د ﺳﻤﻮﺋﻴﻞ اول ﮐﺘﺎب
اﻟﻘﻨﻪ او د ﻫﻐﮥ ﺧﺎﻧﺪان ﭘﻪ ﺳﻴﻼ ﮐ

۱

 ﻳﻮ ﺳے ﭼ ﻧﻮم ﻳ اﻟﻘﻨﻪ وو ﻫﻐﻪ راﻣﺎ ﺎر ﮐ اوﺳﯧﺪو .د ﻫﻐﮥ ﺗﻌﻠﻖ د اﻓﺮاﺋﻴﻢ ﻗﺒﻴﻠ ﺳﺮه وو ،او د اﻓﺮاﺋﻴﻢ د


ﻏﺮوﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻠ ﮐ ﭘﺎﺗ ﮐﯧﺪو .ﻫﻐﻪ د ﻳﺮوﺣﺎم زوئ او د اﻟﻴﻬﻮ ﻧﻤﺴﮯ وو او ﻫﻐﻪ د ﺗﻮﺧُﻮ د ﺧﺎﻧﺪان ﻧﻪ وو ﭼ د ﺻﻮف د
 اﻟﻘﻨﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﺎل د راﻣﺎ ﻧﻪ
 د اﻟﻘﻨﻪ دوه  وې ﺣﻨﻪ او ﻓﻨﻨﻪ ،د ﻓﻨﻨﻪ ﺑﭽ ۇو ﺧﻮ د ﺣﻨﻪ ﻧﮥ ۇو .
ﻗﺒﻴﻠ ﻳﻮه ﺑﺮﺧﻪ وه .
ﺗﻠﻮ ﭼ ﭘﻪ ﺳﻴﻼ ﮐ د رب اﻻﻓﻮاج ﻋﺒﺎدت وﮐى او ﻗﺮﺑﺎﻧ ورﺗﻪ ﭘﯧﺶ ﮐى ،ﭼﺮﺗﻪ ﭼ د ﻋﻴﻠ دوه زاﻣﻦ ﺣﻔﻨ او ﻓﻴﻨﺤﺎس
 ﻫﺮ ﻞ ﭼ اﻟﻘﻨﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﭘﯧﺶ ﮐﻮﻟﻪ ﻧﻮ ﻫﻐﮥ ﺑﻪ د ﻏﻮ ﻳﻮه ﺑﺮﺧﻪ ﻓﻨﻨ ﻟﻪ او ﻳﻮه ﻳﻮه
د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ اﻣﺎﻣﺎن ۇو .
 ﻫﻐﮥ د ﺣﻨﻪ ﺳﺮه ډﯦﺮه ﻣﻴﻨﻪ ﮐﻮﻟﻪ ﻧﻮ ﻪ ﻫﻐ ﻟﻪ ﻳ ﻳﻮ ﭘﻪ دوه ﺑﺮﺧﻪ ورﮐﻮﻟﻪ ،اﺮ
ﺑﺮﺧﻪ ﺑﻪ ﻳ د ﻫﻐ ﻫﺮ ﺑﭽ ﻟﻪ ورﮐﻮﻟﻪ .
 د ﻫﻐ ﺑﻨ ﻓﻨﻨ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ رﻠﻪ او ﺳﭙﻮﻟﻪ ﺑﻪ ﻳ ،ﻪ ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻫﻐﻪ ﺷﻨه
ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻫﻐﻪ ﺷﻨه ﮐې وه .
 ﻫﺮ ﮐﺎل ﺑﻪ داﺳ ﮐﯧﺪل ،ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﭼ ﮐﻠﻪ ﻫﻢ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﮐﻮر ﺗﻪ ﻻړل ﻧﻮ ﻓﻨﻨ ﺑﻪ ﺣﻨﻪ دوﻣﺮه ﺧﻔﻪ ﮐه ﭼ
ﮐې وه .
 د ﻫﻐ ﺧﺎوﻧﺪ اﻟﻘﻨﻪ ﺑﻪ ﺗﺮې ﻧﻪ ﺗﭙﻮس ﮐﻮﻟﻮ” ،ﺣﻨﻪ ﺗﮥ وﻟ ژاړې؟ ﺗﮥ وﻟ ﺧﻮراک ﻧﮥ
ﻫﻐ ﺑﻪ ژړل او ﺧﻮراک ﺑﻪ ﻳ ﻧﮥ ﮐﻮﻟﻮ .
ﮐﻮې؟ ﺗﮥ ﻫﺮ وﺧﺖ وﻟ دوﻣﺮه ﺧﻔﻪ ﻳ؟ زۀ ﺳﺘﺎ دﭘﺎره د ﻟﺴﻮ زاﻣﻨﻮ ﻧﻪ ﮥ ﻧﮥ ﻳﻢ ﮥ؟“

ﺣﻨﻪ او ﻋﻴﻠ
 ﻳﻮه ورځ ،ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﺳﻴﻼ ﮐ ﺧﻮړل ﻞ وﮐل ،ﺣﻨﻪ ﭘﺎﯧﺪﻟﻪ او د دﻋﺎ دﭘﺎره ﻻړﻟﻪ .ﻫﻐﻪ ډﯦﺮه زﻳﺎﺗﻪ ﺧﻔﻪ
 -

وه او ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ ﺳﻮال ﮐﻮﻟﻮ ﻧﻮ ډﯦﺮ ﺑﺪ ﺑﺪ ﻳ وژړل .ﭘﻪ دې دوران ﮐ ،ﻋﻴﻠ اﻣﺎم د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﮐﻮر
 ﺣﻨﻪ ﻳﻮ ﭘﻮخ ﻟﻮظ وﮐو” ،اے ،رب اﻻﻓﻮاﺟﻪ ،ﮐﮥ ﭼﺮې ﺗﮥ ﭘﻪ ﻣﺎ ﻏﻤﺰﭘﻠ رﺣﻢ وﮐې او
ﭼﻮﮐﺎټ ﺳﺮه ﭘﻪ ﺗﺨﺖ ﻧﺎﺳﺖ وو .
زﻣﺎ دﻋﺎ ﻗﺒﻮﻟﻪ ﮐې او ﻣﺎ ﻟﻪ ﻳﻮ زوئ راﮐې ،ﻧﻮ زۀ دا وﻋﺪه ﮐﻮم ﭼ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ د ﻮل ﻋﻤﺮ دﭘﺎره ﺗﺎ ﺗﻪ د ﻧﺬﻳﺮ ﭘﻪ ﺣﻴﺜﻴﺖ وﻗﻒ
 ﺣﻨﻪ ﺗﺮ ډﯦﺮ وﺧﺘﻪ ﭘﻮرې ﻣﺎﻟ
ﮐم او د ﻫﻐﮥ د وﻗﻒ ﮐﯧﺪو ﻧﻪ ﺑﻪ دا وى ﭼ وﯦﺘﮥ ﺑﻪ ﻳ ﻫﻴﻠﻪ ﻫﻢ ﮐﻞ ﻧﮥ ﮐے ﺷ “.
 ﻫﻐ ﭘﻪ ﺧﺎﻣﻮﺷ ﺳﺮه دﻋﺎ ﮐﻮﻟﻪ ،د ﻫﻐ ﺷﻮﻧې ﺧﻮﯧﺪﻟ ،ﺧﻮ
ﺧُﺪائ ﺗﻪ ﺳﻮال ﮐﻮﻟﻮ او ﻋﻴﻠ د ﻫﻐ ﺷﻮﻧو ﺗﻪ ﮐﺘﻞ .
 او ﻫﻐ ﺗﻪ ﻳ ووﺋﻴﻞ” ،ﺗﺮﻮ ﭘﻮرې ﺑﻪ ﺗﮥ ﻧﺸﻪ ﺑﺎزى
آواز ﺗﺮې ﻧﻪ ﻧﮥ وﺗﻠﻮ .ﻧﻮ د ﻋﻴﻠ دا ﺧﻴﺎل وو ﭼ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﻧﺸﻪ ﮐ ده ،
 ﻫﻐ ورﺗﻪ ﭘﻪ ﺟﻮاب ﮐ ووﺋﻴﻞ” ،ﺻﺎﺣﺒﻪ ،زۀ ﭘﻪ ﻧﺸﻪ ﮐ ﻧﮥ ﻳﻢ .ﻣﺎ ﻧﮥ ﻣﮯ او ﻧﮥ
ﮐﻮې ،د ﻣﻴﻮ ﻧﻪ ﺎن ﺧﻼص ﮐه “.
 ﻣﺎ ﻳﻮه ﺑﮐﺎره ﻪ
ﺷﺮاب ﻠ دى ،زۀ ﺳﺨﺘﻪ ﭘﺮﯦﺸﺎﻧﻪ ﻳﻢ او ﻣﺎ دﻋﺎ ﮐﻮﻟﻪ او ﺧﭙﻞ ﺗﻠﻴﻔﻮﻧﻪ ﻣ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ ﺑﻴﺎﻧﻮل .
 ﻋﻴﻠ ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﭘﻪ ﺧﯧﺮ ﻻړه ﺷﻪ او ﭼ ﮥ دې
ﻣﮥ ﻪ .ﻣﺎ ﻫﻢ داﺳ دﻋﺎ ﮐﻮﻟﻪ ﻪ ﭼ زۀ ﭘﻪ ﺳﺨﺖ ﻏﻢ آﺧﺘﻪ ﻳﻢ “.
 ﻫﻐ ﺟﻮاب ورﮐو” ،ﭘﻪ ﻣﺎ ﺑﺎﻧﺪې د رﺣﻢ ﻧﻈﺮ وﮐه.
ﻏﻮﺘ وى ﻧﻮ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک دې ﻫﻐﻪ ﺗﺎ ﻟﻪ درﮐى “.
ﺑﻴﺎ ﻫﻐﻪ ﻻړه ،ﺧﻮراک ﻳ وﮐو او ﭘﺮﯦﺸﺎﻧ ﻳ ﺧﺘﻤﻪ ﺷﻮه“.

د ﺣﻀﺮت ﺳﻤﻮﺋﻴﻞ ﭘﯧﺪاﻳﺖ او وﻗﻒ ﮐﯧﺪل
 ﭘﻪ ورﭘﺴ ﺳﺤﺮ اﻟﻘﻨﻪ او د ﻫﻐﮥ ﺧﺎﻧﺪان وﺧﺘ ﭘﺎﯧﺪل او د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﻋﺒﺎدت ﻧﻪ ﭘﺲ ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ راﻣﺎ ﮐ واﭘﺲ ﺧﭙﻞ

 ﭼ ﺣﻨﻪ اُﻣﻴﺪواره ﺷﻮه او
ﮐﻮر ﺗﻪ ﻻړل .اﻟﻘﻨﻪ د ﺧﭙﻠ  ﺣﻨﻪ ﺳﺮه ﻤﻼﺳﺘﻮ او ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﻫﻐ دﻋﺎ ﻗﺒﻮﻟﻪ ﮐه .
 ﻫﻐﻪ
ﻳﻮ زوئ ﻳ ﭘﯧﺪا ﺷﻮ ﻧﻮ ﺳﻤﻮﺋﻴﻞ ﻧﻮم ﻳ ورﺑﺎﻧﺪې ﮐﯧﻮدو او وې وﺋﻴﻞ” ،ﻣﺎ دے د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻧﻪ ﻏﻮﺘﮯ دے “.


وﺧﺖ ﺑﻴﺎ راﻏﻠﻮ ﭼ اﻟﻘﻨﻪ او د ﻫﻐﮥ ﺧﺎﻧﺪان ﺳﻴﻼ ﺗﻪ ﻻړل او ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ ﻳ ﮐﻠﻨ ﻧﺬراﻧﻪ او د ﻣﻨﺘ ﻧﺬراﻧﻪ ﭘﯧﺶ ﮐه .
ﺧﻮ دا ﻞ ﺣﻨﻪ ﻻ ﻧﮥ ړه .ﻫﻐ ﺧﭙﻞ ﺧﺎوﻧﺪ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﻣﺎﺷﻮم ﭼ ﮐﻠﻪ د ﻣﻮر د ﺗ ﻧﻪ ﻣﻨﻌ ﺷ ﻧﻮ زۀ ﺑﻪ ﻳ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ
 اﻟﻘﻨﻪ ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﻴ ده ،ﮥ ﭼ درﺗﻪ ﮥ
ﮐﻮر ﺗﻪ ﺑﻮﻢ ،ﭼﺮﺗﻪ ﺑﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ د ﻧﺬﻳﺮ ﭘﻪ ﺣﻴﺜﻴﺖ ﻮل ﻋﻤﺮ ﺗﯧﺮوى “.
ﺎرى ﻧﻮ ﻫﻢ ﻫﻐﻪ وﮐه ،ﺗﺮ ﻫﻐ ﭘﻮرې ﭘﻪ ﮐﻮر ﮐ ﭘﺎﺗ ﺷﻪ ﭼ ﮐﻠﻪ ﻫﻐﻪ د ﻣﻮر د ﺗ ﻧﻪ ﻣﻨﻌ ﺷ او ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ دې
 ﭼ ﮐﻠﻪ ﻫﻐﻪ د ﻣﻮر د
وﮐى ﭼ ﺳﺘﺎ وﻋﺪه ﭘﻮره ﺷ “.ﻧﻮ ﺣﻨﻪ ﭘﻪ ﮐﻮر ﮐ اﻳﺴﺎره وه او ﺧﭙﻞ ﺑﭽ ﻟﻪ ﻳ ﺗﮯ ورﮐﻮﻟﻮ .
ﺗ ﻧﻪ ﻣﻨﻌ ﺷﻮ ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﻳ ﺳﻴﻼ ﺗﻪ ﺑﻮﺗﻠﻮ ،ورﺳﺮه ﻳ ﻳﻮ درې ﮐﻠﻦ ﺳﺨﮯ ،ﻟﺲ ﮐﯧﻠﻮ اوړۀ او ﻳﻮه ډﮐﻪ ﻣﺸﻴﺰه د ﻣﻴﻮ ﻳﻮړه .او
 ﭼ ﮐﻠﻪ ﻫﻐﻮئ ﺳﺨﮯ ﺣﻼل
ﻫﻐ ﭘﻪ ﺳﻴﻼ ﮐ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﮐﻮر ﺗﻪ ﺳﻤﻮﺋﻴﻞ ﺑﻮﺗﻠﻮ اﺮ ﭼ ﻫﻐﻪ ﻻ وړوﮐﮯ ﻣﺎﺷﻮم وو .
 ﺣﻨﻪ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﺻﺎﺣﺒﻪ ،ﺑادﺑ دې ﻣﻌﺎف وى ،زۀ ﺗﺎ ﺗﻪ ﻳﺎده ﻳﻢ ﮥ؟ زۀ ﻫﻐﻪ
ﮐو ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﻣﺎﺷﻮم ﻋﻴﻠ ﻟﻪ ﺑﻮﺗﻠﻮ .
 ﻣﺎ د ﻫﻐﮥ ﻧﻪ د دې ﻣﺎﺷﻮم ﺳﻮال وﮐو او ﭼ ﻣﺎ
ﻪ ﻳﻢ ﭼ دﻟﺘﻪ وﻻړه وم ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ ﻣ ﺳﻮال ﮐﻮﻟﻮ او ﺗﺎ وﻟﻴﺪم .
 ﻧﻮ زۀ دے ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ وﻗﻒ ﮐﻮم .ﺗﺮ ﮐﻮﻣ ﭘﻮرې ﭼ دے
ﺗﺮې ﻧﻪ د ﮥ ﺳﻮال ﮐے وو ﻫﻐﻪ ﻳ ﻣﺎ ﻟﻪ راﮐو .
ژوﻧﺪے وى ﻧﻮ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺑﻪ وى “.ﺑﻴﺎ ﻫﻐﻮئ ﻫﻠﺘﻪ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻋﺒﺎدت وﮐو.

د ﺣﻨﻪ دﻋﺎ

۲

 ﺣﻨﻪ دﻋﺎ وﮐه او وې وﺋﻴﻞ” ،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ زﻣﺎ زړۀ د ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ﻧﻪ ډک ﮐے دے ،ﻫﻐﮥ ﭼ ﮥ ﮐى دى ﭘﻪ ﻫﻐ


ﺑﺎﻧﺪې زۀ ﻮﻣﺮه ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ ﻳﻢ .زۀ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ دﺷﻤﻨﺎﻧﻮ ﭘﻮرې ﺧﺎﻧﺪم زۀ ﻮﻣﺮه ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ ﻳﻢ ﻪ ﭼ ﺧُﺪائ ﭘﺎک زﻣﺎ ﻣﺪد
 د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﺷﺎن ﻫﻴ ﻮک ﻣﻘﺪس ﻧﺸﺘﻪ ،د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﺷﺎن ﺑﻞ ﻮک ﻧﺸﺘﻪ ،زﻣﻮﻧ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﻪ ﺷﺎن
ﮐے دے .
 ﻟﻮﺋ ﻻﻓ وﻫﻞ ﺑﺲ ﮐئ ،د ﻏﺮور ﺧﺒﺮې د ﺧﻮﻟ ﻧﻪ ﻣﮥ راوﺑﺎﺳ .ﻪ ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻳﻮ
ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮐﻮوﻧﮯ ﻧﺸﺘﻪ .
 د ﺗه ﻓﻮﺟﻴﺎﻧﻮ ﻟﻴﻨﺪې ﻣﺎﺗ ﺷﻮې دى،
داﺳ ﺧُﺪائ ﭘﺎک دے ﭼ ﻫﻐﻪ ﭘﻮﻫﻴى ،او ﻫﻐﻪ د ﺧﻠﻘﻮ د ﻫﺮ ﻋﻤﻞ ﻋﺪاﻟﺖ ﮐﻮى .
 ﮐﻮﻣﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﻟﻪ ﭼ ﻳﻮ ﻞ ﺧﻮراک ورﮐے ﺷﻮے وو ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ اوس د ﺧﻮراک دﭘﺎره ﺧﭙﻞ
ﺧﻮ ﮐﻤﺰورى ﺗه ﮐﻴى .
ﺎﻧﻮﻧﻪ ﻣﺰدوران ﮐل ،ﺧﻮ ﭼ ﻮک اوږى ۇو د ﻫﻐﻮئ ﻟﻮږه ﺧﺘﻤﻪ ﺷﻮه .د ﺷﻨې  اووۀ ﺑﭽ ﺷﻮى دى ،ﺧﻮ د ډﯦﺮو
 ﻫﻐﻪ
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻣۀ ﮐﻮل او ژوﻧﺪى ﮐﻮل ﮐﻮى ،ﻫﻐﻪ ﺧﻠﻖ ﻗﺒﺮ ﺗﻪ ﻟﯧى او واﭘﺲ ﻳ راوﻟ .
ﺑﭽﻮ ﻣﻮر ﻏﻤﮋﻧﻪ ده .
 ﻫﻐﻪ ﻏﺮﻳﺐ د ﺧﺎورې ﻧﻪ راوﭼﺘﻮى
ﻮک ﻏﺮﻳﺐ ﮐﻮى او ﻮک ﻣﺎﻟﺪاره ﮐﻮى ،ﻫﻐﻪ ﻮک ﻻﻧﺪې ﮐﻮى او ﻮک اوﭼﺘﻮى .
او ﺿﺮورﺗﻤﻨﺪ د اﻳﺮو د ډﯦﺮى ﻧﻪ اوﭼﺘﻮى ،او د ﺷﻬﺰادﺎﻧﻮ ﻣﺮﺗﺒﻪ ورﮐﻮى او د ﻋﺰت ﭘﻪ ﺎﻳﻮﻧﻮ ﮐ ﻳ ﮐﯧﻨﻮى .د زﻣ
 ﻫﻐﻪ د ﺧﭙﻠﻮ وﻓﺎدارو ﺧﻠﻘﻮ ژوﻧﺪ ﺑﭻ ﮐﻮى ،ﺧﻮ ﺑﺪﻋﻤﻠﻪ ﭘﻪ
ﺑﻨﻴﺎدوﻧﻪ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ دى ،ﭘﻪ دې ﺑﺎﻧﺪې ﻫﻐﮥ دﻧﻴﺎ ودروﻟ ده .
 د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ دﺷﻤﻨﺎن ﺑﻪ ﺗﺒﺎه ﺷ ،ﻫﻐﻪ ﺑﻪ د ﻫﻐﻮئ
ﺗﻴﺎرۀ ﮐ ورﮐﻴى ،ﺳے ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻃﺎﻗﺖ ﺑﺎﻧﺪې ﻧﮥ ﺑﺮﻳﺎﻟﮯ ﮐﻴى .
ﺧﻼف د آﺳﻤﺎن د ﺗﻨﺪر ﭘﻪ ﺷﺎن ﺷ .ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺑﻪ د ﻮﻟ دﻧﻴﺎ ﻋﺪاﻟﺖ ﮐﻮى ،ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺧﭙﻞ ﺑﺎدﺷﺎه ﻟﻪ ﻃﺎﻗﺖ ورﮐى ،ﻫﻐﻪ ﺑﻪ
 ﺑﻴﺎ اﻟﻘﻨﻪ واﭘﺲ ﭘﻪ راﻣﺎ ﮐ ﮐﻮر ﺗﻪ ﻻړو ،ﺧﻮ ﺳﻤﻮﺋﻴﻞ ﭘﻪ ﺳﻴﻼ ﮐ
ﺧﭙﻞ ﺧﻮښ ﮐے ﺷﻮے ﺑﺎدﺷﺎه ﺑﺮﻳﺎﻟﮯ ﮐى “.
ﭘﺎﺗ ﺷﻮ او د ﻋﻴﻠ اﻣﺎم د ﻣﺸﺮۍ ﻻﻧﺪې ﻳ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻮﻟﻮ.

د ﻋﻴﻠ زاﻣﻦ
 او ﻧﮥ ﻳ د ﻫﻐﻪ اﺻﻮﻟﻮ ﺧﻴﺎل وﺳﺎﺗﻠﻮ
 د ﻋﻴﻠ زاﻣﻦ ﺑﺪ ﻋﻤﻠﻪ ﮐﺴﺎن ۇو .ﻫﻐﻮئ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ ﻫﻴ ﺗﻮﺟﻮ ورﻧﮥ ﮐه 

ﭼ د اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ د ﺑﺮﺧ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ۇو .او ﮐﻠﻪ ﺑﻪ ﭼ ﭼﺎ ﻳﻮه ﻧﺬراﻧﻪ ﭘﯧﺶ ﮐﻮﻟﻪ او ﭼ ﻏﻮﻪ ﺑﻪ ﻻ ﭘﺨﯧﺪﻟﻪ ﻧﻮ د اﻣﺎم ﻧﻮﮐﺮ ﺑﻪ د ﻳﻮ
 ﻫﻐﮥ ﺑﻪ درې ﻏﺎﮯ د ﭘﺨﻠ ﻟﻮ ﺗﻪ ورﻧﻨﻮﻳﺴﺘﻠﻮ او ﭼ درې ﻏﺎ ﺑﻪ ﮥ ﻫﻢ راووﻳﺴﺘﻞ ﻧﻮ
درې ﻏﺎ ﺳﺮه راﻏﻠﻮ ،

ﻫﻐﻪ ﺑﻪ د اﻣﺎم ۇو .د ﻫﻐﻪ ﻮﻟﻮ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺳﺮه ﻫﻢ داﺳ ﺳﻠﻮک وﺷﻮ ﭼ د ﻗﺮﺑﺎﻧ ﭘﯧﺶ ﮐﻮﻟﻮ دﭘﺎره ﺳﻴﻼ ﺎر ﺗﻪ راﻏﻠ ۇو.
 د دې ﻧﻪ ﻋﻼوه ،وازﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻻ ﻧﮥ وه ﻟﺮې ﮐے ﺷﻮې او ﻧﮥ ﺑﻪ ﺳﻮزوﻟﮯ ﺷﻮې وه ﭼ د اﻣﺎم ﻧﻮﮐﺮ ﺑﻪ راﻏﻠﻮ او ﭼ ﭼﺎ

ﺑﻪ ﻧﺬراﻧﻪ ﭘﯧﺶ ﮐﻮﻟﻪ ﻧﻮ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ﺑﻪ ﻳ وﺋﻴﻞ” ،ﻣﺎ ﻟﻪ ﻟه ﻏﻮﻪ راﮐه ﭼ اﻣﺎم ﻟﻪ ﻳ ورﻳﺘﻪ ﮐم ،ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﺨﻪ ﺷﻮې ﻏﻮﻪ
 ﮐﮥ ﻫﻐﻪ ﮐﺲ ﺑﻪ ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،را ﭼ ﻫﻐﻪ وﮐو ﭼ ﮥ ﺻﺤﻴﺢ وى او اول
ﻧﮥ ﻗﺒﻠﻮى ،ﺻﺮف ﮐﭽﻪ ﻏﻮﻪ ﻗﺒﻠﻮى “.
وازﻪ وﺳﻮزوو ،ﺑﻴﺎ ﭼ دې ﮥ ﺧﻮښ وى ﻧﻮ ﻫﻐﻪ واﺧﻠﻪ “.ﺧﻮ د اﻣﺎم ﻧﻮﮐﺮ ﺑﻪ ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﻧﻪ ،اوس دا ﻣﺎ ﻟﻪ راﮐه ،ﮐﮥ ﻧﮥ
 د ﻋﻴﻠ د زاﻣﻨﻮ دا ﻨﺎه د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﻧﻈﺮ ﮐ ډﯦﺮه ﻟﻮﻳﻪ وه ،ﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ د
راﮐﻮې ،ﻧﻮ زۀ ﺑﻪ ﻳ ﭘﻪ زور اﺧﻠﻢ “.
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﻧﺬراﻧﻮ دوﻣﺮه ﺑﻋﺰﺗ ﮐﻮﻟﻪ.

ﺣﻀﺮت ﺳﻤﻮﺋﻴﻞ ﭘﻪ ﺳﻴﻼ ﮐ
 د
 ﭘﻪ دې دوران ﮐ ﺳﻤﻮﺋﻴﻞ ﻫﻠ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺧﺪﻣﺖ ﺟﺎرى وﺳﺎﺗﻠﻮ ،د ﻟ ﻳﻮ ﻣﻘﺪس ﭘﯧﺶ ﺑﻨﺪ ﺑﻪ ﻳ اﻏﻮﺳﺘﻮ .

ﻫﻐﮥ ﻣﻮر ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﺎل ﻳﻮه وړه ﭼﻮﻏﻪ ﺟﻮړوﻟﻪ او ﭼ ﻫﻐﻪ د ﺧﭙﻞ ﺧﺎوﻧﺪ ﺳﺮه ﮐﻠﻨ ﻧﺬراﻧﻪ ﭘﯧﺶ ﮐﻮﻟﻮ ﻟﻪ ﺗﻠﻪ ﻧﻮ ﭼﻮﻏﻪ ﺑﻪ ﻳ
 ﻧﻮ ﻋﻴﻠ ﺑﻪ د اﻟﻘﻨﻪ او د ﻫﻐﮥ د  دﭘﺎره ﺑﺮﮐﺖ ﻏﻮﺘﻮ او اﻟﻘﻨﻪ ﺗﻪ ﺑﻪ ﻳ ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ دې ﺗﺎ ﻟﻪ د دې
وروړﻟﻪ .
 ﻧﻪ ﻧﻮر ﺑﭽ درﮐى ﭼ د ﻫﻐﮥ ﺎئ وﻧﻴﺴ ﭼ ﮐﻮم ﺗﺎ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ وﻗﻒ ﮐے دے “.د ﻫﻐ ﻧﻪ ﭘﺲ ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺣﻨﻪ ﻟﻪ ﺑﺮﮐﺖ ورﮐو او د ﻫﻐ ﻧﻮر درې زاﻣﻦ او دوه ﻟﻮﻪ ﭘﯧﺪا ﺷﻮې .ﺳﻤﻮﺋﻴﻞ ﻫﻠ د
واﭘﺲ ﮐﻮر ﺗﻪ ﺗﻠﻞ .
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﮐ ﻟﻮئ ﺷﻮ.

ﻋﻴﻠ او د ﻫﻐﮥ زاﻣﻦ
 ﻋﻴﻠ اوس ډﯦﺮ ﺑﻮډا ﺷﻮے وو .ﻫﻐﮥ د ﻫﻐﻪ ﻫﺮ ﮥ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ اورﯦﺪل ﭼ د ﻫﻐﮥ زاﻣﻨﻮ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺳﺮه ﮐﻮل او دا ﭼ

 ﻧﻮ
ﻫﻐﻮئ د ﻫﻐﻪ ﻮ ﺳﺮه ﻫﻢ ﻤﻼﺳﺘﻞ ﭼﺎ ﭼ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﺣﻀﻮر ﺧﯧﻤ د دروازې ﭘﻪ ﺧﻮﻟﮥ ﮐ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻮﻟﻮ .
 ﺑﺲ
ﻫﻐﮥ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﺗﺎﺳﻮ دا ﮐﺎروﻧﻪ وﻟ ﮐﻮئ؟ ﺗﺎﺳﻮ ﭼ ﮐﻮم ﺑﺪ ﮐﻮئ ﻫﺮ ﺳے د ﻫﻐ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﻣﺎ ﺗﻪ واﺋ .
 ﮐﮥ ﻳﻮ ﺳے د ﺑﻞ
ﮐئ ،زﻣﺎ زاﻣﻨﻮ ،زۀ ﺧﺒﺮ ﺷﻮے ﻳﻢ ﭼ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﺧﻠﻘﻮ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ ﻳﻮ ﺧﺮاب ﺧﺒﺮ ﺧﻮرﻳى .
ﭼﺎ ﺧﻼف ﻨﺎه وﮐى ،ﻧﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺗﻪ د ﻫﻐﮥ دﭘﺎره ﺳﻮال ﮐﯧﺪے ﺷ ﺧﻮ ﮐﮥ ﻳﻮ ﺳے د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺧﻼف ﻨﺎه وﮐى ﻧﻮ
د ﻫﻐﮥ دﭘﺎره ﻫﻴ ﻮک ﻫﻢ د رﺣﻢ ﺳﻮال ﻧﮥ ﺷ ﮐﻮﻟﮯ “.ﺧﻮ ﻫﻐﻮئ ﺧﭙﻞ ﭘﻼر ﺗﻪ ﻏﻮږ وﻧﮥ ﻧﻴﻮﻟﻮ ،ﻪ ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د
 ﺳﻤﻮﺋﻴﻞ ﻫﻠ ﻏﯧﺪو او د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ او د ﺧﻠﻘﻮ ﻋﺰت ﻳ وﻣﻮﻧﺪو.
ﻫﻐﻮئ د وژﻟﻮ ﻓﯧﺼﻠﻪ وﮐه .

د ﻋﻴﻠ د ﺧﺎﻧﺪان ﺧﻼف ﭘﯧﺸﻮﺋ
 ﻋﻴﻠ ﺗﻪ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻧﻪ د دې ﭘﯧﻐﺎم ﺳﺮه د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻧﻪ ﻳﻮ ﭘﯧﻐﻤﺒﺮ راﻏﻠﻮ” ،ﮐﻠﻪ ﭼ ﺳﺘﺎ ﭘﻼر ﻧﻴﮥ ﻫﺎرون او د ﻫﻐﮥ

 ﻣﺎ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ د ﻮﻟﻮ ﻗﺒﻴﻠﻮ ﻧﻪ د ﻫﻐﮥ
ﺧﺎﻧﺪان د ﻣﺼﺮ د ﻓﺮﻋﻮن ﻏﻼﻣﺎن ۇو ،ﻧﻮ ﻣﺎ ﺧﭙﻞ ﺎن ﻫﺎرون ﺗﻪ ﺮﻨﺪ ﮐو .
ﺧﺎﻧﺪان ﺧﻮښ ﮐو ﭼ زﻣﺎ اﻣﺎﻣﺎن ﺷ ،ﭼ د ﻗﺮﺑﺎنﺎه ﺳﺮه ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻮى ،ﺧﻮﺷﺒﻮﺋ ﺳﻮزوى او زﻣﺎ ﭘﻪ ﺣﻀﻮر ﮐ ﭘﯧﺶ
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ،
ﺑﻨﺪ اﻏﻮﻧﺪى .او ﭼ ﭘﻪ ﻗﺮﺑﺎنﺎه ﺑﺎﻧﺪې ﮐﻮﻣ ﻧﺬراﻧ ﺳﻮزوﻟﮯ ﺷ ﻧﻮ د ﻫﻐ د اﺧﺴﺘﻠﻮ ﺣﻖ ﻣ ورﻟﻪ ورﮐو .
ﺗﺎﺳﻮ وﻟ د ﻫﻐﻪ ﻧﺬراﻧﻮ او ﻗﺮﺑﺎﻧﻮ ﻻﻟﭻ ﮐﻮئ ﭼ زۀ ﻳ د ﺧﭙﻠﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﻧﻪ ﻏﻮاړم؟ ﻋﻴﻠ ،ﺗﮥ وﻟ زﻣﺎ ﻧﻪ زﻳﺎت د ﺧﭙﻠﻮ زاﻣﻨﻮ ﻋﺰت
ﮐﻮې ﭼ ﻫﻐﻮئ دې ﭘﺮﯦ دى ﭼ زﻣﺎ ﺧﻠﻖ ﻣﺎ ﺗﻪ ﮐﻮﻣ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﭘﯧﺶ ﮐﻮى ﭼ د ﻫﻐ ﭘﻪ ﻮﻟﻮ ﻮ ﺣﺼﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﺧﭙﻞ ﺎﻧﻮﻧﻪ
 ﻣﺎ ،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﻪ ﺗﯧﺮه زﻣﺎﻧﻪ ﮐ دا وﻋﺪه وﮐه ﭼ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧﺎﻧﺪان او
ﻮرب ﮐى؟ 

ﻗﺒﻴﻠﻪ ﺑﻪ د ﻮﻟﻮ وﺧﺘﻮﻧﻮ دﭘﺎره د اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺗﻮﻪ زﻣﺎ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻮى .ﺧﻮ اوس زۀ دا واﻳﻢ ﭼ ﻧﻮر ﺑﻪ داﺳ ﻧﮥ وى ﺑﻠ د دې ﭘﻪ
ﺎئ ،ﻮک ﭼ زﻣﺎ ﻋﺰت ﮐﻮى ﻧﻮ زۀ ﺑﻪ د ﻫﻐﻮئ ﻋﺰت ﮐﻮم او ﭼ ﻮک زﻣﺎ ﺑﻋﺰﺗ ﮐﻮى ﻧﻮ زۀ ﺑﻪ د ﻫﻐﻮئ ﺳﭙﺎوے
 واوره ،ﻫﻐﻪ وﺧﺖ راروان دے ﭼ زۀ ﺑﻪ ﺳﺘﺎ د ﺧﺎﻧﺪان او ﻗﺒﻴﻠ ﻮل زﻟﻤ ووژﻧﻢ ،ﻧﻮ ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﺧﺎﻧﺪان ﮐ ﺑﻪ
ﮐﻮم .
 ﺗﮥ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺗﻠﻴﻒ ﮐے ﺷ او ﻫﻐﻪ ﻮﻟﻮ ﺑﺮﮐﺘﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﺑﻪ د ارﻣﺎن ﺳﺮه
داﺳ ﻳﻮ ﺳے ﻫﻢ ﻧﮥ وى ﭼ ﺑﻮډاﺗﻮب ﺗﻪ ورﺳﻴى .
ﻮرې ﭼ زۀ ﻳ ﻧﻮرو ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻟﻪ ورﮐﻮم ،ﺧﻮ ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﺧﺎﻧﺪان ﮐ ﺑﻪ ﻫﻴ ﻮک ﻫﻢ ﺗﺮ ﺑﻮډاﺗﻮب ﭘﻮرې ژوﻧﺪے ﻧﮥ وى.
 ﺧﻮ ﭼ ﻮک ژوﻧﺪى ﭘﺎﺗ ﺷ ،ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﭘﻪ ﭘﺮﯦﺸﺎﻧ او ﻏﻢ آﺧﺘﻪ ﺷ او د ﻫﻐﻮئ ﻧﻮر ﻮل اوﻻد ﺑﻪ ﭘﻪ ﻳﻮ ﺳﺨﺖ ﻣﺮګ

 ﮐﻠﻪ ﭼ ﺳﺘﺎ دوه زاﻣﻦ ﺣﻔﻨ او ﻓﻴﻨﺤﺎس دواړه ﭘﻪ ﻳﻮه ورځ ﻣۀ ﺷ ،ﻧﻮ دا ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﺛﺎﺑِﺘﻪ ﺷ ﭼ ﻣﺎ ﭼ ﻫﺮ
ﻣۀ ﺷ .
 زۀ ﺑﻪ ﻳﻮ اﻣﺎم ﺧﻮښ ﮐم ﭼ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ زﻣﺎ وﻓﺎدار وى او ﭼ ﮥ زۀ ﻏﻮاړم ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﻫﺮ
ﮥ وﺋﻴﻠ ۇو ﻧﻮ ﻫﻐﻪ رﺘﻴﺎ ﺷﻮل .

ﮥ ﺑﻪ ﮐﻮى .زۀ ﺑﻪ ﻫﻐﮥ ﻟﻪ اوﻻد ورﮐم ،ﭼ ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﻫﻤﯧﺸﻪ زﻣﺎ د ﺧﻮښ ﺷﻮى ﺑﺎدﺷﺎه ﭘﻪ ﺣﻀﻮر ﮐ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻮى .
ﺳﺘﺎ د اوﻻد ﭼ ﮐﻮم ﮐﺲ ﻫﻢ ژوﻧﺪے ﭘﺎﺗ وى ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ اﻣﺎم ﻟﻪ  او د ﻫﻐﮥ ﻧﻪ ﺑﻪ ﭘﯧﺴ او ﺧﻮراک ﻏﻮاړى او دا ﺳﻮال
ﺑﻪ ورﺗﻪ ﮐﻮى ﭼ ﻣﺎ د اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ ﺳﺮه ﻣﻨﻈﻮر ﮐه ،ﻧﻮ ﭼ ﻣﺎ ﺗﻪ ﻳﻮه ﻧﻮړۍ رو ﻣﻼو ﺷ“.

د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺳﻤﻮﺋﻴﻞ ﺗﻪ راﺮﻨﺪﯦﺪل

۳

 ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ورﻮ ﮐ ،ﮐﻠﻪ ﭼ ﺳﻤﻮﺋﻴﻞ ﻫﻠ د ﻋﻴﻠ د ﻻرﻮدﻧ ﻻﻧﺪې د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻮﻟﻮ ،د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ


 ﻳﻮه ﺷﭙﻪ ﻋﻴﻠ ﭼ اوس د ﻫﻐﮥ ﻧﻈﺮ ډﯦﺮ
وﺣ ﻧﺎزﻟﯧﺪل ﮐﻢ ﺷﻮى ۇو او د ﻫﻐﮥ ﭘﯧﻐﺎم ﺮﻨﺪﯦﺪل ﺑﻠﻞ ﮐﻢ ﺷﻮى ۇو .
 د ﺳﺤﺮ ﻧﻪ ﻣﺨ ،ﭼ ډﻳﻮه ﺗﺮ اوﺳﻪ ﭘﻮرې ﺑﻠﯧﺪﻟﻪ او ﺳﻤﻮﺋﻴﻞ د
ﮐﻤﺰورے ﺷﻮے وو ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﮐﻮﻪ ﮐ ﻣﻼﺳﺖ وو .
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺳﻤﻮﺋﻴﻞ ﺗﻪ آواز وﮐو.
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﮐﻮر ﮐ ﻣﻼﺳﺖ وو ،ﭼﺮﺗﻪ ﭼ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﻟﻮظ ﺻﻨﺪوق وو ،
 او ﻋﻴﻠ ﻟﻪ ﻳ ﻣﻨه ﮐه او ورﺗﻪ ﻳ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،زۀ راﻏﻠﻤﻪ ،ﺗﺎ ﻣﺎ ﺗﻪ آواز وﮐو “.ﺧﻮ ﻋﻴﻠ
ﺳﻤﻮﺋﻴﻞ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،زۀ دا ﻳﻢ “.
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺳﻤﻮﺋﻴﻞ ﺗﻪ
ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﻣﺎ ﺧﻮ ﺗﺎ ﺗﻪ آواز ﻧﮥ دے ﮐے ،ﻻړ ﺷﻪ او ﻤﻠﻪ “.ﻧﻮ ﺳﻤﻮﺋﻴﻞ ﻻړو او ﻤﻼﺳﺘﻮ .
ﺑﻴﺎ آواز وﮐو” ،ﺳﻤﻮﺋﻴﻠﻪ “.ﻧﻮ ﺳﻤﻮﺋﻴﻞ ﭘﺎﯧﺪو ،ﻋﻴﻠ ﻟﻪ ﻻړو او ورﺗﻪ ﻳ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﺗﺎ ﻣﺎ ﺗﻪ آواز وﮐو او زۀ راﻏﻠﻢ “.ﺧﻮ
 ﺧﻮ ﻫﻠ ﺗﻪ ﭘﺘﻪ وﻧﮥ ﻟﯧﺪه ﭼ دا
ﻋﻴﻠ ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،زﻣﺎ زوﻳﻪ ،ﻣﺎ ﺧﻮ ﺗﺎ ﺗﻪ آواز ﻧﮥ دے ﮐے ،ﺑﻴﺎ ﻻړ ﺷﻪ او ﻤﻠﻪ “.
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ وو ،ﻪ ﭼ د دې ﻧﻪ ﻣﺨ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻫﻴﻠﻪ ﻫﻢ د ﻫﻐﮥ ﺳﺮه ﺧﺒﺮې ﻧﮥ وې ﮐې .
ﺳﻤﻮﺋﻴﻞ ﺗﻪ ﭘﻪ درﯦﻢ ﻞ آواز وﮐو ،ﻫﻐﻪ ﭘﺎﯧﺪو ،ﻋﻴﻠ ﻟﻪ ﻻړو او ورﺗﻪ ﻳ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﺗﺎ ﻣﺎ ﺗﻪ آواز وﮐو او زۀ راﻏﻠﻢ “.ﻧﻮ
 ﻧﻮ ﻋﻴﻠ ﺳﻤﻮﺋﻴﻞ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﻻړ ﺷﻪ او
ﻋﻴﻠ ﺗﻪ ﭘﺘﻪ وﻟﯧﺪه ﭼ ﻫﻐﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ وو ﭼﺎ ﭼ ﻫﻠ ﺗﻪ آواز ﮐﻮﻟﻮ ،
ﻤﻠﻪ ،او ﮐﮥ ﻫﻐﮥ ﺗﺎ ﺗﻪ ﺑﻴﺎ آواز وﮐو ،ﻧﻮ ورﺗﻪ وواﻳﻪ ،ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،ﺳﺘﺎ ﺑﻨﺪه ﻳ اورى “.ﻧﻮ ﺳﻤﻮﺋﻴﻞ ﻻړو او ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﺎئ ﮐ
 ﻧﻮ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ راﻏﻠﻮ او ﻫﻠﺘﻪ ودرﯦﺪو او د ﻣﺨ ﭘﻪ ﺷﺎن ﻳ ورﺗﻪ آواز وﮐو” ،ﺳﻤﻮﺋﻴﻠﻪ ،ﺳﻤﻮﺋﻴﻠﻪ“.
ﻤﻼﺳﺘﻮ .
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﻮره ،زۀ ﭘﻪ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﮐ
ﺳﻤﻮﺋﻴﻞ ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،وﻓﺮﻣﺎﺋ ،ﺳﺘﺎ ﺑﻨﺪه ﻳ اورى “.
 ﺗﺮ اوﺳﻪ ﭘﻮرې ﭼ ﻣﺎ د ﻋﻴﻠ او د
داﺳ ﮥ ﮐﻮم ﭼ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ دوﻣﺮه ﺳﺨﺖ وى ﭼ ﻮک ﻳ واورى ﻧﻮ ﺣﯧﺮان ﺑﻪ ﺷ .
 ﻣﺎ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ﻣﺨ وﺋﻴﻠ دى ﭼ زۀ د ﻫﻐﮥ
ﻫﻐﮥ د ﺧﺎﻧﺪان ﺧﻼف ﮥ ﻫﻢ وﺋﻴﻞ ﻧﻮ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ورځ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ﻫﺮ ﮥ وﮐم .
ﺧﺎﻧﺪان ﻟﻪ د ﺗﻞ دﭘﺎره ﺳﺰا ورﮐﻮم ﻪ ﭼ د ﻫﻐﮥ زاﻣﻨﻮ زﻣﺎ ﺧﻼف ﺧﺮاﺑ ﺧﺒﺮې ﮐې دى .ﻋﻴﻠ ﺗﻪ ﭘﺘﻪ وه ﭼ ﻫﻐﻮئ داﺳ
 ﻧﻮ ﻣﺎ دا ﻗﺴﻢ ﮐے دے ﭼ د دې ﺳﺨﺘ ﻨﺎه د ﻟﺮې ﮐﻮﻟﻮ دﭘﺎره ﺑﻪ ﻫﻴ ﻗﺮﺑﺎﻧ او
ﮐﻮل ،ﺧﻮ ﻫﻐﻮئ ﻳ ﻧﮥ ﻣﻨﻊ ﮐﻮل .
 ﺳﻤﻮﺋﻴﻞ ﺗﺮ ﺳﺤﺮه ﭘﻮرې ﻣﻼﺳﺖ وو ،ﺑﻴﺎ ﻫﻐﻪ ﭘﺎﯧﺪو او د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د
ﻧﺬراﻧﻪ د ﻋﻴﻠ د ﺧﺎﻧﺪان دﭘﺎره ﮐﺎﻓ ﻧﮥ وى “.
 ﻋﻴﻠ ورﺗﻪ آواز
ﮐﻮر دروازې ﻳ ﮐﻮﻻو ﮐې .ﻫﻐﻪ د دې ﻧﻪ ﻳﺮﯦﺪﻟﻮ ﭼ ﻋﻴﻠ ﺗﻪ د دې ﭘﯧﻐﺎم د ﺮﻨﺪﯦﺪو ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ وواﺋ .

 ﻋﻴﻠ ﺗﺮې ﻧﻪ ﺗﭙﻮس وﮐو” ،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﺎ ﺗﻪ ﮥ
وﮐو” ،زﻣﺎ زوﻳﻪ ،ﺳﻤﻮﺋﻴﻠﻪ “.ﻫﻐﮥ ورﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،زۀ ﺣﺎﺿﺮ ﻳﻢ “.
وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ؟ زﻣﺎ ﻧﻪ ﻳﻮه ﺧﺒﺮه ﻫﻢ ﻣﮥ ﭘﻮه .ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺑﻪ ﺗﺎ ﻟﻪ ﺳﺨﺘﻪ ﺳﺰا درﮐى ﮐﮥ ﺗﺎ ﻣﺎ ﺗﻪ ﻫﻐﻪ ﻫﺮ ﮥ وﻧﮥ ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ ﮥ
 ﻧﻮ ﺳﻤﻮﺋﻴﻞ ورﺗﻪ ﻫﻐﻪ ﻫﺮ ﮥ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ،ﻫﻐﮥ ﺗﺮې ﻧﻪ ﻳﻮه ﺧﺒﺮه ﭘﻪ وﻧﮥ ﺳﺎﺗﻠﻪ .ﻋﻴﻠ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ،
درﺗﻪ ﻫﻐﮥ ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻠ دى “.
 ﭼ ﺳﻤﻮﺋﻴﻞ ﻏﯧﺪو ،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﻫﻐﮥ ﻣﻞ
”ﻫﻐﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ دے ،ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ﭼ ﮥ ﮥ ﺎرى ﻧﻮ ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ وﮐى “.
 ﻧﻮ د ﻫﻐﻪ ﻣﻠ د ﻳﻮ ﺳﺮ ﻧﻪ ﺗﺮ ﺑﻞ
وو او د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻫﻐﻪ ﻮﻟ ﭘﯧﺸﻮﻳﺎﻧ ﭘﻮره ﮐﯧﺪې ﮐﻮﻣ ﭼ ﺳﻤﻮﺋﻴﻞ ﮐې وې .
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺑﻪ ﭘﻪ
ﺳﺮه ﭘﻮرې ،ﻮﻟﻮ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺗﻪ ﭘﺘﻪ وﻟﯧﺪه ﭼ ﺳﻤﻮﺋﻴﻞ ﭘﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﮐ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﯧﻐﻤﺒﺮ وو .
ﺧﭙﻠﻪ ﭘﻪ ﺳﻴﻼ ﮐ راﺮﻨﺪﯦﺪو ،ﭼﺮﺗﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ ﺳﻤﻮﺋﻴﻞ ﺗﻪ ﺮﻨﺪ ﺷﻮے وو او د ﻫﻐﮥ ﺳﺮه ﻳ ﺧﺒﺮې ﮐې وې.

د ﻟﻮظ د ﺻﻨﺪوق ﻗﺒﻀﻪ ﮐﯧﺪل

۴

 ﻮل ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎن د ﺳﻤﻮﺋﻴﻞ د ﺧﺒﺮو ﻧﻪ ﺧﺒﺮ ﺷﻮل .ﻧﻮ ﻓﻠﺴﺘﻴﺎن د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺧﻼف ﺟﻨ دﭘﺎره راﻏﻮﻧ ﺷﻮل او


ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎن ﻫﻢ د ﻫﻐﻮئ ﺳﺮه ﺟﻨﯧﺪو دﭘﺎره راووﺗﻞ .ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﭘﻪ اﺑﻦﻋﺰر ﮐ او ﻓﻠﺴﺘﻴﺎﻧﻮ ﭘﻪ اﻓﻴﻖ ﮐ ﺧﭙﻠ ﺧﯧﻤ
 ﻓﻠﺴﺘﻴﺎﻧﻮ ﺣﻤﻠﻪ وﮐه او د ﻳﻮې ﻟﻮﺋ ﺟې ﻧﻪ ﭘﺲ ﻫﻐﻮئ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻟﻪ ﺷﺴﺖ ورﮐو او ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻠﻮر زره
وﻟﻮﻟ .
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ ژوﻧﺪى ﭘﺎﺗ ﺷﻮى ﮐﺴﺎن واﭘﺲ ﺧﯧﻤﻮ ﺗﻪ راﻏﻠﻞ ،ﻧﻮ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ
ﺳى ﻳ د ﺟﻨ ﭘﻪ ﻣﯧﺪان ﮐ ووژل .
ﻣﺸﺮاﻧﻮ ووﺋﻴﻞ” ،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﻠﺴﺘﻴﺎن وﻟ ﭘﺮﯦﻮدل ﭼ ﻣﻮﻧ ﻟﻪ ﺷﺴﺖ راﮐى؟  ﭼ ﻻړ ﺷُﻮ او د ﺳﻴﻼ ﻧﻪ د ﻣﺎﻟ
 ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﺳﻴﻼ ﺗﻪ ﭘﯧﻐﺎم
ﺧُﺪائ د ﻟﻮظ ﺻﻨﺪوق راوړو ،ﻧﻮ دا ﺑﻪ زﻣﻮﻧ ﺳﺮه  او ﻣﻮﻧ ﺑﻪ د ﺧﭙﻠﻮ دﺷﻤﻨﺎﻧﻮ ﻧﻪ ﺑﭻ ﮐﻮى “.
وړوﻧ وﻟﯧل او د رب اﻻﻓﻮاج د ﻟﻮظ ﺻﻨﺪوق ﻳ واﭘﺲ راوړو ،ﭼ د وزرو واﻻ د ﻣﺨﻠﻮق ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ ﭘﻪ ﺗﺨﺖ ﻧﺎﺳﺖ
 ﮐﻠﻪ ﭼ د ﻟﻮظ ﺻﻨﺪوق راورﺳﯧﺪو ،ﻧﻮ ﺑﻨ
دے .او د ﻋﻴﻠ دوه زاﻣﻦ ﺣﻔﻨ او ﻓﻴﻨﺤﺎس د ﻟﻮظ ﺻﻨﺪوق ﺳﺮه راﻏﻠﻞ .
 ﻓﻠﺴﺘﻴﺎﻧﻮ دا ﭼﻐﻪ واورﯦﺪﻟﻪ او وې وﺋﻴﻞ” ،د
اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ د ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ﻧﻪ دوﻣﺮه ﻟﻮﻳﻪ ﭼﻐﻪ ووﻫﻠﻪ ﭼ زﻣﻪ وﺧﻮﯧﺪﻟﻪ .
ﻋﺒﺮاﻧﻴﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﮐﯧﻤﭗ ﮐ دا ﭼﻐ واورئ .د دې ﮥ ﻣﻄﻠﺐ دے؟“ ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ﭘﺘﻪ وﻟﯧﺪه ﭼ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﻟﻮظ
 ﻫﻐﻮئ وﻳﺮﯦﺪل او وې وﺋﻴﻞ” ،د ﻫﻐﻮئ ﮐﯧﻤﭗ ﺗﻪ ﺧُﺪائ راﻏﻠﮯ دے .ﻣﻮﻧ
ﺻﻨﺪوق د ﻋﺒﺮاﻧﻴﺎﻧﻮ ﮐﯧﻤﭗ ﺗﻪ رارﺳﯧﺪﻟﮯ دے ،
 زﻣﻮﻧ ﻣﺪد وﮐه ،ﻣﻮﻧ ﺑﻪ د ﻫﻐﻪ ﻃﺎﻗﺘﻮرو ﻣﻌﺒﻮداﻧﻮ ﻧﻪ
ﻏﺮق ﺷُﻮ .ﭘﻪ ﻣﻮﻧ ﺑﺎﻧﺪې ﻫﻴﻠﻪ ﻣﺨ داﺳ ﮥ ﻧﮥ دى ﺷﻮى .
 ﻓﻠﺴﺘﻴﺎﻧﻮ ،ﺗه ﺷ .د ﺳو ﭘﻪ ﺷﺎن
ﻮک ﺑﭻ ﮐى؟ دا ﻫﻐﻪ ﻣﻌﺒﻮدان دى ﭼﺎ ﭼ ﭘﻪ ﺻﺤﺮا ﮐ ﻣﺼﺮﻳﺎن ﻫﻼک ﮐل .
وﺟﻨﯧئ ،ﻨ ﻣﻮﻧ ﺑﻪ د ﻋﺒﺮاﻧﻴﺎﻧﻮ ﻏﻼﻣﺎن ﺷُﻮ ،ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ زﻣﻮﻧ ﻏﻼﻣﺎن ۇو .ﻧﻮ د ﺳو ﭘﻪ ﺷﺎن ﺟﻨ وﮐئ“.
 ﻓﻠﺴﺘﻴﺎن ﺳﺨﺖ وﺟﻨﯧﺪل او ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻟﻪ ﻳ ﺷﺴﺖ ورﮐو ،ﭼ ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﻣﻨه ﺧﭙﻠﻮ ﮐﻮروﻧﻮ ﺗﻪ ﻻړل .دا ﻳﻮ ﻟﻮئ

 د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﻟﻮظ ﺻﻨﺪوق ﻗﺒﻀﻪ ﮐے ﺷﻮ او د
ﻗﺘﻞ ﻋﺎم وو .او دﯦﺮش زره ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠ ﻓﻮﺟﻴﺎن ووژﻟﮯ ﺷﻮل .
ﻋﻴﻠ دواړه زاﻣﻦ ،ﺣﻔﻨ او ﻓﻴﻨﺤﺎس ووژﻟﮯ ﺷﻮل.

د ﻋﻴﻠ ﻣﺮګ
 د ﺑﻨﻴﺎﻣﻴﻦ ﻗﺒﻴﻠ ﻳﻮ ﺳى د ﺟﻨ ﻣﯧﺪان ﻧﻪ ﺗﺮ ﺳﻴﻼ ﭘﻮرې ﻣﻨه ووﻫﻠﻪ او ﻫﻢ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ورځ ورﺳﯧﺪو .د ﺧﭙﻞ ﺗﻠﻴﻒ ﻮدﻟﻮ

 ﻋﻴﻠ د ﻟﻮظ ﺻﻨﺪوق ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ډﯦﺮ ﭘﺮﯦﺸﺎﻧﻪ وو،
دﭘﺎره ﻫﻐﮥ ﺧﭙﻠ ﺟﺎﻣ ﺷﻠﻮﻟ وې او ﭘﻪ ﺳﺮ ﺑﺎﻧﺪې ﻳ ﺧﺎورې اﭼﻮﻟ وې .
ﻫﻐﻪ د ﻻرې ﭘﻪ ﻏﺎړه ﭘﻪ ﻳﻮه ﮐﺮﺳ ﺑﺎﻧﺪې ﻧﺎﺳﺖ وو او اﻧﺘﻈﺎر ﻳ ﮐﻮﻟﻮ .ﻫﻐﻪ ﺳى دا ﺧﺒﺮ ﭘﻪ ﻮل ﺎر ﮐ ﺧﻮر ﮐو او ﻫﺮ ﻳﻮ
 ﻋﻴﻠ ﺷﻮر واورﯦﺪو او ﺗﭙﻮس ﻳ وﮐو” ،دا ﺷﻮر د ﮥ ﺷ دے؟“ ﻫﻐﻪ ﺳے ﻋﻴﻠ ﻟﻪ ﭘﻪ ﻣﻨه ﻻړو
ﮐﺲ د ﻳﺮې ﻧﻪ وژړل .
 ﺳى ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،زۀ ﻧﻦ د ﺟﻨ ﻧﻪ
 ﻋﻴﻠ اوس د دوه ﮐﻢ ﺳﻠﻮ ﮐﺎﻟﻮ وو او ﺑﯧﺨ ړوﻧﺪ وو .
او ﻫﻐﻪ ﻳ ﺧﺒﺮ ﮐو .

 ﻫﻐﻪ ﭘﯧﻐﺎم وړوﻧ ورﺗﻪ ﭘﻪ ﺟﻮاب ﮐ ووﺋﻴﻞ،
راﺗﺘﯧﺪﻟﮯ ﻳﻢ “.ﻋﻴﻠ ﺗﺮې ﻧﻪ ﺗﭙﻮس وﮐو” ،زﻣﺎ زوﻳﻪ ،ﮥ ﺷﻮى دى؟“ 
”ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎن د ﻓﻠﺴﺘﻴﺎﻧﻮ ﻧﻪ وﺗﺘﯧﺪل ،دا زﻣﻮﻧ دﭘﺎره ډﯦﺮ ﺧﺮاب ﺷﺴﺖ وو ،د دې ﻧﻪ ﻋﻼوه ،ﺳﺘﺎ زاﻣﻦ ،ﺣﻔﻨ او ﻓﻴﻨﺤﺎس
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ ﺳى د ﻟﻮظ د ﺻﻨﺪوق ذِﮐﺮ وﮐو ،ﻧﻮ
ﻫﻢ ووژﻟﮯ ﺷﻮل او د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﻟﻮظ ﺻﻨﺪوق ﻗﺒﻀﻪ ﮐے ﺷﻮ “.
ﻋﻴﻠ د دروازې ﺳﺮه د ﮐﺮﺳ ﻧﻪ ﭘﻪ ﺷﺎ وﻏﻮرزﯦﺪو .ﻫﻐﻪ ډﯦﺮ ﺑﻮډا او ﻏ وو او ﭘﻪ ﻏﻮرزﯦﺪو ﺳﺮه ﻳ  ﻣﺎت ﺷﻮ او ﻣ ﺷﻮ.
ﻫﻐﻪ ﻠﻮﯦﺖ ﮐﺎﻟﻪ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻗﺎﺿ وو.

د ﻓﻴﻨﺤﺎس د ﮐﻮﻧې ﻣﺮګ
 د ﻋﻴﻠ اﻧور ،د ﻓﻴﻨﺤﺎس ﻪ اُﻣﻴﺪواره وه او ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً دا د ﻫﻐ د ﺑﭽ د ﭘﯧﺪا ﮐﯧﺪو وﺧﺖ وو .ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ ﺧﺒﺮ ﺷﻮه ﭼ

د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﻟﻮظ ﺻﻨﺪوق ﻗﺒﻀﻪ ﮐے ﺷﻮے دے او ﺳﺨﺮ او ﺧﺎوﻧﺪ ﻳ ﻣۀ ﺷﻮى دى ،ﻧﻮ ﻧﺎﺎﭘﻪ ﭘﻪ ﻫﻐ ﺑﺎﻧﺪې د ﻣﺎﺷﻮم
 او ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ د ﻣﺮګ ﭘﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﮐ وه ،ﻧﻮ ﭼ ﮐﻮﻣﻮ ﻮ د ﻫﻐ ﻣﺪد ﮐﻮﻟﻮ ﻫﻐﻮئ
د ﭘﯧﺪا ﮐﯧﺪو ﺳﺨﺖ درد راﻏﻠﻮ .
 ﻫﻐ ﭘﻪ
ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ ﭼ” ،ﺗه ﺷﻪ ،ﺳﺘﺎ زوئ ﭘﯧﺪا ﺷﻮے دے “.ﺧﻮ ﻫﻐ ﻫﻴ ﺗﻮﺟﻮ ورﻧﮥ ﮐه او ﻧﮥ ﻳ ﺟﻮاب ورﮐو .
ﻣﺎﺷﻮم ﺑﺎﻧﺪې ﻳﺒﻮد ﻧﻮم ﮐﯧﻮدو او وې وﺋﻴﻞ ﭼ” ،د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺟﻼل د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻧﻪ ﺗﻠﮯ دے “.دا ﻪ ﭼ د ﻟﻮظ
 ﻫﻐ ووﺋﻴﻞ” ،د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺟﻼل د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻧﻪ
ﺻﻨﺪوق ﻗﺒﻀﻪ ﺷﻮے وو او د ﻫﻐ ﺳﺨﺮ او ﺧﺎوﻧﺪ ﻣۀ ﺷﻮى ۇو .
ﺗﻠﮯ دے ،ﻪ ﭼ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﻟﻮظ ﺻﻨﺪوق ﻗﺒﻀﻪ ﮐے ﺷﻮے دے“.

ﻓﻠﺴﺘﻴﺎﻧﻮ ﺳﺮه د ﻟﻮظ ﺻﻨﺪوق

۵

 د ﺧﭙﻞ ﻣﻌﺒﻮد
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻓﻠﺴﺘﻴﺎﻧﻮ د ﻟﻮظ ﺻﻨﺪوق ﻗﺒﻀﻪ ﮐو ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ د اﺑﻦﻋﺰر ﻧﻪ ﺧﭙﻞ ﺎر اﺷﺪود ﺗﻪ راوړو ،


 ﺳﺤﺮ وﺧﺘ د اﺷﺪود ﺧﻠﻘﻮ وﻟﻴﺪل ﭼ د دﺟﻮن ﺑﺖ د
دﺟﻮن ﮐﻮر ﺗﻪ ﻳ ﻳﻮړو او د ﻫﻐﮥ د ﺑﺖ ﭘﻪ ﺧﻮا ﮐ ﻳ ﮐﯧﻮدو .
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﻟﻮظ ﺻﻨﺪوق ﭘﻪ ﻣﺨ ﭘﻣﺨ ﭘﻪ زﻣﻪ ﻏﻮرزﯦﺪﻟﮯ دے .ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ را اوﭼﺖ ﮐو او واﭘﺲ ﻳ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﺎئ
 ﭘﻪ ورﭘﺴ ﺳﺤﺮ وﺧﺘ ﻫﻐﻮئ وﻟﻴﺪل ﭼ ﺑﺖ ﺑﻴﺎ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﻟﻮظ ﺻﻨﺪوق ﭘﻪ ﻣﺨ ﭘﻣﺨ ﭘﻪ
ﮐ ﮐﯧﻮدو .
زﻣﻪ ﻏﻮرزﯦﺪﻟﮯ وو .دې ﻞ ﻳ ﺳﺮ او دواړه ﻻﺳﻮﻧﻪ ﻣﺎت ﺷﻮى ۇو او د دروازې د درﺷﻞ ﺳﺮه ﭘﺮاﺗﮥ ۇو ،ﺻﺮف ډاﻧﭽﻪ ﻳ
 ﻧﻮ ﻪ ﺗﺮ ﻧﻦ ﭘﻮرې د دﺟﻮن اﻣﺎﻣﺎن او د ﻫﻐﮥ ﻮل ﻋﺒﺎدت ﮐﻮوﻧ ﭘﻪ اﺷﺪود ﮐ د دﺟﻮن ﭘﻪ درﺷﻞ ﺑﺎﻧﺪې ﻗﺪم
ﭘﺎﺗ وه .
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د اﺷﺪود ﺧﻠﻘﻮ ﻟﻪ ﺳﺨﺘﻪ ﺳﺰا ورﮐه او ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ او د ﯧﺮﭼﺎﭘﯧﺮه ﻋﻼﻗ ﭘﻪ ﺧﻠﻘﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﻳ د
ﻧﮥ ږدى .
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ وﮐﺘﻞ ﭼ دا ﮥ ﮐﻴى ﻧﻮ وې وﺋﻴﻞ” ،د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻣﻮﻧ او زﻣﻮﻧ
ﭘﺳﻮب ﻣﺮض راوﺳﺘﻠﻮ .
 ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﭘﯧﻐﺎم وړوﻧ وﻟﯧل او ﻓﻠﺴﺘ
ﻣﻌﺒﻮد دﺟﻮن ﻟﻪ ﺳﺰا راﮐﻮى .ﻣﻮﻧ د ﻟﻮظ ﺻﻨﺪوق ﻧﻮر دﻟﺘﻪ ﻧﮥ ﺷُﻮ ﭘﺮﯦﻮدﻟﮯ “.
ﭘﻴﻨﮥ واړه ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎن ﻳ راﻏﻮﻧ ﮐل او ﺗﭙﻮس ﻳ ﺗﺮې ﻧﻪ وﮐو” ،د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﻟﻮظ ﺻﻨﺪوق ﺳﺮه ﻣﻮ ﮥ
 ﮐﻠﻪ
ﭼﻞ وﮐو؟“ ﻫﻐﻮئ ورﺗﻪ ﭘﻪ ﺟﻮاب ﮐ ووﺋﻴﻞ” ،دا ﺟﺎت ﺗﻪ ﻳﻮﺳ “.ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ دا د ﻓﻠﺴﺘ ﺑﻞ ﺎر ﺟﺎت ﺗﻪ ﻳﻮړو .
ﭼ ﻫﻐﻪ ﻫﻠﺘﻪ ورﺳﯧﺪو ،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻫﻐﻪ ﺎر ﻟﻪ ﻫﻢ ﺳﺰا ورﮐه او ﭘﻪ ﻳﻮه ﻟﻮﻳﻪ وارﺧﻄﺎﻳ ﻳ آﺧﺘﻪ ﮐو .ﻫﻐﮥ ﻫﻐﻮئ ﻟﻪ داﺳ
 ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ د ﻟﻮظ ﺻﻨﺪوق ﻳﻮ ﺑﻞ ﻓﻠﺴﺘ ﺎر ﻋﻘﺮون
ﺳﺰا ورﮐه ﭼ ﭘﻪ ﻟﻮﻳﻮ او وړو ﻮﻟﻮ ﺑﺎﻧﺪې د ﭘﺳﻮب ﻣﺮض راﻏﻠﻮ .
ﺗﻪ وﻟﯧﻟﻮ ،ﺧﻮ ﭼ ﻫﻐﻪ ﻫﻠﺘﻪ ورﺳﯧﺪو ،ﻧﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﭼﻐ ﮐې او وې وﺋﻴﻞ” ،ﻫﻐﻮئ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﻟﻮظ ﺻﻨﺪوق
 ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﺑﻴﺎ د ﻓﻠﺴﺘﻴﻪ ﻮل ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎن راوﻏﻮﺘﻞ او ورﺗﻪ ﻳ ووﺋﻴﻞ” ،د
دﻟﺘﻪ راوړو ،د دې دﭘﺎره ﭼ ﻣﻮﻧ ﻮل ووژﻧ “.
ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ د ﻟﻮظ ﺻﻨﺪوق واﭘﺲ ﺧﭙﻞ ﺎئ ﺗﻪ وﻟﯧئ ،ﻧﻮ داﺳ ﺑﻪ دا ﻣﻮﻧ او زﻣﻮﻧ ﺧﺎﻧﺪان وﻧﮥ وژﻧ “.ﻮل ﺎر ﭘﻪ
 ﭼ ﻮک ﻻ ﻣۀ ﺷﻮى ﻧﮥ ۇو ﻧﻮ ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ
وارﺧﻄﺎﻳ آﺧﺘﻪ وو ﻪ ﭼ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻫﻐﻮئ ﻟﻪ ډﯦﺮه ﺳﺨﺘﻪ ﺳﺰا ورﮐﻮﻟﻪ .

ﺑﺎﻧﺪې د ﭘﺳﻮب ﻣﺮض راﻏﻠﻮ ،او ﺧﻠﻘﻮ ﺧﭙﻠﻮ ﻣﻌﺒﻮداﻧﻮ ﺗﻪ د ﻣﺪد دﭘﺎره ﭼﻐ ﮐې.

د ﻟﻮظ ﺻﻨﺪوق واﭘﺲ ﮐﻮل

۶

 ﻧﻮ ﺧﻠﻘﻮ اﻣﺎﻣﺎن او
 ﻧﻮ ﭼ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﻟﻮظ ﺻﻨﺪوق د ﻓﻠﺴﺘﻴﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻠ ﮐ اووۀ ﻣﻴﺎﺷﺘ وﺷﻮې ،


ﺟﺎدوﺮان راوﻏﻮﺘﻞ او ﺗﭙﻮس ﻳ ﺗﺮې ﻧﻪ وﮐو” ،ﻣﻮﻧ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﻟﻮظ ﺻﻨﺪوق ﺳﺮه ﮥ ﭼﻞ وﮐو؟ ﻣﻮﻧ ﺗﻪ وواﻳ
 ﻫﻐﻮئ ﺟﻮاب ورﮐو” ،ﮐﮥ ﺗﺎﺳﻮ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﻟﻮظ ﺻﻨﺪوق
ﭼ دا ﻨﻪ واﭘﺲ ﺧﭙﻞ ﺎئ ﺗﻪ ﻳﻮﺳﻮ؟“ 
ﻟﯧئ ،ﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ د دې ﺳﺮه ﺧﺎﻣﺨﺎ د ﺧﭙﻠ ﻨﺎه د ﺗﺎوان د ﻧﺬراﻧ ﭘﻪ ﺑﺪل ﮐ ﻳﻮه ﺗُﺤﻔﻪ ﻫﻐﮥ ﻟﻪ ﻟﯧئ .د ﻟﻮظ ﺻﻨﺪوق ﺑﻪ د

ﺗُﺤﻔ ﻧﻪ ﺑﻐﯧﺮ واﭘﺲ ﻧﮥ  .ﻧﻮ داﺳ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ روغ ﺟﻮړ ﺷ او ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﺑﻪ ﭘﺘﻪ وﻟ ﭼ ﻫﻐﮥ ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ ﺳﺰا وﻟ درﮐﻮﻟﻪ “.
ﺧﻠﻘﻮ ﺗﭙﻮس وﮐو” ،ﻣﻮﻧ ﻫﻐﮥ ﻟﻪ د ﻨﺎه د ﺗﺎوان ﭘﻪ ﻧﺬراﻧﻪ ﮐ ﮥ وﻟﯧو؟“ ﻫﻐﻮئ ورﺗﻪ ﭘﻪ ﺟﻮاب ﮐ ووﺋﻴﻞ” ،ﭘﻴﻨﮥ د ﺳﺮو
زرو د ﭘﺳﻮب د داﻧﻮ او ﭘﻴﻨﮥ د ﺳﺮو زرو د ﻣو ﻧﻤﻮﻧ ،د ﻓﻠﺴﺘﻴﺎﻧﻮ ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎﻧﻮ د ﺷﻤﯧﺮ ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻳﻮه ﻳﻮه وروﻟﯧئ ﻪ ﻫﻢ
 ﺗﺎﺳﻮ د دې داﻧﻮ او ﻣو ﻧﻤﻮﻧ ﺟﻮړې ﮐئ ﭼ ﺳﺘﺎﺳﻮ
دﻏﻪ وﺑﺎ ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﻮﻟﻮ او ﭘﻪ ﭘﻴﻨﻮ ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې راﻏﻠ وه .
ﻣﻠ ﺗﺒﺎه ﮐﻮى او ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﺧﺎﻣﺨﺎ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک درﻧﺎوے ﮐﻮئ .ﮐﯧﺪے ﺷ ﭼ ﻫﻐﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ ،ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻣﻌﺒﻮداﻧﻮ
 ﺗﺎﺳﻮ ﺿﺪﻳﺎن وﻟ ﺟﻮړﯦئ ﻨﻪ ﭼ ﻓﺮﻋﻮن او ﻣﺼﺮﻳﺎن ۇو؟ ﻫﻐﻪ ﻣﮥ ﻫﯧﺮوئ
او ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻣﻠ ﻟﻪ ﺳﺰا درﮐﻮل ﺑﻨﺪ ﮐى .
ﭼ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻫﻐﻮئ ﻟﻪ ﻮﻣﺮه ﺳﺨﺘﻪ ﺳﺰا ورﮐه ،ﺗﺮ دې وﺧﺖ ﭘﻮرې ﭼ ﻫﻐﻮئ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎن ﭘﺮﯦﻮدل ﭼ د ﻣﺼﺮ ﻧﻪ
 ﻧﻮ ﻳﻮه ﻧﻮې ﺎډۍ او دوه ﻏﻮاﺎﻧ ﺗﻴﺎرې ﮐئ ﭼ اوس اوس ﻳ ﺑﭽ ﺷﻮى وى او ﭼ ﻫﻴﻠﻪ ﺟﻎ ورﭘﻮرې ﻧﮥ
ﻻړ ﺷ .
 د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﻟﻮظ ﺻﻨﺪوق
وى ﺗﻟﮯ ﺷﻮے ،ﺎډۍ ﭘﻪ دې ﻏﻮاﺎﻧﻮ ﭘﻮرې وﺗئ او ﺳﺨ ﻳ واﭘﺲ دﻳﺮې ﺗﻪ وﺷئ .
واﺧﻠ ،ﭘﻪ ﺎډۍ ﮐ ﻳ ﮐﯧدئ او د دې ﭘﻪ ﺧﻮا ﮐ ﭘﻪ ﻳﻮ ﺻﻨﺪوق ﮐ د ﺳﺮو زرو ﻫﻐﻪ ﻧﻤﻮﻧ ﮐﯧدئ ﮐﻮﻣ ﭼ ﺳﺘﺎﺳﻮ
د ﻨﺎه د ﺗﺎوان د ﻧﺬراﻧ ﭘﻪ ﺑﺪل ﮐ ﭘﻪ ﺗُﺤﻔﻪ ﮐ ﻫﻐﮥ ﻟﻪ ﻟﯧئ .ﺎډۍ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻣﺨﻪ رواﻧﻪ ﮐئ او ﭘﺮﯦدئ ﭼ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻻړه
 ﭼ ﺎډۍ رواﻧﻪ وى ﻧﻮ ورﺗﻪ ﻮرئ ،ﮐﮥ دا د ﺑﻴﺖﺷﻤﺲ ﺎر ﻃﺮف ﺗﻪ ﻻړه ﺷ ،ﻧﻮ د دې ﻣﻄﻠﺐ دا دے ﭼ دا د
ﺷ .
ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک دے ﭼ ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﻣﻮﻧ ﺑﺎﻧﺪې دا ﺳﺨﺖ اﻓﺖ راوﺳﺘﮯ دے .ﺧﻮ ﮐﮥ داﺳ ﻧﮥ وى ،ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﻧ ﺗﻪ ﭘﺘﻪ
 ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ﭼ ﮥ وﺋﻴﻠﮯ ﺷﻮى ۇو ﻧﻮ ﻫﻢ ﻫﻐﺴ ﻳ وﮐل
وﻟ ﭼ ﻫﻐﮥ وﺑﺎ ﻧﮥ وه راوﺳﺘ ،او ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ داﺳ وﺷﻮل “.
 ﻫﻐﻮئ د ﻟﻮظ ﺻﻨﺪوق ﭘﻪ
ﻳﻌﻨ ،ﻫﻐﻮئ دوه ﻏﻮاﺎﻧ ﺑﻮﺗﻠ او ﻳﻮه ﺎډۍ ﻳ ورﭘﻮرې وﺗﻟﻪ او ﺳﺨ ﻳ ﭘﻪ دﻳﺮه ﮐ وﺗل .
 ﻏﻮاﺎﻧ د
ﺎډۍ ﮐ ﮐﯧﻮدو ،ورﺳﺮه ﻫﻐﻪ ﺻﻨﺪوق ﻳ ﻫﻢ ﮐﯧﻮدو ﭼ د ﺳﺮو زرو د ﻣو او داﻧﻮ ﻧﻤﻮﻧ ﭘﻪ ﮐ وې .
ﺑﻴﺖﺷﻤﺲ ﭘﻪ ﻻره رواﻧ ﺷﻮې او ﺳﻴﺪﻫﺎ ﻫﻐﻪ ﻃﺮف ﺗﻪ ﻻړې او د ﻻرې ﻧﻪ ﻧﮥ اوړﯦﺪﻟ .ﭼ دا رواﻧ وې ﻧﻮ رﻣﺒﺎړې ﻳ وﻫﻠ.
 د ﺑﻴﺖﺷﻤﺲ ﺧﻠﻘﻮ ﭘﻪ ﻣﯧﺪان ﮐ د ﻏﻨﻤﻮ
ﻫﻐﻪ ﭘﻴﻨﮥ ﻓﻠﺴﺘ ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎن د ﺑﻴﺖﺷﻤﺲ د ﺣﺪ ﭘﻮﻟ ﭘﻮرې ورﭘﺴ روان ۇو .
 ﺎډۍ د ﻳﻮ
 -
ﻟَﻮ ﮐﻮﻟﻮ ،ﭼ ﻧﺎﺎﭘﻪ ﻫﻐﻮئ وﮐﺘﻞ ﻧﻮ د ﻟﻮظ ﺻﻨﺪوق ﻳ وﻟﻴﺪو .ﻫﻐﻮئ د دې ﭘﻪ ﻟﻴﺪو ډﯦﺮ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ ﺷﻮل .
ﺳى ﭘ ﺗﻪ راﻏﻠﻪ ﭼ ﻧﻮم ﻳ ﻳﺸﻮع وو ،ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺑﻴﺖﺷﻤﺲ ﮐ اوﺳﯧﺪو او ﺎډۍ د ﻳﻮ ﻏ  ﺳﺮه ﻧﺰدې ودرﯦﺪه .ﻟﻴﻮﻳﺎﻧﻮ
د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﻟﻮظ ﺻﻨﺪوق او ﻫﻐﻪ ﺻﻨﺪوق راﮐﻮز ﮐو ﭼ د ﺳﺮو زرو ﻧﻤﻮﻧ ﭘﻪ ﮐ وې او ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻏ  ﺑﺎﻧﺪې ﻳ
ﮐﯧﻮدل .ﺧﻠﻘﻮ د ﻟﺮ ﺎډۍ ﻮ ﻮ ﮐه او ﻏﻮاﺎﻧ ﻳ ﺣﻼﻟ ﮐې او د ﺳﻮزﯦﺪوﻧ ﻧﺬراﻧ ﭘﻪ ﺗﻮﻪ ﻳ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ
 ﭘﻴﻨﻮ ﻓﻠﺴﺘ ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎﻧﻮ دا ﻫﺮ ﮥ وﻟﻴﺪل او
ﭘﯧﺶ ﮐې .ﺑﻴﺎ د ﺑﻴﺖﺷﻤﺲ ﺧﻠﻘﻮ ﻧﻮرې ﻧﺬراﻧ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ ﭘﯧﺶ ﮐې .
 ﻓﻠﺴﺘﻴﺎﻧﻮ ﭘﻴﻨﮥ د ﺳﺮو زرو داﻧﻮ ﻧﻤﻮﻧ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ د ﻫﻐﻮئ د ﻨﺎه د ﺗﺎوان
ﺑﻴﺎ ﻫﻢ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ورځ واﭘﺲ ﻋﻘﺮون ﺗﻪ ﻻړل .
 ﻫﻐﻮئ د ﺳﺮو زرو ﻣې ﻫﻢ
د ﻧﺬراﻧ دﭘﺎره وﻟﯧﻟ ،د اﺷﺪود ،ﻏﺰه ،اﺳﻘﻠﻮن ،ﺟﺎت او ﻋﻘﺮون د ﺎروﻧﻮ دﭘﺎره ﻳﻮه ﻳﻮه .
وﻟﯧﻟ ،د ﻫﻐﻪ ﺎروﻧﻮ دﭘﺎره ﻳﻮه ﻳﻮه ﭼ ﭘﻪ ﮐﻮﻣﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﻫﻐﻪ ﭘﻴﻨﻮ ﻓﻠﺴﺘ ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎﻧﻮ ﺣﻮﻣﺖ ﮐﻮﻟﻮ او ورﺳﺮه د ﭘﺨﻮ دﯦﻮاﻟﻮﻧﻮ

ﺎروﻧﻮ او د ﮐﭽﻪ دﯦﻮاﻟﻮﻧﻮ ﮐﻠﻮ ﺗﻪ ﻳ ﻫﻢ وﻟﯧل .د ﺑﻴﺖﺷﻤﺲ د ﻳﺸﻮع ﭘﻪ ﭘ ﮐ ﻫﻐﻪ ﻟﻮئ  ﺗﺮ اوﺳﻪ ﭘﻮرې ﺷﺘﻪ ﭼ ﭘﻪ
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د
ﮐﻮم ﺑﺎﻧﺪې ﻫﻐﻮئ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﻟﻮظ ﺻﻨﺪوق اﯦﮯ وو ،دا د ﻫﻐ ﻮاﻫ ده ﭼ ﮥ ﺷﻮى ۇو .
ﺑﻴﺖﺷﻤﺲ اوﻳﺎ ﺳى ووژل ﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ د ﻟﻮظ ﺻﻨﺪوق ﺗﻪ دﻧﻨﻪ ﮐﺘﻠ ۇو .او ﺧﻠﻘﻮ ﻣﺎﺗﻢ وﮐو ﻪ ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ
ﻫﻐﻮئ دوﻣﺮه ﻟﻮﻳﻪ ﺗﺒﺎﻫ راوﺳﺘﻠ وه.

د ﻟﻮظ ﺻﻨﺪوق ﭘﻪ ﻗﺮﻳﺖﻳﻌﺮﻳﻢ ﮐ
 ﻧﻮ د ﺑﻴﺖﺷﻤﺲ ﺧﻠﻘﻮ ووﺋﻴﻞ” ،د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ،د دې ﻣﻘﺪس ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﻮک ودرﯦﺪے ﺷ ،ﻣﻮﻧ ﻫﻐﻪ ﭼﺮﺗﻪ

 ﻫﻐﻮئ د ﻗﺮﻳﺖﻳﻌﺮﻳﻢ ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻪ ﭘﯧﻐﺎم وړوﻧ وﻟﯧل ﭼ ورﺗﻪ وواﺋ” ،ﻓﻠﺴﺘﻴﺎﻧﻮ د ﻣﺎﻟ
وﻟﯧو ﭼ زﻣﻮﻧ ﻧﻪ ﻟﺮې ﺷ؟“ 
ﺧُﺪائ د ﻟﻮظ ﺻﻨﺪوق واﭘﺲ ﮐے دے .راﺷ او ﻳﻮ ﻳ ﺳ“.

۷

 ﻧﻮ د ﻗﺮﻳﺖﻳﻌﺮﻳﻢ ﺧﻠﻖ راﻏﻠﻞ او د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﻟﻮظ ﺻﻨﺪوق ﻳ د اﺑﻴﻨﺪاب ﻧﻮﻣ ﺳى ﮐﻮر ﺗﻪ ﻳﻮړو ،ﭼ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﻏﺮ


ﮐ اوﺳﯧﺪو .ﻫﻐﻮئ د اﺑﻴﻨﺪاب زوئ اﻟﻋﺰر د دې ﻣﺸﺮ ﻣﻘﺮر ﮐو.

د ﺣﻀﺮت ﺳﻤﻮﺋﻴﻞ ﭘﻪ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﺣﻮﻣﺖ ﮐﻮل
 د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﻟﻮظ ﺻﻨﺪوق ډﯦﺮه ﻣﻮده ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺗﺮ ﺷﻠﻮ ﮐﺎﻟﻮ ﭘﻮرې ﭘﻪ ﻗﺮﻳﺖﻳﻌﺮﻳﻢ ﮐ اﻳﺴﺎر وو .ﭘﻪ دې وﺧﺖ ﮐ

 ﺳﻤﻮﺋﻴﻞ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﮐﮥ ﺗﺎﺳﻮ د زړۀ د اﺧﻼﺻﻪ
ﻮﻟﻮ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ د ﻣﺪد دﭘﺎره وژړل .
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ راواوړئ ،ﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﺧﺎﻣﺨﺎ د ﻮﻟﻮ ﭘﺮدو ﻣﻌﺒﻮداﻧﻮ او ﻋﺴﺘﺎرات ﺑﺘﺎﻧﻮ ﻧﻪ ﺎن ﺧﻼﺻﻮئ .ﺧﭙﻞ ﺎﻧﻮﻧﻪ ﻣﺎﻟ
 ﻧﻮ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ
ﺧُﺪائ ﺗﻪ ﺣﻮاﻟﻪ ﮐئ او ﺻﺮف د ﻫﻐﮥ ﻋﺒﺎدت ﮐﻮئ او ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ د ﻓﻠﺴﺘﻴﺎﻧﻮ د زور ﻧﻪ ﺧﻼص ﮐى “.
 ﺑﻴﺎ ﺳﻤﻮﺋﻴﻞ ﻮل ﺑﻨ
د ﺑﻌﻞ او ﻋﺴﺘﺎرات د ﺑﺘﺎﻧﻮ ﻧﻪ ﺧﭙﻞ ﺎﻧﻮﻧﻪ ﺧﻼص ﮐل او ﺻﺮف د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻋﺒﺎدت ﻳ ﮐﻮﻟﻮ .
اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎن راوﻏﻮﺘﻞ ﭼ ﭘﻪ ﻣﺼﻔﺎه ﮐ راﻏﻮﻧ ﺷ او ورﺗﻪ ﻳ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،زۀ ﺑﻪ ﻫﻠﺘﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ دﭘﺎره ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ ﺳﻮال
 ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﻮل ﭘﻪ ﻣﺼﻔﺎه ﮐ راﻏﻮﻧ ﺷﻮل .ﻫﻐﻮئ ﮥ اوﺑﮥ راووﻳﺴﺘﻠ او ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ ﻳ د ﻳﻮې ﻧﺬراﻧ ﭘﻪ
وﮐم “.
ﺗﻮﻪ ﺗﻮئ ﮐې او ﻮﻟﻪ ورځ ﻳ روژه وﻧﻴﻮﻟﻪ .ﻫﻐﻮئ ووﺋﻴﻞ” ،ﻣﻮﻧ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺧﻼف ﻨﺎه ﮐې ده “.ﻧﻮ ﺳﻤﻮﺋﻴﻞ ﭘﻪ ﻣﺼﻔﺎه
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻓﻠﺴﺘﻴﺎن ﺧﺒﺮ ﺷﻮل ﭼ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﭘﻪ ﻣﺼﻔﺎه ﮐ راﻏﻮﻧ ﺷﻮى دى،
ﮐ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻣﺸﺮ ﺟﻮړ ﺷﻮ .
 او
ﻓﻠﺴﺘ ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎن د ﺧﭙﻠﻮ ﺳو ﺳﺮه د ﻫﻐﻮئ ﺧﻼف ﺟﻨ ﻟﻪ راووﺗﻞ .ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎن د دې ﻧﻪ ﺧﺒﺮ ﺷﻮل او وﻳﺮﯦﺪل ،
 ﺳﻤﻮﺋﻴﻞ
ﺳﻤﻮﺋﻴﻞ ﺗﻪ ﻳ ووﺋﻴﻞ” ،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ زﻣﻮﻧ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺗﻪ دﻋﺎ ﮐﻮل ﻣﮥ ﭘﺮﯦده ﭼ ﻣﻮﻧ د ﻓﻠﺴﺘﻴﺎﻧﻮ ﻧﻪ ﺑﭻ ﮐى “.
ﻳﻮ داﺳُ ورے ﺣﻼل ﮐو ﭼ ﻣﻮر ﻳ رودﻟﻪ او د ﻳﻮې ﻧﺬراﻧ ﭘﻪ ﺗﻮﻪ ﻳ ﻮل ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ وﺳﻮزوﻟﻮ .ﺑﻴﺎ ﻳ ﻣﺎﻟ
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﺳﻤﻮﺋﻴﻞ ﻧﺬراﻧﻪ ﭘﯧﺶ
ﺧُﺪائ ﺗﻪ دﻋﺎ وﮐه ﭼ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻣﺪد وﮐى او ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﻫﻐﮥ دﻋﺎ واورﯦﺪه .
ﮐﻮﻟﻪ ،ﻧﻮ ﻓﻠﺴﺘﻴﺎن د ﺣﻤﻠ دﭘﺎره ﻣﺨ ورﻏﻠﻞ ،ﺧﻮ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﻫﻐﻮئ ﺧﻼف د ﻳﻮ ﻟﻮئ ﺗﻨﺪر ﭘﻪ ﺷﺎن
 ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎن د ﻣﺼﻔﺎه ﻧﻪ روان ﺷﻮل او ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺗﺮ
آواز وﮐو .ﻓﻠﺴﺘﻴﺎن دوﻣﺮه ﭘﻪ وارﺧﻄﺎﻳ آﺧﺘﻪ ﺷﻮل ﭼ وﺗﺘﯧﺪل .
 ﺑﻴﺎ ﺳﻤﻮﺋﻴﻞ ﻳﻮ ﮐﺎﮯ واﺧﺴﺘﻠﻮ او د ﻣﺼﻔﺎه او ﺷﻴﻦ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ
ﺑﻴﺖﮐﺮ ﭘﻮرې ﭘﻪ ﻓﻠﺴﺘﻴﺎﻧﻮ ﭘﺴ ۇو او ﭘﻪ ﻻره ﺑﺎﻧﺪې ﻳ وژل .
ﮐ ﻳ وﻟﻮﻟﻮ او وې ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ زﻣﻮﻧ ﻫﺮ ﻗﺴﻢ ﻣﺪد ﮐے دے “.او ﭘﻪ دې ﺑﺎﻧﺪې ﻳ” د ﻣﺪد ﮐﺎﮯ“ ﻧﻮم
 ﻧﻮ ﻓﻠﺴﺘﻴﺎﻧﻮ ﺷﺴﺖ وﺧﻮړو او ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ دې ﺗﻪ ﭘﺮې ﻧﮥ ﻮدل ﭼ ﺗﺮ ﮐﻮﻣ ﭘﻮرې ﺳﻤﻮﺋﻴﻞ ژوﻧﺪے وو ﭼ
ﮐﯧﻮدو .
 ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺗﻪ ﻫﻐﻪ ﻮل ﺎروﻧﻪ واﭘﺲ ﻣﻼو ﺷﻮل ﭼ د ﻋﻘﺮون او ﺟﺎت ﭘﻪ
ﻫﻐﻮئ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﭘﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﻗﺒﻀﻪ وﮐى .

ﻣﻴﻨ ﮐ ۇو او ﻓﻠﺴﺘﻴﺎﻧﻮ ﻗﺒﻀﻪ ﮐى ۇو او داﺳ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺧﭙﻠﻪ ﻮﻟﻪ ﻋﻼﻗﻪ واﭘﺲ واﺧﺴﺘﻠﻪ .او د ﮐﻨﻌﺎﻧﻴﺎﻧﻮ او ﺑﻨ
 ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﺎل ﭘﻪ ﺑﻴﺖاﻳﻞ ،ﺟِﻠﺠﺎل
 ﺳﻤﻮﺋﻴﻞ ﻮل ﻋﻤﺮ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻗﺎﺿ وو .
اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ ﻫﻢ اﻣﻦ وو .
 ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ واﭘﺲ ﭘﻪ راﻣﺎ ﮐ ﺧﭙﻞ ﮐﻮر ﺗﻪ ﺗﻠﻮ ،ﻫﻠﺘﻪ
او ﻣﺼﻔﺎه ﮐ ﺮﯧﺪو او ﭘﻪ دې ﺎﻳﻮﻧﻮ ﮐ ﻳ ﻻﻧﺠ ﻫﻮاروﻟ .
ﻳ ﻫﻢ د ﻗﺎﺿ ﭘﻪ ﺗﻮﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻮﻟﻮ .ﻫﻐﮥ ﭘﻪ راﻣﺎ ﮐ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ ﻳﻮه ﻗﺮﺑﺎنﺎه ﻫﻢ ﺟﻮړه ﮐې وه.

د ﺧﻠﻘﻮ ﺑﺎدﺷﺎه ﻏﻮﺘﻞ

۸

 د ﻣﺸﺮ زوئ ﻳ ﻳﻮاﻳﻞ او د ﮐﺸﺮ
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﺳﻤﻮﺋﻴﻞ ﺑﻮډا ﺷﻮ ،ﻫﻐﮥ ﺧﭙﻞ زاﻣﻦ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻗﺎﺿﻴﺎن ﺟﻮړ ﮐل .


 ﺧﻮ ﻫﻐﻮئ د ﺧﭙﻞ ﭘﻼر ﭘﻪ ﻻره ﻧﮥ ۇو روان ،د ﻫﻐﻮئ ﺷﻮق ﺻﺮف
ﻳ اﺑﻴﺎه ﻧﻮم وو ،ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﺑﻴﺮﺳﺒﻊ ﮐ ﻗﺎﺿﻴﺎن ۇو .
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻮل ﻣﺸﺮان راﻏﻮﻧ
ﭘﯧﺴ ﭘﯧﺪا ﮐﻮل ۇو ،ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ رﺷﻮت اﺧﺴﺘﻮ او د اﻧﺼﺎف ﺗﺒﺎﻫ ﺑﻪ ﻳ ﮐﻮﻟﻪ .
 او ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ﻳ ووﺋﻴﻞ” ،ﻮره ،ﺗﮥ ﺑﻮډا ﮐﯧې او زاﻣﻦ دې ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﻻره ﻧﮥ دى روان.
ﺷﻮل او ﭘﻪ راﻣﺎ ﮐ ﺳﻤﻮﺋﻴﻞ ﻟﻪ ﻻړل ،

ﻧﻮ ﻳﻮ ﺑﺎدﺷﺎه ﻣﻘﺮر ﮐه ﭼ ﭘﻪ ﻣﻮﻧ ﺑﺎﻧﺪې ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﮐﻮى ،ﻧﻮ داﺳ د ﻧﻮرو ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن ﺑﻪ زﻣﻮﻧ ﻫﻢ ﻳﻮ ﺑﺎدﺷﺎه وى “.
 او ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ورﺗﻪ
ﺳﻤﻮﺋﻴﻞ د ﻫﻐﻮئ ﺑﺎدﺷﺎه ﻏﻮﺘﻠﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ ﻧﮥ وو ،ﻧﻮ ﻫﻐﮥ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ ﺳﻮال وﮐو ،
وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﺧﻠﻖ ﭼ درﺗﻪ ﮥ ﻫﻢ واﺋ ﻫﻐ ﺗﻪ ﻏﻮږ وﻧﻴﺴﻪ .ﺗﮥ ﻫﻐﻪ ﻮک ﻧﮥ ﻳ ﭼ رد ﮐے ﺷﻮے ﻳ ،ﭘﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﮐ دا
 ﭼ د ﮐﻮم وﺧﺖ ﻧﻪ ﻣﺎ ﻫﻐﻮئ د ﻣﺼﺮ ﻧﻪ راوﻳﺴﺘﻠ دى ،ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ زﻣﺎ ﻧﻪ
زۀ ﻳﻢ ﭼ ﻫﻐﻮئ د ﺑﺎدﺷﺎه ﭘﻪ ﺗﻮﻪ رد ﮐے ﻳﻢ .
اوړﯦﺪﻟ دى او د ﻧﻮرو ﻣﻌﺒﻮداﻧﻮ ﻋﺒﺎدت ﻳ ﮐے دے ،او اوس ﻫﻐﻮئ ﺗﺎ ﺳﺮه ﻫﻐﻪ ﮥ ﮐﻮى ﭼ ﻫﻤﯧﺸﻪ ﻳ زﻣﺎ ﺳﺮه ﮐى
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ﻏﻮږ ﮐﯧده ،ﺧﻮ ﺳﺨﺖ ﺧﺒﺮدارے ﻫﻢ ورﮐه او ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ وواﻳﻪ ﭼ ﺧﭙﻞ ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎن ﺑﻪ ورﺳﺮه ﮥ
دى .
 ﻧﻮ ﺳﻤﻮﺋﻴﻞ ﻫﻐﻪ ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻪ ﭼﺎ ﭼ ﺑﺎدﺷﺎه ﻏﻮﺘﻮ ﻫﻐﻪ ﻫﺮ ﮥ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﮥ ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ
ﺳﻠﻮک ﮐﻮى “.
 ﺳﻤﻮﺋﻴﻞ ورﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺑﺎدﺷﺎه ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺳﺮه داﺳ ﺳﻠﻮک ﮐﻮى ،ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ زاﻣﻨﻮ ﻧﻪ ﻓﻮﺟﻴﺎن
ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻠ ۇو .
ﺟﻮړ ﮐى ،ﮥ ﺑﻪ د ﻫﻐﮥ د ﺟﻨ ﺎډو ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻮى ،ﮥ ﺑﻪ د ﻫﻐﮥ د آﺳﻮﻧﻮ واﻻ وى او ﮥ ﺑﻪ د ﻫﻐﮥ د ﺎډو ﻧﻪ ﻣﺨ ﻣﻨې
 ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﮥ زاﻣﻦ د زرﻮﻧﻮ ﺳو او ﻧﻮر د ﭘﻨﻮﺳﻮ ﺳو ﻣﺸﺮان آﻓﺴﺮان ﺟﻮړ ﮐى .ﺳﺘﺎﺳﻮ زاﻣﻦ ﺑﻪ د ﻫﻐﮥ
وﻫ .
 ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻟﻮﻪ
ﭘﻪ ﭘﻮ ﮐ ﻳﻮې ﮐﻮى ،د ﻫﻐﮥ ﻓﺼﻠﻮﻧﻪ ﺑﻪ رﯦﺒ ،وﺳﻠﻪ او د ﻫﻐﮥ د ﺟﻨ ﺎډو دﭘﺎره ﺑﻪ ﻧﻮر ﺳﺎﻣﺎن ﺟﻮړوى .

ﺑﻪ دې ﺗﻪ ﺟﻮړې ﮐى ﭼ د ﻫﻐﮥ دﭘﺎره ﻋﻄﺮ ﺟﻮړوى او د ﻫﻐﮥ دﭘﺎره ﺑﻪ د اﺧﻠ ﭘﺨﻠ واﻻ او ﻧﺎﻧﺒﺎﻳﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺗﻮﻪ ﮐﺎر ﮐﻮى .
 ﻫﻐﻪ ﺑﻪ د ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﻏﻠ او
ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﮥ ﭘ ،د اﻧﻮرو او د زﻳﺘُﻮﻧﻮ ﺑﺎﻏﻮﻧﻪ وﻧﻴﺴ او ﺧﭙﻠﻮ آﻓﺴﺮاﻧﻮ ﻟﻪ ﺑﻪ ﻳ ورﮐى .
 ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻧﻮﮐﺮان او ﺳﺘﺎﺳﻮ ﮥ
اﻧﻮرو ﻟﺴﻤﻪ ﺣﺼﻪ د ﺧﭙﻞ درﺑﺎر د آﻓﺴﺮاﻧﻮ دﭘﺎره او د ﻧﻮرو آﻓﺴﺮاﻧﻮ دﭘﺎره اﺧﻠ .
 ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ د رﻣ ﻟﺴﻤﻪ ﺑﺮﺧﻪ اﺧﻠ .او ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ د ﻫﻐﮥ
ﺎروى او ﺧﺮوﻧﻪ واﺧﻠ او ﮐﺎر ﺑﻪ ﺗﺮې ﻧﻪ اﺧﻠ .
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ راﺷ ،ﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ د دې ﺑﺎدﺷﺎه ﻧﻪ د ﺧﻼﺻﻮن دﭘﺎره ﻓﺮﻳﺎد وﮐئ ،ﮐﻮم ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ
ﻧﻮﮐﺮان ﺷ .
 ﺧﻮ ﺧﻠﻘﻮ د ﺳﻤﻮﺋﻴﻞ ﺧﺒﺮه
ﺧﭙﻠﻪ ﺧﻮښ ﮐے وى ،ﺧﻮ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﮐ ﺑﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺷﺎﻳﺘﻮﻧﻪ ﻧﮥ اورى “.
 ﻧﻮ داﺳ ﻣﻮﻧ ﺑﻪ د ﻧﻮرو ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن ﺷُﻮ ،ﭼ ﭘﻪ
وﻧﮥ ﻣﻨﻠﻪ او وې وﺋﻴﻞ” ،ﻧﻪ ،ﻣﻮﻧ د ﺎن دﭘﺎره ﻳﻮ ﺑﺎدﺷﺎه ﻏﻮاړو ،
 ﻫﻐﻮئ ﭼ ﮥ ﻫﻢ
ﻣﻮﻧ ﺑﺎﻧﺪې ﺧﭙﻞ ﺑﺎدﺷﺎه ﺣﻮﻣﺖ ﮐﻮى او ﭘﻪ ﺟﻨ ﮐ ﻣﻮ ﻣﺸﺮى ﮐﻮى او زﻣﻮﻧ ﺟﻨﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﮐﻮى “.
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ورﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﻫﻐﻮئ
وﺋﻴﻞ ﻧﻮ ﺳﻤﻮﺋﻴﻞ ورﺗﻪ ﻏﻮږ ﻧﻴﻮﻟﮯ وو او ﺑﻴﺎ ﻻړو او ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ ﻳ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ .
ﭼ ﮥ واﺋ ﻧﻮ ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﺷﺎن وﮐه او ﻫﻐﻮئ ﻟﻪ ﻳﻮ ﺑﺎدﺷﺎه ورﮐه “.ﺑﻴﺎ ﺳﻤﻮﺋﻴﻞ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻮﻟﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ
واﭘﺲ ﮐﻮر ﺗﻪ ﻻړ ﺷ.

د ﺳﺎؤل ﺳﻤﻮﺋﻴﻞ ﺳﺮه ﻣﻼوﯦﺪل

۹

 د ﺑﻨﻴﺎﻣﻴﻦ د ﻗﺒﻴﻠ ﻳﻮ ﻣﺎﻟﺪار او ﺗه ﺳے وو ﭼ ﻧﻮم ﻳ ﻗﻴﺲ وو ،ﻫﻐﻪ د اﺑاﯦﻞ زوئ او ﺻﺮور ﻧﻤﺴﮯ وو او د


 د ﺳﺎؤل ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ د ﻫﻐﮥ ﻳﻮ زوئ وو ﭼ ﻳﻮ ﺎﺋﺴﺘﻪ زﻟﻤﮯ وو.
ﺑﻮرت د ﺧﺎﻧﺪان وو ،ﭼ د اﻓﻴﺦ د ﻗﺒﻴﻠ ﻳﻮه ﺑﺮﺧﻪ ده .
 د ﻗﻴﺲ ﻳﻮ ﻮ ﺧﺮوﻧﻪ ورک
ﺳﺎؤل ﭘﻪ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﮐ د ﻮﻟﻮ ﻧﻪ ﺎﺋﺴﺘﻪ ﺳے وو او داﺳ د ﻮﻟﻮ ﻧﻪ زﻳﺎت ﻟﻮړ ﻫﻢ وو .
 ﻫﻐﻮئ د اﻓﺮاﺋﻴﻢ د ﻏﺮوﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻠ ﮐ
ﺷﻮل ،ﻧﻮ ﻫﻐﮥ ﺳﺎؤل ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،د ﺎن ﺳﺮه ﻳﻮ ﻧﻮﮐﺮ ﺑﻮﻪ او ﻫﻐﻪ ﺧﺮوﻧﻪ وﻟﻮه “.
او ﺳﻠﻴﺴﻪ ﭘﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﮐ وﺮﯧﺪل ،ﺧﻮ ﭘﯧﺪا ﻳ ﻧﮥ ﮐل ،ﻫﻐﻮئ د ﺳﻌﻠﻴﻢ ﭘﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﮐ ورﭘﺴ وﺮﯧﺪل ،ﺧﻮ ﺧﺮوﻧﻪ ﻫﻠﺘﻪ ﻫﻢ
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ د ﺻﻮف ﻋﻼﻗ ﺗﻪ ﻻړل،
ﻧﮥ وو .ﺑﻴﺎ ﻫﻐﻮئ د ﺑﻨﻴﺎﻣﻴﻦ ﭘﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﮐ وﺮﯧﺪل ،ﺧﻮ ﺑﻴﺎ ﻳ ﻫﻢ وﻧﮥ ﻣﻮﻧﺪل .
ﻧﻮ ﺳﺎؤل ﺧﭙﻞ ﻧﻮﮐﺮ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،راﻪ ﭼ واﭘﺲ ﮐﻮر ﺗﻪ ﻻړ ﺷُﻮ ،ﮐﯧﺪے ﺷ زﻣﺎ ﭘﻼر د ﺧﺮوﻧﻮ ﺧﻴﺎل ﭘﺮﯦﮯ وى او زﻣﻮﻧ ﭘﻪ
 ﻧﻮﮐﺮ ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﻮره ،ﭘﻪ دې ﺎر ﮐ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻳﻮ ﺧﺪﻣﺘﺎر دے ﭼ ډﯦﺮ زﻳﺎت ﻋﺰﺗﻤﻨﺪ
ﺣﻘﻠﻪ ﭘﺮﯦﺸﺎﻧﻪ وى “.
دے ﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ ﮥ ﻫﻢ واﺋ ﻧﻮ ﻫﻐﻪ رﺘﻴﺎ ﮐﻴى .را ﭼ ﻫﻐﮥ ﻟﻪ ورﺷﻮ ،ﮐﯧﺪے ﺷ ﭼ ﻫﻐﻪ ﻣﻮﻧ ﺗﻪ وواﺋ ﭼ ﻣﻮﻧ
 ﺳﺎؤل ﺗﺮې ﻧﻪ ﺗﭙﻮس وﮐو” ،ﮐﮥ ﻣﻮﻧ ﻫﻐﮥ ﻟﻪ ورﺷﻮ ،ﻧﻮ ﻣﻮﻧ ﺑﻪ ﮥ ورﮐﻮو؟ زﻣﻮﻧ ﭘﻪ ﺑﻮﺟﻮ
ﺧﺮوﻧﻪ ﭼﺮﺗﻪ ﻣﻮﻧﺪﻟﮯ ﺷُﻮ “.
 ﻧﻮﮐﺮ ورﺗﻪ ﭘﻪ ﺟﻮاب ﮐ ووﺋﻴﻞ” ،زﻣﺎ
ﮐ ﺧﻮراک ﻧﮥ دے ﭘﺎﺗ او زﻣﻮﻧ ﺳﺮه ﻫﻴ ﻫﻢ ﻧﺸﺘﻪ ﭼ ﻫﻐﮥ ﻟﻪ ﻳ ورﮐو “.
ﺳﺮه د ﺳﭙﻴﻨﻮ زرو ﻳﻮه وړه ﺳﻴﻪ ده .زۀ ﻫﻐﮥ ﻟﻪ دا ورﮐﻮﻟﮯ ﺷﻢ ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻧ ﺗﻪ وواﺋ ﭼ ﻣﻮﻧ ﺧﺮوﻧﻪ ﭼﺮﺗﻪ ﭘﯧﺪا ﮐﻮﻟﮯ
ﺷُﻮ۹ “.۱۱-ﺳﺎؤل ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﻴ ده ،راﻪ ﭼ ﺣﻮ “.ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﻫﻐﻪ ﺎر ﺗﻪ ﻻړل ﭼﺮﺗﻪ ﭼ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺧﺪﻣﺘﺎر
اوﺳﯧﺪو .ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﻫﻐﻪ ﺎر ﺗﻪ ﭘﻪ ﻏﺮۀ ﺑﺎﻧﺪې ﺧﺘﻞ ،ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ د ﻳﻮ ﻮ ﻮ ﺳﺮه ﻣﻼو ﺷﻮل ﭼ ﻫﻐﻮئ اوﺑﻮ وړﻟﻮ ﻟﻪ
رارواﻧ وې .ﻫﻐﻮئ د دې ﻮ ﻧﻪ ﺗﭙﻮس وﮐو” ،ﭘﻪ ﺎر ﮐ ﻳﻮ ﭘﯧﺸﻮﺋ ورﮐﻮوﻧﮯ ﺷﺘﻪ؟“ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﮐ ﺑﻪ ﻳﻮ
ﭘﯧﻐﻤﺒﺮ ﭘﯧﺸﻮﺋ ورﮐﻮوﻧﮯ ﺑﻠﻠﮯ ﺷﻮ ،ﻧﻮ ﭼ ﮐﻠﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ ﭼﺎ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻧﻪ د ﮥ ﺗﭙﻮس ﮐﻮﻟﻮ ،ﻧﻮ ﻫﻐﮥ ﺑﻪ وﺋﻴﻞ” ،ﻪ ﭼ
 ﻫﻐﻪ ﺟﻴﻨﻮ ووﺋﻴﻞ” ،آو ،ﻫﻐﻪ ﺷﺘﻪ .ﻮرئ ،ﻫﻐﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻧﻪ ﻟ وړاﻧﺪې دے .ﮐﮥ ﺗﺎﺳﻮ
 -
ﭘﯧﺸﻮﺋ ورﮐﻮوﻧ ﻟﻪ ﻻړ ﺷُﻮ “.
ﺗﯧﺰ ﺷ ،ﻧﻮ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ﺑﻪ ورﺳﯧئ .ﭼ ﻨﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺎر ﺗﻪ ﻻړ ﺷ ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ووﻳﻨ .ﻫﻐﻪ ﺎر ﺗﻪ ﻫﻢ ﻧﻦ رﺳﯧﺪﻟﮯ دے ﻧﻮ ﻪ
ﺧﻠﻖ ﭘﻪ ﻏﺮۀ ﮐ ﭘﻪ ﻗﺮﺑﺎنﺎه ﺑﺎﻧﺪې ﻧﺬراﻧﻪ ﭘﯧﺶ ﮐﻮى .ﮐﻮم ﺧﻠﻖ ﭼ راﻏﻮﺘﻠﮯ ﺷﻮى دى ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﺗﺮ ﻫﻐ ﭘﻮرې ﺧﻮراک
ﻧﮥ ﺷﺮوع ﮐﻮى ﭼ ﻫﻐﻪ ﻫﻠﺘﻪ ﺗﻠﮯ ﻧﮥ وى ،ﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ اول ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻟﻪ ﺑﺮﮐﺖ ورﮐﻮى .اوس ﺑﺮه ﻻړ ﺷ ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺪﺳﺘ
 ﻧﻮ ﺳﺎؤل او د ﻫﻐﮥ ﻧﻮﮐﺮ ﻫﻐﻪ ﺎر ﺗﻪ وﺧﺘﻞ او ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ ورﻧﻨﻮﺗﻞ ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﺳﻤﻮﺋﻴﻞ وﻟﻴﺪو ﭼ ﭘﻪ ﻻره
ووﻳﻨ “.

 ﻳﻮه ورځ ﻣﺨ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺳﻤﻮﺋﻴﻞ ﺗﻪ ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻠ ۇو ،
ﺑﺎﻧﺪې د ﻋﺒﺎدت ﺎئ ﺗﻪ د ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﻃﺮف راروان وو .
”ﺳﺒﺎ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﭘﻪ دې وﺧﺖ ﺑﻪ زۀ د ﺑﻨﻴﺎﻣﻴﻦ د ﻗﺒﻴﻠ ﻳﻮ ﺳے ﺗﺎ ﻟﻪ دروﻟﯧم ،د ﻫﻐﮥ ﺳﺮ ﭘﻪ ﺗﯧﻠﻮ ﻏﻮړ ﮐه ﭼ ﻫﻐﻪ زﻣﺎ د ﺧﻠﻘﻮ
ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺑﺎدﺷﺎه ﺷ .او ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ د ﻓﻠﺴﺘﻴﺎﻧﻮ ﻧﻪ ﺧﻼص ﮐى .ﻣﺎ د ﺧﭙﻠﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻠﻴﻒ ﻟﻴﺪﻟﮯ دے او د ﻫﻐﻮئ ﻓﺮﻳﺎد
 ﮐﻠﻪ ﭼ د ﺳﻤﻮﺋﻴﻞ ﻧﻈﺮ ﭘﻪ ﺳﺎؤل ﭘﺮﯦﻮﺗﻮ ،ﻧﻮ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،دا ﻫﻐﻪ ﺳے دے ﭼ
ﻣ اورﯦﺪﻟﮯ دے “.
 ﺑﻴﺎ ﺳﺎؤل ﺳﻤﻮﺋﻴﻞ ﻟﻪ ورﻏﻠﻮ ،ﭼ د دروازې ﭘﻪ
د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﻣﺎ درﺗﻪ ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻠ ۇو .ﻫﻐﻪ ﺑﻪ زﻣﺎ ﭘﻪ ﺧﻠﻘﻮ ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﮐﻮى “.

ﺧﻮﻟﮥ ﮐ وو او ﺗﭙﻮس ﻳ ﺗﺮې ﻧﻪ وﮐو” ،ﻣﻬﺮﺑﺎﻧ وﮐه او ﻣﺎ ﺗﻪ وواﻳﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ ﭘﯧﺸﻮﺋ ورﮐﻮوﻧﮯ ﭼﺮﺗﻪ اوﺳﻴى؟“ 
ﺳﻤﻮﺋﻴﻞ ورﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،زۀ ﭘﯧﺸﻮﺋ ورﮐﻮوﻧﮯ ﻳﻢ .زﻣﺎ ﻧﻪ وړاﻧﺪې د ﻋﺒﺎدت ﺎئ ﺗﻪ روان ﺷ .ﺗﺎﺳﻮ دواړه ﺑﻪ ﻧﻦ ﻣﺎ ﺳﺮه
 ﭼ ﮐﻮم ﺧﺮوﻧﻪ
رو ﺧﻮرئ .ﺳﺒﺎ ﺳﺤﺮ ﺑﻪ زۀ ﺗﺎ ﺗﻪ ﻫﻐﻪ ﮥ وﺎﻳﻢ ﭼ ﺳﺘﺎ ﭘﻪ زړۀ ﮐ وى او ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ رﺧﺼﺖ ﮐم .
درې ور ﻣﺨ ورک ﺷﻮى ۇو ،د ﻫﻐ ﻓﺮ ﻣﮥ ﮐﻮئ ،ﻫﻐﻪ ﭘﯧﺪا ﺷﻮى دى .ﺧﻮ دا ﺗﮥ او ﺳﺘﺎ د ﭘﻼر ﺧﺎﻧﺪان دے ﭼ د
 ﺳﺎؤل ورﺗﻪ ﭘﻪ ﺟﻮاب ﮐ ووﺋﻴﻞ” ،زۀ د ﺑﻨﻴﺎﻣﻴﻦ د ﻗﺒﻴﻠ ﻳﻢ ،ﮐﻮﻣﻪ ﭼ د
ﻮﻟﻮ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ زړۀ ور ﭘﻮرې ﺗﻟﮯ دے “.
ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ د ﻮﻟﻮ ﻧﻪ وړه ﻗﺒﻴﻠﻪ وه او ﭘﻪ ﻗﺒﻴﻠﻪ ﮐ زﻣﺎ د ﺧﺎﻧﺪان اﻫﻤﻴﺖ د ﻮﻟﻮ ﻧﻪ ﮐﻢ دے .ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ،ﺗﮥ زﻣﺎ ﺳﺮه داﺳ ﺧﺒﺮې

 ﺑﻴﺎ ﺳﻤﻮﺋﻴﻞ ﺳﺎؤل او د ﻫﻐﮥ ﻧﻮﮐﺮ ﻳ ﻳﻮې ﻏ ﮐﻮ ﺗﻪ ﺑﻮﺗﻠﻞ او ﻫﻐﻮئ ﻟﻪ ﻳ د دﺳﺘﺮﺧﻮان ﭘﻪ ﺳﺮ ﮐ ﺎئ
وﻟ ﮐﻮې؟“ 
 ﺳﻤﻮﺋﻴﻞ د اﺧﻠ ﭘﺨﻠ واﻻ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،د ﻏﻮ ﻫﻐﻪ ُه راوړه
ورﮐو ﭼﺮﺗﻪ ﭼ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻮل دﯦﺮش ﮐﺴﺎن ﻧﺎﺳﺖ ۇو .
 ﻧﻮ د اﺧﻠ ﭘﺨﻠ واﻻ د ﻮﻟﻮ ﻧﻪ ﮥ ﻏﻮﻪ راوړه او د
ﭼ ﻣﺎ درﮐې وه او درﺗﻪ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻠ ۇو ﭼ ﺟﺪا ﻳ ﮐﯧده “.
ﺳﺎؤل ﭘﻪ ﻣﺨ ﻳ ﮐﯧﻮده .ﺳﻤﻮﺋﻴﻞ ورﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﻮره ،دا ﻫﻐﻪ ُه ده ﭼ ﺳﺘﺎ دﭘﺎره ﺳﺎﺗﻠﮯ ﺷﻮې وه .دا وﺧﻮره .د
 ﮐﻠﻪ ﭼ
دې ﺧﻠﻘﻮ د راﺑﻠﻠﻮ ﻧﻪ ﻣﺨ دا ﻣﺎ ﺳﺘﺎ دﭘﺎره اﯦ وه “.ﻧﻮ ﺳﺎؤل ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ورځ د ﺳﻤﻮﺋﻴﻞ ﺳﺮه رو وﺧﻮړه .
 او ﻫﻐﻪ
ﻫﻐﻮئ د ﻋﺒﺎدت ﺎئ ﻧﻪ ﺎر ﺗﻪ ﮐﻮز ﺷﻮل ،ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﭼﺖ ﺑﺎﻧﺪې د ﺳﺎؤل دﭘﺎره د ﻤﻼﺳﺘﻮ ﺎئ ﺗﻴﺎر ﮐو ،
ﻫﻠﺘﻪ اودۀ ﺷﻮ.

د ﺳﺎؤل د ﺑﺎدﺷﺎه ﭘﻪ ﺗﻮﻪ ﻣﻘﺮر ﮐﯧﺪل
ﭘﻪ ﺳﺤﺮ ﮐ ﺳﻤﻮﺋﻴﻞ ﺳﺎؤل ﺗﻪ ﭘﻪ ﭼﺖ ﺑﺎﻧﺪې آواز وﮐو” ،ﭘﺎﻪ او زۀ ﺑﻪ ﺗﺎ رﺧﺼﺖ ﮐم “.ﺳﺎؤل ﭘﺎﯧﺪو او ﻫﻐﻪ او ﺳﻤﻮﺋﻴﻞ
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ د ﺎر ﺳﺮ ﺗﻪ ورﺳﯧﺪل ،ﻧﻮ ﺳﻤﻮﺋﻴﻞ ﺳﺎؤل ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﻧﻮﮐﺮ ﺗﻪ وواﻳﻪ
دواړه ﻳﻮ ﺎئ ﺑﻬﺮ ﮐﻮ ﺗﻪ ﻻړل .
ﭼ زﻣﻮﻧ ﻧﻪ ﻣﺨ روان ﺷ “.ﻧﻮﮐﺮ ﻻړو او ﺳﻤﻮﺋﻴﻞ ﺧﭙﻠﻪ ﺧﺒﺮه ﺟﺎرى وﺳﺎﺗﻠﻪ” ،ﻟ وﺧﺖ دﻟﺘﻪ اﻳﺴﺎر ﺷﻪ ،ﻧﻮ زۀ ﺑﻪ ﺗﺎ ﺗﻪ د
ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﻃﺮف ﻧﻪ ﻳﻮه ﺧﺒﺮه وﮐم“.

۱۰

 ﺑﻴﺎ ﺳﻤﻮﺋﻴﻞ د زﻳﺘُﻮﻧﻮ ﺗﯧﻠﻮ ﻳﻮ ﻟﻮﮯ واﺧﺴﺘﻮ او ﺗﯧﻞ ﻳ د ﺳﺎؤل ﭘﻪ ﺳﺮ واړول ،ﺳﺎؤل ﻳُ ﻞ ﮐو او ورﺗﻪ ﻳ


وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﺎ د ﺧﭙﻠﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ دﭘﺎره د ﺑﺎدﺷﺎه ﭘﻪ ﺗﻮﻪ ﻣﻘﺮروى .ﺗﮥ ﺑﻪ د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﺧﻠﻘﻮ ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﮐﻮې او
د ﻮﻟﻮ دﺷﻤﻨﺎﻧﻮ ﻧﻪ ﺑﻪ ﻳ ﺑﭻ ﮐﻮې او دا ﻫﻐﻪ ﻧﻪ ده ﭼ ﺗﮥ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺧﻮښ ﮐے ﻳ او د ﻫﻐﻮئ ﺑﺎدﺷﺎه ﺟﻮړ ﺷﻮے ﻳ،
 ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﻧﻦ زﻣﺎ ﻧﻪ ﻻړ ﺷ ،ﻧﻮ د ﺑﻨﻴﺎﻣﻴﻦ ﭘﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﺿﻠﻀﻊ ﮐ د راﺣﻴﻞ د ﻗﺒﺮ ﺳﺮه ﻧﺰدې ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ د دوو ﺳو ﺳﺮه

ﻣﻼو ﺷ .ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ وواﺋ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﮐﻮم ﺧﺮوﻧﻪ ﻟﻮئ ﻫﻐﻪ ﭘﯧﺪا ﺷﻮى دى ،ﻧﻮ داﺳ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻼر ﺑﻪ د ﺧﺮوﻧﻮ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ
ﭘﺮﯦﺸﺎن ﻧﮥ وى ﺧﻮ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﺑﻪ ﭘﺮﯦﺸﺎن وى او ﺑﻴﺎ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﺗﭙﻮﺳﻮﻧﻪ ﮐﻮى ﭼ زﻣﺎ زوئ ﭼﺮﺗﻪ دے؟ 
ﺗﺒﻮر ﮐ ﭘﺎﮐ وﻧ ﺗﻪ ورﺳﯧئ ،ﻧﻮ ﻫﻠﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ د درﯦﻮ ﺳو ﺳﺮه ﻣﻼو ﺷ ﭼ ﭘﻪ ﺑﻴﺖاﻳﻞ ﮐ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺗﻪ ﻳﻮه ﻧﺬراﻧﻪ
ﭘﯧﺶ ﮐﻮﻟﻮ ﻟﻪ روان وى .ﻳﻮ ﺑﻪ د ﭼﯧﻠ درې ﺑﭽ روان ﮐى وى ،ﺑﻞ ﺑﻪ درې رو رواﻧ ﮐې وى او درﯦﻢ ﺳﺮه ﺑﻪ د ﻣﻴﻮ ﻧﻪ
 ﺑﻴﺎ ﺑﻪ
 ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺳﻼم واﭼﻮى او دوه رو ﺑﻪ درﺗﻪ ﭘﯧﺶ ﮐى ،ﻫﻐﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﻗﺒﻮﻟ ﮐئ .
ډﮐﻪ ﻣﺸﻴﺰه وى .
ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﺟﺒﻌﻪ ﮐ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻏﺮ ﺗﻪ ﻻړ ﺷ ،ﭼﺮﺗﻪ ﭼ د ﻓﻠﺴﺘﻴﺎﻧﻮ ﮐﯧﻤﭗ دے .ﺎر ﺗﻪ د ﻧﻨﻮﺗﻠﻮ ﭘﻪ ﺎئ ﮐ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ د
ﭘﯧﻐﻤﺒﺮاﻧﻮ ﻳﻮې ﻗﺒﻴﻠ ﺳﺮه ﻣﻼو ﺷ ﭼ ﭘﻪ ﻏﺮۀ ﺑﺎﻧﺪې د ﻗﺮﺑﺎنﺎه ﻧﻪ راﮐﻮزﻳى ،ﺑﻴﻨﺠﻮ ،ﺗﻤﺒﻞ ،ﺷﭙﯧﻠ او رﺑﺎب ﺑﻪ ﻏوى .او
 د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ روح ﺑﻪ ﻧﺎﺎﭘﻪ ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﺎﻧﺪې راﺷ او ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﻫﻢ د ﻫﻐﻮئ ﺳﺮه
ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺟﺬﺑﻪ ﮐ ﭘﯧﻐﺎم ورﮐﻮى .
 ﮐﻠﻪ ﭼ دا ﻧ وﺷ ﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﻫﻐﻪ ﮥ
ﭘﯧﺸﻮﺋ ﺷﺮوع ﮐئ .او ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ﺷﺎن ﻧﮥ ﻳ ﻟﻪ ﭼ ﻨﻪ ﻣﺨ وئ .
 ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ زﻣﺎ ﻧﻪ ﻣﺨ ﻻﻧﺪې ﺟِﻠﺠﺎل ﺗﻪ ﻻړ ﺷ،
وﮐئ ﭼ ﮥ ﻣﻨﺎﺳﺐ وى ،ﻪ ﭼ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻣﻞ دے .
ﻫﻠﺘﻪ ﺑﻪ زۀ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺳﺮه ﻣﻠﺮے ﺷﻢ او ﺳﻮزﯦﺪوﻧ او د ﺳﻼﻣﺘ ﻧﺬراﻧ ﺑﻪ ﭘﯧﺶ ﮐم .اووۀ ور ﻫﻠﺘﻪ اﻧﺘﻈﺎر وﮐئ ﺗﺮ دې
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﺳﺎؤل د ﺳﻤﻮﺋﻴﻞ ﻧﻪ روان ﺷﻮ ،ﻧﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺳﺎؤل ﺑﯧﺨ
ﭘﻮرې ﭼ زۀ درﺷﻢ او درﺗﻪ وواﻳﻢ ﭼ ﮥ ﺑﻪ ﮐﻮئ “.
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﺳﺎؤل او د ﻫﻐﮥ ﻧﻮﮐﺮ ﺟﺒﻌﻪ ﺗﻪ
ﺑﺪل ﮐو .او ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ورځ ﻫﻐﻪ ﻫﺮ ﮥ وﺷﻮل ﭼ ﮥ ورﺗﻪ ﺳﻤﻮﺋﻴﻞ ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻠ ۇو .
ورﺳﯧﺪل ،ﻧﻮ د ﭘﯧﻐﻤﺒﺮاﻧﻮ ﻳﻮه ډﻟﻪ ورﺳﺮه ﻣﻼو ﺷﻮه ،د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ روح ﻧﺎﺎﭘﻪ ﭘﻪ ﻫﻐﮥ ﺑﺎﻧﺪې راﻏﻠﻮ او ﻫﻐﮥ د ﻫﻐﻮئ ﺳﺮه
 ﮐﻮﻣﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﭼ ﻫﻐﻪ د ﻣﺨ ﻧﻪ ﭘﯧﮋﻧﺪﻟﻮ او ﭼ ﻫﻐﻮئ وﻟﻴﺪﻟﻮ ﭼ دا ﻫﺮ ﮥ ﻳ ﮐﻮل ﻧﻮ
ﭘﯧﺸﻮﺋ ورﮐﻮل ﺷﺮوع ﮐل .
 ﻳﻮ ﻣﻘﺎﻣ ﺳى
ﻫﻐﻮئ د ﻳﻮ ﺑﻞ ﻧﻪ ﺗﭙﻮس وﮐو” ،د ﻗﻴﺲ ﭘﻪ زوئ ﺑﺎﻧﺪې ﮥ ﺷﻮى دى؟ ﺳﺎؤل ﭘﯧﻐﻤﺒﺮ ﺷﻮے دے ﮥ؟“ 

ووﺋﻴﻞ” ،ﮐﮥ د ﭼﺎ ﭘﻼر ﮥ ﻫﻢ وى ﻧﻮ وﻟ د ﻫﻐﮥ زوئ ﭘﯧﻐﻤﺒﺮ ﺟﻮړﯦﺪے ﺷ ﮥ؟“ ﻧﻮ ﺑﻴﺎ دا ﻳﻮ ﻣﺘﻞ ﺟﻮړ ﺷﻮ” ،آﻳﺎ ﺳﺎؤل ﻫﻢ ﭘﻪ
 د ﺳﺎؤل ﺗﺮۀ
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﺳﺎؤل ﺧﭙﻠﻪ ﭘﯧﺸﻮﺋ ﺧﺘﻤﻪ ﮐه ﻧﻮ ﻫﻐﻪ د ﻋﺒﺎدت ﺎئ ﺗﻪ وﺧﺘﻠﻮ .
ﻧﺒﻴﺎﻧﻮ ﮐ ﺷﻤﯧﺮﻟﮯ ﺷ؟“ 
ﻫﻐﻪ او ﻧﻮﮐﺮ وﻟﻴﺪل او ﺗﭙﻮس ﻳ ﺗﺮې ﻧﻪ وﮐو” ،ﺗﺎﺳﻮ ﭼﺮﺗﻪ وئ؟“ ﺳﺎؤل ورﺗﻪ ﭘﻪ ﺟﻮاب ﮐ ووﺋﻴﻞ” ،ﺧﺮوﻧﻪ ﻣﻮ ﻟﻮل .ﮐﻠﻪ
 د ﺳﺎؤل ﺗﺮۀ ﺗﺮې ﻧﻪ ﺗﭙﻮس وﮐو” ،او ﺳﻤﻮﺋﻴﻞ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ
ﭼ ﻣﻮﻧ ﺧﺮوﻧﻪ ﭘﯧﺪا ﻧﮥ ﮐل ﻧﻮ د ﺳﻤﻮﺋﻴﻞ ﺳﺮه ﻣﻼوﯦﺪو ﻟﻪ ﻻړو “.
 ﺳﺎؤل ﺟﻮاب ورﮐو” ،ﻫﻐﮥ ﻣﻮﻧ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ ﭼ ﺧﺮوﻧﻪ ﭘﯧﺪا ﺷﻮى دى “.ﺧﻮ ﻫﻐﮥ ﺧﭙﻞ ﺗﺮۀ ﺗﻪ د ﺑﺎدﺷﺎه ﮐﯧﺪو
ﮥ ووﺋﻴﻞ؟“ 
ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ وﻧﮥ وﺋﻴﻞ ﭼ ﺳﻤﻮﺋﻴﻞ ورﺗﻪ ﮥ ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻠ ۇو.

د ﺳﺎؤل د ﺑﺎدﺷﺎﻫ اﻋﻼن ﮐﯧﺪل
 او ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ﻳ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ
 ﺳﻤﻮﺋﻴﻞ ﭘﻪ ﻣﺼﻔﺎه ﮐ ﺧﻠﻖ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﺣﻀﻮر ﮐ راﻏﻮﻧ ﮐل 

د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ ﻣﺎ ﺗﺎﺳﻮ د ﻣﺼﺮ ﻧﻪ راووﻳﺴﺘﻠ او د ﻣﺼﺮﻳﺎﻧﻮ او ﻫﻐﻪ ﻧﻮرو ﻮﻟﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﻧﻪ ﻣ ﺑﭻ ﮐئ
 زۀ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻳﻢ ،ﻫﻐﻪ ﻮک ﭼ ﺗﺎﺳﻮ د ﻮﻟﻮ ﺗﻠﻴﻔﻮﻧﻮ او ﺳﺨﺘﻮ ﻧﻪ ﺑﭻ
ﭼ ﮐﻮﻣﻮ ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﺳﺨﺘ ﮐﻮﻟﻪ .
ﮐﻮى ،ﺧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﻧﻦ زۀ رد ﮐے ﻳﻢ او ﺑﺎدﺷﺎه ﻣﻮ راﻧﻪ ﻏﻮﺘﮯ دے .ډﯦﺮه ﮥ ده ،ﻧﻮ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ډﻟﻪ ﭘﻪ ډﻟﻪ او
 ﺑﻴﺎ ﺳﻤﻮﺋﻴﻞ ﻫﺮه ﻗﺒﻴﻠﻪ وړاﻧﺪې راوﺳﺘﻠﻪ او د ﺑﻨﻴﺎﻣﻴﻦ ﻗﺒﻴﻠﻪ د ﭘﭽ ﭘﻪ ذرﻳﻌﻪ ﺧﻮﻪ ﮐے ﺷﻮه.
ﻗﺒﻴﻠﻪ ﭘﻪ ﻗﺒﻴﻠﻪ راﻏﻮﻧ ﺷ “.
 ﺑﻴﺎ ﺳﻤﻮﺋﻴﻞ د ﺑﻨﻴﺎﻣﻴﻦ د ﻗﺒﻴﻠﻮ ﺧﺎﻧﺪان وړاﻧﺪې راوﺳﺘﻠ او د ﻣﻄﺮى ﺧﺎﻧﺪان ﺧﻮﻪ ﮐے ﺷﻮ .ﺑﻴﺎ د ﻣﻄﺮى د ﺧﺎﻧﺪان

 ﻧﻮ
ﺳى وړاﻧﺪې راﻏﻠﻞ او د ﻗﻴﺲ زوئ ﺳﺎؤل ﺧﻮښ ﮐے ﺷﻮ .ﻫﻐﻮئ ﻫﻐﻪ وﻟﻮﻟﻮ ،ﺧﻮ ﭼ ﮐﻠﻪ ﻳ ﻫﻐﻪ وﻧﮥ ﻣﻮﻧﺪﻟﻮ ،
ﻫﻐﻮئ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻧﻪ ﺗﭙﻮس وﮐو” ،ﻫﻐﻪ ﺳے ﺗﺮ اوﺳﻪ ﭘﻮرې دﻟﺘﻪ راﻏﻠﮯ دے ﮥ؟“ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ورﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ،
 ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﻣﻨه ﮐه او ﺳﺎؤل ﻳ ﺑﻬﺮ ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻪ راووﻳﺴﺘﻠﻮ او ﻫﻐﻪ د
”ﻮرئ ،ﻫﻐﻪ د ﺑﻮﺟﻮ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ ﭘ ﺷﻮے دے “.
 ﺳﻤﻮﺋﻴﻞ ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﻫﻐﻪ ﺳے دا دے ﮐﻮم ﭼ
ﺧﻠﻘﻮ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ ودرﯦﺪو .ﻫﻐﻪ د ﻮﻟﻮ ﻧﻪ ﻟﻮړ ﺳے وو .
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺧﻮښ ﮐے دے .زﻣﻮﻧ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﺷﺎن ﺑﻞ ﻫﻴ ﻮک ﻫﻢ ﻧﺸﺘﻪ “.ﻧﻮ ﻮﻟﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﭼﻐﻪ ﮐه” ،ﺑﺎدﺷﺎه
 ﺳﻤﻮﺋﻴﻞ ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻪ د ﺑﺎدﺷﺎه ﺣﻘُﻮﻧﻪ او ذﻣﻪ وارۍ ﺑﻴﺎن ﮐې او ﺑﻴﺎ ﻳ ﭘﻪ ﻳﻮ ﮐﺘﺎب ﮐ وﻟﻴﻠ او ﮐﺘﺎب ﻳ د
زِﻧﺪهﺑﺎد “.
 ﺳﺎؤل ﻫﻢ واﭘﺲ ﭘﻪ ﺟﺒﻌﻪ ﮐ ﺧﭙﻞ ﮐﻮر ﺗﻪ
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﺣﻀﻮر ﮐ ﮐﯧﻮدو .ﺑﻴﺎ ﻫﻐﮥ ﻮل ﺧﻠﻖ ﮐﻮروﻧﻮ ﺗﻪ وﻟﯧل .
 ﺧﻮ ﮥ ﺷﺮﻳﺮاﻧﻮ ﺧﻠﻘﻮ ووﺋﻴﻞ” ،دا
ﻻړو .ﻳﻮ ﻮ ﺗه ﺳى ﻫﻢ ورﺳﺮه ﻻړل ﭼ د ﻫﻐﻮئ زړوﻧﻪ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺑﺪل ﮐى ۇو .
ﺳے ﺑﻪ ﻣﻮﻧ ﻨﻪ ﺑﭻ ﮐى؟“ ﻫﻐﻮئ د ﺳﺎؤل ﺳﭙﺎوے وﮐو او ﺗُﺤﻔ ﻳ ورﻟﻪ راﻧﮥ وړې .ﺧﻮ ﺳﺎؤل ﻫﻴ ﺟﻮاب ورﻧﮥ ﮐو.

د ﺳﺎؤل ﻋﻤﻮﻧﻴﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﺷﺴﺖ ورﮐﻮل

۱۱

 ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻳﻮه ﻣﻴﺎﺷﺖ وروﺳﺘﻮ ﻋﻤﻮﻧ ﺑﺎدﺷﺎه ﻧﺎﺣﺲ د ﺟِﻠﻌﺎد ﭘﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﮐ د ﻳﺒﻴﺲ ﺎر ﺧﻼف ﺧﭙﻞ ﻟﺮ روان


ﮐو او ﺎر ﻳ ﻣﺤﺎﺻﺮه ﮐو .د ﻳﺒﻴﺲ ﺳو ﻧﺎﺣﺲ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﻣﻮﻧ ﺳﺮه د ﺻﻠﺤ ﺗون وﮐه ،ﻧﻮ ﻣﻮﻧ ﺑﻪ ﺗﺎ ﺧﭙﻞ ﺑﺎدﺷﺎه
 ﻧﺎﺣﺲ ﺟﻮاب ورﮐو” ،زۀ ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺳﺮه ﭘﻪ ﻳﻮ ﺷﺮط ﺑﺎﻧﺪې د ﺻﻠﺤ ﺗون وﮐم ،زۀ ﺑﻪ د ﻫﺮ ﻳﻮ ﮐﺲ 
وﻣﻨﻮ “.
 د ﻳﺒﻴﺲ ﻣﺸﺮاﻧﻮ ووﺋﻴﻞ” ،ﻣﻮﻧ ﻟﻪ اووۀ ور راﮐئ
ﺳﺘﺮﻪ وﺑﺎﺳﻢ او دا ﺑﻪ د ﻮﻟﻮ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ دﭘﺎره د ﺷﺮم ﺧﺒﺮه وى “.

ﭼ ﻣﻮﻧ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻮل ﻣﻠ ﺗﻪ ﭘﯧﻐﺎم وړوﻧ وﻟﯧو .ﮐﮥ ﻣﻮﻧ ﻫﻴﭽﺎ ﻫﻢ ﺑﭻ ﻧﮥ ﮐو ،ﻧﻮ ﻣﻮﻧ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﺣﻮاﻟﻪ ﺷُﻮ “.
ﭘﯧﻐﺎم وړوﻧ ﺟﺒﻌ ﺗﻪ ورﺳﯧﺪل ،ﭼﺮﺗﻪ ﭼ ﺳﺎؤل اوﺳﯧﺪو او ﮐﻠﻪ ﻳ ﭼ ورﺗﻪ ﺧﺒﺮ ﺑﻴﺎن ﮐو ﻧﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﭘﻪ ﭼﻐﻮ ﭼﻐﻮ وژړل.
 ﺳﺎؤل د ﭘ ﻧﻪ ﻏﻮﻳ روان ﮐى ۇو او ﺗﭙﻮس ﻳ وﮐو” ،ﮥ ﺷﻮى دى؟ دا ﺧﻠﻖ وﻟ ژاړى؟“ ﭼ ﮐﻮم ﺧﺒﺮ ﭘﯧﻐﺎم

 ﮐﻠﻪ ﭼ ﺳﺎؤل دا واورﯦﺪل ﻧﻮ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک روح د ﻟﻮئ
وړوﻧﻮ د ﻳﺒﻴﺲ ﻧﻪ راوړے وو ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﻫﻐﻪ ورﺗﻪ ﺑﻴﺎن ﮐو .

 ﻫﻐﮥ دوه ﻏﻮﻳ ﺑﻮﺗﻠﻞ ،ﻮ ﻮ ﻳ ﮐل او د دې ﺧﺒﺮدارى ﺳﺮه
ﻃﺎﻗﺖ ﺳﺮه ﭘﻪ ﻫﻐﮥ ﻧﺎزل ﺷﻮ او ﺳﺎؤل ﺳﺨﺖ ﻏﺼﻪ وو .
ﻳ ﭘﯧﻐﺎم وړوﻧ وﻟﯧل ﭼ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻮل ﻣﻠ ﺗﻪ دا ﻮ ﻳﻮﺳ” ،ﻮک ﻫﻢ ﭼ د ﺟﻨ دﭘﺎره ﭘﻪ ﺳﺎؤل او ﺳﻤﻮﺋﻴﻞ
ﭘﺴ ﻧﮥ  ﻧﻮ د ﻫﻐﮥ د ﻏﻮﻳﺎﻧﻮ ﺳﺮه ﺑﻪ دا ﭼﻞ ﮐﻴى “.ﻧﻮ د دې ﭘﻪ وﺟﻪ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻳﺮه ﭘﻪ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺑﺎﻧﺪې راﻏﻠﻪ او
 ﺳﺎؤل ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﺑﺰق ﮐ راﻏﻮﻧ ﮐل ،ﻫﻐﻮئ درې ﻻﮐﻪ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻧﻪ ۇو او دﯦﺮش
ﻫﻐﻮئ ﻮل ﭘﻪ ﻳﻮ ﺎئ راووﺗﻞ .
 ﻫﻐﻮئ د ﻳﺒﻴﺲ ﭘﯧﻐﺎم وړوﻧﻮ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﺧﭙﻠﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻪ وواﻳ ﭼ ﺳﺒﺎ د ﻏﺮﻣ ﻧﻪ
زره د ﻳﻬﻮداه د ﻗﺒﻴﻠ ﮐﺴﺎن ۇو .
 او ﻧﺎﺣﺲ ﺗﻪ
ﻣﺨ ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ ﺧﻼص ﺷ “.ﮐﻠﻪ ﭼ د ﻳﺒﻴﺲ ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻪ دا ﭘﯧﻐﺎم ﻣﻼو ﺷﻮ ،ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ډﯦﺮ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ ﺷﻮل 
 ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺷﭙﻪ ﺳﺎؤل
ﻳ ووﺋﻴﻞ” ،ﺳﺒﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﻧ ﺗﺎ ﺗﻪ ﺧﭙﻞ ﺎن ﺣﻮاﻟﻪ ﮐو او ﭼ ﺳﺘﺎ ﮥ ﺧﻮﻪ وى ﻧﻮ ﻫﻐﻪ راﺳﺮه وﮐه “.
ﺧﭙﻞ ﺳى ﭘﻪ درﯦﻮ ډﻟﻮ ﮐ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﮐل او ﻫﻐﻮئ ﺳﺤﺮ وﺧﺘ د دﺷﻤﻦ ﭘﻪ ﺧﯧﻤﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﺗﯧﺰ ورﻏﻠﻞ او ﭘﻪ ﻋﻤﻮﻧﻴﺎﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﻳ
ﺣﻤﻠﻪ وﮐه .ﺗﺮ ﻏﺮﻣ ﭘﻮرې ﻳ ﻮل وژﻟ ۇو .ژوﻧﺪى ﭘﺎﺗ ﮐﺴﺎن ﺧﻮارۀ وارۀ ﺷﻮل ،ﻫﺮ ﻳﻮ ﺳى ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻣﺨﻪ ﻣﻨې وﻫﻠ.
 ﺑﻴﺎ ﺧﻠﻘﻮ ﺳﻤﻮﺋﻴﻞ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﻫﻐﻪ ﺧﻠﻖ ﭼﺮﺗﻪ دى ﭼ ﮐﻮﻣﻮ وﺋﻴﻞ ﭼ ﺳﺎؤل ﺑﻪ زﻣﻮﻧ ﺑﺎدﺷﺎه ﻧﮥ وى؟ ﻫﻐﻮئ ﻣﻮﻧ ﺗﻪ

 ﺧﻮ ﺳﺎؤل ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﻧﻦ ﺑﻪ ﻫﻴ ﻮک ﻫﻢ ﻧﮥ ﺷ وژﻟﮯ ،ﻪ ﭼ ﻧﻦ ﻫﻐﻪ ورځ ده
ﺣﻮاﻟﻪ ﮐه او ﻣﻮﻧ ﺑﻪ ﻳ ووژﻧﻮ “.
 او ﺳﻤﻮﺋﻴﻞ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،را ﭼ ﻳﻮ ﻞ ﺑﻴﺎ ﻮل ﺟِﻠﺠﺎل ﺗﻪ ﻻړ
ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎن ﺑﭻ ﮐى ۇو “.
 ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﻮل ﺟِﻠﺠﺎل ﺗﻪ ﻻړل او ﻫﻠﺘﻪ ﻳ ﭘﻪ ﻣﻘﺪس ﺎئ ﮐ د ﺳﺎؤل د
ﺷُﻮ او ﺳﺎؤل دوﺑﺎره ﺧﭙﻞ ﺑﺎدﺷﺎه ﺟﻮړ ﮐو “.
ﺑﺎدﺷﺎﻫ اﻋﻼن وﮐو .ﻫﻐﻮئ د ﺳﻼﻣﺘ ﻧﺬراﻧ ﭘﯧﺶ ﮐې او ﺳﺎؤل او د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻮﻟﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﻳﻮه ﻟﻮﻳﻪ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ وﮐه.

د ﺳﻤﻮﺋﻴﻞ ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻪ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﮐﻮل

۱۲

 ﺑﻴﺎ ﺳﻤﻮﺋﻴﻞ ﻮﻟﻮ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﺗﺎﺳﻮ ﭼ ﻣﺎ ﺗﻪ ﮥ وﺋﻴﻠ ۇو ﻧﻮ ﻣﺎ ﻫﻐﻪ ﮐى دى .ﻣﺎ ﻳﻮ ﺑﺎدﺷﺎه


 او اوس ﻫﻐﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﻻرﻮدﻧ دﭘﺎره ﺗﺎﺳﻮ ﺳﺮه دے .زۀ ﺑﻮډا او
درﮐے دے ﭼ ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﺎدﺷﺎﻫ وﮐى ،
 زۀ
ﺳﭙﻴﻦږﻳﺮے ﻳﻢ او ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﭘﺘﻪ ده ﭼ زﻣﺎ زاﻣﻦ ﺗﺎﺳﻮ ﺳﺮه دى .زۀ د ﻮاﻧ ﻧﻪ ﺗﺮ اوﺳﻪ ﭘﻮرې ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻣﺸﺮ وم .
ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﻳﻢ .ﮐﮥ ﻣﺎ ﮥ ﻏﻠﻂ ﮐﺎر ﮐے وى ،اوس اوس د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ او د ﻫﻐﻪ ﺑﺎدﺷﺎه ﭘﻪ ﻣﺨ ﭘﻪ ﻣﺎ اﻟﺰام
وﻟﻮئ ﮐﻮم ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺧﻮښ ﮐے دے .ﻣﺎ د ﭼﺎ ﻏﻮﻳﮯ ﻳﺎ د ﭼﺎ ﺧﺮ ﺑﻮﺗﻠﮯ دے ﮥ؟ وﻟ ﻣﺎ ﻮک دوﮐﻪ ﮐے دے
ﻳﺎ ﻣ ﭘﻪ ﭼﺎ ﻇﻠﻢ ﮐے دے ﮥ؟ ﻣﺎ د ﭼﺎ ﻧﻪ رﺷﻮت اﺧﺴﺘﮯ دے ﮥ؟ ﮐﮥ ﻣﺎ دا ﻳﻮ ﮐﺎر ﻫﻢ ﮐے وى ،ﻧﻮ ﻣﺎ ﭼ ﮥ ﻫﻢ
 ﺧﻠﻘﻮ ﺟﻮاب ورﮐو” ،ﻧﻪ ،ﺗﺎ ﻣﻮﻧ ﻟﻪ ﻧﮥ دوﮐﻪ راﮐې ده او ﻧﮥ دې ﭘﻪ ﻣﻮﻧ ﻇﻠﻢ ﮐے
اﺧﺴﺘ وى ﻫﻐﻪ ﺑﻪ واﭘﺲ ورﮐم “.
 ﺳﻤﻮﺋﻴﻞ ورﺗﻪ ﭘﻪ ﺟﻮاب ﮐ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ او ﻫﻐﮥ ﭼ ﮐﻮم
دے ،ﺗﺎ د ﻫﻴﭽﺎ ﻧﻪ ﻫﻴ ﻫﻢ ﻧﮥ دى اﺧﺴﺘ “.
ﺑﺎدﺷﺎه ﺧﻮښ ﮐے دے ﻧﻦ د دې ﺧﺒﺮې ﻮاﻫﺎن دى ﭼ زۀ ﺑﯧﺨ ﺑﻨﺎه ﻳﻢ “.ﻫﻐﻮئ ورﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،آو ،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻮاه
 ﺳﻤﻮﺋﻴﻞ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻫﻐﻪ ﻮک دے ﭼﺎ ﭼ ﻣﻮﺳ او ﻫﺎرون ﺧﻮښ ﮐل او ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻼر ﻧﻴﮥ ﻳ د
دے “.
 اوس ﭼ ﭼﺮﺗﻪ ﻳ ﻧﻮ ﻫﻢ ﻫﻠﺘﻪ ودرﯦئ او زۀ ﺑﻪ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﻣﺨ ﺗﺎﺳﻮ ودروم ﭼ ﻫﻐﻪ
ﻣﺼﺮ ﻧﻪ راووﻳﺴﺘﻞ .
 ﮐﻠﻪ ﭼ
ﻮل ﻟﻮئ ﻟﻮئ ﮐﺎروﻧﻪ در ﭘﻪ ﻳﺎد ﮐم ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺳﺘﺎﺳﻮ او ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﭘﻼر ﻧﻴﮥ د ﺑﭻ ﮐﻮﻟﻮ دﭘﺎره ﮐى دى .
ﻳﻌﻘﻮب او د ﻫﻐﮥ ﺧﺎﻧﺪان ﻣﺼﺮ ﺗﻪ ﻻړل ،ﻧﻮ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻼر ﻧﻴﮥ د ﻣﺪد دﭘﺎره ﻓﺮﻳﺎد وﮐو او ﻫﻐﮥ ﻣﻮﺳ او ﻫﺎرون راوﻟﯧل او
 ﺧﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺧﭙﻞ ﺧُﺪائ
ﻫﻐﻮئ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻼر ﻧﻴﮥ د ﻣﺼﺮ ﻧﻪ راووﻳﺴﺘﻞ او ﭘﻪ دې ﻣﻠ ﮐ ﻳ دﯦﺮه ﮐل .
ﭘﺎک ﻫﯧﺮ ﮐو ،ﻧﻮ ﻫﻐﮥ ﻫﻐﻮئ ﺳﺴﻴﺮا ﺗﻪ ﺣﻮاﻟﻪ ﮐل ﻮک ﭼ د ﺣﺼﻮر د ﺎر د ﻟﺮ ﻣﺸﺮ وو او ﻓﻠﺴﺘﻴﺎﻧﻮ او د ﻣﻮآب
 ﺑﻴﺎ ﻫﻐﻮئ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ
ﺑﺎدﺷﺎه ﺗﻪ ﻳ ﺣﻮاﻟﻪ ﮐل ،ﭼ ﻫﻐﻮئ ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﭘﻼر ﻧﻴﮥ ﺧﻼف وﺟﻨﻴى او ﺷﺴﺖ ورﮐى .
وﺋﻴﻞ ﭼ ،ﻣﻮﻧ ﻨﺎه ﮐې ده ﻪ ﻣﻮﻧ ﺳﺘﺎ ﻧﻪ واوړﯦﺪو او د ﺑﻌﻞ او ﻋﺴﺘﺎرات د ﺑﺘﺎﻧﻮ ﻋﺒﺎدت ﻣﻮ وﮐو .ﻣﻮﻧ د ﺧﭙﻠﻮ

 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺟﺪﻋﻮن ،ﺑﺮق او اﻓﺘﺎح راوﻟﯧل او ﭘﻪ آﺧﺮ ﮐ ﻳ زۀ
دﺷﻤﻨﺎﻧﻮ ﻧﻪ ﺑﭻ ﮐه او ﻣﻮﻧ ﺑﻪ ﺳﺘﺎ ﻋﺒﺎدت ﮐﯘو .
 ﺧﻮ ﮐﻠﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ وﻟﻴﺪل
راوﻟﯧﻟﻢ .ﻣﻮﻧ ﻫﺮ ﻳﻮ ﺗﺎﺳﻮ د ﯧﺮﭼﺎﭘﯧﺮه دﺷﻤﻨﺎﻧﻮ ﻧﻪ ﺑﭻ ﮐئ او ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﺧﯧﺮ ﺳﺮه ژوﻧﺪ ﺗﯧﺮوﻟﻮ .
ﭼ د ﻋﻤﻮن ﺑﺎدﺷﺎه ﻧﺎﺣﺲ ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻮى ،ﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ رد ﮐو اﺮ ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک
 ﻧﻮ اوس ﻫﻐﻪ
ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺑﺎدﺷﺎه وو ﺧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ ﻣﺎ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ ﭼ ﻣﻮﻧ ﻳﻮ ﺑﺎدﺷﺎه ﻏﻮاړو ﭼ ﭘﻪ ﻣﻮﻧ ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﮐﻮى .
 ﮐﮥ ﺗﺎﺳﻮ د ﻣﺎﻟ
ﺑﺎدﺷﺎه دا دے ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﺧﻮښ ﮐے دے ،ﺗﺎﺳﻮ ﻫﻐﻪ ﻏﻮﺘﮯ وو او ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ درﮐو .
ﺧُﺪائ ﻧﻪ ﻳﺮﯦئ ،د ﻫﻐﮥ ﺧﺪﻣﺖ او ﺗﺎﺑﻌﺪارى ﮐﻮئ او د ﻫﻐﮥ د ﺣﻢ ﻧﻪ ﺳﺮﮐﺸ ﻣﮥ ﮐﻮئ او ﮐﮥ ﺗﺎﺳﻮ او ﻫﻐﻪ ﺑﺎدﺷﺎه ﭼ ﭘﻪ
 ﺧﻮ ﮐﮥ ﺗﺎﺳﻮ ﻣﺎﻟ
ﺗﺎﺳﻮ ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﮐﻮى د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﺧﭙﻞ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺗﺎﺑﻌﺪارى ﮐﻮئ ﻧﻮ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻫﺮ ﮐﺎر ﺑﻪ ﺳﻢ وى .
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ دﻟﺘﻪ
ﺧُﺪائ ﺗﻪ ﻏﻮږ ﻧﮥ ﻧﻴﺴ او د ﻫﻐﮥ د ﺣﻤﻮﻧﻮ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧ ﮐﻮئ ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ او ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﺑﺎدﺷﺎه ﺧﻼف ﺷ .
 ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﭘﺘﻪ ده ﭼ دا د
ودرﯦئ او ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﺳﺘﺮﻮ ﻫﻐﻪ ﻟﻮئ ﻟﻮئ ﮐﺎروﻧﻪ ووﻳﻨ ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻳ ﮐﻮى .
ﻏﻨﻤﻮ د ﻟَﻮ وﺧﺖ دے ﭼ دا د ﺑﺎران ﻣﻮﺳﻢ ﻧﮥ وى ﺧﻮ زۀ ﺑﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ ﺳﻮال وﮐم او ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﺪر او ﺑﺎران راوﻟﯧى.
ﮐﻠﻪ ﭼ داﺳ وﺷ ﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﺑﻪ ﭘﺘﻪ وﻟ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺧﻼف ﻳﻮه ﻟﻮﻳﻪ ﻨﺎه ﮐې ده ﮐﻠﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ د ﻫﻐﮥ ﻧﻪ ﻳﻮ
 ﻧﻮ ﺳﻤﻮﺋﻴﻞ ﺳﻮال وﮐو او ﻫﻢ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ورځ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻨﺪر او ﺑﺎران راوﻟﯧﻟﻮ .ﻧﻮ ﻮل ﺧﻠﻖ د ﻣﺎﻟ
ﺑﺎدﺷﺎه وﻏﻮﺘﻮ “.
 او ﻫﻐﻮئ ﺳﻤﻮﺋﻴﻞ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺧﭙﻞ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺗﻪ زﻣﻮﻧ دﭘﺎره ﺳﻮال وﮐه،
ﺧُﺪائ او ﺳﻤﻮﺋﻴﻞ ﻧﻪ وﻳﺮﯦﺪل ،
ﻧﻮ داﺳ ﺑﻪ ﻣﻮﻧ ﻧﮥ ﻣۀ ﮐﻴو .اوس ﻣﻮﻧ ﺗﻪ دا ﭘﺘﻪ ﻟﯧﺪﻟ ده ﭼ د ﻧﻮرو ﻮﻟﻮ ﻨﺎﻫﻮﻧﻮ ﻧﻪ ﻋﻼوه ﻣﻮﻧ دا ﻨﺎه ﻫﻢ ﮐې ده ﭼ
 ﺳﻤﻮﺋﻴﻞ ورﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﻣﮥ ﻳﺮﯦئ ،اﺮ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ داﺳ ﺑﺪ ﻋﻤﻞ ﮐے ﻫﻢ دے ﺧﻮ د
ﻳﻮ ﺑﺎدﺷﺎه ﻣﻮ ﻏﻮﺘﮯ دے “.
 د ﺑﮐﺎره ﺑﺘﺎﻧﻮ ﻋﺒﺎدت دﭘﺎره واﭘﺲ ﻣﮥ ورﺮ،
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻧﻪ ﻣﮥ اوړئ او د ﺧﭙﻞ ﻮل زړۀ ﺳﺮه د ﻫﻐﮥ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻮئ .
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺑﻪ د ﺧﭙﻞ ﻧﻮم د
ﻫﻐﻪ ﺑﺘﺎن ﻧﮥ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻣﺪد ﮐﻮﻟﮯ ﺷ او ﻧﮥ ﻣﻮ ﺑﭻ ﮐﻮﻟﮯ ﺷ ،ﻪ ﭼ دا ﺑﮐﺎره دى .
 ﺑﺎﻗ ﭘﺎﺗ ﺷﻮه زﻣﺎ ﺧﺒﺮه ،ﻧﻮ
ﺧﺎﻃﺮه ﺗﺎﺳﻮ ﻧﮥ ﭘﺮﯦدى ،ﻪ ﭼ د ﻫﻐﮥ دا ﺧﻮﻪ ده ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﺧﭙﻞ ﺧﻠﻖ ﺟﻮړ ﮐى .
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ دې وﻧﮥ ﮐى ﭼ د ﻫﻐﮥ ﺧﻼف داﺳ ﻨﺎه وﮐم ﭼ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ دﭘﺎره ﺳﻮال ﻧﮥ ﮐﻮم .او زۀ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﻫﻐﻪ
 د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻧﻪ ﻳﺮه ﭘﻪ ﮐﺎر ده او د زړۀ د اﺧﻼﺻﻪ ﭘﻪ وﻓﺎدارۍ ﺳﺮه د ﻫﻐﮥ
ﻻر ﺎﻳﻢ ﭼ ﮐﻮﻣﻪ ﮥ او ﺻﺤﻴﺢ وى .
 ﺧﻮ ﮐﮥ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ ﺧﭙﻠﻪ ﺑﺪﻋﻤﻠ
ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻮئ .ﻫﻐﻪ ﻟﻮئ ﻟﻮئ ﮐﺎروﻧﻪ راﭘﻪ ﻳﺎد ﮐئ ﭼ ﻫﻐﮥ ﺳﺘﺎﺳﻮ دﭘﺎره ﮐى دى .
ﮐﻮئ ﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ او ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺑﺎدﺷﺎه ﺑﻪ ﺗﺒﺎه ﺷ“.

د ﻓﻠﺴﺘﻴﺎﻧﻮ ﺧﻼف ﺟﻨ

۱۳

 ﺳﺎؤل د دﯦﺮﺷﻮ ﮐﺎﻟﻮ ﭘﻪ ﻋﻤﺮ ﮐ ﺑﺎدﺷﺎه ﺟﻮړ ﺷﻮ او ﻫﻐﮥ دوه ﻠﻮﯦﺖ ﮐﺎﻟﻪ ﭘﻪ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺑﺎدﺷﺎﻫ وﮐه.


 ﺳﺎؤل درې زره ﺳى ﺧﻮښ ﮐل ،دوه زره ﻳ د ﺎن ﺳﺮه ﭘﻪ ﻣﻤﺎس ﮐ او د ﻏﺮوﻧﻮ ﻣﻠ ﺑﻴﺖاﻳﻞ ﮐ وﺳﺎﺗﻞ او

زر ﺳى ﻳ د ﺧﭙﻞ زوئ ﻳﻮﻧﺘﻦ ﺳﺮه ﺟﺒﻌ ﺗﻪ وﻟﯧل ﭼ د ﺑﻨﻴﺎﻣﻴﻦ د ﻗﺒﻴﻠ ﻋﻼﻗﻪ ده .ﺑﺎﻗ ﭘﺎﺗ ﺳى ﺳﺎؤل ﮐﻮروﻧﻮ ﺗﻪ وﻟﯧل.
 ﻳﻮﻧﺘﻦ ﭘﻪ ﻓﻠﺴﺘﻴﺎﻧﻮ ﺣﻤﻠﻪ وﮐه او ﭘﻪ ﺟﺒﻌﻪ ﮐ ﻳ د ﻫﻐﻮئ ﻗﻠﻌﻪ ﺗﺒﺎه ﮐه او ﻮل ﻓﻠﺴﺘﻴﺎن د دې ﻧﻪ ﺧﺒﺮ ﺷﻮل .ﺑﻴﺎ ﺳﺎؤل

 ﻧﻮ
ﭘﯧﻐﺎم وړوﻧ وﻟﯧل ﭼ ﻋﺒﺮاﻧﻴﺎن د ﺟﻨ دﭘﺎره راوﻏﻮاړى او ﭘﻪ ﻮل ﻣﻠ ﮐ ﻳ د ﺧﺒﺮدارى دﭘﺎره ﺑﻴﻠ وﻏوﻟ .
ﻮل ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎن ﺧﺒﺮ ﺷﻮل ﭼ ﺳﺎؤل ﻓﻠﺴﺘﯩﮯ ﻣﺸﺮ وژﻟﮯ دے او دا ﭼ ﻓﻠﺴﺘﻴﺎن ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻧﻪ ﻧﻮر ﻧﻔﺮت ﻫﻢ ﮐﻮى .ﻧﻮ ﺧﻠﻖ
 ﻓﻠﺴﺘﻴﺎن د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺧﻼف د ﺟﻨ دﭘﺎره راﻏﻮﻧ ﺷﻮل ،د ﻫﻐﻮئ
راﻏﻮﻧ ﺷﻮل او ﭘﻪ ﺟِﻠﺠﺎل ﮐ د ﺳﺎؤل ﺳﺮه ﺷﻮل .
ﺳﺮه دﯦﺮش زره ﺟﻨ ﺎډۍ وې ،ﺷﭙ زره ﭘﻪ آﺳﻮﻧﻮ ﺳﻮارۀ ﮐﺴﺎن او دوﻣﺮه ډﯦﺮ ﻓﻮﺟﻴﺎن ورﺳﺮه ۇو ﻟﻪ ﭼ ﭘﻪ ﺳﻤﻨﺪر ﮐ
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ
ﻮﻣﺮه ﺷ دى .ﻫﻐﻮئ د ﺑﻴﺖآون ﻧﻤﺮﺧﺎﺗﮥ ﻃﺮف ﺗﻪ ﻣﻤﺎس ﺗﻪ ﻻړل او ﻫﻠﺘﻪ ﻳ ﺧﯧﻤ وﻟﻮﻟ .

وﻟﻴﺪل ﭼ ﺣﺎﻻت ﻧﺎزک دى او د ﻫﻐﻮئ ﻟﺮ د ﺳﺨﺘ ﺳﺮه ﻣﺦ دے ،ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ د ﻮ ﭘﻪ ﻏﺎروﻧﻮ او ﺳﻮرو ﮐ ،وﻧﻮ ﺑﻮﻮ او
 ﻫﻐﻪ ﻧﻮر د ﺟﺎد او ﺟِﻠﻌﺎد ﻋﻼﻗ ﺗﻪ د اُردن ﺳﻴﻨﺪ ﻧﻪ ﭘﻮرې وﺗﻞ .ﺳﺎؤل ﺗﺮ اوﺳﻪ ﭘﻮرې ﭘﻪ ﺟِﻠﺠﺎل
ﭘﻪ ﮐﻮﻫﻮ ﮐ ﭘ ﺷﻮل ،
 ﻫﻐﮥ اووۀ ور د ﺳﻤﻮﺋﻴﻞ اﻧﺘﻈﺎر وﮐو ،ﻟﻪ ﻨﻪ
ﮐ وو او د ﻫﻐﮥ ﺳﺮه ﭼ ﮐﻮم ﺧﻠﻖ ۇو ﻫﻐﻮئ د ﻳﺮې ﻧﻪ رﻳدﯦﺪل .
 ﻧﻮ
ﭼ ﺳﻤﻮﺋﻴﻞ ورﺗﻪ ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻠ ۇو ،ﺧﻮ ﺳﻤﻮﺋﻴﻞ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ ﺟِﻠﺠﺎل ﺗﻪ راﻧﮥ ﻏﻠﻮ .ﻧﻮ ﺧﻠﻘﻮ د ﺳﺎؤل ﭘﻪ ﭘﺮﯦﻮدو ﺷﺮوع وﮐه ،
ﻫﻐﮥ ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﻣﺎ ﻟﻪ ﺳﻮزﯦﺪوﻧ ﻧﺬراﻧ او د ﺳﻼﻣﺘ ﻧﺬراﻧ راوړئ “.او ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻳﻮه ﺳﻮزﯦﺪوﻧ ﻧﺬراﻧﻪ ﭘﯧﺶ ﮐه،
 ﺧﻮ
 او ﭼ ﻨﻪ ﻳ ﻧﺬراﻧﻪ ﺧﺘﻤﻪ ﮐه ،ﻧﻮ ﺳﻤﻮﺋﻴﻞ راورﺳﯧﺪو .ﺳﺎؤل ﻫﻐﮥ ﺳﺮه ﻣﻼوﯦﺪو او ﺳﺘى ﻣﺸ ﻟﻪ ورﻏﻠﻮ ،

ﺳﻤﻮﺋﻴﻞ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﺗﺎ ﮥ ﮐى دى؟“ ﺳﺎؤل ﺟﻮاب ورﮐو” ،ﺧﻠﻖ زﻣﺎ ﻧﻪ ﺗﻠﻞ ،ﺧﻮ ﭼ ﺗﺎ ﻨﻪ ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻠ ۇو ﻧﻮ ﺗﮥ ﭘﻪ ﻣﻘﺮر
 ﻧﻮ زﻣﺎ ﺧﻴﺎل دا وو ﭼ ﻓﻠﺴﺘﻴﺎن
وﺧﺖ راﻧﮥ ﻏﻠ ،د دې ﻧﻪ ﻋﻼوه ،ﻓﻠﺴﺘﻴﺎن ﭘﻪ ﻣﻤﺎس ﮐ د ﺟﻨ دﭘﺎره راﻏﻮﻧﻳى .
دﻟﺘﻪ ﭘﻪ ﻣﺎ ﺑﺎﻧﺪې ﭘﻪ ﺟِﻠﺠﺎل ﮐ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻮى ،ﺧﻮ ﻣﺎ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ ﺳﻮال ﻧﮥ وو ﮐے او زۀ ﻣﺠﺒﻮر وم ﭼ ﻧﺬراﻧﻪ ﭘﯧﺶ
 ﺳﻤﻮﺋﻴﻞ ورﺗﻪ ﭘﻪ ﺟﻮاب ﮐ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،داﺳ ﮐﻮل ﺑوﻗﻮﻓ وه .ﺗﺎ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺧﭙﻞ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺣﻢ ﻧﮥ
ﮐم “.
دے ﻣﻨﻠﮯ .ﮐﮥ ﺗﺎ ﻣﻨﻠﮯ وے ﻧﻮ ﻫﻐﮥ ﺑﻪ ﺗﮥ او ﺳﺘﺎ اوﻻد ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎن ﺟﻮړ ﮐى وئ ﭼ ﻫﻤﯧﺸﻪ دﭘﺎره ﭘﻪ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺣﻮﻣﺖ
 ﺧﻮ اوس ﺑﻪ ﺳﺘﺎ ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﺧﺘﻤﻪ ﺷ .ﻪ ﭼ ﺗﺎ د ﻫﻐﮥ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧ ﮐې ده ،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻳﻮ داﺳ ﺳے ﻟﻮﻟﮯ
وﮐئ .
 ﺳﻤﻮﺋﻴﻞ د ﺟِﻠﺠﺎل ﻧﻪ روان ﺷﻮ او ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ
دے ﭼ د ﻫﻐﮥ ﺧﻮښ وو او ﻫﻐﻪ ﻳ د ﺧﭙﻠﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﺑﺎدﺷﺎه ﻣﻘﺮر ﮐے دے “.
ﻣﺨﻪ ﻻړو .ﭘﺎﺗ ﺧﻠﻖ ﭘﻪ ﺳﺎؤل ﭘﺴ ﻻړل ﭼ د ﻓﻮﺟﻴﺎﻧﻮ ﺳﺮه ﺷﺎﻣﻞ ﺷ ،ﻫﻐﻮئ د ﺟِﻠﺠﺎل ﻧﻪ د ﺑﻨﻴﺎﻣﻴﻦ ﭘﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﮐ ﺟﺒﻌ ﺗﻪ
 ﺳﺎؤل ،د ﻫﻐﮥ زوئ ﻳﻮﻧﺘﻦ او د دوئ ﺳو د
ﻻړل .ﺳﺎؤل د ﺧﭙﻞ ﻟﺮ ﻣﻌﺎﺋﻨﻪ وﮐه ﭼ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺷﭙ ﺳﻮه ﺳى ﭘﺎﺗ ۇو .
 ﻓﻠﺴﺘ ﻓﻮﺟﻴﺎن ﭘﻪ درﯦﻮ ډﻟﻮ ﮐ د
ﺑﻨﻴﺎﻣﻴﻦ ﭘﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﺟﺒﻌﻪ ﮐ ﺧﯧﻤ وﻟﻮﻟ ،د ﻓﻠﺴﺘﻴﺎﻧﻮ ﺧﯧﻤ ﭘﻪ ﻣﻤﺎس ﮐ وې .
 ﺑﻠﻪ ډﻟﻪ ﺑﻴﺖﺣﻮرون ﻃﺮف ﺗﻪ ﻻړه او
ﺣﻤﻠ دﭘﺎره د ﺧﭙﻠﻮ ﺧﯧﻤﻮ ﻧﻪ ووﺗﻞ ،ﻳﻮه ﻗﺒﻴﻠﻪ د ﺳﻌﺎل ﭘﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﮐ ﻋﻔﺮه ﺗﻪ ﻻړه ،
 )ﭘﻪ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﮐ ﻟﻮﻫﺎر ﻧﮥ
ﻫﻐﻪ ﺑﻠﻪ ﻳﻮه د ﺣﺪ ﭘﻮﻟ ﺗﻪ ﻻړه ﭼ د ﮐﻮم ﺎئ ﻧﻪ د ﺻﺒﻮﺋﻴﻢ وادى او ﺑﻴﺎﺑﺎن ﺎرﯦﺪو .
 ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎن ﺑﻪ د ﺧﭙﻠﻮ ﻳﻮو ،ﻴﻨﻮ،
وو ﻪ ﭼ د ﻓﻠﺴﺘﻴﺎﻧﻮ اراده دا وه ﭼ ﻋﺒﺮاﻧﻴﺎن ﺗُﻮرې او ﻧﯧﺰې ﺟﻮړې ﻧﮥ ﮐى .
 د ﺗﺒﺮوﻧﻮ او ﻟﻮروﻧﻮ د ﺗﯧﺮۀ ﮐﻮﻟﻮ او د ﻏﻮﻳ د ﺳﺎﻣﺎن ﻣﺮﻣﺖ ﮐﻮﻟﻮ
ﺗﺒﺮوﻧﻮ او ﻟﻮروﻧﻮ ﺗﯧﺮوﻟﻮ دﭘﺎره ﻓﻠﺴﺘﻴﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﺗﻠﻞ ،
 ﻧﻮ د ﺟﻨ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ورځ ﺑﺎﻧﺪې د ﺳﺎؤل او
ﻣﺰدورى ﻳﻮه وړه ﺳﻴﻪ وه او دوه ﺳﻴ د ﻳﻮې او ﻴﻨ ﺗﯧﺮۀ ﮐﻮﻟﻮ دﭘﺎره وې (.
 ﻓﻠﺴﺘﻴﺎﻧﻮ د ﻓﻮﺟﻴﺎﻧﻮ ﻳﻮه ډﻟﻪ وﻟﯧﻟﻪ ﭼ د
د ﻫﻐﮥ زوئ ﻳﻮﻧﺘﻦ ﻧﻪ ﺑﻐﯧﺮ د ﻳﻮ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠ ﻓﻮﺟ ﺳﺮه ﻫﻢ ﺗُﻮره ﻳﺎ ﻧﯧﺰه ﻧﮥ وه .
ﻣﻤﺎس د درې ﺣﻔﺎﻇﺖ وﮐى.

د ﻳﻮﻧﺘﻦ ﺧﻄﺮﻧﺎک ﮐﺎر

۱۴

 ﻳﻮه ورځ ﻳﻮﻧﺘﻦ ﻫﻐﻪ زﻟﻤ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ ﮐﻮم ﭼ د ﻫﻐﮥ وﺳﻠﻪ وړﻟﻪ” ،راﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ ﻃﺮف ﺗﻪ ﻻړ ﺷُﻮ ﭼﺮﺗﻪ ﭼ د


 ﺳﺎؤل ﭘﻪ ﻣﺠﺮون ﮐ د اﻧﺎر د وﻧ ﻻﻧﺪې ﻧﺎﺳﺖ وو ،دا
ﻓﻠﺴﺘﻴﺎﻧﻮ ﻗﻠﻌﻪ ده “.ﺧﻮ ﻳﻮﻧﺘﻦ ﺧﭙﻞ ﭘﻼر ﺳﺎؤل ﺧﺒﺮ ﻧﮥ ﮐو ،
 د ﺳﺎؤل ﭘﻪ ﺳو ﮐ اﺧﻴﺎه اﻣﺎم ﻫﻢ وو ﮐﻮم ﭼ ﭘﯧﺶ ﺑﻨﺪ
ﺟﺒﻌ ﺗﻪ ﻧﺰدې وه او ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺷﭙ ﺳﻮه ﺳى د ﻫﻐﮥ ﺳﺮه ۇو .
ﺮﻮﻟﻮ ،اﺧﻴﺎه د ﻳﺒﻮد د ورور اﺧﻴﻄﻮب زوئ وو ،ﭼ دے د ﻓﻴﻨﺤﺎس زوئ او د ﻋﻴﻠ ﻧﻤﺴﮯ وو ،ﭼ ﭘﻪ ﺳﻴﻼ ﮐ د
 د ﻣﻤﺎس ﭘﻪ دره ﮐ ،ﭼ د ﮐﻮﻣ ﻧﻪ ﻳﻮﻧﺘﻦ
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ اﻣﺎم وو .ﺧﻮ ﻫﻴﭽﺎ ﺗﻪ ﭘﺘﻪ وﻧﮥ ﻟﯧﺪه ﭼ ﻳﻮﻧﺘﻦ ﺗﻠﮯ دے .
ﺗﯧﺮﯦﺪو ﭼ ﻓﻠﺴﺘﻴﺎﻧﻮ ﻗﻠﻌ ﺗﻪ ورﺳﻴى ،ﻫﻠﺘﻪ دوه ﻟﻮﺋ ﮐﻤﺮې وې ،ﭼ د درې ﭘﻪ دواړو ﻃﺮﻓﻮﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﻳﻮ ﻳﻮ وو .د ﻳﻮ ﮐﻤﺮ ﻧﻮم
 ﻳﻮ د درې ﭘﻪ ﺷﻤﺎل ﻃﺮف ﺑﺎﻧﺪې وو ،ﭼ ﻣﺦ ﻳ ﻣﻤﺎس ﺗﻪ وو او ﺑﻞ ﭘﻪ ﺟﻨﻮﺑ ﻃﺮف
ﺑﻮﺻﻴﺺ وو او د ﺑﻞ ﺳﻨﻪ وو .
 ﻳﻮﻧﺘﻦ ﻫﻐﻪ وﺳﻠﻪ وړوﻧ زﻟﻤ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،راﻪ ﭼ د ﻫﻐﻪ ﻧﺎﺳﻨﺘﻪ ﺧﻠﻘﻮ ﻗﻠﻌ ﺗﻪ
ﺑﺎﻧﺪې وو ﭼ ﻣﺦ ﻳ ﺟﺒﻌ ﺗﻪ وو .

ورواوړو .ﮐﯧﺪے ﺷ ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ زﻣﻮﻧ ﻣﺪد وﮐى ،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ډﯦﺮو ﻳﺎ د ﻟو ﺧﻠﻘﻮ ﭘﻪ ذرﻳﻌﻪ ﻫﻢ ﺧﻼﺻﻮن
 زﻟﻤ ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﺗﮥ ﭼ ﮥ ﻫﻢ ﮐﻮل ﻏﻮاړې ،ﻧﻮ ﭘﻪ ﻫﺮ
ورﮐﻮﻟﮯ ﺷ او داﺳ ﻳﻮ ﻴﺰ ﻫﻢ ﻧﺸﺘﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ راﻳﺴﺎر ﮐى “.
 ﻳﻮﻧﺘﻦ ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﻴ ده .ﻣﻮﻧ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ﺑﻞ ﻃﺮف ﺗﻪ واوړو او ﭘﺮﯦده ﭼ ﻓﻠﺴﺘﻴﺎن ﻣﻮﻧ
ﮐﺎر ﮐ زۀ درﺳﺮه ﻳﻢ “.
 ﮐﮥ ﻫﻐﻮئ ﻣﻮﻧ ﺗﻪ وواﺋ ﭼ ﺗﺮ ﻫﻐ ﭘﻮرې ﻫﻠﺘﻪ اﻳﺴﺎر ﺷ ﭼ ﻣﻮﻧ درورﺳﯧو ،ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﭼ ﻣﻮﻧ ﭼﺮﺗﻪ ﻳﻮ ﻫﻠﺘﻪ ﺑﻪ
ووﻳﻨ .
 ﺧﻮ ﮐﮥ ﻫﻐﻮئ ﻣﻮﻧ ﺗﻪ وواﺋ ﭼ راﺷ ،ﻧﻮ ﻣﻮﻧ ﺑﻪ ورﺷُﻮ ،ﻪ ﭼ دا ﺑﻪ د ﻫﻐﻪ ﻓﺘﺤ ﻧﻪ وى ﭼ ﻣﺎﻟ
اﻧﺘﻈﺎر وﮐو .
 ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﻓﻠﺴﺘﻴﺎن ﭘﺮﯦﻮدل ﭼ ﻫﻐﻮئ وﻮرى او ﻓﻠﺴﺘﻴﺎﻧﻮ ووﺋﻴﻞ” ،ﻮرئ،
ﺧُﺪائ ﻣﻮﻧ ﻟﻪ ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ ﺑﺎﻧﺪې راﮐې ده “.
 ﺑﻴﺎ ﻫﻐﻮئ ﻳﻮﻧﺘﻦ او ﻫﻐﻪ زﻟﻤ ﺗﻪ د ﮐﯧﻤﭗ ﻧﻪ ﭼﻐ
ﮥ ﻋﺒﺮاﻧﻴﺎن د ﻫﻐﻪ ﻏﺎروﻧﻮ ﻧﻪ راروان دى ﭼ ﭘﻪ ﮐﻮﻣﻮ ﮐ ﭘ ۇو “.
وﻫﻠ ﭼ” ،ﺑﺮه راوﺧﯧﮋئ ،ﻣﻮﻧ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﭼﻞ وﺎﻳﻮ “.ﻳﻮﻧﺘﻦ زﻟﻤ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﻣﺎ ﭘﺴ راﻪ .ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻟﻪ
 ﻳﻮﻧﺘﻦ د ﺧﭙﻠﻮ ﻻﺳﻮﻧﻮ او ﭘﻮ ﭘﻪ ذرﻳﻌﻪ د درې ﻧﻪ وﺧﺘﻠﻮ او ﻫﻐﻪ زﻟﻤﮯ ورﭘﺴ وو .ﻳﻮﻧﺘﻦ
ﭘﻪ دوئ ﺑﺎﻧﺪې ﻓﺘﺢ ورﮐې ده “.
 ﭘﻪ اوﻟﻪ ﺣﻤﻠﻪ ﮐ ﻳﻮﻧﺘﻦ او ﻫﻐﻪ زﻟﻤ
ﭘﻪ ﻓﻠﺴﺘﻴﺎﻧﻮ ﺣﻤﻠﻪ وﮐه او ﻫﻐﻮئ ﻳ ووژل او زﻟﻤ ﻫﻢ د ﻫﻐﻮئ ﮥ ﮐﺴﺎن ووژل .
 ﻧﻮ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻮﻟﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﮐ ﻓﻠﺴﺘﻴﺎن ﺳﺨﺖ وﻳﺮﯦﺪل ،ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻮوﻧ او ﭘﻪ
ﭘﻪ ﻳﻮ ﺟﺮﻳﺐ ﺎئ ﮐ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺷﻞ ﺳى ووژل .
ﺧﯧﻤﻮ ﮐ ﻓﻮﺟﻴﺎن د ﻳﺮې ﻧﻪ ورﯦدﯦﺪل ،زﻣﻪ وﺧﻮﯧﺪﻟﻪ او ﻫﻠﺘﻪ ﻳﻮه ﻟﻮﻳﻪ وارﺧﻄﺎﺋ وه.

د ﻓﻠﺴﺘﻴﺎﻧﻮ ﺷﺴﺖ
 د ﺟﺒﻌ د ﺑﻨﻴﺎﻣﻴﻦ ﭘﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﮐ د ﺳﺎؤل د ﻣﺤﺎﻓﻈﺎﻧﻮ ﺳو وﻟﻴﺪل ﭼ ﻓﻠﺴﺘﻴﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﭘﺮﯦﺸﺎﻧ ﮐ ﭘﻪ ﻫﺮ ﻃﺮف ﺑﺎﻧﺪې

 ﻧﻮ ﺳﺎؤل ﺧﭙﻠﻮ ﺳو ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﻓﻮﺟﻴﺎن وﺷﻤﯧﺮئ او دا ﭘﺘﻪ وﻟﻮئ ﭼ ﻮک ﻧﺸﺘﻪ “.ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﺷﻤﯧﺮ وﮐو
ﻣﻨې وﻫﻠ .
 ﺳﺎؤل اﺧﻴﺎه اﻣﺎم ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﭘﯧﺶ ﺑﻨﺪ
او ﭘﺘﻪ ورﺗﻪ وﻟﯧﺪه ﭼ ﻳﻮﻧﺘﻦ او ﻫﻐﻪ زﻟﻤﮯ ﻧﮥ وو ﭼ ﮐﻮم زﻟﻤ ﺑﻪ وﺳﻠﻪ وړﻟﻪ .
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﺳﺎؤل اﻣﺎم ﺗﻪ ﺧﺒﺮې ﮐﻮﻟ ﻧﻮ د
دﻟﺘﻪ راوړه “.ﭘﻪ دې ورځ اﺧﻴﺎه ﭘﯧﺶ ﺑﻨﺪ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې اﻏﻮﺳﺘﮯ وو .
ﻓﻠﺴﺘﻴﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻗﻠﻌﻪ ﮐ وارﺧﻄﺎﺋ ﻧﻮره ﻫﻢ زﻳﺎﺗﯧﺪه ،ﻧﻮ ﺳﺎؤل ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺳﺮه د ﻣﺸﻮرې دﭘﺎره وﺧﺖ ﻧﺸﺘﻪ“.
 ﺑﻴﺎ ﻫﻐﻪ او د ﻫﻐﮥ ﺳى د ﻓﻠﺴﺘﻴﺎﻧﻮ ﺧﻼف ﺟﻨ ﻟﻪ روان ﺷﻮل ،ﻓﻠﺴﺘﻴﺎن دوﻣﺮه ﭘﻪ ﭘﺮﯦﺸﺎﻧ ﮐ ۇو ﭼ د ﻳﻮ ﺑﻞ ﺧﻼف

 ﮥ ﻋﺒﺮاﻧﻴﺎن ﮐﻮم ﭼ د ﻓﻠﺴﺘﻴﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻟﺮ ﮐ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻮى ۇو ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﺑﻴﺎ راواﭘﺲ ﺷﻮل او د ﺳﺎؤل ،ﻳﻮﻧﺘﻦ
ﺟﻨﯧﺪل .
 ﻫﻐﻪ ﻧﻮر ﭼ د اﻓﺮاﺋﻴﻢ ﭘﻪ ﻏﺮوﻧﻮ ﮐ ﭘ ۇو ،ﻫﻐﻮئ واورﯦﺪل ﭼ ﻓﻠﺴﺘﻴﺎن
او د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺳﺮه ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻮل .
 د ﺑﻴﺖآون ﻧﻪ
وﺗﺘﯧﺪل ،ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﻫﻢ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺳﺮه ﭘﻪ ﺟﻨ ﮐ ﻣﻠﺮى ﺷﻮل او ﭘﻪ ﻓﻠﺴﺘﻴﺎﻧﻮ ﭘﺴ روان ﺷﻮل ،
اﺧﻮا ﭘﻮرې ورﺳﺮه ﺟﻨﯧﺪل .ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ورځ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎن ﺑﭻ ﮐل.

د ﺟﻨ ﻧﻪ ﭘﺲ واﻗﻌﺎت
 ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎن ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ورځ د ﻟﻮږې ﻧﻪ ﮐﻤﺰورى ﺷﻮى ۇو ،ﻪ ﭼ ﺳﺎؤل ﻗﺴﻢ ﺳﺮه دا ﺣﻢ ﮐے وو” ،ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﮐﺲ

دې ﻟﻌﻨﺖ وى ﭼ ﻮک ﻧﻦ د ﻣﺎﺎم ﻧﻪ ﻣﺨ ﮥ وﺧﻮرى ﭼ ﺗﺮ ﮐﻮﻣ ﻣﺎ د ﺧﭙﻠﻮ دﺷﻤﻨﺎﻧﻮ ﻧﻪ ﺑﺪل ﻧﮥ وى اﺧﺴﺘﮯ “.ﻧﻮ
 ﻮل ﻟﺮ ﻨﻞ ﺗﻪ دﻧﻨﻪ ﺷﻮ او ﭘﻪ زﻣﻪ ﺑﺎﻧﺪې ﭘﻪ ﻫﺮ ﺎئ ﮐ د ﺷﺎﺗﻮ
ﻮﻟﻪ ورځ د ﻟﺮ ﻳﻮ ﮐﺲ ﻫﻢ ﮥ وﻧﮥ ﺧﻮړل .
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﻨﻞ ﺗﻪ وردﻧﻨﻪ ﺷﻮل ،ﻫﻐﻮئ وﻟﻴﺪل ﭼ ﺷﺎت راﺑﻬﯧﺪل ،ﺧﻮ ﻫﻴﭽﺎ ﻫﻢ وﻧﮥ ﺧﻮړل ﻪ ﭼ
ﺒﻴﻨﻮﻧﻪ ۇو .
 ﺧﻮ ﻳﻮﻧﺘﻦ ﺧﺒﺮ ﻧﮥ وو ﭼ د ﻫﻐﮥ ﭘﻼر د ﺧﻠﻘﻮ ﻧﻪ ﻗﺴﻢ اﺧﺴﺘﮯ دے ،ﻧﻮ ﻫﻐﮥ ﭼ
ﻫﻐﻮئ ﻮل د ﺳﺎؤل د ﻟﻌﻨﺖ ﻧﻪ ﻳﺮﯦﺪل .
ﮐﻮﻣﻪ اﻣﺴﺎ ﺮﻮﻟﻪ ﻫﻐﻪ ﻳ وروړﻟﻪ ،د دې ﺳﺮ ﻳ د ﺷﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﺒﻴﻦ ﮐ ډوب ﮐو او ﻟ ﻳ وﺧﻮړل .او ﻫﻐﻪ ﺳﻤﺪﺳﺘ ﺗﺎزه دم
 ﺧﻮ ﻳﻮ ﺳى ووﺋﻴﻞ” ،ﻣﻮﻧ ﻮل د ﻟﻮږې ﻧﻪ ﮐﻤﺰورى ﻳﻮ ،ﺧﻮ ﺳﺘﺎ ﭘﻼر زﻣﻮﻧ ﻧﻪ ﻗﺴﻢ اﺧﺴﺘﮯ دے ﻫﻐﮥ وﺋﻴﻠ دى
ﺷﻮ .

 ﻳﻮﻧﺘﻦ ورﺗﻪ ﭘﻪ ﺟﻮاب ﮐ ووﺋﻴﻞ” ،زﻣﺎ ﭘﻼر زﻣﻮﻧ د ﺧﻠﻘﻮ
ﭼ ﻧﻦ ﻮک ﻫﻢ ﮥ وﺧﻮرى ﻧﻮ ﭘﻪ ﻫﻐﮥ دې ﻟﻌﻨﺖ وى “.
 ﻧﻦ ﺑﻪ دا ﻮﻣﺮه ﮥ وه ﭼ زﻣﻮﻧ
ﺳﺮه ﮥ ﺑﺪ ﮐﺎر ﮐے دے .ﻮرئ ،ﻣﺎ ﻟ ﺷﺎت وﺧﻮړل او ﻮﻣﺮه ﺗﺎزه دم ﺷﻮم .
ﺧﻠﻘﻮ ﻫﻐﻪ ﺧﻮراک ﺧﻮړﻟﮯ وے ﭼ دﺷﻤﻨﺎﻧﻮ ﻧﻪ ﻳ د ﺷﺴﺖ ﭘﻪ وﺧﺖ واﺧﺴﺘﻮ .ﺗﺎﺳﻮ ﺳﻮچ وﮐئ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﻧﻮر ﻮﻣﺮه
 ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ورځ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ د ﻣﻤﺎس ﻧﻪ ﺗﺮ اﻳﺎﻟﻮن ﭘﻮرې ﻓﻠﺴﺘﻴﺎن ووژل او ﻟﺮ ډﯦﺮ ﺳﺨﺖ ﺳﺘے
ﻓﻠﺴﺘﻴﺎن وژﻟ وے “.
 ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﻫﻐﻪ ﻴﺰوﻧﻮ ﻟﻪ ﺗﯧﺰ ﻻړل ﭼ د دﺷﻤﻦ ﻧﻪ ﻳ اﺧﺴﺘ ۇو ،ﺎروى او د ﺎروو ﺑﭽ ﻳ راوﻧﻴﻮل ،ﻫﻢ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ
وو ،
 ﺳﺎؤل ﺗﻪ ووﺋﻴﻠﮯ ﺷﻮل” ،ﻮرئ ،ﺧﻠﻖ د ﻣﺎﻟ
ﺎئ ﻳ ﺣﻼل ﮐل او ﻫﻐﻪ ﻏﻮﻪ ﻳ وﺧﻮړه ﭼ وﻳﻨﻪ ﻻ ﭘﻪ ﮐ وه .
ﺧُﺪائ ﺧﻼف ﻨﺎه ﮐﻮى ﭼ ﻫﻐﻪ ﻏﻮﻪ ﺧﻮرى ﭼ وﻳﻨﻪ ﻻ ﭘﻪ ﮐ ده “.ﺳﺎؤل ﭼﻐﻪ ﮐه” ،ﺗﺎﺳﻮ ﻏﺪار ﻳ .دﻟﺘﻪ ﻳﻮ ﻏ ﮐﺎﮯ
 ﺑﻴﺎ ﻫﻐﮥ ﻳﻮ ﺑﻞ ﺣﻢ ورﮐو” ،ﺧﻠﻘﻮ ﻟﻪ ورﺷ او ﻮﻟﻮ ﺗﻪ وواﻳ ﭼ ﺧﭙﻞ ﺎروى او ې دﻟﺘﻪ راوﻟ.
ﻣﺎ ﻟﻪ راورﻏوئ “.
ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﻳ ﺣﻼل ﮐى او دﻟﺘﻪ ﺑﻪ ﻳ وﺧﻮرى ،ﻫﻐﻮئ دې د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺧﻼف داﺳ ﻨﺎه ﻧﮥ ﮐﻮى ﭼ ﻫﻐﻪ ﻏﻮﻪ وﺧﻮرى
 ﺳﺎؤل ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ
ﭼ وﻳﻨﻪ ﻻ ﭘﻪ ﮐ وى “.ﻧﻮ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺷﭙﻪ ﻫﻐﻮئ ﻮﻟﻮ ﺧﭙﻞ ﺎروى راوﺳﺘﻞ او ﻫﻠﺘﻪ ﻳ ﺣﻼل ﮐل .
 ﺳﺎؤل ﺧﭙﻠﻮ ﺳو ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،را ﭼ ﻻﻧﺪې ﻻړ
ﻳﻮه ﻗﺮﺑﺎنﺎه ﺟﻮړه ﮐه ،دا وړوﻣﺒ ﻗﺮﺑﺎنﺎه وه ﭼ ﻫﻐﮥ ﺟﻮړه ﮐه .
ﺷُﻮ او ﭘﻪ ﻓﻠﺴﺘﻴﺎﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې د ﺷﭙ ﺣﻤﻠﻪ وﮐو ،د ﺳﺤﺮ ﭘﻮرې ﺑﻪ ﻳ ﻟﻮټ ﮐو او ﻳﻮ ﮐﺲ ﺑﻪ ﻫﻢ ژوﻧﺪے ﭘﺮې ﻧﮥ ږدو “.ﻫﻐﻮئ
ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﮥ ﭼ ﺗﺎ ﺗﻪ ﮥ ﺎرى ﻧﻮ ﻫﻢ ﻫﻐﺴ وﮐه “.ﺧﻮ اﻣﺎم ووﺋﻴﻞ” ،را ﭼ اول د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻧﻪ ﺗﭙﻮس وﮐو“.
 ﻧﻮ ﺳﺎؤل د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻧﻪ ﺗﭙﻮس وﮐو” ،ﭘﻪ ﻓﻠﺴﺘﻴﺎﻧﻮ ﺣﻤﻠﻪ وﮐم ﮥ؟ ﺗﮥ ﺑﻪ ﻣﻮﻧ ﻟﻪ ﻓﺘﺢ راﮐې؟“ ﺧﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﻪ ﻫﻐﻪ

 ﺑﻴﺎ ﺳﺎؤل د ﺧﻠﻘﻮ ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،دﻟﺘﻪ راﺷ او دا ﻣﻌﻠﻮﻣﻪ ﮐئ ﭼ ﻧﻦ دا ﻨﺎه ﻨﻪ ﺷﻮې
ورځ ﺟﻮاب ورﻧﮥ ﮐو .
 زۀ ﭘﻪ ژوﻧﺪى ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻗﺴﻢ ﺧﻮرم ،ﻮک ﭼ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻟﻪ ﻓﺘﺢ ورﮐﻮى ،ﭼ ﻨﺎه ﺎر ﺑﻪ ووژﻟﮯ ﺷ ،ﮐﮥ
ده .
 ﻧﻮ ﺳﺎؤل ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﺗﺎﺳﻮ ﻮل ﻫﻠﺘﻪ ودرﯦئ ،زۀ او
ﻫﻐﻪ زﻣﺎ زوئ ﻳﻮﻧﺘﻦ ﻫﻢ وى “.ﺧﻮ ﻫﻴﭽﺎ ﻫﻴ ﻫﻢ وﻧﮥ وﺋﻴﻞ .
 ﺳﺎؤل ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﺑﻨ
ﻳﻮﻧﺘﻦ ﺑﻪ دﻟﺘﻪ ودرﯦو “.ﻫﻐﻮئ ﺟﻮاب ورﮐو” ،ﮥ ﭼ درﺗﻪ ﮥ ﺎرى ﻧﻮ ﻫﻢ ﻫﻐﻪ وﮐه “.
اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،ﺗﺎ ﻧﻦ ﻣﺎ ﻟﻪ ﺟﻮاب وﻟ راﻧﮥ ﮐو؟ ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،اے د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺧُﺪاﻳﻪ ﭘﺎﮐﻪ،
د دې ﭘﺎﮐﻮ ﮐﺎﻮ ﭘﻪ ذرﻳﻌﻪ ﻣﺎ ﻟﻪ ﺟﻮاب راﮐه .ﮐﮥ ﻏﻠﻄ زﻣﺎ ﻳﺎ د ﻳﻮﻧﺘﻦ وى ﻧﻮ د اُورﻳﻢ ﭘﻪ ذرﻳﻌﻪ ﺟﻮاب راﮐه ،ﺧﻮ ﮐﮥ دا ﺳﺘﺎ
د ﺧﻠﻘﻮ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻏﻠﻄ وى ﻧﻮ د ﺗﻤﻴﻢ ﭘﻪ ذرﻳﻌﻪ ﺟﻮاب راﮐه “.ﻧﻮ ﺟﻮاب ﻳ ﻳﻮﻧﺘﻦ او ﺳﺎؤل ۇو او ﺧﻠﻖ ﺧﻼص ﺷﻮل.
 ﻧﻮ ﺳﺎؤل
 ﻧﻮ ﺳﺎؤل ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،زﻣﺎ او زﻣﺎ د زوئ ﻳﻮﻧﺘﻦ دﭘﺎره ﭘﭽﻪ واﭼﻮئ “.او ﭘﭽﻪ د ﻳﻮﻧﺘﻦ ﭘﻪ ﻧﻮم راووﺗﻠﻪ .

د ﻳﻮﻧﺘﻦ ﻧﻪ ﺗﭙﻮس وﮐو” ،ﺗﺎ ﮥ ﮐى دى؟“ ﻳﻮﻧﺘﻦ ورﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،زﻣﺎ ﺳﺮه ﭼ ﮐﻮﻣﻪ اﻣﺴﺎ وه د ﻫﻐ ﺳﺮه ﻣ ﻟ ﺷﺎن ﺷﺎت
 ﺳﺎؤل ﻫﻐﮥ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﮐﮥ ﺗﮥ وﻧﮥ وژﻟﮯ ﺷﻮې ﻧﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک دې
ﺧﻮړﻟ دى ﻧﻮ زۀ د دې ﭘﻪ وﺟﻪ د ﻣﺮګ ﺣﻘﺪار ﻳﻢ؟“ 
 ﺧﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﺳﺎؤل ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﻳﻮﻧﺘﻦ ﺑﻪ وژﻟﮯ ﺷ ﮥ ،ﭼﺎ ﭼ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ دﭘﺎره ﻟﻮﻳﻪ ﻓﺘﺢ ﻣﻮﻧﺪﻟ ده؟ ﻧﻪ،
ﻣﺎ ووژﻧ “.
ﻣﻮﻧ ﭘﻪ ژوﻧﺪى ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻗﺴﻢ ﺧﻮرو ﭼ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ د ﻫﻐﮥ ﻳﻮ وﯦﺘﮥ ﻫﻢ ﭘﻪ زﻣﻪ ﺑﺎﻧﺪې وﻧﮥ ﻏﻮرزوى .ﻫﻐﮥ ﭼ ﻧﻦ ﮥ ﮐى
 د ﻫﻐ ﻧﻪ ﭘﺲ ،ﺳﺎؤل ﭘﻪ ﻓﻠﺴﺘﻴﺎﻧﻮ
دى ﻫﻐﻪ ﻳ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﻪ ﻣﺪد ﺳﺮه ﮐى دى “.ﻧﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﻳﻮﻧﺘﻦ د ﻣﺮګ ﻧﻪ ﺑﭻ ﮐو .
ﭘﺴ ﻧﻮر ﻻ ﻧﮥ ړو او ﻫﻐﻮئ ﺧﭙﻠ ﻋﻼﻗ ﺗﻪ ﻻړل.

د ﺳﺎؤل ﺑﺎدﺷﺎﻫ او ﺧﺎﻧﺪان
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﺳﺎؤل د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺑﺎدﺷﺎه ﺷﻮ ،ﻧﻮ ﻫﻐﮥ د ﺧﭙﻠﻮ ﻮﻟﻮ دﺷﻤﻨﺎﻧﻮ ﺳﺮه ﭘﻪ ﻫﺮ ﺎئ ﮐ ﺟﻨ ﮐﻮﻟﻮ ﻳﻌﻨ د ﻣﻮآب

 ﻫﻐﮥ
ﺧﻠﻘﻮ ،ﻋﻤﻮﻧﻴﺎﻧﻮ ،ادوﻣﻴﺎﻧﻮ ،د ﺿﻮﺑﺎه ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎﻧﻮ او ﻓﻠﺴﺘﻴﺎﻧﻮ ﺳﺮه .ﻫﻐﮥ ﭼ ﭼﺮﺗﻪ ﻫﻢ ﺟﻨ ﮐﻮﻟﻮ ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﮐﺎﻣﻴﺎﺑﯧﺪو .
ﭘﻪ ﺑﻬﺎدرۍ ﺳﺮه ﺟﻨ وﮐو او ﻋﻤﺎﻟﻴﻘﻴﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﻳ ﻫﻢ ﺷﺴﺖ ورﮐو .ﻫﻐﮥ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎن د دﺷﻤﻦ د ﻮﻟﻮ ﺣﻤﻠﻮ ﻧﻪ ﺑﭻ ﮐﻮل.
 د ﻫﻐﮥ ﻪ
 ﻳﻮﻧﺘﻦ ،اﺳﻮى او ﻣﻠﺷﻮع د ﺳﺎؤل زاﻣﻦ ۇو .د ﻫﻐﮥ د ﻣﺸﺮې ﻟﻮر ﻣﻴﺮب او د ﮐﺸﺮې ﻣﻴﻞ ﻧﻮم وو .


 د ﺳﺎؤل ﭘﻼر ﻗﻴﺲ او د اﺑﻨﻴﺮ ﭘﻼر ﻧﻴﺮ د
اﺧﻴﻨﻮﻋﻢ د اﺧﻴﻤﻌﺾ ﻟﻮر وه ،د ﻫﻐﮥ د ﻟﺮ ﻣﺸﺮ د ﻫﻐﮥ د ﺗﺮۀ ﻧﻴﺮ زوئ اﺑﻨﻴﺮ وو .
 ﭼ ﺗﺮ ﮐﻮﻣ ﭘﻮرې ﻫﻐﻪ ژوﻧﺪے وو ،ﻧﻮ ﻫﻐﮥ ﺑﻪ د ﻓﻠﺴﺘﻴﺎﻧﻮ ﺧﻼف ډﯦﺮ ﺳﺨﺖ ﺟﻨﻮﻧﻪ ﮐﻮل .ﻧﻮ ﭼ ﮐﻠﻪ
اﺑاﯦﻞ زاﻣﻦ ۇو .
ﻫﻢ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ﻳﻮ ﺳے ﻣﻼوﯦﺪو ﭼ ﻣﻀﺒﻮط ﻳﺎ ﺗه وو ،ﻧﻮ ﻫﻐﮥ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻟﺮ ﮐ ﺷﺎﻣﻠﻮﻟﻮ.

د ﻋﻤﺎﻟﻴﻘﻴﺎﻧﻮ ﺧﻼف ﺟﻨ

۱۵

 ﺳﻤﻮﺋﻴﻞ ﺳﺎؤل ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ زۀ راﻟﯧﻟﮯ ﻳﻢ ﭼ ﺗﺎ د ﻫﻐﮥ د ﺧﻠﻘﻮ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺑﺎدﺷﺎه ﺟﻮړ ﮐم .ﻧﻮ


 دا ﻫﻐﻪ ﮥ دى ﭼ رب اﻻﻓﻮاج ﻳ ﻓﺮﻣﺎﺋ ،ﭼ زۀ ﺑﻪ ﻋﻤﺎﻟﻴﻘﻴﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﺳﺰا ورﮐم ﻪ
د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﮐﻼم ﺗﻪ ﻏﻮږ وﻧﻴﺴﻪ .
 اوس ﻻړ ﺷ او ﭘﻪ ﻋﻤﺎﻟﻴﻘﻴﺎﻧﻮ ﺣﻤﻠﻪ وﮐئ او
ﭼ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎن ﭼ ﮐﻠﻪ د ﻣﺼﺮ ﻧﻪ راﺗﻠﻞ ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ورﺗﻪ ﻻره ﻧﻴﻮﻟ وه .
د ﻫﻐﻮئ ﻫﺮ ﮥ ﺑﯧﺨ ﺗﺒﺎه ﮐئ .ﻳﻮ ﻴﺰ ﻫﻢ ﻣﮥ ﭘﺮﯦدئ ،ﺳى ، ،ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن او ﻫﻐﻪ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ﭼ ﺗﮯ روى ووژﻧ،
 ﺑﻴﺎ ﺳﺎؤل ﺧﭙﻞ ﻟﺮ راﻏﻮﻧ ﮐو او ﭘﻪ ﻃﻼﺋﻢ ﮐ ﻳ وﺷﻤﯧﺮﻟﻮ .دوه
ﺎروى ،ې ،اوﺎن او ﺧﺮۀ ﻫﺮ ﮥ ووژﻧ “.
 ﺑﻴﺎ ﻫﻐﻪ او د ﻫﻐﮥ ﺳى ﻋﻤﺎﻟﻴﻘ ﺎر ﺗﻪ ﻻړل او ﭘﻪ
ﻻﮐﻪ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻓﻮﺟﻴﺎن ۇو او ﻟﺲ زره د ﻳﻬﻮداه ﻗﺒﻴﻠ ﻓﻮﺟﻴﺎن ۇو .
 ﻫﻐﮥ ﻗﻴﻨﻴﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﺒﺮدارے وﻟﯧﻟﻮ ﭼ” ،د ﻋﻤﺎﻟﻴﻘﻴﺎﻧﻮ ﻧﻪ ﻻړ ﺷ ﻧﻮ ﭼ داﺳ زۀ ﺗﺎﺳﻮ
ﻳﻮ وادۍ ﮐ ﻳ ورﺗﻪ ﻻره وﻧﻴﻮﻟﻪ .
د ﻫﻐﻮئ ﺳﺮه ﻧﮥ ﺗﺒﺎه ﮐﻮم ،ﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﮐ ﭘﻪ ﻮﻟﻮ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻪ ﺷﻮئ ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ د
 ﺳﺎؤل ﻋﻤﺎﻟﻴﻘﻴﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﺷﺴﺖ ورﮐو ،د ﻣﺼﺮ ﻧﻤﺮﺧﺎﺗﮥ ﻃﺮف ﺗﻪ ،د
ﻣﺼﺮ ﻧﻪ راوﺗﻞ “.ﻧﻮ ﻗﻴﻨﻴﺎن د ﻋﻤﺎﻟﻴﻘﻴﺎﻧﻮ ﻧﻪ ﻻړل .
 ﺧﻮ
 ﻫﻐﮥ د ﻋﻤﺎﻟﻴﻘﻴﺎﻧﻮ ﺑﺎدﺷﺎه اﺟﺎج ژوﻧﺪے وﻧﻴﻮﻟﻮ او ﻮل ﺧﻠﻖ ﻳ ووژل .
ﺣﻮﻳﻠﻪ ﻧﻪ ﺗﺮ ﺷﻮر ﭘﻮرې ورﺳﺮه وﺟﻨﯧﺪل ،
ﺳﺎؤل او د ﻫﻐﮥ ﺳو د اﺟﺎج ژوﻧﺪ ﺑﭻ ﮐو او  ې ،ﺎروى او ﻮرب ﺳﺨ او ُورى ﻳ وﻧﮥ وژل او داﺳ ﻧﻮر ﮥ
ﻴﺰوﻧﻪ ﻳ ﻫﻢ ﺗﺒﺎه ﻧﮥ ﮐل ،ﻫﻐﻮئ ﺻﺮف ﻫﻐﻪ ﻴﺰوﻧﻪ ﺗﺒﺎه ﮐل ﭼ ﮐﻤﺰورى او ﺑﮐﺎره ۇو.

ﺳﺎؤل ﺑﺎدﺷﺎه ﻧﺎﻣﻨﻈﻮره ﮐﯧﺪل
 ”زۀ ﭘﯧﻤﺎﻧﻪ ﻳﻢ ﭼ ﻣﺎ ﺳﺎؤل ﺑﺎدﺷﺎه ﺟﻮړ ﮐو ،ﻫﻐﻪ زﻣﺎ ﻧﻪ اوړﯦﺪﻟﮯ
 ﺑﻴﺎ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﯧﻐﺎم ﺳﻤﻮﺋﻴﻞ ﺗﻪ راﻏﻠﻮ ،

 ﭘﻪ ورﭘﺴ
دے او زﻣﺎ ﺣﻤﻮﻧﻪ ﻳ ﻧﮥ دى ﻣﻨﻠ “.ﺳﻤﻮﺋﻴﻞ ﺧﻔﻪ وو او ﻮﻟﻪ ﺷﭙﻪ ﻳ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ ﺳﻮال زارى ﮐﻮﻟﻪ .
ﺳﺤﺮ وﺧﺘ ﻫﻐﻪ د ﺳﺎؤل ﻟﻮﻟﻮ ﻟﻪ ﻻړو .ﻫﻐﻪ ﺧﺒﺮ ﺷﻮ ﭼ ﺳﺎؤل د ﮐﺮﻣﻞ ﺎر ﺗﻪ ﺗﻠﮯ وو ،ﭼﺮﺗﻪ ﭼ ﻫﻐﮥ د ﺎن دﭘﺎره
 ﺳﻤﻮﺋﻴﻞ ﺳﺎؤل ﻟﻪ ﻻړو ،ﺳﺎؤل ورﺗﻪ ﭘﻪ ﺧﯧﺮ راﻏﻠﮯ ووﺋﻴﻞ او ورﺗﻪ ﻳ
ﻳﺎدﺎرى ﺳﺘﻨﻪ ﺟﻮړه ﮐه او ﺑﻴﺎ ﺟِﻠﺠﺎل ﺗﻪ ﻻړو .
 ﺳﻤﻮﺋﻴﻞ ﺗﺮې ﻧﻪ ﺗﭙﻮس
ووﺋﻴﻞ” ،ﺳﻤﻮﺋﻴﻠﻪ ،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ دې ﺗﺎ ﻟﻪ ﺑﺮﮐﺖ درﮐى .ﻣﺎ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺣﻢ ﻣﻨﻠﮯ دے “.
 ﺳﺎؤل ﺟﻮاب ورﮐو” ،زﻣﺎ ﺳو دا د ﻋﻤﺎﻟﻴﻘﻴﺎﻧﻮ ﻧﻪ اﺧﺴﺘ دى.
وﮐو” ،ﻧﻮ زۀ وﻟ د ﺎروو او و رﻣﺒﺎړى اورم؟“ 
ﻫﻐﻮئ  ې او ﺎروى ﺳﺎﺗﻠ دى ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺗﻪ ﻳ د ﻧﺬراﻧ ﭘﻪ ﺗﻮﻪ ﭘﯧﺶ ﮐى .او ﺑﺎﻗ ﻮل
 ﺳﻤﻮﺋﻴﻞ ﺣﻢ وﮐو” ،ﻏﻠ ﺷ او ﻏﻮږ وﻧﻴﺴ ﻧﻮ زۀ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ وواﻳﻢ ﭼ ﺗﯧﺮه ﺷﭙﻪ ﻣﺎ ﺗﻪ
ﻣﻮ ﺑﯧﺨ ﺗﺒﺎه ﮐى دى “.
 ﺳﻤﻮﺋﻴﻞ ﺟﻮاب ورﮐو” ،اﺮ ﭼ ﺗﺎ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻫﻢ ﻳﻮ
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﮥ ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻠ دى “.ﺳﺎؤل ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﻣﺎ ﺗﻪ وواﻳﻪ “.
ﻞ ﺧﭙﻞ ﺎن وړوﮐﮯ ﻠﻮ ،ﺧﻮ اوس ﺗﮥ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ د ﻗﺒﻴﻠﻮ ﻣﺸﺮ ﻳ .ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﮥ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ د ﺑﺎدﺷﺎه ﭘﻪ ﺗﻮﻪ
 او ﻫﻐﮥ ﺗﮥ د دې ﺣﻢ ﺳﺮه دې ﻣﻘﺼﺪ دﭘﺎره ﻟﯧﻟﮯ وې ﭼ د ﻋﻤﺎﻟﻴﻘﻴﺎﻧﻮ ﻨﺎه ﺎر ﺧﻠﻖ ﺗﺒﺎه ﮐې .ﻫﻐﮥ ﺗﺎ
ﻣﻘﺮر ﮐې ﻳ ،
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺗﺎ د ﻫﻐﮥ ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮدارى وﻟ وﻧﮥ وﮐه؟ ﺗﺎ ﭘﻪ ﻣﺎلِ
ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ ﭼ ﺗﺮ ﻫﻐ ﭘﻮرې ورﺳﺮه ﺟﻨ وﮐه ﭼ ﻮل ووژﻧ .
 ﺳﺎؤل ﺟﻮاب
ﻏﻨﻴﻤﺖ ﻧﻴﻮﻟﻮ ﮐ ﺗﯧﺰى وﻟ وﮐه؟ او د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﻧﻈﺮ ﮐ داﺳ ﺑﺪ ﻋﻤﻞ دې وﻟ وﮐو؟“ 
ورﮐو” ،ﺧﻮ ﻣﺎ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮدارى ﮐې ده .زۀ ﻻړم ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ ﻫﻐﮥ راﺗﻪ ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻠ ۇو ،اﺟﺎج ﺑﺎدﺷﺎه ﻣ واﭘﺲ

 ﺧﻮ زﻣﺎ ﺳو ﭼ ﮐﻮﻣ  ې او ﺎروى ﻧﻴﻮﻟ ۇو ﻫﻐﻪ ﻳ وﻧﮥ وژل ،ﭘﻪ ﺎئ
راوﺳﺘﻠﻮ او ﻮل ﻋﻤﺎﻟﻴﻘﻴﺎن ﻣ ووژل .
 ﺳﻤﻮﺋﻴﻞ
د دې ﻳ ﻫﻐﻪ دﻟﺘﻪ ﺟِﻠﺠﺎل ﺗﻪ راوﺳﺘﻞ ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺗﻪ ﻳ د ﻧﺬراﻧ ﭘﻪ ﺗﻮﻪ ﭘﯧﺶ ﮐى “.
ورﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﺳﻮزﯦﺪوﻧﻮ ﻧﺬراﻧﻮ او ﻗﺮﺑﺎﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې زﻳﺎت ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻴى او ﻳﺎ ﮐﮥ د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﺧﺒﺮه ﻣﻨﻠﻮ ﺑﺎﻧﺪې

ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻴى؟ ﺑﺷﻪ ،ﺗﺎﺑﻌﺪارى د ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻧﻪ ﺑﻬﺘﺮه ده او د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﺧﺒﺮه ﻋﻤﻞ ﮐﻮل د اﻧﻮ د واز د ﻧﺬراﻧ ﻧﻪ ﺑﻬﺘﺮ دى .
د ﻫﻐﮥ ﺧﻼف ﺳﺮﮐﺸ د ﺗﻮر ﺟﺎدو ﭘﻪ ﺷﺎن ﺧﺮاب ﮐﺎر دے او ﻏﺮور د ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘ ﻫﻮﻣﺮه ﻨﺎه ﻟﺮى .ﺗﺎ د ﻫﻐﮥ ﺣﻢ ﻧﺎﻣﻨﻈﻮره
 ﺳﺎؤل ﺟﻮاب ورﮐو” ،آو ،ﻣﺎ ﻨﺎه ﮐې ده .ﻣﺎ د ﻣﺎﻟ
ﮐو ﻧﻮ ﻪ ﻫﻐﮥ ﺗﮥ د ﺑﺎدﺷﺎه ﭘﻪ ﺗﻮﻪ ﻧﺎﻣﻨﻈﻮره ﮐې ﻳ “.
ﺧُﺪائ د ﺣﻢ او ﺳﺘﺎ د ﻻرﻮدﻧﻮ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧ ﮐې ده .زۀ د ﺧﭙﻠﻮ ﺳو ﻧﻪ ﻳﺮﯦﺪم او ﭼ ﻫﻐﻮئ ﮥ ﻏﻮﺘﻞ ﻧﻮ ﻣﺎ ﻳ ﺧﺒﺮه ﻣﻨﻠﻪ.
 ﺧﻮ اوس زۀ ﺗﺎ ﺗﻪ ﺳﻮال ﮐﻮم ﭼ زﻣﺎ ﻨﺎه وﺑﺨﻪ او واﭘﺲ زﻣﺎ ﺳﺮه ﻻړ ﺷﻪ ،ﻧﻮ ﭼ داﺳ زۀ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻋﺒﺎدت

 ﺳﻤﻮﺋﻴﻞ ﺟﻮاب ورﮐو” ،زۀ ﺑﻪ ﺗﺎ ﺳﺮه واﭘﺲ ﻧﮥ ﻢ .ﺗﺎ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺣﻢ ﻧﺎﻣﻨﻈﻮره ﮐے دے او ﺗﮥ ﻫﻐﮥ ﭘﻪ
وﮐم “.
 ﻧﻮ ﺳﻤﻮﺋﻴﻞ د ﺗﻠﻮ دﭘﺎره راوﺮﯧﺪو ،ﺧﻮ ﺳﺎؤل ﻫﻐﻪ د ﭼﻮﻏ ﻧﻪ
ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ د ﺑﺎدﺷﺎه ﭘﻪ ﺗﻮﻪ ﻧﺎﻣﻨﻈﻮره ﮐے ﻳ “.
 ﺳﻤﻮﺋﻴﻞ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻧﻦ ﺳﺘﺎ ﻧﻪ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﻟﺮې ﮐې ده او
وﻧﻴﻮﻟﻮ او ﭼﻮﻏﻪ وﺷﻠﯧﺪه .
 د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺧُﺪائ ﺗﻌﺎﻟ ﻧﮥ دروغ واﺋ او ﻧﮥ ﺧﭙﻠﻪ ﻓﯧﺼﻠﻪ ﺑﺪﻟﻮى.
ﻫﻐﻪ ﭼﺎ ﻟﻪ ﻳ ورﮐې ده ﭼ ﻫﻐﻪ ﺳﺘﺎ ﻧﻪ ﮥ دے .
 ﺳﺎؤل ﺟﻮاب ورﮐو” ،ﻣﺎ ﻨﺎه ﮐې ده .ﺧﻮ ﮐﻢ از ﮐﻢ زﻣﺎ د
ﻫﻐﻪ د اﻧﺴﺎن ﭘﻪ ﺷﺎن ﻧﮥ دے ،ﻫﻐﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻓﯧﺼﻠﻪ ﻧﮥ ﺑﺪﻟﻮى “.
ﺧﭙﻠﻮ ﺧﻠﻘﻮ د ﻣﺸﺮاﻧﻮ او ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﭘﻪ ﻣﺨ زﻣﺎ ﻋﺰت وﮐه .ﻣﺎ ﺳﺮه واﭘﺲ ﻻړ ﺷﻪ ﻧﻮ ﭼ زۀ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺳﺘﺎﺳﻮ د
 ﺳﻤﻮﺋﻴﻞ ﺣﻢ
 ﻧﻮ ﺳﻤﻮﺋﻴﻞ د ﻫﻐﮥ ﺳﺮه واﭘﺲ ﻻړو او ﺳﺎؤل د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻋﺒﺎدت وﮐو .
ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻋﺒﺎدت وﮐم “.

وﮐو” ،د ﻋﻤﺎﻟﻴﻘﻴﺎﻧﻮ ﺑﺎدﺷﺎه اﺟﺎج ﻣﺎ ﻟﻪ دﻟﺘﻪ راوﻟ “.اﺟﺎج ﻫﻐﮥ ﻟﻪ ﮥ زړور راﻏﻠﻮ ،ﺧﻴﺎل ﻳ دا وو ﭼ ﺑﭻ ﺑﻪ ﺷ .
ﺳﻤﻮﺋﻴﻞ ورﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﻨﻪ ﭼ ﺳﺘﺎ ﺗُﻮرې ډﯦﺮې ﻣﻴﻨﺪې ﺑاوﻻده ﮐى دى ،ﻧﻮ اوس ﺑﻪ ﺳﺘﺎ ﻣﻮر ﻫﻢ ﺑاوﻻده ﺷ “.او ﻫﻐﮥ
 ﺑﻴﺎ ﺳﻤﻮﺋﻴﻞ راﻣﺎ ﺗﻪ ﻻړو او ﺳﺎؤل ﺑﺎدﺷﺎه ﭘﻪ
اﺟﺎج ﭘﻪ ﺟِﻠﺠﺎل ﮐ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻗﺮﺑﺎنﺎه ﭘﻪ ﻣﺨ ﻮ ﻮ ﮐو .
 ﭼ ﺗﺮﻮ ﭘﻮرې ﺳﻤﻮﺋﻴﻞ ژوﻧﺪے وو ،ﻧﻮ ﻫﻐﮥ ﺑﻴﺎ ﻫﻴﻠﻪ ﺳﺎؤل وﻧﮥ ﻟﻴﺪو ،ﺧﻮ ﺳﻤﻮﺋﻴﻞ
ﺟﺒﻌﻪ ﮐ ﺧﭙﻞ ﮐﻮر ﺗﻪ ﻻړو .
ورﺑﺎﻧﺪې ﻏﻤﮋن وو .ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ دې ﭘﯧﻤﺎﻧﻪ وو ﭼ ﺳﺎؤل ﻳ ﭘﻪ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﺑﺎدﺷﺎه ﺟﻮړ ﮐے وو.

ﺣﻀﺮت داؤد د ﺑﺎدﺷﺎه ﭘﻪ ﺗﻮﻪ ﻣﻘﺮر ﮐﯧﺪل

۱۶

 ﺑﻴﺎ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺳﻤﻮﺋﻴﻞ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﺗﮥ ﺑﻪ ﺗﺮ ﮐﻮﻣ ﭘﻮرې ﭘﻪ ﺳﺎؤل ﭘﺴ ﺧﻔﺎن ﮐﻮې؟ ﻫﻐﻪ ﻣﺎ ﭘﻪ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ


ﺑﺎﻧﺪې د ﺑﺎدﺷﺎﻫ دﭘﺎره ﻧﺎﻣﻨﻈﻮره ﮐے دے .ﻧﻮ د زﻳﺘُﻮﻧﻮ ﻟ ﺗﯧﻞ واﺧﻠﻪ او ﺑﻴﺖﻟﺤﻢ ﺗﻪ ﻻړ ﺷﻪ ﻫﻐﻪ ﺳى ﻟﻪ ﭼ ﻧﻮم ﻳ ﻳﺴ

 ﺳﻤﻮﺋﻴﻞ ﺗﺮې ﻧﻪ ﺗﭙﻮس وﮐو” ،دا زۀ
دے ،ﻪ ﭼ ﻣﺎ د ﻫﻐﮥ د زاﻣﻨﻮ ﻧﻪ ﻳﻮ ﮐﺲ ﺧﻮښ ﮐے دے ﭼ ﺑﺎدﺷﺎه ﺷ “.
ﻨﻪ وﮐم؟ ﮐﮥ ﺳﺎؤل د دې ﻧﻪ ﺧﺒﺮ ﺷ ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ووژﻧ “.ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ورﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﺗﮥ د ﺎن ﺳﺮه ﻳﻮه ﺳﺨ ﺑﻮﻪ
 ﻳﺴ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻟﻪ راوﻏﻮاړه او زۀ ﺑﻪ ﺗﺎ ﺗﻪ
او ﻫﻠﺘﻪ وواﻳﻪ ﭼ ﺗﮥ ﻫﻠﺘﻪ ﻪ ﻳ ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ ﻳﻮه ﻗﺮﺑﺎﻧ ﭘﯧﺶ ﮐې .
وواﻳﻢ ﭼ ﮥ ﺑﻪ ﮐﻮې .زۀ ﭼ ﮐﻮم ﺳے درﺗﻪ ﺎﻳﻢ ﻧﻮ د ﻧ ﭘﻪ ﻃﻮر ﺑﻪ ﺗﮥ د ﻫﻐﮥ ﺳﺮ ﭘﻪ ﺗﯧﻠﻮ ﻏﻮړ ﮐې ﭼ ﺑﺎدﺷﺎه ﺟﻮړ
 ﺳﻤﻮﺋﻴﻞ ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﺷﺎن وﮐل ﭼ ﮥ ورﺗﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻠ ۇو او ﺑﻴﺖﻟﺤﻢ ﺗﻪ ﻻړو ،ﻫﻠﺘﻪ د ﺎر ﻣﺸﺮان ﭘﻪ ﻳﺮه
ﺷ “.
 ﻫﻐﮥ ورﺗﻪ
ﻳﺮه ﮐ د ﻫﻐﮥ ﺳﺮه ﻣﻼوﯦﺪو دﭘﺎره راﻏﻠﻞ او ﺗﭙﻮس ﻳ ﺗﺮې ﻧﻪ وﮐو” ،د اﻣﻦ ﭘﻪ ﻧﻴﺖ راﻏﻠﮯ ﻳ ﮐﮥ ﻧﻪ؟“ 
وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،آو ،د اﻣﻦ ﭘﻪ ﻧﻴﺖ راﻏﻠﻢ ،زۀ راﻏﻠﻢ ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ ﻳﻮه ﻗﺮﺑﺎﻧ ﭘﯧﺶ ﮐم .ﺎن ﭘﺎک ﮐئ او ﻣﺎ ﺳﺮه ﻻړ ﺷ“.
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ
ﻫﻐﮥ ﻳﺴ او د ﻫﻐﮥ زاﻣﻨﻮ ﺗﻪ ﻫﻢ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ ﺎن ﭘﺎک ﮐئ او ﻫﻐﻮئ ﻳ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻟﻪ راوﻏﻮﺘﻞ .
ورﺳﯧﺪل ،ﺳﻤﻮﺋﻴﻞ د ﻳﺴ زوئ اﻟﻴﺎب وﻟﻴﺪو او ﺧﭙﻞ ﺎن ﺳﺮه ﻳ ووﺋﻴﻞ” ،دا ﺳے ﮐﻮم ﭼ دﻟﺘﻪ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﺣﻀﻮر

 ﺧﻮ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ،
ﮐ وﻻړ دے دا ﺑﺷﻪ ﻫﻢ ﻫﻐﻪ دے ﭼ ﮐﻮم ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺧﻮښ ﮐے دے “.
”ﻫﻐﻪ ﻣﺎ ﻧﺎﻣﻨﻈﻮره ﮐے دے ﻧﻮ ﺗﮥ دې ﺗﻪ ﻣﮥ ﻮره ﭼ ﻫﻐﻪ ﻮﻣﺮه ﻟﻮړ دے او ﻣﮥ ﻳ ﻇﺎﻫﺮ ﺗﻪ ﻮره .ﻪ ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ
 ﻳﺴ ﺧﭙﻞ زوئ اﺑﻴﻨﺪاب
د اﻧﺴﺎن ﭘﻪ ﺷﺎن ﭼﺎ ﺗﻪ ﻧﮥ ﻮرى .اﻧﺴﺎن ﻇﺎﻫﺮ ﺗﻪ ﻮرى او ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ زړۀ ﺗﻪ ﻮرى “.
 ﻳﺴ
راوﻏﻮﺘﻮ او ﺳﻤﻮﺋﻴﻞ ﻟﻪ ﻳ راوﺳﺘﻠﻮ .ﺧﻮ ﺳﻤﻮﺋﻴﻞ ورﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﻧﻪ ،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ دا ﻫﻢ ﻧﮥ دے ﺧﻮښ ﮐے “.
 داﺳ ﻳﺴ اووۀ زاﻣﻦ ﺳﻤﻮﺋﻴﻞ
ﺑﻴﺎ ﺳﻤﻌﻪ راوﺳﺘﻠﻮ .ﻧﻮ ﺳﻤﻮﺋﻴﻞ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ دے ﻫﻢ ﻧﮥ دے ﺧﻮښ ﮐے “.
 ﻫﻐﮥ ﺗﺮې ﻧﻪ ﺑﻴﺎ ﺗﭙﻮس وﮐو،
ﻟﻪ راوﺳﺘﻞ .او ﺳﻤﻮﺋﻴﻞ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﻧﻪ ،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ دا ﻳﻮ ﻫﻢ ﻧﮥ دے ﺧﻮښ ﮐے “.
”ﺳﺘﺎ ﻧﻮر زاﻣﻦ ﺷﺘﻪ ﮥ؟“ ﻳﺴ ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،د ﻮﻟﻮ ﻧﻪ ﮐﺸﺮ ﭘﺎﺗ دے ،ﺧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻬﺮ د و ﺧﻴﺎل ﺳﺎﺗ “.ﺳﻤﻮﺋﻴﻞ ورﺗﻪ
 ﻧﻮ ﻳﺴ ﻫﻐﻪ
وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﻫﻐﻪ راوﻏﻮاړه ﭼ دﻟﺘﻪ راﺷ .ﻣﻮﻧ ﺑﻪ ﺗﺮ ﻫﻐ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻧﻪ ﭘﯧﺶ ﮐﯘو ﭼ ﻫﻐﻪ راﻏﻠﮯ ﻧﮥ وى “.
راوﻏﻮﺘﻮ .ﻫﻐﻪ ﻳﻮ ﺎﺋﺴﺘﻪ او ﺳﻮر ﺳﭙﻴﻦ زﻟﻤﮯ وو او ﺎﺋﺴﺘﻪ ﺳﺘﺮ ﻳ ﻟﺮﻟ .ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺳﻤﻮﺋﻴﻞ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﻫﻢ دﻏﻪ
 ﺳﻤﻮﺋﻴﻞ د زﻳﺘُﻮﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺗﯧﻞ واﺧﺴﺘﻞ ﭼ د  ﭘﻪ ﺮ ﮐ ۇو او د داؤد ﺳﺮ ﻳ د
ﻳﻮ دے ،ﺳﺮ ﻳ ﭘﻪ ﺗﯧﻠﻮ ﻏﻮړ ﮐه “.
ﻫﻐﮥ د وروﻮ ﭘﻪ ﻣﺨ ﻏﻮړ ﮐو .د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ روح ﻧﺎﺎﭘﻪ د ﻃﺎﻗﺖ ﺳﺮه ﭘﻪ داؤد ﻧﺎزل ﺷﻮ او د ﻫﻐ ور ﻧﻪ د ﻫﻐﮥ ﺳﺮه
ﺷﻮ .ﺑﻴﺎ ﺳﻤﻮﺋﻴﻞ واﭘﺲ راﻣﺎ ﺗﻪ ﻻړو.

ﺣﻀﺮت داؤد د ﺳﺎؤل ﭘﻪ درﺑﺎر ﮐ
 د ﻫﻐﮥ ﻧﻮﮐﺮاﻧﻮ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ
 د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ روح د ﺳﺎؤل ﻧﻪ ﻻړو او د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ راﻟﯧﻟﮯ ﺷﻮى ﭘﯧﺮى ﻫﻐﻪ وﻧﻴﻮﻟﻮ .

 ﻧﻮ ﺻﺎﺣﺒﻪ ،ﻣﻮﻧ ﻟﻪ ﺣﻢ راﮐه ﭼ ﻣﻮﻧ
ووﺋﻴﻞ” ،ﻣﻮﻧ ﺗﻪ ﭘﺘﻪ ده ﭼ ﺗﮥ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ راﻟﯧﻟﮯ ﺷﻮى ﭘﯧﺮى ﻧﻴﻮﻟﮯ ﻳ .
داﺳ ﺳے وﻟﯘو ﭼ ﻫﻐﻪ رﺑﺎب ﻏوﻟﮯ ﺷ .ﺑﻴﺎ ﭼ ﮐﻠﻪ ﻫﻐﻪ ﭘﯧﺮى ﭘﻪ ﺗﺎ راﺷ ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺳے ﺑﻪ ﺑﻴﻨﺠﻮ وﻏوى او ﺗﮥ ﺑﻪ
 ﺳﺎؤل ﻫﻐﻮئ ﻟﻪ ﺣﻢ ورﮐو” ،ﻣﺎ ﻟﻪ ﻳﻮ داﺳ ﺳے وﻟﻮئ ﭼ ﻫﻐﻪ ﺑﻴﻨﺠﻮ ﮥ ﻏوﻟﮯ ﺷ او ﻣﺎ ﻟﻪ ﻳ
ﻴ ﺷ “.
 ﻳﻮ ﻧﻮﮐﺮ ﻳ ووﺋﻴﻞ” ،د ﺑﻴﺖﻟﺤﻢ د ﺎر ،د ﻳﺴ ﻳﻮ زوئ دے ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﻣﻮﺳﻴﻘ ﮐ ﮥ ﻣﺎﻫﺮ دے .ﻫﻐﻪ ﺗه او
راوﻟ “.
 ﻧﻮ ﺳﺎؤل ﻳﺴ ﺗﻪ ﭘﯧﻐﺎم
ﺎﺋﺴﺘﻪ ﺳے دے ،ﻫﻐﻪ ﻳﻮ ﮥ ﻓﻮﺟ او ﺗﻘﺮﻳﺮ ﮐﻮوﻧﮯ دے .ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﻫﻐﮥ ﻣﻞ دے “.
 ﻳﺴ ،ﺳﺎؤل ﺗﻪ د ﭼﯧﻠ د
وړوﻧ وﻟﯧل ﭼ ورﺗﻪ وواﺋ” ،ﻣﺎ ﻟﻪ ﺳﺘﺎ زوئ داؤد راوﻟﯧه ،ﮐﻮم ﭼ د و ﺧﻴﺎل ﺳﺎﺗ “.
 داؤد ﺳﺎؤل ﻟﻪ
ﻳﻮ ﺑﭽ ﺳﺮه ﺧﭙﻞ زوئ داؤد وﻟﯧﻟﻮ ،ﭼ ورﺳﺮه ﭘﻪ رو ﺑﺎر ﮐے ﺧﺮ او ﻳﻮه د ﻣﻴﻮ ډﮐﻪ ﻣﺸﻴﺰه ﻫﻢ وه .

راﻏﻠﻮ او د ﻫﻐﮥ ﺧﺪﻣﺖ ﻳ ﺷﺮوع ﮐو .د ﺳﺎؤل ﻫﻐﻪ ډﯦﺮ ﺧﻮښ ﺷﻮ او ﻫﻐﻪ ﻳ ﺧﭙﻞ د وﺳﻠ وړوﻧﮯ ﺳے ﺟﻮړ ﮐو .
 د ﻫﻐ وﺧﺖ ﻧﻪ واﺧﻠﻪ
ﺑﻴﺎ ﺳﺎؤل ﻳﺴ ﺗﻪ ﻳﻮ ﭘﯧﻐﺎم وﻟﯧﻟﻮ” ،داؤد زﻣﺎ ډﯦﺮ ﺧﻮښ دے .ﻫﻐﻪ ﭘﺮﯦده ﭼ زﻣﺎ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻮى “.
ﭼ ﮐﻠﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک راﻟﯧﻟﮯ ﺷﻮے ﭘﻴﺮے ﭘﻪ ﺳﺎؤل راﺗﻠﻮ ،ﻧﻮ داؤد ﺑﻪ د ﻫﻐﮥ رﺑﺎب واﺧﺴﺘﻮ او ووﺑﻪ ﻳ ﻏوﻟﻮ او
ﺳﺎؤل ﺑﻪ ﻟ ﺷﺎن ﮥ ﺷﻮ او ورو ورو ﺑﻪ ﻧﻮر ﻫﻢ ﮥ ﮐﯧﺪو او ﭘﻴﺮے ﺑﻪ د ﻫﻐﮥ ﻧﻪ ﻻړو.

د ﺣﻀﺮت داؤد ﺟﻮﻟﻴﺖ وژل

۱۷

 ﻓﻠﺴﺘﻴﺎن د ﻳﻬﻮداه ﭘﻪ ﺎر ﺷﻮﮐﻪ ﮐ د ﺟﻨ دﭘﺎره راﻏﻮﻧ ﺷﻮل ،ﻫﻐﻮئ د ﺷﻮﮐﻪ او ﻋﺰﻳﻘﻪ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ ﭘﻪ ﻳﻮ


 ﺳﺎؤل او د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻟﺮ د اﻳﻠﻪ وادۍ ﺳﺮه راﻏﻮﻧ ﺷُﻮ او د
ﺎئ ﮐ ﮐﯧﻤﭗ وﻟﻮﻟﻮ ﭼ ﻧﻮم ﻳ اﻓﺲدﻣﻴﻢ وو .
 ﻓﻠﺴﺘﻴﺎن ﭘﻪ ﻳﻮ ﻏﺮ ﺑﺎﻧﺪې ودرﯦﺪل او ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎن ﭘﻪ ﺑﻞ ﻏﺮ ﺑﺎﻧﺪې ورﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ
ﻓﻠﺴﺘﻴﺎﻧﻮ ﺧﻼف ﻳ ﺻﻔﻮﻧﻪ ﺟﻮړ ﮐل .
 ﺑﻴﺎ د ﻓﻠﺴﺘﻴﺎﻧﻮ د ﺧﯧﻤﻮ ﻧﻪ ﻳﻮ ﺗه ﺳے راووﺗﻠﻮ ،ﻫﻐﻪ ﺳے د ﺟﺎت وو او
ودرﯦﺪل ،ﭼ د دوئ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ وادى وه .
 د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﺳﺮ د زﯦو ﺟﻨ ﻮﭘ وه او د زﯦو ﻓﻮﺟ زﻏﺮه ﻳ اﻏﻮﺳﺘ
ﻧﻮم ﻳ ﺟﻮﻟﻴﺖ وو .ﻫﻐﻪ د درﯦﻮ ﺰو ﻧﻪ ﻟﻮړ وو .

 د ﻫﻐﮥ ﭘﺘُﻮﻧﻮﻧﻪ ﻫﻢ د زﯦو ﭘﻪ زﻏﺮه ﺑﺎﻧﺪې ﭘ ۇو او د زﯦو ﻧﯧﺰه د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ اوږه ﺑﺎﻧﺪې
وه ﭼ درې ﮐﻢ ﺷﭙﯧﺘﮥ ﮐﯧﻠﻮ وه .
 د ﻫﻐﮥ ﻧﯧﺰه د ﮐﻮ د ﺗﻴﺮ ﻫﻮﻣﺮه ﻟﻮﻳﻪ وه .او د دې د اوﺳﭙﻨ ﺳﺮ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً اووۀ ﮐﻠﻮ وو .د ﻫﻐﮥ ډال ﺑﻪ ﻫﻐﻪ
ﻮړﻧﺪه وه .
 ﺟﻮﻟﻴﺖ ودرﯦﺪو او د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻟﺮ ﺗﻪ ﻳ ﭼﻐﻪ وﮐه ﭼ” ،ﺗﺎﺳﻮ
ﻓﻮﺟ وړﻟﻮ ﭼ د ﻫﻐﮥ ﻧﻪ ﻣﺨ ﺑﻪ روان وو .
ﻫﻠﺘﻪ ﮥ ﮐﻮئ ،د ﺟﻨ دﭘﺎره ﻣﻮ ﺻﻔﻮﻧﻪ وﻟ ﺟﻮړ ﮐى دى؟ زۀ ﻓﻠﺴﺘﯩﮯ ﻧﮥ ﻳﻢ او ﺗﺎﺳﻮ د ﺳﺎؤل ﻧﻮﮐﺮان ﻧﮥ ﻳ؟ ﻳﻮ ﺳے
 ﮐﮥ ﻫﻐﻪ زﻣﺎ ﺳﺮه ﺟﻨ ﮐﻮﻟﮯ ﺷ او ﻣﺎ ووژﻧ ،ﻧﻮ ﻣﻮﻧ ﺑﻪ
ﺧﻮښ ﮐئ ﭼ دﻟﺘﻪ راﺷ او زﻣﺎ ﺳﺮه ﺟﻨ وﮐى .
 زۀ واﻳﻢ ﭼ ﻧﻦ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﭘﻪ
ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻏﻼﻣﺎن ﻳﻮ ،ﺧﻮ ﮐﮥ زۀ ﻳ وﻢ او ﻫﻐﻪ ووژﻧﻢ ،ﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ زﻣﻮﻧ ﻏﻼﻣﺎن ﻳ .
 ﮐﻠﻪ
ﻟﺮ ﮐ داﺳ ﻮک ﺷﺘﻪ ﭼ زﻣﺎ ﺳﺮه ﺟﻨ وﮐى ﻣﺎ ﻟﻪ داﺳ ﺳے راﮐئ ﭼ ﻣﻮﻧ دواړه ﺟﻨ وﮐو “.
ﭼ ﺳﺎؤل او د ﻫﻐﮥ ﺳو دا واورﯦﺪل ،ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ زړوﻧﻪ ﺑﺎﺋﻴﻠﻞ او ﺳﺨﺖ وﻳﺮﯦﺪل.

د ﺣﻀﺮت داؤد ﺳﺎؤل ﺳﺮه ﻣﻼوﯦﺪل
 ﻧﻮ داؤد د ﻳﺴ زوئ وو ،ﭼ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﻳﻬﻮداه ﮐ د ﺑﻴﺖﻟﺤﻢ اﻓﺮاﺗﮯ وو .د ﻳﺴ اﺗﮥ زاﻣﻦ ۇو او ﭘﻪ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﮐ ﭼ

 د ﻫﻐﮥ درې ﻣﺸﺮان زاﻣﻦ د ﺳﺎؤل ﺳﺮه ﺟﻨ ﻟﻪ ﺗﻠ ۇو .د ﻮﻟﻮ ﻣﺸﺮ اﻟﻴﺎب
ﺳﺎؤل ﺑﺎدﺷﺎه وو ،ﻫﻐﻪ ﻳﻮ ﺑﻮډا ﺳے وو .
 داؤد ﻳ د ﻮﻟﻮ ﮐﺸﺮ زوئ وو ،ﺧﻮ ﻫﻐﻪ درې ﻣﺸﺮان وروﻪ ﻳ د ﺳﺎؤل ﺳﺮه
وو ،ورﭘﺴ اﺑﻴﻨﺪاب وو او درﯦﻢ ﺳﻤﻌﻪ وو .
 ﺟﻮﻟﻴﺖ
 داؤد ﺑﻪ وﺧﺖ ﭘﻪ وﺧﺖ ﺑﻴﺖﻟﺤﻢ ﺗﻪ ﺗﻠﻮ راﺗﻠﻮ ،ﭼ د ﺧﭙﻞ ﭘﻼر د و ﺧﻴﺎل وﺳﺎﺗ .
ﮐﯧﻤﭗ ﮐ ﭘﺎﺗ ﮐﯧﺪل ،
 ﻳﻮه ورځ ﻳﺴ داؤد ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،دا
ﻠﻮﯦﺖ ور ﻫﺮ ﺳﺤﺮ او ﻣﺎﺎم ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺗﻪ وﺋﻴﻞ ﭼ ﻣﺎ ﺳﺮه ﺟﻨ وﮐئ .
 او دا ﻟﺲ ﭘﻨﻴﺮ ﻣﺸﺮ آﻓﺴﺮ ﻟﻪ ﻳﻮﺳﻪ.
ﻟﺲ ﮐﻠﻮ ورﻳﺘ داﻧ او ﻟﺲ رو واﺧﻠﻪ او زر زر ﻳ ﮐﯧﻤﭗ ﺗﻪ ﺧﭙﻠﻮ وروﻮ ﻟﻪ ﻳﻮﺳﻪ .
دا ﻣﻌﻠﻮم ﮐه ﭼ ﺳﺘﺎ وروﻪ ﻨﻪ دى او ﭼ داﺳ ﮥ ﻧﻪ راوړې ﭼ د ﻫﻐ ﻧﻪ دا ﺎره ﺷ ﭼ ﺗﺎ ﻫﻐﻮئ وﻟﻴﺪل او
 ﺳﺎؤل ﺑﺎدﺷﺎه ،ﺳﺘﺎ وروﻪ او ﻧﻮر ﻮل ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎن د اﻳﻠﻪ ﭘﻪ وادۍ ﮐ دى او د ﻓﻠﺴﺘﻴﺎﻧﻮ ﺳﺮه ﺟﻨ
ﻫﻐﻮئ ﮥ دى .
 داؤد ﭘﻪ ورﭘﺴ ﺳﺤﺮ وﺧﺘ ﭘﺎﯧﺪو ،ﺑﻞ ﻮک ﻳ د و ذﻣﻪ وار ﭘﺮﯦﻮدو ،ﺧﻮراک ﻳ واﺧﺴﺘﻠﻮ او ﭼ ﻨﻪ
ﮐﻮى “.
ورﺗﻪ ﻳﺴ وﺋﻴﻠ ۇو ﻧﻮ ﻫﻢ ﻫﻐﺴ ﻻړو .ﻫﻐﻪ ﻫﻢ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﮐﯧﻤﭗ ﺗﻪ ورﺳﯧﺪو ﭼ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎن د ﺟﻨ دﭘﺎره ﺻﻔﻮﻧﻮ
 ﻓﻠﺴﺘ او ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠ ﻟﺮو ﻳﻮ ﺑﻞ ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ د ﺟﻨ دﭘﺎره ﺻﻔﻮﻧﻪ
ﺟﻮړوﻟﻮ ﻟﻪ روان ۇو او د ﺟﻨ ﭼﻐ ﻳ وﻫﻠ .
 داؤد ﺧﻮراک د ﺳﺎﻣﺎن وړوﻧ ذﻣﻪ وار ﮐﺲ ﺳﺮه ﭘﺮﯦﻮدو ،د ﺟﻨ ﻣﯧﺪان ﺗﻪ ﻳ ﻣﻨه ﮐه ،ﺧﭙﻠﻮ وروﻮ ﻟﻪ
ﺟﻮړ ﮐل .
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﮥ د ﻫﻐﻮئ ﺳﺮه ﺧﺒﺮې ﮐﻮﻟ ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﻓﻠﺴﺘﯩﮯ ﭘﻬﻠﻮان ﺟﻮﻟﻴﺖ ﭼ د
ورﻏﻠﻮ او ﺳﻼم ﻳ ورﺑﺎﻧﺪې واﭼﻮﻟﻮ .
 ﮐﻠﻪ
ﺟﺎت وو ،د ﻓﻠﺴﺘ ﻟﺮ ﻧﻪ راووﺗﻠﻮ او د ﻣﺨ ﭘﻪ ﺷﺎن ﻳ ﺧﭙﻠﻪ ﺟﻨ ﭼﻐﻪ ﻳ ووﻫﻠﻪ او دا ﭼﻐﻪ داؤد واورﯦﺪﻟﻪ .
 ﻫﻐﻮئ ﻳﻮ ﺑﻞ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ﻮرئ .ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ﻏﻮږ وﻧﻴﺴ
ﭼ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺟﻮﻟﻴﺖ وﻟﻴﺪو ،ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ د ﻳﺮې ﻧﻪ ﻣﻨه ﮐه .
ﭼ ﻫﻐﻪ واﺋ ﭼ زﻣﺎ ﺳﺮه ﺟﻨ وﮐئ .ﺳﺎؤل ﺑﺎدﺷﺎه دا وﻋﺪه ﮐې ده ﭼ ﻮک دے ووژﻧ ﻧﻮ ﻫﻐﮥ ﻟﻪ ﺑﻪ ﻳﻮ ﻟﻮئ اﻧﻌﺎم
 داؤد د ﻫﻐﻪ
ورﮐى ،ﺑﺎدﺷﺎه ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ﮐﺲ ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻟﻮر ﻫﻢ ورﮐﻮى او د ﻫﻐﮥ ﺧﺎﻧﺪان ﺑﻪ د ﻣﺤﺼﻮل ورﮐﻮﻟﻮ ﻧﻪ آزاده وى “.
ﺳو ﻧﻪ ﺗﭙﻮس وﮐو ﭼ ﮐﻮم د ﻫﻐﮥ ﺳﺮه ﻧﺰدې ۇو” ،ﻫﻐﻪ ﺳى ﺗﻪ ﺑﻪ ﮥ ﻣﻼو ﺷ ﭼ ﻮک دا ﻓﻠﺴﺘﯩﮯ ووژﻧ او ﺑﻨ
اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎن د دې ﺑﻋﺰﺗ ﻧﻪ ﺧﻼص ﮐى؟ ﻪ ﭼ دا ﻧﺎﺳﻨﺘﻪ ﻓﻠﺴﺘﯩﮯ ﻮک دے ﭼ د ژوﻧﺪى ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻟﺮ ﺗﻪ واﺋ
 د داؤد
 ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ ﭼ ﻮک ﺟﻮﻟﻴﺖ ووژﻧ ﻧﻮ د ﻫﻐﮥ دﭘﺎره ﺑﻪ دا اﻧﻌﺎم وى .
ﭼ زﻣﺎ ﺳﺮه ﺟﻨ وﮐئ؟“ 
ﻣﺸﺮ ورور اﻟﻴﺎب د داؤد ﺧﺒﺮې واورﯦﺪﻟ ﭼ د ﺳو ﺳﺮه ﻳ ﮐﻮﻟ .ﻫﻐﻪ داؤد ﺗﻪ ﺳﺨﺖ ﻏﺼﻪ ﺷﻮ او ورﺗﻪ ﻳ ووﺋﻴﻞ” ،ﺗﮥ
دﻟﺘﻪ ﮥ ﮐﻮې؟ ﺳﺘﺎ د و ﺧﻴﺎل ﻮک ﺳﺎﺗ ﭼ ﮐﻮﻣ ﭘﻪ ﺑﻴﺎﺑﺎن ﮐ دى؟ ﻣﺎ ﺗﻪ ﭘﺘﻪ ده ﭼ ﺗﮥ ﻮﻣﺮه ﻣﻐﺮوره ﻳ او ﺳﺘﺎ ﭘﻪ
 داؤد ﺗﭙﻮس وﮐو” ،ﻧﻮ اوس ﻣﺎ ﮥ ﻏﻠﻄ وﮐه؟ زۀ
زړۀ ﮐ ﻮﻣﺮه ﻓﺴﺎد دے .ﺗﮥ ﺻﺮف د ﺟﻨ ﻟﻴﺪو ﻟﻪ راﻏﻠﮯ ﻳ “.
 ﻫﻐﻪ د ﻫﻐﮥ ﻧﻪ ﻳﻮ ﺑﻞ ﺳى ﺗﻪ راوﺮﯧﺪو او ﻫﻢ دﻏﻪ ﺗﭙﻮس ﻳ ﺗﺮې ﻧﻪ وﮐو او ﭼ ﻫﺮ
ﻳﻮ ﺗﭙﻮس ﻫﻢ ﻧﮥ ﺷﻢ ﮐﻮﻟﮯ ﮥ؟“ 

 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ ﺧﺒﺮې واورﯦﺪﻟﮯ ﺷﻮې ﭼ ﮐﻮﻣ داؤد ﮐې وې ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ
ﻞ ﻳ ﮐﻮﻟﻮ ،ﻧﻮ ﻫﻢ دﻏﻪ ﺟﻮاب ورﺗﻪ ﻣﻼوﯦﺪو .
 داؤد ﺳﺎؤل ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﻫﻴ ﻮک ﻫﻢ دې د
ﺳو دا ﺧﺒﺮې د ﺳﺎؤل ﭘﻪ ﻣﺨ ﻫﻢ وﮐې ،ﻧﻮ داؤد ﻳ راوﻏﻮﺘﻠﻮ .
 ﺳﺎؤل داؤد
ﻫﻐﻪ ﻓﻠﺴﺘ ﭘﻪ وﺟﻪ زړۀ ﻧﮥ ﻏﻮرزوى ،ﺳﺘﺎ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻮوﻧﮯ ﺑﻪ ﻻړ ﺷ او د دې ﻓﻠﺴﺘ ﺳﺮه ﺑﻪ ﺟﻨ وﮐى “.
 ﺧﻮ داؤد ﺳﺎؤل ﺗﻪ
ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﺗﮥ ﺑﻪ د ﻫﻐﮥ ﺳﺮه ﻨﻪ وﺟﻨﯧې؟ ﻪ ﭼ ﺗﮥ ﻫﻠ ﻳ او ﻫﻐﻪ د ﻮل ﻋﻤﺮ ﻓﻮﺟ دے “.
وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﺳﺘﺎ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻮوﻧﮯ د ﺧﭙﻞ ﭘﻼر د و ﺧﻴﺎل ﺳﺎﺗ .ﮐﻠﻪ ﻫﻢ ﭼ ﻳﻮ زﻣﺮے ﻳﺎ ﻣﯧﻠﻮ د رﻣ ﻧﻪ ﻳﻮ ُورے
 ﻧﻮ زۀ ورﭘﺴ ﻢ ،ﺣﻤﻠﻪ ﭘﺮې ﮐﻮم او د ﻫﻐﮥ د ﺧﻮﻟ ﻧﻪ ﻳ ﺑﭻ ﮐﻮم او ﮐﮥ ﻫﻐﻪ ﻨﺎور ﭘﻪ ﻣﺎ ﺑﺎﻧﺪې ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻮى ﻧﻮ
وﺗﺘﻮى ،
 ﺳﺘﺎ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻮوﻧ ازﻣﺮى او ﻣﯧﻠﻮﺎن دواړه وژﻟ دى او زۀ ﺑﻪ د دې
د ژاﻣﻨ ﻧﻪ ﻳ وﻧﻴﺴﻢ ،وې وﻫﻢ او وې وژﻧﻢ .
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ زۀ د
ﻧﺎﺳﻨﺘﻪ ﻓﻠﺴﺘ ﺳﺮه ﻫﻢ دﻏﻪ ﺷﺎن وﮐم ،ﮐﻮم ﭼ د ژوﻧﺪى ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﻟﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐے دے .
ازﻣﺮى د ﭘﻨﺠ ﻧﻪ او د ﻣﯧﻠﻮ د ﭘﻨﺠ ﻧﻪ ﺑﭻ ﮐے ﻳﻢ ،او ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻣ د دې ﻓﻠﺴﺘ د ﻻس ﻧﻪ ﻫﻢ ﺑﭻ ﮐى “.ﻧﻮ ﺳﺎؤل داؤد ﺗﻪ
 ﺑﻴﺎ ﺳﺎؤل داؤد ﻟﻪ ﺧﭙﻞ ﺟﻨ ﻟﺒﺎس ورﮐو ،د زﯦو ﺟﻨ ﻮﭘ ،ﮐﻮﻣﻪ ﻳ ﭼ د
ووﺋﻴﻞ” ،ﻪ ،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ دې ﻣﻞ ﺷﻪ “.
 داؤد د ﺳﺎؤل ﺗُﻮره ﭘﻪ ﺧﭙﻠ زﻏﺮې ﭘﻮرې وﺗﻟﻪ او د رواﻧﯧﺪو ﮐﻮﺷﺶ ﻳ
داؤد ﭘﻪ ﺳﺮ ﮐﯧﻮده او ﻳﻮه زﻏﺮه ﻳ ﻫﻢ ورﮐه .
وﮐو ،ﺧﻮ ﻫﻐﻪ ﻧﮥ ﺷﻮ ﺗﻠﮯ ،ﻪ ﭼ ﻫﻐﮥ دا ﻴﺰوﻧﻪ ﻧﮥ اﻏﻮﺳﺘﻞ .ﻫﻐﮥ ﺳﺎؤل ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،د دې ﻴﺰوﻧﻮ ﺳﺮه زۀ ﺟﻨ ﻧﮥ
 ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﻻس ﮐ ﺧﭙﻠﻪ اﻣﺴﺎ واﺧﺴﺘﻠﻪ او ﺑﻴﺎ د وﻟ ﭘﻴﻨﮥ
ﺷﻢ ﮐﻮﻟﮯ .زۀ د دې ﺳﺮه ﻋﺎدت ﻧﮥ ﻳﻢ “.ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﻳ ﻟﺮې ﮐل .
ﻫﻮار ﮐﺎ ﻳ ﺧﻮښ ﮐل او ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﺑﻮﺟ ﮐ ﻳ واﭼﻮل .ﻟﻴﻨﺪه ﻳ ﭘﻪ ﻻس ﮐ وه او ﻫﻐﻪ ﻓﻠﺴﺘ ﻟﻪ ورﻏﻠﻮ.

د ﺣﻀﺮت داؤد ﺟﻮﻟﻴﺖ ﻟﻪ ﺷﺴﺖ ورﮐﻮل

 ﻫﻐﻪ ﻓﻠﺴﺘﯩﮯ د داؤد ﻃﺮف ﺗﻪ روان ﺷﻮ ،د ﻫﻐﮥ ډال وړوﻧﮯ د ﻫﻐﮥ ﻧﻪ ﻣﺨ روان وو .ﻫﻐﻪ ﻧﻮر ﻫﻢ ورﻧﺰدې ﮐﯧﺪو ،


او ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ داؤد ﻟﻪ ﮥ ورﻧﺰدې ﺷﻮ ،ﻧﻮ ﻫﻐﮥ ﭘﻮرې ورﻟﻪ ﺧﻨﺪا ورﻏﻠﻪ ﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ ﺳﻮر ﺳﭙﻴﻦ او ﺎﺋﺴﺘﻪ ﻫﻠ وو .
ﻫﻐﮥ داؤد ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،زۀ ﺳﭙﮯ ﻳﻢ ﮥ ،ﭼ ﺗﮥ ﭘﻪ ﻣﺎ ﭘﺴ د اﻣﺴﺎ ﺳﺮه راﻏﻠ؟“ او ﻫﻐﮥ داؤد ﺑﺎﻧﺪې د ﺧﭙﻠﻮ ﻣﻌﺒﻮداﻧﻮ ﻟﻌﻨﺖ
 داؤد
 ﻫﻐﮥ داؤد ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،راﺷﻪ .ﭼ زۀ ﺳﺘﺎ ﻏﻮﻪ ﻣﺎرﻏﺎﻧﻮ او ﻨﻠ ﻨﺎورو ﻟﻪ ورﮐم ﭼ وې ﺧﻮرى “.
وﺋﻴﻠﻮ .
ﺟﻮاب ورﮐو” ،ﺗﮥ ﻣﺎ ﻟﻪ د ﺗُﻮرې ،ﻧﯧﺰې او وړې ﻧﯧﺰې ﺳﺮه راروان ﻳ ،ﺧﻮ زۀ ﺳﺘﺎ ﺧﻼف د رب اﻻﻓﻮاج د ﻧﻮم ﺳﺮه درﻢ،
 دا ﻫﻐﻪ ورځ ده ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺑﻪ دې
ﭼ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ د ﻟﺮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک دے ،ﭼ ﺗﺎ د ﻫﻐﮥ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐے دے .
ﻣﺎ ﻟﻪ ﭘﻪ ﻻس ﮐ راﮐى ،زۀ ﺑﻪ ﺗﺎ ﻟﻪ ﺷﺴﺖ درﮐم او ﺳﺮ ﺑﻪ درﻧﻪ وﻏﻮرزوم .او زۀ ﺑﻪ د ﻓﻠﺴﺘ ﻓﻮﺟﻴﺎﻧﻮ ﻻﺷﻮﻧﻪ ﻣﺎرﻏﺎﻧﻮ او
 او دﻟﺘﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﭼﺎ
ﻨﺎورو ﺗﻪ واﭼﻮم ﭼ وې ﺧﻮرى .ﻧﻮ ﭼ ﻮﻟ دﻧﻴﺎ ﺗﻪ ﭘﺘﻪ وﻟ ﭼ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺷﺘﻪ ،
ﺗﻪ ﭘﺘﻪ وﻟ ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ د ﺧﭙﻠﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﺑﭻ ﮐﻮﻟﻮ دﭘﺎره د ﺗُﻮرو او وړو ﻧﯧﺰو ﺿﺮورت ﻧﺸﺘﻪ .ﻪ ﭼ دا د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ
 ﺟﻮﻟﻴﺖ د داؤد ﻃﺮف ﺗﻪ ﻳﻮ ﻞ ﺑﻴﺎ روان ﺷﻮ او داؤد زر زر د
ﺟﻨ دے او ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﻮل ﻣﻮﻧ ﺗﻪ ﺣﻮاﻟﻪ ﮐى “.
 ﻫﻐﮥ ﺧﭙﻠ ﺑﻮﺟ ﺗﻪ ﻻس وردﻧﻨﻪ ﮐو او ﻳﻮ ﮐﺎﮯ ﻳ
ﻓﻠﺴﺘﻴﺎﻧﻮ د ﺟﻨ ﺻﻔﻮﻧﻮ ﺗﻪ ورﻣﻨه ﮐه ﭼ د ﻫﻐﮥ ﺳﺮه ﻣﻼو ﺷ .
ﺗﺮې ﻧﻪ راووﻳﺴﺘﻮ ،ﭘﻪ ﻟﻴﻨﺪه ﻳ ﺟﻮﻟﻴﺖ ﭘﻪ ﺳﺮ ﺑﺎﻧﺪې ووﻳﺸﺘﻮ .ﮐﺎﮯ د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﺗﻨﺪى ﮐ وردﻧﻨﻪ ﺷﻮ او ﻫﻐﻪ ﭘﻣﺨ ﭘﻪ زﻣﻪ

 ﻧﻮ داﺳ داؤد ﺑﻐﯧﺮ د ﺗُﻮرې ﻧﻪ ،د ﻳﻮې ﻟﻴﻨﺪې او ﻳﻮ ﮐﺎ ﺳﺮه ﺟﻮﻟﻴﺖ ﻟﻪ ﺷﺴﺖ ورﮐو او وې وژﻟﻮ .
راﭘﺮﯦﻮﺗﻮ .
داؤد ﻫﻐﮥ ﻟﻪ ورﻣﻨه ﮐه ،دﭘﺎﺳﻪ ﭘﺮې ودرﯦﺪو ،د ﺟﻮﻟﻴﺖ ﺗُﻮره ﻳ د ﮐﺎش ﻧﻪ راۇوﻳﺴﺘﻪ ،ﺳﺮ ﻳ ﺗﺮې ﻧﻪ ﭘﺮې ﮐو او ﻫﻐﻪ ﻳ ﻣ
 د اﺳﺮاﺋﻴﻞ او ﻳﻬﻮداه ﺳو ﭼﻐ وﻫﻠ او
ﮐو .ﮐﻠﻪ ﭼ ﻓﻠﺴﺘﻴﺎﻧﻮ وﻟﻴﺪل ﭼ د ﻫﻐﻮئ ﭘﻬﻠﻮان ﻣ ﺷﻮ ،ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﻣﻨه ﮐه .
ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ ﭘﺴ ﻳ ﻣﻨې وﻫﻠ ،د ﺟﺎت او ﻋﻘﺮون د دروازو ﭘﻮرې ورﭘﺴ ۇو .ﻓﻠﺴﺘ زﺧﻤﻴﺎن ﺗﺮ ﺟﺎت او ﻋﻘﺮون ﭘﻮرې ﭘﻪ
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﭘﻪ ﻓﻠﺴﺘﻴﺎﻧﻮ ﭘﺴ ﻧﻮر ﻧﮥ ﺗﻠﻞ او ﺗﺮې ﻧﻪ راواﭘﺲ ﺷﻮل،
ﻫﻐﻪ ﻻره ﻏﻮرزﯦﺪل ﭼ ﮐﻮﻣﻪ ﺷﻌﺮﻳﻢ ﺗﻪ  .
 داؤد د ﺟﻮﻟﻴﺖ ﺳﺮ واﺧﺴﺘﻮ او ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﺗﻪ ﻳ ﻳﻮړو ،ﺧﻮ ﻫﻐﮥ د ﺟﻮﻟﻴﺖ وﺳﻠﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ
ﻧﻮ د ﻫﻐﻮئ ﺧﯧﻤ ﻳ ﻟﻮټ ﮐې .

ﺧﯧﻤﻪ ﮐ ﮐﯧﻮده.

د داؤد ﺳﺎؤل ﺗﻪ ﭘﯧﺶ ﮐﯧﺪل
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﺳﺎؤل وﻟﻴﺪل ﭼ داؤد د ﺟﻮﻟﻴﺖ ﺳﺮه ﺟﻨ ﻟﻪ روان دے ،ﻧﻮ ﻫﻐﮥ د اﺑﻨﻴﺮ ﻧﻪ ﺗﭙﻮس وﮐو ،ﭼ ﮐﻮم ﻳ د ﺧﭙﻞ

 ﻧﻮ ﺳﺎؤل ﺣﻢ
ﻟﺮ ﻣﺸﺮ وو” ،اﺑﻨﻴﺮه ،دا د ﭼﺎ زوئ دے؟“ اﺑﻨﻴﺮ ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﺑﺎدﺷﺎه ﺳﻼﻣﺖ ،ﻣﺎ ﺗﻪ ﻫﻴ ﭘﺘﻪ ﻧﺸﺘﻪ “.
 ﮐﻠﻪ ﭼ داؤد د ﺟﻮﻟﻴﺖ وژﻟﻮ ﻧﻪ ﭘﺲ ﺧﯧﻤﻮ ﺗﻪ راواﭘﺲ ﺷﻮ ،ﻧﻮ اﺑﻨﻴﺮ ﻫﻐﻪ ﺳﺎؤل ﻟﻪ
ورﮐو” ،ﻻړ ﺷﻪ او ﻣﻌﻠﻮم ﻳ ﮐه “.
 ﺳﺎؤل ﺗﺮې ﻧﻪ ﺗﭙﻮس وﮐو” ،زﻟﻤﻴﻪ ،ﺗﮥ د ﭼﺎ زوئ ﻳ؟“ داؤد
ﺑﻮﺗﻠﻮ .داؤد د ﺟﻮﻟﻴﺖ ﺳﺮ ﭘﻪ ﻻس ﮐ روان ﮐے وو .
ورﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،زۀ د ﺑﻴﺖﻟﺤﻢ ﻧﻪ ﺳﺘﺎ د ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻮوﻧ ﻳﺴ زوئ ﻳﻢ“.

د ﺣﻀﺮت داؤد او ﻳﻮﻧﺘﻦ دوﺳﺘ

۱۸

 ﮐﻠﻪ ﭼ داؤد ﺧﺒﺮې ﺧﺘﻤ ﮐې ﻧﻮ ﻫﻐﻪ د ﺑﺎدﺷﺎه زوئ ﻳﻮﻧﺘﻦ ﺳﺮه ﻣﻼو ﺷﻮ .ﻫﻐﻪ د داؤد ﺧﻮږ دوﺳﺖ ﺟﻮړ ﺷﻮ او


 ﺳﺎؤل ﻫﻢ د ﻫﻐﻪ ور ﻧﻪ داؤد ﺎن ﺳﺮه وﺳﺎﺗﻠﻮ او ﻫﻐﻪ ﻳ د ﭘﻼر ﮐﻮر ﺗﻪ
د ﻫﻐﮥ ﺳﺮه ﻳ د ﺧﭙﻞ ﺎن ﭘﻪ ﺷﺎن ﻣﻴﻨﻪ ﮐﻮﻟﻪ .
 ﻫﻐﮥ
 ﻳﻮﻧﺘﻦ داؤد ﻟﻪ د دوﺳﺘ ﭘﻮخ ﻻس ورﮐو ﻪ ﭼ د ﻫﻐﮥ ﺳﺮه ﻳ د ﺧﭙﻞ ﺎن ﭘﻪ ﺷﺎن ﻣﻴﻨﻪ ﻟﺮﻟﻪ .
ﻧﮥ ﭘﺮﯦﻮدو .

ﭼ ﮐﻮﻣﻪ ﭼﻮﻏﻪ اﻏﻮﺳﺘﻠﻪ ﻫﻐﻪ ﻳ ووﻳﺴﺘﻠﻪ او داؤد ﻟﻪ ﻳ ورﮐه ،ﺧﭙﻠﻪ زﻏﺮه ،ﺗُﻮره ،ﻟﻴﻨﺪه او ﺧﭙﻠﻪ ﭘ ﻳ ﻫﻢ ورﮐه .
ﺳﺎؤل ﺑﻪ ﭼ داؤد ﭘﻪ ﻫﺮ ﮐﺎر ﭘﺴ ﻫﻢ وﻟﯧﻟﻮ ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻳ ﭘﻪ ﮥ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﺳﺮ ﺗﻪ رﺳﻮﻟﻮ .ﻧﻮ ﺳﺎؤل ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻟﺮ ﮐ
آﻓﺴﺮ ﺟﻮړ ﮐو .ﭘﻪ دې ﺑﺎﻧﺪې د ﺳﺎؤل ﻮل آﻓﺴﺮان او ﺳى ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ ﺷﻮل.

د ﺳﺎؤل ﺣﻀﺮت داؤد ﺳﺮه ﮐﻴﻨﻪ ﭘﯧﺪا ﮐﯧﺪل
 ﮐﻠﻪ ﭼ داؤد د ﺟﻮﻟﻴﺖ د وژﻟﻮ ﻧﻪ ﭘﺲ واﭘﺲ راﺗﻠﻮ او ﻓﻮﺟﻴﺎن ﮐﻮروﻧﻮ ﺗﻪ واﭘﺲ راروان ۇو ،ﻧﻮ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻫﺮ ﺎر ﻧﻪ

د ﺳﺎؤل ﺑﺎدﺷﺎه ﺳﺮه ﻣﻼوﯦﺪو دﭘﺎره  ﺑﻬﺮ راووﺗﻠ .ﻫﻐﻮئ د ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ﺳﻨﺪرې وﺋﻴﻠ ،ﯦﺪې او ﺑﻴﻨﺠﻮ او ﺗﻤﺒﻞ ﻳ
 ﺳﺎؤل
 ﭘﻪ ﺳﻨﺪرو ﮐ ﻮ وﺋﻴﻞ” ،ﺳﺎؤل زرﻮﻧﻪ وژﻟ دى ،ﺧﻮ داؤد ﻳﻮ ﭘﻪ ﻟﺲ د ﻫﻐ ﻧﻪ زﻳﺎت وژﻟ دى “.
ﻏول .
ﭘﻪ دې ﺧﻔﻪ ﺷﻮ او ﺳﺨﺖ ﻏﺼﻪ ﺷﻮ .ﻫﻐﮥ ووﺋﻴﻞ” ،ﻫﻐﻮئ د داؤد دﭘﺎره د ﻟﺴﻮ زرﻮﻧﻮ دﻋﻮﱝ ﮐې ده ،ﺧﻮ زﻣﺎ دﭘﺎره ﺻﺮف د
 ﭘﻪ
 ﻧﻮ د ﻫﻐﻪ ور ﻧﻪ ﻫﻐﮥ داؤد ﺗﻪ د ﺷ ﭘﻪ ﻧﻈﺮ ﮐﺘﻞ ﺷﺮوع ﮐل .
زرﻮﻧﻮ دﻋﻮﱝ ،ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﺑﻴﺎ داؤد ﺑﺎدﺷﺎه ﮐى “.
ورﭘﺴ ورځ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﻃﺮف ﻧﻪ ﻳﻮ ﭘﯧﺮى ﺳﺎؤل ﻧﺎﺎﭘﻪ وﻧﻴﻮﻟﻮ ،ﻧﻮ ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﮐﻮر ﮐ د ﻟﻴﻮﻧ ﭘﻪ ﺷﺎن ﭼﻐ وﻫﻠ.
 ﺳﺎؤل د ﺎن ﺳﺮه ووﺋﻴﻞ” ،زۀ
داؤد ﺑﻴﻨﺠﻮ ﻏوﻟﻪ ﻟﻪ ﭼ ﻫﻐﮥ ﺑﻪ ﻫﺮه ورځ ﻏوﻟﻪ او ﺳﺎؤل ﻧﯧﺰه ﭘﻪ ﻻس ﮐ ﻧﻴﻮﻟ وه .
 ﺳﺎؤل د داؤد ﻧﻪ ﻳﺮﯦﺪو
ﺑﻪ ﻫﻐﻪ د دﯦﻮال ﺳﺮه وﻧﻠﻮم او ﻫﻐﮥ دوه ﻠ ﻧﯧﺰه ورﺰار ﮐه ،ﺧﻮ داؤد ﻫﺮ ﻞ ﺎن ﺑﭻ ﮐﻮﻟﻮ “.
 ﻧﻮ ﺳﺎؤل ﻫﻐﻪ د ﺎن ﻧﻪ ﻟﺮې ﮐو او د زرو ﺳو ﻣﺸﺮ ﻳ ﺟﻮړ
ﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﺮﯦﮯ وو او د داؤد ﻣﻞ وو .
 او ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﻫﺮ ﮐﺎر ﮐ ﮐﺎﻣﻴﺎﺑﯧﺪو ،ﻪ ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﻫﻐﮥ ﻣﻞ وو.
ﮐو .داؤد ﭘﻪ ﺟﻨ ﮐ د ﺳو ﻣﺸﺮى ﮐﻮﻟﻪ 
 ﺧﻮ ﭘﻪ اﺳﺮاﺋﻴﻞ او ﻳﻬﻮداه ﮐ ﻫﺮ ﻳﻮ ﮐﺲ د داؤد ﺳﺮه ﻣﻴﻨﻪ
 ﺳﺎؤل د داؤد ﮐﺎﻣﻴﺎﺑ وﻟﻴﺪه او ﻧﻮر ﻫﻢ ﺗﺮې وﻳﺮﯦﺪو .

ﮐﻮﻟﻪ ﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ ﻳﻮ ﮥ ﻣﺸﺮ وو.

د ﺣﻀﺮت داؤد د ﺳﺎؤل ﻟﻮر وادۀ ﮐﻮل
 ﺑﻴﺎ ﺳﺎؤل داؤد ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،دا زﻣﺎ ﻣﺸﺮه ﻟﻮر ﻣﻴﺮب ده .دا ﺑﻪ زۀ ﺗﺎ ﺗﻪ ﭘﻪ دې ﺷﺮط وادۀ ﮐم ﭼ ﺗﮥ ﺑﻪ د ﻳﻮ ﺗه او وﻓﺎدار

ﻓﻮﺟ ﭘﻪ ﺷﺎن زﻣﺎ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻮې او د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺟﻨﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﮐﻮې “.د ﺳﺎؤل ﺧﻴﺎل دا وو ﭼ داؤد ﺑﻪ ﭘﺨﭙﻠﻪ ﻻس ﻧﮥ وژﻧ
 داؤد ورﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،زۀ ﻮک ﻳﻢ او زﻣﺎ د ﺧﺎﻧﺪان ﮥ ﺣﻴﺜﻴﺖ دے ﭼ زۀ د
ﺑﻠ ﭘﻪ ﻓﻠﺴﺘﻴﺎﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﺑﻪ ﻳ ووژﻧ .
 ﺧﻮ ﭼ ﮐﻠﻪ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ راﻏﻠﻮ ﭼ ﻣﻴﺮب داؤد ﻟﻪ ورﮐى ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﻳ ﻳﻮ ﺑﻞ ﻣﺤﻮﻻﺗ ﺳى ﻟﻪ
ﺑﺎدﺷﺎه زوم ﺟﻮړ ﺷﻢ؟“ 
 ﺧﻮ د ﺳﺎؤل ﻟﻮر ﻣﻴﻞ ﭘﻪ داؤد ﻣﺌﻴﻨﻪ ﺷﻮه او ﮐﻠﻪ ﭼ ﺳﺎؤل ﺗﺮې ﻧﻪ ﺧﺒﺮ ﺷﻮ ﻧﻮ ﻫﻐﻪ
ورﮐه ﭼ ﻧﻮم ﻳ ﻋﺪرىاﯦﻞ وو .
 ﻫﻐﮥ د ﺎن ﺳﺮه ووﺋﻴﻞ” ،زۀ ﺑﻪ ﻣﻴﻞ داؤد ﻟﻪ ورﮐم ،زۀ ﻫﻐﮥ ﻟﻪ دا د دې دﭘﺎره ورﮐﻮم ﭼ د ﻫﻐﮥ دﭘﺎره
ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ ﺷﻮ .
 ﻫﻐﮥ ﺧﭙﻠﻮ آﻓﺴﺮاﻧﻮ
ﻳﻮ دام ﺟﻮړ ﺷ او ﻓﻠﺴﺘﻴﺎن ﻳ ووژﻧ “.ﻧﻮ ﺳﺎؤل ﭘﻪ دوﯦﻢ ﻞ داؤد ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﺗﮥ ﺑﻪ زﻣﺎ زوم ﺷ “.
ﺗﻪ ﺣﻢ وﮐو ﭼ د داؤد ﺳﺮه ﭘﻪ ﭘﺮده ﮐ ﺧﺒﺮې وﮐى او ورﺗﻪ وواﺋ” ،ﺑﺎدﺷﺎه ﺳﺘﺎ ﻧﻪ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ دے او د ﻫﻐﮥ ﻮل
 ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ داؤد ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ او ﻫﻐﮥ ﺟﻮاب
آﻓﺴﺮان ﺗﺎ ﺧﻮﻮى ،دا ﺳﺘﺎ دﭘﺎره ﻳﻮ ﮥ وﺧﺖ دے ﭼ د ﻫﻐﮥ ﻟﻮر وادۀ ﮐې “.
ورﮐو” ،د ﺑﺎدﺷﺎه زوم ﺟﻮړﯦﺪل دا ﻳﻮه ﻟﻮﻳﻪ د ﻋﺰت ﺧﺒﺮه ده ،دا زﻣﺎ ﭘﻪ ﺷﺎن ﻏﺮﻳﺐ او ﮐﻤﺰورى ﮐﺲ دﭘﺎره ډﯦﺮه ﻟﻮﻳﻪ ﺧﺒﺮه
 او ﺳﺎؤل ﻫﻐﻮئ ﻟﻪ ﺣﻢ ورﮐو ﭼ داؤد ﺗﻪ وواﻳ،
 ﭼ داؤد ﮥ ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻠ ۇو آﻓﺴﺮاﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺳﺎؤل ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ ،
ده “.
”ﺑﺎدﺷﺎه ﺳﺘﺎ ﻧﻪ د ﻧﺎوې دا ﻗﻴﻤﺖ ﻏﻮاړى ﭼ ﺗﮥ ﺻﺮف د ﺳﻠﻮ وژﻟﻮ ﺷﻮو ﻓﻠﺴﺘﻴﺎﻧﻮ ﺳو د ﺳﻨﺘﯧﺪو ﺮﻣﻦ راوړې ،دا ﺑﻪ د ﻫﻐﮥ
 د ﺳﺎؤل آﻓﺴﺮاﻧﻮ داؤد ﺗﻪ ﻫﻐﻪ ﮥ
د دﺷﻤﻨﺎﻧﻮ ﻧﻪ ﺑﺪل اﺧﺴﺘﻞ وى) “.ﻧﻮ دا د ﺳﺎؤل ﻣﻨﺼﻮﺑﻪ وه ﭼ ﻓﻠﺴﺘﻴﺎن داؤد ووژﻧ (.
ووﺋﻴﻞ ﭼ ﮥ ﺳﺎؤل ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻠ ۇو او داؤد ﭘﻪ دې ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ وو ﭼ د ﺑﺎدﺷﺎه زوم ﺑﻪ ﺟﻮړ ﺷ .د وادۀ د ور ﻣﻘﺮرﯦﺪو ﻧﻪ
 داؤد او د ﻫﻐﮥ ﺳى ﻻړل او دوه ﺳﻮه ﻓﻠﺴﺘﻴﺎن ﻳ ووژل .ﻫﻐﮥ د ﻫﻐﻮئ د ﺳﻨﺘﯧﺪو ﺮﻣﻦ راوړه او ﻮل ﭘﻪ ﺷﻤﯧﺮ
ﻣﺨ ،
 ﺳﺎؤل ﺗﻪ ﺻﻔﺎ
ﮐ ﭘﻮره ۇو ،د دې دﭘﺎره ﭼ زوم ﻳ ﺟﻮړ ﺷ .ﻧﻮ ﺳﺎؤل ﺧﭙﻠﻪ ﻟﻮر داؤد ﻟﻪ ورﮐه ﭼ وادۀ ﻳ ﮐى .
 ﻧﻮ ﻫﻐﻪ د داؤد ﻧﻪ ﻧﻮر ﻫﻢ
ﭘﺘﻪ وﻟﯧﺪه ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د داؤد ﻣﻞ دے او دا ﭼ د ﻫﻐﮥ ﻟﻮر ﻣﻴﻞ ﻫﻢ ورﺳﺮه ﻣﻴﻨﻪ ﮐﻮى .
 د ﻓﻠﺴﺘﻴﺎﻧﻮ ﻟﺮې ﺑﻪ راﺗﻠ او ﺟﻨ ﺑﻪ ﻳ ﮐﻮﻟﻮ او داؤد ﺑﻪ
وﻳﺮﯦﺪو او ﭼ ﺗﺮﻮ ﭘﻮرې ژوﻧﺪے وو ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﻳ دﺷﻤﻦ وو .
د ﺳﺎؤل د ﻧﻮرو آﻓﺴﺮاﻧﻮ ﻧﻪ ﭘﻪ ﺟﻨ ﮐ زﻳﺎت ﮐﺎﻣﻴﺎب وو .ﻧﻮ ﭘﻪ دې وﺟﻪ داؤد ﮥ ﻣﺸﻬﻮر ﺷﻮ.

د ﺳﺎؤل د داؤد د ﻗﺘﻠﻮﻟﻮ ﮐﻮﺷﺶ ﮐﻮل

۱۹

 ﺑﻴﺎ ﺳﺎؤل ﺧﭙﻞ زوئ ﻳﻮﻧﺘﻦ او ﺧﭙﻠﻮ ﻮﻟﻮ درﺑﺎرﻳﺎﻧﻮ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ ﭼ ﻣﺎ د داؤد د ﻗﺘﻠﻮﻟﻮ ﻣﻨﺼﻮﺑﻪ ﺟﻮړه ﮐې ده ﺧﻮ


 ﻧﻮ ﻳﻮﻧﺘﻦ داؤد ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،زﻣﺎ ﭘﻼر ﺗﺎ ﻗﺘﻞ ﮐﻮل ﻏﻮاړى .ﻧﻮ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧ وﮐه ﭼ ﺳﺒﺎ
ﻳﻮﻧﺘﻦ د داؤد ﻧﻪ ډﯦﺮ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ وو ،
 ﭼ ﭘﻪ ﮐﻮم ﭘ ﮐ ﺗﮥ ﭘ ﻳ ﻧﻮ زۀ
ﺳﺤﺮ د ﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ وﮐه ،ﭘﻪ ﻳﻮ ﻣﺤﻔﻮظ ﺎئ ﮐ ﭘ ﺷﻪ او ﻫﻠﺘﻪ اﻳﺴﺎر ﺷﻪ .
ﺑﻪ ﻫﻠﺘﻪ ﻻړ ﺷﻢ او د ﺧﭙﻞ ﭘﻼر ﺳﺮه ﺑﻪ ودرﯦم او زۀ ﺑﻪ د ﻫﻐﮥ ﺳﺮه ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﺧﺒﺮه وﮐم .ﮐﮥ ﻣﺎ ﺗﻪ د ﮥ ﭘﺘﻪ وﻟ ﻧﻮ زۀ ﺑﻪ
 ﻳﻮﻧﺘﻦ ﺳﺎؤل ﺗﻪ د داؤد ﺻﻔﺖ وﮐو او ورﺗﻪ ﻳ ووﺋﻴﻞ” ،ﺑﺎدﺷﺎه ﺳﻼﻣﺖ دې د ﺧﭙﻞ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻮوﻧ داؤد
ﺗﺎ ﺧﺒﺮ ﮐم “.
ﺧﻼف ﻏﻠﻂ ﮐﺎر ﻧﮥ ﮐﻮى .ﻫﻐﮥ ﺗﺎ ﺗﻪ ﻫﻴ ﻧﻘﺼﺎن ﻧﮥ دے رﺳﻮﻟﮯ .ﻫﻐﮥ ﭼ ﺳﺘﺎ ﮥ ﻣﺪد ﻫﻢ ﮐﻮﻟﮯ ﺷﻮ ﻧﻮ ﻫﻐﮥ ﻫﻐﻪ ﺗﻞ ﮐے
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﮥ ﺟﻮﻟﻴﺖ وژﻟﻮ ﻧﻮ ﻫﻐﮥ ﺧﭙﻞ ژوﻧﺪ ﭘﻪ ﺧﻄﺮه ﮐ واﭼﻮﻟﻮ او ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ دﭘﺎره ﻳﻮه ﻟﻮﻳﻪ
دے .
ﻓﺘﺢ وﻣﻮﻧﺪﻟﻪ .ﮐﻠﻪ ﭼ ﺗﺎ ﻫﻐﻪ ﻓﺘﺢ وﻟﻴﺪه ﻧﻮ ﺗﮥ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ ﺷﻮې .ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺗﮥ وﻟ د ﻳﻮ ﺑﻨﺎه ﺳى ﺳﺮه ﺑﺪ ﮐﻮې او ﺑﻐﯧﺮ د ﮥ
 ﻧﻮ ﺳﺎؤل د ﻳﻮﻧﺘﻦ ﺧﺒﺮه وﻣﻨﻠﻪ او د ژوﻧﺪى ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﻧﻮم ﻳ ﻗﺴﻢ وﮐو ﭼ داؤد ﺑﻪ ﻧﮥ وژﻧ.
وﺟ داؤد وژﻧ؟“ 
 ﻧﻮ ﻳﻮﻧﺘﻦ داؤد راوﻏﻮﺘﻮ او ﻫﺮ ﮥ ﻳ ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ ،ﺑﻴﺎ ﻳ ﻫﻐﻪ ﺳﺎؤل ﻟﻪ ﺑﻮﺗﻠﻮ او داؤد د ﻣﺨ ﭘﻪ ﺷﺎن ﭘﻪ درﺑﺎر ﮐ


 د ﻓﻠﺴﺘﻴﺎﻧﻮ ﺳﺮه ﺑﻴﺎ ﺟﻨ ﺷﺮوع ﺷﻮ .داؤد ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ ﺑﺎﻧﺪې د دوﻣﺮه ﻟﻮئ ﻃﺎﻗﺖ ﺳﺮه ﺣﻤﻠﻪ وﮐه ﭼ
ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻮﻟﻮ .
 ﻳﻮه ورځ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ راﻟﯧﻟﮯ ﺷﻮى ﭘﯧﺮى ﺳﺎؤل وﻧﻴﻮﻟﻮ .ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﮐﻮر ﮐ ﻧﺎﺳﺖ وو او ﻧﯧﺰه ﻳ
ﻫﻐﻮئ وﺗﺘﯧﺪل .
 ﺳﺎؤل ﮐﻮﺷﺶ وﮐو ﭼ داؤد د ﻧﯧﺰې ﭘﻪ ﺳﺮ ﺑﺎﻧﺪې د دﯦﻮال ﺳﺮه
ﭘﻪ ﻻس ﮐ وه او داؤد ﻫﻠﺘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﺑﻴﻨﺠﻮ ﻏوﻟﻪ .
 ﺑﻴﺎ
وﻧﻠﻮى ،ﺧﻮ داؤد د ﻫﻐﻪ ﺎئ ﻧﻪ ﻮپ ﮐل او ﻧﯧﺰه ﭘﻪ دﯦﻮال ﮐ وﻧﺘﻠﻪ .ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺷﭙﻪ داؤد ﻣﻨه ﮐه او وﺗﺘﯧﺪو .
ﺳﺎؤل ﻳﻮ ﻮ ﺳى وﻟﯧل ﭼ د داؤد ﮐﻮر وﻟﻮى او ﭘﻪ ورﭘﺴ ﺳﺤﺮ ﻳ ووژﻧ .د داؤد  ﻣﻴﻞ ﻫﻐﮥ ﻟﻪ ﺧﺒﺮدارے ورﮐو
 ﻫﻐ د ﻳﻮې ﮐﮐ ﻧﻪ ﻫﻐﻪ ﮐﻮز ﮐو او ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﻣﻨه ﻣﻨه
او ورﺗﻪ ﻳ ووﺋﻴﻞ” ،ﮐﮥ ﺗﮥ ﻧﻦ ﺷﭙﻪ ﻻ ﻧﮥ ړې ﻧﻮ ﺳﺒﺎ ﺑﻪ ﻣ ﻳ “.
 ﺑﻴﺎ ﻫﻐ د ﮐﻮر ﻫﻐﻪ ﺑﺖ واﺧﺴﺘﻮ ،ﭘﻪ ﮐ ﮐ ﻳ واﭼﻮﻟﻮ ،د دې ﭘﻪ ﺳﺮ ﻳ د ﭼﯧﻠﻮ وړۍ واﭼﻮﻟ او ﭘﻪ ﻳﻮه
وﺗﺘﯧﺪو .
 ﮐﻠﻪ ﭼ د ﺳﺎؤل ﺳى د داؤد ﭘﻪ ﺑﻮﺗﻠﻮ ﭘﺴ راﻏﻠﻞ ،ﻧﻮ ﻣﻴﻞ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ ﭼ ﻫﻐﻪ ﺑﻴﻤﺎر
ﮐﭙه ﺑﺎﻧﺪې ﻳ ﭘ ﮐو .
 ﺧﻮ ﺳﺎؤل ﻫﻐﻮئ وروﻟﯧل ﭼ داؤد راوﻟ .ﻫﻐﮥ ﻫﻐﻮئ ﻟﻪ ﺣﻢ ورﮐو ﭼ” ،ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﮐ ﮐ دﻟﺘﻪ راوړئ،
دے .

 ﻫﻐﻮئ دﻧﻨﻪ ﻻړل او ﭘﻪ ﮐ ﮐ ﻳ ﻫﻐﻪ د ﮐﻮر واﻻ ﺑﺖ وﻟﻴﺪو ﭼ ﭘﻪ ﺳﺮ ﺑﺎﻧﺪې ﻳ د ﭼﯧﻠﻮ وړۍ وې .
ﭼ وې وژﻧﻢ “.
ﺳﺎؤل د ﻣﻴﻞ ﻧﻪ ﺗﭙﻮس وﮐو” ،ﺗﺎ زﻣﺎ ﺳﺮه داﺳ دوﮐﻪ وﻟ وﮐه او زﻣﺎ دﺷﻤﻦ ﺳﺮه دې ﭘﻪ ﺗﺘﯧﺪو ﮐ ﻣﺪد وﻟ وﮐو؟“
ﻫﻐ ورﺗﻪ ﭘﻪ ﺟﻮاب ﮐ ووﺋﻴﻞ” ،ﻫﻐﮥ ﻣﺎ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ ﭼ ﮐﮥ ﭘﻪ ﺗﺘﯧﺪو ﮐ ﻣ د ﻫﻐﮥ ﻣﺪد وﻧﮥ ﮐو ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻣ ووژﻧ“.
 ﻧﻮ داؤد وﺗﺘﯧﺪو او ﭘﻪ راﻣﺎ ﮐ ﺳﻤﻮﺋﻴﻞ ﻟﻪ ﻻړو او ﻫﻐﻪ ﻫﺮ ﮥ ﻳ ورﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ ﺳﺎؤل ورﺳﺮه ﮐى ۇو .ﺑﻴﺎ ﻫﻐﻪ د


 ﺳﺎؤل ﺧﺒﺮ ﺷﻮ ﭼ داؤد ﭘﻪ راﻣﺎ ﮐ ﭘﻪ ﻧَﻴﻮت ﮐ دے ،
ﺳﻤﻮﺋﻴﻞ ﺳﺮه ﻧَﻴﻮت ﺗﻪ ﻻړو او دواړه ﻫﻠﺘﻪ اﻳﺴﺎر ﺷﻮل .
ﻧﻮ ﻫﻐﮥ ﻳﻮ ﻮ ﺳى وروﻟﯧل ﭼ وې ﻧﻴﺴ .ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ وﻟﻴﺪل ﭼ د ﭘﯧﻐﻤﺒﺮاﻧﻮ ﻳﻮې ﻗﺒﻴﻠ ﭘﯧﻐﺎم ورﮐﻮﻟﻮ ﭼ د ﺧﭙﻞ ﻣﺸﺮ
 ﮐﻠﻪ ﭼ
ﺳﻤﻮﺋﻴﻞ ﺳﺮه وﻻړ ۇو .ﺑﻴﺎ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک روح د ﺳﺎؤل ﺳى وﻧﻴﻮل او ﻫﻐﻮئ ﻫﻢ ﭘﯧﻐﺎم ورﮐﻮل ﺷﺮوع ﮐل .
ﺳﺎؤل د دې ﻧﻪ ﺧﺒﺮ ﺷﻮ ،ﻧﻮ ﻫﻐﮥ ﻧﻮر ﭘﯧﻐﺎم وړوﻧ وروﻟﯧل او ﻫﻐﻮئ ﻫﻢ ﭘﯧﺸﻮﺋ ورﮐﻮﻟﻪ .ﻫﻐﮥ ﭘﻪ درﯦﻢ ﻞ ﭘﯧﻐﺎم وړوﻧ
 ﺑﻴﺎ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ راﻣﺎ ﺗﻪ روان ﺷﻮ .ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺳﻴﻮ ﮐ ﻟﻮئ
وﻟﯧل او ﺑﻴﺎ د ﻫﻐﻮئ ﺳﺮه ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﺷﺎن وﺷﻮل .

ﮐﻮﻫ ﺗﻪ راﻏﻠﻮ او ﻫﻐﮥ ﺗﭙﻮس وﮐو ﭼ ﺳﻤﻮﺋﻴﻞ او داؤد ﭼﺮﺗﻪ دى ﻧﻮ ورﺗﻪ ووﺋﻴﻠﮯ ﺷﻮل ﭼ ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﻧَﻴﻮت ﮐ دى .
ﭼ ﮐﻠﻪ ﻫﻐﻪ ﻫﻠﺘﻪ روان وو ،ﻧﻮ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک روح ﻫﻐﻪ ﻫﻢ وﻧﻴﻮﻟﻮ او ﻫﻐﮥ ﺗﺮ ﻧَﻴﻮت ﭘﻮرې ﭘﻪ ﻮﻟﻪ ﻻر ﮐ ﭘﯧﺸﻮﺋ ورﮐﻮﻟﻪ.
 ﻫﻐﮥ ﺧﭙﻠ ﺟﺎﻣ ووﻳﺴﺘﻠ او د ﺳﻤﻮﺋﻴﻞ ﭘﻪ ﻣﺨ ﻳ ﭘﯧﺸﻮﺋ ورﮐﻮل ﺷﺮوع ﮐل او ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻮﻟﻪ ورځ او ﻮﻟﻪ ﺷﭙﻪ

ﺑﺮﺑﻨ ﭘﺮوت وو) .ﻧﻮ دا ﻪ دا ﻣﺘﻞ ﺷﺮوع ﺷﻮ” ،ﺳﺎؤل ﭘﯧﻐﻤﺒﺮ ﺟﻮړ ﺷﻮے دے ﮥ؟“(

د ﻳﻮﻧﺘﻦ د ﺣﻀﺮت داؤد ﺳﺮه ﻣﺪد ﮐﻮل

۲۰

 ﺑﻴﺎ داؤد ﭘﻪ راﻣﺎ ﮐ د ﻧَﻴﻮت ﻧﻪ وﺗﺘﯧﺪو او ﻳﻮﻧﺘﻦ ﻟﻪ ﻻړو .داؤد ﺗﺮې ﻧﻪ ﺗﭙﻮس وﮐو” ،ﻣﺎ ﮥ ﮐى دى ،ﻣﺎ ﮥ


 ﻳﻮﻧﺘﻦ ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﺧُﺪائ دې ﻧﮥ ﮐى ﭼ ﺗﮥ ﻣ
ﺟﺮم ﮐے دے؟ ﻣﺎ ﺳﺘﺎ ﭘﻼر ﺳﺮه ﮥ ﺑﺪ ﮐى دى ﭼ ﻫﻐﻪ ﻣﺎ وژﻧ؟“ 
ﺷ .زﻣﺎ ﭘﻼر ﭼ ﮥ ﻫﻢ ﮐﻮى ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﻣﺎ ﺗﻪ واﺋ ،ﻫﻐﻪ وړه او ﻏﻪ ﻳﻮه ﺧﺒﺮه ﻫﻢ زﻣﺎ ﻧﻪ ﻧﮥ ﭘﻮى .داﺳ ﻧﮥ ﺷ ﮐﯧﺪے ﭼ ﻫﻐﻪ
 ﺧﻮ داؤد ورﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﺳﺘﺎ ﭘﻼر ﺗﻪ ﭘﺘﻪ ده ﭼ زۀ ﺳﺘﺎ ﻮﻣﺮه ﺧﻮښ ﻳﻢ او ﻫﻐﮥ دا ﻓﯧﺼﻠﻪ ﮐې ده ﭼ ﻫﻐﻪ
ﺗﺎ ووژﻧ “.
ﮥ ﮐﻮل ﻏﻮاړى ﻧﻮ د ﻫﻐ ﻧﻪ ﺑﻪ دې ﻧﮥ ﺧﺒﺮوى ،ﻪ ﭼ ﺗﮥ ﺑﻪ ﺳﺨﺖ ﺧﻔﻪ ﺷ .زۀ ﭘﻪ ژوﻧﺪى ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﺎ ﺗﻪ ﻗﺴﻢ ﮐﻮم ﭼ
 داؤد ورﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﺳﺒﺎ د ﻧﻮې
 ﻳﻮﻧﺘﻦ ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﺗﮥ ﭼ ﮥ ﻫﻢ ﻏﻮاړې ﻧﻮ زۀ ﺑﻪ ﻳ ﮐﻮم “.
زۀ ﻣﺮګِ ﺣﺎل ﻳﻢ “.
ﻣﻴﺎﺷﺘ اﺧﺘﺮ دے او ﻣﺎ ﻟﻪ ﭘﻪ ﮐﺎر دى ﭼ د ﺑﺎدﺷﺎه ﺳﺮه رو وﺧﻮرم .ﺧﻮ ﮐﮥ ﺳﺘﺎ ﺧﻮﻪ وى ،ﻧﻮ زۀ ﺑﻪ ﺳﺒﺎ ﻧﻪ ﺑﻞ ﺳﺒﺎ
 ﺧﻮ ﮐﮥ ﺳﺘﺎ ﭘﻼر ﺗﻪ ﭘﺘﻪ وﻟ ﭼ زۀ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﮥ ﻳﻢ ،ﻧﻮ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ وواﻳﻪ ﭼ ﻣﺎ ﺳﺘﺎ ﻧﻪ
ﻣﺎﺎم ﭘﻮرې ﭘﻪ ﭘﻮ ﮐ ﭘ ﺷﻢ .
اﺟﺎزت وﻏﻮﺘﻮ ﭼ زر زر ﭘﻪ ﺑﻴﺖﻟﺤﻢ ﮐ ﮐﻮر ﺗﻪ ﻻړ ﺷﻢ ،ﻪ ﭼ زﻣﺎ د ﻮﻟ ﺧﺎﻧﺪان دﭘﺎره دا د ﮐﻠﻨ ﻗﺮﺑﺎﻧ وﺧﺖ

 ﮐﮥ ﻫﻐﻪ وواﺋ ﭼ ﻴ ده ،ﻧﻮ زۀ ﺑﻪ ﺑﭻ ﺷﻢ ،ﺧﻮ ﮐﮥ ﻫﻐﻪ ﻏﺼﻪ ﺷ ،ﻧﻮ ﺗﺎ ﺗﻪ ﺑﻪ ﭘﺘﻪ وﻟ ﭼ ﻫﻐﻪ ﻣﺎ ﺗﻪ د ﻧﻘﺼﺎن
دے .
 ﻣﻬﺮﺑﺎﻧ وﮐه او دا ﻧﯧ ﻣﺎ ﺳﺮه وﮐه او ﭼ ﺗﺎ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﻧﻮم ﻣﺎ ﺳﺮه ﮐﻮم ﺗون ﮐے دے
رﺳﻮﻟﻮ اراده ﻟﺮى .
 ﻳﻮﻧﺘﻦ ورﺗﻪ
ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﭘﻮره ﮐه .ﺧﻮ ﮐﮥ زۀ ﻨﺎﻫﺎر ﻳﻢ ،ﻧﻮ ﻣﺎ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ووژﻧﻪ .ﻣﺎ ﺳﺘﺎ ﭘﻼر ﻟﻪ وﻟ ﺑﻮ ﭼ وﻣ وژﻧ؟“ 
ووﺋﻴﻞ” ،داﺳ ﺧﻴﺎل ﻣﮥ ﮐﻮه ،ﮐﮥ ﭘﻪ رﺘﻴﺎ ﺳﺮه ﻣﺎ ﺗﻪ دا ﭘﺘﻪ وے ﭼ زﻣﺎ ﭘﻼر ﺗﺎ ﺗﻪ د ﻧﻘﺼﺎن رﺳﻮﻟﻮ اراده ﻟﺮى ،ﻧﻮ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﺎ ﺗﻪ
 ﻧﻮ داؤد ﺗﺮې ﻧﻪ ﺗﭙﻮس وﮐو” ،ﺗﺎ ﻟﻪ ﭼ ﭘﻼر ﭘﻪ ﻏﺼﻪ ﮐ ﺟﻮاب درﮐى ﻧﻮ ﻣﺎ ﺗﻪ ﺑﻪ ﻨﻪ ﭘﺘﻪ وﻟ؟“
ﻧﮥ وﺋﻴﻞ ﮥ؟“ 
 او ﻳﻮﻧﺘﻦ داؤد ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ
 ﻳﻮﻧﺘﻦ ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،راﻪ ﭼ ﭘﻮ ﺗﻪ ﻻړ ﺷُﻮ “.ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﻻړل ،

ﺧُﺪائ ﭘﺎک دې زﻣﻮﻧ ﻮاه وى ﭼ ﺳﺒﺎ ﻳﺎ ﺑﻞ ﺳﺒﺎ دا وﺧﺖ ﺑﻪ زۀ د ﺧﭙﻞ ﭘﻼر ﻧﻪ ﺗﭙﻮس وﮐم .ﮐﮥ د ﻫﻐﮥ اراده ﺳﺘﺎ دﭘﺎره ﮥ
 ﺧﻮ ﮐﮥ ﻫﻐﻪ ﺗﺎ ﺗﻪ د ﻧﻘﺼﺎن رﺳﻮﻟﻮ اراده ﻟﺮى ،ﻧﻮ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ دې ﻣﺎ ووژﻧ ﮐﮥ ﻣﺎ ﺗﮥ ﺧﺒﺮ ﻧﮥ
وى ﻧﻮ زۀ ﺑﻪ ﺗﺎ ﺧﺒﺮ ﮐم .
 او ﮐﮥ زۀ ژوﻧﺪے ﭘﺎﺗ
ﮐې او ﺑﭻ ﻣ ﻧﮥ ﮐې .ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ دې ﺳﺘﺎ ﻣﻞ وى ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ زﻣﺎ د ﭘﻼر ﻣﻞ وو .
 ﻧﻮ زﻣﺎ د ﺧﺎﻧﺪان ﺳﺮه
ﺷﻮم ،ﻧﻮ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧ وﮐه او ﺧﭙﻠﻪ ﻣﻘﺪﺳﻪ وﻋﺪه ﭘﻮره ﮐه او زﻣﺎ وﻓﺎدار اوﺳﻪ ،ﺧﻮ ﮐﮥ زۀ ﻣ ﺷﻮم ،
 ﻧﻮ زﻣﻮﻧ د ﻳﻮ
ﻫﻢ د ﻫﻤﯧﺸﻪ دﭘﺎره وﻓﺎدار اوﺳﻪ .او ﭼ ﮐﻠﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺳﺘﺎ ﻮل دﺷﻤﻨﺎن د زﻣ د ﻣﺦ ﻧﻪ ورک ﮐى ،
 ﻳﻮﻧﺘﻦ د داؤد ﻧﻪ ﻳﻮ ﻞ ﺑﻴﺎ
ﺑﻞ ﺳﺮه وﻋﺪه دې ﺑﻴﺎ ﻫﻢ ﻧﮥ ﻣﺎﺗﻴى .ﮐﮥ دا ﻣﺎﺗﻪ ﺷ ،ﻧﻮ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺑﻪ ﺗﺎ ﻟﻪ ﺳﺰا درﮐى “.
 ﺑﻴﺎ ﻳﻮﻧﺘﻦ ﻫﻐﮥ
وﻋﺪه واﺧﺴﺘﻠﻪ ﭼ د ﻫﻐﮥ ﺳﺮه ﺑﻪ ﻣﻴﻨﻪ ﮐﻮې ،ﻪ ﭼ ﻳﻮﻧﺘﻦ د داؤد ﺳﺮه د ﺧﭙﻞ ﺎن ﭘﻪ ﺷﺎن ﻣﻴﻨﻪ ﮐﻮﻟﻪ .
 ﺳﺒﺎ ﻧﻪ ﺑﻞ ﺳﺒﺎ ﻫﻐﻪ
ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﺳﺒﺎ د ﻧﻮې ﻣﻴﺎﺷﺘ اﺧﺘﺮ دے ،ﮐﮥ ﺗﮥ د رو ﭘﻪ دﺳﺘﺮﺧﻮان ﺑﺎﻧﺪې ﻧﮥ ﻳ ﻧﻮ ﭘﺘﻪ ﺑﻪ وﻟ .
 ﺑﻴﺎ ﺑﻪ زۀ ﻫﻐﻪ  ﭘﻪ درﯦﻮ ﻏﺸﻮ ﺑﺎﻧﺪې
ﺎئ ﺗﻪ ﻻړ ﺷﻪ ﭼﺮﺗﻪ ﭼ ﺗﮥ ﻣﺨ ﭘ ﺷﻮے وې او د  ﺳﺮه اﻧﺘﻈﺎر وﮐه .
 ﺑﻴﺎ ﺑﻪ زۀ ﺧﭙﻞ ﻧﻮﮐﺮ ﺗﻪ وواﻳﻢ ﭼ ﻻړ ﺷﻪ او ﻏﺸ وﻮره .او ﮐﮥ زۀ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ وواﻳﻢ ﭼ ﻮره،
ووﻟﻢ ﭼ دا ﻨ ﻧﻪ ده .
ﻏﺸ ﺳﺘﺎ دې ﻃﺮف ﺗﻪ دى ،راواﻳﺨﻠﻪ ،ﻧﻮ د دې ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻪ دا وى ﭼ ﺗﮥ ﺑﭻ ﻳ او ﺑﻬﺮ راﺷﻪ .زۀ ﭘﻪ ژوﻧﺪى ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻗﺴﻢ
 ﺧﻮ ﮐﮥ زۀ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ وواﻳﻢ ﭼ وړاﻧﺪې ﻻړ ﺷﻪ ﻏﺸ ﺳﺘﺎ ﻧﻪ ﻣﺨ دى ،ﻧﻮ ﻣﻄﻠﺐ
ﺧﻮرم ﭼ ﺗﺎ ﺗﻪ ﺑﻪ ﻫﻴ ﺧﻄﺮه ﻧﮥ وى .
 د ﻫﻐ دﭘﺎره ﭼ ﻣﻮﻧ د ﻳﻮ ﺑﻞ ﺳﺮه وﻋﺪه ﮐې ده ،ﻧﻮ ﻣﺎﻟ
ﺑﻪ دا وى ﭼ ﺎن وﺑﺎﺳﻪ ،ﻪ ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﺎ ﻟﯧى .
 ﻧﻮ داؤد ﭘﻪ ﭘﻮ ﮐ ﭘ ﺷﻮ .او د ﻧﻮې ﻣﻴﺎﺷﺘ ﭘﻪ اﺧﺘﺮ
ﺧُﺪائ دې وﮐى ﭼ دا وﻋﺪه ﻣﻮﻧ د ﻫﻤﯧﺸﻪ دﭘﺎره ﭘﻮره ﮐﯘو “.
 او د دﯦﻮال ﺳﺮه ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﺎئ ﺑﺎﻧﺪې ﮐﯧﻨﺎﺳﺘﻮ .اﺑﻨﻴﺮ ورﺳﺮه ﮐﯧﻨﺎﺳﺘﻮ او ﻳﻮﻧﺘﻦ
ﺑﺎﻧﺪې ﺳﺎؤل ﺑﺎدﺷﺎه رو ﻟﻪ راﻏﻠﻮ .
 ﺧﻮ ﺳﺎؤل ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ورځ ﺑﺎﻧﺪې ﻫﻴ ﻫﻢ وﻧﮥ وﺋﻴﻞ ،ﻪ ﭼ د ﻫﻐﮥ ﺧﻴﺎل
ورﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ ﮐﯧﻨﺎﺳﺘﻮ .او د داؤد ﺎئ ﺧﺎﻟ وو ،
 ﭘﻪ ﺑﻠﻪ ورځ ،د ﻧﻮې ﻣﻴﺎﺷﺘ اﺧﺘﺮ ﭘﺴ ورځ
دا وو ﭼ ﻫﻐﻪ د ﮥ وﺟ ﻧﻪ ﭘﻠﻴﺖ ﺷﻮے دے او ﻫﻐﻪ ﺑﺷﻪ ﻧﺎﭘﺎک دے .
ﺑﺎﻧﺪې ،د داؤد ﺎئ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ ﺧﺎﻟ وو او ﺳﺎؤل د ﻳﻮﻧﺘﻦ ﻧﻪ ﺗﭙﻮس وﮐو” ،داؤد وﻟ ﻧﮥ ﭘﺮون رو ﻟﻪ راﻏﻠﮯ وو او ﻧﮥ ﻧﻦ
 ﻫﻐﮥ ووﺋﻴﻞ ﭼ
 ﻳﻮﻧﺘﻦ ﺟﻮاب ورﮐو” ،ﻫﻐﮥ ﻣﺎ ﺗﻪ ﺳﻮال وﮐو ﭼ ﻫﻐﻪ ﭘﺮﯦدم ﭼ ﺑﻴﺖﻟﺤﻢ ﺗﻪ ﻻړ ﺷ .
راﻏﻠﻮ؟“ 
ﻣﻬﺮﺑﺎﻧ وﮐه او ﻣﺎ ﭘﺮﯦده ﭼ ﻻړ ﺷﻢ ﻪ ﭼ زﻣﻮﻧ ﺧﺎﻧﺪان ﭘﻪ ﺎر ﮐ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﮐﻮى او ورور ﻣ ﺣﻢ راﮐو ﭼ ﻫﻠﺘﻪ
ﻣﻮﺟﻮد ﺷﻪ .ﮐﮥ ﺗﮥ زﻣﺎ ﻧﻪ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﻳ ﻧﻮ ﻣﺎ ﭘﺮﯦده ﭼ زﻣﺎ ﺧﭙﻠﻮان وﻮرم .ﻧﻮ دا وﺟﻪ ده ﭼ ﻫﻐﻪ ﺳﺘﺎ ﭘﻪ دﺳﺘﺮﺧﻮان ﺑﺎﻧﺪې
 ﺳﺎؤل ﻳﻮﻧﺘﻦ ﺗﻪ ﺳﺨﺖ ﻏﺼﻪ وو او ورﺗﻪ ﻳ ووﺋﻴﻞ” ،ﺗﮥ د ﻳﻮې ﺳﺮﮐﺸ او ﺑوﻓﺎ  زوئ
ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﺎئ ﺑﺎﻧﺪې ﻧﺸﺘﻪ “.
 ﺗﺎ ﺗﻪ دا ﭘﺘﻪ ﻧﮥ ﻟ ﮥ
ﻳ .اوس ﻣﺎ ﺗﻪ دا ﭘﺘﻪ ده ﭼ ﺗﮥ د داؤد ﻣﻠﺮﺗﻴﺎ ﮐﻮې او د ﺧﭙﻠ ﻣﻮر او د ﺧﭙﻞ ﺎن ﺑﻋﺰﺗ ﮐﻮې .
ﭼ ﺗﺮ ﮐﻮﻣ ﭘﻮرې داؤد ژوﻧﺪے وى ،ﻧﻮ ﺗﮥ ﺑﻪ ﻫﻴﻠﻪ د دې ﻣﻠ ﺑﺎدﺷﺎه ﻧﮥ ﺷ؟ اوس ﻻړ ﺷﻪ او ﻫﻐﻪ دﻟﺘﻪ راوﻟﻪ ،ﻫﻐﻪ ﺑﻪ
 او ﭘﻪ دې ﺳﺎؤل ﺧﭙﻠﻪ ﻧﯧﺰه ﭘﻪ
 ﻳﻮﻧﺘﻦ ﺟﻮاب ورﮐو” ،ﻫﻐﻪ ﺑﻪ وﻟ ﻣﺮى؟ ﻫﻐﮥ ﮥ ﮐى دى؟“ 
ﺧﺎﻣﺨﺎ وژﻟﮯ ﺷ “.
 ﻧﻮ ﻳﻮﻧﺘﻦ ﭘﻪ
ﻳﻮﻧﺘﻦ ورﺰار ﮐه ﭼ وې وژﻧ او ﻳﻮﻧﺘﻦ ﺗﻪ ﭘﺘﻪ وﻟﯧﺪه ﭼ ﭘﻼر ﻳ ﭘﻪ رﺘﻴﺎ ﺳﺮه د داؤد د وژﻟﻮ اراده ﻟﺮى .
ﻏﺼﻪ ﮐ د دﺳﺘﺮﺧﻮان ﻧﻪ ﭘﺎﯧﺪو او ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ورځ ﻳ ﻫﻴ ﻫﻢ وﻧﮥ ﺧﻮړل ﭼ د ﻧﻮې ﻣﻴﺎﺷﺘ د اﺧﺘﺮ دوﯦﻤﻪ ورځ وه .ﻫﻐﻪ ډﯦﺮ
 ﭘﻪ ورﭘﺴ ﺳﺤﺮ ﻳﻮﻧﺘﻦ ﭘﻮ ﺗﻪ ﻻړو ﭼ د داؤد ﺳﺮه
زﻳﺎت ﺧﻔﻪ وو ﻪ ﭼ د ﻫﻐﮥ ﭘﻼر ﺳﺎؤل د داؤد ﺑﻋﺰﺗ ﮐې وه .

 او ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ﻳ ووﺋﻴﻞ” ،ﻣﻨه
ﻣﻼو ﺷ ،ﻟﻪ ﭼ ﻨﻪ ﻫﻐﻮئ دا وﺧﺖ ﻣﻘﺮر ﮐے وو .او د ﺎن ﺳﺮه ﻳ ﻳﻮ ﻫﻠ ﻫﻢ ﺑﻮﺗﻠﻮ 
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻠ
ﮐه او ﭼ زۀ ﮐﻮم ﻏﺸ وﻟﻢ ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﻟﻮه “.ﻫﻠ ﻣﻨه ﮐه او ﻳﻮﻧﺘﻦ د ﻫﻐﮥ ﻧﻪ ﻣﺨ ﻳﻮ ﻏﺸﮯ ووﻳﺸﺘﻮ .
 دﻟﺘﻪ ﻣﮥ
ﻫﻐﻪ ﺎئ ﺗﻪ ورﺳﯧﺪو ﭼﺮﺗﻪ ﭼ ﻏﺸﮯ ﻏﻮرزﯦﺪﻟﮯ وو ،ﻧﻮ ﻳﻮﻧﺘﻦ ورﺗﻪ آواز وﮐو” ،ﻏﺸﮯ ﻧﻮر ﻫﻢ ﻣﺨ دے ،
 او د دې ﭘﺘﻪ ورﺗﻪ ﻧﮥ وه ﭼ د دې
اﻳﺴﺎرﯦه ،زر زر ﻻړ ﺷﻪ “.ﻧﻮ ﻫﻠ ﻏﺸﮯ راواﺧﺴﺘﻠﻮ او ﺧﭙﻞ ﻧﯧ ﺗﻪ راواﭘﺲ ﺷﻮ ،
 ﻳﻮﻧﺘﻦ ﺧﭙﻠﻪ وﺳﻠﻪ ﻫﻠ ﻟﻪ ورﮐه او ورﺗﻪ ﻳ ووﺋﻴﻞ ﭼ دا ﺎر ﺗﻪ
ﻣﻄﻠﺐ ﮥ دے ،ﺻﺮف ﻳﻮﻧﺘﻦ او داؤد ﺗﻪ ﭘﺘﻪ وه .
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻠ ﻻړو ،ﻧﻮ داؤد د  د ﺷﺎ ﻧﻪ راﭘﺎﯧﺪو ،ﻫﻐﻪ ﭘﻣﺨ ﭘﻪ زﻣﻪ ﭘﺮﯦﻮﺗﻮ او درې ﻞ ورﺗﻪ د ﻋﺰت
واﭘﺲ ﻳﻮﺳﻪ .
 ﺑﻴﺎ ﻳﻮﻧﺘﻦ
ﻧﻪ ﻴ ﺷﻮ .ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﻳﻮ ﺑﻞ ﻠﻮل ﻧﻮ ﻫﻐﮥ او ﻳﻮﻧﺘﻦ دواړو ژړل ،د داؤد ﺧﻔﺎن د ﻳﻮﻧﺘﻦ ﻧﻪ ﻫﻢ زﻳﺎت وو .
داؤد ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﭘﻪ ﺧﯧﺮ ﺳﺮه ﻻړ ﺷﻪ ،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ دې وﮐى ﭼ زﻣﺎ او ﺳﺘﺎ او زﻣﺎ او ﺳﺘﺎ د اوﻻد ﺗﺮ ﻣﻴﻨﻪ ﻫﻐﻪ ﻣﻘﺪﺳﻪ
وﻋﺪه ﻗﺎﺋﻤﻪ وى ﭼ ﻣﻮﻧ د ﻳﻮ ﺑﻞ ﺳﺮه ﮐې ده “.ﺑﻴﺎ داؤد ﻻړو او ﻳﻮﻧﺘﻦ ﺎر ﺗﻪ واﭘﺲ ﺷﻮ.

د ﺣﻀﺮت داؤد ﺳﺎؤل ﻧﻪ ﺗﺘﯧﺪل

۲۱

 داؤد ﭘﻪ ﻧﻮب ﮐ اﺧﻴﻤﻠ اﻣﺎم ﻟﻪ ﻻړو .اﺧﻴﻤﻠ ورﻟﻪ ﻣﻼوﯦﺪو دﭘﺎره د ﻳﺮې ﻧﻪ ﭘﻪ رﻳدﯦﺪو راووﺗﻠﻮ او ﺗﭙﻮس ﻳ


 داؤد ﺟﻮاب ورﮐو” ،زۀ د ﺑﺎدﺷﺎه د ﻳﻮ ﮐﺎر دﭘﺎره
ﺗﺮې ﻧﻪ وﮐو” ،ﺗﮥ ﻳﻮا وﻟ ﻳ او ﭼ ﻳﻮ ﮐﺲ ﻫﻢ درﺳﺮه ﻧﺸﺘﻪ؟“ 
دﻟﺘﻪ راﻏﻠﮯ ﻳﻢ ،ﻫﻐﮥ ﻣﺎ ﺗﻪ وﺋﻴﻠ دى ﭼ ﻫﻴﭽﺎ ﺗﻪ ﭘﺘﻪ وﻧﮥ ﻟ ﭼ زۀ ﻫﻐﮥ د ﮥ دﭘﺎره راﻟﯧﻟﮯ ﻳﻢ .ﻣﺎ ﺧﭙﻠﻮ ﻓﻮﺟﻴﺎﻧﻮ ﺗﻪ وﺋﻴﻠ
 ﺗﺎ ﺳﺮه د ﺧﻮراک ﮥ ﺷﺘﻪ؟ ﻣﺎ ﻟﻪ ﭘﻴﻨﮥ رو راﮐه ﻳﺎ ﮐﮥ ﻧﻮر ﮥ
دى ﭼ ﭘﻪ ﻳﻮ ﺑﻞ ﺎئ ﮐ زﻣﺎ ﺳﺮه ﻣﻼو ﺷ .
 اﻣﺎم ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،زﻣﺎ ﺳﺮه ﺻﺮف ﻣﻘﺪﺳﻪ رو ده ،ﻋﺎﻣﻪ رو راﺳﺮه ﻧﺸﺘﻪ ،ﮐﮥ ﺳﺘﺎ ﺳو ﭘﻪ
درﺳﺮه وى ﻧﻮ راﻳ ﮐه “.
 داؤد ﺟﻮاب ورﮐو” ،ﺑﺷﻪ ،دوئ ﺎن
دې ﻧﺰدې وﺧﺖ ﮐ ﺎن د ﻮ ﻧﻪ ﺳﺎﺗﻠﮯ وى ﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ دا ﺧﻮړے ﺷ “.
ﺳﺎﺗﻠﮯ دے ،زﻣﺎ ﺳى ﻫﻤﯧﺸﻪ ﺧﭙﻞ ﺎﻧﻮﻧﻪ ﭘﺎک ﺳﺎﺗ ﺗﺮ دې ﭘﻮرې ﮐﮥ ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﻳﻮ ﻋﺎم ﮐﺎر ﭘﺴ ﻫﻢ  ،او ﻧﻦ ﻣﻮﻧ ﻮﻣﺮه
 ﻧﻮ اﻣﺎم داؤد ﻟﻪ ﻣﻘﺪﺳﻪ رو ورﮐه ،ﻪ ﭼ د ﻫﻐﮥ ﺳﺮه ﺻﺮف ﻫﻢ ﻫﻐﻪ رو وه ﭼ
ﭘﻪ ﺧﺎص ﮐﺎر ﭘﺴ راوﺗﻠ ﻳﻮ “.
ﮐﻮﻣﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ ﭘﯧﺶ ﮐے ﺷﻮې وه ،ﮐﻮﻣﻪ ﭼ د ﻣﻘﺪس ﻣﯧﺰ ﻧﻪ ﻟﺮې ﮐے ﺷﻮې وه او د ﻫﻐ ﭘﻪ ﺎئ ﺗﺎزه رو
 ﻧﻮ د ﺳﺎؤل ﻣﺸﺮ ﺷﭙﻮن دوﺋﻴ ادوﻣﮯ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ورځ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﺣﻀﻮر ﮐ د ﻋﺒﺎدت دﭘﺎره
اﯦﮯ ﺷﻮې وه .
 داؤد اﺧﻴﻤﻠ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﺗﺎ ﺳﺮه ﻧﯧﺰه ﻳﺎ ﺗُﻮره ﺷﺘﻪ؟ د ﺑﺎدﺷﺎه د ﺣﻢ ﭘﻪ وﺟﻪ زۀ دوﻣﺮه ﭘﻪ ﺗﯧﺰۍ ﻻړم ﭼ ﻣﺎ
اﻳﺴﺎر وو .
 اﺧﻴﻤﻠ ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،زﻣﺎ ﺳﺮه د ﻓﻠﺴﺘ ﺟﻮﻟﻴﺖ
ﺗﻪ دوﻣﺮه وﺧﺖ ﻫﻢ ﻣﻼو ﻧﮥ ﺷﻮ ﭼ زۀ ﺧﭙﻠﻪ ﺗُﻮره ﻳﺎ ﺑﻞ ﮥ راواﺧﻠﻢ “.
ﺗُﻮره ده ،ﮐﻮم ﭼ ﺗﺎ د اﻳﻠﻪ ﭘﻪ ﻣﯧﺪان ﮐ وژﻟﮯ وو ،د دې ﭘﯧﺶ ﺑﻨﺪ ﻧﻪ وروﺳﺘﻮ ﭘﻪ ﮐﭙه ﮐ ﺗﺎو ده .ﮐﮥ ﺗﮥ ﻏﻮاړې ﻧﻮ
 ﻧﻮ داؤد ﻫﻠﺘﻪ ﻧﻪ
راواﻳﺨﻠﻪ ،ﺻﺮف ﻫﻢ دﻏﻪ ﻳﻮه وﺳﻠﻪ ﺷﺘﻪ “.داؤد ورﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،راﻳ ﮐه .د دې ﻧﻪ ﮥ وﺳﻠﻪ ﻧﺸﺘﻪ “.
 د ﺑﺎدﺷﺎه آﻓﺴﺮاﻧﻮ اﮐﻴﺲ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،دا ﻫﻐﻪ داؤد ﻧﮥ دے
ﻻړو او د ﺳﺎؤل ﻧﻪ وﺗﺘﯧﺪو او د ﺟﺎت ﺑﺎدﺷﺎه اﮐﻴﺲ ﻟﻪ ﻻړو .
ﮥ ،ﮐﻮم ﭼ د ﺧﭙﻞ ﻣﻠ ﺑﺎدﺷﺎه دے؟ دا ﻫﻐﻪ ﺳے دے ﭼ ﮐﻠﻪ  ﯦﺪې ﻧﻮ ﭘﻪ ﺳﻨﺪرو ﮐ ﻳ وﺋﻴﻞ ﭼ ﺳﺎؤل
 د ﻫﻐﻮئ ﺧﺒﺮو ﭘﻪ داؤد ﺑﺎﻧﺪې ډﯦﺮ زﻳﺎت اﺛﺮ وﮐو او
زرﻮﻧﻪ وژﻟ دى ،ﺧﻮ داؤد ﻳﻮ ﭘﻪ ﻟﺲ د ﻫﻐ ﻧﻪ زﻳﺎت وژﻟ دى “.
 ﻧﻮ ﭼ ﮐﻠﻪ ﻫﻐﻮئ ﻫﻠﺘﻪ ۇو ،داؤد ﺑﻪ ﺧﭙﻞ ﭼﺎل ﭼﻠﻦ ﺑﺪﻟﻮﻟﻮ او ﭼ ﮐﻠﻪ ﺑﻪ
ﻫﻐﻪ د ﺟﺎت اﮐﻴﺲ ﺑﺎدﺷﺎه ﻧﻪ ډﯦﺮ زﻳﺎت وﻳﺮﯦﺪو .

ﻫﻐﻮئ ورﺗﻪ ﮐﺘﻞ ﻧﻮ د ﺎن ﻧﻪ ﺑﻪ ﻳ ﻟﻴﻮﻧﮯ ﺟﻮړوﻟﻮ ،ﻫﻐﮥ ﺑﻪ د ﺎر ﭘﻪ دروازو ﮐﺮ وﻫﻠ او ﭘﻪ ږﻳﺮه ﺑﻪ ﻳ ﻻړې ﺑﻬﯧﺪﻟ .
 ﻣﻮﻧ ﺳﺮه د ﻟﻴﻮﻧﻮ ﮐﻤﮯ
ﻧﻮ اﮐﻴﺲ ﺧﭙﻠﻮ آﻓﺴﺮاﻧﻮ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﻮرئ ،ﻫﻐﻪ ﺳے ﻟﻴﻮﻧﮯ دے .دا ﻣﻮ ﻣﺎ ﻟﻪ وﻟ راوﺳﺘﻠﻮ؟ 
ﻧﺸﺘﻪ ﻧﻮ ﺑﻴﺎ زۀ وﻟ دے ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﮐﻮر ﮐ ﭘﺮﯦدم؟“

د اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ ﻗﺘﻞ ﻋﺎم

۲۲

 داؤد د ﺟﺎت ﺎر ﻧﻪ وﺗﺘﯧﺪو او د ﻋﺪوﻻم ﺎر ﺗﻪ ﻧﺰدې ﻳﻮ ﻏﺎر ﺗﻪ ﻻړو .ﮐﻠﻪ ﭼ د ﻫﻐﮥ وروﻪ او ﻧﻮر ﺧﺎﻧﺪان ﺧﺒﺮ


 ﮐﻮم ﺧﻠﻖ ﭼ ﭘﻪ ﺗﻠﻴﻒ ﮐ ۇو ،ﻗﺮﺿﺪارى ۇو ﻳﺎ ﺧﻔﻪ ۇو ﻧﻮ
ﺷﻮ ﭼ ﻫﻐﻪ ﻫﻠﺘﻪ دے ،ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ورﺳﺮه ﻣﻼو ﺷﻮل .
 داؤد د ﻫﻐﻪ ﺎئ ﻧﻪ ﭘﻪ ﻣﻮآب ﮐ ﻣﺼﻔﺎه
ﻫﻐﻮئ ورﻏﻠﻞ ،دا ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻮل ﻠﻮر ﺳﻮه ﺳى ۇو او ﻫﻐﻪ د ﻫﻐﻮئ ﻣﺸﺮ ﺷﻮ .
ﺗﻪ ﻻړو او د ﻣﻮآب ﺑﺎدﺷﺎه ﺗﻪ ﻳ ووﺋﻴﻞ” ،ﺑﺎدﺷﺎه ﺳﻼﻣﺖ زﻣﺎ ﻣﻮر او ﭘﻼر ﭘﺮﯦده ﭼ راﺷ او ﺗﺎ ﺳﺮه ﺗﺮ ﻫﻐ ﭘﻮرې اﻳﺴﺎر
 ﻧﻮ داؤد ﺧﭙﻞ ﻣﻮر ﭘﻼر د ﻣﻮآب ﺑﺎدﺷﺎه ﺳﺮه ﭘﺮﯦﻮدل او
وى ﭼ ﻣﺎ ﺗﻪ ﭘﺘﻪ وﻟ ﭼ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺑﻪ زﻣﺎ دﭘﺎره ﮥ ﮐﻮى “.
 ﺑﻴﺎ ﺟﺎد ﭘﯧﻐﻤﺒﺮ داؤد ﻟﻪ راﻏﻠﻮ او ورﺗﻪ ﻳ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ،
ﭼ ﮐﻠﻪ داؤد ﭘﻪ ﻣﺤﻔﻮظ ﺎئ ﮐ ﭘ وو ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﻫﻠﺘﻪ اﻳﺴﺎر ۇو .
 ﻳﻮه ورځ ﺳﺎؤل
”دﻟﺘﻪ ﻣﮥ اﻳﺴﺎرﯦه ،او ﺳﻤﺪﺳﺘ د ﻳﻬﻮداه ﻣﻠ ﺗﻪ ﻻړ ﺷﻪ “.ﻧﻮ داؤد روان ﺷﻮ او د ﺣﺎرت ﻨﻞ ﺗﻪ ﻻړو .
ﭘﻪ ﺟﺒﻌﻪ ﮐ ﭘﻪ ﻏﺮۀ ﺑﺎﻧﺪې د ﻏﺰ د وﻧ ﻻﻧﺪې ﻧﺎﺳﺖ وو ،ﻧﯧﺰه ﻳ ﭘﻪ ﻻس ﮐ وه او ﺧﭙﻞ ﻮل آﻓﺴﺮان ﺗﺮې ﻧﻪ ﯧﺮﭼﺎﭘﯧﺮه
 ﻧﻮ ﻫﻐﮥ ﺧﭙﻠﻮ آﻓﺴﺮاﻧﻮ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،د ﺑﻨﻴﺎﻣﻴﻦ ﺳو ﻏﻮږ
وﻻړ ۇو .ﻫﻐﻪ ﺧﺒﺮ ﺷﻮ ﭼ داؤد او د ﻫﻐﮥ ﺳى ﭘﯧﺪا ﺷﻮى دى ،
وﻧﻴﺴ .ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧﻴﺎل دا دے ﮥ ﭼ داؤد ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﻮﻟﻮ ﻟﻪ ﭘ او د اﻧﻮرو ﺑﺎﻏﻮﻧﻪ درﮐى؟ او د ﺧﭙﻞ ﻟﺮ آﻓﺴﺮان ﺑﻪ ﻣﻮ
 ﻫﻢ دﻏﻪ وﺟﻪ ده ﮥ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ زﻣﺎ ﺧﻼف ﻣﻨﺼﻮﺑﻪ ﺟﻮړوئ؟ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻧﻪ ﻳﻮ ﮐﺲ ﻫﻢ ﻣﺎ ﺗﻪ وﻧﮥ وﺋﻴﻞ ﭼ زﻣﺎ
ﺟﻮړ ﮐى؟ 
ﺧﭙﻞ زوئ د داؤد ﺳﺮه اﺗﺤﺎد ﮐے دے .ﻫﻴﭽﺎ ﺳﺮه زﻣﺎ ﻓﺮ ﻧﺸﺘﻪ او ﻧﮥ ﻣﺎ ﺗﻪ واﺋ ﭼ زﻣﺎ ﺧﭙﻞ ﺳے ﻳﻌﻨ داؤد ﭘﻪ دې
 دوﺋﻴ ادوﻣﮯ ﻫﻠﺘﻪ د
ﻣﻨﺼﻮﺑﻪ ﮐ ﻟﻴﺎ دے ﭼ زﻣﺎ د وژﻟﻮ ﻣﻮﻗﻊ ﻟﻮى او زﻣﺎ ﺧﭙﻞ زوئ د ﻫﻐﮥ ډاډﻴﺮﻧﻪ ﮐﻮى “.

ﺳﺎؤل آﻓﺴﺮاﻧﻮ ﺳﺮه وﻻړ وو او وې وﺋﻴﻞ” ،ﮐﻠﻪ ﭼ داؤد ﭘﻪ ﻧﻮب ﮐ د اﺧﻴﻄﻮب زوئ اﺧﻴﻤﻠ ﻟﻪ ﺗﻠﻮ ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﻣﺎ وﻟﻴﺪو .
اﺧﻴﻤﻠ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻧﻪ ﺗﭙﻮس وﮐو ﭼ داؤد ﮥ وﮐى او ﺑﻴﺎ ﻫﻐﮥ داؤد ﻟﻪ ﺧﻮراک او د ﺟﻮﻟﻴﺖ ﻓﻠﺴﺘ ﺗُﻮره ورﮐه“.
 ﻧﻮ ﺳﺎؤل ﺑﺎدﺷﺎه اﺧﻴﻤﻠ اﻣﺎم او د ﻫﻐﮥ ﻮل ﺧﭙﻠﻮان راوﻏﻮﺘﻞ ،ﮐﻮم ﭼ ﭘﻪ ﻧﻮب ﮐ اﻣﺎﻣﺎن ۇو او ﻫﻐﻮئ ورﻟﻪ

 ﺳﺎؤل
 ﺳﺎؤل اﺧﻴﻤﻠ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،اﺧﻴﻤﻠﻪ ،ﺧﺒﺮه واوره “.ﻧﻮ ﻫﻐﮥ ورﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﺑﺎدﺷﺎه ﺳﻼﻣﺖ واﻳﻪ “.
راﻏﻠﻞ .
ﺗﺮې ﻧﻪ ﺗﭙﻮس وﮐو” ،ﺗﮥ او د ﻳﺴ زوئ زﻣﺎ ﺧﻼف وﻟ ﻣﻨﺼﻮﺑﻪ ﺟﻮړوئ؟ ﺗﺎﺳﻮ ﻫﻐﮥ ﻟﻪ ﺧﻮراک او ﺗُﻮره وﻟ ورﮐه او د ﻫﻐﮥ

دﭘﺎره ﻣﻮ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺳﺮه ﻣﺸﻮره وﻟ وﮐه؟ ﻧﻮ ﻫﻐﮥ زﻣﺎ ﺧﻼف ﺳﺮﮐﺸ وﮐه او ﻫﻐﮥ زﻣﺎ ﺧﻼف ﻧﻦ ﻻره ﻧﻴﻮﻟ ده “.
اﺧﻴﻤﻠ ورﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﻮﻟﻮ ﻧﻮﮐﺮاﻧﻮ ﮐ د داؤد ﭘﻪ ﺷﺎن وﻓﺎدار ﻮک دے؟ ﻫﻐﻪ د ﺑﺎدﺷﺎه زوم دے ،ﺳﺘﺎ د ﻮﻟﻮ
 آو ،ﻣﺎ ﻮ ﻠ د ﻫﻐﮥ دﭘﺎره د ﺧُﺪائ ﭘﺎک
ﻣﺤﺎﻓﻈﺎﻧﻮ ﻓﻮﺟﻴﺎﻧﻮ ﻣﺸﺮ دے او ﺳﺘﺎ ﭘﻪ درﺑﺎر ﮐ ډﯦﺮ زﻳﺎت ﻋﺰﺗﻤﻨﺪ دے .
ﺳﺮه ﻣﺸﻮره ﮐې ده ،ﻧﻮ ﺑﺎدﺷﺎه ﺳﻼﻣﺖ ،ﺗﮥ د دې ﺧﺒﺮې اﻟﺰام ﭘﻪ ﻣﺎ او زﻣﺎ ﭘﻪ ﺧﺎﻧﺪان ﻣﮥ ﻟﻮه .زۀ ﺳﺘﺎ ﺧﻼف د ﻳﻮې
 ﺑﺎدﺷﺎه ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،اﺧﻴﻤﻠﻪ ،ﺗﮥ او ﺳﺘﺎ ﻮل ﺧﭙﻠﻮان
ﻣﻨﺼﻮﺑ ﻧﻪ ﻫﻢ ﻧﮥ وم ﺧﺒﺮ .د دې ﺧﺒﺮې ﻧﻪ ،زۀ ﺑﯧﺨ ﺧﺒﺮ ﻧﮥ ﻳﻢ “.
 د ﻫﻐﮥ ﺳﺮه ﻧﺰدې ﭼ ﮐﻮم د ﻫﻐﮥ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎن وﻻړ ۇو ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ﻳ ووﺋﻴﻞ” ،د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ اﻣﺎﻣﺎن
ﺑﻪ وژﻟﮯ ﺷ “.
ووژﻧ .ﻫﻐﻮئ د داؤد ﺳﺮه ﺳﺎزش وﮐو او ﻣﺎ ﺗﻪ ﻳ وﻧﮥ وﺋﻴﻞ ﭼ ﻫﻐﻪ ﺗﺘﯧﺪﻟﮯ دے ،اﺮ ﭼ دې ﻮﻟﻮ ﺗﻪ ﭘﺘﻪ ده “.ﺧﻮ د ﻫﻐﮥ
 ﻧﻮ ﺳﺎؤل دوﺋﻴ ﺗﻪ
ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮐﻮوﻧﻮ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ د وژﻟﻮ دﭘﺎره ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ ﺑﺎﻧﺪې ﻻس اوﭼﺘﻮﻟﻮ ﻧﻪ اﻧﺎر وﮐو .
ووﺋﻴﻞ” ،ﺗﮥ ﻫﻐﻮئ ووژﻧﻪ “.او دوﺋﻴ ﻫﻐﻮئ ﻮل ووژل .ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ورځ ﺑﺎﻧﺪې ﻫﻐﮥ ﭘﻴﻨﮥ اﺗﻴﺎ اﻣﺎﻣﺎن ووژل ﮐﻮم ﭼ د ﭘﯧﺶ ﺑﻨﺪ د
 ﺳﺎؤل دا ﺣﻢ ﻫﻢ وﮐو ﭼ د اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ د ﺎر ﻧﻮب ﻮل اوﺳﯧﺪوﻧ دې ووژﻟﮯ ﺷ  ،او ﺳى،
وړﻟﻮ ﺣﻘﺪار ۇو .
 ﺧﻮ د اﺧﻴﻤﻠ ﻳﻮ زوئ اﺑﻴﺎﺗﺎر
ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن او ﺗ رودوﻧ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ،ﺎروى ،ﺧﺮۀ او ې ،ﻫﺮ ﮥ ووژﻟﮯ ﺷﻮل .
 داؤد
 ﻫﻐﮥ داؤد ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ ،ﭼ ﺳﺎؤل د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ اﻣﺎﻣﺎن ﻨﻪ ووژل .
وﺗﺘﯧﺪو ،ﻻړو او د داؤد ﺳﺮه ﻣﻼو ﺷﻮ .
ﻫﻐﮥ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﮐﻠﻪ ﭼ ﻣﺎ دوﺋﻴ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ورځ ﻫﻠﺘﻪ وﻟﻴﺪو ،ﻣﺎ ﺗﻪ ﭘﺘﻪ وه ﭼ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻣﺨﺎ ﺳﺎؤل ﺗﻪ وواﺋ .ﻧﻮ ﭘﻪ دې وﺟﻪ
 ﻣﺎ ﺳﺮه اﻳﺴﺎر ﺷﻪ او ﻳﺮﯦه ﻣﻪ .ﺳﺎؤل ﻣﻮﻧ دواړه وژل ﻏﻮاړى ،ﺧﻮ ﺗﮥ ﺑﻪ ﻣﺎ
زۀ ﺳﺘﺎ د ﻮﻟﻮ ﺧﭙﻠﻮاﻧﻮ د ﻣﺮګ ذﻣﻪ وار ﻳﻢ .
ﺳﺮه ﭘﻪ اﻣﻦ ﮐ ﻳ“.

د ﺣﻀﺮت داؤد ﻗﻌﻴﻠﻪ ﺎر ﺑﭻ ﮐﻮل

۲۳

 ﻳﻮه ورځ داؤد واورﯦﺪل ﭼ ﻓﻠﺴﺘﻴﺎن د ﻗﻌﻴﻠﻪ ﭘﻪ ﺎر ﺑﺎﻧﺪې ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻮى او د درﻣﻨﺪ ﻧﻪ رﯦﺒﻠﮯ ﺷﻮے ﻓﺼﻞ ﭘﻮى.


 ﻧﻮ ﻫﻐﮥ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻧﻪ ﺗﭙﻮس وﮐو” ،زۀ ﻻړ ﺷﻢ ﮥ ﭼ ﭘﻪ دې ﻓﻠﺴﺘﻴﺎﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﺣﻤﻠﻪ وﮐم؟“ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ورﺗﻪ

 ﺧﻮ د داؤد ﺳو ﻫﻐﮥ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﮐﮥ ﻣﻮﻧ دﻟﺘﻪ ﭘﻪ ﻳﻬﻮداه ﮐ
وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،آو ،ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ ﺣﻤﻠﻪ وﮐه او ﻗﻌﻴﻠﻪ ﺑﭻ ﮐه “.
 ﻧﻮ داؤد
ﻳﺮﻳو ،ﻧﻮ دا ﺑﻪ زﻣﻮﻧ دﭘﺎره ﻧﻮره ﻫﻢ ﺳﺨﺘﻪ ﺷ ﭼ ﻗﻌﻴﻠﻪ ﺗﻪ ﻻړ ﺷُﻮ او د ﻓﻠﺴﺘﻴﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻟﺮ ﺑﺎﻧﺪې ﺣﻤﻠﻪ وﮐو “.
د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺳﺮه ﺑﻴﺎ ﺧﺒﺮه وﮐه او ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ورﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﻗﻌﻴﻠﻪ ﺗﻪ ورﺷﻪ ،ﻪ ﭼ زۀ ﺑﻪ ﺗﺎ ﻟﻪ ﭘﻪ ﻓﻠﺴﺘﻴﺎﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې
 ﻧﻮ داؤد او د ﻫﻐﮥ ﺳى ﻗﻌﻴﻠﻪ ﺗﻪ ﻻړل او ﭘﻪ ﻓﻠﺴﺘﻴﺎﻧﻮ ﻳ ﺣﻤﻠﻪ وﮐه ،ﻫﻐﻮئ ډﯦﺮ زﻳﺎت ﮐﺴﺎن ووژل او د
ﻓﺘﺢ درﮐﻮم “.
 ﮐﻠﻪ ﭼ د اﺧﻴﻤﻠ زوئ اﺑﻴﺎﺗﺎر وﺗﺘﯧﺪو او ﭘﻪ ﻗﻌﻴﻠﻪ ﮐ د
ﻫﻐﻮئ ﺎروى ﻳ ﺑﻮﺗﻠﻞ .ﻧﻮ داﺳ داؤد ﻫﻐﻪ ﺎر ﺑﭻ ﮐو .
 ﺳﺎؤل ﺧﺒﺮ ﺷﻮ ﭼ داؤد ﻗﻌﻴﻠ ﺗﻪ ﺗﻠﮯ دے ،ﻧﻮ ﺳﺎؤل ووﺋﻴﻞ،
داؤد ﺳﺮه ﻣﻼو ﺷﻮ ،ﻧﻮ ﻫﻐﮥ د ﺎن ﺳﺮه ﭘﯧﺶ ﺑﻨﺪ ﻳﻮړو .
”ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻫﻐﻪ ﻣﺎ ﻟﻪ ﭘﻪ ﻻس ﮐ راﮐے دے .داؤد ﺎن ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﯧﺮ ﮐو ﭼ ﻫﻐﻪ ﻳﻮ داﺳ ﺎر ﺗﻪ ﻻړو ﭼ ﭘﺨ
 ﻧﻮ ﺳﺎؤل ﺧﭙﻞ ﻟﺮ د ﺟﻨ دﭘﺎره راوﻏﻮﺘﻮ ،ﭼ ﻗﻌﻴﻠ ﺗﻪ ﻻړ ﺷ او داؤد او د ﻫﻐﮥ ﻟﺮ
دروازې ﻟﺮى او ﺗﺎﻻ ﮐﻴى “.
 ﮐﻠﻪ ﭼ داؤد ﺧﺒﺮ ﺷﻮ ﭼ ﺳﺎؤل ورﺑﺎﻧﺪې د ﺣﻤﻠ ﮐﻮﻟﻮ ﻣﻨﺼﻮﺑﻪ ﺟﻮړوى ،ﻧﻮ ﻫﻐﮥ اﺑﻴﺎﺗﺎر اﻣﺎم ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ،
ﯧﺮ ﮐى .
 ﺑﻴﺎ داؤد وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺧُﺪاﻳﻪ ﭘﺎﮐﻪ ،ﻣﺎ دا اورﯦﺪﻟ دى ﭼ ﺳﺎؤل زﻣﺎ
”ﭘﯧﺶ ﺑﻨﺪ دﻟﺘﻪ راوړه “.
 د ﻗﻌﻴﻠ اوﺳﯧﺪوﻧ ﺑﻪ ﻣﺎ
ﻳﻌﻨ ﺳﺘﺎ د ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻮوﻧ ﭘﻪ وﺟﻪ ﻗﻌﻴﻠ ﺗﻪ د راﺗﻠﻮ او د دې د وراﻧﯧﺪو ﻣﻨﺼﻮﺑﻪ ﺟﻮړوى .
ﺳﺎؤل ﻟﻪ ﭘﻪ ﻻس ﮐ ورﮐى ﮥ؟ ﺳﺎؤل ﺑﻪ ﭘﻪ رﺘﻴﺎ راﺷ ﮥ ﻟﻪ ﭼ ﻣﺎ اورﯦﺪﻟ دى؟ ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺧُﺪاﻳﻪ
 داؤد ﺑﻴﺎ ﺗﭙﻮس
ﭘﺎﮐﻪ ،زۀ ﺗﺎ ﺗﻪ ﺳﻮال ﮐﻮم او ﻣﺎ ﻟﻪ ﺟﻮاب راﮐه “.ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ورﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،آو ،ﺳﺎؤل ﺑﻪ را “.
وﮐو” ،د ﻗﻌﻴﻠ اوﺳﯧﺪوﻧ ﺑﻪ ﻣﺎ او زﻣﺎ ﺳى ﺳﺎؤل ﻟﻪ ﭘﻪ ﻻس ﮐ ورﮐﻮى ﮥ؟“ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ورﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،آو ،ﻫﻐﻮئ
 ﻧﻮ داؤد او د ﻫﻐﮥ ﺳى ﭼ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻮل ﺷﭙ ﺳﻮه ۇو د ﻗﻌﻴﻠ ﻧﻪ ﺳﻤﺪﺳﺘ ﻻړل او د ﻳﻮ ﺎئ
ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ورﺗﻪ ﺣﻮاﻟﻪ ﮐﻮى “.
ﻧﻪ ﺑﻞ ﺎئ ﺗﻪ ﺗﻠﻞ .ﮐﻠﻪ ﭼ ﺳﺎؤل ﺧﺒﺮ ﺷﻮ ﭼ داؤد د ﻗﻌﻴﻠ ﻧﻪ ﺗﺘﯧﺪﻟﮯ دے ،ﻧﻮ ﻫﻐﮥ ﺧﭙﻠﻪ ﻣﻨﺼﻮﺑﻪ ﭘﺮﯦﻮده.

ﺣﻀﺮت داؤد د ﻏﺮوﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻠ ﮐ
 داؤد د زﻳﻒ ﺳﺮه ﻧﺰدې ﭘﻪ ﺻﺤﺮا ﮐ ،د ﻏﺮوﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻠ ﮐ ﭘﻪ ﻣﺤﻔﻮظ ﺎئ ﮐ اﻳﺴﺎر ﺷﻮ .ﺳﺎؤل ﺑﻪ ﻫﺮ وﺧﺖ

 ﮐﻠﻪ ﭼ داؤد د زﻳﻔﻪ ﺳﺮه ﻧﺰدې ﭘﻪ ﺻﺤﺮا ﮐ ،ﭘﻪ ﺣﻮرِش
ﻫﻐﻪ ﻟﻮﻟﻮ ،ﺧﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک داؤد ﻫﻐﮥ ﻟﻪ ﭘﻪ ﻻس ﻧﮥ ورﮐﻮﻟﻮ .
 ﻳﻮﻧﺘﻦ ﻫﻐﮥ ﻟﻪ ﻫﻠﺘﻪ ورﻏﻠﻮ او داؤد ﻳ زړور ﮐو
ﮐ وو ﻧﻮ ﭘﺘﻪ ورﺗﻪ وﻟﯧﺪه ﭼ ﺳﺎؤل د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﻣﺮګ ﭘﺴ راوﺗﻠﮯ دے .
 او ورﺗﻪ ﻳ ووﺋﻴﻞ” ،ﻣﮥ ﻳﺮﯦه ،زﻣﺎ ﭘﻼر ﺳﺎؤل ﺗﺎ ﺗﻪ ﻧﻘﺼﺎن ﻧﮥ ﺷ دررﺳﻮﻟﮯ .ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ډﯦﺮه
ﭼ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺳﺘﺎ ﻣﻞ دے ،
 ﻫﻐﻮئ دواړو د ﻳﻮ ﺑﻞ ﺳﺮه د ﻣﺎﻟ
ﮥ ﭘﺘﻪ ده ﭼ ﺗﮥ ﺑﻪ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺑﺎدﺷﺎه ﻳ او زۀ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺗﺎ ﭘﺴ دوﯦﻢ ﮐﺲ ﻳﻢ “.
 د زﻳﻒ ﮥ ﺧﻠﻖ ﭘﻪ ﺟﺒﻌﻪ
ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﻧﻮم ﺑﺎﻧﺪې ﺗون وﮐو .داؤد ﭘﻪ ﺣﻮرِش ﮐ اﻳﺴﺎر ﺷﻮ او ﻳﻮﻧﺘﻦ ﺧﭙﻞ ﮐﻮر ﺗﻪ ﻻړو .
ﮐ ﺳﺎؤل ﻟﻪ ﻻړل او ورﺗﻪ ﻳ ووﺋﻴﻞ” ،داؤد زﻣﻮﻧ ﭘﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﺣﻮرِش ﮐ د ﺣﻴﻠﻪ ﭘﻪ ﻏﺮۀ ﺑﺎﻧﺪې ﭘ دے ،ﭼ دا د ﻳﺸﻴﻤﻮن
 ﺑﺎدﺷﺎه ﺳﻼﻣﺖ ،ﻣﻮﻧ ﺗﻪ ﭘﺘﻪ ده ﭼ ﺗﮥ ﻫﻐﻪ ﻧﻴﻮل ﻏﻮاړې ،ﻧﻮ زﻣﻮﻧ ﻋﻼﻗ ﺗﻪ راﺷﻪ او ﻣﻮﻧ ﺑﻪ ﻳ
ﺻﺤﺮا ﺟﻨﻮﺑ ﺣﺼﻪ ده .
 ﺳﺎؤل ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ دې ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ ﺑﺮﮐﺖ درﮐى ﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﻣﺎ ډﯦﺮ
وﻧﻴﺴﻮ او ﺗﺎ ﺗﻪ ﺑﻪ ﻳ ﺣﻮاﻟﻪ ﮐو “.
 ﻻړ ﺷ او ﻳﻮ ﻞ ﻳ ﺑﻴﺎ وﻮرئ ،دا ﺧﺒﺮه ﺻﻔﺎ ﮐئ ﭼ ﻫﻐﻪ ﭼﺮﺗﻪ دے او ﻫﻐﻪ ﻫﻠﺘﻪ ﭼﺎ ﻟﻴﺪﻟﮯ دے .ﻣﺎ
ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻪ ﻳ .
 ﺑﻠﻞ ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﺎﻳﻮﻧﻪ وﻟﻮئ ﭼﺮﺗﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ ﭘ دے او ﺧﺎﻣﺨﺎ ﺳﻴﺪﻫﺎ ﻣﺎ ﻟﻪ واﭘﺲ
اورﯦﺪﻟ دى ﭼ ﻫﻐﻪ ډﯦﺮ ﭼﺎﻻک دے .
ﺧﺒﺮ راوړئ .ﺑﻴﺎ ﺑﻪ زۀ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺳﺮه ﻻړ ﺷﻢ او ﮐﮥ ﻫﻐﻪ ﺗﺮ اوﺳﻪ ﭘﻮرې ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﮐ وى ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ زۀ راﻧﻴﺴﻢ ،ﺗﺮ دې

 ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ روان ﺷﻮل او د ﺳﺎؤل ﻧﻪ ﻣﺨ زﻳﻒ ﺗﻪ واﭘﺲ راورﺳﯧﺪل.
ﭘﻮرې ﭼ د ﻳﻬﻮداه ﻮل ﻣﻠ ﺑﻪ ورﭘﺴ ﻟﻮم “.

داؤد او د ﻫﻐﮥ ﺳى د ﻣﻌﻮن ﭘﻪ ﺻﺤﺮا ﮐ ۇو ،ﭼ د ﻳﺸﻴﻤﻮن ﺻﺤﺮا ﭘﻪ ﺟﻨﻮﺑ ﺣﺼﻪ ﮐ ﺧُﺸ ﻣﯧﺪان دے .
ﺳﺎؤل او د ﻫﻐﮥ ﺳى د داؤد ﻟﻮﻟﻮ دﭘﺎره روان ﺷﻮل ،ﺧﻮ ﻫﻐﻪ د دې ﻧﻪ ﺧﺒﺮ ﺷﻮ او د ﻣﻌﻮن ﭘﻪ ﺻﺤﺮا ﮐ د ﻮ ﻳﻮ ﻏﺮ ﺗﻪ
 ﺳﺎؤل او د ﻫﻐﮥ ﺳى د ﻏﺮۀ ﭘﻪ ﻳﻮ
ﻻړل او ﻫﻠﺘﻪ اﻳﺴﺎر ﺷﻮ .ﮐﻠﻪ ﭼ ﺳﺎؤل د دې ﻧﻪ ﺧﺒﺮ ﺷﻮ ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ داؤد ﭘﺴ ﻻړو .
ﻃﺮف ﺑﺎﻧﺪې ۇو او داؤد او د ﻫﻐﮥ ﺳى د ﻏﺮۀ ﭘﻪ ﺑﻞ ﻃﺮف ﺑﺎﻧﺪې ۇو .داؤد ﺗﯧﺰى ﮐﻮﻟﻪ ﭼ د ﺳﺎؤل ﻧﻪ ﻟﺮې ﺷ ،ﺧﻮ ﺳﺎؤل
 ﻧﻮ ﻫﻢ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﻳﻮ ﭘﯧﻐﺎم وړوﻧﮯ راورﺳﯧﺪو او
دوﻣﺮه ورﻧﺰدې ﺷﻮ ﭼ داؤد او د ﻫﻐﮥ ﻟﺮ ﻳ ﻧﻴﻮﻟﮯ ﻫﻢ ﺷﻮل .
 ﻧﻮ ﺳﺎؤل ﭘﻪ داؤد ﭘﺴ ﻧﻮر ﻻ ﻧﮥ ړو او د ﻓﻠﺴﺘﻴﺎﻧﻮ
ﺳﺎؤل ﺗﻪ ﻳ ووﺋﻴﻞ” ،ﻓﻮراً راواﭘﺲ ﺷﻪ .ﻓﻠﺴﺘﻴﺎن ﭘﻪ ﻣﻠ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻮى “.
 داؤد روان ﺷﻮ او د ﻋﻴﻦﺟﺪى ﻋﻼﻗ ﺗﻪ ﻻړو،
ﺳﺮه ﺟﻨ ﮐﻮﻟﻮ دﭘﺎره ﻻړو .ﻧﻮ دا ﻪ د ﻫﻐﻪ ﺎئ ﻧﻮم د ﺗﺘﯧﺪو  ﺷﻮ .
ﻫﻠﺘﻪ ﭘﻪ ﻣﺤﻔﻮظ ﺎﻳﻮﻧﻮ ﮐ اوﺳﯧﺪو.

ﺣﻀﺮت داؤد د ﺳﺎؤل ژوﻧﺪ ﺑﭻ ﮐﻮل

۲۴

 ﮐﻠﻪ ﭼ ﺳﺎؤل د ﻓﻠﺴﺘﻴﺎﻧﻮ ﺳﺮه ﺟﻨ ﮐﻮﻟﻮ ﻧﻪ راواﭘﺲ ﺷﻮ ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺧﺒﺮ ﺷﻮ ﭼ داؤد د ﻋﻴﻦﺟﺪى ﭘﻪ ﺻﺤﺮا ﮐ


 ﺳﺎؤل د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻧﻪ درې زره ﺗه ﻓﻮﺟﻴﺎن ﺎن ﺳﺮه ﮐل او د ﻨﻠ ﭼﯧﻠ ﻮ ﻧﻤﺮﺧﺎﺗﮥ ﻃﺮف ﺗﻪ ﭘﻪ داؤد او
دے .

 ﻫﻐﻪ د ﻻرې ﭘﻪ ﻏﺎړه د و ﺷﭙﻮل ﺳﺮه ﻧﺰدې ﻳﻮ ﻏﺎر ﺗﻪ راﻏﻠﻮ او اودس ﻳ ﻣﺎت ﮐو.
د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﺳو ﭘﺴ روان ﺷﻮ .
 د داؤد ﺳو ﻏﻠ
داﺳ ﻫﻢ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻏﺎر ﮐ وﺷﻮل ﭼ ﭘﻪ ﮐﻮم ﻏﺎر ﮐ داؤد او د ﻫﻐﮥ ﺳى ﺷﺎﺗﻪ ﺣﺼﻪ ﮐ ﭘ ۇو .
ﺷﺎن ﻫﻐﮥ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،دا ﺳﺘﺎ دﭘﺎره ﻳﻮه ﻣﻮﻗﻊ ده .ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﺎ ﺗﻪ ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻠ دى ﭼ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎ ﻟﻪ ﺳﺘﺎ دﺷﻤﻦ ﭘﻪ ﻻس ﮐ
درﮐى او ﭼ ﺑﻴﺎ دې ﮥ ﺧﻮﻪ وى ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ورﺳﺮه ﮐﻮﻟﮯ ﺷ “.داؤد ﻏﻠﮯ ﻻړو او د ﺳﺎؤل د ﭼﻮﻏ ﻧﻪ ﻳ ﻳﻮه ُه ﭘﺮې
 ﺧﻮ ﺧﭙﻞ ﺿﻤﻴﺮ داؤد ﻣﻼﻣﺘﻪ ﮐو ﻪ ﭼ ﻫﻐﮥ د ﺳﺎؤل د ﭼﻮﻏ ﻧﻪ ﻳﻮه ُه ﭘﺮې
ﮐه ﺧﻮ ﺳﺎؤل ﺗﻪ د دې ﭘﺘﻪ وﻧﮥ ﻟﯧﺪه .
 او ﻫﻐﮥ ﺧﭙﻠﻮ ﺳو ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ دې ﻣﺎ د دې ﻧﻪ وﺳﺎﺗ ﭼ زۀ ﺧﭙﻞ ﻧﯧ ﺗﻪ ﮥ ﻧﻘﺼﺎن ورﺳﻮم،
ﮐې وه ،
ﮐﻮم ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺧﻮښ ﮐے دے .زۀ ﺧﻮ ﺑﻪ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ﻧﻘﺼﺎن ﻧﮥ رﺳﻮم ،ﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ ﺑﺎدﺷﺎه دے او ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻫﻐﻪ
 ﻧﻮ داؤد ﺧﭙﻞ ﺳى دې ﺗﻪ راﺿ ﮐل ﭼ ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺳﺎؤل ﺣﻤﻠﻪ ﻧﮥ ﮐﻮى .ﺳﺎؤل ﭘﺎﯧﺪو ،د ﻏﺮۀ
ﺧﻮښ ﮐے دے “.
 ﻧﻮ داؤد ورﭘﺴ ﻻړو او آواز ﻳ ورﺗﻪ وﮐو” ،ﺑﺎدﺷﺎه ﺳﻼﻣﺖ “.ﺳﺎؤل راوﺮﯧﺪو او
ﻧﻪ روان ﺷﻮ او ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻣﺨﻪ ﻻړو .
 او وې ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﺗﮥ ﻫﻐﻪ ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻪ ﻏﻮږ وﻟ ﻧﻴﺴ ﭼ ﮐﻮم واﺋ ﭼ زۀ ﺗﺎ ﺗﻪ د ﻧﻘﺼﺎن
داؤد د ﻋﺰت ﻧﻪ زﻣ ﺗﻪ ﻴ ﺷﻮ 
 ﺗﺎ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ وﻟﻴﺪل ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﮥ اوس اوس ﭘﻪ دې ﻏﺎر ﮐ ﻣﺎ ﻟﻪ ﭘﻪ ﻻس ﮐ راﮐې .زﻣﺎ
رﺳﻮﻟﻮ ﮐﻮﺷﺶ ﮐﻮم؟ 
ﮥ ﺳو ﻣﺎ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ ﭼ زۀ ﺗﺎ ووژﻧﻢ ،ﺧﻮ ﻣﺎ درﺗﻪ د رﺣﻢ ﭘﻪ ﻧﻈﺮ وﮐﺘﻞ او وﻣ وﺋﻴﻞ ﭼ زۀ ﺧﻮ ﺑﻪ ﺗﺎ ﺗﻪ ﻧﻘﺼﺎن ﻧﮥ رﺳﻮم،
 وﻮره زﻣﺎ ﭘﻼره ،د ﺧﭙﻠ ﭼﻮﻏُ ه وﻮره ﭼ
ﻪ ﭼ ﺗﮥ ﻫﻐﻪ ﻮک ﻳ ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺑﺎدﺷﺎه ﺧﻮښ ﮐے ﻳ .
زﻣﺎ ﭘﻪ ﻻس ﮐ ده .ﻣﺎ ﺗﮥ وژﻟﮯ ﺷﻮې ،ﺧﻮ ﺻﺮف ﻣﺎ دا ُه ﭘﺮې ﮐه .ﭘﻪ ﮐﺎر دى ﭼ ﺗﮥ دا وﻣﻨ ﭼ ﻣﺎ ﺳﺘﺎ ﺧﻼف د
ﺑﻐﺎوت ﻳﺎ ﺗﺎ ﺗﻪ د ﻧﻘﺼﺎن رﺳﻮﻟﻮ ﺧﻴﺎل ﻫﻢ ﻧﮥ دے ﮐے .او ﺗﮥ ﻣﺎ د وژﻟﻮ دﭘﺎره ﻧﻴﺴ ،اﺮ ﭼ ﻣﺎ درﺳﺮه ﻫﻴ ﺑﺪ ﻧﮥ دى ﮐى.
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ دې اﻧﺼﺎف وﮐى ﭼ ﭘﻪ ﻣﻮﻧ ﮐ ﻮک ﭘﻪ ﻏﻠﻄﻪ دے .زﻣﺎ ﺧﻼف دې ﭼ ﮐﻮم ﮐﺎر ﮐے وى ﻧﻮ ﻣﺎﻟ

 ﻟﻪ د ﻣﺸﺮاﻧﻮ د ﺧﻮﻟﻮ ﺧﺒﺮه ده” ،د ﺑﺪﻋﻤﻠﻮ ﻫﺮ ﮐﺎر
ﺧُﺪائ دې د ﻫﻐ ﺳﺰا درﮐى ،ﺧﻮ زۀ ﺑﻪ ﺗﺎ ﺗﻪ ﻫﻴ ﻧﻘﺼﺎن ﻧﮥ رﺳﻮم .
 ﻮره ،د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺑﺎدﺷﺎه د ﭼﺎ د وژﻟﻮ ﮐﻮﺷﺶ ﮐﻮى؟ ﻮره ،ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﭼﺎ
ﺑﺪ وى “.ﺧﻮ زۀ ﺑﻪ ﺗﺎ ﺗﻪ ﻧﻘﺼﺎن ﻧﮥ رﺳﻮم .
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺑﻪ اﻧﺼﺎف وﮐى او ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻓﯧﺼﻠﻪ وﮐى ﭼ
ﭘﺴ ﺷﻮے دے؟ ﭘﻪ ﻳﻮ ﻣ ﺳﭙ ﭘﺴ ،ﭘﻪ ﻳﻮې ورږې ﭘﺴ .
ﭘﻪ ﻣﻮﻧ ﮐ ﻮک ﭘﻪ ﻏﻠﻄﻪ دے .ﻫﻐﻪ دې ﻣﺴﺌﻠ ﺗﻪ وﻮرى ،زﻣﺎ ﺣﻔﺎﻇﺖ دې وﮐى او ﻣﺎ دې ﺳﺘﺎ د ﻻس ﻧﻪ ﺑﭻ ﮐى“.

 ﺑﻴﺎ ﻫﻐﮥ داؤد ﺗﻪ
 ﮐﻠﻪ ﭼ داؤد ﺧﺒﺮې ﺧﺘﻤ ﮐې ،ﻧﻮ ﺳﺎؤل ووﺋﻴﻞ” ،دا ﺗﮥ ﻳ داؤده ،زﻣﺎ زوﻳﻪ؟“ او ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ژړا ﺷﻮ .

 ﺗﺎ ﻧﻦ ﻣﺎ ﺗﻪ
وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﺗﮥ ﭘﻪ ﺣﻘﻪ ﻳ او زۀ ﭘﻪ ﻧﺎﺣﻘﻪ ﻳﻢ .ﺗﮥ ﻣﺎ ﺳﺮه ډﯦﺮ ﮥ ﻳ ،اﺮ ﭼ ﻣﺎ ﺗﺎ ﺳﺮه ډﯦﺮ ﺑﺪ ﮐى دى .
وﻮدل ﭼ ﺗﮥ ﻣﺎ ﺳﺮه ﻮﻣﺮه ﮥ ﻳ ،ﻪ ﭼ ﺗﺎ زۀ وﻧﮥ وژﻟﻢ ،ﺗﺮ دې ﭘﻮرې ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ زۀ ﺗﺎ ﻟﻪ ﭘﻪ ﻻس ﮐ درﮐم.
 ﻳﻮ ﺳے ﻮ ﻠ ﺧﭙﻞ دﺷﻤﻦ ﻧﻴﺴ او ﺑﻴﺎ ﻳ د ﻧﻘﺼﺎن رﺳﻮﻟﻮ ﻧﻪ ﺑﻐﯧﺮ ﭘﺮﯦدى؟ ﺗﺎ ﭼ ﻧﻦ ﻣﺎ ﺳﺮه ﮥ ﮐى دى ﻣﺎﻟ

 ﻧﻮ زﻣﺎ ﻳﻘﻴﻦ دے ﭼ ﺗﮥ ﺑﻪ د اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﺎدﺷﺎه ﻳ او ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﺑﻪ ﺳﺘﺎ د اﺧﺘﻴﺎر ﻻﻧﺪې
ﺧُﺪائ دې ﺗﺎ ﻟﻪ د ﻫﻐ اﺟﺮ درﮐى .
 ﺧﻮ ﺗﮥ ﻣﺎ ﺳﺮه د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﻧﻮم ﻟﻮظ وﮐه ﭼ ﺗﮥ ﺑﻪ زﻣﺎ اوﻻد ﺗﻪ ﻫﻴ ﻧﻘﺼﺎن ﻧﮥ رﺳﻮې ،ﻧﻮ داﺳ ﺑﻪ زﻣﺎ
ﻗﺎﺋﻤﻪ وى .
 ﻧﻮ داؤد د ﺳﺎؤل ﺳﺮه ﻫﻐﻪ ﻟﻮظ وﮐو .ﻧﻮ ﺳﺎؤل واﭘﺲ ﮐﻮر ﺗﻪ ﻻړو او داؤد او د
او زﻣﺎ د ﺧﺎﻧﺪان ﻧﻮم ﺑﯧﺨ ﻧﮥ ﻫﯧﺮﻳى “.
ﻫﻐﮥ ﺳى ﻣﺤﻔﻮﻇﻮ ﺎﻳﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﻻړل.

د ﺳﻤﻮﺋﻴﻞ ﻣﺮګ

۲۵

 ﻧﻮ ﺳﻤﻮﺋﻴﻞ ﻣ ﺷﻮ او ﻮل ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎن راﻏﻮﻧ ﺷﻮل او ﭘﻪ ﻫﻐﮥ ﻳ د ﻏﻢ ژړا وﮐه .ﺑﻴﺎ ﻫﻐﻮئ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ راﻣﺎ ﮐ


ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﺧﺎﻧﺪاﻧ ﻗﺒﺮ ﮐ ﺦ ﮐو.

ﺣﻀﺮت داؤد او اﺑﺟﻴﻞ
 د ﮐﺎﻟﺐ د ﻗﺒﻴﻠ ﻳﻮ ﺳے وو ﭼ ﻧﻮم ﻳ ﻧﺎﺑﺎل وو ،ﭼ ﻫﻐﻪ د ﻣﻌﻮن د
 -
د ﻫﻐ ﻧﻪ ﭘﺲ ،داؤد د ﻓﺎران ﺻﺤﺮا ﺗﻪ ﻻړو .
ﺎر وو او ﻫﻐﮥ د ﮐﺮﻣﻞ ﺎر ﺳﺮه ﻧﺰدې ﺧﭙﻠﻪ زﻣﻪ ﻟﺮﻟﻪ .ﻫﻐﻪ ﻣﺎﻟﺪاره ﺳے وو ،درې زره ې او زر ﭼﯧﻠ ﻳ وې .د ﻫﻐﮥ
ﻪ اﺑﺟﻴﻞ ﺎﺋﺴﺘﻪ او ﻫﻮﻴﺎره وه ،ﺧﻮ ﻫﻐﻪ ﺳﺨﺖ او ﺷﻮم ﺳے وو .ﻧﺎﺑﺎل ﭘﻪ ﮐﺮﻣﻞ ﮐ د ﺧﭙﻠﻮ و ﻧﻪ وړۍ ﮐﻠﻮﻟ،
 ﻧﻮ ﻫﻐﮥ ﻟﺲ زﻟﻤ د
 او داؤد ،ﻮک ﭼ ﭘﻪ ﺻﺤﺮا ﮐ وو د دې ﻧﻪ ﺧﺒﺮ ﺷﻮ ﭼ ﻧﺎﺑﺎل د ﺧﭙﻠﻮ و ﻧﻪ وړۍ ﮐﻠﻮﻟ ،

 ﻫﻐﮥ ﺗﻪ وواﻳ” ،ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ او ژوﻧﺪے
دې ﺣﻢ ﺳﺮه وﻟﯧل ﭼ ﮐﺮﻣﻞ ﺗﻪ ﻻړ ﺷ ،ﻧﺎﺑﺎل وﻟﻮئ او زﻣﺎ ﺳﻼم ورورﺳﻮئ .
 ﻫﻐﮥ اورﯦﺪﻟ دى ﭼ ﺗﮥ د
اوﺳ ،ﭘﻪ ﺗﺎ او ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﮐﻮر دې ﺳﻼﻣﺘ وى او ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻫﺮ ﮥ دې ﺳﻼﻣﺘ وى ﭼ ﺗﮥ ﻳ ﻟﺮې .
ﺧﭙﻠﻮ و وړۍ ﮐﻠﻮې او ﻫﻐﮥ ﻏﻮﺘﻞ ﭼ ﺗﺎ ﺗﻪ دا ﭘﺘﻪ وﻟ ﭼ ﮐﻠﻪ ﺳﺘﺎ ﺷﭙﺎﻧﮥ ﻣﻮﻧ ﺳﺮه ۇو ﻧﻮ ﻣﻮﻧ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ﮥ ﻧﻘﺼﺎن ﻧﮥ
 ﺗﮥ د ﺧﭙﻠﻮ ﺳو
دے رﺳﻮﻟﮯ .ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﮐﺮﻣﻞ ﮐ ۇو ﻧﻮ ﻫﻴﻠﻪ د ﻫﻐﻮئ ﻳﻮ ﻴﺰ ﻫﻢ ﻧﮥ دے ﭘ ﮐے ﺷﻮے .
ﻧﻪ ﺗﭙﻮس وﮐه او ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﺗﺎ ﺗﻪ ﻫﻢ دﻏﻪ ﺷﺎن وواﺋ .ﻧﻮ ﺗﮥ ﺑﻪ ﻣﻮﻧ ﺳﺮه ﯧه وﮐې ﮥ ،ﻪ ﭼ ﻣﻮﻧ د اﺧﺘﺮ ﭘﻪ ورځ
 د داؤد زﻟﻤ راورﺳﯧﺪل او د داؤد دا
راﻏﻠ ﻳﻮ؟ ﺗﮥ ﻣﻮﻧ ﻳﻌﻨ ﺳﺘﺎ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻮوﻧﻮ او ﺧﭙﻞ دوﺳﺖ داؤد ﻟﻪ ﮥ راﮐه “.
 او آﺧﺮ ﻧﺎﺑﺎل ﺟﻮاب ورﮐو ﭼ” ،داؤد ﻮک دے؟ د ﻳﺴ زوئ
ﭘﯧﻐﺎم ﻳ ﻧﺎﺑﺎل ﻟﻪ ورﮐو .او ﻫﻐﻮئ ﻫﻠﺘﻪ اﻧﺘﻈﺎر وﮐو ،
 زۀ رو ،اوﺑﮥ او ﻫﻐﻪ ﻨﺎور وﻟ ﻳﻮﺳﻢ ﭼ ﻣﺎ د ﺧﭙﻠﻮ ﻧﻮﮐﺮاﻧﻮ
ﻮک دے؟ ﻧﻦ ﺳﺒﺎ ډﯦﺮ ﻧﻮﮐﺮان د ﺧﭙﻠﻮ ﻧﯧﺎﻧﻮ ﻧﻪ ﺗﺘ .
 د داؤد
دﭘﺎره ﺣﻼل ﮐى دى ﭼ ﻫﻐﻪ ﺳو ﻟﻪ ﻳ ورﮐم ﭼ ﻣﺎ ﺗﻪ ﭘﺘﻪ ﻫﻢ ﻧﺸﺘﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ د ﮐﻮم ﺎئ ﻧﻪ راﻏﻠ دى “.
 داؤد ﺧﭙﻠﻮ ﺳو ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﻫﺮ ﻳﻮ ﺳے ﺧﭙﻠ
ﺳى واﭘﺲ راﻏﻠﻞ او ﭼ ﻧﺎﺑﺎل ﮥ وﺋﻴﻠ ۇو ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﻳ ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ .
ﺗُﻮرې وﺗئ “.ﻫﻐﮥ ﺣﻢ ورﮐو او ﻫﻐﻮئ ﻮﻟﻮ ﺗُﻮرې وﺗﻟ .داؤد ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻫﻢ ﺗُﻮره وﺗﻟﻪ او ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً د ﺧﭙﻠﻮ ﻠﻮرو ﺳﻮو ﺳو
 د ﻧﺎﺑﺎل ﻳﻮ ﻧﻮﮐﺮ د ﻧﺎﺑﺎل  اﺑﺟﻴﻞ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﺗﮥ
ﺳﺮه ﻻړو ،ﭼ دوه ﺳﻮه ﺳى ﻳ وروﺳﺘﻮ د ﺳﺎﻣﺎن ﺳﺮه ﭘﺮﯦﻮدل .
 ﺧﻮ
ﺧﺒﺮ ﻳ؟ داؤد د ﺻﺤﺮا ﻧﻪ ﭘﯧﻐﺎم وړوﻧ راﻟﯧﻟ دى ﭼ زﻣﻮﻧ ﻧﯧ ﺗﻪ ﺳﻼم وواﺋ ،ﺧﻮ ﻫﻐﮥ ﻳ ﺑﻋﺰﺗ وﮐه .
ﻫﻐﻮئ زﻣﻮﻧ ﺳﺮه ډﯦﺮ ﮥ ۇو ،ﻫﻐﻮئ ﻣﻮﻧ ﮐﻠﻪ ﻫﻢ ﻧﮥ ﻳﻮ ﺗﻨ ﮐى او ﻣﻮﻧ ﺑﻪ ﻫﺮ وﺧﺖ د ﻫﻐﻮئ ﺳﺮه ﭘﻪ ﭘﻮ ﮐ ۇو او
 ﻫﻐﻮئ ﺷﭙﻪ او ورځ زﻣﻮﻧ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮐﻮﻟﻮ او ﭼ ﮐﻠﻪ ﻫﻢ ﻣﻮﻧ د ﻫﻐﻮئ ﺳﺮه
زﻣﻮﻧ ﻳﻮ ﻴﺰ ﻫﻢ ﻧﮥ دے ﭘ ﮐے ﺷﻮے .

 دا زﻣﻮﻧ د ﻧﯧ او د ﻫﻐﮥ د ﻣﻤﻞ ﺧﺎﻧﺪان دﭘﺎره د ﺗﺒﺎﻫ ﺳﺒﺐ ﺟﻮړﯦﺪے ﺷ.
ۇو ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ زﻣﻮﻧ د رﻣﻮ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮐﻮﻟﻮ .
 اﺑﺟﻴﻞ زر زر دوه ﺳﻮه رو راﻮﻟ ﮐې ،دوه د
ﻫﻐﻪ دوﻣﺮه ﺑﺪاﺧﻼﻗﻪ ﺳے دے ﭼ د ﻫﻴﭽﺎ ﺧﺒﺮه ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﮥ اورى “.
ﻣﻴﻮ ﻧﻪ ډﮐ ﻣﺸﻴﺰې ،ﭘﻴﻨﮥ ﺣﻼل ﺷﻮى ان او ﻟﺲ ﮐﻠﻮ ورﻳﺘ داﻧ ،ﺳﻞ د ﮐﺸﻤﺸﻮ ﻣﻮ او دوه ﺳﻮه ﻣﻮ د اوﭼﻮ
 ﺑﻴﺎ ﻫﻐ ﻧﻮﮐﺮاﻧﻮ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﺗﺎﺳﻮ ﻣﺨ  او زۀ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﺴ
اﻳﻨﺮو ﻳ واﺧﺴﺘﻞ او ﭘﻪ ﺧﺮوﻧﻮ ﻳ ﺑﺎر ﮐل .
 ﻫﻐ ﺧﭙﻞ ﺧﺮ د ﻏﺮۀ ﭘﻪ ﻟﻤﻦ ﮐ ﭘﻪ ﺗﺎو راﺗﺎو ﻻره ﺑﺎﻧﺪې روان ﮐے
درﻢ “.ﺧﻮ ﻫﻐ ﺧﭙﻞ ﺧﺎوﻧﺪ ﺗﻪ ﻫﻴ ﻫﻢ وﻧﮥ وﺋﻴﻞ .
 داؤد دا ﺳﻮچ ﮐﻮﻟﻮ ﭼ” ،ﻣﺎ
وو ﭼ ﻧﺎﺎﭘﻪ ﻫﻐﻪ د داؤد او د ﻫﻐﮥ د ﺳو ﺳﺮه ﻣﻼو ﺷﻮه ﭼ د ﻫﻐ ﻃﺮف ﺗﻪ راروان ۇو .
ﭘﻪ دې ﺻﺤﺮا ﮐ د دې ﮐﺲ د ﺟﺎﺋﻴﺪاد ﺣﻔﺎﻇﺖ وﻟ وﮐو؟ د ﻫﻐﮥ ﻳﻮ ﻴﺰ ﻣ ﻫﻢ ورﮐﯧﺪﻟﻮ ﺗﻪ ﻧﮥ دے ﭘﺮﯦﮯ او ﭼ ﻣﺎ د
 ﺧُﺪائ ﭘﺎک دې ﻣﺎ ووژﻧ ﮐﮥ ﻣﺎ ﻫﻐﻪ ﻮل ﺳى د ﺳﺤﺮ ﻧﻪ
ﻫﻐﮥ ﺳﺮه ﮐﻮم ﻣﺪد ﮐے دے ﻧﻮ د ﻫﻐ ﺑﺪﻟﻪ داﺳ راﮐﻮى .
 او
 ﮐﻠﻪ ﭼ اﺑﺟﻴﻞ داؤد وﻟﻴﺪو ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ زر زر راﮐﻮزه ﺷﻮه او ﺧﭙﻞ ﺎن ﻳ ﭘﻪ زﻣﻪ وﻏﻮرزوﻟﻮ 
ﻣﺨ وﻧﮥ وژل “.
د داؤد ﭘﻪ ﭘﻮ ﮐ ﭘﺮﯦﻮﺗﻪ او ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ﻳ ووﺋﻴﻞ” ،ﻳﻮا ﻣﺎ ﻗﺼﻮرواره وﻪ ،ﺧﭙﻠ وﻳﻨ ﻟﻪ د ﺧﺒﺮو ﮐﻮﻟﻮ اﺟﺎزت ورﮐه او
 ﺻﺎﺣﺒﻪ ،د دې ﺑﮐﺎره ﺳى ﻧﺎﺑﺎل ﺧﺒﺮه ﻣﮥ اوره .ﻫﻐﻪ
ﭼ ﺳﺘﺎ وﻳﻨﻪ ﮥ وﺋﻴﻞ ﻏﻮاړى ﻧﻮ ﺻﺎﺣﺒﻪ ،ﻫﻐ ﺗﻪ ﻏﻮږ وﻧﻴﺴﻪ .
ﭘﻪ رﺘﻴﺎ ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﺷﮯ دے ﻟﻪ ﭼ ﻨﻪ ﻳ ﻧﺎﻣﻪ ده ،ﮐﻢ ﻋﻘﻞ .ﺻﺎﺣﺒﻪ ،ﮐﻠﻪ ﭼ ﺳﺘﺎ ﻧﻮﮐﺮان راورﺳﯧﺪل ﻧﻮ زۀ ﻫﻠﺘﻪ ﻧﮥ وم.
 دا ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ وو ﭼ ﻫﻐﮥ د ﺑﺪل اﺧﺴﺘﻠﻮ ﻧﻪ او ﺗﮥ ﻳ د ﺧﭙﻠﻮ دﺷﻤﻨﺎﻧﻮ د وژﻟﻮ ﻧﻪ ﺳﺎﺗﻠﮯ ﻳ .او اوس زۀ ﺗﺎ ﺗﻪ ﭘﻪ ژوﻧﺪى

ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻗﺴﻢ ﺧﻮرم ﭼ ﺳﺘﺎ دﺷﻤﻨﺎن او ﻫﺮ ﻮک ﭼ ﺗﺎ ﺗﻪ ﻧﻘﺼﺎن رﺳﻮى ﻫﻐﻮئ ﻟﻪ ﺑﻪ د ﻧﺎﺑﺎل ﭘﻪ ﺷﺎن ﺳﺰا ورﮐے
 ﺻﺎﺣﺒﻪ ،ﮐﮥ
 ﻧﻮ اوس ،ﭼ ﺳﺘﺎ وﻳﻨ ﮐﻮﻣﻪ ﺗُﺤﻔﻪ ﺗﺎ ﻟﻪ راوړې ده ﻫﻐﻪ ﻗﺒﻮﻟﻪ ﮐه او ﺧﭙﻠﻮ زﻟﻤﻮ ﻟﻪ ﻳ ورﮐه .
ﺷ .
ﻣﺎ ﮥ ﻗﺼﻮر ﮐے وى ﻧﻮ ﻣﺎ ﻣﻌﺎف ﮐه .ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺑﻪ ﺳﺘﺎ او ﺳﺘﺎ د ﺑﭽﻮ ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﻗﺎﺋﻤﻪ ﺳﺎﺗ ،ﻪ ﭼ زﻣﺎ ﻧﯧ د
 ﮐﮥ ﻮک ﭘﻪ ﺗﺎ ﺑﺎﻧﺪې
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ دﭘﺎره ﺟﻨﻮﻧﻪ ﮐﻮى ،او ﭼ ﺗﺮ ﮐﻮﻣ ﭘﻮرې ﺗﮥ ژوﻧﺪے ﻳ ﻧﻮ ﺗﮥ دې ﺑﺪ ﻋﻤﻞ وﻧﮥ ﮐې .
ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻮى او ﺳﺘﺎ د وژﻟﻮ ﮐﻮﺷﺶ ﮐﻮى ،ﻧﻮ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺳﺘﺎ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺑﻪ ﺗﺎ داﺳ ﺑﭻ ﺳﺎﺗ ﻟﻪ ﭼ ﻮک د ﻗﻴﻤﺘ ﺧﺰاﻧ
 او ﮐﻠﻪ ﭼ ﻣﺎﻟ
ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮐﻮى .او ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺳﺘﺎ دﺷﻤﻨﺎن داﺳ وﻏﻮرزوى ﻟﻪ ﭼ ﻮک ﭘﻪ ﻟﻴﻨﺪه ﮐ ﮐﺎﮯ ﻟه ﮐﻮى .
ﺧُﺪائ ﻫﻐﻪ ﻮل ﮥ ﮐﺎروﻧﻪ ﮐى وى ﻟﻪ ﻨﻪ ﻳ ﭼ ﺗﺎ ﺳﺮه وﻋﺪه ﮐې ده او ﺗﮥ ﻳ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻣﺸﺮ ﺟﻮړ ﮐے ﻳ،
 ﻧﻮ ﺻﺎﺣﺒﻪ ،ﺗﮥ ﺑﻪ ﭘﯧﻤﺎﻧﻪ ﻧﮥ ﻳ او ﻧﮥ ﺑﻪ ﭘﻪ زړۀ ﮐ ﺧﻔﻪ ﻳ ،ﭼ ﺑﻐﯧﺮ د ﮥ وﺟ ﻧﻪ دې ﺧﻠﻖ وژﻟ وى ﻳﺎ دې ﺧﭙﻠﻪ


ﺑﺪﻟﻪ اﺧﺴﺘ وى .او ﮐﻠﻪ ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺑﺮﮐﺖ درﮐى ،ﻧﻮ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧ وﮐه ﭼ ﺧﭙﻠﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻮوﻧ ﻫﯧﺮه ﻧﮥ ﮐې “.
داؤد اﺑﺟﻴﻞ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺻﻔﺖ دې وى ﭼ ﻫﻐﮥ ﻧﻦ ﺗﮥ زﻣﺎ ﺳﺮه ﻣﻼوﯦﺪو ﻟﻪ
 ﺳﺘﺎ د ﻫﻮﻴﺎرﺗﻮب دﭘﺎره دې د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺷُﺮ وى او د ﻫﻐ دﭘﺎره ﭼ ﺗﺎ ﻧﻦ وﮐل ﭼ د وﻳﻨ ﺗﻮﻳﻮﻟﻮ د
راوﻟﯧﻟ .
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ زۀ ﺗﺎ ﺗﻪ د ﻧﻘﺼﺎن رﺳﻮﻟﻮ ﻧﻪ ﺳﺎﺗﻠﮯ ﻳﻢ .ﺧﻮ زۀ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ
ﺟﺮم او د ﺧﭙﻞ ﺑﺪل اﺧﺴﺘﻠﻮ ﻧﻪ دې وﺳﺎﺗﻠﻢ .
ﭘﻪ ژوﻧﺪى ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻗﺴﻢ ﺧﻮرم ﮐﮥ ﺗﮥ ﻣﺎ ﺳﺮه ﻣﻼوﯦﺪو ﻟﻪ زر زر ﻧﮥ وې راﻏﻠ ،ﻧﻮ د ﺳﺤﺮ ﭘﻮرې ﺑﻪ د ﻧﺎﺑﺎل ﻮل ﺳى ﻣۀ
 ﺑﻴﺎ داؤد ﻫﻐﻪ ﮥ ﻗﺒﻮل ﮐل ﭼ ﻫﻐ راوړى ۇو او ﻫﻐ ﺗﻪ ﻳ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﭘﻪ ﺧﯧﺮ ﺳﺮه واﭘﺲ ﮐﻮر ﺗﻪ ﻻړه ﺷﻪ.
ﺷﻮى ۇو “.
 اﺑﺟﻴﻞ واﭘﺲ ﻧﺎﺑﺎل ﻟﻪ ﻻړه ،ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﮐﻮر ﮐ وو او داﺳ
ﻣﺎ ﺳﺘﺎ ﺧﺒﺮه اورﯦﺪﻟ ده او ﺳﺘﺎ ﻋﺮض ﻣ ﻣﻨﻠﮯ دے “.
رو ﻳ ﮐې وه ﭼ د ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎﻧﻮ ﺳﺮه ﺳﻤﻮن ﺧﻮرى .ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﻧﺸﻪ ﮐ وو او ﮥ ﭘﻪ ﺳﻮر ﮐ وو ،ﻧﻮ ﻫﻐ ﺗﺮ ﺳﺤﺮه ﭘﻮرې
 ﺑﻴﺎ ﮐﻠﻪ ﭼ د ﻫﻐﮥ ﻧﻪ ﻧﺸﻪ ﻻړه ،ﻧﻮ ﻫﻐ ورﺗﻪ ﻫﺮ ﮥ ووﺋﻴﻞ .ﻫﻐﻪ ﻓﺎﻟﺞ ووﻫﻠﻮ او ﻣﻤﻞ ﺷﻞ ﺷﻮ.
ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ﻫﻴ ﻫﻢ وﻧﮥ وﺋﻴﻞ .
 ﮐﻠﻪ ﭼ داؤد ﺧﺒﺮ ﺷﻮ ﭼ ﻧﺎﺑﺎل ﻣ ﺷﻮ ،ﻧﻮ ﻫﻐﮥ
 ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻟﺲ ور وروﺳﺘﻮ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻧﺎﺑﺎل ووﻫﻠﻮ او ﻣ ﺷﻮ .

وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺛﻨﺎء ﺻﻔﺖ دې وى .ﻫﻐﮥ د ﻧﺎﺑﺎل ﻧﻪ زﻣﺎ د ﺑﻋﺰﺗ ﺑﺪﻟﻪ اﺧﺴﺘ ده او زۀ ﻳﻌﻨ ﺧﭙﻞ ﺧﺪﻣﺖ
ﮐﻮوﻧﮯ ﻳ د ﻏﻠﻂ ﮐﺎر ﻧﻪ ﺳﺎﺗﻠﮯ ﻳﻢ .ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻧﺎﺑﺎل ﻟﻪ د ﻫﻐﮥ د ﺑﺪﻋﻤﻠ ﺳﺰا ورﮐې ده “.ﺑﻴﺎ داؤد اﺑﺟﻴﻞ ﻟﻪ ﺧﺒﺮ
 د ﻫﻐﮥ ﻧﻮﮐﺮان ﭘﻪ ﮐﺮﻣﻞ ﮐ ﻫﻐ ﻟﻪ ورﻏﻠﻞ او ورﺗﻪ ﻳ ووﺋﻴﻞ” ،داؤد ﻣﻮﻧ راﻟﯧﻟ
وروﻟﯧﻟﻮ ﭼ زﻣﺎ ﺳﺮه وادۀ وﮐه .
 اﺑﺟﻴﻞ ﺳﺮ زﻣ ﺗﻪ ﻴ ﮐو او وې وﺋﻴﻞ” ،زۀ د ﻫﻐﮥ وﻳﻨﻪ ﻳﻢ ،زۀ د ﻫﻐﮥ د
ﻳﻮ ﭼ ﺗﺎ ﺑﻮﺣﻮ او د ﻫﻐﮥ ﻪ ﺷ “.

 ﻫﻐﻪ زر زر ﭘﺎﯧﺪه او ﭘﻪ ﺧﺮ ﺳﻮره ﺷﻮه .ﭘﻴﻨﮥ ﻧﻮﮐﺮاﻧ ورﺳﺮه وې ،ﻫﻐﻪ د داؤد د
ﻧﻮﮐﺮاﻧﻮ د ﭘﻮ وﻳﻨﻠﻮ دﭘﺎره ﺗﻴﺎره ﻳﻢ “.
 ﭘﻪ دې
 داؤد د ﻳﺰرﻋﻴﻞ اﺧﻴﻨﻮﻋﻢ ﻫﻢ وادۀ ﮐې وه او دواړه ﻳ  ﺷﻮې .
ﻧﻮﮐﺮاﻧﻮ ﺳﺮه ﻻړه او د ﻫﻐﮥ ﻪ ﺷﻮه .
دوران ﮐ ،د داؤد ﭼ ﮐﻮﻣﻪ ﻪ وه او د ﺳﺎؤل ﻟﻮر وه ،ﺳﺎؤل ﻫﻐﻪ د داؤد ﻧﻪ ﺧﻼﺻﻪ ﮐه او د ﻟﻴﺲ زوئ ﻓﻠﻄ ﻟﻪ
ورﮐه .ﻓﻠﻄ د ﺟﻠﻴﻢ د ﺎر وو.

د ﺣﻀﺮت داؤد د ﺳﺎؤل ژوﻧﺪ ﺑﻴﺎ ﺑﭻ ﮐﻮل

۲۶

 ﺑﻴﺎ د زﻳﻒ ﻳﻮ ﻮ ﺳى ﭘﻪ ﺟﺒﻌﻪ ﮐ ﺳﺎؤل ﻟﻪ راﻏﻠﻞ او ورﺗﻪ ﻳ ووﺋﻴﻞ ﭼ” ،داؤد د ﻳﺸﻴﻤﻮن ﺻﺤﺮا ﭘﻪ ﻏﺎړه د


 ﻧﻮ ﺳﺎؤل ﺳﻤﺪﺳﺘ د درﯦﻮ زرو ﻮ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻓﻮﺟﻴﺎﻧﻮ ﺳﺮه د زﻳﻒ ﺻﺤﺮا ﺗﻪ ﻻړو ﭼ
ﺣﻴﻠﻪ ﭘﻪ ﻏﺮۀ ﺑﺎﻧﺪې ﭘ دے “.
 او د ﻻرې ﭘﻪ ﻏﺎړه د ﺣﻴﻠﻪ ﭘﻪ ﻏﺮۀ ﺑﺎﻧﺪې ﻳ ﺧﯧﻤ وﻟﻮﻟ .داؤد ﺗﺮ اوﺳﻪ ﭘﻮرې ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺻﺤﺮا ﮐ وو او
داؤد وﻟﻮى ،
 ﻫﻐﮥ ﺟﺎﺳﻮﺳﺎن وﻟﯧل او دا ﻳ ﻣﻌﻠﻮم ﮐل ﭼ ﺳﺎؤل ﭘﻪ
ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ ﺧﺒﺮ ﺷﻮ ﭼ ﺳﺎؤل د ﻫﻐﮥ ﻟﻮﻟﻮ ﻟﻪ راﻏﻠﮯ دے ،
 ﻧﻮ ﻫﻐﻪ راووﺗﻠﻮ او ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﺎئ ﺗﻪ راﻏﻠﻮ ﭼﺮﺗﻪ ﭼ د ﺳﺎؤل او د ﺳﺎؤل د ﻟﺮ ﻣﺸﺮ د ﻧﻴﺮ زوئ اﺑﻨﻴﺮ
رﺘﻴﺎ ﻫﻠﺘﻪ دے .
 ﺑﻴﺎ داؤد د اﺧﻴﻤﻠ ﺣﺘ او د
ﻣﻼﺳﺖ وو .ﺳﺎؤل ﭘﻪ ﮐﯧﻤﭗ ﮐ دﻧﻨﻪ ﻤﻼﺳﺘﻮ او د ﻫﻐﮥ ﺳو ﯧﺮﭼﺎﭘﯧﺮه ﺧﯧﻤ وﻟﻮﻟ .
ﻳﻮآب ورور اﺑﻴﺸ) د دوئ ﻣﻮر ﺿﺮوﻳﺎه وه( ﻧﻪ ﺗﭙﻮس وﮐو” ،ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ دواړو ﮐ ﺑﻪ ﮐﻮم ﻳﻮ ﻣﺎ ﺳﺮه د ﺳﺎؤل ﮐﯧﻤﭗ ﺗﻪ ﻻړ
 ﻧﻮ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺷﭙﻪ داؤد او اﺑﻴﺸﮯ د ﺳﺎؤل ﺧﯧﻤﻮ ﺗﻪ ﻧﻨﻮﺗﻞ
ﺷ؟“ اﺑﻴﺸ ورﺗﻪ ﭘﻪ ﺟﻮاب ﮐ ووﺋﻴﻞ” ،زۀ ﺑﻪ درﺳﺮه ﻻړ ﺷﻢ “.
او وې ﻟﻴﺪل ﭼ ﺳﺎؤل د ﮐﯧﻤﭗ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ ﻣﻼﺳﺖ وو او د ﻫﻐﮥ ﻧﯧﺰه د ﻫﻐﮥ د ﺳﺮ ﺳﺮه ﻧﺰدې ﭘﻪ زﻣﻪ ﮐ ﺨﻪ وه .اﺑﻨﻴﺮ
 اﺑﻴﺸ داؤد ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ ﭼ” ،ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺗﺎ ﻟﻪ ﺧﭙﻞ دﺷﻤﻦ ﻧﻦ ﭘﻪ ﻻس ﮐ
او ﻓﻮﺟﻴﺎن د ﻫﻐﮥ ﻧﻪ ﯧﺮﭼﺎﭘﯧﺮه ﻣﻼﺳﺖ ۇو .
درﮐے دے .اوس ﻣﺎ ﻟﻪ اﺟﺎزت راﮐه ﭼ ﻫﻢ د ﻫﻐﮥ ﺧﭙﻠﻪ ﻧﯧﺰه ﺗﺮې ﻧﻪ ﭘﻪ ﺑﻞ ﻣﺦ ﺑﻮﻪ وﺑﺎﺳﻢ او ﺻﺮف ﭘﻪ ﻳﻮ ﻏﺮب ﺳﺮه ﺑﻪ
 ﺧﻮ داؤد ورﺗﻪ
ﻳ داﺳ ﮐم ﭼ د زﻣ ﻧﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﯧﺪﻟﮯ ﻧﮥ ﺷ ،د دوﯦﻢ ﻞ وﻫﻠﻮ ﺣﺎﺟﺖ ﺑﻪ ﻳ ﻫﻢ راﺗﻪ ﻧﮥ ﭘﯧﻴى “.
وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﺗﮥ ﻫﻐﻪ ﻣﮥ وژﻧﻪ .ﺑﺷﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ﭼﺎ ﻟﻪ ﺳﺰا ورﮐﻮى ﭼ ﻮک ﻫﻢ د ﻫﻐﮥ ﺧﻮښ ﮐے ﺷﻮى ﺑﺎدﺷﺎه
 داؤد وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﻣﺎ ﺗﻪ ﭘﺘﻪ ده ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﺳﺎؤل ﻣ ﮐﻮى ،ﮐﮥ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻣﺮګ ﻣ
ﺗﻪ ﻧﻘﺼﺎن رﺳﻮى “.
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ دې ﻧﮥ ﮐى ﭼ ﻫﻐﻪ ﭼﺎ ﻟﻪ د ﻧﻘﺼﺎن رﺳﻮﻟﻮ ﮐﻮﺷﺶ وﮐم ﻮک ﭼ
ﺷ او ﻳﺎ ﮐﮥ ﭘﻪ ﺟﻨ ﮐ ﻣ ﺷ .
 ﻧﻮ داؤد ﻧﯧﺰه او د
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺑﺎدﺷﺎه ﺟﻮړ ﮐے دے .را ﭼ د ﻫﻐﮥ ﻧﯧﺰه او د اوﺑﻮ ﻣﻨﮯ راواﺧﻠﻮ او ﻻړ ﺷُﻮ “.
اوﺑﻮ ﻣﻨﮯ واﺧﺴﺘﻠﻮ ﭼ د ﺳﺎؤل د ﺳﺮ ﺳﺮه ﻧﺰدې ﭘﺮاﺗﮥ وو او ﻫﻐﻪ او اﺑﻴﺸﮯ ﻻړل .ﻫﻴﭽﺎ دا وﻧﮥ ﻟﻴﺪل او ﻧﮥ ورﺗﻪ ﭘﺘﻪ وﻟﯧﺪه
ﭼ ﮥ وﺷﻮل او ﻧﮥ ﻮک ﭘﺎﯧﺪل ،ﻫﻐﻮئ ﻮل ﭘﻪ ﺧﻮږ ﺧﻮب اودۀ ۇو ،ﻪ ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻮﻟﻮ ﺑﺎﻧﺪې دروﻧﺪ
 ﺑﻴﺎ داؤد د وادۍ ﻧﻪ واوړﯦﺪو او د ﺑﻞ ﻏﺮ ﺳﺮ ﺗﻪ ﻻړو ،ﮐﻮم ﺎئ ﭼ ﻟ ﻟﺮې وو او د ﺧﻄﺮې ﻧﻪ ﺑﻬﺮ
ﺧﻮب راﻟﯧﻟﮯ وو .
 او د ﺳﺎؤل ﻓﻮﺟﻴﺎﻧﻮ او اﺑﻨﻴﺮ ﺗﻪ ﻳ ﭼﻐﻪ ووﻫﻠﻪ” ،اﺑﻨﻴﺮه ،ﺗﮥ زﻣﺎ آواز اورې؟“ اﺑﻨﻴﺮ ﺗﭙﻮس وﮐو” ،دا ﭼﻐ ﻮک وﻫ
وو ،
 داؤد ورﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،اﺑﻨﻴﺮه ،ﭘﻪ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﮐ ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﺷﺎن ﺗه ﺳے ﻮک ﺷﺘﻪ؟ ﻧﻮ ﺗﮥ
ﭼ ﺑﺎدﺷﺎه راﭘﺎﻮى؟“ 
 اﺑﻨﻴﺮه ،ﺗﮥ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ذﻣﻪ
ﺧﭙﻞ ﻧﯧ ﻳﻌﻨ ﺑﺎدﺷﺎه وﻟ ﻧﮥ ﺑﭻ ﮐﻮې؟ دا اوس اوس ﻮک ﺧﯧﻤﻮ ﺗﻪ ﻻړل ﭼ ﺳﺘﺎ ﻧﯧ ووژﻧ .
وارۍ ﮐ ﻧﺎﮐﺎم ﺷﻮې .زۀ ﭘﻪ ژوﻧﺪى ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻗﺴﻢ ﺧﻮرم ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﻮل د ﻣﺮګ ﻻﺋﻖ ﻳ ،ﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﺧﭙﻞ ﻧﯧ ﺑﭻ
ﻧﮥ ﮐو ،ﮐﻮم ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺑﺎدﺷﺎه ﺟﻮړ ﮐے دے .د ﺑﺎدﺷﺎه ﻧﯧﺰه ﭼﺮﺗﻪ ده؟ د اوﺑﻮ ﻣﻨﮯ ﭼﺮﺗﻪ دے ﭼ د ﻫﻐﮥ د ﺳﺮ
 ﺳﺎؤل د داؤد آواز وﭘﯧﮋﻧﺪو او ﺗﭙﻮس ﻳ ﺗﺮې ﻧﻪ وﮐو” ،داؤده ،دا ﺗﮥ ﻳ زﻣﺎ زوﻳﻪ؟“ داؤد ورﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،آو،
ﺳﺮه وو؟“ 
 او ﻫﻐﮥ دا ﻫﻢ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،زﻣﺎ ﻧﯧ ﺗﺮ اوﺳﻪ ﭘﻮرې ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻮوﻧ ﭘﺴ وﻟ ﺮ؟
ﺑﺎدﺷﺎه ﺳﻼﻣﺖ دا زۀ ﻳﻢ “.
 ﺑﺎدﺷﺎه ﺳﻼﻣﺖ ،زۀ ﭼ ﮥ وﺋﻴﻞ ﻏﻮاړم ﻧﻮ ﻫﻐﻪ واوره .ﮐﮥ دا ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ
ﻣﺎ ﮥ ﮐى دى؟ ﻣﺎ ﮐﻮم ﺟﺮم ﮐے دے؟ 

وى ﭼ ﺗﮥ ﻳ زﻣﺎ ﺧﻼف ﮐې ،ﻧﻮ ﻳﻮه ﻧﺬراﻧﻪ ﭼ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ﭘﯧﺶ ﺷ ﻧﻮ ﮐﯧﺪے ﺷ ﭼ د ﻫﻐﮥ ﻓﯧﺼﻠﻪ ﺑﺪﻟﻪ ﺷ ،ﺧﻮ ﮐﮥ دا
اﻧﺴﺎن ﮐى وى ،ﻧﻮ ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ دې د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻟﻌﻨﺖ راﺷ .ﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ زۀ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﻣﻠ ﻧﻪ وﺷﻟﻢ او راﺗﻪ ﻳ
 زﻣﺎ وﻳﻨﻪ دې د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻧﻪ ﻟﺮې ﭘﻪ ﭘﺮدۍ ﺧﺎوره ﻧﮥ ﺗﻮﺋﻴى .د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ
ووﺋﻴﻞ ﭼ د ﭘﺮدو ﻣﻌﺒﻮداﻧﻮ ﻋﺒﺎدت ﮐﻮه .
 ﺳﺎؤل
ﺑﺎدﺷﺎه دې ﺻﺮف د ﻳﻮې ورږې د ﻟﻮﻟﻮ دﭘﺎره وﻟ راﺷ ،ﻟﻪ ﻮک ﭼ ﭘﻪ ﻏﺮوﻧﻮ ﮐ د زرﮐ ﺎر ﮐﻮى؟“ 
ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﻣﺎ ﻨﺎه ﮐې ده .زﻣﺎ زوﻳﻪ ،داؤده .واﭘﺲ راﺷﻪ ،زۀ ﺑﻪ ﺗﺎ ﺗﻪ ﻧﻘﺼﺎن ﻧﮥ دررﺳﻮم ،ﻪ ﭼ ﺗﺎ ﻧﻦ زﻣﺎ ژوﻧﺪ ﺑﭻ
 داؤد ورﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﺑﺎدﺷﺎه ﺳﻼﻣﺖ ،ﺳﺘﺎ ﻧﯧﺰه دا ده .ﺳﺘﺎ ﻳﻮ ﺳے
ﮐو .زۀ ﮐﻢ ﻋﻘﻞ وم ،ﻣﺎ ﻳﻮ ﺑﺪ ﻋﻤﻞ ﮐے دے “.
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻫﻐﻪ ﭼﺎ ﻟﻪ اﺟﺮ ورﮐﻮى ﭼ ﻮک وﻓﺎدار او رﺘﻮﻧ وى .ﻧﻦ ﻫﻐﮥ ﻣﺎ ﻟﻪ ﺗﮥ ﭘﻪ
دې راﺷ او دا دې واﺧﻠ .
 ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ ﻧﻦ
ﻻس ﮐ راﮐې ،ﺧﻮ ﻣﺎ ﺗﺎ ﺗﻪ ﻧﻘﺼﺎن وﻧﮥ رﺳﻮﻟﻮ ،ﻮک ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺑﺎدﺷﺎه ﺟﻮړ ﮐے دے .
ﻣﺎ ﺳﺘﺎ ژوﻧﺪ ﺑﭻ ﮐے دے ،ﻧﻮ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ دې ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﺷﺎن زﻣﺎ ﺳﺮه ﻫﻢ وﮐى او ﭼ د ﻮﻟﻮ ﺗﻠﻴﻔﻮﻧﻮ ﻧﻪ ﻣ ﺧﻼص
 ﺳﺎؤل داؤد ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،زﻣﺎ زوﻳﻪ ،ﺧُﺪائ ﭘﺎک دې ﺗﺎ ﻟﻪ ﺑﺮﮐﺖ درﮐى .ﺗﮥ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻫﺮ ﮐﺎر ﮐ ﮐﺎﻣﻴﺎب ﻳ “.ﻧﻮ داؤد
ﮐى “.
ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻣﺨﻪ ﻻړو او ﺳﺎؤل ﮐﻮر ﺗﻪ واﭘﺲ ﺷﻮ.

د ﺣﻀﺮت داؤد ﭘﻪ ﻓﻠﺴﺘﻴﺎﻧﻮ ﮐ ﭘﻨﺎه اﺧﺴﺘﻞ

۲۷

 ﺧﻮ داؤد د ﺧﭙﻞ ﺎن ﺳﺮه وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﭘﻪ ﻧﻦ ﺳﺒﺎ ﮐ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺳﺎؤل ووژﻧ .زﻣﺎ دﭘﺎره ﮥ ﺧﺒﺮه دا ده ﭼ د


 ﻧﻮ داؤد او د ﻫﻐﮥ
ﻓﻠﺴﺘ ﻋﻼﻗ ﺗﻪ وﺗﺘﻢ .ﻧﻮ ﺳﺎؤل ﺑﻪ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﭘﻪ ﻣﻠ ﮐ زﻣﺎ ﻟﻮل ﭘﺮﯦدى او زۀ ﺑﻪ ﺑﭻ ﺷﻢ “.
 داؤد او د ﻫﻐﮥ ﺳى ﺳﺮه د ﺧﭙﻠﻮ ﮐﻮرﻧﻮ ﻫﻠﺘﻪ ﭘﻪ
ﺷﭙ ﺳﻮه ﺳى د ﺟﺎت ﺑﺎدﺷﺎه د ﻣﻌﻮک زوئ اﮐﻴﺲ ﻣﻠ ﺗﻪ ﻻړل .

ﺟﺎت ﮐ دﯦﺮه ﺷﻮل .د داؤد ﺳﺮه ﺧﭙﻠ دوه  وې ،د ﻳﺰرﻋﻴﻞ اﺧﻴﻨﻮﻋﻢ او د ﻧﺎﺑﺎل ﮐﻮﻧه اﺑﺟﻴﻞ ﭼ د ﮐﺮﻣﻞ وه .
 داؤد اﮐﻴﺲ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﮐﮥ
ﮐﻠﻪ ﭼ ﺳﺎؤل ﺧﺒﺮ ﺷﻮ ﭼ داؤد ﺟﺎت ﺗﻪ ﺗﺘﯧﺪﻟﮯ دے ،ﻧﻮ ﺳﺎؤل د ﻫﻐﮥ ﻟﻮل ﭘﺮﯦﻮدل .
ﺗﮥ زﻣﺎ ﺳﺮه ﯧه ﮐﻮل ﻏﻮاړې ﻧﻮ ﻣﺎ ﻟﻪ اﺟﺎزت راﮐه ﭼ ﭘﻪ ﻳﻮ وړوﮐ ﺎر ﮐ اوﺳﯧم .ﺻﺎﺣﺒﻪ ،زﻣﺎ دﭘﺎره دا ﺿﺮورى
 ﻧﻮ اﮐﻴﺲ ﻫﻐﮥ ﻟﻪ د ﺻﻘﻼج ﺎر ورﮐو ،ﻧﻮ ﭘﻪ دې وﺟﻪ د ﺻﻘﻼج ﺎر
ﻧﮥ ده ﭼ زۀ ﺗﺎ ﺳﺮه ﭘﻪ ﺷﺎﻫ ﺎر ﮐ اوﺳﯧم “.
 ﭘﻪ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﮐ
 داؤد ﭘﻪ ﻓﻠﺴﺘ ﻣﻠ ﮐ ﺷﭙﺎړس ﻣﻴﺎﺷﺘ اوﺳﯧﺪو .
ﺗﺮ ﻧﻨﻪ ﭘﻮرې د ﻳﻬﻮداه د ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎﻧﻮ دے .
داؤد او د ﻫﻐﮥ ﺳو ﭘﻪ ﺟﺴﻮرﻳﺎﻧﻮ ،ﺟﺮزﻳﺎﻧﻮ ،ﻋﻤﺎﻟﻴﻘﻴﺎﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﺣﻤﻠ ﮐﻮﻟ ،ﭼ ﻫﻐﻮئ د ډﯦﺮ وﺧﺖ ﻧﻪ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﮐ
 ﻮل ﺳى او  ﺑﻪ ﻳ وژﻟ او د ﻫﻐﻮئ ې ،ﺎروى،
اوﺳﯧﺪل .ﻫﻐﮥ ﺑﻪ ﺗﺮ ﺷﻮر او ﻻﻧﺪې ﻣﺼﺮ ﭘﻮرې ﺣﻤﻠ ﮐﻮﻟ .
 اﮐﻴﺲ ﺑﻪ د ﻫﻐﮥ ﻧﻪ ﺗﭙﻮس ﮐﻮﻟﻮ” ،دا ﻞ ﺗﮥ ﭘﻪ
ﺧﺮۀ ،اوﺎن او ﮐﭙې ﺑﻪ ﻳ ﺗﺮې ﻧﻪ ﻫﻢ وړﻟ .ﺑﻴﺎ ﺑﻪ واﭘﺲ اﮐﻴﺲ ﻟﻪ راﺗﻠﻮ .
ﮐﻮم ﺎئ ﺣﻤﻠ ﮐﻮﻟﻮ ﻟﻪ ﺗﻠﮯ وې؟“ ﻧﻮ داؤد ﺑﻪ ورﺗﻪ ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ زۀ د ﻳﻬﻮداه ﺟﻨﻮﺑ ﺣﺼ ﻳﺎ د ﻳﺮﺣﻤﺌﻴﻞ ﻗﺒﻴﻠ ﻋﻼﻗ ﺗﻪ ،ﻳﺎ
 داؤد ﺑﻪ ﻫﺮ ﻮک ﻧﺮ او  وژل او ﻫﻴ ﻮک ﺑﻪ ﺟﺎت ﺗﻪ ﻧﮥ ﺷُﻮ
ﻫﻐ ﻋﻼﻗ ﺗﻪ ﺗﻠﮯ وم ﭼﺮﺗﻪ ﭼ ﻗﻴﻨﻴﺎن اوﺳﯧﺪل .
ﺗﻠﮯ ﭼ ﻫﻐﻪ ﻳ ﺧﺒﺮ ﮐے وے ﭼ ﻫﻐﮥ او د ﻫﻐﮥ ﺳو ﮥ ﮐى دى .ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﻓﻠﺴﺘ ﻣﻠ ﮐ اوﺳﯧﺪو ﻧﻮ داؤد ﺑﻪ
 ﺧﻮ اﮐﻴﺲ ﭘﻪ داؤد اﻋﺘﺒﺎر ﮐﻮﻟﻮ او د ﺧﭙﻞ ﺎن ﺳﺮه ﻳ ووﺋﻴﻞ” ،د ﻫﻐﮥ ﺧﻠﻖ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎن
ﻫﺮ وﺧﺖ ﻫﻢ دﻏﻪ ﺷﺎن ﮐﻮل .
د ﻫﻐﮥ ﻧﻪ دوﻣﺮه ﻧﻔﺮت ﮐﻮى ﭼ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻮل ﻋﻤﺮ زﻣﺎ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻮى“.

۲۸

 ﮥ ﻣﻮده وروﺳﺘﻮ ،ﻓﻠﺴﺘﻴﺎﻧﻮ ﺧﭙﻞ ﻓﻮﺟﻴﺎن راﻏﻮﻧ ﮐل ﭼ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺳﺮه ﺟﻨ وﮐى او اﮐﻴﺲ داؤد ﺗﻪ


 داؤد ورﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،دا رﺘﻴﺎ دى ،زۀ ﺳﺘﺎ ﺧﺪﻣﺖ
ووﺋﻴﻞ” ،ﺗﺎ ﺗﻪ دا ﭘﺘﻪ ده ﭼ ﺗﮥ او ﺳﺘﺎ ﺳى ﺑﻪ زﻣﺎ دﭘﺎره ﺟﻨﯧئ “.
ﮐﻮوﻧﮯ ﻳﻢ او ﺗﮥ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ وﻮرې ﭼ زۀ ﮥ ﮐﻮم “.اﮐﻴﺲ ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﻴ ده .زۀ ﺑﻪ ﺗﺎ د ﻮل ﻋﻤﺮ دﭘﺎره ﺧﭙﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ

ﮐﻮوﻧﮯ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺟﻮړ ﮐم“.

د ﺳﺎؤل د ﺟﺎدوﺮو ﺳﺮه ﻣﺸﻮره ﮐﻮل
 ﻧﻮ ﺳﻤﻮﺋﻴﻞ ﻣ ﺷﻮے وو او ﻮﻟﻮ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﭘﻪ ﻫﻐﮥ ژړا ﮐې وه او د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﺎر راﻣﺎ ﮐ ﻳ ﺦ ﮐے وو .او

 ﻓﻠﺴﺘ ﻓﻮﺟﻴﺎن راﻏﻮﻧ ﺷﻮل او د ﺷﻮﻧﻴﻢ ﺎر ﺳﺮه ﻳ ﻧﺰدې
ﺳﺎؤل د اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻣﻠ ﻧﻪ ﮐﻮډﺮ او ﺟﺎدوﺮ ﺷﻟ ۇو .
 ﭼ ﺳﺎؤل د ﻓﻠﺴﺘﻴﺎﻧﻮ ﻟﺮ
ﺧﯧﻤ وﻟﻮﻟ ،ﺳﺎؤل ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎن راﻏﻮﻧ ﮐل او د ﺟِﻠﺒﻮﻋﻪ ﭘﻪ ﻏﺮۀ ﻳ ﺧﯧﻤ وﻟﻮﻟ .
 ﻧﻮ ﻫﻐﮥ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻧﻪ ﺗﭙﻮس وﮐو ﭼ ﮥ وﮐم .ﺧﻮ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺑﯧﺨ ﺟﻮاب
وﻟﻴﺪو ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ د ﻳﺮې ﻧﻪ وﻟزﯦﺪو ،
 ﻧﻮ ﺳﺎؤل ﺧﭙﻠﻮ آﻓﺴﺮاﻧﻮ ﻟﻪ
ورﻧﮥ ﮐو ،ﻧﮥ د ﺧﻮﺑﻮﻧﻮ ﭘﻪ ذرﻳﻌﻪ ،ﻧﮥ د اُورﻳﻢ او ﺗﻤﻴﻢ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻮﻟﻮ او ﻧﮥ د ﭘﯧﻐﻤﺒﺮاﻧﻮ ﭘﻪ ذرﻳﻌﻪ .
ﺣﻢ ورﮐو” ،ﻳﻮه ﮐﻮډﺮه ﻪ وﻟﻮئ ﭼ د ﻣو د روﺣﻮﻧﻮ ﺳﺮه ﻣﺸﻮرې ﮐﻮى او زۀ ﺑﻪ ورﺷﻢ او ﻣﺸﻮره ﺑﻪ ورﺳﺮه وﮐم“.
 ﻧﻮ ﺳﺎؤل ﺧﭙﻞ ﺎن ﺑﺪل ﮐو ،ﻫﻐﮥ د ﺷﺎﻫ ﺟﺎﻣﻮ ﭘﻪ
ﻫﻐﻮئ ﺟﻮاب ورﮐو” ،ﭘﻪ ﻋﻴﻦ دور ﮐ ﻳﻮه داﺳ ﻪ ﺷﺘﻪ “.
ﺎئ ﻋﺎﻣ ﺟﺎﻣ واﻏﻮﺳﺘﻠ او د ﺗﻴﺎرې ﻧﻪ ﭘﺲ ﻫﻐﻪ د ﺧﭙﻠﻮ دوو ﺳو ﺳﺮه ﻫﻐﻪ  ﻟﻪ ﻣﻼوﯦﺪو ﻟﻪ ﻻړو .ﻫﻐﮥ ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ،

”زﻣﺎ دﭘﺎره د روﺣﻮﻧﻮ ﺳﺮه ﻣﺸﻮره وﮐه او ﻣﺎ ﺗﻪ وواﻳﻪ ﭼ ﮥ ﮐﻴى .د ﻫﻐﻪ ﺳى روح راوﻏﻮاړه ﭼ زۀ ﻳ ﻧﻮم اﺧﻠﻢ “.
 ﺟﻮاب ورﮐو” ،ﺗﺎ ﺗﻪ ﮥ ﭘﺘﻪ ده ﭼ ﺳﺎؤل ﮥ ﮐى دى ﻫﻐﮥ ﻨﻪ ﮐﻮډﺮ او ﺟﺎدوﺮ د ﻣﻠ ﻧﻪ وﺷل .ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺗﮥ وﻟ
 ﺑﻴﺎ ﺳﺎؤل ﻗﺴﻢ وﺧﻮړو او ورﺗﻪ ﻳ ووﺋﻴﻞ” ،زۀ د ژوﻧﺪى ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ
زﻣﺎ د ﯧﺮوﻟﻮ ﮐﻮﺷﺶ ﮐﻮې او ﻣﺎ وژل ﻏﻮاړې؟“ 
  ﺗﺮې ﻧﻪ ﺗﭙﻮس وﮐو” ،زۀ ﺳﺘﺎ دﭘﺎره د ﭼﺎ
ﻧﻮم دا ﻟﻮظ ﮐﻮم ﭼ د داﺳ ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ وﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺎ ﺗﻪ ﺳﺰا ﻧﮥ ﻣﻼوﻳى “.
 ﮐﻠﻪ ﭼ  ﺳﻤﻮﺋﻴﻞ وﻟﻴﺪو ﻧﻮ ﻫﻐ ﭼﻐﻪ ﮐه او ﺳﺎؤل ﺗﻪ ﻳ
روح راوﻏﻮاړم؟“ ﻫﻐﮥ ﺟﻮاب ورﮐو” ،د ﺳﻤﻮﺋﻴﻞ “.
 ﺑﺎدﺷﺎه ﻫﻐ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﻣﮥ ﻳﺮﯦه ،ﺗﮥ ﮥ ﻮرې؟“ ﻫﻐ ورﺗﻪ ﭘﻪ
ووﺋﻴﻞ” ،ﺗﺎ زۀ وﻟ دوﮐﻪ ﮐم؟ ﺗﮥ ﺳﺎؤل ﺑﺎدﺷﺎه ﻳ “.
 ﻫﻐﮥ ﺗﺮې ﻧﻪ ﺗﭙﻮس وﮐو” ،ﻫﻐﻪ د ﭼﺎ ﭘﻪ ﺷﺎن دے؟“ ﻫﻐ
ﺟﻮاب ﮐ ووﺋﻴﻞ” ،زۀ ﻳﻮ روح وﻳﻨﻢ ﭼ د زﻣ ﻧﻪ راو “.
ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﻳﻮ ﺑﻮډا ﺳے راروان دے او ﭼﻮﻏﻪ ﻳ اﻏﻮﺳﺘ ده “.ﻧﻮ ﺳﺎؤل ﺗﻪ ﭘﺘﻪ وﻟﯧﺪه ﭼ دا ﺳﻤﻮﺋﻴﻞ دے او ﻫﻐﻪ د
 ﺳﻤﻮﺋﻴﻞ ،ﺳﺎؤل ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﺗﺎ ﻣﺎ ﻟﻪ ﺗﻠﻴﻒ وﻟ راﮐو؟ ﺗﺎ زۀ واﭘﺲ وﻟ راوﺳﺘﻠﻢ؟“ ﺳﺎؤل
ﻋﺰت ﻧﻪ زﻣ ﺗﻪ ﻴ ﺷﻮ .
ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،زۀ ﭘﻪ ﻟﻮئ ﺗﻠﻴﻒ ﮐ ﻳﻢ .ﻓﻠﺴﺘﻴﺎن زﻣﺎ ﺳﺮه ﭘﻪ ﺟﻨ دى او ﺧُﺪائ ﭘﺎک زۀ ﭘﺮﯦﮯ ﻳﻢ .ﻫﻐﮥ ﻣﺎ ﻟﻪ ﻧﻮر ﺟﻮاب
ﻧﮥ راﮐﻮﻟﻮ ،ﻧﮥ د ﭘﯧﻐﻤﺒﺮاﻧﻮ ﭘﻪ ذرﻳﻌﻪ او ﻧﮥ د ﺧﻮﺑﻮﻧﻮ ﭘﻪ ذرﻳﻌﻪ .ﻧﻮ ﻣﺎ ﺗﮥ راوﻏﻮﺘﻠ ،دا د دې دﭘﺎره ﭼ ﻣﺎ ﺗﻪ وواﺋ ﭼ زۀ ﮥ
 ﺳﻤﻮﺋﻴﻞ ورﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﺮﯦﮯ ﻳ او ﻫﻐﻪ ﺳﺘﺎ دﺷﻤﻦ ﺷﻮے دے ﻧﻮ زۀ دې وﻟ
وﮐم “.
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﺎ ﺳﺮه ﻫﻐﻪ ﮥ ﮐى دى ﭼ ﻫﻐﮥ زﻣﺎ ﭘﻪ ذرﻳﻌﻪ ﺗﺎ ﺗﻪ ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻠ ۇو .ﻫﻐﮥ ﺳﺘﺎ ﻧﻪ ﺑﺎدﺷﺎﻫ
راوﻏﻮﺘﻠﻢ؟ 
 ﺗﺎ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﺣﻢ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧ ﮐې ده ﻪ ﭼ ﺗﺎ ﻋﻤﺎﻟﻴﻘﻴﺎن او د ﻫﻐﻮئ ﻫﺮ
اﺧﺴﺘ ده او داؤد ﻟﻪ ﻳ ورﮐې ده .
 ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎ او ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎن ﻓﻠﺴﺘﻴﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﭘﻪ ﻻس ﮐ
ﮥ ﺗﺒﺎه ﻧﮥ ﮐل .ﻧﻮ ﻧﻦ دا ﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﺎ ﺳﺮه داﺳ ﮐﻮى .
ورﮐى .ﺳﺒﺎ ﺑﻪ ﺗﮥ او ﺳﺘﺎ زاﻣﻦ ﻣﺎ ﺳﺮه ﺷﺮﻳ ﺷ او ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺑﻪ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻟﺮ ﻫﻢ ﻓﻠﺴﺘﻴﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﭘﻪ ﻻس ﮐ
 ﺳﺎؤل ﻧﺎﺎﭘﻪ راﭘﺮﯦﻮﺗﻮ او ﭘﻪ زﻣﻪ ﺑﺎﻧﺪې اوږد اوږد وﻏﺰﯦﺪو ،ﭼ ﺳﻤﻮﺋﻴﻞ ﮥ ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻠ ۇو ﻧﻮ د ﻫﻐ ﭘﻪ وﺟﻪ
ورﮐى “.
 ﻫﻐﻪ ﻪ ﺳﺎؤل ﻟﻪ ورﻏﻠﻪ او وې
وﻳﺮﯦﺪو .ﻫﻐﻪ ﮐﻤﺰورے وو ،ﻪ ﭼ ﻫﻐﮥ ﻮﻟﻪ ورځ او ﻮﻟﻪ ﺷﭙﻪ ﻫﻴ ﻫﻢ ﻧﮥ ۇو ﺧﻮړﻟ .
ﻟﻴﺪل ﭼ ﻫﻐﻪ ﻳﺮﯦﺪﻟﮯ وو ،ﻧﻮ ﻫﻐ ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﺻﺎﺣﺒﻪ ،ﺗﺎ ﭼ ﮥ وﺋﻴﻠ دى د ﻫﻐ ﭘﻪ وﺟﻪ ﻣﺎ ﺧﭙﻞ ژوﻧﺪ ﭘﻪ ﺧﻄﺮه ﮐ
 ﻧﻮ اوس ﺳﺘﺎ وار دے ﭼ زﻣﺎ ﺧﺒﺮې ﺗﻪ ﻏﻮږ وﻧﻴﺴ .زۀ ﺑﻪ ﺳﺘﺎ دﭘﺎره ﻟ ﺧﻮراک ﺗﻴﺎر ﮐم .ﺗﮥ ﺧﺎﻣﺨﺎ ﮥ
واﭼﻮﻟﻮ .
 ﺳﺎؤل اﻧﺎر وﮐو او وې وﺋﻴﻞ ﭼ ﻫﻴ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﮥ ﺧﻮرم .ﺧﻮ د ﻫﻐﮥ آﻓﺴﺮاﻧﻮ ﻫﻢ
وﺧﻮره ﭼ د ﺳﻔﺮ ﮐﻮﻟﻮ ﺟﻮﻪ ﺷ “.
 ﻫﻐﻪ 
ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ ﭼ ﮥ وﺧﻮره .آﺧﺮ ﻫﻐﮥ د ﻫﻐﻮئ ﺧﺒﺮه وﻣﻨﻠﻪ او د زﻣ ﻧﻪ ﭘﺎﯧﺪو او ﭘﻪ ﮐ ﮐ ﮐﯧﻨﺎﺳﺘﻮ .
زر ﻳﻮ ﺳﺨﮯ ﺣﻼل ﮐو ﮐﻮم ﭼ ﻫﻐ ﮥ ﻮرب ﮐے وو .ﺑﻴﺎ ﻫﻐ ﻟ اوړۀ واﺧﺴﺘﻞ ،ﺗﻴﺎر ﻳ ﮐل او ﭘﺘﻴﺮه رو ﻳ ﺗﺮې ﻧﻪ

 ﻫﻐ ﺧﻮراک د ﺳﺎؤل او د ﻫﻐﮥ د آﻓﺴﺮاﻧﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﮐﯧﻮدو او ﻫﻐﻮئ وﺧﻮړو .او ﻫﻐﻮئ ﻫﻢ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺷﭙﻪ ﻻړل.
ﭘﺨﻪ ﮐه .

د ﻓﻠﺴﺘﻴﺎﻧﻮ ﺣﻀﺮت داؤد ﻧﺎﻣﻨﻈﻮره ﮐﻮل

۲۹


 ﻓﻠﺴﺘﻴﺎﻧﻮ ﺧﭙﻞ ﻮل ﻓﻮﺟﻴﺎن اﻓﻴﻖ ﺗﻪ راﻏﻮﻧ ﮐل او ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﭘﻪ ﻳﺰرﻋﻴﻞ ﮐ د ﭼﻴﻨ ﺳﺮه ﺧﯧﻤ وﻟﻮﻟ .


ﭘﻴﻨﮥ ﻓﻠﺴﺘ ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎن د ﺧﭙﻠﻮ ﺳﻮوﻧﻮ او زرﻮﻧﻮ ﺳو د ډﻟﻮ ﺳﺮه ﻻړل ،داؤد او د ﻫﻐﮥ ﺳى د اﮐﻴﺲ ﺑﺎدﺷﺎه ﺳﺮه ﺷﺎ ﺗﻪ
 ﻓﻠﺴﺘ ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﻫﻐﻮئ وﻟﻴﺪل او ﺗﭙﻮس ﻳ وﮐو” ،دا ﻋﺒﺮاﻧﻴﺎن دﻟﺘﻪ ﮥ ﮐﻮى؟“ اﮐﻴﺲ ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ ﭼ” ،دا داؤد
روان ۇو .
دے ﭼ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ د ﺑﺎدﺷﺎه ﺳﺎؤل ﻳﻮ آﻓﺴﺮ دے .اوس ﻫﻐﻪ زﻣﺎ ﺳﺮه د ډﯦﺮ وﺧﺖ ﻧﻪ دے .د ﮐﻮﻣ ور ﻧﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ ﻣﺎ
 ﺧﻮ ﻓﻠﺴﺘ ﻣﺸﺮان اﮐﻴﺲ ﺗﻪ ﭘﻪ
ﻟﻪ راﻏﻠﮯ دے ﻧﻮ ﻫﻐﮥ داﺳ ﻳﻮ ﮐﺎر ﻫﻢ ﻧﮥ دے ﮐے ﭼ زۀ ﻳ ﻳﻮه ﻏﻠﻄ راوﺑﺎﺳﻢ “.
ﻏﺼﻪ ۇو او ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ﻳ ووﺋﻴﻞ” ،دا ﮐﺲ واﭘﺲ ﻫﻐﻪ ﺎر ﺗﻪ وﻟﯧه ﮐﻮم ﭼ ﺗﺎ ورﮐے دے .ﻫﻐﻪ ﻣﮥ ﭘﺮﯦده ﭼ ﻣﻮﻧ ﺳﺮه
ﺟﻨ ﻟﻪ ﻻړ ﺷ ،ﮐﯧﺪے ﺷ ﭼ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺟﻨ ﮐ زﻣﻮﻧ ﺧﻼف ﺷ .ﭘﻪ دې ﮐ ﮥ ﺷ ﻧﺸﺘﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ د ﺧﭙﻞ ﻧﯧ
 آﺧﺮ دا ﻫﻢ ﻫﻐﻪ داؤد دے ،ﭼ د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ  ﭘﻪ ﯦﺪو ﮐ
ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻮﻟﻮ دﭘﺎره زﻣﻮﻧ د ﺳو ﺳﺮوﻧﻪ ﻗﻠﻢ ﮐى .
 اﮐﻴﺲ داؤد راوﻏﻮﺘﻠﻮ او
ﺳﻨﺪره وﺋﻴﻠ ﭼ ﺳﺎؤل زرﻮﻧﻪ وژﻟ دى ،ﺧﻮ داؤد ﻳﻮ ﭘﻪ ﻟﺲ د ﻫﻐ ﻧﻪ زﻳﺎت وژﻟ دى “.
ورﺗﻪ ﻳ ووﺋﻴﻞ” ،زۀ ﭘﻪ ژوﻧﺪى ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻗﺴﻢ ﮐﻮم ﭼ ﺗﮥ زﻣﺎ وﻓﺎدار ﻳ ،او زۀ ﺑﻪ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ وم ﭼ ﺗﮥ ﻣﺎ ﺳﺮه ﺗﻠﮯ وې
او ﭘﻪ دې ﺟﻨ ﮐ دې زﻣﺎ ﻣﻠﺮﺗﻴﺎ ﮐے وے .ﺗﮥ ﭼ د ﮐﻮﻣ ور ﻧﻪ ﻣﺎ ﻟﻪ راﻏﻠﮯ ﻳ ﻣﺎ ﭘﻪ ﺗﺎ ﮐ ﻫﻴ ﻏﻠﻄ ﻧﮥ ده
 ﻧﻮ ﭘﻪ ﺧﯧﺮ ﺳﺮه واﭘﺲ ﮐﻮر ﺗﻪ ﻻړ ﺷﻪ او داﺳ ﻳﻮ ﮐﺎر ﻫﻢ ﻣﮥ ﮐﻮه ﭼ ﻫﻐﻮئ
ﻣﻮﻧﺪﻟ .ﺧﻮ ﻫﻐﻪ ﻧﻮر ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎن ﺗﺎ ﻧﮥ ﻣﻨ .
 داؤد ﺟﻮاب ورﮐو” ،ﺻﺎﺣﺒﻪ ،ﻣﺎ ﮥ ﺑﺪ ﮐى دى؟ ﮐﮥ داﺳ وى ﻟﻪ ﭼ ﺗﺎ ووﺋﻴﻞ ﭼ د ﮐﻮﻣ ور
ﭘﺮې ﺧﻔﻪ ﺷ “.
ﻧﻪ ﻣﺎ ﺳﺘﺎ ﺧﺪﻣﺖ ﺷﺮوع ﮐے دے او ﺗﺎ ﭘﻪ ﻣﺎ ﮐ ﻫﻴ ﻏﻠﻄ ﻧﮥ وى ﻣﻮﻧﺪﻟ ،ﻧﻮ ﻣﺎ ﻟﻪ ﺗﺎ ﺳﺮه ﺗﻠﻞ وﻟ ﻧﮥ دى ﭘﻪ ﮐﺎر ،ﭼ ﺗﮥ
 اﮐﻴﺲ ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،زۀ دا ﻣﻨﻢ ،زۀ ﺗﺎ د
زﻣﺎ ﻧﯧ او ﺑﺎدﺷﺎه ﻳ ،د دې دﭘﺎره ﭼ زۀ ﺳﺘﺎ د دﺷﻤﻨﺎﻧﻮ ﺳﺮه ﺟﻨ وﮐم؟“ 
 ﻧﻮ
ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﻓﺮﺘ ﭘﻪ ﺷﺎن وﻓﺎدار ﻢ .ﺧﻮ ﻫﻐﻪ ﻧﻮرو ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎﻧﻮ وﺋﻴﻠ دى ﭼ ﺗﮥ زﻣﻮﻧ ﺳﺮه ﺟﻨ ﻟﻪ ﻧﮥ ﺷ ﺗﻠﮯ .
داؤده ،ﺗﺎﺳﻮ ﻮل ﭼﺎ ﭼ ﺳﺎؤل ﭘﺮﯦﮯ دے او ﻣﺎ ﻟﻪ راﻏﻠ ﻳ ،ﺳﺒﺎ ﺳﺤﺮ وﺧﺘ ﭘﺎ او ﭼ ﻨﻪ رﺎ ﺷ ﻧﻮ ﻻړ ﺷ“.
 ﻧﻮ داؤد او د ﻫﻐﮥ ﺳى ﭘﻪ ورﭘﺴ ورځ ﺳﺤﺮ وﺧﺘ روان ﺷﻮل ﭼ ﻓﻠﺴﺘ ﻣﻠ ﺗﻪ واﭘﺲ ﻻړ ﺷ او ﻓﻠﺴﺘﻴﺎن ﻳﺰرﻋﻴﻞ ﺗﻪ

ﻻړل.

د ﻋﻤﺎﻟﻴﻘﻴﺎﻧﻮ ﺧﻼف ﺟﻨ

۳۰

 ﻧﻮ درې ور ﭘﺲ داؤد او د ﻫﻐﮥ ﺳى ﺻﻘﻼج ﺗﻪ راورﺳﯧﺪل او ﭘﺘﻪ ورﺗﻪ وﻟﯧﺪه ﭼ ﻋﻤﺎﻟﻴﻘﻴﺎﻧﻮ د ﻳﻬﻮداه ﺟﻨﻮﺑ


 او ﻮﻟ زﻧﺎﻧﻪ او ﻮل ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ﻧﻴﻮﻟ ۇو،
ﻋﻼﻗﻪ ﻧﻴﻮﻟ ده او ﭘﻪ ﺻﻘﻼج ﻳ ﺣﻤﻠﻪ ﮐې ده .ﻫﻐﻮئ ﺎر ﺳﻮزوﻟﮯ وو 
 ﮐﻠﻪ ﭼ داؤد او د ﻫﻐﮥ ﺳى راورﺳﯧﺪل ،ﻧﻮ
ﻫﻐﻮئ ﻮک وژﻟ ﻧﮥ ۇو ،ﺧﻮ ﭼ ﮐﻠﻪ ﺗﻠﻞ ﻧﻮ ﻮل ﻳ د ﺎن ﺳﺮه ﺑﻮﺗﻠﻞ .
 داؤد او د ﻫﻐﮥ ﺳو
ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ﭘﺘﻪ وﻟﯧﺪه ﭼ ﺎر ﺳﻮزوﻟﮯ ﺷﻮے وو او د ﻫﻐﻮئ  ،زاﻣﻦ او ﻟﻮﻪ ﺑﻮﺗﻠﮯ ﺷﻮى ۇو .
 د داؤد دوه  ،اﺧﻴﻨﻮﻋﻢ او اﺑﺟﻴﻞ
ژړا ﺷﺮوع ﮐه او ﺗﺮ ﻫﻐ ﭘﻮرې ﻳ ﻧﮥ ﺑﺲ ﮐﻮﻟﻪ ﭼ د ﻫﻐﻮئ د ژړا زور ﺧﺘﻢ ﺷﻮ .
 داؤد اوس ﭘﻪ ﺳﺨﺘﻪ ﺧﻄﺮه ﮐ وو ،ﻪ ﭼ د ﻫﻐﮥ ﻮل ﺳى د ﺧﭙﻠﻮ ﺑﭽﻮ ﭘﻪ وﺟﻪ ﺳﺨﺖ ﻏﺼﻪ
ﻫﻢ ﺑﻮﺗﻠﮯ ﺷﻮې وې .
 داؤد د اﺧﻴﻤﻠ
ۇو او ﻫﻐﻮئ ﻫﻐﻪ ﺳﻨﺴﺎرول ﻏﻮﺘﻞ ،ﺧﻮ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د داؤد ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﻫﻐﮥ اﻳﻤﺎن ﻣﻀﺒﻮط ﮐو .
 داؤد د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻧﻪ ﺗﭙﻮس
زوئ اﺑﻴﺎﺗﺎر اﻣﺎم ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﭘﯧﺶ ﺑﻨﺪ ﻣﺎ ﻟﻪ راوړه “.ﻧﻮ اﺑﻴﺎﺗﺎر ورﻟﻪ ﭘﯧﺶ ﺑﻨﺪ وروړو .

وﮐو” ،زۀ د ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﻓﻮﺟﻴﺎﻧﻮ ﭘﺴ ﻻړ ﺷﻢ ﮥ؟ زۀ ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ورورﺳﯧم؟“ ﻧﻮ ﻫﻐﮥ ﺟﻮاب ورﮐو” ،ورﭘﺴ ﻻړ ﺷﻪ ،ﺗﮥ ﺑﻪ
 ﻧﻮ داؤد او د ﻫﻐﮥ ﺷﭙ ﺳﻮه ﺳى روان ﺷﻮل او ﭼ ﻫﻐﻮئ د ﺑﺴﻮر وﻟ
ورورﺳﯧې او ﻗﯧﺪﻳﺎن ﺑﻪ ﺗﺮې ﻧﻪ ﺧﻼص ﮐې “.
 داؤد د ﻠﻮرو ﺳﻮو ﺳو ﺳﺮه ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻣﺨﻪ روان وو ،ﻫﻐﻪ ﻧﻮر دوه ﺳﻮه ﺳى ډﯦﺮ
ﺗﻪ ورﺳﯧﺪل ،ﻧﻮ ﮥ ﻫﻠﺘﻪ ﭘﺎﺗ ﺷﻮل .
 د داؤد ﺳو ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻣﻠ ﮐ ﻳﻮ ﻣﺼﺮے
زﻳﺎت ﺳﺘى ۇو ﭼ د وﻟ ﻧﻪ ﻧﮥ ﺷُﻮ اوړﯦﺪﻟﮯ ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ وروﺳﺘﻮ ﭘﺎﺗ ﺷﻮل .
 ﮥ اوچ اﻳﻨﺮ او دوه ﻣﻮ ﮐﺸﻤﺶ ﻳ ﻫﻢ
زﻟﻤﮯ وﻟﻴﺪو او داؤد ﻟﻪ ﻳ راوﺳﺘﻮ .ﻫﻐﻮئ ورﻟﻪ ﮥ ﺧﻮراک او اوﺑﮥ ورﮐې ،
ورﻟﻪ ورﮐل .ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﮥ ﺧﻮراک وﮐو ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻴﺎ ﺗه ﺷﻮ ،د ﻫﻐﮥ ﺳﺮه ﭘﻮره درې ور د ﺧﻮراک ﺎک ﻫﻴ ﻫﻢ ﻧﮥ
 داؤد ﺗﺮې ﻧﻪ ﺗﭙﻮس وﮐو” ،ﺳﺘﺎ ﻧﯧ ﻮک دے او ﺗﮥ د ﮐﻮم ﺎئ ﻳ؟“ ﻫﻐﮥ ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،زۀ د ﻣﺼﺮ ﻳﻢ او د ﻳﻮ
ۇو .
 ﻣﻮﻧ د ﻳﻬﻮداه ﭘﻪ
ﻋﻤﺎﻟﻴﻘ ﻏﻼم ﻳﻢ .زﻣﺎ ﻧﯧ زۀ درې ور ﻣﺨ د ﺎن ﻧﻪ ﺷﺎﺗﻪ ﭘﺮﯦﮯ ﻳﻢ ﻪ ﭼ زۀ ﺑﻴﻤﺎر وم .

ﺟﻨﻮﺑ ﺣﺼﻪ ﮐ د ﭼﺮﻳﺘﻴﺎﻧﻮ ﻋﻼﻗﻪ او د ﮐﺎﻟﺐ د ﻗﺒﻴﻠ ﭘﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﺑﺎﻧﺪې ﺣﻤﻠﻪ ﮐې وه او ﺻﻘﻼج ﻣﻮ ﺳﻮزوﻟﮯ وو “.
داؤد ﺗﺮې ﻧﻪ ﺗﭙﻮس وﮐو” ،ﺗﮥ ﺑﻪ ﻣﺎ د ﻫﻐﻪ ﻟﺮ ﭘﻮرې ﺑﻮ؟“ ﻫﻐﮥ ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﮐﮥ ﺗﮥ ﻣﺎ ﺳﺮه د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﻪ ﻧﻮم وﻋﺪه
 ﻧﻮ داؤد ﻳ ورﻟﻪ ﺑﻮﺗﻠﻮ .ﻫﻐﻪ ﻓﻮﺟﻴﺎن
وﮐې ﭼ ﺗﮥ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﮥ وژﻧ او ﻧﮥ ﺑﻪ ﻣ ﺧﭙﻞ ﻧﯧ ﺗﻪ ﺣﻮاﻟﻪ ﮐﻮې ﻧﻮ زۀ ﺑﻪ ﺗﺎ ﺑﻮﻢ “.
ﭘﻪ ﻫﺮ ﺎئ ﮐ ﺧﻮارۀ وارۀ ۇو ،ﺧﻮراک ﺎک ﻳ ﮐﻮﻟﻮ او د ﺑﺷﻤﯧﺮه ﻣﺎلِ ﻏﻨﻴﻤﺖ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ﻳ ﮐﻮﻟﻪ ،ﭼ ﻫﻐﻮئ د
 ﭘﻪ ورﭘﺴ ورځ ﺳﺤﺮ وﺧﺘ داؤد ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ ﺣﻤﻠﻪ وﮐه او ﺗﺮ ﻣﺎﺎﻣﻪ ﭘﻮرې
ﻓﻠﺴﺘﻴﺎﻧﻮ او ﻳﻬﻮداه ﭘﻪ ﻣﻠ ﮐ ﻧﻴﻮﻟﮯ وو .

ﻳ ورﺳﺮه ﺟﻨ وﮐو .د ﻠﻮرو ﺳﻮو زﻟﻤﻮ ﻧﻪ ﺑﻐﯧﺮ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ اوﺎﻧﻮ ﺳﻮارۀ او ﻟﺮې ۇو ،ﺑﻞ ﻳﻮ ﮐﺲ ﻫﻢ وﻧﮥ ﺗﺘﯧﺪو .
 ﻳﻮ ﻴﺰ ﻫﻢ ورک ﻧﮥ ﺷﻮ ﮐﮥ
داؤد ﺳﺮه د ﺧﭙﻠﻮ دوو ﻮ ﻫﻐﻪ ﻫﺮ ﻳﻮ ﮐﺲ او ﻫﺮ ﻳﻮ ﻴﺰ ﺑﭻ ﮐو ﭼ ﻋﻤﺎﻟﻴﻘﻴﺎﻧﻮ وړى ۇو ،
ﻫﻐﻪ وړوﮐﮯ وو ﻳﺎ ﻏ .داؤد ﺗﻪ د ﺧﭙﻠﻮ ﻮﻟﻮ ﺳو زاﻣﻦ او ﻟﻮﻪ واﭘﺲ ﻣﻼو ﺷﻮل او ﻫﻐﻪ ﻮل ﻣﺎلِ ﻏﻨﻴﻤﺖ ﻫﻢ ،ﮐﻮم ﭼ
 ﻫﻐﮥ ﻮﻟ ې او ﺎروى واﭘﺲ واﺧﺴﺘﻞ ،د ﻫﻐﮥ ﺳو ﻮل ﺎروى د ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﻣﺨ روان ﮐل
ﻋﻤﺎﻟﻴﻘﻴﺎﻧﻮ وړے وو .
 ﻧﻮ داؤد ﻫﻐﻪ دوو ﺳﻮو ﺳو ﻟﻪ واﭘﺲ ﻻړو ﭼ ﻫﻐﻮئ ډﯦﺮ ﮐﻤﺰورى
او ﻫﻐﻮئ او وﺋﻴﻞ ﭼ” ،دا د داؤد ﻣﺎلِ ﻏﻨﻴﻤﺖ دے “.
ﺷﻮى ۇو او د ﺗﻠﻮ ﻧﮥ ۇو او د ﺑﺴﻮر وﻟ ﺳﺮه وروﺳﺘﻮ ﭘﺎﺗ ۇو .ﻫﻐﻮئ د داؤد او د ﻫﻐﮥ ﺳو ﺳﺮه ﻣﻼوﯦﺪو دﭘﺎره وړاﻧﺪې
 ﺧﻮ ﮥ ﺧﺮاﺑﻮ او ﺑﮐﺎره ﺳو ووﺋﻴﻞ ﮐﻮم ﭼ د داؤد
راﻏﻠﻞ ،داؤد ﻫﻐﻮئ ﻟﻪ ورﻏﻠﻮ او ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ﻳ ﺗﻮد ﻫﺮﮐﻠﮯ ووﺋﻴﻠﻮ .
ﺳﺮه ﺗﻠ ۇو” ،ﻫﻐﻮئ ﻣﻮﻧ ﺳﺮه ﻻ ﻧﮥ ړل ،ﻧﻮ ﻣﻮﻧ ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ ﻟﻪ د ﻣﺎلِ ﻏﻨﻴﻤﺖ ﻧﻪ ﮥ ﻧﮥ ورﮐﻮو .ﻫﻐﻮئ دې ﺧﭙﻠ  او ﺑﭽ
 ﺧﻮ داؤد ورﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،زﻣﺎ وروﻮ ،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭼ ﻣﻮﻧ ﻟﻪ ﮥ راﮐى
ﺎن ﺳﺮه ﮐى او ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻣﺨﻪ دې  “.
 ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﮥ واﻳ
دى ﻧﻮ ﭘﻪ ﻫﻐ ﮐ ﺷﻮﻣﺘﻮب ﻣﮥ ﮐﻮئ ،ﻫﻐﮥ زﻣﻮﻧ ﺣﻔﺎﻇﺖ وﮐو او ﭘﻪ ﻟﺮ ﺑﺎﻧﺪې ﻳ ﻓﺘﺢ راﮐه .
ﻧﻮ ﻫﻐ ﺗﻪ ﻫﻴ ﻮک ﻫﻢ ﻧﮥ راﺿ ﮐﻴى .ﻫﺮ ﮥ ﺑﻪ داﺳ ﺗﻘﺴﻴﻤﻴى ،ﻫﺮ ﻮک ﭼ وروﺳﺘﻮ د ﺳﺎﻣﺎن ﺳﺮه ﭘﺎﺗ وى ﻧﻮ ﻫﻐﮥ
 داؤد دا ﻗﺎﻧﻮن ﺟﻮړ ﮐو او دا ﺗﺮ
ﺗﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ دوﻣﺮه ﺣﺼﻪ ﻣﻼوﻳى ﭼ ﻮﻣﺮه ﻫﻐﻪ ﮐﺴﺎن اﺧﻠ ﭼ ﺟﻨ ﻟﻪ ﺗﻠ وى “.
 ﮐﻠﻪ ﭼ داؤد ﺻﻘﻼج ﺗﻪ راواﭘﺲ ﺷﻮ ،ﻧﻮ ﻫﻐﮥ ﺧﭙﻠﻮ ﻣﻠﺮو ﻟﻪ ﭘﻪ ﻣﺎلِ
ﻧﻦ ور ﭘﻮرې ﭘﻪ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﮐ ﻣﻨﻠﮯ ﺷ .
ﻏﻨﻴﻤﺖ ﮐ د دې ﭘﯧﻐﺎم ﺳﺮه ﺑﺮﺧﻪ وﻟﯧﻟﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ د ﻳﻬﻮداه ﻣﺸﺮان ۇو” ،دا ﺳﺘﺎﺳﻮ دﭘﺎره ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻣﺎلِ ﻏﻨﻴﻤﺖ ﮐ ﺗُﺤﻔﻪ
 ﻫﻐﮥ دا ﺗُﺤﻔﻪ د ﺑﻴﺖاﻳﻞ ﺧﻠﻘﻮ ،د ﻳﻬﻮداه ﭘﻪ ﺟﻨﻮﺑ ﺣﺼﻪ ﮐ د
ده ﭼ ﻣﻮﻧ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د دﺷﻤﻨﺎﻧﻮ ﻧﻪ اﺧﺴﺘﮯ دے “.
 رﮐﻞ ،د ﻳﺮﺣﻤﺌﻴﻞ او
 ورﺳﺮه د ﻋﺮوﻋﻴﺮ ،ﺳﻔﻤﻮت ،اﺳﺘﻤﻮع ،
راﻣﺎ ﺧﻠﻘﻮ ﻟﻪ او د ﻳﺘﻴﺮ ﭘﻪ ﺎروﻧﻮ ﮐ ﺧﻠﻘﻮ ﻟﻪ وﻟﯧﻟﻪ ،
 او د ﺣﺒﺮون .ﻫﻐﮥ دا ﻫﻐﻪ ﻮﻟﻮ ﺎﻳﻮﻧﻮ
 او د ﺣﺮﻣﻪ ،د ﺑﻮرﻋﺴﺎن ،او د ﻋﺘﺎک د ﺎروﻧﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﻟﻪ ،
د ﻗﻴﻨ ﺎروﻧﻮ ﻟﻪ ،
ﺗﻪ وﻟﯧﻟﻪ ﭼﺮﺗﻪ ﭼ دے او د ﻫﻐﮥ ﺳى ﺮﯧﺪﻟ ۇو.

د ﺳﺎؤل او د ﻫﻐﮥ د زاﻣﻨﻮ ﻣﺮګ

۳۱

 ﻓﻠﺴﺘﻴﺎﻧﻮ د ﺟِﻠﺒﻮﻋﻪ ﭘﻪ ﻏﺮۀ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺧﻼف ﺟﻨ وﮐو .د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻓﻮﺟﻴﺎن د ﻓﻠﺴﺘﻴﺎﻧﻮ ﻧﻪ وﺗﺘﯧﺪل او د


 ﺧﻮ ﻓﻠﺴﺘﻴﺎن ﺳﺎؤل ﺗﻪ ﻧﺰدې ورورﺳﯧﺪل او د ﺳﺎؤل درې زاﻣﻦ ﻳ ووژل ،ﻳﻮﻧﺘﻦ،
ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ډﯦﺮ ﮐﺴﺎن ﻣۀ ﺷﻮل .
 د ﺳﺎؤل ﻧﻪ ﯧﺮﭼﺎﭘﯧﺮه ﺟﻨ ډﯦﺮ ﺳﺨﺖ وو او ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ د دﺷﻤﻦ ﭘﻪ ﻏﺸﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﻟﯧﺪﻟﮯ وو او
اﺑﻴﻨﺪاب او ﻣﻠﺷﻮع .
 ﻫﻐﮥ وﺳﻠﻪ وړوﻧ زﻟﻤ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﺧﭙﻠﻪ ﺗُﻮره راوﺑﺎﺳﻪ او ﻣﺎ ووژﻧﻪ ،ﭼ دا ﻧﺎﺳﻨﺘﻪ ﻓﻠﺴﺘﻴﺎن ﻣﺎ ﭘﻪ
ﺳﺨﺖ زﺧﻤ وو .
ﺗُﻮره وﻧﮥ وﻫ او ﭘﻪ ﻋﺬاب ﻣ ﻧﮥ ﮐى “.ﺧﻮ ﻫﻐﻪ زﻟﻤﮯ د داﺳ ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ وﺟﻪ ﺳﺨﺖ ﻳﺮﯦﺪو .ﻧﻮ ﺳﺎؤل ﺧﭙﻠﻪ ﺗُﻮره واﺧﺴﺘﻠﻪ او
 ﻫﻐﻪ زﻟﻤ ﺗﻪ ﭘﺘﻪ وﻟﯧﺪه ﭼ ﺳﺎؤل ﻣ ﺷﻮ ،ﻧﻮ ﻫﻐﮥ ﺧﭙﻞ ﺎن ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﺗُﻮره
ﺧﭙﻞ ﺎن ﻳ ﭘﺮې وروﻏﻮرزوﻟﻮ .
 ﻧﻮ داﺳ ﺳﺎؤل ،د ﻫﻐﮥ درې زاﻣﻦ او ﻫﻐﻪ زﻟﻤﮯ ﻣ ﺷﻮ ،ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ورځ
وروﻏﻮرزوﻟﻮ او د ﺳﺎؤل ﭘﻪ ﻨ ﮐ ﻣ ﺷﻮ .
 ﮐﻠﻪ ﭼ د ﻳﺰرﻋﻴﻞ او د اُردن د ﺳﻴﻨﺪ ﻧﻤﺮﺧﺎﺗﮥ ﺑﻞ ﻃﺮف ﺗﻪ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎن ﺧﺒﺮ ﺷﻮل
ﺑﺎﻧﺪې د ﺳﺎؤل ﻮل ﺳى ﻣۀ ﺷﻮل .
ﭼ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻟﺮ ﺗﺘﯧﺪﻟﮯ دے او ﺳﺎؤل او د ﻫﻐﮥ زاﻣﻦ وژﻟﮯ ﺷﻮى دى ،ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﺧﭙﻞ ﺎروﻧﻪ ﭘﺮﯦﻮدل او
 ﭘﻪ ورﭘﺴ ورځ ﺑﺎﻧﺪې ﻓﻠﺴﺘﻴﺎن د ﻻﺷﻮﻧﻮ ﻟﻮټ ﮐﻮﻟﻮ دﭘﺎره ﻻړل او
وﺗﺘﯧﺪل .ﻧﻮ ﻓﻠﺴﺘﻴﺎن راﻏﻠﻞ او دا ﺎروﻧﻪ ﻳ وﻧﻴﻮل .
 ﻫﻐﻮئ د ﺳﺎؤل ﺳﺮ ﭘﺮې ﮐو
ﻫﻐﻮئ د ﺳﺎؤل او د ﻫﻐﮥ د درﯦﻮ زاﻣﻨﻮ ﻻﺷﻮﻧﻪ وﻟﻴﺪل ﭼ د ﺟِﻠﺒﻮﻋﻪ ﭘﻪ ﻏﺮۀ ﺑﺎﻧﺪې ﭘﺮاﺗﮥ ۇو .
او زﻏﺮه ﻳ ﺗﺮې ﻧﻪ ﻟﺮې ﮐه او ﻮل ﻓﻠﺴﺘﻴﺎن ﺗﻪ ﻳ ﭘﯧﻐﺎم وړوﻧ وﻟﯧل ﭼ ﺧﭙﻠﻮ ﺑﺖﺧﺎﻧﻮ او د ﻫﻐﻮئ ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻪ دا زﯦﺮے
 ﺑﻴﺎ ﻫﻐﻮئ د ﻫﻐﮥ وﺳﻠ د ﻋﺴﺘﺎرات ﭘﻪ ﺑﺖﺧﺎﻧﻪ واﭼﻮﻟ او ﻫﻐﻮئ د ﻫﻐﮥ ﻻش د ﺑﻴﺖﺷﺎن ﺎر ﭘﻪ دﯦﻮال ﭘﻮرې ﭘﻪ
ورﺳﻮى .
 ﻧﻮ ﮥ
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﭘﻪ ﺟِﻠﻌﺎد ﮐ د ﻳﺒﻴﺲ ﺧﻠﻖ ﺧﺒﺮ ﺷﻮل ﭼ ﻓﻠﺴﺘﻴﺎﻧﻮ د ﺳﺎؤل ﺳﺮه ﮥ ﮐى دى ،
ﻣﯧﺨﻮﻧﻮ  وﻫﻠﻮ .
ﺑﻬﺎدر ﺳى ووﺗﻞ او ﻮﻟﻪ ﺷﭙﻪ ﻳ ﺑﻴﺖﺷﺎن ﺗﻪ ﻣﺰل وﮐو .ﻫﻐﻮئ د ﺳﺎؤل او د ﻫﻐﮥ د زاﻣﻨﻮ ﻻﺷﻮﻧﻪ د ﺎر دﯦﻮال ﻧﻪ راﮐﻮز ﮐل
 ﺑﻴﺎ ﻫﻐﻮئ ﻫُوﮐ ﻳﻮړل او ﭘﻪ ﺎر ﮐ ﻳ د ﻏﺰ د وﻧ ﻻﻧﺪې ﺦ ﮐل
او واﭘﺲ ﻳ ﻳﺒﻴﺲ ﺗﻪ ﻳﻮړل او ﻫﻠﺘﻪ ﻳ وﺳﻮزول .
او اووۀ ور ﻫﻐﻮئ روژه وﻧﻴﻮﻟﻪ.
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