د ﺣﻀﺮت ﻣﻼﮐ ﻧﺒ ﮐﺘﺎب
‐ ﻣﺎﺧﺬ اﻧﺒﻴﺎء
۱

 دا ﻫﻐﻪ ﭘﯧﻐﺎم دے ﮐﻮم ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﻣﻼﮐ ﭘﻪ


وﺳﻴﻠﻪ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻟﻪ ورﮐو.

ﻳﻌﻘﻮب ﺳﺮه ﻣﻴﻨﻪ ،د ﻋﻴﺴﻮ رد ﮐﻮل
 ”ﻣﺎ ﺗﺎﺳﻮ ﺳﺮه ﻣﻴﻨﻪ ﮐې ده “،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋ” .ﺧﻮ

ﺗﺎﺳﻮ ﺗﭙﻮس ﮐﻮئ ﭼ ،ﺗﺎ ﻣﻮﻧ ﺳﺮه ﻨﻪ ﻣﻴﻨﻪ ﮐې ده؟“
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﺟﻮاب ﮐ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،آﻳﺎ ﻋﻴﺴﻮ د ﻳﻌﻘﻮب
 ﺧﻮ
ورور ﻧﮥ وو ﮥ؟ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ ﻣﺎ ﻳﻌﻘﻮب ﺳﺮه ﻣﻴﻨﻪ وﮐه ،
ﻋﻴﺴﻮ ﻳﻌﻨ د ادوﻣﻴﺎﻧﻮ ﭘﻼر ﻧﻴﮥ ﻣﺎ رد ﮐو ،او ﻣﺎ د ﻫﻐﻮئ
ﻏﺮوﻧﻪ ﺷﺎړ ﮐل او د ﻫﻐﻮئ ﻣﻴﺮاث ﻣ د ﺑﻴﺎﺑﺎن ﻴﺪړاﻧﻮ ﺗﻪ
 ادوﻣﻴﺎن واﺋ ﭼ” ،اﺮ ﮐﮥ ﻣﻮﻧ ﺗﺒﺎه ﮐے
ﭘﺮﯦﻮدﻟﻮ “.
ﺷﻮى ﻳﻮ ،ﺧﻮ ﻣﻮﻧ ﺑﻪ دا ﮐﻨرې ﺑﻴﺎ ﺟﻮړې ﮐو “.ﺧﻮ ﻣﺎﻟ
ﺧُﺪائ رب اﻻﻓﻮاج دا ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ” ،ﻫﻐﻮئ دا ﺟﻮړوﻟﮯ ﺷ،
ﺧﻮ زۀ ﺑﻪ ﻳ ﺗﺒﺎه ﮐم .دې ﺗﻪ ﺑﻪ د ﺑﺪﻋﻤﻠ ﻣﻠ وﺋﻴﻠﮯ
ﮐﻴى ،او ﺧﻠﻖ ﺑﻪ ﻳ ﻫﻤﯧﺸﻪ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﻟﻌﻨﺖ ﻻﻧﺪې وى.
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ دا ﺗﺒﺎﻫ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﺳﺘﺮﻮ وﻮرئ ﻧﻮ وﺑﻪ

واﻳ ﭼ ،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د اﺳﺮاﺋﻴﻞ د ﺳﺮﺣﺪوﻧﻮ ﻧﻪ ﺑﻬﺮ ﻫﻢ ﺧﭙﻠﻪ
ﻟﻮﺋ ﺎره ﮐﻮى“.

ﺑاﻫﻤﻴﺘﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎﻧ
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ رب اﻻﻓﻮاج اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ” ،ﻳﻮ


زوئ د ﺧﭙﻞ ﭘﻼر ﻋﺰت ﮐﻮى ،او ﻧﻮﮐﺮ د ﺧﭙﻞ ﻣﺎﻟ .ﮐﮥ ﭼﺮې
زۀ ﭘﻼر ﻳﻢ ،ﻧﻮ زﻣﺎ ﻫﻐﻪ ﻋﺰت ﭼﺮﺗﻪ دے؟ ﮐﮥ ﭼﺮې زۀ ﻣﺎﻟ
ﻳﻢ ،ﻧﻮ زﻣﺎ ﻫﻐﻪ اﺣﺘﺮام ﭼﺮﺗﻪ دے؟ اے اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ ،ﺧﻮ دا ﺗﺎﺳﻮ
ﻳ ﭼ زﻣﺎ د ﻧﻮم ﺳﭙﺎوے ﮐﻮئ .ﺧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﭙﻮس ﮐﻮئ ﭼ،
 ﺗﺎﺳﻮ زﻣﺎ ﭘﻪ
ﻣﻮﻧ ﻨﻪ ﺳﺘﺎ د ﻧﻮم ﺳﭙﺎوے ﮐے دے؟ 
ﻗﺮﺑﺎنﺎه ﻧﺎﭘﺎﮐﻪ ﺧﻮراک ﮐﯧﻮدو .او ﺑﻴﺎ ﻫﻢ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﭙﻮس ﮐﻮئ
ﭼ ﺗﮥ ﻣﻮﻧ ﭘﻪ ﮥ ﻧﺎﭘﺎک ﮐے ﻳ؟ ﭘﻪ دې ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ووﺋﻴﻞ
ﭼ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻗﺮﺑﺎنﺎه ﻧﺎﭘﺎﮐﻪ ده زﻣﺎ د ﻗﺮﺑﺎن ﺎه
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ړاﻧﺪۀ ﺎروى د
ﺳﭙﺎوے ﻣﻮ وﮐو .
ﻗﺮﺑﺎﻧ دﭘﺎره راوﻟ ،آﻳﺎ دا ﻏﻠﻂ ﮐﺎر ﻧﮥ دے؟ ﮐﻠﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ
ﻮډ ﻳﺎ ﺑﻴﻤﺎر ﺎروى ﻗﺮﺑﺎﻧ ﮐﻮئ ،آﻳﺎ دا ﻏﻠﻂ ﮐﺎر ﻧﮥ دے
ﮥ؟ ﮐﮥ ﺗﺎﺳﻮ دا ﮐﻮﺷﺶ وﮐئ ﭼ دا ﺧﭙﻞ ﺣﻤﺮان ﺗﻪ ﭘﯧﺶ
ﮐئ ،آﻳﺎ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﻧﻪ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ ﺷ ﮥ؟ آﻳﺎ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ
 ”اوس
ﻗﺒﻮل ﮐى؟“ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ رب اﻻﻓﻮاج ﻓﺮﻣﺎﺋ .
ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺗﻪ ﺳﻮال زارى ﮐﻮئ ﭼ ﭘﻪ ﻣﻮﻧ ﻣﻬﺮﺑﺎن ﺷ.
ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻧﻪ ﭘﻪ داﺳ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﭘﯧﺶ ﮐﻮﻟﻮ ،آﻳﺎ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﻗﺒﻮل
 ”اے ﮐﺎش ﭼ
ﮐى؟“ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ رب اﻻﻓﻮاج ﻓﺮﻣﺎﺋ .
ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﮐ ﻳﻮ ﮐﺲ د ﻋﺒﺎدﺗﺨﺎﻧ دروازې ﺑﻨﺪې ﮐى ،ﻧﻮ
ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﻧﻮر ﺑﻓﺎﺋﺪې اور زﻣﺎ ﭘﻪ ﻗﺮﺑﺎنﺎه ﺑﻞ ﻧﮥ ﮐئ .زۀ
ﺗﺎﺳﻮ ﻧﻪ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ ﻧﮥ ﻳﻢ “،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ رب اﻻﻓﻮاج ﻓﺮﻣﺎﺋ،
 زﻣﺎ
”او زۀ ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﻻﺳﻮﻧﻮ ﻧﻪ ﻧﺬراﻧ ﻗﺒﻮﻟ ﻧﮥ ﮐم .
ﻧﻮم ﺑﻪ د ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ ﻋﻈﻴﻢ وى ،د ﻧﻤﺮ راﺧﺘﻮ ﻧﻪ ﺗﺮ
ﻧﻤﺮ ﭘﺮﯦﻮﺗﻮ ﭘﻮرې .ﭘﻪ ﻫﺮ ﺎئ ﮐ ﺑﻪ ﺧﻮﺷﺒﻮدارې او ﭘﺎﮐ
ﻧﺬراﻧ ﻣﺎ ﺗﻪ راوړے ﺷ ،ﻪ ﭼ زﻣﺎ ﻧﻮم ﺑﻪ د ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﭘﻪ

ﻣﻴﻨ ﮐ ﻋﻈﻴﻢ وى “،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ رب اﻻﻓﻮاج ﻓﺮﻣﺎﺋ .
”ﺧﻮ ﺗﺎﺳﻮ زﻣﺎ د ﻧﻮم ﺑﺣﺮﻣﺘ ﮐﻮئ ﭘﻪ دې وﺋﻴﻠﻮ ﺳﺮه ﭼ د

ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻗﺮﺑﺎنﺎه ﻧﺎﭘﺎﮐﻪ ده ،او د دې ﺧﻮراک ﺑاﻫﻤﻴﺘﻪ
 او ﺗﺎﺳﻮ واﻳ ﭼ ،دا ﻮﻣﺮه ﺑﻮج دے .او ﭘﻮﮐ
دے .
وﻫ او د دې ﻧﻪ ﻧﻔﺮت ﮐﻮئ “،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ رب اﻻﻓﻮاج
ﻓﺮﻣﺎﺋ” .ﮐﻠﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ د ﻏﻼ ،ﻮډ ﻳﺎ ﺑﻴﻤﺎر ﺎروى راوﻟ او
د ﻗﺮﺑﺎﻧ ﭘﻪ ﻃﻮر ﻳ ﭘﯧﺶ ﮐئ ،آﻳﺎ زۀ دا ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﻻﺳﻮﻧﻮ ﻧﻪ
 ”ﻟﻌﻨﺖ دې وى ﭘﻪ
ﻗﺒﻮل ﮐم ﮥ؟“ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋ .
ﻫﻐﻪ دوﮐﻪ ﺑﺎز ﺑﺎﻧﺪې ﭼ ﭘﻪ رﻣﻪ ﮐ ﻳُ ﺮب ﻧﺮ ﺎروے
وى او ﻧﺬروﻧﻪ ﻳ ﻣﻨﻠ وى ،ﺧﻮ ﻣﺎﻟ ﺗﻪ ﻣﺎت ﻮډ ﺎروے
ﻗﺮﺑﺎﻧ ﮐى “.ﻧﻮ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ رب اﻻﻓﻮاج ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ” ،زۀ
ﻟﻮئ ﺑﺎدﺷﺎه ﻳﻢ ،او ﭘﻪ ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﮐ ﺧﻠﻖ زﻣﺎ د ﻧﻮم ﻧﻪ ﻳﺮﻳى“.

ﺣﻢ د اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ دﭘﺎره

۲

 ”ﻮرئ اوس دا ﺣﻢ ﺳﺘﺎﺳﻮ دﭘﺎره دے ،اے


 ﮐﮥ ﺗﺎﺳﻮ ﻏﻮږ ﻧﮥ ﻧﻴﺴ ،او ﮐﮥ ﺗﺎﺳﻮ د ﺧﭙﻞ زړۀ
اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ .
ﻧﻪ زﻣﺎ د ﻧﻮم اﺣﺘﺮام ﻧﮥ ﮐﻮئ “،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ رب اﻻﻓﻮاج
ﻓﺮﻣﺎﺋ” ،زۀ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻌﻨﺖ ﻧﺎزل ﮐم ،او زۀ ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ
ﻧﻌﻤﺘﻮﻧﻪ ﻟﻌﻨﺘ ﮐم .ﭘﻪ اﺻﻞ ﮐ ﻣﺎ ﻫﻐﻮئ د اول ﻧﻪ ﻟﻌﻨﺘ
ﮐى دى ،ﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ د ﺧﭙﻞ زړۀ ﻧﻪ زﻣﺎ اﺣﺘﺮام وﻧﮥ ﮐو.
 ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ وﺟﻪ ﺑﻪ زۀ ﺳﺘﺎﺳﻮ اوﻻد ورﻢ ،زۀ ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ

ﻣﺨﻮﻧﻮ ﺳﺘﺎﺳﻮ د اﺧﺘﺮ د ﻗﺮﺑﺎﻧﻮ ﻨﺪ واﭼﻮم ،او ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ دې
 او ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﭘﻮﻫﻪ ﺷ ﭼ ﻣﺎ
ﺳﺮه ﺑﻬﺮ وﻏﻮرزوﻟﮯ ﺷ .
ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ دا ﺣﻢ درﻟﯧﻟﮯ دے ﭼ زﻣﺎ ﻟﻮظ ﺑﻪ د ﻟﻴﻮﻳﺎﻧﻮ ﺳﺮه
 ”زﻣﺎ ﻟﻮظ
ﺟﺎرى وى “،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ رب اﻻﻓﻮاج ﻓﺮﻣﺎﺋ .
ﻫﻐﻮئ ﺳﺮه وو ،د ژوﻧﺪ او اﻣﻦ ﻟﻮظ ،او ﻣﺎ دا ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ورﮐو
ﭼ زﻣﺎ ﺗﻌﻈﻴﻢ وﮐى ،او ﻫﻐﻮئ زﻣﺎ ﻋﺰت وﮐو او زﻣﺎ د ﻧﻮم

 رﺘﻴﻨﮯ ﺷﺮﻳﻌﺖ د ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﺧﻮﻟﮥ
د دﻫﺸﺖ ﻧﻪ وﻳﺮﯦﺪل .
ﮐ وو او ﻫﻴ دروغ د ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﺷﻮﻧو ﻧﮥ وو .ﻫﻐﻮئ ﻣﺎ
ﺳﺮه ﭘﻪ اﻣﻦ او ﺻﺪاﻗﺖ روان ۇو ،او ډﯦﺮ ﻳ د ﻨﺎه ﻧﻪ واړول.
 د اﻣﺎم د ﺧﻮﻟ دا ﻓﺮض دى ﭼ ﺻﺤﻴﺢ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺧﻮر

ﮐى ،او د ﻫﻐﮥ د ﺧﻮﻟ ﻧﻪ دې ﺧﻠﻖ د ﺷﺮﻳﻌﺖ ﻟﻮن وﮐى،
ﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ رب اﻻﻓﻮاج ﭘﯧﻐﺎم رﺳﻮوﻧﮯ
 ﺧﻮ ﺗﺎﺳﻮ اﻣﺎﻣﺎن د ﺧﭙﻠ ﺻﺤﻴﺢ ﻻرې ﻧﻪ واوړﯦﺪئ
دے .
او ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﺷﺮﻳﻌﺖ ﭘﻪ وﺟﻪ ډﯦﺮو ﺗﻴﻨﺪک ﺧﻮړﻟﮯ دے .د
ﻟﻴﻮﻳﺎﻧﻮ ﺳﺮه زﻣﺎ ﺷﻮے ﻟﻮظ ﺗﺎ ﻣﺎت ﮐو “،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ رب
 ”ﻧﻮ ﭘﻪ دې وﺟﻪ ﻣﺎ ﺗﮥ د ﻮﻟﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﭘﻪ
اﻻﻓﻮاج ﻓﺮﻣﺎﺋ .
وړاﻧﺪې ﺳﭙ او ﻋﺎﺟﺰ ﮐې ،ﻪ ﭼ ﺗﺎ زﻣﺎ ﭘﻪ ﻃﺮﻳﻘﻮ ﻋﻤﻞ
وﻧﮥ ﮐو ﺧﻮ د ﺷﺮﻳﻌﺖ ﭘﻪ ﻣﺴﺌﻠﻮ ﮐ دې ﻃﺮﻓﺪارى وﮐه“.

د ﻳﻬﻮداه ﺑاﻳﻤﺎﻧ
 آﻳﺎ زﻣﻮﻧ ﻮﻟﻮ ﭘﻼر ﻳﻮ ﻧﮥ دے؟ آﻳﺎ ﻳﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻣﻮﻧ

ﺟﻮړ ﮐى ﻧﮥ ﻳﻮ؟ ﻣﻮﻧ ﺑﻴﺎ وﻟ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﮐ د ﻳﻮ ﺑﻞ ﺳﺮه ﭘﻪ

ﺑوﻓﺎﺋ ﮐﻮﻟﻮ د ﺧﭙﻞ ﭘﻼر ﻧﻴﮥ د ﻟﻮظ ﺑاﺣﺘﺮاﻣ ﮐﯘو؟ 
ﻳﻬﻮداه ﺑاﻳﻤﺎﻧ وﮐه .ﻳﻮ ﺣﺮام ﻋﻤﻞ ﻳ ﭘﻪ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻳﻌﻨ
ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﮐ ﮐے وو ،د ﻫﻐﻪ ﭘﺎک ﮐﻮر ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ
ورﺳﺮه ﻣﻴﻨﻪ ﮐﻮﻟﻪ د ﻫﻐﻪ ﻮ ﺳﺮه ﭘﻪ وادۀ ﮐﻮﻟﻮ ﭼ ﺑﺖ
 د ﻫﻐﻪ ﺳى دﭘﺎره
ﭘﺮﺳﺘﻪ وې ،ﻳﻬﻮداه ﺑاﺣﺘﺮاﻣ وﮐه .
ﭼ ﻮک داﺳ ﮐﻮى ،ﭼ ﻫﻐﻪ ﻮک ﻫﻢ وى ،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ
دې ﻫﻐﻪ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ د ﻗﻮم ﻧﻪ وﺷى .ﮐﮥ ﻫﻐﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ
 ﻳﻮ ﺑﻞ ﮐﺎر ﺗﺎﺳﻮ وﮐئ،
رب اﻻﻓﻮاج ﺗﻪ ﻧﺬراﻧ ﻫﻢ راوړى .
ﺗﺎﺳﻮ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻗﺮﺑﺎنﺎه ﭘﻪ اوﻮ ډﮐﻪ ﮐئ .ﺗﺎﺳﻮ
وژاړئ او زارى وﮐئ ﻪ ﭼ ﻧﻮر ﻫﻐﻪ ﻧﮥ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻧﺬراﻧﻮ ﺗﻪ

ﻮرى او ﻧﮥ ﻳ ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﻻﺳﻮﻧﻮ ﻧﮥ ﭘﻪ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ﺳﺮه ﻗﺒﻠﻮى.
 ﺗﺎﺳﻮ ﺗﭙﻮس ﮐﻮئ ﭼ” ،وﻟ؟“ دا ﻪ ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ

ﺳﺘﺎ او ﺳﺘﺎ د ﻮاﻧ د  ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ ﻮاه دے ،ﻪ
ﭼ ﺗﺎ د ﻫﻐ ﺳﺮه  وﮐه ،اﺮ ﮐﮥ ﻫﻐﻪ ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ژوﻧﺪ ﮐ
 آﻳﺎ ﻣﺎﻟ
ﺷﺮﻳﻪ ده ،او ﺗﺎ ﻫﻐ ﺳﺮه ﻧﺎح ﮐې ده .
ﺧُﺪائ ﺗﺎﺳﻮ دواړه ﻳﻮ ﻧﮥ ﮐئ؟ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ زړۀ او ﺎن د ﻫﻐﮥ ﻳ.
او ﺧُﺪائ د دې ﻧﻪ ﮥ ﻏﻮاړى؟ ﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ ﻧﯧ اوﻻد
ﻏﻮاړى .ﻧﻮ د ﺧﭙﻞ زړۀ ﺧﻴﺎل ﺳﺎﺗﻪ ،او ﺧﭙﻠ د ﻮاﻧ د 
 ”زۀ ﻃﻼق ﻧﻪ ﻧﻔﺮت ﮐﻮم “،د ﺑﻨ
ﺳﺮه  ﻣﮥ ﮐﻮه .
اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋ” ،او زۀ د ﻫﻐﻪ ﺳى ﻧﻪ ﻧﻔﺮت
ﮐﻮم ﭼﺎ ﭼ د ﻇﻠﻢ ﺟﺎﻣ اﻏﻮﺳﺘ وى “،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ رب
اﻻﻓﻮاج ﻓﺮﻣﺎﺋ” .ﻧﻮ د ﺧﭙﻞ زړۀ ﺧﻴﺎل ﺳﺎﺗ ،او  ﻣﮥ
ﮐﻮئ“.

د ﻋﺪاﻟﺖ ورځ
 ﺗﺎﺳﻮ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﺧﺒﺮو ﺳﺘے ﮐو” .ﻣﻮﻧ

ﻫﻐﻪ ﻨﻪ ﺳﺘے ﮐو؟“ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﭙﻮس ﮐﻮئ .ﭘﻪ دې وﺋﻴﻠﻮ ﺳﺮه
ﭼ” ،ﻮل ﺑﺪ ﮐﻮوﻧ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﻧﻈﺮ ﮐ ﮥ دى او
ﻫﻐﻪ د ﻫﻐﻮئ ﻧﻪ رﺿﺎ دے “،ﻳﺎ ”اﻧﺼﺎف ﮐﻮوﻧﮯ ﺧُﺪائ ﭘﺎک
ﭼﺮﺗﻪ دے؟“

۳

 ”ﻮره ،زۀ ﺧﭙﻞ ﭘﯧﻐﻤﺒﺮ ﺳﺘﺎ ﻧﻪ وړاﻧﺪې ﻟﯧم ﭼ ﺳﺘﺎ


ﻣﺨ ﺗﻪ ﻻره ﺗﻴﺎره ﮐى .ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﻧﺎﺎﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻣﺎﻟ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﻳ
ﻟﻮن ﮐﻮئ ﺧﭙﻞ ﮐﻮر ﺗﻪ راﺷ ،ﻫﻐﻪ د ﻟﻮظ ﭘﯧﻐﺎم راوړوﻧﮯ ﺑﻪ
راﺷ د ﭼﺎ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻴﻮاﻟﻪ ﻳ “،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ رب اﻻﻓﻮاج
 ﺧﻮ د ﻫﻐﮥ د راﺗﻠﻮ ورځ ﻮک ﺑﺮداﺷﺖ ﮐﻮﻟﮯ
ﻓﺮﻣﺎﺋ .

ﺷ؟ ﻮک ودرﯦﺪﻟﮯ ﺷ ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ راﺎره ﺷ؟ ﻪ
ﭼ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻟﻪ د ﺻﻔﺎ ﮐﻮوﻧ اور ﻳﺎ د دﻫﻮﺑ د ﺻﺎﺑﻮن ﭘﻪ
 ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻟﻪ د ﺳﭙﻴﻨﻮ زرو د ﺻﻔﺎ ﮐﻮوﻧ او
ﺷﺎن وى .
ﺧﺎﻟﺺ ﮐﻮوﻧ ﭘﻪ ﺷﺎن ﮐﯧﻨ ،ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻟﻴﻮﻳﺎن ﺻﻔﺎ ﮐى او
د ﺳﺮو او ﺳﭙﻴﻨﻮ زرو ﭘﻪ ﺷﺎن ﺑﻪ ﻳ ﭼﺎڼ ﮐى .ﺑﻴﺎ ﺑﻪ دوئ
ﺻﺎدﻗﺎن ﺷ ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ ﺑﻪ ﻧﺬراﻧ ﭘﯧﺶ ﮐﻮﻟﮯ ﺷ،
 او د ﻳﻬﻮداه او ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﻧﺬراﻧ ﺑﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ د ﻗﺒﻠﻮﻟﻮ

وى ،داﺳ ﻟﻪ ﭼ ﭘﻪ ﺗﯧﺮو ورﻮ ،او ﭘﻪ ﺗﯧﺮ ﺷﻮو ﮐﺎﻟﻮﻧﻮ ﮐ
 ”ﻧﻮ زۀ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ د ﻋﺪاﻟﺖ دﭘﺎره ﻧﺰدې درﺷﻢ .زر
وې .
ﺑﻪ زۀ د ﺟﺎدوﺮو ،زﻧﺎﮐﺎرو او ﭼ ﭘﻪ دروﻏﻮ ﻗﺴﻢ ﺧﻮرى د
ﻫﻐﻮئ ﺧﻼف ﻮاﻫ ورﮐم ،د ﻫﻐﻮئ ﺧﻼف ﭼ د ﻣﺰدوراﻧﻮ
ﺳﺮه ﭘﻪ ﻣﺰدورۍ ﮐ  ﮐﻮى ،ﻮک ﭼ ﭘﻪ ﮐﻮﻧو او
ﻳﺘﻴﻤﺎﻧﺎﻧﻮ ﻇﻠﻢ ﮐﻮى ،او ﻣﺴﺎﻓﺮ د اﻧﺼﺎف ﻧﻪ ﻣﺤﺮوﻣﻮى ﺧﻮ
زﻣﺎ ﻧﻪ ﻧﮥ ﻳﺮﻳى “،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ رب اﻻﻓﻮاج ﻓﺮﻣﺎﺋ.

د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻧﻪ ﻏﻼ ﮐﻮل
 ”زۀ ﻧﮥ ﺑﺪﻟﯧﺪوﻧﮯ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻳﻢ .ﻧﻮ ﻪ ﺗﺎﺳﻮ ،اے د

 ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﭘﻼر ﻧﻴﻮﻧﻮ د
ﻳﻌﻘﻮب اوﻻده ،ﺗﺒﺎه ﻧﮥ ﺷﻮئ .
وﺧﺖ ﻧﻪ ﺗﺎﺳﻮ زﻣﺎ د اﺣﺎﻣﻮ ﻧﻪ اوړﯦﺪﻟ ﻳ او ﻋﻤﻞ ﻣﻮ ﭘﺮې
ﻧﮥ دے ﮐے .ﻣﺎ ﺗﻪ راوﺮ ،او زۀ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ راوﺮﻢ“،
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ رب اﻻﻓﻮاج ﻓﺮﻣﺎﺋ” .ﺧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﭙﻮس ﮐﻮئ،
 ﺧﻮ زۀ واﻳﻢ ﭼ ،وﻟ ﻳﻮ ﺳے د
ﻣﻮﻧ ﻨﻪ راوﺮﺣﻮ؟ 
ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻧﻪ ﻏﻼ ﮐﻮﻟﮯ ﺷ ﮥ؟ ﺧﻮ ﺑﺎوﺟﻮد د دې ﺗﺎﺳﻮ
زﻣﺎ ﻧﻪ ﻏﻼ ﮐﻮئ .ﺧﻮ ﺑﻴﺎ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﭙﻮس ﮐﻮئ ﭼ ،ﻣﻮﻧ ﺗﺎ ﻧﻪ
ﻨﻪ ﻏﻼ ﮐﯘو؟ ﺧﻮ زۀ دا واﻳﻢ ﭼ ،ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﻟﺴﻤﻪ ﺣﺼﻪ او
 ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ او ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﻮل
ﻧﺬراﻧﻮ ﮐ زﻣﺎ ﻧﻪ ﻏﻼ ﮐﻮئ .

 ﺧﭙﻠﻪ
ﻗﻮم ﻟﻌﻨﺖ دے ،ﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﻣﺎ ﻧﻪ ﻏﻼ ﮐې ده .
ﻮﻟﻪ ﻟﺴﻤﻪ ﺣﺼﻪ زﻣﺎ ﻮدام ﺗﻪ راوړئ ،ﭼ زﻣﺎ ﭘﻪ ﮐﻮر ﮐ
ﻏﻠﻪ داﻧﻪ وى .ﭘﻪ ﺧﭙﻞ دې ﮐﺎر ﺳﺮه ﻣﺎ وآزﻣﺎﻳ “،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ
رب اﻻﻓﻮاج ﻓﺮﻣﺎﺋ” ،ﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﻮرئ ﭼ زۀ درﺗﻪ د آﺳﻤﺎن
ﻧﻪ د ﺑﺎران دروازې ﺧﻼﺻ ﮐم او ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ دوﻣﺮه ډﯦﺮ
ﻧﻌﻤﺘﻮﻧﻪ راوروم ﭼ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺳﺮه د دې دﭘﺎره د ﮐﯧﻮدو
 زۀ ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻓﺼﻠﻮﻧﻪ د وﺑﺎ او ﻣﻮﻟﺨﺎﻧﻮ د
ﺎئ ﻧﮥ وى .
ﺗﺒﺎه ﮐﻮﻟﻮ ﻧﻪ وﺳﺎﺗﻢ ،او ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﭘﻮ ﮐ ﺑﻪ د اﻧﻮرو ﺑﻮ،
اﻧﻮر د ﭘﺨﯧﺪﻟﻮ ﻧﻪ وړاﻧﺪې ﻧﮥ ﻏﻮرزوى “،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ رب
 ”ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﻮل ﻗﻮﻣﻮﻧﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﺑﺨﺘﻮر واﺋ،
اﻻﻓﻮاج ﻓﺮﻣﺎﺋ .
ﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﻳﻮ ﺎد او آﺑﺎد ﻣﻠ ﻳ “،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ رب
اﻻﻓﻮاج ﻓﺮﻣﺎﺋ.

د ﭘﺎک ﺧُﺪائ د رﺣﻢ وﻋﺪه
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ” ،ﺗﺎﺳﻮ زﻣﺎ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﺳﭙ

ﺳﭙﻮرې ﺧﺒﺮې وﮐې” “،ﺧﻮ اوس ﺗﺎﺳﻮ ﺗﭙﻮس ﮐﻮئ ﭼ،
 ﺗﺎﺳﻮ ووﺋﻴﻞ ﭼ ،د
ﻣﻮﻧ ﺳﺘﺎ ﺧﻼف ﮥ وﺋﻴﻠ دى؟ 
ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻮل ﺑﻓﺎﺋﺪې دى .ﻣﻮﻧ د ﻫﻐﮥ د ﺣﻤﻮﻧﻮ
ﭘﻪ ﻣﻨﻠﻮ او د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ رب اﻻﻓﻮاج ﭘﻪ ﺣﻀﻮر ﮐ ﭘﻪ

ﺧﭙﻠﻮ ﻨﺎﻫﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﺎﺗﻢ ﮐﻮﻟﻮ ﮥ ﺣﺎﺻﻞ ﮐل؟ ﻧﻪ ،ﻫﻴ ﻧﻪ .
ﻧﻮ اوس ﻣﻮﻧ ﻣﻐﺮوره ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻪ ﺑﺨﺘﻮر واﻳﻮ .ﻳﻘﻴﻨﺎً ﭼ ﺑﺪﻋﻤﻠﻪ
ﺧﻠﻖ ﺗﺮﻗ ﮐﻮى ،او ﺗﺮ دې ﭼ ﻫﻐﻮئ ﻮک ﭼ د ﺧُﺪائ
 د دې ﻧﻪ وروﺳﺘﻮ ،ﺑﻴﺎ
ﭘﺎک ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﮐﻮى ﺳﺰا ﻧﮥ ﻮرى “.
ﮐﻮم ﮐﺴﺎن ﭼ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻧﻪ ﻳﺮﯦﺪل ﻳﻮ ﺑﻞ ﺳﺮه ﻳ ﺧﺒﺮې
وﮐې ،او ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ورﺗﻪ ﻏﻮږ ﺷﻮ او ﻫﻐﻪ ﻳ واورﯦﺪﻟ .د
ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﺣﻀﻮر ﮐ ﻳﻮ ﻳﺎدﺎرى ﻃﻮﻣﺎر ﻟﻴﻠﮯ ﺷﻮے وو د

ﻫﻐﻮئ د ﻧﻮﻣﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﻮک ﭼ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻧﻪ ﻳﺮﯦﺪل
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ رب اﻻﻓﻮاج
او د ﻫﻐﮥ د ﻧﻮم ﻋﺰت ﻳ ﮐﻮﻟﻮ .
ﻓﺮﻣﺎﺋ” ،ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ زﻣﺎ وى .ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ورځ ﮐﻠﻪ ﭼ زۀ ﻫﻐﻮئ
ﺧﭙﻞ ﺧﺎص ﻣﻠﻴﺖ ﺟﻮړوم ،زۀ ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ ﺳﺮه ﻫﻤﺪردى
وﮐم ،ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ ﻳﻮ ﮐﺲ د ﺧﭙﻞ ﻫﻐﻪ زوئ ﺳﺮه ﻫﻤﺪردى
 او ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ د
ﮐﻮى ﻮک ﭼ د ﻫﻐﮥ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻮى .
ﺻﺎدﻗﺎﻧﻮ او ﺑﺪﻋﻤﻠﻮ ﭘﻪ اَﻧﺠﺎم ﮐ ﻓﺮق وﻮرئ ،او ﻫﻢ ﺑﻪ
ﺗﺎﺳﻮ د ﻫﻐﻮئ اَﻧﺠﺎم ﮐ ﻓﺮق وﻮرئ ﻮک ﭼ د ﺧُﺪائ
ﭘﺎک ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻮى او ﻮک ﻳ ﭼ ﻧﮥ ﮐﻮى“.

د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﻗﻴﺎﻣﺖ ورځ

۴

 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ رب اﻻﻓﻮاج ﻓﺮﻣﺎﺋ” ،ﻳﻘﻴﻨﺎً ﭼ ﻫﻐﻪ


ورځ رارواﻧﻪ ده ،او ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻟﻪ د ﺑ ﭘﻪ ﺷﺎن ﺑﻠﻴى .ﭘﻪ ﻫﻐﻪ
ورځ ﺑﻪ ﻮل ﻣﻐﺮوره او ﺑﺪﻋﻤﻠﻪ ﺧﻠﻖ ﻟﻪ د ﺑﻮﺳﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن
 ﺧﻮ
وﺳﻮزى .د ﻫﻐﻮئ ﺟﺮړې او ﻮﻟ ﺎﻧ ﺑﻪ وﺳﻮزى .
ﺳﺘﺎﺳﻮ دﭘﺎره ﻮک ﭼ زﻣﺎ د ﻧﻮم ﻋﺰت ﮐﻮى ،ﺻﺪاﻗﺖ او
ﺷﻔﺎ ﺑﻪ ﻟﻪ د ﻧﻤﺮ ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ وﻠﻴى .او ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﺑﻬﺮ ﻻړ ﺷ او
د ﻫﻐﻪ ﺳﺨﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن ﺑﻪ ﻮﭘﻮﻧﻪ وﻫ ﭼ د ﻏﻮﺟﻞ ﻧﻪ آزاد ﺷﻮى
 ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ورځ ﮐﻠﻪ ﭼ زۀ دا ﮐﺎر وﮐم ﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ
وى .
ﺑﺪﻋﻤﻠﻪ ﻟﻪ د اﻳﺮو ﭘﻪ ﺷﺎن د ﭘﻮ ﻻﻧﺪې ﮐئ “،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ
 ”زﻣﺎ د ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻮوﻧ ﻣﻮﺳ
رب اﻻﻓﻮاج ﻓﺮﻣﺎﺋ .
ﺷﺮﻳﻌﺖ او ﻫﻐﻪ اﺣﺎم ،او ﻓﺮﻣﺎﻧﻮﻧﻪ ﭼ ﻣﺎ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ﭘﻪ ﺳﻴﻨﺎ ﻏﺮ

ﺑﺎﻧﺪې د ﻮﻟﻮ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ دﭘﺎره ورﮐى ۇو ﻳﺎد ﺳﺎﺗ .
ﻮرئ ،زۀ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ اﻟﻴﺎس ﭘﯧﻐﻤﺒﺮ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﻗﻴﺎﻣﺖ د

ﻫﻐﻪ ﻟﻮﺋ او ﻫﻴﺒﺘﻨﺎﮐ ور د راﺗﻠﻮ ﻧﻪ ﻣﺨ دروﻟﯧم .

ﻫﻐﻪ ﺑﻪ د ﭘﻼراﻧﻮ زړوﻧﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﺑﭽﻮ ﺗﻪ ﻣﺎﺋﻞ ﮐى ،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ
رب اﻻﻓﻮاج ﻓﺮﻣﺎﺋ ،او د ﺑﭽﻮ زړوﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﭘﻼراﻧﻮ ﻃﺮف ﺗﻪ
ﻣﺎﺋﻞ ﮐى ،ﻫﺴ ﻧﻪ ﭼ زۀ راﺷﻢ او ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﻣﻠ د
وراﻧﻮﻟﻮ ﻓﯧﺼﻠﻪ ﻧﺎزﻟﻪ ﮐم“.
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