﺑﻪ ﻳ ﭘﻪ ﺗُﻮره ﺑﺎﻧﺪې د وژﻟﻮ ﺳﺒﺐ وﺮﻢ“.

د اﺳﻮرﻳﺎﻧﻮ ﺑﻠﻪ دﻫﻤ ورﻟﯧل
 د اﺳﻮر ﻣﺸﺮ آﻓﺴﺮ ﺧﺒﺮ ﺷﻮ ﭼ ﺑﺎدﺷﺎه د ﻟﻴﺲ ﻧﻪ ﺗﻠﮯ دے او د ﻟﺒﻨﺎه ﺎر ﺧﻼف ﺟﻨ ﮐﻮى ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﻫﻠﺘﻪ ورﻏﻠﻮ ﭼ

 ﺑﻴﺎ اﺳﻮرﻳﺎﻧﻮ ﺑﺎدﺷﺎه ﻟﻪ دا ﺧﺒﺮ ورورﺳﯧﺪو ﭼ ﻣﺼﺮے ﻟﺮ ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ ﺑﺎﻧﺪې د ﺣﻤﻠ ﮐﻮﻟﻮ دﭘﺎره
ﻣﺸﻮره ﺗﺮې واﺧﻠ .
راروان دے ﭼ ﻣﺸﺮى ﻳ د اﻳﺘﻬﻮﭘﻴﺎ ﺗﺮﻫﺎﻗﻪ ﺑﺎدﺷﺎه ﮐﻮى .ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ د دې ﻧﻪ ﺧﺒﺮ ﺷﻮ ،ﻧﻮ ﻫﻐﮥ د ﻳﻬﻮداه ﺑﺎدﺷﺎه ﺣﺰﻗﻴﺎه ﻟﻪ دا
 ﭼ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ داﺳ وواﺋ” ،ﭘﻪ ﮐﻮم ﺧُﺪائ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﻳﻘﻴﻦ ﮐﻮئ ﻫﻐﮥ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ وﺋﻴﻠ دى ﭼ ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﺑﻪ زﻣﺎ ﭘﻪ
ﭘﯧﻐﺎم وﻟﯧﻟﻮ 
 ﻮرئ ،ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﭘﺘﻪ ده ﭼ د اﺳﻮر ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎﻧﻮ ﻮﻟﻮ ﻣﻠﻮﻧﻮ ﺳﺮه
ﻗﺒﻀﻪ ﮐ ﻧﮥ را ،ﺧﻮ ﭼ ﭘﻪ ﻫﻐﮥ ﺑﺎﻧﺪې دوﮐﻪ ﻧﮥ ﺷ .
 زﻣﺎ ﭘﻼر ﻧﻴﮥ د ﺟﻮزان ،ﺣﺎران او رﺻﻒ
ﮥ ﮐى دى ،ﻫﻐﻮئ ﻳ ﻣﻤﻞ ﺗﺒﺎه ﮐى دى ،ﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﻨﻪ ﺧﻼص ﺷ؟ 
ﺎروﻧﻪ ﺗﺒﺎه ﮐل ،او د ﺑﻴﺖﻋﺪن ﺧﻠﻖ ﻳ ووژل ﭼ ﮐﻮم ﭘﻪ ﺗﻠﺴﺎر ﮐ اوﺳﯧﺪل ،او ﻳﻮ ﻗﻮم ﻫﻢ ﺧﭙﻠﻮ ﻣﻌﺒﻮداﻧﻮ ﺑﭻ ﻧﮥ ﮐے ﺷﻮ.
 ﺣﺰﻗﻴﺎه ﺑﺎدﺷﺎه د ﭘﯧﻐﺎم وړوﻧﻮ ﻧﻪ ﺧﻂ واﺧﺴﺘﻠﻮ
 د ﺣﻤﺎت ،ارﻓﺎد ،ﺳﻔﺮواﺋﻢ ،ﻫﻴﻨﻊ او ﻋﻮاه ﺎروﻧﻮ ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎن ﭼﺮﺗﻪ دى؟“ 

 او ﺣﺰﻗﻴﺎه
او وې وﻟﻮﺳﺘﻠﻮ .ﺑﻴﺎ ﻫﻐﻪ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﮐﻮر ﺗﻪ ﻻړو او ﺧﻂ ﻳ ﻫﻠﺘﻪ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﺣﻀﻮر ﮐ ﮐﯧﻮدو ،
 ”اے ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،رب اﻻﻓﻮاﺟﻪ ،د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺧُﺪاﻳﻪ ﭘﺎﮐﻪ ،ﺳﺘﺎ ﺗﺨﺖ د وزرو واﻻ ﻣﺨﻠﻮق
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ دﻋﺎ وﮐه ﭼ ،

دﭘﺎﺳﻪ دے ،ﻳﻮا ﺗﮥ ﻫﻐﻪ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻳ ،ﭼ د دﻧﻴﺎ ﭘﻪ ﻮﻟﻮ ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎﻧﻮ ﺣﻮﻣﺖ ﮐﻮى .ﺗﺎ زﻣﻪ او آﺳﻤﺎن ﭘﯧﺪا ﮐى دى .
اوس ،ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،ﻣﻮﻧ ﺗﻪ ﻏﻮږ وﻧﻴﺴﻪ او ﭼ ﭘﻪ ﻣﻮﻧ ﮥ ﮐﻴى ﻫﻐ ﺗﻪ وﻮره .ﻫﻐﻪ ﻮﻟ ﺧﺒﺮې واوره ﭼ ﺳﻴﻨﺤﺮب ﻳ ژوﻧﺪى
 اے ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،دا رﺘﻴﺎ دى ﭼ د اﺳﻮر ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎﻧﻮ ډﯦﺮ ﻗﻮﻣﻮﻧﻪ ﺗﺒﺎه ﮐى دى او د
ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺗﻪ د ﺑﻋﺰﺗ دﭘﺎره ﮐﻮى .
 او د ﻫﻐﻮئ ﻣﻌﺒﻮدان ﻳ ﺳﻮزوﻟ دى ،ﺧﻮ دا رﺘﻴﻨ ﺧُﺪاﻳﺎن ﻧﮥ ۇو او ﺗﺶ د ﻟﺮ او ﮐﺎ
ﻫﻐﻮئ زﻣ ﻳ ﺷﺎړې ﮐې دى ،
 ﻧﻮ اوس ،اے ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،زﻣﻮﻧ ﺧُﺪاﻳﻪ ﭘﺎﮐﻪ ،ﻣﻮﻧ د اﺳﻮرﻳﺎﻧﻮ ﺑﺎدﺷﺎه ﻧﻪ ﺑﭻ ﮐه ،ﻧﻮ
ﺑﺘﺎن ۇو ﭼ اﻧﺴﺎﻧﺎﻧﻮ ﺟﻮړ ﮐى ۇو .
داﺳ د دﻧﻴﺎ ﻮﻟﻮ ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﺑﻪ ﭘﺘﻪ وﻟ ﭼ ﺻﺮف ﺗﮥ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻳ“.

ﺑﺎدﺷﺎه ﺗﻪ د ﻳﺸﻌﻴﺎه ﭘﯧﻐﺎم
 ﺑﻴﺎ د آﻣﻮص زوئ ﻳﺸﻌﻴﺎه ،ﺣﺰﻗﻴﺎه ﻟﻪ ﻳﻮ ﭘﯧﻐﺎم وﻟﯧﻟﻮ ﭼ” ،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻓﺮﻣﺎﺋ ،ﭘﻪ دې وﺟﻪ ﭼ

 دا د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﮐﻼم دے ﭼ د ﻫﻐﮥ ﺧﻼف ﻳ ووﺋﻴﻠﻮ،
ﺗﺎﺳﻮ ﻣﺎ ﺗﻪ د اﺳﻮر د ﺑﺎدﺷﺎه ﺳﻴﻨﺤﺮب ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ دﻋﺎ ﮐې ده ،
۳۱ / ۵۷

 ﺗﺎ ﭼﺎ
ﺻﻴﻮن ﻟﻮر ﺗﺎ ﺗﻪ ﺳﭙ ﻮرى او درﭘﻮرې ﺧﻨﺪا ﮐﻮى ،ﭘﯧﻐﻠﻪ ﺻﻴﻮن ﻟﻮر د ﺧﻨﺪا ﻧﻪ ﺳﺮ ﺧﻮﻮى ﭼ ﮐﻠﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﺘ .
ﭘﻮرې ﺧﻨﺪا وﮐه او د ﭼﺎ ﺑﻋﺰﺗ دې وﮐه؟ ﺗﺎ د ﭼﺎ ﺧﻼف آواز اوﭼﺖ ﮐو؟ ﺗﺎ ﭼﺎ ﺗﻪ د ﻏﺮور ﭘﻪ ﻧﻈﺮ وﮐﺘﻞ؟ دا د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ
 د ﺧﭙﻠﻮ ﭘﯧﻐﺎم وړوﻧﻮ ﭘﻪ ذرﻳﻌﻪ ﺗﺎ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺳﭙﺎوے ﮐے دے .ﺗﺎ دا ﻻﻓ وﻫﻠ ﭼ ﻣﺎ د ﺑﺷﻤﯧﺮه
ﻣﻘﺪس ذات وو .
ﺟﻨ ﺎډو ﺳﺮه د ﻟﺒﻨﺎن د ﻮﻟﻮ ﻧﻪ اوﭼﺖ ﻏﺮوﻧﻪ ﻓﺘﺢ ﮐى دى .ﻣﺎ ﻫﻠﺘﻪ د دِﻳﺎر ﻟﻮړې وﻧ او د ﻧﺨﺘﺮ  وﻧ راوﻏﻮرزوﻟ دى او
 ﻣﺎ ﮐﻮﻫ وﮐﻨﺴﺘﻞ او ﭘﻪ ﭘﺮدو ﻣﻠﻮﻧﻮ ﮐ ﻣ اوﺑﮥ وﻠ او زﻣﺎ ﻓﻮﺟﻴﺎﻧﻮ د
زۀ د ﻨﻠﻮ ﻫﻐﻪ ﻮ ﺑﺮﺧﻮ ﺗﻪ رﺳﯧﺪﻟﮯ ﻳﻢ .
 وﻟ ﺗﺎ ﺗﻪ ﭘﺘﻪ ﻧﮥ وه ﭼ ﻣﺎ د دې ﻫﺮ ﮥ ﻣﻨﺼﻮﺑﻪ ډﯦﺮه د ﻣﺨ ﻧﻪ ﺟﻮړه ﮐې وه؟ او
ﭘﻮ ﺳﺮه د ﻧﻴﻞ درﻳﺎب اوچ ﮐو .
 ﮐﻮم ﺧﻠﻖ ﭼ
اوس ﻣ داﺳ وﮐل او ﺗﺎ ﻟﻪ ﻣ دا ﻃﺎﻗﺖ درﮐو ﭼ د ﭘﺨﻮ دﯦﻮاﻟﻮﻧﻮ ﺎروﻧﻪ د ﺧﺎورو ﭘﻪ ډﯦﺮو ﺑﺪل ﮐې .
ﻫﻠﺘﻪ اوﺳﯧﺪل ﻫﻐﻮئ ﺑوﺳﻪ ۇو ،ﻫﻐﻮئ ﻳﺮﯦﺪﻟ ۇو او ﻣﺎزﻏﻮ ﻳ ﮐﺎر ﻧﮥ ﮐﻮﻟﻮ .ﻫﻐﻮئ د واﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن ﮐﻤﺰورى ۇو ،د ﻫﻐﻪ واﻮ ﭘﻪ
 ﺧﻮ ﻣﺎ ﺗﻪ ﺳﺘﺎ د
ﺷﺎن ﭼ ﭘﻪ ﭼﺖ ﺑﺎﻧﺪې ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ رازرﻏﻮن ﺷﻮى وى او ﭼ ﮐﻠﻪ ﺮﻣﻪ ﻫﻮا وﭼﻠﻴى ﻧﻮ ﻳ دم ﻣاوى ﺷ .
 ﺳﺘﺎ د ﻏﻀﺐ او ﻏﺮور
ﻫﺮ ﮥ ﭘﺘﻪ ده ،ﭼ ﮥ ﮐﻮې او ﭼﺮﺗﻪ  را .ﻣﺎ ﺗﻪ ﭘﺘﻪ ده ﭼ ﺗﮥ زﻣﺎ ﺧﻼف ﻮﻣﺮه ﻏﻀﺒﻨﺎک ﻳ .
ﻧﻪ زۀ ﺧﺒﺮ ﻳﻢ او اوس ﺑﻪ زۀ ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﭘﻮزه ﮐ ﭘﯧﺰوان او ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﺧﻮﻟﮥ ﮐ ﻗﻴﻀﻪ واﭼﻮم او ﭼ ﭘﻪ ﮐﻮﻣﻪ ﻻر راﻏﻠﮯ ﻳ ﻧﻮ ﭘﻪ ﻫﻐ
 ﺑﻴﺎ ﻳﺸﻌﻴﺎه ﺣﺰﻗﻴﺎه ﺑﺎدﺷﺎه ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،زۀ ﭼ ﮥ واﻳﻢ ﻫﻐﻪ رﺘﻴﺎ دى او دا د ﻫﻐ ﺛﺒﻮت دے .ﭘﻪ دې
ﺑﻪ دې واﭘﺲ وﻟﯧم “.
ﮐﺎل او ﭘﻪ ﺑﻞ ﮐﺎل ﺑﻪ ﺗﮥ ﺻﺮف ﻫﻐﻪ ﻏﻠﻪ ﺧﻮرې ﮐﻮﻣﻪ ﺑﻪ ﭼ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﺷﻮې وى ،ﺧﻮ ﭘﻪ درﯦﻢ ﮐﺎل ﺑﻪ ﺗﮥ ﻏﻠﻪ ﮐﺮې او ﻓﺼﻠﻮﻧﻪ ﺑﻪ
 ﭘﻪ ﻳﻬﻮداه ﮐ ﭼ ﮐﻮم ﮐﺴﺎن ژوﻧﺪى ﭘﺎﺗ دى ،ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ د
رﯦﺒ او د اﻧﻮرو ﺑﺎﻏﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﮐﺮې او د ﻫﻐ اﻧﻮر ﺑﻪ ﺧﻮرې .
 ﻧﻮ ﻪ د ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﻧﻪ ﺑﻪ زﻣﺎ ﺑﺎﻗ ژوﻧﺪى
ﻫﻐﻪ ﺑﻮﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن آﺑﺎد ﺷ ﭼ ﺟﺮړې ﻳ ﭘﻪ زﻣﻪ ﮐ ژورې  او ﻣﯧﻮه ﻧﻴﺴ .
ﭘﺎﺗ ﺧﻠﻖ راو ،او د ﺻﻴﻮن ﭘﻪ ﻏﺮۀ ﺑﺎﻧﺪې ژوﻧﺪى ﭘﺎﺗ ﺧﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﻮارۀ ﺷ .د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ رب اﻻﻓﻮاج ﻏﯧﺮت ﺑﻪ دا ﻫﺮ ﮥ
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د اﺳﻮر ﺑﺎدﺷﺎه ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ داﺳ ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻠ دى ،ﻫﻐﻪ ﺑﻪ دې ﺎر ﺗﻪ ﻧﮥ ﻧﻨﻮ او ﻧﮥ ﺑﻪ د دې ﺧﻼف ﻳﻮ ﻏﺸﮯ
ﮐﻮى .
ووﻟ .ﻳﻮ ﻓﻮﺟ ﺑﻪ ﻫﻢ د ډال ﺳﺮه دې ﺎر ﺗﻪ ﻧﺰدې راﻧﮥ ﺷ او د دې ﯧﺮﭼﺎﭘﯧﺮه ﻣﺤﺎﺻﺮې دﭘﺎره ﺑﻪ د ﺧﺎورو ډﯦﺮى ﺟﻮړ ﻧﮥ ﮐے
 ﻫﻐﻪ ﭼ ﭘﻪ ﮐﻮﻣﻪ ﻻر راﻏﻠﮯ وى ﻧﻮ ﭘﻪ ﻫﻐ ﺑﻪ واﭘﺲ ﻻړ ﺷ او دې ﺎر ﺗﻪ ﺑﻪ ﻧﮥ ﺷ ﻧﻨﻮﺗﮯ .ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ داﺳ
ﺷ .
 زۀ ﺑﻪ د ﺧﭙﻞ ﺎن او ﺧﭙﻞ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻮوﻧ داؤد د ﺧﺎﻃﺮه د دې ﺎر دِﻓﺎع او ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮐﻮم ،او دا ﺑﻪ ﺑﭻ ﮐﻮم“.
ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻠ دى .
 ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺷﭙﻪ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻳﻮه ﻓﺮﺘﻪ د اﺳﻮرﻳﺎﻧﻮ ﺧﯧﻤﻮ ﺗﻪ ﻧﻨﻮﺗﻠﻪ او ﻳﻮ ﺳﻞ او ﭘﻴﻨﮥ اﺗﻴﺎ زره ﻓﻮﺟﻴﺎن ﻳ ووژل .او ﭼ ﮐﻠﻪ

 ﺑﻴﺎ د اﺳﻮر ﺑﺎدﺷﺎه ﺳﻴﻨﺤﺮب ﺧﯧﻤ ووﻳﺴﺘﻠ او واﭘﺲ ﺧﭙﻞ ﻣﻠ ﺗﻪ
ﺳﺤﺮ وﺧﺘ ﺧﻠﻖ ﭘﺎﯧﺪل ﻧﻮ ﻫﺮ ﻃﺮف ﺗﻪ ﻣى ﭘﺮاﺗﮥ ۇو .
 ﻳﻮه ورځ ﭼ ﻫﻐﮥ د ﺧﭙﻞ ﺧُﺪائ ﻧﺴﺮوک ﭘﻪ ﻋﺒﺎدﺗﺨﺎﻧﻪ ﮐ ﻋﺒﺎدت ﮐﻮﻟﻮ ،ﻧﻮ د
ﻻړو .ﻫﻐﻪ ﻧﻴﻨﻮه ﺗﻪ ورﺳﯧﺪو او ﻫﻠﺘﻪ اﻳﺴﺎر ﺷﻮ .
ﻫﻐﮥ دوو زاﻣﻨﻮ ادرﻣﻠ او ﺷﺮاﺿﺮ ﻫﻐﻪ د ﺧﭙﻠﻮ ﺗُﻮرو ﺳﺮه ووژﻟﻮ او ﻫﻐﻮئ ﺑﻴﺎ د اراراط ﻣﻠ ﺗﻪ وﺗﺘﯧﺪل .د ﻫﻐﮥ ﻳﻮ ﺑﻞ زوئ
اﺳﺮﺣﺪون د ﻫﻐﮥ ﻧﻪ ﭘﺲ ﺑﺎدﺷﺎه ﺟﻮړ ﺷﻮ.

د ﺣﺰﻗﻴﺎه ﺑﺎدﺷﺎه ﺑﻴﻤﺎرﯦﺪل او ﺑﻴﺎ روﻏﯧﺪل

۳۸

 ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ورﻮ ﮐ ﺣﺰﻗﻴﺎه ﺑﺎدﺷﺎه دوﻣﺮه ﺑﻴﻤﺎر ﺷﻮ ﭼ ﻣﺮ ﺣﺎﻟﻪ ﺷﻮ .د آﻣﻮص زوئ ﻳﺸﻌﻴﺎه ﭘﯧﻐﻤﺒﺮ ﻫﻐﮥ ﺳﺮه


ﻣﻼوﯦﺪو ﻟﻪ ورﻏﻠﻮ او ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ﻳ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﺎ ﺗﻪ ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ ﺗﮥ ﺧﭙﻞ ﮐﺎروﻧﻪ ﺳﺮ ﺗﻪ ورﺳﻮه ﻪ ﭼ ﺗﮥ ﺑﻪ ﻧﮥ ﮥ
 ”ﻣﺎﻟﻪ
 د دې اورﯦﺪو ﺳﺮه ﺣﺰﻗﻴﺎه ﻣﺦ دﯦﻮال ﺗﻪ واړوﻟﻮ او ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ ﻳ ﺳﻮال وﮐو ،
ﮐﯧې .د ﻣﺮګ ﺗﻴﺎرے وﮐه “.
ﺧُﺪاﻳﻪ ،ﻫﻐﻪ راﻳﺎد ﮐه ،ﭼ ﻣﺎ ﭘﻪ وﻓﺎدارۍ ﺳﺮه ﺳﺘﺎ ﺧﺪﻣﺖ ﮐے دے او ﻫﻐﻪ ﻋﻤﻞ ﻣ ﮐے دے ﭼ ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﻧﻈﺮ ﮐ ﺻﺤﻴﺢ
 ”ﺣﺰﻗﻴﺎه ﻟﻪ واﭘﺲ ﻻړ ﺷﻪ او ﻫﻐﮥ
 ﺑﻴﺎ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﮐﻼم ﭘﻪ ﻳﺸﻌﻴﺎه ﻧﺎزل ﺷﻮ ﭼ ،
وى “.او ﻫﻐﮥ ډﯦﺮ ﭘﻪ ﭼﻐﻮ ﭼﻐﻮ وژړل .
ﺗﻪ وواﻳﻪ ،ﻣﺎ ﻳﻌﻨ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ،ﺳﺘﺎ د ﭘﻼر ﻧﻴﮥ داؤد ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺳﺘﺎ دﻋﺎ اورﯦﺪﻟ ده او ﺳﺘﺎ او ﻣ ﻟﻴﺪﻟ دى .زۀ ﺑﻪ ﺗﺎ
 او زۀ ﺑﻪ ﺗﺎ او د ﻳﺮوﺷﻠﻢ دا ﺎر د اﺳﻮر ﺑﺎدﺷﺎه ﻧﻪ ﺑﭻ ﮐم او ﻫﻢ زۀ ﺑﻪ د دې ﺎر ﺣﻔﺎﻇﺖ
ﭘﻴﻨﻠﺲ ﮐﺎﻟﻪ ﻧﻮر ژوﻧﺪے وﺳﺎﺗﻢ .
 دا ﭘﯧﻐﺎم ﻳ ﺣﺰﻗﻴﺎه ﺗﻪ واوروﻟﻮ او ﻳﺸﻌﻴﺎه ورﺗﻪ دا ﻫﻢ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺑﻪ درﺗﻪ ﻳﻮه ﻧﻪ وﺎﺋ ﭼ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺧﭙﻠﻪ
ﮐﻮم “.
 ﻮره ،زۀ ﺑﻪ د اﺣﺎز د ﻧﻤﺮ د ۍ ﺳﻮرے ﻟﺲ ﻗﺪﻣﻪ وروﺳﺘﻮ ﺑﻮﻢ “.ﻧﻮ ﻫﻢ داﺳ وﺷﻮل ﺳﻮرے ﻟﺲ ﻗﺪﻣﻪ
وﻋﺪه ﭘﻮره ﮐﻮى .
 ﻣﺎ وﺋﻴﻞ ﭼ د ژوﻧﺪ ﭘﻪ ﮥ دور ﮐ
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﺣﺰﻗﻴﺎه د ﺑﻴﻤﺎرۍ ﻧﻪ روغ ﺷﻮ ،ﻧﻮ ﻫﻐﮥ دا ﺣﻤﺪوﺛﻨﺎء وﻟﻴﻞ ،
وروﺳﺘﻮ ﻻړو .
 ﻣﺎ وﺋﻴﻞ ﭼ د ژوﻧﺪو ﭘﻪ دې دﻧﻴﺎ ﮐ ﺑﻪ
زۀ د ﻣو دﻧﻴﺎ ﺗﻪ روان ﻳﻢ ،زﻣﺎ د ژوﻧﺪ ﺑﺎﻗ ﻮل ﮐﺎﻟﻮﻧﻪ زﻣﺎ ﻧﻪ اﺧﺴﺘﮯ ﺷﻮى دى .
۳۲ / ۵۷

 زﻣﺎ ژوﻧﺪ ﭘﻪ ﺧﺘﻤﯧﺪو وو ،د
زۀ ﺑﻴﺎ ﻫﻴﻠﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ وﻧﮥ وﻳﻨﻢ او ﻧﮥ ﺑﻪ د دې دﻧﻴﺎ ﭘﻪ اوﺳﯧﺪوﻧﻮ ﮐ ﻳﻮ ﺳے ووﻳﻨﻢ .
ﺷﭙﺎﻧﻮ د ﻫﻐﻪ ﺧﯧﻤ ﭘﻪ ﺷﺎن ﭼ راﮐﻮزه ﮐے ﺷﻮې وى ،د ﻫﻐﻪ ﻗﺎﻟﻴﻦ ﭘﻪ ﺷﺎن ﭼ ﻣﻤﻞ ﮐے ﺷﻮے وى او د ﮐۍ ﻧﻪ ﮐ
 ﻮﻟﻪ ﺷﭙﻪ ﻣﺎ د درد ﭘﻪ وﺟﻪ ﭼﻐ وﻫﻠ ،دا داﺳ ۇو ﻟﻪ ﭼ
ﮐے ﺷﻮے وى .ﻣﺎ وﺋﻴﻞ ﭼ ﺧُﺪائ ﭘﺎک زﻣﺎ ژوﻧﺪ ﺧﺘﻤﻮى .
 زﻣﺎ آواز ﻧﺮے او ﮐﻤﺰورے ﺷﻮے وو ،د ﻃﻮﻃﺎﺮﮐ
زﻣﺮے زﻣﺎ ﻫُوﮐ ﻣﺎﺗﻮى .ﻣﺎ وﺋﻴﻞ ﭼ ﺧُﺪائ ﭘﺎک زﻣﺎ ژوﻧﺪ ﺧﺘﻤﻮى .
او ﺑﻠﺒﻠ ﭘﻪ ﺷﺎن ﻣ ﭼﻴﻨﺎرے ﮐﻮﻟﻮ ،او د ﻮﻮﺷﺘ ﭘﻪ آواز ﻣ ﻓﺮﻳﺎد ﮐﻮﻟﻮ .آﺳﻤﺎن ﺗﻪ ﭘﻪ ﮐﺘﻠﻮ ﺳﺮه زﻣﺎ ﺳﺘﺮ ﺳﺘې ﺷﻮې.
 ﺧﻮ زۀ ﮥ وﺋﻴﻠﮯ ﺷﻢ؟ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻣﺎ ﺳﺮه ﺧﺒﺮې ﮐې دى او
اے ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،ﭘﻪ ﻣﺎ ﺑﺎﻧﺪې ﻇﻠﻢ ﮐﻴى .زﻣﺎ ﻣﺪد وﮐه .
ﻫﻐﮥ دا ﻫﺮ ﮥ ﭘﻪ ﻣﺎ ﭘﺨﭙﻠﻪ ﮐى دى .اوس ﺑﻪ زۀ ﺧﭙﻞ ژوﻧﺪ ﭘﻪ ﻋﺎﺟﺰۍ ﺳﺮه ﺗﯧﺮوم ﻪ ﭼ زۀ ﭘﻪ دې ﭘﺮﯦﺸﺎﻧ ﺑﺎﻧﺪې ﻏﺎﻟﺐ ﺷﻮے
 اے ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،ﺳﺘﺎ ﺗﻨﺒﻴﻪ ﮥ ده ،ﻪ ﭼ ﻫﻢ دا اﻧﺴﺎن د ﺻﺤﺖ او ژوﻧﺪ ﻃﺮف ﺗﻪ ﺑﻮ .ﺗﮥ ﻣﺎ روغ ﮐه او ژوﻧﺪے
ﻳﻢ .
 ﻳﻘﻴﻨﺎً ﭼ دا ﺳﺨﺘ زﻣﺎ دﭘﺎره ﮥ وه .ﻪ ﭼ ﺗﺎ زۀ د ﻣﺮګ ﻧﻪ ﺑﭻ ﮐم او زﻣﺎ ﻮل ﻨﺎﻫﻮﻧﻪ دې ﺷﺎﺗﻪ وﻏﻮرزول.
ﻣ ﭘﺮﯦده .
 ﺻﺮف ژوﻧﺪى ﺳﺘﺎ
 ﺧﻮ ﭘﻪ ﻗﺒﺮ ﮐ ﻫﻴ ﻮک ﺳﺘﺎ ﺛﻨﺎء ﺻﻔﺖ ﻧﮥ ﺷ ﮐﻮﻟﮯ ،ﻣى ﺳﺘﺎ د وﻓﺎدارۍ ﻃﻤﻊ ﻧﮥ ﺷ ﻟﺮﻟﮯ .

 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ زﻣﺎ
ﺛﻨﺎء ﺻﻔﺖ ﮐﻮﻟﮯ ﺷ ،ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ زۀ ﻧﻦ ﺳﺘﺎ ﺛﻨﺎء ﺻﻔﺖ ﮐﻮم .ﭘﻼر ﺧﭙﻠﻮ ﺑﭽﻮ ﺗﻪ ﺳﺘﺎ وﻓﺎدارى ﺎﺋ .
روﻏﻮﻟﻮ ﺗﻪ ﺗﻴﺎر دے .ﻣﻮﻧ ﺑﻪ رﺑﺎب ﻏوو او ﺳﺘﺎ ﺛﻨﺎء ﺻﻔﺖ ﺑﻪ ﮐﯘو ،او ﭼ ﺗﺮﻮ ﭘﻮرې ﻣﻮﻧ ژوﻧﺪى ﻳﻮ ﻧﻮ ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﮐﻮر ﮐ ﺑﻪ
 ﻳﺸﻌﻴﺎه د ﺣﺰﻗﻴﺎه ﻧﻮﮐﺮاﻧﻮ ﺗﻪ ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻠ ۇو” ،د اﻳﻨﺮ ﻧﻪ ﻣﺮﻫﻢ ﺟﻮړ ﮐئ او ﭘﻪ ﻧﺎﺳﻮر ﻳﻌﻨ داﻧﻪ ﻳ ورﻟﻪ
ﺳﺘﺎ ﺛﻨﺎء ﺻﻔﺖ ﮐﯘو .
 او ﺣﺰﻗﻴﺎه ﺗﭙﻮس ﮐے وو” ،ﮐﻮﻣﻪ ﻧﻪ ﺑﻪ دا ﺛﺎﺑﺘﻪ ﮐى ﭼ زۀ ﺑﻪ ﺑﻴﺎ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﮐﻮر ﺗﻪ ﻻړ
وﺗئ ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ روغ ﺷ “.
ﺷﻢ؟“

د ﺑﺎﺑﻞ ﭘﯧﻐﺎم وړوﻧ

۳۹

 ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻫﻢ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ د ﺑﺎﺑﻞ ﺑﺎدﺷﺎه د ﺑﻠﺪان زوئ ﻣﺮودکﺑﻠﺪان ﺧﺒﺮ ﺷﻮ ﭼ ﺣﺰﻗﻴﺎه ﺑﺎدﺷﺎه ﺑﻴﻤﺎر وو او اوس روغ


 ﺣﺰﻗﻴﺎه ﭘﯧﻐﺎم وړوﻧﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ ﺧﯧﺮ راﻏﻠﮯ ووﺋﻴﻞ او ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ﻳ
ﺷﻮے دے ،ﻧﻮ ﻣﺮودکﺑﻠﺪان ورﻟﻪ ﻳﻮ ﺧﻂ او ﻳﻮه ﺗُﺤﻔﻪ وﻟﯧﻟﻪ .
ﺧﭙﻞ ﺳﭙﻴﻦ زر ،ﺳﺮۀ زر ،ﺧﭙﻠ ﻣﺼﺎﻟﺤ او ﻗﻴﻤﺘ ﺗﯧﻞ او ﻮل ﻓﻮﺟ ﺳﺎﻣﺎن او وﺳﻠﻪ وﻮدل .د ﻫﻐﮥ د ﻮدام ﭘﻪ ﮐﻮﻮ ﮐ ﻳﺎ د
 ﺑﻴﺎ ﻳﺸﻌﻴﺎه ﭘﯧﻐﻤﺒﺮ ﺣﺰﻗﻴﺎه ﺑﺎدﺷﺎه ﻟﻪ
ﻫﻐﮥ د ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﭘﻪ ﺑﻞ ﺎئ ﮐ ﻫﻢ داﺳ ﮥ ﭘﺎﺗ ﻧﮥ ﺷﻮل ﭼ ﻫﻐﮥ ورﺗﻪ ﻮدﻟ ﻧﮥ ۇو .
ﻻړو او ﺗﭙﻮس ﻳ ﺗﺮې ﻧﻪ وﮐو ﭼ” ،دا ﺳى د ﮐﻮم ﺎئ ﻧﻪ راﻏﻠ دى او ﻫﻐﻮئ ﺗﺎ ﺗﻪ ﮥ ووﺋﻴﻞ؟“ ﺣﺰﻗﻴﺎه ورﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ،
 ﻫﻐﮥ ورﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﻣﺤﻞ ﮐ ﮥ وﻟﻴﺪل؟“ ﺣﺰﻗﻴﺎه ورﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ
”ﻫﻐﻮئ د ﻳﻮ ﻟﺮې ﻣﻠ ،ﺑﺎﺑﻞ ﻧﻪ راﻏﻠ دى “.
 ﺑﻴﺎ ﻳﺸﻌﻴﺎه ﺑﺎدﺷﺎه ﺗﻪ
ﭼ” ،ﻫﻐﻮئ ﻫﺮ ﮥ وﻟﻴﺪل .د ﻮدام ﭘﻪ ﮐﻮﻮ ﮐ داﺳ ﮥ ﻧﺸﺘﻪ ﭼ ﻣﺎ ورﺗﻪ ﻮدﻟ ﻧﮥ وى “.
 ﻳﻮ داﺳ وﺧﺖ راروان دے ﭼ ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﻣﺤﻞ ﮐ ﻫﺮ ﻳﻮ ﻴﺰ ،ﭼ ﺳﺘﺎ
وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ رب اﻻﻓﻮاج داﺳ ﻓﺮﻣﺎﺋ ،
 ﺳﺘﺎ د ﺧﭙﻞ اوﻻد ﻧﻪ ﺑﻪ ﮥ ﺑﻮﺗﻠﮯ
ﭘﻼر ﻧﻴﮥ ﺗﺮ ﻧﻨﻪ ﭘﻮرې ﺟﻤﻊ ﮐى دى ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﺑﻞ ﺗﻪ ﻳﻮړے ﺷ .ﻫﻴ ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﺎﺗ ﻧﮥ ﺷ .
 ﻧﻮ ﺣﺰﻗﻴﺎه ﺑﺎدﺷﺎه د دې ﭘﻪ
ﺷ او ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ د دې دﭘﺎره ﺧﺼﻴﺎن ﮐے ﺷ ﭼ د ﺑﺎﺑﻞ ﺑﺎدﺷﺎه ﭘﻪ ﻣﺤﻞ ﮐ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻮى “.
ﻣﻄﻠﺐ ﭘﻮﻫﻪ ﺷﻮ ﭼ د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﻮل ژوﻧﺪ ﮐ ﺑﻪ اﻣﻦ او ﺳﻼﻣﺘﻴﺎ وى ،ﻧﻮ ﻫﻐﮥ ورﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﺗﺎ ﭼ ﻣﺎ ﻟﻪ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻧﻪ ﮐﻮم
ﭘﯧﻐﺎم راوړے دے ﻫﻐﻪ ﮥ دے“.

د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﺧﻠﻘﻮ دﭘﺎره ﺗﺴﻠ

۴۰

 د ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﺧﻠﻘﻮ ﺳﺮه ډﻳﺮې ﭘﻪ ﻧﺮﻣﻪ
 ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻓﺮﻣﺎﺋ” ،زﻣﺎ ﺧﻠﻘﻮ ﻟﻪ ﺗﺴﻠ ورﮐئ ،زﻣﺎ ﺧﻠﻘﻮ ﻟﻪ ﺗﺴﻠ ورﮐئ .


ژﺑﻪ ﺧﺒﺮې ﮐﻮئ .او ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ وواﻳ ﭼ ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﺧﻔﺎن ور ﺧﺘﻤ ﺷﻮې او اوس ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻨﺎﻫﻮﻧﻪ ﻣﻌﺎف ﺷﻮى دى .ﻪ
 ﭘﻪ ﺑﻴﺎﺑﺎن ﮐ د ﻧﻌﺮې وﻫﻮﻧ آواز
ﭼ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﻻﺳﻪ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ د ﺧﭙﻠﻮ ﻨﺎﻫﻮﻧﻮ ﻳﻮ ﭘﻪ دوه ﺳﺰا ﻣﻼو ﺷﻮې ده “.
 ﻫﺮه دره ﺑﻪ ډﮐﻪ ﺷ ،ﻫﺮه
دے” ،د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ دﭘﺎره ﭘﻪ ﺑﻴﺎﺑﺎن ﮐ ﻻر ﺟﻮړه ﮐئ .ﭘﻪ ﺻﺤﺮا ﮐ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ﻻرې ﻧﯧﻐ ﮐئ .
 ﻧﻮ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺟﻼل ﺑﻪ راﺮﻨﺪ
ﻏﻮﻧۍ او ﻏﺮ ﺑﻪ ﻫﻮار ﺷ .ﮐﺎږۀ ﺑﻪ ﻧﯧﻎ ﮐے ﺷ ،او ﻧﺎﻫﻤﻮاره ﺑﻪ ﻫﻮاره ﮐے ﺷ .
 ﻳﻮ آواز ووﺋﻴﻞ” ،ﭼﻐﻪ ووﻫﻪ “.ﻧﻮ ﻣﺎ
ﺷ ،او ﻮل ﺑﻨ آدم ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺷﺮﻳﻪ وﻮرى .ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ دا ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻠ دى “.
۳۳ / ۵۷

 ﮐﻠﻪ
ﺗﭙﻮس وﮐو” ،زۀ ﮥ ﭼﻐﻪ ووﻫﻢ؟“ دا ﭼ ﺑﻨ آدم د واﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن دى ،او د ﻫﻐﻮئ ﺎﺋﺴﺖ د ﻨﻠ ﻞ ﭘﻪ ﺷﺎن دے .
 ﻧﻮ ،واﮥ اوچ ﺷ
ﭼ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻫﻮا وﭼﻠﻴى ﻧﻮ واﮥ اوچ ﺷ او ﻠﻮﻧﻪ ﻣاوى ﺷ ،ﻧﻮ داﺳ دا د ﺧﻠﻘﻮ دﭘﺎره ﻫﻢ ده .
 اے ﺻﻴﻮﻧﻪ ،ﻳﻮ اوﭼﺖ ﻏﺮ ﺗﻪ وﺧﯧﮋه او اﻋﻼن وﮐه.
او ﻠﻮﻧﻪ ﻣاوى ﺷ ،ﺧﻮ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﮐﻼم د ﻫﻤﯧﺸﻪ دﭘﺎره ﻗﺎﺋﻢ وى .
اے ﻳﺮوﺷﻠﻤﻪ ،د اوﭼﺖ آواز ﺳﺮه ﭼﻐﻪ ووﻫﻪ ،او ﻳﺮﯦئ ﻣﮥ .د ﻳﻬﻮداه ﺎرﻳ ﺗﻪ وواﻳ ﭼ” ،ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک دا دے راروان
 ﻮرئ ،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻌﺎﻟ ﻟﻮئ ﻗﺪرت ﺳﺮه راروان دے ،ﻫﻐﻪ ﺑﻪ د ﻃﺎﻗﺖ ﺳﺮه ﺣﻮﻣﺖ وﮐى ،د ﻫﻐﮥ اﺟﺮ د ﻫﻐﮥ
دے “.
 ﻫﻐﻪ ﺑﻪ د ﻳﻮ ﺷﭙﻮن ﭘﻪ ﺷﺎن د ﺧﭙﻠﻮ و ﺳﺎﺗﻨﻪ ﮐﻮى ،ﻫﻐﻪ ﺑﻪ
ﺳﺮه دے او د ﻫﻐﮥ اﻧﻌﺎم د ﻫﻐﮥ ﻧﻪ ﻣﺨ ﻣﺨ روان دے .
ُورى ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻏﯧ ﮐ وړى او زړۀ ﺳﺮه ﺑﻪ ﻳ ﻧﺰدې ﻧﻴﻮﻟ وى او ې ﺑﻪ ﻳ ډﯦﺮ ﭘﻪ ﺧﻴﺎل ﺳﺮه ﺎن ﺳﺮه رواﻧ ﮐې وى.

د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺛﺎﻧ ﻧﺸﺘﻪ
 ﺳﻤﻨﺪر ﻮک ﭘﻪ ﻣﻮ ﮐ ﻧﻴﻮﻟﮯ ﺷ ،ﻳﺎ ﻮک آﺳﻤﺎن د ﻻﺳﻮﻧﻮ ﭘﻪ ذرﻳﻌﻪ ﻧﺎپ ﮐﻮﻟﮯ ﺷ؟ د زﻣ د ﺧﺎورې وزن ﭼﺎ

 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ ﻮک ﻮدﻟﮯ ﺷ ﭼ داﺳ ﮐﻮه؟
ﻣﻌﻠﻮم ﮐے دے ﻳﺎ ﻮک ﭘﻪ ﺗﻠﻪ ﻏﺮوﻧﻪ او د ﻏﺮوﻧﻮ ﻏﻮﻧۍ ﺗﻠﻠﮯ ﺷ؟ 
 وﻟ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ د ﭼﺎ د ﻣﺸﻮرې ﺿﺮورت وى ﮥ؟ ﭼ ورﺗﻪ
ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ﻮک ﻮدﻧﻪ ﮐﻮﻟﮯ ﺷ ﻳﺎ ﻣﺸﻮره ورﮐﻮﻟﮯ ﺷ؟ 
ﭘﻮﻫﻪ ورﮐى او د ﺻﺤﻴﺢ ﮐﺎروﻧﻮ ﻃﺮﻳﻘﻪ ورﺗﻪ وﺎﺋ؟ ﻳﺎ ﮐﻠﻪ ﭼﺎ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ﻋﻠﻢ ورﮐے دے ﭼ د ﮥ ﻋﻠﻢ ﺗﯧﺮوﻟﻮ ﭼﻞ ورﺗﻪ وﺎﺋ؟
 ﻧﻪ ،ﻳﻘﻴﻨﺎً ﭼ ﻗﻮﻣﻮﻧﻪ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ دﭘﺎره ﻫﻴ ﻫﻢ ﻧﮥ دى ،ﭘﻪ ﺑﺎﻟ ﮐ د اوﺑﻮ د ﻳﻮ ﺎ ﻳﺎ ﭘﻪ ﺗﻠﻪ ﮐ د دوړې ﻧﻪ زﻳﺎت

 د ﻟﺒﻨﺎن ﭘﻪ ﻨﻠﻮ ﮐ ﻮل ﻨﺎور ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺗﻪ د ﻗﺮﺑﺎﻧ
ﻧﮥ دى ،ﻫﻐﻪ ﻮﻟﻪ دﻧﻴﺎ داﺳ اوﭼﺘﻮى ﻟﻪ ﭼ د ﺷ ﻳﻮه داﻧﻪ وى .
 د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﻮل
ﮐﯧﺪو دﭘﺎره ﻟ دى ،او د دې ﻨﻠﻮﻧﻮ وﻧ د ﺳﻮزﯦﺪوﻧﻮ ﻧﺬراﻧﻮ د اور ﺑﻠﻮﻟﻮ دﭘﺎره ډﯦﺮې ﮐﻤ دى .
 د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻣﺜﺎل د ﭼﺎ ﺳﺮه ورﮐﻮﻟﮯ
ﻗﻮﻣﻮﻧﻪ ﻫﻴ ﻫﻢ ﻧﮥ دى ،د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﻧﻈﺮ ﮐ ﻫﻐﻮئ ﻧﺸﺖ دى ،ﻫﻴ ﻴﺰ ﻫﻢ ﻧﮥ دى .
 ﮐﺎرﻳﺮ ﺧﻮ اول ﺑﺖ ﺟﻮړ ﮐى ،ﺑﻴﺎ زرﺮ ﭘﻪ ﻫﻐ ﺑﺎﻧﺪې ﺳﺮۀ زر
ﺷ؟ ﺗﮥ ﺑﻪ ﻨﻪ وواﺋ ﭼ د ﻫﻐﮥ ﺻﻮرت ﻨﻪ دے؟ 
 ﮐﻮم ﺳے ﭼ ﺳﺮۀ زر ﻳﺎ ﺳﭙﻴﻦ زر ﻧﮥ ﺷ اﺧﺴﺘﻠﮯ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ
وﺧﯧﮋوى او د ﺳﭙﻴﻨﻮ زرو ﭘﻪ زﻧﻴﺮوﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﻳ ﺎﺋﺴﺘﻪ ﮐى .
 ﺗﺎ ﺗﻪ ﭘﺘﻪ
داﺳ ﻟﺮ ﺧﻮﻮى ﭼ ﻧﮥ ورﺳﺘﻴى .ﻫﻐﻪ ﻳﻮ ﻣﺎﻫﺮ ﮐﺎرﻳﺮ ﻟﻮى ﭼ ﻳﻮ داﺳ ﺑﺖ ﺟﻮړ ﮐى ﭼ ﻧﮥ ﻏﻮرزﻳى .
ﻧﺸﺘﻪ ﮥ؟ ﺗﺎ ﻧﮥ دى اورﯦﺪﻟ ﮥ؟ ﺗﺎ ﺗﻪ د ﺷﺮوع ﻧﻪ ﻧﮥ ۇو وﺋﻴﻠﮯ ﺷﻮى ﮥ؟ د دﻧﻴﺎ د ﺷﺮوع ﻧﻪ واﺧﻠﻪ ﺗﺮ اوﺳﻪ ﭘﻮرې ﺗﮥ ﭘﻮﻫﻪ ﻧﮥ
 ﺧُﺪائ ﭘﺎک د زﻣ ﻧﻪ ﺑﺮه ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﺗﺨﺖ ﻧﺎﺳﺖ دے ،او ﻫﻠﺘﻪ ﻧﻪ ﺧﻠﻖ ﻟﻪ د ﻣﻠﺨﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن ﺎرى .ﻫﻐﮥ آﺳﻤﺎن د
ﺷﻮې؟ 
 ﻫﻐﻪ ﻃﺎﻗﺘﻮر ﺣﻤﺮاﻧﺎن راﻴﻮى او ﭘﻪ ﻧﺸﺖ
ﭘﺮدى ﭘﻪ ﺷﺎن ﺧﻮر ﮐے دے ،د ﻫﻐﻪ ﺧﯧﻤ ﭘﻪ ﺷﺎن ﭼ د اوﺳﯧﺪو دﭘﺎره وى .
 ﻫﻐﻮئ د وړو ﺑﻮﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن دى ،ﭼ اوس اوس راﺷﻨﮥ ﺷﻮى وى او ﻟې ﻟې ﺟﺮړې ﻳ ﮐې وى .ﮐﻠﻪ ﭼ
ﺑﺎﻧﺪې ﻳ ﺑﺪﻟﻮى .
 د ﻫﻐﻪ ﻣﻘﺪس ذات ﻣﺜﺎل د ﭼﺎ ﺳﺮه ورﮐﻮﻟﮯ ﺷ؟
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻫﻮا راوﻟﯧى ،ﻧﻮ دا اوﭼ ﺷ او د ﺧﺴ ﭘﻪ ﺷﺎن واﻟﻮ .
 آﺳﻤﺎن ﺗﻪ وﻮره .ﺗﺎ ﻟﻪ ﭼ ﭘﻪ ﻧﻈﺮ ﮐﻮم ﺳﺘﻮرى را دا ﭼﺎ ﭘﯧﺪا ﮐى دى؟ دا ﻫﻐﻪ ذات دے
د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﺷﺎن ﺑﻞ ﻮک ﺷﺘﻪ؟ 
ﭼ دا ﻳ د ﻟﺮ ﭘﻪ ﺷﺎن روان ﮐى دى ،ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ﭘﺘﻪ ده ﭼ دا ﺳﺘﻮرى ﻮﻣﺮه دى او ﻫﺮ ﻳﻮ ﺗﻪ ﺧﭙﻞ ﺧﭙﻞ ﻧﻮم اﺧﻠ .د ﻫﻐﮥ ﻗﻮت
 ﻧﻮ اے ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ،ﺗﺎﺳﻮ ﺷﺎﻳﺖ وﻟ ﮐﻮئ ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ
دوﻣﺮه زﻳﺎت دے ،ﭼ د دې ﻧﻪ ﻳﻮ ﻫﻢ ﻧﮥ دے ﮐﻢ ﺷﻮے .

ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﺗﻠﻴﻔﻮﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﺧﺒﺮ ﻧﮥ دے ﻳﺎ ﭼ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺳﺮه ﺑاﻧﺼﺎﻓ ﮐﻴى ﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ واﻳ ﭼ ﻫﻐﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧﻴﺎل ﻧﮥ ﺳﺎﺗ؟ 
ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﭘﺘﻪ ﻧﺸﺘﻪ ﮥ؟ ﺗﺎﺳﻮ اورﯦﺪﻟ ﻧﮥ دى؟ ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﻫﻤﯧﺸﻪ دﭘﺎره ﺧُﺪائ ﭘﺎک دے ،ﻫﻐﮥ ﻮﻟﻪ دﻧﻴﺎ ﭘﯧﺪا ﮐې ده .ﻫﻐﻪ

 ﻫﻐﻪ ﮐﻤﺰورو او ﺳﺘو ﻟﻪ ﻃﺎﻗﺖ ورﮐﻮى .
ﻫﻴﻠﻪ ﻧﮥ ﺳﺘے ﮐﻴى او ﻧﮥ ﺳﺘﻮﻣﺎﻧﻪ ﮐﻴى .او د ﻫﻐﮥ د ﺣﻤﺖ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻧﺸﺘﻪ .
 ﺧﻮ ﭼ ﻮک ﭘﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺑﺎﻧﺪې ﻳﻘﻴﻦ ﺳﺎﺗ ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ﺑﻪ
ﻧﻮ ﻮاﻧﺎن ﻫﻢ ﺳﺘى ﺳﺘﻮﻣﺎﻧﻪ ﺷ ،او ﺧﺮاب راوﻏﻮرزﻳى .
ﻳﻮ ﻧﻮے ﻃﺎﻗﺖ ﻣﻼو ﺷ .ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ داﺳ اوﭼﺖ اﻟﻮ ﻟﻪ ﭼ د ﺑﺎز وزر ورﺗﻪ ﻟﯧﺪﻟ وى ،ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﻣﻨه وﻫ او ﻧﮥ ﺑﻪ ﺳﺘى
ﮐﻴى ،ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﭘﯧﺪل ﺮ او ﻧﮥ ﺑﻪ ﺳﺘﻮﻣﺎﻧﻪ ﮐﻴى.

د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ اﻋﺘﺒﺎرى ﮐﻮل

۴۱

 اے د ﻟﺮې ﻣﻠﻮﻧﻮ ﺧﻠﻘﻮ ،ﺧﺎﻣﻮﺷ ﺳﺮه ﻣﺎ ﺗﻪ ﻏﻮږ وﻧﻴﺴ .ﺗﻴﺎر ﺷ ﭼ ﭘﻪ ﻋﺪاﻟﺖ ﮐ ﺧﭙﻠﻪ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﭘﯧﺶ ﮐئ،

۳۴ / ۵۷

 ﻫﻐﻪ ﻮک وو ﭼﺎ
ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﺑﻪ د ﺧﺒﺮو ﮐﻮﻟﻮ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﻼو ﺷ .را ﭼ ﭘﻪ ﻳﻮ ﺎئ دا ﻓﯧﺼﻠﻪ وﮐو ﭼ ﻮک ﭘﻪ ﺣﻘﻪ دى .
ﭼ ﻓﺘﺢ ﮐﻮوﻧﮯ د ﻧﻤﺮﺧﺎﺗﮥ ﻧﻪ راوﺳﺘﻠﻮ ،او ﭼ ﭼﺮﺗﻪ ﻫﻢ ﺗﻠﻮ ﻧﻮ ﻫﻐﮥ ﻟﻪ ﺑﻪ ﻳ ﻓﺘﺢ ورﮐﻮﻟﻪ؟ ﻫﻐﮥ ﻟﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ او ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎﻧﻮ ﭼﺎ

ﻓﺘﺢ ورﮐﻮﻟﻪ؟ د ﻫﻐﮥ ﺗُﻮرې ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ داﺳ وﻫﻞ ﻟﻪ ﭼ ﺧﺎوره وى .د ﻫﻐﮥ ﻏﺸﻮ ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ د ﺑﻮﺳﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن ﺧﻮارۀ وارۀ ﮐل .
 ﻫﻐﻪ ﻮک دے ﭼ
ﻫﻐﻪ ورﭘﺴ دے او ﮥ ﭘﻪ ﺧﯧﺮ ﺳﺮه روان دے ،دوﻣﺮه ﺗﯧﺰ دے ﭼ ﭘ ﻳ ﭘﻪ زﻣﻪ ﭘﻮره ﻧﮥ ﻟﻴى .
داﺳ ﻳ وﮐل؟ ﻮک دے ﭼ د ﺷﺮوع ﭘﻴۍ ﭘﻪ ﭘﻴۍ آوازوﻧﻪ ﮐﻮى؟ زۀ ،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د اﺑﺘﺪا ﻧﻪ ﻣﻮﺟﻮد ﻳﻢ ،او ﭘﻪ اﻧﺘﻬﺎ ﮐ ﺑﻪ
 د ﻟﺮې ﻣﻠﻮﻧﻮ ﺧﻠﻘﻮ دا ﻟﻴﺪﻟ دى او ﻳﺮﯦﺪﻟ دى ،د دﻧﻴﺎ ﻟﺮې ﻋﻼﻗ ﻟزﻳى .او ﻫﻐﻮئ ﻳﻮ ﺑﻞ ﺗﻪ راﺟﺨﺖ ﺷ او
ﻫﻢ ﻣﻮﺟﻮد ﻳﻢ .
 ﺗﺮﮐﺎڼ د زرﺮ ﺣﻮﺻﻠﻪ اﻓﺰاﺋ ﮐﻮى ،او
 ﻫﻐﻮئ د ﻳﻮ ﺑﻞ ﻣﺪد ﮐﻮى او ﻳﻮ ﺑﻞ ﺗﻪ واﺋ ﭼ” ،ﺣﻮﺻﻠﻪ وﮐئ “.
راﻧﺰدې ﺷ .
ﻮک ﭼ ﺑﺖ ﭘﻪ ﻮﻟﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﻫﻮاروى د ﻫﻐﻪ ﺳى ﺣﻮﺻﻠﻪ اﻓﺰاﺋ ﮐﻮى ﻮک ﭼ دا ﭘﻪ ﻣﯧﺨﻮﻧﻮ ﻳﻮ ﺎئ ﮐﻮى او واﺋ” ،اوس
 ﺧﻮ اے زﻣﺎ ﺧﺪﻣﺘﺎره ،ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻪ ،زﻣﺎ د
ﻴ دے “.او ﺑﻴﺎ دا ﺑﺖ ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﻣﯧﺨﻮﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﻣﻀﺒﻮﻃﻮى ﭼ وﻧﮥ ﻏﻮرزﻳى .
 ﺗﺎﺳﻮ ﻣﺎ د دﻧﻴﺎ د ﺳﺮوﻧﻮ ﻧﻪ راوﺳﺘﻠ ،ﻣﺎ ﺗﺎﺳﻮ د دې ﻟﺮې
دوﺳﺖ اﺑﺮاﻫﻴﻢ اوﻻده .ﺗﺎﺳﻮ ﻫﻐﻪ ﺧﻠﻖ ﻳ ﭼ ﻣﺎ ﻏﻮره ﮐى ﻳ ،

ﻮﻮﻧﻮ ﻧﻪ راوﻏﻮﺘﻠ او ﻣﺎ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﺗﺎﺳﻮ زﻣﺎ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻮوﻧ ﻳ .ﻣﺎ ﺗﺎﺳﻮ ﻏﻮره ﮐئ او رد ﻣ ﻧﮥ ﮐئ “.
ﻳﺮﯦئ ﻣﮥ ،زۀ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻣﻞ ﻳﻢ .زۀ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻳﻢ ،د ﮥ ﻧﻪ ﻫﻢ ﻣﮥ وارﺧﻄﺎ ﮐﯧئ .زۀ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﻣﻀﺒﻮط ﮐم او ﻃﺎﻗﺖ ﺑﻪ
 ﻮک ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﻏﺼﻪ وى ﻧﻮ د ﺷﺴﺖ د ﺷﺮم ﺳﺮه ﺑﻪ
درﮐم ،زۀ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ زورور  ﻻس ﺳﺮه ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮐﻮم .
 ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ﻇﺎﻟﻤﺎن دﺷﻤﻨﺎن ﻟﻮئ ،ﺧﻮ ﭘﯧﺪا ﺑﻪ ﻳ ﻧﮥ
ﻣﺦ ﺷ .ﻮک ﭼ درﺳﺮه ﺟﻨ ﮐﻮى ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﻧﻴﺴﺖ و ﻧﺎﺑﻮد ﺷ .
 زۀ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻳﻢ ،زۀ ﺗﺎﺳﻮ ﺗه ﮐﻮم او درﺗﻪ واﻳﻢ
ﮐئ ﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ د زﻣ د ﻣﺦ ﻧﻪ ورک ﺷ .
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋ” ،اے ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ،ﺗﺎﺳﻮ واړۀ او ﮐﻤﺰورى ﻳ ،ﺧﻮ ﻳﺮﯦئ
ﭼ” ،ﻣﮥ ﻳﺮﯦئ ،زۀ ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻣﺪد ﮐﻮم “.
 ﻮرئ ،زۀ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ
ﻣﻪ ،زۀ ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻣﺪد ﮐﻮم .زۀ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻣﻘﺪس ذات ﻳﻢ ،زۀ ﻫﻐﻪ ﻫﺴﺘ ﻳﻢ ﻮک ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﭻ ﮐﻮى .
د درﻣﻨﺪ د ﺗﺨﺘ ﭘﻪ ﺷﺎن ﺟﻮړ ﮐم ،ﭼ ﻏﺎﻮﻧﻪ ﻳ ﺗﯧﺮۀ وى .ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﻏﺮوﻧﻪ ذرې ذرې ﮐﻮئ او ﺗﺒﺎه ﮐﻮئ ﺑﻪ ﻳ ،د ﻏﺮوﻧﻮ ﻏﻮﻧۍ
 ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ دا ﻫﻮا ﺗﻪ ۇﻟ ،ﺑﺎد ﺑﻪ دا اﺧﻮا وړى ،او ﻃﻮﻓﺎن ﺑﻪ ﻳ ﺧﻮارۀ وارۀ ﮐﻮى .ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ
ﺑﻪ ﻟﻪ د ﺑﻮﺳﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن ﺷ .
ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ ﻳ ﻪ ﭼ زۀ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻳﻢ ،ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ زﻣﺎ ﺛﻨﺎء ﺻﻔﺖ ﮐﻮئ ،ﻪ ﭼ زۀ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻣﻘﺪس ذات ﻳﻢ.
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻏﺮﻳﺒﺎﻧﺎن او ﺿﺮورﺗﻤﻨﺪ اوﺑﮥ ﻟﻮى ،ﺧﻮ ﻣﻮﻣ ﻳ ﻧﻪ ،او د ﻫﻐﻮئ ﻣﺮۍ د ﺗﻨﺪې ﻧﻪ اوﭼ ﺷ ،ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ زۀ ،ﻣﺎﻟ

 زۀ ﺑﻪ د ﺧُﺸﻮ ﻏﺮوﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ
ﺧُﺪائ د ﻫﻐﻮئ ﺳﻮال ﻗﺒﻮل ﮐم ،زۀ ،د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ ﻫﻴﻠﻪ ﭘﺮې ﻧﮥ ږدم .
ﮐ ﺳﻴﻨﺪوﻧﻪ روان ﮐم او ﭘﻪ وادﻳﺎﻧﻮ ﮐ ﺑﻪ د اوﺑﻮ ﭼﻴﻨ رواﻧ ﮐم .زۀ ﺑﻪ ﺻﺤﺮا د اوﺑﻮ ﭘﻪ ﺗﺎﻻﺑﻮﻧﻮ ﺑﺪﻟﻪ ﮐم او اوﭼﻪ زﻣﻪ ﺑﻪ
 زۀ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺻﺤﺮا ﮐ د دِﻳﺎر وﻧ راﺷﻨ ﮐم ،او د ﮐﻴﺮ ،د ﺳﺮ درو وﻧ او د زﻳﺘُﻮﻧﻮ وﻧ ﺑﻪ
ﭘﻪ ﺑﻬﯧﺪوﻧﻮ ﭼﻴﻨﻮ ﺑﺪﻟﻪ ﮐم .
 زۀ ﺑﻪ
راﺷﻨ ﮐم .ﭘﻪ ﺧُﺸ ﻣﻠ ﮐ ﺑﻪ ﻨﻞ راوﻮﮐﻴى ،د ﻧﺨﺘﺮو ،د ﺻﻨﺪل د وﻧﻮ او د ﺳﺒﺮ وﻧﻮ ﻨﻞ ﺑﻪ راوﻮﮐﻴى .
دا د دې دﭘﺎره ﮐﻮم ﭼ ﺧﻠﻖ دا وﻮرى او ﭘﻮﻫﻪ ﺷ ،ﭼ ﻫﻐﻮئ ﭘﺮې ﻏﻮر وﮐى او ﭘﺘﻪ ورﺗﻪ وﻟ ﭼ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻗﻮت دا
ﮐى دى .او د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻣﻘﺪس ذات دا ﭘﯧﺪا ﮐى دى“.

د ﺑﺘﺎﻧﻮ ﮥ ﺣﻴﺜﻴﺖ ﻧﮥ وى
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋ” ،ﺗﺎﺳﻮ د ﺧﭙﻠﻮ ﻣﻌﺒﻮداﻧﻮ ﭘﻪ ﺣﻖ ﮐ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ وړاﻧﺪې ﮐئ “.د اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﺎدﺷﺎه ﻓﺮﻣﺎﺋ” ،ﺧﭙﻞ ﮥ

 راﺷ او ﭘﯧﺸﻮﺋ ورﮐئ ﭼ ﮥ ﺑﻪ ﮐﻴى ،ﻧﻮ ﭼ ﭘﺘﻪ راﺗﻪ وﻟ ﮐﻠﻪ ﺑﻪ داﺳ وﺷ .ﻋﺪاﻟﺖ ﺗﻪ د ﺗﯧﺮې
دﻟﻴﻠﻮﻧﻪ ﭘﯧﺶ ﮐئ .
 ﻣﻮﻧ ﺗﻪ وواﻳ ﭼ ﭘﻪ راﺗﻠﻮﻧ وﺧﺖ ﮐ ﺑﻪ
زﻣﺎﻧ واﻗﻌﺎﺗﻮ وﺿﺎﺣﺖ وﮐئ ،او ﻣﻮﻧ ﺗﻪ وواﻳ ﭼ د دې ﮥ ﻣﻄﻠﺐ دے .
ﮥ ﮐﻴى ،ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﻧ ﺗﻪ ﭘﺘﻪ وﻟ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﺧﺪاﻳﺎن ﻳ .ﮥ ﻧﻪ ﮥ ﺧﻮ وﮐئ ﮐﻨﻪ ﮐﮥ ﻫﻐﻪ ﮥ وى او ﮐﮥ ﺑﺪ ،ﭼ ﻣﻮﻧ ﺒﺮاؤ
 ﺧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﻫﻴ ﻫﻢ ﻧﮥ ﻳ او ﺳﺘﺎﺳﻮ ﮐﺎر ﻫﻢ ﻓﻀﻮل دے ،ﻮک ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﻏﻮره ﮐى ﻫﻐﻮئ د ﻧﻔﺮت ﻗﺎﺑﻞ دى.
ﺷُﻮ او وﻳﺮﻳو .
 ﻣﺎ ﻳﻮ ﺳے د ﺷﻤﺎل ﻃﺮف ﻧﻪ راﭘﺎروﻟﮯ دے ﻧﻮ ﻫﻐﻪ راروان دے ،ﻫﻐﻪ زﻣﺎ د ﻧﻮم درﻧﺎوے ﮐﻮى او ﻫﻐﻪ د ﻧﻤﺮﺧﺎﺗﮥ ﻃﺮف ﻧﻪ

 د ﺷﺮوع ﻧﻪ ﭼﺎ
راروان دے .ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺣﻤﺮاﻧﺎﻧﻮ داﺳ ﺮ ﻟﻪ ﭼ ﭘﻪ ﺧﻮ ﺮ داﺳ ﻟﻪ ﭼ ﮐﻼل ﭘﻪ ﺧﻪ ﭘ ږدى .
دا اﻋﻼن وﮐو ﻧﻮ ﭼ ﻣﻮﻧ ﺗﻪ ﺑﻪ ﭘﺘﻪ وے؟ د اول ﻧﻪ ﭼﺎ د دې ﭘﯧﺸﻮﺋ وﮐه ﭼ ﻣﻮﻧ وواﻳﻮ ﭼ ﻫﻐﻪ ﺻﺤﻴﺢ دے؟ ﻫﻴﭽﺎ ﻫﻢ د
 اول ﻣﺎ ﺻﻴﻮن ﺗﻪ د دې اﻋﻼن وﮐو ،او ﻣﺎ
دې اﻋﻼن او ﭘﯧﺸﻮﺋ ﻧﮥ ده ﮐې .ﻫﻴﭽﺎ ﻫﻢ ﺳﺘﺎ ﻳﻮه ﺧﺒﺮه ﻫﻢ ﻧﮥ ده اورﯦﺪﻟ .

۳۵ / ۵۷

 ﺧﻮ ﻣﺎ ﭘﻪ ﻣﻌﺒﻮداﻧﻮ ﮐ داﺳ ﻳﻮ ﻫﻢ وﻧﮥ ﻟﻴﺪﻟﻮ ﭼ ﻣﺎ ﻟﻪ ﻣﺸﻮره راﮐى ،او
ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﺗﻪ د ﺧﻮﺷﺨﺒﺮۍ ﭘﯧﻐﺎم وړوﻧ وﻟﯧل .
 ﻮرئ ،دا ﻮل ﻣﻌﺒﻮدان ﺑﮐﺎره دى ،ﻫﻐﻮئ ﻫﻴ ﻫﻢ ﻧﮥ ﺷ ﮐﻮﻟﮯ،
ﭘﻪ دوئ ﮐ ﻳﻮ ﻫﻢ ﻧﺸﺘﻪ ﭼ زﻣﺎ د ﺳﻮال ﺟﻮاب راﮐى .
دا ﺑﺘﺎن ﻫﺴ ﺗﺶ ﮐﺪوان دى“.

د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻮوﻧﮯ

۴۲

 دا زﻣﺎ ﺧﺎدِم دے ﭼﺎ ﺗﻪ ﭼ ﻣﺎ ﻃﺎﻗﺖ ورﮐے دے او ﻮک ﭼ ﻣﺎ ﻏﻮره ﮐے دے ،زﻣﺎ ﻣﺤﺒﻮب ﭼ روح ﻣ ﭘﺮې


 ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻧﮥ ﺟﻨ ﮐﻮى ،ﻧﮥ
ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ دے .ﻣﺎ ﺧﭙﻞ روح ﭘﻪ ﻫﻐﮥ ﺳﻮرے ﮐے دے ،او ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻏﯧﺮو ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﺗﻪ اﻧﺼﺎف رﺳﻮى .
 ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻳﻮه ﮐه ﻟﻮﺧﻪ ﻫﻢ ﻧﮥ ﻣﺎﺗﻮى او ﻧﮥ ﺑﻪ ﮐﻤﻪ ﺑﻠﯧﺪوﻧ ډﻳﻮه ﻣه
ﺷﻮر ،او ﻧﮥ ﺑﻪ ﭘﻪ ﮐﻮﻮ ﮐ د ﻫﻐﮥ آواز اورﯦﺪے ﺷ .
 ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻧﮥ ﺑﺣﻮﺻﻠ ﮐﻴى او ﻧﮥ ﺑﻪ ﻧﺎاُﻣﻴﺪه ﮐﻴى ،ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ زﻣﻪ
ﮐﻮى .ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ وﻓﺎدارۍ ﺳﺮه اﻧﺼﺎف ﻗﺎﺋﻢ ﺳﺎﺗ .
 ﺧُﺪائ ﭘﺎک آﺳﻤﺎﻧﻮﻧﻪ ﭘﯧﺪا ﮐل او ﺧﻮارۀ ﻳ ﮐل،
اﻧﺼﺎف ﻗﺎﺋﻢ ﮐى .ﻟﺮې ﻟﺮې ﻣﻠﻮﻧﻪ ﺑﻪ د ﻫﻐﮥ د ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺗﻮ ﭘﻪ اﻧﺘﻈﺎر وى .
ﻫﻐﮥ زﻣﻪ او ﭼ ﭘﻪ دې ﮐ ﻫﺮ ﮥ اوﺳﻴى ﻫﻐﻪ ﻳ ﭘﯧﺪا ﮐل ،ﻫﻐﮥ د زﻣ ﻮﻟﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﻟﻪ ﺳﺎه او ژوﻧﺪ ورﮐو .او اوس ﺧُﺪائ
 ”ﻣﺎ ،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺻﺪاﻗﺖ ﺳﺮه راوﻏﻮﺘ ،زۀ ﺑﻪ ﺗﺎ د ﻻس ﻧﻪ وﻧﻴﺴﻢ او ﻣﺤﻔﻮظ ﺑﻪ دې
ﭘﺎک ﺧﭙﻞ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻮوﻧ ﺗﻪ واﺋ ،
 ﺗﮥ ﺑﻪ د ړﻧﺪو ﺳﺘﺮ
ﺳﺎﺗﻢ .ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ذرﻳﻌﻪ ﺑﻪ زۀ د ﻮﻟﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﺳﺮه ﻳﻮ ﻟﻮظ وﮐم ،او ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ذرﻳﻌﻪ ﺑﻪ زۀ ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﻟﻪ رﺎ راوړم .
 زۀ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻳﻢ .او ﻫﻢ دا زﻣﺎ ﻧﻮم دے .زۀ
وﻏوې او ﻫﻐﻪ ﺧﻠﻖ ﺑﻪ آزاد ﮐې ﭼ ﮐﻮم د ﻗﯧﺪﺧﺎﻧ ﭘﻪ ﺗﻴﺎرۀ ﮐ ﭘﺮاﺗﮥ دى .
 ﻣﺎ ﭼ د ﮐﻮﻣﻮ ﺧﺒﺮو
ﺑﻪ ﺧﭙﻞ ﺟﻼل ﺑﻞ ﻫﻴﭽﺎ ﺗﻪ ﻧﮥ ورﮐﻮم ،او زﻣﺎ ﭘﻪ ﺛﻨﺎء ﺻﻔﺖ ﮐ ﺑﻪ ﺑﺘﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﻫﻴ ﺑﺮﺧﻪ ﻧﮥ ﻣﻼوﻳى .
ﭘﯧﺸﻮﺋ ﮐې وه ﻫﻐﻪ رﺘﻴﺎ ﺷﻮې دى .او اوس زۀ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ د ﻧﻮؤ واﻗﻌﻮ اﻋﻼن ﮐﻮم .اوس ﺑﻪ زۀ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﻧﻮى ﻴﺰوﻧﻪ وﺎﻳﻢ ﭼ
دا ﻻ ﺷﻮى ﻫﻢ ﻧﮥ وى“.

ﻳﻮ د ﺛﻨﺎء ﺻﻔﺖ ،ﺣﻤﺪ
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ ﻳﻮ ﻧﻮے ﺣﻤﺪ وواﻳ ،اے ﻮﻟ دﻧﻴﺎ ،د ﻫﻐﮥ ﺛﻨﺎء ﺻﻔﺖ ﺑﻴﺎن ﮐئ .اے ﭘﻪ ﺳﻤﻨﺪر ﮐ ﻣﺴﺎﻓﺮاﻧﻮ او د ﺳﻤﻨﺪر

 ﺻﺤﺮا او د دې
ﻮل ﻣﺨﻠﻮﻗﻪ ،د ﻫﻐﮥ ﺛﻨﺎء ﺻﻔﺖ ﮐﻮئ .اے ﻟﺮې ﻣﻠﻮﻧﻮ او ﭘﻪ ﻫﻐ ﮐ اوﺳﯧﺪوﻧﻮ ﺧﻠﻘﻮ ،د ﻫﻐﮥ ﺣﻤﺪ وواﻳ .
ﺎروﻧﻪ دې د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺛﻨﺎء ﺻﻔﺖ ﮐﻮى ،د ﻗﻴﺪار د ﮐﻠﻮ ﺧﻠﻖ دې د ﻫﻐﮥ ﺛﻨﺎء ﺻﻔﺖ ﮐﻮى .او ﻮک ﭼ د ﺳﻠﻊ ﭘﻪ ﺎر ﮐ
 ﮐﻮم ﺧﻠﻖ ﭼ ﭘﻪ ﻟﺮې ﻣﻠﻮﻧﻮ ﮐ اوﺳﻴى ﻫﻐﻮئ دې د
اوﺳﻴى ﻫﻐﻮئ دې د ﻏﺮوﻧﻮ د ﺳﺮوﻧﻮ ﻧﻪ د ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ﭼﻐ ووﻫ .
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﻳﻮ ﺟﻨﻴﺎﻟ ﭘﻪ ﺷﺎن ﺟﻨ ﻟﻪ  ،ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻟﻪ د ﻓﻮﺟ ﭘﻪ ﺷﺎن
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺛﻨﺎء ﺻﻔﺖ او ﺟﻼل ﺑﻴﺎن ﮐى .
 ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻓﺮﻣﺎﺋ” ،زۀ د ډﯦﺮ
ﺟﺬﺑﻪ ﮐ راﺷ او د ﺟﻨ ﻧﻌﺮې ﺑﻪ وﻫ او د ﺧﭙﻠﻮ دﺷﻤﻨﺎﻧﻮ ﺧﻼف ﺑﻪ ﺧﭙﻞ ﻃﺎﻗﺖ ﺎﺋ .
وﺧﺖ ﻧﻪ ﺧﺎﻣﻮش وم ،زۀ د ډﯦﺮ وﺧﺖ ﻧﻪ ﭼﭗ وم ﻧﻮ ﻏ ﻣ ﻧﮥ ﮐﻮﻟﻮ .ﺧﻮ اوس زۀ د داﺳ  ﭘﻪ ﺷﺎن ﻳﻢ ﭼ ﻓﺮﻳﺎد ﮐﻮى او
 زۀ ﺑﻪ ﻏﺮوﻧﻪ او د ﻏﺮوﻧﻮ ﻏﻮﻧۍ ﺗﺒﺎه ﮐم او واﮥ او وﻧ ﺑﻪ اوﭼ
ﭼﻐ وﻫ ﻟﻪ ﭼ ﻣﺎﺷﻮم ﻳ ﭘﯧﺪا ﮐﻴى او ﺳﺎه ﺳﺎه ﻳﻢ .
 زۀ ﺑﻪ ﺧﭙﻞ ړاﻧﺪۀ ﺧﻠﻖ روان ﮐم ﭘﻪ ﻫﻐﻪ
ﮐم .زۀ ﺑﻪ د ﺳﻴﻨﺪوﻧﻮ ﻧﻪ اوﭼ زﻣ ﺟﻮړې ﮐم او د اوﺑﻮ ﺗﺎﻻﺑﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻳ اوچ ﮐم .
ﻻر ﺑﻪ ﻳ ﺑﻮﻢ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﭘﺮې ﻫﻴﻠﻪ ﺳﻔﺮ ﻧﮥ وى ﮐے .زۀ ﺑﻪ د ﻫﻐﻮئ وړاﻧﺪې ﺗﻴﺎرۀ ﭘﻪ رﺎ ﺑﺪﻟﻪ ﮐم او د ﻫﻐﻮئ ﻣﺨ ﺗﻪ ﻫﻐﻪ
 ﺧﻮ ﻫﺮ ﻮک ﭼ ﭘﻪ ﺑﺘﺎﻧﻮ اﻳﻤﺎن ﻟﺮى ،او
ﮐﻨﺪې ﮐﭙﺮې زﻣﻪ ﺑﻪ ﻫﻮاره ﮐم .دا زﻣﺎ وﻋﺪې دى ،او دا وﻋﺪې ﺑﻪ زۀ ﭘﻮره ﮐم .
ورﺗﻪ واﺋ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ زﻣﻮﻧ ﺧُﺪاﻳﺎن ﻳ ،ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﺳﺨﺖ وﺷﺮﻣﻴى او رد ﺑﻪ ﮐے ﺷ“.

د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻧﮥ ﭘﻮﻫﯧﺪل
 زﻣﺎ د ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻮوﻧ ﭘﻪ ﺷﺎن ړوﻧﺪ ﻮک دے؟ زﻣﺎ د ﭘﯧﻐﻤﺒﺮ ﭘﻪ
 اے ﮐﻮ ﺧﻠﻘﻮ ،واورئ .اے ړﻧﺪو ﺧﻠﻘﻮ ،ﮥ وﻮرئ .

ﺷﺎن ﮐﻮڼ ﻮک دے ﻮک ﭼ زۀ درﻟﯧم؟ اﺮ ﭼ ﻣﺎ ﻫﻐﮥ ﺳﺮه ﻟﻮظ ﮐے دے ﺧﻮ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﺧﺎدِم ﭘﻪ ﺷﺎن ړوﻧﺪ
 اﺮ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ډﯦﺮ ﮥ ﻟﻴﺪﻟ دى ،ﺧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﮥ ﺗﻮﺟﻮ ﻧﮥ ده ورﮐې ،اﺮ ﭼ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻏﻮږوﻧﻪ ﺧﺒﺮه واورى ،ﺧﻮ
ﻮک ﻧﺸﺘﻪ .

 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﺧﭙﻞ ﺻﺪاﻗﺖ د ﺧﺎﻃﺮه ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ وو ،ﭼ ﺧﭙﻞ ﺷﺮﻳﻌﺖ ﻟﻮئ ﮐى او ﺟﻼل ورﮐى .
ﺗﺎﺳﻮ ﻳ ﻧﻪ اورئ .
۳۶ / ۵۷

ﺧﻮ اوس د ﻫﻐﮥ ﺧﻠﻖ ﻟﻮټ ﮐے ﺷﻮى او ﺷﻮﮐﯧﺪﻟ دى ،ﻫﻐﻮئ ﻮل ﭘﻪ ﮐﻨﺪو ﮐ ﯧﺮ ﮐے ﺷﻮى دى او ﭘﻪ ﻗﯧﺪﺧﺎﻧﻮ ﮐ
اﭼﻮﻟﮯ ﺷﻮى دى .ﻫﻐﻮئ ﻧﻪ د ﻟﻮټ ﻣﺎل ﺟﻮړ ﺷﻮے دے ،ﺧﻮ د ﻫﻐﻮئ ﺑﭻ ﮐﻮﻟﻮ ﻟﻪ ﻫﻴ ﻮک ﻫﻢ راﻧﮥ ﻏﻠﻞ .ﻫﻐﻮئ ﻧﻴﻮﻟﮯ ﺷﻮى
 ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﮐ ﺑﻪ ﻮک دې ﺗﻪ ﻏﻮږ وﻧﻴﺴ؟ د راﺗﻠﻮﻧ وﺧﺖ دﭘﺎره ﺑﻪ
دى ﺧﻮ ﻫﻴﭽﺎ ﻫﻢ وﻧﮥ وﺋﻴﻞ ﭼ” ،دوئ واﭘﺲ ﮐئ “.
 اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎن ﻟﻮټ ﻣﺎراﻧﻮ او ډاﮐﻮاﻧﻮ ﺗﻪ ﭼﺎ ﺣﻮاﻟﻪ ﮐل؟ وﻟ دا ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ وﻧﮥ ﮐل ،د ﭼﺎ ﺧﻼف
ﻮک دې ﺗﻪ ﭘﺎم وﮐى؟ 
 ﻧﻮ ﭘﻪ دې وﺟﻪ
ﭼ ﻣﻮﻧ ﻨﺎه ﮐې ده؟ ﻫﻐﻮئ د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﻻره ﺑﺎﻧﺪې ﺗﻠﻮ ﻧﻪ اﻧﺎر وﮐو ،ﻫﻐﻮئ د ﻫﻐﮥ د ﺷﺮﻳﻌﺖ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧ وﮐه .
ﻫﻐﮥ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ د ﺧﭙﻠ ﻏﺼ زور وﻮدﻟﻮ او د ﺟﻨ ﺳﺨﺘ ﻳ ورﺑﺎﻧﺪې راوﺳﺘﻪ .د ﻫﻐﮥ ﻏﺼﻪ ﭘﻪ ﻮل اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﮐ د اور ﭘﻪ ﺷﺎن
ﺑﻠﯧﺪه ،ﺧﻮ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ﻫﻴ ﭘﺘﻪ ﻧﮥ ﻟﯧﺪه ﭼ ﮥ ﮐﻴى ،دا د ﻫﻐﻮئ ﺧﻼف ﺑﻠﯧﺪه ﺧﻮ ﻫﻐﻮئ ﺗﺮﯦﻨﻪ ﻫﻴ ﺳﺒﻖ واﻧﮥ ﺧﺴﺘﻮ.

د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﺧﭙﻠﻮ ﺧﻠﻘﻮ د ﺑﭻ ﮐﻮﻟﻮ وﻋﺪه ﮐﻮل

۴۳

 اے ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ،ﻫﻐﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭼﺎ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﯧﺪا ﮐى ﻳ ﻫﻐﻪ ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ” ،ﻳﺮﯦئ ﻣﻪ ،ﻪ ﭼ ﻣﺎ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ


 ﮐﻠﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ د ﺳﻤﻨﺪر ﭘﻪ ژورو اوﺑﻮ ﮐ روان ﻳ ،ﻧﻮ زۀ
ﺑﻴﻌﻪ اﺧﺴﺘ ﻳ .ﻣﺎ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ ﻧﻮم آواز ﮐے دے ،ﺗﺎﺳﻮ زﻣﺎ ﻳ .
ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻣﻞ ﻳﻢ ،ﮐﻠﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ د ﺳﻤﻨﺪروﻧﻮ ﻧﻪ ﺗﯧﺮﯦئ ﻧﻮ ډوﺑﯧئ ﺑﻪ ﻧﻪ .ﮐﻠﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ اور ﮐ ﺗﯧﺮﯦئ ،ﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﻧﮥ
 زۀ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻳﻢ ،زۀ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻫﻐﻪ ﻣﻘﺪس
ﺳﻮزئ ،او د اور ﺷُﻐﻠ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﻧﻘﺼﺎن ﻧﮥ درﮐﻮى .
 زﻣﺎ
ذات ﻳﻢ ،ﭼ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧﻼﺻﻮﻧﮯ ﻳﻢ .ﺳﺘﺎﺳﻮ د آزادوﻟﻮ دﭘﺎره زۀ ﻣﺼﺮ ورﮐﻮم ،ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﺎئ زۀ اﻳﺘﻬﻮﭘﻴﺎ او ﺳﻴﺒﺎ ورﮐﻮم .
ﭘﻪ ﻧﻈﺮ ﮐ ﺗﺎﺳﻮ ﻗﻴﻤﺘ او ﻋﺰﺗﻤﻨﺪ ﻳ ،او ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﻣﺎ ﺮان ﻳ .ﻧﻮ ﭘﻪ دې وﺟﻪ ﺑﻪ زۀ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﺎئ ﺧﻠﻖ ورﮐم او ﺳﺘﺎﺳﻮ د
 ﻳﺮﯦئ ﻣﻪ ،زۀ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻣﻞ ﻳﻢ .زۀ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ او ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧﻠﻖ د ﻧﻤﺮﺧﺎﺗﮥ ﻃﺮف ﻧﻪ او د
ژوﻧﺪ ﭘﻪ ﺑﺪﻟﻪ ﮐ ﺑﻪ زۀ ﻗﻮﻣﻮﻧﻪ ورﮐم .
 زۀ ﺑﻪ ﺷﻤﺎل ﺗﻪ وواﻳﻢ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﭘﺮﯦده ﭼ ﻻړ ﺷ او ﺟﻨﻮب ﺗﻪ ﺑﻪ وواﻳﻢ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﻣﮥ
ﻧﻤﺮﭘﺮﯦﻮاﺗﮥ ﻃﺮف ﻧﻪ راﻏﻮﻧ ﮐم .
 ﻫﻐﻪ ﻮک ﭼ زﻣﺎ ﺧﭙﻞ ﺧﻠﻖ
اﻳﺴﺎروه .زﻣﺎ زاﻣﻦ د ﻟﺮې ﻣﻠﻮﻧﻮ ﻧﻪ واﭘﺲ راوﻟﻪ ،زﻣﺎ ﻟﻮﻪ د زﻣ د ﻫﺮ ﺳﺮ ﻧﻪ واﭘﺲ راوﻟﻪ .
 ﻫﻐﻪ ﺧﻠﻖ راوﻟ د ﭼﺎ ﭼ ﺳﺘﺮ ﺷﺘﻪ ،ﺧﻮ
دى ،ﮐﻮم ﭼ ﻣﺎ د دې دﭘﺎره ﭘﯧﺪا ﮐى دى ﭼ زﻣﺎ د ﺟﻼل ﺳﺒﺐ ﺟﻮړ ﺷ “.
 ﻗﻮﻣﻮﻧﻪ دې راﻏﻮﻧ ﺷ .د ﻫﻐﻮئ د ﻣﻌﺒﻮداﻧﻮ ﻧﻪ ﮐﻮم ﻳﻮ د
ﻫﻐﻮئ ړاﻧﺪۀ دى ،د ﭼﺎ ﭼ ﻏﻮږوﻧﻪ ﺷﺘﻪ ،ﺧﻮ ﻫﻐﻮئ ﮐﺎﮥ دى .
راﺗﻠﻮﻧ وﺧﺖ ﭘﯧﺸﻮﺋ ورﮐﻮﻟﮯ ﺷ؟ ﭼ ﮥ اوس ﮐﻴى ﻧﻮ ﮐﻮم ﻳﻮ د دې ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﻣﺨ وﺋﻴﻠ ۇو؟ ﻫﻐﻪ ﻣﻌﺒﻮدان دې د دې
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ
ﻮاﻫﺎن راوﻟ ﭼ دا ﺛﺎﺑﺖ ﺷ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﺣﻘﻪ دى ،او ﭼ ﻮاﻫ ورﮐى ﭼ د ﻫﻐﻮئ ﺧﺒﺮې رﺘﻴﺎ دى .
وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،اے ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ،ﺗﺎﺳﻮ زﻣﺎ ﻮاﻫﺎن ﻳ ،زﻣﺎ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻮوﻧ ﻳ او ﻣﺎ ﻏﻮره ﮐى ﻳ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﻣﺎ وﭘﯧﮋﻧ او ﭘﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ
اﻳﻤﺎن وﻟﺮئ او ﭘﺘﻪ درﺗﻪ وﻟ ﭼ ﺻﺮف زۀ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻳﻢ .زﻣﺎ ﻧﻪ ﺑﻐﯧﺮ ﺑﻞ ﻳﻮ ﺧُﺪائ ﻫﻢ ﻧﺸﺘﻪ ،ﻧﮥ د دې ﻧﻪ ﻣﺨ وو او ﻧﮥ ﺑﻪ د
 ﻫﻢ ﻣﺎ ﺳﺘﺎﺳﻮ د
 زۀ ،ﺻﺮف زۀ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻳﻢ ،او زﻣﺎ ﻧﻪ ﺑﻐﯧﺮ ﺑﻞ ﻮک ﺧﻼﺻﻮﻧﮯ ﻧﺸﺘﻪ .
دې ﻧﻪ وروﺳﺘﻮ وى .
ﺧﻼﺻﻮن اﻋﻼن وﮐو او ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﻣ ﺧﻼﺻﻮن درﮐو ،او دﻧﻴﺎ ﺗﻪ ﻣ ﺎره ﮐو .او ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ ﺑﻞ ﻳﻮ ﻏﯧﺮ ﻣﻌﺒﻮد ﻫﻢ
 زۀ ﺧُﺪائ
داﺳ ﮥ ﻧﮥ دى ﮐى ،ﮥ ﭼ ﻣﺎ ﮐى دى “.ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋ” ،ﺗﺎﺳﻮ زﻣﺎ ﻮاﻫﺎن ﻳ ﭼ زۀ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻳﻢ .
ﭘﺎک ﻳﻢ او د ﻫﻤﯧﺸﻪ دﭘﺎره ﺑﻪ ﻳﻢ .زﻣﺎ د ﻃﺎﻗﺖ ﻧﻪ ﻫﻴ ﻮک ﻫﻢ ﻧﮥ ﺷ ﺑﭻ ﮐﯧﺪﻟﮯ ،زۀ ﭼ ﮐﻮم ﮐﺎر ﮐﻮم ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﻮک اﻳﺴﺎروﻟﮯ
ﺷ؟“

د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﻓﺘﺤ ﻟﻮظ
 د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻣﻘﺪس ذات ،ﻫﻐﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭼﺎ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﭻ ﮐئ ﻫﻐﻪ ﻓﺮﻣﺎﺋ” ،ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﺑﭻ ﮐﻮﻟﻮ دﭘﺎره ،زۀ ﺑﻪ د ﺑﺎﺑﻞ

 زۀ ﻣﺎﻟ
ﺧﻼف ﻳﻮ ﻟﺮ دروﻟﯧم ،زۀ ﺑﻪ د ﺎر دروازې راوﻏﻮرزوم ،او د دې د ﺧﻠﻘﻮ د ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ﭼﻐ ﺑﻪ ﭘﻪ ژړا ﺑﺪﻟ ﺷ .
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋ” ،ﻣﺎ ﭘﻪ ﺳﻤﻨﺪر ﮐ
ﺧُﺪائ ،ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻣﻘﺪس ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻳﻢ .زۀ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺧﺎﻟﻖ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺑﺎدﺷﺎه ﻳﻢ “.
 ﻫﻐﮥ ﻳﻮ ﻃﺎﻗﺘﻮر ﻟﺮ د ﺗﺒﺎﻫ ﻃﺮف ﺗﻪ ﺑﻮﺗﻠﻮ ،ﻳﻮ
ﻳﻮه ﻻر ﺟﻮړه ﮐه ،او د زورورو اوﺑﻮ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ ﻣ ﻳﻮه ﻻر ﺟﻮړه ﮐه “.
 ”د
داﺳ ﻟﺮ ﭼ ﺟﻨ ﺎډۍ او آﺳﻮﻧﻪ ﻳ ﻟﺮل .ﻫﻐﻮئ ﭘﺮﯦﻮﺗﻞ او ﺑﻴﺎ را ﭘﺎ ﻧﮥ ﯧﺪل ،او د ډﻳﻮې د ﻟﻤﺒ ﭘﻪ ﺷﺎن ﺧﺘﻢ ﺷﻮل .
 زۀ ﭼ ﮐﻮم ﻧﻮى
ﺗﯧﺮ ﺷﻮى وﺧﺖ ﭘﻪ واﻗﻌﺎﺗﻮ ﭘﻮرې ﻣﮥ اﻧﻠ او ﭼ ﮥ وړاﻧﺪې ﺷﻮى وى ﻧﻮ د ﻫﻐ ﺧﻴﺎل د زړۀ ﻧﮥ وﺑﺎﺳ .
۳۷ / ۵۷

ﮐﺎروﻧﻪ ﮐﻮم ﻧﻮ ﻫﻐ ﺗﻪ ﻮرئ .ﻫﻐﻪ اوس ﺷﺮوع ﮐﯧﺪو واﻻ دى ،ﺗﺎﺳﻮ ﻳ ﻧﮥ وﻳﻨ ﮥ؟ زۀ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺑﻴﺎﺑﺎن ﮐ ﻳﻮه ﻻر ﺟﻮړه ﮐم او
 ﻨﻠ ﻨﺎور ،ﻴﺪړان او ﺷﺘﺮﻣﺮغ ﺑﻪ زﻣﺎ درﻧﺎوے ﮐﻮى ،ﻪ ﭼ زۀ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺑﻴﺎﺑﺎن ﮐ
ﻫﻠﺘﻪ ﺑﻪ د اوﺑﻮ ﻧﻬﺮوﻧﻪ ﺟﻮړ ﮐم .
 دا ﻫﻐﻪ ﺧﻠﻖ دى ﻮک ﭼ
اوﺑﮥ ورﮐﻮم او ﭘﻪ ﺻﺤﺮا ﮐ ﺑﻪ ﺳﻴﻨﺪوﻧﻪ روان ﮐم د دې دﭘﺎره ﭼ ﺧﭙﻠﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﻟﻪ اوﺑﮥ ورﮐم .
ﻣﺎ د ﺧﭙﻞ ﺎن دﭘﺎره ﭘﯧﺪا ﮐى دى ،ﭼ ﻫﻐﻮئ زﻣﺎ ﺛﻨﺎء ﺻﻔﺖ وﮐى“.

د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺧﭙﻞ ﺧﻠﻖ ﺑﻠﻞ
 ﺗﺎﺳﻮ ﻣﺎ ﻟﻪ
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋ” ،اے ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ،ﺳﺘﺎﺳﻮ زړۀ زﻣﺎ ﻧﻪ ﻣﻮړ ﺷﻮے دے ،او ﺗﺎﺳﻮ زﻣﺎ ﻋﺒﺎدت وﻧﮥ ﮐو .

د و ﺧﭙﻠ ﺳﻮزﯦﺪوﻧ ﻧﺬراﻧ راﻧﮥ وړﻟ ،ﺗﺎﺳﻮ د ﻗﺮﺑﺎﻧﻮ ﺳﺮه زﻣﺎ درﻧﺎوے وﻧﮥ ﮐو .ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﻣ ﺑﻮج واﻧﮥ ﭼﻮﻟﻮ ﭼ ﻧﺬراﻧ ﻣ
 ﺗﺎﺳﻮ زﻣﺎ دﭘﺎره ﺧﻮﺷﺒﻮدارې
درﻧﻪ ﻏﻮﺘﮯ وے او ﺗﻨ ﻣ ﻧﮥ ﮐئ ﭼ ﺧﻮﺷﺒﻮدارې ﻣﺼﺎﻟﺤ ﻣ درﻧﻪ ﻏﻮﺘﮯ وے .
ﻣﺼﺎﻟﺤ واﻧﮥ ﺧﺴﺘﻠ او ﻧﮥ ﻣﻮ د ﺧﭙﻠﻮ ﻨﺎورو د واز ﺳﺮه ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ ﮐم .ﺧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﻣﺎ ﺑﺎﻧﺪې ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﻨﺎﻫﻮﻧﻮ ﺑﻮج
 آو ،زۀ ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻳﻢ ﭼ د ﺧﭙﻞ ﺎن
ﮐﯧﻮدو ،ﺗﺎﺳﻮ ﭼ ﮐﻮم ﺑﺪ ﻋﻤﻞ ﮐے دے د ﻫﻐ ﭘﻪ وﺟﻪ ﻣﻮ ﺗﻨ ﮐے ﻳﻢ .
 را ﭼ ﻋﺪاﻟﺖ ﺗﻪ ﻻړ ﺷُﻮ ،ﺧﭙﻞ
ﭘﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﺟﺮﻣﻮﻧﻮ ﭘﺮده اﭼﻮم او ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻨﺎﻫﻮﻧﻪ د ﺧﭙﻞ ذﻫﻦ ﻧﻪ وﺑﺎﺳﻢ .
 ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻼر ﻧﻴﮥ ﻨﺎه وﮐه ،او ﺳﺘﺎﺳﻮ
اﻋﺘﺮاض ﺑﻴﺎن ﮐئ .ﺧﭙﻠﻪ ﺧﺒﺮه ﭘﯧﺶ ﮐئ ﭼ ﺛﺎﺑﺘﻪ ﺷ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﺣﻘﻪ ﻳ .
 ﻧﻮ ﭘﻪ دې وﺟﻪ ﺑﻪ زۀ د ﻣﻘﺪس ﺎئ ﻣﺸﺮان رﺳﻮا ﮐم او زۀ ﺑﻪ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎن ﻣﻤﻞ ﺗﺒﺎﻫ
ﻣﺸﺮاﻧﻮ زﻣﺎ ﺧﻼف ﺑﻐﺎوت وﮐو ،
او ﺷﺮم دﭘﺎره ﻣﺨﺼﻮص ﮐم“.

د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ دﭘﺎره د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺑﺮﮐﺘﻮﻧﻪ

۴۴

 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋ” ،اے ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ،زﻣﺎ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻮوﻧﻮ ،اے د ﻳﻌﻘﻮب اوﻻده ،اے زﻣﺎ ﻏﻮره ﮐے ﺷﻮو ﺧﻠﻘﻮ


 زۀ ﻫﻐﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻳﻢ ﭼﺎ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﯧﺪا ﮐى ﻳ ،د ﮐﻮم وﺧﺖ ﻧﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﯧﺪا ﺷﻮى ﻳ ﻧﻮ زۀ
اوس ﻣﺎﺗﻪ ﻏﻮږ وﻧﻴﺴ .
 زۀ ﺑﻪ ﺗى ﻣﻠ ﻟﻪ
ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻣﺪد ﮐﻮم .اے ﻳﻌﻘﻮﺑﻪ زﻣﺎ ﺧﺎدِﻣﻪ ،ﻳﺮﯦه ﻣﻪ ،اے ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻪ ،ﺗﮥ ﻣﺎ ﻏﻮره ﮐے ﻳ ،ﻳﺮﯦه ﻣﻪ .
اوﺑﮥ ورﮐم او ﭘﻪ اوﭼﻪ زﻣﻪ ﺑﻪ ﻧﻬﺮوﻧﻪ روان ﮐم .زۀ ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﺑﭽﻮ ﺧﭙﻞ روح ﻧﺎزل ﮐم او ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ اوﻻد ﺑﻪ ﺧﭙﻞ ﺑﺮﮐﺘﻮﻧﻪ
 ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ د داﺳ واﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن ﺗﺮﻗ ﮐﻮى ﭼ ﺳﻴﺮاﺑﻪ وى ،د ﻫﻐﻪ ﺧﺎروﻟﻮ وﻧﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن ﭼ د اوﺑﻮ د رواﻧﻮ ﻧﻬﺮوﻧﻮ
ﻧﺎزل ﮐم .
 ﺧﻠﻖ ﺑﻪ وار ﭘﻪ وار واﺋ ﭼ ،زۀ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻳﻢ .ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ راﺷ ﭼ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺳﺮه ﻣﻠﺮى ﺷ.
ﭘﻪ ﻏﺎړه ﺷﻮې وى .

 ﻣﺎﻟ
ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ ﮐ ﺑﻪ ﻴﻨ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻻس د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻧﻮم وﻟﻴ او ﺧﭙﻞ ﺎن ﺑﻪ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﺧﻠﻘﻮ ﻧﻪ ﻳﻮ ﮐﺲ  “.
ﺧُﺪائ ،ﻮک ﭼ ﭘﻪ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺣﻮﻣﺖ ﮐﻮى او د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮐﻮى ،ﻫﻐﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ رب اﻻﻓﻮاج داﺳ ﻓﺮﻣﺎﺋ،
 زﻣﺎ ﭘﻪ ﺷﺎن ﻮک دى؟ ﻫﻐﻪ دې آواز وﮐى او ﺧﭙﻞ دﻟﻴﻠﻮﻧﻪ
”زۀ اوﻟﻴﻦ او زۀ آﺧﺮﻳﻦ ﻳﻢ ،زﻣﺎ ﻧﻪ ﺑﻐﯧﺮ ﺑﻞ ﻳﻮ ﺧُﺪائ ﻫﻢ ﻧﺸﺘﻪ .
دې ﭘﯧﺶ ﮐى .ﻫﻐﻮئ دې ﭘﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺳﺮه وواﺋ ﮥ ﭼ د ﭘﺨﻮا ﻧﻪ ﺷﻮى دى ﭼ ﮐﻠﻪ ﻣﺎ ﺧﭙﻞ ﻗﻮم ﻗﺎﺋﻢ ﮐو .ﻫﻐﻮئ دې د راﺗﻠﻮﻧ
 ﻣﮥ ﻳﺮﯦئ ،ﭼ وﻧﮥ ﻳﺮﯦئ .وﻟ ﻣﺎ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ډﯦﺮ ﻣﺨ ﻧﮥ ۇو وﺋﻴﻠ ﭼ ﮥ
وﺧﺖ د ﺧﺒﺮو اﻋﻼن وﮐى ﭼ ﮥ ﺑﻪ ﮐﻴى .
ﺑﻪ ﮐﻴى؟ ﺗﺎﺳﻮ زﻣﺎ ﻮاﻫﺎن ﻳ .ﺑﻞ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺷﺘﻪ ﮥ؟ ﺑﻞ د ﭘﻨﺎه ﺎئ ﻧﺸﺘﻪ ﭼ زۀ ﺗﺮې ﻧﻪ ﺧﺒﺮ ﻳﻢ“.

ﺑﺘﺎن ﻫﻴ ﻫﻢ ﻧﮥ ﺷ ﮐﻮﻟﮯ
 ﻫﺮ ﻮک ﭼ ﺑﺘﺎن ﺟﻮړوى ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﻫﻴ ﻫﻢ ﻧﮥ دى او ﭼ ﮐﻮﻣﻮ ﻴﺰوﻧﻮ ﺗﻪ ﻫﻐﻮئ ډﯦﺮ زﻳﺎت ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻴى ﻫﻐﻪ ﺑﻓﺎﺋﺪې

 ﻫﻐﻪ ﻮک دے ﭼ ﺎن
دى .د ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎﻧﻮ ﻧﮥ ﺧﻮ ﺳﺘﺮ ﺷﺘﻪ او ﻧﮥ ﭘ ﻋﻘﻞ ﺷﺘﻪ ﺧﻮ آﺧﺮ ﺑﻪ ﻫﻢ د ﺷﺮم ﺳﺮه ﻣﺦ ﺷ .
 ﻮرئ ،ﻫﻐﻮئ او د ﻫﻐﻮئ ﻮل ﻣﻠﺮى ﺑﻪ وﺷﺮﻣﻴى .ﮐﻮم
ﻟﻪ ﻳﻮه ﻣﺠﺴﻤﻪ ﻳﺎ ﺑﺖ ﺟﻮړوى او د ﻫﻐ ﺑﻪ ورﺗﻪ ﻫﻴ ﻓﺎﺋﺪه ﻧﮥ وى؟ 
ﺧﻠﻖ ﭼ ﺑﺘﺎن ﺟﻮړوى ﻫﻐﻮئ ﺻﺮف اﻧﺴﺎﻧﺎن دى .ﻫﻐﻮئ دې راﺷ او ﭘﻪ ﻋﺪاﻟﺖ ﮐ دې ﭘﯧﺶ ﺷ ،ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ وﻳﺮﻳى او د ﺷﺮم
 ﻟﻮﻫﺎر د اوﺳﭙﻨ ﻳﻮه ﺗه واﺧﻠ او د ﺳﺮوﻮ ﭘﻪ ذرﻳﻌﻪ ﭘﻪ دې ﺑﺎﻧﺪې ﮐﺎر ﮐﻮى .ﻫﻐﻪ د ﻣﻮ زور ﺳﺮه 
ﺳﺮه ﺑﻪ ﻣﺦ ﺷ .

وﻫ او د دې ﻧﻪ ﻳﻮ ﺑﺖ ﺟﻮړ ﮐى .ﻫﻐﻪ اوږے ﺷ او د ﻟﻮږې ﻧﻪ ﻳ ﻃﺎﻗﺖ ﺟﻮاب ورﮐى او د ﺗﻨﺪې ﻧﻪ ﻳ رﻧ زﯦ ﺷ .
۳۸ / ۵۷

ﺗﺮﮐﺎڼ د ﻟﺮ ﻧﺎپ واﺧﻠ .ﻫﻐﻪ ﭘﻪ دې ﺑﺎﻧﺪې ﮐﺮ وﻫ ،دا ﻟﺮﮯ د ﺧﭙﻞ آوزار ﺳﺮه وﺗﺮاﺷ او د ﻳﻮ ﺑﻨ آدم ﺷﻞ ﺗﺮې ﻧﻪ ﺟﻮړ
 ﮐﺎرﻳﺮ د دِﻳﺎر وﻧ
ﮐى ،ﭼ د ﻳﻮ اﻧﺴﺎن ﭘﻪ ﺷﺎن ﺎﺋﺴﺘﻪ ﺻﻮرت ﻟﺮى ،د دې دﭘﺎره ﭼ ﭘﻪ ﻳﻮ ﺑﺖﺧﺎﻧﻪ ﮐ ﻳ وﻟﻮى .
ووﻫ ﭼ د ﻫﻐ ﻧﻪ ﮐﺎر واﺧﻠ ،ﻳﺎ د ﻨﻞ د ﯧۍ وﻧﻪ ﻳﺎ د دِﻳﺎر وﻧﻪ ﺧﻮﻪ ﮐى .ﻳﺎ ﻫﻐﻪ د ﻧﺨﺘﺮ وﻧﻪ وﮐﺮى او د ﺑﺎران ﺳﺮه دا را
 ﻳﻮ ﮐﺲ ﺑﻪ د وﻧ ﮥ ﺣﺼﻪ د ﺧﺸﺎک دﭘﺎره اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐى او د ﮥ ﺣﺼ ﻧﻪ ﺑﻪ ﻳ اور ﺑﻞ ﮐى ﭼ ﺧﭙﻞ ﺎن
ﻏﻪ ﺷ .
ﭘﺮې ﺗﻮد ﮐى او رو ورﺑﺎﻧﺪې ﭘﺨﻪ ﮐى .او دا ﻫﻢ ﻳﻮ ﺣﻘﻴﻘﺖ دے ﭼ د ﮥ ﺣﺼ ﻧﻪ ﺑﻪ ﻳ ﻳﻮ ﺑﺖ ﺟﻮړ ﮐى او ﻋﺒﺎدت ﺑﻪ ﻳ
 ﻫﻐﻪ د ﮥ ﻟﺮﻮ ﻧﻪ اور ﺑﻞ ﮐى ،ﻫﻐﻪ ورﺑﺎﻧﺪې ﻏﻮﻪ ﺳﺮه ﮐى ،وې ﺧﻮرى او ﻣﻮړ ﺷ .ﻫﻐﻪ ورﺑﺎﻧﺪې ﺧﭙﻞ ﺎن ﺗﻮد
ﮐﻮى .
 ﮐﻮم ﻟﺮﮯ ﭼ ﭘﺎﺗ ﺷ ﻧﻮ د ﻫﻐ ﻧﻪ ﻳﻮ ﺑﺖ ﺟﻮړ ﮐى او ﺑﻴﺎ ورﺗﻪ ﻫﻐﻪ
ﮐى او واﺋ” ،دا ﻮﻣﺮه ﺗﻮد او زﺑﺮدﺳﺖ اور دے “.
 داﺳ ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻪ ﻫﻴ ﭘﺘﻪ ﻧﮥ
ﻴﻴى او ﻋﺒﺎدت ﻳ ﮐﻮى .ﻫﻐﻪ دې ﺗﻪ ﺳﻮال ﮐﻮى او ورﺗﻪ واﺋ” ،ﺗﮥ زﻣﺎ ﺧُﺪائ ﻳ ،ﺗﮥ ﻣﺎ ﺑﭻ ﮐه “.
وى او ﻧﮥ ﭘﻪ ﮥ ﭘﻮﻫﻴى .د ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﺳﺘﺮﻮ او زړوﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﭘﺮده ﭘﺮﺗﻪ وى ،ﻧﻮ ﭘﻪ دې وﺟﻪ ﻧﮥ ﻫﻐﻮئ ﮥ وﻳﻨ او ﻧﮥ ﭘﻪ ﮥ ﭘﻮﻫﻴى.
 د ﺑﺘﺎﻧﻮ ﺟﻮړوﻧ دوﻣﺮه ﻋﻘﻞ او ﭘﻮﻫﻪ ﻧﮥ ﻟﺮى ﭼ ﺳﻮچ ﭘﺮې وﮐى ﭼ” ،ﮥ ﻟﺮ ﻣﺎ وﺳﻮزول .د ﮥ ﺳﺮه ﻣ رو ﭘﺨﻪ

ﮐه او د دې ﭘﻪ ﺳﺎرو ﻣ ﻏﻮﻪ ﺳﺮه ﮐه او وﻣ ﺧﻮړه .ﻧﻮ د دې ﭘﺎﺗ ﻟﺮ ﻧﻪ ﺑﻪ زۀ ﺑﺖ ﺟﻮړوم او دې ﺗﻪ ﺑﻪ زۀ ﺳﺠﺪه ﮐﻮم؟“
 دا داﺳ دى ﻟﻪ ﭼ ﻮک اﻳﺮې ﺧﻮرى .ﻫﻐﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﮐﻢ ﻋﻘﻠﻮ ﺳﻮﭼﻮﻧﻮ ﺑﻻرې ﮐے دے .ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ زړۀ ﮐ دا ﺧﺒﺮه

ﻫﻢ ﻧﮥ اﭼﻮى ﭼ” ،زﻣﺎ ﭘﻪ ﻻس ﮐ ﭼ ﮐﻮم ﺑﺖ دے ﻫﻐﻪ ﭘﻪ رﺘﻴﺎ ﺧُﺪائ ﻧﮥ دے“.

ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﯧﺪا ﮐﻮوﻧﮯ او ﺧﻼﺻﻮﻧﮯ دے
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋ” ،اے ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ،دا ﺧﺒﺮه ﻳﺎده ﺳﺎﺗ ،ﺗﺎﺳﻮ زﻣﺎ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻮوﻧ ﻳ .ﻣﺎ ﺗﺎﺳﻮ د دې دﭘﺎره ﭘﯧﺪا ﮐئ

 ﻣﺎ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻨﺎﻫﻮﻧﻪ د ورﻳ ﭘﻪ ﺷﺎن ﻟﺮې ﮐې دى .ﻣﺎ ﺳﺘﺎﺳﻮ
ﭼ زﻣﺎ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻮوﻧ ﻳ ،او زۀ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﻫﻴﻠﻪ ﻧﮥ ﻫﯧﺮوم .
ﻨﺎﻫﻮﻧﻪ داﺳ ﻟﺮې ﮐې دى ﻟﻪ ﭼ ﻧﻤﺮ ﺳﺨﺖ دﻫﻨﺪ ﻟﺮې ﮐﻮى .ﻣﺎ ﻟﻪ راواﭘﺲ ﺷ ،زۀ ﻫﻐﻪ ذات ﻳﻢ ﻮک ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﭻ ﮐﻮى“.
 اے آﺳﻤﺎﻧﻮﻧﻮ ،د ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ﻧﻪ ﭼﻐ ووﻫ ،ﻪ ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻫﺮ ﮥ وﮐل .د زﻣ ژورو ﺎﻳﻮﻧﻮ ،ﭼﻐ ووﻫ .ﻏﺮوﻧﻮ


او د ﻨﻞ ﻫﺮې وﻧ ،د ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ﻧﻪ ﭼﻐ ووﻫ .ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺧﭙﻞ ﺧﻠﻖ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎن ﺑﭻ ﮐل او ﺧﭙﻠﻪ ﻟﻮﺋ ﻳ وﻮدﻟﻪ .
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧﻼﺻﻮﻧﮯ ﻓﺮﻣﺎﺋ” ،زۀ ﻫﻐﻪ ذات ﻳﻢ ﭼﺎ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﯧﺪا ﮐى ﻳ .زۀ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻳﻢ ،ﻣﺎ دا ﻫﺮ ﻴﺰ ﭘﯧﺪا
 زۀ د دروﻏﻮ ﻧﺒﻮت ﮐﻮوﻧ
ﮐے دے .ﻣﺎ ﭘﻪ ﻳﻮا ﺎن ﭘﻪ زﻣﻪ ﺑﺎﻧﺪې آﺳﻤﺎﻧﻮﻧﻪ ودرول ،او زﻣﻪ ﻣ ﭘﺨﭙﻠﻪ ﺧﻮره ﮐه .
دروﻏﮋن ﺛﺎﺑﺘﻮم ،او د ﻓﺎﻟﺮو ﻧﻪ ﮐﻢ ﻋﻘﻼن ﺟﻮړوم .زۀ د ﻫﻮﻴﺎراﻧﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﺧﺒﺮې ﻏﻠﻄ ﺛﺎﺑﺘﻮم او د ﻫﻐﻮئ ﺣﻤﺖ ﭘﻪ ﮐﻢ ﻋﻘﻠﺘﻮب
 زۀ د ﺧﭙﻠﻮ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻮوﻧﻮ ﭘﯧﺸﻮﻳﺎﻧ ﭘﻮره ﮐﻮم او د ﺧﭙﻠﻮ ﭘﯧﻐﻤﺒﺮاﻧﻮ ﻣﻨﺼﻮﺑ ﺳﺮ ﺗﻪ رﺳﻮم .زۀ د ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ
ﺑﺪﻟﻮم .
واﻳﻢ ﭼ ﺧﻠﻖ ﺑﻪ ﺑﻴﺎ ﻫﻠﺘﻪ اوﺳﻴى ،او د ﻳﻬﻮداه ﺎروﻧﻮ ﺗﻪ واﻳﻢ ﭼ دا ﺑﻪ ﺑﻴﺎ ﺟﻮړ ﺷ .او دا ﺑﻪ د ﮐﻨرو ﻧﻪ ﭘﻪ ﺎروﻧﻮ ﺑﺪل ﺷ.
 زۀ ﺧﻮرس ﺗﻪ واﻳﻢ ،ﺗﮥ زﻣﺎ ﺷﭙﻮن ﻳ ،ﺗﮥ ﺑﻪ
 ﻫﻢ زۀ ژور ﺳﻤﻨﺪر ﺗﻪ ﺣﻢ ورﮐﻮم ﭼ ،اوچ ﺷﻪ ،زۀ ﺳﺘﺎ ژورواﻟﮯ اوﭼﻮم .

ﻫﻐﻪ ﮐﺎر ﮐﻮې ﭼ ﮥ درﺗﻪ زۀ واﻳﻢ ﻳﻌﻨ ،ﺗﮥ ﺑﻪ ﺣﻢ ورﮐې ﭼ ﻳﺮوﺷﻠﻢ دې ﺑﻴﺎ ﺟﻮړ ﺷ او د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﮐﻮر ﺑﻨﻴﺎدوﻧﻪ دې
واﭼﻮﻟﮯ ﺷ“.

د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﺧﻮرس ﻣﻘﺮرول

۴۵

 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺧﭙﻞ ﻏﻮره ﮐے ﺷﻮے ﺧﺎدِم ﺧﻮرس ﺗﻪ ﻓﺮﻣﺎﺋ” ،ﻣﺎ ﺳﺘﺎ ﮯ ﻻس ﻧﻴﻮﻟﮯ دے ،ﻧﻮ ﻪ ﭼ ﺗﮥ ﻫﺮ


ﭼﺮﺗﻪ  ﻫﻠﺘﻪ ﺑﻪ ﻗﻮﻣﻮﻧﻪ ﺳﺘﺎ ﺗﺎﺑﻊ ﮐم ،د ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎﻧﻮ زور ﺑﻪ ﺧﺘﻢ ﮐم ،د ﺎروﻧﻮ دروازې ﺑﻪ ﺳﺘﺎ دﭘﺎره ﮐﻮﻻو ﮐم او ﺑﻨﺪوم ﺑﻪ ﻳ
 زۀ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﺳﺘﺎ ﻧﻪ وړاﻧﺪې ﻢ ،او ﻏﺮوﻧﻪ ﺑﻪ درﺗﻪ ﻫﻮار ﮐم .زۀ ﺑﻪ د زﯦو دروازې راوﻏﻮرزوم او د دې د اوﺳﭙﻨ
ﻧﻪ .
 زۀ ﺑﻪ ﺗﺎ ﻟﻪ د ﺗﻮرې ﺗﻴﺎرې او د ﭘﻮ ﺎﻳﻮﻧﻮ ﻧﻪ ﺧﺰاﻧ درﮐم ،ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﺗﺎ ﺗﻪ ﭘﺘﻪ وﻟ ﭼ زۀ ﻣﺎﻟ
ﺳﻴﺨﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻮ ﻮ ﮐم .
 زﻣﺎ د ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻮوﻧﻮ او ﻏﻮره ﮐے ﺷﻮو
ﺧُﺪائ ﻳﻢ ،او ﭼ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻳﻢ ﻮک ﭼ ﺗﺎ ﺗﻪ ﭘﻪ ﻧﻮم آواز ﮐﻮى .
 زۀ
ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ د ﺧﺎﻃﺮه ،زۀ ﺗﺎ ﺗﻪ ﭘﻪ ﻧﻮم آواز ﮐﻮم او ﺗﺎ ﻟﻪ ﻣ د ﻟﻮئ ﻋﺰت ﻟﻘﺐ درﮐے دے ،اﺮ ﭼ ﺗﮥ ﻣﺎ ﻧﮥ ﭘﯧﮋﻧ .
 دا زۀ د دې دﭘﺎره ﮐﻮم ﭼ د دﻧﻴﺎ د ﻳﻮ
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻳﻢ ،ﺑﻞ ﻳﻮ ﺧُﺪائ ﻫﻢ ﻧﺸﺘﻪ .زۀ ﺗﺎ ﻟﻪ ﻃﺎﻗﺖ درﮐﻮم ،اﺮ ﭼ ﺗﮥ ﻣﺎ ﻧﮥ ﭘﯧﮋﻧ .
 زۀ رﺎ او ﺗﻴﺎرۀ دواړه ﭘﯧﺪا ﮐﻮم،
ﺳﺮ ﻧﻪ ﺗﺮ ﺑﻞ ﺳﺮه ﭘﻮرې ﻫﺮ ﭼﺎ ﺗﻪ ﭘﺘﻪ وﻟ ﭼ زۀ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻳﻢ او ﺑﻞ ﻳﻮ ﺧُﺪائ ﻫﻢ ﻧﺸﺘﻪ .
۳۹ / ۵۷

 اے آﺳﻤﺎﻧﻪ ﺑﺎران ووروه او زﻣﻪ ﺗﺎزه ﮐه .اے ورﻳﻮ،
ﺳﻼﻣﺘ او ﺑﺮﺑﺎدى دواړه زۀ راوﻟﻢ .زۀ ،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ دا ﻫﺮ ﮥ ﮐﻮم .
ﺻﺪاﻗﺖ راوروئ .زﻣﻪ دې دا ﺟﺬب ﮐى ﭼ ﺧﻼﺻﻮن راوﻮﮐﻴى او دې ﺳﺮه ﺻﺪاﻗﺖ ﻫﻢ راوﻮﮐﻴى .ﻣﺎ ،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ دا
ﭘﯧﺪا ﮐى دى“.

د ﭘﯧﺪاﻳﺖ او د ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ
 ﭘﻪ ﻫﻐﮥ ﺑﺎﻧﺪې اﻓﺴﻮس ﭼ د ﺧﭙﻞ ﺧﺎﻟﻖ ﺳﺮه ﺟه ﮐﻮى ،ﻫﻐﻪ داﺳ دے ﻟﻪ ﭼ د ﻣﺎﺗﻮ ﻟﻮﻮ ﻳﻮ ﻴﺮے وى .وﻟ ﺧﻪ د

ﮐﻼل ﻧﻪ ﺗﭙﻮس ﮐﻮى ﮥ ﭼ” ،ﺗﮥ ﮥ ﺟﻮړوې؟“ وﻟ ﺳﺘﺎ ﮐﻮم ﺟﻮړ ﺷﻮے ﻴﺰ ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﺷﺎﻳﺖ ﮐﻮى ﮥ؟ د ﻫﻐﮥ ﻫﻴ اﺧﺘﻴﺎر
 ﭘﻪ ﻫﻐﮥ ﺑﺎﻧﺪې اﻓﺴﻮس ﭼ ﺧﭙﻞ ﭘﻼر ﺗﻪ واﺋ ﭼ” ،زۀ دې وﻟ ﭘﯧﺪا ﮐم؟“ ﻳﺎ ﺧﭙﻠ ﻣﻮر ﺗﻪ وواﺋ ﭼ” ،ﺗﺎ وﻟ زۀ
ﻧﺸﺘﻪ .
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ،د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻣﻘﺪس ذات ،ﮐﻮم ذات ﭼ ﻫﻐﻮئ ﭘﯧﺪا ﮐى دى ،ﻫﻐﻪ واﺋ” ،ﺗﺎﺳﻮ ﻨﻪ
داﺳ ﺟﻮړ ﮐم؟“ 

زﻣﺎ د ﺑﭽﻮ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﻣﺎ ﻧﻪ ﺗﭙﻮس ﮐﻮﻟﮯ ﺷ؟ ﮥ ﭼ ﻣﺎ ﺟﻮړ ﮐى دى د ﻫﻐ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﻨﻪ ﻣﺎ ﻟﻪ ﺣﻢ راﮐﻮﻟﮯ ﺷ؟ 
زۀ ﻫﻐﻪ ذات ﻳﻢ ﭼﺎ ﭼ زﻣﻪ ﭘﯧﺪا ﮐه ،ﻣﺎ ﺑﻨ آدم ﭘﯧﺪا ﮐل ﭼ ﻫﻠﺘﻪ اوﺳﻴى .ﻣﺎ د ﺧﭙﻞ ﻃﺎﻗﺖ ﭘﻪ ذرﻳﻌﻪ آﺳﻤﺎﻧﻮﻧﻪ ﺧﻮارۀ ﮐل،
 ﻣﺎ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﺧﻮرس راﭘﺎﻮﻟﮯ دے ﭼ واک اﺧﺘﻴﺎر ﭘﻪ ﻻس ﮐ واﺧﻠ
او ﻫﻢ ﻣﺎ ﭘﻪ آﺳﻤﺎن ﮐ ﻮل ﺳﺘﻮرى ﺟﻮړ ﮐل .
او زﻣﺎ ﻣﻘﺼﺪ ﭘﻮره ﮐى او ﮐﺎروﻧﻪ ﺳﻢ ﮐى .زۀ ﺑﻪ ﻫﻢ د ﻫﻐﮥ ﻮﻟ ﻻرې ﺳﻴﺪﻫﺎ ﮐﻮم .ﻫﻐﻪ ﺑﻪ زﻣﺎ ﺎر ﺑﻴﺎ ﺟﻮړ ﮐى ،او زﻣﺎ ﺧﻠﻖ

ﺑﻪ د ﻗﯧﺪ ﻧﻪ آزاد ﮐى .ﻫﻐﻪ ﺑﻪ دا ﻫﺮ ﮥ ﻣﻔﺖ ﮐﻮى ،ﻧﮥ ﺑﻪ ﭘﯧﺴ اﺧﻠ او ﻧﮥ ﺗﺤﻔ “.ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ رب اﻻﻓﻮاج دا ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻠ دى .
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋ” ،د ﻣﺼﺮ او اﻳﺘﻬﻮﭘﻴﺎ ﻣﺎل دوﻟﺖ ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ وى ،او د ﺳﺒﺎﺋﻴﺎﻧﻮ ﻟﻮړ ﻟﻮړ ﺳى ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻏﻼﻣﺎن وى ،ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ
ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﺴ ﭘﻪ زﻧﻴﺮوﻧﻮ ﮐ روان وى .ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﻴ ﺷ او اﻗﺮار ﺑﻪ وﮐى ﭼ ،ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻣﻞ دے ،ﺻﺮف
 ﺑﺷﻪ ﺗﮥ ﻫﻐﻪ ﺧُﺪائ ﻳ ﻮک ﭼ ﺎن ﭘ ﺳﺎﺗ ،اے د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ
ﻫﻐﻪ ﺧُﺪائ ﭘﺎک دے .د ﻫﻐﮥ ﻧﻪ ﺑﻐﯧﺮ ﺑﻞ ﺧُﺪائ ﻧﺸﺘﻪ “.
 ﺧﻮ
 ﻮک ﭼ ﺑﺘﺎن ﺟﻮړوى ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ د ﺷﺮم ﺳﺮه ﻣﺦ ﺷ ،او ﻫﻐﻮئ ﻮل ﺑﻪ ﺳﭙ ﺷ .
ﺧُﺪائ ﭘﺎﮐﻪ ،ﺧﻼﺻﻮﻧﻴﻪ .
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻣﻠ ﺑﭻ ﮐﻮى ،د ﻳﻮ ﻧﮥ ﺧﺘﻤﯧﺪوﻧ ﺧﻼﺻﻮن ﺳﺮه .او د دې ﺧﻠﻖ ﺑﻪ ﮐﻠﻪ ﺗﺮ آﺧﺮه ﭘﻮرې ﻫﻢ ﺑﻋﺰﺗﻪ ﻧﮥ
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋ” ،زۀ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻳﻢ ،او ﺑﻞ ﻳﻮ ﺧُﺪائ ﻫﻢ ﻧﺸﺘﻪ “.ﻮک ﭼ دا واﺋ ﻫﻐﻪ ﺧُﺪائ ﭘﺎک دے .ﭼﺎ ﭼ
ﺷ .
آﺳﻤﺎﻧﻮﻧﻪ ﭘﯧﺪا ﮐى دى ،دا ﻫﻐﻪ ذات دے ﮐﻮم ﭼ زﻣﻪ ﭘﯧﺪا ﮐه او ﺟﻮړه ﻳ ﮐه ،او زﻣﻪ ﺧﻮﺷ او ﺷﺎړه ﭘﺎﺗ ﻧﮥ ﺷﻮه ﺑﻠ
ﻫﻐﮥ دا د اوﺳﯧﺪﻟﻮ ﻗﺎﺑﻠﻪ ﺟﻮړه ﮐه ،ﭼ ژوﻧﺪے ﻣﺨﻠﻮق ﭘﻪ ﮐ اوﺳﻴى .ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋ” ،زۀ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻳﻢ ﻣﺎ ﻧﻪ ﻏﯧﺮ ﺑﻞ
 ﻣﺎ ﮥ ﭘﻪ ﭘ ﺎئ ﮐ ﭘ ﺧﺒﺮې ﻧﮥ دى ﮐې .او ﻧﮥ ﻣ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺗﻪ دا وﺋﻴﻠ دى ﭼ” ،ﺑﺷﻪ ﻣﺎ ﻟﻮئ،
ﻣﺎﻟ ﻧﺸﺘﻪ .
ﺧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﻮﻣ ﻧﻪ “.زۀ ،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻳﻢ او زۀ رﺘﻴﺎ واﻳﻢ ،او ﮥ ﭼ ﺻﺤﻴﺢ وى ﻧﻮ زۀ د ﻫﻐ اﻋﻼن ﮐﻮم“.

ﻣﻌﺒﻮدان د ﺑﺎﺑﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻧﮥ ﺷ ﮐﻮﻟﮯ
 ”ﻫﻐﻪ ﻮل ﺧﻠﻖ ﭼ د ﺑﺎدﺷﺎه د زوال ﻧﻪ ﭘﺲ ژوﻧﺪى ﭘﺎﺗ ﻳ ،راﻏﻮﻧ ﺷ ،ﺧﭙﻞ ﺎﻧﻮﻧﻪ زﻣﺎ ﺣﻀﻮر ﮐ ﭘﯧﺶ ﮐئ .ﻮک

ﭼ ﺎن ﺳﺮه د ﻟﺮ ﺑﺘﺎن ﺮﻮى ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﻫﻴ ﻫﻢ ﻧﮥ ﭘﻮﻫﻴى .ﭼ ﮐﻮم ﻣﻌﺒﻮدان ﺧﻼﺻﻮن ﻧﮥ ﺷ ورﮐﻮﻟﮯ ﻧﻮ د ﻫﻐﻮئ ﻧﻪ دﻋﺎ
 راﺷ او ﺧﭙﻠﻪ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﭘﻪ ﻋﺪاﻟﺖ ﮐ ﭘﯧﺶ ﮐئ ،ﺑﺷﻪ اول د ﻳﻮ ﺑﻞ ﺳﺮه ﻣﺸﻮره وﮐئ .ډﯦﺮ ﭘﺨﻮا دا ﭘﯧﺸﻮﺋ
وﻟ ﻏﻮاړى؟ 
ﭼﺎ ورﮐې وه؟ وﻟ ﻣﺎ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ډﯦﺮه ﻣﻮده ﻣﺨ دا اﻋﻼن ﻧﮥ وو ﮐے؟ ﻪ ﭼ ﺑﻐﯧﺮ زﻣﺎ ﻧﻪ ﺑﻞ ﻳﻮ ﺧُﺪائ ﻫﻢ ﻧﺸﺘﻪ .زۀ
 اے د ﻮﻟ دﻧﻴﺎ ﺧﻠﻘﻮ ،اوس ﻣﺎ ﺗﻪ راوﺮ او
ﺧﻼﺻﻮﻧﮯ او ﺻﺎدق ﺧُﺪائ ﻳﻢ .زﻣﺎ ﻧﻪ ﺑﻐﯧﺮ ﺑﻞ ﻳﻮ ﺧُﺪائ ﻫﻢ ﻧﺸﺘﻪ .
 زﻣﺎ وﻋﺪه رﺘﻴﺎ ده ،او زﻣﺎ وﻋﺪه ﺑﻪ
ﺧﻼﺻﻮن ﺣﺎﺻﻞ ﮐئ .ﺻﺮف زۀ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻳﻢ او زﻣﺎ ﻧﻪ ﺑﻐﯧﺮ ﺑﻞ ﻳﻮ ﺧُﺪائ ﻫﻢ ﻧﺸﺘﻪ .
 او
ﻧﮥ ﺑﺪﻟﻴى .ﻣﺎ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ذات ﺑﺎﻧﺪې ﻗﺴﻢ ﺧﻮړﻟﮯ دے ،ﭼ ﻫﺮه ﻳﻮه ﻮډه ﺑﻪ ﻣﺎ ﺗﻪ ﭘﻪ ﺳﺠﺪه ﺷ او ﻫﺮه ژﺑﻪ ﺑﻪ اﻗﺮار وﮐى .
واﺋ ﺑﻪ ﭼ ﻓﺘﺢ او ﻃﺎﻗﺖ ﺻﺮف د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ذرﻳﻌﻪ ﻣﻼوﻳى ،ﺧﻮ ﻫﻐﻪ ﻮل ﻮک ﭼ زﻣﺎ ﻧﻪ ﻧﻔﺮت ﮐﻮى ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ زﻣﺎ
 ﺧﻮ د اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻮل اوﻻد ﺑﻪ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﻧﻈﺮ ﮐ ﺻﺎدﻗﺎن ﺷ او ﭘﻪ ﻫﻐﮥ ﺑﻪ
ﺣﻀﻮر ﺗﻪ راﺷ او ﺷﺮم ﺳﺮه ﺑﻪ ﻣﺦ ﺷ .
ﻓﺨﺮ ﮐﻮى“.

۴۰ / ۵۷

د ﺑﺎﺑﻞ ﻣﻌﺒﻮدان

۴۶

 د ﺑﺎﺑﻞ د ﻣﻌﺒﻮداﻧﻮ ﺑﻴﻞ او ﻧﺒﻮ ﺳﺮوﻧﻪ ﺘﻪ ۇو ﮐﻠﻪ ﭼ دوئ راﮐﻮز ﮐے ﺷﻮل ،او اوس ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﻨﺎورو ﺑﺎﻧﺪې ﺑﺎر دى،


 دا دواړه ﻣﻌﺒﻮدان ﻴ ﺷﻮل او ﭘﻣﺨ ﭘﺮﯦﻮﺗﻞ .ﻫﻐﻮئ د ﺑﻮج ﺟﻮړﯦﺪو ﻧﻪ ﺑﭻ ﭘﺎﺗ
ﭼ د ﺳﺘى ﺷﻮو ﻨﺎورو دﭘﺎره ﺑﻮج دے .
 ”اے د ﻳﻌﻘﻮب اوﻻده ،ﻣﺎ ﺗﻪ ﻏﻮږ وﻧﻴﺴ ،اے ﭘﻪ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﮐ زﻣﺎ ﺑﺎﻗ ﭘﺎﺗ
ﻧﮥ ﺷﻮل او اوس ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﺟﻼوﻃﻦ ﺷﻮل .
ﺷﻮو ﻮﻟﻮ ﺧﻠﻘﻮ .د ﻣﻮر د ﺧﯧ ﻧﻪ ﻣﺎ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﺎﻟﻨﻪ ﮐې ده ،ﭼ ﮐﻠﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﯧﺪا ﺷﻮى ﻳ ﻧﻮ د ﻫﻐ وﺧﺖ ﻧﻪ زۀ ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﺎم ﮐﻮم.
 زۀ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻳﻢ او زۀ ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺳﺎﺗﻨﻪ ﮐﻮم ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻮډاﺎن او ﺳﭙﻴﻦ ﺳﺮى ﻫﻢ ﺷ .ﻧﻮ ﻣﺎ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﯧﺪا ﮐى ﻳ او

 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋ” ،ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﻣﺎ د ﭼﺎ ﺳﺮه ﺑﺮاﺑﺮوئ؟
ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧﻴﺎل ﺑﻪ ﺳﺎﺗﻢ ،زۀ ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻣﻼﺗ ﻳﻢ او ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﺑﭻ ﮐﻮم “.
 ﺧﻠﻖ ﺧﭙﻠ ﮐﻮړې ﮐﻮﻻو ﮐى او ﺳﺮۀ زر ﺗﺮې ﻧﻪ ﻏﻮرزوى ،ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﺗﻠﻪ ﺳﭙﻴﻦ زر ﺗﻠ.
زﻣﺎ ﭘﻪ ﺷﺎن ﺑﻞ ﻮک ﺷﺘﻪ ﮥ؟ 
 ﻫﻐﻮئ دا ﺧﭙﻠﻮ اوږو ﺗﻪ
ﻫﻐﻮئ زرﺮ ﻟﻪ ﭘﯧﺴ ورﮐى ﭼ ﻳﻮ ﺑﺖ ورﻟﻪ ﺟﻮړ ﮐى ،او ﺑﻴﺎ ورﺗﻪ ﻴﻴى او ﻋﺒﺎدت ﻳ ﮐﻮى .
اوﭼﺖ ﮐى او ﻳﻮ ﺧﻮا او ﺑﻞ ﺧﻮا ﻳ وړى راوړى ،او ﺑﻴﺎ ﭘﻪ ﻳﻮ ﺎئ ﮐ ﻳ ﮐﯧدى او ﻫﻠﺘﻪ وﻻړ وى ،ﺧﻮ ﭼ ﭼﺮﺗﻪ وى ﻧﻮ د
ﻫﻐﻪ ﺎئ ﻧﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﻧﮥ ﺷ ﮐﻮﻟﮯ .ﮐﮥ ﻮک دې ﺗﻪ ﭘﻪ ﭼﻐﻮ ﻓﺮﻳﺎد وﮐى ،ﻧﻮ دا ﺟﻮاب ﻧﮥ ورﮐﻮى او ﻧﮥ ﻫﻐﻪ ﮐﺲ د ﻣﺼﻴﺒﺖ ﻧﻪ ﺑﭻ
 ﻫﻐﻪ راﻳﺎد ﮐئ ﭼ ډﯦﺮه ﻣﻮده
 اے ﻨﺎﻫﺎراﻧﻮ ،دا ﻳﺎد ﺳﺎﺗ ،او ﭼ ﻣﺎ ﮥ ﮐى دى ﻫﻐﻪ ﻣﮥ ﻫﯧﺮوئ .
ﮐﻮﻟﮯ ﺷ .
 د ﺷﺮوع ﻧﻪ ﻣﺎ د اَﻧﺠﺎم
ﻣﺨ ﺷﻮى ۇو ،ﻪ ﭼ ﺻﺮف زۀ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻳﻢ او زﻣﺎ ﭘﻪ ﺷﺎن ﺑﻞ ﻫﻴ ﻮک ﻫﻢ ﻧﺸﺘﻪ .
ﭘﯧﺸﻮﺋ ورﮐﻮﻟﻪ ،ﻣﺎ ډﯦﺮ ﭘﺨﻮا وﺋﻴﻠ دى ﭼ ﮥ ﮐﯧﺪوﻧ دى .ﻣﺎ وﺋﻴﻞ ﭼ زﻣﺎ ﻣﻨﺼﻮﺑ ﺑﻪ ﻧﮥ ﻧﺎﮐﺎﻣﻪ ﮐﻴى ،او ﭼ زۀ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ
 زۀ د ﻧﻤﺮﺧﺎﺗﮥ ﻃﺮف ﻧﻪ ﻳﻮ ﺎرى ﻣﺎرﻏﮥ راﻏﻮاړم ،د ﻟﺮې ﻣﻠ ﻧﻪ ﺑﻪ ﻳﻮ داﺳ
ﻫﺮ ﻳﻮ ﮐﺎر ﮐﻮم ﭼ ﻣﺎ ﻳ اراده ﮐې وه .
ﺳے راﺷ ﭼ زﻣﺎ ﻣﻨﺼﻮﺑﻪ ﺑﻪ ﭘﻮره ﮐﻮى .ﮥ ﭼ ﻣﺎ وﺋﻴﻠ دى زۀ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ﺳﺮ ﺗﻪ رﺳﻮم .او ﭼ ﮐﻮﻣﻪ ﻣﻨﺼﻮﺑﻪ ﻣﺎ ﺟﻮړه ﮐې
 ﻣﺎ ﺧﭙﻞ ﺧﻼﺻﻮن
 اے ﺿﺪى ﺧﻠﻘﻮ ،ﻣﺎ ﺗﻪ ﻏﻮږ وﻧﻴﺴ ﻮک ﭼ د ﺧﻼﺻﻮن ﻧﻪ ډﯦﺮ ﻟﺮې ﻳ .
وى ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺳﺮ ﺗﻪ رﺳﻮم .
ﻧﺰدې راوړے دے ،ﻫﻐﻪ ﻟﺮې ﻧﮥ دے .زﻣﺎ ﺧﻼﺻﻮن راﺗﻠﻮ ﮐ ﺑﻪ وﺧﺖ ﻧﮥ ﻟ .زۀ ﺑﻪ ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﺑﭻ ﮐم او ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺗﻪ ﺑﻪ ﺧﭙﻞ
ﺷﺎن او ﺷﻮﮐﺖ وﺎﻳﻢ“.

د ﺑﺎﺑﻞ ﺳﺮه ﻋﺪاﻟﺖ ﮐﯧﺪل

۴۷

 اے د ﭘﯧﻐﻠ ﭘﻪ ﺷﺎن ﺑﺎﺑﻠﻪ ،د ﺧﭙﻞ ﺗﺨﺖ ﻧﻪ راﮐﻮز ﺷﻪ ،او ﭘﻪ زﻣﻪ ﭘﻪ ﺧﺎورو ﮐ ﮐﯧﻨﻪ .ﻪ ﭼ ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﺗﺨﺖ د


 د ژرﻧﺪې ﮐﺎﮯ واﺧﻠﻪ او اوړۀ ﻣﯧﺪه ﮐه.
ﻧﺎﺳﺘ وﺧﺖ ﺧﺘﻢ دے .اے ﺑﺎﺑﻠﻪ ،ﺗﮥ ﺑﻪ ﺑﻴﺎ د ﺷﻬﺰاد ﭘﻪ ﺷﺎن ﻧﺮم او ﻧﺎزک ﻧﮥ ﻳ .
 ﺧﻠﻖ ﺑﻪ ﺗﺎ وﻮرى ﭼ ﺑﺮﺑﻨ
ﻧﻘﺎب ﻟﺮې ﮐه ،ﺧﭙﻠ ﺎﺋﺴﺘﻪ ﺟﺎﻣ وﺑﺎﺳﻪ ،ﭘﯧﻨ اوﭼﺘ ﮐه ﭼ د ﻧﻬﺮوﻧﻮ ﻧﻪ ﭘﻮرې و .
 د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻣﻘﺪس ذات ﻣﻮﻧ ﭘﻪ ﺑﻴﻌﻪ
ﻳ ،ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﺳﺘﺎ ﺷﺮﻣﺎه وﻮرى .زۀ ﺑﻪ ﺑﺪﻟﻪ واﺧﻠﻤﻪ او ﻫﻴ ﻮک ﺑﻪ ﻧﮥ ﭘﺮﯦدم .
 اے د ﺑﺎﺑﻠﻴﺎﻧﻮ ﻟﻮرې ،ﭘﻪ ﺗﻴﺎرۀ ﮐ ﺧﺎﻣﻮش ﮐﯧﻨﻪ ،ﻧﻮر ﺑﻪ ﺗﺎ ﺗﻪ ﻮک
اﺧﺴﺘ ﻳﻮ ،د ﻫﻐﮥ ﻧﻮم ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ رب اﻻﻓﻮاج دے .
 زۀ ﺧﭙﻠﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻪ ﻏﺼﻪ وم ،ﻣﺎ ﻫﻐﻮئ ﻟﻪ داﺳ ﺳﺰا ورﮐه ﭼ ﺗﺎ ﺗﻪ ﻣ ﺣﻮاﻟﻪ ﮐل .او ﺗﺎ ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ
د ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﻣﻠﻪ ﻧﮥ واﺋ .
 ﺗﺎ وﺋﻴﻞ” ،زۀ ﺑﻪ ﻫﻤﯧﺸﻪ ﻣﻠﻪ ﻳﻢ “.او ﻫﻴﻠﻪ دې ﻓﺮ
ﺑﺎﻧﺪې ﻫﻴ رﺣﻢ وﻧﮥ ﮐو ،او ﭘﻪ ﺑﻮډاﺎﻧﻮ دې ﻫﻢ ډﯦﺮ دروﻧﺪ ﺑﻮج ﮐﯧﻮدو .
 ﻧﻮ اوس دا ﺧﺒﺮه واوره ،اے د ﻋﯧﺶ ﺳﺮه ﻣﻴﻨﻪ ﻟﺮوﻧ ،ﺗﮥ ﺧﭙﻞ
ﻧﮥ دے ﮐے او ﻧﮥ دې د دې ﭘﻪ اَﻧﺠﺎم ﺑﺎﻧﺪې ﻏﻮر وﮐو .
 ﺧﻮ ﭘﻪ ﻳﻮه
ﺎن ﻣﺤﻔﻮظ  او واﺋ” ،ﻫﻢ زۀ ﻳﻢ .او زﻣﺎ ﻧﻪ ﺑﻐﯧﺮ ﺑﻞ ﻮک ﻧﺸﺘﻪ .زۀ ﺑﻪ ﻧﮥ ﮐﻠﻪ ﮐﻮﻧه ﺷﻢ او ﻧﮥ ﺑاوﻻده “.
ﻟﺤﻈﻪ او ﻫﻢ ﭘﻪ ﻳﻮه ورځ ﮐ ﺑﻪ دا دواړه ﮐﺎروﻧﻪ درﺳﺮه وﺷ .ﺗﮥ ﭼ ﻫﺮ ﻮﻣﺮه د ﺟﺎدو ﻧﻪ ﮐﺎر واﺧﻠ ،ﺧﻮ ﺳﺘﺎ ﺧﺎوﻧﺪ او ﺑﭽ
 ﺗﺎ ﺧﭙﻞ ﺎن ﭘﻪ ﺑﺪﻋﻤﻠ ﮐ ﻣﺤﻔﻮظ وﻠﻮ ،ﺳﺘﺎ ﺧﻴﺎل دا وو ﭼ ﻫﻴ ﻮک دې ﻧﮥ وﻳﻨ .ﺧﭙﻞ ﺣﻤﺖ او
ﺑﻪ ﺧﺘﻢ ﺷ .
 داﺳ اﻓﺖ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺗﺎ
ﭘﻮﻫ ﺗﮥ ﺑﻻرې ﮐې ،او ﺗﺎ د ﺧﭙﻞ ﺎن ﺳﺮه ووﺋﻴﻞ ﭼ” ،ﻫﻢ زۀ ﻳﻢ .او زﻣﺎ ﻧﻪ ﺑﻐﯧﺮ ﺑﻞ ﻮک ﻧﺸﺘﻪ “.
راﺷ ،ﭼ ﺳﺘﺎ ﻳﻮ ﺟﺎدو ﻣﻨﺘﺮ ﺑﻪ ﻫﻢ دا ﻣﻨﻊ ﮐﻮﻟﮯ ﻧﮥ ﺷ .ﺗﺒﺎﻫ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺗﺎ ﺑﺎﻧﺪې راﺷ او ﻫﻴ ﻣﻨﺘﻪ ﺑﻪ دا ﺑﻨﺪوﻟﮯ ﻧﮥ ﺷ .وﺑﺎ ﺑﻪ ﭘﻪ
 ﺧﭙﻞ ﺟﺎدو او ﮐﻮډې ﺎن ﺳﺮه وﺳﺎﺗﻪ ،ﺗﺎ د وړوﮐﻮاﻟ ﻧﻪ دا اﺳﺘﻌﻤﺎل
ﺗﺎ ﺑﺎﻧﺪې ﻧﺎﺎﭘﻪ راﺷ ،او ﺗﮥ ﺑﻪ د ﻫﻐ دﭘﺎره ﺗﻴﺎره ﻧﮥ ﻳ .
 ﺗﺎ ﻟﻪ ﭼ ﮐﻮﻣ ﻣﺸﻮرې
ﮐى دى .ﮐﯧﺪے ﺷ ﭼ دا ﺳﺘﺎ دﭘﺎره ﻣﺪدﺎر ﺛﺎﺑﺖ ﺷ ،او ﺗﮥ ﭘﻪ دې ﺧﭙﻞ دﺷﻤﻨﺎن وﻳﺮوى .
درﮐے ﮐﻴى ﻧﻮ د ﻫﻐ ﻧﻪ ﺗﮥ ﺳﺘے ﻳ .ﺳﺘﺎ ﻧﺠﻮﻣﻴﺎن ﭼﺮﺗﻪ دى ،ﭼ ﺳﺘﻮرو ﺗﻪ ﻮرى او ﻣﻴﺎﺷﺖ ﭘﻪ ﻣﻴﺎﺷﺖ ﭘﯧﺸﻮﻳﺎﻧ ﮐﻮى؟
۴۱ / ۵۷

 ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ اور ﮐ د ﺳﻮزﯦﺪوﻧ ﺑﻮﺳﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن دى ﭼ
ﻫﻐﻮئ دې راﺷ او ﮥ ﭼ ﮐﯧﺪوﻧ دى ﺗﺎ دې د ﻫﻐ ﻧﻪ ﺑﭻ ﮐى .
 ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﺗﺎ
ﺧﭙﻞ ﺎن د دې د ﻟﻤﺒﻮ ﻧﻪ ﻧﮥ ﺷ ﺑﭻ ﮐﻮﻟﮯ .دا ﺑﻪ د ﺳﺮو اور ﻧﮥ وى ﭼ اﻧﺴﺎن ورﺗﻪ ﮐﯧﻨ او ﺎن ﺮم ﮐى .
ﻣﺎﻳﻮﺳﻪ ﮐى ،ﭼﺎ ﺳﺮه ﭼ ﺗﮥ د ﻮاﻧ ﻧﻪ ﭘﻪ وﻓﺎدارۍ ﭼﻠﯧﺪﻟﮯ ﻳ .ﻫﺮ ﻳﻮ ﺑﻪ درﻧﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻣﺨﻪ ﻻړ ﺷ ،او داﺳ ﺑﻪ ﻫﻴ ﻮک
ﭘﺎﺗ ﻧﮥ وى ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﭻ ﮐى.

ﺧُﺪائ ﭘﺎک د راﺗﻠﻮﻧ وﺧﺖ ﻣﺎﻟ دے

۴۸

 اے د ﻳﻌﻘﻮب ﺧﺎﻧﺪاﻧﻪ ،دا ﺧﺒﺮه واورئ ،ﺗﺎﺳﻮ ﭼ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻳﺎدﯦئ او د ﻳﻬﻮداه اوﻻد ﻳ ،او ﺗﺎﺳﻮ ﭼ د



ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﻧﻮم ﻗﺴﻢ ﺧﻮرئ او د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺗﻪ آواز ﮐﻮئ ،ﺧﻮ ﻧﮥ ﭘﻪ ﮐ اﺧﻼص ﺷﺘﻪ او ﻧﮥ ﺳﻤﻪ ﻃﺮﻳﻘﻪ .
ﺗﺎﺳﻮ د ﻣﻘﺪس ﺎر اوﺳﯧﺪوﻧ ﻳ او واﻳ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﭘﻪ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺑﺎور ﮐﻮئ ،د ﭼﺎ ﻧﻮم ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ رب
 ”ﻣﺎ ډﯦﺮ ﭘﺨﻮا ﭘﯧﺸﻮﺋ ﮐې وه ﭼ ﮥ ﺑﻪ ﮐﻴى ،او ﺑﻴﺎ ﻣ ﻧﺎﺎﭘﻪ ﻫﻢ دﻏﻪ ﺷﺎن وﮐل ،او زﻣﺎ
اﻻﻓﻮاج دے .ﻫﻐﻪ ﻓﺮﻣﺎﺋ ،
 ﻣﺎ ﺗﻪ ﭘﺘﻪ وه ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﻮﻣﺮه ﺿﺪﻳﺎن ﻳ ،ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﻣﺮۍ رﻮﻧﻪ ﺑﻪ د اوﺳﭙﻨ ﭘﻪ ﺷﺎن ﮐﻠ
ﻮﻟ ﭘﯧﺸﻮﻳﺎﻧ رﺘﻴﺎ ﺷﻮې .
 ﻧﻮ ﻣﺎ ډﯦﺮ ﭘﺨﻮا ﺳﺘﺎﺳﻮ د راﺗﻠﻮﻧ وﺧﺖ ﭘﯧﺸﻮﺋ وﮐه ،د ﺣﺎﻻﺗﻮ ﺑﻴﺎن ﻣ
او ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺗﻨﺪى ﺑﻪ ﻟﻪ د ﻣﻮر ﻏﻮز ﭘﻪ ﺷﺎن وى .
د وړاﻧﺪې ﻧﻪ وﮐو ،د دې دﭘﺎره ﭼ ﺗﺎﺳﻮ دا دﻋﻮﱝ وﻧﮥ ﮐئ ﭼ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺑﺘﺎﻧﻮ او ﺗﺮاﺷﻠﮯ ﺷﻮو ﻣﺠﺴﻤﻮ د دې ﺣﻢ ﮐے وو.
 ﻣﺎ ﭼ د ﮥ ﭘﯧﺸﻮﺋ ﮐې وه ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﻫﺮ ﮥ ﺷﻮى دى ،ﺧﻮ ﺗﺎﺳﻮ د ﻫﻐ ﻣﻨﻠﻮ ﻧﻪ اﻧﺎر وﮐو .اوس ﺑﻪ زۀ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ د ﻧﻮؤ

 ﭘﻪ ﺗﯧﺮه زﻣﺎﻧﻪ ﮐ داﺳ ﮥ ﻧﮥ ۇو ﺷﻮى،
ﺧﺒﺮو ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ وواﻳﻢ ،دا ﻫﻐﻪ رازوﻧﻪ دى ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﺮ اوﺳﻪ ﭘﻮرې ﻧﮥ دى اورﯦﺪﻟ .
ﺑﻠ ﻫﻢ اوس اوس دا ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﻋﻠﻢ ﮐ راﻏﻠﻞ .داﺳ ﻪ وﺷﻮل ﭼ ﺗﺎﺳﻮ وﻧﮥ ﺷ وﺋﻴﻠﮯ ،ﭼ ﻣﻮﻧ ﺗﻪ ﻣﺨ ﻧﻪ د دې ﭘﺘﻪ
 ﻣﺎ ﺗﻪ ﭘﺘﻪ وه ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﻧﺎﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد ﻳ ،ﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ د وړوﮐﻮاﻟ ﻧﻪ ﭘﻪ ﺑﺎﻏﻴﺎﻧﻮ ﻣﺸﻬﻮر وئ .او ﻫﻢ دا وﺟﻪ ده ﭼ
وه .
 زﻣﺎ د ﻧﻮم د
ﺗﺎﺳﻮ ﻫﻴﻠﻪ د دې ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﻧﮥ دى اورﯦﺪﻟ ،او دا ﻪ د دې ﻳﻮه ﺧﺒﺮه ﻫﻢ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻏﻮږوﻧﻮ ﺗﻪ ﻧﮥ ده رارﺳﯧﺪﻟ .
 ﻣﺎ ﺗﺎﺳﻮ
ﺧﺎﻃﺮه زۀ ﺧﭙﻠﻪ ﻏﺼﻪ ﭘﻪ ﻗﺎﺑﻮ ﮐ ﺳﺎﺗﻢ ،زﻣﺎ د ﺛﻨﺎء ﺻﻔﺖ د ﺧﺎﻃﺮه زۀ ﺧﭙﻞ ﺎن ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﺗﺒﺎﻫ ﻧﻪ را اﻳﺴﺎروم .
ﺻﻔﺎ ﮐى ﻳ ،ﺧﻮ داﺳ ﻧﻪ ﻟﻪ ﭼ ﺳﭙﻴﻦ زر ﺻﻔﺎ ﮐﻴى ،ﺑﻠ ﻣﺎ ﺗﺎﺳﻮ ﺻﻔﺎ ﮐى ﻳ ،د ﻣﺼﻴﺒﺖ ﭘﻪ ﺑ ﮐ ﻣ آزﻣﺎﺋﻴﻠ ﻳ.
 زۀ ﭼ ﮥ ﮐﻮم ﻧﻮ ﻫﻐﻪ زۀ د ﺧﭙﻞ ﺧﺎﻃﺮ ﭘﻪ وﺟﻪ ﮐﻮم ،زۀ ﻧﮥ ﻏﻮاړم ﭼ زﻣﺎ د ﻧﻮم ﺑﻋﺰﺗ وﺷ او ﻧﮥ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﺟﻼل ﮐ

ﭼﺎ ﻟﻪ ﺑﺮﺧﻪ ورﮐم ،دا ﺑﻪ زﻣﺎ وى او ﺻﺮف زﻣﺎ ﺑﻪ وى“.

ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺧﻼﺻﻮﻧﮯ دے
 ﻣﺎ ﭘﻪ
 ”اے ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ،زﻣﺎ ﻏﻮره ﮐے ﺷﻮو ،ﻣﺎ ﺗﻪ ﻏﻮږ وﻧﻴﺴ .ﺻﺮف زۀ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻳﻢ ،زۀ اوﻟﻴﻦ او آﺧﺮﻳﻦ ﻳﻢ .

ﺧﭙﻞ ﻻس ﺑﺎﻧﺪې د زﻣ ﺑﻨﻴﺎدوﻧﻪ ﻟﻮﻟ دى او زﻣﺎ  ﻻس آﺳﻤﺎﻧﻮﻧﻪ ﺧﻮارۀ ﮐى دى .ﮐﻠﻪ ﭼ زۀ آواز ورﮐم ﻧﻮ دوئ ﻮل ﻳﻮ
 ﻮﻟﻮ ﺧﻠﻘﻮ ،راﻏﻮﻧ ﺷ او واورئ .ﭘﻪ ﻣﻌﺒﻮداﻧﻮ ﮐ ﮐﻮم ﻳﻮ د دې ﭘﯧﺸﻮﺋ ورﮐې ده؟ ﻣﺎ ﭼ ﮐﻮم
ﺎئ ﺣﺎﺿﺮ ﺷ .
 زۀ ﻫﻐﻪ ﻮک ﻳﻢ ﭼ ﻫﻐﮥ
ﺳے ﺧﻮښ ﮐے دے ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺑﺎﺑﻞ ﺣﻤﻠﻪ وﮐى ،او د ﺑﺎﺑﻠﻴﺎﻧﻮ ﺧﻼف ﺑﻪ ﺧﭙﻞ زور اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻮى .
 ﻧﻮ اوس ﻣﺎ ﻟﻪ راﻧﺰدې ﺷ او ﭼ زۀ ﮥ
ﺗﻪ ﻣ آواز وﮐو او راوﻣ ﻏﻮﺘﻠﻮ ،د ﻫﻐﮥ ﻣ ﻻرﻮدﻧﻪ وﮐه او ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎﻣﻴﺎﺑﻴى .
واﻳﻢ ﻫﻐ ﺗﻪ ﻏﻮږ وﻧﻴﺴ .ﻣﺎ د ﺷﺮوع ﻧﻪ ﺻﻔﺎ ﺧﺒﺮه ﮐې ده ،او ﻣﺎ ﻫﻤﯧﺸﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﺧﺒﺮه رﺘﻴﺎ ﮐې ده “.او زۀ اوس ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ
ﺗﻌﺎﻟ د ﺧﭙﻞ روح ﺳﺮه راﻟﯧﻟﮯ ﻳﻢ.
 د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻣﻘﺪس ذات ،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧﻼﺻﻮﻧﮯ ﻓﺮﻣﺎﺋ” ،زۀ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻳﻢ ،ﻫﻐﻪ ذات

 ﺧﻮ ﮐﮥ
ﭼ ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﺧﭙﻠ ﻓﺎﺋﺪې دﭘﺎره ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﻮدﻧﻪ ﮐﻮى او ﻫﻐﻪ ﻻر درﺗﻪ ﺎﺋ ﭼ ﭘﻪ ﮐﻮﻣﻪ ﺑﺎﻧﺪې درﻟﻪ ﺗﻠﻞ ﭘﻪ ﮐﺎر دى .
ﺻﺮف ﺗﺎﺳﻮ زﻣﺎ ﺣﻤﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﭘﺎم ﮐے وے .ﻧﻮ ﺳﺘﺎﺳﻮ اﻣﻦ ﺑﻪ ﻟﻪ د ﺳﻴﻨﺪ ﭘﻪ ﺷﺎن وو ،او ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺻﺪاﻗﺖ ﺑﻪ د ﺳﻤﻨﺪر د ﭼﭙﻮ ﭘﻪ
 ﺳﺘﺎﺳﻮ اوﻻد ﺑﻪ د ﺷﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن ډﯦﺮ او ﺑﺷﻤﯧﺮه وے ،او ﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﻴ اﻣﺎن ﻧﮥ وے ﭘﺮﯦﮯ ﭼ د ﻫﻐﻮئ ﻧﺎم و ﻧﺸﺎن
ﺷﺎن وو .
 د ﺑﺎﺑﻞ ﻧﻪ وو .او د ﺑﺎﺑﻠﻴﺎﻧﻮ ﻧﻪ وﺗﺘ .د ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ﺳﺮه د دې ﺧﺒﺮ ﭼﻐﻪ ووﻫ ،او د دﻧﻴﺎ ﺗﺮ
زﻣﺎ د وړاﻧﺪې ﻧﻪ ﺧﺘﻢ ﺷ “.
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻣﺎﻟ
 ﻪ ﭘﻮرې دا ﺧﺒﺮه ﻣﺸﻬﻮره ﮐئ ﭼ” ،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺧﭙﻞ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻮوﻧ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎن ﺑﭻ ﮐى دى “.
۴۲ / ۵۷

ﺧُﺪائ ﺧﭙﻞ ﺧﻠﻖ ﭘﻪ ﺧُﺸﻪ ﺻﺤﺮا ﮐ روان ﮐل ،ﻫﻐﻮئ د ﺗﻨﺪې ﭘﻪ وﺟﻪ د ﺗﻠﻴﻒ ﺳﺮه ﻣﺦ ﻧﮥ ﺷﻮل .د ﻫﻐﻮئ دﭘﺎره ﻳ د  ﻧﻪ
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋ” ،د ﺷﺮﻳﺮاﻧﻮ دﭘﺎره ﺳﻼﻣﺘ
اوﺑﮥ راووﻳﺴﺘﻠ ،ﻫﻐﮥ  ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﺑﯧﻞ ﮐو او اوﺑﮥ ﺗﺮې ﻧﻪ راوﺑﻬﯧﺪﻟ .
ﻧﺸﺘﻪ“.

ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎن ،د ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ دﭘﺎره رﺎ

۴۹

 اے ﻟﺮې ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ،ﻣﺎ ﺗﻪ ﻏﻮږ وﻧﻴﺴ ،اے ﻫﻐﻪ ﺧﻠﻘﻮ ،ﭼ ﻟﺮې اوﺳﯧئ .زﻣﺎ د ﭘﯧﺪا ﮐﯧﺪو ﻧﻪ ﻣﺨ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ زۀ


 ﻫﻐﮥ زﻣﺎ ﺧﺒﺮې د ﺗُﻮرې ﭘﻪ ﺷﺎن ﺗﯧﺮې ﮐې .او د ﺧﭙﻞ ﻻس د ﺳﻮرى
ﺧﻮښ ﮐم او زۀ ﻳ ﺧﭙﻞ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻮوﻧﮯ ﻣﻘﺮر ﮐم .
 ﻫﻐﮥ ﻣﺎ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ،
ﻻﻧﺪې ﻳ ﭘ ﮐم ،ﻫﻐﮥ زۀ د ﻏﺸ ﭘﻪ ﺷﺎن ﺗﯧﺮۀ ﮐم او ﭘﻪ ﺧﭙﻞ د ﻏﺸﻮ ﺗﻴﻠ ﮐ ﻳ ﭘ وﺳﺎﺗﻠﻢ .
 ﺧﻮ ﻣﺎ ووﺋﻴﻞ ﭼ” ،زﻣﺎ ﻣﺤﻨﺖ
”ﺗﮥ زﻣﺎ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻮوﻧﮯ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻳ ،ﺳﺘﺎ ﭘﻪ وﺟﻪ ﺑﻪ زﻣﺎ ﻧﻮم ﺗﻪ ﺟﻼل ﻣﻼوﻳى “.
ﺑﻓﺎﺋﺪې دے ،ﻣﺎ ﺧﭙﻞ ﻃﺎﻗﺖ ﺑﻓﺎﺋﺪې او ﺑﻣﻘﺼﺪه ﺿﺎﺋﻊ ﮐے دے ،ﺧﻮ ﻳﻘﻴﻨﺎً ﭼ زﻣﺎ ﺣﻖ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺳﺮه دے او زﻣﺎ
 ﺧﻮ زﻣﺎ د ﭘﯧﺪا ﮐﯧﺪو ﻧﻪ ﻣﺨ ،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ زۀ ﻣﻘﺮر ﮐم ،ﻫﻐﮥ زۀ د دې دﭘﺎره ﺧﭙﻞ
ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺑﻪ ﻣﺎ ﻟﻪ اﺟﺮ راﮐى “.
ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻮوﻧﮯ ﺟﻮړ ﮐم ﭼ د ﻫﻐﮥ ﺧﻠﻖ واﭘﺲ راوﻟﻢ ،او دا ﭼ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎن د ﻫﻐﮥ د ﺣﻀﻮر وړاﻧﺪې راﻏﻮﻧ ﮐم .ﻣﺎﻟ
 ﻫﻐﻪ ﻓﺮﻣﺎﺋ” ،زﻣﺎ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻮوﻧﻴﻪ ،زۀ ﺳﺘﺎ دﭘﺎره ﻳﻮ ﻟﻮئ
ﺧُﺪائ ﻣﺎ ﻟﻪ ﻋﺰت راﮐﻮى ،او ﻫﻐﮥ ﻣﺎ ﻟﻪ ﻃﺎﻗﺖ راﮐے دے .
ﻣﻘﺼﺪ ﻟﺮم .ﺗﮥ ﺑﻪ ﻧﮥ ﺻﺮف ﻫﻐﻪ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎن ﺑﺤﺎل ﮐې ﭼ ﮐﻮم ژوﻧﺪى ﭘﺎﺗ دى ،ﺑﻠ زۀ ﺑﻪ ﺗﺎ د ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ دﭘﺎره رﺎ وﺮﻮم ﻧﻮ
 د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻣﻘﺪس ذات او ﺧﻼﺻﻮﻧﮯ ﻫﻐﻪ ﭼﺎ ﺗﻪ واﺋ ﭼ د ﭼﺎ
ﭼ دﻏﻪ ﺷﺎن ﺗﮥ زﻣﺎ ﺧﻼﺻﻮن ﻮﻟ دﻧﻴﺎ ﺗﻪ ورﺳﻮې “.
ﻧﻪ ﺳﺨﺖ ﻧﻔﺮت ﺷﻮے دے ،د ﭼﺎ ﻧﻪ ﭼ ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﻧﻔﺮت ﮐے دے ﭼ دے د ﺣﻤﺮاﻧﺎﻧﻮ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻮوﻧﮯ دے” ،ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎن ﺑﻪ ﺗﺎ
وﻮرى او د ﻋﺰت ﻧﻪ ﺑﻪ درﺗﻪ ﭘﺎﻴى ،ﺷﻬﺰادﺎن ﺑﻪ ﻫﻢ وﻮرى ،او ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﺗﺎ ﺗﻪ د ﻋﺰت ﻧﻪ ﻴﻴى .دا ﻪ ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ
ﺧﭙﻞ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻮوﻧﮯ ﺧﻮښ ﮐے دے ،د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻣﻘﺪس ذات ﺧﭙﻠ وﻋﺪې ﭘﻮره ﮐﻮى“.

د ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﺑﺤﺎل ﮐﯧﺪل
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋ” ،ﮐﻠﻪ ﭼ ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﺑﭻ ﮐﯧﺪو وﺧﺖ راﻏﻠﻮ ،ﻧﻮ ﻣﺎ ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﻧﻈﺮ وﮐو او د ﻣﺪد دﭘﺎره ﻣ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻓﺮﻳﺎد

واورﯦﺪو .زۀ ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺣﻔﺎﻇﺖ او ﺳﺎﺗﻨﻪ وﮐم او ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ ذرﻳﻌﻪ ﺑﻪ د ﻮﻟﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﺳﺮه ﻳﻮ ﻟﻮظ وﮐم .او زۀ ﺑﻪ ﻳﻮ ﻞ ﺑﻴﺎ ﺗﺎﺳﻮ
 زۀ ﺑﻪ ﻗﯧﺪﻳﺎﻧﻮ ﺗﻪ وواﻳﻢ ﭼ ،ﺗﺎﺳﻮ آزاد ﻳ .او
ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻣﻠ ﮐ آﺑﺎد ﮐم ﮐﻮم ﻣﻠ ﭼ اوس ﺷﺎړ او وﻳﺠﺎړ ﭘﺮوت دے .
ﻮک ﭼ ﭘﻪ ﺗﻴﺎرۀ ﮐ وى ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ﺑﻪ وواﻳﻢ ﭼ ،رﺎ ﻟﻪ راو .ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ د ﻫﻐﻪ و ﭘﻪ ﺷﺎن وى ﭼ د ﻏﺮوﻧﻮ ﭘﻪ ﻏﻮﻧو
 ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﻫﻴﻠﻪ ﻧﮥ اوږى ﺷ او ﻧﮥ ﺑﻪ ﮐﻠﻪ ﺗى ﺷ .د ﻧﻤﺮ او د ﺻﺤﺮا ﺮﻣ ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ ﻧﮥ ﺗﻨﻮى ،د ﻫﻐﻮئ
ﮐ ﺮﻳى ،
 زۀ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻏﺮوﻧﻮ ﮐ ﻳﻮ
ﻣﺸﺮى ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ذات ﮐﻮى ﭼ ﻮک د ﻫﻐﻮئ ﺳﺮه ﻣﻴﻨﻪ ﮐﻮى .او ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻳ د اوﺑﻮ ﭼﻴﻨﻮ ﻟﻪ ﺑﻮ .
 ﻮرئ زﻣﺎ ﺧﻠﻖ ﺑﻪ د ﻟﺮې ﻟﺮې ﻧﻪ
ﻟﻮئ ﺳک ﺟﻮړ ﮐم او د ﺧﭙﻠﻮ ﺧﻠﻘﻮ دﭘﺎره ﺑﻪ ﻳﻮه ﻻر ﺟﻮړه ﮐم ﭼ ﭘﻪ ﻫﻐ ﺑﻪ ﻣﺰل ﮐﻮى .
 اے آﺳﻤﺎﻧﻪ ،د ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ﭼﻐ وﻫﻪ .اے زﻣ،
را ،د ﺷﻤﺎل ﻃﺮف او د ﻧﻤﺮﭘﺮﯦﻮاﺗﮥ ﻃﺮف ﻧﻪ ،او د ﺳﻴﻨﻢ ﻧﻪ ﺑﻪ را “.
ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ وﮐه .اے ﻏﺮوﻧﻮ ،د ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ﺳﻨﺪرې وواﻳ .ﻪ ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺧﭙﻠﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﻟﻪ ﺗﺴﻠ ورﮐې ده ،او ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ

 ﺧﻮ د ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﺧﻠﻘﻮ ووﺋﻴﻞ” ،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻣﻮﻧ ﭘﺮﯦ ﻳﻮ .او ﻫﻐﮥ ﻣﻮﻧ ﻫﯧﺮ ﮐى ﻳﻮ “.
ﺧﭙﻠﻮ ﮐﯦﺪﻟﻮ ﺧﻠﻘﻮ رﺣﻢ وﮐى .
”ﻫﻴﻠﻪ ﻧﻪ .ﻳﻮ ﻣﻮر ﺧﭙﻞ د ﭘﻴﻮ ﻣﺎﺷﻮم ﻫﯧﺮوﻟﮯ ﺷ ﮥ؟ او ﭼ ﮐﻮم ﺑﭽﮯ ﺗﺮې ﻧﻪ ﭘﯧﺪا ﺷﻮے وى ﻧﻮ د ﻫﻐﮥ ﺳﺮه ﺑﻪ ﻣﻴﻨﻪ ﻧﮥ ﮐﻮى
 ﻮره ﻣﺎ ﺳﺘﺎ ﻧﻮم د ﺧﭙﻠﻮ ﻻﺳﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺗﻠﻮ
ﮥ؟ ﮐﮥ ﻳﻮه ﻣﻮر ﺧﭙﻞ ﺑﭽﮯ ﻫﯧﺮ ﻫﻢ ﮐى ،ﺧﻮ زۀ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﻫﻴﻠﻪ ﻫﻢ ﻫﯧﺮ ﻧﮥ ﮐم .
 ﻮک ﭼ ﺗﺎ ﺑﻴﺎ آﺑﺎدول ﻏﻮاړى ﻧﻮ ﻫﻐﻪ زر واﭘﺲ راروان دے،
ﺑﺎﻧﺪې ﻟﻴﻠﮯ دے ،او ﺳﺘﺎ دﯦﻮاﻟﻮﻧﻪ ﻫﻤﯧﺸﻪ زﻣﺎ ﭘﻪ وړاﻧﺪې دى .
 ﯧﺮﭼﺎﭘﯧﺮه ﻧﻈﺮ وﺮﻮه او وﻮره .ﺳﺘﺎ ﺧﻠﻖ راﻏﻮﻧﻳى او ﻫﻐﻮئ ﮐﻮروﻧﻮ ﺗﻪ
او ﭼﺎ ﭼ ﺗﮥ ﺗﺒﺎه ﮐے ﻳ ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ درﻧﻪ  .
راروان دى .ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ زﻣﺎ دې ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ذات ﻗﺴﻢ وى ،ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﺗﺎ ﺗﻪ داﺳ راﻏﻮﻧ ﺷ ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ ﭘﻪ ﻧﺎوې
 ﺳﺘﺎ ﻣﻠ ﺗﺒﺎه ﺷﻮے وو او وران وﻳﺠﺎړ وو ،ﺧﻮ اوس ﭼ ﻮک د اوﺳﯧﺪو دﭘﺎره ورﻟﻪ راروان دى ،ﻧﻮ دا
ﮐﺎﻟ اﻣﺒﺎر وى .
ﻣﻠ ﺑﻪ د ﻫﻐﻮئ د اوﺳﯧﺪو دﭘﺎره ډﯦﺮ وړوﮐﮯ وى .او ﭼﺎ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﮐﻨرو ﮐ ﭘﺮﯦﻮدئ ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻧﻪ ﻟﺮې وى.
۴۳ / ۵۷

 ﺳﺘﺎﺳﻮ ﮐﻮم ﺧﻠﻖ ﭼ ﭘﻪ ﺟﻼوﻃﻨ ﮐ ﭘﯧﺪا ﺷﻮى ۇو ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺧﻠﻖ ﺑﻪ ﻳﻮه ورځ ﺗﺎ ﺗﻪ وواﺋ ،دا ﻣﻠ ﺧﻮ وړوﮐﮯ دے ،ﻣﻮﻧ

 ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﺗﮥ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ زړۀ ﮐ وواﺋ ،دا دوﻣﺮه ﺑﭽ ﻣﺎ ﻟﻪ ﭼﺎ راﮐل؟ زﻣﺎ ﺑﭽ ﺧﻮ ﺧﺘﻢ ﺷﻮى ۇو او
ﺗﻪ ﻧﻮره زﻣﻪ ﭘﻪ ﮐﺎر ده .
ﻧﻮر ﺑﭽ ﻣ ﻧﮥ ﮐﯧﺪل .زۀ ﺟﻼوﻃﻦ ﮐے ﺷﻮے وم او ﺷﻟﮯ ﺷﻮے وم ،دا ﺑﭽ ﻣﺎ ﻟﻪ ﭼﺎ راﮐل؟ زۀ ﺧﻮ ﻳﻮا ﭘﺎﺗ وم ،دا ﺑﭽ
 ﺧُﺪائ ﺗﻌﺎﻟ داﺳ ﻓﺮﻣﺎﺋ” ،ﻮرئ ،زۀ ﺑﻪ ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﺗﻪ اﺷﺎره وﮐم ،او ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ زاﻣﻦ ﭘﻪ ﻏﯧ
د ﮐﻮم ﺎئ ﻧﻪ راﻏﻠﻞ؟“ 
 ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎن ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ دﭘﺎره د ﭘﻼراﻧﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن وى او ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧﻴﺎل ﺑﻪ ﺳﺎﺗ ،او
ﮐ او ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻟﻮﻪ ﭘﻪ اوږو ﮐﻮروﻧﻮ ﺗﻪ راوﻟ .
د ﻫﻐﻮئ ﻣﻠ ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ او ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﺑﭽﻮ دﭘﺎره د ﻣﻴﻨﺪو ﭘﻪ ﺷﺎن وى .ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﻴ ﺷ او ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﭘﻮ
دوړې ﺑﻪ  ،ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﭘﺘﻪ وﻟ ﭼ زۀ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻳﻢ ،ﻫﺮ ﻮک ﻫﻢ ﭼ زﻣﺎ د ﻣﺪد ﭘﻪ ﻃﻤﻊ وى ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻧﮥ

 ﻮک د ﺟﻨﻴﺎﻟ ﻧﻪ ﻣﺎلِ ﻏﻨﻴﻤﺖ اﺧﺴﺘﻠﮯ ﺷ ﮥ؟ ﻳﺎ ﻮک د ﻳﻮ ﻇﺎﻟﻢ ﮐﺲ ﻧﻪ ﻗﯧﺪﻳﺎن ﺧﻼﺻﻮﻟﮯ ﺷ ﮥ؟ 
ﺷﺮﻣﻴى “.
ﺧﻮ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﻳﻘﻴﻨﺎً ﭼ د ﺟﻨﻴﺎﻟ ﻧﻪ ﺑﻪ ﻗﯧﺪﻳﺎن ﺑﻮﺗﻠﮯ ﺷ ،او د ﻇﺎﻟﻢ ﮐﺲ ﻣﺎلِ ﻏﻨﻴﻤﺖ ﺑﻪ وﻧﻴﻮﻟﮯ ﺷ .ﻫﺮ ﻮک
 ﭼﺎ ﭼ ﭘﻪ ﺗﺎ ﻇﻠﻢ ﮐے
ﻫﻢ ﭼ ﺗﺎ ﺳﺮه ﺟﻨ ﮐﻮى ﻧﻮ زۀ ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ ﺳﺮه ﺟﻨ ﮐﻮم ،او ﻫﻢ زۀ ﺑﻪ ﺳﺘﺎ د ﺑﭽﻮ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮐﻮم .
دے زۀ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ ﺑﺎﻧﺪې د ﻫﻐﻮئ ﺧﭙﻠﻪ ﻏﻮﻪ وﺧﻮروم ،ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ د ﺧﭙﻠ وﻳﻨ ﭘﻪ ﻠﻮ ﺳﺮه د ﻣﻴﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن ﭘﻪ ﻧﺸﻪ ﮐ وى.
ﻧﻮ داﺳ ﺑﻪ ﺑﻴﺎ ﻮﻟﻮ اﻧﺴﺎﻧﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﭘﺘﻪ وﻟ ﭼ زۀ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻳﻢ ،زۀ ﻫﻐﻪ ذات ﻳﻢ ﻮک ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﭻ ﮐﻮى او ﺗﺎﺳﻮ آزادوى او د
ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻃﺎﻗﺘﻮر ذات ﻳﻢ“.

د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﺳﺰا ورﮐﻮﻟﻮ ﻃﺎﻗﺖ ﻟﺮل

۵۰

 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋ” ،د ﻳﻬﻮداه ﺧﻠﻘﻮ راﺷ ،او ﻣﺎ ﺗﻪ ﻫﻐﻪ ﻃﻼق ﻧﺎﻣﻪ وﺎﻳ ﭼ ﻣﺎ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻣﻮر ﻟﻪ ورﮐې وه او


ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻣﻮر ﻣ ﭘﺮﯦﻮده .ﻫﻐﻪ ﻃﻼق ﻧﺎﻣﻪ ﭼﺮﺗﻪ ده؟ او ﻳﺎ ﻣﺎ ﺗﻪ ﻫﻐﻪ ﻗﺮض ورﮐﻮوﻧﮯ وﺎﻳ ﭼ ﻣﺎ د ﺧﭙﻞ ﻗﺮض ﭘﻪ وﺟﻪ ﺗﺎﺳﻮ
ورﺗﻪ ﺣﻮاﻟﻪ ﮐى وئ ﻫﻐﻪ ﭼﺮﺗﻪ دے؟ ﻮرئ ﻫﻢ ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﺧﭙﻠﻮ ﻨﺎﻫﻮﻧﻮ ﻟﻪ وﺟ ﺧﺮڅ ﮐے ﺷﻮئ او ﺳﺘﺎ د ﺧﭙﻠﻮ ﻨﺎﻫﻮﻧﻮ ﭘﻪ
 ﭼ زۀ راﻏﻠﻢ ﻧﻮ ﻮک ﻫﻢ ﻧﮥ وو ،وﻟ؟ ﭼ ﻣﺎ آواز وﮐو ﻧﻮ ﭼﺎ ﻫﻢ ﺟﻮاب راﻧﮥ ﮐو ،وﻟ؟
وﺟ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻣﻮر وﺷﻟ ﺷﻮه .
وﻟ زﻣﺎ ﻻس دوﻣﺮه ﮐﻤﺰورے وو ﮥ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﻣ ﺧﻼﺻﻮﻟﮯ ﻧﮥ ﺷﻮئ؟ وﻟ زۀ دوﻣﺮه ﮐﻤﺰورے ﻳﻢ ﮥ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﭻ ﮐﻮﻟﮯ ﻧﮥ
ﺷﻢ؟ زﻣﺎ ﻳﻮ ﺣﻢ ﺳﺮه ﺳﻤﻨﺪر اوچ ﺷ او ﺳﻴﻨﺪوﻧﻪ ﭘﻪ ﺻﺤﺮا ﺑﺪل ﺷ ،او ﺑﻐﯧﺮ اوﺑﻮ ﻧﻪ ﮐﺒﺎن ﻣۀ ﺷ او ﻫﺮ ﻃﺮف ﺗﻪ ﺑﺪﺑﻮئ ﺧﻮره
 ﻫﻢ زۀ آﺳﻤﺎن ﺑﺎﻧﺪې ﺗﻮره ﮐﭙه اﭼﻮم او ﻫﻢ زۀ ﻫﻐ ﺗﻪ د ﻏﻢ ﺟﺎﻣ اﭼﻮم“.
ﺷ .

د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻮوﻧ ﺗﺎﺑﻌﺪارى
 ﺧُﺪائ ﺗﻌﺎﻟ ﻣﺎ ﻟﻪ د ﻳﻮ اُﺳﺘﺎذ ژﺑﻪ راﮐې ده ،د دې دﭘﺎره ﭼ ﺳﺘو ﺧﻠﻘﻮ ﻟﻪ ﺗﺴﻠ ورﮐم .ﻫﺮ ﺳﺤﺮ ﻫﻐﻪ ﻣﺎ ﭘﺎﻮى او ﻫﻐﻪ

 ﺧُﺪائ ﺗﻌﺎﻟ ﻣﺎ ﺗﻪ ﺻﻔﺎ وﻳﻨﺎ ﮐې ده ،او ﻣﺎ د ﻫﻐﮥ ﻧﻪ
زﻣﺎ ﭘﻪ زړۀ ﮐ دا ﺟﺬﺑﻪ اﭼﻮى ﭼ د ﻫﻐﮥ ﻮدﻧ ﺗﻪ ﻏﻮږ وﻧﻴﺴﻢ .
 ﭼﺎ ﭼ زﻣﺎ وﻫﻞ ﻏﻮﺘﻞ ﻣﺎ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻣﻼ وړاﻧﺪې ﮐه ،ﭼﺎ ﭼ زﻣﺎ ﻧﻪ
ﺳﺮﮐﺸ ﻧﮥ ده ﮐې او ﻧﮥ د ﻫﻐﮥ ﻧﻪ اوړﯦﺪﻟﮯ ﻳﻢ .
 ﺧﻮ ﺧُﺪائ
ږﻳﺮه وﻳﺴﺘﻠﻪ ﻣﺎ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ﺧﭙﻞ ﻣﺦ وړاﻧﺪې ﮐو .ﻣﺎ د ﻫﻐﻮئ د ﺑﻋﺰﺗ او ﺗﻮﮐﺎﻮ ﻧﻪ ﺧﭙﻞ ﻣﺦ ﻧﮥ دے ﭘ ﮐے .
ﺗﻌﺎﻟ زﻣﺎ ﻣﺪد ﮐﻮى ﻧﻮ زﻣﺎ ﺑﻋﺰﺗ ﺑﻪ ﻧﮥ ﮐﻴى .ﻣﺎ د ﻫﻐﮥ د ﻣﺮﺿ ﭘﻮره ﮐﻮﻟﻮ ﮐﻠﻪ اراده ﮐې ده .ﻣﺎ ﺗﻪ ﭘﺘﻪ ده ﭼ زۀ ﺑﻪ د ﺷﺮم
 ﻮک ﭼ ﻣﺎ ﺗﻪ ﺻﺪاﻗﺖ ﺎﺋ ﻫﻐﻪ ﻧﺰدې دے ،ﻮک دا ﺟﺮأت ﮐﻮﻟﮯ ﺷ ﭼ ﭘﻪ ﻣﺎ اﻟﺰاﻣﻮﻧﻪ وﻟﻮى؟
ﺳﺮه ﻧﮥ ﻣﺦ ﮐﯧم .
 ﻫﻢ ﺧُﺪائ ﺗﻌﺎﻟ زﻣﺎ ﻣﻠﺮﺗﻴﺎ ﮐﻮى ،ﻧﻮ ﻮک ﺑﻪ ﻣﺎ
زﻣﺎ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﭼﺮﺗﻪ دے ﭼ ﭘﻪ ﻣﺎ اﻟﺰام وﻟﻮى .ﻫﻐﻪ دې راﻣﺨﺎﻣﺦ ﺷ .
 ﭘﻪ
ﻣﺠﺮم ﺛﺎﺑﺖ ﮐى؟ ﭘﻪ ﻣﺎ ﺑﺎﻧﺪې ﻮل اﻟﺰام ﻟﻮوﻧ ﺑﻪ ورک ﺷ ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ داﺳ ﺧﺘﻢ ﺷ ﻟﻪ ﭼ ﮐﭙه ﭼﻴﻨﺠﻮ ﺧﻮړﻟ وى .
ﺗﺎﺳﻮ ﮐ ﻮک د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻧﻪ ﻳﺮﻳى او د ﻫﻐﮥ د ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻮوﻧ آواز ﻣﻨ؟ ﻮک ﭼ ﭘﻪ ﺗﻴﺎرۀ ﮐ روان وى ﻫﻴ رﺎ
 ﺧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﺧﻠﻖ
ورﺳﺮه ﻧﮥ وى ﺧﻮ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ دې د ﻫﻐﮥ اﻳﻤﺎن ﭘﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ وى او د ﻫﻐﮥ ﺗﻮﮐﻞ دې ﭘﻪ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺑﺎﻧﺪې وى .
ﻮک ﭼ ﺧﭙﻞ ﺎﻧﻮﻧﻪ ﺑﻠﻮ ﻏﺸﻮ ﺳﺮه وﺳﻠﻪ ﺑﻨﺪ ﮐئ ،ﻧﻮ ﻫﻢ د ﺧﭙﻞ اور د ﺷﻐﻠﻮ ﭘﻪ رﺎ ﮐ ﻻړ ﺷ .زﻣﺎ د ﻻس ﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﻫﻢ
دا اﺟﺮ ﻣﻼوﻳى ،ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﺳﺨﺖ درد ﮐ راﭘﺮﯦﻮ.

۴۴ / ۵۷

د ﻳﺮوﺷﻠﻢ دﭘﺎره د ﺗﺴﻠ ﺧﺒﺮې

۵۱

 ”ﻣﺎ ﺗﻪ ﻏﻮږ وﻧﻴﺴ ،ﻮک ﭼ ﺻﺪاﻗﺖ ﻏﻮاړئ ،او د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻟﻮن ﮐﻮئ .د ﻫﻐﻪ  ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﺳﻮچ وﮐئ د ﮐﻮم


 د ﺧﭙﻞ ﭘﻼر ﻧﻴﮥ اﺑﺮاﻫﻴﻢ
ﻧﻪ ﭼ ﺗﺮاﺷﻠﮯ ﺷﻮى ﻳ ،د ﻫﻐﻪ ﮐﺎن ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﺳﻮچ وﮐئ ﭼ د ﮐﻮم ﻧﻪ ﺗﺎﺳﻮ راوﻳﺴﺘﻠﮯ ﺷﻮى ﻳ .
او ﻣﻮر ﺳﺎره ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﺳﻮچ وﮐئ ،ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﻳ زﻳوﻟ ﻳ .ﮐﻠﻪ ﭼ ﻣﺎ اﺑﺮاﻫﻴﻢ راوﻏﻮﺘﻠﻮ ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑاوﻻده وو ،ﺧﻮ ﻣﺎ ﻫﻐﮥ ﻟﻪ
 ﻳﻘﻴﻨﺎً ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺑﻪ ﺑﻴﺎ ﺻﻴﻮن ﻟﻪ ﺗﺴﻠ ورﮐى .او د ﻫﻐ ﭘﻪ ﻮﻟﻮ ﮐﻨرو ﺑﻪ ﺗﺮس
ﺑﺮﮐﺖ ورﮐو او ډﯦﺮ اوﻻد ﻣ ورﮐو .
وﮐى .د ﻫﻐ ﺻﺤﺮا ﺑﻪ د ﺑﺎغ ﻋﺪن ﭘﻪ ﺷﺎن ﻠﺴﺘﺎن ﮐى ،د ﻫﻐ ﺑﻨﺠﺮه زﻣﻪ ﺑﻪ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﺑﺎغ ﭘﻪ ﺷﺎن ﺷ .ﻫﻠﺘﻪ ﺑﻪ ﺧﻨﺪا
 زﻣﺎ ﺧﻠﻘﻮ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ،ﻣﺎ ﺗﻪ ﻏﻮږ وﻧﻴﺴ ،زۀ ﭼ
او ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ وى ،او د ﺛﻨﺎء ﺻﻔﺖ او د ﺷﺮاﻧ ﺣﻤﺪوﻧﻪ ﺑﻪ وﺋﻴﻠﮯ ﺷ .
 زﻣﺎ رﺣﻢ او
ﮥ واﻳﻢ ﻫﻐ ﺗﻪ ﺗﻮﺟﻮ وﮐئ ،زۀ ﺑﻪ ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﺧﭙﻞ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت وﺎﻳﻢ ،زﻣﺎ اﻧﺼﺎف ﺑﻪ د ﻫﻐﻮئ دﭘﺎره رﺎ وى .
اﻧﺼﺎف زر راروان دى .زﻣﺎ ﺧﻼﺻﻮن ﭘﻪ ﻻره دے .زﻣﺎ ﻣﻀﺒﻮط ﻻس ﺑﻪ ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﻟﻪ اﻧﺼﺎف راوړى .ﻟﺮې ﻣﻠﻮﻧﻪ زﻣﺎ اﻧﺘﻈﺎر ﮐﻮى،
 ﺑﺮه آﺳﻤﺎن ﺗﻪ وﻮرئ ،او ﻻﻧﺪې زﻣ ﺗﻪ وﻮرئ .آﺳﻤﺎﻧﻮﻧﻪ ﺑﻪ د ﻟﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن ورک
ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ دې ﻃﻤﻊ دى ﭼ ﺑﭻ ﻳ ﮐم .
ﺷ ،او زﻣﻪ ﺑﻪ د زړې ﭼِﺮړې ﭘﻪ ﺷﺎن ورﺳﺘﻪ ﺷ ،او د دې ﻮل ﺧﻠﻖ ﺑﻪ د ﻣﭽﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن ﻣۀ ﺷ .ﺧﻮ زﻣﺎ ﺧﻼﺻﻮن ﺑﻪ د
 اے ﻫﻐﻪ ﺧﻠﻘﻮ ﭼ ﻮک ﭘﻪ ﺻﺪاﻗﺖ ﭘﻮﻫﯧئ ،ﻣﺎ ﺗﻪ ﻏﻮږ وﻧﻴﺴ،
ﻫﻤﯧﺸﻪ دﭘﺎره وى ،او زﻣﺎ ﺻﺪاﻗﺖ ﺑﻪ ﻫﻴﻠﻪ ﻧﮥ ﺧﺘﻤﻴى .
اے ﻫﻐﻪ ﺧﻠﻘﻮ ﭼ د ﭼﺎ ﭘﻪ زړوﻧﻮ ﮐ ﭼ زﻣﺎ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﭼﻮﻟﮯ ﺷﻮے دے .ﮐﻠﻪ ﭼ ﺧﻠﻖ ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻮرې ﺧﻨﺪا ﮐﻮى ﻳﺎ ﺳﺘﺎﺳﻮ
 وﻟ ﭼ ﭼﻴﻨﺠ ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ ﻟﻪ د ﮐﭙې ﭘﻪ ﺷﺎن وﺧﻮرى ،او ﭼﻴﻨﺠ ﺑﻪ ﻳ ﻟﻪ د وړۍ ﭘﻪ ﺷﺎن
ﺑﻋﺰﺗ ﮐﻮى ،ﻧﻮ ﻣﮥ ﻳﺮﯦئ ،
 اے ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ،
وﺧﻮرى .ﺧﻮ زﻣﺎ ﺻﺪاﻗﺖ ﺑﻪ ﺗﺮ ﻫﻤﯧﺸﻪ ﭘﻮرې وى ،او زﻣﺎ ﺧﻼﺻﻮن ﺑﻪ ﺗﺮ ﻮﻟﻮ ﻧﺴﻠﻮﻧﻮ ﭘﻮرې ﻗﺎﺋﻢ وى “.
ﭘﺎﻪ .وﻳ ﺷﻪ او زﻣﻮﻧ ﻣﺪد وﮐه .د ﺧﭙﻞ ﻃﺎﻗﺖ ﻧﻪ ﮐﺎر واﺧﻠﻪ او ﻣﻮﻧ ﺑﭻ ﮐه ،ﺧﭙﻞ ﻃﺎﻗﺖ داﺳ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐه ﻟﻪ ﻨﻪ دې
 دا ﻫﻢ ﺗﮥ وې ﭼ ﺳﻤﻨﺪر دې اوچ ﮐو او ﭘﻪ
ﭼ ﻣﺨ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻮﻟﻮ .دا ﺗﮥ وې ﭼ ﺳﻤﻨﺪرى ﺑﻼ راﺣﺐ دې ﻮ ﻮ ﮐه .
 د ﭼﺎ ﻓﺪﻳﻪ ﭼ
اوﺑﻮ ﮐ دې ﻻر ﺟﻮړه ﮐه ،ﻧﻮ ﭼ ﻫﻐﻪ ﻮک ﭘﻪ دې ژور ﺳﻤﻨﺪر ﮐ ﺗﯧﺮ ﺷ ﭼ ﮐﻮم دې ﺑﭻ ﮐﻮل .
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ورﮐې ده ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ راواﭘﺲ ﺷ ،او ﻨﻪ ﭼ ﺻﻴﻮن ﺗﻪ ﻧﻨﻮ ﻧﻮ د ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ﻧﻪ ﺑﻪ ﭼﻐ وﻫ او ﺳﻨﺪرې ﺑﻪ
 ”زۀ ،ﺻﺮف زۀ ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ ﺗﺴﻠ درﮐﻮم .ﻧﻮ
واﺋ .ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ د ﻫﻤﯧﺸﻪ دﭘﺎره ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ وى ،او د ﻏﻢ او ﭘﺮﯦﺸﺎﻧ ﻧﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ اﻣﻦ وى .
 ﺗﺎﺳﻮ ﻫﻐﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻫﯧﺮ ﮐے دے ﭼﺎ ﭼ
ﺑﻴﺎ ﺗﺎﺳﻮ د اﻧﺴﺎﻧﺎﻧﻮ ﻧﻪ وﻟ ﻳﺮﯦئ ،ﭼ ﻫﻐﻮئ د واﻮ ﻧﻪ ﻫﻢ زر ﻓﻨﺎ ﮐﻴى؟ 
ﭘﯧﺪا ﮐئ ،ﭼﺎ ﭼ آﺳﻤﺎﻧﻮﻧﻪ ﺧﻮارۀ ﮐل او ﭼ د زﻣ ﺑﻨﻴﺎدوﻧﻪ ﻳ وﻟﻮل؟ ﺗﺎﺳﻮ ﻫﺮ وﺧﺖ د ﻫﻐﻪ ﺧﻠﻘﻮ ﻧﻪ وﻟ ﭘﻪ ﻳﺮه ﮐ ﻳ
ﻮک ﭼ د ﻏﺼ ﻧﻪ ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﻇﻠﻢ زﻳﺎﺗﮯ ﮐﻮى ،ﻮک ﭼ ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﺗﺒﺎه ﮐﻮﻟﻮ دﭘﺎره ﺗﻴﺎر دى؟ اوس د ﻫﻐﻮئ ﻏﺼﻪ ﭼﺮﺗﻪ
 زۀ
 ﻗﯧﺪﻳﺎن ﺑﻪ زر راﺧﻼص ﺷ ،ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻗﯧﺪﺧﺎﻧﻪ ﮐ ﻧﮥ ﻣﺮى او د ﻫﻐﻮئ ﺳﺮه ﺑﻪ د ﺧﻮراک ﮐﻤﮯ ﻧﮥ وى .
ده؟ 
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻳﻢ ،ﺳﻤﻨﺪر ﻣﺎ راﭘﺎﻮﻟﻮ او د دې ﭼﭙ ﻣ ﻏﻀﺒﻨﺎﮐ ﮐې .زﻣﺎ ﻧﻮم ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ رب اﻻﻓﻮاج
 ﻣﺎ ﺧﭙﻞ ﮐﻼم ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ ژﺑﻪ ﻮﻳﺎ ﮐو ،او د ﺧﭙﻞ ﻻس د ﺳﻮرى ﻻﻧﺪې ﻣ ﺗﺎﺳﻮ ﭘ ﮐئ ،آﺳﻤﺎﻧﻮﻧﻪ ﻣ ﺧﻮارۀ ﮐل او
دے .
د زﻣ ﺑﻨﻴﺎدوﻧﻪ ﻣ ﮐﯧﻮدل ،او ﻣﺎ ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ،ﺗﺎﺳﻮ زﻣﺎ ﺧﻠﻖ ﻳ“.

د ﻳﺮوﺷﻠﻢ د ﻣﺸﻼﺗﻮ ﺧﺘﻤﯧﺪل
 وﻳ ﺷﻪ .وﻳ ﺷﻪ .ﭘﺎﻪ ودرﯦه اے ﻳﺮوﺷﻠﻤﻪ .ﺗﺎ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﻻس ﻧﻪ ﻫﻐﻪ ﺟﺎم ﻠﮯ دے ﮐﻮم ﭼ د ﻫﻐﮥ د ﻏﺼ

 ﺳﺘﺎ ﭼ ﻮﻣﺮه زاﻣﻦ ﺷﻮى دى
ﻧﻪ ډک وو ،دا ﺟﺎم ﺗﺎ ﺗﺮ آﺧﺮى ﻗﻄﺮې ﭘﻮرې وﻠﻮ ﮐﻮم ﭼ د ﻧﺸﻪ ورو ﺷﺮاﺑﻮ ﻧﻪ ډک وو .
ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ ﮐ ﻳﻮ ﻫﻢ ﻧﺸﺘﻪ ﭼ ﺳﺘﺎ رﻫﻨﻤﺎﺋ وﮐى ،ﺗﺎ ﭼ ﻮﻣﺮه زاﻣﻦ ﻟﻮئ ﮐى دى ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ ﮐ ﻳﻮ ﻫﻢ ﻧﺸﺘﻪ ﭼ ﺗﺎ د ﻻس
 ﭘﻪ ﺗﺎ ﺑﺎﻧﺪې دوه اﻓﺘﻮﻧﻪ راﻏﻠ دى ﻳﻌﻨ ﺗﺒﺎﻫ او ﺑﺮﺑﺎدى ،ﺟﻨ او ﻗﺤﻂ .ﺧﻮ ﻮک ﭘﺎﺗ دى ﭼ ﺗﺎ
ﻧﻪ وﻧﻴﺴ او ﺑﻮ دې  .
 ﺳﺘﺎ ﺧﻠﻖ د ﮐﻤﺰورۍ د وﺟ ﻧﻪ ﭘﻪ ﻫﺮه ﮐﻮﻪ ﮐ
ﺳﺮه ﻫﻤﺪردى وﮐى؟ او ﻮک ﭘﺎﺗ دې ﭼ ﺗﺎ ﻟﻪ ﺗﺴﻠ درﮐى؟ 
ﻏﻮرزﻳى ،ﻫﻐﻮئ ﺑﻣﺪدﺎره ﻟﻪ د ﻫﻮﺳ ﭘﻪ ﺷﺎن ﭘﻪ ﺟﺎل ﮐ اﻧﺘ دى .او د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻏﻀﺐ ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ ﻧﺎزل دے او
 اے ﺗﺎﺳﻮ ﭼ ﭘﻪ ﻣﺼﻴﺒﺖ ﮐ ﯧﺮ ﻳ واورئ ،ﻮک ﭼ ﭘﻪ ﻧﺸﻪ ﮐ ﻳ ﺧﻮ د ﻣﻴﻮ ﻟﻪ وﺟ
ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻫﻐﻮئ رﻠ دى .
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭼ د ﺧﭙﻞ ﻗﻮم دﭘﺎره ﺟﻨﻴى داﺳ ﻓﺮﻣﺎﺋ” ،ﻮرئ ،ﻣﺎ دا د ﻧﺸﻪ ورو ﺷﺮاﺑﻮ ﻧﻪ ډک
ﻧﻪ ﻧﻪ .

۴۵ / ۵۷

 دا ﺑﻪ زۀ ﻫﻐﻪ ﺧﻠﻘﻮ ﻟﻪ ورﮐم ﭼﺎ ﭼ
ﺟﺎم ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﻻس ﻧﻪ ﻟﺮې ﮐے دے ،ﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﻧﻮر زﻣﺎ د ﻏﺼ د ﺟﺎم ﻧﻪ ﻧﮥ  .
ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﻇﻠﻢ زﻳﺎﺗﮯ ﮐﻮﻟﻮ ،ﻫﻐﻪ ﺧﻠﻘﻮ ﻟﻪ ﭼﺎ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﮐﻮﻮ ﮐ ﻤﻠﻮﻟ او ﭘ ﺑﻪ ﻳ درﺑﺎﻧﺪې ﮐﯧﻮدې او ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ
ﺑﻪ ﺮﯧﺪل“.

د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﺑﭻ ﮐﻮل

۵۲

 اے ﻳﺮوﺷﻠﻤﻪ ،ﭘﺎﻪ ،وﻳ ﺷﻪ .ﺧﭙﻠ د ﻃﺎﻗﺖ ﺟﺎﻣ واﻏﻮﻧﺪه .اے ﻣﻘﺪﺳ ﺎرﻳ ،د ﺷﺎن او ﺷﻮﮐﺖ واﻻ ﺟﺎﻣ


 اے ﻳﺮوﺷﻠﻤﻪ ،د ﺎن ﻧﻪ ﺧﺎورې وﻨه او ﭘﺎﻪ
واﻏﻮﻧﺪه .ﻧﺎﺳﻨﺘﻪ او ﻧﺎﭘﺎک ﺧﻠﻖ ﺑﻪ ﻫﻴﻠﻪ ﺳﺘﺎ ﭘﻪ دروازو ﺑﻴﺎ درﻧﻨﻪ ﻧﮥ و .
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋ” ،ﮐﻠﻪ
او ﭘﻪ ﺗﺨﺖ ﮐﯧﻨﻪ .اے د ﺻﻴﻮن ﻗﯧﺪ ﺷﻮې ﻟﻮرې ،د ﻏﻼﻣ زﻧﻴﺮوﻧﻪ د ﺧﭙﻠ ﻏﺎړې ﻧﻪ وﺷﻠﻮه .
ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﻏﻼﻣﺎن ﺷﻮئ ،ﻧﻮ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﺳﺮ ﭘﯧﺴ ﻧﮥ وې ورﮐے ﺷﻮې ،او ﭼ ﮐﻠﻪ ﺗﺎﺳﻮ آزادوﻟﮯ ﺷ ﻧﻮ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﺳﺮ ﺑﻪ ﭘﯧﺴ
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻌﺎﻟ ﻓﺮﻣﺎﺋ” ،ډﯦﺮه ﻣﻮده وړاﻧﺪې زﻣﺎ ﺧﻠﻖ ﻣﺼﺮ ﺗﻪ د ﮥ ﻣﻮدې دﭘﺎره ﻻړل ،ﺧﻮ اوس
ﻧﮥ ﺷ ورﮐﻮﻟﮯ “.
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋ” ،او ﭘﻪ ﺑﺎﺑﻞ ﮐ ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﮐﺎر ﺷﻮے دے
اﺳﻮرﻳﺎن ﺑﻐﯧﺮ د ﮥ وﺟ ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ ﺑﺎﻧﺪې ﻇﻠﻢ زﻳﺎﺗﮯ ﮐﻮى “.
ﻳﻌﻨ ،زﻣﺎ ﺧﻠﻖ ﻗﯧﺪﻳﺎن دى او د ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﺳﺮ ﻫﻴ ﭘﯧﺴ ﻧﮥ دى ورﮐے ﺷﻮې .ﻮک ﭼ ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ ﺣﻮﻣﺖ ﮐﻮى ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﻫﺮ
 ﻧﻮ داﺳ ﺑﻪ زﻣﺎ ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻪ زﻣﺎ د ﻧﻮم ﭘﺘﻪ وى ،او داﺳ ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ورځ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ﭘﺘﻪ وﻟ
وﺧﺖ زﻣﺎ د ﻧﻮم ﺳﭙﺎوے ﮐﻮى .
 د ﻫﻐﻮئ ﻗﺪﻣﻮﻧﻪ ﻮﻣﺮه ﻠ دى ﭼ ﭘﻪ ﻏﺮوﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې روان دى او زﯦﺮے راوړى.
ﭼ ﻫﻢ زۀ ﮐﻼم ﮐﻮم او زۀ ﺣﺎﺿﺮ ﻳﻢ “.
 ﻮک
ﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ د اﻣﻦ و اﻣﺎن ﭘﯧﻐﺎم او د ﺧﻼﺻﻮن اﻋﻼن ﮐﻮى ،او ﺻﻴﻮن ﺗﻪ ﺑﻪ واﺋ” ،ﺳﺘﺎ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺑﺎدﺷﺎه دے “.
ﭼ د ﺎر ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮐﻮى ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ د ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ﭼﻐ وﻫ ،ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﺳﺘﺮﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﻮرى ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺻﻴﻮن ﺗﻪ
 اے د ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﮐﻨرو ،ﭘﻪ ﻳﻮ ﺎئ د ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ﺳﻨﺪرې وواﻳ .ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺑﻪ ﺧﭙﻞ ﺎر ﺑﭻ ﮐى او
واﭘﺲ راروان دے .
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺑﻪ د ﺧﭙﻞ ﻣﻘﺪس ﻃﺎﻗﺖ ﻧﻪ ﮐﺎر واﺧﻠ ،ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺑﻪ ﺧﭙﻞ ﺧﻠﻖ ﺑﭻ ﮐى ،او
ﺧﭙﻠﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﻟﻪ ﺑﻪ ﺗﺴﻠ ورﮐى .
  ، ،د دﻏﻪ ﺎئ ﻧﻪ  .ﭼ ﻳﻮ ﻧﺎﭘﺎک ﻴﺰ ﻟﻪ ﻫﻢ ﻻس ورﻧﮥ
ﻮل ﻗﻮﻣﻮﻧﻪ او ﻮﻟﻪ دﻧﻴﺎ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﺳﺘﺮﻮ دا وﻮرى .
 ﺿﺮورى ﻧﮥ ده ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ
وړئ ،ﻮک ﭼ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﮐﻮر ﺳﺎﻣﺎن وړى ﺗﺎﺳﻮ ﺧﭙﻞ ﺎﻧﻮﻧﻪ ﭘﺎک وﺳﺎﺗ او ﻻړ ﺷ .
ﻣﻨه ﻻړ ﺷ ،او ﻧﮥ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ اﭼﺎﻧ د ﺗﯧﺘ ﺿﺮورت ﺷﺘﻪ ،وﻟ ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻧﻪ وړاﻧﺪې  ،د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ
ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺑﻪ د وروﺳﺘﻮ ﻧﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮐﻮى.

ﮐﯦﺪﻟﮯ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻮوﻧﮯ
 ﺧﻮ ﮐﻠﻪ ﭼ ﻳ ﻫﻐﻪ
 ﻮرئ ،زﻣﺎ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻮوﻧﮯ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﮐﺎر ﮐ ﮐﺎﻣﻴﺎب ﺷ ،د ﻫﻐﮥ ﺑﻪ ډﯦﺮ زﻳﺎت ﻋﺰت ﮐﻴى .

 اوس ﺑﻪ
وﻟﻴﺪو ﻧﻮ ډﯦﺮ ﺧﻠﻖ ﺣﯧﺮان ﺷﻮل ،د ﻫﻐﮥ ﺷﻞ ﺻﻮرت داﺳ ﺧﺮاب وو ﭼ ﻫﻐﻪ د ﻧﻮرو اﻧﺴﺎﻧﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن ﻧﮥ ﺎرﯦﺪو .
ډﯦﺮ ﻗﻮﻣﻮﻧﻪ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ﺣﯧﺮان ﺷ ،او د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﺑﻪ د ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎﻧﻮ د ﺧﻮﻟ ﻧﻪ ﺧﺒﺮې ﻧﮥ و .ﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ﮥ وﻮرى
ﭼ د ﮥ ورﺗﻪ وﺋﻴﻠﮯ ﺷﻮى ﻧﮥ وى ،او ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﮥ ﭘﻮﻫﻪ ﺷ د ﮥ ﭼ ﻳ اورﯦﺪﻟ ﻧﮥ وى.

۵۳

 د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ وړاﻧﺪې
 زﻣﻮﻧ ﭘﻪ ﭘﯧﻐﺎم ﭼﺎ ﻳﻘﻴﻦ ﮐے دے؟ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺧﭙﻞ ﻗﻮت ﭘﻪ ﭼﺎ ﻇﺎﻫﺮ ﮐے دے؟ 


زﻣﺎ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻮوﻧ داﺳ وده وﮐه ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ ﻳﻮ ﻧﺮم ﺗﯧﻎ ﭘﻪ زﻣﻪ ﺟﺮړې ﻧﻴﺴ .ﻫﻐﮥ ﮥ ﺷﺎن ﺷﻮﮐﺖ او ﺣﺴﻦ ﻧﮥ ﻟﺮﻟﻮ ﭼ
 ﺧﻠﻘﻮ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ
د ﻫﻐ ﭘﻪ وﺟﻪ ﻣﻮﻧ ورﺑﺎﻧﺪې ﭘﺎم ﮐے وے .او ﻧﮥ ﭘﻪ ﮐ ﮥ داﺳ ﮐﺸﺶ وو ﭼ ﻣﻮﻧ ﻳ ﻣﺘﺎﺛﺮه ﮐې وے .
ﺳﭙ وﮐﺘﻞ او ﻫﻐﻪ ﻳ رد ﮐو ،ﻫﻐﻪ د درد او ﮐاؤ ﺳﺮه ﻣﺦ ﺷﻮ .او ﺧﻠﻘﻮ ﺑﻪ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ دوﻣﺮه ﺳﭙ ﮐﺘﻞ ﭼ ﻣﺦ ﺑﻪ ﻳ ﺗﺮﯦﻨﻪ اړوﻟﻮ.
 ﺧﻮ ﺑﺷﻪ ﭼ ﻫﻐﮥ زﻣﻮﻧ ﺑﻴﻤﺎرۍ او ﮐﻤﺰورۍ اوﭼﺘ ﮐې .ﺧﻮ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ زﻣﻮﻧ دا ﺧﻴﺎل وو
ﻣﻮﻧ د ﻫﻐﮥ ﻫﻴ ﻗﺪر ﻧﮥ ﮐﻮﻟﻮ .
 ﺧﻮ زﻣﻮﻧ د ﻨﺎه ﭘﻪ
ﭼ ﻫﻐﮥ ﻟﻪ ﺳﺰا ورﮐے ﺷﻮه ،او دا ﭼ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻫﻐﻪ ووﻫﻠﻮ او د ﻫﻐﮥ د ﻨﺎﻫﻮﻧﻮ ﺳﺰا ﻳ ورﮐه .
وﺟﻪ ﻫﻐﻪ زﺧﻤ ﺷﻮ ،زﻣﻮﻧ د ﺑﻐﺎوت ﭘﻪ وﺟﻪ ﻫﻐﻪ ﭼﺨ ﮐے ﺷﻮ .ﭼ ﮐﻮﻣﻪ ﺳﺰا ورﮐے ﺷﻮه ﻧﻮ د ﻫﻐ ﭘﻪ وﺟﻪ ﻣﻮﻧ ﺗﻪ ﺷﻔﺎ
 ﻣﻮﻧ ﻮل د ورﮐﻮ و ﭘﻪ ﺷﺎن ﻳﻮ ،ﻣﻮﻧ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک
ﻣﻼو ﺷﻮه ،ﻫﻐﮥ ﭼ ﮐﻮم وﻫﻞ وﺧﻮړل ﻧﻮ د ﻫﻐ ﭘﻪ وﺟﻪ ﻣﻮﻧ روغ ﺷُﻮ .
۴۶ / ۵۷

د ﻻرې ﻧﻪ اوړﯦﺪﻟ ﻳﻮ .ﻫﺮ ﻳﻮ ﮐﺲ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻣﺨﻪ روان دے .ﺧﻮ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ زﻣﻮﻧ د ﻮﻟﻮ ﻨﺎﻫﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﻫﻐﮥ ﺑﺎﻧﺪې واﭼﻮل.
 ﻫﻐﮥ ﺑﺎﻧﺪې ﻇﻠﻢ زﻳﺎﺗﮯ وﺷﻮ ،ﺧﻮ ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﺧﻮﻟﮥ ﺑﺎﻧﺪې ﻫﻴ ﻫﻢ وﻧﮥ وﺋﻴﻞ .ﻟﻪ ﭼ ﻳﻮ ُورے د ﺣﻼﻟﻮﻟﻮ دﭘﺎره ﺑﻮﺗﻠﮯ ﺷ ،ﻟﻪ

 ﻫﻐﻪ ﭘﻪ
ﭼ ﻳﻮه ه د وړۍ ﮐﻠﻮﻟﻮ واﻻ ﭘﻪ ﻣﺨ ﺧﺎﻣﻮش وى ،ﻧﻮ ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﺷﺎن ﻫﻐﮥ د ﺧﻮﻟ ﻧﻪ ﻳﻮه ﺧﺒﺮه ﻫﻢ ﻧﮥ وﻳﺴﺘﻠﻪ .
دروﻏﻪ ﻣﺠﺮم وﺮﻮﻟﮯ ﺷﻮ او ﺑﻮﺗﻠﮯ ﺷﻮ .او ﻫﻴﭽﺎ د دې ﭘﺮواه وﻧﮥ ﺳﺎﺗﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ ﺑاوﻻده ﻣ ﺷﻮ ،او ﻫﻐﻪ د ژوﻧﺪو د زﻣ ﻧﻪ
 د ﻫﻐﻮئ اراده وه ﭼ د ﺑﺪﻋﻤﻠﻪ ﺧﻠﻘﻮ ﺳﺮه ﻳ ﺦ ﮐى،
ﻟﺮې ﮐے ﺷﻮ .ﺧﻮ ﻫﻐﻪ زﻣﺎ د ﺧﻠﻘﻮ د ﻨﺎه ﭘﻪ وﺟﻪ ووژﻟﮯ ﺷﻮ .
 ﺧﻮ دا
ﺧﻮ ﻫﻐﻪ د ﻣﺎﻟﺪاره ﺳى ﭘﻪ ﻗﺒﺮ ﮐ ﮐﯧﻮدﻟﮯ ﺷﻮ ،ﺧﻮ ﻫﻐﮥ ﻫﻴ ﺟﺮم ﻫﻢ ﻧﮥ وو ﮐے او ﻧﮥ ﻳ ﻮک دوﮐﻪ ﮐى ۇو .
د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ رﺿﺎ وه ﭼ ﻫﻐﻪ ووﻫﻠﮯ ﺷ ،او درد ورﺗﻪ ﻣﻼو ﺷ .ﮐﻠﻪ ﭼ د ﻫﻐﮥ ژوﻧﺪ د ﻨﺎه دﭘﺎره ﮐﻔﺎره ﺷ ،د ﻫﻐﮥ ﺑﻪ ډﯦﺮ
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ وﻮرى ﭼ د
اوﻻد وى .ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻳﻮ اوږد ﻋﻤﺮ ﺗﯧﺮ ﮐى ،او د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ذرﻳﻌﻪ ﺑﻪ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻣﻘﺼﺪ ﭘﻮره ﺷ .
ﻫﻐﮥ د ﻣﺼﻴﺒﺖ اوﭼﺘﻮﻟﻮ ﭘﻪ وﺟﻪ ﻫﻐﮥ ﮥ ﺣﺎﺻﻞ ﮐى دى ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷ .زﻣﺎ ﺻﺎدق ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻮوﻧﮯ ﺑﻪ ډﯦﺮ ﺧﻠﻖ
 ﻧﻮ زۀ ﺑﻪ ﻫﻐﮥ ﻟﻪ د ﻋﺰت ﻣﻘﺎم ورﮐم ،او زۀ ﺑﻪ د زورورو ﺳﺮه
ﺻﺎدﻗﺎن ﮐى ،ﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ د ﻫﻐﻮئ ﻨﺎﻫﻮﻧﻪ اوﭼﺖ ﮐى .
ﻣﺎلِ ﻏﻨﻴﻤﺖ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﮐم ،ﻪ ﭼ ﻫﻐﮥ ﺧﭙﻞ ﺎن ﻣﺮګ ﺗﻪ ﺣﻮاﻟﻪ ﮐو او ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺑﺎﻏﻴﺎﻧﻮ ﮐ ﺣﺴﺎب ﮐے ﺷﻮ .د ډﯦﺮو ﺧﻠﻘﻮ
ﻨﺎه ﻳ واﺧﺴﺘﻠﻪ او د ﺑﺪﻋﻤﻠﻮ د ﻨﺎه ﻣﻌﺎﻓ ﻳ وﻏﻮﺘﻠﻪ.

د اﻣﻦ و اﻣﺎن اﺑﺪى ﻟﻮظ

۵۴

 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋ” ،اے ﺷﻨې  د ﭼﺎ ﭼ اوﻻد ﻧﺸﺘﻪ .د ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ﻧﻪ ﭼﻐ ووﻫﻪ ،د ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ﻧﻪ ﺳﻨﺪرې


وواﻳﻪ ،وﻟ ﭼ ﺗﺎ د ﻣﺎﺷﻮم د راوړو درد ﻧﮥ دے ﺗﯧﺮ ﮐے .وﻟ ﭼ د ﺷﻨې  ﺑﭽ اوس د وادۀ ﺷﻮې  ﻧﻪ زﻳﺎت دى.
 ﺗﺎﺳﻮ ﭼ ﭘﻪ ﮐﻮﻣﻪ ﺧﯧﻤﻪ ﮐ اوﺳﯧئ ﻫﻐﻪ ﻟﻮﻳﻪ ﮐئ او ﭘدې ﻳ ﺧﻮرې ﮐئ ،ﺑﭽﺖ ﻣﮥ ﮐﻮئ ،د ﺧﯧﻤ ﭘى اوږدۀ ﮐئ او

 ﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﺧﭙﻞ ﺳﺮﺣﺪوﻧﻪ ﻫﺮ ﻃﺮف ﺗﻪ ﺧﻮارۀ ﮐئ ،ﺳﺘﺎﺳﻮ اوﻻد ﺑﻪ ﻗﻮﻣﻮﻧﻪ ﻓﺘﺢ ﮐى او ﭼ
ﻣﻮږى ﻳ ﮐﻠ ﮐئ .
 ﻳﺮﯦئ ﻣﮥ ،ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﻧﻮر د ﺷﺮم ﺳﺮه ﻧﮥ ﻣﺦ ﮐﯧئ .ﺷﺮﻣﯧئ ﻣﮥ ،ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ
ﮐﻮم ﺎروﻧﻪ ﺧﻮﺷ دى ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ دوﺑﺎره آﺑﺎد ﮐى .
 ﻪ ﭼ ﺳﺘﺎﺳﻮ
ﻧﮥ ﺑﻋﺰﺗﻪ ﮐﯧئ .ﺗﮥ ﺑﻪ ﺧﭙﻞ د ﻮاﻧ ﺷﺮم ﻫﯧﺮ ﮐې او د ﮐﻮﻧﯦﺪو رﺳﻮاﺋ ﺑﻪ ﺳﺘﺎ د ذﻫﻦ ﻧﻪ ﺧﺘﻤﻪ ﺷ .
ﺧﺎﻟﻖ ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧﺎوﻧﺪ وى ،د ﻫﻐﮥ ﻧﻮم ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ رب اﻻﻓﻮاج دے .د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻣﻘﺪس ذات ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧﻼﺻﻮﻧﮯ دے ،ﻫﻐﻪ
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻴﺎ راوﻏﻮاړى داﺳ ﻟﻪ ﭼ ﺧﺎوﻧﺪ ﻪ ﭘﺮﯦ وى او ﺳﺨﺘﻪ ﭘﺮﯦﺸﺎﻧﻪ
د ﻮﻟ دﻧﻴﺎ ﺧُﺪائ ﭘﺎک دے .
 د
وى .ﺗﺎﺳﻮ د داﺳ  ﭘﻪ ﺷﺎن ﻳ ﭼ ﻮاﻧﻪ وادۀ ﺷﻮى وى او ﺧﺎوﻧﺪ رد ﮐې وى .ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک داﺳ ﻓﺮﻣﺎﺋ ،
 ﻣﺎ د ﻏﺼ ﭘﻪ ﺗﺎو ﮐ د ﻟ
ﻳﻮې ﻟﺤﻈ دﭘﺎره ﻣﺎ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﺮﯦﻮدﻟ ،ﺧﻮ اوس ډﯦﺮ ﻟﻮئ رﺣﻢ ﺳﺮه ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻴﺎ راﺟﻤﻊ ﮐم .
ﺳﺎﻋﺖ دﭘﺎره ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻧﻪ ﻣﺦ واړوﻟﻮ ،ﺧﻮ زۀ ﺑﻪ ﺗﻞ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﺳﺮه ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ رﺣﻢ ﮐﻮم “.ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧﻼﺻﻮﻧﮯ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ داﺳ
 ”ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ د ﻧﻮح ﭘﻪ وﺧﺖ ﮐ ﻣﺎ وﻋﺪه ﮐې وه ﭼ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﻫﻴﻠﻪ ﭘﻪ زﻣﻪ داﺳ ﺳﯧﻼب ﻧﮥ را .ﻧﻮ ﻫﻐﺴ
ﻓﺮﻣﺎﺋ .
 اﺮ ﮐﮥ ﻏﺮوﻧﻪ ﻟﺮې ﮐے ﺷ او ﻏﻮﻧۍ ﻏﯧﺒ
ﻣﺎ ﻗﺴﻢ ﮐے دے ﭼ زۀ ﺑﻪ ﺑﻴﺎ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﻧﮥ ﻏﺼﻪ ﮐﯧم ،او ﻧﮥ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ رﻢ .
ﺷ ،ﺧﻮ زﻣﺎ وﻓﺎداره ﻣﻴﻨﻪ ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺳﺮه ﻫﻴﻠﻪ ﻧﮥ ﺧﺘﻤﻴى ،او زﻣﺎ د اﻣﻦ ﻟﻮظ ﺑﻪ ﻫﻴﻠﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺳﺮه ﻧﮥ ﺧﺘﻤﻴى “.ﻫﻐﻪ ﻣﺎﻟ
ﺧُﺪائ داﺳ ﻓﺮﻣﺎﺋ ﻮک ﭼ ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ رﺣﻢ ﮐﻮى.

ﻧﻮے ﻳﺮوﺷﻠﻢ
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋ” ،اے ﻳﺮوﺷﻠﻤﻪ ،ﭘﻪ ﺗﺎ ﺳﺨﺖ ﻃﻮﻓﺎن ﺗﯧﺮ ﺷﻮ او ﻫﻴﭽﺎ ﻫﻢ ﺗﺴﻠ درﻧﮥ ﮐے ﺷﻮه .زۀ ﺑﻪ ﺗﺎ د ﻗﻴﻤﺘ ﮐﺎﻮ ﻧﻪ

 ﺳﺘﺎ ﻣﻨﺎرې ﺑﻪ زۀ د ﻠﯧﺪوﻧﻮ ﻋﻘﻴﻘﻮ ﻧﻪ ﺟﻮړې ﮐم ،ﺳﺘﺎ دروازې
ﺑﻴﺎ آﺑﺎد ﮐم او ﺳﺘﺎ ﺑﻨﻴﺎدوﻧﻪ ﺑﻪ د ﻧﻴﻠﻢ ﮐﺎﻮ ﻧﻪ ﺑﻴﺎ ﺟﻮړ ﮐم .
 زۀ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻮﻟﻮ ﺑﭽﻮ ﺗﻪ ﻮدﻧﻪ
ﺑﻪ د ﭘﻗﯧﺪوﻧﻮ ﻟﻌﻠﻮﻧﻮ ﻧﻪ ﺟﻮړې ﮐم ،او ﺳﺘﺎ دﯦﻮاﻟﻮﻧﻪ ﺑﻪ د ﻗﻴﻤﺘ ﮐﺎﻮ ﻧﻪ ﺟﻮړ ﮐم .
 ﺳﺘﺎ د ﺑﺎدﺷﺎﻫﺖ ﺑﻨﻴﺎد ﺑﻪ ﭘﻪ اﻧﺼﺎف ﺑﺎﻧﺪې وى ،د ﻇﻠﻢ زﻳﺎﺗ ﻧﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ اﻣﺎن ﻳ ،ﻧﮥ ﺑﻪ
ﮐﻮم ،او ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﺧﯧﺮ ﺧﯧﺮﻳﺖ ﺳﺮه وى .
 ﮐﮥ ﻮک ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻮى ﻧﻮ دا ﺑﻪ زﻣﺎ د ﻃﺮف ﻧﻪ ﻧﮥ وى .ﻧﻮ ﻫﺮ ﻮک
ﺗﮥ ﻳﺮﯦې ،او ﻧﮥ ﺑﻪ ﻳﺮه ﺗﺎ ﺗﻪ ﻧﺰدې را .
 ﻣﺎ ﻟﻮﻫﺎر ﭘﯧﺪا ﮐے دے ،ﻮک ﭼ د ﻫﻮا ﭘﻪ ذرﻳﻌﻪ ﺳﺎرۀ ﺮﻣﻮى
ﭼ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧﻼف ﺟﻨ ﮐﻮى ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺷﺴﺖ ﺧﻮرى .

۴۷ / ۵۷

 داﺳ وﺳﻠﻪ ﺑﻪ ﻧﮥ وى ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﺿﺮر ورﺳﻮى ،او ﻮک
او وﺳﻠﻪ ﺟﻮړوى .د ﺗﺒﺎﻫ دﭘﺎره ﻣﺎ ﺗﺒﺎه ﮐﺎر ﻫﻢ ﭘﯧﺪا ﮐى دى .
ﭼ ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ اﻟﺰام ﻟﻮى ﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ د ﻫﻐﻮئ ﺧﻮﻟ ﺑﻨﺪې ﮐئ .د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺧﺎدِﻣﺎن ﺑﻪ د دې ﻓﺎﺋﺪو ﻧﻪ ﺧﻮﻧﺪ اﺧﻠ ،زۀ ﺑﻪ د
ﻫﻐﻮئ ﺣﻖ ﺮﻨﺪ ﮐم “.ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ داﺳ ﻓﺮﻣﺎﺋ.

د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د رﺣﻢ دﻋﻮت

۵۵

 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋ” ،ﻫﺮ ﻮک ﭼ ﺗى وى ،راﺷ اوﺑﮥ و .ﻮک ﭼ ﻣﺎل دوﻟﺖ ﻧﮥ ﻟﺮى ،ﻧﻮ راﺷ ،واﺧﻠ او


 ﭼ ﭘﻪ ﮥ ﺑﺎﻧﺪې ﺗﺎﺳﻮ ﻧﮥ ﻣﯦئ ﻧﻮ ﭘﻪ ﻫﻐ ﺑﺎﻧﺪې ﭘﯧﺴ وﻟ ﺧﺮچ ﮐﻮئ؟
وې ﺧﻮرئ .راﺷ ،ﻣﮯ او ﭘ واﺧﻠ ،دا ﻣﻔﺖ دى .
ﭼ ﻓﺎﺋﺪه ﻧﮥ درﮐﻮى ﻧﻮ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺧﻮراک ﭘﯧﺴ وﻟ ورﮐﻮئ؟ ﻏﻮر ﺳﺮه ﻣﺎ ﺗﻪ ﻏﻮږ ﺷ او ﮥ ﺧﻮراک ﮐﻮئ .ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ د ډﯦﺮو
 اوس ﻏﻮږ وﻧﻴﺴ او ﻣﺎ ﻟﻪ راﺷ ،ﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ژوﻧﺪى اوﺳ .زۀ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺳﺮه ﻳﻮ ﻧﮥ
ﻣﺰﻳﺪارو ﺧﻮراﮐﻮﻧﻮ ﻧﻪ ﺧﻮﻧﺪ واﺧﻠ .
 ﻮره ،ﻣﺎ
ﺧﺘﻤﯧﺪوﻧﮯ ﻟﻮظ وﮐم او زۀ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ﻧﮥ ﺧﺘﻤﯧﺪوﻧ ﻣﻴﻨﻪ درﮐم ﭼ ﻣﺎ ﻳ د داؤد ﺳﺮه ﻟﻮظ ﮐے وو .
 اوس ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ د ﺑﻞ ﻣﻠ ﻫﻐﻪ ﻗﻮﻣﻮﻧﻪ
ﻫﻐﻪ د ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﻮاه ﺟﻮړ ﮐو ،ﻣﺎ ﻫﻐﻪ د ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﻣﺸﺮ او ﻓﻮﺟ آﻓﺴﺮ ﺟﻮړ ﮐو .
راوﻏﻮاړئ ،ﭼ ﭘﻪ ﻳﻮ وﺧﺖ ﮐ ﻫﻐﻮئ ﺗﺎﺳﻮ ﻧﮥ ﭘﯧﮋﻧﺪئ ،ﺧﻮ اوس ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﻣﻨه ﻣﻨه ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ راﺷ .زۀ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺳﺘﺎﺳﻮ
 د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻟﻮن وﮐئ ﮐﻠﻪ ﭼ
ﺧُﺪائ ﭘﺎک ،د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻣﻘﺪس ذات ﺑﻪ دا ﻫﺮ ﮥ وﮐم ،او ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ ﺑﻪ ﻋﺰت درﮐم .
 ﺑﺪﻋﻤﻠﻪ ﺧﻠﻖ دې ﺧﭙﻠ د ژوﻧﺪ ﻃﺮﻳﻘ ﺑﺪﻟ ﮐى او ﺷﺮﭘﺴﻨﺪ
ﻫﻐﻪ ﻣﻮﻧﺪے ﺷ ،ﻫﻐﮥ ﺗﻪ آواز وﮐئ ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ ﻧﺰدې دے .
دې ﺧﭙﻞ ﺧﻴﺎﻟﻮﻧﻪ ﺑﺪل ﮐى .او ﻫﻐﻮئ دې ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ زﻣﻮﻧ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺗﻪ راوﺮ ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ رﺣﻢ ﮐﻮوﻧﮯ دے او ﮐﻮﻻو زړۀ
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋ” ،زﻣﺎ ﺧﻴﺎﻟﻮﻧﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﺧﻴﺎﻟﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن ﻧﮥ دى ،او زﻣﺎ ﻻرې ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻧﻪ ﺑﺪﻟ دى.
ﺳﺮه ﻣﻌﺎف ﮐﻮى “.
 ﻟﻪ
 ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ آﺳﻤﺎﻧﻮﻧﻪ د زﻣ ﻧﻪ اوﭼﺖ دى ،ﻧﻮ ﻫﻢ دﻏﻪ ﺷﺎن زﻣﺎ ﻻرې او ﺳﻮﭼﻮﻧﻪ ﻫﻢ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻧﻪ اوﭼﺖ دى .

ﻨﻪ ﭼ ﺑﺎران او واوره د آﺳﻤﺎن ﻧﻪ راورﻳى او ﻫﺴ واﭘﺲ ﻧﮥ  ﺑﻠ زﻣﻪ اوﺑﮥ ﮐﻮى .دې ﺳﺮه ﻓﺼﻠﻮﻧﻪ راﺷﻨﮥ ﮐﻴى
 زﻣﺎ ﮐﻼم ﻫﻢ ،ﻫﻢ دﻏﺴ دے .ﭼ زﻣﺎ د ﺧﻮﻟ ﻧﻪ و ﻧﻮ ﺧﺎﻟ ﻻس ﺑﻪ واﭘﺲ
زﻣﻴﻨﺪار ﻟﻪ ﺗﺨﻢ او اوږى ﻟﻪ ﺧﻮراک ورﮐﻮى .
 ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ
ﻧﮥ را .دا ﺑﻪ زﻣﺎ ﻣﺮﺿ ﭘﻮره ﮐﻮى او ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻫﺮ ﮥ ﮐ ﺑﻪ ﮐﺎﻣﻴﺎب وى د ﮥ دﭘﺎره ﭼ ﻣﺎ ﻟﯧﻟﮯ وى .
ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ﺳﺮه و ،او ﺳﻼﻣﺘ ﺳﺮه ﺑﻪ ﺑﻮﺗﻠﮯ ﺷ .ﻏﺮوﻧﻪ او د ﻏﺮوﻧﻮ ﻏﻮﻧۍ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺗﯧﺰ آواز ﺳﻨﺪرې واﺋ ،او ﭘﻪ ﭘ ﮐ ﻮﻟ
 ﭼﺮﺗﻪ ﭼ اوس د ﻏﻨﻮ ﺑﻮ دى ﻧﻮ ﻫﻠﺘﻪ ﺑﻪ د ﺳﺒﺮ وﻧ راوﻮﮐﻴى ،او د ازﻏﻮ ﭘﻪ ﺎئ
وﻧ ﺑﻪ د ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ﻧﻪ ﻻﺳﻮﻧﻪ ﭘﻗﻮى .
ﮐ ﺑﻪ د ﻧﺨﺘﺮ وﻧ راوﻮﮐﻴى .دې ﺳﺮه ﺑﻪ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻧﻮم ﺗﻪ ﺟﻼل ﻣﻼوﻳى ،دا ﺑﻪ د ﻫﻐﮥ د ﻗﺪرت او د ﻣﻴﻨ ﻳﻮ ﻧﮥ
ﺧﺘﻤﯧﺪوﻧ ﻧﻪ وى“.

د ﻮﻟﻮ ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ دﭘﺎره ﺑﺮﮐﺖ

۵۶

 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺧﭙﻠﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻪ ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ” ،ﻫﻐﻪ ﮥ ﮐﻮئ ﮥ ﭼ ﺻﺤﻴﺢ او د اﻧﺼﺎف دى ،وﻟ ﭼ زۀ زر راروان ﻳﻢ


 ﺑﺨﺘﻮر دى ﻫﻐﻮئ ﭼ ﭘﻪ ﺻﺪاﻗﺖ ﮐﻠ وﻻړ
ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ ﺧﻼﺻﻮن درﮐم ،او ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻣﻴﻨ ﮐ ﺧﭙﻞ ﺻﺪاﻗﺖ ﺮﻨﺪ ﮐم .
 د ﭘﺮدى
وى .ﺑﺨﺘﻮر دى ﻫﻐﻮئ ﭼ د ﺳﺒﺖ د ور ﺑﺣﺮﻣﺘ ﻧﮥ ﮐﻮى ﺑﻠ ﻣﻨ ﻳ ،او ﺧﭙﻞ ﺎﻧﻮﻧﻪ د ﺑﺪﻋﻤﻠ ﻧﻪ ﺳﺎﺗ “.
ﻣﻠ ﮐﻮم ﺧﻠﻖ ﭼ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻣﻨﻮﻧ ﺟﻮړ ﺷﻮى دى ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ دې وﻧﮥ واﺋ ﭼ” ،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺑﻪ ﻣﻮﻧ ﺧﺎﻣﺨﺎ د ﺧﭙﻠﻮ
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋ
ﺧﻠﻘﻮ ﻧﻪ ﺟﺪا ﮐى “.او ﻧﮥ دې ﺧﺼ واﺋ ﭼ” ،زۀ ﺧﻮ اوچ ﺑﻮﮯ ﻳﻢ ،ﻧﮥ ﻣ ﺑﭽ ﺷﺘﻪ او ﻧﮥ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ “.
ﭼ” ،ﮐﻮم ﺧﺼﻴﺎن ﭼ د ﺳﺒﺖ ور د ﻣﻨﻠﻮ ﭘﻪ وﺟﻪ زﻣﺎ درﻧﺎوے ﮐﻮى او ﻫﻐﻪ ﮐﺎر ﮐﻮى ﭼ زۀ ورﺑﺎﻧﺪې رﺿﺎ ﮐﯧم او زﻣﺎ ﭘﻪ
 ﻧﻮ زۀ ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ ﻟﻪ زﻣﺎ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﮐﻮر او د ﻫﻐ ﭼﺎردﻳﻮارۍ ﮐ ﻳﻮ داﺳ ﻳﺎدﺎر او ﻧﻮم ورﮐﻮم ﭼ د
ﻟﻮظ ﻴﻨ وﻻړ وى ،

ﻟﻮﻮ او زاﻣﻨﻮ ﻧﻪ ﺑﻪ زﻳﺎت ﮥ وى .او ﮐﻮم ﻧﻮم ﺑﻪ ﭼ زۀ ﻫﻐﻮئ ﻟﻪ ورﮐﻮم ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺗﻞ ﺗﺮ ﺗﻠﻪ وى او ﻫﻴﻠﻪ ﺑﻪ ﺧﺘﻤﻴى ﻧﻪ .
او ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﭘﺮدى ﻣﻠ ﻫﻐﻪ ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻪ ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ ﮐﻮم د ﻫﻐﮥ ﻣﻨﻮﻧ ﺟﻮړ ﺷﻮى دى ،ﻮک ﭼ د ﻫﻐﮥ ﺳﺮه ﻣﻴﻨﻪ ﮐﻮى او د
 ﻧﻮ زۀ ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ ﺧﭙﻞ ﻣﻘﺪس ﻏﺮ ﺻﻴﻮن ﺗﻪ
ﻫﻐﮥ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻮى ،ﮐﻮم ﭼ د ﺳﺒﺖ ورځ ﻣﻨ او د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﻟﻮظ ﻴﻨ وﻻړ وى ،
راوﻟﻢ ،او ﺧﭙﻞ د دﻋﺎ ﮐﻮر ﮐ ﺑﻪ د ﻫﻐﻮئ زړوﻧﻪ د ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ﻧﻪ ډک ﮐم .او زۀ ﺑﻪ د ﻫﻐﻮئ ﺳﻮزﯦﺪوﻧ ﻧﺬراﻧ او ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻗﺒﻮﻟ
۴۸ / ۵۷

 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻌﺎﻟ ،ﭼﺎ ﭼ ﺧﭙﻞ ﺧﻠﻖ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎن
ﮐم .ﻪ ﭼ زﻣﺎ ﮐﻮر ﺑﻪ د ﻮﻟﻮ ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ دﭘﺎره د دﻋﺎ ﮐﻮر ﺑﻠﻠﮯ ﺷ “.
د ﺟﻼوﻃﻨ ﻧﻪ راوﺳﺘ دى ﻫﻐﻪ ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮر ﺧﻠﻖ ﻫﻢ راﺟﻤﻊ ﮐى ﻫﻐﻮئ ﺳﺮه ﻮک ﭼ ﻣﺨ ﻧﻪ راﺟﻤﻊ دى.

د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ د ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﺑﺪﻋﻤﻠ
 زﻣﺎ د ﺧﻠﻘﻮ ﻣﺸﺮان ﻟﻪ د ﻣﺤﺎﻓﻈﺎﻧﻮ ﭘﻪ
 اے ﻮﻟﻮ ﺑﻼﺎﻧﻮ .اے د ﻨﻞ ﻮﻟﻮ ﺑﻼﺎﻧﻮ راﺷ .او زﻣﺎ ﺧﻠﻖ ﻟﻮاړ ﺗﯧﺮ ﮐئ .

ﺷﺎن دى ﻮک ﭼ ﭘﻪ ﺳﺘﺮﻮ ړاﻧﺪۀ دى ،او ﻮل د ﻫﻴ ﻧﻪ ﻫﻢ ﻧﮥ دى ﺧﺒﺮ .ﻫﻐﻮئ ﻮل د ﻮﻧ ﺳﭙ ﭘﻪ ﺷﺎن دى او ﻏﭙﻠﮯ ﻧﮥ ﺷ،
 ﻫﻐﻮئ د ﻻﻟﭽ ﺳﭙﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن دى ﭼ ﻫﻴﻠﻪ ﻧﮥ ﻣﻳى.
ﻫﺴ ﭘﺮاﺗﮥ وى او ﺧﻮﺑﻮﻧﻪ ﮐﻮى .د ﻫﻐﻮئ ﺧﻮب ډﯦﺮ ﺧﻮښ دے .
ﺑﺎوﺟﻮد د دې ﭼ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ﺷﭙﺎﻧﮥ وﺋﻴﻠﮯ ﺷ ﺧﻮ ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﻫﻴ ﻫﻢ ﻧﮥ ﭘﻮﻫﻴى .ﻫﻐﻮئ ﻮل ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻣﺨﻪ روان دى او ﺧﭙﻠ 
 ﻫﻐﻮئ واﺋ” ،را ﭼ ﻣﮯ واﺧﻠﻮ او ﺎﻧﻮﻧﻪ ﭘﺮې ﮥ ﭘﻪ ﺳﻮر ﮐ ﮐو .او ﺳﺒﺎ ﺑﻪ د ﻧﻦ ﻧﻪ ﻫﻢ زﻳﺎﺗﻪ
ﭘﺴ ﺮ .
ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ﮐﯘو“.

د ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﺧﺒﺮدارے

۵۷

 ﺻﺎدق ﺳے ﻣ ﺷ او ﻫﻴ ﻮک ﻳ ﭘﺮواه ﻧﮥ ﺳﺎﺗ .دﻳﺎﻧﺘﺪار ﺧﻠﻖ د دﻧﻴﺎ ﻧﻪ اوﭼﺖ ﮐے ﺷ ،ﺧﻮ ﻫﻴﻮک ﭘﺮې ﻧﮥ


 ﻮک ﭼ د ﺧُﺪائ
ﭘﻮﻫﻴى .ﻫﻴﻮک ﭘﺮې ﻧﮥ ﭘﻮﻫﻴى ﭼ ﺻﺎدﻗﺎن د ﺑﺪۍ ﻧﻪ ﺑﭻ ﮐﯧﺪو دﭘﺎره دﻧﻴﺎ ﻧﻪ اوﭼﺖ ﮐے ﺷﻮى دى .
 ﺧﻮ اے د ﮐﻮډﺮې ﺑﭽﻮ ،د زﻧﺎﮐﺎرې او
ﭘﺎک ﭘﻪ ﻻرو ژوﻧﺪ ﺗﯧﺮ ﮐى ،او ﭼ ﮐﻠﻪ وﻓﺎت ﺷ ﻧﻮ ورﺗﻪ آرام او ﺳﻮن ﻣﻼوﻳى .
 ﺗﺎﺳﻮ ﭼﺎ ﭘﻮرې ﻮﻗ ﮐﻮئ؟ ﭼﺎ ﺗﻪ ﺧﭙﻞ ﺑﻮﺗﺎړ وران ﮐئ او ژﺑ ورﺗﻪ راوﺑﺎﺳ؟ ﺗﺎﺳﻮ ﻫﻢ د دوﮐﻪ
ﮐﻨﺠﺮې ﺑﭽﻮ ،دﻳﺨﻮا راﺷ .
 ﺗﺎﺳﻮ د ﺑﺘﺎﻧﻮ ﻋﺒﺎدت داﺳ ﮐﻮئ ﭼ د ﻫﺮ ﺷﻴﻦ ﺑﻮﮯ او د ﯧۍ د ﻣﻘﺪﺳﻮ وﻧﻮ ﻻﻧﺪې زﻧﺎ ﮐﻮئ.
ﺑﺎزو او ﻨﺎﻫﺎرو ﺑﭽ ﻳ .
 د وادﻳﺎﻧﻮ ﻫﻮار ﮐﺎ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻣﻌﺒﻮدان دى .ﺗﺎﺳﻮ دې ﺗﻪ
ﺗﺎﺳﻮ د ﻮ ﭘﻪ ﻏﺎروﻧﻮ ﮐ او وادﻳﺎﻧﻮ ﮐ ﺧﭙﻞ ﺑﭽ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﮐﻮئ .

د ﻠﻮ ﻧﺬراﻧ ﺗﻮﻳﻮئ او د ﻏﻠ ﻧﺬراﻧ ورﺗﻪ ﭘﯧﺶ ﮐﻮئ .ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧﻴﺎل دا دے ﮥ ﭼ زۀ ﭘﻪ دې ﻫﺮ ﮥ ﺑﺎﻧﺪې ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯧم؟ 
 ﺗﺎ د
ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﻫﺮ اوﭼﺖ ﻏﺮ د ﭘﺎﺳﻪ زﻧﺎ ﮐې ده .ﻫﻠﺘﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﺘﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﻧﺬراﻧ ﭘﯧﺶ ﮐى دى او ﻣﺎ ﺳﺮه ﻣﻮ ﺑوﻓﺎﺋ ﮐې ده .
ﺧﭙﻞ ﮐﻮر ﭘﻪ ﭼﻮﮐﺎﻮﻧﻮ او د دروازو ﺷﺎﺗﻪ د ﺑﺘﺎﻧﻮ ﻧ وﻟﻮﻟ .زۀ دې ﭘﺮﯦﻮدم او د ﻧﻔﺮت ﻧﻪ ډﮐﻮ ﺑﺘﺎﻧﻮ ﺳﺮه ﮐ ﺗﻪ اوﺧﺘ .ﺗﺎ د
 ﺗﮥ د زﻳﺘُﻮﻧﻮ ﺗﯧﻠﻮ ،او ډﯦﺮو ﻋﻄﺮو ﺳﺮه ﻣﻮﻟ
ﻫﻐﻮئ ﺳﺮه ﺳﻮدا ﮐې ده .د ﻫﻐﻮئ ﺑﺮﺑﻨو ﺟﺴﻤﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﮐﺘﻞ ﺗﺎ ﻟﻪ ﺧﻮﻧﺪ درﮐﻮى .
ﺑﺖ ﻟﻪ ﻻړې .د ﻧﻮى ﻣﻌﺒﻮداﻧﻮ ﭘﯧﺪا ﮐﻮﻟﻮ دﭘﺎره ﭼ ﻣﻴﻨﻪ ورﺳﺮه وﮐې ﺗﺎ ﺧﭙﻞ ﭘﯧﻐﺎم وړوﻧ ﻟﺮې ﻟﺮې ﺗﺮ دې ﭼ ﻋﺎﻟﻢ ارواح ﭘﻮرې
 د ﻧﻮرو ﻣﻌﺒﻮداﻧﻮ ﭘﻪ ﻟﻮﻟﻮ ﮐ ﺗﺎﺳﻮ ﺧﭙﻞ ﺎﻧﻮﻧﻪ ﺳﺘى ﮐئ ،ﺧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﻫﻴﻠﻪ ﻧﮥ واﻳ ﭼ” ،دا ﻓﻀﻮل دى“.
دې وﻟﯧل .
 ﺗﮥ د ﭼﺎ ﻧﻪ دوﻣﺮه ﺳﺨﺖ ﻳﺮﯦﺪې ﭼ ﺗﺎ ﻣﺎ ﺗﻪ دروغ
ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺷﻮق ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ ﻃﺎﻗﺖ درﮐﻮى ﻧﻮ ﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺳﺘى ﮐﯧئ ﻧﻪ .
ووﺋﻴﻞ ،ﻧﮥ دې زۀ ﻳﺎد ﮐم او ﻧﮥ دې زﻣﺎ ﭘﺮواه وﮐه؟ زۀ ﭼ دا دوﻣﺮه ﻣﻮده ﺧﺎﻣﻮش وم ﻧﻮ ﭘﻪ دې وﺟﻪ ﺗﮥ زﻣﺎ ﻧﻪ ﻧﮥ ﻳﺮﯦې ﮥ؟
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ د ﻣﺪد
 زۀ ﺑﻪ ﺳﺘﺎ ﺗﺶ د ﻧﺎﻣ ﺻﺪاﻗﺖ او ﮐﺎروﻧﻪ ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻪ ﺮﻨﺪ ﮐم .او دا ﺑﻪ ﺳﺘﺎ ﻫﻴ ﭘﻪ ﻪ ﻧﮥ را .

دﭘﺎره آواز وﮐئ ،ﻧﻮ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﺘﺎن دې ﺗﺎﺳﻮ ﺑﭻ ﮐى ﮐﻨﻪ .ﻫﻮا ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ اوﭼﺖ ﮐى ،د ﺳﺎه ﻳﻮ ﭘﻮﮐﮯ ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ ﻳﻮﺳ .ﺧﻮ
ﻮک ﭼ ﭘﻪ ﻣﺎ اﻳﻤﺎن ﻟﺮى ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ د ﻣﻠ ﻣﺎﻟ ﺷ ،او زﻣﺎ د ﻣﻘﺪس ﻏﺮ وارث ﺑﻪ ﺷ.

د ﻣﺪد او د روﻏﻮﻟﻮ دﭘﺎره د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻟﻮظ
 زۀ
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋ” ،ﻻر ﺟﻮړه ﮐئ ،ﻻر ﺟﻮړه ﮐئ .دا ﺗﻴﺎره ﮐئ او زﻣﺎ د ﺧﻠﻘﻮ د ﻻرې ﻧﻪ ﻫﺮ ﺧﻨ ﻟﺮې ﮐئ .

ﻫﻐﻪ ﻣﻘﺪس ﺧُﺪائ ﺗﻌﺎﻟ ﻳﻢ ،ﭼ د ﻫﻤﯧﺸﻪ دﭘﺎره ژوﻧﺪے ﻳﻢ .زۀ ﭘﻪ اوﭼﺖ او ﻣﻘﺪس ﻣﻘﺎم ﮐ اوﺳﯧم ،ﺧﻮ زۀ د ﻫﻐﻪ ﺧﻠﻘﻮ ﺳﺮه
 زۀ ﺑﻪ
ﻫﻢ اوﺳﯧم ﭼ ﻮک د روح ﻋﺎﺟﺰان او ﺗﻮﺑﻪ ﺎر وى ،ﻧﻮ ﭼ داﺳ زۀ د ﻫﻐﻮئ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ او ﺣﻮﺻﻠﻪ ﺑﺤﺎل ﮐم .
ﻫﻤﯧﺸﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﺳﺮه ﺟﻨ ﻧﮥ ﮐﻮم ،او ﺗﻞ ﺗﺮ ﺗﻠﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﯦﻨﻪ ﺧﻔﻪ ﻧﮥ ﻳﻢ .ﮐﮥ ﻣﺎ داﺳ وﮐل ﻧﻮ د ﺧﻠﻘﻮ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﺎه و ،ﻫﻐﻪ
 د ﻫﻐﻮئ د ﺑﺪﺗﺮﻳﻦ ﻻﻟﭻ ﭘﻪ وﺟﻪ زۀ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ﭘﻪ ﻗﻬﺮ وم ،ﻧﻮ ﭘﻪ دې وﺟﻪ ﻣﺎ
ژوﻧﺪون ورﮐﻮوﻧ ﺳﺎه ﭼ ﻣﺎ ﺗﺨﻠﻴﻖ ﮐې ده .
 ﻫﻐﻮئ ﭼ ﮥ
ﻫﻐﻮئ ﻟﻪ ﺳﺰا ورﮐه او ﻫﻐﻮئ ﻣ رد ﮐل .ﺧﻮ ﻫﻐﻮئ ﺿﺪﻳﺎن ۇو او ﺑﻴﺎ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﻻرو ﺗﻪ راواﭘﺲ ﮐﯧﺪل .
۴۹ / ۵۷

ﮐﻮى ﻣﺎ ﻫﻐﻪ ﻟﻴﺪﻟ دى ،ﺧﻮ ﺑﺎوﺟﻮد د دې ﺑﻪ زۀ ﻫﻐﻮئ ﮥ ﮐم .زۀ ﺑﻪ د ﻫﻐﻮئ رﻫﻨﻤﺎﺋ ﮐﻮم او ﭼ ﻮک ﻏﻤﮋن وى ﻧﻮ زۀ ﺑﻪ
 زۀ ﺑﻪ د ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ژﺑﻪ ﺑﺎﻧﺪې د ﺣﻤﺪ و ﺛﻨﺎء اﻟﻔﺎظ راوﻟﻢ .ﮐﮥ ﻮک ﻟﺮې وى او ﮐﮥ ﻧﺰدې وى ،ﻧﻮ زۀ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ﻮﻟﻮ
ﺗﺴﻠ ورﮐﻮم .
 ﺧﻮ ﺑﺪﻋﻤﻠﻪ ﺧﻠﻖ د ﭼﭙ وﻫﻮﻧ ﺳﻤﻨﺪر ﭘﻪ ﺷﺎن دى ،ﭼ ﻫﻴﻠﻪ ﭘﻪ آرام ﮐﻴى
ﺗﻪ اﻣﻦ ﭘﯧﺶ ﮐﻮم ،او زۀ ﺑﻪ ورﻟﻪ ﺷﻔﺎ ورﮐﻮم .
 زﻣﺎ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋ” ،د ﺑﺪﻋﻤﻠﻪ ﺧﻠﻘﻮ دﭘﺎره اﻣﻦ ﻧﺸﺘﻪ“.
ﻧﻪ او ﭼﭙ ﻳ ﺎن ﺳﺮه ﻨﺪ ﺮﻳﻞ راوړى “.

ﺣﻘﻴﻘ روژه

۵۸

 ”ﭘﻪ زوره ﭼﻐ ووﻫ ،ورو ورو ﺧﺒﺮې ﻣﮥ ﮐﻮئ .د ﺑﻴﻞ ﭘﻪ ﺷﺎن ﭘﻪ اوﭼﺖ آواز ﺳﺮه زﻣﺎ ﺧﻠﻘﻮ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺗﻪ د


 ﻫﻐﻮئ ﻫﺮه ورځ زﻣﺎ ﻟﻮن ﮐﻮى او زﻣﺎ د ﻻرې ﭘﻪ ﭘﯧﮋﻧﺪﻟﻮ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻴى .داﺳ ﻟﻪ
ﻫﻐﻮئ د ﻨﺎه او ﺑﻐﺎوت ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ وواﻳ .
ﭼ ﻫﻐﻪ ﻳﻮ ډﯦﺮ ﺻﺎدق ﻗﻮم وى او د ﺧﭙﻞ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺣﻤﻮﻧﻪ ﻳ رد ﮐې ﻧﮥ وى .ﻫﻐﻮئ زﻣﺎ ﻧﻪ د اﻧﺼﺎف ﻓﯧﺼﻠ ﻏﻮاړى ،او
 ﻫﻐﻮئ واﺋ” ،ﮐﻠﻪ ﭼ ﻣﻮﻧ روژې ﻧﻴﺴﻮ ﻧﻮ ﺗﮥ ﭘﺮې وﻟ ﻧﮥ
داﺳ ﺮﻨﺪوى ﭼ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺗﻪ ﭘﻪ ﻧﺰدې راﺗﻠﻮ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻴى .
ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯧې؟ ﻣﻮﻧ ﺎﻧﻮﻧﻪ دوﻣﺮه ﻋﺎﺟﺰ ﮐو او ﺗﮥ ﻫو ﺗﻮﺟﻮ ﻧﮥ ﮐﻮې “.ﻮرئ ،ﺣﻘﻴﻘﺖ دا دے ﭼ ﮐﻠﻪ ﺗﺎﺳﻮ روژه ﻧﻴﻮﻟ وى ﻧﻮ
 د داﺳ روژې ﻧﮥ ﮥ ﻓﺎﺋﺪه ﭼ
ﻫﻢ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﻓﺎﺋﺪو ﭘﺴ ﺮ او د ﺧﭙﻠﻮ ﻣﺰدوراﻧﻮ ﺳﺮه ﻇﻠﻢ زﻳﺎﺗﮯ ﮐﻮئ .
ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﮐ ﺟﻨ ﺟې ﮐﻮئ؟ ﮐﮥ ﺗﺎﺳﻮ داﺳ ﻗﺴﻤﻪ روژې ﺳﺎﺗ ﻧﻮ د دې ﺗﻮﻗﻊ ﻫﻢ ﻧﮥ ﺷ ﮐﻮﻟﮯ ﭼ ﺳﺘﺎﺳﻮ آواز ﺑﻪ آﺳﻤﺎن
 وﻟ زۀ داﺳ روژه ﺧﻮﻮم ﮥ ﭼ اﻧﺴﺎن دې ﭘﻪ ﮐ ﻳﻮې ور دﭘﺎره ﺧﭙﻞ ﺎن ﻋﺎﺟﺰ ﮐى؟ او د ﻟﻮﺧ د
ﺗﻪ ورﺳ .
ﭘﺎ ﭘﻪ ﺷﺎن ﺧﭙﻞ ﺳﺮوﻧﻪ ﻴ ﮐى او د ﺎټ ﭘﻪ ﺟﺎﻣﻮ ﮐ ﭘﻪ اﻳﺮو دﭘﺎﺳﻪ ﻤﻠ؟ ﺗﺎﺳﻮ دې ﺗﻪ روژه واﻳ؟ دا ورځ ﺑﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ
 ﻧﻪ ،زۀ ﭼ ﻨﻪ روژه ﻏﻮاړم ﻫﻐﻪ داﺳ ده ﻳﻌﻨ ،د ﺑاﻧﺼﺎﻓ ﭘﻪ زﻧﻴﺮوﻧﻮ ﮐ راﯧﺮ ﺧﻠﻖ آزاد ﮐئ ،د
ﺗﻪ ﻗﺒﻮﻟﻪ وى ﮥ؟ 
 اوږې ﺧﻠﻖ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﺧﻮراک ﮐ ﺷﺮﻳ ﮐئ ،او
ﺧﭙﻠﻮ ﻣﺎﺗﺤﺘﻮ ﺑﻮج ﮐﻢ ﮐئ .ﻣﻈﻠﻮﻣﺎن آزاد ﮐئ ،ﻫﺮ ﺟﻎ ﻣﺎت ﮐئ .
ﺑﮐﻮره ﻏﺮﻳﺒﺎﻧﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﭘﻨﺎه ورﮐئ .ﭼﺎ ﺗﻪ ﭼ د ﺟﺎﻣﻮ ﺣﺎﺟﺖ وى ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﻟﻪ ﺟﺎﻣ ورﮐﻮئ او د ﺧﭙﻠﻮ ﺧﭙﻠﻮاﻧﻮ ﺳﺮه د ﻣﺪد ﮐﻮﻟﻮ
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ د ﺳﺤﺮ د ﻧﻤﺮ ﭘﻪ ﺷﺎن ﻠﯧئ ،او ﺳﺘﺎﺳﻮ زﺧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ زر زر ﺟﻮړ ﺷ .او ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺻﺪاﻗﺖ ﺑﻪ
ﻧﻪ ﻣﮥ ﭘﯧئ .
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ آواز ﮐﻮئ او
ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻧﻪ ﻣﺨ روان وى ،او د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺟﻼل ﺑﻪ د وروﺳﺘﻮ ﻧﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮐﻮى .
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺑﻪ ﺟﻮاب درﮐﻮى ،ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ د ﻣﺪد دﭘﺎره ﺳﻮال ﮐﻮئ او ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﺋ” ،زۀ ﺣﺎﺿﺮ ﻳﻢ “.ﮐﮥ ﺗﺎﺳﻮ ﻇﻠﻢ
 ﮐﮥ ﺗﺎﺳﻮ اوږو ﺧﻠﻘﻮ ﻟﻪ رو ورﮐه او د ﻣﻈﻠﻮﻣﺎﻧﻮ ﻣﺪد ﻣﻮ وﮐو ،ﻧﻮ ﺑﻴﺎ
زﻳﺎﺗﮯ ،ﺑﻞ ﺗﻪ ﻮﺗﻪ ﻧﻴﻮل او د ﭼﻐﻠ ﺧﺒﺮې ﭘﺮﯦدئ ،
 ﻧﻮ زۀ
ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ رﺎ ﭘﻪ ﺗﻴﺎرۀ ﮐ وﻠﻴى ،او ﭼ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻧﻪ ﯧﺮﭼﺎﭘﯧﺮه ﮐﻮﻣﻪ ﺗﻴﺎرۀ وى ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ د ﻏﺮﻣ ﭘﻪ رﺎ ﺑﺪﻟﻪ ﺷ .
ﺑﻪ ﻫﻤﯧﺸﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻻرﻮدﻧﻪ ﮐﻮم او ﭘﻪ اوچ ﺑﻴﺎﺑﺎن ﮐ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺣﺎﺟﺘﻮﻧﻪ ﭘﻮره ﮐﻮم .او زۀ ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ وﺟﻮد ﻣﻀﺒﻮط ﮐم.
 او ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻫﻐﻪ
ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ د ﻳﻮ داﺳ ﺑﺎغ ﭘﻪ ﺷﺎن ﻳ ﭼ ډﯦﺮې ﺗﯧﺮې اوﺑﮥ ﻟﺮى ،د ﻫﻐﻪ ﭼﻴﻨ ﭘﻪ ﺷﺎن ﭼ ﻫﻴﻠﻪ ﻧﮥ اوﭼﻴى .
ﭘﺨﻮاﻧ ﮐﻨرات ﺑﻪ دوﺑﺎره آﺑﺎد ﮐے ﺷ .ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﺗﯧﺮو ﻧﺴﻠﻮﻧﻮ ﺑﻨﻴﺎدوﻧﻪ ﺑﻴﺎ آﺑﺎد ﮐئ .او ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ دﯦﻮاﻟﻮﻧﻪ دوﺑﺎره ﺟﻮړوﻟﻮ واﻻ،
او ﻻرې ﮐﻮ دوﺑﺎره آﺑﺎدوﻟﻮ واﻻ ﻳﺎدﯦئ“.

د ﺳﺒﺖ ور د ﻣﻨﻠﻮ اﺟﺮ
 ”ﮐﮥ ﺗﺎﺳﻮ د ﺳﺒﺖ ورځ ﻳﻌﻨ زﻣﺎ ﭘﻪ ﻣﻘﺪﺳﻪ ورځ ﮐ ﮐﺎروﺑﺎر ﻧﮥ ﮐﻮئ ،او دې ﺗﻪ د ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ورځ واﻳ ،دا د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ

ﻣﻘﺪﺳﻪ ورځ  ،د دې ادب ﮐﻮئ او ﭘﻪ دې ورځ ﺧﭙﻞ د روزاﻧﻪ ﮐﺎروﻧﻪ ﻧﮥ ﮐﻮئ او ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﻓﺎﺋﺪو ﭘﺴ ﻧﮥ ﺮ ،او ﻓﺎﻟﺘُﻮ ﺧﺒﺮې
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺳﺮه ﭘﻪ ﺗﻌﻠﻖ ﻟﺮﻟﻮ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ ﺷ .او زۀ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ ﻟﻮئ ﻋﺰت درﮐم او ﭘﻪ ﻫﻐﻪ
ﻧﮥ ﮐﻮئ ،
ﻣﻴﺮاث ﺑﻪ ﻣﻮ ﻣﺎړۀ ﮐم د ﮐﻮم ﻟﻮظ ﭼ ﻣﺎ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻼر ﻧﻴﮥ ﻳﻌﻘﻮب ﺳﺮه ﮐے دے .ﻣﺎ ،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ دا ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻠ دى“.

د ﻨﺎه ﺧﻼف ﺧﺒﺮدارے

۵۹

 واورئ ،د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻻس دوﻣﺮه وړوﮐﮯ ﻧﮥ دے ﭼ ﻫﻐﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﭻ ﮐﻮﻟﮯ ﻧﮥ ﺷ او ﻧﮥ ﻳ ﻏﻮږ ﮐﻮڼ دے ﭼ

۵۰ / ۵۷

 ﺧﻮ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻨﺎه د ﺧُﺪائ ﭘﺎک او ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺗﺮ ﻣﻴﻨﻪ دﯦﻮال ﺟﻮړ ﺷﻮے دے .ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻨﺎﻫﻮﻧﻮ د ﻫﻐﮥ ﻣﺦ
ﺳﺘﺎﺳﻮ آواز ﻧﮥ اورى .
 ﻪ ﭼ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻻﺳﻮﻧﻪ ﺧﻮﻧ ،او ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻮﺗ ﭘﻪ ﻨﺎه
ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻧﻪ ﭘ ﮐے دے ،ﻧﻮ ﭘﻪ دې وﺟﻪ ﻫﻐﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻧﮥ اورى .
 ﭘﻪ ﻋﺪاﻟﺖ ﮐ ﻮک ﻫﻢ د اﻧﺼﺎف ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻧﮥ
ﮐې دى .ﺳﺘﺎ ﺷﻮﻧې دروﻏﮋﻧ دى او ﺧﻮﻟﮥ دې د ﺑﺪﻋﻤﻠ ﭘﺲ ﭘﺲ ﮐﻮى .
ﭼﻠﻮى ،ﻮک ﻫﻢ د رﺘﻴﺎ دﻟﻴﻠﻮﻧﻪ ﻧﮥ ﭘﯧﺶ ﮐﻮى .ﺧﻠﻖ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻧﻪ ﺧﺎﻟ ﺧﺒﺮو ﺑﺎﻧﺪې اﻋﺘﺒﺎر ﮐﻮى او دروغ واﺋ ،ﻫﻐﻮئ د ﺑﺪﻋﻤﻠ ﻧﻪ
 ﻫﻐﻮئ د زﻫﺮژﻧﻮ ﻣﺎراﻧﻮ ﭘﻪ ﻫﻮ ﮐﯧﻨ ﭼ ﺑﭽ ﺗﺮې راو .ﻮک ﭼ د
 -
اُﻣﻴﺪواره ﺷ او ﺑﻴﺎ ﺗﺮﯦﻨﻪ ﻨﺎه ﭘﯧﺪا ﺷ .
ﻫﻐﻮئ ﻫ وﺧﻮرى ﻧﻮ ﻣۀ ﺷ او ﭼ ﻣﺎﺗ ﺷ ﻧﻮ زﻫﺮژن ﻣﺎر ﺗﺮﯦﻨﻪ راو .دا ﺧﻠﻖ د ﺟﻮﻻ ﺟﺎل ﺟﻮړوى او داﺳ ﮐﭙه ﺗﺮې
ﺟﻮړوى ﭼ ﻫﻴ د ﮐﺎر ﻧﮥ وى .ﻫﻐﻪ ﮐﭙه ﭼ ﻫﻐﻮئ ﺟﻮړه ﮐه ﺧﭙﻞ ﺎن ﭘﺮې ﭘﻮﻟﮯ ﻧﮥ ﺷ .د ﻫﻐﻮئ ﻋﻤﻠﻮﻧﻪ ﻫﻢ د ﻨﺎه دى ،او
 ﺑﺪﻋﻤﻠ ﻟﻪ ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﻣﻨه  ،او د ﺑﻨﺎه وﻳﻨ ﺗﻮﻳﻮﻟﻮ دﭘﺎره ﺗﯧﺰى ﮐﻮى .د ﻫﻐﻮئ ﺧﻴﺎﻟﻮﻧﻪ د
ﻇﻠﻢ زﻳﺎﺗﮯ د ﻫﻐﻮئ ﮐﺎر دے .
 ﻧﻪ ﻫﻐﻮئ د اﻣﻦ ﻻر ﭘﯧﮋﻧ او ﻧﻪ د ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﻻرو ﮐ اﻧﺼﺎف ﺷﺘﻪ.
ﻨﺎه دى ،او ﻫﺮ ﭼﺮﺗﻪ ﭼ  ﻧﻮ ﺗﺒﺎﻫ او ﺑﺮﺑﺎدى ﮐﻮى .
ﻫﻐﻮئ ﺧﭙﻠ ﻻرې ﮐې وږې ﺟﻮړې ﮐې دى ،ﻧﻮ ﻫﺮ ﻮک ﭼ ﭘﻪ دې ﻻر  ﻫﻐﻪ اﻣﻦ ﻧﮥ ﭘﯧﮋﻧ.

د ﺧﻠﻘﻮ د ﻨﺎه اﻗﺮار ﮐﻮل
 ﻧﻮ ﻪ اﻧﺼﺎف زﻣﻮﻧ ﻧﻪ ﻟﺮې دے او ﺻﺪاﻗﺖ ﻣﻮﻧ ﺗﻪ رارﺳ ﻧﻪ .ﻣﻮﻧ د رﺎ ﭘﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﮐ ﻳﻮ ،ﺧﻮ ﻮره ﺻﺮف ﺗﻴﺎرۀ راﺗﻪ

 او ﻣﻮﻧ د ړﻧﺪو ﭘﻪ ﺷﺎن ﻻس ﭘﻪ دﯦﻮال ﺑﺎﻧﺪې
ﺎرى .ﻣﻮﻧ د ﺳﭙﻴﻨ رﺎ ﭘﻪ اُﻣﻴﺪ ﮐ ﻳﻮ ﺧﻮ ﭘﻪ ﺗﻪ ﺗﻮره ﺗﻴﺎرۀ ﮐ ﺮﻮ .
اﯦﻮدﻟﻮ اﯦﻮدﻟﻮ ﺳﺮه ﻻر ﻣﻌﻠﻮﻣﻮو ،د ﻫﻐﻪ ﺧﻠﻘﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن ﭼ ﺑﻠﻞ ﺳﺘﺮ ﻧﮥ ﻟﺮى .ﻣﻮﻧ د ﻏﺮﻣ ﻫﻢ داﺳ ﺗﻴﻨﺪﮐﻮﻧﻪ ﺧﻮرو ﻟﻪ
 ﻣﻮﻧ ﻮل ﻟﻪ د ﻣﯧﻠﻮﺎﻧﻮ ﻏﻮرﻳو ،ﻟﻪ د ﮐﻮﻧﺘﺮو ﻏﻮرﻏﻮر ﮐﯘو ،ﻣﻮﻧ د
ﭼ ﺷﭙﻪ وى ،ﻣﻮﻧ ﭘﻪ ژوﻧﺪو ﮐ د ﻣو ﭘﻪ ﺷﺎن ﻳﻮ .
 زﻣﻮﻧ ﺟﺮﻣﻮﻧﻪ
اﻧﺼﺎف ﭘﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﮐ ﻳﻮ ﺧﻮ ﺷﺘﻪ دے ﻧﻪ ،ﻣﻮﻧ د ﺧﻼﺻﻮن ﭘﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﮐ ﻳﻮ ﺧﻮ دا زﻣﻮﻧ ﻧﻪ ﻟﺮې دے .
ﺳﺘﺎ ﭘﻪ وړاﻧﺪې اﻧﺒﺎر دى ،او زﻣﻮﻧ ﻨﺎﻫﻮﻧﻪ زﻣﻮﻧ ﺧﻼف ﻮاﻫ ﮐﻮى .ﻣﻮﻧ ﺗﻪ د ﺧﭙﻞ ﺑﻐﺎوت اﺣﺴﺎس ﺷﺘﻪ او ﻣﻮﻧ ﺗﻪ ﭘﺘﻪ ده ﭼ
 ﻣﻮﻧ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺧﻼف ﺑﻐﺎوت ﮐے دے او د ﻫﻐﮥ ﻣﻮ اﻧﺎر ﮐے دے ،ﻣﻮﻧ ﺧﭙﻞ ﺧُﺪائ ﭘﺎک
ﻣﻮﻧ ﻮﻣﺮه ﻨﺎﻫﺎر ﻳﻮ .
ﺗﻪ ﺷﺎ ﮐې ده .زﻣﻮﻧ ﺧﺒﺮې د ﻇﻠﻢ او ﺑﻐﺎوت ﻧﻪ ډﮐ دى .ﻣﻮﻧ ﺑﻪ دروغ ﺟﻮړول او ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﻣﻮ دﻏﻪ دروغ ﭘﻪ ﻋﻤﻞ ﮐ راوﺳﺘﻞ.
 اﻧﺼﺎف وروﺳﺘﻮ ﺷﻮے دے او ﺻﺪاﻗﺖ ﻟﺮې وﻻړ دے .رﺘﻴﺎ د ﺎر ﭘﻪ ﭼﻮک ﮐ ﺗﻴﻨﺪک ﺧﻮړﻟﻮ ﺳﺮه راﭘﺮﯦﻮﺗﻪ ،او

 رﺘﻴﺎ ﻫﻴﻮک ﻫﻢ ﻧﮥ واﺋ ،او ﻮک ﭼ ﻏﻠﻂ ﮐﺎر ﻧﻪ ﻻس اﺧﻠ ﻫﻐﻪ ﻟﻮټ ﮐﻴى .ﻣﺎﻟ
دﻳﺎﻧﺘﺪارى ورﺗﻪ ورداﺧﻠﯧﺪے ﻧﮥ ﺷ .
 ﻫﻐﮥ وﮐﺘﻞ ﭼ ﻫﻴﻮک ﻫﻢ ﻧﮥ وو ،ﻫﻐﻪ ﺣﯧﺮان ﺷﻮ ﭼ د ﺧﻼﺻ
ﺧُﺪائ دا وﻟﻴﺪل او ﻫﻐﻪ ﭘﻪ دې ﻧﺎرﺿﺎ وو ﭼ اﻧﺼﺎف ﻧﺸﺘﻪ .
واﻻ ﻮک ﻫﻢ ﻧﮥ وو ﭼ د ﻣﻈﻠﻮم ﻣﺪد وﮐى .ﺧﻮ ﺑﻴﺎ د ﻫﻐﮥ ﺧﭙﻞ ﻻس ﻫﻐﮥ ﻟﻪ ﺧﻼﺻﻮن ورﮐو ،او د ﻫﻐﮥ ﺻﺪاﻗﺖ د ﻫﻐﮥ ﻣﺪد
 ﻫﻐﮥ ﺻﺪاﻗﺖ د زﻏﺮې ﭘﻪ ﺷﺎن واﻏﻮﺳﺘﻮ او د ﺧﻼﺻﻮن ﻮﭘ ﻳ ﭘﻪ ﺳﺮ ﮐه .د ﺑﺪل ﺟﺎﻣ ﻳ واﻏﻮﺳﺘ او د ﻏﯧﺮت
ﮐﻮﻟﻮ .
 ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺧﭙﻠﻮ دﺷﻤﻨﺎﻧﻮ ﻟﻪ د ﻫﻐﻮئ د ﺑﺪو ﻋﻤﻠﻮﻧﻮ ﺳﺰا ورﮐى .د ﻫﻐﮥ ﻏﻀﺐ ﺑﻪ د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﻴﻨﻮ
ﺎدر ﻳ ﺎن ﻧﻪ ﺗﺎو ﮐو .
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ د ﻧﻤﺮﭘﺮﯦﻮاﺗﮥ ﭘﻪ ﻃﺮف ﺧﻠﻖ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د
راﺰار ﺷ .ﻫﻐﻪ ﺑﻪ د دﻧﻴﺎ ﺗﺮ آﺧﺮى ﺳﺮه ﭘﻮرې دوئ ﻟﻪ ﺳﺰا ورﮐى .
ﻧﻮم ﻧﻪ ﻳﺮﻳى او ﻧﻤﺮﺧﺎﺗﮥ ﭘﻪ ﻃﺮف ﺧﻠﻖ ﺑﻪ د ﻫﻐﮥ د ﻧﻮم ﺟﻼل ﺑﻴﺎﻧﻮى .ﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ د ﻳﻮ ﺗﯧﺰ ﺳﯧﻼب ﭘﻪ ﺷﺎن ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ راﺷ
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ” ،ﻳﻮ ﺧﻼﺻﻮﻧﮯ ﺑﻪ ﺻﻴﻮن ﺗﻪ را ،د ﻳﻌﻘﻮب ﻫﻐﻪ
ﻟﻪ ﭼ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺑﺎد راروان ﮐے وى .
 او ﺗﺮﻮ ﭼ زﻣﺎ ﺧﺒﺮه ده ﻧﻮ زۀ ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ ﺳﺮه ﻳﻮ ﻟﻮظ وﮐم .زﻣﺎ روح ﭼ ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ
اوﻻد ﻟﻪ ﭼ د ﺧﭙﻠﻮ ﻨﺎﻫﻮﻧﻮ ﻧﻪ اوړى .
دے او زﻣﺎ ﮐﻼم ﭼ ﻣﺎ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﺧﻮﻟﮥ ﮐ اﭼﻮﻟﮯ دے ،ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻫﻴﻠﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﺧﻮﻟ ﻧﻪ ،ﺳﺘﺎﺳﻮ د اوﻻد د ﺧﻮﻟ ﻧﻪ او د
ﻫﻐﻮئ د اوﻻد د ﺧﻮﻟ ﻧﻪ ﻟﺮې ﻧﮥ ﺷ .دا د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ وﻳﻨﺎ ده او ﺗﺮ ﻫﻤﯧﺸﻪ ﻫﻤﯧﺸﻪ ﭘﻮرې ﺑﻪ ﻫﻢ داﺳ وى“.

د ﻳﺮوﺷﻠﻢ د راﺗﻠﻮﻧ وﺧﺖ ﺷﺎن او ﺷﻮﮐﺖ

۶۰

 ﻮرئ ،داﺳ ﻟﻪ
 ﭘﺎﻪ ،وﻠﯧه .ﻪ ﭼ ﺳﺘﺎ ﻧُﻮر راﻏﻠﮯ دے ،او د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺟﻼل ﭘﻪ ﺗﺎ ﻠﯧﺪﻟﮯ دے .


ﭼ ﭘﻪ زﻣﻪ ﺗﻴﺎرۀ ﺧﻮره وى او ﻗﻮﻣﻮﻧﻪ ﺗ ﺗﻮرې ﺗﻴﺎرۀ ﻻﻧﺪې ﭘ وى ،ﺧﻮ ﭘﻪ ﺗﺎ ﺑﺎﻧﺪې ﺑﻪ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻧُﻮر ﻠﻴى او د ﻫﻐﮥ
 ﺧﭙﻞ
 ﻗﻮﻣﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﺘﺎ ﻧُﻮر ﻟﻪ راﺷ ،او ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎن ﺑﻪ ﺳﺘﺎ د ﺳﺤﺮ راﺧﺘﻮﻧ رﺎ ﻟﻪ راﺷ .
ﺟﻼل ﺑﻪ ﺳﺘﺎ دﭘﺎﺳﻪ ﺎرى .
۵۱ / ۵۷

ﺎن ﻧﻪ ﯧﺮﭼﺎﭘﯧﺮه ﻧﻈﺮ واﭼﻮه او وﻮره ،ﻫﻐﻮئ ﻮل راﻏﻮﻧﻳى او ﺗﺎ ﻟﻪ را .ﺳﺘﺎ زاﻣﻦ ﺑﻪ د ﻟﺮې ﻟﺮې ﻧﻪ راﺷ ،او ﺳﺘﺎ ﻟﻮﻪ ﺑﻪ
 ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﺗﮥ دا وﻮرې او ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺷ ،ﺳﺘﺎ زړۀ ﺑﻪ ﻏ ﺷ او د ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ﻧﻪ ﺑﻪ درزﻳى.
ﭘﻪ ﻏﯧ ﮐ راوﺳﺘﻠﮯ ﺷ .
 د اوﺎﻧﻮ ﻏ ﻗﺎﻓﻠ ﺑﻪ ﺗﺎ ﻟﻪ راﺷ ،د
ﻪ ﭼ د ﻟﺮې ﻣﻠﻮﻧﻮ ﺧﺰاﻧ ﺑﻪ ﺗﺎ ﻟﻪ راوړے ﺷ ،او د ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﺗﺎ ﻟﻪ راﺷ .
ﻣﻴﺪﻳﺎن او ﻋﻴﻔﻪ ﻧﻪ ﺑﻪ اوﺎن راﺷ .ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ د ﺷﻴﺒﺎ ﻧﻪ راﺷ او ﺳﺮۀ زر او ﺧﻮﺷﺒﻮدارې ﻣﺼﺎﻟﺤ ﺑﻪ راوړى او د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ
 د ﻗﻴﺪار ﻮﻟ ې ﭼﯧﻠ ﺑﻪ ﺗﺎ ﻟﻪ راوﺳﺘﮯ ﺷ ،او د ﻧﺒﺎﻳﻮت ﻮل ان ﺑﻪ ﺳﺘﺎ ﺧﺪﻣﺖ دﭘﺎره ﺣﺎﺿﺮ
ﺛﻨﺎء ﺻﻔﺖ ﺑﻪ ﮐﻮى .
 دا ﻮک دى
ﮐے ﺷ .زۀ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻗﺮﺑﺎن ﺎه د ﻫﻐﻮئ ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎﻧ ﻗﺒﻮﻟ ﮐم او ﺧﭙﻠ ﻋﺒﺎدﺗﺨﺎﻧ ﻟﻪ ﺑﻪ ﺷﺎن او ﺷﻮﮐﺖ ورﮐم .
 دا د ﺗﺮﺳﻴﺲ ﺳﻤﻨﺪرى ﺟﻬﺎزُوﻧﻪ دى ﭼ ﺗﺎ ﻟﻪ
ﭼ د ورﻳ ﭘﻪ ﺷﺎن راﻟﻮ ،ﻟﻪ ﭼ ﻮﻮﺷﺘ ﺟﺎﻟ ﺗﻪ رارواﻧ وى؟ 
راروان دى .ﻪ ﭼ دا ﺟﺰﻳﺮې ﭘﻪ ﻣﺎ ﻳﻘﻴﻦ ﺳﺎﺗ .دا ﺳﻤﻨﺪرى ﺟﻬﺎزوﻧﻪ ﺳﺘﺎ اوﻻد ﺳﺮه د ﻫﻐﻮئ د ﺳﺮو زرو او ﺳﭙﻴﻨﻮ زرو د ﻟﺮې
ﻟﺮې ﻣﻠﻮﻧﻮ ﻧﻪ راوﻟ ،او داﺳ ﺑﻪ ﺳﺘﺎ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﻧﻮم درﻧﺎوے وﺷ ،ﮐﻮم ﭼ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻣﻘﺪس ذات دے ،ﻪ ﭼ
 د ﭘﺮدى ﻣﻠ ﺧﻠﻖ ﺑﻪ ﺳﺘﺎ دﯦﻮاﻟﻮﻧﻪ ﺑﻴﺎ ﺟﻮړ ﮐى ،او د ﻫﻐﻮئ ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎن ﺑﻪ ﺳﺘﺎ
ﻫﻐﮥ ﺗﺎ ﻟﻪ ﺷﺎن او ﺷﻮﮐﺖ درﮐے دے .
 ﺳﺘﺎ دروازې ﺑﻪ ﺗﻞ ﮐﻮﻻو
ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻮى .ﻣﺎ ﭘﻪ ﻏﺼﻪ ﮐ ﺗﺎ ﻟﻪ ﺳﺰا درﮐه ،ﺧﻮ اوس ﺑﻪ زۀ ﺧﭙﻞ ﻓﻀﻞ ﺳﺮه ﭘﻪ ﺗﺎ رﺣﻢ وﮐم .
وى ،ﺷﭙﻪ او ورځ ﺑﻪ دا ﻧﮥ ﺑﻨﺪﻳى ،ﻪ ﭼ د ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﻣﺎل دوﻟﺖ او د ﻫﻐﻮئ ﺮﻓﺘﺎر ﺷﻮى ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎن ﺑﻪ د ﻓﺘﺤ ﭘﻪ ﺟﻠﻮس ﮐ
 ﺧﻮ ﭼ ﮐﻮم ﻗﻮم او ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﺳﺘﺎ ﺧﺪﻣﺖ ﻧﮥ ﮐﻮى ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﺑﺮﺑﺎد ﺷ ،ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻣﻤﻞ ﻃﻮر
ﺎر ﺗﻪ دﻧﻨﻪ راوﺳﺘﻞ ﺷ .
 د ﻟﺒﻨﺎن ﺷﺎن او ﺷﻮﮐﺖ ﺑﻪ ﺗﺎ ﻟﻪ راﺷ .د ﻧﺨﺘﺮ ،د ﺻﻨﺪل او د ﺳﺒﺮ وﻧ ﺑﻪ ﺗﺎ ﻟﻪ راﺷ ﭼ زﻣﺎ ﮐﻮر ﺎﺋﺴﺘﻪ ﮐے
ﺗﺒﺎه ﺷ .
 ﮐﻮﻣﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﭼ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺗﺎ ﻇﻠﻢ زﻳﺎﺗﮯ ﮐﻮﻟﻮ ﻧﻮ د ﻫﻐﻮئ اوﻻد ﺑﻪ را او د
ﺷ او داﺳ ﺑﻪ زۀ ﺧﭙﻞ ﮐﻮر ﻟﻪ ﺟﻼل ورﮐﻮم .
ﻋﺰت ﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﺎ ﺗﻪ ﻴﻴى .ﻫﺮ ﭼﺎ ﭼ ﺳﺘﺎ ﺳﭙﺎوے ﮐے دے ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺳﺘﺎ ﭘﻮ ﺗﻪ ﻴﻴى .ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﺗﺎ ﺗﻪ ”د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺎر“
 اول ﺗﮥ رد ﮐے ﺷﻮے وې او ﺧﻠﻘﻮ ﺑﻪ ﺗﺎ ﻧﻪ ﻧﻔﺮت ﮐﻮﻟﻮ ،او ﻧﮥ ﺑﻪ ﻮک
ﻳﺎ ”د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ د ﻣﻘﺪس ذات ﺻﻴﻮن“ ﻧﻮم اﺧﻠ .
 ﻃﺎﻗﺘﻮر
ﭘﻪ ﺗﺎ ﮐ ﺗﯧﺮﯦﺪل .ﺧﻮ اوس ﺑﻪ زۀ ﺗﺎ د ﻫﻤﯧﺸﻪ دﭘﺎره ﺎﺋﺴﺘﻪ ﮐم او د ﻮﻟﻮ ﻧﺴﻠﻮﻧﻮ دﭘﺎره ﺑﻪ د ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ﺎئ ﻳ .
ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎن او زورور ﻗﻮﻣﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﺘﺎ ﻫﺮ ﺿﺮورت ﭘﻮره ﮐى ،داﺳ ﻟﻪ ﭼ ﺗﮥ ﻳﻮ ﻣﺎﺷﻮم ﻳ او د ﻣﻠ ﺳﻴﻨﻪ روې .ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﺗﺎ ﺗﻪ ﭘﺘﻪ
 زۀ ﺑﻪ ﺳﺘﺎ زﯦ ﭘﻪ
وﻟ ﭼ زۀ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧﻼﺻﻮﻧﮯ ،ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮐﻮوﻧﮯ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻃﺎﻗﺘﻮر ﺣﻤﺮان ﻳﻢ .
ﺳﺮو زرو ،اوﺳﭙﻨﻪ ﭘﻪ ﺳﭙﻴﻨﻮ زرو ،ﻟﺮ ﭘﻪ زﯦو او ﮐﺎﮯ ﭘﻪ اوﺳﭙﻨﻪ ﺑﺪل ﮐم .اﻣﻦ ﺑﻪ ﺳﺘﺎ رﻫﻨﻤﺎ او ﺻﺪاﻗﺖ ﺑﻪ ﺳﺘﺎ ﺣﻤﺮان ﺟﻮړ
 ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﻣﻠ ﮐ ﺑﻪ ﻧﻮر د ﻇﻠﻢ زﻳﺎﺗ ،ﺗﺒﺎﻫ او ﺑﺮﺑﺎدۍ ذﮐﺮ ﻗﺪرې ﻧﮥ ﮐﻴى .ﺗﮥ ﺑﻪ ﺧﭙﻠﻮ دﯦﻮاﻟﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﺧﻼﺻﻮن او
ﮐم .
 ﺗﺎ ﺗﻪ ﺑﻪ ﻧﻮر د ور د ﻧﻤﺮ ﺿﺮورت ﻧﮥ وى او د ﺷﭙ ﺑﻪ درﺗﻪ د ﺳﭙﻮږﻣ ﺿﺮورت ﻧﮥ وى،
دروازو ﺗﻪ ﺣﻤﺪوﺛﻨﺎء ﻧﻮم اﺧﻠ .
 ﺳﺘﺎ ﻧﻤﺮ ﺑﻪ ﻫﻴﻠﻪ ﻧﮥ ﭘﺮﯦﻮ
ﻪ ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻧﮥ ﺧﺘﻤﯧﺪوﻧﮯ رﺎ وى او ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺟﻼل وى .
 ﺳﺘﺎ د
او ﻧﮥ ﺑﻪ دې ﮐﻠﻪ ﺳﭙﻮږﻣ ﮐﻮزﻳى .ﻪ ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺑﻪ ﺳﺘﺎ اﺑﺪى ﻧُﻮر وى ،او ﺳﺘﺎ د ﻏﻢ ور ﺑﻪ ﺧﺘﻤ ﺷ .
ﻗﻮم ﻮل ﺧﻠﻖ ﺑﻪ ﺻﺎدﻗﺎن وى ،او ﻫﻐﻪ ﻣﻠ ﺑﻪ د ﻫﻤﯧﺸﻪ دﭘﺎره د ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﻗﺒﻀﻪ ﮐ وى .ﻣﺎ ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﻻﺳﻮﻧﻮ ﻟﻪ د وﻧﻮ ﭘﻪ
 ﺳﺘﺎ ﻮﻟﻮ ﻧﻪ وړه او ﮐﻤﺰورې ﺧﺎﻧﺪان ﺑﻪ ﻫﻢ د ﻳﻮ ﻃﺎﻗﺘﻮر ﻗﻮم
ﺷﺎن ﮐﺮﻟ دى ،ﺗﺮﻮ ﺧﭙﻠﻪ ﻟﻮﺋ او ﺟﻼل ﻮﻟﻮ ﺗﻪ ﺎره ﮐم .
ﭘﻪ ﺷﺎن ﻟﻮﻳﻪ ﺷ .ﭘﻪ ﻣﻘﺮر وﺧﺖ ﺑﻪ زۀ داﺳ وﮐم .زۀ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻳﻢ.

د ﺑﭻ ﮐﯧﺪو زﯦﺮے

۶۱

 د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ روح ﭘﻪ ﻣﺎ ﻧﺎزل دے ﻪ ﭼ زۀ ﻫﻐﮥ ﻣﺴﺢ ﮐے ﻳﻢ ،او دې ﻟﻪ ﻳ راﻟﯧﻟﮯ ﻳﻢ ﭼ ﻏﺮﻳﺒﺎﻧﺎﻧﻮ ﺗﻪ زﯦﺮے


 ﻫﻐﮥ زۀ د دې دﭘﺎره راﻟﯧﻟﮯ ﻳﻢ
ورﮐم ،ﻣﺎت ﺷﻮى زړوﻧﻪ روغ ﮐم ،د ﺧﻼﺻﻮن اﻋﻼن وﮐم او ﻏﻼﻣﺎﻧﻮ ﺗﻪ آزادۍ ورﮐم .
ﭼ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﺑﺮﮐﺖ ﻧﻪ ډک ﮐﺎل اﻋﻼن وﮐم ،او د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﺑﺪل اﺧﺴﺘﻠﻮ ورځ راﻏﻠ ده ﭼ ﻮﻟﻮ ﻣﺎﺗﻢ ﮐﻮوﻧﻮ ﺗﻪ
 ﻮک ﭼ ﭘﻪ ﺻﻴﻮن ﮐ ﻣﺎﺗﻢ ﮐﻮى ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﻟﻪ ﺑﻪ د اﻳﺮو ﭘﻪ ﺎئ ﺎﺋﺴﺘﻪ ﺗﺎج ورﮐم ،او د ﻏﻢ ﭘﻪ ﺎئ ﺑﻪ
ﺗﺴﻠ ورﮐم .
ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ورﮐم ،او د ﭘﺮﯦﺸﺎﻧ ﭘﻪ ﺎئ ﺑﻪ ﺣﻤﺪوﺛﻨﺎء ورﮐم .ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﺻﺪاﻗﺖ ﮐ د ﯧۍ د داﺳ وﻧﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن وى
 ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﭘﺨﻮاﻧ ﮐﻨرات ﺑﻴﺎ آﺑﺎد ﮐى او د ﻫﻐﻪ ﺎﻳﻮﻧﻮ ﻣﺮﻣﺖ ﺑﻪ
ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ د ﺧﭙﻞ ﺟﻼل دﭘﺎره ﮐﺮﻟ وى .
وﮐى ﮐﻮم ﭼ ډﯦﺮه ﻣﻮده ﻣﺨ ﺗﺒﺎه ﺷﻮى ۇو .ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ﺗﺒﺎه ﺷﻮى ﺎروﻧﻪ ﺑﻴﺎ ﻗﺎﺋﻢ ﮐى ﮐﻮم ﭼ ﺗﺮ ډﯦﺮو ﻧﺴﻠﻮﻧﻮ ﭘﻮرې

۵۲ / ۵۷

 د ﻧﻮرو ﻣﻠﻮﻧﻮ ﺧﻠﻖ ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻮى .ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ د رﻣﻮ ﺧﻴﺎل ﺳﺎﺗ ،ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻮ ﮐ ﺑﻪ ﻳﻮه ﮐﻮى
ﻏﯧﺮ آﺑﺎد ۇو .
 ﭘﻪ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ اﻣﺎﻣﺎن ﻳﺎدﯦئ ،او ﺧﻠﻖ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ د
او ﺳﺘﺎﺳﻮ د اﻧﻮرو د ﺑﺎﻏﻮﻧﻮ ﺧﻴﺎل ﺑﻪ ﺳﺎﺗ .
ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺧﺎدِﻣﺎن واﺋ .ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ د ﻧﻮرو ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ د ﻣﺎل دوﻟﺖ ﻧﻪ ﺧﻮﻧﺪ واﺧﻠ او د ﻫﻐﻮئ ﻧﻪ ﭼ ﮐﻮم ﻣﺎل ﺣﺎل ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﻣﻼوﻳى
 د ﺑﻋﺰﺗ او ﺳﭙﺎوى ﭘﻪ ﺎئ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﻳﻮ ﭘﻪ دوه ﻋﺰت درﮐے ﺷ .ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻣﻠ ﮐ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ د
ﭘﻪ ﻫﻐ ﺑﻪ ﻻﻓ وﻫ .
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋ” ،زۀ د اﻧﺼﺎف ﺳﺮه
ﻣﺎل دوﻟﺖ ﻳﻮ ﭘﻪ دوه ﺣﺼﻪ دار ﻳ ،او ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ﺑﻪ د ﻫﻤﯧﺸﻪ دﭘﺎره وى .
ﻣﻴﻨﻪ ﮐﻮم او زۀ د ﻏﻼ او ﺑﺪۍ ﻧﻪ ﻧﻔﺮت ﮐﻮم .زۀ ﺑﻪ وﻓﺎدارۍ ﺳﺮه ﺧﭙﻠﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﻟﻪ د ﻫﻐﻮئ اﺟﺮ ورﮐم او د ﻫﻐﻮئ ﺳﺮه ﺑﻪ د ﻫﻤﯧﺸﻪ
 د ﻫﻐﻮئ ﻧﺴﻞ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﮐ او د ﻫﻐﻮئ اوﻻد ﺑﻪ ﭘﻪ اُﻣﺘﻮﻧﻮ ﮐ ﻣﺸﻬﻮر ﺷ ،ﻫﺮ ﻮک ﭼ ﻫﻐﻮئ
دﭘﺎره ﻳﻮ ﻟﻮظ وﮐم .
 زۀ ﭘﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﮐ ډﯦﺮ
وﻮرى ﻧﻮ ﭘﺘﻪ ﺑﻪ ورﺗﻪ ﻟ ﭼ دا ﻫﻐﻪ ﺧﻠﻖ دى ﭼﺎ ﻟﻪ ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺑﺮﮐﺖ ورﮐے دے “.
ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ ﻳﻢ .زﻣﺎ ﺎن د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﻪ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﮐ د ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ﺳﻨﺪرې واﺋ .ﻪ ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ د وادۀ زﻟﻤﮯ د وادۀ ﭘﻪ
ﺟﻮړه ﮐ او ﻧﺎوې ﭘﻪ ﮐﺎﻟﻮ ﺎن ﺳﻨﺎر ﮐے وى داﺳ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ زۀ د ﺧﻼﺻﻮن ﭘﻪ ﻟﺒﺎس او د ﺻﺪاﻗﺖ ﭘﻪ ﺎدر ﮐ
 ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ زﻣﻪ ﺷﻴﻨﮯ راﻮﮐﻮى او ﺑﺎغ ﺧﭙﻞ ﺗﺨﻢ زرﻏﻮﻧﻮى ،ﻧﻮ داﺳ ﺑﻪ ﺧُﺪائ ﺗﻌﺎﻟ ﺧﻠﻖ ﺻﺪاﻗﺖ ﺗﻪ
راﻧﻐﺘﮯ ﻳﻢ .
ﺟﻮړ ﮐى او دوئ ﺑﻪ د ﻮﻟﻮ ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﺨ د ﻫﻐﮥ ﺛﻨﺎء او ﺻﻔﺖ وﮐى.

د ﺻﻴﻮن ﺧﻼﺻﻮن

۶۲

 د ﺻﻴﻮن د ﺧﺎﻃﺮه ﺑﻪ زۀ ﻏﻠﮯ ﻧﮥ ﮐﯧﻨﻢ ،د ﻳﺮوﺷﻠﻢ د ﺧﺎﻃﺮه ﺑﻪ زۀ ﺗﺮ ﻫﻐ ﭘﻮرې آرام ﻧﮥ ﮐﻮم ﭼ د ﻫﻐ ﺻﺪاﻗﺖ د


 ﻗﻮﻣﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﺘﺎ ﺻﺪاﻗﺖ ووﻳﻨ ،او ﻮل
ﺳﺤﺮ د رﺎ ﭘﻪ ﺷﺎن وﻧﮥ ﻠﻴى او د ﻫﻐ ﺧﻼﺻﻮن د ﻣﺸﻌﻞ ﭘﻪ ﺷﺎن وﻧﮥ ﻠﻴى .

ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎن ﺑﻪ ﺳﺘﺎ ﺷﺎن او ﺷﻮﮐﺖ وﻮرى .او ﺗﺎ ﺗﻪ ﺑﻪ ﻳﻮ ﻧﻮے ﻧﻮم درﮐے ﺷ ،ﻳﻮ داﺳ ﻧﻮم ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﺧﻮﻟﮥ
 ﻧﻮ ﺗﮥ ﺑﻪ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﻻس ﮐ د ﺷﺎﻧﺪار ﺗﺎج ﭘﻪ ﺷﺎن ﻳ او د ﺧﭙﻞ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﻪ ﻻس ﮐ ﺑﻪ د
درﺑﺎﻧﺪې اﯦﮯ وى .
 ﺗﺎ ﺗﻪ ﺑﻪ ﺑﻴﺎ ﻫﻴﻠﻪ ”ﭘﺮﯦﻮدﻟﮯ ﺷﻮے ﺎر“ ﻧﻮم ﻧﮥ ﺷ اﺧﺴﺘﻠﮯ ،او ﻧﮥ ﺑﻪ ﺳﺘﺎ زﻣ ﺗﻪ ”ﺧﻮﺷﮯ
ﺷﺎﻫ ﭘ ﭘﻪ ﺷﺎن ﻳ .
ﻣﻠ “ﻧﻮم اﺧﺴﺘﻠﮯ ﺷ .ﺳﺘﺎ ﻧﻮے ﻧﻮم ﺑﻪ ”د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ﺎر“ او ”د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻧﺎوې“ وى ،ﻪ ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ
 ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ ﻳﻮ زﻟﻤﮯ ﻳﻮې ﭘﯧﻐﻠ ﺳﺮه وادۀ ﮐﻮى ،ﻧﻮ داﺳ ﺑﻪ
ﺳﺘﺎ ﻧﻪ ﺧﻮﺷﺤﺎل دے او ﺳﺘﺎ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻧﺎوې ﺟﻮړه ﮐى .
ﺳﺘﺎ زاﻣﻦ ﺗﺎ ﺳﺮه ﻟﻮظ وﮐى .ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ د وادۀ زﻟﻤﮯ د ﺧﭙﻠ ﻧﺎوې ﺳﺮه ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ وى ،ﻧﻮ داﺳ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺑﻪ ﺳﺘﺎ ﻧﻪ
 اے ﻳﺮوﺷﻠﻤﻪ ،ﺳﺘﺎ ﭘﻪ دﯦﻮاﻟﻮﻧﻮ ﻣﺎ ﻮﮐﻴﺪاران ودروﻟ دى ،ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﺷﭙﻪ او ورځ ﻣﺴﻠﺴﻞ دﻋﺎ ﮐﻮى .ﺗﺎﺳﻮ
ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ وى .
 او ﻣﮥ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ آرام ﺗﻪ ﭘﺮﯦدئ ﺗﺮﻮ ﭼ ﻫﻐﮥ ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﻗﺎﺋﻢ ﮐى
ﭼ ﻮک ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ دﻋﺎ ﮐﻮئ ﻫﻴ آرام ﻣﮥ ﮐﻮئ .
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ  ﻻس او زورور ﻣ ﺑﺎﻧﺪې ﻗﺴﻢ ﺧﻮړﻟﮯ
ﻧﮥ وى او د دﻧﻴﺎ دﭘﺎره ﻳ د ﻓﺨﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺟﻮړ ﮐى ﻧﮥ وى .
دے او ﻟﻮظ ﻳ ﮐے دے ﭼ” ،زۀ ﺑﻪ ﺑﻴﺎ ﺳﺘﺎ ﻏﻠﻪ ﺳﺘﺎ ﭘﻪ دﺷﻤﻨﺎﻧﻮ ﻧﮥ ﺧﻮروم ،او ﻧﮥ ﺑﻪ ﻣﺤﻨﺖ ﺳﺮه ﺟﻮړ ﺷﻮى ﺳﺘﺎ ﻣﮯ د ﭘﺮدى
 ﺧﻮ ﭼﺎ ﭼ دا ﻏﻠﻪ رﯦﺒﻠ وى ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ دا ﺧﻮرى او د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺛﻨﺎء ﺻﻔﺖ ﺑﻪ ﮐﻮى .او ﭼﺎ
ﻣﻠ ﺧﻠﻘﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﻮم .
 ﺑﻬﺮ ﻻړ ﺷ ،د
ﭼ دا اﻧﻮر راﻮل ﮐى وى ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ د دې ﺷﺮاب د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﮐﻮر ﭘﻪ درﺑﺎر ﮐ و “.
ﺎر دروازو ﻧﻪ ﺑﻬﺮ ﻻړ ﺷ .او ﭼ ﮐﻮم ﺧﻠﻖ واﭘﺲ را ﻧﻮ د ﻫﻐﻮئ دﭘﺎره ﻳﻮ ﺳک ﺟﻮړ ﮐئ .ﻳﻮ ﻟﻮئ ﺳک ﺗﻴﺎر ﮐئ ،د دې
 ﻮرئ ،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻮﻟ دﻧﻴﺎ ﺗﻪ دا اﻋﻼن ﮐﻮى” ،د ﺻﻴﻮن ﻟﻮر
ﻧﻪ ﮐﺎ ﻟﺮې ﮐئ .ﻳﻮه ﺟﻨا وﻟﻮئ ﭼ ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﭘﺘﻪ ﻟ .
ﺗﻪ وواﻳ ﭼ ﻮرئ ،ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧﻼﺻﻮن راﺗﻠﻮﻧﮯ دے .ﻮرئ ،د ﻫﻐﮥ اﺟﺮ د ﻫﻐﮥ ﺳﺮه دے ،او د ﻫﻐﮥ اﻧﻌﺎم د ﻫﻐﮥ ﻧﻪ ﻣﺨ
 ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ﺑﻪ ”ﻣﻘﺪس ﺧﻠﻖ“ او ”د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺑﭻ ﮐے ﺷﻮى ﺧﻠﻖ“ ﻧﻮم اﺧﺴﺘﻠﮯ ﺷ .او ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﺗﻪ
ﻣﺨ روان دے “.
ﺑﻪ ”ﻏﻮره ﮐے ﺷﻮے ﺎر” “،ﻫﻐﻪ ﺎر ﭼ ﭘﺮﯦﻮدے ﺷﻮے ﻧﮥ وى“ ﻧﻮم اﺧﺴﺘﻠﮯ ﺷ.

ﭘﻪ ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺘﺢ

۶۳

 دا ﻮک دے ﭼ د ادوم ﻧﻪ راروان دے ،ﺳﺮې ﺟﺎﻣ ﻳ اﻏﻮﺳﺘ دى او د ﺑﺼﺮه ﺎر ﻧﻪ راروان دے؟ دا ﻮک دے


۵۳ / ۵۷

ﭼﺎ ﭼ د رﻋﺐ ﺷﺎﻫ ﻟﺒﺎس اﻏﻮﺳﺘﮯ دے او ﻗﻮت ﺳﺮه روان دے؟ ”ﻫﻢ زۀ ﻳﻢ ،ﭼ د ﺻﺪاﻗﺖ اﻋﻼن ﮐﻮم ،او د ﺑﭻ ﮐﻮﻟﻮ ﻃﺎﻗﺖ
 ”ﻣﺎ ﻳﻮا
 ﺳﺘﺎ ﺟﺎﻣ وﻟ دوﻣﺮه ﺳﺮې دى؟ داﺳ ﻟﻪ ﭼ ﺳﺘﺎ ﺟﺎﻣ د اﻧﻮرو ﻧﭽﻮړوﻟﻮ ﺳﺮه ﺳﺮې ﺷﻮې وى .
ﻟﺮم “.
اﻧﻮر ﻧﭽﻮړ ﮐى دى ،ﭘﻪ ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﮐ ﻫﻴ ﻮک ﻫﻢ ﻣﺎ ﺳﺮه ﻧﮥ وو .ﻣﺎ ﭘﻪ ﻏﺼﻪ ﮐ ﻫﻐﻮئ ﻧﭽﻮړ ﮐى دى او د ﻗﻬﺮ ﻧﻪ ﭘﺮې
 ﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ
ﺮﯧﺪﻟﮯ ﻳﻢ .د ﻫﻐﻮئ د وﻳﻨ دارې زﻣﺎ ﭘﻪ ﮐﭙو ﭘﺮﯦﻮﺗ دى او زﻣﺎ ﺟﺎﻣ ﭘﻪ وﻳﻨﻮ ﺳﺮې ﺷﻮې دى .
 زۀ ﺣﯧﺮان ﺷﻮم ﭼ
راﻏﻠﮯ دے ﭼ د ﺧﭙﻠﻮ ﺧﻠﻘﻮ دﭘﺎره ﺑﺪل واﺧﻠﻢ .او ﻫﻐﻪ ﮐﺎل راﻏﻠﮯ دے ﭼ ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﺑﻴﻌﻪ واﺧﻠﻢ .
ﻫﻴﻮک ﻧﮥ وو ﭼ ﺧﻼﺻﮯ ﻳ ﮐے وے او د ﻣﻈﻠﻮﻣﺎﻧﻮ ﻣﺪد ﻳ ﮐے وے .ﻧﻮ زۀ ﭘﺨﭙﻠﻪ وروړاﻧﺪې ﺷﻮم ﭼ ﻫﻐﻮئ د ﺧﭙﻞ
 ﻣﺎ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻏﺼﻪ ﮐ ﻗﻮﻣﻮﻧﻪ ﭼﺨ او ﻧﺸﻪ ﮐل او د ﻫﻐﻮئ وﻳﻨﻪ
ﻣﻀﺒﻮط ﻻس ﺳﺮه ﺑﭻ ﮐم .او زﻣﺎ ﻏﺼ زﻣﺎ ﻣﺪد وﮐو .
ﻣ ﭘﻪ زﻣﻪ ﺗﻮئ ﮐه“.

ﭘﻪ آزادﯦﺪو د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺛﻨﺎء ﺻﻔﺖ
 زۀ ﺑﻪ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﻧﮥ ﺧﺘﻤﯧﺪوﻧ ﻣﻴﻨ ﺑﻴﺎن وﮐم ،ﻫﺮ ﮥ ﭼ ﻫﻐﮥ زﻣﻮﻧ دﭘﺎره ﮐى دى ﻧﻮ د ﻫﻐ دﭘﺎره ﺑﻪ زۀ د ﻫﻐﮥ

ﺛﻨﺎء ﺻﻔﺖ ﮐﻮم .ﻫﻐﮥ ﭼ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺳﺮه ﺑﺷﻤﯧﺮه ﯧې ﮐې دى ﭘﻪ ﻫﻐ ﺑﻪ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ﮐﻮم ،ﮐﻮﻣ ﭼ ﻫﻐﮥ د ﺧﭙﻞ رﺣﻢ او
 ﻫﻐﮥ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،دوئ زﻣﺎ ﺧﭙﻞ ﺧﻠﻖ دى ،ﻳﻘﻴﻨﺎً ﭼ ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺳﺮه دوﮐﻪ ﻧﮥ ﮐﻮى “.او ﻫﻐﻪ د
ﻣﻴﻨ ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﮐى دى .
 ﻫﻐﻪ د ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﻮﻟﻮ ﺗﻠﻴﻔﻮﻧﻮ ﮐ ﺷﺮﻳ ﺷﻮ .او ﻫﻐﻮئ ﻫﻐﻪ ﻓﺮﺘ ﺑﭻ ﮐل ﮐﻮﻣﻪ ﭼ د
ﻫﻐﻮئ ﺧﻼﺻﻮﻧﮯ ﺟﻮړ ﺷﻮ .
ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﺣﻀﻮر ﻧﻪ ورﻏﻠ وه .د ﺧﭙﻠ ﻣﻴﻨ او زړۀ ﺳﻮاﻧﺪى ﻟﻪ وﺟ ﻳ ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﺑﻴﻌﻪ واﺧﺴﺘﻞ ،او ﻮﻟﻪ ﭘﺨﻮاﻧ زﻣﺎﻧﻪ ﮐ
 ﺧﻮ ﻫﻐﻮئ د ﻫﻐﮥ ﺧﻼف ﺳﺮﮐﺸ وﮐه او د ﻫﻐﮥ ﻣﻘﺪس روح ﻳ ﺧﻔﻪ ﮐو .ﻧﻮ
ﻳ ﻫﻐﻮئ اوﭼﺖ ﮐى ۇو او ﺮﻮل ﻳ .
 ﺑﻴﺎ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ﻫﻐﻪ ﺗﯧﺮه زﻣﺎﻧﻪ راﻳﺎده ﺷﻮه ﮐﻠﻪ ﭼ ﻣﻮﺳ
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﻫﻐﻮئ دﺷﻤﻦ ﺷﻮ او د ﻫﻐﻮئ ﺧﻼف ﻳ ﺟﻨ وﮐو .
د ﺧﭙﻠﻮ ﺧﻠﻘﻮ د ﻣﺼﺮ ﻧﻪ راوﺗﻮ ﮐ رﻫﻨﻤﺎﺋ ﮐﻮﻟﻪ .ﻫﻐﻮئ ﭼﻐﻪ ﮐه” ،ﻫﻐﻪ ﭼﺮﺗﻪ دے ﭼﺎ ﭼ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻞ د ﺳﻤﻨﺪر ﻧﻪ ﭘﻮرې
وﻳﺴﺘﻞ ،ﭼ ﻣﻮﺳ د ﻫﻐﻮئ ﺷﭙﻮن وو؟ ﻫﻐﻪ ﭼﺮﺗﻪ دے ﭼﺎ ﭼ ﺧﭙﻞ ﻣﻘﺪس روح راوﻟﯧﻟﻮ ﭼ د ﻫﻐﮥ د ﺧﻠﻘﻮ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ وى؟
 ﻫﻐﻪ ﭼﺮﺗﻪ دے ﭼﺎ ﭼ ﺧﭙﻞ ﻃﺎﻗﺖ ﺮﻨﺪ ﮐو ﮐﻠﻪ ﭼ ﻣﻮﺳ ﺧﭙﻞ ﻻس اوﭼﺖ ﮐو ،ﻫﻐﻪ ﭼﺮﺗﻪ دے ﭼﺎ ﭼ د ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ

 ﻫﻐﻪ ﭼﺮﺗﻪ دے ﭼﺎ ﭼ د ﺳﻤﻨﺪر ﺑﯧﺦ ﮐ د دوئ
وړاﻧﺪې ﺳﻤﻨﺪر ﺗﻘﺴﻴﻢ ﮐو او ﺧﭙﻞ ﺎن ﻳ د ﻫﻤﯧﺸﻪ دﭘﺎره ﻣﺸﻬﻮر ﮐو؟ 
ﭘﻪ ﺗﯧﺮﯦﺪو ﮐ رﻫﻨﻤﺎﺋ وﮐه؟“ ﻫﻐﻮئ ﻟﻪ د ﻮ آﺳﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن ۇو ﭼ ﭘﻪ ﺻﺤﺮا ﮐ ﺗﯧﺰ روان ۇو او ﻫﻴ ﺗﻴﻨﺪﮐﻮﻧﻪ ﻳ ﻧﮥ
 ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ ﺎروى د آرام وادۍ ﺗﻪ ﮐﻮزﻳى ،داﺳ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ روح ﻫﻐﻮئ ﻟﻪ آرام ورﮐو .ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺧﭙﻞ
ﺧﻮړل .
ﺧﻠﻖ ﺑﻮﺗﻠﻞ او د ﻫﻐﮥ د ﻧﻮم درﻧﺎوے وﺷﻮ.

د رﺣﻢ او د ﺗﻮﺑ دﻋﺎ
 اے ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،د آﺳﻤﺎن ﻧﻪ ﭘﻪ ﻣﻮﻧ ﻧﻈﺮ وﮐه ،ﭼﺮﺗﻪ ﭼ ﺗﮥ د ﭘﺎﮐﻮاﻟ او ﺟﻼل ﺳﺮه اوﺳﯧې .ﺳﺘﺎ ﻏﯧﺮت او ﺳﺘﺎ ﻃﺎﻗﺖ

 ﻫﻢ ﺗﮥ زﻣﻮﻧه ﭘﻼر ﻳ .اﺮ ﮐﮥ اﺑﺮاﻫﻴﻢ او ﻳﻌﻘﻮب ﻣﻮﻧ ﺧﭙﻞ ﻧﮥ
ﭼﺮﺗﻪ دے؟ ﻣﻮﻧ ﺳﺘﺎ د رﺣﻢ او ﻫﻤﺪردۍ ﻧﻪ ﻣﺤﺮوم ﭘﺎﺗ ﺷُﻮ .
 اے ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،ﺗﺎ وﻟ ﻣﻮﻧ دې
 ،ﺧﻮ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،ﻫﻢ ﺗﮥ زﻣﻮﻧه ﭘﻼر ﻳ ،د ﭘﺨﻮا ﻧﻪ ﺗﮥ زﻣﻮﻧ ﺑﭻ ﮐﻮوﻧﮯ ﻳ .
ﺗﻪ ﻣﺠﺒﻮر ﮐو ﭼ ﺳﺘﺎ ﻻرې ﻧﻪ واوړو؟ او زﻣﻮﻧ زړوﻧﻪ دې وﻟ دوﻣﺮه ﺳﺨﺖ ﮐل ﭼ ﺳﺘﺎ ﻧﻪ ﻧﮥ ﻳﺮﻳو؟ د ﺧﭙﻠﻮ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻮوﻧﻮ
 ﺳﺘﺎ ﻣﻘﺪس ﺎئ د ﻟ وﺧﺖ دﭘﺎره ﺳﺘﺎ ﻣﻘﺪﺳﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﺳﺮه
د ﺧﺎﻃﺮه راوﺮﻪ ،د ﻫﻐﻪ ﻗﺒﻴﻠﻮ د ﺧﺎﻃﺮه ﭼ ﺳﺘﺎ ﻣﻴﺮاث دے .
 ﮐﻠﻪ ﮐﻠﻪ ﺧﻮ داﺳ ﺎرى ﻟﻪ ﭼ ﻣﻮﻧ ﻫو ﺳﺘﺎ ﺧﻠﻖ ﻧﮥ ۇو او ﻧﮥ ﮐﻠﻪ
وو ،ﺧﻮ اوس زﻣﻮﻧ دﺷﻤﻨﺎﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺗﺒﺎه ﮐے دے .
ﺳﺘﺎ د ﺧﻠﻘﻮ د ﻧﻮم ﭘﻮرې ﺗﻟ ﻳﻮ.

۶۴

 ﻟﻪ
 اے ،ﭼ ﺗﮥ آﺳﻤﺎن وﺷﻠﻮې او راﮐﻮز ﺷ ،ﻧﻮ ﻏﺮوﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﺎ وﻮرى او ﺳﺘﺎ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﺑﻪ ﭘﻪ رﻳدﯦﺪو ﺷ .


ﻨﻪ ﭼ اور ﻟﺮ ﺳﻴﺰى او اوﺑﮥ ﺧﻮﻮى ،ﻧﻮ ﺳﺘﺎ راﺗ ﺑﻪ ﻗﻮﻣﻮﻧﻪ وﻟزوى .ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﺳﺘﺎ دﺷﻤﻨﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﺳﺘﺎ د ﻣﺸﻬﻮرﺗﻴﺎ ﭘﺘﻪ وﻟ.
 ﭘﺨﻮا ﮐﻠﻪ ﭼ ﺗﺎ ﻳﺮووﻧ ﮐﺎروﻧﻪ وﮐل ﭼ ﻣﻮﻧ ﻳ ﻫﻴ ﺗﻮﻗﻊ ﻧﮥ ﮐﻮﻟﻪ ،ﻧﻮ ﺗﮥ داﺳ راﮐﻮز ﺷﻮې ﭼ ﻏﺮوﻧﻪ ﺳﺘﺎ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﭘﻪ

 د ﭘﺨﻮا ﻧﻪ ﻧﮥ ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﺷﺎن ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭼﺎ ﻟﻴﺪﻟﮯ دے او ﻧﮥ ﻳ اورﯦﺪﻟ دى ،ﺻﺮف ﺗﮥ ﻫﻐﻪ ﺧُﺪائ ﻳ ﭼ د
ﻟزان ﺷﻮل .
۵۴ / ۵۷

 ﺗﮥ ﻫﻐﻪ ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻪ ﻫﺮﮐﻠﮯ واﺋ ﻮک ﭼ ﭘﻪ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ﺳﺮه د ﺻﺪاﻗﺖ
ﻫﻐﻮئ ﻣﺪد ﮐﻮې ﻮک ﭼ ﺳﺘﺎ ﭘﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﮐ وى .
ﮐﺎروﻧﻪ ﮐﻮى او ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﻻر  .ﻮره ،ﺗﮥ ﻣﻮﻧ ﺗﻪ ﻏﺼﻪ وې ،ﺧﻮ ﻣﻮﻧ ﻨﺎه ﻧﮥ ﭘﺮﯦﻮدﻟﻪ ،ﭼ د ډﯦﺮې زﻣﺎﻧ ﻧﻪ ﻣﻮﻧ ﭘﻪ ﻨﺎه ﮐ
 ﻣﻮﻧ ﻮل د ﻫﻐﻪ ﺳى ﭘﻪ ﺷﺎن ﻳﻮ ﻮک ﭼ ﻧﺎﭘﺎک وى ،او زﻣﻮﻧ ﻮل ﮥ ﻋﻤﻠﻮﻧﻪ د ﭘﻠﻴﺘ
ﺑﻮﺧﺖ ﻳﻮ ،ﻧﻮ ﻨﻪ ﺑﻪ ﺑﭻ ﺷُﻮ؟ 
ﮐﭙې ﭘﻪ ﺷﺎن دى .ﻣﻮﻧ د ﺧﺰان د ﭘﺎﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن ﻣاوى ﺷُﻮ او راﭘﺮﯦﻮﻮ ،او زﻣﻮﻧ ﻨﺎﻫﻮﻧﻪ ﻣﻮﻧ ﻟﻪ د ﻫﻮا ﭘﻪ ﺷﺎن ﺟﺎرو ﮐى.
 ﻫﻴ ﻮک ﻫﻢ ﺳﺘﺎ ﻧﻮم ﻧﮥ اﺧﻠ او ﻧﮥ ﺗﺎ ﺗﻪ د رﺣﻢ ﺳﻮال ﮐﻮى .ﺗﺎ زﻣﻮﻧ ﻧﻪ ﻣﺦ اړوﻟﮯ دے او ﻣﻮﻧ دې زﻣﻮﻧ د ﻨﺎه ﭘﻪ

 ﺧﻮ اے ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،ﺗﮥ زﻣﻮﻧ ﭘﻼر ﻳ .ﻣﻮﻧ د ﺧ ﭘﻪ ﺷﺎن ﻳﻮ او ﺗﮥ د ﮐﻼل ﭘﻪ ﺷﺎن ﻳ .ﺗﺎ ﻣﻮﻧ ﺟﻮړ ﮐى
ﺣﻮاﻟﻪ ﮐې ﻳﻮ .
 ﻣﻮﻧ ﺗﻪ ﺳﺨﺖ ﻣﮥ ﻏﺼﻪ ﮐﯧه او زﻣﻮﻧ ﻨﺎه د ﻫﻤﯧﺸﻪ دﭘﺎره ﻳﺎده ﻣﮥ ﺳﺎﺗﻪ .ﻣﻮﻧ ﺗﻪ وﻮره ،ﻣﻮﻧ ﺗﺎ ﺗﻪ ﻣﻨﺖ ﮐﯘو ،او ﻮره
ﻳﻮ ،
 ﺳﺘﺎ ﻣﻘﺪس ﺎروﻧﻪ ﺗﺒﺎه ﺷﻮى دى ،د ﺻﻴﻮن ﻧﻪ ﺑﻴﺎﺑﺎن ﺟﻮړ ﺷﻮے دے ،او د ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﻧﻪ ﮐﻨر
ﻣﻮﻧ ﻮل ﻫﻢ ﺳﺘﺎ ﺧﻠﻖ ﻳﻮ .
 او ﺳﺘﺎ ﻫﻐﻪ ﺎﺋﺴﺘﻪ او ﻣﻘﺪس ﮐﻮر ،ﭼﺮﺗﻪ ﭼ زﻣﻮﻧ ﭘﻼر ﻧﻴﮥ ﺳﺘﺎ ﺛﻨﺎء ﺻﻔﺖ ﮐﻮﻟﻮ ،اور ﺳﻴﺰﻟﮯ دے .او
ﺟﻮړ ﺷﻮے دے .
 اے ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،د دې ﻫﺮ ﮥ ﺑﺎوﺟﻮد ﺑﻪ ﺗﮥ زﻣﻮﻧ ﻣﺪد ﻧﻪ اﻧﺎر ﮐﻮې
زﻣﻮﻧ د ﺧﻮ ﻮل ﺎﻳﻮﻧﻮ ﻧﻪ ﮐﻨر ﺟﻮړ ﺷﻮے دے .
ﮥ؟ ﺧﺎﻣﻮش ﺑﻪ ﻳ او ﺑاﻧﺘﻬﺎ ﺳﺰا ﺑﻪ راﮐﻮې؟

د ﺳﺮﮐﺸ دﭘﺎره د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺳﺰا

۶۵

 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋ” ،ﻣﺎ ﺧﭙﻞ ﺎن ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ﺮﻨﺪ ﮐو ﭼﺎ ﭼ زﻣﺎ ﺗﭙﻮس ﻧﮥ ﮐﻮﻟﻮ ،او ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ ﻣ ﺎن ﭘﯧﺪا ﮐو


 ﻣﺎ ﻮﻟﻪ ورځ
ﭼﺎ ﭼ زﻣﺎ ﻟﻮن ﻧﮥ ﮐﻮﻟﻮ .ﻣﺎ وﺋﻴﻞ ﭼ ،زۀ ﺣﺎﺿﺮ ﻳﻢ ،زۀ ﺣﺎﺿﺮ ﻳﻢ .ﺧﻮ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ دې ﻗﻮم زﻣﺎ ﻧﻮم ﻧﮥ اﺧﺴﺘﻠﻮ .
 ﻫﻐﻮئ ﻣﺴﻠﺴﻞ
ﺳﺮﮐﺸﻪ ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻪ ﻻﺳﻮﻧﻪ ﮐﻮﻻو ﻧﻴﻮﻟ ۇو .ﺧﻮ ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﻏﻠﻄﻮ ﻻرو  او و وډو ﺧﻴﺎﻟﻮﻧﻮ ﭘﺴ ﺮ .
زﻣﺎ ﭘﻪ وړاﻧﺪې زﻣﺎ ﺑادﺑ ﮐﻮى .ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﻣﻘﺪﺳﻮ ﺑﺎﻏﻮﻧﻮ ﮐ ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎﻧ ﭘﯧﺶ ﮐﻮى او د ﻏﯧﺮو ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻗﺮﺑﺎنﺎه ﺑﺎﻧﺪې
 ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﻗﺒﺮﺳﺘﺎن ﮐ ﮐﯧﻨ او ﭘﻪ ﭘﻮ ﺎﻳﻮﻧﻮ ﮐ ﺷﭙ ﺗﯧﺮوى .ﻫﻐﻮئ د ﺧﻨﺰﻳﺮ ﻏﻮﻪ ﺧﻮرى ،او د
ﺧﻮﺷﺒﻮﻳ ﺳﻮزوى .
 او ﺑﻴﺎ دوئ ﻳﻮ ﺑﻞ ﺗﻪ واﺋ” ،ﻣﺎ ﺗﻪ ﻣﮥ راﻧﺰدې ﮐﯧه ﻨ ﻣﺎ ﺑﻪ ﭘﻠﻴﺖ ﮐې.
ﺣﺮام ﺧﻮراک ﻮروا د ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﻟﻮﻮ ﮐ وى .
زۀ ﺳﺘﺎ ﻧﻪ زﻳﺎت ﻣﻘﺪس ﻳﻢ “.داﺳ ﺧﻠﻖ زﻣﺎ ﭘﻪ ﺳﭙﯧﻣﻮ ﮐ د ﺑﺪﺑﻮئ ﭘﻪ ﺷﺎن دى ،د داﺳ ﺧﺮاب ﺑﻮئ ﭘﻪ ﺷﺎن ﭼ ﻫﻴﻠﻪ ﻧﮥ
 ﻮرئ ،دا زﻣﺎ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﻟﻴﻠﮯ ﺷﻮى دى ،زۀ ﺑﻪ ﻏﻠﮯ ﻧﮥ ﭘﺎﺗ ﮐﯧم او ﻫﻐﻮئ ﻟﻪ ﺑﻪ ﭘﻮره ﭘﻮره ﺳﺰا ورﮐﻮم .آو،
ﺧﺘﻤﻴى .
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋ” ،ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ﺑﻪ ﻧﮥ ﺻﺮف د ﺧﭙﻠﻮ ﻨﺎﻫﻮﻧﻮ ﺑﻠ د ﭘﻼر ﻧﻴﮥ د ﻨﺎﻫﻮﻧﻮ
ﺑﺷﻪ زۀ ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ ﻧﻪ ﺑﺪﻟﻪ اﺧﻠﻢ “.
ﺳﺰا ﺑﻪ ﻫﻢ ورﺗﻪ ﻣﻼوﻳى .ﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﻏﺮوﻧﻮ ﮐ ﺧﻮﺷﺒﻮﻳﺎﻧ ﺳﻮزوﻟ دى او زﻣﺎ ﺑادﺑ ﻳ ﮐې ده .ﻧﻮ ﻪ ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋ” ،ﺗﺮﻮ ﭘﻮرې ﭼ ﭘﻪ اﻧﻮرو ﮐ ﻟ رس ﭘﺎﺗ وى ﻧﻮ ﺧﻠﻖ واﺋ ،ﭼ دا ﻣﮥ
ﻟﻪ ﭘﻮره ﭘﻮره ﺳﺰا ورﮐم “.
ﺿﺎﺋﻊ ﮐﻮئ ،ﻪ ﭼ ﭘﻪ دې ﮐ ﮥ ﻧﻪ ﮥ ﺷﺘﻪ ﭼ ﺑﺎﻋﺚِ ﺑﺮﮐﺖ دى .زۀ ﺑﻪ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺳﺮه ﻫﻢ داﺳ ﮐﻮم .د ﺧﭙﻠﻮ ﺧﺎدِﻣﺎﻧﻮ
 زۀ ﺑﻪ ﻳﻌﻘﻮب او ﻳﻬﻮداه ﻟﻪ داﺳ اوﻻد ورﮐم ﭼ زﻣﺎ ﻏﺮوﻧﻪ ﺑﻪ ﻗﺒﻀﻪ ﮐى .زﻣﺎ ﻏﻮره
د ﺧﺎﻃﺮه ﺑﻪ زۀ ﻮل ﻧﮥ ﺗﺒﺎه ﮐﻮم .
 د ﺷﺎرون ﭘﻪ ﻣﯧﺪان ﮐ ﺑﻪ ې ﭼﯧﻠ ﺮى او د
ﮐے ﺷﻮى ﺑﻪ د دې وارﺛﺎن ﺷ او زﻣﺎ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻮوﻧ ﺑﻪ ﻫﻠﺘﻪ اوﺳﻴى .
 ﺧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﭼﺎ ﭼ
ﻣﺼﻴﺒﺖ ﭘﻪ وادۍ ﮐ ﺑﻪ ﺎروى آرام ﮐﻮى .دا ﺑﻪ زﻣﺎ د ﻫﻐﻪ ﺧﻠﻘﻮ دﭘﺎره وى ﭼ ﻮک زﻣﺎ ﻟﻮن ﮐﻮى .
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ ﺷﺎ ﮐه او زﻣﺎ ﻣﻘﺪس ﻏﺮ ﻣﻮ ﻫﯧﺮ ﮐو ،ﭼﺎ ﭼ د ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻌﺒﻮد ﺗﻪ دﺳﺘﺮﺧﻮان وﻳ ﮐو او د ﺑﺨﺖ ﻣﻌﺒﻮد ﺗﻪ ﻣﻮ د
 اوس ﺑﻪ زۀ ﺗُﻮره ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﮐم .ﺗﺎﺳﻮ ﻮل ﺑﻪ د ﺣﻼﻟﻮﻧ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﻴ ﺷ ،ﻪ ﭼ ﮐﻠﻪ
ﻣﻴﻮ ﺟﺎﻣﻮﻧﻪ ډک ﮐل ،
ﻣﺎ آواز درﮐو ،ﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﺟﻮاب راﻧﮥ ﮐو ،او ﭼ ﮐﻠﻪ ﻣ درﺳﺮه ﮐﻼم ﮐﻮﻟﻮ ،ﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﻧﮥ اورﯦﺪو .او زﻣﺎ د ﺳﺘﺮﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﺗﺎﺳﻮ
 ﻧﻮ ﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻌﺎﻟ
ﻗﺼﺪاً ﻨﺎه ﮐﻮﻟﻪ او ﻫﻐﻪ ﮥ ﺑﻪ ﻣﻮ ﮐﻮل د ﮥ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﭘﺘﻪ ده ﭼ زۀ ﺗﺮې ﻧﻔﺮت ﮐﻮم “.
ﻓﺮﻣﺎﺋ” ،زﻣﺎ ﺧﺎدِﻣﺎن ﺑﻪ ﺧﻮراک ﮐﻮى ﺧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ اوږى ﻳ .زﻣﺎ ﺧﺎدِﻣﺎن ﺑﻪ ﻞ ﮐﻮى ﺧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﺗى ﻳ .زﻣﺎ ﺧﺎدِﻣﺎن ﺑﻪ
 زﻣﺎ ﺧﺎدِﻣﺎن ﺑﻪ د ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ﺳﻨﺪرې واﺋ ،ﺧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻣﺎﻳﻮﺳ او
ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ﮐﻮى ﺧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﻏﻤﮋن او ﭘﻪ ﺷﺮم ﭘ ﻳ .
 زﻣﺎ د ﻏﻮره ﮐے ﺷﻮو ﺧﻠﻘﻮ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻧﻮم ﻟﻌﻨﺘ وى ،ﻪ ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺑﻪ
ﻏﻤﮋن زړۀ ﺳﺮه ژړا ﮐﻮئ .
 ﻧﻮ ﭼ ﭘﻪ ﻣﻠ ﮐ ﻫﺮ ﻮک ﻫﻢ د ﺑﺮﮐﺖ دﻋﺎ ﻏﻮاړى ﻧﻮ
ﺗﺎﺳﻮ ﺗﺒﺎه ﮐى .او ﺧﭙﻠﻮ ﺣﻘﻴﻘ ﺧﺎدِﻣﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﺑﻪ ﻳﻮ ﺑﻞ ﻧﻮم ورﮐى ،
ﻫﻐﻪ ﺑﻪ د رﺘﻴﺎو ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﻪ ﻧﻮم ﺑﺮﮐﺖ ﻏﻮاړى .ﻫﺮ ﻮک ﻫﻢ ﭼ ﻗﺴﻢ ﮐﻮى ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ د رﺘﻴﺎو ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﻪ ﻧﻮم ﻗﺴﻢ
ﺧﻮرى .ﻪ ﭼ د ﺗﯧﺮې زﻣﺎﻧ ﺗﻠﻴﻔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻫﯧﺮ ﮐے ﺷ .او زﻣﺎ د ﺳﺘﺮﻮ ﻧﻪ ﺑﻪ ﭘﻨﺎه ﺷ“.
۵۵ / ۵۷

ﻧﻮے ﻣﺨﻠﻮق
 ”ﻮرئ ،زۀ ﻧﻮى آﺳﻤﺎﻧﻮﻧﻪ او ﻧﻮې زﻣﻪ ﺟﻮړوم .د ﺗﯧﺮې زﻣﺎﻧ ﻴﺰوﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﮥ ﺷ ﻳﺎدوﻟﮯ ،او ﻧﮥ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺧﻴﺎل ﺧﺎﻃﺮ ﮐ

 ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ ﺷ .او زۀ ﭼ ﮥ ﭘﯧﺪا ﮐﻮم ﻧﻮ ﭘﻪ ﻫﻐ ﻫﻤﯧﺸﻪ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ﮐﻮئ .ﻮرئ ،زۀ ﺑﻪ ﻳﺮوﺷﻠﻢ د ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ﺎئ
را .
 زۀ ﭘﺨﭙﻠﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ﮐﻮم ،او د ﻫﻐ ﭘﻪ ﺧﻠﻘﻮ ﺑﻪ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ
ﺟﻮړ ﮐم ،او د ﻫﻐ ﺧﻠﻖ ﺑﻪ د ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ﺳﺒﺐ وى .
 واړۀ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ﺑﻪ ﻧﻮر ﭘﻪ ﮐﻢ ﻋﻤﺮ ﮐ ﻧﮥ ﻣﺮى او
ﻳﻢ .ﭘﻪ ﻫﻐ ﮐ ﺑﻪ ﻧﻮر د ژړا ﺷﻮر او د ﭘﺮﯦﺸﺎﻧ ﭼﻐ ﻧﮥ ﺷ اورﯦﺪے .
ﻮل ﺧﻠﻖ ﺑﻪ اوږدۀ ﻋﻤﺮوﻧﻪ ﺗﯧﺮوى .د ﭼﺎ ﻋﻤﺮ ﭼ ﺻﺮف ﺳﻞ ﮐﺎﻟﻪ وى ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻮان ﻠﮯ ﺷ .او ﻮک ﭼ د ﺳﻠﻮ ﮐﺎﻟﻮ
 ﺧﻠﻖ ﺑﻪ ﮐﻮروﻧﻪ ﺟﻮړوى او ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ ﮐ اوﺳﻴى ،د اﻧﻮرو ﺑﺎﻏﻮﻧﻪ ﺑﻪ
ﻧﻪ ﻣﺨ ﻣ ﺷ ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻟﻌﻨﺘ ﻠﮯ ﺷ .
 ﺑﻴﺎ ﺑﻪ داﺳ ﻧﮥ وى ﭼ د ﮐﻮر ﺟﻮړوﻟﻮ ﻧﻪ ﭘﺲ ﺑﻪ ﺑﻞ ﻮک ﭘ اوﺳﻴى ،او د ﺑﺎغ ﻟﻮﻟﻮ ﻧﻪ
ﮐﺮى او ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﺑﻪ ﻳ ﺧﻮرى .
ﭘﺲ ﺑﻪ ﺑﻞ ﻮک د دې ﻣﯧﻮه ﺧﻮرى .زﻣﺎ د ﺧﻠﻘﻮ ﻋﻤﺮوﻧﻪ ﺑﻪ د وﻧﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن اوږدۀ وى .او زﻣﺎ ﻏﻮره ﮐے ﺷﻮى ﺑﻪ د ﺧﭙﻞ ﻣﺤﻨﺖ
 د ﻫﻐﻮئ ﺧﻮارى ﺑﻪ ﺑﺎﻳﻪ ﻧﮥ وى او د ﻫﻐﻮئ ﺑﭽ ﺑﻪ د اﻓﺖ ﺳﺮه ﻧﮥ ﻣﺦ ﮐﻴى .ﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ
ﻴﺰوﻧﻮ ﻧﻪ ﮥ ﺧﻮﻧﺪ اﺧﻠ .
 د دې ﻧﻪ ﻣﺨ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﻣﺎ ﻟﻪ آواز راﮐى
ﺑﻪ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺑﺨﺘﻮر ﺧﻠﻖ وى ،ﻫﻐﻮئ او د ﻫﻐﻮئ اوﻻد ﺑﻪ ﺑﺮﮐﺘﻨﺎک وى .

زۀ ﺑﻪ ﺟﻮاب ورﮐم .ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﻻ د ﺧﭙﻠﻮ ﺣﺎﺟﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﺧﺒﺮې ﮐﻮى ﭼ ﻣﺎ ﺑﻪ د ﻫﻐﻮئ دﻋﺎﺎﻧ ﻗﺒﻮﻟ ﮐې وى .
ﺷﺮﻣﺨﺎن او ې ﺑﻪ ﻳﻮ ﺎئ ﺧﻮراک ﮐﻮى ،زﻣﺮﻳﺎن ﺑﻪ د ﺎروو ﭘﻪ ﺷﺎن ﺑﻮس ﺧﻮرى او ﻣﺎران ﺑﻪ ﺧﺎورې ﺧﻮرى .زﻣﺎ ﭘﻪ ﻣﻘﺪس
ﻏﺮ ،ﺻﻴﻮن ﺑﺎﻧﺪې ﺑﻪ ﻧﮥ ﮥ ﻏﻠﻂ ﮐﺎر ﮐﻴى او ﻧﮥ ﺑﻪ ﭼﺎ ﺗﻪ ﮥ ﻧﻘﺼﺎن رﺳ .ﻣﺎ ،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ دا ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻠ دى“.

د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﻗﻮم ﻋﺪاﻟﺖ ﮐﻮل

۶۶

 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋ” ،آﺳﻤﺎن زﻣﺎ ﺗﺨﺖ دے او زﻣﻪ زﻣﺎ د ﭘﻮ ﭼﻮﮐ ده .ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻫﻐﻪ ﮐﻮر ﭼﺮﺗﻪ دے ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﻳ


 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋ” ،ﻣﺎ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻻس دا ﻫﺮ ﮥ ﺟﻮړ
زﻣﺎ دﭘﺎره ﺟﻮړوئ؟ ﻫﻐﻪ ﺎئ ﮐﻮم دے ﭼﺮﺗﻪ ﺑﻪ ﭼ زۀ آرام ﮐﻮم؟“ 
ﮐل ،ﻧﻮ ﺑﻴﺎ دا ﭘﻪ وﺟﻮد ﮐ راﻏﻠﻞ .زۀ د ﻫﻐﻪ ﺧﻠﻘﻮ ﺧﻴﺎل ﺳﺎﺗﻢ ﻮک ﭼ ﻋﺎﺟﺰان او ﺗﻮﺑﻪ ﮐﻮوﻧ دى ،او زﻣﺎ د ﮐﻼم ﭘﻪ
 ﺧﻮ ﻮک ﭼ ﻏﻮﻳﮯ ﺣﻼل ﮐى ﻫﻐﻪ داﺳ دے ﻟﻪ ﭼ اﻧﺴﺎن ﺣﻼل ﮐى ،ﻮک ﭼ ﻳﻮ
وړاﻧﺪې د ﻳﺮې ﻧﻪ رﻳدى .
ُورے ﺣﻼل ﮐى ﻫﻐﻪ داﺳ دے ﻟﻪ ﭼ د ﻳﻮ ﺳﭙ  ﻣﺎت ﮐى ،ﻮک ﭼ د ﻏﻠ ﻧﺬراﻧﻪ ﭘﯧﺶ ﮐى ﻫﻐﻪ داﺳ دے ﻟﻪ
ﭼ د ﺧﻨﺰﻳﺮ وﻳﻨﻪ ﭘﯧﺶ ﮐى ،ﻮک ﭼ ﺧﻮﺷﺒﻮﺋ ﭘﯧﺶ ﮐى ﻫﻐﻪ داﺳ دے ﻟﻪ ﭼ ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘ وﮐى .دې ﺧﻠﻘﻮ ﺧﭙﻠ ﻏﻠﻄ
 زۀ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ ﺑﺎﻧﺪې ﻟﻮئ ﻣﺼﻴﺒﺖ راوﻟﻢ ،ﻫﻐﻪ
ﻻرې ﺧﻮ ﮐې دى ،او د دوئ ﺎن ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﺣﺮاﻣﻮ ﻴﺰوﻧﻮ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻴى .
ﻮل ﻴﺰوﻧﻪ ﭼ دوئ ﺗﺮې ﻧﻪ ﻳﺮﯦﺪل .ﻪ ﭼ ﮐﻠﻪ ﻣﺎ آواز ورﮐو ،ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﺟﻮاب راﻧﮥ ﮐو ،او ﭼ ﮐﻠﻪ ﻣ ورﺳﺮه ﮐﻼم ﮐﻮﻟﻮ،
ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ اورﯦﺪو ﻧﻪ .او زﻣﺎ د ﺳﺘﺮﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﻫﻐﻮئ ﻗﺼﺪاً ﻨﺎه ﮐﻮﻟﻪ او ﻫﻐﻪ ﮥ ﺑﻪ ﻳ ﮐﻮل د ﮥ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ﭘﺘﻪ ده ﭼ زۀ
 اے ﺗﺎﺳﻮ ﻮل ﻮک ﭼ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﮐﻼم ﭘﻪ وړاﻧﺪې رﻳدئ ،د ﻫﻐﮥ ﮐﻼم واورئ” ،ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧﭙﻞ ﺧﻠﻖ
ﺗﺮې ﻧﻔﺮت ﮐﻮم “.
ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻧﻪ ﻧﻔﺮت ﮐﻮى او زﻣﺎ د ﻧﻮم ﻟﻪ وﺟ ﺗﺎﺳﻮ د ﺧﭙﻠﻮاﻟ ﻧﻪ وﺑﺎﺳ .ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻮرې ﺧﻨﺪا ﮐﻮى او واﺋ ،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ
 واورئ .ﭘﻪ ﺎر
دې ﺧﭙﻠﻪ ﻟﻮﺋ ﺎره ﮐى ﭼ ﻣﻮﻧ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ووﻳﻨﻮ .ﺧﻮ ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ د ﺷﺮم ﺳﺮه ﻣﺦ ﺷ .
ﮐ ﺷﻮر او ﻏﻮﻏﺎ ،د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﻪ ﮐﻮر ﮐ آواز ﺗﻪ ﻏﻮږ وﻧﻴﺴ ،دا د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ آواز دے ،ﺧﭙﻠﻮ دﺷﻤﻨﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﺳﺰا ورﮐﻮى.
 ﭼﺎ
 د ﻣﺎﺷﻮم د ﭘﯧﺪا ﮐﯧﺪو درد ﻧﻪ ﻣﺨ د ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﻣﺎﺷﻮم وﺷﻮ ،د ﭘﯧﺪاﻳﺖ درد ﻧﻪ ﻣﺨ د ﻫﻐﮥ زوئ ﭘﯧﺪا ﺷﻮ .

داﺳ ﺧﺒﺮه اورﯦﺪﻟ ده؟ ﻳﺎ ﻳ داﺳ ﻴﺰ ﻟﻴﺪﻟﮯ دے؟ ﻳﻮ ﻣﻠ ﭘﻪ ﻳﻮه ورځ ﮐ ﭘﯧﺪا ﮐﯧﺪے ﺷ؟ ﻳﺎ ﻳﻮ ﻗﻮم ﭘﻪ ﻳﻮه ﻟﺤﻈﻪ ﮐ

ﭘﯧﺪا ﮐﯧﺪے ﺷ ﮥ؟ ﺧﻮ ﺻﻴﻮن ﺳﺮه ﻫﻢ داﺳ ﺷﻮى دى .د ﻣﺎﺷﻮم د ﭘﯧﺪا ﮐﯧﺪو درد ﻧﻪ ﻣﺨ د ﻫﻐﮥ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ﭘﯧﺪا ﺷﻮل “.
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋ” ،وﻟ زۀ ﺑﻪ دا ﻗﻮم د ﭘﯧﺪا ﮐﯧﺪو ﺣﺪ ﺗﻪ راوﻟﻢ او ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﻳ ﭘﯧﺪا ﮐﯧﺪو ﺗﻪ ﻧﮥ ﭘﺮﯦدم؟ ﻧﻪ ،ﻫﻴﻠﻪ ﻧﻪ “.ﺳﺘﺎﺳﻮ
 اے ﻫﻐﻪ ﻮﻟﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﭼ ﻮک د دې ﺎر ﺳﺮه ﻣﻴﻨﻪ
ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻓﺮﻣﺎﺋ” ،زۀ ﺑﻪ دا ﻗﻮم ﻫﻴﻠﻪ د ﭘﯧﺪا ﮐﯧﺪو ﻧﻪ ﻧﮥ ﭘﺎﺗ ﮐﻮم .
ﮐﻮئ ،د ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﺳﺮه ﺧﻨﺪا او ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ وﮐئ .اے ﻫﻐﻪ ﻮﻟﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﭼ ﭘﻪ دې ﺑﺎﻧﺪې ﻏﻤﮋن وئ ،ﻧﻮ اوس ورﺳﺮه ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ
 اوس ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ د ﻫﻐ ﺗﺴﻠ ورﮐﻮﻟﻮ واﻻ ﺳﻴﻨ ﻧﻪ ﮥ ﭘﻪ ﻣه ﯧه ﭘ و ،ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ د ﻫﻐ ﺎﺋﺴﺘﻪ ډﯦﺮو ﭘﻴﻮ ﻧﻪ ﮥ
وﮐئ .
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋ” ،ﻮرئ ،زۀ ﺑﻪ د درﻳﺎب ﭘﻪ ﺷﺎن د ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﺳﻼﻣﺘ زﻳﺎﺗﻪ ﮐم ،او د ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ دوﻟﺖ ﺑﻪ
ﺧﻮﻧﺪ واﺧﻠ “.
۵۶ / ۵۷

ﭘﺮې ﻟﻪ د ﺳﯧﻼب ﭘﻪ ﺷﺎن راروان وى .ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ د ﻫﻐ ﺳﻴﻨﻪ روئ ،او ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ډوډى ﺮﻮى ،او ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻏﯧ ﮐ ﺑﻪ
 ﮐﻠﻪ ﭼ
 ﻟﻪ ﭼ ﻳﻮه ﻣﻮر ﺧﭙﻞ ﺑﭽ ﻟﻪ ﺗﺴﻠ ورﮐﻮى ،ﻧﻮ زۀ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﮐ ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ داﺳ آرام درﮐم .
ﻣﻮ ﻨﻮى .
ﺗﺎﺳﻮ دا ﻴﺰوﻧﻪ وﻮرئ ﻧﻮ ﺳﺘﺎﺳﻮ زړوﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ ﺷ ،او د ﺗﺎزه ﺷﻴﻨ ﭘﻪ ﺷﺎن ﺑﻪ زور ﮐ ﺷ .او ﻫﺮ ﻮک ﺑﻪ ووﻳﻨ
 ﻮرئ ،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د اور
ﭼ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻻس د ﻫﻐﮥ د ﺧﺎدِﻣﺎﻧﻮ ﺳﺮه دے ،او د ﻫﻐﮥ ﻏﺼﻪ د ﻫﻐﮥ د دﺷﻤﻨﺎﻧﻮ ﺧﻼف ده .
ﭘﻪ ﺻﻮرت ﮐ راروان دے ،او د ﻫﻐﮥ ﺟﻨ ﺎډۍ ﻟﻪ د ﻃﻮﻓﺎن ﭘﻪ ﺷﺎن ﻏﻣﺒﻴى .ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺳﺨﺖ ﻗﻬﺮ ﺳﺮه او د اور د ﺷﻐﻠﻮ ﭘﻪ
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺑﻪ اور او ﺧﭙﻠ ﺗُﻮرې ﺳﺮه د دﻧﻴﺎ ﻋﺪاﻟﺖ وﮐى ،او ډﯦﺮ ﺧﻠﻖ ﺑﻪ د ﻫﻐﮥ د
ﺷﺎن ﺳﺨﺖ رﻠﻮ ﺳﺮه ﺳﺰا ورﮐى .
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋ” ،د ﻫﻐﻪ ﺧﻠﻘﻮ ﺧﺘﻤﯧﺪل راﻧﺰدې دى ﻮک ﭼ ﺧﭙﻞ ﺎﻧﻮﻧﻪ ﻣﻘﺪس ﮐﻮى او ﺻﻔﺎ
ﻻﺳﻪ ووژﻟﮯ ﺷ “.
ﮐﻮى ﭼ ﻣﻘﺪﺳﻮ ﺑﺎﻏﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﻻړ ﺷ او د ﻫﻐ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ د ﺑﺘﺎﻧﻮ ﭘﻴﺮوى وﮐى ،د ﺧﻨﺰﻳﺮ ﻏﻮﻪ ،ﻧﺎوﻟ ﻴﺰوﻧﻪ او ﻣﻨﮐﺎن
 ﻣﺎ ﺗﻪ د ﻫﻐﻮئ د ﺧﻴﺎﻟﻮﻧﻮ او ﻋﻤﻠﻮﻧﻮ ﭘﺘﻪ ده .زۀ ﻮل ﻗﻮﻣﻮﻧﻪ او ﺟﺪا ﺟﺪا ژﺑﻮ وﺋﻴﻠﻮ واﻻ راﻏﻮﻧوم .ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ راﺷ او
وﺧﻮرى .
 زۀ ﺑﻪ د ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ ﻳﻮه ﻧﻪ ﻗﺎﺋﻤﻪ ﮐم .او ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ ﮐ ﭼ ﮐﻮم ژوﻧﺪى ﭘﺎﺗ وى ﻧﻮ ﮥ ﺑﻪ
زﻣﺎ ﺟﻼل ﺑﻪ ووﻳﻨ .
ﺗﺮې ﻧﻮرو ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﺗﻪ وﻟﯧم .ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﺗﺮﺳﻴﺲ ،ﻟﻴﺒﻴﺎ او ﻟﺪﻳﻪ ﭼ ﭘﻪ ﻏﺸﻮ او ﻟﻴﻨﺪو اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻮﻟﻮ ﮐ ﺗه دى ،او ﺗﻮﺑﻞ او ﻳﻮﻧﺎن ﺗﻪ
وﻟﯧم .او ﻫﻐﻪ ﻟﺮې ﻣﻠﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﺑﻪ ﻳ وﻟﯧم ﭼ ﻫﻐﻮئ زﻣﺎ د ﺷُﻬﺮت ﻧﻪ ﻧﮥ دى ﺧﺒﺮ او ﭼ زﻣﺎ ﺟﻼل ﻳ ﻫﻢ ﻧﮥ دے ﻟﻴﺪﻟﮯ .ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ
 ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺑﺎﻗ ﭘﺎﺗ ﺧﻠﻖ د ﻫﺮ ﻳﻮ ﻗﻮم ﻧﻪ واﭘﺲ راوﻟ .ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﻳ ﭘﻪ
دﻏﻪ ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﺗﻪ زﻣﺎ د ﻟﻮﻳ اﻋﻼن وﮐى .
ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﮐ زﻣﺎ ﻣﻘﺪس ﻏﺮ ﺗﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ د ﻧﺬراﻧ ﭘﻪ ﺗﻮﻪ راوﻟ .ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋ ،ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﻳ ﭘﻪ آﺳﻮﻧﻮ ،ﻗﭽﺮو،
اوﺎﻧﻮ ،ﺟﻨ ﺎډو ،ﻧﻮرو ﺎډو داﺳ راوﻟ ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎن ﭘﻪ ﭘﺎﮐﻮ ﻟﻮﻮ ﮐ زﻣﺎ ﮐﻮر ﺗﻪ د ﻏﻠ ﻧﺬراﻧ راوړى.
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋ” ،ﻟﻪ ﻨﻪ ﺑﻪ
 زۀ ﺑﻪ د ﻫﻐﻮئ ﻧﻪ ﮥ ﮐﺴﺎن اﻣﺎﻣﺎن او ﻟﻴﻮﻳﺎن ﺟﻮړ ﮐم .دا د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ وﻳﻨﺎ ده “.

ﭼ زﻣﺎ ﻧﻮى آﺳﻤﺎﻧﻮﻧﻪ او ﻧﻮې زﻣﻪ زﻣﺎ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﻗﺎﺋﻤﻪ وى ،ﻧﻮ ﻫﻢ داﺳ ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ اوﻻد او ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻧﻮم ﺗﺮ ﻫﻤﯧﺸﻪ ﭘﻮرې ﻗﺎﺋﻢ
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋ” ،د ﻫﺮې ﻧﻮې ﻣﻴﺎﺷﺘ ﭘﻪ راﺧﺘﻮ او د ﻫﺮ ﺳﺒﺖ ﭘﻪ ورځ ﺑﻪ ﻮل ﺧﻠﻖ ﻣﺎ ﻟﻪ را او زﻣﺎ ﻋﺒﺎدت ﺑﻪ
وى “.
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ د ﺎر ﻧﻪ ﺑﻬﺮ  ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ د ﻫﻐﻪ ﺧﻠﻘﻮ ﻻﺷﻮﻧﻪ ووﻳﻨ ﭼﺎ ﭼ زﻣﺎ ﺧﻼف ﺳﺮﮐﺸ ﮐې وه .ﮐﻮم
ﮐﻮى .
ﭼﻴﻨﺠ ﭼ دﻏﻪ ﻻﺷﻮﻧﻪ ﺧﻮرى ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻫﻴﻠﻪ ﻧﮥ ﻣﺮى او ﮐﻮم اور ﭼ ﻫﻐﻮئ ﺳﻮزوى ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻧﮥ ﻣ ﮐﻴى .د ﻫﻐﻮئ دا ﻣﻨﻈﺮ
ﺑﻪ د ﻮﻟﻮ اﻧﺴﺎﻧﺎﻧﻮ دﭘﺎره ﻳﺮووﻧﮯ وى“.
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