د ﺣﻀﺮت ﻳﻮاﻳﻞ ﻧﺒ ﮐﺘﺎب ‐
ﻣﺎﺧﺬ اﻧﺒﻴﺎء
۱

 د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﮐﻼم ﭼ ﭘﻪ ﻳﻮاﻳﻞ د ﻓﺘﻮاﻳﻞ ﭘﻪ زوئ


ﻧﺎزل ﺷﻮ.

د ﻣﻠﺨﺎﻧﻮ ﺣﻤﻠﻪ
 اے ﻣﺸﺮاﻧﻮ ،دا واورئ .ﺗﺎﺳﻮ ﻮل ﻏﻮږ ﺷ ،ﻮک ﭼ

ﭘﻪ دې ﻣﻠ ﮐ اوﺳﯧئ .وﻟ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ ژوﻧﺪ ﮐ ﻳﺎ
ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﭘﻼر ﻧﻴﮥ ﭘﻪ ژوﻧﺪ ﮐ داﺳ ﮥ ﮐﻠﻪ ﭘﯧ ﺷﻮى
 دا ﺧﭙﻞ اوﻻد ﺗﻪ وواﻳ ،او ﻫﻐﻮئ دې دا ﺧﭙﻞ اوﻻد
دى؟ 
 د
ﺗﻪ وواﺋ او داﺳ دې دا ﻳﺎد ﺗﺮ ﻧﺴﻠﻮﻧﻮ ﭘﻮرې ﺗﺎزه وى .
ﻗﺤﻄ د ﻣﻠﺨﺎﻧﻮ د ﻟﺮو ﻧﻪ ﭼ ﮥ ﭘﺎﺗ ﺷُﻮ ،ﻫﻐﻪ ﻏﻮ
ﻣﻠﺨﺎﻧﻮ وﺧﻮړل ،ﭼ د ﻏﻮ ﻣﻠﺨﺎﻧﻮ ﻧﻪ ﮥ ﭘﺎﺗ ﺷُﻮ ﻧﻮ ﻫﻐﻪ وړو
ﻣﻠﺨﺎﻧﻮ وﺧﻮړل ،او ﮥ ﭼ د وړو ﻣﻠﺨﺎﻧﻮ ﻧﻪ ﭘﺎﺗ ﺷُﻮ ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ
 اے ﺷﺮاﺑﻴﺎﻧﻮ ،وﻳ ﺷ او
ﻧﻮرو ﻣﻠﺨﺎﻧﻮ وﺧﻮړل .
وژاړئ ،اے ﻣﮯ ﻮﻧﻮ ،ﺗﺎﺳﻮ ﻮل اﻓﺴﻮس وﮐئ ،د ﻧﻮؤ
ﻣﻴﻮ ﭘﻪ وﺟﻪ اﻓﺴﻮس وﮐئ ،ﻪ ﭼ دا ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﺷﻮﻧو ﻧﻪ
 د ﻫﻐﻮئ ﻮل ﻟﺮ زﻣﺎ ﭘﻪ ﻣﻠ ﺣﻤﻠﻪ
راﻠﮯ ﺷﻮل .
وﮐه ،ﭼ ﻃﺎﻗﺘﻮر او د ﺷﻤﯧﺮ ﻧﻪ ﺑﻬﺮ دى ،د ﻫﻐﻮئ ﻏﺎﻮﻧﻪ د
زﻣﺮى ﭘﻪ ﺷﺎن ﺗﯧﺮۀ دى او د ﻫﻐﻮئ داړې د زﻣﺮۍ ﭘﻪ ﺷﺎن دى.
 ﻫﻐﻮئ زﻣﺎ د اﻧﻮرو ﺑﻮ ﺗﺒﺎه ﮐى دى او زﻣﺎ د اﻳﻨﺮو

وﻧ ﻳ ﺗﺒﺎه ﮐې دى ،ﭘﻮﺳﺘ ﻳ ﺗﺮې ﻧﻪ وﻳﺴﺘ دى او ﺗﺒﺎه
ﮐى ﻳ دى ،د دې ﺎﻧ ﻳ ﺧﺎﻟ او ﻟﻐى ﭘﺮﯦﻮدې دى.

 ﻟﻪ د ﻫﻐﻪ ﭘﯧﻐﻠ وژاړئ ﭼﺎ ﭼ د ﻣﺎﺗﻢ ﺟﺎﻣ اﻏﻮﺳﺘ

 د ﻏﻠ او
وى او د ﺧﭙﻞ ﭼﻨﻐﻮل ﭘﻪ ﻣﺮګ ژړا اﻧﻮﻻ ﮐﻮى .
د ﻠﻮ ﻧﺬراﻧ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﮐﻮر ﮐ ﺧﺘﻤ ﺷﻮې.
ﻫﻐﻪ اﻣﺎﻣﺎن ژاړى ﻮک ﭼ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ وړاﻧﺪې
 ﭘ ﺗﺒﺎه ﺷﻮى دى ،زﻣﻪ اوﭼﻪ ﺷﻮه ،ﻏﻠﻪ
ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻮى .

ﺗﺒﺎه ﺷﻮه ،اﻧﻮر ﺿﺎﺋﻊ ﺷُﻮ ،او د زﻳﺘُﻮﻧﻮ ﺗﯧﻞ ﺧﺘﻢ ﺷﻮل .
اے زﻣﻴﺪاراﻧﻮ ﻏﻤﮋن اوﺳ ،اے د اﻧﻮرو د ﺑﺎغ ﻣﺎﻟﻴﺎﻧﻮ ،ژړا
ﮐﻮئ ،د ﻏﻨﻢ او د اورﺑﺸﻮ دﭘﺎره ﻏﻤﮋن ﺷ ،ﻪ ﭼ د ﻓﺼﻞ
 د اﻧﻮرو ﺑﻮ اوچ ﺷُﻮ او د اﻳﻨﺮو
ﭘ ﺗﺒﺎه ﺷﻮى دى .
وﻧ وﭼ ﺷﻮې ،د اﻧﺎرو وﻧ ،د ﮐﺠﻮرو وﻧ ،او د ﺳﻴﻮاﻧﻮ
وﻧ او ﻮﻟ ﻣﯧﻮه دارې وﻧ وﭼ ﺷﻮې دى .او ﻳﻘﻴﻨﺎً د ﺧﻠﻘﻮ
 اے اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ د ﺎټ
ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ورﺳﺮه ورﮐﻪ ﺷﻮې ده .
ﺟﺎﻣ واﭼﻮئ او وژاړئ ،او ﻣﺎﺗﻢ وﮐئ ﺗﺎﺳﻮ ﻮک ﭼ ﭘﻪ
ﻗﺮﺑﺎنﺎه ﮐ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻮئ .راﺷ ،ﻮﻟﻪ ﺷﭙﻪ د ﺎټ ﭘﻪ ﺟﺎﻣﻮ
ﮐ ﺗﯧﺮه ﮐئ ،ﺗﺎﺳﻮ ﻮک ﭼ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﺣﻀﻮر
ﮐ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻮئ .ﻪ ﭼ ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﺧُﺪائ ﮐﻮر د ﻏﻠ او
 د ﻣﻘﺪﺳ روژې ﻧﻴﻮﻟﻮ
د ﻠﻮ د ﻧﺬراﻧﻮ ﻧﻪ ﻣﺤﺮوم ﺷﻮ .
اﻋﻼن وﮐئ ،او د ﺧﻠﻘﻮ ﻣﻘﺪﺳﻪ اﺟﺘﻤﺎع راوﻏﻮاړئ .ﻣﺸﺮان
او د ﻣﻠ ﻮل ﺧﻠﻖ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﺧﭙﻞ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﮐﻮر ﺗﻪ
 اﻓﺴﻮس ﭘﻪ ﻫﻐﻪ
راوﻏﻮاړئ او ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ وژاړئ .
ورځ ،ﻪ ﭼ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻫﻐﻪ د ﻗﻴﺎﻣﺖ ورځ راﻧﺰدې ده،
 زﻣﻮﻧ ﺧﻮراک
ﭘﻪ ﮐﻮﻣﻪ ﺑﻪ ﭼ ﻗﺎدر ﺧُﺪائ ﺗﺒﺎﻫ راوﻟ .
زﻣﻮﻧ د ﺳﺘﺮﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﻏﯧﺐ ﺷﻮ ،او ﺧﻨﺪا ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ
 ﺗﺨﻢ د
زﻣﻮﻧ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﻪ ﮐﻮر ﮐ ﺑﻨﺪه ﺷﻮه .
زﻣ ﻻﻧﺪې اوچ ﺷﻮ .د ﻏﻠ ﻮداﻣﻮﻧﻪ ﺧﺎﻟ او وران وﻳﺠﺎړ
ﭘﺮاﺗﮥ دى ،ﺧﻤﺒ ﺗﺸ او ﻣﺎﺗ ﺷﻮې ﻪ ﭼ ﺗﺨﻢ اوچ ﺷﻮے

 ﺎروى د ﻟﻮږې ﻧﻪ ﭼﻐ وﻫ ،د ﺎروو رﻣ اﺧﻮا
دے .
دﻳﺨﻮا ﭘﺮﯦﺸﺎﻧﻪ ﺮ ﻪ ﭼ د ﻫﻐﻮئ دﭘﺎره ﺷﻴﻨﮯ ﻧﺸﺘﻪ،
 اے ﻣﺎﻟﻪ
ﺗﺮ دې ﭼ د و رﻣ ﻫﻢ ﭘﻪ ﺗﻠﻴﻒ ﮐ دى .
ﺧُﺪاﻳﻪ ،زۀ ﺗﺎ ﺗﻪ د ﻣﺪد دﭘﺎره ﻓﺮﻳﺎد ﮐﻮم ،ﻪ ﭼ اور د
ﺮﯦﺪو ﺎﻳﻮﻧﻪ وﺳﻮزول او ﻟﻤﺒﻮ د ﻮﻟﻮ ﭘﻮ وﻧ وﺳﻮزوﻟ.
 ﺗﺮ دې ﭼ ﻨﻠ ﻨﺎور ﻫﻢ ﺗﺎ ﺗﻪ ﻓﺮﻳﺎد ﮐﻮى ﻪ ﭼ د

اوﺑﻮ ﻧﻬﺮوﻧﻪ اوچ ﺷﻮى دى ،او د اور ﻟﻤﺒﻮ ﭘﻪ ﺻﺤﺮا ﮐ
ﺮن ﺎﻳﻮﻧﻪ ﺳﻮزوﻟ دى.

د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﻗﻴﺎﻣﺖ ورځ

۲

 ﭘﻪ ﺻﻴﻮن ﮐ ﺑﻴﻞ وﻏوئ ،او زﻣﺎ ﭘﻪ ﻣﻘﺪس ﻏﺮۀ


د ﺟﻨ اﻋﻼن وﮐئ .او د دې ﻣﻠ اوﺳﯧﺪوﻧ دې ﻮل د
ﻳﺮې ﻧﻪ وﻟزﻳى ،ﻪ ﭼ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﻗﻴﺎﻣﺖ ورځ
 دا د ﺗﻮرې ﺗﻴﺎرې او ﻏﻢ ورځ
راﺗﻠﻮﻧ ده ،ﺑﻠ ﻧﺰدې ده .
ده ،د ﻮ ورﻳﻮ او ﺗﻮرو ﺗﻴﺎرو ﻳﻮه ورځ ده .ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ د
ﺳﺤﺮ رﺎ ﭘﻪ ﻏﺮوﻧﻮ راﺧﻮرﻳى داﺳ ﻳﻮ ﻟﻮئ او ﻃﺎﻗﺘﻮر ﻟﺮ
راروان دے ،ﭼ داﺳ ﺑﻪ ﻧﮥ ﭘﺨﻮا ﭼﺎ ﻟﻴﺪﻟﮯ وى او ﻧﮥ ﺑﻪ ﭘﻪ
 د ﻫﻐﻮئ ﻧﻪ وړاﻧﺪې اور
راﺗﻠﻮﻧ وﺧﺖ ﮐ ﮐﻠﻪ راﺷ .
ﻫﺮ ﮥ ﺳﻮزوى ،او د ﻫﻐﻮئ ﺷﺎﺗﻪ د اور ﻟﻤﺒ رواﻧ وى .د
ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﻣﻠ ﻟﻪ د ﺑﺎغ ﻋﺪن ﭘﻪ ﺷﺎن ﻠﮯ ﭘﺮوت
دے .ﺧﻮ د ﻫﻐﻮئ ﻧﻪ وروﺳﺘﻮ زﻣﻪ ﻟﻪ د ﺻﺤﺮا ﭘﻪ ﺷﺎن ﺷ
 ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﻟﻴﺪﻟﻮ
او د ﻫﻐﻮئ ﻧﻪ ﻫﻴ ﺷﮯ ﺑﭻ ﻧﮥ ﭘﺎﺗ ﮐﻴى .
ﮐ د آﺳﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن ﺎرى ،او ﻫﻐﻮئ د ﺟﻨ آﺳﻮﻧﻮ ﭘﻪ
 د ﺟﻨ ﺎډو د ﺷﻮر ﭘﻪ ﺷﺎن ﻫﻐﻮئ د
ﺷﺎن ﻣﻨې وﻫ .
ﻏﺮوﻧﻮ ﭘﻪ ﻮﮐﻮ ﭘﻪ ﻮﭘﻮﻧﻮ ﺗﯧﺮﻳى ،او داﺳ ﺴﺎر ﮐﻮى ﻟﻪ

ﮐﻠﻪ ﭼ اور ﻴﺎه ﺳﻮزوى او ﻳﺎ ﻟﻪ ﭼ ﻃﺎﻗﺘﻮر ﻓﻮج ﺟﻨ ﺗﻪ
 د ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﻧﻈﺮ ﮐ ﻗﻮﻣﻮﻧﻪ ﻳﺮه ﮐ دى،
روان وى .
 ﻫﻐﻮئ ﻟﻪ د ﺟﻨﻴﺎﻟﻮ
او د ﻫﺮ ﭼﺎ ﻣﺦ د ﻳﺮې ﻧﻪ زﯦ دے .
ﭘﻪ ﺷﺎن ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻮى ،او د ﻓﻮﺟﻴﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن ﭘﻪ دﯦﻮاﻟﻮﻧﻮ
ورﺧﯧﮋى .ﻫﻐﻮئ ﻮل ﭘﻪ ﻗﻄﺎر ﮐ ﺳﻴﺪﻫﺎ  ،او د ﺧﭙﻠ
 ﻫﻐﻮئ ﻳﻮ ﺑﻞ ﻟﻪ دﻳ ﻧﮥ
ﻻرې ﻧﻪ اﺧﻮا دﻳﺨﻮا ﻧﮥ اوړى .
ورﮐﻮى ،ﻫﺮ ﻳﻮ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻻره ﻧﯧﻎ  .او ﻫﻐﻮئ د ﺻﻔﻮﻧﻮ ﭘﻪ
 ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ
ﺻﻮرت ﮐ د دﺷﻤﻦ ﭘﻪ ﻣﻮرﭼﻮ ورﻧﻨﻮ .
ﺎر ﺑﺎﻧﺪې ﺣﻤﻠ دﭘﺎره ورﻏﺮ وﻫ ،او ﭘﻪ دﯦﻮاﻟﻮﻧﻮ ﻳ ﭘﻪ ﻣﻨه
وراوړى .ﻫﻐﻮئ ﮐﻮروﻧﻮ ﺗﻪ وراوړى او ﭘﻪ ﮐﮐﻴﺎﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﻟﻪ د
 ﻫﻐﻮئ ﭼ وړاﻧﺪې  زﻣﻪ
ﻏﻠﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن ورﻧﻨﻮ .
ﺧﻮﻴى ،آﺳﻤﺎن ﻟزﻳى ،ﻧﻤﺮ او ﺳﭙﻮږﻣ ﺗﻴﺎرۀ ﺷ ،او
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﺧﭙﻞ ﻟﺮ ﻧﻪ
ﺳﺘﻮرى ﻧﻮر ﻧﮥ ﻠﻴى .
وړاﻧﺪې ﻟﻪ د ﺗﻨﺪر زﻳى .د ﻫﻐﮥ ﻟﺮ د ﺷﻤﯧﺮ ﻧﻪ ﺑﻬﺮ دے،
او ﻫﻐﻮئ ﻃﺎﻗﺘﻮر دى ﻮک ﭼ د ﻫﻐﮥ ﺣﻢ ﻣﻨ .د ﻣﺎﻟ
ﺧُﺪائ د ﻗﻴﺎﻣﺖ ورځ ﻋﻈﻴﻤﻪ ،او ﺳﺨﺘﻪ ﻳﺮووﻧ ده .ﻮک دا
ﺑﺮداﺷﺖ ﮐﻮﻟﮯ ﺷ؟

د ﺗﻮﺑ وﻳﺴﺘﻠﻮ ﺣﻢ
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ” ،اوس ﻫﻢ ﺗﺎﺳﻮ ﺳﺮه ﻣﻮﻗﻊ

ﺷﺘﻪ ﭼ ﺧﭙﻞ ﻮل زړۀ ﺳﺮه ﻣﺎ ﺗﻪ ﭘﻪ روژه ﻧﻴﻮﻟﻮ ،ﭘﻪ ژړا او
 د ﺧﭙﻞ ﺧﻔﺎن دﭘﺎره ﺧﭙﻠ
ﻣﺎﺗﻢ ﮐﻮﻟﻮ ﺳﺮه راوﺮ .
ﺟﺎﻣ ﻣﮥ ﺷﻠﻮئ ﺧﻮ د ﻫﻐ ﭘﻪ ﺎئ ﺧﭙﻞ زړوﻧﻪ وﺷﻠﻮئ“.
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺧﭙﻞ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺗﻪ راوﺮ ،ﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ
رﺣﻤﺎن او رﺣﻴﻢ دے ،ﻫﻐﻪ زر ﻧﮥ ﻏﺼﻪ ﮐﻴى او د ﻫﻐﮥ ﻣﻴﻨﻪ ﻧﮥ
ﺧﺘﻤﯧﺪوﻧ ده ،او ﻫﻐﻪ دا ﻏﻮاړى ﭼ ﻣﻌﺎﻓ وﮐى او ﺳﺰا

 ﭼﺎ ﺗﻪ ﭘﺘﻪ ده ،ﮐﯧﺪے ﺷ ﭼ ﻫﻐﻪ ﺑﺪل ﺷ او
ورﻧﮥ ﮐى .
زړۀ ﻳ ﻧﺮم ﺷ او د ﻟﻌﻨﺖ ﭘﻪ ﺎئ ﺑﺮﮐﺖ درﮐى .او ﺗﺎﺳﻮ
ﻟﻪ د ﻣﺨ ﭘﻪ ﺷﺎن د ﻏﻠ او د ﻣﻴﻮ ﻧﺬراﻧ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ
 ﭘﻪ ﺻﻴﻮن ﮐ
ﺧﭙﻞ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺗﻪ ﭘﯧﺶ ﮐے ﺷ .
ﺑﻴﻞ وﻏوئ ،د ﻣﻘﺪﺳ روژې اﻋﻼن وﮐئ ،او ﺧﻠﻖ ﻣﻘﺪﺳ
 ﻮل ﺧﻠﻖ راﻏﻮﻧ ﮐئ ،او ﻏﻮﻧه
اﺟﺘﻤﺎع ﻟﻪ راوﻏﻮاړئ .
ﻣﻘﺪﺳﻪ ﮐئ ،ﻣﺸﺮان ،ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن او واړۀ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن راﻏﻮﻧ

ﮐئ .ﻧﺎوې او زﻟﻤﮯ د ﺧﭙﻠ ﺧﭙﻠ ﮐﻮ ﻧﻪ راوﻏﻮاړئ .
ﻫﻐﻪ اﻣﺎﻣﺎن ﭼ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﺣﻀﻮر ﮐ ﺧﺪﻣﺖ
ﮐﻮى ،ﻫﻐﻮئ دې د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﮐﻮر د ډﻳﻮډۍ او د ﻗﺮﺑﺎنﺎه
ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ ودرﻳى او ژړا دې وﮐى .ﻫﻐﻮئ دې داﺳ
دﻋﺎ وﻏﻮاړى” ،اے ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ﺧﭙﻞ ﺧﻠﻖ ﺑﭻ ﮐه .ﺧﭙﻞ
ﺧﺎص ﻣﻴﺮاث ﻣﮥ د ﺧﻨﺪا ﮐﻮه .ﻫﻐﻮئ ﻣﮥ ﭘﺮﯦده ﭼ ﺑاﻳﻤﺎﻧﻪ
ﻏﯧﺮ ﻣﻠﻴﺎن ورﭘﻮرې ﻮﻗ وﮐى ﻮک ﭼ دا واﺋ ،د ﺑﻨ
اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻫﻐﻮئ ﭘﺮﯦﻮدى دى ﮥ؟“

د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺟﻮاب ورﮐﻮل
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻣﻠ ﻏﯧﺮت وﮐى ،او ﭘﻪ

 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ
ﺧﭙﻠﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﺑﻪ ﻣﻬﺮﺑﺎن ﺷ .
ﺗﻪ ﺟﻮاب ورﮐى ﭼ” ،ﻮرئ ،زۀ ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ دوﻣﺮه ﻏﻠﻪ داﻧﻪ،
ﻧﻮى ﻣﮯ او د زﻳﺘُﻮﻧﻮ ﺗﯧﻞ درﮐﻮم ﭼ ﮥ ډﯦﺮ وى او ﭘﺮې ﻣﺎړۀ
ﺷ ،زۀ ﺑﻪ ﺑﻴﺎ ﻫﻴﻠﻪ ﺗﺎﺳﻮ د ﻧﻮرو ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ د ﺧﻨﺪا ﻧﮥ ﮐم.
 زۀ ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻧﻪ د ﺷﻤﺎل ﻮل ﻓﻮﺟﻴﺎن ﻟﺮې وﺷم ،او

ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ زۀ ﺧﻮﺷ ﺻﺤﺮا او وران ﻣﻠ ﺗﻪ وﺷم .او د
ﻫﻐﻮئ وړوﻣﺒ دﺳﺘ ﺑﻪ ﻣﺸﺮﻗ ﺳﻤﻨﺪر ﺗﻪ او وروﺳﺘ ﺑﻪ ﻳ
ﻣﻐﺮﺑ ﺳﻤﻨﺪر ﺗﻪ وﻏﻮرزوم .او د ﻫﻐﻮئ ﺳﺨﺎ ﺷﻮى ﻻﺷﻮﻧﻮ ﻧﻪ

ﺑﻪ ﺑﺪﺑﻮئ ﺧﯧﮋى او ﭘﻪ ﻫﺮ ﻃﺮف ﺑﻪ ﺧﻮرﻳى .ﻳﻘﻴﻨﺎً ﭼ ﻣﺎﻟ
 اے زﻣ ،ﻣﮥ ﻳﺮﯦه،
ﺧُﺪائ ﻏ ﮐﺎروﻧﻪ ﮐى دى .
ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ وﮐه او ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ اوﺳﻪ ،ﻳﻘﻴﻨﺎً ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ
 اے ﻨﻠ ﻨﺎورو ،ﻣﮥ ﻳﺮﯦئ.
ﻏ ﮐﺎروﻧﻪ ﮐى دى .
ﻪ ﭼ د ﺻﺤﺮا د ﺮن زﻣﻪ راﺷﻨﻪ ﮐﻴى .وﻧ ﺑﻪ دوﺑﺎره
د ﻣﯧﻮو ﻧﻪ ډﮐ ﺷ ،ﺑﻴﺎ ﺑﻪ د اﻳﻨﺮو او د اﻧﻮرو ﺑﻮ ﮥ ډﯦﺮ
 اے د ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﺧﻠﻘﻮ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ وﮐئ .ﭘﻪ
ډک ﺷ .
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺧﭙﻞ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﮐ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ وﮐئ .ﻪ
ﭼ ﻫﻐﮥ ﭘﻪ وﻓﺎدارۍ ﺳﺮه ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ د ﺧﺰان ﺑﺎراﻧﻮﻧﻪ وﮐل .ﻫﻐﻪ
ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ د ﻣﺨ ﭘﻪ ﺷﺎن د ﺧﺰان او د ﺳﭙﺮﻟ دواړو ډﯦﺮ
 درﻣﻨﺪوﻧﻪ ﺑﻪ ﺑﻴﺎ د ﻏﻠ ﻧﻪ ډک ﺷ ،او
ﺑﺎراﻧﻮﻧﻪ راوروى .
ﭼﺎ ﺑﻪ د ﻧﻮؤ ﻣﻴﻮ او د زﻳﺘُﻮﻧﻮ د ﺗﯧﻠﻮ ﻧﻪ ﺗﺮ ﺧﻮﻟ ﺧﻮﻟ ﭘﻮرې
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ” ،زۀ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ د
ډﮐ ﺷ “.
ﻧﻘﺼﺎن ﺷﻮى ﻓﺼﻞ ﺗﺎوان درﮐم ﮐﻮم ﭼ د ﻗﺤﻄ ﻣﻠﺨﺎﻧﻮ،
ﻏﻮ ﻣﻠﺨﺎﻧﻮ ،وړو ﻣﻠﺨﺎﻧﻮ او ﻧﻮرو ﻣﻠﺨﺎﻧﻮ ﺧﻮړﻟ ۇو .دا زﻣﺎ
 ﺗﺎﺳﻮ
ﻟﻮئ ﻟﺮ وو ﭼ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧﻼف ﻣ درﻟﯧﻟﮯ وو .
ﺳﺮه ﺑﻪ د ﺧﻮړﻟﻮ دﭘﺎره ﻫﺮ ﮥ ډﯦﺮ ﺗﯧﺮ وى ﺗﺮﻮ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﮥ
ﻣﺎړۀ ﺷ ،او ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺧﭙﻞ ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﻧﻮم
ﺷُﺮ ﺰارى وﮐئ ،ﭼﺎ ﭼ ﺳﺘﺎﺳﻮ دﭘﺎره ﻣﻌﺠﺰې ﮐې دى.
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ
ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﻫﻴﻠﻪ زﻣﺎ ﺧﻠﻖ وﻧﮥ ﺷﺮﻣﻴى .
ﭘﻮﻫﻪ ﺷ ﭼ زۀ د ﺧﭙﻠﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ ﻳﻢ،
او دا ﭼ زۀ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻳﻢ او زﻣﺎ ﻧﻪ
ﺑﻐﯧﺮ ﺑﻞ ﻮک ﻧﺸﺘﻪ .ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﻫﻴﻠﻪ زﻣﺎ ﺧﻠﻖ وﻧﮥ ﺷﺮﻣﻴى.

ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﺧﭙﻞ روح راﻟﯧﻟﻮ وﻋﺪه ﮐﻮى
 د دې ﻮﻟﻮ ﮐﺎروﻧﻮ ﮐﻮﻟﻮ ﻧﻪ وروﺳﺘﻮ ﺑﻪ زۀ ﺧﭙﻞ روح ﭘﻪ


ﻮﻟﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﻧﺎزل ﮐم .ﺳﺘﺎﺳﻮ زاﻣﻦ او ﻟﻮﻪ ﺑﻪ ﻧﺒﻮت ﮐﻮى،
ﺳﺘﺎ ﻣﺸﺮان ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻮﻧﻪ وﻳﻨ ،او ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻮاﻧﺎن ﺑﻪ روﻳﺎ ﺎﻧ
 ﭘﻪ دې ورﻮ ﮐ ﺑﻪ زۀ ﻫﻢ ﭘﻪ ﻧﻮﮐﺮاﻧﻮ ﺳو او
وﻳﻨ .
 زۀ ﺑﻪ ﭘﻪ آﺳﻤﺎﻧﻮﻧﻮ او
ﻮ دواړو ﺧﭙﻞ روح ﻧﺎزل ﮐم .
زﻣﻪ ﮐ ﺣﯧﺮاﻧﻮﻧ ﻧ ﻳﻌﻨ وﻳﻨﻪ ،اور او د ﻟﻮ ﺑﺮﺟ
 ﻧﻤﺮ ﺑﻪ ﺗﻮر ﺷ ،او ﺳﭙﻮږﻣ ﺑﻪ ﻟﻪ د وﻳﻨﻮ
ﺎره ﮐم .
ﺗﻪ ﺳﺮه ﺷ ﻣﺨ د دې ﻧﻪ ﭼ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﻗﻴﺎﻣﺖ
 ﺧﻮ ﻫﺮ ﻮک ﭼ
ﻫﻐﻪ ﻟﻮﻳﻪ او ﻫﻴﺒﺘﻨﺎﮐﻪ ورځ راورﺳﻴى .
د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﻧﻮم ﻣﺪد وﻏﻮاړى ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺑﭻ ﺷ .او ﮥ ﺑﻪ
ﭘﻪ ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﮐ د ﺻﻴﻮن د ﻏﺮۀ ﻧﻪ وﺗﺘ ،ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻠ دى ،او ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺑﭻ ﺷﻮو ﮐﺴﺎﻧﻮ
ﮐ وى ﻮک ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ راﻏﻮﺘ وى.

د دﺷﻤﻦ ﺳﺰا

۳

 ﻧﻮ ﻮرئ ،ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ورﻮ او ﭘﻪ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﮐ ،ﮐﻠﻪ


 زۀ ﺑﻪ
ﭼ زۀ د ﻳﻬﻮداه او ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﻗﺴﻤﺘﻮﻧﻪ ﺑﺤﺎل ﮐم ،
ﻮل ﻗﻮﻣﻮﻧﻪ راﻳﻮﺎئ ﮐم او ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﻻﻧﺪې د ﻳﻬﻮﺳﻔﻂ وادۍ
ﺗﻪ راوﻟﻢ .ﻫﻠﺘﻪ ﺑﻪ زۀ د ﻫﻐﻮئ ﺧﻼف ﻋﺪاﻟﺖ ﺷﺮوع ﮐم ،د
ﺧﭙﻞ ﻣﻴﺮاث ﻳﻌﻨ د ﺧﭙﻠﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﭘﻪ ﺧﺎﻃﺮ ،ﻪ
ﭼ ﻫﻐﻮئ زﻣﺎ ﺧﻠﻖ د ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ ﺧﻮارۀ وارۀ ﮐى

دى او زﻣﺎ ﻣﻠ ﻳ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻣﻴﻨ ﮐ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﮐے دے .
ﻫﻐﻮئ زﻣﺎ ﭘﻪ ﻏﻮره ﺷﻮو ﺧﻠﻘﻮ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﮐ ﭘﭽﻪ واﭼﻮﻟﻪ .او
ﻫﻐﻮئ د ﮐﻨﺠﺮو ﺣﺎﺻﻠﻮﻟﻮ دﭘﺎره ﻫﻠﺎن ﺧﺮڅ ﮐل ،او د ﻣﻴﻮ
 اے د ﺻﻮر،
ﻠﻮ دﭘﺎره ﻳ ﭘﯧﻐﻠ ﺟﻴﻨ ﺧﺮ ﮐې .
او ﺻﻴﺪا او د ﻓﻠﺴﺘﻴﻪ ﻮﻟﻮ ﻋﻼﻗﻮ ،اوس ﺗﺎﺳﻮ ﺳﺮه زﻣﺎ ﺧﻼف

ﮥ دى؟ وﻟ ﺗﺎﺳﻮ ﻣﺎ ﻧﻪ د ﻫﻐﻪ ﮥ ﺑﺪل اﺧﻠ ﭼ ﻣﺎ ﮐى
دى؟ ﮐﮥ ﺗﺎﺳﻮ داﺳ ﮐﻮئ ،زۀ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺗﯧﺰۍ او ﺗُﻨﺪۍ ﺳﺮه ﭘﻪ
 ﻪ ﭼ
ﺗﺎﺳﻮ ﻫﻐﻪ ﮥ وﮐم ،ﮥ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﮐى وى .
ﺗﺎﺳﻮ زﻣﺎ ﺳﭙﻴﻦ زر او ﺳﺮۀ زر واﺧﺴﺘﻞ او زﻣﺎ ﻗﻴﻤﺘ ﺧﺰاﻧ
 ﺗﺎﺳﻮ د ﻳﻬﻮداه او د ﻳﺮوﺷﻠﻢ
ﻣﻮ ﺧﭙﻠﻮ ﻣﻨﺪروﻧﻮ ﺗﻪ ﻳﻮړې .
ﺧﻠﻖ ﭘﻪ ﻳﻮﻧﺎﻧﻴﺎﻧﻮ ﺧﺮڅ ﮐل او ﻫﻐﻮئ دې د ﺧﭙﻞ ﻣﻠ ﻧﻪ ﻟﺮى
 ﻮره زۀ ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ د ﻫﻐﻪ ﻮﻟﻮ ﺎﻳﻮﻧﻮ ﻧﻪ واﭘﺲ
وﻟﯧل .
راوﻟﻢ ﭘﻪ ﮐﻮﻣﻮ ﮐ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﺧﺮڅ ﮐى دى ،او زۀ ﺑﻪ
ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﺳﺮوﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﮥ راوﻟﻢ ،ﮐﻮم ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﮐى دى.
 زۀ ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ زاﻣﻦ او ﻟﻮﻪ د ﻳﻬﻮداه ﭘﻪ ﺧﻠﻘﻮ ﺧﺮڅ ﮐم،

او ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ دوئ ﭘﻪ ﻟﺮې ﻣﻠ ﺳﺒﺎﺋﻴﺎﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﺧﺮڅ ﮐى .ﻣﺎ،
 د ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ دا
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ دا وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ “.
اﻋﻼن وﮐئ ﭼ د ﺟﻨ دﭘﺎره ﺗﻴﺎر ﺷ ،ﺧﭙﻞ ﻮل ﺟﻨﻴﺎﻟ
 د
راوﻏﻮاړئ ،ﻮل ﺟﻨﻴﺎﻟ ﻧﺰدې راﺷ او ﺣﻤﻠﻪ وﮐئ .
ﺧﭙﻠﻮ ﻗﻠﺒﻮ د ﻳﻮو ﻧﻪ ﭘﻪ ﻮﻟﻮ ﺗُﻮرې ﺟﻮړې ﮐئ او د ﺧﭙﻠﻮ
ﺑﻮﻮ د ﻗﻴﻨﭽﻴﺎﻧﻮ ﻧﻪ ﻧﯧﺰې ﺟﻮړې ﮐئ .ﮐﻤﺰورے دې ﻫﻢ وواﺋ
 اے ﻮﻟﻮ ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ د ﻫﺮ ﻃﺮف ﻧﻪ زر ﺗﺮ
ﭼ” ،زۀ ﺗه ﻳﻢ “.
زره راﺷ ،او ﭘﻪ وادۍ ﮐ راﻳﻮﺎئ ﺷ .اے ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ،
 ﻗﻮﻣﻮﻧﻪ دې راﭘﺎ ،ﻫﻐﻮئ
اوس ﺧﭙﻞ ﻟﺮ راوﻏﻮاړه .
دې د ﻳﻬﻮﺳﻔﻂ وادۍ ﺗﻪ ﻻړ ﺷ .ﻫﻠﺘﻪ ﺑﻪ زۀ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ
 د
ﻧﺎﺳﺖ ﻳﻢ ،ﭼ د ﯧﺮﭼﺎﭘﯧﺮه ﻮﻟﻮ ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﻋﺪاﻟﺖ وﮐم .
ﻫﻐﻮئ ﺑﺪﮐﺎرى ډﯦﺮه ﻟﻮﻳﻪ ده ،ﻟﻮر وﭼﻠﻮئ ﻪ ﭼ ﻓﺼﻞ ﭘﻮخ
ﺷﻮے دے .راﺷ ،اﻧﻮر د ﭘﻮ ﻻﻧﺪې ﭼﺨ ﮐئ ﻪ ﭼ
د اﻧﻮرو ﻟﻨﺮۍ ډﮐﻪ ده .او د ذﺧﻴﺮه ﮐﻮﻟﻮ ﭼﺎ ﺗﺮ ﺧﻮﻟ ډﮐﻪ
 ﭘﻪ زرﻮﻧﻮ زرﻮﻧﻮ ﺧﻠﻖ د ﻋﺪاﻟﺖ ﭘﻪ وادۍ ﮐ دى.
ده .
ﻪ ﭼ د ﻋﺪاﻟﺖ ﭘﻪ وادۍ ﮐ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﻗﻴﺎﻣﺖ

 ﻧﻤﺮ او ﺳﭙﻮږﻣ ﺑﻪ ﺗﻮر ﺷ ،او ﺳﺘﻮرى
ورځ راﻧﺰدې ده .
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺑﻪ د ﺻﻴﻮن ﻧﻪ
ﺑﻪ ﻧﻮر ﻧﮥ ﻠﻴى .
وﻏﻣﺒﻴى ،او د ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﻧﻪ ﺑﻪ ﻟﻪ د زﻣﺮى وﻏﻮرﻳى ،آﺳﻤﺎن
او زﻣﻪ ﺑﻪ وﻟزﻳى .ﺧﻮ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺑﻪ د ﺧﭙﻠﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﺑﻨ
اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ دﭘﺎره د ﭘﻨﺎه ﺎئ او ﻣﻀﺒﻮﻃﻪ ﻗﻠﻌﻪ وى.

د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﺧﻠﻘﻮ دﭘﺎره ﺑﺮﮐﺖ
 ”ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﭘﺘﻪ وﻟ ﭼ زۀ ،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺳﺘﺎﺳﻮ

ﺧُﺪائ ﭘﺎک ،ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻣﻘﺪس ﻏﺮ ﺻﻴﻮن ﮐ اوﺳﯧم .ﻳﺮوﺷﻠﻢ
ﺑﻪ ﻣﻘﺪس وى ،او د ﭘﺮدى وﻃﻦ ﻟﺮ ﺑﻪ ﺑﻴﺎ ﻫﻴﻠﻪ ﻫﻐﻪ ﻓﺘﺢ
 ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ورځ ﺑﻪ د ﻏﺮوﻧﻮ ﻧﻪ ﻧﻮى ﻣﮯ ﻴى ،او
ﻧﮥ ﮐى .
ﻏﻮﻧو ﻧﻪ ﺑﻪ ﭘ ﺑﻬﻴى ،او د ﻳﻬﻮداه ﻮﻟﻮ وﻟﻮ ﮐ ﺑﻪ ډﻳﺮې
اوﺑﮥ رواﻧ وى ،او د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﮐﻮر ﻧﻪ ﺑﻪ ﻳﻮه ﭼﻴﻨﻪ
 ﺧﻮ ﻣﺼﺮ ﺑﻪ
ﺑﻬﻴى ﭼ د ﮐﻴﺮ وادى ﺑﻪ اوﺑﮥ ﮐﻮى .
وران وﻳﺠﺎړ ﺷ ،او ادوم ﺑﻪ ﺑﻴﺎﺑﺎن ﺷ ،ﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ د
ﻳﻬﻮداه ﭘﻪ ﺧﻠﻘﻮ ﻇﻠﻢ وﮐو ،او ﻫﻢ د ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻣﻠ ﮐ
 ﺧﻮ ﻳﻬﻮداه ﺑﻪ د ﺗﻞ دﭘﺎره آﺑﺎد وى،
ﻳ ﺑﻨﺎه ﺧﻠﻖ ووژل .
 زۀ ﺑﻪ د
او ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﺑﻪ ﺗﺮ ﻮﻟﻮ ﻧﺴﻠﻮﻧﻮ ﻗﺎﺋﻢ ﭘﺎﺗ ﺷ .
ﻫﻐﻮئ د ﻗﺘﻠﻮﻧﻮ ﺑﺪل اﺧﻠﻢ ﮐﻮم ﭼ ﺗﺮ اوﺳﻪ ﭘﻮرې ﻣﺎ ﻧﮥ دے
اﺧﺴﺘﮯ .ﻪ ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﺻﻴﻮن ﮐ اوﺳﻴى“.
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