د ﺣﻀﺮت ﻳﺮﻣﻴﺎه ﻧﺒ ﮐﺘﺎب ‐ ﻣﺎﺧﺬ
اﻧﺒﻴﺎء
ﭘﯧﮋﻧﺪﻠﻮ
د دې ﮐﺘﺎب ﻣﻮﺿﻮع ډﯦﺮه ﻪ او د ﻮﻟﻮ اﻧﺴﺎﻧﺎﻧﻮ دﭘﺎره ﺿﺮورى او ﻮره ده او
ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﺧﺒﺮې ﮐﻮى ﮐﻮﻣ ﭼ زﻳﺎﺗﻮ ﭘﯧﻐﻤﺒﺮاﻧﻮ ﮐې دى ﭼ د ﻨﺎﻫﻮﻧﻮ ﻧﻪ ﺗﻮﺑﻪ
وﺑﺎﺳ ،ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺗﻪ راوﺮ ،او ﮐﮥ ﻧﮥ ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺗﺒﺎﻫ ﺗﻪ ﺗﻴﺎر ﺷ .ﺣﻀﺮت
ﻳﺮﻣﻴﺎه د ژړﻳﺪوﻧ ﭘﯧﻐﻤﺒﺮ ﭘﻪ ﻧﻮم ﻳﺎدﻳى ﻪ ﭼ ﻫﻐﮥ ﺑﻪ ډﯦﺮ زﻳﺎت ژړل ﭘﻪ دې
وﺟﻪ ﭼ ﺧﻠﻘﻮ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﻋﺪاﻟﺖ ﭘﯧﻐﺎم ﻧﻈﺮ اﻧﺪاز ﮐے وو .ﻫﻐﮥ د ﻳﻬﻮداه
ﻗﻮم ﺗﻪ د ﻳﻮﺳﻴﺎه ﺑﺎدﺷﺎه د ﺣﻮﻣﺖ ﻧﻪ واﺧﻠﻪ ﺗﺮ ﻳﺮوﺷﻠﻢ د ﺗﺒﺎﻫ ﭘﻮرې ﭘﯧﺸﻮﻳ
ﮐې وه .ﻫﻐﮥ ﺧﭙﻠ ﭘﯧﺸﻮﻳﺎﻧ ﺑﺎروک ﻋﺎﻟﻢ ﺗﻪ ﺑﻴﺎن ﮐې .د ﺣﻀﺮت ﻳﺮﻣﻴﺎه د ﻳﻮ
ﭘﯧﻐﻤﺒﺮ ﭘﻪ ﺣﻴﺜﻴﺖ ﻫﺪف دا وو ﭼ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﻋﺪاﻟﺖ د راﺗﻠﻮ اﻋﻼن وﮐى.
ﺧﻮ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ ﭘﻪ ﻮل ﮐﺘﺎب ﮐ ﻣﻮﻧ ﻮرو ﭼ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻏﻮاړى ﭼ ﺧﻠﻖ او
ﻗﻮﻣﻮﻧﻪ ﺗﻮﺑﻪ وﺑﺎﺳ او ﺻﺪاﻗﺖ ﻃﺮف ﺗﻪ راﺷ .د ﻫﻐﮥ ﭘﯧﻐﺎم ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﺗﻪ ﻫﻢ
ﻮرى ﭼ ﮐﻠﻪ ﺑﻪ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺧﭙﻞ ﺷﺮﻳﻌﺖ د اﻧﺴﺎﻧﺎﻧﻮ ﭘﻪ زړۀ وﻟﻴ ﻧﻮ ﻫﻐﻪ
ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ ،زۀ ﺑﻪ ﺧﭙﻞ ﺷﺮﻳﻌﺖ د ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﻣﺎزﻏﻮ ﮐ واﭼﻮم او د ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ
زړوﻧﻮ ﺑﻪ ﻳ وﻟﻴﻢ .او زۀ ﺑﻪ د ﻫﻐﻮئ ﺷﺮارﺗﻮﻧﻪ ﻣﻌﺎف ﮐم او د ﻫﻐﻮئ ﻨﺎﻫﻮﻧﻪ ﺑﻪ
ﻧﻮر ﻧﮥ ﻳﺎدوم .د ﺣﻔﻆ ﮐﻮﻟﻮ دﭘﺎره ۲۹ ۱۱ :آﻳﺖ ”ﻣﺎ ﺗﻪ د ﻫﻐﻪ ﻣﻨﺼﻮﺑﻮ ﭘﺘﻪ ده زۀ ﭼ
ﮐﻮﻣ ﺳﺘﺎﺳﻮ دﭘﺎره ﻟﺮم ،ﻫﻐﻪ ﻣﻨﺼﻮﺑﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ آﺑﺎدوى او ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻮى ،ﻧﻪ ﭼ
ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﻧﻘﺼﺎن رﺳﻮى ،ﻫﻐﻪ ﻣﻨﺼﻮﺑﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ او اُﻣﻴﺪ درﮐى“.
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ﺣﻀﺮت ﻳﺮﻣﻴﺎه
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 ﭘﻪ دې ﮐﺘﺎب ﮐ د ﺧﻠﻘﻴﺎه د زوئ ﻳﺮﻣﻴﺎه ﭘﯧﻐﺎﻣﻮﻧﻪ دى ﻮک ﭼ د


 د
ﺑﻨﻴﺎﻣﻴﻦ ﭘﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﮐ د ﻋﻨﺘﻮت ﭘﻪ ﺎر ﮐ د اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ ﻧﻪ ﻳﻮ اﻣﺎم وو .
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﮐﻼم ﭘﻪ اول ﻞ ﭘﻪ ﻳﺮﻣﻴﺎه د اﻣﻮن ﭘﻪ زوئ ﻳﻮﺳﻴﺎه د ﻳﻬﻮداه د
 او ﻳﺮﻣﻴﺎه ﺗﻪ دا ﭘﯧﻐﺎﻣﻮﻧﻪ ﺗﺮ دې ﭼ د
ﺑﺎدﺷﺎﻫﺖ ﭘﻪ دﻳﺎرﻟﺴﻢ ﮐﺎل ﻧﺎزل ﺷﻮ ،
ﻳﻬﻮﻳﻘﻴﻢ د ﻳﻮﺳﻴﺎه د زوئ د ﻳﻬﻮداه ﺑﺎدﺷﺎه ﭘﻪ ﻮل ﺣﻮﻣﺖ ﮐ او د ﻳﻬﻮداه
ﺑﺎدﺷﺎه د ﻳﻮﺳﻴﺎه د زوئ د ﺻﺪﻗﻴﺎه د ﺣﻮﻣﺖ د ﻳﻮوﻟﺴﻢ ﮐﺎل ﺗﺮ ﭘﻴﻨﻤ ﻣﻴﺎﺷﺘ
ﭘﻮرې ﻣﻼوﯦﺪل ﮐﻠﻪ ﭼ د ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﺧﻠﻖ ﺟﻼوﻃﻦ ﮐے ﺷﻮى ۇو.

ﻳﺮﻣﻴﺎه ﭘﻪ ﭘﯧﻐﻤﺒﺮۍ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﮐﯧﺪل
 ”ﻣﺎ ﺗﮥ د ﻫﻐﻪ
 د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﮐﻼم ﭘﻪ ﻣﺎ ﻧﺎزل ﺷﻮ او ﻣﺎ ﺗﻪ ﻳ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ،

وﺧﺖ ﻧﻪ ﭘﯧﮋﻧﺪﻟ ﭼ ﻻ د ﻣﻮر ﭘﻪ ﺧﯧﻪ ﺷﻮے ﻧﮥ وې ،ﺳﺘﺎ د ﭘﯧﺪا ﮐﯧﺪو ﻧﻪ وړاﻧﺪې
 ﺧﻮ ﻣﺎ ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ
ﻣ ﺗﮥ ﻏﻮره ﮐې او د ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ دﭘﺎره ﻣ ﻧﺒ ﻣﻘﺮر ﮐې “.
ﭼ” ،اے ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺧُﺪاﻳﻪ ،ﻣﺎ ﺗﻪ ﺧﻮ د ﺻﺤﻴﺢ ﺧﺒﺮو ﮐﻮﻟﻮ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﻫﻢ ﻧﮥ را
 ﺧﻮ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻣﺎ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،داﺳ
ﻪ ﭼ زۀ ﺧﻮ ﻻ ﻫﻠ ﻳﻢ “.
ﻣﮥ واﻳﻪ ﭼ زۀ ﻻ ﻫﻠ ﻳﻢ ﻪ زۀ ﭼ ﻫﺮ ﭼﺎ ﺗﻪ ﺗﺎ ورﻟﯧم ﻧﻮ ﺗﮥ ﺑﻪ ور او ﻫﺮ
 د ﺧﻠﻘﻮ ﻧﻪ ﻣﮥ ﻳﺮﯦه ،ﻪ ﭼ زۀ ﻣﺎﻟ
ﮥ ﭼ درﺗﻪ واﻳﻢ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ورﺗﻪ واﺋ .
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ
ﺧُﺪائ دا واﻳﻢ ﭼ زۀ ﺳﺘﺎ ﻣﻞ ﻳﻢ ،او زۀ ﺑﻪ ﺗﺎ ﺑﭻ ﺳﺎﺗﻢ “.
ﺧﭙﻞ ﻻس راوږد ﮐو ،او زﻣﺎ ﺧﻮﻟ ﻟﻪ ﻳ راوړو او راﺗﻪ ﻳ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﻮره ،ﻣﺎ
 ﻧﻦ ﻣﺎ ﺗﮥ ﭘﻪ ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ او ﺑﺎدﺷﺎﻫﺘﻮﻧﻮ
ﺧﭙﻞ ﮐﻼم ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﺧﻮﻟﮥ ﮐ واﭼﻮﻟﻮ .
ﺑﺎﻧﺪې ﻣﻘﺮر ﮐې ،او ﺗﺎ ﺗﻪ ﻣ ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ د ﺑﯧﺦ ﻧﻪ د راوﻳﺴﺘﻠﻮ ،او د ﻫﻐﻮئ د
راﻧﺴﻮروﻟﻮ ،ﺑﺮﺑﺎدوﻟﻮ او د اﺧﻮا ﻏﻮرزوﻟﻮ ،او ﭘﻪ ﻫﻐ د ﻧﻮرو د ﻗﺎﺋﻤﻮﻟﻮ او د ﮐﺮﻟﻮ
اﺧﺘﻴﺎر درﮐو“.
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دوه روﻳﺎﺎﻧ
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﮐﻼم ﭘﻪ ﻣﺎ ﻧﺎزل ﺷﻮ او وې ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﻳﺮﻣﻴﺎه ،ﺗﺎ ﺗﻪ ﮥ

 ﻣﺎﻟ
ﺎرى؟“ ﻣﺎ ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﻣﺎ ﺗﻪ د ﺑﺎدام د وﻧ ﻳﻮه ﺎﻧﻪ ﺎرى “.
ﺧُﺪائ راﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﺗﺎ ﺗﻪ ﻴ ﺎرى ،د دې دا ﻣﻄﻠﺐ دے ﭼ زۀ د ﺧﭙﻞ
 د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﮐﻼم
ﮐﻼم ﺳﺎﺗﻮﻧﮯ ﻳﻢ ،زۀ ﭼ ﮥ واﻳﻢ ﭼ ﻫﻐﻪ ﭘﻮره ﺷ “.
دوﺑﺎره ﭘﻪ ﻣﺎ ﻧﺎزل ﺷﻮ او وې ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﻧﻮر ﮥ وﻳﻨ؟“ ﻣﺎ ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،زۀ د
ﺷﻤﺎل ﻃﺮف ﻧﻪ دﯦ وﻳﻨﻢ ﭼ ﮥ ﭘﻪ ﮐ ﻳﺸﻴى او د دﯦ ﺧﻮﻟﮥ زﻣﻮﻧ ﭘﻪ
 ﻧﻮ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻣﺎ ﺗﻪ ﺑﻴﺎ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،دﻏﻪ ﺷﺎن ﺑﻪ ﭘﻪ
ﻃﺮف راﻴﻪ ده “.
دې ﻣﻠ او ﻮک ﭼ ﭘﻪ ﮐ اوﺳﻴى ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ د ﺷﻤﺎل ﻧﻪ د ﺟﻨﻮب ﻃﺮف
 ﻧﻮ وﻮرئ ،زۀ ﻗﻮﻣﻮﻧﻪ د ﺷﻤﺎل د ﺑﺎدﺷﺎﻫﺘﻮﻧﻮ ﻧﻪ
ﺗﻪ اﻓﺖ راﺘﻪ ﺷ ،
راﻏﻮﻧوم .د دﻧﻴﺎ ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎن ﺑﻪ ﻳﺮوﺷﻠﻢ او د ﻳﻬﻮداه ﭘﻪ ﻮﻟﻮ ﺎروﻧﻮ ﺣﻤﻠﻪ وﮐى او
 ﻧﻮ زۀ ﺑﻪ
ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﺧﭙﻞ ﺗﺨﺘﻮﻧﻪ د ﻳﺮوﺷﻠﻢ د ﺎر ﭘﻪ دروازه ﮐ ﻗﺎﺋﻢ ﮐى .
ﺧﭙﻠﻪ ﺳﺰا ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻏﻮره ﺷﻮى ﻗﻮم ﻧﺎزﻟﻪ ﮐم او د ﻫﻐﻮئ د ﺷﺮارت ﭘﻪ وﺟﻪ ﺑﻪ
ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ﺳﺰا ورﮐم ﻪ ﭼ دوئ زۀ رد ﮐم او ﻏﯧﺮو ﺧُﺪاﻳﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﻳ
ﺧﻮﺷﺒﻮﻳﺎﻧ وﺳﻮزوﻟ او د ﺧﭙﻠﻮ ﻻﺳﻮﻧﻮ ﺟﻮړو ﺷﻮو ﺑﺘﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﻳ ﻋﺒﺎدت وﮐو.
 ﻧﻮ ﺗﮥ ﻳﺮﻣﻴﺎه اوس ﺎن ﺗﻴﺎر ﮐه ،او راﭘﺎﻪ او ﻫﺮ ﻫﻐﻪ ﮥ ﭼ زۀ درﺗﻪ واﻳﻢ

دا ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ وواﻳﻪ .د ﻫﻐﻮئ ﻧﻪ ﻣﮥ ﻳﺮﯦه ،ﻨ زۀ ﺑﻪ ﺗﺎ د ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﺳﺨﺖ
 ﻮره ،ﻣﺎ ﻧﻦ ﺗﮥ ﻟﻪ د ﻳﻮ ﻗﻠﻌﻪ ﺑﻨﺪ ﺎر ﭘﻪ ﺷﺎن او د اوﺳﭙﻨ ﺳﺘﻦ ،او
وﻳﺮوم .
د ﭘﻴﺘﻠﻮ د دﯦﻮال ﭘﻪ ﺷﺎن ﻣﻀﺒﻮط ﺟﻮړ ﮐې ﭼ ﺗﮥ د ﻮل ﻣﻠ ﺳﺮه ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ وﮐې،

ﮐﮥ ﻫﻐﻪ د ﻳﻬﻮداه ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎن ،آﻓﺴﺮان ،اﻣﺎﻣﺎن او ﻳﺎ د ﻫﻐ ﻮل ﻋﻮام وى .
ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﺳﺘﺎ ﺧﻼف وﺟﻨﻴى ﺧﻮ ﮐﺎﻣﻴﺎب ﺑﻪ ﻧﮥ ﺷ ،ﻪ ﭼ زۀ ﺳﺘﺎ ﻣﻞ ﻳﻢ او
زۀ ﺑﻪ ﺗﺎ ﺑﭻ ﮐم “،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋ.
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ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ وﻓﺎدارى راﻳﺎدوى

۲

 ”ﻻړ
 د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﮐﻼم ﭘﻪ ﻣﺎ ﻧﺎزل ﺷﻮ او راﺗﻪ ﻳ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ ،


ﺷﻪ او د ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻪ دا ﭘﯧﻐﺎم ورﺳﻮه .ﻣﺎ ﺗﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﻮاﻧ وﻓﺎدارى ﮥ ﻳﺎده
ده ،ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﻨﻪ ﻟﻪ د ﻧﺎوې ﭘﻪ ﺷﺎن ﻣﺎ ﺳﺮه ﻣﻴﻨﻪ ﮐﻮﻟﻪ او ﺗﺮ دې ﭼ ﭘﻪ
ﺻﺤﺮا ﮐ ﭼ ﭘﻪ ﮐ ﮐﻠﻪ ﻫﻢ ﮥ ﻧﮥ ﮐﯧﺪل ﺑﻴﺎ ﻫﻢ ﺗﺎﺳﻮ ﻣﺎ ﭘﺴ راروان وئ.
 ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ورﻮ ﮐ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ ﻣﻘﺪس ﺧﻠﻖ ۇو او د ﻫﻐﮥ د

ﻓﺼﻞ وړوﻣﺒ ﻣﯧﻮه وه .او ﭼﺎ ﺑﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ﻧﻘﺼﺎن رﺳﻮﻟﻮ ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﻣﺎ
ﻣﺠﺮﻣﺎن ﺮﻮل او ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﻣ ﻣﺼﻴﺒﺘﻮﻧﻪ ﻧﺎزﻟﻮل ،ﻣﺎ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ دا
وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ“.

د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ د ﭘﻼر ﻧﻴﮥ ﻨﺎه
 اے د ﻳﻌﻘﻮب اوﻻده ،اے د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻮﻟﻮ ﻗﺒﻴﻠﻮ ،د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﮐﻼم ﺗﻪ

 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋ” ،ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻼر ﻧﻴﮥ ﭘﻪ ﻣﺎ ﮐ ﮥ ﻏﻠﻄ
ﻏﻮږ وﻧﻴﺴ .
ﻟﻴﺪﻟ وه ﭼ ﻫﻐﻮئ زﻣﺎ ﻧﻪ دوﻣﺮه ﻟﺮې ﺷﻮل؟ ﻫﻐﻮئ د ﺑﮐﺎره ﺑﺘﺎﻧﻮ ﻋﺒﺎدت ﺷﺮوع
 ﻫﻐﻮئ دا ﺗﭙﻮس ﻗﺪرې ﻫﻢ وﻧﮥ ﮐو ﭼ،
ﮐو او ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻫﻢ ﺑﮐﺎره ﺷﻮل .
”ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭼﺮﺗﻪ دے ،ﭼﺎ ﭼ ﻣﻮﻧ د ﻣﺼﺮ ﻧﻪ راﺑﻬﺮ ﮐو ،او ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺻﺤﺮا
ﮐ ﻳ زﻣﻮﻧ ﻻرﻮدﻧﻪ وﮐه ﭼ د ﻣﻴﺮو او ﮐﻨﺪو ﮐﭙﺮو ﻣﻠ وو ،ﻫﺮ ﻃﺮف ﺗﻪ
ﺧُﺸﻪ او ﺗﻴﺎرۀ وه ﭼ ﭘﻪ ﮐﻮﻣﻪ زﻣﻪ ﮐ ﻧﮥ ﭼﺎ ﺳﻔﺮ ﮐﻮﻟﻮ او ﻧﮥ ﭘﻪ ﮐ ﻮک
 ﻣﺎ ﺗﺎﺳﻮ د ﺑﺎﻏﻮﻧﻮ ﻧﻪ ډک او زرﺧﻴﺰه ﻣﻠ ﺗﻪ راوﺳﺘﻠ ﭼ د دې د
اوﺳﯧﺪل؟“ 
ﻣﯧﻮو او د ﻧﻮرو ﻮ ﻴﺰوﻧﻮ ﻧﻪ ﺧﻮﻧﺪ واﺧﻠ .ﺧﻮ ﮐﻠﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻣﻠ ﮐ
ورداﺧﻞ ﺷﻮئ ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﻨﺎه ﺳﺮه ﭘﻠﻴﺖ ﮐو او ﭘﻪ دې وﺟﻪ ﻣﻮ زﻣﺎ ﻣﻴﺮاﺛ
 اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ ﻫﻢ دا ﺗﭙﻮس وﻧﮥ ﮐو ﭼ” ،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ
ﻣﻠ ﻗﺎﺑﻞ ﻧﻔﺮت وﺮﻮﻟﻮ .
ﭼﺮﺗﻪ دے؟“ او ﺗﺮ دې ﭼ د ﺷﺮﻳﻌﺖ ﺧﺎدِﻣﺎﻧﻮ ﻫﻢ زۀ وﻧﮥ ﭘﯧﮋﻧﺪم ،د ﻗﻮم ﻣﺸﺮاﻧﻮ
زﻣﺎ ﺧﻼف ﺳﺮﮐﺸ وﮐه ،او د ﻫﻐﻮئ ﻧﺒﻴﺎﻧﻮ د ﺑﻌﻞ د ﺑﺖ ﭘﯧﻐﺎم اوروﻟﻮ او د
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ﺑﮐﺎره ﺑﺘﺎﻧﻮ ﭘﻴﺮوى او ﻋﺒﺎدت ﻳ ﮐﻮﻟﻮ“.

د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﺧﭙﻠﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﺧﻼف اﻟﺰام
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ” ،ﻧﻮ ﭘﻪ دې وﺟﻪ ﺑﻪ زۀ د ﺧﭙﻠﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﺧﻼف اﻟﺰام

 ﻣﻐﺮب ﻃﺮف
وﻟﻮم .او زۀ ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ اوﻻد ﻫﻢ ﻧﺴﻞ در ﻧﺴﻞ اﻟﺰام وﻟﻮم .
ﺗﻪ د ﺳﻤﻨﺪر ﭘﻪ ﺑﻠﻪ ﺧﻮا ﮐ د ﻗﺒﺮص ﺟﺰﻳﺮې ﺗﻪ ﻻړ ﺷﻪ او وﻮره ،او د ﻣﺸﺮق
ﻃﺮف ﺗﻪ د ﻗﻴﺪار ﻣﻠ ﺗﻪ ﻮک وﻟﯧه ﭼ ﭘﻪ ﻏﻮر ﺳﺮه ﻟﻮن وﮐى ﭼ آﻳﺎ د دې
 ﺗﺎﺳﻮ ﭼﺮې ﻳﻮ ﻗﻮم داﺳ ﻫﻢ ﻟﻴﺪﻟﮯ
ﻧﻪ وړاﻧﺪې ﻫﻢ داﺳ ﮐﺎر ﺷﻮے دے؟ 
دے ﭼ د ﺧﭙﻠﻮ ﺧُﺪاﻳﺎﻧﻮ ﻧﻪ اوړﯦﺪﻟ وى ﮐﻮم ﭼ ﭘﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﮐ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻫﻢ
ﻧﮥ دے؟ ﻧﻪ ،ﺑﻠﻞ ﻧﻪ .ﺧﻮ زﻣﺎ ﻏﻮره ﺷﻮے ﻗﻮم زۀ ﺧﭙﻞ ﺟﻼﻟ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ
 اے آﺳﻤﺎﻧﻮﻧﻮ
ﭘﺮﯦﻮدم او زﻣﺎ ﭘﻪ ﺎئ ﻳ د ﺑﻓﺎﺋﺪې ﺑﺘﺎﻧﻮ ﻋﺒﺎدت وﮐو .
 ”ﻪ ﭼ زﻣﺎ
ﺗﺎﺳﻮ ﺧﻮف زده ﺷ او ﭘﺮﯦﺸﺎﻧﻪ ﺷ “،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋ ،
ﺧﻠﻘﻮ دوه ﻨﺎﻫﻮﻧﻪ ﮐى دى ،ﻳﻮ دا ﭼ ﻫﻐﻮئ زۀ ﭼ د ژوﻧﺪون د اوﺑﻮ ﭼﻴﻨﻪ ﻳﻢ
ﭘﺮﯦﻮدے ﻳﻢ ،او ﺑﻞ دا ﭼ د ﺧﭙﻞ ﺎن دﭘﺎره ﻳ ﻣﺎت ﺷﻮى ﺗﺎﻻﺑﻮﻧﻪ ﺟﻮړ ﮐى
دى ﭘﻪ ﮐﻮم ﮐ ﭼ اوﺑﮥ ﻧﮥ اﻳﺴﺎرﻳى“.

د ﺑوﻓﺎﺋ ﻧﺘﻴﺠﻪ
 ”وﻟ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎن ﻏﻼﻣﺎن دى ﮥ؟ وﻟ ﻫﻐﻮئ ﻏﻼﻣﺎن ﭘﯧﺪا ﺷﻮى دى ﮥ؟

 ﻫﻐﻮئ د ﻏﻣﺒﯧﺪوﻧﻮ زﻣﺮو ﭘﻪ ﺷﺎن ﭘﻪ
ﻧﻮ ﺑﻴﺎ وﻟ ﻫﻐﻮئ اﻏﻮا ﮐے ﺷﻮل؟ 
دوئ ﺑﺎﻧﺪې ﺣﻤﻠﻪ وﮐه ،او د دوئ د زﻣ ﻧﻪ ﻳ ﺻﺤﺮا ﺟﻮړه ﮐه ،او ﺎروﻧﻪ ﻳ
 د دې ﻧﻪ ﻋﻼوه ،د ﻣﻴﻤﻔﺲ او د
ورﺗﻪ وﺳﻮزول او د اوﺳﯧﺪو ﻧﻪ ﻳ ووﻳﺴﺘﻞ .
ﺗﺤﻔﻨﺤﻴﺲ ﺧﻠﻖ راﻏﻠﻞ او ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺳﺮوﻧﻪ ﻳ وﺧﺮاﺋﯧﻞ او ﻏﻼﻣﺎن ﻳ ﺟﻮړ ﮐئ.
 اے ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ،وﻟ دا ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﺎن ﻧﮥ دى ﮐى ﮥ؟ ﮐﻠﻪ

ﭼ ﻣﺎﻟ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺳﺘﺎﺳﻮ رﻫﻨﻤﺎﺋ ﮐﻮﻟﻪ ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﮐ
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 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻣﺼﺮ ﺗﻪ د ﺗﻠﻮ او د درﻳﺎﺋﮯ ﻧﻴﻞ د اوﺑﻮ ﻠﻮ ﮥ
ﺗﺎﺳﻮ ﻫﻐﻪ ﭘﺮﯦﻮدو .

ﻓﺎﺋﺪه ده؟ او ﺑﻴﺎ اﺳﻮر ﺗﻪ د ﺗﻠﻮ او د ﻓﺮات د ﺳﻴﻨﺪ د اوﺑﻮ ﻠﻮ ﮥ ﻓﺎﺋﺪه ده؟ 
ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺷﺮارت ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ ﺳﺰا درﮐى ،او زﻣﺎ ﻧﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ د اوړﯦﺪو ﭘﻪ وﺟﻪ ﺑﻪ
ﺗﺎﺳﻮ ورﻠﮯ ﺷ .ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ دې ﻏﻮر وﮐئ او ﺎن ﺧﺒﺮ ﮐئ ﭼ دا ﺑﻪ
ﺳﺘﺎﺳﻮ دﭘﺎره ﻮﻣﺮه ﺑﺪه او ﺗﺮﺧﻪ وى ﮐﻠﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧُﺪائ
ﭘﺎک ﭘﺮﯦدئ او ﺗﺎﺳﻮ د ﻫﻐﮥ ﻧﻪ ،ﻧﮥ ﻳﺮﯦئ “،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ رب اﻻﻓﻮاج ﻓﺮﻣﺎﺋ.

د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻋﺒﺎدت ﭘﺮﯦﻮدل
 ”اے ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ،ﺗﺎﺳﻮ د ډﯦﺮ ﭘﺨﻮا ﻧﻪ زﻣﺎ ﺟﻎ د ﺧﭙﻞ  ﻧﻪ اﺧﻮا ﮐے

دے او زﻣﺎ ﻧﻪ ﻣﻮ اﻧﺎر ﮐے دے .ﺗﺎﺳﻮ ووﺋﻴﻞ” ،زۀ ﺑﻪ ﻧﻮر ﺳﺘﺎ ﺑﻨﺪ ﻧﮥ ﮐﻮم“.
ﭘﻪ ﻫﺮه ﻟﻮړه ﻏﻮﻧۍ او د ﻫﺮې ﺷﻨ وﻧ ﻻﻧﺪې ﻤﻼﺳﺘ او د ﮐﻨﺠﺮو ﭘﻪ ﺷﺎن ﻣﻮ
 ﻣﺎ ﺗﺎﺳﻮ د ﻧﻮرو اﻧﻮرو د ﻮ ﺑﻮﻮ د ﻣﻴﻨ ﻧﻪ ﻏﻮره ﮐئ او ﭘﻪ
زﻧﺎ وﮐه .
زﻣﻪ ﻣ وﮐﺮﻟ ﺧﻮ ﺑﻴﺎ ﺗﺎﺳﻮ وﻟ ﻓﺎﺳﺪ او ﭘﻪ ﺧﺮاب او ﻨﻠ اﻧﻮرو ﺑﻮ ﺑﺪل
 ﮐﮥ ﮥ ﻫﻢ ﺗﺎﺳﻮ ﺧﭙﻞ ﺎن ﭘﻪ ﺳﻮډا او ډﯦﺮ ﺻﺎﺑﻮن ﺑﺎﻧﺪې ووﻳﻨ،
ﺷﻮئ؟ 
ﺧﻮ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﻨﺎه داﻏﻮﻧﻪ زﻣﺎ ﭘﻪ وړاﻧﺪې دى “.دا د ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺧُﺪائ وﻳﻨﺎ
 ”ﺗﮥ ﻨﻪ واﺋ ﭼ ﻣﺎ ﺧﭙﻞ ﺎن ﻧﮥ دے ﻨﺪه ﮐے او د ﺑﻌﻞ د ﺑﺖ
ده .
ﭘﻴﺮوى ﻣ ﻧﮥ ده ﮐى؟ ﻮره ﺗﺎ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ دره ﮐ ﻨﻪ رﻓﺘﺎر وﮐو .ﻟ ﺎن ﺳﺮه
ﺳﻮچ وﮐه ﭼ ﺗﺎ ﻫﻠﺘﻪ ﮥ ﮐى دى .ﺗﮥ ﻫﻐﻪ اوﻪ ﻳ ﭼ وار ﻳ راوړے وى او
 ﺗﮥ ﻟﻪ د ﻫﻐﻪ ﻨﻠ ﺧﺮې ﭘﻪ ﺷﺎن ﻳ ﭼ ﭘﻪ دﺷﺘﻪ
اﺧﻮا دﻳﺨﻮا ﻣﻨې وﻫ ،
ﮐ ﭘﻪ ﻣﺴﺘ راﻏﻠ وى او آوازوﻧﻪ ﺷﺮوع ﮐى ﻧﻮ ﻮک د ﻫﻐ ﺷﻬﻮت ﻗﺎﺑﻮ
ﮐﻮﻟﮯ ﺷ؟ او ﻫﺮ ﻳﻮ ﺻﺤﺮاﺋ ﺧﺮ ﺑﻪ ﺑﻐﯧﺮ د ﺗﻠﻴﻒ ﻧﻪ ﭘﻪ ﻫﻐ ﺑﺎﻧﺪې ﺳﻮرﯦﺪے
ﺷ او ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ﻧﺰدې ور ﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﻣﺴﺘ ﮐ راﻏﻠ
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ دوﻣﺮه ﻣﻨې ﻣﮥ وﻫﻪ ﭼ ﭙﻠ دې وﺷﻠﻴى او ﻣﺮۍ دې اوﭼﻪ
وى .
ﺷ .ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺗﺎ ووﺋﻴﻞ ،ﭼ ﻧﻪ ،دا ﺧﺒﺮې زﻣﺎ دﭘﺎره ﺑﻓﺎﺋﺪې دى ،زۀ د ﻏﯧﺮو د ﺑﺘﺎﻧﻮ
ﺳﺮه ﻣﻴﻨﻪ ﮐﻮم ،او زۀ ﺑﻪ د ﻫﻐﻮئ ﭘﻴﺮوى ﮐﻮم“.
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ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﻪ وﺷﺮﻣﻴى
 ”اے ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻮل ﻗﻮم او ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎن ،ﻣﺸﺮان ،اﻣﺎﻣﺎن ،او ﻧﺒﻴﺎن

 دوئ د
داﺳ ﺷﺮﻣﻨﺪه ﺷ ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ ﻳﻮ ﻏﻞ وﻧﻴﻮﻟﮯ ﺷ او ﺷﺮﻣﻨﺪه وى .
ﻟﺮ ﻧﻪ ﺟﻮړ ﺷﻮى ﺑﺖ ﺗﻪ واﺋ ﭼ ﺗﮥ زﻣﺎ ﭘﻼر ﻳ ،او د ﮐﺎ ﻧﻪ ﺟﻮړ ﺷﻮى ﺑﺖ
ﺗﻪ واﺋ ﭼ ﺗﮥ زﻣﺎ ﻣﻮر ﻳ .دوئ ﻮﻟﻮ ﻣﺎ ﺗﻪ د ﻣﺦ ﭘﻪ ﺎئ ﺷﺎ ﮐې ده ،ﺧﻮ ﭼ
ﮐﻠﻪ ﻫﻢ ﮥ ﺗﻠﻴﻒ ورﺑﺎﻧﺪې راﺷ ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻣﺎ ﺗﻪ ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻮى ﭼ راﺷﻪ او ﻣﻮﻧ ﺗﻪ
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻫﻐﻪ ﻣﻌﺒﻮدان ﭼﺮﺗﻪ دى ﮐﻮم ﭼ ﺗﺎﺳﻮ د ﺧﭙﻞ ﺎن
ﺧﻼﺻﻮن راﮐه .
دﭘﺎره ﺟﻮړ ﮐى دى؟ ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﮐﮥ دوئ ﮐﻮﻟﮯ ﺷ ﻧﻮ را دې ﺷ او د ﻣﺼﻴﺒﺖ ﭘﻪ
وﺧﺖ ﮐ دې ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ ﺧﻼﺻﻮن درﮐى .ﻪ ﭼ اے ﻳﻬﻮداه ،ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧﻮ
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ
دوﻣﺮه ډﯦﺮ ﻣﻌﺒﻮدان دى ﻟﻪ ﻮﻣﺮه ﭼ ﺳﺘﺎ ﺎروﻧﻪ دى “.
ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ” ،ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺗﺎﺳﻮ وﻟ ﭘﻪ ﻣﺎ اﻟﺰام ﻟﻮئ؟ ﺗﺎﺳﻮ ﻮﻟﻮ زﻣﺎ ﺧﻼف ﺳﺮﮐﺸ
 ﻣﺎ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻪ ﺑﻓﺎﺋﺪې ﺳﺰا ورﮐه ،ﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ زﻣﺎ
ﮐې ده .
اﺻﻼح ﮐﻮل وﻧﮥ ﻣﻨﻞ .ﺧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ د ﻏﻣﺒﯧﺪوﻧ زﻣﺮى ﭘﻪ ﺷﺎن ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﻧﺒﻴﺎﻧﻮ
 اے ﻣﻮﺟﻮده ﻧﺴﻠﻮﻧﻮ ،د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ
ﺣﻤﻠﻪ وﮐه او ﻫﻐﻮئ ﻣﻮ ﻗﺘﻞ ﮐل .
ﮐﻼم ﺑﺎﻧﺪې ﻏﻮر او ﻓﺮ وﮐئ ،وﻟ زۀ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ دﭘﺎره د ﺻﺤﺮا او ﻳﺎ د
ﺗﻮرې ﺗﻴﺎرې زﻣ ﭘﻪ ﺷﺎن وم ﮥ؟ ﻧﻮ ﺑﻴﺎ وﻟ زﻣﺎ ﻗﻮم داﺳ واﺋ ﭼ اوس دوئ
 وﻟ ﻳﻮه ﭘﯧﻐﻠﻪ ﺧﭙﻞ
زﻣﺎ ﻧﻪ آزاد ﺷُﻮ ،او ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﻫﻴﻠﻪ ﻣﺎ ﺗﻪ واﭘﺲ راﻧﮥ ﺷ؟ 
ﮐﺎﻟ ﻫﯧﺮوى ،او ﻳﺎ ﻳﻮه ﻧﺎوې ﺧﭙﻞ د وادۀ ﺳﻨﺎر او ﺟﺎﻣ ﻫﯧﺮوى ﮥ؟ ﺧﻮ زﻣﺎ
 د ﻣﻌﺸﻮﻗﻮ ﭘﻪ ﭘﯧﺪا ﮐﻮﻟﻮ ﮐ ﺗﺎﺳﻮ ﻮﻣﺮه
ﺧﻠﻘﻮ زۀ ﺑﺣﺪه ﻫﯧﺮ ﮐے ﻳﻢ .
 ﺳﺘﺎﺳﻮ
ﻣﺎﻫﺮ ﻳ .ﺗﺮ دې ﭼ ﺑﺪﮐﺎره ﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻧﻪ ﭼﻞ زده ﮐى .
ﻟﻤﻦ د ﺑﻨﺎه ﻏﺮﻳﺒﺎﻧﺎﻧﻮ ﭘﻪ وﻳﻨﻮ داﻏ ﺷﻮې ده ،ﺳﺮه د دې ﭼ ﻫﻐﻮئ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﻏﻼ
 ﺑﻴﺎ ﻫﻢ ﺗﮥ واﺋ ﭼ” ،ﻣﺎ ﻫﻴ ﻧﮥ
ﮐﻮﻟﻮ ﮐ ﻧﮥ دى ﻧﻴﻮﻟ .د دې ﻫﺮ ﮥ ﺑﺎوﺟﻮد 
دى ﮐى زۀ ﺑﻨﺎه ﻳﻢ ،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺧﻮ ﻣﺎ ﺗﻪ ﻏﺼﻪ ﻧﮥ دے “.ﺧﻮ زۀ ﺑﻪ ﺗﺎ ﻟﻪ
 ﺗﮥ ﮐﻠﻪ دﻟﺘﻪ او ﮐﻠﻪ
ﺳﺨﺘﻪ ﺳﺰا درﮐم ﻪ ﭼ ﺗﮥ واﺋ ﭼ” ،زۀ ﺑﻨﺎه ﻳﻢ “.
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ﻫﻠﺘﻪ  را ﻧﻮ ﺑﻴﺎ وﻟ دوﻣﺮه زر ﺧﭙﻠ ﻻرې ﺑﺪﻟﻮې؟ ﺗﮥ ﺑﻪ د ﻣﺼﺮ ﻧﻪ داﺳ
 ﺗﮥ ﺑﻪ د ﻫﻐﻪ
وﺷﺮﻣﯧې ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ ﺗﮥ وړاﻧﺪې د اﺳﻮر ﻧﻪ ﺷﺮﻣﯧﺪﻟﮯ وې .
ﺎئ ﻧﻪ ﻫﻢ ﻻس ﭘﻪ ﺳﺮ ﺷﺮﻣﻨﺪه و ،ﻪ ﭼ ﭘﻪ ﭼﺎ ﺗﺎ ﺑﻬﺮوﺳﻪ ﮐﻮﻟﻪ ﻣﺎﻟ
ﺧُﺪائ ﻫﻐﻮئ رد ﮐل ﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ د ﻫﻐﻮئ ﻧﻪ ﻫﻴ اﻣﺪاد ﺣﺎﺻﻞ ﻧﮥ ﮐئ“.

ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺳﺮه د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺑوﻓﺎﺋ

۳

 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋ” ،ﮐﮥ ﻳﻮ ﺳے ﺧﭙﻠﻪ ﻪ ﻃﻼﻗﻪ ﮐى او د ﻫﻐﮥ ﻧﻪ


ﺟﺪا ﺷ او ﺑﻴﺎ ﻫﻐﻪ د ﺑﻞ ﭼﺎ ﺳﺮه وادۀ وﮐى ﻧﻮ آﻳﺎ ﺑﻴﺎ اول ﺧﺎوﻧﺪ ﺗﻪ د دې ﺳﺮه د
دوﺑﺎره وادۀ ﮐﻮﻟﻮ اﺟﺎزت ﺷﺘﻪ ﮥ؟ ﺑﻠﻞ ﻧﻪ ،وﻟ ﭼ ﭘﻪ داﺳ ﮐﻮﻟﻮ ﺑﻪ ﻮﻟﻪ زﻣﻪ
ﭘﻮره ﭘﻠﻴﺘﻪ ﻧﮥ ﺷ ﮥ؟ ﺧﻮ اے اﺳﺮاﺋﻴﻠﻪ ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ ﻳﻮه زﻧﺎﮐﺎره ﻪ ﭘﻪ ډﯦﺮو
ﺳو ﭘﺴ ﺮ دﻏﻪ ﺷﺎن ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ډﯦﺮو ﺑﺘﺎﻧﻮ ﭘﺴ وﺮﯧﺪئ ﻧﻮ اوس ﺗﺎﺳﻮ
 د اوﭼﺘﻮ ﺧُﺸﻮ ﻏﺮوﻧﻮ ﻃﺮف ﺗﻪ ﻧﻈﺮ
ﻏﻮاړئ ﭼ ﻣﺎ ﺗﻪ دوﺑﺎره راﺷ ﮥ؟ 
وﮐه او وﻮره ﭼ آﻳﺎ ﻫﻠﺘﻪ ﭘﻪ ﻫﻐ ﮐ داﺳ ﺎئ ﺷﺘﻪ ﭼ ﺗﮥ ﭘﻪ ﮐ
ﺑﺣﺮﻣﺘﻪ ﺷﻮے ﻧﮥ ﻳ؟ د ﻻرې ﭘﻪ ﺧﻮا ﮐ ﺗﮥ د زﻧﺎ دﭘﺎره ﻳﺎراﻧﻮ ﺗﻪ داﺳ وﻻړه
وې ،ﻟﻪ ﭼ ﻳﻮ ﮐﻮﭼﮯ ﭘﻪ ﺻﺤﺮا ﮐ ﭘﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻧﺎﺳﺖ وى .ﺗﺎ د زﻧﺎﮐﺎرۍ او
 ﻧﻮ ﺑﺎران ﭘﻪ دې وﺟﻪ اﻳﺴﺎر ﺷﻮے
ﺷﺮارت ﭘﻪ وﺟﻪ ﻮﻟﻪ زﻣﻪ ﭘﻠﻴﺘﻪ ﮐې ده .
وو او د ﺳﭙﺮﻟ ﺎ وﻧﮥ ورﯦﺪل .ﻧﻮ دا ﭼ ﺗﺎ د ﮐﻨﺠﺮى ﺷﻞ ﻧﻴﻮﻟﮯ دے او ﺗﺎ
 ﺗﮥ د دوﻣﺮه ﺑﺷﺮﻣ ﺑﺎوﺟﻮد ﺑﻴﺎ ﻫﻢ ﻣﺎ ﺗﻪ واﺋ ﭼ،
ﻟﻪ ﻫﻴ ﺷﺮم ﻧﮥ در .
 وﻟ ﺗﮥ ﺑﻪ د ﺗﻞ دﭘﺎره
”اے ﭘﻼره ،ﮐﻠﻪ ﭼ زۀ وړه وم ،ﺗﺎ ﻣﺎ ﺳﺮه ﻣﻴﻨﻪ ﮐﻮﻟﻪ ،
ﻣﺎ ﺗﻪ ﭘﻪ ﻗﻬﺮ ﻳ ﮥ؟ وﻟ ﺳﺘﺎ ﻏﻀﺐ ﺑﻪ د ﺗﻞ دﭘﺎره ﭘﻪ ﻣﻮﻧ ﺑﺎﻧﺪې وى ﮥ؟“ ﺗﮥ ﺧﻮ
داﺳ واﺋ ﻣﺮ ﻮﻣﺮه ﺑﺪﻋﻤﻠ ﭼ ﺗﺎ ﻧﻪ ﮐﯧﺪے ﺷ دوﻣﺮه ﮐﻮې“.

ﺗﻮﺑﻪ ﮐﻮل
 د ﻳﻮﺳﻴﺎه ﺑﺎدﺷﺎه د ﺣﻮﻣﺖ ﭘﻪ دوران ﮐ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻣﺎ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﺗﺎ
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ﻫﻐﻪ ﮥ وﻟﻴﺪل ﮐﻮم ﭼ ﺑوﻓﺎ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﮐى دى؟ ﻟﻪ د ﻳﻮې ﺑﺪﮐﺎرې  ﭘﻪ
ﺷﺎن ﻫﻐ ﭘﻪ ﻫﺮ ﻳﻮ اوﭼﺖ ﻏﺮۀ او د ﻫﺮې ﺷﻨ وﻧ د ﺳﻮرى ﻻﻧﺪې زﻧﺎ ﮐې ده.
 زﻣﺎ ﺧﻴﺎل دا وو ﭼ د دې ﻫﺮ ﮥ ﮐﻮﻟﻮ ﻧﻪ وروﺳﺘﻮ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ﻣﺎ ﺗﻪ واﭘﺲ


راوﺮ .ﺧﻮ دا راوﻧﮥ ﺮﯧﺪه او د دې ﺑوﻓﺎ ﺧﻮر ﻳﻬﻮداه دا ﻫﺮ ﮥ وﻟﻴﺪل .
ﻣﺎ ﺑوﻓﺎ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺗﻪ د ﻫﻐ د زﻧﺎﮐﺎرۍ ﭘﻪ وﺟﻪ ﻃﻼق ﻧﺎﻣﻪ ورﮐه او وﻣ ﺷﻟﻪ ﻧﻮ
ﺑﻴﺎ ﻣﺎ وﻟﻴﺪل ﭼ د ﻫﻐ ﺧﻮر ﻳﻬﻮداه ﻧﮥ ﻳﺮﯦﺪﻟﻪ .ﻫﻐﻪ ﻫﻢ ﺑﻬﺮ ووﺗﻠﻪ او زﻧﺎﮐﺎرى ﻳ
 ﻪ ﭼ د اﺳﺮاﺋﻴﻞ دﻏﻪ ﺑﺪﮐﺎرى ﻫﻐ ﺗﻪ ډﯦﺮه ﺑاﻫﻤﻴﺘﻪ ﺎرﯦﺪه
ﺷﺮوع ﮐه .
ﻧﻮ ﻫﻐ ﻫﻐﻪ زﻣﻪ ﭘﻠﻴﺘﻪ ﮐه ﭼ د ﮐﺎﻮ او ﻟﺮﻮ د ﺑﺘﺎﻧﻮ ﺳﺮه ﻳ زﻧﺎ ﺷﺮوع ﮐه.
 ﺧﻮ د دې ﻫﺮ ﮥ ﺑﺎوﺟﻮد ،د ﻫﻐ ﺑوﻓﺎ ﺧﻮر ﻳﻬﻮداه ﻣﺎ ﺗﻪ ﭘﻪ ﭘﻮره زړۀ ﺳﺮه

راوﻧﮥ ﺮﯧﺪﻟﻪ ،ﺧﻮ ﺻﺮف ﭘﻪ ﻇﺎﻫﺮى ﺷﻞ ﺳﺮه زﻣﺎ ﻃﺮف ﺗﻪ راواﭘﺲ ﺷﻮه .دا د
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻣﺎ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،ﺧﻮ ﺑﻴﺎ
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎن دے “.
 ﻫﻐﮥ ﻣﺎ ﺗﻪ
دا ﭼ ﺑاﻳﻤﺎﻧﻪ اﺳﺮاﺋﻴﻞ د دوﮐﻪ ﺑﺎز ﻳﻬﻮداه ﻧﻪ ﺻﺎدق دے “.
وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،د ﺷﻤﺎل ﻃﺮف ﺗﻪ ﻻړ ﺷﻪ او ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ وواﻳﻪ ،اے ﺑاﻳﻤﺎﻧﻪ
اﺳﺮاﺋﻴﻠﻪ ،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋ ﻣﺎ ﺗﻪ راواﭘﺲ ﺷﻪ .زۀ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻏﺼ ﺳﺮه ﻧﻮر ﺗﺎ ﺗﻪ ﻧﮥ
ﻮرم ،ﻪ ﭼ زۀ رﺣﻢ ﮐﻮوﻧﮯ ﻳﻢ ،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋ ،او ﻧﮥ ﺑﻪ زۀ د ﺗﻞ دﭘﺎره
 ﺗﮥ ﺻﺮف د ﺧﭙﻠﻮ ﻨﺎﻫﻮﻧﻮ اﻗﺮار وﮐه ﭼ ﻨﺎﻫﺎر ﻳﻢ او ﺗﺎ د
ﺗﺎ ﺗﻪ ﻏﺼﻪ ﻳﻢ .
ﺧﭙﻞ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺧﻼف ﺳﺮﮐﺸ ﮐې ده ،او ﺗﺎ د ﻫﺮې ﺷﻨ وﻧ د ﻻﻧﺪې د ﭘﺮدو
ﺑﺘﺎﻧﻮ ﻋﺒﺎدت ﮐے دے او زﻣﺎ د ﮐﻼم ﺗﺎﺑﻌﺪارى دې ﻧﮥ ده ﮐې ،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ دا
 اے ﺑاﻳﻤﺎﻧﻪ ﺧﻠﻘﻮ ،راواﭘﺲ ﺷ ﻪ ﭼ زۀ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻣﺎﻟ ﻳﻢ .زۀ ﺑﻪ
ﻓﺮﻣﺎﺋ .
ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﺎرﻳ ﻧﻪ ﻳﻮ او د ﻫﺮې ﻗﺒﻴﻠ ﻧﻪ دوه دوه ﮐﺴﺎن ﺧﻮښ ﮐم او ﺻﻴﻮن
 زۀ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ د ﺷﭙﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن ﻣﺸﺮان درﮐم
ﺎر ﺗﻪ ﺑﻪ ﻣﻮ واﭘﺲ راوﻟﻢ .
 ﻧﻮ ﮐﻠﻪ ﭼ
ﭼ زﻣﺎ ﺳﻮچ ﻟﺮى او ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ ﻋﻠﻢ او ﻋﻘﻞ ﺳﺮه ﻫﺪاﻳﺖ ﮐﻮى .
ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﺧﻠﻘﻮ ﺷﻤﯧﺮ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻣﻠ ﮐ ډﯦﺮ ﺷ ،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋ ،ﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ
ﺑﻪ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ورﻮ ﮐ د ﺧُﺪائ د ﻟﻮظ ﺻﻨﺪوق ذﮐﺮ ﻧﮥ ﮐﻮئ او ﻫﻢ ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧﻴﺎل
ﺗﻪ دا ﻧﻮر ﻧﮥ را ،او ﻧﮥ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ﻳﺎدوئ ،او ﻧﮥ ﺑﻪ د ﻫﻐ د ﺿﺮورت اﺣﺴﺎس ﺗﺎﺳﻮ
 ﻧﻮ ﭘﻪ دﻏﻪ وﺧﺖ ﮐ ﺑﻪ دوئ
ﺗﻪ ﮐﻴى ،او ﻧﮥ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ دوﺑﺎره ﺟﻮړ ﮐئ .
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ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﺗﻪ د ”ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﺨﺖ“ وواﺋ ،او ﻮل ﻗﻮﻣﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﮐ راﻮل
ﺷ او د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻧﻮم ﻟﻪ ﺑﻪ ﻋﺰت ورﮐى .او دوئ ﺑﻪ ﻧﻮر د ﺧﭙﻞ ﺳﺮﮐﺸﻪ او
 ﻧﻮ ﭘﻪ دﻏﻪ ورﻮ ﮐ ﺑﻪ د ﻳﻬﻮداه ﺧﺎﻧﺪان د
ﺷﺮﻳﺮه زړوﻧﻮ ﭘﻴﺮوى ﻧﮥ ﮐﻮى .
اﺳﺮاﺋﻴﻞ د ﺧﺎﻧﺪان ﺳﺮه ﻳﻮﺎئ ﺷ او ﭘﻪ ﺷﺮﻳﻪ ﺑﻪ دوئ د ﺷﻤﺎل د ﺟﻼوﻃﻨ د
ﻣﻠ ﻧﻪ ﻫﻐﻪ ﻣﻠ ﺗﻪ واﭘﺲ راﺷ ﮐﻮم ﭼ ﻣﺎ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻼر ﻧﻴﮥ ﻟﻪ ﭘﻪ ﻣﻴﺮاث ﮐ
ورﮐے وو“.

د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﻏﻮره ﺷﻮى ﺧﻠﻘﻮ ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘ
 ”ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ اے ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻪ ،ﻣﺎ ﻏﻮﺘﻞ ﭼ زۀ ﺗﺎ

ﺳﺮه د ﺧﭙﻞ ﺑﭽ ﭘﻪ ﺷﺎن ﺳﻠﻮک وﮐم او د ﺧﭙﻠ ﺧﻮ ﻣﻠ او زﻣﻪ درﮐم،
ﭼ د ﻧﻮرو ﻣﻠﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻠ او ﺷﺎﻧﺪاره وى .زﻣﺎ دا ﺧﻴﺎل وو ﭼ ﺗﮥ ﺑﻪ ﻣﺎ
 ﺧﻮ ﺗﮥ ﻣﺎ ﺳﺮه ﺑوﻓﺎ ﺷﻮې د ﻫﻐ
ﺗﻪ ﺧﭙﻞ ﭘﻼر وواﺋ او زﻣﺎ ﻧﻪ ﺑﻪ واﻧﮥ وړې .
 ﭘﻪ ﺷﺎن ﻮک ﭼ ﺧﭙﻞ ﺧﺎوﻧﺪ ﺳﺮه ﺑوﻓﺎ وى .ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ دا ﻓﺮﻣﺎﺋ.
 د ﺧُﺸﻮ ﻏﺮوﻧﻮ ﭘﻪ اوﭼﺘﻮ ﺳﺮوﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎﻧﻮ د ژړا او ﻓﺮﻳﺎد ﺷﻮر

اورﯦﺪﻟﮯ ﺷ ،ﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﻏﻠﻄﻪ ﻻر اﺧﺘﻴﺎر ﮐې ده او ﺧﭙﻞ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻳ
 اے ﺑوﻓﺎ ﺑﭽﻮ ﻣﺎ ﺗﻪ راواﭘﺲ ﺷ زۀ ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺑوﻓﺎﺋ ﻟﻪ
ﻫﯧﺮ ﮐے دے .
ﺷﻔﺎ درﮐم .اے ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،ﻣﻮﻧ ﺑﻪ ﺗﺎ ﺗﻪ راواﭘﺲ ﮐﻴو ﻪ ﭼ ﺗﮥ ﻣﺎﻟ
 ﻣﻮﻧ ﭼ ﭘﻪ زور ﺷﻮر ﺳﺮه د ﻏﺮوﻧﻮ او ﻏﻮﻧو
ﺧُﺪائ زﻣﻮﻧ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻳ .
ﭘﻪ ﺳﺮوﻧﻮ د ﺑﺘﺎﻧﻮ ﮐﻮم ﻋﺒﺎدت ﮐے دے دا ﭘﻪ رﺘﻴﺎ ﺳﺮه دوﮐﻪ وه ،د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻞ
 د اول
ﺧﻼﺻﻮن ﭘﻪ ﻳﻘﻴﻦ ﺳﺮه ﺻﺮف ﭘﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ زﻣﻮﻧ ﺧُﺪائ ﭘﺎک دے .
ﻧﻪ ﺗﺮ آﺧﺮه ﭘﻮرې دې ﺷﺮﻣﻨﺎک د ﺑﻌﻞ ﺑﺖ زﻣﻮﻧ د ﭘﻼر ﻧﻴﮥ د ﻣﺤﻨﺖ ﻣﯧﻮه ،د دوئ
 ﻣﻮﻧ ﻟﻪ ﭘﻪ ﮐﺎر دى ﭼ
رﻣ او ﺎروى ،زاﻣﻦ او ﻟﻮﻪ ﻮل ﻗﺒﻀﻪ ﮐى دى .
ﺑﻋﺰﺗ او ﺷﺮم ﻗﺒﻮل ﮐو او ﭘﻪ ﺷﺮﻣﻮﻧﻮ ﭘ ﺷُﻮ .ﻪ ﭼ ﻣﻮﻧ د ﺧﭙﻞ ﭘﻼر ﻧﻴﮥ
ﺳﺮه د ﺧﭙﻞ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ زﻣﻮﻧ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﻪ ﺧﻼف ﻨﺎه ﮐې ده .د اول ﻧﻪ ﺗﺮ
آﺧﺮه ﭘﻮرې ﻣﻮﻧ د ﺧﭙﻞ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻴﺮوى ﻧﮥ ده ﮐې“.
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د ﺗﻮﺑ دﻋﻮت

۴

 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋ” ،اے ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ،ﮐﮥ ﭼﺮې ﺗﺎﺳﻮ واﭘﺲ ﻣﺎ ﻟﻪ


راﺗﻠﻞ ﻏﻮاړئ ﻧﻮ ﻣﺎ ﻟﻪ واﭘﺲ راﺷ .ﮐﮥ ﭼﺮې ﺗﺎﺳﻮ ﺧﭙﻞ ﭘﻠﻴﺖ ﺑﺘﺎن زﻣﺎ د ﻧﻈﺮ ﻧﻪ
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﻗﺴﻢ ﺧﻮرئ ﭼ” ،ﻣﺎﻟ
اﺧﻮا ﮐئ او ﻧﻮر ﻧﮥ ﻤﺮاه ﮐﯧئ ،
ﺧُﺪائ ژوﻧﺪے دے“ ﻧﻮ ﭘﻪ رﺘﻴﺎ ،اﻧﺼﺎف ،او ﺻﺪاﻗﺖ ﺳﺮه ﺧﭙﻠﻪ وﻋﺪه ﭘﻮره
ﮐﻮئ ،ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﺗﮥ د دﻧﻴﺎ ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﺗﻪ د ﺑﺮﮐﺖ ذرﻳﻌﻪ وﺮ او ﻮل ﻗﻮﻣﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﺘﺎ ﭘﻪ
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﻳﻬﻮداه او ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻪ
وﺟﻪ زﻣﺎ ﻧﻮم ﺗﻪ ﺟﻼل ورﮐى “.
ﻓﺮﻣﺎﺋ” ،د ﺧﭙﻠﻮ زړوﻧﻮ ﭘﻪ ﺳﺨﺘﻪ زﻣﻪ ﮐ ﻳﻮه وﮐئ او ﭘﻪ ازﻏﻮ ﮐ ﺗﺨﻢ ﻣﮥ
 اے د ﻳﻬﻮداه او د ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﺧﻠﻘﻮ ﺧﭙﻞ زړوﻧﻪ ﻣﺎ ﺗﻪ وﻗﻒ ﮐئ ،ﻫﺴ ﻧﻪ
ﮐﺮئ .
ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﺑﺪو اﻋﻤﺎﻟﻮ ﭘﻪ وﺟﻪ زﻣﺎ د ﻗﻬﺮ اور ﺑﻞ ﺷ ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﻣﻤﻞ
وﺳﻮزوى او ﺑﻴﺎ ﺑﻪ داﺳ ﻫﻴ ﻮک ﻧﮥ وى ﭼ ﻫﻐﻪ ﻣ ﮐى“.

د ﺷﻤﺎل د ﺧﻮا ﻧﻪ د اﻓﺖ اﻋﻼن
 ﭘﻪ ﻳﻬﻮداه ﮐ اﻋﻼن وﮐئ او ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﺗﻪ اﻃﻼع ورﮐئ او ورﺗﻪ وواﻳ” ،ﭘﻪ

ﻮل ﻣﻠ ﮐ ﺑﻴﻞ وﻏوئ .ﭘﻪ زوره ﭼﻐ ووﻫ .او ورﺗﻪ وواﻳ ،راﺷ،
 د ﺻﻴﻮن ﻃﺮف ﺗﻪ د ﺗﯧﺘ دﭘﺎره ﺟﻨا
ﻣﺤﻔﻮﻇﻮ ﺎروﻧﻮ ﮐ ﭘﻨﺎه واﺧﻠ .
اوﭼﺘﻪ ﮐئ او ﭘﻪ ﻣﻨه ﻣﺤﻔﻮظ ﺎئ ﺗﻪ وﺗﺘ .ﻪ ﭼ زۀ د ﺷﻤﺎل د ﺧﻮا ﻧﻪ
 د ﻨﻞ د زﻣﺮى ﭘﻪ ﺷﺎن د ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﺳﺨﺖ او ﺗﺒﺎه
اﻓﺖ او ﺳﺨﺘﻪ ﺗﺒﺎﻫ راوﻟﻢ .
ﮐﻮوﻧﮯ دﺷﻤﻦ د ﺧﭙﻞ ﻏﺎر ﻧﻪ راووﺗﻮ ،ﻫﻐﻪ د ﺧﭙﻞ ﺎئ ﻧﻪ راروان دے ﭼ
ﺳﺘﺎﺳﻮ زﻣﻪ ﺗﺒﺎه ﮐى او ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺎروﻧﻪ ﺑﻪ وران وﻳﺠﺎړ ﮐى او ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻟ
 د ﻣﺎﺗﻢ او ﺎټ ﺟﺎﻣ واﻏﻮﻧﺪئ ،ژړا او وﻳﺮ وﮐئ .ﻪ ﭼ د
ﭘﺎﺗ ﺷ .
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺳﺨﺖ ﻗﻬﺮ ﺗﺮ اوﺳﻪ ﭘﻮرې ﭘﻪ ﻣﻮﻧ ﺑﺎﻧﺪې دے .
ﻓﺮﻣﺎﺋ ،ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ورځ ﺑﻪ ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎن او آﻓﺴﺮان ﺣﻮﺻﻠﻪ ﺑﺎﺋﻴﻠ ،د اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ ﺑﻪ د ﻳﺮې ﻧﻪ
 ﺑﻴﺎ ﻣﺎ ووﺋﻴﻞ” ،اے
وﯦﺘﮥ ودرﻳى او ﭘﯧﻐﻤﺒﺮان ﺑﻪ د ﻳﺮې ﻧﻪ ﺟﺎم ﭘﺎﺗ ﺷ “.
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ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺧُﺪاﻳﻪ ،دا ﺧﻠﻖ او ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ وﻳﻨﺎ دوﮐﻪ ﺷُﻮ ﮐﻮﻣﻪ ﭼ ﺗﺎ
ﮐې وه ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﭘﻮره ﭘﻪ اﻣﻦ ﮐ اوﺳﯧئ ،ﺧﻮ ﭘﻪ دې ﮐ ﺗُﻮره زﻣﻮﻧ د
 ﭘﻪ دﻏﻪ وﺧﺖ ﮐ ﺑﻪ دې ﺧﻠﻘﻮ او ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﺗﻪ
ﻣﺮۍ دﭘﺎﺳﻪ ﺳﻮره ﺷﻮه “.
ووﺋﻴﻠﮯ ﺷ ﭼ” ،زﻣﺎ ﻋﺰﻳﺰاﻧﻮ .د ﺻﺤﺮا د اوﭼﺘﻮ ﻏﻮﻧو ﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﻮزوﻧ ﻫﻮا ﭘﻪ
 ﺧﻮ زﻣﺎ
ﺗﺎﺳﻮ راﺷ ،دا ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ﮥ ﻫﻮا ﻧﮥ وى ﭼ داﻧ د ﺑﻮﺳﻮ ﻧﻪ ﺟﺪا ﮐﻮى .
د ﺧﻮا ﻧﻪ ﺑﻪ ډﯦﺮه ﺗﯧﺰه ﻫﻮا ﻟﻪ د ﻃﻮﻓﺎن راﺷ ﻧﻮ اوس زۀ ﺧﭙﻠﻪ ﻓﯧﺼﻠﻪ او ﺳﺰا د
ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﺧﻼف اﻋﻼﻧﻮم“.

د ﻳﻬﻮداه ﻣﺤﺎﺻﺮه ﮐﯧﺪل
 وﻮرئ ،دﺷﻤﻦ ﻟﻪ د ورﻳﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن زﻣﻮﻧ ﺧﻮا ﺗﻪ راروان دے .د ﻫﻐﮥ

ﺟﻨ ﺎډۍ ﻟﻪ د ﺗﯧﺰ ﻃﻮﻓﺎن ﭘﻪ ﺷﺎن رارواﻧ دى او د ﻫﻐﮥ آﺳﻮﻧﻪ د ﺑﺎز ﻧﻪ ﺗﯧﺰ
 اے ﻳﺮوﺷﻠﻤﻪ ،ﺧﭙﻞ زړۀ د ﻨﺎه
دى .ﭘﻪ ﻣﻮﻧ اﻓﺴﻮس ،ﻣﻮﻧ ﺗﺒﺎه او ﺑﺮﺑﺎد ﺷُﻮ .
او ﺷﺮارت ﻧﻪ ووﻳﻨﻪ ،ﻧﻮ دﻏﻪ ﺷﺎن ﺑﻪ ﺗﮥ ﺧﻼﺻﻮن ﺣﺎﺻﻞ ﮐئ .ﺗﺮﻮ ﭘﻮرې ﺑﻪ
 ﻳﻮ آواز د دان ﻧﻪ د ﺑﺪ ﺧﺒﺮ اﻋﻼن
ﺗﮥ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ زړۀ ﮐ د ﻨﺎه ﺳﻮﭼﻮﻧﻪ ﮐﻮې؟ 
 د دﻧﻴﺎ ﻏﯧﺮ
ﮐﻮى او د اﻓﺮاﺋﻴﻢ د ﻏﻮﻧو ﻧﻪ د اﻓﺖ راﺗﻠﻮ ﺧﺒﺮدارے ورﮐﻮى .
ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﺧﺒﺮدارے ورﮐه او ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﺗﻪ اﻋﻼن وﮐه ﭼ” ،ﺳﺘﺎﺳﻮ او د ﻳﻬﻮداه د
ﺎروﻧﻮ ﺧﻼف د ﺟﻨ ﭼﻐ وﻫﻮﻧﮯ ﻏ ﻟﺮ د ﻟﺮې ﻣﻠ ﻧﻪ راروان دے.
 دوئ ﺑﻪ ﻳﺮوﺷﻠﻢ داﺳ ﻣﺤﺎﺻﺮه ﮐى ﻟﻪ ﭼ ﺳى د ﭘ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮐﻮى،

ﻪ ﭼ د دې ﺧﻠﻘﻮ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻧﻪ ﺳﺮﮐﺸ ﮐې ده ،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ داﺳ
 اے ﻳﻬﻮداه ،ﺳﺘﺎ ﺧﭙﻞ ﭼﺎل ﭼﻠﻦ دا ﻣﺼﻴﺒﺖ ﭘﻪ ﺗﺎ ﻧﺎزل ﮐے دے .دا
ﻓﺮﻣﺎﺋ .
ﺳﺘﺎ ﺳﺰا ده .او دا ﻮﻣﺮه ﺗﺮﺧﻪ ده .او دا ﻮﻣﺮه زړۀ ﺳﻮرے ﮐﻮوﻧ ده“.

د ﻳﺮﻣﻴﺎه ﭘﺮﯦﺸﺎﻧﻪ ﮐﯧﺪل
 واى! واى! زۀ ﭘﻪ درد او ﻣﺼﻴﺒﺖ ﮐ راﯧﺮ ﺷﻮم .زړۀ ﻣ درزﻳى ﻧﻮر زۀ
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ﭼﭗ ﭘﺎﺗ ﮐﯧﺪے ﻧﮥ ﺷﻢ .ﻪ ﭼ ﻣﺎ د دﺷﻤﻦ د ﺟﻨ د ﺑﻴﻞ آوازوﻧﻪ واورﯦﺪل او
 د ﺗﺒﺎﻫ او ﺑﺮﺑﺎدۍ ﭼﭙ
د دوئ د ﺟﻨ د ﻧﺎروا ﺷﻮر آوازوﻧﻪ ﻣ واورﯦﺪل .
ﭘﺮﻟﻪ ﭘﺴ ﭘﻪ ﻣﻠ راﺧﻮرې ﺷﻮې ،ﻫﺮ ﻃﺮف ﺗﻪ ﻣﻠ ﺗﺒﺎه ﺷﻮ ،ﻧﺎﻬﺎﻧﻪ زﻣﺎ ﺧﯧﻤ
 ﺗﺮﻮ ﭘﻮرې ﺑﻪ زۀ د
ﺗﺒﺎه ﺷﻮې ،او ﭘﻪ ﻳﻮه ﻟﺤﻈﻪ ﮐ زﻣﺎ ﭘﻨﺎه ﺎه ﺗﺒﺎه ﺷﻮه .
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ
ﺟﻨﻮﻧﻮ دا ﺟﻨې ﻮرم او ﺗﺮﻮ ﭘﻮرې ﺑﻪ د ﺑﻴﻠﻮ آوازوﻧﻪ اورم؟ 
ﻓﺮﻣﺎﺋ” ،زﻣﺎ ﺧﻠﻖ ﮐﻢ ﻋﻘﻞ دى ،ﻫﻐﻮئ ﻣﺎ ﻧﮥ ﭘﯧﮋﻧ .ﻫﻐﻮئ ﻟﻪ د ﻧﺎﭘﻮﻫﻪ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ
ﭘﻪ ﺷﺎن ﻋﻘﻞ ﻧﮥ ﻟﺮى .ﭘﻪ وراﻧ ﮐ ډﯦﺮ ﭘﻮﻫﻪ دى ﺧﻮ ﭘﻪ ﻧﯧ ﮐﻮﻟﻮ ﻧﮥ ﭘﻮﻫﻴى“.

د راﺗﻠﻮﻧ ﺗﺒﺎﻫ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ د ﻳﺮﻣﻴﺎه روﻳﺎ
 ﻣﺎ ﭘﻪ زﻣﻪ ﺑﺎﻧﺪې ﻧﻈﺮ واﭼﻮﻟﻮ زﻣﻪ ﺧﺎﻟ وه او ﻫﻴ ﭘﻪ ﮐ ﻧﮥ ۇو ،او ﭼ

 ﭘﻪ ﻏﺮوﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﻣ ﻧﻈﺮ واﭼﻮﻟﻮ ﻧﻮ
آﺳﻤﺎن ﺗﻪ ﻣ وﮐﺘﻞ ﻧﻮ ﻫﻠﺘﻪ ﻫﻢ رﺎ ﻧﮥ وه .
 ﻣﺎ ﻫﺮې ﺧﻮا ﺗﻪ وﻟﻴﺪل ﺧﻮ ﻮک ﻫﻢ
دا ﺧﻮﯧﺪل او ﻏﻮﻧو ﻫﻢ ﺎﻟﻮﻧﻪ ﺧﻮړل .
 ﻣﺎ ﻫﻐﻪ زرﺧﻴﺰه ﭘ
راﺗﻪ ﺎره ﻧﮥ ﺷﻮ ،او ﻮل ﻣﺎرﻏﺎن ﻫﻢ ﺗﺘﯧﺪﻟ ۇو .
وﻟﻴﺪل ﭼ ﭘﻪ ﺷﺎړو ﺑﺪل ﺷﻮى ۇو .او ﺎروﻧﻪ وران وﻳﺠﺎړ ﺷﻮى ۇو ،ﭼ د ﻣﺎﻟ
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋ” ،ﻮﻟﻪ
ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﻳﺮووﻧ ﻏﺼ ﺳﺮه ﭼﺨ ﺷﻮى ۇو .
 ﻧﻮ ﭘﻪ دې وﺟﻪ
زﻣﻪ ﺑﻪ ﺗﺒﺎه ﺷ ﺧﻮ زۀ ﺑﻪ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ دا ﭘﻪ ﭘﻮره ﺗﻮﻪ ﻧﮥ ﺗﺒﺎه ﮐﻮم .
ﺑﻪ زﻣﻪ ﻣﺎﺗﻢ ﮐﻮى ،او ﺑﺮه آﺳﻤﺎن ﺑﻪ ﺗ ﺗﻮر ﺷ .ﻪ ﭼ ﻣﺎ دا وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ او د
 د ﺎر
ﺧﭙﻠ ﺧﺒﺮې ﻧﻪ ﺑﻪ واﻧﮥ وړم .ﻣﺎ دا ﻓﯧﺼﻠﻪ ﮐې ده دا ﺑﻪ ﺑﺪﻟﻪ ﻧﮥ ﮐم “.
ﺧﻠﻖ ﭼ د ﻓﻮﺟﻴﺎﻧﻮ د آﺳﻮﻧﻮ او د ﻏﺸﻮ ﻟﻴﻨﺪو ﺷﻮر او درزار واورى ﻧﻮ ﺗﺘ .او
ﻫﺮ ﻳﻮ ﮐﺲ ﻨﻠﻮﻧﻮ او ﻏﺮوﻧﻮ ﺗﻪ ﭘﻨﺎه وړى او ﻫﺮ ﻳﻮ ﺎر ﺑﻪ ﺧﺎﻟ ﺷ او ﻫﻴ
 اے ﺗﺒﺎه او ﻟﻮټ ﺷﻮﻳﻪ ﺎره ،ﺗﮥ اوس ﮥ ﮐﻮې؟ ﺗﮥ
ﻮک ﺑﻪ ﭘﺎﺗ ﻧﮥ ﺷ .
وﻟ ﺳﺮې ﺟﺎﻣ اﭼﻮې او د ﺳﺮو ﮐﺎﻟﮯ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻮې او ﺳﺘﺮ ﺗﻮروې؟ ﺗﮥ ﻫﺴ
ﻓﻀﻮل ﺧﭙﻞ ﺎن ﺳﻴﻨﺎروې .ﺳﺘﺎ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻮ ﺗﮥ ﻧﺎﻣﻨﻈﻮره ﮐے ﻳ او ﺳﺘﺎ ﻧﻪ ﻧﻔﺮت
 ﻣﺎ داﺳ ژړا واورﯦﺪﻟﻪ ﻟﻪ ﭼ د ﻳﻮې 
ﮐﻮى او ﻫﻐﻮئ ﺳﺘﺎ وژل ﻏﻮاړى .
د ﻣﺎﺷﻮم د ﭘﯧﺪا ﮐﯧﺪو وﺧﺖ وى ،داﺳ زﺑﻴﺮ ۇو ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ ﻳﻮه ﻪ ﭘﻪ
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وړوﻣﺒ ﻣﺎﺷﻮم ﮐﻮى .زﻣﺎ ﻟﻮر ﺻﻴﻮن ژاړى او ﺳﻠ وﻫ ،او ﺧﭙﻞ ﻻس ﻳ د
اﻣﺪاد دﭘﺎره اوږد ﮐے دے او واﺋ” ،اﻓﺴﻮس ﭘﻪ ﻣﺎ! زۀ ﺗﺒﺎه ﺷﻮم او ﭼ د ﺧﭙﻠﻮ
ﻗﺎﺗﻼﻧﻮ د وړاﻧﺪې ﺗﻪ زﯦه او ﺑوﺳﻪ ﺷﻮې ﻳﻤﻪ“.

د ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﻨﺎﻫﻮﻧﻪ

۵

 د ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﭘﻪ ﮐﻮﻮ ﮐ ﺘﻪ ﭘﻮرﺗﻪ ﻣﻨې ووﻫ .اﺧﻮا دﻳﺨﻮا ﭘﻪ ﻏﻮر


ﺳﺮه وﻮرئ او ﭘﻪ ﭼﻮﮐﻮﻧﻮ ﮐ ﻟﻮن وﮐئ .ﮐﮥ ﭼﺮې ﺗﺎﺳﻮ داﺳ ﻳﻮ ﮐﺲ ﻫﻢ
ﭘﯧﺪا ﮐئ ﭼ ﻫﻐﻪ ﺻﺪاﻗﺖ او اﻧﺼﺎف ﮐﻮى او ﭘﻪ رﺘﻴﺎو ﭘﺴ ﺮ ،ﻧﻮ زۀ ﺑﻪ دا
 ﮐﮥ ﮥ ﻫﻢ ﭼ دوئ زﻣﺎ ﭘﻪ ﻧﻮم ﻗﺴﻢ ﺧﻮرى ﭼ” ،ﻣﺎﻟ
ﺎر ﻧﮥ ﺗﺒﺎه ﮐﻮم .
 اے ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ﺳﺘﺎ
ﺧُﺪائ ژوﻧﺪے دے “،ﺧﻮ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ دوئ دروغ واﺋ .
ﺳﺘﺮ ﺻﺪاﻗﺖ ﻟﻴﺪل ﻏﻮاړى .ﮐﮥ ﮥ ﻫﻢ ﭼ ﺗﺎ دوئ ووﻫﻞ ﺧﻮ دوئ ﺗﻪ ﭘﺮې ﮥ
ﺧﻔﺎن وﻧﮥ رﺳﯧﺪو ،ﺗﺎ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ﺳﺰا ورﮐه ﺧﻮ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ دوئ اﺻﻼح ﻧﮥ ﺷُﻮ .او
دوئ ﺧﭙﻞ زړوﻧﻪ د ﮐﺎ ﻧﻪ ﻫﻢ ﺳﺨﺖ ﮐل او د ﺗﻮﺑ وﻳﺴﺘﻠﻮ ﻧﻪ ﻳ اﻧﺎر وﮐو.
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻣﺎ ﺳﻮچ وﮐو ﭼ” ،دا ﺧﻮ ﻏﺮﻳﺒﺎﻧﺎن او ﺟﺎﻫﻠﻪ ﻣﺨﻠﻮق دے ،دوئ ﻪ

ﺑوﻗﻮﻓﻪ ﮐﺎروﻧﻪ ﮐﻮى ﭼ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻻر ﻧﮥ ﭘﯧﮋﻧ او د ﻫﻐﮥ د ﺣﻤﻮﻧﻮ ﻧﻪ
 ﻧﻮ زۀ ﺑﻪ د دوئ ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﻟﻪ ﻻړ ﺷﻢ او ﻫﻐﻮئ ﺳﺮه ﺑﻪ ﺧﺒﺮې وﮐم.
ﻧﺎواﻗﻔﻪ دى .
ﻧﻮ دوئ ﺑﻪ ﺿﺮور د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﻻرو او ﺣﻤﻮﻧﻮ ﻧﻪ ﺧﺒﺮ وى “.ﺧﻮ اﻓﺴﻮس
ﭼ دې ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﻫﻢ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﺗﺎﺑﻌﺪارۍ زﻧﻴﺮ او ﺟﻎ ﻣﺎت ﮐو او د ﺧﭙﻠﻮ
 ﻧﻮ ﭘﻪ دې وﺟﻪ ﺑﻪ د ﻨﻞ ﻧﻪ زﻣﺮے راﺷ او
ﺎﻧﻮﻧﻮ ﻧﻪ ﻳ اﺧﻮا ﮐے وو .
دوئ ﺑﻪ وﺧﻮرى ،او د دﺷﺘﻮ ﻧﻪ ﺑﻪ ﻟﻴﻮۀ راﺷ او دوئ ﺑﻪ ﺑﺮﺑﺎد ﮐى ،او ﭘاﻧ ﺑﻪ
ورﺗﻪ ﭘ ﮐﯧﻨ ﺗﺮﻮ ﭼ ﻮک ﻫﻢ د ﺎر ﻧﻪ راﺑﻬﺮ ﺷ ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻮ ﻮ
 ﻣﺎﻟ
ﮐى .ﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﻏ ﺳﺮﮐﺸﻪ دى او ﭘﻪ ﻮ ﻠﻪ ﻣﺮﺗﺪ ﺷﻮى دى .
ﺧُﺪائ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،زۀ ﻨﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﻣﻌﺎف ﮐم؟ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺑﭽﻮ زۀ ﭘﺮﯦﮯ ﻳﻢ او دوئ
ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻣﻌﺒﻮداﻧﻮ ﻳﻘﻴﻦ وﮐو ﭼ ﭘﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﮐ ﻫﻐﻪ رﺘﻴﻨ ﻧﮥ دى .ﮐﮥ ﮥ ﻫﻢ ﻣﺎ
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د ﻫﻐﻮئ ﻮل ﺿﺮورﺗﻮﻧﻪ ﭘﻮره ﮐل ،ﺧﻮ ﻫﻐﻮئ ﻟﻪ د ﺑوﻓﺎ  ﭘﻪ ﺷﺎن زﻧﺎ وﮐه
 دوئ ﻟﻪ د ﮥ ﺮﺑﻪ ﻣﺴﺘﻮ آﺳﻮﻧﻮ
او د ﭼﻠ ﻣﺨ ﺗﻪ ﻳ ﻗﻄﺎروﻧﻪ ﺟﻮړ ﮐل .
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ
ﭘﻪ ﺷﺎن دى ﭼ ﻫﺮ ﻳﻮ د ﺧﭙﻞ ﺎوﻧى د  ﭘﺴ ﻫﻴى “.
ﻓﺮﻣﺎﺋ” ،وﻟ زۀ دوئ ﺗﻪ د دې ﺑﺷﺮﻣﻪ ﮐﺎروﻧﻮ ﭘﻪ وﺟﻪ ﺳﺰا ورﻧﮥ ﮐم ﮥ؟ او
 ﻻړ ﺷ او د ﻫﻐﻮئ د اﻧﻮرو ﺑﺎﻏﻮﻧﻪ
وﻟ د داﺳ ﻗﻮم ﻧﻪ ﺑﺪﻟﻪ واﻧﮥ ﺧﻠﻢ ﮥ؟ 
ﺗﺎﻻ واﻻ ﮐئ ﺧﻮ ﺑﻠﻞ ﭘﻪ ﭘﻮره ﺗﻮﻪ ﻳ ﻣﮥ ﺗﺒﺎه ﮐﻮئ .او د اﻧﻮر ﺑﻮ ﺎﻧ
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ دا ﻓﺮﻣﺎﺋ” ،د
راﻣﺎﺗ ﮐئ ،ﻪ ﭼ دا ﺧﻠﻖ زﻣﺎ ﻧﮥ دى “.
اﺳﺮاﺋﻴﻞ او ﻳﻬﻮداه ﺧﻠﻘﻮ ﻣﺎ ﺳﺮه ﻫﺮ ﻗﺴﻤﻪ ﺑوﻓﺎﺋ او ﺧﻴﺎﻧﺖ ﮐے دے“.

ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ اﺳﺮاﺋﻴﻞ رد ﮐل
 دوئ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ دروغ ووﺋﻴﻞ او واﺋ” ،ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻧ ﺳﺮه ﻫﻴ ﻫﻢ

ﻧﮥ ﮐﻮى .ﭘﻪ ﻣﻮﻧ ﺑﻪ ﻣﺼﻴﺒﺖ ﻧﮥ را .ﻗﺤﻂ او ﺟﻨ ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﻪ ﻣﻮﻧ ﺑﺎﻧﺪې ﻧﮥ
 دوئ واﺋ” ،ﭘﯧﻐﻤﺒﺮان ﻫﺴ ﻓﻀﻮل ﺧﺒﺮې ﮐﻮى او دوئ ﺳﺮه د
را “.
ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻟﻪ ﻃﺮف ﻧﻪ ﭘﯧﻐﺎم ﻧﺸﺘﻪ .د ﮐﻮم ﻣﺼﻴﺒﺖ ﻧﻪ ﭼ ﻣﻮﻧ ﻳﺮوى ﻫﻐﻪ دې ﭘﻪ
 ﻧﻮ ﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ رب اﻻﻓﻮاج ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋ،
دوئ ﺑﺎﻧﺪې ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ راﺷ “.
”اے ﻳﺮﻣﻴﺎه ،ﻧﻮ ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ دوئ داﺳ ﺧﺒﺮې ﮐﻮى ﻧﻮ زۀ ﻫﻢ ﺧﭙﻞ ﮐﻼم ﺳﺘﺎ ﭘﻪ
ﺧﻮﻟﮥ ﮐ ﻟﻪ د اور ﭘﻪ ﺷﺎن اﭼﻮم او دوئ ﻧﻪ ﺧﺸﺎک ﺟﻮړوم ﭼ دوئ
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋ ،اے اﺳﺮاﺋﻴﻠﻪ ،زۀ ﺑﻪ د ﻟﺮې ﺎئ ﻧﻪ ﺳﺘﺎ
وﺳﻮزوى .
ﺧﻼف ﻳﻮ زورور او ﭘﺨﻮاﻧﮯ ﻗﻮم راوﻟﯧم ﭼ ﭘﻪ ﺗﺎ ﺣﻤﻠﻪ وﮐى ﭼ ﺗﮥ ﻳ ﭘﻪ ژﺑﻪ
 د ﻫﻐﻮئ ﺳﺮه وژوﻧ ﻏﺸ دى او ﻮل ﺗه او
او ﺧﺒﺮو ﺑﺎﻧﺪې ﻧﮥ ﭘﻮﻫﯧې .
 ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻓﺼﻠﻮﻧﻪ او ﺧﻮراک ﻟﻮاړ ﺗﯧﺮ ﮐى،
زورور ﻓﻮﺟﻴﺎن دى .
ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ زاﻣﻦ او ﻟﻮﻪ ووژﻧ .ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ رﻣ او ﺎروى ﺗﺒﺎه ﮐى،
او ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ د اﻧﻮرو او د اﻳﻨﺮ وﻧ ﺗﺒﺎه ﮐى .ﺗﺎﺳﻮ ﭼ ﭘﻪ ﮐﻮﻣﻮ
ﻣﺤﻔﻮﻇﻮ ﺎروﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﺑﻬﺮوﺳﻪ ﮐﻮئ ﻧﻮ د ﻫﻐ ﻟﺮې ﺑﻪ ﻳ ﺗﺒﺎه ﺑﺮﺑﺎد ﮐى.
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ ،ﺧﻮ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ورﻮ ﮐ ﺑﻪ زۀ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﻣﻤﻞ
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 اے ﻳﺮﻣﻴﺎه ﮐﮥ ﭼﺮې ﺧﻠﻖ ﺗﺎ ﻧﻪ ﺗﭙﻮس وﮐى ﭼ دا ﻫﺮ ﮥ
ﺗﻮﻪ ﻧﮥ ﺗﺒﺎه ﮐﻮم .
زﻣﻮﻧ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﺎک وﻟ ﻣﻮﻧ ﺳﺮه وﮐل؟ ﻧﻮ ﺗﮥ دوئ ﺗﻪ وواﻳﻪ ،ﭼ ﺗﺎﺳﻮ
ﺧﭙﻞ ﺣﻘﻴﻘ ﺧُﺪائ ﭘﺮﯦﻮدو او د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﺎئ ﻣﻮ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻣﻠ ﮐ د ﻏﯧﺮو
ﻣﻌﺒﻮداﻧﻮ ﺧﺪﻣﺖ وﮐو ،ﻧﻮ ﭘﻪ دې وﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﭘﺮدى وﻃﻦ ﮐ د ﭘﺮدو ﺧﻠﻘﻮ
ﺧﺪﻣﺖ وﮐئ“.

د ﻳﻌﻘﻮب اوﻻد ﺗﻪ اﻋﻼن
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،د ﻳﻌﻘﻮب اوﻻد ﺗﻪ اﻋﻼن وﮐه ،د ﻳﻬﻮداه ﺧﻠﻘﻮ

 اے ﮐﻢ ﻋﻘﻠﻮ او ﺑﺷﻌﻮره ﺧﻠﻘﻮ ،ﺗﺎﺳﻮ ﺳﺘﺮ ﻟﺮئ ﺧﻮ وﻳﻨ ﻧﻪ او
ﺗﻪ وواﻳﻪ ،
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋ ،ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ
ﻏﻮږوﻧﻪ ﻟﺮئ ﺧﻮ اورئ ﻧﻪ ،ﻣﺎ ﺗﻪ ﻏﻮږ وﻧﻴﺴ .
زﻣﺎ ﻧﻪ ﻧﮥ ﻳﺮﯦئ ﮥ؟ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ زﻣﺎ ﭘﻪ ﺣﻀﻮر ﮐ د ﻳﺮې ﻧﻪ ﻧﮥ رﻳدﯦئ ﮥ؟ ﻣﺎ د
ﺳﻤﻨﺪر دﭘﺎره د ﺷﻮ ﺣﺪ ﻣﻘﺮر ﮐے دے ،دا ﻣ ورﺗﻪ اﺑﺪى او ﭘﻮخ ﺣﺪ ﻣﻘﺮر
ﮐے دے .ﮐﻠﻪ ﭼ ﺳﻤﻨﺪر ﭘﻪ زور او ﻣﺴﺘ ﮐ ﻫﻢ راﺷ او د ﻫﻐ ﭼﭙ ډﯦﺮ
 ﺧﻮ
ﺷﻮر او زور ﻫﻢ وﮐى ﺧﻮ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ د ﻣﻘﺮر ﺷﻮى ﺣﺪ ﻧﻪ ﻧﮥ ﺷ اوړﯦﺪﻟﮯ .
زﻣﺎ ﻗﻮم ﺳﺮﮐﺸﻪ او د ﺿﺪﻧﺎﮐﻮ زړوﻧﻮ ﻟﺮوﻧ دى .دوئ زﻣﺎ ﻧﻪ واوړﯦﺪل او زۀ ﻳ
 دوئ ﻫﻴﻠﻪ ﺧﭙﻞ ﺎن ﺳﺮه دا ﻧﮥ دى وﺋﻴﻠ ﭼ ،را د ﻣﺎﻟ
ﭘﺮﯦﻮدﻟﻢ .
ﺧُﺪائ ﻧﻪ ﻳﺮه وﮐو ،ﻮک ﭼ ﭘﻪ ﻣﻮﻧ ﺑﺎﻧﺪې د ﻣﻨ او ﺳﭙﺮﻟ ﻣﻮﺳﻢ ﮐ

ﺑﺎراﻧﻮﻧﻪ راوروى ،او ﻫﻐﻪ ﻣﻮﻧ ﺗﻪ د رﯦﺒﻠﻮ ﻣﻮﺳﻢ ﭘﻪ ﻣﻘﺮره وﺧﺖ ﮐ راوﻟ .
ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻏﻠﻄﻴﺎﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ د دې ﻋﺠﻴﺒﻪ ﺑﺮﮐﺘﻮﻧﻮ ﻧﻪ ﻣﺤﺮوﻣﻪ ﮐئ .ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻨﺎﻫﻮﻧﻮ
 زﻣﺎ د ﻏﻮره ﺷﻮى ﻗﻮم ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ
ﺗﺎﺳﻮ د دې ﮥ ﻴﺰوﻧﻮ ﻧﻪ ﻣﻨﻊ ﮐئ .
ﺷﺮﻳﺮان ﭘﯧﺪا ﮐﻴى .ﻫﻐﻮئ ﻟﻪ د ﻣﺎرﻏﺎﻧﻮ د ﺎرﻳﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن ﭘﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﮐ

ﻧﺎﺳﺖ دى ،دوئ د ﺧﻠﻘﻮ دﭘﺎره دام ﺧﻮروى ﺗﺮﻮ ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﮐ راﯧﺮ ﮐى .
ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ د ﻳﻮ ﺎرى ﭘﻨﺠﺮه د ﻣﺎرﻏﺎﻧﻮ ﻧﻪ ډﮐﻪ وى ،ﻧﻮ ﻫﻢ دﻏﻪ ﺷﺎن د دوئ
ﮐﻮر ﻫﻢ د ﺷﺮارت او ﻓﺴﺎد ﻧﻪ ډک وى .ﻫﻢ دا وﺟﻪ ده ﭼ دوئ ډﯦﺮ زورور او
 ﮥ ﺧﻮرى او ﺮﺑﻪ ﮐﻴى او د ﻫﻐﻮئ د ﺑﺪو ﮐﺎروﻧﻮ ﮥ
ﻣﺎﻟﺪاره ﺷﻮى دى ،
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ﺣﺪ ﻧﺸﺘﻪ دے .او ﻧﮥ ﻫﻐﻮئ د ﻳﺘﻴﻤﺎﻧﺎﻧﻮ ﺳﺮه ﻣﺪد ﮐﻮى ﭼ ورﺗﻪ ﻫﻐﻪ ﮥ ﻣﻼو ﺷ
 ﻧﻮ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋ
ﮐﻮم ﻳ ﭼ ﺣﻖ دے ،او ﻧﮥ د ﻏﺮﻳﺒﺎﻧﺎﻧﻮ ﻣﺪد ﮐﻮى .
ﭼ ،آﻳﺎ زۀ دوئ ﺗﻪ ﭘﻪ دې ﺑﺪو ﮐﺎروﻧﻮ ﮐﻮﻟﻮ ﺳﺮه ﺳﺰا ورﻧﮥ ﮐم ﮥ؟ او د داﺳ
 ﮐﻮم ﮐﺎروﻧﻪ ﭼ ﭘﻪ دې ﻣﻠ ﮐ وﺷﻮ ﻫﻐﻪ
ﻗﻮم ﻧﻪ ﺑﺪﻟﻪ واﻧﮥ ﺧﻠﻢ ﮥ؟ 
 ﭘﯧﻐﻤﺒﺮان د دروﻏﻮ ﭘﯧﻐﺎﻣﻮﻧﻪ ورﮐﻮى ،او اﻣﺎﻣﺎن ﻫﻢ
ﺧﺮاب او ﻗﺎﺑﻞ ﻧﻔﺮت دى .
د ﺧﭙﻠ ﻣﺮﺿ ﺣﻮﻣﺖ ﮐﻮى .او زﻣﺎ ﻏﻮره ﺷﻮے ﻗﻮم ﻫﻢ دا ﺳﻠﻮک ﺧﻮﻮى .ﻧﻮ
ﺗﮥ ﻣﺎ ﺗﻪ دا وواﻳﻪ ﭼ ﻫﺮﮐﻠﻪ دا ﻫﺮ ﮥ ﺧﺘﻢ ﺷ ﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﮥ ﮐﻮئ؟“

د ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﻣﺤﺎﺻﺮه ﮐﯧﺪل

۶

 اے د ﺑﻨﻴﺎﻣﻴﻦ ﺧﻠﻘﻮ ،د ﺧﭙﻞ ﺎن د ﺑﭻ ﮐﯧﺪو دﭘﺎره ﻣﻨه ﮐئ او د


ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﻧﻪ وﺗﺘ .ﭘﻪ ﺗﻘﻮع ﮐ ﺑﻴﻞ وﻏوئ او ﭘﻪ ﺑﻴﺖﻫﺮم ﮐ د ﺧﻄﺮې

اﻋﻼن وﮐئ .ﻪ ﭼ د ﺷﻤﺎل ﻃﺮف ﻧﻪ ﻟﻮئ اﻓﺖ او ﺑﺮﺑﺎدى رارواﻧﻪ ده .

زﻣﺎ د ﺻﻴﻮن ﻠ او ﻧﺎزﮐ ﻟﻮرې ﺗﮥ زﻣﺎ ﺧﻮﻪ ﻳ ﺧﻮ زۀ ﺑﻪ دې ﺗﺒﺎه ﮐم .
ﺗﺎ ﺑﻪ دﺷﻤﻦ داﺳ ﻣﺤﺎﺻﺮه ﮐى ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ ﺷﭙﺎﻧﻮ د ﺎر ﻧﻪ ﯧﺮﭼﺎﭘﯧﺮه ﺧﯧﻤ
 دوئ ﺑﻪ ﭼﻐ
ﻟﻮﻟ وى .ﻫﺮ ﻳﻮ ﺑﻪ ﺧﭙﻞ ﻓﻮﺟ ﺗﻪ د ﺗﺒﺎه ﮐﻮﻟﻮ ﺎئ ورﺎﺋ .
وﻫ” ،راﺷ او د ﺟﻨ دﭘﺎره ﺗﻴﺎر ﺷ .را ﭼ ﻣﻮﻧ د ﻏﺮﻣ ﭘﻪ وﺧﺖ ﺣﻤﻠﻪ
وﮐو .ﺧﻮ اﻓﺴﻮس ﭼ اوس ډﯦﺮ ﻧﺎوﺧﺘﻪ ﺷﻮ ،د ورځ رﺎ ﭘﻪ ﺧﺘﻤﯧﺪو ﺷﻮه ،او د
 را ﭼ د ﺷﭙ ﭘﻪ ﺗﻴﺎرۀ ﮐ ﺣﻤﻠﻪ وﮐو او
ﻣﺎﺎم ﺗﻴﺎرې راﺧﻮرې ﺷﻮې .
 ﻣﺎﻟ رب اﻻﻓﻮاج ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ” ،وﻧ ﻳ
ﻮل ﻣﺤﻠﻮﻧﻪ ﻳ ﺗﺒﺎه ﮐو “.
ووﻫ ،او د ﺧﺎورو د ډﯦﺮو ﻧﻪ د ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﻣﺤﺎﺻﺮه وﮐئ .دې ﺎر ﺗﻪ دې ﺳﺰا
ورﮐے ﺷ ،ﻪ ﭼ ﭘﻪ دې ﮐ د ﻇﻠﻢ او زﻳﺎﺗ ﻧﻪ ﺑﻐﯧﺮ ﻧﻮر ﮥ ﭘﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﮥ
 ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ د ﻳﻮ ﮐﻮﻫ ﻧﻪ ﺗﺎزه اوﺑﮥ راو ،دﻏﻪ ﺷﺎن د دې ﺎر ﻧﻪ
را .
ﺗﺎزه ﺗﺎزه ﻓﺴﺎد او ﺷﺮارت راو .د دې ﺎر ﭘﻪ ﻫﺮې ﺧﻮا او ﻮﻮﻧﻮ او ﮐﻮﻮ
ﮐ د ﻇﻠﻢ او زﻳﺎﺗ آوازوﻧﻪ اورﯦﺪﻟﮯ ﮐﻴى .د دې ﺎر ﺑﻴﻤﺎرى او زﺧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺮ
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 اے د ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﺧﻠﻘﻮ د دې ﺧﺒﺮدارى ﻧﻪ
وﺧﺖ زﻣﺎ د ﺳﺘﺮﻮ د وړاﻧﺪې دى .
ﺳﺒﻖ ﺣﺎﺻﻞ ﮐئ ،ﮐﮥ زۀ ﺗﺎﺳﻮ ﻧﻪ ﻻس ﭘﻪ ﺳﺮ ﺷﻢ ،ﻧﻮ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺎر ﺑﻪ ﺗﺒﺎه ﮐم ،او
ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮر د اوﺳﯧﺪو ﻗﺎﺑﻞ ﻧﮥ وى“.

د اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺳﺮﮐﺸ
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ رب اﻻﻓﻮاج ﻓﺮﻣﺎﺋ” ،ﺗﺮ دې ﭼ ﮐﻮم ﮐﺴﺎن ﭘﻪ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﮐ

ﭘﺎﺗ ﺷﻮى دى ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ دوﺑﺎره راوﺷﻮﮐﻮﻟﮯ ﺷ ،ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ ﺑﺎﻏﻮان دوﺑﺎره ﭘﻪ
 ﻣﺎ ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ،
ﺑﻮ ﮐ د ﭘﺎﺗ ﺷﻮو اﻧﻮرو داﻧﻮ د راﺷﻮﮐﻮﻟﻮ ﻟﻮن ﮐﻮى “.
”ﭼﺎ ﺳﺮه زۀ ﺧﺒﺮې وﮐم ،ﭼﺎ ﺗﻪ ﺧﺒﺮدارے ورﮐم؟ ﻮک ﺑﻪ ﻣﺎ ﺗﻪ ﻏﻮږ وﻧﻴﺴ؟
ﻫﻐﻮئ ﺧﭙﻞ ﻏﻮږوﻧﻪ ﮐﺎﮥ ﮐى دى او ﻫﻐﻮئ اورﯦﺪل ﻧﮥ ﻏﻮاړى .دوئ د ﻣﺎﻟ
 ﻧﻮ د دې دﭘﺎره زۀ د
ﺧُﺪائ ﮐﻼم ﭘﻮرې ﺧﻨﺪا ﮐﻮى .او ﭘﻪ ﻫﻐ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻴى ﻧﻪ .
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﻗﻬﺮ ﻧﻪ ډک ﺷﻮے ﻳﻢ ،او د ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﻪ ﺑﻬﺮ ﺷﻮے ﻳﻢ “.ﻣﺎﻟ
ﺧُﺪائ ﻣﺎ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،زۀ ﺧﭙﻠﻪ ﻏﺼﻪ ﭘﻪ ﮐﻮﻮ ﮐ ﭘﻪ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ او د زﻟﻤﻮ
 ﻣﺎﻟ
ﭘﻪ ډﻟﻮ او ﭘﻪ  او ﺧﺎوﻧﺪ او ﭘﻪ ﺳﭙﻴﻦږﻳﺮو او ﺑﻮډاﺎﻧﻮ ﻧﺎزﻟﻮم “.
ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ” ،د ﻫﻐﻮئ ﮐﻮروﻧﻪ او زﻣ ﺳﺮه د ﻫﻐﻮئ د ﻮ ﻧﻮرو ﺗﻪ
ﺣﻮاﻟﻪ ﮐم ،ﻪ ﭼ زۀ ﺑﻪ ﺧﭙﻞ ﻻس د دې ﻣﻠ د ﺧﻠﻘﻮ ﭘﻪ ﺧﻼف وراوږد ﮐم.
 د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﻧﻪ واﺧﻠﻪ ﺗﺮ ﺑﻮډاﺎﻧﻮ ﭘﻮرې ﻫﺮ ﻳﻮ د ﻧﺎﺟﺎﺋﺰه  ﭘﻪ ﻻﻟﭻ ﮐ

 ﻫﻐﻮئ زﻣﺎ د
دى ،د ﭘﯧﻐﻤﺒﺮ ﻧﻪ واﺧﻠﻪ ﺗﺮ اﻣﺎم ﭘﻮرې ﻮل دوﮐﻪ ﻣﺎران دى .
ﺧﻠﻘﻮ د ﺳﺨﺘﻮ زﺧﻤﻮﻧﻮ ﻋﺮﺿ ﻋﻼج ﮐﻮى .او ﮐﻠﻪ ﭼ ﺧﻴﺮ ﻧﮥ وى ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ واﺋ
 آﻳﺎ ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ دې ﭘﻠﻴﺖ ﻋﻤﻞ ﺷﺮﻣﯧﺪل ﮥ؟
ﭼ ،ﺧﻴﺮ دے ،ﺧﻴﺮ ﺑﻪ ﺷ .
ﻧﻪ ،ﻫﻐﻮئ ﺑﻠﻞ ﺷﺮم ﻧﮥ ﻟﺮﻟﻮ ،ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ دې ﻫﻢ ﻧﮥ ﭘﻮﻫﻴى ﭼ ﺷﺮم ﮥ ﺗﻪ واﺋ.
دوئ ﺑﻪ د ﺗﺒﺎه ﺷﻮو ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ ﺣﺴﺎب ﺷ .زۀ ﺑﻪ دوئ ﻫﻢ ﺧﺘﻢ ﮐم ﮐﻠﻪ ﭼ
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ داﺳ ﻓﺮﻣﺎﺋ
زۀ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ﺳﺰا ورﮐﻮم “،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋ .
ﭼ” ،ﻻړ ﺷ او ﭘﻪ ﭼﻮﮐﻮﻧﻮ ﮐ ودرﯦئ او ﻮرئ .د ﭘﺨﻮاﻧﻮ او ﻫﻐﻪ ﻻرو ﺗﭙﻮس
وﮐئ ﮐﻮﻣ ﭼ د ﺧﻴﺮ ﻃﺮف ﺗﻪ  .ﭘﻪ دې ﻻره ﺑﺎﻧﺪې ﺗﻠﻞ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﺧﻴﺮ
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 ﺑﻴﺎ ﻣﺎ ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ
درﮐى .ﺧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ووﺋﻴﻞ” ،ﻧﻪ ،ﻣﻮﻧ ﺑﻪ ﭘﻪ دې ﺑﺎﻧﺪې ﻧﮥ ﺣﻮ “.
ﺑﺎﻧﺪې ﻣﺤﺎﻓﻈﺎن ﻣﻘﺮر ﮐل ﭼﺎ ﭼ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ وﺋﻴﻞ ،د ﺑﻴﻞ آواز ﺗﻪ ﻏﻮږ وﻧﻴﺴ.
 ﻧﻮ د دې دﭘﺎره ﺗﺎﺳﻮ
ﺧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ووﺋﻴﻞ ﭼ ،ﻧﻪ ﻣﻮﻧ ﺑﻪ ورﺗﻪ ﺗﻮﺟﻮ ﻧﮥ ورﮐﻮو .

واورئ اے ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ،او ﺳﻮچ وﮐئ ،اے ﻮاﻫﺎﻧﻮ ﭼ دوئ ﺳﺮه ﺑﻪ ﮥ ﮐﻴى .
اے د دﻧﻴﺎ ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﻏﻮږ ﺷ ،زۀ ﭘﻪ دې ﺧﻠﻘﻮ اﻓﺖ راوﻟﻢ ،ﮐﻮم ﭼ د دوئ د ﺧﭙﻠﻮ
ﻣﻨﺼﻮﺑﻮ ﻣﯧﻮه ده ،ﻪ ﭼ دوئ زﻣﺎ ﮐﻼم ﺗﻪ ﺗﻮﺟﻮ ورﻧﮥ ﮐه او زﻣﺎ ﺷﺮﻳﻌﺖ ﻳ
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻳ ﮥ ﻓﺎﺋﺪه ده ﭼ دوئ د ﺷﻴﺒﺎ ﻧﻪ ﻣﺎ ﺗﻪ ﻋﻄﺮ راوړى دى ،او
رد ﮐو .
ﻳﺎ د ﻟﺮې ﻣﻠﻮﻧﻪ ﻧﻪ ﻗﻴﻤﺘ ﺧﻮﺷﺒﻮدارې ﻣﺼﺎﻟﺤ راوړى دى .زۀ ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ
 ﻧﻮ ﻪ
ﺳﻮزﯦﺪوﻧ ﻧﺬراﻧ ﻧﮥ ﻗﺒﻠﻮم .ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﻮ زۀ ﻧﮥ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯧم .
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋ ،زۀ ﺑﻪ د دې ﺧﻠﻘﻮ ﭘﻪ ﻻرو ﮐ د ﺗﻴﻨﺪک ﺧﻮړﻟﻮ ﮐﺎﮯ وﻟﻮم
ﭼ دوئ ﭘﺮې ﺗﻴﻨﺪک وﺧﻮرى او راﭘﺮﯦﻮ .ﺗﺮﻮ ﭘﻼر او زاﻣﻦ او ﺎوﻧﻳﺎن او
دوﺳﺘﺎن ﭘﺮې ﭘﻪ ﺷﺮﻳﻪ راﭘﺮﯦﻮ او ﻫﻼک ﺷ“.

د ﺷﻤﺎل د ﺧﻮا ﻧﻪ ﺣﻤﻠﻪ
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋ” ،د ﺷﻤﺎل د ﻣﻠ د ﺧﻮا ﻧﻪ ﻓﻮج راروان دے ،او ﺳﺘﺎﺳﻮ


ﺧﻼف ﻳﻮ ﻟﻮئ او ﺗه ﻗﻮم د ﻟﺮې ﻧﻪ د ﺟﻨ ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻧﻴﺖ راﭘﺎﯧﺪﻟﮯ دے .
ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﻟﻴﻨﺪو او ﻧﯧﺰو ﺳﺮه ﺳﻤﺒﺎل دى ،ﻫﻐﻮئ ﻮل ﻇﺎﻟﻤﺎن او ﺑرﺣﻤﻪ دى .ﻮل
ﺟﻨﻴﺎﻟ ﻳ ﭘﻪ آﺳﻮﻧﻮ ﺳﻮارۀ او ﭘﻪ ﺟﻨ ﺻﻒ ﺑﻨﺪۍ ﮐ راروان دى او د ﻫﻐﻮئ
ﺷﻮر ﻟﻪ د ﻏﻀﺒﻨﺎک ﺳﻤﻨﺪر ﭘﻪ ﺷﺎن دے او ﭘﻪ ﺗﺎ ،ﺻﻴﻮن ﻟﻮرې ،د ﺣﻤﻠ ﮐﻮﻟﻮ
 ”ﮐﻠﻪ ﭼ ﻣﻮﻧ د دوئ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ واورﯦﺪل ،ﻧﻮ زﻣﻮﻧ ﻻﺳﻮﻧﻮ
دﭘﺎره ﺗﻴﺎر دى “.
ﻫﻤﺖ ﭘﺮﯦﻮدﻟﻮ او ﭘﻪ ﻟزﯦﺪو ﺷﻮل .ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ ﻳﻮې  ﺗﻪ د ﻟﻨﻮن درد
 ﺑﻬﺮ ﻣﯧﺪان ﺗﻪ ﻣﮥ ،
ﺷﺮوع ﺷ دﻏﻪ ﺷﺎن درد ،ﻳﺮې او وﺣﺸﺖ راواﺧﺴﺘﻠﻮ .
او ﭘﻪ ﮐﻮﻮ ﮐ ﻣﮥ ﺮ ،ﻪ ﭼ زﻣﻮﻧ دﺷﻤﻦ ﺗُﻮره ﭘﻪ ﻻس دے ،او ﻫﺮې
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺧﭙﻠﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻪ ﻓﺮﻣﺎﺋ” ،اے
ﺧﻮا ﺗﻪ ﺧﻮف ﺧﻮر ﺷﻮے دے “.
زﻣﺎ ﻏﻮره ﺷﻮى ﻗﻮﻣﻪ ،د ﺎټ ﺟﺎﻣ واﻏﻮﻧﺪئ او ﭘﻪ اﻳﺮو ﮐ وﻟﻮﻏﯦئ .داﺳ
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ﺑﺪ ﺑﺪ وﻳﺮ وﮐئ ﻟﻪ ﻮک ﻳ ﭼ ﭘﻪ ﻳ ﻳﻮ زوئ ﺑﺎﻧﺪې ﮐﻮى “،ﻪ ﭼ ﺗﺒﺎه
ﮐﻮوﻧ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻣﻮﻧ ﻧﺎﻬﺎﻧﻪ ﺣﻤﻠﻪ وﮐى.

ﻳﺮﻣﻴﺎه ﻗﻮم آزﻣﺎﺋ
 ”اے ﻳﺮﻣﻴﺎه ،ﻣﺎ ﺗﮥ د اوﺳﭙﻨ آزﻣﺎﺋﻴﻮﻧﮯ ﺟﻮړ ﮐې او ﺧﭙﻞ ﻗﻮم ﻧﻪ ﻣ

اوﺳﭙﻨﻪ ﺟﻮړه ﮐه .ﺗﮥ زﻣﺎ ﻏﻮره ﺷﻮے ﻗﻮم وآزﻣﺎﻳﻪ ﺗﺮﻮ د دوئ د ﻋﻤﻞ درﺗﻪ ﭘﺘﻪ
 ﻫﻐﻮئ ﻮل ﺳﺨﺖ ﺳﺮﮐﺸﻪ ﺷﻮى دى ،او ﺑﺪرد واﺋ او زړوﻧﻪ ﻳ ﻟﻪ د
وﻟ .
 د ﺑ ﻻﻧﺪې
اوﺳﭙﻨ او ﭘﻴﺘﻠﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن ﺳﺨﺖ دى ،او دوئ ﻮل ﺑاﻳﻤﺎﻧ ﮐﻮى .
ﺧﻮ ﺳﺨﺖ اور ﺑﻠﻴى ﭼ ﺳﻴﻪ د ﺳﭙﻴﻨﻮ زرو ﻧﻪ ﺟﺪا ﮐى ﺧﻮ ﻫﻐ زﻣﺎ ﻗﻮم ﭘﺎک
 ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ رد ﺷﻮى ﺳﭙﻴﻦ زر وﺋﻴﻠﮯ
ﻧﮥ ﮐو او ﺑﺪﻋﻤﻠﻪ ﺧﻠﻖ ﺗﺮې ﺟﺪا ﻧﮥ ﺷﻮل .
ﺷ ،ﻪ ﻣﺎ ،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻫﻐﻮئ رد ﮐى دى“.

د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﻪ ﮐﻮر ﮐ د ﺣﻀﺮت ﻳﺮﻣﻴﺎه ﺗﺒﻠﻴﻎ ﮐﻮل

۷

 ”د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﮐﻮر د
  ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻳﺮﻣﻴﺎه ﻟﻪ ﭘﯧﻐﺎم ورﮐو ،


دروازې ﺳﺮه ودرﯦه او ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻪ اﻋﻼن وﮐه ﭼ ،اے د ﻳﻬﻮداه ﻮﻟﻮ اوﺳﯧﺪوﻧﻮ

او ﻫﻐﻪ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﭼ ﭘﻪ دې ﻻرو د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﮐﻮر ﺗﻪ د ﻋﺒﺎدت دﭘﺎره دﻧﻨﻪ ﮐﻴى ،د
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ رب اﻻﻓﻮاج ﭼ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﮐﻼم واورئ .
ﺧُﺪائ ﭘﺎک دے ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ د ﺧﭙﻞ ﭼﺎل ﭼﻠﻦ او ﺳﻠﻮک اﺻﻼح وﮐئ ،ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ
 د ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ دروﻏﮋﻧﻮ
زۀ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ دې زﻣﻪ د اوﺳﯧﺪو دﭘﺎره ﻣﻮﻗﻊ درﮐم .
ﺧﺒﺮو ﻣﮥ دوﮐﻪ ﮐﯧئ ﭼ واﺋ” ،ﻣﻮﻧ دﻟﺘﻪ ﭘﻪ اﻣﻦ ﮐ ﻳﻮ ﻪ ﭼ دا د ﺧُﺪائ
 ﮐﮥ ﭼﺮې ﭘﻪ رﺘﻴﺎ
ﭘﺎک ﮐﻮر ،د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﮐﻮر ،د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﮐﻮر دے “.
ﺳﺮه ﺗﺎﺳﻮ ﺧﭙﻞ ﭼﺎل ﭼﻠﻦ او د ژوﻧﺪ ﻃﺮﻳﻘ ﺑﺪﻟ ﮐئ ،او ﭘﻪ اﻧﺼﺎف ﺳﺮه د ﻳﻮ
 او ﭼ ﻧﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮ ،ﻳﺘﻴﻢ او ﮐﻮﻧه ﺑﺎﻧﺪې ﻇﻠﻢ
ﺑﻞ ﺳﺮه ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ وﮐئ ،
وﮐئ ،او ﭘﻪ دې ﺎئ ﮐ د ﺑﻨﺎه وﻳﻨﻪ ﺗﻮﻳﻪ ﻧﮥ ﮐئ ،او د ﭘﺮدو ﻣﻌﺒﻮداﻧﻮ
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 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ
ﻋﺒﺎدت ﻧﻪ ﻻس ﭘﻪ ﺳﺮ ﺷ او ﭘﻪ دې ﺧﭙﻞ ﺎن ﺗﻪ ﻧﻘﺼﺎن ﻣﮥ رﺳﻮئ ،
زۀ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﻫﻢ دې ﻣﻠ ﮐ د اوﺳﯧﺪو دﭘﺎره ﭘﺮﯦدم ﮐﻮم ﭼ ﻣﺎ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻼر
 ﺧﻮ ﻮرئ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ دروﻏﮋﻧﻮ
ﻧﻴﮥ ﻟﻪ د ﺗﻞ دﭘﺎره ﭘﻪ ﻣﻴﺮاث ﮐ ورﮐے وو .
 ﺗﺎﺳﻮ ﻏﻼ ،ﻗﺘﻞ او زﻧﺎ ﮐﻮئ
ﺧﺒﺮو ﺑﺎﻧﺪې ﻳﻘﻴﻦ ﺳﺎﺗ ﮐﻮﻣ ﭼ ﺑﻓﺎﺋﺪې دى .
او د دروﻏﻮ ﻗﺴﻤﻮﻧﻪ ﺧﻮرئ ،او د ﺑﻌﻞ ﺑﺖ ﺗﻪ د ﺧﻮﺷﺒﻮﻳ ﻧﺬراﻧ ﭘﯧﺶ ﮐﻮئ ،او د
 او د
ﻫﻐﻪ ﻏﯧﺮو ﻣﻌﺒﻮداﻧﻮ ﻋﺒﺎدت ﮐﻮئ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ د ﻣﺨ ﻧﻪ ﻧﮥ دى ﭘﯧﮋﻧﺪﻟ .
دې ﻧﻪ وروﺳﺘﻮ ﻫﻐﻪ ﮐﻮر ﺗﻪ ﻫﻢ را ﮐﻮم ﭼ زﻣﺎ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻳﺎدﻳى او زﻣﺎ ﭘﻪ
ﺣﻀﻮر ﮐ ودرﯦئ او واﻳ ﭼ” ،ﻣﻮﻧ ﭘﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮐ ﻳﻮ “،ﺧﻮ دوﺑﺎره ﺑﻴﺎ
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ ،وﻟ ﭘﻪ
ﺧﭙﻠﻮ ﻮﻟﻮ ﺣﺮاﻣﻮ ﮐﺎروﻧﻮ ﭘﺴ ﺮ ﮥ؟ 
ﮐﻮم ﮐﻮر ﭼ زﻣﺎ ﻧﺎﻣﻪ ﻟﻴﻠﮯ ﺷﻮې ده د دې ﻧﻪ د ډاﮐﻮاﻧﻮ د ﭘﯧﺪو ﺎئ ﺟﻮړ
 ﺗﺎﺳﻮ د
ﺷﻮے دے ﮥ؟ ﺧﺒﺮدار .ﮥ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﮐﻮئ زۀ دا ﻫﺮ ﮥ ﻮرم .
ﺳﻴﻼ ﺎر ﺗﻪ ﻻړ ﺷ ،ﭘﻪ ﮐﻮم ﺎئ ﮐ ﭼ ﻣﺎ ﺧﭙﻠﻪ وړوﻣﺒ ﻋﺒﺎدﺗﺨﺎﻧﻪ ﺟﻮړه
ﮐې وه ،ﻧﻮ ﻫﻠﺘﻪ ﺑﻪ درﺗﻪ دا ﭘﺘﻪ وﻟ ﭼ ﻣﺎ ﺧﭙﻞ ﻗﻮم ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺳﺮه د دوئ د
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ،
ﺷﺮارت ﭘﻪ وﺟﻪ ﻫﻐﻪ ﺎر ﺳﺮه ﮥ ﮐى دى .
ﻫﺮﮐﻠﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ دا د ﺷﺮارت ﮐﺎروﻧﻪ ﮐﻮل ،ﻣﺎ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﺑﺎر ﺑﺎر د دوئ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ وﻳﻨﺎ
وﮐه ،ﺧﻮ ﺗﺎﺳﻮ زﻣﺎ وﻳﻨﺎ ﺗﻪ ﻏﻮږ وﻧﮥ ﻧﻴﻮﻟﻮ .ﻣﺎ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ آواز درﮐو ﺧﻮ ﺗﺎﺳﻮ
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﭼ ﻣﺎ ﮐﻮم اﻓﺖ ﭘﻪ ﺳﻴﻼ ﺎر ﻧﺎزل ﮐے دے ﻧﻮ زۀ
ﺟﻮاب راﻧﮥ ﮐو .
ﺑﻪ ﻫﻢ ﻫﻐﻪ اﻓﺖ ﭘﻪ دې ﻋﺒﺎدﺗﺨﺎﻧ ﭼ زﻣﺎ ﻧﻮم ﭘﺮې ﻟﻴﻠﮯ ﺷﻮے دے ،او ﭘﻪ دې
ﻋﺒﺎدﺗﺨﺎﻧﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﺮې ﻳﻘﻴﻦ ﮐﻮئ ،او ﭘﻪ دې ﺎئ ﭼ ﻣﺎ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻼر ﻧﻴﮥ او
 زۀ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ د ﺧﭙﻞ ﺣﻀﻮر ﻧﻪ داﺳ وﺷم
ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ درﮐے دے ﻧﺎزل ﮐم .
ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ ﻣﺎ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧﭙﻠﻮان د اﻓﺮاﺋﻴﻢ ﺧﻠﻖ ﺷﻟ ۇو“.

د ﺧﻠﻘﻮ ﺳﺮﮐﺸ
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،اے ﻳﺮﻣﻴﺎه ،دې ﻗﻮم ﺗﻪ ﻧﻮره دﻋﺎ ﻣﮥ ﮐﻮه .او د

ﻫﻐﻮئ دﭘﺎره ﻣﺎ ﺗﻪ ﺳﻮال او ﻓﺮﻳﺎد ﻣﮥ ﮐﻮه ،ﻣﺎ ﺗﻪ د ﻫﻐﻮئ ﺳﺮه د ﻣﺪد ﮐﻮﻟﻮ ﺳﻔﺎرش
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 وﻟ ﺗﮥ ﻫﻐﻪ ﮥ ﻧﮥ وﻳﻨ ﭼ ﮐﻮم
ﻣﮥ ﮐﻮه ،ﻪ ﭼ زۀ ﺑﻪ ﺳﺘﺎ ﺧﺒﺮه ﻧﮥ اورم .
 ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن
ﻫﻐﻮئ د ﻳﻬﻮداه ﭘﻪ ﺎروﻧﻮ ﮐ او د ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﭘﻪ ﮐﻮﻮ ﮐ ﮐﻮى؟ 
ﺧﺸﺎک راﻏﻮﻧوى ،ﭘﻼران اور ﺑﻠﻮى او  اوړۀ اﻏى او ﺗﺮې ﻧﻪ ﭘﯧې ﺟﻮړوى
ﭼ د آﺳﻤﺎﻧ ﻣﻠ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺖ ﺗﻪ ﺗﺮې ﻧﺎزﮐ رو ﭘﺨ ﮐى .او ﻫﻐﻮئ ﻧﻮرو

ﻣﻌﺒﻮداﻧﻮ ﺗﻪ د ﻠﻮ ﻧﺬراﻧ وړاﻧﺪې ﮐﻮى ،او ﭘﻪ ﺧﭙﻞ دې ﻋﻤﻞ ﻣﺎ ﻏﺼﻪ ﮐﻮى .
آﻳﺎ ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ دې ﻋﻤﻞ ﺳﺮه ﻣﺎ ﺗﻪ ﻧﻘﺼﺎن رﺳﻮى ﮥ؟ ﺧﻮ ﻫﻐﻮئ ﺧﭙﻞ ﺎن ﺗﻪ
 ﻧﻮ ﭘﻪ دې وﺟﻪ
ﻧﻘﺼﺎن رﺳﻮى او ﭘﻪ ﺧﭙﻞ دې ﻋﻤﻞ ﺳﺮه ﺧﭙﻞ ﺎﻧﻮﻧﻪ ﺷﺮﻣﻮى .
ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋ ،زﻣﺎ د ﻗﻬﺮ او ﻏﺼ اور ﺑﻪ د دې ﺎئ ﭘﻪ اﻧﺴﺎﻧﺎﻧﻮ،
ﻨﺎورو ،او د ﻣﯧﺪان ﭘﻪ وﻧﻮ او د زﻣ ﭘﻪ ﻓﺼﻠﻮﻧﻮ ﻧﺎزل ﮐم .او ﻫﺮ ﮥ ﺑﻪ وﺳﻮزى
 رب اﻻﻓﻮاج ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﺑﻨ
او ﻮک ﺑﻪ ﻫﻢ دا اور ﻧﮥ ﺷ ﻣ ﮐﻮﻟﮯ “.
اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک داﺳ ﻓﺮﻣﺎﺋ” ،ﺧﭙﻠ ﺳﻮزﯦﺪوﻧ ﻧﺬراﻧ او ﻧﻮرې ﻗﺮﺑﺎﻧ
 ﻪ ﮐﻠﻪ ﭼ ﻣﺎ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻼر ﻧﻴﮥ د
واﺧﻠ او ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻳ ﻏﻮ وﺧﻮرئ .
ﻣﺼﺮ ﻧﻪ ﺑﻬﺮ راووﻳﺴﺘﻞ او ﻫﻐﻮئ ﺳﺮه ﻣ ﺧﺒﺮې وﮐې او ﺧﭙﻞ ﺣﻤﻮﻧﻪ ﻣ دوئ
ﻟﻪ ورﮐل ،ﻧﻮ ﻣﺎ ﻫﻐﻮئ ﻟﻪ د ﺳﻮزﯦﺪوﻧﻮ ﻧﺬراﻧﻮ او د ﻗﺮﺑﺎﻧ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﺣﻢ ﻧﮥ وو
 ﺧﻮ ﻣﺎ ﻫﻐﻮئ ﻟﻪ دا ﺣﻢ ورﮐو ،ﭼ زﻣﺎ ﺗﺎﺑﻌﺪارى ﮐﻮئ ،ﻧﻮ زۀ ﺑﻪ
ورﮐے .
ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻳﻢ او ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ زﻣﺎ ﺧﻠﻖ ﻳ .او د ﮐﻮﻣﻮ ﻻرو ﭼ زۀ درﺗﻪ د ﺗﻠﻮ
 ﺧﻮ ﻫﻐﻮئ زﻣﺎ
ﺣﻢ ﮐﻮم ﭘﻪ ﻫﻐ ﺗﻠﻞ ﮐﻮئ .ﻧﻮ ﭘﻪ دې ﮐ ﺑﻪ ﺳﺘﺎ ﺧﻴﺮ وى .
دا ﺣﻢ وﻧﮥ ﻣﻨﻠﻮ او زﻣﺎ ﮐﻼم ﺗﻪ ﻳ ﻏﻮږ وﻧﮥ ﻧﻴﻮﻟﻮ ،ﺑﻠ د ﺧﭙﻞ ﺳﺮﮐﺸﻪ زړۀ
ﺧﻮاﻫﺸﻮﻧﻪ ﻳ وﻣﻨﻞ ﻧﻮ ﭘﻪ دې ﺑﺎﻧﺪې ﻫﻐﻮئ د ﮥ ﮐﯧﺪو ﭘﻪ ﺎئ ﻧﻮر ﻫﻢ ﺧﺮاب
 د ﮐﻮﻣ ور ﻧﻪ ﭼ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻼر ﻧﻴﮥ د ﻣﺼﺮ ﻧﻪ ﺑﻬﺮ راووﺗﻞ ﺗﺮ اوﺳﻪ
ﺷﻮل .
ﭘﻮرې ،ورځ ﭘﻪ ورځ ،وﺧﺖ ﭘﻪ وﺧﺖ ،ﻣﺎ ﺧﭙﻞ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻮوﻧ ﭘﯧﻐﻤﺒﺮان ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ
 ﺧﻮ ﻫﻐﻮئ زﻣﺎ ﺧﺒﺮو ﺗﻪ ﻏﻮږ وﻧﮥ ﻧﻴﻮﻟﻮ او ﻧﮥ ﻳ ﺗﻮﺟﻮ ورﮐه .او
دروﻟﯧل .
ﻫﻐﻮئ ﺳﺮﮐﺸﻪ ۇو ﺗﺮ دې ﭼ د ﺧﭙﻞ ﭘﻼر ﻧﻴﮥ ﻧﻪ ﻳ ﻫﻢ زﻳﺎت ﺑﺪﮐﺎروﻧﻪ وﮐل.
 ﻧﻮ اے ﻳﺮﻣﻴﺎه ،ﮐﻠﻪ ﭼ ﺗﮥ دوئ ﺗﻪ دا ﻫﺮ ﮥ وواﺋ دوئ ﺑﻪ ﺗﺎ ﺗﻪ ﻏﻮږ وﻧﮥ

 ﻧﻮ
ﻧﻴﺴ ،او ﮐﻠﻪ ﭼ ﺗﮥ دوئ ﺗﻪ آواز ورﮐې دوئ ﺑﻪ ﺗﺎ ﻟﻪ ﺟﻮاب ﻧﮥ درﮐﻮى .
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دوئ ﺗﻪ وواﻳﻪ ،دا ﻫﻐﻪ ﻗﻮم دے ﭼ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﺎﺑﻌﺪارى ﻳ وﻧﮥ ﮐﻟﻪ او
اﺻﻼح ﻳ ﻗﺒﻮﻟﻪ ﻧﮥ ﮐﻟﻪ .رﺘﻴﻨﻮاﻟﮯ د دوئ ﻧﻪ ﺗﻠﮯ دے ،او ﻫﻐﻪ ﻧﻮر د دوئ د
ﺧُﻠﻮ ﻧﻪ ﻧﮥ اورﯦﺪﻟﮯ ﮐﻴى“.

د ﺑﻨﻫﻨﻮم ﭘﻪ وادۍ ﮐ ﻨﺎه
 ”ﺧﭙﻞ وﯦﺘﮥ د وﻳﺮ دﭘﺎره ﮐﻞ ﮐئ او ﻟﺮې ﻳ وﻏﻮرزوئ .ﭘﻪ اوﭼﺘﻮ ﺧُﺸﻮ

ﻏﺮوﻧﻮ د وﻳﺮ او ﻣﺎﺗﻢ ﺳﻨﺪرې وواﻳ ،ﻪ ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻫﻐﻮئ رد ﮐل او دا
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ د ﻳﻬﻮداه
ﻧﺴﻞ ﻳ ﺧﭙﻞ ﻗﻬﺮ او ﻏﻀﺐ ﺗﻪ ﭘﺮﯦﻮدﻟﻮ .
ﺧﻠﻘﻮ زﻣﺎ د ﺳﺘﺮﻮ د وړاﻧﺪې ﻨﺪه ﮐﺎروﻧﻪ ﮐى دى ،ﻫﻐﻮئ زﻣﺎ ﭘﻪ ﮐﻮر ﮐ ﺧﭙﻞ
ﭘﻠﻴﺖ ﺑﺘﺎن اﯦ دى ﭘﻪ ﮐﻮﻣﻮ ﭼ زﻣﺎ ﻧﻮم ﻟﻴﻠﮯ دے او ﻫﻐﻪ ﻳ ﻧﺎﭘﺎﮐﻪ ﮐے
 او ورﺳﺮه ورﺳﺮه ﻫﻐﻮئ د ﺑﻨﻫﻨﻮم ﭘﻪ وادۍ ﮐ د ﺗﻮﻓﺖ ﭘﻪ ﻧﻮم
دے .
ﻋﻼﻗﺎﺋ ﻋﺒﺎدﺗﺨﺎﻧ ﺟﻮړې ﮐې ﭼ ﻫﻠﺘﻪ ﺧﭙﻞ زاﻣﻦ او ﻟﻮﻪ ﭘﻪ اور ﮐ
وﺳﻮزوى او ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻳ ﮐى ﭼ ﻧﮥ ورﺗﻪ ﻣﺎ ﺣﻢ ﮐے وو او ﻧﮥ ﻣ ﭘﻪ ﺧﻴﺎل
 ﺧﻮ ﺧﺒﺮدار ،ﻳﻮ وﺧﺖ داﺳ راروان دے ﭼ دې
ﺧﺎﻃﺮ ﮐ ﺗﯧﺮ ﺷﻮى ۇو .
ﺎئ ﺗﻪ ﺑﻪ ﻧﻮر د ﺗﻮﻓﺖ ﻳﺎ د ﺑﻨﻫﻨﻮم وادى ﻧﮥ واﺋ ﺑﻠ ﺧﻠﻖ ﺑﻪ ورﺗﻪ د ﻗﺘﻞ و
ﻏﺎرت وادى واﺋ .ﻪ ﭼ ﻫﻠﺘﻪ ﺑﻪ دوﻣﺮه ډﯦﺮ ﻻﺷﻮﻧﻪ ﺦ ﮐے ﺷ ﭼ ﻧﻮر ﺑﻪ
 ﻧﻮ د ﻫﻐﻮئ ﻻﺷﻮﻧﻪ ﺑﻪ د ﻫﻮا ﻣﺎرﻏﺎﻧﻮ او د ﻨﻠ
د ﺨﻮﻟﻮ دﭘﺎره ﺎئ ﻧﮥ وى .

ﻨﺎورو ﺧﻮراک ﺷ او داﺳ ﻮک ﺑﻪ ژوﻧﺪى ﻧﮥ وى ﭼ دا ﺗﺮې ﻧﻪ وﺷى .
زۀ ﺑﻪ د ﻳﻬﻮداه ﭘﻪ ﺎروﻧﻮ او د ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﭘﻪ ﮐﻮﻮ ﮐ د ﺧﻨﺪا ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ آوازوﻧﻪ
ﺧﺘﻢ ﮐم .د ﻧﺎوې او زﻟﻤ آوازوﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﻮر ﭘﻪ دې ﺎروﻧﻮ ﮐ ﻧﮥ اورﯦﺪﻟﮯ ﮐﻴى.
ﻪ ﭼ دا ﻣﻠ ﺑﻪ وران وﻳﺠﺎړ وى“.

۸

 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ” ،ﭘﻪ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﮐ ﺑﻪ دﺷﻤﻦ د ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎﻧﻮ او


د ﻳﻬﻮداه د آﻓﺴﺮاﻧﻮ ،د اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ او د ﭘﯧﻐﻤﺒﺮاﻧﻮ او د ﻳﺮوﺷﻠﻢ د ﻧﻮرو ﺧﻠﻘﻮ ﻫُوﮐ د
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 او د زﻣ ﭘﻪ ﻣﺦ ﺑﻪ ﻳ ﺧﻮارۀ وارۀ ﮐى او ﻫﻠﺘﻪ ﺑﻪ
ﻗﺒﺮوﻧﻮ ﻧﻪ ﺑﻬﺮ راوﺑﺎﺳ ،
د ﻫﻐﻪ ﭼﺎ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﻳﻌﻨ د ﻧﻤﺮ ،ﺳﭙﻮږﻣ او ﺳﺘﻮرو ﻣﺨ ﺗﻪ ﭘﺮاﺗﮥ وى د ﭼﺎ ﭼ
ﻫﻐﻮئ ﻋﺒﺎدت ﮐﻮﻟﻮ ،ﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ د دې ﻴﺰوﻧﻮ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻮﻟﻮ ،او دې ﭘﺴ
روان ۇو ،او دې ﺗﻪ ﻳ ﺳﺠﺪه ﮐﻮﻟﻪ .د ﻫﻐﻮئ ﻫُوﮐ ﺑﻪ دوﺑﺎره ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﮐ
 او
راﻳﻮﺎئ ﻧﮥ ﺷ او ﻧﮥ ﺑﻪ ﺦ ﮐے ﺷ ﺑﻠ د ډﻳﺮان ﭘﻪ ﺷﺎن ﺑﻪ ﭘﺮاﺗﮥ وى .
ﻫﺮ ﭼﺮﺗﻪ ﭼ د دې ﺑﺪﻋﻤﻠﻪ ﻗﻮم ژوﻧﺪى ﮐﺴﺎن ﮐﻮم ﭼ ﻣﺎ ﺧﻮارۀ وارۀ ﮐى دى
اوﺳﻴى ،ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ د ژوﻧﺪ ﻧﻪ ﭘﻪ ﻣﺮګ ﺑﺎﻧﺪې ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ وى “.ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ رب
اﻻﻓﻮاج ﺧُﺪائ دا وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ.

ﻨﺎه او ﺳﺰا
 ”ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ وواﻳﻪ ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ داﺳ ﻓﺮﻣﺎﺋ ،ﻫﺮﮐﻠﻪ ﭼ ﻮک

راﭘﺮﯦﻮ ،ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﺑﻴﺎ ﻧﮥ راﭘﺎ ﮥ؟ ﻫﺮﮐﻠﻪ ﭼ ﻳﻮ ﺳے ﭘﻪ ﻏﻠﻄﻪ ﻻر روان
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ د ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﺧﻠﻖ د ﺻﺤﻴﺢ ﻻرې
ﺷ آﻳﺎ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺑﻴﺎ راواﭘﺲ ﻧﮥ ﺷ ﮥ؟ 
ﻧﻪ وﻟ اوړﯦﺪﻟ دى؟ دوئ ﭘﻪ دروﻏﻮ او دوﮐﻪ ﻣﺎرۍ ﮐ ﺧﭙﻞ ﺎن اﻧﻐﺘﮯ دے
 ﻣﺎ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ﭘﻪ ﻏﻮر ﺳﺮه ﻏﻮږ وﻧﻴﻮﻟﻮ
او ﻣﺎ ﺗﻪ د واﭘﺲ راﺗﻠﻮ ﻧﻪ اﻧﺎر ﮐﻮى .
ﺧﻮ ﻫﻐﻮئ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻧﮥ وﺋﻴﻠﻮ .او ﻮک ﻫﻢ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﺑﺪو ﮐﺎروﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﺗﻮﺑﻪ ﺎر ﻧﮥ
ۇو او ﭼﺎ ﻫﻢ دا ﻧﮥ وﺋﻴﻞ ﭼ” ،دا ﻣ ﮐﻮم ﻏﻠﻂ ﮐﺎر وﮐو؟“ ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ آس د
ﺟﻨ ﻣﯧﺪان ﺗﻪ ﭘﻪ ﻣﻨه روان وى دﻏﻪ ﺷﺎن دوئ ﻫﻢ ﻫﺮ ﻳﻮ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﻏﻠﻄﻮ ﻻرو ﭘﻪ
 ﺗﺮ دې ﭼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎرﻏﺎن ﻟﻪ ډﻳﻨﺎن ،ﻮﻮﺷﺘ،
ﺗﯧﺰۍ ﺳﺮه روان دى .
ﻃﻮﻃﺎﺮﮐ او زا ﻫﻢ ﭘﻪ دې ﭘﻮﻫﻴى ﭼ اوس ﻣﻮﺳﻢ ﺑﺪل ﺷﻮ او راواﭘﺲ ﮐﻴى.
 ﺗﺎﺳﻮ ﻨﻪ دا واﻳ
ﺧﻮ زﻣﺎ ﻏﻮره ﺷﻮے ﻗﻮم زﻣﺎ د ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻪ ﻧﺎﺧﺒﺮه دے .
ﭼ ،ﻣﻮﻧ ﻮل ﻫﻮﻴﺎران ﻳﻮ ﻪ ﭼ ﻣﻮﻧ ﺳﺮه د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺷﺮﻳﻌﺖ ﻣﻮﺟﻮد
دے؟ او ﺣﺎل دا ﭼ د ﺷﺮﻳﻌﺖ ﻋﺎﻟﻤﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ دروﻏﻮ ﺳﺮه اﺻﻠ ﺷﺮﻳﻌﺖ ﺑﺪل
 ﻮرئ دﻏﻪ ﻫﻮﻴﺎران ﺑﻪ وﺷﺮﻣﻴى او ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﮐﻢ ﻋﻘﻠﺘﻮب ﮐ
ﮐے دے .
ﺑﻪ راﯧﺮ ﺷ .ﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﮐﻼم رد ﮐو ﻧﻮ ﺑﻴﺎ د دوئ
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 ﻧﻮ ﭘﻪ دې وﺟﻪ ﺑﻪ زۀ د ﻫﻐﻮئ  ﭘﺮدو ﺳو ﺗﻪ ﺣﻮاﻟﻪ
ﻫﻮﻴﺎرﺗﻴﺎ ﭼﺮﺗﻪ ﻻړه؟ 
ﮐم او زﻣﻪ او ﺟﺎﺋﻴﺪاد ﺑﻪ ﻳ ﻫﻢ ﻧﻮرو ﺧﻠﻘﻮ ﻟﻪ ورﮐم .ﻪ ﭼ د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﻧﻪ
واﺧﻠﻪ ﺗﺮ ﺑﻮډاﺎﻧﻮ ﭘﻮرې ﻫﺮ ﻳﻮ د ﻧﺎﺟﺎﺋﺰه  ﭘﻪ ﻻﻟﭻ ﮐ دى ،د ﭘﯧﻐﻤﺒﺮ ﻧﻪ واﺧﻠﻪ
 ﻫﻐﻮئ زﻣﺎ د ﺧﻠﻘﻮ د ﺳﺨﺘﻮ زﺧﻤﻮﻧﻮ
ﺗﺮ اﻣﺎم ﭘﻮرې ﻮل دوﮐﻪ ﻣﺎران دى .
ﻋﺮﺿ ﻋﻼج ﮐﻮى .او ﮐﻠﻪ ﭼ ﺧﻴﺮ ﻧﮥ وى ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ واﺋ ﭼ ،ﺧﻴﺮ دے ،ﺧﻴﺮ ﺑﻪ
 آﻳﺎ ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ دې ﭘﻠﻴﺖ ﻋﻤﻞ ﺷﺮﻣﯧﺪل ﮥ؟ ﻧﻪ ،ﻫﻐﻮئ ﺑﻠﻞ ﺷﺮم ﻧﮥ
ﺷ .
ﻟﺮﻟﻮ ،ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ دې ﻫﻢ ﻧﮥ ﭘﻮﻫﻴى ﭼ ﺷﺮم ﮥ ﺗﻪ واﺋ .دوئ ﺑﻪ د ﺗﺒﺎه ﺷﻮو ﭘﻪ
ﻣﻴﻨ ﮐ ﺣﺴﺎب ﺷ .زۀ ﺑﻪ دوئ ﻫﻢ ﺧﺘﻢ ﮐم ﮐﻠﻪ ﭼ زۀ ﻫﻐﻮئ ﻟﻪ ﺳﺰا
 ”زۀ ﺑﻪ د دوئ ﭘﻮره ﻓﺼﻞ ﺗﺒﺎه ﮐم .د اﻧﻮرو
ورﮐﻮم “،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋ .
ﭘﻪ ﺑﻮ ﮐ ﺑﻪ ﻳﻮه داﻧﻪ ﻫﻢ ﭘﺎﺗ ﻧﮥ ﺷ ،او ﻧﮥ ﺑﻪ اﻳﻨﺮ د اﻳﻨﺮ ﭘﻪ وﻧﻪ ﮐ
وﻟﻴﺪﻟﮯ ﺷ ،د دوئ ﭘﺎ ﺑﻪ اوﭼ ﺷ .او ﻫﺮ ﮥ ﭼ ﻣﺎ دوئ ﻟﻪ ورﮐى دى ﻫﻐﻪ
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ دوئ واﺋ ﭼ ﻣﻮﻧ وﻟ دﻟﺘﻪ ﭘﻪ آرام ﺳﺮه
ﺑﻪ ﺗﺮې ﻧﻪ واﭘﺲ واﺧﻠﻢ .
ﻧﺎﺳﺖ ﻳﻮ؟ را ﭼ ﻗﻠﻌﻪ ﺑﻨﺪ ﺎروﻧﻮ ﺗﻪ وﺗﺘﻮ ﭼ ﻫﻠﺘﻪ ﮐ ﻣۀ ﺷُﻮ ،ﻪ ﭼ
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ زﻣﻮﻧ ﺧُﺪائ دا ﺗﺒﺎﻫ راﺑﺎﻧﺪې راوﺳﺘ ده او د زﻫﺮو ډک ﺟﺎم ﻳ
ﻣﻮﻧ ﺗﻪ ﻠﻮ دﭘﺎره راﮐے دے .ﻪ ﭼ ﻣﻮﻧ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺧﻼف ﻨﺎه ﮐې
 ﻣﻮﻧ د اﻣﻦ ﭘﻪ ﻃﻤﻊ ۇو ،ﺧﻮ ﻣﻮﻧ ﻫﻴ ﺧﻴﺮ وﻧﮥ ﻟﻴﺪﻟﻮ .ﻣﻮﻧ د ﺷﻔﺎ
ده .
 واورئ .زﻣﻮﻧ
ﺣﺎﺻﻠﻮﻟﻮ اُﻣﻴﺪ ﮐﻮﻟﻮ ،ﺑﻠ د ﻫﻐ ﭘﻪ ﺎئ ﭘﻪ ﻣﻮﻧ ﻳﺮه راﻏﻠﻪ .
د دﺷﻤﻦ د آﺳﻮﻧﻮ ﺷﯧﺪل د دان د ﺎر ﻧﻪ اورﯦﺪﻟﮯ ﮐﻴى .او د ﻫﻐﻮئ د آﺳﻮﻧﻮ د
ﻫﯧﺪﻟﻮ ﻧﻪ ﻮﻟﻪ زﻣﻪ ﭘﻪ ﻟزﯦﺪو ده .ﻫﻐﻮئ د دې دﭘﺎره راﻏﻠ دى ﭼ دا ﻣﻠ او ﻫﺮ
ﮥ ﭼ ﭘﻪ ﮐ دى ﺗﺒﺎه ﮐى ،ﺎروﻧﻪ او ﻫﺮ ﻮک ﭼ ﭘﻪ ﮐ اوﺳﻴى ﺗﯧﺮ
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋ” ،زۀ ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧﻼف زﻫﺮﻳﻠﻪ ﻣﺎران دروﻟﯧم
ﮐى “.
ﭼ ﻫﻴ ﻗﺴﻢ ﻣﻨﺘﺮ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻫﻐ اﺛﺮ ﻧﮥ ﮐﻮى او ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ وﭼﻴﭽ“.

ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﺧﻠﻘﻮ د ﻳﺮﻣﻴﺎه ﺧﻔﺎن
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻣﺎ ووﺋﻴﻞ ﭼ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ زﻣﺎ ﻧﻪ ﻻړه او زﻣﺎ د ﺧﻔﺎن ﻋﻼج ﻧﺸﺘﻪ ،او
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 زﻣﺎ د ﺧﻠﻘﻮ ژړا ﺗﻪ ﻏﻮږ وﻧﻴﺴ ﭼ ﭘﻪ ﻮل ﻣﻠ
دﻧﻨﻪ زړۀ ﻣ ﺑﻫﻮﺷﻪ دے .
ﮐ اورﯦﺪﻟﮯ ﮐﻴى ،ﻫﻐﻮئ ﺗﭙﻮس ﮐﻮى واﺋ ﭼ” ،آﻳﺎ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺻﻴﻮن
ﭘﺮﯦﻮدے دے ﮥ؟ آﻳﺎ د ﻫﻐﻮئ ﺑﺎدﺷﺎه ﻧﻮر دﻟﺘﻪ ﮐ ﻧﺸﺘﻪ ﮥ؟“ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ
ورﺗﻪ ﭘﻪ ﺟﻮاب ﮐ ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ” ،ﺗﺎﺳﻮ وﻟ د ﻫﺴ ﻓﻀﻮل او ﭘﺮدو ﺑﺘﺎﻧﻮ ﭘﻪ
 ﺧﻠﻖ ﭼﻐ ﺳﻮرې وﻫ او ژاړى ﭼ،
ﻋﺒﺎدت زﻣﺎ ﻗﻬﺮ او ﻏﻀﺐ راوﭘﺎروﻟﻮ؟“ 
 زۀ د ﺧﭙﻠﻮ ﺧﻠﻘﻮ د
”اوړے ﺗﯧﺮ ﺷﻮ ،ﻓﺼﻞ ﻟﻮ ﺷﻮ ،ﺧﻮ ﻣﻮﻧ ﻻ ﺑﭻ ﻧﮥ ﻳﻮ “.
 آﻳﺎ ﭘﻪ ﺟِﻠﻌﺎد
دردوﻧﻮ ﺳﺮه دردﻣﻨﺪ ﺷﻮم .او ﭘﻪ ﭘﺮﯦﺸﺎﻧ ﮐ راﯧﺮ ﺷﻮم .
ﮐ ﻣﺮﻫﻢ ﻧﺸﺘﻪ؟ آﻳﺎ ﻫﻠﺘﻪ ﻃﺒﻴﺒﺎن ﻧﺸﺘﻪ ﮥ؟ ﻧﻮ ﺑﻴﺎ وﻟ زﻣﺎ د ﻗﻮم د زﺧﻤﻮﻧﻮ دﭘﺎره
ﺷﻔﺎ ﻧﺸﺘﻪ ﮥ؟

۹

 ”ﮐﺎش ﭼ زﻣﺎ ﺳﺮ د اوﺑﻮ ﭼﻴﻨﻪ وے ،او زﻣﺎ ﺳﺘﺮ د اوﻮ ﭼﻴﻨ



وے ،ﺗﺮﻮ ﭼ ﻣﺎ ﺷﭙﻪ او ورځ د ﺧﭙﻠﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﭘﻪ ﻗﺘﻠﻮﻟﻮ ژړا اﻧﻮﻻ ﮐﻮﻟﮯ .
ﮐﺎش ﭼ ﭘﻪ ﺻﺤﺮا ﮐ زﻣﺎ ﻳﻮ ﺳﺮاﺋ وے ،ﭼﺮﺗﻪ ﭼ ﻣﺎ ﺧﭙﻞ ﺧﻠﻖ ﭘﺮﯦﻮدى
وے او ﻫﻠﺘﻪ د دوئ ﻧﻪ ﻟﺮې اوﺳﯧﺪﻟﻢ .ﻪ ﭼ دوئ ﻮل د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺳﺮه
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋ” ،ﻫﻐﻮئ د
ﺑوﻓﺎﺋ ﮐﻮى ،او د ﺑاﻳﻤﺎﻧﺎﻧﻮ ﻳﻮه ډﻟﻪ ده “.
ﺧﭙﻠﻮ ژﺑﻮ ﻧﻪ ﻟﻴﻨﺪې ﺟﻮړې ﮐې دى او د دروﻏﻮ ﻏﺸ ﻫﺮ وﺧﺖ وروى .د دې
ﻣﻠ ﭘﻪ دﻳﺎﻧﺘﺪارۍ ﮐ ﺻﺪاﻗﺖ ﻧﺸﺘﻪ ،ﻫﻐﻮئ د ﻳﻮې ﻨﺎه دﭘﺎﺳﻪ ﺑﻠﻪ ﻨﺎه ﮐﻮى،
 ﺗﺎﺳﻮ ﻫﺮ ﻳﻮ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ دوﺳﺖ ﻧﻈﺮ ﺳﺎﺗ او ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ورور ﻫﻢ
ﻫﻐﻮئ ﻣﺎ ﻧﮥ ﭘﯧﮋﻧ .
اﻋﺘﺒﺎر ﻣﮥ ﮐﻮئ .ﻪ ﭼ ﻫﺮ ﻳﻮ ورور ﺳﺘﺎﺳﻮ دوﮐﻪ ﻣﺎر دے ،او ﻫﺮ ﻳﻮ دوﺳﺖ
 ﻫﺮ ﻳﻮ دوﺳﺖ ﺑﻞ دوﺳﺖ ﺳﺮه دوﮐﻪ ﮐﻮى ،او ﻳﻮ ﻫﻢ
ﻏﯧﺒﺖ ﮐﻮوﻧﮯ دے .
رﺘﻴﺎ ﺧﺒﺮه ﻧﮥ ﮐﻮى ،ﻫﻐﻮئ ﺧﭙﻠﻮ ژﺑﻮ ﺗﻪ د دروﻏﻮ وﺋﻴﻠﻮ ﺗﻌﻠﻴﻢ ورﮐے دے ،او ﭘﻪ
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ” ،ﺗﺎﺳﻮ د
ﻨﺎه ﮐﻮﻟﻮ ﺳﺮه ﺧﭙﻞ ﺎن ﺳﺘے ﮐﻮى “.
دوﮐﻪ ﻣﺎراﻧﻮ او د دروﻏﮋﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ اوﺳﯧئ ،او د ﺧﭙﻠﻮ دوﮐﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ وﺟﻪ
 ﻧﻮ ﭘﻪ دې وﺟﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ رب اﻻﻓﻮاج
دوئ ﻧﮥ ﻏﻮاړى ﭼ ﻣﺎ وﭘﯧﮋﻧ “.
ﻓﺮﻣﺎﺋ” ،زۀ ﺑﻪ دوئ ﻟﻪ د ﮐﭽﻪ ﺳﭙﻴﻨﻮ زرو ﭘﻪ ﺷﺎن د اور ﺑ ﮐ واﭼﻮم ،ﺻﻔﺎ
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 د
ﺑﻪ ﻳ ﮐم او وﺑﻪ ﻳ آزﻣﺎﻳﻤﻪ ،زۀ ﻧﻮر د دې ﻨﺎه ﺎر ﻗﻮم ﺳﺮه ﮥ وﮐم؟ 
ﻫﻐﻮئ ژﺑ ﻟﻪ د زﻫﺮﻳﻠﻪ ﻏﺸﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن دى ،او ﻫﻐﻮئ ﻫﻤﯧﺸﻪ دروغ واﺋ .او ﻫﻐﻮئ
ﭘﻪ ﺧﻮﻟﮥ د ﺧﭙﻞ ﺎوﻧى ﺳﺮه ﺧﻮږه ﻟﻬﺠﻪ ﮐﻮى ،ﺧﻮ ﭘﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﮐ د ﻫﻐﻮئ
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ” ،آﻳﺎ زۀ دوئ ﺗﻪ د
دﭘﺎره ﺑﺪې ﻣﻨﺼﻮﺑ ﺟﻮړوى “.
دې ﺑﺪو ﮐﺎروﻧﻮ ﺳﺰا ورﻧﮥ ﮐم ﮥ؟ آﻳﺎ د داﺳ ﻗﻮم ﻧﻪ ﺑﺪﻟﻪ ﺧﭙﻠﻪ واﻧﮥ ﺧﻠﻢ ﮥ؟
 زۀ ﺑﻪ د ﻏﺮوﻧﻮ دﭘﺎره ژړا وﮐم ،او د ﺑﻴﺎﺑﺎن د ﺮن ﭘﻪ ﺎﻳﻮﻧﻮ ﺑﻪ د ﻏﻢ ﺳﻨﺪرې

وواﻳﻢ .ﻪ ﭼ ﻮک ﻫﻢ ﭘﻪ ﻫﻐ ﺗ راﺗ ﻧﮥ ﮐﻮى ،او ﻮل ﺷﻴﻨﮯ ﺳﻮزﯦﺪﻟﮯ
او اوچ ﺷﻮے دے او د رﻣﻮ آوازوﻧﻪ ﭘﻪ ﮐ ﻧﮥ اورﯦﺪﻟﮯ ﮐﻴى .د ﻫﻮا ﻣﺎرﻏﺎن او
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ” ،زۀ ﺑﻪ د
ﻨﻠ ﻨﺎور ﻮل ﺗﺮې ﻧﻪ ﺗﺘﯧﺪﻟ دى “.
ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﻧﻪ د ﺧﺎورو ډﯦﺮے ،او د ﻴﺪړاﻧﻮ ﻏﺎر ﺟﻮړ ﮐم .او د ﻳﻬﻮداه ﺎروﻧﻪ ﺑﻪ
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﻮک
وران او ﺧﺎﻣﻮﺷﻪ ﮐم ،ﻧﻮ ﻫﻴﻮک ﺑﻪ ﻫﻠﺘﻪ ﮐ ﻧﮥ اوﺳﻴى .
دوﻣﺮه ﻫﻮﻴﺎر وى ﭼ ﭘﻪ دې ﻮﻟﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﻮﻫﻪ ﺷ؟ ﭼﺎ ﺗﻪ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻧﻪ
دوﻣﺮه ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﻼو ﺷﻮے دے ﭼ دا ﺑﻴﺎن ﮐى ﭼ دا ﻣﻠ وﻟ وران ﺷﻮے
دے؟ دا وﻟ ﭘﻪ رﻳﺴﺘﺎن ﺑﺪل ﺷﻮے دے ،او دوﻣﺮه وﻟ وران او ﺧﺮاب ﺷﻮے
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،دا
دے ﭼ ﻫﻴﻮک ﻫﻢ ﭘﺮې ﺗﯧﺮﯦﺪﻟﮯ ﻧﮥ ﺷ؟“ 
ﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ زﻣﺎ ﺷﺮﻳﻌﺖ ﻫﯧﺮ ﮐو ﮐﻮم ﺗﻌﻠﻴﻢ ﭼ ﻣﺎ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ وړاﻧﺪې ﮐے
 ﺑﻠ د دې ﭘﻪ
وو ،ﻧﮥ ﻫﻐﻮئ زﻣﺎ ﮐﻼم وﻣﻨﻠﻮ او ﻧﮥ ﻳ د ﻫﻐ ﭘﻴﺮوى وﮐه ،
ﺎئ ﻫﻐﻮئ د ﺧﭙﻞ ﺳﺮﮐﺸﻪ زړوﻧﻮ ﭘﻴﺮوى وﮐه ،او ﻫﻐﻮئ د ﺑﻌﻞ د ﺑﺖ ﭘﻴﺮوى

وﮐه ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ د ﻫﻐﻮئ ﭘﻼر ﻧﻴﮥ ورﺗﻪ د ﻋﺒﺎدت ﮐﻮﻟﻮ ﺗﻌﻠﻴﻢ ورﮐے وو .
ﻧﻮ ﻪ ،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ رب اﻻﻓﻮاج د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ ،ﻮرئ،
زۀ ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ د ﺧﻮړﻟﻮ دﭘﺎره ﻨﻳﺮ ورﮐم او د ﻠﻮ دﭘﺎره ﺑﻪ زﻫﺮﻳﻠﻪ اوﺑﮥ
 زۀ ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ داﺳ ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﮐ ﺧﻮارۀ وارۀ ﮐم ﭼ ﻧﮥ ﺑﻪ ﻳ
ورﮐم .
دوئ او ﻧﮥ ﺑﻪ ﻳ د دوئ ﭘﻼر ﻧﻴﮥ ﭘﯧﮋﻧ ،او زۀ ﺑﻪ ﭘﻪ دوئ ﺟﻨ راوﻟﻢ ﺗﺮﻮ ﭼ ﻳ
ﻫﻼک ﮐى ﻧﮥ وى“.
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د ﻣﺪد دﭘﺎره د ﻳﺮوﺷﻠﻢ د ﺧﻠﻘﻮ ﻓﺮﻳﺎد ﮐﻮل
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ رب اﻻﻓﻮاج دا ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ” ،ﻫﻐﻪ ﮥ ﭼ ﮐﯧﺪوﻧ دى ﭘﻪ ﻫﻐ

ﻏﻮر وﮐئ .ﺳﻨﺪرې وﻳﻮﻧ او ﻣﺎﺗﻢ ﮐﻮوﻧ  راوﻏﻮاړئ ﭼ راﺷ ،او ﻫﻐﻪ
 ﻻړ ﺷ او ﻫﻐﻮئ
 راوﻏﻮاړئ ﭼ ﭘﻪ ﻣى ﭘﻪ ژړا ﮐﻮﻟﻮ ﮐ ﻣﺎﻫﺮې دى .
زر راوﻟ ﭼ ﭘﻪ ﻣﻮﻧ ﺑﺎﻧﺪې دوﻣﺮه ژړا او ﺳﻨﺪرې وواﺋ ﺗﺮﻮ زﻣﻮﻧ ﺳﺘﺮ د
 د ﺻﻴﻮن ﻧﻪ د ژړا
اوﻮ ﻧﻪ ډﮐ ﺷ ،او زﻣﻮﻧ د ﺑﻮ ﻧﻪ او رواﻧ ﺷ “.
آوازوﻧﻪ اورﯦﺪﻟﮯ ﮐﻴى ﭼ واﺋ” ،واى ،واى ،ﻣﻮﻧه ﻨﻪ ﺗﺒﺎه ﺷُﻮ او ﭘﻪ ﺷﺮﻣﻮﻧﻮ
وﺷﺮﻣﯧﺪو .ﻣﻮﻧ ﻣﻠ ﭘﺮﯦﻮدو ﺗﻪ ﻣﺠﺒﻮره ﺷﻮى ﻳﻮ ،ﻪ ﭼ زﻣﻮﻧ ﮐﻮروﻧﻪ ﺗﺒﺎه
 اے ﻮ ،د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﮐﻼم ﺗﻪ ﻏﻮږ وﻧﻴﺴ ،او د ﻫﻐﮥ د ﺧﻮﻟ
ﺷﻮى دى “.
ﻫﺮې ﺧﺒﺮې ﺗﻪ ﻏﻮږ وﻧﻴﺴ .ﺧﭙﻠﻮ ﻟﻮﻮ ﺗﻪ د ﺳﻨﺪرو او ﻣﺎﺗﻢ ﮐﻮﻟﻮ ﺗﻌﻠﻴﻢ ورﮐئ ،او
 ﻪ ﭼ ﻣﺮګ زﻣﻮﻧ ﮐﻮر
ﻳﻮ ﺑﻞ ﺗﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﮐ د ﻣﺎﺗﻢ ﮐﻮﻟﻮ ﺗﻌﻠﻴﻢ ورﮐئ .
ﺗﻪ ﭘﻪ ﮐﮐﻮ راﻧﻨﻮﺗﮯ دے او زﻣﻮﻧ ﻗﻠﻌﻮ ﺗﻪ رادﻧﻨﻪ ﺷﻮے دے ،ﻫﻐﻪ اوس ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن
 ﻣﺎﻟ
د ﮐﻮﻮ ﻧﻪ او ﻮاﻧﺎن د ﺑﺎزاروﻧﻮ او ﭼﻮﮐﻮﻧﻮ ﻧﻪ راﻮﻟﻮى او ﺗﯧﺮوى .
ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋ” ،ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻪ وواﻳﻪ ﭼ د ﻣو ﻻﺷﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ ﭘﻮ ﮐ ﻟﻪ د ډﯦﺮان د
ﺳﺮې ﭘﺮاﺗﮥ وى ،او ﻟﻪ د ﻏﻨﻤﻮ وږې ﭘﻪ ﺷﺎن د ﻟَﻮﺮى ﺷﺎ ﺗﻪ اﺧﻮا دﻳﺨﻮا ﭘﺮاﺗﮥ وى

دﻏﻪ ﺷﺎن ﺑﻪ ﻣى ﻫﺮې ﺧﻮا ﺗﻪ ﭘﺮاﺗﮥ وى او د راﻮﻟﻮﻟﻮ ﺑﻪ ﻳ ﻮک ﻧﮥ وى “.
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋ” ،ﻫﻮﻴﺎر دې ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻫﻮﻴﺎرﺗﻴﺎ ﻓﺨﺮ وﻧﮥ ﮐى ،ﻧﮥ دې
زورور ﭘﻪ ﺧﭙﻞ زور ﺑﺎﻧﺪې او ﻧﮥ دې دوﻟﺘﻤﻨﺪ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ دوﻟﺖ ﺑﺎﻧﺪې ﻓﺨﺮ وﮐى“.
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ” ،ﮐﮥ ﻮک ﻓﺨﺮ ﮐﻮل ﻏﻮاړى ﻧﻮ ﻫﻐﻪ دې ﭘﻪ دې

ﺧﺒﺮه ﻓﺨﺮ وﮐى ﭼ دوئ ﻣﺎ ﭘﯧﮋﻧ او ﭘﻪ دې ﭘﻮﻫﻴى ﭼ زۀ ﻫﻐﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻳﻢ
ﭼ ﭘﻪ زﻣﻪ ﺑﺎﻧﺪې ﻧﮥ ﺧﺘﻤﯧﺪوﻧ ﻣﻴﻨﻪ ،ﻋﺪل و اﻧﺼﺎف او ﺻﺪاﻗﺖ راوﻟﻢ .ﻪ
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋ” ،ﻫﻐﻪ
ﭼ ﭘﻪ دې ﻴﺰوﻧﻮ ﮐ زﻣﺎ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ده “.
ور رارواﻧ دى ﭼ ،زۀ ﺑﻪ ﻮﻟﻮ ﻫﻐﻪ ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻪ ﺳﺰا ورﮐم ﻮک ﭼ ﺻﺮف
 زۀ ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ،ادوم ،ﻋﻤﻮن ،ﻣﻮآب او ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ
ﺟﺴﻤﺎﻧ ﺳﻨﺖ ﺷﻮى دى .
ﻮک ﭼ ﭘﻪ دﺷﺘﻮ او ﻣﻴﺮو ﮐ اوﺳﻴى ﺳﺰا ورﮐم ،او ورﺳﺮه ﺑﻪ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻞ
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ﺗﻪ ﻫﻢ ﺳﺰا ورﮐم .ﻪ ﭼ د ﻮﻟﻮ ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن ،د دوئ زړوﻧﻪ ﻫﻢ
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ وﻗﻒ ﻧﮥ دى“.

ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘ او ﺻﺤﻴﺢ ﻋﺒﺎدت

۱۰

 ﻣﺎﻟ
 اے ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ،د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﯧﻐﺎم ﺗﻪ ﻏﻮږ وﻧﻴﺴ .


ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ” ،د ﻧﻮرو ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻃﺮﻳﻘﻮ ﺗﻠﻞ ﻣﮥ ﮐﻮئ ،او د ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﺷﺎن ﭘﻪ

آﺳﻤﺎن ﮐ د ﺳﺘﻮرو د ﺮدش او ﻧﻮ ﻧﺎﻧﻮ ﻧﻪ ﻣﮥ ﻳﺮﯦئ ﺗﺮ دې ﭼ ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ
 ﻪ ﭼ د ﻧﻮرو ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ رِواج ﻓﻀﻮل دے ،ﻫﻐﻮئ د ﻨﻞ ﻧﻪ
ﺧﭙﻠﻪ ﻳﺮﻳى .
 او وروﺳﺘﻮ
وﻧﻪ راووﻫ ،او ﺑﻴﺎ ﮐﺎرﻳﺮ ﺗﺮې ﻧﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﭘﻪ ﺗﺮ ﺑﺖ ﺟﻮړوى .
ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺳﺮو او ﺳﭙﻴﻨﻮ زرو ﺑﺎﻧﺪې ﺎﺋﺴﺘﻪ ﮐى او ﺑﻴﺎ دوئ ﭘﻪ  او ﻣﯧﺦ ﺳﺮه دا
 د ﻫﻐﻮئ ﺑﺘﺎن داﺳ دى
ﺑﺖ ﭘﻪ ﻳﻮ ﺎئ ﮐ  وﻫ ﭼ راوﻧﮥ ﻏﻮرزﻳى .
ﻟﻪ د ﺑﺎدرﻧﻮ ﭘﻪ ﭘ ﮐ ﭼ ﻮډاﮯ د ﻣﺎرﻏﺎﻧﻮ د ﺷﻟﻮ دﭘﺎره ودروﻟﮯ ﺷﻮے
وى ،ﮐﻮم ﭼ ﻧﮥ ﺧﺒﺮې ﮐﻮﻟﮯ ﺷ ،او ﻧﮥ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﺮﯧﺪے ﺷ ،ﭘﻪ ﮐﺎر دے
ﭼ ﻧﻮر ﺧﻠﻖ دا اوﭼﺖ ﮐى .د ﻫﻐﻮئ ﻧﻪ ﻣﮥ ﻳﺮﯦه ،دوئ ﺗﺎ ﺗﻪ ﺿﺮر ﻧﮥ ﺷ در
 اے ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﺷﺎن ﺑﻞ
رﺳﻮﻟﮯ او ﻧﮥ ﮥ ﻓﺎﺋﺪه درﮐﻮﻟﮯ ﺷ “.
 اے د ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﺑﺎدﺷﺎه،
ﻫﻴ ﻮک ﻫﻢ ﻧﺸﺘﻪ ،ﺗﮥ ﻟﻮئ ﻳ ،او ﺗﮥ زورور ﻳ .
ﻮک ﺑﻪ ﺳﺘﺎ ﻧﻪ ﻧﮥ ﻳﺮﻳى؟ ﺗﮥ د ﺛﻨﺎء او ﺻﻔﺖ ﻻﺋﻖ ﻳ .د دﻧﻴﺎ ﭘﻪ ﻮﻟﻮ ﻫﻮﻴﺎرو
 ﻫﻐﻮئ ﻮل ﮐﻢ ﻋﻘﻞ او
ﺧﻠﻘﻮ او ﺑﺎدﺷﺎﻫﺘﻮﻧﻮ ﮐ ﺑﻞ ﻮک ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﺷﺎن ﻧﺸﺘﻪ .
ﺑوﻗﻮﻓﻪ دى ،ﻪ ﻫﻐﻮئ ﭼ د ﮥ ﻋﺒﺎدت ﮐﻮى ﻫﻐﻪ د ﻟﺮ ﻧﻪ ﺟﻮړ ﺷﻮى دى.
 ﻫﻐﻮئ د ﺗﺮﺳﻴﺲ ﻧﻪ د ﺳﭙﻴﻨﻮ زرو ﺗﺨﺘ او د اوﻓﺎز ﻧﻪ ﺳﺮۀ زر راوړى .ﮐﻠﻪ ﭼ

زرﺮ ﺗﺮې ﻧﻪ ﺑﺖ ﺟﻮړ ﮐى ﻧﻮ ﺑﻴﺎ درزﻳﺎن ورﺗﻪ آﺳﻤﺎﻧ او ﮐﺎﺳﻨ ﮐﭙې ﺗﻴﺎروى
 ﺑﻠ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ رﺘﻮﻧﮯ ﺧُﺪائ ﭘﺎک دے .ﻫﻐﻪ
او ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ﻳ وراﻏﻮﻧﺪى .
ژوﻧﺪے ﺧُﺪائ ﭘﺎک او اﺑﺪى ﺑﺎدﺷﺎه دے .د ﻫﻐﮥ د ﻗﻬﺮ و ﻏﻀﺐ ﻧﻪ ﻮﻟﻪ دﻧﻴﺎ
 ﻫﻐﻪ ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻪ ﻮک ﭼ د
ﻟزﻳى ،ﻗﻮﻣﻮﻧﻪ د ﻫﻐﮥ ﻏﻀﺐ ﺗﻪ ﻴﻨﯧﺪے ﻧﮥ ﺷ .
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ﻧﻮرو ﻣﻌﺒﻮداﻧﻮ ﻋﺒﺎدت ﮐﻮى دا وواﻳﻪ ﭼ” ،ﻫﻐﻪ ﺗﺶ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻌﺒﻮداﻧﻮ ﭼ زﻣﻪ او
آﺳﻤﺎﻧﻮﻧﻪ ﻳ ﻧﮥ دى ﺟﻮړ ﮐى ،ﻫﻐﻪ ﺑﻪ د زﻣ د ﻣﺦ ﻧﻪ او د آﺳﻤﺎن د ﻻﻧﺪې ﻧﻪ
 ﺧﻮ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻗﺪرت ﺳﺮه زﻣﻪ ﺟﻮړه ﮐه .او ﭘﻪ
ﺑﻠﻞ ﺧﺘﻢ ﺷ “.
ﺧﭙﻞ ﺣﻤﺖ ﺳﺮه ﻳ دﻧﻴﺎ ﻗﺎﺋﻤﻪ ﮐه .او ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻋﻘﻞ ﻳ آﺳﻤﺎﻧﻮﻧﻪ ﺧﻮارۀ ﮐل.
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ ﺑﺮﯦﻨﺎ ﺗﻪ ﺣﻢ وﮐى ﻧﻮ ﭘﻪ آﺳﻤﺎن ﮐ ورﻳ ﭘﻪ ﻏﺮار ﺷ،

ﻫﻐﻪ ورﻳ د زﻣ د ﻳﻮ ﺳﺮ ﻧﻪ ﺗﺮ ﺑﻞ ﺳﺮه ﭘﻮرې ﺧﻮروى .ﻫﻐﻪ ﺑﺮﯦﻨﺎ د ﺑﺎران
 د اﻧﺴﺎن ﻮل ﻧﺴﻠﻮﻧﻪ ﺑﻋﻘﻠﻪ
ﺳﺮه راﻟﯧى او د ﺧﭙﻠﻮ ذﺧﻴﺮو ﻧﻪ ﻫﻮا راﻟﻮﻮى .
او ﺑﻋﻠﻤﻪ دى ،ﻫﻐﻪ ﮐﺎرﻳﺮ ﭼ ﺑﺘﺎن ﺟﻮړوى دوئ ﺑﻪ د دې ﺑﺘﺎﻧﻮ ﭘﻪ وﺟﻪ
 دا ﺑﺘﺎن
وﺷﺮﻣﻴى ،ﻪ ﭼ د دوئ ﺑﺘﺎن ﻫﻢ دوﮐﻪ ده او ﺳﺎه ﭘﻪ ﮐ ﻧﺸﺘﻪ .
 ﺧﻮ د
ﻓﻀﻮل او ﺳﭙ ﻴﺰ دے .د ﺣﺴﺎب ﮐﺘﺎب ﭘﻪ ورځ ﺑﻪ دا ﻮل ﺗﺒﺎه ﺷ .
ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺧُﺪائ د ﺑﺖ ﭘﻪ ﺷﺎن ﻧﮥ دے .ﻫﻐﻪ د ﻫﺮ ﺷ ﺧﺎﻟﻖ دے ،د ﺑﻨ
اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﭘﻪ ﺷﻤﻮل ﭼ د ﻫﻐﮥ ﺧﭙﻞ ﺧﻠﻖ دى .او د ﻫﻐﮥ ﻧﻮم ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ رب
اﻻﻓﻮاج دے.

راﺗﻠﻮﻧ ﺗﺒﺎﻫ
 اے ﻣﺤﺎﺻﺮه ﺷﻮې ﺎرﻳ .ﺗﺎﺳﻮ ﺧﭙﻠﻪ ﮐه راوﭼﺘﻪ ﮐئ ،دﺷﻤﻨﺎﻧﻮ درﻧﻪ

 ﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ داﺳ ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ” ،ﻧﺎﻬﺎﻧﻪ ﺑﻪ دا ﻞ د
ﯧﺮه اﭼﻮﻟ ده .
دې ﻣﻠ اوﺳﯧﺪوﻧ ﺑﻬﺮ وﻏﻮرزوم .زۀ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻮئ ﻣﺼﻴﺒﺖ ﻧﺎزل ﮐم ،او ﭘﻪ
 واى واى ،ﺗﺒﺎه ﺷﻮم ،زﻣﺎ
آﺧﺮ ﮐ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ زﻣﺎ د ﻏﺼ ﭘﺘﻪ وﻟ “.
زﺧﻤﻮﻧﻪ ﺳﺨﺖ دى ،زﻣﺎ ﺑﻴﻤﺎرى د رﻏﯧﺪو ﻧﻪ ﺑﻬﺮ ده ،ﭼ ﺿﺮور دا ﺑﺮداﺷﺖ ﮐم.
 ﺑﻠ زﻣﻮﻧ ﺧﯧﻤ ﺗﺒﺎه ﺷﻮې دى او ﭘى ﻳ ﺷﻠﯧﺪﻟ دى ،زﻣﺎ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ﻣﺎ ﻧﻪ

اﺧﺴﺘﮯ ﺷﻮى دى .ﻳﻮ ﻫﻢ ﻧﮥ دے ﭘﺎﺗ ﺷﻮے ،ﻮل ﺑﻮﺗﻠﮯ ﺷﻮى دى زۀ ﺑﻪ ﻳ
 زﻣﺎ د ﻗﻮم ﺷﭙﻮﻧ ﺑﺷﻌﻮره او ﺑﻋﻘﻠﻪ ﺷﻮى دى .دوئ
دوﺑﺎره وﻧﮥ وﻳﻨﻢ .
ﻧﻮر د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺳﺮه ﻣﺸﻮره ﻧﮥ ﮐﻮى .ﻧﻮ ﭘﻪ دې وﺟﻪ دوئ ﭘﻮره ﻧﺎﮐﺎﻣﻴﺎﺑﻪ ﺷﻮى
 ﻏﻮږ وﻧﻴﺴ ،د ﺷﻤﺎل د ﺧﻮا ﻧﻪ
دى ،او د دوئ ﻮﻟ رﻣ داﻧﻪ واﻧﻪ ﺷﻮې دى .
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د ﻏ ﻟﺮ د راﺗﻠﻮ ﻳﺮووﻧﮯ ﺷﻮر اورﯦﺪے ﮐﻴى .د ﻳﻬﻮداه ﺎروﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﺒﺎه او
ﺑﺮﺑﺎد ﺷ او د ﻴﺪړاﻧﻮ ﻏﺎر ﺑﻪ ﺗﺮې ﻧﻪ ﺟﻮړ ﺷ.

د ﻳﺮﻣﻴﺎه دﻋﺎ
 اے ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،زۀ ﭘﻪ دې ﭘﻮﻫﯧم ﭼ د اﻧﺴﺎن د ژوﻧﺪون اﺧﺘﻴﺎر د دۀ ﭘﻪ

ﺧﭙﻞ ﻻس ﮐ ﻧﮥ دے .او ﻧﮥ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠ ﻣﺮﺿ ﺳﺮه د ﺧﭙﻞ ژوﻧﺪ ﻻر ﻣﻘﺮروﻟﮯ
 اے ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،ﭘﻪ ﻧﺮﻣ ﺳﺮه زﻣﺎ اﺻﻼح وﮐه ،او ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻗﻬﺮ او
ﺷ .
 ﻮک
ﻏﻀﺐ ﮐ دې زﻣﺎ اﺻﻼح ﻣﮥ ﮐﻮه ﻨ زۀ ﺑﻪ د دﻧﻴﺎ ﻧﻪ ورک ﺷﻢ .
ﭼ ﺗﺎ ﻧﮥ ﭘﯧﮋﻧ ﺧﭙﻞ ﻗﻬﺮ و ﻏﻀﺐ دې ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺧﻠﻘﻮ ﻧﺎزل ﮐه ،او ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﭼﺎ ﻮک
ﭼ ﺳﺘﺎ ﻧﻮم ﭘﻪ ﺧﻮﻟﮥ ﻧﮥ اﺧﻠ ،ﻪ ﭼ ﺳﺘﺎ ﻗﻮم ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻳ وژﻟ دى ،او
ﻫﻐﻮئ دوئ ﻟﻮاړ ﺗﯧﺮ ﮐى او ﺗﺒﺎه ﮐى ﻳ دى ،او ﻣﻠ ﻳ ورﻟﻪ وران وﻳﺠﺎړ
ﮐے دے.

ﻳﻬﻮداه ﻟﻮظ ﻣﺎﺗﻮى

۱۱

 ”ﺗﺎﺳﻮ د دې ﻟﻮظ
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻳﺮﻣﻴﺎه ﺗﻪ دا ﭘﯧﻐﺎم ورﮐو ﭼ ،


ﺷﺮﻃﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﻏﻮږ وﻧﻴﺴ او ﻫﻐﻪ د ﻳﺮوﺷﻠﻢ او ﻳﻬﻮداه ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻪ وواﻳﻪ ﮐﻮم ﭼ ﻣﺎ
 ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ وواﻳﻪ ﭼ دا ﻫﻐﻪ ﻣﻮﺿﻮع ده ﭼ ﻣﺎﻟ
ﺗﺎﺳﻮ ﺳﺮه ﮐے دے .
ﺧُﺪائ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻓﺮﻣﺎﺋ ،ﻟﻌﻨﺖ دې وى ﭘﻪ ﻫﺮ ﻫﻐﻪ ﭼﺎ ﭼ د دې
 دا ﻫﻐﻪ ﻟﻮظ دے ﭼ ﮐﻠﻪ ﻣﺎ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻼر ﻧﻴﮥ
ﻟﻮظ د ﺷﺮﻃﻮﻧﻮ ﭘﻴﺮوى ﻧﮥ ﮐﻮى .
ﺳﺮه ﭘﻪ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﮐ ﮐے دے ﮐﻠﻪ ﭼ ﻣﺎ ﻫﻐﻮئ د ﻣﺼﺮ ﻧﻪ ﺑﻬﺮ راووﻳﺴﺘﻞ د
ﻫﻐﻪ ﺎئ ﻧﻪ ﭼ ﻟﻪ د اور د ﺑ ﭘﻪ ﺷﺎن وو .ﮐﮥ ﭼﺮې ﺗﺎﺳﻮ زﻣﺎ د ﺣﻤﻮﻧﻮ
ﭘﻴﺮوى وﮐئ ﮐﻮم ﭼ ﻣﺎ ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ درﮐى دى ،ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ زﻣﺎ ﻗﻮم ﻳ ،او زۀ
 ﻧﻮ زۀ ﺑﻪ ﺑﻴﺎ ﺧﭙﻞ ﻫﻐﻪ ﻟﻮظ ﭘﻮره ﮐم ﮐﻮم ﭼ ﻣﺎ
ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻳﻢ .
ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﭘﻼر ﻧﻴﮥ ﺳﺮه ﮐے وو ﭼ زۀ ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ ﻟﻪ ﻫﻐﻪ زﻣﻪ ورﮐم ﭼ ﭘﻪ
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ﮐ د ﺷﻬﺪ او ﭘ ډﯦﺮ ﺗﯧﺮ دى او ﭘﻪ ﮐﻮم ﮐ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﻧﻦ اوﺳﯧئ “.ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻣﺎ
 ﺑﻴﺎ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻣﺎ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ،
ﺟﻮاب ورﮐو ﭼ” ،آﻣﻴﻦ ،ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ “.
”ﻻړ ﺷﻪ او د ﻳﻬﻮداه ﭘﻪ ﺎروﻧﻮ او د ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﭘﻪ ﮐﻮﻮ ﮐ وﺮﻪ .ﻫﻠﺘﻪ زﻣﺎ ﻮل
ﭘﯧﻐﺎﻣﻮﻧﻪ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ﺑﻴﺎن ﮐه او ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻪ وواﻳﻪ ﭼ ،د ﻟﻮظ ﭘﻪ ﺷﺮﻃﻮﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﻏﻮر
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻣﺎ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻼر ﻧﻴﮥ د ﻣﺼﺮ ﻧﻪ
وﮐئ ،او ﭘﻪ ﻫﻐﮥ ﺑﺎﻧﺪې ﻋﻤﻞ وﮐئ .
ﺑﻬﺮ راوﻳﺴﺘﻞ ﻧﻮ ﻣﺎ ﺑﺎر ﺑﺎر دوئ ﺗﻪ ﺧﺒﺮدارے ورﮐو ﭼ زﻣﺎ ﺗﺎﺑﻌﺪارى وﮐئ او
 ﺑﻠ ﻫﻐﻮئ ﻧﮥ ﻣﺎ ﺗﻪ
ﺗﺮ ﻧﻦ ورځ ﭘﻮرې ﻟﻴﺎ ﻳﻢ او ﻫﻢ دا ﺧﺒﺮدارے ورﮐﻮم .
ﻏﻮږ وﻧﻴﻮﻟﻮ او ﻧﮥ ﻳ زﻣﺎ ﭘﻪ ﺧﺒﺮو ﻏﻮر وﮐﻟﻮ ﺧﻮ ﭘﻪ ﺎئ د دې ﻫﻐﻮئ ﻫﺮ ﻳﻮ د
ﺧﭙﻞ ﺳﺮﮐﺸﻪ زړۀ د ﺧﻮاﻫﺸﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ژوﻧﺪ ﺗﯧﺮوﻟﻮ .او زﻣﺎ د ﻟﻮظ د اﺣﺎﻣﻮ
ﭘﻴﺮوى ﻳ وﻧﮥ ﮐه ،ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻣﺎ ﻫﻢ ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ ﻫﻐﻪ ﻮل ﻟﻌﻨﺘﻮﻧﻪ ﻧﺎزل ﮐل ﭼ ﭘﻪ ﻟﻮظ
 ﻧﻮ دوﺑﺎره ﺑﻴﺎ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻣﺎ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ،
ﮐ ﻳ ذﮐﺮ ﺷﻮے دے “.
 ﻫﻐﻮئ د
”د ﻳﻬﻮداه او د ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﺧﻠﻘﻮ زﻣﺎ ﺧﻼف ﺳﺎزش ﺟﻮړ ﮐے دے .
ﺧﭙﻞ ﭘﻼر ﻧﻴﮥ ﭘﺨﻮاﻧ د ﻨﺎﻫﻮﻧﻮ ﻻرو ﺗﻪ رﺟﻮع ﮐې ده ،د ﻫﻐﻮئ ﭘﻼر ﻧﻴﮥ زﻣﺎ
ﮐﻼم ﺗﻪ ﻏﻮږ ﻧﮥ ﻧﻴﻮﻟﻮ او د ﻧﻮرو ﻣﻌﺒﻮداﻧﻮ ﭘﻴﺮوى او ﻋﺒﺎدت ﻳ ﺷﺮوع ﮐو .دواړو
اﺳﺮاﺋﻴﻞ او ﻳﻬﻮداه ﻫﻐﻪ ﻟﻮظ ﻣﺎت ﮐو ﮐﻮم ﭼ ﻣﺎ د دوئ ﭘﻼر ﻧﻴﮥ ﺳﺮه ﮐے وو.
 ﻧﻮ د دې دﭘﺎره زۀ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ دا واﻳﻢ ﭼ ،زۀ ﺑﻪ ﭘﻪ دوئ ﻫﻐﻪ اﻓﺘﻮﻧﻪ او

ﻣﺼﻴﺒﺘﻮﻧﻪ راوﻟﻢ ﭼ دوئ ﺑﻪ ﺗﺮې ﻧﻪ ﺗﺘﯧﺪﻟﮯ ﻧﮥ ﺷ .ﮐﮥ ﮥ ﻫﻢ ﭼ دوئ ﻣﺎ ﺗﻪ د
 ﻧﻮ د ﻳﻬﻮداه او د
ﻣﺪد دﭘﺎره وژاړى او ﭼﻐ ووﻫ ،ﺧﻮ زۀ ﺑﻪ ﻳ ﻧﮥ اورم .
ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﺧﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﻌﺒﻮداﻧﻮ ﻟﻪ ﻻړ ﺷ او ﻓﺮﻳﺎد ﺑﻪ ورﺗﻪ وﮐى ،ﭼﺎ ﺗﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ
ﺧﻮﺷﺒﻮﻳ ﺳﻮزوﻟ .ﺧﻮ ﻫﺮﮐﻠﻪ ﭼ اﻓﺖ ﭘﻪ دوئ ﺑﺎﻧﺪې راﺷ ﻧﻮ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ
 اے د ﻳﻬﻮداه ﺧﻠﻘﻮ وﻮرئ ﺳﺘﺎﺳﻮ د
ﮐ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ﺑﺘﺎن دوئ ﺑﭻ ﻧﮥ ﮐى .
ﺧﭙﻠﻮ ﺎروﻧﻮ ﭘﻪ ﺗﻌﺪاد ﮐ ﻣﻌﺒﻮدان دى ،او د ﻳﺮوﺷﻠﻢ د ﮐﻮﻮ ﭘﻪ ﺗﻌﺪاد ﮐ
ﺗﺎﺳﻮ ﺷﺮﻣﻨﺎﮐ ډﻳﺮې ﻗﺮﺑﺎنﺎه ﺟﻮړې ﮐې دى ،ﭼ ﭘﻪ ﮐ د ﺑﻌﻞ ﺑﺖ دﭘﺎره د
 اے ﻳﺮﻣﻴﺎه ،ﺗﮥ د دې ﺧﻠﻘﻮ دﭘﺎره ﻧﮥ ﻣﺎ ﺗﻪ
ﺧﻮﺷﺒﻮ ﺳﻮزوﻟﻮ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﭘﯧﺶ ﮐئ .
دﻋﺎ او ﻧﮥ ﻣﻨﺖ زارى وﮐې ،ﻪ ﭼ زۀ ﺑﻪ دوئ ﺗﻪ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﮐ ﭼ ﮐﻠﻪ
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 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺗﺎﺳﻮ زﻣﺎ ﮐﻮر ﺗﻪ د داﺧﻠﯧﺪو ﮥ ﺣﻖ
ﭘﻪ ﺗﻠﻴﻒ ﮐ وى ﻏﻮږ ﻧﮥ ﻧﻴﺴﻢ .
ﻟﺮئ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﺪ ﮐﺎروﻧﻪ وﮐل ،اے زﻣﺎ ﻣﺤﺒﻮب ﻗﻮﻣﻪ؟ آﻳﺎ ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﻧﺬراﻧ او د
ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻣﻘﺪﺳ ﻏﻮ ﭘﯧﺶ ﮐﻮل ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ د ﺗﺒﺎﻫ ﻧﻪ ﺑﭻ ﮐى ﮥ؟ او ﭘﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ
 ﻣﺎ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻳﻮ
ﮐ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﺑﺪﻋﻤﻠ ﮐﻮﻟﻮ ﮐ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ ﻳ .
وﺧﺖ ﮐ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ د زﻳﺘُﻮﻧﻮ د ﺷﻨ او ﻠ وﻧ ﻟﻘﺐ درﮐے وو ﭼ د ﻮ
ﻣﯧﻮو ﻧﻪ ډﮐ وى .ﺧﻮ د ﺳﺨﺖ او زورور ﻃﻮﻓﺎن ﭘﻪ ﺷﻮر ﮐ ﺑﻪ زۀ ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﭘﺎﻮ
 ﻣﺎ ،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ رب اﻻﻓﻮاج
اور ﺑﻞ ﮐم ،او ﺳﺘﺎ ﺎﻧ ﺑﻪ ﻣﺎﺗ ﮐم .
اﺳﺮاﺋﻴﻞ او ﻳﻬﻮداه د وﻧ ﭘﻪ ﺷﺎن ﮐﺮﻟ ۇو ،ﺧﻮ اوس ﻣ ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ د اﻓﺖ راوﺳﺘﻠﻮ
ﻓﯧﺼﻠﻪ وﮐه .ﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﺪﻋﻤﻠ وﮐه ،او د ﺑﻌﻞ ﺑﺖ ﺗﻪ د ﺧﻮﺷﺒﻮﻳ ﭘﻪ
ﺳﻮزوﻟﻮ ﺗﺎﺳﻮ زﻣﺎ ﻏﺼﻪ راوﭘﺎروﻟﻪ“.

د ﻳﺮﻣﻴﺎه د ﻗﺘﻠﻮﻟﻮ ﺳﺎزش
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ زۀ د ﻫﻐﻮئ د ﺑﺪو ﻣﻨﺼﻮﺑﻮ ﻧﻪ ﺧﺒﺮ ﮐم ﮐﻮﻣ ﭼ

 زۀ د ﻫﻐﻪ ﺑﻨﺎه ُورى ﭘﻪ ﺷﺎن وم
دﺷﻤﻨﺎﻧﻮ زﻣﺎ ﺧﻼف ﺟﻮړې ﮐې وې .
ﭼ د ﺣﻼﻟﻮﻟﻮ دﭘﺎره روان ﮐے ﺷﻮے وى او ﻣﺎ ﺗﻪ زﻣﺎ ﺧﻼف د ﻫﻐﻮئ د ﺑﺪو
ﻣﻨﺼﻮﺑﻮ ﻋﻠﻢ ﻧﮥ وو .ﻫﻐﻮئ وﺋﻴﻞ” ،را ﭼ د ﻣﯧﻮې ﻫﻐﻪ ډﮐﻪ وﻧﻪ راوﻏﻮرزۇو،
را ﭼ ﻫﻐﻪ د ژوﻧﺪو د دﻧﻴﺎ ﻧﻪ ﺧﺘﻢ ﮐو ﭼ ﻧﻮر د ﻫﻐﮥ ﻧﻮم د دﻧﻴﺎ ﻧﻪ د ﺗﻞ دﭘﺎره
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻣﺎ ﺳﻮال وﮐو ﭼ” ،اے ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ رب اﻻﻓﻮاﺟﻪ .ﺗﮥ
ورک ﺷ “.
ﻋﺎدل او اﻧﺼﺎف ﮐﻮوﻧﮯ ﻳ ،ﺗﺎ ﺗﻪ د ﻫﻐﻮئ د زړوﻧﻮ او ﺳﻮﭼﻮﻧﻮ ﭘﺘﻪ ده ،زۀ
ﻏﻮاړم ﭼ ﺗﮥ زﻣﺎ ﺑﺪﻟﻪ واﺧﻠ او ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ووﻳﻨﻢ ،ﻧﻮ اوس ﻣﺎ ﺧﭙﻠﻪ ﻓﯧﺼﻠﻪ ﺗﺎ ﺗﻪ
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋ” ،د ﻋﻨﺘﻮت ﺧﻠﻖ ﻏﻮاړى ﭼ ﺗﺎ ووژﻧ.
ﭘﺮﯦ ده “.
 ﻧﻮ
ﻫﻐﻮئ واﺋ ﭼ ﺗﮥ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﻧﻮم ﻧﺒﻮت ﻣﮥ ﮐﻮه ﻨ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣ ﮐو .
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ رب اﻻﻓﻮاج د دوئ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﻓﺮﻣﺎﺋ ،زۀ ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ ﻟﻪ ﺳﺰا ورﮐم .د
ﻫﻐﻮئ ﻮاﻧﺎن ﺑﻪ ﭘﻪ ﺟﻨ ﮐ ووژﻟﮯ ﺷ ،او د ﻫﻐﻮئ زاﻣﻦ او ﻟﻮﻪ ﺑﻪ د ﻗﺤﻂ
 د ﻫﻐﻮئ ﻧﻪ ﺑﻪ ﻳﻮ ﻫﻢ ﺑﭻ ﭘﺎﺗ ﻧﮥ ﺷ ﻪ ﭼ زۀ ﺑﻪ د
ﭘﻪ وﺟﻪ ﻣۀ ﺷ .

۳۳ / ۱۴۶
Copyrighted material from pashtobibles.org. Not for reprint/publishing purposes.

ﻋﻨﺘﻮت ﭘﻪ ﺧﻠﻘﻮ اﻓﺖ راﻧﺎزل ﮐم .ﮐﻠﻪ ﭼ د ﻫﻐﻮئ د ﺳﺰا وﺧﺖ راورﺳﻴى“.

د ﺣﻀﺮت ﻳﺮﻣﻴﺎه د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺳﺮه ﺑﺤﺚ ﮐﻮل

۱۲

 اے ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،ﺗﮥ ﻫﻤﯧﺸﻪ ﻣﺎ ﺳﺮه اﻧﺼﺎف ﮐﻮې ﮐﻠﻪ ﭼ زۀ ﻳﻮه


ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﺣﻀﻮر ﮐ وړاﻧﺪې ﮐم .ﻧﻮ ﻣﺎ ﺗﻪ د ﻣﻘﺪﻣ ﮐﻮﻟﻮ اﺟﺎزت راﮐه،
ﻧﻮ دا ﺑﺪﮐﺎران وﻟ دوﻣﺮه ﺗﺮﻗ ﮐﻮى؟ او وﻟ ﻮل ﻏﺪاران دوﻣﺮه ﭘﻪ آرام ژوﻧﺪ
 ﺗﺎ ﻫﻐﻮئ ﮐﺮﻟ دى او دوئ ﺟﺮړې ﮐې دى ،دا ﻟﻮئ ﺷ او ﻣﯧﻮه
ﺗﯧﺮوى؟ 

وﻧﻴﺴ .ﺗﮥ ﻫﺮ وﺧﺖ د ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﺧﻮﻟﮥ ﻳ ،ﺧﻮ د ﻫﻐﻮئ د زړوﻧﻮ ﻧﻪ ﻟﺮې ﻳ .
ﺧﻮ اے ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،ﺗﮥ ﻣﺎ ﭘﯧﮋﻧ ،او ﺗﮥ ﻣﺎ وﻳﻨ او ﺗﮥ ﭘﻪ ﻣﺎ آزﻣﯧﺖ وﮐه ﭼ زۀ
ﺳﺘﺎ ﻳﻢ .دا ﺑﺪﻋﻤﻠﻪ ﺧﻠﻖ داﺳ راﮐﺎږه ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ ﻳﻮ  د ﺣﻼﻟﻮﻟﻮ دﭘﺎره
 دا زﻣﻪ ﺑﻪ ﺗﺮ
راﻠﮯ ﺷ ،او د ﺣﻼﻟﻮﻟﻮ ﭘﻮرې ﻳ ﻳﻮې ﺧﻮا ﺗﻪ وﺳﺎﺗﻪ .
ﮐﻮﻣ ﭘﻮرې ﻣﺎﺗﻢ ﮐﻮى او ﭘﻪ ﭘﻮ ﮐ ﺑﻪ ﻳ ﻴﺎه اوﭼﻴى؟ ﻮک ﭼ ﭘﻪ دې ﻣﻠ
ﮐ اوﺳﻴى ﻧﻮ د ﻫﻐﻮئ د ﺑﺪﻋﻤﻠ ﭘﻪ وﺟﻪ ﻣﺎرﻏﺎن او ﻨﺎور ﺗﺒﺎه ﺷﻮى دى ،او
ﻫﻢ ﭘﻪ دې وﺟﻪ ﺧﻠﻖ دا واﺋ ﭼ” ،ﺧُﺪائ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺣﻴﺮان وى ﭼ ﻣﻮﻧ ﺳﺮه ﺑﻪ ﮥ
ﮐﻴى“.

ﻳﺮﻣﻴﺎه ﺗﻪ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺟﻮاب
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ورﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،اے ﻳﺮﻣﻴﺎه ،ﮐﮥ ﭼﺮې ﺗﮥ د اﻧﺴﺎﻧﺎﻧﻮ ﺳﺮه ﭘﻪ

ﻣﻨه وﻫﻠﻮ دوﻣﺮه ﺳﺘے ﮐﯧې ،ﻧﻮ ﺗﮥ ﺑﻪ د آﺳﻮﻧﻮ ﺳﺮه ﮥ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ وﮐې؟ ﮐﮥ
ﭼﺮې ﺗﮥ ﭘﻪ ﻳﻮ ﻫﻮار او ﻣﺤﻔﻮﻇﻪ ﻣﯧﺪان ﮐ ﺗﻴﻨﺪﮐﻮﻧﻪ ﺧﻮرې او راﻏﻮرزﯦې ،ﻧﻮ ﺗﮥ
 ﺗﺮ دې ﭼ ﺳﺘﺎ وروﻪ ،او ﺳﺘﺎ
ﺑﻪ د اُردن ﺳﺮه ﭘﻪ  ﻨﻞ ﮐ ﮥ ﮐﻮې؟ 
د ﺧﭙﻞ ﺧﺎﻧﺪان ﺧﻠﻖ ﺳﺘﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﻮى .ﻫﻐﻮئ ﺳﺘﺎ ﺧﻼف ﺷﺎﻳﺘﻮﻧﻪ ﮐﻮى .ﭘﻪ
ﻫﻐﻮئ ﺑﺎور ﻣﮥ ﮐﻮه ،ﮐﮥ ﮥ ﻫﻢ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﺳﺘﺎ ﮥ واﺋ“.
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ﭘﻪ ﺧﻠﻘﻮ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﺧﻔﺎن ﺮﻨﺪوﻧﻪ
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋ” ،ﻣﺎ ﺧﭙﻞ ﺧﻠﻖ ﭘﺮﯦﻮدل ،ﭼ زﻣﺎ ﺧﺎص ﻣﻴﺮاث دے.

 زﻣﺎ ﻏﻮره ﺷﻮے
ﻣﺎ ﺗﻪ ډﯦﺮ ﺮان ﺧﻠﻖ ﻣ د دﺷﻤﻨﺎﻧﻮ ﻻﺳﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﺣﻮاﻟﻪ ﮐل .
ﻗﻮم ﻟﻪ د ﻨﻞ د زﻣﺮى ﭘﻪ ﺷﺎن ﻣﺎ ﺗﻪ وﻏﻣﺒﯧﺪو ،ﻧﻮ ﭘﻪ دې وﺟﻪ زۀ د ﻫﻐﻮئ ﻧﻪ
 آﻳﺎ دا ﻣﻠ د ﻴﺪړاﻧﻮ ﻏﺎر دے ﭼ ﭙﻮﺳﺎن ﭘﺮې ﺑﺮه اﻟﻮ
ﻧﻔﺮت ﮐﻮم .
 ډﯦﺮو
راﻟﻮ .ﺧﻮ ﻨﻠ ﻨﺎور دې راﺷ ﭼ د ﻫﻐﻮئ ﻻﺷﻮﻧﻪ وﺧﻮرى .
ﺣﺎﮐﻤﺎﻧﻮ زﻣﺎ د اﻧﻮرو ﺑﺎﻏﻮﻧﻪ ﺑﺮﺑﺎد ﮐى دى ،او ﻫﻐﻮئ ﻮل ﺑﻮ د ﭘﻮ ﻻﻧﺪې
 ﻫﻐﻮئ د دې
ﮐى دى او ﺎﺋﺴﺖ ﻳ ورﻟﻪ ﺧﺘﻢ او ﭘﻪ ﺑﻴﺎﺑﺎن ﺑﺪل ﮐے دے .
ﻧﻪ ﺗﺶ ﺑﻴﺎﺑﺎن ﺟﻮړ ﮐے دے او ﻣﺎ د ﺧﭙﻠﻮ ﺧﻠﻘﻮ د ﻣﺎﺗﻢ ژړا اورﯦﺪﻟ ده ،او زﻣﺎ د
 د
ﻮل ﻣﻠ ﻧﻪ دﺷﺘﻪ ﺑﻴﺎﺑﺎن ﺟﻮړ ﺷﻮے دے ،او ﻮک ﻳ ﻫﻢ ﭘﺮواه ﻧﮥ ﮐﻮى .
ﺑﻴﺎﺑﺎن ﭘﻪ ﻮﻟﻮ اوﭼﺘﻮ او ﺧُﺸﻮ ﻏﻮﻧو د ﻗﺘﻞ و ﻏﺎرت ﻓﻮج ﻟﻴﺪﻟﮯ ﮐﻴى ،ﻪ ﭼ
د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗُﻮره ﺑﻪ د ﻳﻮ ﺳﺮ ﻧﻪ ﺗﺮ ﺑﻞ ﺳﺮه ﭘﻮرې ﻫﻐﻮئ ﻫﻼک ﮐى .ﻧﻮ ﻮک
 زﻣﺎ ﺧﻠﻘﻮ ﻏﻨﻢ وﮐﺮل ،ﺧﻮ ﺗﺶ ازﻏ ﻳ ورﯦﺒﻞ ،ﻫﻐﻮئ
ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﺤﻔﻮظ ﻧﮥ وى .
ډﯦﺮ ﻣﺤﻨﺖ وﮐو ﺧﻮ ﻫﻴ ﻓﺎﺋﺪه ﻳ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻧﮥ ﮐه .ﻪ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﺳﺨﺘ
ﻏﺼ ﭘﻪ وﺟﻪ ،ﻫﻐﻮئ ﺻﺮف د رﺳﻮاﻳ او ﺷﺮم ﻓﺼﻞ ورﯦﺒﻠﻮ“.

د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺎوﻧﻳﺎﻧﻮ ﺗﻪ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﯧﻐﺎم
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋ” ،زۀ ﺑﻪ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻧﻪ ﻫﻐﻪ ﻮل ﺷﺮﻳﺮه او ﺑﺪﮐﺎره

ﺎوﻧﻳﺎن د ﺟﺮړې ﻧﻪ راوﮐﺎږم ﻮک ﭼ د ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ زﻣﻪ ﻗﺒﻀﻪ ﮐﻮل ﻏﻮاړى ،او
 ﺧﻮ ﮐﻠﻪ ﭼ زۀ ﻫﻐﻮئ
زۀ ﺑﻪ ﻳﻬﻮداه ﻫﻢ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ د ﻣﻴﻨ ﻧﻪ راوﮐﺎږم .
راوﺑﺎﺳﻢ ،ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ زۀ ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ ﺑﺎﻧﺪې رﺣﻢ وﮐم ،او زۀ ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ ﻫﺮ ﻳﻮ ﻗﻮم ﺧﭙﻞ
 او ﺑﻴﺎ ﮐﮥ ﭼﺮې دا ﻗﻮﻣﻮﻧﻪ ﭘﻪ رﺘﻴﺎ ﺳﺮه
ﻣﻴﺮاث او ﺧﭙﻞ ﻣﻠ ﺗﻪ واﭘﺲ راوﻟﻢ .
زﻣﺎ د ﺧﻠﻘﻮ ﻃﺮﻳﻘ زده ﮐى ،او ﮐﮥ ﻫﻐﻮئ زﻣﺎ ﭘﻪ ﻧﻮم ﻗﺴﻢ ﺧﻮړل زده ﮐى او
واﺋ ﭼ ﭘﻪ ﻳﻘﻴﻦ ﺳﺮه ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ژوﻧﺪے دے ،ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﻳﻮ وﺧﺖ
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زﻣﺎ ﻗﻮم ﺗﻪ د ﺑﻌﻞ د ﺑﺖ ﭘﻪ ﻧﻮم ﻗﺴﻢ ﺧﻮړل ور زده ﮐى ۇو ،ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﺑﻴﺎ زﻣﺎ د
 ﺧﻮ ﮐﮥ ﭼﺮې ﻫﺮ ﻳﻮ ﻗﻮم زﻣﺎ ﺧﺒﺮو ﺗﻪ ﻏﻮږ وﻧﮥ
ﻗﻮم ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ آﺑﺎد ﺷ .
ﻧﻴﺴ ،ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ زۀ ﻫﻐﻪ ﻗﻮم ﭘﻪ ﻣﻤﻞ ﺗﻮﻪ د ﺑﯧﺦ ﻧﻪ راوﮐﺎږم او ﻧﻴﺴﺖ و ﻧﺎﺑﻮد ﺑﻪ
ﻳ ﮐم “.دا د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ وﻳﻨﺎ ده.

د ﻟ د ﻟﻨ ﻣﺜﺎل

۱۳

 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻣﺎ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،ﻻړ ﺷﻪ او د ﺧﭙﻞ ﺎن دﭘﺎره د


ﮐﺘﺎن ﻟﻨ واﺧﻠﻪ او د ﻣﻼ ﻧﻪ ﻳ ﺗﺎؤ ﮐه ﺧﻮ ﭼ ﭘﻪ اوﺑﻮ ﮐ درﻧﻪ ﻟﻮﻧﺪ ﻧﮥ ﺷ“.

 ﻧﻮ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﻫﺪاﻳﺖ ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎ ﻟﻨ واﺧﺴﺘﻮ او د ﻣﻼ ﻧﻪ ﻣ ﺗﺎؤ

 ”ﮐﻮم ﻟﻨ
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﭘﻪ دوﯦﻢ ﻞ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﮐﻼم ﭘﻪ ﻣﺎ ﻧﺎزل ﺷﻮ ،
ﮐو .
ﭼ ﺗﺎ اﺧﺴﺘﮯ او ﺗﺎؤ ﮐے دے اوس د ﻓﺮات ﺳﻴﻨﺪ ﺗﻪ ﻻړ ﺷﻪ او ﻫﻠﺘﻪ د  ﭘﻪ
 ﻧﻮ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﻫﺪاﻳﺖ ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ زۀ ﻻړم او
ﺳﻮرى ﮐ ﻳ ﭘ ﮐه “.
 ﮥ ﻣﻮده وروﺳﺘﻮ ﺑﻴﺎ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻣﺎ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ،
ﻟﻨ ﻣ ﻫﻠﺘﻪ ﭘ ﮐو .
”د ﻓﺮات ﺳﻴﻨﺪ ﺗﻪ ﻻړ ﺷﻪ او ﻫﻐﻪ ﻟﻨ ﺑﻴﺎ راواﺧﻠﻪ ﮐﻮم ﭼ ﻣﺎ درﺗﻪ ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻠ ۇو
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ زۀ ﻻړم او ﻫﻐﻪ ﺎئ ﻧﻪ ﻣ راووﻳﺴﺘﻮ ﭘﻪ ﮐﻮم
ﭼ ﻫﻠﺘﻪ ﻳ ﭘ ﮐه “.
ﺎئ ﮐ ﭼ ﻣﺎ ﻟﻨ ﭘ ﮐے وو ،ﺧﻮ وﻣ ﻟﻴﺪو ﭼ دا ﺑﻠﻞ ﺳﺨﺎ ﺷﻮے وو

 ﻧﻮ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﮐﻼم ﺑﻴﺎ ﭘﻪ ﻣﺎ ﻧﺎزل ﺷﻮ ﭼ ،
او د ﻫﻴ ﮐﺎر ﻧﮥ وو .
”ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ دا ﻟﻨ ﺳﺨﺎ ﺷﻮے دے دﻏﻪ رﻧ ﺑﻪ زۀ د ﻳﻬﻮداه او د ﻳﺮوﺷﻠﻢ
 دې ﺑﺪﮐﺎره ﺧﻠﻘﻮ ﭼﺎ ﭼ زﻣﺎ د ﮐﻼم د اورﯦﺪو ﻧﻪ اﻧﺎر
ﻟﻮئ ﻏﺮور ﺳﺨﺎ ﮐم .
وﮐو ،او د ﺧﭙﻠﻮ ﺳﺮﮐﺸﻪ زړوﻧﻮ ﻳ وﻣﻨﻞ او د ﻧﻮرو ﻣﻌﺒﻮداﻧﻮ ﻋﺒﺎدت او ﺧﺪﻣﺖ
ﻳ ﺷﺮوع ﮐو ،ﻧﻮ د ﻫﻐﻮئ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻪ د دې ﺳﺨﺎ ﺷﻮے ﻟﻨ ﭘﻪ ﺷﺎن وى ﭼ د
 ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ ﻟﻨ د اﻧﺴﺎن د ﻣﻼ ﻧﻪ ﮐﻠ ﺗﺎو وى ،ﻧﻮ دﻏﻪ
ﻫﻴ ﮐﺎر ﻧﮥ وى .
ﺷﺎن ﻣﺎ د اﺳﺮاﺋﻴﻞ او د ﻳﻬﻮداه ﺧﻠﻖ ﺧﭙﻞ ﺎن ﺳﺮه وﺗل ﭼ دوئ زﻣﺎ د ﻧﻮم د
ﺷُﻬﺮت ،ﺗﻌﺮﻳﻒ او ﻋﺰت ﺑﺎﻋﺚ وى .ﺧﻮ ﻫﻐﻮئ زﻣﺎ ﺗﺎﺑﻌﺪارى وﻧﮥ ﮐه “.دا د ﻣﺎﻟ
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ﺧُﺪائ وﻳﻨﺎ ده.

د ﻣﻴﻮ د ﭼﺎ ﻣﺜﺎل
 ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ وواﻳﻪ ﭼ ،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻓﺮﻣﺎﺋ،

”ﺳﺘﺎ د ﻣﻴﻮ ﻮﻟ ﭼﺎ دې د ﻣﻴﻮ ﻧﻪ ډﮐ ﺷ .او ﺑﻴﺎ دوئ ﺟﻮاب ور ﮐو ﭼ،
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺗﮥ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ وواﻳﻪ ﭼ،
ﺑﺷﻪ ،ﻫﺮه ﻳﻮه ﭼﺎ ﺑﻪ د ﻣﻴﻮ ﻧﻪ ډﮐﻪ ﺷ .
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋ زۀ ﺑﻪ د دې ﻣﻠ ﭘﻪ ﻮﻟﻮ ﺧﻠﻘﻮ او د داؤد ﭘﻪ ﻧﺴﻞ ،ﭘﻪ
ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎﻧﻮ ،او اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ ،ﭘﯧﻐﻤﺒﺮاﻧﻮ دوﻣﺮه ﻣﮯ وﻢ ﭼ ﮥ ﻧﺸﻪ ﺷ او ﭘﻪ ﻫﺮ ﻫﻐﻪ
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ زۀ ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﮐ ﺳﺮه
ﭼﺎ ﭼ ﭘﻪ ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﮐ اوﺳﻴى .
وﺟﻨﻮﻣﻪ ﺗﺮ دې ﭼ ﻣﻮر ﭘﻼر او ﺑﭽ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﮐ ﻳﻮ ﺑﻞ زره زره ﮐى .او زۀ
ﺑﻪ ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ ﻫﻴ ﻗﺴﻢ رﺣﻢ او ﺗﺮس وﻧﮥ ﮐم .او ﻫﻴ ﻴﺰ ﺑﻪ ﻣﺎ د ﻫﻐﻮئ د ﺗﺒﺎه
ﮐﻮﻟﻮ ﻧﻪ ﻣﻨﻊ ﻧﮥ ﮐى “.دا د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ وﻳﻨﺎ ده.

د ﻏﺮور ﺧﻼف د ﻳﺮﻣﻴﺎه ﺧﺒﺮدارے
 ﭘﻪ ﻏﻮر او اﺣﺘﻴﺎط ﺳﺮه واورئ او ﻣﻐﺮوره ﮐﯧئ ﻣﻪ .ﻪ ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ

 د دې ﻧﻪ ﻣﺨ ﭼ ډﯦﺮ ﻧﺎوﺧﺘﻪ ﺷ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ،ﺧﭙﻞ
دا ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻠ دى .
ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺗﻪ ﺟﻼل ورﮐئ .او ﻫﻐﻪ وﭘﯧﮋﻧ د دې ﻧﻪ وړاﻧﺪې ﭼ ﻫﻐﻪ درﺑﺎﻧﺪې
ﺗﻴﺎرۀ راوﻟ ،او ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻴﻨﺪک وﺧﻮرئ او ﭘﻪ ﺗﻮرو ﺗﻴﺎرو ﻏﺮوﻧﻮ ﮐ راوﻏﻮرزﯦئ.
او د ﻫﻐﻪ ﻧُﻮر ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﻳ ﭘﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﮐ ﻳ ﻧﻮ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺗﻮرو ﺗﻴﺎرو
 ﮐﮥ ﺗﺎﺳﻮ اوس ﻫﻢ ﻏﻮږ وﻧﮥ ﻧﻴﺴ ،ﻧﻮ زۀ ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﻏﺮور ﭘﻪ وﺟﻪ
ﺑﺪل ﮐى .
ﭘ ﭘ وژاړم .زﻣﺎ ﺳﺘﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺧﻪ ژړا وﮐى او ډﮐ ﺑﻪ ﺷ او او ﺑﻪ ﺗﺮې
ﺑﻬﻴى .ﻪ ﭼ دﺷﻤﻦ ﺑﻪ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻗﻮم ﻟﻪ د ﻳﻮې رﻣ ﭘﻪ ﺷﺎن راﯧﺮ ﮐى
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻣﺎ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،ﺑﺎدﺷﺎه او د
او ﻗﯧﺪوﻟﻮ ﻟﻪ ﺑﻪ ﻳ ﺑﻮ .
ﻫﻐﮥ ﻣﻮر ﺗﻪ وواﻳﻪ ﭼ ،د ﺗﺨﺖ ﻧﻪ راﮐﻮز ﺷﻪ او ﭘﻪ ﺧﺎورو ﮐ ﮐﯧﻨﻪ ،ﻪ ﭼ
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 د ﻧﺠﺐ
ﺳﺘﺎ د ﺷﺎن او ﺷﻮﮐﺖ ﺗﺎﺟﻮﻧﻪ ﺑﻪ زر ﺳﺘﺎ د ﺳﺮ ﻧﻪ راوﻏﻮرزﻳى .
ﺎروﻧﻮ دروازې ﺑﻪ ﺑﻨﺪ ﮐے ﺷ او ﻮک ﺑﻪ ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﻧﮥ ﺷ ﮐﻮﻻوﻟﮯ .د ﻳﻬﻮداه
ﻮل ﺧﻠﻖ ﺑﻪ ﺟﻼوﻃﻦ ﮐے ﺷ او ﻳﻮ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﭻ ﻧﮥ ﺷ“.
 ﺧﭙﻠ ﺳﺘﺮ اوﭼﺘ ﮐه او ﻫﻐﻪ ﻓﻮج وﻮره ﭼ د ﺷﻤﺎل د ﺧﻮا ﻧﻪ راروان

دے .ﺳﺘﺎ ﻫﻐﻪ ﻠ رﻣ اوس ﭼﺮﺗﻪ دى ﭼ ﻣﺎ ﺗﺎ ﺗﻪ ﺳﭙﺎرﻟ وې؟ ﺳﺘﺎ ﻫﻐﻪ ان
 ﺗﮥ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ورځ ﮥ واﺋ ﮐﻠﻪ ﭼ ﻣﺎﻟ
ﭼﺮﺗﻪ دى ﭼ ﺗﺎ ﺑﻪ ﭘﺮې ﻓﺨﺮ ﮐﻮﻟﻮ؟ 
ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﺗﺎ ﻫﻐﻪ ﺧﻠﻖ ﺣﻤﺮاﻧﺎن ﻣﻘﺮر ﮐى ﮐﻮم ﺧﻠﻖ ﭼ ﺗﺎ ﺧﭙﻠﻪ ډﻟﻪ ﺟﻮړه ﮐې
وه؟ ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ د  د ﻣﺎﺷﻮم د ﭘﯧﺪا ﮐﯧﺪو وﺧﺖ وى ﻧﻮ ﺗﮥ ﺑﻪ ﭘﻪ دﻏﻪ ﺷﺎن
 ﮐﮥ ﺗﮥ ﭼﺮې د ﺧﭙﻞ ﺎن ﻧﻪ ﺗﭙﻮس وﮐې ﭼ دا ﻫﺮ ﮥ ﻣﺎ
ﺗﻠﻴﻒ ﮐ ﺷ .
ﺳﺮه وﻟ ﮐﻴى؟ ﻧﻮ دا ﺳﺘﺎ د ډﯦﺮو ﻨﺎﻫﻮﻧﻮ ﭘﻪ وﺟﻪ ﺗﺎ ﺳﺮه وﺷﻮل .ﻧﻮ ﻪ ﺳﺘﺎ ﻧﻪ
ﺟﺎﻣ ووﻳﺴﺘﻠﮯ ﺷﻮې او ﻫﻐﻪ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻮوﻧﻮ ﻓﻮﺟﻴﺎﻧﻮ ﺗﺎ ﺳﺮه ﭘﻪ زور زﻧﺎ وﮐه.
 وﻟ د اﻳﺘﻬﻮﭘﻴﺎ ﻳﻮ ﺳے د ﺧﭙﻠ ﺮﻣﻨ رﻧ ﺑﺪﻟﻮﻟﮯ ﺷ؟ ﻳﺎ ﻳﻮ ﭘاﻧ د

ﺎن ﻧﻪ ﺧﺎﻟﻮﻧﻪ ﻟﺮې ﮐﻮﻟﮯ ﺷ ﮥ؟ ﻧﻪ ﮐﻠﻪ ﻫﻢ ﻧﻪ ،ﻫﻢ دﻏﻪ رﻧ ﺗﮥ ﭘﻪ ﺑﺪو ﻋﻤﻠﻮﻧﻮ
 زۀ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ
دوﻣﺮه ﻋﺎدت ﺷﻮے ﻳ ﭼ ﺗﮥ ﮐﻠﻪ ﻫﻢ ﻧﯧ ﮐﺎروﻧﻪ ﻧﮥ ﺷ ﮐﻮﻟﮯ .

ﻟﻪ د ﺑﻮﺳﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن ﭼ د ﺻﺤﺮا ﻫﻮا ﭘﻪ ﻣﺨﻪ اﺧﺴﺘ وى ﺧﻮارۀ وارۀ ﮐم .
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ ،دا ﺳﺘﺎ ﻗﺴﻤﺖ دے ،ﻫﻐﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﭼ ﻣﺎ ﺳﺘﺎ دﭘﺎره ﻣﻘﺮر
ﮐې ده .ﻪ ﭼ ﺗﺎ زۀ ﻫﯧﺮ ﮐے ﻳﻢ او ﭘﻪ دروﻏﮋﻧﻮ ﻣﻌﺒﻮداﻧﻮ دې ﻳﻘﻴﻦ ﮐے
 اے ﻗﻮﻣﻪ ،زۀ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻧﻪ ﺟﺎﻣ وﮐﺎږم ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻐ ﮐم او
دے .
 ﻣﺎ ﺳﺘﺎﺳﻮ زﻧﺎﮐﺎرى او د ﻧﻔﺲ ﺧﻮاﻫﺸﺎت ،ﻣﺎ
ﺷﺮﻣﺎه ﻣﻮ ﺎره ﮐم .
ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﺑﺷﺮﻣ ﺳﺮه د ﺑﺘﺎﻧﻮ ﻋﺒﺎدت ﭘﻪ ﻟﻮړو او ژورو ﺑﺎﻧﺪې وﻟﻴﺪﻟﻮ .ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ
دې اﻓﺴﻮس وى ،اے ﻳﺮوﺷﻠﻤﻪ .ﺗﺮﻮ ﭘﻮرې ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ داﺳ ﺣﺮام ﮐﺎره او ﻧﺎﭘﺎﮐﻪ
ﻳ؟
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ﭘﻪ ﻳﻬﻮداه ﺑﺎﻧﺪې اوچ ﮐﺎﻟ

۱۴


 د اوچ ﮐﺎﻟ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﭘﻪ ﻳﺮﻣﻴﺎه د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﮐﻼم ﻧﺎزل ﺷﻮ ،


”ﻳﻬﻮداه وﻳﺮ ﮐﻮى ،ﺎروﻧﻪ ﻳ ﻟﻪ د اوﭼﻮ ﺷﻮو ﺑﻮﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن ﻏﻤﮋن دى ،ﻮل ﺧﻠﻖ

ﻳ د ﻏﻢ ﭘﻪ وﺟﻪ ﭘﻪ زﻣﻪ ﻧﺎﺳﺖ دى او د ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﻧﻪ ﭼﻐ او ﺳﻮرې راﭘﻮرﺗﻪ ﮐﻴى.
 ﻣﺎﻟﺪاره ﺧﻠﻖ ﺧﭙﻞ ﻧﻮﮐﺮان د اوﺑﻮ دﭘﺎره ﮐﻮﻫﻴﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﻟﯧى ،ﺧﻮ ﻮﻟ ﭼﻴﻨ

ﮐﻮﻫﻴﺎن اوچ ﺷﻮى وى او د ﻮټ اوﺑﻮ درک ﻫﻢ ﻧﮥ ﻟ .ﻧﻮﮐﺮان ﭘﻪ ډﻳﺮې ﻣﺎﻳﻮﺳ
او ﺧﻔﺎن د ﺗﺸﻮ ﻣﻨﻮ ﺳﺮه راواﭘﺲ ﮐﻴى او ﺧﭙﻞ ﺳﺮوﻧﻪ ﻳ د ﭘﺮﯦﺸﺎﻧ ﭘﻪ وﺟﻪ
 زﻣﻪ د ﺧﻮﺷ او د ﺑﺎران ﻧﮥ ورﯦﺪﻟﻮ ﭘﻪ وﺟﻪ ﭼﺎؤدﻟ ده،
ﭘ ﮐى وى .
 ﭘﻪ ﭘﻮ ﮐ د
زﻣﻴﺪاران ﭘﺮﯦﺸﺎﻧﻪ دى ،او ﻫﻐﻮئ ﻫﻢ ﺧﭙﻞ ﻣﺨﻮﻧﻪ ﭘ ﮐى دى .
ﺧﻮراک دﭘﺎره د ﻴﺎه د ﻧﺸﺘﻮاﻟ ﭘﻪ وﺟﻪ ﻫﻮﺳ ﻫﻢ ﺧﭙﻞ ﺗﺎزه ﭘﯧﺪا ﺷﻮى ﺑﭽ ﻫﻢ
 ﻨﻠ ﺧﺮوﻧﻪ ﻫﻢ د ﺧﻮﺷﻮ ﻏﻮﻧو ﭘﻪ ﺳﺮوﻧﻮ
داﺳ ﭘﻪ ډاﻪ ﭘﺮﯦ دى .
ودرﻳى او د ﻴﺪړاﻧﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن ﭼﻐ وﻫ او د ﺧﻮراک د ﻧﺸﺘﻮاﻟ ﭘﻪ وﺟﻪ ﻳ ﻧﻈﺮ
 زﻣﺎ ﺧﻠﻖ ﻣﺎ ﺗﻪ ﻓﺮﻳﺎد ﮐﻮى او واﺋ ﭼ ،زﻣﻮﻧ ﻨﺎﻫﻮﻧﻪ
ﮐﺎر ﭘﺮﯦﮯ دے .
زﻣﻮﻧ ﺧﻼف ﻮاﻫ ورﮐﻮى ،ﺧﻮ اے ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،د ﺧﭙﻞ ﻧﻮم د ﺧﺎﻃﺮه دې
زﻣﻮﻧ ﻣﺪد وﮐه .ﻣﻮﻧ ﺳﺘﺎ ﻧﻪ ﭘﻪ ﻮ ﻠﻪ اوړﯦﺪﻟ ﻳﻮ ،او ﺳﺘﺎ ﺧﻼف ﻣﻮ ﻨﺎه ﮐې
 اے ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ﺻﺮف ﺗﮥ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ اُﻣﻴﺪ ﻳ ،او د ﺗﻠﻴﻒ ﭘﻪ وﺧﺖ
ده .
ﮐ زﻣﻮﻧ ﺧﻼﺻﻮﻧﮯ ﻳ .ﻧﻮ ﺑﻴﺎ وﻟ ﺗﮥ ﻟﻪ د ﻳﻮ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﭘﻪ ﺷﺎن ﻳ ﭼ زﻣﻮﻧ
 ﺗﮥ وﻟ د ﻫﻐﻪ ﭼﺎ ﭘﻪ ﺷﺎن
ﭘﻪ ﻣﻠ ﮐ ﺻﺮف ﻳﻮه ﺷﭙﻪ ﺗﯧﺮه ﮐى او ﺑﻴﺎ ؟ 
ﻳ ﭼ ﻨﺲ وى ،او ﻟﻪ د داﺳ ﻓﻮﺟ ﭘﻪ ﺷﺎن ﺷﻮے ﻳ ﭼ ﻮک ﺑﭻ ﮐﻮﻟﮯ
ﻧﮥ ﺷ؟ اے ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،ﺗﮥ ﻣﻮﻧ ﺳﺮه ﻳ ،او ﻣﻮﻧ ﺳﺘﺎ ﻧﻮم ﭘﻮرې ﺗﻟﮯ ﺷﻮى ﻳﻮ،
 ﻧﻮ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د دې ﺧﻠﻘﻮ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﻓﺮﻣﺎﺋ” ،د
ﻧﻮ اوس ﻣﻮﻧ ﻣﮥ ﭘﺮﯦده “.
دوئ ډﯦﺮ زﻳﺎت دا ﺧﻮﯧﺪل ﭼ ﻓﻀﻮل وﺮ او زﻣﺎ ﻧﻪ واوړى او ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﺎن
ﻳ ﻗﺎﺑﻮ ﻧﮥ ۇو .ﻧﻮ ﻪ زۀ د دوئ ﻧﻪ راﺿ ﻧﮥ ﻳﻢ .او د دوئ ﻨﺎﻫﻮﻧﻪ ﺑﻪ راﺗﻪ ﻳﺎد
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻣﺎ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﻧﻮر د دې ﻗﻮم د
وى ،او ﺳﺰا ﺑﻪ ورﻟﻪ ورﮐم “.
 ﺗﺮ دې ﮐﮥ ﻫﻐﻮئ روژه ﻫﻢ وﻧﻴﺴ ،ﻧﻮ زۀ ﺑﻪ د
ﺧﻴﺮ دﭘﺎره ﻣﺎ ﺗﻪ ﺳﻮال ﻣﮥ ﮐﻮه .
۳۹ / ۱۴۶
Copyrighted material from pashtobibles.org. Not for reprint/publishing purposes.

ﻫﻐﻮئ ﻓﺮﻳﺎد ﺗﻪ ﻏﻮږ ﻧﮥ ﻧﻴﺴﻢ .او ﮐﮥ ﭼﺮې ﻫﻐﻮئ ﻣﺎ ﺗﻪ ﺳﻮزﯦﺪوﻧ او د ﻏﻠ
ﻧﺬراﻧ ﻫﻢ ﭘﯧﺶ ﮐى ،ﻧﻮ زۀ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ﻧﮥ ﻗﺒﻠﻮم .ﺑﻠ ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺟﻨ ،ﻗﺤﻂ او وﺑﺎ
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻣﺎ ووﺋﻴﻞ” ،اے ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺧُﺪاﻳﻪ ،د ﻫﻐﻮئ ﭘﯧﻐﻤﺒﺮان
ﺑﺎﻧﺪې ﻣۀ ﮐم “.
ورﺗﻪ واﺋ ﻫﺮ ﮥ ﻴ دى ﺟﻨ او ﻗﺤﻂ ﺑﻪ ﻧﮥ را .ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻣﺎ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،زﻣﺎ ﭘﻪ
ﮐ ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ اﻣﻦ راوﻟﯧى “.
ﻧﻮم دا ﭘﯧﻐﻤﺒﺮان د دروﻏﻮ ﻧﺒﻮت ﮐﻮى .د ﻫﻐﻮئ ﭘﯧﻐﺎم زﻣﺎ ﻟﻪ ﻃﺮف ﻧﻪ ﻧﮥ دے او ﻧﮥ
ﻣﺎ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ﺣﻢ ﮐے دے ﭼ ﺗﺎﺳﻮ دا ﭘﯧﻐﺎم ﺧﻠﻘﻮ ﻟﻪ ورﮐئ .ﻫﻐﻮئ دروﻏﮋﻧ
 ﻧﻮ
روﻳﺎﺎﻧ ،او ﻓﻀﻮل ﻓﺎﻟﻮﻧﻪ او د ﺧﭙﻠﻮ دروﻏﮋﻧﻮ ﺧﻴﺎﻟﻮﻧﻮ ﭘﯧﺸﻮﻳﺎﻧ ﮐﻮى .
ﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ ﮐﻮم ﭘﯧﻐﻤﺒﺮان ﭼ زﻣﺎ ﭘﻪ ﻧﻮم د دروﻏﻮ ﻧﺒﻮت ﮐﻮى
او ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻪ واﺋ ﭼ ﻧﮥ ﺑﻪ ﺟﻨ را او ﻧﮥ ﺑﻪ ﻗﺤﻂ ،ﭼﺎ ﺗﻪ ﭼ ﻣﺎ ﭘﯧﻐﺎم ﻧﮥ دے
 ﮐﻮﻣﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻪ
ورﮐے ﻧﻮ ﻫﻢ دوئ ﺑﻪ زۀ ﭘﻪ ﺟﻨ او ﻗﺤﻂ ﺑﺎﻧﺪې ﻫﻼک ﮐم .
ﭼ ﻫﻐﻮئ دا ﭘﯧﺸﻮﻳﺎﻧ ﮐﻮى ﻧﻮ د ﻫﻐﻮئ ﻻﺷﻮﻧﻪ ﺑﻪ د ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﭘﻪ ﻻرو ﮐﻮﻮ ﮐ
د ﺟﻨ او ﻗﺤﻂ ﭘﻪ وﺟﻪ وﻏﻮرزوﻟﮯ ﺷ .ﻮک ﺑﻪ ﻧﮥ وى ﭼ ﻫﻐﻮئ او د ﻫﻐﻮئ
 ،زاﻣﻦ ،ﻟﻮﻪ ﺦ ﮐى .او زۀ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ ﻫﻐﻪ اﻓﺖ ﻧﺎزل ﮐم د ﮐﻮم ﭼ
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻣﺎ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،ﻳﺮﻣﻴﺎه ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ دا وواﻳﻪ ،زﻣﺎ
ﻻﺋﻖ دى “.
د ﺳﺘﺮﻮ ﻧﻪ ﺷﭙﻪ او ورځ او ﺑﻬﻴى ،زﻣﺎ ژړا ﻧﮥ ودرﻳى ،ﻪ ﭼ زﻣﺎ ﻗﻮم
ﭼ ﭘﻪ ﻣﺎ ﻟﻪ د ﻟﻮر ﭘﻪ ﺷﺎن ﺮان دے ﺳﺨﺖ زﺧﻤ ﺷﻮے دے او زﻳﺎت ژوﺑﻞ
 ﮐﻠﻪ ﭼ زۀ ﺑﻬﺮ ﻣﯧﺪاﻧﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﻻړ ﺷﻢ ،ﻧﻮ زۀ ﻫﻐﻮئ وﻳﻨﻢ ﻮک ﭼ
ﺷﻮے دے .
ﭘﻪ ﺟﻨ ﮐ ﭘﻪ ﺗُﻮرو ﻣۀ ﺷﻮى دى ،او ﮐﮥ زۀ دﻧﻨﻪ د ﺎر ﮐﻮﻮ ﺗﻪ ﻻړ ﺷﻢ ،ﻧﻮ
زۀ ﻫﻐﻪ ﺧﻠﻖ ﻮرم ﭼ د ﻗﺤﻂ ﭘﻪ وﺟﻪ ﻣۀ ﺷﻮى دى .ﭘﯧﻐﻤﺒﺮان او اﻣﺎﻣﺎن دواړه
ﺧﭙﻞ ﮐﺎروﻧﻪ ﺟﺎرى ﺳﺎﺗ ،ﺧﻮ ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ دې ﻧﮥ ﭘﻮﻫﻴى ﭼ ﮥ ﮐﻮى“.

ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ د رﺣﻢ دﭘﺎره د ﺧﻠﻘﻮ ﺳﻮال زارى ﮐﻮل
 اے ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،ﺗﺎ ﻳﻬﻮداه ﺑﻠﻞ رد ﮐے دے ﮥ؟ آﻳﺎ ﺗﮥ د ﺻﻴﻮن د ﺧﻠﻘﻮ

ﻧﻪ ﻧﻔﺮت ﮐﻮې ﮥ؟ وﻟ ﺗﺎ ﻣﻮﻧ دوﻣﺮه ﺳﺨﺖ زﺧﻤ ﮐى ﻳﻮ ﭼ د رﻏﯧﺪو ﻮل
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اُﻣﻴﺪوﻧﻪ ﻣﻮ ﺧﺘﻢ ﺷُﻮ ﮥ؟ ﻣﻮﻧ د ﺧﻴﺮ اُﻣﻴﺪ ﻟﺮﻟﻮ ﺧﻮ ﻣﻮﻧ ﺗﻪ ﺧﻴﺮ ﻣﻼو ﻧﮥ ﺷﻮ،
 اے ﻣﺎﻟﻪ
ﻣﻮﻧ د ﻋﻼج ﭘﻪ ﻃﻤﻊ ۇو ﺧﻮ د ﺷﻔﺎ ﭘﻪ ﺎئ ﭘﻪ ﻣﻮﻧ ﻳﺮه راﻏﻠﻪ .
ﺧُﺪاﻳﻪ ،ﻣﻮﻧ ﺳﺘﺎ ﺧﻼف ﺑﺪﮐﺎروﻧﻪ ﮐى دى ،ﻣﻮﻧ د ﺧﭙﻠﻮ ﺑﺪو ﮐﺎروﻧﻮ او د ﺧﭙﻞ
 د ﺧﭙﻞ ﻧﻮم د ﺧﺎﻃﺮه دې ﻣﻮﻧ ﻣﮥ ﭘﺮﯦده،
ﭘﻼر ﻧﻴﮥ د ﺑﺪو ﮐﺎروﻧﻮ اﻗﺮار ﮐﯘو .
او ﺧﭙﻞ ﺟﻼﻟ ﺗﺨﺖ دې ﻣﮥ ﺳﭙﻮه .ﺧﭙﻞ ﻟﻮظ دې راﭘﻪ ﻳﺎد ﮐه ﮐﻮم ﭼ ﺗﺎ ﻣﻮﻧ
 آﻳﺎ د ﻧﻮرو ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ د ﺑﺘﺎﻧﻮ ﻓﻀﻮل ﻣﻌﺒﻮدان
ﺳﺮه ﮐے دے او ﻫﻐﻪ ﻣﮥ ﻣﺎﺗﻮه .
ﺑﺎران ﮐﻮﻟﮯ ﺷ ﮥ؟ آﻳﺎ آﺳﻤﺎن ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﺑﺎران وروﻟﮯ ﺷ ﮥ؟ ﻧﻪ ،ﺑﻠ دا ﺗﮥ
ﻳ ،اے ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،زﻣﻮﻧ ﭘﺎﮐﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ .ﻧﻮ د دې دﭘﺎره زﻣﻮﻧ ﺗﻮﮐﻞ ﭘﻪ ﺗﺎ دے،
ﻪ ﭼ ﺗﮥ ﻫﻐﻪ ذات ﻳ ﻮک ﭼ دا ﻫﺮ ﮥ ﮐﻮى.

د ﻳﻬﻮداه د ﺧﻠﻘﻮ ﺧﺮاب اَﻧﺠﺎم

۱۵

 ﺑﻴﺎ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻣﺎ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﮐﮥ ﭼﺮې ﻣﻮﺳ او ﺳﻤﻮﺋﻴﻞ ﻫﻢ دﻟﺘﻪ


ودرﯦﺪﻟ وے او ﻣﺎ ﺗﻪ ﻳ د دې ﺧﻠﻘﻮ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﻣﻨﺖ زارى ﮐے وے ،ﻧﻮ زﻣﺎ زړۀ
ﺑﻪ دوئ ﺗﻪ ﻣﺎﺋﻞ ﺷﻮے ﻧﮥ وو .ﻫﻐﻮئ زﻣﺎ د ﺣﻀﻮر ﻧﻪ وﺷه ،او ﭘﺮﯦده ﭼ. 

 او ﮐﮥ ﭼﺮې ﻫﻐﻮئ ﺳﺘﺎ ﻧﻪ ﺗﭙﻮس وﮐى ﭼ ﻣﻮﻧ ﭼﺮﺗﻪ ﻻړ ﺷُﻮ؟ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ

وواﻳﻪ ،ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ داﺳ ﻓﺮﻣﺎﺋ ،د ﮐﻮﻣﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﭘﻪ ﻧﺼﻴﺐ ﮐ ﭼ ﭘﻪ وﺑﺎ
ﻣۀ ﮐﯧﺪل دى ﻫﻐﻮئ دې ﭘﻪ وﺑﺎ ﻣۀ ﺷ ،د ﭼﺎ ﭘﻪ ﻧﺼﻴﺐ ﮐ ﭼ ﭘﻪ ﺟﻨ ﮐ
ﻣۀ ﮐﯧﺪل دى ﻫﻐﻮئ دې ﭘﻪ ﺟﻨ ﻣۀ ﺷ ،د ﭼﺎ ﭘﻪ ﻧﺼﻴﺐ ﮐ ﭼ ﭘﻪ ﻟﻮږه ﻣۀ
ﮐﯧﺪل دى ﻫﻐﻮئ دې ﭘﻪ ﻟﻮږه ﻣۀ ﺷ ،او د ﭼﺎ ﭘﻪ ﻧﺼﻴﺐ ﮐ ﭼ ﺟﻼوﻃﻨ ده
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ ،زۀ ﺑﻪ ﻠﻮر ﻗﺴﻤﻪ
ﻫﻐﻪ دې ﺟﻼوﻃﻦ ﮐے ﺷ .
ﺗﺒﺎه ﮐﻮوﻧ وروﻟﯧم .ﺗُﻮره د ﻫﻐﻮئ د وژﻟﻮ دﭘﺎره ،ﺳﭙ ﭼ د ﻫﻐﻮئ ﻻﺷﻮﻧﻪ

راﮐﺎږى ،ﭙﻮﺳﺎن ﭼ ﻫﻐﻮئ ﺗﯧﺮ ﮐى او ﻨﻠ ﻨﺎور ﭼ ﻫﻐﻮئ ﺧﺘﻢ ﮐى .
د ﻳﻬﻮداه ﺑﺎدﺷﺎه ﻣﻨﺴ د ﺣﺰﻗﻴﺎه د زوئ ﭘﻪ وﺟﻪ ﭼﺎ ﭼ ﺑﺪ ﮐﺎروﻧﻪ ﭘﻪ ﻳﺮوﺷﻠﻢ
ﮐ ﮐى ۇو ،زۀ ﺑﻪ ﺧﭙﻞ ﺧﻠﻖ د دﻧﻴﺎ ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎﻧﻮ دﭘﺎره د ﻳﺮې ﻳﻮ ﻣﺜﺎل ﺟﻮړ ﮐم.
 اے ﻳﺮوﺷﻠﻤﻪ ﻮک ﺑﻪ ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ رﺣﻢ وﮐى؟ او ﻮک ﺑﻪ ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ وﻳﺮ وﮐى؟
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 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋ
ﺳﺘﺎﺳﻮ داﺳ ﻫﻤﺪرد ﻧﺸﺘﻪ ﭼ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺗﭙﻮس ﻟﻪ راﺷ .
ﭼ ،ﺗﺎﺳﻮ زۀ رد ﮐے ﻳﻢ ،او ﺑﺎر ﺑﺎر ﻣﻮ ﻣﺎ ﺗﻪ ﺷﺎ ﮐې ده .ﻧﻮ اوس ﺑﻪ زۀ ﺧﭙﻞ
ﻻس ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﺑﺮﺑﺎدۍ دﭘﺎره دراوږد ﮐم ،ﻧﻮ ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ زۀ ﻧﻮر رﺣﻢ ﻧﮥ ﺷﻢ ﮐﻮﻟﮯ.
 زۀ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ،ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﺎروﻧﻮ ﭘﻪ دروازو ﮐ داﺳ د ﻳﻮ ﺑﻞ ﻧﻪ ﺟﺪا ﮐم ﻟﻪ

ﻨﻪ ﭼ ﻏﻨﻢ او ﺑﻮس ﺟﺪا ﮐﻮﻟﮯ ﺷ .او ﺗﺎﺳﻮ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺑﭽ واﺧﻠﻢ ﮐﻮم
ﭼ ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ ډﯦﺮ ﺮان دى .زۀ ﺑﻪ ﺧﭙﻞ ﻗﻮم ﺗﺒﺎه ﮐم ،ﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ د ﺧﭙﻠﻮ
 ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﻣﻠ ﮐ ﺑﻪ ﮐﻮﻧې
ﺧﺮاﺑﻮ ﻃﺮﻳﻘﻮ ﭘﺮﯦﻮدو ﻧﻪ اﻧﺎر ﮐے دے .
د ﺳﻤﻨﺪر ﭘﻪ ﻏﺎړه د ﺷﻮ ﻧﻪ ﻫﻢ ډﻳﺮې وى .ﭘﻪ ﻧﻴﻤﻪ ورځ ﺑﻪ زۀ د ﻮاﻧﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻴﻨﺪو
 د اوو ﺑﭽﻮ
ﺑﺎﻧﺪې ﺗﺒﺎﻫ راوﻟﻢ .او ﻧﺎﻬﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ دوئ ﭘﺮﯦﺸﺎﻧ او دﻫﺸﺖ راوﻟﻢ .
ﻣﻮر د ﻏﻢ ﻧﻪ ﺑﻫﻮﺷﻪ ﭘﺮﺗﻪ ده او ﺳﺎه ﻧﮥ ﺷ اﺧﺴﺘﻠﮯ ،د ﻫﻐ د ﺑﭽﻮ د ژوﻧﺪ رﺎ
ﺧﺘﻤﻪ ﺷﻮه .ﻫﻐﻪ رﺳﻮا او ﺷﺮﻣﻨﺪه ﺷﻮې ده .ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ ﮐ ﭼ ﻮک ﭘﺎﺗ دى
ﻫﻐﻪ ﺑﻪ زۀ د دﺷﻤﻨﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺗُﻮره ﻣۀ ﮐم .دا د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ وﻳﻨﺎ ده“.

د ﻳﺮﻣﻴﺎه ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ ﺷﺎﻳﺖ ﮐﻮل
 ﻧﻮ ﻣﺎ ﺑﻴﺎ ووﺋﻴﻞ ﭼ ،ﮐﺎش ﭼ زۀ د ﻣﻮر ﻧﻪ ﭘﯧﺪا ﺷﻮے ﻫﻢ ﻧﮥ وے .زۀ ﭼ

ﭼﺮﺗﻪ ﻫﻢ ﻢ ﻧﻮ ﻫﻠﺘﻪ ﺧﻠﻖ زﻣﺎ ﻣﺨﺎﻟﻒ دى او ﺟﻨ راﺳﺮه ﮐﻮى .ﻧﮥ ﻣ ﭼﺎ ﺗﻪ
ﻗﺮض ورﮐے دے او ﻧﮥ ﻣ د ﭼﺎ ﻧﻪ ﻗﺮض اﺧﺴﺘﮯ دے ،ﺧﻮ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ دوئ ﻮل ﭘﻪ
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ” ،ﭘﻪ ﻳﻘﻴﻦ ﺳﺮه ﺑﻪ زۀ ﺳﺘﺎ ﮥ ﻣﻘﺼﺪ
ﻣﺎ ﻟﻌﻨﺖ واﺋ .
دﭘﺎره ﺧﻴﺎل وﺳﺎﺗﻢ ،ﻳﺮﻣﻴﺎه .او ﭘﻪ ﻳﻘﻴﻦ ﺳﺮه ﺳﺘﺎ دﺷﻤﻨﺎن ﺑﻪ ﺳﺘﺎ ﻧﻪ دا وﻏﻮاړى ﭼ
ﺗﮥ د ﺗﻠﻴﻒ او ﻣﺼﻴﺒﺖ ﭘﻪ وﺧﺖ ﮐ د ﻫﻐﻮئ دﭘﺎره ﻣﺎ ﺗﻪ ﺳﻮال زارى وﮐې.
 آﻳﺎ ﻮک ﻫﻐﻪ د اوﺳﭙﻨ او د ﭘﻴﺘﻠﻮ ﻧﻪ ﺟﻮړ ﺷﻮے ﺳﻴﺦ ﻣﺎﺗﻮﻟﮯ ﺷ ﮐﻮم ﭼ

 زۀ ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻣﺎل دوﻟﺖ او ﺧﺰاﻧ ﻣﻔﺘ دﺷﻤﻨﺎﻧﻮ ﺗﻪ
د ﺷﻤﺎل د ﺧﻮا ﻧﻪ را؟ 
د ﻟﻮټ ﮐﻮﻟﻮ دﭘﺎره ﺣﻮاﻟﻪ ﮐم ،ﻪ دا ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﻫﻐﻪ ﻨﺎﻫﻮﻧﻮ ﭘﻪ وﺟﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ
 زۀ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ د دﺷﻤﻨﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻻس ﻳﻮ داﺳ ﻣﻠ ﺗﻪ ﭘﻪ
ﻮل ﻣﻠ ﮐ ﮐې دى .
ﻏﻼﻣ وﻟﯧم ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ د ﻫﻐ ﻫﻴ ﭘﺘﻪ ﻧﮥ وى .ﻪ ﭼ زﻣﺎ ﻏﺼﻪ د اور ﭘﻪ
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 ﺑﻴﺎ ﻣﺎ ووﺋﻴﻞ ﭼ” ،اے ﻣﺎﻟﻪ
ﺷﺎن راﺑﻠﻪ ﺷﻮې ده او دا ﺑﻪ د ﺗﻞ دﭘﺎره ﺑﻠﻴى “.
ﺧُﺪاﻳﻪ ،ﺗﺎ ﺗﻪ د ﻫﺮ ﮥ ﭘﺘﻪ ده ،ﮥ ﭼ ﻣﺎ ﺳﺮه ﮐﻴى .ﻧﻮ راﺷﻪ او زﻣﺎ ﻣﺪد وﮐه.
زﻣﺎ د دﺷﻤﻨﺎﻧﻮ ﻧﻪ ﺑﺪل واﺧﻠﻪ او ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ دوﻣﺮه ﺻﺒﺮ ﻣﮥ ﮐﻮه ﭼ زﻣﺎ د وژﻟﻮ
ﻣﻮﻗﻊ ورﺗﻪ ﻣﻼو ﺷ .ﻮره ﺧﻮ ﻣﺎ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﺎن دا ﻮﻟﻪ ﺑﻋﺰﺗ ﺳﺘﺎ د ﺧﺎﻃﺮه ﺗﯧﺮه
 اے ﻣﺎﻟﻪ ،رب اﻻﻓﻮاﺟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،ﻫﺮﮐﻠﻪ ﺑﻪ ﭼ ﺳﺘﺎ ﮐﻼم ﭘﻪ ﻣﺎ ﻧﺎزل
ﮐې ده .
ﺷﻮ ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﻣﺎ وﺧﻮړﻟﻮ ،ﻫﻐﮥ ﻣﺎ ﺗﻪ او زﻣﺎ زړۀ ﺗﻪ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ راﮐه ،ﻪ ﭼ ﻣﺎ
 زۀ د ﻫﻐﻪ ﺧﻠﻘﻮ ﺳﺮه ﺷﺎﻣﻞ ﻧﮥ ﺷﻮم ﭼ
ﭘﻮرې ﺳﺘﺎ ﻧﻮم ﺗﻟﮯ ﺷﻮے دے .
ﺧﻨﺪا او ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ﺑﻪ ﻳ ﮐﻮﻟﻪ .زۀ ﺎن ﺗﻪ ﮐﯧﻨﺎﺳﺘﻢ ﻪ ﭼ ﺳﺘﺎ ﻻس ﭘﻪ ﻣﺎ
 زﻣﺎ درد وﻟ ﻧﮥ
وو .او د ﻫﻐﻮئ د ﻨﺎﻫﻮﻧﻮ ﭘﻪ وﺟﻪ زﻣﺎ ﻗﻬﺮ راوﭼﺖ ﺷﻮ .
ﺧﺘﻤﻴى؟ او زﻣﺎ زﺧﻤﻮﻧﻪ وﻟ ﻻ ﻋﻼﺟﻪ دى او ﻧﮥ رﻏﻴى؟ ﺳﺘﺎ ﻣﺪد زﻣﺎ دﭘﺎره
داﺳ ﻧﺎ ﺑﺎوره ﺷﻮ ﻟﻪ ﻣﻮﺳﻤ ﻟﺨﺘ ،ﻟﻪ د ﻫﻐﻪ ﭼﻴﻨ ﭘﻪ ﺷﺎن ﭼ اوﭼﻪ ﺷﻮې
 ﻧﻮ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﺟﻮاب ﮐ ﻣﺎ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﮐﮥ ﺗﮥ واﭘﺲ راﺷ،
وى “.
ﻧﻮ زۀ ﺑﻪ ﺗﺎ ﻟﻪ ﺑﻴﺎ ﺧﭙﻞ ﻣﻘﺎم درﮐم ﭼ ﺗﮥ زﻣﺎ ﺧﺪﻣﺖ وﮐې .ﮐﮥ ﺗﮥ د ﺑﻣﻄﻠﺒﻪ
ﺧﺒﺮو ﭘﻪ ﺎئ زﻣﺎ ﻗﻴﻤﺘ ﮐﻼم ﺑﻴﺎن ﮐې ،ﻧﻮ ﺗﮥ ﺑﻪ زﻣﺎ ﭘﯧﻐﻤﺒﺮ ﻳ .دا ﺧﻠﻖ دې
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋ
ﺿﺮور ﺗﺎ ﻟﻪ راﺷ ﺑﻠ ﺗﮥ د ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﺷﺎن ﻣﮥ ﺟﻮړﯦه .
ﭼ ،زۀ ﺑﻪ ﺗﺎ د دې ﺧﻠﻘﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې د ﭘﻴﺘﻠﻮ ﻗﻮى دﯦﻮال ﺟﻮړ ﮐم .ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﺳﺘﺎ
ﺧﻼف ﺟﻨ ﮐﻮى ،ﺧﻮ ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﺗﺎ ﻟﻪ ﺷﺴﺖ ﻧﮥ ﺷ درﮐﻮﻟﮯ ،ﻪ ﭼ زۀ ﺗﺎ
 زۀ ﺑﻪ ﺗﺎ د ﺷﺮﻳﺮاﻧﻮ د ﻻﺳﻮﻧﻮ ﻧﻪ
ﺳﺮه ﻳﻢ ﭼ ﺗﺎ وﺳﺎﺗﻢ او ﺧﻼﺻﻮن درﮐم .
وﺳﺎﺗﻢ ،او د ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻮ د زور او ﻻﺳﻮﻧﻮ ﻧﻪ ﺑﻪ درﻟﻪ ﺧﻼﺻﻮن درﮐم“.

ﺣﻀﺮت ﻳﺮﻣﻴﺎه د وادۀ ﮐﻮﻟﻮ ﻧﻪ ﻣﻨﻊ ﮐے ﺷﻮے وو

۱۶

 ”دﻟﺘﻪ وادۀ وﻧﮥ ﮐې او
 د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﮐﻼم ﭘﻪ ﻣﺎ ﻧﺎزل ﺷﻮ ﭼ ،


 ﻪ ﭼ زۀ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ دا واﻳﻢ ﭼ ،ﮐﻮم
ﻧﮥ زاﻣﻦ او ﻟﻮﻪ ﭘﯧﺪا ﮐې .

 ﭼ ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ د
ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ﭼ دﻟﺘﻪ ﭘﯧﺪا ﮐﻴى او ﻫﻢ داﺳ د ﻫﻐﻮئ ﻣﻮر ،ﭘﻼر 
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ﺳﺨﺘﻮ ﺑﻴﻤﺎرو ﻧﻪ ﻣۀ ﺷ .او ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﻫﻴ ﻮک ژړا وﻧﮥ ﮐى او ﻧﮥ ﺑﻪ ﻳ ﺦ
ﮐى ،او د ﻫﻐﻮئ ﻻﺷﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ زﻣﻪ ﻟﻪ د ﺳﻮﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن ﺧﻮارۀ وارۀ ﭘﺮاﺗﮥ وى .او
ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺟﻨ او ﻗﺤﻂ ﻣۀ ﺷ ،او د ﻫﻐﻮئ ﻻﺷﻮﻧﻪ ﺑﻪ د ﭙﻮﺳﺎﻧﻮ ،او د ﻨﻠ
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ داﺳ ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ ،ﻫﻐﻪ ﮐﻮر ﺗﻪ ﻣﮥ
ﻨﺎورو ﺧﻮراک ﺷ .
ورﻧﻨﻮﻪ ﭘﻪ ﮐﻮم ﮐ ﭼ د ﻣى ژړا وى ،د ﻫﻐﻮئ ﺳﺮه ﻣﺎﺗﻢ او ﻫﻤﺪردى ﻣﮥ
ﮐﻮه ،ﻪ ﭼ ﻣﺎ د ﻫﻐﻪ ﺧﻠﻘﻮ ﻧﻪ ﺧﭙﻞ ﺑﺮﮐﺖ ،ﻣﻴﻨﻪ او رﺣﻢ اﺧﻮا ﮐے دے ،دا د
 ﻣﺎﻟﺪاره او ﻏﺮﻳﺒﺎﻧﺎن ﺑﻪ دواړه ﭘﻪ دې ﻣﻠ ﮐ ﻣۀ
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ وﻳﻨﺎ ده .
ﺷ ،ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﻧﮥ ﺦ ﮐے ﺷ او ﻧﮥ ﺑﻪ ورﺑﺎﻧﺪې ﻣﺎﺗﻢ وﺷ ،د ﻫﻐﻮئ دوﺳﺘﺎن ﺑﻪ
ﻧﮥ ﺧﭙﻞ ﺎﻧﻮﻧﻪ دردﻣﻨﺪ ﮐى او ﻧﮥ ﺑﻪ د ﺧﻔﺎن ﺎره ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ وﺟﻪ ﺧﭙﻞ ﺳﺮوﻧﻪ د
 ﻫﻴﻮک ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ د ﻏﻤﺮازۍ رو ﻧﮥ راوړى ،ﺗﺮ
ﻫﻐﻮئ دﭘﺎره ﻨﺠ ﮐى .
دې ﭼ د ﺧﭙﻞ ﻣﻮر او ﭘﻼر دﭘﺎره ﺑﻪ ﺗﻌﺰﻳﺖ ﻧﮥ ﮐﻮى ،او ﻧﮥ ﺑﻪ ورﺗﻪ ﻮک د ﺗﺴﻠ
 او ﻫﻐﻪ ﮐﻮر ﺗﻪ ﻫﻢ ﻣﮥ ورﻧﻨﻮﻪ ﭘﻪ ﮐﻮم ﮐﻮر ﮐ
دﭘﺎره ﻠﻮ ﻟﻪ ﮥ ورﮐﻮى .

ﭼ د ﺧﻮراک ﺎک ﭘﺮوﺮام وى او د ﻫﻐﻮئ ﺳﺮه رو ﺗﻪ ﻣﮥ ﮐﯧﻨﻪ .
ﻪ ﭼ دا ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ رب اﻻﻓﻮاج د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺧُﺪائ درﺗﻪ ﻓﺮﻣﺎﺋ ،ﺳﺘﺎ ﭘﻪ
ژوﻧﺪ ﮐ او ﺳﺘﺎ د ﺳﺘﺮﻮ د وړاﻧﺪې ﺑﻪ زۀ ﭘﻪ دې ﻣﻠ ﮐ د ﺧﻨﺪا او د
ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ آوازوﻧﻪ ﺧﺘﻢ ﮐم .ﻧﻮر ﺑﻪ ﭘﻪ ﮐ د ﻧﺎوې او زﻟﻤ د ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ آوازوﻧﻪ
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﺗﮥ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ دا ﻫﺮ ﮥ وواﺋ ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ درﻧﻪ
ﻧﮥ اورﯦﺪﻟﮯ ﮐﻴى .
ﺗﭙﻮس وﮐى ﭼ ،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﻣﻮﻧ دوﻣﺮه ﺳﺨﺖ اﻓﺖ وﻟ ﻧﺎزﻟﻮى؟ ﻣﻮﻧ ﮥ
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ
ﻏﻠﻄ ﮐې ده؟ ﻣﻮﻧ داﺳ ﮐﻮﻣﻪ ﻨﺎه د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺧﻼف ﮐې ده؟ 
ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ وواﻳﻪ ﭼ ،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ ،ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻼر ﻧﻴﮥ زۀ ﻫﯧﺮ ﮐے وم،
ﻫﻐﻮئ زﻣﺎ ﭘﻪ ﺎئ د ﻧﻮرو ﻣﻌﺒﻮداﻧﻮ ﻋﺒﺎدت او ﺧﺪﻣﺖ وﮐو .او ﻫﻐﻮئ زۀ
 ﺧﻮ ﺗﺎﺳﻮ د ﺧﭙﻞ ﭘﻼر ﻧﻴﮥ ﻧﻪ
ﭘﺮﯦﻮدم او زﻣﺎ د ﮐﻼم ﺗﺎﺑﻌﺪارى ﻳ وﻧﮥ ﮐه .
ﻫﻢ زﻳﺎت ﺑﺪ ﺳﻠﻮک وﮐو .ﻮره ﭼ ﻨﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﻫﺮ ﻳﻮ زﻣﺎ د ﭘﻴﺮوى ﭘﻪ ﺎئ د
 ﻧﻮ زۀ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ د
ﺧﭙﻠﻮ ﺳﺮﮐﺸﻪ او ﺑﺪﮐﺎره زړوﻧﻮ ﺧﻮاﻫﺸﺎﺗﻮ ﺗﻪ ﻏﻮږ وﻧﻴﻮﻟﻮ .
دې ﻣﻠ ﻧﻪ داﺳ ﻣﻠ ﺗﻪ وﺷم ﭼ ﻧﮥ ﻳ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﮥ ﭘﺘﻪ ﺷﺘﻪ او ﻧﮥ ﻳ ﺳﺘﺎﺳﻮ
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ﭘﻼر ﻧﻴﮥ ﺗﻪ ﮥ ﭘﺘﻪ وه ،ﻧﻮ ﻫﻠﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺷﭙﻪ او ورځ د ﻧﻮرو ﻣﻌﺒﻮداﻧﻮ ﻋﺒﺎدت
ﮐﻮئ ،ﻪ ﭼ زۀ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﻧﻮر رﺣﻢ ﻧﮥ ﮐﻮم“.

د ﺟﻼوﻃﻨ ﻧﻪ راواﭘﺲ ﮐﯧﺪل
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،داﺳ وﺧﺖ راروان دے ﭼ ﺧﻠﻖ ﺑﻪ داﺳ

ﻗﺴﻢ ﻧﮥ ﺧﻮرى ﭼ ،د ژوﻧﺪى ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﻪ ﻧﻮم ﻣ دې ﻗﺴﻢ وى ﭼﺎ ﭼ ﺑﻨ
 ﺧﻮ ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ داﺳ ﻗﺴﻢ ﺧﻮرى ﭼ ،د
اﺳﺮاﺋﻴﻞ د ﻣﺼﺮ ﻧﻪ راووﻳﺴﺘﻞ .
ژوﻧﺪى ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﻪ ﻧﻮم ﻣ دې ﻗﺴﻢ وى ﭼﺎ ﭼ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻞ د ﺷﻤﺎل او د ﻫﻐﻪ
ﻮﻟﻮ ﻣﻠﻮﻧﻮ ﻧﻪ راووﻳﺴﺘﻞ ﮐﻮﻣﻮ ﺗﻪ ﭼ ﻫﻐﮥ ﺷﻟ ۇو .ﻪ ﭼ زۀ ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ
دوﺑﺎره ﻫﻐﻪ ﻣﻠ ﺗﻪ واﭘﺲ راوﻟﻢ ﮐﻮم ﭼ ﻣﺎ د ﻫﻐﻮئ ﭘﻼر ﻧﻴﮥ ﻟﻪ ورﮐے وو“.

راﺗﻠﻮﻧ ﺳﺰا
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ” ،ﺑﻠ زۀ ﺑﻪ اوس ډﯦﺮ ﻣﺎﻫﻴﺮ دروﻟﯧم ﭼ ﻫﻐﻮئ

ﺑﻪ دوئ راوﻧﻴﺴ .او د دې ﻧﻪ وروﺳﺘﻮ ﺑﻪ زۀ ډﯦﺮ ﺎرﻳﺎن دروﻟﯧم او دوئ ﺑﻪ
 د ﻫﻐﻮئ ﻮل
ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﻫﺮ ﻳﻮ ﻏﺮ ،ﻏﻮﻧۍ او د ﺎﻧﻮ د ﻏﺎروﻧﻮ ﻧﻪ ﺎر ﮐى .
ﻋﻤﻠﻮﻧﻪ زﻣﺎ د ﺳﺘﺮﻮ د وړاﻧﺪې دى او زۀ ﻳ وﻳﻨﻢ ،ﻫﻐﻪ زﻣﺎ ﻧﻪ ﭘ ﻧﮥ دى ،او ﺗﺮ
 زۀ ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ ﻟﻪ
دې ﭼ د ﻫﻐﻮئ ﻨﺎﻫﻮﻧﻪ ﻫﻢ زﻣﺎ د ﺳﺘﺮﻮ ﻧﻪ ﭘ ﭘﻨﺎه ﻧﮥ دى .
د ﺧﭙﻠﻮ ﻨﺎﻫﻮﻧﻮ او ﺣﺮاﻣﻮ ﮐﺎروﻧﻮ ﺑﺪﻟﻪ ﻳﻮ ﭘﻪ دوه ورﮐم ،ﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ د ﺑﺳﺎه
ﺷﻠﻮﻧﻮ او ﻧﻔﺮت آﻣﻴﺰه ﺑﺘﺎﻧﻮ ﭘﻪ وﺟﻪ زﻣﺎ ﻣﻮروﺛ ﻣﻠ ﭘﻠﻴﺖ ﮐے دے“.

ﭘﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﻳﺮﻣﻴﺎه ﻳﻘﻴﻦ او دﻋﺎ
 اے ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،ﺗﮥ زﻣﺎ ﻃﺎﻗﺖ او زﻣﺎ ﻗﻠﻌﻪ ﻳ ،د ﻣﺼﻴﺒﺖ ﭘﻪ وﺧﺖ ﮐ

زﻣﺎ ﭘﻨﺎه ﺎه ﻳ .د دﻧﻴﺎ د آﺧﺮ ﺳﺮ ﻧﻪ ﺑﻪ ﻗﻮﻣﻮﻧﻪ ﺗﺎ ﺗﻪ راﺷ او واﺋ ﺑﻪ ﭼ” ،زﻣﻮﻧ
ﭘﻼر ﻧﻴﮥ ﺳﺮه ﻫﻴ ﻧﮥ وو ﺑﻠ دروﻏﮋن ﻣﻌﺒﻮدان ،ﻫﻐﻪ ﺑﮐﺎره ﺑﺘﺎن ﭼ دوئ ﺗﻪ
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 ﺧﻠﻖ ﺧﻮ ﺎن ﻟﻪ ﺧﭙﻞ ﺧُﺪاﻳﺎن ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ
ﻫﻴ ﻗﺴﻤﻪ ﯧه ﻧﮥ ﺷ ورﮐﻮﻟﮯ .
 ”ﻧﻮ ﭘﻪ دې وﺟﻪ
ﺟﻮړوى ،ﺧﻮ ﭘﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﮐ ﻫﻐﻪ ﺻﺤﻴﺢ ﺧُﺪاﻳﺎن ﻧﮥ وى “.
ﺑﻪ زۀ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ﭘﻪ دې وﺧﺖ ﮐ د ﺧﭙﻞ زور او ﻃﺎﻗﺖ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﺗﻌﻠﻴﻢ ورﮐم .ﻧﻮ
ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ دې ﺑﺎﻧﺪې ﭘﻮﻫﻪ ﺷ ﭼ زﻣﺎ ﻧﻮم ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ دے“.

د ﻳﻬﻮداه ﻨﺎه او د ﻫﻐ ﺳﺰا

۱۷

 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ” ،د ﻳﻬﻮداه د ﺧﻠﻘﻮ ﻨﺎه د اوﺳﭙﻨ ﭘﻪ ﻗﻠﻢ ﭼ


ﻧﻮﮐﻪ ﻳ د ﻫﻴﺮې ده ،ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﮐﺎﻮ ﻧﻪ ﭘﻪ ﺳﺨﺘﻮ زړوﻧﻮ ﻧﻘﺶ ﺷﻮې ده او ﺳﺘﺎﺳﻮ د
 ﻧﮥ ﺻﺮف ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻠ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺑﭽ ﻫﻢ
ﻗﺮﺑﺎنﺎه ﭘﻪ ﻮﻮﻧﻮ ﻟﻴﻠ ﺷﻮې ده .
ﺧﭙﻠ ﻗﺮﺑﺎنﺎه او د اﺷﻴﺮې ﺑﺖ ﺷﻠﻮﻧﻪ ﻫﻤﯧﺸﻪ راﻳﺎدوى ﮐﮥ د ﺷﻨ وﻧ ﭘﻪ ﺧﻮا
 ﻧﻮ زۀ ﺑﻪ ﭘﻪ دې ﻣﻠ ﮐ ﺧﭙﻞ ﻣﻘﺪس
ﮐ وى او ﮐﮥ ﭘﻪ اوﭼﺘﻪ ﻏﻮﻧۍ وى .
ﻏﺮ ﺳﺮه ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﻮل ﻣﺎل دوﻟﺖ او ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻋﻼﻗﺎﺋ ﻋﺒﺎدﺗﺨﺎﻧ ﻧﻮرو ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻪ د
ﻏﻨﻴﻤﺖ ﭘﻪ ﺗﻮﻪ ﺣﻮاﻟﻪ ﮐم ،دا ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﻨﺎﻫﻮﻧﻮ ﺑﺪل دے ﮐﻮم ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ
 ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﺧﭙﻠ ﻨﺎه ﭘﻪ وﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ﻣﻠ ﺳﺘﺎﺳﻮ د
ﻮل ﻣﻠ ﮐ ﮐې دى .
ﻻس ﻧﻪ وو ﮐﻮم ﭼ ﻣﺎ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ ﻣﻴﺮاث ﮐ درﮐے دے .زۀ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ
ﻫﻐﻪ ﻣﻠﻮﻧﻮ ﮐ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﻳ ﻧﮥ ﭘﯧﮋﻧ دﺷﻤﻨﺎﻧﻮ ﺗﻪ د ﻏﻼم ﭘﻪ ﺷﻞ ﺣﻮاﻟﻪ ﮐم.
ﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ زﻣﺎ د ﻏﺼ اور ﺑﻞ ﮐے دے او ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺗﻞ ﺑﻠﻴى“.

ﭘﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻮﮐﻞ ﮐﻮل
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ” ،ﻟﻌﻨﺖ دې ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﭼﺎ وى ﭼ د ﻫﻐﮥ زړۀ د ﻣﺎﻟ


ﺧُﺪائ ﻧﻪ اوړﯦﺪﻟﮯ وى او ﭘﻪ ﻓﺎﻧ اﻧﺴﺎن ﺗﻮﮐﻞ او د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ زور ﺑﻬﺮوﺳﻪ ﮐﻮى .
ﻫﻐﻪ د ﺑﻴﺎﺑﺎن د ﻫﻐﻪ ﺑﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن دے ،ﮐﮥ ﮥ ﻫﻢ ﭼ ﺧﻴﺮ وى ﺧﻮ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ﺑﻪ
ﻣﻼو ﻧﮥ ﺷ .ﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ د ﺑﻴﺎﺑﺎن ﭘﻪ ﺧﺸﻪ او ﻣﺎﻟﻴﻨﻪ زﻣﻪ ﮐ ﺷﻮے
 ﺧﻮ ﺑﺨﺘﻮر دى ﻫﻐﻮئ ﻮک ﭼ ﭘﻪ ﻣﺎﻟ
وى ،ﭼﺮﺗﻪ ﭼ ﻧﻮر ﮥ ﻧﮥ ﮐﻴى .
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 ﻫﻐﻮئ د ﻫﻐﻪ وﻧﻮ ﭘﻪ
ﺧُﺪائ ﻳﻘﻴﻦ ﻟﺮى ،او ﭘﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻳ ﺗﻮﮐﻞ ﮐے وى .
ﺷﺎن دى ﭼ د ﻟﺨﺘ ﭘﻪ ﻏﺎړه ﮐﺮﻟﮯ ﺷﻮې وى او ﺟﺮړې ﻳ اوﺑﻮ ﺗﻪ رﺳﯧﺪﻟ وى.
ﻧﻮ ﮐﻠﻪ ﭼ د ﺮﻣ ﻣﻮﺳﻢ راﺷ ﻧﻮ ﻳﺮه ﻳ ﻧﮥ وى ،د ﻫﻐﻮئ ﭘﺎ ﻫﺮ وﺧﺖ ﺷﻨ
وى .او ﭘﻪ ﺧُﺸ ﺳﺎﻟ ﮐ ﻳ ﮥ ﭘﺮﯦﺸﺎﻧ ﻧﮥ وى ،ﻧﻮ ﮐﻠﻪ ﻫﻢ ﺑﻣﯧﻮې ﻧﮥ ﭘﺎﺗ
 د اﻧﺴﺎن زړۀ د ﻫﺮ ﮥ ﻧﻪ زﻳﺎت دوﮐﻪ ﻣﺎر وى ،او د ﺷﺮارت ﻧﻪ ډک
ﮐﻴى “.
 ”زۀ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د اﻧﺴﺎن د زړۀ ﻟﻮن ﮐﻮم او
وى .ﻮک ﭘﺮې ﻫﻢ ﻧﮥ ﭘﻮﻫﻴى .
د ﻫﻐﮥ ﭘ ﺳﻮﭼﻮﻧﻪ آزﻣﺎﺋﻴﻢ ،زۀ ﻫﺮ ﭼﺎ ﺗﻪ اﺟﺮ د ﻫﻐﮥ د ﻋﻤﻞ ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ورﮐﻮم“.
 ﻫﻐﻪ ﻮک ﭼ ﭘﻪ ﻧﺎﺟﺎﺋﺰه ﻃﺮﻳﻘ ﺳﺮه ﻣﺎل دوﻟﺖ راﺟﻤﻊ ﮐى ﻫﻐﻪ د ﻫﻐﻪ

ﺗﻴﺘﺮ ﭘﻪ ﺷﺎن وى ﭼ ﭘﺮدۍ ﻫ وﺷﺎرﺑ ﮐﻮﻣ ﭼ ﻫﻐ اﭼﻮﻟ ﻧﮥ وى ،ﻧﻮ
وروﺳﺘﻮ ﺑﻪ د ﻫﻐﮥ ﻧﻪ ﻮل ﻣﺎل دوﻟﺖ ﻻړ ﺷ ،ﮐﻠﻪ ﭼ د ﻫﻐﮥ ﻋﻤﺮ ﻧﻴﻢ ﺗﯧﺮ ﺷ ﻧﻮ د
ﻫﻐﮥ ﻣﺎل دوﻟﺖ ﺑﻪ د ﻫﻐﮥ ﻧﻪ واﻟﻮ او ﭘﻪ آﺧﺮ ﮐ ﺑﻪ دے ﺧﭙﻞ ﺎن ﮐﻢ ﻋﻘﻞ
 ﺧﻮ ﻫﻐﻪ ﺟﻼﻟ ﺗﺨﺖ ﭼ د ازل ﻧﻪ اوﭼﺖ دے ،ﻫﻐﻪ زﻣﻮﻧ د
ﺛﺎﺑﺖ ﮐى .
 اے ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ اُﻣﻴﺪه ،ﻫﺮ
ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻣﻘﺪس ﮐﻮر دے .
ﻮک ﭼ ﺗﺎ ﻧﻪ ﻣﺦ واړوى ﻫﻐﻮئ ﻮل ﺑﻪ ﻴ ﺳﺘﺮ او ﺷﺮﻣﻨﺪه ﺷ .ﻫﻐﻮئ ﭼﺎ
ﭼ ﺗﺎ ﻧﻪ ﻣﺦ اړوﻟﮯ دے ﭘﻪ دوړو د ﻟﻴﻠﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن دى ،دوئ ﺑﻪ زر ﺧﺘﻢ ﺷ ﻪ
ﭼ ﻫﻐﻮئ د ﻫﻐﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻧﻪ ﻣﺦ اړوﻟﮯ دے ﻮک ﭼ د ژوﻧﺪون د اوﺑﻮ
ﭼﻴﻨﻪ ده.

د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻧﻪ د ﻳﺮﻣﻴﺎه ﻣﺪد ﻏﻮﺘﻞ
 اے ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،ﮐﮥ ﭼﺮې ﺗﮥ ﻣﺎ ﻟﻪ ﺷﻔﺎ راﮐې ﻧﻮ زۀ ﺑﻪ ﺑﻠﻞ روغ رﻣ ﺷﻢ،

ﮐﮥ ﭼﺮې ﺗﮥ ﻣﺎ ﻟﻪ ﺧﻼﺻﻮن راﮐې ﻧﻮ زۀ ﺑﻪ ﺑﭻ ﺷﻢ ،ﻪ ﭼ زۀ ﺻﺮف ﺳﺘﺎ ﺛﻨﺎء
 ﻫﻐﻮئ ﻣﺎ ﺗﻪ ﺑﺎر ﺑﺎر دا واﺋ ﭼ ،د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻫﻐﻪ ﮐﺎروﻧﻪ ﮥ
ﺻﻔﺖ ﮐﻮم .
ﺷﻮل د ﭼﺎ د ﭘﻮره ﮐﯧﺪﻟﻮ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﮥ ﭘﯧﺸﻮﺋ ﮐې وه؟ ﻧﻮ اوس دې ﻫﻐﻪ
 اے ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،زۀ د ﻫﻐﻪ ﮐﺎر ﻧﻪ ﻧﮥ ﻳﻢ ﺗﺘﯧﺪﻟﮯ د ﮐﻮم دﭘﺎره
ﭘﻮره ﮐى .
ﭼ ﺗﺎﺳﻮ زۀ د ﺧﭙﻞ ﻗﻮم دﭘﺎره د ﺷﭙﻮﻧ ﭘﻪ ﺣﻴﺜﻴﺖ ﻣﻘﺮر ﮐے ﻳﻢ .ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﭘﺘﻪ ده
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ﭼ ﻣﺎ ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ د اﻓﺖ د ور د راﺗﻠﻮ ﺧﻮاﻫﺶ ﻧﮥ دے ﮐے .زﻣﺎ د ﺷﻮﻧو ﻧﻪ
 ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،ﻣﺎ ﻣﮥ
ﭼ ﮥ ﻫﻢ وﺗﻠ دى ﻫﻐﻪ ﺳﺘﺎ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﺮﻨﺪ دى .
 زﻣﺎ دﺷﻤﻨﺎن دې وﺷﺮﻣﻴى ﺧﻮ
ﻳﺮوه ،د اﻓﺖ ﭘﻪ ورځ ﺻﺮف ﺗﮥ زﻣﺎ اُﻣﻴﺪ ﻳ .
ﻣﺎ ﻣﮥ ﺷﺮﻣﻮه ،ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ ﻳﺮه راوﻟﻪ ﺧﻮ ﻣﺎ ﻣﮥ ﻳﺮوه .ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ د اﻓﺖ ور راوﻟﻪ،
او ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ دوه ﭼﻨﺪه ﺗﺒﺎه ﮐه.

د ﺳﺒﺖ ورځ ﻣﻘﺪﺳﻪ وﺳﺎﺗ
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻣﺎ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﻳﺮﻣﻴﺎه ،ﻻړ ﺷﻪ او د ﻋﻮاﻣ دروازې ﭘﻪ ﺧﻮﻟﮥ

ﮐ ودرﯦه ﭘﻪ ﮐﻮﻣﻪ ﭼ د ﻳﻬﻮداه ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎن  را او ﻫﻢ داﺳ د ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﭘﻪ
 ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ وواﻳﻪ ،د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﯧﻐﺎم واورئ.
ﻧﻮرو دروازو ﮐ ودرﯦه .
اے د ﻳﻬﻮداه ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎﻧﻮ او د ﻳﻬﻮداه ﻮﻟﻮ ﺧﻠﻘﻮ او د ﻳﺮوﺷﻠﻢ اوﺳﯧﺪوﻧﻮ او ﻫﻐﻮئ
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ ،ﺧﺒﺮدار ﭼ
ﻮﻟﻮ ﺗﻪ ﭼ ﭘﻪ دې دروازې  را .
د ﺳﺒﺖ ﭘﻪ ورځ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﺳﺮ ﭘﻨ ﻣﮥ اوﭼﺘﻮئ او د ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﭘﻪ دروازو ﭘﻨ ﺳﺮه ﻣﮥ
 او ﺗﺮ دې ﭼ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﮐﻮروﻧﻮ ﮐ ﻫﻢ د ﺳﺒﺖ ﭘﻪ ورځ ﻫﻴ ﻗﺴﻤﻪ
ﻧﻨﻮ .
ﮐﺎر ﻣﮥ ﮐﻮئ او ﻣﮥ ﮥ ﺑﺎر اوﭼﺘﻮئ .ﺧﻮ د ﺳﺒﺖ ورځ ﻣﻘﺪﺳﻪ وﺳﺎﺗ ﻟﻪ ﻨﻪ
 ﺧﻮ ﻫﻐﻮئ ﻣﺎ ﺗﻪ ﻏﻮږ وﻧﮥ ﻧﻴﻮﻟﻮ او
ﭼ ﻣﺎ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻼر ﻧﻴﮥ ﺗﻪ ﺣﻢ ﮐے وو .
ﻧﮥ ﻳ ﻣﺎ ﺗﻪ ﺗﻮﺟﻮ راﮐه او ﻧﮥ ﻳ زﻣﺎ ﭘﻴﺮوى وﮐه .ﺧﻮ ﻫﻐﻮئ ﺳﺮﮐﺸﻪ ۇو او
 ﺧﻮ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋ ،ﮐﮥ ﭼﺮې
اﺻﻼح ﮐﻮﻟﻮ ﺗﻪ ﻳ ﺟﻮاب ورﻧﮥ ﮐو .
ﺗﺎﺳﻮ زﻣﺎ ﺧﺒﺮه وﻣﻨ او د ﺳﺒﺖ ﭘﻪ ورځ ﭘﻪ دې دروازو د ﺗﺠﺎرت دﭘﺎره ﮥ داﺧﻞ
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎن
ﻧﮥ ﮐئ او ﻧﮥ ﮥ ﮐﺎر وﮐئ ،او ﻫﻐﻪ ﻣﻘﺪﺳﻪ وﺳﺎﺗ ،
ﻮک ﭼ د داؤد ﭘﻪ ﺗﺨﺖ ﻧﺎﺳﺖ دى ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ د ﺧﭙﻠﻮ آﻓﺴﺮاﻧﻮ ﺳﺮه د دې ﺎر
ﭘﻪ دروازو  را .او ﻫﻐﻮئ او د ﻫﻐﻮئ آﻓﺴﺮان ﺑﻪ ﭘﻪ آﺳﻮﻧﻮ او ﺎډو ﺳﻮارۀ
راﺷ ،او د ﻳﻬﻮداه ﺧﻠﻖ ﺑﻪ ورﺳﺮه وى او ﻫﻐﻮئ ﻮک ﭼ ﭘﻪ ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﮐ
 د ﻳﻬﻮداه د ﺎروﻧﻮ او د ﻳﺮوﺷﻠﻢ د
اوﺳﻴى ،او دا ﺎر ﺑﻪ د ﺗﻞ دﭘﺎره آﺑﺎد وى .
ﯧﺮﭼﺎﭘﯧﺮه ﮐﻠﻮ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﻠﻖ راﺷ ،ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ د ﺑﻨﻴﺎﻣﻴﻦ د ﻋﻼﻗ ،د ﻣﻐﺮﺑ ﻏﻮﻧو د
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ﻟﻤﻨﻮ ﻧﻪ ،او د ﻧﺠﺐ او د ﻏﺮﻳﺰې ﻋﻼﻗ ﻧﻪ ﺑﻪ د ﺧﭙﻠﻮ ﺳﻮزﯦﺪوﻧﻮ ﻧﺬراﻧﻮ او ﻗﺮﺑﺎﻧﻮ
ﺳﺮه راﺷ .ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ د ﺧﭙﻠﻮ ﻏﻠﻮ داﻧﻮ او ﺧﻮﺷﺒﻮﺋ د ﺷﺮاﻧ ﻧﺬراﻧ ﺳﺮه د
 ﺧﻮ ﮐﮥ ﺗﺎﺳﻮ زﻣﺎ ﺧﺒﺮه وﻧﮥ ﻣﻨ او د ﺳﺒﺖ ورځ
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﮐﻮر ﺗﻪ راﺷ .
ﻣﻘﺪﺳﻪ وﻧﮥ ﺳﺎﺗ ،او ﻟﻪ د ﻧﻮرو ورﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن د ﺳﺒﺖ ﭘﻪ ورځ د ﺳﻮدا ﭘﻨوﻧﻪ د
ﻳﺮوﺷﻠﻢ دروازو ﺗﻪ راؤړئ ،ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ زۀ ﭘﻪ دې دروازو اور ﺑﻞ ﮐم .او دا اور ﺑﻪ د
ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﻣﺤﻠﻮﻧﻪ وﺳﻮزوى .او د دې اور ﻟﻤﺒ ﺑﻪ ﻫﻴﻮک ﻣې ﮐﻮﻟﮯ ﻧﮥ ﺷ“.

ﻳﺮﻣﻴﺎه د ﮐﻼل ﭘﻪ ﮐﻮر ﮐ

۱۸

 ”ﻻﻧﺪې د ﮐﻼل ﮐﻮر ﺗﻪ ﻻړ
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻣﺎ ﻳﺮﻣﻴﺎه ﻟﻪ ﭘﯧﻐﺎم راﮐو ،


 ﻧﻮ زۀ ﻫﻠﺘﻪ د ﮐﻼل ﮐﻮر ﺗﻪ ﻻړم او
ﺷﻪ ،ﻧﻮ ﻫﻠﺘﻪ ﺑﻪ زۀ ﺗﺎ ﻟﻪ ﺧﭙﻞ ﭘﯧﻐﺎم درﮐم “.

 ﺧﻮ ﭼ ﮐﻮم ﻟﻮﮯ ﺑﻪ ﻫﻐﮥ د
ﻣﺎ ﻫﻐﻪ وﻟﻴﺪو ﭼ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﺮﺧﻪ ﻳ ﮐﺎر ﮐﻮﻟﻮ .
ﺧ ﻧﻪ ﺟﻮړوﻟﻮ ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻻس ﮐ ﻫﻐﻪ ﺷﺎن ﻧﮥ راﺗﻠﻮ ﮐﻮم ﺑﻪ ﭼ د ﻫﻐﮥ اُﻣﻴﺪ
وو ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﻳ ﻫﻐﻪ ﺧﺮاب ﮐو او ﺑﻞ ﻴﺰ ﺑﻪ ﻳ ﺗﺮې ﻧﻪ ﺟﻮړول ﺷﺮوع ﮐل ﮐﻮم

 ﺑﻴﺎ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻣﺎ ﻟﻪ دا ﭘﯧﻐﺎم راﮐو ﭼ ،
ﺑﻪ ﭼ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ﮥ ﺎرﯦﺪو .
”اے ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ،ﻧﻮ زۀ دا ﻧﮥ ﺷﻢ ﮐﻮﻟﮯ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﺳﺮه ﻫﻐﻪ ﮐﺎر وﮐم ﮐﻮم ﺑﻪ
ﭼ ﮐﻼل د ﺧ ﺳﺮه ﮐﻮﻟﻮ؟ ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ ﺧﻪ د ﮐﻼل ﭘﻪ ﻻس ﮐ وه ،داﺳ
 ﻫﺮﮐﻠﻪ ﮐﮥ ﭼﺮې زۀ
ﺗﺎﺳﻮ زﻣﺎ ﭘﻪ ﻻس ﮐ ﻳ .دا د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎن دے .
وﻏﻮاړم ﭼ ﻳﻮ ﻗﻮم ﻳﺎ ﺑﺎدﺷﺎﻫﺖ د ﺑﯧﺦ ﻧﻪ ﺧﺘﻢ ﮐم ،ﻳﺎ ﻫﻐﻪ راوﻏﻮرزوم او ﺗﺒﺎه ﻳ
 او ﮐﮥ ﭼﺮې ﻫﻐﻪ ﻗﻮم ﮐﻮم ﺗﻪ ﭼ ﻣﺎ ﺧﺒﺮدارے ورﮐے وى ،د ﺧﭙﻠﻮ
ﮐم ،
ﺑﺪو ﻋﻤﻠﻮﻧﻮ ﻧﻪ راوﺮ ،ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ زۀ ﻧﺮﻣ ﻧﻪ ﮐﺎر واﺧﻠﻢ او د ﺧﭙﻠ ارادې ﻧﻪ ﺑﻪ
 او ﮐﮥ ﺑﻞ وﺧﺖ ﮐ زۀ ﭼﺮې
واﭘﺲ ﺷﻢ او ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ اﻓﺖ ﻧﮥ راوﻟﻢ .
 ﺧﻮ ﮐﮥ ﺑﻴﺎ ﻫﻐﻪ
دا وواﻳﻢ ﭼ زۀ ﺑﻪ دا ﻗﻮم ﻳﺎ ﻳﻮ ﺑﺎدﺷﺎﻫﺖ آﺑﺎد او ﻗﺎﺋﻢ ﮐم ،
ﻣﻠ زﻣﺎ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﺷﺮارت ﮐﻮى او زﻣﺎ ﺗﺎﺑﻌﺪارى وﻧﮥ ﮐى ﻧﻮ زۀ ﺑﻪ د ﻫﻐﻪ ﮥ
 ﻧﻮ اوس زﻣﺎ د
ﮐﻮﻟﻮ اراده ﭘﺮﯦدم د ﮐﻮم ﭼ ﻣﺎ د ﻫﻐﻮئ دﭘﺎره اراده ﮐې وه .
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ﻃﺮﻓﻪ د ﻳﻬﻮداه او ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻪ وواﻳﻪ ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ ﻮرئ ،زۀ
ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ د اﻓﺖ راوﺳﺘﻠﻮ ﺗﻴﺎرے ﮐﻮم او ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧﻼف ﻣﻨﺼﻮﺑﻪ ﺟﻮړوم .ﻧﻮ ﻫﺮ ﻳﻮ

دې د ﺧﭙﻠﻮ ﺑﺪو ﻃﺮﻳﻘﻮ ﻧﻪ راواوړى ،او ﻫﻐﻪ ﮥ دې ﮐﻮى ﮐﻮم ﭼ ﮥ وى .
ﺧﻮ ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﺟﻮاب ﮐ ووﺋﻴﻞ ﭼ ،ﺧﭙﻠﻪ ﺧﻮﻟﮥ دې ﭘﻪ ﻣﻮﻧ ﻣﮥ ﺧﺮاﺑﻮه ،ﻣﻮﻧ
ﭼ ﭘﻪ ﮐﻮﻣﻮ ﻃﺮﻳﻘﻮ اوﺳﯧﺪل ﻏﻮاړو ﻫﻐﻪ ﺷﺎن ﺑﻪ اوﺳﻴو ،ﭘﻪ ﺳﺮﮐﺸ ﺳﺮه ﺑﻪ د
ﺧﭙﻞ زړۀ ﺑﺪ ﺧﻮاﻫﺸﻮﻧﻪ ﭘﻮره ﮐﯘو“.

د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻧﻪ اوړﯦﺪل
 ”ﻧﻮ ﭘﻪ دې وﺟﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ ،د ﻧﻮرو ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ د ﺧﻠﻘﻮ ﻧﻪ دا ﺗﭙﻮس

وﮐه ﭼ ﮐﻠﻪ ﻫﻢ ﻫﻐﻮئ د داﺳ ﮐﺎر ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ اورﯦﺪﻟ دى .ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻞ دې د
 آﻳﺎ د ﻟﺒﻨﺎن د ﻏﺮوﻧﻮ د
ﭘﺎﮐ ﭘﯧﻐﻠ ﭘﻪ ﺷﺎن وى ،ﺧﻮ ﻫﻐ ډﯦﺮ ﺑﺪ ﮐﺎر وﮐو .
ﻮﮐﻮ ﻧﻪ ﮐﻠﻪ ﻫﻢ واوره وﻳﻠ ﺷﻮې او ﺧﺘﻤﻪ ﺷﻮې ده ﮥ؟ آﻳﺎ د ﻫﻐﻮئ د ﻏﺮﻳﺰه او
 ﺑﻠ زﻣﺎ ﺧﻠﻘﻮ زۀ ﻫﯧﺮ
ﻟﺮې ﭼﻴﻨﻮ ﻳﺨ اوﺑﮥ ﺑﻬﯧﺪل ﮐﻠﻪ ﺧﺘﻢ ﺷﻮى دى ﮥ؟ 
ﮐے ﻳﻢ ،او ﻫﻐﻮئ ﺑﮐﺎره ﺑﺘﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﺧﻮﺷﺒﻮﻳ وﺳﻮزوﻟ ،ﺑﺘﺎن ﮐﻮم ﭼ د ﻫﻐﻮئ د
ﺗﻴﻨﺪک ﺑﺎﻋﺚ ﺷُﻮ او دوئ ﻳ د ﭘﺨﻮاﻧﻮ ﻮ ﻟﻮﻳﻮ ﻻرو ﻧﻪ ﺟﺪا ﮐل او ﭘﻪ ﮐﭽﻪ ﻻرو
 ﻧﻮ ﭘﻪ دې وﺟﻪ ﺑﻪ د ﻫﻐﻮئ ﻣﻠ ﭘﻪ ﺑﻴﺎﺑﺎن ﺑﺪل ﮐے ﺷ او
ﺑﺎﻧﺪې روان ﺷﻮل .
ﻧﻮرو ﺗﻪ ﺑﻪ د ﺧﻨﺪا ذرﻳﻌﻪ وﺮ .ﻮک ﻫﻢ ﭼ ﭘﻪ دې ﻻره ﺗﯧﺮﻳى ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ
 ﻧﻮ
ﺣﻖ ﺣﻴﺮان ﺷ او د ﻳﻬﻮداه ﭘﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻪ ﻳ د ﻳﺮې ﻧﻪ وﯦﺘﮥ ﻧﻴﻎ ودرﻳى .
زۀ ﺑﻪ ﻟﻪ د ﻧﻤﺮﺧﺎﺗﮥ د ﺑﺎد ﭘﻪ ﺷﺎن ﻫﻐﻮئ د دﺷﻤﻨﺎﻧﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﺧﻮارۀ وارۀ ﮐم.
او د ﻫﻐﻮئ د ﻣﺼﻴﺒﺖ ﭘﻪ ورځ ﺑﻪ زۀ ﺧﭙﻞ ﻣﺦ د ﻫﻐﻮئ ﻧﻪ واړوم او د ﻫﻐﻮئ
ﻓﺮﻳﺎدوﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﮥ اورم“.

د ﻳﺮﻣﻴﺎه ﺧﻼف ﺳﺎزش
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺧﻠﻘﻮ ووﺋﻴﻞ” ،را ﭼ د ﻳﺮﻣﻴﺎه ﺧﻼف ﻣﻨﺼﻮﺑﻪ ﺟﻮړه ﮐو .ﻪ
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ﭼ ﻣﻮﻧ ﺳﺮه ډﯦﺮ اﻣﺎﻣﺎن ،ﻫﻮﻴﺎران او ﻧﺒﻴﺎن ﺷﺘﻪ دے .ﻣﻮﻧ ﺗﻪ د ﻫﻐﮥ د ﺷﺮﻳﻌﺖ
د ﺗﻌﻠﻴﻢ ،ﻧﺼﻴﺤﺖ او ﭘﯧﺸﻮﻳ ورﮐﻮﻟﻮ ﺿﺮورت ﻧﺸﺘﻪ دے .را ﭼ ﭘﻪ ﺧﻮﻟﮥ د
ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ اﻓﻮاﺎﻧ ﺧﻮرې ﮐو او ﭘﻪ ﻫﻐﮥ اﻟﺰام وﻟﻮو او دوئ ﭼ ﮥ ﻫﻢ واﺋ
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻣﺎ ووﺋﻴﻞ ﭼ” ،اے ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،ﻣﺎ ﺗﻪ ﻏﻮږ
ﻧﻮر ورﺗﻪ ﻏﻮږ وﻧﮥ ﻧﻴﺴﻮ “.
 وﻟ
وﻧﻴﺴﻪ او زﻣﺎ دﺷﻤﻨﺎن ﭼ زﻣﺎ ﺧﻼف ﮥ واﺋ ﭘﻪ ﻫﻐ ﻏﻮر وﮐه .
ﻫﻐﻮئ د ﻮ ﺑﺪﻟﻪ ﭘﻪ ﺑﺪو ﺳﺮه ورﮐﻮى ﮥ؟ اوس ﺧﻮ ﻫﻐﻮئ زﻣﺎ د وژﻟﻮ دﭘﺎره ﮐﻨﺪه
ﮐﻨﺴﺘﻠ ده .ﻫﻐﻪ وﺧﺖ راﻳﺎد ﮐه ﭼ زۀ ﺑﻪ ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﺣﻀﻮر ﮐ ودرﯦﺪم او د
ﻫﻐﻮئ ﺳﻔﺎرش ﺑﻪ ﻣ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﭼ ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ ﺑﺎﻧﺪې ﺧﭙﻞ ﻗﻬﺮ او ﻏﻀﺐ ﻣﮥ
 ﺧﻮ اے ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،اوس ﭘﺮﯦده ﭼ د ﻫﻐﻮئ ﺑﭽ د ﻟﻮږې ﻧﻪ ﻣۀ
ﻧﺎزﻟﻮه .
ﺷ ،ﭘﺮﯦده ﭼ ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﺗُﻮره ﻗﺘﻞ ﮐے ﺷ .د ﻫﻐﻮئ  دې ﺑﻮرې او
ﮐﻮﻧې ﺷ ،ﭘﺮﯦده ﭼ د ﻫﻐﻮئ ﺑﻮډاﺎن ﺳى ﭘﻪ وﺑﺎ ﻣۀ ﺷ ،ﭘﺮﯦده ﭼ د
 ﭘﺮﯦده ﭼ ﻧﺎﻬﺎﻧﻪ ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ ﺟﻨ
ﻫﻐﻮئ ﻮاﻧﺎن ﭘﻪ ﺟﻨ ﻣۀ ﺷ .
ﺳﭙﺎﻫﻴﺎن ورﻧﻨﻮ ،او د ﻫﻐﻮئ د ﮐﻮروﻧﻮ ﻧﻪ دې ﭼﻐ او ﺳﻮرې واورﯦﺪﻟﮯ ﺷ.
ﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ زﻣﺎ دﭘﺎره ﮐﻨﺪه ﮐﻨﺴﺘﻠ ده او ﭘ دام ﻳ راﺗﻪ ﺧﻮر ﮐے دے.
 ﺧﻮ اے ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،ﺗﮥ د ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﻮﻟﻮ ﻣﻨﺼﻮﺑﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﭘﻮﻫﻪ ﻳ ﭼ زﻣﺎ د

وژﻟﻮ دﭘﺎره ﻳ ﺗﻴﺎرې ﮐې دى .ﺗﮥ د ﻫﻐﻮئ ﺟﺮم ﻣﮥ ﻣﻌﺎف ﮐﻮه او ﻣﮥ د ﻫﻐﻮئ ﻨﺎه
د ﺧﭙﻠﻮ ﺳﺘﺮﻮ ﻧﻪ اﺧﻮا ﮐﻮه .ﭘﺮﯦده ﭼ ﻫﻐﻮئ ﺳﺘﺎ ﭘﻪ وړاﻧﺪې راوﻏﻮرزﻳى ،او ﭘﻪ
ﺧﭙﻞ ﻗﻬﺮ او ﻏﻀﺐ ﮐ ﻫﻐﻮئ ﻟﻪ ﺳﺰا ورﮐه“.

د ﻣﺎت ﻣﻨ ﻣﺜﺎل

۱۹

 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻣﺎ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،ﻻړ ﺷﻪ او د ﮐﻼل ﻧﻪ ﻳﻮ د ﺧﻮ


ﻣﻨﮯ ﭘﻪ ﺑﻴﻌﻪ واﺧﻠﻪ .او ﺎن ﺳﺮه د ﺧﻠﻘﻮ ﻳﻮ ﻮ ﻣﺸﺮان او ﻟﻮئ اﻣﺎﻣﺎن ﺑﻮﻪ.
 او د ﺑﻨﻫﻨﻮم وادۍ ﺗﻪ ﻻړ ﺷﻪ ،او د ﮐﻼﻻﻧﻮ د ﻣﺎﺗﻮ ﻟﻮﻮ دروازې ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ

 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻣﺎ
ﻫﻠﺘﻪ ﻫﻐﻪ ﭘﯧﻐﺎم ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻪ ﺑﻴﺎن ﮐه ﮐﻮم ﭼ زۀ ﺗﺎ ﻟﻪ درﮐﻮم .
ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ داﺳ وواﻳﻪ ،اے د ﻳﻬﻮداه ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎﻧﻮ او د ﻳﺮوﺷﻠﻢ
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ﺧﻠﻘﻮ ،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ،رب اﻻﻓﻮاج د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ زۀ ﺑﻪ ﭘﻪ
دې ﺎئ دوﻣﺮه ﺳﺨﺖ اﻓﺖ راوﻟﻢ ،او ﭼ ﻮک ﻳ ﻫﻢ واورى ﻧﻮ د ﻫﻐﮥ ﻏﻮږوﻧﻪ
 ﻪ ﭼ زۀ ﻫﻐﻮئ ﭘﺮﯦﮯ ﻳﻢ او دا ﺎئ ﻳ ﻏﯧﺮو ﻣﻌﺒﻮداﻧﻮ ﺗﻪ
ﺑﻪ وﺑﻮﻨﻴى .
ﺣﻮاﻟﻪ ﮐو ،او ﭘﻪ دې ﺎئ ﮐ ﻫﻐﻮئ ﻫﻐﻪ ﻣﻌﺒﻮداﻧﻮ ﺗﻪ داﺳ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﭘﯧﺶ ﮐې
ﭼ ﻫﻐﻪ ﻧﮥ دوئ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ او ﻧﮥ د دوئ ﭘﻼر ﻧﻴﮥ او ﻧﮥ د ﻳﻬﻮداه ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎﻧﻮ ﭘﺨﻮا
ﮐى وى .ﻫﻐﻮئ دا زﻣﻪ د ﺑﻨﺎه ﺧﻠﻘﻮ ﭘﻪ وﻳﻨﻮ ﺗﻮﻳﻮﻟﻮ ﺳﺮه ډﮐﻪ او رﻧ ﮐه.
 او ﻫﻐﻮئ د ﺑﻌﻞ ﺑﺖ دﭘﺎره ﻋﻼﻗﺎﺋ ﻋﺒﺎدﺗﺨﺎﻧ ﺟﻮړې ﮐې دى ﭼ ﺧﭙﻞ ﺑﭽ

ﻫﻠﺘﻪ ﭘﻪ ﮐ د ﺳﻮزﯦﺪوﻧ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﭘﻪ ﺗﻮﻪ ﺑﻌﻞ ﺑﺖ ﺗﻪ ﭘﯧﺶ ﮐى .د داﺳ ﮐﺎر ﻣﺎ
 ﻧﻮ
ﻧﮥ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ﺣﻢ ورﮐے دے او ﻧﮥ ﻣ ﭘﻪ ﺧﻴﺎل ﺧﺎﻃﺮ ﮐ راﻏﻠ دى ،
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ ﺧﺒﺮدار ،ﻫﻐﻪ وﺧﺖ راروان دے ﭼ ﺧﻠﻖ ﺑﻪ ﻧﻮر دې
ﺎئ ﺗﻪ د ”ﺗﻮﻓﺖ“ ﻳﺎ ﺑﻨﻫﻨﻮم وادى وﻧﮥ واﺋ ،ﺑﻠ دا ﺑﻪ ”د ﻗﺘﻞ و ﻏﺎرت د وادۍ“
 ﭘﻪ دې ﺎئ ﮐ ﺑﻪ زۀ د ﻳﻬﻮداه او د ﻳﺮوﺷﻠﻢ د ﺧﻠﻘﻮ
ﭘﻪ ﻧﻮم ﻣﺸﻬﻮره ﺷ .
ﻮﻟ ﻣﻨﺼﻮﺑ ﺗﺒﺎه ﮐم .زۀ ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ د ﻫﻐﻪ دﺷﻤﻦ ﭘﻪ ﻻس ووژﻧﻢ ،ﻮک ﭼ د
دوئ وﻳﻨﻮ ﺗﻪ ﺗى ﻧﺎﺳﺖ دى ،او زۀ ﺑﻪ د دوئ ﻻﺷﻮﻧﻪ د ﻫﻮا د ﻣﺎرﻏﺎﻧﻮ او د ﻨﻠ
 زۀ ﺑﻪ ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﺗﺒﺎه ﮐم ،او د ﺧﻠﻘﻮ د ﺧﻨﺪا ﺑﻪ ﻳ ﮐم.
ﻨﺎورو ﺧﻮراک ﮐم .
 زۀ
ﻮک ﻫﻢ ﭼ ﭘﻪ دې ﻻر ﺗﯧﺮﻳى ﻧﻮ د ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﺗﺒﺎﻫ ﺑﻪ ﺣﻖ ﺣﯧﺮان ﺷ .
ﺑﻪ د ﻫﻐﻮئ دﺷﻤﻨﺎن ﻮک ﭼ د ﻫﻐﻮئ د وﻳﻨﻮ ﺗى دى راﭘﺎﻮم ﭼ د دوئ ﺎر
ﻧﻪ ﯧﺮه واﭼﻮى او دوئ ﺗﻪ ﻏ ﺗﻠﻴﻒ ورﺳﻮى .او دا ﯧﺮه ﺑﻪ دوﻣﺮه ﺳﺨﺘﻪ وى
 ﺑﻴﺎ ﻣﺎﻟ
ﭼ دوئ ﺑﻪ د ﺧﭙﻠﻮ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ او ﺎوﻧﻳﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺧﻮړﻟﻮ ﺷﺮوع وﮐى .
ﺧُﺪائ ﻣﺎ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ ﻫﻐﻪ ﮐﺴﺎن ﭼ ﺗﺎ ﺧﭙﻞ ﺎن ﺳﺮه ﺑﻮﺗﻠ دى د ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ
 او ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ وواﻳﻪ ﭼ ﻣﺎﻟ
وړاﻧﺪې دا ﻣﻨﮯ ﭼ ﺗﺎ ﺳﺮه دے ﻣﺎت ﮐه .
ﺧُﺪائ رب اﻻﻓﻮاج ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻠ دى ،زۀ ﺑﻪ د دې ﻣﻨ ﭘﻪ ﺷﺎن دا ﻗﻮم او دا ﺎر ﻮ
ﻮ ﮐم ﭼ د ﺑﻴﺎ ﺟﻮړﯦﺪو اﻣﺎن ﺑﻪ ﻳ ﻧﮥ وى .ﭘﻪ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﮐ ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ
ﺧﭙﻞ ﻣى ﭘﻪ ﺗﻮﻓﺖ ﮐ ﺨﻮى ،ﺗﺮ ﻫﻐ ﭘﻮرې ﭼ د ﺨﻮﻟﻮ ﻧﻮر ﺎئ ﭘﺎﺗ ﻧﮥ
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ ،زۀ ﺑﻪ دې ﺎر او د دې د اوﺳﯧﺪوﻧﻮ ﺳﺮه ﻫﻢ
ﺷ .
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 زۀ ﺑﻪ
دﻏﻪ رﻧ وﮐم .او د دوئ ﺳﺮه ﺑﻪ د ﺗﻮﻓﺖ ﭘﻪ ﺷﺎن ﭘﻠﻴﺖ ﺳﻠﻮک وﮐم .
د ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﻮل ﮐﻮروﻧﻪ ،د ﻳﻬﻮداه د ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎﻧﻮ ﺷﺎﻫ ﻣﺤﻠﻮﻧﻪ ﻟﻪ د ﺗﻮﻓﺖ ﭘﻪ ﺷﺎن
ﭘﻠﻴﺖ وﺮﻮم ،ﭼﺎ ﭼ د ﺧﭙﻠﻮ ﮐﻮروﻧﻮ ﭘﻪ ﭼﺘﻮﻧﻮ ﺳﺘﻮرو ﺗﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﭘﯧﺶ ﮐې دى،
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻳﺮﻣﻴﺎه د ﺗﻮﻓﺖ ﻧﻪ
او د ﻠﻮ ﻧﺬراﻧ ﻳ ﻧﻮرو ﺑﺘﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﭘﯧﺶ ﮐې دى “.
راواﭘﺲ ﺷﻮ ،ﮐﻮم ﺎئ ﺗﻪ ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻫﻐﻪ د ﭘﯧﻐﺎم ورﮐﻮﻟﻮ دﭘﺎره ﻟﯧﻟﮯ وو.
ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻫﻐﻪ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﮐﻮر ﭘﻪ درﺑﺎر ﮐ ودرﯦﺪو او ﻮﻟﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻪ ﻳ
 ”ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ رب اﻻﻓﻮاج ،د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻓﺮﻣﺎﺋ
وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ ،
ﭼ زۀ ﺑﻪ ﭘﻪ دې ﺎر او د دې ﻧﻪ ﯧﺮﭼﺎﭘﯧﺮه ﺎروﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﻮل اﻓﺘﻮﻧﻪ راوﻟﻢ ﭼ د
ﮐﻮﻣﻮ ﻣﺎ وړاﻧﺪې ذﮐﺮ ﮐے دے ،ﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﺳﺮﮐﺸ ﺳﺮه زﻣﺎ ﺧﺒﺮو
اورﯦﺪﻟﻮ ﺗﻪ ﺗﻴﺎر ﻧﮥ ﻳ“.

د ﻓﺸﺤﻮر اﻣﺎم ﺳﺮه د ﺣﻀﺮت ﻳﺮﻣﻴﺎه ﻻﻧﺠﻪ

۲۰

 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻓﺸﺤﻮر د اﻣﻴﺮ زوئ ﻮک ﭼ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﮐﻮر ﮐ


 ﻧﻮ ﻫﻐﮥ
ﻣﺸﺮ اﻣﺎم وو ،ﻫﻐﻪ ﮥ واورﯦﺪل د ﮥ ﭼ ﻳﺮﻣﻴﺎه ﭘﯧﺸﻮﺋ ﮐﻮﻟﻪ ،

ﻳﺮﻣﻴﺎه ﻧﺒ راﯧﺮ ﮐﻟﻮ او ﭘﻪ ﮐﻮړو ﻳ ووﻫﻠﻮ او ﺑﻴﺎ ﻳ ﻫﻐﻪ ﭘﺎس د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ
 ﭘﻪ ﺑﻠﻪ
ﮐﻮر ﮐ د ﺑﻨﻴﺎﻣﻴﻦ ﭘﻪ دروازه ﮐ د ﻟﺮ ﭘﻪ ﮐﻨﺪه ﮐ ﺑﻨﺪ ﮐﻟﻮ .
ورځ ﮐﻠﻪ ﭼ ﻓﺸﺤﻮر ﻫﻐﻪ د ﮐﻨﺪې ﻧﻪ آزاد ﮐو ،ﻳﺮﻣﻴﺎه ﻫﻐﮥ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ،
”ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺳﺘﺎ ﻧﻮے ﻧﻮم اﯦﮯ دے او د ﻧﻦ ﻧﻪ ﭘﺲ ﺑﻪ ﺳﺘﺎ ﻧﻮم ﻓﺸﺤﻮر ﻧﮥ وى
 ﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ دا ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ ،زۀ
ﺑﻠ ﭘﻪ ﻫﺮ اړخ ﺑﺎﻧﺪې دﻫﺸﺖ .
ﺑﻪ ﭘﻪ ﺗﺎ او ﺳﺘﺎ ﭘﻪ دوﺳﺘﺎﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې دﻫﺸﺖ راوﻟﻢ ،او ﺗﮥ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﺳﺘﺮﻮ ﺳﺮه د
ﻫﻐﻮئ وژل د دﺷﻤﻨﺎﻧﻮ د ﻻﺳﻪ ووﻳﻨ .زۀ ﺑﻪ د ﻳﻬﻮداه ﻮل ﺧﻠﻖ د ﺑﺎﺑﻞ ﺑﺎدﺷﺎه ﺗﻪ
ﺣﻮاﻟﻪ ﮐم ،ﻮک ﭼ ﺑﻪ د ﻫﻐﻮئ ﻧﻪ ﻴﻨ ﺑﺎﺑﻞ ﺗﻪ ﻗﯧﺪﻳﺎن ﺑﻮ او ﻴﻨ ﺑﻪ ﭘﻪ
 زۀ ﺑﻪ د دې ﺎر ﻮل ﻣﺎل دوﻟﺖ او د ﻫﻐﻮئ ﻮل ﻗﻴﻤﺘ
ﺗُﻮره ﻗﺘﻞ ﮐى .
ﺳﺎﻣﺎﻧﻮﻧﻪ او د ﻳﻬﻮداه ﺑﺎدﺷﺎه ﺧﺰاﻧ د ﻫﻐﻮئ دﺷﻤﻨﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﺣﻮاﻟﻪ ﮐم .ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ دا
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 ﺗﺮﻮ ﭼ ﺳﺘﺎ ﺧﺒﺮه ده ﻓﺸﺤﻮره ،ﺗﮥ او
ﻟﻮټ ﮐى او ﺑﺎﺑﻞ ﺗﻪ ﺑﻪ ﻳ ﻳﻮﺳ .
ﺳﺘﺎ ﻣﻤﻞ ﺧﺎﻧﺪان ﺑﻪ ﻫﻢ وﻧﻴﻮﻟﮯ ﺷ او ﺑﺎﺑﻞ ﺗﻪ ﺑﻪ ﺑﻮﺗﻠﮯ ﺷ .ﻫﻠﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ او
ﺳﺘﺎ ﻫﻐﻪ ﻮل دوﺳﺘﺎن ﻣۀ او ﺦ ﺷ ﭼﺎ ﺗﻪ ﺑﻪ ﭼ ﺗﺎ ﭘﻪ دروﻏﻮ ﭘﯧﺸﻮﺋ ﮐﻮﻟﻪ
ﭼ ﻫﻴ ﭘﺮواه ﻣﮥ ﮐﻮئ ﺧﻴﺮ ﺑﻪ ﺷ“.

ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ د ﻳﺮﻣﻴﺎه ﺷﺎﻳﺖ ﮐﻮل
 اے ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،ﺗﺎ زۀ دوﮐﻪ ﮐم ،او زۀ دوﮐﻪ ﺷﻮم .ﺗﺎﺳﻮ زورور ﻳ او زۀ

دې ﻣﻐﻠﻮب ﮐم .زۀ اوس ﻮﻟﻪ ورځ د ﻣﺴﺨﺮو ﺷﻮم ،او ﻫﺮ ﻮک ﻣﺎ ﭘﻮرې ﻮﻗ
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻢ زۀ ﺧﭙﻠﻪ ﺧﻮﻟﮥ ﺧﻼﺻﻮم ،ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺿﺮور زۀ د ﻇﻠﻢ
او ﺧﻨﺪا ﮐﻮى .
او ﺗﺒﺎﻫ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﭼﻐ ﺳﻮرې وﻫﻢ .ﻪ ﭼ زۀ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﮐﻼم ﭘﻪ وﺟﻪ
 ﺧﻮ ﭼ ﮐﻠﻪ زۀ وواﻳﻢ
ﻮﻟﻪ ورځ ﮐﻨﻞ او ﺑﺪې ردې ﺗﯧﺮوم او ﺳﭙﻮﻟﮯ ﺷﻢ .
ﭼ” ،زۀ ﺑﻪ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﺧﺒﺮې ﻧﮥ ﮐﻮم او ﻧﮥ ﺑﻪ ﻧﻮر د ﻫﻐﮥ ﭘﯧﻐﺎم ﭼﺎ ﺗﻪ
رﺳﻮم “،ﻧﻮ ﺑﻴﺎ د ﻫﻐﮥ ﮐﻼم زﻣﺎ ﭘﻪ زړۀ ﮐ ﻟﻪ د اور ﭘﻪ ﺷﺎن ﺑﻠﻴى او ﻫﻐﻪ اور
زﻣﺎ ﻫوﮐﻮ ﺗﻪ رﺳﻴى .زۀ ﭘﻪ ﺎن ﮐ د ﻫﻐﮥ د اﻳﺴﺎروﻟﻮ د ﮐﻮﺷﺶ ﭘﻪ وﺟﻪ ډﯦﺮ
 ﻣﺎ د ﺧﭙﻞ ﺎن ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ د ډﯦﺮو
ﺳﺘے ﺷﻮے ﻳﻢ او زۀ ﻫﻐﻪ ﻧﮥ ﺷﻢ اﻳﺴﺎروﻟﮯ .
ﺧﻠﻘﻮ ﻮﻧﻮﺳ اورﯦﺪﻟ دى .ﻫﻐﻮئ واﺋ ﭼ” ،ﻫﺮې ﺧﻮا ﺗﻪ دﻫﺸﺖ دے ﺑﺲ
دﻫﺸﺖ .را ﭼ د ﻫﻐﮥ اﻃﻼع ورﮐو .را ﭼ د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ اﻃﻼع ورﮐو“.
زﻣﺎ ﻧﺰدې دوﺳﺘﺎن ﻫﻢ زﻣﺎ د ﻏﻮرزﯦﺪﻟﻮ ﭘﻪ اﻧﺘﻈﺎر دى ،او ﻫﻐﻮئ واﺋ ﭼ” ،ﺷﺎﻳﺪ

ﭼ ﻫﻐﻪ دوﮐﻪ ﺷ ،ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﻳ راﯧﺮ ﮐو او د ﻫﻐﮥ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﺑﺪﻟﻪ واﺧﻠﻮ “.
ﺑﻠ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﻳﻮ ﻃﺎﻗﺘﻮر ﺟﻨﻴﺎﻟ ﭘﻪ ﺷﺎن ﻣﺎ ﺳﺮه دے ،ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻮک ﻫﻢ
ﭼ زﻣﺎ د ژوﻧﺪ ﺧﺘﻤﻮﻟﻮ ﭘﺴ دى ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﻫﻴﻠﻪ ﻫﻢ ﮐﺎﻣﻴﺎب ﻧﮥ ﺷ ،او ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ
ﺑﻪ ﺗﻴﻨﺪﮐﻮﻧﻪ وﺧﻮرى .ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﻧﺎﮐﺎﻣﻴﺎﺑﻪ ﺷ او ﭘﻪ ﺷﺮﻣﻮﻧﻮ ﺑﻪ وﺷﺮﻣﻴى ،د ﻫﻐﻮئ
 ﺧﻮ اے ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،رب اﻻﻓﻮاﺟﻪ،
دا ﺑﻋﺰﺗ ﺑﻪ ﻫﻴﻠﻪ د ﻫﯧﺮﯦﺪﻟﻮ ﻧﮥ وى .
ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﺻﺎدق ﺳے وﻳﻨ ،او ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ د اﻧﺴﺎن د زړۀ او دﻣﺎغ ژور
ﺳﻮﭼﻮﻧﻪ او رازوﻧﻪ آزﻣﺎﻳ .ﻣﺎ ﺧﭙﻞ ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ ﺗﻪ ﭘﯧﺶ ﮐے دے ﻧﻮ ﭘﻪ دې وﺟﻪ
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 د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺣﻤﺪ وواﻳ .د ﻣﺎﻟ
ﺗﺎﺳﻮ زﻣﺎ ﺑﺪﻟﻪ اﺧﺴﺘﻞ ﻣﺎ ﺗﻪ وﺎﻳ .
 ﭘﻪ
ﺧُﺪائ ﺛﻨﺎء ﺻﻔﺖ ادا ﮐئ .ﻫﻐﻪ ﻏﺮﻳﺒﺎﻧﺎن د ﺷﺮﻳﺮاﻧﻮ د ﻻس ﻧﻪ ﺑﭻ ﮐﻮى .
ﻫﻐﻪ ورځ دې ﻟﻌﻨﺖ وى ﭘﻪ ﮐﻮﻣﻪ ﭼ زۀ ﭘﯧﺪا ﺷﻮے وم .او ﻫﻐﻪ ورځ دې ﻣﺒﺎرﮐﻪ ﻧﮥ
 ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﮐﺲ دې ﻟﻌﻨﺖ وى ﭼﺎ
وى ﭘﻪ ﮐﻮﻣﻪ ورځ ﭼ زۀ د ﻣﻮر ﻧﻪ ﭘﯧﺪا ﺷﻮم .
ﭼ زﻣﺎ د ﭘﻼر د ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻮﻟﻮ دﭘﺎره دا زﯦﺮے راوړے وو ﭼ” ،ﺳﺘﺎ زوئ ﭘﯧﺪا
 ﻫﻐﻪ ﺳے دې د ﻫﻐﻪ ﺎروﻧﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن ﺷ ﮐﻮم ﭼ ﻣﺎﻟ
ﺷﻮے دے “.
ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﺑرﺣﻤ ﺳﺮه ﺗﺒﺎه ﮐى ۇو .ﻫﻐﻪ دې ﭘﻪ ﺳﺤﺮ ﮐ د ﻳﺮې ﭼﻐ واورى
 ﻪ ﭼ زۀ ﻫﻐﮥ د ﭘﯧﺪا ﮐﯧﺪو ﻧﻪ
او ﭘﻪ ﻏﺮﻣﻪ ﮐ دې د ﺟﻨ ﺷﻮر واورى ،
وړاﻧﺪې د ﻣﻮر ﭘﻪ ﯧه ﮐ ﻣ ﻧﮥ ﮐم ،ﺗﺮﻮ ﭼ د ﻫﻐ ﯧه زﻣﺎ ﻗﺒﺮ ﺟﻮړ
 زۀ د ﻣﻮر د ﺧﯧ ﻧﻪ وﻟ دﻧﻴﺎ ﺗﻪ راﻏﻠﻢ؟ د دې دﭘﺎره ﭘﯧﺪا ﺷﻮم
ﺷﻮے وے .
ﭼ ﭘﻪ دﻧﻴﺎ ﮐ ﺗﻠﻴﻔﻮﻧﻪ او ﮐاوﻧﻪ وﻮرم ،او ﭼ زﻣﺎ ژوﻧﺪ ﭘﻪ ﺑﻋﺰﺗ ﮐ
ﺧﺘﻢ ﺷ؟

د ﻳﺮوﺷﻠﻢ د ﺷﺴﺖ ﭘﯧﺸﻮﺋ

۲۱

 ﻫﻐﻪ ﭘﯧﻐﺎم ﭼ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻟﻪ ﺧﻮا ﻧﻪ ﻳﺮﻣﻴﺎه ﺗﻪ ورﮐے ﺷﻮ ﮐﻠﻪ


ﭼ د ﻳﻬﻮداه ﺑﺎدﺷﺎه ﺻﺪﻗﻴﺎه د ﻣﻠﻴﺎه زوئ ﻓﺸﺤﻮر او د ﻣﻌﺴﻴﺎه زوئ ﺻﻔﻨﻴﺎه
 ”زﻣﻮﻧ دﭘﺎره د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ
اﻣﺎم ﻳﺮﻣﻴﺎه ﺗﻪ د دې ﻋﺮض ﺳﺮه وروﻟﯧل ﭼ ،
ﻧﻪ ﺗﭙﻮس وﮐه ﻪ ﭼ د ﺑﺎﺑﻞ ﺑﺎدﺷﺎه ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﻀﺮ او د ﻫﻐﮥ ﻟﺮ ﭘﻪ ﻣﻮﻧ ﺣﻤﻠﻪ
ﮐﻮى ،ﻧﻮ ﮐﯧﺪے ﺷ ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ زﻣﻮﻧ دﭘﺎره د وړاﻧﺪې ﭘﻪ ﺷﺎن ﻣﻌﺠﺰه
 ﺑﻴﺎ ﻳﺮﻣﻴﺎه ﺟﻮاب
وﮐى او ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﻀﺮ د دې ﺎئ ﻧﻪ ﭘﻪ وﺗﻮ ﻣﺠﺒﻮر ﮐى “.
 ﻣﺎﻟ
ورﮐو” ،ﺗﺎﺳﻮ ﺻﺪﻗﻴﺎه ﺑﺎدﺷﺎه ﺗﻪ واﭘﺲ ﻻړ ﺷ او ورﺗﻪ وواﻳ ﭼ ،
ﺧُﺪائ ،د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک دا ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ ،زۀ ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﺟﻨ وﺳﻠﻪ
ﮐﻮﻣﻪ ﭼ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﻻس ﮐ ده ﺑﮐﺎره ﮐم او ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧﻼف ﺑﻪ ﻳ اﺳﺘﻌﻤﺎل
ﮐم ،ﮐﻮﻣﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ د ﺟﻨ دﭘﺎره د ﺑﺎﺑﻞ د ﺑﺎدﺷﺎه او د ﺑﺎﺑﻞ د ﺧﻠﻘﻮ ﺧﻼف ﺑﻪ
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اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻮئ ﻮک ﭼ د دﯦﻮال ﻧﻪ اﺧﻮا دى او ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻮى .ﻧﻮ ﭘﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ
 زۀ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﺧﭙﻞ
ﮐ ﺑﻪ زۀ ﺳﺘﺎﺳﻮ دﺷﻤﻨﺎن د دې ﺎر زړۀ ﺗﻪ راوﻟﻢ .
زورور ﻻس دراوږد ﮐم او ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧﻼف ﺑﻪ ﭘﻪ ﻏﺼ ،ﻗﻬﺮ ،او ﻟﻮئ ﻏﻀﺐ ﺳﺮه
 زۀ ﺑﻪ ﭘﻪ دې ﺎر ﺳﺨﺘﻪ وﺑﺎ راﻧﺎزﻟﻪ ﮐم ،زۀ ﺑﻪ اﻧﺴﺎﻧﺎن او
ﺟﻨ وﮐم .
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ د دې ﻧﻪ وروﺳﺘﻮ ﺑﻪ زۀ
ﻨﺎور دواړه ﻣۀ ﮐم .
ﺻﺪﻗﻴﺎه ﺑﺎدﺷﺎه او د ﻫﻐﮥ ﻮل آﻓﺴﺮان او د ﻫﻐﮥ ﻧﻮر ﺧﻠﻖ ﮐﻮم ﭼ دې ﺎر ﮐ
اوﺳﻴى او د وﺑﺎ ،ﺟﻨ ،او ﻗﺤﻂ ﻧﻪ ژوﻧﺪى ﭘﺎﺗ ﺷﻮى وى زۀ ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ
ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﻀﺮ ﺑﺎدﺷﺎه ﺗﻪ او د ﻫﻐﻮئ دﺷﻤﻦ ﺗﻪ ﺣﻮاﻟﻪ ﮐم ﻮک ﭼ د ﻫﻐﻮئ ژوﻧﺪ
ﺧﺘﻤﻮﻟﻮ ﭘﺴ ﺮ .ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﺗُﻮره ﭘﻪ ﺑدردۍ ﺳﺮه ﻣۀ ﮐى ،او ﭘﻪ دوئ

ﺑﺎﻧﺪې ﺑﻪ ﻫﻴ ﻗﺴﻤﻪ رﺣﻢ ،ﻣﻴﻨﻪ او ﻧﮥ ﺑﻪ ﭘﺮې ﮥ زړۀ ﺳﻮاﻧﺪے ﺎره ﮐى “.
ﺑﻴﺎ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻣﺎ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ دې ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻪ وواﻳﻪ ﭼ” ،زۀ ،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ

ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې دوه ﻻرې ﭘﯧﺶ ﮐﻮم ﭼ ﻳﻮه د ژوﻧﺪ او ﺑﻠﻪ د ﻣﺮګ ﻻره ده .
ﻫﺮ ﻮک ﻫﻢ ﭼ ﭘﻪ دې ﺎر ﮐ ﭘﺎﺗ ﺷ ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺟﻨ ،ﻗﺤﻂ او ﻳﺎ د وﺑﺎ
ﭘﻪ وﺟﻪ ﻣۀ ﺷ .ﺧﻮ ﻫﺮ ﻮک ﭼ ﺑﻬﺮ وو او ﺧﭙﻞ ﺎن ﺑﺎﺑﻠﻴﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﺣﻮاﻟﻪ
ﮐى ﭼﺎ ﭼ ﺎر ﻣﺤﺎﺻﺮه ﮐے دے ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ژوﻧﺪى ﭘﺎﺗ ﺷ ،او ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ﺑﻪ
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ ،ﻣﺎ دا ﻓﯧﺼﻠﻪ ﮐې
د ژوﻧﺪون ﻏﻨﻴﻤﺖ ورﮐے ﺷ .
ده ﭼ زۀ ﺑﻪ دا ﺎر ﺑﭻ ﻧﮥ ﮐم او اﻓﺘﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﭘﺮې ﻧﺎزل ﮐم ،ﻧﻪ ﭼ آﺑﺎدى .دا ﺑﻪ د
ﺑﺎﺑﻞ ﺑﺎدﺷﺎه ﺗﻪ ﺣﻮاﻟﻪ ﮐم او ﻫﻐﻪ ﺑﻪ دا ﺎر ﭘﻪ اور ﺗﺒﺎه ﮐى“.

د ﻳﻬﻮداه د ﺷﺎﻫ ﺧﺎﻧﺪان ﻋﺪاﻟﺖ
 اے د
  ”د ﻳﻬﻮداه ﺷﺎﻫ ﺧﺎﻧﺪان ﺗﻪ وواﻳﻪ ،د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﯧﻐﺎم واورئ ،

داؤد ﺧﺎﻧﺪاﻧﻪ ،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ داﺳ ﻓﺮﻣﺎﺋ ،ﻫﺮ ﺳﺤﺮ د ﺧﻠﻘﻮ اﻧﺼﺎف ﮐﻮئ
د ﭼﺎ ﻧﻪ ﭼ ﻏﻼ ﺷﻮې وى او ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ د ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻮ د ﻻس ﻧﻪ ﺧﻼﺻﻮن ورﮐﻮئ،
ﻨ زﻣﺎ ﻏﻀﺐ ﺑﻪ راﻧﺎزل ﺷ او ﻫﺮ ﮥ ﺑﻪ ﻟﻪ د اور ﭘﻪ ﺷﺎن وﺳﻮزوى او دا ﺑﻪ
ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﻫﻐﻪ ﺷﺮارت ﭘﻪ وﺟﻪ داﺳ ﺑﻠﻴى ﭼ ﻫﻴ ﻮک ﺑﻪ ﻳ ﻧﮥ ﺷ ﻣ
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 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋ ،اے ﻳﺮوﺷﻠﻤﻪ ،زۀ ﺑﻪ ﭘﻪ ذاﺗ ﺗﻮﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ
ﮐﻮﻟﮯ .
ﺧﻼف ﺟﻨ ﮐﻮم ،ﺗﺎﺳﻮ ﻮک ﭼ ﭘﻪ دې وادۍ ﺑﺮه اوﺳﯧئ او ﭘﻪ اوﭼﺖ 
ﭘﺮاﺗﮥ ﻳ ،ﺗﺎﺳﻮ ﻮک ﭼ ﭘﻪ ډﯦﺮ ﻓﺨﺮ ﺳﺮه واﻳ ،دﻟﺘﻪ ﻮک زﻣﻮﻧ ﺧﻼف راﺗﻠﮯ
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋ
ﺷ ﮥ؟ او زﻣﻮﻧ ﭘﻨﺎه ﺎه ﺗﻪ ﻮک راﻧﻨﻮﺗﻠﮯ ﺷ ﮥ؟ 
ﭼ ،زۀ ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﻋﻤﻞ ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﭼ د ﻮﻣﺮه ﺳﺰا ﻗﺎﺑﻞ ﻳ ﻫﻮﻣﺮه درﮐم .زۀ
ﺑﻪ ﺳﺘﺎ د ﻗﻠﻌﻪ ﺎﻧﻮ د ﻟﺮﻮ ﭘﻪ ﺳﺘﻨﻮ اور ﺑﻞ ﮐم او د ﻫﻐ ﻧﻪ ﯧﺮﭼﺎﭘﯧﺮه ﭼ ﻫﺮ ﮥ
وى ﻫﻐﻪ ﺑﻪ وﺳﻮزوم“.

د ﺑﺪﮐﺎره ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎﻧﻮ اَﻧﺠﺎم

۲۲

 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻣﺎ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،ﺗﮥ د ﻳﻬﻮداه د ﺑﺎدﺷﺎه ﻣﺤﻞ ﺗﻪ ﺘﻪ


 اے د ﻳﻬﻮداه ﺑﺎدﺷﺎه ،د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﯧﻐﺎم
ﻻړ ﺷﻪ او ﻫﻠﺘﻪ دا ﭘﯧﻐﺎم ﺑﻴﺎن ﮐه ،

واوره ،ﺗﺎﺳﻮ ﻮک ﭼ د داؤد ﭘﻪ ﺗﺨﺖ ﻧﺎﺳﺖ ﻳ ،ﺗﮥ ،او ﺳﺘﺎ آﻓﺴﺮان او ﺳﺘﺎ ﻗﻮم
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ داﺳ ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ،
ﻮک ﭼ ﭘﻪ دې دروازه ﺗ راﺗ ﮐﻮئ .
اﻧﺼﺎف او ﺻﺪاﻗﺖ ﻗﺎﺋﻢ ﮐئ .ﻮک ﭼ ﻟﻮټ ﺷﻮے وى ﻫﻐﻪ د ﻇﺎﻟﻢ د ﻻس ﻧﻪ
آزاد ﮐئ .ﭘﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮو ،ﻳﺘﻴﻤﺎﻧﻮ او ﮐﻮﻧو ﻇﻠﻢ او زﻳﺎﺗﮯ ﻣﮥ ﮐﻮئ او ﺑﻨﺎه وﻳﻨﻪ ﭘﻪ
 ﮐﮥ ﭼﺮې ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ اﺣﺘﻴﺎط ﺳﺮه زﻣﺎ ﭘﻪ ﺣﻤﻮﻧﻮ
دې ﺎئ ﮐ ﻣﮥ ﺗﻮﺋﻴﻮئ .
ﻋﻤﻞ وﮐئ ،ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻫﻐﻪ ﺑﺎدﺷﺎه ﻮک ﭼ ﭘﻪ ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﮐ د داؤد د اوﻻد ﻧﻪ د
داؤد ﭘﻪ ﺗﺨﺖ ﻧﺎﺳﺖ دے د ﻫﻐﮥ ﺑﺎدﺷﺎﻫ او د ﻫﻐﮥ اوﻻد ﺑﻪ ﻗﺎﺋﻢ وى او ﻫﻐﻪ ﺑﻪ د
ﺧﭙﻠﻮ آﻓﺴﺮاﻧﻮ او د ﻫﻐﻪ ﺧﻠﻘﻮ ﺳﺮه ﭼ ﭘﻪ ﺎډو او آﺳﻮﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﺳﻮارۀ دى د دې
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ ،ﮐﮥ ﭼﺮې ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ دې
ﻣﺤﻞ ﭘﻪ دروازو راداﺧﻞ ﺷ .
ﺣﻤﻮﻧﻮ ﻋﻤﻞ وﻧﮥ ﮐئ ،ﻗﺴﻢ دې زﻣﺎ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ذات وى ﭼ دا ﻣﺤﻞ ﺑﻪ د ﺧﺎورو
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﻳﻬﻮداه د ﺑﺎدﺷﺎه د ﻣﺤﻞ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ داﺳ
ډﯦﺮے ﮐم .
ﻓﺮﻣﺎﺋ ،ﮐﮥ ﮥ ﻫﻢ ﭼ د ﻳﻬﻮداه ﻣﺤﻞ زﻣﺎ دﭘﺎره د ﺟِﻠﻌﺎد ﭘﻪ ﺷﺎن ﻣﯧﻮه ﻟﺮوﻧﮯ او
د ﻟﺒﻨﺎن د ﻏﺮوﻧﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن ﺷﻴﻦ او ﻠﮯ دے ،ﺧﻮ زۀ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻳﻘﻴﻦ ﺳﺮه دا ﭘﻪ دﺷﺘﻪ
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 زۀ ﺑﻪ
ﺑﺪل ﮐم ﻟﻪ د ﻫﻐﻪ ﺎروﻧﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن ﭼ ﻮک ﭘﻪ ﮐ ﻧﮥ اوﺳﻴى .
ﺳﺘﺎ د ﺑﺮﺑﺎدۍ دﭘﺎره وﺳﻠﻪ ﺑﻨﺪ ﺟﻨ ﻟﺮ دروﻟﯧم او ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﺳﺘﺎ ﺳﺘﻨ ﭼ د
دِﻳﺎر د ﺎﺋﺴﺘﻪ وﻧﻮ ﻧﻪ ﺗﻴﺎرې ﺷﻮې دى راوﺑﺎﺳ او ﭘﻪ اور ﮐ ﺑﻪ ﻳ وﻏﻮرزوى.
 ﻧﻮ ﮐﻠﻪ ﭼ د ډﯦﺮو ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﺧﻠﻖ ﭘﻪ دې ﺎر ﺑﺎﻧﺪې ﺗﯧﺮﻳى ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ د ﻳﻮ ﺑﻞ ﻧﻪ

دا ﺗﭙﻮس ﮐﻮى ﭼ ،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ وﻟ د دې ﻟﻮئ ﺎر ﺳﺮه داﺳ ﺳﻠﻮک وﮐو؟
 ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ﺑﻪ ﺟﻮاب ورﮐے ﺷ ﭼ ،د دې ﺎر ﺳﺮه داﺳ ﺳﻠﻮک ﻪ

وﺷﻮ ﭼ ﻫﻐﻮئ د ﺧﭙﻞ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺳﺮه ﻟﻮظ ﻣﺎت ﮐو او د ﻧﻮرو ﻣﻌﺒﻮداﻧﻮ
 اے د ﻳﻬﻮداه ﺧﻠﻘﻮ ،د ﻣ ﺷﻮى ﺑﺎدﺷﺎه ﻳﻮﺳﻴﺎه
ﻋﺒﺎدت او ﺧﺪﻣﺖ ﻳ وﮐو “.
ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ژړا ﻣﮥ ﮐﻮئ ،او د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﻣﺮګ ﻣﺎﺗﻢ ﻣﮥ ﮐﻮئ .ﺧﻮ د دې ﭘﻪ ﺎئ ډﯦﺮه
ﺳﺨﺘﻪ ژړا د ﻫﻐﮥ د زوئ ﺳﻠﻮم ﺑﺎدﺷﺎه ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ وﮐئ ،ﻮک ﭼ د ﻣﻠ ﻧﻪ
ﺷﻟﮯ ﺷﻮے دے ﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺑﻴﺎ ﮐﻠﻪ ﻫﻢ واﭘﺲ راﻧﮥ ﺷ ،او ﻧﮥ ﺑﻪ ﺧﭙﻞ ذاﺗ
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﻳﻮﺳﻴﺎه د زوئ ﺳﻠﻮم ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ
ﻣﻠ دوﺑﺎره وﻮرى .
ﻓﺮﻣﺎﺋ ،ﻮک ﭼ د ﭘﻼر ﻧﻪ ﭘﺲ د ﻳﻬﻮداه ﺑﺎدﺷﺎه ﺟﻮړ ﺷﻮے وو” ،ﻫﻐﻪ د دې
 ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺎئ ﮐ
ﺎئ ﻧﻪ ﻻړو او ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻫﻴﻠﻪ ﻧﮥ راواﭘﺲ ﮐﻴى .
ﻣ ﺷ ﭼﺮﺗﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﻗﯧﺪى ﺑﻮﺗﻠﮯ دے او ﻫﻐﻪ ﺑﻪ دا ﻣﻠ ﺑﻴﺎ دوﺑﺎره ﻫﻴﻠﻪ
 ”اﻓﺴﻮس دے ﭘﻪ ﻳﻬﻮﻳﻘﻴﻢ ﻮک ﭼ ﭘﻪ ﻧﺎﺟﺎﺋﺰه او ﭘﻪ زور ﺳﺮه
وﻧﮥ ﻮرى “.
ﭘﻪ ﻣﺰدوراﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﺧﭙﻞ ﻣﺤﻞ ﺟﻮړوى ،ﻮک ﭼ ﭘﻪ ﺑاﻧﺼﺎﻓ ﺳﺮه د ﻫﻐ
دﯦﻮاﻟﻮﻧﻪ ﺧﯧﮋوى ،ﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﺑﻐﯧﺮ ﭘﯧﺴﻮ ﮐﺎر ﮐﻮى .ﻫﻐﻪ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ
 ﻫﻐﻪ واﺋ ﭼ ،زۀ ﺑﻪ د ﺧﭙﻞ ﺎن دﭘﺎره ﻳﻮ ﻟﻮئ ﻣﺤﻞ
ﻣﺰدورى ﻫﻢ ﻧﮥ ورﮐﻮى .
ﺟﻮړ ﮐم ﭼ ﭘﻪ ﮐ ﺑﺮه ﻟﻮﺋ ﮐﻮ او ډﻳﺮې اوﭼﺘ ﮐﮐ وى او د ﻟﺮ ﮐﺎر
 ﺧﻮ د دِﻳﺎر
ﺑﻪ ﻳ ﭘﻪ ﺧﻮﺷﺒﻮدار دِﻳﺎر ﺳﺮه وﮐم او ﺗ ﺳﻮر رﻧ ﺑﻪ ورﮐم .
ﻧﻪ د ﺎﺋﺴﺘﻪ ﻣﺤﻠﻮﻧﻮ ﺟﻮړول ﻮک ﻟﻮئ ﺑﺎدﺷﺎه ﻧﮥ ﺟﻮړوى .ﺑﺷﻪ ﺳﺘﺎ ﭘﻼر،
ﻳﻮﺳﻴﺎه ،ﺳﺮه ﺧﻮ د ﺧﻮړﻟﻮ او ﻠﻮ دﭘﺎره ﻫﺮ ﮥ ډﯦﺮ ﺗﯧﺮ ۇو ،ﺧﻮ ﺳﺮه د دې ﻫﻐﻪ
ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻫﺮه ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮐ ﺻﺎدق او اﻧﺼﺎف ﮐﻮوﻧﮯ وو ،ﻧﻮ ﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ
 ﻫﻐﮥ ﺑﻪ ﻏﺮﻳﺒﺎﻧﺎﻧﻮ او ﻣﺤﺘﺎﺟﻮ ﻟﻪ اﻣﺪاد او اﻧﺼﺎف
ورﻟﻪ ﺑﺮﮐﺖ ورﮐو .
ورﮐﻮﻟﻮ ،د دې ﭘﻪ ﺑﺪل ﮐ ورﺗﻪ ﺑﺮﮐﺖ ﻣﻼو ﺷﻮ .ﻧﻮ د دې ﺎره ﻣﻄﻠﺐ دا دے،
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 ﺧﻮ
ﻮک ﭼ داﺳ ﮐﻮى ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﻣﺎ ﭘﯧﮋﻧ ،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ داﺳ ﻓﺮﻣﺎﺋ .
ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺳﺘﺮ او زړۀ ﺻﺮف د ﻧﺎروا ﭘﯧﺴﻮ ﻠﻮ ﻃﺮف ﺗﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻮى دى ،د
 ﻧﻮ
ﺑﻨﺎه ﺧﻠﻘﻮ وﻳﻨﻪ ﺗﻮﺋﻴﻮئ او دﻟﺘﻪ ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ ﺑﺎﻧﺪې ﻇﻠﻢ او زﻳﺎﺗﮯ ﮐﻮئ “.
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﻳﻬﻮداه ﺑﺎدﺷﺎه ،د ﻳﻮﺳﻴﺎه د زوئ ﻳﻬﻮﻳﻘﻴﻢ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﻓﺮﻣﺎﺋ” ،ﺧﻠﻖ ﺑﻪ
ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﻣﺮګ ﻣﺎﺗﻢ ﻧﮥ ﮐﻮى ﺗﺮ دې ﭼ ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﮐﻮر ﮐ ﺑﻪ ﻫﻴ ﻮک ﻫﻢ د ﻏﻢ او
اﻓﺴﻮس اﻇﻬﺎر ﻧﮥ ﮐﻮى او ﻧﮥ ﺑﻪ ﻮک وواﺋ ﭼ اﻓﺴﻮس دے ،اے ﻣﺎﻟﻪ.
 ﻫﻐﻪ ﺑﻪ داﺳ ﺦ ﮐے ﺷ ﻟﻪ
اﻓﺴﻮس ﺳﺘﺎ ﺷﺎن ﺷﻮﮐﺖ ﻻړو ﺧﺘﻢ ﺷﻮ .
ﻨﻪ ﭼ ﻳﻮ ﺧﺮ ﺨﻮﻟﮯ ﺷ ،ﻫﻐﻪ ﺑﻪ راﻠﮯ ﺷ او د ﻳﺮوﺷﻠﻢ د دروازو ﻧﻪ ﺑﻪ
 ”اے د ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﺧﻠﻘﻮ ،ﺑﺮه ﻟﺒﻨﺎن ﺗﻪ ﻻړ ﺷ او ﭼﻐ
ﺑﻬﺮ وﻏﻮرزوﻟﮯ ﺷ “.
ووﻫ ،ﺳﺘﺎﺳﻮ د ژړا آواز دې ﭘﻪ ﺑﺴﻦ ﮐ واورﯦﺪے ﺷ ،او د ﻋﺒﺎرﻳﻢ ﻧﻪ ژړا
 ﻣﺎ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﮐ
وﮐئ ،ﻪ ﭼ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻮل ﻣﻠﺮى ﺗﺒﺎه ﺷﻮى دى .
ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﺧﺒﺮدارے درﮐو ﮐﻠﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﮥ ﭘﻪ آرام وئ ،ﺧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ووﺋﻴﻞ ،ﻣﻮﻧ
ﻣﮥ ﺗﻨﻮه .د ﻮاﻧ ﻧﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻫﻢ دا ﻋﺎدت وو ،ﺗﺎﺳﻮ زﻣﺎ ﺗﺎﺑﻌﺪارى ﻧﮥ ده ﮐې.
 زﻣﺎ د ﻏﻀﺐ ﻃﻮﻓﺎن ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻮل ﺷﭙﻮﻧ ﺟﺎرو ﮐى ،او ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻮل

دوﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺟﻼوﻃﻦ ﮐى او ﻫﻠﺘﻪ ﺑﻪ ﻏﻼﻣﺎن ﺷ او ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ د ﺧﭙﻠﻮ ﺑﺪو ﻋﻤﻠﻮﻧﻮ ﭘﻪ
 ﺗﺎﺳﻮ ﻮک ﭼ ﭘﻪ ﻟﺒﻨﺎن ﮐ اوﺳﯧئ ،او ﺎن
وﺟﻪ ﺳﭙ او ﺷﺮﻣﻨﺪه ﺷ .
ﺗﻪ ﻣﻮ د دِﻳﺎر ﻧﻪ ﺟﺎﻟﻪ ﺟﻮړه ﮐې ده ،ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ د دردوﻧﻮ ﭘﻪ وﺟﻪ داﺳ زﺑﻴﺮ
 ﻣﺎﻟ
ﮐﻮئ ﻟﻪ ﭼ ﻳﻮه ﻪ ﻳ د ﻣﺎﺷﻮم د ﭘﯧﺪا ﮐﯧﺪو ﭘﻪ وﺧﺖ ﮐ ﮐﻮى “.
ﺧُﺪائ ﻳﻬﻮﻳﺎﮐﻴﻦ ﺗﻪ ﭼ ،د ﻳﻬﻮﻳﻘﻴﻢ زوئ او د ﻳﻬﻮداه ﺑﺎدﺷﺎه دے وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،زﻣﺎ
دې ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ذات ﻗﺴﻢ وى ،ﮐﮥ ﭼﺮې ﺗﮥ زﻣﺎ د  ﻻس ﻮﺗﻤﻪ ﻫﻢ وﻟ ﻧﮥ وے ﻧﻮ ﺗﮥ
 زۀ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﻫﻐﻪ ﭼﺎ ﺗﻪ ﺣﻮاﻟﻪ ﮐم
ﺑﻪ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ ﻣﺎ اﻳﺴﺘﻠ او اﺧﻮا ﻏﻮرزوﻟ وے .
ﻮک ﭼ ﺳﺘﺎ ژوﻧﺪ ﺧﺘﻤﻮل ﻏﻮاړى او د ﭼﺎ ﻧﻪ ﭼ ﺗﮥ ﻳﺮﯦې .زۀ ﺑﻪ ﺗﺎ د ﺑﺎﺑﻞ
 زۀ ﺑﻪ ﺗﺎ او ﺳﺘﺎ ﻣﻮر د دې
ﺑﺎدﺷﺎه ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﻀﺮ او د ﻫﻐﮥ ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻪ ﺣﻮاﻟﻪ ﮐم .
ﻣﻠ ﻧﻪ ﺟﻼوﻃﻦ ﮐم ،او ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﭘﻪ ﭘﺮدى ﻣﻠ ﮐ ﻣۀ ﺷ ،ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻣﻠ
 ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ دې ﻣﻠ ﺗﻪ ﺑﻴﺎ ﻫﻴﻠﻪ ﻫﻢ
ﮐ ﭼﺮﺗﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﯧﺪا ﺷﻮى ﻧﮥ ﻳ .

۵۹ / ۱۴۶
Copyrighted material from pashtobibles.org. Not for reprint/publishing purposes.

 ﺧﻠﻘﻮ ووﺋﻴﻞ ﭼ،
واﭘﺲ راﻧﮥ ﺷ ﮐﻮم ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﻏﻮﺘﻞ ﭼ ﻫﻐﻪ ﺑﻴﺎ ووﻳﻨ “.
”وﻟ دا ﺳے ﻳﻬﻮﻳﺎﮐﻴﻦ ﺑﺎدﺷﺎه د ﻫﻐﻪ ﻣﺎت ﻣﻨ ﭘﻪ ﺷﺎن دے ﮥ ،ﮐﻮم ﭼ
ﻏﻮرزوﻟﮯ ﺷﻮے وى او د ﻫﻴﭽﺎ ﭘﻪ ﮐﺎر ﻧﮥ وى؟ ﻫﻐﻪ او د ﻫﻐﮥ ﺑﭽ وﻟ ﭘﻪ ﻳﻮ داﺳ
 اے
ﻣﻠ ﮐ ﺟﻼوﻃﻦ ﮐے ﺷﻮى دى ﭼ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ﻫﻴ ﭘﺘﻪ ﻫﻢ ﻧﮥ وى؟“ 

زﻣﺎ وﻃﻨﻪ ،زﻣﺎ وﻃﻨﻪ ،زﻣﺎ وﻃﻨﻪ .د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ دې ﭘﯧﻐﺎم ﺗﻪ ﻏﻮږ وﻧﻴﺴﻪ ،
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ دا ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ” ،دا ﮐﺲ ﭘﻪ ﺑاوﻻدو ﮐ ﺣﺴﺎب ﮐه ،دا ﮐﺲ ﺑﻪ ﭘﻪ
ﺧﭙﻞ ﻮل ژوﻧﺪ ﮐ ﻧﮥ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ او ﻧﮥ آﺑﺎد ﺷ .د ﻫﻐﮥ د اوﻻد ﻧﻪ ﺑﻪ ﻮک ﻫﻢ آﺑﺎد
ﻧﮥ ﺷ ،او ﻳﻮ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﮥ د داؤد ﭘﻪ ﺗﺨﺖ ﮐﯧﻨ ،او ﻧﮥ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻳﻬﻮداه ﮐ ﺣﻮﻣﺖ
وﮐى“.

د راﺗﻠﻮﻧ وﺧﺖ اُﻣﻴﺪ

۲۳

 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ” ،اﻓﺴﻮس دے د ﻗﻮم ﭘﻪ ﺷﭙﻮﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې


 ﻧﻮ ﻪ ﻣﺎﻟ
ﻮک ﭼ زﻣﺎ د ﺮن د ﺎئ ې ﺗﺒﺎه ﮐﻮى او ﺧﻮروى “.
ﺧُﺪائ ،د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ،دې ﺷﭙﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ” ،ﺗﺎﺳﻮ زﻣﺎ رﻣ
ﺧﻮرې ورې ﮐې او د ﺧﭙﻞ ﺎن ﻧﻪ ﻣﻮ ﻟﺮې ﺷﻟ دى او د ﻫﻐﻮئ ﻣﻮ ﮥ ﺧﻴﺎل

ﻧﮥ دے ﺳﺎﺗﻠﮯ ،زۀ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ د دې ﺑﺪ ﮐﺎر ﺳﺰا درﮐم ،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋ .
زۀ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ د ﺧﭙﻠ رﻣ ﺑﺎﻗ ﭘﺎﺗ ﺷﻮى ﺧﻠﻖ د ﻫﻐﻪ ﻮﻟﻮ ﻣﻠﻮﻧﻮ ﻧﻪ راﻏﻮﻧ ﮐم
ﮐﻮﻣﻮ ﺗﻪ ﭼ ﻣﺎ ﺷﻟ ۇو او ﺧﭙﻞ وﻃﻦ ﺗﻪ ﺑﻪ ﻳ واﭘﺲ راوﻟﻢ .ﭼﺮﺗﻪ ﭼ ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ
 زۀ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ ﺷﭙﻮﻧ ﻣﻘﺮر ﮐم
ﻣﯧﻮه وﻧﻴﺴ او د ﻫﻐﻮئ ﺷﻤﯧﺮ ﺑﻪ ډﯦﺮ ﺷ .
ﭼ د ﻫﻐﻮئ ﺧﻴﺎل وﺳﺎﺗ ،او ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﻧﻮر د ﭼﺎ ﻧﻪ ﻧﮥ ﻳﺮﻳى او ﻧﮥ ﺑﻪ ﭘﺮﯦﺸﺎﻧﻪ
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ
ﺷ .او ﻧﮥ ﺑﻪ ﻳﻮ ورک ﺷ .ﻣﺎ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ دا وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ “.
ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ” ،ﻫﻐﻪ ور راﺗﻠﻮﻧ دى ﭼ ،زۀ ﺑﻪ د داؤد ﭘﻪ ﻧﺴﻞ ﮐ ﻳﻮه ﺻﺎدﻗﻪ
ﺎﻧﻪ راﭘﻮرﺗﻪ ﮐم او ﺑﺎدﺷﺎه ﺑﻪ ﻳ ﮐم ،او ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻫﻮﻴﺎرﺗﻴﺎ ﺳﺮه ﺣﻮﻣﺖ
 ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ورﻮ
ﮐﻮى .او ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻣﻠ ﮐ ﺻﺪاﻗﺖ او اﻧﺼﺎف ﻗﺎﺋﻢ ﮐى .
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ﮐ ﺑﻪ ﻳﻬﻮداه ﺑﭻ ﮐے ﺷ او اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﻪ د ﺳﻼﻣﺘ ﺳﺮه ژوﻧﺪ ﮐﻮى .او دا ﻫﻐﻪ
ﻧﻮم دے ﭼ ﭘﻪ ﮐﻮم ﺳﺮه ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ﻳﺎدﻳى ،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ زﻣﻮﻧ ﺧﻼﺻﻮﻧﮯ دے“.
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ” ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ور راﺗﻠﻮﻧ دى ﭼ ﺧﻠﻖ ﺑﻪ ﻧﻮر داﺳ

ﻗﺴﻢ ﻧﮥ ﺧﻮرى ﭼ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ژوﻧﺪى ﺧُﺪائ ﻣﻮ دې ﻗﺴﻢ وى ﭼﺎ ﭼ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻞ د
 ﺧﻮ ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ داﺳ واﺋ ﭼ ،ﻗﺴﻢ دے ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ژوﻧﺪى
ﻣﺼﺮ ﻧﻪ راﺑﻬﺮ ﮐل ،
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺑﺎﻧﺪې ﭼﺎ ﭼ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻧﺴﻞ د ﺷﻤﺎل او د ﻧﻮرو ﻣﻠﻮﻧﻮ ﻧﻪ
واﭘﺲ راﻏﻮﻧ ﮐو ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﮥ ﻫﻐﻮئ ﺗﺲ ﻧﺲ ﮐى ۇو .ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ
ﻣﻠ ﮐ اوﺳﻴى“.

دروﻏﮋن ﻧﺒﻴﺎن
 زﻣﺎ زړۀ د دروﻏﮋﻧﻮ ﻧﺒﻴﺎﻧﻮ ﭘﻪ وﺟﻪ ﻣﺎت ﺷﻮے دے ،او ﻮل ﻫُوﮐ ﻣ ﭘﻪ

ﻟزان دى .زۀ ﻟﻪ د ﻫﻐﻪ ﻧﺸﺎﺋ ﭘﻪ ﺷﺎن ﺷﻮے ﻳﻢ ﻮک ﭼ ﭘﻪ ﺷﺮاﺑﻮ زﻳﺎت ﻧﺸﻪ

ﺷﻮے وى ،ﻧﻮ دﻏﻪ ﺷﺎن زۀ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ او د ﻣﻘﺪس ﮐﻼم ﭘﻪ وﺟﻪ ﻧﺸﻪ ﻳﻢ .
دا ﻣﻠ د زﻧﺎﮐﺎراﻧﻮ ﻧﻪ ډک دے ،ﻧﻮ ﭘﻪ دې وﺟﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ورﺑﺎﻧﺪې ﻟﻌﻨﺖ ﻧﺎزل
ﮐے دے ﻧﻮ زﻣﻪ اوﭼﻪ ﺷﻮې ده او ﭘﻪ ﻟﻠﻤﻪ ﮐ ﺷﻴﻨﮯ اوچ ﺷﻮے دے .ﻧﺒﻴﺎن

ﭘﻪ ﺑﺪو ﻻرو روان ﺷﻮى دى او ﺧﭙﻞ ﻃﺎﻗﺖ ﭘﻪ ﻏﻠﻄﻪ ﻃﺮﻳﻘﻪ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻮى .
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ” ،ﻧﺒﻴﺎن او اﻣﺎﻣﺎن دواړه ﺑﺧُﺪاﻳﻪ ﮐﺎروﻧﻪ ﮐﻮى ،ﺗﺮ دې
 ﻧﻮ ﭘﻪ دې وﺟﻪ
ﭼ ﻣﺎ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﮐﻮر ﮐ ﻫﻢ د دوئ ﺑﺪﻋﻤﻠ ﭘﯧﺪا ﮐى دى .
ﭼ ﻫﻐﻮئ ﭼﺮﺗﻪ ﻫﻢ  د ﻫﻐﻮئ ﭘ ﺑﻪ ﻮﺋﻴى ،او د ﺗﻴﺎرو ﺧﻮا ﺗﻪ ﺑﻪ ﺑﻮﺗﻠﮯ
ﺷ او ﻫﻠﺘﻪ ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ راوﻏﻮرزﻳى .زۀ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ ﺑﺎﻧﺪې د ﻫﻐﻮئ د ﺳﺰا ﭘﻪ ﻣﻘﺮر
 ”ﻣﺎ د
ﺷﻮى وﺧﺖ ﮐ اﻓﺖ ﻧﺎزل ﮐم “.ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ داﺳ ﻓﺮﻣﺎﺋ .
ﺳﺎﻣﺮﻳﻪ د ﻧﺒﻴﺎﻧﻮ دا ﺧﺮاب ﮐﺎروﻧﻪ وﻟﻴﺪل ﭼ ﮐﻮم ﻫﻐﻮئ د ﺑﻌﻞ ﭘﻪ ﻧﻮم ﭘﯧﺸﻮﺋ
 ﺧﻮ ﻣﺎ د ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﭘﻪ
ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻪ ﮐﻮﻟﻪ او زﻣﺎ ﻗﻮم ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻳ ﺑﻻرې ﮐو .
ﭘﯧﻐﻤﺒﺮاﻧﻮ ﮐ د دې ﻧﻪ زﻳﺎت ﺧﺮاب ﮐﺎر وﻟﻴﺪﻟﻮ ،ﻫﻐﻮئ زﻧﺎ ﮐﻮى او ﺑاﻳﻤﺎﻧ
ﮐﻮى ،او د ﺑﺪﻋﻤﻠﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﺣﻮﺻﻠﻪ اﻓﺰاﺋ ﮐﻮى ،ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻳﻮ ﻫﻢ د ﺧﭙﻠﻮ ﺑﺪ ﻋﻤﻠﻮﻧﻮ ﻧﻪ

۶۱ / ۱۴۶
Copyrighted material from pashtobibles.org. Not for reprint/publishing purposes.

ﻧﮥ ﻣﻨﻊ ﮐﻴى .ﻫﻐﻮئ ﻮل زﻣﺎ دﭘﺎره د ﺳﺪوم د ﺧﻠﻘﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن ﺧﺮاب دى ،او د
 ﻧﻮ ﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ
ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﺧﻠﻖ ﻣﺎ ﺗﻪ د ﻋﻤﻮره د ﺧﻠﻘﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن ﺑﺪ دى “.
رب اﻻﻓﻮاج د ﻳﺮوﺷﻠﻢ د ﻧﺒﻴﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ داﺳ ﻓﺮﻣﺎﺋ” ،زۀ ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ د ﺧﻮړﻟﻮ
دﭘﺎره ﺗﺮﻳﺦ ﺧﻮراک او د ﻠﻮ دﭘﺎره ﺑﻪ ورﻟﻪ د زﻫﺮو اوﺑﮥ ورﮐم ،ﻪ ﭼ د
 ﻣﺎﻟ
ﻳﺮوﺷﻠﻢ د ﻧﺒﻴﺎﻧﻮ ﭘﻪ وﺟﻪ ،ﭘﻪ ﻮل ﻣﻠ ﮐ ﺑدﻳﻨ ﺧﻮره ﺷﻮې ده “.
ﺧُﺪائ رب اﻻﻓﻮاج ﺧﭙﻠﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻪ ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ” ،دا ﻧﺒﻴﺎن ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﮐﻮﻣﻪ
ﭘﯧﺸﻮﺋ ﮐﻮى د ﻫﻐﻮئ ﺧﺒﺮو ﺗﻪ ﻏﻮږ ﻣﮥ ﻧﻴﺴ ،ﻫﻐﻮئ ﺗﺎﺳﻮ د دروﻏﻮ ﭘﻪ اُﻣﻴﺪوﻧﻮ
ﺳﺮه ډﮐﻮى .ﻫﻐﻮئ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﯧﻐﺎم ﻧﮥ درﮐﻮى ﺧﻮ ﺻﺮف د ﺧﭙﻞ
 ﻫﻐﻮئ ﻫﻐﻪ ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻪ ﻣﺴﻠﺴﻞ ﺧﺒﺮې
ﺳﻮچ او زړۀ ﻧﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ روﻳﺎ ﭘﯧﺶ ﮐﻮى .
ﮐﻮى ﻮک ﭼ ﻣﺎ ﺳﭙ ، ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺧﻴﺮ
ﺧﻴﺮﻳﺖ ﻳ .او ﻫﻐﻮئ ﻮﻟﻮ ﺗﻪ ﻮک ﭼ د ﺧﭙﻞ ﺳﺮﮐﺸﻪ زړۀ ﺗﺎﺑﻌﺪارى ﮐﻮى ﻫﻐﻮئ
 ﺧﻮ ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ ﮐ ﮐﻮم ﻳﻮ
واﺋ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﺑﻪ ﻫﻴ ﻗﺴﻤﻪ ﻧﻘﺼﺎن وﻧﮥ رﺳﻴى “.
د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﺣﻀﻮر ﮐ وﻻړ وو ﭼ ﻫﻐﻪ ﮥ ﻳ ﻟﻴﺪﻟ ﻳﺎ اورﯦﺪﻟ وى ﮐﻮم
ﭼ ﻫﻐﮥ ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻠ دى؟ ﻳﻮ ﻫﻢ ﻧﻪ .ﭼﺎ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ﻏﻮږ ﻧﻴﻮﻟﮯ او ﭼﺎ د ﻫﻐﮥ آواز
 ﻮرئ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻏﻀﺐ ﻟﻪ د ﻃﻮﻓﺎن ﭘﻪ ﺷﺎن راروان
اورﯦﺪﻟﮯ دے؟ 
دے ،او د ﻫﻐﮥ ﻏﻀﺐ ﺑﻪ د ډﯦﺮ ﺗﯧﺰ ﻃﻮﻓﺎن ﭘﻪ ﺷﺎن د ﺑﺪﻋﻤﻠﻮ ﭘﻪ ﺳﺮوﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې راﺗﺎو
 او د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ دا ﻏﻀﺐ ﺑﻪ ﺗﺮ ﻫﻐ ﭘﻮرې ﺳﻮړ ﻧﮥ ﺷ ﺗﺮﻮ ﭘﻮرې
ﺷ .
ﭼ د ﻫﻐﮥ د زړۀ ﻣﻘﺼﺪ ﭘﻮره ﺷﻮے ﻧﮥ وى .ﭘﻪ راﺗﻠﻮﻧﻮ ورﻮ ﮐ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ
 ”ﻣﺎ دا ﻧﺒﻴﺎن ﻧﮥ دى ﻟﯧﻟ ،ﺧﻮ ﻫﻐﻮئ د ﺧﭙﻞ
دې ﻮﻟﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﭘﻮره ﭘﻮﻫﻪ ﺷ .
ﺎن ﻧﻪ د ﭘﯧﻐﺎم ورﮐﻮﻟﻮ دﭘﺎره ﭘﻪ ﻣﻨه ﺷﻮى دى ،ﻣﺎ د ﻫﻐﻮئ ﺳﺮه ﺧﺒﺮې ﻧﮥ دى
 ﮐﮥ ﭼﺮې ﻫﻐﻮئ زﻣﺎ ﭘﻪ ﺣﻀﻮر ﮐ ﻣﺎ
ﮐې ،ﺧﻮ ﻫﻐﻮئ ﭘﯧﺸﻮﻳﺎﻧ وﮐى .
ﺳﺮه وﻻړ وے ،ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﺑﻴﺎ زﻣﺎ ﮐﻼم ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻪ اوروﻟﻮ او ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﻳ د ﺧﭙﻠﻮ
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ” ،زۀ ﻫﻐﻪ ﺧُﺪائ
ﺷﺮارﺗﻮﻧﻮ او ﺑﺪﻋﻤﻠﻮﻧﻮ ﻧﻪ را اړول “.
 وﻟ داﺳ
ﭘﺎک ﻳﻢ ﭼ ﻫﺮ ﭼﺮﺗﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺎﻇﺮ ﻳﻢ ﻧﻪ ﭼ ﭘﻪ ﻳﻮ ﺎئ ﮐ .
ﻮک ﺷﺘﻪ ﭼ زﻣﺎ ﻧﻪ ﺧﭙﻞ ﺎن ﭼﺮﺗﻪ ﭘ ﮐى او زۀ ﻫﻐﻪ وﻧﮥ وﻳﻨﻢ؟“ ﻣﺎﻟ
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ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋ” .وﻟ زۀ ﭘﻪ ﻫﺮ ﺎئ زﻣﻪ او آﺳﻤﺎن ﮐ ﻧﮥ ﻳﻢ ﮥ؟“ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ
 ”ﻣﺎ ﻫﻐﻪ ﻫﺮ ﮥ واورﯦﺪل ﮥ ﭼ دې ﭘﯧﻐﻤﺒﺮاﻧﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ
ﻓﺮﻣﺎﺋ .
ﻮک ﭼ زﻣﺎ ﭘﻪ ﻧﻮم دروغ واﺋ او ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻪ واﺋ ﭼ ،ﻣﺎ ﺧﻮب وﻟﻴﺪو .ﭘﻪ ﺧﻮب
 دا ﺧﺒﺮې ﺑﻪ ﺗﺮﻮ ﭘﻮرې د دې دروﻏﮋﻧﻮ ﭘﯧﻐﻤﺒﺮاﻧﻮ ﭘﻪ
ﮐ ﭘﻪ ﻣﺎ اﻟﻬﺎم وﺷﻮ .
 د
زړوﻧﻮ ﮐ را ،ﻮک ﭼ د ﺧﭙﻠﻮ ﺳﻮﭼﻮﻧﻮ ﭘﯧﻐﺎﻣﻮﻧﻪ ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻪ ﺑﻴﺎﻧﻮى .
ﻫﻐﻮئ ﺧﻴﺎل دا دے ﭼ ﮐﻮم ﺧﻮﺑﻮﻧﻪ ﭼ دوئ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﮐ ﻳﻮ ﺑﻞ ﺗﻪ ﺑﻴﺎﻧﻮى ﻧﻮ د
دې ﭘﻪ وﺟﻪ ﺑﻪ زﻣﺎ ﺧﻠﻖ زﻣﺎ ﻧﻮم ﻫﯧﺮ ﮐى ،ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ ﭘﺨﻮا د دوئ ﭘﻼر ﻧﻴﮥ
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋ
زﻣﺎ ﻧﻮم ﻫﯧﺮ ﮐے وو او د ﺑﻌﻞ ﺑﺖ ﻋﺒﺎدت ﻳ وﮐو “.
ﭼ” ،ﮐﻮم ﭘﯧﻐﻤﺒﺮ ﭼ ﺧﻮب ﻟﻴﺪﻟﮯ دے ﻫﻐﻪ دې ﺑﺷﻪ ﺧﭙﻞ ﺧﻮب ﺑﻴﺎن ﮐى،
ﺧﻮ ﭼ ﭘﻪ ﭼﺎ زﻣﺎ ﮐﻼم ﻧﺎزل ﺷﻮے دے ﻫﻐﻪ دې ﭘﻪ وﻓﺎدارۍ ﺳﺮه ﮐﻼم ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻪ
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ” ،آﻳﺎ
واوروى .ﺗﺶ ﺑﻮس د ﻏﻨﻤﻮ ﺑﺮاﺑﺮ دى ﮥ؟“ 
زﻣﺎ ﭘﯧﻐﺎم د اور ﭘﻪ ﺷﺎن ﻧﮥ دے ﮥ ،او زﻣﺎ ﭘﯧﻐﺎم د  ﭘﻪ ﺷﺎن ﻧﮥ دے ﮥ ﭼ
 ﻧﻮ ﻪ زۀ د ﻫﻐﻪ ﭘﯧﻐﻤﺒﺮاﻧﻮ ﺧﻼف ﻳﻢ ﻮک ﭼ د ﻳﻮ ﺑﻞ
 ﻮﻪ ﻮﻪ ﮐﻮى؟ 
 ﻣﺎﻟ
ﻧﻪ ﺧﺒﺮې ﻧﻘﻞ ﮐﻮى او ﺑﻴﺎ ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻪ واﺋ ﭼ دا ﮐﻼم زﻣﺎ د ﻃﺮﻓﻪ دے “.
ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ” ،زۀ د ﻫﻐﻪ ﭘﯧﻐﻤﺒﺮاﻧﻮ ﺧﻼف ﻫﻢ ﻳﻢ ﭼﺎ ﭼ ﺧﭙﻠﻪ ﺧﻮﻟﮥ ﭘﺮاﻧﺴﺘ
وى او د ﺧﭙﻞ ﺎن ﻧﻪ ﻟﻴﺎ وى ﺧﺒﺮې ﮐﻮى او ﺑﻴﺎ واﺋ ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ داﺳ
 ﭘﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﮐ زۀ د ﻫﻐﻮئ ﺧﻼف ﻳﻢ “،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ دا ﺑﻴﺎن ﮐﻮى،
ﻓﺮﻣﺎﺋ .
”ﻮک ﭼ د دروﻏﻮ ﺧﻮﺑﻮﻧﻪ ﺟﻮړوى او زﻣﺎ ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻪ ﻫﻐﻪ ﺑﻴﺎﻧﻮى ،او ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ
ﺧﭙﻠﻮ ﺑﺣﺴﺎﺑﻪ دروﻏﻮ ﺳﺮه زﻣﺎ ﺧﻠﻖ ﺑﻻرې ﮐﻮى ،ﺣﺎل دا ﭼ ﻧﮥ ﻣﺎ ﻫﻐﻮئ ﻟﯧﻟ
دى او ﻧﮥ ﻣ ﻣﻘﺮر ﮐى دى .او ﻫﻐﻮئ د ﺧﻠﻘﻮ د ﻓﺎﺋﺪې ﻫﻴ ﺧﺒﺮې ﻧﮥ ﮐﻮى“.
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ دا ﺑﻴﺎن ﮐﻮى.

د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﯧﻐﺎم
 ”ﻳﺮﻣﻴﺎه ،ﮐﻠﻪ ﭼ د دې ﺧﻠﻘﻮ ﻧﻪ ﻋﺎم ﮐﺲ ﻳﺎ ﭘﯧﻐﻤﺒﺮ ﻳﺎ اﻣﺎم ﺳﺘﺎ ﻧﻪ ﺗﭙﻮس

وﮐى ﭼ ،ﺗﺎ ﺳﺮه د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻧﻪ ﮐﻮم دروﻧﺪ ﭘﻴﮯ ﺷﺘﻪ ﮥ؟ ﻧﻮ ﺗﮥ ﭘﻪ ﺟﻮاب
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ﮐ ورﺗﻪ وواﻳﻪ ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ دروﻧﺪ ﭘﻴﮯ ﻫﻢ ﺗﮥ ﻳ ،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋ ،زۀ ﺑﻪ ﺗﺎ
 ﮐﮥ ﭼﺮې ﻳﻮ ﭘﯧﻐﻤﺒﺮ ،ﻳﺎ اﻣﺎم ﻳﺎ ﺑﻞ ﻮک دا دﻋﻮﱝ وﮐى ﭼ” ،دا
وﻏﻮرزوم .

د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ دروﻧﺪ ﭘﻴﮯ دے “،زۀ ﺑﻪ دۀ ﻟﻪ او د دۀ ﺧﺎﻧﺪان ﻟﻪ ﺳﺰا ورﮐم .
ﻧﻮ ﺑﻴﺎ دې دا ﻫﺮ ﻳﻮ ﮐﺲ ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﮐ د ﻳﻮ ﺑﻞ ﻧﻪ او د ﺧﭙﻠﻮ دوﺳﺘﺎﻧﻮ او ﺧﭙﻠﻮاﻧﻮ ﻧﻪ
ﺗﭙﻮس ﮐﻮى ﭼ” ،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﺟﻮاب ﮐ ﮥ ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻠ دى؟“ او ﻳﺎ دا ﭼ،
 ﺧﻮ ﻧﻮر ﺑﻪ ﺗﮥ ﺑﻴﺎ ﮐﻠﻪ ﻫﻢ دا وﻧﮥ واﺋ
”ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﮐﻮﻣﻪ ﺧﺒﺮه ﮐې ده؟“ 
ﭼ” ،د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﯧﻐﺎم ﻳﻮ دروﻧﺪ ﭘﻴﮯ دے “،ﻪ ﭼ د ﻫﺮ ﺳى ﺧﭙﻠﻪ ﺧﺒﺮه
د ﻫﻐﮥ ﭘﯧﻐﺎم وﺮﯧﺪو ﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻴﺎ دﻏﻪ ﺷﺎن د ژوﻧﺪى ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ،رب اﻻﻓﻮاج
 ﺗﺎﺳﻮ ﭘﯧﻐﻤﺒﺮاﻧﻮ ﺗﻪ داﺳ
ﺧُﺪائ زﻣﻮﻧ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﯧﻐﺎم ﺗﻪ ﺗﻌﺒﻴﺮ ورﮐﻮئ .
وواﻳ ﭼ” ،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ ﮥ ﺟﻮاب درﮐو؟ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﮥ ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻠ
 او ﮐﮥ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ ﺗﺎﺳﻮ دا دﻋﻮﱝ ﮐﻮئ ﭼ” ،دا د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻧﻪ دروﻧﺪ
دى؟“ 
ﭘﻴﮯ دے “،ﻧﻮ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺑﻴﺎ داﺳ ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ” ،ﺗﺎﺳﻮ ﺧﺒﺮې ﺧﻮ ﮐﻮئ ﭼ دا
د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻧﻪ دروﻧﺪ ﭘﻴﮯ دے ،اﺮ ﭼ ﻣﺎ درﺗﻪ ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻠ ۇو ﭼ داﺳ
 ﻧﻮ ﭘﻪ
ﺧﺒﺮې ﻣﮥ ﮐﻮئ ﭼ دا د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﻃﺮف ﻧﻪ دروﻧﺪ ﭘﻴﮯ دے “،
دې وﺟﻪ ﺑﻪ زۀ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﻳﻘﻴﻦ ﺳﺮه ﻫﯧﺮ ﮐم او ﺳﺮه د ﻫﻐﻪ ﺎره ﮐﻮم ﭼ ﻣﺎ ﺗﺎﺳﻮ
 زۀ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ
او ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻼر ﻧﻴﮥ ﻟﻪ ورﮐو د ﺧﭙﻞ ﺣﻀﻮر ﻧﻪ ﻟﺮې وﺷم .
ﺑﺎﻧﺪې ﻧﮥ ﺧﺘﻤﯧﺪوﻧﮯ ﻟﻌﻨﺖ او اﺑﺪى ﺷﺮم ﻧﺎزل ﮐم ﭼ ﻫﻴﻠﻪ ﺑﻪ ﻫﯧﺮوﻟﮯ ﻧﮥ
ﺷ“.

د اﻳﻨﺮو دوه ﻮﮐﺮۍ

۲۴

 وروﺳﺘﻮ د دې ﻧﻪ ﭼ د ﺑﺎﺑﻞ ﺑﺎدﺷﺎه ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﻀﺮ د ﻳﻬﻮﻳﺎﮐﻴﻦ د ﻳﻬﻮﻳﻘﻴﻢ


زوئ د ﻳﻬﻮداه ﺑﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ ﺗﻪ ﺳﺮه د آﻓﺴﺮاﻧﻮ ،ﮐﺎرﻳﺮاﻧﻮ او ﻟﻮﻫﺎراﻧﻮ ﻗﯧﺪﻳﺎن ﺑﻮﺗﻠﻞ
ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻣﺎ ﺗﻪ ﭘﻪ روﻳﺎ ﮐ د اﻳﻨﺮو دوه ﻮﮐﺮۍ راوﻮدﻟ ﭼ د
 ﭘﻪ ﻳﻮه ﻮﮐﺮۍ ﮐ اول ﻣﻮﺳﻤ او
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﮐﻮر ﻣﺨ ﺗﻪ ﭘﺮﺗ وې .
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ﭘﺎﺧﮥ اﻳﻨﺮ ۇو ،او ﭘﻪ ﺑﻠﻪ ﻮﮐﺮۍ ﮐ ﺧﺮاب اﻳﻨﺮ ۇو ،دوﻣﺮه ډﯦﺮ ﺧﺮاب ﭼ د
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻣﺎ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﻳﺮﻣﻴﺎه ﺗﺎ ﺗﻪ ﮥ ﺎرى؟“
ﺧﻮړﻟﻮ ﻧﮥ ۇو .
ﻣﺎ ورﺗﻪ ﭘﻪ ﺟﻮاب ﮐ ووﺋﻴﻞ” ،اﻳﻨﺮ .ﮥ اﻳﻨﺮ ډﯦﺮ ﮥ دى ﺧﻮ ﺧﺮاب اﻳﻨﺮ
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ د
ډﯦﺮ ﺧﺮاب دى ،دوﻣﺮه ﺧﺮاب دى ﭼ د ﺧﻮړﻟﻮ ﻗﺎﺑﻞ ﻫﻢ ﻧﮥ دى “.
 ”ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ،د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺧُﺪائ
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﮐﻼم ﭘﻪ ﻣﺎ ﻧﺎزل ﺷﻮ ﭼ ،
ﭘﺎک داﺳ ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ ،دا ﮥ اﻳﻨﺮ د ﻳﻬﻮداه د ﻫﻐﻪ ﺧﻠﻘﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن دى ﭼ ﻣﺎ د
ﺑﺎﺑﻞ ﻣﻠ ﺗﻪ د دې ﺎئ ﻧﻪ ﺟﻼوﻃﻦ ﮐى دى او زۀ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ﻫﻢ دﻏﻪ ﺷﺎن ﮥ
 زۀ ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ﭘﻪ ﮥ ﺳﺘﺮﻪ ﻮرم ،او زۀ ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ دې ﻣﻠ ﺗﻪ واﭘﺲ
ﻮرم .
راوﻟﻢ .زۀ ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ آﺑﺎد ﮐم او زۀ ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ وﻧﮥ ﻏﻮرزوم ،زۀ ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ وﮐﺮم او د
 زۀ ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ ﻟﻪ دا ﺧﻮاﻫﺶ ورﮐم ﭼ ﻫﻐﻮئ ﻣﺎ
ﺑﯧﺦ ﻧﻪ ﺑﻪ ﻳ ﻧﮥ راوﺑﺎﺳﻢ .
وﭘﯧﮋﻧ ﭼ زۀ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻳﻢ .ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ زﻣﺎ ﻣﺨﻠﻮق وى ،او زۀ ﺑﻪ د ﻫﻐﻮئ ﺧُﺪائ
 ﻣﺎﻟ
ﭘﺎک ﻳﻢ ،ﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﭘﻪ ﭘﻮره زړۀ ﺳﺮه ﻣﺎ ﺗﻪ رﺟﻮع وﮐى .
ﺧُﺪائ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ،ﻫﻐﻪ ﺧﺮاب اﻳﻨﺮ ﭼ دوﻣﺮه ډﯦﺮ ﺧﺮاب دى ﭼ د ﺧﻮړﻟﻮ ﻗﺎﺑﻞ
ﻫﻢ ﻧﮥ دى ،ﻧﻮ دﻏﻪ ﺷﺎن ﺑﻪ زۀ د ﺻﺪﻗﻴﺎه د ﻳﻬﻮداه ﺑﺎدﺷﺎه ،او د ﻫﻐﮥ د آﻓﺴﺮاﻧﻮ ﺳﺮه
ﻮک ﭼ د ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﻧﻪ ژوﻧﺪى ﭘﺎﺗ ﺷﻮى دى ﮐﮥ ﻫﻐﻪ دﻟﺘﻪ اوﺳﻴى او ﻳﺎ ﮐﮥ ﭘﻪ
 زۀ ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ زﻣﻪ د ﻫﺮ ﻳﻮ ﻣﻠ
ﻣﺼﺮ ﮐ دى دﻏﻪ ﺷﺎن ﺳﻠﻮک وﮐم .
دﭘﺎره د دﻫﺸﺖ ﻣﺜﺎل او د اﻓﺖ زده ﺎﻧﻮ ﻧﻤﻮﻧﻪ وﺮﻮم .زۀ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﭼﺮﺗﻪ ﻫﻢ
ﺧﻮارۀ ﮐم ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ د ﻋﺒﺮت ﻳﻮ ﻣﺜﺎل ﺟﻮړ ﺷ او ﺧﻠﻖ ﺑﻪ د ﻫﻐﻮئ ﻧﻮم د

ﺑﻋﺰﺗ دﭘﺎره اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻮى او د ﻫﻐﻮئ ﺑﻋﺰﺗ ﺑﻪ ﮐﻮى او ﻟﻌﻨﺖ ﺑﻪ ﭘﺮې واﺋ .
زۀ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ ﺟﻨ راوﻟﻢ ،ﻟﻮږه او وﺑﺎ ﺑﻪ ﭘﺮې راوﻟﻢ ،ﺗﺮ ﻫﻐ ﭘﻮرې ﭼ ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ
ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻣﻠ ﮐ ﺧﺘﻢ ﮐم ﮐﻮم ﭼ ﻣﺎ دوئ او د دوئ ﭘﻼر ﻧﻴﮥ ﻟﻪ ورﮐے وو“.

ﭘﻪ ﺑﺎﺑﻞ ﮐ د اوﻳﺎ ﮐﻠﻮﻧﻮ د ﻗﯧﺪ ﭘﯧﺸﻮﺋ

۲۵

 ﻳﺮﻣﻴﺎه ﺗﻪ د ﻳﻬﻮداه ﺑﺎدﺷﺎه د ﻳﻮﺳﻴﺎه د زوئ ﻳﻬﻮﻳﻘﻴﻢ د ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﭘﻪ
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ﻠﻮرم ﮐﺎل ،د ﻳﻬﻮداه د ﻮﻟﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﻃﺮف ﻧﻪ ﭘﯧﻐﺎم
 ﻧﻮ
ورﮐے ﺷﻮ .ﭘﻪ ﻫﻢ دﻏﻪ ﮐﺎل ﺑﺎﻧﺪې ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﻀﺮ د ﺑﺎﺑﻞ ﭘﻪ ﺗﺨﺖ ﮐﯧﻨﺎﺳﺘﻮ .
ﺑﻴﺎ ﻳﺮﻣﻴﺎه ﻧﺒ د ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﻮﻟﻮ اوﺳﯧﺪوﻧﻮ او د ﻳﻬﻮداه ﻮل ﻗﻮم ﺗﻪ ﺑﻴﺎن وﮐو او
 ”د ﻳﻬﻮداه ﺑﺎدﺷﺎه د اﻣﻮن د زوئ ﻳﻮﺳﻴﺎه د ﺑﺎدﺷﺎﻫ د
ورﺗﻪ ﻳ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ،
دﻳﺎرﻟﺴﻢ ﮐﺎل ﻧﻪ واﺧﻠﻪ ،ﺗﺮ اوﺳﻪ ﭘﻮرې ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د دروﻳﺸﺘﻮ ﮐﺎﻟﻮ دﭘﺎره ﻣﺎ ﺗﻪ
ﭘﯧﻐﺎم راﮐو او ﻣﺎ ﻫﻐﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﻮ ﻠﻪ در رﺳﻮﻟﮯ دے ،ﺧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﻣﺎ ﺗﻪ ﻏﻮږ وﻧﮥ
 ﺳﺮه د دې ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺑﻴﺎ ﺑﻴﺎ ﺧﭙﻞ ﺧﺪﻣﺘﺎران ﭘﯧﻐﻤﺒﺮان راﻟﯧﻟ
ﻧﻴﻮﻟﻮ .
 ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ
دى ،ﺗﺎﺳﻮ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ﻧﮥ ﻏﻮږ ﻧﻴﻮﻟﻮ او ﻧﮥ ﻣﻮ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ﺗﻮﺟﻮ ورﮐﻮﻟﻪ .
ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ ،ﺗﺎﺳﻮ ﻫﺮ ﻳﻮ ﺧﭙﻠ ﺧﺮاﺑ ﻃﺮﻳﻘ او ﻫﻐﻪ ﺑﺪ ﮐﺎروﻧﻪ ﭘﺮﯦدئ
ﮐﻮم ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﮐﻮئ ،ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻣﻠ ﮐ ﺗﺮ ﺗﻠﻪ ﭘﻮرې اوﺳﯧﺪﻟﮯ ﺷ
 ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ
ﮐﻮم ﭼ ﻣﺎ ﺗﺎﺳﻮ او ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻼر ﻧﻴﮥ ﻟﻪ ورﮐے دے .
ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ د ﻧﻮرو ﻣﻌﺒﻮداﻧﻮ ﻋﺒﺎدت او ﺧﺪﻣﺖ ﻣﮥ ﮐﻮئ ،ﺗﺎﺳﻮ ﭼ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ
ﻻﺳﻮﻧﻮ ﮐﻮم ﺑﺘﺎن ﺟﻮړ ﮐى دى ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ﭘﻪ ﻋﺒﺎدت ﮐﻮﻟﻮ زﻣﺎ ﻗﻬﺮ ﻣﮥ راﭘﺎروئ .ﻧﻮ
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ ،ﺧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﻣﺎ
ﺑﻴﺎ ﺑﻪ زۀ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﻧﻘﺼﺎن ﻧﮥ درﮐﻮم .
ﺗﻪ ﻏﻮږ وﻧﮥ ﻧﻴﻮﻟﻮ ،او ﺗﺎﺳﻮ ﭼ ﮥ ﺟﻮړ ﮐى ۇو د ﻫﻐ ﭘﻪ وﺟﻪ ﺗﺎﺳﻮ زۀ ﭘﻪ ﻗﻬﺮ او
 ﻧﻮ ﭘﻪ دې وﺟﻪ
ﻏﺼﻪ ﮐم ،او ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﺧﭙﻞ ﺎن ﺗﻪ ﻧﻘﺼﺎن ورﺳﻮﻟﻮ .
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ رب اﻻﻓﻮاج داﺳ ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ ،ﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ زﻣﺎ ﭘﯧﻐﺎم ﺗﻪ ﻏﻮږ وﻧﮥ
 زۀ ﺑﻪ د ﺷﻤﺎل ﻮل ﺧﻠﻖ او ﺧﭙﻞ ﺧﺪﻣﺘﺎر د ﺑﺎﺑﻞ ﺑﺎدﺷﺎه ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﻀﺮ د
ﻧﻴﻮﻟﻮ ،
دې ﻣﻠ او ﭘﻪ دې ﮐ د اوﺳﯧﺪوﻧﻮ ﺧﻠﻘﻮ او د ﺧﻮاوﺷﺎ ﻮﻟﻮ ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺧﻼف
د ﺟﻨ دﭘﺎره راوﻟﯧم .زۀ ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ ﺑﻠﻞ ﺗﺒﺎه ﮐم او ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ د ﺧﻠﻘﻮ دﭘﺎره د
ﻳﺮې دﻫﺸﺖ ،ﻮﻗﻮ ،او ﻣﺴﺨﺮو ﻳﻮ ﻣﺜﺎل وﺮﻮم ،او ﭘﻪ اﺑﺪى ﮐﻨرو ﺑﻪ ﻳ ﺑﺪل
 زۀ ﺑﻪ د ﻫﻐﻮئ د ﺧﻨﺪا او د ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ﭼﻐ د
ﮐم .ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ دا ﻓﺮﻣﺎﺋ .
دې ﺎئ ﻧﻪ ﺧﺎﻣﻮش ﮐم او زۀ ﺑﻪ د ﻫﻐﻮئ د وادۀ د ﻧﺎوې او د زﻟﻤ د ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ
آوازوﻧﻪ ﺧﺎﻣﻮش ﮐم .د ﻫﻐﻮئ د ﻣﯧﭽﻮﻧﻮ آوازوﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻣﻮش ﮐم او د ﻫﻐﻮئ
 دا ﻮل ﻣﻠ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺷﺎړو او ﺧﺮاﺑﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﺑﺪل ﺷ ،او دا
ډﻳﻮې ﺑﻪ ﻣې ﮐم .
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 ﺧﻮ ﭼ ﮐﻠﻪ اوﻳﺎ
ﻗﻮﻣﻮﻧﻪ ﺑﻪ د اوﻳﺎ ﮐﺎﻟﻮﻧﻮ دﭘﺎره د ﺑﺎﺑﻞ د ﺑﺎدﺷﺎه ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻮى .
ﮐﺎﻟﻮﻧﻪ ﭘﻮره ﺷ ،ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ زۀ د ﺑﺎﺑﻞ ﺑﺎدﺷﺎه او د ﻫﻐﮥ ﻗﻮم ،او د ﻫﻐﮥ ﻣﻠ ﻟﻪ ﺳﺰا
ورﮐم ،د ﻫﻐﻮئ د ﻫﻐﻪ ﻨﺎﻫﻮﻧﻮ ﭘﻪ وﺟﻪ ﮐﻮم ﭼ ﻫﻐﻮئ ﮐى دى ،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ دا
 زۀ ﺑﻪ ﭘﻪ دې
ﻓﺮﻣﺎﺋ ،او د ﺗﻞ دﭘﺎره ﺑﻪ د ﺑﺎﺑﻞ ﻣﻠ ﭘﻪ دﺷﺘﻪ او ﺧﺮاﺑﻪ ﺑﺪل ﮐم .
ﻣﻠ ﻫﻐﻪ ﻮل اﻓﺘﻮﻧﻪ راوﻟﻢ ﮐﻮم ﭼ ﻣﺎ د دۀ ﺧﻼف ﺑﻴﺎن ﮐى دى ،او ﭘﻪ دې ﮐﺘﺎب
ﮐ ﻟﻴﻠﮯ ﺷﻮى دى او ﮐﻮم ﭼ د ﻳﺮﻣﻴﺎه ﻧﺒ ﭘﻪ ذرﻳﻌﻪ د ﻮﻟﻮ ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﺧﻼف
 ﻧﻮر ډﯦﺮ ﻗﻮﻣﻮﻧﻪ او ﻏ ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎن ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ ﻏﻼﻣﺎن ﺟﻮړ
ﭘﯧﺸﻮﺋ ﺷﻮې ده .
ﮐى ،او زۀ ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﺷﺎن ﺳﺰا ورﮐم ﮐﻮﻣﻪ ﺳﺰا ﭼ ﻫﻐﻮئ ﻧﻮرو ﺗﻪ
ورﮐې وه“.

د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﻏﻀﺐ ﭘﻴﺎﻟ
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭼ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک دے ﻣﺎ ﺗﻪ ﻳ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،زﻣﺎ د

ﻻس ﻧﻪ دا ﭘﻴﺎﻟ واﺧﻠﻪ ﭼ زﻣﺎ د ﻏﻀﺐ د ﺷﺮاﺑﻮ ﻧﻪ ډﮐﻪ ده او ﻮﻟﻮ ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﭼ
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ دا و ،ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﻮل ﺑﻪ
زۀ ﺗﺎ اﺳﺘﻮم ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ ﻳ وﻮه .
زﻧﻴى او ﺗﻴﻨﺪﮐﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﻮرى او ﮐﻮم ﺟﻨ ﭼ زۀ ﭘﻪ دوئ ﺑﺎﻧﺪې راوﻟﻢ د ﻫﻐ ﭘﻪ
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻣﺎ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﻻس ﻧﻪ ﭘﻴﺎﻟ واﺧﺴﺘﻠﻪ او ﭘﻪ
وﺟﻪ ﺑﻪ ﻟﻴﻮﻧ ﺷ “.
 زۀ ﻳﺮوﺷﻠﻢ او د
ﻫﻐﻪ ﻮﻟﻮ ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﻣ وﻠﻪ ﭼ زۀ ﭼﺎ ﺗﻪ ﻫﻐﮥ ورﻟﯧﻟﮯ وم .
ﻳﻬﻮداه ﻮﻟﻮ ﺎروﻧﻮ او د ﻫﻐﻮئ ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎﻧﻮ او ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﻟﻪ ﻻړم او ﻫﻐﻮئ ﻮﻟﻮ د
ﻏﻀﺐ د ﭘﻴﺎﻟ ﻧﻪ وﻞ .د ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﻧﻪ ﺗﺮ اوﺳﻪ ﭘﻮرې ،دا ﻣﻠ ﺗﺒﺎه ﺷﻮ ،او د
ﻫﻐﻮئ دﭘﺎره د ﻳﺮې او دﻫﺸﺖ ،ﻮﻗﻮ ﻣﺴﺨﺮو ﺷﻮ او ﺧﻠﻘﻮ د ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﻧﻮﻣﻮﻧﻮ ﻟﻌﻨﺖ
 ﻣﺎ دا ﭘﻴﺎﻟ ﻓﺮﻋﻮن د ﻣﺼﺮ ﺑﺎدﺷﺎه او د ﻫﻐﮥ ﻧﻮﮐﺮاﻧﻮ او آﻓﺴﺮاﻧﻮ ﻟﻪ او
وﺋﻴﻠﻮ .
 او ﻧﻮرو ﻮﻟﻮ ﻫﻐﻪ ﭘﺮدو ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻪ ﻮک ﭼ ﭘﻪ دې
ﻮﻟﻮ ﻣﺼﺮﻳﺎﻧﻮ ﻟﻪ ورﮐه ،
ﻣﻠ ﮐ اوﺳﯧﺪل ،او د ﻋﻮض ﻮﻟﻮ ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎﻧﻮ ﺗﻪ ،د ﻓﻠﺴﺘﻴﻪ د ﻮﻟﻮ ﺎروﻧﻮ
ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﻟﻪ اﺳﻘﻠﻮن ،ﻏﺰه ،ﻋﻘﺮون ،او ﮐﻮم ﺧﻠﻖ ﭼ ﭘﻪ اﺷﺪود ﮐ ﭘﺎﺗ ۇو
 د ﺻﻮر او ﺻﻴﺪا ﻮﻟﻮ
 د ادوم ،ﻣﻮآب او ﻋﻤﻮن ﻗﻮﻣﻮﻧﻪ ﺗﻪ ،
ورﮐه ،

۶۷ / ۱۴۶
Copyrighted material from pashtobibles.org. Not for reprint/publishing purposes.

 د ددان ،ﺗﻴﻤﺎ او ﺑﻮز
ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎﻧﻮ ﺗﻪ ،او د ﺳﻤﻨﺪر د ﺳﺎﺣﻠ ﻋﻼﻗﻮ ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎﻧﻮ ﺗﻪ ،
 د ﻋﺮﺑﻮ ﻮﻟﻮ ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎﻧﻮ
ﺎروﻧﻮ او ﻫﻐﻪ ﻮﻟﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻪ ﻮک ﭼ ﻟﺮې اوﺳﯧﺪل ،

ﺗﻪ او د ﻮﻟﻮ ﻫﻐﻪ اﺟﻨﺒﻴﺎﻧﻮ ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﭼ ﻫﻠﺘﻪ ﭘﻪ رﻳﺴﺘﺎن ﮐ اوﺳﯧﺪل ،
 او ﻣﺎ د ﺷﻤﺎل ﻮﻟﻮ ﻧﺰدې ﻟﺮې
د زِﻣﺮى ،ﻋﻴﻼم او د ﻣﺎدى ﻮﻟﻮ ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎﻧﻮ ﺗﻪ ،
ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎﻧﻮ ﺗﻪ ،او ﭘﺮﻟﻪ ﭘﺴ د زﻣ ﭘﻪ ﻣﺦ ﻮﻟﻮ ﺑﺎدﺷﺎﻫﺘﻮﻧﻮ ﺗﻪ ورﮐه .او د دې ﻫﺮ
 ﺑﻴﺎ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻣﺎ ﺗﻪ
ﮥ ﻧﻪ وروﺳﺘﻮ د ﺑﺎﺑﻞ ﺑﺎدﺷﺎه ﺑﻪ ﻳ ﻫﻢ و .
وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،اوس ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ وواﻳﻪ ﭼ ،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ رب اﻻﻓﻮاج د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ
ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻓﺮﻣﺎﺋ ،ﺗﺎﺳﻮ و ﭼ ﻧﺸﻪ ﺷ او اوﻟ وﮐئ ،او ﭼ
راوﻏﻮرزﯦئ ﭼ ﺑﻴﺎ ﻫﻴﻠﻪ راﭘﻮرﺗﻪ ﻧﮥ ﺷ ﻪ ﭼ زۀ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺟﻨ راوﻟﻢ.
 ﺧﻮ ﮐﮥ ﻫﻐﻮئ ﺳﺘﺎ د ﻻس د ﭘﻴﺎﻟ اﺧﺴﺘﻠﻮ او ﻠﻮ ﻧﻪ اﻧﺎر وﮐى ،ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ

 ﻮرئ
وواﻳﻪ ،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ رب اﻻﻓﻮاج ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ ،دا ﭘﻴﺎﻟ ﺑﻪ ﺿﺮور  .
ﭼ ﻣﺎ د ﺗﺒﺎﻫ ﮐﺎر ﭘﻪ ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﮐ ﺷﺮوع ﮐﻟﻮ ﮐﻮم ﺎر ﭼ زﻣﺎ ﭘﻪ ﻧﻮم ﻳﺎدﻳى.
ﻧﻮ وﻟ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ د ﺳﺰا ﻧﻪ ﺧﻼص ﺷ ﮥ؟ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﺑﺳﺰا ﭘﺎﺗ ﻧﮥ ﺷ ،ﻪ ﭼ
زۀ ﭘﻪ ﻮﻟﻪ زﻣﻪ ﮐ او د ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﻮﻟﻮ اوﺳﯧﺪوﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﺟﻨ راوﻟﻢ ،ﻣﺎﻟ
 ﻧﻮ اوس دا ﻮﻟ ﺧﺒﺮې د ﻫﻐﻮئ ﺧﻼف ﺑﻴﺎن
ﺧُﺪائ رب اﻻﻓﻮاج دا ﻓﺮﻣﺎﺋ .
ﮐه او ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ وواﻳﻪ ﭼ ،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺑﻪ د آﺳﻤﺎن د اوﭼﺘﻮ او ﻣﻘﺪﺳﻮ ﺎﻳﻮﻧﻮ
ﻧﻪ ﻟﻪ د ازﻣﺮى ﭘﻪ ﺷﺎن وﻏﻣﺒﻴى او ﻫﻐﻪ ﺑﻪ د ﺧﭙﻞ وﻃﻦ ﺧﻼف زورور آوازوﻧﻪ
وﮐى .او ﻫﻐﻪ ﺑﻪ داﺳ ﭘﻪ ﺗﯧﺰه آوازوﻧﻪ وﮐى ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ د اﻧﻮرو ﻧﭽﻮړوﻧ
ﭘﻪ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﮐ ﺷﻮر ﮐﻮى .او ﻫﻐﻪ ﺑﻪ د ﻫﻐﻮئ ﻮﻟﻮ ﺧﻼف ﭘﻪ زوره ﭼﻐ ووﻫ
 او د ﻫﻐﮥ د ﻋﺪاﻟﺖ آواز ﺑﻪ د دﻧﻴﺎ د ﻳﻮ ﺳﺮ
ﻮک ﭼ ﭘﻪ دﻧﻴﺎ ﮐ اوﺳﻴى .
ﻧﻪ ﺗﺮ ﺑﻞ ﺳﺮه ﭘﻮرې ورﺳﻴى .ﻪ ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﺧﻼف ﻋﺪاﻟﺖ
ﮐﻮى .او ﻫﻐﻪ ﺑﻪ د ﻮﻟﻮ اﻧﺴﺎﻧﺎﻧﻮ ﻓﯧﺼﻠﻪ واوروى او ﺑﺪﮐﺎران ﺑﻪ ﺟﻨﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﺣﻮاﻟﻪ
 رب اﻻﻓﻮاج داﺳ ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ ،وﻮرئ ،اﻓﺖ
ﮐى .ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ دا ﻓﺮﻣﺎﺋ .
د ﻳﻮ ﻣﻠ ﻧﻪ ﺑﻞ ﻣﻠ ﺗﻪ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺧﻮرﻳى او ﻳﻮ ﻟﻮئ ﻃﻮﻓﺎن د دﻧﻴﺎ د ﺑﻞ ﺳﺮ ﻧﻪ
 ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ورځ ﺑﻪ ﭼ ﮐﻮم ﺧﻠﻖ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ وژﻟ وى د ﻫﻐﻮئ
راروان دے .
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ﻻﺷﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﭼﺮﺗﻪ د دﻧﻴﺎ د ﻳﻮ ﺳﺮ ﻧﻪ ﺗﺮ ﺑﻞ ﺳﺮه ﭘﻮرې ﭘﺮاﺗﮥ وى .ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ ﺑﺎﻧﺪې ﺑﻪ
ﻧﮥ ﻮک ﻣﺎﺗﻢ ﮐﻮى او ﻧﮥ ﺑﻪ ﻳ ﻮک راﻳﻮﺎئ ﮐﻮﻟﮯ ﺷ او ﻧﮥ ﺑﻪ ﺨﻮﻟﮯ ﺷ
 اے د ﻗﻮم ﺷﭙﻮﻧﻮ
ﺧﻮ ﭘﻪ زﻣﻪ ﺑﻪ ﻟﻪ د ډﻳﺮان د ډﻳﺮى ﭘﻪ ﺷﺎن ﭘﺮاﺗﮥ وى .
ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﺎن ﺑﺎﻧﺪې ژړا او ﻣﺎﺗﻢ وﮐئ ،او اے د ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ
ﺧﺎورو اﻳﺮو ﮐ ورﻏﯦئ .ﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﺣﻼﻟﯧﺪﻟﻮ او ﺧﻮرﯦﺪﻟﻮ وﺧﺖ
رارﺳﯧﺪﻟﮯ دے .ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ د ﺧﻮ د ﻧﺎزک ﻟﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن راوﻏﻮرزﯦئ او ﻮﮐې
 د ﺷﭙﻮﻧﻮ ﺳﺮه ﺑﻪ د ﺗﯧﺘ دﭘﺎره ﻳﻮ ﺎئ ﻫﻢ ﻧﮥ وى ،او د ﻗﻮم
ﻮﮐې ﺑﻪ ﺷ .
 د ﺷﭙﻮﻧﻮ ژړا اﻧﻮﻻ
د ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﺳﺮه ﺑﻪ د ﻣﻨې دﭘﺎره ﻳﻮ ﺎئ ﻫﻢ ﻧﮥ وى .
واورئ ،او د ﻗﻮم د ﻣﺸﺮاﻧﻮ ژړا او ﻓﺮﻳﺎد واورئ ،ﻪ ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﻫﻐﻮئ
 د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﻳﺮووﻧ ﻗﻬﺮ ﭘﻪ وﺟﻪ ﺑﻪ د آرام ﺎﻳﻮﻧﻪ
ﻣﻠ ﺗﺒﺎه ﮐﻮى .
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻟﻪ د ﻳﻮ ﻃﺎﻗﺘﻮر ازﻣﺮى ﭘﻪ ﺷﺎن ﮐﻠﻪ ﭼ د ﺧﭙﻞ
ﺧﺮاب ﺷ .
ﻏﺎر ﻧﻪ راو او ﭘﻪ ﺧﻠﻘﻮ ﺣﻤﻠﻪ وﮐى ﻧﻮ دﻏﻪ ﺷﺎن ﺑﻪ د ﻇﺎﻟﻢ ﺗﻴﺮه ﺗُﻮره او د
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺳﺨﺖ ﻗﻬﺮ ﺑﻪ د ﻫﻐﻮئ ﻣﻠ ﺗﺒﺎه ﮐى“.

د ﺣﻀﺮت ﻳﺮﻣﻴﺎه د ﻣﺮګ ﻧﻪ ﺑﭻ ﮐﯧﺪل

۲۶

 دﻟﺘﻪ ﻳﺮﻣﻴﺎه ﺗﻪ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﯧﻐﺎم د ﻳﻬﻮﻳﻘﻴﻢ د ﻳﻮﺳﻴﺎه د زوئ د


 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ
ﻳﻬﻮداه ﺑﺎدﺷﺎه د ﺣﻮﻣﺖ ﭘﻪ وړوﻣﺒﻨ ﺳﺮ ﮐ ورﮐے ﺷﻮ .
ﻫﻐﮥ ﺗﻪ داﺳ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،ﻻړ ﺷﻪ او د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﮐﻮر ﭘﻪ درﺑﺎر ﮐ

ودرﯦه ،او ﻫﻐﻪ ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻪ اﻋﻼن وﮐه ﻮک ﭼ د ﻳﻬﻮداه د ﺧﻮا او ﺷﺎ ﺎروﻧﻮ ﻧﻪ
د ﻋﺒﺎدت دﭘﺎره راﻏﻠ دى .ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ زﻣﺎ ﮐﻼم ﭘﻮره ﭘﻮره واوروه او ﻳﻮ ﻟﻔﻆ ﻫﻢ ﺗﺮې
 ﮐﯧﺪے ﺷ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﺗﺎ ﺗﻪ ﻏﻮږ وﻧﻴﺴ او ﻫﺮ ﻳﻮ د ﺧﭙﻠﻮ ﺑﺪو
ﻧﻪ ﮐﻢ ﻧﮥ ﮐې .
ﻻرو ﻧﻪ راواوړى .ﮐﻮﻣﻪ ﻣﻨﺼﻮﺑﻪ ﭼ ﻣﺎ د ﻫﻐﻮئ ﺧﻼف ﺟﻮړه ﮐې وه ،ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ
 ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ وواﻳﻪ ،ﻣﺎﻟ
زۀ ﺧﭙﻞ ﺳﻮچ ﺑﺪل ﮐم او ﻫﻐﻪ اﻓﺖ ﺑﻪ ﭘﺮې ﻧﮥ راوﻟﻢ .
ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋ ،ﮐﮥ ﭼﺮې ﺗﺎﺳﻮ ﻣﺎ ﺗﻪ ﻏﻮږ وﻧﮥ ﻧﻴﺴ او ﮐﻮم ﺷﺮﻳﻌﺖ ﭼ ﻣﺎ ﺗﺎﺳﻮ
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 او ﮐﮥ ﭼﺮې ﺗﺎﺳﻮ زﻣﺎ د ﺧﺪﻣﺖ
ﺗﻪ ﭘﯧﺶ ﮐے دے د ﻫﻐ ﭘﻴﺮوى وﻧﮥ ﮐئ ،
ﮐﻮوﻧﻮ ﭘﯧﻐﻤﺒﺮاﻧﻮ ﮐﻼم ﺗﻪ ﻏﻮږ وﻧﮥ ﻧﻴﺴ ﮐﻮم ﭼ ﻣﺎ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﺑﺎر ﺑﺎر درﻟﯧﻟ دى
 ﻧﻮ زۀ ﺑﻪ د دې ﮐﻮر ﺳﺮه ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﺷﺎن ﮐﺎر
ﺧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ﻏﻮږ وﻧﮥ ﻧﻴﻮﻟﻮ ،
وﮐم ﻟﻪ ﻨﻪ ﻣ ﭼ د ﺳﻴﻼ ﺳﺮه ﮐے وو ،او د زﻣ ﭘﻪ ﻣﺦ ﺑﻪ د دﻧﻴﺎ ﻮل
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻳﺮﻣﻴﺎه د ﻣﺎﻟ
ﻗﻮﻣﻮﻧﻪ د دې ﺎر ﻧﻮم ﭘﻪ ﻟﻌﻨﺖ ﮐﻮﻟﻮ ﺳﺮه اﺧﻠ “.
ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﮐﻮر ﮐ دا ﮐﻼم واوروﻟﻮ ﻧﻮ اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ ،ﭘﯧﻐﻤﺒﺮاﻧﻮ او ﻮﻟﻮ ﺧﻠﻘﻮ د ﻫﻐﮥ
 ﻧﻮ ﭼ ﻨﻪ ﻳﺮﻣﻴﺎه ﻫﻐﻪ ﮐﻼم ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻪ اورول ﺧﺘﻢ ﮐو ﮐﻮم
ﮐﻼم واورﯦﺪو ،
ﭼ ورﺗﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺣﻢ ﮐے وو ﭼ دې ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻪ ﻳ واوروى ﻧﻮ ﺳﻤﺪﺳﺘ
اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ ،ﻧﺒﻴﺎﻧﻮ او ﻮﻟﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﻫﻐﻪ وﻧﻴﻮﻟﻮ او ﭼﻐ ﻳ ﮐې” ،دا ﺿﺮورى ده ﭼ ﺗﮥ
 ﺗﮥ وﻟ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﮐﻮر ﮐ د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﻧﻮم ﭘﯧﻐﺎم
د دې ﭘﻪ وﺟﻪ ﻣ ﺷ .
ورﮐﻮې ﭼ دا ﮐﻮر ﺑﻪ ﻟﻪ د ﺳﻴﻼ ﭘﻪ ﺷﺎن ﺷ او دا ﺎر ﺑﻪ ﭘﻪ ﺻﺤﺮا او ﮐﻨرو

ﺑﺪل ﺷ؟“ ﻧﻮ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﮐﻮر ﮐ ﻮل ﺧﻠﻖ د ﻳﺮﻣﻴﺎه ﻧﻪ راﺗﺎو ﺷﻮل .
ﮐﻠﻪ ﭼ د ﻳﻬﻮداه آﻓﺴﺮاﻧﻮ د دې ﺧﺒﺮو ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ واورﯦﺪل ،ﻫﻐﻮئ د ﺷﺎﻫ ﻣﺤﻞ ﻧﻪ د
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﮐﻮر ﻃﺮف ﺗﻪ ﻻړل او ﻫﻠﺘﻪ د ﻧﻮې دروازې ﭘﻪ ﻧﻮم دروازه ﮐ ﭘﻪ
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ او ﭘﯧﻐﻤﺒﺮاﻧﻮ،
داﺧﻠﯧﺪو ﺳﺮه ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﺎﻳﻮﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﮐﯧﻨﺎﺳﺘﻞ .
ﻮﻟﻮ آﻓﺴﺮاﻧﻮ او ﻧﻮرو ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،دې ﺳى ﺗﻪ دې د ﻣﺮګ ﺳﺰا
ورﮐے ﺷ ﻪ ﭼ ﻫﻐﮥ د دې ﺎر ﺧﻼف ﭘﯧﺸﻮﺋ وﮐه او ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻳﺮﻣﻴﺎه ﻮﻟﻮ آﻓﺴﺮاﻧﻮ او ﻮﻟﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،زۀ
ﻏﻮږوﻧﻮ واورﯦﺪه “.
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ راﻟﯧﻟﮯ ﻳﻢ ﭼ د دې ﮐﻮر او د دې ﺎر ﺧﻼف ﻫﻐﻪ ﻮﻟ ﭘﯧﺸﻮﻳﺎﻧ
 ﺗﺎﺳﻮ اوس د ﺧﭙﻠﻮ ﻃﺮﻳﻘﻮ او اﻋﻤﺎﻟﻮ
وﮐم ﮐﻮﻣ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ واورﯦﺪﻟ .
اﺻﻼح وﮐئ او د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺗﺎﺑﻌﺪارى وﮐئ .ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺧﭙﻞ ﺳﻮچ ﺑﺪل ﮐى او د ﮐﻮم اﻓﺖ د ﻧﺎزﻟﯧﺪو ﻣﻨﺼﻮﺑﻪ ﻳ ﭼ ﺟﻮړه
 ﺗﺮﻮ ﭘﻮرې ﭼ زﻣﺎ ﺧﺒﺮه ده ،زۀ ﺧﻮ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ
ﮐې ده ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻧﮥ ﻧﺎزﻟﻮى .
ﻗﺒﻀﻪ ﮐ ﻳﻢ ،ﮥ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﮥ او ﺻﺤﻴﺢ ﺎرى ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﻣﺎ ﺳﺮه وﮐئ.
 ﺧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ دې ﻳﻘﻴﻦ وﺳﺎﺗ ،ﮐﮥ ﭼﺮې ﺗﺎﺳﻮ ﻣﺎ ﻣ ﮐئ ،ﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ او د دې
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ﺎر ﺧﻠﻖ ﻮک ﭼ ﭘﻪ ﮐ اوﺳﻴى د ﻳﻮ ﺑﻨﺎه ﮐﺲ ﺧﻮن ﺑﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻏﺎړه
واﺧﻠ ﻪ ﭼ ﭘﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﮐ زۀ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ راﻟﯧﻟﮯ ﻳﻢ ،ﭼ دا
 ﻧﻮ آﻓﺴﺮاﻧﻮ او ﺧﻠﻘﻮ ﭼ دا
ﻮﻟ ﺧﺒﺮې ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻏﻮږوﻧﻮ ﺗﻪ درورﺳﻮم “.
واورﯦﺪل ،ﻧﻮ اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ او ﭘﯧﻐﻤﺒﺮاﻧﻮ ﺗﻪ ﻳ ووﺋﻴﻞ” ،دې ﺳى ﺗﻪ دې د ﻣﺮګ ﺳﺰا ورﻧﮥ
ﮐے ﺷ ،ﻪ ﭼ ﻫﻐﮥ ﻣﻮﻧ ﺗﻪ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ زﻣﻮﻧ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﻪ ﻧﻮم
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ د ﻗﻮم ﻳﻮ ﻮ ﻣﺸﺮان راﭘﺎﯧﺪل او ﻮﻟﻮ ﺣﺎﺿﺮو ﺧﻠﻘﻮ
ﺧﺒﺮې وﮐې “.
 ”د ﻣﻮرﺷﻴﺖ ﻣﻴﺎه ﻧﺒ ﭼ د ﺣﺰﻗﻴﺎه د ﺑﺎدﺷﺎﻫﺖ ﭘﻪ ورﻮ
ﺗﻪ ﻳ ووﺋﻴﻞ ﭼ ،
ﮐ د ﻳﻬﻮداه ﺑﺎدﺷﺎه وو ،ﭘﯧﺸﻮﺋ وﮐه .ﻫﻐﮥ د ﻳﻬﻮداه ﻮﻟﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ،
دا ﻫﻐﻪ ﮥ دى ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ رب اﻻﻓﻮاج ﻳ ﻓﺮﻣﺎﺋ ،ﺻﻴﻮن ﺑﻪ ﻟﻪ د ﭘ ﭘﻪ
ﺷﺎن ﭘﻪ ﻳﻮې واړوﻟﮯ ﺷ ،د ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﻧﻪ ﺑﻪ د ﺧﺎورو ډﯦﺮے ﺟﻮړ ﺷ ،او ﭘﻪ اوﭼﺘﻮ

ﻏﻮﻧو ﭼﺮﺗﻪ ﭼ د ﺧُﺪائ ﮐﻮر دے ﭘﻪ ﻫﻐ ﮐ ﺑﻪ ﺟﺎړې ﺑﻮ راﺷﻨﮥ ﺷ .
وﻟ ﺣﺰﻗﻴﺎه ﭼ د ﻳﻬﻮداه ﺑﺎدﺷﺎه وو ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﻣﺮګ ﻣﺤﻮم ﮐو ﮥ؟ آﻳﺎ ﺣﺰﻗﻴﺎه د
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻧﻪ وﻧﮥ ﻳﺮﯦﺪو ﭼ د ﻫﻐﮥ رﺣﻢ وﻟﻮى؟ آﻳﺎ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺧﭙﻠﻪ ﻓﯧﺼﻠﻪ
ﺑﺪﻟﻪ ﻧﮥ ﮐه د ﮐﻮم اﻓﺖ د راﻧﺎزﻟﯧﺪو ﭼ ﻫﻐﮥ د دوئ ﺧﻼف ﻣﻨﺼﻮﺑﻪ ﺟﻮړه ﮐې
وه؟ ﻣﻮﻧ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﺎن د ﺳﺨﺖ اﻓﺖ راوﺳﺘﻮ ﭘﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﮐ ﻳﻮ“.

د اورِﻳﺎه ﻧﺒ ﻗﺘﻠﻮل
 ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ورﻮ ﮐ ﻳﻮ ﺑﻞ ﻧﺒ د اورِﻳﺎه ﭘﻪ ﻧﻮم ﭼ د ﻗﺮﻳﺖﻳﻌﺮﻳﻢ اوﺳﯧﺪوﻧﮯ

وو او د ﺳﻤﻌﻴﺎه زوئ وو د ﻳﺮﻣﻴﺎه ﻧﺒ ﭘﻪ ﺷﺎن د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﻧﻮم ﻧﺒﻮت ﮐﻮﻟﻮ.
ﻫﻐﮥ ﻫﻢ د دې ﺎر او د دې ﺧﻠﻘﻮ ﺧﻼف ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ ﻳﺮﻣﻴﺎه ﺧﺒﺮې ﮐې وې ﻳﻮ
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻳﻬﻮﻳﻘﻴﻢ ﺑﺎدﺷﺎه ،او د ﻫﻐﮥ ﻮﻟﻮ ﻓﻮﺟﻴﺎﻧﻮ او
ﺷﺎن ﺧﺒﺮې وﮐې .
آﻓﺴﺮاﻧﻮ د اورِﻳﺎه ﺧﺒﺮې واورﯦﺪﻟ ،ﻧﻮ ﺑﺎدﺷﺎه د ﻫﻐﮥ د ﻗﺘﻠﻮﻟﻮ ﮐﻮﺷﺶ وﮐو .ﺧﻮ
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻳﻬﻮﻳﻘﻴﻢ
ﮐﻠﻪ ﭼ اورِﻳﺎه واورﯦﺪل ﻧﻮ د ﻳﺮې ﻧﻪ ﻣﺼﺮ ﺗﻪ وﺗﺘﯧﺪﻟﻮ .
 ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ
ﺑﺎدﺷﺎه اﻟﻨﺎﺗﻦ د ﻋﺒﻮر زوئ ﻣﺼﺮ ﺗﻪ ﺳﺮه د ﻧﻮرو ﮐﺴﺎﻧﻮ وﻟﯧﻟﻮ .
اورِﻳﺎه ﭘﻪ ﻣﺼﺮ ﮐ وﻧﻴﻮﻟﻮ او ﻳﻬﻮﻳﻘﻴﻢ ﺑﺎدﺷﺎه ﻟﻪ ﻳ راوﺳﺘﻠﻮ ،او ﻫﻐﻪ ﻳ ﭘﻪ ﺗُﻮره
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 ﺧﻮ
ﻗﺘﻞ ﮐو او د ﻫﻐﮥ ﻻش ﻳ د ﻋﺎﻣﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﭘﻪ ﻗﺒﺮﺳﺘﺎن ﮐ ﺦ ﮐو .
اﺧﻴﻘﺎم د ﺳﺎﻓﻦ زوئ د ﻳﺮﻣﻴﺎه ﻣﺪد ﮐﻮﻟﻮ ،ﻧﻮ ﻪ ﻫﻐﻪ د ﻣﺮګ دﭘﺎره ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻪ
ﺣﻮاﻟﻪ ﻧﮥ ﮐے ﺷﻮ.

ﻳﺮﻣﻴﺎه ﺟﻎ ﭘﻪ ﻏﺎړه ﮐو

۲۷

 د ﺻﺪﻗﻴﺎه د ﻳﻮﺳﻴﺎه د زوئ د ﻳﻬﻮداه د ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﭘﻪ ﺗﺎزه ورﻮ ﮐ دا


 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻣﺎ ﺗﻪ
ﭘﯧﻐﺎم ﻳﺮﻣﻴﺎه ﺗﻪ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻟﻪ ﻃﺮﻓﻪ ورﮐے ﺷﻮ .
وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،د ﺧﭙﻞ ﺎن دﭘﺎره ﺟﻎ ﺟﻮړ ﮐه او د ﺮﻣﻨ ﭘﻪ ﺗﺴﻤﻮ ﺳﺮه ﻳ ﭘﻪ
 ﺑﻴﺎ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻣﺎ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،د ادوم،
ﺧﭙﻠﻪ ﻏﺎړه ﮐ واﭼﻮه “.

ﻣﻮآب ،ﻋﻤﻮن ،ﺻﻮر او د ﺻﻴﺪا ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎﻧﻮ ﺗﻪ د ﻫﻐﻮئ د ﻫﻐﻪ ﺳﻔﻴﺮاﻧﻮ ﭘﻪ ذرﻳﻌﻪ
ﭘﯧﻐﺎم ورواﺳﺘﻮه ﻮک ﭼ ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﺗﻪ د ﻳﻬﻮداه د ﺑﺎدﺷﺎه ﺻﺪﻗﻴﺎه ﻟﻴﺪﻟﻮ ﻟﻪ راﻏﻠ
 ﻫﻐﻮئ ﻟﻪ دا ﭘﯧﻐﺎم د ﻫﻐﻮئ د ﻣﺎﻟﺎﻧﻮ دﭘﺎره ورﮐه ﭼ دا ﻫﻐﻪ ﮥ دى
ۇو .
 ﻣﺎ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻟﻮئ
ﭼ رب اﻻﻓﻮاج د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻳ ﻓﺮﻣﺎﺋ ،
ﻃﺎﻗﺖ او زورور ﻻس ﺳﺮه زﻣﻪ او ﭘﻪ ﮐ ﻮل اﻧﺴﺎﻧﺎن او ﻨﺎور ﭘﯧﺪا ﮐل ،او
 ﺧﻮ زۀ ﺑﻪ اوس
ﻫﺮ ﭼﺎ ﺗﻪ ﭼ زﻣﺎ ﺧﻮﻪ وى ﻧﻮ ﺑﻴﺎ دا ﻫﻐﻮئ ﻟﻪ ورﮐﻮم .
ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻮل ﻣﻠﻮﻧﻪ ﺧﭙﻞ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻮوﻧ ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﻀﺮ د ﺑﺎﺑﻞ ﺑﺎدﺷﺎه ﺗﻪ ﺣﻮاﻟﻪ ﮐم،
 ﻮل ﻗﻮﻣﻮﻧﻪ ﺑﻪ د ﻫﻐﮥ
ﺗﺮ دې ﭼ زۀ ﺑﻪ ﻨﻠ ﻨﺎور ﻫﻢ د دۀ ﺗﺎﺑﻌﺪار ﮐم .
ﺧﺪﻣﺖ وﮐى ،او د ﻫﻐﮥ د زوئ او د ﻧﻤﺴ ﺑﻪ ﺗﺮ ﻫﻐ ﭘﻮرې ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻮى ﺗﺮﻮ
ﭼ د ﻫﻐﮥ د ﻣﻠ د ﺧﺘﻤﯧﺪو دﭘﺎره ﻣﻘﺮر ﺷﻮے وﺧﺖ ﻧﮥ وى راﻏﻠﮯ .ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﻧﻮر

ډﯦﺮ ﻗﻮﻣﻮﻧﻪ او ﻟﻮئ ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎن راﺷ او ﺑﺎﺑﻠﻴﺎن ﺑﻪ ﺧﭙﻞ ﻏﻼﻣﺎن ﺟﻮړ ﮐى .
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ داﺳ ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ ،ﮐﮥ ﭼﺮې ﻳﻮ ﻗﻮم ﻳﺎ ﺑﺎدﺷﺎﻫﺖ د ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﻀﺮ ﻳﻌﻨ د
ﺑﺎﺑﻞ د ﺑﺎدﺷﺎه د ﺧﺪﻣﺖ ﻧﻪ اﻧﺎر وﮐى او ﻳﺎ ﺧﭙﻞ  د ﻫﻐﮥ د ﺟﻎ ﻻﻧﺪې ﻧﮥ
ﮐى ،ﻧﻮ زۀ ﺑﻪ ﺑﻴﺎ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻗﻮم ﺟﻨ ،ﻗﺤﻂ او وﺑﺎ را ﻧﺎزﻟﻪ ﮐم ،ﺗﺮﻮ ﭼ ﺑﺎﺑﻠﻴﺎﻧﻮ
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺧﭙﻠﻮ دروﻏﮋﻧﻮ ﻧﺒﻴﺎﻧﻮ ،ﻓﺎﻟﺮو ،د ﺧﻮب ﺗﻌﺒﻴﺮ
ﻫﻐﻪ ﻗﺒﻀﻪ ﮐے ﻧﮥ وى .
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ﮐﻮوﻧﻮ ،ﺧﭙﻞ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻌﻠﻮﻣﻮﻧﻮ او ﺟﺎدوﺮو ﺗﻪ ﻏﻮږ ﻣﮥ ﻧﻴﺴ ،ﻮک ﭼ ﺗﺎﺳﻮ
 ﻫﻐﻮئ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ د
ﺗﻪ واﺋ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ د ﺑﺎﺑﻞ د ﺑﺎدﺷﺎه ﺧﺪﻣﺖ ﻧﮥ ﮐﻮئ .
دروﻏﻮ ﻧﺒﻮت ﮐﻮى او ﭘﻪ دې ﺧﺒﺮو ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ د ﺧﭙﻞ ﻣﻠ ﻧﻪ ﻟﺮې وﺷﻟﮯ ﺷ ،زۀ
 ﺧﻮ ﮐﮥ ﮐﻮم ﻳﻮ ﻗﻮم ﻫﻢ ﺧﭙﻞ
ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺧﻮارۀ وارۀ ﮐم او ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﺗﺒﺎه ﺷ .
 د ﺑﺎﺑﻞ ﺑﺎدﺷﺎه د ﺟﻎ ﻻﻧﺪې ﺘﻪ ﮐى او د ﻫﻐﮥ ﺧﺪﻣﺖ وﮐى ،ﻧﻮ زۀ ﺑﻪ دا
ﻗﻮم ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ زﻣﻪ ﺑﺎﻧﺪې ﭘﺮﯦدم ﭼ ﻫﻐﻪ وﮐﺮى او ﻫﻠﺘﻪ اوﺳﻴى “.دا د ﻣﺎﻟ
 ﻣﺎ ﻫﻢ دا ﭘﯧﻐﺎم د ﻳﻬﻮداه ﺑﺎدﺷﺎه ﺻﺪﻗﻴﺎه ﺗﻪ ورﮐو .ﻣﺎ ورﺗﻪ
ﺧُﺪائ وﻳﻨﺎ ده .
ووﺋﻴﻞ” ،ﺧﭙﻞ ﻮﻧﻪ د ﺑﺎﺑﻞ ﺑﺎدﺷﺎه ﺟﻎ ﺗﻪ ﺘﻪ ﮐئ ،د ﻫﻐﮥ او د ﻫﻐﮥ د ﺧﻠﻘﻮ
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ وﻟ ﺗﮥ او ﺳﺘﺎ ﻋﻮام دې ﭘﻪ
ﺧﺪﻣﺖ وﮐئ ،ﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ژوﻧﺪى ﭘﺎﺗ ﺷ .
ﻫﻐﻪ ﺟﻨ ،ﻗﺤﻂ ﻳﺎ وﺑﺎ ﻣۀ ﺷ ﭘﻪ ﮐﻮﻣﻮ ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻫﺮ ﻫﻐﻪ ﻗﻮم ﻳﺮوى
 د دروﻏﮋﻧﻮ ﻧﺒﻴﺎﻧﻮ ﺧﺒﺮو
ﻮک ﭼ د ﺑﺎﺑﻞ د ﺑﺎدﺷﺎه د ﺧﺪﻣﺖ ﻧﻪ اﻧﺎر ﮐﻮى؟ 
ﺗﻪ ﻏﻮږ ﻣﮥ ﻧﻴﺴ ﻮک ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ واﺋ ﭼ د ﺑﺎﺑﻞ د ﺑﺎدﺷﺎه ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﻧﮥ ﮐﻮئ،
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻠ دى ﭼ،
ﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ دروغ واﺋ .
ﻫﻐﻮئ ﻣﺎ ﻧﮥ دى درﻟﯧﻟ .ﻫﻐﻮئ زﻣﺎ ﭘﻪ ﻧﻮم د دروﻏﻮ ﻧﺒﻮت ﮐﻮى .ﻧﻮ ﻪ زۀ ﺑﻪ
 ﻧﻮ
ﺗﺎﺳﻮ د ﺧﭙﻞ ﻣﻠ ﻧﻪ وﺷم ،ﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ او ﻫﻐﻪ ﻧﺒﻴﺎن دواړه ﺑﻪ ﻫﻼک ﺷ “.
ﺑﻴﺎ ﻣﺎ اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ ﭼ” ،دا ﻫﻐﻪ ﮥ دى ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻠ دى ،ﻫﻐﻪ
ﻧﺒﻴﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﻏﻮږ ﻣﮥ ﻧﻴﺴ ﭼ ﻮک داﺳ واﺋ ﭼ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﮐﻮر ﻣﻘﺪس
ﻴﺰوﻧﻪ ﺑﻪ ډﯦﺮ زر د ﺑﺎﺑﻞ ﻧﻪ راواﭘﺲ ﺷ .ﻫﻐﻮئ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ د دروﻏﻮ ﭘﯧﺸﻮﻳﺎﻧ ﮐﻮى.
 ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ﻏﻮږ ﻣﮥ ﻧﻴﺴ ،د ﺑﺎﺑﻞ د ﺑﺎدﺷﺎه ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻮئ ،ﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ژوﻧﺪى

 ﮐﮥ ﭼﺮې
ﭘﺎﺗ ﺷ .ﻧﻮ ﺑﻴﺎ دې وﻟ دا ﺎر ﺗﺒﺎه او ﭘﻪ ﮐﻨرو ﺑﺪل ﺷ ﮥ؟ 
ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ رﺘﻴﺎ ﺳﺮه ﭘﯧﻐﻤﺒﺮان وى او د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﺧﻮا ﻧﻪ ورﺗﻪ ﮐﻼم ورﮐے
ﺷﻮے وى ﻧﻮ ﺑﻴﺎ دې ﻫﻐﻮئ ﻣﺎ ﺗﻪ ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ رب اﻻﻓﻮاج ﻳﻢ ﺳﻮال او ﻣﻨﺖ
وﮐى ﭼ زۀ ﻫﻐﻪ ﭘﺎﺗ ﺷﻮى ﻣﻘﺪس ﻴﺰوﻧﻪ ﺑﺎﺑﻞ ﺗﻪ ﭘﺮې ﻧﮥ ږدم ﭼ ﻫﻐﻮئ
ﻳﻮﺳ .او ﭼ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﮐ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﮐﻮر او د ﻳﻬﻮداه ﺑﺎدﺷﺎه ﭘﻪ
 ﻧﻮ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ،رب اﻻﻓﻮاج د ﻫﻐﻪ ﻴﺰوﻧﻮ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ
ﻣﺤﻞ ﮐ ﭘﺎﺗ ﺷ .
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وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﮐﻮم ﭼ ﭘﻪ ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﮐ ﭘﺎﺗ ۇو ﻟﻪ د زﯦو ﺳﺘﻨ او د زﯦو ډﻳ ،او
 دا ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﭘﺎﺗ ﺷﻮى ﻴﺰوﻧﻪ دى ﮐﻠﻪ
د اوﺑﻮ راوړﻟﻮ ﺎډۍ او ﻧﻮر ﺳﺎﻣﺎﻧﻮﻧﻪ .
ﭼ ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﻀﺮ ﺑﺎدﺷﺎه د ﻳﻬﻮداه ﺑﺎدﺷﺎه ،د ﻳﻬﻮﻳﻘﻴﻢ زوئ ﻳﻬﻮﻳﺎﮐﻴﻦ او د ﻳﻬﻮداه او
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ رب اﻻﻓﻮاج د
ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﻣﺸﺮان ﺳﭙﻴﻦ روﺑ ﻮل ﺑﺎﺑﻞ ﺗﻪ ﺑﻮﺗﻠﻞ .
ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻓﺮﻣﺎﺋ ﻫﻐﻪ ﻴﺰوﻧﻮ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﮐﻮم ﭼ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ
ﮐﻮر ﮐ ﭘﺎﺗ دى او د ﻳﻬﻮداه او ﭘﻪ ﻳﺮوﺷﻠﻢ او د ﺑﺎدﺷﺎه ﭘﻪ ﻣﺤﻞ ﮐ ﭘﺎﺗ دى،
 دا ﺳﺎﻣﺎﻧﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﺑﻞ ﺗﻪ ﻳﻮړے ﺷ او دا ﺑﻪ زﻣﺎ د راﺗﻠﻮ د ور ﭘﻮرې ﻫﻠﺘﻪ

وى ،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ داﺳ ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ ،ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ زۀ دا ﻮل ﺳﺎﻣﺎن واﭘﺲ راوړم او ﭘﻪ
دې ﺎئ ﮐ ﺑﻪ ﻳ وﻟﻮم“.

ﺣﻀﺮت ﻳﺮﻣﻴﺎه او ﺣﻨﻨﻴﺎه ﻧﺒ

۲۸

 د ﻳﻬﻮداه د ﺑﺎدﺷﺎه د ﺻﺪﻗﻴﺎه د ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﭘﻪ ﺗﺎزه ورﻮ ﮐ ﭘﻪ ﻫﻢ ﻫﻐﻪ


ﮐﺎل ﭘﻪ ﭘﻴﻨﻤﻪ ﻣﻴﺎﺷﺖ ﭘﻪ ﻠﻮرم ﮐﺎل د ﺟﺒﻌﻮن د ﺎر ﻳﻮ ﭘﯧﻐﻤﺒﺮ د ﻋﺰور زوئ

ﺣﻨﻨﻴﺎه د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﮐﻮر ﮐ د اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ او د ﺧﻠﻘﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﻣﺎ ﺗﻪ ﺧﺒﺮې
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ رب اﻻﻓﻮاج ،د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ
وﮐې او راﺗﻪ ﻳ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ ،
ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ” ،زۀ ﺑﻪ د ﺑﺎﺑﻞ د ﺑﺎدﺷﺎه ﺟﻎ ﻣﺎت ﮐم ﭼ ﺑﻮج ﻳ ﭘﻪ
 زۀ ﺑﻪ ﭘﻪ دوو ﮐﺎﻟﻮ ﮐ دﻧﻨﻪ دﻧﻨﻪ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﮐﻮر
ﺧﻠﻘﻮ ﺑﺎﻧﺪې دے .
ﻫﻐﻪ ﻮل ﻣﻘﺪس ﻴﺰوﻧﻪ واﭘﺲ دې ﺎئ ﺗﻪ راوړم ﮐﻮم ﭼ ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﻀﺮ ﺑﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ
 زۀ ﺑﻪ ﻫﻢ د ﻳﻬﻮداه ﺑﺎدﺷﺎه د ﻳﻬﻮﻳﻘﻴﻢ زوئ ﻳﻬﻮﻳﺎﮐﻴﻦ ﺳﺮه د ﻳﻬﻮداه
ﺗﻪ وړﻟ ۇو .
د ﻫﻐﻪ ﻮﻟﻮ ﺧﻠﻘﻮ واﭘﺲ دې ﺎئ ﺗﻪ راوﻟﻢ ﮐﻮم ﭼ ﭘﻪ ﺑﺎﺑﻞ ﮐ ﺟﻼوﻃﻦ دى.

ﺑﺷﻪ ﭼ زۀ ﺑﻪ د ﺑﺎﺑﻞ د ﺑﺎدﺷﺎه ﺟﻎ ﻣﺎت ﮐم .ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ دا ﻓﺮﻣﺎﺋ “.
ﺑﻴﺎ ﻳﺮﻣﻴﺎه ﭘﯧﻐﻤﺒﺮ د اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ او د ﻫﻐﻪ ﻮﻟﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﭘﻪ ﻣﺨ ﮐﻮم ﭼ د ﻣﺎﻟ
 ﻫﻐﮥ
ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﮐﻮر ﮐ وﻻړ ۇو ﺣﻨﻨﻴﺎه ﻧﺒ ﺗﻪ داﺳ ﺟﻮاب ورﮐو ،
وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،آﻣﻴﻦ .ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ دې ﻫﻢ داﺳ وﮐى .ﻫﻐﻪ دې ﺳﺘﺎ ﭘﯧﺸﻮﺋ
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ﭘﻮره او رﺘﻴﺎ ﮐى ﭼ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ دوﺑﺎره ﻮل د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﮐﻮر ﺳﺎﻣﺎن ﺳﺮه د
 ﺧﻮ اوس
ﻫﻐﻪ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﭼ ﺑﺎﺑﻞ ﺗﻪ ﻗﯧﺪﻳﺎن ﺑﻮﺗﻠﮯ ﺷﻮى دى دﻟﺘﻪ واﭘﺲ راوﻟ .
ﺗﮥ ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﺧﺒﺮو ﺗﻪ ﮐﻮﻣ ﭼ زۀ ﺗﺎ ﺗﻪ د ﻮﻟﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﮐﻮم ﻏﻮږ وﻧﻴﺴﻪ.
 زﻣﺎ او ﺳﺘﺎ ﻧﻪ ډﯦﺮ وړاﻧﺪې ﭘﺨﻮاﻧﻮ ﻧﺒﻴﺎﻧﻮ دا ﭘﯧﺸﻮﺋ ﮐې ده ﭼ ﭘﻪ ډﯦﺮو

 ﺧﻮ ﮐﻮم ﻳﻮ ﭘﯧﻐﻤﺒﺮ
ﻣﻠﻮﻧﻮ او ﻟﻮﻳﻮ ﺑﺎدﺷﺎﻫﺘﻮﻧﻮ ﺑﻪ ﺟﻨ ،ﻗﺤﻂ او وﺑﺎ را .
ﭼ د ﺧﻴﺮ او ﺳﻼﻣﺘ ﭘﯧﺸﻮﺋ ﮐﻮى ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ رﺘﻴﺎ ﺳﺮه ﭘﻪ دې وﭘﯧﮋﻧﺪﻟﮯ
ﺷ ﭼ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻟﻪ ﻃﺮﻓﻪ راﻟﯧﻟﮯ ﺷﻮے دے ﮐﻠﻪ ﭼ د ﻫﻐﮥ ﭘﯧﺸﻮﺋ
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺣﻨﻨﻴﺎه د ﻳﺮﻣﻴﺎه ﻧﺒ د ﻏﺎړې ﻧﻪ ﺟﻎ ﻟﺮې ﮐو او ﻮﻪ ﻮﻪ
رﺘﻴﺎ ﺷ “.
 او ﺣﻨﻨﻴﺎه ﻮﻟﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋ ،زۀ ﺑﻪ
ﻳ ﮐو ،
ﭘﻪ دوو ﮐﺎﻟﻮﻧﻮ ﮐ دﻧﻨﻪ ﻫﻢ دﻏﻪ ﺷﺎن د ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﻀﺮ ﺑﺎدﺷﺎه ﺟﻎ ﭼ ﮐﻮم ﻫﻐﮥ د
ﻮﻟﻮ ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻏﺎړه ﮐ اﭼﻮﻟﮯ دے ﻟﺮې ﮐم “.ﭘﻪ دې ﺧﺒﺮه ﻳﺮﻣﻴﺎه د ﻫﻐﻪ
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﮥ ﻣﻮده وروﺳﺘﻮ ﮐﻠﻪ ﭼ ﺣﻨﻨﻴﺎه ﭘﯧﻐﻤﺒﺮ د ﻳﺮﻣﻴﺎه ﭘﯧﻐﻤﺒﺮ
ﺎئ ﻧﻪ ﻻړو .
د  ﻧﻪ ﺟﻎ ﻣﺎت ﮐو ،ﻧﻮ ﺑﻴﺎ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﮐﻼم ﭘﻪ ﻳﺮﻣﻴﺎه ﭘﯧﻐﻤﺒﺮ ﻧﺎزل ﺷﻮ
 ”ﻻړ ﺷﻪ او ﺣﻨﻨﻴﺎه ﺗﻪ وواﻳﻪ ﭼ ،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋ ،ﺗﺎ ﺧﻮ د ﻟﺮ
ﭼ ،
ﺟﻎ ﻣﺎت ﮐو ،ﺧﻮ د دې ﭘﻪ ﺎئ ﺑﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﺧﻠﻘﻮ ﭘﻪ ﻏﺎړه ﮐ د اوﺳﭙﻨ
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ،رب اﻻﻓﻮاج د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻓﺮﻣﺎﺋ
ﺟﻎ واﭼﻮى .
ﭼ ،زۀ ﺑﻪ د دې ﻮﻟﻮ ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻏﺎړه ﮐ د اوﺳﭙﻨ ﺟﻎ واﭼﻮم ﺗﺮﻮ ﭼ ﻫﻐﻮئ
د ﺑﺎﺑﻞ د ﺑﺎدﺷﺎه ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﻀﺮ ﺧﺪﻣﺖ وﮐى .ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻠ دى ،ﺗﺮ دې ﭼ
زۀ ﺑﻪ د ﻨﻞ ﭘﻪ ﻨﺎورو ﺑﺎﻧﺪې ﻫﻢ ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﻀﺮ ﺗﻪ اﺧﺘﻴﺎر ورﮐم ﭼ د ﻫﻐﮥ ﺧﺪﻣﺖ
 ﺑﻴﺎ ﻳﺮﻣﻴﺎه ﻧﺒ ﺣﻨﻨﻴﺎه ﻧﺒ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،ﺣﻨﻨﻴﺎه ﻣﺎ ﺗﻪ ﻏﻮږ ﺷﻪ.
وﮐى “.
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﮥ ﻧﮥ ﻳ راﻟﯧﻟﮯ ،ﺗﮥ دې ﻗﻮم ﺗﻪ د دروﻏﻮ ﻧﺒﻮت ﮐﻮې او ﻫﻐﻮئ
 ﻧﻮ ﻪ ﺑﻴﺎ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻓﺮﻣﺎﺋ
ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ دروﻏﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﺑﺎور ﮐﻮى .
ﭼ ،زۀ اوس ﺗﺎ د زﻣ د ﻣﺦ ﻧﻪ اﺧﻮا ﮐﻮم .ﭘﻪ ﻫﻢ دې ﮐﺎل ﮐ ﺑﻪ ﺗﮥ ﻣ ﺷ،
 ﻧﻮ د ﻫﻢ
ﻪ ﭼ ﺗﺎ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺧﻼف د ﺳﺮﮐﺸ ﺗﻌﻠﻴﻢ ورﮐے دے “.
ﻫﻐﻪ ﮐﺎل ﭘﻪ اووﻣﻪ ﻣﻴﺎﺷﺖ ﺣﻨﻨﻴﺎه ﭘﯧﻐﻤﺒﺮ ﻣ ﺷﻮ.
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ﭘﻪ ﺑﺎﺑﻞ ﮐ ﺟﻼوﻃﻨﻮ ﺗﻪ د ﺣﻀﺮت ﻳﺮﻣﻴﺎه ﻧﺒ ﺧﻂ

۲۹

 دا د ﻫﻐﻪ ﺧﻂ ﻣﺘﻦ دے ﮐﻮم ﭼ ﻳﺮﻣﻴﺎه ﭘﯧﻐﻤﺒﺮ د ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﻧﻪ ﺑﺎﺑﻞ ﺗﻪ


ﻫﻐﻪ ﻣﺸﺮاﻧﻮ او اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ ،ﭘﯧﻐﻤﺒﺮاﻧﻮ ،او ﻧﻮرو ﻮﻟﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻪ ﻮک ﭼ ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﻀﺮ
 ﻫﻐﮥ دا د ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﻧﻪ
ﺑﺎدﺷﺎه د ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﻧﻪ ﺑﺎﺑﻞ ﺗﻪ ﺟﻼوﻃﻦ ﮐى ۇو ،
وروﺳﺘﻮ وﻟﻴﻠﻮ ﮐﻠﻪ ﭼ ﻳﻬﻮﻳﺎﮐﻴﻦ ﺑﺎدﺷﺎه ،د ﻫﻐﮥ ﻣﻮر ﻣﻠﻪ ،د درﺑﺎر ﺧﺼﻴﺎن
آﻓﺴﺮان ،د ﻳﻬﻮداه او ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﻣﺸﺮان ،ﻣﺎﻫﺮ ﮐﺴﺎن او ﮐﺎرﻳﺮان د ﻳﺮوﺷﻠﻴﻢ ﻧﻪ
 ﻫﻐﮥ ﻫﻐﻪ ﺧﻂ د اﻟﻌﺎﺳﻪ د ﺳﺎﻓﻦ زوئ او ﻤﺮﻳﺎه د ﺧﻠﻘﻴﺎه زوئ ﭘﻪ
ﺷﻟ ۇو .
ﻻس وﻟﯧﻟﻮ ،ﮐﻮم ﭼ د ﻳﻬﻮداه ﺑﺎدﺷﺎه ﺻﺪﻗﻴﺎه د ﺑﺎﺑﻞ ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﻀﺮ ﻟﻪ وﻟﯧﻟﻮ .ﭘﻪ
 ”ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ رب اﻻﻓﻮاج ،د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ
ﻫﻐ ﮐ دا ﻟﻴﻠﮯ ﺷﻮى ۇو ،
ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻫﻐﻪ ﻮﻟﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻪ ﻓﺮﻣﺎﺋ ﮐﻮم ﭼ ﻣﺎ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻫﻐﻮئ د ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﻧﻪ
 ﺧﭙﻞ ﺎن ﻟﻪ ﭘﻪ ﺑﺎﺑﻞ ﮐ ﮐﻮروﻧﻪ ﺟﻮړ ﮐئ او ﭘﻪ ﻫﻐ
ﺑﺎﺑﻞ ﺗﻪ ﻗﯧﺪﻳﺎن ﺑﻮﺗﻠﻞ ،
 ﺗﺎﺳﻮ ودوﻧﻪ وﮐئ
ﮐ اوﺳﯧئ .ﺑﺎﻏﻮﻧﻪ وﮐﺮئ او د ﻫﻐ ﻧﻪ ﺧﻮراک ﮐﻮئ .
ﭼ زاﻣﻦ او ﻟﻮﻪ ﻣﻮ ﭘﯧﺪا ﺷ .ﻧﻮ دﻏﻪ ﺷﺎن ﺑﻴﺎ ﺧﭙﻞ زاﻣﻦ او ﻟﻮﻪ ﻫﻢ وادۀ ﮐئ

ﭼ د ﻫﻐﻮئ ﻫﻢ ﺑﭽ ﭘﯧﺪا ﺷ .ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﺷﻤﯧﺮ ﮐ زﻳﺎت ﺷ ﻧﻪ ﭼ ﮐﻢ ﺷ .
ﮐﻮم ﺎر ﺗﻪ ﭼ ﻣﺎ ﺗﺎﺳﻮ ﺟﻼوﻃﻦ ﮐى ﻳ د دﻏﻪ ﺎر ﺧﻴﺮ ﻏﻮاړئ .او ﻣﺎﻟ
ﺧُﺪائ ﺗﻪ د ﻫﻐ دﭘﺎره دﻋﺎ ﮐﻮئ ،ﻪ ﮐﮥ ﭼﺮې ﭘﻪ ﻫﻐ ﮐ ﺧﻴﺮ وى ،ﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ،رب اﻻﻓﻮاج د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ
ﻫﻢ ﭘﻪ ﺧﻴﺮ ﻳ .
ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ ،ﺧﺒﺮدار ،ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ ﭼ ﮐﻮم ﻧﺒﻴﺎن او ﻓﺎﻟﺒﻴﻦ اوﺳﻴى ﭼ
 ﻪ ﻫﻐﻮئ
ﻫﻐﻮئ ﺗﺎﺳﻮ دوﮐﻪ ﻧﮥ ﮐى .د ﻫﻐﻮئ ﺧﻮﺑﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﺗﻮﺟﻮ ﻣﮥ ورﮐﻮئ .
ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ زﻣﺎ ﭘﻪ ﻧﻮم د دروﻏﻮ ﭘﯧﺸﻮﺋ ﮐﻮى .ﻫﻐﻮئ ﻣﺎ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﻧﮥ دى درﻟﯧﻟ.
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ ،ﮐﻠﻪ ﭼ ﭘﻪ ﺑﺎﺑﻞ ﮐ
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ داﺳ ﻓﺮﻣﺎﺋ .
ﺳﺘﺎﺳﻮ اوﻳﺎ ﮐﺎﻟﻪ ﺗﯧﺮ ﺷ ،ﻧﻮ زۀ ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧﻮا ﺗﻪ راﺷﻢ او ﺧﭙﻠﻪ ﻫﻐﻪ د رﺣﻢ وﻋﺪه
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋ
ﺑﻪ ﭘﻮره ﮐم ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻴﺎ واﭘﺲ ﺧﭙﻞ ﻣﻠ ﺗﻪ راوﻟﻢ .
ﭼ ،ﻣﺎ ﺗﻪ د ﻫﻐﻪ ﻣﻨﺼﻮﺑﻮ ﭘﺘﻪ ده زۀ ﭼ ﮐﻮﻣ ﺳﺘﺎﺳﻮ دﭘﺎره ﻟﺮم ،ﻫﻐﻪ ﻣﻨﺼﻮﺑﻪ
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ﭼ ﺗﺎﺳﻮ آﺑﺎدوى او ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻮى ،ﻧﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﻧﻘﺼﺎن رﺳﻮى ،ﻫﻐﻪ ﻣﻨﺼﻮﺑﻪ
 ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﺗﺎﺳﻮ ﻣﺎ ﺗﻪ ﻣﻨﺖ
ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ او اُﻣﻴﺪ درﮐى .
زارى وﮐئ ،ﻣﺎ ﺗﻪ ﺑﻪ رﺟﻮع وﮐئ او ﻣﺎ ﻧﻪ ﺑﻪ دﻋﺎ وﻏﻮاړئ ،او زۀ ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ دﻋﺎ
 ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ زﻣﺎ ﻟﻮن ﮐﻮئ او ﮐﮥ ﭼﺮې ﭘﻪ ﭘﻮره زړۀ ﺳﺮه زﻣﺎ ﻟﻮن وﮐئ
واورم .
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ ،زۀ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ اﺟﺎزت
ﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﻣ ﭘﯧﺪا ﮐئ .
درﮐم ﭼ ﻣﺎ ﭘﯧﺪا ﮐئ .زۀ ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻣﻠ دوﺑﺎره ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ درﮐم .د ﻫﻐﻪ ﻮﻟﻮ
ﻣﻠﻮﻧﻮ او ﺎﻳﻮﻧﻮ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ واﭘﺲ راوﻟﻢ ﭘﻪ ﮐﻮﻣﻮ ﮐ ﭼ ﻣﺎ ﺧﻮارۀ ﮐى وئ،
او زۀ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﻫﻐﻪ ﻣﻠ ﺗﻪ واﭘﺲ راوﻟﻢ د ﮐﻮم ﻧﻪ ﭼ ﻣﺎ ﺗﺎﺳﻮ ﺟﻼوﻃﻦ ﮐى وئ،
 ﺗﺎﺳﻮ وواﻳ ﭼ ،ﻣﻮﻧ دﭘﺎره ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﺑﺎﺑﻞ ﮐ
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋ .
 ﺧﻮ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ ﻏﻮږ وﻧﻴﺴ ﭼ ﻫﻐﻪ د ﻫﻐﻪ
ﻫﻢ ﭘﯧﻐﻤﺒﺮان راﭘﯧﺪا ﮐى دى ،
ﺑﺎدﺷﺎه ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﻓﺮﻣﺎﺋ ﻮک ﭼ د داؤد ﭘﻪ ﺗﺨﺖ ﻧﺎﺳﺖ دے او د ﻫﻐﻪ ﺧﻠﻘﻮ ﭘﻪ
ﺣﻘﻠﻪ ﻮک ﭼ ﭘﻪ دې ﺎر ﮐ ﭘﺎﺗ ﺷﻮى دى ،او ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﻣﻠ ﺧﻠﻘﻮ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ رب اﻻﻓﻮاج ﻓﺮﻣﺎﺋ
ﻮک ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﺳﺮه ﺟﻼوﻃﻦ ﺷﻮى ﻧﮥ ۇو .
ﭼ ،زۀ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ ﺑﺎﻧﺪې ﺟﻨ ،ﻗﺤﻂ او وﺑﺎ راوﻟﻢ او ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ د ﻫﻐﻪ ﺧﺮاﺑﻮ
 زۀ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ ﺟﻨ ،ﻗﺤﻂ او
اﻳﻨﺮو ﭘﻪ ﺷﺎن ﮐم ﭼ د ﺧﻮړﻟﻮ ﻗﺎﺑﻞ ﻧﮥ وى .
وﺑﺎ ﻧﺎزﻟﻪ ﮐم او د ﻫﻐﻮئ ﭘﺴ ﺑﻪ ﻳﻢ ،او د دﻧﻴﺎ ﻮل ﻧﻮر ﻗﻮﻣﻮﻧﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ
ﻮرى ﻧﻮ ورﺗﻪ ﺑﻪ د ﻳﺮې او دﻫﺸﺖ ﻣﺜﺎل وى او ﭼ ﭼﺮﺗﻪ ﻫﻢ ﻫﻐﻮئ ﺧﻮارۀ ﮐم ﻧﻮ
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋ
ﻮﻟﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻪ ﺑﻪ ﻳ د ﻧﻔﺮت او ﺳﭙﺎوى ﺑﺎﻋﺚ وﺮﻮم .
ﭼ ،ﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ زﻣﺎ ﮐﻼم ﺗﻪ ﻏﻮږ ﻧﮥ ﻧﻴﻮﻟﻮ ،ﻫﻐﻪ ﭘﯧﻐﺎم ﭼ ﻣﺎ ﺑﺎر ﺑﺎر د ﺧﭙﻠﻮ
ﺧﺎدِﻣﺎﻧﻮ ﻧﺒﻴﺎﻧﻮ ﭘﻪ ذرﻳﻌﻪ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ورﮐے وو .او ﺗﺎﺳﻮ ﺟﻼوﻃﻨﻮ ﻫﻢ زﻣﺎ ﭘﯧﻐﺎم ﺗﻪ
 ﻧﻮ اوس ﺗﺎﺳﻮ ﻮﻟﻮ اے ﺟﻼوﻃﻦ ﺷﻮو
ﻏﻮږ وﻧﮥ ﻧﻴﻮﻟﻮ ،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋ .
 ﻣﺎﻟ
ﻮک ﭼ ﻣﺎ د ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﻧﻪ ﺑﺎﺑﻞ ﺗﻪ ﻟﯧﻟ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﮐﻼم واورئ .
ﺧُﺪائ رب اﻻﻓﻮاج ،د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک د اﺧاب د ﻗﻮﻻﻳﺎه د زوئ او د
ﺻﺪﻗﻴﺎه د ﻣﻌﺴﻴﺎه د زوئ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ ،ﻫﻐﻮئ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ زﻣﺎ ﭘﻪ ﻧﻮم د
دروﻏﻮ ﭘﯧﺸﻮﻳﺎﻧ وﮐى ،زۀ ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﻀﺮ د ﺑﺎﺑﻞ ﺑﺎدﺷﺎه ﺗﻪ ﺣﻮاﻟﻪ ﮐم ،او
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 ﻪ ﭼ د ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ وﺟﻪ
ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ ﺳﺘﺎ د ﺳﺘﺮﻮ د وړاﻧﺪې ﻣۀ ﮐى .
ﺑﻪ ،د ﻳﻬﻮداه ﻧﻪ ﻮل ﺟﻼوﻃﻦ ﺷﻮى ﺧﻠﻖ ﻮک ﭼ ﭘﻪ ﺑﺎﺑﻞ ﮐ ﻗﯧﺪﻳﺎن دى ﻫﻐﻮئ
ﺑﻪ داﺳ ﯧﺮې ﮐﻮى ،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ دې ﺗﺎﺳﻮ ﺳﺮه د ﺻﺪﻗﻴﺎه او اﺧاب ﭘﻪ ﺷﺎن
 ﻪ ﭼ
ﮐﺎر وﮐى ﻮک ﭼ د ﺑﺎﺑﻞ ﺑﺎدﺷﺎه ﭘﻪ اور ﮐ ﺳﻮزوﻟ ۇو .
ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﮐ ﺷﺮﻣﻨﺎک ﻨﺎﻫﻮﻧﻪ ﮐى دى ،ﻫﻐﻮئ د ﺧﭙﻠﻮ ﺎوﻧﻳﺎﻧﻮ
د ﻮ ﺳﺮه د زﻧﺎ ﺑﺎوﺟﻮد ،زﻣﺎ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ د دروﻏﻮ ﭘﯧﻐﺎم ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻪ وړاﻧﺪې ﮐے دے
د ﮐﻮم ﭼ ﻣﺎ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ﺣﻢ ﻧﮥ دے ورﮐے .ﺧﻮ ﻣﺎ ﺗﻪ د ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﻋﻠﻢ دے
او ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ ﺑﺎﻧﺪې زۀ ﻮاه ﻳﻢ .ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ داﺳ ﻓﺮﻣﺎﺋ“.

د ﺳﻤﻌﻴﺎه ﺧﻂ
 ”ﻣﺎﻟ
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﺑﺎﺑﻞ ﮐ دا ﭘﯧﻐﺎم ﺳﻤﻌﻴﺎه ﻧﺤﻼﻣ ﺗﻪ راوﻟﯧﻟﻮ ،

ﺧُﺪائ رب اﻻﻓﻮاج د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک داﺳ ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ ،ﺗﺎ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ اﺧﺘﻴﺎر
ﺳﺮه ﻳﻮ ﺧﻂ ﺻﻔﻨﻴﺎه د ﻣﻌﺴﻴﺎه زوئ ،اﻣﺎم ﺗﻪ ،او ﺗﺎ د دې ﻧﻘﻞ ﻧﻮرو اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ او د
 ﺗﮥ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د
ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻪ وﻟﯧﻟﻮ ،ﭼ ﭘﻪ ﮐ ﺗﺎ وﻟﻴﻠﻮ ﭼ ،
ﻳﻬﻮﻳﺪع ﭘﻪ ﺎئ اﻣﺎم ﺟﻮړ ﮐې او ﻫﻐﮥ ﺗﮥ د ﺧﭙﻞ ﮐﻮر ﻣﺸﺮ ﺟﻮړ ﮐې .ﻧﻮ ﺗﺎ ﺗﻪ ﭘﻪ
ﮐﺎر دى ﭼ ﻫﺮ ﻳﻮ ﻟﻴﻮﻧﮯ ﮐﺲ ﭼ ﭘﻪ دروﻏﻮ ﺳﺮه ﻧﺒﻮت ﮐﻮى د ﻟﺮ ﭘﻪ ﮐﻨﺪه
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺗﺎﺳﻮ د
ﮐ ﺑﻨﺪ ﮐې او ﭘﻪ ﻏﺎړه ﮐ ورﺗﻪ د اوﺳﭙﻨ زﻧﻴﺮ واﭼﻮې .
ﻋﻨﺘﻮت ﻳﺮﻣﻴﺎه ﺗﻪ زورﻧﻪ وﻟ ﻧﮥ ده ورﮐې ،ﭼﺎ ﭼ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ د
 ﻪ ﭼ ﻣﻮﻧ
ﭘﯧﻐﻤﺒﺮۍ دﻋﻮﱝ ﮐﻮﻟﻪ او ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻪ ﻳ د ﭘﯧﻐﻤﺒﺮۍ ﺧﺒﺮې ﮐﻮﻟ؟ 
ﺗﻪ ﭘﻪ ﺑﺎﺑﻞ ﮐ ﻫﻐﮥ ﭘﯧﻐﺎم راوﻟﯧﻟﻮ ،او ﭘﯧﺸﻮﺋ ﻳ وﮐه ﭼ زﻣﻮﻧ ﭘﻪ ﺟﻼوﻃﻨ
ﮐ ﺑﻪ ډﯦﺮ وﺧﺖ ﻟﻴى .ﻧﻮ ﻫﻐﮥ ووﺋﻴﻞ ،ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ دې وﺟﻪ ﮐﻮروﻧﻪ ﺟﻮړ ﮐئ او
 ﺻﻔﻨﻴﺎه اﻣﺎم
ﻫﻠﺘﻪ ﭘﻪ ﮐ اوﺳﯧئ ،ﺑﺎﻏﻮﻧﻪ وﮐﺮئ او د ﻫﻐ ﻣﯧﻮې ﺧﻮرئ “.
 او ﺑﻴﺎ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﮐﻼم ﭘﻪ ﻳﺮﻣﻴﺎه ﻧﺎزل ﺷﻮ
دا ﺧﻂ ﻳﺮﻣﻴﺎه ﻧﺒ ﺗﻪ وﻟﻮﺳﺘﻠﻮ ،
 ”ﻮﻟﻮ ﺟﻼوﻃﻨﻮ ﺗﻪ ﺧﻂ وروﻟﯧه او ورﺗﻪ وﻟﻴﻪ ﭼ ،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د
ﭼ ،
ﺳﻤﻌﻴﺎه ﻧﺤﻼﻣ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ ،ﻫﻐﮥ د ﺧﭙﻞ ﺎن ﻧﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﭘﯧﺸﻮﺋ ﮐې
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ده ،او ﮐﮥ ﮥ ﻫﻢ ﭼ ﻫﻐﻪ ﻣﺎ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﻧﮥ دے درﻟﯧﻟﮯ .او ﻫﻐﮥ ﺗﺎﺳﻮ داﺳ ﺗﻴﺎر
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﭘﻪ دې وﺟﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ
ﮐئ ﭼ د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ دروﻏﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﺑﺎور وﮐئ .
داﺳ ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ ،زۀ ﺑﻪ ﺳﻤﻌﻴﺎه ﻧﺤﻼﻣ او د دۀ اوﻻد ﺗﻪ ﭘﻪ ﻳﻘﻴﻦ ﺳﺮه ﺳﺰا
ورﮐم .د ﻫﻐﮥ د ﺧﺎﻧﺪان ﻧﻪ ﺑﻪ ﻮک ﻫﻢ ژوﻧﺪى ﭘﺎﺗ ﻧﮥ ﺷ ،او ﻧﮥ ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ ﻫﻐﻪ
اﺣﺴﺎﻧﻮﻧﻪ او ﻧﻌﻤﺘﻮﻧﻪ وﻮرى ﮐﻮم ﭼ زۀ د ﺧﭙﻞ ﻏﻮره ﺷﻮى ﻗﻮم ﺳﺮه ﮐﻮم ،ﻪ
ﭼ ﻫﻐﮥ زﻣﺎ ﺧﻼف ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻪ د ﺳﺮﮐﺸ ﮐﻮﻟﻮ ﻟﻤﺴﻮن وﮐو ،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ
ﻓﺮﻣﺎﺋ“.

د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﺧﭙﻠﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﺳﺮه د ﺧﻼﺻﻮن ﻟﻮظ

۳۰

 ”دا ﻫﻐﻪ ﮥ دى ﭼ
 د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﯧﻐﺎم ﻳﺮﻣﻴﺎه ﺗﻪ ورﮐے ﺷﻮ ،


ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻳ ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ ،ﻮﻟ ﻫﻐﻪ ﺧﺒﺮې ﭼ ﻣﺎ ﺗﺎ
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ ،ﻮره ،ﻧﻮ
ﺳﺮه وﮐې ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﻳﻮ ﮐﺘﺎب ﮐ وﻟﻴﻪ .
ﻫﻐﻪ وﺧﺖ راروان دے ﭼ زۀ ﺑﻪ ﺧﭙﻞ ﺧﻠﻖ اﺳﺮاﺋﻴﻞ او ﻳﻬﻮداه د ﺟﻼوﻃﻨ ﻧﻪ
ﺑﺤﺎل ﮐم او ﻫﻐﻪ ﻣﻠ او ﺎئ ﺗﻪ ﺑﻪ ﻳ واﭘﺲ راوﻟﻢ ﮐﻮم ﭼ ﻣﺎ د ﻫﻐﻮئ ﭘﻼر
ﻧﻴﮥ ﻟﻪ ﭘﻪ ﻣﻴﺮاث ﮐ ورﮐے وو او دا ﺑﻪ ﺑﻴﺎ د ﻫﻐﻮئ ﻣﻠﻴﺖ وى ،دا ﻣﺎﻟ
 دا ﻫﻐﻪ ﺧﺒﺮې دى ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د اﺳﺮاﺋﻴﻞ او ﻳﻬﻮداه د
ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋ “.
 ”ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ ،زۀ د ﻳﺮې ژړا اورم،
ﺧﻠﻘﻮ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻠ دى ،
 ﻧﻮ زۀ ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻧﻪ دا ﻳﻮ ﺗﭙﻮس وﮐم ﭼ وﻟ
ﻫﻠﺘﻪ دﻫﺸﺖ دے او اﻣﻦ ﻧﺸﺘﻪ .
ﺳى ﺑﭽ راوړى ﮥ؟ ﻧﻮ دا وﻟ زۀ ﭼ ﻫﺮ ﻳﻮ ﺗه ﺳى ﺗﻪ ﻮرم ﻧﻮ ﻟﻪ د ﻳﻮې
ﺑﻴﻤﺎرې  ﭘﻪ ﺷﺎن ﭼ د ﻣﺎﺷﻮم د ﭘﯧﺪا ﮐﯧﺪو وﺧﺖ ﻳ راﻧﺰدې ﺷﻮے وى
ﻫﻐﺴ ﻳ ﻻﺳﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﯧه ﺑﺎﻧﺪې اﯦ وى او ﻫﺮ ﻳﻮ ﻟﻪ د ﻣى ﭘﻪ ﺷﺎن ﺗ
 اﻓﺴﻮس ﭼ ﻫﻐﻪ ورځ ﺑﻪ ﻮﻣﺮه ﺳﺨﺘﻪ وى .د ﻫﻐ ور ﭘﻪ
زﯦ ﺷﻮى وى؟ 
ﺷﺎن ﺑﻪ ﺑﻠﻪ ﮐﻮﻣﻪ ورځ ﻫﻢ ﻧﮥ وى .دا ﺑﻪ د ﻳﻌﻘﻮب دﭘﺎره ﺳﺨﺘﻪ ورځ وى ،ﺧﻮ ﭘﻪ آﺧﺮ
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ رب اﻻﻓﻮاج ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ ،ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ورځ
ﮐ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ﺗﺮې ﺑﭻ ﺷ .
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ﺑﻪ د ﻫﻐﻮئ د ﻏﺎړې ﻧﻪ ﻫﻐﻪ ﺟﻎ ﻣﺎت ﮐم او د زﻧﻴﺮوﻧﻮ ﻧﻪ ﺑﻪ ﻳ ﺧﻼص ﮐم او
 ﺧﻮ ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ د ﺧﭙﻞ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ
ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﻧﻮر د ﭘﺮدو ﺧﻠﻘﻮ ﻏﻼﻣﺎن ﻧﮥ وى .
او د داؤد د ﻧﺴﻞ ﻧﻪ د ﻫﻐﻪ ﺑﺎدﺷﺎه ﺧﺪﻣﺖ وﮐى ،ﻮک ﭼ ﺑﻪ زۀ ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ ﺑﺎﻧﺪې
 ﺑﻠ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ ،اے زﻣﺎ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻮوﻧﻴﻪ ﻳﻌﻘﻮﺑﻪ ،ﻣﮥ
ﻣﻘﺮروم .
ﻳﺮﯦه .او اے اﺳﺮاﺋﻴﻠﻪ ﺗﮥ ﻣﮥ ﭘﺮﯦﺸﺎﻧﻪ ﮐﯧه .زۀ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻳﻘﻴﻦ ﺳﺮه ﺗﺎ او ﺳﺘﺎ اوﻻد ﭘﻪ
ﻫﻐﻪ ﻟﺮې ﻣﻠ ﮐ د ﺟﻼوﻃﻨ ﻧﻪ آزاد ﮐم .او ﺗﮥ ﺑﻪ راواﭘﺲ ﺷ او ﺧﻴﺮ
 ﻧﻮ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ
ﺧﻴﺮﻳﺖ ﺳﺮه ﺑﻪ ژوﻧﺪ ﮐﻮې .او ﻮک ﺑﻪ ﺗﺎ ﻧﮥ ﺷ ﻳﺮوﻟﮯ .
ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ ،زۀ ﺳﺘﺎ ﻣﻞ ﻳﻢ او زۀ ﺑﻪ ﺗﺎ ﺑﭻ ﮐم .او زۀ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ﻮل ﻗﻮﻣﻮﻧﻪ ﻣﻤﻞ
ﺗﺒﺎه ﮐم ﭼﺮﺗﻪ ﭼ ﻣﺎ ﺗﺎﺳﻮ ﺧﻮارۀ وارۀ ﮐى وئ ،ﺧﻮ زۀ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﻣﻤﻞ ﺗﻮﻪ
ﻧﮥ ﺗﺒﺎه ﮐﻮم .زۀ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ اﻧﺼﺎف ﺳﺮه ﺗﻨﺒﻴﻪ ﮐم ،او زۀ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﻫﻢ داﺳ ﺑﺳﺰا
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ داﺳ ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ ،ﺳﺘﺎﺳﻮ زﺧﻤﻮﻧﻪ ﺧﻄﺮﻧﺎک دى،
ﻧﮥ ﭘﺮﯦدم .
 داﺳ ﻮک ﻧﺸﺘﻪ ﭼ ﺳﺘﺎ ﺧﻴﺎل وﺳﺎﺗ،
او ﺳﺘﺎﺳﻮ زﺧﻤﻮﻧﻪ ﻻﻋﻼﺟﻪ دى .
 ﺳﺘﺎ ﻮﻟﻮ ﻣﻠﺮو
ﺳﺘﺎ د زﺧﻤﻮﻧﻮ دﭘﺎره دارو ﻧﺸﺘﻪ ،ﺳﺘﺎ دﭘﺎره ﻋﻼج ﻧﺸﺘﻪ دے .
ﺗﮥ ﻫﯧﺮ ﮐے ﻳ ،ﻫﻐﻮئ ﺳﺘﺎ ﭘﺮواه ﻧﮥ ﮐﻮى .ﻣﺎ ﭘﻪ ﺗﺎ ﺑﺎﻧﺪې داﺳ ﺣﻤﻠﻪ وﮐه ﻟﻪ
ﻨﻪ ﭼ ﭘﻪ دﺷﻤﻦ ﮐﻮم ،او د ﻳﻮ ﻇﺎﻟﻢ ﭘﻪ ﺷﺎن ﻣ ﺳﺰا درﮐه ،ﻪ ﭼ ﺳﺘﺎ
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ وﻟ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ
ﺷﺮارﺗﻮﻧﻪ ډﯦﺮ ﻏ دى ،او ﺳﺘﺎ ﻨﺎﻫﻮﻧﻪ ډﯦﺮ زﻳﺎت دى .
ﺧﭙﻠﻮ زﺧﻤﻮﻧﻮ او درد ژړا ﻓﺮﻳﺎد ﮐﻮئ ،او ﺗﺎﺳﻮ واﻳ ﭼ د دې ﺧﻮ ﻫﻴ ﻋﻼج
ﻧﺸﺘﻪ؟ ﺧﻮ دا ﻣﺎ ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﻟﻮﻳﻮ ﺷﺮارﺗﻮﻧﻮ او ډﯦﺮو ﻨﺎﻫﻮﻧﻮ ﭘﻪ وﺟﻪ درﺳﺮه وﮐل.
 ﺧﻮ ﻫﺮ ﻫﻐﻪ ﻮک ﭼ ﺗﺎﺳﻮ روغ ﺗﯧﺮوى ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ روغ ﺗﯧﺮ ﮐے ﺷ ،او

ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻮل دﺷﻤﻨﺎن ﺑﻪ ﺟﻼوﻃﻦ ﮐے ﺷ .ﻫﺮ ﻫﻐﻪ ﻮک ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻮټ ﮐﻮى
ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﻟﻮټ ﮐے ﺷ ،او ﻮک ﭼ ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻮى ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ ﺑﺎﻧﺪې
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ ،زۀ ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺻﺤﺖ دوﺑﺎره
ﺑﻪ ﺣﻤﻠﻪ وﮐے ﺷ .
ﮥ ﮐم ،او ﺳﺘﺎﺳﻮ زﺧﻤﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﺑﻪ ﺷﻔﺎ ورﮐم .زۀ ﺑﻪ دا ﮐﺎر وﮐم ﻪ ﭼ ﻣﺎ
اورﯦﺪﻟ دى ﭼ ﺧﻠﻖ ﺗﺎ ﺗﻪ ”ﺟﻼوﻃﻦ ﺷﻮے“ واﺋ” ،ﺻﻴﻮن د ﭼﺎ ﭼ ﻮک ﻫﻢ
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ ،زۀ ﺑﻪ د ﻳﻌﻘﻮب اوﻻد د ﻏﻼﻣ ﻧﻪ
ﺧﻴﺎل ﻧﮥ ﺳﺎﺗ “.
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واﭘﺲ راوﻟﻢ او ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ رﺣﻢ وﮐم ،د ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﺗﺒﺎه ﺷﻮے ﺎر ﺑﻪ ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﺎئ

ﮐ دوﺑﺎره آﺑﺎد ﮐم ،او زوړ ﻣﺤﻞ ﺑﻪ ﻳ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ اﺻﻠ ﺎئ ﮐ ودروم .
ﻧﻮ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﮐ ﺑﻪ د ﻫﻐﻪ ﺧﻠﻘﻮ ﻧﻪ د ﺷُﺮ ﺰارۍ ﺣﻤﺪوﻧﻪ او د ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ
آوازوﻧﻪ واورﯦﺪﻟﮯ ﺷ .زۀ ﺑﻪ د ﻫﻐﻮئ ﺷﻤﯧﺮ زﻳﺎت ﮐم ،او ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﮐﻤﻮﻟﮯ ﻧﮥ
ﺷ .زۀ ﺑﻪ ﺧﻠﻖ ﻣﺠﺒﻮر ﮐم ﭼ د ﻫﻐﻮئ ﻋﺰت وﮐى ،او ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﺳﭙ ﻧﮥ
 د ﻫﻐﻮئ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ﺑﻪ ﻟﻪ د ﭘﺨﻮا ﭘﻪ ﺷﺎن ژوﻧﺪ ﮐﻮى ،او د
ﺷﻤﯧﺮﻟﮯ ﮐﻴى .
ﻫﻐﻮئ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﻪ زﻣﺎ ﭘﻪ ﻣﺨ ﻗﺎﺋﻢ ﺷ ،او زۀ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ﻮﻟﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﻟﻪ ﺳﺰا
 د ﻫﻐﻮئ ﻣﺸﺮ ﺑﻪ د ﻫﻐﻮئ د ﺧﭙﻞ
ورﮐم ﻮک ﭼ ﭘﻪ دوئ ﺑﺎﻧﺪې ﻇﻠﻢ ﮐﻮى .
ﻗﻮم ﻧﻪ وى ،او د ﻫﻐﻮئ ﻣﺸﺮ ﺑﻪ د ﻫﻐﻮئ د ﺧﭙﻠﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﻧﻪ وى .زۀ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ﺧﭙﻞ ﺎن
ﺗﻪ ﻧﺰدې ﮐم او ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻟﻪ راﺷ ،ﻪ ﭼ ﻮک دا ﺟﺮأت ﮐﻮﻟﮯ ﺷ ﭼ
 ﻧﻮ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ زﻣﺎ ﺧﻠﻖ
ﻧﺎﺑﻠﻠﮯ راﺷ؟ دا د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎن دے .
 ﻮرئ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻏﺼﻪ ﻟﻪ د
ﻳ او زۀ ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻳﻢ “.
ﻃﻮﻓﺎن ﭘﻪ ﺷﺎن راﻧﺎزﻟﻴى ،او د ﺗﯧﺰو ﻫﻮاﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن د ﺑﺪﻋﻤﻠﻪ ﺧﻠﻘﻮ ﭘﻪ ﺳﺮ ﭘﻪ
 او د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺳﺨﺖ ﻗﻬﺮ او ﻏﻀﺐ ﺑﻪ ﺗﺮ ﻫﻐ ﭘﻮرې
ﻏﻀﺐ ﺳﺮه ﻟﻴى .
وى او واﭘﺲ ﺑﻪ ﻧﮥ ﺷ ﺗﺮﻮ ﭼ د ﻫﻐﮥ ﻣﻘﺼﺪ ﭘﻮره ﺷﻮے ﻧﮥ وى .ﭘﻪ راﺗﻠﻮﻧﻮ
ورﻮ ﮐ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ دې ﻫﺮ ﮥ ﺑﺎﻧﺪې ﭘﻮﻫﻪ ﺷ.

د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺧﭙﻠﻮ ﮐﻮروﻧﻮ ﺗﻪ راواﭘﺲ ﮐﯧﺪل

۳۱

 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ” ،ﭘﻪ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﮐ ﺑﻪ زۀ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ د


 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ داﺳ ﻓﺮﻣﺎﺋ
ﻮﻟﻮ ﻗﺒﻴﻠﻮ ﺧُﺪائ ﻳﻢ ،او ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ زﻣﺎ ﺧﻠﻖ وى “.

ﭼ” ،د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﮐﻮم ﺧﻠﻖ ﭼ د ﻣﺮګ ﻧﻪ ﺑﭻ ﭘﺎﺗ ﺷﻮى ۇو ﻣﺎ ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ
ﺑﻴﺎﺑﺎن ﮐ ﻓﻀﻞ وﮐو ،ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ د آرام ﭘﻪ ﺗﻼش ﮐ روان ۇو ﻣﺎ د
 ډﯦﺮ ﭘﺨﻮا ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺗﻪ راﺮﻨﺪ ﺷﻮ ،او
ﻫﻐﻮئ ﺳﺎﺗﻨﻪ وﮐه .
ورﺗﻪ ﻳ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ ،ﻣﺎ ﺗﺎﺳﻮ ﺳﺮه ﻧﮥ ﺧﺘﻤﯧﺪوﻧ ﻣﻴﻨﻪ ﮐې ده ،ﻣﺎ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ
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 زۀ ﺑﻪ ﺗﺎ ﺑﻴﺎ آﺑﺎد ﮐم ،او
ﺧﭙﻠﻪ ﻣﻴﻨﻪ او رﺣﻢ ﺳﺮه ﺧﭙﻞ ﺎن ﺗﻪ راﻧﺰدې ﮐئ .
ﺗﮥ ﺑﻪ ﺑﻴﺎ آﺑﺎد ﺷ ،اے ﭘﯧﻐﻠ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻪ .ﺗﮥ ﺑﻪ ﺑﻴﺎ ﺗﻤﺒﻞ راواﺧﻠ او ﺑﻬﺮ ﺑﻪ د ا دﭘﺎره
 ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ دوﺑﺎره د ﺳﺎﻣﺮﻳﻪ ﭘﻪ ﻏﻮﻧو ﺑﺎﻧﺪې د
ﭘﻪ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ﺳﺮه راوو .
اﻧﻮرو ﺑﺎﻏﻮﻧﻪ وﮐﺮئ ،او ﻮک ﭼ دا ﺑﺎﻏﻮﻧﻪ ﮐﺮى ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﻳ ﭘﻪ ﻣﯧﻮه ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ
 ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ورځ رارواﻧﻪ ده ﭼ د اﻓﺮاﺋﻴﻢ د ﻏﻮﻧو ﻧﻪ ﺑﻪ ﭼﻮﮐﻴﺪاران آوازوﻧﻪ
ﺷ .
وﮐى او واﺋ ﺑﻪ ﭼ ،را ﭼ ﺻﻴﻮن ﺗﻪ د ﻋﺒﺎدت دﭘﺎره او ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺧﭙﻞ
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ” ،د ﻳﻌﻘﻮب دﭘﺎره د
ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺗﻪ ﻻړ ﺷﻮ “.
ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ﺳﻨﺪرې وواﻳ او ﭼﻐ ووﻫ ﭼ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻞ د ﻮﻟﻮ ﻧﻪ ﻟﻮئ ﻗﻮم دے.
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ د ﺣﻤﺪ و ﺛﻨﺎء ﭼﻐ ووﻫ او وواﻳ ﭼ ،اے ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،ﭘﻪ ﺑﻨ
 ﻧﻮ زۀ ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ د ﺷﻤﺎﻟ
اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﮐ ﭘﺎﺗ ﺷﻮے ﺧﭙﻞ ﻗﻮم دې ﺑﭻ ﮐه .
ﻣﻠ ﻧﻪ واﭘﺲ راوﻟﻢ او د زﻣ د ﻟﺮو ﺎﻳﻮﻧﻮ ﻧﻪ ﺑﻪ ﻳ راﻏﻮﻧ ﮐم .ﺗﺮ دې ﭼ
ړاﻧﺪۀ ،ﻮډﻳﺎن ،اُﻣﻴﺪوارې  او د ﻣﺎﺷﻮم د ﭘﯧﺪا ﮐﯧﺪو ﭘﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﮐ ، ﻧﻮ
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ
ﻫﻐﻮئ ﻮل ﺑﻪ د ﻟﻮئ ﻗﺒﻴﻠ ﭘﻪ ﺷﻞ ﮐ دﻟﺘﻪ ﺑﻴﺎ راواﭘﺲ ﺷ .
واﭘﺲ راﺷ ﻧﻮ د ﭘﯧﻤﺎﻧ ﻧﻪ ﺑﻪ او د ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﻣﺦ رواﻧ وى او زۀ ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ
ﭘﻪ ډﯦﺮه ﻣﻴﻨﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﮐﻮروﻧﻮ ﺗﻪ واﭘﺲ ﺑﻮﻢ ،ﻧﻮ زۀ ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ د رواﻧﻮ اوﺑﻮ ﭘﻪ ﺧﻮا
ﮐ او ﭘﻪ ﻫﻮاره ﻻره ﺑﻮﻢ ﻫﺴ ﻧﻪ ﭼ ﭼﺮﺗﻪ ﺗﻴﻨﺪک وﺧﻮرى ،ﻪ ﭼ زۀ د ﺑﻨ
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋ” ،اے
اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﭘﻼر ﻳﻢ ،او اﻓﺮاﺋﻴﻢ زﻣﺎ ﻣﺸﺮ زوئ دے “.
ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ،د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﮐﻼم واورئ ،او ﻫﻐﻪ ﻟﺮې ﺳﺎﺣﻠ وﻃﻨﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﻳ ﺑﻴﺎن
ﮐئ .ﻫﻐﻪ ﭼﺎ ﭼ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺧﻮارۀ ﮐى دى ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻳ راﻏﻮﻧ ﮐى .ﻟﻪ
ﻨﻪ ﭼ ﺷﭙﻮﻧﮯ د ﺧﭙﻠ رﻣ ﺳﺎﺗﻨﻪ ﮐﻮى ﻫﻢ داﺳ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ د ﻫﻐﻮئ ﺧﻴﺎل
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺑﻪ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻓﺪﻳﻪ ورﮐى او ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ د ﻫﻐﻪ ﮐﺴﺎﻧﻮ
ﺳﺎﺗ .
 ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ راﺷ او ﭘﺎس د ﺻﻴﻮن ﭘﻪ
ﻧﻪ آزاد ﮐى ﭼ د دوئ ﻧﻪ زورور دى .
ﻏﺮۀ ﺑﻪ د ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ﭼﻐ ووﻫ ،او ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﺑﺮﮐﺘﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﻏﻠﻪ
داﻧﻪ ،ﻣﮯ ،ﺗﯧﻞ ،او د رﻣﻮ ﭘﻪ زﻳﺎﺗﻮﻟﻮ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ ﺷ .د ﻫﻐﻮئ ژوﻧﺪ ﺑﻪ ﻟﻪ د ﺳﻴﺮاﺑﻪ
 ﻧﻮ ﭘﯧﻐﻠ ﺑﻪ د ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ﻧﻪ
ﺑﺎغ ﭘﻪ ﺷﺎن وى ،او ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﻧﻮر ﻏﻤﮋن ﻧﮥ ﺷ .
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ﻳى ،ﻮاﻧﺎن او ﺑﻮډاﺎن ﺑﻪ ﻫﻢ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ﮐﻮى .زۀ ﺑﻪ د ﻫﻐﻮئ ﻏﻢ ﭘﻪ
ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ﺑﺎﻧﺪې ﺑﺪل ﮐم ،او زۀ ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ ﻟﻪ ﺗﺴﻠ ورﮐم ،او زۀ ﺑﻪ د ﻫﻐﻮئ
 زۀ ﺑﻪ د ﻫﻐﻮئ اﻣﺎﻣﺎن ﭘﻪ ﻏﻮړو زﯦو
ﺧﻔﺎن ﭘﻪ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ﺑﺪل ﮐم .
ﺧﻮراﮐﻮﻧﻮ ﻣﺎړۀ ﮐم ،او زﻣﺎ ﺧﻠﻖ ﺑﻪ زﻣﺎ ﭘﻪ ﻧﻌﻤﺘﻮﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﻣﺎړۀ ﭘ ﺷ .ﻣﺎﻟ
ﺧُﺪائ دا ﻓﺮﻣﺎﺋ“.

ﭘﻪ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ رﺣﻢ
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ” ،ﭘﻪ راﻣﺎ ﮐ د ﭼﻐﻮ آواز واورﯦﺪﻟﮯ ﺷﻮ ،د ﻣﺎﺗﻢ

او ﻟﻮئ ژړا آواز .راﺣﻴﻞ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﺑﭽﻮ ﺑﺎﻧﺪې ژړا ﮐﻮى ،ﻫﻴ ﻗﺴﻢ ﺗﺴﻠ ﻧﮥ ﻗﺒﻠﻮى
 ﺧﻮ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋ
ﻪ ﭼ د ﻫﻐ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ﻏﯧﺐ ﮐے ﺷﻮى دى “.
ﭼ” ،ژړا او او ﺗﻮﯦﺪل ﺑﺲ ﮐئ ،ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﺑﻪ د ﺧﭙﻠﻮ ﮐﺎروﻧﻮ اﺟﺮ ﻣﻼو ﺷ“.
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ داﺳ ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ” ،ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ﺑﻪ د دﺷﻤﻦ د ﻣﻠ ﻧﻪ راواﭘﺲ
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ داﺳ ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ” ،ﺳﺘﺎ د راﺗﻠﻮﻧ ژوﻧﺪ دﭘﺎره اُﻣﻴﺪ ﺷﺘﻪ
ﺷ “.
 د اﻓﺮاﺋﻴﻢ ژړا او
دے ،ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ﺑﻪ ﺧﭙﻞ ﻣﻠ ﺗﻪ ﺑﻴﺎ واﭘﺲ راﺷ .
ﻓﺮﻳﺎد ﻣﺎ ﺗﻪ رارﺳﯧﺪﻟﮯ دے ،ﺗﺎ ﻣﺎ ﺗﻪ ﺗﺮﺑﻴﺖ راﮐو ﭼ ﭘﻪ ﻻره ﺷﻢ ،ﻟﻪ د ﻧﺎﺟﻮﺗﻪ
ﺳﺨ ﭘﻪ ﺷﺎن دې ﺗﺮﺑﻴﺖ راﮐو او زۀ اوس ﭘﻪ ﻻره ﺷﻮے ﻳﻢ .ﻣﺎ دې ﺧﭙﻞ ﺣﻀﻮر
ﺗﻪ واﭘﺲ راوﻟﻪ ،ﻧﻮ زۀ ﺑﻪ واﭘﺲ راﺷﻢ ،ﻪ ﭼ ﺗﮥ زﻣﺎ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ او ﺧُﺪائ ﭘﺎک
 ﺳﺘﺎ ﻧﻪ د اوړﯦﺪو ﻧﻪ ﭘﺲ ﻣﻮﻧ ﺗﻮﺑﻪ وﮐه ،د ﭘﻮﻫﯧﺪو ﻧﻪ وروﺳﺘﻮ ﻣﻮﻧ ﺧﭙﻠﻪ
ﻳ .
ﺳﻴﻨﻪ ووﻫﻠﻪ .ﻣﻮﻧ ﭼ ﮐﻮم ﮐﻢ ﻋﻘﻞ ﮐﺎروﻧﻪ ﭘﻪ ﻮاﻧ ﮐ ﮐى ۇو د ﻫﻐ ﭘﻪ
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ” ،وﻟ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺗﺮ
وﺟﻪ ﺳﭙ او ﺷﺮﻣﻨﺪه ﺷُﻮ “.
اوﺳﻪ زﻣﺎ ﻣﺤﺒﻮب زوئ ﻧﮥ دے ﮥ ﭘﻪ ﭼﺎ ﮐ ﭼ زۀ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯧم؟ ﮐﮥ ﮥ ﻫﻢ
ﭼ زۀ د دۀ ﺧﻼف ﺑﺎر ﺑﺎر ﺧﺒﺮې ﮐﻮم ،ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﻳﺎدوم .ﻧﻮ ﭘﻪ دې وﺟﻪ زﻣﺎ
 اے زﻣﺎ
زړۀ ورﭘﺴ زﻫﻴﺮﻳى ،زﻣﺎ ﭘﻪ زړۀ ﮐ د دۀ دﭘﺎره ډﯦﺮ رﺣﻢ دے .
ﻗﻮﻣﻪ ،ﺗﺎﺳﻮ د ﺗﻠﻮ ﭘﻪ وﺧﺖ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻻر داﺳ ﻧ ودروئ ﭼ د ﻫﻐ ﻧﻪ ﭘﻪ واﭘﺴ
ﮐ ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻪ د ﺻﺤﻴﺢ ﻻرې ﭘﺘﻪ وﻟ .اے ﭘﯧﻐﻠ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻪ راوﺮﻪ ،ﺧﭙﻠﻮ
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 اے زﻣﺎ ﺑوﻓﺎ ﻟﻮرې ،ﺗﮥ ﺑﻪ ﺗﺮﻮ ﭘﻮرې ﺳﺮﺮداﻧﻪ
ﺎروﻧﻮ ﺗﻪ راوﺮﻪ .
ﺮ؟ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺑﻪ ﻳﻮ ﻧﻮے ﮐﺎر وﮐى او ﻫﻐﻪ دا دے ﭼ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﻪ
ﺧﭙﻞ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ ﻏﺎړه ورﮐى“.

د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﺧﻠﻘﻮ ﺑﻴﺎ آﺑﺎدﯦﺪل
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ رب اﻻﻓﻮاج ،د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻓﺮﻣﺎﺋ” ،ﮐﻠﻪ ﭼ زۀ

ﻫﻐﻮئ د ﻏﻼﻣ ﻧﻪ واﭘﺲ راوﻟﻢ ،ﭘﻪ ﻳﻬﻮداه او د ﻫﻐ ﭘﻪ ﺎروﻧﻮ ﮐ ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ ﺑﻴﺎ
داﺳ وواﺋ ﭼ ،اے د ﺻﺪاﻗﺖ ﺎﻳﻪ ،اے ﻣﻘﺪس ﻏﺮه ،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ دې ﺗﺎ ﻟﻪ
 ﺎرﻳﺎن او زﻣﻴﻨﺪاران او ﺷﭙﻮﻧ ﺑﻪ د ﺧﭙﻠﻮ رﻣﻮ ﺳﺮه ﭘﻪ
ﺑﺮﮐﺖ درﮐى .
 زۀ ﺑﻪ ﺳﺘو ﺳﺘﻮﻣﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﻃﺎﻗﺖ
ﺷﺮﻳﻪ د ﻳﻬﻮداه ﭘﻪ ﻣﻠ ﮐ اوﺳﻴى .
 ﻧﻮ ﮐﻠﻪ ﭼ زۀ راﭘﺎﯧﺪم او ﺧﭙﻠ
ورﮐم او ﻣاوى ﺷﻮى ﺑﻪ ﺗﺎزه ﮐم .
 ﻣﺎﻟ
ﺳﺘﺮ ﻣ ﭘﺮاﻧﺴﺘﻠ ،ﻧﻮ زۀ ﭘﻮﻫﻪ ﺷﻮم ﭼ ﭘﻪ ﺧﻮږ ﺧﻮب اودۀ وم “.
ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ” ،ﻫﻐﻪ ورځ رارواﻧﻪ ده ﭼ زۀ ﺑﻪ د اﺳﺮاﺋﻴﻞ او ﻳﻬﻮداه او د
 او ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ ﻣﺎ ﻫﻐﻮئ د ﺑﯧﺦ ﻧﻪ
ﻫﻐﻮئ د ﻨﺎورو ﻧﺴﻠﻮﻧﻪ زﻳﺎت ﮐم .
راوﻳﺴﺘﻞ ،او ﻮﮐې ﻮﮐې ﻣ ﮐل ،او راوﻣ ﻏﻮرزول ،او ﺗﺒﺎه ﻣ ﮐل او

اﻓﺘﻮﻧﻪ ﻣ ﭘﺮې ﻧﺎزل ﮐل ،ﻧﻮ دﻏﻪ ﺷﺎن ﺑﻪ زۀ ﻫﻐﻮئ دوﺑﺎره آﺑﺎد او ﻗﺎﺋﻢ ﮐم .
ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ورﻮ ﮐ ﺑﻪ ﻧﻮر ﺧﻠﻖ داﺳ ﻧﮥ واﺋ ﭼ ،ﺗﺮاوۀ اﻧﻮر ﻳ ﭘﻼراﻧﻮ وﺧﻮړل،
 ﺧﻮ ﻫﺮ ﺳے ﺑﻪ د ﺧﭙﻠ ﻨﺎه ﭘﻪ وﺟﻪ ﻣ
او ﻏﺎﻮﻧﻪ ﻳ د ﺑﭽﻮ وﺑﺮﯦﯧﺪل .

ﮐﻴى ،ﻫﺮ ﻮک ﭼ ﺗﺮاوۀ اﻧﻮر وﺧﻮرى ﻫﻢ د ﻫﻐﮥ ﻏﺎﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﯦﻴى “.
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ” ،ﻫﻐﻪ وﺧﺖ راروان دے ﭼ ﮐﻠﻪ زۀ د اﺳﺮاﺋﻴﻞ او د
 دا ﺑﻪ د ﻫﻐﻪ ﻟﻮظ ﭘﻪ ﺷﺎن ﻧﮥ وى ﮐﻮم
ﻳﻬﻮداه د ﺧﻠﻘﻮ ﺳﺮه ﻳﻮ ﻧﻮے ﻟﻮظ وﮐم .
ﭼ ﻣﺎ د ﻫﻐﻮئ د ﭘﻼر ﻧﻴﮥ ﺳﺮه ﮐے وو ﮐﻠﻪ ﭼ ﻣﺎ ﻫﻐﻮئ د ﻻس ﻧﻪ وﻧﻴﻮل او د
ﻣﺼﺮ ﻧﻪ ﻣ ﺑﻬﺮ ووﻳﺴﺘﻞ ،ﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﻣﺎ ﺳﺮه ﮐے ﻟﻮظ ﻣﺎت ﮐو ،ﮐﮥ ﮥ
ﻫﻢ ﭼ زﻣﺎ ﻣﺜﺎل ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ د وﻓﺎدار ﺧﺎوﻧﺪ ﭘﻪ ﺷﺎن وو .ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ داﺳ
 ﺧﻮ دا ﻫﻐﻪ ﻧﻮے ﻟﻮظ دے ﮐﻮم ﺑﻪ ﭼ زۀ ﭘﺲ د دې ﻧﻪ د ﺑﻨ
ﻓﺮﻣﺎﺋ .
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اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ د ﻗﺒﻴﻠ ﺳﺮه وﮐم ،زۀ ﺑﻪ ﺧﭙﻞ ﺷﺮﻳﻌﺖ د ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﻣﺎزﻏﻮ ﮐ واﭼﻮم
او د ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ زړوﻧﻮ ﺑﻪ ﻳ وﻟﻴﻢ .زۀ ﺑﻪ د ﻫﻐﻮئ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻳﻢ او ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ زﻣﺎ
 ﻧﻮر ﺑﻪ د ﻫﻐﻮئ ﻧﻪ ﻳﻮ ﮐﺲ ﻫﻢ ﺧﭙﻞ ﺎوﻧى ﺗﻪ ،او ﻳﺎ ﺧﭙﻞ ورور
ﺑﻨﺪه ﺎن وى .
ﺗﻪ دا ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻧﮥ ورﮐﻮى ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ وﭘﯧﮋﻧﻪ ،ﻪ ﭼ د وړو ﻧﻪ واﺧﻠﻪ ﺗﺮ ﻟﻮﻳﻮ
ﭘﻮرې ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ ﻮل ﻣﺎ ﭘﯧﮋﻧ ،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ داﺳ ﻓﺮﻣﺎﺋ .زۀ ﺑﻪ د ﻫﻐﻮئ ﺷﺮارﺗﻮﻧﻪ
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ داﺳ ﻓﺮﻣﺎﺋ،
ﻣﻌﺎف ﮐم او د ﻫﻐﻮئ ﻨﺎﻫﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﻮر ﻧﮥ ﻳﺎدوم “.
ﻫﻐﻪ ﻮک ﭼ ﻧﻤﺮ ﭘﻪ دې ﻣﻘﺮروى ﭼ د ور وﻠﻴى ،او ﻫﻐﻪ ﭼﺎ ﭼ
ﺳﭙﻮږﻣ او ﺳﺘﻮرى ﻣﻘﺮر ﮐل ﭼ د ﺷﭙ وﻠﻴى ،ﻮک ﭼ ﺳﻤﻨﺪر راﭘﺎﻮى

ﭼ د ﻫﻐ ﭼﭙ ﺷﻮر وﮐى ﻧﻮ د ﻫﻐﮥ ﻧﻮم ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ رب اﻻﻓﻮاج دے .
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ داﺳ ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ” ،ﺗﺮﻮ ﭘﻮرې د ﮐﺎﺋﻨﺎت دا ﻧﻈﺎم ﻣﻮﺟﻮد وى ،ﻧﻮ ﺗﺮ
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ
ﻫﻐﻪ وﺧﺘﻪ ﭘﻮرې ﺑﻪ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻗﻮم زﻣﺎ د وړاﻧﺪې ﻗﺎﺋﻢ وى “.
داﺳ ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ” ،ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ د آﺳﻤﺎن د ﻧﺎپ ﺗﻮل اﻧﺪازه ﻧﮥ ﺷ ﻟﻮﻟﮯ او د
زﻣ د ﺑﻨﻴﺎد اﻧﺪازه ﻧﮥ ﺷ ﻣﻌﻠﻮﻣﻮﻟﮯ ﻧﻮ زۀ ﺑﻪ ﻫﻢ د اﺳﺮاﺋﻴﻞ د ﻨﺎﻫﻮﻧﻮ ﭘﻪ وﺟﻪ د
 ”ﻫﻐﻪ ورځ راﺗﻠﻮﻧ
ﻫﻐﻮئ ﻧﻪ اﻧﺎر وﻧﮥ ﮐم “.دا د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎن دے .
ده “،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ” ،ﮐﻠﻪ ﭼ دا ﺎر د ﺣﻨﻦاﻳﻞ د ﺑﺮج ﻧﻪ واﺧﻠﻪ ﺗﺮ د
 او د ﻫﻐﻪ ﺎئ ﻧﻪ ﺑﻪ
ﻮټ د دروازې ﭘﻮرې ﺑﻪ دوﺑﺎره زﻣﺎ دﭘﺎره آﺑﺎد ﺷ .
ﺳﻴﺪﻫﺎ د ﺎر ﺣﺪود ﺟﺎرب ﻏﻮﻧۍ ﭘﻮرې ورﺳﻴى او ﺑﻴﺎ ﺑﻪ د ﺟﻮﻋﻪ ﻃﺮف ﺗﻪ
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﻮﻟﻪ دره ﭼﺮﺗﻪ ﭼ د ﻣو ﻻﺷﻮﻧﻪ او اﻳﺮې ﻏﻮرزوﻟﮯ ﺷ
راﺗﺎو ﺷ .
او ﻫﻐﻪ ﻮﻟﻪ زﻣﻪ د ﮐﻮﻣ ﻣﯧﺪاﻧﻮﻧﻪ ﭼ د ﻗﺪرون د درې د ﻧﻤﺮﺧﺎﺗﮥ ﭘﻮرې ﭘﺮاﺗﮥ
دى ،او د آﺳﻮﻧﻮ د دروازې ﭘﻮرې ،ﻮﻟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ ﻣﻘﺪﺳﻪ وى .دا ﺎر ﺑﻪ
ﻫﻴﻠﻪ ﺑﻴﺎ د ﺑﯧﺦ ﻧﻪ راوﻧﮥ وﻳﺴﺘﻠﮯ ﺷ او ﻧﮥ ﺑﻪ ﺗﺒﺎه ﺷ“.

د ﻳﺮﻣﻴﺎه زﻣﻪ اﺧﺴﺘﻞ

۳۲

 د ﻳﻬﻮداه د ﻣﻠ د ﺻﺪﻗﻴﺎه ﺑﺎدﺷﺎه د ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﭘﻪ ﻟﺴﻢ ﮐﺎل ﮐﻮم ﭼ
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اﺗﻠﺴﻢ ﮐﺎل د ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﻀﺮ د ﺑﺎدﺷﺎﻫ وو ،د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﮐﻼم ﻳﺮﻣﻴﺎه ﺗﻪ ورﮐے
 ﭘﻪ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﮐ ﭼ د ﺑﺎﺑﻞ د ﺑﺎدﺷﺎه ﻟﺮو د ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﻧﻪ ﯧﺮه
ﺷﻮ .
اﭼﻮﻟ وه ﻧﻮ ﻳﺮﻣﻴﺎه ﭘﻪ دې ورﻮ ﮐ د ﻳﻬﻮداه د ﺷﺎﻫ ﻣﺤﻞ دﻧﻨﻪ ﭘﻪ ﻓﻮﺟ
 ﻧﻮ ﺻﺪﻗﻴﺎه ﺑﺎدﺷﺎه ﻫﻐﻪ ﻫﻠﺘﻪ ﻗﯧﺪ ﮐو او ورﺗﻪ ﻳ ووﺋﻴﻞ
ﭼﺎو ﮐ ﺑﻨﺪ وو .
ﭼ” ،ﺗﮥ وﻟ دا ﭘﯧﺸﻮﺋ ﮐﻮې؟ ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ زۀ دا ﺎر د ﺑﺎﺑﻞ
 ﺻﺪﻗﻴﺎه ﺑﺎدﺷﺎه
ﺑﺎدﺷﺎه ﺗﻪ ﺣﻮاﻟﻪ ﮐﻮم ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ دې ﺎر ﻗﺒﻀﻪ وﮐى .
ﺑﻪ د ﺑﺎﺑﻠﻴﺎﻧﻮ د ﻻس ﻧﻪ وﻧﮥ ﺗﺘ ،او ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻳﻘﻴﻦ ﺳﺮه د ﺑﺎﺑﻞ ﺑﺎدﺷﺎه ﺗﻪ ﺣﻮاﻟﻪ
ﮐے ﺷ ،او ﻫﻐﻪ ﺑﻪ دۀ ﺳﺮه ﻣﺨﺎﻣﺦ ﺧﺒﺮې وﮐى او دے ﺑﻪ ﻳ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﺳﺘﺮﻮ
 ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺻﺪﻗﻴﺎه ﺑﺎﺑﻞ ﺗﻪ ﺑﻮ او ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺗﺮ ﻫﻐ ﭘﻮرې ﻫﻠﺘﻪ ﭘﺎﺗ
ﺳﺮه وﻮرى .
وى ﭼ ﺗﺮﻮ ﻣ ورﺳﺮه ﺧﭙﻞ ﻋﻤﻞ ﻧﮥ وى ﮐے ،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋ .ﮐﮥ ﭼﺮې
 ﻳﺮﻣﻴﺎه وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ
ﺗﮥ د ﺑﺎﺑﻠﻴﺎﻧﻮ ﺧﻼف ﺟﻨ وﮐې ،ﻧﻮ ﺗﮥ ﺑﻪ ﮐﺎﻣﻴﺎب ﻧﮥ ﺷ “.
 ﺳﺘﺎ د
ﭼ” ،ﻧﻮ ﭘﻪ دﻏﻪ وﺧﺖ ﮐ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﮐﻼم ﭘﻪ ﻣﺎ ﻧﺎزل ﺷﻮ ﭼ 
ﺗﺮۀ زوئ ﺣﻨﻢاﻳﻞ د ﺳﻠﻮم زوئ ﺑﻪ ﺗﺎ ﻟﻪ راﺷ او درﺗﻪ ﺑﻪ واﺋ ﭼ ﭘﻪ ﻋﻨﺘﻮت ﮐ
زﻣﺎ زﻣﻪ واﺧﻠﻪ ،ﻪ ﭼ ﺗﮥ زﻣﺎ ﻧﺰدې ﺧﭙﻠﻮان ﻳ ﻧﻮ اول د اﺧﺴﺘﻮ ﺣﻖ ﺳﺘﺎ دے
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ ﻣﺎﻟ
او دا ﺳﺘﺎ ﻓﺮض ﻫﻢ ﺟﻮړﻳى ﭼ ﺗﮥ ﻳ واﺧﻠ .
ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻠ ۇو ،زﻣﺎ د ﺗﺮۀ زوئ ﺣﻨﻢاﻳﻞ ﻓﻮﺟ ﭼﺎو ﺗﻪ راﻏﻠﻮ او ﻫﻐﮥ ووﺋﻴﻞ
ﭼ ﭘﻪ ﻋﻨﺘﻮت ﮐ زﻣﺎ زﻣﻪ واﺧﻠﻪ ﮐﻮﻣﻪ ﭼ د ﺑﻨﻴﺎﻣﻴﻦ ﭘﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﮐ ده .ﻪ
ﭼ دا ﺳﺘﺎ ﺣﻖ دے ﭼ ﺗﮥ ﻳ ﺧﻼﺻﻪ ﮐې او د ﺧﭙﻞ ﺎن دﭘﺎره ﻳ واﺧﻠ .ﻧﻮ

زۀ ﭘﻪ دې ﭘﻮﻫﻪ ﺷﻮم ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻣﺎ ﺳﺮه ﭘﻪ ﻫﻢ دې ﺣﻘﻠﻪ ﺧﺒﺮه ﮐې وه .
ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻣﺎ ﻫﻐﻪ زﻣﻪ د ﺗﺮۀ زوئ ﺣﻨﻢاﻳﻞ ﻧﻪ د اووﻟﺴﻮ ﺳﭙﻴﻨﻮ زرو ﺳﻴﻮ ﭘﻪ ﺑﻴﻌﻪ
 ﻣﺎ د ﻮاﻫﺎﻧﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې د ﻫﻐﻪ زﻣ اﻧﺘﻘﺎل ﻧﺎﻣﻪ وﻟﻴﻠﻪ او ﭘﻪ ﻫﻐ
واﺧﺴﺘﻠﻪ .
ﻣ دﺳﺘﺨﻂ وﮐو او ﻣﻬﺮ ﻣ ﭘﺮې وﻟﻮﻟﻮ او ﻫﻐﻪ ﺳﭙﻴﻦ زر ﻣ ﭘﻪ ﺗﻠﻪ ﮐ وﺗﻠﻞ.
 ﺑﻴﺎ ﻣﺎ د ﻣﻬﺮ ﺷﻮې اﻧﺘﻘﺎل ﻧﺎﻣ ﭼ د ﺧﺮﻮﻟﻮ ﻮل اﺻﻮل او ﺷﺮاﺋﻂ ﭘﻪ ﮐ

 او دواړه ﻣ ﺑﺎروک
درج ﺷﻮى ۇو او ﻫﻢ ﻳﻮه ﻏﯧﺮ ﻣﻬﺮ ﺷﻮې ﮐﺎﭘ راواﺧﺴﺘﻪ .
د ﻧﻴﺮﻳﺎه زوئ او د ﻣﺤﺴﻴﺎه ﻧﻤﺴ ﺗﻪ د ﺣﻨﻢاﻳﻞ او د ﻫﻐﻪ ﻮاﻫﺎﻧﻮ ﭼﺎ ﭼ ﭘﻪ اﻧﺘﻘﺎل
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دﺳﺘﺨﻂ ﮐے وو او د ﻫﻐﻪ ﻮﻟﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﺟﻮد ﮐ ﭼ ﭘﻪ ﻓﻮﺟ ﭼﺎو
 د ﻫﻐﻪ ﻮﻟﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﺨ ﻣﺎ ﺑﺎروک ﺗﻪ
ﮐ ﻧﺎﺳﺖ ۇو ﺣﻮاﻟﻪ ﮐل .
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ رب اﻻﻓﻮاج د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک
ﻫﺪاﻳﺖ ورﮐو ﭼ ،
ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ ،د ﺳﻮدا دا دواړه ﮐﺎﻏﺬوﻧﻪ واﺧﻠﻪ ﭼ ﭘﻪ ﻳﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﻣﻬﺮ ﺷﺘﻪ او ﭘﻪ ﺑﻞ
ﻧﺸﺘﻪ او دواړه ﭘﻪ ﺧﺎورﻳﻦ ﻣﻨ ﮐ واﭼﻮه ﺗﺮﻮ ﭼ د ډﯦﺮ وﺧﺖ دﭘﺎره ﻣﺤﻔﻮظ
 ﻧﻮ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ رب اﻻﻓﻮاج د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻓﺮﻣﺎﺋ
ﭘﺎﺗ ﺷ .
ﭼ ،ﭘﻪ دې ﻣﻠ ﮐ ﺑﻪ ﺑﻴﺎ ﮐﻮروﻧﻪ ،ﭘ او د اﻧﻮرو ﺑﺎﻏﻮﻧﻪ اﺧﺴﺘﻞ ﮐﻴى“.

د ﻳﺮﻣﻴﺎه دﻋﺎ
 ”د ﻫﻐ ﻧﻪ وروﺳﺘﻮ ﮐﻠﻪ ﭼ ﻣﺎ د زﻣ ﮐﺎﻏﺬوﻧﻪ ﺑﺎروک د ﻧﻴﺮﻳﺎه زوئ ﻟﻪ

 اے ﻣﺎﻟﻪ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺧُﺪاﻳﻪ ،ﺗﺎ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻟﻮئ
ورﮐل ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻣﺎ دﻋﺎ وﮐه ،
ﻃﺎﻗﺖ او ﻗُﺪرت ﺳﺮه او ﭘﻪ ﺧﭙﻞ زورور ﻻس ﺳﺮه آﺳﻤﺎن او زﻣﻪ ﺟﻮړ ﮐل .ﺳﺘﺎ
 ﺗﮥ زرﻮﻧﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﺳﺮه ﻣﻴﻨﻪ ﮐﻮې ،ﺧﻮ د ﻣﻮر
دﭘﺎره ﻳﻮ ﮐﺎر ﻫﻢ ﻧﺎﻣﻤﻦ ﻧﮥ دے .
ﭘﻼر د ﻨﺎﻫﻮﻧﻮ ﭘﻪ وﺟﻪ ﺗﮥ د ﻫﻐﻮئ ﺑﭽﻮ ﻟﻪ ﺳﺰا ورﮐﻮې .اے ﻋﻈﻴﻢ او ﻃﺎﻗﺘﻮر
 ﺳﺘﺎ ﻣﻘﺼﺪ ﻋﻈﻴﻢ او
ﺧُﺪاﻳﻪ ،د ﭼﺎ ﻧﻮم ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ رب اﻻﻓﻮاج دے ،
ﺳﺘﺎ ﮐﺎروﻧﻪ زورور دى .ﺳﺘﺎ ﺳﺘﺮ د اﻧﺴﺎن ﻮﻟ ﻻرې وﻳﻨ ،او ﺗﮥ ﻫﺮ ﻳﻮ ﺗﻪ د
 ﺗﺎ ﭘﻪ ﻣﺼﺮ ﮐ ﻣﻌﺠﺰې او
ﺧﭙﻞ ﭼﺎل ﭼﻠﻦ او ﻋﻤﻞ ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺟﺮ ورﮐﻮې .
ﺣﯧﺮاﻧﻮﻧ ﮐﺎروﻧﻪ ﮐى دى ،او ﺳﺘﺎ دا ﺳﻠﺴﻠﻪ ﭘﻪ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ او ﭘﻪ ﻮﻟﻮ اﻧﺴﺎﻧﺎﻧﻮ
ﮐ ﺗﺮ ﻧﻨﻪ ﭘﻮرې رارواﻧﻪ ده ،او ﺗﺮ ﻧﻦ ورځ ﭘﻮرې ﺗﺎ ﺧﭙﻞ ﻧﻮم ﺗﻪ ﺟﻼل ورﮐو.
 ﺗﺎ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ زورور ﻻس ،ﻟﻮئ دﻫﺸﺖ ،ﻋﺠﻴﺒﻪ ﮐﺎروﻧﻮ او ﻣﻌﺠﺰو ﺳﺮه ﺧﭙﻞ

 ﺗﺎ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ﻫﻐﻪ زرﺧﻴﺰه زﻣﻪ
ﺧﻠﻖ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻞ د ﻣﺼﺮ ﻧﻪ راووﻳﺴﺘﻞ .
 ﺧﻮ
ورﮐه د ﮐﻮﻣ دې ﭼ د ﻫﻐﻮئ د ﭘﻼر ﻧﻴﮥ ﺳﺮه وړاﻧﺪې وﻋﺪه ﮐې وه .
ﭼ ﮐﻠﻪ زﻣﻮﻧ ﭘﻼر ﻧﻴﮥ ﭘﻪ دې ﻣﻠ ﮐ داﺧﻞ ﺷﻮل او ﭘﻪ دې ﻳ ﻗﺒﻀﻪ وﮐه
ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﻧﮥ ﺳﺘﺎ واورﯦﺪل او ﻧﮥ ﻳ ﺳﺘﺎ د ﺷﺮﻳﻌﺖ ﭘﻴﺮوى وﮐه .او ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ
ﮥ ﺑﺎﻧﺪې ﻋﻤﻞ وﻧﮥ ﮐو د ﮐﻮم ﭼ ورﻟﻪ ﺗﺎ ﺣﻢ ﮐے وو .ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻪ ﺗﺎ دا ﻮل
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 وﻮرئ ﭼ ﺑﺎﺑﻠﻴﺎﻧﻮ د ﺎر د ﻧﻴﻮﻟﻮ دﭘﺎره
اﻓﺘﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ راﻧﺎزل ﮐل .
ﯧﺮﭼﺎﭘﯧﺮه ﻨﻪ د ﺧﺎورو ډﯦﺮى ﺟﻮړ ﮐل .د ﺟﻨ ،ﻗﺤﻂ او وﺑﺎ ﭘﻪ وﺟﻪ ﺑﻪ دا
ﺎر ﺑﺎﺑﻠﻴﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﻮک ﭼ ﭘﺮې ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻮى ﺣﻮاﻟﻪ ﺷ .ﺗﺎ ﭼ ﮥ وﺋﻴﻠ ۇو ﻧﻮ ﻫﻐﻪ
 ﺧﻮ اے ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ زﻣﺎ رﺑﻪ ﺗﮥ ﻫﻐﻪ
ﮐﺎروﻧﻪ وﺷﻮل ،اوس ﻳ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ وﻮره .
ذات ﻳ ﭼ ﻣﺎ ﺗﻪ دې ﺣﻢ راﮐو ﭼ د ﻮاﻫﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﺨ ﻫﻐﻪ زﻣﻪ واﺧﻠﻪ،
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ د
ﺳﺮه د دې ﭼ د ﺎر ﺣﺎﻟﺖ داﺳ ﺧﺮاب وو ﭼ ﺑﺎﺑﻠﻴﺎﻧﻮ ﻧﻴﻮﻟﻮ “.
 ”زۀ ﻣﺎﻟ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻟﻪ ﻃﺮﻓﻪ دا ﭘﯧﻐﺎم ﻳﺮﻣﻴﺎه ﺗﻪ راﻏﻠﻮ ﭼ ،
ﺧُﺪائ ﻳﻢ ،او د ﻮﻟﻮ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎﺗﻮ رب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ ﻳﻢ .آﻳﺎ داﺳ ﮐﺎر ﺷﺘﻪ ﭼ د ﻫﻐ ﮐﻮل
 ﻧﻮ ﻪ زۀ دا ﺎر د ﺑﺎﺑﻞ ﺑﺎدﺷﺎه ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﻀﺮ او د ﻫﻐﮥ
زﻣﺎ دﭘﺎره ﻧﺎﻣﻤﻦ وى؟ 
 او د دﯦﻮال ﻧﻪ اﺧﻮا ﺑﺎﺑﻠﻴﺎن ﺑﻪ
ﻟﺮ ﺗﻪ ﺣﻮاﻟﻪ ﮐﻮم ،ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ دا ﻗﺒﻀﻪ ﮐى 
راﺷ او ﭘﻪ دې ﺎر ﺑﻪ اور ﺑﻞ ﮐى .ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﻮل ﮐﻮروﻧﻪ وﺳﻮزوى ،ﭼﺮﺗﻪ ﭼ
ﺧﻠﻘﻮ زۀ ﭘﻪ دې ﻏﺼﻪ ﮐم ﭼ د ﮐﻮﻮ ﭘﻪ ﭼﺘﻮﻧﻮ ﻳ ﺑﻌﻞ ﺗﻪ ﺧﻮﺷﺒﻮﻳ وﺳﻮزوﻟ
 ﻧﻮ د اﺳﺮاﺋﻴﻞ او د ﻳﻬﻮداه
او ﻧﻮرو ﻣﻌﺒﻮداﻧﻮ ﺗﻪ ﻳ د ﻠﻮ ﻧﺬراﻧ ﭘﯧﺶ ﮐې .
ﺧﻠﻘﻮ د ﻮاﻧ ﻧﻪ واﺧﻠﻪ ﺗﺮ اوﺳﻪ ﭘﻮرې د ﺷﺮارت ﻧﻪ ﺑﻐﯧﺮ ﺑﻞ ﮐﻮم ﮐﺎر ﻧﮥ دے
 د ﮐﻮﻣ ور
ﮐے او ﻫﺮ وﺧﺖ ﻳ زۀ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﮐﺮدار ﺳﺮه ﻏﺼﻪ ﮐے ﻳﻢ .
ﻧﻪ ﭼ دا ﺎر ﺟﻮړ ﺷﻮے دے ﻧﻮ د ﻫﻐ ور ﻧﻪ ﺗﺮ ﻧﻨﻪ ﭘﻮرې زۀ دې ﺧﻠﻘﻮ

ﻏﺼﻪ ﮐے او ﭘﻪ ﻗﻬﺮ ﮐے ﻳﻢ .ﻧﻮ ﻪ زۀ دا ﺎر د ﺧﭙﻞ ﻣﺦ ﻧﻪ اﺧﻮا ﮐﻮم .
د اﺳﺮاﺋﻴﻞ او د ﻳﻬﻮداه ﺧﻠﻘﻮ زۀ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻮﻟﻮ ﺷﺮارﺗﻮﻧﻮ ﮐﻮم ﭼ دوئ وﮐل ﻏﺼﻪ

ﮐم ﮐﮥ ﻫﻐﻪ ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎﻧﻮ ،آﻓﺴﺮاﻧﻮ ،ﻣﺸﺮاﻧﻮ ،اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ او ﮐﮥ ﻧﺒﻴﺎﻧﻮ ﻫﻢ ﮐى وى .
زﻣﺎ ﺧﻠﻘﻮ ﻣﺎ ﺗﻪ ﺷﺎ ﮐې ده ،او ﻣﺎ ﺗﻪ د ﮐﺘﻠﻮ ﻧﻪ ﻳ اﻧﺎر ﮐے دے ،ﺳﺮه د دې
ﭼ ﻣﺎ ﺑﺎر ﺑﺎر ﭘﻪ ﻧﺮﻣ ﺳﺮه ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ﺗﻌﻠﻴﻢ ورﮐے دے ،ﺧﻮ ﻫﻐﻮئ زﻣﺎ ﺧﺒﺮو ﺗﻪ
 ﻫﻐﻮئ ﺧﭙﻞ ﺣﺮام
ﻏﻮږ ﻧﮥ دے ﻧﻴﻮﻟﮯ او ﻧﮥ ﻳ زﻣﺎ اﺻﻼح ﻗﺒﻮﻟﻪ ﮐې ده .
ﺑﺘﺎن زﻣﺎ ﭘﻪ ﮐﻮر ﮐ اﯦ دى ،ﮐﻮم ﮐﻮر ﭼ زﻣﺎ د ﻋﺒﺎدت دﭘﺎره ﺟﻮړ ﺷﻮے
 ﻫﻐﻮئ د ﻫﻨﻮم ﭘﻪ وادۍ ﮐ
وو او ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ دې زﻣﺎ ﮐﻮر ﭘﻠﻴﺖ ﮐے دے .
ﺑﻌﻞ ﺗﻪ ﻋﻼﻗﺎﺋ ﻋﺒﺎدﺗﺨﺎﻧ د دې دﭘﺎره ﺟﻮړې ﮐې ﭼ ﻣﻮﻟ ﺑﺖ ﺗﻪ ﺧﭙﻞ زاﻣﻦ
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او ﻟﻮﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﮐى .ﻧﮥ ﺧﻮ ﻣﺎ ﻫﻐﻮئ ﻟﻪ د داﺳ ﮐﻮﻟﻮ ﺣﻢ ورﮐو او ﻧﮥ زﻣﺎ ذﻫﻦ
ﺗﻪ داﺳ ﺧﺮاﺑﻪ ﺧﺒﺮه راﻏﻠ ده ﭼ ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ داﺳ ﭘﻪ ﺑﺪ او ﭘﻠﻴﺖ ﮐﺎر ﮐﻮﻟﻮ ﺳﺮه
ﻳﻬﻮداه ﻨﺎه ﺎر ﮐى“.

د اُﻣﻴﺪ وﻋﺪه
 ”ﺗﺎﺳﻮ واﻳ ﭼ ،دا ﺎر ﺑﻪ د ﺟﻨ ،ﻗﺤﻂ ،او وﺑﺎ ﭘﻪ وﺟﻪ د ﺑﺎﺑﻞ ﺑﺎدﺷﺎه

ﻗﺒﻀﻪ ﮐى ،ﺧﻮ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک د دې ﺎر ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ
 زۀ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻳﻘﻴﻦ ﺳﺮه ﺧﭙﻞ ﻏﻮره ﺷﻮى ﺧﻠﻖ د ﻮﻟﻮ ﻣﻠﻮﻧﻮ ﻧﻪ
ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ ،
واﭘﺲ دې ﺎئ ﺗﻪ راوﻟﻢ ﮐﻮم ﭼ ﻣﺎ د ﺧﭙﻠ ﻏﺼ او ﻟﻮئ ﻏﻀﺐ ﭘﻪ وﺧﺖ ﮐ
ﺧﻮارۀ وارۀ ﮐى ۇو .او ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ واﭘﺲ راوﻟﻢ او ﭘﻪ دې ﺎئ ﮐ ﺑﻪ ﻧﻮر ﭘﻪ اﻣﻦ
 ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ زﻣﺎ ﺧﻠﻖ وى او زۀ ﺑﻪ د ﻫﻐﻮئ ﺧُﺪائ
او ﺳﻮن ﺳﺮه اوﺳﻴى .
 زۀ ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ د زړۀ او د ﺳﻮچ ﻳﻮواﻟﮯ ورﮐم ﭼ د ﺧﭙﻞ ﺎن د
ﭘﺎک ﻳﻢ .

ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ او د ﺧﭙﻞ ﻧﺴﻞ د آﺑﺎدۍ او ﺳﻮن دﭘﺎره ﺑﻪ زﻣﺎ ﻧﻪ ﻫﻤﯧﺸﻪ ﻳﺮﻳى .
زۀ ﺑﻪ د ﻫﻐﻮئ ﺳﺮه اﺑﺪى ﻟﻮظ وﮐم ،ﭼ زۀ ﺑﻪ د ﻫﻐﻮئ ﺳﺮه ﯧه ﮐﻮل ﻫﻴﻠﻪ
ﻧﮥ ﭘﺮﯦدم .او زۀ ﺑﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻳﺮه د ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ زړوﻧﻮ ﮐ واﭼﻮم ،ﺗﺮﻮ ﭼ ﻧﻮر ﻫﻐﻮئ
 ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ﭘﻪ ﺑﺮﮐﺖ ورﮐﻮﻟﻮ ﺳﺮه ﻣﺎ ﺗﻪ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ
ﻣﺎ ﻧﻪ ﻟﺮې ﻻړ ﻧﮥ ﺷ .
ﻣﻼوﻳى ،او زۀ ﺑﻪ ﭘﻪ وﻓﺎدارۍ او ﭘﻮره زړۀ ﺳﺮه ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ دې ﻣﻠ ﮐ دوﺑﺎره
 ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ ﻣﺎ ﭘﻪ دې ﺧﻠﻘﻮ دا ﻟﻮئ اﻓﺖ راوﺳﺘﻮ ،ﻧﻮ دﻏﻪ ﺷﺎن ﺑﻪ
آﺑﺎد ﮐم .
زۀ دوئ ﺗﻪ ﻫﻐﻪ ﻮﻟ ﺳﻮﮐﺎﻟ ﻫﻢ ورﮐم د ﮐﻮﻣ ﭼ ﻣﺎ ﻫﻐﻮئ ﺳﺮه وﻋﺪه ﮐې
 ﻧﻮ ﻳﻮ ﻞ ﺑﻪ ﺑﻴﺎ ﭘﻪ دې ﻣﻠ ﮐ زﻣ واﺧﺴﺘﻠﮯ ﺷ ،د ﮐﻮم ﭼ
ده .
ﺗﺎﺳﻮ واﻳ ﭼ دا ﺧﻮ ﺻﺤﺮا او ﺑﮐﺎره زﻣﻪ ده ،ﺑﻐﯧﺮ د اﻧﺴﺎﻧﺎﻧﻮ او ﻨﺎورو،
 آو ،د ﺑﻨﻴﺎﻣﻴﻦ ﭘﻪ
ﻪ ﭼ دا ﺧﻮ ﺑﺎﺑﻠﻴﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ ﻗﺒﻀﻪ ﮐ ورﮐے ﺷﻮې وه .
ﻋﻼﻗﻪ ،د ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﭘﻪ ﺧﻮا او ﺷﺎ ،د ﻳﻬﻮداه ﭘﻪ ﺎروﻧﻮ ،ﻏﺮﻳﺰه ﻋﻼﻗﻮ ،د ﻏﺮوﻧﻮ ﭘﻪ
ﮐﻠﻮ ،ﻣﻐﺮﺑ ﺻﺤﺮاﺎﻧﻮ او ﭘﻪ ﻧﺠﺐ ﮐ ﺑﻪ زﻣ د ﺳﭙﻴﻨﻮ زرو ﺳﻴﻮ ﺑﺎﻧﺪې
اﺧﺴﺘﻠﮯ ﮐﻴى او ﻣﻬﺮ ﺷﻮى اﻧﺘﻘﺎﻟﻮﻧﻪ او ﻮاﻫﺎن ﺑﻪ ﭘﻪ ﮐ ﻧﻴﻮﻟﮯ ﮐﻴى ،ﻪ
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ﭼ زۀ ﺑﻪ دا ﻗﻮم د ﻏﻼﻣ ﻧﻪ واﭘﺲ راوﻟﻢ .دا د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎن دے“.

د آﺑﺎدۍ او ﺳﻮن وﻋﺪه

۳۳

 ﻳﺮﻣﻴﺎه ﭼ ﻻ د ﻓﻮﺟﻴﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﭼﺎو ﮐ ﺑﻨﺪ وو ﻧﻮ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ


 ”ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭼﺎ ﭼ ،زﻣﻪ ﺟﻮړه ﮐه ،او
ﭘﯧﻐﺎم ﭘﻪ دوﯦﻢ ﻞ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ راﻏﻠﻮ ،
ﻫﻐ ﺗﻪ ﻳ ﺷﻞ ورﮐو او ﻗﺎﺋﻤﻪ ﻳ ﮐه او د ﭼﺎ ﻧﻮم ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ دے ﻫﻐﻪ
 د ﻣﺪد دﭘﺎره ﻣﺎ ﺗﻪ وواﻳﻪ او زۀ ﺑﻪ ﺟﻮاب درﮐم او زۀ ﺑﻪ ﺗﺎ ﺗﻪ ﻫﻐﻪ
ﻓﺮﻣﺎﺋ ،
 ﻧﻮ ﻣﺎﻟ
ﻟﻮئ او ﭘ رازوﻧﻪ او ﺧﺒﺮې ﺮﻨﺪې ﮐم ﭼ ﺗﮥ ﭘﺮې ﻧﮥ ﭘﻮﻫﯧې .
ﺧُﺪائ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک داﺳ ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ ،ﺗﺎﺳﻮ د ﺎر ﮐﻮروﻧﻪ او ﺗﺮ
دې ﭼ ﺷﺎﻫ ﻣﺤﻞ ﻫﻢ راوﻏﻮرزوﻟﻮ د دې دﭘﺎره ﭼ د دﺷﻤﻦ د ﻣﺤﺎﺻﺮې او
ﺣﻤﻠ ﭘﻪ وﺧﺖ ﮐ ﺗﺎﺳﻮ د ﻫﻐ ﭘﻪ ﻣﻠﺒ ﺧﭙﻞ د ﺧﺎورو ډﯦﺮو دﯦﻮاﻟﻮﻧﻪ ﻣﻀﺒﻮط
 د ﺑﺎﺑﻠﻴﺎﻧﻮ ﺳﺮه ﭘﻪ ﺟﻨ ﮐﻮﻟﻮ ﮐ ﺑﻪ دا ﺎر او د دې ﮐﻮروﻧﻪ د ﺧﻠﻘﻮ
ﮐئ .
د ﻣو د ﻻﺷﻮﻧﻮ ﻧﻪ ډک ﮐم .زۀ ﺑﻪ دوئ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻗﻬﺮ او ﻏﻀﺐ ﮐ ﺗﺒﺎه ﮐم .زۀ
 ﺧﻮ ﺑﺎوﺟﻮد د
ﺑﻪ د دې ﺎر ﻧﻪ د دوئ د ﻨﺎﻫﻮﻧﻮ ﭘﻪ وﺟﻪ ﺧﭙﻞ ﻣﺦ ﭘ ﮐم .
دې ﺑﻪ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ راﺷ ﭼ زۀ ﺑﻪ د ﻳﺮوﺷﻠﻢ زﺧﻤﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﺷﻔﺎ ورﮐم او ﻫﻐ ﺗﻪ ﺑﻪ
 زۀ ﺑﻪ ﻳﻬﻮداه او اﺳﺮاﺋﻴﻞ د ﻏﻼﻣ ﻧﻪ واﭘﺲ
ﺣﻘﻴﻘ اﻣﻦ او ﺳﻮن ورﮐم .
 زۀ
راوﻟﻢ او ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﺑﻴﺎ ﻫﻐﻪ ﺷﺎن آﺑﺎد ﮐم ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ وړاﻧﺪې ۇو .
ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ د ﻫﻐﻪ ﻮﻟﻮ ﻨﺎﻫﻮﻧﻮ ﻧﻪ ﭘﺎک ﮐم ﮐﻮم ﭼ ﻫﻐﻮئ زﻣﺎ ﺧﻼف ﮐى دى ،او

زۀ ﺑﻪ د ﻫﻐﻮئ ﻫﻐﻪ ﺳﺮﮐﺸ ﻣﻌﺎف ﮐم ﮐﻮﻣﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ زﻣﺎ ﺧﻼف ﮐې ده .
ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ دا ﺎر ﻣﺎ ﺗﻪ د ﻮﻟ دﻧﻴﺎ د ﺧﻠﻘﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ،ﺷُﻬﺮت ،او ﻋﺰت
راﮐى ،ﮐﻠﻪ ﭼ دوئ د ﻫﻐﻪ ﻮﻟﻮ ﮥ ﻴﺰوﻧﻮ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ واورى ﮐﻮم ﭼ زۀ د
ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﺳﺮه ﮐﻮم .او ﺧﻠﻖ ﺑﻪ د دې ﻮل اﻣﻦ او آﺑﺎدۍ ﻧﻪ ﻣﺘﺎﺛﺮه ﺷ او د ﻳﺮې ﻧﻪ
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ ،ﺗﺎﺳﻮ د دې ﺎئ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ واﻳ
ﺑﻪ ﭘﻪ ﻟزان ﺷ .
ﭼ ،دا ﺎئ ﺧﻮ د ﺻﺤﺮا ﭘﻪ ﺷﺎن دے ﭼ ﭘﻪ ﮐ ﻧﻪ اﻧﺴﺎن او ﻧﻪ ﻨﺎور ﺷﺘﻪ.
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ﺧﻮ د ﻳﻬﻮداه ﺎروﻧﻪ او د ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﮐﻮ ﺧﺎﻟ دى ﮐﻮﻣ ﭼ ﭘﻪ ﻣﻴﺮو ﺑﺪﻟ ﺷﻮې
 د
ﭼ ﻧﮥ ﭘﻪ ﮐ اﻧﺴﺎن او ﻧﮥ ﭘﻪ ﮐ ﻨﺎور ﺷﺘﻪ ،ﻧﻮ ﻳﻮ ﻞ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﻫﻠﺘﻪ ،
ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ او د ﺧﻨﺪا آوازوﻧﻪ واورﯦﺪﻟﮯ ﺷ او ﭘﻪ ﮐ ﺑﻪ د ﻧﺎوې او د زﻟﻤ
آوازوﻧﻪ واورﯦﺪﻟﮯ ﺷ ،او د ﻫﻐﻮئ آوازوﻧﻪ ﭼ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﮐﻮر ﮐ د
ﺷﺮاﻧ ﻧﺬراﻧ ﭘﯧﺶ ﮐﻮى ،واورﯦﺪﻟﮯ ﺷ .او ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ داﺳ واﺋ ﭼ ،د ﻣﺎﻟ
ﺧُﺪائ رب اﻻﻓﻮاج ﺷُﺮ ﺰارى وﮐئ ،ﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ ﮥ دے ،د ﻫﻐﮥ ﻣﻴﻨﻪ ﻧﮥ
ﺧﺘﻤﯧﺪوﻧ ده .ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ دا ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ ،زۀ ﺑﻪ دا ﻣﻠ د ﻏﻼﻣ ﻧﻪ واﭘﺲ
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ رب اﻻﻓﻮاج ﻓﺮﻣﺎﺋ ،ﮐﮥ ﮥ ﻫﻢ
راوﻟﻢ ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ وړاﻧﺪې وو .
ﭼ دا ﻣﻠ اوس د ﺻﺤﺮا ﭘﻪ ﺷﺎن دے او د اﻧﺴﺎﻧﺎﻧﻮ او ﻨﺎورو ﻧﻪ ﺧﺎﻟ دے
ﺧﻮ ﭘﻪ دې ﮐ ﺑﻪ ﺑﻴﺎ د ﺮن زﻣﻪ راﭘﯧﺪا ﺷ ﭼ ﺷﭙﻮﻧ ﺑﻪ ورﺗﻪ ﺧﭙﻠ رﻣ
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ ،د ﻏﺮﻳﺰه ﻣﻠ ﭘﻪ ﺎروﻧﻮ ،او
ﺮوﻟﻮ دﭘﺎره راوﻟ .
د ﻏﻮﻧو ﭘﻪ ﺷﺎ او ﺧﻮا ،او د ﻧﺠﺐ ﭘﻪ ﺻﺤﺮا ،د ﺑﻨﻴﺎﻣﻴﻦ ﭘﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﮐ ،د ﻳﺮوﺷﻠﻢ
ﭘﻪ ﺷﺎ او ﺧﻮا ،او د ﻳﻬﻮداه ﭘﻪ ﺎروﻧﻮ ﮐ ﺑﻪ ﺷﭙﻮﻧ ﻳﻮ ﻞ ﺑﻴﺎ ﺧﭙﻞ ورى
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ ،ﻫﻐﻪ وﺧﺖ راﺗﻠﻮﻧﮯ دے ﭼ زۀ ﺑﻪ
وﺷﻤﺎرى .
ﺧﭙﻠﻪ ﻫﻐﻪ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻪ وﻋﺪه ﭘﻮره ﮐم ﭼ ﮐﻮﻣﻪ ﻣﺎ د ﻳﻬﻮداه او د اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺳﺮه ﮐې
 ﭘﻪ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﮐ ﺑﻪ زۀ د داؤد د اوﻻد ﻧﻪ ﻳﻮه ﺻﺎدﻗﻪ ﺎﻧﻪ راوﻮﮐﻮم،
وه .
ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻮل ﻣﻠ ﮐ ﻫﻐﻪ ﮐﺎروﻧﻪ ﮐﻮى ﮐﻮم ﭼ د اﻧﺼﺎف او ﺻﺪاﻗﺖ وى.
 ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ورﻮ ﮐ ﺑﻪ ﻳﻬﻮداه ﺑﭻ ﮐے ﺷ او ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﺑﻪ د ﺳﻼﻣﺘ ﺳﺮه ژوﻧﺪ

ﮐﻮى .او دا ﻫﻐﻪ ﻧﻮم دے ﭼ ﭘﻪ ﮐﻮم ﺳﺮه ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ﻳﺎدﻳى ،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ زﻣﻮﻧ
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ داﺳ ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ ،د داؤد ﭘﻪ اوﻻد ﮐ ﺑﻪ
ﺧﻼﺻﻮﻧﮯ دے .
 او ﻫﻢ داﺳ ﺑﻪ اﻣﺎﻣﺎن
ﻫﻤﯧﺸﻪ ﻳﻮ ﮐﺲ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﭘﻪ ﺗﺨﺖ ﻧﺎﺳﺖ وى .
ﻫﻤﯧﺸﻪ د ﻟﻴﻮى ﻗﺒﻴﻠ ﻧﻪ وى ﻮک ﺑﻪ ﭼ ﺗﻞ زﻣﺎ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻮى او ﻣﺎ ﺗﻪ ﺑﻪ
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ د ﻣﺎﻟ
ﺳﻮزﯦﺪوﻧ ﻧﺬراﻧ ،او د ﻏﻠﻮ ﻧﺬراﻧ او ﻗﺮﺑﺎﻧ ﭘﯧﺶ ﮐﻮى “.
 ”ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ ،ﮐﮥ ﭼﺮې ﺗﺎﺳﻮ
ﺧُﺪائ ﭘﯧﻐﺎم ﻳﺮﻣﻴﺎه ﺗﻪ راﻏﻠﻮ ﭼ ،
زﻣﺎ ﻟﻮظ د ور او د ﺷﭙ د ﻣﻘﺮر ﺷﻮى ﻧﻈﺎم ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﻣﺎﺗﻮﻟﮯ ﺷ ،ﭼ ﺷﭙﻪ او

۹۱ / ۱۴۶
Copyrighted material from pashtobibles.org. Not for reprint/publishing purposes.

 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ زﻣﺎ ﻟﻮظ زﻣﺎ د
ورځ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻣﻘﺮر ﺷﻮى وﺧﺖ راﻧﮥ ﺷ 
ﺧﺪﻣﺘﺎر داؤد ﺳﺮه او زﻣﺎ ﻟﻮظ د ﻟﻴﻮﻳﺎﻧﻮ ﺳﺮه ﭼ زﻣﺎ اﻣﺎﻣﺎن دى او زﻣﺎ ﭘﻪ
ﺣﻀﻮر ﮐ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻮى ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﺎﺗﯧﺪے ﺷ ،ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ د داؤد اوﻻد ﮐ ﻧﻮر
 زۀ ﺑﻪ د ﺧﭙﻞ ﺧﺪﻣﺘﺎر داؤد
ﻮک ﻧﮥ وى ﭼ د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﺗﺨﺖ ﺑﺎدﺷﺎﻫ وﮐى .
ﻧﺴﻞ او ﻟﻴﻮﻳﺎن ﮐﻮم ﭼ زﻣﺎ اﻣﺎﻣﺎن دى او زﻣﺎ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻮى د آﺳﻤﺎن
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺑﻞ
د ﺳﺘﻮرو او د ﺳﻤﻨﺪر د ﺷﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن ﺑﺷﻤﯧﺮه زﻳﺎت ﮐم “.
 ”آﻳﺎ ﺗﺎ د ﺧﻠﻘﻮ ﺧﺒﺮو ﺗﻪ ﻏﻮږ ﻧﮥ دے ﻧﻴﻮﻟﮯ ﭼ ﻫﻐﻮئ
ﭘﯧﻐﺎم ﻳﺮﻣﻴﺎه ﺗﻪ ورﮐو ،
واﺋ ،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ اوس ﻫﻐﻪ دوه ﻗﻮﻣﻮﻧﻪ رد ﮐى دى ﮐﻮم ﭼ اول ﻫﻐﮥ ﻏﻮره
ﮐى ۇو؟ ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ زﻣﺎ د ﻗﻮم ﺳﭙﻮاﻟﮯ ﮐﻮى او د ﻳﻮ ﻗﻮم ﭘﻪ ﺣﻴﺜﻴﺖ ﻳ ﻧﮥ ﻣﻨ.
 ﺧﻮ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ داﺳ ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ ،ﮐﮥ ﭼﺮې ﻣﺎ د ور او د ﺷﭙ ﺳﺮه

 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ
ﻟﻮظ ﻧﮥ وو ﮐے او د زﻣ او آﺳﻤﺎن ﻧﻈﺎم ﻣ ﻧﮥ وو ﺟﻮړ ﮐے ،
زۀ د ﻳﻌﻘﻮب او د ﺧﭙﻞ ﺧﺪﻣﺘﺎر داؤد اوﻻد ﻧﺎﻣﻨﻈﻮر ﮐم ،او ﻧﮥ ﺑﻪ د ﻳﻌﻘﻮب او د
داؤد د اوﻻد ﻧﻪ ﻮک ﺧﻮښ ﮐم ﭼ د اﺑﺮاﻫﻴﻢ ،اﺳﺤﺎق او ﻳﻌﻘﻮب ﭘﻪ اوﻻد
ﺣﻮﻣﺖ وﮐى .ﻪ ﭼ زۀ ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ د ﻏﻼﻣ ﻧﻪ واﭘﺲ راوﻟﻢ او ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ
رﺣﻢ وﮐم“.

د ﺻﺪﻗﻴﺎه د ﻣﺮګ ﭘﯧﻐﺎم

۳۴

 ﮐﻠﻪ ﭼ د ﺑﺎﺑﻞ ﺑﺎدﺷﺎه ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﻀﺮ او د ﻫﻐﮥ ﻮﻟﻮ ﻟﺮو او د ﻫﻐﮥ د


ﺑﺎدﺷﺎﻫﺖ د ﻻﻧﺪې ﻮﻟﻮ ﻣﻠﻮﻧﻮ ﭼ ﭘﻪ ﻳﺮوﺷﻠﻢ او د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﺧﻮا او ﺷﺎ ﺎروﻧﻮ

 ﻣﺎﻟ
ﺑﺎﻧﺪې ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻮﻟﻪ ﻧﻮ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﯧﻐﺎم ﻳﺮﻣﻴﺎه ﺗﻪ ورﮐے ﺷﻮ .
ﺧُﺪائ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻳﺮﻣﻴﺎه ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،ﻻړ ﺷﻪ او د ﻳﻬﻮداه
ﺑﺎدﺷﺎه ﺻﺪﻗﻴﺎه ﺗﻪ وواﻳﻪ ﭼ ،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ زۀ دا ﺎر د ﺑﺎﺑﻞ ﺑﺎدﺷﺎه
 ﺗﮥ ﺑﻪ د ﻫﻐﮥ د
ﺗﻪ ﺣﻮاﻟﻪ ﮐم ،او ﻫﻐﻪ ﺑﻪ اوس دې ﺎر ﺗﻪ اور واﭼﻮى .
ﺮﻓﺘﺎرى ﻧﻪ وﻧﮥ ﺗﺘ ﺑﻠ ﭘﻪ ﻳﻘﻴﻦ ﺳﺮه ﺑﻪ ﺗﮥ ﺮﻓﺘﺎر ﺷ او ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ﺑﻪ ﺣﻮاﻟﻪ
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ﮐے ﺷ .ﺗﮥ ﺑﻪ د ﺑﺎﺑﻞ ﺑﺎدﺷﺎه ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﺳﺘﺮﻮ ووﻳﻨ ،او ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎ ﺳﺮه ﻣﺨﺎﻣﺦ
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ اے ﺻﺪﻗﻴﺎه د
ﺧﺒﺮې وﮐى .او ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎ ﺑﺎﺑﻞ ﺗﻪ ﺟﻼوﻃﻦ ﮐى .
ﻳﻬﻮداه ﺑﺎدﺷﺎه ،ﻣﺎ ﺗﻪ ﻏﻮږ ﺷﻪ .ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ ،ﺗﮥ ﺑﻪ ﭘﻪ
 ﺑﻠ ﺗﮥ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻋﺎم ﻣﺮګ ﺑﺎﻧﺪې ﻣ ﺷ .ﻨﻪ
ﺟﻨ ﮐ ﻗﺘﻞ ﻧﮥ ﺷ ،
ﭼ ﺧﻠﻘﻮ ﺳﺘﺎ د ﭘﻼر ﻧﻴﮥ د ﺟﻨﺎزې د ﻋﺰت دﭘﺎره ﺧﻮﺷﺒﻮ ﺳﻮزوﻟﻪ ﻮک ﭼ ﺳﺘﺎ
ﻧﻪ وړاﻧﺪې ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎن ۇو ،ﻧﻮ دﻏﻪ ﺷﺎن ﺑﻪ ﺧﻠﻖ ﺳﺘﺎ د ﺟﻨﺎزې د ﻋﺰت دﭘﺎره ﺧﻮﺷﺒﻮ
وﺳﻮزوى .او ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﻣﺎﺗﻢ ﮐﻮى او واﺋ ﺑﻪ ﭼ ،اﻓﺴﻮس ،اے زﻣﻮﻧه ﺑﺎدﺷﺎه ،ﺗﮥ
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻳﺮﻣﻴﺎه ﭘﯧﻐﻤﺒﺮ دا ﭘﯧﻐﺎم د
ﻣ ﺷﻮې .دا د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎن دے “.
 ﭘﻪ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﮐ د ﺑﺎﺑﻞ
ﻳﻬﻮداه ﺑﺎدﺷﺎه ﺻﺪﻗﻴﺎه ﺗﻪ ﭘﻪ ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﮐ ورﮐو .
ﺑﺎدﺷﺎه ﻟﺮو د ﻳﺮوﺷﻠﻢ او د ﻳﻬﻮداه د ﻧﻮرو ﺎروﻧﻮ ﭘﻪ ﺧﻼف ﺟﻨ ﮐﻮﻟﻮ ﮐﻮم
ﭼ ﻟﻴﺲ او ﻋﺰﻳﻘﻪ ۇو .ﺻﺮف دا ﻣﻀﺒﻮط ﺎروﻧﻪ ۇو ﭼ د ﻗﺒﻀ ﻧﻪ ﭘﺎﺗ
ﺷﻮى ۇو.

د ﻧﻮﮐﺮاﻧﻮ دﭘﺎره آزادى
 د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ دا ﭘﯧﻐﺎم ﻳﺮﻣﻴﺎه ﺗﻪ ورﮐے ﺷﻮ ﭘﺲ د دې ﻧﻪ ﭼ ﺻﺪﻗﻴﺎه

 او ﻮﻟﻮ
ﺑﺎدﺷﺎه او د ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﻮﻟﻮ ﺧﻠﻘﻮ د ﻏﻼﻣﺎﻧﻮ د آزادوﻟﻮ دﭘﺎره ﻟﻮظ وﮐو 
ﭘﻪ دې اﺗﻔﺎق وﮐو ﭼ ﻫﺮ ﻮک ﺑﻪ ﺧﭙﻞ ﻋﺒﺮاﻧ ﻏﻼﻣﺎن او وﻳﻨ آزادوى ،او
 ﻮﻟﻮ ﻣﺸﺮاﻧﻮ او ﺧﻠﻘﻮ
ﻫﻴ ﻮک ﺑﻪ ﺧﭙﻞ د ﻣﻠ ﺳے ﻳﺎ ﻪ ﺑﻨﺪ ﻧﮥ ﺳﺎﺗ .
ﭼﺎ ﭼ ﻫﻢ دا ﻟﻮظ ﮐے وو ﻫﻐﻮئ دا ﺧﺒﺮه وﻣﻨﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﺧﭙﻞ ﻏﻼﻣﺎن او
وﻳﻨ آزادوى او ﻧﻮر ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻗﺒﻀﻪ ﮐ ﻧﮥ ﺳﺎﺗ او ﻫﻐﻮئ ﻳ آزاد
 ﺧﻮ وروﺳﺘﻮ ﻫﻐﻮئ ﺧﭙﻠﻪ ﻓﯧﺼﻠﻪ ﺑﺪﻟﻪ ﮐه ،ﻫﻐﻮئ آزاد ﺷﻮى ﻏﻼﻣﺎن
ﮐل .
واﭘﺲ راوﺳﺘﻞ او ﻫﻐﻮئ ﻳ ﺑﻴﺎ ﭘﻪ زور ﺳﺮه دوﺑﺎره ﺧﭙﻞ ﻏﻼﻣﺎن او وﻳﻨ ﺟﻮړ
 ”ﻣﺎ ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﭘﻼر
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﮐﻼم ﭘﻪ ﻳﺮﻣﻴﺎه ﻧﺎزل ﺷﻮ ،
ﮐل .
ﻧﻴﮥ ﺳﺮه ﻟﻮظ وﮐو ﮐﻠﻪ ﭼ ﻣﺎ ﻫﻐﻮئ د ﻣﺼﺮ ﻧﻪ د ﻏﻼﻣ د ﻣﻠ ﻧﻪ راﺑﻬﺮ او
 ﭘﻪ ﻫﺮ ﻳﻮ اوؤم ﮐﺎل ﺗﺎﺳﻮ ﻫﺮ ﻫﻐﻪ ﻋﺒﺮاﻧ ﭼ
آزاد ﮐل .ﻧﻮ ﻣﺎ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ ،
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ﺧﭙﻞ ﺎن ﻳ ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺧﺮڅ ﮐے دے آزاد ﮐئ .د ﺷﭙ ﮐﺎﻟﻪ د ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻮﻟﻮ ﻧﻪ
وروﺳﺘﻮ ،ﻧﻮ ﭘﻪ ﮐﺎر دے ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﻫﻐﻪ آزاد ﮐئ او رﺧﺼﺖ ﻳ ﮐئ .ﺧﻮ
 ﺧﻮ
ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻼر ﻧﻴﮥ زﻣﺎ ﺧﺒﺮو ﺗﻪ ﻧﮥ ﻏﻮږ وﻧﻴﻮﻟﻮ او ﻧﮥ ﻳ ورﺗﻪ ﺗﻮﺟﻮ ورﮐه .
اوس ﺗﺎﺳﻮ ﭘﯧﻤﺎﻧﻪ ﺷﻮئ او ﺗﻮﺑﻪ ﻣﻮ ووﻳﺴﺘﻠﻪ او ﺧﭙﻠﻪ ﻓﯧﺼﻠﻪ ﻣﻮ ﺑﺪﻟﻪ ﮐه او ﻫﻐﻪ
ﮐﺎر ﻣﻮ وﮐو ﭼ ﮥ زﻣﺎ ﭘﻪ ﻧﻈﺮ ﮐ ﺻﺤﻴﺢ وو ،او ﺗﺎﺳﻮ ﻫﺮ ﻳﻮ د ﺧﭙﻠﻮ ﻏﻼﻣﺎﻧﻮ
د آزادوﻟﻮ اﻋﻼن وﮐو .او دا ﭼ ﺗﺎﺳﻮ زﻣﺎ ﭘﻪ ﮐﻮر ﮐ ﭼ زﻣﺎ د ﻧﻮم ﻣﻬﺮ ﭘﺮې
 ﺧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻴﺎ ﺧﭙﻠﻪ ﻓﯧﺼﻠﻪ ﺑﺪﻟﻪ ﮐه او
ﻟﻮﻟﮯ ﺷﻮے دے ﻣﺎ ﺳﺮه ﻟﻮظ وﮐو .
زﻣﺎ د ﻧﻮم ﺑﺣﺮﻣﺘ ﻣﻮ وﮐه ،او ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻴﺎ ﻫﺮ ﻳﻮ ﺳے ﻏﻼم او ﻪ ﻣﻮ واﭘﺲ
وﻳﻨﻪ ﮐه ﻮک ﭼ ﺗﺎﺳﻮ آزاد ﮐى ۇو .ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺗﺎﺳﻮ ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ زور ﺳﺮه دوﺑﺎره
 ﻧﻮ ﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ ،ﺗﺎﺳﻮ زﻣﺎ ﭘﻴﺮوى
ﻏﻼﻣﺎن او وﻳﻨ ﮐل .
وﻧﮥ ﮐه ،ﺗﺎﺳﻮ د ﺧﭙﻞ ﻣﻠ ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻪ د آزادۍ اﻋﻼن وﻧﮥ ﮐو .ﻧﻮ زۀ اوس ﺑﻴﺎ ﺗﺎﺳﻮ
ﺗﻪ دﻏﻪ ﺷﺎن د آزادۍ اﻋﻼن ﮐﻮم .ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ ﺳﺘﺎﺳﻮ آزادى ﺑﻪ داﺳ
وى ﭼ زۀ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﺗُﻮرې ،وﺑﺎ او ﻗﺤﻂ ﺑﺎﻧﺪې ﻣۀ ﮐم .زۀ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﻮﻟ دﻧﻴﺎ ﺗﻪ
 ﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﻣﺎ ﺳﺮه د ﻟﻮظ ﺷﺮاﺋﻂ
د ﻋﺒﺮت او د ﻳﺮې ﺳﺒﺐ وﺮﻮم .
ﻣﺎت ﮐل ﻧﻮ زۀ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﻫﻢ دوه ﺎﻳﻪ ﮐم ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﺳﺨ دوه ﺎﻳﻪ
 آو ،زۀ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ وﺷﻠﻮم،
ﮐى ۇو او د ﻫﻐ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ ﺗﯧﺮ ﺷﻮئ .
ﻫﻐﻪ ﮐﮥ ﺗﺎﺳﻮ د ﻳﻬﻮداه او ﻳﺮوﺷﻠﻢ آﻓﺴﺮان ،د درﺑﺎر ﺧﺼﻴﺎن آﻓﺴﺮان ،اﻣﺎﻣﺎن او ﻳﺎ
 ﻧﻮ زۀ ﺑﻪ ﻣﻮ
ﻋﺎم ﺧﻠﻖ ﻫﻢ ﻳ ،ﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﻣﺎ ﺳﺮه ﺧﭙﻞ ﻟﻮظ ﻣﺎت ﮐو .
ﺧﭙﻠﻮ دﺷﻤﻨﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﺣﻮاﻟﻪ ﮐم ﻮک ﭼ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻣﺮګ ﭘﺴ ﺮ .ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﻣو
 زۀ ﺑﻪ د ﻳﻬﻮداه ﺑﺎدﺷﺎه
ﻻﺷﻮﻧﻪ ﺑﻪ د ﻫﻮا د ﻣﺎرﻏﺎﻧﻮ او د ﻴﺪړاﻧﻮ ﺧﻮراک ﮐم .
ﺻﺪﻗﻴﺎه او د ﻫﻐﮥ آﻓﺴﺮان ﻫﻢ د ﻫﻐﻮئ دﺷﻤﻨﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﺣﻮاﻟﻪ ﮐم ﻮک ﭼ د ﻫﻐﻮئ
ﻣﺮګ ﭘﺴ ﺮ .ﮐﮥ ﮥ ﻫﻢ ﭼ د ﺑﺎﺑﻠﻴﺎﻧﻮ د ﺑﺎدﺷﺎه ﻟﺮو ﺧﭙﻠ ﺣﻤﻠ ﺳﺘﺎﺳﻮ
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ ،زۀ ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ﺣﻢ ورﮐم
ﺧﻼف ﺑﻨﺪى ﮐى دى ،
او ﺑﻴﺎ ﺑﻪ زۀ ﻫﻐﻮئ واﭘﺲ دې ﺎر ﺗﻪ راوﻟﻢ .ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧﻼف ﺟﻨ وﮐى
او ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ دا ﺎر ﻗﺒﻀﻪ ﮐى او وﺑﻪ ﻳ ﺳﻮزوى .او زۀ ﺑﻪ د ﻳﻬﻮداه ﺎروﻧﻪ
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وران او ﺗﺒﺎه ﮐم ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﻮک ﻫﻢ ﻫﻠﺘﻪ ﻧﮥ اوﺳﻴى“.

ﺣﻀﺮت ﻳﺮﻣﻴﺎه او رﻳﺎﺑﻴﺎن

۳۵

 د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﯧﻐﺎم ﻳﺮﻣﻴﺎه ﺗﻪ د ﻳﻬﻮﻳﻘﻴﻢ د ﻳﻮﺳﻴﺎه د زوئ د ﺣﻮﻣﺖ


 ”د رﻳﺎب ﺧﺎﻧﺪان
ﭘﻪ دوران ﮐ ورﮐے ﺷﻮ او ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ﻳ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ ،
ﺗﻪ ﻻړ ﺷﻪ او ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ دﻋﻮت ورﮐه ﭼ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﮐﻮر ﺗﻪ راﺷ ﻧﻮ ﺑﻴﺎ
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ زۀ
ﻫﻐﻮئ ﻫﻠﺘﻪ ﻳﻮې ﮐﻮ ﺗﻪ ﺑﻮﻪ او د ﻠﻮ دﭘﺎره ورﻟﻪ ﻣﮯ ورﮐه “.
ﻳﺎزﻧﻴﺎه د ﻳﺮﻣﻴﺎه زوئ او د ﺣﺒﺼﻨﻴﺎ ﻧﻤﺴ ﺗﻪ او د ﻫﻐﮥ زاﻣﻨﻮ او وروﻮ او د رﻳﺎب
 ﻣﺎ ﻫﻐﻮئ ﻮل د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﮐﻮر ﺗﻪ او د ﻳﺠﺪﻟﻴﺎ د
ﻣﻤﻞ ﺧﺎﻧﺪان ﺗﻪ ورﻏﻠﻢ .
زوئ ﺣﻨﺎن ﭘﯧﻐﻤﺒﺮ او د ﻫﻐﮥ د زاﻣﻨﻮ ﮐﻮ ﺗﻪ راوﺳﺘﻞ ﭼ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺧﺎدِم وو.
دا ﮐﻮﻪ د آﻓﺴﺮاﻧﻮ د ﮐﻮ ﺳﺮه ﺧﻮا ﮐ او د ﻣﻌﺴﻴﺎه د ﺳﻠﻮم زوئ ﭼ
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻣﺎ ﺟﺎﻣﻮﻧﻪ ﺳﺮه د ﭘﻴﺎﻟﻮ
ﭼﻮﮐﻴﺪار وو د ﻫﻐﮥ د ﮐﻮ دﭘﺎﺳﻪ وه .
راواﺧﺴﺘﻞ او د ﻣﻴﻮ ﻧﻪ ﻣ ډک ﮐل او ﻫﻐﻪ ﻣ د رﻳﺎب ﺧﺎﻧﺪان ﺗﻪ ﭘﯧﺶ ﮐل او
 ﺧﻮ ﻫﻐﻮئ راﺗﻪ ﭘﻪ ﺟﻮاب ﮐ
ورﺗﻪ ﻣ ووﺋﻴﻞ ﭼ” ،راﺷ او ﻣﮯ و “.
ووﺋﻴﻞ ﭼ” ،ﻣﻮﻧ ﻣﮯ ﻧﮥ ﻮ ،ﻪ ﭼ زﻣﻮﻧ ﻧﻴﮥ ﻳﻮﻧﺪب د رﻳﺎب زوئ ﻣﻮﻧ

ﺗﻪ دا ﺣﻢ راﮐے دے ﭼ ﺗﺎﺳﻮ او ﺳﺘﺎﺳﻮ اوﻻد دې ﮐﻠﻪ ﻫﻢ ﻣﮯ ﻧﮥ  .
او ﺗﺎﺳﻮ ﮐﻮروﻧﻪ ﻣﮥ ﺟﻮړوئ ،او ﺗﺨﻢ ﻣﮥ ﮐﺮئ ،او ﻣﮥ د اﻧﻮرو ﺑﺎﻏﻮﻧﻪ ﮐﺮئ او
ﺗﺎﺳﻮ ﭼ ﻫﻴﻠﻪ دا ﮐﺎروﻧﻪ وﻧﮥ ﮐئ ،او ﺿﺮورى ده ﭼ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﺧﯧﻤﻮ ﮐ
اوﺳﯧئ .ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ زﻣﻪ ﺗﺮ ډﯦﺮه وﺧﺘﻪ ﭘﻮرې ژوﻧﺪى ﭘﺎﺗ ﺷ ﭼﺮﺗﻪ
 ﻣﻮﻧ د ﻫﻐﻪ ﻫﺮ ﮥ ﺗﺎﺑﻊ ﻳﻮ د ﮥ ﭼ
ﭼ ﺗﺎﺳﻮ د ﻣﺴﺎﻓﺮو ﭘﻪ ﺷﺎن ژوﻧﺪ ﮐﻮئ .
ﻣﻮﻧ ﺗﻪ زﻣﻮﻧ ﻧﻴﮥ ﻳﻮﻧﺪب د رﻳﺎب زوئ ﺗﻌﻠﻴﻢ راﮐے دے .ﻧﮥ ﺧﻮ ﻣﻮﻧ او ﻧﮥ
 او ﻧﮥ ﻣﻮﻧ د
زﻣﻮﻧ ﻮ او ﻧﮥ زﻣﻮﻧ زاﻣﻨﻮ ﻟﻮﻮ ﮐﻠﻪ ﻣﮯ ﻠ دى .
اوﺳﯧﺪو دﭘﺎره ﮐﻮروﻧﻪ ﺟﻮړ ﮐى او ﻧﮥ ﻣﻮ د اﻧﻮر ﺑﺎغ ،ﭘ ﻳﺎ ﻓﺼﻠﻮﻧﻪ ﮐﺮﻟ دى.
 ﻣﻮﻧ ﭘﻪ ﺧﯧﻤﻮ ﮐ اوﺳﯧﺪﻟﻮ او ﭘﻪ ﻫﺮ ﻫﻐﻪ ﮥ ﻣﻮ ﭘﻮره ﻋﻤﻞ ﮐے دے ﮥ
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 ﺧﻮ ﮐﻠﻪ ﭼ ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﻀﺮ
ﭼ ﻣﻮﻧ ﺗﻪ زﻣﻮﻧ ﻧﻴﮥ ﻳﻮﻧﺪب ﺣﻢ ﮐے وو .
ﺑﺎدﺷﺎه ﭘﻪ دې ﻣﻠ ﺑﺎﻧﺪې ﻗﺒﻀﻪ وﮐه ،ﻣﻮﻧ ووﺋﻴﻞ ،را ﭼ ،ﻣﻮﻧ ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﺗﻪ د
ﺑﺎﺑﻠﻴﺎﻧﻮ او د ﺷﺎم د ﻟﺮو ﻧﻪ وﺗﺘُﻮ .ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻪ ﻣﻮﻧ ﭘﻪ ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﮐ ﭘﺎﺗ ﺷُﻮ“.
 ”دا
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﮐﻼم ﭘﻪ ﻳﺮﻣﻴﺎه ﻧﺎزل ﺷﻮ ،او وې ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ ،

ﻫﻐﻪ ﮐﻼم دے ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ رب اﻻﻓﻮاج د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻓﺮﻣﺎﺋ
ﭼ ،ﻻړ ﺷﻪ او د ﻳﻬﻮداه ﺳو او د ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻪ وواﻳﻪ ﭼ ،آﻳﺎ ﺗﺎﺳﻮ د دې ﻧﻪ
 ﻳﻮﻧﺪب د رﻳﺎب زوئ ﺧﭙﻠﻮ
ﺳﺒﻖ ﻧﮥ زده ﮐﻮئ او زﻣﺎ د ﮐﻼم ﭘﻴﺮوى ﻧﮥ ﮐﻮئ؟ 
ﺑﭽﻮ ﺗﻪ ﺣﻢ وﮐو ﭼ ﻣﮯ ﻣﮥ  ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ د ﻫﻐﮥ دا ﺣﻢ وﻣﻨﻠﻮ .ﺗﺮ ﻧﻦ ورځ
ﭘﻮرې ﭼﺎ ﻫﻢ ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ ﮐ ﻣﮯ وﻧﮥ ﻞ ،ﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ د ﺧﭙﻞ ﭘﻼر ﻧﻴﮥ د
ﺣﻢ ﭘﻴﺮوى ﮐﻮى .ﺧﻮ ﻣﺎ ﺗﺎﺳﻮ ﺳﺮه ﭘﻪ ﻮ ﻮ ﻠﻪ ﺧﺒﺮې وﮐې ﺧﻮ ﺗﺎﺳﻮ زﻣﺎ د
 ﻣﺎ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﺑﺎر ﺑﺎر ﺧﭙﻞ ﻧﺒﻴﺎن دروﻟﯧل .ﻫﻐﻮئ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ
ﺧﺒﺮو ﭘﻴﺮوى وﻧﮥ ﮐه .
وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ ،ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﮐ دې ﻫﺮ ﻳﻮ د ﺧﭙﻠﻮ ﺑﺪو ﮐﺎروﻧﻮ ﻧﻪ واوړى او ﮥ
ﮐﺎروﻧﻪ دې ﮐﻮى ،او ﻣﮥ ﺗﺎﺳﻮ د ﻧﻮرو ﻣﻌﺒﻮداﻧﻮ ﭘﻴﺮوى ﮐﻮئ او ﻣﮥ ﻳ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻮئ.
ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ زﻣﻪ ﮐ اوﺳﯧئ ﮐﻮﻣﻪ ﭼ ﻣﺎ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻼر ﻧﻴﮥ ﺗﻪ

ورﮐې ده .ﺧﻮ ﺗﺎﺳﻮ زﻣﺎ ﺧﺒﺮو ﺗﻪ ﺗﻮﺟﻮ ورﻧﮥ ﮐه او ﻧﮥ ﻣﻮ ﻏﻮږ وﻧﻴﻮﻟﻮ .
ﻳﻮﻧﺪب ﭼ د رﻳﺎب زوئ د ﻫﻐﮥ اوﻻد د ﺧﭙﻞ ﭘﻼر ﺣﻢ وﻣﻨﻠﻮ او د ﻫﻐ ﭘﻴﺮوى ﻳ
 ﻧﻮ د دې ﭘﻪ وﺟﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ رب
وﮐه ،ﺧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﺧﻠﻘﻮ زﻣﺎ ﺧﺒﺮه وﻧﮥ ﻣﻨﻠﻪ .
اﻻﻓﻮاج د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ ،ﻣﺎ ﺗﻪ ﻏﻮږ ﺷ .زۀ اوس د ﻳﻬﻮداه
او د ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﭘﻪ ﻮﻟﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﻫﻐﻪ ﻮل اﻓﺘﻮﻧﻪ راوﻟﻢ د ﮐﻮﻣﻮ ﭼ ﻣﺎ د ﻫﻐﻮئ
ﺧﻼف اﻋﻼن ﮐے دے .ﻣﺎ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ ،ﺧﻮ ﻫﻐﻮئ ﻏﻮږ وﻧﮥ ﻧﻴﻮﻟﻮ .ﻣﺎ ﻫﻐﻮئ
 ﻧﻮ ﻳﺮﻣﻴﺎه د رﻳﺎب ﺧﺎﻧﺪان
ﺗﻪ آواز وﮐو ،ﺧﻮ ﻫﻐﻮئ ﻣﺎ ﺗﻪ ﺟﻮاب راﻧﮥ ﮐو “.
ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ،رب اﻻﻓﻮاج د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ،
ﺗﺎﺳﻮ ﺧﻮ د ﺧﭙﻞ ﭘﻼر ﻧﻴﮥ ﻳﻮﻧﺪب ﺣﻢ وﻣﻨﻠﻮ او د ﻫﻐﮥ د ﻮﻟﻮ ﻫﺪاﻳﺎﺗﻮ ﻣﻮ ﺗﺎﺑﻌﺪارى
 ﻧﻮ ﭘﻪ
وﮐه او ﭘﻪ ﻫﺮ ﻫﻐﻪ ﮥ ﺑﺎﻧﺪې ﻣﻮ ﻋﻤﻞ وﮐو ﭼ ﻫﻐﮥ درﺗﻪ وﺋﻴﻠ ۇو .
دې وﺟﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ رب اﻻﻓﻮاج د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ ،د
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ﻳﻮﻧﺪب د رﻳﺎب د زوئ ﭘﻪ ﺧﺎﻧﺪان ﮐ ﺑﻪ ﻫﻤﯧﺸﻪ ﻳﻮ ﺳے داﺳ وى ﭼ زﻣﺎ
ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﮐﻮى“.

د ﺑﺎروک د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﻪ ﮐﻮر ﮐ د ﺣﻀﺮت ﻳﺮﻣﻴﺎه ﻃﻮﻣﺎر ﻟﻮﺳﺘﻞ

۳۶

 ﭘﻪ ﻳﻬﻮداه ﮐ د ﻳﻬﻮﻳﻘﻴﻢ د ﻳﻮﺳﻴﺎه د زوئ د ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﭘﻪ ﻠﻮرم ﮐﺎل،


 ”ﻳﻮ ﻃﻮﻣﺎر راواﺧﻠﻪ او ﭘﻪ ﻫﻐ زﻣﺎ
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻳﺮﻣﻴﺎه ﺗﻪ ﭘﯧﻐﺎم ورﮐو ﭼ ،

ﻮل ﮐﻼم ﮐﻮم ﭼ ﻣﺎ درﺗﻪ د ﻳﻬﻮداه ،د اﺳﺮاﺋﻴﻞ او د ﻮﻟﻮ ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺧﻼف د
 ﺷﺎﻳﺪ
ﻳﻮﺳﻴﺎه د ﺑﺎدﺷﺎﻫ د وﺧﺖ ﻧﻪ ﺗﺮ اوﺳﻪ ﭘﻮرې ﻧﺎزل ﮐے دے وﻟﻴﻪ .
ﭼ د ﻳﻬﻮداه ﺧﻠﻖ د ﻫﻐﻪ ﻮﻟﻮ اﻓﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ واورى ﮐﻮم ﭼ زﻣﺎ ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ د
راوﺳﺘﻠﻮ ﻧﻴﺖ دے ،ﻧﻮ ﮐﮥ ﻫﺮ ﻳﻮ د ﺧﭙﻠ ﺑﺪﻋﻤﻠ ﻧﻪ راوﺮ ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ زۀ د ﻫﻐﻮئ
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻳﺮﻣﻴﺎه ﺑﺎروک د ﻧﻴﺮﻳﺎه زوئ
ﻨﺎﻫﻮﻧﻪ او ﺑﺪﻋﻤﻠﻮﻧﻪ ﻣﻌﺎف ﮐم “.
راوﻏﻮﺘﻠﻮ ،او ﮐﻠﻪ ﭼ ﻳﺮﻣﻴﺎه ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ﻫﻐﻪ ﻫﺮ ﮥ ووﺋﻴﻞ ﮐﻮم ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻳﺮﻣﻴﺎه
ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻠ ۇو ،ﻧﻮ ﺑﺎروک ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﻳﻮ ﻃﻮﻣﺎر ﮐ وﻟﻴﻞ .
ﺑﺎروک ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،زۀ دﻟﺘﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﻨﺪ ﻳﻢ ﻧﻮ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﮐﻮر ﺗﻪ دﻧﻨﻪ ﺗﻠﮯ
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺗﺎﺳﻮ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﮐﻮر ﺗﻪ ﮐﻠﻪ ﭼ روژه وى ﻻړ ﺷ او ﺧﻠﻘﻮ
ﻧﮥ ﺷﻢ .
ﺗﻪ ﻫﻐﻪ ﮥ وﻟﻮﻟ ﮐﻮم ﭼ ﻣﺎ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ او ﺗﺎﺳﻮ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﻳﻮ ﻃﻮﻣﺎر ﮐ
وﻟﻴﻞ .دا د ﻳﻬﻮداه ﻮﻟﻮ ﻫﻐﻪ ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻪ وﻟﻮﻟﻪ ﮐﻮم ﭼ د ﺧﭙﻠﻮ ﺎروﻧﻮ ﻧﻪ د ﻋﺒﺎدت
 ﺷﺎﻳﺪ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ ﻋﺮض او ﻣﻨﺖ زارى
دﭘﺎره دﻟﺘﻪ راﻏﻠ وى .
وﮐى او ﻮل د ﺧﭙﻠﻮ ﺑﺪو ﻻرو ﻧﻪ راوﺮ ،ﻪ ﭼ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻗﻬﺮ او

ﻏﻀﺐ ډﯦﺮ ﻟﻮئ دے ﮐﻮم ﭼ ﻳ د دې ﺧﻠﻘﻮ ﺧﻼف اﻋﻼن ﮐے دے “.
ﺑﺎروک د ﻧﻴﺮﻳﺎه زوئ ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﺷﺎن وﮐل ﻨﻪ ﭼ ورﺗﻪ ﻳﺮﻣﻴﺎه ﻧﺒ ﺣﻢ ﮐے
وو ،ﻧﻮ د ﻫﻐﻪ ﻃﻮﻣﺎر ﻧﻪ ﻳ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﮐﻼم د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﮐﻮر ﮐ
 ﻳﻬﻮﻳﻘﻴﻢ د ﻳﻮﺳﻴﺎه زوئ د ﻳﻬﻮداه ﺑﺎدﺷﺎه د ﺑﺎدﺷﺎﻫ د ﭘﻴﻨﻢ ﮐﺎل ﭘﻪ
وﻟﻮﺳﺘﻠﻮ .
ﻧﻬﻤﻪ ﻣﻴﺎﺷﺖ د ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﻮﻟﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻪ او د ﻫﻐﻮئ دﭘﺎره ﻮک ﭼ د ﻳﻬﻮداه د
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ﺎروﻧﻮ ﻧﻪ راﻏﻠ ۇو ،د روژې اﻋﻼن وﮐو او ﻫﻐﻮئ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ دﭘﺎره روژه
 د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﮐﻮر ﮐ د ﻤﺮﻳﺎه د ﺳﺎﻓﻦ زوئ ﻣﻨﺸ د ﮐﻮ
وﻧﻴﻮﻟﻪ .
ﻧﻪ ،ﮐﻮﻣﻪ ﭼ د درﺑﺎر ﭘﻪ ﺑﺮه ﺣﺼﻪ ﮐ وه او د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﮐﻮر د داﺧﻠﯧﺪو د
ﻧﻮې دروازې ﺳﺮه ﻧﺰدې وه ،ﺑﺎروک ﻮﻟﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻪ ﭼ ﻫﻠﺘﻪ ﻣﻮﺟﻮد ۇو د ﻳﺮﻣﻴﺎه
ﮐﻼم د ﻃﻮﻣﺎر ﻧﻪ ﺗﻼوت ﮐو.

ﭘﻪ ﺷﺎﻫ ﻣﺤﻞ ﮐ د ﻃﻮﻣﺎر ﺗﻼوت
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻣﻴﺎﻳﺎه د ﻤﺮﻳﺎه زوئ او د ﺳﺎﻓﻦ ﻧﻤﺴ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﮐﻼم د

 ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺷﺎﻫ ﻣﺤﻞ ﮐ ﻻﻧﺪې د ﻣﻨﺸ ﮐﻮ ﺗﻪ ﻻړو،
ﻃﻮﻣﺎر ﻧﻪ واورﯦﺪو ،
ﭼﺮﺗﻪ ﭼ ﻮل آﻓﺴﺮان ﻧﺎﺳﺖ ۇو .اﻟﻴﺴﻤﻊ ،د درﺑﺎر ﻣﻨﺸ ،د ﺳﻤﻌﻴﺎه زوئ دﻻﻳﺎه،
د ﻋﺒﻮر زوئ اﻟﻨﺎﺗﻦ ،د ﺳﺎﻓﻦ زوئ ﻤﺮﻳﺎه ،د ﺣﻨﻨﻴﺎه زوئ ﺻﺪﻗﻴﺎه او ﻧﻮر ﻮل
 ﻧﻮ ﻣﻴﺎﻳﺎه ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ﻫﻐﻪ ﻫﺮ ﮥ ووﺋﻴﻞ ﮥ ﭼ
آﻓﺴﺮان ﻫﻠﺘﻪ ﻣﻮﺟﻮد ۇو .
 ﻧﻮ ﻮﻟﻮ آﻓﺴﺮاﻧﻮ
ﺑﺎروک ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻪ د ﻃﻮﻣﺎر ﻧﻪ ﺑﻴﺎﻧﻮل او ﻫﻐﮥ ﺗﺮې اورﯦﺪﻟ ۇو .
ﭘﻪ ﻣﺸﻮرې ﺳﺮه ﻳﻬﻮدى د ﻧﺘﻨﻴﺎه زوئ ،د ﺷﻠﻤﻴﺎه ﻧﻤﺴ او د ﮐﻮﺷ ﮐوﺳﮯ
ﺑﺎروک ﺗﻪ وروﻟﯧﻟﻮ ﭼ ورﺗﻪ دا وواﺋ” ،آﻓﺴﺮان واﺋ ﭼ راﺷﻪ ،او ﺎن ﺳﺮه
ﻫﻐﻪ ﻃﻮﻣﺎر ﻫﻢ راوړه ﮐﻮم ﭼ ﺗﺎ ﻮﻟﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻪ وﻟﻮﺳﺘﻠﻮ “.ﻧﻮ ﺑﺎروک د ﻧﻴﺮﻳﺎه زوئ
 ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ
د ﻫﻐﻪ ﻃﻮﻣﺎر ﺳﺮه ﭼ ﮐﻮم ﻳ ﭘﻪ ﻻس ﮐ وو ﻫﻐﻮئ ﻟﻪ ورﻏﻠﻮ .
ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ ﭼ” ،ﻣﻬﺮﺑﺎﻧ وﮐه دﻟﺘﻪ ﮐﯧﻨﻪ او ﻣﻮﻧ ﺗﻪ دا ﻃﻮﻣﺎر وﻟﻮﻟﻪ “.ﻧﻮ
 ﻧﻮ ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ دا ﮐﻼم واورﯦﺪو ،ﻧﻮ ﺑﻴﺎ
ﺑﺎروک ورﺗﻪ ﻫﻐﻪ ﻃﻮﻣﺎر وﻟﻮﺳﺘﻠﻮ .
ﻫﻐﻮئ ﻳﻮ ﺑﻞ ﺗﻪ ﻳﺮې ﺳﺮه ﮐﺘﻞ او ﺑﺎروک ﺗﻪ ﻳ ووﺋﻴﻞ ﭼ” ،ﻣﻮﻧ ﺑﻪ ﺿﺮور ﺑﺎدﺷﺎه
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻫﻐﻮئ د ﺑﺎروک ﻧﻪ ﺗﭙﻮس وﮐو ﭼ” ،ﺗﮥ
د دې ﻮل ﮐﻼم ﻧﻪ ﺧﺒﺮ ﮐو “.
ﻣﻮﻧ ﺗﻪ دا وواﻳﻪ ﭼ دا ﻫﺮ ﮥ ﺗﺎ ﻨﻪ وﻟﻴﻞ؟ آﻳﺎ ﻳﺮﻣﻴﺎه ﻧﺒ ﺗﺎ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ او ﺗﺎ
 ﺑﺎروک ورﺗﻪ ﺟﻮاب ورﮐو ﭼ” ،آو ،ﻫﻐﮥ دا ﻫﺮ ﮥ ﻣﺎ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ
وﻟﻴﻞ؟“ 
 ﻧﻮ آﻓﺴﺮاﻧﻮ ﺑﺎروک ﺗﻪ
او ﻣﺎ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ دې ﻃﻮﻣﺎر ﮐ ﭘﻪ ﺳﻴﺎﻫ ﺑﺎﻧﺪې وﻟﻴﻞ “.
ووﺋﻴﻞ ﭼ” ،ﺗﮥ او ﻳﺮﻣﻴﺎه ﻻړ ﺷ او ﺧﭙﻞ ﺎن ﭘ ﮐئ .او ﻫﻴﭽﺎ ﺗﻪ ﻣﮥ واﻳ ﭼ
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ﺗﺎﺳﻮ ﭼﺮﺗﻪ ﻳ“.

ﻳﻬﻮﻳﻘﻴﻢ ﻃﻮﻣﺎر ﺳﻮزوى
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ آﻓﺴﺮاﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﻃﻮﻣﺎر د درﺑﺎر د ﻣﻨﺸ اﻟﻴﺴﻤﻊ ﭘﻪ ﮐﻮﻪ ﮐ ﮐﯧﻮدو،

ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻫﻐﻮئ د ﺑﺎدﺷﺎه درﺑﺎر ﺗﻪ ﻻړل او د دې ﻮل ﮐﻼم ﻧﻪ ﻳ ﺑﺎدﺷﺎه ﺧﺒﺮ ﮐو.
 ﻧﻮ ﺑﺎدﺷﺎه ﻳﻬﻮدى ﻧﻮﻣ ﺳے وروﻟﯧﻟﻮ ﭼ ﻫﻐﻪ ﻃﻮﻣﺎر راوړى ،ﻧﻮ ﻳﻬﻮدى

ﻫﻐﻪ د اﻟﻴﺴﻤﻊ ﻣﻨﺸ د ﮐﻮ ﻧﻪ راوړو او ﺑﺎدﺷﺎه او ﻫﻐﻪ ﻮﻟﻮ آﻓﺴﺮاﻧﻮ ﺗﻪ ﭼ
 ﻧﻮ د ﮐﺎل ﻧﻬﻤﻪ ﻣﻴﺎﺷﺖ وه ،د ﻳﺨﻨ
ورﺳﺮه ﭘﻪ ﺧﻮا ﮐ وﻻړ ۇو وﻟﻮﺳﺘﻠﻮ .
ﻣﻮﺳﻢ وو ﻧﻮ ﺑﺎدﺷﺎه ﭘﻪ ﺷﺎﻫ ﻣﺤﻞ ﮐ د ژﻣ دﭘﺎره ﭘﻪ ﺟﻮړه ﺷﻮې ﮐﻮﻪ ﮐ
 ﻫﺮﮐﻠﻪ ﭼ ﻳﻬﻮدى درې ﻠﻮر ﻋﻨﻮاﻧﻮﻧﻪ وﻟﻮﺳﺘﻞ ،ﻧﻮ
ﻧﻐﺮى ﺗﻪ ﻧﺎﺳﺖ وو .
ﺑﺎدﺷﺎه دا ﻃﻮﻣﺎر ﭘﻪ ﭼﺎﻗﻮ وﺷﻠﻮﻟﻮ او ﻫﻐﻪ ﻳ ﭘﻪ ﻧﻐﺮى ﮐ اور ﺗﻪ واﭼﻮﻟﻮ ،ﺗﺮ دې
 ﺑﺎدﺷﺎه او د ﻫﻐﮥ ﻮﻟﻮ
ﭼ ﻫﻐﻪ ﻃﻮﻣﺎر ﻮل ﭘﻪ اور ﮐ وﺳﻮزﯦﺪو .
ﺧﺪﻣﺘﺎراﻧﻮ ﭼﺎ ﭼ دا ﮐﻼم واورﯦﺪو ﻫﻐﻮئ وﻧﮥ ﻳﺮﯦﺪل او ﻧﮥ ﻳ د ﻏﻢ ﻧﻪ ﺟﺎﻣ
 ﮐﮥ ﮥ ﻫﻢ ﭼ اﻟﻨﺎﺗﻦ ،دﻻﻳﺎه او ﻤﺮﻳﺎه ﺑﺎدﺷﺎه ﺗﻪ ﻣﻨﺘُﻮﻧﻪ ﮐﻮل ﭼ
وﺷﻠﻮﻟ .
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ د دې ﭘﻪ
ﻃﻮﻣﺎر ﻣﮥ ﺳﻮزوه ﺧﻮ ﻫﻐﮥ د ﻫﻐﻮئ ﺧﺒﺮې ﺗﻪ ﻏﻮږ وﻧﮥ ﻧﻴﻮﻟﻮ .
ﺎئ ﺑﺎدﺷﺎه ﻳﺮﺣﻤﺌﻴﻞ ﺷﻬﺰاده او ورﺳﺮه ﺳﺮاﻳﺎه د ﻋﺰراﺋﻴﻞ زوئ او ﺷﻠﻤﻴﺎه د
ﻋﺒﺪاﺋﻴﻞ زوئ ﺗﻪ ﺣﻢ وﮐو ﭼ ﺑﺎروک ﻣﻨﺸ او ﻳﺮﻣﻴﺎه ﻧﺒ ﺮﻓﺘﺎر ﮐى .ﺧﻮ
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻫﻐﻮئ ﭘ ﮐل.

د ﻳﺮﻣﻴﺎه ﻳﻮ ﺑﻞ ﻃﻮﻣﺎر ﻟﻴﻞ
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻳﻬﻮﻳﻘﻴﻢ ﻫﻐﻪ ﻃﻮﻣﺎر وﺳﻮزوﻟﻮ ﭼ ﭘﻪ ﮐ ﻫﻐﻪ اﻟﻔﺎظ ۇو ﮐﻮم ﭼ

ﺑﺎروک ﺗﻪ ﻳﺮﻣﻴﺎه ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻠ ۇو او ﻫﻐﮥ ﻟﻴﻠ ۇو ،ﻧﻮ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﮐﻼم ﭘﻪ ﻳﺮﻣﻴﺎه
 ”ﻳﻮ ﺑﻞ ﻃﻮﻣﺎر راواﺧﻠﻪ او ﭘﻪ ﻫﻐ ﮐ
ﻧﺎزل ﺷﻮ او ورﺗﻪ ﻳ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ ،
ﻫﻐﻪ ﻫﺮ ﮥ وﻟﻴﻪ ﮥ ﭼ ﭘﻪ اول ﻃﻮﻣﺎر ﮐ ﻟﻴﻠﮯ ﺷﻮى ۇو ﮐﻮم ﭼ ﻳﻬﻮﻳﻘﻴﻢ
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 ﻧﻮ ﻫﻤﺪارﻧﻪ ﻳﻬﻮﻳﻘﻴﻢ د ﻳﻬﻮداه ﺑﺎدﺷﺎه ﺗﻪ وواﻳﻪ،
د ﻳﻬﻮداه ﺑﺎدﺷﺎه وﺳﻮزوﻟﻮ .
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ داﺳ ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ ،ﺗﺎ دا ﻃﻮﻣﺎر وﺳﻮزوﻟﻮ او ﻳﺮﻣﻴﺎه ﺗﻪ دې وﺋﻴﻞ ﭼ،
ﺗﺎ وﻟ ﭘﻪ دې ﮐ دا ﻟﻴﻠ دى ﭼ ﭘﻪ ﻳﻘﻴﻦ ﺳﺮه ﺑﻪ د ﺑﺎﺑﻞ ﺑﺎدﺷﺎه راﺷ او ﭘﻪ
ﺣﻘﻴﻘﺖ ﮐ ﺑﻪ دا ﻣﻠ ﺗﺒﺎه ﮐى او اﻧﺴﺎن او ﻨﺎور داوړه ﺑﻪ ﭘﻪ ﮐ ﺟﺎرو
 ﻧﻮ ﭘﻪ دې وﺟﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﻳﻬﻮﻳﻘﻴﻢ د ﻳﻬﻮداه ﺑﺎدﺷﺎه ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﻓﺮﻣﺎﺋ
ﮐى؟ 
ﭼ ،د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ اوﻻد ﮐ ﺑﻪ ﻮک ﻫﻢ د داؤد ﭘﻪ ﺗﺨﺖ ﺑﺎدﺷﺎﻫ وﻧﮥ ﮐى ،او د
ﻫﻐﮥ ﻻش ﺑﻪ ﭘﻪ ﺧﻮﺷ ﻣﯧﺪان وﻏﻮرزوﻟﮯ ﺷ ﭼﺮﺗﻪ ﭼ ﭘﻪ ورځ ﮐ ﺑﻪ ﻧﻤﺮ او ﭘﻪ
 زۀ ﺑﻪ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ او د ﻫﻐﮥ اوﻻد
ﺷﭙﻪ ﮐ ﺑﻪ ﺳﺨﺘ ﻳﺨﻨ او ﭘﺮﺧ ﺗﻪ ﭘﺮوت وى .
او د ﻫﻐﮥ ﻧﻮﮐﺮاﻧﻮ ﺗﻪ د ﻫﻐﻮئ د ﻏﻠﻄﻮ ﮐﺎروﻧﻮ ﭘﻪ وﺟﻪ ﺳﺰا ورﮐم ،زۀ ﺑﻪ ﭘﻪ دوئ او
ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﭼﺎ ﺑﺎﻧﺪې ﭼ ﭘﻪ ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﮐ اوﺳﻴى او د ﻳﻬﻮداه ﭘﻪ ﻮﻟﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ
اﻓﺘﻮﻧﻪ راوﻟﻢ ﮐﻮم ﭼ ﻣﺎ د ﻫﻐﻮئ ﺧﻼف اﻋﻼن ﮐى دى ،ﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﻣﺎ ﺗﻪ
 ﺑﻴﺎ ﻳﺮﻣﻴﺎه ﻳﻮ ﺑﻞ ﺗﺶ ﻃﻮﻣﺎر راواﺧﺴﺘﻠﻮ او ﺑﺎروک ﻟﻴﻮال د
ﻏﻮږ وﻧﮥ ﻧﻴﻮﻟﻮ “.
ﻧﻴﺮﻳﺎه زوئ ﻟﻪ ﻳ ورﮐو ،ﻧﻮ ﻨﻪ ﺑﻪ ﭼ ﻳﺮﻣﻴﺎه ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﻮل اﻟﻔﺎظ ﻳ ﭘﻪ
ﮐ دوﺑﺎره وﻟﻴﻞ ﮐﻮم ﭼ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻃﻮﻣﺎر ﮐ ﻟﻴﻠﮯ ﺷﻮى ۇو ﭼ ﻳﻬﻮﻳﻘﻴﻢ د
ﻳﻬﻮداه ﺑﺎدﺷﺎه ﭘﻪ اور ﮐ اﭼﻮﻟﮯ او ﺳﻮزوﻟﮯ وو .او د ﻫﻐ ﻧﻪ ﻋﻼوه ﻳ ﻧﻮره
ﻫﻢ ﭘﻪ دې ﻣﻮﺿﻮع رﺎ واﭼﻮﻟﻪ.

د ﺻﺪﻗﻴﺎه ﺣﻀﺮت ﻳﺮﻣﻴﺎه ﺗﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻮل

۳۷

 د ﻳﻬﻮداه ﺑﺎدﺷﺎه ﻳﻬﻮﻳﺎﮐﻴﻦ د ﻳﻬﻮﻳﻘﻴﻢ زوئ د ﺗﺨﺖ ﻧﻪ د راﮐﻮزوﻟﻮ ﻧﻪ


وروﺳﺘﻮ د ﺑﺎﺑﻞ ﺑﺎدﺷﺎه ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﻀﺮ د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﺎئ ﺻﺪﻗﻴﺎه د ﻳﻮﺳﻴﺎه زوئ د ﻳﻬﻮداه

 ﻧﮥ ﺧﻮ ﺻﺪﻗﻴﺎه او ﻧﮥ د ﻫﻐﮥ ﺧﺪﻣﺘﺎراﻧﻮ او ﻧﮥ ﭘﻪ ﻳﻬﻮداه
ﺑﺎدﺷﺎه ﻣﻘﺮر ﮐو .
ﮐ ﭘﺎﺗ ﺷﻮى ﺧﻠﻘﻮ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﮐﻼم ﻋﻤﻞ ﮐﻮﻟﻮ ﮐﻮم ﭼ د ﻳﺮﻣﻴﺎه ﭘﻪ
 ﺧﻮ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ ﺻﺪﻗﻴﺎه ﺑﺎدﺷﺎه ﻳﻬﻮﮐﻞ د ﺷﻠﻤﻴﺎه زوئ
وﺳﻴﻠﻪ اوروﻟﮯ ﺷﻮے وو .
او ﺻﻔﻨﻴﺎه اﻣﺎم د ﻣﻌﺴﻴﺎه زوئ ﻳﻮه ورځ دواړه ﻳﺮﻣﻴﺎه ﻧﺒ ﺗﻪ وروﻟﯧل او د ﻫﻐﮥ ﺗﻪ
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 ﺗﺮ
ﻳ ﺧﻮاﺳﺖ وﮐو ﭼ” ،ﻣﻮﻧ ﺗﻪ زﻣﻮﻧ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻧﻪ دﻋﺎ وﻏﻮاړه “.
اوﺳﻪ ﻳﺮﻣﻴﺎه ﭘﻪ ﻗﯧﺪﺧﺎﻧﻪ ﮐ ﻧﮥ وو اﭼﻮﻟﮯ ﺷﻮے او ﻫﺮ ﭼﺮﺗﻪ ﭼ ﻳ زړۀ
 ﭘﻪ ﻫﻢ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﮐ د ﻓﺮﻋﻮن
ﻏﻮﺘﻞ ﻫﻠﺘﻪ ﭘﻪ ﺧﻠﻘﻮ ﮐ آزاد ﺮﯧﺪﻟﻮ .
ﻓﻮﺟﻴﺎﻧﻮ ﻣﺼﺮ ﭘﺮﯦﻮدو او د ﻳﻬﻮداه ﺧﻮا ﺗﻪ روان ﺷﻮل ،ﻧﻮ ﮐﻠﻪ ﭼ د ﺑﺎﺑﻠﻴﺎﻧﻮ
ﻓﻮﺟﻴﺎﻧﻮ ﭼﺎ ﭼ ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﻣﺤﺎﺻﺮه ﮐے وو د ﻫﻐﻮئ د راﺗﻠﻮ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ واورﯦﺪل ﻧﻮ
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﮐ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ
ﻫﻐﻮئ د ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﻧﻪ وروﺳﺘﻮ ﺷﻮل .
 او وې ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،ﺻﺪﻗﻴﺎه د ﻳﻬﻮداه ﺑﺎدﺷﺎه ﭼﺎ
ﻳﺮﻣﻴﺎه ﻧﺒ ﺗﻪ ﭘﯧﻐﺎم ورﮐو 
ﭼ ﺗﮥ راﻟﯧﻟﮯ ﻳ ﭼ زﻣﺎ ﻧﻪ ﺗﭙﻮس وﮐى ﻫﻐﮥ ﺗﻪ وواﻳﻪ ،د ﻣﺼﺮ ﻓﻮﺟﻴﺎن ﮐﻮم
ﭼ ﭘﻪ دې ﺗﻞ راروان ۇو ﭼ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻣﺪد وﮐى ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ زر ﺧﭙﻞ ﻣﻠ ﻣﺼﺮ
 ﻧﻮ ﺑﺎﺑﻠﻴﺎن ﺑﻪ واﭘﺲ راوﺮ او ﭘﻪ دې ﺎر ﺑﺎﻧﺪې ﺑﻪ ﺣﻤﻠﻪ
ﺗﻪ واﭘﺲ ﻻړ ﺷ .
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ
وﮐى ،ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ دا ﺎر ﻗﺒﻀﻪ ﮐى او اور ﺑﻪ ورﺗﻪ واﭼﻮى .
داﺳ ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ ،ﺧﭙﻞ ﺎن ﺗﻪ دا دوﮐﻪ ﻣﮥ ورﮐﻮئ ﭼ ﻨ د ﺑﺎﺑﻠﻴﺎﻧﻮ ﻓﻮج
 ﺗﺮ دې
ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻧﻪ ﻻړو او ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﻧﮥ را ،ﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﺑﻴﺎ واﭘﺲ را .
ﭼ ﮐﮥ ﺗﺎﺳﻮ د ﺑﺎﺑﻠﻴﺎﻧﻮ ﻮﻟﻮ ﻟﺮو ﺗﻪ ﭘﻪ ﺟﻨ ﮐ ﺷﺴﺖ ﻫﻢ ورﮐئ او د
ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﺧﯧﻤﻮ ﮐ ﺻﺮف ﻫﻐﻪ زﺧﻤﻴﺎن ﺳى ۇو ﭼ د ﺟﻨ ﻧﻪ ژوﻧﺪى ﭘﺎﺗ
ﺷﻮى ۇو ،ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ راﭘﺎ او دا ﺎر ﺑﻪ ﻮل وﺳﻮزوى“.

د ﺣﻀﺮت ﻳﺮﻣﻴﺎه ﺮﻓﺘﺎرول
 ﮐﻠﻪ ﭼ د ﺑﺎﺑﻠﻴﺎﻧﻮ ﻓﻮﺟﻴﺎن د ﻣﺼﺮﻳﺎﻧﻮ د ﻓﻮﺟﻴﺎﻧﻮ د رارﺳﯧﺪو ﭘﻪ وﺟﻪ د

 ﻧﻮ ﻳﺮﻣﻴﺎه د دې دﭘﺎره د
ﻳﺮوﺷﻠﻢ د ﻣﺤﺎﺻﺮې ﻧﻪ راواﭘﺲ او ﭘﻪ ﺷﺎ ﺷُﻮ ،
ﻳﺮوﺷﻠﻢ د ﺎر ﻧﻪ د ﺑﻨﻴﺎﻣﻴﻦ ﻗﺒﺎﺋﻴﻠ ﻋﻼﻗ ﺗﻪ ﭘﻪ ﺳﻔﺮ روان ﺷﻮ ﺗﺮﻮ ﭼ ﻫﻠﺘﻪ
 ﺧﻮ ﮐﻠﻪ
ﮐ د ﺧﭙﻠﻮ ﺧﭙﻠﻮاﻧﻮ ﻧﻪ زﻣﻪ ﮐ ﺧﭙﻠﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﺟﺎﺋﻴﺪاد ﺟﺪا ﮐى .
ﭼ ﻫﻐﻪ د ﺑﻨﻴﺎﻣﻴﻦ دروازې ﺗﻪ ورﺳﯧﺪو ،ﻧﻮ ﻫﻠﺘﻪ د ﭼﻮﮐﻴﺪاراﻧﻮ آﻓﺴﺮ د ارﻳﺎه ﭘﻪ ﻧﻮم
ﭼ د ﺷﻠﻤﻴﺎه زوئ او د ﺣﻨﻨﻴﺎه ﻧﻤﺴﮯ وو ﻫﻐﻪ وﻧﻴﻮﻟﻮ .او ورﺗﻪ ﻳ ووﺋﻴﻞ” ،ﺗﮥ
 ﺧﻮ ﻳﺮﻣﻴﺎه ورﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ
ﺑﻮړه ﺷﻮے ﻳ او د ﺑﺎﺑﻠﻴﺎﻧﻮ ﺳﺮه ﻣﻠﺮے ﮐﯧې “.
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ﭼ” ،دا رﺘﻴﺎ ﻧﮥ دى .زۀ ﺑﻮړه ﻧﮥ ﻳﻢ او ﺑﺎﺑﻠﻴﺎﻧﻮ ﺳﺮه ﻧﻪ ﻣﻠﺮے ﮐﯧم “.ﺧﻮ ارﻳﺎه
 ﻫﻐﻮئ
ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ﻏﻮږ وﻧﮥ ﻧﻴﻮﻟﻮ ،او ﻳﺮﻣﻴﺎه ﻳ وﻧﻴﻮﻟﻮ او آﻓﺴﺮاﻧﻮ ﺗﻪ ﻳ ﭘﯧﺶ ﮐو .
ﻳﺮﻣﻴﺎه ﺗﻪ ﺳﺨﺖ ﻏﺼﻪ ﺷﻮل او وې وﻫﻠﻮ او د ﻳﻮﻧﺘﻦ ﻣﻨﺸ ﭘﻪ ﮐﻮر ﮐ ﻳ ﺑﻨﺪ
 ﻳﺮﻣﻴﺎه ﻳ ﭘﻪ ﻳﻮه ﺗﺎﺧﺎﻧﻪ ﮐ
ﮐو ،د ﮐﻮم ﻧﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﺟﻴﻞ ﺟﻮړ ﮐے وو .
 ﻧﻮ ﮥ ﻣﻮده ﭘﺲ ﺻﺪﻗﻴﺎه
ﺑﻨﺪ ﮐو او ﺗﺮ ډﯦﺮه وﺧﺘﻪ ﭘﻮرې ﻫﻠﺘﻪ ﭘﻪ ﮐ وو .
ﺑﺎدﺷﺎه ﻮک وروﻟﯧﻟﻮ او ﻳﺮﻣﻴﺎه ﻳ ﺧﭙﻞ ﻣﺤﻞ ﺗﻪ راوﻏﻮﺘﻠﻮ ،او ﻫﻐﮥ ﻧﻪ ﻳ ﭘﻪ راز
ﮐ ﺗﭙﻮس وﮐو ﭼ” ،د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﻃﺮف ﻧﻪ ﮥ ﭘﯧﻐﺎم ﺷﺘﻪ ﮥ؟“ ﻳﺮﻣﻴﺎه
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ
ﺟﻮاب ورﮐو ﭼ” ،آو ،ﺗﮥ ﺑﻪ د ﺑﺎﺑﻞ ﺑﺎدﺷﺎه ﺗﻪ ﭘﻪ ﺣﻮاﻟﻪ ﮐے ﺷ “.
ﻳﺮﻣﻴﺎه د ﺻﺪﻗﻴﺎه ﺑﺎدﺷﺎه ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،ﻣﺎ ﺳﺘﺎ ﻳﺎ ﺳﺘﺎ د آﻓﺴﺮاﻧﻮ او ﻳﺎ د دې
ﺧﻠﻘﻮ ﺧﻼف ﮥ داﺳ ﺑﺪ ﮐى دى ﭼ د ﻫﻐ ﭘﻪ وﺟﻪ ﺗﺎﺳﻮ زۀ ﭘﻪ دې ﻗﯧﺪ ﮐ
 ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻧﺒﻴﺎﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﮥ ﭼﻞ وﺷﻮ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﺑﻪ ﻳ وﺋﻴﻞ
اﭼﻮﻟﮯ ﻳﻢ؟ 
 ﻧﻮ
ﭼ ،د ﺑﺎﺑﻞ ﺑﺎدﺷﺎه ﺑﻪ ﻧﮥ ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ او ﻧﮥ ﭘﻪ دې ﻣﻠ ﺑﺎﻧﺪې ﺣﻤﻠﻪ وﮐى؟ 
اوس ،ﺑﺎدﺷﺎه ﺳﻼﻣﺘﻪ ،زۀ ﺗﺎ ﺗﻪ ﺳﻮال او ﻣﻨﺖ ﮐﻮم ﭼ زﻣﺎ ﺧﺒﺮه واوره .ﻣﺎ د
 ﻧﻮ ﺻﺪﻗﻴﺎه
ﻳﻮﻧﺘﻦ ﻣﻨﺸ ﮐﻮر ﺗﻪ واﭘﺲ ﻣﮥ ﻟﯧه ،ﻨ زۀ ﺑﻪ ﻫﻠﺘﻪ ﻣ ﺷﻢ “.
ﺑﺎدﺷﺎه ﺣﻢ وﮐو ﭼ ﻳﺮﻣﻴﺎه د ﻳﻮﻧﺘﻦ ﻣﻨﺸ ﮐﻮر ﺗﻪ ﻣﮥ اﺳﺘﻮئ ﺑﻠ د ﻫﻐ ﭘﻪ
ﺎئ ﻳ د ﻓﻮﺟﻴﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﭼﺎو ﮐ ﺑﻨﺪ ﮐئ .او ﺑﻴﺎ ﺑﺎدﺷﺎه دا ﺣﻢ ﻫﻢ وﮐو ﭼ
ﻫﺮه ورځ ورﺗﻪ د ﺗﻨﻮر ﻳﻮه رو ﺗﺮ ﻫﻐﻪ وﺧﺘﻪ ﭘﻮرې ورﮐﻮئ ﺗﺮﻮ ﭼ ﭘﻪ ﻮل ﺎر
ﮐ ﻳﻮه رو ﻫﻢ وى .ﻧﻮ ﻳﺮﻣﻴﺎه ﺑﻴﺎ د ﻓﻮﺟﻴﺎﻧﻮ ﭼﺎو ﮐ ﺑﻨﺪ ﮐے ﺷﻮ.

د ﺣﻀﺮت ﻳﺮﻣﻴﺎه د اوﺑﻮ ﭘﻪ ډﻳ ﮐ ﺑﻨﺪول

۳۸

 ﺳﻔﻄﻴﺎه د ﻣﺘﺎن زوئ ،ﺟﺪﻟﻴﺎه د ﻓﺸﺤﻮر زوئ ،ﻳﻬﻮﮐﻞ د ﺷﻠﻤﻴﺎه زوئ


او ﻓﺸﺤﻮر د ﻣﻠﻴﺎه زوئ ﻫﻐﻪ ﮥ واورﯦﺪل ﭼ ﻳﺮﻣﻴﺎه ﻮﻟﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ

 ”ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ ،ﻫﺮ ﻮک ﭼ ﭘﻪ دې ﺎر ﮐ اﻳﺴﺎر ﺷ
ﭼ ،
ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺟﻨ ،ﻗﺤﻂ او د وﺑﺎ ﭘﻪ وﺟﻪ ﻣۀ ﺷ .ﺧﻮ ﻫﺮ ﻮک ﭼ ﺧﭙﻞ
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 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ
ﺎن ﺑﺎﺑﻠﻴﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﺣﻮاﻟﻪ ﮐى ،ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ژوﻧﺪى ﭘﺎﺗ ﺷ .
داﺳ ﻫﻢ ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ ،دا ﺎر ﺑﻪ ﭘﻪ ﻳﻘﻴﻦ ﺳﺮه د ﺑﺎﺑﻞ د ﺑﺎدﺷﺎه ﻓﻮﺟﻴﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﺣﻮاﻟﻪ
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ آﻓﺴﺮان ﺑﺎدﺷﺎه ﻟﻪ ورﻏﻠﻞ او
ﮐے ﺷ او ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﻳ ﻗﺒﻀﻪ ﮐى “.
ورﺗﻪ ﻳ ووﺋﻴﻞ ﭼ” ،دا ﺳے دې ﺧﺎﻣﺨﺎ ﻗﺘﻞ ﮐے ﺷ ،ﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺎر
ﮐ زﻣﻮﻧ ﺧﻠﻖ او ﭘﻪ ﺟﻨ ﮐ ﺑﭻ ﺷﻮى ﻓﻮﺟﻴﺎن ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ دې ﺧﺒﺮو ﺑﺎﻧﺪې
ﺑزړۀ ﮐﻮى .ﻫﻐﻪ د ﺧﻠﻘﻮ ﯧه ﻧﮥ ﻟﻮى ﺑﻠ ﭘﻪ دې ﺧﺒﺮو ﺳﺮه ورﺗﻪ ﻧﻘﺼﺎن
 ﺻﺪﻗﻴﺎه ﺑﺎدﺷﺎه ورﺗﻪ ﭘﻪ ﺟﻮاب ﮐ ووﺋﻴﻞ ﭼ” ،ﺻﺤﻴﺢ ده ،ﻫﻐﻪ
ورﮐﻮى “.
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻫﻐﻮئ
اوس ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﻻس ﮐ دے .زۀ ﺗﺎﺳﻮ ﻧﮥ ﺷﻢ ﻣﻨﻊ ﮐﻮﻟﮯ “.
ﻳﺮﻣﻴﺎه وﻧﻴﻮﻟﻮ او ﭘﻪ ﭘو ﻳ د ﻗﯧﺪﺧﺎﻧ ﭘﻪ درﺑﺎر ﮐ ډﻳ ﺗﻪ ورﮐﻮز ﮐو ﮐﻮم ﭼ
د ﻣﻠﻴﺎه ﺷﻬﺰاده ﻣﻠﻴﺖ وو .ﻧﻮ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ډﻳ ﮐ اوﺑﮥ ﻧﮥ وې ،ﺧﻮ ﻻﻧﺪې ﭘﻪ ﺑﯧﺦ
 ﺧﻮ د اﻳﺘﻬﻮﭘﻴﺎ
ﮐ ډﻳﺮې ﺑﻮﺧﺘ وې او ﻳﺮﻣﻴﺎه ﭘﻪ ﻫﻐ ﮐ ډوب ﺷﻮ .
ﺧﺼ ﻋﺒﻴﺪﻣﻠ د درﺑﺎر ﻳﻮ اﻫﻢ ﺷﺨﺼﻴﺖ د دې ﻧﻪ ﺧﺒﺮ ﺷﻮ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﻳﺮﻣﻴﺎه ﭘﻪ
ډﻳ ﮐ اﭼﻮﻟﮯ ﺷﻮے دے .ﭘﻪ دﻏﻪ وﺧﺖ ﮐ ﺑﺎدﺷﺎه د ﺑﻨﻴﺎﻣﻴﻦ ﭘﻪ دروازه
 ﻧﻮ ﻋﺒﻴﺪﻣﻠ ﻫﻠﺘﻪ ﻻړو او
ﮐ ﻧﺎﺳﺖ وو او ﻋﺪاﻟﺖ ﻳ ﺷﺮوع ﮐے وو .
 ”ﺑﺎدﺷﺎه ﺳﻼﻣﺖ ،دې ﺳو ډﯦﺮ زﻳﺎت ﺑﺪ ﮐﺎر وﮐو
ﺑﺎدﺷﺎه ﺗﻪ ﻳ ووﺋﻴﻞ ﭼ ،
ﭘﻪ دې ﭼ ﻫﻐﻮئ ﻳﺮﻣﻴﺎه ﻧﺒ د اوﺑﻮ ﭘﻪ ډﻳ ﮐ واﭼﻮﻟﻮ .ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ډﯦﺮ زر د ﻟﻮږې
 ﻧﻮ ﺑﺎدﺷﺎه ﻋﺒﻴﺪﻣﻠ ﻟﻪ
ﻧﻪ ﻣ ﺷ ،ﻪ ﭼ ﭘﻪ ﺎر ﮐ رو ﺧﺘﻤﻪ ﺷﻮه “.
ﺣﻢ ورﮐو ﭼ” ،د دې ﺎئ ﻧﻪ ﺎن ﺳﺮه دﯦﺮش ﺳى ﺑﻮﻪ او ﻳﺮﻣﻴﺎه د ﻣ
 ﻧﻮ ﻋﺒﻴﺪﻣﻠ د ﺎن ﺳﺮه ﮐﺴﺎن
ﮐﯧﺪو ﻧﻪ وړاﻧﺪې د ﻫﻐﻪ ډﻳ ﻧﻪ راوﺑﺎﺳﻪ “.
واﺧﺴﺘﻞ او ﭘﻪ ﺷﺎﻫ ﻣﺤﻞ ﮐ د ﺧﺰاﻧ ﻧﻪ ﻻﻧﺪې ﮐﻤﺮې ﺗﻪ ﻻړو او د ﺧﭙﻞ ﺎن
ﺳﺮه ﻳ ﮥ زړې ﺟﺎﻣ ﭼِﺮړې راواﺧﺴﺘﻠ .او ﻫﻐﻪ ﻳ ﻳﺮﻣﻴﺎه ﺗﻪ د ﭘى ﭘﻪ ذرﻳﻌﻪ
 ﻋﺒﻴﺪﻣﻠ ﻳﺮﻣﻴﺎه ﺗﻪ آواز ورﮐو او ورﺗﻪ ﻳ ووﺋﻴﻞ ﭼ،
ډﻳ ﺗﻪ ﺘﻪ ﮐې .
”دا زړې ﮐﭙې او ﺟﺎﻣ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﺗﺮﺧﻮﻧﻮ ﮐ ﮐﯧده ﭼ د راﺧﺘﻮ ﭘﻪ وﺧﺖ ﮐ
 او ﻫﻐﻮئ ﻫﻐﻪ د ډﻳ
دې ﭘے زﺧﻤ ﻧﮥ ﮐى “.ﻳﺮﻣﻴﺎه ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﺷﺎن وﮐل ،
ﻧﻪ ﭘﻪ ﭘو راووﻳﺴﺘﻠﻮ .او ﺑﻴﺎ ﻳﺮﻣﻴﺎه د ﻓﻮﺟﻴﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﭼﺎو ﮐ ﺑﻨﺪى ﭘﺎﺗ ﺷﻮ.
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د ﺻﺪﻗﻴﺎه د ﺣﻀﺮت ﻳﺮﻣﻴﺎه ﻧﻪ ﺗﭙﻮس ﮐﻮل
 ﻳﻮه ورځ ﺻﺪﻗﻴﺎه ﺑﺎدﺷﺎه ،ﻳﺮﻣﻴﺎه ﭘﺴ ﮐﺴﺎن وروﻟﯧل او ﻫﻐﻪ ﻳ ﺧﭙﻞ ﺎن ﺗﻪ

د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﮐﻮر درﯦﻤ دروازې ﺗﻪ راوﺳﺘﻮ .ﺑﺎدﺷﺎه ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ ﭼ” ،زۀ
ﻏﻮاړم ﭼ ﺗﺎ ﻧﻪ ﻳﻮ ﻮ ﺗﭙﻮﺳﻮﻧﻪ وﮐم .ﻧﻮ د ﻫﻴ ﻗﺴﻤﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ او رﺘﻴﺎ ﭘﻮﻟﻮ
 ﻳﺮﻣﻴﺎه ورﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﮐﮥ ﭼﺮې زۀ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ رﺘﻴﺎ وواﻳﻢ،
ﮐﻮﺷﺶ ﻣﮥ ﮐﻮه “.
ﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣ ﮐئ .او ﮐﮥ ﭼﺮې زۀ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﻧﺼﻴﺤﺖ وﮐم ،ﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺗﻪ
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺻﺪﻗﻴﺎه ﺑﺎدﺷﺎه د ﻫﻐﮥ ﺳﺮه ﭘﻪ ﭘﻪ وﻋﺪه وﮐه او ورﺗﻪ
ﻏﻮږ وﻧﮥ ﻧﻴﺴ “.
ﻳ ووﺋﻴﻞ ﭼ” ،زۀ ﭘﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ درﺗﻪ ﻗﺴﻢ ﺧﻮرم ﻮک ﭼ ژوﻧﺪے دے ،او
ﻮک ﭼ ﻣﻮﻧ ﺗﻪ ژوﻧﺪ راﮐﻮى ،ﻧﮥ ﺑﻪ زۀ ﺗﺎ ﻣ ﮐم او ﻧﮥ ﺑﻪ دې ﻫﻐﻪ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﺗﻪ
 ﻧﻮ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﮐ ﺑﻴﺎ ﻳﺮﻣﻴﺎه
ﺣﻮاﻟﻪ ﮐم ﻮک ﭼ ﺗﺎ وژل ﻏﻮاړى “.
ﺻﺪﻗﻴﺎه د ﻳﻬﻮداه ﺑﺎدﺷﺎه ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ رب اﻻﻓﻮاج د ﺑﻨ
اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک داﺳ ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ ،ﮐﮥ ﭼﺮې ﺗﺎﺳﻮ ﺧﭙﻞ ﺎن د ﺑﺎﺑﻞ آﻓﺴﺮاﻧﻮ
ﺗﻪ ﺣﻮاﻟﻪ ﮐئ ،ﺗﺎﺳﻮ او ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧﺎﻧﺪان ﺑﻪ ژوﻧﺪى ﭘﺎﺗ ﺷ ،او دا ﺎر ﺑﻪ د
 ﺧﻮ ﮐﮥ ﺗﺎﺳﻮ د ﺧﭙﻞ ﺎن د ﺣﻮاﻟﻪ ﮐﯧﺪو ﻧﻪ اﻧﺎر وﮐئ،
ﺳﻮزﯦﺪو ﻧﻪ ﺑﭻ ﺷ .
ﻧﻮ دا ﺎر ﺑﻪ ﺑﺎﺑﻠﻴﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﺣﻮاﻟﻪ ﮐے ﺷ ،او ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ دا ﺎر د ﺳﺮ ﻧﻪ ﺗﺮ آﺧﺮه
 ﺧﻮ ﺻﺪﻗﻴﺎه ﺑﺎدﺷﺎه
ﭘﻮرې وﺳﻮزوى .او ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﺗﺮې ﻧﮥ ﺷ ﺗﺘﯧﺪﻟﮯ “.
ﻳﺮﻣﻴﺎه ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ ﭼ” ،زۀ د ﺧﭙﻞ ﻣﻠ د ﻫﻐﻪ ﺧﻠﻘﻮ ﻧﻪ ﻳﺮﯦم ﭼﺎ ﭼ ﻏﺪارى وﮐه
او ﺑﺎﺑﻠﻴﺎﻧﻮ ﻟﻪ ورﻏﻠﻞ ،ﮐﯧﺪے ﺷ ﭼ د ﺑﺎﺑﻞ ﻓﻮﺟﻴﺎن ﻣﺎ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ﺣﻮاﻟﻪ ﮐى او
 ﻳﺮﻣﻴﺎه ورﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ
ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ ﻣﺎ ﺳﺮه ﺑﺪ ﺳﻠﻮک وﮐى “.
ﺗﺎﺳﻮ ﭼﺎ ﺗﻪ ﻧﮥ ﺣﻮاﻟﻪ ﮐﻮى ﮐﮥ ﭼﺮې ﺗﮥ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﺎﺑﻌﺪارى ﻏﻮره ﮐې .ﻫﻐﻪ
 ﺧﻮ ﮐﮥ ﭼﺮې ﺗﺎﺳﻮ ﻧﮥ ﻏﻮاړئ ﭼ
ﺑﻪ ﺳﺘﺎ ژوﻧﺪ ﺑﭻ ﮐى او ﺗﺎ ﺗﻪ ﺑﻪ ﺧﻴﺮ ﺷ .
ﺧﭙﻞ ﺎن ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ﺣﻮاﻟﻪ ﮐئ ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻣﺎ ﺗﻪ دا ﻣﻮﺿﻮع ﭘﻪ روﻳﺎ ﮐ
 ﻮﻣﺮه  ﭼ ﭘﻪ دې ﺷﺎﻫ ﻣﺤﻞ ﮐ ژوﻧﺪۍ ﭘﺎﺗ
ﺎره ﮐې ده ﭼ 
وى ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﻓﻮﺟﻴﺎن د ﺑﺎﺑﻠﻴﺎﻧﻮ آﻓﺴﺮاﻧﻮ ﺗﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻧﻪ ﺑﻮ .ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ د ﺗﻠﻮ ﭘﻪ
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وﺧﺖ دا  ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ داﺳ ﭘﯧﻐﻮر درﮐﻮى او درﺗﻪ ﺑﻪ واﺋ ﭼ” ،ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻮﻣﺮه
ﮥ دوﺳﺘﺎن ۇو ،ﻮﻟﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﺳﺮه دوﮐﻪ وﮐه او ﺑﻻرې ﻳ ﮐئ .او ﮐﻠﻪ ﭼ ﺳﺘﺎ

ﭘﻪ ﭘﻪ دﻟﺪل ﮐ ﮐﯧﻮدے ﺷﻮه ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻳ ﺗﮥ ﺧﭙﻞ ﻧﺼﻴﺐ ﺗﻪ ﭘﺮﯦﻮدﻟ “.
ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻮﻟ  او ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ﺑﻪ ﺑﺎﺑﻠﻴﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﺑﻬﺮ راووﻳﺴﺘﻠﮯ ﺷ ،او ﺗﮥ ﺑﻪ ﻫﻢ د
ﻫﻐﻮئ د ﻧﻴﻮﻟﻮ ﻧﻪ ﺑﭻ ﻧﮥ ﺷ .ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ د ﺑﺎﺑﻞ د ﺑﺎدﺷﺎه ﻟﻪ ﺧﻮا ﺮﻓﺘﺎر ﺷ ،او دا
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺻﺪﻗﻴﺎه ﻳﺮﻣﻴﺎه ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ ﭼ” ،ﭼﺎ ﺗﻪ داﺳ وﻧﮥ
ﺎر ﺑﻪ وﺳﻮزﻳى “.
 ﮐﮥ آﻓﺴﺮاﻧﻮ ﺗﻪ زﻣﺎ او ﺳﺘﺎ
واﺋ ﭼ ﺗﺎ ﻣﺎ ﺗﻪ دا ﺧﺒﺮه وﮐه ،ﻨ ﺗﮥ ﺑﻪ ﻣ ﺷ .
د ﻣﻼﻗﺎت ﭘﺘﻪ وﻟ او راﺷ او ﺳﺘﺎ ﻧﻪ ﺗﭙﻮس وﮐى ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﻳﻮ ﺑﻞ ﺗﻪ ﮥ ووﺋﻴﻞ
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ
ﻧﻮ ﻣﻮﻧ ﺗﻪ ﺳﻤﻪ ﺧﺒﺮه وﮐه او دروغ ﻣﮥ واﻳﻪ ﻨ ﻣ ﺑﻪ دې ﮐو ،
ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ وواﻳﻪ ﭼ ﻣﺎ ﺑﺎدﺷﺎه ﺗﻪ ﻣﻨﺖ او زارى وﮐه ﭼ ﺑﻴﺎ ﻣ د ﻳﻮﻧﺘﻦ د ﮐﻮر
 ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﺷﺎن وﺷﻮل ،ﻟ وﺧﺖ ﺗﯧﺮ
ﺗﺎﺧﺎﻧ ﺗﻪ ﻣﮥ ﻟﯧه ﻨ زۀ ﺑﻪ ﻫﻠﺘﻪ ﻣ ﺷﻢ “.
ﺷﻮے ﻧﮥ وو ﭼ د ﺑﺎدﺷﺎه ﻮل آﻓﺴﺮان راﻏﻠﻞ او د ﻳﺮﻣﻴﺎه ﻧﻪ ﻳ ﺗﭙﻮﺳﻮﻧﻪ ﺷﺮوع
ﮐل ﭼ ﺑﺎدﺷﺎه د ﮥ دﭘﺎره راﻏﻮﺘﮯ وې .ﺧﻮ ﻳﺮﻣﻴﺎه د ﺑﺎدﺷﺎه ﭘﻪ ﻫﺪاﻳﺎﺗﻮ ﻋﻤﻞ
وﮐو .ﺧﻮ د ﺑﺎدﺷﺎه او د ﻳﺮﻣﻴﺎه ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ ﺷﻮې ﺧﺒﺮې ﻫﻴﭽﺎ ﻫﻢ ﻧﮥ وې
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻳﺮﻣﻴﺎه د دې ﻧﻪ وروﺳﺘﻮ د ﻳﺮوﺷﻠﻢ د ﺷﺴﺖ ﭘﻮرې د ﻓﻮﺟﻴﺎﻧﻮ
اورﯦﺪﻟ .
ﭘﻪ ﭼﺎو ﮐ ﺑﻨﺪى ﭘﺎﺗ ﺷﻮ.

د ﻳﺮوﺷﻠﻢ زوال

۳۹

 د ﺻﺪﻗﻴﺎه د ﺑﺎدﺷﺎﻫ د ﻧﻬﻢ ﮐﺎل ﭘﻪ ﻟﺴﻤﻪ ﻣﻴﺎﺷﺖ د ﺑﺎﺑﻞ ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﻀﺮ


 د
ﺑﺎدﺷﺎه د ﺧﭙﻞ ﻮل ﻟﺮ ﺳﺮه راﻏﻠﻮ او د ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﻧﻪ ﻳ ﯧﺮه واﭼﻮﻟﻪ .
ﺻﺪﻗﻴﺎه د ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﭘﻪ ﻳﻮوﻟﺴﻢ ﮐﺎل د ﻠﻮرﻣ ﻣﻴﺎﺷﺘ ﭘﻪ ﻧﻬﻤﻪ ورځ ﻫﻐﻮئ د ﺎر
 د ﻳﺮوﺷﻠﻢ د ﻧﻴﻮﻟﻮ ﻧﻪ وروﺳﺘﻮ ،د ﺑﺎﺑﻞ
دﯦﻮاﻟﻮﻧﻪ ﻣﺎت ﮐل او ﺎر ﺗﻪ ورﻧﻨﻮﺗﻞ .
د ﺑﺎدﺷﺎه ﻮل ﻓﻮﺟ آﻓﺴﺮان د ﺎر د ﻣﻴﻨﻨ دروازې ﺳﺮه ﺧﭙﻠﻪ ډﯦﺮه واﭼﻮﻟﻪ ﭼ
ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ ﮐ ﻧﺮﻞﺷﺮاﺿﺮ د ﺳﻤﺮ ،او ﻧﻴﺒﻮﺳﺮﺳﻴﻢ ﺳﺮ ﻟﺮ ،او ﻧﺮﻞﺷﺮاﺿﺮ
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 ﮐﻠﻪ ﭼ ﺻﺪﻗﻴﺎه ﺑﺎدﺷﺎه او د
د ﺑﺎدﺷﺎه ﻣﺸﺎور ،او ﻧﻮر ﻮل آﻓﺴﺮان ﺷﺎﻣﻞ ۇو .
ﻫﻐﮥ ﻮﻟﻮ ﻓﻮﺟﻴﺎﻧﻮ ﭼ دا ﻫﺮ ﮥ وﻟﻴﺪل ﭼ ﺑﺎﺑﻠﻴﺎن ﺎر ﺗﻪ راﻧﻨﻮﺗﻞ ،ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ
وﺗﺘﯧﺪل .ﻫﻐﻮئ ﺷﭙﻪ ﭘﻪ ﺷﭙﻪ ﺎر ﭘﺮﯦﻮدو او د ﺷﺎﻫ ﺑﺎغ ﺷﺎ ﺗﻪ د دوه دﯦﻮاﻟﻮﻧﻮ
 ﺧﻮ د
ﺗﺮ ﻣﻴﻨﻪ د دروازې د ﻻرې ﻧﻪ ﺑﻬﺮ ووﺗﻞ او د اُردن ﺧﻮا ﺗﻪ روان ﺷﻮل .
ﺑﺎﺑﻠﻴﺎﻧﻮ ﻟﺮ ورﭘﺴ وو او د ﻳﺮﻳﺤﻮ ﺳﺮه ﻧﺰدې ﻳ ﭘﻪ ﻫﻮار ﻣﯧﺪان ﺻﺪﻗﻴﺎه وﻧﻴﻮﻟﻮ.
ﻫﻐﻮئ ﻫﻐﻪ د ﺑﺎﺑﻞ ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﻀﺮ ﺑﺎدﺷﺎه ﻟﻪ ﺑﻮﺗﻠﻮ ،ﻮک ﭼ ﭘﻪ رِﺑﻠﻪ ﮐ د ﺣﻤﺎت ﭘﻪ
 ﻫﻐﮥ ﭘﻪ
ﻋﻼﻗﻪ ﮐ وو .ﻫﻠﺘﻪ د ﺑﺎﺑﻞ ﺑﺎدﺷﺎه ﭘﻪ ﺻﺪﻗﻴﺎه د ﺳﺰا ﻓﯧﺼﻠﻪ واوروﻟﻪ .
رِﺑﻠﻪ ﮐ د ﺻﺪﻗﻴﺎه ﭘﻪ وړاﻧﺪې د ﺻﺪﻗﻴﺎه زاﻣﻦ او د ﻳﻬﻮداه ﻮل ﻣﺸﺮان ﺣﻼل
 ﺑﻴﺎ ﻫﻐﻮئ د ﺻﺪﻗﻴﺎه ﺳﺘﺮ راووﻳﺴﺘﻠ او ﻫﻐﻪ ﻳ د ﭘﻴﺘﻠﻮ ﭘﻪ زﻧﻴﺮوﻧﻮ
ﮐل .
 ﭘﻪ دې دوران ﮐ ﺑﺎﺑﻠﻴﺎﻧﻮ ﻳﺮوﺷﻠﻢ ،ﺷﺎﻫ
وﺗﻟﻮ او ﺑﺎﺑﻞ ﺗﻪ ﻳ ﺑﻨﺪى ﺑﻮﺗﻠﻮ .
 ﺑﻴﺎ
ﻣﺤﻞ او د ﺧﻠﻘﻮ ﮐﻮروﻧﻪ وﺳﻮزول او د ﺎر دﯦﻮاﻟﻮﻧﻪ ﻳ وران ﮐل .
ﻧﺒﻮزردان ،د ﻓﻮﺟﻴﺎﻧﻮ ﮐﻤﺎﻧر ﻫﻐﻪ ﮐﺴﺎن ﭼ ژوﻧﺪى ﭘﺎﺗ ﺷﻮى ۇو او ﮐﻮم ﮐﺴﺎن
 ﺧﻮ ﻧﺒﻮزردان ﻟ ﮥ
ﭼ ﺑﻮړه ﺷﻮى ۇو ﻫﻐﻮئ ﻳ ﺑﺎﺑﻞ ﺗﻪ ﺑﻨﺪﻳﻮان ﺑﻮﺗﻠﻞ .
ﻏﺮﻳﺒﺎﻧﺎن ﺧﻠﻖ ﭘﻪ ﻳﻬﻮداه ﮐ ﭘﺮﯦﻮدل ﭼﺎ ﭼ زﻣﻪ ﻧﮥ ﻟﺮﻟﻪ ،او ﻫﻐﮥ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ
ﭘ او د اﻧﻮرو ﺑﺎﻏﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﺣﻮاﻟﻪ ﮐل ﭼ د ﻫﻐ ﺧﻴﺎل ﺳﺎﺗ.

د ﺣﻀﺮت ﻳﺮﻣﻴﺎه آزادﯦﺪل
 ”ﻻړ
 ﺧﻮ ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﻀﺮ ﺑﺎدﺷﺎه ﻓﻮﺟ آﻓﺴﺮ ﻧﺒﻮزردان ﺗﻪ دا ﺣﻢ وﮐو ﭼ ،

ﺷ او ﻳﺮﻣﻴﺎه ﭘﯧﺪا ﮐئ او د ﻫﻐﮥ ﮥ ﺧﻴﺎل وﺳﺎﺗ .ﻫﻐﮥ ﻟﻪ ﺗﻠﻴﻒ ﻣﮥ ورﮐﻮئ او
 ﻧﻮ ﻧﺒﻮزردان ﻓﻮﺟ ﮐﻤﺎﻧر،
ﻫﻐﻪ ﭼ ﮥ ﻏﻮاړى ﻫﻐﻪ ورﻟﻪ وﮐئ “.
ﻧﺒﻮﺷﺎزﺑﺎن ﻣﺸﺮ آﻓﺴﺮ ،ﻧﺮﻞﺷﺮاﺿﺮ د ﺑﺎدﺷﺎه ﻣﺸﺎور ،او د ﺑﺎﺑﻞ ﺑﺎدﺷﺎه ﻧﻮرو ﻮﻟﻮ
 ﺣﻢ وﮐو ﭼ ﻳﺮﻣﻴﺎه د ﻓﻮﺟﻴﺎﻧﻮ ﭼﺎو ﻧﻪ راﺑﻬﺮ ﮐئ .ﻫﻐﻮئ ﻫﻐﻪ
آﻓﺴﺮاﻧﻮ 
ﺟﺪﻟﻴﺎه د اﺧﻴﻘﺎم زوئ او د ﺳﺎﻓﻦ ﻧﻤﺴ ﺗﻪ وﺳﭙﺎرﻟﻮ ،ﭼﺎ ﭼ ﻫﻐﻪ ﺧﭙﻞ ﮐﻮر ﺗﻪ
واﭘﺲ ﺑﻮﺗﻠﻮ .ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﻳﻬﻮداه ﮐ د ﺧﭙﻠﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﺳﺮه ﭘﺎﺗ ﺷﻮ.
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د ﻋﺒﻴﺪﻣﻠ دﭘﺎره اُﻣﻴﺪ
 ﭘﻪ ﮐﻮم وﺧﺖ ﮐ ﭼ ﻳﺮﻣﻴﺎه ﭘﻪ ﻓﻮﺟ ﭼﺎو ﮐ ﺑﻨﺪ وو ،ﻧﻮ د ﻣﺎﻟ

 ”ﻻړ ﺷ او د اﻳﺘﻬﻮﭘﻴﺎ ﻋﺒﻴﺪﻣﻠ ﺗﻪ وواﻳ
ﺧُﺪائ ﮐﻼم ﭘﻪ ﻫﻐﮥ ﻧﺎزل ﺷﻮ ﭼ ،
ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ رب اﻻﻓﻮاج د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ ،زۀ ﺑﻪ د دې
ﺎر ﺳﺮه ﻫﺮ ﻫﻐﻪ ﮥ وﮐم ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ ﻣﺎ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ دﻫﻤ ورﮐې ده .زۀ ﺑﻪ

ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ ﺑﺎﻧﺪې اﻓﺘﻮﻧﻪ ﻧﺎزل ﮐم ،ﻧﻪ ﭼ آﺑﺎدى .ﺗﮥ ﺑﻪ د ﻫﻐﻮئ ﺗﺒﺎﻫ وﻮرې ،
ﺧﻮ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ورځ ﺑﻪ زۀ ﺗﺎ ﺑﭻ ﮐم او ﺗﮥ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ﭼﺎ ﺗﻪ ﺣﻮاﻟﻪ ﻧﮥ ﮐے ﺷ د ﭼﺎ ﻧﻪ
 ﻪ ﭼ ﺗﺎ ﭘﻪ ﻣﺎ ﺑﺎور وﮐو ،زۀ ﺑﻪ ﺳﺘﺎ ژوﻧﺪ ﺗﺎ
ﭼ ﺳﺘﺎ ﭘﻪ زړۀ ﮐ ﻳﺮه ده .
ﺗﻪ درﮐم .زۀ ﺑﻪ ﺗﺎ ﺑﭻ ﮐم او ﻣﺤﻔﻮظ ﺑﻪ دې وﺳﺎﺗﻢ .دا د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎن
دے“.

د ﺣﻀﺮت ﻳﺮﻣﻴﺎه آزادﯦﺪل

۴۰

 د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﯧﻐﺎم ﻳﺮﻣﻴﺎه ﺗﻪ ﭘﺲ د ﻫﻐ ﻧﻪ ورﮐے ﺷﻮ ﮐﻠﻪ ﭼ د


ﻓﻮج ﮐﻤﺎﻧر ﻧﺒﻮزردان ﻫﻐﻪ ﭘﻪ راﻣﺎ ﮐ آزاد ﮐو .ﻧﻮ ﻫﻐﮥ ﻳﺮﻣﻴﺎه ﻫﻢ د ﻳﺮوﺷﻠﻢ او
ﻳﻬﻮداه ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﮐ ﭘﻪ زﻧﻴﺮوﻧﻮ ﺗﻟﮯ وﻣﻮﻧﺪﻟﻮ ﻮک ﭼ ﺑﺎﺑﻞ ﺗﻪ ﺟﻼوﻃﻦ
 د ﻓﻮج ﮐﻤﺎﻧر ﻳﺮﻣﻴﺎه ﺗﻪ آواز وﮐو او ورﺗﻪ ﻳ ووﺋﻴﻞ ﭼ” ،ﻣﺎﻟ
ﮐﯧﺪﻟﻮ .
 ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ
ﺧُﺪائ ﺳﺘﺎ ﻣﻘﺪس رب دا ﺗﺒﺎﻫ ﭘﻪ دې ﻣﻠ ﻧﺎزﻟﻪ ﮐې ده .
ﻫﻐﮥ ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻠ ۇو ﻫﻐﻪ ﺷﺎن ﻳ وﮐل .ﻪ ﭼ دې ﺧﻠﻘﻮ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺧﻼف
 ﺧﻮ زۀ اوس ﺳﺘﺎ د ﻻﺳﻮﻧﻮ ﻧﻪ
ﻨﺎه وﮐه او د ﻫﻐﮥ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧ ﻳ وﮐه .
زﻧﻴﺮوﻧﻪ اﺧﻮا ﮐﻮم او ﺗﺎ آزادوم .ﮐﮥ ﺗﮥ ﻣﺎ ﺳﺮه ﺑﺎﺑﻞ ﺗﻪ ﺗﻠﻞ ﻏﻮاړې ،ﻧﻮ راﻪ ﭼ
ﺣﻮ .زۀ ﺑﻪ ﻮرم ﭼ ﺳﺘﺎ ﭘﻮره ﺧﻴﺎل وﺳﺎﺗﻠﮯ ﺷ .او ﮐﮥ ﺗﮥ ﻣﺎ ﺳﺮه ﻫﻠﺘﻪ ﺗﻠﻞ ﻧﮥ
ﻏﻮاړې ،ﻧﻮ دﻟﺘﻪ اﻳﺴﺎر ﺷﻪ .ﻮل ﻣﻠ ﺳﺘﺎ د وړاﻧﺪې دے .ﭼﺮﺗﻪ ﭼ ﺗﮥ ﺗﻠﻞ ﻏﻮاړې
 ﮐﮥ ﭼﺮې ﺗﺎ دا ﻓﯧﺼﻠﻪ ﮐې وى ﭼ دﻟﺘﻪ ﭘﺎﺗ
ﻧﻮ ﻫﻠﺘﻪ ﭘﻪ آزاده ﺗﻮﻪ ﻻړ ﺷﻪ .
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ﺷ ،ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺟﺪﻟﻴﺎه د اﺧﻴﻘﺎم زوئ او د ﺳﺎﻓﻦ ﻧﻤﺴ ﺗﻪ واﭘﺲ ﻻړ ﺷﻪ .ﻫﻐﻪ د ﺑﺎﺑﻞ
ﺑﺎدﺷﺎه ﻟﻪ ﻃﺮﻓﻪ د ﻳﻬﻮداه ﺣﻤﺮان ﻣﻘﺮر ﺷﻮے دے .د ﻫﻐﻪ ﺧﻠﻘﻮ ﺳﺮه ﭘﺎﺗ ﺷﻪ ﭘﻪ
ﭼﺎ ﭼ ﻫﻐﻪ ﺣﻮﻣﺖ ﮐﻮى .ﺧﻮ دا ﺳﺘﺎ ﺧﻮﻪ ده ،ﭼﺮﺗﻪ دې ﭼ زړۀ ﻏﻮاړى ﻫﻠﺘﻪ
ﻻړ ﺷﻪ “.ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻧﺒﻮزردان ﻳﺮﻣﻴﺎه ﺗﻪ ﮥ ﺧﻮراک او ﭘﯧﺴ ورﮐې او ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ﻳ
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻳﺮﻣﻴﺎه ﺟﺪﻟﻴﺎه د اﺧﻴﻘﺎم زوئ ﻟﻪ ﭘﻪ ﻣﺼﻔﺎه ﮐ
ووﺋﻴﻞ ﭼ ﻻړ ﺷﻪ .
واﭘﺲ ﻻړو ،او ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﻳﻬﻮداه ﮐ د ﻫﻐﻪ ﺧﻠﻘﻮ ﺳﺮه اوﺳﯧﺪﻟﻮ ﮐﻮم ﭼ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ
ﻣﻠ ﮐ ﭘﺎﺗ ﺷﻮى ۇو.

ﭘﻪ ﻳﻬﻮداه ﮐ د ﺟﺪﻟﻴﺎه ﺣﻤﺮاﻧ
 د ﻳﻬﻮداه ﮥ ﻓﻮﺟ آﻓﺴﺮان ﭼ ﭘﻪ ﮐﻠ واﻟﻮ ﻋﻼﻗﻮ ﮐ ﭘ ﺷﻮى ۇو ،ﻫﻐﻮئ

دا واورﯦﺪل ﭼ ﭘﻪ ﻳﻬﻮداه ﮐ ﺟﺪﻟﻴﺎه د اﺧﻴﻘﺎم زوئ ﭘﻪ ﻏﺮﻳﺒﺎﻧﺎﻧﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﺑﺎﻧﺪې د
ﺑﺎﺑﻞ ﺑﺎدﺷﺎه ﺣﻤﺮان ﻣﻘﺮر ﮐے دے .ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ ﮐ ﻧﺎرﻳﻨﻪ ،زﻧﺎﻧﻪ ،او ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن
ﺷﺎﻣﻞ دى ﻮک ﭼ ﺑﺎﺑﻞ ﺗﻪ ﺟﻼوﻃﻦ ﮐے ﺷﻮى ﻧﮥ ۇو او ﭘﻪ ﻳﻬﻮداه ﮐ ﭘﺎﺗ
 ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ ﮐ دا آﻓﺴﺮان ﺷﺎﻣﻞ دى ،اﺳﻤﻌﻴﻞ د ﻧﺘﻨﻴﺎه زوئ ،ﻳﻮﺣﺎﻧﺎن او
ۇو .
ﻳﻮﻧﺘﻦ د ﻗﺮﻳﺢ زاﻣﻦ ،ﺷﺮاﻳﺎه د ﺗﻨﺤﻮﻣﺖ زوئ ،د ﻋﻴﻔﺎى ﻧﻄﻮﻓﺎﺗ زاﻣﻦ ،ﻳﺰﻧﻴﺎه د
ﻣﻌﺎﺗ زوئ او د ﻫﻐﻮئ ﻓﻮﺟﻴﺎن .ﻫﻐﻮئ د ﺟﺪﻟﻴﺎه د ﻟﻴﺪو دﭘﺎره ﻣﺼﻔﺎه ﺗﻪ ﻻړل.
 ﺟﺪﻟﻴﺎه د اﺧﻴﻘﺎم زوئ او د ﺳﺎﻓﻦ ﻧﻤﺴ ﻫﻐﻮئ ﺳﺮه ﭘﻪ ﻗﺴﻢ ﺧﻮړﻟﻮ وﻋﺪه

وﮐه ﭼ” ،د ﺧﭙﻞ ﺎن ﭘﻪ ﺣﻮاﻟﻪ ﮐﯧﺪو ﺑﺎﺑﻠﻴﺎﻧﻮ ﻧﻪ ﻣﮥ ﻳﺮﯦئ .د ﻫﻐﻮئ د ﺧﺪﻣﺖ
ﮐﻮﻟﻮ ﻧﻪ ﻣﮥ ﻳﺮﯦئ .ﭘﻪ دې ﻣﻠ ﮐ اوﺳﯧئ ،او د ﺑﺎﺑﻞ د ﺑﺎدﺷﺎه ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻮئ او
 زۀ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﭘﻪ ﻣﺼﻔﺎه ﮐ اوﺳﯧم او
ﻫﺮ ﮥ ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ دﭘﺎره د ﺧﻴﺮ وى .
ﮐﻠﻪ ﭼ د ﺑﺎﺑﻠﻴﺎﻧﻮ وﻓﺪ دﻟﺘﻪ راﺷ ﻧﻮ زۀ ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﻃﺮف ﻧﻪ ﻧﻤﺎﺋﻨﺪه ﻳﻢ .ﺧﻮ ﭘﻪ
دې وﺧﺖ ﮐ ﺗﺎﺳﻮ اﻧﻮر ،او د ﺮﻣ ﻣﯧﻮې ،او د زﻳﺘُﻮﻧﻮ ﺗﯧﻞ ﭘﻪ ﭼﺎﻮ ﮐ
ﺟﻤﻊ ﮐئ ،او ﭘﻪ ﮐﻮﻣﻮ ﺎروﻧﻮ ﻣﻮ ﭼ ﻗﺒﻀﻪ ﮐې ده ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ ﮐ اوﺳﯧئ“.
 ﭘﻪ دې دوران ﮐ ﭼ ﮐﻮم د ﻳﻬﻮدﻳﺎﻧﻮ ﺧﻠﻖ ﭼ ﻣﻮآب ،ﻋﻤﻮن ،ادوم او

ﻧﻮرو ﻣﻠﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺷﻮى ۇو ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﻮل ﭘﻪ دې ﺧﺒﺮ ﺷﻮل ﭼ د ﺑﺎﺑﻞ ﺑﺎدﺷﺎه
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د ﻳﻬﻮداه ﭘﺎﺗ ﺷﻮى ﺧﻠﻘﻮ ﻟﻪ ﭘﻪ ﻳﻬﻮداه ﮐ د اوﺳﯧﺪو اﺟﺎزت ورﮐے دے او
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻫﻐﻮئ ﻮل د ﻳﻬﻮداه
ﺟﺪﻟﻴﺎه ﻳ د ﻫﻐﻮئ ﺣﻤﺮان ﺟﻮړ ﮐے دے ،
ﻣﻠ ﺗﻪ واﭘﺲ راﻏﻠﻞ ،ﭘﻪ ﻣﺼﻔﺎه ﮐ ﺟﺪﻟﻴﺎه ﺗﻪ ،د ﻫﻐﻪ ﻮﻟﻮ ﻣﻠﻮﻧﻮ ﻧﻪ ﮐﻮم ﺗﻪ
ﭼ ﻫﻐﻮئ ﺧﻮارۀ ﺷﻮى ۇو .او ﻫﻐﻮئ د اوړى ډﻳﺮې ﻣﯧﻮې او اﻧﻮر راﻮل ﮐل.

د ﺟﺪﻟﻴﺎه ﻗﺘﻠﻮل
 د ﻫﻐ ﻧﻪ ﭘﺲ ،د ﻗﺮﻳﺢ زوئ ﻳﻮﺣﺎﻧﺎن او ﻫﻐﻪ ﻓﻮﺟ آﻓﺴﺮان ﻮک ﭼ ﭘﻪ ﮐﻠ

 ﻫﻐﻮئ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ
واﻟﻮ ﻋﻼﻗﻮ ﮐ ۇو ،ﭘﻪ ﻣﺼﻔﺎه ﮐ ﺟﺪﻟﻴﺎه ﻟﻪ راﻏﻠﻞ ،
ﭼ” ،ﺗﺎ ﺗﻪ دا ﭘﺘﻪ ﺷﺘﻪ ﭼ ﺑﻌﻠﻴﺲ د ﻋﻤﻮن ﺑﺎدﺷﺎه اﺳﻤﻌﻴﻞ د ﻧﺘﻨﻴﺎه زوئ ﺳﺘﺎ د
 ﻧﻮ
ﻗﺘﻠﻮﻟﻮ دﭘﺎره راﻟﯧﻟﮯ دے؟“ ﺧﻮ ﺟﺪﻟﻴﺎه ﭘﻪ دې ﺧﺒﺮه ﺑﺎﻧﺪې ﻳﻘﻴﻦ وﻧﮥ ﮐﻟﻮ .
د ﻗﺮﻳﺢ زوئ ﻳﻮﺣﺎﻧﺎن ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ﭘ ﻏﻮﻧﺪې ووﺋﻴﻞ” ،ﻣﺎ ﭘﺮﯦده ﭼ د ﻧﺘﻨﻴﺎه زوئ
اﺳﻤﻌﻴﻞ ووژﻧﻢ او ﻫﻴﭽﺎ ﺗﻪ ﺑﻪ د دې ﭘﺘﻪ وﻧﮥ ﻟ .وﻟ ﻣﻮﻧ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ اﺟﺎزت ورﮐو
ﭼ ﻫﻐﻪ راﺷ او ﺗﺎ ووژﻧ؟ د ﻳﻬﻮداه د ﻫﻐﻪ ﺧﻠﻘﻮ ﺑﻪ ﮥ ﺣﺎل وى ﻮک ﭼ
واﭘﺲ ﺧﭙﻞ ﻣﻠ ﺗﻪ راﻏﻠﻞ او ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﻣﺸﺮۍ ﮐ راﻮل ﺷﻮل؟ ﻧﻮ ﺑﻴﺎ وﻟ دې

ﻣﻮﻧ د ﻳﻬﻮداه دا ﻟ ﮐﺴﺎن ﮐﻮم ﭼ ژوﻧﺪى ﻳﻮ ﺧﻮارۀ وارۀ او ورک ﺷُﻮ؟“ 
ﺧﻮ ﺟﺪﻟﻴﺎه ﻳﻮﺣﺎﻧﺎن ﺗﻪ ﭘﻪ ﺟﻮاب ﮐ ووﺋﻴﻞ” ،زۀ ﺗﺎ ﭘﻪ ﺳﺨﺘ ﺳﺮه ﻣﻨﻊ ﮐﻮم دا
ﮐﺎر ﻣﮥ ﮐﻮه .ﺗﮥ ﭼ د اﺳﻤﻌﻴﻞ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﮥ واﺋ ﻧﻮ ﻫﻐﻪ رﺘﻴﺎ ﻧﮥ دى“.

۴۱

 ﻫﻢ د ﻫﻐﻪ ﮐﺎل ﭘﻪ اووﻣﻪ ﻣﻴﺎﺷﺖ ،اﺳﻤﻌﻴﻞ د ﻧﺘﻨﻴﺎه زوئ او د اﻟﻴﺴﻤﻊ


ﻧﻤﺴﮯ ﭼ د ﺷﺎﻫ ﺧﺎﻧﺪان ﻳﻮ ﮐﺲ وو ،او د اوﭼﺘ ﻋﻬﺪې آﻓﺴﺮ وو ،ﻫﻐﻪ د ﻟﺴﻮ
ﺳو ﺳﺮه ﻣﺼﻔﺎه ﺗﻪ د ﺟﺪﻟﻴﺎه ﺳﺮه ﻣﻼوﯦﺪو ﻟﻪ ﻻړو .ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﺷﺮﻳﻪ
 ﻧﻮ ﻧﺎﻬﺎﻧﻪ د ﻧﺘﻨﻴﺎه زوئ اﺳﻤﻌﻴﻞ او د ﻫﻐﮥ ﻟﺴﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﻮپ
رو ﺧﻮړﻟﻪ ،

ﮐو او ﺧﭙﻠ ﺗُﻮرې ﻳ راووﻳﺴﺘﻠ او ﺟﺪﻟﻴﺎه ﻳ ﻗﺘﻞ ﮐو ،ﻮک ﭼ د ﺑﺎﺑﻞ
 اﺳﻤﻌﻴﻞ ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﻮل ﻳﻬﻮدﻳﺎن
ﺑﺎدﺷﺎه ﭘﻪ ﻳﻬﻮداه ﮐ ﻮرﻧﺮ ﻣﻘﺮر ﮐے وو .
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ووژل ﻮک ﭼ ﭘﻪ ﻣﺼﻔﺎه ﮐ د ﺟﺪﻟﻴﺎه ﺳﺮه ۇو ،او ﻫﻐﻪ ﺑﺎﺑﻠﻴﺎن ﻓﻮﺟﻴﺎن ﻫﻢ
 د ﺟﺪﻟﻴﺎه د ﻗﺘﻠﯧﺪو ﻧﻪ ﻳﻮه ورځ وروﺳﺘﻮ ﭼ ﻻ ﻮک ﻫﻢ د ﻫﻐﮥ
ﭼ ﻫﻠﺘﻪ ۇو .
 اﺗﻴﺎ ﮐﺴﺎن د ﺷﻢ ،ﺳﻴﻼ او ﺳﺎﻣﺮﻳﻪ ﻧﻪ د ﺧُﺪائ
ﭘﻪ ﻣﺮګ ﺑﺎﻧﺪې ﺧﺒﺮ ﻧﮥ ۇو ،
ﮐﻮر ﺗﻪ راﻏﻠﻞ ﭼ ﻋﺒﺎدت وﮐى .ﻫﻐﻮئ ﺧﭙﻠ ږﻳﺮې د ﻏﻢ ﭘﻪ وﺟﻪ ﺧﺮﺋﻴﻠ وې ،او
د ﻏﻢ ﭘﻪ وﺟﻪ ﻳ ﺧﭙﻠ ﺟﺎﻣ ﻫﻢ ﺷﻠﻮﻟ وې او ﺧﭙﻞ ﺎﻧﻮﻧﻪ ﻳ ﻫﻢ زﺧﻤ ﮐى
ۇو .او ﺧﭙﻞ ﺎن ﺳﺮه ﻳ ﻏﻠﻪ داﻧﻪ او ﺧﻮﺷﺒﻮ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ د ﻧﺬراﻧ ﭘﯧﺶ ﮐﻮﻟﻮ
 ﻧﻮ اﺳﻤﻌﻴﻞ د اوﻮ ﻧﻪ ﭘﻪ ډﮐﻮ ﺳﺘﺮﻮ ﺳﺮه د ﻣﺼﻔﺎه ﻧﻪ
ﭘﻪ ﺗﻮﻪ راوړې وې .
ﺑﻬﺮ ووﺗﻮ او د ﻫﻐﻪ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﺳﺮه د ﻣﻼﻗﺎت دﭘﺎره ﻻړو .ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ
ورﺳﯧﺪﻟﻮ ﻧﻮ ورﺗﻪ ﻳ ووﺋﻴﻞ ﭼ” ،راﺷ ،وﻮرئ ﭼ د ﺟﺪﻟﻴﺎه د اﺧﻴﻘﺎم زوئ
 ﺧﻮ ﭼ ﻨﻪ ﻫﻐﻮئ ﺎر ﺗﻪ ورﻧﻨﻮﺗﻞ ،ﻧﻮ ﻓﻮراً اﺳﻤﻌﻴﻞ
ﺳﺮه ﮥ ﺷﻮى دى “.
او د ﻫﻐﮥ ﻣﻠﺮو ﻮل ووژل او د ﻫﻐﻮئ ﻻﺷﻮﻧﻪ ﻳ ﭘﻪ ﻳﻮه ډﻳ ﮐ وروﻏﻮرزول.
 ﺧﻮ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ډﻟﻪ ﮐ ﻟﺲ ﮐﺴﺎن ۇو ﭼ ﻫﻐﻮئ اﺳﻤﻌﻴﻞ ﺳﺮه دا ﺧﺒﺮه وﮐه

او ورﺗﻪ ﻳ ووﺋﻴﻞ ﭼ” ،ﮐﮥ ﭼﺮې ﺗﮥ ﻣﻮﻧ وﻧﮥ وژﻧ ﻧﻮ ﮐﻮم ﻏﻨﻢ ،اورﺑﺸ ،او د
زﻳﺘﻮن ﺗﯧﻞ او ﺷﺎت ﭼ ﻣﻮﻧ ﭘ ذﺧﻴﺮه ﮐى دى ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎ ﻟﻪ راوړو “.ﻧﻮ ﭘﻪ دې
 ﻫﻐﻪ د اوﺑﻮ ډﻳ ﭼ اﺳﻤﻌﻴﻞ ﭘﻪ ﮐ د
ﺧﺒﺮه ﻫﻐﮥ ﻫﻐﻮئ ژوﻧﺪى ﭘﺮﯦﻮدل .
ﻫﻐﻪ ﻣو ﻻﺷﻮﻧﻪ ورﺰار ﮐل ﮐﻮم ﭼ ﻫﻐﮥ وژﻟ ۇو ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﻟﻮﻳﻪ ډﻳ وه ﭼ
آﺳﺎ ﺑﺎدﺷﺎه ﺟﻮړه ﮐې وه ﭼ ﮐﻠﻪ ﻫﻐﮥ د ﻣﺼﻔﺎه دﻓﺎع ﻣﻀﺒﻮﻃﻪ ﮐه ﭼ ﺧﭙﻞ
ﺎن د اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ د ﺑﻌﺸﺎ ﺑﺎدﺷﺎه ﻧﻪ وﺳﺎﺗ .اﺳﻤﻌﻴﻞ د ﻧﺘﻨﻴﺎه زوئ ﻫﻐﻪ د ﻣو ﻧﻪ ډﮐﻪ
 ﺑﻴﺎ اﺳﻤﻌﻴﻞ د ﺑﺎدﺷﺎه ﻟﻮﻪ او ﻫﻐﻪ ﻮل ﮐﺴﺎن ﭼ ﻧﺒﻮزردان د ﻓﻮج ﻣﺸﺮ
ﮐه .
ﭘﻪ ﻣﺼﻔﺎه ﮐ ﺟﺪﻟﻴﺎه ﺗﻪ ﭘﺮﯦ ۇو ﻫﻐﻮئ ﻮل ﻳ ﯧﺮ ﮐل او ﺎن ﺳﺮه ﻳ د
 ﺧﻮ ﮐﻠﻪ ﭼ ﻳﻮﺣﺎﻧﺎن د ﻗﺮﻳﺢ زوئ او
ﻋﻤﻮن د ﻋﻼﻗ ﭘﻪ ﻃﺮف روان ﮐل .
 ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﺧﭙﻞ ﻮل
ﻧﻮر د ﻓﻮج ﻣﺸﺮان د اﺳﻤﻌﻴﻞ د ﺟﺮم ﻧﻪ ﺧﺒﺮ ﺷﻮل ،
ﺳﭙﺎﻫﻴﺎن راﻮل ﮐل او ﻫﻐﮥ ﭘﺴ راووﺗﻞ او ﭘﻪ ﺟﺒﻌﻮن ﮐ د ﻟﻮئ ﺗﺎﻻب ﺳﺮه
 ﮐﻠﻪ ﭼ د اﺳﻤﻌﻴﻞ ﺳﺮه ﻗﯧﺪﻳﺎﻧﻮ ﻳﻮﺣﺎﻧﺎن او
ﻧﺰدې ﻫﻐﻮئ ﻫﻐﻪ ﭘﯧﺪا ﮐو .
 او د ﻣﺼﻔﺎه
ورﺳﺮه ﻧﻮر ﻓﻮﺟ ﻣﺸﺮان وﻟﻴﺪل ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ډﯦﺮ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ ﺷﻮل .
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 ﺧﻮ اﺳﻤﻌﻴﻞ ﺳﺮه د
ﻧﻪ ﻮل ﻗﯧﺪﻳﺎن وﺗﺘﯧﺪل او د ﻳﻮﺣﺎﻧﺎن ﻣﺪد ﻳ ﺷﺮوع ﮐو .
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻳﻮﺣﺎﻧﺎن د
ﺧﭙﻠﻮ ﻫﻐﻪ اﺗﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ دوﺳﺘﺎﻧﻮ د ﻋﻤﻮن ﻣﻠ ﺗﻪ وﺗﺘﯧﺪﻟﻮ .
ﻗﺮﻳﺢ زوئ او ﻧﻮرو ﻓﻮﺟ ﻣﺸﺮاﻧﻮ ،ﻫﻐﻪ ﻮل ﮐﺴﺎن د ﺎن ﺳﺮه روان ﮐل ﮐﻮم
ﭼ ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﺟﺒﻌﻮن ﮐ د اﺳﻤﻌﻴﻞ ﻧﻪ ﺧﻼص ﮐى ۇو ﭼ ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ ﮐ
ﺳﭙﺎﻫﻴﺎن ،زﻧﺎﻧﻪ ،ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن او د درﺑﺎر ﺧﺼﻴﺎن ﺷﺎﻣﻞ ۇو ،ﻮک ﭼ د ﺟﺪﻟﻴﺎه د
 ﻫﻐﻮئ ﻣﺼﺮ ﺗﻪ د ﺗﻠﻠﻮ وﺧﺖ
ﻗﺘﻠﻮﻟﻮ ﻧﻪ وروﺳﺘﻮ اﺳﻤﻌﻴﻞ ﺮﻓﺘﺎر ﮐى ۇو .
 ﻧﻮ د دې
ﮐ د ﮐﻤﻬﺎم ﺳﺮاﺋ ﭼ ﺑﻴﺖﻟﺤﻢ ﺳﺮه ﻧﺰدې وو ﻫﻠﺘﻪ اﻳﺴﺎر ﺷُﻮ .
ﻳﺮې ﻧﻪ ﭼ ﮐﮥ ﺑﺎﺑﻠﻴﺎن ﭘﻪ دې ﻣﻮﺿﻮع ﺧﺒﺮ ﺷ ﭼ اﺳﻤﻌﻴﻞ ﺟﺪﻟﻴﺎه ﻗﺘﻞ ﮐے
دے ،ﻫﻐﻪ ﻮک ﭼ د ﺑﺎﺑﻞ ﺑﺎدﺷﺎه د ﻳﻬﻮداه ﻮرﻧﺮ ﻣﻘﺮروﻟﻮ ،ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﺑﻴﺎ ﮥ
ﮐﻮى.

ﺧﻠﻘﻮ د ﺣﻀﺮت ﻳﺮﻣﻴﺎه ﻧﻪ د دﻋﺎ درﺧﻮاﺳﺖ وﮐو

۴۲

 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ د ﻓﻮج ﻮل ﺟﻨ ﻣﺸﺮان ،ﻳﻮﺣﺎﻧﺎن د ﻗﺮﻳﺢ زوئ او ﻳﺰﻧﻴﺎه د


 ﻳﺮﻣﻴﺎه ﻧﺒ ﺗﻪ راﻏﻠﻞ او
ﻫﻮﺳﻌﻴﺎه زوئ ،او د وړو ﻧﻪ ﺗﺮ ﻟﻮﻳﻮ ﭘﻮرې ﻮل ﺧﻠﻖ 

ورﺗﻪ ﻳ ووﺋﻴﻞ” ،ﻣﻮﻧ ﺳﺘﺎ ﻣﻨﺖ ﮐﯘو ﭼ زﻣﻮﻧ دﭘﺎره د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺳﺘﺎ ﻣﻘﺪس
ﺧُﺪائ ﻧﻪ دﻋﺎ وﻏﻮاړه ،ﮐﻮم ﭼ ﭘﺎﺗ ﺷﻮى ﮐﺴﺎن ﻳﻮ .ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ ﺗﮥ وﻳﻨ ﭼ د
 زﻣﻮﻧ دﭘﺎره دﻋﺎ وﮐه ﭼ
ﻣﺨ ﭘﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐ اوس ﻣﻮﻧ ډﯦﺮ ﻟ ﻳﻮ .
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ زﻣﻮﻧ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻣﻮﻧ ﺗﻪ ﻻرﻮدﻧﻪ وﮐى ﭼ ﮥ وﮐو او ﭼﺮﺗﻪ
 ﻳﺮﻣﻴﺎه ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ﭘﻪ ﺟﻮاب ﮐ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،ﺻﺤﻴﺢ ده ،زۀ ﺑﻪ
ﻻړ ﺷُﻮ “.
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺗﻪ ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﺷﺎن دﻋﺎ وﮐم ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﻣﺎ
ﺗﻪ ﺧﻮاﺳﺖ وﮐو ،او زۀ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻫﻐﻪ ﮥ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ وواﻳﻢ ﭼ ﻫﻐﻪ ﮥ ﻣﺎ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋ.
 ﺑﻴﺎ ﻫﻐﻮئ ﻳﺮﻣﻴﺎه ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﻧﻮ ﺑﻴﺎ دې
زۀ ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻧﻪ ﻫﻴ ﻴﺰ ﻫﻢ ﻧﮥ ﭘﻮم “.
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﻣﻮﻧ ﭘﻪ دې ﺧﺒﺮه رﺘﻴﻨﮯ او وﻓﺎدار ﻮاه وى ﮐﮥ ﭼﺮې ﻣﻮﻧ ﺳﺘﺎ
ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻮﻟﻮ ﺧﺒﺮو ﻋﻤﻞ وﻧﮥ ﮐو ﮐﻮﻣ ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺳﺘﺎ ﺧُﺪائ ﭘﺎک زﻣﻮﻧ
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 ﮐﮥ ﻫﻐﻪ ﮐﻼم زﻣﻮﻧ
دﭘﺎره ﺗﺎ ﺗﻪ ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻠ دى ﭼ ﺗﮥ ﻳ ﻣﻮﻧ ﺗﻪ ﺑﻴﺎن ﮐې .
ﺧﻮښ ﺷ او ﮐﮥ ﺧﻮښ ﻧﮥ ﺷ ،ﻣﻮﻧ ﺑﻪ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﮐﻼم ﭘﻴﺮوى ﮐﯘو ﭼﺎ ﺗﻪ
ﭼ ﺗﮥ ﻣﻮﻧ د ﺧﭙﻞ ﺧﻮاﺳﺖ دﭘﺎره ﻟﯧې .ﻪ ﮐﮥ ﭼﺮې ﻣﻮﻧ د ﻫﻐﮥ د ﮐﻼم ﭘﻴﺮوى
وﮐو ،ﻧﻮ ﻫﺮ ﮥ ﺑﻪ زﻣﻮﻧ دﭘﺎره د ﺧﻴﺮ وى“.

د ﺣﻀﺮت ﻳﺮﻣﻴﺎه دﻋﺎ ﺗﻪ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺟﻮاب
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻫﻐﮥ
 ﻟﺲ ور وروﺳﺘﻮ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﮐﻼم ﭘﻪ ﻳﺮﻣﻴﺎه ﻧﺎزل ﺷﻮ .

ﻳﻮﺣﻨﺎن د ﻗﺮﻳﺢ زوئ او ﻧﻮرو ﻓﻮﺟ آﻓﺴﺮاﻧﻮ ﺗﻪ ،او ﻮﻟﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﻟﻮﻳﻮ او وړو ﺗﻪ آواز
 ﻫﻐﮥ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،ﺗﺎﺳﻮ زۀ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ،د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ
وﮐو ،
 ﮐﮥ
ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺗﻪ د ﺧﭙﻞ درﺧﻮاﺳﺖ ﺳﺮه وﻟﯧﻟﻢ ،ﻫﻐﻪ داﺳ ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ ،
ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ دې ﻣﻠ ﮐ ﭘﺎﺗ ﺷ ،ﻧﻮ زۀ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻴﺎ آﺑﺎد ﮐم او ﻧﮥ ﺑﻪ ﻣﻮ ﺧﺮاﺑﻮم،
زۀ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ وﮐﺮم او ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ د ﺑﯧﺦ ﻧﻪ ﻧﮥ وﺑﺎﺳﻢ .زۀ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ اﻓﺖ ﮐﻮم ﭼ
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ ،د ﺑﺎﺑﻞ
ﻣﺎ ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﻧﺎزل ﮐے دے ﭘﯧﻤﺎﻧﻪ ﻳﻢ .
ﺑﺎدﺷﺎه ﻧﻪ ﻧﻮر ﻣﮥ ﻳﺮﯦئ .ﻪ ﭼ زۀ ﺗﺎﺳﻮ ﺳﺮه ﻳﻢ او د ﻫﻐﮥ ﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻮ ﺑﭻ ﮐم او د
 زۀ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ دا رﺣﻢ وﮐم ﭼ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ
ﻫﻐﮥ د ﻻس ﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﻼﺻﻮن درﮐم .
درﺑﺎﻧﺪې ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻪ ﮐم ،ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻣﻠ ﮐ د ﭘﺎﺗ ﮐﯧﺪو
 ﺧﻮ ﮐﮥ ﭼﺮې ﺗﺎﺳﻮ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک د دې
اﺟﺎزت درﮐى .
ﭘﯧﻐﺎم ﻧﻪ اﻧﺎر وﮐئ ،او ﮐﮥ ﭼﺮې ﺗﺎﺳﻮ وواﻳ ﭼ ،ﻧﻪ ،ﻣﻮﻧ ﺑﻪ دﻟﺘﻪ ﻧﮥ ﭘﺎﺗ ﮐﻴو،
 ﺧﻮ د دې ﭘﻪ ﺎئ ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﺗﻪ ﻻړ ﺷُﻮ ،ﭼﺮﺗﻪ ﭼ ﺑﻪ ﻣﻮﻧ د ﺟﻨﻮﻧﻮ ،د ﺟﻨ

 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺗﺎﺳﻮ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﯧﻐﺎم د
د ﺑﻴﻞ آوازوﻧﻮ او ﻗﺤﻂ ﻧﻪ آزاد ﺷُﻮ ،
ﻳﻬﻮداه ﭘﺎﺗ ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻪ واوروئ .ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ رب اﻻﻓﻮاج داﺳ ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ ،ﮐﮥ
 د
ﭼﺮې ﺗﺎﺳﻮ دا ﺿﺮور ﻏﻮره ﮐئ ﭼ ﻣﺼﺮ ﺗﻪ ﻻړ ﺷ او ﻫﻠﺘﻪ ﭘﺎﺗ ﺷ 
ﮐﻮم ﺟﻨ او ﻗﺤﻂ ﻧﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﻳﺮﯦئ ﻧﻮ ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ راﯧﺮ ﮐى ،او ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ
 ﻧﻮ ﭘﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﮐ ﭼ ﻮک ﻫﻢ ﭘﻪ ﺗﻠﻮ ﮐﻠ وﻻړ وى او ﻫﻠﺘﻪ
ﻫﻠﺘﻪ ﻣۀ ﺷ .
د اوﺳﯧﺪو اراده ﻟﺮى ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺟﻨ ،ﻗﺤﻂ او ﭘﻪ وﺑﺎ ﻣ ﺷ .ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﮐ ﺑﻪ
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ﻳﻮ ﮐﺲ ﻫﻢ د ﻫﻐﻪ اﻓﺖ ﻧﻪ وﻧﮥ ﺗﺘ ﮐﻮم ﭼ زۀ ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﻫﻠﺘﻪ راوﻟﻢ .
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ رب اﻻﻓﻮاج د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻓﺮﻣﺎﺋ ،ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ زﻣﺎ
ﻗﻬﺮ او ﻏﻀﺐ د ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﭘﻪ ﺧﻠﻘﻮ ﻧﺎزل ﺷﻮے وو ،ﻧﻮ ﮐﮥ ﺗﺎﺳﻮ ﻣﺼﺮ ﺗﻪ ﻻړئ ﻧﻮ
زﻣﺎ ﻏﻀﺐ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﻫﻢ ﻧﺎزل ﺷ .ﻧﻮ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻧﻮم ﺑﻪ د ﺗﻞ دﭘﺎره د ﻟﻌﻨﺖ ،ﻳﺮې او
 اے د
ﻣﺴﺨﺮې ﭘﻪ ﺗﻮﻪ اﺧﺴﺘﻠﮯ ﮐﻴى او ﺧﭙﻞ ﻣﻠ ﺑﻪ دوﺑﺎره وﻧﮥ وﻳﻨ .
ﻳﻬﻮداه ژوﻧﺪى ﭘﺎﺗ ﺷﻮى ﺧﻠﻘﻮ ،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻠ دى ﭼ ﻣﺼﺮ ﺗﻪ
 ﻪ ﺗﺎﺳﻮ
ﻣﮥ  .زۀ ﭼ دا ﺧﺒﺮدارے ﻧﻦ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ درﮐﻮم دا ﻣﮥ ﻫﯧﺮوئ .
ﭼ ﮐﻠﻪ زۀ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ د ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻮﻟﻮ دﭘﺎره وﻟﯧﻟﻢ ﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﻏﻪ ﻏﻠﻄ
وﮐه ،ﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ووﺋﻴﻞ ،د ﮥ ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻣﻮﻧ ﺗﻪ ﺣﻢ ﮐے دے ﻫﻐﻪ
 ﺧﻮ ﻣﺎ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﻧﻦ د
ﻣﻮﻧ ﺗﻪ وواﻳﻪ ،ﻣﻮﻧ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻫﻐ ﺑﺎﻧﺪې ﭘﻮره ﻋﻤﻞ ﮐﯘو .
ﻫﻐﮥ ﺣﻢ واوروﻟﻮ ،ﺧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﺮ اوﺳﻪ ﭘﻮرې د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﻫﻐﻪ ﭘﯧﻐﺎم ﭘﻴﺮوى ﻧﮥ
 ﻧﻮ اوس ﭘﻪ دې ﺧﺒﺮه ﺑﺎﻧﺪې
ﮐﻮئ د ﮐﻮم دﭘﺎره ﭼ ﺗﺎﺳﻮ زۀ اﺳﺘﻮﻟﮯ وم .
ﻳﻘﻴﻦ ﺳﺎﺗ ﭼ ،ﺗﺎﺳﻮ ﭼ ﮐﻮم ﺎئ ﺗﻪ ﺗﻠﻞ او اوﺳﯧﺪل ﻏﻮاړئ ﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﻫﻠﺘﻪ ﭘﻪ
ﺟﻨ ،ﻗﺤﻂ او وﺑﺎ ﻣۀ ﺷ“.

ﻣﺼﺮ ﺗﻪ د ﺣﻀﺮت ﻳﺮﻣﻴﺎه ﺑﻮﺗﻠﻞ

۴۳

 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻳﺮﻣﻴﺎه د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د دوئ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻫﻐﻪ ﭘﯧﻐﺎم ﺑﻴﺎﻧﻮل


 ﻧﻮ ﻋﺰرﻳﺎه د
ﻮﻟﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻪ ﺧﺘﻢ ﮐو ﮐﻮم ﻳ ﭼ دوئ ﺗﻪ راﻟﯧﻟﮯ وو ،
ﻫﻮﺳﻌﻴﺎه زوئ او ﻳﻮﺣﺎﻧﺎن د ﻗﺮﻳﺢ زوئ او ﻧﻮرو ﻮﻟﻮ ﮐﺒﺮژﻧﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﻳﺮﻣﻴﺎه ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ
ﭼ” ،ﺗﮥ دروغ واﺋ ،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ زﻣﻮﻧ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻣﻮﻧ ﮐﻠﻪ ﻫﻢ ﻣﺼﺮ ﺗﻪ د ﺗﻠﻮ
 ﺗﮥ ﺑﺎروک د ﻧﻴﺮﻳﺎه زوئ ﭘﻪ دې رﺿﺎ ﮐے ﻳ ﭼ داﺳ
ﻧﻪ ﻣﻨﻊ ﮐى ﻧﮥ ﻳﻮ .
ﺧﺒﺮې ﮐﻮه ،ﻪ ﻫﻐﻪ ﻏﻮاړى ﭼ ﻣﻮﻧ دﻟﺘﻪ ﭘﺎﺗ ﺷُﻮ او د ﺑﺎﺑﻠﻴﺎﻧﻮ د ﻻﺳﻪ ﻣۀ ﺷُﻮ
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ د ﻗﺮﻳﺢ زوئ ﻳﻮﺣﺎﻧﺎن او ﻧﻮرو ﻓﻮﺟ
او ﻳﺎ ﺑﺎﺑﻞ ﺗﻪ ﺟﻼوﻃﻦ ﮐے ﺷُﻮ “.
ﻣﺸﺮاﻧﻮ او ﻧﻮرو ﻮﻟﻮ ﺧﻠﻘﻮ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﺣﻢ ﻧﻪ اﻧﺎر وﮐو ﭼ ﭘﻪ ﻳﻬﻮداه
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 ﻳﻮﺣﻨﺎن او ﻧﻮرو ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﺎن ﺳﺮه ﻮل ﺧﻠﻖ ﺑﻮﺗﻠﻞ ﻮک ﭼ
ﮐ ﭘﺎﺗ ﺷ .

د ﻧﺰدې ﻣﻠﻮﻧﻮ ﻧﻪ راواﭘﺲ ﺷﻮى ۇو ﮐﻮم ﺎئ ﺗﻪ ﭼ دوئ ﺧﻮارۀ ﺷﻮى ۇو .
او ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ ﮐ ﻧﺎرﻳﻨﻪ ،زﻧﺎﻧﻪ ،ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ،د ﺑﺎدﺷﺎه ﻟﻮﻪ ،او ﻮل ﻫﻐﻪ ﺧﻠﻖ ﺷﺎﻣﻞ
ۇو ﭼ ﻧﺒﻮزردان د ﻣﺤﺎﻓﻈﺎﻧﻮ آﻓﺴﺮ ﺟﺪﻟﻴﺎه ﺗﻪ ﺳﭙﺎرﻟ ۇو .ﭘﻪ دوئ ﮐ ﻳﺮﻣﻴﺎه
 ﺧﻠﻘﻮ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﺣﻢ ﻧﻪ اﻧﺎر وﮐو
ﭘﯧﻐﻤﺒﺮ او ﺑﺎروک ﻫﻢ ﺷﺎﻣﻞ ۇو .
 ﭘﻪ ﺗﺤﻔﻨﺤﻴﺲ ﮐ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ
او د ﻣﺼﺮ ﺗﺤﻔﻨﺤﻴﺲ ﺎر ﺗﻪ ورﺳﯧﺪل .
 ”ﮐﻠﻪ ﭼ د ﻳﻬﻮداه ﺧﻠﻖ درﺗﻪ
ﻳﺮﻣﻴﺎه ﺗﻪ ﺑﻞ ﭘﯧﻐﺎم ورﮐو .ﻫﻐﮥ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ ،
ﻮرى ،ﻧﻮ دﻟﺘﻪ ﭘﻪ ﺗﺤﻔﻨﺤﻴﺲ ﮐ ﻳﻮ ﻮ ﻏ ﮐﺎ راواﺧﻠﻪ او د ﻓﺮﻋﻮن د ﻣﺤﻞ ﭘﻪ
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ د ﻳﻬﻮداه ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻪ وواﻳﻪ ﭼ،
دروازه ﮐ ﻳ د ﻓﺮش ﻻﻧﺪې ﺦ ﮐه .
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ رب اﻻﻓﻮاج د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک داﺳ ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ زۀ ﺑﻪ ﭘﻪ
ﻳﻘﻴﻦ ﺳﺮه ﺧﭙﻞ ﺧﺪﻣﺘﺎر ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﻀﺮ د ﺑﺎﺑﻞ ﺑﺎدﺷﺎه دﻟﺘﻪ ﻣﺼﺮ ﺗﻪ راوﻟﻢ .زۀ ﺑﻪ د
ﻫﻐﮥ ﺗﺨﺖ ﭘﻪ دې ﮐﺎﻮ دﭘﺎﺳﻪ ﺟﻮړ ﮐم ﮐﻮم ﭼ ﻳﺮﻣﻴﺎه دﻟﺘﻪ ﺦ ﮐل .ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ
 او ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ راﺷ ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ د ﻣﺼﺮ
دې ﮐﺎﻮ ﺧﭙﻞ ﺷﺎﻫ ﺗﻤﺒﻮ وﻏﻮړوى .
ﻣﻠ ﺗﺒﺎه ﮐى .ﻫﻐﻪ ﻮک ﺑﻪ ﻣ ﮐى د ﭼﺎ دﭘﺎره ﭼ د ﻣﺮګ ﺳﺰا ﻣﻘﺮر ﺷﻮې
وى ،د ﻗﯧﺪ ﺳﺰا ﺑﻪ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ورﮐى ﭼﺎ ﺗﻪ ﭼ د ﻗﯧﺪ ﺳﺰا ﻣﻘﺮر ﺷﻮې وى ،او ﻮک
 ﻫﻐﻪ ﺑﻪ
ﺑﻪ ﭘﻪ ﺗُﻮره ﻣۀ ﮐى د ﭼﺎ دﭘﺎره ﭼ ﭘﻪ ﺗُﻮره ﻣ ﮐﯧﺪل ﻣﻘﺮر ﺷﻮى وى .
د ﻣﺼﺮ د ﻣﻌﺒﻮداﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻨﺪروﻧﻮ اور ﺑﻞ ﮐى ،ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺪروﻧﻪ وﺳﻮزوى او ﺑﺘﺎن ﺑﻪ
ﻗﺒﻀﻪ ﮐى او د ﻏﻨﻴﻤﺖ ﭘﻪ ﺗﻮﻪ ﺑﻪ ﻳ ﻳﻮﺳ .ﻫﻐﻪ ﺑﻪ د ﻣﺼﺮ ﻣﺎل ﻣﺘﺎع داﺳ
ﺻﻔﺎ ﮐى ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ ﻳﻮ ﺷﭙﻮن د ﺧﭙﻠ ﭼﻮﻏ ﻧﻪ ورږې ﺻﻔﺎ ﮐﻮى .او
 ﻫﻐﻪ ﺑﻪ د ﻣﺼﺮ ﭘﻪ ﺑﻴﺖﺷﻤﺲ ﻣﻨﺪر
ﺑﻧﻘﺼﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ﺧﭙﻞ ﻣﻠ ﺗﻪ واﭘﺲ ﺷ .
ﮐ ﻣﻘﺪﺳ ﺳﺘﻨ راوﻏﻮرزوى ﮐﻮﻣ ﭼ ﭘﻪ ﻫﻐ ﮐ وﻻړې دى ،او ﻫﻐﻪ ﺑﻪ د
ﻣﺼﺮ د ﻣﻌﺒﻮداﻧﻮ ﻣﻨﺪروﻧﻪ وﺳﻮزوى“.

ﭘﻪ ﻣﺼﺮ ﮐ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ دﭘﺎره د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﯧﻐﺎم
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۴۴

 دا ﭘﯧﻐﺎم ﻳﺮﻣﻴﺎه ﺗﻪ د ﻳﻬﻮداه د ﺧﻠﻘﻮ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ورﮐے ﺷﻮ ﻮک ﭼ د


ﻣﺼﺮ ﭘﻪ ﺟﻨﻮﺑ ﺎروﻧﻮ ﮐ ﻟﻪ ﻣﺠﺪال ،ﺗﺤﻔﻨﺤﻴﺲ ،ﻣﻴﻤﻔﺲ او ﻮک ﭼ ﭘﻪ

 ”ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ رب اﻻﻓﻮاج د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺧُﺪائ
ﺑﺮه ﺑﺮﺧﻮ ﮐ اوﺳﯧﺪل ،
ﭘﺎک ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ ،ﺗﺎﺳﻮ ﻫﻐﻪ ﺗﺒﺎﻫ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ وﻟﻴﺪه ﭼ ﮐﻮﻣﻪ ﻣﺎ ﭘﻪ ﻳﺮوﺷﻠﻢ او د
ﻳﻬﻮداه ﭘﻪ ﻧﻮرو ﻮﻟﻮ ﺎروﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې راوﺳﺘﻠﻪ .او ﻧﻦ دا ﺷﺎړ او ﺗﺒﺎه ﺷﻮى ﭘﺮاﺗﮥ دى،
 ﻪ ﮐﻮم ﺑﺪ ﮐﺎروﻧﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ وﮐل .ﻫﻐﻮئ زﻣﺎ ﻗﻬﺮ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺧﻮﺷﺒﻮ

ﺳﻮزوﻟﻮ او ﻏﯧﺮو ﻣﻌﺒﻮداﻧﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ ﻋﺒﺎدت ﮐﻮﻟﻮ راوﭼﺖ ﮐو ﭼ ﻧﮥ ﺧﻮ ﻫﻐﻮئ او ﻧﮥ
 ﻣﺎ ﺑﺎر ﺑﺎر ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﺧﭙﻞ ﺧﺪﻣﺘﺎران
ﺗﺎﺳﻮ او ﻧﮥ د ﻫﻐﻮئ ﭘﻼر ﻧﻴﮥ ﭘﯧﮋﻧﺪل .
ﭘﯧﻐﻤﺒﺮان دروﻟﯧل ،ﻫﻐﻮئ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﻣﻨﺖ وﮐو ﭼ دا ﺣﺮاﻣﺎرى ﻣﮥ ﮐﻮئ د ﮐﻮم
 ﺧﻮ ﻫﻐﻮئ د ﻧﺒﻴﺎﻧﻮ ﺧﺒﺮو ﺗﻪ ﻏﻮږ وﻧﮥ ﻧﻴﻮﻟﻮ او ﻧﮥ ﻳ
ﻧﻪ ﭼ زۀ ﻧﻔﺮت ﮐﻮم .
ﺗﻮﺟﻮ ورﮐه ،او ﻫﻐﻮئ د ﺧﭙﻠﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﺪ ﻋﻤﻠﻮﻧﻮ ﻧﻪ راوﻧﮥ ﺮﯧﺪل او ﻧﮥ ﻳ ﻏﯧﺮ
 ﻧﻮ ﭘﻪ دې وﺟﻪ ﻣﺎ ﺧﭙﻞ ﺳﺨﺖ ﻗﻬﺮ د
ﻣﻌﺒﻮداﻧﻮ ﺗﻪ ﺧﻮﺷﺒﻮ ﺳﻮزول ﺑﻨﺪ ﮐل .
ﻳﻬﻮداه ﭘﻪ ﺎروﻧﻮ او د ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﭘﻪ ﮐﻮﻮ ﻟﻪ د اور ﭘﻪ ﺷﺎن ﻧﺎزل ﮐو ،او ﻫﻐﻪ ﻳ ﺗﺮ
 ﻧﻮ اوس ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ رب اﻻﻓﻮاج د
ﻧﻦ ورځ ﭘﻮرې ﺗﺒﺎه او ﭘﻪ ﺧﺮاﺑﻪ ﺑﺪل ﮐل .
ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ زۀ ﺗﺎﺳﻮ ﻧﻪ ﺗﭙﻮس ﮐﻮم ﭼ ،ﺗﺎﺳﻮ وﻟ ﺧﭙﻞ
ﺎﻧﻮﻧﻪ ﺗﺒﺎه ﮐﻮئ؟ ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﮐ ﺑﻪ ﻧﮥ ﻧﺎرﻳﻨﻪ ،ﻧﮥ زﻧﺎﻧﻪ ،ﻧﮥ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن او ﻧﮥ ﺗ
ﺧﻮړوﻧ ﻫﻴﻮک ﻫﻢ ژوﻧﺪى ﭘﺎﺗ ﻧﮥ ﺷ ﻮک ﭼ دﻟﺘﻪ د ﻳﻬﻮداه ﻧﻪ راﻏﻠ ﻳ.
 ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﻣﺼﺮ ﮐ ﻧﻮرو ﻣﻌﺒﻮداﻧﻮ او ﺑﺘﺎﻧﻮ ﺗﻪ د ﺧﻮﺷﺒﻮﻳ ﻧﺬراﻧ ﭘﯧﺶ ﮐﻮﻟﻮ

ﺳﺮه ﻣﺎ وﻟ ﻏﺼﻪ ﮐﻮئ؟ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﭘﻪ دې ﮐﺎر ﮐﻮﻟﻮ ﺳﺮه ﺻﺮف ﺧﭙﻞ ﺎن ﺗﺒﺎه
 وﻟ ﺗﺎﺳﻮ
ﮐئ او د دﻧﻴﺎ د ﻧﻮرو ﺧﻠﻘﻮ د ﻟﻌﻨﺖ ،ﺧﻨﺪا او ﻣﺴﺨﺮو ﺑﻪ وﺮﻮئ .
د ﺧﭙﻞ ﭘﻼر ﻧﻴﮥ ﻨﺎﻫﻮﻧﻪ ،د ﻳﻬﻮداه د ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎﻧﻮ او د ﻣﻠﻮ ﻨﺎﻫﻮﻧﻪ ،او ﻫﻐﻪ ﻨﺎﻫﻮﻧﻪ
 ﺧﻮ
ﭼ ﺗﺎﺳﻮ او ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻮ ﭘﻪ ﻳﻬﻮداه او ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﮐ ﮐى دى ﻫﯧﺮ ﮐل؟ 
ﺗﺮ ﻧﻨﻪ ﭘﻮرې ﻧﮥ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﺎن ﮐ ﺧﺎﮐﺴﺎرى راوﺳﺘ ده او ﻧﮥ ﻣﻮ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ
ﺑﺪو ﮐﺎروﻧﻮ ﭘﯧﻤﺎﻧ ﺎره ﮐې ده .ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﮐ ﻫﻴﭽﺎ ،ﻧﮥ زﻣﺎ د ﺷﺮﻳﻌﺖ ﭘﻪ
ﻣﻄﺎﺑﻖ او ﻧﮥ زﻣﺎ د اﺻﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ژوﻧﺪ ﮐے دے ﮐﻮم ﭼ ﻣﺎ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻧﻪ
 ﻧﻮ ﭘﻪ دې وﺟﻪ ،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ رب
وړاﻧﺪې ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻼر ﻧﻴﮥ ﺗﻪ ورﮐى ۇو .
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اﻻﻓﻮاج د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ ،ﻣﺎ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ دا ﮐﻠﻪ اراده وﮐه
 زۀ ﺑﻪ د ﻳﻬﻮداه ﻫﻐﻪ ژوﻧﺪى ﭘﺎﺗ ﺷﻮى
ﭼ ﻮﻟﻪ ﻳﻬﻮداه ﺗﺒﺎه او ﻫﻼﮐﻪ ﮐم .
ﺧﻠﻖ راواﺧﻠﻢ ﻫﻐﻪ ﻮک ﭼﺎ ﭼ ﭘﻪ ﻣﺼﺮ ﮐ ﭘﻪ ﭘﻨﺎه اﺧﺴﺘﻮ او اوﺳﯧﺪو زور
راوړے وو .زۀ ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ ﺗﺒﺎه ﮐم .ﻫﻐﻮئ ﻮل ﻟﻮئ او واړۀ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻣﺼﺮ ﮐ ﭘﻪ
ﺟﻨ ،ﻗﺤﻂ او وﺑﺎ ﺑﺎﻧﺪې ﻣۀ او ﺗﺒﺎه ﮐم .او ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﻧﻮرو ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻪ د ﺗﻬﻤﺖ،
 زۀ ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ﭘﻪ ﻣﺼﺮ ﮐ
وﺣﺸﺖ ،ﻟﻌﻨﺖ او ﺣﻘﺎرت ﻣﺜﺎل وﺮﻴى .
ﺳﺰا ورﮐم ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ ﻣ ورﺗﻪ ﭘﻪ ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﮐ ﭘﻪ ﺟﻨ ،ﻗﺤﻂ او وﺑﺎ ﺳﺰا
 د ﻳﻬﻮداه ﻮﻣﺮه ﺧﻠﻖ ﭼ دﻟﺘﻪ ﻣﺼﺮ ﺗﻪ ﭘﻨﺎه اﺧﺴﺘﻮ دﭘﺎره راﻏﻠ
ورﮐې وه .
دى ﻫﻐﻪ ﻮل ﺑﻪ دﻟﺘﻪ ﻫﻼک ﺷ .ﻮک ﺑﻪ ﻫﻢ ﻳﻬﻮداه ﺗﻪ واﭘﺲ ﻻړ ﻧﮥ ﺷ .ﺗﺮ دې
ﭼ ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ د دوﺑﺎره ﻫﻠﺘﻪ د ﺗﻠﻮ او آﺑﺎدﯦﺪو ډﯦﺮ ﺧﻮاﻫﺶ ﻫﻢ ﮐﻮى .ﺧﻮ ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ
 د ﺳو او ﻮ ﻳﻮه ﻟﻮﻳﻪ ډﻟﻪ ﭼ
ﮐ ﺑﻪ ﺻﺮف ﻳﻮ ﻮ ﮐﺴﺎن واﭘﺲ ﺷ “.
ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ ﮐ ﻴﻨ ﮐﺴﺎن ﭘﻪ دې ﻣﻮﺿﻮع ﺧﺒﺮ ۇو ﭼ د ﻫﻐﻮئ ﻮ ﺑﺘﺎﻧﻮ ﺗﻪ
ﺧﻮﺷﺒﻮﻳ ﺳﻮزوﻟ او ورﺳﺮه ﻫﻐﻮئ ﻫﻢ ﻮک ﭼ ﭘﻪ ﺷﻤﺎﻟ او ﺟﻨﻮﺑ ﻣﺼﺮ
 ”ﮐﻮﻣﻪ ﺧﺒﺮه ﭼ ﺗﺎ ﻣﻮﻧ ﺗﻪ د ﻣﺎﻟ
ﮐ اوﺳﯧﺪل ﻳﺮﻣﻴﺎه ﺗﻪ ﻳ ووﺋﻴﻞ ﭼ ،
 ﻣﻮﻧ ﺑﻪ ﺿﺮور ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﻫﻐﻪ
ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﻧﻮم وﮐه ﻫﻐ ﺗﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻧ ﻏﻮږ ﻧﮥ ﻧﻴﺴﻮ .
ﻮﻟﻮ ﺧﺒﺮو ﻋﻤﻞ ﮐﯘو د ﮐﻮﻣ ﺧﺒﺮې ﭼ ﻣﻮﻧه ﻣﻨﺘﻪ ﮐې ده ،ﻣﻮﻧ ﺑﻪ آﺳﻤﺎﻧ
ﻣﻠ ﺗﻪ ﺧﻮﺷﺒﻮ ﺳﻮزۇو او ﻫﻐ ﺗﻪ ﺑﻪ د اﻧﻮرو د ﺷﻴﺮې ﻧﺬراﻧ ﭘﯧﺶ ﮐﯘو .ﻣﻮﻧ ﺑﻪ
ﻫﻐﻪ ﮐﺎروﻧﻪ ﮐﯘو ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ ﺑﻪ زﻣﻮﻧ ﭘﻼر ﻧﻴﮥ ،ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎﻧﻮ ،ﺳﺮﮐﺎرى ﮐﺴﺎﻧﻮ د
ﻳﻬﻮداه ﭘﻪ ﺎروﻧﻮ او د ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﭘﻪ ﮐﻮﻮ ﮐ ﮐﻮل .ﻣﻮﻧ ﺳﺮه ﭘﻪ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﮐ
ﺧﻮراک ډﯦﺮ ﺗﯧﺮ وو او زﻧﺪ ﻣﻮ ﮥ وه او ﻣﻮﻧ ﺗﻪ ﻫﻴ ﻗﺴﻤﻪ ﺗﻠﻴﻒ او ﻣﺼﻴﺒﺖ
 ﺧﻮ ﭼ د ﮐﻮم وﺧﺖ ﻧﻪ ﻣﻮﻧ آﺳﻤﺎﻧ ﻣﻠ ﺗﻪ د ﺧﻮﺷﺒﻮ ﺳﻮزول او د
ﻧﮥ وو .
ﻠﻮ ﻧﺬراﻧ ﭘﯧﺶ ﮐﻮﻟﻮ رﺳﻢ ﺑﻨﺪ ﮐے دے ﻧﻮ ﻣﻮﻧ ﺳﺮه ﻫﻴ ﻫﻢ ﻧﮥ ۇو او ﭘﻪ
 ﻧﻮ ﻮ ﺧﭙﻠﻪ ﺧﺒﺮه ﺟﺎرى وﺳﺎﺗﻠﻪ او وې
ﺟﻨ او ﻗﺤﻂ ﺑﺎﻧﺪې ﻣۀ ﮐﯧﺪﻟﯘ “.
وﺋﻴﻞ ﭼ” ،وﻟ ﺳﺘﺎﺳﻮ دا ﺧﻴﺎل دے ﭼ ﻨ زﻣﻮﻧ ﺧﺎوﻧﺪاﻧﻮ ﺗﻪ دا ﭘﺘﻪ ﻧﺸﺘﻪ ﭼ
ﻣﻮﻧ آﺳﻤﺎﻧ ﻣﻠ ﺗﻪ ﺧﻮﺷﺒﻮﺋ وﺳﻮزوﻟﻪ ،د ﻠﻮ ﻧﺬراﻧﻪ او ﻫﻐﻪ رو ﭼ ﭘﺮې
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 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ
ﻣﻮ د ﻫﻐ ﺷﻞ ﺟﻮړ ﮐے وو ﭘﯧﺶ ﮐه؟ ﻧﻪ ،ﺑﻠﻞ داﺳ ﻧﮥ ده “.
ﻳﺮﻣﻴﺎه ﻫﻐﻪ ﻮﻟﻮ ﺳو او ﻮ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼﺎ ﭼ ﻳﻮ ﺷﺎن ﺟﻮاب ورﮐے وو،
 ”وﻟ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻫﻢ دا ﺧﻴﺎل دے ﭼ ﻨ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ دا ﭘﺘﻪ ﻧﺸﺘﻪ ﮥ ﭼ

ﺗﺎﺳﻮ او ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻼر ﻧﻴﮥ ،ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎﻧﻮ او ﺳﺮﮐﺎرى ﮐﺴﺎﻧﻮ ،او ﻮﻟﻮ ﺧﻠﻘﻮ
ﺑﺘﺎﻧﻮ ﺗﻪ د ﻳﻬﻮداه ﭘﻪ ﺎروﻧﻮ او د ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﭘﻪ ﮐﻮﻮ ﮐ ﺧﻮﺷﺒﻮﺋ ﺳﻮزوﻟ ده؟
 دا ﻪ وﺷُﻮ ﭼ ،ﻧﻮر ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﺷﺮارت ﻧﻪ ډک او ﺣﺮام

ﮐﺎروﻧﻪ ﻧﮥ ﺷﻮ ﺑﺮداﺷﺖ ﮐﻮﻟﮯ ،ﻧﻮ د دې ﭘﻪ وﺟﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ زﻣﻪ د ﻟﻌﻨﺖ ﻣﺜﺎل
وﺮﯧﺪه ،او ﭘﻪ ﺻﺤﺮا او ﮐﻨرو ﺑﺪﻟﻪ ﺷﻮه ﭼ ﺗﺮ ﻧﻨﻪ ﭘﻮرې ﻫﻴ ﻮک ﭘﻪ ﮐ ﻧﮥ
 دا ﻣﺼﻴﺒﺘﻮﻧﻪ ﻪ ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﺎﻧﺪې راﻏﻠﻞ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﺘﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﺧﻮﺷﺒﻮ
اوﺳﻴى .
وﺳﻮزوﻟﻪ او د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺧﻼف ﻣﻮ ﻨﺎه وﮐه .ﺗﺎﺳﻮ د ﻫﻐﮥ د ﺣﻤﻮﻧﻮ ﻣﻨﻠﻮ ﻧﻪ
اﻧﺎر وﮐو او ﻧﮥ ﻣﻮ د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﻻرﻮدﻧﻮ ،اﺻﻮﻟﻮ او ﺷﺮﻳﻌﺖ ﺑﺎﻧﺪې ﻋﻤﻞ وﮐو“.
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻳﺮﻣﻴﺎه ﻮﻟﻮ ﻧﺎرﻳﻨﺎؤ او زﻧﺎﻧﺎؤ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،اے د ﻳﻬﻮداه ﺧﻠﻘﻮ


ﺗﺎﺳﻮ ﻮک ﭼ ﭘﻪ ﻣﺼﺮ ﮐ اوﺳﯧئ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﮐﻼم ﺗﻪ ﻏﻮږ وﻧﻴﺴ .
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ رب اﻻﻓﻮاج د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک داﺳ ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ ،ﺗﺎﺳﻮ او
ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻮ ووﺋﻴﻞ ﭼ ،ﻣﻮﻧ ﺑﻪ ﺿﺮور ﺧﭙﻠ وﻋﺪې ﭘﻮره ﮐﯘو او آﺳﻤﺎﻧ ﻣﻠ
ﺗﻪ ﺑﻪ د ﺧﻮﺷﺒﻮ ﺳﻮزوﻟﻮ او د ﻠﻮ ﻧﺬراﻧ ﭘﯧﺶ ﮐﯘو .ﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﭼ ﮥ ﮐﻮل ﻧﻮ
 ﺧﻮ اوس ﺗﺎﺳﻮ ﻮل د
ﻫﻐﻪ وﮐئ او ﺧﭙﻠﻪ وﻋﺪه او ﻣﻨﺘﻪ ﻫﻐ ﺗﻪ ﭘﻮره ﮐئ .
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ دې ﭘﯧﻐﺎم ﺗﻪ ﻏﻮږ وﻧﻴﺴ ،ﺗﺎﺳﻮ د ﻳﻬﻮداه ﻮﻟﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﻮک ﭼ اوس
ﭘﻪ ﻣﺼﺮ ﮐ اوﺳﯧئ ،زۀ ﭘﻪ ژوﻧﺪى ﻣﺎﻟ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺧُﺪائ ﻗﺴﻢ ﺧﻮرم ،ﻣﺎﻟ
ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ ،زﻣﺎ ﻧﻮم ﺑﻪ ﻧﻮر ﻫﻴﻠﻪ ﭘﻪ ﻣﺼﺮ ﮐ د ﻳﻮ ﻳﻬﻮدى ﭘﻪ ﺧﻮﻟﮥ
واﻧﮥ ﺧﺴﺘﻠﮯ ﺷ .ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﮐ ﺑﻪ ﻳﻮ ﻫﻢ زﻣﺎ ﻧﻮم د دﻋﺎ او د ﻗﺴﻢ ﺧﻮړﻟﻮ دﭘﺎره
اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻧﮥ ﮐى ،ﻫﻐﻪ دا ﭼ ،ﭘﻪ ﻳﻘﻴﻦ ﺳﺮه ﻣﺎﻟ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺧُﺪائ ژوﻧﺪے
 زۀ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺿﺮور اﻓﺘﻮﻧﻪ ﻧﺎزل ﮐم ،ﻧﻪ ﭼ آﺑﺎدى .د ﻳﻬﻮداه ﻫﺮ ﻳﻮ
دے .
ﮐﺲ ﻮک ﭼ اوس ﭘﻪ ﻣﺼﺮ ﮐ اوﺳﻴى ﻮل ﺑﻪ ﺟﻨ او ﻳﺎ ﭘﻪ ﻗﺤﻂ ﮐ ﻣۀ
 ﺻﺮف ﻳﻮ ﻮ ﮐﺴﺎن ﺑﻪ د ﻣﺮګ ﻧﻪ
ﺷ ﺗﺮﻮ ﭼ ﻳﻮ ﻫﻢ ژوﻧﺪے ﭘﺎﺗ ﻧﮥ ﺷ .
وﺗﺘ او د ﻣﺼﺮ ﻧﻪ ﺑﻪ ﻳﻬﻮداه ﺗﻪ واﭘﺲ ﺷ .ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻮل ﻫﻐﻪ ﮐﺴﺎن ﭼ ﻣﺼﺮ ﺗﻪ
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راﻏﻠ دى ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ﺑﻪ دا ﭘﺘﻪ وﻟ ﭼ د ﭼﺎ ﺧﺒﺮه رﺘﻴﺎ ده ،زﻣﺎ او ﮐﮥ د
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ ،دا ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ دﭘﺎره ﻧﻪ وى ﭼ زۀ ﭘﻪ دې
ﻫﻐﻮئ .
ﺎئ ﮐ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﺳﺰا درﮐم ،ﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﭘﻪ دې ﭘﻮﻫﻪ ﺷ ﭼ ﻣﺎ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧﻼف
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ
ﺻﺮف ﺧﺒﺮې ﻧﮥ دى ﮐې ﺑﻠ ﺿﺮور ﺑﻪ ﺳﺰا ﻫﻢ درﮐﻮم .
ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ ،ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ ﻣﺎ د ﻳﻬﻮداه ﺑﺎدﺷﺎه ﺻﺪﻗﻴﺎه د ﺑﺎﺑﻞ ﺑﺎدﺷﺎه ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﻀﺮ
ﺗﻪ ﺣﻮاﻟﻪ ﮐو ،دﻏﻪ ﺷﺎن ﺑﻪ زۀ د ﻓﺮﻋﻮن ﺣﻔﺮع د ﻣﺼﺮ ﺑﺎدﺷﺎه ﻫﻢ د ﻫﻐﮥ دﺷﻤﻨﺎﻧﻮ
ﺗﻪ ﺣﻮاﻟﻪ ﮐم ﻮک ﭼ د دۀ ﻣﺮګ ﭘﺴ ﺮ“.

د ﺑﺎروک ﺳﺮه د ﺧُﺪائ ﭘﺎک وﻋﺪه

۴۵

 ﻳﺮﻣﻴﺎه ﻧﺒ ﺑﺎروک د ﻧﻴﺮﻳﺎه زوئ ﺗﻪ د ﻳﻬﻮﻳﻘﻴﻢ د ﻳﻮﺳﻴﺎه د زوئ د


ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﭘﻪ ﻠﻮرم ﮐﺎل ﭼ د ﻳﻬﻮداه ﺑﺎدﺷﺎه وو ﭘﯧﻐﺎم ورﮐو د دې ﻧﻪ وروﺳﺘﻮ

ﮐﻠﻪ ﭼ ﺑﺎروک ﭘﻪ ﻃﻮﻣﺎر ﮐ ﻫﻐﻪ ﮥ وﻟﻴﻞ ﮐﻮم ﭼ ورﺗﻪ ﻳﺮﻣﻴﺎه ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻠ ۇو.
 ”اے ﺑﺎروﮐﻪ ،دا ﻫﻐﻪ ﮥ دى ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻳ

 ﺗﺎ ووﺋﻴﻞ ﭼ اﻓﺴﻮس دې ﭘﻪ ﻣﺎ وى .زۀ د ﻏﻤﻮﻧﻮ او
ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ ،
ﺗﻠﻴﻔﻮﻧﻮ د ﻻﻧﺪې ﺷﻮے ﻳﻢ .وﻟ زﻣﺎ دا دردوﻧﻪ ﮐﺎﻓ ﻧﮥ ۇو ﮥ؟ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ زﻣﺎ
ﭘﻪ ﻏﻤﻮﻧﻮ ﮐ اﺿﺎﻓﻪ وﮐه .زۀ د اﺳﻮﻳﻠﻮ ﻧﻪ ﺳﺘے ﺳﺘﻮﻣﺎﻧﻪ ﺷﻮے ﻳﻢ او ﻫﻴ
 ﺑﺎروﮐﻪ ،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ داﺳ ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ ،زۀ ﺑﻪ دا
ﻗﺴﻢ آرام راﺗﻪ ﻧﮥ ﻣﻼوﻳى .
ﻗﻮم ﺗﺒﺎه ﮐم ﮐﻮم ﭼ ﻣﺎ آﺑﺎد ﮐے دے .او ﮥ ﭼ ﻣﺎ ﮐﺮﻟ دى ﻫﻐﻪ ﺑﻪ د ﺑﯧﺦ ﻧﻪ
 وﻟ ﺗﮥ د ﺧﭙﻞ ﺎن دﭘﺎره د دې ﻧﻪ ﻧﻮر ﻫﻢ زﻳﺎت د ﺧﺎص ﺳﻠﻮک
راوﺑﺎﺳﻢ .
اُﻣﻴﺪ ﮐﻮې ﮥ؟ داﺳ ﻣﮥ ﮐﻮه .زۀ ﺑﻪ ﻟﻮئ اﻓﺖ ﭘﻪ دې ﺧﻠﻘﻮ ﻧﺎزل ﮐم .ﺧﻮ ﺗﮥ ﭼﺮﺗﻪ
ﻫﻢ  ﻧﻮ زۀ ﺑﻪ ﺗﺎ ﺗﻪ ﺳﺘﺎ ژوﻧﺪون درﮐم .ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ داﺳ ﻓﺮﻣﺎﺋ“.

د ﻣﺼﺮ ﺷﺴﺖ
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۴۶


 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﻏﯧﺮﻳﻬﻮدﻳﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﻳﺮﻣﻴﺎه ﻧﺒ ﺗﻪ ﭘﯧﻐﺎم وروﻟﯧﻟﻮ .


ﮐﻮم ﭘﯧﻐﺎم ﭼ د ﻣﺼﺮ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ وو ﻫﻐﻪ دا وو ﭼ ،د ﻳﻬﻮداه ﺑﺎدﺷﺎه ﻳﻬﻮﻳﻘﻴﻢ د

ﻳﻮﺳﻴﺎه د زوئ د ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﭘﻪ ﻠﻮرم ﮐﺎل ،د ﮐﺮﮐﻤﻴﺲ د ﺟﻨ ﭘﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﮐﻠﻪ ﭼ
ﻓﺮﻋﻮن ﻧﻮه د ﻣﺼﺮ ﺑﺎدﺷﺎه او د ﻫﻐﮥ ﻓﻮﺟﻴﺎﻧﻮ د ﻓﺮات د ﺳﻴﻨﺪ ﺳﺮه ﻧﺰدې د ﺑﺎﺑﻞ
 ”ﺧﭙﻞ ﻏ او واړۀ ډاﻟﻮﻧﻪ ﺗﻴﺎر ﮐئ او
ﺑﺎدﺷﺎه ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﻀﺮ ﻧﻪ ﺷﺴﺖ وﺧﻮړو .
 ﺧﭙﻞ آﺳﻮﻧﻪ زﻳﻦ ﮐئ او ورﺑﺎﻧﺪې ﺳﻮارۀ ﺷ .ﺻﻔﻮﻧﻪ
د ﺟﻨ دﭘﺎره راو .
ﺟﻮړ ﮐئ او د ﺟﻨ ﻮﭘ ﭘﻪ ﺳﺮ ﮐئ .ﺧﭙﻠ ﻧﯧﺰې ﺗﯧﺮې ﮐئ ،او زﻏﺮه واﭼﻮئ.
 ﺧﻮ زۀ ﮥ ﻮرم؟ ﭼ ﭘﻪ ﻣﺼﺮى ﻓﻮﺟﻴﺎﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې د ﻳﺮې ﻧﻪ دﻫﺸﺖ راﻏﻠﮯ

دے او ﻫﻐﻮئ د ﻳﺮې ﻧﻪ ﻟﻴﺎ دى ﭘﻪ ﺷﺎ ﮐﻴى ،د ﻫﻐﻮئ ﻓﻮﺟﻴﺎﻧﻮ ﺷﺴﺖ وﺧﻮړﻟﻮ.
او ﭘﻪ وارﺧﻄﺎﻳ ﺳﺮه ﭘﻪ ﻣﺨﻪ ﺗﺘ او ﻫﻐﻮئ وروﺳﺘﻮ ﻧﮥ ﻮرى ،او د ﻫﺮې ﺧﻮا ﻧﻪ
 ﺗﯧﺰه
ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ ﺑﺎﻧﺪې ﻳﺮه ﺧﻮره ﺷﻮې ده ،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ داﺳ ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻠ دى .
ﻣﻨه وﻫﻮﻧﮯ ﻫﻢ ﻧﮥ ﺷ ﺗﺘﯧﺪﻟﮯ ،او ﻧﻪ ﺗه ﻓﻮﺟ ﺗﺘﯧﺪﻟﮯ ﺷ .او ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ
 ﻮک دے
ﺷﻤﺎل ﮐ د ﻓﺮات د ﺳﻴﻨﺪ ﺳﺮه ،ﺗﻴﻨﺪک ﺧﻮرى او راﻏﻮرزﻳى .
دا ﭼ ﻟﻪ د ﻧﻴﻞ درﻳﺎب ﭘﻪ ﺷﺎن ﻣﻮﺟﻮﻧﻪ وﻫ ،ﻟﻪ د ﻫﻐﻪ ﺳﻴﻨﺪ ﭘﻪ ﺷﺎن ﭼ اوﺑﮥ
 دا د ﻣﺼﺮ ﻓﻮج دے ﭼ د
ﻳ ﭘﻪ ﺑﺮه ﻣﻮﺟﻮﻧﻪ وﻫ او ﻮﻟﻪ زﻣﻪ ﻻﻧﺪې ﮐﻮى؟ 
ﻧﻴﻞ درﻳﺎب ﭘﻪ ﺷﺎن راوﭼﺖ ﺷﻮے دے او ﻻﻓ وﻫ ﭼ زۀ ﺑﻪ راوﭼﺖ ﺷﻢ او د
ﺳﯧﻼب ﭘﻪ ﺷﺎن ﺑﻪ ﻮﻟﻪ زﻣﻪ ﭘﻪ ﮐم ،زۀ ﺑﻪ ﻮل ﺎروﻧﻪ ﺗﺒﺎه ﮐم او ﭘﻪ ﻫﻐ ﮐ
 اے آﺳﻮﻧﻮ او ﺟﻨ ﺎډو روان ﺷ ،اے د ﻣﺼﺮ
ﻮل ﺧﻠﻖ ﺑﻪ ﻫﻼک ﮐم .
ﺗه ﺳﭙﺎﻫﻴﺎﻧﻮ ﭘﻪ دﺷﻤﻦ ﺣﻤﻠﻪ وﮐئ ،اے د اﻳﺘﻬﻮﭘﻴﺎ ،ﻟﻴﺒﻴﺎ ،ﺧﻠﻘﻮ ډال راواﺧﻠ او
 ﻪ ﭼ دا د ﻣﺎﻟ
د ﻟﺪﻳﻪ ﺧﻠﻘﻮ ﻮک ﭼ ﭘﻪ ﻏﺸﻮ ﻟﻴﻨﺪو ﮐ ﺗه ﻳ .
ﺧُﺪائ رب اﻻﻓﻮاج ورځ ده ،د اﻧﺘﻘﺎم ورځ ،ﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ د ﺧﭙﻠﻮ دﺷﻤﻨﺎﻧﻮ ﻧﻪ
اﻧﺘﻘﺎم واﺧﻠ .د ﻫﻐﮥ ﺗُﻮره ﺑﻪ ﺗﺮ ﻫﻐ ﺧﻮړل ﮐﻮى ﺗﺮﻮ ﭘﻮرې ﭼ ﻣه ﺷﻮى ﻧﮥ
وى ،او ﺗﺮﻮ ﭼ د ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ وﻳﻨﻮ ﺗﻨﺪه ﻣﺎﺗﻪ ﻧﮥ ﮐى .ﭘﻪ ﻧﻦ ورځ ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ ﻣﺎﻟ
ﺧُﺪائ رب اﻻﻓﻮاج ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺗﻪ ﭘﻪ ﺷﻤﺎل ﮐ د ﻓﺮات د ﺳﻴﻨﺪ ﺳﺮه د ﻗﺮﺑﺎﻧ ﭘﻪ
 اے د ﻣﺼﺮ ﭘﯧﻐﻠ ﻟﻮرې ،ﺟِﻠﻌﺎد ﺗﻪ ﻻړه ﺷﻪ او ﻫﻠﺘﻪ
ﺷﺎن ﭘﯧﺶ ﮐے ﺷ .
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 ﻗﻮﻣﻮﻧﻪ ﺑﻪ
دارو وﻟﻮه .ﺧﻮ ﺳﺘﺎﺳﻮ رﻧﺎرﻧ دواﺋ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﺷﻔﺎ درﻧﮥ ﮐى .
ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﺷﺮم ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﺧﺒﺮ ﺷ .زﻣﻪ ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ دردﻧﺎﮐﻪ ژړا ډﮐﻪ ﮐى .ﺳﺘﺎ
ﺗه ﻓﻮﺟﻴﺎن ﺑﻪ ﭘﻪ ﻳﻮ ﺑﻞ ﺗﻴﻨﺪک وﺧﻮرى ،او ﭘﻪ ﻳﻮ ﺎئ ﺑﻪ راﭘﺮﯦﻮ“.

ﭘﻪ ﻣﺼﺮ د ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﻀﺮ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻮل
 دا ﻫﻐﻪ ﺧﺒﺮ دے ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﻳﺮﻣﻴﺎه ﻧﺒ ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ د ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﻀﺮ ﻳﻌﻨ د

 ”د
ﺑﺎﺑﻞ د ﺑﺎدﺷﺎه د راﺗﻠﻮ او د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﻣﺼﺮ ﺑﺎﻧﺪې د ﺣﻤﻠ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ورﮐو ،
ﻣﺼﺮ ﭘﻪ ﺎروﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﺠﺪال ،ﻣﻴﻤﻔﺲ او ﺗﺤﻔﻨﺤﻴﺲ ﮐ ﺑﻪ دا اﻋﻼن وﮐئ ﭼ ،د
ﺟﻨ دﭘﺎره ﺗﻴﺎر ﺷ ،ﻪ ﭼ ﺗُﻮره ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧﻮا او ﺷﺎ ﮐ ﻫﺮ ﮥ وﺧﻮرى.
 ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺟﻨﻴﺎﻟ وﻟ راﻏﻮرزﯦﺪﻟ دى؟ ﻫﻐﻮئ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻣﺨ ﺗﻪ ﻧﮥ ﺷ

 ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﻮل ﺗﻴﻨﺪﮐﻮﻧﻪ
ﻴﻨﯧﺪﻟﮯ ﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ راوﻏﻮرزوى .
ﺧﻮرى ،او ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻳﻮ ﺑﻞ راﻏﻮرزﻳى .ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﻳﻮ ﺑﻞ ﺗﻪ واﺋ ،ﭘﺎﻪ ،را
ﭼ ﺧﭙﻠﻮ ﺧﻠﻘﻮ او ﺧﭙﻞ ﻣﻠﻮﻧﻮ ﺗﻪ واﭘﺲ ﻻړ ﺷُﻮ ،ﭼﺮﺗﻪ ﺑﻪ ﭼ ﻣﻮﻧ د ﻇﺎﻟﻢ د
 ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ واﺋ ﭼ د ﻣﺼﺮ ﺑﺎدﺷﺎه ﻓﺮﻋﻮن ﺧﻮ ﺗﺶ ﭘﻪ
ﺗُﻮرې ﻧﻪ ﺑﭻ ﺷُﻮ .
 د دﻧﻴﺎ ﺑﺎدﺷﺎه د ﭼﺎ
ﺧﻮﻟﮥ ﻟﻮﺋﻴى ،ﻫﻐﮥ ﻧﻪ اوس ﺧﭙﻠﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺧﻄﺎ ﺷﻮې ده .
ﻧﻮم ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ رب اﻻﻓﻮاج دے ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ ،زﻣﺎ دې ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ذات ﻗﺴﻢ وى
ﭼ ،ﻳﻮ ﮐﺲ ﻮک ﭼ د ﻣﺼﺮ ﺧﻼف راروان دے ﻫﻐﻪ ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ د ﺗﺒﻮر ﻏﺮ
 اے د
ﻟﻮړ دے ،او ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ د ﮐﺮﻣﻞ ﻏﺮ د ﺳﻤﻨﺪر ﭘﻪ ﻏﺎړه ﻟﻮړ دے .
ﻣﺼﺮ اوﺳﯧﺪوﻧﻮ ،ﺧﭙﻞ ﻣﺎل ﺣﺎل راواﺧﻠ او د ﺟﻼوﻃﻨ دﭘﺎره ﺗﻴﺎر ﺷ ،ﻪ د

ﻣﻴﻤﻔﺲ ﺎر ﺑﻪ ﺗﺒﺎه او ﮐﻨرې ﺷ ،او ﻳﻮ ﮐﺲ ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﻪ ﮐ ﻧﮥ اوﺳﻴى .
ﻣﺼﺮ ﻟﻪ د ﻳﻮې ﻮاﻧ ﺳﺨ ﭘﻪ ﺷﺎن ﺎﺋﺴﺘﻪ دے ،ﺧﻮ د ﺷﻤﺎل د ﺧﻮا ﻧﻪ د ﻫﻐﮥ
 د ﻣﺼﺮ د ﮐﺮاﻳﻪ ﻓﻮﺟﻴﺎن ﻟﻪ د
ﺧﻼف د ﻏﻮﺑﺎړى ﭘﻪ ﺷﺎن ﻣﭻ راروان دے .
ﮐﻤﺰورو ﺳﺨﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن دى .ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﻪ ﻳﻮ ﺎئ راوﺮ او ﭘﻪ ﺷﺮﻳﻪ ﺑﻪ
وﺗﺘ ،ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﺎئ ﺑﺎﻧﺪې وﻧﮥ درﻳى .ﻪ ﭼ ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ د ﺗﺒﺎﻫ او
 ﻣﺼﺮ ﺑﻪ ﻟﻪ
اﻓﺖ ورځ رارواﻧﻪ ده ،دا د ﻫﻐﻮئ دﭘﺎره د ﺳﺰا ورﮐﻮﻟﻮ ورځ ده .
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د ﻣﺎر ﭘﻪ ﺷﺎن ﮐﺸﺎر وﮐى او ﭘﻪ وروﺳﺘﻮ ﺑﻪ وﺗﺘ ﮐﻠﻪ ﭼ د دﺷﻤﻦ ﻓﻮج
ورﺑﺎﻧﺪې ﺣﻤﻠﻪ وﮐى ،ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ د دوئ ﺧﻼف ﺗﺒﺮ ﭘﻪ ﻻس راﺷ او ﭘﻪ دوئ ﺑﻪ
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋ
داﺳ ﺣﻤﻠﻪ وﮐى ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ ﻳﻮ ﺳے وﻧ وﻫ .
ﭼ ،ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ د ﻣﺼﺮ ﺧﻠﻖ د ﻨﻠ وﻧﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن ووﻫ ،ﻪ ﭼ د ﻫﻐﻮئ ﺷﻤﯧﺮ
 د ﻣﺼﺮ ﺧﻠﻖ ﺑﻪ وﺷﺮﻣﻴى ،او د ﺷﻤﺎل
د ﻣﻮﻟﺨﺎﻧﻮ ﻧﻪ ﻫﻢ ډﯦﺮ ﺑﺷﻤﯧﺮه دے .
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ رب اﻻﻓﻮاج د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ
ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻪ ﺑﻪ ﺣﻮاﻟﻪ ﮐے ﺷ “.
ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻓﺮﻣﺎﺋ” ،زۀ ﺑﻪ اﻣﻮن د ﻣﺼﺮ د ﺗﻴﺒﺲ ﻣﻌﺒﻮد او د ﻣﺼﺮ ﻧﻮرو ﻣﻌﺒﻮداﻧﻮ
ﺗﻪ ﺳﺰا ورﮐم .زۀ ﺑﻪ د ﻣﺼﺮ ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎﻧﻮ او ﻓﺮﻋﻮن ﺗﻪ او ﻫﻐﻮئ ﻮﻟﻮ ﺗﻪ ﺳﺰا ورﮐم
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ ،زۀ ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ ﻫﻐﻪ
ﻮک ﭼ ﭘﻪ ﻫﻐﮥ ﻳﻘﻴﻦ ﮐﻮى .
ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻪ ﺣﻮاﻟﻪ ﮐم ﻮک ﭼ دوئ وژل ﻏﻮاړى ،ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﻀﺮ د ﺑﺎﺑﻞ ﺑﺎدﺷﺎه او د
ﻫﻐﮥ آﻓﺴﺮاﻧﻮ ﺗﻪ .ﺧﻮ وروﺳﺘﻮ ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﮐ د وړاﻧﺪې ﭘﻪ ﺷﺎن ﺧﻠﻖ ﺑﻴﺎ آﺑﺎد ﺷ.
دا ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋ“.

ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﭻ ﮐﻮى
 ”اے زﻣﺎ ﺧﺪﻣﺘﺎره ﻳﻌﻘﻮﺑﻪ ﻣﮥ ﻳﺮﯦه ،اے اﺳﺮاﺋﻴﻠﻪ ﻣﮥ ﻳﺮﯦه .زۀ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ د

ﻫﻐﻪ ﻟﺮې ﻣﻠ ﻧﻪ دوﺑﺎره ﺧﭙﻠﻮ ﮐﻮروﻧﻮ ﺗﻪ راوﻟﻢ ،ﭼﺮﺗﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﺟﻼوﻃﻦ ﺷﻮى
ﻳ .ﺳﺘﺎ اوﻻد ﺑﻪ زۀ ﺧﭙﻠﻮ ﮐﻮروﻧﻮ ﺗﻪ د ﺟﻼوﻃﻨ ﻧﻪ واﭘﺲ راوﻟﻢ .ﻳﻌﻘﻮب ﺑﻪ دوﺑﺎره
ﺧﭙﻞ ﻣﻠ ﺗﻪ راﺷ او ﭘﻪ اﻣﻦ او ﺳﻮن ﺳﺮه ﺑﻪ ژوﻧﺪ ﮐﻮى ،او ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﻮک ﻫﻢ
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ ،اے زﻣﺎ ﺧﺪﻣﺘﺎره ﻳﻌﻘﻮﺑﻪ ﻣﮥ ﻳﺮﯦه،
ﻧﮥ ﻳﺮوى .
ﻪ زۀ ﺗﺎ ﺳﺮه ﻳﻢ .زۀ ﺑﻪ ﭘﻪ ﭘﻮره ﺗﻮﻪ ﻫﻐﻪ ﻗﻮﻣﻮﻧﻪ ﺗﺒﺎه ﮐم ﮐﻮﻣﻮ ﺗﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﻣﺎ
ﺟﻼ وﻃﻦ ﮐى وئ ،ﺧﻮ زۀ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﻣﻤﻞ ﺗﻮﻪ ﻧﮥ ﺗﺒﺎه ﮐﻮم .زۀ ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ
اﻧﺼﺎف ﺳﺮه ﺗﻨﺒﻴﻪ وﮐم ،زۀ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﺳﺰا ﻧﮥ ﭘﺮﯦدم“.
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د ﻓﻠﺴﺘﻴﻪ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﯧﻐﺎم

۴۷

 دا د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻫﻐﻪ ﮐﻼم دے ﭼ د ﻓﺮﻋﻮن د ﻟﺮو ﭘﻪ ﻏﺰه د


 ”ﻣﺎﻟ
ﺣﻤﻠ ﮐﻮﻟﻮ ﻧﻪ ﻣﺨ ،ﭘﻪ ﻳﺮﻣﻴﺎه ﻧﺒ د ﻓﻠﺴﺘﻴﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﻧﺎزل ﺷﻮ .

ﺧُﺪائ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ ،وﻮره ،د ﺷﻤﺎل ﻧﻪ اوﺑﮥ ﻨﻪ راوﭼﺘﻴى ،او د ﺳﯧﻼب ﭘﻪ
ﺷﺎن ﭘﻪ زور ﺷﻮر رارواﻧ دى ،دا ﺑﻪ ﻮﻟﻪ زﻣﻪ او ﻫﺮ ﮥ ﭼ ﭘﻪ ﮐ دى راﻻﻧﺪې
ﮐى ،ﺎروﻧﻪ او د ﻫﻐ اوﺳﯧﺪوﻧ ﺑﻪ ډوب ﮐى ،ﻮل ﺧﻠﻖ ﺑﻪ د ﻣﺪد دﭘﺎره ﭼﻐ
 ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ د
وﻫ او ﻮﻣﺮه ﺧﻠﻖ ﭼ ﭘﻪ ﮐ اوﺳﻴى ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ژړا ﮐﻮى .
آﺳﻮﻧﻮ د ﺳﻮﻣﻮﻧﻮ او ﭘﻮ ﺎر واورى ،او د دﺷﻤﻦ د ﺟﻨ ﺎډو ﻏﺮار او د ﻫﻐﻮئ
د ﭘﺎﻳﻮ ﺷﻮر ﺑﻪ واورى .ﭘﻼران ﺑﻪ د ﻳﺮې ﻧﻪ ﺟﺎم ﺷ او د ﺧﭙﻠﻮ ﺑوﺳﻪ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د
 د ﻮﻟﻮ ﻓﻠﺴﺘﻴﺎﻧﻮ د ﺗﺒﺎﻫ ورځ رارﺳﯧﺪﻟ ده
ﺑﭻ ﮐﻮﻟﻮ دﭘﺎره ﺑﻪ ﺷﺎﺗﻪ ﻧﮥ ﻮرى .
او ورﺳﺮه د ﻫﻐﻮئ ﻫﻢ ﻮک ﭼ ﺑﻪ د ﺻﻮر او ﺻﻴﺪا ﺧﻠﻘﻮ ﺳﺮه ﻣﺪد ﮐﻮى .ﻣﺎﻟ
ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻫﻐﻪ ﻓﻠﺴﺘﻴﺎن ﺗﺒﺎه ﮐﻮى ،ﻫﻐﻮئ ﻮک ﭼ ژوﻧﺪى ﭘﺎﺗ ﺷﻮى دى او
 ﻏﺰه ﻟﻮر ﺑﻪ د ﻏﻢ ﻧﻪ ﺧﭙﻞ ﺳﺮ ﻨﺠﮯ ﮐى او
د ﮐﺮﻳﺖ د ﺳﺎﺣﻞ ﻧﻪ راﻏﻠ دى .
د اﺳﻘﻠﻮن ﺎر ﺑﻪ وران او ﺧﺎﻣﻮﺷﻪ ﺷ .اے د ﻣﯧﺪاﻧ ﻋﻼﻗ ﭘﺎﺗ ﺷﻮو ﺧﻠﻘﻮ
 ﺗﺎﺳﻮ ﭼﻐ وﻫ ،اے د ﻣﺎﻟ
ﺗﺮﻮ ﭘﻮرې ﺑﻪ ﺧﭙﻞ ﺎن وﻫ او ﻣﺎﺗﻢ ﺑﻪ ﮐﻮئ؟ 
ﺧُﺪائ ﺗُﻮرې ،ﺗﺮﻮ ﭘﻮرې ﺑﻪ ﺗﮥ زﺧﻤ ﮐﻮل ﮐﻮې؟ ﺧﭙﻞ ﮐﺎش ﺗﻪ واﭘﺲ ﻻړه ﺷﻪ ،او
 ﺧﻮ دا ﺑﻪ ﻨﻪ ﭘﻪ آرام ﺷ ﭼ ورﺗﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ
ﻫﻠﺘﻪ ﭘﻪ آرام ﭘﺮﺗﻪ اوﺳﻪ .
ﺣﻢ ﮐے دے ،ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﮥ ورﺗﻪ ﭘﻪ اﺳﻘﻠﻮن او ﭘﻪ ﺳﺎﺣﻞ د ﺣﻤﻠ ﮐﻮﻟﻮ ﺣﻢ
ﮐے دے؟“

د ﻣﻮآب ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﯧﻐﺎم

۴۸

 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ رب اﻻﻓﻮاج د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﻣﻮآب ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ


ﻓﺮﻣﺎﺋ” ،ﭘﻪ ﻧﺒﻮ ﺎر ﺑﺎﻧﺪې اﻓﺴﻮس ،ﻪ ﭼ دا ﺎر ﺑﻪ ﺗﺒﺎه ﺷ .د ﻗﺮﻳﺘﺎﺋﻢ
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ﺑﺣﺮﻣﺘ ﺑﻪ وﺷ او ﻗﺒﻀﻪ ﺑﻪ ﮐے ﺷ .او د ﻣﻀﺒﻮﻃ ﻗﻠﻌﻪ ﺑﺣﺮﻣﺘ ﺑﻪ وﺷ
 د ﻧﻦ ﻧﻪ ﭘﺲ ﺑﻪ ﻮک ﻫﻢ د ﻣﻮآب ﺗﻌﺮﻳﻒ وﻧﮥ ﮐى ،ﭘﻪ
او ﻮﻪ ﻮﻪ ﺑﻪ ﺷ .
ﺣﺴﺒﻮن ﮐ ﺑﻪ ﺧﻠﻖ د ﻫﻐ د راﻏﻮرزوﻟﻮ ﻣﻨﺼﻮﺑ ﺟﻮړوى ،ﻫﻐﻮئ واﺋ را
ﭼ د ﻣﻮآب ﻧﻮم او ﻧﺸﺎن ﺧﺘﻢ ﮐو .اے د ﻣﺪﻣﻴﻦ ﺎرﻳ ،ﺗﮥ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺧﺎﻣﻮﺷﻪ ﺷ،
 د ﺣﻮروﻧﺎﻳﻢ ﻧﻪ د ﭼﻐﻮ آوازوﻧﻮ ﺗﻪ ﻏﻮږ ﺷ ،د
او ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺗُﻮره ﻣۀ ﺷ .
 ﻣﻮآب ﺑﻪ ﻮل ﺗﺒﺎه ﺷ ،د ﻫﻐ
ﻟﻮﺋ ﺗﺒﺎﻫ درزار او آوازوﻧﻪ اورﯦﺪﻟﮯ ﮐﻴى .
 ﻫﻐﻮئ ﻟﻮﺣﻴﺖ ﺗﻪ ﭘﻪ ﺑﺮه ﺗﻠﻮ ﺳﺨﺘﻪ ژړا
واړۀ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ﺑﻪ ﭘﻪ ﺗﯧﺰه ﭼﻐ وﻫ .
ﮐﻮى ،او ﺣﻮروﻧﺎﻳﻢ ﺗﻪ ﭘﻪ ورﮐﻮزﯦﺪو ﺳﺮه د ﺗﺒﺎﻫ د درزار او ﺷﻮر ﭘﻪ اورﯦﺪو ﻫﻐﻮئ
 ﻫﻐﻮئ واﺋ ﭼ ،ﻣﻨه ﮐئ او ﺎن ﺑﭻ ﮐئ او ﭘﻪ
ﭘﻪ ﭼﻐﻮ ﭼﻐﻮ ژړا ﮐﻮى .
 دا ﭼ ﺗﺎ اے ﻣﻮآﺑﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ اﻋﻤﺎﻟﻮ
ﺻﺤﺮا ﮐ د ﻨﻠ ﺑﻮﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن ﺷ .
او دوﻟﺖ ﺑﺎﻧﺪې ﺑﺎور ﮐﻮﻟﻮ ،ﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺮﻓﺘﺎر ﺷ ،او ﺳﺘﺎ ﺑﺖ ﮐﻤﻮس ﺑﻪ ﻫﻢ د
 ﺗﺒﺎه ﮐﻮوﻧﮯ
ﺧﭙﻠﻮ اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ او ﻧﻮرو ﺧﺎدِﻣﺎﻧﻮ ﺳﺮه ﺟﻼوﻃﻦ ﮐے ﺷ .
دﺷﻤﻦ ﺑﻪ د ﻫﺮ ﻳﻮ ﺎر ﺧﻼف ﺣﻤﻠﻪ وﮐى ،او ﻳﻮ ﺎر ﺑﻪ ﻫﻢ ﺗﺮې ﺑﭻ ﻧﮥ ﺷ .ﻫﺮه
وادى ﺑﻪ ﺗﺒﺎه ﺷ او ﻫﺮ ﻫﻮار ﻣﯧﺪان ﺑﻪ ﺗﺒﺎه ﺷ .ﻪ ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ دا ﺣﻢ
 ﭘﻪ ﻣﻮآب ﺑﺎﻧﺪې ﻣﺎﻟﻪ ودوړوه ،ﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻮره او
ﮐے دے .
ﺻﺤﺮا ﺑﺪل ﺷ ،د ﻫﻐ ﺎروﻧﻪ ﺑﻪ وران ﺷ ،او ﻫﻴ ﻮک ﺑﻪ ﭘﻪ ﮐ ﻧﮥ
 ﻟﻌﻨﺖ دې ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﮐﺴﺎﻧﻮ وى ﻮک ﭼ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﮐﺎر ﮐ
اوﺳﻴى .
 ﻣﻮآب د ﻮاﻧ ﻧﻪ
ﻏﻔﻠﺖ ﮐﻮى ،او ﺧﭙﻠﻪ ﺗُﻮره د وﻳﻨﻮ ﺗﻮﯦﺪو ﻧﻪ ﺑﭻ ﺳﺎﺗ .
واﺧﻠﻪ ﺗﺮ اوﺳﻪ ﭘﻮرې ﭘﻪ اﻣﻦ او ﺳﻮن ﺳﺮه وﺧﺖ ﺗﯧﺮ ﮐے دے ،ﻫﻐﻪ ﺟﻼوﻃﻦ
ﺷﻮے ﻧﮥ دے .ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ ﻣﮯ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻟﻮ ﮐ ﺎئ ﭘﻪ ﺎئ ﭘﺮاﺗﮥ وى ،او
د ﻳﻮ ﻟﻮ ﻧﻪ ﺑﻞ ﻟﻮ ﺗﻪ ﻧﮥ وى اړوﻟﮯ ﺷﻮى .ﻧﻮ د ﻫﻐ ذاﺋﻘﻪ ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﺷﺎن ده
 ﺧﻮ ﻫﻐﻪ
ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ ﻳ د اول ﻧﻪ وه ،او د ﻫﻐ ﺧﻮﺷﺒﻮ ﺑﺪﻟﻪ ﺷﻮې ﻧﮥ ده .
ور رارواﻧ دى ،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ ،ﮐﻠﻪ ﺑﻪ زۀ ﺧﻠﻖ وروﻟﯧم ﭼ ﻣﻮآب
د ﻟﻮ ﻧﻪ راﺑﻬﺮ ﮐى .او ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ د ﻟﻮ ﻧﻪ ﻟﻪ د ﻣﻴﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن ﺗﻮئ ﮐى او
 ﻧﻮ ﭘﻪ آﺧﺮ ﮐ ﺑﻪ ﺑﻴﺎ د ﻣﻮآب ﺧﻠﻖ د ﮐﻤﻮس ﺑﺖ ﻧﻪ
ﻟﻮ ﺑﻪ زره زره ﮐى .
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ﺷﺮﻣﻴى ،ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﭘﻪ ﺑﻴﺖاﻳﻞ ﮐ ﭘﻪ ﺑﺖ ﺑﺎﻧﺪې ﭘﻪ ﻳﻘﻴﻦ ﮐﻮﻟﻮ
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺗﺎﺳﻮ ﻨﻪ ﻻﻓ وﻫﻠ ﭼ ،ﻣﻮﻧ ﭘﻪ ﺟﻨ ﮐ ډﯦﺮ ﺗه او
ﺷﺮﻣﯧﺪل .
 ﻣﻮآب ﺑﻪ ﺗﺒﺎه ﺷ او د ﻫﻐﮥ ﺎروﻧﻪ ﺑﻪ ﻗﺒﻀﻪ ﮐے ﺷ .د
ﺑﺎﺗﻮر ﻓﻮﺟﻴﺎن ﻳﻮ؟ 
ﻫﻐﮥ ﺎﺋﺴﺘﻪ زﻟﻤ ﺑﻪ ﺣﻼﻟﯧﺪو دﭘﺎره ﺑﻮﺗﻠﮯ ﺷ ،دا د ﻫﻐﻪ ﺑﺎدﺷﺎه ﻓﺮﻣﺎن دے ﭼ
 د ﻣﻮآب د ﺧﺘﻤﯧﺪو اَﻧﺠﺎم راﻧﺰدې
د ﭼﺎ ﻧﻮم ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ رب اﻻﻓﻮاج دے .
 اے د ﻣﻮآب دوﺳﺘﺎﻧﻮ او
ﺷﻮے دے ،او د ﻫﻐﮥ ﺑﺮﺑﺎدى زر راﺗﻠﻮﻧ ده .
ﺎوﻧﻳﺎﻧﻮ ﭘﻪ دۀ ﺑﺎﻧﺪې ﻣﺎﺗﻢ وﮐئ ،ﺗﺎﺳﻮ ﻮﻣﺮه ﭼ د ﻫﻐﮥ د ﺷُﻬﺮت او ﻧﻮم ﻧﻪ
واﻗﻒ ﻳ ،ﻧﻮ وواﻳ ﭼ ،اﻓﺴﻮس د ﻣﻮآب د ﺷﺎن او ﺷﻮﮐﺖ اﻣﺴﺎ ﻣﺎﺗﻪ ﺷﻮه او د
 اے د دﻳﺒﻮن اوﺳﯧﺪوﻧﻮ د ﺧﭙﻞ ﺷﺎﻧﺪار ﺗﺨﺖ
ﻫﻐ ﻮل ﻃﺎﻗﺖ ﺗﺲ ﻧﺲ ﺷﻮ .
ﻧﻪ راﮐﻮز ﺷ او ﭘﻪ ﺧﺸﻪ زﻣﻪ او ﺧﺎورو ﮐﯧﻨ ،ﻪ ﻫﻐﻪ ﭼﺎ ﭼ ﻣﻮآب ﺗﺒﺎه
ﮐو ﻫﻐﻪ ﺑﻪ دﻳﺒﻮن ﻫﻢ ﻮﻪ ﻮﻪ ﮐى .او ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻮﻟ ﻗﻠﻌﻪ ﺎﻧ
 اے د ﻋﺮوﻋﻴﺮ اوﺳﯧﺪوﻧﻮ د ﺳک ﭘﻪ ﻏﺎړه ودرﯦئ او ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻪ
راوﻏﻮرزوى .
وﻮرئ .د ﻫﻐﻪ ﻧﺎرﻳﻨﻪ او زﻧﺎﻧﺎؤ ﻧﻪ ﻮک ﭼ ﺗﺘ ﺗﭙﻮس وﮐئ ﭼ ﮥ ﭼﻞ
 ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺟﻮاب ﮐ وواﺋ ﭼ ،د ارﻧﻮن د ﺳﻴﻨﺪ ﭘﻪ ﻏﺎړه ﻣﻮآب
وﺷﻮ؟ 

ﺗﺒﺎه ﺷﻮ او ﭘﻪ ﺷﺮﻣﻮﻧﻮ وﺷﺮﻣﯧﺪو ،ﭘﻪ ﭼﻐﻮ او ﺳﻮرو ﭘﻪ ﻫﻐﮥ ﻣﺎﺗﻢ او ژړا وﮐئ .

د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻋﺪاﻟﺖ ﭘﻪ دې ﻏﺮﻳﺰه ﻣﻠﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﺣﻮﻟﻮن ،ﻳﻬﺾ ،ﻣﻔﻌﺖ ،
 ﻗﺮﻳﻮت او
 ﻗﺮﻳﺘﺎﺋﻢ ،ﺑﻴﺖﺟﻤﻮل ،ﺑﻴﺖﻣﻌﻮن ،
دﻳﺒﻮن ،ﻧﺒﻮ ،ﺑﻴﺖدﺑﻼﺗﺎﻳﻢ ،
 ﻣﺎﻟ
ﺑﺼﺮه او د ﻣﻮآب ﭘﻪ ﻮﻟﻮ ﻟﺮې او ﻧﺰدې ﺎروﻧﻮ ﻧﺎزل ﺷﻮے دے .
ﺧُﺪائ دا اﻋﻼن وﮐو ﭼ ،د ﻣﻮآب ﺮ ﻣﺎت ﺷﻮ ،او د ﻫﻐﮥ ﻃﺎﻗﺖ ﺧﺘﻢ ﺷﻮ“.

د ﻣﻮآب ﻋﺎﺟﺰ ﮐﯧﺪل
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ” ،ﭘﻪ ﻣﻮآب ﺑﺎﻧﺪې ﻣﮯ و او ﻧﺸﻪ ﻳ ﮐئ،

ﻪ ﭼ ﻫﻐﮥ ﺧﭙﻞ ﺎن ﭘﻪ ﻣﺎ اوﭼﺖ ﻠﻮ ،ﭘﺮﯦده ﭼ اوس ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ اوﻟﻮ
 اے ﻣﻮآﺑﻪ ،آﻳﺎ ﺗﺎ ﺑﻪ
ﮐ ورﻏى ،او ﭘﺮﯦده ﭼ ﻫﻐﻪ د ﺧﻠﻘﻮ د ﺧﻨﺪا ﺷ .
ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﭘﻮرې ﺧﻨﺪا ﻧﮥ ﮐﻮﻟﻪ ﮥ؟ آﻳﺎ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﺧﻴﺎل ﻫﻐﻮئ ﻏﻠﮥ ۇو ،ﭼ ﮐﻠﻪ
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ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ د ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﺧﺒﺮې ﮐﻮﻟ ﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﺴﺨﺮه آﻣﻴﺰه ﺗﻮﻪ ﺑﻪ ﻣﻮ ﺧﭙﻞ ﺳﺮوﻧﻪ
 اے د ﻣﻮآب اوﺳﯧﺪوﻧﻮ ،ﺗﺎﺳﻮ ﺧﭙﻞ ﺎروﻧﻪ ﭘﺮﯦدئ او ﭘﻪ ﺎﻧﻮ
ﺧﻮﻮل؟ 
ﮐ اوﺳﯧئ .ﻟﻪ د ﻮﻮﺷﺘﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن ﺷ ،ﭼ د ﻏﺎروﻧﻮ ﭘﻪ ﺧﻮﻟﮥ ﮐ ﺧﭙﻞ
 ﻣﻮﻧ د ﻣﻮآب د ﮐﺒﺮ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ واورﯦﺪل ،ﻪ ﭼ د
ﺎن ﻟﻪ ﺟﺎﻟﻪ ﺟﻮړوى .
ﻫﻐﮥ ﺑﺣﺪه ﮐﺒﺮ او ﺳﻮچ ،د ﻫﻐﮥ ﮐﺒﺮ او ﻏﺮور او د ﻫﻐﮥ د زړۀ د ﺧﻮد ﻏﺮﺿ ﻧﻪ
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ ،زۀ د ﻫﻐﻮئ د ﻏﺮور ﻧﻪ ﺧﺒﺮ ﻳﻢ ﺧﻮ دا
ﺧﺒﺮ ﻳﻮ .
 ﻧﻮ ﭘﻪ دې وﺟﻪ زۀ ﭘﻪ ﻣﻮآب ﻣﺎﺗﻢ
ﺑﻣﻄﻠﺒﻪ دے ،او د ﻫﻐﻮئ ﻋﻤﻠﻮﻧﻪ ﻋﺒﺚ دى .
ﮐﻮم ،زۀ د ﻮﻟﻮ ﻣﻮآﺑﻴﺎﻧﻮ دﭘﺎره ژړا ﮐﻮم ،او زۀ د ﻗﻴﺮﺣﺮاﺳﺖ د ﺧﻠﻘﻮ دﭘﺎره ژړا
 ﺳﺒﻤﺎه ،زۀ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺗﺎ وﻳﺮ وﮐم د دې ﻧﻪ ﻫﻢ زﻳﺎت ﭼ ﻣ ﭘﻪ ﻳﻌﺰﻳﺮ ﮐى
ﮐﻮم .
ۇو ،ﺳﺒﻤﺎه ﺳﺘﺎ د اﻧﻮرو ﺎﻧ ﺗﺮ ﺳﻤﻨﺪر ﭘﻮرې رﺳﯧﺪﻟ دى ،ﺧﻮ ﺗﺒﺎه ﮐﻮوﻧﮯ
 د ﻣﻮآب د زرﺧﯧﺰه ﭘﻮ او ﻣﻠ ﻧﻪ د
ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﻣﯧﻮو او اﻧﻮرو راﭘﺮﯦﻮﺗﻠﮯ دے .
ﺧﻨﺪا او ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ آوازوﻧﻪ ﺗﻠ دى ،ﻣﺎ د اﻧﻮرو د ﻟﻨﺮو ﻧﻪ ﻣﮯ ﺟﻮړول ﺑﻨﺪ ﮐى
دى ،ﻫﻴ ﻮک ﻫﻢ اﻧﻮر ﭘﻪ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ﺳﺮه ﻧﮥ ﻧﭽﻮړوى .ﺗﺮ دې ﭼ ﻫﻠﺘﻪ ﺷﻮر او
 د ﻫﻐﻮئ د ژړا
ﭼﻐ اورﯦﺪﻟﮯ ﺷ ،ﺧﻮ د ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ﻧﻪ ﺑﻠ د ﺟﻨ .
آوازوﻧﻪ د ﺣﺴﺒﻮن ﻧﻪ ﺗﺮ اﻟﻋﺎﻟ او ﻳﻬﺾ ﭘﻮرې ،او د ﺿﻌﺮ ﻧﻪ ﺗﺮ ﺣﻮروﻧﺎﻳﻢ ﭘﻮرې
او ﻋﺠﻠﺖﺷﻠﻴﺸﻴﺎه ﭘﻮرې اورﯦﺪﻟﮯ ﺷ .او ﺗﺮ دې ﭼ اوس د ﻧﻤﺮﻳﻢ اوﺑﮥ ﻫﻢ اوﭼ
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ ،زۀ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻣﻮآب ﮐ ﻫﻐﻪ ﮐﺴﺎن ﺧﺘﻢ
ﺷﻮې دى .
ﮐم ﻮک ﭼ ﭘﻪ اوﭼﺘﻮ ﺎﻳﻮﻧﻮ ﮐ ﺧﭙﻠﻮ ﻣﻌﺒﻮداﻧﻮ ﺗﻪ ﻧﺬراﻧ ﭘﯧﺶ ﮐﻮى او
 ﻧﻮ زﻣﺎ زړۀ د ﻣﻮآب دﭘﺎره ﻟﻪ د ﺷﭙﻴﻠ ﻓﺮﻳﺎدوﻧﻪ
ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ﺧﻮﺷﺒﻮﺋ ﺳﻮزوى .
ﮐﻮى ،او دا ﻫﻢ ﭘﻪ ﻗﻴﺮﺣﺮاﺳﺖ ﮐ د ﻫﻐﻪ ﺧﻠﻘﻮ دﭘﺎره ﻟﻪ د ﺷﭙﻴﻠ ﻓﺮﻳﺎدوﻧﻪ
 ﻮﻟﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﺧﭙﻞ
ﮐﻮى .ﮐﻮم ﻣﺎل دوﻟﺖ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﺣﺎﺻﻞ ﮐے وو ﻻړو .
ﺳﺮوﻧﻪ او ږﻳﺮې د ﻏﻢ ﭘﻪ وﺟﻪ ﻨﺠ ﮐى ۇو ،او ﺧﭙﻞ ﻻﺳﻮﻧﻪ ﻳ زﺧﻤ ﮐى ۇو
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ ،د
او د ﺧﭙﻠﻮ ﻣﻼﺎﻧﻮ ﻧﻪ ﻳ ﺎټ ﺗﺎو ﮐے وو .
ﻣﻮآب د ﻫﺮ ﻳﻮ ﮐﻮر ﭘﻪ ﺳﺮ او ﭘﻪ ﻫﺮه ﻻره او ﮐﻮﻪ ﮐ ﻣﺎﺗﻢ او ژړا اورﯦﺪﻟﮯ
ﮐﻴى .ﻪ ﭼ ﻣﺎ ﻣﻮآب ﻟﻪ د ﻫﻐﻪ ﻟﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن ﭼ ﻮک ﻳ ﻫﻢ ﻧﮥ ﻏﻮاړى

۱۲۵ / ۱۴۶
Copyrighted material from pashtobibles.org. Not for reprint/publishing purposes.

 ﻫﺎے ﻫﺎے ،دا ﻨﻪ ﻮﻪ ﻮﻪ ﺷﻮ .او د ﻫﻐﻮئ ﭼﻐ او
ﻮﻪ ﻮﻪ ﮐو .
ﺳﻮرى واورئ .د ﻣﻮآب ﺷﺮﻣﯧﺪل وﻮرئ ،دا ﺧﻮ ﻮﻟﻮ ﺧﻠﻘﻮ او ﺎوﻧﻳﺎﻧﻮ دﭘﺎره د
ﺧﻨﺪا او د ﺗﺒﺎﻫ ﻳﻮ ﻣﺜﺎل ﺟﻮړ ﺷﻮ“.

ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﻣﻮآب ﺧﻼف راﭘﺎﯧﺪﻟﮯ دے
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ داﺳ ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ” ،ﻮرئ ،ﻳﻮ ﻗﻮم د ﺑﺎز ﭘﻪ ﺷﺎن ﺧﭙﻠ وزرې

 ﻗﺮﻳﻮت ﺑﻪ ﻗﺒﻀﻪ ﺷ او د ﻫﻐﮥ
ﺧﻮرې ﮐې او ﭘﻪ ﻣﻮآب ﺑﺎﻧﺪې راﻏﻮﻪ ﮐﻴى .
ﻣﻀﺒﻮﻃ ﻗﻠﻌﻪ ﺎﻧ ﺑﻪ واﺧﺴﺘﻠﮯ ﺷ .او ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ورځ ﺑﻪ د ﻣﻮآب د ﻓﻮﺟﻴﺎﻧﻮ
زړوﻧﻪ داﺳ ﺒﺮاوﻳى ﻟﻪ ﭼ د ﻳﻮې  زړۀ ﭼ د ﻟﻨﻮن ﭘﻪ وﺧﺖ ﮐ
 ﻣﻮآب ﺑﻪ ﻧﻮر ﻳﻮ ﻗﻮم ﭘﺎﺗ ﻧﮥ ﺷ ﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﺧﭙﻞ ﺎن د
ﺒﺮاوﻳى .
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ ،دﻫﺸﺖ ،ﮐﻨﺪه او
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻧﻪ ﻟﻮئ ﺗﺼﻮر ﮐو .
 ﻫﺮ ﻮک ﭼ د دﻫﺸﺖ ﻧﻪ
داﻣﻮﻧﻪ د ﻣﻮآب د ﺧﻠﻘﻮ ﭘﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﮐ دى .
وﺗﺘ ﻧﻮ ﭘﻪ ﮐﻨﺪه ﮐ ﺑﻪ وﻏﻮرزﻳى .ﻮک ﭼ د ﮐﻨﺪې ﻧﻪ راوﭼﺖ ﺷ ﻧﻮ ﭘﻪ
دام ﮐ ﺑﻪ ﺮﻓﺘﺎر ﺷ ،ﻪ ﭼ زۀ ﭘﻪ ﻣﻮآب ﺑﺎﻧﺪې د ﺳﺰا وﺧﺖ راوﻟﻢ ،ﻣﺎﻟ
 ﮐﻮم ﺧﻠﻖ ﭼ ﺣﺴﺒﻮن ﺗﻪ د ﭘﻨﺎه دﭘﺎره وﺗﺘ ﻧﻮ ﻫﻠﺘﻪ ﺑﻪ
ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋ .
ﺑوﺳﻪ ودرﻳى ،ﻪ ﭼ د ﺣﺴﺒﻮن ﻧﻪ د اور ﺷُﻐﻠ راوﭼﺘﻴى ،د ﺑﺎدﺷﺎه ﺳﻴﺤﻮن
د زوړ ﮐﻮر ﻧﻪ ﺑﻪ د اور ﻟﻤﺒ راوﭼﺘﻴى .دا اور د ﻣﻮآب ﺗﻨﺪے ﺳﻮزوى ،او د ﺷﻮر
 ﭘﻪ ﺗﺎ دې اﻓﺴﻮس وى اے ﻣﻮآﺑﻪ .د ﮐﻤﻮس
اﭼﻮوﻧﻮ ﻻﻓﻮاﻧﻮ ﮐﻮﭘۍ ﺳﻮزوى .
ﺑﺖ ﻋﺒﺎدت ﮐﻮوﻧ ﺗﺒﺎه ﺷﻮل ،ﺳﺘﺎﺳﻮ زاﻣﻦ ﻣﻠ ﺑﺪر ﺷﻮل او ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻟﻮﻪ
 ﺧﻮ زۀ ﺑﻪ ﺑﻴﺎ ﻣﻮآب ﭘﻪ راﺗﻠﻮﻧ
وﻧﻴﻮﻟﮯ ﺷﻮې او ﺟﻼوﻃﻦ ﮐے ﺷﻮې .
وﺧﺖ ﮐ دوﺑﺎره ﺑﺤﺎل ﮐم ،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋ “.ﻧﻮ دﻟﺘﻪ د ﻣﻮآب ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ د
ﻳﺮﻣﻴﺎه ﻧﺒ ﭘﯧﺸﻮﺋ ﺧﺘﻤﻪ ﺷﻮه.
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د ﻋﻤﻮﻧﻴﺎﻧﻮ ﺳﺮه د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻋﺪاﻟﺖ

۴۹

 د ﻋﻤﻮﻧﻴﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ” ،آﻳﺎ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ


ﻮک اوﻻد ﻧﺸﺘﻪ؟ او د ﻫﻐﻮئ ﻮک وارث ﻧﺸﺘﻪ؟ ﻧﻮ ﺑﻴﺎ وﻟ د ﻣﻮﻟ ﺑﺖ
ﺗﺎﺑﻌﺪارى ﮐﻮوﻧﻮ د ﺟﺎد ﭘﻪ ﻣﺎل ﺣﺎل ﻗﺒﻀﻪ ﮐې ده او د ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﺎروﻧﻮ ﮐ
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋ” ،ﺧﻮ ﻫﻐﻪ ور رارواﻧ دى ﮐﻠﻪ ﭼ زۀ ﺑﻪ
اوﺳﻴى؟“ 
د ﻋﻤﻮﻧﻴﺎﻧﻮ د رﺑﻪ د ﺎر ﺧﻼف د ﺟﻨ آواز وﮐم .دا ﺎر ﺑﻪ د ﺗﺒﺎﻫ ﻧﻪ د ﺧﺎورو
ﻳﻮ ډﯦﺮے ﺟﻮړ ﺷ ،او د ﺧﻮا او ﺷﺎ ﮐﻠ ﺑﻪ ﻳ وﺳﻮزوﻟﮯ ﺷ .ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﺑﻨ
 اے د ﺣﺴﺒﻮن ﻮ،
اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻫﻐﻪ ﮐﺴﺎن وﺷى ﭼﺎ ﭼ دوئ ﺷﻟ ۇو .
وژاړئ ،ﻪ ﭼ د ﻋ ﺎر ﺗﺒﺎه ﺷﻮ .اے د رﺑﻪ ﻮ ،وﻳﺮ وﮐئ .د ﺎټ ﺟﺎﻣ
واﻏﻮﻧﺪئ او ﻣﺎﺗﻢ وﮐئ .اﺧﻮا دﻳﺨﻮا ﺳﺮﺮداﻧﻪ وزﻏﻠ ،ﻪ ﭼ د ﻣﻮﻟ ﺑﺖ ﺑﻪ
 ﺗﺎﺳﻮ وﻟ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻟﻮئ
ﺳﺮه د ﺧﭙﻠﻮ اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ او ﺧﺎدِﻣﺎﻧﻮ ﺟﻼوﻃﻦ ﮐے ﺷ .
ﻃﺎﻗﺖ ﺑﺎﻧﺪې ﻓﺨﺮ او ﻻﻓ ﮐﻮئ؟ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻣﺎل دوﻟﺖ ﺑﻪ ﮐﻢ ﮐے ﺷ ،اے ﻋﻤﻮﻧﻪ.
ﭼ د ﺳﺮﮐﺸﻪ ﺟﻴﻨ ﭘﻪ ﺷﺎن ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻣﺎل دوﻟﺖ ﺑﺎﻧﺪې ﻳﻘﻴﻦ ﮐﻮئ او داﺳ واﻳ،
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ رب
ﭘﻪ ﭼﺎ ﮐ ﺟﺮأت ﺷﺘﻪ ﭼ ﭘﻪ ﻣﻮﻧ ﺑﺎﻧﺪې ﺣﻤﻠﻪ وﮐى؟“ 
اﻻﻓﻮاج ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ” ،ﻮرئ ،زۀ ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﻫﺮې ﺧﻮا ﻧﻪ ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﻳﺮه او
وﺣﺸﺖ راوﻟﻢ .او ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻫﺮ ﻳﻮ ﮐﺲ ﺑﻪ د ﻣﻠ ﻧﻪ وﺷﻟﮯ ﺷ ،او ﻫﻴ ﻮک ﺑﻪ
 ﺧﻮ وروﺳﺘﻮ ﺑﻪ زۀ ﻋﻤﻮﻧﻴﺎن ﻳﻮ
ﻫﻢ دا ﻣﻔﺮوران ﻳﻮ ﺎئ ﺗﻪ راﺟﻤﻊ ﻧﮥ ﮐى .
ﻞ ﺑﻴﺎ ﺑﺤﺎل ﮐم .دا د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎن دے“.

د ادوﻣﻴﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﭘﯧﻐﺎم
 د ادوﻣﻴﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ رب اﻻﻓﻮاج داﺳ ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ” ،وﻟ ﭘﻪ

ﺗﻴﻤﺎن ﮐ ﻧﻮر ﺣﻤﺖ او ﻋﻘﻞ ﻧﺸﺘﻪ ﮥ؟ آﻳﺎ ﻫﻮﻴﺎران ورﺗﻪ ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺸﻮره ﻧﮥ
 اے د ددان
ﺷ ورﮐﻮﻟﮯ ﮥ؟ وﻟ د ﻫﻐﻮئ ﻋﻘﻞ ﺧﻮړﻟﮯ ﺷﻮے دے ﮥ؟ 
ﺧﻠﻘﻮ ،واﭘﺲ ﺷ او وﺗﺘ ،او ﭘﻪ ﻏﺎروﻧﻮ ﮐ ﺧﭙﻞ ﺎن ﭘ ﮐئ ،ﻪ ﭼ زۀ
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ﭘﻪ ﻋﻴﺴﻮ اﻓﺖ ﻧﺎزﻟﻮم ﻧﻮ ﭘﻪ دﻏﻪ وﺧﺖ ﮐ ﺑﻪ زۀ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ﻫﻢ ﺳﺰا ورﮐم .
ﻫﻐﻮئ ﻮک ﭼ اﻧﻮر راﻮﻟﻮى ﻟ ﮥ ﻏﺮﻳﺒﺎﻧﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﭘﺮﯦدى .ﮐﮥ ﭼﺮې ﭘﻪ ﺷﭙﻪ
 ﺧﻮ زۀ ﺑﻪ
ﮐ ورﺑﺎﻧﺪې ﻏﻠﮥ راﺷ ،ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ورﻧﻪ ﻫﺮ ﮥ ﻧﮥ ﺟﺎرو ﮐﻮى .
د ﻋﻴﺴﻮ ﻧﻪ ﻫﺮ ﮥ ﺟﺎرو ﮐم او د ﻫﻐﮥ ﭘ ﺎﻳﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺎره ﮐم ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻳﻮ
ﺎئ ﻫﻢ ﺧﭙﻞ ﺎن ﭘﻮﻟﮯ ﻧﮥ ﺷ .د ﻫﻐﮥ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ،ﺧﭙﻠﻮان ،او ﺎوﻧﻳﺎن ﺑﻪ ﺗﺒﺎه
 ﺧﻮ زۀ ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ
ﮐے ﺷ ،او ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮر ﭘﻪ دﻧﻴﺎ ﮐ ژوﻧﺪى ﭘﺎﺗ ﻧﮥ ﺷ .
د ﻳﺘﻴﻤﺎﻧﻮ ﺧﻴﺎل ﺳﺎﺗﻢ او ﺳﺘﺎﺳﻮ ﮐﻮﻧې دې ﻫﻢ ﭘﻪ ﻣﺎ د ﻣﺪد دﭘﺎره ﺑﺎور وﮐى“.
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ” ،ﮐﮥ ﭼﺮې ﺑﻨﺎه ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻪ ﺳﺰا ﻣﻼوﻳى ،ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ

ﺗﺎﺳﻮ د ﻮﻣﺮه ﺳﺰا ﻻﺋﻖ ﻳ .ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﺑﺳﺰا ﭘﺎﺗ ﻧﮥ ﺷ .ﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﺿﺮور د
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ” ،زۀ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ
ﻏﻀﺐ د دې ﭘﻴﺎﻟ ﻧﻪ ﺧﻮﻧﺪ واﺧﻠ “.
ذات ﻗﺴﻢ ﺧﻮرم ﭼ ،د ﺑﺼﺮه ﺎر ﺑﻪ ﺗﺒﺎه ﺷ او د ﺧﺎورو ډﯦﺮے ﺑﻪ ﺟﻮړ ﺷ او
د ﻮﻟﻮ ﺧﻠﻘﻮ دﭘﺎره ﺑﻪ د وﺣﺸﺖ ،ﺳﭙﻮاﻟ او د ﻟﻌﻨﺖ ﻣﺜﺎل وﺮ ،او د ﻫﻐﮥ ﻮل
 ﻣﺎ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻟﻪ ﻃﺮﻓﻪ ﭘﯧﻐﺎم
ﺎروﻧﻪ ﺑﻪ د ﺗﻞ دﭘﺎره ﺗﺒﺎه او ﺑﺮﺑﺎد ﺷ “.
واورﯦﺪو ،ﻳﻮ ﻗﺎﺻﺪ ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﺗﻪ وﻟﯧﻟﮯ ﺷﻮ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ وواﺋ ﭼ” ،د ادوم ﭘﻪ
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ
ﺧﻼف ﻟﺮ راﺟﻤﻊ ﮐئ او د ﺟﻨ دﭘﺎره ﺗﻴﺎرى وﮐئ .
ادوﻣﻴﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ ،اوس ﺑﻪ زۀ ﺗﺎ د ﻧﻮرو ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ ﮐﻤﺰورے
 ﺳﺘﺎ ﺧﭙﻞ دﻫﺸﺖ او ﮐﻮم ﮐﺒﺮ
ﮐم .او ﻮل ﺑﻪ ﺗﺎ ﺗﻪ ﭘﻪ ﺳﭙﻪ ﺳﺘﺮﻪ ﻮرى .
ﭼ ﺳﺘﺎ ﭘﻪ زړۀ ﮐ وو ﺗﮥ دوﮐﻪ ﮐې ،ﺗﺎﺳﻮ ﻮک ﭼ د ﺎﻧﻮ ﭘﻪ درزوﻧﻮ ﮐ
اوﺳﯧئ ،او د ﻏﺮوﻧﻮ اوﭼﺘ ﻮﮐ ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﻗﺒﻀﻪ ﮐ دى .ﮐﮥ ﮥ ﻫﻢ ﭼ ﺗﮥ د
ﺑﺎز ﭘﻪ ﺷﺎن ﭘﻪ اوﭼﺘﻮ ﺎﻳﻮﻧﻮ ﮐ ﺧﭙﻠ ﺟﺎﻟ ﺟﻮړې ﮐې ﻧﻮ د ﻫﻠﺘﻪ ﻧﻪ ﺑﻪ زۀ ﺗﺎ
 ادوم ﺑﻪ د ﺧﻠﻘﻮ دﭘﺎره د ﻳﺮې
ﻻﻧﺪې راﮐﻮز ﮐم .دا د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎن دے .
ﻣﺜﺎل وﺮ ،او ﻮک ﻫﻢ ﭼ ﭘﻪ دې ﻻر ﺗﯧﺮﻳى د ﻫﻐﻮئ د ﻮﻟﻮ اﻓﺘﻮﻧﻮ ﭘﻮرې ﺑﻪ
 ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ ﺳﺪوم او ﻋﻤﻮره ،او د دې ﻧﻪ ﯧﺮﭼﺎﭘﯧﺮه
ﺣﻖ ﺣﯧﺮان ﺷ .
ﺎروﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﺗﺒﺎﻫ راﻏﻠ وه ،ﻧﻮ ادوم ﺑﻪ ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﺷﺎن ﺗﺒﺎه ﺷ ،ﻫﻠﺘﻪ ﺑﻪ ﻫﻴ
 ﻟﻪ ﻨﻪ
ﻮک ﻧﮥ ژوﻧﺪ ﮐﻮى او ﻧﮥ ﺑﻪ اوﺳﻴى .ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ داﺳ ﻓﺮﻣﺎﺋ .
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ﭼ ﻳﻮ زﻣﺮے د اُردن د ﺟﺎړو ﺑﻮﻮ ﻧﻪ د ﺮن زﻣ ﺗﻪ را او ﭘﻪ و ورﻮپ
ﮐﻮى ،ﻧﻮ دﻏﻪ ﺷﺎن ﺑﻪ زۀ ادوﻣﻴﺎن د ﻫﻐﻮئ د ﺧﭙﻞ ﻣﻠ ﻧﻪ وﺷم ،او زۀ ﺑﻪ د ﺧﭙﻠ
ﺧﻮ ﻣﺸﺮ ﭘﻪ ﮐ ﻣﻘﺮر ﮐم .ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ دوئ ﺣﻮﻣﺖ وﮐى .ﻮک زﻣﺎ ﭘﻪ
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻫﻐ
ﺷﺎن ﮐﯧﺪﻟﮯ ﺷ؟ او ﻳﻮ ﻣﺸﺮ ﺑﻪ ﻫﻢ زﻣﺎ ﺧﻼف وﻧﮥ درﻳى .
ﻣﻨﺼﻮﺑ ﺗﻪ ﻏﻮږ ﺷﻪ ﮐﻮﻣﻪ ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ادوم ﭘﻪ ﺧﻼف ﺟﻮړه ﮐې ده ،او
ﮥ ﭼ ﻫﻐﻪ د ﺗﻴﻤﺎن د ﺧﻠﻘﻮ ﺳﺮه ﮐﻮل ﻏﻮاړى .د ﻫﻐﻮئ د رﻣ ﻧﻪ ﺑﻪ واړۀ ورى
راﮐﺎږى او ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ ﭘﻮره ﺗﻮﻪ د ﻫﻐﻮئ د ﺮن ﺎئ د دوئ ﭘﻪ وﺟﻪ وران ﮐى.
 د ادوم د راﻏﻮرزﯦﺪو ﭘﻪ آواز ﺑﻪ زﻣﻪ ﻮﻟﻪ ﭘﻪ ﻟزان ﺷ ،او د ﻫﻐﻮئ د ﭼﻐﻮ

 ﻮرئ ،دﺷﻤﻦ ﻟﻪ د ﺑﺎز ﭘﻪ
او ﺳﻮرو آواز ﺑﻪ د ﺑﺤﺮِﻗُﻠﺰﻣﻪ ﭘﻮرې اورﯦﺪﻟﮯ ﺷ .
ﺷﺎن راﻏﻮﻪ ﺷﻮے دے ،او ﺧﭙﻞ وزروﻧﻪ ﻳ ﭘﻪ ﺑﺼﺮه ﺑﺎﻧﺪې ﺧﻮارۀ ﮐى دى ،ﺗﺮ
دې ﭼ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ورځ ﺑﻪ د ادوم د ﺗه ﻓﻮﺟﻴﺎﻧﻮ زړۀ داﺳ ﭘﻪ ﺗﻠﻴﻒ او ﻳﺮه ﮐ
وى ﻟﻪ ﭼ د ﻳﻮې  زړۀ ﭘﻪ ﻟﻨﻮن ﮐ وى“.

د دﻣﺸﻖ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﭘﯧﻐﺎم
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د دﻣﺸﻖ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ دا ﭘﯧﻐﺎم ورﮐو ﭼ” ،د ﺣﻤﺎت او ارﻓﺎد

ﺎروﻧﻪ د ﻳﺮې ﻧﻪ اوﺑﮥ ﺷﻮل ،ﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ د ﺧﭙﻞ ﺎن د ﺗﺒﺎﻫ ﭘﯧﻐﺎم واورﯦﺪو.
د ﻫﻐﻮئ زړوﻧﻪ داﺳ ﺑﺳﻮﻧﻪ ﺷﻮل ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ د ﺳﻤﻨﺪر ﭼﭙ ﻧﺎ آراﻣﻪ او
 د دﻣﺸﻖ ﺎرﻳﻪ د ﻫﻐ 
ﺑﺳﻮﻧﻪ وى او ﻫﻴ ﺳﻮن ورﺗﻪ ﻧﮥ ﻣﻼوﻳى .
ﭘﻪ ﺷﺎن ده ﭼ ﺑﻫﻤﺘﻪ ﺷﻮه ،او د ﻫﻐ ﻮل ﺧﻠﻖ وﺗﺘﯧﺪل .ﻳﺮې ،وارﺧﻄﺎﻳ ،او
درد ﻫﻐﻪ راﻧﻴﻮﻟ ده ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ ﻳﻮه ﻪ د ﻟﻨﻮن ﭘﻪ وﺧﺖ ﮐ ﻧﻴﻮﻟ وى.
 دا ﻣﺸﻬﻮر ﺎر ﺑﻪ ﻮﻣﺮه وران وﻳﺠﺎړ وى ،ﮐﻮم ﺎر ﭼ ﭘﻪ ﻳﻮ وﺧﺖ ﮐ د

 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ رب اﻻﻓﻮاج ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ ،د ﻫﻐﮥ ﻮاﻧﺎن ﺑﻪ
ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ډک وو .
ﭘﻪ ﮐﻮﻮ ﮐ راﭘﺮﯦﻮ او ﻗﺘﻞ ﺑﻪ ﺷ ،او د ﻫﻐﻮئ ﻓﻮﺟﻴﺎن ﺑﻪ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ورځ ﻮل
 زۀ ﺑﻪ د دﻣﺸﻖ ﭘﻪ دﯦﻮاﻟﻮﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې اور وﻟﻮم ،او ﺗﺮ دې ﭼ
ﺧﺘﻢ ﮐے ﺷ .
دا ﺑﻪ د ﺑِﻦﺣﺪد ﻣﺤﻠﻮﻧﻪ وﺳﻮزوى“.
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د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﻗﻴﺪار او ﺣﺎﺿﻮر ﻗﺒﻴﻠ ﺗﻪ ﭘﯧﻐﺎم
 د ﻗﻴﺪار او د ﺣﺎﺿﻮر د ﻋﻼﻗ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﮐﻮم ﭼ د ﺑﺎﺑﻞ ﺑﺎدﺷﺎه ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﻀﺮ

ورﺑﺎﻧﺪې ﺣﻤﻠﻪ وﮐه ،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ” ،راﭘﺎ او ﭘﻪ ﻗﻴﺪار ﺑﺎﻧﺪې ﺣﻤﻠﻪ
 د ﻫﻐﻮئ ﺧﯧﻤ او رﻣ ﺑﻪ ﻗﺒﻀﻪ
وﮐئ او د ﻣﺸﺮق اوﺳﯧﺪوﻧ ﺗﺒﺎه ﮐئ .
ﮐے ﺷ ،د ﻫﻐﻮئ د ﺳﺮ ﺳﻮرے ﺑﻪ ﺗﺮې ﻧﻪ ﺳﺮه د ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ او اوﺎﻧﻮ واﺧﺴﺘﻠﮯ
ﺷ .او ﺧﻠﻖ ﺑﻪ د ﻫﺮې ﺧﻮا ﻧﻪ ﭼﻐ ﺳﻮرې وﻫ .او ﻫﺮ ﭼﺮﺗﻪ ﺑﻪ ﻳﺮه ﺧﻮره ﺷﻮې
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ ،اے د ﺣﺎﺿﻮر ﺧﻠﻘﻮ ﭘﻪ ﻣﻨه وﺗﺘ .او ﺧﭙﻞ
وى .
ﺎﻧﻮﻧﻪ ﭘﻪ ژورو ﻏﺎروﻧﻮ ﮐ ﭘ ﮐئ .ﻪ ﭼ د ﺑﺎﺑﻞ ﺑﺎدﺷﺎه ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﻀﺮ ﺳﺘﺎ
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ
ﺧﻼف ﻣﻨﺼﻮﺑﻪ ﺗﻴﺎره ﮐې ده .او ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﺗﺒﺎﻫ ﺗﻴﺎرے ﮐﻮى .
ﻓﺮﻣﺎﺋ ،راﭘﺎﻪ او ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺎروﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﺣﻤﻠﻪ وﮐه ﻮک ﭼ ﭘﻪ آرام او ﺳﻮن

ﮐ ژوﻧﺪ ﮐﻮى .د ﭼﺎ ﭼ ﻧﮥ دروازې ﺷﺘﻪ او ﻧﮥ دﯦﻮاﻟﻮﻧﻪ او ﻳﻮا اوﺳﻴى .
د ﻫﻐﻮئ اوﺎن ﺗﺎﻻ ﮐه او د ﻫﻐﻮئ رﻣ ﻟﻮټ ﮐه .او زۀ ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ ﻮک ﭼ ﭘﻪ
دﺷﺘﻮ او ﻣﻴﺮو ﮐ اوﺳﻴى د ﻫﻮا ﭘﻪ ﻣﺨ ﺧﻮارۀ ﮐم او د ﻫﺮې ﺧﻮا ﻧﻪ ﺑﻪ
 ﺣﺎﺿﻮر ﺑﻪ د ﻴﺪړاﻧﻮ د
ﭘﺮې اﻓﺖ ﻧﺎزل ﮐم .دا د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎن دے .
اوﺳﯧﺪو ﺎئ ﺷ او د ﻫﻤﯧﺸﻪ دﭘﺎره ﺑﻪ وران او ﺷﺎړ ﭘﺮوت وى .ﻫﻴ ﻮک ﺑﻪ
ﻫﻠﺘﻪ ﻧﮥ ژوﻧﺪ ﮐﻮى او ﻧﮥ ﺑﻪ اوﺳﻴى“.

د ﻋﻴﻼم ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﯧﻐﺎم
 دا د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻫﻐﻪ ﭘﯧﻐﺎم دے ﭼ ﭘﻪ ﻳﺮﻣﻴﺎه ﻧﺒ ﺑﺎﻧﺪې د ﻋﻴﻼم ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ د

 ﻣﺎﻟ
ﻳﻬﻮداه د ﺑﺎدﺷﺎه ﺻﺪﻗﻴﺎه د ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﭘﻪ وړوﻣﺒﻮ ورﻮ ﮐ ﻧﺎزل ﺷﻮ .
ﺧُﺪائ رب اﻻﻓﻮاج وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،زۀ ﺑﻪ د ﻋﻴﻼم ﻟﻴﻨﺪې ﭼﻠﻮوﻧ ووژﻧﻢ ،ﮐﻮم ﭼ
 زۀ ﺑﻪ د آﺳﻤﺎﻧﻮﻧﻮ د ﻠﻮرو ﺧﻮا ﻧﻪ ﭘﻪ
د ﻫﻐﻮئ د زور او ﻃﺎﻗﺖ اُﻣﻴﺪ دے .
ﻫﻐﻮئ ﺑﺎﻧﺪې ﻠﻮر ﺑﺎدوﻧﻪ راوﻟﻢ او ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ورﺗﻪ ﺗﺲ ﻧﺲ ﮐم ،او داﺳ ﻳﻮ ﻗﻮم
 زۀ ﺑﻪ د
او ﻣﻠ ﺑﻪ ﻧﮥ وى ﭼ د ﻋﻴﻼم ﺧﻠﻖ ورﺗﻪ ﭘﻪ ﺟﻼوﻃﻨ ﻻړ ﻧﮥ ﺷ .
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ﻋﻴﻼم د ﺧﻠﻘﻮ ﭘﻪ زړۀ ﮐ د ﻫﻐﻮئ د دﺷﻤﻨﺎﻧﻮ ﻳﺮه واﭼﻮم .ﻮک ﭼ د ﻫﻐﻮئ
ﻣﺮګ ﭘﺴ ﺮ ،زۀ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ اﻓﺖ ﻧﺎزل ﮐم او ﺗﺮ دې ﭼ ﺧﭙﻞ ﺧﻄﺮﻧﺎک
ﻗﻬﺮ او ﻏﻀﺐ ﺑﻪ ﭘﺮې راوﻟﻢ .دا د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎن دے .زۀ ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ
 زۀ ﺑﻪ ﺧﭙﻞ
ﻓﻮﺟﻴﺎن وروﻟﯧم ﭼ دوئ راﻴﻨ ﮐى ﺗﺮ دې ﭼ ﻮل ﺗﺒﺎه ﮐم .
ﺗﺨﺖ ﭘﻪ ﻋﻴﻼم ﮐ ﻗﺎﺋﻢ ﮐم ،او د ﻫﻐ ﺑﺎدﺷﺎه او آﻓﺴﺮان ﺑﻪ ﻫﻼک ﮐم .دا د
 ﺧﻮ زۀ ﺑﻪ ﭘﻪ آﺋﻨﺪه ﮐ د ﻋﻴﻼم ﺧﻠﻖ ﺑﺤﺎل ﮐم .دا
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎن دے .
د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎن دے“.

د ﺑﺎﺑﻞ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﯧﻐﺎم

۵۰

 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻳﺮﻣﻴﺎه ﻧﺒ ﺗﻪ د ﺑﺎﺑﻞ د ﺧﻠﻘﻮ او د ﺑﺎﺑﻞ د وﻃﻦ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ دا


 ”د ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ د دې ﺧﺒﺮې اﻋﻼن وﮐه،
ﭘﯧﻐﺎم ﻧﺎزل ﮐو ﭼ ،
ﺟﻨا اوﭼﺘﻪ ﮐه او ﭘﻪ ډاﻪ ورﺗﻪ وواﻳﻪ ،او ﻫﻴ ﺧﺒﺮه ﻣﮥ ﭘﻮه ﺑﻠ دا ﺎره واﻳﻪ
ﭼ ،ﺑﺎﺑﻞ ﺑﻪ ﻗﺒﻀﻪ ﮐے ﺷ ،او ﺑﻴﻞ ﺑﺖ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺷﺮﻣﻮﻧﻮ وﺷﺮﻣﻴى او رﺳﻮا ﺑﻪ
ﺷ ،او ﻣﺮدوک ﺑﺖ ﺑﻪ وﻳﺮﻳى .د ﺑﺎﺑﻞ ﻣﺠﺴﻤﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺷﺮﻣﻮﻧﻮ وﺷﺮﻣﻮﻟﮯ ﺷ او د
 د ﺷﻤﺎل د ﺧﻮا ﻧﻪ ﺑﻪ ﻳﻮ ﻗﻮم ﭘﻪ دې ﺣﻤﻠﻪ وﮐى
ﻫﻐ ﺑﺘﺎن ﻳﺮې راﺧﺴﺘ دى .
او د ﻫﻐﻮئ ﻣﻠ ﺑﻪ ﺗﺒﺎه ﮐى او ﭘﻪ ﺻﺤﺮا ﺑﻪ ﻳ ﺑﺪل ﮐى .او ﻫﻴ ﻮک ﺑﻪ ﻫﻠﺘﻪ
ﻧﮥ اوﺳﻴى ،اﻧﺴﺎﻧﺎن او ﻨﺎور ﺑﻪ وﺗﺘ“.

د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ راواﭘﺲ ﮐﯧﺪل
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ” ،ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ورﻮ ﮐ ﺑﻪ د اﺳﺮاﺋﻴﻞ او د ﻳﻬﻮداه ﺧﻠﻖ

ﭘﻪ ﻳﻮ ﺎئ ﭘﻪ ژړا راروان وى .د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ او د ﺧﭙﻞ ﻣﻘﺪس ﺧُﺪائ ﻟﻮن ﺑﻪ
 ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ د ﺻﻴﻮن د ﻻرې ﺗﭙﻮس وﮐى او ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ﺧﻮا ﺗﻪ ﻣﺦ ﺗﺎو
ﮐﻮى .
ﮐى او ورروان ﺑﻪ ﺷ .ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺳﺮه اﺑﺪى ﻟﻮظ وﮐى ﮐﻮم ﺑﻪ ﭼ ﮐﻠﻪ ﻫﻢ ﻧﮥ
 زﻣﺎ ﻏﻮره ﺷﻮے ﻗﻮم د ورﮐﻮ ﺷﻮو و ﭘﻪ ﺷﺎن دے ،د ﻫﻐﻮئ د
ﻫﯧﺮﻳى .

۱۳۱ / ۱۴۶
Copyrighted material from pashtobibles.org. Not for reprint/publishing purposes.

ﻗﻮم ﺷﭙﻮﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﻏﻠﻄﻮ ﻻرو روان ﮐى دى او ﭘﻪ ﻏﺮوﻧﻮ ﮐ ﻳ ﺳﺮﺮداﻧﻪ
ﭘﺮﯦﻮدى دى .او ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﻏﺮوﻧﻮ او ﻏﻮﻧو ﺳﺮﺮداﻧﻪ ﺮ او ﺧﭙﻞ د آرام ﮐﻮﻟﻮ
 ﻫﺮ ﭼﺎ ﺑﻪ ﭼ ﻫﻢ ﻫﻐﻮئ ﺑﻴﺎﻣﻮﻧﺪل ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﻳ وژل.
ﺎئ ﺗﺮې ﻧﻪ ﻫﯧﺮ وى .
د ﻫﻐﻮئ دﺷﻤﻨﺎﻧﻮ وﺋﻴﻞ ،ﻣﻮﻧ ﭘﻪ دوئ ﺑﺎﻧﺪې ﭘﻪ ﺣﻤﻠ ﮐﻮﻟﻮ ﺳﺮه ﻨﺎه ﺎر ﻧﮥ ﻳﻮ،
ﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺧﻼف ﻨﺎه ﮐې ده ﻮک ﭼ رﺘﻴﻨﮯ ﺮن

ﺎئ دے او د ﻫﻐﻮئ ﭘﻼر ﻧﻴﮥ ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﻪ ﻫﻐﮥ ﺑﺎﻧﺪې ﻳﻘﻴﻦ او ﺧﭙﻞ اُﻣﻴﺪ ﺳﺎﺗﻠﻮ .
اے زﻣﺎ ﻏﻮره ﺷﻮے ﻗﻮﻣﻪ د ﺑﺎﺑﻞ ﻧﻪ وﺗﺘ ،د ﺑﺎﺑﻠﻴﺎﻧﻮ ﻣﻠ ﭘﺮﯦدئ ،او د ﻫﻐﻪ ﻧﺮ
 زۀ ﺑﻪ د ﺷﻤﺎل ﻧﻪ د ﺗه ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ
ﭼﯧﻠ ﭘﻪ ﺷﺎن ﺷ ﭼ د رﻣ رﻫﻨﻤﺎﺋ ﮐﻮى .
اﺗﺤﺎد ﺟﻮړ ﮐم او د ﺑﺎﺑﻞ ﺧﻼف ﺑﻪ ﻳ راﭘﺎﻮم .او ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ د ﺑﺎﺑﻞ ﺧﻼف د ﺟﻨ
دﭘﺎره ﺻﻒ ﺑﻨﺪى وﮐى او د ﺷﻤﺎل د ﺧﻮا ﻧﻪ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ﻗﺒﻀﻪ ﮐى .او ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ
 ﺧﻮ
ﻏﺸﻮ وﻳﺸﺘﻮ ﮐ ﻣﺎﻫﺮان دى ﭼ ﮐﻠﻪ ﻫﻢ د ﻫﻐﻮئ ﻏﺸ ﻧﮥ ﺧﻄﺎ ﮐﻴى .
ﺑﺎﺑﻞ ﺑﻪ ﻟﻮټ ﮐے ﺷ او ﻫﺮ ﻫﻐﻪ ﻮک ﭼ ﻫﻐﻪ ﻟﻮټ ﮐى او ﻫﺮ ﮥ ﭼ ﻏﻮاړى
ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻳﻮﺳ او ﺎن ﺑﻪ ﭘﺮې ﻣﻮړ ﮐى .دا د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎن دے“.

د ﺑﺎﺑﻞ زوال
 ”اے ﺑﺎﺑﻠﻴﺎﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﭼﺎ ﭼ زﻣﺎ ﻏﻮره ﺷﻮے ﻗﻮم ﺗﺎﻻ واﻻ ﮐو ،او اوس ﭘﻪ

ﺧﭙﻠﻮ ﮐ ﺧﻨﺪا ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ﮐﻮئ ،ﺗﺎﺳﻮ د ﻫﻐﻪ ﺳﺨ ﭘﻪ ﺷﺎن ﻮﭘﻮﻧﻪ وﻫ ﮐﻠﻪ ﭼ
 ﺧﻮ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧﭙﻠﻪ ﻣﻮر ﺑﻪ
ﻫﻐﻪ د ﻣﻮږى ﻧﻪ آزاد ﺷ او د آس ﭘﻪ ﺷﺎن ﻫﯧئ ،
رﺳﻮا ﺷ ،ﭼﺎ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ زﻳوﻟ ﻳ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﻣﻨﺪه ﺷ .ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻮﻟﻮ ﻣﻠﻮﻧﻮ
 د
ﮐ ﺑاﻫﻤﻴﺘﻪ وى ،ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ دﺷﺘﻮ ،ﭘﻪ اوﭼﻪ زﻣﻪ ،او ﭘﻪ ﺻﺤﺮا ﺑﺪﻟﻪ ﺷ .
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﻏﻀﺐ ﭘﻪ وﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﻴﺎ ﭘﻪ ﮐ ﻮک ﻧﮥ اوﺳﻴى ﺧﻮ ﺑﻠﻞ ﺑﻪ وران
وﻳﺠﺎړ ﺷ .ﻮک ﻫﻢ ﭼ ﭘﺮې ﺗﯧﺮﻳى او د ﺑﺎﺑﻞ ﺗﺒﺎﻫ وﻮرى ﻧﻮ د وﺣﺸﺖ ﻧﻪ ﺑﻪ
 اے ﻟﻴﻨﺪو واﻻو ﺗﺎﺳﻮ ﻮﻟﻮ ﭼﺎ ﭼ ﺧﭙﻠ ﻟﻴﻨﺪې راﻠ دى،
ﺣﻖ ﺣﯧﺮان ﺷ .
د ﺑﺎﺑﻠﻴﺎﻧﻮ ﺧﻼف د ﺟﻨ دﭘﺎره ﺻﻒ ﺑﻨﺪى وﮐئ .ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ ﺑﺎﻧﺪې ﺰار وﮐئ.
ﭼ ﻳﻮ ﻏﺸﮯ درﻧﻪ ﺧﻄﺎ ﻧﮥ ﺷ .ﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺧﻼف ﻨﺎه ﮐې
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 د ﻫﺮې ﺧﻮا ﻧﻪ د ﻫﻐﮥ ﺧﻼف د ﺟﻨ ﭼﻐ ووﻫ .وﻮرئ ﻫﻐﻪ ﻣﺤﺎﺻﺮه
ده .
ﺷﻮے دے ،د ﻫﻐﮥ دﯦﻮاﻟﻮﻧﻪ راﻏﻮرزﯦﺪﻟ دى .دا د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د اﻧﺘﻘﺎم اﺧﺴﺘﻮ
ورځ ده ،د ﺑﺎﺑﻞ ﻧﻪ اﻧﺘﻘﺎم واﺧﻠ .ﮐﻮم ﺳﻠﻮک ﭼ ﻫﻐﻮئ د ﻧﻮرو ﺳﺮه ﮐے وو ﻫﻢ
 د ﺑﺎﺑﻞ ﺧﻠﻖ ﭘﻪ ﭘﻮ ﮐ د ﺗﺨﻢ ﮐﺮﻟﻮ او
ﻫﻐﻪ ﺷﺎن ﺳﻠﻮک ورﺳﺮه وﮐئ .
ﻓﺼﻞ رﯦﺒﻠﻮ ﻧﻪ ﻣﻨﻊ ﮐئ ،د ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻮ د ﻇﻠﻢ د وﺟ ﻧﻪ دې ﻮل ﻏﯧﺮ ﻣﻠﻴﺎن ﺧﭙﻠﻮ
ﺧﻠﻘﻮ او ﺧﭙﻞ ﻣﻠ ﺗﻪ واﭘﺲ ﻻړ ﺷ“.

د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻗﻮم دﭘﺎره اُﻣﻴﺪ
 ”ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻞ د و د ﻫﻐﻪ ﺧﻮرې ورې ﺷﻮې رﻣ ﭘﻪ ﺷﺎن دے ﭼ زﻣﺮو ﭘﻪ

ﻣﺨﻪ ﮐې وى .ﭘﻪ اول ﻞ ﭼ ﭼﺎ ﺗﯧﺮ ﮐل ﻫﻐﻪ د اﺳﻮر ﺑﺎدﺷﺎه وو ،ﭘﻪ آﺧﺮ ﮐ
 ﻧﻮ ﭘﻪ دې
ﭼﺎ ﭼ د ﻫﻐﮥ ﻫُوﮐ ﻣﺎت ﮐل ﻫﻐﻪ ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﻀﺮ د ﺑﺎﺑﻞ ﺑﺎدﺷﺎه وو .
وﺟﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ رب اﻻﻓﻮاج د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ ،زۀ ﺑﻪ اوس
د ﺑﺎﺑﻞ ﺑﺎدﺷﺎه او د ﻫﻐﮥ ﻣﻠ ﻟﻪ ﺳﺰا ورﮐم ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ ﻣﺎ د اﺳﻮر ﺑﺎدﺷﺎه ﻟﻪ
 زۀ ﺑﻪ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺧﭙﻞ د ﺮن ﺎئ ﺗﻪ واﭘﺲ راوﻟﻢ او ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ
ورﮐې وه .
د ﮐﺮﻣﻞ او ﺑﺴﻦ ﭘﻪ ﭘﻮ ﮐ وﺮﻳى ،او د ﻫﻐﻮئ ﻟﻮږه ﺑﻪ د اﻓﺮاﺋﻴﻢ او د ﺟِﻠﻌﺎد ﭘﻪ
 ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ورﻮ ﮐ ،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ ،د
ﻏﻮﻧو ﮐ ﻣﻌﻤﻮره ﺷ .
اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻨﺎﻫﻮﻧﻪ ﺑﻪ وﻟﻮﻟﮯ ﺷ ﺧﻮ ﻳﻮ ﺑﻪ ﭘﻪ ﮐ ﭘﯧﺪا ﻧﮥ ﺷ ،او د ﻳﻬﻮداه
ﻨﺎﻫﻮﻧﻪ ﺑﻪ وﻟﻮﻟﮯ ﺷ او ﻫﻴ ﻨﺎه ﺑﻪ ﭘﻪ ﮐ ﭘﯧﺪا ﻧﮥ ﺷ ،ﻪ ﭼ ﮐﻮم ﻣﺎ
ژوﻧﺪى ﭘﺮﯦﻮدى دى زۀ ﺑﻪ د ﻫﻐﻮئ ﻨﺎﻫﻮﻧﻪ ﻣﻌﺎف ﮐم“.

ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺑﺎﺑﻞ ﺗﻪ ﺳﺰا ورﮐﻮى
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋ” ،زﻣﺎ ﻟﺮو د ﻣﺮاﺗﺎﻳﻢ ﭘﻪ وﻃﻦ او د ﻓﻘﻮد ﭘﻪ ﺧﻠﻘﻮ

ﺑﺎﻧﺪې ﺣﻤﻠﻪ وﮐئ .ﻫﻐﻮئ ﭘﺴ ﺷ ،او وې وژﻧ او ﻣﻤﻞ ﻳ ﺗﺒﺎه ﮐئ ،او ﻫﺮ
 ﭘﻪ ﻣﻠ ﮐ دې د ﺟﻨ ﺷﻮر
ﮥ وﮐئ د ﮥ ﭼ ﻣﺎ ﺣﻢ درﮐے دے .
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 ﭘﻪ ﻮﻟﻪ
او ژړاﺎﻧ واورﯦﺪﻟﮯ ﺷ ،او د ﻟﻮﺋ ﺗﺒﺎﻫ آوازوﻧﻪ اورﯦﺪﻟﮯ ﮐﻴى .
دﻧﻴﺎ ﮐ د ﺑﺎﺑﻞ ﻟﻮئ او زورور  ﻨﻪ ﻮﮐې ﻮﮐې ﺷﻮ .او وﻮرئ ﭼ
 اے ﺑﺎﺑﻠﻴﺎﻧﻮ ،ﻣﺎ
ﺑﺎﺑﻞ ﻨﻪ ﭘﻪ ﻧﻮرو ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﮐ د وﺣﺸﺖ ﻣﺜﺎل وﺮﯧﺪو .
ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﻟ ﮐﯧﻮدﻟﻮ ،ﺧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﺮې ﺧﺒﺮ ﻧﮥ وئ ﺧﻮ ﭘﻪ ﮐ ﺮﻓﺘﺎر ﺷﻮئ ،ﻪ
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺧﭙﻞ د وﺳﻠ
ﭼ ﺗﺎﺳﻮ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺧﻼف ﺟﻨ وﮐو .
ﻮدام ﮐﻮﻻو ﮐے دے او د ﺧﭙﻞ ﻏﻀﺐ وﺳﻠﻪ ﻳ ﺗﺮې راوﻳﺴﺘﻠ ده ،ﻪ ﭼ
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ رب اﻻﻓﻮاج ﺑﻪ دا د ﺑﺎﺑﻞ ﺧﻼف د ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﻣﻠ ﮐ اﺳﺘﻌﻤﺎل
 د ﻫﺮې ﺧﻮا ﻧﻪ د ﻫﻐﮥ ﺧﻼف ﺣﻤﻠﻪ وﮐئ ،او ﻮداﻣﻮﻧﻪ ﻳ ﻣﺎت ﮐئ،
ﮐى .
او ﻫﻐﻪ ﻟﻪ د ﻏﻠ داﻧﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن ډﯦﺮے ﮐئ .ﭘﻪ ﻣﻤﻞ ﺗﻮﻪ ﻫﻐﻪ ﺗﺒﺎه ﮐئ او ﻫﻴ
 د ﻫﻐﻮئ ﻮل ﻏﻮﻳﺎن ﺣﻼل ﮐئ ،ﭘﻪ دوئ
ﻮک ﭘﻪ ﮐ ژوﻧﺪى ﻣﮥ ﭘﺮﯦدئ .
دې اﻓﺴﻮس وى ﻪ د ﻫﻐﻮئ د ﺳﺰا او ﺣﺴﺎب ورځ او وﺧﺖ رارﺳﯧﺪﻟﮯ دے.
 ﻫﻐﻪ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﻏﻮږ ﺷ ﻮک ﭼ د ﺑﺎﺑﻞ ﻧﻪ راﺗﺘﯧﺪﻟ دى ،ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ

ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﮐ واﺋ ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ زﻣﻮﻧ ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﻫﻐﻮئ ﻧﻪ ﻨﻪ اﻧﺘﻘﺎم
 ﻮل ﻟﻴﻨﺪه ﭼﻠﻮوﻧ د ﺑﺎﺑﻞ ﺧﻼف
اﺧﻠ ﻮک ﭼ د ﻫﻐﮥ ﮐﻮر ﺗﺒﺎه ﮐﻮى .
راﺟﻤﻊ ﮐئ ،ﻣﺤﺎﺻﺮه ﻳ ﮐئ ﭼ ﻳﻮ ﮐﺲ ﻫﻢ درﻧﻪ وﻧﮥ ﺗﺘ .ﻫﻐﮥ ﺗﻪ د ﺧﭙﻠﻮ
اﻋﻤﺎﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺪﻟﻪ ورﮐئ ،ﻫﻐﮥ ﺳﺮه ﻫﻐﻪ ﮥ وﮐئ ﮐﻮم ﭼ دۀ د ﻧﻮرو ﺧﻠﻘﻮ
ﺳﺮه ﮐى دى .ﻪ ﭼ ﺑﺎﺑﻞ د ﺧﭙﻠ ﻣﻐﺮورﺗﻴﺎ ﭘﻪ وﺟﻪ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﺑﻨ
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ ،د
اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ د ﻣﻘﺪس ذات ﺧﻼف ﺳﺮﮐﺸ ﮐې ده .
ﻫﻐﮥ ﻮاﻧﺎن ﺑﻪ ﭘﻪ ﮐﻮﻮ ﮐ راﭘﺮﯦﻮ او ﻗﺘﻞ ﺑﻪ ﺷ ،او د ﻫﻐﻮئ ﻓﻮﺟﻴﺎن ﺑﻪ ﭘﻪ
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ رب اﻻﻓﻮاج ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ ،ﻮرئ،
ﻫﻐﻪ ورځ ﻮل ﺧﺘﻢ ﮐے ﺷ .
زۀ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧﻼف ﻳﻢ ،اے ﻣﻐﺮوره ﺧﻠﻘﻮ ،ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﺳﺰا ورځ رارﺳﯧﺪﻟ ده ﻫﻐﻪ
 ﺳﺘﺎ ﮐﺒﺮژن ﻗﻮم ﺑﻪ ﺗﻴﻨﺪک وﺧﻮرى او
وﺧﺖ ﭼ زۀ ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ ﺳﺰا درﮐم .
راوﺑﻪ ﻏﻮرزﻳى ،او ﻫﻴ ﻮک ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﻧﮥ راوﭼﺘﻮى ،زۀ ﺑﻪ د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﺎروﻧﻮ اور

ﺑﻞ ﮐم او ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﺷﺎ او ﺧﻮا ﮐ ﺎن ﺳﺮه ﻫﺮ ﮥ وﺳﻮزوى .
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ رب اﻻﻓﻮاج ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ ،د اﺳﺮاﺋﻴﻞ او د ﻳﻬﻮداه ﺧﻠﻖ ﻣﻈﻠﻮﻣﺎن دى،
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 ﺧﻮ د ﻫﻐﻮئ
ﻫﻐﻮئ ﭼ ﭼﺎ ﻧﻴﻮﻟ دى ﻧﻮ د ﻫﻐﻮئ د ﭘﺮﯦﻮدو ﻧﻪ اﻧﺎر ﮐﻮى .
ﺑﭻ ﮐﻮوﻧﮯ ډﯦﺮ زورور دے ،او ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ رب اﻻﻓﻮاج د ﻫﻐﮥ ﻧﻮم دے .ﻫﻐﻪ ﺑﻪ
ﭘﻪ ﺳﺨﺘ ﺳﺮه د ﻫﻐﻮئ د ﻣﺴﺌﻠ دﻓﺎع وﮐى ،او ﻫﻐﻪ ﺑﻪ دوئ ﺗﻪ آرام ورﮐى ،ﺧﻮ
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ ،د ﺗﺒﺎﻫ ﺗُﻮره دې ﺑﺎﺑﻞ
د ﺑﺎﺑﻞ ﺧﻠﻖ ﺑﻪ ﻧﺎ آراﻣﻪ ﮐى .
ﺗﺒﺎه ﮐى .ﻫﻐﻪ دې د ﺑﺎﺑﻞ ﻮل اوﺳﯧﺪوﻧ او د ﻫﻐﮥ آﻓﺴﺮان او ﻫﻮﻴﺎران ﺧﻠﻖ
 د ﻫﻐﻮئ دروﻏﮋن ﻧﺒﻴﺎن ﺑﻪ ﭘﻪ ﺟﻨ ﮐ ﻣۀ ﺷ ،او ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ
ﺗﺒﺎه ﮐى .
ﺑوﻗﻮﻓﺎن ﺛﺎﺑﺖ ﺷ .د ﻫﻐﻮئ ﺗه ﻓﻮﺟﻴﺎن ﺑﻪ ﭘﻪ ﺟﻨ ﮐ ﻗﺘﻞ ﮐے ﺷ ،او
 ﺟﻨ ﺑﻪ د ﻫﻐﻮئ ﺧﻼف د ﻫﻐﻮئ
ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﻮ ﻳﺮو ﺗﺮﺧﻮ ﮐ راﯧﺮ ﺷ .
آﺳﻮﻧﻪ او ﺟﻨ ﺎډۍ ﺗﺒﺎه ﮐى او ﭘﻪ ﻫﻐﮥ ﮐ د ﻧﻮرو ﻣﻠﻮﻧﻮ ﻓﻮﺟﻴﺎن ﺑﻪ ﻫﻢ ﺗﺒﺎه
ﮐى .او ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ د ﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن ﺑﺰدﻟﻪ ﺷ .او ﺟﻨ ﺑﻪ د ﻫﻐﻮئ ﺧﺰاﻧ ﺗﺒﺎه
 د ﻫﻐﮥ د اوﺑﻮ ذﺧﻴﺮې دې اوﭼ ﮐے ﺷ .ﻫﻐﻪ ﺑﻪ
ﮐى ،او ﻟﻮټ ﺑﻪ ﻳ ﮐى .
اوﭼ ﺷ ،ﻪ ﭼ ﻮل ﻣﻠ د ﺑﺘﺎﻧﻮ ﻧﻪ ډک ﺷﻮے دے ،او د ﻫﻐﻪ ﺧﻠﻘﻮ د ﺑﺘﺎﻧﻮ
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺑﺎﺑﻞ ﮐ د دﺷﺘﻮ
د ﻳﺮې ﻧﻪ ﻟﻪ د ﻟﻴﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن ﻋﻤﻞ وﮐو .
ﻨﺎور اوﺳﻴى ،او د ﻴﺪړاﻧﻮ او ﻮﻧﻴﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﮐﻮر ﺑﻪ ﺑﺪل ﺷ .ﻧﻮ دا ﺑﻪ ﺑﻴﺎ ﻫﻴﻠﻪ
 ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ ﺧُﺪائ ﭘﺎک
آﺑﺎد ﻧﮥ ﺷ او دا ﺑﻪ ﻫﻤﯧﺸﻪ دﭘﺎره ﺷﺎړ ﭘﺮوت وى .
ﺳﺪوم او ﻋﻤﻮره ،ﺳﺮه د ﺎوﻧﻳﺎﻧﻮ ﺗﺒﺎه ﮐل ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﺷﺎن ﺑﻪ ﺑﺎﺑﻞ ﻫﻢ ﺗﺒﺎه ﮐى.
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ ،ﻧﻮ ﻫﻴ ﻮک ﺑﻪ ﻫﻠﺘﻪ ﻧﮥ اوﺳﻴى او ﻧﮥ ﺑﻪ ﻳﻮ اﻧﺴﺎن ﭘﻪ
 وﻮرئ ،د ﺷﻤﺎل د ﺧﻮا ﻧﻪ ﻓﻮج راروان دے ،ﻳﻮ ﻟﻮئ ﻗﻮم
ﮐ ژوﻧﺪ ﮐﻮى .
 ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﻟﻴﻨﺪو او ﻧﯧﺰو ﺑﺎﻧﺪې
او ډﯦﺮ ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎن د دﻧﻴﺎ د آﺧﺮ ﻧﻪ راﭘﺎﯧﺪﻟ دى .
ﺳﻤﺒﺎل دى ،او ﻫﻐﻮئ ﻇﺎﻟﻤﺎن دى او ﻫﻴ رﺣﻢ ﭘﻪ ﮐ ﻧﺸﺘﻪ .ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ
ﺧﭙﻠﻮ آﺳﻮﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﺳﻮارۀ ﺷ ﻟﻪ د ﺳﻤﻨﺪر داﺳ ﻏﻣﺒﺎر ﮐﻮى ،ﻫﻐﻮئ ﺟﻨ ﺗﻪ
 د ﺑﺎﺑﻞ
ﭘﻪ ﻗﻄﺎروﻧﻮ ﮐ راروان دى ﭼ ﭘﻪ ﻟﻮر ﺑﺎﺑﻞ ﺑﺎﻧﺪې ﺣﻤﻠﻪ وﮐى .
ﺑﺎدﺷﺎه ﭼ د دﺷﻤﻦ د راﺗﻠﻮ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ دا ﺧﺒﺮ واورﯦﺪو ،ﻧﻮ د ﻫﻐﮥ ﻻﺳﻮﻧﻪ ﺷﻞ ﺷﻮل.
ﻫﻐﻪ ﻳﺮې او دردوﻧﻮ وﻧﻴﻮﻟﻮ ،داﺳ درد ﻟﻪ ﭼ د  د ﻟﻨﻮن ﭘﻪ وﺧﺖ ﮐ
 ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ ﻳﻮ زﻣﺮے د اُردن د ﺟﺎړو ﺑﻮﻮ ﻧﻪ د ﺮن زﻣ ﺗﻪ را
وى .
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او ﭘﻪ و ورﻮپ ﮐﻮى ،ﻧﻮ دﻏﻪ ﺷﺎن ﺑﻪ زۀ د ﺑﺎﺑﻞ ﺧﻠﻖ د ﺧﭙﻞ ﻣﻠ ﻧﻪ وﺷم ،او
زۀ ﺑﻪ د ﺧﭙﻠ ﺧﻮ ﻣﺸﺮ ﭘﻪ ﮐ ﻣﻘﺮر ﮐم .ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ دوئ ﺣﻮﻣﺖ وﮐى.
 ﻧﻮ
ﻮک زﻣﺎ ﭘﻪ ﺷﺎن ﮐﯧﺪﻟﮯ ﺷ؟ او ﻳﻮ ﻣﺸﺮ ﺑﻪ ﻫﻢ زﻣﺎ ﺧﻼف وﻧﮥ درﻳى .
ﺑﻴﺎ ﻫﻐ ﻣﻨﺼﻮﺑ ﺗﻪ ﻏﻮږ ﺷﻪ ﮐﻮﻣﻪ ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﺑﺎﺑﻠﻴﺎﻧﻮ ﺧﻼف ﺟﻮړه ﮐې
ده ،ﺗﺮ دې ﭼ واړۀ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ﺑﻪ د ورو ﭘﻪ ﺷﺎن وﺷﻟﮯ ﺷ ،او د ﻫﻐﻮئ د
 زﻣﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ دې ﭼﻐﻮ ﺳﻮرو ﺳﺮه ﭘﻪ ﻟزان
ﺮن ﺎﻳﻮﻧﻪ ﺑﻪ وران ﮐے ﺷ .
ﺷ” ﺑﺎﺑﻞ ﻗﺒﻀﻪ ﮐے ﺷﻮے دے “.او د ﻫﻐﻮئ د ﻣﺎﻳﻮﺳ ژړا ﺑﻪ ﭘﻪ ﻮﻟﻪ دﻧﻴﺎ
ﮐ واورﯦﺪﻟﮯ ﺷ“.

د ﺑﺎﺑﻞ ﺗﺒﺎه ﮐﯧﺪل

۵۱

 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ داﺳ ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ” ،ﻮره ،زۀ ﺑﻪ د ﺑﺎﺑﻞ او د ﻫﻐﮥ د ﺧﻠﻘﻮ


 زۀ ﺑﻪ ﺑﺎﺑﻞ ﺗﻪ ﻏﯧﺮ ﻣﻠﻴﺎن وروﻟﯧم ﭼ
ﺧﻼف ﺗﺒﺎه ﮐﻮوﻧ ﻫﻮا راوﭼﺘﻪ ﮐم .
ﻫﻐﻪ ﭼﺎڼ ﮐى او د ﻫﻐﮥ ﻣﻠ ﺗﺒﺎه ﮐى .او ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻫﻐﮥ د ﻫﺮې ﺧﻮا ﻧﻪ ﺣﻤﻠﻪ
 د ﺑﺎﺑﻞ ﻓﻮﺟﻴﺎن ﻟﻴﻨﺪو راﻠﻮ ﺗﻪ ﻣﮥ
وﮐى ﮐﻠﻪ ﭼ د ﻫﻐﮥ د ﺗﺒﺎﻫ ورځ راﺷ .
ﭘﺮﯦدئ ،او زﻏﺮو اﭼﻮﻟﻮ ﺗﻪ ﻳ ﻣﮥ ﭘﺮﯦدئ .د ﻫﻐﻮئ ﻮاﻧﺎن درﻧﻪ ﺑﭻ ﻧﮥ ﺷ ،د
 ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺑﺎﺑﻞ ﮐ ﻣۀ ﺷ ،او د
ﻫﻐﻮئ ﻓﻮﺟﻴﺎن ﭘﻪ ﻣﻤﻞ ﺗﻮﻪ ﺗﺒﺎه ﮐئ .
 ﺧﻮ اﺳﺮاﺋﻴﻞ او ﻳﻬﻮداه ﺧُﺪائ
ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﮐﻮﻮ ﮐ ﺑﻪ ﺳﺨﺖ زﺧﻤﻴﺎن ﺷ .
ﭘﺎک رب اﻻﻓﻮاج ﻧﮥ دى ﻫﯧﺮ ﮐى ،ﮐﮥ ﮥ ﻫﻢ ﭼ د ﻫﻐﻮئ ﻣﻠ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ د
 د ﺑﺎﺑﻞ ﻧﻪ وﺗﺘ ،د ﺧﭙﻞ ژوﻧﺪ د ﺑﭻ
ﻣﻘﺪس ذات ﭘﻪ ﺧﻼف د ﻨﺎه ﻧﻪ ډک دے .
ﮐﻮﻟﻮ دﭘﺎره ﻣﻨه ووﻫ ،د ﻫﻐﮥ د ﻨﺎﻫﻮﻧﻮ ﭘﻪ وﺟﻪ ﺧﭙﻞ ﺎن ﻣﮥ ﻣ ﮐﻮئ .دا د
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د اﻧﺘﻘﺎم وﺧﺖ دے ،ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ورﺗﻪ ﭘﻮره ﺑﺪل ورﮐى د ﮐﻮم ﭼ ﺑﺎﺑﻞ
 ﺑﺎﺑﻞ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﻻس ﮐ د ﺳﺮو زرو ﭘﻴﺎﻟﻪ وه ،ﻫﻐﻪ ﭘﻴﺎﻟ
ﺣﻘﺪار وى .
ﭼ ﻮﻟﻪ زﻣﻪ ﻳ ﻧﺸﻪ ﮐه .ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ د ﻫﻐﮥ ﺷﺮاب وﻞ ﻧﻮ ﭘﻪ دې وﺟﻪ ﻫﻐﻮئ
 ﺧﻮ ﻧﺎﻬﺎﻧﻪ ﺑﺎﺑﻞ ﻫﻢ راوﻏﻮرزﯦﺪو ﭘﻪ ﻫﻐﮥ ﻣﺎﺗﻢ وﮐئ .د ﻫﻐﮥ
اوس ﻣﺴﺖ ﺷﻮل .
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 ﻣﻮﻧ ﺑﻪ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ
زﺧﻤﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﻣﺮﻫﻢ ورﮐئ .ﮐﯧﺪے ﺷ ﭼ ﻫﻐﻪ ﺷﻔﺎ وﻣﻮﻣ .
ﺷﻔﺎ ورﮐې وه ﮐﮥ ﭼﺮې ﻣﻮﻧ ﮐﻮﻟﮯ ﺷﻮ ،ﺧﻮ ﻫﻐﻪ اوس ﻧﮥ رﻏﻴى .را ﭼ
اوس ﻫﻐﻪ ﭘﺮﯦدو او ﻫﺮ ﻳﻮ ﺧﭙﻞ ﻣﻠ ﺗﻪ واﭘﺲ ﻻړ ﺷُﻮ ،د ﻫﻐﮥ ﺳﺰا اوس آﺳﻤﺎن ﺗﻪ
 ﻣﺎﻟ
رﺳﯧﺪﻟ ده ،دا دوﻣﺮه ﻟﻮﻳﻪ ده ﭼ ﻫﻐﻪ اوس د اﻧﺪازه ﮐﻮﻟﻮ ﻧﻪ ﺑﻬﺮ ده .
ﺧُﺪائ دا ﺧﺒﺮه ﺮﻨﺪه ﮐه ﭼ ﻣﻮﻧ ﭘﻪ ﺣﻘﻪ ﻳﻮ .را ﭼ ﭘﻪ ﺻﻴﻮن ﮐ ﻫﻐﻪ
 ﺧﭙﻞ
ﮥ وواﻳﻮ ﮐﻮم ﮐﺎروﻧﻪ ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ زﻣﻮﻧ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﮐى دى .
ﻏﺸ ﺗﯧﺮۀ ﮐئ ،او ﺧﭙﻞ ډاﻟﻮﻧﻪ راوﭼﺖ ﮐئ ،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ دا ﻣﺎدى ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎن
راوﭼﺖ ﮐى دى ،ﭼ د ﺑﺎﺑﻞ ﺧﻼف ﭘﯧﺶ ﻗﺪﻣ وﮐى او ﻫﻐﻪ ﺗﺒﺎه ﮐى .دا د ﻫﻐﮥ
 د ﺑﺎﺑﻞ د
اﻧﺘﻘﺎم اﺧﺴﺘﻞ دى د ﻫﻐﻪ ﭼﺎ ﻧﻪ ﭼﺎ ﭼ د ﻫﻐﮥ ﮐﻮر ﭘﻠﻴﺖ ﮐے دے .
دﯦﻮاﻟﻮﻧﻮ ﺧﻼف ﺟﻨا اوﭼﺘﻪ ﮐئ ،د ﺎر ﻣﺤﺎﻓﻈﺎن ﻣﻀﺒﻮط ﮐئ ،او ﭼﻮﮐﻴﺪاران
ودروئ او د ﭘ ﺰار دﭘﺎره ﺗﻴﺎرے وﮐئ ،ﻪ ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺑﻪ ﺧﭙﻠﻪ
ﻣﻨﺼﻮﺑﻪ او ﻣﻘﺼﺪ ﭘﻮره ﮐى ،ﻫﻐﮥ ﭼ ﮥ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﻧﻮ ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ د ﺑﺎﺑﻞ د ﺧﻠﻘﻮ
 اے ﺑﺎﺑﻠﻪ ،ﺗﮥ د ډﯦﺮو ﺳﻴﻨﺪوﻧﻮ ﭘﻪ ﻏﺎړه ﭘﺮوت ﺎر ﻳ او د ﻣﺎل
ﺳﺮه وﮐى .
دوﻟﺖ او ﺗﺠﺎرت ﻧﻪ ډک ﻳ ،ﺧﻮ ﺳﺘﺎ اَﻧﺠﺎم رارﺳﯧﺪﻟﮯ دے ،او ﺳﺘﺎ د ژوﻧﺪ ﺗﺎر
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ رب اﻻﻓﻮاج ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ذات ﺑﺎﻧﺪې ﻗﺴﻢ وﮐو ﭼ،
ﺷﻠﯧﺪﻟﮯ دے .
زۀ ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺎروﻧﻪ د دﺷﻤﻨﺎﻧﻮ ﻧﻪ ډک ﮐم ،ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ ﻳﻮ ﭘﮯ د ﻣﻮﻟﺨﺎﻧﻮ ﻧﻪ
ډک وى ،او ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﺎﻧﺪې د ﻓﺘﺤ ﭼﻐ ووﻫ“.

د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺛﻨﺎء او ﺻﻔﺖ
 ”ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻗﺪرت ﺳﺮه زﻣﻪ ﺟﻮړه ﮐه .او ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﺣﻤﺖ ﺳﺮه

 د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﺣﻢ
ﻳ دﻧﻴﺎ ﻗﺎﺋﻤﻪ ﮐه .او ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻋﻘﻞ ﻳ آﺳﻤﺎﻧﻮﻧﻪ ﺧﻮارۀ ﮐل .
ﺑﺎﻧﺪې آﺳﻤﺎن ﭘﻪ ﻏﺮار ﺷ ،ﻫﻐﻪ ورﻳ د زﻣ د ﻳﻮ ﺳﺮ ﻧﻪ ﺗﺮ ﺑﻞ ﺳﺮه ﭘﻮرې

ﺧﻮروى .ﻫﻐﻪ ﺑﺮﯦﻨﺎ د ﺑﺎران ﺳﺮه راﻟﯧى او د ﺧﭙﻠﻮ ذﺧﻴﺮو ﻧﻪ ﻫﻮا راﻟﻮﻮى .
د اﻧﺴﺎن ﻮل ﻧﺴﻠﻮﻧﻪ ﺑﻋﻘﻠﻪ او ﺑﻋﻠﻤﻪ دى ،ﻫﻐﻪ ﮐﺎرﻳﺮ ﭼ ﺑﺘﺎن ﺟﻮړوى دوئ ﺑﻪ
د دې ﺑﺘﺎﻧﻮ ﭘﻪ وﺟﻪ وﺷﺮﻣﻴى ،ﻪ ﭼ د دوئ ﺑﺘﺎن ﻫﻢ دوﮐﻪ ده او ﺳﺎه ﭘﻪ ﮐ
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 دا ﺑﺘﺎن ﻓﻀﻮل او د ﻣﺴﺨﺮو ﻴﺰوﻧﻪ دى .ﮐﻠﻪ ﭼ د ﻫﻐﻮئ د ﺣﺴﺎب
ﻧﺸﺘﻪ .
 ﺧﻮ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﻳﻌﻘﻮب ﻣﻴﺮاث د دې
ﮐﺘﺎب ورځ راﺷ دا ﺑﻪ ﻮل ﺗﺒﺎه ﺷ .
ﺑﺘﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن ﻧﮥ دے .ﻫﻐﻪ د ﻫﺮ ﺷ ﺧﺎﻟﻖ دے ،د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﭘﻪ ﺷﻤﻮل ﭼ د
ﻫﻐﮥ ﺧﭙﻞ ﻗﻮم دے .او د ﻫﻐﮥ ﻧﻮم رب اﻻﻓﻮاج دے“.

د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﺒﺮ
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ” ،اے ﺑﺎﺑﻠﻪ ،ﺗﮥ زﻣﺎ د ﺟﻨ ﺗﺒﺮ ﻳ ،او زﻣﺎ د ﺟﻨ

وﺳﻠﻪ ﻳ .ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ذرﻳﻌﻪ ﺑﻪ زۀ ﻗﻮﻣﻮﻧﻪ ذره ذره ﮐﻮم ،او زۀ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺗﺎ ﺑﺎدﺷﺎﻫﺘﻮﻧﻪ ﺗﺒﺎه
 زۀ ﺑﻪ ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ذرﻳﻌﻪ آﺳﻮﻧﻪ او د ﻫﻐﮥ ﺳﻮارۀ ذره ذره ﮐﻮم ،زۀ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺗﺎ
ﮐﻮم ،
 زۀ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺗﺎ  او ﺳى ذره ذره
ﺎډۍ او د ﻫﻐ ﭼﻠﻮوﻧ ﺗﺲ ﻧﺲ ﮐﻮم ،
ﮐﻮم ،زۀ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺗﺎ ﺑﻮډاﺎن او ﻮاﻧﺎن وژﻧﻢ ،زۀ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺗﺎ ﻮاﻧﺎن او ﭘﯧﻐﻠ ذره ذره
 زۀ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺗﺎ ﺷﭙﻮﻧ او رﻣ ﺗﺲ ﻧﺲ ﮐﻮم ،زۀ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺗﺎ زﻣﻴﻨﺪار او د
ﮐﻮم ،
ﻏﻮﻳﺎﻧﻮ ﺟﻮړې ذره ذره ﮐﻮم ،زۀ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺗﺎ ﺣﻤﺮاﻧﺎن او ﻣﺸﺮان وژﻧﻢ“.

د ﺑﺎﺑﻞ ﻧﺴﻮرﯦﺪل
 ”ﺳﺘﺎ د ﺳﺘﺮﻮ د وړاﻧﺪې ﺑﻪ زۀ ﺑﺎﺑﻠﻴﺎﻧﻮ او ﻮک ﭼ ﭘﻪ ﺑﺎﺑﻞ ﮐ اوﺳﻴى د

ﻫﻐﻮئ د ﺑﺪو ﮐﺎروﻧﻮ ﭘﻪ ﺑﺪﻟﻪ ﮐ ﭼ ﻳ ﭘﻪ ﺻﻴﻮن ﮐ ﮐى دى ﺑﺪﻟﻪ ورﮐم“،
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ” ،زۀ ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﺧﻼف ﻳﻢ ،اے
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋ .
ﺗﺒﺎه ﮐﻮوﻧﻴﻪ ﻏﺮه ،ﺗﮥ ﭼ ﻮﻟﻪ زﻣﻪ ﺗﺒﺎه ﮐﻮې .زۀ ﺑﻪ ﺧﭙﻞ ﻻس ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﺧﻼف
دراوږد ﮐم ،ﭼ د اوﭼﺖ ﺎئ ﻧﻪ دې راﻧﺴﻮر ﮐم ،او ﭼ درﻧﻪ ﻳﻮ ﺳﻮزﯦﺪﻟﮯ
 ﺳﺘﺎ ﻧﻪ ﺑﻪ ﻳﻮ ﮐﺎﮯ ﻫﻢ راوﭼﺖ ﻧﮥ ﮐے ﺷ ﭼ د
او د اﻳﺮو ﻏﺮ ﺟﻮړ ﮐم .
ﻮټ ﮐﺎﮯ ﺷ ،او ﻧﮥ ﺑﻪ درﻧﻪ ﻳﻮ ﮐﺎﮯ د ﺑﻨﻴﺎد دﭘﺎره اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺷ ،ﻪ ﺗﮥ ﺑﻪ د
 ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻣﻠ ﮐ
ﺗﻞ دﭘﺎره ﭘﻪ ﺧﺮاﺑﻪ ﺑﺪل ﺷ .دا د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎن دے .
د ﺑﺎﺑﻞ ﺧﻼف ﺟﻨا راوﭼﺘﻪ ﮐئ ،ﭘﻪ ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﮐ ﺑﻴﻞ وﻏوئ ،ﻗﻮﻣﻮﻧﻪ د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ
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ﺧﻼف د ﺟﻨ دﭘﺎره ﺗﻴﺎر ﮐئ ،او دﻏﻪ ﺑﺎدﺷﺎﻫﺘﻮﻧﻪ د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﺧﻼف راوﭼﺖ ﮐئ
ﻳﻌﻨ ،اراراط ،ﻣﻨ ،او اﺷﻨﺎز ﺑﺎدﺷﺎﻫﺘﻮﻧﻪ د ﻫﻐﮥ ﺧﻼف راوﻏﻮاړئ .او د ﻫﻐﮥ
ﺧﻼف ﺟﻨ ﮐﻤﺎﻧر ﻣﻘﺮر ﮐئ ،او د ﻫﻐﮥ ﺧﻼف دوﻣﺮه آﺳﻮﻧﻪ راوﻟ ﻟﻪ د
 ﻗﻮﻣﻮﻧﻪ د ﺑﺎﺑﻞ ﺧﻼف د ﺟﻨ دﭘﺎره ﺗﻴﺎر ﮐئ .د ﻣﺎدى
ﻣﻮﻟﺨﺎﻧﻮ ﭘﺮﻠﻪ .
ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎن ،د ﻫﻐﻮئ ﺣﻤﺮاﻧﺎن او د ﻫﻐﻮئ ﻮل ﻣﺸﺮان ،او ﻫﻐﻪ ﻮل ﻣﻠﻮﻧﻪ ﭼ

ﻫﻐﻮئ ورﺑﺎﻧﺪې ﺣﻮﻣﺖ ﮐﻮى راوﻏﻮاړئ ﭼ د ﻫﻐﻮئ ﺧﻼف ﺟﻨ وﮐى .
زﻣﻪ ﻟزﻳى او د دردوﻧﻮ ﭘﻪ وﺟﻪ ﭼﻮرﻟﻴى ،ﻪ ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﺑﺎﺑﻞ ﭘﻪ
ﺧﻼف ﭼ ﮐﻮﻣﻪ ﻣﻨﺼﻮﺑﻪ ﺗﻴﺎره ﮐې ده ﻫﻐﻪ ﻧﮥ ﺑﺪﻟﯧﺪوﻧ ده .ﻧﻮ ﺑﺎﺑﻞ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺧﺮاﺑﻪ
 د ﺑﺎﺑﻞ ﻓﻮﺟﻴﺎﻧﻮ ﺟﻨ ﺑﺲ
ﺑﺪل ﮐے ﺷ او ﻳﻮ ﮐﺲ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻫﻠﺘﻪ ﻧﮥ اوﺳﻴى .
ﮐو ،او ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﺑﺮﺟﻮﻧﻮ ﮐ ﺑﻨﺪ ﭘﺎﺗ ﺷﻮل .د ﻫﻐﻮئ زور ﺧﺘﻢ ﺷﻮ او ﻫﻐﻮئ ﻟﻪ
د ﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن ﺑﺰدﻟﻪ ﺷﻮل .ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻮوﻧﻮ د ﻫﻐﻮئ ﮐﻮروﻧﻮ ﺗﻪ اور واﭼﻮﻟﻮ او د
 ﻗﺎﺻﺪان د ﻳﻮ ﺑﻞ ﻧﻪ ﻣﺨ ﮐﻴى او ﭘﻪ
ﻫﻐﻮئ د ﺎر دروازې ﻳ ﻣﺎﺗ ﮐې .
ﻣﻨه دى ﭼ د ﺑﺎﺑﻞ ﺑﺎدﺷﺎه ﺗﻪ دا ﭘﯧﻐﺎم ورﺳﻮى او ﭘﻪ دې ﻳ ﺧﺒﺮ ﮐى ﭼ د ﻫﻐﮥ
 دﺷﻤﻦ د ﺳﻴﻨﺪوﻧﻮ ﻻرې ﻮدرې د ﺗﺘﯧﺪﻟﻮ دﭘﺎره ﺑﻨﺪې
ﻮل ﺎر ﻗﺒﻀﻪ ﺷﻮ ،
ﮐې دى او ﭘﻪ ﺟﺒﻮ او ﻟﻮﺧﻮ ﻳ اور ﺑﻞ ﮐے دے او د ﺑﺎﺑﻞ ﻓﻮﺟﻴﺎن ﻳﺮې راﺧﺴﺘ
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک داﺳ ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ ،ﺑﺎﺑﻞ ﻟﻪ د
دى .
درﻣﻨﺪ ﭘﻪ ﺷﺎن ﺗﻴﺎر دے او اوس ﻫﻐﻪ وﺧﺖ رارﺳﯧﺪﻟﮯ دے ﭼ ﺧﻠﻖ ﻫﻐﻪ د ﭘﻮ
 ”ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﻀﺮ د ﺑﺎﺑﻞ ﺑﺎدﺷﺎه
ﻻﻧﺪې ﮐى ﻫﺮﮐﻠﻪ ﭼ د ﻟﻮ وﺧﺖ ﺷﺮوع ﺷ “.
ﻣﻮﻧ ﻟﻮاړ ﺗﯧﺮ ﮐو ،او ﻫﻐﮥ ﻣﻮﻧ ﺳﺮﺮداﻧﻪ او ﻣﺎت ﮐو ،ﻫﻐﮥ ﻣﻮﻧ ﻟﻪ د ﺗﺶ
ﻣﻨ ﭘﻪ ﺷﺎن ﻳﻮې ﺧﻮا ﺗﻪ وﻏﻮرزوﻟﻮ .ﻟﻪ د ﺎﻣﺎر ﭘﻪ ﺷﺎن ﻳ ﺗﯧﺮ ﮐو او زﻣﻮﻧ د
 ﺧﻮ
ﻮ ﻏﻮﻮ ﻧﻪ ﻳ ﺧﭙﻠﻪ ﯧه ډﮐﻪ ﮐه ،او ﻧﻮره ﻳ ﺑﻴﺎ د ﺧﻮﻟ ﻧﻪ ﺗُﻮ ﮐه “.
اوس دې د ﺻﻴﻮن اوﺳﯧﺪوﻧ واﺋ ﭼ” ،ﻣﻮﻧ ﺳﺮه ﭼ ﮐﻮم ﻇﻠﻢ زﻳﺎﺗﮯ ﺷﻮے
دے ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﺷﺎن ﺣﺎﻻت دې ﭘﻪ ﺑﺎﺑﻞ راﺷ “.د ﻳﺮوﺷﻠﻢ اوﺳﯧﺪوﻧ دې واﺋ ﭼ،
”زﻣﻮﻧ ﭼ ﮐﻮﻣﻪ وﻳﻨﻪ ﺗﻮئ ﺷﻮې ده ﻧﻮ د ﻫﻐ ذﻣﻪ وارى دې د ﺑﺎﺑﻞ ﭘﻪ ﻏﺎړه وى“.
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د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﺑﺎﺑﻠﻴﺎﻧﻮ ﻧﻪ اﻧﺘﻘﺎم اﺧﺴﺘﻞ
 ﻧﻮ ﭘﻪ دې وﺟﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ داﺳ ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ” ،زۀ ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﺣﻖ دﻓﺎع

وﮐم او ﺳﺘﺎﺳﻮ اﻧﺘﻘﺎم ﺑﻪ واﺧﻠﻢ ،زۀ ﺑﻪ د ﻫﻐﮥ د ﺳﻴﻨﺪ او ﭼﻴﻨﻮ اوﺑﮥ اوﭼ ﮐم.
 ﺑﺎﺑﻞ ﻧﻪ ﺑﻪ د ﺗﺒﺎﻫ ډﯦﺮے ﺟﻮړ ﺷ ،او ﻴﺪړان ﺑﻪ ﭘﻪ ﮐ ﻏﺎروﻧﻪ ﺟﻮړ ﮐى.

 د
ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮرو ﺗﻪ د ﻳﺮې او ﻣﺴﺨﺮو ﺷ ،او ﻮک ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﻪ ﮐ ﻧﮥ اوﺳﻴى .
ﺑﺎﺑﻞ ﻮل ﺧﻠﻖ ﺑﻪ ﻟﻪ د زﻣﺮو ﭘﻪ ﺷﺎن ﺷﻮر ﮐﻮى .او ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻟﻪ د زﻣﺮو د ورﮐﻮﻮ
 ﺧﻮ ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﻣﺴﺘ ﮐ راﺷ ﻧﻮ زۀ ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ
ﺑﭽﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن ﻏﺮﻳى .
دﭘﺎره ﻣﯧﻠﻤﺴﺘﻴﺎ وﮐم او ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﮥ ﻧﺸﻪ ﮐم ،ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﭼﻐﻮ ﺳﻮرو او
ﺧﻨﺪا ﺎﻧﻮ ﮐ داﺳ د ﻮل ﻋﻤﺮ دﭘﺎره اودۀ ﮐم ﭼ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﮐﻠﻪ ﻫﻢ راوﭼﺖ ﻧﮥ
 زۀ ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ ﻟﻪ د ورو ،ﭼﯧﻠﻮ او اﻧﻮ
ﺷ .دا د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎن دے .
ﭘﻪ ﺷﺎن ﺣﻼﻟﯧﺪو دﭘﺎره ﺑﻮﻢ“.

د ﺑﺎﺑﻞ اَﻧﺠﺎم
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﺑﺎﺑﻞ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ” ،د ﺑﺎﺑﻞ ﻫﻐﻪ ﻟﻮئ ﺎر ﭼ ﻮﻟ دﻧﻴﺎ

ﺑﻪ ﻳ ﺻﻔﺖ ﮐﻮﻟﻮ ﻨﻪ ﺷﺴﺖ وﺧﻮړو او ﻗﺒﻀﻪ ﺷﻮ ،د ﻮﻟﻮ ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ دﭘﺎره د
 ﺳﻤﻨﺪر ﺑﻪ ﭘﻪ ﺑﺎﺑﻞ راواوړى او د ﻫﻐﮥ
ﺑﺎﺑﻠﻴﺎﻧﻮ ﻧﻪ ﮥ ﻳﺮووﻧﮯ ﻣﻨﻈﺮ ﺟﻮړ ﺷﻮ .
 د ﻫﻐﮥ ﺎروﻧﻪ ﺑﻪ وران او ﺗﺒﺎه ﮐى او ﭘﻪ
زورورى ﭼﭙ ﺑﻪ ﺑﺎﺑﻞ ﭘ ﮐى .
اوﭼﻪ دﺷﺘﻪ او ﻣﻴﺮه ﺑﺎﻧﺪې ﺑﻪ ﺑﺪل ﺷ ،ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ داﺳ زﻣﻪ ﺑﺎﻧﺪې ﺑﺪل ﺷ ﭼ
 زۀ ﺑﻪ د
ﻮک ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﻪ ﮐ ﻧﮥ اوﺳﻴى ،او ﻧﮥ ﺑﻪ ﻮک ﭘﻪ ﮐ ﺳﻔﺮ ﮐﻮى .
ﺑﺎﺑﻞ ﻣﻌﺒﻮد ﺑﻴﻞ ﺑﺖ ﺗﻪ ﺳﺰا ورﮐم ،او ﮥ ﭼ ﻳ ﺧﻮړﻟ دى ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﭘﺮې ﻨﻳﺮ

ﮐم .ﻗﻮﻣﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﻮر د ﻫﻐﮥ ﻋﺒﺎدت ﻧﮥ ﮐﻮى .او د ﺑﺎﺑﻞ دﯦﻮاﻟﻮﻧﻪ ﺑﻪ راوﻏﻮرزﻳى .
اے زﻣﺎ ﺧﻠﻘﻮ د ﻫﻐﮥ ﻧﻪ راﺑﻬﺮ ﺷ .د ﺧﭙﻞ ژوﻧﺪ د ﺑﭻ ﮐﻮﻟﻮ دﭘﺎره د ﻫﻐﻪ ﺎئ ﻧﻪ
 ﺗﺎﺳﻮ ﭼ ﭘﻪ دﻏﻪ
ﻣﻨه ﮐئ .او د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﺳﺨﺖ ﻏﻀﺐ ﻧﻪ وﺗﺘ .
ﻣﻠ ﮐﻮﻣ اﻓﻮاه ﺎﻧ اورئ ﻧﻮ ﭼ د ﻫﻐ ﭘﻪ وﺟﻪ ﻧﮥ ﺑزړۀ ﺷ او ﻧﮥ وﻳﺮﯦئ.
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دا اﻓﻮاه ﺑﻪ ﮐﺎل ﭘﻪ ﮐﺎل را .ﻇﻠﻢ او ﻓﺴﺎد ﺑﻪ ﻣﻠ ﮐ راوﭼﺖ ﺷ او
 ﺧﻮ ﭘﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﮐ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ
ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎن ﺑﻪ د ﻳﻮ ﺑﻞ ﺳﺮه ﺟﻨﻮﻧﻪ ﮐﻮى .
راروان دے ﭼ زۀ ﺑﻪ د ﺑﺎﺑﻠﻴﺎﻧﻮ ﺑﺘﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﺳﺰا ورﮐم ،او د ﻫﻐﮥ ﻮل ﻣﻠ ﺑﻪ
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ
وﺷﺮﻣﻴى ،او د ﻫﻐﻮئ ﻗﺘﻞ ﺷﻮى ﮐﺴﺎن ﺑﻪ ﻮل ﭘﻪ ﮐ ﻣۀ ﭘﺮاﺗﮥ وى .
ﺑﻪ آﺳﻤﺎن او زﻣﻪ او ﻫﺮ ﮥ ﭼ ﭘﻪ ﮐ دى د ﺑﺎﺑﻞ ﭘﻪ ﺷﺴﺖ د ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ﭼﻐ
ووﻫ ،ﻪ ﭼ د ﺷﻤﺎل ﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﺒﺎه ﮐﻮوﻧ ﻓﻮﺟﻴﺎن ﭘﻪ ﻫﻐﮥ ﺣﻤﻠﻪ وﮐى ،دا د
 ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ ﺑﺎﺑﻞ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ او د ﻮﻟ دﻧﻴﺎ د
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎن دے .
ﻗﺘﻞ ﻋﺎم ﺳﺒﺐ ﺟﻮړ ﺷﻮے وو ،ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﺷﺎن ﻗﺘﻞ ﮐے ﺷ“.

ﭘﻪ ﺑﺎﺑﻞ ﮐ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ دﭘﺎره د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﯧﻐﺎم
 ”ﺗﺎﺳﻮ ﻮک ﭼ د ﻣﺮګ ﻧﻪ راﺗﺘﯧﺪﻟ ﻳ ،ودرﯦئ ﻣﻪ ،ﻻړ ﺷ .ﺗﺎﺳﻮ ﭼ

ﻮﻣﺮه ﻫﻢ ﻟﺮې ﻳ ﻧﻮ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻳﺎدوئ .او د ﺧﭙﻞ ﮐﻮر ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﺳﻮچ
 ﺗﺎﺳﻮ واﻳ ﭼ” ،ﻣﻮﻧ ﭘﻪ ﺷﺮﻣﻮﻧﻮ وﺷﺮﻣﯧﺪو ،او زﻣﻮﻧ ﺑﻋﺰﺗ وﺷﻮه
ﮐﻮئ “.
او ﺷﺮم ﻣﻮ ﭘﻪ ﻣﺦ راﺧﻮر ﺷﻮے دے ،ﻪ ﭼ ﻏﯧﺮ ﻣﻠﻴﺎن د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ” ،ﻫﻐﻪ ور
ﻣﻘﺪس ﺎئ ﮐ راداﺧﻞ ﺷﻮى دى “.
رارواﻧ دى ﮐﻠﻪ ﭼ ﺑﻪ زۀ د ﺑﺎﺑﻞ ﺑﺘﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﺳﺰا ورﮐم ﻧﻮ د ﻫﻐﻮئ د زﺧﻤﻮﻧﻮ
 ﮐﮥ ﺑﺎﺑﻠﻴﺎن آﺳﻤﺎن ﺗﻪ ﻫﻢ وﺧﯧﮋى او
زﺑﻴﺮ ﺑﻪ ﻮل ﻣﻠ ﮐ اورﯦﺪﻟﮯ ﺷ .
ﻫﻠﺘﻪ ﻳﻮه ﻣﻀﺒﻮﻃﻪ ﻗﻠﻌﻪ ﺟﻮړه ﮐى ،ﻧﻮ زۀ ﺑﻪ ﻫﻠﺘﻪ ﻫﻢ دﺷﻤﻨﺎن وروﻟﯧم ﭼ ﻫﻐﻮئ
ﭼﻮر ﮐى ،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋ“.

د ﺑﺎﺑﻞ ﺗﺒﺎه ﮐﯧﺪل
 ”د ژړا آوازوﻧﻪ د ﺑﺎﺑﻞ ﻧﻪ را ،د ﻟﻮئ ﺗﺒﺎﻫ آوازوﻧﻪ د ﺑﺎﺑﻠﻴﺎﻧﻮ د زﻣ ﻧﻪ

 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺑﻪ ﺑﺎﺑﻞ ﺗﺒﺎه ﮐى ،او ﻫﻐﻪ ﺑﻪ د ﻫﻐﻮئ د ﺷﻮر ﻧﻪ
اورﯦﺪﻟﮯ ﮐﻴى .
ډک ﺎر ﺧﺎﻣﻮﺷﻪ ﮐى ،دﺷﻤﻦ ﺑﻪ ﻟﻪ د اوﺑﻮ د ﻏﻀﺒﻨﺎﮐﻮ ﭼﭙﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن راروان
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 ﺗﺒﺎه ﮐﻮوﻧﮯ ﺑﻪ د ﺑﺎﺑﻞ
وى او د ﻫﻐﻮئ د آوازوﻧﻮ ﺷﻮر ﺑﻪ اورﯦﺪﻟﮯ ﺷ .
ﺧﻼف راﺷ ،د ﻫﻐﻮئ ﺟﻨ ﻓﻮﺟﻴﺎن ﺑﻪ وﻧﻴﻮﻟﮯ ﺷ او د ﻫﻐﻮئ ﻟﻴﻨﺪې ﺑﻪ ﻣﺎﺗ
ﮐے ﺷ .ﻪ ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د اﻧﺘﻘﺎم اﺧﺴﺘﻠﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک دے او ﻫﻐﻪ ﺑﻪ
 زۀ ﺑﻪ د ﻫﻐﮥ ﻣﺸﺮان او ﭘﻮﻫﺎن ﻧﺸﻪ ﮐم ،د ﻫﻐﮥ ﺣﻤﺮاﻧﺎن،
ﭘﻮره ﺑﺪﻟﻪ ورﮐى .
آﻓﺴﺮان ،او ﻓﻮﺟﻴﺎن ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﺸﻪ ﮐم .ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ د ﺗﻞ دﭘﺎره اودۀ ﺷ او ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﻧﮥ
راﭘﺎ ،دا د ﺑﺎدﺷﺎه ﻓﺮﻣﺎن دے د ﭼﺎ ﻧﻮم ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ رب اﻻﻓﻮاج دے“.
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ رب اﻻﻓﻮاج داﺳ ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ” ،د ﺑﺎﺑﻞ ﭘﻴ دﯦﻮاﻟﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻫﻮار

ﮐے ﺷ او د ﻫﻐﮥ اوﭼﺘ دروازې ﺑﻪ وﺳﻮزوﻟﮯ ﺷ ،ﻧﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﻳ ﺧﭙﻞ ﺎن
ﺳﺘے ﮐو ﺧﻮ ﻫﻴ ﻓﺎﺋﺪه ﻳ وﻧﮥ ﮐه ،د دې ﻗﻮم ﻮل ﻣﺤﻨﺖ ﺻﺮف د اور دﭘﺎره
ﺧﺸﺎک دے“.

ﻳﺮﻣﻴﺎه ﺧﭙﻞ ﭘﯧﻐﺎم ﺑﺎﺑﻞ ﺗﻪ ﻟﯧى
 ﻳﺮﻣﻴﺎه ﻧﺒ دا ﭘﯧﻐﺎم د ﻋﻤﻠ آﻓﺴﺮ ﺳﺮاﻳﺎه د ﻧﻴﺮﻳﺎه زوئ ﻳﻌﻨ د ﻣﺤﺴﻴﺎه ﻧﻤﺴ

ﺗﻪ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ورﮐو ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ ﺑﺎﺑﻞ ﺗﻪ د ﺻﺪﻗﻴﺎه د ﻳﻬﻮداه ﺑﺎدﺷﺎه د ﺣﻮﻣﺖ ﭘﻪ
 ﻳﺮﻣﻴﺎه د ﻫﻐﻪ ﻮﻟﻮ اﻓﺘﻮﻧﻮ د ﺗﻔﺼﻴﻞ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﭼ
ﻠﻮرم ﮐﺎل د ﻫﻐﮥ ﺳﺮه ﻻړو .
 ﻫﻐﮥ ﺳﺮاﻳﺎه ﺗﻪ
ﭘﻪ ﺑﺎﺑﻞ ﺑﺎﻧﺪې راﺗﻠﻮﻧ ۇو ﭘﻪ ﻳﻮ ﻃﻮﻣﺎر ﮐ وﻟﻴﻞ .
وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﮐﻠﻪ ﭼ ﺗﮥ ﺑﺎﺑﻞ ﺗﻪ ورﺳﯧې ﻧﻮ ﺗﮥ دا ﻮل ﮐﻼم ﭘﻪ اوﭼﺖ آواز ﺳﺮه
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ داﺳ واﻳﻪ ﭼ ،اے ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،ﺗﺎ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ
ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻪ وﻟﻮﻟﻪ .
ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ دا ﺎئ ﺗﺒﺎه ﮐئ ،ﻧﻮ ﭘﻪ دې ﮐ ﺑﻪ ﻧﮥ اﻧﺴﺎن او ﻧﮥ ﻨﺎور اوﺳﻴى ،او
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﺗﮥ د دې ﻃﻮﻣﺎر ﻟﻮﺳﺘﻞ ﺑﻨﺪ
دا ﺑﻪ د ﺗﻞ دﭘﺎره وران وﻳﺠﺎړ ﭘﺮوت وى .
ﮐې ،ﻧﻮ ﻳﻮ ﮐﺎﮯ ورﭘﻮرې وﺗه او د ﻓﺮات د ﺳﻴﻨﺪ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ ﻳ وﻏﻮرزوه.
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ وواﻳﻪ ﭼ ،دﻏﻪ ﺷﺎن ﺑﻪ ﺑﺎﺑﻠﻴﺎن ډوب ﺷ او ﻫﻴﻠﻪ ﺑﻪ ﺑﻴﺎ

راوﭼﺖ ﻧﮥ ﺷ د ﻫﻐﻪ اﻓﺖ ﭘﻪ وﺟﻪ ﮐﻮم ﭼ زۀ ﭘﻪ دوئ ﻧﺎزﻟﻮم .ﻧﻮ د ﻫﻐﮥ ﺧﻠﻖ ﺑﻪ
راوﻏﻮرزﻳى “.د ﻳﺮﻣﻴﺎه ﺧﺒﺮې دﻟﺘﻪ ﭘﻪ دې ﺎئ ﺑﺎﻧﺪې ﺧﺘﻤ ﺷﻮې.
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د ﻳﺮوﺷﻠﻢ زوال

۵۲

 ﺻﺪﻗﻴﺎه د ﻳﻮﻳﺸﺘﻮ ﮐﺎﻟﻮ وو ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ د ﻳﻬﻮداه ﺑﺎدﺷﺎه ﺷﻮ ،او ﻫﻐﮥ


ﭘﻪ ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﻳﻮوﻟﺲ ﮐﺎﻟﻪ ﺑﺎدﺷﺎﻫ وﮐه .د ﻫﻐﮥ د ﻣﻮر ﻧﺎﻣﻪ ﺣﻤﻮﻃﻞ وه ،ﭼ د
 ﺧﻮ ﻫﻐﮥ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﻫﻐﻪ
ﻳﺮﻣﻴﺎه ﻟﻮر وه ،ﭼ ﻫﻐﻪ د ﻟﺒﻨﺎه وه .
 دا ﻫﺮ ﮥ د ﻳﺮوﺷﻠﻢ او
ﺑﺪﮐﺎروﻧﻪ وﮐل ،ﮐﻮم ﭼ ﻳﻬﻮﻳﻘﻴﻢ ﺑﺎدﺷﺎه ﮐى ۇو .

ﻳﻬﻮداه ﺳﺮه د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﻗﻬﺮ ﭘﻪ وﺟﻪ وﺷﻮل ،او ﭘﻪ آﺧﺮ ﮐ ﻫﻐﮥ ﻫﻐﻮئ د
ﺧﭙﻞ ﺣﻀﻮر ﻧﻪ وﺷل .ﺧﻮ اوس ﺻﺪﻗﻴﺎه د ﺑﺎﺑﻞ ﺑﺎدﺷﺎه ﺧﻼف ﺳﺮﮐﺸ وﮐه.
 ﻧﻮ د ﺻﺪﻗﻴﺎه ﺑﺎدﺷﺎه د ﺣﻮﻣﺖ ﭘﻪ ﻧﻬﻢ ﮐﺎل ،ﭘﻪ ﻟﺴﻤﻪ ورځ د ﻟﺴﻤ ﻣﻴﺎﺷﺘ

ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﻀﺮ د ﺑﺎﺑﻞ ﺑﺎدﺷﺎه د ﺧﭙﻞ ﻮل ﻓﻮج ﺳﺮه ﭘﻪ ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﺣﻤﻠﻪ وﮐه .ﻫﻐﻮئ ﺎر

ﻣﺤﺎﺻﺮه ﮐو او د دې د دﯦﻮاﻟﻮﻧﻮ ﻧﻪ ﻳ ﯧﺮﭼﺎﭘﯧﺮه ﻣﻮرﭼ ﺟﻮړې ﮐې .
 د
ﻳﺮوﺷﻠﻢ د ﺻﺪﻗﻴﺎه ﺑﺎدﺷﺎه د ﺣﻮﻣﺖ ﺗﺮ ﻳﻮوﻟﺴﻢ ﮐﺎل ﭘﻮرې ﻣﺤﺎﺻﺮه وو .
ﻠﻮرﻣ ﻣﻴﺎﺷﺘ ﭘﻪ ﻧﻬﻤﻪ ورځ د ﺻﺪﻗﻴﺎه د ﺣﻮﻣﺖ ﭘﻪ ﻳﻮوﻟﺴﻢ ﮐﺎل ،ﭘﻪ ﺎر ﮐ
 ﺑﻴﺎ د
ﻗﺤﻄ ډﯦﺮه ﺳﺨﺘﻪ ﺷﻮه ،او آﺧﺮ ﻳ ﻮل ﺧﻮراک ﺑﻠﻞ ﺧﺘﻢ ﺷﻮے وو .
ﺎر د دﯦﻮال ﻳﻮه ﺣﺼﻪ راوﻏﻮرزوﻟﮯ ﺷﻮه او ﻮل ﻓﻮﺟﻴﺎن وﺗﺘﯧﺪل .ﺧﻮ دا ﭼ
ﺑﺎﺑﻠﻴﺎﻧﻮ ﺎر ﻣﺤﺎﺻﺮه ﮐے وو ،ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ د ﺷﭙ د ﺗﻴﺎرې اﻧﺘﻈﺎر ﮐﻮﻟﻮ .ﻧﻮ ﺑﻴﺎ
ﻫﻐﻮئ د ﺑﺎدﺷﺎه د ﺑﺎغ وروﺳﺘﻮ دوو دﯦﻮاﻟﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ دروازې ﻧﻪ وﺗﺘﯧﺪل او
 ﺧﻮ د ﺑﺎﺑﻠﻴﺎﻧﻮ ﻓﻮﺟﻴﺎﻧﻮ ﺻﺪﻗﻴﺎه ﺑﺎدﺷﺎه
د اُردن وادۍ ﻃﺮف ﺗﻪ ﻳ ﻣﺨﻪ وﺗﻟﻪ .
ﭘﺴ راﺧﺴﺘ وه او ﻫﻐﻪ ﻳ د ﻳﺮﻳﺤﻮ ﭘﻪ ﻣﯧﺪاﻧﻮﻧﻮ ﮐ وﻧﻴﻮﻟﻮ ،د ﻫﻐﮥ ﺳو ﻫﻐﻪ
 ﻫﻐﻮئ ﻫﻐﻪ د ﺑﺎﺑﻞ ﺑﺎدﺷﺎه ﺗﻪ رِﺑﻠﻪ ﺗﻪ ﺑﻮﺗﻠﻮ ﭼ
ﭘﺮﯦﻮدو او ﺧﻮارۀ وارۀ ﺷﻮل .
د ﺣﻤﺎت ﭘﻪ ﻣﻠ ﮐ وو .د ﺑﺎﺑﻞ ﺑﺎدﺷﺎه ﺑﻴﺎ د ﺳﺰا ورﮐﻮﻟﻮ ﺧﭙﻠﻪ ﻓﯧﺼﻠﻪ ﭘﻪ
 ﻫﻐﻮئ د ﺻﺪﻗﻴﺎه ﭘﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ د ﻫﻐﮥ زاﻣﻦ او د ﻳﻬﻮداه ﻮل
ﺻﺪﻗﻴﺎه واوروﻟﻪ .
 ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ د ﺻﺪﻗﻴﺎه ﺳﺘﺮ ووﻳﺴﺘﻠ ،د ﭘﻴﺘﻠﻮ ﭘﻪ
آﻓﺴﺮان ﺣﻼل ﮐل .
زﻧﻴﺮوﻧﻮ ﻳ وﺗﻟﻮ او ﺑﺎﺑﻞ ﺗﻪ ﻳ ﺑﻮﺗﻠﻮ ﭼﺮﺗﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ د ﺧﭙﻞ ﻣﺮګ ﺗﺮ وﺧﺘﻪ ﭘﻮرې
ﻫﻠﺘﻪ ﭘﺮوت وو.
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د ﺧُﺪائ د ﮐﻮر او د ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﺗﺒﺎﻫ
 د ﭘﻴﻨﻤ ﻣﻴﺎﺷﺘ ﭘﻪ ﻟﺴﻤﻪ ورځ ﭘﻪ ﻧﻮﻟﺴﻢ ﮐﺎل د ﺑﺎﺑﻞ د ﺑﺎدﺷﺎه ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﻀﺮ،

 ﻫﻐﮥ د
ﺷﺎﻫ ﮐﻤﺎﻧر ﻧﺒﻮزردان ﭼ د ﺷﺎﻫ ﻓﻮج ﻣﺸﺮ وو ،ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﺗﻪ راﻏﻠﻮ .
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﻋﺒﺎدﺗﺎه ،ﭘﻪ ﺷﺎﻫ ﻣﺤﻞ او د ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﭘﻪ ﻮﻟﻮ ﮐﻮروﻧﻮ اور وﻟﻮﻟﻮ.
 او د ﺑﺎﺑﻞ ﻮﻟﻮ ﻓﻮﺟﻴﺎﻧﻮ د ﺷﺎﻫ ﮐﻤﺎﻧر
ﻫﺮ ﻳﻮ ﺧﺎص ﻋﻤﺎرت ﻫﻐﮥ وﺳﻮزوﻟﻮ .
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ
ﭘﻪ ﻣﺸﺮۍ ﮐ د ﻳﺮوﺷﻠﻢ د ﺎر ﯧﺮﭼﺎﭘﯧﺮه دﯦﻮاﻟﻮﻧﻪ راوﻏﻮرزول .
ﻧﺒﻮزردان د ﺑﺎﺑﻞ ﻓﻮﺟ ﮐﻤﺎﻧر ﻫﻐﻪ ﻴﻨ ﻏﺮﻳﺒﺎﻧﺎن ﺧﻠﻖ ﺟﻼوﻃﻦ ﮐل او ﻧﻮر ﻫﻐﻪ
ﮐﺴﺎن ﭼ ﭘﻪ ﺎر ﮐ ﭘﺎﺗ ۇو ،او ﻫﻢ ﻧﻮر ﻣﺎﻫﺮ ﮐﺎرﻳﺮان ،او ﻫﻐﻮئ ﻮک ﭼ
 ﺧﻮ ﻧﺒﻮزردان ﮥ ﻏﺮﻳﺒﺎﻧﺎن ﺧﻠﻖ ﭘﻪ
د ﺑﺎﺑﻞ د ﺑﺎدﺷﺎه ﺑﻮړه ﺷﻮى ۇو ﻫﻢ ﺑﻮﺗﻠﻞ .
ﻣﻠ ﮐ ﭘﺮﯦﻮدل ﮐﻮم ﭼ ﺑﻠﻞ ﻏﺮﻳﺒﺎﻧﺎن ۇو ﺗﺮﻮ ﻫﻐﻮئ د اﻧﻮرو ﭘﻪ ﺑﺎﻏﻮﻧﻮ
 ﺑﺎﺑﻠﻴﺎﻧﻮ ﻫﻐﻪ د زﯦو ﺳﺘﻨ ﻣﺎﺗ ﮐې ،او ﻫﻐﻪ ﺎډۍ
او ﭘﻮ ﮐ ﮐﺎر وﮐى .
او د زﯦو ﺗﺎﻻب ﭼ ﻧﻮم ﻳ ﺳﻤﻨﺪر وو ،ﮐﻮم ﭼ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﮐﻮر ﮐ وو
 ﻫﻐﻮئ د ﺧﭙﻞ ﺎن ﺳﺮه
او ﻫﻐﻮئ ﻮل زﯦ د ﺧﭙﻞ ﺎن ﺳﺮه ﺑﺎﺑﻞ ﺗﻪ ﻳﻮړل .
ﻮل ﻫﻐﻪ ﺳﺎﻣﺎن ﻳﻮړﻟﻮ ﮐﻮم ﺑﻪ ﭼ د ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﮐﻮر ﮐ د ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻮﻟﻮ دﭘﺎره
اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﯧﺪﻟﻮ ،ﻟﻪ ﺑﯧﻠﭽ او د اﻳﺮو ﻟﻮ ،د ډﻳﻮو ﺳﺮﭘﻮﻮﻧﻪ ،ﭼﻤﭽ ،د ﻗﺮﺑﺎﻧ د
وﻳﻨ اوﭼﺘﻮﻟﻮ ﺟﺎﻣﻮﻧﻪ ،ﭘﻴﺎﻟ ،د ﺧﻮﺷﺒﻮﻳ ﺳﻮزوﻟﻮ ﻟﻮ او د زﯦو ﻧﻮر ﻮل
 ﻧﺒﻮزردان د ﻓﻮج ﻣﺸﺮ ﺎن ﺳﺮه ﻫﻢ ﻫﻐﻪ وړې ﮐﺎﺳ ،د
ﺳﺎﻣﺎن ﻳ ﻟﻮټ ﮐو .
ﺧﻮﺷﺒﻮ اﻧﻴ ،ﮐﺎﺳ ،دﯦﻮﻧﻪ ،ډﻳﻮټ داﻧﻮﻧﻪ ،ﻟﻮ ،ﮐﺎﺳ ﮐﻮﻣ ﭼ ﭼﺎو
ﻧﺬراﻧﻮ دﭘﺎره اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﯧﺪﻟ او ﻧﻮر ﻮل ﺳﺎﻣﺎن ﮐﻮم ﭼ د ﺳﻮﭼﻪ ﺳﺮو او ﺳﭙﻴﻨﻮ زرو
 ﻫﻐﻪ زﯦ ﭼ ﮐﻮم ﭘﻪ ﺳﺘﻨﻮ ﮐ ۇو ،د زﯦو ﺳﻤﻨﺪر او
ﻧﻪ ﺟﻮړې ﺷﻮې وې .
ﻫﻐﻪ دوﻟﺲ ﻏﻮﻳﺎن ﭼ ورﻻﻧﺪې ﺟﻮړ ﺷﻮى ۇو ،ﻫﻐﻪ ﺳﺘﻨ ،ﮐﻮﻣ ﭼ ﺳﻠﻴﻤﺎن
ﺑﺎدﺷﺎه د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﮐﻮر دﭘﺎره ﺟﻮړې ﮐې وې ،دوﻣﺮه زﻳﺎت دراﻧﮥ ۇو ﭼ
 دواړه ﺳﺘﻨ ﻳﻮ ﺷﺎن وې ،ﻫﺮه ﻳﻮه ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻧﻬﮥ ﺰه اوﭼﺘﻪ
وزن ﮐﻮﻟﻮ ﻧﻪ ﺑﻬﺮ ۇو .
او ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺷﭙ ﺰه ﻮل وه ،د ﻫﻐﻮئ ﻣﻴﻨ ﺧﺎﻟ وو ﺧﻮ د ﻫﻐﻮئ د دﯦﻮال ﯧﺞ
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 د ﻫﺮې ﻳﻮې ﺳﺘﻨ ﭘﻪ ﺳﺮ ﺑﺎﻧﺪې ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً درې ﺰه
ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً درې اﻧﭽﻪ ﻏ وو .
اوﭼﺖ د زﯦو ﺗﺎج وو ﭼ دا ﯧﺮﭼﺎﭘﯧﺮه د زﯦو ﭘﻪ زﻧﻴﺮوﻧﻮ ﺗﻟ ﺷﻮى اﻧﺎرو
 د ﻫﺮې ﺳﺘﻨ ﻧﻪ ﯧﺮﭼﺎﭘﯧﺮه ﺷﭙ ﻧﻮې اﻧﺎر ﻟﻮﻟﮯ
ﺎﺋﺴﺘﻪ ﮐے ﺷﻮے وو .
ﺷﻮى ۇو ﭼ ﻮﻞ ﺳﻞ اﻧﺎر ورﺑﺎﻧﺪې ﻟﻮﻟﮯ ﺷﻮى ۇو.

د ﻳﻬﻮداه د ﺧﻠﻘﻮ ﺑﺎﺑﻞ ﺗﻪ ﺑﻮﺗﻠﻞ
 ﻧﺒﻮزردان د ﻓﻮج ﻣﺸﺮ د ﺧﭙﻞ ﺎن ﺳﺮه د دې ﻧﻪ ﻋﻼوه ،ﻣﺸﺮ اﻣﺎم ﺷﺮاﻳﺎه،

ورﭘﺴ اﻣﺎم ﺻﻔﻨﻴﺎه او د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﮐﻮر ﻧﻮر درې ﺧﺎدﻣﺎن ﻗﯧﺪﻳﺎن ﺑﻮﺗﻠﻞ.
 د ﺎر ﻧﻪ ﻫﻐﮥ ﻫﻐﻪ آﻓﺴﺮ ﺑﻮﺗﻠﻮ ﮐﻮم ﭼ د ﺟﻨ ﻓﻮﺟﻴﺎﻧﻮ ﻣﺸﺮ وو ،او اووۀ د

ﺑﺎدﺷﺎه ذاﺗ ﻣﺸﻴﺮان ﭼ ﻫﻐﻮئ ﻻ ﺗﺮ اوﺳﻪ ﭘﻪ ﺎر ﮐ ۇو ،د ﻓﻮﺟ ﻣﺸﺮ ﻣﻨﺸ
ﭼ ﻫﻐﻪ د ﻓﻮﺟﻴﺎﻧﻮ د ﺑﻬﺮﺗ ﮐﻮﻟﻮ ذﻣﻪ وار وو او ﺷﭙﯧﺘﮥ ﻧﻮر اﻫﻢ ﺳى ﻳ ﻫﻢ ﺑﻮﺗﻠﻞ،
 ﻧﺒﻮزردان ﻫﻐﻮئ ﻮل ﺎن ﻟﻪ ﮐل او د ﺻﻮﺑﻪ ﺣﻤﺎت ﭘﻪ رِﺑﻠﻪ ﺎر ﮐ ﻳ د

 او ﻫﻠﺘﻪ ﭘﻪ رِﺑﻠﻪ ﮐ د ﺣﻤﺎت ﭘﻪ زﻣﻪ د ﺑﺎﺑﻞ ﺑﺎدﺷﺎه
ﺑﺎﺑﻞ ﺑﺎدﺷﺎه ﻟﻪ ﺑﻮﺗﻠﻞ .
ﻮل ووژل .ﻧﻮ ﺑﻴﺎ داﺳ د ﻳﻬﻮداه ﺧﻠﻖ د ﺧﭙﻞ ﻣﻠ ﻧﻪ ﭘﺮدى ﻣﻠ ﺗﻪ ﺑﻮﺗﻠﮯ ﺷﻮل.
 د ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﻀﺮ د ﺣﻮﻣﺖ ﭘﻪ اوؤم ﮐﺎل ﮐ ﻮک ﭼ ﺟﻼوﻃﻦ ﮐے ﺷﻮى

 او د ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﻀﺮ ﭘﻪ اﺗﻠﺴﻢ ﮐﺎل د
ۇو د ﻫﻐﻮئ ﺷﻤﯧﺮ درې زره او دروﻳﺸﺖ وو .
ﺣﻮﻣﺖ ﭘﻪ دوران ﮐ ﻧﻮر اﺗﮥ ﺳﻮه او دوه دﯦﺮش ﮐﺴﺎن د ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﻧﻪ ﻗﯧﺪﻳﺎن
 او د ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﻀﺮ د ﺣﻮﻣﺖ ﭘﻪ دروﻳﺸﺘﻢ ﮐﺎل ﻫﻐﻪ ﻧﺒﻮزردان راوﻟﯧﻟﻮ او
ﺑﻮﺗﻠﻞ .
ﻫﻐﮥ ﻧﻮر اووۀ ﺳﻮه او ﭘﻴﻨﮥ ﻠﻮﯦﺖ ﮐﺴﺎن ﻗﯧﺪﻳﺎن ﺑﻮﺗﻠﻞ ﭼ د ﻮﻟﻮ ﺷﻤﯧﺮ ﻠﻮر
 د ﺟﻼوﻃﻨ ﭘﻪ اووۀ دﯦﺮﺷﻢ ﮐﺎل ﻳﻬﻮﻳﺎﮐﻴﻦ د
زره او ﺷﭙ ﺳﻮه ﮐﺴﺎن ﺷُﻮ .
ﻳﻬﻮداه ﺑﺎدﺷﺎه ﭘﻪ ﮐﻮم ﮐﺎل ﭼ اوﻳﻞﻣﺮودک د ﺑﺎﺑﻞ ﺑﺎدﺷﺎه ﺷﻮ ،ﻧﻮ ﻫﻐﮥ د ﻳﻬﻮداه
ﺑﺎدﺷﺎه ﭘﻪ ﻳﻬﻮﻳﺎﮐﻴﻦ رﺣﻢ وﮐو او ﻫﻐﻪ ﻳ د ﻗﯧﺪﺧﺎﻧ ﻧﻪ د دوﻟﺴﻤ ﻣﻴﺎﺷﺘ ﭘﻪ
 اوﻳﻞﻣﺮودک د ﻫﻐﮥ ﺳﺮه ﮥ ﺳﻠﻮک وﮐو او د
ﭘﻴﻨﻮﻳﺸﺘﻤﻪ ورځ آزاد ﮐو .
ﻫﻐﻪ ﻧﻮرو ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎﻧﻮ ﻧﻪ ﻳ ﻫﻢ د ﻟﻮئ ﻋﺰت ﺎئ ورﮐو ﮐﻮم ﭼ د ﻫﻐﮥ ﺳﺮه ﭘﻪ
 ﻧﻮ ﻳﻬﻮﻳﺎﮐﻴﻦ ﺧﭙﻠ د ﻗﯧﺪﺧﺎﻧ ﺟﺎﻣ ﻳﻮ ﺧﻮا ﺗﻪ
ﺑﺎﺑﻞ ﮐ ﺟﻼوﻃﻦ ۇو .
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 ﻫﺮه
ووﻳﺴﺘﻠ او ﺑﺎﻗ ﻮل ﻋﻤﺮ ﻳ د ﺑﺎدﺷﺎه ﭘﻪ ﻣﯧﺰ ﺑﺎﻧﺪې ﺧﻮړل ﻞ ﮐﻮل .
ورځ د ﺑﺎﺑﻞ ﺑﺎدﺷﺎه ﻳﻬﻮﻳﺎﮐﻴﻦ ﺗﻪ ﺑﺎﻗﺎﻋﺪه ﺧﺮﭼﻪ ورﮐﻮﻟﻪ او ﻫﻐﮥ ورﺗﻪ ﺗﺮ ﻣﺮﻪ ﭘﻮرې
ﺧﺮﭼﻪ ﻣﻘﺮره ﮐه.
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