
د حضرت مياه نب کتاب ‐ ماخذ
انبياء

پېژندلو

د حضرت مياه په کتاب ک د خُدائ پاک د کردار دوه زبردست اړخونه
رنديى يعن د هغۀ عدالت او د هغۀ رحم. مال خُدائ غواړى چ د هغۀ

خلق په انصاف، وفادارۍ او په مينه عمل وکى. مذهب رسومات ادا کول دومره
اهميت نۀ لرى ومره چ په خالص زړۀ سره د خُدائ پاک عبادت کول اهميت

لرى. حضرت مياه په هغه وخت ک پېشويان وکې کله چ په يهوداه
وه او هم په هغه وخت ک مراند احاز ح د يوتام او د هغۀ پس ک

حضرت يشعياه نب خپل فرائض ادا کول. دا د خوشحال دور وو، او حضرت
مياه د دولتمندو خالف آواز اوچت کو چا به چ په غريبانانو ظلم کولو. او د

راتلون عدالت په حقله ي خبردارے ورکو. په دې کتاب ک دوه حص دى
چ په يوه ک خبردارے دے او په بله حصه ک د اُميد پېغام دے. د

راتلون وخت په حقله حضرت مياه نب دوه ډيرې اهم پېشويان وکې.
هغۀ اوله پېشوئ دا وکه چ په راتلون وخت ک به امن قائم ش د هغه
چ وخت به راش ونه ۇو او يو داسجن په ک چ ک ونو په مينلم

هغوئ به خپل تُورې ووى او يوې به ورنه جوړې کى. نو دا د امن شيب به
صرف د هغه خاص ذات په روح او طاقت ک ممن وى وک به چ د

اريه ک به د بيتلحم په وئى. دا پېشپېدا کي اريه ک بيتلحم په وړه
د حضرت عيس په پېدايت ک اووۀ سوه کاله وروستو پوره کېده. د حفظ

کولو دپاره ۷: ۸ آيت ”ار کۀ زۀ په تيارۀ ک ناست يم، خو مال خُدائ به زما
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را وى.“
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 د مال خُدائ پېغام چ د مورشيت مياه باندې د يوتام، احاز او  ۱
حزقياه د حومت په دوران ک نازل شو، چ د يهوداه بادشاهان ۇو. هغه رويا

 اے ولو خلقو تاسو واورئ، چ هغۀ د سامريه او يروشلم په حقله وليده. 
اے زم او ولو خلقو چ په دې ک ي، غوږ ونيس، مال خُدائ پاک دې

 ورئ، مال خُدائ ستاسو خالف د خپل مقدس کور نه واه ورکى، 
راروان دے، هغه په آسمان ک خپل تخت پرېدى او د زم اوچت ايونه د
 غرونه د هغۀ الندې ويل کيى، او وادۍ په مين شليى، پو الندې کوى. 
نه چ موم د اور په وړاندې ويل کيى، نه چ اوبۀ د اوچت ايونو نه

 او دا هر ۀ ول پې شول؟ ه د اسرائيل د سرکش په  .الندې را
وجه، آو، دا د ول قوم د ناهونو په وجه وشول. د اسرائيل د سرکش ذمه وار

وک دى؟ سامريه، دا لوئ ار دے. د يهوداه د بت پرست ايونه چرته دى؟ په
 نو په دې وجه به زۀ سامري نه د کنرو يروشلم ک، دا لوئ ار دے. 

ډېرے جوړ کم، يو داس ائ چ د انورو بو به په ک کرلے ش. زۀ به
 د د دې دېوالونو کا وادۍ ته وغورزوم او د دې بنيادونه به اره کم. 

.ش ه به وسوزول وله د کنجرتوب او د هغ ،ش و و تان بهول ب دې
زۀ به د هغوئ د عبادتخانو ول بتان تباه کم. ه چ هغ دا هر ۀ د خپل

کنجرتوب په ه حاصل کى دى، اوس به دا هر ۀ د هغ نه واخستے ش او
.ے شورک نورو کنجرو ته به په مزدورى ک

ژړا او ماتم

 په دې وجه به زۀ ماتم وکم او د غم مرثيه به ووايم، زۀ به پ ابل پ او

ربن ورم. زۀ به له د يدړ په شان وکونېم او له د ون په شان به ب
 نو د هغ زخمونه ال عالجه دى. دا يهوداه ته هم راغلو. دا زما د چغ ووهم. 
 دا په خلقو نزدې دروازې پورې راورسېدو، تر دې چ يروشلم ته راورسېدو. 

په خاورو ک او مۀ ژاړئ. په بيتعفره ک ،دشمن ته مۀ واي جات ک
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ربن او د شرم سره دلته نه تېر ش، تاسو وک چ په سفير  ب ورغېئ. 
.ى هغوئ به بهر نۀ راواوسي په ضنان ک وک چ ئ. هغوئاوسې ک

 هغه بيتايضل په خپله په غم ک دے، ستاسو د حفاظت اُميد ختم شو. 
وک چ په ماروت ک اوسيى او په مايوس سره د مدد په طمع دى، ه

چ د مال خُدائ نه افت نازل شوے دے، او د يروشلم دروازې پورې
ئ، په آسونو پساوسې يس کپه ل وک چ  تاسو رارسېدلے دے. 

د بن ه چ ،ناه سرچينه وئ ئ. تاسو د صيون لور دپاره داډۍ وت جن
 نو په دې وجه به تاسو اسرائيلو جرمونه هم په تاسو ک موجود ۇو. 

موريشتجات ته د خُدائ په امان تحف ورکئ. د اکزيب ار به د اسرائيل د
 د مريسه اوسېدونو، زۀ به يو فتح کوونے  .بادشاهانو دپاره دوکه ثابته ش

ستاسو خالف درولېم. هغه وک چ د اسرائيل مشران دى، هغه به د عدوالم
 خپل سرونه په ماتم ک نج کئ د هغه بچو دپاره چا نه  .تغار ته وت
چ تاسو خوشحاله ي، خپل انونه بلل نج کئ، ه چ هغوئ به تاسو

.نه جالوطن ش

د انسان بانصاف او خُدائ پاک

 افسوس په هغوئ باندې وک چ د بانصاف منصوب جوړوى، په  ۲
هغوئ چ په خپلو کونو ک د بدو منصوبو خوبونه ورى. د سحر په را

 ک هغوئ دا پوره کوى ه چ د دې کول د دوئ په اختيار ک دى. 
چ هغوئ د پو په اللچ ک راش نو قبضه ي کى، او چ د کورونو په اللچ

ک راش نو دا ونيس. هغوئ د خلقو نه خپل کور په دوکه اخل، او رشتهدار د
 نو په دې وجه مال خُدائ فرمائ چ، زۀ د دې قوم وراثت نه محروموى. 
خالف د تباه منصوبه جوړوم، د دې نه به تاسو ان خالص نۀ کئ. تاسو به

 په هغه ورځ به نور په غرور ک نۀ ر ،ه چ دا به د افت وخت وى. 
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،ک خلق تا پورې خندا کوى، هغوئ به تا ته پېغور درکوى د غم په دې مرثي
”مون ممل تباه شُو، زما د قوم مليت تقسيم شو. مال زمون جائيداد

 نو ه په تاسو ک به اخستے دے او هغه ي غدارانو له ورکے دے.“ 
هيوک د مال خُدائ په مجلس ک نۀ وى چ زمه په پچه تقسيم کى.

د دروغو پېغمبران

وئيزونو په حقله پېش د دې” ،مۀ کوه،“ د خلقو پېغمبران وائ وئ ”پېش

 اے د يعقوب قومه، آيا داس خبره کول مۀ کوه، شرم به مون ېر نۀ کى.“ 
په کار دى، آيا د مال خُدائ روح غصه دے؟ آيا هغه داس کارونه کوى؟ آيا
 تر ننه پورې زما کالم ۀ نۀ دے د هغوئ دپاره د چا الرې چ نېغ دى؟ 

تاسو د هغوئ د اوږو نه قيمت .ه د دشمن غوندې زما خالف راپازما خلق ل
و په شان يه د هغه سپه تاسو باور کوى، او ل وک چ وغه وباسچ

 تۀ زما د قوم  د خپلو  .نه راواپس ش د جن وک چ ههوئ لربن ب
  .ې. تۀ د هغوئ د بچو نه د تل دپاره زما نعمتونه اخلائسته کورونو نه ش
پاه دلته نه ه، ه چ دا ستا د آرام ائ نۀ دے، ه چ دا پليت دے، دا

 کۀ يو دروغژن او دوکه باز تباه شوے دے، دلته ستا دپاره عالج نشته. 
راش او وائ، ”زۀ به تاسو دپاره د ميو او د شرابو پېشوئ وکم،“ هغه به د دې

خلقو دپاره بلل صحيح پېغمبر وى.

د خالصون وعده کول

م، اے د يعقوب اوالده، زۀ به يقيناً د بنک ول راغون  زۀ به يقيناً تاسو

اسرائيل ژوندى پات شوى خلق رايوائ کم. زۀ به هغوئ داس رايوائ کم
ائ ک رن د خپل رم ه چى، لائ کيشپول ته رايو ې چ هل

 وک چ الره کوالو کى هغه به د وى، هغه ائ به د خلقو نه ډک وى. 

۵ / ۱۴
Copyrighted material from pashtobibles.org. Not for reprint/publishing purposes.

https://pashtobibles.org/


هغوئ نه مخ روان وى، هغوئ به دروازې مات کى او بهر به و. د هغوئ
بادشاه به د هغوئ نه مخ روان وى، مال خُدائ به د هغوئ رهنمائ کوى.

مشران او پېغمبران ورلے شول

 بيا ما ووئيل، غوږ ش، اے د يعقوب مشرانو، اے د اسرائيل حمرانانو.  ۳
 تاسو چ د نې نه نفرت او د بدۍ سره آيا تاسو په انصاف نۀ پوهېئ، 

مينه کوئ، وک چ زما د قوم نه رمن وباس او د هغوئ د هوکو نه غوه
 تاسو چ زما د قوم غو خورئ، د هغوئ نه رمن وکاږئ او لرى کوئ، 

د هغوئ هُوک وه وه کوئ، وک چ هغوئ له د کى د غو په شان
 بيا به هغوئ مال وکې کوئ، يا ي له د دې د غو په شان کوئ. 

خُدائ ته چغه کى، خو هغه به هغوئ ته جواب ورنۀ کى. په هغه وخت ک به
هغه خپل مخ د هغوئ نه پ کى د هغه بدو عملونو په وجه چ هغوئ کى دى.

 مال خُدائ دا فرمائ چ، هغه پېغمبران چ وک زما خلق بالرې

کوى، کۀ وک په هغوئ ۀ وخورى نو هغوئ د امن اعالن کوى، خو کۀ هغه دا
 نو په دې نۀ ش کولے، نو دوئ د هغۀ خالف د جن کولو تيارے کوى. 

وجه به په تاسو شپه راش، چ بغېر د رويا به وى، او تيارۀ به راش چ بغېر د
پېشوي به وى. نمر به ته ش د پېغمبرانو دپاره، او ورځ به د هغوئ دپاره

.عزته شبه ب ودون ى او قسمتبه وشرمي  رويا کتون  .تيارۀ ش
هغوئ ول به خپل مخونه پ کى ه چ د خُدائ پاک د طرف نه ورته جواب

 خو زۀ په خپله د قدرت نه، د مال خُدائ د روح نه، او د نۀ مالويى. 
انصاف او د قوت نه معمور يم، چ يعقوب ته خپل جرمونه، او بن اسرائيلو ته

 دې ته غوږ ش، اے د يعقوب د قوم مشرانو، او د خپله ناه وايم. 
اسرائيل د قوم حمرانانو، وک چ انصاف نه نفرت کوئ او هغه هر ۀ

 وک چ صيون په قتل عام جوړوئ، او يروشلم غلطوئ چ صحيح وى، 
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 د دې حمرانان په رشوت اخستو عدالت کوى، د دې په بدعمل جوړوئ. 
امامان په پېسو تعليم ورکوى، او د دې پېغمبران په پېسو پېشوئ کوى، او په

مال خُدائ د باور کولو دعوٰى کوى خو په حقيقت ک په هغۀ باور نۀ کوى،
به هي نۀ دے؟ په مون ک په مين خُدائ زمون آيا مال” ،چ وائ او داس

 نو ه ستاسو په وجه، صيون به له د پ غوندې يوه  “.افت رانۀ ش
کے ش، يروشلم نه به د کنر يو ډېرے جوړ ش، او د خُدائ پاک د کور په غر

.ل وشن  به

د مال خُدائ غر

 په آخرى ورو ک به د مال خُدائ د کور غر آباد ش او دا به په  ۴
ولو غرونو ک مشر وى، دا به د غرونو دپاسه اوچت ش، او د ډېرو قومونو

بره د مال چ به، ”را او وائ  ډېر قومونه به راش  .خلق به ورته راش
طريق ته خپل خُدائ غر ته الړ شُو، د يعقوب د خُدائ پاک کور ته. هغه به مون

وائ، نو چ مون د هغۀ په الر روان شُو.“ شريعت به صيون نه راو، او د
ک  هغه به د ډېرو قومونو په مين  .خُدائ پاک کالم به د يروشلم نه راش

عدالت وکى، او د لرې او نزدې مضبوطو حومتونو النج به فېصله کى.
هغوئ به خپل تُورې ووى او يوې به ورنه جوړې کى او د خپلو نېزو نه به د
بوو قينچيان جوړې کى. قوم به د قوم خالف تُوره نۀ اوچتوى، او نۀ به هغوئ
 هر يو کس به د خپل انور د بو الندې او د جن کولو تربيت حاصلوى. 
ه چ .وک به هم هغوئ ونۀ ويروى او ،ېنرو د ونو الندې کد خپلو اين
 هر يو قوم به د خپلو معبودانو په دا مال خُدائ رب االفواج فرمائيل دى. 
نوم روان وى، خو مون به د مال خُدائ د خپل خُدائ پاک په نوم د تل دپاره

روان يو.
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د مال خُدائ منصوبه

 ”په هغه ورځ،“ مال خُدائ فرمائ چ، ”زۀ به وډيان راغون کم، زۀ به

 زۀ جالوطن شوى راجمع کم او هغوئ چ ما ورته غم و درد رسولے وو. 
به د ماتو وډو او د هغوئ نه وک چ جالوطن کے شوى دى يوه ډله بچ کم

چ يو مضبوط قوم ترې جوړ کم. زۀ مال خُدائ به په هغوئ د هغ ورځ نه
 او ترو چ تۀ ي، اے د واخله د تل دپاره د يروشلم نه حومت کوم.“ 

رم حفاظت کوونيه، اے د صيون لور مضبوط قلع، پخوانے حومت به تا
 تۀ اوس دومره  .الو شاو بادشاهت به بيا يروشلم لور ته م ،الو شته بيا م
په چغو ول ژاړې، آيا ستا بادشاه نشته؟ آيا ستا مشيران مۀ شوى دى، درد تۀ
 داس ېر کے ي له چ ه د ماشوم د پېدا کېدو په درد ک وى؟ 

اے د صيون لورې، داس د درد نه چغ او وپونه ووهه، له چ ه د ماشوم
پېدا کېدو په وخت وه ،ه چ اوس به تاسو خامخا ار پرېدئ او په کوالو
مېدان ک به اوسېئ. تۀ به بابل ته الړه ش، خو تۀ به هلته بچ کے ش. هلته
 به مال خُدائ تا د خپلو دشمنانو د السونو نه د تاوان په بدله را آزاده کى. 
نو اوس ډېر قومونه ستا خالف راغون شوى دى. هغوئ وائ، ”پرېدئ چ هغه
 بعزته ش، او پرېده چ زمون ستر په شوق سره صيون ته وورى.“ 
خو دوئ ته د مال خُدائ د سوچونو پته نشته، هغوئ ته د هغۀ د منصوب پته
 پاه او ملونه نشته، هغه هغوئ درمند ته له د ېو په شان راغونوى. 

غوبل که، اے صيون لورې، ه چ زۀ به تا له د اوسپن ر درکم، زۀ به
تا ته د پيتلو نوکونه درکم او تۀ به ډېر قومونه وه وه کې. تۀ به د هغوئ هغه

مال چ په ظلم زيات ي حاصل کے دے مال خُدائ ته وقف کې او د
هغوئ دولت به د ول دنيا مال ته پېش کې.

 خپل فوج راغون که، اے د فوجيانو اري ،ه چ زمون خالف  ۵
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.سره په مخ ووه سرائيل مشر په چوکمحاصره شوې ده. هغوئ به د ا

د بيتلحم نه وعده کے شوے حمران

 خو تۀ، اے د بيتلحم افراته، ار کۀ تۀ د يهوداه په قبيلو ک وړه ي، خو

تا نه به ما دپاره هغه راش وک چ به د اسرائيل سردار وى، د هغۀ نسب زوړ
 نو بن اسرائيل به تر هغه وخته دے، او د پخوان زمان نه راروان دے. 

پورې خپلو دشمنانو ته پرېودلے ش ترو چ د يوې اُميدوارې  د
ماشوم د پېدا کېدو وخت پوره ش. او چ د هغۀ نور وروه د بن اسرائيلو سره

 هغه به د خپلو رمو د شپونتوب دپاره  .تحاد کولو دپاره راواپس شد ا
ودريى د مال خُدائ په طاقت سره، د مال خپل خُدائ پاک د نوم په رعب

سره. او هغوئ به په امن سره اوسيى، نو بيا به د هغۀ عظمت د دنيا آخرى
 او هغه به د هغوئ سالمتيا سرچينه وى. حدونو ته ورسيى. 

خالصون او سزا

کله چ اسوريان زمون په مل حمله وکى او زمون په پخو دېوالونو راواوړى،
مون به د هغوئ خالف د قوم اووۀ مشران، او ورسره اتۀ حمرانان هم راوچت
 هغوئ به د تُورې په زور د اسوري په مل، او د نمرود په مل به د کو. 
ى کله چد اسوريانو نه خالص ک ومت کوى. هغه به مونتُورې په زور ح

 د  .سرحدونو ته راننو ى او زمونباندې حمله وک لپه م هغوئ زمون
يعقوب پات شوى خلق به د ډېرو قومونو په مين ک له د مال خُدائ د

رالېلے شوې پرخ يا په واو د باران په شان وى، کوم چ د انسان انتظار نۀ
 د يعقوب پات شوى به د قومونو په کوى او نۀ د انسان دپاره ايساريى. 

مين ک وى، د ډېرو قومونو په مين ک، له چ شير د نل ناورو په
مين ک وى، يا له چ وان شير د و د رمو په مين ک وى، چ دے
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ان نۀ ش وک ترې نه روان وى نو په پنجه وهل کوى او ماتول کوى، او هي
ريال ش، او ول  تاسو به په کامياب سره په خپلو دشمنانو ب بچ کولے. 

 ”په هغه ورځ،“ مال خُدائ فرمائ، ”زۀ به ستاسو  .دشمنان به مو تباه ش
 آسونه تباه کم ستاسو په مين ک او ستاسو جن اډۍ به ختم کم. 

زۀ به ستاسو د مل ارونه تباه کم او ستاسو ول مضبوط قلعه ان به
 زۀ به ستا جادور تباه کم او ستاسو په مين ک به فالر راوغورزوم. 

 زۀ به ستاسو تراشلے شوى بتان او مقدس کا ستاسو مين نه نور نۀ وى. 
 زۀ تباه کم، تاسو به نور د خپل الس جوړ شوى يزونو ته سجده نۀ کوئ. 
به ستاسو د مين نه د اشيرې بت ستن راوکاږم او ستاسو ارونه به تباه کم.

 زۀ به انتقام واخلم په غصه او قهر ک د هغه قومونو نه چ زما حم ي نۀ

دے منلے.“

د خُدائ پاک مقدمه د بن اسرائيلو خالف

 هغ ته غوږ ش ۀ چ مال خُدائ فرمائ، ودرېه، خپله مقدمه د  ۶
  .ۀ وائ تۀ غرونه واورى چ ده چه، پرېغرونو د وړاندې بيان ک

واورئ، اے غرونو، د مال خُدائ الزام، تاسو غوږ ونيس. غوږ ش، اے د
زم ابدى بنيادونو. ه چ مال خُدائ د خپلو خلقو خالف مقدمه کې ده،

 ”زما خلقو، ما تاسو سره ۀ کى هغه د بن اسرائيلو خالف جرم لوى. 
 ما تاسو د مصر دى؟ ما په تاسو ۀ بوج اچولے دے؟ ما له جواب راکئ. 

نه بهر راوويست، او ما تاسو د غالم د مل نه آزاد کئ. ما موس سره د
 اے زما خلقو، هغه هارون او مريم درولېل چ ستاسو الرودنه وکى. 

وخت راياد کئ چ بلق د موآب بادشاه تاسو ته د نقصان رسولو کوشش کولو
او بعور د بلعام زوئ ۀ جواب ورکو. راياد کئ خپل سفر د شطيم نه تر

  “.خُدائ د صداقت کارونه معلوم ش جِلجال پورې، نو تاسو ته به د مال
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”زۀ د ۀ سره د مال خُدائ د وړاندې راشم او د لوئ خُدائ پاک په وړاندې
سجده وکم؟ آيا زۀ د هغۀ په وړاندې د يو کلن سخو د سوزېدونو قربانو سره
 آيا مال خُدائ به په زرونو انو، او د زيتُونو د تېلو په زرونو راشم؟ 

نهرونو خوشحاله ش؟ آيا زۀ خپل وړومبے پېدا شوے ماشوم د خپلو ناهونو
 هغۀ دپاره پېش کم، او د خپل بدن مېوه د خپل روح د ناهونو دپاره؟“ 
تاسو ته ووئيل، اے انسانه، چ ېه ۀ ته وائ، او مال خُدائ درنه ۀ

غواړى، يعن چ انصاف کوئ او د رحم سره مينه کوئ او د خپل مال خُدائ
سره په عاجزۍ سره تلل کوئ.

د بن اسرائيل ناه او سزا

 غوږ ش، مال خُدائ ار ته آواز کوى. او ستا د نوم نه يرېدل حمت

 آيا زۀ د دے. ”په هغه چوکه غور وکئ او په هغۀ هم چا چ مقرر کې ده. 
بدعمله په کور ک په بدعمل سره لے شوې خزان هېرې کم، او هغه کم
 آيا زۀ هغه سے بسزا پرېدم ۀ ناپ تول چ پرې لعنت شوے دے؟ 
 د هغ چ په تول ک بايمان کوى، او ورسره د غلط وزن تيل وى؟ 
د دوک خلق دروغژن دى او د هغوئ ژب مالداره خلق ظالمان دى، د هغ

 نو بيا ستاسو د ناهونو په وجه ما ستاسو تباه کول، او ورانول خبرې کوى. 
 تاسو به خوراک وکئ، خو ماړه به نۀ ش، او ستاسو خېه به شروع کل. 

ه چ ،ئۀ به بچ نۀ ک ئ خويزونه جمع ک اوس هم تشه وى. تاسو به
 تاسو به غله وکرئ، خو فصل تاسو ۀ جمع کوئ هغه به زۀ په تُوره ووهم. 

به ونۀ رېب، تاسو به د زيتُونو نه تېل وباس خو دا به خپل ان دپاره استعمال نۀ
 تاسو د عمرى  . خو مے به ونۀ ،ورو نه مے وباسئ، تاسو به انک
بادشاه خراب قانون او د اخاب د قوم ول خراب رسمونه اختيار کى دى. نو
رباد کم او نورو خلقو ته به مو د عبرت يو په دې وجه به زۀ تاسو بلل تباه و ب

مثال وروم. وک هم چ تاسو ورى ستاسو نه به کرکه کوى او درپورې به
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مسخرې کوى.“

سرائيلو بدبختا د بن

 زۀ ومره بدبخته يم، زۀ د هغه مېوه راولون په شان يم چ د فصل د  ۷
راولولو نه وروستو د خوړلو دپاره هي يز پېدا نۀ کى. نۀ د انورو يوه غنچه د
انورو په باغ ک او نۀ د اينر يو تازه دانه چ خپله لوږه ورباندې ماته کى.

 مؤمنان د دنيا نه ختم کے شول، يو نې هم پات نۀ شو. ول انسانان په

ى، هر يو خپل ورور په جال کوينه توئ ک دى چ دې انتظار ک
 د هغوئ دواړه السونه په غلطو کارونو ک ته دى، حمرانان راېروى. 
تحف غواړى، قاضيان رشوت قبلوى، زورور هغه حم کوى چ ۀ ي خوښ

 د هغوئ د ولو نه ۀ هم له د ازغن وى. دوئ ول يو ائ سازشونه کوى. 
بو په شان دے، د هغوئ ډېر نېان د ازغن بوو د ډېرى نه هم خراب دى. خو
ستاسو د فېصل ورځ راغل ده، ستاسو د سزا او وارخطاي وخت رارسېدلے
 په خپل اونى باور مۀ کوه، مۀ په خپل دوست اعتبار کوه. تر دې دے. 

سره هم په خپلو خبرو کولو ک ى هغاودۀ کي ک وک ستا په غې چ
کوى، او لور د خپل احترامنن سبا زوئ د پالر ب ه چ  خيال کوه. 

مور خالف راپا، انور د خپل خوا مخالفت کوى. او د سى دشمنان به
 خو زۀ به د مال خُدائ په امداد نظر ساتم، زۀ د هغۀ د خپل کور خلق وى. 

د خپل خالصون خُدائ پاک انتظار کوم، زما خُدائ پاک به زما واورى.

سرائيل به راوچت شا بن

 ما ته په حسرت سره مۀ وره، زما دشمنه، ار کۀ زۀ غورزېدلے يم، زۀ به

بيا راوچت شم. ار کۀ زۀ په تيارۀ ک ناست يم، خو مال خُدائ به زما را
 ه چ ما د هغۀ خالف ناه کې ده، نو زۀ به د مال خُدائ قهر وى. 
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وزغمم، ترو چ هغه زما د مقدم وکالت وکى او زما حق قائم کى. هغه به
 بيا زما دشمنان به دا ما بهر را ته راول، زۀ به د هغۀ صداقت وورم. 

وورى او دوئ به وشرميى، هغه چا چ ما ته ووئيل چ، ”مال خُدائ ستا
ورى، اوس به هغه داسبربادى و به د هغ خُدائ پاک چرته دے؟“ زما ستر

 ستا د دېوالونو جوړولو د پو الندې ش له په کوو ک چ خ وى. 
 د ډېرو ايونو  .په هغه ورځ به ستا سرحدونه لوئ ش ،دپاره ورځ به راش

نه به خلق ستا د عزت کولو دپاره راش د اسور نه واخله د مصر ارونو پورې،
او د مصر نه واخله د فرات سيند پورې، او د لرى سمندرونو او غرونو پورې.

 زمه به د اوسېدونو په وجه او د هغوئ د بدو عملونو په نتيجه ک د

.خلقو نه شاړه ش

دعا او شُر زارى

 اے ماله، د خپلو خلقو شپونتوب په خپل لت سره وکه، په خپله برخه

رم وک چ د زرخيزه زم په مين ک په نل ک اوسيى، هغوئ
 بيا مال پرېده چ له د پخوا په شان په بسن او جِلعاد ک وريى. 

خُدائ فرمائ چ، ”د هغه ورو په شان کله چ تاسو د مصر نه راووتل، زۀ به
 قومونه به وورى او حېران به ش، هغوئ هغوئ ته خپل معجزې وايم.“ 

به د خپل ول زور نه محروم ش. هغوئ به وته په خولۀ ودريى او هغوئ به
 هغوئ به له د مار خاوره وخورى، له د هغه مخلوق چ په هي نۀ اورى. 
زمه په سينه ويى. هغوئ به په رپېدو بهر د خپل غارونو نه راو، هغوئ به

 ستا د يرې نه مال خُدائ زمون خُدائ پاک ته راور او تا نه به يريى. 
په شان خُدائ وک دے چ په خپلو غوره شوو ک د بچ شوو خلقو جرمونه

معاف کى او د هغوئ ناهونه نظر انداز کوى؟ ستا غصه د همېشه دپاره نۀ وى،
 تۀ به بيا په مون باندې مهربانه ش، تۀ خو تۀ په رحم ودلو خوشحالېې. 
به زمون ناهونه د پو الندې کې او زمون ول بانصاف به د سمندر بېخ ته
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 او د يعقوب اوالد ته به تۀ خپل رحم وائ، تۀ به د ابراهيم اوالد وغورزوې. 
ته رتونے ي ،نه چ تا په تېر وخت ک زمون پالر نيۀ سره وعده کې

ده.
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