د ﺣﻀﺮت زﮐﺮﻳﺎه ﻧﺒ ﮐﺘﺎب
‐ ﻣﺎﺧﺬ اﻧﺒﻴﺎء
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ د راواﭘﺲ ﮐﯧﺪو آواز

۱

 د ﻓﺎرس ﺑﺎدﺷﺎه دارﻳﻮس د ﺑﺎدﺷﺎﻫ د دوﯦﻢ ﮐﺎل ﭘﻪ


اﺗﻤﻪ ﻣﻴﺎﺷﺖ ،د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﮐﻼم ﭘﻪ زﮐﺮﻳﺎه ﭘﯧﻐﻤﺒﺮ ،د ﺑﺮﮐﻴﺎه

 ”ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻼر ﻧﻴﮥ
ﭘﻪ زوئ ﭼ د ﻋﺪو زوئ وو ﻧﺎزل ﺷﻮ ،
 ﻧﻮ ﭘﻪ دې وﺟﻪ ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻪ
ﺗﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ډﯦﺮ ﻏﺼﻪ وو .
وواﻳﻪ ﭼ ،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ رب اﻻﻓﻮاج ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ ﻣﺎ ﺗﻪ
راواﭘﺲ ﺷ ،او زۀ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ راواﭘﺲ ﺷﻢ ،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ رب
 د ﺧﭙﻞ ﭘﻼر ﻧﻴﮥ ﭘﻪ ﺷﺎن ﻣﮥ ﺟﻮړﯦئ،
اﻻﻓﻮاج ﻓﺮﻣﺎﺋ .
ﭼﺎ ﺗﻪ ﺑﻪ ﭼ ﭘﺨﻮاﻧﻮ ﭘﯧﻐﻤﺒﺮاﻧﻮ ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ دا
ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ ،د ﺧﭙﻠ ﺑﺪﻋﻤﻠ ﻧﻪ او د ﺧﭙﻞ ﺑﺪﻋﻤﻠﻪ ﮐﺎروﻧﻮ ﻧﻪ
واوړئ “.ﺧﻮ ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺗﻪ ﻏﻮږ ﻧﮥ ﻧﻴﻮﻟﻮ او ﻧﮥ ﺑﻪ ﻳ ﺗﻮﺟﻮ
 ﺧﻮ ﺳﺘﺎﺳﻮ
راﮐﻮﻟﻪ ،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ رب اﻻﻓﻮاج ﻓﺮﻣﺎﺋ .
ﭘﻼر ﻧﻴﮥ اوس ﭼﺮﺗﻪ دى؟ وﻟ ﻫﻐﻮئ او ﭘﯧﻐﻤﺒﺮان ﺑﻪ ﺗﺮ اﺑﺪه
 ﺧﻮ ﻫﺮ ﮥ ﭼ ﻣﺎ د ﺧﭙﻠﻮ ﺧﺪﻣﺘﺎراﻧﻮ
ژوﻧﺪى وى ﮥ؟ 
ﭘﯧﻐﻤﺒﺮاﻧﻮ ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻼر ﻧﻴﮥ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ،ﻫﻢ ﻫﻐﻪ
ﺷﺎن وﺷُﻮ ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ ﻣﺎ ﺣﻢ ورﮐے وو .ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻫﻐﻮئ
ﺗﻮﺑﻪ ووﻳﺴﺘﻪ او وې وﺋﻴﻞ ،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ رب اﻻﻓﻮاج ﻣﻮﻧ ﺳﺮه
ﻫﻐﻪ ﮥ وﮐل د ﮐﻮم ﭼ زﻣﻮﻧ ﻃﺮﻳﻘ او ﻋﻤﻠﻮﻧﻪ ﺣﻘﺪار ۇو،
ﻫﻐﮥ ﻣﻮﻧ ﺳﺮه ﻫﻐﻪ ﮥ وﮐل د ﮥ ﮐﻮﻟﻮ ﭼ ﻫﻐﮥ اراده ﮐې
وه“.

د آﺳﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ د ﭘﯧﻐﻤﺒﺮ روﻳﺎ
 د دارﻳﻮس د ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﭘﻪ دوﯦﻢ ﮐﺎل ،د ﻳﻮوﻟﺴﻤ ﻣﻴﺎﺷﺘ

ﭘﻪ ﻠﻴﺮﻳﺸﺘﻤﻪ ورځ ﭼ د ﺷﻴﺒﺎط ﻣﻴﺎﺷﺖ وه ،د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ
ﮐﻼم زﮐﺮﻳﺎه د ﺑﺮﮐﻴﺎه ﭘﻪ زوئ ﭼ د ﻋﺪو زوئ وو ﻧﺎزل ﺷﻮ،
 ﭘﻪ ﺷﭙﻪ ﮐ ﻣﺎ ﻳﻮه روﻳﺎ وﻟﻴﺪه ،او ﻫﻠﺘﻪ زﻣﺎ ﭘﻪ وړاﻧﺪې

ﻳﻮ ﺳے ﭘﻪ ﺳﻮر آس ﺳﻮر وو .ﻫﻐﻪ آس د ﺳﺮ درو وﻧﻮ ﭘﻪ
ﻣﻴﻨ ﮐ ﭘﻪ ﻳﻮ ﺗﻨﻪ وادۍ ﮐ وﻻړ وو .د ﻫﻐﮥ ﻧﻪ ﺷﺎﺗﻪ
 ﻣﺎ ﺗﭙﻮس وﮐو” ،دا
ﺳﺮۀ ،ﻧﺴﻮارى او ﺳﭙﻴﻦ آﺳﻮﻧﻪ ۇو .
ﮥ دى ،زﻣﺎ ﻣﺎﻟﻪ؟“ ﻫﻐﻪ ﻓﺮﺘ ﭼ ﻣﺎ ﺳﺮه ﻳ ﺧﺒﺮې ﮐﻮﻟ
 ﺑﻴﺎ
ﺟﻮاب راﮐو” ،زۀ ﺑﻪ ﺗﺎ ﺗﻪ وﺎﻳﻢ ﭼ دا ﮥ دى “.
ﻫﻐﻪ ﺳے ﭼ د ﺳﺮ درو وﻧﻮ ﻣﻴﻨ ﮐ وﻻړ وو ﻫﻐﮥ ﺟﻮاب
راﮐو” ،دا ﻫﻐﻪ ﻮک دے ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ راﻟﯧﻟﮯ دے
 او ﻫﻐﻮئ د ﻣﺎﻟ
ﭼ ﭘﻪ دﻧﻴﺎ ﮐ ﺸﺖ وﮐى “.
ﺧُﺪائ ﻓﺮﺘ ﺗﻪ ﺧﺒﺮ ورﮐو ،ﻮک ﭼ د ﺳﺮ درو وﻧﻮ ﭘﻪ
ﻣﻴﻨ ﮐ وﻻړه وه” ،ﻣﻮﻧ ﭘﻪ ﻮﻟﻪ دﻧﻴﺎ ﮐ ﺸﺖ وﮐو او

ﭘﺘﻪ راﺗﻪ وﻟﯧﺪه ﭼ ﻮﻟﻪ دﻧﻴﺎ ﭘﻪ آرام او اﻣﻦ ﮐ ده “.
ﺑﻴﺎ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﺘ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،رب
اﻻﻓﻮاﺟﻪ ،ﺗﮥ ﺑﻪ ﺗﺮﻮ ﭘﻮرې ﭘﻪ ﻳﺮوﺷﻠﻢ او د ﻳﻬﻮداه ﭘﻪ ﻋﻼﻗﻮ
 ﻧﻮ
رﺣﻢ ﻧﮥ ﮐﻮې ،ﭼﺎ ﺗﻪ ﭼ ﺗﮥ د اوﻳﺎ ﮐﺎﻟﻮ ﻧﻪ ﻏﺼﻪ ﻳ؟“ 
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ رﺣﻢ او ﻧﺮم ﻟﻔﻈﻮﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﻓﺮﺘ ﺳﺮه ﺧﺒﺮې
 ﺑﻴﺎ ﻫﻐﻪ ﻓﺮﺘ ﭼﺎ
وﮐې ﭼﺎ ﭼ ﻣﺎ ﺳﺮه ﺧﺒﺮې ﮐﻮﻟ .
ﭼ ﻣﺎ ﺳﺮه ﺧﺒﺮې ﮐﻮﻟ راﺗﻪ ﻳ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،د دې ﮐﻼم
اﻋﻼن وﮐه ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ رب اﻻﻓﻮاج دا ﻓﺮﻣﺎﺋ ،زۀ ﭘﻪ
 ﺧﻮ زۀ ﻫﻐﻪ
ﻳﺮوﺷﻠﻢ او ﺻﻴﻮن ډﯦﺮ زﻳﺎت ﻏﯧﺮت ﮐﻮم .
ﻧﻮرو ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﺗﻪ ډﯦﺮ ﻏﺼﻪ ﻳﻢ ﭼ ﭘﻪ اﻣﻦ او ﺳﻮن ﮐ ژوﻧﺪ

ﮐﻮى .زۀ ﺧﭙﻠﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻪ ﻟ ﻏﺼﻪ وم ،ﺧﻮ دې ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ
 ﭘﻪ دې وﺟﻪ ،ﻣﺎﻟ
زﻣﺎ د ارادې ﻧﻪ زﻳﺎت ﻧﻘﺼﺎن ورﮐو .
ﺧُﺪائ دا ﻓﺮﻣﺎﺋ ،زۀ ﺑﻪ ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﺗﻪ واﭘﺲ رﺣﻢ ﺳﺮه راﺷﻢ ،او
ﻫﻠﺘﻪ ﺑﻪ زﻣﺎ ﮐﻮر ﺑﻴﺎ آﺑﺎد ﺷ .او د ﻧﺎپ ﺗﻮل ﺗﺎروﻧﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ
ﻳﺮوﺷﻠﻢ راﻠﮯ ﺷ ،دا ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ رب اﻻﻓﻮاج ﻓﺮﻣﺎﺋ.
 ﻧﻮ دا ﻫﻢ وواﻳﻪ ،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ رب اﻻﻓﻮاج ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ،

زﻣﺎ ﺎروﻧﻪ ﺑﻪ ﺑﻴﺎ د ﺑﺮﮐﺖ ﻧﻪ ډک ﺷ ،او ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺑﻪ ﺑﻴﺎ
ﺻﻴﻮن ﻟﻪ ﺗﺴﻠ ورﮐى او ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﺑﻪ ﻟﻪ د ﺧﭙﻞ ﺎر دوﺑﺎره
ﻏﻮره ﮐى“.

ﻠﻮر ﺮوﻧﻪ او ﻠﻮر ﻟﻮﻫﺎران
 ﺑﻴﺎ ﻣﺎ ﺑﺮه وﮐﺘﻞ ،او ﻫﻠﺘﻪ زﻣﺎ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﻠﻮر ﺮوﻧﻪ

 ﻣﺎ ﺗﭙﻮس وﮐو ،د ﻫﻐﻪ ﻓﺮﺘ ﻧﻪ ﭼ ﻣﺎ ﺳﺮه ﻳ
ۇو .
ﺧﺒﺮې ﮐﻮﻟ” ،دا ﮥ دى؟“ ﻫﻐ ﺟﻮاب راﮐو” ،دا ﻫﻐﻪ
ﺮوﻧﻪ دى ﭼ ﻳﻬﻮداه ،اﺳﺮاﺋﻴﻞ او ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﻳ ﺧﻮارۀ وارۀ
 ﺑﻴﺎ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻣﺎ ﺗﻪ ﻠﻮر ﻟﻮﻫﺎران وﻮدل.
ﮐى دى “.
 ﻣﺎ ﺗﺮې ﻧﻪ ﺗﭙﻮس وﮐو ﭼ” ،دا ﻠﻮر ﮐﺴﺎن د ﮥ دﭘﺎره

راروان دى؟“ ﻧﻮ ﻓﺮﺘ ﺟﻮاب راﮐو” ،دا ﻠﻮر ﺮوﻧﻪ ﻫﻐﻪ
ﻗﻮﻣﻮﻧﻪ دى ﭼ ﻳﻬﻮداه ﻳ ﻋﺎﺟﺰ او ﺗﺲ ﻧﺲ ﮐو .ﻧﻮ اوس دا
ﻟﻮﻫﺎران راﻏﻠ دى ﭼ دا ﻗﻮﻣﻮﻧﻪ وﻳﺮوى او راﺘﻪ ﻳ ﮐى
او د ﻫﻐﻮئ ﮐﺒﺮ ﺧﺘﻢ ﮐى“.

ﺳے د ﻧﺎپ ﻓﻴﺘ ﺳﺮه

۲

 ﺑﻴﺎ ﻣﺎ ﺑﺮه وﮐﺘﻞ ،او ﻫﻠﺘﻪ زﻣﺎ ﭘﻪ وړاﻧﺪې د ﻧﺎپ ﺗﻮل


 ﻧﻮ ﻣﺎ ﺗﺮې ﻧﻪ ﺗﭙﻮس وﮐو
ﻓﻴﺘﻪ ﭘﻪ ﻻس ﻳﻮ ﺳے وﻻړ وو .

ﭼ” ،ﺗﮥ ﭼﺮﺗﻪ روان ﻳ؟“ ﻫﻐﮥ راﺗﻪ ﭘﻪ ﺟﻮاب ﮐ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ،
”د ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﻧﺎپ ﮐﻮﻟﻮ ﻟﻪ ،ﭼ دا ﻣﻌﻠﻮم ﮐم ﭼ ﻫﻐﻪ ﻮﻣﺮه
 ﻧﻮ ﮥ وﺧﺖ ﭼ ﮐﻮﻣ
ﭘﻠﻦ او ﻮﻣﺮه اوږد دے “.
ﻓﺮﺘ ﻣﺎ ﺳﺮه ﺧﺒﺮې ﮐﻮﻟ ﻫﻐﻪ ﻣﺨ ﻻړه ﻧﻮ ﭘﻪ دې وﺧﺖ
 او
ﮐ ﻳﻮه ﺑﻠﻪ ﻓﺮﺘﻪ د ﻫﻐ ﺳﺮه ﻣﻼوﯦﺪو دﭘﺎره راﻏﻠﻪ ،
ﻫﻐ ﺗﻪ ﻳ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﭘﻪ ﻣﻨه ﻻړ ﺷﻪ ،ﻫﻐﻪ ﻮان ﺳى ﺗﻪ
وواﻳﻪ ﭼ ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﺑﻪ د دﯦﻮاﻟﻮﻧﻮ ﻧﻪ ﺑﻐﯧﺮ ﺎر وى ﻪ ﭼ دې
 او زۀ
ﮐ ﺑﻪ اﻧﺴﺎﻧﺎن او ﻨﺎور ﭘﻪ ډﯦﺮ ﻟﻮئ ﺗﻌﺪاد وى .
ﺑﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ د دې ﻧﻪ ﯧﺮﭼﺎﭘﯧﺮه د اور دﯦﻮال ﻳﻢ ،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ
ﻓﺮﻣﺎﺋ ،او زۀ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ د دې ﺎر ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ ﺟﻼل ﻳﻢ“.

ﺟﻼوﻃﻦ ﺧﻠﻖ ﺧﭙﻞ ﮐﻮر ﺗﻪ واﭘﺲ راﺑﻠﻞ
۶”راﺷ ،راﺷ .د ﺷﻤﺎﻟ ﻣﻠ د ﺟﻼوﻃﻨ ﻧﻪ راوﺗﺘ“،
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋ” ،ﻪ ﻣﺎ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﻮﻟﻪ دﻧﻴﺎ ﮐ ﻠﻮر

واړو ﻃﺮﻓﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﺧﻮارۀ ﮐئ “،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋ .
”اے د ﺻﻴﻮن ﺧﻠﻘﻮ راوﺗﺘ ،ﻮک ﭼ ﭘﻪ ﺑﺎﺑﻞ ﮐ
 ﻧﻮ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ رب اﻻﻓﻮاج داﺳ
ﺟﻼوﻃﻦ ﺷﻮى ﻳ “.
ﻓﺮﻣﺎﺋ” ،زۀ ﻫﻐﻪ ﺟﻼﻟ ﺧُﺪائ ﻫﻐﻪ ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﺗﻪ راوﻟﯧﻟﻢ ،ﭼﺎ
ﭼ ﺗﮥ ﻟﻮټ ﮐے ﻳ ،ﻪ ﭼ ﻫﺮ ﻮک ﭼ ﺗﺎ ﺳﺮه وﻟ
 ﭘﻪ ﻳﻘﻴﻦ ﺳﺮه ﺑﻪ
ﻧﻮ ﻫﻐﻪ د ﺧﭙﻠ ﺳﺘﺮ ﺎ ﺳﺮه ﻟ .
زۀ ﺧﭙﻞ ﻻس د ﻫﻐﻮئ ﺧﻼف راوﭼﺖ ﮐم ﻧﻮ د ﻫﻐﻮئ ﻏﻼﻣﺎن
ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ ﻟﻮټ ﮐى .ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ دې ﭘﻮﻫﻪ ﺷ ﭼ زۀ
 ﭼﻐ ووﻫﻪ او
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ رب اﻻﻓﻮاج راﻟﯧﻟﮯ ﻳﻢ .
ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ وﮐه ،اے ﺻﻴﻮن ﻟﻮرې .ﻪ ﭼ زۀ راروان ﻳﻢ،
او زۀ ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ اوﺳﯧم “،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋ.
 ”ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ورځ ﺑﻪ ډﯦﺮ ﻗﻮﻣﻮﻧﻪ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺳﺮه ﻳﻮﺎئ


ﺷ او ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ زﻣﺎ ﺧﻠﻖ ﺷ .زۀ ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ
اوﺳﯧم او ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﭘﻪ دې ﭘﻮﻫﻪ ﺷ ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ رب
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺑﻪ ﭘﻪ
اﻻﻓﻮاج زۀ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ راﻟﯧﻟﮯ ﻳﻢ .
ﻣﻘﺪﺳﻪ زﻣﻪ ﮐ ﻳﻬﻮداه ﻟﻪ د ﺧﭙﻠ ﺣﺼ ﻣﻴﺮاث ﺣﺎﺻﻞ
 اے
ﮐى او ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﺑﻪ ﺑﻴﺎ ﻟﻪ د ﺧﭙﻞ ﺎر ﻏﻮره ﮐى .
ﻮﻟﻮ اﻧﺴﺎﻧﺎﻧﻮ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﺧﺎﻣﻮش ودرﯦئ،
ﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ د ﺧﭙﻞ ﻣﻘﺪس ﺎئ ﻧﻪ راوﭼﺖ ﺷﻮے
دے“.

د ﻣﺸﺮ اﻣﺎم روﻳﺎ

۳

 ﺑﻴﺎ ﻫﻐﮥ ﻣﺎ ﺗﻪ ﻳﺸﻮع ﻣﺸﺮ اﻣﺎم وﻮدﻟﻮ ﭼ د ﻣﺎﻟ


ﺧُﺪائ د ﻓﺮﺘ ﭘﻪ وړاﻧﺪې وﻻړ وو ،او اﻟﺰام ﻟﻮوﻧﮯ ﻳﻌﻨ
ﺷﯧﻄﺎن د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ  ﻃﺮف وﻻړ وو ﭼ ﭘﻪ ﻫﻐﮥ اﻟﺰام وﻟﻮى.
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺷﯧﻄﺎن ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﺎ ر،

ﺷﯧﻄﺎﻧﻪ .ﻫﻐﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ،ﭼﺎ ﭼ ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﻏﻮره ﮐے دے،
ﻫﻐﻪ ﺗﺎ ر .آﻳﺎ دا ﺳے ﻫﻐﻪ ﺳﻮزﯦﺪوﻧ ﻟﺮ ﭘﻪ ﺷﺎن ﻧﮥ
 اوس ﻳﺸﻮع ﭘﻪ
دے ﭼ د اور ﻧﻪ راﻠﮯ ﺷﻮے وى؟“ 
 ﻓﺮﺘ
ﻨﺪه ﺟﺎﻣﻮ ﮐ د ﻓﺮﺘ ﭘﻪ ﻣﺨ وﻻړ وو .
ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﻮک ﭼ د ﻫﻐﮥ د وړاﻧﺪې وﻻړ ۇو” ،د دۀ
ﻧﻪ ﻨﺪه ﺟﺎﻣ وﺑﺎﺳ “.ﺑﻴﺎ ﻫﻐ ﻳﺸﻮع ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،وﻮره،
ﻣﺎ ﺳﺘﺎ ﻨﺎﻫﻮﻧﻪ ﻟﺮې ﮐل ،او زۀ ﺑﻪ ﺗﺎ ﺗﻪ ﺎﺋﺴﺘﻪ ﺟﺎﻣ
 ﺑﻴﺎ ﻣﺎ ووﺋﻴﻞ” ،ﻫﻐﻮئ دې د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﺳﺮ
درواﻏﻮﻧﺪم “.
ﺑﺎﻧﺪې ﻳﻮ ﭘﺎک ﭘﮯ ﮐﯧدى “،او ﻫﻐﻮئ ورﺗﻪ ﭘﺎک ﭘﮯ ﭘﻪ
ﺳﺮ ﮐﯧﻮدو او ﻠ ﻧﻮې ﺟﺎﻣ ﻳ ورواﻏﻮﺳﺘﻠ ﮐﻠﻪ ﭼ ﻻ
 د ﻣﺎﻟ
د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﺘﻪ د ﻫﻐﮥ ﺳﺮه ﻫﻠﺘﻪ وﻻړه وه .

 ”دا ﻫﻐﻪ ﮥ
ﺧُﺪائ ﻓﺮﺘ ﻳﺸﻮع ﻟﻪ ﭘﻪ ﮐﻠﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ،
دى ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ رب اﻻﻓﻮاج ﻓﺮﻣﺎﺋ ،ﮐﮥ ﺗﮥ زﻣﺎ ﭘﻪ ﻻر
روان ﻳ او زﻣﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻨ ،ﻧﻮ ﺗﮥ ﺑﻪ زﻣﺎ د ﮐﻮر ﺣﻤﺮاﻧ
ﮐﻮې او زﻣﺎ د درﺑﺎر اﺧﺘﻴﺎر ﺑﻪ درﺳﺮه وى ،او زۀ ﺑﻪ ﺗﺎ ﻟﻪ د

دوئ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ ﺎئ درﮐم ﻮک ﭼ دﻟﺘﻪ وﻻړ دى .
واوره ،اے ﻣﺸﺮ اﻣﺎﻣﻪ ﻳﺸﻮع او ﻧﻮر اﻣﺎﻣﺎن ﭼ ﺳﺘﺎ ﭘﻪ
وړاﻧﺪې ﻧﺎﺳﺖ دى ،ﺗﺎﺳﻮ د راﺗﻠﻮﻧ ﮥ وﺧﺖ ﻧﻪ ﻳ ،زۀ ﺑﻪ

ﺧﭙﻞ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻮوﻧﮯ راوﻟﻢ ﭼ ﺎﻧﻪ ﺑﻠﻠﮯ ﺷ .
وﻮرئ ،ﻫﻐﻪ ﻗﻴﻤﺘ ﮐﺎﮯ ﭼ ﻣﺎ د ﻳﺸﻮع ﭘﻪ وړاﻧﺪې اﯦﮯ
دے .د ﻫﻐﻪ ﮐﺎ اووۀ ﻣﺨﻮﻧﻪ دى ،او زۀ ﺑﻪ ﭘﻪ دې ﻧﻘﺶ
وﻟﻴﻢ ،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ رب اﻻﻓﻮاج ﻓﺮﻣﺎﺋ ،او زۀ ﺑﻪ د دې ﻣﻠ
 ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ورځ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ
ﻨﺎﻫﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﻳﻮه ورځ ﮐ ﺧﺘﻢ ﮐم .
ﻫﺮ ﻳﻮ ﮐﺲ ﺧﭙﻞ ﺎوﻧى راوﻏﻮاړئ ﭼ ﺧﭙﻞ د اﻧﻮرو او
اﻳﻨﺮ د وﻧ ﻻﻧﺪې ﮐﯧﻨ ،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ رب اﻻﻓﻮاج ﻓﺮﻣﺎﺋ“.

د ﺳﺮو زرو ډﻳﻮټ او د زﻳﺘﻮن د وﻧ روﻳﺎ

۴

 ﺑﻴﺎ ﮐﻮﻣ ﻓﺮﺘ ﭼ ﻣﺎ ﺳﺮه ﺧﺒﺮې ﮐﻮﻟ ﻣﺎ ﻟﻪ ﺑﻴﺎ


راﻏﻠﻪ او زۀ ﻳ ﺑﯧﺪار ﮐم ،ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ ﻳﻮ ﺳے د ﺧﻮب ﻧﻪ
 ”اوس ﺗﺎ ﺗﻪ ﮥ ﺎرى؟“ ﻫﻐ ﻣﺎ ﻧﻪ ﺗﭙﻮس
راﭘﺎﻮى .
وﮐو .ﻣﺎ ﺟﻮاب ورﮐو” ،زۀ د ﺳﺮو زرو ﻳﻮ ډﻳﻮټ ﻮرم ﭼ
ﭘﻪ ﺳﺮ ﻳ د ﺗﯧﻠﻮ ﻳﻮه ﮐﺎﺳﻪ ده .او د ﮐﺎﺳ ﻧﻪ ﯧﺮﭼﺎﭘﯧﺮه اووۀ
ډﻳﻮې دى ،او د ﻫﺮې ﻳﻮې د ﺑﺎﺗﻮ ﺳﺮه اووۀ د ﺗﯧﻠﻮ ﻓﻮارې دى.
 ﻫﻢ دې ﺳﺮه ﺧﻮا ﺗﻪ دوه د زﻳﺘُﻮﻧﻮ وﻧ دى ،ﻳﻮ د ﺟﺎم 

 ﻣﺎ د ﻓﺮﺘ ﻧﻪ ﺗﭙﻮس
ﻃﺮف ﺗﻪ او ﺑﻠﻪ ﺲ ﻃﺮف ﺗﻪ ده “.
وﮐو ﭼﺎ ﭼ ﻣﺎ ﺳﺮه ﺧﺒﺮې ﮐﻮﻟ” ،دا ﮥ دى ،زﻣﺎ ﻣﺎﻟﻪ؟“

 ﻫﻐ ﻣﺎ ﺗﻪ ﺟﻮاب راﮐو” ،آﻳﺎ ﺗﺎ ﺗﻪ ﭘﺘﻪ ﻧﺸﺘﻪ ﭼ دا ﮥ

 ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﻓﺮﺘ
دى؟“ ”ﻧﻪ ،زﻣﺎ ﻣﺎﻟﻪ “،ﻣﺎ ﺟﻮاب ورﮐو .
ﻣﺎ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،دا زرﺑﺎﺑﻞ ﺗﻪ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﮐﻼم دے ،ﻧﮥ ﭘﻪ
ﻃﺎﻗﺖ او ﻧﮥ ﭘﻪ ﻗﺪرت ،ﺧﻮ زﻣﺎ ﭘﻪ روح ﺑﺎﻧﺪې ،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ
 ﻫﻴ ﻴﺰ ﻫﻢ ﻧﻪ ،ﺗﺮ دې ﭼ د زرﺑﺎﺑﻞ
رب اﻻﻓﻮاج ﻓﺮﻣﺎﺋ .
ﭘﻪ ﻻر ﮐ ﻏ ﻏﺮوﻧﻪ ﻫﻢ ﻧﮥ ﺷ ودرﯦﺪﻟﮯ ،دا ﺑﻪ د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ
وړاﻧﺪې ﻫﻮار ﮐے ﺷ .او ﮐﻠﻪ ﭼ زرﺑﺎﺑﻞ د ﺧُﺪائ د ﮐﻮر
آﺧﺮى ﮐﺎﮯ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﺎئ ﮐ ږدى ،ﺧﻠﻖ ﺑﻪ ﭼﻐ ووﻫ،
 ﺑﻴﺎ
ﺧُﺪائ دې ﺑﺮﮐﺖ ورﮐى .ﺧُﺪائ دې ﺑﺮﮐﺖ ورﮐى “.
 ”د زرﺑﺎﺑﻞ ﻻﺳﻮﻧﻮ د
د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﮐﻼم ﭘﻪ ﻣﺎ ﻧﺎزل ﺷﻮ ،
ﺧُﺪائ د ﮐﻮر ﺑﻨﻴﺎد ﮐﯧﻮدو ،ﻫﻢ د دۀ ﻻﺳﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻳ ﻣﻤﻞ
ﮐى .ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﭘﺘﻪ وﻟ ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ رب اﻻﻓﻮاج
 وړو ﺷﺮوﻋﺎﺗﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ ﺳﭙﻪ ﺳﺘﺮﻪ
زۀ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ راﻟﯧﻟﮯ ﻳﻢ .
ﻣﮥ ﻮرئ ،ﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ د ﮐﺎر ﭘﻪ ﺷﺮوع ﮐﯧﺪو ﺳﺮه ﭼ د
زرﺑﺎﺑﻞ ﭘﻪ ﻻس ﮐ ﺳﺎل وﻮرى ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻴى .دا اووۀ
ډﻳﻮې د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﺳﺘﺮﻮ ﻧﻤﺎﺋﻨﺪ ﮐﻮى ،ﭼ د ﻫﻐﻮئ
 ﺑﻴﺎ ﻣﺎ د ﻓﺮﺘ ﻧﻪ
ﭘﻪ ذرﻳﻌﻪ د ﻮﻟ دﻧﻴﺎ ﻟﻮن ﮐﻮى “.
ﺗﭙﻮس وﮐو” ،دا د زﻳﺘُﻮﻧﻮ دوه وﻧ ﮥ دى ﭼ د ډﻳﻮټ 
 او ﺑﻴﺎ ﻣﺎ ﻫﻐ ﻧﻪ ﺗﭙﻮس وﮐو” ،دا
او ﺲ ﻃﺮف ﺗﻪ دى؟“ 
دوه د زﻳﺘُﻮﻧﻮ ﺎﻧ ﭼ د ﺳﺮو زرو دوه ﻧﻠﻮ ﭘﻪ ﺧﻮا ﮐ
 ﻫﻐ ﺟﻮاب راﮐو،
دى ﭼ ﺗﺮې ﺗﯧﻞ ﺑﻬﻴى دا ﮥ دى؟“ 
”آﻳﺎ ﺗﺎ ﺗﻪ ﭘﺘﻪ ﻧﺸﺘﻪ ﭼ دا ﮥ دى؟“ ”ﻧﻪ ،ﻣﺎﻟﻪ “،ﻣﺎ ورﺗﻪ
 ﻧﻮ ﻫﻐ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،دا دوه ﻏﻮره ﺷﻮى ﺳى دى
ووﺋﻴﻞ .
ﭼ د ﻮﻟ دﻧﻴﺎ د ﻣﺎﻟ ﺧﺪﻣﺖ وﮐى“.

د اﻟﻮﺗﻮﻧ ﻃﻮﻣﺎر روﻳﺎ

۵

 ﻣﺎ ﺑﻴﺎ وﮐﺘﻞ ،ﻫﻠﺘﻪ ﭘﻪ ﻫﻮا ﮐ زﻣﺎ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﻳﻮ


 ﻧﻮ ﻓﺮﺘ زﻣﺎ ﻧﻪ ﺗﭙﻮس وﮐو
ﮐﻮﻻو ﺷﻮے ﻃﻮﻣﺎر وو .
ﭼ” ،ﺗﺎ ﺗﻪ ﮥ ﺎرى؟“ ﻣﺎ ﺟﻮاب ورﮐو ﭼ” ،ﻣﺎ ﺗﻪ ﭘﻪ ﻫﻮا
ﮐ ﻳﻮ ﮐﻮﻻو ﻃﻮﻣﺎر ﺎرى ﭼ ﻟﺲ ﺰه اوږد او ﭘﻴﻨﮥ
 او ﻫﻐ ﻣﺎ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،دا ﻫﻐﻪ ﻟﻌﻨﺖ
ﺰه ﭘﻠﻦ دے “.
دے ﭼ ﭘﻪ ﻮﻟﻪ دﻧﻴﺎ ﮐ ﺑﻪ راﺷ ،ﻪ ﮥ ﭼ د دۀ ﭘﻪ ﻳﻮ
اړخ ﮐ ﻟﻴﻠﮯ ﺷﻮى دى د ﻫﻐ ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ،ﻫﺮ ﻳﻮ ﻏﻞ ﺑﻪ
وﺷﻟﮯ ﺷ ،او ﮥ ﭼ د دې ﭘﻪ ﺑﻞ اړخ ﻟﻴﻠﮯ ﺷﻮى دى د
ﻫﻐ ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ،ﻫﺮ ﻮک ﭼ د دروﻏﻮ ﻗﺴﻤﻮﻧﻪ ﺧﻮرى ﻫﻐﻮئ
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ رب اﻻﻓﻮاج ﻓﺮﻣﺎﺋ ،زۀ
ﺑﻪ ﻟﺮې ﮐے ﺷ .
ﺑﻪ دا ﻟﻌﻨﺖ ﺑﻬﺮ وﻟﯧم ،او دا ﺑﻪ د ﻏﻞ ﮐﻮر ﺗﻪ او د ﻫﻐﻪ ﭼﺎ ﮐﻮر
ﺗﻪ ورﻧﻨﻮ ﻮک ﭼ زﻣﺎ ﭘﻪ ﻧﻮم د دروﻏﻮ ﻗﺴﻤﻮﻧﻪ ﺧﻮرى.
دا ﺑﻪ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﮐﻮر ﮐ ﭘﺎﺗ ﺷ او دا ﺑﻪ د دې ﻟﺮ او ﮐﺎ
دواړه ﭘﻪ ﭘﻮره ﺗﻮﻪ ﺗﺒﺎه ﮐى“.

ﭘﻪ ﻮﮐﺮۍ ﮐ د  ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ روﻳﺎ
 ﺑﻴﺎ ﻫﻐﻪ ﻓﺮﺘﻪ ﭼ ﻣﺎ ﺳﺮه ﻳ ﺧﺒﺮې ﮐﻮﻟ ﻣﺎ ﺗﻪ ﻧﺰدې

راﻏﻠﻪ او ﻣﺎ ﺗﻪ ﻳ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﺑﺮه وﻮره او ﻫﻐﻪ ﮥ ﭼ
 ﻣﺎ ﺗﺮې ﺗﭙﻮس وﮐو ﭼ” ،دا ﮥ
ﺎرى دا ﮥ دى “.
دى؟“ ﻫﻐ ﺟﻮاب راﮐو” ،دا د ﭘﯧﻤﺎﻧ ﻮﮐﺮۍ ده “.او ﻫﻐ دا
وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،ﭼ د ﻮل ﻣﻠ د ﺧﻠﻘﻮ د ﺑاﻧﺼﺎﻓ ﻧﻪ ډﮐﻪ
 ﺑﻴﺎ د ﺳﻴ دروﻧﺪ ﺳﺮ د ﻮﮐﺮۍ ﻧﻪ اوﭼﺖ ﮐے
ده “.
 ﻓﺮﺘ
ﺷﻮ ،او ﭘﻪ ﻮﮐﺮۍ ﮐ ﻳﻮه ﻪ ﻧﺎﺳﺘﻪ وه .
وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،د دې  ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺪﻋﻤﻠ ده “،او ﻫﻐ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ

ﻮﮐﺮۍ ﮐ ﺑﻴﺎ وردﻳﻪ ﮐه او د ﺳﻴ دروﻧﺪ ﺳﺮ ﻳ ﭘﺮې
 ﺑﻴﺎ ﻣﺎ ﺑﺮه وﮐﺘﻞ ،او زﻣﺎ ﭘﻪ وړاﻧﺪې دوه 
ﮐﯧﻮدو .
وې ،ﭼ وزرې ﻳ ﭘﻪ ﻫﻮا ﮐ وې .د ﻫﻐﻮئ وزرې ﻟﻪ د
زا د وزرې ﭘﻪ ﺷﺎن وې ،او ﻫﻐﻮئ دا ﻮﮐﺮۍ د زﻣ ﻧﻪ
 ”ﻫﻐﻮئ دا ﻮﮐﺮۍ ﭼﺮﺗﻪ وړى؟“ ﻣﺎ د
آﺳﻤﺎن ﺗﻪ وﺧﯧﮋوﻟﻪ .

ﻫﻐﻪ ﻓﺮﺘ ﻧﻪ ﭼ ﻣﺎ ﺳﺮه ﻳ ﺧﺒﺮې ﮐﻮﻟ ﺗﭙﻮس وﮐو .
ﻫﻐ ﺟﻮاب راﮐو ﭼ” ،د ﺑﺎﺑﻞ ﻣﻠ ﺗﻪ ﭼ د ﻫﻐ دﭘﺎره
ﻫﻠﺘﻪ ﻳﻮ ﮐﻮر ﺗﻴﺎر ﮐى .ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ ﺗﻴﺎر ﺷ ،ﻧﻮ ﻫﻠﺘﻪ ﺑﻪ
ﻮﮐﺮۍ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﺎئ ﮐﯧﻮدے ﺷ“.

ﻠﻮر ﺟﻨ ﺎډۍ

۶

 ﻣﺎ ﺑﻴﺎ ﺑﺮه وﮐﺘﻞ ،او ﻫﻠﺘﻪ زﻣﺎ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﻠﻮر ﺟﻨ



ﺎډۍ د ﭘﻴﺘﻠﻮ د دوو ﻏﺮوﻧﻮ د ﻣﻴﻨ ﻧﻪ رارواﻧ وې .
وړوﻣﺒ ﺎډۍ ﮐ ﺳﺮۀ آﺳﻮﻧﻪ ،دوﯦﻤﻪ ﮐ ﺗﻮر آﺳﻮﻧﻪ ۇو،
 درﯦﻤﻪ ﮐ ﺳﭙﻴﻦ آﺳﻮﻧﻪ او ﻠﻮرﻣﻪ ﮐ ﺑﺮګ آﺳﻮﻧﻪ

 ﻣﺎ د ﻫﻐﻪ ﻓﺮﺘ ﻧﻪ ﺗﭙﻮس
ۇو ،ﻮل ډﯦﺮ ﻣﻀﺒﻮط ۇو .
وﮐو ﭼﺎ ﭼ ﻣﺎ ﺳﺮه ﺧﺒﺮې ﮐﻮﻟ” ،دا ﮥ دى زﻣﺎ ﻣﺎﻟﻪ؟“
 ﻓﺮﺘ راﻟﻪ ﺟﻮاب راﮐو” ،دا د آﺳﻤﺎن ﻠﻮر روﺣﻮﻧﻪ

دى ،دا د ﻮﻟ دﻧﻴﺎ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﺣﻀﻮر ﻧﻪ ﺑﻬﺮ راوﺗﻞ.
 ﻫﻐﻪ ﺎډۍ ﭼ ﺗﻮر آﺳﻮﻧﻪ ﻳ دى د ﺷﻤﺎل ﻣﻠ ﻃﺮف ﺗﻪ،

د ﺳﭙﻴﻨﻮ آﺳﻮﻧﻮ واﻻ د ﻣﻐﺮب ﻃﺮف ﺗﻪ ،او د ﺑﺮﻮ آﺳﻮﻧﻮ واﻻ د
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ ﻃﺎﻗﺘﻮر آﺳﻮﻧﻪ
ﺟﻨﻮب ﻃﺮف ﺗﻪ رواﻧﻪ ده “.
ﺑﻬﺮ ووﺗﻞ ،ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ د دﻧﻴﺎ د ﺸﺖ ﻟﻮﻟﻮ دﭘﺎره ﺑﺻﺒﺮه ۇو.
او ﻫﻐ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﻻړ ﺷ او ﭘﻪ دﻧﻴﺎ ﮐ ﺸﺖ وﻟﻮئ “.ﻧﻮ
 ﺑﻴﺎ ﻫﻐ ﻣﺎ ﺗﻪ
ﻫﻐﻮئ د دﻧﻴﺎ د ﺸﺖ ﻟﻮﻟﻮ دﭘﺎره ﻻړل .
آواز وﮐو ﭼ” ،ﻮره ،ﮐﻮم آﺳﻮﻧﻪ ﭼ د ﺷﻤﺎل ﻃﺮف ﺗﻪ

روان دى ﻫﻐﻮئ زﻣﺎ ﻏﺼﻪ ﭘﻪ ﺷﻤﺎل ﻣﻠ ﮐ ﺳه ﮐه“.

د ﻳﺸﻮع دﭘﺎره ﺗﺎج
 ”د ﺟﻼوﻃﻦ
 ﺑﻴﺎ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﮐﻼم ﭘﻪ ﻣﺎ ﻧﺎزل ﺷﻮ ،

ﮐے ﺷﻮى ﺧﻠﺪى ،ﻃﻮﺑﻴﺎه او ﻳﺪﻋﻴﺎه ﻧﻪ ﺳﭙﻴﻦ زر او ﺳﺮۀ زر
واﺧﻠﻪ ،ﻮک ﭼ د ﺑﺎﺑﻞ ﻧﻪ راﻏﻠ دى .ﻫﻢ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ورځ د
 د ﻫﻐﻮئ د
ﻳﻮﺳﻴﺎه د ﺻﻔﻨﻴﺎه د زوئ ﮐﻮر ﺗﻪ ﻻړ ﺷﻪ .
ﺳﭙﻴﻨﻮ زرو او ﺳﺮو زرو ﺗﺤﻔﻪ واﺧﻠﻪ او ﺗﺎج ﺗﺮې ﺟﻮړ ﮐه ،او
 ﻫﻐﮥ
دا د ﻣﺸﺮ اﻣﺎم د ﻳﻬﻮﺻﺪق د زوئ ﻳﺸﻮع ﭘﻪ ﺳﺮ ﮐه .
ﺗﻪ وواﻳﻪ ﭼ ،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ رب اﻻﻓﻮاج دا ﻓﺮﻣﺎﺋ” ،دا ﻫﻐﻪ
ﺳے دے د ﭼﺎ ﻧﻮم ﭼ ﺎﻧﻪ ده ،او دے ﺑﻪ د ﺧﭙﻞ ﺎن ﻧﻪ

ﺎﻧ ﺧﻮرې ﮐى او د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﮐﻮر ﺑﻪ ﺟﻮړ ﮐى .
دا ﻫﻐﻪ ﻮک دے ﭼ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﮐﻮر ﺑﻪ ﺟﻮړ ﮐى او دۀ
ﺗﻪ ﺑﻪ د ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﺟﺎﻣ ورواﻏﻮﺳﺘﮯ ﺷ او ﭘﻪ ﺗﺨﺖ ﺑﻪ
ﮐﯧﻨ او ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﺑﻪ ﮐﻮى .او ﭘﻪ ﺧﻮا ﮐ ﺑﻪ اﻣﺎم د دۀ
ﺗﺨﺖ ﺳﺮه وﻻړ وى .او د دواړو ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ ﺑﻪ ﺟﻮړ ﺗﻮړ
 د ﺧﻠﺪى ،ﻃﻮﺑﻴﺎه ،ﻳﺪﻋﻴﺎه او ﺣﻴﻦ د ﺻﻔﻨﻴﺎه زوئ
وى “.
ﺗﻪ ﺑﻪ ﺗﺎج د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﮐﻮر ﮐ د ﻳﺎدﺎر ﭘﻪ ﺗﻮﻪ
 ﻫﻐﻪ ﻮک ﭼ ﻟﺮې دى ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ راﺷ او
ورﮐے ﺷ .
د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﮐﻮر ﭘﻪ ﺟﻮړوﻟﻮ ﮐ ﺑﻪ ﻣﺪد وﮐى .او
ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﺑﻪ ﭘﺘﻪ وﻟ ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ رب اﻻﻓﻮاج زۀ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ
راﻟﯧﻟﮯ ﻳﻢ .دا ﺑﻪ وﺷ ﺧﻮ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﺧﭙﻞ
ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﻮره ﺗﺎﺑﻌﺪارى وﮐئ“.

اﻧﺼﺎف او رﺣﻢ ،روژه ﻧﻪ

۷

 د دارﻳﻮس د ﺳﻠﻄﻨﺖ ﭘﻪ ﻠﻮرم ﮐﺎل ،د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ


ﮐﻼم ﭘﻪ زﮐﺮﻳﺎه ﻧﺎزل ﺷﻮ د ﻧﻬﻤ ﻣﻴﺎﺷﺘ ﭘﻪ ﻠﻮرﻣﻪ ورځ د

 د ﺑﻴﺖاﻳﻞ ﺧﻠﻘﻮ ﺷﺮاﺿﺮ او
ﮐﺴﻠﻴﻮ ﭘﻪ ﻣﻴﺎﺷﺖ ﮐ .
رﺟﻢﻣﻠ ﺳﺮه د ﺧﭙﻠﻮ ﺳو وﻟﯧل ،ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ زارى
 ﭼ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ رب اﻻﻓﻮاج د ﮐﻮر د اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ
وﮐى 
او ﭘﯧﻐﻤﺒﺮاﻧﻮ ﻧﻪ ﺗﭙﻮس وﮐى ﭼ” ،آﻳﺎ ﻣﻮﻧ ﻣﺎﺗﻢ وﮐو او
روژه وﻧﻴﺴﻮ ﭘﻪ ﭘﻴﻨﻤﻪ ﻣﻴﺎﺷﺖ ﮐ ،ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ ﻣﻮﻧ دا
 ﺑﻴﺎ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ رب اﻻﻓﻮاج
د ډﯦﺮو ﮐﺎﻟﻮﻧﻮ ﻧﻪ ﮐﯘو؟“ 
 ”د دې ﻣﻠ د ﻮﻟﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﻧﻪ او
ﮐﻼم ﭘﻪ ﻣﺎ ﻧﺎزل ﺷﻮ ،
اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ ﻧﻪ ﭘﻮﺘﻨﻪ وﮐه ،ﮐﻠﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ روژه ﻧﻴﻮﻟﻪ او ﻣﺎﺗﻢ ﻣﻮ
ﭘﻪ ﭘﻴﻨﻤﻪ او اووﻣﻪ ﻣﻴﺎﺷﺖ ﮐ د ﺗﯧﺮو اوﻳﺎ ﮐﺎﻟﻮ راﺳ
 او
ﮐﻮﻟﻮ ،آﻳﺎ دا روژې ﭘﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺗﺎﺳﻮ زﻣﺎ دﭘﺎره ﻧﻴﻮﻟ؟ 
ﮐﻠﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﺧﻮراک ﺎک ﮐﻮﻟﻮ ،آﻳﺎ دا ﺗﺎﺳﻮ د ﺎن دﭘﺎره
 آﻳﺎ دا ﻫﻐﻪ ﮐﻼم ﻧﮥ دے ﭼ ﻣﺎ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ
ﻧﮥ ﮐﻮﻟﻮ؟ 
ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻠ ۇو د وړوﻣﺒﻴﻮ ﭘﯧﻐﻤﺒﺮاﻧﻮ ﭘﻪ ذرﻳﻌﻪ ﮐﻠﻪ ﭼ ﭘﻪ ﻳﺮوﺷﻠﻢ
او د دې ﻧﻪ ﯧﺮﭼﺎﭘﯧﺮه ﮐﻠﻮ ﮐ ﺳﻮن او ﺑﺮﮐﺖ وو ،او ﻧﺠﺐ
او د ﻣﻐﺮﺑ ﻏﺮوﻧﻮ ﻟﻤﻨ ﮥ آﺑﺎدې وې؟“

د ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧ ﭘﻪ وﺟﻪ ﺟﻼوﻃﻨ
 او د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ رب اﻻﻓﻮاج ﮐﻼم ﺑﻴﺎ ﭘﻪ زﮐﺮﻳﺎه ﻧﺎزل

 ”دا ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ رب اﻻﻓﻮاج ﻓﺮﻣﺎﺋ ،ﭘﻪ رﺘﻴﺎ ﺳﺮه
ﺷﻮ ،
 ﭘﻪ ﮐﻮﻧو،
اﻧﺼﺎف ﮐﻮئ ،ﻳﻮ ﺑﻞ ﺳﺮه رﺣﻢ او ﻣﻴﻨﻪ ﮐﻮئ .
ﻳﺘﻴﻤﺎﻧﻮ ،ﭘﻪ ﭘﺮدو او ﻏﺮﻳﺒﺎﻧﺎﻧﻮ ﻇﻠﻢ زﻳﺎﺗﮯ ﻣﮥ ﮐﻮئ .ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ
 ﺧﻮ
زړوﻧﻮ ﮐ ﻳﻮ ﺑﻞ ﺗﻪ ﺷﯧﻄﺎﻧ ﺳﻮﭼﻮﻧﻪ ﻣﮥ ﮐﻮئ .

ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ دې ﻏﻮر ﮐﻮﻟﻮ ﻧﻪ اﻧﺎر وﮐو ،او ﭘﻪ ﺳﺮﮐﺸ ﺳﺮه ﻳ
 ﻫﻐﻮئ ﺧﭙﻞ
ورﺗﻪ ﺷﺎ ﮐه او ﺧﭙﻞ ﻏﻮږوﻧﻪ ﻳ ﺑﻨﺪ ﮐل .
زړوﻧﻪ ﻟﻪ د ﻫﻴﺮې ﺳﺨﺖ ﮐﺎ ﭘﻪ ﺷﺎن ﺳﺨﺖ ﮐل او ﻫﻐﻮئ
ﻫﻐﻪ ﺣﻤﻮﻧﻮ ﻳﺎ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺗﻮ ﺗﻪ ﺗﻮﺟﻮ ﻧﮥ ورﮐﻮﻟﻪ ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ
رب اﻻﻓﻮاج د ﺧﭙﻞ روح ﻧﻪ د ﭘﺨﻮاﻧﻮ ﭘﯧﻐﻤﺒﺮاﻧﻮ ﭘﻪ ذرﻳﻌﻪ
راﻟﯧﻟ ۇو ،ﻧﻮ ﭘﻪ دې وﺟﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ رب اﻻﻓﻮاج ﺳﺨﺖ ﭘﻪ
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻣﺎ ورﺗﻪ آواز وﮐو ،ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﻧﮥ
ﻗﻬﺮ ﺷﻮ .
اورﯦﺪﻟﻮ ،او ﻧﻮ اوس ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ آواز وﮐى ،ﻧﻮ زۀ ﺑﻪ ﻳ
 ﻣﺎ ﻫﻐﻮئ د
ﻧﮥ اورم ،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ رب اﻻﻓﻮاج ﻓﺮﻣﺎﺋ .
ﻃﻮﻓﺎن ﭘﻪ ذرﻳﻌﻪ ﭘﻪ ﻟﺮى ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﮐ ﺧﻮارۀ وارۀ ﮐل ،ﭼﺮﺗﻪ
ﭼ ﻫﻐﻮئ ﻟﻪ د ﭘﺮدو ﭘﻪ ﺷﺎن اوﺳﯧﺪل .د ﻫﻐﻮئ ﻣﻠ وران
وﻳﺠﺎړ ﭘﺮوت ۇو او د ﻫﻐﻮئ ﻧﻪ ﭘﺲ ورﺗﻪ ﻮک ﻧﮥ ﺷﻮ راﺗﻠﮯ.
ﻧﻮ دﻏﻪ ﺷﺎن د ﻫﻐﻮئ ﺧﭙﻞ ﻠﮯ ﻣﻠ ﭘﻪ ﺻﺤﺮا ﺑﺪل ﺷﻮ“.

د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﺗﻪ د ﺑﺮﮐﺖ وﻋﺪې

۸

 ﺑﻴﺎ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ رب اﻻﻓﻮاج ﮐﻼم ﭘﻪ ﻣﺎ ﻧﺎزل ﺷﻮ،


 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ رب اﻻﻓﻮاج دا ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ” ،زۀ ﭘﻪ ﻳﺮوﺷﻠﻢ

 ﻣﺎﻟ
ډﯦﺮ زﻳﺎت ﻏﯧﺮت ﮐﻮم ،زۀ د ﻫﻐ دﭘﺎره ﺳﻮزﯦم “.
ﺧُﺪائ دا ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ” ،زۀ ﺑﻪ ﺻﻴﻮن ﺗﻪ راواﭘﺲ ﺷﻢ او ﭘﻪ
ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﮐ ﺑﻪ اوﺳﯧم .ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﻳﺮوﺷﻠﻢ وﻓﺎدار ﺎر ﺑﻠﻠﮯ
ﺷ ،او د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ رب اﻻﻓﻮاج ﻏﺮ ﺑﻪ ﻣﻘﺪس ﻏﺮ ﺑﻠﻠﮯ
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ رب اﻻﻓﻮاج دا ﻓﺮﻣﺎﺋ” ،ﻳﻮ ﻞ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ
ﺷ “.
زاړۀ ﺳى او  د ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﭘﻪ ﮐﻮﻮ ﮐ ﮐﯧﻨ ،ﻫﺮ ﻳﻮ
 د
ﺳﺮه ﺑﻪ د ﺑﻮډاﺗﻮب ﭘﻪ وﺟﻪ ﭘﻪ ﻻس ﮐ ﮐﻮﻧ وى .
ﺎر ﮐﻮ ﺑﻪ د ﻫﻠﺎﻧﻮ او ﺟﻴﻨﻮ ﻧﻪ ډﮐ وى او ﭘﻪ ﮐ ﺑﻪ

 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ رب اﻻﻓﻮاج دا ﻓﺮﻣﺎﺋ،
ﻟﻮﺑ ﮐﻮى “.
”ﮐﯧﺪے ﺷ ﭼ د ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﭘﺎﺗ ﺷﻮى ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻪ دا ﻧﺎﻣﻤﻨﻪ
ﺎرى ،ﺧﻮ آﻳﺎ دا ﺑﻪ ﻣﺎ ﺗﻪ ﻫﻢ ﻧﺎﻣﻤﻨﻪ ﺎرى؟“ ﻣﺎﻟ
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ رب اﻻﻓﻮاج دا
ﺧُﺪائ رب اﻻﻓﻮاج ﻓﺮﻣﺎﺋ .
ﻓﺮﻣﺎﺋ” ،زۀ ﺑﻪ ﺧﭙﻞ ﺧﻠﻖ د ﻣﺸﺮق او ﻣﻐﺮب د ﻣﻠﻮﻧﻮ ﻧﻪ ﺑﭻ
 زۀ ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ واﭘﺲ راوﻟﻢ ﭼ ﭘﻪ ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﮐ
ﮐم .
اوﺳﻴى ،ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ زﻣﺎ ﺧﻠﻖ وى ،او زۀ ﺑﻪ ﭘﻪ اﻳﻤﺎﻧﺪارۍ او
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ رب
ﺻﺪاﻗﺖ د ﻫﻐﻮئ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻳﻢ “.
اﻻﻓﻮاج دا ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ” ،ﺗﺎﺳﻮ ﻮک ﭼ دا ﮐﻼم اوس اورئ
ﭼ ﻧﺒﻴﺎﻧﻮ ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻠﮯ دے ﻮک ﭼ ﻫﻠﺘﻪ ۇو ﮐﻠﻪ ﭼ د ﻣﺎﻟ
ﺧُﺪائ رب اﻻﻓﻮاج د ﮐﻮر ﺑﻨﻴﺎد ﮐﯧﻮدے ﺷﻮ ،ﺧﭙﻞ ﻻﺳﻮﻧﻪ
 د ﻫﻐﻪ
ﻣﻀﺒﻮط ﮐئ ﭼ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﮐﻮر ﺟﻮړ ﺷ .
وﺧﺖ ﻧﻪ ﻣﺨ د اﻧﺴﺎن او ﻨﺎور ﭼﺎ دﭘﺎره ﻫﻢ د ﻣﺰدورۍ
ﭘﯧﺴ ﻧﮥ وې .ﻫﻴ ﻮک ﻫﻢ ﺧﭙﻞ ﮐﺎروﺑﺎر ﺗﻪ د ﺧﭙﻠﻮ دﺷﻤﻨﺎﻧﻮ
ﭘﻪ وﺟﻪ ﭘﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺳﺮه ﻧﮥ ﺷﻮ ﺗﻠﮯ ،ﻪ ﭼ ﻣﺎ ﻫﺮ ﺳے د
 ﺧﻮ زۀ ﺑﻪ اوس د دې
ﺧﭙﻞ ﺎوﻧى دﺷﻤﻦ ﮐے وو .
ﺧﻠﻘﻮ ﭘﺎﺗ ﺷﻮو ﺳﺮه داﺳ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ وﻧﮥ ﮐم ﻟﻪ ﭼ ﻣﺎ

ﻣﺨ ﮐې وه “،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ رب اﻻﻓﻮاج ﻓﺮﻣﺎﺋ .
”ﺗﺨﻢ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺧﻴﺮ ﺳﺮه ﮐﺮﻟﮯ ﮐﻴى ،د اﻧﻮرو ﺑﻮ ﺑﻪ ﮥ ﻣﯧﻮه
ﮐﻮى ،زﻣﻪ ﺑﻪ ﺧﭙﻞ ﻓﺼﻠﻮﻧﻪ ﮐﻮى ،او آﺳﻤﺎﻧﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﭘﺮﺧﻪ
وروى .زۀ ﺑﻪ دا ﻫﺮ ﮥ د ﻣﻴﺮاث ﭘﻪ ﺗﻮﻪ د دې ﺧﻠﻘﻮ ژوﻧﺪى
 ﻨﻪ ﭼ ﺗﮥ د ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ دﭘﺎره د
ﭘﺎﺗ ﺷﻮو ﺗﻪ ورﮐم .
ﻟﻌﻨﺖ ﻧﻪ وې ،اے ﻳﻬﻮداه او اﺳﺮاﺋﻴﻠﻪ ،ﻧﻮ داﺳ ﺑﻪ زۀ ﺗﺎ ﺑﭻ
ﮐم ،او ﺗﮥ ﺑﻪ د ﺑﺮﮐﺖ ﺳﺒﺐ وﺮ .ﻣﮥ ﻳﺮﯦه ،او ﺗه ﺷﻪ“.
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ رب اﻻﻓﻮاج دا ﻓﺮﻣﺎﺋ” ،ﻨﻪ ﭼ ﻣﺎ ﭘﻪ

ﺗﺎﺳﻮ ﺑﺎﻧﺪې د اﻓﺖ راوﺳﺘﻠﻮ ﭘﺨﻪ ﻓﯧﺼﻠﻪ وﮐه او ﻫﻴ رﺣﻢ ﻣ

وﻧﮥ ﮐو ﮐﻠﻪ ﭼ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻼر ﻧﻴﮥ زۀ ﻏﺼﻪ ﮐم “،ﻣﺎﻟ
 ”ﻧﻮ اوس ﻣﺎ ﭘﺨﻪ اراده ﮐې
ﺧُﺪائ رب اﻻﻓﻮاج ﻓﺮﻣﺎﺋ ،

ده ﭼ ﻳﺮوﺷﻠﻢ او ﻳﻬﻮداه ﺗﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﮐﺖ ورﮐم .ﻳﺮﯦه ﻣﮥ .
دا ﻫﻐﻪ ﮐﺎروﻧﻪ دى ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﻳ ﮐﻮئ ،ﻳﻮ ﺑﻞ ﺗﻪ رﺘﻴﺎ ﺧﺒﺮه
ﮐﻮئ .او ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻋﺪاﻟﺖ ﮐ د اﻧﺼﺎف ﻧﻪ ﮐﺎر اﺧﻠ ،ﻧﻮ دا
 د ﺧﭙﻞ ﺎوﻧى ﺧﻼف ﺧﺮاﺑ ﻣﻨﺼﻮﺑ ﻣﮥ
ﺑﻪ اﻣﻦ راوﻟ .
ﺟﻮړوئ ،او د دروﻏﻮ ﻗﺴﻤﻮﻧﻮ ﺧﻮړﻟﻮ ﺳﺮه ﻣﻴﻨﻪ ﻣﮥ ﮐﻮئ .زۀ

د دې ﻮﻟﻮ ﻴﺰوﻧﻮ ﻧﻪ ﻧﻔﺮت ﮐﻮم “،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋ .
 دا
ﺑﻴﺎ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ رب اﻻﻓﻮاج ﮐﻼم ﭘﻪ ﻣﺎ ﻧﺎزل ﺷﻮ .
ﻫﻐﻪ ﮥ دى ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ رب اﻻﻓﻮاج ﻳ ﻓﺮﻣﺎﺋ” ،د
ﻳﻬﻮداه دﭘﺎره د ﻠﻮرﻣ ،ﭘﻴﻨﻤ ،اووﻣ او ﻟﺴﻤ ﻣﻴﺎﺷﺖ
روژې ﻧﻴﻮل ﺑﻪ د ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ﻣﻮﻗﻌ او د ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ اﺧﺘﺮوﻧﻪ
 دا ﻫﻐﻪ
وى .ﭘﻪ دې وﺟﻪ رﺘﻴﺎ او اﻣﻦ ﺳﺮه ﻣﻴﻨﻪ ﺳﺎﺗ “.
ﮥ دى ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ رب اﻻﻓﻮاج ﻳ ﻓﺮﻣﺎﺋ ،ﻫﻐﻪ وﺧﺖ
را روان دے ﭼ” ډﯦﺮ ﺧﻠﻖ او د ډﯦﺮو ﺎروﻧﻮ اوﺳﯧﺪوﻧ ﺑﻪ
 او د ﻳﻮ ﺎر ﺧﻠﻖ ﺑﻪ ﺑﻞ ﺗﻪ  او واﺋ
ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﺗﻪ راﺷ ،
ﺑﻪ ،را ﭼ ﭘﻪ ﺷﺮﻳﻪ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻧﻪ ﺳﻮال وﮐو او د
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ رب اﻻﻓﻮاج ﻟﻮن وﮐو .زۀ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻫﻢ ورﻤﻪ.
 او ډﯦﺮ ﺧﻠﻖ او ﻃﺎﻗﺘﻮر ﻗﻮﻣﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﺗﻪ راﺷ ﭼ د

ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ رب اﻻﻓﻮاج ﻟﻮن وﮐى او د ﻫﻐﮥ ﻧﻪ ﺑﺮﮐﺖ
 دا ﻫﻐﻪ ﮥ دى ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ رب اﻻﻓﻮاج
وﻏﻮاړى “.
ﻳ ﻓﺮﻣﺎﺋ” ،ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ورﻮ ﮐ ﺑﻪ ﻟﺲ ﺳى د ﻮﻟﻮ ژﺑﻮ او
ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﻧﻪ ﻫﺮ ﻳﻮ د ﻳﻮ ﻳﻬﻮدى د ﭼﻮﻏ ﻟﻤﻨﻪ ﮐﻠﻪ وﻧﻴﺴ او
واﺋ ﺑﻪ ،ﻣﻮﻧ ﭘﺮﯦده ﭼ ﺗﺎ ﺳﺮه ﻻړ ﺷُﻮ ،ﻪ ﭼ ﻣﻮﻧ
اورﯦﺪﻟ دى ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺳﺘﺎ ﻣﻞ دے“.

د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ د دﺷﻤﻨﺎﻧﻮ ﻋﺪاﻟﺖ

۹

 د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﯧﻐﺎم د ﺣﺪرک د ﻣﻠ ﺧﻼف دے او


دا ﺑﻪ ﭘﻪ دﻣﺸﻖ ﻧﺎزل ﺷ ،ﻪ ﭼ د ﺧﻠﻘﻮ او د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ
 او ﺣﻤﺎت ﺗﻪ
د ﻮﻟﻮ ﻗﺒﻴﻠﻮ ﺳﺘﺮ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ دى .
ﻫﻢ ﭼ د دې ﺳﺮه ﻳ ﺳﺮﺣﺪوﻧﻪ دى ،او ﭘﻪ ﺻﻮر او ﺻﻴﺪا ﻫﻢ
 د ﺻﻮر ﺧﻠﻘﻮ ﺎن دﭘﺎره
اﺮ ﮐﮥ ﻫﻐﻮئ ډﯦﺮ ﻣﺎﻫﺮان دى .
ﭘﺨﻪ ﻗﻠﻌﻪ ﺟﻮړه ﮐه ،او ﻫﻐ ﺳﭙﻴﻦ زر ﻟﻪ د ﺧﺎورې ډﻳﺮى،
او ﺳﺮۀ زر ﻳ ﻟﻪ د ﮐﻮﻮ د ﻨﺪوﻧﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن راﻏﻮﻧ ﮐل.
 ﺧﻮ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺑﻪ د دې ﻣﻠﻴﺖ ﻗﺒﻀﻪ ﮐى .او د دې

ﻮل ﻗﺪرت ﺑﻪ ﭘﻪ ﺳﻤﻨﺪر ﮐ ﺗﺒﺎه ﮐى ،او دا ﺑﻪ ﭘﻪ اور
 د اﺳﻘﻠﻮن ﺎر ﺑﻪ دا وﻮرى او وﺑﻪ
وﺳﻮزوﻟﮯ ﺷ .
ﻳﺮﻳى .ﻏﺰه ﺑﻪ د ﻳﺮې ﻧﻪ ﭘﻪ ﻟزان ﺷ .او ﻋﻘﺮون ﺑﻪ ﻫﻢ ،ﻪ
ﭼ د ﻫﻐ اُﻣﻴﺪ ﺑﻪ ﺧﺘﻢ ﺷ .د ﻏﺰه ﺑﺎدﺷﺎه ﺑﻪ ﻣ ﺷ او
 ﭘﺮدى ﺧﻠﻖ ﺑﻪ اﺷﺪود ﻗﺒﻀﻪ ﮐى،
اﺳﻘﻠﻮن ﺑﻪ ﺷﺎړ ﺷ .
 زۀ ﺑﻪ د ﻫﻐﻮئ د
او زۀ ﺑﻪ د ﻓﻠﺴﺘﻴﺎﻧﻮ ﻏﺮور ﺧﺘﻢ ﮐم .
ﺧُﻠﻮ ﻧﻪ د وﻳﻨﻮ ډﮐﻪ ﻏﻮﻪ راﮐﺎږم ،او د ﻫﻐﻮئ د ﻏﺎﻮﻧﻮ ﻧﻪ ﺑﻪ
ﺣﺮاﻣﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧ راوﺑﺎﺳﻢ .او ژوﻧﺪى ﭘﺎﺗ ﺷﻮى ﻓﻠﺴﺘﻴﺎن ﺑﻪ
زﻣﻮﻧ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻋﺒﺎدت وﮐى او د ﻳﻬﻮداه د ﻳﻮې ﻗﺒﻴﻠ
ﭘﻪ ﺷﺎن ﺑﻪ ﺷ .د ﻋﻘﺮون ﻓﻠﺴﺘﻴﺎن ﺑﻪ زﻣﺎ ﺧﻠﻘﻮ ﺳﺮه ﻳﻮﺎئ
ﺷ ،ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ ﭘﺨﻮاﻧ ﻳﺒﻮﺳ ﻳﻮ ﻠ ﻳﻮﺎئ ﺷﻮى ۇو.
 ﻧﻮ زۀ ﺑﻪ د ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻮوﻧ ﻟﺮ ﺧﻼف د ﺧﭙﻞ ﮐﻮر

ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮐﻮم .زﻣﺎ ﭘﻪ ﺧﻠﻘﻮ ﺑﻪ ﺑﻴﺎ ﻫﻴﻠﻪ ﻇﺎﻟﻤﺎن راوﻧﮥ
ﺧﯧﮋى ،ﻪ ﭼ زۀ اوس ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ د دې ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮐﻮم.

د ﺻﻴﻮن د ﺑﺎدﺷﺎه راﺗﻠﻞ

 ډﯦﺮه ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ وﮐه ،اے ﺻﻴﻮن ﻟﻮرې .د ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ﻧﻪ

ﭼﻐ ووﻫﻪ ،د ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﻟﻮرې .وﻮرئ ،ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺑﺎدﺷﺎه ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ
راروان دے ،ﻫﻐﻪ ﺻﺎدق او ﺧﻼﺻﻮﻧﮯ دے ،ﻫﻐﻪ ﺣﻠﻴﻢ او
 زۀ
ﭘﻪ ﺧﺮۀ ﺳﻮر دے ،ﭘﻪ ﮐﻮﭼﺎ ﻳﻌﻨ ﭘﻪ ﮐﻮﭼ ﺑﺎﻧﺪې .
ﺑﻪ د اﻓﺮاﺋﻴﻢ ﻧﻪ ﺟﻨ ﺎډۍ ﺑﻮﻢ او ﺟﻨ آﺳﻮﻧﻪ ﺑﻪ د ﻳﺮوﺷﻠﻢ
ﻧﻪ ﺑﻮﻢ ،او ﺟﻨ ﻟﻴﻨﺪې ﺑﻪ ﻣﺎﺗ ﮐے ﺷ .ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ
ﺗﻪ د اﻣﻦ اﻋﻼن وﮐى .د ﻫﻐﮥ ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﺑﻪ د ﻳﻮ ﺳﻤﻨﺪر ﻧﻪ ﺑﻞ
ﺳﻤﻨﺪر ﭘﻮرې ﻟﻮﻳﻪ ﺷ او د ﻓﺮات ﺳﻴﻨﺪ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﺮ د دﻧﻴﺎ آﺧﺮى
 اے زﻣﺎ ﻗﻮﻣﻪ ،ﻣﺎ ﺗﺎﺳﻮ ﺳﺮه ﻟﻮظ
ﺣﺪودو ﭘﻮرې وى .
وﮐو او د ﻫﻐ ﺗﺼﺪﻳﻖ د ﻗﺮﺑﺎﻧ وﻳﻨ ﺳﺮه وﺷﻮ ،د دې دﭘﺎره
 ﺧﭙﻠ
ﭼ زۀ ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻗﯧﺪﻳﺎن د اوچ ﮐﻨﺪو ﻧﻪ آزاد ﮐم .
ﻗﻠﻌ ﺗﻪ ﭘﻪ اُﻣﻴﺪ ﺳﺮه واﭘﺲ راﺷ ،اے ﻗﯧﺪﻳﺎﻧﻮ ،زۀ ﻫﻢ اوس
 زۀ ﺑﻪ
اﻋﻼن ﮐﻮم ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ زۀ ﻳﻮ ﭘﻪ دوه ﺑﻴﺎ آﺑﺎد ﮐم .
ﻳﻬﻮداه داﺳ راﮐﺎږم ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ زۀ ﺧﭙﻠﻪ د ﻏﺸ ﻟﻴﻨﺪه
راﮐﺎږم او د اﻓﺮاﺋﻴﻢ ﻧﻪ ﺑﻪ ﻳ ﻟﻪ د ﻏﺸﻮ ډک ﮐم .زۀ ﺑﻪ ﺳﺘﺎ
زاﻣﻦ ،اے ﺻﻴﻮﻧﻪ ،د ﻳﻮﻧﺎن د زاﻣﻨﻮ ﺧﻼف راﭘﺎروم ،او ﺗﺎ ﻧﻪ ﺑﻪ
 ﺑﻴﺎ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺑﻪ د ﻫﻐﻮئ
د ﺟﻨﻴﺎﻟ ﺗُﻮره ﺟﻮړه ﮐم .
دﭘﺎﺳﻪ راﺎره ﺷ ،د ﻫﻐﮥ ﻏﺸ ﺑﻪ ﻟﻪ د ﺑﺮﯦﻨﺎ ﭘﻪ ﺷﺎن
ﻠﻴى .ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ رب اﻻﻓﻮاج ﺑﻪ ﺑﻴﻞ وﻏوى ،ﻫﻐﻪ ﺑﻪ د
 او ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ رب
ﺟﻨﻮب ﻃﺮف ﻃﻮﻓﺎن ﮐ راﺷ .
اﻻﻓﻮاج ﺑﻪ د ﻫﻐﻮئ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮐﻮى ،ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ دﺷﻤﻨﺎن ﺗﺒﺎه ﮐى
او ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ د ﻟﻴﻨﺪو ﮐﺎﻮ ﺳﺮه ﻏﺎﻟﺐ ﺷ .ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ د
ﺷﺮاﺑﻴﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن ﺷﻮر ﮐﻮى ،ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﻟﻪ د ﻫﻐﻪ ﺟﺎم ﭘﻪ ﺷﺎن
ډک وى ﭼ د ﻗﺮﺑﺎنﺎه ﭘﻪ ﻮﻮﻧﻮ د وﻳﻨ ﺷﻴﻨﺪﻟﻮ دﭘﺎره
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﻫﻐﻮئ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ
اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻴى .
ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ورځ د ﺧﭙﻠﻮ ﺧﻠﻘﻮ د ﺷﭙﻮﻧ ﭘﻪ ﺗﻮﻪ ﺑﭻ ﮐى .ﻫﻐﻮئ

ﺑﻪ د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﻣﻠ ﮐ ﻟﻪ د ﺗﺎج د ﻗﻴﻤﺘ ﮐﺎﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن
 ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﻮﻣﺮه ﻠ او ﺎﺋﺴﺘﻪ وى .ﻏﻠﻪ ﺑﻪ
ﻠﻴى .
ﻮاﻧﺎن ﺳى ،او ﻧﻮى ﻣﮯ ﺑﻪ ﻮاﻧ  ﺮﺑﻪ ﮐى.

ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺑﻪ د ﻳﻬﻮداه ﺣﻔﺎﻇﺖ وﮐى

۱۰

 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ ﭘﻪ ﺳﭙﺮﻟ ﮐ د ﺑﺎران دﭘﺎره


ﺳﻮال وﮐئ .ﻪ ﭼ دا ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ دے ﭼ ﻃﻮﻓﺎﻧ
ورﻳ راﻟﯧى .ﻫﻐﻪ ﺑﺎران وروى او د ﻫﺮ ﭼﺎ دﭘﺎره ﭘﻪ ﭘﻮ
 ﺑﺘﺎن د ﻓﺮﻳﺐ ﺧﺒﺮې ﮐﻮى،
ﮐ ﺷﻨﮥ ﺑﻮ ﭘﯧﺪا ﮐﻮى .
ﻓﺎﻟﺮ ﻫﻐﻪ روﻳﺎ ﻮرى ﭼ دروغ وى ،ﻫﻐﻮئ د ﺧﻮﺑﻮﻧﻮ ﻏﻠﻂ
ﺗﻌﺒﻴﺮ ﮐﻮى ،او ﻫﻐﻮئ ﺑﻓﺎﺋﺪې ﺗﺴﻠ ورﮐﻮى .ﻧﻮ ﻪ ﺧﻠﻖ د
ورﮐﻮ ﺷﻮو و ﭘﻪ ﺷﺎن ﺳﺮﺮداﻧﻪ ﺮ .ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ ﻪ ﻇﻠﻢ
 ”زﻣﺎ ﻏﺼﻪ د ﺷﭙﻮﻧﻮ ﺧﻼف
ﮐﻴى ﭼ ﺷﭙﻮن ﻳ ﻧﺸﺘﻪ .
زﻳﺎﺗﻪ ﺷﻮې ده ،او زۀ ﺑﻪ ﺣﻤﺮاﻧﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﺳﺰا ورﮐم ،ﻪ ﭼ
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺑﻪ د ﺧﭙﻠ رﻣ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮐﻮى ،د ﻳﻬﻮداه د ﻗﻮم،
 د ﻳﻬﻮداه
او ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﻟﻪ د ﺟﻨ د ﻓﺨﺮ آس ﺟﻮړ ﮐى .
ﻧﻪ ﺑﻪ د ﻮټ ﮐﺎﮯ ،د ﺧﯧﻤ ﻣﻮږے ،د ﺟﻨ ﻟﻴﻨﺪه ﺟﻮړه
 ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﻳﻮ
ﺷ ،د ﻫﻐ ﻧﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻳﻮ ﺣﻤﺮان راﺷ .
ﺎئ ﻟﻪ د ﻃﺎﻗﺘﻮرو ﺧﻠﻘﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن ﭘﻪ ﺟﻨ ﮐ دﺷﻤﻨﺎن د
ﮐﻮ ﭘﻪ ﺧﻮ ﮐ د ﭘﻮ ﻻﻧﺪې ﮐى .ﻪ ﭼ ﻣﺎﻟ
ﺧُﺪائ د ﻫﻐﻮئ ﺳﺮه دے ،ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﺟﻨ وﮐى او د آﺳﻮﻧﻮ
 زۀ ﺑﻪ د ﻳﻬﻮداه ﺧﻠﻖ ﺗه
ﺳﻮارۀ ﺑﻪ ﻻﻧﺪې راوﻏﻮرزوى .
ﮐم او د ﻳﻮﺳﻒ ﻗﻮم ﺑﻪ ﺑﭻ ﮐم .زۀ ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ ﺑﻴﺎ آﺑﺎد ﮐم
ﻪ ﭼ زۀ ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ رﺣﻢ ﮐﻮم .ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ داﺳ وى ﻟﻪ ﭼ
ﮐﻠﻪ ﻣﺎ ﻫﻐﻮئ ﻧﮥ وى رد ﮐى .ﻪ ﭼ زۀ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د

ﻫﻐﻮئ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻳﻢ ،او زۀ ﺑﻪ د ﻫﻐﻮئ دﻋﺎ ﺗﻪ ﺟﻮاب ورﮐﻮم.
 اﻓﺮاﺋﻴﻤﻴﺎن ﺑﻪ ﻟﻪ د ﺟﻨﻴﺎﻟﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن ﺷ ،او د ﻫﻐﻮئ

زړوﻧﻪ ﺑﻪ داﺳ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ وى ﻟﻪ ﭼ ﻣﮯ ﻳ ﻠ وى .د
ﻫﻐﻮئ اوﻻد ﺑﻪ دا وﻮرى او ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ ﺑﻪ وى ،د ﻫﻐﻮئ زړوﻧﻪ
 زۀ ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ
ﺑﻪ ﭘﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﮐ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ وى .
ﺷﭙﻴﻠﮯ ووﻫﻢ او ﻳﻮ ﺎئ ﺗﻪ ﺑﻪ ﻳ راﻏﻮﻧ ﮐم .ﻳﻘﻴﻨﺎً زۀ ﺑﻪ
ﻫﻐﻮئ آزاد ﮐم ،ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﺑﺷﻤﯧﺮه ﮐم ﻨﻪ ﭼ ﻣﺨ
 اﺮ ﮐﮥ ﻣﺎ ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﮐ ﺧﻮارۀ وارۀ ﮐى
ۇو .
دى ﺧﻮ ﭘﻪ ﻟﺮې ﻣﻠﻮﻧﻮ ﮐ ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ ﻣﺎ ﻳﺎد ﺳﺎﺗ .ﻫﻐﻮئ او
 زۀ
د ﻫﻐﻮئ ﺑﭽ ﺑﻪ ژوﻧﺪى ﭘﺎﺗ ﺷ ،او واﭘﺲ ﺑﻪ راﺷ .
ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ واﭘﺲ راوﻟﻢ د ﻣﺼﺮ ﻧﻪ او ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ د اﺳﻮر ﻧﻪ
راﺟﻤﻊ ﮐم .زۀ ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ راوﻟﻢ ﺟِﻠﻌﺎد او ﻟﺒﻨﺎن ﺗﻪ ،او ﻫﻠﺘﻪ ﺑﻪ
 ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ د
د ﻫﻐﻮئ ﻮﻟﻮ دﭘﺎره ﮐﺎﻓ ﺎﻳﻮﻧﻪ ﻧﮥ وى .
ﻣﺼﻴﺒﺖ د ﺳﻤﻨﺪر ﻧﻪ ﺗﯧﺮ ﺷ ،ﭼﭙ وﻫﻮﻧﮯ ﺳﻤﻨﺪر ﺑﻪ
ﺧﺎﻣﻮش ﺷ ،او د ﻧﻴﻞ درﻳﺎب ژورې اوﺑﮥ ﺑﻪ اوﭼ ﺷ .د
اﺳﻮر ﻏﺮور ﺑﻪ راﺘﻪ ﺷ ،او د ﻣﺼﺮ ﺷﺎﻫ ﻃﺎﻗﺖ ﺑﻪ ﺧﺘﻢ
 زۀ ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ ﻟﻪ ﭘﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﮐ ﻃﺎﻗﺖ
ﺷ .
ورﮐم ،او د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﻧﻮم ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ روان وى “،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ
ﻓﺮﻣﺎﺋ.

ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺑﻪ ﻃﺎﻗﺘﻮر ﻣﻠﻮﻧﻪ راﻧﺴﻮر ﮐى

۱۱

 ﺧﭙﻠ دروازې ﮐﻮﻻو ﮐه ،اے ﻟﺒﻨﺎﻧﻪ ،ﭼ اور ﺳﺘﺎ


 ﻓﺮﻳﺎد وﮐه ،اے د ﻧﺨﺘﺮ وﻧ ،ﻪ
د دِﻳﺎر وﻧ وﺳﻮزوى .
ﭼ د دِﻳﺎر وﻧ راﻏﻮرزﯦﺪﻟ دى ،ﻫﻐﻪ د ﺷﺎن او ﺷﻮﮐﺖ واﻻ
وﻧ ﺗﺒﺎه ﺷﻮې دى .ﻓﺮﻳﺎد وﮐئ ،اے د ﺑﺴﻦ د ﯧو وﻧﻮ ،

 د ﻗﻮم ﺷﭙﻮﻧﻮ ﻓﺮﻳﺎد ﺗﻪ ﻏﻮږ
ﻨﻠﻮﻧﻪ ﻫﻢ ﺧﺘﻢ ﺷﻮل .
وﻧﻴﺴ ،د ﻫﻐﻮئ د ﺮن ﺷﻨﮥ ﺎﻳﻮﻧﻪ ﺗﺒﺎه ﺷﻮل .د زﻣﺮو
ﻏﻣﺒﺎر ﺗﻪ ﻏﻮږ وﻧﻴﺴ ،د اُردن  ﻨﻠﻮﻧﻪ ﺗﺒﺎه ﺷﻮل.

دوه ﺷﭙﻮﻧ
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ زﻣﺎ ﺧُﺪائ ﭘﺎک دا ﻓﺮﻣﺎﺋ” ،ﻫﻐﻪ ې

 د دې
وﺮوه ﭼ د ﺣﻼﻟ دﭘﺎره ﻧﻪ ﺷﻮې دى .
اﺧﺴﺘﻮﻧ دا ﺣﻼﻟ ﮐى او ﺳﺰا ورﺗﻪ ﻣﻼو ﻧﮥ ﺷ .ﭼ
ﻮک ﻳ ﺧﺮﻮى ﻫﻐﻮئ واﺋ ،د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺛﻨﺎء ﺻﻔﺖ دې
وى ،ﻣﻮﻧ ﻣﺎﻟﺪاره ﺷُﻮ .د دې ﺧﭙﻞ ﺷﭙﻮﻧ ﭘﻪ دې رﺣﻢ ﻧﮥ
 ﻧﻮ زۀ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﻮر د دې ﻣﻠ ﭘﻪ ﺧﻠﻘﻮ رﺣﻢ وﻧﮥ
ﮐﻮى .
ﮐم “،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋ” .زۀ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻳﻮ ﺧﭙﻞ ﺎوﻧى ﺗﻪ او
ﺧﭙﻞ ﺑﺎدﺷﺎه ﺗﻪ ﺣﻮاﻟﻪ ﮐم .ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻣﻠ ﻇﻠﻢ وﮐى ،او
 ﻧﻮ ﻣﺎ د ﻫﻐﻪ
زۀ ﺑﻪ دوئ د ﻫﻐﻮئ د ﻻﺳﻮﻧﻮ ﻧﻪ ﺑﭻ ﻧﮥ ﮐم “.
و ﺷﭙﻮﻧﺘﻮب وﮐو ﭼ د ﺣﻼﻟﻮﻟﻮ دﭘﺎره ﻧﻪ ﮐے ﺷﻮى
دى ،ﭘﻪ ﺧﺎص ﻃﻮر ﻣﻈﻠﻮﻣ ې .ﺑﻴﺎ ﻣﺎ دوه ﭼﻮﮐ
واﺧﺴﺘ ﭼ ﻳﻮه ”ﻓﻀﻞ“ او ﺑﻠﻪ ”اﺗﻔﺎق“ ﺑﻠﻞ ﮐﯧﺪه ،او ﻣﺎ ﭘﺮې
 ﭘﻪ ﻳﻮه ﻣﻴﺎﺷﺖ ﮐ ﻣﺎ د ﻗﻮم د
د و ﺷﭙﻮﻧﺘﻮب وﮐو .
درې ﺷﭙﻮﻧﻮ ﻧﻪ ﺎن ﺧﻼص ﮐو .ﺧﻮ و ﻣﺎ ﻧﻪ ﻧﻔﺮت
 او وﻣ وﺋﻴﻞ” ،زۀ ﺑﻪ
وﮐو ،او زۀ د ﻫﻐﻮئ ﻧﻪ ﺗﻨ ﺷﻮم 
ﻧﻮر ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺷﭙﻮن ﻧﮥ ﻳﻢ .ﭘﺮﯦدئ ﭼ ﮐﻮﻣ ﻣﺮى ﻫﻐﻪ دې
ﻣې ﺷ ،او ﭼ ﮐﻮﻣ ﺗﺒﺎه ﮐﻴى ﻫﻐﻪ دې ﺗﺒﺎه ﺷ .ﭘﺮﯦدئ

ﭼ ﮐﻮﻣ ﭘﺎﺗ ﺷ ﻫﻐﻪ دې د ﻳﻮ ﺑﻞ ﻏﻮ وﺧﻮرى “.
ﺑﻴﺎ ﻣﺎ ﺧﭙﻠﻪ اﻣﺴﺎ واﺧﺴﺘﻠﻪ ﭼ ﻧﻮم ﻳ” ﻓﻀﻞ“ وو او ﻣﺎﺗﻪ ﻣ
ﮐه ،او ﻫﻐﻪ ﻟﻮظ ﻣ ﻣﺎت ﮐو ﭼ ﻣﺎ ﻮﻟﻮ ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﺳﺮه
 دا ﻫﻢ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ورځ ﻣﺎت ﺷﻮ .او د و
ﮐے وو .

ﺳﻮداﺮو ﭼﺎ ﭼ ﻣﺎ ﺗﻪ ﮐﺘﻞ ﭘﻮﻫﻪ ﺷﻮل ﭼ دا د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ
 ﻣﺎ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﮐﮥ ﺗﺎﺳﻮ ﺳﻮچ ﮐﻮئ ﭼ
ﮐﻼم دے .
دا ﮥ دى ،ﻣﺎ ﺗﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻣﺰدورى راﮐئ ،ﺧﻮ ﮐﮥ ﮥ ﻧﮥ وى ،ﻧﻮ
ﺎن ﺳﺮه ﻳ ﮐئ “.ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﻣﺎ ﻟﻪ دﯦﺮش د ﺳﭙﻴﻨﻮ زرو
 او ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻣﺎ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ،
ﺳﻴ ﻣﺰدورى راﮐه .
”دا ﭘﻪ ﺧﺰاﻧﻪ ﮐ ورﻏﻮرزوه “.دا اوﭼﺖ ﻗﻴﻤﺖ دے ﮐﻮم
ﻗﻴﻤﺖ ﭼ ﻫﻐﻮئ زﻣﺎ وﻟﻮﻟﻮ ،ﺑﻴﺎ ﻣﺎ دا دﯦﺮش د ﺳﭙﻴﻨﻮ زرو
ﺳﻴ واﺧﺴﺘﻠ او د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﮐﻮر ﭘﻪ ﺧﺰاﻧﻪ ﮐ ﻣ
 ﺑﻴﺎ ﻣﺎ ﺧﭙﻠﻪ دوﯦﻤﻪ اﻣﺴﺎ ﻣﺎﺗﻪ ﮐه ﭼ ﻧﻮم
وروﻏﻮرزوﻟ .
ﻳ” اﺗﻔﺎﻗ “وو ،او د ﻳﻬﻮداه او د اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ
 ﺑﻴﺎ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻣﺎ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ،
وروروﻟ ﻣ ﻣﺎﺗﻪ ﮐه .
 ﻪ ﭼ
”د ﮐﻢ ﻋﻘﻞ ﺷﭙﻮن ﺳﺎﻣﺎن ﻳﻮ ﻞ ﺑﻴﺎ راواﺧﻠﻪ .
زۀ ﻳﻮ ﺷﭙﻮن راوﻟﻢ ﭘﻪ دې ﻣﻠ ﭼ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ د ورک ﺷﻮو ﭘﺮواه
ﻧﮥ ﮐﻮى ،ﻳﺎ ﺑﻪ ﺧﻮارۀ ﺷﻮى ﻧﮥ ﻟﻮى ،ﻳﺎ ﺑﻪ زﺧﻤ ﺷﻮو ﻟﻪ ﺷﻔﺎ
ﻧﮥ ورﮐﻮى ،ﻧﮥ ﺑﻪ ﺻﺤﺘﻤﻨﺪو ﻟﻪ ﺧﻮراک ورﮐﻮى ،ﺧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ د

ُﺮب اﻧﻮ ﻏﻮﻪ ﺧﻮرى او د دوئ ﺳﻮﻣﻮﻧﻪ ﺑﻪ وﺷﻠﻮى .
اﻓﺴﻮس دې ﭘﻪ ﺑﮐﺎره ﺷﭙﻮن وى ،ﭼ رﻣﻪ ﭘﺮﯦدى .ﺗُﻮره دې
د ﻫﻐﮥ ﻻس او د ﻫﻐﮥ  ﺳﺘﺮﻪ ووﻫ .د ﻫﻐﮥ ﻻس دې ﻣﻤﻞ
اوچ ﺷ ،او د ﻫﻐﮥ  ﺳﺘﺮﻪ دې ﺑﻠﻞ ړﻧﺪه ﺷ“.

د ﻳﺮوﺷﻠﻢ دﺷﻤﻨﺎن ﺑﻪ ﺗﺒﺎه ﺷ

۱۲

 د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ دا د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﯧﻐﺎم


دے .د ﻫﻐﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ،ﭼﺎ ﭼ آﺳﻤﺎﻧﻮﻧﻪ ﺧﻮارۀ ﮐى دى،
ﭼﺎ ﭼ د زﻣ ﺑﻨﻴﺎدوﻧﻪ اﯦ دى ،او ﭼﺎ ﭼ ﺑﻨ آدم ﻟﻪ ﺳﺎه
 ”زۀ ﺑﻪ ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﻧﻪ د ﺷﺮاﺑﻮ ﭘﻴﺎﻟﻪ
ورﮐې ده ،ﻫﻐﻪ ﻓﺮﻣﺎﺋ ،

ﺟﻮړه ﮐم ﭼ ﯧﺮﭼﺎﭘﯧﺮه ﻗﻮﻣﻮﻧﻪ ﻳ ﭘﻪ ﻠﻮ ﺳﺮه ﺳﺮﺮداﻧﻪ
ﺷ ،ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﺧﭙﻞ ﻓﻮﺟﻴﺎن د ﻳﻬﻮداه او ﻳﺮوﺷﻠﻢ
 ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ورځ ،ﮐﻠﻪ ﭼ د
ﻣﺤﺎﺻﺮه ﮐﻮﻟﻮ دﭘﺎره راﻟﯧى .
زﻣ ﻮل ﻗﻮﻣﻮﻧﻪ د دې ﺧﻼف ﻳﻮ ﺎئ ﺷ ،زۀ ﺑﻪ د ﻳﺮوﺷﻠﻢ
ﻧﻪ د ﻮﻟﻮ ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ دﭘﺎره ﻳﻮ ﻧﮥ ﺧﻮﯧﺪوﻧﮯ ﮐﺎﮯ ﺟﻮړ ﮐم.
ﻫﺮ ﻫﻐﻪ ﻮک ﭼ د دې د ﻟﺮې ﮐﻮﻟﻮ ﮐﻮﺷﺶ ﮐﻮى ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ
 ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ورځ ﺑﻪ زۀ ﻫﺮ آس اوﺗﺮ
ﺧﭙﻞ ﺎﻧﻮﻧﻪ زﺧﻤ ﮐى .
ﮐم او د دې ﺳﻮارۀ ﺑﻪ ﻟﻴﻮﻧ ﮐم “،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋ” .زۀ
ﺑﻪ د ﻳﻬﻮداه ﭘﻪ ﻗﻮم ﺑﺎﻧﺪې ﻧﻈﺮ ﺳﺎﺗﻢ .ﺧﻮ زۀ ﺑﻪ د دوئ د
 ﺑﻴﺎ د ﻳﻬﻮداه ﺣﻤﺮاﻧﺎن ﺑﻪ
دﺷﻤﻨﺎﻧﻮ ﻮل آﺳﻮﻧﻪ ړاﻧﺪۀ ﮐم .
ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ زړوﻧﻮ ﮐ واﺋ ،د ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﺧﻠﻖ ﻣﻀﺒﻮط دى ،ﻪ

ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ رب اﻻﻓﻮاج د ﻫﻐﻮئ ﺧُﺪائ ﭘﺎک دے .
ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ورځ ﺑﻪ زۀ د ﻳﻬﻮداه ﺣﻤﺮاﻧﺎن ﻟﻪ د ﻟﺮﻮ اور ،ﻟﻪ
ﻟﻤﺒﻪ وﻫﻮﻧ ﻣﺸﻌﻞ ﭼ د ﻏﻨﻤﻮ د ﯧۍ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ وى
ﺟﻮړ ﮐم .دا ﺑﻪ  او ﺲ ﻃﺮف ﺗﻪ ﯧﺮﭼﺎﭘﯧﺮه ﻮل ﺧﻠﻖ
وﺳﻮزوى ،ﺧﻮ ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﺎئ روغ رﻣ ﭘﺎﺗ ﺷ.
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺑﻪ د ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﻧﻪ وړاﻧﺪې ﻧﻮرو ﻳﻬﻮدﻳﺎﻧﻮ ﺗﻪ

ﮐﺎﻣﻴﺎﺑ ورﮐى ،ﺗﺮ دې ﭼ د ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﺧﻠﻘﻮ او د داؤد ﺷﺎﻫ
 ﭘﻪ ﻫﻐﻪ
ﺧﺎﻧﺪان ﺗﻪ د ﻳﻬﻮداه ﻧﻪ زﻳﺎت ﻋﺰت ﻣﻼو ﻧﮥ ﺷ .
ورځ ﺑﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻫﻐﻪ ﺧﻠﻖ ﺑﭻ ﮐى ﻮک ﭼ ﭘﻪ ﻳﺮوﺷﻠﻢ
ﮐ اوﺳﻴى ،ﻧﻮ ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ ﮐ ﺑﻪ د ﻮﻟﻮ ﻧﻪ ﮐﻤﺰورى د
داؤد ﻫﻮﻣﺮه ﻃﺎﻗﺘﻮر وى ،او د داؤد اوﻻد ﺑﻪ داﺳ وى ﻟﻪ ﭼ
ﺧُﺪائ ﭘﺎک او ﻟﻪ ﭼ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻳﻮه ﻓﺮﺘﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ د
 ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ورځ ﺑﻪ زۀ د ﻫﻐﻪ ﻮﻟﻮ
ﻫﻐﻮئ ﻧﻪ وړاﻧﺪې رواﻧﻪ وى .
ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﺗﺒﺎه ﮐﻮل ﺷﺮوع ﮐم ﮐﻮم ﭼ ﭘﻪ ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻮى.

ﻣﺎﺗﻢ د ﻫﻐﮥ دﭘﺎره ﻮک ﭼ دوئ وﻴﺮﻟﻮ
 زۀ ﺑﻪ د داؤد ﭘﻪ اوﻻد او ﻮک ﭼ ﭘﻪ ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﮐ

اوﺳﻴى د ﻓﻀﻞ او دﻋﺎ روح ﻧﺎزل ﮐم .ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺗﻪ
ﻮرى ،ﻫﻐﻪ ﭼﺎ ﺗﻪ ﭼ دوئ ﭘﻪ ﻧﯧﺰه وﻫﻠﮯ دے ،او ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ د
ﻫﻐﮥ دﭘﺎره داﺳ ﻣﺎﺗﻢ وﮐى ﻟﻪ ﭼ ﻮک ﭘﻪ ﺧﭙﻞ اﻳ ﻳﻮ
ﻣﺎﺷﻮم ﻣﺎﺗﻢ ﮐﻮى ،او ډﯦﺮ ﺳﺨﺖ ﺑﻪ ﺧﻔﻪ ﺷ ﻟﻪ د ﭼﺎ ﭼ
 ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ورځ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻳﺮوﺷﻠﻢ
اوﻟﻨﮯ زوئ ﻣ ﺷﻮے وى .
ﮐ ﻟﻮئ وﻳﺮ وى ،داﺳ ﻟﻪ د ﻫﺪدرﻣﻮن وﻳﺮ ﭼ د ﻣﺠﺪو
 ﻮل ﻣﻠ ﺑﻪ ﻣﺎﺗﻢ ﮐﻮى ،ﻫﺮه ﻳﻮه ﻗﺒﻴﻠﻪ
ﭘﻪ ﻣﯧﺪان ﮐ وو .
ﺑﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ د ﺧﭙﻠﻮ ﻮ ﻧﻪ ﺟﺪا ﻳﻌﻨ ،د داؤد د ﺧﺎﻧﺪان ﻗﺒﻴﻠﻪ

ﺑﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﻮ ﻧﻪ ﺟﺪا ،د ﻧﺎﺗﻦ ﻗﺒﻴﻠﻪ ﺑﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﻮ ﻧﻪ ﺟﺪا ،
د ﻟﻴﻮى ﻗﺒﻴﻠ ﺑﻪ د ﺧﭙﻠﻮ ﻮ ﻧﻪ ﺟﺪا ،د ﺳﻤﻌ ﻗﺒﻴﻠﻪ ﺑﻪ ﺧﭙﻠﻮ
 او ﻫﺮه ﭘﺎﺗ ﺷﻮې ﻗﺒﻴﻠﻪ ﺑﻪ ﺎن ﺎن ﻟﻪ
ﻮ ﻧﻪ ﺟﺪا ،
ﻣﺎﺗﻢ ﮐﻮى او د دوئ  ﺑﻪ ﻫﻢ ﺎﻧﻠﻪ ﻣﺎﺗﻢ ﮐﻮى“.

د ﻨﺎه ﻧﻪ ﭘﺎﮐﯧﺪل

۱۳

 ”ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ورځ ﺑﻪ ﭼﻴﻨﻪ د داؤد د ﺧﺎﻧﺪان او د


ﻳﺮوﺷﻠﻢ اوﺳﯧﺪوﻧﻮ دﭘﺎره ﮐﻮﻻو ﺷ ﭼ دوئ د ﻨﺎه او
 ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ورځ ﺑﻪ زۀ د ﺑﺘﺎﻧﻮ ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ د
ﻧﺎﭘﺎﮐ ﻧﻪ ﭘﺎک ﮐى .
ﻣﻠ ﻧﻪ ﺧﺘﻢ ﮐم ،ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﻧﻮر ﻧﮥ ﻳﺎدﻳى “،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ رب
اﻻﻓﻮاج ﻓﺮﻣﺎﺋ” .زۀ ﺑﻪ دروﻏﮋن ﭘﯧﻐﻤﺒﺮان او ﻧﺎﭘﺎﮐﻪ روﺣﻮﻧﻪ
 او ﮐﮥ اوس ﻫﻢ ﻮک
دواړه د ﻣﻠ ﻧﻪ ﺧﺘﻢ ﮐم .
ﭘﯧﺸﻮﺋ ﮐﻮى ،د ﻫﻐﮥ ﭘﻼر او ﻣﻮر ،ﭼﺎ ﻧﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ ﭘﯧﺪا دے،
ﺑﻪ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ واﺋ ،ﺗﮥ ﺑﻪ ﺿﺮور ﻣ ﺷ ،ﻪ ﭼ ﺗﺎ د ﻣﺎﻟ

ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﻧﻮم دروغ ووﺋﻴﻞ .ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ ﭘﯧﺸﻮﺋ ﮐﻮى د ﻫﻐﮥ
 ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ورځ ﺑﻪ ﭘﯧﻐﻤﺒﺮان ﭘﻪ
ﺧﭙﻞ ﭘﻼر ﻣﻮر ﺑﻪ ﻳ وﻴﺮى .
ﭘﯧﺸﻮﺋ ﮐﻮﻟﻮ او ﭘﻪ روﻳﺎ ﺑﻴﺎﻧﻮﻟﻮ ﺷﺮﻣﻴى .د ﭘﯧﻐﻤﺒﺮاﻧﻮ ﭘﻪ ﺑﺒﺮه
 ﻫﻐﻪ ﺑﻪ واﺋ ،زۀ
ﭼﻮﻏﻪ اﭼﻮﻟﻮ ﺑﻪ ﻮک ﻫﻢ ﻧﮥ دوﮐﻪ ﮐﻮى .
ﭘﯧﻐﻤﺒﺮ ﻧﮥ ﻳﻢ .زۀ زﻣﻴﻨﺪار ﻳﻢ ،زﻣﻪ د ﻮاﻧ ﻧﻪ زﻣﺎ روزﺎر
 ﮐﮥ ﻮک ﺗﺮې ﻧﻪ ﺗﭙﻮس وﮐى ،دا زﺧﻤﻮﻧﻪ ﺳﺘﺎ ﭘﻪ
دے .
ﺑﺪن ﺑﺎﻧﺪې د ﮥ دى؟ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺟﻮاب ورﮐى ،دا زﺧﻤﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﻣﺎ
ﺑﺎﻧﺪې زﻣﺎ د ﻣﻠﺮى ﮐﻮر ﮐ ﻟﯧﺪﻟ دى.

ﺷﭙﻮﻧﮯ ووژﻟﮯ ﺷﻮ ،او ې ﺧﻮرې ورې ﺷﻮې
 اے ﺗُﻮرې ،زﻣﺎ د ﺷﭙﻮﻧ ﺧﻼف راﭘﺎﻪ ،د ﻫﻐﻪ ﺳى

ﺧﻼف ﭼ زﻣﺎ ﻣﻠﺮے دے “.ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ رب اﻻﻓﻮاج
ﻓﺮﻣﺎﺋ” .زۀ ﺑﻪ ﺷﭙﻮن ووﻫﻢ ،او ې ﺑﻪ ﻳ ﺧﻮرې ورې ﺷ،
او زۀ ﺑﻪ ﺧﭙﻞ ﻻس د ﻫﻐﻮئ ﺧﻼف اوږد ﮐم ﭼ واړۀ دى.
 ﭘﻪ ﻮل ﻣﻠ ﮐ “،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋ” ،ﭘﻪ درﯦﻮ ﮐ

 دا
ﺑﻪ دوه ﻣۀ او ﺗﺒﺎه ﺷ ،درﯦﻮ ﮐ ﺑﻪ ﻳﻮ ﭘﺎﺗ ﺷ .
درﯦﻤﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﺑﻪ زۀ اور ﮐ واﭼﻮم ،زۀ ﺑﻪ دوئ ﻟﻪ د ﺳﭙﻴﻨﻮ
زرو ﭘﻪ ﺷﺎن ﺻﻔﺎ ﮐم او ﻟﻪ د ﺳﺮو زرو ﺑﻪ ﻳ وآزﻣﺎﺋﻴﻢ.
ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ زﻣﺎ ﭘﻪ ﻧﻮم آواز وﮐى او زۀ ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ ﻟﻪ ﺟﻮاب
ورﮐم ،او زۀ ﺑﻪ وواﻳﻢ ﭼ ،دوئ زﻣﺎ ﺧﻠﻖ دى ،او ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ
واﺋ ،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ زﻣﻮﻧ ﺧُﺪائ ﭘﺎک دے“.

د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ راﺗﻠﻞ او ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﮐﻮل

۱۴

 ﻮرئ ،د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ورځ رارواﻧﻪ ده ﭼ



ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻣﺎل ﺑﻪ ﺑﻠﻞ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﻟﻮټ ﮐے ﺷ .

زۀ ﺑﻪ ﻮل ﻗﻮﻣﻮﻧﻪ راﻏﻮﻧ ﮐم ﭼ د ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﺧﻼف ﺟﻨ
وﮐى ،ﺎر ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺻﺮه ﺷ ،ﮐﻮروﻧﻪ ﺑﻪ ﻟﻮټ ﺷ او 
ﺑﻪ ﭘﻪ زور ﺑﻋﺰﺗﻪ ﺷ .ﻧﻴﻢ ﺎر ﺑﻪ ﺟﻼوﻃﻦ ﺷ ،ﺧﻮ ﻧﻮر ﭘﺎﺗ
 ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻻړ
ﺧﻠﻖ ﺑﻪ د ﺎر ﻧﻪ ﺑﻮﻧﮥ ﺗﻠﮯ ﺷ .
ﺷ او د ﻫﻐﻪ ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﺧﻼف ﺑﻪ داﺳ ﺟﻨ وﮐى ،ﻟﻪ ﻨﻪ
 ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ورځ ﺑﻪ د ﻫﻐﮥ
ﭼ ﻫﻐﮥ ﭘﺨﻮا ﺟﻨ ﮐے وو .
ﭘ د زﻳﺘُﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻏﺮ د ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﻣﺸﺮق ﻃﺮف ﺗﻪ ودرﻳى .او د
زﻳﺘُﻮﻧﻮ ﻏﺮ ﺑﻪ د ﻣﺸﺮق ﻧﻪ ﺗﺮ ﻣﻐﺮب ﭘﻮرې ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﻧﻴﻢ ﺷ ،ﻳﻮه
ﻟﻮﻳﻪ وادى ﺑﻪ ﺟﻮړه ﺷ ،دا ﻏﺮ ﺑﻪ ﻧﻴﻢ د ﺷﻤﺎل ﻃﺮف ﺗﻪ او ﻧﻴﻢ
 ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ زﻣﺎ د ﻏﺮۀ ﭘﻪ
د ﺟﻨﻮب ﻃﺮف ﺗﻪ وﻮﻳى .
وادۍ ﮐ وﺗﺘ ،ﻪ دا ﺑﻪ ﺗﺮ آﺿﻞ ﭘﻮرې رﺳﯧﺪﻟ وى.
ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ داﺳ وﺗﺘ ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ د ﻳﻬﻮداه د ﺑﺎدﺷﺎه
ﻋﺰﻳﺎه ﭘﻪ ورﻮ ﮐ د زﻟﺰﻟ ﻧﻪ وﺗﺘﯧﺪﻟ .ﺑﻴﺎ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ
زﻣﺎ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺑﻪ راﺷ ،او ﻮﻟ ﭘﺎﮐ ﻓﺮﺘ ﺑﻪ ﻫﻐﮥ ﺳﺮه
 ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ورځ ﺑﻪ ﻧﮥ رﺎ او ﻧﮥ ﻳﺦ او ﻧﮥ ﮐﻨﻞ وى.
راﺷ .
 دا ﺑﻪ ﻳﻮ ﺑﻣﺜﺎﻟﻪ ورځ وى ،ﻧﮥ ﺑﻪ ورځ وى ﻧﮥ ﺑﻪ ﺷﭙﻪ وى،

ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ ﺑﻪ د دې ﭘﺘﻪ وى .د ﻣﺎﺎم ﭘﻪ وﺧﺖ ﮐ ﺑﻪ
 ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ورځ ﺑﻪ د ژوﻧﺪ اوﺑﮥ د ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﻧﻪ
ﻫﻢ رﺎ وى .
ﺑﻬﻴى ،ﻧﻴﻤ ﺑﻪ د ﻣﺸﺮق ﺳﻤﻨﺪر ﺗﻪ او ﻧﻴﻤ ﺑﻪ د ﻣﻐﺮب
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ
ﺳﻤﻨﺪر ﺗﻪ ،ﭘﻪ ﺮﻣ او ﻳﺨﻨ ﮐ ﺑﻬﻴى .
ﺑﻪ ﭘﻪ ﻮﻟﻪ زﻣﻪ ﺑﺎدﺷﺎه وى ،ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ورځ ﺑﻪ ﺻﺮف ﻳﻮ ﻣﺎﻟ
 ﻮل ﻣﻠ ،د
ﺧُﺪائ وى ،او ﺻﺮف د ﻫﻐﮥ ﻧﻮم ﺑﻪ وى .
ﺟﺒﻊ ﻧﻪ ﺗﺮ رِﻣﻮن ﭘﻮرې ،د ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﺟﻨﻮب ﻃﺮف ﺗﻪ ،ﺑﻪ ﻟﻪ د
ﻋﺮاﺑﻪ د وادۍ ﭘﻪ ﺷﺎن ﺷ .ﺧﻮ ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﺑﻪ ﺑﻴﺎ اوﭼﺖ ﺷ او
ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﺎئ ﺑﻪ ودرﻳى ،د ﺑﻨﻴﺎﻣﻴﻦ د دروازې ﻧﻪ ﺗﺮ د زړې
دروازې ﭘﻮرې ،د ﻮټ دروازې ﭘﻮرې ،او د ﺣﻨﻦاﻳﻞ د ﺑﺮج ﻧﻪ

 دا ﺑﻪ ﺑﻴﺎ آﺑﺎد ﺷ ،دا
ﺗﺮ د ﺷﺎﻫ اﻧﻮرو د ﻟﻨﺮو ﭘﻮرې .
 دا
ﺑﻪ ﺑﻴﺎ ﻫﻴﻠﻪ ﻫﻢ ﺗﺒﺎه ﻧﮥ ﺷ .ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﺑﻪ ﻣﺤﻔﻮظ وى .
ﻫﻐﻪ وﺑﺎ ده ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺑﻪ ﭘﻪ دې ﻫﻐﻪ ﺧﻠﻖ ﻣۀ ﮐى ﭼﺎ
ﭼ د ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﺧﻼف ﺟﻨ ﮐے وو .د ﻫﻐﻮئ ﻏﻮ ﺑﻪ
ﺳﺨﺎ ﺷ ﭼ ﻻ دوئ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﭘﻮ وﻻړ وى ،د دوئ ﺳﺘﺮ
ﺑﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﺎئ ﺳﺨﺎ ﺷ ،او د دوئ ژﺑ ﺑﻪ د دوئ ﭘﻪ ﺧُﻠﻮ
 ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ورځ ﺑﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺧﻠﻖ ﭘﻪ
ﮐ ﺳﺨﺎ ﺷ .
ﻟﻮئ درد اﺧﺘﻪ ﮐى .ﻫﺮ ﺳے ﺑﻪ د ﺑﻞ ﻻس راوﻧﻴﺴ ،او
 ﺗﺮ دې ﭼ ﻳﻬﻮداه او
ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻳﻮ ﺑﻞ ﺣﻤﻠﻪ وﮐى .
ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﮐ ﺟﻨ ﮐﻮى .د ﯧﺮﭼﺎﭘﯧﺮه ﻮﻟﻮ
ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ دوﻟﺖ ﺑﻪ راﻏﻮﻧ ﮐے ﺷ ،ﭼ ﭘﻪ ﮐ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻟﻮئ
 ﻫﻢ دﻏﻪ ﺷﺎن
ﻣﻘﺪار ﺳﺮۀ زر او ﺳﭙﻴﻦ زر او ﺟﺎﻣ وى .
ﺑﻪ ﭘﻪ آﺳﻮﻧﻮ او ﻗﭽﺮو ،اوﺎﻧﻮ ،ﺧﺮوﻧﻮ او ﭼ ﻮﻣﺮه ﻨﺎور
 ﺑﻴﺎ ﺑﻪ د ﻮﻟﻮ
ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺎئ ﮐ دى اﻓﺖ ﻧﺎزل ﺷ .
ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﭘﺎﺗ ژوﻧﺪى ﮐﺴﺎن ﭼﺎ ﭼ ﭘﻪ ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﺣﻤﻠﻪ ﮐې وه
ﮐﺎل ﭘﻪ ﮐﺎل د ﺑﺎدﺷﺎه ،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ رب اﻻﻓﻮاج ﻋﺒﺎدت ﺗﻪ
 ﺧﻮ ﮐﮥ ﻫﺮ ﻗﻮم
ﻫﻠﺘﻪ  ،او د ﺟﻮﻧو اﺧﺘﺮ ﺑﻪ ﮐﻮى .
ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﺗﻪ د ﺗﻠﻮ او د ﺑﺎدﺷﺎه ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ رب اﻻﻓﻮاج د

ﻋﺒﺎدت ﻧﻪ اﻧﺎر وﮐى ،ﻧﻮ ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﺑﺎران ﻧﮥ ﮐﻴى .
ﮐﮥ ﻣﺼﺮﻳﺎن ﻫﻠﺘﻪ ﻻړ ﻧﮥ ﺷ او ﺧﭙﻞ ﺎﻧﻮﻧﻪ ﻫﻠﺘﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﮥ
ﮐى ،ﻧﻮ ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﺑﺎران ﻧﮥ ﮐﻴى .ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ
ﻫﻐﻪ وﺑﺎ ﻧﺎزﻟﻪ ﮐى ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻳ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ
 دا
راﻟﯧى ﻮک ﭼ د ﺟﻮﻧو اﺧﺘﺮ ﻟﻤﺎﻧﻠﻮ ﻟﻪ ﻧﮥ  .
ﺑﻪ د ﻣﺼﺮ او د ﻫﻐﻪ ﻮﻟﻮ ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﺳﺰا وى ﭼ ﻮک د
 ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ورځ ﺑﻪ د آﺳﻮﻧﻮ
ﺟﻮﻧو اﺧﺘﺮ ﻟﻤﺎﻧﻠﻮ ﻟﻪ ﻧﮥ  .
ﭘﻪ ﻮﻧﺮو ﺑﺎﻧﺪې ﻫﻢ ﻟﻴﻠ وى ”ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ ﻣﻘﺪس ﮐے

ﺷﻮى“ او د ﭘﺨﻠ دﯦﻮﻧﻪ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﮐﻮر ﮐ ﺑﻪ ﻟﻪ د
ﻫﻐﻪ ﻣﻘﺪﺳﻮ ﻟﻮﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن وى ﭼ د ﻗﺮﺑﺎنﺎه ﭘﻪ وړاﻧﺪې دى.
 ﻫﺮ ﻳﻮ ﻟﻮﮯ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻳﺮوﺷﻠﻢ او ﻳﻬﻮداه ﮐ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ

رب اﻻﻓﻮاج ﺗﻪ ﻣﻘﺪس وى .او ﻫﻐﻮئ ﻮل ﭼ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﮐﻮﻟﻮ ﻟﻪ
راﻏﻠ دى ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﮥ ﻟﻮ واﺧﻠ او ﭘﻪ ﮐ ﺑﻪ ﭘﺨﻠ
ﮐﻮﻟﮯ ﺷ .او ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ورځ ﺑﻪ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ رب اﻻﻓﻮاج ﭘﻪ
ﮐﻮر ﮐ ﻳﻮ ﮐﻨﻌﺎﻧ ﺳﻮداﺮ ﻫﻢ ﭘﺎﺗ ﻧﮥ ﺷ.
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