د ﺣﻀﺮت ﻋﺰرا ﮐﺘﺎب
د ﺧﻮرس ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻟﻪ د راواﭘﺲ ﮐﯧﺪو ﺣﻢ
ورﮐﻮل

۱

 ﭘﻪ وړوﻣﺒ ﮐﺎل ﮐ ﭼ ﺧﻮرس د ﻓﺎرس ﺑﺎدﺷﺎه


وو ،ﻧﻮ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻫﻐﻪ ﭘﯧﺸﻮﺋ ﭘﻮره ﮐه ﭼ ﻫﻐﮥ د ﻳﺮﻣﻴﺎه
ﭘﻪ ذرﻳﻌﻪ ﮐې وه .ﻫﻐﮥ د ﺧﻮرس ﭘﻪ زړۀ ﮐ دا ﺧﺒﺮه
واﭼﻮﻟﻪ ﭼ دا ﻓﺮﻣﺎن وﻟﻴ او ﺟﺎرى ﻳ ﮐى او ﺧﭙﻠ ﻮﻟ
 ”دا د ﻓﺎرس د ﺑﺎدﺷﺎه ﺧﻮرس
ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﺗﻪ ﻳ وﻟﯧى :
ﺣﻢ دے .ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ،د آﺳﻤﺎﻧﻮﻧﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک زۀ ﭘﻪ ﻮﻟﻪ
دﻧﻴﺎ ﺑﺎﻧﺪې ﺣﻤﺮان ﮐے ﻳﻢ او دا ذﻣﻪ وارى ﻳ راﮐې ده
ﭼ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ دﭘﺎره ﭘﻪ ﻳﻬﻮداه ﮐ د ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﭘﻪ ﺎر
 ﻫﺮ ﻮک ﭼ د ﻫﻐﮥ ﺧﻠﻖ وى ﻧﻮ
ﮐ ﮐﻮر ﺟﻮړ ﮐم .
ﻫﻐﻪ د ﻳﻬﻮداه ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﺗﻪ ﺗﻠﮯ ﺷ ﭼ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﺑﻨ
اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک دﭘﺎره ﻳﻮ ﮐﻮر ﺑﻴﺎ ﺟﻮړ ﮐئ ،د ﭼﺎ
ﻋﺒﺎدت ﭼ ﭘﻪ ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﮐ ﮐﻴى .او ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک دې
 ژوﻧﺪى ﭘﺎﺗ ﺷﻮى ﺧﻠﻖ ﭼ ﭼﺮﺗﻪ ﻫﻢ
ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻣﻞ ﺷ .
اوﺳﻴى ،ﻧﻮ ﺧﭙﻞ ﺎوﻧﻳﺎن ﺑﻪ ورﻟﻪ ﭘﻪ ﻣﺪد ﮐ دا ﻴﺰوﻧﻪ
ورﮐى ﻟﻪ ﭼ ﺳﭙﻴﻦ زر ،ﺳﺮۀ زر ،د ﺳﻔﺮ دﭘﺎره ﺗﻮﻪ ،د
ﺳﻮرﻟ ﻨﺎور او داﺳ ﻧﺬراﻧ ﻫﻢ ﭼ ﭘﻪ ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﮐ د
 ﺑﻴﺎ د ﻳﻬﻮداه
ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﻪ ﮐﻮر ﮐ ﭘﯧﺶ ﮐے ﺷ “.
او د ﺑﻨﻴﺎﻣﻴﻦ ﻗﺒﻴﻠﻮ د ډﻟﻮ ﻣﺸﺮان ،اﻣﺎﻣﺎن او ﻟﻴﻮﻳﺎن او ﻫﻐﻪ ﻧﻮر
ﻮل ﺗﻴﺎر ﺷﻮل ﭼ ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﻫﻐﻮئ زړوﻧﻪ راﭘﺎﻮﻟ ۇو او
ﭘﻪ ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﮐ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﮐﻮر د ﺑﻴﺎ ﺟﻮړوﻟﻮ دﭘﺎره

 د ﻫﻐﻮئ ﻮﻟﻮ ﺎوﻧﻳﺎﻧﻮ د ﻫﻐﻮئ ﻣﺪد وﮐو او
ﻻړل .
ﻫﻐﻮئ ﻟﻪ ﻳ د ﺳﭙﻴﻨﻮ زرو ﻴﺰوﻧﻪ ،ﺳﺮۀ زر ،د ﺳﻔﺮ دﭘﺎره
ﺗﻮﻪ ،د ﺳﻮرﻟ دﭘﺎره ﻨﺎور او ﻗﻴﻤﺘ ﻴﺰوﻧﻪ ورﮐل ،د دې

ﻫﺮ ﮥ ﻧﻪ ﻋﻼوه رﺿﺎﮐﺎراﻧﻪ ﻧﺬراﻧ ﻳ ﻫﻢ ورﮐې .
ﺧﻮرس ﺑﺎدﺷﺎه ﻫﻐﻮئ ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ﺟﺎﻣﻮﻧﻪ او ﭘﻴﺎﻟ واﭘﺲ ورﮐې
ﭼ ﮐﻮﻣ ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﻀﺮ ﺑﺎدﺷﺎه ﭘﻪ ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﮐ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ
د ﮐﻮر ﻧﻪ اوړې وې او د ﺧﭙﻠﻮ ﺑﺘﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﮐﻮر ﮐ ﻳ اﯦ
 د ﻓﺎرس ﺑﺎدﺷﺎه ﺧﻮرس دا د ﺷﺎﻫ ﺧﺰاﻧ ﻣﺸﺮ
وې .
ﻣﺘﺮدات ﺗﻪ ﺣﻮاﻟﻪ ﮐل ،ﻣﺘﺮدات د دې ﻧﻪ ﻳﻮ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺟﻮړ
 د ﻫﻐﻪ
 -
ﮐو او د ﻳﻬﻮداه ﻣﺸﺮ ﺷﻴﺴﺒﻀﺮ ﻟﻪ ورﮐو ،
ﻴﺰوﻧﻮ ﺷﻤﯧﺮ دا وو :د ﺳﺮو زرو دﯦﺮش ﺟﺎﻣﻮﻧﻪ ،د ﺳﭙﻴﻨﻮ
زرو ﻳﻮ زر ﺟﺎﻣﻮﻧﻪ ،ﻳﻮ ﮐﻢ دﯦﺮش ﻧﻮر ﺎﻧﻮﻧﻪ ،دﯦﺮش د ﺳﺮو
زرو واړۀ ﺟﺎﻣﻮﻧﻪ ،ﻠﻮر ﺳﻮه او ﻟﺲ د ﺳﭙﻴﻨﻮ زرو واړۀ
 ﻫﻠﺘﻪ ﻮل ﭘﻴﻨﮥ زره او ﻠﻮر
ﺟﺎﻣﻮﻧﻪ او ﻳﻮ زر ﻧﻮر ﻟﻮ .
ﺳﻮه د ﺳﺮو زرو او ﺳﭙﻴﻨﻮ زرو ﻟﻮ ۇو او ﻫﻐﻪ ﻧﻮر ﺳﺎﻣﺎن
وو ﮐﻮم ﭼ ﺷﻴﺴﺒﻀﺮ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﮐ د ﺎن ﺳﺮه وړے
وو ﭼ ﮐﻠﻪ ﻫﻐﻪ او ﻧﻮر ﺟﻼوﻃﻦ ﺷﻮى ﮐﺴﺎن د ﺑﺎﺑﻞ ﻧﻪ
ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﺗﻪ ﺗﻠﻞ.

د ﺟﻼوﻃﻨ ﻧﻪ راواﭘﺲ ﺷﻮو ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻔﺼﻴﻞ

۲

 دا د ﻳﻬﻮدﻳﺎﻧﻮ د ﺟﻼوﻃﻦ ﺷﻮو ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻔﺼﻴﻞ دے


ﻮک ﭼ د آزادﯦﺪو ﻧﻪ ﭘﺲ واﭘﺲ ﺧﭙﻠﻮ ﺻﻮﺑﻮ ﺗﻪ ﺗﻠﻞ.
ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﻀﺮ ﺑﺎدﺷﺎه ﻫﻐﻮئ ﺑﺎﺑﻞ ﺗﻪ ﻗﯧﺪﻳﺎن ﺑﻮﺗﻠ ۇو ،ﺧﻮ اوس
ﻳﺮوﺷﻠﻢ ،ﻳﻬﻮداه او ﺧﭙﻠﻮ ﻧﻮرو ﺎروﻧﻮ ﺗﻪ راواﭘﺲ ﺷﻮل ﭼﺮﺗﻪ
 د ﻫﻐﻮئ ﻣﺸﺮان زرﺑﺎﺑﻞ،
ﭼ ﻫﻐﻮئ ﻣﺨ اوﺳﯧﺪل .

ﻳﺸﻮع ،ﻧﺤﻤﻴﺎه ،ﺷﺮاﻳﺎه ،رﻋﻼﻳﺎه ،ﻣﺮدﮐ ،ﺑِﻠﺸﺎن ،ﻣﺴﻔﺎر،
ﺑِﻮئ ،رﺣﻮم او ﺑﻌﻨﻪ ۇو .دا د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ د ډﻟﻮ ﺗﻔﺼﻴﻞ
دے ،دا ﺗﻔﺼﻴﻞ د ﻫﻐﻪ ﻫﺮې ﻗﺒﻴﻠ د ﺷﻤﯧﺮ ﺳﺮه دے ﮐﻮم ﭼ
د ﺟﻼوﻃﻨ ﻧﻪ راواﭘﺲ ﺷﻮى ۇو۳ :۲۰-د ﭘﺮﻋﻮس د ﻗﺒﻴﻠ
ﺷﻤﯧﺮ دوه زره ﻳﻮ ﺳﻞ او دوه اوﻳﺎ ﮐﺴﺎن ،د ﺳﻔﻄﻴﺎه د ﻗﺒﻴﻠ
ﺷﻤﯧﺮ درې ﺳﻮه او دوه اوﻳﺎ ﮐﺴﺎن ،د ارخ د ﻗﺒﻴﻠ ﺷﻤﯧﺮ اووۀ
ﺳﻮه او ﭘﻴﻨﮥ اوﻳﺎ ﮐﺴﺎن ،د ﻳﺸﻮع او ﻳﻮآب د اوﻻد ﭘﺨﺖ
ﻣﻮآب د ﻗﺒﻴﻠ ﺷﻤﯧﺮ دوه زره اﺗﮥ ﺳﻮه او دوﻟﺲ ﮐﺴﺎن ،د
ﻋﻴﻼم د ﻗﺒﻴﻠ ﺷﻤﯧﺮ ﻳﻮ زر دوه ﺳﻮه او ﻠﻮر ﭘﻨﻮس ﮐﺴﺎن،
د زﺗُﻮ د ﻗﺒﻴﻠ ﺷﻤﯧﺮ ﻧﻬﮥ ﺳﻮه او ﭘﻴﻨﮥ ﻠﻮﯦﺖ ﮐﺴﺎن ،د
زﮐ د ﻗﺒﻴﻠ ﺷﻤﯧﺮ اووۀ ﺳﻮه او ﺷﭙﯧﺘﮥ ﮐﺴﺎن ،د ﺑﺎﻧ د ﻗﺒﻴﻠ
ﺷﻤﯧﺮ ﺷﭙ ﺳﻮه او دوه ﻠﻮﯦﺖ ﮐﺴﺎن ،د ﺑﺒ د ﻗﺒﻴﻠ ﺷﻤﯧﺮ
ﺷﭙ ﺳﻮه او دروﻳﺸﺖ ﮐﺴﺎن ،د ﻋﺰﺟﺎد د ﻗﺒﻴﻠ ﺷﻤﯧﺮ ﻳﻮ زر
دوه ﺳﻮه او دووﻳﺸﺖ ﮐﺴﺎن ،د ادوﻧﻘﺎم د ﻗﺒﻴﻠ ﺷﻤﯧﺮ ﺷﭙ
ﺳﻮه او ﺷﭙ ﺷﭙﯧﺘﮥ ﮐﺴﺎن ،د ﺑِﻮئ د ﻗﺒﻴﻠ ﺷﻤﯧﺮ دوه زره او
ﺷﭙ ﭘﻨﻮس ﮐﺴﺎن ،د ﻋﺪﻳﻦ د ﻗﺒﻴﻠ ﺷﻤﯧﺮ ﻠﻮر ﺳﻮه او
ﻠﻮر ﭘﻨﻮس ﮐﺴﺎن ،اﻃﻴﺮ ﭼ د ﻫﻐﮥ ﻧﻮم ﺣﺰﻗﻴﺎه ﻫﻢ وو د
ﻫﻐﮥ د ﻗﺒﻴﻠ ﺷﻤﯧﺮ دوه ﮐﻢ ﺳﻞ ﮐﺴﺎن ،د ﺑِﻀ د ﻗﺒﻴﻠ ﺷﻤﯧﺮ
درې ﺳﻮه او دروﻳﺸﺖ ﮐﺴﺎن ،د ﻳﻮره د ﻗﺒﻴﻠ ﺷﻤﯧﺮ ﻳﻮ ﺳﻞ
او دوﻟﺲ ﮐﺴﺎن ،د ﺣﺎﺷﻮم د ﻗﺒﻴﻠ ﺷﻤﯧﺮ دوه ﺳﻮه او
دروﻳﺸﺖ ﮐﺴﺎن ،د ﺟِﺒﺎر د ﻗﺒﻴﻠ ﺷﻤﯧﺮ ﭘﻴﻨﮥ ﮐﻢ ﺳﻞ ﮐﺴﺎن.
۲۱۳۵-ﻫﻐﻪ ﺧﻠﻖ ﻫﻢ راواﭘﺲ ﺷﻮل ﭼ د ﻫﻐﻮئ ﭘﻼر ﻧﻴﮥ ﭘﻪ
دې ﺎروﻧﻮ ﮐ اوﺳﯧﺪﻟ ۇو :د ﺑﻴﺖﻟﺤﻢ ﺎر ﻳﻮ ﺳﻞ او
دروﻳﺸﺖ ﮐﺴﺎن ،د ﻧﻄﻮﻓﻪ ﺎر ﺷﭙ ﭘﻨﻮس ﮐﺴﺎن ،د ﻋﻨﺘﻮت
ﺎر ﻳﻮ ﺳﻞ او اﺗﮥوﻳﺸﺖ ﮐﺴﺎن ،د ﻋﺰﻣﺎوت ﺎر دوه
ﻠﻮﯦﺖ ﮐﺴﺎن ،د ﻗﺮﻳﺖﻳﻌﺮﻳﻢ ،ﮐﻔﻴﺮه او ﺑﻴﺮوت ﺎروﻧﻮ

اووۀ ﺳﻮه او درې ﻠﻮﯦﺖ ﮐﺴﺎن ،د راﻣﺎ او ﺟﺒﻌﻪ ﺎروﻧﻮ
ﺷﭙ ﺳﻮه او ﻳﻮوﻳﺸﺖ ﮐﺴﺎن ،د ﻣﻤﺎس ﺎر ﻳﻮ ﺳﻞ او
دووﻳﺸﺖ ﮐﺴﺎن ،د ﺑﻴﺖاﻳﻞ او ﻋ ﺎروﻧﻮ دوه ﺳﻮه او
دروﻳﺸﺖ ﮐﺴﺎن ،د ﻧﺒﻮ ﺎر دوه ﭘﻨﻮس ﮐﺴﺎن ،د ﻣﺠﺒﻴﺲ
ﺎر ﻳﻮ ﺳﻞ او ﺷﭙ ﭘﻨﻮس ﮐﺴﺎن ،د ﻫﻐﻪ ﺑﻞ ﻋﻴﻼم ﺎر ﻳﻮ
زر دوه ﺳﻮه او ﻠﻮر ﭘﻨﻮس ﮐﺴﺎن ،د ﺣﺎرِم ﺎر درې ﺳﻮه
او ﺷﻞ ﮐﺴﺎن ،د ﻟﺪ ،ﺣﺎدﻳﺪ او اوﻧﻮ ﺎروﻧﻮ اووۀ ﺳﻮه
ﭘﻴﻨﻮﻳﺸﺖ ﮐﺴﺎن ،د ﻳﺮﻳﺤﻮ ﺎر درې ﺳﻮه او ﭘﻴﻨﮥ
ﻠﻮﯦﺖ ﮐﺴﺎن ،د ﺳﻨﺎآه ﺎر درې زره ﺷﭙ ﺳﻮه او دﯦﺮش
ﮐﺴﺎن۳۶ .۳۹-دا د اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ د ډﻟﻮ ﺗﻔﺼﻴﻞ دے ﭼ ﻫﻐﻮئ د
ﺟﻼوﻃﻨ ﻧﻪ راواﭘﺲ ﺷﻮل :د ﻳﺸﻮع د اوﻻد ﻳﺪﻋﻴﺎه د ﻗﺒﻴﻠ ﻧﻬﮥ
ﺳﻮه او درې اوﻳﺎ ﮐﺴﺎن ،د اﻣﻴﺮ د ﻗﺒﻴﻠ ﻳﻮ زر او دوه ﭘﻨﻮس
ﮐﺴﺎن ،د ﻓﺸﺤﻮر د ﻗﺒﻴﻠ ﻳﻮ زر دوه ﺳﻮه او اووۀ ﻠﻮﯦﺖ
ﮐﺴﺎن ،د ﺣﺎرِم د ﻗﺒﻴﻠ ﻳﻮ زر او اووﻟﺲ ﮐﺴﺎن۴۰ .۴۲-دا د
ﻟﻴﻮﻳﺎﻧﻮ د ﻗﺒﻴﻠﻮ ﺗﻔﺼﻴﻞ دے ﭼ د ﺟﻼوﻃﻨ ﻧﻪ راواﭘﺲ ﺷﻮل:
د ﻳﺸﻮع او د ﻗﺪﻣاﯦﻞ ﺧﺎﻧﺪان ﭼ د ﻫﻮداوﻳﺎه د اوﻻد وو د
ﻗﺒﻴﻠ ﻠﻮر اوﻳﺎ ﮐﺴﺎن ،د آﺳﻒ د اوﻻد د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﮐﻮر
ﻣﻮﺳﻴﻘﺎران ﻳﻮ ﺳﻞ او اﺗﮥوﻳﺸﺖ ﮐﺴﺎن ،د ﺳﻠﻮم ،اﻃﻴﺮ،
ﻃﻠﻤﻮن ،ﻋﻘﻮب ،ﺣﻄﻴﻄﺎ او ﺷﻮﺑ د اوﻻد د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د
ﮐﻮر ﻮﮐﻴﺪاران ﻳﻮ ﺳﻞ او ﻳﻮ ﮐﻢ ﻠﻮﯦﺖ ﮐﺴﺎن۴۳ .۵۴-د
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﮐﻮر د ﺧﺪﻣﺘﺎراﻧﻮ د ډﻟﻮ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﭼ ﻫﻐﻮئ د
ﺟﻼوﻃﻨ ﻧﻪ راواﭘﺲ ﺷﻮل :ﺿﻴﺤﺎ ،ﺣﺴﻮﻓﺎ ،ﻃﺒﻌﻮت ،ﻗﺮوس،
ﺳﻴﻌﻬﺎ ،ﻓﺪون ،ﻟﺒﺎﻧﻪ ،ﺣﺠﺎﺑﻪ ،ﻋﻘﻮب ،ﺣﺠﺎب ،ﺷﻤﻠ ،ﺣﻨﺎن،
ﺟِﺪﻳﻞ ،ﺟﺤﺮ ،رﻳﺎﻳﺎه ،رﺿﻴﻦ ،ﻧﻘﻮدا ،ﺟﺰام ،ﻋﺰا ،ﻓﺎﺳﺢ ،ﺑﺴ،
اﺳﻨﺎه ،ﻣﻌﻮﻧﻴﻢ ،ﻧﻔﻮﺳﻴﻢ ،ﺑﻘﺒﻮق ،ﺣﻘﻮﻓﺎ ،ﺣﺮﺣﻮر ،ﺑﻀﻠﻮت،
ﻣﺤﻴﺪا ،ﺣﺮﺷﺎه ،ﺑﺮﻗﻮس ،ﺳﺴﻴﺮا ،ﺗﺎﻣﺢ ،ﻧﻀﻴﺎح او ﺧﻄﻴﻔﺎ.

۵۵۵۷-دا د ﺳﻠﻴﻤﺎن د ﻧﻮﮐﺮاﻧﻮ د ډﻟﻮ ﺗﻔﺼﻴﻞ دے ﭼ ﻫﻐﻮئ د
ﺟﻼوﻃﻨ ﻧﻪ راواﭘﺲ ﺷﻮل :ﺳﻮﻃ ،ﺣﺴﻮﻓﺮت ،ﻓﺮودا ،ﻳﻌﻠﻪ،
درﻗﻮن ،ﺟِﺪﻳﻞ ،ﺳﻔﻄﻴﺎه ،ﺣﻄﻴﻞ ،ﻓﻮﮐﺮتﻫﻀﺒﺎﺋﻢ او اﻣ۵۸ .د
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﮐﻮر د ﺧﺪﻣﺘﺎراﻧﻮ د اوﻻد او د ﺳﻠﻴﻤﺎن د
ﻧﻮﮐﺮاﻧﻮ د اوﻻد ﻮل ﺷﻤﯧﺮ اﺗﮥ ﮐﻢ ﻠﻮر ﺳﻮه وو ﮐﻮم ﭼ د
ﺟﻼوﻃﻨ ﻧﻪ راواﭘﺲ ﺷﻮل۵۹ .۶۰-د دﻻﻳﺎه ،ﻃﻮﺑﻴﺎه او د ﻧﻘﻮدا
د ډﻟﻮ ﺷﭙ ﺳﻮه او دوه ﭘﻨﻮس ﮐﺴﺎن داﺳ ۇو ﭼ ﻫﻐﻮئ د
ﺗﻞ ﻣﻠﺢ ،ﺗﻞ ﺣﺮﺷﺎ ،ﮐﺮوب ،ادان او د اﻣﻴﺮ ﺎروﻧﻮ ﻧﻪ راواﭘﺲ
ﺷﻮل ،ﺧﻮ ﻫﻐﻮئ دا ﻧﮥ ﺷﻮل ﺛﺎﺑﺘﻮﻟﮯ ﭼ ﻫﻐﻮئ د ﺑﻨ
اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ اوﻻد دے۶۱ .۶۲-د اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ دې ډﻟﻮ داﺳ ﮥ
ﻧﺴﺐﻧﺎﻣﻪ ﭘﯧﺪا ﻧﮥ ﮐه ﭼ ﻫﻐﻮئ ﺧﭙﻞ ﭘﻼر ﻧﻴﮥ ﺛﺎﺑﺖ ﮐے
وے ،ﺣﺒﺎﻳﺎه ،ﻫﻘﻮض او ﺑﺮزﻟ .د اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ د ﻗﺒﻴﻠ ﺑﺮزﻟ ﭘﻼر
ﻧﻴﮥ د ﺟِﻠﻌﺎد د ﺑﺮزﻟ د ﻗﺒﻴﻠ ﻳﻮه ﻪ وادۀ ﮐې وه او د
ﺧﭙﻞ ﺳﺨﺮ ﻧﻮم ﻳ ﭘﻪ ﺎن اﯦﮯ وو .ﻧﻮ ﭘﻪ دې وﺟﻪ ﻫﻐﻮئ ﻧﮥ
ﺷﻮل ﺛﺎﺑﺘﻮﻟﮯ ﭼ د ﻫﻐﻮئ ﭘﻼر ﻧﻴﮥ ﻮک ۇو ،ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ
اﻣﺎﻣﺎن ﻧﮥ ﻣﻨﻈﻮره ﮐﯧﺪل۶۳ .د ﻳﻬﻮداه ﺣﻤﺮان ورﺗﻪ وﺋﻴﻠ ۇو
ﭼ ﻫﻐﻮئ ﺗﺮ ﻫﻐﻪ وﺧﺘﻪ ﭘﻮرې ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺗﻪ ﭘﯧﺶ ﮐے
ﺷﻮے ﺧﻮراک ﻧﮥ ﺷ ﺧﻮړﻟﮯ ﭼ ﺗﺮﻮ ﻳﻮ داﺳ اﻣﺎم ﻧﮥ
وى ﭼ ﻫﻐﻪ اُورﻳﻢ او ﺗﻤﻴﻢ ﻧﻪ ﮐﺎر واﺧﻠ۶۴ .۶۷-ﻫﻐﻪ ﻮل ﭘﻪ
ﺷﻤﯧﺮ ﮐ دوه ﻠﻮﯦﺖ زره درې ﺳﻮه او ﺷﭙﯧﺘﮥ ﮐﺴﺎن ۇو
ﮐﻮم ﭼ د ﺟﻼوﻃﻨ ﻧﻪ راواﭘﺲ ﺷﻮل .د ﻫﻐﻮئ  او ﻧﺮان
ﻧﻮﮐﺮان اووۀ زره درې ﺳﻮه او اووۀ دﯦﺮش ﮐﺴﺎن ۇو ،
او ﻧﺮان ﻣﻮﺳﻴﻘﺎران دوه ﺳﻮه ۇو ،آﺳﻮﻧﻪ اووۀ ﺳﻮه او ﺷﭙ
دﯦﺮش ۇو ،ﻗﭽﺮې دوه ﺳﻮه او ﭘﻴﻨﮥ ﻠﻮﯦﺖ وې ،اوﺎن
ﻠﻮر ﺳﻮه او ﭘﻴﻨﮥ دﯦﺮش ۇو ،ﺧﺮوﻧﻪ ﺷﭙ زره اووۀ ﺳﻮه او
ﺷﻞ ۇو۶۸ .ﮐﻠﻪ ﭼ ﺟﻼوﻃﻦ ﺷﻮى ﮐﺴﺎن ﭘﻪ ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﮐ د

ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﮐﻮر ﺗﻪ راورﺳﯧﺪل ،ﻧﻮ د ډﻟﻮ ﮥ ﻣﺸﺮاﻧﻮ
رﺿﺎﮐﺎراﻧﻪ ﻧﺬراﻧ د دې دﭘﺎره ورﮐې ﭼ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ
ﮐﻮر ﭘﻪ ﺧﭙﻞ زوړ ﺎئ ﮐ ﺑﻴﺎ ﺟﻮړ ﮐى۶۹ .ﻫﻐﻮئ ﭼ د
دې ﮐﺎر دﭘﺎره ﻮﻣﺮه ﻧﺬراﻧ ورﮐﻮﻟﮯ ﺷﻮې ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﻫﻮﻣﺮه ﻳ
ورﮐې او ﻮل ﭘﻴﻨﮥ ﺳﻮه ﮐﻠﻮ ﺳﺮۀ زر ،دوه زره او اﺗﮥ ﺳﻮه
ﮐﻠﻮ ﺳﭙﻴﻦ زر او د اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ دﭘﺎره ﺳﻞ ﭼﻮﻏ ورﮐې.
۷۰اﻣﺎﻣﺎن ،ﻟﻴﻮﻳﺎن او ﮥ ﺧﻠﻖ ﭘﻪ ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﮐ ﻳﺎ د دې ﺳﺮه
ﻧﺰدې دﯦﺮه ﺷﻮل ،ﻣﻮﺳﻴﻘﺎران ،د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﮐﻮر
ﻮﮐﻴﺪاران او د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﮐﻮر ﺧﺪﻣﺘﺎران ﭘﻪ ﻧﺰدې
ﺎروﻧﻮ ﮐ دﯦﺮه ﺷﻮل ،او ﺑﺎﻗ ﻧﻮر ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎن ﭘﻪ ﻫﻐﻪ
ﺎروﻧﻮ ﮐ دﯦﺮه ﺷﻮل ﭼﺮﺗﻪ ﭼ د ﻫﻐﻮئ ﭘﻼر ﻧﻴﮥ
اوﺳﯧﺪﻟ ۇو.

د ﻋﺒﺎدت ﺑﻴﺎ ﺷﺮوع ﮐﯧﺪل

۳

 ﭘﻪ اووﻣﻪ ﻣﻴﺎﺷﺖ ﮐ ﻮل ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ


ﺧﭙﻠﻮ ﺎروﻧﻮ ﮐ دﯦﺮه ﺷﻮل .ﺑﻴﺎ ﻫﻐﻮئ ﻮل ﭘﻪ ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﮐ
 او د ﻳﻮﺻﺪق زوئ ﻳﺸﻮع ،د
ﭘﻪ اﺗﻔﺎق ﺳﺮه راﻏﻮﻧ ﺷﻮل ،
ﻫﻐﮥ ﻣﻠﺮو اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ او د ﺷﻠﺘاﯦﻞ زوئ زرﺑﺎﺑﻞ ﺳﺮه د ﺧﭙﻠﻮ
رﺷﺘﻪداراﻧﻮ ،د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻗﺮﺑﺎنﺎه ﺑﻴﺎ ﺟﻮړه
ﮐه ،ﻧﻮ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ دې ﺑﺎﻧﺪې د ﻫﻐﻪ اﺻﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ
ﻗﺮﺑﺎﻧ وﺳﻮزوى ﮐﻮم ﭼ د ﻣﻮﺳ ﭘﻪ ﺷﺮﻳﻌﺖ ﮐ ﻟﻴﻠﮯ
 اﺮ ﭼ د
ﺷﻮى ۇو ،ﻣﻮﺳ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺧﺪﻣﺘﺎر وو .
ﺟﻼوﻃﻨ ﻧﻪ واﭘﺲ راﺗﻠﻮﻧ ﮐﺴﺎن ﺑﻴﺎ ﻫﻢ د ﻫﻐﻪ ﺧﻠﻘﻮ ﻧﻪ
ﻳﺮﯦﺪل ﮐﻮم ﭼ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻣﻠ ﮐ اوﺳﯧﺪل ،ﻫﻐﻮئ ﻗﺮﺑﺎنﺎه
ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺎئ ﮐ ﺑﻴﺎ ﺟﻮړه ﮐه ﭼﺮﺗﻪ ﭼ ﻣﺨ وﻻړه وه.

ﺑﻴﺎ ﻫﻐﻮئ ﻳﻮ ﻞ ﺑﻴﺎ ﭘﻪ ﻫﻐ ﺑﺎﻧﺪې د ﻫﺮ ﺳﺤﺮ او ﻫﺮ ﻣﺎﺎم
 ﻫﻐﻮئ د اﺻﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ د
ﻧﺬراﻧ ﺳﻮزول ﺷﺮوع ﮐل .
ﺟﻮﻧو اﺧﺘﺮ وﮐو ،ﻫﻐﻮئ ﻫﺮه ورځ د ﻫﻐﻪ ور ﻣﻘﺮرې
 او د دې ﻧﻪ ﻋﻼوه ﻫﻐﻮئ د ﻫﺮې
ﻗﺮﺑﺎﻧ ﭘﯧﺶ ﮐﻮﻟ ،
ور ﺳﻮزﯦﺪوﻧ ﻧﺬراﻧ ﻫﻢ ﭘﯧﺶ ﮐﻮﻟ او ﻫﻐﻪ ﻧﺬراﻧ ﻳ ﻫﻢ
ﭘﯧﺶ ﮐﻮﻟ ﭼ د ﻧﻮې ﻣﻴﺎﺷﺘ ﭘﻪ اﺧﺘﺮ او ﭘﻪ ﮐﻠﻨ اﺧﺘﺮوﻧﻮ
ﮐ ﭘﯧﺶ ﮐﯧﺪﻟ ﭼ ﭘﻪ دې اﺧﺘﺮوﻧﻮ ﮐ ﺑﻪ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ
ﻋﺒﺎدت ﮐﯧﺪﻟﻮ ،او ﻫﻢ داﺳ ﻫﻐﻪ ﻮﻟ ﻧﺬراﻧ ﻫﻢ ﭘﯧﺶ ﮐﯧﺪﻟ
ﮐﻮﻣ ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ ﭘﻪ رﺿﺎﮐﺎراﻧﻪ ﺗﻮﻪ ورﮐﻮﻟﮯ
 اﺮ ﭼ ﺧﻠﻘﻮ ﺗﺮ اوﺳﻪ ﭘﻮرې د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د
ﺷﻮې .
ﮐﻮر ﺑﻨﻴﺎد ﺟﻮړول ﻫﻢ ﺷﺮوع ﮐى ﻧﮥ ۇو ،ﺧﻮ ﻫﻐﻮئ د اووﻣ
ﻣﻴﺎﺷﺘ ﭘﻪ اوﻟﻪ ورځ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﺳﻮزول ﺷﺮوع
ﮐل.

د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﮐﻮر دوﺑﺎره ﺟﻮړول
 ﺧﻠﻘﻮ د ﮐﺎﻮ ﻠﺎراﻧﻮ او ﺗﺮﮐﺎﺎﻧﻮ د ﻣﺰدورۍ دﭘﺎره ﭘﯧﺴ

ورﮐﻮﻟ او ﺧﻮراک ،ﺎک او د زﻳﺘُﻮﻧﻮ ﺗﯧﻞ ﻳ د ﺻﻮر او
ﺻﻴﺪا ﺧﻠﻘﻮ ﻟﻪ ﻟﯧل او د دې ﻴﺰوﻧﻮ ﭘﻪ ﺑﺪل ﮐ د ﻟﺒﻨﺎن د
ﻏﺮوﻧﻮ ﻧﻪ د دِﻳﺎر ﻟﺮ د ﻳﺎﻓﺎ ﺎر ﺗﻪ د ﺳﻤﻨﺪر ﭘﻪ ذرﻳﻌﻪ
راوړﻟﮯ ﮐﯧﺪل .دا ﻫﺮ ﮥ د ﻓﺎرس د ﺑﺎدﺷﺎه ﺧﻮرس ﭘﻪ اﺟﺎزت
 د ﻫﻐ ﻧﻪ ﭘﺲ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﮐ د
ﺳﺮه ﮐﯧﺪل .
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﮐﻮر ﺎئ ﺗﻪ واﭘﺲ راﻏﻠ ۇو ﻧﻮ د ﻫﻐﻪ ﮐﺎل ﭘﻪ
دوﯦﻤﻪ ﻣﻴﺎﺷﺖ ﻳ ﮐﺎر ﺷﺮوع ﮐو .زرﺑﺎﺑﻞ ،ﻳﺸﻮع او د ﻫﻐﮥ
ﻧﻮر وﻃﻨﺪاران ،اﻣﺎﻣﺎن او ﻟﻴﻮﻳﺎن او ﻫﻐﻪ ﻮل ﺧﻠﻖ ﭘﻪ ﮐﺎر
ﮐ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻮل ﮐﻮم ﭼ د ﺟﻼوﻃﻨ ﻧﻪ ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﺗﻪ واﭘﺲ
راﻏﻠ ۇو .ﻫﻐﻪ ﻮل ﻟﻴﻮﻳﺎن ﭼ د ﻫﻐﻮئ ﻋﻤﺮ ﺷﻞ ﮐﺎﻟﻪ ﻳﺎ د

دې ﻧﻪ زﻳﺎت وو ﻫﻐﻮئ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﮐﻮر د ﺑﻴﺎ ﺟﻮړﯦﺪو
 ﻟﻴﻮى ﻳﺸﻮع او د ﻫﻐﮥ زاﻣﻨﻮ او
ﻣﺸﺮان ﻣﻘﺮر ﺷﻮل .
ﺧﭙﻠﻮاﻧﻮ او د ﻫﻮداوﻳﺎه د ﻗﺒﻴﻠ ﻗﺪﻣاﯦﻞ او د ﻫﻐﮥ زاﻣﻨﻮ د
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﮐﻮر ﭘﻪ ﺑﻴﺎ ﺟﻮړﯦﺪو ﮐ ﭘﻪ ﺷﺮﻳﻪ ﻣﺸﺮى

ﮐﻮﻟﻪ .د ﻫﻐﻮئ ﻣﺪد د ﺣﻨﺪاد د ﻗﺒﻴﻠ ﻟﻴﻮﻳﺎﻧﻮ ﻫﻢ ﮐﻮﻟﻮ .
ﮐﻠﻪ ﭼ ﻠﺎراﻧﻮ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﮐﻮر ﺑﻨﻴﺎد ﮐﯧﻮدل ﺷﺮوع
ﮐل ،ﻧﻮ اﻣﺎﻣﺎن ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﺎﻳﻮﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې وﻻړ ۇو ،ﭼﻮﻏ ﻳ
اﻏﻮﺳﺘ وې او ﺑﻴﻞ د ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﻻﺳﻮﻧﻮ ﮐ ۇو او د آﺳﻒ د
ﻗﺒﯧﻠ ﻟﻴﻮﻳﺎن د ﭼﻤﻮ ﺳﺮه ﻫﻠﺘﻪ وﻻړ ۇو .ﻫﻐﻮئ د ﻣﺎﻟ
ﺧُﺪائ ﺛﻨﺎء ﺻﻔﺖ د ﻫﻐﻪ اﺻﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﮐﻮﻟﻮ ﮐﻮم اﺻﻮل
 ﻫﻐﻮئ وار ﭘﻪ وار د ﻣﺎﻟ
ﭼ داؤد ﺑﺎدﺷﺎه ﻮدﻟ ۇو .
ﺧُﺪائ ﺛﻨﺎء ﺻﻔﺖ ﮐﻮﻟﻮ” ،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻣﻬﺮﺑﺎن دے او د ﺑﻨ
اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺳﺮه د ﻫﻐﮥ ﻣﻴﻨﻪ د ﻫﻤﯧﺸﻪ دﭘﺎره ده “.ﻫﺮ ﭼﺎ ﺑﻪ ﭘﻪ
اوﭼﺖ آواز ﺳﺮه د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺛﻨﺎء ﺻﻔﺖ ﮐﻮﻟﻮ ،ﻪ ﭼ د
 ﭼ
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﮐﻮر د ﺑﻨﻴﺎد ﮐﺎر ﺷﺮوع ﺷﻮے وو .
ﮐﻠﻪ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د دې ﮐﻮر ﺑﻨﻴﺎد ﮐﯧﻮدے ﺷﻮ ﻧﻮ ﮐﻮﻣﻮ
ډﯦﺮو ﺑﻮډاﺎﻧﻮ اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ ،ﻟﻴﻮﻳﺎﻧﻮ او د ډﻟﻮ ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﭼ د ﻣﺎﻟ
ﺧُﺪائ ﻫﻐﻪ وړوﻣﺒﮯ ﮐﻮر ﻟﻴﺪﻟﮯ وو ،ﻧﻮ ﭘﻪ ﭼﻐﻮ ﻳ وژړل .ﺧﻮ
ﭼ ﻫﻠﺘﻪ ﻧﻮر ﮐﻮم ﺧﻠﻖ ۇو ﻫﻐﻮئ د ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ﻧﻪ ﭼﻐ وﻫﻠ.
 ﮥ ﺧﻠﻘﻮ د ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ﻧﻪ ﭼﻐ وﻫﻠ او ﮥ ﺧﻠﻘﻮ ژړا

ﮐﻮﻟﻪ ،او ﻫﻐﻮئ دوﻣﺮه ﺷﻮر ﮐﻮﻟﻮ ﭼ ﺗﺮ ﻟﺮې ﻟﺮې ﭘﻮرې
اورﯦﺪﻟﮯ ﺷﻮ او ﻫﻴﭽﺎ ﺗﻪ ﭘﺘﻪ ﻧﮥ ﻟﯧﺪه ﭼ ﻮک ژاړى او
ﻮک ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ دى.

د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﮐﻮر د ﺑﻴﺎ ﺟﻮړﯦﺪو ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ

۴

 د ﻳﻬﻮداه او ﺑﻨﻴﺎﻣﻴﻦ د ﺧﻠﻘﻮ دﺷﻤﻨﺎن د دې ﻧﻪ ﺧﺒﺮ


ﺷﻮل ﭼ ﮐﻮم ﺧﻠﻖ د ﺟﻼوﻃﻨ ﻧﻪ راواﭘﺲ ﺷﻮى دى ﻧﻮ
ﻫﻐﻮئ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﮐﻮر ﺑﻴﺎ
 ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ د زرﺑﺎﺑﻞ او د ډﻟﻮ ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﺳﺮه
ﺟﻮړوى .
ﻣﻼوﯦﺪو ﻟﻪ راﻏﻠﻞ او ورﺗﻪ ﻳ ووﺋﻴﻞ” ،د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﮐﻮر
ﺟﻮړوﻟﻮ ﮐ ﺑﻪ ﻣﻮﻧ ﻫﻢ درﺳﺮه ﻣﻠﺮى ﺷُﻮ .ﻣﻮﻧ ﻫﻢ د ﻫﻐﻪ
ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻋﺒﺎدت ﮐﯘو د ﮐﻮم ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﮐﻮئ ،ﻣﻮﻧ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ
ﻗﺮﺑﺎﻧ ﭘﯧﺶ ﮐﯘو د اﺳﻮر ﺑﺎدﺷﺎه اﺳﺮﺣﺪون د وﺧﺖ ﻧﻪ ﭼﺎ
 ﻧﻮ زرﺑﺎﺑﻞ،
ﭼ ﻣﻮﻧ دﻟﺘﻪ د اوﺳﯧﺪو دﭘﺎره راوﻟﯧﻟﻮ “.
ﻳﺸﻮع او د ډﻟﻮ ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﻣﻮﻧ ﺗﻪ د ﻣﺎﻟ
ﺧُﺪائ زﻣﻮﻧ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﻪ ﮐﻮر ﺟﻮړوﻟﻮ ﮐ ﺳﺘﺎﺳﻮ د
ﻣﺪد ﻫﻴ ﺿﺮورت ﻧﺸﺘﻪ .ﻣﻮﻧ ﺑﻪ دا ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﺟﻮړۇو ﻫﻢ ﻫﻐﻪ
ﺷﺎن ﭼ ﻨﻪ د ﻓﺎرس ﺑﺎدﺷﺎه ﺧﻮرس ﺣﻢ راﮐے دے“.
 او ﭼ ﮐﻮم ﺧﻠﻖ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻣﻠ ﮐ اوﺳﯧﺪل ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ دا

ﮐﻮﺷﺶ ﮐﻮﻟﻮ ﭼ ﻳﻬﻮدﻳﺎن ﺑﺣﻮﺻﻠ ﮐى او د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ
 ﻫﻐﻮئ د ﻓﺎرس د ﺣﻮﻣﺖ
د ﮐﻮر ﺟﻮړوﻟﻮ ﻧﻪ ﻳ وﻳﺮوى .
آﻓﺴﺮاﻧﻮ ﻟﻪ د دې دﭘﺎره رﺷﻮت ﻫﻢ ورﮐﻮﻟﻮ ﭼ د ﻫﻐﻮئ ﺧﻼف
ﮐﺎر وﮐى .ﻫﻐﻮئ د ﻓﺎرس ﺑﺎدﺷﺎه ﺧﻮرس ﭘﻪ ﻮﻟﻪ ﺑﺎدﺷﺎﻫ
ﮐ داﺳ ﮐﻮل او ﻫﻐﻮئ د ﻓﺎرس ﺑﺎدﺷﺎه دارﻳﻮس د
ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﺷﺮوع ﮐﯧﺪو ﭘﻮرې دا ﮐﺎر ﻧﮥ ﭘﺮﯦﻮدو.

د ﻳﺮوﺷﻠﻢ د ﺑﻴﺎ ﺟﻮړﯦﺪو ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ
 د اﺧﺴﻮﻳﺮس ﺑﺎدﺷﺎه د ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﭘﻪ ﺷﺮوع ﮐ ،د

ﻳﻬﻮداه او ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﺧﻠﻘﻮ دﺷﻤﻨﺎﻧﻮ د ﻫﻐﻮئ ﺧﻼف ﻳﻮ ﻟﻴﻠﮯ
 ﻳﻮ ﻞ ﺑﻴﺎ د ﻓﺎرس ﺑﺎدﺷﺎه ارﺗﺨﺸﺸﺘﺎ
ﺷﻮے اﻟﺰام راوړو .
ﭘﻪ دوران ﮐ ،ﺑِﺸﻼم ،ﻣﺘﺮدات ،ﻃﺎﺑﺌﻴﻞ او د ﻫﻐﻮئ ﻣﻠﺮو

ﺑﺎدﺷﺎه ﺗﻪ ﻳﻮ ﺧﻂ وﻟﻴﻠﻮ .ﻫﻐﻪ ﺧﻂ ﭘﻪ آراﻣ ژﺑﻪ ﮐ ﻟﻴﻠﮯ
 رﺣﻮم
ﺷﻮے وو او ﺑﻴﺎ د ﺑﺎدﺷﺎه دﭘﺎره ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐے ﺷﻮ .
ﺣﻤﺮان او د ﺻﻮﺑ ﻣﻨﺸ ﺷﻤﺴ ﻫﻢ د ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ
 ”د ﺣﻤﺮان رﺣﻮم،
ارﺗﺨﺸﺸﺘﺎ ﺑﺎدﺷﺎه ﺗﻪ دا ﺧﻂ وﻟﻴﻠﻮ ،
د ﺻﻮﺑ ﻣﻨﺸ ﺷﻤﺴ ،د ﻫﻐﻮئ د ﻣﻠﺮو ،ﻗﺎﺿﻴﺎﻧﻮ او د
ﻧﻮرو ﻮﻟﻮ آﻓﺴﺮاﻧﻮ ﻧﻪ ،ﮐﻮم ﭼ د ﻋﻴﻼم ﭘﻪ ﻣﻠ ﮐ د ارک،
 د ﻫﻐﻪ ﻧﻮرو ﺧﻠﻘﻮ ﭘﻪ ﺷﻤﻮل
ﺑﺎﺑﻞ او د ﺳﻮﺳﻪ ﺳى دى ،
ﮐﻮم ﭼ ﻋﻈﻴﻢ او ﻋﺰﺗﻤﻨﺪ اﺳﻮرﺑﻨﭘﺎل د ﺧﭙﻠﻮ ﮐﻮروﻧﻮ ﻧﻪ
ﺑﻮﺗﻠﻞ او د ﺳﺎﻣﺮﻳﻪ ﭘﻪ ﺎر ﮐ او د ﻓﺮات ﺳﻴﻨﺪ ﻧﻤﺮﭘﺮﯦﻮاﺗﮥ
ﻃﺮف ﺗﻪ ﺳﺎﻣﺮﻳﻪ ﮐ ﭘﻪ ﻧﻮرو ﺎﻳﻮﻧﻮ ﮐ ﻳ دﯦﺮه ﮐل“.
 ﭘﻪ ﺧﻂ ﮐ داﺳ ﻟﻴﻠﮯ ﺷﻮى ۇو” ،د ﻓﺮات ﺳﻴﻨﺪ

ﻧﻤﺮﭘﺮﯦﻮاﺗﮥ ﭘﻪ ﻃﺮف د ﻫﻐﮥ د ﺧﺪﻣﺘﺎراﻧﻮ ﻧﻪ ،ارﺗﺨﺸﺸﺘﺎ
 ﺑﺎدﺷﺎه ﺳﻼﻣﺖ ،ﻣﻮﻧ ﺗﺎ ﺧﺒﺮول ﻏﻮاړو ﭼ
ﺑﺎدﺷﺎه ﺗﻪ .
ﻫﻐﻪ ﻳﻬﻮدﻳﺎن ﮐﻮم ﺳﺘﺎ د ﻧﻮرو ﻋﻼﻗﻮ ﻧﻪ راﻏﻠ دى ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ
ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﮐ دﯦﺮه ﺷﻮى دى او ﻫﻐﻪ ﺧﺮاب او ﺳﺮﮐﺸﻪ ﺎر
ﺑﻴﺎ ﺟﻮړوى .ﻫﻐﻮئ د دﯦﻮاﻟﻮﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺟﻮړول ﺷﺮوع ﮐى دى او
 ﺑﺎدﺷﺎه ﺳﻼﻣﺖ ،ﮐﮥ دا ﺎر ﺑﻴﺎ
ډﯦﺮ زر ﺑﻪ ﻳ ﺗﻴﺎر ﮐى .
ﺟﻮړ ﺷ او د دې دﯦﻮاﻟﻮﻧﻪ ﺳﺮ ﺗﻪ ورﺳﻴى ،ﻧﻮ ﺧﻠﻖ ﺑﻪ
ﻣﺤﺼﻮل ،ﺟﺰﻳﻪ او ﭘﯧﺴ ورﮐﻮل ﺑﻨﺪ ﮐى او ﺳﺘﺎ ﺷﺎﻫ
 ﻧﻮ ﺑﺎدﺷﺎه ﺳﻼﻣﺖ ،ﻣﻮﻧ ﺳﺘﺎ
ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ ﮐﻢ ﺷ .
وﻓﺎدار ﻳﻮ او ﻣﻮﻧ ﻧﮥ ﻏﻮاړو ﭼ د ﺑﺎدﺷﺎه دې داﺳ ﺑﻋﺰﺗ

وﺷ ،ﻧﻮ دا ﻪ ﻣﻮﻧ ﺑﺎدﺷﺎه ﻟﻪ دا ﺧﺒﺮ ورﻟﯧﻟﮯ دے ،
ﭼ ﺗﮥ دا ﺣﻢ ورﮐه ﭼ ﻫﻐﻪ ﺗﺎرﻳﺦ دې وﻟﻮﻟﮯ ﺷ ﮐﻮم
ﭼ ﺳﺘﺎ ﭘﻼر ﻧﻴﮥ ﻟﻴﻠﮯ وو .ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﺗﺎ ﺗﻪ ﭘﺘﻪ وﻟ ﭼ دا
ﺎر ﻫﻤﯧﺸﻪ د ﺑﻐﺎوت ﻧﻪ ډک وى او د ﭘﺨﻮاﻧ وﺧﺘﻮﻧﻮ ﻧﻪ دې
ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎﻧﻮ او د ﺻﻮﺑﻮ ﺣﻤﺮاﻧﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﺗﻠﻴﻒ ورﮐے دے .د

دې ﭘﻪ ﺧﻠﻘﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﺣﻮﻣﺖ ﮐﻮل ﻫﻤﯧﺸﻪ ﻣﺸﻞ ۇو .ﻧﻮ ﭘﻪ دې
 ﻧﻮ ﭘﻪ دې وﺟﻪ زﻣﻮﻧ دا
وﺟﻪ دا ﺎر ﺗﺒﺎه ﺷﻮے وو .
ﻳﻘﻴﻦ دے ﮐﮥ دا ﺎر ﺑﻴﺎ ﺟﻮړ ﺷ او د دې دﯦﻮاﻟﻮﻧﻪ ﻣﻤﻞ
ﺷ ،ﻧﻮ ﺑﺎدﺷﺎه ﺳﻼﻣﺖ ،د ﻓﺮات ﺳﻴﻨﺪ ﻧﻤﺮﭘﺮﯦﻮاﺗﮥ ﻃﺮف ﺗﻪ
 ﻧﻮ ﺑﺎدﺷﺎه دا ﺟﻮاب
ﺻﻮﺑﻪ ﺑﻪ ﺳﺘﺎ د ﻗﺎﺑﻮ ﻧﻪ ﺑﻬﺮ ﺷ “.
وروﻟﯧﻟﻮ” ،رﺣﻮم ﺣﻤﺮان ،د ﺻﻮﺑ ﻣﻨﺸ ﺷﻤﺴ او د
ﻫﻐﻮئ ﻫﻐﻪ ﻣﻠﺮو ﺗﻪ ﭼ ﮐﻮم ﭘﻪ ﺳﺎﻣﺮﻳﻪ ﮐ اوﺳﻴى او د

ﻓﺮات ﺳﻴﻨﺪ ﻧﻤﺮﭘﺮﯦﻮاﺗﮥ ﻃﺮف ﻮﻟﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻪ ،ﺳﻼﻣﻮﻧﻪ .
ﮐﻮم ﺧﻂ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ راﻟﯧﻟﮯ دے ﻫﻐﻪ ﻟﻮﺳﺘﻠﮯ ﺷﻮے دے او
 ﻣﺎ ﺣﻢ وﮐو ﭼ
زﻣﺎ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﻮے دے .
ﺗﻔﺘﻴﺶ دې وﮐے ﺷ او دا ﺧﺒﺮه ﻣﻌﻠﻮﻣﻪ ﮐے ﺷﻮې ده
ﭼ ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﺑﺷﻪ د ﭘﺨﻮا ﻧﻪ د ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎﻧﻮ ﺧﻼف ﺑﻐﺎوت
 ﻫﻠﺘﻪ
ﮐﻮﻟﻮ او دا د ﺑﺎﻏﻴﺎﻧﻮ او ﺳﺮﮐﺸﻪ ﺧﻠﻘﻮ ﻧﻪ ډک وو .
ﻃﺎﻗﺘﻮرو ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎﻧﻮ ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﮐې ده او د ﻓﺮات ﺳﻴﻨﺪ
ﻧﻤﺮﭘﺮﯦﻮاﺗﮥ ﻃﺮف ﺗﻪ ﭘﻪ ﻮﻟﻪ ﺻﻮﺑﻪ ﻳ ﺣﻮﻣﺖ ﮐے دے او
 ﻧﻮ ﭘﻪ دې وﺟﻪ ﺗﮥ
ﺟﺰﻳﻪ ،ﻣﺤﺼﻮل او ﭘﯧﺴ ﻳ راﻮﻟﻮﻟ .
ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﺟﺎرى ﮐې ﭼ ﺗﺮﻮ ﭘﻮرې ﻣﺎ ﺑﻞ ﺣﻢ ﻧﮥ وى
درﮐے ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺧﻠﻖ دې د ﺎر ﭘﻪ ﺟﻮړوﻟﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﮐﺎر ﺑﻨﺪ
 دا ﮐﺎر ﺳﻤﺪﺳﺘ وﮐئ ﭼ داﺳ زﻣﺎ ﻓﺎﺋﺪې ﺗﻪ
ﮐى .
 ﻧﻮ ﻨﻪ ﭼ د ارﺗﺨﺸﺸﺘﺎ
ﻧﻮر ﺗﺎوان وﻧﮥ رﺳﻴى “.
ﺑﺎدﺷﺎه ﺧﻂ رﺣﻮم ،ﺷﻤﺴ او د ﻫﻐﻮئ ﻣﻠﺮو ﺗﻪ وﻟﻮﺳﺘﻠﮯ
ﺷﻮ ،ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﺗﻪ ﺗﯧﺰ ﻻړل او ﻳﻬﻮدﻳﺎن ﻳ دې ﺗﻪ ﻣﺠﺒﻮر
ﮐل ﭼ د ﺎر ﺑﻴﺎ ﺟﻮړول ﺑﻨﺪ ﮐى.

د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﮐﻮر دوﺑﺎره ﺟﻮړول
 ﻧﻮ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﻪ ﮐﻮر ﺑﺎﻧﺪې ﮐﺎر ﺑﻨﺪ وو او د ﻓﺎرس


ﺑﺎدﺷﺎه دارﻳﻮس د ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﺗﺮ دوﯦﻢ ﮐﺎل ﭘﻮرې ﮐﺎر ﻨوﻟﮯ
ﺷﻮے وو.

۵

 ﭘﻪ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﮐ دوه ﭘﯧﻐﻤﺒﺮان ﺣﺠ او د ﻋﺪو


زوئ زﮐﺮﻳﺎه ۇو .ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﻳﻬﻮداه او ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﮐ اوﺳﯧﺪوﻧﻮ

ﻳﻬﻮدﻳﺎﻧﻮ ﻟﻪ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻫﻐﻪ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﻪ ﻧﻮم ﭘﯧﺸﻮﺋ
 ﮐﻠﻪ ﭼ د ﺷﻠﺘاﯦﻞ
ورﮐﻮﻟﻪ ﭼ ﮐﻮم د ﻫﻐﻮئ دﭘﺎﺳﻪ وو .
زوئ زرﺑﺎﺑﻞ او د ﻳﻮﺻﺪق زوئ ﻳﺸﻮع د ﻫﻐﻮئ ﭘﯧﻐﺎم واورﯦﺪو،
ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﮐ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﮐﻮر ﺑﻴﺎ ﺟﻮړول
ﺷﺮوع ﮐل او د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻫﻐﻪ دوه ﭘﯧﻐﻤﺒﺮان د ﻫﻐﻮئ ﺳﺮه
 ﻧﻮ د ﻧﻤﺮﭘﺮﯦﻮاﺗﮥ ﻃﺮف ﺗﻪ
ۇو او د ﻫﻐﻮئ ﻣﺪد ﻳ ﮐﻮﻟﻮ .
ﻓﺮات ﺣﻤﺮان ﺗﺘﻨ ،ﺷﺘﺮﺑﻮزﻧ او د ﻫﻐﻮئ ﻣﻠﺮى آﻓﺴﺮان
ﺳﻤﺪﺳﺘ ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﺗﻪ راﻏﻠﻞ او وې وﺋﻴﻞ” ،ﺗﺎ ﻟﻪ دا ﺣﻢ ﻮک

درﮐﻮى ﭼ دا ﮐﻮر ﺑﻴﺎ ﺟﻮړ ﮐه او ﺳﺮ ﺗﻪ ﻳ ورﺳﻮه؟“ 
ﻫﻐﻮئ د ﻫﻐﻪ ﻮﻟﻮ ﺳو د ﻧﻮﻣﻮﻧﻮ ﺗﭙﻮس ﻫﻢ وﮐو ﮐﻮﻣﻮ ﭼ د
 ﺧﻮ ﭘﻪ ﻳﻬﻮدى ﻣﺸﺮاﻧﻮ
دې ﭘﻪ ﺟﻮړوﻟﻮ ﮐ ﻣﺪد ﮐﻮﻟﻮ .
ﺑﺎﻧﺪې د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻧﻈﺮ وو او د ﻓﺎرس آﻓﺴﺮاﻧﻮ دا ﻓﯧﺼﻠﻪ
وﮐه ﭼ ﺗﺮ ﻫﻐ ﭘﻮرې ﺑﻪ ﻳﻮ ﮐﺎر ﻫﻢ ﻧﮥ ﮐﻮى ﭼ ﺗﺮﻮ ﻳ
دارﻳﻮس ﺑﺎدﺷﺎه ﻟﻪ ﺧﻂ ﻧﮥ وى ﻟﯧﻟﮯ او ﺟﻮاب ﻳ ﻧﮥ وى

 ﻫﻐﻮئ دارﻳﻮس ﺑﺎدﺷﺎه ﻟﻪ دا ﺧﺒﺮ وروﻟﯧﻟﻮ ،
راﻏﻠﮯ .
 ﺑﺎدﺷﺎه ﺳﻼﻣﺖ ،ﺗﺎ
”دارﻳﻮس ﺑﺎدﺷﺎه ﺗﻪ ډﯦﺮ ډﯦﺮ ﺳﻼﻣﻮﻧﻪ .
ﺗﻪ دې ﭘﺘﻪ وى ﭼ ﻣﻮﻧ د ﻳﻬﻮداه ﺻﻮﺑ ﺗﻪ ورﻏﻠﻮ او وﻣﻮ
ﻟﻴﺪل ﭼ د ﻋﻈﻴﻢ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﮐﻮر د ﻟﻮﻳﻮ ﮐﺎﻮ او ﭘﻪ دﯦﻮاﻟﻮﻧﻮ
ﮐ د ﻟﺮﻮ د ﺳﺘﻨﻮ ﺳﺮه ﺑﻴﺎ ﺟﻮړﻳى .ﮐﺎر د ډﯦﺮ اﺣﺘﻴﺎط
 ﻣﻮﻧ ﺑﻴﺎ د ﺧﻠﻘﻮ د
ﺳﺮه ﮐﻮﻟﮯ ﺷ او ډﯦﺮ ﮥ روان دے .
ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﻧﻪ ﺗﭙﻮس وﮐو ﭼ ﻣﻮﻧ ﺗﻪ وواﺋ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﻟﻪ دا

اﺧﺘﻴﺎر ﭼﺎ ورﮐے دے ﭼ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﮐﻮر ﺑﻴﺎ ﺟﻮړ ﮐى
 ﻣﻮﻧ د ﻫﻐﻮئ د ﻧﻮﻣﻮﻧﻮ ﺗﭙﻮس ﻫﻢ
او ﺳﺮ ﺗﻪ ﻳ ورﺳﻮى .
وﮐو ﻧﻮ ﭼ داﺳ ﻣﻮﻧ ﺗﺎ ﺧﺒﺮ ﮐو ﭼ د دې ﮐﺎر ﻣﺸﺮان
 ﻫﻐﻮئ ﻣﻮﻧ ﻟﻪ ﺟﻮاب راﮐو ﭼ ﻣﻮﻧ د
ﻮک دى .
آﺳﻤﺎن او زﻣ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺧﺪﻣﺘﺎر ﻳﻮ او ﻣﻮﻧ ﻫﻐﻪ ﮐﻮر
ﺑﻴﺎ ﺟﻮړۇو ﮐﻮم ﭼ ﭘﻪ اﺻﻞ ﮐ ډﯦﺮه ﻣﻮده ﻣﺨ د ﺑﻨ
اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻳﻮ ﺗه ﺑﺎدﺷﺎه ﺟﻮړ ﮐے وو او ﺳﺮ ﺗﻪ ﻳ رﺳﻮﻟﮯ
 ﺧﻮ زﻣﻮﻧ ﭘﻼر ﻧﻴﮥ د آﺳﻤﺎن ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻏﺼﻪ ﮐو
وو .
ﻧﻮ ﭘﻪ دې وﺟﻪ ﻫﻐﻮئ ﻳ د ﺑﺎﺑﻞ ﺑﺎدﺷﺎه ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﻀﺮ ﺗﻪ
ﭘﺮﯦﻮدل ،ﭼﺎ ﭼ دا ﮐﻮر وران ﮐو او ﺧﻠﻖ ﻳ ﺑﺎﺑﻞ ﺗﻪ
 ﺧﻮ ﺑﻴﺎ ﭼ ﮐﻠﻪ ﺧﻮرس ﺑﺎدﺷﺎه د ﺑﺎﺑﻞ
ﺟﻼوﻃﻦ ﮐل .
ﺑﺎدﺷﺎه ﺷﻮ ﻧﻮ د ﻫﻐﮥ د ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﭘﻪ وړوﻣﺒ ﮐﺎل ،ﺧﻮرس دا
 ﻫﻐﮥ
ﺣﻢ وﮐو ﭼ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﮐﻮر دې ﺑﻴﺎ ﺟﻮړ ﺷ .
د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﻪ ﮐﻮر ﮐ د ﺳﺮو زرو او ﺳﭙﻴﻨﻮ زرو ﻟﻮ
ﺑﻴﺎ ﮐﯧﻮدل ﮐﻮم ﭼ ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﻀﺮ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﮐﻮر ﻧﻪ اوړى
ۇو ﭼ ﻫﻐﻪ ﮐﻮر ﭘﻪ ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﮐ وو او ﭘﻪ ﺑﺎﺑﻞ ﮐ ﻳ ﭘﻪ
ﻋﺒﺎدﺗﺨﺎﻧﻪ ﮐ اﯦ ۇو .ﺧﻮرس ﺑﺎدﺷﺎه دا ﻟﻮ د ﻳﻮ ﺳى
ﭘﻪ ﺣﻮاﻟﻪ ﮐل ﭼ د ﻫﻐﮥ ﻧﻮم ﺷﻴﺴﺒﻀﺮ وو ،ﮐﻮم ﭼ ﻫﻐﮥ د
 ﺑﺎدﺷﺎه ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ
ﻳﻬﻮداه ﺣﻤﺮان ﻣﻘﺮر ﮐے وو .
ﭼ دا ﻳﻮﺳ او ﭘﻪ ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﮐ ﻳ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﮐﻮر ﺗﻪ
واﭘﺲ ﮐى او ﻫﻐﻪ ﮐﻮر ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺎئ ﺑﺎﻧﺪې ﺑﻴﺎ ﺟﻮړ ﮐى ﭼ
 ﻧﻮ ﺷﻴﺴﺒﻀﺮ راﻏﻠﻮ او د دې ﺑﻨﻴﺎد ﻳ
ﭼﺮﺗﻪ ﻣﺨ وو .
ﮐﯧﻮدو ،د دې ﺟﻮړﯦﺪل د ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﻧﻪ واﺧﻠﻪ ﺗﺮ ﻧﻨﻪ ﭘﻮرې
ﺟﺎرى ۇو ،ﺧﻮ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﮐﻮر ﺗﺮ اوﺳﻪ ﭘﻮرې ﻣﻤﻞ ﺷﻮے
 ﻧﻮ ﺑﺎدﺷﺎه ﺳﻼﻣﺖ ،ﮐﮥ ﺳﺘﺎ ﺧﻮﻪ وى ﻧﻮ د ﺑﺎﺑﻞ
ﻧﮥ دے .
ﺷﺎﻫ ﺗﺎرﻳﺦ دې وﻟﻮﻟﮯ ﺷ ﻧﻮ دا ﺑﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﺷ ﭼ ﺧﻮرس

ﭘﻪ ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﮐ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﮐﻮر د ﺑﻴﺎ ﺟﻮړوﻟﻮ ﺣﻢ
ورﮐے وو او ﮐﮥ ﻧﻪ ،او ﺑﻴﺎ ﻣﻮﻧ ﺧﺒﺮ ﮐه ﭼ ﭘﻪ دې ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ
ﮐ ﺳﺘﺎ ﺧﻮﻪ ﮥ ده“.

د ﺧﻮرس د ﻓﺮﻣﺎن ﺑﻴﺎ ﺟﺎرى ﮐﯧﺪل

۶

 ﻧﻮ دارﻳﻮس ﺑﺎدﺷﺎه ﺣﻢ ﺟﺎرى ﮐو ﭼ د ﺑﺎﺑﻞ ﻫﻐﻪ


ﺷﺎﻫ ﺗﺎرﻳﺦ دې وﻟﻮﻟﮯ ﺷ ﮐﻮم ﭼ ﭘﻪ ﺧﺰاﻧﻪ ﮐ ﺳﺎﺗﻠﮯ

 ﺧﻮ د ﻣﺎدى ﺻﻮﺑ ﭘﻪ اﮐﺒﺘﺎﻧﺎ ﺎر ﮐ ﻳﻮ
ﺷﻮے وو .
 ”د
ﻃﻮﻣﺎر ﭘﯧﺪا ﺷﻮ ،ﭼ دا ﻟﻴﻞ ﭘﻪ ﮐ ﺷﻮى ۇو ،
ﺧﭙﻠ ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﭘﻪ وړوﻣﺒ ﮐﺎل ﺧﻮرس ﺑﺎدﺷﺎه ﺣﻢ وﮐو
ﭼ ﭘﻪ ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﮐ دې د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﮐﻮر ﺑﻴﺎ ﺟﻮړ ﮐے
ﺷ ﭼ ﻫﻐﻪ ﻳﻮ داﺳ ﺎئ وى ﭼﺮﺗﻪ ﺑﻪ ﭼ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﮐﻴى او
ﻧﺬراﻧ ﺑﻪ ﺳﻮزوﻟﮯ ﺷ .د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﮐﻮر ﺑﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً دﯦﺮش
 دﯦﻮاﻟﻮﻧﻪ ﺑﻪ
ﺰه اوﭼﺖ او دﯦﺮش ﺰه ﭘﻠﻦ ﺟﻮړوﻟﮯ ﺷ .
داﺳ ﺟﻮړوﻟﮯ ﺷ ﭼ درې ردې د ﻟﻮﻳﻮ ﮐﺎﻮ وى او ﭘﻪ ﻳﻮه
رده ﮐ د ﻟﺮ ﺗﺨﺘ ﻟﻮﻟﮯ ﺷﻮى وى .دا ﻮﻟﻪ ﺧﺮﭼﻪ ﺑﻪ
 ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﻀﺮ ﺑﺎدﺷﺎه ﭼ ﭘﻪ ﻳﺮوﺷﻠﻢ
ﺷﺎﻫ ﺧﺰاﻧﻪ ورﮐﻮى .
ﮐ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﮐﻮر ﻧﻪ ﮐﻮم د ﺳﺮو زرو او ﺳﭙﻴﻨﻮ زرو
ﻟﻮ ﺑﺎﺑﻞ ﺗﻪ اوړى ۇو ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﮐﻮر ﻳﻌﻨ
ﺧﭙﻞ ﺻﺤﻴﺢ ﺎئ ﺗﻪ راواﭘﺲ ﮐﻮﻟﮯ ﺷ ﮐﻮم ﭼ ﭘﻪ ﻳﺮوﺷﻠﻢ
ﮐ دے“.

د دارﻳﻮس د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﮐﻮر ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﻓﺮﻣﺎن
ﺟﺎرى ﮐﻮل

 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ دارﻳﻮس ﺑﺎدﺷﺎه دا ﺟﻮاب وروﻟﯧﻟﻮ” ،دا د

ﻧﻤﺮﭘﺮﯦﻮاﺗﮥ ﻃﺮف ﺗﻪ ﻓﺮات ﺣﻤﺮان ﺗﺘﻨ ،ﺷﺘﺮﺑﻮزﻧ او د
ﻧﻤﺮﭘﺮﯦﻮاﺗﮥ ﻃﺮف ﺗﻪ ﻓﺮات ﺳﺘﺎ آﻓﺴﺮاﻧﻮ ﺗﻪ دے ،ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ د
 او د دې ﭘﻪ ﺟﻮړﯦﺪو
ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﮐﻮر ﺳﺮه ﮐﺎر ﻧﮥ ﺳﺎﺗ 
ﮐ ﮐﺎر ﻣﮥ ﺳﺎﺗ .د ﻳﻬﻮداه ﺣﻤﺮان او ﻳﻬﻮدى ﻣﺸﺮان
ﭘﺮﯦدئ ﭼ ﻫﻐﻮئ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﮐﻮر ﻫﻠﺘﻪ ﺟﻮړ ﮐى ﭼﺮﺗﻪ
 او دې ﺳﺮه زۀ ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ ﺣﻢ
ﭼ ﻣﺨ وﻻړ وو .
درﮐﻮم ﭼ د ﻳﻬﻮداه د ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﻣﺪد وﮐئ ﭼ دا ﺑﻴﺎ ﺟﻮړ
ﮐى .ﻫﻐﻮئ ﻟﻪ ﺑﻪ د ﭘﻮره ﺧﺮﭼ دﭘﺎره د ﺷﺎﻫ ﺧﺰاﻧ ﭘﯧﺴ
ورﮐﻮﻟﮯ ﺷ ﭼ د ﻧﻤﺮﭘﺮﯦﻮاﺗﮥ ﻃﺮف ﺗﻪ د ﻓﺮات د ﻣﺤﺼﻮل
 ﺑﻐﯧﺮ
ﻧﻪ اﺧﺴﺘﮯ ﺷ ،د دې دﭘﺎره ﭼ ﮐﺎر اﻳﺴﺎر ﻧﮥ ﺷ .
د ﮥ ﮐﻤ ﻧﻪ ،ﻫﺮه ورځ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﮐ اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ ﻟﻪ
ﻫﻐﻪ ﻫﺮ ﮥ ورﮐﻮئ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ د ﮥ ﺿﺮورت وى ،ﭼ
ﻫﻐﻪ ﺳﺨ ،ې ،ﻳﺎ ُورى وى ،ﭼ د آﺳﻤﺎن ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺗﻪ
د ﻗﺮﺑﺎﻧ ﭘﻪ ﺗﻮﻪ ﺳﻮزوﻟﮯ ﺷ ،ﻳﺎ ﭼ ﻫﻐﻪ ﻏﻨﻢ ،ﻣﺎﻟﻪ ،ﻣﮯ،
 ﻧﻮ ﭼ داﺳ ﻫﻐﻮئ ﻫﻐﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧ
ﻳﺎ د زﻳﺘُﻮﻧﻮ ﺗﯧﻞ وى .
ﭘﯧﺶ ﮐى ﭘﻪ ﮐﻮﻣﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﭼ د آﺳﻤﺎن ﺧُﺪائ ﭘﺎک رﺿﺎ
ﮐﻴى او زﻣﺎ او زﻣﺎ د زاﻣﻨﻮ دﭘﺎره د ﻫﻐﮥ ﻧﻪ ﺑﺮﮐﺖ ﻏﻮاړى.
 زۀ ﺑﻞ دا ﺣﻢ ﮐﻮم ﮐﮥ ﻮک ﻫﻢ دا ﺣﻢ وﻧﮥ ﻣﻨ ،ﻧﻮ د

ﻫﻐﮥ ﮐﻮر ﻧﻪ ﺑﻪ د ﻟﺮ ﺗﻴﺮ راووﻳﺴﺘﻠﮯ ﺷ ،د ﻫﻐ ﻳﻮ ﺳﺮ دې
ﺗﯧﺮۀ ﮐے ﺷ او ﭘﻪ ﻫﻐ دې ووژﻟﮯ ﺷ .او د ﻫﻐﮥ ﮐﻮر دې
 ﻫﻐﻪ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭼﺎ
د ډﯦﺮان ﻳﻮ ډﯦﺮے ﺟﻮړ ﮐے ﺷ .
ﭼ ﻳﺮوﺷﻠﻢ د دې دﭘﺎره ﺧﻮښ ﮐے دے ﭼ ﻫﻠﺘﻪ ﺑﻪ د ﻫﻐﮥ
ﻋﺒﺎدت ﮐﻴى ﻧﻮ ﮐﮥ ﮐﻮم ﺑﺎدﺷﺎه ﻳﺎ ﻗﻮم د دې ﺣﻢ ﻧﻪ اﻧﺎر
وﮐى ﻳﺎ د دې ﮐﻮر د ﺗﺒﺎه ﮐﻮﻟﻮ ﮐﻮﺷﺶ ﮐﻮى ﻧﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک
دې ورﻟﻪ ﺷﺴﺖ ورﮐى .ﻣﺎ دارﻳﻮس دا ﺣﻢ ﮐے دے او

دا ﺣﻢ دې ﭘﻮره وﻣﻨﻠﮯ ﺷ“.

د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﮐﻮر وﻗﻒ ﮐﯧﺪل
 ﺑﻴﺎ ﺗﺘﻨ ﺣﻤﺮان ،ﺷﺘﺮﺑﻮزﻧ او د ﻫﻐﻮئ آﻓﺴﺮاﻧﻮ ﻫﻢ ﻫﻐﻪ


ﺷﺎن وﮐل ﭼ ﻨﻪ دارﻳﻮس ﺑﺎدﺷﺎه ﺣﻢ ﮐے وو .
ﻳﻬﻮدى ﻣﺸﺮاﻧﻮ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﮐﻮر ﻋﻤﺎرت ﭘﻪ ﮥ ﻃﺮﻳﻘﻪ
ﺟﻮړوﻟﻮ ،ﭼ د ﻫﻐﻮئ ﺣﻮﺻﻠﻪ اﻓﺰاﺋ ﺣﺠ او زﮐﺮﻳﺎه
ﭘﯧﻐﻤﺒﺮاﻧﻮ ﮐﻮﻟﻪ .ﻫﻐﻮئ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﮐﻮر ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﺷﺎن ﺳﺮ ﺗﻪ
ورﺳﻮﻟﻮ ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺣﻢ ﮐے
وو او ﺧﻮرس ،دارﻳﻮس او د ﻓﺎرس ﺑﺎدﺷﺎه ارﺗﺨﺸﺸﺘﺎ ﻓﺮﻣﺎن
 ﻫﻐﻮئ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﮐﻮر د دارﻳﻮس
ﺟﺎرى ﮐے وو .
ﺑﺎدﺷﺎه د ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﭘﻪ ﺷﭙم ﮐﺎل ﮐ د ادر ﻣﻴﺎﺷﺘ ﭘﻪ درﯦﻤﻪ
 ﺑﻴﺎ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ،اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ او ﻟﻴﻮﻳﺎﻧﻮ
ورځ ﺳﺮ ﺗﻪ ورﺳﻮﻟﻮ .
او ﻫﻐﻪ ﻧﻮرو ﻮﻟﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﭘﻪ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ﺳﺮه د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﮐﻮر
 د
وﻗﻒ ﮐو ﮐﻮم ﭼ د ﺟﻼوﻃﻨ ﻧﻪ راواﭘﺲ ﺷﻮى ۇو .
وﻗﻒ ﮐﻮﻟﻮ دﭘﺎره ﻫﻐﻮئ ﺳﻞ ﻏﻮﻳ ،دوه ﺳﻮه ان او ﻠﻮر
ﺳﻮه ُورى د ﻗﺮﺑﺎﻧ ﭘﻪ ﺗﻮﻪ ﭘﯧﺶ ﮐل او دوﻟﺲ ﭼﯧﻠ ﻳ د
ﻨﺎه د ﻧﺬراﻧ ﭘﻪ ﺗﻮﻪ ﭘﯧﺶ ﮐل ﭼ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ د ﻫﺮې
 ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﮐ د
ﻳﻮې ﻗﺒﻴﻠ دﭘﺎره ﻳﻮ ﻳﻮ وو .
ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﮐﻮر د ﺧﺪﻣﺖ دﭘﺎره اﻣﺎﻣﺎن او ﻟﻴﻮﻳﺎن د ﻫﻐﻪ
اﺻﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﮐل ﮐﻮم ﭼ د ﻣﻮﺳ ﭘﻪ ﮐﺘﺎب
ﮐ ﻟﻴﻠﮯ ﺷﻮى ۇو.

د ﻓﺴﺤ اﺧﺘﺮ
 ﮐﻮم ﺧﻠﻖ ﭼ د ﺟﻼوﻃﻨ ﻧﻪ راواﭘﺲ ﺷﻮى ۇو ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ


ﭘﻪ ورﭘﺴ ﮐﺎل د اوﻟ ﻣﻴﺎﺷﺘ ﭘﻪ ﻮارﻟﺴﻤﻪ ورځ د ﻓﺴﺤ
 ﻮﻟﻮ اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ او ﻟﻴﻮﻳﺎﻧﻮ ﺧﭙﻞ ﺎﻧﻮﻧﻪ ﭘﺎک
اﺧﺘﺮ وﮐو .
ﮐى ۇو او د ﭘﺎﮐﯧﺪو رﺳﻢ ﻳ ادا ﮐے وو .ﻟﻴﻮﻳﺎﻧﻮ د ﻓﺴﺤ د
اﺧﺘﺮ د ﻗﺮﺑﺎﻧ دﭘﺎره د ﻮﻟﻮ راواﭘﺲ ﺷﻮو ﺧﻠﻘﻮ ،د اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ او
 دا ﻗﺮﺑﺎﻧ
د ﺧﭙﻠﻮ ﺎﻧﻮﻧﻮ دﭘﺎره ﺎروى ﺣﻼل ﮐى ۇو .
ﻫﻐﻪ ﻮﻟﻮ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ وﺧﻮړﻟ ﭼ ﻮک د ﺟﻼوﻃﻨ ﻧﻪ
راواﭘﺲ ﺷﻮى ۇو او ورﺳﺮه ﻫﻐﻪ ﺧﻠﻘﻮ ﻫﻢ وﺧﻮړﻟ ﭼﺎ ﭼ د
ﻏﯧﺮو ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﻏﻠﻂ رﺳﻤﻮﻧﻪ ﭘﺮﯦ ۇو د دې دﭘﺎره ﭼ د

ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻋﺒﺎدت وﮐى .
ﻫﻐﻮئ د ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ﺳﺮه اووۀ ور د ﭘﺘﻴﺮې رو اﺧﺘﺮ
وﮐو .ﻫﻐﻮئ ډﯦﺮ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ ۇو ﻪ ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د
اﺳﻮر ﺑﺎدﺷﺎه ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ ﺑﺎﻧﺪې ﻣﻬﺮﺑﺎن ﮐے وو ،ﻧﻮ ﭘﻪ دې
وﺟﻪ ﻫﻐﮥ د ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﮐﺎر ﮐ ﻣﺪد وﮐو ﭼ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ
د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﮐﻮر ﺟﻮړ ﮐى.

د ﻋﺰرا ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﺗﻪ رﺳﯧﺪل

۷

 ډﯦﺮه ﻣﻮده ﭘﺲ ،ﮐﻠﻪ ﭼ ارﺗﺨﺸﺸﺘﺎ د ﻓﺎرس ﺑﺎدﺷﺎه


وو ،ﻧﻮ ﻳﻮ ﺳے وو ﭼ ﻧﻮم ﻳ ﻋﺰرا وو .ﻫﻐﮥ ﺧﭙﻠﻪ ﺷﺠﺮه
ﻧﺴﺐ ﻣﺸﺮ اﻣﺎم ﻫﺎرون ﺗﻪ ورﺳﻮﻟﻪ ،ﭼ داﺳ ده :ﻋﺰرا د

ﺷﺮاﻳﺎه زوئ وو ﭼ ﻫﻐﻪ زوئ د ﻋﺰرﻳﺎه ،زوئ د ﺧﻠﻘﻴﺎه ،
 زوئ د
زوئ د ﺳﻠﻮم ،زوئ د ﺻﺪوق ،زوئ د اﺧﻴﻄﻮب ،
 زوئ د زرﺧﻴﺎه،
اﻣﺮﻳﺎه ،زوئ د ﻋﺰرﻳﺎه ،زوئ د ﻣﺮاﻳﻮت ،
 زوئ د اﺑﻴﺴﻮع ،زوئ د
زوئ د ﻋﺰى ،زوئ د ﺑﻘ ،
ﻓﻴﻨﺤﺎس ،زوئ د اﻟﻋﺰر او زوئ د ﻫﺎرون ﻮک ﭼ ﻣﺸﺮ
 ﻋﺰرا ﻳﻮ ﻋﺎﻟﻢ وو ،ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎﻧﺪې
 -
اﻣﺎم وو .

ﮥ ﭘﻮﻫﯧﺪو ﮐﻮم ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک
ﻣﻮﺳ ﻟﻪ ورﮐے وو .ﻪ ﭼ د ﻋﺰرا ﺳﺮه د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د
ﻫﻐﮥ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺑﺮﮐﺖ وو ،ﻫﻐﮥ ﭼ ﮥ ﻫﻢ ﻏﻮﺘﻞ ﻧﻮ
ﺑﺎدﺷﺎه ورﻟﻪ ورﮐﻮل .د ارﺗﺨﺸﺸﺘﺎ د ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﭘﻪ اوؤم ﮐﺎل،
ﻋﺰرا د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ د ﻳﻮې ﻗﺒﻴﻠ ﺳﺮه د ﺑﺎﺑﻞ ﻧﻪ ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﺗﻪ ﭘﻪ
ﺳﻔﺮ روان ﺷﻮ ،ﭼ ﭘﻪ ﻫﻐ ﮐ اﻣﺎﻣﺎن ،ﻟﻴﻮﻳﺎن ،د ﺧُﺪائ
ﭘﺎک د ﮐﻮر ﻣﻮﺳﻴﻘﺎران او ﻮﮐﻴﺪاران او ﮐﺎرﻳﺮ ﺷﺎﻣﻞ ۇو.
 ﻫﻐﻮئ د اوﻟ ﻣﻴﺎﺷﺘ ﭘﻪ اوﻟﻪ ورځ د ﺑﺎﺑﻞ ﻧﻪ روان
 -

ﺷﻮل او د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﻣﺪد ﺳﺮه ﻫﻐﻮئ د ﭘﻴﻨﻤ ﻣﻴﺎﺷﺘ ﭘﻪ
 ﻋﺰرا ﺧﭙﻞ ژوﻧﺪ دې ﺗﻪ
اوﻟﻪ ورځ ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﺗﻪ ورﺳﯧﺪل .
وﻗﻒ ﮐے وو ﭼ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎﻧﺪې ﭘﻮﻫﻪ ﺷ،
ﭘﻪ ﻫﻐ ﻋﻤﻞ وﮐى او د دې ﻮل ﻗﺎﻧﻮن او اﺻﻮل ﺑﻨ
اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺗﻪ وﺎﺋ.

د ارﺗﺨﺸﺸﺘﺎ ﺑﺎدﺷﺎه ﻋﺰرا ﻟﻪ ورﮐے ﺷﻮے ﮐﺎﻏﺬ
 ارﺗﺨﺸﺸﺘﺎ ﻋﺰرا اﻣﺎم او ﻋﺎﻟﻢ ﻟﻪ دا ﮐﺎﻏﺬ ورﮐو ،ﭼ

ﻫﻐﮥ د ﻫﻐﻪ ﻗﺎﻧﻮن او ﺣﻤﻮﻧﻪ ﭘﻮره ﭘﻮﻫﻪ ﻟﺮﻟﻪ ﮐﻮم ﭼ ﻣﺎﻟ
 ”د ارﺗﺨﺸﺸﺘﺎ ﺑﺎدﺷﺎه
ﺧُﺪائ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺗﻪ ورﮐى ۇو ،
د ﻃﺮف ﻧﻪ ،ﻋﺰرا اﻣﺎم ﺗﻪ ،ﭼ ﻫﻐﻪ د آﺳﻤﺎن د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د
 زۀ دا ﺣﻢ ﮐﻮم
ﻗﺎﻧﻮن ﻋﺎﻟﻢ دے ،ډﯦﺮ ﺳﻼﻣﻮﻧﻪ .او اوس ،
ﭼ زﻣﺎ ﭘﻪ ﻮل ﺳﻠﻄﻨﺖ ﮐ ﭼ ﮐﻮم ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎن،
اﻣﺎﻣﺎن او ﻟﻴﻮﻳﺎن ﭼ د ﻫﻐﻮئ زړۀ ﻏﻮاړى ﭼ ﺗﺎ ﺳﺮه
 زۀ ،ﺗﺎ زﻣﺎ د ﺧﭙﻠﻮ
ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﺗﻪ ﻻړ ﺷ ﻧﻮ ﻻړ دې ﺷ .
اووۀ ﻣﺸﻴﺮاﻧﻮ ﺳﺮه ﻟﯧم ﭼ ﭘﻪ ﻳﺮوﺷﻠﻢ او ﻳﻬﻮداه ﮐ
ﺣﺎﻻت ﻣﻌﻠﻮم ﮐئ ﭼ دا ﭘﺘﻪ وﻟ ﭼ ﺳﺘﺎ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﻪ
ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎﻧﺪې ﻮﻣﺮه ﮥ ﻋﻤﻞ ﮐﻴى ،ﻫﻐﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﭼ ﺗﺎ ﺳﺮه

 ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ د ﺎن ﺳﺮه د ﺳﺮو زرو او ﺳﭙﻴﻨﻮ
ﻣﻮﺟﻮد دے .
زرو ﻫﻐﻪ ﻧﺬراﻧ ﻳﻮﺳ د ﮐﻮﻣﻮ ﭼ زۀ او زﻣﺎ ﻣﺸﻴﺮان د ﺑﻨ
اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻟﻪ د ورﮐﻮﻟﻮ ﺧﻮاﻫﺶ ﻟﺮو ،ﻫﻐﻪ ﺧُﺪائ
 ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ
ﭘﺎک ﭼ د ﻫﻐﮥ ﮐﻮر ﭘﻪ ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﮐ دے .
ﻮل ﺳﺮۀ زر او ﺳﭙﻴﻦ زر ﻫﻢ د ﺎن ﺳﺮه اوړئ ﮐﻮم ﭼ ﺗﺎﺳﻮ
د ﺑﺎﺑﻞ ﭘﻪ ﻮﻟﻪ ﺻﻮﺑﻪ ﮐ راﻏﻮﻧ ﮐئ او ﻫﻐﻪ ﻧﺬراﻧ ﺑﻪ ﻫﻢ
اوړئ ﮐﻮﻣ ﭼ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎن او د ﻫﻐﻮئ اﻣﺎﻣﺎن ﭘﻪ ﻳﺮوﺷﻠﻢ
 ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ دا
ﮐ د ﺧﭙﻞ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﮐﻮر دﭘﺎره ورﮐﻮى .
ﭘﯧﺴ ﭘﻪ اﺣﺘﻴﺎط ﺳﺮه ﺧﺮچ ﮐﻮئ او ﻏﻮﻳ ،ان او ُورى،
ﻏﻠﻪ او ﻣﮯ ﭘﻪ ﺑﻴﻌﻪ واﺧﻠ او ﭘﻪ ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﮐ ﻳ د ﺧُﺪائ
 ﮐﻮم ﺳﺮۀ زر
ﭘﺎک د ﮐﻮر ﭘﻪ ﻗﺮﺑﺎنﺎه ﺑﺎﻧﺪې ﭘﯧﺶ ﮐئ .
او ﺳﭙﻴﻦ زر ﭼ ﭘﺎﺗ ﺷ ﻧﻮ ﭼ ﺳﺘﺎ او ﺳﺘﺎ د ﺧﻠﻘﻮ ﻫﺮ
ﻨﻪ ﺧﻮﻪ وى ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺷﺎن ﻳ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻮﻟﮯ ﺷ ،ﺧﻮ د
 ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﮐ
ﺧُﺪائ ﭘﺎک د رﺿﺎ ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ .
ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺗﻪ ﻫﻐﻪ ﻮل ﻟﻮ ﭘﯧﺶ ﮐﻮئ ﮐﻮم ﭼ د ﺧُﺪائ
ﭘﺎک د ﮐﻮر د ﺧﺪﻣﺖ د اﺳﺘﻌﻤﺎل دﭘﺎره درﮐے ﺷﻮى دى.
 او ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﭼ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﮐﻮر دﭘﺎره د ﺑﻞ ﻫﺮ ﻴﺰ

ﺿﺮورت وى ،ﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﻫﻐﻪ د ﺷﺎﻫ ﺧﺰاﻧ ﻧﻪ اﺧﺴﺘﻠﮯ ﺷ.
 زۀ د ﻓﺮات ﺳﻴﻨﺪ د ﻧﻤﺮﭘﺮﯦﻮاﺗﮥ ﺻﻮﺑ د ﺧﺰاﻧ ﻮﻟﻮ

آﻓﺴﺮاﻧﻮ ﻟﻪ ﺣﻢ ورﮐﻮم ﭼ ﻫﻐﻮئ د ﻋﺎﻟﻢ ﻋﺰرا اﻣﺎم دﭘﺎره د
ﻫﻐﻪ ﻫﺮ ﮥ ﮥ ﺑﻨﺪوﺑﺴﺖ وﮐى ﭼ ﻫﻐﻪ ﻳ ﻏﻮاړى ،ﻋﺰرا د
 د دې ﺣﺪ
آﺳﻤﺎن د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﮐ ﻋﺎﻟﻢ دے ،
ﺑﻪ د درې زره او ﻠﻮر ﺳﻮو ﮐﻠﻮ ﺳﭙﻴﻨﻮ زرو ،د ﻟﺴﻮ زرو ﮐﻠﻮ
ﻏﻨﻤﻮ ،دوه زره ﻟﻴﺮه ﻣﮯ او دوه زره ﻟﻴﺮه د زﻳﺘُﻮﻧﻮ ﺗﯧﻠﻮ

ﭘﻮرې وى او ﭼ داﺳ ﻮﻣﺮه د ﻣﺎﻟ ﺿﺮورت وى .
ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﺧﺎﻣﺨﺎ د ﻫﻐﻪ ﻫﺮ ﮥ ﭘﻪ ﺑﻨﺪوﺑﺴﺖ ﮐﻮﻟﻮ ﮐ د

اﺣﺘﻴﺎط ﻧﻪ ﮐﺎر اﺧﻠ ﭼ د آﺳﻤﺎن ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻳ د ﺧﭙﻞ ﮐﻮر
دﭘﺎره ﻏﻮﺘﻨﻪ ﮐﻮى او ﭘﺎم ﮐﻮئ ﭼ ﻫﻐﻪ ﻣﺎ ﺗﻪ او ﻫﻐﻪ ﮐﺴﺎﻧﻮ
ﺗﻪ ﻫﻴﻠﻪ ﻏﺼﻪ ﻧﮥ ﺷ ﮐﻮم ﭼ زﻣﺎ ﻧﻪ ﭘﺲ ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﮐﻮى.
 ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ د دې اﺟﺎزت ﻧﺸﺘﻪ ﭼ د اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ ،ﻟﻴﻮﻳﺎﻧﻮ،

ﻣﻮﺳﻴﻘﺎراﻧﻮ ،ﻮﮐﻴﺪاراﻧﻮ ،ﮐﺎرﻳﺮو ،ﻳﺎ د ﺑﻞ ﻫﺮ ﻫﻐﻪ ﭼﺎ ﻧﻪ
ﻣﺤﺼﻮل ،ﺟﺰﻳﻪ او ﭘﯧﺴ واﺧﻠ ﭼ د ﭼﺎ ﺗﻌﻠﻖ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک
 ﻋﺰرا ،ﺗﮥ ﺑﻪ د ﻫﻐﻪ ﺣﻤﺖ ﻧﻪ ﮐﺎر
د دې ﮐﻮر ﺳﺮه وى .
اﺧﻠ ﮐﻮم ﭼ ﺳﺘﺎ ﺧُﺪائ ﭘﺎک درﮐے دے ،ﺗﮥ ﺑﻪ اﻧﺘﻈﺎم
ﮐﻮوﻧ او ﻗﺎﺿﻴﺎن ﻣﻘﺮروې ﭼ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻮﻟﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﺑﺎﻧﺪې
ﺣﻮﻣﺖ ﮐﻮى ﭼ د ﻓﺮات ﺳﻴﻨﺪ ﻧﻤﺮﭘﺮﯦﻮاﺗﮥ ﻃﺮف ﺗﻪ د ﺧُﺪائ
ﭘﺎک د ﻗﺎﻧﻮن ﻻﻧﺪې ژوﻧﺪ ﺗﯧﺮوى .ﺗﮥ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ﻫﺮ ﭼﺎ ﺗﻪ دا ﻗﺎﻧﻮن
 ﮐﮥ ﻫﺮ ﻮک ﻫﻢ
ﺎﺋ ﭼ ﻮک ورﺑﺎﻧﺪې ﻧﮥ ﭘﻮﻫﻴى .
ﺳﺘﺎ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﻗﺎﻧﻮن ﻳﺎ د ﺑﺎدﺷﺎه د ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧ
ﮐﻮى ،ﻧﻮ ﻫﻐﮥ ﻟﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﺳﺰا ورﮐﻮﻟﮯ ﺷ ،ﭼ
وژﻟﮯ ﺑﻪ ﺷ ،ﻳﺎ ﺑﻪ ﺟﻼوﻃﻦ ﮐے ﺷ ،ﻳﺎ ﺑﻪ د ﻫﻐﮥ ﻧﻪ
ﺟﺎﺋﻴﺪاد ﺿﺒﻂ ﮐﻮﻟﮯ ﺷ ،ﻳﺎ ﺑﻪ ﻗﯧﺪ ﮐﻮﻟﮯ ﺷ“.

د ﻋﺰرا د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺛﻨﺎء ﺻﻔﺖ ﮐﻮل
 ﻋﺰرا وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ زﻣﻮﻧ د ﭘﻼر ﻧﻴﮥ د

ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺛﻨﺎء ﺻﻔﺖ دې وى .ﻫﻐﮥ ﺑﺎدﺷﺎه دې ﺗﻪ راﺿ
ﮐے دے ﭼ ﭘﻪ دې ﻃﺮﻳﻘﻪ ﺑﺎﻧﺪې ﭘﻪ ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﮐ د ﻣﺎﻟ
 د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﻪ ﻓﻀﻞ ﺳﺮه
ﺧُﺪائ د ﮐﻮر درﻧﺎوى وﮐى .
ﭘﻪ ﻣﺎ ﺑﺎﻧﺪې ﺑﺎدﺷﺎه ،د ﻫﻐﮥ ﻣﺸﻴﺮان او د ﻫﻐﮥ ﻮل ﻃﺎﻗﺘﻮر
آﻓﺴﺮان ﻣﻬﺮﺑﺎن ﺷﻮى دى ،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ زﻣﺎ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻣﺎ ﻟﻪ
ﺣﻮﺻﻠﻪ راﮐې ده او زۀ د دې ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻮے ﻳﻢ ﭼ د ﺑﻨ
اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ د ډﻟﻮ ډﯦﺮ ﻣﺸﺮان دې ﺗﻪ ﺟﻮړ ﮐم ﭼ زﻣﺎ ﺳﺮه

راواﭘﺲ ﺷ“.

د ﺟﻼوﻃﻨ ﻧﻪ راواﭘﺲ ﺷﻮى ﺧﻠﻖ

۸

 دا د ﻫﻐﻪ ډﻟﻮ د ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﺗﻔﺼﻴﻞ دے ﮐﻮم ﭼ ﭘﻪ ﺑﺎﺑﻞ


ﮐ ﺟﻼوﻃﻦ ۇو او ﭼ ﻫﻐﻮئ د ﻋﺰرا ﺳﺮه ﭘﻪ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ
ﮐ ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﺗﻪ راواﭘﺲ ﺷﻮل ﭼ ﭘﻪ ﮐﻮم وﺧﺖ ﮐ
ارﺗﺨﺸﺸﺘﺎ ﺑﺎدﺷﺎه ۇو۲ :۱۴-د ﻓﻴﻨﺤﺎس د ﻗﺒﻴﻠ ﺟﻴﺮﺳﻮم ،د
اﺗﻤﺮ د ﻗﺒﻴﻠ داﻧﻴﺎل ،د داؤد د ﻗﺒﻴﻠ د ﺳﺎﻧﻴﺎه زوئ ﺣﻄﻮش،
د ﭘﺮﻋﻮس د ﻗﺒﻴﻠ زﮐﺮﻳﺎه ،ﭼ د ﺧﭙﻠ ﻗﺒﻴﻠ ﻳﻮ ﻧﻴﻢ ﺳﻞ ﺳى
ورﺳﺮه ۇو .د ﻫﻐﻮئ د ﭘﻼر ﻧﻴﮥ ﻧﺴﺐﻧﺎﻣﻪ ﻣﻮﺟﻮد وه .د ﭘﺨﺖ
ﻣﻮآب د ﻗﺒﻴﻠ د زرﺧﻴﺎه زوئ اﻟﻴﻬﻮﻋﻴﻨ ،ﭼ دوه ﺳﻮه ﺳى
ورﺳﺮه ۇو ،د زﺗُﻮ د ﻗﺒﻴﻠ ،د ﻳﺤﺰىاﻳﻞ زوئ ﺳﺎﻧﻴﺎه ﭼ درې
ﺳﻮه ﺳى ورﺳﺮه ۇو ،د ﻋﺪﻳﻦ د ﻗﺒﻴﻠ د ﻳﻮﻧﺘﻦ زوئ ﻋﺒﻴﺪ،
ﭼ ﭘﻨﻮس ﺳى ورﺳﺮه ۇو ،د ﻋﻴﻼم د ﻗﺒﻴﻠ د ﻋﺘﻠﻴﺎه زوئ
ﻳﺸﻌﻴﺎه ،ﭼ اوﻳﺎ ﺳى ورﺳﺮه ۇو ،د ﺳﻔﻄﻴﺎه د ﻗﺒﻴﻠ د
ﻣﻴﺎﺋﻴﻞ زوئ زﺑﺪﻳﺎه ،ﭼ اﺗﻴﺎ ﺳى ورﺳﺮه ۇو ،د ﻳﻮآب د
ﻗﺒﻴﻠ د ﻳﺤاﻳﻞ زوئ ﻋﺒﺪﻳﺎه ،ﭼ دوه ﺳﻮه او اﺗﻠﺲ ﺳى
ورﺳﺮه ۇو ،د ﺑﺎﻧ د ﻗﺒﻴﻠ د ﻳﻮﺳﻔﻴﺎه زوئ ﺳﻠﻮﻣﻴﺖ ،ﭼ ﻳﻮ
ﺳﻞ او ﺷﭙﯧﺘﮥ ﺳى ورﺳﺮه ۇو ،د ﺑﺒ د ﻗﺒﻴﻠ د ﺑﺒ زوئ
زﮐﺮﻳﺎه ،ﭼ اﺗﮥوﻳﺸﺖ ﺳى ورﺳﺮه ۇو ،د ﻋﺰﺟﺎد د ﻗﺒﻴﻠ د
ﺣﻘﺎﻃﺎن زوئ ﻳﻮﺣﺎﻧﺎن ،ﭼ ﻳﻮ ﺳﻞ او ﻟﺲ ﺳى ورﺳﺮه ۇو،
د ادوﻧﻘﺎم د ﻗﺒﻴﻠ اﻟﻴﻔﻠﻂ ،ﻳﻌاﻳﻞ او ﺳﻤﻌﻴﺎه ،ﭼ ﺷﭙﯧﺘﮥ ﺳى
ورﺳﺮه ۇو ،ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ وروﺳﺘﻮ وﺧﺖ ﮐ راواﭘﺲ ﺷﻮل ،د
ﺑِﻮئ د ﻗﺒﻴﻠ ﻋﻮﺗ او زﮐﻮر ،ﭼ اوﻳﺎ ﺳى ورﺳﺮه ۇو.

د ﻋﺰرا د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﮐﻮر دﭘﺎره د ﻟﻴﻮﻳﺎﻧﻮ ﻟﯧل
۱۵ﻣﺎ د ﻫﻐﻪ ﻧﻬﺮ ﺳﺮه ﻮﻟﻪ ډﻟﻪ راﻏﻮﻧه ﮐه ﮐﻮم ﭼ د اﻫﺎوا
ﺎر ﺗﻪ ﺑﻬﻴى او ﻣﻮﻧ ﻫﻠﺘﻪ درې ور ﺧﯧﻤ ﻟﻮﻟ وې .ﻣﺎ
وﻟﻴﺪل ﭼ ﻫﻠﺘﻪ ﭘﻪ ډﻟﻪ ﮐ اﻣﺎﻣﺎن ۇو ،ﺧﻮ ﻟﻴﻮﻳﺎن ﻧﮥ ۇو.
۱۶ﻧﻮ ﻣﺎ دا ﻧﻬﮥ ﻣﺸﺮان راوﻏﻮﺘﻞ :اﻟﻋﺰر ،ارىاﻳﻞ ،ﺳﻤﻌﻴﺎه،
اﻟﻨﺎﺗﻦ ،ﻳﺮﻳﺐ ،اﻟﻨﺎﺗﻦ ،ﻧﺎﺗﻦ ،زﮐﺮﻳﺎه او ﻣﺴﻼم او دوه ﻋﺎﻟﻤﺎن
ﻳﻮﻳﺮﻳﺐ او اﻟﻨﺎﺗﻦ ﻣ ﻫﻢ راوﻏﻮﺘﻞ۱۷ .ﻣﺎ ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﮐﺴﻴﻔﻴﺎ
ﮐ د ﻗﺒﻴﻠ ﻣﺸﺮ ﻋﺪو ﺗﻪ وﻟﯧل ،ﭼ ﻫﻐﮥ او د ﻫﻐﮥ د ﻗﺒﻴﻠ
ﻧﻪ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﮐﻮر دﭘﺎره ﮐﺎرﻳﺮ وﻏﻮاړى او ﻣﻮﻧ ﻟﻪ
داﺳ ﺧﻠﻖ راوﻟﯧى ﭼ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﻪ ﮐﻮر ﮐ ﺧﺪﻣﺖ
وﮐى۱۸ .د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﻪ ﻓﻀﻞ ﺳﺮه ﻫﻐﻮئ ﻣﻮﻧ ﻟﻪ ﻳﻮ ﺗه
ﺳے ﺳﺮﺑﻴﺎه راوﻟﯧﻟﻮ ،ﭼ دے د ﻣﺤﻠ د ﻗﺒﻴﻠ ﻟﻴﻮے وو
او اﺗﻠﺲ زاﻣﻦ او وروﻪ د ﻫﻐﮥ ﺳﺮه راﻏﻠﻞ۱۹ .ﻫﻐﻮئ د ﻣﺮارى
ﻗﺒﻴﻠ ﺣﺴﺒﻴﺎه او ﻳﺸﻌﻴﺎه ﻫﻢ د ﻫﻐﻮئ د ﺷﻠﻮ ﺧﭙﻠﻮاﻧﻮ ﺳﺮه
راوﻟﯧل۲۰ .د دې ﻧﻪ ﻋﻼوه د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﮐﻮر دوه ﺳﻮه او
ﺷﻞ داﺳ ﺧﺪﻣﺘﺎران ﻫﻢ ۇو ﭼ داؤد ﺑﺎدﺷﺎه او د ﻫﻐﮥ
آﻓﺴﺮاﻧﻮ د ﻫﻐﻮئ ﭘﻼر ﻧﻴﮥ د دې دﭘﺎره ﻣﻘﺮر ﮐى ۇو ﭼ د
ﻟﻴﻮﻳﺎﻧﻮ ﻣﺪد ﮐﻮى .او د ﻫﻐﻮئ ﻮﻟﻮ ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ ﻟﻴﻠﮯ ﺷﻮى ۇو.

د ﺧﻠﻘﻮ روژه ﻧﻴﻮل
۲۱ﻫﻠﺘﻪ د اﻫﺎوا ﻧﻬﺮ ﺳﺮه ﻣﺎ ﻮﻟﻮ ﻟﻪ دا ﺣﻢ ورﮐو ﭼ روژه
وﻧﻴﺴ او د ﺧﭙﻞ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﺧﭙﻞ ﺎﻧﻮﻧﻪ ﻋﺎﺟﺰان
ﮐئ او ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ﺳﻮال وﮐئ ﭼ ﭘﻪ ﺳﻔﺮ ﮐ زﻣﻮﻧ ﻣﺪد
وﮐى او زﻣﻮﻧ ،زﻣﻮﻧ د ﺑﭽﻮ او زﻣﻮﻧ د ﻣﺎل دوﻟﺖ ﺣﻔﺎﻇﺖ
وﮐى۲۲ .زۀ ﭘﻪ دې ﺑﺎﻧﺪې ﺷﺮﻣﯧﺪﻟﻢ ﭼ د ﺑﺎدﺷﺎه ﻧﻪ ﻣ ﻳﻮ

ﻟﺮ او ﭘﻪ آﺳﻮﻧﻮ ﺳﻮارۀ ﻓﻮﺟﻴﺎن ﻏﻮﺘ وے ﭼ زﻣﻮﻧ د
ﺳﻔﺮ ﭘﻪ دوران ﮐ د دﺷﻤﻨﺎﻧﻮ ﻧﻪ زﻣﻮﻧ ﺣﻔﺎﻇﺖ وﮐى،
ﻪ ﭼ ﻣﺎ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ وﺋﻴﻠ ۇو ﭼ زﻣﻮﻧ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻫﻐﻪ ﻫﺮ
ﭼﺎ ﻟﻪ ﺑﺮﮐﺖ ورﮐﻮى ﭼ ﻮک ورﺑﺎﻧﺪې اﻳﻤﺎن ﻟﺮى ،ﺧﻮ ﻫﺮ
ﻮک ﭼ د ﻫﻐﮥ ﻧﻪ واوړى ﻧﻮ د ﻫﻐﻮئ ﻧﻪ ﺧﻔﻪ ﮐﻴى او ﺳﺰا
ورﮐﻮى۲۳ .ﻧﻮ ﻣﻮﻧ روژه وﻧﻴﻮﻟﻪ او ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺗﻪ ﻣﻮ ﺳﻮال
وﮐو ﭼ زﻣﻮﻧ ﺣﻔﺎﻇﺖ وﮐى او ﻫﻐﮥ زﻣﻮﻧ ﺳﻮال ﻗﺒﻮل
ﮐو.

د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﮐﻮر دﭘﺎره ﻧﺬراﻧ
۲۴د ﻣﺸﺮاﻧﻮ اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ ﻧﻪ ﻣﺎ ﺳﺮﺑﻴﺎه ،ﺣﺴﺒﻴﺎه او ﻟﺲ ﻧﻮر ﮐﺴﺎن
ﺧﻮښ ﮐل۲۵ .ﺑﻴﺎ ﻣﺎ ﻫﻐﻪ ﺳﭙﻴﻦ زر ،ﺳﺮۀ زر او ﻟﻮ وﺗﻠﻞ
ﮐﻮم ﭼ ﺑﺎدﺷﺎه ،د ﻫﻐﮥ ﻣﺸﻴﺮاﻧﻮ او د ﻫﻐﮥ آﻓﺴﺮاﻧﻮ او ﺑﻨ
اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ د دې دﭘﺎره راﮐى ۇو ﭼ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﻪ ﮐﻮر
ﮐ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺷ او ﻣﺎ دا اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ ﻟﻪ ورﮐل۲۶ .۲۷-ﻣﺎ دا
ﻴﺰوﻧﻪ ﻫﻐﻮئ ﻟﻪ ورﮐل :دووﻳﺸﺖ ﻨﻪ ﺳﭙﻴﻦ زر ،ﺳﻞ د
ﺳﭙﻴﻨﻮ زرو ﻟﻮ ﭼ د دې ﻮل وزن اوﻳﺎ ﮐﻠﻮ وو ،درې زره
او ﻠﻮر ﺳﻮه ﮐﻠﻮ ﺳﺮۀ زر ،ﺷﻞ د ﺳﺮو زرو ﺟﺎﻣﻮﻧﻪ ﭼ
ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً اﺗﮥ ﻧﻴﻢ ﮐﻠﻮ ۇو ،دوه د زﯦو ﺎﺋﺴﺘﻪ ﺟﺎﻣﻮﻧﻪ ،ﭼ ﭘﻪ
ﻗﻴﻤﺖ ﮐ د ﺳﺮو زرو د ﺟﺎﻣﻮﻧﻮ ﺑﺮاﺑﺮ ۇو۲۸ .ﻣﺎ اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ ﺗﻪ
ووﺋﻴﻞ” ،ﺗﺎﺳﻮ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﭘﻼر ﻧﻴﮥ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺗﻪ
وﻗﻒ او ﻣﻘﺪس ﺷﻮى ﻳ او داﺳ ﻫﻐﻪ ﻮل ﺳﭙﻴﻦ زر ،ﺳﺮۀ زر
او ﻟﻮ ﻫﻢ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن ﻣﻘﺪس دى ﮐﻮم ﭼ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ د
رﺿﺎﮐﺎراﻧﻪ ﻧﺬراﻧﻮ ﭘﻪ ﺗﻮﻪ راوړﻟﮯ ﺷﻮى دى۲۹ .د ﻣﺎﻟ
ﺧُﺪائ ﮐﻮر ﺗﻪ ﺗﺮ رﺳﯧﺪو ﭘﻮرې د دې ﮥ ﺣﻔﺎﻇﺖ وﮐئ .ﻫﻠﺘﻪ
د اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﮐﻮﻪ ﮐ دا وﺗﻠ او د ﻣﺸﺮاﻧﻮ اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ او د

ﻟﻴﻮﻳﺎﻧﻮ او ﭘﻪ ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﮐ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﺗﻪ ﻳ ﺣﻮاﻟﻪ
ﮐئ۳۰ “.ﻧﻮ اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ او ﻟﻴﻮﻳﺎﻧﻮ د ﻫﻐﻪ ﺳﭙﻴﻨﻮ زرو ،ﺳﺮو زرو
او د ﻟﻮﻮ ذﻣﻪ وارى واﺧﺴﺘﻠﻪ ﭼ ﭘﻪ ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﮐ ﻳ د
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﮐﻮر ﺗﻪ ﻳﻮﺳ.

ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﺗﻪ واﭘﺲ ﮐﯧﺪل
۳۱دا د اوﻟ ﻣﻴﺎﺷﺘ دوﻟﺴﻤﻪ ورځ وه ﭼ ﻣﻮﻧ ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﺗﻪ د
ﺗﻠﻮ دﭘﺎره د اﻫﺎوا ﻧﻬﺮ ﻧﻪ روان ﺷُﻮ .زﻣﻮﻧ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻣﻞ وو
او ﭼ ﻣﻮﻧ ﺳﻔﺮ ﮐﻮﻟﻮ ﻧﻮ ﻣﻮﻧ ﻳ د دﺷﻤﻦ د ﺣﻤﻠﻮ ﻧﻪ او د
ډاﮐﻮاﻧﻮ ﻧﻪ ﺑﭻ ﮐﻮﻟﻮ۳۲ .ﮐﻠﻪ ﭼ ﻣﻮﻧ ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﺗﻪ ورﺳﯧﺪو ،ﻧﻮ
ﻣﻮﻧ درې ور آرام وﮐو۳۳ .او ﺑﻴﺎ ﭘﻪ ﻠﻮرﻣﻪ ورځ ﻣﻮﻧ د
ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﮐﻮر ﺗﻪ ﻻړو او ﻫﻐﻪ ﺳﭙﻴﻦ زر ،ﺳﺮۀ زر او ﻟﻮ
ﻣﻮ وﺗﻠﻞ او د اورِﻳﺎه زوئ ﻣﺮﻳﻤﻮت اﻣﺎم ﺗﻪ ﻣﻮ ﺣﻮاﻟﻪ ﮐل .د
ﻫﻐﮥ ﺳﺮه اﻟﻋﺰر ،د ﻓﻴﻨﺤﺎس زوئ او دوه ﻟﻴﻮﻳﺎن ،د ﻳﺸﻮع
زوئ ﻳﻮزﺑﺪ او د ﺑِﻨﻮﺋ زوئ ﻧﻮﻋﻴﺪﻳﺎه ﻫﻢ وو۳۴ .ﻫﺮ ﻳﻮ ﻴﺰ
وﺷﻤﯧﺮﻟﮯ ﺷﻮ او ﺗﻠﻠﮯ ﺷﻮ او ﭘﻪ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﭘﻮره ﺣﺴﺎب
ﮐﺘﺎب وﺷﻮ۳۵ .ﺑﻴﺎ ﻫﻐﻪ ﻮﻟﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﻧﺬراﻧ راوړې ﮐﻮم ﭼ د
ﺟﻼوﻃﻨ ﻧﻪ راﻏﻠ ۇو ﭼ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺗﻪ د
ﻗﺮﺑﺎﻧ ﭘﻪ ﺗﻮﻪ وﺳﻮزوﻟﮯ ﺷ .ﻫﻐﻮئ د ﻮﻟﻮ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ
دﭘﺎره دوﻟﺲ ﻏﻮﻳ ،ﻠﻮر ﮐﻢ ﺳﻞ ان ،اووۀ اوﻳﺎ ُورى
ﭘﯧﺶ ﮐل ،ﻫﻐﻮئ دوﻟﺲ ﭼﯧﻠ ﻫﻢ ﭘﯧﺶ ﮐل ﭼ ﺧﭙﻞ ﺎﻧﻮﻧﻪ
د ﻨﺎه ﻧﻪ ﭘﺎک ﮐى .دا ﻮل ﻨﺎور ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ د ﻗﺮﺑﺎﻧ
ﭘﻪ ﺗﻮﻪ وﺳﻮزوﻟﮯ ﺷﻮل۳۶ .ﻫﻐﻮئ ﻫﻐﻪ ﻟﻴﻠﮯ ﺷﻮے ﻓﺮﻣﺎن
ﻫﻢ راوﺧﺴﺘﻠﻮ ﮐﻮم ﭼ ﺑﺎدﺷﺎه ورﮐے وو او ﻫﻐﻪ ﻳ
ﺣﻤﺮاﻧﺎﻧﻮ او د ﻧﻤﺮﭘﺮﯦﻮاﺗﮥ ﻃﺮف ﻓﺮات ﺗﻪ د ﺻﻮﺑ آﻓﺴﺮاﻧﻮ
ﻟﻪ ورﮐو ،ﭼ ﻫﻐﻮئ ﺑﻴﺎ د ﻫﻐﻪ ﺧﻠﻘﻮ ﺳﺮه او د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د

ﮐﻮر ﺳﺮه ﻣﺪد وﮐو.

د ﻋﺰرا د ﻏﯧﺮﻳﻬﻮدﻳﺎﻧﻮ ﺳﺮه د ودوﻧﻮ ﻧﻪ ﺧﺒﺮﯦﺪل

۹

 ﮐﻠﻪ ﭼ دا ﻫﺮ ﮥ وﺷﻮل ﻧﻮ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﮥ


ﻣﺸﺮان راﻏﻠﻞ او ﻣﺎ ﺗﻪ ﻳ ووﺋﻴﻞ ﭼ ﺧﻠﻘﻮ ،اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ او ﻟﻴﻮﻳﺎﻧﻮ
ﺧﭙﻞ ﺎﻧﻮﻧﻪ د ﺎوﻧى ﻣﻠﻮﻧﻮ ﻳﻌﻨ ﻋﻤﻮن ،ﻣﻮآب ،ﻣﺼﺮ،
ﮐﻨﻌﺎن ،ﺣﺘ ،ﻓﺮزى ،ﻳﺒﻮس او اﻣﻮرى ﻣﻠ د ﺧﻠﻘﻮ ﻧﻪ ﺟﺪا ﻧﮥ
ﺳﺎﺗﻞ .دوئ ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﺣﺮام ﮐﺎروﻧﻪ ﮐﻮل ﭼ ﮐﻮم ﻫﻐﻪ ﺧﻠﻘﻮ
 ﻳﻬﻮدﻳﺎﻧﻮ ﺳو د ﭘﺮدى ﻣﻠ ﻮ ﺳﺮه ودوﻧﻪ ﮐﻮل،
ﮐﻮل .
ﻧﻮ ﭘﻪ دې وﺟﻪ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻣﻘﺪس ﺧﻠﻖ ﭘﻠﻴﺖ ﺷﻮل .د
اﻓﺴﻮس ﺧﺒﺮه دا ده ﭼ ﻣﺸﺮان او آﻓﺴﺮان ﭘﻪ دې ﺑﺪﻋﻤﻠ
 ﮐﻠﻪ ﭼ زۀ د دې ﻧﻪ ﺧﺒﺮ
ﮐ د ﻫﺮ ﭼﺎ ﻧﻪ وړاﻧﺪې ۇو .
ﺷﻮم ﻧﻮ ﻣﺎ د ﺧﻔﺎن ﻧﻪ ﺧﭙﻞ ﻗﻤﻴﺺ او ﭼﻮﻏﻪ وﺷﻠﻮﻟﻪ ،د ﺳﺮ

او د ږﻳﺮې وﯦﺘﮥ ﻣ ووﻳﺴﺘﻞ او ﻏﻢ زﭘﻠﮯ ﮐﯧﻨﺎﺳﺘﻢ .
ﻧﻮ ﻮک ﭼ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﮐﻼم ﭘﻪ وﺟﻪ
ﻳﺮﯦﺪﻟ ۇو ﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ د ﺟﻼوﻃﻨ ﻧﻪ راواﭘﺲ ﺧﻠﻘﻮ د
ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧ ﻧﻪ ﺧﺒﺮ ﺷﻮل ﻫﻐﻮئ ﻮل راﻏﻠﻞ او زﻣﺎ ﺳﺮه
ﮐﯧﻨﺎﺳﺘﻞ .او زۀ ﻫﻠﺘﻪ د ﻣﺎﺎم د ﻗﺮﺑﺎﻧ د وﺧﺖ ﭘﻮرې
 ﮐﻠﻪ ﭼ د ﻣﺎﺎم د ﻧﺬراﻧ وﺧﺖ
ﺳﺨﺖ ﺧﻔﻪ ﻧﺎﺳﺖ وم .
راﻏﻠﻮ ﻧﻮ زۀ ﭼ د ﺧﻔﺎن ﻧﻪ ﭼﺮﺗﻪ ﻧﺎﺳﺖ وم د ﻫﻐﻪ ﺎئ ﻧﻪ
ﭘﺎﯧﺪم ،ﭼ ﺗﺮ اوﺳﻪ ﭘﻮرې ﻣ ﺷﻠﯧﺪﻟﮯ ﻗﻤﻴﺺ او ﭼﻮﻏﻪ
اﻏﻮﺳﺘ وه ﺳﺠﺪه ﻣ وﮐه او ﺑﻴﺎ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺧﭙﻞ ﺧُﺪائ
 ﻣﺎ وﺋﻴﻞ” ،ﺧُﺪاﻳﻪ ﭘﺎﮐﻪ ،ﻣﺎ
ﭘﺎک ﺗﻪ ﻣ ﻻﺳﻮﻧﻪ ﭘﻮرﺗﻪ ﮐل .
ﻟﻪ ﭘﻪ دې ﺑﺎﻧﺪې ډﯦﺮ ﺳﺨﺖ ﺷﺮم را ﭼ ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﺣﻀﻮر
ﮐ ﺧﭙﻞ ﻻﺳﻮﻧﻪ اوﭼﺖ ﮐم .زﻣﻮﻧ ﻨﺎﻫﻮﻧﻪ زﻣﻮﻧ د ﺳﺮوﻧﻮ

ﻧﻪ ﭘﺎس اوړﯦﺪﻟ دى او زﻣﻮﻧ ﻨﺎﻫﻮﻧﻪ ﺗﺮ آﺳﻤﺎﻧﻪ ﭘﻮرې
 زﻣﻮﻧ د ﭘﻼر ﻧﻴﮥ د وﺧﺖ ﻧﻪ واﺧﻠﻪ ﺗﺮ
رﺳﯧﺪﻟ دى .
اوﺳﻪ ﭘﻮرې ﻣﻮﻧ ﻳﻌﻨ ﺳﺘﺎ ﺧﻠﻘﻮ ﻟﻮﺋ ﻨﺎﻫﻮﻧﻪ ﮐې دى.
زﻣﻮﻧ د ﺧﭙﻠ ﻨﺎه ﭘﻪ وﺟﻪ ﻣﻮﻧ ،زﻣﻮﻧ ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎن او زﻣﻮﻧ
اﻣﺎﻣﺎن د ﭘﺮدى ﻣﻠ ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﭘﻪ ﻻس ورﻏﻠ ﻳﻮ او ﻣﻮﻧ
وژﻟﮯ ﺷُﻮ ،ﻏﻼ راﻧﻪ ﮐﻴى او د ﻗﯧﺪﻳﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺗﻮﻪ ﺑﻮﺗﻠﮯ ﺷُﻮ.
زﻣﻮﻧ ډﯦﺮه ﺑﻋﺰﺗ ﺷﻮې ده ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ ﺗﺮ اوﺳﻪ ﭘﻮرې
 ﺧﻮ اے ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،زﻣﻮﻧ ﺧُﺪاﻳﻪ ﭘﺎﮐﻪ ،ﺗﮥ د
ﺑﻋﺰﺗﻪ ﻳﻮ .
ﻟ وﺧﺖ دﭘﺎره ﭘﻪ ﻣﻮﻧ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻪ ﻳ ﭼ زﻣﻮﻧ ﮥ ﮐﺴﺎن دې
ژوﻧﺪى ﭘﺮﯦ دى ﭼ د ﻏﻼﻣ ﻧﻪ وﺗﺘ او ﭘﻪ دې ﻣﻘﺪس
ﺎئ ﮐ ﭘﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺳﺮه اوﺳﻴى .ﺗﺎ ﻣﻮﻧ د ﻏﻼﻣ ﻧﻪ آزاد
 ﻣﻮﻧ ﻏﻼﻣﺎن
ﮐى ﻳﻮ او ﻳﻮ ﻧﻮے ژوﻧﺪ دې راﮐے دے .
ۇو ،ﺧﻮ ﺗﺎ ﻣﻮﻧ ﭘﻪ ﻏﻼﻣ ﮐ ﭘﺮې ﻧﮥ ﻮدو .ﺗﺎ د ﻓﺎرس
ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎن ﻣﻮﻧ ﺳﺮه ﮥ ﮐل او دا اﺟﺎزت دې راﮐو ﭼ
ﺧﭙﻞ ژوﻧﺪ ﺗﯧﺮوو او ﺳﺘﺎ ﻫﻐﻪ ﮐﻮر ﺑﻴﺎ ﺟﻮړ ﮐو ،ﮐﻮم ﭼ ﺗﺒﺎه
ﺷﻮے وو او دې ﺗﻪ دې ﻫﻢ ﭘﺮﯦﻮدو ﭼ ﭘﻪ ﻳﻬﻮداه او ﻳﺮوﺷﻠﻢ
 ﺧﻮ اے ﺧُﺪاﻳﻪ ﭘﺎﮐﻪ ،ﻧﻮ
ﮐ ﻣﻮﻧ ﺗﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﻼو ﺷ .
ﻣﻮﻧ ﭘﻪ دې ﮐ ﮥ وواﻳﻮ؟ ﻣﻮﻧ ﺳﺘﺎ د ﺣﻤﻮﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧ
 ﻫﻐﻪ ﺣﻤﻮﻧﻪ ﮐﻮم ﭼ ﺗﺎ ﻣﻮﻧ ﻟﻪ د ﺧﭙﻠﻮ
ﮐې ده ،
ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻮوﻧﻮ ﭘﯧﻐﻤﺒﺮاﻧﻮ ﭘﻪ ذرﻳﻌﻪ راﮐى ۇو .ﻫﻐﻮئ ﻣﻮﻧ ﺗﻪ
ووﺋﻴﻞ ﭼ ﻣﻮﻧ د ﮐﻮم ﻣﻠ ﻗﺒﻀﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﻟﻪ روان ﻳﻮ ﻫﻐﻪ
ﻣﻠ د ﻫﻐﻪ ﺧﻠﻘﻮ د ﺑﺪ ﻋﻤﻠ ﭘﻪ وﺟﻪ ﻧﺎﭘﺎک وو ﮐﻮم ﭼ ﭘﻪ
ﮐ اوﺳﯧﺪل او ﻫﻐﻮئ دا د ﻳﻮ ﺳﺮ ﻧﻪ ﺗﺮ ﺑﻠﻪ ﺳﺮ ﭘﻮرې د
 ﻫﻐﻮئ ﻣﻮﻧ
ﺑﺷﺮﻣ او ﺣﺮام ﮐﺎروﻧﻮ ﻧﻪ ډک ﮐے وو .
ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ ﭼ ﻣﻮﻧ دې ﻫﻴﻠﻪ د ﻫﻐﻪ ﺧﻠﻘﻮ ﺳﺮه ودوﻧﻪ وﻧﮥ
ﮐو او ﻧﮥ د ﻫﻐﻮئ ﺳﺮه د ﮥ ﮐﯧﺪو او ﮐﺎﻣﻴﺎﺑﯧﺪو دﭘﺎره ﻣﺪد

وﮐو دا د دې دﭘﺎره ﭼ ﻫﻐﻪ ﻴﺰوﻧﻪ ﻣﻮﻧ ﺗﻪ ﻣﻼو ﺷ ﭼ ﭘﻪ
ﻫﻐﻪ ﻣﻠ ﮐ ﭘﯧﺪا ﮐﻴى او ﭼ دا ﻣﻠ ﺑﻪ زﻣﻮﻧ اوﻻد ﺗﻪ ﭘﻪ
 ﺧﻮ اوس ﭼ ﻣﻮﻧ ﺗﻪ زﻣﻮﻧ د
ﻣﻴﺮاث ﮐ ﻣﻼو ﺷ .
ﻨﺎه او ﺑﺪۍ ﭘﻪ وﺟﻪ ﭼ ﮐﻮﻣﻪ ﺳﺰا ﻣﻼو ﺷﻮه ،ﻣﻮﻧ ﺗﻪ دا ﭘﺘﻪ
ده زﻣﻮﻧ ﺧُﺪاﻳﻪ ﭘﺎﮐﻪ ،ﭼ ﺗﺎ ﻣﻮﻧ ﻟﻪ د ﻫﻐ ﻧﻪ ﮐﻤﻪ ﺳﺰا
راﮐې ده ﭼ د ﻮﻣﺮه ﻣﻮﻧ ﺣﻘﺪار ۇو او زﻣﻮﻧ ﮥ ﺧﻠﻖ
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻣﻮﻧ ﺳﺘﺎ ﺣﻤﻮﻧﻪ ﻨﻪ
دې ژوﻧﺪى ﭘﺮﯦ دى ،
ﻣﺎت ﮐو او ﻫﻐﻪ ﺣﺮام ﮐﺎره ﺧﻠﻘﻮ ﺳﺮه ودوﻧﻪ وﮐو؟ ﮐﮥ ﻣﻮﻧ
داﺳ وﮐو ﻧﻮ ﺗﮥ ﺑﻪ دوﻣﺮه ﻏﺼﻪ ﺷ ﭼ ﺗﺒﺎه ﺑﻪ ﻣﻮ ﮐې او
 ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،د ﺑﻨ
ﻳﻮ ﮐﺲ ﺑﻪ ﻫﻢ ژوﻧﺪے ﭘﺮې ﻧﮥ ږدې .
اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺧُﺪاﻳﻪ ﭘﺎﮐﻪ ،ﺗﮥ ﺻﺎدق ﻳ ،ﺧﻮ ﺗﺎ ﻣﻮﻧ ﭘﺮﯦﻮدو ﭼ
ژوﻧﺪى ﭘﺎﺗ ﺷُﻮ .ﻣﻮﻧ ﭘﻪ ﻨﺎه ﮐ ﺳﺘﺎ ﭘﻪ وړاﻧﺪې وﻻړ ﻳﻮ،
ﺧﻮ د دې ﻨﺎه ﭘﻪ وﺟﻪ زﻣﻮﻧ ﻳﻮ ﮐﺲ ﻫﻢ دا ﺣﻖ ﻧﮥ ﻟﺮى ﭼ
ﺳﺘﺎ ﺣﻀﻮر ﺗﻪ راﺷ“.

د ﻏﯧﺮو ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ د ﻮ ﺳﺮه د ودوﻧﻮ ﺧﺘﻤﻮل

۱۰

 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻋﺰرا د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﮐﻮر ﭘﻪ ﻣﺨ


ﭘﻣﺨ ﭘﺮﯦﻮﺗﻮ ،ﭼ ﻫﻐﮥ ژړل او د ﻨﺎﻫﻮﻧﻮ اﻗﺮار ﻳ ﮐﻮﻟﻮ ،ﻧﻮ
د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻳﻮه ﻟﻮﻳﻪ ډﻟﻪ د ﻫﻐﮥ ﻧﻪ راﺗﺎو ﺷﻮه ﭼ ﭘﻪ ﮐ
 د
ﺳى  ،او ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ﺷﺎﻣﻞ ۇو او ﺑﺪ ﺑﺪ ﻳ ژړل .
ﻋﻴﻼم ﻗﺒﻴﻠ د ﻳﺤاﻳﻞ زوئ ﺳﺎﻧﻴﺎه ﻋﺰرا ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،د ﻏﯧﺮو
ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ د ﻮ ﺳﺮه ودوﻧﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ وﺟﻪ ﻣﻮﻧ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک
ﺳﺮه ﺑوﻓﺎﺋ ﮐې ده ،ﺧﻮ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ د اﺳﺮاﺋﻴﻞ دﭘﺎره اُﻣﻴﺪ ﺷﺘﻪ،
 ﻧﻮ ﭼ اوس ﻣﻮﻧ د ﺧﭙﻞ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺳﺮه دا ﻟﻮظ وﮐو

ﭼ ﻣﻮﻧ ﺑﻪ دا  ﻃﻼﻗ ﮐو او ﺳﺮه د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﺑﻪ ﻳ

وﺷو .ﻣﻮﻧ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﺷﺎن وﮐو ﭼ ﻨﻪ ﺗﮥ او ﻫﻐﻪ ﻧﻮر
ﮐﺴﺎن ﻣﺸﻮره راﮐئ ﭼ ﮐﻮم د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﺣﻤﻮﻧﻮ
درﻧﺎوے ﮐﻮى .ﭼ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻗﺎﻧﻮن ﮥ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﮐﻮى ﻧﻮ
 اوس ﭘﺎﻪ ،دا ﺧﺒﺮه ﺳﺘﺎ ﭘﻪ
ﻣﻮﻧ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﺷﺎن ﮐﯘو .
ﻻس ﮐ ده .ﻣﻮﻧ ﺑﻪ ﺳﺘﺎ ﻣﻠﺮﺗﻴﺎ ﮐﯘو ،ﻧﻮ ﺗه ﺷﻪ او دا
 ﻋﺰرا ﭘﺎﯧﺪو او د اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ د ﻣﺸﺮاﻧﻮ ،ﻟﻴﻮﻳﺎﻧﻮ
ﮐﺎر وﮐه “.
او د ﻮﻟﻮ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻧﻪ ﻳ دا ﻗﺴﻢ واﺧﺴﺘﻮ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ د
ﺳﺎﻧﻴﺎه ﭘﻪ ﻣﺸﻮره ﺑﺎﻧﺪې ﻋﻤﻞ ﮐﻮى .ﻧﻮ داﺳ ﻫﻐﻮئ ﻗﺴﻢ
 ﺑﻴﺎ ﻫﻐﻪ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﮐﻮر د ﻣﺨ ﻧﻪ ﻻړو او د
وﮐو .
اﻟﻴﺎﺳﺐ زوئ ﻳﻬﻮﺣﻨﺎن ﮐﻮ ﺗﻪ ورﻧﻨﻮﺗﻠﻮ ،ﻫﻠﺘﻪ ﻳ ﺷﭙﻪ ﺗﯧﺮه
ﮐه او د ﺟﻼوﻃﻨ ﺧﻠﻘﻮ ﭘﻪ ﺑوﻓﺎﻳ ﻳ ﺧﻔﺎن ﮐﻮﻟﻮ ،او ﭘﻪ
 ﻮل ﻳﺮوﺷﻠﻢ او
دې وﺟﻪ ﻳ ﺧﻮراک ﺎک ﻧﮥ ﮐﻮﻟﻮ .
ﻳﻬﻮداه ﺗﻪ ﻳﻮ ﭘﯧﻐﺎم وﻟﯧﻟﮯ ﺷﻮ ﭼ ﻫﻐﻪ ﻮل ﺧﻠﻖ دې ﭘﻪ
ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﮐ راﻏﻮﻧ ﺷ ﭼ ﮐﻮم د ﺟﻼوﻃﻨ ﻧﻪ راواﭘﺲ
 دا د ﺧﻠﻘﻮ د ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﺣﻢ وو .ﮐﮥ ﻮک ﭘﻪ
ﺷﻮى دى ،
درﯦﻮ ورﻮ ﮐ راﻧﮥ ﻏﻠﻮ ،ﻧﻮ د ﻫﻐﮥ ﻮل ﺟﺎﺋﻴﺪاد ﺑﻪ ﺿﺒﻂ
ﮐے ﺷ او ﻧﻮر ﺑﻪ دا ﺣﻖ ﻧﮥ ﻟﺮى ﭼ ﻫﻐﻪ د ﺟﻼوﻃﻨﻮ د
 ﭘﻪ درﯦﻮ ورﻮ ﮐ ،د ﻧﻬﻤ
ﻗﺒﻴﻠ ﻧﻪ وﻠﮯ ﺷ .
ﻣﻴﺎﺷﺘ ﭘﻪ ﺷﻠﻤﻪ ورځ ،ﻫﻐﻪ ﻮل ﺳى ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﺗﻪ راﻏﻠﻞ ﮐﻮم
ﭼ د ﻳﻬﻮداه او ﺑﻨﻴﺎﻣﻴﻦ ﭘﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﮐ اوﺳﯧﺪل او د ﺧُﺪائ
ﭘﺎک د ﮐﻮر د ﺟﺮ ﭘﻪ ﺎئ ﮐ راﻏﻮﻧ ﺷﻮل .او ﭘﻪ ﻫﻐﻪ
وﺧﺖ ﮐ دروﻧﺪ ﺑﺎران ورﯦﺪﻟﻮ ،د ﺑﺎران او د دې ﻣﺴﺌﻠ ﭘﻪ
 ﻋﺰرا اﻣﺎم ودرﯦﺪو او ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ
وﺟﻪ ﻫﺮ ﻳﻮ ﮐﺲ رﭘﯧﺪو .
ﻳ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﺗﺎﺳﻮ ﺑوﻓﺎ وئ او د ﻏﯧﺮو ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ د ﻮ
ﺳﺮه د ودوﻧﻮ ﭘﻪ وﺟﻪ ﻣﻮ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎن ﻨﺎﻫﺎر ﮐى دى.
 ﻧﻮ اوس ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﺧﭙﻞ ﭘﻼر ﻧﻴﮥ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺗﻪ د


ﺧﭙﻠﻮ ﻨﺎﻫﻮﻧﻮ اﻗﺮار وﮐئ او ﻫﻐﻪ ﮐﺎر ﮐﻮئ ﭼ ﻫﻐﻪ ﭘﺮې
رﺿﺎ ﮐﻴى .د ﭘﺮدى ﻣﻠ د ﻫﻐﻪ ﺧﻠﻘﻮ ﻧﻪ ﺧﭙﻞ ﺎﻧﻮﻧﻪ ﺟﺪا
ﮐئ ﭼ ﮐﻮم زﻣﻮﻧ ﭘﻪ ﻣﻠ ﮐ اوﺳﻴى او د ﻏﯧﺮو
 ﻧﻮ ﻮﻟ  ﭘﻪ
ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ د ﻮ ﻧﻪ ﺎن ﺧﻼص ﮐئ “.
ﺟﻮاب ﮐ ﭼﻐﻪ ﮐه” ،ﺗﮥ ﺻﺤﻴﺢ ﺧﺒﺮه ﮐﻮې او ﭼ ﮥ
 ﺧﻮ ﻫﻐﻮئ دا ﻫﻢ
واﺋ ﻧﻮ ﻣﻮﻧ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ﻫﺮ ﮥ وﮐو “.
ووﺋﻴﻞ” ،ﻪ ډﯦﺮه ﻟﻮﻳﻪ ده او دا د ﺑﺎران ﻣﻮﺳﻢ دے .ﻣﻮﻧ دﻟﺘﻪ
ﭘﻪ داﺳ ﮐﻮﻻو ﺎئ ﮐ ﻧﮥ ﺷُﻮ ودرﯦﺪے .دا داﺳ ﮐﺎر ﻧﮥ
دے ﭼ ﭘﻪ ﻳﻮ دوو ورﻮ ﮐ وﺷ ،ﻪ ﭼ ﭘﻪ دې ﻨﺎه
 زﻣﻮﻧ آﻓﺴﺮان دې
ﮐ زﻣﻮﻧ ډﯦﺮ ﮐﺴﺎن ﺷﺎﻣﻞ دى .
زﻣﻮﻧ ﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﺎئ ﮐﺎر وﮐى .ﺑﻴﺎ ﻫﻐﻪ ﻫﺮ ﻳﻮ دې ﭼ د ﻏﯧﺮ
ﻗﻮم ﻪ ﻟﺮى ﻫﻐﻪ دې ﭘﻪ ﻳﻮ ﻣﻘﺮر وﺧﺖ ﺑﺎﻧﺪې د ﻣﺸﺮاﻧﻮ او د
ﺧﭙﻞ ﺎر د ﻗﺎﺿﻴﺎﻧﻮ ﺳﺮه راﺷ .ﻧﻮ د دې ﻣﻌﺎﻣﻠ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﺑﻪ
 ﺻﺮف د ﻋﺴﺎﻫﻴﻞ زوئ
د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻗﻬﺮ ﺳﻮړ ﺷ “.
ﻳﻮﻧﺘﻦ ،د ﺗﻘﻮه زوئ ﻳﺤﺰﻳﺎه د دې ﻣﻨﺼﻮﺑ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ وﮐو،

ﻣﺴﻼم او ﻳﻮ ﻟﻴﻮى ﺳﺒﺘ ورﺳﺮه ﭘﻪ دې ﮐ ﻣﻠﺮى ۇو .
د ﺟﻼوﻃﻨ ﻧﻪ راواﭘﺲ ﺷﻮو ﮐﺴﺎﻧﻮ دا ﻣﻨﺼﻮﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮره ﮐه،
ﻧﻮ ﻋﺰرا اﻣﺎم د ډﻟﻮ د ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﻧﻪ ﺳى ﻣﻘﺮر ﮐل او د ﻫﻐﻮئ
ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ ﻳ وﻟﻴﻞ .د ﻟﺴﻤ ﻣﻴﺎﺷﺘ ﭘﻪ وړوﻣﺒ ورځ ﻫﻐﻮئ
 او ﭘﻪ ورﭘﺴ درﯦﻮ ﻣﻴﺎﺷﺘﻮ ﮐ
ﺗﻔﺘﻴﺶ ﺷﺮوع ﮐو ،
ﻫﻐﻮئ د ﻫﻐﻪ ﻮﻟﻮ ﻣﻌﺎﻣﻠﻮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت وﮐو ﭼ ﮐﻮﻣﻮ ﺳو د
ﻏﯧﺮو ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ د ﻮ ﺳﺮه ودوﻧﻪ ﮐى ۇو.

ﻫﻐﻪ ﺳى ﭼ د ﻏﯧﺮو ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ  ﻳ وادۀ ﮐې
وې

 دا د ﻫﻐﻪ ﺳو ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ دى ﭼﺎ ﭼ د ﻏﯧﺮو ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ 

ﮐې وې ،د ﻫﻐﻪ اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ د ﻗﺒﻴﻠ ﭘﻪ ﺣﺴﺎب ﺳﺮه
ﻟﻴﻠﮯ ﺷﻮى دى :د ﻳﺸﻮع ډﻟﻪ او د ﻫﻐﮥ د وروﻮ ﭼ د

ﻳﻮﺻﺪق زاﻣﻦ ۇو :ﻣﻌﺴﻴﺎه ،اﻟﻋﺰر ،ﻳﺮﻳﺐ او ﺟﺪﻟﻴﺎه .
ﻫﻐﻮئ دا ﻗﺴﻢ وﮐو ﭼ ﺧﭙﻠﻮ ﻮ ﻟﻪ ﺑﻪ ﻃﻼق ورﮐى او د
ﺧﭙﻠﻮ د ﻨﺎه د ﺗﺎوان د ﻧﺬراﻧﻮ دﭘﺎره ﻳ د ﻳﻮ ﻳﻮ  ﻧﺬراﻧﻪ ﭘﯧﺶ
 د ﺣﺎرِم ډﻟﻪ:
 د اﻣﻴﺮ ډﻟﻪ :ﺣﻨﺎﻧ او زﺑﺪﻳﺎه ،
ﮐه .
 د ﻓﺸﺤﻮر
ﻣﻌﺴﻴﺎه ،اﻟﻴﺎس ،ﺳﻤﻌﻴﺎه ،ﻳﺤاﻳﻞ او ﻋﺰﻳﺎه ،
ډﻟﻪ :اﻟﻴﻮﻋﻴﻨ ،ﻣﻌﺴﻴﺎه ،اﺳﻤﻌﻴﻞ ،ﻧﺘﻨاﻳﻞ ،ﻳﻮزﺑﺪ او اﻟﻌﺎﺳﻪ،
 ﻟﻴﻮﻳﺎن :ﻳﻮزﺑﺪ ،ﺳﻤﻌ ،ﻗﻼﻳﺎه )ﭼ ﻗﻠﻴﺘﺎه ﻫﻢ ﺑﻠﻠﮯ ﺷﻮ(،

 ﻣﻮﺳﻴﻘﺎران :اﻟﻴﺎﺳﺐ ،د ﺧُﺪائ
ﻓﺘﺤﻴﺎه ،ﻳﻬﻮداه او اﻟﻋﺰر ،
 ﻧﻮر
ﭘﺎک د ﮐﻮر ﻮﮐﻴﺪاران :ﺳﻠﻮم ،ﻃﻠﻢ او اورى ،
ﮐﺴﺎن :د ﭘﺮﻋﻮس ډﻟﻪ :رﻣﻴﺎه ،ﻳﺰﻳﺎه ،ﻣﻠﻴﺎه ،ﻣﻴﺎﻣﻴﻦ ،اﻟﻋﺰر،
 د ﻋﻴﻼم ډﻟﻪ :ﻣﺘﻨﻴﺎه ،زﮐﺮﻳﺎه ،ﻳﺤاﻳﻞ،
ﻣﻠﻴﺎه او ﺑﻨﺎﻳﺎه .
 د زﺗُﻮ ډﻟﻪ :اﻟﻴﻮﻋﻴﻨ ،اﻟﻴﺎﺳﺐ،
ﻋﺒﺪى ،ﻳﺮﻳﻤﻮت او اﻟﻴﺎس ،
 د ﺑﺒ ډﻟﻪ :ﻳﻬﻮﺣﻨﺎن،
ﻣﺘﻨﻴﺎه ،ﻳﺮﻳﻤﻮت ،زاﺑﺎد او ﻋﺰﻳﺰا ،
 د ﺑﺎﻧ ډﻟﻪ :ﻣﺴﻼم ،ﻣﻠﻮک ،ﻋﺪاﻳﺎه،
ﺣﻨﻨﻴﺎه ،زﺑ ،ﻋﺘﻠ ،
 د ﭘﺨﺖ ﻣﻮآب ډﻟﻪ :ﻋﺪﻧﺎ،
ﻳﺴﻮب ،ﺳﻴﺎل او ﻳﺮﻳﻤﻮت ،
-
ﮐﻼل ،ﺑﻨﺎﻳﺎه ،ﻣﻌﺴﻴﺎه ،ﻣﺘﻨﻴﺎه ،ﺑﻀﻠاﯦﻞ ،ﺑِﻨﻮﺋ او ﻣﻨﺴ ،
 د ﺣﺎرِم ډﻟﻪ :اﻟﻋﺰر ،ﻳﺴﻴﺎه ،ﻣﻠﻴﺎه ،ﺳﻤﻌﻴﺎه ،ﺷﻤﻌﻮن،

 د ﺣﺎﺷﻮم ډﻟﻪ :ﻣﺘﻨ ،ﻣﺘﺘﺎه،
ﺑﻨﻴﺎﻣﻴﻦ ،ﻣﻠﻮک او ﺳﻤﺮﻳﺎه ،
زاﺑﺎد ،اﻟﻴﻔﻠﻂ ،ﻳﺮﻳﻤ ،ﻣﻨﺴ او ﺳﻤﻌ۳۴ .۳۷-د ﺑﺎﻧ ډﻟﻪ:
ﻣﻌﺪى ،ﻋﻤﺮام ،اُواﯦﻞ ،ﺑﻨﺎﻳﺎه ،ﺑﺪﻳﺎه ،ﮐﻠﻮه ،وﻧﻴﺎه ،ﻣﺮﻳﻤﻮت،
اﻟﻴﺎﺳﺐ ،ﻣﺘﻨﻴﺎه ،ﻣﺘﻨ او ﻳﻌﺴﻮ۳۸ ،۴۲-د ﺑِﻨﻮﺋ ډﻟﻪ :ﺳﻤﻌ،
ﺷﻠﻤﻴﺎه ،ﻧﺎﺗﻦ ،ﻋﺪاﻳﺎه ،ﻣﻨﺪﺑ ،ﺳﺎﺳ ،ﺷﺎرۍ ،ﻋﺰراﯦﻞ،
ﺷﻠﻤﻴﺎه ،ﺳﻤﺮﻳﺎه ،ﺳﻠﻮم ،اﻣﺮﻳﺎه او ﻳﻮﺳﻒ۴۳ ،د ﻧﺒﻮ ډﻟﻪ:

ﻳﻌاﻳﻞ ،ﻣﺘﺘﻴﺎه ،زاﺑﺎد ،زﺑﻴﻨﺎ ،ﻳﺪى ،ﻳﻮاﻳﻞ او ﺑﻨﺎﻳﺎه۴۴ .دې ﻫﺮ
ﻳﻮ ﺳى د ﻏﯧﺮو ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ  ﻟﺮﻟ او د ﮥ ﺳو د دې ﻮ
ﻧﻪ ﺑﭽ ﻫﻢ ﭘﯧﺪا ﺷﻮى ۇو.
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