د ﻳﻮﺣﻨﺎ رﺳﻮل روﻳﺎ
ﻣﻘﺪﻣﻪ

۱

 دا ﻫﻐﻪ روﻳﺎ ده ﭼ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻋﻴﺴ ﻣﺴﻴﺢ ﺗﻪ ورﮐه ﭼ ﻫﻐﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﻏﻼﻣﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﻫﻐﻪ ﺧﺒﺮې وﺎﺋ ﭼ ﮐﻮﻣ ﺑﻪ زر ﺗﺮ


 ﭼﺎ ﭼ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﮐﻼم او د
زره ﭘﯧﻴى .ﻫﻐﮥ ﺧﭙﻠﻪ ﻓﺮﺘﻪ ﺧﭙﻞ ﻏﻼم ﻳﻮﺣﻨﺎ ﺗﻪ ﭘﻪ راﻟﯧﻟﻮ دا ﺧﺒﺮې ﻫﻐﮥ ﺗﻪ وﻮدﻟ ،
 ﺑﺨﺘﻮر دے ﻫﻐﻪ ﻮک ﭼ دا ﭘﯧﺸﻮﺋ ﻧﻮرو ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻪ ﻟﻮﻟ
ﻋﻴﺴ ﻣﺴﻴﺢ او د ﻫﻐﮥ ﻮل ﻫﺮ ﮥ ﭼ ﻫﻐﻪ وﻟﻴﺪل ﻮاﻫ ورﮐه .
 دا
او ﺑﺨﺘﻮر دى ﻫﻐﻪ ﺧﻠﻖ ﭼ دا ﮐﻼم اورى او ﭼ ﮥ ﭘﻪ ﮐ ﻟﻴﻠ دى ﭘﻪ ﻫﻐ ﻋﻤﻞ ﮐﻮى ،ﻪ ﭼ وﺧﺖ راﻧﺰدې دے .
ﺧﻂ د ﻳﻮﺣﻨﺎ د ﻃﺮف ﻧﻪ د آﺳﻴﻪ ﺻﻮﺑ د اوو ﺟﻤﺎﻋﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻧﻮم ،ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ دې ﻓﻀﻞ او ﺳﻼﻣﺘ وى ،د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﻃﺮﻓﻪ ﭼ
 او د ﻋﻴﺴ ﻣﺴﻴﺢ د
ﺷﺘﻪ ،ﭼ وو او ﭼ راﺗﻠﻮﻧﮯ دے ،او د ﻫﻐﻪ اوو روﺣﻮﻧﻮ د ﻃﺮﻓﻪ ﭼ د ﻫﻐﮥ د ﺗﺨﺖ د وړاﻧﺪې دى ،
ﻃﺮف ﻧﻪ ﭼ وﻓﺎدار ﻮاه دے او ﭼ د ﻣو ﻧﻪ اول ژوﻧﺪے ﭘﺎﯧﺪو او د زﻣ د ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎﻧﻮ ﺳﺮدار دے .ﻫﻐﻪ ﻣﻮﻧ ﺳﺮه ﻣﻴﻨﻪ ﮐﻮى
 ﻫﻐﮥ ﻣﻮﻧ د ﺧﭙﻞ ﭘﻼر ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﺑﺎدﺷﺎﻫﺖ د ﺧﺪﻣﺖ دﭘﺎره
او ﻣﻮﻧ ﻳ د ﺧﭙﻠ وﻳﻨ ﭘﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧ د ﻨﺎﻫﻮﻧﻮ ﻧﻪ آزاد ﮐو .
 ﻮرئ ،ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ورﻳﻮ ﮐ راروان دے ،ﻫﺮه ﺳﺘﺮﻪ ﺑﻪ
اﻣﺎﻣﺎن ﺟﻮړ ﮐو .د ﻫﻐﮥ ﺟﻼﻟ ﻗُﺪرت دې ﺗﻞ ﺗﺮ ﺗﻠﻪ ﻗﺎﺋﻢ وى .آﻣﻴﻦ .
ﻫﻐﻪ ووﻳﻨ ،او ﻫﻐﻮئ ﻫﻢ ﭼﺎ ﭼ ﻫﻐﻪ ژوﺑﻞ ﮐے وو ،او د دﻧﻴﺎ ﻮل ﺧﻠﻖ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻫﻐﮥ وﻳﺮ ﮐﻮى .ﺑﺷﻪ دا ﺑﻪ دﻏﻪ ﺷﺎن وى .آﻣﻴﻦ.
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ” ،اول او آﺧﺮ زۀ ﻳﻢ ،ﭼ ﺷﺘﻪ ،ﭼ وو ،ﭼ راﺗﻠﻮﻧﮯ دے ﻳﻌﻨ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺧُﺪائ“.


د ﺣﻀﺮت ﻋﻴﺴ ﻣﺴﻴﺢ ﭘﻪ ﺑﺎب ﮐ روﻳﺎ
 زۀ ﺳﺘﺎﺳﻮ ورور ﻳﻮﺣﻨﺎ ،ﭘﻪ ﺗﻨﺴﻴﺎ ،ﭘﻪ ﺑﺎدﺷﺎﻫ او ﭘﻪ ﺻﺒﺮ ﮐ ﺗﺎﺳﻮ ﺳﺮه ﺧﭙﻞ ﻋﻴﺴ ﮐ ﺷﺮﻳ ﻳﻢ .زۀ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د

 او د ﻣﺎﻟ ﭘﻪ ورځ ﭼ روح
ﮐﻼم او د ﻋﻴﺴ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ د ﻮاﻫ ورﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ وﺟﻪ ﭘﺘﻤﻮس ﻧﻮﻣ ﺟﺰﻳﺮه ﺗﻪ ﺟﻼوﻃﻦ ﮐے ﺷﻮم .
 ﻫﻐﻪ آواز ﻣﺎ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ ﭼ” ،ﮥ
اﻟﻘُﺪس ﭘﻪ ﻣﺎ ﻏﻠﺒﻪ وﮐه ،ﻧﻮ ﻣﺎ ﺧﭙﻞ ﺷﺎ ﺗﻪ ﻳﻮ اوﭼﺖ آواز واورﯦﺪو ﭼ د ﺑﻴﻞ ﭘﻪ ﺷﺎن وو .
ﭼ ﺗﮥ وﻳﻨ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﻳﻮ ﮐﺘﺎب ﮐ وﻟﻴﻪ او اوو واړو ﺟﻤﺎﻋﺘﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﻳ وﻟﯧه ،ﻳﻌﻨ اﻓﺴﻮس ،ﺳﻤﺮﻧﻪ ،ﭘﺮﻤﻮن ،ﺗﻮاﺗﻴﺮه ،ﺳﺮدﻳﺲ،
 زۀ ورﭘﺴ راﺗﺎو ﺷﻮم ﭼ دا ﻮک دے ﭼ ﻣﺎ ﺳﺮه ﺧﺒﺮې ﮐﻮى ،او ﭼ زۀ راﺗﺎو ﺷﻮم ﻧﻮ ﻣﺎ د
ﻓﻴﻠﺪِﻟﻔﻴﻪ ،او ﻟﻮدﻳﻴﻪ ﺗﻪ “.
 او د دې ډﻳﻮﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ ﻣﺎ ﻳﻮ ﮐﺲ د اﺑﻦ آدم ﭘﻪ ﺷﺎن وﻟﻴﺪﻟﻮ ﭼ ﺗﺮ ﭘﻮ ﭘﻮرې ﻳ
ﺳﺮو زرو اووۀ ډﻳﻮﻮﻧﻪ وﻟﻴﺪل .
 د ﻫﻐﮥ د ﺳﺮ وﯦﺘﮥ ﻟﻪ د ﺳﭙﻴﻨ وړۍ او ﻳﺎ واورې ﭘﻪ
ﭼﻮﻏﻪ اﻏﻮﺳﺘ وه او ﭘﻪ ﺳﻴﻨﻪ ﻳ د ﺳﺮو زرو ﺳﻴﻨﻪ ﺑﻨﺪ ﺗﺎو ﮐے وو .
 او د ﻫﻐﮥ ﭘ د زﯦو ﭘﻪ ﺷﺎن ﻠﯧﺪﻟ ﻨﻪ ﭼ ﭘﻪ ﺑ ﮐ
ﺷﺎن ﺳﭙﻴﻦ ۇو او د ﻫﻐﮥ ﺳﺘﺮ د اور د ﺷﻐﻠﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن وې .
 او ﻫﻐﮥ ﭘﻪ  ﻻس ﮐ ﻫﻐﻪ اووۀ ﺳﺘﻮرى ﻧﻴﻮﻟ ۇو او د ﻫﻐﮥ د
ﺳﺮې ﺷﻮې وى او د ﻫﻐﮥ آواز ﻟﻪ د ﺗﯧﺰو اوﺑﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن وو .
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ ﻣﺎ وﻟﻴﺪو ﻧﻮ زۀ ﻟﻪ د ﻣى
ﺧﻮﻟ ﻧﻪ ﻳﻮه ﺗﯧﺰه دوه ﻣﺨﻴﺰه ﺗُﻮره راوﺗﻠ وه او د ﻫﻐﮥ ﻣﺦ د ﺗﯧﺰ ﻧﻤﺮ ﭘﻪ ﺷﺎن ﻠﯧﺪو .
 او ژوﻧﺪے
د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﭘﻮ ﮐ ﭘﺮﯦﻮﺗﻠﻢ ،ﺧﻮ ﻫﻐﮥ ﺧﭙﻞ ﮯ ﻻس ﭘﻪ ﻣﺎ ﮐﯧﻮدو او وې ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﻳﺮﯦه ﻣﻪ ،اول او آﺧﺮ زۀ ﻳﻢ ،
 د دې دﭘﺎره دا ﻫﺮ ﮥ وﻟﻴﻪ ﮥ
ﻳﻢ ،زۀ ﻣ وم ﺧﻮ اوس ﺗﻞ ﺗﺮ ﺗﻠﻪ ژوﻧﺪے ﻳﻢ او د ﻣﺮګ او د ﻋﺎﻟﻢ ارواح ﮐﻨﺠﻴﺎﻧ ﻣﺎ ﺳﺮه دى .
 ﺗﺎ ﭼ زﻣﺎ ﭘﻪ  ﻻس ﮐ اووۀ ﺳﺘﻮرى ﻟﻴﺪﻟ دى او ﻫﻐﻪ
ﭼ ﺗﮥ وﻳﻨ ،ﮥ ﭼ اوس دى او ﮥ ﭼ وروﺳﺘﻮ ﺑﻪ وﺷ .
اووۀ د ﺳﺮو زرو ډﻳﻮﻮﻧﻪ ،د ﻫﻐ راز دا دے ﭼ اووۀ ﺳﺘﻮرى د اوو ﺟﻤﺎﻋﺘﻮﻧﻮ ﻓﺮﺘ دى او دا اووۀ ډﻳﻮﻮﻧﻪ اووۀ ﺟﻤﺎﻋﺘﻮﻧﻪ
دى“.

د اﻓﺴﻮس ﺟﻤﺎﻋﺖ دﭘﺎره ﭘﯧﻐﺎم

۲

 ”د اﻓﺴﻮس د ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻓﺮﺘ ﺗﻪ دا ﭘﯧﻐﺎم وﻟﻴﻪ ،دا د ﻫﻐﮥ ﭘﯧﻐﺎم دے ﭼﺎ ﭼ اووۀ ﺳﺘﻮرى ﭘﻪ ﺧﭙﻞ  ﻻس ﮐ ﻧﻴﻮﻟ


 زۀ ﺳﺘﺎ د ﻮﻟﻮ ﻋﻤﻠﻮﻧﻮ ﻧﻪ ﺧﺒﺮ ﻳﻢ .او ﻣﺎ ﺗﻪ ﺳﺘﺎ د ﺧﻮارۍ او
دى ﻮک ﭼ د ﺳﺮو زرو د اوو ډﻳﻮﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ ﺮ .
ﺻﺒﺮ ﻫﻢ ﭘﺘﻪ ده .او ﻣﺎ ﺗﻪ د دې ﻫﻢ ﭘﺘﻪ ده ﭼ ﺗﮥ ﺑﺪﮐﺎره ﺧﻠﻖ ﻧﮥ ﺷ زﻏﻤﻠﮯ ،ﺗﺎ ﻫﻐﻮئ وآزﻣﺎﺋﻴﻞ ﻮک ﭼ ﺎن ﺗﻪ رﺳﻮﻻن واﺋ
۱ / ۱۷

 ﻣﺎ ﺗﻪ دا ﻫﻢ ﭘﺘﻪ ده ﭼ زﻣﺎ د ﻧﻮم د ﺧﺎﻃﺮه ﺗﺎ دا ﭘﻪ ﺻﺒﺮ ﺳﺮه وزﻏﻤﻞ او ﺗﮥ ﺳﺘﻮﻣﺎﻧﻪ
ﺧﻮ ﻧﮥ دى ،او دروﻏﮋن دې ﺛﺎﺑﺖ ﮐل .
 ﺧﻮ ﻫﻐﻪ راﻳﺎد ﮐه ﭼ ﺗﮥ د ﻮﻣﺮه
 ﺧﻮ زۀ ﺳﺘﺎ ﺧﻼف دا ﺷﺎﻳﺖ ﮐﻮم ﭼ ﺗﺎ ﻫﻐﻪ وړوﻣﺒ ﻣﻴﻨﻪ ﭘﺮﯦ ده .
ﻧﮥ ﺷﻮې .
اوﭼﺖ ﻣﻘﺎم ﻧﻪ ﭘﺮﯦﻮﺗﻠ ،ﺧﻮ اوس ﺗﻮﺑﻪ وﺑﺎﺳﻪ او ﻫﻐﻪ ﮐﺎر ﮐﻮه ﻟﻪ ﭼ ﻣﺨ دې ﮐے وو .ﮐﮥ ﺗﮥ ﺗﻮﺑﻪ وﻧﮥ ﺑﺎﺳ ﻧﻮ زۀ ﺑﻪ راﺷﻢ
 ﺧﻮ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ ﻳﻮه ﺧﺒﺮه ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﺣﻖ ﮐ ﺷﺘﻪ ﭼ ﺗﮥ د ﻧﻴﻠﻴﺎﻧﻮ د ﮐﺎروﻧﻮ ﻧﻪ ﻧﻔﺮت
او ﺳﺘﺎ ډﻳﻮټ ﺑﻪ د ﺧﭙﻞ ﺎئ ﻧﻪ ﻟﺮې ﮐم .
 د ﭼﺎ ﭼ ﻏﻮږوﻧﻪ وى ،ﻫﻐﻪ دې واورى ﭼ روح اﻟﻘُﺪس ﺟﻤﺎﻋﺘﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﮥ ﻓﺮﻣﺎﺋ .ﻫﺮ ﻫﻐﻪ
ﮐﻮې ﻟﻪ ﭼ زۀ ﻳ ﺗﺮې ﮐﻮم .
ﻮک ﭼ ﺑﺮﻳﺎﻟﮯ ﺷ ﻧﻮ زۀ ﺑﻪ د ژوﻧﺪون د وﻧ ﻧﻪ د ﻣﯧﻮې د ﺧﻮړﻟﻮ اﺧﺘﻴﺎر ورﮐم ﭼ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﻪ ﺟﻨﺖ ﮐ وﻻړه ده.

د ﺳﻤﺮﻧﻪ ﺟﻤﺎﻋﺖ دﭘﺎره ﭘﯧﻐﺎم
 د ﺳﻤﺮﻧﻪ د ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻓﺮﺘ ﺗﻪ دا ﭘﯧﻐﺎم وﻟﻴﻪ ﭼ ،ﻮک ﭼ اول او آﺧﺮ دے ،او ﻮک ﭼ ﻣ ﺷﻮ او ﺑﻴﺎ ژوﻧﺪے ﺷﻮ ،ﻫﻐﻪ

 ﻣﺎ ﺗﻪ ﺳﺘﺎ د ﺗﻨﺴﻴﺎ او ﻏﺮﺑﺖ ﭘﺘﻪ ده ،ﺧﻮ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ ﺗﮥ ﻣﺎﻟﺪار ﻳ ،زۀ د ﻫﻐﻪ ﺧﻠﻘﻮ د ﮐﻔﺮ وﺋﻴﻠﻮ ﻧﻪ ﻫﻢ ﺧﺒﺮ ﻳﻢ ﭼ
داﺳ ﻓﺮﻣﺎﺋ ،
 د راﺗﻠﻮﻧﻮ زﺣﻤﺘﻮﻧﻮ ﻧﻪ ﻣﮥ ﻳﺮﯦه .ﺧﺒﺮدار ﺷ اﺑﻠﻴﺲ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﻧﻪ
ﺎن ﺗﻪ ﻳﻬﻮدﻳﺎن واﺋ ﺧﻮ دى ﻧﮥ .دا د ﺷﯧﻄﺎن ﺟﻤﺎﻋﺖ دے .
ﻴﻨ ﻗﯧﺪﺧﺎﻧﻮ ﺗﻪ واﭼﻮى ﻧﻮ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ وآزﻣﺎﺋﻴﻠﮯ ﺷ او ﺗﺮ ﻟﺴﻮ ورﻮ ﭘﻮرې ﺑﻪ ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ زﺣﻤﺘﻮﻧﻪ وى .ﺧﻮ ﺗﺮ ﻣﺮﻪ ﭘﻮرې وﻓﺎدار
 د ﭼﺎ ﭼ ﻏﻮږوﻧﻪ وى ،ﻫﻐﻪ دې واورى ،ﭼ روح اﻟﻘُﺪس ﺟﻤﺎﻋﺘﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﮥ
اوﺳ او زۀ ﺑﻪ د ژوﻧﺪون ﺗﺎج در ﭘﻪ ﺳﺮ ﮐم .
ﻓﺮﻣﺎﺋ .ﻫﺮ ﻫﻐﻪ ﻮک ﭼ ﮐﺎﻣﻴﺎب ﺷ ﻧﻮ دوﯦﻢ ﻣﺮګ ﺑﻪ ورﺗﻪ ﻫﻴ ﻧﻘﺼﺎن وﻧﮥ رﺳﻮى.

د ﭘﺮﻤﻮن ﺟﻤﺎﻋﺖ دﭘﺎره ﭘﯧﻐﺎم
 ﻣﺎ
 د ﭘﺮﻤﻮن د ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻓﺮﺘ ﺗﻪ دا ﭘﯧﻐﺎم وﻟﻴﻪ ،ﻫﻐﻪ ﻮک ﭼ ﭼﺎ ﺳﺮه ﺗﯧﺮۀ دوه ﻣﺨﻴﺰه ﺗُﻮره ده ﻫﻐﻪ داﺳ ﻓﺮﻣﺎﺋ ،

ﺗﻪ ﭘﺘﻪ ده ﭼ ﺗﮥ ﭼﺮﺗﻪ اوﺳ ،ﻫﻠﺘﻪ ﭼﺮﺗﻪ ﭼ د ﺷﯧﻄﺎن ﺗﺨﺖ دے او ﺗﮥ زﻣﺎ ﭘﻪ ﻧﻮم ﻣﻀﺒﻮط وﻻړ ﻳ .ﺗﺎ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﻫﻢ د ﺧﭙﻞ

اﻳﻤﺎن ﻧﻪ اﻧﺎر وﻧﮥ ﮐو ﮐﻠﻪ ﭼ زﻣﺎ وﻓﺎدار ﻮاه اﻧﺘﻴﭙﺎس ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺎر ﮐ ووژﻟﮯ ﺷﻮ ﭼﺮﺗﻪ ﭼ ﺷﯧﻄﺎن اوﺳﻴى .
ﺧﻮ زۀ ﺳﺘﺎ ﺧﻼف د ﻳﻮ ﻮ ﺧﺒﺮو ﺷﺎﻳﺖ ﮐﻮم ﭼ ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﮐ ﻫﻠﺘﻪ ﮥ ﮐﺴﺎن ﺷﺘﻪ ﭼ د ﺑﻠﻌﺎم د ﺗﻌﻠﻴﻢ ﭘﻴﺮوى ﮐﻮى ،ﭼﺎ ﭼ
 ﻫﻢ دﻏﻪ
ﺑﻠﻖ ﺗﻪ ﺗﻌﻠﻴﻢ ورﮐو ﭼ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻞ وډ ﮐى ﭼ ﻫﻐﻮئ ﺑﺘﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﺷﻮې ﻗﺮﺑﺎﻧ وﺧﻮرى او ﺣﺮاﻣﺎرى دې وﮐى .
 ﻧﻮ ﺗﻮﺑﻪ وﺑﺎﺳﻪ ،ﮐﮥ ﻧﻪ ﻧﻮ زۀ ﺑﻪ زر راﺷﻢ او ﭘﻪ
ﺷﺎن ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﮐ ﻴﻨ ﮐﺴﺎن ﺷﺘﻪ دے ﭼ د ﻧﻴﻠﻴﺎﻧﻮ د ﺗﻌﻠﻴﻢ ﭘﻴﺮوى ﮐﻮى .
 د ﭼﺎ ﭼ ﻏﻮږوﻧﻪ وى ،ﻫﻐﻪ دې واورى ﭼ روح
ﻫﻐﻪ ﺗُﻮره ﺑﻪ د ﻫﻐﻮئ ﺳﺮه ﺟﻨ وﮐم ﮐﻮﻣﻪ ﭼ زﻣﺎ د ﺧﻮﻟ ﻧﻪ راو .
اﻟﻘُﺪس ﺟﻤﺎﻋﺘﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﮥ ﻓﺮﻣﺎﺋ .ﻫﺮ ﻫﻐﻪ ﻮک ﭼ ﮐﺎﻣﻴﺎب ﺷ ﻧﻮ زۀ ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ﭘ ﺷﻮى ﻣﻦ او ﻳﻮ ﺳﭙﻴﻦ ﮐﺎﮯ ورﮐم او ﭘﻪ
ﻫﻐﻪ ﺳﭙﻴﻦ ﮐﺎ ﺑﻪ ﻳﻮ ﻧﻮے ﻧﻮم ﻟﻴﻠﮯ ﺷﻮے وى ﭼ ﺻﺮف ﻫﻐﻪ ﭼﺎ ﺗﻪ ﻳ ﭘﺘﻪ ده ﭼﺎ ﺗﻪ ﭼ دا ﮐﺎﮯ ورﮐے ﺷﻮے وى.

د ﺗﻮاﺗﻴﺮه ﺟﻤﺎﻋﺖ دﭘﺎره ﭘﯧﻐﺎم
 د ﺗﻮاﺗﻴﺮه د ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻓﺮﺘ ﺗﻪ دا ﭘﯧﻐﺎم وﻟﻴﻪ ﭼ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک زوئ داﺳ ﻓﺮﻣﺎﺋ د ﭼﺎ ﺳﺘﺮ ﭼ د اور د ﺷﻐﻠﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن

 ﻣﺎ ﺗﻪ ﺳﺘﺎ د ﻮﻟﻮ ﻋﻤﻠﻮﻧﻮ ،ﺳﺘﺎ د ﻣﻴﻨ ،اﻳﻤﺎﻧﺪارۍ ،ﺧﺪﻣﺖ او ﺻﺒﺮ ﭘﺘﻪ ده .ﻣﺎ ﺗﻪ
دى او ﭼ ﭘ ﻳ د زﯦو ﭘﻪ ﺷﺎن ﻠﻴى ،
 ﺧﻮ زۀ ﺳﺘﺎ ﺧﻼف دا ﺷﺎﻳﺖ ﮐﻮم ﭼ ﺗﮥ ﻫﻐﻪ اﻳﺰﺑﻠ
ﭘﺘﻪ ده ﭼ ﺳﺘﺎ اوﺳﻨ ﻋﻤﻠﻮﻧﻪ ﺳﺘﺎ د ﻣﺨﻴﻨﻮ ﻋﻤﻠﻮﻧﻮ ﻧﻪ ﺑﻬﺘﺮ دى .
ﻧﻮﻣ ﻪ ﺑﺮداﺷﺖ ﮐﻮې ﭼ ﺎن ﺗﻪ ﭘﯧﻐﻤﺒﺮه واﺋ او زﻣﺎ ﺧﺎدِﻣﺎﻧﻮ ﺗﻪ د ﺣﺮاﻣﺎرۍ او د ﺑﺘﺎﻧﻮ د ﻗﺮﺑﺎﻧ د ﺧﻮړﻟﻮ ﺗﺮﻏﻴﺐ ورﮐﻮى.
 ﻧﻮ زۀ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ د ﮐ ﭘﻪ رﻧ
 ﻣﺎ ﻫﻐ ﺗﻪ د ﺗﻮﺑ وﻳﺴﺘﻠﻮ ﻣﻮﻗﻊ ورﮐه ﺧﻮ ﻫﻐﻪ د ﺧﭙﻠ ﺣﺮاﻣﺎرۍ ﻧﻪ ﺗﻮﺑﻪ ﻧﮥ وﺑﺎﺳ .

وﻏﻮرزوم او ﻫﻐﻮئ ﭼ ورﺳﺮه ﻳ زﻧﺎ ﮐې ده ،ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﭘﻪ ډﯦﺮه ﺳﺨﺘﻪ ﺗﻨﺴﻴﺎ ﮐ راﯧﺮ ﮐم ﺗﺮﻮ ﭼ ﻫﻐﻮئ د ﻫﻐ د ﮐو ﻧﻪ
 او د ﻫﻐ ﺑﭽ ﺑﻪ ﭘﻪ زﻣﻪ ووژﻧﻢ .ﭘﻪ دې ﺑﻪ ﻮل ﺟﻤﺎﻋﺘﻮﻧﻪ دا ﺳﺒﻖ ﺣﺎﺻﻞ ﮐى ﭼ زۀ د ﺑﻨ آدﻣﻮ زړوﻧﻪ او
ﺗﻮﺑﻪ وﻧﮥ ﺑﺎﺳ .
 ﺧﻮ اے د ﺗﻮاﺗﻴﺮه ﻧﻮرو اوﺳﯧﺪوﻧﻮ ﭼ دا
ﺧﻴﺎﻻت آزﻣﺎﺋﻴﻢ او دا ﭼ زۀ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﻮﻟﻮ ﺗﻪ د ﺧﭙﻞ ﻋﻤﻞ ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺟﺮ درﮐم .
ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻧﮥ ﻣﻨ او د ﻫﻐ ﻧﻪ ﻧﺎﺧﺒﺮه ﻳ ﮐﻮﻣ ﺗﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ د ﺷﯧﻄﺎن ﭘ او ژور ﭼﺎل واﺋ ،زۀ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ واﻳﻢ ﭼ زۀ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﻧﻮر
 ﻫﺮ ﻫﻐﻪ ﻮک ﭼ ﮐﺎﻣﻴﺎب ﺷ او ﻫﻐﻪ ﭼ
 ﺑﺲ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﮥ ﺗﺮ ﻫﻐ ﻴﻨ ﭘﺎﺗ ﺷ ﺗﺮﻮ ﭼ زۀ درﻧﮥ ﺷﻢ .
ﺑﺎر واﻧﮥ ﭼﻮم .

۲ / ۱۷

 ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﭘﺮې زورور ﺣﻮﻣﺖ ﮐﻮى او د
زﻣﺎ د وﻳﻨﺎ ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺗﺮ آﺧﺮه ﻋﻤﻞ ﮐﻮى ﻧﻮ زۀ ﺑﻪ ورﻟﻪ ﭘﻪ ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ اﺧﺘﻴﺎر ورﮐﻮم .
 او زۀ ﺑﻪ ﻫﻐﮥ ﻟﻪ د ﺳﺒﺎ
ﺧﺎورو د ﻟﻮﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن ﺑﻪ ﻳ ﻮ ﻮ ﮐى .ﻫﻐﻪ اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺎ ﺗﻪ د ﺧﭙﻞ ﭘﻼر ﻧﻪ راﮐے ﺷﻮے دے .
 د ﭼﺎ ﭼ ﻏﻮږوﻧﻪ وى ،ﻫﻐﻪ دې واورى ﭼ روح اﻟﻘُﺪس ﺟﻤﺎﻋﺘﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﮥ ﻓﺮﻣﺎﺋ“.
ﺳﺘﻮرے ورﮐم .

د ﺳﺮدﻳﺲ ﺟﻤﺎﻋﺖ دﭘﺎره ﭘﯧﻐﺎم

۳

 ”د ﺳﺮدﻳﺲ د ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻓﺮﺘ ﺗﻪ دا ﭘﯧﻐﺎم وﻟﻴﻪ ،ﭼﺎ ﺳﺮه ﭼ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک اووۀ روﺣﻮﻧﻪ او اووۀ ﺳﺘﻮرى دى ﻫﻐﻪ دا


 ﺑﯧﺪار ﺷﻪ او ﮥ ﭼ ﭘﺎﺗ دى ،او ﻣ ﮐﯧﺪو ﺗﻪ
واﺋ ﭼ زۀ ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﻮل ﻋﻤﻞ ﺧﺒﺮ ﻳﻢ ﭼ ﺗﮥ ﺗﺶ ﭘﻪ ﻧﻮم ژوﻧﺪے ﻳ ﺧﻮ ﻳ ﻣ .
 ﮐﻮم ﺗﻌﻠﻴﻢ ﭼ ﺗﺎ ﺗﻪ درﮐے
ﻧﺰدې دى ﻫﻐﻪ ﻣﻀﺒﻮط ﮐه ،ﺳﺘﺎ ﮐﺎروﻧﻪ ﻫﻢ ﻣﺎ د ﺧﭙﻞ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﻪ ﻧﻈﺮ ﮐ ﭘﻮره وﻧﮥ ﻟﻴﺪل .
ﺷﻮے دے او ﺗﺎ اورﯦﺪﻟﮯ دے ،ﻫﻐﻪ ﻳﺎد ﺳﺎﺗﻪ او ﻋﻤﻞ ﭘﺮې ﮐﻮه او ﺗﻮﺑﻪ وﺑﺎﺳﻪ .ﮐﮥ ﺗﮥ ﺑﯧﺪار ﻧﮥ ﺷ ﻧﻮ زۀ ﺑﻪ د ﻏﻞ ﭘﻪ ﺷﺎن درﺷﻢ او
 ﺧﻮ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ ﭘﻪ ﺳﺮدﻳﺲ ﮐ ﺗﺎﺳﻮ ﺳﺮه ﻴﻨ داﺳ ﮐﺴﺎن ﺷﺘﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﺧﭙﻠ
ﺗﺎ ﺗﻪ ﺑﻪ زﻣﺎ د راﺗﻠﻮ د وﺧﺖ ﭘﺘﻪ وﻧﮥ ﻟ .
 ﻫﺮ ﻫﻐﻪ ﻮک ﭼ
ﺟﺎﻣ ﭘﻠﻴﺘ ﮐې ﻧﮥ دى ،ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺳﺮه ﭘﻪ ﺳﭙﻴﻨﻮ ﺟﺎﻣﻮ ﮐ ﺮ ﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ د دې ﻻﺋﻖ دى .
ﮐﺎﻣﻴﺎب ﺷ ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ﺑﻪ دﻏﺴ ﺳﭙﻴﻨ ﺟﺎﻣ وراﻏﻮﺳﺘﻠﮯ ﺷ او د ﻫﻐﻮئ ﻧﻮم ﺑﻪ زۀ ﻫﻴﻠﻪ ﻫﻢ د ژوﻧﺪون د ﮐﺘﺎب ﻧﻪ وﻧﮥ ﺑﺎﺳﻢ
 د ﭼﺎ ﭼ ﻏﻮږوﻧﻪ وى ،ﻫﻐﻮئ دې
او زۀ ﺑﻪ د ﺧﭙﻞ ﭘﻼر او د ﻫﻐﮥ د ﻓﺮﺘﻮ د وړاﻧﺪې دا اﻋﻼن وﮐم ﭼ ﻫﻐﻮئ زﻣﺎ ﺧﭙﻞ دى .
واورى ﭼ روح اﻟﻘُﺪس ﺟﻤﺎﻋﺘﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﮥ ﻓﺮﻣﺎﺋ.

د ﻓﻴﻠﺪِﻟﻔﻴﻪ د ﺟﻤﺎﻋﺖ دﭘﺎره ﭘﯧﻐﺎم
 د ﻓﻴﻠﺪِﻟﻔﻴﻪ د ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻓﺮﺘ ﺗﻪ دا ﭘﯧﻐﺎم وﻟﻴﻪ ،ﻫﻐﻪ ﻮک ﭼ ﻗُﺪوس او رﺘﻴﻨﮯ دے داﺳ ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ ورﺳﺮه د داؤد

ﭼﺎﺑ ده او ﻫﻐﻪ ﭼ دروازه ﮐﻮﻻو ﮐى ﻧﻮ ﻮک ﺑﻪ ﻳ ﻫﻢ ﺑﻨﺪه ﻧﮥ ﮐى او ﭼ ﻫﻐﻪ دروازه ﺑﻨﺪه ﮐى ﻧﻮ ﻮک ﺑﻪ ﻳ ﻫﻢ ﮐﻮﻻو ﻧﮥ
 زۀ ﺳﺘﺎ د ﻮﻟﻮ ﻋﻤﻠﻮﻧﻮ ﻧﻪ ﺧﺒﺮ ﻳﻢ .وﻮره ،ﻣﺎ ﺗﺎ ﺗﻪ ﺳﺘﺎ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﻳﻮه دروازه ﮐﻮﻻو ﮐې ده ﭼ
ﮐى ،ﻫﻐﻪ داﺳ واﺋ ﭼ 
ﻫﻴﻮک ﻳ ﺑﻨﺪوﻟﮯ ﻧﮥ ﺷ .زۀ ﭘﻮﻫﯧم ﭼ ﺳﺘﺎ ﻃﺎﻗﺖ ﮐﻢ دے ﺧﻮ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ ﺗﺎ زﻣﺎ ﮐﻼم ﻣﻨﻠﮯ دے او زﻣﺎ د ﻧﻮم ﻧﻪ ﻣﻨﺮ ﺷﻮے ﻧﮥ
 ﻮره ،د ﺷﯧﻄﺎن د ﻗﺒﻴﻠ ﻧﻪ ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ راوﻟﻢ ﭼ ﺎن ﺗﻪ ﻳﻬﻮدﻳﺎن واﺋ ﺧﻮ ﻧﮥ دى ﺑﻠ دروﻏﮋن دى ،ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ درﺷ او
ﻳ .
 ﻪ ﭼ ﺗﺎ زﻣﺎ ﮐﻼم ﭘﻪ ﺻﺒﺮ ﺳﺮه ﺑﺮداﺷﺖ
ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﭘﻮ ﺑﻪ ﭘﺮﯦﻮ او ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﭘﻪ دې ﭘﻮﻫﻪ ﺷ ﭼ ﺗﮥ زﻣﺎ ﻣﺤﺒﻮب ﻳ .

ﮐے دے او ﻣﻀﺒﻮط ﭘﺮې وﻻړ ﻳ ،زۀ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺗﺎ د ﻫﻐﻪ آزﻣﯧﺖ د وﺧﺖ ﻧﻪ ﭼ د ﻮﻟ دﻧﻴﺎ ﭘﻪ ﺧﻠﻘﻮ راﺗﻠﻮﻧﮯ دے ،ﺑﭻ ﮐم .
 ﻫﺮ ﻫﻐﻪ ﻮک
زۀ زر درﻢ او ﮥ ﭼ درﺳﺮه دى ﭘﻪ ﻫﻐ ﻴﻨ ﭘﺎﺗ ﺷﻪ ﭼ ﻮک دې ﻫﻢ د ﺧﭙﻞ ﺗﺎج ﻧﻪ ﻣﺤﺮوﻣﻪ ﻧﮥ ﮐى .
ﭼ ﮐﺎﻣﻴﺎب ﺷ ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ زﻣﺎ د ﺧُﺪائ د ﮐﻮر ﺳﺘﻦ ﺷ ،او ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﻫﺮ وﺧﺖ ﭘﻪ ﻫﻐ ﮐ اوﺳﻴى .زۀ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ د ﺧﭙﻞ
ﺧُﺪائ ﻧﻮم وﻟﻴﻢ او ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ زﻣﺎ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﺎر اوﺳﯧﺪوﻧ ﺷ ﻳﻌﻨ د ﻧﻮې ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﮐﻮم ﭼ د آﺳﻤﺎن ﻧﻪ ﺘﻪ را او
 د ﭼﺎ ﭼ ﻏﻮږوﻧﻪ وى ،ﻫﻐﻪ دې واورى ﭼ روح اﻟﻘُﺪس ﺟﻤﺎﻋﺘﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﮥ ﻓﺮﻣﺎﺋ.
زۀ ﺑﻪ ﭘﺮې ﺧﭙﻞ ﻧﻮے ﻧﻮم وﻟﻴﻢ .

د ﻟﻮدﻳﻴﻪ ﺟﻤﺎﻋﺖ دﭘﺎره ﭘﯧﻐﺎم
 د ﻟﻮدﻳﻴﻪ د ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻓﺮﺘ ﺗﻪ دا ﭘﯧﻐﺎم وﻟﻴﻪ ،دا ﭘﯧﻐﺎم د ﻫﻐﻪ ﭼﺎ د ﻃﺮﻓﻪ دے ﭼ آﻣﻴﻦ دے ،ﻮک ﭼ وﻓﺎدار رﺘﻴﻨﮯ

 ﻣﺎ ﺗﻪ ﺳﺘﺎ د ﻮﻟﻮ ﻋﻤﻠﻮﻧﻮ ﭘﺘﻪ ده ،ﺗﮥ ﺧﻮ ﻧﮥ ﻳﺦ ﻳ او ﻧﮥ
ﻮاه دے او د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﻧﻮى ﺧﻠﻘﺖ ﺷﺮوع ده .ﻫﻐﻪ ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ 
 ﻧﻮ ﭼﻮﻧ ﻧﮥ ﺧﻮ ﺗﮥ ﺮم ﻳ او ﻧﮥ ﻳﺦ ،ﺑﻠ ﺗم ﻳ ،زۀ ﺑﻪ ﺗﺎ د ﺧﭙﻠ ﺧﻮﻟ ﻧﻪ
ﺮم .ﮐﺎش ﭼ ﺗﮥ ﻳﺎ ﺧﻮ ﻳﺦ وے ﻳﺎ ﺮم .
 ﻪ ﭼ ﺗﮥ واﺋ ﭼ زۀ ﻣﺎﻟﺪار او دوﻟﺘﻤﻨﺪ ﻳﻢ او د ﮥ ﻴﺰ ﺣﺎﺟﺘﻤﻨﺪ ﻧﮥ ﻳﻢ .ﺣﻘﻪ ﺧﻮ دا ده ﭼ ﺗﮥ ﭘﻪ دې ﻧﮥ ﭘﻮﻫﯧې
وﺗُﻮﮐﻢ .
 ﭘﻪ دې وﺟﻪ زۀ ﺗﺎ ﻟﻪ دا ﻣﺸﻮره درﮐﻮم ﭼ زﻣﺎ ﻧﻪ ﭘﻪ اور ﮐ
ﭼ ﺗﮥ ﻮﻣﺮه ﻗﺎﺑﻞ رﺣﻢ ،ﺑﺪﻧﺼﻴﺒﻪ ،ﺧﻮار ،ړوﻧﺪ او ﺑﺮﺑﻨ ﻳ .
ﺻﻔﺎ ﺷﻮى ﺳﺮۀ زر واﺧﻠﻪ ﭼ ﻣﺎﻟﺪار ﺷ او ﺳﭙﻴﻨ ﺟﺎﻣ راﻧﻪ واﺧﻠﻪ ﭼ ﺳﺘﺎ د ﺑﺮﺑﻨﺗﻮب ﺷﺮم ﭘﺮې د ﻟﻴﺪو ﻧﻪ ﭘ ﺷ ،او ﻣﻠﻬﻢ
 زۀ ﭼ ﭼﺎ ﺳﺮه ﻣﻴﻨﻪ ﮐﻮم ﻫﻐﻮئ ﻣﻼﻣﺘﻪ ﮐﻮم او ﺗﺮﺑﻴﺖ ورﮐﻮم ،ﻧﻮ
راﻧﻪ واﺧﻠﻪ ﭼ ﭘﻪ ﺳﺘﺮﻮ ﮐ ﻳ وﻟﻮې او ﺑﻴﻨﺎ ﺷ .
 ﻮره ،زۀ ﭘﻪ ور ﮐ وﻻړ ﻳﻢ او ور وﻫﻢ .او ﮐﮥ ﺗﮥ آواز اورې او ﻣﺎ ﺗﻪ ور ﮐﻮﻻو ﮐې ﻧﻮ زۀ
ﻪ ﻏﯧﺮت وﮐه او ﺗﻮﺑﻪ وﺑﺎﺳﻪ .
۳ / ۱۷

 ﻫﺮ ﻮک ﭼ ﮐﺎﻣﻴﺎب ﺷ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺳﺮه ﭘﻪ ﺗﺨﺖ ﮐﯧﻨ ،ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ
ﺑﻪ درﺷﻢ او ﻳﻮ ﺑﻞ ﺳﺮه ﺑﻪ ﭘﻪ ﺷﺮﻳﻪ رو وﺧﻮرو .
 د ﭼﺎ ﭼ ﻏﻮږوﻧﻪ وى ،ﻫﻐﻪ دې واورى ﭼ روح
زۀ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﮐﺎﻣﻴﺎب ﺷﻮم او د ﺧﭙﻞ ﭘﻼر ﺳﺮه د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﺗﺨﺖ ﮐﯧﻨﺎﺳﺘﻢ .
اﻟﻘُﺪس ﺟﻤﺎﻋﺘﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﮥ ﻓﺮﻣﺎﺋ“.

ﭘﻪ آﺳﻤﺎن ﮐ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻋﺒﺎدت

۴

 د دې ﻧﻪ وروﺳﺘﻮ ﺑﻴﺎ ﻣﺎ ﻧﻈﺮ واﭼﻮﻟﻮ ﻧﻮ ﭘﻪ آﺳﻤﺎن ﮐ ﻣ ﻳﻮ ور ﮐﻮﻻو وﻟﻴﺪو .ﻧﻮ ﭼ اول ﮐﻮم آواز ﻣﺎ واورﯦﺪو ﻧﻮ ﻟﻪ د



ﺑﻴﻞ ﭘﻪ ﺷﺎن ﻳ ﻣﺎ ﺗﻪ ﺧﺒﺮې ﮐﻮﻟ” ،دﻟﺘﻪ ﭘﺎس راﺷﻪ ﭼ زۀ ﺑﻪ ﺗﺎ ﺗﻪ ﻫﻐﻪ وﺎﻳﻢ ﮥ ﭼ ﺑﻪ د دې ﻧﻪ ﭘﺲ ﺧﺎﻣﺨﺎ ﮐﻴى “.
 او ﻫﻐﻪ
ﺳﻤﺪﺳﺘ د روح اﻟﻘُﺪس ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻣﺎ ﻳﻮه روﻳﺎ وﻟﻴﺪﻟﻪ ﭼ ﭘﻪ آﺳﻤﺎن ﮐ ﻳﻮ ﺗﺨﺖ وو او ﭘﻪ ﺗﺨﺖ ﻳﻮ ﮐﺲ ﻧﺎﺳﺖ وو .
ﻮک ﭼ ﻫﻠﺘﻪ ﻧﺎﺳﺖ وو د ﺟﺎﺳﭙﺮ او ﻳﻤﻨ ﻋﻘﻴﻖ ﭘﻪ ﺷﺎن ﭘﻗﯧﺪو ،او د ﺗﺨﺖ ﻧﻪ ﭼﺎﭘﯧﺮه د ﺑﻮډۍ ﺎل وو ﭼ د زﻣﺮودو ﭘﻪ ﺷﺎن
 او د ﺗﺨﺖ ﻧﻪ ﯧﺮﭼﺎﭘﯧﺮه ﻠﻴﺮﻳﺸﺖ ﻧﻮر ﺗﺨﺘﻮﻧﻪ ۇو او ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ ﻠﻴﺮﻳﺸﺖ ﻣﺸﺮان ﻧﺎﺳﺖ ۇو ﭼ ﺳﭙﻴﻨ ﺟﺎﻣ ﻳ
ﭘﻗﯧﺪو .
 او د ﺗﺨﺖ ﻧﻪ د ﺑﺮﯦﻨﺎ رﺎ او د ﺗﻨﺪر آوازوﻧﻪ راﺧﺘﻞ او د ﺗﺨﺖ ﻧﻪ وړاﻧﺪې
اﻏﻮﺳﺘ وې او د ﺳﺮو زرو ﺗﺎﺟﻮﻧﻪ ﻳ ﭘﻪ ﺳﺮ ۇو .
 او د ﺗﺨﺖ د وړاﻧﺪې ﻳ د ﺷﻴﺸ ﺳﻤﻨﺪر وو ﭼ د ﺑﻠﻮر ﭘﻪ ﺷﺎن
اووۀ ﻣﺸﻌﻠﻮﻧﻪ ﺑﻠﯧﺪل ﭼ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک اووۀ روﺣﻮﻧﻪ دى .
 اول ﺟﺎﻧﺪار د ازﻣﺮى ﭘﻪ ﺷﺎن وو،
ﺎرﯦﺪو .او د ﺗﺨﺖ ﻧﻪ ﭼﺎﭘﯧﺮه ﻠﻮر ﺟﺎﻧﺪار ۇو ﭼ وړاﻧﺪې وروﺳﺘﻮ ﻳ ﺳﺘﺮ وې .
 دې ﻠﻮرو ﺟﺎﻧﺪارو ﭼ د
دوﯦﻢ د ﻏﻮاﺋ ﭘﻪ ﺷﺎن ،د درﯦﻢ ﻣﺦ د ﺑﻨ آدم ﭘﻪ ﺷﺎن وو او ﻠﻮرم ﻟﻪ د اﻟﻮﺗﻮﻧ ﺑﺎز ﭘﻪ ﺷﺎن وو .
ﻫﺮ ﻳﻮ ﺷﭙ وزرې وې او ﻫﺮ ﻃﺮف ﺗﻪ ﻳ ﺳﺘﺮ وې ،ﺷﭙﻪ او ورځ ﺑﻐﯧﺮ د دﻣ ﻳ دا ﺛﻨﺎ وﺋﻴﻠﻪ” ،ﻗُﺪوس ،ﻗُﺪوس ،ﻗُﺪوس ،ﻗﺎدر
 او ﻫﺮﮐﻠﻪ ﭼ دا ﺟﺎﻧﺪار د ﻫﻐﻪ ﭼﺎ ﭼ ﭘﻪ ﺗﺨﺖ ﻧﺎﺳﺖ
ﻣﻄﻠﻖ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ،ﻫﻐﻪ ﭼ وو ،ﭼ دے ،او ﭼ راﺗﻠﻮﻧﮯ دے “.
 ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﻠﻴﺮﻳﺸﺖ ﻣﺸﺮان ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ﭘﻪ ﺳﺠﺪه ﭘﺮﯦﻮ
دے او ﺗﻞ ﺗﺮ ﺗﻠﻪ ژوﻧﺪے دے ،د ﻫﻐﮥ ﻟﻮﺋ ،ﻋﺰت او ﺷُﺮ ﺰارى وﮐى ،
او ﻋﺒﺎدت ﻳ ﮐﻮى ﻮک ﭼ ﭘﻪ ﺗﺨﺖ ﻧﺎﺳﺖ دے ،او ﭼ ﺗﻞ ﺗﺮ ﺗﻠﻪ ژوﻧﺪے دے ،ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﺧﭙﻞ ﺗﺎﺟﻮﻧﻪ د ﺗﺨﺖ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﻫﻐﮥ ﺗﻪ
 ”اے زﻣﻮﻧ ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ﭘﺎﮐﻪ ،ﺗﮥ د ﻟﻮﺋ ،ﻋﺰت او ﻗُﺪرت ﻻﺋﻖ ﻳ ﻪ ﭼ ﺗﺎ ﻫﺮ ﮥ ﭘﯧﺪا ﮐى دى او دا
ږدى او واﺋ ﭼ ،
ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﻣﺮﺿ ﭘﯧﺪا ﺷﻮى دى او ﭘﻪ وﺟﻮد ﮐ راﻏﻠ دى“.

ﻃﻮﻣﺎر او ورے

۵

 ﻫﻐﻪ ﻮک ﭼ ﭘﻪ ﺗﺨﺖ ﻧﺎﺳﺖ وو ﻣﺎ د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ  ﻻس ﮐ ﻳﻮ ﻃﻮﻣﺎر وﻟﻴﺪو ﭼ دﻧﻨﻪ او ﺑﻬﺮ دواړو ﻃﺮﻓﻮ ﺗﻪ ﭘﺮې ﻟﻴﻞ


 او ﻣﺎ ﻳﻮه ﻃﺎﻗﺘﻮره ﻓﺮﺘﻪ وﻟﻴﺪه ﭼ ﭘﻪ اوﭼﺖ آواز ﻳ اﻋﻼن ﮐﻮﻟﻮ ﭼ” ،ﻮک د دې
ۇو او اووۀ ﻣﻬﺮوﻧﻪ ﭘﺮې ﻟﯧﺪﻟ ۇو .
 ﺧﻮ ﻫﻴﻮک ﻫﻢ ﻧﮥ وو ،ﻧﮥ ﭘﻪ آﺳﻤﺎن ﮐ ،ﻧﮥ ﭘﻪ زﻣﻪ او ﻧﮥ د زﻣ
ﻗﺎﺑﻞ دے ﭼ ﻃﻮﻣﺎر ﭘﺮاﻧﻴﺰى او ﻣﻬﺮوﻧﻪ ﻳ ﻣﺎت ﮐى؟“ 
 ﻧﻮ ﻣﺎ ډﯦﺮ وژړل ﻪ ﭼ ﻫﻴﻮک ﻫﻢ د دې ﻻﺋﻖ ﻧﮥ وو
د ﻻﻧﺪې وو ﭼ ﻃﻮﻣﺎر ﻳ ﮐﻮﻻو ﮐے وے او ﻳﺎ ﻳ دﻧﻨﻪ ﮐﺘﻠﮯ وے .
 ﺑﻴﺎ ﭘﻪ ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﮐ ﻳﻮ راﺗﻪ ووﺋﻴﻞ ﭼ” ،ژاړه ﻣﻪ ﻪ ﭼ د
ﭼ دا ﻃﻮﻣﺎر ﻳ ﭘﺮاﻧﺴﺘﻠﮯ ﺷﻮ ﻳﺎ ﭼ ﻳ ورﺗﻪ ﮐﺘﻠﮯ ﺷﻮ .
ﻳﻬﻮداه د ﻗﺒﻴﻠ ازﻣﺮے ﭼ د داؤد د ﻧﺴﻞ ﻧﻪ دے ،ﻫﻐﻪ ﮐﺎﻣﻴﺎﺑ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﮐې ده ﻧﻮ ﻃﻮﻣﺎر ﺑﻪ ﭘﺮاﻧﻴﺰى او اووۀ ﻣﻬﺮوﻧﻪ ﺑﻪ ﻳ ﻣﺎت
 ﺑﻴﺎ ﻣﺎ د ﺗﺨﺖ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ او د ﻠﻮرو ﺟﺎﻧﺪارو او د ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ ﻳﻮ ﻟﻪ د ﺣﻼل ﺷﻮى ورى وﻟﻴﺪو ﭼ
ﮐى “.
 او ﻫﻐﻪ ورﻏﻠﻮ
اووۀ ﺮوﻧﻪ او اووۀ ﺳﺘﺮ ﻳ وې ﭼ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک اووۀ روﺣﻮﻧﻪ دى ﭼ ﻮﻟ دﻧﻴﺎ ﺗﻪ ﻟﯧﻟﮯ ﺷﻮى دى .
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﮥ ﻃﻮﻣﺎر واﺧﺴﺘﻮ ﻧﻮ ﻠﻮر ﺟﺎﻧﺪار
او ﻮک ﭼ ﭘﻪ ﺗﺨﺖ ﻧﺎﺳﺖ وو د ﻫﻐﮥ د  ﻻس ﻧﻪ ﻳ ﻫﻐﻪ ﻃﻮﻣﺎر واﺧﺴﺘﻮ .
او ﻠﻴﺮﻳﺸﺖ ﻣﺸﺮان د ﻫﻐﻪ ُورى ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﭘﻪ ﺳﺠﺪه ﺷﻮل ،او د ﻫﺮ ﻳﻮ ﺳﺮه ﻳﻮ ﺳﺘﺎر وو او ورﺳﺮه د ﺧﻮﺷﺒﻮﻳ ﻧﻪ ډک د ﺳﺮو
 او ﻫﻐﻮئ دا ﻧﻮے ﺣﻤﺪ وﺋﻴﻠﻮ ﭼ” ،ﺗﮥ د دې ﻻﺋﻖ ﻳ ﭼ ﻃﻮﻣﺎر واﺧﻠ او د
زرو ﺟﺎﻣﻮﻧﻪ ۇو ﭼ د ﻣﻘﺪﺳﻴﻨﻮ دﻋﺎﺎﻧ دى .
دې ﻣﻬﺮوﻧﻪ ﮐﻮﻻو ﮐې ﻪ ﭼ ﺗﮥ ﺣﻼل ﮐے ﺷﻮې او د ﺧﭙﻠ وﻳﻨ ﭘﻪ ﻓﺪﻳﻪ دې د ﺧُﺪائ ﭘﺎک دﭘﺎره د ﻫﺮ ﺧﻴﻞ ،د ﻫﺮې ژﺑ او
 او د ﻫﻐﻮئ ﻧﻪ ﺗﺎ د اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﺟﻮړه ﮐه ﭼ زﻣﻮﻧ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺧﺪﻣﺖ وﮐى او
د ﻫﺮ ﻗﻮم او ﺧﻠﻖ ﭘﻪ ﺑﻴﻌﻪ واﺧﺴﺘﻞ .
 ﺑﻴﺎ ﭼ ﻣﺎ وﮐﺘﻞ ﻧﻮ د ﺑﺷﻤﯧﺮه ﻓﺮﺘﻮ آوازوﻧﻪ ﻣ واورﯦﺪل ﭼ ﻫﻐﻪ د ﺗﺨﺖ او د ﺟﺎﻧﺪارو
ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﭘﻪ زﻣﻪ ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﮐﻮى “.

۴ / ۱۷

 او ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ زوره ﺳﻨﺪرې وﺋﻴﻠ ﭼ” ،ﻫﻐﻪ
او د ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﻧﻪ ﭼﺎﭘﯧﺮه وې او د ﻫﻐﻮئ ﺷﻤﯧﺮ ﭘﻪ زرﻮﻧﻮ او ﻟﻮﻧﻮ ﮐ وو ،

ُورے ﭼ ﺣﻼل ﮐے ﺷﻮ ،د دې ﻻﺋﻖ دے ﭼ ﻮل ﻗُﺪرت ،دوﻟﺖ ،ﺣﻤﺖ ،ﻟﻮﺋ ،ﻋﺰت ،ﺟﻼل او ﺑﺮﮐﺖ ﺣﺎﺻﻞ ﮐى “.
او ﺑﻴﺎ ﻣﺎ واورﯦﺪل ﭼ ﻮل ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت ﭼ ﭘﻪ آﺳﻤﺎن ﮐ ،ﭘﻪ زﻣﻪ ﺑﺎﻧﺪې ،د زﻣ د ﻻﻧﺪې ﻳﺎ ﭘﻪ ﺳﻤﻨﺪر ﮐ دى ،ﻫﻐﻮئ ﻮﻟﻮ
ﺛﻨﺎء ﺻﻔﺖ ﮐﻮﻟﻮ ﭼ” ،د ﻫﻐﻪ ﭼﺎ ﻮک ﭼ ﭘﻪ ﺗﺨﺖ ﻧﺎﺳﺖ دے او ُورى ﺗﻪ ﺑﺮﮐﺖ ،ﻋﺰت ،ﺷﺎن او ﻗُﺪرت دې ﺗﻞ ﺗﺮ ﺗﻠﻪ وى“.
 او ﻠﻮر واړو ﺟﺎﻧﺪارو ﭘﺮې” ،آﻣﻴﻦ“ ووې او ﻣﺸﺮان د ﻋﺒﺎدت دﭘﺎره ﭘﻪ ﺳﺠﺪه ﭘﺮﯦﻮﺗﻞ.


اووۀ ﻣﻬﺮوﻧﻪ

۶

 ﺑﻴﺎ ﻣﺎ وﻟﻴﺪل ﭼ ﻫﻐﻪ ُورى ﭘﻪ اوو ﻣﻬﺮوﻧﻮ ﮐ ﻳﻮ ﻣﻬﺮ ﻣﺎت ﮐو او ﻣﺎ د ﻠﻮرو ﺟﺎﻧﺪارو ﻧﻪ ﭘﻪ ﻳﻮ ﮐ د ﺗﻨﺪر ﭘﻪ ﺷﺎن


 ﻧﻮ ﻣﺎ وﮐﺘﻞ ﭼ ﻫﻠﺘﻪ ﻳﻮ ﺳﭙﻴﻦ آس وﻻړ وو او د ﺳﻮارۀ ﺳﺮه ﻳ ﻟﻴﻨﺪه وه .ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ﺗﺎج ورﮐے
دا آواز واورﯦﺪو ﭼ” ،راﺷﻪ “.
 ﮐﻠﻪ ﭼ ورى دوﯦﻢ ﻣﻬﺮ ﻣﺎت ﮐو ﻧﻮ ﻣﺎ واورﯦﺪل ﭼ
ﺷﻮ او ﻫﻐﻪ د ﻓﺎﺗﺢ ﭘﻪ ﺣﻴﺚ ﭘﻪ آس ﺳﻮر ﻻړو ﭼ ﻓﺘﺢ ﺑﻴﺎ ﻣﻮﻣ .
 او ﻳﻮ ﺑﻞ آس ﺑﻬﺮ راووﺗﻮ ﭼ ﺗ ﺳﻮر وو او د ﻫﻐﮥ ﺳﻮارۀ ﺗﻪ دا اﺧﺘﻴﺎر ورﮐے ﺷﻮ ﭼ د
دوﯦﻢ ﺟﺎﻧﺪار واﺋ ﭼ” ،راﺷﻪ “.
 ﮐﻠﻪ ﭼُ ورى درﯦﻢ
زﻣ ﻧﻪ اﻣﻦ ﻳﻮﺳ ﻧﻮ ﭼ اﻧﺴﺎﻧﺎن ﻗﺘﻞ و ﻏﺎرت ﺷﺮوع ﮐى ،او ﻫﻐﮥ ﻟﻪ ﻳﻮه ﻟﻮﻳﻪ ﺗُﻮره ورﮐے ﺷﻮه .
ﻣﻬﺮ ﻣﺎت ﮐو ﻧﻮ ﻣﺎ د درﯦﻢ ﺟﺎﻧﺪار دا آواز واورﯦﺪو ﭼ” ،راﺷﻪ “.ﻧﻮ ﻣﺎ وﻟﻴﺪو ﭼ ﻳﻮ ﺗﻮر آس راﻏﻠﻮ او د ﻫﻐﮥ د ﺳﻮارۀ ﭘﻪ ﻻس
 او ﻣﺎ د ﻠﻮرو ﺟﺎﻧﺪارو د ﻣﻴﻨﻪ ﻳﻮ آواز واورﯦﺪو ﭼ وﺋﻴﻞ ﻳ ﭼ” ،د ور د ﻣﺰدورۍ ﻧﺮخ ﺑﻪ د ﻏﻨﻤﻮ ﻳﻮه
ﮐ ﻳﻮه ﺗﻠﻪ وه .
 ﮐﻠﻪ ﭼُ ورى ﻠﻮرم ﻣﻬﺮ ﻣﺎت
رو او ﻳﺎ ﺑﻪ د اورﺑﺸﻮ درې رو وى ،ﺧﻮ د زﻳﺘُﻮﻧﻮ ﺗﯧﻠﻮ او ﻣﻴﻮ ﺗﻪ ﻧﻘﺼﺎن ﻣﮥ رﺳﻮئ “.
 ﻣﺎ وﻟﻴﺪو ﭼ زﯦ آس وو او د ﺳﻮارۀ ﻧﻮم ﻳ ﻣﺮګ وو او ﻋﺎﻟﻢ
ﮐو ﻧﻮ ﻣﺎ د ﻠﻮرم ﺟﺎﻧﺪار دا آواز واورﯦﺪو ﭼ” ،راﺷﻪ “.
ارواح ورﭘﺴ ﺟﺨﺖ راروان وو .ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ د ﻠﻮرﻣ ﺑﺮﺧ زﻣ اﺧﺘﻴﺎر ورﮐے ﺷﻮے وو ﭼ ﭘﻪ ﺟﻨ ،ﭘﻪ ﻗﺤﻂ ،ﭘﻪ وﺑﺎ او
 ﻫﺮ ﮐﻠﻪ ﭼُ ورى ﭘﻴﻨﻢ ﻣﻬﺮ ﻣﺎت ﮐو ﻧﻮ ﻣﺎ د ﻗﺮﺑﺎنﺎه د ﻻﻧﺪې د ﻫﻐﻪ اﻳﻤﺎﻧﺪاراﻧﻮ روﺣﻮﻧﻪ
ﻨﻠ ﻨﺎور ﺧﻠﻖ ﻣۀ ﮐى .
 ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ زوره ﭼﻐﻪ ﮐه ﭼ” ،اے ﺑﺎدﺷﺎه
وﮐﺘﻞ ﭼ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﮐﻼم او د ﺧﭙﻠ ﻮاﻫ ﭘﻪ وﺟﻪ ﻗﺘﻞ ﮐے ﺷﻮى ۇو .
 ﺑﻴﺎ
ﻣﺎﻟﻪ ،ﭘﺎﮐﻪ او رﺘﻮﻧ ﺧُﺪاﻳﻪ .ﺗﺮﻮ ﺑﻪ ﺗﮥ ﻓﯧﺼﻠﻪ ﻧﮥ ﮐﻮې او د زﻣ د اوﺳﯧﺪوﻧﻮ ﻧﻪ ﺑﻪ زﻣﻮﻧ د وﻳﻨ ﺑﺪل واﻧﮥ ﺧﻠ؟“ 
ﻫﺮ ﻳﻮ ﺗﻪ ﺳﭙﻴﻨﻪ ﭼﻮﻏﻪ ورﮐے ﺷﻮه او ورﺗﻪ ﻳ ووﺋﻴﻞ ﭼ” ،ﺗﺮ ﻫﻐ ﻟ ﺻﺒﺮ وﮐئ ﭼ ﭘﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﮐ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻮل ﻣﻠﺮى
 ﺑﻴﺎ ﻣﺎ وﮐﺘﻞ ﭼُ ورى ﺷﭙم ﻣﻬﺮ ﻣﺎت ﮐو او ﻳﻮه ﺳﺨﺘﻪ زﻟﺰﻟﻪ راﻏﻠﻪ او ﻧﻤﺮ د ﺗﺒﺨ ﭘﻪ
ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن وﻧﮥ وژﻟﮯ ﺷ “.
 او ﺳﺘﻮرى د آﺳﻤﺎن ﻧﻪ ﭘﻪ زﻣﻪ داﺳ راﭘﺮﯦﻮﺗﻞ ﻟﻪ ﭼ د اﻳﻨﺮ
ﺷﺎن ﺗﻮر ﺷﻮ او ﺳﭙﻮږﻣ ﻣﻤﻠﻪ ﻟﻪ د وﻳﻨﻮ ﺗﻪ ﺳﺮه ﺷﻮه .
 او آﺳﻤﺎن داﺳ ﻓﻨﺎ ﺷﻮ ﻟﻪ ﻃﻮﻣﺎر ﭼ ﺑﻨﺪ ﮐے ﺷ او ﻫﺮ ﻏﺮ او ﻫﺮه
ﻧﻪ د ﺳﻴﻠ ﻃﻮﻓﺎن ﭘﻪ وﺟﻪ ﮐﭽﻪ ﻣﯧﻮه راﭘﺮﯦﻮ .
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ د زﻣ ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎﻧﻮ ،ﺳﺮداراﻧﻮ ،ﺟﺮﻧﻴﻼﻧﻮ ،ﻣﺎﻟﺪاراﻧﻮ ،ﻃﺎﻗﺘﻮرو ،ﻏﻼﻣﺎﻧﻮ او آزادو ﻮﻟﻮ
ﺟﺰﻳﺮه د ﺧﭙﻠﻪ ﺎﻳﻪ ﺑﺎﻳﻪ ﺷﻮه .
 او ﻫﻐﻮئ ﻏﺮوﻧﻮ او ﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﭼﻐ وﻫﻠ ﭼ” ،ﭘﻪ ﻣﻮﻧ
ﺧﻠﻘﻮ ﭘﻪ ﻏﺎروﻧﻮ او د ﻏﺮوﻧﻮ ﭘﻪ ﺎﻧﻮ ﮐ ﺧﭙﻞ ﺎﻧﻮﻧﻪ ﭘ ﮐل .
 ﻪ ﭼ د
راﭘﺮﯦﻮ او ﻣﻮﻧ د ﻫﻐﮥ د ﺳﺘﺮﻮ ﻧﻪ ﭼ د ﺗﺨﺖ دﭘﺎﺳﻪ ﻧﺎﺳﺖ دے او د ُورى د ﻗﻬﺮ و ﻏﻀﺐ ﻧﻪ ﭘ ﮐئ .
ﻫﻐﻮئ د ﻏﻀﺐ ﻟﻮﻳﻪ ورځ راﻏﻠ ده او ﻮک ورﺗﻪ ودرﯦﺪے ﺷ؟“

ﭘﻪ ﻳﻮ ﻻک ﻠﻮر ﻠﻮﯦﺘﻮ زرو ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻣﻬﺮ ﻟﯧﺪل

۷

 د دې ﻧﻪ ﭘﺲ ﻣﺎ ﻠﻮر ﻓﺮﺘ د دﻧﻴﺎ ﭘﻪ ﻠﻮرو ﻮﻮﻧﻮ وﻻړې وﻟﻴﺪﻟ ﭼ د دﻧﻴﺎ ﻠﻮر واړه ﻫﻮاﺎﻧ ﻳ ﻗﺎﺑﻮ ﮐې وې ﻧﻮ


 ﺑﻴﺎ ﻣﺎ ﺑﻠﻪ ﻓﺮﺘﻪ د ﻧﻤﺮﺧﺎﺗﮥ ﻧﻪ ﭘﻪ راﺧﺘﻮ وﻟﻴﺪه ﭼ د ژوﻧﺪى ﺧُﺪائ ﭘﺎک
ﭼ ﭘﻪ زﻣﻪ ﺳﻤﻨﺪر ﻳﺎ ﭘﻪ ﻳﻮه وﻧﻪ ﻫﻢ ﻫﻮا وﻧﮥ ﻟ .
ﻣﻬﺮ ورﺳﺮه وو او ﻫﻐﻪ ﻠﻮرو ﻓﺮﺘﻮ ﺗﻪ ﻳ ﭘﻪ زوره وﺋﻴﻞ ،ﭼ ﭼﺎ ﺗﻪ ﭘﻪ زﻣﻪ او ﺳﻤﻨﺪر د ﻧﻘﺼﺎن ورﮐﻮﻟﻮ اﺧﺘﻴﺎر ورﮐے ﺷﻮے
 ”ﺗﺮ ﻫﻐ ﺳﻤﻨﺪر ،زﻣ او وﻧﻮ ﺗﻪ ﻧﻘﺼﺎن ﻣﮥ رﺳﻮئ ﺗﺮﻮ ﭼ ﻣﻮﻧ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻣﻬﺮ د ﻫﻐﮥ د ﺧﺎدِﻣﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺗﻨﺪو ﻧﮥ
وو ﭼ ،
 او ﻣﺎ ﭼ د ﻫﻐﻮئ ﺷﻤﯧﺮ واورﯦﺪو ﭼﺎ ﺗﻪ ﭼ ﻣﻬﺮوﻧﻪ ﻟﻮﻟﮯ ﺷﻮى ۇو او د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ د ﻮﻟﻮ ﺧﻴﻠﻮﻧﻮ ﻧﻪ ﭘﻪ ﻳﻮ
وى ﻟﻮﻟﮯ “.
 دوﻟﺲ زره د ﻳﻬﻮداه د ﻗﺒﻴﻠ ﻧﻪ ،دوﻟﺲ زره د روﺑﻴﻦ د ﻗﺒﻴﻠ ﻧﻪ ،دوﻟﺲ زره د
ﻻک ﻠﻮر ﻠﻮﯦﺖ زرو ﻣﻬﺮ وﻟﻮﻟﮯ ﺷﻮ .
 دوﻟﺲ زره
 دوﻟﺲ زره د آﺷﺮ د ﻗﺒﻴﻠ ﻧﻪ ،دوﻟﺲ زره د ﻧﻔﺘﺎﻟ د ﻗﺒﻴﻠ ﻧﻪ ،دوﻟﺲ زره د ﻣﻨﺴ د ﻗﺒﻴﻠ ﻧﻪ ،
ﺟﺎد د ﻗﺒﻴﻠ ﻧﻪ ،
۵ / ۱۷

 دوﻟﺲ زره د زﺑﻮﻟﻮن د ﻗﺒﻴﻠ ﻧﻪ ،دوﻟﺲ
د ﺷﻤﻌﻮن د ﻗﺒﻴﻠ ﻧﻪ ،دوﻟﺲ زره د ﻟﻴﻮى د ﻗﺒﻴﻠ ﻧﻪ ،دوﻟﺲ زره د ﻳﺴﺎﮐﺎر د ﻗﺒﻴﻠ ﻧﻪ ،
زره د ﻳﻮﺳﻒ د ﻗﺒﻴﻠ ﻧﻪ ،او دوﻟﺲ زره د ﺑﻨﻴﺎﻣﻴﻦ د ﻗﺒﻴﻠ ۇو.

د ﻮﻟﻮ ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﻟﻮﻳﻪ ﻪ
 او د دې ﻧﻪ ﭘﺲ ﻣﺎ د ﺧﻠﻘﻮ ﻟﻮﻳﻪ ﻪ وﻟﻴﺪه ﭼ ﺑﺷﻤﯧﺮه وه ،دا د ﻮﻟﻮ ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ،ﻮﻟﻮ ﺧﻴﻠﻮﻧﻮ او د ﻣﺨﺘﻠﻔﻮ ژﺑﻮ د وﻳﻮوﻧﻮ

ﺧﻠﻘﻮ ﻪ د ﺗﺨﺖ او د ُورى د وړاﻧﺪې وﻻړه وه .او ﻫﻐﻮئ ﺳﭙﻴﻨ ﺟﺎﻣ اﻏﻮﺳﺘ وې او د ﮐﺠﻮرو ﺎﻧ ﻳ ﭘﻪ ﻻﺳﻮﻧﻮ ﮐ
 او ﭘﻪ زوره ﻳ دا ﭼﻐ وﻫﻠ ﭼ” ،ﺧﻼﺻﻮن زﻣﻮﻧ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک دے ﻮک ﭼ ﭘﻪ ﺗﺨﺖ ﻧﺎﺳﺖ دے ،او د
ﻧﻴﻮﻟ وې .
 او د ﺗﺨﺖ ﻧﻪ او د ﻣﺸﺮاﻧﻮ او ﻠﻮرو ﺟﺎﻧﺪارو ﻧﻪ ﭼ ﯧﺮﭼﺎﭘﯧﺮه ﻮﻣﺮه ﻓﺮﺘ وﻻړې وې ﻫﻐﻪ ﻮﻟ ﻓﺮﺘ د
ُورى دے “.
 ﻫﻐﻮئ وﺋﻴﻞ ﭼ” ،آﻣﻴﻦ .ﺑﺮﮐﺖ ،ﻟﻮﺋ ،ﺣﻤﺖ ،ﺷُﺮ
ﺗﺨﺖ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﭘﻣﺨ ﭘﺮﯦﻮﺗﻠ او د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻋﺒﺎدت ﻳ وﮐو ،
 ﺑﻴﺎ ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﮐ ﻳﻮ ﻣﺎ ﺗﻪ ﻣﺦ راواړوﻟﻮ او ﺗﭙﻮس
ﺰارى ،ﻋﺰت ،ﻗُﺪرت او زور دې ﺗﻞ ﺗﺮ ﺗﻠﻪ زﻣﻮﻧ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک وى ،آﻣﻴﻦ “.
 ﻣﺎ ﺟﻮاب ورﮐو ﭼ” ،زﻣﺎ
ﻳ وﮐو ﭼ” ،دا ﺧﻠﻖ ﭼ ﺳﭙﻴﻨ ﺟﺎﻣ ﻳ اﻏﻮﺳﺘ دى ،ﻮک دى او د ﮐﻮﻣ راﻏﻠ دى؟“ 
ﻣﺎﻟﻪ ،ﺗﮥ ﺧﺒﺮ ﻳ “.ﺑﻴﺎ ﻫﻐﮥ ﻣﺎ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،دا ﻫﻐﻪ ﮐﺴﺎن دى ﭼ د ﻟﻮئ ﻣﺼﻴﺒﺘﻮﻧﻮ ﻧﻪ راﻏﻠ دى ،ﻫﻐﻮئ ﺧﭙﻠ ﺟﺎﻣ د
 ﭘﻪ دې وﺟﻪ ﺧﻮ دوئ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﺗﺨﺖ د وړاﻧﺪې وﻻړ دى او د
ُورى ﭘﻪ وﻳﻨﻮ وﻳﻨﻠ او ﭘﻪ ﻫﻐ ﺳﭙﻴﻨ ﮐې دى .
ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﻪ ﮐﻮر ﮐ ﺷﭙﻪ او ورځ د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﻋﺒﺎدت ﮐ ﻟﻴﺎ دى ،او ﻫﻐﻪ ﭼ ﭘﻪ ﺗﺨﺖ ﻧﺎﺳﺖ دے ،ﻫﻐﻪ ﺑﻪ دوئ ﻟﻪ ﭘﻨﺎه

 ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﺑﻴﺎ ﻫﻴﻠﻪ ﻧﮥ اوږى ﮐﻴى ،ﻧﮥ ﺗى ﮐﻴى ،ﻧﻤﺮ ﺑﻪ دوئ ﻧﮥ ﺗﻨﻮى او ﻧﮥ ﺑﻪ ﺗﯧﺰه ﺮﻣ ﺗﻠﻴﻒ وررﺳﻮى .
ورﮐى .
ﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ ُورے ﭼ د ﺗﺨﺖ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ دے ،ﻫﻐﻪ ﺑﻪ د دوئ ﺷﭙﻮﻧﮯ وى او ﻫﻐﻪ ﺑﻪ دوئ د ژوﻧﺪون د اوﺑﻮ ﭼﻴﻨﻮ ﺗﻪ
ﺑﻮ ،او ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺑﻪ د دوئ د ﺳﺘﺮﻮ ﻧﻪ ﻮﻟ او ﭘﺎﮐ ﮐى“.

اوؤم ﻣﻬﺮ او د ﺳﺮو زرو د ﺳﻮزوﻟﻮ ﻣﺠﻤﺮ

۸

 ﺑﻴﺎ ﻣﺎ ﻫﻐﻪ اووۀ
 ﮐﻠﻪ ﭼُ ورى اوؤم ﻣﻬﺮ ﮐﻮﻻو ﮐو ﻧﻮ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺗﺮ ﻧﻴﻤ ﻴﻨ ﭘﻮرې ﭘﻪ آﺳﻤﺎن ﮐ ﺧﺎﻣﻮﺷ وه .


 ﺑﻴﺎ ﻳﻮه ﺑﻠﻪ ﻓﺮﺘﻪ د ﺳﺮو
ﻓﺮﺘ وﻟﻴﺪﻟ ﭼ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﻪ وړاﻧﺪې وﻻړې وې ،او ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ اووۀ ﺑﻴﻠﻮﻧﻪ ورﮐے ﺷﻮل .
زرو ﻣﺠﻤﺮ ﭘﻪ ﻻس راﻏﻠﻪ او د ﻗﺮﺑﺎنﺎه ﺳﺮه ودرﯦﺪه او ﻫﻐ ﺗﻪ ډﯦﺮه زﻳﺎﺗﻪ ﺧﻮﺷﺒﻮﺋ ورﮐے ﺷﻮه ﭼ د ﺗﺨﺖ د وړاﻧﺪې د ﺳﺮو
 او د ﻓﺮﺘ د ﻻس ﻧﻪ د ﺧﻮﺷﺒﻮﻳ د ﺳﻮزوﻟﻮ ﻟﻮﮯ د ﻣﻘﺪﺳﻴﻨﻮ
زرو ﭘﻪ ﻗﺮﺑﺎنﺎه ﻳ د ﻮﻟﻮ ﻣﻘﺪﺳﻴﻨﻮ د دﻋﺎ ﺳﺮه ﭘﯧﺶ ﮐى .
 ﺑﻴﺎ ﻓﺮﺘ ﻣﺠﻤﺮ راواﺧﺴﺘﻮ ،د ﻗﺮﺑﺎنﺎه د اور ﻧﻪ ﻳ ډک ﮐو او ﭘﻪ زﻣﻪ ﻳ راﺰار
د دﻋﺎ ﺳﺮه ﭘﺎس ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺗﻪ ورﺳﯧﺪو .
ﮐو ،ﻧﻮ ﺑﻴﺎ د ﺗﻨﺪر زار ،ﺑﺮﯦﻨﺎ او زﻟﺰﻟﻪ راﻏﻠﻪ.

د ﺑﻴﻞ آواز
 وړوﻣﺒ ﻓﺮﺘ ﺧﭙﻞ ﺑﻴﻞ وﻏوﻟﻮ ﻧﻮ اور او
 ﺑﻴﺎ ﻫﻐﻪ اووۀ ﻓﺮﺘ ﭼ ورﺳﺮه اووۀ ﺑﻴﻠﻮﻧﻪ ۇو ،ﻏوﻟﻮ ﺗﻪ ﺗﻴﺎرې وې .

ږﻟ د وﻳﻨ ﺳﺮه ﭘﻪ زﻣﻪ راوورﯦﺪل او د زﻣ درﯦﻤﻪ ﺣﺼﻪ وﺳﻮزﯦﺪﻟﻪ او د وﻧﻮ درﯦﻤﻪ ﺣﺼﻪ وﺳﻮزﯦﺪﻟﻪ او ﻮل ﺷﻨﮥ واﮥ
 ﺑﻴﺎ ﮐﻠﻪ ﭼ دوﯦﻤ ﻓﺮﺘ ﺧﭙﻞ ﺑﻴﻞ وﻏوﻟﻮ ﻧﻮ ﻟﻪ ﻳﻮ ﻟﻮئ ﻏﺮ ﭼ اور ﭘﺮې ﺑﻞ وى ،ﺳﻤﻨﺪر ﺗﻪ وﻏﻮرزوﻟﮯ ﺷﻮ
وﺳﻮزﯦﺪل .
 او ﭘﻪ دې ﺑﺎﻧﺪې د ﺳﻤﻨﺪر درﯦﻤﻪ ﺣﺼﻪ ژوﻧﺪى ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت ﻣۀ ﺷﻮل او د ﺳﻤﻨﺪرى
او د ﺳﻤﻨﺪر درﯦﻤﻪ ﺣﺼﻪ وﻳﻨﻪ ﺷﻮه ،
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ درﯦﻤ ﻓﺮﺘ ﺧﭙﻞ ﺑﻴﻞ وﻏوﻟﻮ ﻧﻮ ﻳﻮ ﻟﻮئ ﺳﺘﻮرے ﻟﻪ آﺳﻤﺎن ﻧﻪ
ﺟﻬﺎزوﻧﻮ درﻳﻤﻪ ﺣﺼﻪ ﭘﻪ اوﺑﻮ ﮐ ډوب ﺷﻮل .
 د ﺳﺘﻮرى ﻧﻮم ﻨﻳﺮ وو .او د
راوﻏﻮرزﯦﺪو ﭼ د ﻣﺸﻌﻞ ﭘﻪ ﺷﺎن ﺑﻠﯧﺪو او دا د ﺳﻴﻨﺪوﻧﻮ او ﭼﻴﻨﻮ ﭘﻪ درﯦﻤﻪ ﺣﺼﻪ ورﭘﺮﯦﻮﺗﻮ .
 ﺑﻴﺎ ﻠﻮرﻣ
اوﺑﻮ درﯦﻤﻪ ﺣﺼﻪ د ﻨﻳﺮ ﭘﻪ ﺷﺎن ﺗﺮﺧﻪ ﺷﻮه او ډﯦﺮ زﻳﺎت ﺧﻠﻖ د دې ﺗﺮﺧﻮ اوﺑﻮ ﻠﻮ ﭘﻪ وﺟﻪ ﻣۀ ﺷﻮل .
ﻓﺮﺘ ﺧﭙﻞ ﺑﻴﻞ وﻏوﻟﻮ ﻧﻮ دې ﺳﺮه د ﻧﻤﺮ درﯦﻤﻪ ﺣﺼﻪ او د ﺳﭙﻮږﻣ او د ﺳﺘﻮرو درﯦﻤﻪ ﺣﺼﻪ ووﻫﻠﮯ ﺷﻮه ﻧﻮ د دوئ درﯦﻤﻪ
 ﺑﻴﺎ ﻣﺎ وﻟﻴﺪل
ﺣﺼﻪ ﺗﻴﺎرۀ ﺷﻮﻟﻪ او د ور درﯦﻤﻪ ﺣﺼﻪ رﺎ ﺧﺘﻤﻪ ﺷﻮه او دﻏﻪ ﺷﺎن د ﺷﭙ درﻳﻤﻪ ﺣﺼﻪ رﺎ ﻫﻢ ﺧﺘﻤﻪ ﺷﻮه .
ﭼ ﻳﻮ ﺑﺎز ﭘﻪ آﺳﻤﺎن ﮐ ﺑﺮه واﻟﻮﺗﻮ او ﭘﻪ اوﭼﺖ آواز ﻳ دا ﻧﻌﺮې وﻫﻠ ﭼ” ،اﻓﺴﻮس ،اﻓﺴﻮس ،اﻓﺴﻮس ،د زﻣ ﭘﻪ
۶ / ۱۷

اوﺳﯧﺪوﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې ،ﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ درې ﻧﻮرې ﭘﺎﺗ ﻓﺮﺘ ﺑﻪ ﻫﻢ اوس ﺧﭙﻞ ﺑﻴﻞ ﻏوى“.

۹

 ﺑﻴﺎ ﭘﻴﻨﻤ ﻓﺮﺘ ﺧﭙﻞ ﺑﻴﻞ وﻏوﻟﻮ او ﻣﺎ ﻳﻮ ﺳﺘﻮرے وﻟﻴﺪو ﭼ د آﺳﻤﺎن ﻧﻪ زﻣ ﺗﻪ راﭘﺮﯦﻮﺗﮯ وو او ﻫﻐﻪ ﺳﺘﻮرى ﺗﻪ


 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﮥ ﻋﺎﻟﻢ ارواح ﮐﻮﻻو ﮐه ﻧﻮ د ﻫﻐﻪ ﻟﻮﺋ ﮐﻨﺪې ﻧﻪ د ﺑ ﭘﻪ ﺷﺎن ﻟﻮﮯ
د ﻋﺎﻟﻢ ارواح ﭼﺎﺑﻴﺎﻧ ورﮐے ﺷﻮې وې .
 ﺑﻴﺎ د ﻟﻮ ﻧﻪ ﭘﻪ زﻣﻪ ﻣﻠﺨﺎن راﻏﻠﻞ او ﻫﻐﻮئ د زﻣ د ﻟﻣﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن
راوﺧﺘﻠﻮ او د ﻋﺎﻟﻢ ارواح ﻟﻮ ﻧﻤﺮ او ﺑﺎد ﺗﻮر ﮐل .
 ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ دا ﺣﻢ ورﮐے ﺷﻮے وو ﭼ واﻮ ،وﻧﻮ ،او ﺑﻮﻮ ﺗﻪ ﻫﻴ ﻧﻘﺼﺎن وﻧﮥ رﺳﻮئ ﺧﻮ
د ﭼﻴﭽﻠﻮ اﺧﺘﻴﺎر ورﮐے ﺷﻮ .
 ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ اﺟﺎزت ورﮐے ﺷﻮے وو ﭼ
ﺑﺲ ﻫﻐﻪ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﺗﻪ  ورﮐئ د ﭼﺎ ﭘﻪ ﺗﻨﺪى ﭼ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻣﻬﺮ ﻧﮥ وى ﻟﯧﺪﻟﮯ .

د ﭘﻴﻨﻮ ﻣﻴﺎﺷﺘﻮ ﭘﻮرې ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ﻋﺬاب ورﮐئ ،ﺧﻮ دا ﻧﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﻣۀ ﮐئ او د ﻫﻐﻮئ ﻋﺬاب ﻟﻪ د ﻟم د  ﭘﻪ ﺷﺎن وو .
ﭘﻪ دې ورﻮ ﮐ ﺑﻪ ﺧﻠﻖ ﻣﺮګ ﻏﻮاړى ﺧﻮ ﻣﺮګ ﺑﻪ ورﺗﻪ ﻧﮥ ﻣﻼوﻳى ،ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ د ﻣﺮګ ﺧﻮاﻫﺶ ﮐﻮى ﺧﻮ ﻣﺮګ ﺑﻪ د ﻫﻐﻮئ ﻧﻪ
 دا ﻣﻠﺨﺎن ﻟﻪ د ﺟﻨ آﺳﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن ۇو او د ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﺳﺮوﻧﻮ ﺗﺎﺟﻮﻧﻪ ﻟﻪ د ﺳﺮو زرو ﭘﻪ ﺷﺎن ۇو او د ﻫﻐﻮئ ﻣﺨﻮﻧﻪ
ﺗﺘ .

 او د ﻫﻐﻮئ وﯦﺘﮥ د ﻮ د وﯦﺘﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن وو او د ﻫﻐﻮئ ﻏﺎﻮﻧﻪ د زﻣﺮو د ﻏﺎﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن ۇو .
د اﻧﺴﺎن ﭘﻪ ﺷﺎن ۇو .
د ﻫﻐﻮئ زﻏﺮې ﻟﻪ د اوﺳﭙﻨﻮ د زﻏﺮو ﭘﻪ ﺷﺎن وې او د ﻫﻐﻮئ د وزروﻧﻮ آوازوﻧﻪ ﻟﻪ د ډﯦﺮو ﺟﻨ ﺎډو د آﺳﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن ۇو ﮐﻮم
 د ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﻟﻮ ﮐ د ﻟﻣﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن ﻟﺸ وې او د ﻫﻐﻮئ  ورﮐﻮﻟﻮ ﺑﻪ اﻧﺴﺎﻧﺎن ﺗﺮ ﭘﻴﻨﻮ ﻣﻴﺎﺷﺘﻮ
ﭼ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻮوﻧ وى .
 او د ﻫﻐﻮئ ﺑﺎدﺷﺎه د ﻋﺎﻟﻢ ارواح ﻓﺮﺘﻪ وه ﭼ ﭘﻪ ﻋﺒﺮاﻧ ﮐ د ﻫﻐ ﻧﻮم اﺑﺪون ،او ﭘﻪ ﻳﻮﻧﺎﻧ ژﺑﻪ ﮐ
ﭘﻮرې ﻋﺬاﺑﻮل .
 ﺑﻴﺎ ﻫﻐﻪ ﺷﭙﻣ ﻓﺮﺘ ﺧﭙﻞ
 اوﻟﻨﮯ اﻓﺴﻮس ﺗﯧﺮ ﺷﻮ ﺧﻮ دوه ﻧﻮر ﻻ راﺗﻠﻮﻧ دى .
اﭘﻮﻟﻴﻮن ،ﻳﻌﻨ ﺗﺒﺎه ﮐﻮوﻧﮯ دے .
ﺑﻴﻞ وﻏوﻟﻮ او ﻣﺎ ﻳﻮ آواز واورﯦﺪو ﭼ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﻪ وړاﻧﺪې وﻻړ د ﺳﺮو زرو د ﻗﺮﺑﺎنﺎه د ﻠﻮرو ﺮوﻧﻮ د ﻣﻴﻨ ﻧﻪ
 ﻫﻐﮥ ﺷﭙﻣ ﻓﺮﺘ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ ﭼﺎ ﺳﺮه ﭼ ﺑﻴﻞ وو ﭼ” ،د ﻟﻮئ ﻓﺮات د ﺳﻴﻨﺪ ﭘﻪ ﻏﺎړه ﺗﻟ ﻠﻮر ﻓﺮﺘ آزادې
راووﺗﻮ .
 ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﻠﻮر ﻓﺮﺘ آزادې ﮐے ﺷﻮې ﻮک ﭼ د درﯦﻤ ﺑﺮﺧ ﺑﻨ آدﻣﻮ د وژﻟﻮ دﭘﺎره د دې ﮐﺎل ،د دې ﻣﻴﺎﺷﺘ ،د
ﮐه “.
 ﻧﻮ ﻣﺎ ﺗﻪ ووﺋﻴﻠﮯ ﺷﻮل ﭼ ﭘﻪ آﺳﻮﻧﻮ د ﺳﻮارو ﻓﻮﺟﻴﺎﻧﻮ ﺷﻤﯧﺮ ﺷﻞ ﮐﺮوړه
دې ور او د دې ﺳﺎﻋﺖ دﭘﺎره ﻣﻘﺮر ﺷﻮې وې .
 او دﻏﺴ ﻣﺎ ﻫﻐﻪ آﺳﻮﻧﻪ او د ﻫﻐﻮئ ﺳﻮارۀ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ روﻳﺎ ﮐ وﻟﻴﺪل ،ﻫﻐﻮئ د اور ﭘﻪ ﺷﺎن ﻠﯧﺪوﻧ ﺳﺮې ،آﺳﻤﺎﻧ
وو .
رﻧ او د ﻮو ﭘﻪ ﺷﺎن زﯦې زﻏﺮې اﻏﻮﺳﺘ وې .او د آﺳﻮﻧﻮ ﺳﺮوﻧﻪ ﻳ د زﻣﺮو د ﺳﺮوﻧﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن ۇو او د ﻫﻐﻮئ ﺧﻮﻟ ﻧﻪ اور،
 ﭘﻪ دې درې اﻓﺘﻮﻧﻮ د دﻧﻴﺎ درﻳﻤﻪ ﺣﺼﻪ ﺧﻠﻖ ﻣۀ ﺷﻮل ﻳﻌﻨ ﭘﻪ اور ،ﻟﻮ او ﻮو ﮐﻮم ﭼ د ﻫﻐﻮئ
ﻟﻮﮯ او ﻮ راوﺗﻞ .
 د آﺳﻮﻧﻮ ﻃﺎﻗﺖ د ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﺧﻮﻟﻮ او ﻟﻮ ﮐ وو .ﻧﻮ د ﻫﻐﻮئ د ﻟﻮ ﻟﻪ د ﻣﺎراﻧﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن ﺳﺮوﻧﻪ ۇو او د
د ﺧﻮﻟ ﻧﻪ راوﺗﻞ .
 ﺧﻮ دې اﻓﺘﻮﻧﻮ ﮐ ﭼ ﮐﻮم اﻧﺴﺎﻧﺎن ژوﻧﺪى ﭘﺎﺗ ﺷﻮل ﻫﻐﻮئ د ﺧﭙﻠﻮ ﺑﺪو ﻋﻤﻠﻮﻧﻮ
اﻧﺴﺎﻧﺎﻧﻮ د زﺧﻤ ﮐﻮﻟﻮ ﻃﺎﻗﺖ ورﺳﺮه وو .
ﻧﻪ ﺗﻮﺑﻪ وﻧﮥ وﻳﺴﺘﻠﻪ .او ﻫﻐﻮئ د ﭘﻴﺮﻳﺎﻧﻮ او د ﺳﺮو زرو ،ﺳﭙﻴﻨﻮ زرو ،زﯦو ،ﮐﺎﻮ او د ﻟﺮﻮ ﻧﻪ د ﺟﻮړو ﺷﻮو ﺑﺘﺎﻧﻮ ﻋﺒﺎدت ﮐﻮل ﭘﺮې
 او ﻧﮥ ﻫﻐﻮئ د ﺧﭙﻠﻮ ﻗﺘﻠﻮﻧﻮ ،ﺟﺎدوﺮۍ ،ﺣﺮاﻣﺎرۍ،
ﻧﮥ ﻮدل ،ﮐﻮم ﺑﺘﺎن ﭼ ﻧﮥ ﻟﻴﺪﻟﮯ او ﻧﮥ اورﯦﺪﻟﮯ او ﻧﮥ ﺮﯧﺪﻟﮯ ﺷ .
او ﻧﮥ ﻳ د ﺧﭙﻠﻮ ﻏﻼﺎﻧﻮ ﻧﻪ ﺗﻮﺑﻪ ووﻳﺴﺘﻠﻪ.

ﻓﺮﺘﻪ او ورﮐﻮﮯ ﻃﻮﻣﺎر

۱۰

 ﺑﻴﺎ ﻣﺎ ﻳﻮه ﺑﻠﻪ ﻃﺎﻗﺘﻮره ﻓﺮﺘﻪ د آﺳﻤﺎن ﻧﻪ ﭘﻪ راﮐﻮزﯦﺪو وﻟﻴﺪه ﭼ ﭘﻪ ورﻳ ﮐ ﭘﻪ وه او ﭼ د ﺑﻮډۍ ﺎل ﻳ ﭘﻪ ﺳﺮ


 او د ﻫﻐ ﭘﻪ ﻻس ﮐ ﻳﻮ ورﮐﻮﮯ ﭘﺮاﻧﺴﺘﻠﮯ ﺷﻮے
وو ،ﻣﺦ ﻳ د ﻧﻤﺮ ﭘﻪ ﺷﺎن ﻠﯧﺪو او ﭘ ﻳ د اور د ﺳﺘﻨﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن وې .
 ﺑﻴﺎ ﻫﻐ د ازﻣﺮى د ﻏﻣﺒﺎر ﭘﻪ ﺷﺎن ﻳﻮه
ﻃﻮﻣﺎر وو .ﻫﻐ  ﭘﻪ ﭘﻪ ﺳﻤﻨﺪر ﮐ ﮐﯧﻮده او ﺴﻪ ﭘﻪ ﻳ ﭘﻪ زﻣﻪ اﯦ وه .
 او ﮐﻠﻪ ﭼ اوو واړه ﺗﻨﺪروﻧﻪ وزﯦﺪل ،ﻧﻮ ﻣﺎ دا
ﻟﻮﻳﻪ ﭼﻐﻪ ووﻳﺴﺘﻠﻪ او ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐ ﭼﻐﻪ ﮐه ﻧﻮ اووۀ ﺗﻨﺪروﻧﻪ وزﯦﺪل .
 ﺑﻴﺎ
ﻟﻴﻞ ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻣﺎ د آﺳﻤﺎن ﻧﻪ ﻳﻮ آواز واورﯦﺪو ﭼ وﺋﻴﻞ ﻳ” ،دا ﭘ وﺳﺎﺗﻪ ﮥ ﭼ اوو واړه ﺗﻨﺪروﻧﻮ ووﺋﻴﻞ ،او دا ﻣﮥ ﻟﻴﻪ “.
 او ﻗﺴﻢ ﻳ
ﻫﻐﻪ ﻓﺮﺘﻪ ﮐﻮﻣﻪ ﭼ ﻣﺎ ﭘﻪ ﺳﻤﻨﺪر او ﭘﻪ زﻣﻪ وﻻړه ﻟﻴﺪﻟ وه ﻫﻐ ﺧﭙﻞ ﮯ ﻻس آﺳﻤﺎن ﻃﺮف ﺗﻪ اوﭼﺖ ﮐو .
ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﭼﺎ وﺧﻮړﻟﻮ ﻮک ﭼ ﺗﻞ ﺗﺮ ﺗﻠﻪ ژوﻧﺪے دے ﭼﺎ ﭼ ﭘﻪ آﺳﻤﺎن ،زﻣﻪ ،ﺳﻤﻨﺪر او ﻫﺮ ﮥ ﭼ ﭘﻪ دوئ ﮐ دى ﭘﯧﺪا ﮐى
 ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ورﻮ ﭼ ﮐﻠﻪ اووﻣﻪ ﻓﺮﺘﻪ ﺧﭙﻞ ﺑﻴﻞ وﻏوى ﻧﻮ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘ
دى .ﻫﻐﮥ ووﺋﻴﻞ ﭼ” ،ﻧﻮر اﻧﺘﻈﺎر ﮐﻮل ﺑﻪ ﻧﮥ وى .
۷ / ۱۷

 ﻫﻐﻪ آواز ﭼ ﻣﺎ د آﺳﻤﺎن ﻧﻪ اورﯦﺪﻟﮯ وو ،ﺑﻴﺎ ﻣﺎ
رازوﻧﻪ ﺑﻪ ﭘﻮره ﺷ ﻨﻪ ﭼ ﻫﻐﮥ ﺧﭙﻠﻮ ﺧﺎدِﻣﺎﻧﻮ ﻧﺒﻴﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻠ ۇو “.
ﺳﺮه ﭘﻪ ﺧﺒﺮو ﺷﻮ او وې ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،ﻻړ ﺷﻪ او ﭘﻪ ﺳﻤﻨﺪر او ﭘﻪ زﻣﻪ وﻻړې ﻓﺮﺘ د ﻻس ﻧﻪ ﻫﻐﻪ ﭘﺮاﻧﺴﺘﻠﮯ ﺷﻮے ﻃﻮﻣﺎر
 ﻧﻮ زۀ ﻫﻐ ﻓﺮﺘ ﻟﻪ ﻻړم او ورﺗﻪ ﻣ ووﺋﻴﻞ ﭼ” ،ﻣﺎ ﺗﻪ ﻫﻐﻪ ﭘﺮاﻧﺴﺘﻠﮯ ﺷﻮے ورﮐﻮﮯ ﻃﻮﻣﺎر راﮐه “.ﻧﻮ ﻫﻐ ﻣﺎ
واﺧﻠﻪ “.
 ﻧﻮ ﻣﺎ
ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ ﭼ” ،دا واﺧﻠﻪ او وې ﺧﻮره ،دا ﺑﻪ ﺳﺘﺎ ﺧﯧﻪ ﺗﺮﺧﻪ ﮐى ﺧﻮ ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﺧﻮﻟﮥ ﮐ ﺑﻪ ﻟﻪ د ﺷﺎﺗﻮ ﺧﻮږ وى “.
ﻫﻐﻪ ورﮐﻮﮯ ﻃﻮﻣﺎر د ﻓﺮﺘ د ﻻس ﻧﻪ واﺧﺴﺘﻮ او وﻣ ﺧﻮړﻟﻮ .دا زﻣﺎ ﭘﻪ ﺧﻮﻟﮥ ﻟﻪ د ﺷﺎﺗﻮ ﺧﻮږ وﻟﯧﺪو ﺧﻮ ﭼ ﻣ ﺗﯧﺮ ﮐو ﻧﻮ
 ﺑﻴﺎ ﻣﺎ ﺗﻪ ووﺋﻴﻠﮯ ﺷُﻮ ﭼ” ،دا ﺿﺮورى دى ﭼ ﺗﮥ د ډﯦﺮو ﺧﻠﻘﻮ او ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ او ژﺑﻮ او ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎﻧﻮ ﭘﻪ
زﻣﺎ ﺧﯧﻪ ﻳ ﺗﺮﺧﻪ ﮐه .
ﺣﻘﻠﻪ ﭘﯧﺸﻮﺋ وﮐې“.

دوه ﻮاﻫﺎن

۱۱

 ﻣﺎ ﺗﻪ د ﻧﺎپ ﮐﻮﻟﻮ د ﺰ ﭘﻪ ﺷﺎن ﻳﻮه ﻟﺘﻪ راﮐے ﺷﻮه او راﺗﻪ ووﺋﻴﻠﮯ ﺷﻮ ﭼ” ،اوس ﭘﺎﻪ او د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﮐﻮر او


 ﺧﻮ د ﺧُﺪائ د ﮐﻮر ﺑﻬﺮ درﺑﺎر ﻣﮥ ﮐﭻ ﮐﻮه ﻪ ﭼ دا ﻏﯧﺮو ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﺗﻪ
ﻗﺮﺑﺎنﺎه ﮐﭻ ﮐه او ﻋﺒﺎدت ﮐﻮوﻧ ﺷﻤﺎر ﮐه .

 او زۀ ﺑﻪ ﺧﭙﻞ دوه ﻮاﻫﺎن
ورﮐے ﺷﻮے دے او ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ دا ﻣﻘﺪس ﺎر ﺗﺮ دوو ﻠﻮﯦﺘﻮ ﻣﻴﺎﺷﺘﻮ ﭘﻮرې د ﭘﻮ ﻻﻧﺪې ﮐى .
 دا ﻫﻐﻪ دوه د
د ﺎټ ﺟﺎﻣ اﻏﻮﺳﺘ د ﭘﯧﺸﻮﻳ دﭘﺎره ﻣﻘﺮر ﮐم او دوئ ﺑﻪ ﺗﺮ دوﻟﺲ ﺳﻮه ﺷﭙﯧﺘﻮ ورﻮ ﭘﻮرې ﻧﺒﻮت ﮐﻮى “.
 ﮐﮥ ﻮک دوئ ﺗﻪ ﻧﻘﺼﺎن رﺳﻮل ﻏﻮاړى ﻧﻮ د
زﻳﺘﻮن وﻧ او دوه ډﻳﻮﻮﻧﻪ دى ﮐﻮم ﭼ د زﻣ د ﻣﺎﻟ د وړاﻧﺪې وﻻړ دى .
دوئ د ﺧﻮﻟ ﻧﻪ اور راو او د دوئ دﺷﻤﻨﺎن ﺑﻪ وﺳﻮزوى او دﻏﻪ ﺷﺎن ﺑﻪ ﻫﺮ ﻫﻐﻪ ﻮک ﭼ دوئ ﺗﻪ ﻧﻘﺼﺎن رﺳﻮل ﻏﻮاړى ،ﻧﻮ
 ﻫﻐﻮئ ﺳﺮه ﺑﻪ دا اﺧﺘﻴﺎر وى ﭼ آﺳﻤﺎن ﺑﻨﺪ ﮐى ﭼ د دوئ د ﭘﯧﺸﻮﻳ ﭘﻪ دور ﮐ
ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﭘﻪ دې ﻃﺮﻳﻘﻪ ﻣۀ ﮐے ﺷ 
ﺑﻪ ﺑﻴﺎ ﺑﺎران وﻧﮥ ﺷ ،او ﭘﻪ اوﺑﻮ د دوئ دا اﺧﺘﻴﺎر ﻫﻢ ﺷﺘﻪ ﭼ وﻳﻨ ﺗﺮې ﺟﻮړې ﮐى او ﭼ ﻮﻣﺮه ﻏﻮاړى دوﻣﺮه اﻓﺘﻮﻧﻪ ﭘﻪ زﻣﻪ
 ﮐﻠﻪ ﭼ دوئ ﺧﭙﻠﻪ ﻮاﻫ ﭘﻮره ﮐى ﻧﻮ د ﻋﺎﻟﻢ ارواح ﻧﻪ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ﺑﻼ راو او دوئ ﺳﺮه ﺑﻪ ﺟﻨ وﻧﻠﻮى او ﮐﺎﻣﻴﺎﺑﻪ
راوﻟ .
 او د ﻫﻐﻮئ ﻻﺷﻮﻧﻪ ﺑﻪ د ﻟﻮئ ﺎر ﭘﻪ ﮐﻮﻮ ﮐ ﭘﺮاﺗﮥ وى ،ﭼ د ﻣﺜﺎل ﭘﻪ ﺗﻮﻪ ورﺗﻪ ﺳﺪوم او
ﺑﻪ ﺷ او ﻣۀ ﺑﻪ ﻳ ﮐى .
 ﺗﺮ درې ﻧﻴﻤﻮ ورﻮ ﭘﻮرې ﺑﻪ ﺧﻠﻖ ،د ﻫﺮې
ﻣﺼﺮ وﺋﻴﻠﮯ ﺷ ،ﭘﻪ ﮐﻮم ﺎئ ﮐ ﭼ د دوئ ﻣﺎﻟ ﻫﻢ ﭘﻪ ﺳﻮﻟ ﺷﻮے وو .
 د زﻣ ﻮل
ﻗﺒﻴﻠ ،د ﻫﺮې ژﺑ او د ﻫﺮ ﻗﻮم ﻧﻪ د دوئ ﻻﺷﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﻮرى او د دوئ د ﻻﺷﻮﻧﻮ د ﺨﻮﻟﻮ اﺟﺎزت ﺑﻪ ورﻧﮥ ﮐى .
ﺧﻠﻖ ﺑﻪ ورﺗﻪ ﭘﻪ ﺳﺘﺮﻮ ﮐ ﺧﺎﻧﺪى او ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ﺑﻪ ﮐﻮى او ﻳﻮ ﺑﻞ ﺗﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﻔ ورﮐﻮى ﻪ ﭼ دې دواړو ﻧﺒﻴﺎﻧﻮ د زﻣ ﻮل
 ﺧﻮ د درې ﻧﻴﻤﻮ ورﻮ ﻧﻪ ﭘﺲ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ ﮐ د ژوﻧﺪ ورﮐﻮﻟﻮ روح واﭼﻮﻟﻮ او ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﭘﻮ
ﺧﻠﻖ ﻋﺬاﺑﻮل .
 ﺑﻴﺎ دوئ ﻳﻮ اوﭼﺖ آواز د آﺳﻤﺎن ﻧﻪ واورﯦﺪو ﭼ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ﻳ وﺋﻴﻞ ﭼ،
ودرﯦﺪل او ﭼﺎ ﭼ دا وﻟﻴﺪل ،ﻫﻐﻮئ ﻮل ﻳﺮﯦﺪل .
 ﻫﻢ ﭘﻪ دﻏﻪ وﺧﺖ ﻳﻮه ﺳﺨﺘﻪ زﻟﺰﻟﻪ راﻏﻠﻪ،
”دﻟﺘﻪ راﺷ “.او ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ورﻳﻮ ﮐ آﺳﻤﺎن ﺗﻪ وﺧﺘﻞ او دﺷﻤﻨﺎﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ﮐﺘﻞ .
او د ﺎر ﻟﺴﻤﻪ ﺣﺼﻪ راوﻏﻮرزﯦﺪﻟﻪ .اووۀ زره ﮐﺴﺎن ﭘﻪ دې زﻟﺰﻟﻪ ﮐ ﻫﻼک ﺷﻮل او ﻧﻮرو ﭘﻪ ﻳﺮه ﮐ د آﺳﻤﺎﻧ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺛﻨﺎ
 دوﯦﻢ اﻓﺴﻮس ﺗﯧﺮ ﺷﻮ ﺧﻮ ﻮرئ درﯦﻢ زر راﺗﻠﻮﻧﮯ دے.
وﺋﻴﻠﻪ .

اوؤم ﺑﻴﻞ
 ﺑﻴﺎ اووﻣ ﻓﺮﺘ ﺧﭙﻞ ﺑﻴﻞ وﻏوﻟﻮ او ﭘﻪ آﺳﻤﺎن ﮐ ﭘﻪ زوره دا ﭼﻐ ﺷﻮې ﭼ وﺋﻴﻞ ﻳ ﭼ” ،د دﻧﻴﺎ د ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﺣﻖ

 ﺑﻴﺎ ﻫﻐﻪ ﻠﻴﺮﻳﺸﺖ ﻣﺸﺮان ﭼ د ﺧُﺪائ
زﻣﻮﻧ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ او د ﻫﻐﮥ د ﻣﺴﻴﺢ دے او ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺗﻞ ﺗﺮ ﺗﻠﻪ ﺣﻮﻣﺖ ﮐﻮى “.
 او دا ﻳ وﺋﻴﻞ
ﭘﺎک د وړاﻧﺪې ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﺗﺨﺘُﻮﻧﻮ ﻧﺎﺳﺖ ۇو ،ﻫﻐﻮئ ﭘﻣﺨ ﭘﻪ ﺳﺠﺪه ﭘﺮﯦﻮﺗﻞ او د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻋﺒﺎدت ﻳ وﮐو ،
ﭼ” ،اے ﻣﺎﻟﻪ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺧُﺪاﻳﻪ ،ﻣﻮﻧ ﺳﺘﺎ ﺷُﺮ ﮐﯘو ،ﺗﮥ ﭼ ﻳ او ﭼ وې ،ﻪ ﭼ ﺗﺎ ﺧﭙﻞ ﻟﻮئ ﻃﺎﻗﺖ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐو او
 ﻗﻮﻣﻮﻧﻪ د ﻗﻬﺮ ﻧﻪ ډک ﺷﻮى دى ﺧﻮ اوس ﺳﺘﺎ د ﻗﻬﺮ وﺧﺖ راﻏﻠﮯ دے ،دا د ﻣو د ﻋﺪاﻟﺖ ﮐﻮﻟﻮ
ﺑﺎدﺷﺎﻫ دې ﺷﺮوع ﮐه .
وﺧﺖ دے .ﺳﺘﺎ د ﺧﺎدِﻣﺎﻧﻮ ﻧﺒﻴﺎﻧﻮ د اﺟﺮ وﺧﺖ او ﺳﺘﺎ د ﻣﻘﺪﺳﻴﻨﻮ او د ﻫﻐﻪ ﻮﻟﻮ ﺧﻠﻘﻮ د ﻟﻮﻳﻮ ﻧﻪ واﺧﻠﻪ ﺗﺮ وړو ﭘﻮرې د اﺟﺮ
ورﮐﻮﻟﻮ وﺧﺖ راﻏﻠﮯ دے ،ﻮک ﭼ ﺳﺘﺎ د ﻧﻮم ﻧﻪ ﻳﺮﯦﺪل .او دا اوس د ﻫﻐﻮئ د ﺗﺒﺎه ﮐﯧﺪﻟﻮ وﺧﺖ دے ﭼﺎ ﭼ ﭘﻪ زﻣﻪ ﮐ
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﭘﻪ آﺳﻤﺎن ﮐ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﮐﻮر ﭘﺮاﻧﺴﺘﮯ ﺷﻮ او ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﮐﻮر ﮐ د ﻫﻐﮥ د ﻟﻮظ ﺻﻨﺪوق ﺎره
ﺗﺒﺎﻫ راوﺳﺘﻠﻪ “.
۸ / ۱۷

ﺷﻮ ،او ﺑﻴﺎ د ﺑﺮﯦﻨﺎ ﺷُﻐﻠ ،د ﺗﻨﺪر زار ،زﻟﺰﻟﻪ او د ږﻟ ﻳﻮ ﻟﻮئ ﻃﻮﻓﺎن راﻏﻠﻮ.

ﻪ او اژدﻫﺎ

۱۲

 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﭘﻪ آﺳﻤﺎن ﮐ ﻳﻮه ﻟﻮﻳﻪ ﻧﻪ ﺎره ﺷﻮه ﭼ ﻳﻮه ﻪ وه ﭼ ﻧﻤﺮ ﻳ ﻟﻪ د ﺟﺎﻣﻮ اﻏﻮﺳﺘﮯ وو او ﺳﭙﻮږﻣ د


 ﻫﻐﻪ اُﻣﻴﺪواره وه او د ﻣﺎﺷﻮم د ﭘﯧﺪا ﮐﯧﺪو د درد ﭘﻪ وﺟﻪ ﻳ
ﻫﻐ د ﭘﻮ ﻻﻧﺪې وه او د ﻫﻐ ﭘﻪ ﺳﺮ د دوﻟﺴﻮ ﺳﺘﻮرو ﺗﺎج وو .
 ﺑﻴﺎ ﻳﻮه ﺑﻠﻪ ﻧﻪ ﭘﻪ آﺳﻤﺎن ﮐ ﺎره ﺷﻮه ﭼ ﻳﻮه ﻟﻮﻳﻪ ﺳﺮه اژدﻫﺎ وه ﭼ اووۀ ﺳﺮوﻧﻪ او ﻟﺲ ﺮوﻧﻪ ﻳ ۇو
ﭼﻐ وﻫﻠ .
 ﻫﻐ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻟ درﯦﻤﻪ ﺣﺼﻪ ﺳﺘﻮرى د آﺳﻤﺎن ﻧﻪ راﻞ او ﭘﻪ زﻣﻪ ﻳ راﻏﻮرزول.
او ﭘﻪ ﺳﺮوﻧﻮ ﻳ اووۀ واړه ﺗﺎﺟﻮﻧﻪ ۇو .
اژدﻫﺎ د ﻫﻐ  ﭘﻪ وړاﻧﺪې ودرﯦﺪﻟﻪ ﭼ د ﻣﺎﺷﻮم د ﭘﯧﺪا ﮐﯧﺪو ﭘﻪ دردوﻧﻮ آﺧﺘﻪ وه د دې دﭘﺎره ﭼ ﻫﺮ ﮐﻠﻪ ﭼ د ﻫﻐ 
 د ﻫﻐ ﻣﺎﺷﻮم ﭘﯧﺪا ﺷﻮ ﭼ ﻫﻠ وو ﮐﻮم ﭼ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻮﻟﻮ ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﻳﻌﻨ زورور ﺣﻮﻣﺖ
ﺑﭽﮯ وﺷ ﭼ ﻟﻮاړ ﻳ ﺗﯧﺮ ﮐى .
 او ﻪ ﺑﻴﺎﺑﺎن ﺗﻪ وﺗﺘﯧﺪﻟﻪ
ﮐﻮى .ﺧﻮ د ﻫﻐ ﻣﺎﺷﻮم ﺳﻤﺪﺳﺘ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺗﻪ وﻧﻴﻮﻟﮯ ﺷﻮ او د ﻫﻐﮥ ﺗﺨﺖ ﺗﻪ راوﺳﺘﮯ ﺷﻮ .
ﭼﺮﺗﻪ ﭼ د ﻫﻐ د ﺳﺎﺗﻨ دﭘﺎره ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺎئ ﺗﻴﺎر ﮐے وو ﭼ ﻫﻠﺘﻪ ﺑﻪ د ﻫﻐ د دوﻟﺴﻮ ﺳﻮو ﺷﭙﯧﺘﻮ ورﻮ ﭘﻮرې ﺣﻔﺎﻇﺖ
 ﺑﻴﺎ ﭘﻪ آﺳﻤﺎن ﮐ ﺟﻨ وﻧﺘﻮ .ﻣﻴﺎﺋﻴﻞ او د ﻫﻐ ﻓﺮﺘﻮ د اژدﻫﺎ ﺧﻼف ﺟﻨ وﮐو .او اژدﻫﺎ او د ﻫﻐ ﻓﺮﺘﻮ ﻫﻢ
ﮐﻴى .
 ﻧﻮ دا ﻟﻮﻳﻪ اژدﻫﺎ
 ﺧﻮ اژدﻫﺎ ﺷﺴﺖ وﺧﻮړو او د ﺧﭙﻠﻮ ﻣﻠﺮو ﺳﺮه د آﺳﻤﺎن ﻧﻪ وﺷل ﺷﻮ .
د ﻫﻐﻮئ ﺧﻼف ﺟﻨ وﮐو .
ﻻﻧﺪې راوﻏﻮرزوﻟﮯ ﺷﻮه ،ﻫﻐﻪ زوړ ﻣﺎر ﭼ ﺷﯧﻄﺎن ﻳﺎ اﺑﻠﻴﺲ ﺑﻠﻠﮯ ﺷ ﭼ ﻮﻟﻪ دﻧﻴﺎ ﻳ دوﮐﻪ ﮐې ده ،ﻫﻐﻪ د ﺧﭙﻠﻮ ﻓﺮﺘﻮ ﺳﺮه
 ﺑﻴﺎ ﻣﺎ ﭘﻪ آﺳﻤﺎن ﮐ ﻳﻮ اوﭼﺖ آواز واورﯦﺪو ﭼ داﺳ ﻳ وﺋﻴﻞ ﭼ” ،اوس ﺧﻼﺻﻮن،
ﻻﻧﺪې زﻣ ﺗﻪ راﺰار ﮐے ﺷﻮ .
ﻗُﺪرت او زﻣﻮﻧ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺑﺎدﺷﺎﻫ او د ﻫﻐﮥ د ﻣﺴﻴﺢ اﺧﺘﻴﺎر راﻏﻠﮯ دے ،ﻪ ﭼ زﻣﻮﻧ ﭘﻪ وروﻮ اﻟﺰام ﻟﻮوﻧ ﭼ ﺷﭙﻪ
 ﺧﻮ
او ورځ زﻣﻮﻧ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﻪ ﻣﺨ ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ اﻟﺰام ﻟﻮى ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ د آﺳﻤﺎن ﻧﻪ ﺳﺮ د ﻻﻧﺪې راﻏﻮرزوﻟﮯ ﺷﻮى دى .
ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﻫﻐﮥ د ُورى د وﻳﻨ او د ﻫﻐﻮئ د ﻮاﻫ ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﮐﺎﻣﻴﺎب ﺷﻮل ،او ﻫﻐﻮئ ﺧﭙﻞ ﺎن ﻋﺰﻳﺰ وﻧﮥ ﻠﻮ ﺗﺮ دې ﭼ
 ﻧﻮ اے آﺳﻤﺎﻧﻮﻧﻮ او ﭘﻪ دې ﮐ اوﺳﯧﺪوﻧﻮ ﺧﻠﻘﻮ ،ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ﮐﻮئ .ﺧﻮ اے زﻣ او ﺳﻤﻨﺪره ،ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ
ﻣﺮګ ﺗﻪ ﺗﻴﺎر ﺷﻮل .
 ﻧﻮ
دې اﻓﺴﻮس وى ﻪ ﭼ اﺑﻠﻴﺲ ډﯦﺮ ﭘﻪ ﻏﺼﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﺘﻪ راﻏﻠﻮ ﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ ﺧﺒﺮ دے ﭼ د ﻫﻐﮥ وﺧﺖ ﻟﻨ دے “.
 ﺧﻮ  ﺗﻪ د
ﭼ ﮐﻠﻪ اژدﻫﺎ ﺧﭙﻞ ﺎن ﭘﻪ زﻣﻪ راﻏﻮرزﯦﺪﻟﮯ وﻟﻴﺪو ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ،ﻫﻐﻪ  ﭘﺴ ﺷﻮه ﭼ زوئ ﻳ ﺷﻮے وو .
ﻟﻮئ ﺑﺎز دوه وزروﻧﻪ ورﮐے ﺷﻮل ﻧﻮ ﭼ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺑﻴﺎﺑﺎن ﮐ د اژدﻫﺎ ﻧﻪ ﺧﭙﻞ ﻫﻐﻪ ﺎئ ﺗﻪ واﻟﻮ ﭼﺮﺗﻪ ﭼ ﺑﻪ ﺗﺮ درې ﻧﻴﻢ ﮐﺎﻟﻮ
 ﺑﻴﺎ اژدﻫﺎ د ﺧﭙﻠ ﺧﻮﻟ ﻧﻪ د اوﺑﻮ ﻳﻮ ﺳﯧﻼب وﺑﻬﻴﻮﻟﻮ ﭼ ﻫﻐﻪ ﻪ ﻻﻫﻮ
ﭘﻮرې د ﻫﻐ ﺧﻴﺎل وﺳﺎﺗﻠﮯ ﺷ او ﻣﺤﻔﻮﻇﻪ وى .
 ﺑﻴﺎ اژدﻫﺎ ﻫﻐﻪ  ﺗﻪ ﻏﺼﻪ ﺷﻮه او د
 ﺧﻮ زﻣ د  ﻣﺪد وﮐو ،او د اژدﻫﺎ د ﺧﻮﻟ ﻫﻐﻪ ﺳﯧﻼب ﻳ ﺗﯧﺮ ﮐو .
ﮐى .
ﻫﻐ د ﻧﻮر ﻧﺴﻞ ﺳﺮه د ﺟﻨ دﭘﺎره ﻻړه ،دا ﻫﻐﻪ ﺧﻠﻖ دى ﭼ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺣﻤﻮﻧﻪ ﻣﻨ او د ﻋﻴﺴ ﭘﻪ ﻮاﻫ ﻴﻨ وﻻړ دى.
 ﺑﻴﺎ اژدﻫﺎ د ﺳﻤﻨﺪر ﭘﻪ ﻏﺎړه ودرﯦﺪه.


اوﻟﻨ ﺑﻼ

۱۳

 ﺑﻴﺎ ﻣﺎ د ﺳﻤﻨﺪر ﻧﻪ ﻳﻮه ﺑﻼ ﭘﻪ راوﺗﻮ وﻟﻴﺪه .د ﻫﻐ ﻟﺲ ﺮوﻧﻪ او اووۀ ﺳﺮوﻧﻪ ۇو ،او د ﻫﻐ ﭘﻪ ﺮوﻧﻮ ﻟﺲ واړه


 او ﮐﻮﻣﻪ ﺑﻼ ﭼ ﻣﺎ وﻟﻴﺪه ،ﻫﻐﻪ د ﭘاﻧ ﭘﻪ ﺷﺎن وه ﺧﻮ د ﻫﻐ ﭘ
ﺗﺎﺟﻮﻧﻪ ۇو او د دې ﭘﻪ ﻫﺮ ﺳﺮ د ﮐﻔﺮ ﺟﺪا ﺟﺪا ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ ۇو .
 داﺳ
د ﻣﯧﻠﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن وې او ﺧﻮﻟﮥ ﻳ د ازﻣﺮى ﭘﻪ ﺷﺎن وه .او اژدﻫﺎ ﻫﻐ ﺗﻪ ﺧﭙﻞ ﻃﺎﻗﺖ ،ﺑﺎدﺷﺎﻫ او ﻟﻮئ اﺧﺘﻴﺎر ورﮐو .
ﺎرﯦﺪه ﭼ د ﻫﻐ ﻳﻮ ﺳﺮ د ﻣﺮ ﺰار ﺧﻮړﻟﮯ وو ﺧﻮ د ﻫﻐ ﺰار ﻴ ﺷﻮے وو او ﻮﻟﻪ دﻧﻴﺎ ﭘﻪ ﻫﻐ ﺑﻼ ﭘﺴ ﭘﻪ ﺣﯧﺮاﻧﺘﻴﺎ
 ﻫﻐﻮئ د اژدﻫﺎ ﻋﺒﺎدت وﮐو ﻪ ﭼ ﻫﻐ ﺧﭙﻞ اﺧﺘﻴﺎر ﺑﻼ ﺗﻪ ورﮐو ،ﻫﻐﻮئ د ﺑﻼ ﻋﺒﺎدت ﻫﻢ وﮐو او دا ﻳ ووﺋﻴﻞ
رواﻧﻪ وه .
 او ﺑﻼ ﺗﻪ دا اﺧﺘﻴﺎر ورﮐے ﺷﻮ ﭼ
ﭼ” ،ﻮک د دې ﺑﻼ ﭘﻪ ﺷﺎن زوروره ده ،او ﻮک د دې ﺧﻼف ﺟﻨ ﮐﻮﻟﮯ ﺷ؟“ 
 ﻫﻐ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ
ﻏ ﻏ او د ﮐﻔﺮ ﺧﺒﺮې وﮐى ،او ﺗﺮ دوو ﻠﻮﯦﺘﻮ ﻣﻴﺎﺷﺘﻮ ﭘﻮرې د ﺣﻮﻣﺖ ﮐﻮﻟﻮ اﺟﺎزت ورﮐے ﺷﻮ .
ﺧﻮﻟﻪ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺧﻼف د ﮐﻔﺮ ﺧﺒﺮې وﮐې او د ﺧُﺪائ ﻧﻮم او د ﻫﻐﮥ د اﺳﺘﻮﻨ ﺎئ او آﺳﻤﺎﻧ ﻣﺨﻠﻮق ﭘﺴ ﻳ ﮐﻔﺮ
 ﻫﻐ ﺗﻪ دا اﺟﺎزت ﻫﻢ ورﮐے ﺷﻮ ﭼ د ﻣﻘﺪﺳﻴﻨﻮ ﺳﺮه ﺟﻨ وﮐى او ﭘﺮې ﮐﺎﻣﻴﺎﺑﻪ ﺷ ،او ﭘﻪ ﻮﻟﻮ ﺧﻴﻠﻮﻧﻮ او
وﻏﺮوﻟﻮ .
۹ / ۱۷

 او د زﻣ ﻮل اوﺳﯧﺪوﻧ ﺑﻪ د ﻫﻐ ﻋﺒﺎدت وﮐى ﻫﻐﻮئ ﻮل د ﭼﺎ ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ ﭼ
ﺧﻠﻘﻮ ،ژﺑﻮ او ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ اﺧﺘﻴﺎر ورﮐے ﺷﻮ .
 د ﭼﺎ ﭼ ﻏﻮږوﻧﻪ وى ﻫﻐﻪ دې واورى.
د ﻫﻐﻪ ﺣﻼل ﺷﻮى ُورى د ژوﻧﺪون ﭘﻪ ﮐﺘﺎب ﮐ د ازل ﻧﻪ ﻟﻴﻠﮯ ﺷﻮى ﻧﮥ دى .
 ﮐﮥ ﭼﺎ ﺗﻪ ﻗﯧﺪﯦﺪل وى ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻗﯧﺪ ﺷ ،ﮐﮥ ﻮک ﭘﻪ ﺗُﻮره ﻗﺘﻞ ﮐﯧﺪل وى ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺗُﻮره ﻗﺘﻞ ﺷ .ﭘﻪ دې ﻣﻘﺪﺳﻴﻨﻮ ﺗﻪ زﻏﻢ او

اﻳﻤﺎن ﭘﻪ ﮐﺎر دے.

دوﯦﻤﻪ ﺑﻼ
 ﺑﻴﺎ ﻣﺎ ﻳﻮ ﺑﻠﻪ ﺑﻼ وﻟﻴﺪه ﭼ د زﻣ ﻧﻪ راووﺗﻠﻪ ،د ﻫﻐ د ُورى ﭘﻪ ﺷﺎن دوه ﺮوﻧﻪ ۇو او دې د اژدﻫﺎ ﭘﻪ ﺷﺎن ﺧﺒﺮې ﮐﻮﻟ.

 ﻫﻐﻪ د اوﻟﻨ ﺑﻼ ﻮل اﺧﺘﻴﺎر د ﻫﻐ ﭘﻪ ﺎئ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻮى ،زﻣﻪ او د دې اوﺳﯧﺪوﻧ دې ﺧﺒﺮې ﺗﻪ ﻣﺠﺒﻮروى ﭼ د اوﻟﻨ ﺑﻼ

 ﻫﻐ ﻏ ﻣﻌﺠﺰې ﮐﻮﻟ ﺗﺮ دې ﭼ د ﺧﻠﻘﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﻳ د آﺳﻤﺎن
ﻋﺒﺎدت وﮐى ﭼ د ﭼﺎ د ﻣﺮ زﺧﻢ ﻴ ﺷﻮے دے .
 او ﻫﻐ ﻟﻪ دا اﺧﺘﻴﺎر ورﮐے ﺷﻮ ﭼ د ﻫﻐ اوﻟﻨ ﺑﻼ ﭘﻪ ﺎئ ﻣﻌﺠﺰې وﮐى او د دﻧﻴﺎ
ﻧﻪ زﻣ ﺗﻪ اور ﻧﺎزل ﮐو .
اوﺳﯧﺪوﻧ دوﮐﻪ ﮐى او ورﺗﻪ ﻳ ﺣﻢ وﮐو ﭼ د ﻫﻐ اوﻟﻨ ﭘﻪ ﺷﺎن ﻳﻮ ﺑﺖ ﺟﻮړ ﮐئ ﭼ د ﺗُﻮرې ﺰار ﻳ ﺧﻮړﻟﮯ وو ﺧﻮ
 او ورﺗﻪ دا اﺧﺘﻴﺎر ورﮐے ﺷﻮ ﭼ د ﺑﻼ ﭘﻪ ﺑﺖ ﮐ ﺳﺎه واﭼﻮى ﻧﻮ ﭼ د ﺧﺒﺮو ﻃﺎﻗﺖ ﻫﻢ ورﮐى او
ﺑﻴﺎ ﻫﻢ ﻻ ژوﻧﺪې وه .
 ﻫﻐﮥ دا ﻫﻢ وﮐل ﭼ واړۀ او ﻟﻮئ ،ﻣﺎﻟﺪاره او ﻏﺮﻳﺐ ،آزاد او ﻏﻼﻣﺎن ﻮل
ﻫﻐﻮئ ﻮک ﭼ ورﺗﻪ ﺳﺠﺪه ﻧﮥ ﮐﻮى ،ﻣۀ ﮐى .
 او ﭼﺎ ﺗﻪ ﻫﻢ د ﮥ اﺧﺴﺘﻠﻮ ﻳﺎ ﺧﺮﻮﻟﻮ اﺟﺎزت ﺗﺮ ﻫﻐ ﻧﮥ وو ﺗﺮﻮ ﭘﻮرې ﺑﻪ ﭼ
دې ﭘﻪ  ﻻس ﻳﺎ ﭘﻪ ﺗﻨﺪى ﻳﻮه ﻧﻪ وﻟﻮى .
 ﻧﻮ ﭘﻪ دې وﺧﺖ ﮐ د دې ﺣﻤﺖ ﺿﺮورت دے .ﻮک ﭼ ﭘﻮﻫﻪ وى
د دې ﺑﻼ ﻧﻪ ،ﻳﺎ د ﻫﻐ د ﻧﺎﻣ ﺷﻤﯧﺮه ﭘﺮې ﻧﮥ وه .
ﻫﻐﻪ دې د دې ﺑﻼ د ﻧﺎﻣ د ﺷﻤﯧﺮې ﺣﺴﺎب وﮐى ،دا ﺷﻤﯧﺮه د ﻳﻮ ﺳى ده او د ﻫﻐﮥ د ﺷﻤﯧﺮې ﺣﺴﺎب ﺷﭙ ﺳﻮه ﺷﭙ ﺷﭙﯧﺘﮥ
دے.

د ﻳﻮ ﻻک ﻠﻮر ﻠﻮﯦﺖ زره ﮐﺴﺎﻧﻮ ﺣﻤﺪ

۱۴

 ﺑﻴﺎ ﻣﺎ وﻟﻴﺪل ﭼ د ﺻﻴﻮن ﭘﻪ ﻏﺮۀ ﺑﺎﻧﺪې ُورے وﻻړ وو ﭼ ورﺳﺮه ﻳﻮ ﻻک ﻠﻮر ﻠﻮﯦﺖ زره ﮐﺴﺎن ۇو ﭼ ﭘﻪ


 او ﻣﺎ د آﺳﻤﺎن ﻧﻪ داﺳ آواز واورﯦﺪو ﻟﻪ د ﺳﻴﻨﺪ د اوﺑﻮ ﻏﻣﺒﺎر
ﺗﻨﺪو ﻳ د ﻫﻐﮥ ﻧﻮم او د ﻫﻐﮥ د ﭘﻼر ﻧﻮم ﻟﻴﻠﮯ ﺷﻮے وو .
 او ﻫﻐﻮئ د ﺗﺨﺖ او
او ﻳﺎ ﻟﻪ د ﺗﻨﺪر د زار ،او دا د ﻫﻐﻪ آوازوﻧﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن وو ﻟﻪ ﭼ ﺳﺘﺎر ﻏووﻧ ﺧﭙﻞ ﺳﺘﺎروﻧﻪ ﻏوى .
د ﻠﻮرو ﺟﺎﻧﺪارو او ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﻳﻮ ﻧﻮے ﺣﻤﺪ وﺋﻴﻠﻮ ،او دا ﺣﻤﺪ ﺑ د ﻫﻐﻪ ﻳﻮ ﻻک ﻠﻮر ﻠﻮﯦﺖ زرو ﮐﺴﺎﻧﻮ ﻧﻪ ﭼ د
 دا ﻫﻐﻪ ﺧﻠﻖ دى ﭼﺎ ﭼ ﺧﭙﻞ ﺎﻧﻮﻧﻪ د
زﻣ ﻧﻪ ﭘﻪ ﺑﻴﻌﻪ اﺧﺴﺘﮯ ﺷﻮى ۇو ،او د دوئ ﻧﻪ ﺑﻐﯧﺮ ﺑﻞ ﻫﻴﭽﺎ ﻧﮥ ﺷﻮ زده ﮐﻮﻟﮯ .
ﻮ ﺳﺮه د ﻳﻮ ﺎئ ﮐﯧﺪو ﻧﻪ ﺳﺎﺗﻠ دى ،او ُورى ﭘﺴ روان دى ﭼﺮﺗﻪ ﭼ ﻫﻢ ُورے  .دوئ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک او د ُورى
 د ﻫﻐﻮئ ژﺑﻮ ﮐﻠﻪ دروغ ﻧﮥ وو وﺋﻴﻠ او ﻫﻐﻮئ ﺑداﻏﻪ
دﭘﺎره د ﺑﻨ آدﻣﻮ ﻧﻪ د اوﻟﻨ ﻣﯧﻮې ﭘﻪ ﻃﻮر ﭘﻪ ﺑﻴﻌﻪ اﺧﺴﺘﮯ ﺷﻮى دى .
دى.

د درﯦﻮ ﻓﺮﺘﻮ ﭘﯧﻐﺎﻣﻮﻧﻪ
 ﺑﻴﺎ ﻣﺎ د آﺳﻤﺎن ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ ﺑﻠﻪ ﻓﺮﺘﻪ ﭘﻪ اﻟﻮﺗﻮ وﻟﻴﺪﻟﻪ ﭼ د زﻣ ﻫﺮ ﻗﻮم ،ﺧﻴﻞ ،ژﺑ او ﺧﻠﻘﻮ ﻟﻪ ﻳ د ﺗﻞ زﻳﺮے ورﮐﻮﻟﻮ.

 ﻫﻐ ﭘﻪ اوﭼﺖ آواز ﭼﻐ ﮐې ﭼ” ،د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻧﻪ ﻳﺮﯦئ او د ﻫﻐﮥ ﺛﻨﺎ وواﻳ ﻪ ﭼ د ﻫﻐﮥ د ﻋﺪاﻟﺖ وﺧﺖ راﻏﻠﮯ

 ﺑﻴﺎ ﻫﻐ ﻧﻪ وروﺳﺘﻮ ﺑﻠﻪ دوﯦﻤﻪ
دے .او د ﻫﻐﮥ ﻋﺒﺎدت وﮐئ ﭼﺎ ﭼ آﺳﻤﺎن او زﻣﻪ ،ﺳﻤﻨﺪر او د اوﺑﻮ ﭼﻴﻨ ﭘﯧﺪا ﮐى دى “.
ﻓﺮﺘﻪ راﻏﻠﻪ او ﻫﻐ وﺋﻴﻞ ﭼ” ،وﻏﻮرزﯦﺪو ،ﻟﻮئ ﺑﺎﺑﻞ وﻏﻮرزﯦﺪو ﭼ ﭘﻪ ﻮﻟﻮ ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﻳ د ﺧﭙﻠ زﻧﺎﮐﺎرۍ او ﻣﺴﺘ د ﺷﺮاﺑﻮ ﻧﻪ
 ﺑﻴﺎ ﻫﻐ ﻧﻪ وروﺳﺘﻮ ﺑﻠﻪ درﻳﻤﻪ ﻓﺮﺘﻪ راﻏﻠﻪ او ﭘﻪ اوﭼﺖ آواز ﻳ ﭼﻐ ﮐې” ،ﻫﺮ ﻫﻐﻪ ﻮک ﭼ د ﺑﻼ او د ﻫﻐ
ﻠ دى “.
 ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﻗﻬﺮ او د ﻏﻀﺐ ﻣﮯ و ﮐﻮم
ﺑﺖ ﺗﻪ ﻋﺒﺎدت ﮐﻮى او د ﻫﻐ ﻧﻪ ﭘﻪ ﺗﻨﺪى ﻳﺎ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻻس ﻟﻮى ،
ﭼ ﻫﻐﮥ د ﺧﭙﻞ ﺳﺨﺖ ﻏﻀﺐ ﭘﻪ ﭘﻴﺎﻟ ﮐ اﭼﻮﻟ دى .ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ د ﭘﺎﮐﻮ ﻓﺮﺘﻮ او د ُورى ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﭘﻪ اور او د ﻮو ﭘﻪ
 او د ﻫﻐﻮئ د ﻋﺬاب ﻟﻮﮯ ﺑﻪ ﺗﻞ ﺗﺮ ﺗﻠﻪ راوﭼﺘﻴى او ﻫﺮ ﻫﻐﻪ ﻮک ﭼ ﺑﻼ ﻳﺎ د ﻫﻐﮥ د ﺑﺖ ﻋﺒﺎدت
ﺷﻐﻠﻮ ﮐ ﻋﺬاﺑﻮﻟﮯ ﺷ .
۱۰ / ۱۷

 ﭘﻪ دې ﮐ د ﻫﻐﻪ ﻣﻘﺪﺳﻴﻨﻮ زﻏﻢ او ﺑﺮداﺷﺖ
ﮐﻮى ﻳﺎ د ﻫﻐﮥ د ﻧﻮم ﻧﻪ اﺧﻠ ،د ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﻧﮥ د ﺷﭙ او ﻧﮥ د ور آرام وى “.
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻣﺎ د آﺳﻤﺎن ﻧﻪ ﻳﻮ آواز واورﯦﺪو ﭼ وﺋﻴﻞ
ﺿﺮور دے ﭼ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺣﻤﻮﻧﻪ ﻣﻨ او د ﻋﻴﺴ وﻓﺎدار ﭘﺎﺗ ﮐﻴى .
ﻳ” ،دا وﻟﻴﻪ ،ﺑﺨﺘﻮر دى ﻫﻐﻪ ﻮک ﭼ د دې ﻧﻪ ﭘﺲ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻣﺎﻟ ﮐ ﻣۀ ﮐﻴى “.او روح اﻟﻘُﺪس ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ” ،ﺑﺷﻪ ﺑﺨﺘﻮر
دى ﻪ ﭼ ﻟﻪ دې ﻧﻪ ﭘﺲ ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ د ﮐﯦﺪو ﻧﻪ ﭘﻪ آرام وى ،وﻟ ﭼ د دوئ ﻧﻴ ﻋﻤﻠﻮﻧﻪ ﺑﻪ ورﺳﺮه ﻣﻠﺮى وى“.

د دﻧﻴﺎ ﻟَﻮ ﮐﯧﺪل
 ﺑﻴﺎ ﻣﺎ وﮐﺘﻞ ﻧﻮ ﻳﻮه ﺳﭙﻴﻨﻪ ورﻳ راﺎره ﺷﻮه او ﭘﻪ ﻫﻐ ﭼ ﻮک ﻧﺎﺳﺖ وو ﻫﻐﻪ د اﺑﻦ آدم ﭘﻪ ﺷﺎن وو .د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﺳﺮ د

 ﻳﻮه ﺑﻠﻪ ﻓﺮﺘﻪ د ﺧُﺪائ د ﮐﻮر ﻧﻪ ﺑﻬﺮ راووﺗﻠﻪ او ﭘﻪ ورﻳ ﻧﺎﺳﺖ ﺗﻪ ﻳ ﭘﻪ
ﺳﺮو زرو ﺗﺎج وو او ﭘﻪ ﻻس ﮐ ﻳ ﺗﯧﺮۀ ﻟﻮر وو .
اوﭼﺖ آواز ووﺋﻴﻞ ﭼ” ،ﺧﭙﻞ ﻟﻮر ورواﭼﻮه او ورﻳﺒﻪ ،ﻪ ﭼ د ﻓﺼﻞ د رﯦﺒﻠﻮ وﺧﺖ راﻏﻠﮯ دے او د دﻧﻴﺎ ﻓﺼﻞ ﻣﻤﻞ ﭘﻮخ
 ﺑﻴﺎ ﻳﻮه
 ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﻮک ﭼ ﭘﻪ ورﻳ ﻧﺎﺳﺖ وو ﻫﻐﮥ ﺧﭙﻞ ﻟﻮر دﻧﻴﺎ ﺗﻪ ورواﭼﻮﻟﻮ او د ﻫﻐ ﻓﺼﻞ ﻳ ورﯦﺒﻠﻮ .
ﺷﻮے دے “.
 او ﺑﻴﺎ ﺑﻠﻪ ﻓﺮﺘﻪ د ﻗﺮﺑﺎنﺎه ﻧﻪ راووﺗﻠﻪ،
ﺑﻠﻪ ﻓﺮﺘﻪ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د آﺳﻤﺎﻧ ﮐﻮر ﻧﻪ راووﺗﻠﻪ او د ﻫﻐ ﺳﺮه ﻫﻢ ﻳﻮ ﺗﯧﺮۀ ﻟﻮر وو .
دا ﻫﻐﻪ ﻓﺮﺘﻪ وه ﭼ ﭘﻪ اور ﻳ اﺧﺘﻴﺎر وو ،او ﻫﻐ د ﺗﯧﺮۀ ﻟﻮر ﻟﺮوﻧ ﺗﻪ ﭘﻪ اوﭼﺖ آواز ﭼﻐﻪ ﮐه ﭼ” ،ﺧﭙﻞ ﺗﯧﺮۀ ﻟﻮر ورواﭼﻮه
 ﻧﻮ ﻓﺮﺘ ﺧﭙﻞ ﻟﻮر ورواﭼﻮﻟﻮ او ﭘﻪ
او ﭘﻪ زﻣﻪ د اﻧﻮرو د ﺑﻮﻮ ﻧﻪ ﻓﺼﻞ راﻏﻮﻧ ﮐه ﻪ ﭼ اﻧﻮر ﻳ ﭘﺎﺧﮥ ﺷﻮى دى “.
 اﻧﻮر ﻳ د
دﻧﻴﺎ ﻳ د اﻧﻮرو د ﺑﻮﻮ ﻓﺼﻞ راﻮل ﮐو او ﻫﻐﻪ ﻳ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﻏﻀﺐ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻟﻮﻳﻪ ﻟﻨﺮۍ ﮐ ورواﭼﻮل .
ﺎر ﻧﻪ ﺑﻬﺮ ﭘﻪ ﻟﻨﺮۍ ﮐ دوﻣﺮه ﻧﭽﻮړ ﮐل ﭼ ﺗﺮ ﻳﻮ ﺳﻞ اﺗﻴﺎ ﻣﻴﻠﻪ ﭘﻮرې د ﻫﻐ ﻧﻪ د وﻳﻨﻮ ﺳﯧﻼب روان ﺷﻮ او دا وﻳﻨ دوﻣﺮه
ﺑﺮه رواﻧ وې ﭼ د آﺳﻮﻧﻮ واﻮ ﺗﻪ اورﺳﯧﺪې.

ﻓﺮﺘ او آﺧﺮى اووۀ اﻓﺘﻮﻧﻪ

۱۵

 ﺑﻴﺎ ﻣﺎ ﭘﻪ آﺳﻤﺎن ﮐ ﺑﻠﻪ ﻳﻮه ﻟﻮﻳﻪ او ﻋﺠﻴﺒﻪ ﻧﻪ وﻟﻴﺪﻟﻪ .اووۀ ﻓﺮﺘ وې ﭼ ورﺳﺮه د ﻮﻟﻮ ﻧﻪ آﺧﺮى اووۀ اﻓﺘﻮﻧﻪ ۇو،


 او ﻣﺎ وﻟﻴﺪل ﭼ د ﺷﻴﺸ د ﺳﻤﻨﺪر ﭘﻪ ﺷﺎن راﺎره ﺷﻮ ﭼ اور ﭘﻪ
ﻪ ﭼ ﭘﻪ دې اﻓﺘﻮﻧﻮ ﺳﺮه د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻗﻬﺮ ﺳﻮړ ﺷﻮ .
ﮐ  ﺷﻮے وو ،او د ﺷﻴﺸ د ﺳﻤﻨﺪر ﺳﺮه ﻫﻐﻪ ﺧﻠﻖ وﻻړ ۇو ﭼ ﭘﻪ ﺑﻼ او د ﻫﻐ د ﺑﺖ او د ﻫﻐ د ﻧﻮم ﭘﻪ ﺷﻤﯧﺮ ﻓﺘﺢ ﻣﻮﻧﺪﻟ
 ﻫﻐﻮئ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﻏﻼم ﻣﻮﺳ او ُورى ﺣﻤﺪوﻧﻪ
وه .د ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﻻﺳﻮﻧﻮ ﮐ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ورﮐى ﺳﺘﺎروﻧﻪ ۇو .
ووﺋﻴﻞ ﭼ” ،اے ﻣﺎﻟﻪ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺧُﺪاﻳﻪ ﭘﺎﮐﻪ ،ﺳﺘﺎ ﮐﺎروﻧﻪ ﻟﻮئ او ﻋﺠﻴﺒﻪ دى او ﺳﺘﺎ ﻻرې د ﺣﻖ او رﺘﻴﺎ دى ،اے د ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ
 اے ﻣﺎﻟﻪ ﻮک ﺑﻪ ﻳﺮه وﻧﮥ ﮐى او ﺳﺘﺎ د ﻧﻮم ﻟﻮﺋ ﺑﻪ وﻧﮥ ﮐى؟ ﻪ ﭼ ﻳﻮا ﺗﮥ ﭘﺎک ﻳ .ﻮل ﻗﻮﻣﻮﻧﻪ ﺑﻪ راﺷ
ﺑﺎدﺷﺎه .
 او د دې ﻧﻪ ﭘﺲ ﻣﺎ وﻟﻴﺪل ﭼ ﭘﻪ
او ﺳﺘﺎ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﺑﻪ ﻋﺒﺎدت وﮐى ﻪ ﭼ ﺳﺘﺎ د ﺻﺪاﻗﺖ ﮐﺎروﻧﻪ ﺎره ﺷﻮى دى “.
 او د ﻫﻐ ﻧﻪ اووۀ ﻓﺮﺘ د اوو اﻓﺘﻮﻧﻮ ﺳﺮه
آﺳﻤﺎن ﮐ د ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﮐﻮر ﮐ د ﻮاﻫ د ﺧﯧﻤ ﭘﺎک ﺎئ ﮐﻮﻻو ﺷﻮ ،
 ﺑﻴﺎ ﭘﻪ
راووﺗﻠ او ﻫﻐﻮئ د ﮐﺘﺎن ﺟﺎﻣ اﻏﻮﺳﺘ وې ﭼ ﺻﻔﺎ او ﻠﯧﺪوﻧ وې او ﭘﻪ ﺳﻴﻨﻮ ﻳ د ﺳﺮو زرو ﺳﻴﻨﻪ ﺑﻨﺪوﻧﻪ ۇو .
ﻠﻮرو ﺟﺎﻧﺪارو ﮐ ﻳﻮ ﻫﻐﻪ اووۀ ﻓﺮﺘﻮ ﺗﻪ د ﺳﺮو زرو اووۀ ﺟﺎﻣﻮﻧﻪ ورﮐل ﭼ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﻗﻬﺮ ﻧﻪ ډک ۇو ،د ﻫﻐﻪ ﺧُﺪائ
 او د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﮐﻮر د ﺧُﺪائ د ﺟﻼل او ﻗُﺪرت د ﻟﻮ ﻧﻪ ډک ﺷﻮ او ﺗﺮ ﻫﻐ ﻫﻴﻮک
ﭘﺎک ﭼ ﺗﻞ ﺗﺮ ﺗﻠﻪ ژوﻧﺪے وى .
ورﻧﻨﻮﺗﮯ ﻧﮥ ﺷﻮ ﺗﺮﻮ ﭼ د اووۀ ﻓﺮﺘﻮ اووۀ اﻓﺘﻮﻧﻪ ﭘﻮره ﺷﻮى ﻧﮥ ۇو.

د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﻗﻬﺮ ﺟﺎﻣﻮﻧﻪ

۱۶

 ﺑﻴﺎ ﻣﺎ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﮐﻮر ﻧﻪ ﻳﻮ اوﭼﺖ آواز واورﯦﺪو ﭼ ﻫﻐﻪ اووۀ ﻓﺮﺘﻮ ﺗﻪ ﻳ وﺋﻴﻞ ﭼ” ،ﻻړې ﺷ او د ﺧُﺪائ


 ﻧﻮ اوﻟﻪ ﻓﺮﺘﻪ ﻻړه او ﭘﻪ زﻣﻪ ﻳ ﺧﭙﻞ ﺟﺎم ﺗﻮئ ﮐو او د ﻧﺎﺳﻮر ﺧﻮراﮐ داﻧ
ﭘﺎک د ﻗﻬﺮ اووۀ ﺟﺎﻣﻮﻧﻪ ﭘﻪ زﻣﻪ ﺗﻮئ ﮐئ “.
 او دوﯦﻤ ﻓﺮﺘ ﺧﭙﻞ ﺟﺎم
ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺧﻠﻘﻮ ﺎره ﺷﻮې ﭼ د ﺑﻼ ﻧﻪ ﻳ ﭘﻪ ﺎن ﮐ وه او ﻫﻐﻪ ﺑﺖ ﺗﻪ ﻳ ﻋﺒﺎدت ﮐے وو .
 او درﯦﻤ
ﭘﻪ ﺳﻤﻨﺪر ﮐ ﺗﻮئ ﮐو او د ﻫﻐ اوﺑﮥ د ﻣى د وﻳﻨ ﭘﻪ ﺷﺎن ﺷﻮې او ﭘﻪ ﺳﻤﻨﺪر ﮐ ﻫﺮ ژوﻧﺪے ﻴﺰ ﻣ ﺷﻮ .
۱۱ / ۱۷

 ﺑﻴﺎ ﻣﺎ واورﯦﺪل ﭼ ﭘﻪ اوﺑﻮ اﺧﺘﻴﺎر ﻟﺮوﻧ ﻓﺮﺘ
ﻓﺮﺘ ﺧﭙﻞ ﺟﺎم ﭘﻪ درﻳﺎﺑﻮﻧﻮ او ﭘﻪ ﭼﻴﻨﻮ ﮐ ﺗﻮئ ﮐو او وﻳﻨ ﺷﻮل .
 ﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ د ﻣﻘﺪﺳﻴﻨﻮ او ﺳﺘﺎ د
ووﺋﻴﻞ ﭼ” ،اے ﻗُﺪوﺳﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،ﺗﮥ ﭼ ﻳ او وې ،ﺗﮥ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻋﺪاﻟﺖ ﮐ ﺻﺎدق ﻳ .
 او ﻣﺎ د ﻗﺮﺑﺎنﺎه ﻧﻪ ﻳﻮه
ﻧﺒﻴﺎﻧﻮ وﻳﻨ ﺗﻮئ ﮐې دى او ﺗﺎ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ د ﻠﻮ دﭘﺎره وﻳﻨ ورﮐې ،ﻫﻐﻮئ د دې ﺳﺰا ﻻﺋﻖ دى “.
 او ﻠﻮرﻣ ﻓﺮﺘ
ﭼﻐﻪ واورﯦﺪﻟﻪ” ،آو ،ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ﭘﺎﮐﻪ ،ﺗﮥ ﭘﻪ ﻮﻟﻮ ﻗﺎدر ﻳ ،ﺳﺘﺎ ﻮﻟ ﻓﯧﺼﻠ رﺘﻴﻨ او ﭘﻪ ﺣﻘﻪ دى “.
 او ﻫﻐﻮئ ﺑﺪ ﺑﺪ وﺳﻮزﯦﺪل ﺧﻮ
ﺧﭙﻞ ﺟﺎم ﭘﻪ ﻧﻤﺮ ﺗﻮئ ﮐو او دا اﺧﺘﻴﺎر ورﻟﻪ ورﮐے ﺷﻮ ﭼ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﺷﻐﻠﻮ ﺧﻠﻖ وﺳﻴﺰى .
ﻫﻐﻮئ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﻪ ﻧﻮم ﮐﻔﺮ ووﺋﻴﻠﻮ ،ﭼﺎ ﺳﺮه ﭼ د دې اﻓﺘﻮﻧﻮ د ﻧﺎزﻟﻮﻟﻮ اﺧﺘﻴﺎر دے ،ﺧﻮ ﻫﻐﻮئ د ﺗﻮﺑﻪ وﻳﺴﺘﻠﻮ ﻧﻪ اﻧﺎرى
 او ﭘﻴﻨﻤ ﻓﺮﺘ د ﺑﻼ ﭘﻪ ﺗﺨﺖ ﺧﭙﻞ ﺟﺎم ﺗﻮئ ﮐو او د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﮐ ﺗﻴﺎرۀ ﺷﻮﻟﻪ.
ﺷﻮل او ﻧﮥ ﻳ د ﻫﻐﮥ ﺛﻨﺎ ووﺋﻴﻠﻪ .
 او ﻫﻐﻮئ د ﺧﭙﻞ درد او د ﻧﺎﺳﻮر ﭘﻪ وﺟﻪ آﺳﻤﺎﻧ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺗﻪ ﮐﻔﺮ ووې ،او ﮥ ﺑﺪ
او ﺧﻠﻘﻮ د درد ﻧﻪ ﺧﭙﻞ ﻏﺎﻮﻧﻪ ﭼﻴﭽﻞ ،
 او ﺷﭙﻣ ﻓﺮﺘ ﺧﭙﻞ ﺟﺎم د ﻓﺮات ﭘﻪ ﻟﻮئ ﺳﻴﻨﺪ ﮐ ﺗﻮئ ﮐو او
ﮐﺎروﻧﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﮐى ۇو ،د ﻫﻐ ﻧﻪ ﻳ ﺗﻮﺑﻪ وﻧﮥ ﮐﻟﻪ .
 ﺑﻴﺎ ﻣﺎ وﻟﻴﺪل ﭼ د اژدﻫﺎ ،د ﺑﻼ ،او د دروﻏﮋن ﻧﺒ د
د ﻫﻐ اوﺑﮥ وﭼ ﺷﻮې ﭼ د ﻧﻤﺮﺧﺎﺗﮥ د ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎﻧﻮ دﭘﺎره ﻻر ﺗﻴﺎره ﺷ .
 دا ﻫﻐﻪ ﭘﻴﺮﻳﺎن دى ﭼ ﻣﻌﺠﺰې ﺎﺋ ،ﻫﻐﻮئ د دې دﭘﺎره  ﭼ د دﻧﻴﺎ
ﺧﻮﻟ ﻧﻪ د ﭼﻴﻨﺪﺧﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن درې ﭘﻴﺮﻳﺎن راووﺗﻞ .
 ”ﻮرئ ،زۀ د ﻏﻞ ﭘﻪ ﺷﺎن درﻢ .ﺑﺨﺘﻮر دے ﻫﻐﻪ
ﻮل ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎن د ﻗﺎدر ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﻟﻮئ ور د ﺟﻨ دﭘﺎره راﺟﻤﻊ ﮐى .
 ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎن
ﭼ ﺑﯧﺪار وى او ﺟﺎﻣ ﻳ اﻏﻮﺳﺘ وى ﻧﻮ ﭼ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﺑﻨ ﻧﮥ ﺷ او ﺧﻠﻖ ﺑﻪ د ﻫﻐﮥ ﺷﺮم وﻧﮥ وﻳﻨ “.
 ﺑﻴﺎ اووﻣ ﻓﺮﺘ ﺧﭙﻞ ﺟﺎم ﭘﻪ ﻫﻮا ﺗﻮئ ﮐو او د ﺧُﺪائ د
ﻫﻐﻪ ﺎئ ﺗﻪ راﺟﻤﻊ ﮐل ﭼ ﭘﻪ ﻋﺒﺮاﻧ ﮐ ورﺗﻪ ارﻣﺪون واﺋ .
 ﻟﻪ دې ﻧﻪ ﭘﺲ د ﺑﺮﯦﻨﺎ ﺷُﻐﻠ او د ﺗﻨﺪر
ﮐﻮر د ﺗﺨﺖ ﻧﻪ ﻳﻮ اوﭼﺖ آواز راﻏﻠﻮ ﭼ ﻫﻐﮥ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،ﻫﺮ ﮥ ﭘﻮره ﺷﻮل “.
 او ﻫﻐﻪ ﻟﻮئ ﺎر ﭘﻪ درﯦﻮ ﺣﺼﻮ
زا او ﻳﻮه دوﻣﺮه ﺳﺨﺘﻪ زﻟﺰﻟﻪ راﻏﻠﻪ ﭼ د ﺑﻨ آدم د ﭘﯧﺪاﻳﺖ راﺳ ﭼﺮې ﻫﻢ ﻧﮥ وه راﻏﻠ .
ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﻮ او د دﻧﻴﺎ ﺎروﻧﻪ وﻧﯦﺪل ،او ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺗﻪ ﻟﻮئ ﺑﺎﺑﻞ راﻳﺎد ﺷﻮ ﺑﻠ د ﺧﭙﻞ ﻏﻀﺐ او ﻗﻬﺮ ﻧﻪ ډﮐﻪ ﭘﻴﺎﻟﻪ ﻳ ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ
 او ﭘﻪ ﺑﻨ آدﻣﻮ ﻟﻪ آﺳﻤﺎن ﻧﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﭘﻨﻮس ﮐﻠﻮ وزن ﺑﺮاﺑﺮ
 ﻫﺮه ﻳﻮه ﺟﺰﻳﺮه ﻏﯧﺒﻪ ﺷﻮﻟﻪ او ﻳﻮ ﻏﺮ ﻫﻢ ﻟﻴﺪے ﻧﮥ ﺷﻮ .
وﻠﻪ .
ږﻟ وورﯦﺪﻟﻪ او ﻫﻐﻮئ د ږﻟ ﭘﻪ اﻓﺖ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺗﻪ ﮐﻔﺮ ووﺋﻴﻠﻮ ﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ اﻓﺖ ډﯦﺮ ﺳﺨﺖ وو.

ﻣﺸﻬﻮره ﮐﻨﺠﺮه

۱۷

 ﺑﻴﺎ ﻫﻐﻪ اووۀ ﻓﺮﺘ ﭼ ﺟﺎﻣﻮﻧﻪ ﻳ ﻧﻴﻮﻟ ۇو ،ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ ﮐ ﻳﻮه ﻣﺎ ﻟﻪ راﻏﻠﻪ او وې وﺋﻴﻞ ﭼ” ،راﻪ ﭼ زۀ درﺗﻪ د


 د دﻧﻴﺎ ﺧﻠﻖ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺷﺮاﺑﻮ ﻧﺸﻪ ﺷﻮل ﮐﻮم ﭼ
ﻫﻐ ﻟﻮئ ﮐﻨﺠﺮې اَﻧﺠﺎم وﺎﻳﻢ ﭼ د ډﯦﺮو ﺳﻤﻨﺪروﻧﻮ دﭘﺎﺳﻪ ﭘﻪ ﺗﺨﺖ ﻧﺎﺳﺘﻪ ده .
 روح اﻟﻘُﺪس ﭘﻪ ﻣﺎ ﻏﻠﺒﻪ وﮐه او ﺑﻴﺎ ﻓﺮﺘ زۀ ﺑﻴﺎﺑﺎن ﺗﻪ ﺑﻮﺗﻠﻢ .ﻫﻠﺘﻪ
ﻫﻐ دوئ ﺗﻪ ورﮐى ۇو او ﺑﻴﺎ ﻳ د ﻫﻐ ﺳﺮه زﻧﺎ وﮐه “.
ﻣﺎ ﻳﻮه ﻪ وﻟﻴﺪه ﭼ ﭘﻪ ﻳﻮې ﺳﺮې ﺑﻼ ﺳﻮره وه .ﭼ د ﻫﻐ ﭘﻪ ﻮل ﺑﺪن ﮐﻔﺮ ﻟﻴﻠﮯ وو او اووۀ ﺳﺮوﻧﻪ او ﻟﺲ ﺮوﻧﻪ ﻳ ۇو.
 ﻫﻐﻪ  ﮐﺎﺳﻨ ﺳﺮې ﺟﺎﻣ اﻏﻮﺳﺘ وې ﭼ د ﺳﺮو زرو ﭘﻪ ﮐﺎﻟﻮ ،ﺟﻮاﻫﺮاﺗﻮ او ﻣﻠﻐﻠﺮو ﺳﻨﺎر ﺷﻮې وه .د ﻫﻐ ﭘﻪ ﻻس

 او د ﻫﻐ ﭘﻪ ﺗﻨﺪى ﻳﻮ ﻧﻮم ﻟﻴﻠﮯ وو ﭼ
ﮐ د ﺳﺮو زرو ﭘﻴﺎﻟ وه ﭼ د ﭘﻠﻴﺘ او د ﻫﻐ د ﺣﺮاﻣﺎرۍ د ﻧﺎﭘﺎﮐ ﻧﻪ ډﮐﻪ وه .
 او ﻣﺎ وﻟﻴﺪل ﭼ ﻫﻐﻪ ﻪ د ﻣﻘﺪﺳﻴﻨﻮ ﭘﻪ وﻳﻨﻪ او د ﻋﻴﺴ
ﻳﻮ ﭘ راز دے” ،ﻟﻮئ ﺑﺎﺑﻞ ،د ﮐﻨﺠﺮو او د دﻧﻴﺎ د ﻫﺮې ﭘﻠﻴﺘ ﻣﻮر “.
 ﺧﻮ ﻓﺮﺘ راﺗﻪ ووﺋﻴﻞ ﭼ” ،دا ﺗﮥ دوﻣﺮه وﻟ
د ﺷﻬﻴﺪاﻧﻮ ﭘﻪ وﻳﻨﻪ ﭘﻪ ﻧﺸﻪ وه .ﮐﻠﻪ ﭼ ﻣﺎ ﻫﻐﻪ وﻟﻴﺪه ﻧﻮ زۀ ډﯦﺮ ﺣﯧﺮان ﺷﻮم .
ﺣﯧﺮان ﻳ؟ زۀ ﺑﻪ درﺗﻪ د دې  او دا ﭼ ﭘﻪ ﮐﻮﻣ ﺑﻼ ﺳﻮره ده ﭼ اووۀ ﺳﺮوﻧﻪ او ﻟﺲ ﺮوﻧﻪ ﻳ دى ،د ﻫﻐ راز ﺎره
 ﮐﻮﻣﻪ ﺑﻼ ﭼ ﺗﺎ وﻟﻴﺪﻟﻪ ،ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ده ﭼ ژوﻧﺪۍ وه ﺧﻮ اوس ژوﻧﺪۍ ﻧﮥ ده ،ﻫﻐﻪ ﺑﻪ د ﻋﺎﻟﻢ ارواح ﻧﻪ راوﺧﯧﮋى او ﻫﻼﮐﻪ ﺑﻪ
ﮐم .
ﺷ .او ﭘﻪ دﻧﻴﺎ ﮐ ﻫﻐﻪ ﺧﻠﻖ ﭼ د ﭼﺎ ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ ﭼ ﻟﻪ ازل ﻧﻪ د ژوﻧﺪون ﭘﻪ ﮐﺘﺎب ﮐ ﻧﮥ دى ﻟﻴﻠﮯ ﺷﻮى ،ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ د دې ﻣې
 او د دې ﺧﺒﺮو د ﭘﻮﻫﯧﺪﻟﻮ دﭘﺎره
ﺑﻼ ﭘﻪ ﺑﻴﺎ راﺎره ﮐﯧﺪو ﺣﯧﺮان ﺷ .ﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ ﻣﺨ وه ،اوس ﻧﺸﺘﻪ ﺧﻮ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ را .
 ﭼ
ډﯦﺮ ﺣﻤﺖ ﭘﻪ ﮐﺎر دے .دا اووۀ ﺳﺮوﻧﻪ ﻫﻐﻪ اووۀ ﻏﺮوﻧﻪ دى ﭼ دا ﻪ ﭘﺮې ﻧﺎﺳﺘﻪ ده ،ﺧﻮ دوئ ﻫﻢ اووۀ ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎن دى 
ﭘﻴﻨﮥ ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎن ﭘﺨﻮا ﺗﯧﺮ ﺷﻮى دى او ﻳﻮ ژوﻧﺪے دے او ﻳﻮ ﺑﻞ ﺑﻪ را ،او ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ راﺷ ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ د ﻟ وﺧﺖ دﭘﺎره وى.
 او ﻫﻐﻪ ﺑﻼ ﭼ ﻳﻮ وﺧﺖ ژوﻧﺪۍ وه او اوس ژوﻧﺪۍ ﻧﮥ ده ،ﻫﻐﻪ اﺗﻢ ﺑﺎدﺷﺎه دے ،ﺧﻮ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ ﻫﻐﻪ د اوو ﻧﻪ ﻳﻮ دے او ﻫﻐﻪ ﺑﻪ

 ﮐﻮم ﻟﺲ ﺮوﻧﻪ ﭼ ﺗﺎ وﻟﻴﺪل ،ﻫﻐﻪ ﻟﺲ ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎن دى ﭼ ﻫﻐﻮئ ﻻ ﺣﻮﻣﺖ ﻧﮥ دے ﺷﺮوع ﮐے ،ﺧﻮ ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ
ﻫﻼک ﺷ .
 د ﻫﻐﻪ ﻮﻟﻮ ﻳﻮ ﻣﻘﺼﺪ دے ﭼ ﺧﭙﻞ ﻃﺎﻗﺖ او اﺧﺘﻴﺎر ﺑﻼ ﻟﻪ ورﮐى.
د ﻳﻮې ﻴﻨ دﭘﺎره د ﺑﻼ ﺳﺮه د ﺑﺎدﺷﺎﻫ اﺧﺘﻴﺎر وﻣﻮﻣ .
۱۲ / ۱۷

 ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ د ُورى ﺳﺮه ﺟﻨ وﮐى ﺧﻮ ُورے ﺑﻪ ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ ﮐﺎﻣﻴﺎب ﺷ ﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ د ﻣﺎﻟﺎﻧﻮ ﻣﺎﻟ او د ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎﻧﻮ

 ﺑﻴﺎ ﻓﺮﺘ ﻣﺎ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ
ﺑﺎدﺷﺎه دے ،او ﻫﻐﻮئ ﻫﻢ ﭼ ﺑﻠﻠﮯ ﺷﻮى دى ،ﻏﻮره ﺷﻮى دى او وﻓﺎدار دى ورﺳﺮه ﻣﻠﺮى دى “.
 ﻫﻐﻪ ﻟﺲ ﺮوﻧﻪ ﭼ
ﭼ” ،ﺗﺎ ﭼ ﮐﻮم ﺳﻤﻨﺪر وﻟﻴﺪو ﭼ ﻟﻮﻳﻪ ﮐﻨﺠﺮه ﭘﺮې ﻧﺎﺳﺘﻪ ده ،دا د ﺧﻠﻘﻮ اُﻣﺘﻮﻧﻪ ،ﻗﻮﻣﻮﻧﻪ او ژﺑ دى .
ﺗﺎ وﻟﻴﺪل ،ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺳﺮه د ﺑﻼ د دې ﮐﻨﺠﺮې ﻧﻪ ﻧﻔﺮت ﮐﻮى ،ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ دا ﺑﺮﺑﻨه او ﺑﺮﺑﺎده ﮐى او د ﻫﻐ ﻏﻮﻪ ﺑﻪ وﺧﻮرى او ﭘﻪ اور
 ﻪ ﭼ ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﺧﭙﻞ ﻣﻘﺼﺪ د ﭘﻮره ﮐﻮﻟﻮ دﭘﺎره د دوئ ﭘﻪ زړوﻧﻮ ﮐ دا ﺧﺒﺮه اﭼﻮﻟ ده ﭼ دوئ
ﺑﻪ ﻳ اﻳﺮې ﮐى .
 دا ﻪ ﭼ
ﭘﻪ ﻳﻮ زړۀ ﺳﺮه ﺑﻼ ﺗﻪ د ﺧﭙﻠ ﺑﺎدﺷﺎﻫ اﺧﺘﻴﺎر ورﮐى ،ﺗﺮﻮ ﭼ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﮐﻼم د دوئ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﭘﻮره ﺷ .
ﺗﺎ وﻟﻴﺪه ﻫﻐﻪ ﻟﻮئ ﺎر دے ﭼ د دﻧﻴﺎ ﭘﻪ ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎﻧﻮ ﺣﻮﻣﺖ ﮐﻮى“.

د ﺑﺎﺑﻞ ﺑﺮﺑﺎدى

۱۸

 د دې ﻧﻪ ﭘﺲ ﻣﺎ ﻳﻮه ﺑﻠﻪ ﻓﺮﺘﻪ د آﺳﻤﺎن ﻧﻪ ﭘﻪ راﮐﻮزﯦﺪو وﻟﻴﺪﻟﻪ او د ﻫﻐ ﻟﻮئ اﺧﺘﻴﺎر وو او زﻣﻪ د ﻫﻐ ﭘﻪ ﺟﻼل رﺎ


 ﺑﻴﺎ ﻫﻐ ﭘﻪ اوﭼﺖ آواز ﭼﻐﻪ ﮐه” ،ﭘﺮﯦﻮﺗﻮ ،ﻟﻮئ ﺑﺎﺑﻞ ﭘﺮﯦﻮﺗﻮ .ﻫﻐﻪ د ﭘﻴﺮﻳﺎﻧﻮ ﮐﻮر ،د ﻮﻟﻮ ﻧﺎﭘﺎﮐﻮ روﺣﻮﻧﻮ اډه ،او د
ﺷﻮه .

 ﻪ ﭼ ﻮﻟﻮ ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ د ﻫﻐ د ﻣﺴﺘ او ﺑﺪﮐﺎرۍ ﺷﺮاب ﻠ
ﻣﺮدارو ﻣﺎرﻏﺎﻧﻮ او د ﻣﺮدارو او ﺣﺮاﻣﻮ ﻨﺎورو ﮐﻮر دے .
 ﺑﻴﺎ ﻣﺎ
دى ،د دﻧﻴﺎ ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎﻧﻮ د ﻫﻐ ﺳﺮه ﺑﺪﮐﺎرى ﮐې ده ،او د دﻧﻴﺎ ﺳﻮداﺮاﻧﻮ د ﻫﻐ د ﻋﻴﺎﺷ ﭘﻪ ﺳﺒﺐ دوﻟﺖ راﻏﻮﻧ ﮐو “.
د آﺳﻤﺎن ﻧﻪ ﻳﻮ ﺑﻞ آواز واورﯦﺪو ﭼ وﺋﻴﻞ ﻳ” ،اے زﻣﺎ ﺧﻠﻘﻮ ،د دې ﻧﻪ راﺑﻬﺮ ﺷ ﭼ د دې ﭘﻪ ﻨﺎﻫﻮﻧﻮ ﮐ ﺷﺮﻳ ﻧﮥ ﺷ او
 ﻪ ﭼ د ﻫﻐ ﻨﺎﻫﻮﻧﻪ ﺗﺮ آﺳﻤﺎﻧﻪ رﺳﯧﺪﻟ دى او ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﻫﻐ ﺑﺪ ﮐﺎروﻧﻪ
ﭼ د ﻫﻐ ﭘﻪ اﻓﺘﻮﻧﻮ ﮐ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﮥ ﺷ .
 ﻫﻐ ﺗﻪ د ﺧﭙﻠﻮ ﮐو ﺑﺪﻟﻪ ورﮐئ ،ﻫﻐ ﭼ ﮐﻮم ﻧﺎروا ﮐﺎروﻧﻪ ﮐى دى ،ﻫﻐﻪ دوه ﭼﻨﺪه ورﮐئ ،او ﻫﻐ ﭼ
ﻫﯧﺮ ﮐى ﻧﮥ دى .
 ﻫﻐ ﭼ ﻫﺮ ﻮﻣﺮه ﻟﻮﺋ او ﻋﻴﺎﺷ وﮐه ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﻫﻮﻣﺮه
ﭘﻪ ﮐﻮﻣ ﭘﻴﺎﻟ ﮐ ﺷﺮاب  ﮐى دى ﻫﻐﻪ دوه ﭼﻨﺪه ه ﮐئ .
ورﺗﻪ ﻋﺬاب او وﻳﺮ ورﮐئ .ﻫﻐﻪ ﭘﻪ زړۀ ﮐ دا واﺋ ﭼ زۀ د ﺗﺨﺖ ﻣﻠﻪ ﻳﻢ ،زۀ ﺑﻪ ﭼﺮې ﻫﻢ د ﮐﻮﻧو ﭘﻪ ﺷﺎن وﻳﺮوﻧﻪ ﻧﮥ ﮐﻮم.
 ﻧﻮ ﭘﻪ دې وﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻫﻐ ﭘﻪ ﻳﻮه ورځ دوﻣﺮه اﻓﺘﻮﻧﻪ راﺷ ،ﻳﻌﻨ ﻣﺮګ ،وﻳﺮه او ﻗﺤﻂ .او ﭘﻪ اور ﺑﻪ ﻫﻢ وﺳﻮزوﻟﮯ ﺷ ﻪ

 د زﻣ ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎﻧﻮ ﭼ د ﻫﻐ ﺳﺮه ﺑﺪﮐﺎرى وﮐه او د ﻫﻐ
ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﺎک زورور دے ﭼ د دې ﻓﯧﺼﻠﻪ ﻳ واوروﻟﻪ .
 ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ
ﭘﻪ ﻋﻴﺎﺷ ﮐ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻮل ،ﻫﺮ ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ د دې د ﺳﻮزﯦﺪﻟﻮ ﻟﻮﮯ ووﻳﻨ ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﭘﺮې ژړا او وﻳﺮ وﮐى .
ﻟﺮې وﻻړ وى او د ﻫﻐ ﭘﻪ ﻋﺬاب ﺑﻪ د ﻳﺮې دا واﺋ ﭼ” ،اﻓﺴﻮس ،اﻓﺴﻮس ﭘﻪ ﻟﻮئ ﺎر د ﺑﺎﺑﻞ ،ﭘﻪ زورور ﺎر ،ﭼ ﺗﮥ ﭘﻪ ﻳﻮه
 د دﻧﻴﺎ ﺳﻮداﺮان ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﻪ ﺑﺎﺑﻞ وﻳﺮ او ژړا ﮐﻮى ﻪ ﭼ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﻫﻴﻮک ﻫﻢ د ﻫﻐﻮئ ﻧﻮره ﺳﻮدا واﻧﮥ
ﻴﻨﻪ ﮐ ﺑﺮﺑﺎد ﺷﻮې “.
 د ﺳﺮو زرو ،د ﺳﭙﻴﻨﻮ زرو ،ﻗﻴﻤﺘ ﮐﺎﻮ ،د ﻣﻠﻐﻠﺮو ،د ﮐﺘﺎن ﻧﺮﻣ ﮐﭙې ،ﮐﺎﺳﻨ ﮐﭙې ،د رﯦﻤﻮ او ﺳﺮې ﮐﭙې ،د ﻫﺮ
ﺧﻠ .
 او ورﺳﺮه د دارﭼﻴﻨ،
ﻗﺴﻢ د ﻋﻮدو ﻟﺮ ،د ﻫﺎﺗ ﻏﺎﻮﻧﻪ ،د ﻫﺮ ﻗﺴﻤﻪ ﻗﻴﻤﺘ ﻟﺮﻮ د زﯦو ،د اوﺳﭙﻨﻮ او د ﻣﺮﻣﺮو ﻴﺰوﻧﻪ .
ﻣﺼﺎﻟﺤ ،ﺧﻮﺷﺒﻮﻳ ﻋﻄﺮ ،د ﻣﺮ ﭼﻴ ،ﻟﻮﺑﺎن ،ﻣﮯ ،ﺗﯧﻞ ،ﺧﺎص ﻣﯧﺪه ،ﻏﻨﻢ ،او ﺎروى ،ې ،آﺳﻮﻧﻪ ،ﺟﻨ ﺎډۍ ،ﻏﻼﻣﺎن او
 ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ واﺋ ﭼ” ،ﮐﻮم ﮥ ﻴﺰوﻧﻮ ﺗﻪ ﭼ ﺳﺘﺎ ﺧﻮاﻫﺶ وو ،ﻫﻐﻪ ﺳﺘﺎ د ﻻس ﻧﻪ وﺗﻠ دى ،ﺳﺘﺎ ﻮل ﻣﺎل
ﺟﻨ ﻗﻴﺪﻳﺎن .
 او ﻫﻐﻪ ﺳﻮداﺮاﻧﻮ ﭼ د دې ﺎر ﭘﻪ ﺗﺠﺎرت
دوﻟﺖ او ﺷﺎن و ﺷﻮﮐﺖ ورک دے او ﺑﻴﺎ ﺑﻪ دا ﭼﺮې ﻫﻢ ﭘﻪ ﻻس در ﻧﮥ ﺷ “.
 او داﺳ ﺑﻪ واﺋ ﭼ،
ﻣﺎﻟﺪاره ﺷﻮى ۇو ﻫﻐﻮئ ﻫﻢ ﺑﻪ د ﻫﻐ د ﻋﺬاب د ﻳﺮې ﻧﻪ ﻟﺮې وﻻړ وى ،ژړا او وﻳﺮ ﺑﻪ ﭘﺮې ﮐﻮى .
”اﻓﺴﻮس ،اﻓﺴﻮس ،ﭘﻪ دې ﻟﻮئ ﺎر ﭼ د ﮐﺘﺎن او ﮐﺎﺳﻨ ﺟﺎﻣ ﺑﻪ ﻳ اﻏﻮﺳﺘ وې او ﭘﻪ ﺳﺮو زرو او ﻗﻴﻤﺘ ﮐﺎﻮ او ﻣﻠﻐﻠﺮو ﺑﻪ
 اﻓﺴﻮس ﭼ ﭘﻪ ﻳﻮه ﻴﻨﻪ ﮐ د دې ﻮﻟﻪ دﺑﺪﺑﻪ ﺑﺮﺑﺎده ﺷ “.ﺑﻴﺎ ﻮل د ﺳﻤﻨﺪرى ﺟﻬﺎزوﻧﻮ
ﻳ ﺧﭙﻞ ﺎن ﺳﻨﺎر ﮐے وى .
 او ﮐﻠﻪ
ﮐﭙﺘﺎﻧﺎن ،ﺳﻤﻨﺪرى ﻣﺴﺎﻓﺮان او ﻣﺎﻴﺎن او ﻫﻐﻪ ﻮک ﭼ ﭘﻪ ﺳﻤﻨﺪرى ﺗﺠﺎرت ﺧﭙﻠﻪ ﺰاره ﮐﻮى ،ﺑﻪ ﻟﺮې ودرﻳى .
 او ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﭘﻪ
ﭼ د ﻫﻐ د ﺳﻮزﯦﺪﻟﻮ ﻟﻮ ووﻳﻨ ﻧﻮ ﭼﻐ ﺑﻪ ﮐى” ،د دې ﻟﻮئ ﺎر ﭘﻪ ﺷﺎن ﺑﻞ داﺳ ﺎر ﭼﺮﺗﻪ دے؟“ 
ﺧﭙﻠﻮ ﺳﺮوﻧﻮ ﺧﺎورې واﭼﻮى ،وﻳﺮ او ژړا ﺑﻪ ﭘﺮې ﮐﻮى او داﺳ ﺑﻪ واﺋ ﭼ” ،اﻓﺴﻮس ،اﻓﺴﻮس ،ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻟﻮئ ﺎر ﭼ د ﭼﺎ ﭘﻪ
 د ﻫﻐ د اَﻧﺠﺎم ﭘﻪ ﻟﻴﺪو
ﺗﺠﺎرت د ﺳﻤﻨﺪرى ﺟﻬﺎزُوﻧﻮ ﻣﺎﻟﺎن ﻣﺎﻟﺪاره ﺷﻮل ،ﮐﻮم ﭼ ﭘﻪ ﻳﻮه ﻴﻨﻪ ﮐ ﺗﺒﺎه او ﺑﺮﺑﺎد ﺷُﻮ “.
اے آﺳﻤﺎﻧﻪ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ وﮐه ،اے ﻣﻘﺪﺳﻴﻨﻮ ،رﺳﻮﻻﻧﻮ او ﻧﺒﻴﺎﻧﻮ ،ﭘﻪ ﻫﻐ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ وﮐئ ،ﻪ ﭼ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺳﺘﺎﺳﻮ د اﻧﺘﻘﺎم
 او ﺑﻴﺎ ﻳﻮې ﻗﻮﺗﻨﺎﮐ ﻓﺮﺘ د ژرﻧﺪې د ﻳﻮ ﻏ ﭘﻞ ﭘﻪ ﺷﺎن ﮐﺎﮯ راواﺧﺴﺘﻮ او
اﺧﺴﺘﻮ ﭘﻪ وﺟﻪ ﭘﻪ ﻫﻐ د ﻋﺪاﻟﺖ ﻓﯧﺼﻠﻪ وﮐه “.
 او ﺑﻴﺎ
ﺳﻤﻨﺪر ﺗﻪ ﻳ ورﺰار ﮐو او وې وﺋﻴﻞ ﭼ” ،دﻏﻪ ﺷﺎن ﺑﻪ د ﺑﺎﺑﻞ ﻟﻮئ ﺎر وﻧوﻟﮯ ﺷ او ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﻳ ﻫﻴﻮک وﻧﮥ وﻳﻨ .
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ﺑﻪ ﻫﻴﭽﺮې ﭘﻪ ﺗﺎ ﮐ د ﺳﺘﺎر ،ﺳﻨﺪرﻏﺎړو ،ﺷﭙﻴﻠ او د ﺑﻴﻞ آوازوﻧﻪ واﻧﮥ ورﯦﺪے ﺷ ،او د ﻳﻮ ﮐﺴﺐ ،ﮐﺴﺒﺮ ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﻪ ﺗﺎ ﮐ وﻧﮥ
 او ﻧﻮر ﺑﻪ ﭘﻪ ﺗﺎ ﮐ ډﻳﻮه ﺑﻠﻪ ﻧﮥ ﺷ او ﭘﻪ ﺗﺎ ﮐ ﺑﻪ ﺑﻴﺎ د
ﻟﻴﺪے ﺷ ،او ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺗﺎ ﮐ د ژرﻧﺪې ﻏﺮار واﻧﮥ ورﯦﺪے ﺷ .
زﻟﻤ او د ﻧﺎوې ﺧﺒﺮې واﻧﮥ ورﯦﺪے ﺷ .ﻳﻮ وﺧﺖ وو ﭼ ﺳﺘﺎ ﺗﺎﺟﺮان د دﻧﻴﺎ زورور ﺧﻠﻖ ۇو او ﺗﺎ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﺟﺎدو ﻮل ﻗﻮﻣﻮﻧﻪ
 ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﮐﻮﻮ ﮐ د ﻫﻐﻪ ﻧﺒﻴﺎﻧﻮ او ﻣﻘﺪﺳﻴﻨﻮ او د ﻫﻐﻪ ﺧﻠﻘﻮ ﺑﻬﯧﺪﻟ وﻳﻨﻪ وﻟﻴﺪﻟﮯ ﺷﻮه ﭼ ﭘﻪ ﻮﻟﻪ دﻧﻴﺎ ﮐ
دوﮐﻪ ﮐى ۇو .
وژﻟﮯ ﺷﻮى ۇو“.

۱۹

 د دې ﻧﻪ ﭘﺲ ﻣﺎ ﭘﻪ آﺳﻤﺎن ﮐ د ﻮ ﺧﻠﻘﻮ اوﭼﺖ آوازوﻧﻪ واورﯦﺪل ،ﻫﻐﻮئ ﭼﻐ وﻫﻠ ﭼ” ،ﺛﻨﺎ ﺻﻔﺖ دې وى


 ﻪ ﭼ د ﻫﻐﮥ ﻓﯧﺼﻠ رﺘﻴﻨ او ﭘﻪ ﺣﻘﻪ دى او ﻫﻐﮥ
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ ،ﺧﻼﺻﻮن ،ﻟﻮﺋ او ﻃﺎﻗﺖ زﻣﻮﻧ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک دے .
د ﻟﻮﺋ ﮐﻨﺠﺮې د ﺳﺰا ﻓﯧﺼﻠﻪ وﮐه ﭼﺎ ﭼ ﭘﻪ ﺧﭙﻠ ﺣﺮاﻣﺎرۍ دا دﻧﻴﺎ ه وډه ﮐه او د ﻫﻐ ﻧﻪ ﻳ د ﺧﭙﻠﻮ ﺧﺎدِﻣﺎﻧﻮ د وﻳﻨ ﺑﺪل
 او ﻫﻐﻪ
 ﻫﻐﻮئ ﺑﻴﺎ ﭼﻐ ﮐې ﭼ” ،ﺛﻨﺎ ﺻﻔﺖ دې وى د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ،د ﺑﺎﺑﻞ ﻟﻮﮯ ﺗﻞ ﺗﺮ ﺗﻠﻪ ﺧﯧﮋى “.
واﺧﺴﺘﻮ “.
ﻠﻴﺮﻳﺸﺖ ﻣﺸﺮان او ﻠﻮر ﺟﺎﻧﺪار ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺗﻪ ﭘﻪ ﺳﺠﺪه ﺷﻮل ﻮک ﭼ ﭘﻪ ﺗﺨﺖ ﻧﺎﺳﺖ دے او ﻫﻐﻮئ ﻫﻢ ﭼﻐ ﮐې ﭼ،
”آﻣﻴﻦ ،ﺛﻨﺎ ﺻﻔﺖ دې وى د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ“.

د ُورى د وادۀ ﻣﯧﻠﻤﺴﺘﻴﺎ
 ﺑﻴﺎ د ﺗﺨﺖ د ﻃﺮف ﻧﻪ ﻳﻮ آواز راﻏﮯ ﭼ” ،اے زﻣﻮﻧ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻮﻟﻮ ﺧﺎدِﻣﺎﻧﻮ ﭼ د ﻫﻐﮥ ﻧﻪ وﻳﺮﯦئ ،اے ﻟﻮﻳﻮ او وړو ،د

 ﺑﻴﺎ ﻣﺎ د ډﯦﺮو ﮐﺴﺎﻧﻮ داﺳ آواز واورﯦﺪو ﻟﻪ د ﺳﻴﻨﺪ د اوﺑﻮ ﻏﻣﺒﺎر او ﻳﺎ ﻟﻪ د ﺗﻨﺪر د زار ،او
ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺛﻨﺎ واﻳ “.
 را ﭼ
ﻫﻐﻮئ ﭼﻐ وﻫﻠ ﭼ” ،ﺛﻨﺎ ﺻﻔﺖ دې وى د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ،ﻣﺎﻟ زﻣﻮﻧ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺑﺎدﺷﺎه دے .
ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ ﺷُﻮ او د ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ﻧﻪ ﭼﻐ ﮐو او د ﻫﻐﮥ ﻟﻮﺋ ﺑﻴﺎن ﮐو ﻪ ﭼ د ورى د وادۀ ورځ راﻏﻠ ده او د ﻫﻐﮥ ﻧﺎوې ﺎن
 او ورﺗﻪ د ﮐﺘﺎن ﻧﺮﻣ ﺟﺎﻣ ورﮐے ﺷﻮې دى ﭼ ﺻﻔﺎ ﻠﯧﺪوﻧ دى “.او دا ﻧﺮم ﮐﺘﺎن د ﻣﻘﺪﺳﻴﻨﻮ ﮥ
ﺳﻤﺒﺎل ﮐے دے ،
 ﺑﻴﺎ ﻓﺮﺘ ﻣﺎ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ ﭼ” ،دا وﻟﻴﻪ ﭼ ،ﺑﺨﺘﻮر دى ﻫﻐﻪ ﺧﻠﻖ ﭼ د ُورى د وادۀ ﻣﯧﻠﻤﺴﺘﻴﺎ ﺗﻪ راﺑﻠﻠﮯ ﺷﻮى
ﮐﺎروﻧﻪ دى .
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ زۀ ﭘﻪ دې د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﭘﻮ ﮐ ﭘﻪ ﺳﺠﺪه ﭘﺮﯦﻮﺗﻠﻢ ﺧﻮ ﻣﺎ
دى “.او ﻧﻮر ﻳ ووﺋﻴﻞ ﭼ” ،دا د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺑﺮﺣﻖ ﮐﻼم دے “.
ﺗﻪ ﻳ ووﺋﻴﻞ ﭼ” ،ﻧﻪ ،داﺳ ﻣﮥ ﮐﻮه .زۀ ﻫﻢ ﺳﺘﺎ او ﺳﺘﺎ د وروﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن ﻳﻮ ﺧﺎدِم ﻳﻢ ﭼ د ﻋﻴﺴ ﻮاﻫ ورﮐﻮى .او ﺻﺮف
ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺗﻪ ﺳﺠﺪه ﮐﻮه .ﮐﻮم ﺣﻘﻴﻘﺖ ﭼ د ﻋﻴﺴ ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻣﻮﻧ ﺗﻪ ﺮﻨﺪ ﺷﻮ ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﻧﺒﻴﺎﻧﻮ ﺗﻪ د ﭘﯧﺸﻮﻳﻮ اﻟﻬﺎم ورﮐﻮى“.

د ﺳﭙﻴﻦ آس ﺳﻮارۀ
 ﺑﻴﺎ ﻣﺎ آﺳﻤﺎن ﭘﺮاﻧﺴﺘﮯ وﻟﻴﺪو او ﻫﻠﺘﻪ زﻣﺎ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﻳﻮ ﺳﭙﻴﻦ آس وو او د ﻫﻐﮥ د ﺳﻮارۀ ﻧﻮم وﻓﺎدار او رﺘﻴﻨﮯ دے ،ﻪ

 او د ﻫﻐﮥ ﺳﺘﺮ د اور د ﺷﻐﻠﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن دى او ﭘﻪ ﺳﺮ ﻳ ډﯦﺮ ﺗﺎﺟﻮﻧﻪ
ﭼ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﻋﺪاﻟﺖ ﮐ او ﭘﻪ ﺟﻨ ﮐ ﭘﻪ ﺣﻘﻪ دے .
 او ﻫﻐﮥ ﭘﻪ وﻳﻨﻮ ﻟﻟ ﺟﺎﻣ اﻏﻮﺳﺘ وې
دى .ﭘﻪ ﻫﻐ ﻳﻮ ﻧﻮم ﻟﻴﻠﮯ ﺷﻮے دے ﭼ ﺑ ﻟﻪ دۀ ﻧﻪ ﭘﺮې ﻧﻮر ﻫﻴﻮک ﻧﮥ ﭘﻮﻫﻴى .
 او آﺳﻤﺎﻧ ﻟﺮې ﭘﻪ ﺳﭙﻴﻨﻮ آﺳﻮﻧﻮ ﺳﻮرې ورﭘﺴ وې ﭼ د ﺳﭙﻴﻦ او ﺻﻔﺎ ﻧﺮم ﮐﺘﺎن
او د ﻫﻐﮥ ﻧﻮم د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﮐﻼم دے .
 او د ﻫﻐﮥ د ﺧﻮﻟ ﻧﻪ ﻳﻮه ﺗﻴﺮه ﺗُﻮره راو ﭼ ﻗﻮﻣﻮﻧﻪ ﭘﺮې ووﻫ ،ﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ زورور
ﺟﺎﻣ ﻳ اﻏﻮﺳﺘ وې .
 او د ﻫﻐﮥ
ﺣﻮﻣﺖ ﮐﻮى او د ﻨﺎﻫﻮﻧﻮ د اﻧﻮرو ﻟﻨﺮۍ ﺑﻪ د ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﻗﻬﺮ او ﻏﻀﺐ د ﭘﻮ ﻻﻧﺪې ﻧﭽﻮړ ﮐى .
 ﺑﻴﺎ ﻣﺎ ﻳﻮه ﻓﺮﺘﻪ ﭘﻪ ﻧﻤﺮ ﮐ وﻻړه
ﭘﻪ ﭼﻮﻏﻪ او ﭘﻪ ﭘﺘُﻮن دا ﻧﻮم ﻟﻴﻠﮯ دے ﭼ” ،د ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎﻧﻮ ﺑﺎدﺷﺎه او د ﻣﺎﻟﺎﻧﻮ ﻣﺎﻟ “.
وﻟﻴﺪه او ﻫﻐ ﺑﺮه ﭘﻪ آﺳﻤﺎن ﮐ اﻟﻮﺗﻮﻧﻮ ﻣﺎرﻏﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﭼﻐ ﮐې ﭼ” ،راﺷ او د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﻪ ﻟﻮﻳﻪ ﻣﯧﻠﻤﺴﺘﻴﺎ ﮐ راﺟﻤﻊ
 ﭼ د ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎﻧﻮ او د ﮐﻤﺎﻧراﻧﻮ او د ﺗه ﺳﭙﺎﻫﻴﺎﻧﻮ ﻏﻮ ،د آﺳﻮﻧﻮ او د ﻫﻐﻮئ د ﺳﻮرو ﻏﻮ او د ﻮﻟﻮ ﺧﻠﻘﻮ،
ﺷ .
ﻏﻼﻣﺎﻧﻮ او آزادو د ﻟﻮﻳﻮ او د وړو ﻏﻮ وﺧﻮرئ“.
 او ﻫﻐﻪ ﺑﻼ
 ﺑﻴﺎ ﻣﺎ وﻟﻴﺪل ﭼ ﺑﻼ او د دﻧﻴﺎ ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎن او د ﻫﻐﻮئ ﻟﺮې د ﺳﻮارۀ او د ﻫﻐﮥ د ﻟﺮ ﺳﺮه ﭘﻪ ﺟﻨ ﺷﻮل .

ﺮﻓﺘﺎر ﮐے ﺷﻮه او دﻏﺴ ﻫﻐﻪ دروﻏﮋن ﻧﺒ ﻫﻢ ﭼ ﻳ د ﻫﻐ دﭘﺎره ﻣﻌﺠﺰې ﺎره ﮐﻮﻟ او ﻫﻐﻪ ﻮک ﻳ دوﮐﻪ ﮐﻮل ﭘﻪ ﭼﺎ
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ﭼ د ﺑﻼ ﻧﻪ وه او د ﻫﻐﮥ ﺑﺖ ﺗﻪ ﻳ ﺳﺠﺪه ﮐې وه .دﻏﻪ دواړه ژوﻧﺪى ﻫﻐﻪ درﻳﺎب ﺗﻪ وﻏﻮرزوﻟﮯ ﺷﻮل ﭼ د ﻮو ﺷُﻐﻠ ﺗﺮﯦﻨﻪ
 او ﺑﺎﻗ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺗُﻮره ووژﻟﮯ ﺷﻮل ﭼ ﭘﻪ ﺳﭙﻴﻦ آس د ﺳﻮارۀ ﻟﻪ ﺧﻮﻟ ﻧﻪ راوﺗﻠﻪ ،او ﻮﻟﻮ ﻣﺎرﻏﺎﻧﻮ د ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﻏﻮﻪ
ﺧﺘﻠ .
ﺎﻧﻮﻧﻪ ﻣﺎړۀ ﮐل.

زر ﮐﺎﻟﻪ ﺑﺎدﺷﺎﻫ

۲۰

 ﺑﻴﺎ ﻣﺎ ﻳﻮه ﻓﺮﺘﻪ ﻟﻪ آﺳﻤﺎن ﻧﻪ ﭘﻪ راﮐﻮزﯦﺪو وﻟﻴﺪﻟﻪ ﭼ ورﺳﺮه د ﻋﺎﻟﻢ ارواح ﮐﻨﺠ او ﭘﻪ ﻻس ﮐ ﻳ ﻟﻮئ زﻧﻴﺮ وو.


 ﻓﺮﺘ ﻫﻐﻪ ﻋﺎﻟﻢ
 او ﻫﻐﻪ اژدﻫﺎ ﭼ زوړ ﺎﻣﺎر دے ،ﻫﻐﻪ ﻳ وﻧﻴﻮو ،اﺑﻠﻴﺲ ﻳﻌﻨ ﺷﯧﻄﺎن ،او ﺗﺮ زرو ﮐﺎﻟﻮ ﭘﻮرې ﻳ وﺗﻟﻮ .

ارواح ﺗﻪ وﻏﻮرزوﻟﻮ ،ﺑﻨﺪ ﻳ ﮐو او ﻣﻬﺮ ﻳ ﭘﺮې وﻟﻮﻟﻮ ،د دې دﭘﺎره ﭼ ﻫﻐﻪ ﺑﻴﺎ ﺗﺮ ﻫﻐ ﻗﻮﻣﻮﻧﻪ دوﮐﻪ ﻧﮥ ﮐى ﺗﺮﻮ ﭼ زر ﮐﺎﻟﻪ
 ﺑﻴﺎ ﻣﺎ ﻳﻮ ﻮ ﺗﺨﺘﻮﻧﻪ وﻟﻴﺪل او ﻫﻐﻪ ﺧﻠﻖ ﭘﺮې
ﭘﻮره ﺷﻮى ﻧﮥ وى .د ﻫﻐ ﻧﻪ ﭘﺲ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ﺑﻴﺎ د ﻟ وﺧﺖ دﭘﺎره آزاد ﮐے ﺷ .
ﻧﺎﺳﺖ ۇو ﭼﺎ ﺗﻪ ﭼ د ﻋﺪاﻟﺖ اﺧﺘﻴﺎر ورﮐے ﺷﻮے وو .ﻣﺎ د ﻫﻐﻪ ﺧﻠﻘﻮ روﺣﻮﻧﻪ وﻟﻴﺪل ﭼ ﺳﺮوﻧﻪ ﻳ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﮐﻼم او د
ﻋﻴﺴ د ﺷﻬﺎدت ﭘﻪ وﺟﻪ ﭘﺮې ﮐے ﺷﻮى ۇو ،او ﻫﻐﻪ ﺧﻠﻖ ﭼﺎ ﭼ ﺑﻼ ﻳﺎ د ﻫﻐﮥ ﺑﺖ ﺗﻪ ﺳﺠﺪه ﻧﮥ وه ﮐې او ﻧﮥ ﻳ ﭘﻪ ﻻس ﻳﺎ ﺗﻨﺪى
 ﺑﺎﻗ ﻣى ﺗﺮ ﻫﻐ ژوﻧﺪى ﻧﮥ
د ﻫﻐﮥ ﻧﻪ ﻟﻮﻟ وه .ﻫﻐﻮئ ﺑﻴﺎ راژوﻧﺪى ﺷﻮل او د ﻣﺴﻴﺢ ﺳﺮه ﻳ ﺗﺮ زرو ﮐﺎﻟﻮ ﺑﺎدﺷﺎﻫ وﮐه .
 ﺑﺨﺘﻮر او ﻗُﺪوس ﻫﻐﻪ دے ﭼ ﭘﻪ دې اوﻟﻨ ﻗﻴﺎﻣﺖ
ﮐے ﺷﻮل ﺗﺮﻮ ﭼ زر ﮐﺎﻟﻪ ﭘﻮره ﺷﻮى ﻧﮥ ۇو .دا اوﻟﻨﮯ ﻗﻴﺎﻣﺖ دے .
ﮐ ﺷﺮﻳ دے .ﻪ ﭼ ﭘﻪ داﺳ ﺧﻠﻘﻮ د دوﯦﻢ ﻣﺮګ اﺧﺘﻴﺎر ﻧﮥ وى ﺑﻠ ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک او د ﻣﺴﻴﺢ اﻣﺎﻣﺎن وى او د
ﻫﻐﮥ ﺳﺮه ﺑﻪ ﺗﺮ زرو ﮐﺎﻟﻮ ﭘﻮرې ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﮐﻮى.

د ﺷﯧﻄﺎن ﺷﺴﺖ
 او ﻫﻐﻪ ﺑﻪ راﺷ او ﭘﻪ ﻠﻮر ﻮﻪ دﻧﻴﺎ ﮐ ﺑﻪ
 ﻫﺮ ﮐﻠﻪ ﭼ زر ﮐﺎﻟﻪ ﭘﻮره ﺷ ﻧﻮ ﺷﯧﻄﺎن ﺑﻪ د ﻗﯧﺪ ﺧﺎﻧ ﻧﻪ را آزاد ﺷ .

 ﻧﻮ
ﻗﻮﻣﻮﻧﻪ دوﮐﻪ ﮐى ،ﻳﻌﻨ ﺟﻮج او ﻣﺎﺟﻮج ،او ﺟﻨ ﺗﻪ ﺑﻪ ﻳ راﺟﻤﻊ ﮐى ﭼ د ﺳﻤﻨﺪر د ﺷﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن ﺑﺷﻤﯧﺮه دى .
ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﻮﻟﻪ دﻧﻴﺎ راﺧﻮارۀ ﺷﻮل او د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﻣﻘﺪﺳﻴﻨﻮ دﯦﺮه او د ﻫﻐﮥ ﻣﺤﺒﻮب ﺎر ﻳ راﯧﺮ ﮐو ،ﺧﻮ د آﺳﻤﺎن ﻧﻪ اور ﭘﺮې
 او ﺑﻴﺎ ﻫﻐﻮئ ﻟﻪ دوﮐﻪ ورﮐﻮوﻧﮯ اﺑﻠﻴﺲ د اور او ﻮو درﻳﺎب ﺗﻪ وﻏﻮرزوﻟﮯ ﺷﻮ ﭼﺮﺗﻪ
ﻧﺎزل ﺷﻮ او ﻫﻐﻮئ ﻳ ﺗﺒﺎه ﮐل .
ﭼ ﺑﻼ او دروﻏﮋن ﻧﺒ ﻫﻢ ورﻏﻮرزوﻟﮯ ﺷﻮے دے او ﻫﻠﺘﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺷﭙﻪ او ورځ ﺗﻞ ﺗﺮ ﺗﻠﻪ ﻋﺬاﺑﻮﻟﮯ ﺷ.

آﺧﺮى ﻋﺪاﻟﺖ
 ﺑﻴﺎ ﻣﺎ ﻳﻮ ﻟﻮئ ﺳﭙﻴﻦ ﺗﺨﺖ وﻟﻴﺪو ﭼ ﻳﻮ ﮐﺲ ﭼ ﭘﺮې ﻧﺎﺳﺖ وو ،د ﻫﻐﮥ د ﺣﻀﻮر ﻧﻪ زﻣﻪ او آﺳﻤﺎن وﺗﺘﯧﺪل او ﻏﯧﺐ

 ﺑﻴﺎ ﻣﺎ ﻟﻮئ او واړۀ ﻣى د ﺗﺨﺖ د وړاﻧﺪې وﻻړ وﻟﻴﺪل او ﮐﺘﺎﺑﻮﻧﻪ ﭘﺮاﻧﺴﺘﻠﮯ ﺷﻮل .ﺑﻴﺎ ﺑﻞ ﮐﺘﺎب ﭘﺮاﻧﺴﺘﻠﮯ ﺷﻮ ،ﻳﻌﻨ د
ﺷﻮل .
 ﺳﻤﻨﺪر ﺧﭙﻞ
ژوﻧﺪون ﮐﺘﺎب .او د ﻣو ﻋﺪاﻟﺖ د ﻫﻐﻮئ د اﻋﻤﺎﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ وﺷﻮ ﻨﻪ ﭼ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﮐﺘﺎﺑﻮﻧﻮ ﮐ درج وو .
ﻣى ﭼ ﭘﻪ ﮐ ۇو ،ورﮐل ﺑﻴﺎ ﻣﺮګ او ﻋﺎﻟﻢ ارواح ﺧﭙﻞ ﻣى ورﮐل ﭼ ﭘﻪ ﮐ ۇو او د ﻮﻟﻮ ﻋﺪاﻟﺖ د ﻫﺮ ﭼﺎ د ﺧﭙﻞ ﻋﻤﻞ
 ﺧﻮ د ﭼﺎ
 ﺑﻴﺎ ﻣﺮګ او ﻋﺎﻟﻢ ارواح د اور درﻳﺎب ﺗﻪ وﻏﻮرزوﻟﮯ ﺷﻮل ،د اور درﻳﺎب دوﯦﻢ ﻣﺮګ دے .
ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ وﺷﻮ .
ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ ﭼ د ژوﻧﺪون ﭘﻪ ﮐﺘﺎب ﮐ درج ﻧﮥ ۇو ﻫﻐﻮئ د اور ﭘﻪ درﻳﺎب ﮐ وﻏﻮرزوﻟﮯ ﺷﻮل.

ﻧﻮے آﺳﻤﺎن او ﻧﻮې دﻧﻴﺎ

۲۱

 ﺑﻴﺎ ﻣﺎ ﻳﻮ ﻧﻮے آﺳﻤﺎن او ﻳﻮه ﻧﻮې دﻧﻴﺎ وﻟﻴﺪﻟﻪ ﻪ ﭼ اول آﺳﻤﺎن او اوﻟﻪ دﻧﻴﺎ ﻏﯧﺐ ﺷﻮى ۇو او ﺳﻤﻨﺪر ﻫﻢ ﻧﮥ وو.


 ﻣﺎ ﭘﺎک ﺎر ،ﻳﻌﻨ ﻧﻮے ﻳﺮوﺷﻠﻢ وﻟﻴﺪﻟﻮ ﭼ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﻃﺮﻓﻪ د آﺳﻤﺎن ﻧﻪ راﮐﻮزﯦﺪو ،او دا داﺳ ﺗﻴﺎر ﮐے ﺷﻮے وو

 ﻣﺎ د ﺗﺨﺖ ﻧﻪ ﻳﻮ اوﭼﺖ آواز واورﯦﺪو ﭼ دا ﻳ ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،ﻮرئ،
ﻟﻪ ﭼ ﻧﺎوې د ﺧﭙﻞ ﺧﺎوﻧﺪ دﭘﺎره ﺳﻨﺎر ﺷﻮې وى .
اوس ﺑﻪ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺣﻀﻮر د ﺑﻨ آدﻣﻮ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ وى او ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ د ﻫﻐﮥ اُﻣﺖ وى او ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺑﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ د ﻫﻐﻮئ ﺳﺮه
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 ﻫﻐﻪ ﺑﻪ د ﻫﻐﻮئ د ﺳﺘﺮﻮ ﻮﻟ او وﭼ ﮐى ،ﻫﻠﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮر ﻧﮥ ﻣﺮګ ،ﻧﮥ وﻳﺮ ،ﻧﮥ ژړا او ﻧﮥ درد وى ﻪ ﭼ وړوﻣﺒ
وى .
 او ﻫﻐﻪ ﻮک ﭼ ﭘﻪ ﺗﺨﺖ ﻧﺎﺳﺖ وو ﻫﻐﮥ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،وﻮرئ ،زۀ ﻮل ﻴﺰوﻧﻪ ﻧﻮى ﮐﻮم “.ﺑﻴﺎ
ﻴﺰوﻧﻪ ﺗﯧﺮ ﺷﻮى دى “.
 ﺑﻴﺎ ﻳ ﻣﺎ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ،
ﻫﻐﮥ ﻣﺎ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،زﻣﺎ دا ﮐﻼم وﻟﻴﻪ ﻪ ﭼ زﻣﺎ ﺧﺒﺮې د اﻋﺘﺒﺎر ﻻﺋﻘ او رﺘﻴﺎ دى “.
”وﺷﻮه .اﻟﻔﻪ او اوﻣﻴﻪ ،اول او آﺧﺮ زۀ ﻳﻢ .ﻫﺮ ﻮک ﭼ ﺗے وى زۀ ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ د ژوﻧﺪون د اوﺑﻮ د ﭼﻴﻨﻮ ﻧﻪ وړﻳﺎ اوﺑﮥ ورﮐم.
 ﺧﻮ د
 ﻮک ﭼ ﮐﺎﻣﻴﺎب ﺷ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ د دې وارث ﺷ ،او زۀ ﺑﻪ د ﻫﻐﻮئ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻳﻢ او ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ زﻣﺎ ﺑﭽ وى .

وﻳﺮﯦﺪوﻧﻮ ،ﺑاﻳﻤﺎﻧﺎﻧﻮ ،ﭘﻠﻴﺘﺎﻧﻮ ،ﻗﺎﺗﻼﻧﻮ ،ﺣﺮاﻣﺎراﻧﻮ ،ﺟﺎدوﺮاﻧﻮ ،ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎﻧﻮ او ﻫﺮ ﻗﺴﻢ دروﻏﮋن ﺧﻠﻖ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ درﻳﺎب ﮐ وى
ﭼ ﭘﻪ ﮐ د ﻮو اور ﺑﻠﻴى ،او دا دوﯦﻢ ﻣﺮګ دے“.

ﻧﻮے ﻳﺮوﺷﻠﻢ
 ﺑﻴﺎ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ اوو ﻓﺮﺘﻮ ﮐ ﭼ د اووۀ آﺧﺮى اﻓﺘﻮﻧﻮ ډک ﺟﺎﻣﻮﻧﻪ ورﺳﺮه ۇو ،ﻳﻮه ﻣﺎ ﺗﻪ راﻏﻠﻪ او وې وﺋﻴﻞ ﭼ” ،راﻪ ،زۀ ﺑﻪ

 ﻧﻮ روح اﻟﻘُﺪس ﭘﻪ ﻣﺎ ﻏﻠﺒﻪ وﮐه او زۀ ﻳ ﻳﻮ ﻟﻮئ اوﭼﺖ ﻏﺮ ﺗﻪ ﺑﻮﺗﻠﻢ او د ﻳﺮوﺷﻠﻢ
ﺗﺎ ﺗﻪ ﻧﺎوې وﺎﻳﻢ ﭼ د ُورى ﻪ ده “.
 ﻫﻐﻪ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﻪ ﺟﻼل روﺎﻧﻪ وو ،د ﻫﻐ رﺎ د ﻗﻴﻤﺘ
ﭘﺎک ﺎر ﻳ راﺗﻪ وﺎﺋﻴﻠﻮ ﭼ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﻃﺮﻓﻪ راﮐﻮزﯦﺪو .
 د ﻫﻐ ﻟﻮئ اوﭼﺖ دﯦﻮال وو ﭼ ﭘﻪ ﮐ دوﻟﺲ دروازې
ﺟﻮاﻫﺮاﺗﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن ﻟﻪ د ﺟﺎﺳﭙﺮ او د ﺑﻠﻮر ﮐﺎ ﭘﻪ ﺷﺎن ﺻﻔﺎ وو .
 ﻧﻤﺮﺧﺎﺗﮥ ﺗﻪ
وې او ﭘﻪ ﻫﺮه دروازه ﮐ ﻓﺮﺘﻪ وﻻړه وه ،او ﭘﻪ دروازو د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ د دوﻟﺴﻮ ﻗﺒﻴﻠﻮ ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ ﻟﻴﻠﮯ ﺷﻮى ۇو .
 د ﺎر د دﯦﻮال دوﻟﺲ ﺑﻨﻴﺎدوﻧﻪ ۇو او
درې دروازې وې ،ﺷﻤﺎل ﺗﻪ درې ،ﺟﻨﻮب ﺗﻪ درې ،او ﻧﻤﺮ ﭘﺮﯦﻮاﺗﮥ ﺗﻪ درې دروازې وې .
 ﮐﻮﻣ ﻓﺮﺘ ﭼ ﻣﺎ ﺳﺮه ﺧﺒﺮې وﮐﻟ ،د ﻫﻐ ﺳﺮه د ﺳﺮو زرو ﻳﻮ ﺰ وو
ﭘﻪ ﻫﻐ د ُورى د دوﻟﺴﻮ رﺳﻮﻻﻧﻮ ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ ۇو .
 او ﺎر ﭘﻪ ﻠﻮر ﻮﻪ ﺷﻞ ﺟﻮړ وو او ﻮﻣﺮه ﭼ اوږد وو ﻫﻐﻪ ﻫﻮﻣﺮه ﭘﻠﻦ
ﭼ ﭘﺮې د ﺎر دﯦﻮاﻟﻮﻧﻪ او دروازې ﻧﺎپ ﮐى .

وو ،او ﻫﻐ د ﺎر ﻧﺎپ ﭘﻪ ﺰ وﮐو او د دې اوږدواﻟﮯ ،ﭘﻠﻨﻮاﻟﮯ او اوﭼﺘﻮاﻟﮯ ﺑﺮاﺑﺮ ۇو ﭼ دوه ﻧﻴﻢ زره ﮐﻴﻠﻮﻣﻴﺮه ۇو .
 دﯦﻮال د ﺟﺎﺳﭙﺮ
ﻓﺮﺘ د دﻳﻮال ﻧﺎپ ﭘﻪ دﻧﻴﺎوى ﭘﯧﻤﺎﻧﻪ وﮐو ﭼ ﺷﭙﯧﺘﮥ ﻣﻴﺮه اوﭼﺖ وو ،او ﻓﺮﺘ ﻫﻢ دا ﭘﯧﻤﺎﻧﻪ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻮﻟﻪ .
 د ﺎر د دﯦﻮاﻟﻮﻧﻮ
ﮐﺎﻮ ﻧﻪ ﺟﻮړ وو او ﺎر ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ د ﺳﻮﭼﻪ ﺳﺮو زرو ﻧﻪ ﺟﻮړ ﺷﻮے وو او د ﺻﻔﺎ ﺷﻴﺸ ﭘﻪ ﺷﺎن ﭘﻗﯧﺪو .
ﺑﻨﻴﺎدوﻧﻪ ﭘﻪ رﻧﺎ رﻧ ﻗﻴﻤﺘ ﮐﺎﻮ ﺎﺋﺴﺘﻪ ﮐے ﺷﻮى ۇو اول ﺑﻨﻴﺎد د ﺟﺎﺳﭙﺮ ﮐﺎﻮ وو ،دوﯦﻢ د ﻧﻴﻠﻢ ،درﯦﻢ د ﺷﺐ ﭼﺮاغ ،ﻠﻮرم د
 ﭘﻴﻨﻢ د اوﻧﻴﺲ ،ﺷﭙم د ﻳﻤﻨ ﻋﻘﻴﻘﻮ ،اوؤم د ﺮاﺳﻮﻟﺮ ،اﺗﻢ د اﻳﻮاﻣﺮﻳﻦ ،ﻧﻬﻢ د ﻃﻮﭘﺎز ،ﻟﺴﻢ د ﮐﻠﺴﺎﺋﻮ ،ﻳﻮوﻟﺴﻢ د
زﻣﺮد ،
 او ﻫﻐﻪ دوﻟﺲ دروازې د دوﻟﺴﻮ ﻣﻠﻐﻠﺮو وې ،ﻫﺮه دروازه د ﻳﻮې ﻣﻠﻐﻠﺮې ﻧﻪ ﺟﻮړه وه .د ﺎر
ﮐﺎﺋﻨﺎﺋﻮ ،او دوﻟﺴﻢ د ﮐﯧﻠ وو .
 ﻣﺎ ﭘﻪ ﺎر ﮐ د ﺧُﺪائ ﮐﻮر وﻧﮥ ﻟﻴﺪو ﻪ ﭼ ﻣﺎﻟ ﻗﺎدر
ﻟﻮﺋ ﮐﻮ د ﺻﻔﺎ ﺷﻴﺸ ﭘﻪ ﺷﺎن د ﺳﻮﭼﻪ ﺳﺮو زرو وې .
 او ﺎر ﺗﻪ د ﻧﻤﺮ ﻳﺎ د ﺳﭙﻮږﻣ د رﺎ ﺣﺎﺟﺖ ﻧﺸﺘﻪ
ﻣﻄﻠﻖ ﺧُﺪائ ﭘﺎک او ُورے ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ د دې ﺎر د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﮐﻮر دے .
 د دې ﭘﻪ رﺎ ﺑﻪ ﻗﻮﻣﻮﻧﻪ ﺮ او دۀ ﺗﻪ ﺑﻪ د دﻧﻴﺎ
ﻪ ﭼ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺟﻼل دا روﺎﻧﻪ ﮐﻮى او ورے د دې ډﻳﻮه ده .
 د ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﺷﺎن
 د ﺎر دروازې ﺑﻪ ﻮﻟﻪ ورځ ﮐ ﻧﮥ ﺑﻨﺪﻳى او ﻫﻠﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﭙﻪ ﭼﺮې ﻧﮥ وى .
ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎن ﺧﭙﻠ ﻟﻮﻳ راوړى .
 ﺧﻮ ﻫﻴ ﻧﺎﭘﺎﮐﻪ ﻴﺰ ﺑﻪ دې ﺗﻪ ورﻧﻨﻮﺗﮯ ﻧﮥ ﺷ او ﻧﮥ ﭘﻠﻴﺖ او ﻧﮥ دروﻏﮋن ،ﺧﻮ ﺻﺮف ﻫﻐﻮئ
او ﺷﻮﮐﺖ ﺑﻪ دۀ ﺗﻪ راوړے ﺷ .
د ﭼﺎ ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ ﭼ د ُورى د ژوﻧﺪون ﭘﻪ ﮐﺘﺎب ﮐ ﻟﻴﻠ دى.

۲۲

 ﺑﻴﺎ ﻓﺮﺘ ﻣﺎ ﺗﻪ د ژوﻧﺪ د اوﺑﻮ درﻳﺎب وﻮدﻟﻮ ﭼ د ﺑﻠﻮر ﭘﻪ ﺷﺎن ﭘﻗﯧﺪو ﭼ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک او د ُورى د ﺗﺨﺖ ﻧﻪ


 د ﺎر د ﻟﻮئ ﺳک ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ راﺑﻬﯧﺪﻟﻮ .د درﻳﺎب ﭘﻪ دواړو ﻏﺎړو د ژوﻧﺪون وﻧﻪ وه ﭼ دوﻟﺲ ﻗﺴﻤﻪ ﻣﯧﻮه ﻳ ﻧﻴﻮﻟﻪ او ﻫﺮه

 او ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺎر ﮐ ﺑﻪ داﺳ ﻫﻴ ﻴﺰ ﻣﻮﻧﺪﻟﮯ
ﻣﻴﺎﺷﺖ ﺑﻪ ﻳ ﻣﯧﻮه ﻧﻴﻮﻟﻪ .او د وﻧ ﭘﺎ د ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ د ﺷﻔﺎ ورﮐﻮﻟﻮ دﭘﺎره دى .

ﻧﮥ ﺷ ﭼ ﻧﺎروا وى .او د ﺧُﺪائ ﭘﺎک او د ورى ﺗﺨﺖ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺎر ﮐ وى او د ﻫﻐﮥ ﺧﺎدِﻣﺎن ﺑﻪ د ﻫﻐﮥ ﻋﺒﺎدت ﮐﻮى .
 ﻫﻠﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﭙﻪ ﻧﮥ وى او ﻧﮥ ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ د ډﻳﻮې ﻳﺎ د ﻧﻤﺮ د
ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ د ﻫﻐﮥ ﻣﺦ وﻳﻨ او د ﻫﻐﮥ ﻧﻮم ﺑﻪ د ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﺗﻨﺪو ﻟﻴﻠﮯ وى .
رﺎ ﺿﺮورت وى ﻪ ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺑﻪ د ﻫﻐﻮئ رﺎ وى ،او ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﻫﻠﺘﻪ ﺗﻞ ﺗﺮ ﺗﻠﻪ ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﮐﻮى.

۱۶ / ۱۷

د ﺣﻀﺮت ﻋﻴﺴ راﺗﻠﻞ
 ﺑﻴﺎ ﻓﺮﺘ ﻣﺎ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ ﭼ” ،دا ﺧﺒﺮې د اﻋﺘﺒﺎر ﻻﺋﻘ او رﺘﻴﺎ دى .ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭼ ﺧﭙﻠﻮ ﻧﺒﻴﺎﻧﻮ ﺗﻪ د ﻧﺒﻮت اﻟﻬﺎم

 ﻣﺎﻟ ﻋﻴﺴ ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ،
ورﮐﻮى ،ﻫﻐﮥ ﺧﭙﻠﻪ ﻓﺮﺘﻪ راوﻟﯧﻟﻪ ﭼ ﺧﭙﻠﻮ ﺧﺎدِﻣﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﻫﻐﻪ ﮥ وﺎﺋ ﭼ زر ﮐﯧﺪوﻧ دى “.
 او زۀ ﻳﻮﺣﻨﺎ ﻫﻐﻪ ﻮک ﻳﻢ ﭼ دا
”ﻣﺎ ﺗﻪ ﻏﻮږ وﻧﻴﺴ زۀ زر درﻢ .ﺑﺨﺘﻮر دى ﻫﻐﻮئ ﻮک ﭼ د دې ﮐﺘﺎب ﭘﯧﺸﻮﺋ ﻣﻨ “.
 ﺧﻮ
روﻳﺎ ﻣ واورﯦﺪﻟﻪ او وﻟﻴﺪﻟﻪ .ﻧﻮ زۀ د ﻫﻐ ﻓﺮﺘ ﭘﻪ ﭘﻮ ﮐ ﭘﻪ ﺳﺠﺪه ﭘﺮﯦﻮﺗﻠﻢ ﭼﺎ ﭼ ﻣﺎ ﺗﻪ دا ﻫﺮ ﮥ ﺎره ﮐل .
ﻫﻐ ﻣﺎ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،داﺳ ﻣﮥ ﮐﻮه ،زۀ ﺧﻮ ﺳﺘﺎ او ﺳﺘﺎ د وروﻮ ﻧﺒﻴﺎﻧﻮ او د دې ﮐﺘﺎب د ﮐﻼم ﻣﻨﻮﻧﻮ ،ﭘﻪ ﺷﺎن ﻳﻮ ﺧﺎدِم ﻳﻢ .ﺻﺮف
 ﺑﻴﺎ ﻫﻐ ﻣﺎ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ ﭼ” ،د دې ﮐﺘﺎب ﭘﯧﺸﻮﺋ ﻣﮥ ﭘﻮه ﻪ ﭼ د ﻫﻐ د ﭘﻮره ﮐﯧﺪو وﺧﺖ
ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺗﻪ ﺳﺠﺪه ﮐﻮه “.
 ﻮک ﭼ ﺑﺪﮐﺎران دى ،ﭘﺮﯦده ﭼ ﺑﺪﮐﺎروﻧﻪ ﮐﻮى ،ﻮک ﭼ ﭘﻠﻴﺖ دى ،ﭘﺮﯦدئ ﭼ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﭘﻠﻴﺘ ﮐ آﺧﺘﻪ
راﻧﺰدې دے .
 ”ﻣﺎ
وى .ﻮک ﭼ ﺻﺎدﻗﺎن دى ﻫﻐﻪ دې ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﺻﺪاﻗﺖ ﮐ ﭘﺎﺗ ﺷ او ﻮک ﭼ ﭘﺎک وى ﻫﻐﻮئ دې ﭘﺎک ﭘﺎﺗ ﺷ “.
ﺗﻪ ﻏﻮږ وﻧﻴﺴ .زۀ ﻋﻴﺴ زر درﻢ او ﺳﺘﺎﺳﻮ اﺟﺮ د ﺧﭙﻞ ﺎن ﺳﺮه دروړم ﭼ ﻫﺮ ﻳﻮ ﺗﻪ ﺑﻪ زۀ د ﻫﻐﻮئ د ﻋﻤﻞ ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ورﮐم.
 ﺑﺨﺘﻮر دى ﻫﻐﻪ ﺧﻠﻖ ﭼ ﺧﭙﻠ ﭼﻮﻏ ﻳ ﺻﻔﺎ وﻳﻨﻠ
 اﻟﻔﻪ او اوﻣﻴﻪ زۀ ﻳﻢ ،اول او آﺧﺮ زۀ ﻳﻢ ،ازل او ﺧﺎﺗﻤﻪ زۀ ﻳﻢ .

 ﺧﻮ ﺑﻬﺮ ﻫﻐﻪ ﺳﭙ دى ﮐﻮم ﭼ
دى ،ﻧﻮ ﻫﻢ ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ د ژوﻧﺪون د وﻧ ﺣﻖ وﻣﻮﻣ او ﺎر ﺗﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ دروازو ورﻧﻨﻮ .
 ﻣﺎ ﻋﻴﺴ ،ﺧﭙﻠﻪ ﻓﺮﺘﻪ
ﺟﺎدوﺮان ،ﺣﺮاﻣﺎران ،ﻗﺎﺗﻼن او ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎن او د ﻫﻐﻮئ ﻮﻟﻮ د ژوﻧﺪ ﻫﺮ ﻳﻮ ﭘﻞ ﭘﻪ دروﻏﻮ روان دے .
ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ دروﻟﯧﻟﻪ ﭼ ﺟﻤﺎﻋﺘﻮﻧﻮ ﺗﻪ دا ﻮاﻫ ورﮐى ﭼ زۀ د داؤد د ﺎﻧ او ﻧﺴﻞ ﻧﻪ ﻳﻢ او د ﺳﺒﺎ ﻠﯧﺪوﻧﮯ ﺳﺘﻮرے ﻳﻢ“.
 روح اﻟﻘُﺪس او ﻧﺎوې واﺋ ﭼ” ،راﺷﻪ “.او ﻫﺮ اورﯦﺪوﻧﮯ دې ﻫﻢ واﺋ ﭼ” ،راﺷﻪ “.او ﻮک ﭼ ﺗے وى ،ﻫﻐﻪ دې

 زۀ ﻫﺮ ﭼﺎ ﺗﻪ دا ﺧﺒﺮدارے ورﮐﻮم ﻮک د دې ﮐﺘﺎب د
راﺷ ،او ﻮک ﭼ ﻳ ﻏﻮاړى ،د ژوﻧﺪون د اوﺑﻮ ﻧﻪ دې وړﻳﺎ واﺧﻠ .
ﭘﯧﺸﻮﻳﻮ ﮐﻼم اورى ،ﮐﮥ ﻮک د ﺎﻧﻪ ﮥ ﭘﻪ ﮐ زﻳﺎت ﮐى ﻧﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺑﻪ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ﭘﻪ دې ﮐﺘﺎب ﮐ ﺑﻴﺎن ﺷﻮى اﻓﺘﻮﻧﻪ
 او ﮐﮥ ﻮک د ﭘﯧﺸﻮﻳﻮ د دې ﮐﺘﺎب ﻧﻪ ﮥ ﺧﺒﺮې اﺧﻮا ﮐى ﻧﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺑﻪ د ﻫﻐﮥ د ژوﻧﺪون د وﻧ ﻧﻪ او د
ورﮐى .
 ﻮک ﭼ د دې ﺧﺒﺮو ﻮاﻫ ورﮐﻮى
ﻣﻘﺪس ﺎر ﻧﻪ د ﻫﻐﮥ ﺣﺼﻪ ﺧﺘﻤﻪ ﮐى ﮐﻮﻣﻪ ﭼ ﭘﻪ دې ﮐﺘﺎب ﮐ ﺑﻴﺎن ﺷﻮې ده .
 د ﻣﺎﻟ ﻋﻴﺴ ﻓﻀﻞ دې ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﻮﻟﻮ وى ،آﻣﻴﻦ.
ﻫﻐﻪ واﺋ ﭼ” ،آو ،زۀ زر درﻢ “.آﻣﻴﻦ ،ﻣﺎﻟ ﻋﻴﺴ ،راﺷﻪ .
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