د ﺮدان ﮐﺘﺎب ‐ د ﺗﻮرات
ﺷﺮﻳﻒ ﭘﻴﻨﻢ ﮐﺘﺎب
۱

 ﭘﻪ دې ﮐﺘﺎب ﮐ ﻫﻐﻪ ﺧﺒﺮې دى ﮐﻮﻣ ﭼ ﻣﻮﺳ


ﻮﻟﻮ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺗﻪ وﮐې ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ د اُردن ﺳﻴﻨﺪ
ﻧﻤﺮﺧﺎﺗﮥ ﻃﺮف ﺗﻪ ﭘﻪ ﺻﺤﺮا ﮐ ۇو .ﻫﻐﻮئ ﺳﻮف ﺗﻪ ﻧﺰدې د
اُردن ﭘﻪ ﻣﯧﺪان ﮐ ۇو ،دا د ﻫﻐ ﺎروﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ دے
ﭼ د ﻓﺎران ﺎر ﻳ ﻳﻮ ﻃﺮف ﺗﻪ دے او د ﻃﻮﻓﻞ ،ﻻﺑﻦ،
 د
ﺣﺼﻴﺮوت ،او د دﻳﺬﻫﺐ ﺎروﻧﻪ ﻳ ﭘﻪ ﺑﻞ ﻃﺮف دى .
ﻏﺮوﻧﻮ ﻣﻠ ادوم ﭘﻪ ﻻره د ﺳﻴﻨﺎ ﻏﺮۀ ﻧﻪ واﺧﻠﻪ ﺗﺮ ﻗﺎدِس ﺑﺮﻧﻴﻊ
 د ﻫﻐﻮئ د ﻣﺼﺮ ﻧﻪ د
ﭘﻮرې د ﻳﻮوﻟﺴﻮ ورﻮ ﻣﺰل دے .
راوﺗﻠﻮ ﻧﻪ ﻠﻮﯦﺖ ﮐﺎﻟﻪ ﭘﺲ د ﻳﻮوﻟﺴﻤ ﻣﻴﺎﺷﺘ ﭘﻪ وړوﻣﺒ
ورځ ،ﻣﻮﺳ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺗﻪ ﻫﻐﻪ ﻫﺮ ﮥ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ ﻣﺎﻟ
 دا د ﻫﻐ ﻧﻪ
ﺧُﺪائ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ د وﺋﻴﻠﻮ ﺣﻢ ورﮐے وو .
وروﺳﺘﻮ ۇو ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د اﻣﻮرﻳﺎﻧﻮ ﺑﺎدﺷﺎه ﺳﻴﺤﻮن ﻟﻪ
ﺷﺴﺖ ورﮐے وو ،ﭼ ﻫﻐﮥ د ﺣﺴﺒﻮن ﭘﻪ ﺎر ﺑﺎدﺷﺎﻫ
ﮐﻮﻟﻪ او د ﺑﺴﻦ ﺑﺎدﺷﺎه ﻋﻮج ،ﭼ ﻫﻐﮥ د ﻋﺴﺘﺎرات او ادرﻋ
 دا ﻫﻐﻪ وﺧﺖ وو ﮐﻠﻪ ﭼ
ﭘﻪ ﺎروﻧﻮ ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﮐﻮﻟﻪ .
اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎن د اُردن ﻧﻤﺮﺧﺎﺗﮥ ﻃﺮف ﺗﻪ د ﻣﻮآب ﭘﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﮐ
ۇو ﭼ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﻪ ﻗﺎﻧﻮن او ﺣﻤﻮﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﻣﻮﺳ
 ”ﮐﻠﻪ ﭼ
ﻫﻐﻮئ ﭘﻮﻫﻮل ﺷﺮوع ﮐل .ﻫﻐﮥ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ ،
ﻣﻮﻧ د ﺳﻴﻨﺎ ﻏﺮۀ ﺳﺮه ۇو ﻧﻮ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ زﻣﻮﻧ ﺧُﺪائ ﭘﺎک
ﻣﻮﻧ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ د دې ﻏﺮۀ ﺳﺮه ډﯦﺮ زﻳﺎت اﻳﺴﺎر
 ﺧﯧﻤ اوﭼﺘ ﮐئ او ﭘﻪ ﺳﻔﺮ روان ﺷ .د
ﺷﻮى ﻳ .

اﻣﻮرﻳﺎﻧﻮ د ﻏﺮوﻧﻮ ﻣﻠ او ﻮﻟﻮ ﯧﺮﭼﺎﭘﯧﺮه ﻋﻼﻗﻮ ﺗﻪ ﻻړ ﺷ
ﭼ د اُردن ﻣﯧﺪان ،د ﻏﺮوﻧﻮ ﻣﻠ او ﻻﻧﺪې ﻋﻼﻗ ،د ﺻﺤﺮا
ﻋﻼﻗﻪ او د ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧ د ﺳﻤﻨﺪر ﻏﺎړه ﭘﻪ ﮐ ده .د ﮐﻨﻌﺎن ﻣﻠ
ﺗﻪ او د ﻟﺒﻨﺎن ﻏﺮوﻧﻮ ﻧﻪ اﺧﻮا د ﻓﺮات ﻟﻮئ ﺳﻴﻨﺪ ﭘﻮرې ﻻړ ﺷ.
 ﻮرئ ،دا ﻫﻐﻪ ﻮﻟﻪ زﻣﻪ ده د ﮐﻮﻣ ﭼ ﻣﺎ ،ﻣﺎﻟ

ﺧُﺪائ ،ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻼر ﻧﻴﮥ ،اﺑﺮاﻫﻴﻢ ،اﺳﺤﺎق ،ﻳﻌﻘﻮب او د ﻫﻐﻮئ
د اوﻻد ﺳﺮه د ورﮐﻮﻟﻮ وﻋﺪه ﮐې ده .ﻻړ ﺷ او ﻫﻐﻪ ﻗﺒﻀﻪ
ﮐئ“.

د ﺣﻀﺮت ﻣﻮﺳ د ﺧﻠﻘﻮ دﭘﺎره ﻣﺸﺮان ﻣﻘﺮرول
 ﻣﻮﺳ ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﮐﻮم وﺧﺖ ﭼ ﻣﻮﻧ ﻻ د

ﺳﻴﻨﺎ ﻏﺮۀ ﺳﺮه ۇو ،ﻧﻮ ﻣﺎ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ زۀ ﭘﻪ ﻳﻮا
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ
ﺎن ﺳﺘﺎﺳﻮ ذﻣﻪ وارى ﻧﮥ ﺷﻢ اﺧﺴﺘﮯ .
ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺗﺎﺳﻮ د آﺳﻤﺎن د ﺳﺘﻮرو ﭘﻪ ﺷﺎن ﺑﺷﻤﯧﺮه
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ،ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﭘﻼر ﻧﻴﮥ ﺧُﺪائ ﭘﺎک
ﮐى ﻳ .
دې ﺗﺎﺳﻮ ﻳﻮ ﭘﻪ زر زﻳﺎت ﮐى او ﻫﻐﻪ دې ﺗﺎﺳﻮ دوﻟﺘﻤﻨﺪ ﮐى،
 ﺧﻮ زۀ ﻳﻮا د ﻻﻧﺠﻮ
ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ ﻫﻐﮥ وﻋﺪه ﮐې ده .
ﻓﯧﺼﻠﻪ ﮐﻮﻟﻮ دا دوﻣﺮه ﻟﻮﻳﻪ ذﻣﻪ وارى ﻨﻪ ﺑﺮداﺷﺖ ﮐم؟
 د ﻫﺮې ﻗﺒﻴﻠ ﻧﻪ ﻳﻮ ﻮ ﻫﻮﻴﺎر ،ﭘﻮﻫﻪ ﻟﺮوﻧ او

ﺗﺠﺮﺑﻪﮐﺎر ﺳى ﺧﻮښ ﮐئ او زۀ ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﻣﺸﺮان
 او ﺗﺎﺳﻮ زﻣﺎ ﺳﺮه ﻣﺘﻔﻖ ﺷﻮئ او وﻣﻮ وﺋﻴﻞ
ﺟﻮړ ﮐم .
 ﻧﻮ ﻣﺎ ﻫﻐﻪ ﻫﻮﻴﺎر او
ﭼ دا ﺑﻪ ډﯦﺮ ﮥ ﮐﺎر وﺷ .
ﺗﺠﺮﺑﻪﮐﺎره ﻣﺸﺮان واﺧﺴﺘﻞ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ د ﺧﭙﻠﻮ ﻗﺒﻴﻠﻮ ﻧﻪ ﺧﻮښ
ﮐى ۇو او ﻫﻐﻮئ ﻣ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻣﺸﺮان ﺟﻮړ ﮐل .ﭼ ﮥ د
زرو ،ﮥ د ﺳﻠﻮ ،ﮥ د ﭘﻨﻮﺳﻮ ،او ﮥ د ﻟﺴﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ ذﻣﻪ وار

ۇو .ﻣﺎ ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﻗﺒﻴﻠﻮ دﭘﺎره ﻧﻮر ﻣﺸﺮان ﻫﻢ ﻣﻘﺮر ﮐل .

ﭘﻪ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﻣﺎ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻗﺎﺿﻴﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﺣﻢ ورﮐو ﭼ ﺳﺘﺎﺳﻮ
د ﺧﻠﻘﻮ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ ﮐﻮﻣ ﻻﻧﺠ را ﻧﻮ ﻫﻐ ﺗﻪ ﻏﻮږ
ﻧﻴﺴ .ﻫﺮه ﻳﻮه ﻻﻧﺠﻪ ﭘﻪ اﻧﺼﺎف ﺳﺮه ﻓﯧﺼﻠﻪ ﮐﻮئ ،ﮐﮥ د دې
ﻻﻧﺠ ﺗﻌﻠﻖ ﺻﺮف ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧﭙﻠﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﺳﺮه وى ﻳﺎ ﮐﮥ ﭘﻪ ﮐ
ﻫﻐﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﻫﻢ ﺷﺮﻳ وى ﮐﻮم ﭼ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺳﺮه اوﺳﻴى.
 ﭘﻪ ﻓﯧﺼﻠﻮ ﮐ د ﭼﺎ ﻃﺮﻓﺪارى ﻣﮥ ﮐﻮئ ،د ﻫﺮ ﭼﺎ ﺳﺮه

ﻳﻮ ﺷﺎن اﻧﺼﺎف ﮐﻮئ ،دې ﺧﺒﺮې ﺗﻪ ﻣﮥ ﻮرئ ﭼ ﻫﻐﻪ
ﻣﺎﻟﺪار دے او ﮐﮥ ﻏﺮﻳﺐ .د ﻫﻴﭽﺎ ﻧﻪ ﻣﮥ ﻳﺮﯦئ ،ﻪ ﭼ
ﮐﻮﻣ ﻓﯧﺼﻠ ﺗﺎﺳﻮ ﮐﻮئ ﻫﻐﻪ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﻃﺮف ﻧﻪ وى.
ﮐﮥ ﻳﻮه ﻻﻧﺠﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ دﭘﺎره ډﯦﺮه ﻣﺸﻠﻪ وى ﻧﻮ ﻣﺎ ﻟﻪ ﻳ راوړئ
 ﻫﻢ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﻣﺎ د ﻫﻐﻪ ﻧﻮرو
ﭼ زۀ ﻳ ﻫﻮاره ﮐم .
ﻮﻟﻮ ﻴﺰوﻧﻮ ﺣﻢ درﮐو ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﻳ ﮐﻮئ.

ﻗﺎدِس ﺑﺮﻧﻴﻊ ﺗﻪ د ﺟﺎﺳﻮﺳﺎﻧﻮ ﻟﯧل
 ﻣﻮﻧ ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﺷﺎن وﮐل ﭼ ﻨﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ زﻣﻮﻧ

ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺣﻢ راﮐے وو .ﻣﻮﻧ د ﺳﻴﻨﺎ ﻏﺮۀ ﻧﻪ ﻻړو او ﭘﻪ
ﻫﻐﻪ ﻟﻮئ او ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺑﻴﺎﺑﺎن ﮐ د اﻣﻮرﻳﺎﻧﻮ ﻏﺮوﻧﻮ ﻣﻠ
-
ﭘﻮرې روان ۇو .ﮐﻠﻪ ﭼ ﻣﻮﻧ ﻗﺎدِس ﺑﺮﻧﻴﻊ ﺗﻪ ورﺳﯧﺪو ،
 ﻧﻮ ﻣﺎ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ اوس ﺗﺎﺳﻮ د اﻣﻮرﻳﺎﻧﻮ د ﻏﺮوﻧﻮ ﻣﻠ

ﺗﻪ راﻏﻠ ﻳ ،ﮐﻮم ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ زﻣﻮﻧ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ،زﻣﻮﻧ
د ﭘﻼر ﻧﻴﮥ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻣﻮﻧ ﻟﻪ راﮐﻮى .ﻮرئ ،ﻫﻐﻪ دا دے.
ﻻړ ﺷ او ﻫﻐﻪ ﻗﺒﻀﻪ ﮐئ ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﺷﺎن ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ ﻫﻐﮥ
 ﺧﻮ
ﺣﻢ ﮐے دے .ﻳﺮﯦئ ﻣﻪ او ﻣﮥ ﺑﺣﻮﺻﻠ ﮐﯧئ .
ﺗﺎﺳﻮ ﻣﺎ ﻟﻪ راﻏﻠ او وﻣﻮ وﺋﻴﻞ ﭼ د ﺎن ﻧﻪ ﻣﺨ ﺑﻪ
ﺳى وﻟﯧو ﭼ ﻫﻐﻪ ﻣﻠ وﻮرى او ﻣﻮﻧ ﺗﻪ وواﺋ ﭼ د

ورﺗﻠﻮ دﭘﺎره ﮐﻮﻣﻪ ﻻر ﮥ ده او ﻫﻠﺘﻪ ﺎروﻧﻪ ﻨﻪ دى .

دا ﺧﺒﺮه ﭘﻪ ﻣﺎ ﮥ وﻟﯧﺪه ،ﻧﻮ ﻣﺎ د دوﻟﺴﻮ ﻗﺒﻴﻠﻮ ﻧﻪ ﻳﻮ ﻳﻮ ﺳے
 ﻫﻐﻮئ د اﺳﺎل وادى ﭘﻮرې د ﻏﺮوﻧﻮ ﻣﻠ
ﺧﻮښ ﮐو .
 ﻫﻐﻮئ ﭼ ﻫﻠﺘﻪ
ﺗﻪ د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﺣﺎﺻﻠﻮﻟﻮ دﭘﺎره ﻻړل .
ﮐﻮﻣﻪ ﻣﯧﻮه وﻣﻮﻧﺪﻟﻪ ﻧﻮ ﻟه ﻳ ﺗﺮې ﻧﻪ راوړه او ﻫﻐﻮئ
وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ زﻣﻮﻧ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭼ ﮐﻮم ﻣﻠ
 ﺧﻮ ﺗﺎﺳﻮ د ﻣﺎﻟ
ﻣﻮﻧ ﻟﻪ راﮐﻮى ﻫﻐﻪ ډﯦﺮ آﺑﺎد دے .
ﺧُﺪائ زﻣﻮﻧ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﺣﻢ ﻧﻪ ﺳﺮﮐﺸ وﮐه او ﻫﻐﻪ
 ﺗﺎﺳﻮ ﻳﻮ ﺑﻞ ﺗﻪ وﻏﻮرﯦﺪئ او وﻣﻮ
ﻣﻠ ﺗﻪ وردﻧﻨﻪ ﻧﮥ ﺷﻮئ .
وﺋﻴﻞ ،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ زﻣﻮﻧ ﻧﻪ ﻧﻔﺮت ﮐﻮى .ﻫﻐﮥ ﻣﻮﻧ د ﻣﺼﺮ
ﻣﻠ ﻧﻪ ﺻﺮف د دې دﭘﺎره راووﻳﺴﺘﻠﻮ ﭼ اﻣﻮرﻳﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﻣﻮ
 ﻣﻮﻧ ﻫﻠﺘﻪ وﻟ ﻻړ
ﺣﻮاﻟﻪ ﮐى ﭼ ﻫﻐﻮئ ﻣﻮﻧ ووژﻧ .
ﺷُﻮ؟ ﻣﻮﻧ ﻳﺮﻳو .ﮐﻮم ﺳى ﭼ ﻣﻮﻧ ﻫﻠﺘﻪ ﻟﯧﻟ ۇو ﻫﻐﻮئ
ﻣﻮﻧ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ ﭼ د ﻫﻐﻪ ﺎئ ﺧﻠﻖ زﻣﻮﻧ ﻧﻪ ﺗه او ﻟﻮړ ﻟﻮړ
دى او ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ داﺳ ﺎروﻧﻮ ﮐ اوﺳﻴى ﭼ دﯦﻮاﻟﻮﻧﻪ ﻳ
 ﺧﻮ ﻣﺎ
آﺳﻤﺎن ﺗﻪ رﺳﻴى .ﻫﻐﻮئ ﻫﻠﺘﻪ دﯦﻮان ﻫﻢ وﻟﻴﺪل .
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ
درﺗﻪ ووﺋﻴﻞ ﭼ د ﻫﻐﻪ ﺧﻠﻘﻮ ﻧﻪ ﻣﮥ ﻳﺮﯦئ .
ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻻرﻮدﻧﻪ وﮐى او ﻫﻐﻪ ﺑﻪ
ﺳﺘﺎﺳﻮ دﭘﺎره ﺟﻨ ﮐﻮى ،ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﺷﺎن ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ ﻫﻐﮥ
 او ﭘﻪ ﺑﻴﺎﺑﺎن
ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﻣﺨ ﭘﻪ ﻣﺼﺮ ﮐ وﮐل 
ﮐ ﻳ ﭼ ﮥ وﮐل .ﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﺳﺘﺮﻮ وﻟﻴﺪل ﭼ
ﻫﻐﮥ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺳﺮه ﺗﺮ دې ﺎئ ﭘﻮرې داﺳ راوﺳﺘﻠ،
 ﺧﻮ د دې ﻫﺮې ﺧﺒﺮې
ﻟﻪ ﭼ ﭘﻼر ﺧﭙﻞ زوئ ﺑﻮ .
 اﺮ
ﺑﺎوﺟﻮد ،ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ ﭘﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻳﻘﻴﻦ ﻧﮥ ﮐﻮﻟﻮ ،
ﮐﮥ ﻫﻐﻪ ﻫﻤﯧﺸﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻧﻪ ﻣﺨ روان وو ﭼ ﺳﺘﺎﺳﻮ دﭘﺎره
د ﺧﯧﻤﻮ ﻟﻮﻟﻮ ﺎئ وﻟﻮى .ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﻻرﻮدﻧ دﭘﺎره ﻫﻐﻪ ﺑﻪ
ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﻣﺨ د ﺷﭙ د اور ﭘﻪ ﺳﺘﻦ ﮐ او د ور د

ورﻳ ﭘﻪ ﺳﺘﻦ ﮐ روان وو.

د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻟﻪ ﺳﺰا ورﮐﻮل
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺷﺎﻳﺘﻮﻧﻪ واورﯦﺪل او ﭘﻪ ﻏﺼﻪ ﺷﻮ،

 ﺳﺘﺎﺳﻮ د دې
ﻧﻮ ﻫﻐﮥ دا ﻗﺴﻢ وﺧﻮړو او وې ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ،
ﺑﺪﻋﻤﻠﻪ ﻧﺴﻞ ﻧﻪ ﻳﻮ ﮐﺲ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻫﻐﻪ زرﺧﯧﺰ ﻣﻠ ﺗﻪ ورﻧﻨﻪ ﻧﮥ
و ﭼ د ﮐﻮم د ورﮐﻮﻟﻮ ﻟﻮظ ﻣﺎ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻼر ﻧﻴﮥ ﺳﺮه
 ﺻﺮف د ﻳﻔُﻨﻪ زوئ ﮐﺎﻟﺐ ﺑﻪ ورﻧﻨﻮ .ﻪ
ﮐے دے .
ﭼ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﻣﺎ اﻳﻤﺎن ﻟﺮى او زۀ ﺑﻪ ﻫﻐﮥ او د ﻫﻐﮥ اوﻻد ﻟﻪ ﻫﻐﻪ

ﻣﻠ ورﮐم د ﮐﻮم ﭼ ﻫﻐﮥ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﺎﺻﻞ ﮐى دى .
ﻪ ﭼ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ وﺟﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻣﺎ ﺗﻪ ﻫﻢ ﻏﺼﻪ ﺷﻮ او
وې ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ اے ﻣﻮﺳ ،ﺗﮥ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﻣﻠ ﺗﻪ ورﻧﻨﻪ ﻧﮥ
 ﺧﻮ د ﺧﭙﻞ ﻣﺪدﺎر ،د ﻧﻮن زوئ ﻳﺸﻮع ،ﺣﻮﺻﻠﻪ
و .
ﻣﻀﺒﻮﻃﻪ ﮐه .ﻫﻐﻪ ﺑﻪ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎن ﺑﻮ ﭼ ﻫﻐﻪ ﻣﻠ ﻗﺒﻀﻪ
 ﺑﻴﺎ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻣﻮﻧ ﻮﻟﻮ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ،
ﮐى .
ﺳﺘﺎﺳﻮ واړۀ ﺑﭽ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ﻣﻠ ﺗﻪ ورﻧﻨﻪ و ،ﭼ ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ
ﮥ او ﺑﺪ ﻧﮥ ﭘﻮﻫﻴى .ﻫﻐﻪ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ووﺋﻴﻞ ﭼ
ﺳﺘﺎﺳﻮ دﺷﻤﻨﺎن ﺑﻪ ﻳ وﻧﻴﺴ .زۀ ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ﻣﻠ
 ﺧﻮ اوس ﺗﺎﺳﻮ
ورﮐﻮم او ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﻳ ﻗﺒﻀﻪ ﮐﻮى .
واﭘﺲ وﺮ او واﭘﺲ ﺑﻴﺎﺑﺎن ﺗﻪ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻻر ﻻړ ﺷ ﮐﻮﻣﻪ ﭼ
 ﺗﺎﺳﻮ ووﺋﻴﻞ ،ﻣﻮﺳ ،ﻣﻮﻧ د ﻣﺎﻟ
ﺑﺤﺮِﻗُﻠﺰم ﺗﻪ  .
ﺧُﺪائ ﺧﻼف ﻨﺎه ﮐې ده .ﺧﻮ اوس ﺑﻪ ﻣﻮﻧ ﺣﻤﻠﻪ وﮐو،
ﭼ ﻨﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ زﻣﻮﻧ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻣﻮﻧ ﺗﻪ ﺣﻢ ﮐے
دے .ﺑﻴﺎ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻫﺮ ﻳﻮ ﮐﺲ د ﺟﻨ دﭘﺎره ﺗﻴﺎر ﺷﻮ ،ﺧﻴﺎل ﻣﻮ

دا وو ﭼ د ﻏﺮوﻧﻮ ﻣﻠ ﻗﺒﻀﻪ ﮐﻮل ﺑﻪ آﺳﺎن ﮐﺎر وى .
ﺧﻮ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻣﺎ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﻟﻪ ﺧﺒﺮدارے

ورﮐه ﭼ ﺣﻤﻠﻪ وﻧﮥ ﮐى ،ﻪ ﭼ زۀ ﺑﻪ د ﻫﻐﻮئ ﻣﻞ ﻧﮥ ﻳﻢ
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭼ
او دﺷﻤﻦ ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ ﻟﻪ ﺷﺴﺖ ورﮐى .
ﮥ ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻠ ۇو ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﻣﺎ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ،ﺧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﻫﻐ
ﺗﻪ ﻫﻴ ﺗﻮﺟﻮ ورﻧﮥ ﮐه .ﺗﺎﺳﻮ د ﻫﻐﮥ ﺧﻼف ﺳﺮﮐﺸ وﮐه او
 ﻧﻮ ﭘﻪ
د ﺧﭙﻞ ﻏﺮور ﺳﺮه د ﻏﺮوﻧﻮ ﻣﻠ ﺗﻪ روان ﺷﻮئ .
ﻫﻐﻪ ﻏﺮوﻧﻮ ﮐ ﭼ ﮐﻮم اﻣﻮرﻳﺎن اوﺳﯧﺪل ﻫﻐﻮئ ﺳﺘﺎﺳﻮ
ﺧﻼف ﻟﻪ د ﻣﭽﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن راووﺗﻞ .ﻫﻐﻮئ د ﺣﺮﻣﻪ ﭘﻮرې ﭘﻪ
ﺗﺎﺳﻮ ﭘﺴ ۇو او ﻫﻠﺘﻪ ﻳ د ﻏﺮوﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻠ ادوم ﮐ ﺷﺴﺖ
 ﺑﻴﺎ ﺗﺎﺳﻮ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﻣﺨ وژړل ،ﺧﻮ
درﮐو .
ﻧﮥ ﻫﻐﮥ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻓﺮﻳﺎد واورﯦﺪو او ﻧﮥ ﻳ درﺗﻪ ﻏﻮږ وﻧﻴﻮو.

ﭘﻪ ﺑﻴﺎﺑﺎن ﮐ ډﯦﺮه ﻣﻮده ﭘﺎﺗ ﮐﯧﺪل
 ﻧﻮ د ﻫﻐ ﻧﻪ ﭘﺲ ﻣﻮﻧ ﭘﻪ ﻗﺎدِس ﮐ ډﯦﺮ وﺧﺖ اﻳﺴﺎر

ۇو.

۲

 ﭘﻪ آﺧﺮ ﮐ ﻣﻮﻧ راوﺮﯧﺪو او ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻻر ﺑﻴﺎﺑﺎن ﺗﻪ


ﻻړو ﮐﻮﻣﻪ ﭼ ﺑﺤﺮِﻗُﻠﺰم ﺗﻪ ﺗﻠ وه ،ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﺷﺎن ﭼ ﻨﻪ
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺣﻢ ﮐے وو او ډﯦﺮه ﻣﻮده د ﻏﺮوﻧﻮ ﻣﻠ ادوم
 ﺑﻴﺎ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻣﺎ ﺗﻪ
ﮐ ﺳﺮﺮداﻧﻪ ﺮﯧﺪو .
 ﺗﺎﺳﻮ ډﯦﺮه ﻣﻮده ﭘﻪ دې ﻏﺮوﻧﻮ ﮐ ﭘﻪ
وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ 
 ﻫﻐﮥ
ﺮﯧﺪو ﺗﯧﺮه ﮐې ده ﻧﻮ د ﺷﻤﺎل ﻃﺮف ﺗﻪ ﻻړ ﺷ .
ﻣﺎ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ دوئ ﺗﻪ دا اﺻﻮل وﺎﻳﻪ ،ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ د
ﻏﺮوﻧﻮ ﻣﻠ ادوم ﻧﻪ ﺗﯧﺮ ﺷ ،ﭼ ﻫﻐﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﻟﺮې ﺧﭙﻠﻮاﻧﻮ
 ﺧﻮ ﺗﺎﺳﻮ
د ﻋﻴﺴﻮ ﻋﻼﻗﻪ ده .ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻧﻪ وﻳﺮﻳى ،
ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ ﻧﮥ راﭘﺎروئ ،ﻪ ﭼ زۀ ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ د ﻫﻐﻮئ د ﻣﻠ ﻳﻮ

ﻗﺪم ﺎئ ﻫﻢ ﻧﮥ درﮐﻮم .ادوم ﻣﺎ د ﻋﻴﺴﻮ اوﻻد ﻟﻪ ورﮐے
 ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﺧﻮراک او اوﺑﮥ د ﻫﻐﻮئ ﻧﻪ ﭘﻪ ﭘﯧﺴﻮ اﺧﻠ.
دے .
 ﻳﺎد ﺳﺎﺗ ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻨﻪ

ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ ﭘﻪ ﻫﺮ ﮐﺎر ﮐ ﺑﺮﮐﺖ درﮐے دے .ﮐﻠﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ
دې ﻟﻮئ ﺑﻴﺎﺑﺎن ﮐ ﺳﺮﺮداﻧﻪ ﺮﯧﺪئ ﻧﻮ ﻫﻐﮥ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧﻴﺎل
ﺳﺎﺗﻠﮯ دے .ﻫﻐﻪ ﭘﻪ دې ﻠﻮﯦﺘﻮ ﮐﺎﻟﻮ ﮐ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻣﻞ وو
 ﻧﻮ
او ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﺎﻧﺪې د ﻳﻮ ﻴﺰ ﮐﻤﮯ ﻫﻢ ﻧﮥ دے راﻏﻠﮯ .
ﻣﻮﻧ روان ۇو او ﻫﻐﻪ ﻻر ﻣﻮ ﭘﺮﯦﻮده ﮐﻮﻣﻪ ﭼ د اﻳﻼت او
ﻋﺼﻴﻮنﺟﺎﺑﺮ ﺎروﻧﻮ ﻧﻪ د ﻣﺎﻟ درﻳﺎب ﺗﻪ ﺗﻠ وه او ﻣﻮﻧ د
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻣﺎ ﺗﻪ
ﻣﻮآب ﺻﺤﺮا ﭘﻪ ﻃﺮف ﺗﺎو ﺷُﻮ .
وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ د ﻣﻮآب ﺧﻠﻘﻮ ﻟﻪ ﺗﻠﻴﻒ ﻣﮥ ورﮐﻮئ ،ﭼ د ﻟﻮط
اوﻻد دے او ﻧﮥ ﭼ ورﺳﺮه ﺟﻨ وﮐئ .ﻣﺎ ﻫﻐﻮئ ﻟﻪ د ﻋﺎر
ﺎر ورﮐے دے او زۀ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ د ﻫﻐﻮئ د زﻣ ﻧﻪ ﻟه
 د دﯦﻮاﻧﻮ ﻳﻮ ﻃﺎﻗﺘﻮر ﻧﺴﻞ ﭼ د اﻳﻤﻴﺎن ﭘﻪ
ﻫﻢ ﻧﮥ درﮐﻮم “.
ﻧﻮم ﻳﺎدﯦﺪو ﻫﻐﻮئ د ﻋﺎر ﭘﻪ ﺎر ﮐ اوﺳﯧﺪل .ﻫﻐﻮئ د
ﻋﻨﺎﻗﻴﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن ﻟﻮړ ﻟﻮړ ۇو ،ﮐﻮم ﭼ د دﯦﻮاﻧﻮ ﺑﻞ ﻧﺴﻞ وو.
 د ﻋﻨﺎﻗﻴﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن ﻫﻐﻮئ ﻫﻢ د رﻓﺎﺋﻴﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻧﻮم ﻣﺸﻬﻮر

 ﺣﻮرﻳﺎن ﭘﻪ ادوم
ۇو ،ﺧﻮ ﻣﻮآﺑﻴﺎﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ اﻳﻤﻴﺎن وﺋﻴﻞ .
ﮐ اوﺳﯧﺪل ،ﺧﻮ د ﻋﻴﺴﻮ اوﻻد ﻫﻐﻮئ وﺷل ،د ﻫﻐﻮئ ﻗﻮم
ﻳ ﺗﺒﺎه ﮐو او د ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﺎئ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ اوﺳﯧﺪل ،ﻟﻪ ﻨﻪ
ﭼ وروﺳﺘﻮ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺧﭙﻞ دﺷﻤﻨﺎن د ﻫﻐﻪ ﻣﻠ ﻧﻪ وﺷل
 ﻣﻮﺳ
ﮐﻮم ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻫﻐﻮئ ﻟﻪ ورﮐے وو .
ﺧﭙﻠﻪ ﺧﺒﺮه ﺟﺎرى وﺳﺎﺗﻠﻪ او وې ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﺑﻴﺎ ﻣﻮﻧ د زرد
ﺳﻴﻨﺪ ﻧﻪ ﭘﻮرې وﺗﻠﻮ ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻣﻮﻧ ﺗﻪ
 دا د ﻫﻐ ﻧﻪ اﺗﮥ دﯦﺮش ﮐﺎﻟﻪ ﭘﺲ ۇو ﭼ
ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻠ ۇو .
ﻣﻮﻧ د ﻗﺎدِس ﺑﺮﻧﻴﻊ ﻧﻪ ﺗﻠ ۇو .د ﻫﻐﻪ ﻧﺴﻞ د ﺟﻨ ﻮل ﺳى


ﻣۀ ﺷﻮى ۇو ،ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻠ ۇو .
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻫﻐﻮئ ﻟﻪ ﺗﺮ ﻫﻐﻪ ﺳﺰا ورﮐﻮﻟﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﻮل د
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﺟﻨ ﺗﻪ د ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﻤﺮ
ﻗﻮم ﻧﻪ ﺧﺘﻢ ﺷﻮى ﻧﮥ ۇو .
 ﻧﻮ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻣﻮﻧ ﺗﻪ
ﻮل ﺳى ﻣۀ ﺷﻮى ۇو ،
 ﻧﻦ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ د ﻋﺎر ﭘﻪ ﻻره د ﻣﻮآب ﻋﻼﻗ ﻧﻪ
وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ 
 ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ د ﻋﻤﻮﻧﻴﺎﻧﻮ ﻣﻠ ﺗﻪ ﻧﺰدې ﺷ ،ﮐﻮم
ﺗﯧﺮﯦئ .
ﭼ د ﻟﻮط اوﻻد دے .ﻫﻐﻮئ ﻟﻪ ﺗﻠﻴﻒ ﻣﮥ ورﮐﻮئ او ﻧﮥ ﭼ
ورﺳﺮه ﺟﻨ وﮐئ ،ﻪ ﭼ ﻣﺎ ﮐﻮﻣﻪ زﻣﻪ ﻫﻐﻮئ ﻟﻪ
 دا
ورﮐې ده د ﻫﻐ زﻣ ﻧﻪ ﻟه ﻫﻢ ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ ﻧﮥ درﮐﻮم “.
ﻋﻼﻗﻪ د رﻓﺎﺋﻴﺎﻧﻮ د ﻣﻠ ﭘﻪ ﻧﻮم ﻫﻢ ﻣﺸﻬﻮر ده ،دا د ﻫﻐﻪ ﺧﻠﻘﻮ
ﻧﻮم دے ﭼ ﻫﻠﺘﻪ اوﺳﯧﺪل ،ﻋﻤﻮﻧﻴﺎﻧﻮ ﻫﻐﻮئ د زﻣﺰﻣﻴﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻧﻮم
 ﻫﻐﻮئ د ﻋﻨﺎﻗﻴﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن ﻟﻮړ ﻟﻮړ ۇو .ﻫﻐﻮئ ډﯦﺮ
ﻳﺎدول .
زﻳﺎت ۇو او ﻫﻐﻮئ ﻳﻮ ﻃﺎﻗﺘﻮر ﻧﺴﻞ وو .ﺧﻮ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ
ﻫﻐﻮئ ﺗﺒﺎه ﮐل ،ﻧﻮ ﻋﻤﻮﻧﻴﺎﻧﻮ د ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﻣﻠ ﻗﺒﻀﻪ وﮐه او
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د
د ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﺎئ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ اوﺳﯧﺪل .
ادوﻣﻴﺎﻧﻮ دﭘﺎره ﻫﻢ دﻏﻪ ﺷﺎن وﮐل ،ﭼ د ﻋﻴﺴﻮ اوﻻد وو او د
ﻏﺮوﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻠ ادوم ﮐ اوﺳﯧﺪل .ﻫﻐﮥ ﺣﻮرﻳﺎن ﺗﺒﺎه ﮐل ،ﻧﻮ
ادوﻣﻴﺎﻧﻮ د ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ زﻣﻪ ﻗﺒﻀﻪ وﮐه او د ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﺎئ ﭘﻪ

ﺧﭙﻠﻪ اوﺳﯧﺪل ،ﭼﺮﺗﻪ ﭼ ﺗﺮ اوﺳﻪ ﭘﻮرې ﻫﻐﻮئ اوﺳﻴى .
د ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧ د ﺳﻤﻨﺪر د ﻏﺎړې ﺳﺮه دا ﻣﻠ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺧﻠﻘﻮ آﺑﺎد
وو ﭼ ﻫﻐﻮئ د ﮐﺮﻳﺖ د ﺟﺰﻳﺮې ۇو .ﻫﻐﻮئ ﻋﻮﻳﺎن ﺗﺒﺎه ﮐل،
ﮐﻮم ﭼ اﺻﻠ اوﺳﯧﺪوﻧ ۇو او د ﻏﺰه ﺎر ﭘﻮرې د ﻫﻐﻮئ
 ”ﮐﻠﻪ ﭼ ﻣﻮﻧ د ﻣﻮآب ﻧﻪ
ﭘﻪ ﻮل ﻣﻠ ﻳ ﻗﺒﻀﻪ وﮐه .
ﺗﯧﺮ ﺷﻮى ۇو ،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻣﻮﻧ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ،اوس ،روان
ﺷ او د ارﻧﻮن ﺳﻴﻨﺪ ﻧﻪ ﭘﻮرې و .زۀ د ﺣﺴﺒﻮن اﻣﻮرى
ﺑﺎدﺷﺎه ﺳﻴﺤﻮن او د ﻫﻐﮥ ﻣﻠ ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ درﮐﻮم ،ﭘﻪ ﻫﻐﮥ ﺣﻤﻠﻪ

 د ﻧﻦ ﻧﻪ ﺑﻪ د دﻧﻴﺎ ﭘﻪ
وﮐئ او د ﻫﻐﮥ ﻣﻠ ﻗﺒﻀﻪ ﮐئ .
ﻮﻟﻮ ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻳﺮه واﭼﻮم .ﻫﺮ ﻮک ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ
ﻧﻮم اورﯦﺪو ﺳﺮه ﭘﻪ ﻟزان ﮐﻴى.

د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺳﻴﺤﻮن ﺑﺎدﺷﺎه ﻟﻪ ﺷﺴﺖ ورﮐﻮل
 ﺑﻴﺎ ﻣﺎ د ﻗﺪﻳﻤﺎت د ﺑﻴﺎﺑﺎن ﻧﻪ د ﺣﺴﺒﻮن ﺑﺎدﺷﺎه ﺳﻴﺤﻮن ﺗﻪ

د ﺻﻠﺤ د ﭘﯧﺶﮐﺶ دﭘﺎره ﭘﯧﻐﺎم وړوﻧ وروﻟﯧل ﭼ وﺋﻴﻞ
 ﻣﻮﻧ ﭘﺮﯦده ﭼ ﺳﺘﺎ د ﻣﻠ ﻧﻪ ﺗﯧﺮ ﺷُﻮ .ﻣﻮﻧ ﺑﻪ ﻧﯧﻎ
ﭼ 
 ﻣﻮﻧ ﭼ
روان ﻳﻮ او د ﻻرې ﻧﻪ ﺑﻪ اﺧﻮا دﯦﺨﻮا ﻧﮥ اوړو .
ﮐﻮم ﺧﻮراک وﺧﻮرو او ﭼ ﮐﻮﻣ اوﺑﮥ وﻮ ﻧﻮ د ﻫﻐ
ﭘﯧﺴ ﺑﻪ درﮐو .ﻣﻮﻧ ﺻﺮف ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﻣﻠ ﻧﻪ ﺗﯧﺮﯦﺪل
 او ﭼ د اُردن ﺳﻴﻨﺪ ﻧﻪ ﻫﻐﻪ زﻣ ﺗﻪ ﭘﻮرې وﻮ
ﻏﻮاړو ،
ﮐﻮﻣﻪ ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ زﻣﻮﻧ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻣﻮﻧ ﻟﻪ راﮐﻮى .د
ﻋﻴﺴﻮ اوﻻد ﭘﻪ ادوم ﮐ اوﺳﻴى او ﻣﻮآﺑﻴﺎن ﭼ ﭘﻪ ﻋﺎر
ﮐ اوﺳﻴى ،ﻫﻐﻮئ ﻣﻮﻧ ﻟﻪ اﺟﺎزت راﮐو ﭼ د ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ
 ﺧﻮ ﺳﻴﺤﻮن ﺑﺎدﺷﺎه ﻣﻮﻧ ﭘﺮې ﻧﮥ
ﻋﻼﻗﻪ ﮐ ﺗﯧﺮ ﺷُﻮ .
ﻮدو ﭼ د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﻣﻠ ﮐ ﺗﯧﺮ ﺷُﻮ .ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺳﺘﺎﺳﻮ
ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻫﻐﻪ ﺳﺨﺖ ﻃﺒﻴﻌﺘﻪ او ﺿﺪى ﮐے وو ،ﻧﻮ ﻣﻮﻧ
ﺷﺴﺖ ورﮐو او د ﻫﻐﮥ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻮ وﻧﻴﻮﻟﻪ ،ﭼ ﺗﺮ اوﺳﻪ ﭘﻮرې
 ﺑﻴﺎ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻣﺎ ﺗﻪ
زﻣﻮﻧ ﭘﻪ ﻗﺒﻀﻪ ﮐ ده .
وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ،ﻮره ،ﻣﺎ ﺳﻴﺤﻮن ﺑﺎدﺷﺎه او د ﻫﻐﮥ ﻣﻠ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ
ﻣﺨ ﮐﻤﺰورے ﮐے دے ،د ﻫﻐﮥ ﻣﻠ وﻧﻴﺴ او ﻗﺒﻀﻪ
 ﺳﻴﺤﻮن د ﺧﭙﻠﻮ ﻮﻟﻮ ﺳو ﺳﺮه د ﻳﻬﺾ ﺎر
ﻳ ﮐئ .
 ﺧﻮ ﻣﺎﻟ
ﺳﺮه ﻧﺰدې زﻣﻮﻧ ﺳﺮه د ﺟﻨ دﭘﺎره راووﺗﻠﻮ .
ﺧُﺪائ زﻣﻮﻧ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻫﻐﻪ ﻣﻮﻧ ﻟﻪ ﭘﻪ ﻻس ﮐ راﮐو،
 ﻫﻢ ﭘﻪ
ﻣﻮﻧ ﻫﻐﻪ ،د ﻫﻐﮥ زاﻣﻦ او د ﻫﻐﮥ ﻮل ﺳى ووژل .

ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﻣﻮﻧ ﻮل ﺎروﻧﻪ وﻧﻴﻮل او ﺗﺒﺎه ﻣﻮ ﮐل او ﻫﺮ ﻳﻮ
ﮐﺲ ،ﺳى  ،او ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ﻣﻮ ووژل .ﻣﻮﻧ ﻫﻴ ﻮک
 ﻣﻮﻧ ﺎروى ﺑﻮﺗﻠﻞ او ﺎروﻧﻪ
ﻫﻢ ژوﻧﺪے ﭘﺮې ﻧﮥ ﻮدو .
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ زﻣﻮﻧ ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﻋﺮوﻋﻴﺮ
ﻣﻮ ﻟﻮټ ﮐل .
ﻧﻪ واﺧﻠﻪ ،ﭼ د ارﻧﻮن ﻣﯧﺪان ﭘﻪ ﻏﺎړه ﺑﺎﻧﺪې دے او ﮐﻮم ﺎر
ﭼ د ﻫﻐﻪ ﻣﯧﺪان ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ دے ،ﺗﺮ ﺟِﻠﻌﺎد ﭘﻮرې ﻮل
ﺎروﻧﻪ راﺑﺎﻧﺪې وﻧﻴﻮل .داﺳ د ﻳﻮ ﺎر دﯦﻮاﻟﻮﻧﻪ ﻫﻢ ﻧﮥ ۇو ﭼ
 ﺧﻮ ﻧﮥ ﻣﻮﻧ د ﻋﻤﻮﻧﻴﺎﻧﻮ
زﻣﻮﻧ ﻣﺨﻪ ﻳ ﻧﻴﻮﻟﮯ وے .
ﻋﻼﻗ ﺗﻪ ﻻړو ،ﻧﮥ د ﻳﺒﻮق ﺳﻴﻨﺪ ﻏﺎړې ﺗﻪ ،ﻧﮥ د ﻏﺮوﻧﻮ ﻣﻠ
ﺎروﻧﻮ ﺗﻪ او ﻧﮥ ﺑﻞ ﻧﺰدې ﻳﻮ ﺎئ ﺗﻪ ﻻړو ﭼﺮﺗﻪ ﭼ ﻣﺎﻟ
ﺧُﺪائ زﻣﻮﻧ ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﺗﻠﻮ ﻧﻪ ﻣﻨﻊ ﮐى ۇو.

د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﭘﻪ ﻋﻮج ﺑﺎدﺷﺎه ﺑﺎﻧﺪې ﺑﺮے ﻣﻮﻧﺪل

۳

 او ﺑﻴﺎ ،ﻣﻮﻧ د ﺑﺴﻦ ﻋﻼﻗ ﻃﺮف ﺗﻪ ﻻړو او د ادرﻋ


ﺎر ﺗﻪ ﻧﺰدې د ﻋﻮج ﺑﺎدﺷﺎه د ﺧﭙﻞ ﻮل ﻟﺮ ﺳﺮه زﻣﻮﻧ
 ﺧﻮ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻣﺎ ﺗﻪ
ﺳﺮه ﺟﻨ دﭘﺎره راووﺗﻠﻮ .
وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ د ﻫﻐﮥ ﻧﻪ ﻣﮥ ﻳﺮﯦه .زۀ ﻫﻐﻪ ،د ﻫﻐﮥ ﺳى او د
ﻫﻐﮥ ﻮﻟﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ درﮐﻮم .د ﻫﻐﮥ ﺳﺮه ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﺷﺎن ﮐﺎر
وﮐئ ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ ﻣﻮ د اﻣﻮرى ﺑﺎدﺷﺎه ﺳﻴﺤﻮن ﺳﺮه ﮐے
 ﻧﻮ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د
وو ﭼ ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﺣﺴﺒﻮن ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﮐﻮﻟﻪ .
ﻋﻮج ﺑﺎدﺷﺎه او د ﻫﻐﮥ ﺧﻠﻖ ﻫﻢ ﻣﻮﻧ ﻟﻪ ﭘﻪ ﻻس ﮐ راﮐل او

ﻣﻮﻧ ﻫﻐﻮئ ﻮل ووژل .ﻳﻮ ﮐﺲ ﻫﻢ ژوﻧﺪے ﭘﺎﺗ ﻧﮥ ﺷﻮ .
ﻫﻢ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﻣﻮﻧ د ﻫﻐﮥ ﻮل ﺎروﻧﻪ ﻗﺒﻀﻪ ﮐل ،داﺳ
ﻳﻮ ﺎر ﻫﻢ ﻧﮥ وو ﭼ ﻣﻮﻧ ﻧﻴﻮﻟﮯ ﻧﮥ وو .ﻣﻮﻧ ﻮل ﺷﭙﯧﺘﮥ
ﺎروﻧﻪ وﻧﻴﻮل ،د ارﺟﻮب ﻮﻟﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﭼﺮﺗﻪ ﭼ د ﺑﺴﻦ ﺑﺎدﺷﺎه

 د دې ﻮﻟﻮ ﺎروﻧﻮ ﻟﻮړ ﻟﻮړ ﭘﺎﺧﮥ
ﻋﻮج ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﮐﻮﻟﻪ .
دﯦﻮاﻟﻮﻧﻪ ۇو ،دروازې او د دروازو ﺑﻨﺪوﻟﻮ دﭘﺎره ﻳ اړاﻣﻮﻧﻪ ۇو
 ﻣﻮﻧ
او ﻫﻠﺘﻪ داﺳ ﮐﻠ ﻫﻢ ۇو ﭼ دﯦﻮاﻟﻮﻧﻪ ﻳ ﻧﮥ ۇو .
ﻮل ﺎروﻧﻪ ﺗﺒﺎه ﮐل او ﻮل ﺳى  ،او ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ﻣﻮ
ووژل ،ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﺷﺎن ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ ﻣﻮﻧ د ﺣﺴﺒﻮن ﺑﺎدﺷﺎه
 ﻣﻮﻧ
ﭼ ﻧﻮم ﻳ ﺳﻴﺤﻮن وو ﭘﻪ ﺎروﻧﻮ ﮐ ﮐى ۇو .
 ﭘﻪ ﻫﻐﻪ
ﻮل ﺎروى ﺑﻮﺗﻠﻞ او ﺎروﻧﻪ ﻣﻮ ﻟﻮټ ﮐل .
وﺧﺖ ﮐ ﻣﻮﻧ د ﻫﻐﻪ دوه اﻣﻮرى ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎﻧﻮ ﻧﻪ د اُردن
ﺳﻴﻨﺪ ﻧﻤﺮﺧﺎﺗﮥ ﻃﺮف ﺗﻪ ،د ارﻧﻮن ﺳﻴﻨﺪ ﻧﻪ واﺧﻠﻪ د ﺣﺮﻣﻮن
 ﺻﻴﺪاﻧﻴﺎن د ﺣﺮﻣﻮن ﻏﺮۀ ﺗﻪ
ﻏﺮۀ ﭘﻮرې ﻋﻼﻗﻪ وﻧﻴﻮﻟﻪ .
 ﻣﻮﻧ د
ﺳﺮﻳﻮن ﻧﻮم اﺧﻠ او اﻣﻮرﻳﺎن ورﺗﻪ ﺳﻨﻴﺮ واﺋ .
ﺑﺴﻦ ﺑﺎدﺷﺎه ﻋﻮج ﻮل ﻣﻠ ﻗﺒﻀﻪ ﮐو ﻳﻌﻨ د ﻟﻮړې ﻋﻼﻗ
ﺎروﻧﻪ ،د ﺟِﻠﻌﺎد او ﺑﺴﻦ ﻋﻼﻗ ،د ﺳﻠﻪ او ادرﻋ ﺎروﻧﻮ
 ﻋﻮج ﺑﺎدﺷﺎه د رﻓﺎﺋﻴﺎﻧﻮ آﺧﺮى ﭘﺎﺗ ﮐﺲ وو .د
ﭘﻮرې “.
ﻫﻐﮥ د ﺨﯧﺪو ﺻﻨﺪوق د ﮐﺎ ﻧﻪ ﺟﻮړ وو ،ﭼ دﻳﺎرﻟﺲ ﻓﻪ
اوږد او دوه ﺰه ﭘﻠﻦ وو .دا ﺗﺮ اوﺳﻪ ﭘﻮرې د ﻋﻤﻮﻧﻴﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺎر
رﺑﻪ ﮐ ﺷﺘﻪ دے.

د اُردن ﻧﻤﺮﺧﺎﺗﮥ ﻃﺮف ﺗﻪ آﺑﺎدې ﺷﻮې ﻗﺒﻴﻠ
 ”ﮐﻠﻪ ﭼ ﻣﻮﻧ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻣﻠ ﻗﺒﻀﻪ وﮐه ،ﻧﻮ ﻣﺎ د ارﻧﻮن

ﺳﻴﻨﺪ ﺗﻪ ﻧﺰدې د ﻋﺮوﻋﻴﺮ ﺎر ﻋﻼﻗﻪ او د ﻏﺮوﻧﻮ ﻣﻠ ﺟِﻠﻌﺎد
ﺑﺮﺧﻪ ،ﺳﺮه د دې د ﺎروﻧﻮ د روﺑﻴﻦ او ﺟﺎد ﻗﺒﻴﻠﻮ ﭘﻪ ﺣﻮاﻟﻪ
 د ﺟِﻠﻌﺎد ﻫﻐﻪ ﭘﺎﺗ ﺑﺮﺧﻪ او ﻮل ﺑﺴﻦ ﻣﺎ د ﻣﻨﺴ
ﮐه .
ﻧﻴﻤ ﻗﺒﻴﻠ ﭘﻪ ﺣﻮاﻟﻪ ﮐو ،ﭼﺮﺗﻪ ﭼ ﻋﻮج ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﮐې وه،
ﻫﻐﻪ د ﻮل ارﺟﻮب ﻋﻼﻗﻪ وه “.ﺑﺴﻦ د رﻓﺎﺋﻴﺎﻧﻮ ﻣﻠ ﭘﻪ ﻧﻮم
 د ﻣﻨﺴ ﻗﺒﻴﻠ ﻳﺎﺋﻴﺮ د ارﺟﻮب ﻮﻟﻪ ﻋﻼﻗﻪ
ﻣﺸﻬﻮر وو .

وﻧﻴﻮﻟﻪ ،ﮐﻮم ﭼ ﺑﺴﻦ دے او داﺳ د ﺟﺴﻮر او ﻣﻌﻪ د
ﺳﺮﺣﺪ ﭘﻮرې .ﻫﻐﮥ ﭘﻪ دې ﮐﻠﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﺧﭙﻞ ﻧﻮم ﮐﯧﻮدو او دا
 ”د ﻣﻨﺴ
ﺗﺮ اوﺳﻪ ﭘﻮرې د ﻳﺎﺋﻴﺮ ﮐﻠ ﭘﻪ ﻧﻮم ﻳﺎدﻳى .
 او د ﺟِﻠﻌﺎد ﻧﻪ
ﻗﺒﻴﻠ ﻣﻴﺮ ﺗﻪ ﻣﺎ ﺟِﻠﻌﺎد ﭘﻪ ﺣﻮاﻟﻪ ﮐو .
واﺧﻠﻪ د ارﻧﻮن ﺳﻴﻨﺪ ﭘﻮرې ﻋﻼﻗﻪ ﻣﺎ د روﺑﻴﻦ او ﺟﺎد ﻗﺒﻴﻠﻮ ﭘﻪ
ﺣﻮاﻟﻪ ﮐه .د ﻫﻐﻮئ ﺳﺮﺣﺪ د ﺳﻴﻨﺪ ﻣﻴﻨ وو او د ﻫﻐﻮئ ﺑﻞ
ﺳﺮﺣﺪ د ﻳﺒﻮق ﺳﻴﻨﺪ وو ،ﭼ د ﻫﻐ ﻳﻮه ﺑﺮﺧﻪ د ﻋﻤﻮﻧﻴﺎﻧﻮ
 د ﻫﻐﻮئ ﻋﻼﻗﻪ د اُردن ﺳﻴﻨﺪ ﭘﻮرې ﺧﻮره وه
ﺳﺮﺣﺪ وو .
او ﻻﻧﺪې د ﻠﻴﻞ درﻳﺎب ﻧﻪ واﺧﻠﻪ د ﻣﺎﻟ درﻳﺎب ﭘﻮرې او د
 ﻫﻢ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ،ﻣﺎ
ﭘِﺴﻪ د ﻏﺮۀ ﻟﻤﻨ ﭘﻮرې ﺧﻮره وه .
ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ دا اﺻﻮل وﻮدل ،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک
د اُردن ﻧﻤﺮﺧﺎﺗﮥ ﻃﺮف ﺗﻪ دا ﻣﻠ د ﻧﻴﻮﻟﻮ دﭘﺎره ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ
درﮐے دے .ﺧﭙﻠﻮ ﺟﻨ ﺳو ﻟﻪ وﺳﻠﻪ ورﮐئ او ﻫﻐﻮئ د
ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ د ﻧﻮرو ﻗﺒﻴﻠﻮ ﻧﻪ ﻣﺨ د اُردن ﻧﻪ ﭘﻮرې وﻟﯧئ،
 ﻣﺎ ﺗﻪ
ﭼ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻣﻠ ﻧﻴﻮﻟﻮ ﮐ د ﻫﻐﻮئ ﻣﺪد وﮐى .
ﭘﺘﻪ ده ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﺳﺮه ډﯦﺮ ﺎروى دى ،ﻧﻮ ﺻﺮف ﺳﺘﺎﺳﻮ
 ،ﺑﭽ او ﺎروى ﺑﻪ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺎروﻧﻮ ﮐ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻧﻪ ﭘﺎﺗ
 ﻫﻐﻪ ﻣﻠ
ﺷ ﮐﻮم ﭼ ﻣﺎ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﺣﻮاﻟﻪ ﮐى دى .
ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻳ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻟﻪ ورﮐﻮى ﭼ د اُردن
ﻧﻤﺮﭘﺮﯦﻮاﺗﮥ ﻃﺮف ﺗﻪ دے ،د ﻫﻐ ﭘﻪ ﻧﻴﻮﻟﻮ ﮐ ﺗﺮ ﻫﻐ ﭘﻮرې
د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻣﺪد وﮐئ ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻫﻐﻮئ ﻫﻠﺘﻪ ﭘﻪ
اﻣﻦ ﺳﺮه اوﺳﯧﺪو ﺗﻪ ﭘﺮﯦ ﻧﮥ وى ،ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ ﻫﻐﮥ ﺗﺎﺳﻮ
ﭘﻪ اﻣﻦ ﮐى ﻳ .د ﻫﻐ ﻧﻪ ﭘﺲ ،ﺗﺎﺳﻮ واﭘﺲ دې ﻣﻠ ﺗﻪ
 ﺑﻴﺎ
راﺗﻠﮯ ﺷ ﮐﻮم ﭼ ﻣﺎ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﺣﻮاﻟﻪ ﮐے دے .
ﻣﺎ ﻳﺸﻮع ﺗﻪ دا اﺻﻮل وﻮدل ،ﺗﺎ ﻫﻐﻪ ﻫﺮ ﮥ وﻟﻴﺪل ﭼ ﻣﺎﻟ
ﺧُﺪائ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﻫﻐﻪ دوه ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎﻧﻮ ﻳﻌﻨ ﺳﻴﺤﻮن

او ﻋﻮج ﺳﺮه وﮐل ،او ﭼ د ﭼﺎ ﭘﻪ ﻣﻠ ﻫﻢ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻮئ ﻧﻮ
 د ﻫﻐﻮئ ﻧﻪ ﻣﮥ ﻳﺮﯦئ،
ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﺷﺎن ﺑﻪ ورﺳﺮه وﺷ .
ﻪ ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ دﭘﺎره
ﺟﻨ وﮐى.

د ﺣﻀﺮت ﻣﻮﺳ ﮐﻨﻌﺎن ﺗﻪ ﻧﮥ ﭘﺮﯦﻮدل
 ﭘﻪ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﮐ ﻣﺎ د زړۀ د اﺧﻼﺻﻪ دا دﻋﺎ وﮐه

 اے ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،ﻣﺎ ﺗﻪ ﭘﺘﻪ ده ﭼ ﺗﺎ ﺻﺮف ﺧﭙﻠﻪ
ﭼ ،
ﻟﻮﺋ او ﻃﺎﻗﺖ ﺧﭙﻞ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻮوﻧ ﺗﻪ ﺮﻨﺪول ﺷﺮوع
ﮐل .ﭘﻪ آﺳﻤﺎن او ﭘﻪ زﻣﻪ ﮐ داﺳ ﺧُﺪائ ﻧﺸﺘﻪ ﭼ ﺳﺘﺎ
 ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،ﻣﺎ ﭘﺮﯦده
ﭘﻪ ﺷﺎن ﻟﻮئ ﻟﻮئ ﮐﺎروﻧﻪ وﮐى .
ﭼ د اُردن ﺳﻴﻨﺪ ﻧﻪ ﭘﻮرې وﻢ او ﭼ ﻫﻐﻪ زرﺧﯧﺰه زﻣﻪ
ووﻳﻨﻢ ﭼ ﭘﻪ ﺑﻞ ﻃﺮف ﺑﺎﻧﺪې ده او ﭼ د ﻏﺮوﻧﻮ ﺎﺋﺴﺘﻪ
 ﺧﻮ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ وﺟﻪ ﻣﺎﻟ
ﻣﻠ او د ﻟﺒﻨﺎن ﻏﺮوﻧﻪ ووﻳﻨﻢ .
ﺧُﺪائ ﻣﺎ ﺗﻪ ﭘﻪ ﻗﻬﺮ وو او زﻣﺎ ﺳﻮال ﻳ واﻧﮥ ورﯦﺪو .او راﺗﻪ ﻳ
 د ﭘِﺴﻪ ﻏﺮۀ
وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ،ﺑﺲ ﻧﻮر ﭼ د دې ذِﮐﺮ وﻧﮥ ﮐئ .
ﺳﺮ ﺗﻪ ﻻړ ﺷﻪ او ﻫﺮ ﻃﺮف ﺗﻪ وﻮره .ﭼ ﮥ درﺗﻪ ﺎرى ﻧﻮ
ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﻏﻮر ﺳﺮه وﻮره ،ﻪ ﭼ ﺗﮥ ﺑﻪ ﻫﻴﻠﻪ ﻫﻢ د اُردن ﻧﻪ
 د دې ﭘﻪ ﺎئ ﻳﺸﻮع ﺗﻪ ﺧﭙﻞ اﺻﻮل
ﭘﻮرې ﻧﮥ و .
وﺎﻳﻪ .د ﻫﻐﮥ ﺣﻮﺻﻠﻪ ﻣﻀﺒﻮﻃﻪ ﮐه ،ﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ د
ﺧﻠﻘﻮ ﻻرﻮدﻧﻪ ﮐﻮى ﭼ ﻫﻐﻪ ﻣﻠ ﻗﺒﻀﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﻟﻪ ورﭘﻮرې
 ﻧﻮ ﻣﻮﻧ ﺑﻴﺖﻓﻌﻮر ﺎر ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ
و ﮐﻮم ﭼ ﺗﮥ وﻳﻨ .
ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻣﯧﺪان ﮐ ﭘﺎﺗ ﺷُﻮ“.

د ﺣﻀﺮت ﻣﻮﺳ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺗﻪ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د
ﺗﺎﺑﻌﺪارۍ ﻧﺼﻴﺤﺖ ﮐﻮل

۴

 ﺑﻴﺎ ﻣﻮﺳ ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﻧﻮ اوس ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ


ﻫﻐﻪ ﻮﻟﻮ ﺣﻤﻮﻧﻮ ﻋﻤﻞ ﮐﻮئ ﮐﻮم ﭼ زۀ درﺗﻪ ﺎﻳﻢ ،ﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ
ﺑﻪ ژوﻧﺪى ﭘﺎﺗ ﺷ او ﻫﻐﻪ ﻣﻠ ﺑﻪ ﻗﺒﻀﻪ ﮐئ ﭼ ﻣﺎﻟ
ﺧُﺪائ ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﭘﻼر ﻧﻴﮥ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻳ ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ درﮐﻮى.
 زۀ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ ﮐﻮم ﺣﻢ درﮐم ﭘﻪ ﻫﻐ ﮐ ﻣﮥ ﮥ

زﻳﺎﺗﻮئ او ﻣﮥ ﮥ ﮐﻤﻮئ .ﭼ ﻣﺎ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧُﺪائ
 ﺗﺎﺳﻮ
ﭘﺎک ﮐﻮم ﺣﻤﻮﻧﻪ درﮐى دى ﭘﻪ ﻫﻐ ﻋﻤﻞ ﮐﻮئ .
ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ وﻟﻴﺪل ﭼ د ﻓﻌﻮر ﭘﻪ ﻏﺮۀ ﮐ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﮥ
وﮐل .ﻫﻐﮥ ﻫﻐﻮئ ﻮل ﺗﺒﺎه ﮐل ﭼﺎ ﭼ د ﺑﻌﻞ ﻋﺒﺎدت ﮐﻮﻟﻮ،
 ﺧﻮ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻫﻐﻪ ﮐﺴﺎن ﭼ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺳﺘﺎﺳﻮ د

ﺧُﺪائ ﭘﺎک وﻓﺎدار ۇو ،ﻫﻐﻮئ ﺗﺮ ﻧﻦ ور ﭘﻮرې ژوﻧﺪى ﭘﺎﺗ
 ﻣﺎ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﻫﻐﻪ ﻮل ﻗﺎﻧﻮن ﻮدﻟﮯ دے ،ﮐﻮم ﭼ
دى .
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ زﻣﺎ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻣﺎ ﺗﻪ ﻮدﻟﮯ دے ﭼ ﺗﺎﺳﻮ
ﻫﻐﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻣﻠ ﮐ ﭘﻮره ﮐئ ﭼ د ﻗﺒﻀﻪ ﮐﻮﻟﻮ
 ﭘﻪ وﻓﺎدارۍ ﺳﺮه ﭘﻪ دې ﻋﻤﻞ
دﭘﺎره ورﺑﺎﻧﺪې ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻮئ .
ﮐﻮئ ،ﻧﻮ د ﻧﻮرو ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻪ ﺑﻪ ﭘﺘﻪ وﻟ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ
ﻮﻣﺮه ﻫﻮﻴﺎر ﺧﻠﻖ ﻳ .ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ د دې ﻮل ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻪ
ﺧﺒﺮ ﺷ ،ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ وواﺋ ،دا ﻋﻈﻴﻢ ﻗﻮم ﻮﻣﺮه ﺣﻤﺖ او
 ﺑﻞ داﺳ ﻳﻮ ﻗﻮم ﻫﻢ ﻧﺸﺘﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ ﻫﺮ ﻮﻣﺮه
ﭘﻮﻫﻪ ﻟﺮى .
ﻟﻮئ وى ،ﭼ د ﻫﻐﻮئ داﺳ ﺧُﺪائ وى ﭼ ﭘﻪ ﺿﺮورت
ﮐ ورﺗﻪ دوﻣﺮه ﻧﺰدې وى ﻟﻪ ﻮﻣﺮه ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ
زﻣﻮﻧ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻣﻮﻧ ﺗﻪ ﻧﺰدې دے .ﻣﻮﻧ ﭼ ﮐﻠﻪ ﻫﻢ د ﻣﺪد
 ﺑﻞ
دﭘﺎره ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ﺳﻮال وﮐو ﻧﻮ ﻫﻐﻪ زﻣﻮﻧ ﺳﻮال ﻗﺒﻠﻮى .

داﺳ ﻳﻮ ﻗﻮم ﻫﻢ ﻧﺸﺘﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ ﻫﺮ ﻮﻣﺮه ﻟﻮئ وى ،ﭼ د
ﻫﻐﻮئ ﺳﺮه داﺳ د ﺻﺪاﻗﺖ ﻗﺎﻧﻮن وى ﻟﻪ ﭼ ﻧﻦ ﻣﺎ ﺗﺎﺳﻮ
 ﭘﺎم ﮐﻮئ .او دا ﺧﺒﺮه ﻳﻘﻴﻨ ﮐئ ﭼ ﺗﺮ
ﺗﻪ ﻮدﻟﮯ دے .
ﮐﻮﻣ ﭘﻮرې ﺗﺎﺳﻮ ژوﻧﺪى ﻳ ﻧﻮ ﮥ ﭼ ﻣﻮ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﺳﺘﺮﻮ
ﻟﻴﺪﻟ دى ﻫﻐﻪ ﻣﮥ ﻫﯧﺮوئ .ﺧﭙﻞ ﺑﭽ او ﻧﻤﺴ د ﻫﻐﻪ ور ﻧﻪ
 ﭼ ﺗﺎﺳﻮ د ﺳﻴﻨﺎ ﭘﻪ ﻏﺮۀ ﺑﺎﻧﺪې د ﻣﺎﻟ
ﺧﺒﺮ ﮐئ ،
ﺧُﺪائ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﻪ ﺣﻀﻮر ﮐ وﻻړ وئ ،ﮐﻠﻪ ﭼ
ﻫﻐﮥ ﻣﺎ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ ،ﺧﻠﻖ راﻏﻮﻧ ﮐه .زۀ ﻏﻮاړم ﭼ د
ﻫﻐﻮئ ﺳﺮه ﺧﺒﺮې وﮐم ،ﻧﻮ ﭼ ﺗﺮ ﮐﻮﻣ ﭘﻮرې ﻫﻐﻮئ
ژوﻧﺪى وى ﻧﻮ زﻣﺎ ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮدارى ﺑﻪ زده ﮐﻮى او ﺧﭙﻠﻮ ﺑﭽﻮ ﺗﻪ
 ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﻨﻪ د ﻏﺮۀ
ﺑﻪ ﺎﺋ ﭼ ﻫﻢ دﻏﺴ ﮐﻮى .
ﻟﻤﻨ ﺗﻪ ﻻړئ او ﻫﻠﺘﻪ ودرﯦﺪئ ﭘﻪ ﮐﻮم ﭼ اور ﻟﯧﺪﻟﮯ وو او

ﻟﻤﺒ ﻳ آﺳﻤﺎن ﺗﻪ ﺧﺘﻠ او ورﻳ او ﺗﻪ ﺗﻮره ﺗﻴﺎرۀ ﺷﻮه .
ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ وواﻳ ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺳﺮه ﻨﻪ د اور ﻧﻪ
ﺧﺒﺮې وﮐې ،ﺗﺎﺳﻮ ﻨﻪ د ﻫﻐﮥ ﺧﺒﺮې واورﯦﺪﻟ ﺧﻮ د ﻫﻐﮥ
 ﻫﻐﮥ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ د ﻫﻐﻪ
ﺻﻮرت ﻣﻮ وﻧﮥ ﻟﻴﺪو .
ﻟﻮظ ﭘﻮره ﮐﻮﻟﻮ دﭘﺎره ﺑﻪ ﮥ ﮐﻮئ ،ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻟﺴﻮ
ﺣﻤﻮﻧﻮ ﻋﻤﻞ ﮐﻮئ ،ﮐﻮم ﭼ ﻫﻐﮥ د ﮐﺎﻮ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ دوه ﺗﺨﺘﻮ
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻣﺎ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ
ﺑﺎﻧﺪې ﻟﻴﻠ ۇو .
ﺗﻪ ﻫﻐﻪ ﻮل ﻗﺎﻧﻮن وﺎﻳﻢ ﭼ ﭘﻪ ﻫﻐ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻣﻠ
ﮐ ﻋﻤﻞ ﮐﻮئ ﭼ ﭘﻪ ﮐﻮم ﺑﺎﻧﺪې ﺗﺎﺳﻮ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻮئ او ﻗﺒﻀﻪ
ﮐﻮئ ﻳ.

د ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘ ﺧﻼف ﺧﺒﺮدارے
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﺳﻴﻨﺎ ﭘﻪ ﻏﺮۀ ﺑﺎﻧﺪې د اور ﻧﻪ ﺗﺎﺳﻮ

ﺳﺮه ﺧﺒﺮې وﮐې او ﺗﺎﺳﻮ د ﻫﻐﮥ ﺻﻮرت وﻧﮥ ﻟﻴﺪو ،ﻧﻮ ﺧﭙﻠ

 ﭘﻪ ﻫﺮ ﺷﻞ ﮐ ﺑﺖ ﺟﻮړوﻟﻮ
ﻓﺎﺋﺪې دﭘﺎره ﭘﺎم ﮐﻮئ ﭼ 
ﭘﻪ وﺟﻪ ﺧﭙﻞ ﺎﻧﻮﻧﻪ ﻨﺎﻫﺎر ﻧﮥ ﮐئ ،ﮐﮥ ﻫﻐﻪ ﺷﻞ د ﻧﺮ وى،
 د داﺳ ﻳﻮ ﻨﺎور
 د ﻨﺎور ﻳﺎ د ﻣﺎرﻏﮥ ،
ﻳﺎ د  ،
 ﭘﻪ
ﭼ ﭘﻪ زﻣﻪ ﺗﻠﻞ ﮐﻮى ﻳﺎ ﮐﮥ ﭘﻪ اوﺑﻮ ﮐ د ﮐﺐ وى .
داﺳ آزﻣﯧﺖ ﮐ ﻣﮥ ﭘﺮﯦﻮ ﭼ ﮥ ﭘﻪ آﺳﻤﺎن ﮐ
ﻮرئ ﭼ د ﻫﻐ ﻋﺒﺎدت ﻳﺎ ﺧﺪﻣﺖ وﮐئ ،ﻟﻪ ﻧﻤﺮ ،ﺳﭙﻮږﻣ
او ﺳﺘﻮرى .ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻧﻮرو ﻮﻟﻮ ﺧﻠﻘﻮ
 ﺧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﻫﻐﻪ
ﺗﻪ دا ورﮐى دى ﭼ ﻋﺒﺎدت ﻳ ﮐﻮى .
ﺧﻠﻖ ﻳ ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﻣﺼﺮ ﻧﻪ راووﻳﺴﺘﻠ ﭼﺮﺗﻪ ﭼ
ﺗﺎﺳﻮ د اور ﭘﻪ ﺗﻨﻮر ﮐ وئ .ﻫﻐﮥ ﺗﺎﺳﻮ ﻪ راووﻳﺴﺘﻠ ﭼ
 ﺧﻮ
ﻫﻐﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺧﭙﻞ ﺧﻠﻖ ﺟﻮړ ﮐى ﻟﻪ ﭼ ﻧﻦ ﺗﺎﺳﻮ ﻳ .
ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ وﺟﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻣﺎ ﺗﻪ ﻏﺼﻪ
وو او دا ﻗﺴﻢ ﻳ وﺧﻮړو ﭼ ﺗﮥ ﺑﻪ د اُردن ﺳﻴﻨﺪ ﻧﻪ ﭘﻮرې ﻧﮥ
و ﭼ ﻫﻐﻪ آﺑﺎد ﻣﻠ ﺗﻪ ﻻړ ﺷ ﮐﻮم ﭼ ﻫﻐﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ
 زۀ ﺑﻪ ﭘﻪ دې ﻣﻠ ﮐ ﻣ ﺷﻢ او ﻫﻴﻠﻪ ﺑﻪ د
درﮐﻮى .
ﺳﻴﻨﺪ ﻧﻪ ﭘﻮرې ﻧﮥ وﻢ ،ﺧﻮ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﻧﺰدې دے ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ
 ﭘﺎم ﮐﻮئ.
واوړئ او ﻫﻐﻪ آﺑﺎده زﻣﻪ ﺑﻪ ﻗﺒﻀﻪ ﮐئ .
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﺳﺮه ﮐﻮم ﻟﻮظ
ﮐے دے ﻫﻐﻪ ﻣﮥ ﻫﯧﺮوئ .د ﻫﻐﮥ ﺣﻢ ﻣﻨ ﭼ ﻳﻮ ﻗﺴﻢ ﺑﺖ
 ﻪ ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧُﺪائ
ﻫﻢ ﻣﮥ ﺟﻮړوئ 
ﭘﺎک د ﻳﻮ ﺑﻞ ﺷﻮى اور ﭘﻪ ﺷﺎن دے ،او ﻏﯧﺮﺗ ﺧُﺪائ ﭘﺎک
 ﺗﺮ دې ﭘﻮرې ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻣﻠ ﮐ ﺗﺮ
دے .
ډﯦﺮه وﺧﺘﻪ ﭘﻮرې ﻳ او ﺑﭽ او ﻧﻤﺴ ﺑﻪ ﻣﻮ ﭘﯧﺪا ﺷ ،د ﻳﻮ
ﻴﺰ ﭘﻪ ﺷﻞ ﻫﻢ ﺑﺖ ﺟﻮړوﻟﻮ ﭘﻪ وﺟﻪ ﺧﭙﻞ ﺎﻧﻮﻧﻪ ﻣﮥ
ﻨﺎﻫﺎروئ .د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﻧﻈﺮ ﮐ دا ﻳﻮ ﺑﺪ ﻋﻤﻞ دے
 ﻧﻦ زۀ آﺳﻤﺎن او
او د دې ﭘﻪ وﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ﻏﺼﻪ ﺷ .

زﻣﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧﻼف ﻮاﻫﺎن ﺟﻮړوم ،ﮐﮥ ﺗﺎﺳﻮ زﻣﺎ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧ
وﮐئ ،ﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ زر د زﻣ ﻧﻪ ورک ﺷ .ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ
ﻣﻠ ﮐ ډﯦﺮه ﻣﻮده ژوﻧﺪ وﻧﮥ ﮐئ ﮐﻮم ﭼ د اُردن ﻧﻪ

ﭘﻮرې دے او ﺗﺎﺳﻮ ﻳ ﻗﺒﻀﻪ ﮐﻮئ .ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﺗﺒﺎه ﺷ .
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﻧﻮرو ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﮐ ﺧﻮارۀ وارۀ ﮐى،

ﻫﻠﺘﻪ ﺑﻪ ﺻﺮف ﻳﻮ ﻮ ﮐﺴﺎن ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻧﻪ ژوﻧﺪى ﭘﺎﺗ ﺷ .
ﻫﻠﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ د داﺳ ﻣﻌﺒﻮداﻧﻮ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻮئ ﭼ اﻧﺴﺎن ﺟﻮړ
ﮐى وى ،د ﻟﺮﻮ او د ﮐﺎﻮ ﻣﻌﺒﻮدان ،ﻫﻐﻪ ﻣﻌﺒﻮدان ﭼ ﻧﮥ
ﻟﻴﺪل او ﻧﮥ اورﯦﺪل ﮐﻮﻟﮯ ﺷ ،ﻧﮥ ﺧﻮراک او ﻧﮥ ﺑﻮﻳﻮل ﮐﻮﻟﮯ
 ﺧﻮ ﮐﮥ ﻫﻠﺘﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺧﭙﻞ ﺧُﺪائ ﭘﺎک
ﺷ .
وﻟﻮئ او د زړۀ د اﺧﻼﺻﻪ او د ﺧﭙﻞ ﻮل روح ﺳﺮه د ﻫﻐﮥ
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ
ﻟﻮن وﮐئ ﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ وﻣﻮﻣ .
ﺗﻠﻴﻒ ﮐ ﻳ او ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﺎﻧﺪې دا ﻫﺮ ﮥ ﺗﯧﺮ ﺷﻮى وى ،ﻧﻮ
آﺧﺮ ﺑﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ راواﭘﺲ ﺷ او د ﻫﻐﮥ ﺗﺎﺑﻌﺪارى ﺑﻪ
 ﻫﻐﻪ رﺣﻢ ﮐﻮوﻧﮯ ﺧُﺪائ ﭘﺎک دے .ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ
وﮐئ .
ﻧﮥ ﭘﺮﯦدى او ﻧﮥ ﺑﻪ ﻣﻮ ﺗﺒﺎه ﮐﻮى او ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ﻟﻮظ ﻧﮥ ﻫﯧﺮوى

ﭼ ﮐﻮم ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻼر ﻧﻴﮥ ﺳﺮه ﮐے دے .
ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻪ وﻮرئ .ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﭘﯧﺪاﻳﺖ ﻧﻪ ﻣﺨ وﺧﺖ ،او
وروﺳﺘﻮ وﺧﺖ او زﻣﺎﻧ ﺗﻪ وﻮرئ ﮐﻠﻪ ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺑﻨ
آدم ﭘﻪ زﻣﻪ ﭘﯧﺪا ﮐو .ﻮﻟﻪ دﻧﻴﺎ وﻟﻮئ .د دې ﭘﻪ ﺷﺎن ﻟﻮئ
ﮐﺎر ﻣﺨ ﮐﻠﻪ ﻫﻢ ﺷﻮے دے ﮥ؟ وﻟ ﻣﺨ ﭼﺎ د دې
 داﺳ ﮥ ﺧﻠﻖ ﺷﺘﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ
ﭘﻪ ﺷﺎن ﮥ اورﯦﺪﻟ دى؟ 
د اور ﻧﻪ د ﻳﻮ ﺧُﺪائ ﺧﺒﺮې اورﯦﺪﻟ وى او ژوﻧﺪى ﭘﺎﺗ وى
 ﺑﻞ ﺧُﺪائ ﮐﻠﻪ ﻫﻢ دا ﺟﺮأت ﮐے
ﻟﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن؟ 
دے ﭼ د ﺑﻞ ﻗﻮم ﻧﻪ ﺧﻠﻖ روان ﮐى او ﺑﻮ ﻳ  او ﻫﻐﻮئ
ﺧﭙﻞ ﺧﻠﻖ ﺟﻮړ ﮐى ،ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺳﺘﺎﺳﻮ

ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺳﺘﺎﺳﻮ دﭘﺎره ﭘﻪ ﻣﺼﺮ ﮐ وﮐل؟ ﺳﺘﺎﺳﻮ د
ﺳﺘﺮﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﻫﻐﮥ د ﺧﭙﻞ ﻟﻮئ ﻃﺎﻗﺖ او ﻗﻮت ﻧﻪ ﮐﺎر
واﺧﺴﺘﻠﻮ ،ﻫﻐﮥ وﺑﺎﺎﻧ او ﺟﻨ راوﺳﺘﻠﻮ ،ﻣﻌﺠﺰې او ﻧ ﻳ
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ
وﻮدﻟ او ﻳﺮووﻧ ﮐﺎروﻧﻪ ﻳ وﮐل .
ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ دا وﻮدل ﭼ دا ﺛﺎﺑِﺘﻪ ﺷ ﭼ ﻳﻮا ﻫﻐﻪ ﺧُﺪائ
 ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﺎﻧﺪې د
ﭘﺎک دے او ﺑ ﻟﻪ ﻫﻐﮥ ﻧﻪ ﺑﻞ ﻧﺸﺘﻪ .
آﺳﻤﺎن ﻧﻪ ﺧﭙﻞ آواز واورﯦﺪو ﭼ ﻫﻐﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺗﺮﺑﻴﺖ وﮐى،
او ﻫﻐﮥ دﻟﺘﻪ ﭘﻪ زﻣﻪ ﺑﺎﻧﺪې ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺧﭙﻞ ﻣﻘﺪس اور وﻟﻴﺪﻟﻮ او
 ﻪ ﭼ ﻫﻐﮥ
د دې ﻧﻪ ﻳ ﺗﺎﺳﻮ ﺳﺮه ﺧﺒﺮې وﮐې .
ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻼر ﻧﻴﮥ ﺳﺮه ﻣﻴﻨﻪ ﮐﻮﻟﻪ ،ﻫﻐﮥ ﺗﺎﺳﻮ ﻏﻮره ﮐئ او د
ﺧﭙﻞ ﻟﻮئ ﻃﺎﻗﺖ ﺳﺮه ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﺗﺎﺳﻮ د ﻣﺼﺮ ﻧﻪ
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﻣﺦ ﭘﻪ وړاﻧﺪې روان وئ ،ﻧﻮ
راووﻳﺴﺘﻠ .
ﻫﻐﮥ ﻫﻐﻪ ﻗﻮﻣﻮﻧﻪ وﺷل ﭼ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻧﻪ ﻟﻮئ او ﻃﺎﻗﺘﻮر ۇو،
ﭼ ﻫﻐﻪ ﺗﺎﺳﻮ د ﻫﻐﻮئ ﻣﻠ ﺗﻪ راوﻟ او در ﻳ ﮐى ،ﮐﻮم
 ﻧﻮ ﻧﻦ دا ﺧﺒﺮه ﻳﺎده ﺳﺎﺗ
ﻣﻠ ﭼ ﻧﻦ ﻫﻢ ﺳﺘﺎﺳﻮ دے .
او ﻫﻴﻠﻪ ﻳ ﻣﮥ ﻫﯧﺮوئ .ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻫﻐﻪ ﺧُﺪائ ﭘﺎک دے
ﭼ ﭘﻪ آﺳﻤﺎن ﮐ او ﻻﻧﺪې ﭘﻪ زﻣﻪ ﮐ ﻣﻮﺟﻮد دے .ﺑﻞ
 د ﻫﻐﮥ ﻮل ﻗﺎﻧﻮن وﻣﻨ ﮐﻮم ﭼ ﻧﻦ
ﻳﻮ ﺧُﺪائ ﻫﻢ ﻧﺸﺘﻪ .
ﻣﺎ ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ درﮐے دے ،ﻧﻮ ﺳﺘﺎﺳﻮ او ﺳﺘﺎﺳﻮ د اوﻻد ﺑﻪ ﻫﺮ
ﮐﺎر ﺳﻢ وى .ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻣﻠ ﮐ ﺑﻪ اوﺳﯧئ ﮐﻮم ﭼ ﻣﺎﻟ
ﺧُﺪائ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻫﻤﯧﺸﻪ دﭘﺎره ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ درﮐﻮى“.

د اُردن ﻧﻤﺮﺧﺎﺗﮥ ﻃﺮف ﺗﻪ د ﭘﻨﺎه دﭘﺎره ﺎروﻧﻪ
 ﺑﻴﺎ ﻣﻮﺳ د اُردن ﺳﻴﻨﺪ ﻧﻤﺮﺧﺎﺗﮥ ﻃﺮف ﺗﻪ درې ﺎروﻧﻪ

 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻮک ﭘﻪ ﻏﻠﻄ ﺳﺮه داﺳ ﻮک
ﺑﯧﻞ ﮐل .
ووژﻧ ﭼ دﺷﻤﻨ ﻳ ورﺳﺮه ﻧﮥ وى ﻧﻮ ﻗﺎﺗﻞ ﺑﻪ د دې ﺎروﻧﻮ

ﻧﻪ ﻳﻮ ﺎر ﺗﻪ د ﭘﻨﺎه دﭘﺎره وﺗﺘ او ﺧﭙﻞ ژوﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﭻ ﮐى.
 د ﻟﻮړې ﻋﻼﻗ ﭘﻪ ﺑﻴﺎﺑﺎن ﮐ د ﺑﺼﺮ ﺎر ،د روﺑﻴﻦ

ﻗﺒﻴﻠ دﭘﺎره وو ،د ﺟِﻠﻌﺎد ﭘﻪ ﻋﻼﻗ ﮐ ،د راﻣﺎت ﺎر د ﺟﺎد
ﻗﺒﻴﻠ دﭘﺎره وو ،د ﺑﺴﻦ ﭘﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﮐ ،ﺟﻮﻻن د ﻣﻨﺴ ﻗﺒﻴﻠ
دﭘﺎره وو.

د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ د ﺣﻀﺮت ﻣﻮﺳ
ﭘﯧﻐﺎم ورﮐﻮل
 ﻣﻮﺳ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺗﻪ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻗﺎﻧﻮن او اﺻﻮل

 دا د ﻫﻐ ﻧﻪ وروﺳﺘﻮ ۇو ﭼ ﻫﻐﻮئ د
 -
وﻮدل .
ﻣﺼﺮ ﻧﻪ راوﺗﻠ ۇو او ﻫﻐﻮئ د اُردن ﺳﻴﻨﺪ ﭘﻪ ﻧﻤﺮﺧﺎﺗﮥ ﻃﺮف،
ﺑﻴﺖﻓﻌﻮر ﺎر ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ ﭘﻪ ﻣﯧﺪان ﮐ ۇو ،ﭼ ﻫﻐﻮئ ﻟﻪ ﻳ
دا ﻗﺎﻧﻮن ورﮐو .دا ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﮐ ۇو ﮐﻮﻣﻪ ﭼ د اﻣﻮرى
ﺑﺎدﺷﺎه ﺳﻴﺤﻮن وه ،ﻫﻐﮥ د ﺣﺴﺒﻮن ﭘﻪ ﺎر ﮐ ﺑﺎدﺷﺎﻫ
ﮐﻮﻟﻪ .ﻣﻮﺳ او اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎن ﭼ ﮐﻠﻪ د ﻣﺼﺮ ﻧﻪ راووﺗﻞ ﻧﻮ ﻫﻐﮥ
 ﻫﻐﻮئ د ﻫﻐﮥ او د ﺑﺴﻦ ﺑﺎدﺷﺎه
ﻟﻪ ﻳ ﺷﺴﺖ ورﮐو .
ﻋﻮج ﭘﻪ ﻣﻠ ﻗﺒﻀﻪ وﮐه ،دا د اﻣﻮرﻳﺎﻧﻮ ﺑﻞ ﺑﺎدﺷﺎه وو ﭼ د
 دا ﻣﻠ د ارﻧﻮن ﺳﻴﻨﺪ
اُردن ﻧﻤﺮﺧﺎﺗﮥ ﻃﺮف ﺗﻪ اوﺳﯧﺪو .
ﭘﻪ ﻏﺎړه ،د ﻋﺮوﻋﻴﺮ ﺎر ﻧﻪ واﺧﻠﻪ ،د ﺳﺮﻳﻮن ﻏﺮۀ ﭘﻮرې ﺧﻮر
 ﭘﻪ دې ﮐ ﻫﻐﻪ ﻮﻟﻪ ﻋﻼﻗﻪ
وو ،ﮐﻮم ﭼ ﺣﺮﻣﻮن دے .
ﻫﻢ ﺷﺎﻣﻠﻪ وه ﭼ د اُردن ﺳﻴﻨﺪ ﻧﻤﺮﺧﺎﺗﮥ ﻃﺮف ﺗﻪ د ﻣﺎﻟ
درﻳﺎب ﭘﻮرې وه او د ﭘِﺴﻪ د ﻏﺮۀ ﺗﺮ ﻟﻤﻨ ﭘﻮرې وه.

د ﺷﺮﻳﻌﺖ ﻟﺲ ﺣﻤﻮﻧﻪ

۵

 ﻣﻮﺳ ﻮل اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎن راﻏﻮﻧ ﮐل او ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ﻳ


وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،اے ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ .دې ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻪ ﻏﻮږ وﻧﻴﺴ ﮐﻮم
ﭼ ﻧﻦ زۀ ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ درﮐﻮم .دا زده ﮐئ او وﻮرئ ﭼ
 د ﺳﻴﻨﺎ ﭘﻪ ﻏﺮۀ ﺑﺎﻧﺪې
ﺧﺎﻣﺨﺎ ﺑﻪ ورﺑﺎﻧﺪې ﻋﻤﻞ وﮐئ .
 ﻫﻐﻪ ﻟﻮظ
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ زﻣﻮﻧ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻳﻮ ﻟﻮظ وﮐو ،
ﻧﮥ ﺻﺮف زﻣﻮﻧ د ﭘﻼر ﻧﻴﮥ ﺳﺮه وو ،ﺑﻠ زﻣﻮﻧ ﻮﻟﻮ ﺳﺮه
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻫﻠﺘﻪ ﭘﻪ ﻏﺮۀ
وو ﮐﻮم ﭼ ﻧﻦ ژوﻧﺪى ﻳﻮ .
 ﭘﻪ ﻫﻐﻪ
ﺑﺎﻧﺪې د اور ﻧﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺳﺮه ﻣﺨﺎﻣﺦ ﺧﺒﺮې وﮐې .
وﺧﺖ ﮐ زۀ ﺳﺘﺎﺳﻮ او ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ د
ﻣﻴﻨى ﭘﻪ ﺷﺎن د دې دﭘﺎره وﻻړ وم ﭼ ﻫﻐﻪ ﮥ وواﺋ ﻧﻮ
زۀ ﺑﻪ ﻳ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ وواﻳﻢ ،ﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ د اور ﻧﻪ ﻳﺮﯦﺪئ او
 زۀ ﻣﺎﻟ
ﻏﺮۀ ﺗﻪ وﻧﮥ ﺧﺘﻠ .ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ ،
ﺧُﺪائ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻳﻢ ،ﭼﺎ ﭼ د ﻣﺼﺮ ﻧﻪ راووﻳﺴﺘﻠ،
 زﻣﺎ ﻧﻪ ﻏﯧﺮ د ﻧﻮرو ﻣﻌﺒﻮداﻧﻮ
ﭼﺮﺗﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﻏﻼﻣﺎن وئ .
 د ﺎن دﭘﺎره د داﺳ ﻳﻮ ﻴﺰ ﭘﻪ ﺷﻞ
ﻋﺒﺎدت ﻣﮥ ﮐﻮئ .
ﻫﻢ ﺑﺘﺎن ﻣﮥ ﺟﻮړوئ ﭼ ﻫﻐﻪ ﭘﺎس ﭘﻪ آﺳﻤﺎن ﮐ وى ﻳﺎ
ﻻﻧﺪې ﭘﻪ زﻣﻪ ﺑﺎﻧﺪې وى او ﻳﺎ د زﻣ د ﻻﻧﺪې ﭘﻪ اوﺑﻮ ﮐ
 ﻳﻮ ﺑﺖ ﺗﻪ ﻫﻢ ﭼ ﺳﺠﺪه وﻧﮥ ﻟﻮئ او ﻧﮥ ﻳ ﻋﺒﺎدت
وى .
وﮐئ ،ﻪ ﭼ زۀ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻏﯧﺮﺗ ﺧُﺪائ ﭘﺎک
ﻳﻢ .زۀ د ﭘﻼر ﻧﻴﮥ د ﻨﺎه ﺳﺰا د ﻫﻐﻮئ اوﻻد ﻟﻪ ﺗﺮ درﯦﻢ او

ﻠﻮرم ﻧﺴﻠﻪ ﭘﻮرې ورﮐﻮم ﻮک ﭼ زﻣﺎ ﻧﻪ ﻧﻔﺮت ﮐﻮى .
ﺧﻮ زۀ د ﻫﻐﻪ ﺧﻠﻘﻮ زرﻮﻧﻮ ﻧﺴﻠﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻣﻴﻨﻪ ﺎﻳﻢ ﻮک
 زﻣﺎ ﻧﻮم د
ﭼ زﻣﺎ ﺳﺮه ﻣﻴﻨﻪ ﻟﺮى او زﻣﺎ ﺣﻤﻮﻧﻪ ﻣﻨ .
ﻏﻠﻄﻮ ﻣﻘﺼﺪوﻧﻮ دﭘﺎره ﻣﮥ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻮئ ،ﻪ ﭼ زۀ ،ﻣﺎﻟ
ﺧُﺪائ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ﭼﺎ ﻟﻪ ﺳﺰا ورﮐﻮم ﻮک
 د ﺳﺒﺖ ورځ ﻳﺎده ﻟﺮئ او دا
ﭼ زﻣﺎ ﻧﻮم ﺑﺎﻳﻪ اﺧﻠ .
ﻣﻘﺪﺳﻪ و ،ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﺷﺎن ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ ﻣﺎ ،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ

 ﭘﻪ ﺷﭙو ورﻮ
ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺣﻢ ﮐے دے .
 ﺧﻮ اووﻣﻪ ورځ د
ﮐ ﺗﺎﺳﻮ ﺧﭙﻞ ﮐﺎر روزﺎر ﮐﻮئ ،
آرام ورځ ده ﭼ ﻣﺎ ﺗﻪ وﻗﻒ ده .ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ورځ ﺑﻪ ﻫﻴ ﻮک
ﮐﺎر ﻧﮥ ﮐﻮى ،ﻧﮥ ﺗﺎﺳﻮ ،ﻧﮥ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺑﭽ ،ﻧﮥ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻏﻼﻣﺎن ،ﻧﮥ
ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻨﺎور او ﻧﮥ ﻫﻐﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﭼ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﻣﻠ ﮐ
اوﺳﻴى .ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻏﻼﻣﺎن ﺑﻪ ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﺷﺎن آرام ﮐﻮى ﻟﻪ ﻨﻪ
 ﻫﻐﻪ راﭘﻪ ﻳﺎد ﮐئ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﻣﺼﺮ
ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﮐﻮئ .
ﮐ ﻏﻼﻣﺎن وئ او ﻣﺎ ،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ،ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک د
ﺧﭙﻞ ﻟﻮئ ﻃﺎﻗﺖ او ﻗﻮت ﺳﺮه آزاد ﮐئ .ﻧﻮ ﻪ زۀ ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ
 د ﺧﭙﻞ ﻣﻮر او
ﺣﻢ درﮐﻮم ﭼ د ﺳﺒﺖ ورځ ﻳﺎده ﻟﺮئ .
ﭘﻼر ﻋﺰت ﮐﻮئ ،ﻟﻪ ﭼ زۀ ،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ،ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧُﺪائ
ﭘﺎک ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ ﺣﻢ درﮐﻮم ،ﻧﻮ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻫﺮ ﮥ ﺑﻪ ﺳﻢ وى او
ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻣﻠ ﮐ ﻳﻮ اوږد ﻋﻤﺮ ﺗﯧﺮ ﮐئ ﮐﻮم ﭼ
 ﻏﻼ ﻣﮥ
 زﻧﺎ ﻣﮥ ﮐﻮئ .
 ﻗﺘﻞ ﻣﮥ ﮐﻮئ .
درﮐﻮم .
 د
 د ﭼﺎ ﺧﻼف د دروﻏﻮ ﻮاﻫ ﻣﮥ ورﮐﻮئ .
ﮐﻮئ .
ﺑﻞ ﺳى د  ﺧﻮاﻫﺶ ﻣﮥ ﮐﻮئ ،د ﻫﻐﮥ د ﮐﻮر ،د ﻫﻐﮥ د
زﻣ ،د ﻫﻐﮥ د ﻧﻮﮐﺮاﻧﻮ ،د ﻫﻐﮥ د ﺎروو ،د ﻫﻐﮥ د ﺧﺮوﻧﻮ ،ﻳﺎ

د ﺑﻞ داﺳ ﻳﻮ ﺷ ﻻﻟﭻ ﻫﻢ ﻣﮥ ﮐﻮئ ﮐﻮم ﭼ د ﻫﻐﮥ وى .
ﮐﻠﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ د ﻏﺮۀ ﺳﺮه راﻏﻮﻧ وئ ﻧﻮ دا ﺣﻤﻮﻧﻪ ﻣﺎﻟ
ﺧُﺪائ ﺗﺎﺳﻮ ﻮﻟﻮ ﻟﻪ درﮐل .ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﮥ د اور ﻧﻪ او د ﺗ
ﺗﻮرې ورﻳ ﻧﻪ ﭘﻪ ﻳﻮ دروﻧﺪ آواز ﺳﺮه ﺧﺒﺮې وﮐې ﻧﻮ ﻫﻢ
دﻏﻪ ﺣﻤﻮﻧﻪ ﻳ درﮐل .ﺑﻴﺎ ﻫﻐﮥ دا د ﮐﺎﻮ ﭘﻪ دوه ﺗﺨﺘﻮ وﻟﻴﻞ
او ﻣﺎ ﻟﻪ ﻳ راﮐل.

د ﺧﻠﻘﻮ وﯦﺮه
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻮل ﻏﺮ اور اﺧﺴﺘﮯ وو او ﺗﺎﺳﻮ د ﺗﻴﺎرې ﻧﻪ


 او
آواز واورﯦﺪو ،ﻧﻮ ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﻗﺒﻴﻠﻮ ﻣﺸﺮان ﻣﺎ ﻟﻪ راﻏﻠﻞ 
ﻫﻐﻮئ ووﺋﻴﻞ ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ زﻣﻮﻧ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻣﻮﻧ ﺗﻪ
ﺧﭙﻠﻪ ﻟﻮﺋ او ﺟﻼل ﭘﻪ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ وﻮدﻟﻮ ﭼ د اور ﻧﻪ ﻣﻮ د
ﻫﻐﮥ ﺧﺒﺮې اورﯦﺪﻟ .ﻣﻮﻧ ﺗﻪ ﻧﻦ دا ﭘﺘﻪ وﻟﯧﺪه ﭼ ﮐﮥ ﺧُﺪائ
ﭘﺎک د ﻳﻮ اﻧﺴﺎن ﺳﺮه ﺧﺒﺮې وﮐى ﻧﻮ ﻫﻐﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﻴﺎ ﻫﻢ
 ﺧﻮ ﻣﻮﻧ وﻟ ﺧﭙﻞ ﺎﻧﻮﻧﻪ د
ژوﻧﺪے ﭘﺎﺗ ﮐﯧﺪے ﺷ .
ﻣﺮګ ﭘﻪ ﺧﻄﺮه ﮐ واﭼﻮو؟ ﻫﻐﻪ ﻟﻮئ اور ﺑﻪ ﻣﻮﻧ ﺗﺒﺎه ﮐى.
زﻣﻮﻧ دا ﻳﻘﻴﻦ دے ﮐﮥ ﭼﺮې ﺑﻴﺎ ﻣﻮﻧ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ زﻣﻮﻧ د
 داﺳ ﻳﻮ
ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺧﺒﺮې واورﯦﺪﻟ ﻧﻮ ﻣۀ ﺑﻪ ﺷُﻮ .
اﻧﺴﺎن ﺷﺘﻪ ﮥ ﭼ ﻫﻐﮥ د اور ﻧﻪ د ژوﻧﺪى ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺧﺒﺮې
 ﻣﻮﺳ ،واﭘﺲ
اورﯦﺪﻟ وى او ﺑﻴﺎ ﻫﻢ ژوﻧﺪے ﭘﺎﺗ وى؟ 
ﻻړ ﺷﻪ او ﻫﻐﻪ ﻫﺮ ﮥ ﭘﻪ ﻏﻮر ﺳﺮه واوره ﮥ ﭼ ﻣﺎﻟ
ﺧُﺪائ زﻣﻮﻧ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻓﺮﻣﺎﺋ .ﺑﻴﺎ واﭘﺲ راﺷﻪ او ﭼ ﻫﻐﮥ
درﺗﻪ ﮥ وﺋﻴﻠ وى ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﻣﻮﻧ ﺗﻪ وواﻳﻪ .ﻣﻮﻧ ﺑﻪ ﻫﻐ ﺗﻪ ﻏﻮږ
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ دا
وﻧﻴﺴﻮ او ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﭘﺮې وﮐو .
واورﯦﺪل ،ﻧﻮ ﻫﻐﮥ ﻣﺎ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ،ﻣﺎ د دې ﺧﻠﻘﻮ ﺧﺒﺮې
 ﮐﺎش ﭼ ﻫﻐﻮئ
اورﯦﺪﻟ دى او ﻫﻐﻮئ ﺑﻠﻞ ﻴ واﺋ .
ﻫﻤﯧﺸﻪ ﺻﺮف ﻫﻢ دﻏﻪ ﺷﺎن اﺣﺴﺎس ﻟﺮﻟﮯ .ﮐﺎش ﭼ ﻫﻐﻮئ
ﻫﻤﯧﺸﻪ زﻣﺎ درﻧﺎوے ﮐﻮﻟﮯ او زﻣﺎ ﻮل ﺣﻤﻮﻧﻪ ﻳ ﻣﻨﻠﮯ ،ﻧﻮ
ﭼ د ﻫﻐﻮئ او د ﻫﻐﻮئ د اوﻻد ﺑﻪ ﻫﻤﯧﺸﻪ دﭘﺎره ﻫﺮ ﮥ ﺳﻢ
 ﻻړ ﺷﻪ او ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ وواﻳﻪ ﭼ واﭘﺲ ﺧﭙﻠﻮ ﺧﯧﻤﻮ ﺗﻪ
وے .
 ﺧﻮ ﻣﻮﺳ ،ﺗﮥ ،زﻣﺎ ﺳﺮه اﻳﺴﺎر ﺷﻪ او زۀ ﺑﻪ ﺗﺎ
ﻻړ ﺷ .
ﻟﻪ زﻣﺎ ﻮل ﺣﻤﻮﻧﻪ درﮐم .ﻫﻐﻪ ﺑﻴﺎ ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻪ وﺎﻳﻪ ،ﭼ
ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ دې ﺑﺎﻧﺪې ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻣﻠ ﮐ ﻋﻤﻞ ﮐﻮى ﮐﻮم ﭼ
 ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ،ﻮرئ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﻫﻐﻪ ﻫﺮ
ﻫﻐﻮئ ﻟﻪ ورﮐﻮم .
ﮥ وﮐئ د ﮐﻮم ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺗﺎﺳﻮ

ﻟﻪ ﺣﻢ درﮐے دے .او د دې ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻪ اﺧﻮا دﯦﺨﻮا ﻣﮥ
 ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻮﻟﻮ ﺣﻤﻮﻧﻮ ﻋﻤﻞ ﮐﻮئ ،ﻧﻮ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻫﺮ
اوړئ .
ﮥ ﺑﻪ ﺳﻢ وى او ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻣﻠ ﮐ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ژوﻧﺪ ﺗﯧﺮوئ د
ﮐﻮم ﻗﺒﻀﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﻟﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ روان ﻳ.

ﻟﻮئ ﺣﻢ

۶

 دا ﻮل ﻫﻐﻪ ﺣﻤﻮﻧﻪ دى ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺳﺘﺎﺳﻮ


ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻣﺎ ﻟﻪ ﺣﻢ راﮐے دے ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﻳ وﺎﻳﻢ.
ﭼ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻣﻠ ﮐ ﭘﺮې ﻋﻤﻞ ﮐﻮئ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ورﻧﻨﻮ او
 او ﭼ ﺗﺮ ﮐﻮﻣ ﭘﻮرې ﺗﺎﺳﻮ ،ﺳﺘﺎﺳﻮ
ﻗﺒﻀﻪ ﭘﺮې ﮐﻮئ .
ﺑﭽ او ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻧﻤﺴ ژوﻧﺪى وى ﻧﻮ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺳﺘﺎﺳﻮ
ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻧﻪ ﺧﺎﻣﺨﺎ ﻳﺮﯦئ .ﮐﮥ ﺗﺎﺳﻮ د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﻮل ﻗﺎﻧﻮن
ﻋﻤﻞ وﮐو ﮐﻮم ﭼ زۀ ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ درﮐﻮم ﻧﻮ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻣﻠ ﮐ
 اے ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ،ﻏﻮږ ﺷ.
ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻋﻤﺮ زﻳﺎت ﺷ .
او ﭘﻪ دې ﺣﻤﻮﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﻋﻤﻞ ﮐﻮئ ﻧﻮ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻫﺮ ﮐﺎر ﺑﻪ ﺳﻢ
وى او ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻣﻠ ﮐ ﺑﻪ ﻣﻮ ډﯦﺮ اوﻻد ﭘﯧﺪا ﺷ ﭼ
زرﺧﻴﺰه او آﺑﺎد دے ،ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ،ﺳﺘﺎﺳﻮ د
 اے ﺑﻨ
ﭘﻼر ﻧﻴﮥ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ،ﺗﺎﺳﻮ ﺳﺮه وﻋﺪه ﮐې ده .
اﺳﺮاﺋﻴﻠﻪ واوره .ﻣﺎﻟ زﻣﻮﻧ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ واﺣﺪ ذات دے.
 ﺗﺎﺳﻮ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺧﭙﻞ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺳﺮه ﭘﻪ ﭘﻮره زړۀ

ﺳﺮه ،ﭘﻪ ﭘﻮره ﺎن او ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻮل ﻃﺎﻗﺖ ﺳﺮه ﻣﻴﻨﻪ ﺳﺎﺗ.

 ﮐﻮم ﺣﻤﻮﻧﻪ ﭼ درﮐﻮم ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﻳﺎده ﻳﺎد ﮐئ .

ﺧﭙﻠﻮ ﺑﭽﻮ ﺗﻪ دا ﺑﻴﺎ ﺑﻴﺎ ورﻳﺎدوئ .ﮐﮥ ﭘﻪ ﮐﻮر ﮐ ﻧﺎﺳﺖ ﻳ ﻳﺎ
ﭘﻪ ﻻره روان ﻳ ،ﭼ ﻤﻠ ﻳﺎ ﭘﺎ ،ﻧﻮ د دې ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ د
 دا ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﻣﻮ او ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﺗﻨﺪو
ﻫﻐﻮئ ﺳﺮه ﺧﺒﺮې ﮐﻮئ .

ﺑﺎﻧﺪې وﺗئ ﭼ ﺳﺘﺎﺳﻮ دﭘﺎره د ﻳﺎدﯦﺪو د ﻧ ﭘﻪ ﺷﺎن وى.
 دا د ﺧﭙﻠﻮ ﮐﻮروﻧﻮ ﭘﻪ درﺷﻠﻮ او د ﺧﭙﻠﻮ ﺎروﻧﻮ ﭘﻪ

دروازو وﻟﻴ.

د ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧ ﺧﺒﺮدارے
 ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺳﺘﺎﺳﻮ

ﭘﻼر ﻧﻴﮥ ،اﺑﺮاﻫﻴﻢ ،اﺳﺤﺎق او ﻳﻌﻘﻮب ﺳﺮه ﻟﻮظ ﮐے دے،
ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ ﻟﻮئ ﻟﻮئ او ﺎﺋﺴﺘﻪ ﺎروﻧﻪ درﮐى ﮐﻮم ﭼ
 ﮐﻮروﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻮ د ﻮ ﻮ ﻴﺰوﻧﻮ
ﺗﺎﺳﻮ ﻧﮥ وى ﺟﻮړ ﮐى .
ﻧﻪ ډک وى ﭼ ﮐﻮم ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﮐ اﯦ ﻧﮥ وى او ﻫﻠﺘﻪ ﺑﻪ
ﮐﻮﻫ وى ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﮐﻨﺴﺘﻠ ﻧﮥ وى او د اﻧﻮرو او زﻳﺘُﻮﻧﻮ
ﺑﺎﻏﻮﻧﻪ ﺑﻪ وى ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﮐﺮﻟ ﻧﮥ وى .ﮐﻠﻪ ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ
ﺗﺎﺳﻮ دې ﻣﻠ ﺗﻪ راوﻟ ﻧﻮ ﺳﺘﺎ دﭘﺎره ﺑﻪ ﺧﻮراک ډﯦﺮ وى او
 ﻧﻮ ﭘﺎم ﮐﻮئ ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻫﯧﺮ ﻧﮥ
ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﻣﺎړۀ ﺷ ،
ﮐئ ﮐﻮم ﭼ ﺗﺎﺳﻮ د ﻣﺼﺮ ﻣﻠ ﻧﻪ راووﻳﺴﺘﻠ ،ﭼﺮﺗﻪ ﭼ
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﺧﭙﻞ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻧﻪ
ﺗﺎﺳﻮ ﻏﻼﻣﺎن وئ .
ﻳﺮﯦئ ،ﺗﺶ د ﻫﻐﮥ ﻋﺒﺎدت ﮐﻮئ او ﺻﺮف د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﻧﻮم ﻗﺴﻢ
 د ﻧﻮرو ﻣﻌﺒﻮداﻧﻮ ﻋﺒﺎدت ﻣﮥ ﮐﻮئ ،د ﻫﻐﻪ ﺧﻠﻘﻮ د
ﺧﻮرئ .
 ﻪ
ﻣﻌﺒﻮداﻧﻮ ﮐﻮم ﭼ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﺧﻮا او ﺷﺎ ﮐ وى .
ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﮐﻮم ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﺳﺮه
اوﺳﻴى ،ﻫﻐﻪ ﻳﻮ ﻏﯧﺮﺗ ﺧُﺪائ ﭘﺎک دے .د ﻫﻐﮥ ﻏﻀﺐ ﺑﻪ ﭘﻪ

ﺗﺎﺳﻮ راﺷ او ﻫﻐﻪ ﺑﻪ د زﻣ ﻣﺦ ﻧﻪ ﺗﺎﺳﻮ ورک ﮐى .
ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ آزﻣﯧﺖ ﻣﮥ ﮐﻮئ ،ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ
 ﭘﺎم ﮐﻮئ ﭼ د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ
ﺗﺎﺳﻮ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﻣﺴﻪ ﮐ وآزﻣﺎﺋﻴﻠﻮ .
ﻮل ﻗﺎﻧﻮن ﻋﻤﻞ ﮐﻮئ ﮐﻮم ﭼ ﻫﻐﮥ ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ درﮐے دے.
 د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﻧﻈﺮ ﮐ ﭼ ﮥ ﺻﺤﻴﺢ او ﮥ وى


ﻧﻮ ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﮐﻮئ ،ﻧﻮ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻫﺮ ﻳﻮ ﮐﺎر ﺑﻪ ﺳﻢ وى .ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ
ﻫﻐﻪ آﺑﺎدې زﻣ ﺗﻪ ورﻧﻨﻪ و او ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﺷ ﭼ ﻣﺎﻟ
 او
ﺧُﺪائ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻼر ﻧﻴﮥ ﺳﺮه د ﻫﻐ وﻋﺪه ﮐې ده ،
ﻟﻪ ﭼ ﻫﻐﮥ ﻨﻪ وﻋﺪه ﮐې ده ،ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﺧﭙﻞ دﺷﻤﻨﺎن د
 ﭘﻪ راﺗﻠﻮﻧ زﻣﺎﻧﻪ ﮐ ﮐﻠﻪ ﭼ
ﻫﻐﻪ ﺎئ ﻧﻪ وﺷئ .
ﺑﭽ درﻧﻪ ﺗﭙﻮس ﮐﻮى ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ زﻣﻮﻧ ﺧُﺪائ ﭘﺎک د
 ﻧﻮ
دې ﻮل ﻗﺎﻧﻮن د ﻣﻨﻠﻮ ﺣﻢ ﻣﻮﻧ ﻟﻪ وﻟ راﮐے دے؟ 
ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ وواﻳ ﭼ ﻣﻮﻧ ﭘﻪ ﻣﺼﺮ ﮐ د ﻓﺮﻋﻮن ﻏﻼﻣﺎن ۇو

او ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﺧﭙﻞ ﻟﻮئ ﻃﺎﻗﺖ ﺳﺮه ﻣﻮﻧ ﺑﭻ ﮐو .
ﻣﻮﻧ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﺳﺘﺮﻮ وﻟﻴﺪل ﭼ ﻫﻐﮥ ﻣﺼﺮﻳﺎﻧﻮ ،ﻓﺮﻋﻮن او د
ﻫﻐﮥ ﻮﻟﻮ آﻓﺴﺮاﻧﻮ ﺗﻪ ﺧﭙﻠ ﻣﻌﺠﺰې او ﻳﺮووﻧ ﮐﺎروﻧﻪ
 ﻫﻐﮥ ﻣﻮﻧ د ﻣﺼﺮ ﻧﻪ آزاد ﮐو ﭼ دﻟﺘﻪ ﻣﻮ
وﻮدل .
راوﻟ او دا ﻣﻠ راﮐى ،ﻟﻪ ﭼ ﻨﻪ ﻫﻐﮥ زﻣﻮﻧ ﭘﻼر ﻧﻴﮥ
 ﺑﻴﺎ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ زﻣﻮﻧ ﺧُﺪائ ﭘﺎک
ﺳﺮه وﻋﺪه ﮐې وه .
ﻣﻮﻧ ﺗﻪ ﺣﻢ وﮐو ﭼ د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﻮل ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﮐﯘو او د
ﻫﻐﮥ درﻧﺎوے ﺑﻪ ﮐﯘو .ﮐﮥ ﻣﻮﻧ داﺳ وﮐل ﻧﻮ زﻣﻮﻧ ﻗﻮم ﺑﻪ

ﻫﻤﯧﺸﻪ د ﻫﻐﮥ د ﻧﻈﺮ ﻻﻧﺪې وى او ﮐﺎﻣﻴﺎﺑ ﺑﻪ زﻣﻮﻧه وى .
ﮐﮥ ﻣﻮﻧ ﭘﻪ وﻓﺎدارۍ ﺳﺮه ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻫﺮ ﮥ ﻋﻤﻞ وﮐو ﭼ ﻣﺎﻟ
ﺧُﺪائ زﻣﻮﻧ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻳ ﻣﻮﻧ ﺗﻪ ﺣﻢ ﮐے دے ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ
ﺑﻪ زﻣﻮﻧ ﻧﻪ رﺿﺎ وى.

د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻗﻮم

۷

 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﻫﻐﻪ ﻣﻠ


ﺗﻪ وردﻧﻨﻪ ﮐى ﭼ د ﮐﻮم ﻗﺒﻀﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﻟﻪ ورروان ﻳ او ﻫﻐﻪ
ﺑﻪ د دې ﻧﻪ ډﯦﺮ ﻗﻮﻣﻮﻧﻪ وﺷى .ﮐﻠﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﻣﺦ ﭘﻪ وړاﻧﺪې

 ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ اووۀ ﻗﻮﻣﻮﻧﻪ وﺷى ﮐﻮم ﭼ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻧﻪ ﻟﻮئ
او ﻃﺎﻗﺘﻮر دى .ﻫﻐﻮئ ﺣﺘﻴﺎن ،ﺟﺮﺟﺎﺳﻴﺎن ،اﻣﻮرﻳﺎن،
 ﮐﻠﻪ ﭼ
ﮐﻨﻌﺎﻧﻴﺎن ،ﻓﺮزﻳﺎن ،ﺣﻮﻳﺎن او ﻳﺒﻮﺳﻴﺎن دى .
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺧﻠﻘﻮ زورور
ﮐى او ﺷﺴﺖ ورﮐئ ،ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﻮل ووژﻧ .د ﻫﻐﻮئ ﺳﺮه
 د
ﻟﻮظ ﻣﮥ ﮐﻮئ او ﭼ ﻫﻴ رﺣﻢ ورﺑﺎﻧﺪې وﻧﮥ ﮐئ .
ﻫﻐﻮئ ﺳﺮه ودوﻧﻪ ﻣﮥ ﮐﻮئ او ﺧﭙﻞ اوﻻد ﻫﻐﻮئ ﺳﺮه ودوﻧﻮ ﺗﻪ
 ﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﺑﻴﺎ ﺳﺘﺎﺳﻮ اوﻻد د ﻣﺎﻟ
ﻣﮥ ﭘﺮﯦدئ ،
ﺧُﺪائ ﻧﻪ واړوى ﭼ د ﻫﻐﻮئ د ﻣﻌﺒﻮداﻧﻮ ﻋﺒﺎدت ﺑﻪ ﮐﻮى .ﻧﻮ
ﺑﻴﺎ ﺑﻪ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻏﻀﺐ ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ راﺷ او ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ
 د ﻫﻐﻮئ د ﻗﺮﺑﺎنﺎه ﺎﻳﻮﻧﻪ وران
ﺳﻤﺪﺳﺘ ﺗﺒﺎه ﮐى .
ﮐئ ،د ﻫﻐﻮئ ﻣﻘﺪﺳ ﺳﺘﻨ ﻮ ﻮ ﮐئ ،د ﻫﻐﻮئ د

اﺷﻴﺮې ﺑﺖ ﻧ راوﻏﻮرزوئ او د ﻫﻐﻮئ ﺑﺘﺎن وﺳﻮزوئ .
ﺗﺎﺳﻮ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻳﻌﻨ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻣﻘﺪس ﺧﻠﻖ ﻳ .ﻧﻮ
ﻫﻐﮥ د زﻣ د ﻣﺦ ﻧﻪ ﺧﻮښ ﮐئ ﭼ د ﻫﻐﮥ ﺧﭙﻞ ﺧﺎص
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﺎﺳﻮ ﺳﺮه د دې دﭘﺎره ﻣﻴﻨﻪ ﻧﮥ
ﺧﻠﻖ اوﺳ .
ده ﮐې او ﻧﮥ ﻳ ﺧﻮښ ﮐى ﻳ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ د ﻧﻮرو ﺧﻠﻘﻮ ﻧﻪ
زﻳﺎت وئ ،ﭘﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﮐ ﺗﺎﺳﻮ د ﻮﻟﻮ ﻧﻪ وړوﮐﮯ ﻗﻮم وئ.
 ﺧﻮ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺳﺮه ﻣﻴﻨﻪ وﮐه او ﻫﻐﻪ وﻋﺪه

ﭘﻮره ﮐﻮى ﮐﻮﻣﻪ ﻳ ﭼ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻼر ﻧﻴﮥ ﺳﺮه ﮐې وه .ﻧﻮ
ﻪ ﻫﻐﮥ د ﺧﭙﻞ ﻟﻮئ ﻃﺎﻗﺖ ﺳﺮه ﺗﺎﺳﻮ ﺑﭻ ﮐئ او د ﻣﺼﺮ
 ﻳﺎد ﺳﺎﺗ ﭼ
ﺑﺎدﺷﺎه ،ﻓﺮﻋﻮن د ﻏﻼﻣ ﻧﻪ ﻳ آزاد ﮐئ .
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ،ﺣﻘﻴﻘ ﺧُﺪائ ﭘﺎک دے او
ﻫﻐﻪ وﻓﺎدار دے .ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺧﭙﻞ ﻟﻮظ ﭘﻮره ﮐى او د ﻫﻐﻪ ﺧﻠﻘﻮ
زرﻮﻧﻮ ﻧﺴﻠﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﺑﻪ ﻧﮥ ﺑﺪﻟﯧﺪوﻧ ﻣﻴﻨﻪ وﺎﺋ ﻮک ﭼ د
 او
ﻫﻐﮥ ﺳﺮه ﻣﻴﻨﻪ ﻟﺮى او د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﺣﻤﻮﻧﻮ ﻋﻤﻞ ﮐﻮى ،

ﻮک ﭼ ﺗﺮې ﻧﻪ ﻧﻔﺮت ﮐﻮى ﻧﻮ ﭘﻪ ﺑﺪل ﮐ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ﺗﺒﺎه
ﮐى .ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ﭼﺎ ﻟﻪ ﭘﻪ ﺳﺰا ورﮐﻮﻟﻮ ﮐ ﺳﺴﺘ وﻧﮥ ﮐى
 ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﭼ ﮥ
ﻮک ﭼ د ﻫﻐﮥ ﻧﻪ ﻧﻔﺮت وﮐى .
ﻮدﻟﮯ ﺷﻮى دى ﻧﻮ ﭘﻪ ﻫﻐ ﻋﻤﻞ وﮐئ ،ﻧﻦ ﭼ ﻣﺎ ﮐﻮم
ﻗﺎﻧﻮن درﮐے دے ﭘﻪ ﻫﻐ ﻋﻤﻞ وﮐئ.

د ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮدارۍ ﮐﻮﻟﻮ ﺑﺮﮐﺘﻮﻧﻪ
 ﮐﮥ ﺗﺎﺳﻮ دې ﺣﻤﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﻏﻮږ وﻧﻴﺴ او ﭘﻪ وﻓﺎدارۍ ﺳﺮه

ﭘﺮې ﻋﻤﻞ ﮐﻮئ ،ﻧﻮ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺑﻪ
ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺳﺮه ﺧﭙﻞ ﻟﻮظ ﭘﻮره ﮐى او ﺧﭙﻠﻪ ﻧﮥ ﺑﺪﻟﯧﺪوﻧ ﻣﻴﻨﻪ
ﺑﻪ درﺗﻪ وﺎﺋ ،ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ ﻫﻐﮥ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻼر ﻧﻴﮥ ﺳﺮه
 ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺳﺮه ﻣﻴﻨﻪ ﮐﻮى او ﺑﺮﮐﺖ
وﻋﺪه ﮐې ده .
ﺑﻪ درﮐى ،ﻧﻮ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺷﻤﯧﺮ ﺑﻪ زﻳﺎت ﺷ او ډﯦﺮ اوﻻد ﺑﻪ ﭘﯧﺪا
ﺷ ،ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘ ﺑﺮﮐﺘﻨﺎک ﮐى ،ﻧﻮ ﭼ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻏﻠﻪ،
ﻣﮯ او د زﻳﺘُﻮﻧﻮ ﺗﯧﻞ ﺑﻪ ﭘﯧﺪا ﮐى ،او ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ ﺑﺮﮐﺖ
درﮐى ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ ډﯦﺮ ﺎروى ،ﭼﯧﻠ او ې درﮐى .ﻫﻐﻪ
ﺑﻪ دا ﻮل ﺑﺮﮐﺘﻮﻧﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻣﻠ ﮐ درﮐى د ﮐﻮم
ﭼ ﻫﻐﮥ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻼر ﻧﻴﮥ ﺳﺮه ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ د درﮐﻮﻟﻮ وﻋﺪه ﮐې
 ﭘﻪ دﻧﻴﺎ ﮐ د ﻳﻮ ﻗﻮم ﺳﺮه ﺑﻪ ﻫﻢ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن ډﯦﺮ
ده .
ﺑﺮﮐﺘﻮﻧﻪ ﻧﮥ وى .ﻧﮥ ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻳﻮ ﮐﺲ او ﻧﮥ ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻳﻮ
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ د ﻮﻟﻮ ﺑﻴﻤﺎرو
ﺎروے ﺷﻨ ﺮ .
ﻧﻪ وﺳﺎﺗ ،ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﺎﻧﺪې داﺳ ﺧﺮاﺑ ﺑﻴﻤﺎرۍ ﻧﮥ
راوﻟ ﮐﻮﻣ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﻣﺼﺮ ﮐ ﻟﻴﺪﻟ وې ،ﺧﻮ ﻫﻐﻪ
 ﻫﻐﻪ ﻫﺮ ﻳﻮ ﻗﻮم
ﺑﻴﻤﺎرۍ ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﻮﻟﻮ دﺷﻤﻨﺎﻧﻮ راوﻟ .
ﺗﺒﺎه ﮐئ ﭘﻪ ﮐﻮم ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺗﺎﺳﻮ
زورور ﮐى ﻳ او ﭼ ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ ﺑﺎﻧﺪې ﻫﻴ رﺣﻢ وﻧﮥ ﮐئ .د

ﻫﻐﻮئ د ﻣﻌﺒﻮداﻧﻮ ﻋﺒﺎدت ﻣﮥ ﮐﻮئ ،ﻪ ﭼ دا ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ
 ﭘﻪ ﺧﭙﻞ زړۀ ﮐ دا ﻣﮥ واﻳ ﭼ
دﭘﺎره ﻳﻮ دام ﺟﻮړ ﺷ .
دا ﻗﻮﻣﻮﻧﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻧﻪ ﭘﻪ ﺷﻤﯧﺮ ﮐ زﻳﺎت دى او ﻫﻐﻮئ ﺗﺎﺳﻮ
 د ﻫﻐﻮئ ﻧﻪ ﻣﮥ ﻳﺮﯦئ ،ﻫﻐﻪ ﮥ راﭘﻪ ﻳﺎد
ﻧﮥ ﺷ ﺷﻟﮯ .
ﮐئ ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﻪ ﻓﺮﻋﻮن او ﭘﻪ
 ﻫﻐﻪ ﺳﺨﺘ وﺑﺎﺎﻧ ،ﻣﻌﺠﺰې او ﻧ
ﻮل ﻣﺼﺮ وﮐل .
راﻳﺎدې ﮐئ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﺳﺘﺮﻮ وﻟﻴﺪﻟ او ﻫﻐﻪ ﻟﻮئ
ﻃﺎﻗﺖ او ﻗﻮت ﭼ د ﮐﻮم ﭘﻪ ذرﻳﻌﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺳﺘﺎﺳﻮ
ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺗﺎﺳﻮ آزاد ﮐئ .ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ ﻫﻐﮥ ﻣﺼﺮﻳﺎن ﺗﺒﺎه
ﮐل ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﻮل ﺧﻠﻖ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﺷﺎن ﺗﺒﺎه ﮐى ﭼ ﺗﺎﺳﻮ
 ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ وارﺧﻄﺎﺋ وروﻟﯧى او
ﺗﺮې ﻧﻪ ﻳﺮﯦئ .
 ﻧﻮ
ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ ﻫﻢ ﺗﺒﺎه ﮐى ﭼ ﻮک ﺗﺘ او ﭘﻴى .
د دې ﺧﻠﻘﻮ ﻧﻪ ﻣﮥ ﻳﺮﯦئ .ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک
 ﭼ
ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻣﻞ دے ،ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻟﻮئ او ﻳﺮووﻧﮯ دے .
ﺗﺎﺳﻮ ﻣﺦ ﭘﻪ وړاﻧﺪې  ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ دا ﻗﻮﻣﻮﻧﻪ ﻟ ﻟ ﺷى.
ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ ﻮل ﭘﻪ ﻳﻮ ﻞ ﻧﮥ ﺷ ﺷﻟﮯ ،ﻪ ﮐﮥ ﺗﺎﺳﻮ
داﺳ وﮐل ،ﻧﻮ ﻨﻠ ﻨﺎور ﺑﻪ زﻳﺎت ﺷ او دا ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ
دﭘﺎره ﻳﻮه ﺧﻄﺮه ﺟﻮړه ﺷ .
ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ دﺷﻤﻨﺎﻧﻮ زورور ﮐى او ﺗﺮ ﻫﻐ ﭘﻮرې ﺑﻪ وارﺧﻄﺎ
 ﻫﻐﻪ ﺑﻪ د ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ
وى ﭼ ﺗﺮﻮ ﺗﺒﺎه ﺷﻮى ﻧﮥ وى .
ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ زورور ﮐى .ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ ووژﻧ او ﻫﻐﻮئ
ﺑﻪ ﻫﯧﺮ ﮐے ﺷ .ﻫﻴ ﻮک ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻣﺨﻪ ﻧﮥ ﺷ ﻧﻴﻮﻟﮯ،
 د ﻫﻐﻮئ ﺑﺘﺎن وﺳﻮزوئ .ﭘﻪ دې
ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻳﻮ ﺗﺒﺎه ﮐئ .
ﺑﺎﻧﺪې ﭼ ﮐﻮم ﺳﭙﻴﻦ زر ﻳﺎ ﺳﺮۀ زر ﻟﯧﺪﻟ وى ،د ﻫﻐ
ﺧﻮاﻫﺶ ﻣﮥ ﮐﻮئ ،ﻫﻐﻪ ﺗﺮې ﻧﻪ د ﺧﭙﻠﻮ ﺎﻧﻮﻧﻮ دﭘﺎره ﻣﮥ اﺧﻠ.
ﻨ دا ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ دﭘﺎره ﻳﻮ دام ﺟﻮړ ﺷ ،ﻪ ﭼ ﻣﺎﻟ


ﺧُﺪائ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘ ﻧﻪ ﻧﻔﺮت ﮐﻮى .
ﻫﻐﻪ ﺑﺘﺎن ﺧﭙﻠﻮ ﮐﻮروﻧﻮ ﺗﻪ ﻣﮥ راوړئ ،ﻨ ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻫﻐﻪ
ﻟﻌﻨﺖ وى ﮐﻮم ﭼ ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ دے .ﺗﺎﺳﻮ ﺧﺎﻣﺨﺎ د دې ﺑﺘﺎﻧﻮ ﻧﻪ
ﮐﺮﮐﻪ ﮐﻮئ او ﺳﭙ ورﺗﻪ ﻮرئ ،ﻪ ﭼ دا ﻟﻌﻨﺘ دى.

ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺗﻪ د  زﻣ ﻣﻼوﯦﺪل

۸

 ﻣﺎ ﭼ ﻧﻦ ﮐﻮم ﻗﺎﻧﻮن درﮐے دے ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻮل ﭘﻪ


وﻓﺎدارۍ ﺳﺮه ﻋﻤﻞ ﮐﻮئ ،ﻧﻮ ﭼ داﺳ ﺗﺎﺳﻮ ژوﻧﺪى ﭘﺎﺗ ﺷ
او ودان ﺷ او ﻫﻐﻪ ﻣﻠ ﻗﺒﻀﻪ ﮐئ ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د
 ﻫﻐﻪ راﻳﺎد
ﻫﻐ وﻋﺪه ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻼر ﻧﻴﮥ ﺳﺮه ﮐې ده .
ﮐئ ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﻪ ﺗﯧﺮو ﻠﻮﯦﺘﻮ
ﮐﺎﻟﻮﻧﻮ ﮐ ﻨﻪ ﭘﻪ ﺑﻴﺎﺑﺎن ﮐ ﭘﻪ دې اوږد ﺳﻔﺮ ﮐ
ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻻرﻮدﻧﻪ وﮐه ،او ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﻳ ﺳﺨﺘ راوﻟﯧﻟ ﭼ ﭘﻪ
ﺗﺎﺳﻮ ﮐ ﻋﺎﺟﺰى وى او ﺗﺎﺳﻮ وآزﻣﺎﺋ ،ﻧﻮ ﭼ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ دې
ﭘﻮﻫﻪ ﺷ ﭼ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ زړۀ ﮐ ﮥ دى ﻧﻮ ﭼ د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ
 ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﻋﺎﺟﺰى
ﺣﻤﻮﻧﻮ ﻋﻤﻞ ﮐﻮئ او ﮐﮥ ﻧﻪ .
او ﻟﻮږه راوﺳﺘﻠﻪ ،ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻫﻐﮥ ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ د ﺧﻮراک دﭘﺎره ﻣﻦ
درﮐل ،ﻫﻐﻪ ﺧﻮراک ﭼ د دې ﻧﻪ ﻣﺨ ﻫﻴﻠﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ
ﭘﻼر ﻧﻴﮥ ﻫﻢ ﻧﮥ وو ﺧﻮړﻟﮯ .ﻫﻐﮥ دا د دې دﭘﺎره وﮐل ﭼ
ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ وﺎﺋ ﭼ ﺑﻨ آدم دې ﭘﻪ دې ﻳﻘﻴﻦ ﻧﮥ ﺳﺎﺗ ﭼ ﻫﻐﻪ
ﺗﺶ ﭘﻪ رو ﭘﺎﺋ ،ﺧﻮ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﻫﺮه ﻫﻐﻪ ﺧﺒﺮه ﭘﺎﺋ ﭼ د ﻣﺎﻟ
 ﭘﻪ دې ﻠﻮﯦﺘﻮ ﮐﺎﻟﻮ ﮐ
ﺧُﺪائ د ﺧﻮﻟ ﻧﻪ راو .
ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺟﺎﻣ ﻧﮥ دى زَړې ﺷﻮې او ﻧﮥ ﻣﻮ ﭘ ﭘﺳﯧﺪﻟ دى.
 ﻳﺎد ﻟﺮئ ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺳﺘﺎﺳﻮ د

اﺻﻼح دﭘﺎره ﺳﺰا درﮐﻮى ﻟﻪ ﭼ ﻳﻮ ﭘﻼر ﺧﭙﻠﻮ ﺑﭽﻮ ﻟﻪ ﺗﺮﺑﻴﺖ

 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ،ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﺷﺎن ﮐﻮئ ﭼ ﻨﻪ ﻣﺎﻟ
ورﮐﻮى .
ﺧُﺪائ ﺣﻢ درﮐے دے ،د ﻫﻐﮥ د ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ژوﻧﺪ
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺳﺘﺎﺳﻮ
ﺗﯧﺮوئ او د ﻫﻐﮥ ﺗﺎﺑﻌﺪارى ﮐﻮئ .
ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺗﺎﺳﻮ ﻫﻐﻪ زرﺧﯧﺰ ﻣﻠ ﺗﻪ راوﻟ ،ﻳﻮ داﺳ ﻣﻠ
ﭼ ﺳﻴﻨﺪوﻧﻪ او وﻟ ﭘﻪ ﮐ وى ﭼ د ﻫﻐﻪ ﭼﻴﻨﻮ ﻧﻪ وﺗﻠ وى
 ﻳﻮ داﺳ ﻣﻠ ﭼ ﻏﻨﻢ،
ﭼ د درو او ﻏﺮوﻧﻮ ﻧﻪ ﺑﻬﻴى ،
اورﺑﺸ ،اﻧﻮر ،اﻳﻨﺮ ،اﻧﺎر ،د زﻳﺘُﻮﻧﻮ ﺗﯧﻞ او ﺷﺎت ﭘﻪ ﮐ
 ﻫﻠﺘﻪ ﺑﻪ ﻫﻴﻠﻪ اوږى ﻧﮥ ﺷ او ﻧﮥ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﺎج
ﭘﯧﺪا ﮐﻴى .
ﺷ .د ﻫﻐ ﭘﻪ ﺗﻴو ﮐ اوﺳﭙﻨﻪ ﺷﺘﻪ دے او د ﻫﻐ ﻏﺮوﻧﻮ ﻧﻪ
 ﺗﺎﺳﻮ ﭼ د ﺧﻮراک دﭘﺎره
ﺗﺎﺳﻮ ﺗﺎﻧﺒﻪ راوﻳﺴﺘﻠﮯ ﺷ .
ﮥ ﻏﻮاړئ ﻫﻐﻪ ﻫﺮ ﮥ ﺑﻪ درﺗﻪ ﻣﻼوﻳى او ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ
ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﮐﻮم آﺑﺎد ﻣﻠ درﮐے دے د ﻫﻐ دﭘﺎره
ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ د ﻫﻐﮥ ﺷُﺮ ادا ﮐئ.

ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻧﮥ ﻫﯧﺮول
 ﭘﺎم ﮐﻮئ ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻫﯧﺮ ﻧﮥ

ﮐئ ،ﻧﻦ ﭼ ﮐﻮم ﻗﺎﻧﻮن زۀ درﮐﻮم ﭼ ﭘﻪ ﻫﻐ ﺑﺎﻧﺪې ﻋﻤﻞ
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ د ﺧﻮراک
ﮐﻮﻟﻮ ﮐ ﻧﺎﮐﺎﻣﻪ ﻧﮥ ﺷ .
دﭘﺎره ﻫﻐﻪ ﻫﺮ ﮥ ﻣﻼو ﺷ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﻳ ﻏﻮاړئ او د اوﺳﯧﺪو
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﺳﺘﺎﺳﻮ
دﭘﺎره ﺎﺋﺴﺘﻪ ﮐﻮروﻧﻪ ﺟﻮړ ﮐئ 
ﺎروى ،ې ،ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺳﭙﻴﻦ زر او ﺳﺮۀ زر او ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻧﻮر
 ﻧﻮ دا ﺧﺒﺮه ﻳﻘﻴﻨ ﮐئ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ
ﻫﺮ ﻴﺰ زﻳﺎت ﺷ ،
ﻣﻐﺮوره ﻧﮥ ﺷ او ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻫﯧﺮ ﻧﮥ
ﮐئ ﭼ ﻫﻐﮥ ﺗﺎﺳﻮ د ﻣﺼﺮ ﻧﻪ راووﻳﺴﺘﻠ ،ﭼﺮﺗﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ
 ﻫﻐﮥ ﺗﺎﺳﻮ د ﻫﻐﻪ ﻟﻮئ او ﻳﺮووﻧ ﺑﻴﺎﺑﺎن ﭘﻪ
ﻏﻼﻣﺎن وئ .
ﻻره ﺑﻮﺗﻠ ﭼﺮﺗﻪ ﭼ زﻫﺮﻳﻠﻪ ﻣﺎران او ﻟﻣﺎن ۇو .ﭘﻪ ﻫﻐﻪ

ﺧُﺸﻪ او ﺗې زﻣﻪ ﮐ ﻫﻐﮥ ﺳﺘﺎﺳﻮ دﭘﺎره د ﺳﺨﺘ ﺗﻴې ﻧﻪ
 ﭘﻪ ﺑﻴﺎﺑﺎن ﮐ د ﺧﻮراک دﭘﺎره ﻫﻐﮥ
اوﺑﮥ رواﻧ ﮐې .
ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ ﻣﻦ درﮐل ،ﻫﻐﻪ ﺧﻮراک ﭼ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻼر ﻧﻴﮥ
ﻫﻴﻠﻪ ﻧﮥ وو ﺧﻮړﻟﮯ .ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺳﺨﺘ راوﻟﯧﻟ ﭼ
ﺗﺎﺳﻮ وآزﻣﺎﺋ ،ﻧﻮ ﭼ داﺳ ﭘﻪ آﺧﺮ ﮐ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻫﺮ ﮥ ﺳﻢ
 ﭘﺎم ﮐﻮئ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ زړۀ ﮐ دا وﻧﮥ واﻳ
ﺷ .
ﭼ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻃﺎﻗﺖ او ﻗﻮت ﺳﺮه ﺗﺎﺳﻮ ﺧﭙﻞ ﺎﻧﻮﻧﻪ ﻣﺎﻟﺪاره
 ﻳﺎد ﻟﺮئ دا ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک
ﮐى دى .
دے ﭼ ﻫﻐﮥ ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ د ﻣﺎﻟﺪاره ﮐﯧﺪو ﻃﺎﻗﺖ درﮐے دے.
ﻫﻐﻪ ﻪ دا ﮐﻮى ﭼ ﻫﻐﻪ ﺗﺮ ﻧﻦ ورځ ﭘﻮرې وﻓﺎدار دے ﭼ
ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻟﻮظ ودرﯦى ﮐﻮم ﭼ ﻫﻐﮥ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻼر ﻧﻴﮥ ﺳﺮه
 ﻫﻴﻠﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻣﮥ
ﮐے وو .
ﻫﯧﺮوئ او ﻧﮥ ﭼ ﻧﻮرو ﻣﻌﺒﻮداﻧﻮ ﺗﻪ واوړئ ﭼ د ﻫﻐﻮئ
ﻋﺒﺎدت او ﺧﺪﻣﺖ وﮐئ .ﮐﮥ ﺗﺎﺳﻮ داﺳ وﮐل ،ﻧﻮ زۀ ﻧﻦ

ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ ﺧﺒﺮدارے درﮐﻮم ﭼ ﺑﺷﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﺗﺒﺎه ﺷ .
ﮐﮥ ﭼﺮې ﺗﺎﺳﻮ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﺎﺑﻌﺪارى وﻧﮥ ﮐئ ،ﻧﻮ د ﻫﻐﻪ
ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﺒﺎه ﺷ ﮐﻮم ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ
ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻣﺦ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﺗﻠﻮ ﺳﺮه ﺗﺒﺎه ﮐﻮى.

د ﺧﻠﻘﻮ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧ

۹

 اے ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ واورئ .ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﻧﻦ د اُردن ﺳﻴﻨﺪ ﻧﻪ


ﭘﻮرې و او ﻫﻐﻪ ﻣﻠ ﺑﻪ ﻗﺒﻀﻪ ﮐئ ﭼ د ﻫﻐﻪ ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ
دے ﭼ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻧﻪ ﻟﻮئ او ﻃﺎﻗﺘﻮر دى .د ﻫﻐﻮئ ﺎروﻧﻪ ﻟﻮئ
 ﻫﻐﻪ ﺧﻠﻖ ﭘﻪ
ﻟﻮئ دى ﭼ دﯦﻮاﻟﻮﻧﻪ ﻳ آﺳﻤﺎن ﺗﻪ رﺳﻴى .
ﺧﭙﻠﻪ ﺗه او ﻟﻮړ ﻟﻮړ دى ،ﻫﻐﻮئ دﯦﻮان دى او ﺗﺎﺳﻮ دا ﺧﺒﺮه

اورﯦﺪﻟ ده ﭼ د ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﮐ ﻫﻴ ﻮک ﻧﮥ ﺷ
 ﺧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ وﻮرئ ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ
ودرﯦﺪﻟﮯ .
ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺑﻪ د ﺑﻞ ﺷﻮى اور ﭘﻪ ﺷﺎن ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻧﻪ
ﻣﺨ روان وى .ﭼ ﻣﺦ ﭘﻪ وړاﻧﺪې  ﻧﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺑﻪ
ﻫﻐﻮئ ﻟﻪ ﺷﺴﺖ ورﮐى ،ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ وﺷئ او زر ﺑﻪ ﻳ ﺗﺒﺎه
 ﮐﻠﻪ
ﮐئ ،ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﺷﺎن ﭼ ﻨﻪ ﻫﻐﮥ وﻋﺪه ﮐې ده .
ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻫﻐﻮئ ﺳﺘﺎﺳﻮ دﭘﺎره د
ﻫﻐﻪ ﻣﻠ ﻧﻪ وﺑﺎﺳ ،ﻧﻮ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ زړۀ ﮐ داﺳ ﻣﮥ واﻳ ﭼ
ﻨ ﺗﺎﺳﻮ ﻧﯧ ﺧﻠﻖ ﻳ او د دې دﭘﺎره ﻳ راوﺳﺘﻠ ﭼ دا
ﻣﻠ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺷ .داﺳ ﻧﮥ ده ،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ دا ﺧﻠﻖ ﺳﺘﺎﺳﻮ
 ﭘﻪ دې وﺟﻪ ﻧﮥ
دﭘﺎره ﻪ وﺑﺎﺳ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﺑﺪﮐﺎره دى .
ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﻧﯧ ﻋﻤﻠﻪ او ﮥ ﺧﻠﻖ ﻳ ﺧﻮ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﺎﺳﻮ
ﭘﺮﯦدى ﭼ د ﻫﻐﻮئ ﻣﻠ وﻧﻴﺴ .ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ وﺷى ﻪ
ﭼ ﻫﻐﻮئ ﺑﺪﻋﻤﻠﻪ ﺧﻠﻖ دى او د ﻫﻐﮥ اراده دا ده ﭼ ﺳﺘﺎﺳﻮ
ﭘﻼر ﻧﻴﮥ ،اﺑﺮاﻫﻴﻢ ،اﺳﺤﺎق ،او ﻳﻌﻘﻮب ﺳﺮه ﻳ ﮐﻮﻣﻪ وﻋﺪه
 ﺎن ﭘﻪ دې ﮥ ﭘﻮﻫﻪ ﮐئ ﭼ
ﮐې وه ﻫﻐﻪ ﭘﻮره ﮐى .
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ دا زرﺧﻴﺰه ﻣﻠ ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﮥواﻟ ﭘﻪ
 دا ﺧﺒﺮه
وﺟﻪ ﻧﮥ درﮐﻮى ﺑﻠ ﺗﺎﺳﻮ ﺧﻮ ﺿﺪى ﺧﻠﻖ ﻳ .
ﻣﮥ ﻫﯧﺮوئ ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﻪ ﺑﻴﺎﺑﺎن
ﮐ ﺗﺎﺳﻮ ﻨﻪ ﻏﺼﻪ ﮐو .د ﻫﻐﻪ ور ﻧﻪ واﺧﻠﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ
ﭘﻪ ﮐ د ﻣﺼﺮ ﻧﻪ راووﺗﻠ ﺗﺮ ﻧﻨﻪ ﭘﻮرې ﭼ دﻟﺘﻪ راورﺳﯧﺪﻟ،
 د ﺳﻴﻨﺎ ﭘﻪ ﻏﺮۀ
ﺗﺎﺳﻮ د ﻫﻐﮥ ﺧﻼف ﺑﻐﺎوت ﮐے دے .
ﺑﺎﻧﺪې ﻫﻢ ﺗﺎﺳﻮ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ دوﻣﺮه ﻏﺼﻪ ﮐو ﭼ ﺳﺘﺎﺳﻮ
 زۀ ﻏﺮۀ ﺗﻪ وﺧﺘﻠﻢ ﭼ د ﮐﺎﻮ ﻫﻐﻪ
ﺑﺮﺑﺎدوﻟﻮ ﺗﻪ ﺗﻴﺎر وو .
ﺗﺨﺘ راواﺧﻠﻢ ﭼ ﻫﻐﻪ ﻟﻮظ ورﺑﺎﻧﺪې ﻟﻴﻠﮯ ﺷﻮے وو ﮐﻮم
ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﺎﺳﻮ ﺳﺮه ﮐے دے .زۀ ﻫﻠﺘﻪ ﺑﻐﯧﺮ د ﮥ

ﺧﻮراک ﺎک ﻧﻪ ﻠﻮﯦﺖ ور او ﻠﻮﯦﺖ ﺷﭙ ﭘﺎﺗ
 ﺑﻴﺎ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻣﺎ ﻟﻪ د ﮐﺎﻮ ﻫﻐﻪ دوه ﺗﺨﺘ
ﺷﻮم .
راﮐې ﭼ ﭘﻪ ﻫﻐ ﺑﺎﻧﺪې ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻫﻐﻪ ﮥ ﻟﻴﻠ ۇو ﮥ
ﻳ ﭼ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ورځ د اور ﻧﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻠ ۇو ﭼ ﻫﻠﺘﻪ د
 د ﻫﻐﻪ ﻠﻮﯦﺘﻮ ورﻮ او
ﻏﺮۀ ﺳﺮه راﻏﻮﻧ وئ .
ﻠﻮﯦﺘﻮ ﺷﭙﻮ ﻧﻪ وروﺳﺘﻮ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻣﺎ ﻟﻪ د ﮐﺎﻮ ﻫﻐﻪ دوه

ﺗﺨﺘ راﮐې ﭼ ﭘﻪ ﮐﻮﻣﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﻫﻐﮥ ﺷﺮﻳﻌﺖ ﻟﻴﻠﮯ وو .
ﺑﻴﺎ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻣﺎ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ ﺳﻤﺪﺳﺘ د ﻏﺮۀ ﻧﻪ ﮐﻮز
ﺷﻪ ،ﻪ ﭼ ﺳﺘﺎ ﺧﻠﻖ ﮐﻮم ﭼ ﺗﺎ د ﻣﺼﺮ ﻧﻪ راووﻳﺴﺘﻞ،
ﻫﻐﻮئ ﻣﺮﺗﺪ ﺷﻮى دى .ﻫﻐﻮئ د ﻫﻐﻪ ﮥ ﻧﻪ زر اوړﯦﺪﻟ دى
ﭼ ﻣﺎ ﻳ ﺣﻢ ورﮐے دے او ﻫﻐﻮئ د ﺧﭙﻠﻮ ﺎﻧﻮﻧﻮ دﭘﺎره د
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻣﺎ ﺗﻪ دا
ﺳﺮو زرو ﻳﻮ ﺑﺖ ﺟﻮړ ﮐے دے .
ﻫﻢ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ،ﻣﺎ ﺗﻪ ﭘﺘﻪ ده ﭼ دا ﻮﻣﺮه ﺿﺪى ﺧﻠﻖ دى.
 ﺗﮥ د ﻫﻐﻮئ دﭘﺎره ﻣﺎ ﺗﻪ ﻣﻨﺖ وﻧﮥ ﮐې .زۀ ﻫﻐﻮئ ﺗﺒﺎه

ﮐﻮم او ﻫﻴ ﻮک ﺑﻪ ﻳ ﺑﻴﺎ ﻧﻮم واﻧﮥ ﺧﻠ .ﻧﻮ زۀ ﺑﻪ ﺗﺎ د داﺳ

ﻗﻮم ﭘﻼر ﺟﻮړ ﮐم ﭼ د دوئ ﻧﻪ ﺑﻪ ﻟﻮئ او ﻃﺎﻗﺘﻮر وى .
ﻧﻮ زۀ واﭘﺲ ﺷﻮم او د ﻏﺮۀ ﻧﻪ راﮐﻮز ﺷﻮم ،ﻫﻐﻪ د ﮐﺎﻮ دوه
ﺗﺨﺘ ﻣ رارواﻧ ﮐې وې ﭼ ﭘﻪ ﮐﻮﻣﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﺷﺮﻳﻌﺖ
 ﻣﺎ ﺗﻪ ﭘﺘﻪ
ﻟﻴﻠﮯ ﺷﻮے وو .د ﻏﺮ ﻧﻪ د اور ﻟﻤﺒ ﺧﺘﻠ .
وﻟﯧﺪه ﭼ ﺗﺎﺳﻮ د ﻫﻐﻪ ﺣﻢ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧ ﮐې ده ﮐﻮم ﭼ
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ درﮐے وو او ﺗﺎﺳﻮ
د ﻫﻐﮥ ﺧﻼف ﻨﺎه ﮐې وه ﭼ د ﺳﺨ ﭘﻪ ﺷﻞ ﮐ ﻣﻮ د
 ﻧﻮ ﻫﻠﺘﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﻣﺨ
ﺳﺮو زرو ﺑﺖ ﺟﻮړ ﮐے وو .
 ﻧﻮ
ﻣﺎ د ﮐﺎﻮ ﺗﺨﺘ راوﻏﻮرزوﻟ او ﻮ ﻮ ﻣ ﮐې .
ﻳﻮ ﻞ ﺑﻴﺎ زۀ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﺣﻀﻮر ﮐ ﻠﻮﯦﺖ
ور او ﻠﻮﯦﺖ ﺷﭙ ﭘﻣﺨ ﭘﺮﯦﻮﺗﻢ او ﻧﮥ ﻣ ﮥ ﺧﻮړل

او ﻧﮥ ﻣ ﮥ ﻞ .دا ﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺧﻼف
 زۀ د ﻣﺎﻟ
ﻨﺎه ﮐې وه او ﻫﻐﻪ ﻣﻮ ﻏﺼﻪ ﮐے وو .
ﺧُﺪائ د ﺳﺨﺖ ﻗﻬﺮ ﻧﻪ وﻳﺮﯦﺪم ،ﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ دوﻣﺮه ﻏﺼﻪ وو
ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﺒﺎه ﮐى ،ﺧﻮ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻳﻮ ﻞ ﺑﻴﺎ زﻣﺎ
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻫﺎرون ﺗﻪ ﻫﻢ دوﻣﺮه ﻏﺼﻪ وو
واورﯦﺪل .
ﭼ وې وژﻧ ،ﻧﻮ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﻣﺎ د ﻫﺎرون دﭘﺎره ﻫﻢ دﻋﺎ
 ﻣﺎ ﻫﻐﻪ د ﻨﺎه ﻧﻪ ډک ﻴﺰ ﻳﻌﻨ د ﺳﺮو زرو
وﮐه .
ﺳﺨﮯ واﺧﺴﺘﻮ ﮐﻮم ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﺟﻮړ ﮐے وو او ﭘﻪ اور ﮐ
ﻣ واﭼﻮﻟﻮ .ﺑﻴﺎ ﻣﺎ دا ﻮ ﻮ ﮐو ،د اوړو ﭘﻪ ﺷﺎن ﻣ
ﻣﯧﺪه ﮐو او ﻫﻐﻪ ﻣ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ وﻟﻪ ﮐ وﻏﻮرزوﻟﻮ ﭼ د ﻏﺮ ﻧﻪ
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﺗﺒﻴﻌﺮه ،ﻣﺴﻪ ،ﻗﺒﺮوت ﻫﺘﺎوه
ﻻﻧﺪې ﺑﻬﯧﺪه .

ﮐ وئ ﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﻫﻠﺘﻪ ﻫﻢ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻏﺼﻪ ﮐے وو .
او ﭼ ﮐﻠﻪ ﻫﻐﮥ ﺗﺎﺳﻮ د ﻗﺎدِس ﺑﺮﻧﻴﻊ ﻧﻪ د دې ﺣﻤﻮﻧﻮ ﺳﺮه
وﻟﯧﻟ ﭼ ﻻړ ﺷ او ﻫﻐﻪ ﻣﻠ وﻧﻴﺴ ﮐﻮم ﻳ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ
درﮐﻮﻟﻮ ،ﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ د ﻫﻐﮥ ﺧﻼف ﺳﺮﮐﺸ وﮐه ،ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﻫﻐﮥ
 ﭼ د
ﻳﻘﻴﻦ وﻧﮥ ﮐو او ﻧﮥ ﻣﻮ د ﻫﻐﮥ ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮدارى وﮐه .
ﮐﻮم وﺧﺖ ﻧﻪ ﻣﺎ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﯧﮋﻧﺪﻟ ﻳ ،ﺗﺎﺳﻮ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ
 ﻧﻮ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻠﻮﯦﺘﻮ ورﻮ او
ﺧﻼف ﺳﺮﮐﺸ ﮐې ده .
ﻠﻮﯦﺘﻮ ﺷﭙﻮ ﮐ زۀ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﺣﻀﻮر ﮐ
ﭘﻣﺨ ﭘﺮوت وم ،دا ﻪ ﭼ ﻣﺎ ﺗﻪ ﭘﺘﻪ وه ﭼ ﻫﻐﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ د
 او ﻣﺎ دﻋﺎ وﮐه ،اے ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ،
ﺗﺒﺎه ﮐﻮﻟﻮ اراده ﻟﺮى .
ﺧﭙﻞ ﺧﻠﻖ ﻣﮥ ﺗﺒﺎه ﮐﻮه ،ﻫﻐﻪ ﺧﻠﻖ ﭼ ﺗﺎ ﺑﭻ ﮐل او د ﺧﭙﻞ
 ﺧﭙﻞ
ﻟﻮئ ﻃﺎﻗﺖ او ﻗﻮت ﺳﺮه دې د ﻣﺼﺮ ﻧﻪ راووﻳﺴﺘﻞ .
ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻮوﻧﮯ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ،اﺳﺤﺎق او ﻳﻌﻘﻮب راﻳﺎد ﮐه او د
 ﻨ،
دې ﺧﻠﻘﻮ ﺿﺪ ،ﺑﺪﮐﺎرۍ او ﻨﺎه ﺗﻪ ﻣﮥ ﻮره .
ﻣﺼﺮﻳﺎن ﺑﻪ وواﺋ ﭼ ﺗﮥ د دې ﺟﻮﻪ ﻧﮥ ﻳ ﭼ ﺧﭙﻞ ﺧﻠﻖ

ﻫﻐﻪ ﻣﻠ ﺗﻪ ﺑﻮ ﭼ د ﻫﻐﻮئ ﺳﺮه دې وﻋﺪه ﮐې ده.
ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ وواﺋ ﭼ ﺗﺎ ﺧﭙﻞ ﺧﻠﻖ ﺑﻴﺎﺑﺎن ﺗﻪ د دې دﭘﺎره ﺑﻮﺗﻠﻞ
 د
ﭼ ﻫﻐﻮئ ووژﻧ ،ﻪ ﭼ ﺗﺎ د ﻫﻐﻮئ ﻧﻪ ﻧﻔﺮت ﮐﻮﻟﻮ .
دې ﻫﺮ ﮥ ﻧﻪ ﻋﻼوه ،دا ﻫﻐﻪ ﺧﻠﻖ دى ﭼ ﺗﺎ ﺧﻮښ ﮐل ﭼ
ﺳﺘﺎ ﺧﭙﻞ ﺧﻠﻖ ﺷ او د ﺧﭙﻞ ﻟﻮئ ﻃﺎﻗﺖ او ﻗﻮت ﺳﺮه دې
ﻫﻐﻮئ د ﻣﺼﺮ ﻧﻪ راووﻳﺴﺘﻞ.

ﺣﻀﺮت ﻣﻮﺳ ﺗﻪ د ﺷﺮﻳﻌﺖ د ﺣﻤﻮﻧﻮ ﻧﻮې ﺗﺨﺘ
ﻣﻼوﯦﺪل

۱۰

 ﭘﻪ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﮐ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻣﺎ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ،


”د اوﻟﻨﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن دوه د ﮐﺎ ﺗﺨﺘ ﺟﻮړې ﮐه او ﻳﻮ د ﻟﺮ
ﺻﻨﺪوق ﺟﻮړ ﮐه ﭼ ﻫﻐﻪ ﺗﺨﺘ ﭘﻪ ﮐ ﮐﯧدې .ﭘﻪ ﻏﺮ
 او زۀ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻫﻐ ﺑﺎﻧﺪې ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﮥ
ﺑﺎﻧﺪې ﻣﺎ ﺗﻪ راوﺧﯧﮋه ،
وﻟﻴﻢ ﮥ ﭼ ﻣﺎ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺗﺨﺘﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﻟﻴﻠ ۇو ﭼ ﺗﺎ ﻣﺎﺗ
 ﻧﻮ ﻣﺎ د
ﮐې او ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﺗﮥ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺻﻨﺪوق ﮐ ﮐﯧدې “.
ﮐﻴﺮ ﻟﺮ ﻧﻪ ﻳﻮ ﺻﻨﺪوق ﺟﻮړ ﮐو او د اوﻟﻨﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن ﻣ د
ﮐﺎ دوه ﺗﺨﺘ ﺟﻮړې ﮐې او د ﺎن ﺳﺮه ﻣ ﻏﺮ ﺗﻪ
 ﺑﻴﺎ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺗﺨﺘﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﻫﻢ ﻫﻐﻪ
وﺧﯧﮋوﻟ .
ﺧﺒﺮې وﻟﻴﻠ ﮐﻮﻣ ﭼ ﻫﻐﮥ ﭘﻪ وړوﻣﺒ ﻞ ﻟﻴﻠ وې ،دا
ﻫﻐﻪ ﻟﺲ ﺣﻤﻮﻧﻪ ۇو ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ ﻳ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ورځ درﮐل ﭼ
د ﻏﺮ ﺳﺮه راﻏﻮﻧ وئ او ﻫﻐﮥ د اور ﻧﻪ ﺧﺒﺮې وﮐې .ﻣﺎﻟ
 او زۀ د ﻏﺮۀ ﻧﻪ راﮐﻮز ﺷﻮم
ﺧُﺪائ ﻣﺎ ﻟﻪ ﺗﺨﺘ راﮐې .
ﻨﻪ ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻣﺎ ﺗﻪ ﺣﻢ ﮐے وو ،ﻧﻮ ﺗﺨﺘ ﻣ ﭘﻪ
ﺻﻨﺪوق ﮐ ﮐﯧﻮدﻟ .او ﻫﻐﻪ ﺗﺨﺘ ﺗﺮ اوﺳﻪ ﭘﻮرې ﭘﻪ
 ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻞ د ﻳﻌﻘﺎن د ﺧﻠﻘﻮ د
ﺻﻨﺪوق ﮐ ﭘﺮﺗ دى “.

ﮐﻮﻫﻮ ﻧﻪ روان ﺷﻮل او ﻣﻮﺳﻴﺮه ﺗﻪ ﻻړل .او ﻫﻠﺘﻪ ﻫﺎرون ﭘﻪ ﺣﻖ
ورﺳﯧﺪو او دﻓﻦ ﺷﻮ او د ﻫﻐﮥ زوئ اﻟﻋﺰر د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﺎئ د
 د ﻫﻐﻪ ﺎئ ﻧﻪ ﻫﻐﻮئ
اﻣﺎم ﭘﻪ ﺗﻮﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻮﻟﻮ .
ﺟﺪﺟﻮده او ﺑﻴﺎ ﻳﻄﺒﺎﺗﻪ ﺗﻪ ﻻړل ،ﻫﻐﻪ ﻣﻠ ﭼ د اوﺑﻮ ډﯦﺮ
 ﭘﻪ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﻟﻴﻮى
ﻧﻬﺮوﻧﻪ ﭘﻪ ﮐ دى .
ﻗﺒﻴﻠ ﺳى ﻣﻘﺮر ﮐل ﭼ د ﻟﻮظ ﺻﻨﺪوق وړى او د اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ
ﭘﻪ ﺗﻮﻪ د ﻫﻐﮥ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻮى او د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﻧﻮم ﺑﺮﮐﺖ ﻏﻮاړى .او
 ﻧﻮ د ﻟﻴﻮى
ﺗﺮ اوﺳﻪ ﭘﻮرې د ﻫﻐﻮئ دا ذﻣﻪ وارۍ دى .
ﻗﺒﻴﻠ ﺗﻪ د ﻧﻮرو ﻗﺒﻴﻠﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن زﻣﻪ ﻣﻼو ﻧﮥ ﺷﻮه ،ﻣﺎﻟ
ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ د ﻫﻐﻮئ ﻣﻴﺮاث وو ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﺷﺎن ﭼ ﻨﻪ
 ”د
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک وﻋﺪه ﮐې وه .
وړوﻣﺒ ﻞ ﭘﻪ ﺷﺎن زۀ ﭘﻪ ﻏﺮ ﺑﺎﻧﺪې ﻠﻮﯦﺖ ور او
ﻠﻮﯦﺖ ﺷﭙ اﻳﺴﺎر ﺷﻮم ،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻳﻮ ﻞ ﺑﻴﺎ زﻣﺎ
ﺧﺒﺮې ﺗﻪ ﻏﻮږ وﻧﻴﻮﻟﻮ او ﭘﻪ دې رﺿﺎ ﺷﻮ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﻧﮥ ﺗﺒﺎه
 ﺑﻴﺎ ﻫﻐﮥ ﻣﺎ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ ﭘﺎﻢ او ﺳﺘﺎﺳﻮ
ﮐﻮى .
ﻻرﻮدﻧﻪ وﮐم ،ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﻫﻐﻪ ﻣﻠ وﻧﻴﺴ ﭼ د ﮐﻮم وﻋﺪه
ﻳ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻼر ﻧﻴﮥ ﺳﺮه ﮐې وه.

د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ درﻧﺎوے او ﻋﺒﺎدت ﮐﻮل
 اوس ،اے ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ،ﻫﻐﻪ ﮥ واورئ ﭼ ﻣﺎﻟ

ﺧُﺪائ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻳ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻧﻪ ﻏﻮاړى .د ﻣﺎﻟ
ﺧُﺪائ ﺧﭙﻞ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻧﻪ ﻳﺮﯦئ ،د ﻫﻐﮥ ﭘﻮره ﺗﺎﺑﻌﺪارى ﮐﻮئ،
د ﻫﻐﮥ ﺳﺮه ﻣﻴﻨﻪ ﮐﻮئ او د زړۀ د اﺧﻼﺻﻪ او د ﺧﭙﻞ ﻮل روح
 او د ﻫﻐﮥ ﻮل ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻨ .دا زۀ
ﺳﺮه د ﻫﻐﮥ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻮئ ،
 ﻮرئ ،دا اوﭼﺖ
ﻧﻦ ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﻓﺎﺋﺪې دﭘﺎره درﮐﻮم .
آﺳﻤﺎﻧﻮﻧﻪ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ دى ،دا زﻣﻪ او ﭘﻪ دې ﮐ ﻫﺮ ﮥ

 ﺧﻮ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻣﻴﻨﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻼر ﻧﻴﮥ
د ﻫﻐﮥ دى .
ﺳﺮه دوﻣﺮه زﻳﺎﺗﻪ وه ﭼ د ﻧﻮرو ﺧﻠﻘﻮ ﭘﻪ ﺎئ ﻳ ﺗﺎﺳﻮ
 ﻧﻮ د
ﺧﻮښ ﮐئ او ﺗﺮ اوﺳﻪ ﭘﻮرې د ﻫﻐﮥ ﻏﻮره ﺧﻠﻖ ﻳ .
اوس ﻧﻪ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﺎﺑﻌﺪاره اوﺳ او ﺧﭙﻞ ﺿﺪ ﭘﺮﯦدئ.
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﻣﻌﺒﻮداﻧﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک

او د ﻣﺎﻟﺎﻧﻮ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ دے .ﻫﻐﻪ ﻟﻮئ او ﻃﺎﻗﺘﻮر دے ،د
ﻫﻐﮥ ﻧﻪ ﻳﺮه ﭘﻪ ﮐﺎر ده .ﻫﻐﻪ ﻧﮥ د ﭼﺎ ﻃﺮﻓﺪارى ﮐﻮى او ﻧﮥ
 ﻫﻐﻪ دا ﻮرى ﭼ د ﻳﺘﻴﻤﺎﻧﻮ او ﮐﻮﻧو ﺳﺮه
رﺷﻮت اﺧﻠ .
ﮥ ﺳﻠﻮک ﮐﻴى او ﮐﮥ ﻧﻪ ،ﻫﻐﻪ د ﻣﺴﺎﻓﺮو ﺳﺮه ﻣﻴﻨﻪ ﮐﻮى
ﮐﻮم ﭼ زﻣﻮﻧ ﺧﻠﻘﻮ ﺳﺮه اوﺳﻴى او ﻫﻐﻮئ ﻟﻪ ﺧﻮراک او
 ﻧﻮ د ﻣﺴﺎﻓﺮو ﺳﺮه ﻣﻴﻨﻪ ﮐﻮئ ،ﻪ ﭼ
ﺟﺎﻣ ورﮐﻮى .
ﭘﻪ ﻳﻮ وﺧﺖ ﮐ ﺗﺎﺳﻮ ﻫﻢ د ﻣﺼﺮ ﭘﻪ ﻣﻠ ﮐ ﻣﺴﺎﻓﺮ وئ.
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﺧﭙﻞ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻧﻪ ﻳﺮﯦئ او ﺻﺮف د

ﻫﻐﮥ ﻋﺒﺎدت ﮐﻮئ .د ﻫﻐﮥ وﻓﺎدار اوﺳ او ﺻﺮف د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﻧﻮم
 د ﻫﻐﮥ ﺛﻨﺎء واﻳ ،ﻫﻐﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک
ﻗﺴﻢ ﺧﻮرئ .
دے او ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﺳﺘﺮﻮ ﻫﻐﻪ ﻟﻮئ او ﻋﺠﻴﺒﻪ ﮐﺎروﻧﻪ ﻟﻴﺪﻟ
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻼر
دى ﭼ ﺳﺘﺎﺳﻮ دﭘﺎره ﻳ ﮐى دى .
ﻧﻴﮥ ﻣﺼﺮ ﺗﻪ ﻻړل ،ﻫﻐﻮئ ﺻﺮف اوﻳﺎ ﮐﺴﺎن ۇو .ﺧﻮ اوس
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺗﺎﺳﻮ د آﺳﻤﺎن د ﺳﺘﻮرو ﭘﻪ
ﺷﺎن ﺑﺷﻤﯧﺮه ﮐى ﻳ.

د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻟﻮﺋ

۱۱

 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺧﭙﻞ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺳﺮه ﻣﻴﻨﻪ ﮐﻮئ او


 ﭼ
د ﻫﻐﮥ ﻮﻟ ﻣﻄﺎﻟﺒ ،اﺻﻮل ،ﻗﺎﻧﻮن او ﺣﻤﻮﻧﻪ ﻣﻨ .
ﺗﺎﺳﻮ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﮥ زده ﮐى دى ﻧﻮ ﻫﻐﻪ اوس

ﻳﺎد ﺳﺎﺗ .ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﺑﭽﻮ ﻧﻪ ﺑﻠ ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﺨﭙﻠﻪ دا واﻗﻌ
ﺗﯧﺮې ﺷﻮې .ﺗﺎﺳﻮ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻟﻮﺋ ،د ﻫﻐﮥ ﻃﺎﻗﺖ ،د ﻫﻐﮥ
 او د ﻫﻐﮥ ﻣﻌﺠﺰې وﻟﻴﺪﻟ .ﺗﺎﺳﻮ وﻟﻴﺪل ﭼ ﻫﻐﮥ د
ﻗﻮت ،
ﻣﺼﺮ ﭘﻪ ﺑﺎدﺷﺎه ﻓﺮﻋﻮن او د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﻮل ﻣﻠ ﺑﺎﻧﺪې ﮥ
 ﺗﺎﺳﻮ وﻟﻴﺪل ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﻣﺼﺮﻳﺎﻧﻮ ﻟﺮ،
وﮐل .
ﺳﺮه د ﻫﻐﻮئ د آﺳﻮﻧﻮ او ﺟﻨ ﺎډو ﻨﻪ ﺗﺒﺎه ﮐل او ﭘﻪ
ﺑﺤﺮِﻗُﻠﺰم ﮐ ﻳ ډوب ﮐل ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﺴ ۇو.
 ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﭘﺘﻪ ده ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺳﺘﺎﺳﻮ دې ﺎئ ﺗﻪ

 ﻫﻐﻪ راﻳﺎد
رارﺳﯧﺪو ﻧﻪ ﻣﺨ ﭘﻪ ﺑﻴﺎﺑﺎن ﮐ ﮥ وﮐل .
ﮐئ ﭼ د روﺑﻴﻦ ﻗﺒﻴﻠ د اﻟﻴﺎب د زاﻣﻨﻮ ،داﺗﻦ او اﺑﻴﺮام ﺳﺮه
ﻳ ﮥ وﮐل .د ﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﺨ زﻣﻪ وﭼﺎوده او ﻫﻐﻮئ ﻳ
ﺳﺮه د ﺧﭙﻠﻮ ﮐﻮرﻧﻮ ،د ﺧﭙﻠﻮ ﺧﯧﻤﻮ او د ﻫﻐﻮئ د ﻮﻟﻮ ﻧﻮﮐﺮاﻧﻮ
 آو ،ﺗﺎﺳﻮ ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﺧﻠﻖ ﻳ ﭼ ﭘﻪ
او ﻨﺎورو ﺗﯧﺮ ﮐل .
ﺧﭙﻠﻮ ﺳﺘﺮﻮ ﻣﻮ ﻫﻐﻪ ﻮل ﮐﺎروﻧﻪ ﻟﻴﺪﻟ دى ﮥ ﭼ ﻣﺎﻟ
ﺧُﺪائ ﮐى ۇو.

د وﻋﺪه ﮐے ﺷﻮې زﻣ ﺑﺮﮐﺘﻮﻧﻪ
 ﻧﻦ ﭼ زۀ ﮐﻮم ﻗﺎﻧﻮن درﮐﻮم ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻮل ﻋﻤﻞ ﮐﻮئ ،ﻧﻮ

ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﺑﻪ ﻃﺎﻗﺖ ﻣﻼو ﺷ ﭼ د ﺳﻴﻨﺪ ﻧﻪ ﭘﻮرې و او ﻫﻐﻪ

ﻣﻠ ﻗﺒﻀﻪ ﮐئ ﮐﻮم ﺗﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ وردﻧﻨﻪ ﮐﯧﺪوﻧ ﻳ .
ﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻣﻠ ﮐ ډﯦﺮه ﻣﻮده ﺗﯧﺮه ﮐئ ﭼ ﻣﺎﻟ
ﺧُﺪائ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻼر ﻧﻴﮥ او د ﻫﻐﻮئ اوﻻد ﻟﻪ ﻳ د ورﮐﻮﻟﻮ
 ﮐﻮم
وﻋﺪه ﮐې ده ،ﻫﻐﻪ ﻣﻠ ﭼ زرﺧﯧﺰه او آﺑﺎد دے .
ﻣﻠ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﻗﺒﻀﻪ ﮐﻮئ ﻫﻐﻪ ﻣﻠ د ﻣﺼﺮ ﭘﻪ ﺷﺎن ﻧﮥ
دے ،ﭼﺮﺗﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﻣﺨ اوﺳﯧﺪئ .ﻫﻠﺘﻪ ﺑﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ
ﺗﺨﻢ ﮐﺮﻟﻮ ،ﻧﻮ د ﭘﻮ اوﺑﻮ ﮐﻮﻟﻮ دﭘﺎره ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺳﺨﺘﻪ ﺧﻮارى

 ﺧﻮ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﮐﻮﻣ زﻣ ﺗﻪ ورﻧﻨﻮ ﻫﻐﻪ د
ﮐﻮﻟﻪ ،
ﻏﺮوﻧﻮ ،ﻣﯧﺪاﻧﻮﻧﻮ ﻣﻠ دے ،ﻳﻮ داﺳ ﻣﻠ ﭼ ﭘﻪ ﺑﺎران اوﺑﮥ
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک د دې ﻣﻠ
ﮐﻴى .
ﺧﻴﺎل ﺳﺎﺗ او د ﮐﺎل ﭘﻪ ﻫﺮ ﻣﻮﺳﻢ ﮐ ﻳ ورﺑﺎﻧﺪې ﻧﻈﺮ وى.
 ﻧﻮ ﮐﮥ ﺗﺎﺳﻮ زﻣﺎ ﭘﻪ ﺣﻤﻮﻧﻮ ﭘﻪ وﻓﺎدارۍ ﺳﺮه ﻋﻤﻞ ﮐﻮئ

ﮐﻮم ﭼ ﻧﻦ ﻣﺎ درﮐى دى ،او ﺗﺎﺳﻮ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﺧﭙﻞ
ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺳﺮه ﻣﻴﻨﻪ ﮐﻮئ او د زړۀ د اﺧﻼﺻﻪ د ﻫﻐﮥ ﺧﺪﻣﺖ
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﻣﻠ ﮐ ﭘﻪ ﺻﺤﻴﺢ
ﮐﻮئ ،
ﻣﻮﺳﻢ ﮐ ،ﭘﻪ ﺧﺰان او ﺳﭙﺮﻟ ﮐ ﺑﺎراﻧﻮﻧﻪ ووروى ،ﻧﻮ
 او د
ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ د زﻳﺘُﻮﻧﻮ ﺗﯧﻞ ،ﻏﻠﻪ او اﻧﻮر راﻮﻟﻮئ ،
ﺎروو دﭘﺎره ﺑﻪ واﮥ درﺗﻪ ﻣﻼوﻳى .او ﺳﺘﺎ دﭘﺎره ﺑﻪ ﺧﻮراک
 ﭘﺎم ﮐﻮئ ،ﭼ ﺧﭙﻞ زړوﻧﻪ
ډﯦﺮ وى او ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﻣﺎړۀ ﺷ .
ﻣﻮ دوﮐﻪ ﻧﮥ ﮐى ﭼ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻧﻪ واوړئ او د ﻧﻮرو
 ﮐﮥ ﺗﺎﺳﻮ داﺳ وﮐل
ﻣﻌﺒﻮداﻧﻮ ﺧﺪﻣﺖ او ﻋﺒﺎدت وﮐئ .
ﻧﻮ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ ﻗﻬﺮ ﺷ .ﻫﻐﻪ ﺑﻪ د آﺳﻤﺎن ﻧﻪ ﭘﻪ
ﺗﺎﺳﻮ ﺑﺎران ﺑﻨﺪ ﮐى او ﺳﺘﺎﺳﻮ زﻣﻪ ﺑﻪ اوﭼﻪ ﺷ او ﻓﺼﻠﻮﻧﻪ
ﺑﻪ ﻧﮥ راﺷﻨﮥ ﮐﻮى .ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ زر ﻫﻠﺘﻪ ﻣۀ ﺷ ،اﺮ ﭼ ﻫﻐﻪ
 دا ﺣﻤﻮﻧﻪ ﻳﺎد
زﻣﻪ ﮥ ده ﮐﻮﻣﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ درﮐﻮى .
ﺳﺎﺗ او ﭘﻪ ذﻫﻦ ﮐ ﻳ وﺳﺎﺗ .دا ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﻣﻮ او ﺧﭙﻠﻮ
ﺗﻨﺪو ﺑﺎﻧﺪې وﺗئ ﭼ ﺳﺘﺎﺳﻮ دﭘﺎره د ﻳﺎدﯦﺪو د ﻳﻮې ﻧ ﭘﻪ
 دا ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ زده ﮐئ .ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ
ﺷﺎن وى .
ﮐﻮر ﮐ ﻳ او ﻳﺎ ﭘﻪ ﻻره روان ﻳ ،ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﻤﻠ او ﻳﺎ
 دا د
ﭘﺎ ﻧﻮ د دې ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ د ﻫﻐﻮئ ﺳﺮه ﺧﺒﺮې ﮐﻮئ .
ﺧﭙﻠﻮ ﮐﻮروﻧﻮ ﭘﻪ درﺷﻠﻮ او د ﺧﭙﻠﻮ ﺎروﻧﻮ ﭘﻪ دروازو وﻟﻴ.
 ﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ او ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺑﭽ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻣﻠ ﮐ ﻳﻮ اوږد

ﻋﻤﺮ ﺗﯧﺮ ﮐى ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﭘﻼر ﻧﻴﮥ ﺳﺮه د

ﻫﻐ د ورﮐﻮﻟﻮ وﻋﺪه ﮐې ده .ﺗﺮ ﻮ ﭼ زﻣﻪ او آﺳﻤﺎن وى
 ﻣﺎ ﭼ ﮐﻮم ﺣﻤﻮﻧﻪ درﮐى
ﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﻫﻠﺘﻪ اوﺳﯧئ .
دى ﭘﻪ ﻫﻐ ﺑﺎﻧﺪې ﭘﻪ اﻳﻤﺎﻧﺪارۍ ﺳﺮه ﻋﻤﻞ ﮐﻮئ ﻳﻌﻨ ،ﻣﺎﻟ
ﺧُﺪائ د ﺧﭙﻞ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺳﺮه ﻣﻴﻨﻪ ﮐﻮئ ،د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﻻره ﺳﻢ
 ﻧﻮ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﻣﺦ
روان اوﺳ او د ﻫﻐﮥ ﻧﻪ ﻣﮥ ﻟﺮې ﮐﯧئ ،
ﭘﻪ وړاﻧﺪې  ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ﻮل ﻗﻮﻣﻮﻧﻪ وﺷى او ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ
ﻫﻐﻪ ﻣﻠ ﻗﺒﻀﻪ ﮐئ ﮐﻮم ﭼ د ﻫﻐﻪ ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ دے ﭼ
 ﺗﺎﺳﻮ ﭼ ﭼﺮﺗﻪ ﻫﻢ ﻗﺪم
ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻧﻪ ﻟﻮئ او ﻃﺎﻗﺘﻮر دى .
ږدئ ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ زﻣﻪ ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ وى .ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ د ﺑﻴﺎﺑﺎن ﻧﻪ
ﺗﺮ ﻟﺒﻨﺎن ﭘﻮرې ،د ﻓﺮات د ﺳﻴﻨﺪ ﻧﻪ واﺧﻠﻪ د ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧ د ﺳﻤﻨﺪر
 ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻣﻠ ﮐ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﭼﺮﺗﻪ ﻫﻢ
ﭘﻮرې ﺧﻮره وى .
 ،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ﺧﻠﻖ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻧﻪ
وﻳﺮوى ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ ﻫﻐﮥ وﻋﺪه ﮐې ده او ﻫﻴ ﻮک ﺑﻪ ﻫﻢ
 ﻮرئ ،زۀ ﻧﻦ ﺗﺎﺳﻮ
ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﻣﺨ ﻧﮥ ﺷ ودرﯦﺪﻟﮯ .

ﺧﭙﻠ ﺧﻮ ﺗﻪ ﭘﺮﯦدم ﭼ ﺑﺮﮐﺖ ﻏﻮاړئ او ﮐﮥ ﻟﻌﻨﺖ ،
ﺑﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﭘﻪ دې ﮐ وى ،ﭼ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧُﺪائ

ﭘﺎک ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺣﻤﻮﻧﻮ ﻋﻤﻞ ﮐﻮئ ﭼ ﻧﻦ ﻳ زۀ درﮐﻮم ،
ﻟﻌﻨﺖ ﺑﻪ ﭘﻪ دې ﮐ وى ،ﭼ ﺗﺎﺳﻮ د دې ﺣﻤﻮﻧﻮ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧ
وﮐئ او د ﻫﻐﻪ ﻣﻌﺒﻮداﻧﻮ ﻋﺒﺎدت ﺗﻪ واوړئ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﻣﺨ
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﺎﺳﻮ ﻫﻐﻪ ﻣﻠ ﺗﻪ
ﻧﮥ دى ﭘﯧﮋﻧﺪﻟ .
راوﻟ ﮐﻮم ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﻗﺒﻀﻪ ﮐﻮئ ،ﻧﻮ د ﺑﺮﮐﺖ آواز ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ د
ﺮزﻳﻢ ﻏﺮ ﻧﻪ وﮐئ او د ﻟﻌﻨﺖ آواز ﺑﻪ د ﻋﻴﺒﺎل ﻏﺮ ﻧﻪ وﮐئ.
 دا دوه ﻏﺮوﻧﻪ د ﮐﻨﻌﺎﻧﻴﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﮐ د اُردن ﺳﻴﻨﺪ

ﻧﻤﺮﭘﺮﯦﻮاﺗﮥ ﻃﺮف ﺗﻪ دى ،ﮐﻨﻌﺎﻧﻴﺎن د اُردن ﭘﻪ ﻣﯧﺪان ﮐ
اوﺳﻴى ،ﭼ ﺟِﻠﺠﺎل ﺎر ﺗﻪ ﻧﺰدې دے او د ﻣﻮره ﻣﻘﺪﺳﻮ
 زر ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ د اُردن ﺳﻴﻨﺪ ﻧﻪ واوړئ
وﻧﻮ ﻧﻪ ﻟﺮې ﻧﮥ دے .

او ﻫﻐﻪ ﻣﻠ ﺑﻪ ﻗﺒﻀﻪ ﮐئ ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧُﺪائ
ﭘﺎک ﻳ ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ درﮐﻮى .ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ ﻣﻠ وﻧﻴﺴ او ﭘﻪ
 ﻧﻮ ﻮرئ ،ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻮﻟﻮ ﺣﻤﻮﻧﻮ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ
ﮐ اوﺳﯧئ ،
ﮐﻮئ ﮐﻮم ﭼ ﻧﻦ زۀ درﮐﻮم“.

د ﻋﺒﺎدت دﭘﺎره ﻳﻮ ﺎئ

۱۲

 ﻣﻮﺳ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،دا ﻫﻐﻪ ﺣﻤﻮﻧﻪ دى ﭼ


ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻣﻠ ﮐ ﭘﺮې ﻋﻤﻞ ﮐﻮئ ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ،
ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﭘﻼر ﻧﻴﮥ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻳ درﮐﻮى .ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ژوﻧﺪى
 ﮐﻮم ﻣﻠ ﭼ
ﻳ ﻧﻮ ﺧﺎﻣﺨﺎ ﺑﻪ ورﺑﺎﻧﺪې ﻋﻤﻞ ﮐﻮئ .
ﺗﺎﺳﻮ ﻧﻴﺴ ﭘﻪ ﻫﻐ ﮐ ﻫﻐﻪ ﻮل ﺎﻳﻮﻧﻪ ﺗﺒﺎه ﮐئ ﭼﺮﺗﻪ ﭼ
ﻫﻐﻪ ﺧﻠﻖ ﭘﻪ ﻟﻮړو ﻏﺮوﻧﻮ ،ﭘﻪ ﻏﻮﻧو او د ﻟﻮﻳﻮ ﺷﻨﻮ وﻧﻮ ﻻﻧﺪې د
 د ﻫﻐﻮئ د ﻗﺮﺑﺎﻧ ﺎﻳﻮﻧﻪ
ﺧﭙﻠﻮ ﻣﻌﺒﻮداﻧﻮ ﻋﺒﺎدت ﮐﻮى .
وران ﮐئ او د ﻫﻐﻮئ د ﮐﺎﻮ ﻣﻘﺪﺳ ﺳﺘﻨ ﻮ ﻮ ﮐئ.
د ﻫﻐﻮئ د اﺷﻴﺮې ﺑﺖ ﻧ وﺳﻮزوئ او د ﻫﻐﻮئ ﺑﺘﺎن ﻮ
ﻮ ﮐئ او د ﻫﻐﻪ ﺎﻳﻮﻧﻮ ﻧﻪ د ﻫﻐﻮئ د ﺑﺘﺎﻧﻮ ﻧﻮم ﻧﺸﺎن ﺧﺘﻢ
 د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﺧﭙﻞ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻋﺒﺎدت ﻫﻐﻪ
ﮐئ .
 ﺧﻮ ﻣﺎﻟ
ﺷﺎن ﻣﮥ ﮐﻮئ ﻟﻪ ﻨﻪ ﻳ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﮐﻮى .
ﺧُﺪائ ﺑﻪ د ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻮﻟﻮ ﻗﺒﻴﻠﻮ د ﻋﻼﻗ ﻧﻪ ﻳﻮ ﺎئ ﺧﻮښ
ﮐى ،ﻫﻠﺘﻪ ﺑﻪ ﺧﻠﻖ د ﻫﻐﮥ ﺣﻀﻮر ﺗﻪ را او د ﻫﻐﮥ ﻋﺒﺎدت ﺑﻪ
 ﻫﻠﺘﻪ ﺑﻪ ﺧﭙﻠ ﺳﻮزﯦﺪوﻧ ﻧﺬراﻧ او ﻧﻮرې ﻗﺮﺑﺎﻧ،
ﮐﻮى .
ﺧﭙﻠﻪ ﻟﺴﻤﻪ ﺣﺼﻪ او ﻣﻘﺪﺳ ﻧﺬراﻧ ،ﺧﭙﻠ ﻣﻨﺘ ،ﺧﭙﻠ
رﺿﺎﮐﺎراﻧﻪ ﻧﺬراﻧ او د ﺧﭙﻠﻮ ﺎروو او و وړوﻣﺒ ﭘﯧﺪا
 ﻫﻠﺘﻪ ،د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺳﺘﺎﺳﻮ
ﺷﻮى ﺑﭽ ﭘﯧﺶ ﮐﻮئ .
ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﻪ ﺣﻀﻮر ﮐ ﺗﺎﺳﻮ او ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧﺎﻧﺪان ﺑﻪ

ﺧﻮراک ﮐﻮئ او د ﻫﻐﻪ ﻫﺮ ﻴﺰ ﻧﻪ ﺑﻪ ﭘﻮره ﺧﻮﻧﺪ اﺧﻠ ﭼ
ﺗﺎﺳﻮ د ﻫﻐ دﭘﺎره ﻣﺤﻨﺖ ﮐے وى .ﻪ ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ
 ﮐﻠﻪ
ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ ﺑﺮﮐﺖ درﮐے دے .
ﭼ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ راﺷ ،ﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﭼ داﺳ ﮐﺎروﻧﻪ وﻧﮥ ﮐئ
ﻟﻪ ﭼ دﻟﺘﻪ ﻳ ﮐﻮئ .ﺗﺮ اوﺳﻪ ﭘﻮرې ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﮥ ﮥ
 ﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ
ﺎرﯦﺪل ﻧﻮ ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﺷﺎن ﻣﻮ ﮐﻮل ،
ﻫﻐﻪ ﻣﻴﺮاث ﻻ ﻧﮥ دے ﻣﻼو ﺷﻮے ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺳﺘﺎﺳﻮ
ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻳ ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ درﮐﻮى ،ﭼ ﻫﻠﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ اﻣﻦ
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ د اُردن ﺳﻴﻨﺪ ﻧﻪ واوړئ ،ﻧﻮ
ﮐ اوﺳﯧئ .
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ﻣﻠ ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ ﭘﻪ ﻣﻴﺮاث ﮐ درﮐى.
ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ د ﺧﭙﻠﻮ ﻮﻟﻮ دﺷﻤﻨﺎﻧﻮ ﻧﻪ ﭘﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮐ وﺳﺎﺗ
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺑﻪ ﻳﻮ
او ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﭘﻪ اﻣﻦ ﮐ اوﺳﯧئ .
ﺎئ ﺧﻮښ ﮐى ﭼﺮﺗﻪ ﺑﻪ ﭼ د ﻫﻐﮥ ﻋﺒﺎدت ﮐﻴى او ﻫﻠﺘﻪ ﺑﻪ
ﺗﺎﺳﻮ ﻫﻐﮥ ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ﻫﺮ ﮥ راوړئ ﭼ ﻣﺎ ﻳ ﺣﻢ درﮐے دے،
ﻳﻌﻨ ﺧﭙﻠ ﺳﻮزﯦﺪوﻧ ﻧﺬراﻧ او ﺧﭙﻠ ﻧﻮرې ﻗﺮﺑﺎﻧ ،ﺳﺘﺎﺳﻮ
ﻟﺴﻤﻪ ﺣﺼﻪ او ﻣﻨﺘ او ﻫﻐﻪ ﺧﺎص ﻧﺬراﻧ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ د
 د ﺧﭙﻠﻮ ﺑﭽﻮ
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺳﺮه د ﻫﻐ وﻋﺪه ﮐې وى .
ﺳﺮه ،ﺧﭙﻠﻮ ﻧﻮﮐﺮاﻧﻮ او د ﻟﻴﻮﻳﺎﻧﻮ ﺳﺮه ﭼ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﺎروﻧﻮ
ﮐ اوﺳﻴى ،ﻫﻠﺘﻪ د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﺣﻀﻮر ﮐ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ﮐﻮئ،
ﻳﺎد ﻟﺮئ ﭼ د ﻟﻴﻮﻳﺎﻧﻮ ﺑﻪ ﭘﻪ زﻣﻪ ﮐ ﻫﻴ ﻣﻴﺮاث ﻧﮥ وى.
 ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﺧﭙﻠ ﻧﺬراﻧ ﻫﻠﺘﻪ ﻧﮥ ﭘﯧﺶ ﮐﻮئ ﭼ ﭼﺮﺗﻪ

 ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﺧﭙﻠ ﻧﺬراﻧ ﺻﺮف ﭘﻪ ﻫﻐﻪ
ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧﻮﻪ وى ،
ﻳﻮ ﺎئ ﮐ ﭘﯧﺶ ﮐﻮئ ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺑﻪ ﻳ ﺳﺘﺎﺳﻮ د
ﻳﻮې ﻗﺒﻴﻠ ﭘﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﮐ ﺧﻮښ ﮐى .ﺻﺮف ﻫﻠﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ
ﺧﭙﻠ ﺳﻮزﯦﺪوﻧ ﻧﺬراﻧ او ﻧﻮر ﻫﻐﻪ ﻮل ﮐﺎروﻧﻪ ﮐﻮئ ﭼ ﻣﺎ
 ﭼ ﭼﺮﺗﻪ ﺗﺎﺳﻮ اوﺳﯧئ
ﻳ ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ ﺣﻢ درﮐے دے .

ﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﻫﻠﺘﻪ ﺧﭙﻞ ﻨﺎور ﺣﻼﻟﻮﻟﮯ او ﺧﻮړﻟﮯ ﺷ .ﻣﺎﻟ
ﺧُﺪائ ﭼ ﻮﻣﺮه ډﯦﺮ درﮐﻮى ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺧﻮړﻟﮯ ﺷ .ﺗﺎﺳﻮ ﻮل
ﮐﮥ ﭘﺎک ﻳ ﻳﺎ ﻧﺎﭘﺎک ،ﻫﻐﻪ ﺧﻮړﻟﮯ ﺷ ،ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ
 ﺧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ د ﻫﻐ
ﻫﻮﺳ ﻳﺎ د ﻏﺮ ﻏﻮﻪ ﺧﻮرئ .
وﻳﻨﻪ ﻧﮥ  ،ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﺧﺎﻣﺨﺎ د ﻫﻐ وﻳﻨﻪ ﻟﻪ د اوﺑﻮ ﭘﻪ زﻣﻪ
 ﮥ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ ﭘﯧﺶ ﮐﻮئ د ﻫﻐ
ﺗﻮﻳﻮئ .
ﻧﻪ ﺑﻪ ﻫﻴ ﻳﻮ ﻴﺰ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺎﻳﻮﻧﻮ ﮐ ﻧﮥ ﺷ ﺧﻮړﻟﮯ ﭼﺮﺗﻪ
ﭼ ﺗﺎﺳﻮ اوﺳﯧئ ،ﻧﮥ ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﻏﻠ ﻟﺴﻤﻪ ﺣﺼﻪ ،ﻧﮥ ﺧﭙﻞ
ﻣﮯ ،ﻧﮥ د زﻳﺘُﻮﻧﻮ ﺗﯧﻞ ،ﻧﮥ ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﺎروو او و وړوﻣﺒﮯ
ﭘﯧﺪا ﺷﻮے ﺑﭽﮯ ،ﻧﮥ د ﻫﻐﻪ ﺗُﺤﻔ ﻧﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﻳ د ﻣﺎﻟ
ﺧُﺪائ ﺳﺮه وﻋﺪه ﮐې وى ،ﻧﮥ ﺳﺘﺎﺳﻮ رﺿﺎﮐﺎراﻧﻪ ﻧﺬراﻧ او
 ﺗﺎﺳﻮ او ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺑﭽ ﺑﻪ ،ﺳﺮه د ﺳﺘﺎﺳﻮ
ﻧﮥ ﻧﻮرې ﻧﺬراﻧ .
ﻧﻮﮐﺮاﻧﻮ او د ﻟﻴﻮﻳﺎﻧﻮ ﭼ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﺎروﻧﻮ ﮐ اوﺳﻴى ،دا
ﻧﺬراﻧ ﺑﻪ ﺻﺮف د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﻪ
ﺣﻀﻮر ﮐ ﺧﻮرئ ،ﺻﺮف د ﻋﺒﺎدت ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻳﻮ ﺎئ ﮐ
ﮐﻮم ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺧﻮښ ﮐے وى.
او ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﻫﻠﺘﻪ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻫﺮ ﮥ ﺑﺎﻧﺪې ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ ﻳ ﮐﻮم ﭼ
 ﻮرئ ،ﭼ ﺗﺮ ﮐﻮﻣ ﭘﻮرې ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ
ﺗﺎﺳﻮ ﮐى وى .
 ﮐﻠﻪ
ﻣﻠ ﮐ اوﺳﯧئ ﻧﻮ ﭼ ﻟﻴﻮﻳﺎن ﻫﻢ ﻫﯧﺮ ﻧﮥ ﮐئ .
ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻋﻼﻗﻪ ﻟﻮﻳﻪ
ﮐى ،ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ ﻫﻐﮥ وﻋﺪه ﮐې ده ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﭼ ﮐﻠﻪ ﻫﻢ
 د ﻋﺒﺎدت ﻫﻐﻪ
ﺗﺎﺳﻮ ﻏﻮاړئ ﻧﻮ ﻫﻠﺘﻪ ﻏﻮﻪ ﺧﻮړے ﺷ .
ﻳﻮ ﺎئ ﮐﮥ ډﯦﺮ ﻟﺮې وى ،ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﭼ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧﻮﻪ وى ،ﻧﻮ
ﻫﻐﻪ ﺎروے ﻳﺎ  ﺣﻼﻟﻮﻟﮯ ﺷ ﮐﻮم ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ
درﮐے وى او ﺗﺎﺳﻮ ﻫﻐﻪ ﻏﻮﻪ ﭘﻪ ﮐﻮر ﮐ ﺧﻮړﻟﮯ ﺷ،
 ﻫﺮ ﻮک ﭼ ﭘﺎک
ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ ﻣﺎ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ وﺋﻴﻠ دى .

وى ﻳﺎ ﻧﺎﭘﺎک ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ دا ﻏﻮﻪ ﺧﻮړﻟﮯ ﺷ ،ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ
 ﺻﺮف ﻫﻐﻪ ﻏﻮﻪ
ﻫﻐﻪ د ﻫﻮﺳ ﻳﺎ ﻏﺮ ﻏﻮﻪ ﺧﻮرى .
ﻣﮥ ﺧﻮرئ ﭼ وﻳﻨﻪ ﻻ ﭘﻪ ﮐ وى ،ﻪ ﭼ ﭘﻪ وﻳﻨﻪ ﮐ

ژوﻧﺪون وى ،ﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ د ﻏﻮ ﺳﺮه ژوﻧﺪون ﻣﮥ ﺧﻮرئ .
وﻳﻨﻪ د ﺧﻮراک دﭘﺎره ﻣﮥ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻮئ ،ﺑﻠ د اوﺑﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن ﻳ
 ﮐﮥ ﺗﺎﺳﻮ دا ﺣﻢ وﻣﻨ ،ﻧﻮ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ
ﭘﻪ زﻣﻪ ﺗﻮﻳﻮئ .
ﺑﻪ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ ﺷ او ﺳﺘﺎﺳﻮ او ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﺑﭽﻮ ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﺎر ﺳﻢ
 ﺧﭙﻠ ﻧﺬراﻧ او ﻫﻐﻪ ﺗُﺤﻔ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﻳ د ﻣﺎﻟ
وى .
ﺧُﺪائ ﺳﺮه وﻋﺪه ﮐې وى د ﻋﺒﺎدت ﻫﻐﻪ ﻳﻮ ﺎئ ﺗﻪ راوړئ.
 ﻫﻠﺘﻪ ﻫﻐﻪ ﻧﺬراﻧ ﭘﯧﺶ ﮐﻮئ ﮐﻮﻣ ﭼ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ

ﻗﺮﺑﺎنﺎه ﺑﺎﻧﺪې ﭘﻮره ﺳﻮزوﻟﮯ ﺷ .ﻫﻐﻪ ﻧﺬراﻧ ﻫﻢ ﭘﯧﺶ
ﮐﻮئ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ د ﻫﻐ ﻏﻮﻪ ﺧﻮرئ او وﻳﻨﻪ ﻳ ﭘﻪ ﻗﺮﺑﺎنﺎه
 ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻫﺮ ﮥ ﺑﺎﻧﺪې ﭘﻪ وﻓﺎدارۍ ﺳﺮه ﻋﻤﻞ
ﺑﺎﻧﺪې ﺗﻮﻳﻮئ .
ﮐﻮئ ﭼ ﻣﺎ ﻳ ﺣﻢ درﮐے دے ،ﻧﻮ ﺳﺘﺎﺳﻮ او ﺳﺘﺎﺳﻮ د
اوﻻد ﺑﻪ د ﻫﻤﯧﺸﻪ دﭘﺎره ﻫﺮ ﮐﺎر ﺳﻢ وى ،ﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ
ﻫﻐﻪ ﮐﺎر ﮐﻮئ ﭼ ﮐﻮم ﺻﺤﻴﺢ وى او ﭘﻪ ﮐﻮم ﺑﺎﻧﺪې ﭼ
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻴى.

د ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘ ﺧﻼف ﺧﺒﺮدارے
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ﻗﻮﻣﻮﻧﻪ ﺗﺒﺎه ﮐى

ﭼ ﺗﺎﺳﻮ د ﻫﻐﻮئ ﻣﻠ وﻧﻴﺴ ،ﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ﻣﻠ ﻗﺒﻀﻪ
 ﭘﺎم ﮐﻮئ ﭼ ﮐﻠﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ
ﮐئ او ﻫﻠﺘﻪ ﺑﻪ اوﺳﯧئ .
ﻫﻐﻪ ﻗﻮﻣﻮﻧﻪ ﺗﺒﺎه ﮐى ،ﻧﻮ ﭼ د ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﻋﺒﺎدت او رﺳﻤﻮﻧﻮ
ﮐ راﯧﺮ ﻧﮥ ﺷ ﭼ ﻫﻐﻪ وﻣﻨ ،ﻪ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ دﭘﺎره
ﻳﻮ دام وى .د دې ﻣﻌﻠﻮﻣﻮﻟﻮ ﮐﻮﺷﺶ ﻣﮥ ﮐﻮئ ﭼ ﻫﻐﻮئ د
ﺧﭙﻠﻮ ﻣﻌﺒﻮداﻧﻮ ﻋﺒﺎدت ﻨﻪ ﮐﻮى ،ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﺷﺎن

 د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﺧﭙﻞ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻋﺒﺎدت
ﻋﺒﺎدت وﮐئ .
ﻫﻐﻪ ﺷﺎن ﻣﮥ ﮐﻮئ ﭼ ﻨﻪ ﻫﻐﻮئ د ﺧﭙﻠﻮ ﻣﻌﺒﻮداﻧﻮ ﻋﺒﺎدت
ﮐﻮى ،ﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ د ﺧﭙﻠﻮ ﻣﻌﺒﻮداﻧﻮ ﭘﻪ ﻋﺒﺎدت ﮐ ﻮل
ﻫﻐﻪ ﺣﺮام ﮐﺎروﻧﻪ ﮐﻮى ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﺮې ﻧﻪ ﻧﻔﺮت ﮐﻮى.
ﺗﺮ دې ﭘﻮرې ﭼ ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ اور ﮐ ﺧﭙﻞ ﺑﭽ ﻫﻢ ﻗﺮﺑﺎﻧ
 ﻫﻐﻪ ﻫﺮ ﮥ ﮐﻮئ ﭼ ﻣﺎ ﻳ ﺣﻢ درﮐے دے ،ﭘﻪ
ﮐﻮى .
دې ﮐ ﻣﮥ ﮥ ﮐﻤﻮئ او ﻣﮥ ﮥ زﻳﺎﺗﻮئ.

د ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘ ﺧﻼف ﺧﺒﺮدارے

۱۳

 ﮐﯧﺪے ﺷ ﭼ ﭘﯧﻐﻤﺒﺮان ﻳﺎ د ﺧﻮﺑﻮﻧﻮ ﺗﻌﺒﻴﺮ


ورﮐﻮوﻧ د ﻳﻮې ﻣﻌﺠﺰې ﻳﺎ د ﻳﻮې ﻋﺠﻴﺒﻪ ﻧ وﻋﺪه وﮐى،
 او ﮐﮥ ﻫﻐﻪ ﭘﯧﺸﻮﺋ ﺷﻮې ﻧ ﻳﺎ ﻣﻌﺠﺰې ﺮﻨﺪې ﺷ،

او ﮐﮥ ﻫﻐﻮئ واﺋ ،ﭼ ﻧﻮرو ﻣﻌﺒﻮداﻧﻮ ﺗﻪ راواوړئ ﮐﻮم ﭼ
 ﻧﻮ ﻫﻐﻪ
ﺗﺎﺳﻮ ﻧﮥ دى ﭘﯧﮋﻧﺪﻟ او د ﻫﻐﻮئ ﻋﺒﺎدت وﮐئ ،
ﭘﯧﻐﻤﺒﺮاﻧﻮ ﻳﺎ د ﺧﻮﺑﻮﻧﻮ ﺗﻌﺒﻴﺮ ورﮐﻮوﻧﻮ ﺗﻪ ﻏﻮږ ﻣﮥ ﻧﻴﺴ.
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺗﺎﺳﻮ ﻣﻌﻠﻮﻣﻮى ﭼ ﺗﺎﺳﻮ د
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺳﺮه د زړۀ د اﺧﻼﺻﻪ او د ﺧﭙﻞ ﻮل روح ﺳﺮه
 د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﺎﺑﻌﺪارى ﮐﻮئ او د
ﻣﻴﻨﻪ ﮐﻮئ او ﮐﮥ ﻧﻪ .
ﻫﻐﮥ درﻧﺎوے ﮐﻮئ ،د ﻫﻐﮥ اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻮئ او د ﻫﻐﮥ ﺣﻤﻮﻧﻪ
 ﺧﻮ
ﻣﻨ ،د ﻫﻐﮥ ﻋﺒﺎدت ﮐﻮئ او د ﻫﻐﮥ وﻓﺎدار اوﺳ .
ﻫﻐﻪ د ﺧﻮﺑﻮﻧﻮ ﺗﻌﺒﻴﺮ ورﮐﻮوﻧ ﻳﺎ ﭘﯧﻐﻤﺒﺮان ووژﻧ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ
ﺗﻪ واﺋ ﭼ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺧﻼف ﺑﻐﺎوت وﮐئ ،ﭼﺎ ﭼ د
ﻣﺼﺮ ﻧﻪ راووﻳﺴﺘﻠ ،ﭼﺮﺗﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﻏﻼﻣﺎن وئ .داﺳ ﺧﻠﻖ
ﺗﺎﺳﻮ د ﻫﻐﻪ ﻻرې ﻧﻪ اړوى ﭘﻪ ﮐﻮﻣﻪ ﺑﺎﻧﺪې ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ
ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ د ﺗﻠﻮ ﺣﻢ درﮐے دے .ﻫﻐﻮئ دې ﺧﺎﻣﺨﺎ ووژﻟﮯ

 ﮐﮥ
ﺷ ،ﭼ ﺧﭙﻞ ﺎﻧﻮﻧﻪ د دې ﺑﺪ ﻋﻤﻞ ﻧﻪ ﺧﻼص ﮐئ .
ﺳﺘﺎﺳﻮ ورور ،زوئ ،ﻟﻮر ،ﻳﺎ ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺮاﻧﻪ ﻪ ،ﻳﺎ ﺳﺘﺎﺳﻮ
ﻧﺰدې دوﺳﺖ ﻫﻢ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﭘ ﭘ واﺋ ﭼ د ﻧﻮرو ﻣﻌﺒﻮداﻧﻮ
ﻋﺒﺎدت وﮐئ ،ﻫﻐﻪ ﻣﻌﺒﻮدان ﭼ ﺗﺎﺳﻮ او ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻼر ﻧﻴﮥ ﻳ
 ﮐﯧﺪے ﺷ ﭼ ﻫﻐﻮئ
ﻫﻴﻠﻪ ﻫﻢ ﻋﺒﺎدت ﻧﮥ دے ﮐے .
ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ وواﺋ ﭼ د ﻫﻐﻪ ﺧﻠﻘﻮ د ﻣﻌﺒﻮداﻧﻮ ﻋﺒﺎدت وﮐئ ﮐﻮم
ﭼ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺳﺮه ﻧﺰدې اوﺳﻴى ﻳﺎ د ﻫﻐﻪ ﺧﻠﻘﻮ د ﻣﻌﺒﻮداﻧﻮ
 ﺧﻮ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ﺗﻮﺟﻮ ﻣﮥ
ﮐﻮم ﭼ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻧﻪ ﻟﺮې اوﺳﻴى .
ورﮐئ او ﻣﮥ ورﺗﻪ ﻏﻮږ ﻧﻴﺴ .ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ ﺑﺎﻧﺪې ﻫﻴ رﺣﻢ ﻳﺎ
 ﻫﻐﻮئ ووژﻧ.
ﺗﺮس ﻣﮥ ﮐﻮئ او د ﻫﻐﻮئ ﺧﺒﺮه ﻣﮥ ﭘﻮئ .
وړوﻣﺒﮯ ﮐﺎﮯ ﺗﺎﺳﻮ ورﺰار ﮐئ او ﺑﻴﺎ ﻧﻮر ﺧﻠﻖ ورﭘﺮﯦدئ
 ﺳﻨﺴﺎر ﻳ ﮐئ ﭼ ﻣ ﺷ.
ﭼ ﺳﻨﺴﺎر ﻳ ﮐى .
ﻫﻐﻮئ ﮐﻮﺷﺶ ﮐﻮﻟﻮ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧُﺪائ
ﭘﺎک ﻧﻪ ﺗﺎﺳﻮ واړوى ،ﮐﻮم ﭼ ﺗﺎﺳﻮ د ﻣﺼﺮ ﻣﻠ ﻧﻪ
 ﻧﻮ د ﺑﻨ
راووﻳﺴﺘﻠ ،ﭼﺮﺗﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﻏﻼﻣﺎن وئ .
اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻮل ﺧﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﺒﺮ ﺷ ﭼ ﮥ وﺷﻮل ،ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ
وﻳﺮﻳى او ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﻫﻴﻠﻪ ﻫﻴ ﻮک ﻫﻢ داﺳ ﺑﺪ ﻋﻤﻞ وﻧﮥ
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺎروﻧﻮ ﮐ اوﺳﯧئ ﭼ
ﮐى .
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻳ ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ درﮐﻮى ،ﻧﻮ
 ﭼ ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﻗﻮم ﮥ
ﮐﯧﺪے ﺷ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﺧﺒﺮ ﺷ 
ﻟﻮﻓﺮاﻧﻮ ﺧﻠﻘﻮ د ﺧﭙﻞ ﺎر ﺧﻠﻖ ﺑﻻرې ﮐى دى ﭼ د ﻫﻐﻪ
ﻣﻌﺒﻮداﻧﻮ ﻋﺒﺎدت وﮐى ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﻳ ﮐﻠﻪ ﻫﻢ د دې ﻧﻪ ﻣﺨ
 ﮐﮥ ﺗﺎﺳﻮ داﺳ ﻳﻮ اﻓﻮاه واورئ ،ﻧﻮ
ﻋﺒﺎدت ﻧﮥ دے ﮐے .
د ﻫﻐ ﭘﻮره ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت وﮐئ ،ﻧﻮ ﮐﮥ ﭘﻪ رﺘﻴﺎ دا ﺑﺪ ﻋﻤﻞ
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ د ﻫﻐﻪ ﺎر ﻮل ﺧﻠﻖ او د ﻫﻐﻮئ ﻮل
ﺷﻮے وى ،
 ﮐﻮم ﺧﻠﻖ
ﻨﺎور ﻫﻢ ووژﻧ .ﻫﻐﻪ ﺎر ﭘﻮره ﺗﺒﺎه ﮐئ .

ﭼ ﻫﻠﺘﻪ اوﺳﻴى د ﻫﻐﻮئ ﻮل ﻣﺎل ﻫﻢ راوړئ او د ﺎر ﭘﻪ
ﻣﺮﮐﺰى ﺎئ ﮐ ﻳ ډﯦﺮے ﮐئ .ﺑﻴﺎ ﻫﻐﻪ ﺎر او ﭼ ﭘﻪ
ﻫﻐ ﮐ ﮥ ﻫﻢ وى ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺗﻪ د
ﻧﺬراﻧ ﭘﻪ ﺗﻮﻪ وﺳﻮزوئ .دا ﺎر ﺑﻪ د ﻫﻤﯧﺸﻪ دﭘﺎره ﮐﻨر ﭘﺎﺗ
 د ﻫﻐ ﻧﻪ ﻫﻴ
 -
ﮐﻴى او دا ﺑﻪ ﻫﻴﻠﻪ ﺑﻴﺎ آﺑﺎد ﻧﮥ ﺷ .
ﻳﻮ ﻴﺰ ﻫﻢ ﺎن ﻟﻪ ﻣﮥ اﺧﻠ ﮐﻮم ﭼ ﺗﺒﺎه ﮐﻮﻟﮯ ﺷ ،ﻧﻮ ﺑﻴﺎ
ﺑﻪ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻗﻬﺮ ﺳﻮړ ﺷ او ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ رﺣﻢ وﮐى .ﮐﮥ
ﺗﺎﺳﻮ د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﻮﻟﻮ ﺣﻤﻮﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﻋﻤﻞ ﮐﻮئ ﮐﻮم ﭼ ﻧﻦ ﻣﺎ
درﮐى دى او ﻫﻐﻪ ﮥ ﮐﻮئ ﭼ ﮥ درﻧﻪ ﻏﻮاړى ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ
ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ رﺣﻢ وﮐى او ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻧﻪ ﺑﻪ ﻳﻮ ﻟﻮئ ﻗﻮم ﺟﻮړ ﮐى،
ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ ﻫﻐﮥ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻼر ﻧﻴﮥ ﺳﺮه وﻋﺪه ﮐې ده.

د وﻳﺮ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﻗﺎﻧﻮن

۱۴

 ﺗﺎﺳﻮ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﺧﭙﻞ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺧﻠﻖ ﻳ.


ﻧﻮ ﮐﻠﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﻣى ﺑﺎﻧﺪې ﻏﻢ ﮐﻮئ ،ﻧﻮ ﺧﭙﻞ ﺎﻧﻮﻧﻪ د
ﻧﻮرو ﺧﻠﻘﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن ﻣﮥ زﺧﻤ ﮐﻮئ ﻳﺎ د ﺗﻨﺪى ﻧﻪ ﺑﺮه وﯦﺘﮥ ﻣﮥ
 ﺗﺎﺳﻮ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﺧﭙﻞ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺧﻠﻖ ﻳ،
ﮐﻠﻮئ .
ﭘﻪ زﻣﻪ ﺑﺎﻧﺪې ﭼ ﻮﻣﺮه ﺧﻠﻖ اوﺳﻴى ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ ﻮﻟﻮ ﮐ
ﻳ ﺗﺎﺳﻮ د دې دﭘﺎره ﺧﻮښ ﮐئ ﭼ د ﻫﻐﮥ ﺧﭙﻞ ﺧﺎص ﺧﻠﻖ
اوﺳ.

ﺣﻼل او ﺣﺮام ﻨﺎور
 ﺗﺎﺳﻮ دا ﻨﺎور
 ﻫﻴ ﻳﻮ ﺣﺮام ﻴﺰ ﻣﮥ ﺧﻮرئ .

 ﻫﻮﺳ ،ﻨﻠ ې،
ﺧﻮړے ﺷ ،ﺎروى ،ې ،ﭼﯧﻠ 
 ﻫﻐﻪ ﻮل ﻨﺎور ﭼ ﺳﻮﻣﻮﻧﻪ ﻳ
ﻨﻠ ﭼﯧﻠ او ﻏﺮ ،

 ﺧﻮ ﺻﺮف ﻫﻐﻪ
ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﺑﯧﻞ وى او ﺑﻴﺎ ﺑﻴﺎ ﺷﺨﻮﻧﺪ وﻫ .
ﻨﺎور ﺑﻪ ﺣﻼل وى ﭼ ﺳﻮﻣﻮﻧﻪ ﻳ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﺑﯧﻞ وى او ﺑﻴﺎ ﺑﻴﺎ
ﺷﺨﻮﻧﺪ ﻫﻢ وﻫ .ﺗﺎﺳﻮ اوښ ،ﺳﻮه ،ﻳﺎ ﻨﻠ ﺳﻮه ﻧﮥ ﺷ
ﺧﻮړﻟﮯ .دا ﺑﻪ ﺧﺎﻣﺨﺎ ﺣﺮام ﻠﮯ ﺷ ،ﻪ ﭼ دا ﺑﻴﺎ ﺑﻴﺎ

ﺷﺨﻮﻧﺪ وﻫ ﺧﻮ ﺳﻮﻣﻮﻧﻪ ﻳ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﺑﯧﻞ ﻧﮥ دى .
ﺧﻨﺰﻳﺮان ﻣﮥ ﺧﻮرئ ،دا ﺑﻪ ﺧﺎﻣﺨﺎ ﺣﺮام ﻠﮯ ﺷ ،ﮐﮥ ﮥ ﻫﻢ
ﺳﻮﻣﻮﻧﻪ ﻳ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﺑﯧﻞ دى ﺧﻮ دا ﺑﻴﺎ ﺑﻴﺎ ﺷﺨﻮﻧﺪ ﻧﮥ وﻫ .دا

ﻨﺎور ﻣﮥ ﺧﻮرئ ﻳﺎ ﮐﮥ ﻣ وى ﻻس ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﮥ وروړئ .
ﺗﺎﺳﻮ ﻫﻐﻪ ﻫﺮ ﻗﺴﻢ ﮐﺒﺎن ﺧﻮړﻟﮯ ﺷ ﮐﻮم ﭼ وزر او ﭘﻪ
 ﺧﻮ داﺳ د اوﺑﻮ ﺑﻞ ﻫﺮ ﻳﻮ ﻴﺰ ﭼ
ﺮﻣﻦ ﭘﺘﺮى ﻟﺮى ،
وزر او ﭘﻪ ﺮﻣﻦ ﭘﺘﺮى ﻧﮥ ﻟﺮى ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻧﮥ ﺷ ﺧﻮړﻟﮯ ،دا ﺑﻪ
 ﺗﺎﺳﻮ ﺣﻼل ﻣﺎرﻏﺎن ﺧﻮړﻟﮯ
ﺧﺎﻣﺨﺎ ﺣﺮام ﻠﮯ ﺷ .
ﺷ۱۲ .۱۸-دا د ﻫﻐﻪ ﻣﺎرﻏﺎﻧﻮ ﻓﻬﺮﺳﺖ دے ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﻳ ﺑﯧﺨ
ﻣﮥ ﺧﻮرئ ،ﺷﺎﻫﻴﻦ ،ﻮﻧﺎ ،ﺑﺎز ،ﺷﻬﺒﺎز ،ﺑﺎﻪ ،ﭙﻮس ،ﮐﺎرﻏﮥ،
ﺷﺘﺮﻣﺮغ ،ﺳﻤﻨﺪرى ﻣﺮﻏﺎﺑ ،ډﻳﻨ ،ﺑﻠ ،ﻣﺎﻫ ﺧﻮر ﻣﺎرﻏﮥ،
ﻏ ﻣﺎﻫ ﺧﻮر ﻣﺎرﻏﮥ ،ﻣﻼﭼﺮﭼ او ﺎﭘﯧﺮک۱۹ .ﻮل
اﻟﻮﺗﻮﻧ ﺣﺸﺮات ﻧﺎﭘﺎک دى ،ﻫﻐﻪ ﻣﮥ ﺧﻮرئ۲۰ .ﺧﻮ ﺗﺎﺳﻮ
ﺣﻼل ﺣﺸﺮات ﺧﻮړﻟﮯ ﺷ۲۱ .ﻫﻐﻪ ﻳﻮ ﻨﺎور ﻫﻢ ﻣﮥ ﺧﻮرئ،
ﭼ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻣﺮګ ﻣ وى .ﺗﺎﺳﻮ ﺳﺮه ﭼ ﮐﻮم ﻣﺴﺎﻓﺮ
اوﺳﻴى ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ دا ورﮐﻮﻟﮯ ﺷ ﭼ وې ﺧﻮرى ،ﻳﺎ دا ﭘﻪ
ﻧﻮرو ﻣﺴﺎﻓﺮو ﺑﺎﻧﺪې ﺧﺮﻮﻟﮯ ﺷ .ﺧﻮ ﺗﺎﺳﻮ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ
د ﺧﭙﻞ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻳ او ﺗﺎﺳﻮ د ﻫﻐﮥ ﺧﻠﻖ ﻳُ .ورے ﻳﺎ د
ﭼﯧﻠ ﺑﭽﮯ د ﺧﭙﻠ ﻣﻮر ﭘﻪ ﭘﻴﻮ ﮐ ﻣﮥ ﭘﺨﻮئ.

د ﻟﺴﻤ ﺣﺼ ﻗﺎﻧﻮن
۲۲ﺗﺎﺳﻮ ﺧﺎﻣﺨﺎ ﻟﺴﻤﻪ ﺑﺮﺧﻪ ورﮐﻮئ ،د ﺧﭙﻞ ﻫﺮ ﻓﺼﻞ ﻟﺴﻤﻪ

ﺣﺼﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﻳ ﻫﺮ ﮐﺎل رﯦﺒ۲۳ .ﺑﻴﺎ ﻫﻐﻪ ﻳﻮ ﺎئ ﺗﻪ 
ﮐﻮم ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﺧﭙﻞ ﻋﺒﺎدت
دﭘﺎره ﺧﻮښ ﮐے دے او ﻫﻠﺘﻪ د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﺣﻀﻮر ﮐ د ﺧﭙﻞ
ﻓﺼﻞ ،ﻣﻴﻮ او د زﻳﺘُﻮﻧﻮ ﺗﯧﻠﻮ او ﺳﺘﺎﺳﻮ د وړوﻣﺒ ﭘﯧﺪا ﺷﻮى
ﺎروو او و ﻟﺴﻤﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﺧﻮرئ .دا د دې دﭘﺎره ﮐﻮئ ﭼ
ﺗﺎﺳﻮ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺧﭙﻞ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻧﻪ د ﻫﻤﯧﺸﻪ دﭘﺎره
ﻳﺮﯦﺪل زده ﮐئ۲۴ .ﮐﮥ د ﻋﺒﺎدت ﺎئ ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﮐﻮر ﻧﻪ ډﯦﺮ
ﻟﺮې وى ﭼ ﻫﻠﺘﻪ د ﺧﭙﻞ ﭘﯧﺪاوار ﻟﺴﻤﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻳﻮﺳ ﭼ ﻣﺎﻟ
ﺧُﺪائ د ﻫﻐ ﺑﺮﮐﺖ درﮐے دے ،ﻧﻮ ﺑﻴﺎ داﺳ وﮐئ،
۲۵ﺧﭙﻞ ﭘﯧﺪاوار ﺧﺮڅ ﮐئ او د دې ﭘﯧﺴ د ﺎن ﺳﺮه د
ﻋﺒﺎدت ﻫﻐﻪ ﻳﻮ ﺎئ ﺗﻪ ﻳﻮﺳ۲۶ .ﭼ ﺳﺘﺎﺳﻮ زړۀ ﮥ ﻏﻮاړى
ﻟﻪ ﻏﻪ ﻏﻮﻪ ،ﻧﺮۍ ﻏﻮﻪ ،ﻣﮯ ﻳﺎ ﺷﺮاب ،ﻧﻮ ﭘﻪ دې ﭘﯧﺴﻮ ﻳ
واﺧﻠ .او ﻫﻠﺘﻪ ،د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﻪ
ﺣﻀﻮر ﮐ ﻳ د ﺧﭙﻞ ﺧﺎﻧﺪان ﺳﺮه ﺧﻮرئ او ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ
وﮐئ۲۷ .ﻫﻐﻪ ﻟﻴﻮﻳﺎن ﻣﮥ ﻫﯧﺮوئ ﭼ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﺎروﻧﻮ ﮐ
اوﺳﻴى ،ﻪ ﭼ د ﻫﻐﻮئ ﺧﭙﻞ ﻫﻴ ﺟﺎﺋﻴﺪاد ﻧﺸﺘﻪ۲۸ .د ﻫﺮ
درﯦﻢ ﮐﺎل ﭘﻪ آﺧﺮ ﮐ د ﺧﭙﻠﻮ ﻮﻟﻮ ﻓﺼﻠﻮﻧﻮ ﻟﺴﻤﻪ ﺑﺮﺧﻪ
راوړئ او ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﺎروﻧﻮ ﮐ ﻳ ذﺧﻴﺮه ﮐﻮئ۲۹ .دا
ﺧﻮراک د ﻟﻴﻮﻳﺎﻧﻮ دﭘﺎره دے ،ﻪ ﭼ د ﻫﻐﻮئ ﺧﭙﻞ ﺟﺎﺋﻴﺪاد
ﻧﺸﺘﻪ او ورﺳﺮه د ﻫﻐﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮو دﭘﺎره ،ﻳﺘﻴﻤﺎﻧﻮ او ﮐﻮﻧو دﭘﺎره
دے ﭼ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﺎروﻧﻮ ﮐ اوﺳﻴى .ﻫﻐﻮئ ﻮل دې
را او د ﺧﭙﻞ ﺿﺮورت ﻴﺰوﻧﻪ دې ﺗﺮې ﻧﻪ اﺧﻠ .ﻫﻢ دﻏﻪ
ﺷﺎن ﮐﻮئ او ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ
ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﻫﺮ ﮥ ﮐ ﺑﺮﮐﺖ درﮐﻮى.

اوؤم ﮐﺎل

۱۵

 د ﻫﺮ اوؤم ﮐﺎل ﭘﻪ آﺧﺮ ﮐ ﺗﺎﺳﻮ ﻗﺮﺿﻮﻧﻪ ﻣﻌﺎف


 دا ﻫﻐﻪ ﮥ دى ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﻳ ﺧﺎﻣﺨﺎ ﮐﻮئ .ﻫﺮ
ﮐﻮئ .
ﭼﺎ ﭼ ﺧﭙﻠﻮ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻟﻪ ﻗﺮض ورﮐى وى ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ
ورﺗﻪ ﻣﻌﺎف ﮐﻮى ،ﻫﻐﻪ ﺑﻪ د ﺧﭙﻞ ﺎوﻧى ﻳﺎ د ﻫﻐﮥ د ﺧﭙﻠﻮاﻧﻮ
ﻧﻪ دا ﻗﺮض واﭘﺲ ﻧﮥ اﺧﻠ ،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ دا اﻋﻼن
 ﭼ ﭘﻪ ﻳﻮ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺑﺎﻧﺪې
ﮐے دے ﭼ ﻗﺮض ﻣﻌﺎف ﺷﻮ .
ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻗﺮض وى ﻧﻮ د ﻫﻐﮥ ﻧﻪ ﭘﯧﺴ اﺧﺴﺘﮯ ﺷ ،ﺧﻮ ﭼ
ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻗﺮض وى ﻧﻮ د ﻫﻐﻮئ ﻧﻪ ﺑﻪ ﻳ ﻧﮥ
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ ﭘﻪ
اﺧﻠ .
ﻫﻐﻪ ﻣﻠ ﮐ ﺑﺮﮐﺖ درﮐى ﮐﻮم ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ درﮐﻮى.
 ﮐﮥ
ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﺧﻠﻘﻮ ﻧﻪ ﺑﻪ ﻫﻴ ﻮک ﻫﻢ ﻏﺮﻳﺐ ﻧﮥ وى ،
ﺗﺎﺳﻮ د ﻫﻐﮥ ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮدارى ﮐﻮئ او ﻫﻐﻪ ﻫﺮ ﮥ ﭘﻮره ﭘﻮره وﻣﻨ
 ﻧﻮ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ
ﭼ ﻧﻦ ﻳ زۀ ﺣﻢ درﮐﻮم .
ﺑﺮﮐﺖ درﮐى ،ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ ﻫﻐﮥ وﻋﺪه ﮐې ده .ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ
ډﯦﺮو ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﻗﺮض ورﮐئ ،ﺧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ د ﻫﻴﭽﺎ ﻧﻪ ﻗﺮض
ﻧﮥ اﺧﻠ ،ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﻗﺒﻀﻪ ﮐ ﺑﻪ ډﯦﺮ ﻗﻮﻣﻮﻧﻪ وى ،ﺧﻮ ﺗﺎﺳﻮ
 ﮐﻮم ﻣﻠ ﭼ ﻣﺎﻟ
ﺑﻪ د ﻫﻴﭽﺎ ﭘﻪ ﻗﺒﻀﻪ ﮐ ﻧﮥ ﻳ .
ﺧُﺪائ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ درﮐﻮى ﮐﮥ د ﻫﻐ ﭘﻪ
ﺎروﻧﻮ ﮐ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧﭙﻞ ﻳﻮ اﺳﺮاﺋﻴﻠﮯ ﻣﺤﺘﺎج وى ،ﻧﻮ ﺧﭙﻞ

زړۀ ﻣﮥ ﺳﺨﺘﻮئ او د ﻫﻐﮥ ﻣﺪد ﮐﻮﻟﻮ ﻧﻪ ﻻس ﻣﮥ ﻧﻴﺴ .
ﺧﻮ ﺳﺨﻴﺎن اوﺳﯧئ او ﭼ ﻮﻣﺮه ﭘﯧﺴﻮ ﺗﻪ ﻳ ﺿﺮورت وى
 ﻫﻐﮥ ﺗﻪ د ﮥ ﻴﺰ ﻗﺮض
ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﻫﻮﻣﺮه ﻗﺮض ورﮐئ .
ورﮐﻮﻟﻮ ﻧﻪ ﭘﻪ دې وﺟﻪ اﻧﺎر ﻣﮥ ﮐﻮئ ﭼ د ﻗﺮﺿﻮﻧﻮ د ﻣﻌﺎف
ﮐﻮﻟﻮ ﮐﺎل ﻧﺰدې دے .داﺳ ﺑﺪ ﺳﻮﭼﻮﻧﻪ ﺧﭙﻞ ذﻫﻦ ﺗﻪ ﻣﮥ

راوﻟ .ﮐﮥ ﺗﺎﺳﻮ ﺧﭙﻞ ورور ﻟﻪ ﻗﺮض ورﻧﮥ ﮐئ ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧﻼف ﻓﺮﻳﺎد وﮐى او ﻨﺎه ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ
 ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ﭼ د ﮥ ﻴﺰ ﺿﺮورت وى ﻧﻮ ﭘﻪ
ﭘﻪ ﻏﺎړه ﺷ .
ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ﺳﺮه او د زړۀ د اﺧﻼﺻﻪ ﻳ ورﮐئ ،ﻧﻮ ﻣﺎﻟ
 ﭘﻪ ﻣﺦ
ﺧُﺪائ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ ﭘﻪ ﻫﺮ ﮐﺎر ﮐ ﺑﺮﮐﺖ درﮐﻮى .
د زﻣ ﺑﻪ ﻫﻤﯧﺸﻪ ﻏﺮﻳﺒﺎﻧﺎن ﺧﻠﻖ ﻣﻮﺟﻮد وى ،ﻧﻮ زۀ ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ
ﺣﻢ درﮐﻮم ﭼ د ﺧﭙﻠﻮ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ د ﻣﺪد ﻧﻪ ﻻس ﻣﮥ ﻧﻴﺴ.

د ﻧﻮﮐﺮاﻧﻮ آزادول
 ﮐﮥ ﻳﻮ ﻋﺒﺮاﻧﮯ ﺳے ﻳﺎ ﻪ ﺧﭙﻞ ﺎن ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﺎﻧﺪې د

ﻏﻼم ﻳﺎ وﻳﻨ ﭘﻪ ﺗﻮﻪ ﺧﺮڅ ﮐى ،ﻧﻮ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﺷﭙ ﮐﺎﻟﻪ
ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧﺪﻣﺖ وﮐى ﻧﻮ د ﻫﻐ ﻧﻪ ﭘﺲ ﻫﻐﻮئ آزاد ﮐئ .ﮐﻠﻪ
ﭼ اوؤم ﮐﺎل راﺷ ،ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﺧﺎﻣﺨﺎ ﭘﺮﯦدئ ﭼ ﻻړ
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﻫﻐﻮئ آزادوئ ،ﻧﻮ ﺗﺶ ﻻس ﻳ ﻣﮥ
ﺷ .
 ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ ﮐﻮم ﺑﺮﮐﺖ درﮐې وى
ﻟﯧئ .
ﻧﻮ د ﺧﭙﻠﻮ و ،ﻏﻠ او د اﻧﻮرو ﻟﻨﺮۍ ﻧﻪ ډﯦﺮ ﮥ ورﮐئ.
 ﻫﻐﻪ راﭘﻪ ﻳﺎد ﮐئ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﻣﺼﺮ ﮐ ﻏﻼﻣﺎن وئ

او ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺧﭙﻞ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺗﺎﺳﻮ آزاد ﮐئ ،ﻧﻮ ﻪ زۀ
 ﺧﻮ ﮐﯧﺪے ﺷ ﭼ ﺳﺘﺎﺳﻮ
ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ دا ﺣﻢ درﮐﻮم .
ﻏﻼم وﻧﮥ ﻏﻮاړى ﭼ ﻻړ ﺷ ،او ﻫﻐﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ او ﺳﺘﺎﺳﻮ
ﺧﺎﻧﺪان ﺳﺮه ﻣﻴﻨﻪ ﮐﻮى او د ﻫﻐﮥ دﭘﺎره ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺳﺮه ﭘﺎﺗ ﮐﯧﺪل
 ﻧﻮ د ﺧﭙﻞ ﮐﻮر دروازې ﺗﻪ ﻫﻐﻪ ﺑﻮ او ﻫﻠﺘﻪ د
ﮥ وى .
ﻫﻐﮥ ﻏﻮږ ﺳﻮرے ﮐئ ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻮل ﻋﻤﺮ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻏﻼم وى.
 ﮐﻠﻪ ﭼ
د ﺧﭙﻠ وﻳﻨ ﺳﺮه ﻫﻢ دﻏﻪ ﺷﺎن ﺳﻠﻮک ﮐﻮئ .
ﺗﺎﺳﻮ ﻳﻮ ﻏﻼم آزادوئ ﻧﻮ ﺧﻔﻪ ﮐﯧئ ﻣﻪ ،ﻪ ﭼ آﺧﺮ ﻫﻐﮥ ﻫﻢ
د ﻳﻮ ﻣﺰدور ﭘﻪ ﻧﻴﻢ ﻗﻴﻤﺖ ﺷﭙ ﮐﺎﻟﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧﺪﻣﺖ ﮐے دے.

ﻫﻢ دﻏﻪ ﺷﺎن ﮐﻮئ ،ﻧﻮ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺑﻪ ﭘﻪ
ﻫﺮ ﮐﺎر ﮐ ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ ﺑﺮﮐﺖ درﮐﻮى.

د ﺎروو وړوﻣﺒﮯ ﭘﯧﺪا ﺷﻮے ﺑﭽﮯ
 د ﺧﭙﻞ ﺎروى ﻳﺎ ې ﻫﺮ ﻳﻮ وړوﻣﺒﮯ ﻧﺮ ﺑﭽﮯ ﻣﺎﻟ

ﺧُﺪائ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک دﭘﺎره ﺑﯧﻞ ﮐئ ،د دې ﺎروو ﻧﻪ ﻳﻮ
ﻫﻢ د ﮐﺎر دﭘﺎره ﻣﮥ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻮئ او د دې و ﻧﻪ وړۍ ﻣﮥ ﮐ
 ﺗﺎﺳﻮ ،او ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧﺎﻧﺪان ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﺎل د ﻋﺒﺎدت ﭘﻪ ﻳﻮ
ﮐﻮئ .

ﺎئ ﮐ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﺣﻀﻮر ﮐ دا ﺧﻮرئ .
ﺧﻮ ﮐﮥ ﭘﻪ ﻳﻮ ﻨﺎور ﮐ ﮥ ﻋﯧﺐ وى ،ﮐﮥ ﻫﻐﻪ ﻮډ وى،
ړوﻧﺪ ﻳﺎ ﮥ ﺑﻞ ﻏ ﻧﻘﺺ ﭘﻪ ﮐ وى ،ﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ﻣﺎﻟ
 داﺳ ﻨﺎور
ﺧُﺪائ ﺧﭙﻞ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺗﻪ ﻧﮥ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﮐﻮئ .
ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﮐﻮر ﮐ ﺧﻮړے ﺷ ،ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻫﺮ ﻳﻮ ﮐﺲ ،ﮐﮥ
ﭘﺎک وى ﻳﺎ ﻧﺎﭘﺎک ،ﻧﻮ دا ﺧﻮړﻟﮯ ﺷ ،ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ
 ﺧﻮ د دې وﻳﻨﻪ د ﺧﻮراک دﭘﺎره
ﻫﻮﺳ ﻳﺎ ﻏﺮ ﺧﻮرئ .
ﻣﮥ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻮئ ،او ﺧﺎﻣﺨﺎ ﻳ د اوﺑﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن ﭘﻪ زﻣﻪ ﺗﻮﻳﻮئ.

د ﻓﺴﺤ اﺧﺘﺮ

۱۶

 د اﺑﻴﺐ ﭘﻪ ﻣﻴﺎﺷﺖ ﮐ د ﻓﺴﺤ اﺧﺘﺮ ﮐﻮﻟﻮ ﺳﺮه


د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺧﭙﻞ ﺧُﺪائ ﭘﺎک درﻧﺎوے ﮐﻮئ ،دا ﻫﻐﻪ
ﻣﻴﺎﺷﺖ وه ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺗﺎﺳﻮ د
 د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺧﭙﻞ ﺧُﺪائ
ﻣﺼﺮ ﻧﻪ د ﺷﭙ راووﻳﺴﺘﻠ .
ﭘﺎک د ﻓﺴﺤ اﺧﺘﺮ د ﻗﺮﺑﺎﻧ دﭘﺎره ﻫﻠﺘﻪ ﺧﭙﻞ ﻳﻮ  ﻳﺎ ﻳﻮ
ﺎروے ﺣﻼل ﮐئ ﮐﻮم ﺎئ ﭼ ﻫﻐﮥ د ﺧﭙﻞ ﻧﻮم د درﻧﺎوى
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ دا ﺧﻮراک
دﭘﺎره ﺧﻮښ ﮐے وى .

وﺧﻮرئ ،ﻧﻮ ﺧﻤﺒﻴﺮه ﺷﻮې رو ﺑﻪ ﻧﮥ ﺧﻮرئ .اووۀ ور ﺑﻪ
ﺗﺎﺳﻮ ﭘﺘﻴﺮه رو ﺧﻮرئ ،ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﺷﺎن ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ د
ﻣﺼﺮ ﻧﻪ ﭘﻪ ﺗﯧﺰۍ ﺳﺮه راووﺗﻠ .دا رو ﺧﻮرئ او د دې ﻧﻮم
ﺑﻪ د ﺗﻠﻴﻔﻮﻧﻮ رو وى ،ﭼ ﺗﺮ ﮐﻮﻣ ﭘﻮرې ﺗﺎﺳﻮ ژوﻧﺪى ﻳ
ﻧﻮ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ورځ ﻳﺎده وى ﭼ د ﻣﺼﺮ ﻣﻠ ﻧﻪ راوﺗﻠ.
 اووۀ ور ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﻣﻠ ﮐ د ﻫﻴﭽﺎ ﭘﻪ ﮐﻮر

ﮐ ﺧﻤﺒﻴﺮه ﻧﮥ وى ،او د وړوﻣﺒ ور ﭘﻪ ﻣﺎﺎم د ﺣﻼل

 -
ﺷﻮى ﻨﺎور ﻏﻮﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺷﭙﻪ ﺧﻮړﻟﮯ ﺷ .
د ﻓﺴﺤ د اﺧﺘﺮ ﻨﺎور د ﻋﺒﺎدت ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻳﻮ ﺎئ ﮐ
ﺣﻼﻟﻮئ ،د ﻫﻐﻪ ﻣﻠ ﭘﻪ ﺑﻞ ﻳﻮ ﺎئ ﮐ ﻫﻢ ﻧﻪ ،ﮐﻮم ﭼ
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻳ ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ درﮐﻮى .ﺗﺎﺳﻮ
داﺳ د ﻧﻤﺮﭘﺮﯦﻮاﺗﻮ ﭘﻪ وﺧﺖ ﮐ ﮐﻮئ ،د ور ﭘﻪ دې
 ﻏﻮﻪ
وﺧﺖ ﮐ ﭼ ﮐﻠﻪ ﺗﺎﺳﻮ د ﻣﺼﺮ ﻧﻪ ووﺗﻠ .
وﻳﺸﻮئ او د ﻋﺒﺎدت ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻳﻮ ﺎئ ﮐ ﻳ وﺧﻮرئ ،او ﭘﻪ
 ورﭘﺴ ﺷﭙ ور ﺑﻪ
ورﭘﺴ ﺳﺤﺮ واﭘﺲ ﮐﻮر ﺗﻪ راﺷ .
ﺗﺎﺳﻮ ﭘﺘﻴﺮه رو ﺧﻮرئ او ﭘﻪ اووﻣﻪ ورځ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺧﭙﻞ
ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﻋﺒﺎدت دﭘﺎره راﻏﻮﻧ ﺷ او ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ورځ ﮐﺎر ﻣﮥ
ﮐﻮئ.

د ﻟَﻮ ﮐﻮﻟﻮ اﺧﺘﺮ
 ﭼ ﺗﺎﺳﻮ د ﻓﺼﻞ رﯦﺒﻞ ﺷﺮوع ﮐئ ﻧﻮ د ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﻧﻪ

 او ﺑﻴﺎ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺳﺘﺎﺳﻮ
اووۀ ﻫﻔﺘ وﺷﻤﯧﺮئ ،
ﺧُﺪائ ﭘﺎک درﻧﺎوى دﭘﺎره د ﻟَﻮ ﮐﻮﻟﻮ اﺧﺘﺮ وﮐئ ،ﻫﻐﮥ ﭼ
ﮐﻮم ﺑﺮﮐﺖ درﮐے دے د ﻫﻐ ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻫﻐﮥ ﻟﻪ ﻳﻮه
 د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﺣﻀﻮر
رﺿﺎﮐﺎراﻧﻪ ﻧﺬراﻧﻪ راوړئ .
ﮐ ﺗﺎﺳﻮ ﺳﺮه د ﺧﭙﻠﻮ ﺑﭽﻮ ،ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻧﻮﮐﺮاﻧﻮ ،ﻟﻴﻮﻳﺎﻧﻮ،

ﻣﺴﺎﻓﺮو ،ﻳﺘﻴﻤﺎﻧﺎﻧﻮ او د ﻫﻐﻪ ﮐﻮﻧو ﺳﺮه ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ ﺷ ﭼ
ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﺎروﻧﻮ ﮐ اوﺳﻴى .د ﻋﺒﺎدت ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻳﻮ ﺎئ
 ﻮرئ ﭼ ﭘﻪ دې ﺣﻤﻮﻧﻮ
ﮐ ﻫﻢ دﻏﻪ ﺷﺎن ﮐﻮئ .
ﺑﺎﻧﺪې ﻋﻤﻞ وﮐئ ،دا ﺧﺒﺮه ﻣﮥ ﻫﯧﺮوئ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﻣﺼﺮ
ﮐ ﻏﻼﻣﺎن وئ.

د ﺟﻮﻧو اﺧﺘﺮ
 ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﺧﭙﻞ ﻮل ﻓﺼﻞ راﻮل ﮐئ او ﺧﭙﻞ ﻮل اﻧﻮر

ﭘﻪ ﻟﻨﺮۍ ﮐ ﻧﭽﻮړ ﮐئ ،ﻧﻮ اووۀ ور د ﺟﻮﻧو اﺧﺘﺮ
 ﺗﺎﺳﻮ د ﺧﭙﻠﻮ ﺑﭽﻮ ﺳﺮه ،ﺧﭙﻠﻮ ﻧﻮﮐﺮاﻧﻮ او د
ﮐﻮئ .
ﻟﻴﻮﻳﺎﻧﻮ ،ﻣﺴﺎﻓﺮو ،ﻳﺘﻴﻤﺎﻧﺎﻧﻮ او د ﻫﻐﻪ ﮐﻮﻧو ﺳﺮه د دې ﻧﻪ

ﺧﻮﻧﺪ واﺧﻠ ﭼ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﺎروﻧﻮ ﮐ اوﺳﻴى .
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭼ ﮐﻮم ﺎئ ﺧﻮښ ﮐے
وى ﻧﻮ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺎئ ﮐ اووۀ ور اﺧﺘﺮ وﮐئ .ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ
اوﺳ ،ﻪ ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻓﺼﻞ او ﺳﺘﺎﺳﻮ ﮐﺎر ﻟﻪ
 ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﻗﻮم ﻮل ﺳى ﺑﻪ ﭘﻪ ﮐﺎل
ﺑﺮﮐﺖ ورﮐے دے .
ﮐ درې ﻞ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻋﺒﺎدت دﭘﺎره ﻫﻐﻪ ﻳﻮ ﺎئ ﺗﻪ
ﻳﻌﻨ د ﻓﺴﺤ اﺧﺘﺮ ،د ﻟَﻮ ﮐﻮﻟﻮ اﺧﺘﺮ او د ﺟﻮﻧو اﺧﺘﺮ دﭘﺎره
را .او ﻳﻮ ﺳے ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻟﻪ ﺧﺎﻟ ﻻﺳﻮﻧﻪ ﻧﮥ
 او د ﻫﺮ ﭼﺎ ﭼ ﻮﻣﺮه وس وى ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ د ﻫﻢ
را ،
ﻫﻐﻪ ﺑﺮﮐﺖ ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻫﺪﻳﻪ ورﮐﻮى ﻮﻣﺮه ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ
ﺧﭙﻞ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻫﻐﮥ ﻟﻪ ورﮐے وى.

ﻗﺎﺿﻴﺎن
 ﭘﻪ ﻫﺮ ﻳﻮ ﺎر ﮐ ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک


ﻳ درﮐﻮى ﭘﻪ ﻫﻐ ﮐ ﻗﺎﺿﻴﺎن او ﻧﻮر آﻓﺴﺮان ﻣﻘﺮر ﮐئ.

دا ﺳى ﺑﻪ د ﭼﺎ د ﻃﺮﻓﺪارۍ ﻧﻪ ﺑﻐﯧﺮ ﻓﯧﺼﻠ ﮐﻮى .
ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﻓﯧﺼﻠﻮ ﮐ د ﺑاﻧﺼﺎﻓ ﻧﻪ ﮐﺎر ﻧﮥ اﺧﻠ،
او رﺷﻮت دې ﻧﮥ اﺧﻠ ،ﻪ ﭼ رﺷﻮت ﻫﻮﻴﺎر ﺧﻠﻖ

ړﻧﺪوى او د ﺻﺎدﻗﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺧﺒﺮو ﮐ ﭼﺎﻻﮐ ﭘﯧﺪا ﮐﻮى .
ﻫﻤﯧﺸﻪ ﻋﺪل او اﻧﺼﺎف ﮐﻮوﻧ اوﺳ ،ﻧﻮ ﭼ ﻫﻐﻪ ﻣﻠ
ﻗﺒﻀﻪ ﮐئ ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻳ ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ
درﮐﻮى او ﻫﻠﺘﻪ اوﺳﯧئ .
ﺧﭙﻞ ﺧُﺪائ ﭘﺎک دﭘﺎره ﻳﻮه ﻗﺮﺑﺎنﺎه ﺟﻮړوئ ،ﻧﻮ د ﻫﻐ ﭘﻪ
 او د
ﻨ ﮐ د ﻟﺮ د اﺷﻴﺮې ﺑﺖ ﺳﺘﻨﻪ ﻣﮥ ودروئ .
ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘ دﭘﺎره د ﮐﺎ ﺳﺘﻨﻪ ﻣﮥ ودروئ ،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د دې
ﻴﺰوﻧﻮ ﻧﻪ ﻧﻔﺮت ﮐﻮى.

۱۷

 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺗﻪ داﺳ ﻳﻮ


ﺎروے ﻳﺎ  ﻫﻢ ﻣﮥ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﮐﻮئ ﭼ ﮥ ﻋﯧﺐ ﭘﻪ ﮐ وى،

 ﮐﮥ ﺗﺎﺳﻮ واورئ
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د دې ﮐﺎر ﻧﻪ ﻧﻔﺮت ﮐﻮى .
ﭼ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﻳﻮ ﺎر ﮐ ﮥ ﺳو ﻳﺎ ﻮ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ
ﺧﻼف ﻨﺎه ﮐې ده او د ﻫﻐﮥ ﺳﺮه ﮐے ﻟﻮظ ﻳ ﻣﺎت ﮐے
 ﭼ ﻫﻐﻮئ د ﻧﻮرو ﻣﻌﺒﻮداﻧﻮ ،د ﻧﻤﺮ ،ﺳﭙﻮږﻣ ،ﻳﺎ د
دے 
ﺳﺘﻮرو ﻋﺒﺎدت او ﺧﺪﻣﺖ ﻳ ﮐے وى او د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د
 ﻧﻮ ﮐﮥ داﺳ ﻳﻮ ﺧﺒﺮ
ﺣﻢ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻳ ﮐے وى ،
واورئ ،ﻧﻮ د ﻫﻐ ﭘﻮره ﭘﺘﻪ وﻟﻮئ .ﮐﮥ دا رﺘﻴﺎ وى ﭼ ﭘﻪ
 ﻧﻮ ﻫﻐﻪ
ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﮐ داﺳ ﻨﺪه ﮐﺎر ﺷﻮے وى ،
 ﭘﻪ ﻫﻐﻪ
ﮐﺲ د ﺎر ﻧﻪ ﺑﻬﺮ ﺑﻮ او ﺳﻨﺴﺎر ﻳ ﮐئ .
وﺧﺖ ﮐ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ وژﻟﮯ ﺷ ﭼ دوه ﻳﺎ د دوو ﻧﻪ زﻳﺎت
ﻮاﻫﺎن د ﻫﻐﮥ ﺧﻼف ﻮاﻫ ورﮐى ،ﺧﻮ ﮐﮥ ﺻﺮف ﻳﻮ ﻮاه

 وړوﻣﺒ ﮐﺎ ﺑﻪ ﻮاﻫﺎن
وى ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻧﮥ ﺷ وژﻟﮯ .
وروﻟ او ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﻳ ﺑﺎﻗ ﻧﻮر ﺧﻠﻖ ﺳﻨﺴﺎر ﮐى ،ﭼ ﺳﺘﺎﺳﻮ
 ﮐﮥ داﺳ ﻻﻧﺠ وى ﭼ د ﻫﻐ
ﻧﻪ دا ﺑﺪى ﻟﺮې ﺷ .
ﻓﯧﺼﻠﻪ ﮐﻮل د ﻫﻐﻪ ﺎئ د ﻗﺎﺿﻴﺎﻧﻮ دﭘﺎره ﺮان وى ،ﻟﻪ د
ﺟﺎﺋﻴﺪاد ﺣﻘُﻮﻧﻮ ﻳﺎ د ﭼﺎ د زﺧﻤ ﮐﯧﺪﻟﻮ ﻻﻧﺠ ﻳﺎ ﭼ ﭘﻪ ﻗﺼﺪ
ﺳﺮه ﻳﺎ ﭘﻪ ﻏﻠﻄ ﺳﺮه د ﻗﺘﻞ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ ﻓﺮق ﮐﻮل وى ،ﻧﻮ
ﭼ داﺳ وﺷ ،ﻧﻮ د ﻋﺒﺎدت ﻫﻐﻪ ﻳﻮ ﺎئ ﺗﻪ ﻻړ ﺷ ﭼ
 او
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺧﻮښ ﮐے وى ،
ﺧﭙﻠﻪ ﻻﻧﺠﻪ د ﻟﻴﻮى ﻗﺒﻴﻠ اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ ﺗﻪ او ﭘﻪ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﮐ ﭼ
ﮐﻮم ﻗﺎﺿ ﺣﺎﺿﺮ وى ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ﻳ ﭘﯧﺶ ﮐئ ،ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ
 ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﺧﭙﻠﻪ
ﭘﺮﯦدئ ﭼ ﻫﻐﻪ ﻻﻧﺠﻪ ﻓﯧﺼﻠﻪ ﮐى .
ﻓﯧﺼﻠﻪ وﮐى او ﭼ ﻫﻐﻮئ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﻨﻪ واﺋ ﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﻫﻢ
 د ﻫﻐﻮئ ﻓﯧﺼﻠﻪ وﻣﻨ او ﭼ د ﮐﻮم
ﻫﻐﻪ ﺷﺎن ﮐﻮئ .

ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻮره وﺿﺎﺣﺖ درﺗﻪ وﮐى ﻧﻮ ﭘﻪ ﻫﻐ ﻋﻤﻞ وﮐئ .
ﻫﺮ ﻮک ﭼ دا ﺟﺮأت وﮐى او ﭼ د ﻗﺎﺿ ﻳﺎ د اﻣﺎم دا
ﻓﯧﺼﻠﻪ وﻧﮥ ﻣﻨ ﻧﻮ ﻫﻐﻪ دې ﺧﺎﻣﺨﺎ ووژﻟﮯ ﺷ ،ﭼ د ﺑﻨ
 ﻧﻮ ﻫﺮ ﻮک ﭼ د
اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻧﻪ دا ﻨﺪه ﮐﺎر ﺧﺘﻢ ﺷ .
دې ﻧﻪ ﺧﺒﺮ ﺷ ﻧﻮ وﺑﻪ ﻳﺮﻳى او د ﻋﺪاﻟﺖ ﻓﯧﺼﻠ ﺑﻪ ﻣﻨ.

د ﺑﺎدﺷﺎه ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ اﺻﻮل
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﻫﻐﻪ ﻣﻠ وﻧﻴﺴ ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺳﺘﺎﺳﻮ

ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻳ ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ درﮐﻮى او ﺗﺎﺳﻮ ﻫﻠﺘﻪ اوﺳﯧئ ،ﻧﻮ
ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ وواﻳ ﭼ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻧﻪ ﯧﺮﭼﺎﭘﯧﺮه ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن ﺗﺎﺳﻮ
 ﻮرئ ،ﮐﻮم ﺳے
ﺗﻪ ﻫﻢ د ﻳﻮ ﺑﺎدﺷﺎه ﺿﺮورت دے .
ﭼ د ﺑﺎدﺷﺎﻫ دﭘﺎره ﺗﺎﺳﻮ ﻏﻮره ﮐﻮئ ﻧﻮ ﭼ ﻫﻐﻪ ﻣﺎﻟ
ﺧُﺪائ ﻫﻢ ﻏﻮره ﮐے وى .ﻧﻮ ﭘﻪ ﮐﺎر دے ﭼ ﻫﻐﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ د

 ﻫﻐﻪ
ﺧﭙﻞ ﻗﻮم ﻧﻪ وى ،ﻳﻮ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺧﭙﻞ ﺑﺎدﺷﺎه ﻣﮥ ﺟﻮړوئ .
ﺑﺎدﺷﺎه ﺑﻪ د ﺎن دﭘﺎره ډﯦﺮ آﺳﻮﻧﻪ ﻧﮥ ﺳﺎﺗ او ﻫﻐﻪ دې ﺧﻠﻖ
ﻣﺼﺮ ﺗﻪ ﻧﮥ ﻟﯧى ﭼ آﺳﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﭘﯧﺴﻮ واﺧﻠ ،ﻪ ﭼ ﻣﺎﻟ
ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻠ دى ﭼ د ﻫﻐﮥ ﺧﻠﻖ ﺑﻪ ﻫﻴﻠﻪ واﭘﺲ ﻫﻠﺘﻪ ﻧﮥ
 د ﺑﺎدﺷﺎه دې ډﯦﺮې  ﻧﮥ وى ،ﻪ ﭼ دا ﺑﻪ
 .
ﻫﻐﻪ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻧﻪ واړوى ،او ﻫﻐﻪ دې ﺧﭙﻞ ﺎن ﭘﻪ ﺳﭙﻴﻨﻮ
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ د
زرو ﻳﺎ ﺳﺮو زرو ﻧﮥ ﻣﺎﻟﺪاره ﮐﻮى .
ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﭘﻪ ﺗﺨﺖ ﮐﯧﻨ ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ د ﺧﭙﻞ ﺎن دﭘﺎره د دې
ﻗﺎﻧﻮن ﻳﻮ ﻧﻘﻞ وﻟﻴ ،دا ﮐﺎر ﺑﻪ د ﻟﻴﻮى ﻗﺒﻴﻠ د اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ ﭘﻪ
 ﻫﻐﻪ ﺑﻪ دا ﮐﺘﺎب د ﺎن ﺳﺮه ﻧﺰدې ﺳﺎﺗ
وړاﻧﺪې ﮐﻴى .
او ﻮل ﻋﻤﺮ ﺑﻪ ﻳ واﺋ ،ﭼ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻧﻪ ﻳﺮﯦﺪل زده
ﮐى او ﭘﻪ وﻓﺎدارۍ ﺳﺮه ﺑﻪ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻫﺮ ﮥ ﺑﺎﻧﺪې ﻋﻤﻞ ﮐﻮى
 ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ
ﭼ ﭘﻪ دې ﮐﺘﺎب ﮐ ﻳ ﺣﻢ راﻏﻠﮯ دے .
ﺧﭙﻞ ﺎن د ﺧﭙﻠﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﻧﻪ اوﭼﺖ ﻧﮥ  او د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د
ﺣﻤﻮﻧﻮ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧ ﺑﻪ ﻧﮥ ﮐﻮى .ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ډﯦﺮ وﺧﺖ ﭘﻮرې
ﺣﻮﻣﺖ وﮐى او د ﻫﻐﮥ اوﻻد ﺑﻪ ډﯦﺮه ﻣﻮده ﭘﻪ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ
ﺑﺎﻧﺪې ﺑﺎدﺷﺎﻫ وﮐى.

د اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ ﺑﺮﺧﻪ

۱۸

 د ﻟﻴﻮى ﻗﺒﻴﻠ ﻫﻴﭽﺎ ﺗﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﻪ زﻣﻪ ﮐ ﺣﺼﻪ


ﻧﮥ ﻣﻼوﻳى ،ﻧﮥ اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ ﺗﻪ او ﻧﮥ ﻳ ﻧﻮرو ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻪ ،د دې ﭘﻪ

ﺎئ ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻧﺬراﻧﻮ او ﻗﺮﺑﺎﻧﻮ ژوﻧﺪ ﺗﯧﺮوى ﮐﻮﻣ ﭼ
 د ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﺧﭙﻞ ﻫﻴ
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ ورﮐﻮﻟﮯ ﺷ .
ﻣﻴﺮاث ﻧﮥ وى ،ﻟﻪ ﭼ ﻧﻮرې ﻗﺒﻴﻠ ﻳ ﻟﺮى ،ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ وﻋﺪه ﮐې ده ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ د

 ﮐﻠﻪ ﻫﻢ ﭼ ﻳﻮ ﺎروے ﻳﺎ  ﻗﺮﺑﺎﻧ
ﻫﻐﻮئ ﻣﻴﺮاث وى .
ﮐﻴى ،اﻣﺎم ﻟﻪ ﺑﻪ د دې اوږه ،ژاﻣﻪ او دﻧﻨﻨ اﻧﺪاﻣﻮﻧﻪ ورﮐﻮﻟﮯ
 ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ د دې ﻴﺰوﻧﻮ ﻧﻪ وړوﻣﺒ ﺑﺮﺧﻪ اﺧﻠ ﻳﻌﻨ
ﺷ .

د ﻏﻠ ،ﻣﻴﻮ ،د زﻳﺘُﻮﻧﻮ ﺗﯧﻠﻮ او ﺳﺘﺎﺳﻮ د و د وړو ﻧﻪ .
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﻮﻟﻮ ﻗﺒﻴﻠﻮ ﻧﻪ د ﻟﻴﻮى ﻗﺒﻴﻠﻪ ﺧﻮﻪ ﮐه
 ﻫﺮ
ﭼ د اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺗﻮﻪ ﻫﻤﯧﺸﻪ د ﻫﻐﮥ ﺧﺪﻣﺖ وﮐى .
ﻳﻮ ﻟﻴﻮے ﭼ وﻏﻮاړى ﻧﻮ ﻫﻐﻪ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ د ﻫﺮ ﻳﻮ ﺎر ﻧﻪ
 او ﻫﻠﺘﻪ د ﻳﻮ اﻣﺎم ﭘﻪ
د ﻋﺒﺎدت ﻫﻐﻪ ﻳﻮ ﺎئ ﺗﻪ راﺗﻠﮯ ﺷ 
ﺗﻮﻪ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺧﭙﻞ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻮﻟﮯ ﺷ ،ﻟﻪ
 د
د ﻧﻮرو ﻟﻴﻮﻳﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن ﮐﻮم ﭼ ﻫﻠﺘﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻮى .
ﻧﻮرو اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن ﺑﻪ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﻫﻮﻣﺮه ﺧﻮراک
ﻣﻼوﻳى او د ﻫﻐﮥ ﺧﺎﻧﺪان ﭼ ﮥ ﻫﻢ ورﻟﯧى ﻧﻮ ﻫﻐﻪ د ﺎن
دﭘﺎره ﮐﯧﻮدے ﺷ.

د ﻏﯧﺮو ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ د رﺳﻤﻮﻧﻮ ﺧﻼف ﺧﺒﺮدارے
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﻫﻐﻪ ﻣﻠ ﺗﻪ ورﻧﻨﻮ ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ

ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻳ ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ درﮐﻮى ،ﻧﻮ ﭼ ﻫﻠﺘﻪ ﮐﻮم

ﻗﻮﻣﻮﻧﻪ دى د ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﻏﻠﻄﻮ رِواﺟﻮﻧﻮ ﭘﺴ ﻣﮥ  .
ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ دې داﺳ ﮐﺲ ﻧﮥ وى ﭼ ﺧﭙﻞ ﺑﭽ ﭘﻪ
اور ﮐ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﮐﻮى ،او ﺧﭙﻞ ﺧﻠﻖ ﻣﮥ ﭘﺮﯦدئ ﭼ د ﻏﯧﺒﻮ
ﭘﻪ ﺧﺒﺮو ﻋﻤﻞ وﮐى ،ﻳﺎ ﻓﺎل وﻮرى ﻳﺎ ﭘﻪ ﻣﻨﺘﺮ ﭘﺴ وﺮ
 ﻳﺎ ﺗﻌﻮﻳﺬ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐى ،د ﺎﭘﯧﺮو ﭘﻪ ذرﻳﻌﻪ ﮐﺎر وﮐى

او ﻫﻐﻮئ ﻣﮥ ﭘﺮﯦدئ ﭼ د ﻣو روﺣﻮﻧﻮ ﺳﺮه ﻣﺸﻮرې وﮐى.
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﻫﻐﻪ ﺧﻠﻘﻮ ﻧﻪ ﮐﺮﮐﻪ

ﮐﻮى ﻮک ﭼ دا ﺣﺮام ﮐﺎروﻧﻪ ﮐﻮى ،ﻧﻮ ﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ
 د
ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ﻗﻮﻣﻮﻧﻪ وﺷى ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﻣﺦ ﭘﻪ وړاﻧﺪې  .

ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺳﺮه ﭘﻮره وﻓﺎدار اوﺳ“.

د ﻳﻮ ﭘﯧﻐﻤﺒﺮ د راﻟﯧﻟﻮ وﻋﺪه
 ﺑﻴﺎ ﻣﻮﺳ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻣﻠ ﮐ ،ﮐﻮم ﭼ زر

ﺗﺎﺳﻮ ﻗﺒﻀﻪ ﮐئ ،ﺧﻠﻖ د ﻏﯧﺒﻮ ﺧﺒﺮې ﮐﻮوﻧﻮ او ﻓﺎﻟﻮﻧﻮ
ﮐﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻧﺼﻴﺤﺖ ﻋﻤﻞ ﮐﻮى ،ﺧﻮ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺳﺘﺎﺳﻮ

ﺧُﺪائ ﭘﺎک اﺟﺎزت ﻧﮥ درﮐﻮى ﭼ ﺗﺎﺳﻮ داﺳ وﮐئ .
ﺧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ زﻣﺎ ﭘﻪ ﺷﺎن ﻳﻮ ﭘﯧﻐﻤﺒﺮ راوﻟﯧى ﭼ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ
ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﺧﭙﻠﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﻧﻪ وى او ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ د ﻫﻐﮥ ﺗﺎﺑﻌﺪارى ﮐﻮئ.
 ﭘﻪ ﮐﻮﻣﻪ ورځ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ د ﺳﻴﻨﺎ ﻏﺮۀ ﺳﺮه راﻏﻮﻧ وئ،

ﺗﺎﺳﻮ زارى وﮐه ﭼ ﻣﻮﻧ ﻧﮥ ﻏﻮاړو ﭼ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ
ﺧﺒﺮې ﺑﻴﺎ واورو ﻳﺎ د ﺟﻼل ﺷُﻐﻠ وﻮرو ،ﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ
 ﻧﻮ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻣﺎ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ
ﻳﺮﯦﺪﻟ ﭼ ﻣۀ ﺑﻪ ﺷ .
 زۀ ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ ﻟﻪ د
ﭼ ﻫﻐﻮئ ﺻﺤﻴﺢ ﺳﻮال ﮐے دے .
ﻫﻐﻮئ د ﺧﭙﻠﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﻧﻪ ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﺷﺎن ﻳﻮ ﭘﯧﻐﻤﺒﺮ وروﻟﯧم ،زۀ ﺑﻪ
ﻫﻐﮥ ﺗﻪ وﺎﻳﻢ ﭼ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﮥ واﺋ او زۀ ﭼ ﮐﻮم ﺣﻢ
 ﻫﻐﻪ ﺑﻪ
ورﮐﻮم ﻧﻮ ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﺷﺎن ﺑﻪ ﻳ ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻪ ورﺳﻮى .
زﻣﺎ ﭘﻪ ﻧﻮم ﺧﺒﺮې ﮐﻮى او ﻫﺮ ﻮک ﭼ د ﻫﻐﮥ د ﻣﻨﻠﻮ ﻧﻪ
 ﺧﻮ ﭼ ﮐﻠﻪ ﻣﺎ ﺣﻢ ﻧﮥ
اﻧﺎر وﮐى ﻧﻮ ﺳﺰا ﺑﻪ ورﮐم .
وى ورﮐے او ﻳﻮ ﭘﯧﻐﻤﺒﺮ دا ﺟﺮأت وﮐى ﭼ زﻣﺎ ﭘﻪ ﻧﻮم
ﭘﯧﻐﺎم ورﮐى ،ﻧﻮ ﺧﺎﻣﺨﺎ ﺑﻪ وژﻟﮯ ﺷ او ﻫﻐﻪ ﭘﯧﻐﻤﺒﺮ ﺑﻪ ﻫﻢ

وژﻟﮯ ﺷ ﭼ د ﻧﻮرو ﻣﻌﺒﻮداﻧﻮ ﭘﻪ ﻧﻮم ﺧﺒﺮې ﮐﻮى .
ﻣﻮﻧ ﻨﻪ دا وﺋﻴﻠﮯ ﺷُﻮ ﭼ د ﻳﻮ ﭘﯧﻐﻤﺒﺮ ﭘﯧﻐﺎم د ﻣﺎﻟ
 ﮐﮥ ﻳﻮ ﭘﯧﻐﻤﺒﺮ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﻧﻮم
ﺧُﺪائ ﻧﻪ ﻧﮥ دے؟ 
ﺧﺒﺮې وﮐى او ﭼ ﮐﻮﻣﻪ ﺧﺒﺮه ﻳ ﮐې وى او رﺘﻴﺎ ﻧﮥ
ﺷ ،ﻧﻮ ﺑﻴﺎ دا د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﯧﻐﺎم ﻧﮥ دے .ﻫﻐﻪ ﭘﯧﻐﻤﺒﺮ ﭘﻪ

ﺧﭙﻞ اﺧﺘﻴﺎر ﺧﺒﺮې ﮐې دى او ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ ﭘﻪ ﮐﺎر دى ﭼ د ﻫﻐﮥ
ﻧﻪ وﻧﮥ ﻳﺮﯦئ.

د ﭘﻨﺎه ﺎروﻧﻪ

۱۹

 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻫﻐﻪ


ﺧﻠﻖ ﺗﺒﺎه ﮐى ﭼ زﻣﻪ ﻳ ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ درﮐﻮى او ﭼ د ﻫﻐﻮئ
 ﻧﻮ ﻫﻐﻪ
 -
ﺎروﻧﻪ او ﮐﻮروﻧﻪ وﻧﻴﺴ او ﻫﻠﺘﻪ اوﺳﯧئ ،
ﻋﻼﻗﻪ ﭘﻪ درﯦﻮ ﺣﺼﻮ ﮐ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﮐئ ،ﭼ ﭘﻪ ﻫﺮه ﻳﻮه ﺣﺼﻪ
ﮐ ﻳ داﺳ ﺎر وى ﭼ ﺗﻠﻞ ورﺗﻪ آﺳﺎن وى .ﻧﻮ ﭼ
ﻮک ﻳﻮ ﺑﻞ ﮐﺲ ووژﻧ ﻧﻮ د ﭘﻨﺎه دﭘﺎره د دې ﻧﻪ ﻳﻮ ﺎر ﺗﻪ
 ﮐﮥ ﻮک ﻳﻮ ﮐﺲ ﭘﻪ ﻏﻠﻄ ﺳﺮه ووژﻧ
ﺗﺘﯧﺪﻟﮯ ﺷ .
ﭼ ﻫﻐﻪ ﻳ دﺷﻤﻦ ﻧﮥ وى ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ د دې ﺎروﻧﻮ ﻧﻪ ﻳﻮ ﺎر ﺗﻪ
 ﮐﮥ دوه ﺳى د ﻟﺮﻮ وﻫﻠﻮ
ﺗﺘﯧﺪﻟﮯ ﺷ ﭼ ﺑﭻ ﺷ .
دﭘﺎره ﻨﻞ ﺗﻪ ﻻړ ﺷ او د ﻫﻐﻮئ ﻧﻪ ﻳﻮ ﮐﺲ ﻳﻮه وﻧﻪ وﻫ او
ﺗﺒﺮ د ﻻﺳ ﻧﻪ وو او ﻫﻐﻪ ﺑﻞ ﮐﺲ ووژﻧ ،ﻧﻮ د ﭘﻨﺎه دﭘﺎره
 ﺧﻮ ﮐﮥ ﺻﺮف ﻳﻮ
د دې ﺎروﻧﻮ ﻧﻪ ﻳﻮ ﺗﻪ ﺗﺘﯧﺪﻟﮯ ﺷ .
ﺎر وے او ﻫﻐ ﺗﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻫﻢ ډﯦﺮه وے ،ﻧﻮ ﮐﯧﺪے ﺷ ﭼ
د ﻫﻐﻪ ﮐﺲ ﺑﺪل اﺧﺴﺘﻮﻧ ﺧﭙﻠﻮان ﻳ وﻧﻴﺴ او ﭘﻪ ﻏﺼﻪ
ﮐ ﻳﻮ ﺑﻨﺎه ﺎوﻧى ووژﻧ .ﺧﻮ ﭘﻪ ﻏﻠﻄ ﺳﺮه ﻫﻐﮥ ﺧﭙﻞ
 ﻧﻮ ﻪ زۀ ﺣﻢ
ﺎوﻧى ﻣ ﮐو ﭼ دﺷﻤﻦ ﻳ ﻧﮥ وو .
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ
درﮐﻮم ﭼ درې ﺎروﻧﻪ ﺑﯧﻞ ﮐئ .
ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻋﻼﻗﻪ ﭘﺮاﺧﻪ ﮐى ،ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ
ﻫﻐﮥ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻼر ﻧﻴﮥ ﺗﻪ ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻠ دى او ﻫﻐﻪ ﻮل ﻣﻠ
 ﺑﻴﺎ ﺗﺎﺳﻮ درې ﻧﻮر
درﮐى ﭼ ﻫﻐﮥ ﻳ وﻋﺪه ﮐې ده ،
ﺎروﻧﻪ ﺧﻮښ ﮐئ .ﮐﮥ ﺗﺎﺳﻮ ﻫﻐﻪ ﻫﺮ ﮥ ﮐﻮئ ﭼ ﻧﻦ ﻳ زۀ

ﺣﻢ درﮐﻮم او د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺧﭙﻞ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺳﺮه ﻣﻴﻨﻪ
ﮐﻮئ او د ﻫﻐﮥ د اﺻﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ژوﻧﺪ ﺗﯧﺮوئ ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ
 ﻫﻢ دﻏﻪ ﺷﺎن وﮐئ ،ﻧﻮ ﭼ ﺑﻨﺎه
ﻟﻪ دا ﻣﻠ درﮐى .
ﺧﻠﻖ ﻧﮥ ﻣﺮى او د ﻫﻐﻮئ د وژﻟﻮ ﻨﺎه ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﻏﺎړه ﻧﮥ وى،

ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻣﻠ ﮐ ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻳ ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ درﮐﻮى .
ﺧﻮ ﮐﮥ ﻳﻮ ﮐﺲ د ﺧﭙﻞ ﺎوﻧى ﺳﺮه دﺷﻤﻨ وى او ﻗﺼﺪاً ﭘﻪ
ﻫﻐﮥ ﺣﻤﻠﻪ وﮐى او وې وژﻧ او ﺑﻴﺎ د ﭘﻨﺎه دﭘﺎره د دې
 ﻧﻮ ﭘﻪ داﺳ ﺣﺎﻟﺖ ﮐ
ﺎروﻧﻮ ﻧﻪ ﻳﻮ ﺎر ﺗﻪ وﺗﺘ ،
دې د ﻫﻐﮥ د ﺎر ﻣﺸﺮان ﻫﻐﻪ راوﻏﻮاړى او د ﻫﻐﻪ ﮐﺲ
ﺧﭙﻠﻮاﻧﻮ ﺗﻪ دې ﭘﻪ ﺣﻮاﻟﻪ ﮐى ﮐﻮم ﭼ د ﻗﺘﻞ د ﺑﺪل اﺧﺴﺘﻠﻮ
 ﭘﻪ ﻫﻐﮥ ﻫﻴ رﺣﻢ
ﺧﻮاﻫﺶ ﮐﻮى ،ﻧﻮ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﻳ ووژﻧ .
ﻣﮥ ﮐﻮئ .او ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻞ د ﺑﻨﺎه وﻳﻨ ﺗﻮﺋﻴﺪﻟﻮ ﻧﻪ ﭘﺎک ﮐئ،
ﻧﻮ ﭘﻪ دې ﺳﺮه ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻫﺮ ﻳﻮ ﮐﺎر ﺳﻢ وى.

ﭘﺨﻮاﻧ ﭘﻮﻟ
 د ﺧﭙﻞ ﺎوﻧى د ﺟﺎﺋﻴﺪاد د ﺣﺪ ﮐﺎﮯ ﻣﮥ ﺑﺎﻳﻪ ﮐﻮئ،

ﮐﻮم ﭼ د ﻣﺨ ﻧﻪ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻣﻠ ﮐ ﻟﯧﺪﻟﮯ وى ﭼ
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻳ ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ درﮐﻮى.

د ﻮاﻫﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﻗﺎﻧﻮن
 د ﻳﻮ ﺳى ﻣﺠﺮم ﺛﺎﺑِﺘﻮﻟﻮ دﭘﺎره ﺑﻪ ﻳﻮ ﻮاه ﮐﺎﻓ ﻧﮥ وى،

ﺑﻠ د ﻫﻐﮥ ﻣﺠﺮم ﺛﺎﺑِﺘﻮﻟﻮ دﭘﺎره ﺑﻪ د دوو ﻳﺎ درﯦﻮ ﻮاﻫﺎﻧﻮ ﭘﯧﺶ
 ﮐﮥ ﻮک د دروﻏﻮ اﻟﺰام ﭘﻪ وﺟﻪ ﺑﻞ
ﮐﻮل ﻻزﻣ وى .
 ﻧﻮ دواړه ﺑﻪ د
ﮐﺲ ﺗﻪ ﻧﻘﺼﺎن رﺳﻮﻟﻮ ﮐﻮﺷﺶ وﮐى ،
ﻋﺒﺎدت ﻫﻐﻪ ﻳﻮ ﺎئ ﺗﻪ  او د ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﻣﻘﺮر ﺷﻮى

 ﻗﺎﺿﻴﺎن ﺑﻪ
ﻗﺎﺿﻴﺎن او اﻣﺎﻣﺎن ﺑﻪ د ﻫﻐﻮئ ﻓﯧﺼﻠﻪ وﮐى .
د دې ﻣﻌﺎﻣﻠ ﭘﻮره ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت وﮐى ،او ﮐﮥ ﭼﺎ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ
 ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ﺑﻪ
اﺳﺮاﺋﻴﻠ ﺑﺎﻧﺪې د دروﻏﻮ اﻟﺰام ﻟﻮﻟﮯ وى ،
ﻫﻐﻪ ﺳﺰا ﻣﻼوﻳى ﭼ د ﮥ اراده ﭼ ﻳ د ﺑﻞ دﭘﺎره ﻟﺮﻟﻪ .ﻧﻮ
 ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻳﻮ
داﺳ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ د دې ﺑﺪۍ ﻧﻪ ﺧﻼص ﺷ .
ﮐﺲ ﺧﺒﺮ ﺷ ﭼ ﮥ وﺷﻮل ،ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ وﻳﺮﻳى او ﻫﻴ
 ﭘﻪ داﺳ ﻣﻌﺎﻣﻠﻮ
ﻮک ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﻴﺎ داﺳ ﺑﺪ ﻋﻤﻞ ﻧﮥ ﮐﻮى .
ﮐ ﻫﻴ رﺣﻢ ﻣﮥ ﮐﻮئ ،د ژوﻧﺪ ﭘﻪ ﺑﺪل ﮐ ﺑﻪ د ژوﻧﺪ ﺳﺰا
وى ،د ﺳﺘﺮ ﭘﻪ ﺑﺪل ﮐ د ﺳﺘﺮ ،د ﻏﺎښ ﭘﻪ ﺑﺪل ﮐ د
ﻏﺎښ ،د ﻻس ﭘﻪ ﺑﺪل ﮐ د ﻻس ،ﭘ ﭘﻪ ﺑﺪل ﮐ ﺑﻪ د ﭘ
ﺳﺰا وى.

د ﺟﻨ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﻗﺎﻧﻮن

۲۰

 ﮐﻠﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ د ﺧﭙﻠﻮ دﺷﻤﻨﺎﻧﻮ ﺧﻼف ﺟﻨ ﻟﻪ


 او ﺗﺎﺳﻮ وﻮرئ ﭼ د ﻫﻐﻮئ ﺟﻨ ﺎډۍ ،آﺳﻮﻧﻪ او
ﻟﺮ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻧﻪ زﻳﺎت وى ،ﻧﻮ د ﻫﻐﻮئ ﻧﻪ ﻣﮥ ﻳﺮﯦئ .ﻣﺎﻟ
ﺧُﺪائ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻣﻞ وى ،ﭼﺎ ﭼ د ﻣﺼﺮ
 د ﻫﻐ ﻧﻪ ﻣﺨ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﺟﻨ
ﻣﻠ ﻧﻪ راووﻳﺴﺘﻠ .
ﺷﺮوع ﮐئ ،ﻳﻮ اﻣﺎم دې وړاﻧﺪې راﺷ او ﻟﺮ ﺗﻪ دې
 اے ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ .واورئ ،ﻧﻦ ﺗﺎﺳﻮ ﺟﻨ ﻟﻪ
وواﺋ ،
روان ﻳ .ﻣﮥ ﺑزړۀ ﮐﯧئ ،ﻣﮥ ﻳﺮﯦئ ،ﻣﮥ ﺑﺣﻮﺻﻠ ﮐﯧئ او
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک
ﻧﮥ ﭼ وارﺧﻄﺎ ﺷ .
ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻣﻞ دے ،ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ د دﺷﻤﻨﺎﻧﻮ ﺧﻼف ﺟﻨ ﮐﻮى
 ﺑﻴﺎ ﺑﻪ آﻓﺴﺮان ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﮐ
او ﻓﺘﺢ ﺑﻪ درﮐى .
ﻓﻮﺟﻴﺎﻧﻮ ﺗﻪ وواﺋ ،ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﮐ داﺳ ﻮک ﺷﺘﻪ ﭼ ﮐﻮر

ﻳ ﺟﻮړ ﮐے وى ،ﺧﻮ وﻗﻒ ﮐے ﻳ ﻧﮥ وى؟ ﮐﮥ داﺳ
ﻮک وى ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ دې ﮐﻮر ﺗﻪ ﻻړ ﺷ .ﮐﮥ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺟﻨ ﮐ
 دﻟﺘﻪ
ووژﻟﮯ ﺷ ،ﻧﻮ ﺑﻞ ﻮک ﺑﻪ د ﻫﻐﮥ ﮐﻮر وﻗﻒ ﮐى .
داﺳ ﻳﻮ ﺳے ﺷﺘﻪ ،ﭼ ﻫﻐﮥ د اﻧﻮرو ﺑﺎغ ﮐﺮﻟﮯ وى ،ﺧﻮ
دا ﻣﻮﻗﻊ ورﺗﻪ ﻧﮥ وى ﻣﻼو ﺷﻮى ﭼ اﻧﻮر ﺗﺮې ﻧﻪ راﻮل
ﮐى؟ ﮐﮥ داﺳ ﻮک وى ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ دې ﮐﻮر ﺗﻪ ﻻړ ﺷ .ﮐﮥ
ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺟﻨ ﮐ ووژﻟﮯ ﺷ ،ﻧﻮ ﺑﻞ ﻮک ﺑﻪ د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﻣﻴﻮ
 دﻟﺘﻪ داﺳ ﻮک ﺷﺘﻪ ،ﭼ ﮐﻮژدن ﻳ ﮐې
ﻣﺰې وﮐى .
وى؟ ﮐﮥ داﺳ ﻮک وى ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ دې ﮐﻮر ﺗﻪ ﻻړ ﺷ .ﻨ،
ﮐﮥ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺟﻨ ﮐ ووژﻟﮯ ﺷ ،ﻧﻮ ﺑﻞ ﻮک ﺑﻪ د ﻫﻐﮥ د
 آﻓﺴﺮان ﺑﻪ ﺳو ﺗﻪ
ﮐﻮژدن ﺷﻮې  ﺳﺮه وادۀ وﮐى .
دا ﻫﻢ وواﺋ ،دﻟﺘﻪ داﺳ ﻳﻮ ﺳے ﺷﺘﻪ ،ﭼ ﻫﻐﻪ ﻳﺮﻳى ﻳﺎ ﻳ
زړۀ ﺑﺎﺋﻴﻠﻠﮯ وى؟ ﮐﮥ داﺳ ﻮک وى ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ دې ﮐﻮر ﺗﻪ ﻻړ
ﺷ .ﻨ ،ﻫﻐﻪ ﺑﻪ د ﺧﭙﻞ ﺎن ﭘﻪ ﺷﺎن د ﻧﻮرو ﻣﻠﺮو زړوﻧﻪ
 ﮐﻠﻪ ﭼ آﻓﺴﺮان د ﻟﺮ ﺳﺮه ﺧﭙﻠ
ﻫﻢ ﮐﻤﺰورى ﮐى .
ﺧﺒﺮې ﺧﻼﺻ ﮐى ،ﻧﻮ د ﻫﺮې ﻗﺒﻴﻠ دﭘﺎره ﺑﻪ ﻣﺸﺮان ﺧﻮښ
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﻳﻮ ﺎر ﺑﺎﻧﺪې ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻮئ،
ﮐے ﺷ .
 ﮐﮥ
ﻧﻮ وړوﻣﺒﮯ ﻫﻐﻪ ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻪ د ﺗﺴﻠﻴﻤﯧﺪو ﻣﻮﻗﻊ ورﮐئ .
ﻫﻐﻮئ دروازې ﮐﻮﻻو ﮐى او ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺷ ،ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﻮل
 ﺧﻮ
ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻏﻼﻣﺎن وى او ﺳﺘﺎﺳﻮ دﭘﺎره ﺑﻪ ﺑﯧﺎر ﮐﻮى .
ﮐﮥ د ﻫﻐﻪ ﺎر ﺧﻠﻖ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻧﮥ ﺷ او ﺟﻨ ﺧﻮښ ﮐى ،ﻧﻮ د
 ﻧﻮ ﮐﻠﻪ ﭼ ﻣﺎﻟ
ﺧﭙﻞ ﻟﺮ ﺳﺮه ﻳ ﻣﺤﺎﺻﺮه ﮐئ .
ﺧُﺪائ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک وﮐى ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﻫﻐﻪ ﺎر ﻗﺒﻀﻪ
 ﺧﻮ ﻫﻐﻪ ،
ﮐئ ،ﻧﻮ ﭘﻪ دې ﮐ ﻮل ﺳى ووژﻧ .
ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ،ﺎروى او ﭼ ﭘﻪ ﺎر ﮐ ﻧﻮر ﻫﺮ ﮥ وى ﻫﻐﻪ د
ﺎن دﭘﺎره اﺧﺴﺘﮯ ﺷ .ﺗﺎﺳﻮ د ﺧﭙﻠﻮ دﺷﻤﻨﺎﻧﻮ ﻫﺮ ﻴﺰ


اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻮﻟﮯ ﺷ .ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ دا ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ درﮐى دى .
ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ د ﻫﻐﻪ ﺎروﻧﻮ ﺳﺮه داﺳ ﮐﺎر وﮐئ ﮐﻮم ﭼ د ﻫﻐﻪ
 ﺧﻮ ﮐﻠﻪ
ﻣﻠ ﻧﻪ ﻟﺮې دى ﭼﺮﺗﻪ ﺑﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ اوﺳﯧئ .
ﭼ ﺗﺎﺳﻮ د ﻫﻐﻪ ﻣﻠ ﺎروﻧﻪ ﻗﺒﻀﻪ ﮐئ ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ
ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻳ ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ درﮐﻮى ،ﻧﻮ ﻫﺮ ﻳﻮ ﮐﺲ ووژﻧ.
 دا ﻮل ﺧﻠﻖ ﺗﺒﺎه ﮐئ ﻳﻌﻨ ﺣﺘﻴﺎن ،اﻣﻮرﻳﺎن ،ﮐﻨﻌﺎﻧﻴﺎن،

ﻓﺮزﻳﺎن ،ﺣﻮﻳﺎن او ﻳﺒﻮﺳﻴﺎن ،ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د
 دا ﺧﻠﻖ ووژﻧ ،ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ
دې ﺣﻢ درﮐے دے .
ﺗﺎﺳﻮ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺧﻼف ﻨﺎﻫﺎر ﻧﮥ ﮐى ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﻫﻐﻪ
ﻮل ﺑﺪ ﻋﻤﻠﻮﻧﻪ وﺎﺋ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﻳ د ﺧﭙﻠﻮ ﻣﻌﺒﻮداﻧﻮ ﭘﻪ
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ د ﻳﻮ ﺎر د ﻗﺒﻀﻪ
ﻋﺒﺎدت ﮐ ﮐﻮى .
ﮐﻮﻟﻮ ﮐﻮﺷﺶ ﮐﻮئ ،ﻧﻮ د ﻫﻐﻪ ﺎئ ﻣﯧﻮه دارې وﻧ ﻣﮥ ﭘﺮې
ﮐﻮئ ،اﺮ ﭼ ﻣﺤﺎﺻﺮه د ډﯦﺮ وﺧﺖ ﭘﻮرې اوږده ﻫﻢ ﺷ.
ﻣﯧﻮه ﻳ ﺧﻮرئ ،ﺧﻮ وﻧ ﻣﮥ ﺗﺒﺎه ﮐﻮئ ،ﻪ ﭼ وﻧ ﺳﺘﺎﺳﻮ
 ﺗﺎﺳﻮ ﻫﻐﻪ ﻫﺮه وﻧﻪ راﻣﺎﺗﻮﻟﮯ ﺷ ﮐﻮﻣﻪ
دﺷﻤﻨﺎﻧ ﻧﮥ دى .
ﭼ ﻣﯧﻮه ﻧﮥ ﻧﻴﺴ او د ﺎر د ﻗﺒﻀﻪ ﮐﯧﺪو ﭘﻮرې ﺗﺎﺳﻮ ﻫﻐﻪ د
ﻣﺤﺎﺻﺮې د دﯦﻮاﻟﻮﻧﻮ دﭘﺎره اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻮﻟﮯ ﺷ.

ﻧﺎﻣﻌﻠﻮﻣﻪ ﻗﺘﻞ

۲۱

 ﮐﮥ ﭘﻪ ﻳﻮ ﭘ ﮐ ﻳﻮ ﻗﺘﻞ ﺷﻮے ﮐﺲ وﻣﻮﻧﺪے


ﺷ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻣﻠ ﮐ ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک
ﻳ ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ درﮐﻮى او ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﭘﺘﻪ ﻧﮥ وى ﭼ ﭼﺎ وژﻟﮯ دے،
 ﻧﻮ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻣﺸﺮان او ﻗﺎﺿﻴﺎن ﺑﻪ ﻻړ ﺷ او ﭼ ﭼﺮﺗﻪ

ﻫﻐﻪ ﻣے ﻣﻮﻧﺪﻟﮯ ﺷﻮے وى ﻧﻮ د ﻫﻐﻪ ﺎئ ﻧﻪ ﺑﻪ د ﻮﻟﻮ
 ﻧﻮ ﭼ ﭼﺮﺗﻪ ﻣے
ﻧﺰدې ﺎروﻧﻮ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﻪ ﮐى .

ﻣﻮﻧﺪﻟﮯ ﺷﻮے وى د ﻫﻐﻪ ﻧﺰدې ﺎر ﻣﺸﺮان ﺑﻪ ﻳﻮه ﺳﺨ
ﺧﻮﻪ ﮐى ﭼ ﻫﻴ ﮐﺎر ﺗﺮې ﻧﻪ ﻧﮥ وى اﺧﺴﺘﮯ ﺷﻮے او ﻧﮥ
 ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ دا ﻳﻮې ﺑﻬﯧﺪوﻧ وﻟ ﺗﻪ
ﻳ ﺟﻎ راﻠﮯ وى .
ﮐﻮزه ﮐى ﭼ د ﻫﻐﻪ ﺎئ زﻣﻪ ﻫﻴﻠﻪ ﻧﻪ ﻳﻮې ﺷﻮې وى
او ﻧﻪ ﮐﺮﻟﮯ ﺷﻮې وى او ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﻫﻠﺘﻪ د دې ﺳﺨ 
 د ﻟﻴﻮى ﻗﺒﻴﻠ اﻣﺎﻣﺎن ﺑﻪ ﻫﻢ ﻫﻠﺘﻪ ﻻړ ﺷ،
ﻣﺎت ﮐى .
ﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﻫﺮه ﻫﻐﻪ ﻻﻧﺠﻪ ﻓﯧﺼﻠﻪ ﮐﻮى ﭼ د ﻇﻠﻢ او
زﻳﺎﺗ ﺳﺮه ﻳ ﺗﻌﻠﻖ وى .ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک
ﻫﻐﻮئ د ﺧﭙﻞ ﺧﺪﻣﺖ دﭘﺎره ﺧﻮښ ﮐى دى او ﭼ د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ
 ﺑﻴﺎ ﭼ ﭼﺮﺗﻪ ﻫﻐﻪ ﻗﺘﻞ ﺷﻮے ﮐﺲ
ﻧﻮم ﺑﺮﮐﺘﻮﻧﻪ وﻏﻮاړى .
ﻣﻮﻧﺪﻟﮯ ﺷﻮے وى ﻫﻐ ﺗﻪ د ﻧﺰدې ﺎر ﻮل ﻣﺸﺮان ﺑﻪ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ
 او ﻫﻐﻮئ دې وواﺋ
ﺳﺨ ﺑﺎﻧﺪې ﺧﭙﻞ ﻻﺳﻮﻧﻪ ووﻳﻨ ،
ﭼ ،ﻣﻮﻧ دا ﮐﺲ ﻧﮥ دے وژﻟﮯ او ﻣﻮﻧ ﺗﻪ ﭘﺘﻪ ﻧﺸﺘﻪ ﭼ دا
 اے ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،ﺧﭙﻞ ﺧﻠﻖ
ﻗﺘﻞ ﭼﺎ ﮐے دے .
اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎن ﻣﻌﺎف ﮐه ﻮک دې ﭼ ﺗﺎ د ﻣﺼﺮ ﻧﻪ آزاد ﮐل.
ﻣﻮﻧ ﻣﻌﺎف ﮐه او د ﻳﻮ ﺑﻨﺎه ﮐﺲ د ﻗﺘﻞ ذﻣﻪ وارى زﻣﻮﻧ
 ﭼ ﻫﻐﻪ ﮥ وﮐئ ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ
ﭘﻪ ﻏﺎړه ﻣﮥ اﭼﻮه .
ﻳ ﻏﻮاړى ،ﻧﻮ د ﻗﺘﻞ ذﻣﻪ وارى ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﻏﺎړه ﻧﮥ وى.

ﭘﻪ ﺟﻨ ﮐ ﻧﻴﻮﻟﮯ ﺷﻮې  ﺳﺮه وادۀ ﮐﻮل
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ د ﺧﭙﻠﻮ دﺷﻤﻨﺎﻧﻮ ﺧﻼف ﺟﻨ ﻟﻪ ﻻړ ﺷ

او ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ زورور
 ﮐﯧﺪے ﺷ ﭼ
ﮐى او ﮥ ﮐﺴﺎن ﺗﺮې ﻧﻪ ﻗﯧﺪﻳﺎن ﮐئ ،
ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ ﮐ ﻳﻮه ﺎﺋﺴﺘﻪ ﻪ وﻮرئ ﭼ ﺳﺘﺎﺳﻮ
 ﻫﻐﻪ ﺧﭙﻞ ﮐﻮر
ﺧﻮﻪ ﺷ او ورﺳﺮه وادۀ ﮐﻮل وﻏﻮاړئ .
ﺗﻪ ﺑﻮ ،ﻫﻠﺘﻪ ﺑﻪ ﺧﭙﻞ ﺳﺮ ﮐﻞ ﮐى ،ﻧﻮﮐﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﭘﺮې ﮐى،

 او ﺧﭙﻠ ﺟﺎﻣ ﺑﻪ ﺑﺪﻟ ﮐى .ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﮐﻮر

ﮐ اﻳﺴﺎره ﺷ او ﺧﭙﻞ ﻣﻮر ﭘﻼر ﭘﺴ ﺑﻪ ﻳﻮه ﻣﻴﺎﺷﺖ
 وروﺳﺘﻮ،
وژاړى ،د ﻫﻐ ﻧﻪ ﭘﺲ ،ﻫﻐﻪ وادۀ ﮐﻮﻟﮯ ﺷ .
ﮐﮥ ﺗﺎﺳﻮ د ﻫﻐ ﺳﺮه ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ ﻧﮥ ﻳ ،ﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﻳ ﭘﺮﯦﻮدے
ﺷ او ﭼ ﭼﺮﺗﻪ وﻏﻮاړى ﻧﻮ ﻫﻠﺘﻪ دې ﻻړه ﺷ .ﻪ ﭼ
ﺗﺎﺳﻮ د ﻫﻐ ﺑﻋﺰﺗ ﮐې ده ،ﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ د ﻫﻐ ﺳﺮه د ﻳﻮې
وﻳﻨ ﭘﻪ ﺷﺎن ﺳﻠﻮک ﻧﮥ ﺷ ﮐﻮﻟﮯ او ﻧﮥ ﻳ ﺧﺮﻮﻟﮯ ﺷ.

د ﻣﺸﺮى زوئ ﺣﻘُﻮﻧﻪ
 ﮐﮥ د ﻳﻮ ﺳى دوه  وى او ﻫﻐﻪ د ﻳﻮې ﺳﺮه ﻣﻴﻨﻪ

ﮐﻮى او د ﺑﻠ ﺳﺮه ﻧﮥ ﮐﻮى او د دواړو ﻧﻪ ﻳ زاﻣﻦ ﭘﯧﺪا ﺷ،
ﺧﻮ وړوﻣﺒﮯ زوئ ﻳ د ﻫﻐ  ﻧﻪ وى ﭼ د ﮐﻮﻣ ﺳﺮه
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ ﺳے ﺧﭙﻞ ﺟﺎﺋﻴﺪاد
ﻣﻴﻨﻪ ﻧﮥ ﮐﻮى ،
ﺗﻘﺴﻴﻤﻮى ﻧﻮ ﻫﻐﻪ دې د ﺧﭙﻠ ﺧﻮ  زوئ ﻟﻪ د ﻣﺸﺮى
 ﭼ د ﮐﻮﻣ  ﺳﺮه ﻣﻴﻨﻪ ﻧﮥ
زوئ ﺣﻖ ﻧﮥ ورﮐﻮى .
ﮐﻮى ﺧﻮ د ﻫﻐ زوئ ﻣﺸﺮ دے ﻧﻮ ﻫﻐﮥ ﻟﻪ ﺑﻪ ﻳﻮ ﭘﻪ دوه ﺑﺮﺧﻪ
ورﮐﻮى .ﻣﺸﺮ زوئ د ﺧﭙﻞ ﭘﻼر د ﻃﺎﻗﺖ وړوﻣﺒ ﻧﻪ وى.
ﻫﻐﻪ د ﻣﺸﺮۍ ﺣﻖ ﻟﺮى.

ﻳﻮ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﻪ زوئ
 ﮐﮥ د ﭼﺎ زوئ ﺿﺪى ﻳﺎ ﺳﺮﮐﺸﻪ وى ،ﻳﻮ زوئ ﭼ د ﺧﭙﻞ

ﻣﻮر ﭘﻼر ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮدارى ﻧﮥ ﮐﻮى ،ﺗﺮ دې ﭘﻮرې ﭼ ﻫﻐﻮئ ﺳﺰا
 د ﻫﻐﮥ ﻣﻮر ﭘﻼر دې ﻫﻐﻪ د ﺎر ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﻟﻪ
ﻫﻢ ورﮐى ،
راوﻟ ﭼﺮﺗﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ اوﺳﻴى او ﭘﻪ ﻫﻐﮥ دې ﻓﯧﺼﻠﻪ وﮐے
 ﻫﻐﻮئ دې ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﺗﻪ داﺳ وواﺋ” ،زﻣﻮﻧ زوئ
ﺷ .

ﺿﺪى او ﺳﺮﮐﺸﻪ دے او زﻣﻮﻧ ﺧﺒﺮه ﻧﮥ ﻣﻨ ،ﻫﻐﻪ ﻓﻀﻮل
 ﻧﻮ د ﺎر ﺳى دې ﻫﻐﻪ ﺳﻨﺴﺎر
ﺧﺮﭼﻪ او ﺷﺮاﺑ دے “.
ﮐى ﭼ ﻣ ﺷ .ﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ د دې ﺑﺪﮐﺎرۍ ﻧﻪ ﺧﻼص ﺷ.
ﭘﻪ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﮐ ﺑﻪ ﻮل ﺧﻠﻖ د دې ﻧﻪ ﺧﺒﺮ ﺷ او وﺑﻪ
ﻳﺮﻳى.

د ﻣى ﺳﻤﺒﺎﻟﻮل
 ﮐﮥ د ﻳﻮ ﺟﺮم ﭘﻪ وﺟﻪ ﻮک وژﻟﮯ ﺷﻮے وى او د ﻫﻐﮥ

 ﻧﻮ ﻫﻐﻪ دې د ﺷﭙ ﻫﻠﺘﻪ
ﻻش ﭘﻪ ﻳﻮه وﻧﻪ ﮐ ﻮړﻧﺪ وى ،
ﻧﮥ ﺷ ﭘﺮﯦﻮدﻟﮯ .ﻫﻐﻪ دې ﺧﺎﻣﺨﺎ ﻫﻢ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ورځ ﺦ ﮐے
ﺷ ،ﻪ ﭼ ﻳﻮ داﺳ ﻣے ﭼ ﭘﻪ وﻧﻪ ﮐ ﻮړﻧﺪ وى
ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﻣﻠ ﺑﺎﻧﺪې د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻟﻌﻨﺖ راوﻟ .ﻫﻐﻪ ﻣے ﺦ
ﮐئ ،ﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ﻣﻠ ﭘﻠﻴﺖ ﻧﮥ ﮐئ ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ
ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻳ ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ ﭘﻪ ﻣﻴﺮاث ﮐ درﮐﻮى.

۲۲

 ﮐﮥ ﺗﺎﺳﻮ وﻮرئ ﭼ ﺳﺘﺎﺳﻮ د اﺳﺮاﺋﻴﻠ ورور


ﻏﻮا ﻳﺎ ې ﻻر ﻏﻠﻄﻪ ﮐې وى ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﻫﻢ داﺳ ﻣﮥ ﭘﺮﯦدئ،

 ﺧﻮ ﮐﮥ د دې ﻣﺎﻟ
او ﺧﭙﻞ ﻣﺎﻟ ﻟﻪ ﻳ واﭘﺲ وروﻟ .
ﻟﺮې اوﺳﻴى ﻳﺎ ﮐﮥ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﭘﺘﻪ ﻧﮥ وى ﭼ دا د ﭼﺎ ده ،ﻧﻮ د
ﺎن ﺳﺮه ﻳ ﺧﭙﻞ ﮐﻮر ﺗﻪ ﺑﻮ .ﮐﻠﻪ ﻳ ﭼ ﻣﺎﻟ ﻟﻮﻟﻮ ﻟﻪ
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﺧﺮ ،د ﮐﭙې
راﺷ ،ﻧﻮ ﻫﻐﮥ ﻟﻪ ﻳ ورﮐئ .
ُه ،ﻳﺎ ﺑﻞ ﮥ وﻣﻮﻣ ﭼ ﺳﺘﺎﺳﻮ د اﺳﺮاﺋﻴﻠ ورور ﻧﻪ ورک
ﺷﻮې وى ﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﻫﻢ دﻏﻪ ﺷﺎن ﮐﻮئ .د ﭼﺎ ﺳﺮه ﻣﺪد ﮐﻮﻟﻮ ﻧﻪ
 ﮐﮥ ﺳﺘﺎﺳﻮ د اﺳﺮاﺋﻴﻠ ورور ﺧﺮ ﻳﺎ ﻏﻮا ﭘﻪ
ﻻس ﻣﮥ ﻧﻴﺴ .
ﻻره ﮐ ﻏﻮرزﯦﺪﻟ وى ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﻫﻢ داﺳ ﻣﮥ ﭘﺮﯦدئ ،د ﻫﻐﻪ

  دې د
ﻨﺎور ﭘﻪ ﭘﺎﻮﻟﻮ ﮐ د ﻫﻐﮥ ﻣﺪد وﮐئ .
ﺳو ﺟﺎﻣ ﻧﮥ اﭼﻮى او ﺳى دې د ﻮ ﺟﺎﻣ ﻧﮥ اﻏﻮﻧﺪى،
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﻫﻐﻪ ﺧﻠﻘﻮ ﻧﻪ ﮐﺮﮐﻪ ﮐﻮى
 ﮐﮥ ﭼﺮې ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﻳﻮه وﻧﻪ
ﻮک ﭼ داﺳ ﮐﺎروﻧﻪ ﮐﻮى .
ﮐ ﻳﺎ ﭘﻪ زﻣﻪ ﺑﺎﻧﺪې د ﻣﺎرﻏﺎﻧﻮ ﺟﺎﻟﻪ ووﻳﻨ ﭼ ﻣﺮﻏ ﭘﻪ
ﻫﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﻳﺎ د ﺧﭙﻠﻮ ﺑﭽﻮ ﺳﺮه ﻧﺎﺳﺘﻪ وى ،ﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ دا
 ﺗﺎﺳﻮ د ﻣﺮﻏﻮ ﻫﻐﻪ واړۀ ﺑﭽ راﻧﻴﻮﻟﮯ
ﻣﺮﻏ ﻧﮥ راﻧﻴﺴ .
ﺷ ،ﺧﻮ ﻣﺮﻏ ﺑﻪ ﻳ ﭘﺮﯦدئ ﭼ ﻻړه ﺷ ،ﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﻳﻮ
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﻳﻮ ﻧﻮے
اوږد او ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ ژوﻧﺪ ﺗﯧﺮ ﮐئ .
ﮐﻮر ﺟﻮړ ﮐئ ،ﻧﻮ ﻮرئ ﭼ د ﭼﺖ د ﻏﺎړې ﻧﻪ ﯧﺮﭼﺎﭘﯧﺮه
ﻳﻮ ﭘدهوال ورﻟﻪ ﺟﻮړ ﮐئ .ﮐﮥ ﻮک ﺗﺮې ﻧﻪ راوﻏﻮرزﻳى او
 ﮐﮥ ﭘﻪ
ﻣ ﺷ ﻧﻮ ذﻣﻪ وارى ﺑﻪ ﻳ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﻏﺎړه ﻧﮥ وى .
ﻳﻮ ﭘ ﮐ اﻧﻮر وﮐﺮئ ﻧﻮ ﺑﻞ ﮥ ﻓﺼﻞ ورﺳﺮه ﻣﮥ ﮐﺮئ
 ﻏﻮﻳﮯ او ﺧﺮ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﻳﻮ
ﻨ دواړه ﺑﻪ ﻧﮥ ﺷ ﺧﻮړﻟﮯ .
 داﺳ ﺟﺎﻣ ﻣﮥ
ﺟﻎ ﮐ د ﻳﻮې ﮐﻮﻟﻮ دﭘﺎره ﻣﮥ اﭼﻮئ .
اﻏﻮﻧﺪئ ﭼ ﭘﻪ ﻳﻮ ﺎئ د ﺗﺎو ﺷﻮې وړۍ او د ﮐﺘﺎن ﻧﻪ ﺟﻮړې
 د ﺧﭙﻠﻮ ﺟﺎﻣﻮ ﭘﻪ ﻠﻮرو ﻮﻮﻧﻮ ﭘﻮرې د ﻣﺰو زوﻧى
وى .
وﻨئ.

ﺑﺪﻧﺎﻣﻪ ﺷﻮې ﻧﺎوې
 ﮐﮥ ﻳﻮ ﺳے ﻳﻮه ﻪ وادۀ ﮐى او ورﺳﺮه ﻤﻠ او

 او د ﻫﻐ ﺧﻼف داﺳ
وروﺳﺘﻮ ﻳ ﻫﻐﻪ ﺧﻮﻪ ﻧﮥ ﺷ ،
دروغ وواﺋ ﭼ ﻣﺎ وادۀ ﮐه ﺧﻮ ﭼ ﮐﻠﻪ ورﺳﺮه ﻤﻼﺳﺘﻢ
ﻧﻮ ﻣﺎ ﺗﻪ ﭘﺘﻪ وﻟﯧﺪه ﭼ ﻫﻐﻪ زﻣﺎ ﻧﻪ ﻣﺨ د ﺑﻞ ﺳى ﺳﺮه
 ﮐﮥ داﺳ وﺷ ،ﻧﻮ د ﺟﻴﻨ ﻣﻮر او ﭘﻼر دې د
ﻣﻼﺳﺘﻪ وه .
ﺎر ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﻟﻪ د ﺟﺮ ﭘﻪ وﺧﺖ دا ﺛﺒﻮت راوړى ﭼ ﻫﻐﻪ

 د ﻫﻐ
ﺟﻴﻨ ﻫﻴﻠﻪ ﻫﻢ د ﻳﻮ ﺳى ﺳﺮه ﻧﮥ وه ﻣﻼﺳﺘﻪ .
ﭘﻼر ﺑﻪ ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﺗﻪ وواﺋ” ،ﻣﺎ ﺧﭙﻠﻪ ﻟﻮر دې ﺳى ﻟﻪ ورﮐه
 ﻫﻐﻪ د
ﭼ وادۀ ﻳ ﮐى ،ﺧﻮ اوس د ﻫﻐﮥ ﺧﻮﻪ ﻧﮥ ده .
دې ﺧﻼف دا دروغ واﺋ ﭼ ﮐﻠﻪ ﻣﺎ ورﺳﺮه وادۀ وﮐو ﻧﻮ
ﻫﻐﻪ د ﻣﺨ ﻧﻪ د ﺑﻞ ﺳى ﺳﺮه ﻣﻼﺳﺘﻪ وه ﺧﻮ ﺛﺒﻮت دا
دے ﭼ زﻣﺎ ﻟﻮر ﺻﻔﺎ وه ،د وادۀ د ﮐ ﭘﻪ ﺎدر ﺑﺎﻧﺪې ﺗﺎﺳﻮ
 ﻧﻮ د ﺎر ﻣﺸﺮان ﺑﻪ د ﻫﻐ
د وﻳﻨ دا داﻏﻮﻧﻪ وﻮرئ “.
 ﻫﻐﻮئ دې ﻫﻐﻪ ﺳﻞ د
ﺧﺎوﻧﺪ ﺑﻮ او ﺳﺰا ﺑﻪ ورﮐى .
ﺳﭙﻴﻨﻮ زرو ﺳﻴ ﺟﺮﻣﺎﻧﻪ ﻫﻢ ﮐى او ﭘﯧﺴ دې د  ﭘﻼر
ﻟﻪ ورﮐى ،ﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ ﺳى ﻳﻮه اﺳﺮاﺋﻴﻠ ﻪ رﺳﻮا ﮐې
ده .د دې ﻧﻪ ﻋﻼوه ،ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻳ ﻪ ﻫﻢ وى او ﭼ ﺗﺮﻮ

ﭘﻮرې ﻫﻐﻪ ژوﻧﺪے وى ﻫﻐ ﻟﻪ ﻃﻼق ﻧﮥ ﺷ ورﮐﻮﻟﮯ .
ﺧﻮ ﮐﮥ دا ﺧﺒﺮه رﺘﻴﺎ وى او دا ﺛﺒﻮت ﻧﮥ وى ﭼ ﻫﻐﻪ ﭘﯧﻐﻠﻪ
 ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﻳ د ﻫﻐ د ﭘﻼر د ﮐﻮر
ﭘﺎﺗ ﺷﻮې وه ،
دروازې ﺧﻮﻟ ﺗﻪ ﺑﻮ ،او د ﺎر ﺳى ﺑﻪ ﻳ ﻫﻠﺘﻪ ﺳﻨﺴﺎر
ﮐى ﭼ ﻣه ﺷ .ﻫﻐ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ ﻳﻮ د
ﺷﺮم ﻧﻪ ډک ﮐﺎر ﮐے دے ﭼ د وادۀ ﻧﻪ ﻣﺨ د ﺑﻞ ﺳى
ﺳﺮه ﻤﻼﺳﺘﻠﻪ ،ﭼ ﻫﻐﻪ ﻻ د ﭘﻼر ﭘﻪ ﮐﻮر ﮐ وه .ﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ
ﺑﻪ ﭘﻪ دې ﻃﺮﻳﻘ ﺳﺮه د ﺧﭙﻞ ﻣﻴﻨ ﻧﻪ دا ﺑﺪﮐﺎرى ﺧﺘﻤﻪ ﮐئ.
 ﮐﮥ ﻳﻮ ﺳے د ﺑﻞ ﺳى د  ﺳﺮه ﭘﻪ زﻧﺎ ﮐﻮﻟﻮ

وﻧﻴﻮﻟﮯ ﺷ ،ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ دواړه ﺑﻪ وژﻟﮯ ﺷ ،ﻧﻮ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ د
 ﮐﮥ ﭘﻪ ﻳﻮ
اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻣﻠ د دې ﺑﺪﮐﺎرۍ ﻧﻪ ﺧﻼص ﮐئ .
ﺎر ﮐ ﻳﻮ ﺳے د داﺳ  ﺳﺮه ﭘﻪ زﻧﺎ ﭘﻮرې وﻧﻴﻮﻟﮯ
 ﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ
ﺷ ﭼ د ﻫﻐ ﮐﻮژدن د ﺑﻞ ﭼﺎ ﺳﺮه ﺷﻮې وى ،
ﻫﻐﻮئ د ﺎر ﻧﻪ ﺑﻬﺮ ﺑﻮ او ﺳﻨﺴﺎر ﻳ ﮐئ ﭼ ﻣۀ ﺷ.
ﻪ دې ﻪ ﻣه ﺷ ﭼ ﻫﻐ د ﻣﺪد دﭘﺎره ﭼﻐ ﻧﮥ دى

وﻫﻠ ،اﺮ ﭼ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺎر ﮐ وه ،ﮐﯧﺪے ﺷ ﭼ ﻫﻠﺘﻪ د
ﻫﻐ ﭼﻐ اورﯦﺪﻟﮯ ﺷﻮې وے .او ﺳے دې ﻪ ﻣ ﺷ
ﭼ ﻫﻐﮥ د ﻳﻮې داﺳ  ﺳﺮه زﻧﺎ ﮐې ده ﭼ ﻫﻐﻪ ﮐﻮژدن
ﺷﻮې وه .ﻧﻮ داﺳ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ د دې ﻨﺪ ﻧﻪ ﺎن ﺧﻼص ﮐئ.
 ﻓﺮض ﮐئ ﭼ ﻳﻮ ﺳے ﭘﻪ ﭘﻮ ﮐ د ﻳﻮې داﺳ

 ﺑﻋﺰﺗ وﮐى ﭼ د ﻫﻐ ﮐﻮژدن د ﺑﻞ ﭼﺎ ﺳﺮه ﺷﻮې
  ﺗﻪ ﺑﻪ ﻫﻴ
وى .ﻧﻮ ﺻﺮف ﻫﻐﻪ ﺳے ﺑﻪ وژﻟﮯ ﺷ ،
ﻧﮥ ﺷ وﺋﻴﻠﮯ ،ﻪ ﻫﻐ داﺳ ﻨﺎه ﻧﮥ ده ﮐې ﭼ د ﻣﺮګ
ﺣﻘﺪاره ﺷ .دا ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﺷﺎن ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ده ﭼ ﻳﻮ ﺳے ﭘﻪ ﺑﻞ
 ﻫﻐﻪ ﺳى ﭘﻪ
ﺳى ﺑﺎﻧﺪې ﺣﻤﻠﻪ وﮐى او ﻣ ﻳ ﮐى .
ﭘﻮ ﮐ د ﻫﻐﻪ ﮐﻮژدن ﺷﻮې  ﺳﺮه ﭘﻪ زﺑﺮدﺳﺘ زﻧﺎ
وﮐه ،اﺮ ﭼ ﻫﻐ د ﻣﺪد ﭼﻐ وﻫﻠ وې ،ﺧﻮ ﻫﻴ ﻮک ﻫﻢ
 ﮐﮥ ﻳﻮ ﺳے د ﻳﻮې داﺳ ﺟﻴﻨ ﺳﺮه ﭘﻪ زﺑﺮدﺳﺘ
ﻧﮥ ۇو .
 ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ د
زﻧﺎ وﮐى ﭼ ﻫﻐﻪ ﮐﻮژدن ﺷﻮې ﻧﮥ وى ،
ﻫﻐ ﭘﻼر ﻟﻪ ﭘﻨﻮس د ﺳﭙﻴﻨﻮ زرو ﺳﻴ ﺣﻖ ﻣﻬﺮ ورﮐى او
ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻳ ﻪ ﺷ ،ﻪ ﭼ ﻫﻐﮥ ﭘﻪ زور ﺑﺎﻧﺪې د ﻫﻐ ﺳﺮه
زﻧﺎ ﮐې ده .ﭼ ﺗﺮ ﮐﻮﻣ ﭘﻮرې ژوﻧﺪے وى ﻧﻮ ﻫﻐ ﻟﻪ ﻃﻼق
 ﻳﻮ ﺳے دې ﻫﻢ د ﺧﭙﻞ ﭘﻼر ﺑﻋﺰﺗ ﻧﮥ
ﻧﮥ ﺷ ورﮐﻮﻟﮯ .
ﮐﻮى ﭼ د ﺧﭙﻞ ﭘﻼر د ﻮ ﻧﻪ د ﻳﻮې ﺳﺮه ﻤﻠ.

د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﻗﻮم ﮐ د ﺷﺎﻣﻠﯧﺪو اﺻﻮل

۲۳

 د ﮐﻮم ﺳى ﭼ ﻫ ﻣﺎﺗ ﺷﻮې وى ﻳﺎ ﻳ ذﮐﺮ


ﭘﺮې ﮐے ﺷﻮے وى ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﻳﻮ ﺑﻪ ﻫﻢ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﺧﻠﻘﻮ
 ﻳﻮ ﺣﺮاﻣ ﭘﯧﺪا ﺷﻮے ﮐﺲ ﻳﺎ د
ﮐ ﻧﮥ ﺷ ﺷﺎﻣﻠﯧﺪﻟﮯ .
داﺳ ﮐﺲ اوﻻد ،ﺗﺮ ﻟﺴﻢ ﻧﺴﻠﻪ ﭘﻮرې ﻫﻢ ،د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ

 ﻫﻴ ﻳﻮ ﻋﻤﻮﻧ ﻳﺎ ﻣﻮآﺑ،
ﺧﻠﻘﻮ ﮐ ﻧﮥ ﺷ ﺷﺎﻣﻠﯧﺪﻟﮯ .
ﻳﺎ د ﻫﻐﻮئ اوﻻد ،ﺗﺮ ﻟﺴﻢ ﻧﺴﻞ ﭘﻮرې ﻫﻢ ،د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ د ﻣﺼﺮ ﻧﻪ
ﺧﻠﻘﻮ ﮐ ﻧﮥ ﺷ ﺷﺎﻣﻠﯧﺪﻟﮯ .
ﺑﻬﺮ ﭘﻪ ﻻره ﮐ وئ ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ د ﺧﻮراک او اوﺑﻮ
درﮐﻮﻟﻮ ﻧﻪ اﻧﺎر وﮐو او د ﻣﺴﻮﭘﺘﺎﻣﻴﻪ ﭘﻪ ﺎر ﭘﺘﻮر ﮐ ﻳ د
ﺑﻌﻮر زوئ ﺑﻠﻌﺎم ﻟﻪ ﭘﯧﺴ ورﮐې ﭼ ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻌﻨﺖ وواﺋ.
 ﺧﻮ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺑﻪ ﺑﻠﻌﺎم ﺗﻪ ﻏﻮږ ﻧﮥ

ﻧﻴﻮﻟﻮ ،او ﻟﻌﻨﺖ ﻳ ﭘﻪ ﺑﺮﮐﺖ ﺑﺪل ﮐو ،ﻪ ﭼ ﻫﻐﮥ ﺳﺘﺎﺳﻮ
 ﭼ ﺗﺮ ﮐﻮﻣ ﭘﻮرې ﺗﺎﺳﻮ ژوﻧﺪى ﻳ ،د
ﺳﺮه ﻣﻴﻨﻪ ﻟﺮﻟﻪ .
ﻫﻐﻮئ ﻣﺪد ﻣﮥ ﮐﻮئ ﭼ ﻫﻐﻮئ د ﺧﯧﺮ او ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ژوﻧﺪ
 ادوﻣﻴﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﺳﭙ ﻣﮥ ﻮرئ ،ﻫﻐﻮئ ﺳﺘﺎﺳﻮ
وﮐى .
ﺧﭙﻠﻮان دى .او ﻣﺼﺮﻳﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﻫﻢ ﺳﭙ ﻣﮥ ﻮرئ ،ﭘﻪ ﻳﻮ وﺧﺖ
 د درﯦﻢ ﻧﺴﻞ
ﮐ ﺗﺎﺳﻮ د ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﻣﻠ ﮐ اوﺳﯧﺪئ .
ﻧﻪ ورﭘﻪ اﺧﻮا د ﻫﻐﻮئ اوﻻد د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﺧﻠﻘﻮ ﮐ
ﺷﺎﻣﻠﯧﺪے ﺷ.

د ﻓﻮﺟ ﮐﯧﻤﭗ ﭘﺎک ﺳﺎﺗﻞ
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ د ﻳﻮ ﻟﺮ ﭘﻪ ﺷﻞ د ﺧﭙﻠﻮ دﺷﻤﻨﺎﻧﻮ

ﺧﻼف وو ،ﻧﻮ ﻮرئ د داﺳ ﻫﺮ ﻴﺰ ﻧﻪ ﺎن ﺳﺎﺗ ﭼ
 ﮐﮥ د ﺷﭙ ﺷﯧﻄﺎن ﻳﻮ ﺳے دوﮐﻪ ﮐى
ﺗﺎﺳﻮ ﻧﺎﭘﺎﮐﻮى .
او ﻫﻐﻪ ﭘﻪ دې وﺟﻪ ﻧﺎﭘﺎک ﺷ ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ دې د ﺧﯧﻤﻮ ﻧﻪ ﺑﻬﺮ
 ﭘﻪ ﻣﺎﺎم ﮐ دې ﻫﻐﻪ
وو او ﻫﻠﺘﻪ دې ﭘﺎﺗ ﺷ .
ﻏﺴﻞ وﮐى او د ﻧﻤﺮﭘﺮﯦﻮاﺗﮥ ﭘﻪ وﺧﺖ ﮐ ﻫﻐﻪ واﭘﺲ ﮐﯧﻤﭗ
 ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ ﭘﻪ ﮐﺎر دى ﭼ د ﮐﯧﻤﭗ ﻧﻪ ﺑﻬﺮ ﻳﻮ
ﺗﻪ راﺗﻠﮯ ﺷ .
 ﭘﻪ
ﺎئ ﺟﻮړ ﮐئ ﭼ ﻫﻠﺘﻪ د اودس ﻣﺎﺗ دﭘﺎره  .
ﺧﭙﻞ ﺳﺎﻣﺎن ﮐ د ﮐﻨﺴﺘﻠﻮ دﭘﺎره ﻳﻮ ﻴﺰ ﻫﻢ ﻳﻮﺳ ،ﮐﻠﻪ ﭼ

ﺗﺎﺳﻮ ډﮐ ﻣﺘﻴﺎزې ﮐﻮئ ﻧﻮ ﻳﻮه ﮐﻨﺪه ﺑﻪ وﮐﻨ او ﻣﺘﻴﺎزې ﺑﻪ ﭘﻪ
 ﺧﭙﻞ ﮐﯧﻤﭗ ﻣﻘﺪس ﺳﺎﺗ ،ﻪ ﭼ
ﮐ ﭘ ﮐئ .
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺗﺎﺳﻮ ﺳﺮه ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﮐﯧﻤﭗ
ﮐ دے ،دا د دې دﭘﺎره ﭼ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺣﻔﺎﻇﺖ وﮐى او
ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ ﭘﻪ دﺷﻤﻨﺎﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﻓﺘﺢ درﮐى .داﺳ ﻳﻮ د ﺑﺷﺮﻣ
ﮐﺎر ﻫﻢ ﻣﮥ ﮐﻮئ ﭼ د ﻫﻐ ﭘﻪ وﺟﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻧﻪ
ﻣﺦ واړوى.

ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﻮاﻧﻴﻦ
 ﮐﮥ ﻏﻼﻣﺎن د ﺧﭙﻠﻮ ﻣﺎﻟﺎﻧﻮ ﻧﻪ وﺗﺘ او ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ د ﭘﻨﺎه

 ﻫﻐﻮئ ﺳﺘﺎﺳﻮ د
دﭘﺎره راﺷ ،ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ واﭘﺲ ﻣﮥ ﻟﯧئ .
ﺎروﻧﻮ ﭘﻪ ﻫﺮ ﻳﻮ ﺎر ﮐ اوﺳﯧﺪے ﺷ ﭼ ﮐﻮم ﻳ ﺧﻮښ
 اﺳﺮاﺋﻴﻠﮯ
وى او ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ د ﻫﻐﻮئ ﺳﺮه زﻳﺎﺗﮯ ﻧﮥ ﮐﻮئ .
ﺳے ﻳﺎ ﻪ ﺑﻪ ﻫﻴﻠﻪ د ﻋﺒﺎدﺗﺨﺎﻧ ﮐﻨﺠﺮان ﻧﮥ ﺟﻮړﻳى.
 د ﮐﻨﺠﺮ ﺳى ﻳﺎ د ﮐﻨﺠﺮې  ﻠﮯ ﺷﻮې ﭘﯧﺴ ﺑﻪ

ﻫﻢ د ﻳﻮې ﻣﻨﺘ ﭘﻮره ﮐﻮﻟﻮ دﭘﺎره د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺳﺘﺎﺳﻮ
ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﮐﻮر ﺗﻪ ﻧﮥ ﺷ راوړﻟﮯ .ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﻋﺒﺎدﺗﺨﺎﻧ
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﯧﺴ ﻳﺎ
د ﮐﻨﺠﺮاﻧﻮ ﻧﻪ ﻧﻔﺮت ﮐﻮى .
ﺧﻮراک ،ﻳﺎ ﺑﻞ ﻴﺰ ﺧﭙﻞ اﺳﺮاﺋﻴﻠ ورور ﻟﻪ ﻗﺮض ورﮐئ ،ﻧﻮ
 ﻳﻮ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﻟﻪ ﭼ ﮥ ﻴﺰ ﻗﺮض
د ﻫﻐﮥ ﻧﻪ ﺳﻮد ﻣﮥ اﺧﻠ .
ورﮐئ ﻧﻮ د ﻫﻐ ﺳﻮد د ﻫﻐﮥ ﻧﻪ اﺧﺴﺘﮯ ﺷ ،ﺧﻮ ﭼ ﺧﭙﻞ
اﺳﺮاﺋﻴﻠ ﻟﻪ ﮥ ﻗﺮض ورﮐئ ﻧﻮ د ﻫﻐ ﺳﻮد ﺑﻪ ﺗﺮې ﻧﻪ ﻧﮥ
اﺧﻠ .دا اﺻﻮل وﻣﻨ او ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺑﻪ
ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻣﻠ ﮐ ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ ﭘﻪ ﻫﺮ ﮐﺎر ﮐ ﺑﺮﮐﺖ درﮐى
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ
ﮐﻮم ﻣﻠ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﻗﺒﻀﻪ ﮐﻮئ .
ﺧﭙﻞ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺗﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﻳﻮه ﻣﻨﺘﻪ وﻣﻨ ،ﻧﻮ ﭼ ﮐﻮﻣﻪ وﻋﺪه

ﻣﻮ ﮐې وى ﭘﻪ ﻫﻐ ﮐ ﺳﺴﺘ ﻣﮥ ﮐﻮئ ،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺑﻪ
ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻧﻪ د ﻫﻐﻪ ﻣﻨﺘ ﺗﭙﻮس ﮐﻮى او د دې وﻋﺪې ﻧﮥ ﭘﻮره
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ ﻣﻨﺘﻪ ﻧﮥ ﻣﻨﻞ ﻨﺎه ﻧﮥ ده،
ﮐﻮل ﻨﺎه ده .
 ﺧﻮ ﮐﮥ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﺧﻮﻪ ﻳﻮه ﻣﻨﺘﻪ وﻣﻨ ،ﻧﻮ ﻮرئ

 ﮐﻠﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ د ﺑﻞ ﭼﺎ د اﻧﻮرو
ﻫﻐﻪ وﻋﺪه ﺑﻪ ﭘﻮره ﮐﻮئ .
ﺑﺎغ ﺳﺮه ﺗﯧﺮﯦئ ،ﻧﻮ ﭼ ﻮﻣﺮه اﻧﻮر ﻏﻮاړئ ﻫﻐﻪ ﺧﻮړﻟﮯ

ﺷ ،ﺧﻮ د ﻫﻐ ﻧﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻳﻮه ﻮﮐﺮۍ ﮐ اﻧﻮر ﻧﮥ وړئ .
ﻫﻢ دﻏﻪ ﺷﺎن ،ﮐﮥ ﺗﺎﺳﻮ د ﺑﻞ ﭼﺎ د ﻓﺼﻞ ﭘﻪ ﭘ ﮐ ﺮ،
ﻮﻣﺮه ﻏﻠﻪ ﭼ د ﺧﭙﻠﻮ ﻻﺳﻮﻧﻮ ﺳﺮه راﺷﻮﮐﻮﻟﮯ ﺷ ﻫﻐﻪ
ﺧﻮړے ﺷ ،ﺧﻮ ﻫﻐﻪ ﻓﺼﻞ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﻟﻮر ﻧﮥ رﯦﺒ.

ﻃﻼق او ﺑﻴﺎ وادۀ ﮐﻮل

۲۴

 ﮐﮥ ﻳﻮ ﺳے ﻳﻮې  ﺳﺮه وادۀ وﮐى او ﭘﻪ


ﻫﻐ ﮐ داﺳ ﮥ وﻮرى ﭼ د ﻫﻐﻪ ﺳى ﺧﻮښ ﻧﮥ وى
او وروﺳﺘﻮ ﻓﯧﺼﻠﻪ وﮐى ﭼ ﺧﭙﻠﻪ ﻪ ﻃﻼﻗﻪ ﮐى او ﻫﻐﻪ
 او ﺑﻴﺎ ﮐﮥ
ﻃﻼق ﻧﺎﻣﻪ ورﮐى او د ﺧﭙﻞ ﮐﻮر ﻧﻪ ﻳ وﺷى 
ﻫﻐﻪ ﻪ د ﻫﻐﻪ ﺳى د ﮐﻮر ﻧﻪ ﻻړه ﺷ او د ﺑﻞ ﺳى ﺳﺮه
 او ﮐﮥ د ﻫﻐﻪ دوﯦﻢ ﺧﺎوﻧﺪ ﻫﻢ ﺧﻮﻪ ﻧﮥ ﺷ
وادۀ وﮐى ،
او ﻫﻐﻪ ﻫﻢ ﻃﻼق ﻧﺎﻣﻪ ورﮐى او د ﺧﭙﻞ ﮐﻮر ﻧﻪ ﻳ وﺷى ،ﻳﺎ
 ﻧﻮ ﭘﻪ دواړو
ﻓﺮض ﮐئ ﭼ دا ﺧﺎوﻧﺪ ﻳ ﻣ ﺷ ،
ﺣﺎﻻﺗﻮﻧﻮ ﮐ ﺑﻪ د ﻫﻐ وړوﻣﺒﮯ ﺧﺎوﻧﺪ ﻫﻐﻪ ﻪ دوﺑﺎره ﻧﮥ
وادۀ ﮐﻮى ،ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻳ ﻧﺎﭘﺎﮐﻪ  .ﮐﮥ دوﺑﺎره وادۀ ﻳ ورﺳﺮه
وﮐو ﻧﻮ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺑﻪ د دې ﮐﺎر ﻧﻪ ﻧﻔﺮت ﮐﻮى .ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ
ﻫﻐﻪ ﻣﻠ ﭘﻪ داﺳ ﺧﺮاﺑﻪ ﻨﺎه ﻧﮥ ﭘﻠﻴﺘﻮئ ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ
ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻳ ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ درﮐﻮى ﭼ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧﭙﻞ ﺷ.

د ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺨﺘﻠﻔ ﺣﺼ
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻳﻮ ﺳے ﻧﻮے وادۀ وﮐى ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ دې د ﺟﻨ

دﭘﺎره ﻓﻮج ﺗﻪ ﻧﮥ ﺷ ﻟﯧﻟﮯ او ﻧﮥ دې ﺗﺮې ﻧﻪ ﮐﺎر اﺧﺴﺘﻠﮯ
ﺷ ،ﻳﻮ ﮐﺎل ﺑﻪ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ﮐﺎر ﻣﻌﺎف وى ،ﻧﻮ ﭼ داﺳ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ
 ﮐﻠﻪ ﭼ
ﮐﻮر ﮐ ﭘﺎﺗ ﺷ او ﻪ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ ﮐى .
ﺗﺎﺳﻮ ﭼﺎ ﻟﻪ ﮥ ﻴﺰ ﻗﺮض ورﮐئ ،ﻧﻮ ﭼ د ﻫﻐﮥ ﻧﻪ ﭘﻪ
ﺿﻤﺎﻧﺖ ﮐ د ﻫﻐﮥ د ﻣﯧﭽﻨ ﺑﺮﻧﮯ ﭘﻞ واﻧﮥ ﺧﻠ ﭼ ﭘﻪ ﻫﻐ
ﺑﺎﻧﺪې ﻏﻠﻪ ﻣﯧﺪه ﮐﻮى .ﮐﮥ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﺮې ﻧﻪ دا واﺧﻠ ﻧﻮ د داﻧﻮ
 ﮐﮥ ﻳﻮ ﺳے د ﺧﭙﻞ
اوړۀ ﮐﻮﻟﻮ ذرﻳﻌﻪ ﺑﻪ ﻳ ﺧﺘﻤﻪ ﺷ .
اﺳﺮاﺋﻴﻠ ﭘﻪ ﺗﺘﻮﻟﻮ ﭘﻮرې وﻧﻴﻮﻟﮯ ﺷ او ﺧﭙﻞ ﻏﻼم ﻳ ﮐى
ﻳﺎ د ﻏﻼم ﭘﻪ ﺗﻮﻪ ﻳ ﺧﺮڅ ﮐى ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺳے دې ووژﻟﮯ
ﺷ .ﻧﻮ داﺳ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ د دې ﺑﺪﮐﺎرۍ ﻧﻪ ﺧﭙﻞ ﻗﻮم ﺧﻼص
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ د ﺟﺬام ﺑﻴﻤﺎرۍ ﭘﻪ وﺟﻪ ﭘﻪ ﺗﻠﻴﻒ
ﮐئ .
ﮐ ﻳ ،ﻧﻮ ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﺷﺎن ﮐﻮئ ﻨﻪ ﭼ درﺗﻪ د ﻟﻴﻮى ﻗﺒﻴﻠ
اﻣﺎﻣﺎن واﺋ ،ﻣﺎ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ﮐﻮم اﺻﻮل ﻮدﻟ دى ﭘﻪ ﻫﻐ
 ﻳﺎد ﺳﺎﺗ ﮐﻠﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ د ﻣﺼﺮ ﻧﻪ راروان
ﻋﻤﻞ ﮐﻮئ .
وئ ﻧﻮ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﻣﺮﻳﻢ ﺳﺮه ﮥ
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﺧﭙﻞ ﺎوﻧى ﻟﻪ ﮥ ﻗﺮض ورﮐﻮئ،
وﮐل .
ﻧﻮ د ﻫﻐﮥ ﮐﻮر ﺗﻪ د دې دﭘﺎره ﻣﮥ  ﭼ ﻫﻐﻪ ﻴﺰ ﺗﺮې ﻧﻪ
 ﺑﻬﺮ
واﺧﻠ ﭼ ﭘﻪ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﮐ ﻳ ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ درﮐﻮى ،
ورﺗﻪ ودرﯦئ او ﭘﺮﯦدئ ﭼ ﻫﻐﻪ ﻴﺰ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ
 ﮐﮥ ﻫﻐﻪ ﻏﺮﻳﺐ وى او د ﻗﺮض ﭘﻪ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﮐ
راوړى .
ﻫﻐﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﭼﻮﻏﻪ درﮐى ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﭼﻮﻏﻪ د ﺷﭙ د ﺎن
 دا ﭼﻮﻏﻪ ﭘﻪ ﻣﺎﺎم ﮐ ﻫﻐﮥ ﻟﻪ واﭘﺲ
ﺳﺮه ﻣﮥ ﺳﺎﺗ ،
ورﮐﻮئ ،ﻧﻮ ﭼ داﺳ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﮐ اودۀ ﮐﻴى .ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ

ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺷﺮﻳﻪ ادا ﮐى او د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک
 ﭘﻪ ﺧﻮارو
ﭘﻪ ﻧﻈﺮ ﮐ ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ دﭘﺎره د دې اﺟﺮ وى .
ﻏﺮﻳﺒﺎﻧﺎﻧﻮ ﻣﺰدوراﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﻇﻠﻢ ﻣﮥ ﮐﻮئ ،ﮐﮥ ﻫﻐﻪ اﺳﺮاﺋﻴﻠﮯ

وى ﻳﺎ ﻣﺴﺎﻓﺮ وى ﭼ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﺎروﻧﻮ ﮐ اوﺳﻴى .
ﻫﺮه ورځ د ﻧﻤﺮﭘﺮﯦﻮاﺗﻮ ﻧﻪ ﻣﺨ ﻫﻐﻮئ ﻟﻪ ﺧﭙﻠ دﻳﺎړۍ
ورﮐﻮئ ،ﻫﻐﻮئ ﻏﺮﻳﺒﺎﻧﺎن دى او ﭘﯧﺴﻮ ﺗﻪ ﻳ ﺿﺮورت دے .ﮐﮥ
ﺗﺎﺳﻮ ﻫﻐﻮئ ﻟﻪ ﭘﯧﺴ ورﻧﮥ ﮐئ ،ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧﻼف
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ ﻓﺮﻳﺎد وﮐى او دا ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﻨﺎه ﮐ
 د ﭼﺎ ﺑﭽﻮ ﭼ ﺟﺮﻣﻮﻧﻪ ﮐى وى ﻧﻮ د ﻫﻐ
ﺣﺴﺎب ﺷ .
ﭘﻪ وﺟﻪ دې د ﻫﻐﻮئ ﻣﻮر ﭘﻼر ﻧﮥ ﺷ وژﻟﮯ او د ﭼﺎ ﻣﻮر ﭘﻼر
ﭼ ﺟﺮﻣﻮﻧﻪ ﮐى وى ﻧﻮ د ﻫﻐ ﭘﻪ وﺟﻪ دې د ﻫﻐﻮئ ﺑﭽ ﻧﮥ
ﺷ وژﻟﮯ ،ﻫﺮ ﻮک ﺑﻪ ﺻﺮف د ﺧﭙﻠﻮ ﺟﺮﻣﻮﻧﻮ ﭘﻪ وﺟﻪ
 ﻣﺴﺎﻓﺮ او
وژﻟﮯ ﺷ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﮐى وى .
ﻳﺘﻴﻤﺎن د ﺧﭙﻠﻮ ﺣﻘُﻮﻧﻮ ﻧﻪ ﻣﮥ ﻣﺤﺮوﻣﻪ ﮐﻮئ ،او د ﻳﻮې ﮐﻮﻧې
 ﻫﻐﻪ راﻳﺎد
ﻧﻪ د ﻗﺮض ﭘﻪ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﮐ ﺟﺎﻣ ﻣﮥ اﺧﻠ .
ﮐئ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﻣﺼﺮ ﮐ ﻏﻼﻣﺎن وئ او ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ
ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺗﺎﺳﻮ آزاد ﮐئ ،ﻧﻮ دا ﻪ ﻣﺎ ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ دا
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﺧﭙﻞ ﻓﺼﻞ راﻏﻮﻧوئ
ﺣﻢ درﮐے دے .
او ﭼ ﮐﻮم ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺳﻮ رﯦﺒﻠﮯ وى او د ﻫﻐ ﻧﻪ ﮥ درﻧﻪ ﭘﺎﺗ
ﺷ ﻧﻮ ﭘﻪ ﻫﻐ ﭘﺴ واﭘﺲ ﻣﮥ ور ،دا ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮو ،ﻳﺘﻴﻤﺎﻧﻮ
او ﮐﻮﻧو دﭘﺎره ﭘﺮﯦﻮدﻟﮯ ﺷ ،ﻧﻮ داﺳ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ
ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻫﺮ ﮐﺎر ﮐ ﺑﺮﮐﺖ
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﻳﻮ ﻞ ﺧﭙﻞ
درﮐى ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﻳ ﮐﻮئ .
زﻳﺘﻮن وﺷﻮﮐﻮئ ،ﻧﻮ ﻫﻐ ﻟﻪ ﺑﻴﺎ ﻣﮥ ور ﭼ ﻫﻐﻪ ﭘﺎﺗ ﺷﻮى

راوﺷﻮﮐﻮئ ،دا ﺑﻪ د ﻣﺴﺎﻓﺮو ،ﻳﺘﻴﻤﺎﻧﻮ او ﮐﻮﻧو دﭘﺎره وى .
ﮐﻠﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﻳﻮ ﻞ ﺧﭙﻞ اﻧﻮر راﻮل ﮐئ ،ﻧﻮ ﭘﻪ دوﯦﻢ ﻞ

د اﻧﻮرو راﻮﻟﻮﻟﻮ دﭘﺎره ﺑﺎﻏﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﻣﮥ  ،ﮐﻮم اﻧﻮر ﭼ
ﭘﺎﺗ وى ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ د ﻣﺴﺎﻓﺮو ،ﻳﺘﻴﻤﺎﻧﻮ او ﮐﻮﻧو دﭘﺎره وى.
 دا ﻫﻴﻠﻪ ﻣﮥ ﻫﯧﺮوئ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﻣﺼﺮ ﮐ ﻏﻼﻣﺎن

وئ ،ﻧﻮ دا ﻪ ﻣﺎ ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ دا ﺣﻢ درﮐے دے.

۲۵

 ﻓﺮض ﮐئ ﭼ دوه ﮐﺴﺎن د ﻳﻮې ﻻﻧﺠ ﻫﻮاروﻟﻮ


دﭘﺎره ﻋﺪاﻟﺖ ﺗﻪ ﻻړ ﺷ او ﻗﺎﺿﻴﺎن ﻓﯧﺼﻠﻪ وﮐى ﭼ ﻳﻮ ﭘﻪ
 ﮐﮥ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻧﺎﺣﻘﻪ ﮐﺲ
ﺣﻘﻪ دے او ﺑﻞ ﭘﻪ ﻧﺎﺣﻘﻪ دے .
ﺑﺎﻧﺪې د وﻫﻠﻮ ﺣﻢ وﺷ ،ﻧﻮ د ﻗﺎﺿ ﭘﻪ ﻣﺨ دې ﻫﻐﻪ
ﭘﻣﺨ ﻤﻠﻮﻟﮯ ﺷ او ﭘﻪ ﮐﻮړو دې ووﻫﻠﮯ ﺷ .ﻫﻐﮥ ﭼ
ﮐﻮم ﺟﺮم ﮐے وى ﻧﻮ د ﮐﻮړو د ﺰاروﻧﻮ ﺷﻤﯧﺮ ﺑﻪ د ﻫﻐ ﭘﻪ
 ﺧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ د ﻠﻮﯦﺘﻮ ﮐﻮړو ﻧﻪ زﻳﺎت ﻧﮥ
ﻣﻄﺎﺑﻖ وى .
ﺷ وﻫﻠﮯ ،د ﻠﻮﯦﺘﻮ ﻧﻪ زﻳﺎﺗﻮ ﮐﻮړو ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻪ دا وى ﭼ
 د ﻏﻮﺑﻞ
ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺎوﻧى د ﺧﻠﻘﻮ ﭘﻪ ﻣﺨ وﺷﺮﻣﻴى .
ﭘﻪ وﺧﺖ ﮐ د ﻏﻮﻳ ﺧﻮﻟ ﺗﻪ ﮐﻮرے ﻣﮥ اﭼﻮئ.

د ﻣ ورور ﺣﻖ ادا ﮐﻮل
 ﮐﮥ دوه وروﻪ ﻳﻮ ﺎئ اوﺳﻴى او ﻳﻮ د ﻫﻐﻮئ ﻧﻪ ﻣ ﺷ

او ﻳﻮ زوئ ﻳ ﻫﻢ ﭘﺎﺗ ﻧﮥ ﺷ ،ﻧﻮ د ﻫﻐﮥ ﮐﻮﻧه ﻪ ﺑﻪ د ﭘﺮدى
ﺳى ﺳﺮه وادۀ ﻧﮥ ﮐﻮى ،دا د ﻣ ﺳى د ورور ذﻣﻪ وارى ده
 د
ﭼ ﻫﻐﻪ وادۀ ﮐى او د ﻫﻐ ﺳﺮه ﮐﻮرواﻟﮯ ﮐﻮى .
ﻫﻐﻮئ ﭼ وړوﻣﺒﮯ ﮐﻮم زوئ ﭘﯧﺪا ﺷ ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ د ﻣ ﺳى
زوئ ﻠﮯ ﺷ ،ﭼ د ﻫﻐﮥ ﻧﻮم د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻧﻪ ﺧﺘﻢ ﻧﮥ
 ﺧﻮ ﮐﮥ د ﻣ ﺳى ورور ﻫﻐ ﺳﺮه وادۀ ﮐﻮل ﻧﮥ
ﺷ .
ﻏﻮاړى ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﻪ ﺑﻪ د ﺎر ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﺗﻪ ﭘﯧﺶ ﺷ او وﺑﻪ
واﺋ ﭼ زﻣﺎ ﻟﯧﻮر ﺧﭙﻠﻪ ذﻣﻪ وارى ﻧﮥ ﭘﻮره ﮐﻮى ،ﻫﻐﻪ دا ﻧﮥ

ﻏﻮاړى ﭼ د ﻫﻐﮥ د ورور ﻧﻮم ﭘﻪ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﮐ ﺑﺎﻗ ﭘﺎﺗ
 ﻧﻮ د ﺎر ﻣﺸﺮان دې ﻫﻐﻪ راوﻏﻮاړى او د ﻫﻐﮥ ﺳﺮه
ﺷ .
دې ﺧﺒﺮه وﮐى .ﮐﮥ ﺗﺮ اوﺳﻪ ﭘﻮرې ﻳ وادۀ ﮐﻮل ﻧﮥ ﻏﻮاړى،
 ﻧﻮ د ﻫﻐﮥ د ورور ﮐﻮﻧه ﻪ دې د ﺎر د ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﭘﻪ

وړاﻧﺪې ﻫﻐﮥ ﻟﻪ ورﺷ ،د ﻫﻐﮥ ﻳﻮه ﭙﻠ دې وﺑﺎﺳ ،د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ
ﻣﺦ دې ﺗﻮﮐﺎ اوﺗُﻮﮐ او وﺑﻪ واﺋ ﭼ دا ﻫﻐﻪ ﮥ دى ﭼ د
ﻫﻐﻪ ﺳى ﺳﺮه ﺑﻪ ﮐﻴى ﭼ د ﺧﭙﻞ ورور ﮐﻮر آﺑﺎدول ﻧﮥ
 ﻧﻮ د ﻫﻐﮥ ﺧﺎﻧﺪان ﺑﻪ ﭘﻪ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﮐ ﭘﻪ دې
ﻏﻮاړى .
ﻧﻮم ﻳﺎدﻳى ﭼ” ،ﻫﻐﻪ ﺳے ﭼ ﭙﻠ ﻳ وﻳﺴﺘﻠﮯ ﺷﻮې
وه“.

ﻧﻮر ﻗﻮاﻧﻴﻦ
 ﮐﮥ دوه ﺳى ﭘﻪ ﺟه وى او د ﻫﻐﻪ ﻳﻮ ﺳى ﻪ د

ﺧﭙﻞ ﺧﺎوﻧﺪ د ﻣﺪد ﮐﻮﺷﺶ داﺳ وﮐى ﭼ ﻫﻐﻪ ﺑﻞ ﺳے د
 ﻧﻮ ﭼ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻪ ﺑﺎﻧﺪې ﻫﻴ رﺣﻢ
ﻫﻮ ﻧﻪ راوﻧﻴﺴ ،
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ
 -
وﻧﮥ ﮐئ ،او د ﻫﻐ ﻻس ﭘﺮې ﮐئ .
 ﺻﺤﻴﺢ او
ﻧﺎپ ﺗﻮل ﮐﻮئ ﻧﻮ ﭘﻪ ﻫﻐ ﮐ  ﻣﮥ ﮐﻮئ .
ﭘﻮره ﻧﺎپ ﺗﻮل ﮐﻮئ ،ﻧﻮ داﺳ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻣﻠ ﮐ ﻳﻮه
ډﯦﺮه ﻣﻮده ﺗﯧﺮه ﮐئ ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻳ
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﻫﻐﻪ ﺧﻠﻘﻮ ﻧﻪ ﮐﺮﮐﻪ ﮐﻮى
ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ درﮐﻮى .
ﭼ ﻮک داﺳ دوﮐﻪ ﻣﺎر ﮐﺎروﻧﻪ ﮐﻮى.

د ﻋﻤﺎﻟﻴﻘﻴﺎﻧﻮ ﻗﺘﻠﯧﺪل
 ﻫﻐﻪ راﻳﺎد ﮐئ ﭼ ﮐﻠﻪ ﺗﺎﺳﻮ د ﻣﺼﺮ ﻧﻪ راروان وئ ﻧﻮ

 ﻫﻐﻮئ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻧﻪ ﻫﻴ
ﻋﻤﺎﻟﻴﻘﻴﺎﻧﻮ درﺳﺮه ﮥ وﮐل .

ﻳﺮه ﻧﮥ ﮐﻮﻟﻪ ،ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ داﺳ وﺧﺖ ﮐ ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ د ﺷﺎ ﻧﻪ
ﺣﻤﻠﻪ وﮐه ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﺳﺘى ﺳﺘﻮﻣﺎﻧﻪ وئ او ﭼ ﮐﻮم
 ﻧﻮ ﭼ ﮐﻠﻪ ﻣﺎﻟ
وروﺳﺘﻮ ﭘﺎﺗ ۇو ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﻮل ﻳ ووژل .
ﺧُﺪائ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻫﻐﻪ ﻣﻠ ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ درﮐى او د
ﺧﭙﻠﻮ ﻮﻟﻮ دﺷﻤﻨﺎﻧﻮ ﻧﻪ ﻣﻮ ﺑﭻ ﮐى ﭼ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻧﻪ ﯧﺮﭼﺎﭘﯧﺮه
اوﺳﻴى ،ﻧﻮ ﻮرئ ﭼ ﻮل ﻋﻤﺎﻟﻴﻘﻴﺎن ووژﻧ ،ﻧﻮ د آﺳﻤﺎن
ﻻﻧﺪې ﺑﻪ ﻫﻴ ﻮک ﻧﻮر ﻫﻐﻮئ ﻧﮥ ﻳﺎدوى .دا ﮐﺎر ﻣﮥ ﻫﯧﺮوئ.

د ﻓﺼﻞ ﻧﺬراﻧ

۲۶

 د ﻫﻐ ﻧﻪ وروﺳﺘﻮ ﭼ ﮐﻠﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﻫﻐﻪ ﻣﻠ ﻗﺒﻀﻪ


ﮐئ ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻳ ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ درﮐﻮى
 ﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﻫﺮ ﻳﻮ ﺑﻪ ﺧﺎﻣﺨﺎ د ﻫﺮ ﻓﺼﻞ
او ﻫﻠﺘﻪ اوﺳﯧئ ،
وړوﻣﺒﮯ ﺑﺮﺧﻪ ﭘﻪ ﻳﻮه ﻮﮐﺮۍ ﮐ ږدئ او دا ﺑﻪ د ﻋﺒﺎدت
ﻫﻐﻪ ﻳﻮ ﺎئ ﺗﻪ وړۍ ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻳ

درﺗﻪ د دې دﭘﺎره ﺎﺋ ﭼ د ﻫﻐﮥ د ﻧﻮم درﻧﺎوے وﺷ .
ﻫﻐﻪ دې د ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﻣﻘﺮر ﺷﻮى اﻣﺎم ﻟﻪ ﻻړ ﺷ او ﻫﻐﮥ ﺗﻪ
دې وواﺋ ﭼ زۀ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺧﭙﻞ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺗﻪ دا اﻗﺮار
ﮐﻮم ﭼ زۀ ﻫﻐﻪ ﻣﻠ ﺗﻪ ورداﺧﻞ ﺷﻮم ﭼ زﻣﻮﻧ د ﭘﻼر ﻧﻴﮥ
 اﻣﺎم
ﺳﺮه ﻳ وﻋﺪه ﺷﻮې وه ﭼ ﻣﻮﻧ ﻟﻪ ﺑﻪ ﻳ راﮐﻮى .
ﺑﻪ ﻮﮐﺮۍ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻧﻪ واﺧﻠ او ﻫﻐﻪ ﺑﻪ دا د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ
 ﻧﻮ،
ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﻗﺮﺑﺎنﺎه ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﮐﯧدى .
د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﺣﻀﻮر ﮐ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ دا ﺧﺒﺮې ﺑﻴﺎن ﮐئ
ﭼ” ،زﻣﺎ ﭘﻼر ﻧﻴﮥ د ﺷﺎم وو او ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻟﻪ د ﮐﻮﭼﻴﺎﻧﻮ
ﺮﯧﺪو ،ﻫﻐﮥ ﺧﭙﻞ ﺧﺎﻧﺪان ﻣﺼﺮ ﺗﻪ ﺑﻮﺗﻠﻮ ﭼ ﻫﻠﺘﻪ اوﺳﻴى.
ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﻫﻠﺘﻪ ﻻړل ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﻮ ﮐﺴﺎن ۇو ،ﺧﻮ د

 د
ﻫﻐﻮئ ﻧﻪ ﻳﻮ ﻟﻮئ او ﻃﺎﻗﺘﻮر ﻗﻮم ﺟﻮړ ﺷﻮے دے .
ﻣﺼﺮ ﺧﻠﻘﻮ ﻣﻮﻧ ﺳﺮه ﺑﺪ ﺳﻠﻮک ﮐﻮﻟﻮ او زﻣﻮﻧ ﻧﻪ ﻳ ﻏﻼﻣﺎن
 ﻧﻮ ﻣﻮﻧ د ﺧﭙﻞ ﭘﻼر ﻧﻴﮥ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ
ﺟﻮړ ﮐى ۇو .
د ﻣﺪد دﭘﺎره ﻓﺮﻳﺎد وﮐو .ﻧﻮ ﻫﻐﮥ زﻣﻮﻧ ﻓﺮﻳﺎد واورﯦﺪو او
 د ﺧﭙﻞ ﻟﻮئ
زﻣﻮﻧ ﺗﻠﻴﻒ ،ﺳﺨﺘ او ﻏﻢ ﻳ وﻟﻴﺪو .
ﻃﺎﻗﺖ او ﻗُﺪرت ﺳﺮه ﻫﻐﮥ ﻣﻮﻧ د ﻣﺼﺮ ﻧﻪ راووﻳﺴﺘﻠﻮ .ﻫﻐﮥ
ﻣﻌﺠﺰې او ﻧ ﺮﻨﺪې ﮐې او ﻳﺮووﻧ ﮐﺎروﻧﻪ ﻳ وﮐل.
 ﻫﻐﮥ ﻣﻮﻧ دﻟﺘﻪ راوﺳﺘﻠﻮ او دا ﻣﻠ ﻳ راﮐو ،ﻫﻐﻪ ﻣﻠ

 ﻧﻮ ﻣﺎ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻟﻪ د ﭘﯧﺪاوار
ﭼ زرﺧﯧﺰ او آﺑﺎد دے .
وړوﻣﺒ ﺑﺮﺧﻪ راوړې ده ﭼ ﻫﻐﮥ ﻣﺎ ﻟﻪ د دې زﻣ ﻧﻪ راﮐې
ده “.ﻧﻮ ﺑﻴﺎ دا ﻮﮐﺮۍ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﻪ

وړاﻧﺪې ﮐﯧدئ او د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﺣﻀﻮر ﮐ ﺳﺠﺪه وﮐئ .
ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﮥ ﻴﺰوﻧﻮ ﺷُﺮ وﺑﺎﺳ ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺳﺘﺎﺳﻮ
ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺗﺎﺳﻮ او ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧﺎﻧﺪان ﻟﻪ درﮐى دى ،او ﻟﻴﻮﻳﺎن
او ﻣﺴﺎﻓﺮ ﭘﺮﯦدئ ﮐﻮم ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﺳﺮه اوﺳﻴى ﭼ ﺗﺎﺳﻮ
 ﭘﻪ ﻫﺮ درﯦﻢ ﮐﺎل ﻟﻴﻮﻳﺎﻧﻮ،
ﺳﺮه ﭘﻪ ﺟﺸﻦ ﮐ ﺷﺎﻣﻞ ﺷ .
ﻣﺴﺎﻓﺮو ،ﻳﺘﻴﻤﺎﻧﻮ او ﮐﻮﻧو ﻟﻪ د ﺧﭙﻠﻮ ﻓﺼﻠﻮﻧﻮ ﻟﺴﻤﻪ ﺑﺮﺧﻪ
ورﮐﻮئ ،ﻧﻮ داﺳ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﻫﺮه ﻋﻼﻗﻪ ﮐ ﺑﻪ د ﺧﻮراک
 ﻧﻮ
ﺿﺮورى ﻴﺰوﻧﻪ ﻣﻼوﻳى .ﮐﻠﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ دا وﮐئ ،
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ وواﻳ ﭼ زﻣﺎ ﭘﻪ ﮐﻮر ﮐ د ﻣﻘﺪﺳ ﻟﺴﻤ
ﺣﺼ ﻧﻪ ﻫﻴ ﻧﮥ دى ﭘﺎﺗ ﺷﻮى ،ﻣﺎ ﻫﻐﻪ ﻟﻴﻮﻳﺎﻧﻮ ،ﻣﺴﺎﻓﺮو،
ﻳﺘﻴﻤﺎﻧﻮ او ﮐﻮﻧو ﻟﻪ ورﮐى دى ،ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ ﺗﺎ ﻣﺎ ﺗﻪ ﺣﻢ
ﮐے دے .د ﻟﺴﻤ ﺣﺼ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﻣﺎ ﺳﺘﺎ د ﺣﻤﻮﻧﻮ ﻧﻪ د ﻳﻮ
 ﮐﻠﻪ
ﺣﻢ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧ ﻧﮥ ده ﮐې او ﻧﮥ ﻣ ﻫﯧﺮ ﮐې دى .
ﭼ زۀ ﭘﻪ ﻏﻢ ﻏﻤﮋن وم ﻧﻮ ﻣﺎ د دې ﻧﻪ ﻫﻴ ﻧﮥ دى ﺧﻮړﻟ ،ﮐﻠﻪ
ﭼ زۀ ﻧﺎﭘﺎک وم ﻧﻮ ﻣﺎ د دې ﻧﻪ د ﺧﭙﻞ ﮐﻮر ﻧﻪ ﺑﻬﺮ ﻫﻴ ﻧﮥ دى

وﻳﺴﺘﻠ ،او ﻣﺎ د دې ﻧﻪ د ﻣو دﭘﺎره ﻧﺬراﻧ ﭘﻪ ﺗﻮﻪ ﻫﻴ ﻧﮥ دى
ورﮐى .ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،ﻣﺎ ﺳﺘﺎ ﺗﺎﺑﻌﺪارى ﮐې ده ،د ﻟﺴﻤ
ﺣﺼ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﭼ ﺗﺎ ﮥ ﺣﻢ ﮐے دے ﻧﻮ ﻣﺎ ﻫﻐﻪ ﻫﺮ ﮥ
 ﭘﻪ آﺳﻤﺎن ﮐ د ﺧﭙﻞ ﻣﻘﺪس ﻣﻘﺎم ﻧﻪ ﻻﻧﺪې
ﮐى دى .
وﻮره او ﺧﭙﻠﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻟﻪ ﺑﺮﮐﺖ ورﮐه ،ﻫﻐﻪ ﻣﻠ
ﻟﻪ ﻫﻢ ﺑﺮﮐﺖ ورﮐه ﭼ زرﺧﯧﺰ او آﺑﺎد دے ﮐﻮم ﭼ ﺗﺎ ﻣﻮﻧ
ﻟﻪ راﮐے دے ،ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ ﺗﺎ زﻣﻮﻧ د ﭘﻼر ﻧﻴﮥ ﺳﺮه
وﻋﺪه ﮐې وه.

د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺧﭙﻞ ﻗﻮم
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻧﻦ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﺣﻢ ﮐﻮى

ﭼ ﭘﻪ دې ﻮﻟﻮ ﺣﻤﻮﻧﻮ او اﺻﻮﻟﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﻋﻤﻞ ﮐﻮئ ،او د
 ﻧﻦ
زړۀ د اﺧﻼﺻﻪ ﭘﻪ وﻓﺎدارۍ ﺳﺮه ﭘﻪ دې ﻋﻤﻞ ﮐﻮئ .
ﺗﺎﺳﻮ دا اﻗﺮار ﮐے دے ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧُﺪائ
ﭘﺎک دے .او ﺗﺎﺳﻮ وﻋﺪه ﮐې ده ﭼ د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﻻره ﺑﻪ روان
ﻳ او د ﻫﻐﮥ ﻗﺎﻧﻮن ،ﺣﻤﻮﻧﻪ او اﺻﻮل ﺑﻪ ﻣﻨ او د ﻫﻐﮥ
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻧﻦ ﺗﺎﺳﻮ ﺧﭙﻞ ﻗﻴﻤﺘ
ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮدارى ﺑﻪ ﮐﻮئ .
ﻗﻮم ﻠ ﻳ ،ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ ﻫﻐﮥ ﺗﺎﺳﻮ ﺳﺮه وﻋﺪه ﮐې وه ،او
ﻫﻐﮥ ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ ﺣﻢ درﮐے دے ﭼ د ﻫﻐﮥ ﻮل ﺣﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ
 ﻫﻐﮥ ﭼ ﻮﻣﺮه ﻗﻮﻣﻮﻧﻪ ﭘﯧﺪا ﮐى دى ﻧﻮ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ
ﻣﻨ .
ﻮﻟﻮ ﮐ ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻣﻘﺎم اوﭼﺖ وى ،ﻧﻮ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ وﺟﻪ ﺑﻪ د
ﻫﻐﮥ د ﻧﻮم ﺻﻔﺖ او درﻧﺎوے ﮐﻴى .ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ﻗﻮم ﻳ ﭼ
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺗﻪ ﻣﻘﺪس وى ،ﻟﻪ ﻨﻪ
ﭼ ﻫﻐﮥ وﻋﺪه ﮐې ده“.

ﭘﻪ ﮐﺎﻮ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻟﻴﻠﮯ ﻗﺎﻧﻮن

۲۷

 ﺑﻴﺎ ﻣﻮﺳ او د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻪ


وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﻧﻦ ﭼ زۀ ﮐﻮم اﺻﻮل درﺗﻪ ﺎﻳﻢ ﻫﻐﻪ ﻮل وﻣﻨ.
 ﭘﻪ ﮐﻮﻣﻪ ورځ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ د اُردن ﺳﻴﻨﺪ ﻧﻪ ﭘﻮرې و او

ﻫﻐﻪ ﻣﻠ ﺗﻪ ورﻧﻨﻮ ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک
ﻳ ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ درﮐﻮى ،ﻧﻮ ﻫﻠﺘﻪ ﻟﻮئ ﻟﻮئ ﮐﺎ ودروئ او ﻟﯧﻮ ﻳ
 او ﭘﻪ ﻫﻐ ﺑﺎﻧﺪې دا ﻮل ﻗﺎﻧﻮن او ﺧﺒﺮې وﻟﻴ.
ﮐئ ،
ﮐﻠﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﻫﻐﻪ ﻣﻠ ﺗﻪ ورﻧﻨﻮ ﭼ ﭘ او ﺷﺎت ﭘﻪ ﮐ
ډﯦﺮ ﺗﯧﺮ وى ،ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﭘﻼر ﻧﻴﮥ ﺧُﺪائ ﭘﺎک
 او ﭼ ﺗﺎﺳﻮ د اُردن
ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺳﺮه د ﻫﻐ وﻋﺪه ﮐې ده ،
ﺑﻠ ﻏﺎړې ﺗﻪ واوړئ ،ﻧﻮ د ﻋﻴﺒﺎل ﭘﻪ ﻏﺮۀ ﺑﺎﻧﺪې دا ﮐﺎ
ودروئ ،ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ ﻧﻦ زۀ ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ ﺣﻢ درﮐﻮم او ﻫﻐﻪ
 ﻫﻠﺘﻪ د ﮐﺎﻮ ﻳﻮه داﺳ ﻗﺮﺑﺎنﺎه ﺟﻮړه
ﮐﺎ ﻟﯧﻮ ﮐئ .
ﮐئ ﭼ د ﻫﻐ ﭘﻪ ﺟﻮړوﻟﻮ ﮐ د اوﺳﭙﻨ ﻫﻴ آوزار
 ﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺳﺘﺎﺳﻮ
اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻧﮥ ﺷ ،
ﺧُﺪائ ﭘﺎک دﭘﺎره ﻫﺮه ﻗﺮﺑﺎنﺎه ﺟﻮړوئ ﻧﻮ ﻫﻐﻪ دې د داﺳ
ﮐﺎﻮ ﻧﻪ ﺟﻮړوﻟﮯ ﺷ ﭼ ﮐ ﮐے ﺷﻮى ﻧﮥ وى .ﻫﻠﺘﻪ ﺑﻪ
 او ﻫﻠﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ
ﺗﺎﺳﻮ ﺳﻮزﯦﺪوﻧ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﭘﯧﺶ ﮐﻮئ ،
ﻗﺮﺑﺎﻧ ﮐﻮئ او ﺧﭙﻠ د ﺳﻼﻣﺘ ﻧﺬراﻧ ﺑﻪ ﺧﻮرئ او د ﻣﺎﻟ
ﺧُﺪائ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﻪ ﺣﻀﻮر ﮐ ﺑﻪ ﺷُﺮ وﺑﺎﺳ.
 ﭘﻪ ﮐﻮﻣﻮ ﮐﺎﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﭼ ﻟﯧﻮ ﺷﻮے وى ﭘﻪ ﻫﻐ ﺑﺎﻧﺪې د


ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﻗﺎﻧﻮن ﻫﺮه ﻳﻮه ﺧﺒﺮه ﺻﻔﺎ ﺻﻔﺎ وﻟﻴ “.
ﺑﻴﺎ ﻣﻮﺳ او د ﻟﻴﻮى ﻗﺒﻴﻠ اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ ﻮﻟﻮ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺗﻪ
ووﺋﻴﻞ” ،اے د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺧﻠﻘﻮ ،ﺧﺎﻣﻮش ﺷ او ﻏﻮږ
وﻧﻴﺴ .ﻧﻦ ﺗﺎﺳﻮ د ﺧﭙﻞ ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺧﭙﻞ ﺧﻠﻖ
 ﻧﻮ د ﻫﻐﮥ ﺗﺎﺑﻌﺪارى ﮐﻮئ او د ﻫﻐﮥ ﻮل ﺣﻤﻮﻧﻪ او
ﺷﻮئ ،

ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻮره ﮐﻮئ ﭼ ﻧﻦ ﻳ زۀ درﮐﻮم“.

د ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧ ﻟﻌﻨﺘﻮﻧﻪ
 ﺑﻴﺎ ﻫﻢ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ورځ ﻣﻮﺳ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻪ

 ”د اُردن ﺳﻴﻨﺪ ﻧﻪ د اوړﯦﺪو ﻧﻪ ﭘﺲ ﺑﻪ دﻏﻪ
وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ،
ﻗﺒﻴﻠ د ﺮزﻳﻢ ﭘﻪ ﻏﺮۀ ودرﻳى ،ﻳﻌﻨ د ﺷﻤﻌﻮن ،ﻟﻴﻮى،
ﻳﻬﻮداه ،ﻳﺴﺎﮐﺎر ،ﻳﻮﺳﻒ او ﺑﻨﻴﺎﻣﻴﻦ ﻗﺒﻴﻠ .او دوئ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺧﻠﻘﻮ
 ﻧﻮ دﻏﻪ ﻗﺒﻴﻠ ﻳﻌﻨ د روﺑﻴﻦ ،ﺟﺎد،
د ﺑﺮﮐﺘﻮﻧﻮ اﻋﻼن ﮐﻮى .
آﺷﺮ ،زﺑﻮﻟﻮن ،دان او ﻧﻔﺘﺎﻟ د ﻋﻴﺒﺎل ﭘﻪ ﻏﺮۀ ودرﻳى .او ﭘﻪ
 ﻟﻴﻮﻳﺎن ﺑﻪ دا ﺧﺒﺮې ﭘﻪ اوﭼﺖ آواز
ﺧﻠﻘﻮ ﺑﻪ ﻟﻌﻨﺖ واﺋ 
ﺳﺮه وﮐى،
 د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻟﻌﻨﺖ دې وى ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﭼﺎ ﻮک ﭼ د

ﮐﺎ ،ﻟﺮ ،ﻳﺎ د وﻳﻠ ﮐے ﺷﻮے ﮥ ﻴﺰ ﻧﻪ ﺑﺖ ﺟﻮړ ﮐى
او ﭘﻪ ﭘﻪ د ﻫﻐ ﻋﺒﺎدت ﮐﻮى ،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘ ﻧﻪ
ﻧﻔﺮت ﮐﻮى.
ﻧﻮ ﻮل ﻗﻮم ﺑﻪ ﭘﻪ ﺟﻮاب ﮐ وواﺋ ،آﻣﻴﻦ.
 د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻟﻌﻨﺖ دې وى ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﭼﺎ ﻮک ﭼ د ﺧﭙﻞ

ﻣﻮر ﭘﻼر ﺑﻋﺰﺗ ﮐﻮى.
ﻧﻮ ﻮل ﻗﻮم ﺑﻪ ﭘﻪ ﺟﻮاب ﮐ وواﺋ ،آﻣﻴﻦ.
 د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻟﻌﻨﺖ دې وى ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﭼﺎ ﻮک ﭼ د

ﺎوﻧى د زﻣ د ﺣﺪ ﭘﻮﻟﻪ ﺧﻮﻮى.
ﻧﻮ ﻮل ﻗﻮم ﺑﻪ ﭘﻪ ﺟﻮاب ﮐ وواﺋ ،آﻣﻴﻦ.

 د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻟﻌﻨﺖ دې وى ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﭼﺎ ﻮک ﭼ ﻳﻮ

ړوﻧﺪ ﮐﺲ ﺑﻻرې ﮐﻮى.
ﻧﻮ ﻮل ﻗﻮم ﺑﻪ ﭘﻪ ﺟﻮاب ﮐ وواﺋ ،آﻣﻴﻦ.
 د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻟﻌﻨﺖ دې وى ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﭼﺎ ﻮک ﭼ ﻫﻐﻪ

ﻣﺴﺎﻓﺮ ،ﻳﺘﻴﻤﺎن او ﮐﻮﻧې د ﺧﭙﻠﻮ ﺣﻘُﻮﻧﻮ ﻧﻪ ﻣﺤﺮوﻣﻪ ﮐﻮى.
ﻧﻮ ﻮل ﻗﻮم ﺑﻪ ﭘﻪ ﺟﻮاب ﮐ وواﺋ ،آﻣﻴﻦ.
 د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻟﻌﻨﺖ دې وى ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﭼﺎ ﻮک ﭼ د ﺧﭙﻞ

ﭘﻼر د  ﺳﺮه زﻧﺎ ﮐﻮى ،او د ﺧﭙﻞ ﭘﻼر ﺑﻋﺰﺗ ﮐﻮى.
ﻧﻮ ﻮل ﻗﻮم ﺑﻪ ﭘﻪ ﺟﻮاب ﮐ وواﺋ ،آﻣﻴﻦ.
 د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻟﻌﻨﺖ دې وى ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﭼﺎ ﻮک ﭼ د

ﻨﺎور ﺳﺮه ﺣﺮاﻣﺎرى ﮐﻮى.
ﻧﻮ ﻮل ﻗﻮم ﺑﻪ ﭘﻪ ﺟﻮاب ﮐ وواﺋ ،آﻣﻴﻦ.
 د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻟﻌﻨﺖ دې وى ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﭼﺎ ﻮک ﭼ د

ﺧﭙﻠ ﺳﻪ ﻳﺎ ﻧﺎﺳﻪ ﺧﻮر ﺳﺮه زﻧﺎ ﮐﻮى.
ﻧﻮ ﻮل ﻗﻮم ﺑﻪ ﭘﻪ ﺟﻮاب ﮐ وواﺋ ،آﻣﻴﻦ.
 د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻟﻌﻨﺖ دې وى ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﭼﺎ ﻮک ﭼ د

ﺧﭙﻠ ﺧﻮا ﺳﺮه زﻧﺎ ﮐﻮى.
ﻧﻮ ﻮل ﻗﻮم ﺑﻪ ﭘﻪ ﺟﻮاب ﮐ وواﺋ ،آﻣﻴﻦ.

 د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻟﻌﻨﺖ دې وى ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﭼﺎ ﻮک ﭼ ﭘﻪ ﭘﻪ

ﺑﺎﻧﺪې ﻗﺘﻞ ﮐﻮى.
ﻧﻮ ﻮل ﻗﻮم ﺑﻪ ﭘﻪ ﺟﻮاب ﮐ وواﺋ ،آﻣﻴﻦ.
 د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻟﻌﻨﺖ دې وى ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﭼﺎ ﻮک ﭼ د ﻳﻮ

ﺑﻨﺎه ﮐﺲ د ﻗﺘﻞ ﭘﯧﺴ اﺧﻠ.
ﻧﻮ ﻮل ﻗﻮم ﺑﻪ ﭘﻪ ﺟﻮاب ﮐ وواﺋ ،آﻣﻴﻦ.
 د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻟﻌﻨﺖ دې وى ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﭼﺎ ﻮک ﭼ د

ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﻪ ﻮﻟﻮ ﻻرﻮدﻧﻮ او ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎﻧﺪې ﻋﻤﻞ ﻧﮥ ﮐﻮى.
ﻧﻮ ﻮل ﻗﻮم ﺑﻪ ﭘﻪ ﺟﻮاب ﮐ وواﺋ ،آﻣﻴﻦ.

د ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮدارۍ ﺑﺮﮐﺘﻮﻧﻪ

۲۸

 ﮐﮥ ﺗﺎﺳﻮ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺧﭙﻞ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﻮره


ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮدارى وﮐئ او ﭘﻪ وﻓﺎدارۍ ﺳﺮه د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﻮﻟﻮ
ﺣﻤﻮﻧﻮ ﻋﻤﻞ ﮐﻮئ ﮐﻮم ﭼ زۀ ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ درﮐﻮم ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ

ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ د دﻧﻴﺎ ﭘﻪ ﻮﻟﻮ ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې اوﭼﺖ ﻣﻘﺎم درﮐى .
د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮدارى ﮐﻮئ او ﻫﻐﻪ
 ﮐﮥ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﺎروﻧﻮ ﻳﺎ
ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ دا ﻮل ﺑﺮﮐﺘﻮﻧﻪ درﮐى ،
ﮐﻠﻮ ﮐ اوﺳﯧئ ﻧﻮ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ ﺑﺮﮐﺖ درﮐى.
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ ډﯦﺮ اوﻻد ،ډﯦﺮه ﻏﻠﻪ او ډﯦﺮ

 ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﮐﻨﺪو او ﺧﺎﻧ ﮐ
ﺎروى او ې درﮐى .
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﻫﺮ ﮐﺎر ﮐ
ﺑﻪ ﺑﺮﮐﺖ وى .
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﺳﺘﺎﺳﻮ دﺷﻤﻨﺎن ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺣﻤﻠﻪ
ﺑﺮﮐﺖ واﭼﻮى .

ﮐﻮى ﻧﻮ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ ﻟﻪ ﺷﺴﺖ ورﮐى .ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ
د ﻳﻮ ﻃﺮف ﻧﻪ ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺣﻤﻠﻪ وﮐى ،ﺧﻮ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻫﺮ ﻃﺮف
 ﺗﺎﺳﻮ ﭼ ﻫﺮ ﮐﺎر ﮐﻮئ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ
ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻧﻪ ﺗﺘ .
ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺑﻪ ﭘﻪ ﻫﻐ ﮐ ﺑﺮﮐﺖ واﭼﻮى او ﺳﺘﺎﺳﻮ
ﻮداﻣﻮﻧﻪ ﺑﻪ د ﻏﻠ ﻧﻪ ډک ﮐى .ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻣﻠ
 ﮐﮥ ﺗﺎﺳﻮ
ﮐ ﺑﺮﮐﺖ درﮐى ﮐﻮم ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ درﮐﻮى .
د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺧﭙﻞ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺣﻤﻮﻧﻪ وﻣﻨ او د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ
ﻻره روان ﻳ ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻧﻪ ﻳﻮ ﻣﻘﺪس ﻗﻮم ﺟﻮړ ﮐى
 ﻧﻮ د دﻧﻴﺎ ﻮل ﻗﻮﻣﻮﻧﻪ
ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ ﻫﻐﮥ وﻋﺪه ﮐې ده .
ﺑﻪ وﻮرى ﭼ ﺗﺎﺳﻮ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﻧﻮم ﻳﺎدﯦئ او ﻫﻐﻮئ
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ
ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻧﻪ ﻳﺮﻳى .
ﻣﻠ ﮐ ډﯦﺮ اوﻻد ،ډﯦﺮ ﺎروى ،او ډﯦﺮ ﻓﺼﻠﻮﻧﻪ درﮐى د
ﮐﻮم ﭼ ﻫﻐﮥ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻼر ﻧﻴﮥ ﺳﺮه ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ د درﮐﻮﻟﻮ وﻋﺪه
 ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ آﺳﻤﺎن ﮐ د ﺧﭙﻠ ډﮐ ﺧﺰاﻧ ﻧﻪ
ﮐې ده .
ﭘﻪ ﺻﺤﻴﺢ ﻣﻮﺳﻢ ﮐ ﺑﺎران ووروى او ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﻫﺮ ﮐﺎر
ﮐ ﺑﻪ ﺑﺮﮐﺖ واﭼﻮى ،ﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ډﯦﺮو ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﻗﺮض
 ﻣﺎﻟ
ورﮐﻮئ ،ﺧﻮ د ﻫﻴﭽﺎ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﻗﺮض ﻧﮥ اﺧﻠ .
ﺧُﺪائ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ د ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﮐﺸﺮان ﻧﻪ ﺑﻠ
ﻣﺸﺮان ﺟﻮړ ﮐى ،ﻧﻦ ﭼ زۀ ﮐﻮم ﺣﻤﻮﻧﻪ درﮐﻮم ﮐﮥ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ
ﻮﻟﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﻋﻤﻞ وﮐئ ﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﻫﻤﯧﺸﻪ ﮐﺎﻣﻴﺎب ﻳ او
 زۀ ﭼ ﻧﻦ ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ ﮐﻮم ﺣﻤﻮﻧﻪ
ﻫﻴﻠﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﮐﺎم ﻧﮥ ﺷ .
درﮐﻮم ﻧﻮ د ﻫﻐ ﻧﻪ اﺧﻮا دﯦﺨﻮا ﻣﮥ اوړئ او ﻧﮥ ﭼ ﭘﻪ ﻧﻮرو
ﻣﻌﺒﻮداﻧﻮ ﭘﺴ ﻻړ ﺷ او ﻧﮥ ﻳ ﻋﺒﺎدت وﮐئ.

د ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧ ﻧﺘﻴﺠﻪ
 ﺧﻮ ﮐﮥ ﺗﺎﺳﻮ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﺧﭙﻞ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧ


وﮐئ او د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﻮﻟﻮ ﺣﻤﻮﻧﻮ او ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎﻧﺪې ﭘﻪ وﻓﺎدارۍ
ﺳﺮه ﻋﻤﻞ ﻧﮥ ﮐﻮئ ﮐﻮم ﭼ زۀ ﻧﻦ درﮐﻮم ،ﻧﻮ دا ﻟﻌﻨﺘﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺑﻪ
ﺗﺎﺳﻮ راﺷ او ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﻏﺎﻟﺐ ﺷ .
 ﻣﺎﻟ
ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﺎروﻧﻮ او ﭘﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﻟﻌﻨﺖ راوﻟ .
ﺧُﺪائ ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﻏﻠﻪ او ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺧﻮراک ﻟﻌﻨﺖ راوﻟ ﭼ
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻌﻨﺖ
ﺗﺎﺳﻮ ﻳ د دې ﻧﻪ ﺗﻴﺎروئ .
راوﻟ او ﻟ ﺑﭽ ،ﺑﮐﺎره ﻓﺼﻞ او ﻟ ﺎروى او ې ﺑﻪ

 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻫﺮ ﮐﺎر ﻟﻌﻨﺘ ﮐى .
درﮐى .
ﮐﮥ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﺪ ﻋﻤﻞ ﮐﻮئ او د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻧﻪ اﻧﺎر ﮐﻮئ ﻧﻮ ﻫﻐﻪ
ﺑﻪ ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ اﻓﺖ ،وارﺧﻄﺎﺋ او ﺗﻠﻴﻒ راوﻟ ،ﭼ زر او ﭘﻪ
 ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﭘﺮﻟﻪ ﭘﺴ
ﭘﻮره ﺗﻮﻪ ﺗﺒﺎه ﺷ .
ﺑﻴﻤﺎرۍ راوﻟ ﺗﺮ دې ﭘﻮرې ﭼ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻣﻠ ﮐ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻳﻮ
 ﻣﺎﻟ
ﮐﺲ ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﺎﺗ ﻧﮥ ﺷ ﮐﻮم ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﻗﺒﻀﻪ ﮐﻮئ .
ﺧُﺪائ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﺧﻮرﯦﺪوﻧﻮ ﺑﻴﻤﺎرو ،ﭘﻪ ﭘﺳﻮب او ﺗﺒﻪ ﺑﺎﻧﺪې
آﺧﺘﻪ ﮐى ،ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺳﺮه د ﺗﻮرواﻟ او د ﭘﺸﻢ د ﺑﻴﻤﺎرۍ اوچ
ﮐﺎﻟ او ﺳﺨﺘﻪ ﺮﻣ راوﻟ .دا اﻓﺘﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﺮ ﻣﺮﻪ ﭘﻮرې ﺗﺎﺳﻮ
 ﺑﺮه د آﺳﻤﺎن ﻧﻪ ﺑﻪ ﺑﺎران ﺑﻨﺪ وى او زﻣﻪ ﺑﻪ د
ﺳﺮه وى .
 د ﺑﺎران ﭘﻪ ﺎئ ﺑﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ
ﮐﺎ ﭘﻪ ﺷﺎن ﮐﻠﻪ ﺷ .
د ﺧﺎورو او د ﺷﻮ ﻃﻮﻓﺎن راوﻟ او ﻃﻮﻓﺎﻧﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﺮ ﻫﻐ
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ
ﭘﻮرې وى ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﺒﺎه ﮐى .
دﺷﻤﻨﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﻓﺘﺢ ورﮐى .ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ د ﻳﻮ ﻃﺮف ﻧﻪ
ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ ﺑﺎﻧﺪې ﺣﻤﻠﻪ وﮐئ ،ﺧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﺑﻪ د ﺗﯧﺘ ﻻر ﻧﮥ
ﻣﻼوﻳى ،ﭼ د زﻣ ﺧﻠﻖ ﺳﺘﺎﺳﻮ دا ﺣﺎﻻت وﻮرى ﻧﻮ وﺑﻪ
 ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻻﺷﻮﻧﻪ ﺑﻪ د
ﻳﺮﻳى ﭼ دا ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﮥ ﺷﻮى دى .
ﻮﻟﻮ ﻣﺎرﻏﺎﻧﻮ او ﻨﻠ ﻨﺎورو ﺧﻮراک ﺷ او ﻫﻠﺘﻪ ﺑﻪ ﻫﻴ
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ
ﻮک داﺳ ﻧﮥ وى ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﻧﻪ ﻳ وﺷى .

ﺑﻪ ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﺎﻧﺪې داﻧ راوﺧﯧﮋوى ،ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ ﻫﻐﮥ ﭘﻪ
ﻣﺼﺮﻳﺎﻧﻮ راﺧﯧﮋوﻟ وې .ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺑﺪﻧﻮﻧﻪ د دردوﻧﻮ ﺳﺮه
ﻣﺎت ﮐى .ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺧﺎرﺖ او داﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﭘ ﺷ ،ﺧﻮ د
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻴﻮﻧ
دې ﺑﻪ ﻫﻴ ﻋﻼج ﻧﮥ وى .

ﮐى ،ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ړاﻧﺪۀ ﮐى او دﻣﺎغ ﺑﻪ ﻣﻮ وډ ﮐى .
د ﻏﺮﻣ ﭘﻪ وﺧﺖ ﮐ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺗﺎﺳﻮ د ړﻧﺪو ﭘﻪ ﺷﺎن اﺧﻮا
دﯦﺨﻮا ﺮ او ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ د دې ﺟﻮﻪ ﻧﮥ ﻳ ﭼ ﻻره ﭘﯧﺪا
ﮐئ .ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻳﻮ ﮐﺎر ﮐ ﻫﻢ ﮐﺎﻣﻴﺎب ﻧﮥ ﻳ .ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﭘﻮره
ﮐﯦﺪﻟ او ﻟﻮټ ﺷﻮى ﻳ او ﻫﻠﺘﻪ ﺑﻪ داﺳ ﻮک ﻧﮥ وى ﭼ
 ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ د ﻳﻮې ﭘﯧﻐﻠ ﺳﺮه ﮐﻮژدن
ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻣﺪد وﮐى .
وﮐئ ،ﺧﻮ ﺑﻞ ﻮک ﺑﻪ د ﻫﻐ ﺳﺮه ﻤﻠ .ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﻳﻮ ﮐﻮر
ﺟﻮړ ﮐئ ،ﺧﻮ ﻫﻴﻠﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻫﻐ ﮐ وﻧﮥ وﺳﯧئ .ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ
د اﻧﻮرو ﺑﺎغ وﮐﺮئ ،ﺧﻮ د ﻫﻐ اﻧﻮر ﺑﻪ ﻫﻴﻠﻪ وﻧﮥ ﺧﻮرئ.
 ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺎروے ﺑﻪ د ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﺳﺘﺮﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﺣﻼل

ﺷ ،ﺧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﻳ ﻏﻮﻪ وﻧﮥ ﺧﻮرئ .ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﺑﻪ
ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧﺮوﻧﻪ ﺑﻮﺗﻠﮯ ﺷ ﺧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ ﺑﻪ واﭘﺲ در ﻧﮥ ﮐے
ﺷ ،ﺳﺘﺎﺳﻮ ې ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ دﺷﻤﻨﺎﻧﻮ ﻟﻪ ورﮐے ﺷ ﺧﻮ
 ﺳﺘﺎﺳﻮ زاﻣﻦ
ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﻣﺪد دﭘﺎره ﺑﻪ ﻫﻴ ﻮک ﻧﮥ وى .
او ﻟﻮﻪ ﺑﻪ ﻧﻮرو ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﻏﻼﻣﺎن ورﮐے ﺷ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ
ﻫﻤﯧﺸﻪ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ﺳﺘﺮ ﭘﻪ ﻻر ﻳ ﺧﻮ ﻫﻴ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﮥ ﺷ
 ﻳﻮ ﭘﺮدے ﻗﻮم ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ﻮل ﻓﺼﻠﻮﻧﻪ ﻳﻮﺳ ﭼ د
ﮐﻮﻟﮯ .
ﻫﻐ ﭘﻪ ﮐﺮﻟﻮ ﮐ ﺗﺎﺳﻮ ډﯦﺮه ﺳﺨﺘﻪ ﺧﻮارى ﮐې وى ،ﺧﻮ ﭘﻪ
ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﮐ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ د ﺳﺨﺖ ﮐاؤ او ﺑﺪ ﺳﻠﻮک ﻧﻪ
 او دا ﺗﻠﻴﻔﻮﻧﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ وﻳﻨ ﻧﻮ
ﺑﻐﯧﺮ ﻫﻴ ﻧﮥ ﻣﻼوﻳى .
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘ ﭘﻪ ﻻ
ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﻟﻴﻮﻧ ﺷ .
ﻋﻼﺟﻪ او دردﻧﺎﮐﻮ زﺧﻤﻮﻧﻮ ﭘ ﮐى ،د ﺳﺮ ﻧﻪ ﺗﺮ ﭘﻮ ﭘﻮرې

 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ
ﺑﻪ ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﺎﻧﺪې داﻧ راوﺧﯧﮋى .
او ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺑﺎدﺷﺎه ﻳﻮ ﭘﺮدى ﻣﻠ ﺗﻪ ﺑﻮ ،ﻫﻠﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺨ
ﻫﻴﻠﻪ ﻧﮥ ﺗﺎﺳﻮ او ﻧﮥ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻼر ﻧﻴﮥ اوﺳﯧﺪﻟ وى ،ﻫﻠﺘﻪ ﺑﻪ
ﺗﺎﺳﻮ د داﺳ ﻣﻌﺒﻮداﻧﻮ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻮئ ﭼ د ﻟﺮ او ﮐﺎ ﻧﻪ
 ﭘﻪ ﮐﻮﻣﻮ ﻣﻠﻮﻧﻮ ﮐ ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﺎﺳﻮ
ﺟﻮړ وى .
ﺧﻮارۀ وارۀ ﮐى ،ﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ د ﺧﻠﻘﻮ دﭘﺎره ﻳﺮووﻧ ﺷ،
 ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ
ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻮرې ﻮﻗ او ﻣﺴﺨﺮې ﮐﻮى .
ﮥ ډﯦﺮ ﺗﺨﻢ وﮐﺮئ ،ﺧﻮ ﻟ ﻓﺼﻞ ﺑﻪ ﺗﺮې ورﯦﺒ ،ﻪ ﭼ د
 ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ د
ﻗﺤﻄ ﻣﻠﺨﺎن ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻓﺼﻠﻮﻧﻪ وﺧﻮرى .
اﻧﻮرو ﺑﺎﻏﻮﻧﻪ وﮐﺮئ او د ﻫﻐ ﺳﺎﺗﻨﻪ ﺑﻪ وﮐئ ،ﺧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ
ﻧﮥ د ﻫﻐ ﻧﻪ اﻧﻮر راﻏﻮﻧ ﮐئ او ﻧﮥ ﺑﻪ ﻳ ﻣﮯ و ،ﻪ
 د زﻳﺘُﻮﻧﻮ وﻧ ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ
ﭼ ﭼﻴﻨﺠ ﺑﻪ اﻧﻮر وﺧﻮرى .
ﻣﻠ ﮐ ﺷﻮى وى ،ﺧﻮ ﻫﻴ د زﻳﺘُﻮﻧﻮ ﺗﯧﻞ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﻣﻼو
 ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺑﻪ
ﻧﮥ ﺷ ،ﻪ ﭼ زﻳﺘﻮن ﺑﻪ ﮐﭽﻪ راوﻏﻮرزﻳى .
زاﻣﻦ او ﻟﻮﻪ وى ،ﺧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﻳ د ﺎن ﺳﺮه ﻧﮥ ﺷ
 ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻮﻟ
ﺳﺎﺗﻠﮯ ،ﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﻗﯧﺪﻳﺎن ﺷ .

وﻧ او ﻓﺼﻠﻮﻧﻪ ﺑﻪ د ﻗﺤﻄ ﻣﻠﺨﺎن ﺧﺮابﺗُﺮاب ﮐى .
ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﻣﻠ ﮐ ﭼ ﮐﻮم د ﭘﺮدى ﻣﻠ ﺧﻠﻖ اوﺳﻴى
ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ورځ ﭘﻪ ورځ ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ زورور ﮐﻴى او ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ورځ
 ﻫﻐﻮئ ﺳﺮه ﺑﻪ ﭘﯧﺴ وى ﭼ
ﭘﻪ ورځ ﮐﻤﺰورى ﮐﯧئ .
ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ ﻳ ﻗﺮض درﮐى ،ﺧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﺳﺮه ﺑﻪ ﻫﻴ ﻧﮥ وى ﭼ
ﺗﺎﺳﻮ ﻳ ﻫﻐﻮئ ﻟﻪ ﻗﺮض ورﮐئ .ﭘﻪ آﺧﺮ ﮐ ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ
 دا ﻮل اﻓﺘﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ راﺷ او
ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎن ﺷ .
دا اﻓﺘﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺗﺮ ﺗﺒﺎﻫ ﭘﻮرې ﺗﺎﺳﻮ ﺳﺮه وى ،ﻪ ﭼ
ﺗﺎﺳﻮ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﺧﭙﻞ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮدارى وﻧﮥ ﮐه
او ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻮل ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎﻧﺪې ﺗﺎﺳﻮ ﻋﻤﻞ وﻧﮥ ﮐو ﭼ ﻫﻐﮥ

 دا اﻓﺘﻮﻧﻪ ﺑﻪ د ﻳﻮې ﻧ او ﺧﺒﺮدارى ﭘﻪ
درﮐے وو .
ﺷﺎن ﺳﺘﺎﺳﻮ او ﺳﺘﺎﺳﻮ د اوﻻد ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ د ﻫﻤﯧﺸﻪ دﭘﺎره
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ ﭘﻪ ﻫﺮ ﮥ ﮐ ﺑﺮﮐﺖ
وى .
درﮐے دے ،ﺧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ او د زړۀ د اﺧﻼﺻﻪ د
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ د ﻫﻐﻪ دﺷﻤﻨﺎﻧﻮ
ﻫﻐﮥ ﺧﺪﻣﺖ وﻧﮥ ﮐو .
ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻮئ ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻳ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧﻼف درﻟﯧى.
ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ اوږى ،ﺗى ،ﺑﺮﺑﻨ او د ﻫﺮ ﮥ ﺣﺎﺟﺘﻤﻨﺪ ﻳ .ﻣﺎﻟ

ﺧُﺪائ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺳﺨﺖ وﮐوى ﺗﺮ دې ﭘﻮرې ﭼ ﺗﺒﺎه ﺷ .
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧﻼف د ﻟﺮې ﺎئ ﻧﻪ ﻳﻮ ﻗﻮم راوﻟ،
ﻫﻐﻪ ﻗﻮم ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﻳ ﭘﻪ ژﺑﻪ ﻧﮥ ﭘﻮﻫﯧئ .ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ د ﺑﺎز ﭘﻪ
 ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﻳﻮ ﻇﺎﻟﻢ او
ﺷﺎن ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﺎﻧﺪې راﻏﻮﻪ ﺷ .
ﺑرﺣﻤﻪ ﻗﻮم وى ﭼ ﻧﮥ ﺑﻪ د ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﻋﺰت ﮐﻮى او ﻧﮥ ﺑﻪ ﭘﻪ
 ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺎروى او ﻓﺼﻠﻮﻧﻪ
ﮐﺸﺮاﻧﻮ رﺣﻢ ﮐﻮى .
وﺧﻮرى او ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ د ﻟﻮږې ﻧﻪ ﻣۀ ﺷ .ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ
ﻏﻠﻪ ،ﻣﮯ ،د زﻳﺘُﻮﻧﻮ ﺗﯧﻞ ،ﺎروى او ې ﻫﻴ ﻫﻢ ﻧﮥ ﭘﺮﯦدى،
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک
او ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﻣۀ ﺷ .
ﭼ ﮐﻮم ﻣﻠ ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ درﮐﻮى ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ د ﻫﻐ ﭘﻪ ﻫﺮ ﺎر
ﺑﺎﻧﺪې ﺣﻤﻠﻪ وﮐى او ﭘﻪ ﮐﻮﻣﻮ اوﭼﺘﻮ او ﭘﺨﻮ دﯦﻮاﻟﻮﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې
 ﮐﻠﻪ ﭼ
ﭼ ﺗﺎﺳﻮ اﻋﺘﺒﺎر ﮐﻮئ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ راوﻏﻮرزﻳى .
ﺳﺘﺎﺳﻮ دﺷﻤﻨﺎن ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺎروﻧﻪ ﻣﺤﺎﺻﺮه ﮐﻮى ،ﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ
دوﻣﺮه اوږى ﺷ ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺗﺎﺳﻮ

 -
ﻟﻪ ﮐﻮم ﺑﭽ درﮐى وى ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ وﺧﻮرئ .
ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﻮﻟﻮ ﻧﻪ ﺷﺮﻳﻒ او د ﻧﺮم زړۀ ﺳے ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﻪ
ﻣﺤﺎﺻﺮه ﮐ دوﻣﺮه اوږے ﺷ ﭼ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺧﭙﻞ ﺑﭽ
وﺧﻮرى ﻪ ﭼ ﻧﻮر ﺧﻮراک ﺑﻪ ﻧﮥ ﻣﻼوﻳى .ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ دې
ﭘﺎﺗ ﻻش ﮐ ﺧﭙﻞ ورور او  ﻟﻪ ﭼ ﻣﻴﻨﻪ ورﺳﺮه ﮐﻮى

 ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﻮﻟﻮ ﻧﻪ
 -
او ﺧﭙﻠﻮ ﺑﭽﻮ ﻟﻪ ﻫﻴ ﻫﻢ ﻧﮥ ورﮐﻮى .
ﺷﺮﻳﻔﻪ او د ﻧﺮم زړۀ ﻪ ،دوﻣﺮه ﺷﺮﻳﻔﻪ او ﭘﺎﮐﻪ ﭼ ﭘﻪ ﭘﻮره
ژوﻧﺪ ﮐ ﭼﺮﺗﻪ ﻧﮥ وى ﺗﻠ ،ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ دﻏﻪ ﺷﺎن ﮐﺎر ﮐﻮى.
ﮐﻠﻪ ﭼ دﺷﻤﻦ ﻫﻐﻪ ﺎر ﻣﺤﺎﺻﺮه ﮐى ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ دوﻣﺮه
اوږې ﺷ ﭼ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﭘ ﭘ ﺧﭙﻞ ﻧﻮے ﭘﯧﺪا ﺷﻮے ﻣﺎﺷﻮم
او ﭘﯧﺮوان ﻫﻢ ﺧﻮرى .ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ دې ﮐ ﺧﭙﻞ ﺧﺎوﻧﺪ ﻟﻪ ﭼ
 ﮐﮥ ﺗﺎﺳﻮ
ﻣﻴﻨﻪ ورﺳﺮه ﮐﻮى او ﺧﭙﻞ ﺑﭽ ﻫﻢ ﻧﮥ ﺷﺮﻳﻮى .
ﭘﻪ وﻓﺎدارۍ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻮﻟ ﻻرﻮدﻧ وﻧﮥ ﻣﻨ ﮐﻮﻣ ﭼ
ﭘﻪ دې ﮐﺘﺎب ﮐ ﻟﻴﻠﮯ ﺷﻮى دى او ﮐﮥ ﺗﺎﺳﻮ د ﻣﺎﻟ
ﺧُﺪائ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻋﺠﻴﺒﻪ او ﻫﻴﺒﺘﻨﺎک ﻧﻮم ﻧﻪ وﻧﮥ
 ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ او ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ اوﻻد ﺑﺎﻧﺪې
ﻳﺮﯦئ ،
داﺳ ﻻﻋﻼﺟﻪ ﺑﻴﻤﺎرۍ او دردﻧﺎﮐ وﺑﺎﺎﻧ راوﻟﯧى ﭼ ﻫﻐﻪ
 ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻳﻮ ﻞ ﺑﻴﺎ ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﺎﻧﺪې
ﺑﻪ ﻫﻴﻠﻪ ﻧﮥ ﺑﻨﺪﻳى .
ﻫﻐﻪ ﻮﻟ ﻳﺮووﻧ ﺑﻴﻤﺎرۍ راوﻟ ﭼ ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﭘﻪ ﻣﺼﺮ

ﮐ ﺗﯧﺮې ﺷﻮې وى او ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﻫﻴﻠﻪ روغ ﻧﮥ ﺷ .
ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ﻫﺮ ﻗﺴﻢ ﺑﻴﻤﺎرۍ او وﺑﺎﺎﻧ ﻫﻢ راوﻟﯧى ﭼ ﻫﻐﻪ د
ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻪ دې ﮐﺘﺎب ﮐ ﻧﮥ دى ﺑﻴﺎن ﺷﻮى او
 اﺮ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ د آﺳﻤﺎن د ﺳﺘﻮرو ﭘﻪ
ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﺗﺒﺎه ﺷ .
ﺷﺎن ﺑﺷﻤﯧﺮه ﺷ ،ﺧﻮ ﺻﺮف ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻳﻮ ﻮ ﮐﺴﺎن ﺑﻪ
ژوﻧﺪى ﭘﺎﺗ ﺷ ،ﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﺧﭙﻞ ﺧُﺪائ
 ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ
ﭘﺎک ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮدارى وﻧﮥ ﮐه .
ﭘﻪ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ﺳﺮه ﺗﺎﺳﻮ ﮐﺎﻣﻴﺎب ﮐئ او ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺷﻤﯧﺮ ﻳ
زﻳﺎت ﮐو ،ﻧﻮ ﻫﻢ دﻏﻪ ﺷﺎن ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ﺳﺮه ﺗﺎﺳﻮ ﺗﺒﺎه
ﮐى او ﺗﺒﺎﻫ ﺑﻪ درﺑﺎﻧﺪې راوﻟ .ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ د ﻫﻐﻪ ﻣﻠ د ﺑﯧﺦ ﻧﻪ
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ
ووﻳﺴﺘﻠﮯ ﺷ ﮐﻮم ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﻗﺒﻀﻪ ﮐﻮئ .
ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﻮﻟﻮ ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﮐ د دﻧﻴﺎ د ﻳﻮ ﺳﺮ ﻧﻪ ﺗﺮ ﺑﻞ ﺳﺮه

ﭘﻮرې ﺧﻮارۀ وارۀ ﮐى او ﻫﻠﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ د ﻫﻐﻪ ﻣﻌﺒﻮداﻧﻮ
ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻮئ ﭼ د ﻟﺮ او ﮐﺎﻮ ﻧﻪ ﺟﻮړ وى ،د ﻫﻐﻪ ﺑﺘﺎﻧﻮ
ﭼ د دې ﻧﻪ ﻣﺨ ﻧﮥ ﺗﺎﺳﻮ او ﻧﮥ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻼر ﻧﻴﮥ د ﻫﻐ
 ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﮐ ﺑﻪ ﻫﻴﭽﺮﺗﻪ ﺗﺎﺳﻮ
ﻋﺒﺎدت ﮐے وى .
ﺗﻪ اﻣﻦ ﻧﮥ ﻣﻼوﻳى ،ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﺑﻪ ﻳﻮ ﺎئ ﮐ ﻫﻢ آرام ﻧﮥ
ﻣﻼوﻳى ،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﺮﯦﺸﺎﻧ ،ﻧﺎاُﻣﻴﺪى او ﻏﻢ د
 ﺳﺘﺎﺳﻮ ژوﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﯧﺸﻪ ﭘﻪ ﺧﻄﺮه
ﺣﺪ ﻧﻪ زﻳﺎت ﮐى .
ﮐ وى .ﺷﭙﻪ او ورځ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﻳﺮﯦئ او ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﻫﺮ وﺧﺖ د
 ﺗﺎﺳﻮ ﭼ ﻫﺮ ﮥ ﻫﻢ
ﻣﺮګ ﭘﻪ ﻳﺮه ﮐ ژوﻧﺪ ﺗﯧﺮوئ .
ﻮرئ ﻧﻮ زړوﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻮ د ﻳﺮې ﻧﻪ درزﻳى .ﻫﺮ ﺳﺤﺮ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ د
ﻣﺎﺎم ارﻣﺎن ﮐﻮئ ،او ﻫﺮ ﻣﺎﺎم ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ د ﺳﺤﺮ ارﻣﺎن
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﺳﻤﻨﺪرى ﺟﻬﺎز ﮐ
ﮐﻮئ .
واﭘﺲ ﻣﺼﺮ ﺗﻪ وﻟﯧى ،اﺮ ﭼ ﻫﻐﮥ ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻠ ۇو ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ
ﻫﻴﻠﻪ ﻫﻠﺘﻪ ﺑﻴﺎ ﻧﮥ  .ﻫﻠﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ دا ﮐﻮﺷﺶ وﮐئ ﭼ
ﺧﭙﻞ ﺎﻧﻮﻧﻪ ﭘﻪ دﺷﻤﻨﺎﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﻏﻼﻣﺎن ﺧﺮڅ ﮐئ ،ﺧﻮ ﻫﻴ
ﻮک ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﻧﮥ اﺧﻠ“.

د ﻣﻮآب ﭘﻪ ﻣﻠ ﮐ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺳﺮه د ﻣﺎﻟ
ﺧُﺪائ ﻟﻮظ

۲۹

 دا د ﻫﻐﻪ ﻟﻮظ ﺧﺒﺮې دى ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻣﻮﺳ


ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ د ﻣﻮآب ﭘﻪ ﻣﻠ ﮐ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺳﺮه
دا ﻟﻮظ وﮐى ،دا ﻮﻟ ﺧﺒﺮې د ﻫﻐﻪ ﻟﻮظ ﻧﻪ ﻋﻼوه وې ﭼ
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﺳﻴﻨﺎ ﭘﻪ ﻏﺮۀ ﺑﺎﻧﺪې د ﻫﻐﻮئ ﺳﺮه ﮐې وې.
 ﻣﻮﺳ ﻮل ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎن راوﻏﻮﺘﻞ او ورﺗﻪ ﻳ

وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﺳﺘﺮﻮ وﻟﻴﺪل ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ

ﻓﺮﻋﻮن ،د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﻮﻟﻮ درﺑﺎرﻳﺎﻧﻮ او د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﻮل ﻣﻠ ﺑﺎﻧﺪې
 ﺗﺎﺳﻮ ﺳﺨﺘ وﺑﺎﺎﻧ ،ﻣﻌﺠﺰې او ﻟﻮﺋ ﻧ
ﮥ وﮐل .
 ﺧﻮ ﺗﺮ ﻧﻦ ور ﭘﻮرې
وﻟﻴﺪې ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ وﮐې .
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ د ﭘﻮﻫﯧﺪو دﭘﺎره ﻋﻘﻞ ،د ﻟﻴﺪﻟﻮ ﺳﺘﺮ او
 ﻠﻮﯦﺖ ﮐﺎﻟﻪ ﭘﻪ ﺑﻴﺎﺑﺎن
د اورﯦﺪو ﻏﻮږوﻧﻪ ﻧﮥ دى درﮐى .
ﮐ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻻرﻮدﻧﻪ وﮐه او ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺟﺎﻣ
 ﮐﮥ ﮥ ﻫﻢ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ
او ﭙﻠ ﻫﻴﻠﻪ ﻧﮥ دى زَړې ﺷﻮې .
ﺳﺮه د ﺧﻮراک دﭘﺎره ﻧﻪ رو او ﻧﻪ د ﻠﻮ دﭘﺎره درﺳﺮه
ﻣﮯ او ﺷﺮاب ۇو ،ﺧﻮ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﺿﺮورت ﭘﻮره
ﮐﻮﻟﻮ دﭘﺎره ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ ﺧﻮراک درﮐو ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ دې ﭘﻮﻫﻪ ﺷ
 او ﮐﻠﻪ ﭼ ﻣﻮﻧ دې
ﭼ ﻫﻐﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک دے .
ﺎئ ﺗﻪ راﻏﻠﻮ ،ﻧﻮ د ﺣﺴﺒﻮن ﺑﺎدﺷﺎه ﺳﻴﺤﻮن او د ﺑﺴﻦ ﺑﺎدﺷﺎه
ﻋﻮج زﻣﻮﻧ ﺧﻼف ﺟﻨ ﻟﻪ راووﺗﻞ .ﺧﻮ ﻣﻮﻧ ﻫﻐﻮئ ﻟﻪ
 د ﻫﻐﻮئ ﻣﻠ ﻣﻮ وﻧﻴﻮﻟﻮ او دا ﻣﻮﻧ د
ﺷﺴﺖ ورﮐو ،
روﺑﻴﻦ او ﺟﺎد ﭘﻪ ﻗﺒﻴﻠﻮ او د ﻣﻨﺴ ﭘﻪ ﻧﻴﻤﻪ ﻗﺒﻴﻠﻪ ﺑﺎﻧﺪې ﺗﻘﺴﻴﻢ
 ﭘﻪ وﻓﺎدارۍ ﺳﺮه د دې ﻟﻮظ ﻮل ﺷﺮﻃﻮﻧﻪ وﻣﻨ ،ﻧﻮ
ﮐو .
 ﻧﻦ ﺳﺘﺎﺳﻮ
داﺳ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﻫﺮ ﮐﺎر ﮐ ﮐﺎﻣﻴﺎب ﻳ .
ﻮل ﺳى ،ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻣﺸﺮان او آﻓﺴﺮان د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺳﺘﺎﺳﻮ
 ﻫﻢ داﺳ ﺳﺘﺎﺳﻮ
ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﻪ ﺣﻀﻮر ﮐ وﻻړ دى ،
 ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺑﭽ ،او ﻫﻐﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺳﺮه

اوﺳﻴى او ﻟﺮ درﻟﻪ ﭘﺮې ﮐﻮى او ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ اوﺑﮥ راوړى .
ﻧﻦ ﺗﺎﺳﻮ د ﻫﻐﻪ ﻟﻮظ دﭘﺎره راﻏﻠ ﻳ ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺳﺘﺎﺳﻮ
ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻳ ﺗﺎﺳﻮ ﺳﺮه ﮐﻮى ﭼ ﻫﻐﻪ د ﻗﺴﻢ ﭘﻪ ﺷﺎن ﭘﻮخ
 ﻧﻮ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺧﻠﻖ ﻳ او ﻫﻐﻪ
دے ،
ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک وى ،ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ ﻫﻐﮥ ﺗﺎﺳﻮ ،ﺳﺘﺎﺳﻮ

ﭘﻼر ﻧﻴﮥ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ،اﺳﺤﺎق او ﻳﻌﻘﻮب ﺳﺮه وﻋﺪه ﮐې وه .

ﺻﺮف ﺗﺎﺳﻮ ﻫﻐﻪ ﺧﻠﻖ ﻧﮥ ﻳ ﭼ د ﭼﺎ ﺳﺮه ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ دا
 ﻫﻐﻪ دا ﻟﻮظ زﻣﻮﻧ ﻮﻟﻮ ﺳﺮه ﮐﻮى ﮐﻮم ﭼ
ﻟﻮظ ﮐﻮى .
ﻧﻦ دﻟﺘﻪ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ زﻣﻮﻧ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﻪ ﻣﺨ وﻻړ ﻳﻮ

او زﻣﻮﻧ د اوﻻد ﺳﺮه ﻫﻢ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﻻ ﭘﯧﺪا ﺷﻮى ﻧﮥ دى .
ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﻳﺎد وى ﭼ ﭘﻪ ﻣﺼﺮ ﮐ ژوﻧﺪ ﻨﻪ وو او د

ﻧﻮرو ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﮐ د ﺗﯧﺮﯦﺪو ﺳﻔﺮ ﻨﻪ وو .
ﺗﺎﺳﻮ د ﻫﻐﻮئ ﻣﺮدار ﺑﺘﺎن وﻟﻴﺪل ﭼ د ﻟﺮ ،ﮐﺎ ،ﺳﭙﻴﻨﻮ
 ﭘﺎم ﮐﻮئ ﭼ ﻳﻮ ﺳے،
زرو او ﺳﺮو زرو ﻧﻪ ﺟﻮړ ۇو .
ﻪ ،ﺧﺎﻧﺪان او ﻳﻮه ﻗﺒﻴﻠﻪ ﻫﻢ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧُﺪائ
ﭘﺎک ﻧﻪ واﻧﮥ وړى ﮐﻮم ﭼ ﻧﻦ دﻟﺘﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻳ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ د
ﻧﻮرو ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ د ﻣﻌﺒﻮداﻧﻮ ﻋﺒﺎدت وﮐئ .دا ﺑﻪ د ﻳﻮې داﺳ
ﺟﺮړې ﭘﻪ ﺷﺎن وى ﭼ ﻳﻮ ﺗﺮﺧﻪ او زﻫﺮژﻧﻪ ﻣﯧﻮه ﺗﺮې ﻧﻪ ﺟﻮړه
 ﭘﺎم ﮐﻮئ ﭼ دﻟﺘﻪ ﻧﻦ ﻫﻴ ﻮک ﻫﻢ داﺳ ﻧﮥ وى
ﺷ .
ﭼ ﻫﻐﻪ د دې ﻟﻮظ ﺧﺒﺮې اورى او ﺧﭙﻞ ﺎن ﻟﻪ دا ﺗﺴﻠ
ورﮐﻮى ﭼ ﮐﮥ ﻫﻐﻪ د ﺧﭙﻞ ﺿﺪى زړۀ ﭘﻪ ﺧﻮ ﭘﺴ ﻫﻢ 

ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻔﻮظ وى ،دا ﺑﻪ ﮥ او ﺑﺪ دواړه ﺗﺒﺎه ﮐى .
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺑﻪ داﺳ ﺳے ﻧﮥ ﻣﻌﺎف ﮐﻮى .د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ
ﺳﺨﺖ ﻗﻬﺮ او د ﻫﻐﮥ ﺳﺨﺖ ﻏﯧﺮت ﺑﻪ د ﻫﻐﮥ ﺧﻼف ﺷ او ﭘﻪ
دې ﮐﺘﺎب ﮐ ﻟﻴﻠﮯ ﺷﻮى ﻮل ﻟﻌﻨﺘﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻫﻐﮥ راﻧﺎزل

ﺷ ﺗﺮ دې ﭘﻮرې ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻫﻐﻪ ﭘﻮره ﺗﺒﺎه ﮐى .
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻮﻟﻮ ﻗﺒﻴﻠﻮ ﭘﻪ ﻣﺨ د
ﻋﺒﺮت ﻳﻮه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺟﻮړه ﮐى او ﻳﻮه ﺗﺒﺎﻫ ﺑﻪ ورﺑﺎﻧﺪې راوﻟ
ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﺷﺎن ﻨﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ ﻮل ﻟﻌﻨﺘﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻟﻮظ ﮐ
ﺷﻮى دى ﮐﻮم ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﻻرﻮدﻧ ﭘﻪ دې ﮐﺘﺎب
 ﭘﻪ راﺗﻠﻮﻧ ﻧﺴﻠﻮﻧﻮ ﮐ ﺳﺘﺎﺳﻮ اوﻻد
ﮐ ﻟﻴﻠ دى .
او د ﻟﺮې ﻣﻠﻮﻧﻮ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ﺗﺒﺎﻫ او ﺗﻠﻴﻔﻮﻧﻪ وﻮرى ﭼ

 ﭘ ﺑﻪ
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﻣﻠ ﺑﺎﻧﺪې راوﺳﺘﻠ وى .
ﺷﻨ ﺷ ،ﭘﻪ زﯦو ﻮو او ﻣﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﭘ ﺷ ،ﻫﻴ ﮥ ﺑﻪ ﭘﻪ
دې ﮐ ﻧﮥ ﺷ ﮐﺮﻟﮯ ،ﻫﻐﻪ واﮥ ﻗﺪرې ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﻪ ﮐ ﻧﮥ
ﮐﻴى .ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻣﻠ ﺑﻪ د ﺳﺪوم او ﻋﻤﻮره ،ادﻣﻪ او ﺿﺒﻮﺋﻴﻢ ﭘﻪ
ﺷﺎن وى ،ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﺒﺎه ﮐى ۇو ﭘﻪ ﮐﻮم وﺧﺖ ﭼ
 ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﻮﻟﻪ دﻧﻴﺎ واﺋ ﭼ” ،د
ﻫﻐﻪ ﺳﺨﺖ ﭘﻪ ﻗﻬﺮ وو .
ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﻣﻠ ﻳ دا وﻟ وﮐل؟ ﮥ وﺟﻪ وه ﭼ ﻫﻐﻪ دوﻣﺮه
 ﻧﻮ د ﻫﻐ ﺟﻮاب ﺑﻪ دا وى ﭼ” ،د
ﺳﺨﺖ ﭘﻪ ﻗﻬﺮ وو؟“ 
ﻣﺼﺮ ﻧﻪ راوﻳﺴﺘﻠﻮ ﭘﻪ وﺧﺖ ﭼ ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﻫﻐﻮئ ﭘﻼر ﻧﻴﮥ
ﮐﻮم ﻟﻮظ ﮐے وو ،ﻧﻮ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺧﻠﻘﻮ ﻫﻐﻪ ﻣﺎت ﮐے
 ﻫﻐﻮئ د ﻫﻐﻪ ﻣﻌﺒﻮداﻧﻮ ﻋﺒﺎدت وﮐو ﭼ ﻣﺨ
دے .
ﻳ ﻫﻴﻠﻪ ﻧﮥ وو ﮐے ،د ﻫﻐﻪ ﻣﻌﺒﻮداﻧﻮ ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د
 ﻧﻮ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺧﭙﻠﻮ
ﻫﻐﻮئ د ﻋﺒﺎدت ﻧﻪ ﻣﻨﻊ ﮐى ۇو .
ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ ﻗﻬﺮ ﺷﻮ او د ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﻣﻠ ﻳ ﻫﻐﻪ ﻮل ﻟﻌﻨﺘﻮﻧﻪ
 ﻣﺎﻟ
راوﺳﺘﻞ ﭼ ﭘﻪ دې ﮐﺘﺎب ﮐ ﻟﻴﻠﮯ ﺷﻮى دى .
ﺧُﺪائ ﺳﺨﺖ ﭘﻪ ﻗﻬﺮ ﺷﻮ او د ﺧﭙﻞ ﻟﻮئ ﻗﻬﺮ ﭘﻪ وﺟﻪ ﻳ د
ﻫﻐﻮئ د ﻣﻠ ﻧﻪ راووﻳﺴﺘﻞ او ﻳﻮ ﭘﺮدى ﻣﻠ ﺗﻪ ﻳ وﺷل او
 داﺳ ﮥ ﺧﺒﺮې ﺷﺘﻪ
ﻫﻐﻮئ ﺗﺮ ﻧﻦ ورځ ﭘﻮرې ﻫﻠﺘﻪ دى “.
دے ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ زﻣﻮﻧ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻫﻐﻪ ﭘﻪ راز ﮐ
ﺳﺎﺗﻠ دى او ﮥ ﻳ زﻣﻮﻧ او زﻣﻮﻧ د اوﻻد دﭘﺎره ﺮﻨﺪې
ﮐې دى د دې دﭘﺎره ﭼ ﻣﻮﻧ د ﻫﻐﮥ د ﻗﺎﻧﻮن ﻮﻟ ﺧﺒﺮې
ﻫﻤﯧﺸﻪ وﻣﻨﻮ.

د واﭘﺲ ﮐﻮﻟﻮ او ﺑﺮﮐﺖ دﭘﺎره ﺷﺮﻃﻮﻧﻪ

۳۰

 ﻣﺎ ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ د ﺑﺮﮐﺖ او ﻟﻌﻨﺖ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ ﺧﻮﻪ


درﮐې ده .ﮐﻠﻪ ﭼ ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﺎﻧﺪې دا ﻮل ﮐﺎروﻧﻪ ﺷﻮى وى
او ﺗﺎﺳﻮ د ﻫﻐﻪ ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ اوﺳﯧئ ﭼﺮﺗﻪ ﭼ ﻣﺎﻟ
ﺧُﺪائ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺧﻮارۀ وارۀ ﮐى ﻳ ،ﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ
 ﮐﮥ ﺗﺎﺳﻮ او
ﻫﻐﻪ ﺧﻮﻪ راﻳﺎده ﮐئ ﭼ ﻣﺎ درﮐې ده .
ﺳﺘﺎﺳﻮ اوﻻد ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ راواﭘﺲ ﺷ او د زړۀ د اﺧﻼﺻﻪ
 ﻧﻮ ﻣﺎﻟ
د ﻫﻐﮥ ﺣﻤﻮﻧﻪ وﻣﻨ ﮐﻮم ﭼ ﻧﻦ زۀ درﮐﻮم ،
ﺧُﺪائ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺑﻪ ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ رﺣﻢ وﮐى .ﻫﻐﻪ ﺑﻪ
ﺗﺎﺳﻮ واﭘﺲ د ﻫﻐﻪ ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﻧﻪ راوﻟ ﭼﺮﺗﻪ ﭼ ﻫﻐﮥ ﺗﺎﺳﻮ

ﺧﻮارۀ وارۀ ﮐى ﻳ او ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺑﻴﺎ ﺗﺎﺳﻮ ﻧﯧ ﺑﺨﺘﻪ ﮐى .
ﮐﮥ د دﻧﻴﺎ آﺧﺮى ﺳﺮ ﺗﻪ ﻫﻢ ﻟﯧﻟﮯ ﺷﻮى ﻳ ،ﻧﻮ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ
ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ راﻏﻮﻧ ﮐى او واﭘﺲ ﺑﻪ ﻣﻮ
 ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﻫﻐﻪ ﻣﻠ ﺗﻪ راوﻟ ﭼﺮﺗﻪ ﭼ ﺳﺘﺎﺳﻮ
راوﻟ ،
ﭘﻼر ﻧﻴﮥ اوﺳﯧﺪل او دا ﺑﻪ ﻗﺒﻀﻪ ﮐئ .او ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﻧﻮر ﻫﻢ
ﮐﺎﻣﻴﺎب ﮐى او ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺷﻤﯧﺮ ﮐ د ﺧﭙﻞ ﭘﻼر ﻧﻴﮥ ﻧﻪ
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺑﻪ
ﻫﻢ زﻳﺎت ﮐى .
ﺳﺘﺎﺳﻮ او ﺳﺘﺎﺳﻮ د اوﻻد زړوﻧﻪ ﺑﺪل ﮐى ،ﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ د زړۀ
د اﺧﻼﺻﻪ د ﻫﻐﮥ ﺳﺮه ﻣﻴﻨﻪ ﮐﻮئ او ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻣﻠ ﮐ ﺑﻪ
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺑﻪ دا ﻮل ﻟﻌﻨﺘﻮﻧﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ
ﺗﺎﺳﻮ ژوﻧﺪ ﺗﯧﺮوئ .
ﭘﻪ دﺷﻤﻨﺎﻧﻮ واﭼﻮى ،ﭼ ﻫﻐﻮئ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻧﻪ ﮐﺮﮐﻪ ﮐﻮﻟﻪ او ﺗﺎﺳﻮ
 او ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﺑﻴﺎ د ﻫﻐﮥ ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮدارى ﮐﻮئ او
ﻳ ﮐوﻟ ﻳ ،
 ﻣﺎﻟ
د ﻫﻐﮥ ﻮل ﺣﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻨ ﮐﻮم ﭼ ﻧﻦ زۀ درﮐﻮم .
ﺧُﺪائ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﻫﺮ ﮐﺎر ﮐ ﮐﺎﻣﻴﺎﺑﻮى ،ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺑﻪ ډﯦﺮ اوﻻد
او ډﯦﺮ ﺎروى وى او ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘ ﺑﻪ ډﯦﺮ ﻓﺼﻠﻮﻧﻪ ﭘﯧﺪا ﮐﻮى.
ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﮐﺎﻣﻴﺎﺑﻮﻟﻮ ﺑﺎﻧﺪې دوﻣﺮه ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ وى ﻟﻪ
ﻨﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﭘﻼر ﻧﻴﮥ ﭘﻪ ﮐﺎﻣﻴﺎﺑﻮﻟﻮ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ وو،
 ﺧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ د ﻫﻐﮥ ﺗﺎﺑﻌﺪارى ﮐﻮئ او د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﻮﻟﻮ


ﺣﻤﻮﻧﻮ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﮐﻮئ ﮐﻮم ﭼ د ﻫﻐﮥ د ﺷﺮﻳﻌﺖ ﭘﻪ دې ﮐﺘﺎب
ﮐ ﻟﻴﻠ دى .ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ د زړۀ د اﺧﻼﺻﻪ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ راوﺮ.
 ﻧﻦ ﭼ زۀ ﮐﻮم ﺣﻢ درﮐﻮم ﻫﻐﻪ ډﯦﺮ ﺮان ﻧﮥ دے او ﻧﮥ

 دا ﺧﻮ ﮥ ﭘﻪ آﺳﻤﺎن ﮐ ﻧﮥ
ﺳﺘﺎ د وس ﻧﻪ ﺑﻬﺮ دے .
دے .ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ داﺳ وواﻳ ﭼ ﻮک ﭘﺎس آﺳﻤﺎن ﺗﻪ
ﺧﺘﻠﮯ ﺷ ،او ﻣﻮﻧ ﻟﻪ ﺑﻪ ﻳ راﮐﻮز ﮐى ،ﭼ ﻣﻮﻧ ﻳ واورو
 ﻧﮥ دا د ﺳﻤﻨﺪر ﻧﻪ ﭘﻮرې ﻏﺎړه دے.
او ﻋﻤﻞ ﭘﺮې وﮐو؟ 
ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ دا ﻧﮥ واﻳ ﭼ ﻮک ﺑﻪ د ﺳﻤﻨﺪر ﻧﻪ ﭘﻮرې و ﭼ
ﻣﻮﻧ ﻟﻪ ﻳ راوړى ،ﭼ ﻣﻮﻧ ﻳ واورو او ﻋﻤﻞ ﭘﺮې وﮐو؟
 ﺑﻠ ﻫﻐﻪ ﭘﯧﻐﺎم ﺗﺎﺳﻮ ﺳﺮه ﻧﺰدې دے ،دا ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ

ﺷﻮﻧو او ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ زړۀ ﮐ دے ،ﭼ ﻋﻤﻞ ﭘﺮې وﮐئ.
 ﻮرئ زۀ ﻧﻦ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﻳﻮ ﻃﺮف ﺗﻪ ژوﻧﺪ او

ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ږدم او ﺑﻞ ﻃﺮف ﺗﻪ ﻣﺮګ او ﺗﺒﺎﻫ ږدم ﭼ ﺗﺎﺳﻮ
 ﮐﮥ ﺗﺎﺳﻮ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺧﭙﻞ ﺧُﺪائ
ﺑﻪ ﮥ ﺧﻮﻮئ .
ﭘﺎک ﺣﻤﻮﻧﻪ وﻣﻨ ،ﮐﻮم ﭼ ﻧﻦ زۀ درﮐﻮم ،ﮐﮥ ﺗﺎﺳﻮ د ﻫﻐﮥ
ﺳﺮه ﻣﻴﻨﻪ ﮐﻮئ ،د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﻻرو ﺗﻠﻞ ﮐﻮئ او د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﻮل
ﻗﺎﻧﻮن ﻋﻤﻞ ﮐﻮئ ،ﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﮐﺎﻣﻴﺎب ﺷ او د ډﯦﺮو ﺧﻠﻘﻮ
ﻗﻮم ﺑﻪ ﺷ .ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ ﭘﻪ

ﻫﻐﻪ ﻣﻠ ﮐ ﺑﺮﮐﺖ درﮐى ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﻳ ﻗﺒﻀﻪ ﮐﻮئ .
ﺧﻮ ﮐﮥ ﺗﺎﺳﻮ د ﻫﻐﮥ ﻧﻪ واوړئ او د ﻫﻐﮥ ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮدارى ﻧﮥ ﮐﻮئ
 ﻧﻮ
او د ﻧﻮرو ﻣﻌﺒﻮداﻧﻮ د ﻋﺒﺎدت دﭘﺎره ﺑﻻرې ﮐﻮل ﮐﻮئ ،
ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﺗﺒﺎه ﺷ ،زۀ ﻧﻦ ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ ﺧﺒﺮدارے درﮐﻮم .ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ
ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻣﻠ ﮐ ډﯦﺮه ﻣﻮده ﺗﯧﺮه ﻧﮥ ﮐئ ﮐﻮم ﭼ د اُردن ﻧﻪ
 زۀ ﻧﻦ ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ د
ﭘﻮرې دے ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﻳ ﻗﺒﻀﻪ ﮐﻮئ .
ژوﻧﺪ او ﻣﺮګ ،د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﺑﺮﮐﺖ او د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﻟﻌﻨﺖ
ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ ﻓﯧﺼﻠﻪ ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﺮﯦدم او زۀ آﺳﻤﺎن او زﻣ
ﺗﻪ واﻳﻢ ﭼ د ﻫﻐ ﻮاه وى ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﻳ ﺧﻮﻮئ .ژوﻧﺪ

 د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺧﭙﻞ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺳﺮه ﻣﻴﻨﻪ
ﺧﻮښ ﮐئ .
ﮐﻮئ ،د ﻫﻐﮥ ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮدارى ﮐﻮئ او د ﻫﻐﮥ وﻓﺎدار ﺷ ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ
ﺗﺎﺳﻮ او ﺳﺘﺎﺳﻮ اوﻻد ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻣﻠ ﮐ ډﯦﺮه ﻣﻮده ﺗﯧﺮه ﮐئ
ﭼ ﻫﻐﮥ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻼر ﻧﻴﮥ ،اﺑﺮاﻫﻴﻢ ،اﺳﺤﺎق او ﻳﻌﻘﻮب ﺳﺮه د
ورﮐﻮﻟﻮ وﻋﺪه ﮐې ده“.

د ﺣﻀﺮت ﻳﺸﻮع د ﺣﻀﺮت ﻣﻮﺳ ﭘﻪ ﺎئ ﮐﺎر
ﮐﻮل

۳۱

 ﻧﻮ ﻣﻮﺳ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺳﺮه ﺧﭙﻠ ﺧﺒﺮې ﺟﺎرى


 او وې ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،زۀ اوس د ﻳﻮ ﺳﻞ او ﺷﻠﻮ
وﺳﺎﺗﻠ ،
ﮐﺎﻟﻮ ﻳﻢ او زۀ ﻧﻮر ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﻣﺸﺮۍ ﺟﻮﻪ ﻧﮥ ﻳﻢ .او ﻣﺎﻟ
ﺧُﺪائ ﻣﺎ ﺗﻪ دا ﻫﻢ ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻠ دى ﭼ زۀ ﺑﻪ د اُردن ﻧﻪ ﭘﻮرې ﻧﮥ
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺑﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ
ووﻢ .
ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻧﻪ ﻣﺨ ﭘﻮرې و او ﻫﻐﻪ ﻗﻮﻣﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﺒﺎه ﮐى
ﭼ ﻫﻠﺘﻪ اوﺳﻴى ،ﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ د ﻫﻐﻮئ ﻣﻠ ﻗﺒﻀﻪ ﮐئ ،او
ﻳﺸﻮع ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻣﺸﺮ وى ،ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ﺧﻠﻖ ﻫﻐﻪ ﺷﺎن ﺗﺒﺎه
ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻠ دى .
ﮐى ،ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ ﻫﻐﮥ د اﻣﻮرﻳﺎﻧﻮ ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎن ﺳﻴﺤﻮن او
 ﻣﺎﻟ
ﻋﻮج ﺗﺒﺎه ﮐى ۇو او د ﻫﻐﻮئ ﻣﻠ ﻳ ﺗﺒﺎه ﮐو .
ﺧُﺪائ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ ﺑﺎﻧﺪې ﻓﺘﺢ درﮐى او ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ د
ﻫﻐﻮئ ﺳﺮه ﺧﺎﻣﺨﺎ ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﺷﺎن ﮐﺎر ﮐﻮئ ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ ﻣﺎ
 ﺗه او زړور اوﺳ .د ﻫﻐﻮئ ﻧﻪ ﻣﮥ
درﺗﻪ وﺋﻴﻠ دى .
ﻳﺮﯦئ .ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺑﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺳﺮه
وى .ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﮐﻠﻪ ﻫﻢ ﺗﺎﺳﻮ ﺳﺮه ﺑوﻓﺎﺋ وﻧﮥ ﮐى او ﻧﮥ ﺑﻪ ﻣﻮ
 ﺑﻴﺎ ﻣﻮﺳ ﻳﺸﻮع راوﻏﻮﺘﻠﻮ او د ﻮﻟﻮ
ﻳﻮا ﭘﺮﯦدى “.

ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﭘﻪ ﻣﺨ ﻳ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﺗه او زړور
اوﺳﻪ ،ﺗﮥ ﻫﻐﻪ ﮐﺲ ﻳ ﭼ د دې ﺧﻠﻘﻮ رﻫﻨﻤﺎﺋ ﺑﻪ ﮐﻮې ﭼ
ﻫﻐﻪ ﻣﻠ ﻗﺒﻀﻪ ﮐى ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻳ د ﻫﻐﻮئ ﭘﻼر ﻧﻴﮥ
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ
ﺳﺮه وﻋﺪه ﮐې ده .
ﻻرﻮدﻧﻪ ﮐﻮى او ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺳﺮه وى .ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﮐﻠﻪ ﻫﻢ ﺗﺎﺳﻮ
ﺳﺮه ﺑوﻓﺎﺋ وﻧﮥ ﮐى او ﻧﮥ ﺑﻪ ﻣﻮ ﻳﻮا ﭘﺮﯦدى ،ﻧﻮ ﻳﺮﯦئ
ﻣﻪ او ﺣﻮﺻﻠﻪ ﻣﮥ ﺑﺎﺋﻴﻠ“.

ﭘﻪ ﻫﺮ اوؤم ﮐﺎل د ﺷﺮﻳﻌﺖ ﻟﻮﺳﺘﻞ
 ﻧﻮ ﻣﻮﺳ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻗﺎﻧﻮن وﻟﻴﻠﻮ او دا ﻳ ﻫﻐﻪ ﻟﻴﻮى

اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ ،ﮐﻮﻣﻮ ﭼ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﻟﻮظ ﺻﻨﺪوق وړﻟﻮ او د
 ﻫﻐﮥ ﻫﻐﻮئ ﻟﻪ ﺣﻢ
ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﻟﻪ ﻳ ورﮐو .
ورﮐو” ،د ﻫﺮ اوؤم ﮐﺎل ﭘﻪ آﺧﺮ ﮐ ﻳﻌﻨ ﮐﻠﻪ ﭼ د
ﻗﺮﺿﻮﻧﻮ د ﻣﻌﺎف ﮐﻮﻟﻮ ﮐﺎل را ،ﻧﻮ د ﺟﻮﻧو ﭘﻪ اﺧﺘﺮ
 دا ﻮﻟﻮ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ
ﮐ دا ﭘﻪ اوﭼﺖ آواز ﺳﺮه واﻳ .
ﺗﻪ واﻳ ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک د
 ﺳى،
ﻋﺒﺎدت دﭘﺎره ،د ﻋﺒﺎدت ﻫﻐﻪ ﻳﻮ ﺎئ ﺗﻪ راﺷ .
 ،ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن او ﻣﺴﺎﻓﺮ ﭼ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﺎروﻧﻮ ﮐ
اوﺳﻴى ،دا ﻮل راوﻏﻮاړه ،ﭼ ﻫﻐﻮئ دا واورى او د ﻣﺎﻟ
ﺧُﺪائ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻧﻪ ﻳﺮﯦﺪل زده ﮐى او ﭼ د ﻫﻐﮥ د
 ﻧﻮ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻫﻐﻪ
ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻪ ﻮﻟﻮ ﺧﺒﺮو ﭘﻮره ﻋﻤﻞ ﮐﻮى .
اوﻻد ﭼﺎ ﭼ ﻫﻴﻠﻪ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک
ﻗﺎﻧﻮن ﻧﮥ دے اورﯦﺪﻟﮯ ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﻳ واورى .ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ د
ﻫﻐﮥ ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮدارى زده ﮐى ﭼ ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻣﻠ ﮐ ﺗﺮ
ﮐﻮﻣ ﭘﻮرې اوﺳﻴى ﭼ ﻫﻐﻪ د اُردن ﻧﻪ ﭘﻮرې دے او ﺗﺎﺳﻮ
ﻳ ﻗﺒﻀﻪ ﮐﻮئ“.

ﺣﻀﺮت ﻣﻮﺳ ﺗﻪ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ آﺧﺮى ﻧﺼﻴﺤﺖ
 ﺑﻴﺎ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻣﻮﺳ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﺳﺘﺎ د ﻣﺮګ ور

راﻧﺰدې دى .ﻳﺸﻮع راوﻏﻮاړه او ﻣﻘﺪﺳ ﺧﯧﻤ ﺗﻪ ﻳ راوﻟﻪ،
ﭼ ﻫﻠﺘﻪ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ﻧﺼﻴﺤﺖ وﮐم “.ﻧﻮ ﻣﻮﺳ او ﻳﺸﻮع ﺧﯧﻤ ﺗﻪ
 او ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻫﻠﺘﻪ د ورﻳ د ﺳﺘﻦ ﭘﻪ ﺷﻞ
ﻻړل ،
ﮐ ﺮﻨﺪ ﺷﻮ ﭼ د ﺧﯧﻤ د دروازې ﭘﻪ ﺧﻮﻟﮥ ﮐ وﻻړه
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻣﻮﺳ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﺳﺘﺎ د ﻣﺮګ ﻧﯧﻪ
وه .
ﭘﻮره ﮐﯧﺪوﻧ ده او د ﺧﭙﻞ ﭘﻼر ﻧﻴﮥ ﺳﺮه ﺑﻪ ﻳﻮ ﺎئ ﺷ او
ﺳﺘﺎ د ﻣﺮګ ﻧﻪ ﭘﺲ ﺑﻪ ﺧﻠﻖ زﻣﺎ ﻧﻪ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﻪ ﺷ او ﻫﻐﻪ ﻟﻮظ ﺑﻪ
ﻣﺎت ﮐى ﭼ ﻣﺎ د ﻫﻐﻮئ ﺳﺮه ﮐے دے .ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﻣﺎ
ﭘﺮﯦدى او د ﻫﻐﻪ ﻣﻠ د ﻏﯧﺮو ﻣﻌﺒﻮداﻧﻮ ﻋﺒﺎدت ﺑﻪ وﮐى ﭼ
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ زۀ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ﭘﻪ ﻗﻬﺮ
ﮐﻮم ﺗﻪ ﻫﻐﻮئ ورﻧﻨﻮ .
ﺷﻢ ،زۀ ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ ﭘﺮﯦدم او ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﺗﺒﺎه ﺷ .ډﯦﺮ ﺳﺨﺖ
اﻓﺘﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ راﺷ ،ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ﺑﻪ ﭘﺘﻪ وﻟ ﭼ ﭘﻪ
ﻫﻐﻮئ ﺑﺎﻧﺪې داﺳ ﻪ ﮐﻴى ﭼ زۀ ﻳﻌﻨ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻧﻮر د
 ﻧﻮ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﺑﻪ زۀ د ﻫﻐﻮئ ﻧﻪ ﻣﺦ
ﻫﻐﻮئ ﻣﻞ ﻧﮥ ﻳﻢ .
واړوم ،ﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﺑﺪ ﻋﻤﻞ ﮐے وى او د ﻧﻮرو
 اوس دا ﺳﻨﺪره وﻟﻴﻪ.
ﻣﻌﺒﻮداﻧﻮ ﻋﺒﺎدت ﺑﻪ ﻳ ﮐے وى .
دا د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻪ وﺎﻳﻪ او ور زده ﻳ ﮐه ،ﻧﻮ ﭼ دا
 زۀ ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ ﻫﻐﻪ
د ﻫﻐﻮئ ﺧﻼف د ﻮاه ﭘﻪ ﺷﺎن وى .
ﻣﻠ ﺗﻪ ﺑﻮﻢ ﭼ زرﺧﯧﺰ او آﺑﺎد دے ،ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ ﻣﺎ د
ﻫﻐﻮئ د ﭘﻼر ﻧﻴﮥ ﺳﺮه وﻋﺪه ﮐې ده .ﻫﻐﻮئ ﭼ ﻮﻣﺮه
ﺧﻮراک ﻏﻮاړى ﻧﻮ ﻫﻠﺘﻪ ﺑﻪ ورﺗﻪ ﻣﻼوﻳى او ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﭘﻪ آرام
ﺳﺮه ژوﻧﺪ ﺗﯧﺮوى .ﺧﻮ ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ واوړى او د ﻧﻮرو ﻣﻌﺒﻮداﻧﻮ
ﻋﺒﺎدت ﺑﻪ وﮐى .زﻣﺎ ﻧﻪ ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ ﻣﻨﺮ ﺷ او زﻣﺎ ﻟﻮظ ﺑﻪ

 او ﮐﻠﻪ ﭼ ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ ﺑﺎﻧﺪې ﺳﺨﺖ اﻓﺘﻮﻧﻪ او
ﻣﺎت ﮐى ،
ﻣﺼﻴﺒﺘﻮﻧﻪ راﺷ ﻧﻮ دا ﺳﻨﺪره ﺑﻪ د ﻫﻐﻮئ ﺧﻼف ﻮاه وى،
ﻪ ﭼ د ﻫﻐﻮئ اوﻻد ﺑﻪ دا ﻧﮥ ﻫﯧﺮوى .ﻣﺎ ﺗﻪ د ﻫﻐﻮئ د
ارادې ﭘﺘﻪ ده ﭼ ﻫﻐﻮئ ﻣ ﻻ وﻋﺪه ﮐے ﺷﻮى ﻣﻠ ﺗﻪ
 ﻧﻮ ﻫﻢ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ورځ ﻣﻮﺳ دا ﺳﻨﺪره
راوﺳﺘﻠ ﻫﻢ ﻧﮥ دى “.
 ﺑﻴﺎ ﻣﺎﻟ
وﻟﻴﻠﻪ او ﭘﻪ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﻳ زده ﮐه .
ﺧُﺪائ د ﻧﻮن زوئ ﻳﺸﻮع ﺳﺮه ﺧﺒﺮې وﮐې او ورﺗﻪ ﻳ
وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﺗه او زړور اوﺳﻪ .ﺗﮥ ﺑﻪ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎن ﻫﻐﻪ ﻣﻠ ﺗﻪ
ﺑﻮ ﭼ ﻣﺎ د ﻫﻐﻮئ ﺳﺮه د ﻫﻐ وﻋﺪه ﮐې ده او زۀ ﺑﻪ ﺳﺘﺎ
 ﻧﻮ ﻣﻮﺳ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻣﻤﻞ ﺣﻤﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﻳﻮ
ﻣﻞ ﻳﻢ “.
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ اوزﺎر ﺷﻮ ،ﻧﻮ ﻫﻐﮥ
ﮐﺘﺎب ﮐ وﻟﻴﻞ .
ﻟﻴﻮﻳﺎﻧﻮ اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﮐﻮم ﭼ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﻟﻮظ
 ”د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﻗﺎﻧﻮن دا ﮐﺘﺎب
ﺻﻨﺪوق ﻣﺸﺮان ۇو ،
واﺧﻠ او د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﻟﻮظ ﺻﻨﺪوق
ﭘﻪ ﺧﻮا ﮐ ﻳ ﮐﯧدئ ،ﭼ دا د ﺧﭙﻠﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﺧﻼف د ﻳﻮ
 ﻣﺎ ﺗﻪ ﭘﺘﻪ ده ﭼ ﻫﻐﻮئ ﻮﻣﺮه ﺿﺪى
ﻮاه ﭘﻪ ﺷﺎن وى .
او ﺳﺮﮐﺸﻪ دى .ﻫﻐﻮئ زﻣﺎ ﭘﻪ ژوﻧﺪ ﮐ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ
ﺧﻼف ﺑﻐﺎوت ﮐے دے او زﻣﺎ د ﻣﺮګ ﻧﻪ ﭘﺲ ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ ﻧﻮر
 د ﻗﺒﻴﻠﻮ ﻮل ﻣﺸﺮان او آﻓﺴﺮان زﻣﺎ ﭘﻪ
ﺑﻐﺎوت ﻫﻢ ﮐﻮى .
وړاﻧﺪې راﻏﻮﻧ ﮐئ ،ﭼ زۀ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ دا ﺧﺒﺮې وﺎﻳﻢ ،زۀ ﺑﻪ
 ﻣﺎ ﺗﻪ
آﺳﻤﺎن او زﻣﻪ د ﻫﻐﻮئ ﺧﻼف ﻮاﻫﺎن ﺟﻮړ ﮐم .
ﭘﺘﻪ ده ﭼ زﻣﺎ د ﻣﺮګ ﻧﻪ ﭘﺲ ﺑﻪ ﺧﻠﻖ ﺑﺪﻋﻤﻠﻪ ﺷ او ﭼ ﻣﺎ
ﮥ ورﺗﻪ ﻮدﻟ دى د ﻫﻐ ﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺮ ﺷ .او ﭘﻪ راﺗﻠﻮﻧ
وﺧﺖ ﮐ ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ د اﻓﺖ ﺳﺮه ﻣﺨﺎﻣﺦ ﺷ ،ﻪ ﭼ
ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﻗﻬﺮ ﮐے وى د ﻫﻐﻪ ﮐﺎروﻧﻮ ﭘﻪ وﺟﻪ
ﭼ ﻫﻐﮥ ﻣﻨﻊ ﮐى دى“.

د ﻣﻮﺳ ﺳﻨﺪره
 ﺑﻴﺎ ﻣﻮﺳ ﺣﻤﺪ ووﺋﻴﻠﻮ او د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻮل ﻗﻮم ورﺗﻪ

ﻏﻮږ اﯦﮯ وو.

۳۲

 اے آﺳﻤﺎﻧﻮﻧﻮ .ﻣﺎ ﺗﻪ ﻏﻮږ ﮐﯧدئ او زۀ ﺑﻪ ﺧﺒﺮې


 زﻣﺎ
وﮐم ،اے زﻣ زﻣﺎ د ﺧﻮﻟ ﺧﺒﺮې واوره .
ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت ﺑﻪ د ﺑﺎران ﭘﻪ ﺷﺎن راﭘﺮﯦﻮ ،او زﻣﺎ ﭘﯧﻐﺎم ﺑﻪ د
ﭘﺮﺧ ﭘﻪ ﺷﺎن راﮐﻮزﻳى .ﭘﺮﯦده ﭼ زﻣﺎ ﺧﺒﺮې ﭘﻪ ﺗﺎزه واﻮ
ﺑﺎﻧﺪې د ﺑﺎران ﭘﻪ ﺷﺎن راﭘﺮﯦﻮ ،او ﭼ د ﻧﺮى ﺑﺎران ﭘﻪ ﺷﺎن
 زۀ ﺑﻪ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﻧﻮم
ﭘﻪ ﺷﻨﻮ ﺑﻮﻮ ﺑﺎﻧﺪې وورﻳى .
 ﻣﺎﻟ
ﺑﻴﺎن وﮐم ،زﻣﻮﻧ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻟﻮﺋ ﺑﻴﺎن ﮐئ .
ﺧُﺪائ ﻃﺎﻗﺘﻮر ﺳﺎﺗﻮﻧﮯ دے ،د ﻫﻐﮥ ﮐﺎروﻧﻪ ﻣﻤﻞ دى او د
ﻫﻐﮥ ﻫﺮ ﮐﺎر د اﻧﺼﺎف دے ،ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک وﻓﺎدار او

رﺘﻮﻧﮯ دے ،ﻫﻐﻪ ﺻﺎدق او اﻧﺼﺎف ﮐﻮوﻧﮯ دے .
ﺧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﺑوﻓﺎ ﻳ او د دې ﻻﺋﻖ ﻧﮥ ﻳ ﭼ د ﻫﻐﮥ ﺧﻠﻖ ﺷ،
 ﺗﺎﺳﻮ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ
ﺗﺎﺳﻮ ﻨﺎﻫﺎر او دوﮐﻪ ﺑﺎز ﻗﻮم ﻳ .
ﺳﺮه داﺳ ﮐﻮئ ،اے ﮐﻢ ﻋﻘﻠﻮ او ﺑﺷﻌﻮره ﺧﻠﻘﻮ .ﻫﻐﻪ
ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻼر دے ،ﻫﻐﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧﺎﻟﻖ دے ،ﻫﻐﮥ ﺗﺎﺳﻮ ﺟﻮړ
 ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻪ وﻮرئ ،ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﭼ
ﮐئ او آﺑﺎد ﻳ ﮐئ .
ﭘﺨﻮا ﺗﯧﺮ ﺷﻮے دے ،د ﺧﭙﻞ ﭘﻼر ﻧﻴﮥ ﻧﻪ ﺗﭙﻮس وﮐئ ﻧﻮ ﻫﻐﻪ
ﺑﻪ درﺗﻪ وواﺋ ﭼ ﮥ ﺷﻮى ۇو ،د ﺧﭙﻠﻮ ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﻧﻪ ﺗﭙﻮس
 ﺧُﺪائ
وﮐئ ،ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﻣﻮ د ﺗﯧﺮې زﻣﺎﻧ ﻧﻪ ﺧﺒﺮ ﮐى .
ﺗﻌﺎﻟ ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﭙﻞ ﺧﭙﻞ ﻣﻴﺮاث ورﮐو ،ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﮥ
ﻓﯧﺼﻠﻪ وﮐه ﭼ ﻗﻮﻣﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ ﮐﻮم ﮐﻮم ﺎئ ﮐ اوﺳﻴى،
ﭼ ﻫﺮ ﻳﻮ ﻗﻮم د ﺧﭙﻞ ﻫﻐﻪ ﻣﻌﺒﻮد ﺳﺮه اوﺳﻴى ﭼ ﻫﻐﮥ ورﻟﻪ

 ﺧﻮ د ﻳﻌﻘﻮب اوﻻد ﻫﻐﮥ د ﺧﭙﻞ ﺎن
ﺧﻮښ ﮐے وى ،
 ﻫﻐﮥ ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﺑﻴﺎﺑﺎن ﮐ ﭘﯧﺪا ﮐل
دﭘﺎره ﺧﻮښ ﮐو .
ﭼ ﺳﺮﺮداﻧﻪ ﺮﯧﺪل ،ﭼ ﻳﻮه ﺧﻮﺷ او اوﭼﻪ ﺻﺤﺮا وه.
ﻫﻐﮥ ﻫﻐﻮئ ﺑﭻ ﮐل او ﭘﺎم ﻳ ورﺑﺎﻧﺪې وﮐو ،ﻟﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ ﻳ
 ﻟﻪ ﭼ ﻳﻮ ﺑﺎز ﺧﭙﻞ ﺑﭽ ﺗﻪ د اﻟﻮﺗﻠﻮ
د ﺳﺘﺮﻮ ﺗﻮر وى .
ﭼﻞ ﺎﺋ ،او ﭘﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺳﺮه ﻳ ﭘﻪ ﺧﻮرو وزرو ﮐ ﻧﻴﺴ،
 ﻳﻮا
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎن د ﻏﻮرزﯦﺪو ﻧﻪ وﺳﺎﺗﻞ .
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﺧﭙﻠﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﻻرﻮدﻧﻪ وﮐه د ﻫﻐﮥ ﺳﺮه د ﭘﺮدى
 ﻫﻐﮥ دا ﻣﻮﻗﻊ ورﮐه ﭼ ﭘﻪ اوﭼﺘﻮ
ﺧُﺪائ ﻣﺪد ﻧﮥ وو .
ﻣﻠﻮﻧﻮ ﺣﻮﻣﺖ وﮐى ،او ﻫﻐﻮئ ﻟﻪ ﻳ د ﭘﻮ د ﻓﺼﻠﻮﻧﻮ
ﺧﻮراک ورﮐو ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ ﻳ د ﻳﻮ  ﻧﻪ ﺷﺎت وﺧﻮړل ،د
 د
ﮐﺎ ﭘﻪ ﺷﺎن ﺳﺨﺘ زﻣ ﻧﻪ ﻳ د زﻳﺘُﻮﻧﻮ ﺗﯧﻞ ورﮐل .
رﻣﻮ ﻧﻪ ﻳ ﻣﺎﺳﺘﮥ او ﭘ او د ُورى ﻟﻢ ورﮐل ،د ﺑﺴﻦ ﮥ
ُورى او ﭼﯧﻠ او ﮥ ﻏﻨﻢ ﻳ ورﮐل .د اﻧﻮرو رس ﻧﻪ
 د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺧﻠﻖ ﻣﺎﻟﺪاره ﺷﻮل،
ﺗﺎﺳﻮ ﻣﮯ وﻞ .
ﺧﻮ ﺳﺮﮐﺸﻪ ۇو ،ﻫﻐﻮئ ﺎرﺑﮥ او ﭘﻪ ﺧﻮراک ﻣﺎړۀ ۇو .ﻫﻐﻮئ
ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺧﭙﻞ ﺧﺎﻟﻖ ﭘﺮﯦﻮدو ﻫﻐﻮئ د ﺧﭙﻞ ﻃﺎﻗﺘﻮر
 د ﻫﻐﻮئ ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘ د ﻣﺎﻟ
ﺧﻼﺻﻮوﻧ ﻧﻪ ﻣﻨﺮ ﺷﻮل .
ﺧُﺪائ ﻏﯧﺮت راﺑﯧﺪار ﮐو ،د ﻫﻐﻮئ ﺣﺮام ﮐﺎر ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﻗﻬﺮ
 ﻫﻐﻮئ ﭘﻴﺮﻳﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧ وﮐې او ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺗﻪ ﻳ
ﮐو .
وﻧﮥ ﮐې ،ﻫﻐﻪ ﻣﻌﺒﻮدان ﭼ ﻫﻐﻮئ ﻧﮥ دى ﭘﯧﮋﻧﺪﻟ ،ﻫﻐﻪ
ﻣﻌﺒﻮدان ﭼ اوس اوس راوﺗﻠ دى ﭼ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻼر ﻧﻴﮥ د
 ﻫﻐﻮئ ﺧﭙﻞ ﺧُﺪائ ﭘﺎک
دې ﻧﻪ ﻫﻴﻠﻪ ﻧﮥ دى ﻳﺮﯦﺪﻟ ،
ﺧﭙﻞ ﺧﻼﺻﻮﻧﮯ ﻫﯧﺮ ﮐو ،ﭼﺎ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﻟﻪ ژوﻧﺪ ورﮐے
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ دا وﻟﻴﺪل ،ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﻗﻬﺮ وو او د
وو .
 ﻫﻐﮥ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،زۀ ﺑﻪ د
ﺧﭙﻠﻮ زاﻣﻨﻮ او ﻟﻮﻮ ﻧﻪ ﻣﻨﺮ ﺷﻮ .

ﻫﻐﻮئ ﻧﻪ ﻣﺦ واړوم ،ﺑﻴﺎ ﺑﻪ زۀ وﻮرم ﭼ ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ ﺑﺎﻧﺪې ﮥ
ﮐﻴى ،ﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ ﻳﻮ ﺿﺪى ﻧﺴﻞ دے ،ﻮک ﭼ ﺑوﻓﺎ
 د ﺧﭙﻠﻮ ﻏﻠﻄﻮ ﺑﺘﺎﻧﻮ ﭘﻪ وﺟﻪ ﻫﻐﻮئ زۀ ﭘﻪ ﻗﻬﺮ ﮐے
دى .
ﻳﻢ ،د ﺑﮐﺎره ﻣﻌﺒﻮداﻧﻮ ﭘﻪ وﺟﻪ ﻫﻐﻮئ زﻣﺎ ﻏﯧﺮت راﭘﺎروﻟﮯ
دے ،زۀ ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ د ﻫﻐﻪ ﺧﻠﻘﻮ ﭘﻪ وﺟﻪ ﭘﻪ ﺣﺴﺪ ﮐم ﻮک
ﭼ ﻗﻮم ﻧﮥ دى ،ﻧﻮ زۀ ﺑﻪ د ﻳﻮ ﮐﻢ ﻋﻘﻞ ﻗﻮم ﭘﻪ ذرﻳﻌﻪ ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ
 زﻣﺎ ﻗﻬﺮ ﺑﻪ د اور ﭘﻪ ﺷﺎن ﻟﻤﺒ ووﻫ او ﭘﻪ
ﻗﻬﺮ ﮐم ،
زﻣﻪ ﺑﺎﻧﺪې ﻫﺮ ﻴﺰ ﺑﻪ وﺳﻮزوى .دا ﺑﻪ ﻻﻧﺪې دﻧﻴﺎ ﺗﻪ ورﺳﻴى
 زۀ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ ﺑﺎﻧﺪې ﻧﮥ
او د ﻏﺮوﻧﻮ ﺑﯧﺨﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﺒﺎه ﮐى .
ﺧﺘﻤﯧﺪوﻧ اﻓﺘﻮﻧﻪ راوﻟﻢ او د ﻫﻐﻮئ ﺧﻼف ﺑﻪ ﺧﭙﻞ ﻮل ﻏﺸ
 ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ د ﻟﻮږې او ﺗﺒ ﻧﻪ ﻣۀ ﺷ،
اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐم .
ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﭘﻪ دې ﺳﺨﺘﻮ وﺑﺎﺎﻧﻮ ﻣۀ ﺷ .زۀ ﺑﻪ ﻨﻠ ﻨﺎور
وروﻟﯧم ﭼ ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ ﺣﻤﻠﻪ وﮐى ،او زﻫﺮژن ﻣﺎران ﺑﻪ
 د ﺟﻨ ﭘﻪ وﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ
وروﻟﯧم ﭼ ﻫﻐﻮئ وﭼﻴﭽ .
ﮐﻮﻮ ﮐ ﻣى ﭘﺮاﺗﮥ وى ،ﭘﻪ ﮐﻮروﻧﻮ ﮐ ﺑﻪ ﻳﺮه وى .ﭘﯧﻐﻠ
او ﻮاﻧﺎن ﺑﻪ ﻣۀ ﺷ ،ﻧﮥ ﺑﻪ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن او ﻧﮥ ﺑﻪ ﺳﭙﻴﻦږﻳﺮى ﺑﭻ
 ﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ ﺑﯧﺨ ﺗﺒﺎه ﮐى وى ،ﻧﻮ ﻫﻴ ﻮک ﺑﻪ
ﺷ .
 ﺧﻮ د ﻫﻐﻮئ دﺷﻤﻨﺎن ﻣﺎ داﺳ ﻻﻓﻮ
ﻫﻐﻮئ ﻧﮥ ﻳﺎدوى .
وﻫﻠﻮ ﺗﻪ ﭘﺮې ﻧﮥ ﻮدل ﭼ ﻫﻐﻮئ زﻣﺎ ﺧﻠﻘﻮ ﻟﻪ ﺷﺴﺖ
ورﮐے وے ،ﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﻣﺎ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﺧﺘﻢ ﮐى دى“.
 ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻳﻮ داﺳ ﻗﻮم دے ﭼ ﺷﻌﻮر ﻧﮥ ﻟﺮى ،ﻫﻐﻮئ

 ﮐﺎش ﭼ ﻫﻐﻮئ ﻫﻮﻴﺎر وے او ﭘﻪ
ﺑﯧﺨ ﻋﻘﻞ ﻧﮥ ﻟﺮى .
دې ﺑﺎﻧﺪې ﭘﻮﻫﯧﺪﻟﮯ ،ﮐﺎش ﭼ ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ اَﻧﺠﺎم ﺑﺎﻧﺪې
 وﻟ زرو ﮐﺴﺎﻧﻮ د ﻳﻮ ﮐﺲ ﻧﻪ ﺷﺴﺖ
ﭘﻮﻫﻪ ﺷﻮى وے .
وﺧﻮړو ،او وﻟ ﻟﺴﻮ زرو ﺻﺮف دوه ﮐﺴﺎﻧﻮ ﻧﻪ ﺷﺴﺖ
وﺧﻮړو؟ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ،د ﻫﻐﻮئ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ،ﻫﻐﻮئ ﭘﺮﯦ

 د ﻫﻐﻮئ
ۇو ،ﺧُﺪائ ﺗﻌﺎﻟ د ﻫﻐﻮئ ﻧﻪ ﻣﺦ اړوﻟﮯ وو .
دﺷﻤﻨﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﭘﺘﻪ ده ﭼ د ﻫﻐﻮئ ﻣﻌﺒﻮدان ﮐﻤﺰورى دى ،د ﺑﻨ
 د ﻫﻐﻮئ
اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﻪ ﺷﺎن ﻃﺎﻗﺘﻮر ﻧﮥ دى .
دﺷﻤﻨﺎن د ﺳﺪوم او ﻋﻤﻮره ﭘﻪ ﺷﺎن ﺧﺮاب ﺷﻮى دى ،ﻫﻐﻮئ
د داﺳ ﺑﺎﻏﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن دى ﭼ ﺗﺮاﺧﮥ او زﻫﺮژن اﻧﻮر ﻧﻴﺴ،
 د داﺳ ﻣﻴﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن ﭼ د ﻣﺎراﻧﻮ د زﻫﺮو ﻧﻪ ﺟﻮړ وى.

 د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﻳﺎد دى ﭼ د ﻫﻐﻮئ دﺷﻤﻨﺎﻧﻮ ﮥ ﮐى

دى ،ﻫﻐﻪ د ﺻﺤﻴﺢ وﺧﺖ اﻧﺘﻈﺎر ﮐﻮى ﭼ ﻫﻐﻮئ ﻟﻪ ﺳﺰا
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ ﺑﺪل اﺧﺴﺘﻞ زﻣﺎ ﮐﺎر
ورﮐى .
دے ،ﺑﺪل ﺑﻪ زۀ اﺧﻠﻢ .ﻧﻮ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﺑﻪ راﺷ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ
 ﻣﺎﻟ
راوﻏﻮرزﻳى ،او د ﻫﻐﻮئ د ﺗﺒﺎﻫ ورځ ﻧﺰدې ده .
ﺧُﺪائ ﺑﻪ ﺧﭙﻞ ﺧﻠﻖ ﺑﭻ ﮐى ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ ووﻳﻨ ﭼ د ﻫﻐﻮئ
ﻃﺎﻗﺖ ﺧﺘﻢ ﺷﻮ .ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ رﺣﻢ وﮐى ﻮک ﭼ د
ﻫﻐﮥ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻮى ،ﮐﻠﻪ ﭼ وﻮرى ﭼ ﻫﻐﻮئ ﻮﻣﺮه
 ﻧﻮ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺑﻪ د ﺧﭙﻠﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﻧﻪ
ﺑﻣﺪدﺎره دى .
ﺗﭙﻮس وﮐى” ،ﻫﻐﻪ ﺗه ﻣﻌﺒﻮدان ﭼﺮﺗﻪ دى ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﺮې
 ﺗﺎﺳﻮ د ﺧﻮراک دﭘﺎره ﻫﻐﻮئ ﻟﻪ د ﺧﭙﻠﻮ ﻗﺮﺑﺎﻧﻮ
ﻳﻘﻴﻦ ﻟﺮﻟﻮ؟ 
وازﻪ ورﮐﻮﻟﻪ او د ﻠﻮ دﭘﺎره ﻣﻮ ورﺗﻪ ﻣﮯ ﭘﯧﺶ ﮐﻮل.
اوس ﻫﻐﻮئ دې راﺷ او ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻣﺪد دې وﮐى ،ﻫﻐﻮئ دې
 زۀ او ﻳﻮا زۀ
ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺑﭻ ﮐﻮﻟﻮ دﭘﺎره راﻣﻨه ﮐى .
ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻳﻢ ،ﺑﻞ ﻳﻮ ﻫﻢ ﺣﻘﻴﻘ ﺧُﺪائ ﻧﺸﺘﻪ .زۀ ﻣۀ ﮐﻮل او
ژوﻧﺪى ﮐﻮل ﮐﻮم ،زۀ زﺧﻤ ﮐﻮل او روﻏﻮل ﮐﻮم ،او ﻫﻴ
 ﻨﻪ ﭼ
ﻮک زﻣﺎ د ﮐﺎروﻧﻮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻧﮥ ﺷ ﮐﻮﻟﮯ .
ﭘﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺳﺮه زۀ ژوﻧﺪے ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻳﻢ ،زۀ ﺧﭙﻞ ﻻس
 ﭼ زۀ ﺑﻪ ﺧﭙﻠﻪ
اوﭼﺘﻮم او ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ذات ﻗﺴﻢ ﺧﻮرم 
ﻠﯧﺪوﻧ ﺗُﻮره ﺗﯧﺮه ﮐم او وﺑﻪ ﻮرم ﭼ اﻧﺼﺎف وﺷ .زۀ

ﺑﻪ د ﺧﭙﻠﻮ دﺷﻤﻨﺎﻧﻮ ﻧﻪ ﺑﺪل واﺧﻠﻢ او ﻫﻐﻮئ ﻟﻪ ﺑﻪ ﺳﺰا ورﮐم
 زﻣﺎ ﻏﺸ ﺑﻪ د ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ
ﭼ ﻮک زﻣﺎ ﻧﻪ ﻧﻔﺮت ﮐﻮى .
وﻳﻨﻪ ﮐ ډوب ﺷ ،او زﻣﺎ ﺗُﻮره ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ﻮل ووژﻧ ﻮک
ﭼ زﻣﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﻮى .ﻮک ﭼ زﻣﺎ ﺧﻼف ﺟﻨ ﮐﻮى زۀ
ﻫﻐﻪ ﻳﻮ ﮐﺲ ﻫﻢ ﻧﮥ ﭘﺮﯦدم .ﺗﺮ دې ﭘﻮرې ﭼ زﺧﻤﻴﺎن او
 ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ،ﺗﺎﺳﻮ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د
ﻗﯧﺪﻳﺎن ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣۀ ﺷ “.
ﺧﻠﻘﻮ ﺻﻔﺖ وﮐئ ،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻫﻐﻪ ﻫﺮ ﭼﺎ ﻟﻪ ﺳﺰا ورﮐﻮى
ﭼ ﻮک ﻫﻐﻮئ ووژﻧ .ﻫﻐﻪ د ﺧﭙﻠﻮ دﺷﻤﻨﺎﻧﻮ ﻧﻪ ﺑﺪﻟﻪ اﺧﻠ
 ﻣﻮﺳ او د
او د ﺧﭙﻠﻮ ﺧﻠﻘﻮ د زﻣ ﮐﻔﺎره ادا ﮐﻮى .
ﻧﻮن زوئ ﻳﺸﻮع د دې ﺣﻤﺪ ﻮﻟ ﺧﺒﺮې ﺑﻴﺎن ﮐې ،د دې
دﭘﺎره ﭼ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺧﻠﻖ ﻳ واورى.

د ﺣﻀﺮت ﻣﻮﺳ وﺻﻴﺖ
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻣﻮﺳ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺧﺒﺮې د ﺧﻠﻘﻮ ﺳﺮه ﺧﺘﻤ

 ﻫﻐﮥ دا ﻫﻢ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﻣﺎ ﭼ ﻧﻦ ﮐﻮﻣ ﺧﺒﺮې
ﮐې ،
ﺗﺎﺳﻮ ﺳﺮه ﮐې دى دا ﻮﻟ ﭘﻪ زړۀ ﮐ واﭼﻮئ .د ﻳﻮ ﺣﻢ
ﭘﻪ ﺗﻮﻪ ﻳ ﺧﭙﻠﻮ ﺑﭽﻮ ﺗﻪ وﺎﻳ ﭼ ﻫﻐﻮئ د دې ﻧﺼﻴﺤﺘُﻮﻧﻮ
 دا د ﻻرﻮدﻧ ﻫﺴ ﺗﺸ ﺧﺒﺮې ﻧﮥ دى،
ﻫﺮه ﺧﺒﺮه وﻣﻨ .
دا ﺳﺘﺎﺳﻮ د ژوﻧﺪ ﺧﺒﺮې دى .دا وﻣﻨ ﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻣﻠ
ﮐ ډﯦﺮه ﻣﻮده ﺗﯧﺮه ﮐئ ﭼ د اُردن ﺳﻴﻨﺪ ﻧﻪ ﭘﻮرې دے او
 ﻫﻢ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ورځ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ
ﺗﺎﺳﻮ ﻳ ﻗﺒﻀﻪ ﮐﻮئ “.
 ”د ﻣﻮآب ﭘﻪ ﻣﻠ ﮐ د ﻋﺒﺎرﻳﻢ
ﻣﻮﺳ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ،
ﻏﺮوﻧﻮ ﺗﻪ ﻻړ ﺷﻪ ﭼ د ﻳﺮﻳﺤﻮ ﺎر ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ دے ،د ﻧﺒﻮ ﻏﺮۀ
ﺗﻪ وﺧﯧﮋه او د ﮐﻨﻌﺎن ﻣﻠ ﺗﻪ وﻮره ﮐﻮم ﭼ زۀ ﺑﻨ
 ﺗﮥ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻏﺮ ﺑﺎﻧﺪې ﻣ ﺷ ﻟﻪ
اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻟﻪ ورﮐﻮم .
ﻨﻪ ﭼ ﺳﺘﺎ ورور ﻫﺎرون د ﺣﻮر ﭘﻪ ﻏﺮۀ ﺑﺎﻧﺪې ﻣ ﺷﻮے

 ﻪ ﭼ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﭘﻪ ﻣﺨ ﺗﺎﺳﻮ دواړو زﻣﺎ
وو ،
ﺳﺮه ﺑوﻓﺎﺋ وﮐه .ﮐﻠﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ د ﺻﻴﻦ ﭘﻪ ﺻﺤﺮا ﮐ
ﭼ د ﻗﺎدِس ﺎر ﺳﺮه ﻧﺰدې دے ،د ﻣﺮﻳﺒﻪ د ﭼﻴﻨﻮ ﺳﺮه وئ،
 ﺗﺎﺳﻮ
ﻧﻮ د ﺧﻠﻘﻮ ﭘﻪ ﻣﺨ ﺗﺎﺳﻮ زﻣﺎ ﺳﭙﺎوے وﮐو .
ﺑﻪ د ﻳﻮ ﻟﺮې ﺎئ ﻧﻪ ﻫﻐﻪ ﻣﻠ وﻮرئ ،ﺧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ﻣﻠ
ﺗﻪ ورﻧﻨﻪ ﻧﮥ و ﮐﻮم ﭼ زۀ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻟﻪ ورﮐﻮم“.

د ﺣﻀﺮت ﻣﻮﺳ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ دﭘﺎره ﺑﺮﮐﺖ ﻏﻮﺘﻞ

۳۳

 دا ﻫﻐﻪ ﺑﺮﮐﺘﻮﻧﻪ دى ﭼ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﯧﻐﻤﺒﺮ


ﻣﻮﺳ ﻳ د ﺧﭙﻞ ﻣﺮګ ﻧﻪ ﻣﺨ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ دﭘﺎره اﻋﻼن
 ﻫﻐﮥ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﺳﻴﻨﺎ ﻏﺮ ﻧﻪ راﻏﻠﻮ،
وﮐو .
ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ادوم ﺑﺎﻧﺪې د ﻧﻤﺮ ﭘﻪ ﺷﺎن راوﺧﺘﻠﻮ او د ﻓﺎران ﻏﺮ ﻧﻪ ﭘﻪ
ﺧﭙﻠﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﺑﺎﻧﺪې وﻠﯧﺪو .ﻟﺲ زره ﻓﺮﺘ د ﻫﻐﮥ ﺳﺮه وې،
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د
او ﭘﻪ  ﻻس ﮐ ﻳ د اور ﻟﻤﺒﻪ وه .
ﺧﭙﻠﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﺳﺮه ﻣﻴﻨﻪ ﮐﻮى او ﻫﻐﻪ د ﺧﭙﻠﻮ ﻣﻘﺪﺳﻴﻨﻮ ﺣﻔﺎﻇﺖ
ﮐﻮى .ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﻧﻘﺶ ﻗﺪم روان دى او د ﻫﻐﮥ
 د ﻫﻐﮥ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻨﻮ ﭼ ﻣﻮﺳ ﻣﻮﻧ ﻟﻪ
ﺣﻤﻮﻧﻪ ﻣﻨ .
راﮐے دے ،ﭼ دا زﻣﻮﻧ د ﻗﻮم د ﻮﻟﻮ ﻧﻪ ﻗﻴﻤﺘ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ده.
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﺧﭙﻠﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺑﺎدﺷﺎه ﺷﻮ ﮐﻠﻪ

ﭼ د ﻫﻐﻮئ ﻗﺒﻴﻠ او ﻣﺸﺮان ﻳﻮ ﺎئ راﻏﻮﻧ ۇو“.
 ﻣﻮﺳ د روﺑﻴﻦ ﻗﺒﻴﻠ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ داﺳ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،روﺑﻴﻦ

دې ژوﻧﺪے وى او ﻫﻴﻠﻪ دې ﻧﮥ ﻣﺮى ،اﺮ ﭼ د ﻫﻐﻮئ
ﺧﻠﻖ ﻟ دى“.
 د ﻳﻬﻮداه ﻗﺒﻴﻠ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﻫﻐﮥ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،د


ﻣﺪد دﭘﺎره د ﻫﻐﻮئ ﭼﻐ واوره ،ﻫﻐﻮئ ﻳﻮ ﻞ ﺑﻴﺎ د ﻧﻮرو ﻗﺒﻴﻠﻮ
ﺳﺮه ﻳﻮ ﻣﻮﮯ ﮐه .ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،د ﻫﻐﻮئ دﭘﺎره وﺟﻨﯧه ،او
د ﻫﻐﻮئ د دﺷﻤﻨﺎﻧﻮ ﺧﻼف د ﻫﻐﻮئ ﻣﺪد وﮐه“.
 د ﻟﻴﻮى ﻗﺒﻴﻠ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﻫﻐﮥ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،ﺗﮥ

ﺧﭙﻠﻪ رﺿﺎ د اُورﻳﻢ او ﺗﻤﻴﻢ ﭘﻪ ذرﻳﻌﻪ ﺮﻨﺪوې د ﺧﭙﻠﻮ
وﻓﺎدارو ﺧﺪﻣﺘﺎراﻧﻮ ،ﻟﻴﻮﻳﺎﻧﻮ ﭘﻪ ذرﻳﻌﻪ ،ﻫﻐﻮئ ﺗﺎ ﭘﻪ ﻣﺴﻪ ﮐ

وآزﻣﺎﺋﻴﻞ او د ﻣﺮﻳﺒﻪ ﭼﻴﻨﻮ ﺳﺮه دې رﺘﻮﻧ ﺛﺎﺑﺖ ﮐل .
ﻫﻐﻮئ ﺗﺎ ﺗﻪ د ﻣﻮر ﭘﻼر ،وروﻮ او ﺑﭽﻮ ﻧﻪ ﻫﻢ زﻳﺎﺗﻪ وﻓﺎدارى
وﻮدﻟﻪ .ﻫﻐﻮئ ﺳﺘﺎ ﺣﻤﻮﻧﻪ وﻣﻨﻞ او ﻫﻐﻮئ ﺳﺘﺎ د ﻟﻮظ
 ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﺳﺘﺎ ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻪ وﺎﺋ ﭼ ﺳﺘﺎ د
وﻓﺎدار ۇو .
ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺎﺑﻌﺪارى وﮐى ،ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﻗﺮﺑﺎنﺎه ﺑﺎﻧﺪې
 ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،د ﻫﻐﻮئ د ﻗﺒﻴﻠ ﻣﺪد
ﻗﺮﺑﺎﻧ ﭘﯧﺶ ﮐى .
وﮐه ﭼ ﺗه ﺷ ،د ﻫﻐﻮئ د ﮐﺎروﻧﻮ ﻧﻪ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ ﺷﻪ .د
ﻫﻐﻮئ دﺷﻤﻨﺎن ﺧﺘﻢ ﮐه ،او ﻣﮥ ﻳ ﭘﺮﯦده ﭼ ﺑﻴﺎ ﺳﺮ راﭘﻮرﺗﻪ
ﮐى“.
 د ﺑﻨﻴﺎﻣﻴﻦ ﻗﺒﻴﻠ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﻫﻐﮥ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،دا ﻫﻐﻪ ﻗﺒﻴﻠﻪ ده

ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ورﺳﺮه ﻣﻴﻨﻪ ﮐﻮى او ﺳﺎﺗﻨﻪ ﻳ ﮐﻮى ،ﻫﻐﻪ
ﻮﻟﻪ ورځ د ﻫﻐﻮئ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮐﻮى ،او ﻫﻐﻪ د ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ
ﮐ اوﺳﻴى“.
 د ﻳﻮﺳﻒ ﻗﺒﻴﻠ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﻫﻐﮥ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ دې

د ﺑﺎران ﺳﺮه د ﻫﻐﻮئ ﻣﻠ ﻟﻪ ﺑﺮﮐﺖ ورﮐى او ﻻﻧﺪې د زﻣ
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ دې د ﻫﻐﻮئ ﻣﻠ
ﻧﻪ د اوﺑﻮ ﺑﺮﮐﺖ ورﮐى .
ﻟﻪ ﭘﻪ ﻧﻤﺮ ﭘﺨﻮ ﺷﻮو ﻣﯧﻮو ﺳﺮه ﺑﺮﮐﺖ ورﮐى ،د ﻫﻐﻮئ ﻣﻠ
 د ﻫﻐﻮئ
دې د ﻫﺮ ﻣﻮﺳﻢ د ډﯦﺮو ﻮ ﻣﯧﻮو ﺳﺮه ﮥ ﮐى .

 د
ﭘﺨﻮاﻧ ﻏﺮوﻧﻪ دې د ﻮ ﻣﯧﻮو ﭘﻪ وﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﺷﻨﮥ ﺷ .
ﻫﻐﻮئ ﻣﻠ دې د ﻮﻟﻮ ﻧﻌﻤﺘﻮﻧﻮ ﻧﻪ ډک ﺷ ،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ دې
د ﺧﭙﻞ ﺧﯧﺮ ﺳﺮه ﻫﻐﻮئ ﻟﻪ ﺑﺮﮐﺖ ورﮐى ،ﭼﺎ ﭼ د
ﺳﻮزﯦﺪوﻧ ﺑﻮ ﻧﻪ ﺧﺒﺮې وﮐې .دا ﺑﺮﮐﺘﻮﻧﻪ دې د ﻳﻮﺳﻒ ﭘﻪ
ﻗﺒﻴﻠﻪ ﻧﺎزل ﺷ ،ﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ د ﺧﭙﻠﻮ وروﻮ ﻧﻪ اوﭼﺖ وو.
 ﻳﻮﺳﻒ د ﻏﻮﻳ ﭘﻪ ﺷﺎن ﻃﺎﻗﺖ ﻟﺮى ،د ﻨﻠ ﻏﻮﻳ د

ﺮو ﭘﻪ ﺷﺎن دے .د ﻫﻐﮥ ﺮوﻧﻪ د ﻣﻨﺴ زرﻮﻧﻮ ﺧﻠﻖ دى
او د اﻓﺮاﺋﻴﻢ ﻟﺲ زره ﭘﻪ زرﻮﻧﻮ ﺧﻠﻖ دى .د دې ﺮو ﺳﺮه
ﻫﻐﻪ ﻗﻮﻣﻮﻧﻪ وﻫ او د دﻧﻴﺎ آﺧﺮى ﺳﺮوﻧﻮ ﺗﻪ ﻳ رﺳﻮى“.
 د زﺑﻮﻟﻮن او ﻳﺴﺎﮐﺎر ﻗﺒﻴﻠﻮ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﻫﻐﮥ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ،

”زﺑﻮﻟﻮن دې ﭘﻪ ﺳﻤﻨﺪرى ﮐﺎروﺑﺎر ﮐ ﻣﺎﻟﺪاره ﺷ ،او د
 ﻫﻐﻮئ ﻣﺴﺎﻓﺮ
ﻳﺴﺎﮐﺎر دوﻟﺖ دې ﭘﻪ ﮐﻮر ﮐ زﻳﺎت ﺷ .
ﺧﭙﻞ ﻏﺮۀ ﺗﻪ راﺑﻠ او ﻫﻠﺘﻪ ﺻﺤﻴﺢ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﭘﯧﺶ ﮐﻮى .ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ
د آﺑﺎد ﺳﻤﻨﺪر ﻧﻪ دوﻟﺖ ﻣﻼوﻳى او د ﺷﻮ ﻧﻪ ورﺗﻪ ﭘﻪ ﺧﺰاﻧﻪ
ﻣﻼوﻳى“.
 د ﺟﺎد ﻗﺒﻴﻠ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﻫﻐﮥ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺛﻨﺎء

ﺻﻔﺖ دې وى ،ﭼﺎ ﭼ د ﻫﻐﻮئ ﻋﻼﻗﻪ ﻟﻮﻳﻪ ﮐه .ﺟﺎد د
ازﻣﺮى ﭘﻪ ﺷﺎن اﻧﺘﻈﺎر ﮐﻮى ﭼ د ﺎر ﻣ او ﮐﻮﭘۍ
 ﻫﻐﻮئ د ﺎن دﭘﺎره د ﻮﻟﻮ ﻧﻪ ﮥ زﻣﻪ
ﻏﻮﻪ ﮐى .
واﺧﺴﺘﻠﻪ ،د ﻳﻮ ﻣﺸﺮ ﺑﺮﺧﻪ د ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﺣﻮاﻟﻪ ﺷﻮه .ﻫﻐﻮئ د
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺣﻤﻮﻧﻪ او ﻗﺎﻧﻮن وﻣﻨﻠﻮ ﮐﻠﻪ ﭼ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ
ﻣﺸﺮان ﻳﻮ ﺎئ راﻏﻮﻧ ۇو“.
 د دان ﻗﺒﻴﻠ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﻫﻐﮥ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،دان د ﻳﻮ ﻮان

ازﻣﺮى ﭘﻪ ﺷﺎن دے ،ﭼ د ﺑﺴﻦ ﻧﻪ ﻮپ وﻫ“.

 د ﻧﻔﺘﺎﻟ ﻗﺒﻴﻠ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﻫﻐﮥ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،د ﻧﻔﺘﺎﻟ ﺳﺮه د

ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﻧﯧ ډﯦﺮ ﺑﺮﮐﺖ دے ،د ﻫﻐﻮئ ﻣﻠ ﺑﻪ ﭘﻪ
ﺟﻨﻮب ﮐ د ﻠﻴﻞ ډﻧ ﭘﻮرې رﺳﻴى“.
 د آﺷﺮ ﻗﺒﻴﻠ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﻫﻐﮥ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،آﺷﺮ ﺗﻪ د ﻧﻮرو

ﻗﺒﻴﻠﻮ ﻧﻪ زﻳﺎت ﺑﺮﮐﺖ ورﮐے ﺷﻮے دے .ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ
وروﻮ ﮐ د ﻮﻟﻮ ﻧﻪ ﺮان وى ،او د زﻳﺘُﻮﻧﻮ وﻧ ﺑﻪ د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ
 د ﻫﻐﮥ د ﺎروﻧﻮ دې د
ﻣﻠ ﮐ  ډﯦﺮې وى .
اوﺳﭙﻨ ﭘﻪ دروازو ﺳﺮه ﺣﻔﺎﻇﺖ وﺷ ،او ﻫﻐﻪ دې ﻫﻤﯧﺸﻪ ﭘﻪ
 اے ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ،ﺳﺘﺎﺳﻮ د
اﻣﻦ ﮐ ژوﻧﺪ ﺗﯧﺮوى .
ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﻪ ﺷﺎن ﺧُﺪائ ﻧﺸﺘﻪ ،د ﺧﭙﻞ ﺷﺎن ﺳﺮه ﻫﻐﻪ ﭘﺎس
ﭘﻪ آﺳﻤﺎن ﮐ دے ،ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﻣﺪد دﭘﺎره ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ورﻳﻮ ﺳﻮر
 ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻫﻤﯧﺸﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺎئ دے،
را .
د ﻫﻐﮥ اﺑﺪى ﻗﻮت ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻣﺪد ﮐﻮى .ﺗﺎﺳﻮ ﭼ ﻣﺦ ﭘﻪ
وړاﻧﺪې  ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ دﺷﻤﻨﺎن ﺷى ،او ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﻳ
وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ ،ﻫﻐﻮئ ﻮل ﺗﺒﺎه ﮐئ.
 ﻧﻮ د ﻳﻌﻘﻮب اوﻻده ،ﭘﻪ اﻣﻦ ﺳﺮه اوﺳﯧئ ،ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻣﻠ

ﮐ ﭘﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮐ اوﺳ ﭼ د ﻏﻠ او د ﻣﻴﻮ ﻧﻪ ډک

دے ،ﭼﺮﺗﻪ ﭼ د آﺳﻤﺎن ﻧﻪ ﭘﺮﺧﻪ زﻣﻪ اوﺑﮥ ﮐﻮى .
اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ،ﺗﺎﺳﻮ ﻮﻣﺮه ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ ﻳ .ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن ﻫﻴ
ﻮک ﻫﻢ ﻧﺸﺘﻪ ،ﻳﻮ داﺳ ﻗﻮم ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺧﻼﺻﻮن
ورﮐے دے .ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ډال او ﺳﺘﺎﺳﻮ
ﺗُﻮره دے ،ﭼ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺣﻔﺎﻇﺖ وﮐى او ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ ﻓﺘﺢ
درﮐى .ﺳﺘﺎﺳﻮ دﺷﻤﻨﺎن ﺑﻪ راﺷ او د رﺣﻢ دﭘﺎره ﺑﻪ ﺳﻮال
ﮐﻮى ،او ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ د ﭘﻮ ﻻﻧﺪې ﮐئ“.

د ﺣﻀﺮت ﻣﻮﺳ ﭘﻪ ﺣﻖ رﺳﯧﺪل

۳۴

 ﺑﻴﺎ ﻣﻮﺳ د ﻣﻮآب د ﻣﯧﺪاﻧﻮﻧﻮ ﻧﻪ د ﻧﺒﻮ ﻏﺮۀ ﺗﻪ


وﺧﺘﻠﻮ ،ﮐﻮم ﭼ د ﭘِﺴﻪ ﻏﺮ ﺳﺮ ﺗﻪ ﭼ ﻳﺮﻳﺤﻮ ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ

دے ،او ﻫﻠﺘﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ﻫﻐﻪ ﻮل ﻣﻠ وﻮدﻟﻮ ﻳﻌﻨ
 د
د دان ﺎر ﭘﻮرې د ﺟِﻠﻌﺎد ﻋﻼﻗﻪ ﻳ ورﺗﻪ وﻮدﻟﻪ ،
ﻧﻔﺘﺎﻟ ﻮﻟﻪ ﻋﻼﻗﻪ ،د اﻓﺮاﺋﻴﻢ او ﻣﻨﺴ ﻋﻼﻗ ،د ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧ د
 د ﺻﺤﺮا ﺑﺮﺧﻪ ،او ﻫﻐﻪ
ﺳﻤﻨﺪر ﭘﻮرې د ﻳﻬﻮداه ﻋﻼﻗﻪ ،
ﻣﯧﺪان ﭼ د ﺿﻌﺮ ﻧﻪ د ﻳﺮﻳﺤﻮ ﭘﻮرې رﺳﻴى ،ﭼ د ﮐﺠﻮرو د
 ﺑﻴﺎ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻣﻮﺳ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،دا
وﻧﻮ ﺎر دے .
ﻫﻐﻪ ﻣﻠ دے ﭼ ﻣﺎ د دې وﻋﺪه د اﺑﺮاﻫﻴﻢ ،اﺳﺤﺎق او
ﻳﻌﻘﻮب ﺳﺮه ﮐې ده ﭼ د ﻫﻐﻮئ اوﻻد ﻟﻪ ﺑﻪ ﻳ ورﮐﻮم .ﻣﺎ د

دې ﮐﺘﻠﻮ ﺗﻪ ﭘﺮﯦﻮدې ﺧﻮ ﻫﻠﺘﻪ ﺗﻠﻮ ﺗﻪ ﺑﻪ دې ﻧﮥ ﭘﺮﯦدم “.
ﻧﻮ ﭼ ﻨﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻠ ۇو ﭼ ﻣﻮﺳ د ﻣﺎﻟ
ﺧُﺪائ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻮوﻧﮯ ﻫﻠﺘﻪ ﺑﻪ د ﻣﻮآب ﭘﻪ ﻣﻠ ﮐ ﻣﺮى
 ﻧﻮ ﻫﻐﮥ ﻫﻐﻪ د ﺑﻴﺖﻓﻌﻮر ﺎر ﺗﻪ
ﻧﻮ ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﺷﺎن وﺷﻮل .
ﻣﺨﺎﻣﺦ د ﻣﻮآب ﭘﻪ ﻣﻠ ﮐ ﭘﻪ ﻳﻮ ﻣﯧﺪان ﮐ ﺦ ﮐو،
ﺧﻮ ﺗﺮ ﻧﻨﻪ ﭘﻮرې د ﻫﻐﮥ د ﺨﯧﺪو ﺻﺤﻴﺢ ﺎئ ﭘﺘﻪ ﻫﻴﭽﺎ ﺗﻪ
 ﻣﻮﺳ د ﻳﻮ ﺳﻞ او ﺷﻠﻮ ﮐﺎﻟﻮ ﭘﻪ ﻋﻤﺮ ﮐ وﻓﺎت
ﻧﺸﺘﻪ .
ﺷﻮ ،ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﻫﻢ د ﻣﺨ ﭘﻪ ﺷﺎن ﺗه وو او د
 ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻞ دﯦﺮش ور د
ﻫﻐﮥ د ﺳﺘﺮﻮ ﻧﻈﺮ ﻴ وو .
 د ﻧﻮن
ﻣﻮآب ﭘﻪ ﻣﯧﺪاﻧﻮﻧﻮ ﮐ ﭘﻪ ﻫﻐﮥ ﭘﺴ ﻏﻤﮋن ۇو ،
زوئ ﻳﺸﻮع د اﻟﻬﺎﻣ ﺣﻤﺖ ﻧﻪ ډک ﺷﻮ ،ﻪ ﭼ ﻣﻮﺳ ﻫﻐﻪ
ﻣﻘﺮر ﮐے وو ﭼ د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﺎئ ﮐﺎر ﮐﻮى .ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ د
ﻳﺸﻮع ﺗﺎﺑﻌﺪارى وﮐه او ﻫﻐﻪ ﺣﻤﻮﻧﻪ ﻳ ﭘﻮره ﮐل ﭼ ﻣﺎﻟ
 ﻧﻮ ﭘﻪ
ﺧُﺪائ د ﻣﻮﺳ ﭘﻪ ذرﻳﻌﻪ ﻫﻐﻮئ ﻟﻪ ورﮐى ۇو .

اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﮐ ﻫﻴﻠﻪ د ﻣﻮﺳ ﭘﻪ ﺷﺎن ﭘﯧﻐﻤﺒﺮ ﻧﮥ دے ﭘﯧﺪا
ﺷﻮے ،ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻣﺨﺎﻣﺦ د ﻫﻐﮥ ﺳﺮه ﺧﺒﺮې وﮐې.
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻣﻮﺳ د دې دﭘﺎره ﻣﻠ ﻣﺼﺮ ﺗﻪ وﻟﯧﻟﻮ

ﭼ د ﻓﺮﻋﻮن او د ﻫﻐﮥ د درﺑﺎرﻳﺎﻧﻮ ﺧﻼف داﺳ ﻣﻌﺠﺰې او
 ﺑﻞ ﻳﻮ ﭘﯧﻐﻤﺒﺮ ﻫﻢ داﺳ ﻟﻮئ
ﻋﺠﻴﺒﻪ ﮐﺎروﻧﻪ ﺎره ﮐى .
ﻟﻮئ او ﻳﺮووﻧ ﮐﺎروﻧﻪ ﻧﮥ دى ﮐى ﻟﻪ ﭼ ﻣﻮﺳ د ﻮﻟﻮ
ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې وﮐل.
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