د ﺣﻀﺮت ﻋﺒﺪﻳﺎه ﻧﺒ ﮐﺘﺎب ‐ ﻣﺎﺧﺬ اﻧﺒﻴﺎء
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺑﻪ د ادوم د ﺧﻠﻘﻮ ﻋﺪاﻟﺖ ﮐﻮى

۱

 دا د ﻋﺒﺪﻳﺎه روﻳﺎ ده .دا ﻫﻐﻪ ﮥ دى ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻳ د ادوم د ﻗﻮم ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﻓﺮﻣﺎﺋ ،ﻣﻮﻧ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻧﻪ ﻳﻮ


 اے
ﭘﯧﻐﺎم واورﯦﺪو ،ﻫﻐﮥ ﻳﻮ ﭘﯧﻐﻤﺒﺮ ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﺗﻪ وﻟﯧﻟﻮ ﭼ ورﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋ” ،ﭘﺎ ،او را ﭼ ﭘﻪ ادوم ﺣﻤﻠﻪ وﮐو “.
 ﺗﮥ ﺧﭙﻞ ﻏﺮور دوﮐﻪ ﮐے ﻳ ،ﺗﮥ ﭼ د ﻏﺮوﻧﻮ
ادوﻣﻪ ﻮره ،زۀ ﺑﻪ ﺗﺎ ﭘﻪ ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﮐ وړوﮐﮯ ﮐم ،ﺗﮥ ﺑﻪ ډﯦﺮ ﺳﭙ ﺷ .
ﭘﻪ ﻏﺎروﻧﻮ ﮐ اوﺳﯧې ،او ﭘﻪ اوﭼﺘﻮ ﺎﻳﻮﻧﻮ ﮐ ﺧﭙﻞ ﮐﻮر ﺟﻮړوې ،ﺗﮥ ﭼ د ﺧﭙﻞ ﺎن ﺳﺮه واﺋ ﭼ” ،ﻮک ﻣﺎ ﻻﻧﺪې
 ﺧﻮ ﺗﺮ دې ﮐﮥ ﺗﺎﺳﻮ د ﺑﺎز ﭘﻪ ﺷﺎن اوﭼﺖ ﻫﻢ واﻟﻮ ،او ﺧﭙﻠﻪ ﺟﺎﻟﻪ د ﺳﺘﻮرو ﺳﺮه ﺟﻮړه
زﻣ ﺗﻪ راوﺳﺘﻠﮯ ﺷ؟“ 
 ﮐﮥ ﻏﻠﮥ د ﺷﭙ راﺷ او ﺗﺎ ﻟﻮټ ﮐى ،ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﺗﺎ
ﮐئ ،ﻧﻮ زۀ ﺑﻪ ﻫﻠﺘﻪ ﻧﻪ ﻫﻢ ﺗﺎﺳﻮ ﻻﻧﺪې راوﻟﻢ ،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋ .
ﻧﻪ دوﻣﺮه ﮥ ﭘ ﮐى ﻮﻣﺮه ﭼ ﻏﻮاړى .ﮐﻠﻪ ﭼ ﺧﻠﻖ اﻧﻮر راﻮﻟﻮى ﻧﻮ ﮥ ﻧﻪ ﮥ ﺗﺮې ﻧﻪ ﭘﺎﺗ ﺷ .ﺧﻮ ﺳﺘﺎﺳﻮ دﺷﻤﻦ ﺑﻪ
 د ادوم ﺧﻠﻖ ،د ﻋﻴﺴﻮ اوﻻد ﺑﻪ ﭘﻪ ﭘﻮره ﺗﻮﻪ ﻟﻮټ ﮐے ﺷ ،او د ﻫﻐﻮئ ﭘ ﺧﺰاﻧ ﺑﻪ ﻳﻮړے
ﺗﺎﺳﻮ ﻣﻤﻞ ﺟﺎرو ﮐى .
 ﺗﺮ دې ﭼ ﺳﺘﺎ ﻮل اﺗﺤﺎدﻳﺎن ﺑﻪ ﻫﻢ ﺗﺎ ﺳﺘﺎ د ﺧﭙﻞ ﻣﻠ ﻧﻪ وزﻏﻠﻮى ،ﺳﺘﺎ ﺧﭙﻞ ﻣﻠﺮى ﺑﻪ ﺗﺎ دوﮐﻪ ﮐى او ﭘﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ
ﺷ .
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋ ،ﭘﻪ ﻫﻐﻪ
زورور ﺷ .ﺳﺘﺎ اﻋﺘﺒﺎرى دوﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺗﺎ ﺗﻪ دام ﺧﻮر ﮐى ،ﺧﻮ ﺗﺎ ﺗﻪ ﺑﻪ دا ﻣﻌﻠﻮم ﻧﮥ وى .
ورځ ﺑﻪ د ادوم ﭘﻪ ﻮﻟﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﮐ ﻳﻮ ﻫﻮﻴﺎر ﮐﺲ ﻫﻢ ﺑﺎﻗ ﭘﺎﺗ ﻧﮥ ﺷ ،ﻪ ﭼ د ادوم ﭘﻪ ﻏﺮوﻧﻮ ﺑﻪ زۀ ﻫﻐﻪ ﻫﺮ ﻳﻮ ﮐﺲ ﺗﺒﺎه
 اے ﺗﻴﻤﺎﻧﻪ ،ﺳﺘﺎ ﺟﻨﻴﺎﻟ ﺑﻪ وﻳﺮﻳى ،او د ادوم ﭘﻪ ﻏﺮوﻧﻮ ﮐ ﻫﺮ ﻳﻮ ﮐﺲ ﺑﻪ ﺣﻼل ﮐے
ﮐم ﻮک ﭼ ﻋﻘﻞ ﻟﺮى .
ﺷ.

ادوﻣﻴﺎﻧﻮ ﺗﻪ د ﺳﺰا ﻣﻼوﯦﺪو وﺟﻪ
 ﺗﺎ ﺧﭙﻞ ورور ﻳﻌﻘﻮب ﺳﺮه ﻇﻠﻢ ﮐے دے ﻧﻮ ﭘﻪ دې وﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﮥ ﭘﻪ ﺷﺮﻣﻮﻧﻮ وﺷﺮﻣﯧې او د ﻫﻤﯧﺸﻪ دﭘﺎره ﺑﻪ ﺗﺒﺎه او ﺑﺮﺑﺎد

 ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ورځ ﺗﮥ ﻟﺮې وﻻړ وې ﮐﻠﻪ ﭼ ﻏﯧﺮ ﻣﻠﻴﺎن د ﻫﻐﮥ دروازو ﺗﻪ ورﻧﻨﻮﺗﻞ او د ﻫﻐﮥ ﻧﻪ ﻳ ﻣﺎل دوﻟﺖ ﻳﻮړﻟﻮ ،او د
ﺷ .
ﻳﺮوﺷﻠﻢ د ﺗﻘﺴﻴﻤﻮﻟﻮ دﭘﺎره ﻳ ﭘﭽﻪ واﭼﻮﻟﻪ .ﻧﻮ ﺗﺎ ﭘﻪ ﻫﻴ ﻧﮥ ﮐﻮﻟﻮ داﺳ روﻳﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﮐې وه ﻟﻪ ﭼ ﺗﮥ ﻫﻢ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ
 ﺗﺎ ﻟﻪ د ﺧﭙﻞ ورور د ﺑﺪ ﻗﺴﻤﺘ ﭘﻪ ورځ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯧﺪل ﻧﮥ دى ﭘﺎر ،او ﻧﮥ درﻟﻪ د ﻳﻬﻮداه د ﺧﻠﻘﻮ د ﺗﺒﺎﻫ ﭘﻪ ورځ
دﺷﻤﻦ ﻳ .
 ﺗﺎ ﻟﻪ ﻧﮥ وو ﭘﻪ ﮐﺎر ﭼ زﻣﺎ د ﺧﻠﻘﻮ
ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯧﺪل ﭘﺎر دى ،او ﻧﮥ درﻟﻪ د ﻫﻐﻮئ د ﺗﻠﻴﻒ ﭘﻪ ورځ ﻻﻓ ﮐﻮل ﭘﻪ ﮐﺎر دى .
دروازو ﺗﻪ ﻧﻨﻮﺗﻠﮯ وې د ﻫﻐﻮئ د ﺗﺒﺎﻫ ﭘﻪ ورځ ،او ﻧﮥ درﻟﻪ ﭘﻪ ﮐﺎر وو ﭼ ﺗﮥ د ﻫﻐﻮئ د ﺗﺒﺎﻫ ﭘﻪ ورځ د ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﻣﺼﻴﺒﺖ
 ﺗﺎ ﻟﻪ ﻧﮥ وو ﭘﻪ ﮐﺎر ﭼ ﭘﻪ ﭼﻮﮐﻮﻧﻮ ﮐ
ﺑﺎﻧﺪې ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ ﺷﻮے وې ،او ﻧﮥ د ﻫﻐﻮئ د ﺗﺒﺎﻫ ﭘﻪ ورځ ﻫﻐﻮئ ﻟﻮټ ﮐې .
وﻻړ وې او ﻫﻐﻮئ دې وژل ﻮک ﭼ ﺗﺘﯧﺪل .ﺗﺎ ﻟﻪ ﻧﮥ وو ﭘﺎر ﭼ ﻫﻐﻪ ﺑﭻ ﺷﻮى ﺧﻠﻖ دې ﻧﻴﻮل او دﺷﻤﻦ ﺗﻪ دې ﺣﻮاﻟﻪ
 د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﻗﻴﺎﻣﺖ ورځ راﻧﺰدې ده ،د ﻮﻟﻮ ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ دﭘﺎره.
ﮐﻮل ،ﭘﻪ ﮐﻮﻣﻪ ورځ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﻣﺼﻴﺒﺖ ﮐ ۇو .
 اول
ﻨﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﮐى دى ،ﻧﻮ ﻫﻢ داﺳ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺳﺮه ﻫﻢ وﺷ .ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻋﻤﻠﻮﻧﻪ ﺑﻪ واﭘﺲ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﺳﺮ راﺷ .
ﺗﺎﺳﻮ زﻣﺎ ﭘﻪ ﻣﻘﺪس ﻏﺮۀ زﻣﺎ د ﻏﻀﺐ ﺟﺎم وﻠﻮ ،ﺧﻮ اوس ﺑﻪ ﻳ ﻧﻮر ﻮل ﻗﻮﻣﻮﻧﻪ  .ﺑﻠ ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ دا ﭘﻪ ﻠﻮ ﻠﻮ
ﺧﺎﻟ ﮐى ،او ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ دې آﺧﺮى ﻗﻄﺮې ﻫﻢ  .ﺑﻴﺎ ﺑﻪ د ﻫﻐﻮئ ﻧﺎم و ﻧﺸﺎن ﺑﺎﻗ ﭘﺎﺗ ﻧﮥ ﺷ ،داﺳ ﺑﻪ ﺎرى ﻟﻪ ﻫﻐﻮئ
ﭼ ﺑﻠﻞ ۇو ﻧﻪ.

د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻓﺘﺢ
 ﺧﻮ د ﺻﻴﻮن ﻏﺮ ﺑﻪ د ﻫﻐﻮئ دﭘﺎره د ﭘﻨﺎه ﺎئ ﺷ ﻮک ﭼ ﺗﺘ ،دا ﺑﻪ ﻣﻘﺪس وى .او د ﻳﻌﻘﻮب اوﻻد ﺑﻪ دا ﺎئ د

 د ﻳﻌﻘﻮب اوﻻد ﺑﻪ ﻟﻪ د اور ﭘﻪ ﺷﺎن وى او د ﻳﻮﺳﻒ اوﻻد ﺑﻪ ﻟﻪ ﻟﻤﺒﻪ وى ،او ادوم ﺑﻪ
ﺧﭙﻞ ﻣﻴﺮاث ﭘﻪ ﺗﻮﻪ ﻗﺒﻀﻪ ﮐى .

ﻟﻪ د ﺑﻮﺳﻮ ﭘﻪ ﭘﻮره ﺗﻮﻪ وﺳﻮزوى .د ادوم ﭘﻪ اوﻻد ﮐ ﺑﻪ ﻮک ﻫﻢ ژوﻧﺪى ﭘﺎﺗ ﻧﮥ ﺷ .ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ دا ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻠ دى .
د ﻧﺠﺐ ﺧﻠﻖ ﺑﻪ د ادوم ﻏﺮوﻧﻪ ﻗﺒﻀﻪ ﮐى ،او د ﺘﻪ ﻋﻼﻗﻮ ﺧﻠﻖ ﺑﻪ د ﻓﻠﺴﺘﻴﻪ ﻣﻠ ﻗﺒﻀﻪ ﮐى ،ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ د اﻓﺮاﺋﻴﻢ او
 د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺟﻼوﻃﻦ ﮐے ﺷﻮى ﺧﻠﻖ ﭼ ﭘﻪ
ﺳﺎﻣﺮﻳﻪ ﻋﻼﻗ ﻗﺒﻀﻪ ﮐى ،او د ﺑﻨﻴﺎﻣﻴﻦ ﺧﻠﻖ ﺑﻪ ﺟِﻠﻌﺎد ﻗﺒﻀﻪ ﮐى .
ﮐﻨﻌﺎن ﮐ دى ﺑﻪ د ﺻﺎرﻓﺖ ﭘﻮرې ﻣﻠ ﻗﺒﻀﻪ ﮐى ،د ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﺟﻼوﻃﻦ ﮐے ﺷﻮى ﻮک ﭼ ﭘﻪ ﺳﻔﺎراد ﮐ دى ﻫﻐﻮئ
 ﺧﻼﺻﻮن ورﮐﻮﻧ ﺑﻪ د ﺻﻴﻮن ﻏﺮۀ ﺗﻪ ﺑﺮه وﺧﯧﮋى ﭼ د ادوم ﭘﻪ ﻏﺮوﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې
ﺑﻪ د ﻧﺠﺐ ﭘﻪ ﺎروﻧﻮ ﻗﺒﻀﻪ وﮐى .
ﺣﻮﻣﺖ وﮐى .او ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺑﻪ ﭘﺨﭙﻠﻪ ﺑﺎدﺷﺎه وى.
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