د ﺣﻀﺮت ﺻﻔﻨﻴﺎه ﻧﺒ ﮐﺘﺎب ‐ ﻣﺎﺧﺬ اﻧﺒﻴﺎء
۱

 د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﮐﻼم ﭘﻪ ﺻﻔﻨﻴﺎه ﻧﺎزل ﺷﻮ .ﺻﻔﻨﻴﺎه د ﮐﻮﺷ زوئ او ﮐﻮﺷ د ﺟﺪﻟﻴﺎه زوئ ،او ﺟﺪﻟﻴﺎه د اﻣﺮﻳﺎه زوئ،


او اﻣﺮﻳﺎه د ﺣﺰﻗﻴﺎه زوئ وو ،دا ﮐﻼم ﭘﻪ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﻧﺎزل ﺷﻮ ﮐﻠﻪ ﭼ ﻳﻮﺳﻴﺎه د اﻣﻮن زوئ د ﻳﻬﻮداه ﺑﺎدﺷﺎه وو.

د راﺗﻠﻮﻧ ﺗﺒﺎﻫ ﺧﺒﺮدارے
 ”زۀ ﺑﻪ ﺑﻨ آدم او ﻨﺎور دواړه ﺧﺘﻢ ﮐم ،زۀ
 ”زۀ ﺑﻪ د زﻣ د ﻣﺦ ﻧﻪ ﻫﺮ ﻳﻮ ﻴﺰ ﺧﺘﻢ ﮐم “،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋ .

ﺑﻪ د ﻫﻮا ﻣﺎرﻏﺎن او د ﺳﻤﻨﺪر ﮐﺒﺎن ﺧﺘﻢ ﮐم .د ﺑﺪﻋﻤﻠﻮ د ﮐﺎﻮ ﺑﺘﺎن ﺑﻪ ﺗﺒﺎه ﮐم او اﻧﺴﺎن ﺑﻪ د زﻣ د ﻣﺦ ﻧﻪ ﺧﺘﻢ ﮐم“،
 ”زۀ ﺑﻪ ﺧﭙﻞ ﻻس د ﻳﻬﻮداه او د ﻫﻐﻮئ ﻮﻟﻮ ﺧﻼف وراوږد ﮐم ﻮک ﭼ ﭘﻪ ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﮐ
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋ .
 ﻫﻐﻪ ﻮک
اوﺳﻴى .زۀ ﺑﻪ د دې ﺎئ ﻧﻪ د ﺑﻌﻞ د ﻋﺒﺎدت ﻳﺎدوﻧﻪ ،د ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎﻧﻮ ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ او ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘﻪ اﻣﺎﻣﺎن ﺧﺘﻢ ﮐم ،
ﭼ ﭘﻪ ﭼﺘﻮﻧﻮ د ﻧﻤﺮ ،ﺳﭙﻮږﻣ او ﺳﺘﻮرو ﻋﺒﺎدت ﮐﻮى او ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ﺳﺠﺪې ﮐﻮى ،او ﭘﻪ ﻳﻮ وﺧﺖ ﮐ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ ﺳﺠﺪې
 او دا ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﺧﻠﻖ دى ﭼﺎ
ﮐﻮى او د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﻧﻮم ﻗﺴﻢ ﺧﻮرى او ﻫﻢ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﮐ د ﻣﻮﻟ ﺑﺖ ﭘﻪ ﻧﻮم ﻗﺴﻢ ﺧﻮرى .
 د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﺧﺎﻣﻮﺷﻪ اوﺳﻪ ،ﻪ
ﭼ ﻣﺎ ﺗﻪ ﺷﺎ ﮐې ده او زﻣﺎ ﻟﻮن ﻧﮥ ﮐﻮى او ﻧﮥ زﻣﺎ ﻻرﻮدﻧﻪ ﻏﻮاړى .
ﭼ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﻗﻴﺎﻣﺖ ورځ ﻧﺰدې ده .ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻳﻮه ﻗﺮﺑﺎﻧ ﺗﻴﺎره ﮐې ده ،ﻫﻐﮥ ﻫﻐﻪ ﻮک ﻣﻘﺪس ﮐى دى ﭼ ﻫﻐﮥ
 د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﻗﺮﺑﺎﻧ ﭘﻪ ورځ ﺑﻪ زۀ ﺷﻬﺰادﺎﻧﻮ او د ﺑﺎدﺷﺎه زاﻣﻨﻮ ﻟﻪ ﺳﺰا ورﮐم او ﻫﺮ ﻫﻐﻪ ﭼﺎ ﻟﻪ ﭼ
راﻏﻮﺘ دى .
 ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ورځ ﺑﻪ زۀ ﻫﻐﻮئ ﻮﻟﻮ ﻟﻪ ﺳﺰا ورﮐم ﻮک ﭼ د ﺑﺖ د ﻋﺰت دﭘﺎره ﭘﻪ درﺷﻞ
د ﻏﯧﺮ ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﺟﺎﻣ اﭼﻮى .
 ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ورځ “،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋ” ،ﻳﻮه ﭼﻐﻪ ﺑﻪ د ﮐﺐ
ورداﻧ ،د ﺧﭙﻠﻮ ﻣﺎﻟﺎﻧﻮ ﮐﻮروﻧﻪ د ﻇﻠﻢ او  ﻧﻪ ډﮐﻮى .
 د ﻏﻢ ﻓﺮﻳﺎد وﮐئ،
دروازې ﻧﻪ اوﭼﺘﻪ ﺷ ،د ﺎر د ﻧﻮې ﺣﺼ ﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﺗﻢ ،او د ﻏﻮﻧو ﻧﻪ ﺑﻪ د ﻣﺎﺗﯧﺪو آوازوﻧﻪ را .
ﺗﺎﺳﻮ ﻮل ﭼ ﭘﻪ ﻧﻮې ﺎر ﮐ اوﺳﯧئ ،ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻮل ﺳﻮداﺮ ﺑﻪ ﺟﺎرو ﺷ ،ﻫﻐﻪ ﻮل ﭼ د ﺳﭙﻴﻨﻮ زرو روزﺎر ﮐﻮى ﻫﻐﻪ ﺑﻪ
 زۀ ﺑﻪ ډﻳﻮه ﭘﻪ ﻻس ﻮټ ﭘﻪ ﻮټ ﭘﻪ ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﮐ وﺮﻢ .زۀ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ﺧﻠﻘﻮ ﻟﻪ ﺳﺰا ورﮐم ﭼ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﺎن
ﺗﺒﺎه ﺷ .
 د ﻫﻐﻮئ ﻣﺎل دوﻟﺖ ﺑﻪ
ﻣﻄﻤﺌﻦ دى ،ﻫﻐﻪ ﻮک ﭼ دا ﺳﻮچ ﮐﻮى ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺑﻪ ﻣﻮﻧ ﺳﺮه ﻧﮥ ﮥ ﮐﻮى او ﻧﮥ ﺑﺪ .
ﻟﻮټ ﺷ او د ﻫﻐﻮئ ﮐﻮروﻧﻪ ﺑﻪ وران ﺷ .ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﮐﻮروﻧﻪ ﺟﻮړوى ﺧﻮ ﭘﻪ ﮐ ﺑﻪ ﻧﮥ اوﺳﻴى ،ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ د اﻧﻮرو ﺑﺎﻏﻮﻧﻪ
 د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﻗﻴﺎﻣﺖ ﻟﻮﻳﻪ ورځ راﻧﺰدې ده ،ډﯦﺮه ﻧﺰدې ده او زر راﺗﻠﻮﻧ ده .ﻏﻮږ
وﮐﺮى ﺧﻮ ﻣﮯ ﺑﻪ ﺗﺮې وﻧﮥ  .
 ﻫﻐﻪ ﺑﻪ د ﻏﻀﺐ ورځ وى،
ﺷ ،د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ورځ ژړا ﺑﻪ ﺳﺨﺘﻪ وى ،ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ورځ ﺑﻪ ﮥ ﺗه ﻓﻮﺟﻴﺎن ﻫﻢ ﭼﻐ وﻫ .
د ﻏﻢ او ﻣﺼﻴﺒﺖ ورځ ﺑﻪ وى ،د ﺗﺒﺎﻫ او ﺑﺮﺑﺎدۍ ورځ ﺑﻪ وى ،د ﺗﻮرې ﺗﻴﺎرې او ﺧې ورځ ﺑﻪ وى او د ﺗ ﺗﻮرې ورﻳ ورځ
 زۀ ﺑﻪ
 د ﺑﻴﻞ ﻏوﻟﻮ او د ﺟﻨ ﻧﻌﺮو ورځ ﭼ د ﻣﻀﺒﻮﻃﻮ ﺎروﻧﻮ ﺧﻼف او د ﻟﻮړو ﺑﺮﺟﻮﻧﻮ ﺧﻼف ﺑﻪ وى .
ﺑﻪ وى .
ﭘﻪ ﺧﻠﻘﻮ داﺳ ﻣﺼﻴﺒﺘﻮﻧﻪ راوﻟﻢ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ د ړﻧﺪو ﭘﻪ ﺷﺎن ﺮ .ﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ زﻣﺎ ﺧﻼف ﻨﺎه ﮐې ده .د ﻫﻐﻮئ وﻳﻨﻪ
 د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﻏﻀﺐ ﭘﻪ ورځ ﺑﻪ ﻧﮥ د ﻫﻐﻮئ ﺳﭙﻴﻦ زر
ﺑﻪ د ﺧﺎورو ﭘﻪ ﺷﺎن ﺗﻮﻳﻪ ﺷ او د ﻫﻐﻮئ ﻻﺷﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﺨﺎ ﺷ .
او ﻧﮥ ﺑﻪ د ﻫﻐﻮئ ﺳﺮۀ زر ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ﺧﻼﺻﻮن ورﮐﻮﻟﮯ ﺷ .د ﻫﻐﮥ د ﻏﯧﺮت ﭘﻪ اور ﺑﻪ ﻮﻟﻪ دﻧﻴﺎ وﺳﻮزﻳى ﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ
ﻧﺎﻬﺎﻧﻪ د ﻫﻐﻮئ ﻮﻟﻮ ﺧﺎﺗﻤﻪ راوﻟ ﻮک ﭼ د زﻣ ﭘﻪ ﻣﺦ ﺑﺎﻧﺪې اوﺳﻴى“.

ﺗﻮﺑﻪ وﻳﺴﺘﻞ

۲

 د دې ﻧﻪ ﻣﺨ ﭼ ﻣﻘﺮر وﺧﺖ راﺷ او ﻫﻐﻪ ورځ ﻣﻮ
 اے ﺑﺷﺮﻣﻪ ﻗﻮﻣﻪ ،ﻳﻮ ﺎئ راﻏﻮﻧ ﺷ ،ﻳﻮ ﺎئ ﺷ ،


ﻟﻪ د ﺑﻮﺳﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن ورک ﮐى ،د دې ﻧﻪ ﻣﺨ ﭼ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺳﺨﺖ ﻗﻬﺮ ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﻧﺎزل ﺷ ،د دې ﻧﻪ ﻣﺨ ﭼ د
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ وﻟﻮئ ،اے د زﻣ ﻮﻟﻮ ﻋﺎﺟﺰاﻧﻮ ﺧﻠﻘﻮ ،ﺗﺎﺳﻮ ﭼ ﻮک د
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﻏﻀﺐ ورځ ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ راﺷ .
ﻫﻐﮥ ﭘﻪ اﺣﺎﻣﻮ ﻋﻤﻞ ﮐﻮئ ،ﺻﺪاﻗﺖ وﻟﻮئ ،ﻋﺎﺟﺰى وﻟﻮئ .ﺷﺎﻳﺪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﻗﻬﺮ ﭘﻪ ورځ ﭘ ﮐے ﺷ.

د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ د دﺷﻤﻨﺎﻧﻮ ﺧﻼف ﻗﻀﺎوت
 ﻏﺰه ﺑﻪ ﭘﺮﯦﻮدﻟﮯ ﺷ او اﺳﻘﻠﻮن ﺑﻪ ﺷﺎړ او وﻳﺠﺎړ ﭘﺎﺗ ﺷ .ﭘﻪ ﻧﻴﻤﻪ ورځ ﮐ ﺑﻪ اﺷﺪود ﺧﺎﻟ ﺷ او ﻋﻘﺮون ﺑﻪ د ﺑﯧﺦ

 ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ دې اﻓﺴﻮس وى ﻮک ﭼ د ﺳﻤﻨﺪر ﭘﻪ ﻏﺎړ اوﺳﯧئ ،اے د ﭼﺮﻳﺘﻴﺎﻧﻮ ﺧﻠﻘﻮ ،د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ
ﻧﻪ ووﻳﺴﺘﻠﮯ ﺷ .
 د ﺳﻤﻨﺪر
ﮐﻼم ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧﻼف دے ،اے ﮐﻨﻌﺎﻧﻪ ،د ﻓﻠﺴﺘﻴﺎﻧﻮ زﻣ .زۀ ﺑﻪ ﺗﺎ ﺗﺒﺎه ﮐم ،او ﻫﻴﻮک ﺑﻪ ﺑﺎﻗ ﭘﺎﺗ ﻧﮥ ﺷ .
 دا ﺑﻪ د ﻳﻬﻮداه د ﭘﺎﺗ ﺷﻮى ﻗﻮم ﭘﻪ ﻗﺒﻀﻪ ﮐ وى ،ﻫﻠﺘﻪ ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ
ﻏﺎړه ﺑﻪ د ﺷﭙﻮﻧﻮ د ﺮن ﺎئ او د و ﺷﭙﻮل وى .
ﺗﻪ د ﺮن ﺎئ ﻣﻼو ﺷ .ﭘﻪ ﻣﺎﺎم ﮐ ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ د اﺳﻘﻠﻮن ﭘﻪ ﮐﻮروﻧﻮ ﮐ ﻤﻠ .ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﻫﻐﻮئ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺑﻪ د
 ”ﻣﺎ د ﻣﻮآب ﺑﻋﺰﺗ او د ﻋﻤﻮﻧﻴﺎﻧﻮ ﭘﻴﻐﻮروﻧﻪ واورﯦﺪل ،ﭼﺎ
ﻫﻐﻮئ ﻏﻤﺨﻮر وى ،ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ ﺑﻴﺎ د ﻏﻼﻣ ﻧﻪ واﭘﺲ راوﻟ .
 ﻧﻮ ﭘﻪ دې وﺟﻪ ،زۀ رب اﻻﻓﻮاج د ﺑﻨ
ﭼ زﻣﺎ د ﺧﻠﻘﻮ ﺑﻋﺰﺗ وﮐې او د ﻫﻐﻮئ د ﻣﻠ ﺧﻼف ﻳ دﻫﻤﻴﺎﻧ ورﮐې .
اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ،زۀ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ذات ﻗﺴﻢ ﺧﻮرم ،ﻳﻘﻴﻨﺎً ﻣﻮآب ﺑﻪ ﻟﻪ د ﺳﺪوم ﭘﻪ ﺷﺎن ،او ﻋﻤﻮﻧﻴﺎن ﺑﻪ ﻟﻪ د ﻋﻤﻮره ﭘﻪ ﺷﺎن
ﺷ .دا ﺎئ ﺑﻪ د درﺑﻮ او د ﻣﺎﻟ ﭘﻪ ﮐﻨﺪو ﺑﺪل ﺷ ،او د ﻫﻤﯧﺸﻪ دﭘﺎره ﺑﻪ ﺷﺎړ وﻳﺠﺎړ ﺷ .زﻣﺎ ﭘﻪ ﺧﻠﻘﻮ ﮐ ژوﻧﺪى ﭘﺎﺗ ﺑﻪ
 دا ﻫﻐﻪ ﮥ دى ﭼ دوئ ﺗﻪ ﺑﻪ د ﺧﭙﻞ ﻏﺮور ﭘﻪ
ﻫﻐﻮئ ﻟﻮټ ﮐى ،زﻣﺎ د ﻗﻮم ژوﻧﺪى ﭘﺎﺗ ﺑﻪ د ﻫﻐﻮئ ﻣﻠ ﻗﺒﻀﻪ ﮐى “.
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ وﻳﺮوى ﮐﻠﻪ
ﺑﺪﻟﻪ ﮐ او د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ رب اﻻﻓﻮاج د ﻗﻮم د ﺑﻋﺰﺗ او ﺧﻨﺪا ﭘﻪ وﺟﻪ ﻣﻼو ﺷ .
ﭼ ﻫﻐﻪ د ﻮﻟ دﻧﻴﺎ ﺧُﺪاﻳﺎن ﮐﻤﺰورى ﮐى .د دﻧﻴﺎ ﻮل ﻗﻮﻣﻮﻧﻪ ﺑﻪ د ﻫﻐﮥ ﻋﺒﺎدت وﮐى ،او ﻫﺮ ﻳﻮ ﺑﻪ ﻳ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻣﻠ ﮐ
 ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺧﭙﻞ ﻻس اوږد ﮐى د ﺷﻤﺎل ﺧﻼف او
 ”اے د اﻳﺘﻬﻮﭘﻴﺎ ﺧﻠﻘﻮ ،ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﻫﻢ زﻣﺎ ﭘﻪ ﺗُﻮره ووژﻟﮯ ﺷ “.
ﮐﻮى .
 ﺎروى او رﻣ او ﻫﺮ ﻗﺴﻤﻪ
اﺳﻮر ﺑﻪ ﺗﺒﺎه ﮐى ،ﻧﻴﻨﻮه ﺑﻪ ﺷﺎړ او وﻳﺠﺎړ ﮐى او ﻟﻪ د ﺻﺤﺮا ﭘﻪ ﺷﺎن ﺑﻪ ﻳ اوچ ﮐى .
ﻣﺨﻠﻮق ﺑﻪ ﻫﻠﺘﻪ آرام ﮐﻮى .ﻮﻧ ﺑﻪ د دې د ﺳﺘﻨﻮ ﭘﻪ ﺳﺮ ﮐ ﺟﺎﻟ ﺟﻮړې ﮐى .د دوئ ﭼﻐ ﺑﻪ د ﮐﮐﻮ ﻧﻪ دﻧﻨﻪ را ،ﻣﻠﺒﻪ
 دا ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﻻﭘﺮواه ﺎر دے ﭼ ﭘﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮐ
ﺑﻪ د دې ﭘﻪ درﺷﻠﻮﻧﻮ ﮐ وى ،ﺧﻠﻖ ﺑﻪ د دې دِﻳﺎر ﺗﻴﺮوﻧﻪ وزﻏﻠﻮى .
ﭘﺮوت وو .ﻫﻐ ﺧﭙﻞ ﺎن ﺳﺮه ووﺋﻴﻞ” ،زۀ د ﻮﻟﻮ ﻧﻪ ﻏ ﻳﻢ ،او زﻣﺎ ﻧﻪ ﻋﻼوه ﺑﻞ ﻧﺸﺘﻪ “.ﻫﻐ ﻧﻪ ﮥ ﮐﻨر ﺟﻮړ ﺷﻮ او د
ﻨﻠ ﻨﺎورو ﺟﺎﻟﻪ ﺷﻮه .ﻫﺮ ﻫﻐﻪ ﻮک ﭼ ﭘﻪ ﻫﻐ ﺗﯧﺮﻳى ﻧﻮ ورﭘﻮرې ﺑﻪ ﻣﺴﺨﺮې ﮐﻮى او د ﻳﺮې ﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺑ وﺑﺎﺳ.

د ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ

۳

 ﻫﻐﻪ د ﻫﻴﭽﺎ ﺗﺎﺑﻌﺪارى ﻧﮥ ﮐﻮى ،ﻫﻐﻪ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻧﮥ ﻗﺒﻠﻮى .ﻫﻐﻪ
 اﻓﺴﻮس د ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺎر ﭼ ﺳﺮﮐﺸﻪ او ﻧﺎﭘﺎﮐﻪ دے .


 د دې آﻓﺴﺮان ﻏﻣﺒﯧﺪوﻧ زﻣﺮى دى ،د دې
ﭘﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻳﻘﻴﻦ ﻧﮥ ﮐﻮى ،ﻫﻐﻪ ﺧﭙﻞ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺗﻪ ﻧﺰدې ﻧﮥ را .
 د دې ﭘﯧﻐﻤﺒﺮان ﮐﺒﺮژن دى،
ﺣﻤﺮاﻧﺎن د ﻣﺎﺎم ﻟﻴﻮاﻧﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن دى ،ﻮک ﭼ ﺗﺮ ﺳﺤﺮ ﭘﻮرې ﺧﭙﻞ ﻮل ﺎر ﺧﻮرى .
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ
ﻫﻐﻮئ ﻏﺪاران دى ،د ﻫﻐ اﻣﺎﻣﺎن د ﻣﻘﺪﺳﻮ ﺎﻳﻮﻧﻮ ﺑﺣﺮﻣﺘ ﮐﻮى او د ﺷﺮﻳﻌﺖ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧ ﮐﻮى .
ﺎر ﮐ دے ﻫﻐﻪ ﺻﺎدق دے ،ﻫﻐﻪ ﻫﻴ ﺑاﻧﺼﺎﻓ ﻧﮥ ﮐﻮى .ﻫﻐﻪ ﻫﺮ ﺳﺤﺮ اﻧﺼﺎف ﮐﻮى او ﻫﺮه ورځ ﺧﭙﻞ اﻧﺼﺎف ﻗﺎﺋﻢ

 ”ﻣﺎ ﻗﻮﻣﻮﻧﻪ ﺧﺘﻢ ﮐل ،د ﻫﻐﻮئ ﻗﻠﻌﻪ ﺎﻧ ﻣ ﺗﺒﺎه ﮐې ،ﻣﺎ د ﻫﻐﻮئ
ﺳﺎﺗ .ﺧﻮ ﺑﺪﻋﻤﻠﻪ ﺧﻠﻖ ﻫﻴ ﭘﻪ ﺷﺮم ﻧﮥ ﭘﻮﻫﻴى .
ﮐﻮ وﻳﺠﺎړې ﮐې ،ﭘﻪ ﻫﻐ ﮐ ﻮک ﺗ راﺗ ﻧﮥ ﮐﻮى .د ﻫﻐﻮئ ﺎروﻧﻪ ﺧﺎﻟ ﺷﻮى دى ،ﻫﻴ ﻮک ﺑﻪ ﭘﻪ ﮐ ﭘﺎﺗ ﻧﮥ
 ﻣﺎ ﺎر ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ ،ﻳﻘﻴﻨﺎً ﺑﻪ ﺗﮥ زﻣﺎ ﻧﻪ ووﻳﺮﯦې او زﻣﺎ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﻪ ﻗﺒﻮل ﮐې .ﺑﻴﺎ ﺑﻪ د ﻫﻐﮥ د اوﺳﯧﺪو ﺎئ
ﺷ ،ﻳﻮ ﻫﻢ ﻧﻪ .
ﺗﺒﺎه ﻧﮥ ﺷ ،ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ زﻣﺎ د ﻫﻐﮥ ﺧﻼف ﻣﻨﺼﻮﺑﻪ وه .ﺧﻮ د ﻫﻐﻮئ اوس ﻫﻢ دا ﺷﻮق دے ﭼ ﻫﻐﻪ ﻮﻟ ﺑﺪﻋﻤﻠ ﭼ
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ” ،ﭘﻪ دې وﺟﻪ ﻣﺎ ﺗﻪ اﻧﺘﻈﺎر وﮐئ ،ﭘﻪ ﮐﻮﻣﻪ ورځ ﭼ زۀ ﺑﻪ
ﮐﻮﻣ ﻳ ﻣﺨ ﮐﻮﻟ وﮐى “.
ﺎر وﻧﻴﺴﻢ .ﻣﺎ ﻓﯧﺼﻠﻪ ﮐې ده ﭼ ﻗﻮﻣﻮﻧﻪ راﻏﻮﻧ ﮐم ،ﺑﺎدﺷﺎﻫ راﻳﻮﺎئ ﮐم ،او ﺧﭙﻞ ﻗﻬﺮ او ﺳﺨﺘﻪ ﻏﺼﻪ ﭘﺮې ﻧﺎزﻟﻪ
 ﺑﻴﺎ ﺑﻪ زۀ د ﺧﻠﻘﻮ ﺧﺒﺮې ﭘﺎﮐ ﮐم ،ﭼ ﻫﻐﻮئ ﻮل د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ
ﮐم .زﻣﺎ د ﻏﯧﺮﺗ ﻗﻬﺮ ﭘﻪ اور ﺑﻪ ﻮﻟﻪ دﻧﻴﺎ وﺳﻮزى .
 د اﻳﺘﻬﻮﭘﻴﺎ د ﺳﻴﻨﺪوﻧﻮ ﺑﻞ ﻃﺮف ﻧﻪ ﺑﻪ زﻣﺎ ﻋﺒﺎدت ﮐﻮوﻧ ،زﻣﺎ ﺧﻮارۀ
ﻧﻮم واﺧﻠ او اوږه ﭘﻪ اوږه د ﻫﻐﮥ ﺧﺪﻣﺖ وﮐى .
 ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ورځ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ د ﻫﻐﻪ ﻮﻟﻮ ﺧﺮاب ﮐﺎروﻧﻮ ﭘﻪ وﺟﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﻣﺎ ﺳﺮه ﮐى دى وﻧﮥ
وارۀ ﺧﻠﻖ ،ﻣﺎ ﻟﻪ ﻧﺬراﻧ راوړى .
ﺷﺮﻣﯧئ ،ﻪ ﭼ زۀ ﺑﻪ د دې ﺎر ﻧﻪ ﻫﻐﻪ ﺧﻠﻖ ﻟﺮې ﮐم ﭼ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻏﺮور ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ﮐﻮى .ﺗﮥ ﺑﻪ ﺑﻴﺎ ﮐﻠﻪ زﻣﺎ ﭘﻪ ﻣﻘﺪس ﻏﺮ
 ﺧﻮ زۀ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺗﺎ ﮐ ﺧﺎﮐﺴﺎره او ﻋﺎﺟﺰ ﺧﻮﻳﻪ ﺧﻠﻖ ﭘﺮﯦدم ،ﻮک ﭼ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﻧﻮم ﻳﻘﻴﻦ
ﻏﺮور وﻧﮥ ﮐې .
 د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ژوﻧﺪى ﭘﺎﺗ ﺧﻠﻖ ﺑﻪ ﻏﻠﻂ ﮐﺎر ﻧﮥ ﮐﻮى ،ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ دروغ ﻧﮥ واﺋ ،او ﻧﮥ ﺑﻪ د ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ژﺑﻪ دوﮐﻪ وى.
ﮐﻮى .
ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﺧﻮرى  او آرام ﺑﻪ ﮐﻮى او ﻫﻴ ﻮک ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ ﻧﮥ ﻳﺮوى“.

د ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ﺳﻨﺪره
 ﺳﻨﺪرې وواﻳﻪ ،اے د ﺻﻴﻮن ﻟﻮرې ،ﭘﻪ زوره ﭼﻐ ووﻫﻪ ،اے ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻪ .ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ ﺷﻪ او ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﭘﻮره زړۀ ﺳﺮه

 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺳﺰا ﺧﺘﻤﻪ ﮐې ده ،ﻫﻐﮥ ﺳﺘﺎﺳﻮ دﺷﻤﻨﺎن واﭘﺲ ﮐل .ﻣﺎﻟ
ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ وﮐه ،اے ﺻﻴﻮن ﻟﻮرې .
 ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ورځ ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ ﻳﺮوﺷﻠﻢ
ﺧُﺪائ ،د اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﺎدﺷﺎه ،ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻣﻞ دے ،ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﺑﻴﺎ ﻫﻴﻠﻪ د ﮥ ﻧﻘﺼﺎن ﻧﻪ ﻧﮥ ﻳﺮﯦئ .
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک
ﺗﻪ وواﺋ ﭼ” ،ﻳﺮﯦه ﻣﻪ ،اے ﺻﻴﻮﻧﻪ ،ﭘﺮى ﻧﮥ ږدئ ﭼ ﺳﺘﺎ ﻻﺳﻮﻧﻪ ﮐﻤﺰورى ﭘﺎﺗ ﺷ .
ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻣﻞ دے ،ﻫﻐﻪ ﻃﺎﻗﺘﻮر دے او ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﺑﭻ ﮐى .ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﻧﻪ ډﯦﺮ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ وى ،ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎ ﭘﻪ ﺧﭙﻠ ﻣﻴﻨ ﺧﺎﻣﻮش
 زۀ ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻧﻪ ﻟﺮې ﮐم ﻮک ﭼ د ﻣﻘﺮر ﺷﻮى اﺧﺘﺮوﻧﻮ
ﮐى ،ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺗﺎ ﭘﻪ ﺳﻨﺪرو ﺳﺮه ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ وﮐى .
 ﭘﻪ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﺑﻪ زۀ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ وﮐم ﻫﻐﻮئ ﻮﻟﻮ ﺳﺮه ﭼ
ﭘﻪ وﺟﻪ ﻏﻤﮋن ۇو ﻧﻮ دا ﺑﻪ ﻧﻮر ﺳﺘﺎﺳﻮ دﭘﺎره د ﺷﺮم ﺳﺒﺐ ﻧﮥ وى .
ﭘﻪ ﺗﺎ ﻳ ﻇﻠﻢ زﻳﺎﺗﮯ ﮐے دے ،زۀ ﺑﻪ ﻮډﻳﺎن ﺑﭻ ﮐم او ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ راﻏﻮﻧ ﮐم ﭼ ﻮک ﺧﻮارۀ وارۀ ﺷﻮى دى .زۀ ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ
 ﭘﻪ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﺑﻪ زۀ ﺗﺎﺳﻮ راﻏﻮﻧ ﮐم ،ﭘﻪ
ﻟﻪ ﻋﺰت او ﺟﻼل ورﮐم ،ﭘﻪ ﻫﺮ ﻣﻠ ﮐ ﭼﺮﺗﻪ ﭼ دوئ رﺳﻮا ﺷﻮى ۇو .
ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﺑﻪ زۀ ﺗﺎﺳﻮ ﺧﭙﻠﻮ ﮐﻮروﻧﻮ ﺗﻪ راوﻟﻢ .زۀ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ د دﻧﻴﺎ ﭘﻪ ﻮﻟﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﮐ ﻋﺰت او ﺟﻼل درﮐم ،زۀ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ
ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﺧﭙﻠﻮ ﺳﺘﺮﻮ د وړاﻧﺪې ﺑﻴﺎ آﺑﺎد ﮐم “،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋ.
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