
د يوحنا رسول رويا

پېژندلو

يوحنا رسول د حضرت عيس په حقله رويا ليل ده، په هغه وخت ک هغه د
تاب هغه روحانسره نزدې ده. د رويا ک تُرک د ننن چ پتموس په جزيره ک

ک د خُدائ پاک او د شيطان په مين نه پرده اخوا کوى چ جن ناليدون
ته د حضرت عيس مون تاب بنيادى مقصد دا دے چد دې ک روان دے. يعن

مسيح هغه فتح راوائ چ په شيطان ي د خپل مرګ په وسيله حاصله کې
د خُدائ پاک په بادشاه نه خالصون ورکوى چ مراه ده، او خلقو ته د

ک مقدسين ش، او په خوشحال سره د خُدائ پاک په حضور ک خدمت
وکى. د دنيا تاريخ او د دې تباه د کامياب ورى يعن د حضرت عيس د
قابو الندې ده. يوحنا رسول په خپله رويا ک اووۀ جماعتونو ته وينا کوى. د

رويا د کتاب سرچينه حضرت عيس مسيح په خپله دے او يوحنا رسول د هغۀ
پېغام اووۀ کليساانو ته په دې خط ک بيانوى، او دا خط د سزا، تنقيد او

سون نه شروع شوے دے. او بيا د رويا يوه اوږده سلسله شروع کيى چ د
ناهارانو د آخرى سزا په باره ک په خاص الفاظو او ژب سره تشريح کيى

او بيانيى. د ايماندارانو جماعت په هغه وخت ک د يو غ او لوئ تليف
انو د مالتاب د بادشاهانو د بادشاه او د مالدا ک الندې وو، خو په آخر ک

کامياب بيانوى، وک چ به د انسان نافرمان ته د آخر  ږدى او نوے
آسمان او د نوے دنيا پېژندنه په يوويشتم باب ک بيانوى، چرته به چ خُدائ
پاک په خپله د همېشه دپاره بادشاهت کوى. د حفظ کولو دپاره ۷: ۹ آيت ”ما د

خلقو لويه ه وليده چ بشمېره وه، دا د ولو قومونو، ولو خيلونو او د
مختلفو ژبو د ويوونو خلقو ه د تخت او د ُورى د وړاندې والړه وه.“
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مقدمه

 دا هغه رويا ده چ خُدائ پاک عيس مسيح ته ورکه چ هغه خپلو  ۱
غالمانو ته هغه خبرې وائ چ کوم به زر تر زره پېيى. هغۀ خپله فرته
 چا چ د خُدائ  ،ودللو دا خبرې هغۀ ته وخپل غالم يوحنا ته په رالې

پاک د کالم او د عيس مسيح او د هغۀ ول هر ۀ چ هغه وليدل واه ورکه.
 بختور دے هغه وک چ دا پېشوئ نورو خلقو ته لول او بختور دى هغه

خلق چ دا کالم اورى او چ ۀ په ک ليل دى په هغ عمل کوى، ه
 دا خط د يوحنا د طرف نه د آسيه صوب د اوو چ وخت رانزدې دے. 

وى، د خُدائ پاک د طرفه چ جماعتونو په نوم، په تاسو دې فضل او سالمت
شته، چ وو او چ راتلونے دے، او د هغه اوو روحونو د طرفه چ د هغۀ د
 او د عيس مسيح د طرف نه چ وفادار واه دے او تخت د وړاندې دى، 

د بادشاهانو سردار دے. هغه مون ېدو او د زمو نه اول ژوندے پاد م چ
 سره مينه کوى او مون ي د خپل وين په قربان د ناهونو نه آزاد کو. 

هغۀ مون د خپل پالر خُدائ پاک د بادشاهت د خدمت دپاره امامان جوړ کو. د
و کورئ، هغه په وري  هغۀ جالل قُدرت دې تل تر تله قائم وى. آمين. 

راروان دے، هره ستره به هغه ووين، او هغوئ هم چا چ هغه ژوبل کے وو،
 او د دنيا ول خلق به په هغۀ وير کوى. بشه دا به دغه شان وى. آمين. 

وو، چ شته، چ اول او آخر زۀ يم، چ” ،چ خُدائ پاک فرمائ مال
راتلونے دے يعن قادر مطلق خُدائ.“

د حضرت عيس مسيح په باب ک رويا

 زۀ ستاسو ورور يوحنا، په تنسيا، په بادشاه او په صبر ک تاسو سره

خپل عيس ک شري يم. زۀ د خُدائ پاک د کالم او د عيس په حقله د
 او د واه ورکولو په وجه پتموس نوم جزيره ته جالوطن کے شوم. 
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مال په ورځ چ روح القُدس په ما غلبه وکه، نو ما خپل شا ته يو اوچت آواز
تۀ وين ۀ چ” ، هغه آواز ما ته ووئيل چ واورېدو چ د بيل په شان وو. 

هغه په يو کتاب ک وليه او اوو واړو جماعتونو ته ي ولېه، يعن افسوس،
 زۀ ورپس راتاو سمرنه، پرمون، تواتيره، سرديس، فيلدِلفيه، او لودييه ته.“ 

شوم چ دا وک دے چ ما سره خبرې کوى، او چ زۀ راتاو شوم نو ما د
 او د دې ډيوونو په مين ک ما يو کس د سرو زرو اووۀ ډيوونه وليدل. 
ابن آدم په شان وليدلو چ تر پو پورې ي چوغه اغوست وه او په سينه ي د

 د هغۀ د سر وېتۀ له د سپين وړۍ او يا سرو زرو سينه بند تاو کے وو. 
 او د واورې په شان سپين ۇو او د هغۀ ستر د اور د شغلو په شان وې. 

هغۀ پ د زېو په شان لېدل نه چ په ب ک سرې شوې وى او د هغۀ
 او هغۀ په  الس ک هغه اووۀ ستورى آواز له د تېزو اوبو په شان وو. 
نيول ۇو او د هغۀ د خول نه يوه تېزه دوه مخيزه تُوره راوتل وه او د هغۀ مخ د

 کله چ هغه ما وليدو نو زۀ له د مى د هغۀ په پو تېز نمر په شان لېدو. 
رېوتلم، خو هغۀ خپل ے الس په ما کېودو او وې فرمائيل، ”يرېه مه، ک پ
 او ژوندے يم، زۀ م وم خو اوس تل تر تله ژوندے يم او اول او آخر زۀ يم، 

 د دې دپاره دا هر ۀ وليه د مرګ او د عالم ارواح کنجيان ما سره دى. 
 تا چ زما  .وروستو به وش ۀ چ اوس دى او ۀ چ ،تۀ وين ۀ چ

ونه، د هغدى او هغه اووۀ د سرو زرو ډيو اووۀ ستورى ليدل الس ک  په
راز دا دے چ اووۀ ستورى د اوو جماعتونو فرت دى او دا اووۀ ډيوونه اووۀ

جماعتونه دى.“

د افسوس جماعت دپاره پېغام

 ”د افسوس د جماعت فرت ته دا پېغام وليه، دا د هغۀ پېغام دے چا  ۲
چ اووۀ ستورى په خپل  الس ک نيول دى وک چ د سرو زرو د اوو
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 زۀ ستا د ولو عملونو نه خبر يم. او ما ته ستا  .ر ک ونو په مينډيو
تۀ بدکاره خلق نۀ ش د خوارۍ او صبر هم پته ده. او ما ته د دې هم پته ده چ

زغملے، تا هغوئ وآزمائيل وک چ ان ته رسوالن وائ خو نۀ دى، او
 ما ته دا هم پته ده چ زما د نوم د خاطره تا دا په دروغژن دې ثابت کل. 

 خو زۀ ستا خالف دا شايت کوم صبر سره وزغمل او تۀ ستومانه نۀ شوې. 
 خو هغه راياد که چ تۀ د ومره چ تا هغه وړومب مينه پرې ده. 

مخ ه چخو اوس توبه وباسه او هغه کار کوه ل ،اوچت مقام نه پرېوتل
دې کے وو. کۀ تۀ توبه ونۀ باس نو زۀ به راشم او ستا ډيوټ به د خپل ائ نه

 خو بيا هم يوه خبره ستا په حق ک شته چ تۀ د نيليانو د لرې کم. 
 د چا چ غوږونه وى، هغه کارونو نه نفرت کوې له چ زۀ ي ترې کوم. 
دې واورى چ روح القُدس جماعتونو ته ۀ فرمائ. هر هغه وک چ بريالے

ش نو زۀ به د ژوندون د ون نه د مېوې د خوړلو اختيار ورکم چ د خُدائ
پاک په جنت ک والړه ده.

د سمرنه جماعت دپاره پېغام

 د سمرنه د جماعت فرت ته دا پېغام وليه چ ،وک چ اول او آخر

 ما ته ستا  ،فرمائ شو او بيا ژوندے شو، هغه داس م وک چ دے، او
د تنسيا او غربت پته ده، خو بيا هم تۀ مالدار ي، زۀ د هغه خلقو د کفر وئيلو نه
 هم خبر يم چ ان ته يهوديان وائ خو دى نۀ. دا د شېطان جماعت دے. 
د راتلونو زحمتونو نه مۀ يرېه. خبردار ش ابليس به تاسو نه ين قېدخانو ته
واچوى نو چ تاسو وآزمائيلے ش او تر لسو ورو پورې به په تاسو زحمتونه
 وى. خو تر مره پورې وفادار اوس او زۀ به د ژوندون تاج در په سر کم. 

.ۀ فرمائ القُدس جماعتونو ته روح غوږونه وى، هغه دې واورى، چ د چا چ
هر هغه وک چ کامياب ش نو دوېم مرګ به ورته هي نقصان ونۀ رسوى.
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د پرمون جماعت دپاره پېغام

 د پرمون د جماعت فرت ته دا پېغام وليه، هغه وک چ چا سره تېرۀ

 ما ته پته ده چ تۀ چرته اوس، هلته  ،فرمائ دوه مخيزه تُوره ده هغه داس
چرته چ د شېطان تخت دے او تۀ زما په نوم مضبوط والړ ي. تا په هغه وخت

هم د خپل ايمان نه انار ونۀ کو کله چ زما وفادار واه انتيپاس ستاسو په هغه
 خو زۀ ستا خالف د يو ار ک ووژلے شو چرته چ شېطان اوسيى. 

و خبرو شايت کوم چ په تاسو ک هلته ۀ کسان شته چ د بلعام د تعليم
پيروى کوى، چا چ بلق ته تعليم ورکو چ بن اسرائيل وډ کى چ هغوئ

 هم دغه شان په تاسو بتانو ته شوې قربان وخورى او حرامارى دې وکى. 
 نو توبه ک ين کسان شته دے چ د نيليانو د تعليم پيروى کوى. 

وباسه، کۀ نه نو زۀ به زر راشم او په هغه تُوره به د هغوئ سره جن وکم کومه
روح غوږونه وى، هغه دې واورى چ  د چا چ  .نه راو زما د خول چ
القُدس جماعتونو ته ۀ فرمائ. هر هغه وک چ کامياب ش نو زۀ به هغوئ
ته پ شوى من او يو سپين کاے ورکم او په هغه سپين کا به يو نوے نوم
ليلے شوے وى چ صرف هغه چا ته ي پته ده چا ته چ دا کاے ورکے

شوے وى.

د تواتيره جماعت دپاره پېغام

د خُدائ پاک زوئ داس ه چته دا پېغام ولي ت د تواتيره د جماعت فر

فرمائ د چا ستر چ د اور د شغلو په شان دى او چ پ ي د زېو په
 ما ته ستا د ولو عملونو، ستا د مين، ايماندارۍ، خدمت او شان ليى، 

صبر پته ده. ما ته پته ده چ ستا اوسن عملونه ستا د مخينو عملونو نه بهتر
زبل نوم ه  خو زۀ ستا خالف دا شايت کوم چ تۀ هغه اي دى. 

برداشت کوې چ ان ته پېغمبره وائ او زما خادِمانو ته د حرامارۍ او د
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 ما هغ ته د توب ويستلو موقع بتانو د قربان د خوړلو ترغيب ورکوى. 
 نو زۀ به هغه د ک په  .ارۍ نه توبه نۀ وباسحرام ه خو هغه د خپلورک

رن وغورزوم او هغوئ چ ورسره ي زنا کې ده، هغوئ به په ډېره سخته
 او  .و نه توبه ونۀ باسد ک هغوئ د هغ و چم ترېر کرا سيا کتن
ى چول جماعتونه دا سبق حاصل ک ه ووژنم. په دې بهبه په زم بچ د هغ
زۀ د بن آدمو زړونه او خياالت آزمائيم او دا چ زۀ به تاسو ولو ته د خپل عمل

 خو اے د تواتيره نورو اوسېدونو چ دا تعليم نۀ په مطابق اجر درکم. 
،او ژور چال وائ هغوئ د شېطان پ ته چ کوم نه ناخبره ي او د هغ من
ۀ تر هغ  بس په هغه زۀ تاسو ته وايم چ زۀ به په تاسو نور بار وانۀ چوم. 

 هر هغه وک چ کامياب ش او ين پات ش ترو چ زۀ درنۀ شم. 
هغه چ زما د وينا په مطابق تر آخره عمل کوى نو زۀ به ورله په قومونو اختيار
و په شان به يومت کوى او د خاورو د لوور ح هغه به پرې زور ورکوم. 
 او زۀ و و کى. هغه اختيار ما ته د خپل پالر نه راکے شوے دے. 

غوږونه وى، هغه دې واورى چ  د چا چ به هغۀ له د سبا ستورے ورکم. 
“.ۀ فرمائ القُدس جماعتونو ته روح

د سرديس جماعت دپاره پېغام

 ”د سرديس د جماعت فرت ته دا پېغام وليه، چا سره چ د خُدائ  ۳
پاک اووۀ روحونه او اووۀ ستورى دى هغه دا وائ چ زۀ ستا په ول عمل خبر

 بېدار شه او ۀ چ پات دى، او  .م خو ي تۀ تش په نوم ژوندے ي يم چ
م کېدو ته نزدې دى هغه مضبوط که، ستا کارونه هم ما د خپل خُدائ پاک په

 کوم تعليم چ تا ته درکے شوے دے او تا نظر ک پوره ونۀ ليدل. 
اورېدلے دے، هغه ياد ساته او عمل پرې کوه او توبه وباسه. کۀ تۀ بېدار نۀ ش

 خو  .نو زۀ به د غل په شان درشم او تا ته به زما د راتلو د وخت پته ونۀ ل
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جام هغوئ خپل کسان شته چ داس ين تاسو سره بيا هم په سرديس ک
پليت کې نۀ دى، هغوئ به ما سره په سپينو جامو ک ر ه چ هغوئ
سپين نو هغوئ ته به دغس کامياب ش وک چ  هر هغه د دې الئق دى. 

جام وراغوستلے ش او د هغوئ نوم به زۀ هيله هم د ژوندون د کتاب نه ونۀ
باسم او زۀ به د خپل پالر او د هغۀ د فرتو د وړاندې دا اعالن وکم چ هغوئ

 د چا چ غوږونه وى، هغوئ دې واورى چ روح القُدس زما خپل دى. 
.ۀ فرمائ جماعتونو ته

د فيلدِلفيه د جماعت دپاره پېغام

 د فيلدِلفيه د جماعت فرت ته دا پېغام وليه، هغه وک چ قُدوس او

رتينے دے داس فرمائ چ ورسره د داؤد چاب ده او هغه چ دروازه کوالو
وک به ي ى نوهغه دروازه بنده ک ى او چهم بنده نۀ ک وک به ي ى نوک

 زۀ ستا د ولو عملونو نه خبر يم.  چ وائ ى، هغه داسهم کوالو نۀ ک
ووره، ما تا ته ستا په وړاندې يوه دروازه کوالو کې ده چ هيوک ي بندولے

نۀ ش. زۀ پوهېم چ ستا طاقت کم دے خو بيا هم تا زما کالم منلے دے او
 وره، د شېطان د قبيل نه به هغوئ راولم  .ر شوے نۀ يزما د نوم نه من

چ ان ته يهوديان وائ خو نۀ دى بل دروغژن دى، هغوئ به درش او ستا په
 ه  .تۀ زما محبوب ي چ او هغوئ به په دې پوهه ش و به پرېوپ

چ تا زما کالم په صبر سره برداشت کے دے او مضبوط پرې والړ ي، زۀ به
هم تا د هغه آزمېت د وخت نه چ د ول دنيا په خلقو راتلونے دے، بچ کم.

 زۀ زر درم او ۀ چ درسره دى په هغ ين پات شه چ وک دې هم

 هر هغه وک چ کامياب ش نو هغوئ به د خپل تاج نه محرومه نۀ کى. 
زما د خُدائ د کور ستن ش، او هغوئ به هر وخت په هغ ک اوسيى. زۀ به

په هغوئ د خپل خُدائ نوم وليم او هغوئ به زما د خُدائ پاک د ار
اوسېدون ش يعن د نوې يروشلم کوم چ د آسمان نه ته را او زۀ به

۸ / ۴۰
Copyrighted material from pashtobibles.org. Not for reprint/publishing purposes.

https://pashtobibles.org/


روح غوږونه وى، هغه دې واورى چ  د چا چ پرې خپل نوے نوم وليم. 
.ۀ فرمائ القُدس جماعتونو ته

د لودييه جماعت دپاره پېغام

 د لودييه د جماعت فرت ته دا پېغام وليه، دا پېغام د هغه چا د طرفه

دے چ آمين دے، وک چ وفادار رتينے واه دے او د خُدائ پاک د نوى
 ما ته ستا د ولو عملونو پته ده، تۀ خو نۀ  چ خلقت شروع ده. هغه فرمائ

 نو چون نۀ خو تۀ يخ ي او نۀ رم. کاش چ تۀ يا خو يخ وے يا رم. 
 ه چ تۀ رم ي او نۀ يخ، بل تم ي، زۀ به تا د خپل خول نه وتُوکم. 

وائ چ زۀ مالدار او دولتمند يم او د ۀ يز حاجتمند نۀ يم. حقه خو دا ده
ربن چ تۀ په دې نۀ پوهېې چ تۀ ومره قابل رحم، بدنصيبه، خوار، ړوند او ب

 په دې وجه زۀ تا له دا مشوره درکوم چ زما نه په اور ک صفا شوى  .ي
ربنتوب سرۀ زر واخله چ مالدار ش او سپين جام رانه واخله چ ستا د ب
شرم پرې د ليدو نه پ ش، او ملهم رانه واخله چ په سترو ک ي ولوې
 زۀ چ چا سره مينه کوم هغوئ مالمته کوم او تربيت ورکوم،  .او بينا ش

 وره، زۀ په ور ک والړ يم او ور وهم. نو ه غېرت وکه او توبه وباسه. 
او کۀ تۀ آواز اورې او ما ته ور کوالو کې نو زۀ به درشم او يو بل سره به په
 هر وک چ کامياب ش هغه به ما سره په تخت شريه رو وخورو. 
کېن، له نه چ زۀ په خپله کامياب شوم او د خپل پالر سره د هغۀ په

 د چا چ غوږونه وى، هغه دې واورى چ روح القُدس تخت کېناستم. 
“.ۀ فرمائ جماعتونو ته

په آسمان ک د خُدائ پاک عبادت

 د دې نه وروستو بيا ما نظر واچولو نو په آسمان ک م يو ور کوالو  ۴
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وليدو. نو چ اول کوم آواز ما واورېدو نو له د بيل په شان ي ما ته خبرې
کول، ”دلته پاس راشه چ زۀ به تا ته هغه وايم ۀ چ به د دې نه پس خامخا
 سمدست د روح القُدس په وسيله ما يوه رويا وليدله چ په آسمان کيى.“ 

 او هغه وک چ هلته ک يو تخت وو او په تخت يو کس ناست وو. 
ناست وو د جاسپر او يمن عقيق په شان پقېدو، او د تخت نه چاپېره د بوډۍ

 او د تخت نه ېرچاپېره ليريشت نور ال وو چ د زمرودو په شان پقېدو. 
اغوست ي جام سپين ليريشت مشران ناست ۇو چ تختونه ۇو او په هغوئ
 او د تخت نه د برېنا را او د تندر وې او د سرو زرو تاجونه ي په سر ۇو. 
آوازونه راختل او د تخت نه وړاندې اووۀ مشعلونه بلېدل چ د خُدائ پاک اووۀ

 او د تخت د وړاندې ي د شيش سمندر وو چ د بلور په شان روحونه دى. 
ستر وړاندې وروستو ي لور جاندار ۇو چ ارېدو. او د تخت نه چاپېره
 اول جاندار د ازمرى په شان وو، دوېم د غوائ په شان، د درېم مخ د وې. 

 دې لورو بن آدم په شان وو او لورم له د الوتون باز په شان وو. 
جاندارو چ د هر يو شپ وزرې وې او هر طرف ته ي ستر وې، شپه او ورځ
بغېر د دم ي دا ثنا وئيله، ”قُدوس، قُدوس، قُدوس، قادر مطلق خُدائ پاک، هغه
 او هرکله چ دا جاندار د هغه چا چ وو، چ دے، او چ راتلونے دے.“ 

چ په تخت ناست دے او تل تر تله ژوندے دے، د هغۀ لوئ، عزت او شُر
 نو هغه ليريشت مشران هغۀ ته په سجده پرېو او عبادت زارى وکى، 
ي کوى وک چ په تخت ناست دے، او چ تل تر تله ژوندے دے، نو هغوئ
 ”اے زمون ماله  ،چ خپل تاجونه د تخت په وړاندې هغۀ ته ږدى او وائ
خُدايه پاکه، تۀ د لوئ، عزت او قُدرت الئق ي ه چ تا هر ۀ پېدا کى دى

او دا ستا په مرض پېدا شوى دى او په وجود ک راغل دى.“

طومار او ورے
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 هغه وک چ په تخت ناست وو ما د هغۀ په  الس ک يو طومار  ۵
ېدلل ۇو او اووۀ مهرونه پرې لدننه او بهر دواړو طرفو ته پرې لي وليدو چ

،اعالن کولو چ په اوچت آواز ي ته وليده چ او ما يوه طاقتوره فر ۇو. 
 خو ”وک د دې قابل دے چ طومار پرانيزى او مهرونه ي مات کى؟“ 
د الندې وو چ ه او نۀ د زمنۀ په زم ،وک هم نۀ وو، نۀ په آسمان کهي
 نو ما ډېر وژړل ه طومار ي کوالو کے وے او يا ي دننه کتلے وے. 
چ هيوک هم د دې الئق نۀ وو چ دا طومار ي پرانستلے شو يا چ ي ورته

 بيا په مشرانو ک يو راته ووئيل چ، ”ژاړه مه ه چ د کتلے شو. 
يهوداه د قبيل ازمرے چ د داؤد د نسل نه دے، هغه کامياب حاصله کې ده نو

 بيا ما د تخت په مين طومار به پرانيزى او اووۀ مهرونه به ي مات کى.“ 
ک او د لورو جاندارو او د مشرانو په مين ک يو له د حالل شوى

ورى وليدو چ اووۀ رونه او اووۀ ستر ي وې چ د خُدائ پاک اووۀ
وک چ  او هغه ورغلو او روحونه دى چ ول دنيا ته لېلے شوى دى. 

 کله چ هغۀ په تخت ناست وو د هغۀ د  الس نه ي هغه طومار واخستو. 
طومار واخستو نو لور جاندار او ليريشت مشران د هغه ُورى په وړاندې په

سجده شول، او د هر يو سره يو ستار وو او ورسره د خوشبوي نه ډک د سرو
 او هغوئ دا نوے حمد وئيلو زرو جامونه ۇو چ د مقدسينو دعاان دى. 

چ، ”تۀ د دې الئق ي چ طومار واخل او د دې مهرونه کوالو کې ه چ تۀ
حالل کے شوې او د خپل وين په فديه دې د خُدائ پاک دپاره د هر خيل، د
 او د هغوئ نه تا د امامانو هرې ژب او د هر قوم او خلق په بيعه واخستل. 
بادشاه جوړه که چ زمون د خُدائ پاک خدمت وکى او هغوئ به په زمه
 بيا چ ما وکتل نو د بشمېره فرتو آوازونه م واورېدل بادشاه کوى.“ 

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

ُورے چ حالل کے شو، د دې الئق دے چ ول قُدرت، دولت، حمت،
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 او بيا ما واورېدل چ ول لوئ، عزت، جالل او برکت حاصل کى.“ 
د الندې يا په سمندر ک ه باندې، د زمپه زم ،په آسمان ک مخلوقات چ
دى، هغوئ ولو ثناء صفت کولو چ، ”د هغه چا وک چ په تخت ناست دے

 او لور واړو او ُورى ته برکت، عزت، شان او قُدرت دې تل تر تله وى.“ 
جاندارو پرې، ”آمين“ ووې او مشران د عبادت دپاره په سجده پرېوتل.

اووۀ مهرونه

 بيا ما وليدل چ هغه ُورى په اوو مهرونو ک يو مهر مات کو او ما  ۶
 د لورو جاندارو نه په يو ک د تندر په شان دا آواز واورېدو چ، ”راشه.“ 

نو ما وکتل چ هلته يو سپين آس والړ وو او د سوارۀ سره ي لينده وه. هغۀ ته
  .فتح بيا موم ے شو او هغه د فاتح په حيث په آس سور الړو چتاج ورک
،چ دوېم جاندار وائ و نو ما واورېدل چورى دوېم مهر مات ک کله چ

 او يو بل آس بهر راووتو چ ت سور وو او د هغۀ سوارۀ ته دا ”راشه.“ 
اختيار ورکے شو چ د زم نه امن يوس نو چ انسانان قتل و غارت

 کله چ ُورى درېم شروع کى، او هغۀ له يوه لويه تُوره ورکے شوه. 
مهر مات کو نو ما د درېم جاندار دا آواز واورېدو چ، ”راشه.“ نو ما وليدو
 او ما د چ يو تور آس راغلو او د هغۀ د سوارۀ په الس ک يوه تله وه. 

لورو جاندارو د مينه يو آواز واورېدو چ وئيل ي چ، ”د ور د مزدورۍ
نرخ به د غنمو يوه رو او يا به د اوربشو درې رو وى، خو د زيتُونو تېلو او
 کله چ ُورى لورم مهر مات کو نو ما د ميو ته نقصان مۀ رسوئ.“ 

 ما وليدو چ زې آس وو او د لورم جاندار دا آواز واورېدو چ، ”راشه.“ 
سوارۀ نوم ي مرګ وو او عالم ارواح ورپس جخت راروان وو. هغوئ ته د

لورم برخ زم اختيار ورکے شوے وو چ په جن، په قحط، په وبا او
 هر کله چ ُورى پينم مهر مات کو نو ما نل ناور خلق مۀ کى. 
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د قرباناه د الندې د هغه ايماندارانو روحونه وکتل چ د خُدائ پاک د کالم او د
 هغوئ په زوره چغه که چ، ”اے خپل واه په وجه قتل کے شوى ۇو. 

بادشاه ماله، پاکه او رتون خُدايه. ترو به تۀ فېصله نۀ کوې او د زم د
 بيا هر يو ته سپينه چوغه اوسېدونو نه به زمون د وين بدل وانۀ خل؟“ 

دمت کپه خ ئ چصبر وک ل تر هغ” ،ووئيل چ ے شوه او ورته يورک
 بيا ما وکتل چ ُورى  “.رى ستاسو په شان ونۀ وژلے شول مل ستاسو

شپم مهر مات کو او يوه سخته زلزله راغله او نمر د تبخ په شان تور شو او
 او ستورى د آسمان نه په زمه سپوږم ممله له د وينو ته سره شوه. 
.طوفان په وجه کچه مېوه راپرېو ر نه د سيلد اين ه چراپرېوتل ل داس

 او آسمان داس فنا شو له طومار چ بند کے ش او هر غر او هره

 نو بيا د زم بادشاهانو، سردارانو، جزيره د خپله ايه بايه شوه. 
جرنيالنو، مالدارانو، طاقتورو، غالمانو او آزادو ولو خلقو په غارونو او د غرونو
وهل انو ته چغ  او هغوئ غرونو او په انو ک خپل انونه پ کل. 

چ، ”په مون راپرېو او مون د هغۀ د سترو نه چ د تخت دپاسه ناست دے
 ه چ د هغوئ د غضب لويه او د ُورى د قهر و غضب نه پ کئ. 

ورځ راغل ده او وک ورته ودرېدے ش؟“

په يو الک لور لوېتو زرو بن اسرائيلو مهر لېدل

چ ونو والړې وليدلو لورو نيا پهد د تلور فر  د دې نه پس ما  ۷
د دنيا لور واړه هواان ي قابو کې وې نو چ په زمه سمندر يا په يوه ونه
 بيا ما بله فرته د نمرخاتۀ نه په راختو وليده چ د ژوندى  .هم هوا ونۀ ل
خُدائ پاک مهر ورسره وو او هغه لورو فرتو ته ي په زوره وئيل، چ چا ته

 ”تر  ،ے شوے وو چه او سمندر د نقصان ورکولو اختيار ورکپه زم
هغ سمندر، زم او ونو ته نقصان مۀ رسوئ ترو چ مون د خُدائ پاک مهر
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 او ما چ د هغوئ شمېر واورېدو د هغۀ د خادِمانو په تندو نۀ وى لولے.“ 
چا ته چ مهرونه لولے شوى ۇو او د بن اسرائيلو د ولو خيلونو نه په يو الک

 دولس زره د يهوداه د قبيل نه، لور لوېت زرو مهر ولولے شو. 
 دولس زره د دولس زره د روبين د قبيل نه، دولس زره د جاد د قبيل نه، 
آشر د قبيل نه، دولس زره د نفتال د قبيل نه، دولس زره د منس د قبيل نه،

 دولس زره د شمعون د قبيل نه، دولس زره د ليوى د قبيل نه، دولس زره د

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

د ولو قومونو لويه ه

 او د دې نه پس ما د خلقو لويه ه وليده چ بشمېره وه، دا د ولو

قومونو، ولو خيلونو او د مختلفو ژبو د ويوونو خلقو ه د تخت او د ُورى د
وړاندې والړه وه. او هغوئ سپين جام اغوست وې او د کجورو ان ي په

خالصون زمون” ،چ وهل دا چغ  او په زوره ي السونو ک نيول وې. 
 او د د خُدائ پاک دے وک چ په تخت ناست دے، او د ُورى دے.“ 
تخت نه او د مشرانو او لورو جاندارو نه چ ېرچاپېره ومره فرت والړې
وې هغه ول فرت د تخت په وړاندې پمخ پرېوتل او د خُدائ پاک عبادت

 هغوئ وئيل چ، ”آمين. برکت، لوئ، حمت، شُر زارى، ي وکو، 
 بيا عزت، قُدرت او زور دې تل تر تله زمون د خُدائ پاک وى، آمين.“ 

سپين دا خلق چ” ،و چوک يو ما ته مخ راواړولو او تپوس ي مشرانو ک
 ما جواب ورکو جام ي اغوست دى، وک دى او د کوم راغل دى؟“ 

دا هغه کسان دى چ” ،بيا هغۀ ما ته وفرمائيل چ “.ه، تۀ خبر يزما مال” ،چ
د لوئ مصيبتونو نه راغل دى، هغوئ خپل جام د ُورى په وينو وينل او

 په دې وجه خو دوئ د خُدائ پاک د تخت د په هغ سپين کې دى. 
شپه او ورځ د هغۀ په عبادت ک وړاندې والړ دى او د خُدائ پاک په کور ک
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 هغوئ ليا دى، او هغه چ په تخت ناست دے، هغه به دوئ له پناه ورکى. 
به بيا هيله نۀ اوږى کيى، نۀ تى کيى، نمر به دوئ نۀ تنوى او نۀ به تېزه
ک د تخت په مين ُورے چ هغه ه چ  رم تليف وررسوى. 

،ے وى او هغه به دوئ د ژوندون د اوبو چينو ته بودے، هغه به د دوئ شپون
او خُدائ پاک به د دوئ د سترو نه ول او پاک کى.“

اوؤم مهر او د سرو زرو د سوزولو مجمر

 کله چ ُورى اوؤم مهر کوالو کو نو تقريباً تر نيم ين پورې په  ۸
 بيا ما هغه اووۀ فرت وليدل چ د خُدائ پاک آسمان ک خاموش وه. 

 بيا يوه بله په وړاندې والړې وې، او هغوئ ته اووۀ بيلونه ورکے شول. 
فرته د سرو زرو مجمر په الس راغله او د قرباناه سره ودرېده او هغ ته ډېره
زياته خوشبوئ ورکے شوه چ د تخت د وړاندې د سرو زرو په قرباناه ي د

 او د فرت د الس نه د خوشبوي د ولو مقدسينو د دعا سره پېش کى. 
 بيا سوزولو لوے د مقدسينو د دعا سره پاس خُدائ پاک ته ورسېدو. 

فرت مجمر راواخستو، د قرباناه د اور نه ي ډک کو او په زمه ي رازار
کو، نو بيا د تندر زار، برېنا او زلزله راغله.

د بيل آواز

  بيا هغه اووۀ فرت چ ورسره اووۀ بيلونه ۇو، غولو ته تيارې وې. 

وړومب فرت خپل بيل وغولو نو اور او ږل د وين سره په زمه راوورېدل
او د زم درېمه حصه وسوزېدله او د ونو درېمه حصه وسوزېدله او ول شنۀ

 بيا کله چ دوېم فرت خپل بيل وغولو نو له يو لوئ واۀ وسوزېدل. 
غر چ اور پرې بل وى، سمندر ته وغورزولے شو او د سمندر درېمه حصه وينه
 او په دې باندې د سمندر درېمه حصه ژوندى مخلوقات مۀ شول او د شوه، 
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 نو بيا درېم سمندرى جهازونو دريمه حصه په اوبو ک ډوب شول. 
فرت خپل بيل وغولو نو يو لوئ ستورے له آسمان نه راوغورزېدو چ د

 د مشعل په شان بلېدو او دا د سيندونو او چينو په درېمه حصه ورپرېوتو. 
ستورى نوم نير وو. او د اوبو درېمه حصه د نير په شان ترخه شوه او ډېر
تفر لورم  بيا زيات خلق د دې ترخو اوبو لو په وجه مۀ شول. 

خپل بيل وغولو نو دې سره د نمر درېمه حصه او د سپوږم او د ستورو
درېمه حصه ووهلے شوه نو د دوئ درېمه حصه تيارۀ شوله او د ور درېمه
 حصه را ختمه شوه او دغه شان د شپ دريمه حصه را هم ختمه شوه. 
بيا ما وليدل چ يو باز په آسمان ک بره والوتو او په اوچت آواز ي دا نعرې
ه چ ،و باندېپه اوسېدون افسوس، افسوس، افسوس، د زم” ،چ وهل

هغه درې نورې پات فرت به هم اوس خپل بيل غوى.“

 بيا پينم فرت خپل بيل وغولو او ما يو ستورے وليدو چ د  ۹
آسمان نه زم ته راپرېوتے وو او هغه ستورى ته د عالم ارواح چابيان ورکے
کندې نه د ب ه نو د هغه لوئارواح کوالو ک هغۀ عالم  کله چ شوې وې. 

 بيا د په شان لوے راوختلو او د عالم ارواح لو نمر او باد تور کل. 
لو نه په زمه ملخان راغلل او هغوئ د زم د لمانو په شان د چيچلو

 هغوئ ته دا حم ورکے شوے وو چ واو، ونو، او اختيار ورکے شو. 
بوو ته هي نقصان ونۀ رسوئ خو بس هغه کسانو ته  ورکئ د چا په تندى
 هغوئ ته اجازت ورکے شوے وو چ د خُدائ پاک مهر نۀ وى لېدلے. 

چ د پينو مياشتو پورې هغوئ ته عذاب ورکئ، خو دا نه چ هغوئ مۀ کئ
 په دې ورو ک به خلق او د هغوئ عذاب له د لم د  په شان وو. 

مرګ غواړى خو مرګ به ورته نۀ مالويى، هغوئ به د مرګ خواهش کوى خو
 دا ملخان له د جن آسونو په شان ۇو او د  .تمرګ به د هغوئ نه ت

هغوئ په سرونو تاجونه له د سرو زرو په شان ۇو او د هغوئ مخونه د انسان په
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 او د هغوئ وېتۀ د و د وېتو په شان وو او د هغوئ غاونه شان ۇو. 
 د هغوئ زغرې له د اوسپنو د زغرو په شان د زمرو د غاونو په شان ۇو. 

وې او د هغوئ د وزرونو آوازونه له د ډېرو جن اډو د آسونو په شان ۇو کوم
 د هغوئ په لو ک د لمانو په شان لش وې او د چ حمله کوون وى. 

 او د هغوئ هغوئ  ورکولو به انسانان تر پينو مياشتو پورې عذابول. 
نوم ابدون، او په يونان د هغ ک په عبران ته وه چارواح فر بادشاه د عالم
 اولنے افسوس تېر شو خو دوه ژبه ک اپوليون، يعن تباه کوونے دے. 
 بيا هغه شپم فرت خپل بيل وغولو او ما يو آواز نور ال راتلون دى. 

واورېدو چ د خُدائ پاک په وړاندې والړ د سرو زرو د قرباناه د لورو
 هغۀ شپم فرت ته ووئيل چا سره چ بيل رونو د مين نه راووتو. 
 نو وو چ، ”د لوئ فرات د سيند په غاړه تل لور فرت آزادې که.“ 

هغه لور فرت آزادې کے شوې وک چ د درېم برخ بن آدمو د وژلو
دپاره د دې کال، د دې مياشت، د دې ور او د دې ساعت دپاره مقرر شوې

 نو ما ته ووئيلے شول چ په آسونو د سوارو فوجيانو شمېر شل کروړه وې. 
 او دغس ما هغه آسونه او د هغوئ سوارۀ په خپله رويا ک وليدل، وو. 
هغوئ د اور په شان لېدون سرې، آسمان رن او د وو په شان زېې

زغرې اغوست وې. او د آسونو سرونه ي د زمرو د سرونو په شان ۇو او د
 په دې درې افتونو د دنيا دريمه هغوئ خول نه اور، لوے او و راوتل. 
حصه خلق مۀ شول يعن په اور، لو او وو کوم چ د هغوئ د خول نه
 د آسونو طاقت د هغوئ په خولو او لو ک وو. نو د هغوئ د لو راوتل. 

له د مارانو په شان سرونه ۇو او د انسانانو د زخم کولو طاقت ورسره وو.
 خو دې افتونو ک چ کوم انسانان ژوندى پات شول هغوئ د خپلو بدو

عملونو نه توبه ونۀ ويستله. او هغوئ د پيريانو او د سرو زرو، سپينو زرو، زېو،
کاو او د لرو نه د جوړو شوو بتانو عبادت کول پرې نۀ ودل، کوم بتان چ نۀ

 او نۀ هغوئ د خپلو قتلونو،  .ېدلے شر ليدلے او نۀ اورېدلے او نۀ
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جادورۍ، حرامارۍ، او نۀ ي د خپلو غالانو نه توبه وويستله.

فرته او ورکوے طومار

 بيا ما يوه بله طاقتوره فرته د آسمان نه په راکوزېدو وليده چ په  ۱۰
وري ک په وه او چ د بوډۍ ال ي په سر وو، مخ ي د نمر په شان لېدو
 او د هغ په الس ک يو ورکوے او پ ي د اور د ستنو په شان وې. 

پرانستلے شوے طومار وو. هغ  په په سمندر ک کېوده او سه په
 بيا هغ د ازمرى د غمبار په شان يوه لويه چغه ي په زمه اې وه. 

 او کله چ اوو وويستله او کله چ هغ چغه که نو اووۀ تندرونه وزېدل. 
ل نو بيا ما د آسمان نه يو آواز واورېدو چزېدل، نو ما دا ليواړه تندرونه و

 بيا وئيل ي، ”دا پ وساته ۀ چ اوو واړه تندرونو ووئيل، او دا مۀ ليه.“ 
هغه فرته کومه چ ما په سمندر او په زمه والړه ليدل وه هغ خپل ے الس
 او قسم ي په هغه چا وخوړلو وک چ تل تر آسمان طرف ته اوچت کو. 
تله ژوندے دے چا چ په آسمان، زمه، سمندر او هر ۀ چ په دوئ ک دى
و چ په هغه ور پېدا کى دى. هغۀ ووئيل چ، ”نور انتظار کول به نۀ وى. 

کله اوومه فرته خپل بيل وغوى نو د خُدائ پاک پ رازونه به پوره ش نه
 هغه آواز چ ما د آسمان نه چ هغۀ خپلو خادِمانو نبيانو ته فرمائيل ۇو.“ 
اورېدلے وو، بيا ما سره په خبرو شو او وې فرمائيل چ، ”الړ شه او په سمندر
 نو او په زمه والړې فرت د الس نه هغه پرانستلے شوے طومار واخله.“ 

زۀ هغ فرت له الړم او ورته م ووئيل چ، ”ما ته هغه پرانستلے شوے
ورکوے طومار راکه.“ نو هغ ما ته ووئيل چ، ”دا واخله او وې خوره، دا به
 نو ما ستا خېه ترخه کى خو ستا په خولۀ ک به له د شاتو خوږ وى.“ 
هغه ورکوے طومار د فرت د الس نه واخستو او وم خوړلو. دا زما په خولۀ
 بيا له د شاتو خوږ ولېدو خو چ م تېر کو نو زما خېه ي ترخه که. 
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ما ته ووئيلے شُو چ، ”دا ضرورى دى چ تۀ د ډېرو خلقو او قومونو او ژبو او
بادشاهانو په حقله پېشوئ وکې.“

دوه واهان

 ما ته د ناپ کولو د ز په شان يوه لته راکے شوه او راته ووئيلے  ۱۱
شو چ، ”اوس پاه او د خُدائ پاک کور او قرباناه کچ که او عبادت

 خو د خُدائ د کور بهر دربار مۀ کچ کوه ه چ دا کوون شمار که. 
غېرو قومونو ته ورکے شوے دے او هغوئ به دا مقدس ار تر دوو لوېتو

اټ جام واهان د  او زۀ به خپل دوه مياشتو پورې د پو الندې کى. 
اغوست د پېشوي دپاره مقرر کم او دوئ به تر دولس سوه شپېتو ورو پورې
 دا هغه دوه د زيتون ون او دوه ډيوونه دى کوم چ د زم د نبوت کوى.“ 
 کۀ وک دوئ ته نقصان رسول غواړى نو د دوئ مال د وړاندې والړ دى. 

د خول نه اور راو او د دوئ دشمنان به وسوزوى او دغه شان به هر هغه
وک چ دوئ ته نقصان رسول غواړى، نو هغوئ به په دې طريقه مۀ کے

ويد دوئ د پېش ى چآسمان بند ک  هغوئ سره به دا اختيار وى چ  ش
وين او په اوبو د دوئ دا اختيار هم شته چ ،به بيا باران ونۀ ش په دور ک
 کله  .ه راولومره غواړى دومره افتونه په زم ى او چترې جوړې ک
چ دوئ خپله واه پوره کى نو د عالم ارواح نه به هغه بال راو او دوئ
 او د هغوئ سره به جن ونلوى او کاميابه به ش او مۀ به ي کى. 

الشونه به د لوئ ار په کوو ک پراتۀ وى، چ د مثال په توه ورته سدوم او
مصر وئيلے ش، په کوم ائ ک چ د دوئ مال هم په سول شوے وو.
 تر درې نيمو ورو پورې به خلق، د هرې قبيل، د هرې ژب او د هر قوم نه

 د دوئ الشونو ته ورى او د دوئ د الشونو د خولو اجازت به ورنۀ کى. 
د زم ول خلق به ورته په سترو ک خاندى او خوشحال به کوى او يو بل
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 خو ته به تحف ورکوى ه چ دې دواړو نبيانو د زم ول خلق عذابول. 
د درې نيمو ورو نه پس خُدائ پاک په هغوئ ک د ژوند ورکولو روح واچولو

 بيا او هغوئ په خپلو پو ودرېدل او چا چ دا وليدل، هغوئ ول يرېدل. 
دوئ يو اوچت آواز د آسمان نه واورېدو چ هغوئ ته ي وئيل چ، ”دلته

 راش.“ او هغوئ په وريو ک آسمان ته وختل او دشمنانو هغوئ ته کتل. 
هم په دغه وخت يوه سخته زلزله راغله، او د ار لسمه حصه راوغورزېدله. اووۀ

زره کسان په دې زلزله ک هالک شول او نورو په يره ک د آسمان خُدائ
 دوېم افسوس تېر شو خو ورئ درېم زر راتلونے دے. پاک ثنا وئيله. 

اوؤم بيل

په زوره دا چغ ولو او په آسمان کل وغخپل بي تفر  بيا اووم

شوې چ وئيل ي چ، ”د دنيا د بادشاه حق زمون د مال خُدائ او د هغۀ د
 بيا هغه ليريشت مشران مسيح دے او هغه به تل تر تله حومت کوى.“ 
چ د خُدائ پاک د وړاندې په خپلو تختُونو ناست ۇو، هغوئ پمخ په سجده
 او دا ي وئيل چ، ”اے ماله پرېوتل او د خُدائ پاک عبادت ي وکو، 

قادر مطلق خُدايه، مون ستا شُر کۇو، تۀ چ ي او چ وې، ه چ تا خپل
 قومونه د قهر نه ډک لوئ طاقت استعمال کو او بادشاه دې شروع که. 

شوى دى خو اوس ستا د قهر وخت راغلے دے، دا د مو د عدالت کولو وخت
دے. ستا د خادِمانو نبيانو د اجر وخت او ستا د مقدسينو او د هغه ولو خلقو د
لويو نه واخله تر وړو پورې د اجر ورکولو وخت راغلے دے، وک چ ستا د
ه کپه زم نوم نه يرېدل. او دا اوس د هغوئ د تباه کېدلو وخت دے چا چ

 نو بيا په آسمان ک د خُدائ پاک کور پرانستے شو او په تباه راوستله.“ 
هغه کور ک د هغۀ د لوظ صندوق اره شو، او بيا د برېنا شُغل، د تندر

زار، زلزله او د ږل يو لوئ طوفان راغلو.
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ه او اژدها

ه وه چ يوه اره شوه چ هيوه لويه ن  نو بيا په آسمان ک  ۱۲
نمر ي له د جامو اغوستے وو او سپوږم د هغ د پو الندې وه او د هغ په

 هغه اُميدواره وه او د ماشوم د پېدا کېدو د درد سر د دولسو ستورو تاج وو. 
 بيا يوه بله نه په آسمان ک اره شوه چ يوه  .وهل چغ په وجه ي
لويه سره اژدها وه چ اووۀ سرونه او لس رونه ي ۇو او په سرونو ي اووۀ

 هغ په خپله ل درېمه حصه ستورى د آسمان نه رال واړه تاجونه ۇو. 
او په زمه ي راغورزول. اژدها د هغ  په وړاندې ودرېدله چ د ماشوم د

بچے وش  د هغ هر کله چ پېدا کېدو په دردونو آخته وه د دې دپاره چ
 د هغ ماشوم پېدا شو چ هل وو کوم چ به په چ لواړ ي تېر کى. 

ولو قومونو يعن زورور حومت کوى. خو د هغ ماشوم سمدست خُدائ پاک
 او ه بيابان ته وتتېدله ته ونيولے شو او د هغۀ تخت ته راوستے شو. 

هلته به د هغ ے وو چائ تيار ک دپاره خُدائ پاک د ساتن د هغ چرته چ
جن  بيا په آسمان ک د دولسو سوو شپېتو ورو پورې حفاظت کيى. 
و. او اژدها او د هغوک تو د اژدها خالف جنفر ائيل او د هغتو. ميون

 خو اژدها شست وخوړو او د خپلو فرتو هم د هغوئ خالف جن وکو. 
 نو دا لويه اژدها الندې راوغورزولے ملرو سره د آسمان نه وشل شو. 

شوه، هغه زوړ مار چ شېطان يا ابليس بللے ش چ وله دنيا ي دوکه کې
 بيا ما په ده، هغه د خپلو فرتو سره الندې زم ته رازار کے شو. 

آسمان ک يو اوچت آواز واورېدو چ داس ي وئيل چ، ”اوس خالصون،
قُدرت او زمون د خُدائ پاک بادشاه او د هغۀ د مسيح اختيار راغلے دے،

ه چ زمون په وروو الزام لوون چ شپه او ورځ زمون د خُدائ پاک په
مخ په هغوئ الزام لوى، نو هغه د آسمان نه سر د الندې راغورزولے شوى
 خو هغوئ په هغۀ د ُورى د وين او د هغوئ د واه کولو په وسيله دى. 
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کامياب شول، او هغوئ خپل ان عزيز ونۀ لو تر دې چ مرګ ته تيار شول.
 نو اے آسمانونو او په دې ک اوسېدونو خلقو، خوشحال کوئ. خو اے

زم او سمندره، په تاسو دې افسوس وى ه چ ابليس ډېر په غصه تاسو ته
 نو چ کله ته راغلو ه چ هغه خبر دے چ د هغۀ وخت لن دے.“ 

شوه چ پس  ه راغورزېدلے وليدو نو هغه، هغهان په زم اژدها خپل
ے شول نو چته د لوئ باز دوه وزرونه ورک   خو زوئ ي شوے وو. 
هغه په بيابان ک د اژدها نه خپل هغه ائ ته والو چرته چ به تر درې نيم

 بيا اژدها د خپل کالو پورې د هغ خيال وساتلے ش او محفوظه وى. 
 خو زم د خول نه د اوبو يو سېالب وبهيولو چ هغه ه الهو کى. 

 بيا اژدها هغه  مدد وکو، او د اژدها د خول هغه سېالب ي تېر کو. 
 ته غصه شوه او د هغ د نور نسل سره د جن دپاره الړه، دا هغه خلق

 بيا دى چ د خُدائ پاک حمونه من او د عيس په واه ين والړ دى. 
اژدها د سمندر په غاړه ودرېده.

اولن بال

 بيا ما د سمندر نه يوه بال په راوتو وليده. د هغ لس رونه او اووۀ  ۱۳
سرونه ۇو، او د هغ په رونو لس واړه تاجونه ۇو او د دې په هر سر د کفر

 او کومه بال چ ما وليده، هغه د پان په شان وه خو جدا جدا نومونه ۇو. 
د هغ پ د مېلو په شان وې او خولۀ ي د ازمرى په شان وه. او اژدها هغ ته
 داس ارېده چ د هغ يو خپل طاقت، بادشاه او لوئ اختيار ورکو. 

نيا په هغوله د شوے وو او ي زار زار خوړلے وو خو د هغ سر د مر
هغ ه چ و هغوئ د اژدها عبادت وک بال پس په حېرانتيا روانه وه. 
،ووئيل چ و او دا يو، هغوئ د بال عبادت هم وکخپل اختيار بال ته ورک

”وک د دې بال په شان زوروره ده، او وک د دې خالف جن کولے ش؟“
 او بال ته دا اختيار ورکے شو چ غ غ او د کفر خبرې وکى، او تر
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 هغ په دوو لوېتو مياشتو پورې د حومت کولو اجازت ورکے شو. 
خپله خوله د خُدائ پاک خالف د کفر خبرې وکې او د خُدائ نوم او د هغۀ د
 هغ ته دا اجازت استون ائ او آسمان مخلوق پس ي کفر وغرولو. 

هم ورکے شو چ د مقدسينو سره جن وکى او پرې کاميابه ش، او په ولو
 او د زم ول خيلونو او خلقو، ژبو او قومونو اختيار ورکے شو. 

اوسېدون به د هغ عبادت وکى هغوئ ول د چا نومونه چ د هغه حالل
 د چا شوى ُورى د ژوندون په کتاب ک د ازل نه ليلے شوى نۀ دى. 
 کۀ چا ته قېدېدل وى هغه به قېد ش، کۀ چ غوږونه وى هغه دې واورى. 

وک په تُوره قتل کېدل وى نو هغه به په تُوره قتل ش. په دې مقدسينو ته زغم او
ايمان په کار دے.

دوېمه بال

 بيا ما يو بله بال وليده چ د زم نه راووتله، د هغ د ُورى په شان دوه

 هغه د اولن بال ول اختيار  .رونه ۇو او دې د اژدها په شان خبرې کول
د هغ په ائ استعمالوى، زمه او د دې اوسېدون دې خبرې ته مجبوروى

 هغ چ د اولن بال عبادت وکى چ د چا د مر زخم ي شوے دے. 
غ معجزې کول تر دې چ د خلقو په وړاندې ي د آسمان نه زم ته اور نازل
 او هغ له دا اختيار ورکے شو چ د هغ اولن بال په ائ معجزې کو. 
وکى او د دنيا اوسېدون دوکه کى او ورته ي حم وکو چ د هغ اولن په

شان يو بت جوړ کئ چ د تُورې زار ي خوړلے وو خو بيا هم ال ژوندې وه.
 او ورته دا اختيار ورکے شو چ د بال په بت ک ساه واچوى نو چ د

 خبرو طاقت هم ورکى او هغوئ وک چ ورته سجده نۀ کوى، مۀ کى. 
هغۀ دا هم وکل چ واړۀ او لوئ، مالداره او غريب، آزاد او غالمان ول دې په
 او چا ته هم د ۀ اخستلو يا خرولو  الس يا په تندى يوه نه ولوى. 
اجازت تر هغ نۀ وو ترو پورې به چ د دې بال نه، يا د هغ د نام شمېره
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وک چ .مت ضرورت دےد دې ح  نو په دې وخت ک پرې نۀ وه. 
پوهه وى هغه دې د دې بال د نام د شمېرې حساب وکى، دا شمېره د يو سى

ده او د هغۀ د شمېرې حساب شپ سوه شپ شپېتۀ دے.

د يو الک لور لوېت زره کسانو حمد

 بيا ما وليدل چ د صيون په غرۀ باندې ُورے والړ وو چ ورسره  ۱۴
يو الک لور لوېت زره کسان ۇو چ په تندو ي د هغۀ نوم او د هغۀ د پالر
 او ما د آسمان نه داس آواز واورېدو له د سيند د نوم ليلے شوے وو. 
ه چزار، او دا د هغه آوازونو په شان وو ل ه د تندر دمبار او يا لاوبو غ

 او هغوئ د تخت او د لورو جاندارو ستار غوون خپل ستارونه غوى. 
او مشرانو په وړاندې يو نوے حمد وئيلو، او دا حمد ب د هغه يو الک لور

لوېت زرو کسانو نه چ د زم نه په بيعه اخستے شوى ۇو، او د دوئ نه
 دا هغه خلق دى چا چ خپل انونه د و بغېر بل هيچا نۀ شو زده کولے. 

سره د يو ائ کېدو نه ساتل دى، او ُورى پس روان دى چرته چ هم
ُورے . دوئ د خُدائ پاک او د ُورى دپاره د بن آدمو نه د اولن مېوې

 د هغوئ ژبو کله دروغ نۀ وو وئيل او په طور په بيعه اخستے شوى دى. 
هغوئ بداغه دى.

د درېو فرتو پېغامونه

 بيا ما د آسمان په مين ک بله فرته په الوتو وليدله چ د زم هر قوم،

 هغ په اوچت آواز چغ کې خيل، ژب او خلقو له ي د تل زيرے ورکولو. 
چ، ”د خُدائ پاک نه يرېئ او د هغۀ ثنا وواي ه چ د هغۀ د عدالت وخت
راغلے دے. او د هغۀ عبادت وکئ چا چ آسمان او زمه، سمندر او د اوبو

ته راغله او هغنه وروستو بله دوېمه فر  بيا هغ چين پېدا کى دى.“ 
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د خپل ولو قومونو ي په وغورزېدو، لوئ بابل وغورزېدو چ” ،وئيل چ
 بيا هغ نه وروستو بله دريمه زناکارۍ او مست د شرابو نه ل دى.“ 

د بال او د هغ وک چ ې، ”هر هغهک چغ ته راغله او په اوچت آواز يفر
 هغوئ به د بت ته عبادت کوى او د هغ نه په تندى يا په خپل الس لوى، 
خُدائ پاک د قهر او د غضب مے و کوم چ هغۀ د خپل سخت غضب په
پيال ک اچول دى. هغوئ به د پاکو فرتو او د ُورى په وړاندې په اور او د
 او د هغوئ د عذاب لوے به تل تر تله  .عذابولے ش و په شغلو کو

راوچتيى او هر هغه وک چ بال يا د هغۀ د بت عبادت کوى يا د هغۀ د نوم
 په دې ک د هغه نه اخل، د هغوئ به نۀ د شپ او نۀ د ور آرام وى.“ 
او د عيس مونه مند خُدائ پاک ح مقدسينو زغم او برداشت ضرور دے چ

 نو بيا ما د آسمان نه يو آواز واورېدو چ وئيل ي، ”دا وفادار پات کيى. 
وليه، بختور دى هغه وک چ د دې نه پس به په مال ک مۀ کيى.“ او
روح القُدس فرمائ چ، ”بشه بختور دى ه چ له دې نه پس به هغوئ د

کېدو نه په آرام وى، ول چ د دوئ ني عملونه به ورسره ملرى وى.“

د دنيا لَو کېدل

 بيا ما وکتل نو يوه سپينه وري رااره شوه او په هغ چ وک ناست وو

ي بن آدم په شان وو. د هغۀ په سر د سرو زرو تاج وو او په الس کهغه د ا
 يوه بله فرته د خُدائ د کور نه بهر راووتله او په وري ناست تېرۀ لور وو. 
ته ي په اوچت آواز ووئيل چ، ”خپل لور ورواچوه او وريبه، ه چ د فصل
 نو هغه د رېبلو وخت راغلے دے او د دنيا فصل ممل پوخ شوے دے.“ 

فصل ي نيا ته ورواچولو او د هغناست وو هغۀ خپل لور د په وري وک چ
کور نه راووتله او د هغ ته د خُدائ پاک د آسمان بيا يوه بله فر ورېبلو. 

 او بيا بله فرته د قرباناه نه راووتله، دا هغه سره هم يو تېرۀ لور وو. 
فرته وه چ په اور ي اختيار وو، او هغ د تېرۀ لور لرون ته په اوچت آواز
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چغه که چ، ”خپل تېرۀ لور ورواچوه او په زمه د انورو د بوو نه فصل
 نو فرت خپل لور راغون که ه چ انور ي پاخۀ شوى دى.“ 

ورواچولو او په دنيا ي د انورو د بوو فصل راول کو او هغه ي د خُدائ پاک
 انور ي د ار نه بهر په د غضب په هغه لويه لنرۍ ک ورواچول. 

لنرۍ ک دومره نچوړ کل چ تر يو سل اتيا ميله پورې د هغ نه د وينو
سېالب روان شو او دا وين دومره بره روان وې چ د آسونو واو ته

اورسېدې.

فرت او آخرى اووۀ افتونه

ته وليدله. اووۀ فربله يوه لويه او عجيبه ن  بيا ما په آسمان ک  ۱۵
وې چ ورسره د ولو نه آخرى اووۀ افتونه ۇو، ه چ په دې افتونو سره د

 او ما وليدل چ د شيش د سمندر په شان خُدائ پاک قهر سوړ شو. 
رااره شو چ اور په ک  شوے وو، او د شيش د سمندر سره هغه خلق

والړ ۇو چ په بال او د هغ د بت او د هغ د نوم په شمېر فتح موندل وه. د
 هغوئ د خُدائ هغوئ په السونو ک د خُدائ پاک ورکى ستارونه ۇو. 

پاک د غالم موس او ُورى حمدونه ووئيل چ، ”اے ماله قادر مطلق خُدايه
پاکه، ستا کارونه لوئ او عجيبه دى او ستا الرې د حق او رتيا دى، اے د

 اے ماله وک به يره ونۀ کى او ستا د نوم لوئ به ونۀ قومونو بادشاه. 
کى؟ ه چ يوا تۀ پاک ي .ول قومونه به راش او ستا په وړاندې به

 او د دې عبادت وکى ه چ ستا د صداقت کارونه اره شوى دى.“ 
نه پس ما وليدل چ په آسمان ک د خُدائ په کور ک د واه د خېم پاک

 او د هغ نه اووۀ فرت د اوو افتونو سره راووتل او ائ کوالو شو، 
هغوئ د کتان جام اغوست وې چ صفا او لېدون وې او په سينو ي د

 بيا په لورو جاندارو ک يو هغه اووۀ فرتو ته سرو زرو سينه بندونه ۇو. 
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د سرو زرو اووۀ جامونه ورکل چ د خُدائ پاک د قهر نه ډک ۇو، د هغه خُدائ
 او د خُدائ پاک کور د خُدائ د جالل او پاک چ تل تر تله ژوندے وى. 

قُدرت د لو نه ډک شو او تر هغ هيوک ورننوتے نۀ شو ترو چ د اووۀ
فرتو اووۀ افتونه پوره شوى نۀ ۇو.

د خُدائ پاک د قهر جامونه

 بيا ما د خُدائ پاک د کور نه يو اوچت آواز واورېدو چ هغه اووۀ  ۱۶
فرتو ته ي وئيل چ، ”الړې ش او د خُدائ پاک د قهر اووۀ جامونه په زمه

 نو اوله فرته الړه او په زمه ي خپل جام توئ کو او د ناسور توئ کئ.“ 
خوراک دان په هغه خلقو اره شوې چ د بال نه ي په ان ک وه او هغه
 او دوېم فرت خپل جام په سمندر ک توئ بت ته ي عبادت کے وو. 

کو او د هغ اوبۀ د مى د وين په شان شوې او په سمندر ک هر ژوندے
 او درېم فرت خپل جام په دريابونو او په چينو ک توئ يز م شو. 

 بيا ما واورېدل چ په اوبو اختيار لرون فرت ووئيل کو او وين شول. 
.صادق ي او وې، تۀ په خپل عدالت ک ي اے قُدوسه خُدايه، تۀ چ” ،چ
 ه چ هغوئ د مقدسينو او ستا د نبيانو وين توئ کې دى او تا هغوئ

 او ما د ته د لو دپاره وين ورکې، هغوئ د دې سزا الئق دى.“ 
قرباناه نه يوه چغه واورېدله، ”آو، ماله خُدايه پاکه، تۀ په ولو قادر ي، ستا
 او لورم فرت خپل جام په نمر ول فېصل رتين او په حقه دى.“ 

 او توئ کو او دا اختيار ورله ورکے شو چ په خپلو شغلو خلق وسيزى. 
هغوئ بد بد وسوزېدل خو هغوئ د خُدائ پاک په نوم کفر ووئيلو، چا سره چ د
دې افتونو د نازلولو اختيار دے، خو هغوئ د توبه ويستلو نه انارى شول او نۀ

 او پينم فرت د بال په تخت خپل جام توئ کو او د ي د هغۀ ثنا ووئيله. 
 او هغۀ په بادشاه ک تيارۀ شوله. او خلقو د درد نه خپل غاونه چيچل، 
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هغوئ د خپل درد او د ناسور په وجه آسمان خُدائ پاک ته کفر ووې، او ۀ بد
تفر م او شپ کارونه چ هغوئ کى ۇو، د هغ نه ي توبه ونۀ کله. 
خپل جام د فرات په لوئ سيند ک توئ کو او د هغ اوبۀ وچ شوې چ د

 بيا ما وليدل چ د اژدها، د بال، او  .نمرخاتۀ د بادشاهانو دپاره الر تياره ش
 دا هغه د دروغژن نب د خول نه د چيندخانو په شان درې پيريان راووتل. 

پيريان دى چ معجزې ائ، هغوئ د دې دپاره  چ د دنيا ول بادشاهان د
 ”ورئ، زۀ د غل قادر خُدائ پاک د لوئ ور د جن دپاره راجمع کى. 

په شان درم. بختور دے هغه چ بېدار وى او جام ي اغوست وى نو چ هغه
 نو هغوئ بادشاهان هغه  “.او خلق به د هغۀ شرم ونۀ وين نۀ ش ربن به ب
 بيا اووم  .دون وائورته ارم ک په عبران ل چائ ته راجمع ک
فرت خپل جام په هوا توئ کو او د خُدائ د کور د تخت نه يو اوچت آواز

 له دې نه پس د برېنا راغلو چ هغۀ وفرمائيل چ، ”هر ۀ پوره شول.“ 
شُغل او د تندر زا او يوه دومره سخته زلزله راغله چ د بن آدم د پېدايت

 او هغه لوئ ار په درېو حصو تقسيم شو او د  .چرې هم نۀ وه راغل راس
دنيا ارونه ونېدل، او خُدائ پاک ته لوئ بابل راياد شو بل د خپل غضب او

 هره يوه جزيره غېبه شوله او يو غر هم قهر نه ډکه پياله ي په هغوئ وله. 
وس کلو وزن برابر ږلآدمو له آسمان نه تقريباً پن  او په بن ليدے نۀ شو. 
وورېدله او هغوئ د ږل په افت خُدائ پاک ته کفر ووئيلو ه چ هغه افت ډېر

سخت وو.

مشهوره کنجره

 بيا هغه اووۀ فرت چ جامونه ي نيول ۇو، په هغوئ ک يوه ما  ۱۷
له راغله او وې وئيل چ، ”راه چ زۀ درته د هغ لوئ کنجرې اَنجام وايم
 د دنيا خلق په هغه شرابو چ د ډېرو سمندرونو دپاسه په تخت ناسته ده. 
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 نشه شول کوم چ هغ دوئ ته ورکى ۇو او بيا ي د هغ سره زنا وکه.“ 
روح القُدس په ما غلبه وکه او بيا فرت زۀ بيابان ته بوتلم. هلته ما يوه ه
وليده چ په يوې سرې بال سوره وه. چ د هغ په ول بدن کفر ليلے وو او

اغوست سرې جام کاسن   هغه اووۀ سرونه او لس رونه ي ۇو. 
وې چ د سرو زرو په کالو، جواهراتو او ملغلرو سنار شوې وه. د هغ په الس
ک د سرو زرو پيال وه چ د پليت او د هغ د حرامارۍ د ناپاک نه ډکه وه.

 او د هغ په تندى يو نوم ليلے وو چ يو پ راز دے، ”لوئ بابل، د

 او ما وليدل چ هغه ه د مقدسينو په کنجرو او د دنيا د هرې پليت مور.“ 
وينه او د عيس د شهيدانو په وينه په نشه وه. کله چ ما هغه وليده نو زۀ ډېر

 خو فرت راته ووئيل چ، ”دا تۀ دومره ول حېران ي؟ زۀ به حېران شوم. 
درته د دې  او دا چ په کوم بال سوره ده چ اووۀ سرونه او لس رونه

تا وليدله، هم هغه ده چ  کومه بال چ ي دى، د هغ راز اره کم. 
ژوندۍ وه خو اوس ژوندۍ نۀ ده، هغه به د عالم ارواح نه راوخېژى او هالکه به

ش. او په دنيا ک هغه خلق چ د چا نومونه چ له ازل نه د ژوندون په کتاب
ک نۀ دى ليلے شوى، هغوئ به د دې مې بال په بيا رااره کېدو حېران

 او د دې خبرو  .وه، اوس نشته خو بيا به را هغه مخ ه چ .ش
مت په کار دے. دا اووۀ سرونه هغه اووۀ غرونه دى چد پوهېدلو دپاره ډېر ح
 چ پينۀ بادشاهان دا ه پرې ناسته ده، خو دوئ هم اووۀ بادشاهان دى 
پخوا تېر شوى دى او يو ژوندے دے او يو بل به را، او کله چ هغه راش نو

 او هغه بال چ يو وخت ژوندۍ وه او اوس هغه به د ل وخت دپاره وى. 
ژوندۍ نۀ ده، هغه اتم بادشاه دے، خو بيا هم هغه د اوو نه يو دے او هغه به
تا وليدل، هغه لس بادشاهان دى چ رونه چ  کوم لس  .هالک ش

هغوئ ال حومت نۀ دے شروع کے، خو هغوئ به د يوې ين دپاره د بال سره
 د هغه ولو يو مقصد دے چ خپل طاقت او  .اختيار وموم د بادشاه

 هغوئ به د ُورى سره جن وکى خو ُورے به اختيار بال له ورکى. 
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په هغوئ کامياب ش ه چ هغه د مالانو مال او د بادشاهانو بادشاه دے،
او هغوئ هم چ بللے شوى دى، غوره شوى دى او وفادار دى ورسره ملرى

 بيا فرت ما ته ووئيل چ، ”تا چ کوم سمندر وليدو چ لويه کنجره دى.“ 
 هغه لس رونه چ تا پرې ناسته ده، دا د خلقو اُمتونه، قومونه او ژب دى. 

ربنه او وليدل، هغه به سره د بال د دې کنجرې نه نفرت کوى، هغوئ به دا ب
ه چ  رباده کى او د هغ غوه به وخورى او په اور به ي ايرې کى.  ب

خُدائ پاک د خپل مقصد د پوره کولو دپاره د دوئ په زړونو ک دا خبره
اچول ده چ دوئ په يو زړۀ سره بال ته د خپل بادشاه اختيار ورکى، ترو
 دا ه چ تا وليده هغه  .د خُدائ پاک کالم د دوئ په حقله پوره ش چ

لوئ ار دے چ د دنيا په بادشاهانو حومت کوى.“

د بابل بربادى

 د دې نه پس ما يوه بله فرته د آسمان نه په راکوزېدو وليدله او د  ۱۸
 بيا هغ په اوچت هغ لوئ اختيار وو او زمه د هغ په جالل را شوه. 

آواز چغه که، ”پرېوتو، لوئ بابل پرېوتو. هغه د پيريانو کور، د ولو ناپاکو
 روحونو اډه، او د مردارو مارغانو او د مردارو او حرامو ناورو کور دے. 

ه چ ولو قومونو د هغ د مست او بدکارۍ شراب ل دى، د دنيا
بادشاهانو د هغ سره بدکارى کې ده، او د دنيا سودارانو د هغ د عياش په
 بيا ما د آسمان نه يو بل آواز واورېدو چ وئيل سبب دولت راغون کو.“ 

نۀ ش شري ناهونو ک د دې په چ اے زما خلقو، د دې نه رابهر ش” ،ي
 ه چ د هغ ناهونه تر  .شامل نۀ ش په افتونو ک د هغ او چ

 هغ ته آسمانه رسېدل دى او خُدائ پاک د هغ بد کارونه هېر کى نۀ دى. 
د خپلو کو بدله ورکئ، هغ چ کوم ناروا کارونه کى دى، هغه دوه چنده

ورکئ، او هغ چ په کوم پيال ک شراب  کى دى هغه دوه چنده ه
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 هغ چ هر ومره لوئ او عياش وکه هم هغه هومره ورته عذاب کئ. 
او وير ورکئ. هغه په زړۀ ک دا وائ چ زۀ د تخت مله يم، زۀ به چرې هم
 نو په دې وجه به په هغ په يوه ورځ دومره د کونو په شان ويرونه نۀ کوم. 
ه چ مرګ، ويره او قحط. او په اور به هم وسوزولے ش يعن ،افتونه راش

 د زم مال خُدائ پاک زورور دے چ د دې فېصله ي واوروله. 
بادشاهانو چ د هغ سره بدکارى وکه او د هغ په عياش ک شامل شول،

هر کله چ هغوئ د دې د سوزېدلو لوے ووين نو هغوئ به پرې ژړا او وير
،چ په عذاب به د يرې دا وائ  هغوئ به لرې والړ وى او د هغ وکى. 

ه کين تۀ په يوه ار، چ ورار د بابل، په زور افسوس، افسوس په لوئ”
 د دنيا سوداران به هم په بابل وير او ژړا کوى ه چ بيا به رباد شوې.“  ب
 د سرو زرو، د سپينو زرو، قيمت  .وک هم د هغوئ نوره سودا وانۀ خلهي
کاو، د ملغلرو، د کتان نرم کپې، کاسن کپې، د رېمو او سرې کپې، د

هر قسم د عودو لر، د هات غاونه، د هر قسمه قيمت لرو د زېو، د اوسپنو
 او ورسره د دارچين، مصالح، خوشبوي عطر، د مر او د مرمرو يزونه. 
چي، لوبان، مے، تېل، خاص مېده، غنم، او اروى، ې، آسونه، جن اډۍ،

 هغوئ به وائ چ، ”کوم ۀ يزونو ته چ ستا غالمان او جن قيديان. 
خواهش وو، هغه ستا د الس نه وتل دى، ستا ول مال دولت او شان و شوکت

 او هغه سودارانو چ د  “.ورک دے او بيا به دا چرې هم په الس در نۀ ش
دې ار په تجارت مالداره شوى ۇو هغوئ هم به د هغ د عذاب د يرې نه لرې

 او داس به وائ چ، ”افسوس، افسوس، والړ وى، ژړا او وير به پرې کوى. 
په دې لوئ ار چ د کتان او کاسن جام به ي اغوست وې او په سرو زرو
 افسوس چ په او قيمت کاو او ملغلرو به ي خپل ان سنار کے وى. 

رباده ش.“ بيا ول د سمندرى جهازونو يوه ينه ک د دې وله دبدبه ب
کپتانان، سمندرى مسافران او مايان او هغه وک چ په سمندرى تجارت
د سوزېدلو لو د هغ  او کله چ خپله زاره کوى، به لرې ودريى. 
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 ووين نو چغ به کى، ”د دې لوئ ار په شان بل داس ار چرته دے؟“ 
او هغوئ به په خپلو سرونو خاورې واچوى، وير او ژړا به پرې کوى او داس به
وائ چ، ”افسوس، افسوس، په هغه لوئ ار چ د چا په تجارت د سمندرى
رباد شُو.“ جهازُونو مالان مالداره شول، کوم چ په يوه ينه ک تباه او ب

 د هغ د اَنجام په ليدو اے آسمانه خوشحال وکه، اے مقدسينو، رسوالنو

او نبيانو، په هغ خوشحال وکئ، ه چ خُدائ پاک ستاسو د انتقام اخستو
 او بيا يوې قوتناک فرت د ژرندې په وجه په هغ د عدالت فېصله وکه.“ 

د يو غ پل په شان کاے راواخستو او سمندر ته ي ورزار کو او وې وئيل
.وک ونۀ وينهي او بيا به ي ولے شار ون دغه شان به د بابل لوئ” ،چ

 او بيا به هيچرې په تا ک د ستار، سندرغاړو، شپيل او د بيل آوازونه

وانۀ ورېدے ش، او د يو کسب، کسبر به هم په تا ک ونۀ ليدے ش، او بيا
 او نور به په تا ک ډيوه بله  .د ژرندې غرار وانۀ ورېدے ش به په تا ک
نۀ ش او په تا ک به بيا د زلم او د ناوې خبرې وانۀ ورېدے ش. يو وخت
وو چ ستا تاجران د دنيا زورور خلق ۇو او تا په خپل جادو ول قومونه دوکه

د هغه نبيانو او مقدسينو او د هغه خلقو بهېدل و ک ستا په کو کى ۇو. 
وينه وليدلے شوه چ په وله دنيا ک وژلے شوى ۇو.“

 د دې نه پس ما په آسمان ک د و خلقو اوچت آوازونه واورېدل،  ۱۹
هغوئ چغ وهل چ، ”ثنا صفت دې وى مال خُدائ ته، خالصون، لوئ او

 ه چ د هغۀ فېصل رتين او په حقه طاقت زمون د خُدائ پاک دے. 
دى او هغۀ د لوئ کنجرې د سزا فېصله وکه چا چ په خپل حرامارۍ دا دنيا

 هغوئ ه وډه که او د هغ نه ي د خپلو خادِمانو د وين بدل واخستو.“ 
بيا چغ کې چ، ”ثنا صفت دې وى د مال خُدائ، د بابل لوے تل تر تله

 او هغه ليريشت مشران او لور جاندار خُدائ پاک ته په سجده خېژى.“ 
شول وک چ په تخت ناست دے او هغوئ هم چغ کې چ، ”آمين، ثنا
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صفت دې وى د مال خُدائ.“

د ُورى د وادۀ مېلمستيا

 بيا د تخت د طرف نه يو آواز راغے چ، ”اے زمون د خُدائ پاک ولو

 بيا  “.ئ، اے لويو او وړو، د خُدائ پاک ثنا وايد هغۀ نه ويرې خادِمانو چ
ما د ډېرو کسانو داس آواز واورېدو له د سيند د اوبو غمبار او يا له د تندر د

خُدائ، مال فت دې وى د مالثنا ص” ،چ وهل زار، او هغوئ چغ
 را چ خوشحاله شُو او د زمون قادر مطلق خُدائ پاک بادشاه دے. 

خوشحال نه چغ کو او د هغۀ لوئ بيان کو ه چ د ورى د وادۀ ورځ
جام  او ورته د کتان نرم راغل ده او د هغۀ ناوې ان سمبال کے دے، 

ورکے شوې دى چ صفا لېدون دى.“ او دا نرم کتان د مقدسينو ۀ
 بيا فرت ما ته ووئيل چ، ”دا وليه چ، بختور دى هغه خلق کارونه دى. 
چ د ُورى د وادۀ مېلمستيا ته رابللے شوى دى.“ او نور ي ووئيل چ، ”دا د
 نو بيا زۀ په دې د هغۀ په پو ک په سجده خُدائ پاک برحق کالم دے.“ 

پرېوتلم خو ما ته ي ووئيل چ، ”نه، داس مۀ کوه. زۀ هم ستا او ستا د وروو په
شان يو خادِم يم چ د عيس واه ورکوى. او صرف خُدائ پاک ته سجده

کوه. کوم حقيقت چ د عيس په وسيله مون ته رند شو هم هغه نبيانو ته د
پېشويو الهام ورکوى.“

د سپين آس سوارۀ

 بيا ما آسمان پرانستے وليدو او هلته زما په وړاندې يو سپين آس وو او د

هغۀ د سوارۀ نوم وفادار او رتينے دے، ه چ هغه په عدالت ک او په
 او د هغۀ ستر د اور د شغلو په شان دى او په جن ک په حقه دے. 

سر ي ډېر تاجونه دى. په هغ يو نوم ليلے شوے دے چ ب له دۀ نه پرې نور
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 او هغۀ په وينو لل جام اغوست وې او د هغۀ نوم د هيوک نۀ پوهيى. 
رې په سپينو آسونو سورې ورپسل  او آسمان خُدائ پاک کالم دے. 

 او د هغۀ د خول وې چ د سپين او صفا نرم کتان جام ي اغوست وې. 
نه يوه تيره تُوره راو چ قومونه پرې ووه ،ه چ هغه به په هغوئ زورور
حومت کوى او د ناهونو د انورو لنرۍ به د قادر مطلق خُدائ پاک د قهر او
 او د هغۀ په چوغه او په پتُون دا نوم ليلے غضب د پو الندې نچوړ کى. 
 بيا ما يوه فرته په نمر  “.انو مالد بادشاهانو بادشاه او د مال” ،دے چ

،ې چک و مارغانو ته چغالوتون بره په آسمان ک والړه وليده او هغ ک
 چ د بادشاهانو  .راجمع ش او د خُدائ پاک په لويه مېلمستيا ک راش”
او د کمانرانو او د ته سپاهيانو غو، د آسونو او د هغوئ د سورو غو او

د ولو خلقو، غالمانو او آزادو د لويو او د وړو غو وخورئ.“

 بيا ما وليدل چ بال او د دنيا بادشاهان او د هغوئ لرې د سوارۀ او د

 او هغه بال رفتار کے شوه او دغس هغه هغۀ د لر سره په جن شول. 
دروغژن نب هم چ ي د هغ دپاره معجزې اره کول او هغه وک ي دوکه

کول په چا چ د بال نه وه او د هغۀ بت ته ي سجده کې وه. دغه دواړه ژوندى
 او باق په  .رېنه ختل هغه درياب ته وغورزولے شول چ د وو شُغل ت

هغه تُوره ووژلے شول چ په سپين آس د سوارۀ له خول نه راوتله، او ولو
مارغانو د هغوئ په غوه انونه ماړۀ کل.

زر کاله بادشاه

 بيا ما يوه فرته له آسمان نه په راکوزېدو وليدله چ ورسره د عالم  ۲۰
 او هغه اژدها چ زوړ ارواح کنج او په الس ک ي لوئ زنير وو. 

امار دے، هغه ي ونيوو، ابليس يعن شېطان، او تر زرو کالو پورې ي وتلو.
 فرت هغه عالم ارواح ته وغورزولو، بند ي کو او مهر ي پرې ولولو، د
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دې دپاره چ هغه بيا تر هغ قومونه دوکه نۀ کى ترو چ زر کاله پوره شوى
 بيا ما يو  .ے شوخت دپاره آزاد ک نه پس به هغه بيا د ل نۀ وى. د هغ

و تختونه وليدل او هغه خلق پرې ناست ۇو چا ته چ د عدالت اختيار ورکے
شوے وو. ما د هغه خلقو روحونه وليدل چ سرونه ي د خُدائ پاک د کالم او د

عيس د شهادت په وجه پرې کے شوى ۇو، او هغه خلق چا چ بال يا د هغۀ
بت ته سجده نۀ وه کې او نۀ ي په الس يا تندى د هغۀ نه لول وه. هغوئ بيا
 باق مى تر راژوندى شول او د مسيح سره ي تر زرو کالو بادشاه وکه. 
هغ ژوندى نۀ کے شول ترو چ زر کاله پوره شوى نۀ ۇو. دا اولنے قيامت
 بختور او قُدوس هغه دے چ په دې اولن قيامت ک شري دے. دے. 
ه چ په داس خلقو د دوېم مرګ اختيار نۀ وى بل هغوئ به د خُدائ پاک

او د مسيح امامان وى او د هغۀ سره به تر زرو کالو پورې بادشاه کوى.

د شېطان شست

  .نه را آزاد ش نو شېطان به د قېد خان زر کاله پوره ش  هر کله چ

او هغه به راش او په لور وه دنيا ک به قومونه دوکه کى، يعن جوج او
ماجوج، او جن ته به ي راجمع کى چ د سمندر د شو په شان بشمېره

 نو هغوئ په وله دنيا راخوارۀ شول او د خُدائ پاک د مقدسينو دېره او دى. 
و، خو د آسمان نه اور پرې نازل شو او هغوئ يېر کرا ار ي د هغۀ محبوب
 او بيا هغوئ له دوکه ورکوونے ابليس د اور او وو درياب ته تباه کل. 
وغورزولے شو چرته چ بال او دروغژن نب هم ورغورزولے شوے دے او هلته

.به په شپه او ورځ تل تر تله عذابولے ش

آخرى عدالت

 بيا ما يو لوئ سپين تخت وليدو چ يو کس چ پرې ناست وو، د هغۀ د
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 بيا ما لوئ او واړۀ مى حضور نه زمه او آسمان وتتېدل او غېب شول. 
د تخت د وړاندې والړ وليدل او کتابونه پرانستلے شول. بيا بل کتاب پرانستلے
شو، يعن د ژوندون کتاب. او د مو عدالت د هغوئ د اعمالو په مطابق وشو

 سمندر خپل مى چ په ک ۇو، نه چ په هغه کتابونو ک درج وو. 
ورکل بيا مرګ او عالم ارواح خپل مى ورکل چ په ک ۇو او د ولو

 بيا مرګ او عالم ارواح د اور عدالت د هر چا د خپل عمل په مطابق وشو. 
 خو د چا نومونه درياب ته وغورزولے شول، د اور درياب دوېم مرګ دے. 
چ د ژوندون په کتاب ک درج نۀ ۇو هغوئ د اور په درياب ک وغورزولے

شول.

نوے آسمان او نوې دنيا

 بيا ما يو نوے آسمان او يوه نوې دنيا وليدله ه چ اول آسمان او  ۲۱
 ما پاک ار، يعن نوے اوله دنيا غېب شوى ۇو او سمندر هم نۀ وو. 

يروشلم وليدلو چ د خُدائ پاک د طرفه د آسمان نه راکوزېدو، او دا داس تيار
 ما د کے شوے وو له چ ناوې د خپل خاوند دپاره سنار شوې وى. 

تخت نه يو اوچت آواز واورېدو چ دا ي فرمائيل چ” ،ورئ، اوس به د خُدائ
پاک حضور د بن آدمو په مين ک وى او هغوئ به د هغۀ اُمت وى او خُدائ

او ول و هغه به د هغوئ د ستر پاک به په خپله د هغوئ سره وى. 
وړومب ه چ ى، هلته به نور نۀ مرګ، نۀ وير، نۀ ژړا او نۀ درد وىک وچ
 او هغه وک چ په تخت ناست وو هغۀ وفرمائيل يزونه تېر شوى دى.“ 
چ، ”وورئ، زۀ ول يزونه نوى کوم.“ بيا هغۀ ما ته وفرمائيل چ، ”زما دا
 بيا ي ما ته کالم وليه ه چ زما خبرې د اعتبار الئق او رتيا دى.“ 

وفرمائيل چ، ”وشوه. الفه او اوميه، اول او آخر زۀ يم. هر وک چ تے وى
وک چ  زۀ به هغوئ ته د ژوندون د اوبو د چينو نه وړيا اوبۀ ورکم. 
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کامياب ش هغه به د دې وارث ش، او زۀ به د هغوئ خُدائ پاک يم او هغوئ به
 خو د ويرېدونو، بايمانانو، پليتانو، قاتالنو، حرامارانو، زما بچ وى. 

وى چ ت پرستانو او هر قسم دروغژن خلق به په هغه درياب کرانو، بجادو
په ک د وو اور بليى، او دا دوېم مرګ دے.“

نوے يروشلم

 بيا په هغه اوو فرتو ک چ د اووۀ آخرى افتونو ډک جامونه ورسره ۇو،

يوه ما ته راغله او وې وئيل چ، ”راه، زۀ به تا ته ناوې وايم چ د ُورى
 نو روح القُدس په ما غلبه وکه او زۀ ي يو لوئ اوچت غر ته ه ده.“ 

بوتلم او د يروشلم پاک ار ي راته وائيلو چ د خُدائ پاک د طرفه راکوزېدو.
 هغه د خُدائ پاک په جالل روانه وو، د هغ را د قيمت جواهراتو په شان

 د هغ لوئ اوچت دېوال وو له د جاسپر او د بلور کا په شان صفا وو. 
چ په ک دولس دروازې وې او په هره دروازه ک فرته والړه وه، او په

 نمرخاتۀ ته دروازو د بن اسرائيلو د دولسو قبيلو نومونه ليلے شوى ۇو. 
رېواتۀ ته درې دروازې درې دروازې وې، شمال ته درې، جنوب ته درې، او نمر پ
 د ار د دېوال دولس بنيادونه ۇو او په هغ د ُورى د دولسو رسوالنو وې. 
 کوم فرت چ ما سره خبرې وکل، د هغ سره د سرو زرو نومونه ۇو. 

 او ار په لور يو ز وو چ پرې د ار دېوالونه او دروازې ناپ کى. 
وه شل جوړ وو او ومره چ اوږد وو هغه هومره پلن وو، او هغ د ار

ناپ په ز وکو او د دې اوږدوالے، پلنوالے او اوچتوالے برابر ۇو چ دوه نيم
 فرت د ديوال ناپ په دنياوى پېمانه وکو چ شپېتۀ زره کيلوميره ۇو. 

 دېوال د جاسپر کاو نه ميره اوچت وو، او فرت هم دا پېمانه استعمالوله. 
جوړ وو او ار په خپله د سوچه سرو زرو نه جوړ شوے وو او د صفا شيش په

 د ار د دېوالونو بنيادونه په رنا رن قيمت کاو ائسته شان پقېدو. 
کے شوى ۇو اول بنياد د جاسپر کاو وو، دوېم د نيلم، درېم د شب چراغ،
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 پينم د اونيس، شپم د يمن عقيقو، اوؤم د راسولر، اتم لورم د زمرد، 
ېلو، او دولسم د کو، يوولسم د کائنائوامرين، نهم د طوپاز، لسم د کلسائد اي
 او هغه دولس دروازې د دولسو ملغلرو وې، هره دروازه د يوې ملغلرې وو. 

نه جوړه وه. د ار لوئ کو د صفا شيش په شان د سوچه سرو زرو وې.
 ما په ار ک د خُدائ کور ونۀ ليدو ه چ مال قادر مطلق خُدائ

 او ار ته د نمر پاک او ُورے په خپله د دې ار د خُدائ پاک کور دے. 
يا د سپوږم د را حاجت نشته ه چ د خُدائ پاک جالل دا روانه کوى او

 د دې په را به قومونه ر او دۀ ته به د دنيا ورے د دې ډيوه ده. 
 د ار دروازې به وله ورځ ک نۀ بنديى او بادشاهان خپل لوي راوړى. 

. د قومونو شان او شوکت به دۀ ته راوړے ش هلته به شپه چرې نۀ وى. 
 خو هي ناپاکه يز به دې ته ورننوتے نۀ ش او نۀ پليت او نۀ دروغژن، خو

صرف هغوئ د چا نومونه چ د ُورى د ژوندون په کتاب ک ليل دى.

 بيا فرت ما ته د ژوند د اوبو درياب وودلو چ د بلور په شان  ۲۲
ک په مينار د لوئ س  د پقېدو چ د خُدائ پاک او د ُورى د تخت نه 

ک رابهېدلو. د درياب په دواړو غاړو د ژوندون ونه وه چ دولس قسمه مېوه
ي نيوله او هره مياشت به ي مېوه نيوله. او د ون پا د قومونو د شفا ورکولو
 او په هغه ار ک به داس هي يز موندلے نۀ ش چ ناروا دپاره دى. 

وى. او د خُدائ پاک او د ورى تخت به په هغه ار ک وى او د هغۀ
 هغوئ به د هغۀ مخ وين او د هغۀ نوم به د خادِمان به د هغۀ عبادت کوى. 
 هلته به شپه نۀ وى او نۀ به هغوئ ته د ډيوې يا د هغوئ په تندو ليلے وى. 

نمر د را ضرورت وى ه چ مال خُدائ پاک به د هغوئ را وى، او هغوئ
به هلته تل تر تله بادشاه کوى.

۳۸ / ۴۰
Copyrighted material from pashtobibles.org. Not for reprint/publishing purposes.

https://pashtobibles.org/


د حضرت عيس راتلل

تيا دى. مالاو ر عتبار الئقدا خبرې د ا” ،ما ته ووئيل چ ت بيا فر

خُدائ پاک چ خپلو نبيانو ته د نبوت الهام ورکوى، هغۀ خپله فرته راولېله
عيس  مال چ خپلو خادِمانو ته هغه ۀ وائ چ زر کېدون دى.“ 

فرمائ چ، ”ما ته غوږ ونيس زۀ زر درم. بختور دى هغوئ وک چ د دې
 او زۀ يوحنا هغه وک يم چ دا رويا م واورېدله او  “.من وئتاب پېشک
وليدله. نو زۀ د هغ فرت په پو ک په سجده پرېوتلم چا چ ما ته دا هر ۀ

 خو هغ ما ته ووئيل، ”داس مۀ کوه، زۀ خو ستا او ستا د اره کل. 
وروو نبيانو او د دې کتاب د کالم منونو، په شان يو خادِم يم. صرف خُدائ
 بيا هغ ما ته ووئيل چ، ”د دې کتاب پېشوئ مۀ پاک ته سجده کوه.“ 
 وک چ بدکاران پوه ه چ د هغ د پوره کېدو وخت رانزدې دے. 

په خپله پليت دئ چپليت دى، پرې وک چ ،بدکارونه کوى ده چدى، پرې
ش پات صادقان دى هغه دې په خپل صداقت ک وک چ .آخته وى ک

 ”ما ته غوږ ونيس. زۀ  “.ش پاک وى هغوئ دې پاک پات وک چ او
عيس زر درم او ستاسو اجر د خپل ان سره دروړم چ هر يو ته به زۀ د

 الفه او اوميه زۀ يم، اول او آخر زۀ يم، ازل هغوئ د عمل په مطابق ورکم. 
 بختور دى هغه خلق چ خپل چوغ ي صفا وينل دى، او خاتمه زۀ يم. 

.ار ته به په دروازو ورننو او حق وموم نو هم هغوئ به د ژوندون د ون
 خو بهر هغه سپ دى کوم چ جادوران، حراماران، قاتالن او بت پرستان

 ما عيس، خپله فرته او د هغوئ ولو د ژوند هر يو پل په دروغو روان دے. 
تاسو ته درولېله چ جماعتونو ته دا واه ورکى چ زۀ د داؤد د ان او

،چ القُدس او ناوې وائ  روح نسل نه يم او د سبا لېدونے ستورے يم.“ 
”راشه.“ او هر اورېدونے دې هم وائ چ، ”راشه.“ او وک چ تے وى،
.غواړى، د ژوندون د اوبو نه دې وړيا واخل ي وک چ او ،هغه دې راش

 زۀ هر چا ته دا خبردارے ورکوم وک د دې کتاب د پېشويو کالم اورى،
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کۀ وک د انه ۀ په ک زيات کى نو خُدائ پاک به هغۀ ته په دې کتاب
 او کۀ وک د پېشويو د دې کتاب نه ۀ ک بيان شوى افتونه ورکى. 
خبرې اخوا کى نو خُدائ پاک به د هغۀ د ژوندون د ون نه او د مقدس ار نه
 وک د هغۀ حصه ختمه کى کومه چ په دې کتاب ک بيان شوې ده. 
م.“ آمين، مالآو، زۀ زر در” ،چ ورکوى هغه وائ واه د دې خبرو چ

 د مال عيس فضل دې په تاسو ولو وى، آمين. عيس، راشه. 
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