د ﺗﻮارﻳﺦ دوﯦﻢ ﮐﺘﺎب
ﭘﯧﮋﻧﺪﻠﻮ
د ﺗﻮارﻳﺦ ﭘﻪ دوﯦﻢ ﮐﺘﺎب ﮐ د ﺧﻠﻘﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺗﻪ واﭘﺲ راﺗﻠﻞ او ﺑﺤﺎل ﮐﯧﺪل ﺑﻴﺎﻧﻴى او
ﭘﻪ آﺧﺮ ﮐ د ﻨﺎه ﻣﻮﺿﻮع ﺷﺴﺖ ﺧﻮرى .ﭘﻪ دې ﮐﺘﺎب ﮐ ﻣﻮﻧ ﭘﻪ واﺿﺤﻪ ﺗﻮﻪ
ﻮرو ﭼ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻣﻴﻨﻪ ﻧﺎک او ﻣﻌﺎف ﮐﻮوﻧﮯ دے ،او ﻫﻤﯧﺸﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﭽﻮ ﺗﻪ
ﻫﺮﮐﻠﮯ واﺋ ﻮک ﭼ ﺗﻮﺑﻪ وﺑﺎﺳ او ﻫﻐﮥ ﺗﻪ واﭘﺲ را .د ﺗﻮارﻳﺦ دوﯦﻢ ﮐﺘﺎب د
ﻳﻬﻮداه ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻮر ﻫﻢ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﺳﺮه ﺑﻴﺎﻧﻮى .او دا د ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﻧﻪ ﮥ وﺧﺖ ﭘﺲ ﻟﻴﻠﮯ
ﺷﻮے دے د ﺣﻀﺮت ﻋﻴﺴ ﻣﺴﻴﺢ ﻧﻪ ﭘﻴﻨﮥ ﺳﻮه اﺗﮥ دﯦﺮش ﮐﺎﻟﻪ وړاﻧﺪې ﮐﻠﻪ ﭼ
اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎن د ﺑﺎﺑﻞ د ﺟﻼوﻃﻨ ﻧﻪ را واﭘﺲ ﮐﯧﺪل .ﺗﺎرﻳﺦ ﻟﻴﻮﻧﮯ د ﺟﻼوﻃﻨﻪ ﺧﻠﻘﻮ د
واﭘﺲ راﺗﻠﻮ ډاډﻴﺮﻧﻪ ﮐﻮى او د ﺣﻀﺮت ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم د ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﻟﻮﺋ دوﺑﺎره
راﻳﺎدوى .د ﮐﺘﺎب ﭘﻪ زﻳﺎﺗﻪ ﺣﺼﻪ ﮐ د ﻳﻬﻮداه ﭘﻪ ﻨﺎه ﮐ د ﭘﺮﯦﻮﺗﻠﻮ او د ﻫﻐ ﻟﻪ وﺟ
ﺟﻼوﻃﻦ ﮐﯧﺪﻟﻮ ذﮐﺮ دے .ﭘﻪ ﻳﻬﻮداه ﮐ ډﯦﺮ ﺧُﺪائ ﭘﺮﺳﺖ ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎن ۇو .ﺧﺼﻮﺻﺎً د
ﻳﻬﻮداه ﺑﺎدﺷﺎه ﺣﺰﻗﻴﺎه او ﻳﻮﺳﻴﺎه ،ﺑﻴﺎ ﻫﻢ د ﻨﺎه ﭘﻪ دﻟﺪل ﮐ ډوب ﺷﻮ .ﺧﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک
ﺑﻴﺎ ﻫﻢ ﺧﭙﻠﻮ ﻏﻮره ﮐے ﺷﻮو ﺧﻠﻘﻮ ﺳﺮه وﻓﺎدار ﭘﺎﺗ ﺷﻮ ،او ﻨﻪ ﭼ دا ﮐﺘﺎب ﺳﺮ ﺗﻪ
رﺳﯧى ﻧﻮ ﭘﻪ دې ﮐ د ﻮ ﮐﻠﻮﻧﻮ وﻗﻔﻪ را او د ﺧﻮرس ﺑﺎدﺷﺎه د ﻫﻐﻪ ﺳﻨﺪ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ
ﺧﺒﺮې ﮐﻮى ﭼ ﭘﻪ ﮐ ﻳﻬﻮدﻳﺎن د ﺟﻼوﻃﻨ ﻧﻪ ﻟﻮظ ﮐے ﺷﻮى وﻃﻦ ﺗﻪ واﭘﺲ راﻏﻠﻞ.
ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﺣﻔﻆ ﮐﻮﻟﻮ دﭘﺎره ۷ ۱۴ :آﻳﺖ ”ﻧﻮ ﮐﮥ زﻣﺎ ﺧﻠﻖ ﻮک ﭼ زﻣﺎ ﺧﭙﻞ ﺧﻠﻖ دى ﻣﺎ
ﺗﻪ ﺳﻮال وﮐى او ﺗﻮﺑﻪ وﺑﺎﺳ او ﭼ ﻫﻐﻮئ ﮐﻮم ﺑﺪ ﻋﻤﻞ ﮐﻮى د ﻫﻐ ﻧﻪ راوﺮ ،ﻧﻮ
ﺑﻴﺎ ﺑﻪ زۀ ﭘﻪ آﺳﻤﺎن ﮐ د ﻫﻐﻮئ ﺳﻮال واورم ،د ﻫﻐﻮئ ﻨﺎﻫﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﺎف ﮐم او د
ﻫﻐﻮئ زﻣﻪ ﺑﻪ ﺑﻴﺎ آﺑﺎده ﮐم“.
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د ﺣﻀﺮت ﺳﻠﻴﻤﺎن د ﺣﻤﺖ دﭘﺎره دﻋﺎ ﻏﻮﺘﻞ

۱

 د داؤد ﺑﺎدﺷﺎه زوئ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺧﭙﻠﻪ ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﮥ ﻣﻀﺒﻮﻃﻪ ﮐه او ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د


 ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺑﺎدﺷﺎه ﻫﻐﻪ ﻮﻟﻮ
ﻫﻐﮥ ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﻫﻐﮥ ﻣﻞ وو او ﻫﻐﻪ ﻳ ډﯦﺮ ﻃﺎﻗﺘﻮر ﮐو .
آﻓﺴﺮاﻧﻮ ﻟﻪ ﭼ د زرو ﺳو او ﺳﻠﻮ ﺳو د ډﻟﻮ ﻣﺸﺮان ۇو ،د ﺣﻮﻣﺖ ﻮﻟﻮ آﻓﺴﺮاﻧﻮ او
 ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ﻳ دا وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ د ﻫﻐﮥ ﺳﺮه ﭘﻪ
ﮐﻮرﻧﻮ ﻮﻟﻮ ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﻟﻪ ﺣﻢ ورﮐو ،
ﺟﺒﻌﻮن ﮐ د ﻋﺒﺎدت ﺎئ ﺗﻪ ﻻړ ﺷ .ﻫﻐﻮئ ﻫﻠﺘﻪ ﻪ ﻻړل ﭼ دا ﻫﻐﻪ ﺎئ وو ﭼﺮﺗﻪ
ﭼ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﺣﻀﻮر ﺧﯧﻤﻪ ﻟﯧﺪﻟ وه ،ﮐﻮﻣﻪ ﭼ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻮوﻧ
 داؤد د ﻟﻮظ ﺻﻨﺪوق د ﻣﺨ ﻧﻪ د
ﻣﻮﺳ ﭘﻪ ﺑﻴﺎﺑﺎن ﮐ ﺟﻮړه ﮐې وه .
ﻗﺮﻳﺖﻳﻌﺮﻳﻢ ﻧﻪ ﻫﻐﻪ ﺧﯧﻤ ﺗﻪ راوړے وو ﭼ ﮐﻮﻣﻪ ﻳ د دې دﭘﺎره ﭘﻪ ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﮐ ﺟﻮړه
 ﺧﻮ د زﯦو ﮐﻮﻣﻪ ﻗﺮﺑﺎنﺎه ﭼ د ﺣﻮر ﻧﻤﺴ او د اورى زوئ ﺑﻀﻠاﯦﻞ
ﮐې وه .
ﺟﻮړه ﮐې وه ﻫﻐﻪ ﻫﻠﺘﻪ ﭘﻪ ﺟﺒﻌﻮن ﮐ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﻣﻘﺪﺳ ﺧﯧﻤ ﭘﻪ ﻣﺨ ﭘﺮﺗﻪ
 ﺳﻠﻴﻤﺎن د ﻣﺎﻟ
وه .ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺑﺎدﺷﺎه او ﻮﻟﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﻫﻠﺘﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ ﺳﻮال وﮐو .
ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﺣﻀﻮر ﮐ ﻗﺮﺑﺎنﺎه ﺗﻪ وﺧﺘﻠﻮ ،ﮐﻮﻣﻪ ﭼ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﻣﻘﺪﺳ ﺧﯧﻤ ﭘﻪ
 ﭘﻪ ﻫﻐﻪ
ﻣﺨ ﭘﺮﺗﻪ وه او ﭘﻪ ﻫﻐ ﺑﺎﻧﺪې ﻳ ﻳﻮ زر ﺳﻮزﯦﺪوﻧ ﻧﺬراﻧ ﭘﯧﺶ ﮐې .
ﺷﭙﻪ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺗﻪ ﺮﻨﺪ ﺷﻮ او ورﺗﻪ ﻳ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﭼ ﮥ ﻏﻮاړې ﻧﻮ وې
 ﺳﻠﻴﻤﺎن ورﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﺗﺎ زﻣﺎ ﭘﻼر داؤد ﺗﻪ ﻫﻤﯧﺸﻪ ﻟﻮﻳﻪ
ﻏﻮاړه ﭼ زۀ ﻳ درﮐم “.
 اے ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ
ﻣﻴﻨﻪ ﻮدﻟ ده او اوس دې زۀ د ﻫﻐﮥ ﻧﻪ ﭘﺲ ﺑﺎدﺷﺎه ﺟﻮړ ﮐے ﻳﻢ .
ﭘﺎﮐﻪ ،ﻫﻐﻪ وﻋﺪه ﭘﻮره ﮐه ﭼ زﻣﺎ د ﭘﻼر ﺳﺮه دې ﮐې ده .ﺗﺎ زۀ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺧﻠﻘﻮ ﺑﺎدﺷﺎه
 ﻧﻮ ﻣﺎ ﻟﻪ ﭘﻮﻫﻪ او ﺣﻤﺖ
ﺟﻮړ ﮐے ﻳﻢ ﭼ ﻮک د زﻣ د ﺷﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن ډﯦﺮ دى ،
راﮐه ﭼ ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﺳﻤﻪ ﻻر ﺑﺎﻧﺪې ﺑﻮﻢ .ﻮک داﺳ ﺷﺘﻪ ﭼ ﺳﺘﺎ ﭘﻪ دې ﻟﻮئ ﻗﻮم
 ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﺗﺎ ﺟﺎﺋﻴﺪاد ،دوﻟﺖ،
ﺑﺎﻧﺪې ﺣﻮﻣﺖ وﮐى؟“ 
ﻋﺰت ،ﻳﺎ د ﻫﻐﻪ ﺧﻠﻘﻮ ﻣﺮګ ﻧﮥ دے ﻏﻮﺘﻠﮯ ﭼ ﺳﺘﺎ ﻧﻪ ﻧﻔﺮت ﮐﻮى او د اوږد ﻋﻤﺮ
ﺳﻮال دې ﻫﻢ ﻧﮥ دے ﮐے ،ﺧﻮ ﺗﺎ د ﺣﻤﺖ او ﭘﻮﻫ ﺳﻮال ﮐے دے ﭼ زﻣﺎ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ
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 ﻧﻮ ﻪ زۀ ﺑﻪ
ﺧﻠﻘﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﺣﻮﻣﺖ وﮐې ﭼ ﭘﻪ ﭼﺎ ﺑﺎﻧﺪې ﻣﺎ ﺑﺎدﺷﺎه ﺟﻮړ ﮐې ﻳ ،
ﺗﺎ ﻟﻪ ﺣﻤﺖ او ﭘﻮﻫﻪ درﮐم .او د دې ﻧﻪ ﻋﻼوه ،زۀ ﺑﻪ ﺗﺎ ﻟﻪ دوﻣﺮه دوﻟﺖ ،ﺧﺰاﻧ او ﻋﺰت
درﮐم ﭼ ﻧﮥ ﺑﻪ د دې ﻧﻪ ﻣﺨ ﻳﻮ ﺑﺎدﺷﺎه ﺗﻪ ﻣﻼو ﺷﻮى وى او ﻧﮥ ﺑﻪ وروﺳﺘﻮ ﭼﺎ ﺗﻪ
ﮐﻠﻪ ﻫﻢ ﻣﻼو ﺷ“.

د ﺣﻀﺮت ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺑﺎدﺷﺎه ﻃﺎﻗﺖ او دوﻟﺖ
 ﻧﻮ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﭘﻪ ﺟﺒﻌﻮن ﮐ د ﻋﺒﺎدت د ﺎئ ﻧﻪ ﻻړو ،ﭼﺮﺗﻪ ﭼ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د


ﺣﻀﻮر ﺧﯧﻤﻪ وه او ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﺗﻪ راواﭘﺲ ﺷﻮ .ﻫﻠﺘﻪ ﻫﻐﮥ ﭘﻪ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺣﻮﻣﺖ ﮐﻮﻟﻮ .
ﻫﻐﮥ ﻫﻠﺘﻪ د ﻮارﻟﺴﻮ ﺳﻮو ﺟﻨ ﺎډو او دوﻟﺲ زرو ﭘﻪ آﺳﻮﻧﻮ ﺳﻮارو ﮐﺴﺎﻧﻮ ﻳﻮ ﻟﺮ
ﺟﻮړ ﮐو ،د ﻫﻐﻮئ ﮥ ﮐﺴﺎن ﻳ ﭘﻪ ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﮐ وﺳﺎﺗﻞ او ﺑﺎﻗ ﻧﻮر ﻳ ﭘﻪ ﻣﺨﺘﻠﻔﻮ
 د ﻫﻐﮥ د ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﭘﻪ دوران ﮐ ﺳﭙﻴﻦ زر او ﺳﺮۀ زر ﭘﻪ
ﺎروﻧﻮ ﮐ ﮐﯧﻨﻮل .
ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﮐ د ﮐﺎﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن ﻋﺎم ﺷﻮل او دِﻳﺎر دوﻣﺮه زﻳﺎت ۇو ﻟﻪ ﭼ د ﻏﺮوﻧﻮ ﭘﻪ ﻟﻤﻨﻮ
 د ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺳﻮداﺮو د ﻫﻐﮥ آﺳﻮﻧﻪ او ﺟﻨ ﺎډۍ
 -
ﮐ ﺑﺷﻤﯧﺮه ﭼﻨﺎروﻧﻪ وى .
د ﻣﺼﺮ او ﻗﻮﻋ ﭘﻪ ﻋﻼﻗﻮ ﮐ اﺧﺴﺘﻠ ،ﻫﻐﻮئ ﻳﻮه ﺟﻨ ﺎډۍ ﭘﻪ ﺷﭙ ﺳﻮه د ﺳﭙﻴﻨﻮ
زرو ﺳﻴﻮ ﺑﺎﻧﺪې او ﻳﻮ آس د ﺳﭙﻴﻨﻮ زرو ﭘﻪ ﻳﻮ ﻧﻴﻢ ﺳﻞ ﺳﻴﻮ ﺑﺎﻧﺪې اﺧﺴﺘﻠﻮ .ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ
ﺣﺘ او ﺷﺎﻣ ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﻫﻢ آﺳﻮﻧﻪ او ﺟﻨ ﺎډۍ ﺧﺮﻮﻟ.

د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﮐﻮر د ﻋﻤﺎرت دﭘﺎره ﺗﻴﺎرے ﮐﻮل
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 ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻓﯧﺼﻠﻪ وﮐه ﭼ ﻳﻮ ﮐﻮر ﺟﻮړ ﮐى ﭼﺮﺗﻪ ﺑﻪ ﭼ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﻧﻮم


 ﻫﻐﮥ اوﻳﺎ زره ﺳى
ﻋﺒﺎدت ﮐﻴى او د ﺧﭙﻞ ﺎن دﭘﺎره ﻳﻮ ﺷﺎﻫ ﻣﺤﻞ ﻫﻢ ﺟﻮړ ﮐى .
د ﺳﺎﻣﺎن راوړﻟﻮ او اﺗﻴﺎ زره ﺳى ﻳ د ﻏﺮوﻧﻮ ﻧﻪ د ﮐﺎﻮ د راوﻳﺴﺘﻠﻮ دﭘﺎره ﻣﻘﺮر ﮐل.
 ﺳﻠﻴﻤﺎن د
درې زره او ﺷﭙ ﺳﻮه داﺳ ﻧﻮر ﺳى ۇو ﭼ د ﮐﺎر ﻣﺸﺮى ﻳ ﮐﻮﻟﻪ .
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ﺻﻮر ﺑﺎدﺷﺎه ﺣﻴﺮام ﻟﻪ ﻳﻮ ﭘﯧﻐﺎم وﻟﯧﻟﻮ ﭼ” ،ﻣﺎ ﻟﻪ د دِﻳﺎر ﻟﺮ راوﻟﯧه ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ ﺗﺎ
 زۀ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ زﻣﺎ د
زﻣﺎ ﭘﻼر داؤد ﻟﻪ ﻟﯧﻟ ۇو ﭼ ﮐﻠﻪ ﻫﻐﮥ ﻣﺤﻞ ﺟﻮړوﻟﻮ .
ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﻧﻮم د درﻧﺎوى دﭘﺎره ﻳﻮ ﮐﻮر ﺟﻮړوم .دا ﺑﻪ ﻳﻮ ﻣﺨﺼﻮص ﺎئ وى ﭼﺮﺗﻪ ﺑﻪ
ﭼ د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﻣﺨ ﺧﻮﺷﺒﻮﺋ ﺳﻮزوﻟﮯ ﺷ ،د ﻗﺮﺑﺎﻧ ﺧﺎص رو ﭘﯧﺶ ﮐﻮﻟﮯ ﺷ
او ﭼ ﭘﻪ ﻫﺮ ﺳﺤﺮ او ﻣﺎﺎم ،د ﺳﺒﺖ ﭘﻪ ورځ ،د ﻧﻮې ﻣﻴﺎﺷﺘ ﭘﻪ اﺧﺘﺮوﻧﻮ او د ﻣﺎﻟ
ﺧُﺪائ زﻣﻮﻧ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﻪ ﻧﻮرو ﻣﻘﺮرو اﺧﺘﺮوﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﺳﻮزﯦﺪوﻧ ﻧﺬراﻧ ﭘﯧﺶ ﮐﻮﻟﮯ
 زۀ ﭼ
ﺷ .ﻫﻐﮥ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻟﻪ ﺣﻢ ورﮐے دے ﭼ دا ﮐﺎر ﺑﻪ د ﻫﻤﯧﺸﻪ دﭘﺎره ﮐﻮئ .
ﮐﻮم ﮐﻮر ﺟﻮړوم ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻋﻈﻴﻢ ﮐﻮر وى ،ﻪ ﭼ زﻣﻮﻧ ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﻧﻮرو ﻮﻟﻮ
 ﺧﻮ ﭘﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﮐ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ ﻮک د ﺧُﺪائ ﭘﺎک دﭘﺎره ﮐﻮر ﻧﮥ
ﻣﻌﺒﻮداﻧﻮ ﻧﻪ ﻟﻮئ دے .
ﺷ ﺟﻮړوﻟﮯ ،ﻪ ﭼ ﭘﻪ ﻟﻮﻳﻮ آﺳﻤﺎﻧﻮﻧﻮ ﮐ ﻫﻐﻪ ﻧﮥ ﺷ ﺎﺋﯧﺪﻟﮯ .ﻧﻮ زۀ ﻮک ﻳﻢ
ﭼ د ﻫﻐﮥ دﭘﺎره ﻳﻮ ﮐﻮر ﺟﻮړ ﮐم ،ﺑﻐﯧﺮ د دې ﻧﻪ ﭼ ﻳﻮ ﺎئ ﺟﻮړ ﮐم ﭼ د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ
 ﻧﻮ ﻣﺎ ﻟﻪ ﻳﻮ ﺳے راوﻟﯧه ﭼ ﭘﻪ ﻧﻘﺶ ﻧﺎرۍ
وړاﻧﺪې ﭘﻪ ﮐ ﻧﺬراﻧ ﭘﯧﺶ ﮐﻴى؟ 
ﮐ ،د ﺳﺮو زرو ،ﺳﭙﻴﻨﻮ زرو ،زﯦو او اوﺳﭙﻨ ﭘﻪ ﮐﺎر ﮐ او د آﺳﻤﺎﻧ رﻧ ،ﮐﺎﺳﻨ
او د ﺳﻮر رﻧ ﮐﭙه ﺟﻮړوﻟﻮ ﮐ ﻣﺎﻫﺮ وى .ﻫﻐﻪ ﺑﻪ د ﻳﻬﻮداه او ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﮐﺎرﻳﺮو ﺳﺮه
 ﻣﺎ ﺗﻪ ﭘﺘﻪ ده ﭼ ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﻟﺮﻮ
ﮐﺎر ﮐﻮى ﮐﻮم ﭼ زﻣﺎ ﭘﻼر داؤد ﺧﻮښ ﮐى دى .
وﻫﻮﻧ ﺳى ډﯦﺮ ﺗه دى ،ﻧﻮ ﻣﺎ ﻟﻪ د ﻟﺒﻨﺎن ﻧﻪ د دِﻳﺎر ،ﺳﺒﺮ وﻧ او ﺻﻨﺪل ﻟﺮ راوﻟﯧه.
 ﭼ ډﯦﺮ زﻳﺎت ﻟﺮ ﺗﻴﺎر ﮐى ،ﻪ ﭼ زﻣﺎ
زﻣﺎ ﺳى ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﺳو ﻣﺪد ﮐﻮى ،
 ﻮره ،ﺳﺘﺎ
د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﮐﻮم ﮐﻮر د ﺟﻮړوﻟﻮ اراده ده ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻟﻮئ او ﺑﻣﺜﺎﻟﻪ وى .
د ﮐﺎرﻳﺮاﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﺰدورۍ ﮐ ﺑﻪ دوه زره ﻨﻪ ﻏﻨﻢ او دوه زره ﻨﻪ اورﺑﺸ ،ﻠﻮر ﻻﮐﻪ
 د ﺻﻮر ﺑﺎدﺷﺎه ﺣﻴﺮام ﺳﻠﻴﻤﺎن
ﻟﻴﺮه ﻣﮯ او ﻠﻮر ﻻﮐﻪ ﻟﻴﺮه د زﻳﺘُﻮﻧﻮ ﺗﯧﻞ دروﻟﯧم “.
ﻟﻪ ﭘﻪ ﺟﻮاب ﮐ ﻳﻮ ﺧﻂ وﻟﯧﻟﻮ .ﻫﻐﮥ ورﺗﻪ ﻟﻴﻠ ۇو” ،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﺧﭙﻠﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﺳﺮه
 د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﺑﻨ
ﻣﻴﻨﻪ ﮐﻮى ﻧﻮ ﭘﻪ دې وﺟﻪ ﻫﻐﮥ ﺗﮥ د ﻫﻐﻮئ ﺑﺎدﺷﺎه ﺟﻮړ ﮐې .
اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺛﻨﺎء ﺻﻔﺖ دې وى ،ﭼ د آﺳﻤﺎن او زﻣ ﭘﯧﺪا ﮐﻮوﻧﮯ دے.
ﻫﻐﮥ داؤد ﺑﺎدﺷﺎه ﻟﻪ ﻳﻮ ﻫﻮﻴﺎر زوئ ورﮐے دے ،ﭼ د ﭘﻮﻫ او ﻣﻬﺎرت ﺧﺎوﻧﺪ دے،
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ﭼ اوس د ﻫﻐﮥ ﻣﻨﺼﻮﺑﻪ دا ده ﭼ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ دﭘﺎره ﻳﻮ ﮐﻮر او د ﺧﭙﻞ ﺎن دﭘﺎره ﻳﻮ
 زۀ ﺗﺎ ﻟﻪ ﻳﻮ ﻗﺎﺑﻞ او ﺗه اُﺳﺘﺎذ درﻟﯧم ﭼ د ﻫﻐﮥ ﻧﻮم ﺣﻴﺮام دے.
ﻣﺤﻞ ﺟﻮړ ﮐى .
 د ﻫﻐﮥ ﻣﻮر د دان د ﻗﺒﻴﻠ وه او د ﻫﻐﮥ ﭘﻼر د ﺻﻮر اﺻﻠ اوﺳﯧﺪوﻧﮯ وو .ﻫﻐﻪ د

ﺳﺮو زرو ،ﺳﭙﻴﻨﻮ زرو ،زﯦو ،اوﺳﭙﻨ ،ﮐﺎﻮ او د ﻟﺮﻮ د ﻴﺰوﻧﻮ ﭘﻪ ﺟﻮړوﻟﻮ ﺑﺎﻧﺪې
ﭘﻮﻫﻴى .ﻫﻐﻪ د آﺳﻤﺎﻧ رﻧ ،ﮐﺎﺳﻨ او ﺳﻮر رﻧ او د ﻟ د ﮐﭙې ﭘﻪ ﮐﺎر ﭘﻮﻫﻴى .ﻫﻐﻪ
ﻫﺮ ﻗﺴﻢ ﭘﺎﺧﮥ ﻟﻴﻞ ﮐﻮﻟﮯ ﺷ او ﭼ ﻫﻐﮥ ﻟﻪ ﻫﺮ ﻨﻪ ﻧﻘﺸﻪ ورﮐے ﺷ ﻧﻮ ﭘﻪ ﻫﻐ ﻋﻤﻞ
ﮐﻮﻟﮯ ﺷ .ﻫﻐﻪ ﭘﺮﯦده ﭼ ﺳﺘﺎ د ﺗه ﮐﺎرﻳﺮو ﺳﺮه او د ﻫﻐﻮئ ﺳﺮه ﮐﺎر وﮐى ﭼﺎ
 ﻧﻮ اوس ﻣﻮﻧ ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ﻏﻨﻢ،
ﭼ ﺳﺘﺎ د ﭘﻼر ﻳﻌﻨ د داؤد ﺑﺎدﺷﺎه دﭘﺎره ﮐﺎر ﮐے وو .
 د ﻟﺒﻨﺎن ﭘﻪ ﻏﺮوﻧﻮ
اورﺑﺸ ،ﻣﮯ او د زﻳﺘُﻮﻧﻮ ﺗﯧﻞ راوﻟﯧه ﭼ ﺗﺎ ﻳ وﻋﺪه ﮐې ده .
ﮐ ﺑﻪ ﻣﻮﻧ ﻫﻐﻪ ﻮل د دِﻳﺎر ﻟﺮ ووﻫﻮ ﭼ ﺗﺎ ﺗﻪ ﻳ ﺿﺮورت دے ،ﻫﻐﻪ ﺑﻪ د ﻳﻮ ﺑﻞ ﺳﺮه
د ﮐﺸﺘ ﭘﻪ ﺷﺎن وﺗو او ﭘﻪ ﺳﻤﻨﺪر ﮐ ﺑﻪ ﻳ روان ﮐو ﭼ ﺗﺮ ﻳﺎﻓﺎ ﭘﻮرې ورﺳﻴى .د
ﻫﻐﻪ ﺎئ ﻧﻪ ﻳ ﺗﮥ ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﺗﻪ وړﻟﮯ ﺷ“.

د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﮐﻮر ﺟﻮړﯦﺪل ﺷﺮوع ﮐﯧﺪل
 ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺑﺎدﺷﺎه د ﻫﻐﻪ ﻮﻟﻮ ﻣﺴﺎﻓﺮو ﻣﺮدمﺷﻤﺎرى وﮐه ﭼ ﻫﻐﻮئ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﭘﻪ

ﻣﻠ ﮐ اوﺳﯧﺪل ،ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﺷﺎن ﻣﺮدمﺷﻤﺎرى ﻨﻪ ﭼ د ﻫﻐﮥ ﭘﻼر داؤد اﺧﺴﺘ وه.
 ﻫﻐﮥ اوﻳﺎ زره
ﻫﻠﺘﻪ ﻳﻮ ﻻک درې ﭘﻨﻮس زره او ﺷﭙ ﺳﻮه ﻣﺴﺎﻓﺮ اوﺳﯧﺪوﻧ ۇو .
ﮐﺴﺎن د ﺳﺎﻣﺎن د وړﻟﻮ راوړﻟﻮ دﭘﺎره او اﺗﻴﺎ زره ﮐﺴﺎن ﻳ ﭘﻪ ﻏﺮوﻧﻮ ﮐ د ﮐﺎﻮ ﭘﺮې
ﮐﻮﻟﻮ دﭘﺎره ﻣﻘﺮر ﮐل او درې زره او ﺷﭙ ﺳﻮه ﻣﺸﺮان ﻳ د دې دﭘﺎره ﻣﻘﺮر ﮐل ﭼ د
ﺧﻠﻘﻮ ﻧﻪ ﮐﺎر اﺧﻠ.

۳

 ﻧﻮ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﭘﻪ ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﮐ د ﻣﻮرﻳﺎه ﭘﻪ ﻏﺮ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﮐﻮر ﺟﻮړول ﺷﺮوع


ﮐل ،ﭼﺮﺗﻪ ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﻫﻐﮥ ﭘﻼر داؤد ﺗﻪ راﺮﻨﺪ ﺷﻮے وو .د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﮐﻮر
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 او د ﻫﻐ
د اُرﻧﺎن ﻳﺒﻮﺳ ﭘﻪ درﻣﻨﺪ ﺟﻮړ ﺷﻮ ،ﮐﻮم ﺎئ ﭼ داؤد ﺧﻮښ ﮐے وو .

ﺟﻮړﯦﺪل د ﻫﻐﮥ د ﺑﺎدﺷﺎﻫ د ﻠﻮرم ﮐﺎل د دوﯦﻤ ﻣﻴﺎﺷﺘ ﭘﻪ دوﯦﻤﻪ ورځ ﺷﺮوع ﺷُﻮ .
ﺳﻠﻴﻤﺎن ﭼ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﮐﻮر ﮐﻮم ﺑﻨﻴﺎد ﮐﯧﻮدو ﻫﻐﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً دﯦﺮش ﺰه اوږد او ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً
 د ﻧﻨﻮﺗﻠﻮ ﮐﻮﻪ د ﮐﻮر د ﭘﻮره ﭘﻠﻨﻮاﻟ ﻫﻮﻣﺮه ﻳﻌﻨ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻟﺲ ﺰه وه
ﻟﺲ ﺰه ﭘﻠﻦ وو .
او ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺷﭙﯧﺘﮥ ﺰه اوﭼﺘﻪ وه .د ﮐﻮ دﻧﻨﻪ دﯦﻮاﻟﻮﻧﻪ او ﭼﺖ ﭘﻪ ﺳﻮﭼﻪ ﺳﺮو زرو ﺑﺎﻧﺪې
 ﭘﻪ ﻟﻮﻳﻪ ﮐﻮﻪ ﺑﺎﻧﺪې د دِﻳﺎر د ﻟﺮ ﺗﺨﺘ ﻟﻮﻟﮯ ﺷﻮې وې ﭼ ﭘﻪ ﺳﻮﭼﻪ
ﭘ وو .
ﺳﺮو زرو ﺑﺎﻧﺪې ﭘ وې ،ﭼ ﭘﻪ دې ﺑﺎﻧﺪې د ﮐﺠﻮرو د وﻧﻮ ﻠﺎرى ﺷﻮې وه او د
 ﺑﺎدﺷﺎه د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﮐﻮر د ﻗﻴﻤﺘ ﮐﺎﻮ
زﻧﻴﺮوﻧﻮ ﻧﻤﻮﻧ ورﺑﺎﻧﺪې ﺟﻮړې ﺷﻮې وې .
 ﻫﻐﮥ د ﮐﻮر د دﯦﻮاﻟﻮﻧﻮ ،د ﺗﺨﺘﻮ او
او د ﭘﺮواﺋﻢ د ﻣﻠ د ﺳﺮو زرو ﺳﺮه ﺎﺋﺴﺘﻪ ﮐو .
دروازو ﭘﻮﻟﻮ دﭘﺎره ﺳﺮۀ زر اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐل ،ﮐﺎرﻳﺮو ﭘﻪ دﯦﻮاﻟﻮﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې د وزرو واﻻ
 د دﻧﻨﻨ ﮐﻮ ﻧﻮم زﻳﺎت ﻣﻘﺪس ﺎئ وو ،ﭼ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً
ﻣﺨﻠﻮق ﻧﻘﺸ ﻫﻢ ﺟﻮړې ﮐې ،
ﻟﺲ ﺰه اوږده او ﻟﺲ ﺰه ﭘﻠﻨﻪ وه ،ﭼ د ﮐﻮر د ﭘﻮره ﭘﻠﻨﻮاﻟ ﻫﻮﻣﺮه وه .د زﻳﺎت ﻣﻘﺪس
 ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً
ﺎئ د دﯦﻮاﻟﻮﻧﻮ ﭘﻮﻟﻮ دﭘﺎره د ﺷﻠﻮ ﻨﻮ ﻧﻪ زﻳﺎت ﺳﺮۀ زر اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺷﻮى ۇو ،
ﻧﻴﻢ ﺳﯧﺮ ﺳﺮۀ زر د ﻣﯧﺨﻮﻧﻮ د ﺟﻮړوﻟﻮ دﭘﺎره اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺷﻮى ۇو او د ﺑﺮﻧﻮ ﮐﻮﻮ دﯦﻮاﻟﻮﻧﻪ
 ﺑﺎدﺷﺎه ﺧﭙﻠﻮ ﮐﺎرﻳﺮو ﻟﻪ دا ﺣﻢ ﻫﻢ ورﮐو ﭼ د
ﻫﻢ ﭘﻪ ﺳﺮو زرو ﺑﺎﻧﺪې ﭘ ۇو .
وزرو واﻻ ﻣﺨﻠﻮق د اوﺳﭙﻨ ﻧﻪ ﺟﻮړ ﮐئ ،ﭘﻪ ﺳﺮو زرو ﻳ ﭘ ﮐئ او ﭘﻪ زﻳﺎت ﻣﻘﺪس
 ﻫﻠﺘﻪ دا ﻨ ﭘﻪ ﻨ دروازې ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ ودروﻟﮯ
 -
ﺎئ ﮐ ﻳ ﮐﯧدئ .
ﺷﻮى ۇو .د ﻫﺮ ﻳﻮ دوه وزر ۇو ،ﭼ ﻫﺮ ﻳﻮ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً دوه ﻧﻴﻢ ﺰه ﭘﻠﻦ وو ،وزر ﻳ داﺳ
ﺧﻮارۀ ۇو ﭼ د ﮐﻮ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ د ﻳﻮ ﺑﻞ ﺳﺮه ﻣﻼوﯦﺪل او ﭘﻪ ﺑﻞ ﻃﺮف ﺑﺎﻧﺪې د ﮐﻮ
 د زﻳﺎت ﻣﻘﺪس ﺎئ
دﯦﻮال ﺗﻪ رﺳﯧﺪﻟ ۇو ،ﭼ ﭘﻮره ﭘﻠﻨﻮاﻟﮯ ﻳ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻟﺲ ﺰه وو .
ﻳﻮه ﭘﺮده د ﻣﻬﻴﻨ ﻟ ﻧﻪ ﺟﻮړه وه ،ﭼ د آﺳﻤﺎﻧ ،ﮐﺎﺳﻨ او ﺳﻮر رﻧ د وزرو واﻻ
ﻣﺨﻠﻮق د ﺷﻠﻮﻧﻮ ﮐﺎر ورﺑﺎﻧﺪې ﺷﻮے وو.
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د زﯦو دوه ﺳﺘﻨ
 ﺑﺎدﺷﺎه دوه ﺳﺘﻨ ﺟﻮړې ﮐې ﭼ ﻫﺮه ﻳﻮه ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً اووﻟﺲ ﺰه ﻟﻮړه وه او د ﺧُﺪائ

ﭘﺎک د ﮐﻮر ﭘﻪ ﻣﺨ ﻳ وﻟﻮﻟ .د ﻫﺮې ﺳﺘﻨ دﭘﺎﺳﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً درې ﺰه ﻟﻮړ ﺗﺎﺟﻮﻧﻪ ۇو.
 د ﺳﺘﻨﻮ ﺳﺮوﻧﻪ د زﻧﻴﺮوﻧﻮ د ﮐو ﭘﻪ ﺷﻠﻮﻧﻮ او ﭘﻪ ﺳﻠﻮ اﻧﺎرو ﺑﺎﻧﺪې ﺎﺋﺴﺘﻪ ﮐے

 ﺳﺘﻨ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﮐﻮر د ﻧﻨﻮﺗﻠﻮ ﭘﻪ ﻃﺮﻓﻮﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﻟﻮﻟﮯ ﺷﻮې وې ،د
ﺷﻮى ۇو .
ﺟﻨﻮب ﭘﻪ ﻃﺮف ﺑﺎﻧﺪې ﭼ ﮐﻮﻣﻪ ﺳﺘﻨﻪ ﻟﻮﻟﮯ ﺷﻮې وه د ﻫﻐ ﻧﻮم ﻳﻴﻦ وو او ﭼ ﭘﻪ
ﺷﻤﺎﻟ ﻃﺮف ﺑﺎﻧﺪې وه د ﻫﻐ ﻧﻮم ﺑﻮﻋﺰ وو.

د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﮐﻮر ﺳﺎﻣﺎن

۴

 د ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺑﺎدﺷﺎه ﻳﻮه د زﯦو ﻗﺮﺑﺎنﺎه وه ،ﮐﻮﻣﻪ ﭼ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻟﺲ ﺰه اوږده ،ﻟﺲ


 ﻫﻐﮥ د زﯦو ﻳﻮه ﻮل ډﻳ ﻫﻢ ﺟﻮړه ﮐه ﭼ
ﺰه ﭘﻠﻨﻪ او ﭘﻴﻨﮥ ﺰه اوﭼﺘﻪ وه .
 د ډﻳ
ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً درې ﺰه ډوﺑﻪ وه ،ﻣﻴﻨ ﻳ ﭘﻴﻨﮥ ﺰه وو او ﭘﻴﻨﻠﺲ ﺰه ﻏﻪ وه .

ﯧﺮﭼﺎﭘﯧﺮه ﭘﻪ ﻮﻟﻪ ﺑﻬﺮﻧ ﻨه ﺑﺎﻧﺪې د ﻳﻮ ﺑﻞ دﭘﺎﺳﻪ د ﺎﺋﺴﺘﻪ ﺎرﯦﺪو دوه ﻗﻄﺎروﻧﻪ ۇو.
د ﺎﺋﺴﺘﻪ ﺎرﯦﺪو دا ﻗﻄﺎروﻧﻪ د ﻏﻮﻳﺎﻧﻮ د ﺑﺘﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺷﻞ ﮐ ۇو ،ﭼ دا ﻮل د ﭘﻮره
 ډﻳ د زﯦو د دوﻟﺴﻮ ﻏﻮﻳﻮ ﭘﻪ ﺷﺎ ﺑﺎﻧﺪې ﭘﺮﺗﻪ وه ﭼ
ډﻳ ﺳﺮه ﻳﻮه ُه ﺷﻮى ۇو .
د ﻏﻮﻳﻮ ﻣﺨﻮﻧﻪ ﺑﻬﺮ ۇو ،ﭼ ﭘﻪ ﻠﻮرو واړو ﻃﺮﻓﻮﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې درې درې ﻏﻮﻳﻮ ﻣﺨﻮﻧﻪ اړوﻟ
 د ډﻳ ﻃﺮﻓﻮﻧﻪ درې اﻧﭽ ﻏ ۇو .د دې ﻨه د ﭘﻴﺎﻟ د ﻨې ﭘﻪ ﺷﺎن وه،
ۇو .
ﭼ د ﻧﻴﻠﻮﻓﺮ د ﻞ ﭘﻪ ﺷﺎن ﺎرﯦﺪه .ﭘﻪ ډﻳ ﮐ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺷﭙﯧﺘﮥ زره ﻟﻴﺮه اوﺑﮥ راﺗﻠ.
 ﻫﻐﻮئ ﻟﺲ ﺎﻧﻮﻧﻪ ﻫﻢ ﺟﻮړ ﮐل ،ﭼ ﭘﻴﻨﮥ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﮐﻮر ﭘﻪ ﺟﻨﻮﺑ ﻃﺮف

ﺑﺎﻧﺪې او ﭘﻴﻨﮥ ﭘﻪ ﺷﻤﺎﻟ ﻃﺮف ﺑﺎﻧﺪې ﮐﯧﻮدﻟﮯ ﺷﻮل .دا د ﻨﺎورو د ﺑﺮﺧﻮ ﭘﻪ ﮐﻨﺎﻟﻮﻟﻮ
ﮐ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﯧﺪل ﮐﻮم ﭼ د ﻧﺬراﻧ ﭘﻪ ﺗﻮﻪ ﺳﻮزوﻟﮯ ﮐﯧﺪل .ﭘﻪ ﻏﻪ ډﻳ ﮐ اوﺑﻮ د
 د اﺻﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ
 -
اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ دﭘﺎره وې ﭼ د وﻳﻨﻠﻮ دﭘﺎره ﻳ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻮﻟ .
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ﻫﻐﻮئ ﻟﺲ د ﺳﺮو زرو ډﻳﻮټ او ﻟﺲ ﻣﯧﺰوﻧﻪ ﺟﻮړ ﮐل او د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﮐﻮر ﭘﻪ ﻟﻮﻳﻪ
ﮐﻮﻪ ﮐ ﻳ ﮐﯧﻮدل ،ﭼ ﭘﻪ ﻫﺮ ﻃﺮف ﺑﺎﻧﺪې ﭘﻴﻨﮥ ډﻳﻮټ او ﭘﻴﻨﮥ ﻣﯧﺰوﻧﻪ ۇو .ﻫﻐﻮئ
 ﻫﻐﻮئ د اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ دﭘﺎره ﻳﻮ درﺑﺎر ﻫﻢ ﺟﻮړ ﮐو
ﺳﻞ د ﺳﺮو زرو ﺟﺎﻣﻮﻧﻪ ﻫﻢ ﺟﻮړ ﮐل .
او ﻳﻮ ﺑﻬﺮﻧﮯ ﻟﻮئ درﺑﺎر ﻳ ﻫﻢ ﺟﻮړ ﮐو .ﻫﻐﻮئ درﺑﺎر ﺗﻪ د ﻧﻨﻮﺗﻠﻮ دﭘﺎره دروازې ﻫﻢ
 ډﻳ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﮐﻮر د
ﺟﻮړې ﮐې او دا دروازې ﻳ ﭘﻪ زﯦو ﺑﺎﻧﺪې ﭘ ﮐې .
 ﺣﻴﺮام ﻟﻮ ،ﺑﯧﻠﭽ
 -
ﻧﻤﺮﺧﺎﺗﮥ ﺟﻨﻮﺑ ﻃﺮف ﻮټ ﺳﺮه ﻧﺰدې اﯦﻮدے ﺷﻮې وه .
او ﺟﺎﻣﻮﻧﻪ ﻫﻢ ﺟﻮړ ﮐل .ﻫﻐﮥ دا ﻫﺮ ﮥ ﻫﻐﺴ ﻣﻤﻞ ﮐل ﭼ ﻨﻪ ﻳ د ﺳﻠﻴﻤﺎن
ﺑﺎدﺷﺎه ﺳﺮه وﻋﺪه ﮐې وه ﭼ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﮐﻮر دﭘﺎره ﺑﻪ ﻳ ﺟﻮړوى :دوه ﺳﺘﻨ ،د
ﺳﺘﻨﻮ دﭘﺎﺳﻪ دوه د ﺟﺎﻣﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن ﺗﺎﺟﻮﻧﻪ ،ﭘﻪ ﻫﺮ ﺗﺎج ﺑﺎﻧﺪې د زﻧﻴﺮ د ﮐو ﺷﻠﻮﻧﻪ ،د
زﯦو ﻠﻮر ﺳﻮه اﻧﺎر ﭼ د ﻫﺮ ﺗﺎج ﻧﻪ ﯧﺮﭼﺎﭘﯧﺮه ﭘﻪ دوو ﻗﻄﺎروﻧﻮ ﮐ ۇو ،ﻟﺲ ﺎډۍ،
ﻟﺲ ﺎﻧﻮﻧﻪ ،ﻳﻮه ډﻳ ،دوﻟﺲ ﻏﻮﻳ ﭼ ډﻳ ورﺑﺎﻧﺪې ﭘﺮﺗﻪ وه ،ﻟﻮ ،ﺑﯧﻠﭽ او درې
ﻏﺎ .د ﮐﺎرﻳﺮو ﻣﺸﺮ ﺣﻴﺮام دا ﻫﺮ ﮥ د ﭘﻗﯧﺪوﻧﻮ زﯦو ﻧﻪ ﺟﻮړ ﮐل ،ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ
ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺑﺎدﺷﺎه ﺣﻢ ﮐے وو ،ﭼ دا دې د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﮐﻮر ﮐ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺷ.
 ﺑﺎدﺷﺎه دا ﻫﺮ ﮥ د اُردن ﭘﻪ ﻣﯧﺪان ﮐ د ﺳﺎت او ﺻﺮﻳﺪه ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ ﭘﻪ ﺑ

 دوﻣﺮه زﻳﺎت ﺳﺎﻣﺎن ﭘﻪ ﮐ ﺟﻮړ ﺷﻮے وو ﭼ ﻫﻴﭽﺎ ﻫﻢ د
ﮐ ﺟﻮړ ﮐى ۇو .
 ﺳﻠﻴﻤﺎن
ﻫﻐﻪ زﯦو ﻮل وزن ﻣﻌﻠﻮم ﻧﮥ ﮐو ﭼ ﭘﻪ دې ﮐ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺷﻮى ۇو .
ﺑﺎدﺷﺎه د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﮐﻮر دﭘﺎره د ﺳﺮو زرو دا ﺳﺎﻣﺎن ﻫﻢ ﺟﻮړ ﮐے وو ،ﻗﺮﺑﺎنﺎه او
 ډﻳﻮټ او د ﻮ ﺳﺮو زرو ډﻳﻮې ﭼ د
ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺗﻪ د ﭘﯧﺶ ﮐے ﺷﻮې رو ﻣﯧﺰ ،
 د ﻠﻮﻧﻮ ﺎﺋﺴﺘﻪ واﻟﮯ،
ﻣﻨﺼﻮﺑ ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ د زﻳﺎت ﻣﻘﺪس ﺎئ ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ ﺑﻠﯧﺪې ،
 د ډﻳﻮو ﺳﺮﭘﻮﻮﻧﻪ ،ﺟﺎﻣﻮﻧﻪ ،د ﺧﻮﺷﺒﻮﻳ ﻟﻮ او د ﺑﻠﻮ ﺳﺎرو
ډﻳﻮې او ﭼﻤ ،
وړﻟﻮ دﭘﺎره اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﯧﺪوﻧ ﻟﻮ .دا ﻮل ﻴﺰوﻧﻪ د ﺳﻮﭼﻪ ﺳﺮو زرو ﻧﻪ ﺟﻮړ ﺷﻮى ۇو .د
ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﮐﻮر ﺑﻬﺮﻧ دروازې او د زﻳﺎت ﻣﻘﺪس ﺎئ دروازې ﭘﻪ ﺳﺮو زرو ﺑﺎﻧﺪې ﭘ
ﮐے ﺷﻮې وې.
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۵

 ﮐﻠﻪ ﭼ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺑﺎدﺷﺎه د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﮐﻮر ﻮل ﮐﺎر ﺧﺘﻢ ﮐو ،ﻧﻮ ﻫﻐﮥ د


ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﮐﻮر ﭘﻪ ﺧﺰاﻧﻮ ﮐ ﻫﻐﻪ ﻮل ﻴﺰوﻧﻪ ﮐﯧﻮدل ﮐﻮم ﭼ د ﻫﻐﮥ ﭘﻼر داؤد
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ وﻗﻒ ﮐى ۇو ﻳﻌﻨ ﺳﭙﻴﻦ زر ،ﺳﺮۀ زر او ﻧﻮر ﺳﺎﻣﺎن.

د ﻟﻮظ ﺻﻨﺪوق د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﮐﻮر ﺗﻪ راوړﻟﮯ ﮐﯧﺪل
 ﺑﻴﺎ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺑﺎدﺷﺎه د ﻗﺒﻴﻠﻮ او د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ د ډﻟﻮ ﻮل ﻣﺸﺮان راوﻏﻮﺘﻞ ﭼ ﭘﻪ

ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﮐ راﻏﻮﻧ ﺷ ،او د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﻟﻮظ ﺻﻨﺪوق د داؤد د ﺎر ﺻﻴﻮن ﻧﻪ
 ﮐﻠﻪ ﭼ
 ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﻮل د ﺟﻮﻧو د اﺧﺘﺮ ﭘﻪ وﺧﺖ ﮐ راﻏﻮﻧ ﺷﻮل .
ﻳﻮﺳ .
 ﻫﻐﻮئ دا د
ﻮل ﻣﺸﺮان راﻏﻮﻧ ﺷﻮل ،ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻟﻴﻮﻳﺎﻧﻮ د ﻟﻮظ ﺻﻨﺪوق اوﭼﺖ ﮐو .
ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﮐﻮر ﺗﻪ راوړو .اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ او ﻟﻴﻮﻳﺎﻧﻮ ﻫﻢ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﺣﻀﻮر ﺧﯧﻤﻪ او د دې
 ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺑﺎدﺷﺎه او ﻮل ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎن د ﻟﻮظ
ﻮل ﺳﺎﻣﺎن د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﮐﻮر ﺗﻪ ﻳﻮړو .
ﺻﻨﺪوق ﭘﻪ ﻣﺨ راﻏﻮﻧ ﺷﻮل او دوﻣﺮه ډﯦﺮ ان او ﺎروى ﻳ ﺣﻼل ﮐل ﭼ ﻫﻐﻪ د
 ﺑﻴﺎ اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﻟﻮظ ﺻﻨﺪوق د ﺧﭙﻞ ﺧﺎص ﺎئ ﻳﻌﻨ
ﺷﻤﯧﺮ ﻧﻪ ﺑﻬﺮ ۇو .
د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﮐﻮر دﻧﻨﻨ زﻳﺎت ﻣﻘﺪس ﺎئ ﺗﻪ راوړو او د وزرو واﻻ ﻣﺨﻠﻮق ﻻﻧﺪې ﻳ
 د ﻫﻐﻮئ ﺧﻮرو ورو وزرو د ﻟﻮظ ﺻﻨﺪوق او د وړوﻟﻮ ﺑﺎزوﺎن ﭘ ﮐل.
ﮐﯧﻮدو .
 ﮐﮥ ﻮک د زﻳﺎت ﻣﻘﺪس ﺎئ ﭘﻪ ﻣﺨ وﻻړ وو ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ دا ﺑﺎزوﺎن ﻟﻴﺪﻟﮯ

ﺷﻮل ﻪ ﭼ دا اوږدۀ وو ،ﺧﻮ د ﺑﻞ ﻳﻮ ﺎئ ﻧﻪ ﻫﻢ ﻧﮥ ﺎرﯦﺪل .ﻫﻐﻪ ﺑﺎزوﺎن ﺗﺮ ﻧﻨﻪ
 د ﻟﻮظ ﺻﻨﺪوق دﻧﻨﻪ د ﮐﺎﻮ د ﻫﻐﻪ دوو ﺗﺨﺘﻮ ﻧﻪ ﺑﻐﯧﺮ ﻫﻴ ﻫﻢ ﻧﮥ ۇو
ﭘﻮرې ﻫﻠﺘﻪ دى .
ﮐﻮﻣ ﭼ ﻣﻮﺳ د ﺳﻴﻨﺎ د ﻏﺮۀ ﺳﺮه ﭘﻪ ﮐ اﯦ وې ،دا ﭘﻪ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﮐ ﺷﻮى ۇو
ﭼ ﮐﻠﻪ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎن د ﻣﺼﺮ ﻧﻪ راروان ۇو او ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﻫﻐﻮئ ﺳﺮه ﻳﻮ ﻟﻮظ
وﮐو.

د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺟﻼل
Copyrighted material from pashtobibles.org. Not for reprint/publishing purposes.

 ﮐﮥ د اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ د ﺧﺪﻣﺖ وار وو او ﮐﮥ ﻧﻪ ،ﺧﻮ ﭼ ﮐﻮم اﻣﺎﻣﺎن ﻫﻠﺘﻪ ﻣﻮﺟﻮد وو
 -

ﻫﻐﻮئ ﺧﭙﻞ ﺎﻧﻮﻧﻪ ﭘﺎک ﮐل او د ﻣﻘﺪس ﺎئ ﻧﻪ ﻻړل .ﻮﻟﻮ ﻟﻴﻮﻳﺎﻧﻮ ﻣﻮﺳﻴﻘﺎراﻧﻮ ،آﺳﻒ،
ﻫﻴﻤﺎن او ﻳﺪوﺗﻮن او د ﻫﻐﻮئ ﻮﻟﻮ ﺧﭙﻠﻮاﻧﻮ د ﻟ ﺟﺎﻣ اﻏﻮﺳﺘ وې .ﻟﻴﻮﻳﺎن د ﭼﻤﻮ او
ﺑﻴﻨﺠﻮ ﺳﺮه د ﻗﺮﺑﺎنﺎه ﺳﺮه ﻧﺰدې ﻧﻤﺮﺧﺎﺗﮥ ﻃﺮف ﺗﻪ وﻻړ ۇو او د ﻫﻐﻮئ ﺳﺮه ﻳﻮ ﺳﻞ او
ﺷﻞ اﻣﺎﻣﺎن ۇو ﭼ ﺑﻴﻠ ﻳ ﻏوﻟ .د ﺳﻨﺪرﻏﺎړو او ﺑﻴﻠﻮ ﻏووﻧﻮ آواز او ﺳﺎز ﺑﻪ ﭘﻪ ﻳﻮ
ﺎئ اوﭼﺘﯧﺪو ﭼ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺛﻨﺎء ﺻﻔﺖ او ﺷُﺮ ادا ﮐى .ورﺳﺮه ﻳ ﺑﻴﻞ ،ﭼﻤ
او ﻧﻮر ﻴﺰوﻧﻪ ﻏول ،ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ آواز اوﭼﺘﻮﻟﻮ او د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻳ داﺳ ﺻﻔﺖ ﮐﻮﻟﻮ” ،د
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺛﻨﺎء ﺻﻔﺖ ﺑﻴﺎن ﮐئ ،ﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ ﻣﻬﺮﺑﺎن دے ،او د ﻫﻐﮥ ﻣﻴﻨﻪ اﺑﺪى ده“.
 ﻧﻮ اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ د ورﻳ ﭘﻪ وﺟﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﻧﮥ
ﺑﻴﺎ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﮐﻮر د ورﻳ ﻧﻪ ډک ﺷﻮ .
ﺷﻮ ﺗﺮ ﺳﺮه ﮐﻮﻟﮯ ،ﻪ ﭼ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺟﻼل د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﮐﻮر ډک ﮐے وو.

د ﺣﻀﺮت ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻪ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﮐﻮل

۶

 ﺑﻴﺎ ﺳﻠﻴﻤﺎن دﻋﺎ وﮐه” ،ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،ﺗﺎ ﭘﻪ ﺗﻪ ﺗﻮره ورﻳ ﮐ اوﺳﯧﺪل ﺧﻮښ


 اوس ﻣﺎ ﺳﺘﺎ دﭘﺎره ﻳﻮ ﻋﻈﻴﻢ ﮐﻮر ﺟﻮړ ﮐے دے ،ﻳﻮ داﺳ ﺎئ ﭼ د
ﮐى دى .
 ﻮل ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎن ﻫﻠﺘﻪ وﻻړ ۇو .ﺑﺎدﺷﺎه ﻫﻐﻮئ
ﻫﻤﯧﺸﻪ دﭘﺎره ﺑﻪ ﭘﻪ ﮐ اوﺳﯧې “.
 ﻫﻐﮥ
ﺗﻪ ﻣﺦ ورواړوﻟﻮ او د ﻫﻐﻮئ دﭘﺎره ﻳ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻧﻪ ﺑﺮﮐﺖ وﻏﻮﺘﻠﻮ .
وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺛﻨﺎء ﺻﻔﺖ دې وى .ﻫﻐﮥ ﭼ زﻣﺎ د
ﭘﻼر داؤد ﺳﺮه ﮐﻮﻣﻪ وﻋﺪه ﮐې وه ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﻳ ﭘﻮره ﮐې ده ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﮥ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ
 د ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﻧﻪ ﭼ د ﮐﻠﻪ ﻧﻪ ﻣ ﺧﭙﻞ ﺧﻠﻖ د ﻣﺼﺮ ﻧﻪ راوﻳﺴﺘ دى ﺗﺮ اوﺳﻪ ﭘﻮرې

ﻣﺎ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﭘﻪ ﻣﻠ ﮐ ﻳﻮ ﺎر ﻫﻢ ﻧﮥ دے ﺧﻮښ ﮐے ﭼ ﻫﻠﺘﻪ زﻣﺎ د ﻋﺒﺎدت
دﭘﺎره ﻳﻮ ﮐﻮر ﺟﻮړ ﮐے ﺷ او ﻣﺎ ﻫﻴ ﻮک ﻫﻢ ﻧﮥ دے ﺧﻮښ ﮐے ﭼ زﻣﺎ د ﺧﻠﻘﻮ
 ﺧﻮ اوس ﻣﺎ ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﺧﻮښ ﮐے دے ﭼ دا ﺑﻪ ﻫﻐﻪ
ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻣﺸﺮى وﮐى .
ﺎئ وى ﭼﺮﺗﻪ ﭼ ﺑﻪ زﻣﺎ ﻋﺒﺎدت ﮐﻴى او ﻣﺎ داؤد ﺧﻮښ ﮐے دے ﭼ زﻣﺎ ﭘﻪ ﺧﻠﻘﻮ
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 او ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺧﭙﻠﻪ ﺧﺒﺮه ﺟﺎرى وﺳﺎﺗﻠﻪ،
ﻳﻌﻨ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﺣﻮﻣﺖ ﮐﻮى “.
”زﻣﺎ د ﭘﻼر داؤد ﻣﻨﺼﻮﺑﻪ دا وه ﭼ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﻋﺒﺎدت
 ﺧﻮ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ زﻣﺎ د ﻧﻮم د درﻧﺎوى
دﭘﺎره ﻳﻮ ﮐﻮر ﺟﻮړ ﮐى ،
 ﺧﻮ ﺗﮥ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ﻫﻴﻠﻪ ﺟﻮړ
دﭘﺎره د ﻳﻮ ﮐﻮر ﺟﻮړوﻟﻮ ﭘﻪ ﻏﻮﺘﻠﻮ ﮐ ﺗﮥ ﭘﻪ ﺣﻘﻪ ﻳ ،
 اوس ﻣﺎﻟ
ﻧﮥ ﮐې ﺑﻠ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺳﺘﺎ ﺧﭙﻞ زوئ وى ﭼ زﻣﺎ دﭘﺎره ﮐﻮر ﺟﻮړ ﮐى .
ﺧُﺪائ ﺧﭙﻠﻪ وﻋﺪه ﭘﻮره ﮐې ده ،زۀ د ﺧﭙﻞ ﭘﻼر ﻧﻪ ﭘﺲ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺑﺎدﺷﺎه ﺟﻮړ ﺷﻮے
ﻳﻢ او ﻣﺎ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﻧﻮم درﻧﺎوى دﭘﺎره ﻳﻮ ﮐﻮر ﺟﻮړ
 ﻣﺎ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﮐﻮر ﮐ د ﻟﻮظ ﺻﻨﺪوق اﯦﮯ دے ﭼ ﭘﻪ ﻫﻐ ﮐ د ﻫﻐﻪ
ﮐے دے .
ﻟﻮظ د ﮐﺎﻮ ﺗﺨﺘ دى ﮐﻮم ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺳﺮه ﮐے دے“.

د ﺣﻀﺮت ﺳﻠﻴﻤﺎن دﻋﺎ
 ﺑﻴﺎ ﺳﻠﻴﻤﺎن د ﺧﻠﻘﻮ ﭘﻪ ﻣﺨ ﻻړو او د ﻗﺮﺑﺎنﺎه ﭘﻪ ﻣﺨ وړاﻧﺪې ودرﯦﺪو او د

 ﺳﻠﻴﻤﺎن د زﯦو ﻳﻮ ﻣﻤﺒﺮ ﻫﻢ ﺟﻮړ ﮐے وو او دا
دﻋﺎ دﭘﺎره ﻳ ﻻﺳﻮﻧﻪ اوﭼﺖ ﮐل .
ﻳ د درﺑﺎر ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ اﯦﮯ وو .دا اووۀ ﻧﻴﻢ ﻓﻪ اوږد اووۀ ﻧﻴﻢ ﻓﻪ ﭘﻠﻦ او ﻠﻮر ﻧﻴﻢ
ﻓﻪ اوﭼﺖ وو .ﻫﻐﻪ ﭘﻪ دې ﻣﻤﺒﺮ ودرﯦﺪﻟﻮ ،او ﺑﻴﺎ ﻴ ﺷﻮ ،د ﻫﻠﺘﻪ ﻧﻪ ﻫﺮ ﭼﺎ ﻫﻐﻪ وﻟﻴﺪو .ﺑﻴﺎ
 ﻫﻐﮥ ﺳﻮال وﮐو” ،اے ﻣﺎﻟﻪ
ﻫﻠﺘﻪ ﻧﻪ ﻫﻐﮥ آﺳﻤﺎن ﻃﺮف ﺗﻪ ﺧﭙﻞ ﻻﺳﻮﻧﻪ اوﭼﺖ ﮐل .
ﺧُﺪاﻳﻪ ،د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺧُﺪاﻳﻪ ﭘﺎﮐﻪ .ﭘﻪ ﻮل آﺳﻤﺎن او زﻣﻪ ﮐ ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﺷﺎن ﺧُﺪائ ﻧﺸﺘﻪ.
ﮐﻠﻪ ﭼ ﺳﺘﺎ ﺧﻠﻖ د زړۀ د اﺧﻼﺻﻪ ﺳﺘﺎ ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮدارى ﮐﻮى ﻧﻮ ﺗﮥ ﻫﻐﻮئ ﺳﺮه ﺧﭙﻞ ﻟﻮظ
 ﺗﺎ ﭼ د ﺧﭙﻞ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻮوﻧ زﻣﺎ د ﭘﻼر
ﭘﻮره ﮐﻮې او ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻣﻴﻨﻪ ﺎﺋ .
 ﻧﻮ اوس
داؤد ﺳﺮه ﮐﻮﻣﻪ وﻋﺪه ﮐې ده ﻧﻮ ﻫﻐﻪ دې ﻮﻟﻪ ﻧﻦ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﭘﻮره ﮐې ده .
ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺧُﺪاﻳﻪ ﭘﺎﮐﻪ ،ﻫﻢ ﻫﻐﻪ وﻋﺪه ﻫﻢ ﭘﻮره ﮐه ﭼ ﮐﻮﻣﻪ ﺗﺎ زﻣﺎ ﭘﻼر
ﺳﺮه ﮐې ده ﭼ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ دې ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻠ ۇو ﭼ د ﻫﻐﮥ د اوﻻد ﻧﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﯧﺸﻪ داﺳ ﻳﻮ ﮐﺲ
وى ﭼ ﭘﻪ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺑﻪ ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﮐﻮى ،ﮐﮥ ﻫﻐﻮئ د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﺷﺎن ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎﻧﺪې ﭘﻪ
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 ﻧﻮ اوس ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺧُﺪاﻳﻪ ﭘﺎﮐﻪ ،ﻫﻐﻪ ﻫﺮ ﮥ
ﺗﻮﺟﻮ ﺳﺮه ﻋﻤﻞ ﮐﻮى .
 ﺧﻮ اے ﺧُﺪاﻳﻪ
ﭘﻮره ﮐه ﭼ ﺗﺎ د ﺧﭙﻞ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻮوﻧ داؤد ﺳﺮه وﻋﺪه ﮐې ده .
ﭘﺎﮐﻪ ،وﻟ ﺗﮥ ﺑﻪ ﭘﻪ رﺘﻴﺎ د ﺑﻨﻴﺎدﻣﻮ ﺳﺮه اوﺳﯧې؟ ﺳﺘﺎ ﻫﺴﺘ ﺧﻮ دوﻣﺮه ﻟﻮﻳﻪ ده ﭼ
آﺳﻤﺎﻧﻮﻧﻪ ،ﻟﻮئ آﺳﻤﺎﻧﻮﻧﻪ ﻫﻢ ﺳﺘﺎ دﭘﺎره واړۀ دى ﻧﻮ ﺑﻴﺎ دا ﮐﻮر ﺧﻮ ډﯦﺮ زﻳﺎت وړوﮐﮯ دے
 ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ زﻣﺎ ﺧُﺪاﻳﻪ ﭘﺎﮐﻪ ،زۀ ﺳﺘﺎ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻮوﻧﮯ ﻳﻢ.
ﭼ ﻣﺎ ﺟﻮړ ﮐے دے .
 ﺗﮥ ﭘﻪ دې ﮐﻮر
زﻣﺎ ﺳﻮال واوره او ﭼ ﻣﺎ ﮐﻮم ﺳﻮال درﺗﻪ ﮐے دے ﻫﻐﻪ ﭘﻮره ﮐه .
او ﭘﻪ دې ﺎئ ﺑﺎﻧﺪې ﺷﭙﻪ او ورځ ﻧﻈﺮ ﺳﺎﺗﻪ ﭼ ﺗﺎ ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻠ دى ﭼ ﺗﮥ ﺑﻪ دﻟﺘﻪ ﺧﭙﻞ ﻧﻮم
 د ﺧﭙﻞ
ږدې .زۀ ﭼ دې ﺎئ ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ ﮐﻮﻣﻪ او دﻋﺎ ﮐﻮم ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﻫﻤﯧﺸﻪ اوره .
ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻮوﻧ دﻋﺎﺎﻧ او د ﺧﭙﻠﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ دﻋﺎﺎﻧ اوره ﭼ ﮐﻠﻪ ﻫﻐﻮئ دې
ﺎئ ﺗﻪ ﻣﺦ ﮐﻮى او دﻋﺎ ﮐﻮى .ﺗﮥ ﭘﻪ آﺳﻤﺎن ﮐ اوره ﭼﺮﺗﻪ ﭼ ﺗﮥ اوﺳﯧې او ﭼ ﮐﻠﻪ
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﭘﻪ ﻳﻮ ﮐﺲ اﻟﺰام وﻟﻮى ﭼ ﺑﻞ ﭼﺎ ورﺳﺮه ﺑﺪ ﮐى
ﺗﮥ اورې ﻧﻮ ﻣﻌﺎﻓ ﮐﻮه .
دى او ﭘﻪ دې ﮐﻮر ﮐ ﺳﺘﺎ ﻗﺮﺑﺎنﺎه ﺗﻪ راوﺳﺘﻠﮯ ﺷ ﭼ ﻫﻐﻪ ﻗﺴﻢ وﮐى ﭼ ﺑﻨﺎه
 ﻧﻮ اے ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،ﭘﻪ آﺳﻤﺎن ﮐ اوره او د ﺧﭙﻠﻮ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻮوﻧﻮ ﻋﺪاﻟﺖ
دے ،
ﮐﻮه .ﻣﺠﺮم ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ﺷﺎن ﺳﺰا ورﮐﻮه ﭼ ﻨﻪ ﻳ ﺣﻘﺪار وى او ﭼ ﻮک ﺑﻨﺎه وى ﻧﻮ
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﺳﺘﺎ ﺧﻠﻖ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎن د ﺧﭙﻠﻮ دﺷﻤﻨﺎﻧﻮ ﻧﻪ ﺷﺴﺖ وﺧﻮرى
ﻫﻐﻪ ﭘﺮﯦده .
ﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﺳﺘﺎ ﺧﻼف ﻨﺎه ﮐې وى او ﭼ ﺑﻴﺎ ﻫﻐﻮئ ﺗﺎ ﺗﻪ راوﺮ او دې ﮐﻮر
 ﻧﻮ ﭘﻪ آﺳﻤﺎن ﮐ د
ﺗﻪ راﺷ او ﺗﺎ ﺗﻪ ﭘﻪ ﻋﺎﺟﺰۍ ﺳﺮه د ﻣﻌﺎﻓ دﭘﺎره ﺳﻮال وﮐى ،
ﻫﻐﻮئ ﺳﻮال اوره .د ﺧﭙﻠﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﺳﺰا ﻣﻌﺎف ﮐﻮه او واﭘﺲ ﻳ ﻫﻐﻪ ﻣﻠ ﺗﻪ راوﻟﻪ ﭼ ﮐﻮم
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﭘﻪ دې وﺟﻪ د آﺳﻤﺎن ﻧﻪ
ﺗﺎ ﻫﻐﻮئ او د ﻫﻐﻮئ ﭘﻼر ﻧﻴﮥ ﻟﻪ ورﮐے دے .
ﺑﺎران اﻳﺴﺎر ﺷ ﭼ ﺳﺘﺎ ﺧﻠﻘﻮ ﻨﺎه ﮐې وى او ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﻋﺎﺟﺰۍ ﺳﺮه دې ﮐﻮر
 ﻧﻮ ﭘﻪ آﺳﻤﺎن ﮐ د ﻫﻐﻮئ ﺳﻮال اوره او د ﺧﭙﻠﻮ ﺧﺪﻣﺖ
ﺗﻪ ﻣﺦ ﮐى او ﺗﻮﺑﻪ وﺑﺎﺳ 
ﮐﻮوﻧﻮ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻨﺎﻫﻮﻧﻪ ﻣﻌﺎف ﮐﻮه او ﻫﻐﻪ ﮥ ورﺗﻪ ﺎﻳﻪ ﭼ ﮐﻮم ﺻﺤﻴﺢ وى.
ﺑﻴﺎ اے ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،ﭘﻪ دې ﺧﭙﻞ ﻣﻠ ﺑﺎﻧﺪې ﺑﺎران راوﻟﯧه ،ﮐﻮم ﭼ ﺗﺎ ﺧﭙﻠﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﻟﻪ
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻣﻠ ﮐ
ورﮐے دے ﭼ د ﻫﻤﯧﺸﻪ دﭘﺎره د ﻫﻐﻮئ ﻣﻴﺮاث وى .
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ﻗﺤﻂ ،وﺑﺎ وى ﻳﺎ د ﺮﻣ ﻫﻮا ﻳﺎ د ﻗﺤﻄ د ﻣﻮﻟﺨﺎﻧﻮ ﭘﻪ وﺟﻪ ﻓﺼﻠﻮﻧﻪ ﺗﺒﺎه ﮐﻴى ،ﻳﺎ ﭼ
دﺷﻤﻨﺎن ﺳﺘﺎ د ﺧﻠﻘﻮ ﺎر ﻣﺤﺎﺻﺮه ﮐى ،ﻳﺎ ﭼ ﮐﻠﻪ د ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ ﻳﻮ ﻣﺮض ﻳﺎ
 ﻧﻮ د ﻫﻐﻮئ دﻋﺎﺎﻧ اوره .ﮐﮥ ﺳﺘﺎ د ﺧﻠﻘﻮ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻧﻪ ﻫﺮ ﻮک
ﺑﻴﻤﺎرى وى ،
ﻫﻢ ،د ﻣﺼﻴﺒﺖ او ﺗﻠﻴﻒ ﭘﻪ وﺧﺖ ﮐ ﺧﭙﻞ ﻻﺳﻮﻧﻪ د دﻋﺎ دﭘﺎره دې ﮐﻮر ﺗﻪ اوﭼﺖ
 ﻧﻮ د ﻫﻐﻮئ ﺳﻮال اوره .ﭘﻪ آﺳﻤﺎن ﮐ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﮐﻮر ﮐ د ﻫﻐﻮئ ﺳﻮال
ﮐى ،
اوره او ﻫﻐﻮئ ﻣﻌﺎف ﮐﻮه .ﺻﺮف ﺗﮥ د ﺑﻨ آدم د زړۀ ﭘﻪ ﻣﻨﺼﻮﺑﻮ ﭘﻮﻫﯧې .ﻫﺮ ﭼﺎ ﺳﺮه
 ﻧﻮ ﭼ داﺳ ﺳﺘﺎ ﺧﻠﻖ ﺳﺘﺎ ﻧﻪ
ﻫﻐﻪ ﺷﺎن ﺳﻠﻮک ﮐﻮه ﭼ ﻨﻪ ﻳ ﺣﻘﺪار وى ،
ﻳﺮﻳى او ﭼ ﻫﻐﻮئ ﻫﻤﯧﺸﻪ ﺳﺘﺎ ﺗﺎﺑﻌﺪارى ﮐﻮى ﭼ ﮐﻠﻪ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻣﻠ ﮐ اوﺳﻴى ﭼ
 د ﭘﺮدى ﻣﻠ ﻫﻐﻪ ﺧﻠﻖ ﭼ ﭘﻪ ﻟﺮې ﻣﻠ ﮐ
ﺗﺎ زﻣﻮﻧ ﭘﻼر ﻧﻴﮥ ﻟﻪ ورﮐے دے .
اوﺳﻴى ﭼ ﻫﻐﻮئ دا واورى ﭼ ﺗﮥ ﻮﻣﺮه ﻟﻮئ او ﻃﺎﻗﺘﻮر ﻳ او د ﮐﺎر ﮐﻮﻟﻮ دﭘﺎره ﺗﮥ
 ﻧﻮ ﺗﮥ د
ﻫﻤﯧﺸﻪ ﻮﻣﺮه ﺗﻴﺎر ﻳ او ﭼ ﮐﻠﻪ ﻫﻐﻮئ د دﻋﺎ دﭘﺎره دې ﮐﻮر ﺗﻪ راﺷ ،
ﻫﻐﻮئ ﺳﻮال اوره .ﭼﺮﺗﻪ ﭼ ﺗﮥ اوﺳﯧې ،د ﻫﻐﻮئ ﺳﻮال اوره او ﻫﻐﻪ ﮥ ﮐﻮه ﭼ دوئ
ﻳ ﻏﻮاړى ،ﻧﻮ ﭼ داﺳ د ﻮﻟ دﻧﻴﺎ ﺧﻠﻖ دې وﭘﯧﮋﻧ او ﺳﺘﺎ د ﺧﻠﻘﻮ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﭘﻪ
ﺷﺎن ﺳﺘﺎ ﻧﻪ وﻳﺮﻳى .ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ﭘﺘﻪ وﻟ ﭼ ﻣﺎ دا ﮐﻮم ﮐﻮر ﺟﻮړ ﮐے دے ﭘﻪ دې
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﺗﮥ ﺧﭙﻠﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﻟﻪ ﺣﻢ ورﮐې ﭼ د ﺧﭙﻠﻮ
ﭘﻮرې ﺳﺘﺎ ﻧﻮم ﺗﻟﮯ ﺷﻮے دے .
دﺷﻤﻨﺎﻧﻮ ﺧﻼف ﺟﻨ ﻟﻪ ﻻړ ﺷ او ﻫﻐﻮئ ﺗﺎ ﺗﻪ ﺳﻮال وﮐى ،ﭼ ﻫﻐﻮئ ﭼﺮﺗﻪ ﻫﻢ وى او
ﻣﺦ ﻳ دې ﺎر ﺗﻪ وى ﮐﻮم ﭼ ﺗﺎ ﺧﻮښ ﮐے دے او دې ﮐﻮر ﺗﻪ ﻳ ﻣﺦ وى ﮐﻮم ﭼ
 ﻧﻮ د ﻫﻐﻮئ ﺳﻮال اوره .ﭘﻪ آﺳﻤﺎن ﮐ د ﻫﻐﻮئ
ﻣﺎ ﺳﺘﺎ دﭘﺎره ﺟﻮړ ﮐے دے ،
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﺳﺘﺎ ﺧﻠﻖ ﺳﺘﺎ ﺧﻼف ﻨﺎه وﮐى او
ﺳﻮال اوره او ﻫﻐﻮئ ﻟﻪ ﻓﺘﺢ ورﮐﻮه .
داﺳ ﻫﻴ ﻮک ﻧﺸﺘﻪ ﭼ ﻨﺎه ﻧﮥ ﮐﻮى او ﭘﻪ ﻏﺼﻪ ﮐ ﺗﮥ د ﻫﻐﻮئ دﺷﻤﻨﺎن ﭘﺮﯦدې
ﭼ ﻫﻐﻮئ ﻟﻪ ﺷﺴﺖ ورﮐى او ﻫﻐﻮئ ﻳﻮ ﺑﻞ ﻣﻠ ﺗﻪ ﻗﯧﺪﻳﺎن ﺑﻮ ،ﮐﮥ ﻫﻐﻪ ﻣﻠ ﻟﺮې
 ﻧﻮ د ﺧﭙﻠﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﺳﻮال اوره .ﮐﮥ ﻫﻠﺘﻪ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻣﻠ ﮐ ﻫﻐﻮئ ﺗﻮﺑﻪ وﺑﺎﺳ
ﻫﻢ وى ،
او ﺗﺎ ﺗﻪ ﺳﻮال وﮐى او دا اﻗﺮار وﮐى ،ﭼ ﻣﻮﻧ ډﯦﺮ ﻨﺎﻫﺎر او ﺑﺪﻋﻤﻠﻪ ﻳﻮ ،ﻧﻮ اے
 ﮐﮥ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻣﻠ ﮐ ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ رﺘﻴﺎ او د زړۀ د
ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،د ﻫﻐﻮئ ﺳﻮال اوره .
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اﺧﻼﺻﻪ ﺗﻮﺑﻪ وﺑﺎﺳ او ﺳﻮال وﮐى ﭼ ﻣﺦ ﻳ دې ﻣﻠ ﺗﻪ وى ﮐﻮم ﭼ ﺗﺎ د ﻫﻐﻮئ
ﭘﻼر ﻧﻴﮥ ﻟﻪ ورﮐے دے ،ﻫﻐﻪ ﺎر ﭼ ﮐﻮم ﺗﺎ ﺧﻮښ ﮐے دے او ﻫﻐﻪ ﮐﻮر ﭼ ﻣﺎ ﺳﺘﺎ
 ﻧﻮ د ﻫﻐﻮئ ﺳﻮال اوره .ﭘﻪ آﺳﻤﺎن ﮐ ،ﭼﺮﺗﻪ ﭼ اوﺳﯧې
دﭘﺎره ﺟﻮړ ﮐے دے ،
 ﻧﻮ اے زﻣﺎ ﺧُﺪاﻳﻪ
ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ ﻣﻬﺮﺑﺎن ﺷﻪ او د ﺧﭙﻠﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﻮل ﻨﺎﻫﻮﻧﻪ ﻣﻌﺎف ﮐﻮه .

ﭘﺎﮐﻪ ،ﻣﻮﻧ ﺗﻪ وﻮره او ﻫﻐﻪ دﻋﺎﺎﻧ ﻗﺒﻮﻟ ﮐه ﭼ ﭘﻪ دې ﺎئ ﮐ ﺷﻮې دى .
ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ اے ﺧُﺪاﻳﻪ ﭘﺎﮐﻪ ،د ﺧﭙﻞ ﻟﻮظ ﺻﻨﺪوق ﺳﺮه دې ﺧﺎص ﺎئ ﺗﻪ دﻧﻨﻪ ﻻړ ﺷﻪ
ﭼ دا ﺻﻨﺪوق ﺳﺘﺎ د ﻃﺎﻗﺖ ﻧﻪ ده .اے ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ﭘﺎﮐﻪ ،ﺳﺘﺎ اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ ﺗﻪ دې
ﺧﻼﺻﻮن ﻣﻼو ﺷ او ﺳﺘﺎ اﻳﻤﺎﻧﺪار ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻮوﻧ دې ﺳﺘﺎ د ﻣﻬﺮﺑﺎﻧ ﭘﻪ وﺟﻪ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ
 ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ اے ﺧُﺪاﻳﻪ ﭘﺎﮐﻪ ،ﮐﻮم ﺑﺎدﺷﺎه ﭼ ﺗﺎ ﺧﻮښ ﮐے دے ﻫﻐﻪ ﻣﮥ رد
وى .
ﮐﻮه .ﻫﻐﻪ ﻣﻴﻨﻪ ﻳﺎده ﮐه ﭼ ﮐﻮﻣﻪ ﺗﺎ د ﺧﭙﻞ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻮوﻧ داؤد ﺳﺮه ﮐې ده“.

د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﮐﻮر وﻗﻒ ﮐﯧﺪل

۷

 ﮐﻠﻪ ﭼ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺑﺎدﺷﺎه ﺧﭙﻠﻪ دﻋﺎ ﺧﺘﻤﻪ ﮐه ﻧﻮ د آﺳﻤﺎن ﻧﻪ اور راﮐﻮز ﺷﻮ او


ﮐﻮﻣ ﻧﺬراﻧ ﭼ ﭘﯧﺶ ﮐے ﺷﻮې وې ﻫﻐﻪ ﻳ وﺳﻮزوﻟ او د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﮐﻮر د ﻣﺎﻟ
 اﻣﺎﻣﺎن د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﮐﻮر ﺗﻪ ﻪ ﻧﮥ ﺷﻮل
ﺧُﺪائ د ﺣﻀﻮر د ﺟﻼل ﻧﻪ ډک ﺷﻮ .
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻮﻟﻮ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ وﻟﻴﺪل
ﻧﻨﻮﺗﻠﮯ ﭼ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﮐﻮر د ﺟﻼل ﻧﻪ ډک وو .
ﭼ اور راﮐﻮزﯦﺪﻟﻮ او د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﺟﻼل ﻧﻪ ډک ﺣﻀﻮر ﻫﻐﻪ ﮐﻮر ډک ﮐے وو ،ﻧﻮ
ﻫﻐﻮئ ﭘﻣﺨ ﭘﻪ زﻣﻪ وﻏﻮرزﯦﺪل ،ﺳﺠﺪه ﻳ وﮐه او د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﺛﻨﺎء ﺻﻔﺖ ﮐ
 ﺑﻴﺎ
ﻳ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﻫﻐﻪ ﻣﻬﺮﺑﺎن دے ،د ﻫﻐﮥ د وﻓﺎ ﻧﻪ ډﮐﻪ ﻣﻴﻨﻪ د ﻫﻤﯧﺸﻪ دﭘﺎره ده “.
 ﻫﻐﮥ دووﻳﺸﺖ زره ﺎروى
ﺳﻠﻴﻤﺎن او ﻮﻟﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ ﻧﺬراﻧ ﭘﯧﺶ ﮐې .
او ﻳﻮ ﺳﻞ او ﺷﻞ زره ان د ﺳﻼﻣﺘ ﻧﺬراﻧ ﭘﻪ ﺗﻮﻪ ﺣﻼل ﮐل .ﻧﻮ داﺳ ﻫﻐﮥ او ﻮﻟﻮ
 اﻣﺎﻣﺎن ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻣﻘﺮرو ﺷﻮو ﺎﻳﻮﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې وﻻړ
ﺧﻠﻘﻮ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﮐﻮر وﻗﻒ ﮐو .
ۇو او ﻟﻴﻮﻳﺎن ورﺳﺮه ۇو ،ﻫﻐﻮئ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،د ﻫﻐﮥ ﻧﮥ ﺧﺘﻤﯧﺪوﻧ ﻣﻴﻨﻪ د ﻫﻤﯧﺸﻪ دﭘﺎره
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ده “.ﻫﻐﻮئ د ﻣﻮﺳﻴﻘ د ﻫﻐﻪ ﺳﺎﻣﺎن ﺳﺮه ﭘﻪ ﻳﻮ اﻧﺪاز ﺳﻨﺪرې وﺋﻴﻠ ﮐﻮم ﭼ داؤد ﺑﺎدﺷﺎه
د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﺛﻨﺎء ﺻﻔﺖ دﭘﺎره ﺟﻮړ ﮐى ۇو .ﻟﻴﻮﻳﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ ﺑﻴﻠ ﻏوﻟ
 ﺳﻠﻴﻤﺎن د درﺑﺎر ﻣﺮﮐﺰى ﺣﺼﻪ
او ﭘﻪ دې دوران ﮐ ﻮل ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎن وﻻړ ۇو .
وﻗﻒ ﮐه ،ﮐﻮم ﺎئ ﭼ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﮐﻮر ﭘﻪ ﻣﺨ وو او ﺑﻴﺎ ﻳ ﻫﻠﺘﻪ ﭘﻮره
ﺳﻮزﯦﺪوﻧ ﻧﺬراﻧ ،د ﻏﻠ ﻧﺬراﻧ او د ﺳﻼﻣﺘ د ﻧﺬراﻧ وازﻪ ﻳ ﭘﯧﺶ ﮐه ،ﻫﻐﮥ داﺳ
ﻪ وﮐل ﭼ ﻫﻐﮥ د زﯦو ﮐﻮﻣﻪ ﻗﺮﺑﺎنﺎه ﺟﻮړه ﮐې وه ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﻗﺮﺑﺎنﺎه د دې ﻮﻟﻮ
 ﺳﻠﻴﻤﺎن او ﻮﻟﻮ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ اووۀ ور د ﺟﻮﻧو اﺧﺘﺮ
ﻧﺬراﻧﻮ دﭘﺎره ډﯦﺮه وړه وه .
وﮐو .ﻫﻠﺘﻪ ﭘﻪ ﺷﻤﺎل ﮐ د ﺣﻤﺎت درې ﻧﻪ واﺧﻠﻪ ﭘﻪ ﺟﻨﻮب ﮐ د ﻣﺼﺮ د ﺳﺮﺣﺪ
 ﻫﻐﻮئ اووۀ ور د ﻗﺮﺑﺎنﺎه د وﻗﻒ ﮐﻮﻟﻮ دﭘﺎره او اووۀ
ﭘﻮرې ﻳﻮه ﻟﻮﻳﻪ ﻪ وه .

ﻧﻮرې ور د اﺧﺘﺮ دﭘﺎره ﺗﯧﺮې ﮐې .ﭘﻪ آﺧﺮى ورځ ﻫﻐﻮئ ﻳﻮ آﺧﺮى ﺗﻘﺮﻳﺐ وﮐو ،
ﭘﻪ ورﭘﺴ ورځ ﻳﻌﻨ د اووﻣ ﻣﻴﺎﺷﺘ ﭘﻪ دروﻳﺸﺘﻤﻪ ورځ ،ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺧﻠﻖ ﮐﻮروﻧﻮ ﺗﻪ وﻟﯧل.
ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻮﻟﻮ ﺑﺮﮐﺘﻮﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ ۇو ﮐﻮم ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻟﻪ،
داؤد او ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻟﻪ ورﮐى ۇو.

د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺣﻀﺮت ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺗﻪ ﺑﻴﺎ ﺮﻨﺪﯦﺪل
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺑﺎدﺷﺎه د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﮐﻮر او ﻣﺤﻞ او د دې دﭘﺎره ﻮﻟ ﻣﻨﺼﻮﺑ

 ﻧﻮ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ د ﺷﭙ راﺮﻨﺪ ﺷﻮ او ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ﻳ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ،
ﻣﻤﻠ ﮐې ،
”ﻣﺎ ﺳﺘﺎ دﻋﺎ اورﯦﺪﻟ ده او دا ﺎئ د ﻳﻮ داﺳ ﺎئ ﭘﻪ ﺗﻮﻪ ﻗﺒﻠﻮم ﭼﺮﺗﻪ ﺑﻪ ﭼ ﻣﺎ ﺗﻪ
 ﮐﻠﻪ ﻫﻢ ﭼ زۀ ﺑﺎران ﻧﮥ وروم ﻳﺎ د ﻗﺤﻄ ﻣﻠﺨﺎن راوﻟﯧم ﭼ
ﻧﺬراﻧ ﭘﯧﺶ ﮐﻴى .
 ﻧﻮ ﮐﮥ زﻣﺎ ﺧﻠﻖ ﻮک
ﻓﺼﻠﻮﻧﻪ وﺧﻮرى او ﻳﺎ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﻳﻮه وﺑﺎ راوﻟﯧم ،
ﭼ زﻣﺎ ﺧﭙﻞ ﺧﻠﻖ دى ﻣﺎ ﺗﻪ ﺳﻮال وﮐى او ﺗﻮﺑﻪ وﺑﺎﺳ او ﭼ ﻫﻐﻮئ ﮐﻮم ﺑﺪ ﻋﻤﻞ
ﮐﻮى د ﻫﻐ ﻧﻪ راوﺮ ،ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ زۀ ﭘﻪ آﺳﻤﺎن ﮐ د ﻫﻐﻮئ ﺳﻮال واورم ،د ﻫﻐﻮئ
 زۀ ﺑﻪ ﭘﻪ دې ﮐﻮر ﺑﺎﻧﺪې
ﻨﺎﻫﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﺎف ﮐم او د ﻫﻐﻮئ زﻣﻪ ﺑﻪ ﺑﻴﺎ آﺑﺎده ﮐم .
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ﻧﻈﺮ وﺳﺎﺗﻢ او ﭼ ﭘﻪ دې ﮐﻮر ﮐ ﮐﻮﻣ دﻋﺎﺎﻧ وﺷ ﻧﻮ د ﻫﻐ اورﯦﺪو دﭘﺎره ﺑﻪ ﺗﻴﺎر
 ﻪ ﭼ دا ﻣﺎ ﺧﻮښ ﮐے دے او دا ﻣ د دې دﭘﺎره ﭘﺎک ﺮﻮﻟﮯ دے ﭼ
ﻳﻢ ،
دﻟﺘﻪ ﺑﻪ د ﺗﻞ دﭘﺎره زﻣﺎ ﻋﺒﺎدت ﮐﻴى .زۀ ﺑﻪ ﭘﻪ دې ﺑﺎﻧﺪې ﻧﻈﺮ ﺳﺎﺗﻢ او ﺗﻞ ﺑﻪ ﻳ ﺣﻔﺎﻇﺖ
 ﮐﮥ ﺗﮥ د ﺧﭙﻞ ﭘﻼر داؤد ﭘﻪ ﺷﺎن ﭘﻪ وﻓﺎدارۍ ﺳﺮه زﻣﺎ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻮې ،زﻣﺎ ﻗﺎﻧﻮن
ﮐﻮم .
 ﻧﻮ زۀ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ وﻋﺪه ﭘﻮره ﮐم
ﻣﻨ او ﻫﻐﻪ ﻫﺮ ﮥ ﮐﻮې ﭼ ﻣﺎ ﻳ ﺣﻢ ﮐے دے ،
ﮐﻮﻣﻪ ﭼ ﻣﺎ ﺳﺘﺎ ﭘﻼر داؤد ﺳﺮه ﮐې وه ﮐﻠﻪ ﭼ ﻣﺎ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ ﭘﻪ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ
 ﺧﻮ ﮐﮥ ﺗﮥ او ﺳﺘﺎ ﺧﻠﻖ ﮐﻠﻪ ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﻗﺎﻧﻮن
ﮐ ﺑﻪ ﺳﺘﺎ اوﻻد ﻫﻤﯧﺸﻪ ﺣﻮﻣﺖ ﮐﻮى .
 ﻧﻮ
او ﺣﻤﻮﻧﻪ ﻧﮥ ﻣﻨ ﭼ ﻣﺎ ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ درﮐى دى او د ﻧﻮرو ﻣﻌﺒﻮداﻧﻮ ﻋﺒﺎدت وﮐئ ،
ﺑﻴﺎ ﺑﻪ زۀ ﺗﺎﺳﻮ د ﻫﻐﻪ ﻣﻠ ﻧﻪ ﻟﺮې ﮐم ﭼ ﻣﺎ درﮐے دے او زۀ ﺑﻪ دا ﮐﻮر ﭘﺮﯦدم ﭼ
ﻣﺎ دا ﺎئ د دې دﭘﺎره ﻣﺨﺼﻮص ﮐے دے ﭼﺮﺗﻪ ﺑﻪ ﭼ زﻣﺎ ﻋﺒﺎدت ﮐﻴى .ﻧﻮ ﻮل
 دا ﮐﻮر اوس د ﺷﺎن او
ﻗﻮﻣﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ دې ﭘﻮرې ﺧﻨﺪا ﮐﻮى او ﺳﭙﺎوے ﺑﻪ ﻳ ﮐﻮى .
ﺷﻮﮐﺖ واﻻ دے ﺧﻮ ﭼ ﺑﻴﺎ ﮐﻠﻪ ﻫﻢ ﻮک ﭘﻪ دې ﺗﯧﺮﻳى ﻧﻮ ﺣﯧﺮان ﺑﻪ ﺷ او ﺗﭙﻮس ﺑﻪ
 ﻧﻮ
ﮐﻮى ﭼ ،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د دې ﻣﻠ او د دې ﮐﻮر ﺳﺮه داﺳ ﺑﺪ وﻟ ﮐى دى؟ 
ﺧﻠﻖ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺟﻮاب ﮐ واﺋ ﭼ ،دا ﻪ وﺷﻮل ﭼ ﻫﻐﻮئ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺧﭙﻞ ﺧُﺪائ
ﭘﺎک ﭘﺮﯦﻮدو ،ﭼﺎ ﭼ د ﻫﻐﻮئ ﭘﻼر ﻧﻴﮥ د ﻣﺼﺮ ﻧﻪ راووﻳﺴﺘﻞ .ﻫﻐﻮئ ﻧﻮرو ﻣﻌﺒﻮداﻧﻮ ﺗﻪ
ورواوړﯦﺪل او د ﻫﻐﻮئ ﻋﺒﺎدت ﻳ وﮐو .ﻧﻮ ﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ ﺑﺎﻧﺪې دا
ﻣﺼﻴﺒﺖ راوﺳﺘﻠﻮ“.

د ﺣﻀﺮت ﺳﻠﻴﻤﺎن ﮐﺎرﻧﺎﻣ

۸

 ﺳﻠﻴﻤﺎن ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻣﺤﻞ او د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﮐﻮر ﺟﻮړوﻟﻮ ﮐ ﺷﻞ ﮐﺎﻟﻪ وﻟﻮل.


 ﻫﻐﮥ ﻫﻐﻪ ﺎروﻧﻪ ﻫﻢ ﺑﻴﺎ ﺟﻮړ ﮐل ﭼ ﺣﻴﺮام ﺑﺎدﺷﺎه ورﮐى ۇو او ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎن

 ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺑﻴﺎ ﺣﻤﺎت ﺿﻮﺑﺎه ﺗﻪ ﻻړو او دا
ﻳ وروﻟﯧل ﭼ ﭘﻪ ﻫﻐ ﮐ اوﺳﻴى .
 او ﭘﻪ ﺻﺤﺮا ﮐ د ﭘﺨﻮ دﯦﻮاﻟﻮﻧﻮ ﺎر ﺗﺪﻣﻮر ﻳ ﺑﻴﺎ ﺟﻮړ ﮐو.
ﻋﻼﻗﻪ ﻳ ﻗﺒﻀﻪ ﮐه 
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ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﺣﻤﺎت ﮐ ﻫﻐﻪ ﻮل ﺎروﻧﻪ ﻫﻢ ﺑﻴﺎ ﺟﻮړ ﮐل ﭼ ﮐﻮم ﺎروﻧﻪ د ﻮداﻣﻮﻧﻮ دﭘﺎره
 ﺳﻠﻴﻤﺎن دا ﺎروﻧﻪ ﻫﻢ ﺑﻴﺎ ﺟﻮړ ﮐل ،ﭘﺎﺳﻨﮯ ﺑﻴﺖﺣﻮرون او ﻻﻧﺪﻳﻨﮯ
اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﯧﺪل .
 د
ﺑﻴﺖﺣﻮرون ﭼ دا د ﭘﺨﻮ دﯦﻮاﻟﻮﻧﻮ ﺎروﻧﻪ ۇو ﭼ ﻣﻀﺒﻮﻃ دروازې ﻳ ﻟﺮﻟ ،
ﺑﻌﻼت ﺎر ،ﻫﻐﻪ ﻮل ﺎروﻧﻪ ﭼ د ﺳﺎﻣﺎن ﻮداﻣﻮﻧﻪ ۇو او ﻫﻐﻪ ﺎروﻧﻪ ﭼﺮﺗﻪ ﭼ د ﻫﻐﮥ
آﺳﻮﻧﻪ او ﺟﻨ ﺎډۍ ودرﯦﺪﻟ .ﻫﻐﮥ د ﻳﺮوﺷﻠﻢ ،ﻟﺒﻨﺎن او د ﻫﻐﻪ ﻮﻟ ﻋﻼﻗ ﭼ د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ
ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﮐ وې ،ﻧﻮ ﭼ ﮐﻮم آﺑﺎدول ﻏﻮﺘﻞ ﻫﻐﻪ ﻳ ﺳﺮ ﺗﻪ ورﺳﻮل او ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﻳ
 ﺳﻠﻴﻤﺎن د ﮐﻨﻌﺎن د ﺧﻠﻘﻮ ﻮل اوﻻد داﺳ ﻧﻮﮐﺮان ﮐل ﭼ ﭘﻪ زور ﺗﺮې ﻧﻪ
 -
ﮐﻮﻟﻪ .
ﮐﺎر اﺧﺴﺘﻠﮯ ﺷﻮ .دا ﻫﻐﻪ ﮐﺴﺎن ۇو ﮐﻮم ﭼ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻧﻪ ژوﻧﺪى ﭘﺎﺗ ﺷﻮى ۇو ﮐﻠﻪ
ﭼ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻫﻐﻪ ﻣﻠ وﻧﻴﻮﻟﻮ .ﭘﻪ دې ﮐ ﺣﺘﻴﺎن ،اﻣﻮرﻳﺎن ،ﻓﺮزﻳﺎن ،ﺣﻮﻳﺎن او
 د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻧﻪ ﭘﻪ
ﻳﺒﻮﺳﻴﺎن ۇو ،ﭼ د ﻫﻐﻮئ اوﻻد ﺗﺮ ﻧﻦ وﺧﺘﻪ ﭘﻮرې ﻏﻼﻣﺎن دى .
زور ﮐﺎر ﻧﮥ ﺷﻮ اﺧﺴﺘﻠﮯ ،ﺧﻮ د ﻓﻮﺟﻴﺎﻧﻮ ،آﻓﺴﺮاﻧﻮ ،د ﺟﻨ ﺎډو ﻣﺸﺮاﻧﻮ او ﭘﻪ آﺳﻮﻧﻮ
 ﺳﻠﻴﻤﺎن د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻧﻪ دوه ﻧﻴﻢ ﺳﻮه
ﺳﻮارو ﮐﺴﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺗﻮﻪ ﻳ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻮﻟﻮ .
 ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺧﭙﻠﻪ ﻪ ﻳﻌﻨ د ﻣﺼﺮ
آﻓﺴﺮان ﻣﻘﺮر ﮐل ﭼ ﭘﻪ دﻏﻪ ﺧﻠﻘﻮ ﻣﺸﺮى وﮐى .
د ﻓﺮﻋﻮن ﻟﻮر د داؤد د ﺎر ﻧﻪ ﻫﻐﻪ ﮐﻮر ﺗﻪ ﺑﻮﺗﻠﻪ ﭼ ﮐﻮم ﻳ د ﻫﻐ دﭘﺎره ﺟﻮړ ﮐے وو.
ﻫﻐﮥ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﻫﻐﻪ دې د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺑﺎدﺷﺎه داؤد ﭘﻪ ﻣﺤﻞ ﮐ ﻧﮥ اوﺳﻴى ،ﻪ ﭼ
 ﺳﻠﻴﻤﺎن ﭘﻪ ﻫﻐﻪ
ﭼﺮﺗﻪ د ﻟﻮظ ﺻﻨﺪوق ﭘﺎﺗ ﺷﻮے وو ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺎئ ﻣﻘﺪس دے “.
ﻗﺮﺑﺎنﺎه ﺑﺎﻧﺪې ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ ﺳﻮزﯦﺪوﻧ ﻧﺬراﻧ ﭘﯧﺶ ﮐې ﮐﻮﻣﻪ ﭼ ﻫﻐﮥ د ﺧُﺪائ
 ﻫﻐﮥ د ﻫﺮې ﻣﻘﺪﺳ ور دﭘﺎره د ﻣﻮﺳ د
ﭘﺎک د ﮐﻮر ﭘﻪ ﻣﺨ ﺟﻮړه ﮐې وه .
ﺷﺮﻳﻌﺖ د ﺣﻢ ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺳﻮزﯦﺪوﻧ ﻧﺬراﻧ ﭘﯧﺶ ﮐې ،د ﺳﺒﺖ د ورﻮ ،د ﻧﻮې
ﻣﻴﺎﺷﺘ اﺧﺘﺮوﻧﻮ او د ﮐﺎل درې ﮐﻠﻨ اﺧﺘﺮوﻧﻮ :د ﭘﺘﻴﺮې رو اﺧﺘﺮ ،د رﯦﺒﻠﻮ اﺧﺘﺮ او د
 اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ ﺗﻪ د ذﻣﻪ وارو ﺣﻮاﻟﻪ ﮐﻮﻟﻮ دﭘﺎره ﺳﻠﻴﻤﺎن د ﺧﭙﻞ ﭘﻼر داؤد ﭘﻪ
ﺟﻮﻧو اﺧﺘﺮ .
اﺻﻮﻟﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﻋﻤﻞ وﮐو .ﻫﻐﮥ ﻟﻴﻮﻳﺎن ﻫﻢ ﻣﻘﺮر ﮐل ﭼ ﭘﻪ ﺛﻨﺎء ﺻﻔﺖ ﮐﻮﻟﻮ ﮐ او د
اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ ﺳﺮه د ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﮐﺎروﻧﻮ ﮐ ﻣﺪد ﮐﻮى .او ﻫﻐﮥ د ډﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﭘﻪ دروازو ﺑﺎﻧﺪې
ﻮﮐﻴﺪاران ﻫﻢ ودرول ،ﻪ ﭼ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻮوﻧ داؤد ﻫﻢ دﻏﻪ ﺷﺎن ﺣﻢ
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 داؤد ﭼ د ﺧﺰاﻧﻮ او ﻧﻮرو ﻣﻌﺎﻣﻠﻮ دﭘﺎره اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ او ﻟﻴﻮﻳﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﮐﻮم اﺻﻮل
ﮐے وو .
 ﭘﻪ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﮐ د ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻮل
ﻮدﻟ ۇو ﻫﻐﻪ ﭘﻮره ﭘﻮره ﺳﺮ ﺗﻪ رﺳﯧﺪﻟ ۇو .
ﮐﺎروﻧﻪ ﭘﻮره ﺷﻮل .د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﮐﻮر د ﺑﻨﻴﺎد ﻧﻪ واﺧﻠﻪ ﺗﺮ ﺳﺮ ﺗﻪ رﺳﻮﻟﻮ ﭘﻮرې د ﻫﻐﮥ
 ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻋﺼﻴﻮنﺟﺎﺑﺮ او اﻳﻼت
ﻮل ﮐﺎروﻧﻪ ﭘﻪ ﺻﺤﻴﺢ ﻃﺮﻳﻘ ﺳﺮه ﺳﺮ ﺗﻪ ورﺳﯧﺪل .

ﺗﻪ ﻻړو ،دا د ادوم ﭘﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﮐ د ﺑﺤﺮِﻗُﻠﺰم ﭘﻪ ﻏﺎړه د ﺳﻤﻨﺪرى ﺟﻬﺎزوﻧﻮ ﺎﻳﻮﻧﻪ دى .
ﺣﻴﺮام ﺑﺎدﺷﺎه د ﺧﭙﻠﻮ آﻓﺴﺮاﻧﻮ او د ﺗﺠﺮﺑﻪﮐﺎره ﮐﺸﺘﻮ ﭼﻠﻮوﻧﻮ د ﻣﺸﺮۍ ﻻﻧﺪې ﻫﻐﮥ ﻟﻪ
ﺳﻤﻨﺪرى ﺟﻬﺎزُوﻧﻪ وﻟﯧل .ﻫﻐﻮئ د ﺳﻠﻴﻤﺎن د آﻓﺴﺮاﻧﻮ ﺳﺮه د اوﻓﻴﺮ ﻣﻠ ﺗﻪ ﺟﻬﺎزُوﻧﻪ
ﺑﻮﺗﻠﻞ او ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻟﻪ ﻳ د ﭘﻴﻨﻠﺴﻮ زرو ﮐﻠﻮ ﻧﻪ زﻳﺎت ﺳﺮۀ زر راوړل.

د ﻣﻠﻪ ﺷﻴﺒﺎ ﻣﻼﻗﺎت

۹

 د ﺷﻴﺒﺎ ﻣﻠ ﻣﻠﻪ د ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺷُﻬﺮت ﻧﻪ ﺧﺒﺮ ﺷﻮه او ﻫﻐﻪ ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﺗﻪ راﻏﻠﻪ ﭼ ﭘﻪ


ﻣﺸﻠﻮ ﺳﻮاﻟﻮﻧﻮ د ﻫﻐﮥ اﻣﺘﺤﺎن واﺧﻠ .ﻫﻐ ﺎن ﺳﺮه ﻳﻮه ﻟﻮﻳﻪ ډﻟﻪ راوﺳﺘﻪ او داﺳ
اوﺎن ﻳ ﻫﻢ راوﺳﺘﻞ ﭼ ﭘﻪ ﻣﺼﺎﻟﺤﻮ ،ﻗﻴﻤﺘ ﮐﺎﻮ او ﭘﻪ ﻟﻮئ ﻣﻘﺪار ﮐ ﭘﻪ ﺳﺮو زرو
ﺑﺎﻧﺪې ﺑﺎر ۇو .ﻫﻐﻪ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻟﻪ راﻏﻠﻪ او ﭼ د ﻫﻐ ﭘﻪ ذﻫﻦ ﮐ ﮥ ﻫﻢ ۇو ﻧﻮ د ﺳﻠﻴﻤﺎن
 ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻫﻐ ﻟﻪ د ﻮﻟﻮ ﺳﻮاﻟﻮﻧﻮ ﺟﻮاﺑﻮﻧﻪ
ﺳﺮه ﻳ د ﻫﻐ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﺧﺒﺮې وﮐې .
ورﮐل .د ﻫﻐﮥ دﭘﺎره داﺳ ﻳﻮ ﺳﻮال ﻫﻢ ﻣﺸﻞ ﻧﮥ وو ﭼ د ﻫﻐ وﺿﺎﺣﺖ ﻳ ورﺗﻪ ﻧﮥ ﺷﻮ
 د ﺷﻴﺒﺎ ﻣﻠﻪ د ﺳﻠﻴﻤﺎن ﭘﻪ ﺣﻤﺖ ﺑﺎﻧﺪې ﭘﻮﻫﻪ ﺷﻮه او ﭼ ﻫﻐﮥ ﮐﻮم ﻣﺤﻞ
ﮐﻮﻟﮯ .
 د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ دﺳﺘﺮﺧﻮان ﭼ ﮐﻮم ﺧﻮراک ﭘﺮوت وو ،د
ﺟﻮړ ﮐے وو ﻫﻐﻪ ﻳ وﻟﻴﺪو .
ﻫﻐﮥ د آﻓﺴﺮاﻧﻮ د اوﺳﯧﺪو ﮐﻮ ،د ﻫﻐﮥ د ﻣﺤﻞ د ﻧﻮﮐﺮاﻧﻮ اﻧﺘﻈﺎم او د ﻫﻐﻮئ ﻟﺒﺎس ،د ﻫﻐﮥ
ﺳﺎﻗﻴﺎن د ﻫﻐﻮئ ﻟﺒﺎس او ﻫﻐﻪ ﺳﻮزﯦﺪوﻧ ﻧﺬراﻧ ﻳ وﻟﻴﺪې ﭼ ﻫﻐﮥ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ
 ﻧﻮ ﻫﻐ ﺑﺎدﺷﺎه ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ،
ﮐﻮر ﮐ ﭘﯧﺶ ﮐﻮﻟ .ﻧﻮ ﭘﻪ دې ﻫﺮ ﮥ ﺣﻘﻪ ﺣﯧﺮاﻧﻪ ﺷﻮه .
”ﻣﺎ ﭼ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻣﻠ ﮐ ﺳﺘﺎ او ﺳﺘﺎ د ﺣﻤﺖ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﮥ اورﯦﺪﻟ دى ﻫﻐﻪ رﺘﻴﺎ
 ﻫﻐﻮئ ﭼ ﻣﺎ ﺗﻪ ﮥ وﺋﻴﻞ ﻧﻮ ﻣﺎ ﭘﻪ ﻫﻐ ﺑﺎﻧﺪې ﺗﺮ ﻫﻐ ﭘﻮرې ﻳﻘﻴﻦ ﻧﮥ ﮐﻮﻟﻮ ﭼ
دى .
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راﻏﻠﻢ او ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻣ وﻟﻴﺪل .زۀ ﺳﺘﺎ د ﻧﻴﻢ ﺣﻤﺖ ﻧﻪ ﻫﻢ ﺧﺒﺮ ﻧﮥ وم .ﭼ ﺧﻠﻖ ﮥ واﺋ ﺗﮥ
 ﻫﻐﻮئ ﻮﻣﺮه ﺑﺨﺘﻮر دى ﭼ ﻮک ﺳﺘﺎ ﺧﺪﻣﺖ
د ﻫﻐ ﻧﻪ ﻫﻢ ډﯦﺮ زﻳﺎت ﻫﻮﻴﺎر ﻳ .
ﮐﻮى ،ﻫﻐﻮئ ﻫﺮ وﺧﺖ ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﺣﻀﻮر ﮐ وى او د دې ﺣﻘﺪار دى ﭼ ﺳﺘﺎ د ﺣﻤﺖ
 د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺳﺘﺎ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺛﻨﺎء ﺻﻔﺖ دې وى .ﻫﻐﮥ دا ﺎره
ﺧﺒﺮې واورى .
ﮐې ده ﭼ ﻫﻐﻪ ﺳﺘﺎ ﻧﻪ ﻮﻣﺮه ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ دے ﭼ ﺗﮥ ﻳ ﺑﺎدﺷﺎه ﺟﻮړ ﮐے ﻳ ﭼ د
ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﻧﻮم ﺑﺎﻧﺪې ﺣﻮﻣﺖ وﮐې .ﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ د ﺧﭙﻠﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﻳﻌﻨ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺳﺮه
ﻣﻴﻨﻪ ﮐﻮى او د ﻫﻤﯧﺸﻪ دﭘﺎره د ﻫﻐﻮئ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮐﻮل ﻏﻮاړى ،ﻫﻐﮥ ﺗﮥ د ﻫﻐﻮئ ﺑﺎدﺷﺎه ﺟﻮړ
 ﻫﻐ ﭼ ﮐﻮﻣ ﺗُﺤﻔ راوړې وې
ﮐے ﻳ ﭼ د اﻧﺼﺎف او ﺻﺪاﻗﺖ ﻧﻪ ﮐﺎر اﺧﻠ “.
ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﻳ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺑﺎدﺷﺎه ﺗﻪ ﭘﯧﺶ ﮐې ،د ﻠﻮرو زرو ﮐﻠﻮ ﻧﻪ زﻳﺎت ﺳﺮۀ زر او ﭘﻪ ﻳﻮ ﻟﻮئ
ﻣﻘﺪار ﮐ ﻣﺼﺎﻟﺤ او ﻗﻴﻤﺘ ﮐﺎ .د ﻫﻐ ﻧﻪ ﻧﻮرې  ﻣﺼﺎﻟﺤ ﻧﮥ وې ﮐﻮﻣ ﭼ د
 د ﺣﻴﺮام ﺑﺎدﺷﺎه او د ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺑﺎدﺷﺎه ﺳو
ﺷﻴﺒﺎ ﻣﻠ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺑﺎدﺷﺎه ﻟﻪ ورﮐې .
 ﺳﻠﻴﻤﺎن
ﭼ د اوﻓﻴﺮ ﻧﻪ ﺳﺮۀ زر راوړل ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ د ﺻﻨﺪل ﻟﺮ او ﮐﺎﻟ ﻫﻢ راوړل .
دا ﻟﺮﮯ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﮐﻮر او د ﺧﭙﻞ ﻣﺤﻞ د ﭘﻮړو ﺟﻮړوﻟﻮ دﭘﺎره اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐو او
ﻣﻮﺳﻴﻘﺎراﻧﻮ ﻟﻪ ﻳ ﺗﺮې ﻧﻪ ﺑﻴﻨﺠﻮ او رﺑﺎﺑﻮﻧﻪ ﺟﻮړ ﮐل .د ﻳﻬﻮداه ﭘﻪ ﻣﻠ ﮐ د دې ﻧﻪ
 ﻣﻠﻪ ﺷﻴﺒﺎ ﭼ ﮥ ﻫﻢ ﻏﻮﺘﻞ ﻧﻮ
ﻣﺨ د دې ﭘﻪ ﺷﺎن ﻫﻴ ﻫﻢ ﻧﮥ ۇو ﻟﻴﺪﻟﮯ ﺷﻮى .
ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺑﺎدﺷﺎه ﻫﻐﻪ ورﮐل .دا د ﻫﻐ ﻧﻪ ﻋﻼوه ۇو ﭼ د ﻫﻐﻪ ﺗُﺤﻔﻮ ﭘﻪ ﺑﺪل ﮐ ﻳ
ورﮐل ﮐﻮﻣ ﭼ ﻫﻐ راوړې وې .ﺑﻴﺎ ﻫﻐﻪ او د ﻫﻐ ډﻟﻪ واﭘﺲ ﺧﭙﻞ ﻣﻠ ﺗﻪ ﻻړل.

د ﺣﻀﺮت ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺑﺎدﺷﺎه دوﻟﺖ
 د دې ﻧﻪ ﻋﻼوه
 ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺗﻪ ﻫﺮ ﮐﺎل ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً دروﻳﺸﺖ زره ﮐﻠﻮ ﺳﺮۀ زر ﻣﻼوﯦﺪل ،

ﺗﺎﺟﺮاﻧﻮ او ﺳﻮداﺮو ﺑﻪ ﻫﻐﮥ ﻟﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﻫﻢ ورﮐﻮﻟﻮ .د ﻋﺮﺑﻮ ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎﻧﻮ او د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ
 ﺳﻠﻴﻤﺎن دوه ﺳﻮه ﻟﻮئ
د ﺿﻠﻌﻮ ﺣﻤﺮاﻧﺎﻧﻮ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻫﻐﮥ ﻟﻪ ﺳﺮۀ زر او ﺳﭙﻴﻦ زر راوړل .

ډاﻟﻮﻧﻪ ﺟﻮړ ﮐل ،ﭼ ﻫﺮ ﻳﻮ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﭘﻪ اوو ﮐﻠﻮ ﯧﺪﻟﮯ ﺷﻮو ﺳﺮو زرو ﺑﺎﻧﺪې ﭘ وو ،
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درې ﺳﻮه ﻳ واړۀ ډاﻟﻮﻧﻪ ﺟﻮړ ﮐل ،ﭼ ﻫﺮ ﻳﻮ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﭘﻪ درﯦﻮ ﮐﻠﻮ ﯧﺪﻟﮯ ﺷﻮو ﺳﺮو
 ﺑﺎدﺷﺎه
زرو ﺑﺎﻧﺪې ﭘ وو .ﻫﻐﮥ دا ﻮل د ﻟﺒﻨﺎن د ﻨﻞ ﭘﻪ ﻣﺤﻞ ﮐ ﮐﯧﻮدﻟ ۇو .
ﻳﻮ ﻟﻮئ ﺗﺨﺖ ﻫﻢ ﺟﻮړ ﮐے وو ﭼ ﻳﻮه ﺣﺼﻪ ﻳ د ﻫﺎﺗ ﭘﻪ ﻏﺎﻮﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﭘﻪ وه او ﺑﺎﻗ
 د دې ﺗﺨﺖ ﺷﭙ ﭘﻮړۍ وې ﭼ ﺑﺮه ورﺧﺘﻠ وې
ﭘﻪ ﺳﻮﭼﻪ ﺳﺮو زرو ﺑﺎﻧﺪې ﭘ وو .
او ﻳﻮ د ﭘﻮ ﮐﯧﻮدﻟﻮ ﭼﻮﮐ ورﺳﺮه ﺗﻟﮯ ﺷﻮې وه ﭼ ﭘﻪ ﺳﺮو زرو ﺑﺎﻧﺪې ﭘ وو .د
 ﭘﻪ
ﺗﺨﺖ ﭘﻪ ﻫﺮ ﻃﺮف ﺑﺎﻧﺪې ﺑﺎزوﺎن ۇو او ﭘﻪ ﻫﺮ ﻃﺮف ﺑﺎﻧﺪې د وﻻړو زﻣﺮو ﺑﺘﺎن ۇو .
ﭘﻮړو ﺑﺎﻧﺪې د دوﻟﺴﻮ زﻣﺮو ﻣﺠﺴﻤ وې ،ﭼ ﺷﭙ ﻳﻮ ﻃﺮف ﺗﻪ ۇو او ﺷﭙ ﺑﻞ ﻃﺮف ﺗﻪ
 د ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻮﻟ
ۇو .ﭘﻪ ﺑﻠﻪ ﻳﻮه ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﮐ ﻫﻴﻠﻪ ﻫﻢ داﺳ ﺗﺨﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﮥ وو .
ﭘﻴﺎﻟ د ﺳﺮو زرو ﻧﻪ ﺟﻮړې وې او د ﻟﺒﻨﺎن د ﻨﻞ د درﺑﺎر ﻮل ﻟﻮ د ﺳﻮﭼﻪ ﺳﺮو زرو
 ﺑﺎدﺷﺎه ﺳﺮه د ﺗﺠﺎرت
ۇو .د ﺳﻠﻴﻤﺎن ﭘﻪ وﺧﺖ ﮐ ﺳﭙﻴﻦ زر اﻫﻢ ﻧﮥ ﺷﻮل ﻠﮯ .
دﭘﺎره ﺳﻤﻨﺪرى ﺟﻬﺎزُوﻧﻪ ۇو ،دا ﺟﻬﺎزُوﻧﻪ د ﺣﻴﺮام ﺑﺎدﺷﺎه ﺳو ﭼﻠﻮل .ﻫﺮ درې ﮐﺎﻟﻪ ﭘﺲ
ﺑﻪ د ﻫﻐﮥ ﺟﻬﺎزُوﻧﻪ راواﭘﺲ ﮐﯧﺪل ﭼ ﺳﺮۀ زر ،ﺳﭙﻴﻦ زر ،د ﻫﺎﺗ ﻏﺎﻮﻧﻪ ،ﺷﺎدوﺎن او
 ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺑﺎدﺷﺎه ﭘﻪ دﻧﻴﺎ ﮐ د ﻧﻮرو ﻮﻟﻮ ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎﻧﻮ ﻧﻪ زﻳﺎت
ﻃﺎؤﺳﺎن ﻳ راوړل .
 ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭼ ﻫﻐﮥ ﻟﻪ ﮐﻮم ﺣﻤﺖ ورﮐے وو د ﻫﻐ د
ﻫﻮﻴﺎر او ﻣﺎﻟﺪار وو .
 ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻟﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻳﻮ ﻣﯧﻠﻤﻪ
اورﯦﺪو دﭘﺎره ﺑﻪ ﻮﻟﻮ ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎﻧﻮ د ﻫﻐﮥ ﺳﺮه ﻣﺸﻮره ﮐﻮﻟﻪ .
دا ﺗُﺤﻔ راوړﻟ :د ﺳﺮو زرو او ﺳﭙﻴﻨﻮ زرو ﻴﺰوﻧﻪ ،ﭼﻮﻏ ،وﺳﻠ ،ﻣﺼﺎﻟﺤ ،آﺳﻮﻧﻪ او
 د ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺑﺎدﺷﺎه د ﺧﭙﻠﻮ ﺟﻨ ﺎډو او
ﻗﭽﺮ .ﻫﻐﻮئ ﺗﺮ ﮐﺎﻟﻮﻧﻮ ﭘﻮرې داﺳ ﮐﻮل .
آﺳﻮﻧﻮ دﭘﺎره ﻠﻮر زره د ودرﯦﺪو ﺎﻳﻮﻧﻪ ﻫﻢ ۇو او دوﻟﺲ زره ﻳ آﺳﻮﻧﻪ ۇو .ﮥ ﻳ ﭘﻪ
 ﻫﻐﻪ
ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﮐ ﺳﺎﺗﻠ ۇو او ﺑﺎﻗ ﻧﻮر ﻳ ﭘﻪ ﻣﺨﺘﻠﻔﻮ ﺎروﻧﻮ ﮐ ﻣﻘﺮر ﮐى ۇو .
د ﻓﺮات ﺳﻴﻨﺪ د ﻋﻼﻗ ﻧﻪ واﺧﻠﻪ د ﻓﻠﺴﺘﻴﺎﻧﻮ ﻣﻠ او د ﻣﺼﺮى ﺳﺮﺣﺪ ﭘﻮرې د ﻮﻟﻮ
 د ﻫﻐﮥ د ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﭘﻪ دوران ﮐ ﺳﭙﻴﻦ زر ﭘﻪ ﻳﺮوﺷﻠﻢ
ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎﻧﻮ ﻧﻪ ﻋﻈﻴﻢ ﺑﺎدﺷﺎه وو .
ﮐ د ﮐﺎﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن ﻋﺎم ۇو او دِﻳﺎر د ﻳﻬﻮداه د ﻏﺮوﻧﻮ ﭘﻪ ﻟﻤﻦ ﮐ د ﻋﺎم ﭼِﻨﺎر ﭘﻪ ﺷﺎن
 ﺳﻠﻴﻤﺎن د ﻣﺼﺮ او د ﻧﻮرو ډﯦﺮو ﻣﻠﻮﻧﻮ ﻧﻪ آﺳﻮﻧﻪ راوﺳﺘﻞ.
ډﯦﺮ ﺗﯧﺮ ۇو .
Copyrighted material from pashtobibles.org. Not for reprint/publishing purposes.

د ﺣﻀﺮت ﺳﻠﻴﻤﺎن د ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﺧﻼﺻﻪ
 د ﺳﻠﻴﻤﺎن د اول ﻧﻪ واﺧﻠﻪ ﺗﺮ آﺧﺮه ﭘﻮرې ﺑﺎﻗ ﭘﺎﺗ ﺗﺎرﻳﺦ د ﻧﺎﺗﻦ ﭘﯧﻐﻤﺒﺮ ﭘﻪ ﺗﺎرﻳﺦ

ﮐ ،د ﺳﻴﻼ د اﺧﻴﺎه ﭘﻪ ﭘﯧﺸﻮﻳ ﮐ او د ﻋﺪو ﭘﯧﻐﻤﺒﺮ ﭘﻪ ﭘﯧﺸﻮﻳ ﮐ ﻟﻴﻠﮯ ﺷﻮى
 ﺳﻠﻴﻤﺎن ﭘﻪ ﻮﻟﻮ ﺑﻨ
دى ،ﭼ ﻫﻐﻪ د ﻳﺮﺑﻌﺎم زوئ د ﻧﺒﺎط ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﻫﻢ ﺧﺒﺮې ﮐﻮى .
 ﻫﻐﻪ ﻣ ﺷﻮ او د
اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﭘﻪ ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﮐ ﻠﻮﯦﺖ ﮐﺎﻟﻪ ﺑﺎدﺷﺎﻫ وﮐه .
داؤد ﭘﻪ ﺎر ﮐ ﺦ ﺷﻮ او د ﻫﻐﮥ زوئ رﺣﺒﻌﺎم د ﻫﻐﮥ ﻧﻪ ﭘﺲ ﺑﺎدﺷﺎه ﺟﻮړ ﺷﻮ.

د ﺷﻤﺎﻟ ﻗﺒﻴﻠﻮ ﺑﻐﺎوت ﮐﻮل

۱۰

 رﺣﺒﻌﺎم ﺷﻢ ﺗﻪ ﻻړو ،ﭼﺮﺗﻪ ﭼ د ﺷﻤﺎﻟ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻮل ﺧﻠﻖ د دې دﭘﺎره


 ﮐﻠﻪ ﭼ د ﻧﺒﺎط زوئ ﻳﺮﺑﻌﺎم ﻮک ﭼ د
راﻏﻮﻧ ۇو ﭼ ﻫﻐﻪ ﺑﺎدﺷﺎه ﺟﻮړ ﮐى .
ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺑﺎدﺷﺎه ﻧﻪ ﻣﺼﺮ ﺗﻪ ﺗﺘﯧﺪﻟﮯ وو ،دا ﺧﺒﺮ واورﯦﺪو ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﮐﻮر ﺗﻪ واﭘﺲ راﻏﻠﻮ.
 د ﺷﻤﺎﻟ ﻗﺒﻴﻠﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﻫﻐﻪ راوﻏﻮﺘﻠﻮ او ﻫﻐﻮئ ﻮل ﭘﻪ ﻳﻮ ﺎئ رﺣﺒﻌﺎم ﻟﻪ ﻻړل او

 ”ﺳﺘﺎ ﭘﻼر ﭘﻪ ﻣﻮﻧ ﺑﺎﻧﺪې دراﻧﮥ ﺑﻮﺟﻮﻧﻪ اﯦ دى .ﮐﮥ ﺗﮥ دا ﺑﻮﺟﻮﻧﻪ
ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ﻳ ووﺋﻴﻞ ،

ﺳﭙ ﮐې او زﻣﻮﻧ دﭘﺎره ژوﻧﺪ آﺳﺎن ﮐې ،ﻧﻮ ﻣﻮﻧ ﺑﻪ ﺳﺘﺎ وﻓﺎدار ﺧﻠﻖ ﺷُﻮ “.
رﺣﺒﻌﺎم ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﻣﺎ ﻟﻪ ﭘﻪ دې ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎﻧﺪې د ﺳﻮچ ﮐﻮﻟﻮ دﭘﺎره درې ور راﮐئ .او
 رﺣﺒﻌﺎم ﺑﺎدﺷﺎه د ﻫﻐﻪ ﺑﻮډاﺎﻧﻮ ﺳو ﺳﺮه ﻣﺸﻮره وﮐه
ﺑﻴﺎ راﺷ “.ﻧﻮ ﺧﻠﻖ ﻻړل .
ﮐﻮﻣﻮ ﭼ د ﻫﻐﮥ د ﭘﻼر ﺳﻠﻴﻤﺎن د ﻣﺸﻴﺮاﻧﻮ ﭘﻪ ﺗﻮﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﮐے وو .ﻫﻐﮥ ﺗﺮې ﻧﻪ ﺗﭙﻮس
 ﻫﻐﻮئ
وﮐو” ،ﺗﺎﺳﻮ ﻣﺎ ﻟﻪ ﮥ ﻣﺸﻮره راﮐﻮئ ﭼ دې ﺧﻠﻘﻮ ﻟﻪ ﮥ ﺟﻮاب ورﮐم؟“ 
ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﮐﮥ ﺗﻪ ﭘﻪ دې ﺧﻠﻘﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻪ ﻳ او د ﻋﻘﻠﻤﻨﺪۍ ﺟﻮاب ورﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ذرﻳﻌﻪ
د ﻫﻐﻮئ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻮﻟﻮ ﮐﻮﺷﺶ وﮐې ،ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﭘﻪ وﻓﺎدارۍ ﺳﺮه ﻫﻤﯧﺸﻪ ﺳﺘﺎ ﺧﺪﻣﺖ
 ﺧﻮ ﻫﻐﮥ د ﺑﻮډاﺎﻧﻮ ﺳو ﻣﺸﻮرې ﺗﻪ ﻏﻮږ وﻧﮥ ﻧﻴﻮﻟﻮ او د ﻫﻐ ﭘﻪ ﺎئ دے
ﮐﻮى “.
 ﻫﻐﮥ ﺗﺮې ﻧﻪ
زﻟﻤﻮ ﻟﻪ ﻻړو ﮐﻮم ﭼ ورﺳﺮه ﻟﻮئ ﺷﻮى ۇو او اوس ﻫﻢ ورﺳﺮه ۇو .
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ﺗﭙﻮس وﮐو” ،ﺗﺎﺳﻮ ﻣﺎ ﻟﻪ د ﮥ ﮐﻮﻟﻮ ﻣﺸﻮره راﮐﻮئ؟ زۀ ﻫﻐﻪ ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻪ ﮥ وواﻳﻢ ﭼ
 ﻫﻐﻮئ ﺟﻮاب ورﮐو” ،ﺗﺎ ﻟﻪ ﭘﻪ
ﻫﻐﻮئ ﻣﺎ ﺗﻪ واﺋ ﭼ د ﻫﻐﻮئ ﺑﻮﺟﻮﻧﻪ ﺳﭙ ﮐم؟“ 
ﮐﺎر دى ﭼ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ داﺳ وواﺋ ﭼ زﻣﺎ ﮐﭽﻪ ﻮﺗﻪ زﻣﺎ د ﭘﻼر د ﻣﻼ ﻧﻪ ﻣﻀﺒﻮﻃﻪ ده.
 ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ وواﻳﻪ ﭼ زﻣﺎ ﭘﻼر ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﺎﻧﺪې دراﻧﮥ ﺑﻮﺟﻮﻧﻪ اﯦ دى ،زۀ ﺑﻪ دا ﻧﻮر ﻫﻢ

دراﻧﮥ ﮐم .ﻫﻐﮥ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﮐﻮړو وﻫﻠ ،ﺧﻮ زۀ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ داﺳ ﮐﻮړو ووﻫﻢ ﭼ ﻟﻪ د ﻟم
 درې ور وروﺳﺘﻮ ﻳﺮﺑﻌﺎم او ﻧﻮر ﻮل ﺧﻠﻖ رﺣﺒﻌﺎم ﺑﺎدﺷﺎه ﻟﻪ
 ﺑﻪ ورﮐﻮى “.
 ﺑﺎدﺷﺎه د ﺑﻮډاﺎﻧﻮ
راواﭘﺲ ﺷﻮل ،ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ ﻫﻐﮥ ﻫﻐﻮئ ﻟﻪ ﺣﻢ ورﮐے وو .
 ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﺷﺎن
ﺳو ﻧﺼﻴﺤﺖ ﺗﻪ ﻏﻮږ وﻧﮥ ﻧﻴﻮﻟﻮ او ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻪ ﻳ ﺳﺨﺘ ﺧﺒﺮې وﮐې ،
ﭼ ﻨﻪ ﻫﻐﻪ زﻟﻤﻮ ﻣﺸﻮره ورﮐې وه .ﻫﻐﮥ ووﺋﻴﻞ” ،زﻣﺎ ﭘﻼر ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﺎﻧﺪې دراﻧﮥ
ﺑﻮﺟﻮﻧﻪ ﮐﯧﻮدل او زۀ ﺑﻪ دا ﻧﻮر ﻫﻢ دراﻧﮥ ﮐم .ﻫﻐﮥ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﮐﻮړو وﻫﻠ ﺧﻮ زۀ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ
 دا د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ،ﺧُﺪائ ﭘﺎک
داﺳ ﮐﻮړو ووﻫﻢ ﭼ ﻟﻪ د ﻟم  ﺑﻪ ورﮐﻮى “.
ﻣﺮﺿ وه ﭼ ﻫﻐﻪ ﮥ وﮐى ﭼ ﮥ ﻳ د ﻧﺒﺎط زوئ ﻳﺮﺑﻌﺎم ﺗﻪ د ﺳﻴﻼ د اﺧﻴﺎه ﭘﯧﻐﻤﺒﺮ ﭘﻪ
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻪ
ذرﻳﻌﻪ ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻠ ۇو .ﻧﻮ دا ﻪ ﺑﺎدﺷﺎه ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻪ ﻫﻴ ﻏﻮږ وﻧﮥ ﻧﻴﻮﻟﻮ .
ﭘﺘﻪ وﻟﯧﺪه ﭼ ﺑﺎدﺷﺎه ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ﻏﻮږ ﻧﮥ ﻧﻴﻮﻟﻮ ،ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﭼﻐﻪ ووﻫﻠﻪ” ،داؤد او د ﻫﻐﮥ
ﺧﺎﻧﺪان ﻣﺮده ﺑﺎد .ﻫﻐﻮئ زﻣﻮﻧ دﭘﺎره ﮥ ﮐى دى؟ اے ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ،را ﭼ ﮐﻮروﻧﻮ
ﺗﻪ ﻻړ ﺷُﻮ .رﺣﺒﻌﺎم ﭘﺮﯦدئ ﭼ د ﺧﭙﻞ ﺎن ﺧﻴﺎل وﺳﺎﺗ “.ﻧﻮ داﺳ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺑﻐﺎوت
 او رﺣﺒﻌﺎم ﻳ ﺻﺮف د ﻫﻐﻪ ﺧﻠﻘﻮ ﺑﺎدﺷﺎه ﭘﺮﯦﻮدو ﮐﻮم ﭼ د ﻳﻬﻮداه ﭘﻪ ﻋﻼﻗﻪ
وﮐو ،
 رﺣﺒﻌﺎم ﺑﺎدﺷﺎه ادوﻧﺮام راوﻏﻮﺘﻮ ،ﮐﻮم ﭼ د ﻫﻐﻪ ﻣﺰدوراﻧﻮ ﻣﺸﺮ وو
ﮐ اوﺳﯧﺪل .
ﭼ ﭘﻪ زور ﺗﺮې ﻧﻪ ﮐﺎر اﺧﺴﺘﮯ ﺷﻮ ،ﭼ ﻫﻐﻪ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻟﻪ ﻻړ ﺷ ،ﺧﻮ ﻫﻐﻮئ دے ﭘﻪ
ﺳﻨﺴﺎروﻟﻮ ﻣ ﮐو .ﻧﻮ ﭘﻪ دې ﺑﺎﻧﺪې رﺣﺒﻌﺎم ﺳﻤﺪﺳﺘ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﺟﻨ ﺎډۍ ﮐ ﺳﻮر
 ﻧﻮ ﻫﻢ د ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﻧﻪ واﺧﻠﻪ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻣﻠ د
ﺷﻮ او ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﺗﻪ وﺗﺘﯧﺪو .
ﺷﻤﺎﻟ ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﺧﻠﻖ د داؤد د ﺷﺎﻫ ﺧﺎﻧﺪان ﺧﻼف ﺑﻐﺎوت ﮐﻮى.

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

د ﺳﻤﻌﻴﺎه ﭘﯧﺸﻮﺋ

۱۱

 ﮐﻠﻪ ﭼ رﺣﺒﻌﺎم ﺑﺎدﺷﺎه ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﺗﻪ ورﺳﯧﺪو ،ﻧﻮ ﻫﻐﮥ د ﻳﻬﻮداه او ﺑﻨﻴﺎﻣﻴﻦ د


ﻗﺒﻴﻠﻮ ﻧﻪ ﻳﻮ ﺳﻞ او اﺗﻴﺎ زره ﺗه ﻓﻮﺟﻴﺎن راﻏﻮﻧ ﮐل .د ﻫﻐﮥ اراده دا وه ﭼ ﺟﻨ ﻟﻪ ﻻړ
 ﺧﻮ د
ﺷ او د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﭘﻪ ﺷﻤﺎﻟ ﻗﺒﻴﻠﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﺧﭙﻞ اﺧﺘﻴﺎر ﺑﻴﺎ ﺑﺤﺎل ﮐى .
 رﺣﺒﻌﺎم ﺑﺎدﺷﺎه او د ﻳﻬﻮداه او
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﮐﻼم ﭘﻪ ﺳﻤﻌﻴﺎه ﭘﯧﻐﻤﺒﺮ ﻧﺎزل ﺷﻮ ﭼ ،
 ”ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﺣﻤﻠﻪ ﻣﮥ
ﺑﻨﻴﺎﻣﻴﻦ ﻗﺒﻴﻠﻮ ﻮﻟﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﻟﻪ دا ﭘﯧﻐﺎم ورﮐى ،
ﮐﻮئ .ﻮل ﮐﻮروﻧﻮ ﺗﻪ ﻻړ ﺷ .ﭼ ﮥ ﺷﻮى دى ﻫﻐﻪ زﻣﺎ ﻣﺮﺿ وه “.ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ د ﻣﺎﻟ
ﺧُﺪائ ﺣﻢ وﻣﻨﻠﻮ او د ﻳﺮﺑﻌﺎم ﺧﻼف ﺟﻨ ﻟﻪ ﻻ ﻧﮥ ړل.

د رﺣﺒﻌﺎم د ﺎروﻧﻮ ﻧﻪ دﯦﻮاﻟﻮﻧﻪ ﺗﺎوول
 رﺣﺒﻌﺎم ﭘﻪ ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﮐ ﭘﺎﺗ ﺷﻮ او د ﻳﻬﻮداه او ﺑﻨﻴﺎﻣﻴﻦ دې ﺎروﻧﻮ ﻧﻪ ﻳ ﭘﺎﺧﮥ

 ﺟﺎت،
 ﺑﻴﺖﺻﻮر ،ﺷﻮﮐﻮ ،ﻋﺪوﻻم ،
 ﺑﻴﺖﻟﺤﻢ ،اﻳﺘﺎم ،ﺗﻘﻮع ،
دﯦﻮاﻟﻮﻧﻪ ﺗﺎو ﮐل :
 ﻫﻐﮥ د
 ﺻﺮﻋﺎ ،اﻳﺎﻟﻮن او ﺣﺒﺮون .
 ادوراﺋﻴﻢ ،ﻟﻴﺲ ،ﻋﺰﻳﻘﻪ ،
ﻣﺮﻳﺴﻪ ،زﻳﻒ ،
دې ﺎروﻧﻮ ﻧﻪ ﮥ ﭘﺎﺧﮥ دﯦﻮاﻟﻮﻧﻪ ﺗﺎو ﮐل او ﭘﻪ ﻫﺮ ﻳﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﻳ ﻳﻮ ﻓﻮﺟ ﻣﺸﺮ ﻣﻘﺮر ﮐو
 او ډاﻟﻮﻧﻪ او
او د ﻫﺮ ﻳﻮ دﭘﺎره ﻳ د ﺧﻮراک ،زﻳﺘُﻮﻧﻮ ﺗﯧﻠﻮ او ﻣﻴﻮ ﺑﻨﺪوﺑﺴﺖ وﮐو ،
ﻧﯧﺰې ﻳ ﭘﺮې ﮐﯧﻮدې .ﻧﻮ داﺳ ﻫﻐﮥ ﻳﻬﻮداه او ﺑﻨﻴﺎﻣﻴﻦ د ﺧﭙﻞ ﻗﺎﺑﻮ ﻻﻧﺪې وﺳﺎﺗﻞ.

د اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ او ﻟﻴﻮﻳﺎﻧﻮ ﻳﻬﻮداه ﻟﻪ راﺗﻠﻞ

 د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ د ﻮﻟﻮ ﻋﻼﻗﻮ اﻣﺎﻣﺎن او ﻟﻴﻮﻳﺎن د ﻳﻬﻮداه ﺟﻨﻮﺑ ﻃﺮف ﺗﻪ راﺗﻠﻞ .

ﻟﻴﻮﻳﺎﻧﻮ د ﺮن زﻣ او ﺧﭙﻞ ﺟﺎﺋﻴﺪادوﻧﻪ ﭘﺮﯦﻮدل او ﻳﻬﻮداه او ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﺗﻪ ﻻړل ،ﻪ
ﭼ د اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﺎدﺷﺎه ﻳﺮﺑﻌﺎم او د ﻫﻐﮥ زاﻣﻨﻮ ﻫﻐﻮئ دې ﺗﻪ ﻧﮥ ﭘﺮﯦﻮدل ﭼ د ﻣﺎﻟ
 ﻳﺮﺑﻌﺎم ﺧﭙﻞ اﻣﺎﻣﺎن ﻣﻘﺮر ﮐل ﭼ ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ
ﺧُﺪائ د اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺗﻮﻪ ﺧﺪﻣﺖ وﮐى .
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ﻋﻼﻗﺎﺋ ﻋﺒﺎدﺗﺨﺎﻧﻮ ﮐ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻮى ﭼ ﻫﻠﺘﻪ د ﻫﻐﻪ ﭼﯧﻠﻮ او ﺳﺨﻮ ﭘﻪ ﺷﻞ د ﺑﺘﺎﻧﻮ
 د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ د ﻮﻟﻮ ﻗﺒﻴﻠﻮ ﻧﻪ ﮐﻮﻣﻮ ﺧﻠﻘﻮ
ﻋﺒﺎدت ﮐﻮى ﭼ ﮐﻮم ﻫﻐﮥ ﺟﻮړ ﮐى ۇو .
ﭼ د زړۀ د اﺧﻼﺻﻪ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻋﺒﺎدت ﮐﻮل ﻏﻮﺘﻞ ﻧﻮ
ﻫﻐﻮئ ﻟﻴﻮﻳﺎﻧﻮ ﭘﺴ ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﺗﻪ ﻻړل ،د دې دﭘﺎره ﭼ ﻫﻐﻮئ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﻫﻐﻮئ د ﭘﻼر
 ﻧﻮ ﭘﻪ دې ﺑﺎﻧﺪې د ﻳﻬﻮداه ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﻣﻀﺒﻮﻃﻪ
ﻧﻴﮥ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺗﻪ ﻧﺬراﻧ ﭘﯧﺶ ﮐى .
ﺷﻮه او درې ﮐﺎﻟﻪ ﻳ د ﺳﻠﻴﻤﺎن د زوئ رﺣﺒﻌﺎم ﻣﻠﺮﺗﻴﺎ ﮐﻮﻟﻪ او ﻫﻐﻮئ ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﺷﺎن ژوﻧﺪ
ﺗﯧﺮوﻟﻮ ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ د داؤد ﺑﺎدﺷﺎه او ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺑﺎدﺷﺎه د ﺣﻮﻣﺖ ﻻﻧﺪې ۇو.

د رﺣﺒﻌﺎم ﺧﺎﻧﺪان
 رﺣﺒﻌﺎم ﻣﺤﻠﺖ وادۀ ﮐه ،ﭼ د ﻫﻐ ﭘﻼر د داؤد زوئ ﻳﺮﻳﻤﻮت وو او د ﻫﻐﮥ ﻣﻮر

 د ﻫﻐﻮئ درې زاﻣﻦ ۇو ،ﻳﻌﻮس،
اﺑﺧﯧﻞ وه ،ﭼ د اﻟﻴﺎب ﻟﻮر او د ﻳﺴ ﻧﻤﺴ وه .
 وروﺳﺘﻮ ﻫﻐﮥ ﻣﻌﻪ وادۀ ﮐه ﭼ د اﺑﺳﻠﻮم ﻟﻮر وه او د ﻫﻐﻮئ
ﺳﻤﺮﻳﺎه او زﻫﻢ .
 د رﺣﺒﻌﺎم ﻮﻟ اﺗﻠﺲ  او ﺷﭙﯧﺘﮥ
ﻠﻮر زاﻣﻦ ۇو ،اﺑﻴﺎه ،ﻋﺘ ،زﻳﺰا او ﺳﻠﻮﻣﻴﺖ .
وﻳﻨ وې او ﻫﻐﻪ د اﺗﮥوﻳﺸﺘﻮ زاﻣﻨﻮ او ﺷﭙﯧﺘﻮ ﻟﻮﻮ ﭘﻼر وو .ﻫﻐﮥ د ﺧﭙﻠﻮ ﻮﻟﻮ ﻮ او د
 او ﭘﻪ ﻫﻐﮥ ﺑﺎﻧﺪې د ﻫﻐ زوئ اﺑﻴﺎه د ﻧﻮرو
وﻳﻨﻮ ﻧﻪ د ﻣﻌﻪ ﺳﺮه زﻳﺎﺗﻪ ﻣﻴﻨﻪ ﮐﻮﻟﻪ ،
ﻮﻟﻮ ﺑﭽﻮ ﻧﻪ زﻳﺎت ﺮان وو ،ﻧﻮ ﭘﻪ دې وﺟﻪ ﻫﻐﻪ ﻳ د دې دﭘﺎره ﺧﻮښ ﮐو ﭼ د ﻫﻐﮥ ﻧﻪ
 رﺣﺒﻌﺎم د ﻫﻮﻴﺎرﺗﻴﺎ ﻧﻪ دوﻣﺮه ﮐﺎر واﺧﺴﺘﻮ ﭼ ﺧﭙﻞ زاﻣﻦ
ﭘﺲ ﺑﺎدﺷﺎه ﺟﻮړ ﺷ .
ﻳ د ﻳﻬﻮداه او ﺑﻨﻴﺎﻣﻴﻦ د ﭘﺨﻮ دﯦﻮاﻟﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻮﻟﻮ ﺎروﻧﻮ ﮐ ﻣﻘﺮر ﮐل .ﻫﻐﻮئ ﻟﻪ ﻳ ﮥ
ډﯦﺮ ﺧﻮراک ورﮐو او ﻫﻐﻮئ ﻫﺮ ﻳﻮ ﺗﻪ ﻳ  ډﯦﺮې  وادۀ ﮐې.

ﭘﻪ ﻳﻬﻮداه ﺑﺎﻧﺪې د ﻣﺼﺮﻳﺎﻧﻮ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻮل

۱۲

 ﻨﻪ ﭼ رﺣﺒﻌﺎم ﺗﻪ د ﺑﺎدﺷﺎﻫ اﺧﺘﻴﺎر ﻣﻼو ﺷﻮ ،او ﻫﻐﻪ ډﯦﺮ ﻗﻮى ﺷﻮ او
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 د رﺣﺒﻌﺎم
ﻗﻮى ﻟﻮئ ﺷﻮ ،ﻧﻮ ﻫﻐﮥ او د ﻫﻐﮥ ﻮﻟﻮ ﺧﻠﻘﻮ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻗﺎﻧﻮن ﭘﺮﯦﻮدو .
د ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﭘﻪ ﭘﻴﻨﻢ ﮐﺎل د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺳﺮه د ﺑوﻓﺎﻳ ﭘﻪ وﺟﻪ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ﺳﺰا ﻣﻼو ﺷﻮه.
 ﭼ د ﻫﻐﮥ ﺳﺮه د دوﻟﺴﻮ ﺳﻮو
د ﻣﺼﺮ ﺑﺎدﺷﺎه ﺳﻴﺴﺎق ﭘﻪ ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﺑﺎﻧﺪې ﺣﻤﻠﻪ وﮐه 
ﺟﻨ ﺎډو ﻟﺮ ،ﺷﭙﯧﺘﮥ زره ﭘﻪ آﺳﻮﻧﻮ ﺳﻮارۀ ﮐﺴﺎن او ډﯦﺮ ﻓﻮﺟﻴﺎن ۇو ﭼ ﺑﺷﻤﯧﺮه
 ﻫﻐﮥ د ﻳﻬﻮداه د
ۇو ،ﭼ ﭘﻪ دې ﮐ د ﻟﻴﺒﻴﺎ ،ﺳ او د اﻳﺘﻬﻮﭘﻴﺎ ﻓﻮﺟﻴﺎن ﺷﺎﻣﻞ ۇو .
 ﺳﻤﻌﻴﺎه
ﭘﺨﻮ دﯦﻮاﻟﻮﻧﻮ واﻻ ﺎروﻧﻪ ﻗﺒﻀﻪ ﮐل او د ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﭘﻮرې وړاﻧﺪې ﻻړو .
ﭘﯧﻐﻤﺒﺮ رﺣﺒﻌﺎم ﺑﺎدﺷﺎه او د ﻳﻬﻮداه ﻫﻐﻪ ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﻟﻪ ﻻړو ﮐﻮم ﭼ ﭘﻪ ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﮐ ﺳﻴﺴﺎق
ﻧﻪ د ﺗﺘﯧﺪو دﭘﺎره راﻏﻮﻧ ﺷﻮى ۇو .ﻫﻐﮥ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﺳﺘﺎﺳﻮ دﭘﺎره د ﻣﺎﻟ
ﺧُﺪائ ﭘﯧﻐﺎم دا دے ﭼ ﺗﺎﺳﻮ زۀ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﺮﯦﻮدم ﻧﻮ دا ﻪ ﻣﺎ ﺗﺎﺳﻮ ﺳﻴﺴﺎق ﺗﻪ
 ﻧﻮ ﺑﺎدﺷﺎه او ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﭘﻪ ﻋﺎﺟﺰۍ ﺳﺮه دا وﻣﻨﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﻨﺎه ﮐې ده
ﭘﺮﯦﻮدئ “.
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻣﺎﻟ
او ﻫﻐﻮئ ووﺋﻴﻞ” ،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭼ ﮥ ﮐﻮى ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺻﺤﻴﺢ دى “.
ﺧُﺪائ دا وﻟﻴﺪل ﻧﻮ ﻫﻐﮥ ﺳﻤﻌﻴﺎه ﺗﻪ ﺑﻴﺎ ﮐﻼم وﮐو او ورﺗﻪ ﻳ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﻫﻐﻮئ ﺧﭙﻠﻪ ﻨﺎه
وﻣﻨﻠﻪ ﻧﻮ زۀ ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ ﻧﮥ ﺗﺒﺎه ﮐﻮم .ﺧﻮ ﭼ ﮐﻠﻪ ﺳﻴﺴﺎق ﺣﻤﻠﻪ وﮐى ،ﻧﻮ د ﻫﻐﻮئ ﻟ ﮐﺴﺎن
 ﺧﻮ ﺳﻴﺴﺎق ﺑﻪ
ﺑﻪ ژوﻧﺪى ﭘﺎﺗ ﺷ .ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﺗﻪ ﺑﻪ زﻣﺎ د ﻏﺼ ﭘﻮره ﭘﺘﻪ وﻧﮥ ﻟ ،
ﻫﻐﻮئ ﻓﺘﺢ ﮐى ،ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ﺑﻪ زﻣﺎ د ﺧﺪﻣﺖ او د دﻧﻴﺎوى ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎﻧﻮ د ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻮﻟﻮ ﻓﺮق
 ﺳﻴﺴﺎق ﺑﺎدﺷﺎه ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﺗﻪ راﻏﻠﻮ او د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﮐﻮر او د ﻣﺤﻞ ﻧﻪ
ﻣﻌﻠﻮم ﺷ “.
ﻳ ﺧﺰاﻧ ﻳﻮړې .ﻫﻐﮥ ﻫﺮ ﮥ ﻳﻮړل ﺳﺮه د ﻫﻐﻪ ډاﻟﻮﻧﻮ ﭼ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺑﺎدﺷﺎه د ﺳﺮو زرو ﻧﻪ
 د ﻫﻐ ﭘﻪ ﺎئ رﺣﺒﻌﺎم د زﯦو ډاﻟﻮﻧﻪ ﺟﻮړ ﮐل او د ﻫﻐﻪ آﻓﺴﺮاﻧﻮ ﭘﻪ
ﺟﻮړ ﮐى ۇو .
 ﻫﺮ ﻞ ﺑﻪ ﭼ
ﺣﻮاﻟﻪ ﻳ ﮐل ﭼ ﻫﻐﻮئ د ﻣﺤﻞ د دروازو د ﻮﮐﻴﺪارۍ ذﻣﻪ وار ۇو .
ﺑﺎدﺷﺎه د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﮐﻮر ﺗﻪ ﺗﻠﻮ ،ﻧﻮ ﻮﮐﻴﺪاراﻧﻮ ﺑﻪ ډاﻟﻮﻧﻪ د ﺎن ﺳﺮه وړل او ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﻳ
 ﻫﻐﮥ ﺧﭙﻞ ﺎن ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ ﺣﻮاﻟﻪ ﮐو ﻧﻮ ﭘﻪ دې وﺟﻪ د ﻣﺎﻟ
واﭘﺲ ﺟﻤﻊ ﮐﻮل .
ﺧُﺪائ ﻏﺼ ﻫﻐﻪ ﭘﻮره ﺗﺒﺎه ﻧﮥ ﮐو او د ﻳﻬﻮداه ﮐﺎروﻧﻪ ﺳﻢ ۇو.
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د رﺣﺒﻌﺎم د ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﺧﻼﺻﻪ
 رﺣﺒﻌﺎم ﭘﻪ ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﮐ ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﮐﻮﻟﻪ او د ﺧﭙﻠ ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﻃﺎﻗﺖ ﻳ زﻳﺎت ﮐو.

ﻫﻐﻪ د ﻳﻮ ﻠﻮﯦﺘﻮ ﮐﺎﻟﻮ وو ﭼ ﻫﻐﻪ ﺑﺎدﺷﺎه ﺷﻮ او ﻫﻐﮥ اووﻟﺲ ﮐﺎﻟﻪ ﭘﻪ ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﺑﺎدﺷﺎﻫ
وﮐه ،دا ﻫﻐﻪ ﺎر وو ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ دا د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ د ﻮﻟ ﻋﻼﻗ ﻧﻪ د داﺳ ﺎئ
ﭘﻪ ﺗﻮﻪ ﺧﻮښ ﮐے وو ﭼﺮﺗﻪ ﺑﻪ ﭼ د ﻫﻐﮥ ﻋﺒﺎدت ﮐﻴى .د رﺣﺒﻌﺎم ﻣﻮر ﻧﻌﻤﻪ وه ﭼ
 ﻧﻮ ﻫﻐﮥ ﺑﺪﮐﺎرى ﮐﻮﻟﻪ ،ﻪ ﭼ ﻫﻐﮥ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د
ﻫﻐﻪ د ﻋﻤﻮن د ﻣﻠ وه .
 د رﺣﺒﻌﺎم د اول ﻧﻪ واﺧﻠﻪ ﺗﺮ آﺧﺮه ﭘﻮرې
ﻣﺮﺿ د ﻣﻌﻠﻮﻣﻮﻟﻮ ﮐﻮﺷﺶ ﻧﮥ ﮐﻮﻟﻮ .
ﮐﺎرﻧﺎﻣ او د ﻫﻐﮥ د ﺧﺎﻧﺪان ﺣﺴﺎب ﮐﺘﺎب د ﺳﻤﻌﻴﺎه ﭘﯧﻐﻤﺒﺮ ﭘﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﮐ او د ﻋﺪو
ﭘﯧﻐﻤﺒﺮ ﭘﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﮐ ﻣﻼوﻳى .رﺣﺒﻌﺎم او ﻳﺮﺑﻌﺎم ﻣﺴﻠﺴﻞ د ﻳﻮ ﺑﻞ ﺧﻼف د ﺟﻨ ﭘﻪ
 رﺣﺒﻌﺎم ﻣ ﺷﻮ او د داؤد ﺎر ﭘﻪ ﺷﺎﻫ ادﻳﺮه ﮐ ﺦ ﺷﻮ او د
ﺣﺎﻟﺖ ﮐ ۇو .
ﻫﻐﮥ زوئ اﺑﻴﺎه د ﻫﻐﮥ ﻧﻪ ﭘﺲ ﺑﺎدﺷﺎه ﺟﻮړ ﺷﻮ.

د اﺑﻴﺎه د ﻳﺮﺑﻌﺎم ﺳﺮه ﺟﻨ

۱۳

 د اﺳﺮاﺋﻴﻞ د ﺑﺎدﺷﺎه ﻳﺮﺑﻌﺎم د ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﭘﻪ اﺗﻠﺴﻢ ﮐﺎل ،اﺑﻴﺎه د ﻳﻬﻮداه ﺑﺎدﺷﺎه


 ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﺑﺎﻧﺪې درې ﮐﺎﻟﻪ ﺑﺎدﺷﺎﻫ وﮐه .د ﻫﻐﮥ ﻣﻮر ﻣﻴﺎﻳﺎه وه ﭼ ﻫﻐﻪ
ﺷﻮ ،
 اﺑﻴﺎه د
د ﺟﺒﻌﻪ د اورىاﯦﻞ ﻟﻮر وه .د اﺑﻴﺎه او ﻳﺮﺑﻌﺎم ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ ﺟﻨ وﻧﺘﻮ .
ﻠﻮرو ﻻﮐﻮ ﻓﻮﺟﻴﺎﻧﻮ ﻳﻮ ﻟﺮ ﺟﻮړ ﮐو او ﻳﺮﺑﻌﺎم د اﺗﻮ ﻻﮐﻮ ﻓﻮﺟﻴﺎﻧﻮ ﺳﺮه د ﻫﻐﮥ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ
 ﻟﺮې د اﻓﺮاﺋﻴﻢ د ﻏﺮوﻧﻮ ﭘﻪ وﻃﻦ ﮐ ﻣﻼو ﺷﻮې .اﺑﻴﺎه ﺑﺎدﺷﺎه د ﺻﻤﺮﻳﻢ
وﮐه .
ﻏﺮۀ ﺗﻪ وﺧﺘﻠﻮ او ﻳﺮﺑﻌﺎم او اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺗﻪ ﻳ آواز وﮐو او ورﺗﻪ ﻳ ووﺋﻴﻞ” ،ﻣﺎ ﺗﻪ ﻏﻮږ
 ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﭘﺘﻪ ﻧﺸﺘﻪ ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک د داؤد ﺳﺮه
وﻧﻴﺴ .
ﻳﻮ ﻧﮥ ﺧﺘﻤﯧﺪوﻧﮯ ﻟﻮظ وﮐو ،ﭼ ﻫﻐﮥ او د ﻫﻐﮥ اوﻻد ﻟﻪ ﻳ ﭘﻪ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﺎﻧﺪې د ﻫﻤﯧﺸﻪ
 د ﻧﺒﺎط زوئ ﻳﺮﺑﻌﺎم د ﺧﭙﻞ ﺑﺎدﺷﺎه ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺧﻼف ﺑﻐﺎوت
دﭘﺎره ﺑﺎدﺷﺎﻫ ورﮐه؟ 
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 ﺑﻴﺎ د ﺑﮐﺎره ﺑﺪﻣﻌﺎﺷﺎﻧﻮ ﻳﻮه ډﻟﻪ د ﻳﺮﺑﻌﺎم ﺳﺮه ﻣﻠﺮې ﺷﻮه او ﻫﻐﻮئ د
وﮐو .
ﺳﻠﻴﻤﺎن زوئ رﺣﺒﻌﺎم ﺧﻼف ﭘﻪ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﮐ ﺑﻐﺎوت وﮐو ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ ډﯦﺮ وړوﮐﮯ
 اوس ﺳﺘﺎﺳﻮ اراده دا ده
او ﻧﺎﺗﺠﺮﺑﻪﮐﺎره وو او د ﻫﻐﻮئ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻳ ﻧﮥ ﺷﻮه ﮐﻮﻟﮯ .
ﭼ د ﺷﺎﻫ ﻃﺎﻗﺖ ﺧﻼف دې ﺟﻨ وﺷ ﮐﻮم ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د داؤد اوﻻد ﻟﻪ
ورﮐے دے .ﺗﺎﺳﻮ ﺳﺮه ﻳﻮ ﻟﻮئ ﻟﺮ دے او ﺗﺎﺳﻮ ﺳﺮه د ﺳﺮو زرو ﻫﻐﻪ ﺳﺨ دى ﭼ
 ﺗﺎﺳﻮ د ﻫﺎرون اوﻻد
ﻳﺮﺑﻌﺎم د دې دﭘﺎره ﺟﻮړ ﮐى دى ﭼ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻣﻌﺒﻮدان ﺷ .
ﻳﻌﻨ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ اﻣﺎﻣﺎن او ﻟﻴﻮﻳﺎن ﻫﻢ وﺷل .او ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﺷﺎن اﻣﺎﻣﺎن ﻣﻮ ﻣﻘﺮر ﮐل
ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ د ﻏﯧﺮو ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﺧﻠﻖ ﻣﻘﺮروى .ﻫﺮ ﻮک ﭼ ﺧﭙﻞ ﺎن وﻗﻒ ﮐﻮﻟﻮ دﭘﺎره د

ﻳﻮ ﻏﻮﻳ ﺳﺮه ﻳﺎ د اووۀ اﻧﻮ ﺳﺮه راﺷ ﻧﻮ ﻫﻐﻪ د دې ﻣﻌﺒﻮداﻧﻮ اﻣﺎم ﺟﻮړﯦﺪے ﺷ .
ﺧﻮ ﻣﻮﻧ ﺗﺮ اوﺳﻪ ﭘﻮرې د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ زﻣﻮﻧ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺧﺪﻣﺖ ﮐﯘو او ﻣﻮﻧ ﻫﻐﻪ ﻧﮥ
دے ﭘﺮﯦﻮدﻟﮯ .د ﻫﺎرون د اوﻻد اﻣﺎﻣﺎن ﺧﭙﻠ ذﻣﻪ وارۍ ﺗﺮ ﺳﺮه ﮐﻮى او ﻟﻴﻮﻳﺎن د
 ﻫﺮ ﺳﺤﺮ او ﻫﺮ ﻣﺎﺎم ﻫﻐﻮئ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ﺧﻮﺷﺒﻮﺋ او ﭘﻮره
ﻫﻐﻮئ ﻣﺪد ﮐﻮى .
ﺳﻮزﯦﺪوﻧ ﻧﺬراﻧ ﭘﯧﺶ ﮐﻮى .ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻣﯧﺰ ﺑﺎﻧﺪې د رو ﻧﺬراﻧ ﭘﯧﺶ ﮐﻮى ﮐﻮم
ﭼ ﭘﺎک دے او ﻫﺮه ﺷﭙﻪ ﻫﻐﻮئ د ﺳﺮو زرو ﭘﻪ ډﻳﻮټ ﺑﺎﻧﺪې ډﻳﻮې ﺑﻠﻮى .ﻣﻮﻧ د ﻣﺎﻟ

ﺧُﺪائ د ﺧﭙﻞ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﻪ اﺻﻮﻟﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﻋﻤﻞ ﮐﯘو ،ﺧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﻫﻐﻪ ﭘﺮﯦﮯ دے .
ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ زﻣﻮﻧ ﻣﺸﺮ دے او اﻣﺎﻣﺎن د ﺑﻴﻠﻮ ﺳﺮه وﻻړ دى ،ﭼ د دې د ﻏوﻟﻮ
دﭘﺎره ﺗﻴﺎر دى ﭼ ﻣﻮﻧ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧﻼف د ﺟﻨ دﭘﺎره راوﻏﻮاړى .اے اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎﻧﻮ ،د
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺧﻼف ﺟﻨ ﻣﮥ ﮐﻮئ ،ﮐﻮم ﭼ ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﭘﻼر ﻧﻴﮥ ﺧُﺪائ ﭘﺎک دے .ﺗﺎﺳﻮ
 ﭘﻪ دې دوران ﮐ ﻳﺮﺑﻌﺎم ﺧﭙﻞ ﮥ ﻓﻮﺟﻴﺎن ﭘ ﺎئ ﺗﻪ د
دا ﺟﻨ ﻧﮥ ﺷ ﻠﮯ “.
دې دﭘﺎره ﻟﯧﻟ ۇو ﭼ د ﻳﻬﻮداه ﻟﺮ د ﺷﺎ د ﻃﺮف ﻧﻪ ﯧﺮ ﮐى ،ﭼ ﻫﻐﻪ ﻧﻮر ورﺑﺎﻧﺪې
 د ﻳﻬﻮداه ﺧﻠﻘﻮ ﯧﺮﭼﺎﭘﯧﺮه وﮐﺘﻞ او ﭘﺘﻪ ورﺗﻪ وﻟﯧﺪه ﭼ ﻫﻐﻮئ ﯧﺮ
د ﻣﺨ ﻧﻪ راﻏﻠﻞ .

ﺷﻮى دى .ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ د ﻣﺪد دﭘﺎره ﭼﻐﻪ ﮐه او اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ ﺑﻴﻠ وﻏوﻟ .
د ﻳﻬﻮداه ﺧﻠﻘﻮ ﻳﻮه درﻧﻪ ﭼﻐﻪ ووﻫﻠﻪ او اﺑﻴﺎه ﻫﻐﻮئ روان ﮐل او ﻫﻐﻮئ ﺣﻤﻠﻪ وﮐه،
 اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎن د ﻳﻬﻮداه د
ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻳﺮﺑﻌﺎم او د اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻟﺮ ﻟﻪ ﺷﺴﺖ ورﮐو .
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 اﺑﻴﺎه او
ﺧﻠﻘﻮ ﻧﻪ وﺗﺘﯧﺪل او ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﻳﻬﻮداه ﺧﻠﻖ ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ ﺑﺎﻧﺪې زورور ﮐل .
د ﻫﻐﮥ ﻟﺮ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﻳﻮ ﺧﺮاب ﺷﺴﺖ ورﮐو او د اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎﻧﻮ ﭘﻴﻨﮥ ﻻﮐﻪ ﺗه
 ﻧﻮ د ﻳﻬﻮداه ﺧﻠﻘﻮ ﭘﻪ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﻪ ﻓﺘﺢ وﻣﻮﻧﺪﻟﻪ ،ﭼ
ﻓﻮﺟﻴﺎن ووژﻟﮯ ﺷﻮل .
 اﺑﻴﺎه د
ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﻫﻐﻮئ د ﭘﻼر ﻧﻴﮥ ﭘﻪ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺑﺎﻧﺪې اﻳﻤﺎن ﻟﺮﻟﻮ .
ﻳﺮﺑﻌﺎم ﭘﻪ ﻟﺮ ﭘﺴ وو او د ﻫﻐﮥ ﮥ ﺎروﻧﻪ ﻳ ﻗﺒﻀﻪ ﮐل ،ﺑﻴﺖاﻳﻞ ،ﻳﺴﺎﻧﻪ او ﻋﻔﺮون او
 ﻳﺮﺑﻌﺎم ﺗﻪ د اﺑﻴﺎه د ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﭘﻪ
د دې ﻮﻟﻮ ﺎروﻧﻮ ﺳﺮه ﻧﺰدې ﮐﻠ ﻳ ﻗﺒﻀﻪ ﮐل .
دوران ﮐ ﻫﻴﻠﻪ دوﺑﺎره ﻃﺎﻗﺖ ﻣﻼو ﻧﮥ ﺷﻮ .او ﭘﻪ آﺧﺮ ﮐ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻫﻐﻪ ووﻫﻠﻮ
 ﺧﻮ اﺑﻴﺎه ﻧﻮر ﻫﻢ ﺗه ﺷﻮ .د ﻫﻐﮥ ﻮارﻟﺲ  وې او د دووﻳﺸﺘﻮ
او ﻫﻐﻪ ﻣ ﺷﻮ .
 د اﺑﻴﺎه ﺑﺎﻗ ﻧﻮر ﺗﺎرﻳﺦ ﻳﻌﻨ ﭼ ﻫﻐﮥ ﮥ ﮐى او
زاﻣﻨﻮ او د ﺷﭙﺎړﺳﻮ ﻟﻮﻮ ﭘﻼر وو .
وﺋﻴﻠ ۇو ،ﻫﻐﻪ د ﻋﺪو ﭘﯧﻐﻤﺒﺮ ﭘﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﮐ ﻟﻴﻠﮯ ﺷﻮى دى.

د آﺳﺎ ﺑﺎدﺷﺎه ﺣﺒﺸﻴﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﺷﺴﺖ ورﮐﻮل

۱۴

 اﺑﻴﺎه ﺑﺎدﺷﺎه ﻣ ﺷﻮ او د داؤد د ﺎر ﭘﻪ ﺷﺎﻫ ادﻳﺮه ﮐ ﺦ ﺷﻮ .د ﻫﻐﮥ


زوئ آﺳﺎ د ﻫﻐﮥ ﻧﻪ ﭘﺲ ﺑﺎدﺷﺎه ﺟﻮړ ﺷﻮ ،ﻫﻐﻪ وﻃﻦ ﻟﺲ ﮐﺎﻟﻪ د آﺳﺎ د ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﻻﻧﺪې ﭘﻪ
 د آﺳﺎ ﻧﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﻫﻐﮥ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ وو ،ﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ
اﻣﻦ ﮐ وو .
 ﻫﻐﮥ د ﭘﺮدو ﺧﻠﻘﻮ ﻗﺮﺑﺎنﺎه او ﻋﻼﻗﺎﺋ
ﮐﺎر ﻳ ﮐﻮﻟﻮ ﭼ ﮐﻮم ﮥ او ﺻﺤﻴﺢ وو .
ﻋﺒﺎدﺗﺨﺎﻧ ﻟﺮې ﮐې ،د ﮐﺎﻮ ﭘﺎﮐ ﺳﺘﻨ ﻳ ﻣﺎﺗ ﮐې او د اﺷﻴﺮې د ﺑﺖ ﻧ ﻳ
 ﻫﻐﮥ د ﻳﻬﻮداه ﺧﻠﻘﻮ ﻟﻪ ﺣﻢ ورﮐو ﭼ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﻣﺮﺿ ﮐﺎر
راوﻏﻮرزوﻟ .
ﮐﻮى ،ﮐﻮم ﭼ د ﻫﻐﻮئ د ﭘﻼر ﻧﻴﮥ ﺧُﺪائ ﭘﺎک دے او د ﻫﻐﮥ ﺣﻤﻮﻧﻪ او ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت ﻣﻨ.
 ﻫﻐﮥ د ﻳﻬﻮداه د ﻫﺮ ﻳﻮ ﺎر ﻧﻪ ﻋﻼﻗﺎﺋ ﻋﺒﺎدﺗﺨﺎﻧ د ﺧﻮﺷﺒﻮﻳ ﺳﻮزوﻟﻮ ﻮﻟ ﻗﺮﺑﺎنﺎه

 ﻫﻐﮥ
ﺧﺘﻤ ﮐې ،ﻧﻮ ﭘﻪ دې وﺟﻪ د ﻫﻐﮥ د ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﻻﻧﺪې ﺣﻮﻣﺖ ﭘﻪ اﻣﻦ ﮐ وو .
ﭘﻪ ﺧﭙﻞ وﺧﺖ ﮐ د ﻳﻬﻮداه د ﺎروﻧﻮ ﻧﻪ ﭘﺎﺧﮥ دﯦﻮاﻟﻮﻧﻪ ﺗﺎو ﮐل او ﺗﺮ ډﯦﺮې ﻣﻮدې ﭘﻮرې
 ﻫﻐﮥ د ﻳﻬﻮداه
ﻫﻠﺘﻪ ﺟﻨ ﻧﮥ وو ،ﻪ ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻫﻐﮥ ﻟﻪ اﻣﻦ ورﮐے وو .
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ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،را ﭼ ﺎروﻧﻪ د دﯦﻮاﻟﻮﻧﻮ ،ﺑﺮﺟﻮﻧﻮ ،دروازو او ﺳﻴﺨﻮﻧﻮ ﻟﻮﻟﻮ ﭘﻪ
ذرﻳﻌﻪ ﻣﻀﺒﻮط ﮐو .دا ﻣﻠ ﻪ زﻣﻮﻧ ﭘﻪ ﻗﺎﺑﻮ ﮐ دے ﭼ ﻣﻮﻧ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ
زﻣﻮﻧ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻣﺮﺿ ﭘﻮره ﮐې ده .ﻫﻐﮥ ﻣﻮﻧ ﻣﺤﻔﻮظ ﮐى ﻳﻮ او ﭘﻪ ﻫﺮ ﻟﺤﺎظ ﻳ
 د آﺳﺎ ﺑﺎدﺷﺎه
زﻣﻮﻧ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮐے دے “.ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ دا ﺟﻮړ ﮐل او ﮐﺎﻣﻴﺎب ﺷﻮل .
ﺳﺮه د ﻳﻬﻮداه ﻗﺒﻴﻠ د درې ﻻﮐﻮ ﺳو ﻳﻮ ﻟﺮ وو ،ﭼ د ﻫﻐﻮئ ﺳﺮه ډاﻟﻮﻧﻪ او ﻧﯧﺰې وې،
د ﺑﻨﻴﺎﻣﻴﻦ ﻗﺒﻴﻠ ﻧﻪ ورﺳﺮه د دوو ﻻﮐﻮ او اﺗﻴﺎ زره ﺳو ،ﭼ ډاﻟﻮﻧﻪ او ﻧﯧﺰې ورﺳﺮه وې.
 د اﻳﺘﻬﻮﭘﻴﺎ ﺑﺎدﺷﺎه زارح د ﻟﺴﻮ ﻻﮐﻮ ﺳو د ﻟﺮ او د درﯦﻮ
دا ﻮل ﺗه ﺟﻨﻴﺎﻟ ۇو .
 آﺳﺎ د
ﺳﻮو ﺟﻨ ﺎډو ﺳﺮه ﭘﻪ ﻳﻬﻮداه ﺣﻤﻠﻪ وﮐه او د ﻣﺮﻳﺴﻪ ﭘﻮرې وړاﻧﺪې ﻻړو .
ﻫﻐﮥ ﺳﺮه د ﺟﻨ دﭘﺎره ﻻړو او د ﻣﺮﻳﺴﻪ ﺳﺮه ﻧﺰدې د ﺻﻔﺎﺗﻪ ﭘﻪ ﻣﯧﺪان ﮐ ﻳ دواړو
 آﺳﺎ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺧﭙﻞ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺗﻪ
ﻃﺮﻓﻮﻧﻮ ﺗﻪ د ﺟﻨ دﭘﺎره ﺻﻔﻮﻧﻪ ﺟﻮړ ﮐل .
ﺳﻮال وﮐو” ،اے ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،ﺗﮥ د ﺗه ﻟﺮ ﭘﻪ ﺷﺎن د ﻳﻮ ﮐﻤﺰورى ﻟﺮ ﻫﻢ ﭘﻪ
آﺳﺎﻧ ﺳﺮه ﻣﺪد ﮐﻮﻟﮯ ﺷ .اے ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ زﻣﻮﻧ ﺧُﺪاﻳﻪ ﭘﺎﮐﻪ ،اوس زﻣﻮﻧ ﻣﺪد وﮐه،
ﻪ ﭼ ﻣﻮﻧ ﭘﻪ ﺗﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﮐﯘو او ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﻧﻮم د دې ﻟﻮئ ﻟﺮ ﺳﺮه د ﺟﻨ دﭘﺎره راﻏﻠ
ﻳﻮ .ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،ﺗﮥ زﻣﻮﻧ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻳ ،ﻫﻴ ﻮک دا اُﻣﻴﺪ ﻧﮥ ﺷ ﻟﺮﻟﮯ ﭼ ﺗﺎ ﻟﻪ
 ﮐﻠﻪ ﭼ د ﻳﻬﻮداه ﻟﺮ او د آﺳﺎ ﻟﺮ ﺣﻤﻠﻪ وﮐه ﻧﻮ ﻣﺎﻟ
ﺷﺴﺖ درﮐى “.
 او آﺳﺎ او د
ﺧُﺪائ د اﻳﺘﻬﻮﭘﻴﺎ ﻟﺮ ﻟﻪ ﺷﺴﺖ ورﮐو .ﻧﻮ د اﻳﺘﻬﻮﭘﻴﺎ ﺧﻠﻖ وﺗﺘﯧﺪل ،
ﻫﻐﮥ ﻓﻮﺟﻴﺎن ﺗﺮ ﺟﺮار ﭘﻮرې ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ ﭘﺴ ۇو .او دوﻣﺮه ډﯦﺮ د اﻳﺘﻬﻮﭘﻴﺎ ﺧﻠﻖ وژﻟﮯ ﺷﻮى
ۇو ﭼ ﻫﻐﻮئ د ﺟﻨ دﭘﺎره ﺑﻴﺎ ﻧﮥ ﺷﻮل راﻏﻮﻧﯦﺪﻟﮯ .ﻫﻐﻮئ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ او د ﻫﻐﮥ د
 ﺑﻴﺎ
ﻟﺮ ﻧﻪ ﺷﺴﺖ ﺧﻮړﻟﮯ وو او د ﻳﻬﻮداه ﻟﺮ ډﯦﺮ زﻳﺎت ﻣﺎلِ ﻏﻨﻴﻤﺖ ﻳﻮړو .
ﻫﻐﻮئ د ﺟﺮار ﻧﻪ ﯧﺮﭼﺎﭘﯧﺮه ﻋﻼﻗﻪ ﮐ ﺎروﻧﻪ ﺗﺒﺎه ﮐل ،ﻪ ﭼ د ﻫﻐﻪ ﺎئ ﺧﻠﻖ د
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻧﻪ ﺳﺨﺖ ﻳﺮﯦﺪﻟ ۇو .ﻧﻮ ﻟﺮ ﻫﻐﻪ ﻮل ﺎروﻧﻪ ﻟﻮټ ﮐل او ډﯦﺮ زﻳﺎت ﻣﺎلِ
 ﻫﻐﻮئ د ﺷﭙﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﮐﯧﻤﭙﻮﻧﻮ ﻫﻢ ﺣﻤﻠﻪ وﮐه او ډﻳﺮې زﻳﺎﺗ ې او
ﻏﻨﻴﻤﺖ ﻳ ﻳﻮړو .
اوﺎن ﻳ ﺑﻮﺗﻠﻞ .ﺑﻴﺎ ﻫﻐﻮئ ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﺗﻪ راواﭘﺲ ﺷﻮل.
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د آﺳﺎ ﺑﺘﺎن ﻣﺎﺗﻮل

۱۵

 او ﻫﻐﻪ د آﺳﺎ ﺳﺮه
 د ﺧُﺪائ ﭘﺎک روح د ﻋﻮﺑﻴﺪ ﭘﻪ زوئ ﻋﺰرﻳﺎه ﻧﺎزل ﺷﻮ ،


ﻣﻼوﯦﺪو ﻟﻪ ﻻړو .ﻫﻐﮥ ورﺗﻪ اوﭼﺖ آواز وﮐو” ،آﺳﺎ ﺑﺎدﺷﺎه او د ﻳﻬﻮداه او ﺑﻨﻴﺎﻣﻴﻦ ﻮﻟﻮ

ﺧﻠﻘﻮ ،ﻣﺎ ﺗﻪ ﻏﻮږ وﻧﻴﺴ .ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﺎﺳﻮ ﺳﺮه دے ﭼ ﺗﺮ ﻮ ﭘﻮرې ﺗﺎﺳﻮ د ﻣﺎﻟ
ﺧُﺪائ ﺳﺮه ﻳ .ﮐﮥ ﺗﺎﺳﻮ د ﻫﻐﮥ ﻃﻠﺐ وﮐئ ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﭘﯧﺪا ﮐئ ،ﺧﻮ ﮐﮥ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﺮې ﻧﻪ
 ﺗﺮ ډﯦﺮه وﺧﺘﻪ ﭘﻮرې اﺳﺮاﺋﻴﻞ د ﺣﻘﻴﻘ ﺧُﺪائ ﭘﺎک
واوړئ ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﺮﯦدى .
 ﺧﻮ ﭼ ﮐﻠﻪ
ﻧﻪ ﺑﻐﯧﺮ ،د اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ د ﻮدﻧ ﻧﻪ ﺑﻐﯧﺮ او ﺑﻐﯧﺮ د ﻳﻮ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻪ ژوﻧﺪ ﺗﯧﺮوﻟﻮ .
ﺑﻪ ﻣﺼﻴﺒﺖ راﻏﻠﻮ ،ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺗﻪ راوﺮﯧﺪل.
 ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ورﻮ ﮐ ﺑﻪ ﻫﻴ
ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻟﻮن وﮐو او ﭘﯧﺪا ﺑﻪ ﻳ ﮐو .
ﻮک ﭘﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺳﺮه ﺗﻠﮯ راﺗﻠﮯ ﻧﮥ ﺷﻮل ،ﻪ ﭼ ﭘﻪ ﻫﺮ ﻣﻠ ﮐ ﻟﻮﻳﻪ وډى وه.
 ﻳﻮ ﻗﻮم ﺑﻞ ﻗﻮم ﺧﺮابﺗُﺮاب ﮐو او ﻳﻮ ﺎر ﺑﻞ ﺎر دړې وړې ﮐو ،ﻪ ﭼ ﺧُﺪائ

 ﺧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﺗه ﺷ او ﺑﺣﻮﺻﻠ
ﭘﺎک ﺑﻪ ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ ﺑﺎﻧﺪې ﻫﺮ ﻗﺴﻢ ﻣﺼﻴﺒﺖ راوﺳﺘﻠﻮ .
 ﮐﻠﻪ
ﮐﯧئ ﻣﻪ ،او ﺑﻴﺎ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﮐﻮم ﮐﺎر ﮐﻮئ ﻧﻮ د ﻫﻐ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ اﻧﻌﺎم ﻣﻼوﻳى “.
ﭼ آﺳﺎ د ﻫﻐﻪ ﭘﯧﺸﻮﻳ ﻧﻪ ﺧﺒﺮ ﺷﻮ ﭼ د ﻋﻮﺑﻴﺪ زوئ ﻋﺰرﻳﺎه ﮐې وه ،ﻧﻮ د ﻫﻐﮥ
ﺣﻮﺻﻠﻪ ﻣﻀﺒﻮﻃﻪ ﺷﻮه .ﻧﻮ ﻫﻐﮥ د ﻳﻬﻮداه او ﺑﻨﻴﺎﻣﻴﻦ ﭘﻪ ﻣﻠ ﮐ او ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺎروﻧﻮ
ﮐ ﻮل ﭘﻠﻴﺖ ﺑﺘﺎن ﻟﺮې ﮐل ﭼ ﮐﻮم ﺎروﻧﻪ ﻳ د اﻓﺮاﺋﻴﻢ د ﻏﺮوﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻠ ﮐ
ﻗﺒﻀﻪ ﮐى ۇو .ﻫﻐﮥ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻫﻐﻪ ﻗﺮﺑﺎنﺎه ﻫﻢ ﺑﻴﺎ ﺟﻮړه ﮐه ﮐﻮﻣﻪ ﭼ د ﻣﺎﻟ
 د اﻓﺮاﺋﻴﻢ ،ﻣﻨﺴ او د ﺷﻤﻌﻮن ﻗﺒﻴﻠﻮ ډﯦﺮ ﺧﻠﻖ
ﺧُﺪائ د ﮐﻮر ﭘﻪ درﺑﺎر ﮐ وﻻړه وه .
د آﺳﺎ ﭘﻪ ﻃﺮف ﺷﻮى ۇو او د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﮐ اوﺳﯧﺪل ،ﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ﭘﺘﻪ
ﻟﯧﺪﻟ وه ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﻫﻐﮥ ﻣﻞ دے .آﺳﺎ ﻫﻐﻮئ ﻮل او د ﻳﻬﻮداه او ﺑﻨﻴﺎﻣﻴﻦ ﺧﻠﻖ
 ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ د آﺳﺎ د ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﭘﻪ ﭘﻴﻨﻠﺴﻢ ﮐﺎل ﭘﻪ درﯦﻤﻪ ﻣﻴﺎﺷﺖ ﭘﻪ ﻳﺮوﺷﻠﻢ
راوﻏﻮﺘﻞ .
 ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ورځ ﻫﻐﻮئ د ﻫﻐﻪ ﻣﺎلِ ﻏﻨﻴﻤﺖ ﻧﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ ﻧﺬراﻧ
ﮐ راﻏﻮﻧ ﺷﻮل .

ﭘﯧﺶ ﮐې ﭼ ﮐﻮم ﻫﻐﻮئ ﻗﺒﻀﻪ ﮐے وو ،اووۀ ﺳﻮه ﺎروى او اووۀ زره ان .
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ﻫﻐﻮئ ﻳﻮ ﻟﻮظ وﮐو ﭼ ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ د زړۀ د اﺧﻼﺻﻪ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﺧﭙﻞ ﭘﻼر ﻧﻴﮥ د
 ﭼ ﻫﺮ ﻳﻮ ﻧﺮ ﻳﺎ  ،ﻮان ﻳﺎ ﺑﻮډا ﺑﻪ د ﻫﻐﮥ ﻋﺒﺎدت ﻧﮥ
ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻋﺒﺎدت ﮐﻮى .
 ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﻧﻮم ﭘﻪ اوﭼﺖ آواز ﺳﺮه
ﮐﻮﻟﻮ ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ وژﻟﮯ ﺷﻮل .
ﻗﺴﻢ وﮐو ﭼ ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ دا ﻟﻮظ ﭘﻮره ﮐﻮى او ﺑﻴﺎ ﻫﻐﻮئ ﭼﻐﻪ ووﻫﻠﻪ او ﺑﻴﻠ ﻳ وﻏوﻟ.
 د ﻳﻬﻮداه ﻮل ﺧﻠﻖ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ ۇو ﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ د زړۀ د اﺧﻼﺻﻪ ﻟﻮظ ﮐے وو.

ﻫﻐﻮئ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﻋﺒﺎدت ﮐ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ ۇو ،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻫﻐﻮئ ﻗﺒﻮل ﮐل او د
 آﺳﺎ ﺑﺎدﺷﺎه ﺧﭙﻠﻪ ﻧﻴﺎ ﻣﻌﻪ د ﻣﻮر ﻣﻠ د
ﻮﻟﻮ دﺷﻤﻨﺎﻧﻮ ﻧﻪ ﻳ ﭘﻪ اﻣﻦ ﮐ ﮐل .
ﻋﻬﺪې ﻧﻪ ﻟﺮې ﮐه ،ﻪ ﭼ ﻫﻐ د اﺷﻴﺮې د ﺑﺷﺮﻣ ﺑﺖ ﺟﻮړ ﮐے وو .آﺳﺎ دا ﺑﺖ

ﻣﺎت ﮐو ،ﻮ ﻮ ﻳ ﮐو او د دې ﻮ ﻳ د ﻗﺪرون ﭘﻪ وادۍ ﮐ وﺳﻮزوﻟ .
اﺮ ﭼ آﺳﺎ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻣﻠ ﮐ ﻋﻼﻗﺎﺋ ﻋﺒﺎدﺗﺨﺎﻧ ﺗﺒﺎه ﻧﮥ ﮐې ،ﺧﻮ ﻫﻐﻪ ﻮل ﻋﻤﺮ
 ﻫﻐﮥ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﮐﻮر ﮐ ﻫﻐﻪ ﻮل ﻴﺰوﻧﻪ
د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ وﻓﺎدار ﭘﺎﺗ ﺷﻮ .
ﮐﯧﻮدل ﮐﻮم ﭼ د ﻫﻐﮥ ﭘﻼر اﺑﻴﺎه ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺗﻪ وﻗﻒ ﮐى ۇو او داﺳ د ﺳﺮو زرو او
 د ﻫﻐﮥ
ﺳﭙﻴﻨﻮ زرو ﻫﻐﻪ ﻴﺰوﻧﻪ ﻳ ﻫﻢ ﮐﯧﻮدل ﭼ ﮐﻮم ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ وﻗﻒ ﮐى ۇو .
د ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﺗﺮ ﭘﻴﻨﮥ دﯦﺮﺷﻢ ﮐﺎل ﭘﻮرې ﻧﻮر ﺟﻨﻮﻧﻪ ﻧﮥ ۇو.

د اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻣﺸﻼت

۱۶

 د آﺳﺎ د ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﭘﻪ ﺷﭙ دﯦﺮﺷﻢ ﮐﺎل ،د اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﺎدﺷﺎه ﺑﻌﺸﺎ ﭘﻪ ﻳﻬﻮداه ﺣﻤﻠﻪ


وﮐه او د راﻣﺎ ﻧﻪ ﻳ د ﭘﺨﻮ دﯦﻮاﻟﻮﻧﻮ ﺗﺎوول ﺷﺮوع ﮐل دا دې دﭘﺎره ﭼ د ﻳﻬﻮداه ﺑﺎدﺷﺎه
 ﻧﻮ آﺳﺎ د ﻣﺤﻞ او د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د
آﺳﺎ د ﻋﻼﻗ ﻧﻪ د ﻮﻟﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﺗ راﺗ ﺑﻨﺪ ﮐى .
ﮐﻮر د ﺧﺰاﻧ ﻧﻪ ﺳﺮۀ زر او ﺳﭙﻴﻦ زر واﺧﺴﺘﻞ او د دې ﭘﯧﻐﺎم ﺳﺮه ﻳ د ﺷﺎم ﺑﺎدﺷﺎه
 ”را ﭼ زﻣﻮﻧ د ﭘﻼر ﻧﻴﮥ ﭘﻪ ﺷﺎن ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﮐ
ﺑِﻦﺣﺪد ﻟﻪ دﻣﺸﻖ ﺗﻪ وﻟﯧل ،
ﻣﻠﺮى ﺷُﻮ .ﻮره ،زۀ ﺗﺎ ﻟﻪ ﺳﺮۀ زر او ﺳﭙﻴﻦ زر درﻟﯧم .اوس د اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﺎدﺷﺎه ﺑﻌﺸﺎ

ﺳﺮه ﺧﭙﻞ اﺗﺤﺎد ﻣﺎت ﮐه ﻧﻮ داﺳ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ زﻣﺎ د ﻋﻼﻗ ﻧﻪ ﺧﭙﻞ ﻓﻮﺟﻴﺎن وﺑﺎﺳ “.
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ﺑِﻦﺣﺪد د آﺳﺎ دا ﻣﺸﻮره وﻣﻨﻠﻪ او ﺧﭙﻞ ﻓﻮﺟ آﻓﺴﺮان او ﺧﭙﻞ ﻓﻮﺟﻴﺎن ﻳ وﻟﯧل ﭼ د
اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﭘﻪ ﺎروﻧﻮ ﺣﻤﻠﻪ وﮐى .ﻫﻐﻮئ ﻋﻴﻮن ،دان ،اﺑﻴﻞﺑﻴﺖﻣﻌﻪ او د ﻧﻔﺘﺎﻟ ﻫﻐﻪ ﻮل
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﺑﻌﺸﺎ ﺑﺎدﺷﺎه
ﺎروﻧﻪ ﻗﺒﻀﻪ ﮐل ﭼﺮﺗﻪ ﭼ ﺳﺎﻣﺎﻧﻮﻧﻪ ﺟﻤﻊ ﮐﻮﻟﮯ ﺷﻮل .
ﺧﺒﺮ ﺷﻮ ﭼ ﮥ ﺷﻮى ۇو ،ﻧﻮ ﻫﻐﮥ د راﻣﺎ ﻧﻪ ﭘﺎﺧﮥ دﯦﻮاﻟﻮﻧﻪ ﺟﻮړول ﺑﻨﺪ ﮐل او ﮐﺎر ﻳ
 ﺑﻴﺎ آﺳﺎ ﺑﺎدﺷﺎه د ﻮل ﻳﻬﻮداه ﻧﻪ ﺳى راﻏﻮﻧ ﮐل او ﻫﻐﻮئ ﻟﻪ ﻳ ﺣﻢ
ﭘﺮﯦﻮدو .
ورﮐو ﭼ ﻫﻐﻪ ﮐﺎ او ﻟﺮ راوړئ ﭼ ﮐﻮم ﺑﻌﺸﺎ ﭘﻪ راﻣﺎ ﮐ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻮل او ﻫﻐﻮئ دا
د ﺟﺒﻌﻪ او د ﻣﺼﻔﺎه ﺎروﻧﻮ ﻧﻪ د ﭘﺨﻮ دﯦﻮاﻟﻮﻧﻮ ﺗﺎووﻟﻮ دﭘﺎره اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐل.

ﺣﻨﺎﻧ ﭘﯧﻐﻤﺒﺮ
 ﭘﻪ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﮐ ﺣﻨﺎﻧ ﭘﯧﻐﻤﺒﺮ آﺳﺎ ﺑﺎدﺷﺎه ﻟﻪ ﻻړو او ورﺗﻪ ﻳ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،د ﻣﺎﻟ

ﺧُﺪائ ﺳﺘﺎ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﻪ ﺎئ ﺗﺎ د ﺷﺎم ﭘﻪ ﺑﺎدﺷﺎه ﺑﻬﺮوﺳﻪ وﮐه ،ﻧﻮ ﭘﻪ دې وﺟﻪ د ﺷﺎم
 د اﻳﺘﻬﻮﭘﻴﺎ او د ﻟﻴﺒﻴﺎ د ﺧﻠﻘﻮ ﺳﺮه ډﯦﺮ
د ﺑﺎدﺷﺎه ﻟﺮ ﺳﺘﺎ ﻧﻪ ﺧﻼص ﺷﻮے دے .
ﻓﻮﺟﻴﺎن او ډﯦﺮې ﺟﻨ ﺎډۍ او ﭘﻪ آﺳﻮﻧﻮ ﺳﻮارۀ ﮐﺴﺎن ﻧﮥ ۇو ﮥ؟ ﺧﻮ ﺗﺎ ﭘﻪ ﻣﺎﻟ
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ
ﺧُﺪائ ﺑﻬﺮوﺳﻪ وﮐه ﻧﻮ ﻪ ﻫﻐﮥ ﺗﺎ ﻟﻪ ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ ﺑﺎﻧﺪې ﻓﺘﺢ درﮐه .
ﻮﻟﻪ دﻧﻴﺎ د دې دﭘﺎره ﻧﻈﺮ اﭼﻮى ﭼ ﻫﻐﻪ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﻃﺎﻗﺖ ورﮐى ﭼ د ﭼﺎ زړۀ د
اﺧﻼﺻﻪ د ﻫﻐﮥ وﻓﺎدار وى .ﺗﮥ ﻮﻣﺮه ﮐﻢ ﻋﻘﻞ ﻳ .د اوس ﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﮥ ﭘﻪ ﺟﻨ ﮐ راﯧﺮ
 ﭘﻪ دې ﺑﺎﻧﺪې آﺳﺎ ﻫﻐﻪ ﭘﯧﻐﻤﺒﺮ ﺗﻪ دوﻣﺮه ﻏﺼﻪ ﺷﻮ ﭼ ﻫﻐﻪ ﻳ ﭘﻪ زﻧﻴﺮوﻧﻮ وﺗﻟﻮ
ﻳ “.
او ﻗﯧﺪ ﻳ ﮐو .ﻫﻢ د ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﻧﻪ آﺳﺎ د ﺧﻠﻘﻮ ﺳﺮه ﻇﻠﻢ زﻳﺎﺗﮯ ﺷﺮوع ﮐو.

د آﺳﺎ د ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﺧﺘﻤﯧﺪل
 د اول ﻧﻪ واﺧﻠﻪ ﺗﺮ آﺧﺮه ﭘﻮرې د آﺳﺎ د ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﻮﻟ واﻗﻌ د اﺳﺮاﺋﻴﻞ او ﻳﻬﻮداه

 د ﺧﭙﻠ ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﭘﻪ ﻳﻮ ﮐﻢ ﻠﻮﯦﺘﻢ ﮐﺎل
ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﮐ ﻟﻴﻠﮯ ﺷﻮى دى .
آﺳﺎ د ﭘﻮ د ﻳﻮ ﺳﺨﺖ ﻣﺮض ﭘﻪ وﺟﻪ ﺷﻞ ﺷﻮ ،ﺧﻮ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ د ﻣﺪد
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 دوه ﮐﺎﻟﻪ وروﺳﺘﻮ ﻫﻐﻪ ﻣ ﺷﻮ 
دﭘﺎره ور وﻧﮥ ﺮﯧﺪو او ﺻﺮف ﻃﺒﻴﺒﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﻻړو .
او ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻗﺒﺮ ﮐ ﺦ ﺷﻮ ﮐﻮم ﭼ ﻫﻐﮥ د داؤد ﭘﻪ ﺎر ﮐ ﭘﻪ ﻳﻮ ﻏ  ﮐ
ﺧﭙﻞ ﺎن دﭘﺎره ﺟﻮړ ﮐے وو .ﻫﻐﻮئ د ﻫﻐﮥ ﺨﻮﻟﻮ دﭘﺎره ﻣﺼﺎﻟﺤ او ﺧﻮﺷﺒﻮﻳ واﻻ
ﺗﯧﻞ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐل او ﻫﻐﻮئ د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﻣﺮګ ﺑﺎﻧﺪې د ﻏﻢ دﭘﺎره ﻳﻮ ﻟﻮئ اور ﺑﻞ ﮐو.

د ﻳﻬﻮﺳﻔﻂ ﺑﺎدﺷﺎه ﺟﻮړﯦﺪل

۱۷

 ﻳﻬﻮﺳﻔﻂ د ﺧﭙﻞ ﭘﻼر آﺳﺎ ﻧﻪ ﭘﺲ ﺑﺎدﺷﺎه ﺟﻮړ ﺷﻮ او د اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺧﻼف ﻳ ﺧﭙﻞ


 ﻫﻐﮥ د ﻳﻬﻮداه د ﭘﺨﻮ دﯦﻮاﻟﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺎروﻧﻮ ﮐ ،د ﻳﻬﻮداه ﭘﻪ ﻣﻠ
ﺎن ﻣﻀﺒﻮط ﮐو .
ﮐ او د اﻓﺮاﺋﻴﻢ د ﻋﻼﻗ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺎروﻧﻮ ﮐ ﮐﻮم ﭼ آﺳﺎ ﻗﺒﻀﻪ ﮐى ۇو ،ﻓﻮﺟﻴﺎن
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﻳﻬﻮﺳﻔﻂ ﻣﻞ وو ﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ د ﺧﭙﻞ ﭘﻼر ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻧﻘﺶ
ﻣﻘﺮر ﮐل .
ﻗﺪم ﺑﺎﻧﺪې روان وو ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ داؤد د ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﭘﻪ ﺷﺮوع ﮐ ﮥ وو او ﻳﻬﻮﺳﻔﻂ د
 ﻫﻐﮥ د ﺧﭙﻞ ﭘﻼر د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻮﻟﻮ او د ﺧُﺪائ ﭘﺎک
ﺑﻌﻞ ﻋﺒﺎدت وﻧﮥ ﮐو .

ﺣﻤﻮﻧﻪ ﻳ ﻣﻨﻞ او ﻫﻐﻪ ﺷﺎن ﻋﻤﻞ ﻳ ﻧﮥ ﮐﻮﻟﻮ ﻨﻪ ﭼ د اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎﻧﻮ ﮐﻮل .
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﻳﻬﻮداه ﭘﻪ ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﺑﺎﻧﺪې د ﻳﻬﻮﺳﻔﻂ ﻗﺎﺑﻮ ﻣﻀﺒﻮﻃﻪ ﮐه او ﻮﻟﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﺑﻪ
 ﻫﻐﮥ ﺧﭙﻞ ﺎن د
ﻫﻐﮥ ﻟﻪ ﺗُﺤﻔ راوړﻟ ،ﻧﻮ داﺳ ﻫﻐﻪ ﻣﺎﻟﺪاره او ډﯦﺮ ﻋﺰﺗﻤﻨﺪ ﺷﻮ .
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﮐﺎر ﺗﻪ وﻗﻒ ﮐے وو او ﻋﻼﻗﺎﺋ ﻋﺒﺎدﺗﺨﺎﻧ او د اﺷﻴﺮې ﺑﺖ ﻧ ﻳ ﭘﻪ
 ﻫﻐﮥ د ﺧﭙﻠ ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﭘﻪ درﯦﻢ ﮐﺎل دا آﻓﺴﺮان وﻟﯧل ﭼ د
ﻳﻬﻮداه ﮐ ﺗﺒﺎه ﮐې .
 د
ﻳﻬﻮداه ﭘﻪ ﺎروﻧﻮ ﮐ ﺗﻌﻠﻴﻢ ورﮐى ،ﺑِﻦﺧﯧﻞ ،ﻋﺒﺪﻳﺎه ،زﮐﺮﻳﺎه ،ﻧﺘﻨاﻳﻞ او ﻣﻴﺎﻳﺎه .
ﻫﻐﻮئ ﺳﺮه ﻧﻬﮥ ﻟﻴﻮﻳﺎن او دوه اﻣﺎﻣﺎن ﻣﻠﺮى ۇو .ﻟﻴﻮﻳﺎن دا ۇو ،ﺳﻤﻌﻴﺎه ،ﻧﺘﻨﻴﺎه ،زﺑﺪﻳﺎه،
ﻋﺴﺎﻫﻴﻞ ،ﺳﻤﻴﺮاﻣﻮت ،ﻳﻮﻧﺘﻦ ،ادوﻧﻴﺎه ،ﻃﻮﺑﻴﺎه او ﻃﻮب ادوﻧﻴﺎه ،او اﻟﻴﺴﻤﻊ او ﻳﻬﻮرام
 ﻫﻐﻮئ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﺗﻮرات ﮐﺘﺎب واﺧﺴﺘﻠﻮ او د ﻳﻬﻮداه ﻮﻟﻮ ﺎروﻧﻮ
اﻣﺎﻣﺎن ۇو .
ﺗﻪ ﻻړل او ﺧﻠﻘﻮ ﻟﻪ ﻳ ﺗﻌﻠﻴﻢ ورﮐﻮﻟﻮ.
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د ﻳﻬﻮﺳﻔﻂ ﻋﻈﻤﺖ
 ﭘﻪ ﯧﺮﭼﺎﭘﯧﺮه ﺣﻮﻣﺘﻮﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻳﺮه راﻏﻠﻪ ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ د ﻳﻬﻮﺳﻔﻂ ﺧﻼف

 ﮥ ﻓﻠﺴﺘﻴﺎﻧﻮ ﻳﻬﻮﺳﻔﻂ ﻟﻪ ﭘﻪ ﻳﻮ ﻟﻮئ ﻣﻘﺪار ﮐ ﺳﭙﻴﻦ زر او
ﺟﻨ ﻧﮥ ﺷﻮ ﮐﻮﻟﮯ .
ﻧﻮرې ﺗُﺤﻔ راوړې او ﮥ ﻋﺮﺑﻮ ورﻟﻪ اووۀ زره او اووۀ ﺳﻮه ان او اووۀ زره او اووۀ
 ﻧﻮ ﻳﻬﻮﺳﻔﻂ ﻧﻮره ﻫﻢ ﺗﺮﻗ ﮐﻮﻟﻪ او ﺗه ﮐﯧﺪو .ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﻳﻬﻮداه
ﺳﻮه ﭼﯧﻠ راوﺳﺘﻠ .
 ﭼﺮﺗﻪ ﭼ ﭘﻪ ﻟﻮئ ﻣﻘﺪار
ﮐ ﺎئ ﭘﻪ ﺎئ ﻗﻠﻌ او د ﺎروﻧﻮ ﻮداﻣﻮﻧﻪ ﺟﻮړ ﮐل ،
ﮐ د ﻫﻐﻮئ ﺳﺎﻣﺎﻧﻮﻧﻪ ﺟﻤﻊ ﺷﻮى ۇو .ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﮐ ﺗه آﻓﺴﺮان ﻣﻘﺮر ﮐل،
 د ﻫﻐﮥ ﻟﺮ د ﻗﺒﻴﻠﻮ ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﻮړ ﺷﻮے وو .ﻋﺪﻧﻪ د ﻳﻬﻮداه د ډﻟﻮ د ﻓﻮﺟﻴﺎﻧﻮ ﻣﺸﺮ

 ﻳﻬﻮﺣﻨﺎن ﭘﻪ ﻫﻐﮥ ﭘﺴ دوﯦﻢ
وو او درې ﻻﮐﻪ ﻓﻮﺟﻴﺎن د ﻫﻐﮥ د واک اﺧﺘﻴﺎر ﻻﻧﺪې ۇو .
 درﯦﻢ د زِﮐﺮى زوئ
ﮐﺲ وو ،ﭼ د ﻫﻐﮥ ﺳﺮه دوه ﻻﮐﻪ او اﺗﻴﺎ زره ﻓﻮﺟﻴﺎن ۇو ،
ﻋﻤﺴﻴﺎه وو ،ﭼ د ﻫﻐﮥ ﺳﺮه دوه ﻻﮐﻪ ﻓﻮﺟﻴﺎن ۇو .او ﻋﻤﺴﻴﺎه ﺑﻪ ﭘﻪ رﺿﺎﮐﺎراﻧﻪ ﺗﻮﻪ د
 د ﺑﻨﻴﺎﻣﻴﻦ د ډﻟﻮ د ﻓﻮﺟﻴﺎﻧﻮ ﻣﺸﺮ اﻟﻴﺪع وو ،ﭼ ﻫﻐﻪ ﻳﻮ
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻮﻟﻮ .
ډﯦﺮ ﺗه ﻓﻮﺟ وو ،ﻫﻐﻪ د دوو ﻻﮐﻮ ﻓﻮﺟﻴﺎﻧﻮ ﻣﺸﺮ وو ﭼ ډاﻟﻮﻧﻪ او ﻟﻴﻨﺪې ورﺳﺮه وې.
 ﭘﻪ ﻫﻐﮥ ﭘﺴ دوﯦﻢ ﻣﺸﺮ ﻳﻬﻮزﺑﺪ وو ﭼ د ﻫﻐﮥ ﺳﺮه ﻳﻮ ﺳﻞ او اﺗﻴﺎ زره ﺳى ۇو ،ﭼ

 دې ﺳو ﭘﻪ ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﮐ د ﺑﺎدﺷﺎه ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻮﻟﻮ او د
ﮥ ﺟﻨ ﺳﺎﻣﺎن ورﺳﺮه وو .
دې ﻧﻪ ﻋﻼوه ﻫﻐﮥ د ﻳﻬﻮداه د ﭘﺨﻮ دﯦﻮاﻟﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺎروﻧﻮ ﮐ ﻧﻮر ﻓﻮﺟﻴﺎن ﻫﻢ ﻣﻘﺮر ﮐل.

د ﻣﻴﺎﻳﺎه ﭘﯧﻐﻤﺒﺮ اﺧاب ﻟﻪ ﺧﺒﺮدارے ورﮐﻮل

۱۸

 ﻧﻮ ﻳﻬﻮﺳﻔﻂ ډﯦﺮ دوﻟﺘﻤﻨﺪ او ﻋﺰﺗﻤﻨﺪ ﺷﻮ او ﻳﻬﻮﺳﻔﻂ ﺧﭙﻞ زوئ ﺗﻪ د اﺧاب


 ﻳﻮ ﻮ ﮐﺎﻟﻪ وروﺳﺘﻮ ﻳﻬﻮﺳﻔﻂ د
ﻟﻮر وادۀ ﮐه ﻧﻮ داﺳ ﻫﻐﻪ د اﺧاب ﻣﻠﺮے ﺷﻮ .
اﺧاب ﺳﺮه ﻣﻼوﯦﺪو دﭘﺎره د ﺳﺎﻣﺮﻳﻪ ﺎر ﺗﻪ ﻻړو .د ﻳﻬﻮﺳﻔﻂ او د ﻫﻐﮥ د ﮐﺴﺎﻧﻮ ﭘﻪ
درﻧﺎوى ﮐ اﺧاب د ﻳﻮې ﻣﯧﻠﻤﺴﺘﻴﺎ ﭘﻪ ﺗﻮﻪ ډﯦﺮ ان او ﺎروى ﺣﻼل ﮐل .ﻫﻐﮥ
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ﻳﻬﻮﺳﻔﻂ دې ﺗﻪ ﺟﻮړوﻟﻮ ﭼ ﭘﻪ راﻣﺎتﺟِﻠﻌﺎد ﺎر ﺑﺎﻧﺪې دواړه ﭘﻪ ﻳﻮ ﺎئ ﺑﺎﻧﺪې ﺣﻤﻠﻪ
 ﻫﻐﮥ ورﻧﻪ ﺗﭙﻮس وﮐو” ،ﺗﮥ ﺑﻪ راﻣﺎتﺟِﻠﻌﺎد ﺑﺎﻧﺪې د ﺣﻤﻠ ﮐﻮﻟﻮ دﭘﺎره ﻣﺎ
وﮐى .
ﺳﺮه ﻻړ ﺷ؟“ ﻳﻬﻮﺳﻔﻂ ﺟﻮاب ورﮐو” ،ﮐﻠﻪ ﭼ ﺗﮥ ﺗﻴﺎر ﺷ ﻧﻮ زۀ او زﻣﺎ ﻓﻮج ﺗﻴﺎر ﻳﻮ.
 ﺑﻴﺎ ﻫﻐﮥ ﺑﺎدﺷﺎه ﺗﻪ دا ﻫﻢ ووﺋﻴﻞ” ،ﺧﻮ اول ﻟه د ﻣﺎﻟ
ﻣﻮﻧ ﺑﻪ ﺗﺎ ﺳﺮه ﻣﻠﺮى ﺷُﻮ “.
 ﻧﻮ اﺧاب ﭘﯧﻐﻤﺒﺮان راوﻏﻮﺘﻞ ﭼ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻠﻮر ﺳﻮه
ﺧُﺪائ ﺳﺮه ﻣﺸﻮره وﮐه “.
ۇو او د ﻫﻐﻮئ ﻧﻪ ﻳ ﺗﭙﻮس وﮐو” ،ﻣﺎ ﻟﻪ راﻣﺎتﺟِﻠﻌﺎد ﺗﻪ ﺗﻠﻞ ﭘﻪ ﮐﺎر دى او ﮐﮥ ﻧﻪ؟“ ﻫﻐﻮئ
 ﺧﻮ ﻳﻬﻮﺳﻔﻂ
ورﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﺣﻤﻠﻪ ﭘﺮې وﮐه ،ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺑﻪ ﺗﺎ ﻟﻪ ﻓﺘﺢ درﮐى “.
ﺗﺮې ﻧﻪ ﺗﭙﻮس وﮐو” ،داﺳ ﻳﻮ ﺑﻞ ﭘﯧﻐﻤﺒﺮ ﻧﺸﺘﻪ ﮥ ﭼ د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ذرﻳﻌﻪ ﻣﻮﻧ د ﻣﺎﻟ
 اﺧاب ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﻳﻮ ﺑﻞ ﭘﯧﻐﻤﺒﺮ ﻫﻢ ﺷﺘﻪ دے ﭼ د
ﺧُﺪائ ﺳﺮه ﻣﺸﻮره وﮐو؟“ 
اﻣﻠﻪ زوئ ﻣﻴﺎﻳﺎه دے .ﺧﻮ زۀ د ﻫﻐﮥ ﻧﻪ ﻧﻔﺮت ﮐﻮم ﻪ ﭼ ﻫﻐﮥ ﻫﻴﻠﻪ زﻣﺎ دﭘﺎره ﮥ
ﭘﯧﺸﻮﺋ ﻧﮥ ده ﮐې ،ﻫﻐﻪ ﻫﻤﯧﺸﻪ ﺑﺪه ﭘﯧﺸﻮﺋ ﮐﻮى “.ﻳﻬﻮﺳﻔﻂ ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﺗﺎ ﻟﻪ داﺳ
 ﻧﻮ اﺧاب ﺑﺎدﺷﺎه د درﺑﺎر ﻳﻮ آﻓﺴﺮ راوﻏﻮﺘﻮ او ورﺗﻪ ﻳ
وﺋﻴﻞ ﻧﮥ دى ﭘﻪ ﮐﺎر “.
 ﻫﻐﻪ دوه ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎن د ﺳﺎﻣﺮﻳﻪ د
ووﺋﻴﻞ ﭼ ﻻړ ﺷﻪ او ﺳﻤﺪﺳﺘ ﻣﻴﺎﻳﺎه راوﻟﻪ .
دروازې ﻧﻪ ﻟ ﺑﻬﺮ ﭘﻪ درﻣﻨﺪ ﮐ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﺗﺨﺘُﻮﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﻧﺎﺳﺖ ۇو ﭼ ﺧﭙﻠ ﺷﺎﻫ ﭼﻮﻏ
 د ﻫﻐﻮئ
ﻳ اﻏﻮﺳﺘ وې او ﻮﻟﻮ ﭘﯧﻐﻤﺒﺮاﻧﻮ د ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﻣﺨ ﭘﯧﺸﻮﻳﺎﻧ ورﮐﻮﻟ .
ﻧﻪ ﻳﻮ ﭘﯧﻐﻤﺒﺮ د ﮐﻨﻌﺎﻧﻪ زوئ ﺻﺪﻗﻴﺎه د اوﺳﭙﻨ ﺮ ﺟﻮړ ﮐى ۇو او اﺧاب ﺗﻪ ﻳ
وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ داﺳ ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ ﭘﻪ دې ﺮوﻧﻮ ﺑﻪ د ﺷﺎم ﺧﻠﻖ وﻫ ﭼ ﺑﺮﺑﺎد
 ﻧﻮرو ﻮﻟﻮ ﭘﯧﻐﻤﺒﺮاﻧﻮ ﻫﻢ دﻏﻪ ﺷﺎن وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ .ﻫﻐﻮئ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،د راﻣﺎتﺟِﻠﻌﺎد
ﺷ “.
 ﭘﻪ دې
ﺧﻼف روان ﺷﻪ او ﺗﮥ ﺑﻪ ﻓﺘﺢ وﻣﻮﻣ ،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺑﻪ ﺗﺎ ﻟﻪ ﻓﺘﺢ درﮐى “.
دوران ﮐ ﮐﻮم آﻓﺴﺮ ﭼ د ﻣﻴﺎﻳﺎه د راوﺳﺘﻮ دﭘﺎره ﺗﻠﮯ وو ﻧﻮ ﻫﻐﮥ ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﻮﻟﻮ
ﭘﯧﻐﻤﺒﺮاﻧﻮ د ﺑﺎدﺷﺎه د ﮐﺎﻣﻴﺎﺑ ﭘﯧﺸﻮﺋ ورﮐې ده ،ﻧﻮ ﺳﺘﺎ دﭘﺎره ﺑﻪ ﮥ وى ﭼ ﺗﮥ ﻫﻢ
 ﺧﻮ ﻣﻴﺎﻳﺎه ورﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،زۀ د ژوﻧﺪى ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﻧﻮم ﻗﺴﻢ
داﺳ وﮐې “.
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ د
ﮐﻮم ﭼ زۀ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﮥ واﻳﻢ ﭼ ﮥ ﻣﺎ ﺗﻪ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻓﺮﻣﺎﺋ “.
اﺧاب ﭘﻪ ﻣﺨ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮ ﻧﻮ ﺑﺎدﺷﺎه ﺗﺮې ﻧﻪ ﺗﭙﻮس وﮐو” ،ﻣﻴﺎﻳﺎه ،ﻳﻬﻮﺳﻔﻂ ﺑﺎدﺷﺎه
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او زۀ ﭘﻪ راﻣﺎتﺟِﻠﻌﺎد ﺑﺎﻧﺪې د ﺣﻤﻠ ﮐﻮﻟﻮ دﭘﺎره ﻻړ ﺷُﻮ او ﮐﮥ ﻧﻪ؟“ ﻧﻮ ﻫﻐﮥ ﺟﻮاب ورﮐو،

”آو ،ﺣﻤﻠﻪ ﭘﺮې وﮐه ،ﺗﮥ ﺑﻪ ﮐﺎﻣﻴﺎب ﺷ ،ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﺳﺘﺎ د واک اﺧﺘﻴﺎر ﻻﻧﺪې راﺷ “.
ﺧﻮ اﺧاب ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﮐﻠﻪ ﭼ ﺗﮥ ﻣﺎ ﺳﺮه د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﻧﻮم ﺧﺒﺮې ﮐﻮې ﻧﻮ رﺘﻴﺎ
 ﻣﻴﺎﻳﺎه ورﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،زۀ د اﺳﺮاﺋﻴﻞ
رﺘﻴﺎ واﻳﻪ .دا ﺑﻪ زۀ ﺗﺎ ﺗﻪ ﻮ ﻠ واﻳﻢ؟“ 
ﻟﺮ ﻮرم ﭼ ﭘﻪ ﻏﺮوﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې داﺳ ﺧﻮر دے ﻟﻪ ﭼ د ﺷﭙﻮن ﻧﻪ ﺑﻐﯧﺮ ې ﺧﻮرې
ورې وى .او ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ د دې ﺳو ﻣﺸﺮ ﻧﺸﺘﻪ ،ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﭘﺮﯦده ﭼ ﭘﻪ
 اﺧاب ﻳﻬﻮﺳﻔﻂ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﻣﺎ ﺗﺎ ﺗﻪ وﺋﻴﻠ دى ﭼ
ﺧﯧﺮ ﺳﺮه ﮐﻮروﻧﻮ ﺗﻪ ﻻړ ﺷ “.

ﻫﻐﮥ زﻣﺎ دﭘﺎره ﻫﻴﻠﻪ ﻫﻢ ﮥ ﭘﯧﺸﻮﺋ ﻧﮥ ده ﮐې ،ﻫﻐﻪ ﻫﻤﯧﺸﻪ ﺑﺪه ﭘﯧﺸﻮﺋ ﮐﻮى “.
ﻣﻴﺎﻳﺎه دا ﻫﻢ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،اوس ﭼ ﮥ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋ ﻧﻮ ﻫﻐ ﺗﻪ ﻏﻮږ وﻧﻴﺴ.
ﻣﺎ وﻟﻴﺪل ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ آﺳﻤﺎن ﮐ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﺗﺨﺖ ﺑﺎﻧﺪې ﻧﺎﺳﺖ دے او د ﻫﻐﮥ ﻮﻟ
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﭙﻮس وﮐو ﭼ
ﻓﺮﺘ د ﻫﻐﮥ ﻳﻮ ﻃﺮف او ﺑﻞ ﻃﺮف ﺗﻪ وﻻړې دى .
اﺧاب ﺑﻪ ﻮک دوﮐﻪ ﮐى ﭼ ﻫﻐﻪ ﻻړ ﺷ او ﭘﻪ راﻣﺎتﺟِﻠﻌﺎد ﮐ ووژﻟﮯ ﺷ؟ ﻧﻮ
 ﻧﻮ ﭘﻪ دې ﮐ ﻳﻮ روح
ﮥ ﻓﺮﺘﻮ ﻳﻮ ﮥ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ او ﻫﻐﻪ ﻧﻮرو ﺑﻞ ﮥ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ،
وروړاﻧﺪې ﺷﻮ او ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ ورﻧﺰدې ﺷﻮ او وې وﺋﻴﻞ ﭼ زۀ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ دوﮐﻪ ﮐم .او
 ﻫﻐﻪ روح ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ ﭼ زۀ ﺑﻪ ﻻړ ﺷﻢ
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﺮې ﻧﻪ ﺗﭙﻮس وﮐو ﭼ ﻨﻪ؟ 
او د اﺧاب ﭘﻪ ﻮﻟﻮ ﭘﯧﻐﻤﺒﺮاﻧﻮ ﺑﻪ دروغ وواﻳﻢ .ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ ﻻړ ﺷﻪ او ﻫﻐﻪ
 او ﻣﻴﺎﻳﺎه ﭘﻪ آﺧﺮ ﮐ دا وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،ﻣﺎﻟ
دوﮐﻪ ﮐه .ﺗﮥ ﺑﻪ ﮐﺎﻣﻴﺎب ﺷ “.
ﺧُﺪائ ﺳﺘﺎ ﭘﯧﻐﻤﺒﺮان ﻣﺠﺒﻮر ﮐى دى ﭼ دروغ وواﺋ .ﺧﻮ ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ دا اﻋﻼن ﮐے
 ﺑﻴﺎ ﺻﺪﻗﻴﺎه ﭘﯧﻐﻤﺒﺮ ﻣﻴﺎﻳﺎه ﻟﻪ ورﻏﻠﻮ ،ﻫﻐﮥ ﻟﻪ
دے ﭼ ﭘﻪ ﺗﺎ ﺑﺎﻧﺪې ﺑﻪ ﻳﻮ اﻓﺖ راﺷ “.
ﻳ ﭘﻪ ﻣﺦ ﭙﯧه ورﮐه او ﺗﭙﻮس ﻳ ﺗﺮې ﻧﻪ وﮐو” ،د ﮐﻮم وﺧﺖ ﻧﻪ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ روح
 ﻣﻴﺎﻳﺎه ورﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﺗﺎ ﺗﻪ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ
زﻣﺎ ﻧﻪ ﺗﻠﮯ دے او ﺗﺎ ﺳﺮه ﺧﺒﺮې ﮐﻮى؟“ 
 ﺑﻴﺎ اﺧاب ﺑﺎدﺷﺎه
وﺧﺖ ﭘﺘﻪ وﻟ ﭼ ﮐﻠﻪ ﺗﮥ ﺷﺎ ﺗﻪ ﭘﻪ ﻳﻮه ﮐﻮﻪ ﮐ ﭘ ﺷ “.
ﺧﭙﻞ ﻳﻮ آﻓﺴﺮ ﻟﻪ ﺣﻢ ورﮐو” ،ﻣﻴﺎﻳﺎه وﻧﻴﺴﻪ او د ﺎر ﺣﺎﮐﻢ اﻣﻮن او ﻳﻮآس ﺷﻬﺰاده ﻟﻪ
 او ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ وواﻳﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﻗﯧﺪﺧﺎﻧﻪ ﮐ واﭼﻮى او ﭼ ﺗﺮﻮ ﭘﻮرې زۀ
ﻳ ﺑﻮﻪ .
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ﭘﻪ ﺧﯧﺮ ﺳﺮه راﻏﻠﮯ ﻧﮥ ﻳﻢ ﻧﻮ ﭼ ﻫﻐﮥ ﻟﻪ د اوﺑﻮ او رو ﻧﻪ ﺑﻐﯧﺮ ﻫﻴ ورﻧﮥ ﮐى “.
ﻣﻴﺎﻳﺎه ﭘﻪ اوﭼﺖ آواز ﺳﺮه وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﮐﮥ ﺗﮥ ﭘﻪ ﺧﯧﺮ ﺳﺮه واﭘﺲ راﻏﻠ ،ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﻣﺎﻟ
ﺧُﺪائ زﻣﺎ ﭘﻪ ذرﻳﻌﻪ ﮐﻼم ﻧﮥ وى ﮐے “.او ﻫﻐﮥ دا ﻫﻢ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﻣﺎ ﭼ ﮥ وﺋﻴﻠ دى
ﻮل ﻫﻐﻪ واورئ“.

د اﺧاب ﻣﺮګ
 ﺑﻴﺎ د اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﺎدﺷﺎه اﺧاب او د ﻳﻬﻮداه ﺑﺎدﺷﺎه ﻳﻬﻮﺳﻔﻂ ﭘﻪ راﻣﺎتﺟِﻠﻌﺎد ﺎر

 اﺧاب ﻳﻬﻮﺳﻔﻂ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﮐﻠﻪ ﭼ ﻣﻮﻧ ﺟﻨ ﻟﻪ ﻻړ
ﺑﺎﻧﺪې د ﺣﻤﻠ دﭘﺎره ﻻړل .
ﺷُﻮ ،ﻧﻮ زۀ ﺑﻪ ﺧﭙﻞ ﺷﻞ ﺑﺪل ﮐم ،ﺧﻮ ﺗﮥ ﺧﭙﻞ ﺷﺎﻫ ﻟﺒﺎس واﻏﻮﻧﺪه “.ﻧﻮ د اﺳﺮاﺋﻴﻞ
 د ﺷﺎم ﺑﺎدﺷﺎه د ﺧﭙﻠﻮ ﺟﻨ
ﺑﺎدﺷﺎه ﺟﻨ ﻟﻪ ﻻړو او ﺧﭙﻞ ﺷﻞ ﻳ ﺑﺪل ﮐے وو .
ﺎډو ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﻟﻪ ﺣﻢ ورﮐے وو ﭼ د اﺳﺮاﺋﻴﻞ د ﺑﺎدﺷﺎه ﻧﻪ ﺑﻐﯧﺮ ﭘﻪ ﻫﻴﭽﺎ ﺑﺎﻧﺪې ﺣﻤﻠﻪ
 ﻧﻮ ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﻳﻬﻮﺳﻔﻂ ﺑﺎدﺷﺎه وﻟﻴﺪو ،ﻧﻮ د ﻫﻐﻮئ ﻮﻟﻮ ﺧﻴﺎل دا وو
وﻧﮥ ﮐئ .
ﭼ ﻨ ﻫﻐﻪ د اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﺎدﺷﺎه وو او ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﻫﻐﮥ ﺑﺎﻧﺪې د ﺣﻤﻠ ﮐﻮﻟﻮ دﭘﺎره ورﻏﻠﻞ.
ﺧﻮ ﻳﻬﻮﺳﻔﻂ ﻳﻮه ﭼﻐﻪ ووﻫﻠﻪ او ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ،ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻫﻐﻪ ﺑﭻ ﮐو او د ﻫﻐﮥ ﻧﻪ ﻳ
 د ﺟﻨ ﺎډو ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﺗﻪ ﭘﺘﻪ وﻟﯧﺪه ﭼ ﻫﻐﻪ د اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﺎدﺷﺎه ﻧﮥ
ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻞ ﺧﻮا ﮐه .
 ﺧﻮ ﻳﻮ ﺷﺎﻣ ﻓﻮﺟ ﻳﻮ ﻏﺸﮯ د اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﭘﻪ
وو ،ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﻫﻐﮥ ﭘﺴ ﻧﻮر ﻻ ﻧﮥ ړل .
ﻟﺮ ورﺰار ﮐو او اﺗﻔﺎﻗﺎً اﺧاب ﺑﺎدﺷﺎه د ﻫﻐﮥ د زﻏﺮې د ﺟﻮړ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﺑﺎﻧﺪې وﻟﯧﺪو.
ﻧﻮ ﻫﻐﮥ د ﺧﭙﻠ ﺟﻨ ﺎډۍ ﭼﻠﻮوﻧ ﺗﻪ آواز وﮐو” ،زۀ زﺧﻤ ﺷﻮم ،واﭘﺲ ﺷﻪ او د
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﺟﻨ ﺳﺨﺖ وو ،ﻧﻮ اﺧاب ﺑﺎدﺷﺎه ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﺟﻨ ﺎډۍ
ﺟﻨ ﻧﻪ ووﻪ “.
ﮐ اﻳﺴﺎر وو او ﺗﻴﻪ ﻳ وﻫﻠ وه او ﺷﺎﻣﻴﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﻳ ﻣﺦ وو .ﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﺎﺎم ﮐ ﻫﻐﻪ ﻣ
ﺷﻮ.

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

د ﻳﻮ ﭘﯧﻐﻤﺒﺮ ﻳﻬﻮﺳﻔﻂ رﻞ

۱۹

 د ﻳﻬﻮداه ،ﻳﻬﻮﺳﻔﻂ ﺑﺎدﺷﺎه ﭘﻪ ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﮐ ﭘﻪ ﺧﯧﺮ ﺳﺮه ﺧﭙﻞ ﻣﺤﻞ ﺗﻪ واﭘﺲ


 د ﺣﻨﺎﻧ زوئ ﻳﺎﻫﻮ ﭘﯧﻐﻤﺒﺮ د ﺑﺎدﺷﺎه ﺳﺮه ﻣﻼوﯦﺪو ﻟﻪ ورﻏﻠﻮ او ورﺗﻪ ﻳ
راﻏﻠﻮ .
وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﺧﻴﺎل ﮐ دا ﺻﺤﻴﺢ ﺧﺒﺮه ده ﭼ د ﻫﻐﻪ ﺧﻠﻘﻮ ﻣﺪد وﮐے ﺷ ﭼ
ﮐﻮم ﺑﺪﻋﻤﻠﻪ دى او د ﻫﻐﻪ ﺧﻠﻘﻮ ﻃﺮﻓﺪارى وﮐے ﺷ ﭼ ﻮک د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻧﻪ ﻧﻔﺮت
ﮐﻮى؟ ﺗﺎ ﭼ ﮥ ﮐى دى د ﻫﻐ ﭘﻪ وﺟﻪ ﺗﺎ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﺎن ﺑﺎﻧﺪې د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻏﺼﻪ
 ﺧﻮ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ ،ﭘﻪ ﺗﺎ ﮐ ﮥ ﺧﻮﺑ ﻫﻢ ﺷﺘﻪ دے .ﺗﺎ د اﺷﻴﺮې ﺑﺖ ﻮﻟ
راﭘﺎروﻟ ده .
ﻧ وراﻧ ﮐې ﭼ ﺧﻠﻘﻮ د ﻫﻐ ﻋﺒﺎدت ﮐﻮﻟﻮ او ﺗﺎ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﻃﻠﺐ ﮐﻠﻪ اراده
ﮐې وه“.

د ﻳﻬﻮﺳﻔﻂ د ﻻﻧﺠﻮ ﻫﻮاروﻟﻮ دﭘﺎره ﻗﺎﺿﻴﺎن ﻣﻘﺮرول
 اﺮ ﭼ ﻳﻬﻮﺳﻔﻂ ﭘﻪ ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﮐ اوﺳﯧﺪو ،ﻫﻐﮥ ﺑﻪ ﻫﺮ وﺧﺖ ﭘﻪ ﺟﻨﻮب ﮐ د

ﺑﻴﺮﺳﺒﻊ ﻧﻪ واﺧﻠﻪ ﭘﻪ ﺷﻤﺎل ﮐ د ﻏﺮوﻧﻮ ﻣﻠ اﻓﺮاﺋﻴﻢ ﺗﺮ ﻏﺎړې ﭘﻮرې ﺳﻔﺮ ﮐﻮﻟﻮ ،دا د دې
 ﻫﻐﮥ
دﭘﺎره ﭼ ﺧﻠﻖ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﻫﻐﻮئ ﭘﻼر ﻧﻴﮥ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺗﻪ واﭘﺲ راوﻏﻮاړى .
 او ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ﻳ دا
د ﻳﻬﻮداه د ﭘﺨﻮ دﯦﻮاﻟﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻫﺮ ﻳﻮ ﺎر ﮐ ﻗﺎﺿﻴﺎن ﻣﻘﺮر ﮐل 
اﺻﻮل وﻮدل” ،ﭘﻪ ﻓﯧﺼﻠﻮ ﮐﻮﻟﻮ ﮐ د اﺣﺘﻴﺎط ﻧﻪ ﮐﺎر اﺧﻠ ،ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ د ﺧﻠﻘﻮ د ﺧﻮ
ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻓﯧﺼﻠ ﻧﮥ ﮐﻮئ ،ﺑﻠ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﻣﺮﺿ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﻮئ او ﭼ ﮐﻠﻪ ﺗﺎﺳﻮ
 د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻧﻪ ﭘﻪ ﻳﺮه ﮐ
ﻳﻮه ﻓﯧﺼﻠﻪ ﮐﻮئ ﻧﻮ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻣﻞ وى .
اوﺳ او ﭘﻪ ﻓﯧﺼﻠﻮ ﮐﻮﻟﻮ ﮐ د اﺣﺘﻴﺎط ﻧﻪ ﮐﺎر اﺧﻠ ،ﻪ ﭼ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ زﻣﻮﻧ د
 ﻳﻬﻮﺳﻔﻂ ﭘﻪ ﻳﺮوﺷﻠﻢ
ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺳﺮه ﻧﮥ ﺑاﻧﺼﺎﻓ ﺷﺘﻪ ،ﻧﮥ ﻃﺮﻓﺪارے او ﻧﮥ رﺷﻮت “.
ﮐ ﻟﻴﻮﻳﺎن ،اﻣﺎﻣﺎن او د ﺎر ﮥ ﻣﺸﺮان اوﺳﯧﺪوﻧ ﻗﺎﺿﻴﺎن ﻣﻘﺮر ﮐل ،ﭼ د ﻣﺎﻟ
 ﻫﻐﮥ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ
ﺧُﺪائ دﭘﺎره ﻓﯧﺼﻠ ﮐﻮى ،او د ﻳﺮوﺷﻠﻢ د اوﺳﯧﺪوﻧﻮ ﻻﻧﺠ ﻫﻮاروى .
دا اﺻﻮل وﻮدل” ،ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﺧﭙﻠ ذﻣﻪ وارۍ ﺧﺎﻣﺨﺎ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﻳﺮه ﮐ او ﭘﻪ
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 ﮐﻠﻪ ﻫﻢ ﭼ ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﺎروﻧﻮ ﻧﻪ د ﻳﻮ ﺎر
وﻓﺎدارۍ او د زړۀ د اﺧﻼﺻﻪ ادا ﮐﻮئ .
اوﺳﯧﺪوﻧ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې د ﻗﺘﻞ ،ﻳﺎ د ﺑﻞ ﮥ ﻗﺎﻧﻮن ﻳﺎ ﺣﻢ ﻣﺎﺗﻮﻟﻮ ﻻﻧﺠﻪ راوړى ،ﻧﻮ
ﺗﺎﺳﻮ ﺧﺎﻣﺨﺎ ﭘﻪ اﺣﺘﻴﺎط ﺳﺮه دا اﺻﻮل ورﺗﻪ ﺎﻳ ﭼ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻋﺪاﻟﺖ ﮐ ﻨﻪ
ﺳﻠﻮک ﮐﻮى ،ﻧﻮ ﭼ داﺳ ﻫﻐﻮئ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻨﺎﻫﺎر ﻧﮥ ﺷ .ﮐﮥ ﺗﺎﺳﻮ داﺳ وﻧﮥ
ﮐئ ،ﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ او ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﺎروﻧﻮ اوﺳﯧﺪوﻧﻮ ﺗﻪ ﺑﻪ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﻏﺼ ﭘﺘﻪ وﻟ.
 د ﻮﻟﻮ ﻣﺬﻫﺒ
ﺧﻮ ﮐﮥ ﺗﺎﺳﻮ ﺧﭙﻠﻪ ذﻣﻪ وارى ﭘﻮره ﮐﻮئ ﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﻨﺎﻫﺎر ﻧﮥ ﺷ .
ﻻﻧﺠﻮ آﺧﺮى اﺧﺘﻴﺎر ﺑﻪ د ﻣﺸﺮ اﻣﺎم اﻣﺮﻳﺎه ﺳﺮه وى او د ﺧﻠﻘﻮ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ د ﻮﻟﻮ ﻻﻧﺠﻮ
آﺧﺮى اﺧﺘﻴﺎر ﺑﻪ د ﻳﻬﻮداه د ﺣﻤﺮان د اﺳﻤﻌﻴﻞ زوئ زﺑﺪﻳﺎه ﺳﺮه وى .د ﻟﻴﻮﻳﺎﻧﻮ ذﻣﻪ وارى
د ﻫﻐﻪ ﻓﯧﺼﻠﻮ ﮐﺘﻞ دى ﮐﻮﻣ ﭼ ﭘﻪ ﻋﺪاﻟﺘﻮﻧﻮ ﮐ ﮐﻴى .ﺗه ﺷ او ﭘﻪ دې اﺻﻮﻟﻮ
ﻋﻤﻞ ﮐﻮئ .او ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ دې د اﻧﺼﺎف ﮐﻮوﻧﻮ ﺳﺮه وى“.

د ادوﻣﻴﺎﻧﻮ ﺧﻼف ﺟﻨ

۲۰

 ﮥ ﻣﻮده وروﺳﺘﻮ د ﻣﻮآب او ﻋﻤﻮن ﻓﻮﺟﻴﺎن او ﻣﻌﻮﻧﻴﺎن راﻏﻠﻞ ﭼ د


 ﮥ ﺳى راﻏﻠﻞ او ﻳﻬﻮﺳﻔﻂ ﺑﺎدﺷﺎه ﺗﻪ ﻳ ووﺋﻴﻞ” ،د ﻣ
ﻳﻬﻮﺳﻔﻂ ﺳﺮه ﺟﻨ وﮐى .
درﻳﺎب ﭘﻪ ﺑﻞ ﻃﺮف ﺑﺎﻧﺪې د ادوم ﻧﻪ ﻳﻮ ﻟﻮئ ﻟﺮ د دې دﭘﺎره راﻏﻠﮯ دے ﭼ ﭘﻪ ﺗﺎ
ﺑﺎﻧﺪې ﺣﻤﻠﻪ وﮐى .وﻮرئ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﺣﺼﻴﺼﻮن ﺗﺎﻣﺎر ﺗﻪ رارﺳﯧﺪﻟ دى) “.دا د
 ﻳﻬﻮﺳﻔﻂ وﻳﺮﯦﺪو او د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﻣﺮﺿ ﻣﻌﻠﻮﻣﻮﻟﻮ
ﻋﻴﻦﺟﺪى ﻳﻮ ﺑﻞ ﻧﻮم دے( .
دﭘﺎره ﻳ دﻋﺎ وﻏﻮﺘﻪ او ﭘﻪ ﻳﻬﻮداه ﮐ ﻳ ﻮﻟﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻪ د روژې د ﻧﻴﻮﻟﻮ اﻋﻼن وﮐو.
 د ﻳﻬﻮداه ﺧﻠﻖ ﭘﻪ ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﮐ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻧﻪ د ﻣﺪد ﻏﻮﺘﻠﻮ دﭘﺎره راﻏﻮﻧ ﺷﻮل،

 ﺑﻴﺎ
ﻫﻐﻮئ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻣﺮﺿ ﻣﻌﻠﻮﻣﻮﻟﻮ دﭘﺎره د ﻳﻬﻮداه د ﻫﺮ ﺎر ﻧﻪ راﻏﻠﻞ .
ﻳﻬﻮﺳﻔﻂ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﮐﻮر د ﻧﻮى درﺑﺎر ﭘﻪ ﻣﺨ د ﻳﻬﻮداه او ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﺧﻠﻘﻮ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ
 او ﻫﻐﮥ ﭘﻪ اوﭼﺖ آواز دﻋﺎ وﮐه” ،اے ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،زﻣﻮﻧ د ﭘﻼر
ﮐ ودرﯦﺪو .
ﻧﻴﮥ ﺧُﺪائ ﭘﺎﮐﻪ ،ﺗﮥ ﭘﻪ آﺳﻤﺎن ﮐ د دﻧﻴﺎ ﭘﻪ ﻮﻟﻮ ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﮐﻮې .ﺳﺘﺎ ﭘﻪ
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 ﺗﮥ زﻣﻮﻧ
ﻻس ﮐ ﻃﺎﻗﺖ او ﻗﻮت ﺷﺘﻪ او ﻫﻴ ﻮک ﺳﺘﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻧﮥ ﺷ ﮐﻮﻟﮯ .
ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻳ .ﮐﻠﻪ ﭼ ﺳﺘﺎ ﺧﻠﻖ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎن دې ﻣﻠ ﺗﻪ راﻧﻨﻮﺗﻞ ،ﭼ ﮐﻮم ﺧﻠﻖ دﻟﺘﻪ
اوﺳﯧﺪل ﻧﻮ ﻫﻐﻪ دې وﺷل او د ﺧﭙﻞ ﺧﻠﻴﻞ اﺑﺮاﻫﻴﻢ اوﻻد ﻟﻪ دې ﻫﻐﻪ ﻣﻠ ورﮐو ﭼ د
 ﻫﻐﻮئ دﻟﺘﻪ اوﺳﯧﺪﻟ دى او ﺳﺘﺎ د ﻧﻮم دﭘﺎره ﻳ ﻳﻮ ﻣﻘﺪس
ﻫﻤﯧﺸﻪ دﭘﺎره د ﻫﻐﻮئ ﺷ .
 ﮐﮥ ﭘﻪ ﻣﻮﻧ ﺑﺎﻧﺪې د ﺳﺰا دﭘﺎره ﮥ اﻓﺖ ،ﺟﻨ،
ﺎئ ﺟﻮړ ﮐے دے او وﺋﻴﻞ ﻳ ،
وﺑﺎ ،ﻳﺎ ﻗﺤﻂ راﺷ ،ﻧﻮ ﻣﻮﻧ ﺑﻪ راﺷﻮ او ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﺣﻀﻮر ﮐ ﺑﻪ د دې ﮐﻮر ﭘﻪ وړاﻧﺪې
ودرﯦو ،ﻪ ﭼ ﭘﻪ دې ﮐﻮر ﮐ ﺳﺘﺎ ﻧﻮم دے او ﭼ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻣﺼﻴﺒﺖ ﮐ ﻣﻮﻧ ﺗﺎ
 اوس د ﻋﻤﻮن،
ﺗﻪ ﺳﻮال وﮐو ﻧﻮ ﺗﮥ ﺑﻪ زﻣﻮﻧ ﺳﻮال ﻗﺒﻮل ﮐې او ﻣﻮﻧ ﺑﻪ ﺑﭻ ﮐې .
ﻣﻮآب او ادوم ﺧﻠﻘﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﻧ ﺑﺎﻧﺪې ﺣﻤﻠﻪ ﮐې ده .ﮐﻠﻪ ﭼ زﻣﻮﻧ ﭘﻼر ﻧﻴﮥ د ﻣﺼﺮ ﻧﻪ
راووﺗﻞ ،ﻧﻮ ﺗﺎ ﻫﻐﻮئ ﻟﻪ اﺟﺎزت ورﻧﮥ ﮐو ﭼ دې ﻣﻠﻮﻧﻮ ﺗﻪ ورﻧﻨﻪ و ،ﻧﻮ زﻣﻮﻧ ﭘﻼر
 ﻧﻮ اوس ﻫﻐﻮئ ﻣﻮﻧ ﻟﻪ د دې
ﻧﻴﮥ د دې ﻧﻪ ﭘﻪ ﺑﻠﻪ ﻻر ﻻړل او دا ﻳ ﺗﺒﺎه ﻧﮥ ﮐل .
داﺳ ﺑﺪﻟﻪ راﮐﻮى ،ﭼ راﺷ او ﻣﻮﻧ د ﻫﻐﻪ ﻣﻠ ﻧﻪ وﺷى ﭼ ﺗﺎ ﻣﻮﻧ ﻟﻪ راﮐے دے.
 ﺗﮥ زﻣﻮﻧ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻳ .ﺗﮥ ﻫﻐﻮئ ﻟﻪ ﺳﺰا ورﮐه ،ﻪ ﭼ ﮐﻮم ﻟﻮئ ﻟﺮ ﭘﻪ ﻣﻮﻧ

ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻮى ﻧﻮ د ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﻣﻮﻧ ﺑﻣﺪدﺎره ﻳﻮ .ﻣﻮﻧ ﺗﻪ ﭘﺘﻪ ﻧﺸﺘﻪ ﭼ ﮥ وﮐو،
 د ﻳﻬﻮداه ﻮل ﺳى ،ﺳﺮه د ﺧﭙﻠﻮ ﻮ او ﺑﭽﻮ ،د
ﺧﻮ ﻣﻮﻧ ﺳﺘﺎ د ﻣﺪد ﭘﻪ ﻃﻤﻊ ﻳﻮ “.
 ﺑﻴﺎ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ روح ﭘﻪ ﻳﻮ ﻟﻴﻮى ﻧﺎزل ﺷﻮ
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﺣﻀﻮر ﮐ وﻻړ ۇو .
ﮐﻮم ﭼ ﭘﻪ ﻪ ﮐ ﻣﻮﺟﻮد وو .د ﻫﻐﮥ ﻧﻮم ﻳﺤﺰىاﻳﻞ وو ﭼ د زﮐﺮﻳﺎه زوئ وو ،ﻫﻐﻪ د

آﺳﻒ د ﻗﺒﻴﻠ ﻳﻮ ﮐﺲ وو او د ﻣﺘﻨﻴﺎه ،ﻳﻌاﻳﻞ او ﺑﻨﺎﻳﺎه ﭘﻪ ذرﻳﻌﻪ د آﺳﻒ د اوﻻد ﻧﻪ وو .
ﻳﺤﺰىاﻳﻞ ووﺋﻴﻞ” ،د ﻳﻬﻮداه او ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﻮﻟﻮ ﺧﻠﻘﻮ او ﻳﻬﻮﺳﻔﻂ ﺑﺎدﺷﺎه ﻣﺎ ﺗﻪ ﻏﻮږ وﻧﻴﺴ،
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﯧﺨ د دې ﻟﻮئ ﻟﺮ ﺳﺮه ﭘﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ ﮐﯧﺪو ﮐ
ﻣﮥ ﻳﺮﯦئ او ﻣﮥ ﺑﺣﻮﺻﻠ ﮐﯧئ .ﻪ ﭼ دا ﺟﻨ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻧﮥ ﺑﻠ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک دے.
 ﺳﺒﺎ ﭼ ﮐﻠﻪ ﻫﻐﻮئ د ﺻﻴﺺ درې ﺗﻪ راﺷ ﻧﻮ ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ ﺣﻤﻠﻪ وﮐه .ﺗﮥ ﺑﻪ د ﻫﻐﻮئ

ﺳﺮه د ﻫﻐﻪ وادۍ ﭘﻪ ﺳﺮ ﮐ ﻣﻼو ﺷ ﮐﻮم ﭼ د ﻳﺮوﺋﻴﻞ ﺳﺮه ﻧﺰدې د ﻨﻞ ﻣﻠ ﺗﻪ
 ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ دا ﺟﻨ ﻧﮥ ﮐﻮئ .ﺻﺮف د ﺟﻨ دﭘﺎره ﺻﻔﻮﻧﻪ ﺟﻮړ ﮐئ او ﮐﻠ
 .
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ودرﯦئ ،ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ﻓﺘﺢ ووﻳﻨ ﮐﻮﻣﻪ ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ درﮐﻮى .ﻣﮥ ﻳﺮﯦئ او ﻣﮥ

ﺑﺣﻮﺻﻠ ﮐﯧئ .ﺳﺒﺎ د ﻫﻐﻮئ ﺧﻼف راو او ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻣﻞ وى “.
ﺑﻴﺎ ﻳﻬﻮﺳﻔﻂ ﺑﺎدﺷﺎه ﻴ ﺷﻮ او ﭘﻪ زﻣﻪ ﻳ ﺳﺠﺪه وﻟﻮﻟﻪ او ﻮل ﺧﻠﻖ ﻫﻢ د ﻫﻐﮥ ﺳﺮه ﻴ
 د ﻟﻴﻮﻳﺎﻧﻮ د ﻗُﻬﺎت او ﻗﻮرح د ډﻟﻮ ﮐﺴﺎن
ﺷﻮل او د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻋﺒﺎدت ﻳ وﮐو .
ﭘﺎﯧﺪل او ﭘﻪ اوﭼﺖ آواز ﻳ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺛﻨﺎء ﺻﻔﺖ
 ﭘﻪ ورﭘﺴ ﺳﺤﺮ وﺧﺘ ﺧﻠﻖ د ﺗﻘﻮع ﺳﺮه ﻧﺰدې د ﻨﻞ ﻣﻠ ﺗﻪ ﻻړل .ﭼ
وﮐو .
ﮐﻠﻪ ﻫﻐﻮئ ﺳﻔﺮ ﺷﺮوع ﮐو ،ﻧﻮ ﻳﻬﻮﺳﻔﻂ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ﭘﻪ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﮐ دا ﺧﺒﺮې وﮐې” ،د
ﻳﻬﻮداه او ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﺧﻠﻘﻮ .ﭘﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺑﺎﻧﺪې ﻳﻘﻴﻦ ﮐﻮئ ،ﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ
ﺑﻪ ﮐﻠ وﻻړ ﻳ .ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﮥ ﺑﺎﻧﺪې اﻳﻤﺎن ﻟﺮئ ﭼ ﮥ درﺗﻪ ﭘﯧﻐﻤﺒﺮان ﻓﺮﻣﺎﺋ ،ﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ
 د ﺧﻠﻘﻮ ﺳﺮه د ﻣﺸﻮرې ﮐﻮﻟﻮ ﻧﻪ ﭘﺲ ،ﺑﺎدﺷﺎه ﻳﻮ ﻮ ﻣﻮﺳﻴﻘﺎراﻧﻮ ﻟﻪ
ﮐﺎﻣﻴﺎب ﺷ “.
ﺣﻢ ورﮐو ﭼ ﻫﻐﻪ ﭼﻮﻏ واﻏﻮﻧﺪى ﮐﻮﻣ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﺧﺎﺻﻮ وﺧﺘﻮﻧﻮ ﮐ اﻏﻮﺳﺘ
او ورﺗﻪ ﻳ ووﺋﻴﻞ ﭼ د ﻟﺮ ﻧﻪ ﻣﺨ روان ﺷ او داﺳ واﻳ” ،د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺛﻨﺎء
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﺛﻨﺎء ﺻﻔﺖ ﮐﻮل ﺷﺮوع ﮐل ﻧﻮ
ﺻﻔﺖ دې وى .د ﻫﻐﮥ ﻣﻴﻨﻪ اﺑﺪى ده “.
 د ﻋﻤﻮﻧﻴﺎﻧﻮ او
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻫﻐﻪ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻮوﻧ ﻓﻮﺟﻴﺎن ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﮐ ﭘﻪ ﺟه ﮐل .
ﻣﻮآﺑﻴﺎﻧﻮ ﻟﺮې د ادوم ﻏﺮ د اوﺳﯧﺪوﻧﻮ ﺧﻼف راوﺮﯧﺪې او د ﻫﻐﻮئ ﻫﺮ ﻳﻮ ﮐﺲ ﻳ
ووژﻟﻮ .ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ د ادوم ﻟﺮ ﺗﺒﺎه ﮐو ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﻳﻮ ﺑﻞ ﺑﺎﻧﺪې ﺣﻤﻠ ﺷﺮوع ﮐې.
 ﮐﻠﻪ ﭼ د ﻳﻬﻮداه ﻟﺮ ﻫﻐﻪ ﺑﺮج ﺗﻪ ورﺳﯧﺪو ﮐﻮم ﭼ ﭘﻪ ﺻﺤﺮا ﮐ وو ،ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ د

دﺷﻤﻦ ﻃﺮف ﺗﻪ وﮐﺘﻞ او وې ﻟﻴﺪل ﭼ ﻫﻐﻮئ ﻮل ﭘﻪ زﻣﻪ ﺑﺎﻧﺪې ﻣۀ ﭘﺮاﺗﮥ ۇو .ﻳﻮ ﮐﺲ
 ﻧﻮ ﻳﻬﻮﺳﻔﻂ او د ﻫﻐﮥ ﻓﻮﺟﻴﺎن ورﻏﻠﻞ ﭼ ﻣﺎلِ
ﻫﻢ ﭘﻪ ﺗﺘﯧﺪو ﮐ ﮐﺎﻣﻴﺎب ﻧﮥ ﺷﻮ .
ﻏﻨﻴﻤﺖ راواﺧﻠ او ﻫﻐﻮئ ډﯦﺮ ﺳﺎﻣﺎﻧﻮﻧﻪ ،ﺟﺎﻣ او ﻧﻮر ﻗﻴﻤﺘ ﻴﺰوﻧﻪ وﻣﻮﻧﺪل .ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ
ﻣﺎلِ ﻏﻨﻴﻤﺖ راﻏﻮﻧوﻟﻮ ﺑﺎﻧﺪې درې ور ﺗﯧﺮې ﮐې ،ﺧﻮ ﻣﺎلِ ﻏﻨﻴﻤﺖ دوﻣﺮه ډﯦﺮ وو ﭼ
 ﭘﻪ ﻠﻮرﻣﻪ ورځ ﻫﻐﻮئ د ﺑﺮاﮐﻪ ﭘﻪ وادۍ ﮐ راﻏﻮﻧ
ﻫﻐﻮئ ﻮل ﻧﮥ ﺷﻮ راﻮﻟﻮﻟﮯ .
ﺷﻮل او د ﻫﻐﻪ ﻫﺮ ﮥ دﭘﺎره ﻳ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺛﻨﺎء ﺻﻔﺖ وﮐو ﭼ ﮥ ﻫﻐﮥ ﮐى ۇو .ﻧﻮ
 ﻳﻬﻮﺳﻔﻂ ﭘﻪ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ﺳﺮه ﻓﻮﺟﻴﺎن واﭘﺲ
ﭘﻪ دې وﺟﻪ د ﻫﻐﻪ وادۍ ﻧﻮم ”ﺑﺮاﮐﻪ“ دے .
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ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﺗﻪ روان ﮐل ،ﻪ ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﻫﻐﻮئ دﺷﻤﻨﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﺷﺴﺖ ورﮐے وو.
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﺎر ﺗﻪ ورﺳﯧﺪل ،ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ د رﺑﺎﺑﻮﻧﻮ او ﺑﻴﻠﻮ د ﻏﯦﺪو ﺳﺮه د ﻣﺎﻟ

 ﻫﺮ ﻳﻮ ﻗﻮم ﺑﻪ ﭼ دا واورﯦﺪل ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻨﻪ د
ﺧُﺪائ ﮐﻮر ﺗﻪ روان ﺷﻮل .
 ﻧﻮ ﻳﻬﻮﺳﻔﻂ ﭘﻪ اﻣﻦ
اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ دﺷﻤﻨﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﺷﺴﺖ ورﮐے دے ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ وﻳﺮﯦﺪل ،
ﺳﺮه ﺣﻮﻣﺖ ﮐﻮﻟﻮ او ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﻫﺮ رﻧ ﺑﺎﻧﺪې ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮐﻮﻟﻮ.

د ﻳﻬﻮﺳﻔﻂ د ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﺧﺘﻤﯧﺪل
 ﻳﻬﻮﺳﻔﻂ د ﭘﻴﻨﻮ دﯦﺮﺷﻮ ﮐﺎﻟﻮ ﭘﻪ ﻋﻤﺮ ﮐ ﺑﺎدﺷﺎه ﺟﻮړ ﺷﻮے وو او ﭘﻪ ﻳﺮوﺷﻠﻢ

ﺑﺎﻧﺪې ﻳ ﭘﻴﻨﻮﻳﺸﺖ ﮐﺎﻟﻪ ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﮐې وه .د ﻫﻐﮥ ﻣﻮر ﻋﺰوﺑﻪ وه ﭼ د ﺳﻠﺤ ﻟﻮر وه.
 د ﻫﻐﮥ ﻧﻪ ﻣﺨ د ﻫﻐﮥ ﭘﻼر آﺳﺎ ﭘﻪ ﺷﺎن ﻫﻐﮥ ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﮐﺎر ﮐﻮﻟﻮ ﭼ ﮐﻮم د ﻣﺎﻟ

 ﺧﻮ ﻋﻼﻗﺎﺋ ﻋﺒﺎدﺗﺨﺎﻧ ﻧﮥ وې ﺗﺒﺎه ﺷﻮې ،او ﺧﻠﻖ ﭘﻪ
ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﻧﻈﺮ ﮐ ﮥ وو ،
 ﻧﻮر ﻫﺮ ﮥ ﭼ ﻳﻬﻮﺳﻔﻂ
ﭘﻮره ﺗﻮﻪ د ﺧﭙﻞ ﭘﻼر ﻧﻴﮥ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺗﻪ ﻧﮥ ۇو راﺮﯧﺪﻟ .
ﮐى دى ،د ﻫﻐﮥ د ﺑﺎدﺷﺎﻫ د ﺷﺮوع ﻧﻪ واﺧﻠﻪ ﺗﺮ آﺧﺮه ﭘﻮرې ،ﻫﺮ ﮥ د ﺣﻨﺎﻧ زوئ ﻳﺎﻫﻮ
ﭘﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﮐ ﻟﻴﻠﮯ ﺷﻮى دى ،ﮐﻮم ﭼ د اﺳﺮاﺋﻴﻞ د ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎﻧﻮ د ﺗﺎرﻳﺦ ﻳﻮه ﺣﺼﻪ ده.
 ﻳﻮ ﻞ د ﻳﻬﻮداه ﺑﺎدﺷﺎه ﻳﻬﻮﺳﻔﻂ د اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﺎدﺷﺎه اﺧﺰﻳﺎه ﺳﺮه اﺗﺤﺎد وﮐو ،ﭼﺎ ﭼ

 د ﻋﺼﻴﻮنﺟﺎﺑﺮ د ﺑﻨﺪرﺎه ﺳﺮه ﭘﻪ ﺷﺮﻳﻪ ﻫﻐﻮئ ﺳﻤﻨﺪرى
ډﯦﺮ ﺑﺪ ﻋﻤﻠﻮﻧﻪ وﮐل .
 ﺧﻮ د ﻣﺮﻳﺴﻪ د ﺎر د دوداواﻫﻮ زوئ اﻟﻋﺰر ﻳﻬﻮﺳﻔﻂ ﻟﻪ
ﺟﻬﺎزُوﻧﻪ ﺟﻮړ ﮐل .
ﺧﺒﺮدارے ورﮐو” ،ﺗﺎ د اﺧﺰﻳﺎه ﺳﺮه اﺗﺤﺎد ﮐے دے ،ﭘﻪ دې وﺟﻪ ﭼ ﺗﺎ ﮥ ﺟﻮړ ﮐى
دى ﻧﻮ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ﺗﺒﺎه ﮐى “.ﻧﻮ ﺳﻤﻨﺪرى ﺟﻬﺎزُوﻧﻪ ﺗﺒﺎه ﺷﻮل او ﻫﻴﻠﻪ ﭘﻪ
ﺳﻤﻨﺪر ﮐ وﻧﮥ ﭼﻠﯧﺪل.

۲۱

 ﻳﻬﻮﺳﻔﻂ ﻣ ﺷﻮ او د داؤد ﺎر ﭘﻪ ﺷﺎﻫ ادﻳﺮه ﮐ ﺦ ﺷﻮ او د ﻫﻐﮥ زوئ


ﻳﻬﻮرام د ﻫﻐﮥ ﻧﻪ ﭘﺲ ﺑﺎدﺷﺎه ﺟﻮړ ﺷﻮ.
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د ﻳﻬﻮداه ﺑﺎدﺷﺎه ﻳﻬﻮرام
 د ﻳﻬﻮﺳﻔﻂ ﺑﺎدﺷﺎه د زوئ ﻳﻬﻮرام ﺷﭙ وروﻪ ۇو ،ﻋﺰرﻳﺎه ،ﻳﺤاﻳﻞ زﮐﺮﻳﺎه ،ﻋﺰرﻳﺎه،

 ﺧﭙﻞ ﭘﻼر ﻫﻐﻮئ ﻟﻪ ډﯦﺮ ﺳﺮۀ زر ،ﺳﭙﻴﻦ زر او ﻗﻴﻤﺘ ﻴﺰوﻧﻪ
ﻣﻴﺎﺋﻴﻞ او ﺳﻔﻄﻴﺎه .
ورﮐل او ﻫﺮ ﻳﻮ ﻳ د ﻳﻬﻮداه د ﭘﺨﻮ دﯦﻮاﻟﻮﻧﻮ ﺎروﻧﻮ ﻣﺸﺮ ﻣﻘﺮر ﮐو .ﻳﻬﻮرام د ﻮﻟﻮ ﻣﺸﺮ
 ﮐﻠﻪ
وو ﻧﻮ ﭘﻪ دې وﺟﻪ ﻳ ﻫﻐﻪ د دې دﭘﺎره ﻣﻘﺮر ﮐو ﭼ د ﻫﻐﮥ ﻧﻪ ﭘﺲ ﺑﺎدﺷﺎه ﺷ .
ﭼ ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﭘﻪ ﭘﻮره ﺗﻮﻪ د ﻳﻬﻮرام ﭘﻪ ﻻس ﮐ وه ،ﻧﻮ ﻫﻐﮥ ﺧﭙﻞ ﻮل وروﻪ او د
 ﻳﻬﻮرام د دوو دﯦﺮﺷﻮ ﮐﺎﻟﻮ ﭘﻪ ﻋﻤﺮ ﮐ ﺑﺎدﺷﺎه ﺷﻮ او
اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﮥ ﻣﺸﺮان ﻫﻢ ووژل .
 ﻫﻐﮥ د اﺧاب ﺑﺎدﺷﺎه او د اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻧﻮرو
اﺗﮥ ﮐﺎﻟﻪ ﻳ ﭘﻪ ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﺣﻮﻣﺖ وﮐو .
ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺑﺪو ﻣﺜﺎﻟﻮﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﻋﻤﻞ وﮐو ،ﻪ ﭼ ﻫﻐﮥ د اﺧاب ﻳﻮه ﻟﻮر وادۀ ﮐې
 ﺧﻮ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ دا ﻣﺮﺿ ﻧﮥ وه ﭼ د
وه .ﻫﻐﮥ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺧﻼف ﻨﺎه وﮐه ،
داؤد ﺷﺎﻫ ﺧﺎﻧﺪان ﺗﺒﺎه ﮐى ،ﻪ ﭼ ﻫﻐﮥ د داؤد ﺳﺮه ﻟﻮظ ﮐے وو او دا وﻋﺪه ﻳ
 د ﻳﻬﻮرام د
ورﺳﺮه ﮐې وه ﭼ د ﻫﻐﮥ اوﻻد ﺑﻪ د ﻫﻤﯧﺸﻪ دﭘﺎره ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﮐﻮى .
ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﭘﻪ وﺧﺖ ﮐ ادوم د ﻳﻬﻮداه ﺧﻼف ﺑﻐﺎوت وﮐو او ﻳﻮ ﺧﭙﻞ ﺑﺎدﺷﺎه ﻳ ﻣﻘﺮر
 ﻧﻮ ﻳﻬﻮرام او د ﻫﻐﮥ آﻓﺴﺮاﻧﻮ ﺧﭙﻠ ﻮﻟ ﺟﻨ ﺎډۍ او ﻟﺮې رواﻧ ﮐې او
ﮐو .
 ﻧﻮ ادوم ﺗﺮ ﻧﻦ
د ادوﻣﻴﺎﻧﻮ ﻧﻪ ﺷﭙﻪ ﭘﻪ ﺷﭙﻪ راﺗﺎو ﺷﻮ او ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ ﻳ ﺳﺨﺘﻪ ﺣﻤﻠﻪ وﮐه .
ﭘﻮرې د ﻳﻬﻮداه ﻧﻪ آزاد دے .ﻫﻢ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﮐ د ﻟﺒﻨﺎه ﺎر ﻫﻢ ﺑﻐﺎوت وﮐو ،دا ﻫﺮ

ﮥ ﻪ وﺷﻮل ﭼ ﻳﻬﻮرام ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﺧﭙﻞ ﭘﻼر ﻧﻴﮥ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﺮﯦﮯ وو .
ﻫﻐﮥ د ﻳﻬﻮداه ﭘﻪ ﻏﺮﻳﺰه ﻋﻼﻗﻪ ﮐ ﻋﻼﻗﺎﺋ ﻋﺒﺎدﺗﺨﺎﻧﻪ ﺟﻮړه ﮐې وه او د ﻳﻬﻮداه او د
 اﻟﻴﺎس ﭘﯧﻐﻤﺒﺮ ﻳﻬﻮرام ﻟﻪ ﻳﻮ ﺧﻂ وﻟﯧﻟﻮ ،ﭼ ﭘﻪ
ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﺧﻠﻖ ﻳ ﺑﻻرې ﮐى ۇو .
ﻫﻐ ﮐ ﻟﻴﻠ ﺷﻮى ۇو” ،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ،ﺳﺘﺎ د ﭘﻼر ﻧﻴﮥ داؤد ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺗﺎ رد ﮐﻮى،
ﻪ ﭼ ﺗﺎ د ﺧﭙﻞ ﭘﻼر ﻳﻬﻮﺳﻔﻂ ﺑﺎدﺷﺎه او د ﺧﭙﻞ ﻧﻴﮥ آﺳﺎ ﭘﻪ ﻧﻘﺶ ﻗﺪم ﻣﺰل ﻧﮥ دے
 ﺗﺎ د اﺳﺮاﺋﻴﻞ د ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻧﻘﺶ ﻗﺪم ﺑﺎﻧﺪې ﻣﺰل ﮐے دے او د ﻳﻬﻮداه او
ﮐے .
ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﭘﻪ ﺧﻠﻘﻮ دې د ﺑﺘﺎﻧﻮ ﻋﺒﺎدت ﮐے دے ،ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ اﺧاب او د اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻧﻮرو
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 ﻧﻮ
ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎﻧﻮ ﮐى ۇو .ﺗﺎ ﺧﻮ ﺧﭙﻞ وروﻪ ﻫﻢ ووژل ،ﭼ ﻫﻐﻮئ ﺳﺘﺎ ﻧﻪ ﮥ ﺳى ۇو .
اوس ﺑﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺳﺘﺎ ﺧﻠﻘﻮ ﻟﻪ ،ﺳﺘﺎ ﺑﭽﻮ او ﺳﺘﺎ ﻮ ﻟﻪ ﺳﺨﺘﻪ ﺳﺰا ورﮐى او ﺳﺘﺎ
 ﺗﮥ ﺑﻪ د ﮐﻮﻟﻤﻮ ﭘﻪ ﺳﺨﺖ ﻣﺮض ﺑﺎﻧﺪې آﺧﺘﻪ ﺷ ﭼ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ورځ
ﻫﺮ ﮥ ﺑﻪ ﺗﺒﺎه ﮐى .
 ﮥ ﻓﻠﺴﺘﻴﺎن او ﻋﺮب
ﭘﻪ ورځ زﻳﺎﺗﻴى ﺗﺮ دې ﭘﻮرې ﭼ ﮐﻮﻟﻤ ﺑﻪ درﻧﻪ ﺑﻬﺮ راو “.
د ﻫﻐﻪ ﺎئ ﺳﺮه ﻧﺰدې اوﺳﯧﺪل ﭼﺮﺗﻪ ﭼ ﮥ د اﻳﺘﻬﻮﭘﻴﺎ ﺧﻠﻖ د ﺳﻴﻨﺪ ﭘﻪ ﻏﺎړه دﯦﺮه ۇو.
 ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﻳﻬﻮداه
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻫﻐﻮئ وﻟﻤﺴﻮل ﭼ د ﻳﻬﻮرام ﺧﻼف ﺟﻨ ﻟﻪ ﻻړ ﺷ .
ﺣﻤﻠﻪ وﮐه ،ﺷﺎﻫ ﻣﺤﻞ ﻳ ﻟﻮټ ﮐو او د ﺑﺎدﺷﺎه د ﮐﺸﺮى زوئ ،اﺧﺰﻳﺎه ﻧﻪ ﺑﻐﯧﺮ ﻳ د
 ﺑﻴﺎ د دې ﻫﺮ ﮥ ﻧﻪ ﭘﺲ ،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ
ﺑﺎدﺷﺎه ﻮﻟ  او زاﻣﻦ ﻗﯧﺪﻳﺎن ﺑﻮﺗﻠﻞ .
 ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً دوه ﮐﺎﻟﻪ دا ﻣﺮض ﭘﻪ ﻣﺰه ﻣﺰه
ﺑﺎدﺷﺎه ﺑﺎﻧﺪې د ﮐﻮﻟﻤﻮ ﺳﺨﺖ ﻣﺮض راوﺳﺘﻠﻮ .
زﻳﺎﺗﯧﺪو ﺗﺮ دې ﭘﻮرې ﭼ د ﻫﻐﮥ ﮐﻮﻟﻤ ﺑﻬﺮ راووﺗ او ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﻳﻮ ﺳﺨﺖ ﺗﻠﻴﻒ ﮐ ﻣ
ﺷﻮ .د ﻫﻐﮥ ﺧﻠﻘﻮ د ﻫﻐﮥ د ﻋﺰت دﭘﺎره اور ﺑﻞ ﻧﮥ ﮐو ﻟﻪ ﭼ د ﻫﻐﮥ د ﭘﻼر ﻧﻴﮥ دﭘﺎره ﺑﻞ
 ﻳﻬﻮرام د دوو دﯦﺮﺷﻮ ﮐﺎﻟﻮ ﭘﻪ ﻋﻤﺮ ﮐ ﺑﺎدﺷﺎه ﺟﻮړ ﺷﻮے وو او اﺗﮥ
ﺷﻮے وو .
ﮐﺎﻟﻪ ﻳ ﭘﻪ ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﮐې وه .ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ ﻣ ﺷﻮ ﻧﻮ ﻫﻴ ﻮک ﻫﻢ ﺧﻔﻪ ﻧﮥ ۇو.
ﻫﻐﻮئ ﻫﻐﻪ د داؤد ﭘﻪ ﺎر ﮐ ﺦ ﮐو ،ﺧﻮ ﭘﻪ ﺷﺎﻫ ادﻳﺮه ﮐ ﻳ ﺦ ﻧﮥ ﮐو.

د ﻳﻬﻮداه ﺑﺎدﺷﺎه اﺧﺰﻳﺎه

۲۲

 ﮥ ﻋﺮﺑﻮ ﺣﻤﻠﻪ وﮐه او د ﻳﻬﻮرام ﺑﺎدﺷﺎه د ﮐﺸﺮى زوئ اﺧﺰﻳﺎه ﻧﻪ ﺑﻐﯧﺮ ﻳ د


ﻳﻬﻮرام ﻮل زاﻣﻦ ووژل .ﻧﻮ ﺑﻴﺎ د ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﺧﻠﻘﻮ اﺧﺰﻳﺎه د ﺧﭙﻞ ﭘﻼر ﻧﻪ ﭘﺲ ﺑﺎدﺷﺎه ﺟﻮړ
 اﺧﺰﻳﺎه د دووﻳﺸﺘﻮ ﮐﺎﻟﻮ ﭘﻪ ﻋﻤﺮ ﮐ ﺑﺎدﺷﺎه ﺟﻮړ ﺷﻮ او ﻳﻮ ﮐﺎل ﻳ ﭘﻪ ﻳﺮوﺷﻠﻢ
ﮐو .
 اﺧﺰﻳﺎه د
ﺑﺎﻧﺪې ﺑﺎدﺷﺎﻫ وﮐه .د ﻫﻐﮥ ﻣﻮر ﻋﺘﻠﻴﺎه وه ﭼ د ﻋﻤﺮى ﺑﺎدﺷﺎه ﻧﻤﺴ وه .
اﺧاب د ﺧﺎﻧﺪان ﭘﻪ ﻧﻘﺶ ﻗﺪم ﺑﺎﻧﺪې روان وو ،ﻪ ﭼ د ﻫﻐﮥ ﻣﻮر ﻋﺘﻠﻴﺎه ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ﺑﺪې
 ﻫﻐﮥ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺧﻼف ﻨﺎه وﮐه ،ﻪ ﭼ د ﻫﻐﮥ د ﭘﻼر د ﻣﺮګ
ﻻرې ﻮدﻟ .
ﻧﻪ ﭘﺲ د اﺧاب د ﺧﺎﻧﺪان ﻧﻮر ﮐﺴﺎن د ﻫﻐﮥ ﻣﺸﻴﺮان ﺷﻮل او ﻫﻐﻪ ﻳ د ﺗﺒﺎﻫ ﻃﺮف ﺗﻪ
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 د ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﻣﺸﻮرو ﻳ ﻋﻤﻞ ﮐﻮﻟﻮ ﮐﻠﻪ ﭼ د ﺷﺎم ﺑﺎدﺷﺎه ﺣﺰاﺋﻴﻞ ﺧﻼف ﻳ ﭘﻪ
ﺑﻮﺗﻠﻮ .
ﻳﻮ ﺟﻨ ﮐ د اﺳﺮاﺋﻴﻞ د ﺑﺎدﺷﺎه ﻳﻮرام ﻣﻠﺮﺗﻴﺎ وﮐه .ﻟﺮې ﭘﻪ راﻣﺎتﺟِﻠﻌﺎد ﮐ ﭘﻪ
 ﻫﻐﻪ د ﻳﺰرﻋﻴﻞ ﺎر ﺗﻪ ﻪ راواﭘﺲ
ﺟﻨ ﺷﻮې او ﻳﻮرام ﭘﻪ ﺟﻨ ﮐ زﺧﻤ ﺷﻮ .
 ﺧُﺪائ ﭘﺎک
ﺷﻮ ﭼ د ﻫﻐﮥ زﺧﻤﻮﻧﻪ روغ ﺷ او اﺧﺰﻳﺎه ﻫﻠﺘﻪ د ﻣﻼوﯦﺪو دﭘﺎره ورﻏﻠﻮ .
د ﻳﻮرام دا ﻣﻼﻗﺎت د اﺧﺰﻳﺎه د ﺗﺒﺎﻫ ﺳﺒﺐ وﺮﻮﻟﻮ .ﻫﻐﻪ او ﻳﻮرام ،ﻳﺎﻫﻮ زوئ د ﻧﻤﺴ
ﺳﺮه ﻣﻼوﯦﺪو دﭘﺎره راوﺗﻞ ،ﮐﻮم ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د اﺧاب ﺷﺎﻫ ﺧﺎﻧﺪان د ﺗﺒﺎه ﮐﻮﻟﻮ
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻳﺎﻫﻮ د اﺧاب ﭘﻪ ﺷﺎﻫ ﺧﺎﻧﺪان ﺑﺎﻧﺪې د ﺧُﺪائ ﭘﺎک
دﭘﺎره ﺧﻮښ ﮐے وو .
ﺳﺰا راوﺳﺘﻠﻪ ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ د ﻳﻬﻮداه د ﻗﺒﻴﻠ ﻳﻮ ﻮ ﻣﺸﺮاﻧﻮ او د اﺧﺰﻳﺎه ﺧﭙﻠﻮاﻧﻮ ﺳﺮه ﻣﻼو ﺷﻮ
 اﺧﺰﻳﺎه وﻟﻮﻟﮯ ﺷﻮ او
ﭼ ﻫﻐﻮئ د اﺧﺰﻳﺎه ﺳﺮه روان ۇو ﻧﻮ ﻳﺎﻫﻮ ﻫﻐﻮئ ﻮل ووژل .
ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺳﺎﻣﺮﻳﻪ ﮐ ﭘ وو او ﻫﻠﺘﻪ ﭘﯧﺪا ﺷﻮ .ﻫﻐﻮئ ﻫﻐﻪ ﻳﺎﻫﻮ ﺗﻪ ﺑﻮﺗﻠﻮ او وې وژﻟﻮ .ﺧﻮ
ﻫﻐﻮئ د ﻫﻐﮥ ﻻش د ﻫﻐﮥ ﻧﻴﮥ ﻳﻬﻮﺳﻔﻂ ﺑﺎدﺷﺎه د ﻋﺰت ﭘﻪ وﺟﻪ ﺦ ﮐو ،ﻪ ﻳﻬﻮﺳﻔﻂ د
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﺧﺪﻣﺖ دﭘﺎره ﻫﺮ ﮥ ﮐى ۇو .ﻧﻮ د اﺧﺰﻳﺎه د ﺧﺎﻧﺪان داﺳ ﻳﻮ ﮐﺲ ﻫﻢ
ﭘﺎﺗ ﻧﮥ ﺷﻮ ﭼ ﻫﻐﮥ ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﮐے وے.

د ﻳﻬﻮداه ﻣﻠﻪ ﻋﺘﻠﻴﺎه
 ﻨﻪ ﭼ د اﺧﺰﻳﺎه ﺑﺎدﺷﺎه ﻣﻮر ﻋﺘﻠﻴﺎه د ﺧﭙﻞ زوئ د ﻗﺘﻞ ﻧﻪ ﺧﺒﺮ ﺷﻮه ،ﻧﻮ ﻫﻐ دا

 د اﺧﺰﻳﺎه
ﺣﻢ ورﮐو ﭼ د ﻳﻬﻮداه د ﺷﺎﻫ ﺧﺎﻧﺪان ﻣﻤﻞ ﮐﺴﺎن دې ووژﻟﮯ ﺷ .
ﻳﻮه ﻧﺎﺳﻪ ﺧﻮر ﻳﻬﻮﺳﺒﻊ وه ،د ﻫﻐ وادۀ د ﻳﻬﻮﻳﺪع اﻣﺎم ﺳﺮه ﺷﻮے وو .ﻫﻐ ﭘﻪ ﭘﻪ ﺑﺎﻧﺪې
د اﺧﺰﻳﺎه ﻳﻮ زوئ ﻳﻮآس ﺑﭻ ﮐو ،ﻫﻐﻪ ﻳ د ﻫﻐﻪ ﻧﻮرو ﺷﻬﺰادﺎﻧﻮ ﻧﻪ ﻳﻮړو ﮐﻮم ﭼ ﻗﺘﻞ
ﮐﯧﺪوﻧﮯ وو او ﻫﻐﻪ او د ﻫﻐﮥ ﺧﺪﻣﺘﺎره ﻳ ﭘ ﮐل او د اودۀ ﮐﯧﺪو ﭘﻪ ﻳﻮه ﮐﻮﻪ ﮐ د
ﻫﻐﻮئ ﺧﻴﺎل ﺳﺎﺗﻠﻮ .ﻧﻮ داﺳ ﻳﻬﻮﺳﺒﻊ د ﻫﻐﮥ د ﭘ ﺳﺎﺗﻠﻮ ﭘﻪ وﺟﻪ ﺑﺎﻧﺪې ﻫﻐﻪ د ﻋﺘﻠﻴﺎه د
 ﺗﺮ ﺷﭙو ﮐﺎﻟﻮ ﭘﻮرې ﻫﻐﻪ ﻫﻠﺘﻪ ﭘ وو ﮐﻠﻪ ﭼ ﻋﺘﻠﻴﺎه د ﻣﻠﻪ
ﻻﺳﻪ د ﻣﺮګ ﻧﻪ ﺑﭻ ﮐو .
ﭘﻪ ﺗﻮﻪ ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﮐﻮﻟﻪ.
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د ﻋﺘﻠﻴﺎه ﺧﻼف ﺑﻐﺎوت

۲۳

 د ﺷﭙو ﮐﺎﻟﻮ اﻧﺘﻈﺎر ﻧﻪ ﭘﺲ ﻳﻬﻮﻳﺪع اﻣﺎم ﻳﻮه ﻓﯧﺼﻠﻪ وﮐه .ﻫﻐﮥ د دې ﭘﻴﻨﻮ


ﻓﻮﺟ آﻓﺴﺮاﻧﻮ ﺳﺮه ﻟﻮظ وﮐو ،د ﻳﺮوﺣﺎم زوئ ﻋﺰرﻳﺎه ،د ﻳﻬﻮﺣﻨﺎن زوئ اﺳﻤﻌﻴﻞ ،د
 ﻫﻐﻮئ د
ﻋﻮﺑﻴﺪ زوئ ﻋﺰرﻳﺎه ،د ﻋﺪاﻳﺎه زوئ ﻣﻌﺴﻴﺎه او د زِﮐﺮى زوئ اﻟﻴﺎﺳﻔﻂ .
ﻳﻬﻮداه ﻮﻟﻮ ﺎروﻧﻮ ﺗﻪ ﺳﻔﺮ وﮐو او ﺎن ﺳﺮه ﻳ واﭘﺲ ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﺗﻪ ﻟﻴﻮﻳﺎن او د ډﻟﻮ ﻮل
 ﻫﻐﻮئ ﻮل د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﻪ ﮐﻮر ﮐ راﻏﻮﻧ ﺷﻮل او ﻫﻠﺘﻪ ﻫﻐﻮئ د
ﻣﺸﺮان راوﺳﺘﻞ .
ﺑﺎدﺷﺎه د زوئ ﻳﻮآس ﺳﺮه ﻳﻮ ﻟﻮظ وﮐو .ﻳﻬﻮﻳﺪع ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،د ﺑﺎدﺷﺎه زوئ دا دے.
دے ﺑﻪ اوس ﺑﺎدﺷﺎه ﺟﻮړﻳى ،ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻠ دى ﭼ د داؤد اوﻻد
 ﻧﻮ ﻣﻮﻧ ﺑﻪ ﻫﻢ دﻏﻪ ﺷﺎن ﮐﯘو .ﮐﻠﻪ ﭼ اﻣﺎﻣﺎن او ﻟﻴﻮﻳﺎن د ﺳﺒﺖ ﭘﻪ
ﺑﻪ ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎن وى .
ورځ د ﺧﭙﻞ ﮐﺎر دﭘﺎره را ،ﻧﻮ د ﻫﻐﻮئ درﯦﻤﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﺑﻪ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﮐﻮر د دروازو
 ﻫﻐﻪ ﺑﻠﻪ درﯦﻤﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﺑﻪ د ﺷﺎﻫ ﻣﺤﻞ ﻮﮐﻴﺪارى ﮐﻮى او ﺑﺎﻗ ﭘﺎﺗ
ﻮﮐﻴﺪارى ﮐﻮى ،
ﺑﺮﺧﻪ ﺑﻪ د ”ﺑﻨﻴﺎد“ ﭘﻪ دروازه ﺑﺎﻧﺪې ﻣﻘﺮروﻟﮯ ﺷ .ﻮل ﺧﻠﻖ ﺑﻪ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﮐﻮر ﭘﻪ
 ﻳﺎد ﺳﺎﺗ ﭼ ﺻﺮف اﻣﺎﻣﺎن او ﻟﻴﻮﻳﺎن ﺑﻪ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ
درﺑﺎر ﮐ راﻏﻮﻧ ﺷ .
ﮐﻮر ﺗﻪ ﻧﻨﻮ د ﭼﺎ ﭼ د ﺧﺪﻣﺖ ﻧﻤﺒﺮ وى .ﻫﻐﻮئ ﻪ ﻧﻨﻮﺗﻠﮯ ﺷ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﭘﺎک
ﮐے ﺷﻮى دى ،ﺧﻮ ﺑﺎﻗ ﻧﻮر ﺧﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﺎﻣﺨﺎ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ اﺻﻮل ﻣﻨ او ﺑﻬﺮ دې ﭘﺎﺗ
 ﻟﻴﻮﻳﺎن ﺑﻪ د ﺑﺎدﺷﺎه ﻧﻪ ﯧﺮﭼﺎﭘﯧﺮه د ﺣﻔﺎﻇﺖ دﭘﺎره وﻻړ وى ،ﭼ ﺧﭙﻠ ﺗُﻮرې ﻳ
ﺷ .
راوﻳﺴﺘﻠ وى او ﭼ ﺑﺎدﺷﺎه ﭼﺮﺗﻪ ﻫﻢ  ﻧﻮ ﻫﻠﺘﻪ ﺑﻪ ورﺳﺮه  .ﻧﻮر ﻫﺮ ﻮک ﭼ د
 ﻟﻴﻮﻳﺎﻧﻮ او د
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﮐﻮر ﺗﻪ د ﻧﻨﻮﺗﻠﻮ ﮐﻮﺷﺶ وﮐى ﻧﻮ ﻫﻐﻪ دې ووژﻟﮯ ﺷ “.
ﻳﻬﻮداه ﺧﻠﻘﻮ د ﻳﻬﻮﻳﺪع ﭘﻪ اﺻﻮﻟﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﻋﻤﻞ وﮐو .ﮐﻮم ﻮﮐﻴﺪاران ﭼ د ﺳﺒﺖ ﭘﻪ ورځ
د ﮐﺎر ﻧﻪ ﭼﻬ ﮐﯧﺪل ،ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ دا اﺟﺎزت ﻧﮥ وو ﭼ ﮐﻮر ﺗﻪ ﻻړ ﺷ ﻧﻮ داﺳ د ﻫﺮ
ﻓﻮﺟ ﻣﺸﺮ ﺳﺮه ﺧﭙﻞ ﻮﮐﻴﺪاران ﻣﻮﺟﻮد ۇو ﻳﻌﻨ ﻫﻐﻪ ﻮﮐﻴﺪاران ﭼ د ﮐﺎر ﻧﻪ ﻳ
 ﻳﻬﻮﻳﺪع آﻓﺴﺮاﻧﻮ ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ﻧﯧﺰې او ډاﻟﻮﻧﻪ
ﭼﻬ ﮐﻮﻟﻪ او ﻫﻐﻪ ﮐﺴﺎن ﭼ ﮐﺎر ﻟﻪ راﺗﻠﻞ .
ورﮐل ﮐﻮم ﭼ د داؤد ﺑﺎدﺷﺎه ۇو او ﭼ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﮐﻮر ﮐ ﺳﺎﺗﻠﮯ ﺷﻮى ۇو.
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 ﻫﻐﮥ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﮐﻮر ﭘﻪ ﻣﺨ ﯧﺮﭼﺎﭘﯧﺮه ﺳى ﻣﻘﺮر ﮐل ﭼ ﺗُﻮرې ﻳ د

 ﺑﻴﺎ ﻳﻬﻮﻳﺪع ﻳﻮآس ﺑﻬﺮ ﺑﻮﺗﻠﻮ،
دې دﭘﺎره راوﻳﺴﺘﻠ وې ﭼ د ﺑﺎدﺷﺎه ﺣﻔﺎﻇﺖ وﮐى .
ﺗﺎج ﻳ د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﺳﺮ ﮐﯧﻮدو او ﻫﻐﮥ ﻟﻪ ﻳ د اﺣﺎﻣﻮ ﮐﺘﺎب ورﮐو .ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﺎدﺷﺎه ﺷﻮ.
ﻳﻬﻮﻳﺪع اﻣﺎم او د ﻫﻐﮥ زاﻣﻨﻮ د ﻣﻘﺮروﻟﻮ د ﻧ ﭘﻪ ﻃﻮر د ﻳﻮآس ﺳﺮ ﭘﻪ ﺗﯧﻠﻮ ﻏﻮړ ﮐو او
 ﻋﺘﻠﻴﺎه د ﺑﺎدﺷﺎه دﭘﺎره د ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ﭼﻐ
ﻮﻟﻮ ﭼﻐﻪ ووﻫﻠﻪ” ،ﺑﺎدﺷﺎه زﻧﺪهﺑﺎد!“ 
 ﻫﻐ
واورﯦﺪﻟ ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﮐﻮر ﺗﻪ ﺗﯧﺰه ﻻړه ،ﭼﺮﺗﻪ ﭼ ﺧﻠﻖ راﻏﻮﻧ ۇو .
ﻫﻠﺘﻪ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﮐﻮر د دروازې ﭘﻪ ﺧﻮﻟﮥ ﮐ ﻧﻮے ﺑﺎدﺷﺎه وﻟﻴﺪو ،ﭼ د ﻫﻐﻪ ﺳﺘﻨﻮ
ﺳﺮه وﻻړ وو ﭼ د ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎﻧﻮ دﭘﺎره ﻣﺨﺼﻮﺻ وې او ﯧﺮﭼﺎﭘﯧﺮه ﺗﺮې ﻧﻪ ﻓﻮﺟ آﻓﺴﺮان
او د ﺑﻴﻠﻮ ﻏووﻧ ﺗﺎو ۇو .ﻮﻟﻮ ﺧﻠﻘﻮ د ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ﻧﻪ ﭼﻐ وﻫﻠ او ﺑﻴﻠ ﻳ ﻏوﻟ،
او د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﮐﻮر ﻣﻮﺳﻴﻘﺎراﻧﻮ د ﻣﻮﺳﻴﻘ د ﻴﺰوﻧﻮ ﺳﺮه دا ﺟﺸﻦ روان ﮐے وو.
 ﻳﻬﻮﻳﺪع دا
ﻫﻐ د ﺧﻔﺎن ﻧﻪ ﺧﭙﻠ ﺟﺎﻣ وﺷﻠﻮﻟ او ﭼﻐﻪ ﻳ ووﻫﻠﻪ” ،ﻏﺪار! ﻏﺪار!“ 
ﻧﮥ ﻏﻮﺘﻞ ﭼ ﻋﺘﻠﻴﺎه دې د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﮐﻮر ﮐ ووژﻟﮯ ﺷ ،ﻧﻮ ﻫﻐﮥ ﺧﭙﻞ ﻓﻮﺟ
آﻓﺴﺮان راوﻏﻮﺘﻞ او ورﺗﻪ ﻳ ووﺋﻴﻞ” ،ﻫﻐﻪ د ﻮﮐﻴﺪاراﻧﻮ د ﻗﻄﺎروﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ
 ﻫﻐﻮئ ﻫﻐﻪ
وﺑﺎﺳ او ﻫﺮ ﻮک ﭼ د ﻫﻐ د ﺑﭻ ﮐﻮﻟﻮ ﮐﻮﺷﺶ ﮐﻮى ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ووژﻧ “.
وﻧﻴﻮﻟﻪ ،ﻣﺤﻞ ﺗﻪ ﻳ ﺑﻮﺗﻠﻪ او ﻫﻠﺘﻪ ﻳ د آﺳﻮﻧﻮ د دروازې ﺳﺮه ووژﻟﻪ.

ﻳﻬﻮﻳﺪع د ﺧﻠﻘﻮ اﺻﻼح ﮐﻮى
 ﻳﻬﻮﻳﺪع اﻣﺎم ﻳﻮآس ﺑﺎدﺷﺎه او ﺧﻠﻖ د ﺎن ﺳﺮه ﮐل ﭼ د ﻫﻐﮥ ﺳﺮه ﻳﻮ ﻟﻮظ وﮐى

 ﺑﻴﺎ ﻫﻐﻮئ ﻮل د ﺑﻌﻞ ﻋﺒﺎدﺗﺨﺎﻧ ﺗﻪ ﻻړل
ﭼ ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ وﻓﺎدار اوﺳ .
او ﻫﻐﻪ ﻳ راوﻏﻮرزوﻟﻪ .ﻫﻐﻮئ ﻫﻠﺘﻪ ﻗﺮﺑﺎنﺎه او ﺑﺘﺎن ﻮ ﮐل او ﻣﺘﺎن د ﺑﻌﻞ اﻣﺎم ﻳ د
 ﻳﻬﻮﻳﺪع اﻣﺎﻣﺎن او ﻟﻴﻮﻳﺎن د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﮐﻮر د ﮐﺎر
ﻗﺮﺑﺎنﺎه ﭘﻪ ﻣﺨ ووژﻟﻮ .
ﻣﺸﺮان ﻣﻘﺮر ﮐل .د ﻫﻐﻮئ ﮐﺎر ﻫﻐﻪ ذﻣﻪ وارۍ ﺳﺮ ﺗﻪ رﺳﻮل ۇو ﭼ ﮐﻮﻣ ورﺗﻪ داؤد
ﺑﺎدﺷﺎه ﺣﻮاﻟﻪ ﮐې وې او ﭼ د ﻣﻮﺳ د ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻫﻐﻪ ﻧﺬراﻧ وﺳﻮزوى ﭼ
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 ﻳﻬﻮﻳﺪع د ﻣﺎﻟ
ﮐﻮﻣ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ د ﻣﻮﺳﻴﻘ او ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ﺳﺮه ﭘﯧﺶ ﮐﻴى .
ﺧُﺪائ د ﮐﻮر ﭘﻪ دروازو ﺑﺎﻧﺪې د دې دﭘﺎره ﻫﻢ ﻮﮐﻴﺪاران ﻣﻘﺮر ﮐل ﭼ ﻮک ﻧﺎﭘﺎک
 ﻓﻮﺟ آﻓﺴﺮان ،ﻣﺸﺮان ﺧﻠﻖ ،آﻓﺴﺮان او ﻧﻮر ﭘﺎﺗ
وى ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻬﺮ اﻳﺴﺎر ﮐے ﺷ .
ﻮل ﺧﻠﻖ د ﻳﻬﻮﻳﺪع ﺳﺮه ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻋﻤﻞ ﮐ ﻣﻠﺮى ۇو ﭼ ﮐﻠﻪ ﺑﺎدﺷﺎه د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ
ﮐﻮر ﻧﻪ ﻣﺤﻞ ﺗﻪ راوﺳﺘﻠﮯ ﺷﻮ .ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﭘﺎﺳﻨ دروازه راﻧﻨﻮﺗﻞ او ﺑﺎدﺷﺎه ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﺗﺨﺖ
 ﻮل ﺧﻠﻖ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ ۇو او اوس د ﻋﺘﻠﻴﺎه د وژﻟﻮ ﭘﻪ وﺟﻪ ﭘﻪ ﺎر ﮐ
ﮐﯧﻨﺎﺳﺘﻮ .
ﺧﺎﻣﻮﺷ وه.

د ﻳﻬﻮداه ﺑﺎدﺷﺎه ﻳﻮآس

۲۴

 ﻳﻮآس د اوو ﮐﺎﻟﻮ ﭘﻪ ﻋﻤﺮ ﮐ د ﻳﻬﻮداه ﺑﺎدﺷﺎه ﺷﻮ او ﻠﻮﯦﺖ ﮐﺎﻟﻪ ﻳ ﭘﻪ


 ﺗﺮﻮ ﭘﻮرې
ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﺑﺎﻧﺪې ﺑﺎدﺷﺎﻫ وﮐه .د ﻫﻐﮥ ﻣﻮر د ﺑﻴﺮﺳﺒﻊ د ﺎر ﺿﺒﻴﺎه وه .
ﭼ ﻳﻬﻮﻳﺪع اﻣﺎم ژوﻧﺪے وو ﻧﻮ ﻳﻮآس ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﮐﺎر ﮐﻮﻟﻮ ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ورﺑﺎﻧﺪې
 ﻳﻬﻮﻳﺪع د ﻳﻮآس ﺑﺎدﺷﺎه دﭘﺎره دوه  ﺧﻮ ﮐې او د ﻫﻐﮥ زاﻣﻦ
ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯧﺪو .
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻳﻮآس ﺑﺎدﺷﺎه وو ﻧﻮ ﻫﻐﮥ دا ﻓﯧﺼﻠﻪ وﮐه ﭼ د ﻣﺎﻟ
او ﻟﻮﻪ ﭘﯧﺪا ﺷﻮل .
 ﻫﻐﮥ اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ او ﻟﻴﻮﻳﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﺣﻢ ورﮐو ﭼ د ﻳﻬﻮداه
ﺧُﺪائ د ﮐﻮر ﻣﺮﻣﺖ دې وﺷ .
ﺎروﻧﻮ ﺗﻪ ﻻړ ﺷ او د ﻮﻟﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﻧﻪ دوﻣﺮه ﭘﯧﺴ راﻏﻮﻧې ﮐى ﭼ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ
ﮐﻮر ﮐ ﮐﻠﻨﮯ ﻣﺮﻣﺖ ورﺑﺎﻧﺪې وﮐى .ﻫﻐﮥ ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ ﭼ دا ﮐﺎر ﺳﻤﺪﺳﺘ وﮐئ،
 ﻧﻮ ﻫﻐﮥ د ﻫﻐﻮئ ﻣﺸﺮ ﻳﻬﻮﻳﺪع راوﻏﻮﺘﻠﻮ او
ﺧﻮ ﻟﻴﻮﻳﺎﻧﻮ دا ﮐﺎر ﺳﻤﺪﺳﺘ وﻧﮥ ﮐو ،
ﺗﭙﻮس ﻳ ﺗﺮې ﻧﻪ وﮐو” ،ﺗﺎﺳﻮ دې ﺗﻪ ﭘﺎم وﻟ ﻧﮥ ﮐﻮﻟﻮ ﭼ ﻟﻴﻮﻳﺎﻧﻮ د ﻳﻬﻮداه او ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﻧﻪ
ﻫﻐﻪ ﻣﺤﺼﻮل راﻏﻮﻧوﻟﻮ ﮐﻮم ﭼ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻮوﻧ ﻣﻮﺳ د ﺧﻠﻘﻮ ﻧﻪ دا
 د ﻋﺘﻠﻴﺎه
ﻏﻮﺘﻞ ﭼ دا ﻣﺤﺼﻮل د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﺣﻀﻮر د ﺧﯧﻤ دﭘﺎره ورﮐى؟“ 
ﻳﻌﻨ د ﻫﻐﻪ ﺑﺪﮐﺎرې  ﻣﻨﻮﻧﻮ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﮐﻮر ﻧﻪ د ډﯦﺮ وﺧﺖ ﻧﻪ ﻏﻼ ﮐﻮﻟﻪ او
 ﺑﺎدﺷﺎه ﻟﻴﻮﻳﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﺣﻢ
ﻮل ﻣﻘﺪس ﻴﺰوﻧﻪ ﻳ ﻫﻢ د ﺑﻌﻞ ﭘﻪ ﻋﺒﺎدت ﮐ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻮل .
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ورﮐو ﭼ د ﭼﻨﺪې دﭘﺎره ﻳﻮ ﺻﻨﺪوق ﺟﻮړ ﮐى او د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﮐﻮر ﭘﻪ دروازه
 ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﻮل ﻳﺮوﺷﻠﻢ او ﻳﻬﻮداه ﮐ ﻫﺮ ﻳﻮ ﮐﺲ ﻟﻪ دا ﺧﺒﺮ وروﻟﯧﻟﻮ
ﮐ ﻳ ﮐﯧدى .
ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ﻣﺤﺼﻮل راوړى ﮐﻮم ﭼ ﭘﻪ وړوﻣﺒ ﻞ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺧﺪﻣﺖ
 ﭘﻪ دې ﺑﺎﻧﺪې ﺧﻠﻖ او د ﻫﻐﻮئ
ﮐﻮوﻧ ﻣﻮﺳ ﭘﻪ ﺻﺤﺮا ﮐ راﻏﻮﻧ ﮐے وو .
ﻣﺸﺮان ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ ﺷﻮل او ﺧﭙﻠ د ﻣﺤﺼﻮل ﭘﯧﺴ ﻳ راوړې او ﺻﻨﺪوق ﻳ ډک ﮐو.
 ﻟﻴﻮﻳﺎﻧﻮ ﺑﻪ ﻫﺮه ورځ ﻫﻐﻪ ﺻﻨﺪوق ﺷﺎﻫ آﻓﺴﺮ ﻟﻪ وړﻟﻮ ﮐﻮم آﻓﺴﺮ ﭼ د دې ذﻣﻪ وار

وو .ﮐﻠﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ ﭼ دا ډک وو ،ﻧﻮ ﺷﺎﻫ ﻣﻨﺸ او د ﻣﺸﺮ اﻣﺎم ﮐﺲ ﺑﻪ ﭘﯧﺴ راوﻳﺴﺘﻠ او

ﺻﻨﺪوق ﺑﻪ ﻳ واﭘﺲ ﺧﭙﻞ ﺎئ ﺗﻪ وړﻟﻮ .ﻧﻮ داﺳ ﻫﻐﻮئ ډﯦﺮې ﭘﺴ راﻏﻮﻧې ﮐې .
ﺑﺎدﺷﺎه او ﻳﻬﻮﻳﺪع ﺑﻪ ﭘﯧﺴ ﻫﻐﻪ ﭼﺎ ﻟﻪ ورﮐﻮﻟ ﮐﻮم ﭼ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﮐﻮر د ﻣﺮﻣﺖ
ﮐﻮﻟﻮ ﻣﺸﺮان ۇو او ﻫﻐﻮئ د ﮐﺎﻮ ﻠﺎران ،ﺗﺮﮐﺎﺎن او ﻟﻮﻫﺎران د ﻣﺮﻣﺖ دﭘﺎره ﭘﻪ ﻣﺰدورۍ
 ﻫﻐﻮئ ﻮﻟﻮ ﺳﺨﺖ ﻣﺤﻨﺖ ﮐﻮﻟﻮ او د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﮐﻮر ﻳ ﺧﭙﻞ اﺻﻠ ﺣﺎﻟﺖ
وﻧﻴﻮل .
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻣﺮﻣﺖ
ﺗﻪ ﺑﻴﺎ راوﺳﺘﻠﻮ ،ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﺷﺎن ﻣﻀﺒﻮط ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ ﻣﺨ وو .
ﺧﺘﻢ ﺷﻮ ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﭘﺎﺗ ﺷﻮى ﺳﺮۀ زر او ﺳﭙﻴﻦ زر ﺑﺎدﺷﺎه او ﻳﻬﻮﻳﺪع ﻟﻪ ورﮐے ﺷﻮل ،ﭼ
ﻫﻐﻮئ دا د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﮐﻮر د ﺟﺎﻣﻮﻧﻮ او ﻧﻮر ﺳﺎﻣﺎن ﺟﻮړوﻟﻮ دﭘﺎره اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐل.

د ﻳﻮآس د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻧﻪ اوړﯦﺪل
ﭼ ﺗﺮﻮ ﭘﻮرې ﻳﻬﻮﻳﺪع ژوﻧﺪے وو ،ﻧﻮ ﻧﺬراﻧ ﺑﻪ ﻣﺴﻠﺴﻞ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﮐﻮر ﮐ
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻳﻬﻮﻳﺪع د ﻳﻮ ﺳﻞ او دﯦﺮﺷﻮ ﮐﺎﻟﻮ ﮥ ﭘﻮخ ﻋﻤﺮ ﺗﻪ ورﺳﯧﺪو ،ﻧﻮ
ﭘﯧﺶ ﮐﯧﺪﻟ .
 ﻫﻐﻪ د داؤد ﭘﻪ ﺷﺎﻫ ادﻳﺮه ﮐ ﺦ ﺷﻮ ﻪ ﭼ ﻫﻐﮥ ﭘﻪ اﺳﺮاﺋﻴﻞ
ﻫﻐﻪ ﻣ ﺷﻮ .
 ﺧﻮ ﭼ ﮐﻠﻪ ﻳﻬﻮﻳﺪع ﻣ
ﮐ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک او د ﻫﻐﮥ د ﮐﻮر ډﯦﺮ ﺧﺪﻣﺖ ﮐے وو .
 ﻧﻮ
ﺷﻮ ،ﻧﻮ د ﻳﻬﻮداه ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﻳﻮآس ﺑﺎدﺷﺎه دې ﺗﻪ ﺟﻮړ ﮐو ﭼ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ﻏﻮږ وﻧﻴﺴ .
ﺧﻠﻘﻮ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﮐﻮر ﮐ د ﻫﻐﮥ ﻋﺒﺎدت ﭘﺮﯦﻮدو ،دا ﻫﻐﻪ ﺎئ وو ﭼﺮﺗﻪ ﭼ د
ﻫﻐﻮئ ﭘﻼر ﻧﻴﮥ ﻋﺒﺎدت ﮐﻮﻟﻮ او د دې ﭘﻪ ﺎئ ﻳ د ﺑﺘﺎﻧﻮ او د اﺷﻴﺮې ﺑﺖ د ﻧﻮ ﻋﺒﺎدت
ﺷﺮوع ﮐو .د دې ﻨﺎﻫﻮﻧﻮ د ﺟﺮم ﭘﻪ وﺟﻪ ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﻳﻬﻮداه او ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﺑﺎﻧﺪې د ﻣﺎﻟ
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 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻫﻐﻮئ ﻟﻪ ﭘﯧﻐﻤﺒﺮان وروﻟﯧل ﭼ ﺧﻠﻖ ﻫﻐﻪ واﭘﺲ
ﺧُﺪائ ﻏﺼﻪ راوﺳﺘﻠﻪ .

راوﺮﻮى ،ﭘﯧﻐﻤﺒﺮاﻧﻮ ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ ﻟﻪ ﺧﺒﺮدارے ورﮐﻮﻟﻮ ﺧﻮ ﺧﻠﻘﻮ ورﺗﻪ ﻏﻮږ وﻧﮥ ﻧﻴﻮﻟﻮ .
ﺑﻴﺎ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک روح د ﻳﻬﻮﻳﺪع اﻣﺎم ﭘﻪ زوئ زﮐﺮﻳﺎه ﺑﺎﻧﺪې راﻏﻠﻮ .ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﻳﻮ اوﭼﺖ ﺎئ
ﺑﺎﻧﺪې ودرﯦﺪو او آواز ﻳ وﮐو” ،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ،ﺧُﺪائ ﭘﺎک دا ﺗﭙﻮس ﮐﻮى ﭼ ﺗﺎﺳﻮ د
ﻫﻐﮥ د ﺣﻤﻮﻧﻮ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧ وﻟ ﮐﻮئ او ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﺎن ﺑﺎﻧﺪې ﺗﺒﺎﻫ وﻟ راوﻟ .ﺗﺎﺳﻮ ﻫﻐﻪ
 ﻳﻮآس ﺑﺎدﺷﺎه د زﮐﺮﻳﺎه ﺧﻼف ﭘﻪ
ﭘﺮﯦﻮدو ،ﻧﻮ ﭘﻪ دې وﺟﻪ ﻫﻐﮥ ﺗﺎﺳﻮ ﻫﻢ ﭘﺮﯦﻮدئ “.
ﻳﻮ ﺳﺎزش ﮐ ﻣﻠﺮﺗﻴﺎ وﮐه او د ﺑﺎدﺷﺎه ﭘﻪ ﺣﻢ ﻳ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﮐﻮر ﭘﻪ درﺑﺎر
 ﺑﺎدﺷﺎه ﻫﻐﻪ د وﻓﺎدارۍ ﺧﺪﻣﺖ ﻫﯧﺮ ﮐو ﭼ د زﮐﺮﻳﺎه
ﮐ زﮐﺮﻳﺎه ﺳﻨﺴﺎر ﮐو .
ﭘﻼر ﻳﻬﻮﻳﺪع د ﻫﻐﮥ دﭘﺎره ﮐے وو او ﻫﻐﮥ زﮐﺮﻳﺎه ووژﻟﻮ .ﮐﻠﻪ ﭼ زﮐﺮﻳﺎه ﻣ ﮐﯧﺪو ،ﻧﻮ
ﻫﻐﮥ ﭼﻐﻪ ووﻫﻠﻪ” ،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ دې زﻣﺎ ﭘﻪ ﺣﺎل ﻧﻈﺮ وﮐى او زﻣﺎ ﺑﺪل دې ﺗﺎ ﻧﻪ واﺧﻠ“.

د ﻳﻮآس د ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﺧﺘﻤﯧﺪل
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﮐﺎل ﺧﺰان راﻏﻠﻮ ،ﻧﻮ د ﺷﺎم ﻟﺮ ﭘﻪ ﻳﻬﻮداه او ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﺑﺎﻧﺪې ﺣﻤﻠﻪ

 اﺮ
وﮐه او ﻮل ﻣﺸﺮان ﻳ ووژل او ﻮل ﻣﺎل ﻏﻨﻴﻤﺖ ﻳ د دﻣﺸﻖ ﺑﺎدﺷﺎه ﻟﻪ ﻳﻮړو .
ﭼ ﺷﺎﻣ ﻟﺮ وړوﮐﮯ وو ،ﺧﻮ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﻫﻐﻮئ ﻣﺪد وﮐو ﭼ د ﻳﻬﻮداه دوﻣﺮه
ﻟﻮئ ﻟﺮ ﻟﻪ ﺷﺴﺖ ورﮐى ﻪ ﭼ د ﻳﻬﻮداه ﺧﻠﻘﻮ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﻫﻐﻮئ د ﭘﻼر ﻧﻴﮥ
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﺷﺎﻣ
ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﺮﯦﮯ وو .ﻧﻮ داﺳ ﻳﻮآس ﺑﺎدﺷﺎه ﺗﻪ ﺳﺰا ﻣﻼو ﺷﻮه .
ﻟﺮ واﭘﺲ ﻻړو ﻧﻮ ﻳﻮآس ﺳﺨﺖ زﺧﻤ ﭘﺎﺗ وو ،ﻧﻮ وروﺳﺘﻮ ﺑﻴﺎ د ﻫﻐﮥ دوو آﻓﺴﺮاﻧﻮ د
ﻫﻐﮥ ﺧﻼف ﻣﻨﺼﻮﺑﻪ ﺟﻮړه ﮐه او ﻫﻐﻪ ﻳ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﮐ ﮐ ووژﻟﻮ د دې دﭘﺎره ﭼ د
ﻳﻬﻮﻳﺪع اﻣﺎم د زوئ د ﻗﺘﻞ ﺑﺪﻟﻪ ﺗﺮې ﻧﻪ واﺧﻠ .ﻫﻐﻪ د داؤد ﭘﻪ ﺎر ﮐ ﺦ ﺷﻮ ،ﺧﻮ ﭘﻪ
 د ﻫﻐﮥ ﺧﻼف ﭼ ﭼﺎ ﻣﻨﺼﻮﺑﻪ ﺟﻮړه ﮐې وه ﻫﻐﻪ ﻳﻮ
ﺷﺎﻫ ادﻳﺮه ﮐ ﺦ ﻧﮥ ﺷﻮ .
زاﺑﺎد وو ،ﭼ ﻫﻐﻪ د ﻳﻮې ﻋﻤﻮﻧ  زوئ وو ﭼ د ﻫﻐ ﻧﻮم ﺳﻤﺎﻋﺖ وو ،او ﺑﻞ
 د
ﻳﻬﻮزﺑﺪ وو ﭼ دے د ﻳﻮې ﻣﻮآﺑ  زوئ وو ﭼ د ﻫﻐ ﻧﻮم ﺳﻤﺮﻳﺖ وو .
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ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎﻧﻮ د ﮐﺘﺎب ﭘﻪ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﮐ د ﻳﻮآس د زاﻣﻨﻮ ﻗﻴﺼ ،ﻫﻐﻪ ﭘﯧﻐﺎﻣﻮﻧﻪ ﭼ د ﻫﻐﮥ ﺧﻼف
ﺷﻮى دى ،او د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﮐﻮر د ﺑﻴﺎ ﺟﻮړوﻟﻮ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﻗﻴﺼﻪ ﺷﺎﻣﻠﻪ ده .د ﻫﻐﮥ زوئ
اﻣﺼﻴﺎه د ﻫﻐﮥ ﻧﻪ ﭘﺲ ﺑﺎدﺷﺎه ﺟﻮړ ﺷﻮ.

د ﻳﻬﻮداه ﺑﺎدﺷﺎه اﻣﺼﻴﺎه

۲۵

 اﻣﺼﻴﺎه د ﭘﻴﻨﻮﻳﺸﺘﻮ ﮐﺎﻟﻮ ﭘﻪ ﻋﻤﺮ ﮐ ﺑﺎدﺷﺎه ﺷﻮ او ﻳﻮ ﮐﻢ دﯦﺮش ﮐﺎﻟﻪ ﻳ


 ﻫﻐﮥ ﻫﻐﻪ ﻫﺮ ﮐﺎر
ﭘﻪ ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﺑﺎﻧﺪې ﺣﻮﻣﺖ وﮐو .د ﻫﻐﮥ ﻣﻮر د ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﻳﻬﻮﻋﺪان وه .
 ﮐﻠﻪ
ﮐﻮﻟﻮ ﭼ ﭘﻪ ﮥ ﺑﺎﻧﺪې ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ رﺿﺎ ﮐﯧﺪو ﺧﻮ د زړۀ د اﺧﻼﺻﻪ ﻳ ﻧﮥ ﮐﻮل .
ﭼ د ﻫﻐﮥ ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﻣﻀﺒﻮﻃﻪ ﺷﻮه ،ﻧﻮ ﻫﻐﮥ ﻫﻐﻪ آﻓﺴﺮان ووژل ﭼﺎ ﭼ د ﻫﻐﮥ ﭘﻼر وژﻟﮯ
 ﺧﻮ ﻫﻐﮥ د ﻫﻐﻮئ ﺑﭽ وﻧﮥ وژل او ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﮥ ﻳ ﻋﻤﻞ وﮐو ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د
وو .
ﻣﻮﺳ ﭘﻪ ﺷﺮﻳﻌﺖ ﮐ د ﻫﻐ ﺣﻢ ﮐے وو” ،ﻣﻮر ﭘﻼر دې د ﻫﻐﻪ ﺟﺮﻣﻮﻧﻮ ﭘﻪ وﺟﻪ ﻧﮥ
ﺷ وژﻟﮯ ﮐﻮم ﭼ د ﻫﻐﻮئ ﺑﭽﻮ ﮐى وى او ﺑﭽ دې د ﻫﻐﻪ ﺟﺮﻣﻮﻧﻮ ﭘﻪ وﺟﻪ ﻧﮥ ﺷ
وژﻟﮯ ﮐﻮم ﭼ د ﻫﻐﻮئ ﻣﻮر ﭘﻼر ﮐى وى ،ﻳﻮ ﮐﺲ دې ﺻﺮف د ﻫﻐﻪ ﺟﺮم ﭘﻪ وﺟﻪ
وژﻟﮯ ﺷ ﭼ ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﮐے وى“.

د ادوم ﺧﻼف ﺟﻨ
 اﻣﺼﻴﺎه ﺑﺎدﺷﺎه د ﻳﻬﻮداه او د ﺑﻨﻴﺎﻣﻴﻦ د ﻗﺒﻴﻠﻮ ﻮل ﺳى د ﺧﭙﻠﻮ ﺧﭙﻠﻮ ﮐﻮرﻧﻮ ﭘﻪ

ﻣﻄﺎﺑﻖ ﭘﻪ ﻓﻮﺟ ډﻟﻮ ﮐ راﻳﻮﺎئ ﮐل او د زرو ﮐﺴﺎﻧﻮ د ډﻟﻮ او د ﺳﻠﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ د ډﻟﻮ
دﭘﺎره ﻳ ﻓﻮﺟ ﻣﺸﺮان ﻣﻘﺮر ﮐل .ﭘﻪ دې ﮐ ﻫﻐﻪ ﻮل ﺳى ﺷﺎﻣﻞ ۇو ﭼ ﻋﻤﺮ ﻳ ﺷﻞ
ﮐﺎﻟﻪ ﻳﺎ د دې ﻧﻪ زﻳﺎت وو ،ﭼ ﻮل درې ﻻﮐﻪ ۇو .ﻫﻐﻮئ ﺧﻮښ ﮐے ﺷﻮى ﻓﻮﺟﻴﺎن ۇو،
 د دې ﻧﻪ
د ﺟﻨ دﭘﺎره ﺗﻴﺎر ۇو او د ﻧﯧﺰو او ډاﻟﻮﻧﻮ ﭘﻪ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻮﻟﻮ ﮐ ﺗه ۇو .
ﻋﻼوه ،ﻫﻐﮥ د اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻧﻪ ﺳﻞ زره ﻓﻮﺟﻴﺎن ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً د درې زره او ﻠﻮر ﺳﻮه ﮐﻠﻮ د ﺳﭙﻴﻨﻮ
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 ﺧﻮ ﻳﻮ ﭘﯧﻐﻤﺒﺮ ﺑﺎدﺷﺎه ﻟﻪ ورﻏﻠﻮ او ورﺗﻪ ﻳ
زرو ﭘﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺎﻧﺪې ﭘﻪ ﻣﺰدورۍ وﻧﻴﻮل .
ووﺋﻴﻞ” ،د اﺳﺮاﺋﻴﻞ دا ﻓﻮﺟﻴﺎن ﺎن ﺳﺮه ﻣﮥ ﺑﻮﻪ .ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د اﻓﺮاﺋﻴﻢ د ﻗﺒﻴﻠ د دې
 ﮐﯧﺪے ﺷ ﺳﺘﺎ ﺧﻴﺎل دا وى ﭼ د ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ وﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ
ﻓﻮﺟﻴﺎﻧﻮ ﻣﻞ ﻧﮥ دے .
ﺟﻨ ﮐ ﺗه ﺷ ،ﺧﻮ دا د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﮐﺎر دے ﭼ ﻫﻐﻪ دا ﻃﺎﻗﺖ ﻟﺮى ﭼ ﭼﺎ ﻟﻪ
ﻓﺘﺢ ﻳﺎ ﺷﺴﺖ ورﮐى .ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ د دﺷﻤﻨﺎﻧﻮ ﭘﻪ وﺟﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ ﺷﺴﺖ
 اﻣﺼﻴﺎه د ﭘﯧﻐﻤﺒﺮ ﻧﻪ ﺗﭙﻮس وﮐو” ،ﺧﻮ د ﻫﻐﻪ ﻮﻟﻮ ﺳﭙﻴﻨﻮ زرو ﺑﻪ ﮥ ﮐﻴى
درﮐى “.
ﭼ ﻣﺎ ﭘﻪ ﻣﺰدورۍ ﮐ ورﮐى دى؟“ ﻫﻐﻪ ﭘﯧﻐﻤﺒﺮ ورﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﺎ ﻟﻪ د
 ﻧﻮ اﻣﺼﻴﺎه ﻫﻐﻪ د ﻣﺰدورۍ ﻓﻮﺟﻴﺎن واﭘﺲ وﻟﯧل او
ﻫﻐ ﻧﻪ زﻳﺎت درﮐﻮﻟﮯ ﺷ “.
ورﺗﻪ ﻳ ووﺋﻴﻞ ﭼ ﮐﻮروﻧﻮ ﺗﻪ ﻻړ ﺷ .ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﮐﻮروﻧﻮ ﺗﻪ ﻻړل او د ﻳﻬﻮداه ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻪ
 اﻣﺼﻴﺎه ﺧﭙﻞ ﺎن ﺑﻴﺎ ﺗه ﮐو او د ﻣﺎﻟ ﻣﯧﺪان ﺗﻪ ﻳ ﺧﭙﻞ
ﺳﺨﺖ ﻏﺼﻪ ۇو .
 او
ﻟﺮ روان ﮐو .ﻫﻐﻮئ ﻫﻠﺘﻪ ﺟﻨ وﮐو او ﻟﺲ زره ادوﻣ ﻓﻮﺟﻴﺎن ﻳ ووژل 
ﻧﻮر ﻟﺲ زره ﻳ وﻧﻴﻮل .ﻫﻐﻮئ ﻗﯧﺪﻳﺎن د ﺳﻠﺢ ﭘﻪ ﺎر ﮐ د ﮐﻤﺮ ﺳﺮ ﺗﻪ وﺧﯧﮋول او راوې
 ﭘﻪ دې دوران ﮐ د
ﻏﻮرزول ،ﻧﻮ داﺳ ﻫﻐﻮئ ﻻﻧﺪې ﭘﻪ ﻮ ﮐ ﻣۀ ﺷﻮل .
ﻣﺰدورۍ ﮐﻮم ﻓﻮﺟﻴﺎن ﭼ اﻣﺼﻴﺎه ﮐﻮروﻧﻮ ﺗﻪ ﻟﯧﻟ ۇو ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ د ﺳﺎﻣﺮﻳﻪ او
ﺑﻴﺖﺣﻮرون ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ د ﻳﻬﻮداه ﭘﻪ ﻳﻮ ﻮ ﺎروﻧﻮ ﺣﻤﻠﻪ وﮐه .ﻫﻐﻮئ درې زره ﮐﺴﺎن
 ﮐﻠﻪ ﭼ اﻣﺼﻴﺎه ادوﻣﻴﺎﻧﻮ ﻟﻪ د ﺷﺴﺖ ورﮐﻮﻟﻮ
ووژل او ډﯦﺮ ﻣﺎل ﻏﻨﻴﻤﺖ ﻳ ﻳﻮړو .
ﻧﻪ ﭘﺲ راوﺮﯧﺪو ،ﻧﻮ ﻫﻐﮥ د ﻫﻐﻮئ ﺑﺘﺎن د ﺎن ﺳﺮه راوړل ،دا ﻳ ودرول ،د ﻫﻐ ﻋﺒﺎدت
 ﭘﻪ دې ﺑﺎﻧﺪې ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻏﺼﻪ ﺷﻮ ،ﻧﻮ
ﻳ وﮐو او ﺧﻮﺷﺒﻮﻳ ﻳ ورﺗﻪ وﺳﻮزوﻟ .
ﻫﻐﮥ اﻣﺼﻴﺎه ﻟﻪ ﻳﻮ ﭘﯧﻐﻤﺒﺮ وروﻟﯧﻟﻮ .ﭘﯧﻐﻤﺒﺮ ورﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﺗﺎ د ﻫﻐﻪ ﭘﺮدو ﻣﻌﺒﻮداﻧﻮ

ﻋﺒﺎدت وﻟ ﮐے دے ﭼ ﻫﻐﻮئ ﺳﺘﺎ د ﻻس ﻧﻪ ﺧﭙﻞ ﺧﻠﻖ ﻫﻢ ﻧﮥ ﺷﻮل ﺑﭻ ﮐﻮﻟﮯ؟“ 
ﻧﻮ اﻣﺼﻴﺎه ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،د ﮐﻠﻪ ﻧﻪ ﺗﮥ ﻣﻮﻧ د ﺑﺎدﺷﺎه ﻣﺸﻴﺮ ﻣﻘﺮر ﮐے ﻳ؟ ﺧﻮﻟﮥ دې ﺑﻨﺪه
ﮐه ،ﻨ ووﺑﻪ دې وژﻧﻢ “.ﭘﯧﻐﻤﺒﺮ ﺧﺒﺮې ﺑﻨﺪې ﮐې ﺧﻮ دا ﻳ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،اوس ﻣﺎ ﺗﻪ ﭘﺘﻪ
وﻟﯧﺪه ﭼ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺳﺘﺎ د ﺗﺒﺎه ﮐﻮﻟﻮ ﻓﯧﺼﻠﻪ ﮐې ده دا ﻪ ﭼ ﺗﺎ دا ﻫﺮ ﮥ وﮐل
او زﻣﺎ ﻧﺼﻴﺤﺖ ﺗﻪ دې ﭘﺎم ﻧﮥ دے ﮐے“.
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د اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺧﻼف ﺟﻨ
 د ﻳﻬﻮداه ﺑﺎدﺷﺎه اﻣﺼﻴﺎه او د ﻫﻐﮥ ﻣﺸﻴﺮاﻧﻮ د اﺳﺮاﺋﻴﻞ د ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﺧﻼف ﻣﻨﺼﻮﺑﻪ

ﺟﻮړه ﮐه .ﺑﻴﺎ ﻫﻐﮥ د اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﺎدﺷﺎه ﻳﻬﻮآس ﺗﻪ ﻳﻮ ﭘﯧﻐﺎم وﻟﯧﻟﻮ ،ﻮک ﭼ د ﻳﻬﻮآﺧﺰ
 ﻳﻬﻮآس اﻣﺼﻴﺎه ﻟﻪ دا ﭘﯧﻐﺎم
زوئ او د ﻳﺎﻫﻮ ﻧﻤﺴﮯ وو ،ﭼ ﺟﻨ ﻟﻪ راوړاﻧﺪې ﺷﻪ .
وﻟﯧﻟﻮ” ،ﻳﻮ ﻞ د ﻟﺒﻨﺎن ﭘﻪ ﻏﺮوﻧﻮ ﮐ د ازﻏﻮ ﺑﻮ د دِﻳﺎر وﻧ ﻟﻪ دا ﭘﯧﻐﺎم وﻟﯧﻟﻮ ،زﻣﺎ
زوئ ﻟﻪ ﺳﺘﺎ ﻟﻮر راﮐه ﭼ وادۀ ﻳ ﮐى .ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻳﻮ ﻨﻠ ﻨﺎور ﻫﻠﺘﻪ ﺗﯧﺮﯦﺪو او د ازﻏﻮ
 ﻧﻮ اﻣﺼﻴﺎه ،ادوﻣﻴﺎﻧﻮ ﻟﻪ دې اوس ﺷﺴﺖ ورﮐے دے
ﭘﻪ ﺑﻮ ﻳ ﭘ ﮐﯧﻮدې .
او ﻣﻐﺮوره ﺷﻮے ﻳ .ﺧﻮ زۀ ﺗﺎ ﻟﻪ ﻣﺸﻮره درﮐﻮم ﭼ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﮐﻮر ﮐ ﮐﯧﻨﻪ .داﺳ ﺑﻼ
 ﺧﻮ اﻣﺼﻴﺎه
وﻟ راﭘﺎروې ﭼ ﻫﻐﻪ ﺳﺘﺎ او ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﺧﻠﻘﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﺻﺮف ﺗﺒﺎﻫ راوﻟ؟“ 
ورﺗﻪ ﻏﻮږ ﻧﮥ ﻧﻴﻮﻟﻮ .ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻏﻮﺘﻞ ﭼ اﻣﺼﻴﺎه ﺷﺴﺖ وﺧﻮرى ،ﻪ ﭼ ﻫﻐﮥ د
 ﻧﻮ د اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﺎدﺷﺎه ﻳﻬﻮآس د ﻳﻬﻮداه ﺑﺎدﺷﺎه اﻣﺼﻴﺎه
ادوﻣ ﺑﺘﺎﻧﻮ ﻋﺒﺎدت ﮐے وو .

ﺧﻼف ﺟﻨ ﻟﻪ ﻻړو .ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﻳﻬﻮداه ﮐ د ﺑﻴﺖﺷﻤﺲ ﺳﺮه ﻳﻮ ﺑﻞ ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ ﺷﻮل ،
د ﻳﻬﻮداه ﻟﺮ د اﺳﺮاﺋﻴﻞ د ﻟﺮ ﻧﻪ ﺷﺴﺖ وﺧﻮړو او ﻮل ﻓﻮﺟﻴﺎن ﺧﭙﻠﻮ ﮐﻮروﻧﻮ ﺗﻪ
 ﻳﻬﻮآس اﻣﺼﻴﺎه وﻧﻴﻮﻟﻮ او ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﺗﻪ ﻳ ﺑﻮﺗﻠﻮ .ﻫﻠﺘﻪ ﻫﻐﮥ د اﻓﺮاﺋﻴﻢ د
وﺗﺘﯧﺪل .
دروازې ﻧﻪ واﺧﻠﻪ د ﻮټ د دروازې ﭘﻮرې دﯦﻮال راوﻏﻮرزوﻟﻮ ،ﭼ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً دوه ﺳﻮه او
 ﻫﻐﮥ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﮐﻮر ﻮل ﺳﺮۀ زر او ﺳﭙﻴﻦ زر د ﻣﺎلِ
ﺷﻞ ﺰه ﻓﺎﺻﻠﻪ وه .
ﻏﻨﻴﻤﺖ ﭘﻪ ﺗﻮﻪ ﺳﺎﻣﺮﻳﻪ ﺗﻪ ﻳﻮړل ،د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﮐﻮر ﻫﻐﻪ ﺳﺎﻣﺎن ﭼ د ﻋﻮﺑﻴﺪ ادوم
اوﻻد د ﻫﻐ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮐﻮﻟﻮ او د ﻣﺤﻞ ﺧﺰاﻧ ﻳ ﻳﻮړې .ﻫﻐﮥ د ﺎن ﺳﺮه ﻗﯧﺪﻳﺎن ﻫﻢ ﺑﻮﺗﻠﻞ.
 د ﻳﻬﻮداه ﺑﺎدﺷﺎه اﻣﺼﻴﺎه د اﺳﺮاﺋﻴﻞ د ﺑﺎدﺷﺎه ﻳﻬﻮآس د ﻣﺮګ ﻧﻪ ﭘﺲ ﭘﻴﻨﻠﺲ ﮐﺎﻟﻪ

 اﻣﺼﻴﺎه ﭼ ﻧﻮر ﻫﺮ ﮥ ﻫﻢ ﮐى دى د ﻫﻐﮥ د ﺑﺎدﺷﺎﻫ د ﺷﺮوع ﻧﻪ
ژوﻧﺪے وو .
واﺧﻠﻪ ﺗﺮ آﺧﺮه ﭘﻮرې ﻫﻐﻪ د ﻳﻬﻮداه او اﺳﺮاﺋﻴﻞ د ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﮐ ﻟﻴﻠﮯ ﺷﻮى
 د ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﻧﻪ واﺧﻠﻪ ﭼ ﮐﻠﻪ ﻫﻐﮥ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺧﻼف ﺑﻐﺎوت وﮐو ،ﭘﻪ
دى .
ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﮐ دﺷﻤﻨﺎﻧﻮ د ﻫﻐﮥ ﺧﻼف ﻳﻮه ﻣﻨﺼﻮﺑﻪ ﺟﻮړوﻟﻪ .ﭘﻪ آﺧﺮ ﮐ ﻫﻐﻪ د ﻟﻴﺲ
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 د ﻫﻐﮥ ﻻش
ﺎر ﺗﻪ وﺗﺘﯧﺪو ،ﺧﻮ د ﻫﻐﮥ دﺷﻤﻨﺎن ﭘﻪ ﻫﻐﮥ ﭘﺴ ۇو او ﻫﻠﺘﻪ ﻳ ووژﻟﻮ .
ﭘﻪ ﻳﻮ آس ﺑﺎﻧﺪې ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﺗﻪ راوړﻟﮯ ﺷﻮ او ﻫﻐﻪ د داؤد ﺎر ﭘﻪ ﺷﺎﻫ ادﻳﺮه ﮐ ﺦ
ﮐے ﺷﻮ.

د ﻳﻬﻮداه ﺑﺎدﺷﺎه ﻋﺰﻳﺎه

۲۶

 د ﻳﻬﻮداه ﻮﻟﻮ ﺧﻠﻘﻮ د اﻣﺼﻴﺎه ﺷﭙﺎړس ﮐﻠﻦ زوئ ﻋﺰﻳﺎه ﺧﻮښ ﮐو ﭼ د


 دا د اﻣﺼﻴﺎه د ﻣﺮګ ﻧﻪ ﭘﺲ ۇو ﭼ ﻋﺰﻳﺎه اﻳﻼت
ﺧﭙﻞ ﭘﻼر ﻧﻪ ﭘﺲ ﺑﺎدﺷﺎه ﺟﻮړ ﺷ .
 ﻋﺰﻳﺎه د ﺷﭙﺎړﺳﻮ ﮐﺎﻟﻮ ﭘﻪ ﻋﻤﺮ ﮐ
ﺑﻴﺎ ﻗﺒﻀﻪ ﮐو او ﺎر ﻳ دوﺑﺎره ﺟﻮړ ﮐو .
ﺑﺎدﺷﺎه ﺷﻮ او ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﺑﺎﻧﺪې دوه ﭘﻨﻮس ﮐﺎﻟﻪ ﺑﺎدﺷﺎﻫ وﮐه .د ﻫﻐﮥ ﻣﻮر د
 ﻫﻐﻪ د ﺧﭙﻞ ﭘﻼر ﭘﻪ ﻧﻘﺶ ﻗﺪم ﺑﺎﻧﺪې روان وو او ﻫﻐﻪ ﮐﺎر ﻳ ﮐﻮﻟﻮ
ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﻳﻮﻟﻴﺎه وه .
 ﭼ ﺗﺮﻮ ﭘﻮرې د ﻫﻐﮥ ﻣﺬﻫﺒ ﻣﺸﻴﺮ زﮐﺮﻳﺎه
ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ورﺑﺎﻧﺪې ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯧﺪو .
ژوﻧﺪے وو ،ﻧﻮ ﻫﻐﮥ ﭘﻪ وﻓﺎدارۍ ﺳﺮه د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻮﻟﻮ او ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻫﻐﮥ ﻟﻪ
 ﻋﺰﻳﺎه د ﻓﻠﺴﺘﻴﺎﻧﻮ ﺧﻼف ﺟﻨ ﻟﻪ ﻻړو .ﻫﻐﮥ د ﺟﺎت ،ﻳﺒﻨﻪ او اﺷﺪود
ﺑﺮﮐﺖ ورﮐﻮﻟﻮ .
ﺎروﻧﻮ دﯦﻮاﻟﻮﻧﻪ راوﻏﻮرزول او د اﺷﺪود او ﺑﺎﻗ ﻮل ﻓﻠﺴﺘﻴﻪ ﮐ ﻳ د ﭘﺨﻮ دﯦﻮاﻟﻮﻧﻮ
 ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻓﻠﺴﺘﻴﺎﻧﻮ ﻟﻪ او ﻫﻐﻪ ﻋﺮﺑﻮ ﻟﻪ ﭼ ﭘﻪ ﺟﻮرﺑﻌﻞ ﮐ
ﺎروﻧﻪ ﺟﻮړ ﮐل .
 ﻋﻤﻮﻧﻴﺎﻧﻮ ﻋﺰﻳﺎه ﻟﻪ
اوﺳﯧﺪل او ﻣﻌﻮﻧﻴﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﭘﻪ ﺷﺴﺖ ورﮐﻮﻟﻮ ﮐ د ﻫﻐﮥ ﻣﻞ وو .
ﻣﺤﺼﻮل ورﮐﻮﻟﻮ او ﻫﻐﻪ دوﻣﺮه ﻃﺎﻗﺘﻮر ﺷﻮ ﭼ د ﻫﻐﮥ ﺷُﻬﺮت د ﻣﺼﺮ ﭘﻮرې ﺧﻮر ﺷﻮ.
 ﻋﺰﻳﺎه د ﻳﺮوﺷﻠﻢ د ﭘﺨﻮ دﯦﻮاﻟﻮﻧﻮ ﻣﻀﺒﻮﻃﻮﻟﻮ دﭘﺎره داﺳ وﮐل ﭼ د ﻮټ د

دروازې ﺳﺮه او د وادۍ د دروازې ﺳﺮه او ﻫﻠﺘﻪ ﻳ ﺑﺮﺟﻮﻧﻪ ﺟﻮړ ﮐل ﭼﺮﺗﻪ ﭼ دﯦﻮال
 ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﺑﻴﺎﺑﺎن ﮐ ﭘﺎﺧﮥ ﺑﺮﺟﻮﻧﻪ ﺟﻮړ ﮐل او د اوﺑﻮ ډﯦﺮې ډﻳ ﻳ
ﺗﺎوﻳى .
وﮐﻨﺴﺘﻠ ،ﻪ ﭼ ﻫﻐﮥ د ﻧﻤﺮﭘﺮﻳﻮاﺗﮥ ﻃﺮف ﺗﻪ د ﻏﺮۀ ﭘﻪ ﻟﻤﻨﻮ ﮐ او ﺑﻴﺎﺑﺎن ﮐ د
ﺎروو ډﯦﺮې رﻣ ﻟﺮﻟ .ﻪ ﭼ ﻫﻐﮥ د زﻣﻴﺪارۍ ﺳﺮه ﻣﻴﻨﻪ ﻟﺮﻟﻪ ،ﻫﻐﮥ ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ

ﭼ د ﻏﺮوﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻠ ﮐ د اﻧﻮرو ﺑﺎﻏﻮﻧﻪ وﮐﺮى او ﭘﻪ آﺑﺎده زﻣﻪ ﮐ ﭘ وﮐﺮى .
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د ﻋﺰﻳﺎه ﻟﻮئ ﻟﺮ د ﺟﻨ دﭘﺎره ﺗﻴﺎر وو .د دې ﺣﺴﺎب ﮐﺘﺎب د ﺣﻨﻨﻴﺎه د ذﻣﻪ وارۍ
ﻻﻧﺪې د ﻫﻐﮥ ﻣﻨﺸﻴﺎﻧﻮ ﻳﻌاﻳﻞ او ﻣﻌﺴﻴﺎه ﺳﺎﺗﻠﻮ .ﺣﻨﻨﻴﺎه د ﺑﺎدﺷﺎه د ﻧﻮﮐﺮاﻧﻮ ﻧﻪ ﻳﻮ ﮐﺲ وو.
 د ﻫﻐﻮئ ﻻﻧﺪې درې ﻻﮐﻪ اووۀ
 د ﻟﺮ ﻣﺸﺮى ﺷﭙوﻳﺸﺖ ﺳﻮو آﻓﺴﺮاﻧﻮ ﮐﻮﻟﻪ .

زره او ﭘﻴﻨﮥ ﺳﻮه داﺳ ﺗه ﻓﻮﺟﻴﺎن ۇو ﭼ ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﮥ ﺷﺎن د دﺷﻤﻨﺎﻧﻮ ﻧﻪ د ﺑﺎدﺷﺎه
 ﻋﺰﻳﺎه د ﻟﺮ دﭘﺎره د ډاﻟﻮﻧﻮ ،ﻧﯧﺰو ،د ﮐﻠﻮ ﻮﭘﻮ ،زﻏﺮو ،ﻟﻴﻨﺪو،
ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮐﻮﻟﮯ ﺷﻮ .
 ﭘﻪ ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﮐ ﻣﺎﻫﺮو ﮐﺎرﻳﺮاﻧﻮ د
ﻏﺸﻮ او د ﻟﻴﻨﺪو دﭘﺎره د ﮐﺎﻮ ﺑﻨﺪوﺑﺴﺖ وﮐو .
ﻏﺸﻮ د وﻳﺸﺘﻠﻮ دﭘﺎره او د ﺑﺮﺟﻮﻧﻮ او د ﺎر د دﯦﻮال د ﻮﻮﻧﻮ ﻧﻪ د ﻟﻮﻳﻮ ﮐﺎﻮ ﻏﻮرزوﻟﻮ
دﭘﺎره ﻴﺰوﻧﻪ اﻳﺠﺎد ﮐل .د ﻫﻐﮥ ﺷُﻬﺮت ﭘﻪ ﻫﺮ ﺎئ ﮐ ﺧﻮر ﺷﻮ او ﭼ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک
ﻧﻪ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ﮐﻮم ﻣﺪد ﻣﻼو ﺷﻮے وو د ﻫﻐ ﭘﻪ وﺟﻪ ﻫﻐﻪ ډﯦﺮ ﻃﺎﻗﺘﻮر ﺷﻮ.

د ﺧﭙﻞ ﻏﺮور ﭘﻪ وﺟﻪ ﻋﺰﻳﺎه ﺗﻪ ﺳﺰا ﻣﻼوﯦﺪل
 ﺧﻮ ﮐﻠﻪ ﭼ ﻋﺰﻳﺎه ﺑﺎدﺷﺎه ﺗه ﺷﻮ ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﻣﻐﺮوره ﺷﻮ او ﭘﻪ دې وﺟﻪ ﻫﻐﻪ د ﺗﺒﺎﻫ

ﻃﺮف ﺗﻪ ﻻړو .ﻫﻐﮥ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﺧﭙﻞ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺳﺮه ﺧﻴﺎﻧﺖ وﮐو ﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ
ﺧﭙﻠﻪ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﮐﻮر ﺗﻪ ﻻړو او د ﺧﻮﺷﺒﻮﻳ ﭘﻪ ﻗﺮﺑﺎنﺎه ﺑﺎﻧﺪې ﻳ ﺧﻮﺷﺒﻮﺋ
 ﻋﺰرﻳﺎه اﻣﺎم ،ﺑﺎدﺷﺎه ﭘﺴ ﻻړو ﭼ د ﻋﺰرﻳﺎه ﺳﺮه اﺗﻴﺎ ﺑﻬﺎدر اﻣﺎﻣﺎن
وﺳﻮزوﻟﻪ .
 دا دې دﭘﺎره ﭼ د ﻋﺰﻳﺎه ﻣﺨﻪ وﻧﻴﺴ .ﻫﻐﻮئ ووﺋﻴﻞ” ،ﻋﺰﻳﺎه ،ﺗﮥ دا ﺣﻖ
ﻣﻠﺮى ۇو ،
ﻧﮥ ﻟﺮې ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ ﺧﻮﺷﺒﻮﺋ وﺳﻮزوى .ﺻﺮف د ﻫﺎرون د اوﻻد اﻣﺎﻣﺎن د دې
ﮐﺎر دﭘﺎره ﻣﺨﺼﻮص دى .د دې ﻣﻘﺪس ﺎئ ﻧﻪ ووﻪ ﻪ ﭼ ﺗﺎ ﻨﺎه ﮐې ده او
 ﻋﺰﻳﺎه ﻫﻠﺘﻪ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﮐﻮر ﮐ د
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺑﻪ ﻧﻮر ﺳﺘﺎ ﻋﺰت ﻧﮥ ﮐﻮى “.
ﺧﻮﺷﺒﻮﻳ د ﻗﺮﺑﺎنﺎه ﺳﺮه وﻻړ وو او د ﺧﻮﺷﺒﻮﻳ د ﺳﻮزوﻟﻮ ﻣﺠﻤﺮ ﻳ ﻧﻴﻮﻟﮯ وو .ﻫﻐﻪ
 ﻋﺰرﻳﺎه
اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﻏﺼﻪ ﺷﻮ او ﺳﻤﺪﺳﺘ د ﺟﺬام ﻣﺮض د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﺗﻨﺪى ﺑﺎﻧﺪې راﻏﻠﻮ .
او ﻧﻮرو اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ د ﻳﺮې ﺳﺮه د ﺑﺎدﺷﺎه ﺗﻨﺪى ﺗﻪ ﮐﺘﻞ او ﺑﻴﺎ ﻳ ﻫﻐﻪ دې ﺗﻪ ﻣﺠﺒﻮر ﮐو ﭼ د
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﮐﻮر ﻧﻪ ﻻړ ﺷ .ﻫﻐﻪ زر زر د ﻫﻐﻪ ﺎئ ﻧﻪ ﻻړو ،ﻪ ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ
 ﻋﺰﻳﺎه ﺑﺎﻗ ﻮل ﻋﻤﺮ د ﺧﭙﻞ ﻣﺮض ﭘﻪ وﺟﻪ ﻧﺎﭘﺎک وو .ﺑﻴﺎ د
ﻫﻐﮥ ﻟﻪ ﺳﺰا ورﮐې وه .
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دې ﻗﺎﺑﻞ ﻧﮥ ﺷﻮ ﭼ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﮐﻮر ﺗﻪ ورﻧﻨﻮﺗﮯ وو او ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﻳﻮ ﺎن ﻟﻪ ﮐﻮر ﮐ
اوﺳﯧﺪو ،ﺧﭙﻞ ﻮل ﮐﺎروﻧﻪ ﻳ ﭘﺮﯦﻮدل .ﭘﻪ دې دوران ﮐ د ﻫﻐﮥ زوئ ﻳﻮﺗﺎم ﭘﻪ ﻣﻠ
 د آﻣﻮص زوئ ﻳﺸﻌﻴﺎه ﭘﯧﻐﻤﺒﺮ ﻫﻐﻪ ﻧﻮر ﻮل ﻴﺰوﻧﻪ ﻟﻴﻠ دى ﭼ
ﺣﻮﻣﺖ ﮐﻮﻟﻮ .
 ﻋﺰﻳﺎه ﻣ ﺷﻮ او د ﺨﯧﺪو
ﻋﺰﻳﺎه ﺑﺎدﺷﺎه د ﺧﭙﻠ ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﭘﻪ دوران ﮐ ﮐى دى .
ﭘﻪ ﺷﺎﻫ زﻣﻪ ﮐ ﺦ ﺷﻮ ،ﺧﻮ د ﺟﺬام د ﻣﺮض ﭘﻪ وﺟﻪ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺷﺎﻫ ادﻳﺮه ﮐ ﺦ
ﻧﮥ ﺷﻮ .د ﻫﻐﮥ زوئ ﻳﻮﺗﺎم د ﻫﻐﮥ ﻧﻪ ﭘﺲ ﺑﺎدﺷﺎه ﺟﻮړ ﺷﻮ.

د ﻳﻬﻮداه ﺑﺎدﺷﺎه ﻳﻮﺗﺎم

۲۷

 ﻳﻮﺗﺎم د ﭘﻴﻨﻮﻳﺸﺘﻮ ﮐﺎﻟﻮ ﭘﻪ ﻋﻤﺮ ﮐ ﺑﺎدﺷﺎه ﺷﻮ او ﻫﻐﮥ ﺷﭙﺎړس ﮐﺎﻟﻪ ﭘﻪ


 ﻫﻐﮥ د ﺧﭙﻞ ﭘﻼر ﻋﺰﻳﺎه
ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﺑﺎدﺷﺎﻫ وﮐه .د ﻫﻐﮥ ﻣﻮر ﻳﺮوﺳﺎ د ﺻﺪوق ﻟﻮر وه .
ﭘﻪ ﺷﺎن ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﮐﺎر ﮐﻮﻟﻮ ﭼ ﭘﻪ ﮐﻮم ﺑﺎﻧﺪې ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯧﺪو ،ﺧﻮ د ﺧﭙﻞ ﭘﻼر ﭘﻪ
ﺷﺎن ﻫﻐﮥ داﺳ ﻨﺎه وﻧﮥ ﮐه ﻟﻪ ﭼ د ﻫﻐﮥ ﭘﻼر د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﮐﻮر ﺗﻪ ﻧﻨﻮﺗﻠﮯ وو .ﺧﻮ
 ﻫﻐﻪ ﻳﻮﺗﺎم وو ﭼ ﻫﻐﮥ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﮐﻮر ﭘﺎﺳﻨ دروازه
ﺧﻠﻘﻮ ﻨﺎه ﺑﻴﺎ ﺑﻴﺎ ﮐﻮﻟﻪ .
ﺟﻮړه ﮐه او د ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﮐ ﻳ د ﺎر د دﯦﻮال ډﯦﺮ ﻣﺮﻣﺖ ﻫﻢ وﮐو ﭼ د
 د ﻳﻬﻮداه ﭘﻪ ﻏﺮوﻧﻮ ﮐ ﻫﻐﮥ ﺎروﻧﻪ ﺟﻮړ ﮐل او ﭘﻪ
ﻫﻐﻪ ﻋﻼﻗ ﻧﻮم ﻋﻮﻓﻞ وو .
 ﻫﻐﮥ د ﻋﻤﻮن ﺑﺎدﺷﺎه او د ﻫﻐﮥ د ﻟﺮ
ﻨﻠﻮ ﮐ ﻳ ﻗﻠﻌ او ﺑﺮﺟﻮﻧﻪ ﺟﻮړ ﮐل .
ﺧﻼف ﺟﻨ وﮐو او ﻫﻐﻮئ ﻟﻪ ﻳ ﺷﺴﺖ ورﮐو .ﺑﻴﺎ ﻫﻐﮥ ﻋﻤﻮﻧﻴﺎن دې ﺗﻪ ﻣﺠﺒﻮر ﮐل
ﭼ درې ﮐﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﺎل دا ﻣﺤﺼﻮل ورﮐﻮى ،درې زره او ﻠﻮر ﺳﻮه ﮐﻠﻮ ﺳﭙﻴﻦ زر ،ﻳﻮ
 د ﻳﻮﺗﺎم ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﻣﻀﺒﻮﻃﯧﺪﻟﻪ ﻪ ﭼ ﻫﻐﮥ ﭘﻪ
زر ﻨﻪ ﻏﻨﻢ او ﻳﻮ زر ﻨﻪ اورﺑﺸ .
 د ﻳﻮﺗﺎم د
وﻓﺎدارۍ ﺳﺮه د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﺧﭙﻞ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮدارى ﮐﻮﻟﻪ .
ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﻧﻮرې واﻗﻌ ،د ﻫﻐﮥ ﺟﻨﻮﻧﻪ او د ﻫﻐﮥ ﻧﻮر ﮐﺎروﻧﻪ ،دا ﻫﺮ ﮥ د اﺳﺮاﺋﻴﻞ او د
 ﻳﻮﺗﺎم د ﭘﻴﻨﻮﻳﺸﺘﻮ ﮐﺎﻟﻮ وو ﭼ ﻫﻐﻪ ﺑﺎدﺷﺎه
ﻳﻬﻮداه ﭘﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﮐ ﻟﻴﻠﮯ ﺷﻮى دى .
 ﻳﻮﺗﺎم ﻣ ﺷﻮ او د داؤد ﭘﻪ
ﺷﻮ او ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﺑﺎﻧﺪې ﺷﭙﺎړس ﮐﺎﻟﻪ ﺑﺎدﺷﺎﻫ وﮐه .
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ﺎر ﮐ ﺦ ﺷﻮ او د ﻫﻐﮥ زوئ اﺣﺎز د ﻫﻐﮥ ﻧﻪ ﭘﺲ ﺑﺎدﺷﺎه ﺟﻮړ ﺷﻮ.

د ﻳﻬﻮداه ﺑﺎدﺷﺎه اﺣﺎز

۲۸

 اﺣﺎز د ﺷﻠﻮ ﮐﺎﻟﻮ ﭘﻪ ﻋﻤﺮ ﮐ ﺑﺎدﺷﺎه ﺷﻮ او ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﺑﺎﻧﺪې ﺷﭙﺎړس


ﮐﺎﻟﻪ ﺑﺎدﺷﺎﻫ وﮐه .ﻫﻐﻪ د ﺧﭙﻞ ﭘﻼر ﻧﻴﮥ داؤد ﭘﻪ ﺷﺎن ﻧﮥ وو ،او ﭘﻪ ﺎئ د ﻫﻐ ﻳ ﻫﻐﻪ
 او د اﺳﺮاﺋﻴﻞ د ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻧﻘﺶ
ﮐﺎر ﮐﻮﻟﻮ ﭼ ﭘﻪ ﮥ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻧﺎراﺿﻪ ﮐﯧﺪو .
 د ﻫﻨﻮم ﭘﻪ وادۍ ﮐ
ﻗﺪم ﺑﺎﻧﺪې روان وو .ﻫﻐﮥ د ﺑﻌﻞ د اوﺳﭙﻨ ﺑﺘﺎن ﺟﻮړ ﮐى ۇو ،
ﻳ ﺧﻮﺷﺒﻮﻳ ﺳﻮزوﻟ او ﺗﺮ دې ﭘﻮرې ﭼ ﺧﭙﻞ زاﻣﻦ ﻳ ﻫﻢ ﺑﺘﺎﻧﻮ ﺗﻪ د ﺳﻮزﯦﺪوﻧ
ﻧﺬراﻧﻮ ﭘﻪ ﺗﻮﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﮐل .د ﻫﻐﻪ ﺧﻠﻘﻮ د ﺣﺮاﻣﻮ رِواﺟﻮﻧﻮ ﻧﻘﻞ ﻳ ﮐﻮﻟﻮ ﭼ ﮐﻠﻪ ﺑﻨ
اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎن ﻣﺦ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﺗﻠﻞ ﻧﻮ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻫﻐﻪ د ﻏﯧﺮو ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﺧﻠﻖ د ﻫﻐﻪ ﻣﻠ ﻧﻪ
 ﭘﻪ ﻋﻼﻗﺎﺋ ﻋﺒﺎدﺗﺨﺎﻧﻮ ﮐ ،ﭘﻪ ﻏﺮوﻧﻮ ،او د ﺳﻮرى د ﻫﺮې وﻧ ﻻﻧﺪې ﺑﻪ
ﺷﻟ ۇو .
اﺣﺎز ﻗﺮﺑﺎﻧ ﭘﯧﺶ ﮐﻮﻟ او ﺧﻮﺷﺒﻮﻳ ﻳ ﺳﻮزوﻟ.

ﺷﺎم او اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻳﻬﻮداه ﻟﻪ ﺷﺴﺖ ورﮐﻮل
 اﺣﺎز ﺑﺎدﺷﺎه ﻨﺎه ﮐې وه ،ﻧﻮ ﭘﻪ دې وﺟﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﻫﻐﮥ ﺧُﺪائ ﭘﺎک د
 -

ﺷﺎم ﺑﺎدﺷﺎه ﭘﻪ ذرﻳﻌﻪ ﻫﻐﮥ ﻟﻪ ﺷﺴﺖ ورﮐو او ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﻟﻮئ ﺷﻤﯧﺮ ﮐ د ﻳﻬﻮداه ﻗﯧﺪﻳﺎن
ﻫﻢ دﻣﺸﻖ ﺗﻪ ﺑﻮﺗﻠﻞ .ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د رﻣﻠﻴﺎه د زوئ د اﺳﺮاﺋﻴﻞ د ﺑﺎدﺷﺎه ﻓﻘﺢ ﭘﻪ ذرﻳﻌﻪ ﻫﻢ
اﺣﺎز ﻟﻪ ﺷﺴﺖ ورﮐو او ﭘﻪ ﻳﻮه ورځ ﻳ ﻳﻮ ﺳﻞ او ﺷﻞ زره د ﻳﻬﻮداه ﺗه ﻓﻮﺟﻴﺎن
ووژل .ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﻫﻐﻮئ ﭘﻼر ﻧﻴﮥ ﺧُﺪائ ﭘﺎک د دې ﮐﯧﺪو اﺟﺎزت ﻪ ورﮐو ﭼ د
 ﻳﻮ اﺳﺮاﺋﻴﻠ ﻓﻮﺟ ﭼ ﻧﻮم ﻳ زِﮐﺮى وو ﻫﻐﮥ د اﺣﺎز
ﻳﻬﻮداه ﺧﻠﻘﻮ ﻫﻐﻪ ﭘﺮﯦﮯ وو .
ﺑﺎدﺷﺎه زوئ ﻣﻌﺴﻴﺎه ،د ﻣﺤﻞ ﻣﺸﺮ ﻋﺰرﻳﻘﺎم او اﻟﻘﻨﻪ ووژل .اﻟﻘﻨﻪ ﭘﻪ ﺑﺎدﺷﺎه ﭘﺴ دوﯦﻢ
 اﺮ ﭼ د ﻳﻬﻮداه ﺧﻠﻖ د ﻫﻐﻮئ ﺧﭙﻞ رﺷﺘﻪدار ﻫﻢ ۇو ،ﺧﻮ د اﺳﺮاﺋﻴﻞ
ﺳے وو .
Copyrighted material from pashtobibles.org. Not for reprint/publishing purposes.

ﻟﺮ دوه ﻻﮐﻪ  او ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ﻗﯧﺪﻳﺎن ﮐل او د ډﯦﺮ زﻳﺎت ﻣﺎلِ ﻏﻨﻴﻤﺖ ﺳﺮه ﻳ
ﺳﺎﻣﺮﻳﻪ ﺗﻪ ﺑﻮﺗﻠﻞ.

ﻋﻮﺑﻴﺪ ﭘﯧﻐﻤﺒﺮ
 د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻳﻮ ﭘﯧﻐﻤﺒﺮ ﭼ ﻧﻮم ﻳ ﻋﻮﺑﯧﺪ وو ،ﻫﻐﻪ د ﺳﺎﻣﺮﻳﻪ ﭘﻪ ﺎر ﮐ

اوﺳﯧﺪو .ﮐﻠﻪ ﭼ د اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻟﺮ د ﻳﻬﻮداه د ﻗﯧﺪﻳﺎﻧﻮ ﺳﺮه واﭘﺲ راروان وو ﻧﻮ ﭼ ﻫﻐﻮئ
ﺎر ﺗﻪ ﭘﻪ ﻧﻨﻮﺗﻠﻮ ۇو ﻧﻮ ﻋﻮﺑﻴﺪ ﻫﻐﻮئ ﻟﻪ د ﻣﻼوﯦﺪو دﭘﺎره ور ووﺗﻠﻮ او ﻋﻮﺑﻴﺪ ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ،
”ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﭘﻼر ﻧﻴﮥ ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﻳﻬﻮداه ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻪ ﻏﺼﻪ وو او ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ
ذرﻳﻌﻪ ﻳ ﻫﻐﻮئ ﻟﻪ ﺷﺴﺖ ورﮐو ،ﺧﻮ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﻫﻐﻮئ ﻮﻣﺮه ﭘﻪ ﺑرﺣﻤ ﺳﺮه ﺣﻼل
 او اوس ﺳﺘﺎﺳﻮ اراده دا ده ﭼ
ﮐى دى ﻧﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﻫﻐ ﻧﻪ ﺧﺒﺮ ﺷﻮے دے .
د ﻳﺮوﺷﻠﻢ او ﻳﻬﻮداه ﺳى او  ﺧﭙﻞ ﻏﻼﻣﺎن او وﻳﻨ ﺟﻮړې ﮐئ .وﻟ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﭘﺘﻪ

ﻧﺸﺘﻪ ﮥ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﺧﭙﻞ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺧﻼف ﻨﺎﻫﻮﻧﻪ ﻫﻢ ﮐې دى؟ 
زﻣﺎ دا ﺧﺒﺮه واورئ .دا ﻗﯧﺪﻳﺎن ﺳﺘﺎﺳﻮ وروﻪ او ﺧﻮﯦﻨﺪې دى .ﻫﻐﻮئ ﭘﺮﯦدئ ﭼ ﻻړ
 د اﻓﺮاﺋﻴﻢ د ﻗﺒﻴﻠ
ﺷ ،ﻨ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻏﺼﻪ ﮐ ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ ﺳﺰا درﮐى “.
ﻠﻮرو ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﺳو ،د ﻳﻬﻮﺣﻨﺎن زوئ ﻋﺰرﻳﺎه ،د ﻣﺴﻠﻤﻮت زوئ ﺑﺮﮐﻴﺎه ،د ﺳﻠﻮم زوئ
 ﻫﻐﻮئ ووﺋﻴﻞ،
ﻳﺤﺰﻗﻴﺎه او د ﺧﺪﻟ زوئ ﻋﻤﺎﺳﺎ ﻫﻢ د ﻓﻮﺟ ﮐﺎرواﺋ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ وﮐو .
”دا ﻗﯧﺪﻳﺎن دﻟﺘﻪ ﻣﮥ راوﻟ .ﻣﻮﻧ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺧﻼف ﻟﻮﻳﻪ ﻨﺎه ﮐې ده او ﻫﻐﻪ ﻣﻮ
دوﻣﺮه ﻏﺼﻪ ﮐے دے ﭼ ﻣﻮﻧ ﻟﻪ ﺑﻪ ﺳﺰا راﮐى .اوس ﺗﮥ داﺳ ﻧﻮر ﻫﻢ ﮥ ﮐﻮل
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻓﻮﺟﻴﺎﻧﻮ ﻗﯧﺪﻳﺎن او ﻣﺎلِ
ﻏﻮاړې ﭼ ﭘﻪ ﻫﻐ ﺑﺎﻧﺪې زﻣﻮﻧ ﺟﺮم زﻳﺎت ﺷ “.
 او ﻫﻐﻪ ﻠﻮر ﺳى د دې دﭘﺎره
ﻏﻨﻴﻤﺖ ﻫﻐﻪ ﺧﻠﻘﻮ او د ﻫﻐﻮئ ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﺗﻪ ﺣﻮاﻟﻪ ﮐو ،
ﻣﻘﺮر ﮐے ﺷﻮل ﭼ ﻗﯧﺪﻳﺎﻧﻮ ﻟﻪ د ﻫﻐﻪ ﻧﻴﻮﻟﮯ ﺷﻮى ﻣﺎلِ ﻏﻨﻴﻤﺖ ﻧﻪ ﺟﺎﻣ ورﮐى .ﻫﻐﻮئ
ورﻟﻪ د اﻏﻮﺳﺘﻠﻮ دﭘﺎره ﭙﻠ او ﺟﺎﻣ ورﮐې ،د ﺧﻮراک ﺎک ﮥ ډﯦﺮ ﻴﺰوﻧﻪ ﻳ
ورﮐل او د ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ زﺧﻤﻮﻧﻮ ﻳ د زﻳﺘُﻮﻧﻮ ﺗﯧﻞ واﭼﻮل .ﻫﻐﻪ ﮐﺴﺎن ﭼ ﮐﻮم ډﯦﺮ ﮐﻤﺰورى
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ۇو او ﺗﻠﮯ ﻧﮥ ﺷﻮ ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﻳ ﭘﻪ ﺧﺮوﻧﻮ ﮐﯧﻨﻮل او ﻮل ﻗﯧﺪﻳﺎن ﭘﻪ ﻳﺮﻳﺤﻮ ﮐ د ﻳﻬﻮداه
ﻋﻼﻗ ﺗﻪ ﺑﻮﺗﻠﮯ ﺷﻮل ،ﮐﻮم ﭼ د ﮐﺠﻮرو د وﻧﻮ ﺎر دے .ﺑﻴﺎ د اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺧﻠﻖ ﺧﭙﻞ ﮐﻮر
ﺳﺎﻣﺮﻳﻪ ﺗﻪ راواﭘﺲ ﺷﻮل.

د اﺣﺎز د اﺳﻮرﻳﺎﻧﻮ ﻧﻪ ﻣﺪد ﻏﻮﺘﻞ
 ادوﻣﻴﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻳﻬﻮداه ﺑﺎﻧﺪې ﺑﻴﺎ ﺣﻤﻠ ﺷﺮوع ﮐې او ډﯦﺮ ﻗﯧﺪﻳﺎن ﻳ وﻧﻴﻮل ،ﻧﻮ ﭘﻪ
 -

 ﭘﻪ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ
دې وﺟﻪ اﺣﺎز ﺑﺎدﺷﺎه د اﺳﻮر ﺑﺎدﺷﺎه ﺗﻐﻠﺖ ﻓﻼﺳﺮ ﻧﻪ ﻣﺪد وﻏﻮﺘﻮ .
ﮐ ﻓﻠﺴﺘﻴﺎﻧﻮ د ﻧﻤﺮﭘﺮﯦﻮاﺗﮥ ﭘﻪ ﻃﺮف د ﻏﺮوﻧﻮ ﭘﻪ ﻟﻤﻦ ﮐ او ﭘﻪ ﺟﻨﻮﺑ ﻳﻬﻮداه ﮐ ﭘﻪ
ﺎروﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﺣﻤﻠ ﮐﻮﻟ .ﻫﻐﻮئ د ﺑﻴﺖﺷﻤﺲ ،اﻳﺎﻟﻮن ،ﺟﺪﻳﺮوت ،ﺷﻮﮐﻮ ،ﺗﻤﻨﺖ او
ﺟِﻤﺴﻮ ﺎروﻧﻪ او ورﺳﺮه ﺧﻮاوﺷﺎ ﻋﻼﻗﻮ ﮐ ﮐﻠ ﻫﻢ ﻗﺒﻀﻪ ﮐل او ﻫﻠﺘﻪ ﭘﺎﺧﮥ دﯦﺮه
 اﺣﺎز ﺑﺎدﺷﺎه ﺧﭙﻞ ﺧﻠﻖ د ﺑﺪﻋﻤﻠ ﭘﻪ ﻻر روان ﮐى ۇو او د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ
ﺷﻮل .
 د
ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧ ﻳ ﮐې وه ﻧﻮ ﭘﻪ دې وﺟﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﻳﻬﻮداه ﺑﺎﻧﺪې اﻓﺘﻮﻧﻪ راوﺳﺘﻞ .
اﺳﻮر ﺑﺎدﺷﺎه د اﺣﺎز د ﻣﺪد ﭘﻪ ﺎئ د ﻫﻐﮥ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ وﮐو او ﻫﻐﻪ ﻳ د ﺗﻠﻴﻒ ﺳﺮه ﻣﺦ
 ﻧﻮ اﺣﺎز د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﮐﻮر ،ﻣﺤﻞ او د ﺧﻠﻘﻮ د ﻣﺸﺮاﻧﻮ د ﮐﻮروﻧﻮ ﻧﻪ ﻳ ﺳﺮۀ
ﮐو .
زر واﺧﺴﺘﻞ او د اﺳﻮر ﺑﺎدﺷﺎه ﻟﻪ ﻳ ورﮐل ،ﺧﻮ ﭘﻪ دې ﻫﻢ ﮐﺎر وﻧﮥ ﺷﻮ.

د اﺣﺎز ﻨﺎﻫﻮﻧﻪ
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻣﺼﻴﺒﺘﻮﻧﻪ ډﯦﺮ ﺳﺨﺖ ۇو ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺳى ﻳﻌﻨ اﺣﺎز د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺧﻼف د

 ﻫﻐﮥ د دﻣﺸﻖ ﻣﻌﺒﻮداﻧﻮ ﺗﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﭘﯧﺶ ﮐې ،ﭼﺎ ﭼ
ﻣﺨ ﻧﻪ زﻳﺎﺗﻪ ﻨﺎه وﮐه .
ﻫﻐﮥ ﻟﻪ ﺷﺴﺖ ورﮐے وو .ﻫﻐﮥ ووﺋﻴﻞ” ،د ﺷﺎم ﻣﻌﺒﻮداﻧﻮ د ﺧﭙﻠﻮ ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎﻧﻮ ﻣﺪد وﮐو،
ﻧﻮ ﮐﮥ زۀ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﭘﯧﺶ ﮐم ،ﻧﻮ ﮐﯧﺪے ﺷ ﭼ زﻣﺎ ﻫﻢ ﻣﺪد وﮐى “.ﻧﻮ ﭘﻪ دې
 د دې ﻧﻪ ﻋﻼوه ،ﻫﻐﮥ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د
وﺟﻪ ﭘﻪ ﻫﻐﮥ او د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﻗﻮم ﺑﺎﻧﺪې ﺗﺒﺎﻫ راﻏﻠﻪ .
ﮐﻮر ﻮل ﺳﺎﻣﺎن ﻫﻢ واﺧﺴﺘﻠﻮ او ﻮ ﻮ ﻳ ﮐو .ﻫﻐﮥ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﮐﻮر دروازې
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 ﻫﻐﮥ د ﻳﻬﻮداه ﭘﻪ
ﺑﻨﺪې ﮐې او د ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﭘﻪ ﻫﺮ ﺎئ ﮐ ﻳ ﻗﺮﺑﺎنﺎه ﺟﻮړې ﮐې .
ﻫﺮ ﻳﻮ ﺎر ﮐ ﻋﻼﻗﺎﺋ ﻋﺒﺎدﺗﺨﺎﻧ ﺟﻮړې ﮐې ،ﭼﺮﺗﻪ ﭼ ﺑﻪ ﭘﺮدو ﺧُﺪاﻳﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﺧﻮﺷﺒﻮﻳ
ﺳﻮزوﻟﮯ ﺷﻮې .ﻧﻮ ﭘﻪ دې وﺟﻪ ﻫﻐﮥ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﺧﭙﻞ ﭘﻼر ﻧﻴﮥ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﻪ ﻗﻬﺮ
 د ﺷﺮوع ﻧﻪ واﺧﻠﻪ ﺗﺮ آﺧﺮه ﭘﻮرې د ﻫﻐﮥ د ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﻮﻟ واﻗﻌ د ﻳﻬﻮداه او د
ﮐو .
 اﺣﺎز ﺑﺎدﺷﺎه ﻣ ﺷﻮ او ﭘﻪ ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﮐ
اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﭘﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﮐ ﻟﻴﻠﮯ ﺷﻮى دى .
ﺦ ﺷﻮ ،ﺧﻮ ﭘﻪ ﺷﺎﻫ ادﻳﺮه ﮐ ﺦ ﻧﮥ ﺷﻮ .د ﻫﻐﮥ زوئ ﺣﺰﻗﻴﺎه د ﻫﻐﮥ ﻧﻪ ﭘﺲ ﺑﺎدﺷﺎه
ﺟﻮړ ﺷﻮ.

د ﻳﻬﻮداه ﺑﺎدﺷﺎه ﺣﺰﻗﻴﺎه

۲۹

 ﺣﺰﻗﻴﺎه د ﭘﻴﻨﻮﻳﺸﺘﻮ ﮐﺎﻟﻮ ﭘﻪ ﻋﻤﺮ ﮐ د ﻳﻬﻮداه ﺑﺎدﺷﺎه ﺷﻮ او ﻳﻮ ﮐﻢ دﯦﺮش


 ﻫﻐﮥ د
ﮐﺎﻟﻪ ﻳ ﭘﻪ ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﺑﺎﻧﺪې ﺑﺎدﺷﺎﻫ وﮐه .د ﻫﻐﮥ ﻣﻮر اﺑﻴﺎه د زﮐﺮﻳﺎه ﻟﻮر وه .

ﺧﭙﻞ ﭘﻼر ﻧﻴﮥ داؤد ﭘﻪ ﻧﻘﺶِ ﻗﺪم ﺑﺎﻧﺪې روان وو او ﻫﻐﻪ ﮐﺎر ﻳ ﮐﻮﻟﻮ ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ
ورﺑﺎﻧﺪې رﺿﺎ ﮐﯧﺪو.

د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﮐﻮر ﭘﺎﮐﻮل
 د ﺣﺰﻗﻴﺎه د ﺑﺎدﺷﺎﻫ د اول ﮐﺎل ﭘﻪ وړوﻣﺒ ﻣﻴﺎﺷﺖ ،ﻫﻐﮥ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﮐﻮر

 ﻫﻐﮥ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﮐﻮر ﻧﻤﺮﺧﺎﺗﮥ ﻃﺮف ﺗﻪ
دروازې ﮐﻮﻻو ﮐې او ﻣﺮﻣﺖ ﻳ ﮐې .
 او ﻫﻠﺘﻪ ﻳ ورﺗﻪ ﺧﺒﺮې وﮐې .ﻫﻐﮥ
درﺑﺎر ﮐ اﻣﺎﻣﺎن او ﻟﻴﻮﻳﺎﻧﻮ راﻏﻮﻧ ﮐل 
وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﻟﻴﻮﻳﺎﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﺧﭙﻞ ﺎﻧﻮﻧﻪ وﻗﻒ ﮐئ او د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﮐﻮر ﺑﻪ ﭘﺎک ﮐئ
ﮐﻮم ﭼ ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﭘﻼر ﻧﻴﮥ ﺧُﺪائ ﭘﺎک دے .د ﻣﻘﺪس ﺎئ ﻧﻪ ﻮل ﻧﺎﭘﺎﮐﻪ ﻴﺰوﻧﻪ ﻟﺮې
 زﻣﻮﻧ ﭘﻼر ﻧﻴﮥ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ زﻣﻮﻧ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﻪ ۇو او ﻫﻐﻪ ﮐﺎر
ﮐئ .
ﻳ ﮐﻮﻟﻮ ﭼ ﭘﻪ ﮥ ﺑﺎﻧﺪې ﻫﻐﻪ ﻧﺎراﺿﻪ ﮐﯧﺪو .ﻫﻐﻮئ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ او د ﻫﻐﮥ ﮐﻮر ﭘﺮﯦﻮدو
Copyrighted material from pashtobibles.org. Not for reprint/publishing purposes.

 ﻫﻐﻮئ د ﻧﻨﻮﺗﻮ د ﮐﻮ دروازې ﺑﻨﺪې ﮐې ،ډﻳﻮې ﻳ
او ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ﻳ ﺷﺎ وﺮﻮﻟﻪ .
ﭘﺮﯦﻮدې ﭼ ﻣې ﺷ او ﺧﻮﺷﺒﻮﺋ ﻳ ﻧﮥ ﺳﻮزوﻟﻪ او ﻧﮥ ﻳ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک
 ﻧﻮ ﭘﻪ دې وﺟﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ
ﭘﻪ ﻣﻘﺪس ﺎئ ﮐ ﺳﻮزﯦﺪوﻧ ﻧﺬراﻧ ﭘﯧﺶ ﮐې .
ﻳﻬﻮداه او ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﺗﻪ ﻏﺼﻪ دے او ﭼ ﻫﻐﮥ ﮥ ﮐى دى ﭘﻪ ﻫﻐ ﺑﺎﻧﺪې ﻫﺮ ﻳﻮ ﮐﺲ ﺣﯧﺮان
 زﻣﻮﻧ ﭘﻼر
دے او ﻳﺮﯦﺪﻟﮯ دے او ﺳﭙ ﻳ . او ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ د دې ډﯦﺮه ﮥ ﭘﺘﻪ ده .

ﻧﻴﮥ ﭘﻪ ﺟﻨ ﮐ وژﻟﮯ ﺷﻮى ۇو او زﻣﻮﻧ  او ﺑﭽ ﻗﯧﺪﻳﺎن ﺑﻮﺗﻠﮯ ﺷﻮى دى .
اوس ﻣﺎ دا ﻓﯧﺼﻠﻪ ﮐې ده ﭼ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺳﺮه ﻳﻮ ﻟﻮظ
 زﻣﺎ زاﻣﻨﻮ وﺧﺖ ﻣﮥ ﺿﺎﺋﻊ ﮐﻮئ .ﺗﺎﺳﻮ
وﮐم ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮر ﻣﻮﻧ ﺗﻪ ﻏﺼﻪ ﻧﮥ وى .
ﻫﻐﻪ ﻮک ﻳ ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د دې دﭘﺎره ﺧﻮښ ﮐى ﻳ ﭼ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ﺧﻮﺷﺒﻮﺋ
 دا ﻟﻴﻮﻳﺎن ﻫﻠﺘﻪ
 -
وﺳﻮزوئ او د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﻋﺒﺎدت ﮐ د ﺧﻠﻘﻮ ﻣﺸﺮى وﮐئ “.
ﻣﻮﺟﻮد ۇو :د ﻗُﻬﺎت د ﻗﺒﻴﻠ ،د ﻋﻤﺎﺳ زوئ ﻣﺤﺖ او د ﻋﺰرﻳﺎه زوئ ﻳﻮاﻳﻞ ،د ﻣﺮارى د
ﻗﺒﻴﻠ ،د ﻋﺒﺪى زوئ ﻗﻴﺲ او د ﻳﻬﻠﻞاﻳﻞ زوئ ﻋﺰرﻳﺎه ،د ﺟﻴﺮﺳﻮن د ﻗﺒﻴﻠ ،د زِﻣﻪ زوئ
ﻳﻮآخ او د ﻳﻮآخ زوئ ﻋﺪن ،د اﻟﻴﺼﻔﻦ د ﻗﺒﻴﻠ ،ﺳﻤﺮى او ﻳﻌاﻳﻞ ،د آﺳﻒ د ﻗﺒﻴﻠ ،زﮐﺮﻳﺎه
او ﻣﺘﻨﻴﺎه ،د ﻫﻴﻤﺎن د ﻗﺒﻴﻠ ،ﻳﺤاﻳﻞ او ﺳﻤﻌ ،د ﻳﺪوﺗﻮن د ﻗﺒﻴﻠ ،ﺳﻤﻌﻴﺎه او ﻋﺰىاﯦﻞ.
 دې ﺳو ﺧﭙﻞ ﻟﻴﻮﻳﺎن راﻏﻮﻧ ﮐل او ﻫﻐﻮئ ﻮﻟﻮ ﺧﭙﻞ ﺎﻧﻮﻧﻪ ﭘﺎک ﮐل .ﺑﻴﺎ ﻫﻐﻮئ د

ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﮐﻮر ﭘﺎﮐﻮل ﺷﺮوع ﮐل ،ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﺷﺎن ﭼ ﻨﻪ ﺑﺎدﺷﺎه ﺣﻢ ﮐے وو.
 د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ
ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﮐﺎر ﮐ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د اﺻﻮﻟﻮ ﻣﻨﻠﻮ ﺧﻴﺎل ﺳﺎﺗﻠﻮ .
د ﮐﻮر ﻣﻘﺪس ﮐﻮﻟﻮ دﭘﺎره اﻣﺎﻣﺎن دﻧﻨﻪ ﻻړل او ﻫﻐﻮئ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﮐﻮر درﺑﺎر ﺗﻪ ﻫﻐﻪ
ﻫﺮ ﮥ راووﻳﺴﺘﻞ ﮐﻮم ﭼ ﻧﺎﭘﺎک ۇو .ﻟﻴﻮﻳﺎﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﻫﺮ ﮥ د ﺎر ﻧﻪ ﺑﻬﺮ د ﻗﺪرون وادۍ ﺗﻪ
 ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ د اوﻟ ﻣﻴﺎﺷﺘ ﭘﻪ وړوﻣﺒ ورځ ﻣﻘﺪس ﮐﻮل ﺷﺮوع ﮐل ،ﻧﻮ ﻫﻢ د
ﻳﻮړل .
دې ﻣﻴﺎﺷﺘ ﭘﻪ اﺗﻤﻪ ورځ ﻫﻐﻮئ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﮐﻮر د ﻧﻨﻮﺗﻠﻮ دروازې ﭘﻮرې ورﺳﯧﺪل .ﺑﻴﺎ
ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ اﺗﮥ ﻧﻮرو ورﻮ ﮐ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﮐﻮر ﭘﺎک ﮐو او د وړوﻣﺒ ﻣﻴﺎﺷﺘ ﭘﻪ
ﺷﭙﺎړﺳﻤﻪ ورځ ﻳ ﻮل ﮐﺎر ﺧﺘﻢ ﮐو.
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د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﮐﻮر ﺑﻴﺎ وﻗﻒ ﮐﯧﺪل
 ﻟﻴﻮﻳﺎن ﻻړل او ﺣﺰﻗﻴﺎه ﺑﺎدﺷﺎه ﺗﻪ ﻳ دا ﺧﺒﺮې وﮐې” ،ﻣﻮﻧ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﮐﻮر د

ﭘﺎﮐﻮاﻟ ﻮل رﺳﻢ ﭘﻮره ﮐے دے ،ﭼ ﭘﻪ ﻫﻐ ﮐ د ﺳﻮزﯦﺪوﻧ ﻧﺬراﻧﻮ ﻗﺮﺑﺎنﺎه ،د
 ﻣﻮﻧ ﻫﻐﻪ ﻮل ﺳﺎﻣﺎن ﻫﻢ
ﻣﻘﺪﺳ رو ﻣﯧﺰ او د ﻫﻐ ﻮل ﺳﺎﻣﺎن ﻫﻢ ﺷﺎﻣﻞ دے .
واﭘﺲ راوړے دے ﭼ ﮐﻮم اﺣﺎز ﺑﺎدﺷﺎه د ﺧﭙﻠ ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﭘﻪ وﺧﺖ ﮐ اوړے وو ﭼ
ﮐﻠﻪ ﻫﻐﻪ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﻪ وو او ﻣﻮﻧ دا ﺑﻴﺎ وﻗﻒ ﮐے دے .دا ﻫﺮ ﮥ د ﻣﺎﻟ
 ﻧﻮ ﺣﺰﻗﻴﺎه ﺳﺤﺮ وﺧﺘ د ﺎر ﻣﺸﺮان ﺳى
ﺧُﺪائ د ﻗﺮﺑﺎنﺎه ﭘﻪ ﻣﺨ دى “.
 د ﺷﺎﻫ ﺧﺎﻧﺪان او د
راﻏﻮﻧ ﮐل او ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﻳﻮ ﺎئ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﮐﻮر ﺗﻪ ﻻړل .
ﻳﻬﻮداه د ﺧﻠﻘﻮ د ﻨﺎه د ﮐﻔﺎرې دﭘﺎره او د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﮐﻮر د ﭘﺎﮐﻮﻟﻮ دﭘﺎره ،ﻫﻐﻮئ اووۀ
ﻏﻮﻳ ،اووۀ ان ،اووۀ ُورى او اووۀ ﭼﯧﻠ د ﻳﻮې ﻧﺬراﻧ ﭘﻪ ﺗﻮﻪ ﺑﻮﺗﻠﻞ .ﺑﺎدﺷﺎه د

ﻫﺎرون د اوﻻد اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ ﭼ ﻫﻐﻪ ﻨﺎور ﭘﻪ ﻗﺮﺑﺎنﺎه ﺑﺎﻧﺪې ﻗﺮﺑﺎﻧ ﮐئ .
اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ اول ﻏﻮﻳﺎن ﺣﻼل ﮐل ،ﺑﻴﺎ ﻳ ان او ﺑﻴﺎ ﻳُ ورى ﺣﻼل ﮐل او د ﻫﺮې ﻗﺮﺑﺎﻧ
 ﭘﻪ آﺧﺮ ﮐ ﻫﻐﻮئ ﺑﺎدﺷﺎه او ﻧﻮرو ﻋﺒﺎدت
وﻳﻨﻪ ﻳ ﭘﻪ ﻗﺮﺑﺎنﺎه ﺑﺎﻧﺪې وﺷﻴﻨﺪﻟﻪ .

ﮐﻮوﻧﻮ ﻟﻪ ﭼﯧﻠ راوﺳﺘﻞ ،ﭼ ﻫﻐﻮئ ﺧﭙﻞ ﻻﺳﻮﻧﻪ ﭘﻪ دې ﭼﯧﻠﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﮐﯧﻮدل .
اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﭼﯧﻠ ﺣﻼل ﮐل او د دې وﻳﻨﻪ ﻳ ﭘﻪ ﻗﺮﺑﺎنﺎه ﺗﻮئ ﮐه ﭼ دا د ﻮﻟﻮ ﺧﻠﻘﻮ د
ﻨﺎه د ﮐﻔﺎرې ﻧﺬراﻧﻪ ﺷ ،ﻪ ﭼ ﺑﺎدﺷﺎه ﺣﻢ ﮐے وو ﭼ د ﻮل اﺳﺮاﺋﻴﻞ دﭘﺎره
 ﺑﺎدﺷﺎه ﭘﻪ ﻫﻐﻪ اﺻﻮﻟﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﻋﻤﻞ
ﺳﻮزﯦﺪوﻧ ﻧﺬراﻧ او د ﻨﺎه ﻧﺬراﻧ ﭘﯧﺶ ﺷ .
وﮐو ﭼ ﮐﻮم ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﺑﺎدﺷﺎه ﭘﯧﻐﻤﺒﺮ ﺟﺎد او د ﻧﺎﺗﻦ ﭘﯧﻐﻤﺒﺮ ﭘﻪ ذرﻳﻌﻪ داؤد ﺑﺎدﺷﺎه
ﺗﻪ ﻮدﻟ ۇو ،ﻫﻐﮥ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﮐﻮر ﮐ د رﺑﺎﺑﻮﻧﻮ او ﭼﻤﻮ ﺳﺮه ﻟﻴﻮﻳﺎن ﻣﻘﺮر
 دا د ﻣﻮﺳﻴﻘ ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﺷﺎن ﻴﺰوﻧﻪ ۇو ﭼ ﻨﻪ داؤد ﺑﺎدﺷﺎه اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐى
ﮐل ،
 ﺣﺰﻗﻴﺎه ﺣﻢ وﮐو ﭼ ﺳﻮزﯦﺪوﻧ
ۇو .ﻫﻠﺘﻪ اﻣﺎﻣﺎن ﻫﻢ د ﺑﻴﻠﻮ ﺳﺮه وﻻړ ۇو .
ﻧﺬراﻧﻪ دې ﭘﯧﺶ ﮐے ﺷ ،او ﭼ ﻨﻪ د ﻧﺬراﻧ ﭘﯧﺶ ﮐﯧﺪل ﺷﺮوع ﺷﻮل ،ﻧﻮ ﺧﻠﻘﻮ د
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺛﻨﺎء ﺻﻔﺖ وﺋﻴﻞ ﺷﺮوع ﮐل او ﻣﻮﺳﻴﻘﺎراﻧﻮ د ﺑﻴﻠﻮ او ﻧﻮرو ﻴﺰوﻧﻮ ﻏول
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 ﻫﻠﺘﻪ ﭼ ﻫﺮ ﻮک ﻫﻢ وو ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﻋﺒﺎدت ﮐ ﺷﺮﻳ ﺷُﻮ او ﺛﻨﺎء
ﺷﺮوع ﮐل .
ﺻﻔﺖ وﮐو او ﻧﻮره ﻣﻮﺳﻴﻘ ﺗﺮ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﭘﻮرې ﺟﺎرى وه ﭼ ﻮﻟ ﻧﺬراﻧ وﺳﻮزوﻟﮯ
 ﺑﻴﺎ ﺣﺰﻗﻴﺎه ﺑﺎدﺷﺎه او ﻮل ﺧﻠﻖ ﻴ ﺷﻮل او د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻋﺒﺎدت ﻳ وﮐو.
ﺷﻮې .
 ﺑﺎدﺷﺎه د ﻗﻮم ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﻟﻴﻮﻳﺎﻧﻮ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﺛﻨﺎء ﺻﻔﺖ ﻫﻐﻪ

ﺳﻨﺪرې وواﻳ ﮐﻮﻣ ﭼ د داؤد او د آﺳﻒ ﭘﯧﻐﻤﺒﺮ ﭘﻪ ذرﻳﻌﻪ ﻟﻴﻠﮯ ﺷﻮې وې .ﻧﻮ ﻫﺮ ﻳﻮ د
ﻟﻮﺋ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ﺳﺮه او ﺳﻨﺪرې ووﺋﻴﻠ ﻫﻐﻮئ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﭘﻪ زﻧﻨﻮﻧﻮ او ﻴ
 ﺣﺰﻗﻴﺎه ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،اوس ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﺎک
ﺷﻮل او د ﻫﻐﮥ ﻋﺒﺎدت ﻳ وﮐو .
ﺷﻮئ ،ﻧﻮ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﮐﻮر ﺗﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧ او د ﺷﺮاﻧ ﻧﺬراﻧ راوړئ “.ﻧﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﺧﭙﻠ
ﻗﺮﺑﺎﻧ او د ﺷﺮاﻧ ﻧﺬراﻧ راوړې او ﭼﺎ ﭼ ﻏﻮﺘﻞ ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﺳﻮزﯦﺪوﻧ ﻧﺬراﻧ ﻫﻢ
 ﻫﻐﻮئ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ د ﺳﻮزﯦﺪوﻧ ﻧﺬراﻧ ﭘﻪ ﺗﻮﻪ اوﻳﺎ ﻏﻮﻳ ،ﺳﻞ ان
راوړې .
 ﻫﻐﻮئ ﺷﭙ ﺳﻮه ﻏﻮﻳ او درې زره ان ﻫﻢ راوﺳﺘﻞ
او دوه ﺳﻮه ُورى راوﺳﺘﻞ ،
 ﺧﻮ اﻣﺎﻣﺎن دوﻣﺮه ﻟ ۇو ﭼ دا ﻮل ﻨﺎور
ﭼ د ﺧﻠﻘﻮ د ﺧﻮړﻟﻮ دﭘﺎره ﻗﺮﺑﺎﻧ ﺷ .
ﻳ ﻧﮥ ﺷﻮل ﺣﻼﻟﻮﻟﮯ ،ﻧﻮ ﻟﻴﻮﻳﺎﻧﻮ د ﮐﺎر د ﺧﺘﻤﯧﺪو ﭘﻮرې د ﻫﻐﻮئ ﻣﺪد ﮐﻮﻟﻮ ﺗﺮ ﻫﻐﻪ وﺧﺘﻪ
ﭘﻮرې ﭼ ﻧﻮرو اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ ﺎﻧﻮﻧﻪ ﭘﺎک ﮐل .ﻟﻴﻮﻳﺎﻧﻮ د ﺎن ﭘﻪ ﭘﺎک ﺳﺎﺗﻠﻮ ﮐ د اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ ﻧﻪ
 د ﭘﻮره ﺳﻮزﯦﺪوﻧﻮ ﻧﺬراﻧﻮ د ﭘﯧﺶ ﮐﯧﺪو ﻧﻪ ﻋﻼوه ،اﻣﺎﻣﺎن د ﻫﻐﻪ
زﻳﺎت ﺧﻴﺎل ﺳﺎﺗﻠﻮ .
واز د ﺳﻮزوﻟﻮ ﻫﻢ ذﻣﻪ وار ۇو ﮐﻮﻣﻪ ﭼ د ﻫﻐﻪ ﻧﺬراﻧﻮ ﻧﻪ ﭘﯧﺶ ﮐے ﺷﻮې وه ﭼ
ﺧﻠﻘﻮ ﺧﻮړﻟ وه او ﻫﻐﻮئ د ﻫﻐﻪ ﻣﻴﻮ د ﺗﻮﻳﻮﻟﻮ ﻫﻢ ذﻣﻪ وار ۇو ﭼ د ﺳﻮزﯦﺪوﻧ ﻧﺬراﻧﻮ
ﺳﺮه ﭘﯧﺶ ﮐے ﺷﻮى ۇو .ﻧﻮ داﺳ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﮐﻮر ﮐ ﻋﺒﺎدت ﺑﻴﺎ ﺷﺮوع ﺷﻮ.
 ﺣﺰﻗﻴﺎه ﺑﺎدﺷﺎه او ﺧﻠﻖ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ ۇو ،ﻪ ﭼ ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﻫﻐﻮئ ﻣﺪد ﮐے وو

ﭼ ﻫﺮ ﮥ زر زر وﺷ.

د ﻓﺴﺤ د اﺧﺘﺮ ﺗﻴﺎرے
 ﻧﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﭘﻪ ﺻﺤﻴﺢ وﺧﺖ ﻳﻌﻨ ﭘﻪ وړوﻣﺒ ﻣﻴﺎﺷﺖ ﮐ د ﻓﺴﺤ اﺧﺘﺮ وﻧﮥ
 -
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ﮐو ،ﻪ ﭼ ﻮﻟﻮ اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ ﺎﻧﻮﻧﻪ ﻧﮥ ۇو ﭘﺎک ﮐى او ﻮل ﺧﻠﻖ ﭘﻪ ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﮐ ﻧﮥ ۇو
راﻏﻮﻧ ﺷﻮى .ﻧﻮ ﺑﺎدﺷﺎه ،د ﻫﻐﮥ آﻓﺴﺮان او د ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﺧﻠﻖ دې ﺗﻪ راﺿ ﺷﻮل ﭼ اﺧﺘﺮ
ﭘﻪ دوﯦﻤﻪ ﻣﻴﺎﺷﺖ ﮐ وﮐى او ﺑﺎدﺷﺎه د ﻳﻬﻮداه او اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻮل ﺧﻠﻖ راوﻏﻮﺘﻞ .ﻫﻐﮥ د
اﻓﺮاﺋﻴﻢ او ﻣﻨﺴ ﻗﺒﻴﻠﻮ ﺗﻪ ﺧﺎص اﻫﻤﻴﺖ ورﮐو او ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ﻳ د دې دﻋﻮت ﺧﻄﻮﻧﻪ
وﻟﯧل ﭼ ﭘﻪ ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﮐ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﮐﻮر ﺗﻪ راﺷ ﭼ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ د ﻣﺎﻟ
 ﻧﻮ دا ﺧﺒﺮه ﺑﺎدﺷﺎه او ﻧﻮرو ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻪ ﮥ
ﺧُﺪائ د درﻧﺎوى دﭘﺎره د ﻓﺴﺤ اﺧﺘﺮ وﮐو .
 ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﺷﻤﺎل ﮐ د دان ﻧﻪ واﺧﻠﻪ ﭘﻪ ﺟﻨﻮب ﮐ د ﺑﻴﺮﺳﺒﻊ
ﺎره ﺷﻮه ،
ﭘﻮرې ﻮل اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻟﻪ دﻋﻮت ورﮐو ،ﭼ ﭘﻪ ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﮐ ﭘﻪ دوﻣﺮه ﻟﻮئ ﺷﻤﯧﺮ ﮐ
راﻏﻮﻧ ﺷ ﭼ ﻣﺨ ﻧﮥ وى راﻏﻮﻧ ﺷﻮى او د ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ د ﻓﺴﺤ اﺧﺘﺮ وﮐى.
 ﻧﻮ ﭘﯧﻐﺎم وړوﻧ د ﺑﺎدﺷﺎه او د ﻫﻐﮥ د آﻓﺴﺮاﻧﻮ ﭘﻪ ﺣﻢ د دې دﻋﻮت ﺳﺮه ﻮل ﻳﻬﻮداه

او اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺗﻪ ﻻړل” ،اے ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ،ﺗﺎﺳﻮ د اﺳﻮر ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎﻧﻮ ﻧﻪ ﺑﭻ ﺷﻮى ﻳ ﭼ ﮐﻠﻪ
ﻫﻐﻮئ ﻣﻠ ﻗﺒﻀﻪ ﮐے وو .ﻧﻮ اوس ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ راوﺮ ،ﮐﻮم ﭼ د اﺑﺮاﻫﻴﻢ،
 د ﺧﭙﻞ ﭘﻼر ﻧﻴﮥ او
اﺳﺤﺎق او ﻳﻌﻘﻮب ﺧُﺪائ ﭘﺎک دے او ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ راوﺮ .
د ﺧﭙﻠﻮاﻧﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن ﻣﮥ ﺟﻮړﯦئ ﻮک ﭼ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﻫﻐﻮئ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک وﻓﺎدار ﻧﮥ
 د ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ
ۇو .ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﭘﺘﻪ ده ﭼ ﻫﻐﻮئ ﻟﻪ ﻳ ﺳﺨﺘﻪ ﺳﺰا ورﮐه .
ﺷﺎن ﺿﺪى ﻣﮥ ﺟﻮړﯦئ ،ﺧﻮ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﺎﺑﻌﺪارى ﮐﻮئ .ﭘﻪ ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﮐ د ﻣﺎﻟ
ﺧُﺪائ ﮐﻮر ﺗﻪ را ،ﮐﻮم ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﻫﻤﯧﺸﻪ دﭘﺎره ﻣﻘﺪس
 ﮐﮥ
ﮐے دے او د ﻫﻐﮥ ﻋﺒﺎدت ﮐﻮئ ﻧﻮ داﺳ ﺑﻪ د ﻫﻐﮥ د ﺳﺨﺖ ﻗﻬﺮ ﻧﻪ ﺧﻼص ﺷ .
ﺗﺎﺳﻮ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ راوﺮ ،ﻧﻮ ﭼﺎ ﭼ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧﭙﻠﻮان اﻏﻮا ﮐى دى ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ
ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮاﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې رﺣﻢ وﮐى او ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﮐﻮروﻧﻮ ﺗﻪ ﺑﻴﺎ راوﻟ .ﻣﺎﻟ
ﺧُﺪائ ،ﺧُﺪائ ﭘﺎک رﺣﻤﺎن او رﺣﻴﻢ دے او ﮐﮥ ﺗﺎﺳﻮ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ راوﺮ ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ
 ﭘﯧﻐﺎموړوﻧ ﭘﻪ ﺷﻤﺎل ﮐ د زﺑﻮﻟﻮن ﻗﺒﻴﻠ ﭘﻮرې د اﻓﺮاﺋﻴﻢ او ﻣﻨﺴ
ﻗﺒﻮل ﮐى “.
ﻗﺒﻴﻠﻮ ﭘﻪ ﻋﻼﻗ ﮐ ﻫﺮ ﻳﻮ ﺎر ﺗﻪ ﻻړل ،ﺧﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ ﭘﻮرې ﺧﻨﺪل او ﻮﻗ ﻳ
 ﺧﻮ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ د آﺷﺮ ،ﻣﻨﺴ او د زﺑﻮﻟﻮن ﻗﺒﻴﻠﻮ ﮥ ﺧﻠﻘﻮ ﻋﺎﺟﺰى ﺎره
ورﭘﻮرې ﮐﻮﻟ .
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 ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﻳﻬﻮداه ﺧﻠﻖ ﻫﻢ د دې دﭘﺎره ﻣﺘﺤﺪ ﮐل ﭼ د
ﮐه او ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﺗﻪ ﻻړل .
ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﻣﺮﺿ ﺑﺎﻧﺪې روان ﺷ او د ﺑﺎدﺷﺎه او د ﻫﻐﮥ د آﻓﺴﺮاﻧﻮ ﺣﻤﻮﻧﻪ وﻣﻨ.

د ﻓﺴﺤ اﺧﺘﺮ ﮐﯧﺪل
 ﭘﻪ دوﯦﻤﻪ ﻣﻴﺎﺷﺖ ﮐ د ﺧﻠﻘﻮ ﻳﻮ ﻟﻮئ ﺷﻤﯧﺮ ﭘﻪ ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﮐ راﻏﻮﻧ ﺷﻮ ﭼ د

 ﻫﻐﻮئ ﻫﻐﻪ ﻮﻟ ﻗﺮﺑﺎنﺎه واﺧﺴﺘﻠ ﮐﻮﻣ ﭼ ﭘﻪ ﻳﺮوﺷﻠﻢ
ﭘﺘﻴﺮې رو اﺧﺘﺮ وﮐى .
ﮐ د ﻧﺬراﻧﻮ د ﭘﯧﺶ ﮐﻮﻟﻮ او د ﺧﻮﺷﺒﻮﻳ د ﺳﻮزوﻟﻮ دﭘﺎره اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﯧﺪﻟ او د ﻗﺪرون ﭘﻪ
 او د ﻫﻐﻪ ﻣﻴﺎﺷﺘ ﭘﻪ ﻮارﻟﺴﻤﻪ ورځ ﻫﻐﻮئ د ﻓﺴﺤ
وادۍ ﮐ ﻳ وﻏﻮرزوﻟ .
اﺧﺘﺮ د ﻗﺮﺑﺎﻧ دﭘﺎره ُورى ﺣﻼل ﮐل .ﮐﻮم اﻣﺎﻣﺎن او ﻟﻴﻮﻳﺎن ﭼ ﭘﺎک ﻧﮥ ۇو ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ
دوﻣﺮه وﺷﺮﻣﯧﺪل ﭼ ﺧﭙﻞ ﺎﻧﻮﻧﻪ ﻳ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ وﻗﻒ ﮐل ،ﻧﻮ داﺳ ﻫﻐﻮئ د ﻣﺎﻟ
 ﻫﻐﻮئ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د
ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﮐﻮر ﮐ ﺳﻮزﯦﺪوﻧ ﻧﺬراﻧ ﭘﯧﺶ ﮐﻮﻟﮯ ﺷﻮې .
ﺧﺪﻣﺘﺎر ﻣﻮﺳ د ﺷﺮﻳﻌﺖ ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﮐﻮر ﮐ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﺎﻳﻮﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې
ودرﯦﺪل .ﻟﻴﻮﻳﺎﻧﻮ د ﻗﺮﺑﺎﻧ وﻳﻨﻪ اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ ﻟﻪ ورﮐه ،ﭼ ﻫﻐﻮئ دا ﭘﻪ ﻗﺮﺑﺎنﺎه ﺑﺎﻧﺪې
 ﭘﻪ دﻏﻪ ﻣﺠﻤﻪ ﮐ ډﯦﺮ ﺧﻠﻖ ﭘﻪ اودس ﮐ ﻧﮥ ۇو ،ﻧﻮ ﭘﻪ دې وﺟﻪ ﻫﻐﻮئ د
وﺷﻴﻨﺪﻟﻪ .
ﻓﺴﺤ اﺧﺘﺮ ُورى ﻧﮥ ﺷُﻮ ﺣﻼﻟﻮﻟﮯ ،ﻧﻮ ﻟﻴﻮﻳﺎﻧﻮ د ﻫﻐﻮئ دﭘﺎره ﺣﻼل ﮐل او ﻫﻐﻪ ُورى
 د دې ﻧﻪ ﻋﻼوه ،ﻫﻐﻪ ډﯦﺮ ﮐﺴﺎن ﮐﻮم ﭼ د اﻓﺮاﺋﻴﻢ،
ﻳ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ وﻗﻒ ﮐل .
ﻣﻨﺴ ،ﻳﺴﺎﮐﺎر او زﺑﻮﻟﻮن د ﻗﺒﻴﻠﻮ ﻧﻪ راﻏﻠ ۇو ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ د ﭘﺎﮐﻮاﻟ رﺳﻢ ﻧﮥ وو ادا ﮐے،
ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﻏﻠﻄﻪ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﺑﺎﻧﺪې د ﻓﺴﺤ اﺧﺘﺮ ﮐﻮﻟﻮ .ﺣﺰﻗﻴﺎه ﺑﺎدﺷﺎه د ﻫﻐﻮئ دﭘﺎره دا دﻋﺎ
 ”اے ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،زﻣﻮﻧ د ﭘﻼر ﻧﻴﮥ ﺧُﺪاﻳﻪ ﭘﺎﮐﻪ .د ﺧﭙﻞ رﺣﻢ ﭘﻪ وﺟﻪ ﻫﻐﻪ
وﮐه ،
ﮐﺴﺎن ﻣﻌﺎف ﮐه ﭼ ﻫﻐﻮئ د زړۀ د اﺧﻼﺻﻪ ﺳﺘﺎ ﻋﺒﺎدت ﮐﻮى ،اﺮ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﭘﺎک ﻫﻢ
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﺣﺰﻗﻴﺎه دﻋﺎ واورﯦﺪﻟﻪ ،ﻫﻐﮥ ﻫﻐﻪ ﺧﻠﻖ ﻣﻌﺎف ﮐل او ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ
ﻧﮥ دى “.
 ﮐﻮم ﺧﻠﻖ ﭼ ﭘﻪ ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﮐ راﻏﻮﻧ ﺷﻮى ۇو ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ
ﻳ ﮥ ﻧﻘﺼﺎن وﻧﮥ رﺳﻮﻟﻮ .
د ﻟﻮﺋ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ﺳﺮه اووۀ ور د ﭘﺘﻴﺮې رو اﺧﺘﺮ ﮐﻮﻟﻮ او ﻟﻴﻮﻳﺎﻧﻮ او اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ ﻫﺮه
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 ﺣﺰﻗﻴﺎه د ﻟﻴﻮﻳﺎﻧﻮ دا ﺻﻔﺖ وﮐو
ورځ د ﺟﺬﺑ ﺳﺮه د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺛﻨﺎء ﺻﻔﺖ ﮐﻮﻟﻮ .
ﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﻋﺒﺎدت ﮐ ﺗه ۇو.

دوﯦﻢ ﻞ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ﮐﻮل
د ﻫﻐﻪ اوو ورﻮ ﻧﻪ ﭘﺲ ﭘﻪ ﮐﻮﻣﻮ ﮐ ﭼ ﻫﻐﻮئ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﺛﻨﺎء ﺻﻔﺖ ﮐ
 ﻫﻐﻮئ ﻮﻟﻮ دا
ﻗﺮﺑﺎﻧ ﭘﯧﺶ ﮐې وې ،ﭼ ﮐﻮم د ﻫﻐﻮئ د ﭘﻼر ﻧﻴﮥ ﺧُﺪائ ﭘﺎک دے ،
ﻓﯧﺼﻠﻪ وﮐه ﭼ اووۀ ور ﺑﻪ ﻧﻮر اﺧﺘﺮ ﮐﻮى .ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ د ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ﺳﺮه اﺧﺘﺮ وﮐو.
 ﺣﺰﻗﻴﺎه ﺑﺎدﺷﺎه ﻳﻮ زر ﻏﻮﻳ او اووۀ زره ان ﺧﻠﻘﻮ ﻟﻪ ورﮐل ﭼ ﺣﻼل ﻳ ﮐى او

وې ﺧﻮرى او آﻓﺴﺮاﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﻟﻪ ﻳﻮ زر ﻧﻮر ﻏﻮﻳ او ﻟﺲ زره ان ورﮐل .ﻧﻮ داﺳ د
 ﻧﻮ دا ﻮل ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ ۇو ،د ﻳﻬﻮداه ﺧﻠﻖ،
ډﯦﺮو اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ د ﭘﺎﮐﻮاﻟ رﺳﻢ ادا ﺷﻮ .
اﻣﺎﻣﺎن ،ﻟﻴﻮﻳﺎن ،ﻫﻐﻪ ﺧﻠﻖ ﭼ ﮐﻮم د ﺷﻤﺎﻟ ﻃﺮف ﻧﻪ راﻏﻠ ۇو او ﻫﻐﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﮐﻮم ﭼ
 د ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﺎر د ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ﻧﻪ ډک
ﭘﻪ اﺳﺮاﺋﻴﻞ او ﻳﻬﻮداه ﮐ ﭘﺎﺧﮥ دﯦﺮه ﺷﻮى ۇو .

وو ،ﻪ ﭼ د داؤد زوئ ﺳﻠﻴﻤﺎن د وﺧﺖ ﻧﻪ ﭘﺲ ﻫﻴﻠﻪ ﻫﻢ داﺳ ﻧﮥ ۇو ﺷﻮى .
اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ او ﻟﻴﻮﻳﺎﻧﻮ د ﺧﻠﻘﻮ دﭘﺎره د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺑﺮﮐﺖ وﻏﻮﺘﻠﻮ .ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﻪ آﺳﻤﺎن
ﮐ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﮐﻮر ﮐ د ﻫﻐﻮئ دﻋﺎﺎﻧ واورﯦﺪﻟ او ﻗﺒﻮﻟ ﻳ ﮐې.

د ﺣﺰﻗﻴﺎه د ﻣﺬﻫﺒ ژوﻧﺪ اﺻﻼح ﮐﻮل

۳۱

 د اﺧﺘﺮ د ﺧﺘﻤﯧﺪو ﻧﻪ ﭘﺲ ،ﻮل اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎن د ﻳﻬﻮداه ﻫﺮ ﻳﻮ ﺎر ﺗﻪ ﻻړل ،او د


ﮐﺎﻮ ﺳﺘﻨ ﻳ ﻣﺎﺗ ﮐې ،د اﺷﻴﺮې ﺑﺖ ﻧ ﻳ راوﻏﻮرزوﻟ او ﻗﺮﺑﺎنﺎه او ﻋﻼﻗﺎﺋ
ﻋﺒﺎدﺗﺨﺎﻧ ﻳ ﺗﺒﺎه ﮐې .ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﺑﺎﻗ ﻮﻟﻪ ﻳﻬﻮداه ﮐ ،د ﺑﻨﻴﺎﻣﻴﻦ ،اﻓﺮاﺋﻴﻢ او ﻣﻨﺴ ﭘﻪ
 ﺣﺰﻗﻴﺎه
ﻋﻼﻗﻮ ﮐ ﻫﻢ دﻏﻪ ﺷﺎن وﮐل ،ﺑﻴﺎ ﻫﻐﻮئ ﻮل ﮐﻮروﻧﻮ ﺗﻪ راواﭘﺲ ﺷﻮل .
ﺑﺎدﺷﺎه د اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ او ﻟﻴﻮﻳﺎﻧﻮ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻫﻢ ﺑﻴﺎ ﺟﻮړ ﮐو ،ﭼ د ﻫﻐ ﻻﻧﺪې ﻫﺮ ﻳﻮ ﺧﭙﻠ ﺧﺎص
ذﻣﻪ وارۍ ﻟﺮﻟ .ﭘﻪ دې ﮐ د ﺳﻮزﯦﺪوﻧﻮ ﻧﺬراﻧﻮ او د ﺳﻼﻣﺘ د ﻧﺬراﻧﻮ ﭘﯧﺶ ﮐﻮل ،او د
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ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﮐﻮر ﭘﻪ دروازو ﮐ ﺛﻨﺎء ﺻﻔﺖ ﮐﻮل او ﺷُﺮ ادا ﮐﻮل ﻫﻢ ﺷﺎﻣﻞ ۇو .
ﻫﺮ ﺳﺤﺮ او ﻫﺮ ﻣﺎﺎم ﺑﻪ ﻫﻐﮥ د ﺧﭙﻠﻮ رﻣﻮ او ﺎروو ﻧﻪ د ﺳﻮزﯦﺪوﻧ ﻧﺬراﻧﻮ دﭘﺎره ﻨﺎور
ورﮐﻮل او دا ﻨﺎور ﺑﻪ د ﺳﺒﺖ ﭘﻪ ورځ ،د ﻧﻮې ﻣﻴﺎﺷﺘ ﭘﻪ اﺧﺘﺮ ﮐ او ﭼ ﭘﻪ ﻧﻮرو

اﺧﺘﺮوﻧﻮ ﮐ ﭘﯧﺶ ﮐﯧﺪل ،ﮐﻮم ﭼ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﮐ ﻟﻴﻠﮯ ﺷﻮى ۇو .
د دې ﻧﻪ ﻋﻼوه ،ﺑﺎدﺷﺎه د ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ ﻫﻐﻪ ﻧﺬراﻧ راوړى ﭼ دا اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ
او ﻟﻴﻮﻳﺎﻧﻮ ﺣﻖ ﺟﻮړﯦﺪو ،ﻧﻮ ﭼ داﺳ ﻫﻐﻮئ ﻫﺮ وﺧﺖ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻪ وﻗﻒ وى.
 ﭼ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎﻧﻮ ﻨﻪ دا ﺣﻢ واورﯦﺪو ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ د ﺧﭙﻠﻮ وړوﻣﺒﻮ ﻏﻠﻮ ،ﻣﻴﻮ ،د زﻳﺘُﻮﻧﻮ

ﺗﯧﻠﻮ ،ﺷﺎﺗﻮ او د ﻧﻮر ﭘﯧﺪاوار ﺗُﺤﻔ راوړې او ﭼ ﻫﻐﻮئ ﮥ ﻫﻢ ﻟﺮل د ﻫﻐ ﻟﺴﻤﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻳ
 ﮐﻮم ﺧﻠﻖ ﭼ د ﻳﻬﻮداه ﭘﻪ ﺎروﻧﻮ ﮐ اوﺳﯧﺪل ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﻮﻟﻮ د ﺧﭙﻠﻮ
ﻫﻢ راوړه .
ﺎروو او و ،ﻟﺴﻤﻪ ﺣﺼﻪ راوړه او ﻫﻐﻮئ ډﯦﺮې زﻳﺎﺗ ﺗُﺤﻔ ﻫﻢ راوړې ،ﭼ ﻫﻐﻪ ﻳ
 ﭘﻪ درﯦﻤﻪ ﻣﻴﺎﺷﺖ ﮐ د ﺗُﺤﻔﻮ راﺗﻠﻞ
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺧﭙﻞ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺗﻪ وﻗﻒ ﮐې .

ﺷﺮوع ﺷﻮل او ﺗﺮ ورﭘﺴ ﻠﻮرو ﻣﻴﺎﺷﺘﻮ ﭘﻮرې د دې ﻧﻪ ډﯦﺮى ﺟﻮړﯦﺪل ﺷﺮوع ۇو .
ﮐﻠﻪ ﭼ ﺣﺰﻗﻴﺎه ﺑﺎدﺷﺎه او د ﻫﻐﮥ آﻓﺴﺮان راﻏﻠﻞ او دا ﻟﻮئ ډﯦﺮى ﻳ وﻟﻴﺪل ،ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ د
 ﺑﺎدﺷﺎه د
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺛﻨﺎء ﺻﻔﺖ وﮐو او د ﺧﭙﻠﻮ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎﻧﻮ ﺻﻔﺖ ﻳ ﻫﻢ وﮐو .
 او د ﺻﺪوق د اوﻻد ﻳﻮ
اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ او ﻟﻴﻮﻳﺎﻧﻮ ﺳﺮه د دې ﺗُﺤﻔﻮ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﺧﺒﺮه وﮐه ،
ﮐﺲ ،ﻣﺸﺮ اﻣﺎم ﻋﺰرﻳﺎه ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ” ،ﺧﻠﻘﻮ ﺧﭙﻠ ﺗُﺤﻔ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﮐﻮر ﺗﻪ راوړل
ﺷﺮوع ﮐى دى ،ﻧﻮ ﭘﻪ دې وﺟﻪ دا د ﺧﻮراک دﭘﺎره ﮐﺎﻓ دى او د دې ﻧﻪ ﻋﻼوه دا ډﯦﺮ
زﻳﺎت ﻫﻢ دى .دا ﻫﺮ ﮥ ﻣﻮﻧ ﺳﺮه ﻪ زﻳﺎت ﭘﺎﺗ ﺷﻮى دى ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺧﭙﻠﻮ
 د ﺑﺎدﺷﺎه ﭘﻪ ﺣﻢ ﻫﻐﻮئ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﮐﻮر ﮐ
ﺧﻠﻘﻮ ﻟﻪ ﺑﺮﮐﺖ ورﮐے دے “.
 او ﻮﻟ ﺗُﺤﻔ او ﻟﺴﻤ ﺣﺼ ﻳ د اﻣﺎﻧﺖ ﭘﻪ ﺗﻮﻪ ﮐﯧﻮدې.
ﻮداﻣﻮﻧﻪ ﺟﻮړ ﮐل 
ﻫﻐﻮئ ﻳﻮ ﻟﻴﻮى ﻣﺸﺮ ﻣﻘﺮر ﮐو ﭼ ﻧﻮم ﻳ ﮐﻨﻌﻨﻴﺎه وو او د ﻫﻐﮥ ورور ﺳﻤﻌ ﻳ د ﻫﻐﮥ
 دې ﻟﺴﻮ ﻟﻴﻮﻳﺎﻧﻮ ﺗﻪ د ﻫﻐﻮئ د اﺧﺘﻴﺎر ﻻﻧﺪې ﮐﺎر ﮐﻮل ﺣﻮاﻟﻪ
ﻣﺪدﺎر ﺟﻮړ ﮐو .
ﺷﻮے وو :ﻳﺤاﻳﻞ ،ﻋﺰزﻳﺎه ،ﻧﺤﺖ ،ﻋﺴﺎﻫﻴﻞ ،ﻳﺮﻳﻤﻮت ،ﻳﻮزﺑﺪ ،اﻟاﻳﻞ ،اﺳﻤﺎﮐﻴﺎه ،ﻣﺤﺖ،
او ﺑﻨﺎﻳﺎه .دا ﻫﺮ ﮥ د ﺣﺰﻗﻴﺎه ﺑﺎدﺷﺎه او د ﻣﺸﺮ اﻣﺎم ﻋﺰرﻳﺎه د اﺧﺘﻴﺎر ﻻﻧﺪې ﺷﻮى ۇو.
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 ﻳﻮ ﻟﻴﻮى ،د ﻳﻤﻨﻪ زوئ ﻗﻮرې ﻮک ﭼ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﮐﻮر د ﻧﻤﺮﺧﺎﺗﮥ ﻃﺮف ﺗﻪ

دروازې ﻣﺸﺮ ﻮﮐﻴﺪار وو ،ﻫﻐﻪ د ﻫﻐﻪ ﺗُﺤﻔﻮ د وﺻﻮﻟﻮﻟﻮ او د ﺗﻘﺴﻴﻤﻮﻟﻮ ﻣﺸﺮ وو ﭼ
 ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻧﻮرو ﺎروﻧﻮ ﮐ ﭼ ﭼﺮﺗﻪ اﻣﺎﻣﺎن
ﮐﻮﻣ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ ﭘﯧﺶ ﮐﯧﺪﻟ .
اوﺳﯧﺪل ،ﭘﻪ دې ﮐﺎر ﮐ ﭘﻪ وﻓﺎدارۍ ﺳﺮه دې ﻟﻴﻮﻳﺎﻧﻮ د ﻫﻐﮥ ﻣﺪد ﮐﻮﻟﻮ :ﻋﺪن ،ﻣﻴﻨﺎﻣﻴﻦ،
ﻳﺸﻮع ،ﺳﻤﻌﻴﺎه ،اﻣﺮﻳﺎه او ﺳﺎﻧﻴﺎه .ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﻟﻴﻮﻳﺎﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﺧﻮراک ﭘﻪ وړو او ﻏﻮ
 ﺧﻮ دا ﺗﻘﺴﻴﻢ د ډﻟﻮ
ﻳﻮ ﺷﺎن ﺗﻘﺴﻴﻤﻮﻟﻮ ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﺷﺎن ﭼ ﻨﻪ د ﻫﻐﻮئ ذﻣﻪ وارى وه ،
ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﮥ وو .ﻫﻐﻮئ ﻫﻐﻪ ﻮﻟﻮ ﺳو ﻟﻪ ﻳﻮه ﺑﺮﺧﻪ ورﮐﻮﻟﻪ ﭼ د ﻫﻐﻮئ ﻋﻤﺮ درې ﮐﺎﻟﻪ ﻳﺎ
د دې ﻧﻪ زﻳﺎت وو د ﮐﻮﻣﻮ ﭼ د ﺧﭙﻠﻮ ﻋﻬﺪو ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﮐﻮر ﮐ د
 اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ ﺗﻪ د ډﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ذﻣﻪ وارۍ ﺣﻮاﻟﻪ ﺷﻮې وې
ﻫﺮې ور ذﻣﻪ وارۍ ﻟﺮﻟ .
او ﻫﻐﻪ ﻟﻴﻮﻳﺎﻧﻮ ﺗﻪ د ﮐﺎر د ډﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ذﻣﻪ وارۍ ﺣﻮاﻟﻪ ﺷﻮې وې ﭼ د ﻫﻐﻮئ ﻋﻤﺮ ﺷﻞ
 د ﺧﭙﻠﻮ ﻮ ،ﺑﭽﻮ او ﺧﭙﻠﻮ ﻧﻮرو ﮐﺸﺮاﻧﻮ ﺳﺮه د ﻫﻐﻮئ
ﮐﺎﻟﻪ ﻳﺎ د دې ﻧﻪ زﻳﺎت وو .
ﻮﻟﻮ ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ ﻟﻴﻠﮯ ﺷﻮى ۇو ،ﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ وﺋﻴﻠ ﺷﻮى ۇو ﭼ ﻫﻐﻮئ دې د ﺧﭙﻠﻮ
 ﮐﻮم اﻣﺎﻣﺎن ﭼ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ
ﻣﻘﺪﺳﻮ ذﻣﻪ وارو ادا ﮐﻮﻟﻮ دﭘﺎره ﻫﺮ وﺧﺖ ﺗﻴﺎر اوﺳﻴى .
ﺎروﻧﻮ ﮐ اوﺳﯧﺪل ﭼ د ﻫﺎرون اوﻻد ﺗﻪ ﺣﻮاﻟﻪ ﺷﻮى ۇو ،ﻳﺎ ﭼ د ﺮن ﭘﻪ ﻫﻐﻪ زﻣﻮ
ﮐ اوﺳﯧﺪل ﭼ د دې ﺎروﻧﻮ وې ،ﻧﻮ ﻫﻠﺘﻪ ﻳﻮ ﻮ ذﻣﻪ وار ﺳى داﺳ ۇو ﭼ ﻫﻐﻮئ
ﺑﻪ د اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﮐﻮرﻧﻮ ﮐ ﭘﻪ ﻮﻟﻮ ﻧﺎرﻳﻨﺎؤ ﺑﺎﻧﺪې ﺧﻮراک ﺗﻘﺴﻴﻤﻮﻟﻮ او ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻫﺮ ﭼﺎ
ﺑﺎﻧﺪې ﻳ ﻫﻢ ﺧﻮراک ﺗﻘﺴﻴﻤﻮﻟﻮ ﭼ د ﭼﺎ ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ د ﻟﻴﻮﻳﺎﻧﻮ ﭘﻪ ډﻟﻮ ﮐ ﻟﻴﻠﮯ ﺷﻮى ۇو.
 ﭘﻪ ﻮﻟﻪ ﻳﻬﻮداه ﮐ ،ﺣﺰﻗﻴﺎه ﺑﺎدﺷﺎه ﻫﻐﻪ ﮥ ﮐﻮل ﭼ ﮥ ﺻﺤﻴﺢ ۇو او ﭼ ﭘﻪ ﮥ

 ﻫﻐﮥ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﮐﻮر دﭘﺎره
ﺑﺎﻧﺪې ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﻫﻐﮥ ﺧُﺪائ ﭘﺎک رﺿﺎ ﮐﯧﺪو .
او د ﺷﺮﻳﻌﺖ ﻣﻨﻠﻮ دﭘﺎره ﭼ ﻫﺮ ﮥ ﻫﻢ ﮐى ۇو ،دا ﻳ د زړۀ د اﺧﻼﺻﻪ ﮐى ۇو او د
ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻃﻠﺒﺎر وو ﻧﻮ ﭘﻪ دې وﺟﻪ ﻫﻐﻪ ﮐﺎﻣﻴﺎب وو.
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د اﺳﻮرﻳﺎﻧﻮ ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﻟﻪ دﻫﻤ ورﮐﻮل

۳۲

 د دې واﻗﻌﻮ ﻧﻪ ﭘﺲ ،ﭼ ﭘﻪ ﮐﻮﻣﻮ ﮐ ﺣﺰﻗﻴﺎه ﺑﺎدﺷﺎه ﭘﻪ وﻓﺎدارۍ ﺳﺮه د


ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺧﺪﻣﺖ ﮐے وو ،د اﺳﻮر ﺑﺎدﺷﺎه ﺳﻴﻨﺤﺮب ﭘﻪ ﻳﻬﻮداه ﺣﻤﻠﻪ وﮐه .ﻫﻐﮥ د
ﭘﺨﻮ دﯦﻮاﻟﻮﻧﻮ ﺎروﻧﻪ ﻣﺤﺎﺻﺮه ﮐل او ﺧﭙﻞ ﻟﺮ ﻟﻪ ﻳ ﺣﻢ ورﮐو ﭼ دﯦﻮاﻟﻮﻧﻪ
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﺣﺰﻗﻴﺎه ﺗﻪ ﭘﺘﻪ وﻟﯧﺪه ﭼ ﺳﻴﻨﺤﺮب ﭘﻪ ﻳﺮوﺷﻠﻢ د ﺣﻤﻠ ﮐﻮﻟﻮ
راوﻏﻮرزوى .
 ﻧﻮ ﻫﻐﮥ او د ﻫﻐﮥ آﻓﺴﺮاﻧﻮ دا ﻓﯧﺼﻠﻪ وﮐه ﭼ د ﺎر ﻧﻪ ﺑﻬﺮ د اوﺑﻮ
 -
اراده ﻟﺮى ،
ﻻره ﺑﻨﺪه ﮐى دا د دې دﭘﺎره ﭼ ﮐﻠﻪ اﺳﻮرﻳﺎن ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﺗﻪ ﻧﺰدې ﺷ ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ﺑﻪ اوﺑﮥ
ﻧﮥ ﻣﻼوﻳى .آﻓﺴﺮاﻧﻮ ډﯦﺮ ﺧﻠﻖ روان ﮐل او ﻮﻟ ﭼﻴﻨ ﻳ ﺑﻨﺪې ﮐې ،ﻧﻮ داﺳ د ﭼﻴﻨﻮ
 ﺑﺎدﺷﺎه د ﺎر دِﻓﺎع داﺳ ﻣﻀﺒﻮﻃﻪ ﮐه ﭼ د دې دﯦﻮال ﻳ
ﻧﻪ ﻧﻮرې اوﺑﮥ ﻧﮥ ﺑﻬﯧﺪﻟ .
ﻣﺮﻣﺖ ﮐل ،ﭘﻪ دې ﺑﺎﻧﺪې ﻳ ﺑﺮﺟﻮﻧﻪ ﺟﻮړ ﮐل او ﺑﻬﺮﻧ دﯦﻮال ﻳ ورﻟﻪ ﺟﻮړ ﮐو .د دې
ﻧﻪ ﻋﻼوه ،ﻫﻐﮥ د دِﻓﺎع ﻫﻐﻪ ﺎﻳﻮﻧﻪ ﻫﻢ ﻣﺮﻣﺖ ﮐل ﭼ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ زﻣﻪ ﺑﺎﻧﺪې ﺟﻮړ ۇو ﭼ د
ﻳﺮوﺷﻠﻢ د زړې ﺑﺮﺧ ﻧﻤﺮﺧﺎﺗﮥ ﻃﺮف ﺗﻪ ډک ﮐے ﺷﻮى ۇو .ﻫﻐﮥ ډﯦﺮه زﻳﺎﺗﻪ وﺳﻠﻪ او
 ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﺧﻠﻘﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﻓﻮﺟ آﻓﺴﺮان ﻣﻘﺮر ﮐل او ﻫﻐﻮئ ﻟﻪ ﻳ ﺣﻢ
ډاﻟﻮﻧﻪ ﺟﻮړ ﮐل .

ورﮐو ﭼ د ﺎر د دروازې ﺳﺮه ﭘﻪ ﮐﻮﻻو ﺎئ ﮐ راﻏﻮﻧ ﺷ .ﻫﻐﮥ ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ ،
”ﺗه ﺷ او ﺣﻮﺻﻠﻪ ﻣﻀﺒﻮﻃﻪ ﮐئ او د اﺳﻮر ﺑﺎدﺷﺎه ﻧﻪ او د ﻫﻐﻪ ﻟﺮ ﻧﻪ ﻣﮥ ﻳﺮﯦئ
ﭼ ﻫﻐﮥ راروان ﮐے دے .ﮐﻮم ذات ﭼ زﻣﻮﻧ ﻣﻞ دے ﻧﻮ ﻫﻐﻪ د ﻫﻐﮥ ﻧﻪ زﻳﺎت ﻃﺎﻗﺘﻮر
 د ﻫﻐﮥ ﺳﺮه اﻧﺴﺎﻧ ﻃﺎﻗﺖ دے ،ﺧﻮ ﻣﻮﻧ ﺳﺮه د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ زﻣﻮﻧ ﺧُﺪائ
دے .
ﭘﺎک ﺷﺘﻪ ﭼ زﻣﻮﻧ ﻣﺪد وﮐى او زﻣﻮﻧ ﺟﻨﻮﻧﻪ وﮐى “.د ﺧﻠﻘﻮ د ﺧﭙﻞ ﺑﺎدﺷﺎه ﭘﻪ دې
 ﮥ ﻣﻮده وروﺳﺘﻮ ،ﮐﻠﻪ ﭼ ﺳﻴﻨﺤﺮب او د ﻫﻐﮥ
ﺧﺒﺮه ﺑﺎﻧﺪې ﺣﻮﺻﻠﻪ ﻣﻀﺒﻮﻃﻪ ﺷﻮه .
ﻟﺮ ﺗﺮ اوﺳﻪ ﭘﻮرې ﭘﻪ ﻟﻴﺲ ﮐ وو ،ﻧﻮ ﻫﻐﮥ ﺣﺰﻗﻴﺎه او د ﻳﻬﻮداه ﻫﻐﻪ ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻪ ﭼ د
 ”زۀ د اﺳﻮر ﺑﺎدﺷﺎه ﺳﻴﻨﺤﺮب دا
ﻫﻐﮥ ﺳﺮه ﭘﻪ ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﮐ ۇو دا ﭘﯧﻐﺎم وروﻟﯧﻟﻮ ،
واﻳﻢ ﭼ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ زړۀ ﮐ ﮥ دى ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ د ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﻣﺤﺎﺻﺮې ﺗﻪ ﻴﻨ ﺷ؟
 ﺣﺰﻗﻴﺎه ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ واﺋ ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ زﻣﻮﻧ د ﻃﺎﻗﺖ

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

ﻧﻪ ﺑﭻ ﮐى ،ﺧﻮ ﺣﺰﻗﻴﺎه ﺗﺎﺳﻮ دوﮐﻪ ﮐﻮى او دې ﺗﻪ ﺑﻪ ﻣﻮ ﺟﻮړوى ﭼ د ﻟﻮږې او ﺗﻨﺪې ﻧﻪ
 دا ﻫﻐﻪ ﮐﺲ دے ﭼﺎ ﭼ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻋﻼﻗﺎﺋ ﻋﺒﺎدﺗﺨﺎﻧ او ﻗﺮﺑﺎنﺎه
ﻣۀ ﺷ .
ﺗﺒﺎه ﮐى دى او ﺑﻴﺎ ﻳ د ﻳﻬﻮداه او ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ ﭼ ﺻﺮف ﭘﻪ ﻳﻮه ﻗﺮﺑﺎنﺎه
 ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﭘﺘﻪ ﻧﺸﺘﻪ ﮥ ﭼ ﻣﺎ او زﻣﺎ ﭘﻼر
ﺑﺎﻧﺪې ﻋﺒﺎدت وﮐئ او ﺧﻮﺷﺒﻮﻳ ﺳﻮزوئ .
ﻧﻴﮥ د ﻧﻮرو ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺧﻠﻘﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﮥ ﮐى دى؟ د ﺑﻞ ﻳﻮ ﻗﻮم ﻣﻌﺒﻮداﻧﻮ ﺧﭙﻞ ﺧﻠﻖ د
 د ﻫﻐﻪ ﻮﻟﻮ ﻣﻠﻮﻧﻮ ﻳﻮ ﺧُﺪائ ﮐﻠﻪ ﻫﻢ ﺧﭙﻞ ﻣﻠ
اﺳﻮر ﺑﺎدﺷﺎه ﻧﻪ ﺑﭻ ﮐى دى ﮥ؟ 
زﻣﻮﻧ ﻧﻪ ﺑﭻ ﮐے دے ﮥ؟ ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺗﺎﺳﻮ وﻟ واﻳ ﭼ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧُﺪائ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﭻ ﮐﻮﻟﮯ
 ﻧﻮ ﺣﺰﻗﻴﺎه دې ﺗﻪ ﻣﮥ ﭘﺮﯦدئ ﭼ دوﮐﻪ ﻣﻮ ﮐى ﻳﺎ ﭼ ﭘﻪ داﺳ ﻏﻠﻄﻪ ﻻر ﻣﻮ
ﺷ؟ 
ﺑﻮ .ﭘﻪ ﻫﻐﮥ ﺑﺎﻧﺪې اﻋﺘﺒﺎر ﻣﮥ ﮐﻮئ .د ﻳﻮ ﻗﻮم ﺧُﺪائ ﻫﻢ ﺧﭙﻞ ﺧﻠﻖ د اﺳﻮر د ﻳﻮ ﺑﺎدﺷﺎه
 د اﺳﻮر
ﻧﻪ ﻧﮥ دى ﺑﭻ ﮐى .ﻧﻮ ﺑﺷﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ دا ﺧُﺪائ ﻫﻢ ﺗﺎﺳﻮ ﻧﮥ ﺷ ﺑﭻ ﮐﻮﻟﮯ “.
آﻓﺴﺮاﻧﻮ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ،ﺧُﺪائ ﭘﺎک او د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻮوﻧ ﺣﺰﻗﻴﺎه ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ د
 ﺑﺎدﺷﺎه ﭼ ﮐﻮم ﺧﻂ ﻟﻴﻠﮯ وو دې ﺧﻂ ﭘﻪ ﻣﺎﻟ
دې ﻧﻪ ﻫﻢ زﻳﺎت ﺑﺪرد ووﺋﻴﻞ .
ﺧُﺪائ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﭘﻪ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﻮرې ﻮﻗ وﮐې .ﭘﻪ دې ﮐ ﻟﻴﻠ ۇو” ،د ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ
ﺧُﺪاﻳﺎﻧﻮ ﺧﭙﻞ ﺧﻠﻖ زﻣﺎ د ﻃﺎﻗﺖ ﻧﻪ ﻧﮥ دى ﺑﭻ ﮐى او ﻧﮥ ﺑﻪ د ﺣﺰﻗﻴﺎه ﺧُﺪائ ﺧﭙﻞ ﺧﻠﻖ زﻣﺎ
 آﻓﺴﺮاﻧﻮ ﭘﻪ ﻋﺒﺮاﻧ ﮐ د دې دﭘﺎره ﭼﻐ ووﻫﻠ ﭼ د ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﻫﻐﻪ
ﻧﻪ ﺑﭻ ﮐى “.
ﺧﻠﻖ وﻳﺮوى او ﺑﺣﻮﺻﻠ ﻳ ﮐى ﮐﻮم ﭼ د ﺎر ﭘﻪ دﯦﻮال ﺑﺎﻧﺪې ۇو ،ﻧﻮ داﺳ د ﺎر
 ﻫﻐﻮئ د ﻳﺮوﺷﻠﻢ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﺷﺎن ﺧﺒﺮې
ﻗﺒﻀﻪ ﮐﻮل ﺑﻪ آﺳﺎن ﺷ .
وﮐې ﭼ د ﻧﻮرو ﺧﻠﻘﻮ د ﺧُﺪاﻳﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﻳ ﮐﻮﻟ ،د ﻫﻐﻪ ﺑﺘﺎﻧﻮ ﭼ د اﻧﺴﺎن ﻻﺳﻮﻧﻮ
 ﺣﺰﻗﻴﺎه ﺑﺎدﺷﺎه او د آﻣﻮص زوئ ﻳﺸﻌﻴﺎه ﭘﯧﻐﻤﺒﺮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺗﻪ ﺳﻮال
ﺟﻮړ ﮐى ۇو .
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻳﻮه ﻓﺮﺘﻪ راوﻟﯧﻟﻪ ﭼ
وﮐو او ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ﻳ د ﻣﺪد دﭘﺎره ﻓﺮﻳﺎد وﮐو .
ﻫﻐ د اﺳﻮر د ﻟﺮ ﻓﻮﺟﻴﺎن او آﻓﺴﺮان ووژل .ﻧﻮ داﺳ ﺑﺎدﺷﺎه اﺳﻮر ﺗﻪ واﭘﺲ
ﺷﺮﻣﯧﺪﻟﮯ ﻻړو .ﻳﻮه ورځ ﭼ ﮐﻠﻪ ﻫﻐﻪ د ﺧﭙﻞ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﻋﺒﺎدﺗﺨﺎﻧﻪ ﮐ وو ،ﻧﻮ د ﻫﻐﮥ ﻳﻮ
 ﻧﻮ داﺳ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺣﺰﻗﻴﺎه
ﻮ زاﻣﻨﻮ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺗُﻮرو ﺑﺎﻧﺪې ووﻫﻠﻮ او ﻣ ﻳ ﮐو .
ﺑﺎدﺷﺎه او د ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﺧﻠﻖ د اﺳﻮر ﺑﺎدﺷﺎه ﺳﻴﻨﺤﺮب د زور ﻧﻪ او د ﻫﻐﻮئ د ﻧﻮرو دﺷﻤﻨﺎﻧﻮ
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 ډﯦﺮ ﺧﻠﻖ ﻳﺮوﺷﻠﻢ
ﻧﻪ ﺑﭻ ﮐل .او ﻫﻐﻮئ د ﻫﺮ ﻳﻮ ﻗﻮم ﺳﺮه ﭘﻪ اﻣﻦ ﮐ ژوﻧﺪ ﺗﯧﺮوﻟﻮ .
ﺗﻪ راﺗﻠﻞ ،ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻟﻪ ﻳ ﻧﺬراﻧ او ﺣﺰﻗﻴﺎه ﻟﻪ ﻳ ﺗُﺤﻔ راوړې ،ﻧﻮ د ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﻧﻪ
ﺣﺰﻗﻴﺎه د ﻮﻟﻮ ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻧﻈﺮ ﮐ ﻋﺰﺗﻤﻨﺪ وو.

د ﺣﺰﻗﻴﺎه ﺑﻴﻤﺎرى او ﻏﺮور
 ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻫﻢ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﺣﺰﻗﻴﺎه ﺑﺎدﺷﺎه ﺑﻴﻤﺎر ﺷﻮ او ﻣﺮګ ﺗﻪ ﻧﺰدې وو .ﻫﻐﮥ دﻋﺎ وﮐه

 ﺧﻮ ﺣﺰﻗﻴﺎه ډﯦﺮ زﻳﺎت
او ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ورﺗﻪ ﻳﻮه ﻧﻪ وﻮدﻟﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ روغ ﺷ .
ﻣﻐﺮوره وو او د ﻫﻐﻪ ﮥ ﺷﺮﻳﻪ ﻳ ادا ﻧﮥ ﮐه ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﻫﻐﮥ دﭘﺎره ﮐى ۇو ،ﻧﻮ
 ﺧﻮ ﭘﻪ آﺧﺮ
ﭘﻪ دې وﺟﻪ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻏﺼﻪ ﭘﻪ ﻫﻐﮥ ،ﭘﻪ ﻳﻬﻮداه او ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﻧﺎزﻟﻪ ﺷﻮه .
ﮐ ﺣﺰﻗﻴﺎه او د ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﺧﻠﻘﻮ ﺧﭙﻞ ﺎﻧﻮﻧﻪ ﻋﺎﺟﺰ ﮐل ،ﻧﻮ ﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﺣﺰﻗﻴﺎه
ﭘﻪ ژوﻧﺪ ﮐ ﺧﻠﻘﻮ ﻟﻪ ﺳﺰا ورﻧﮥ ﮐه.

د ﺣﺰﻗﻴﺎه ﻣﺎل دوﻟﺖ او ﺷﺎن و ﺷﻮﮐﺖ
 ﺣﺰﻗﻴﺎه ﺑﺎدﺷﺎه ډﯦﺮ ﻣﺎﻟﺪاره ﺷﻮ او ﻫﺮ ﭼﺎ ﺑﻪ د ﻫﻐﮥ ﻋﺰت ﮐﻮﻟﻮ .ﻫﻐﮥ د ﺧﭙﻠﻮ ﺳﺮو

زرو ،ﺳﭙﻴﻨﻮ زرو ،ﻗﻴﻤﺘ ﮐﺎﻮ ،ﻣﺼﺎﻟﺤﻮ ،ډاﻟﻮﻧﻮ او د ﻧﻮرو ﻗﻴﻤﺘ ﻴﺰوﻧﻮ دﭘﺎره ﻮداﻣﻮﻧﻪ
 د دې ﻧﻪ ﻋﻼوه ،ﻫﻐﮥ د ﺧﭙﻠ ﻏﻠ ،ﻣﻴﻮ ،زﻳﺘُﻮﻧﻮ ﺗﯧﻠﻮ دﭘﺎره ﻮداﻣﻮﻧﻪ ،د
ﺟﻮړ ﮐى ۇو .
 د دې ﻫﺮ ﮥ ﻧﻪ ﻋﻼوه،
ﺎروو دﭘﺎره دﻳﺮې او د و دﭘﺎره ﺷﭙﻮﻟﻮﻧﻪ ﺟﻮړ ﮐى ۇو .
ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻫﻐﮥ ﻟﻪ ې او ﺎروى ورﮐى ۇو او ﻧﻮر دوﻟﺖ ﻳ دوﻣﺮه ډﯦﺮ ورﮐے وو
 دا ﺣﺰﻗﻴﺎه ﺑﺎدﺷﺎه وو ﭼ ﻫﻐﮥ د ﺟﻴﺤﻮن د ﭼﻴﻨﻮ
ﭼ ﻫﻐﮥ ډﯦﺮ ﺎروﻧﻪ ﺟﻮړ ﮐل .
ﺧﻮﻟ ﺑﻨﺪې ﮐې او اوﺑﻮ ﻟﻪ ﻳ ﻳﻮه ﻻر ﺟﻮړه ﮐه ﭼ اوﺑﮥ د ﻳﻮ ﺳﻮرﻧ ﭘﻪ ذرﻳﻌﻪ د
ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﭘﻪ دﯦﻮاﻟﻮﻧﻮ ﮐ دﻧﻨﻪ ﻳﻮ ﺎئ ﺗﻪ ﺑﻬﻴى .ﺣﺰﻗﻴﺎه ﭼ ﻫﺮ ﮐﺎر ﮐﻮﻟﻮ ﻧﻮ ﭘﻪ ﻫﻐ
 او ﭼ ﮐﻠﻪ د ﺑﺎﺑﻞ ﺳﻔﻴﺮ د ﻫﻐﻪ ﻋﺠﻴﺒﻪ واﻗﻌ د ﻣﻌﻠﻮﻣﻮﻟﻮ دﭘﺎره
ﮐ ﮐﺎﻣﻴﺎﺑﯧﺪو ،
راﻏﻠﻮ ﭼ ﮐﻮﻣﻪ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻣﻠ ﮐ ﺷﻮې وه ،ﻧﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺣﺰﻗﻴﺎه د دې دﭘﺎره ﻳﻮا
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ﭘﺮﯦﻮدو ﭼ د ﻫﻐﮥ ﻧﯧﺖ ﻣﻌﻠﻮم ﮐى.

د ﺣﺰﻗﻴﺎه د ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﺧﺘﻤﯧﺪل
 ﺣﺰﻗﻴﺎه ﺑﺎدﺷﺎه ﭼ ﻧﻮر ﻫﺮ ﮥ ﮐى ۇو ﺳﺮه د ﻫﻐﮥ د ﻧﯧﻮ ﻋﻤﻠﻮﻧﻮ ،دا د آﻣﻮص

زوئ ﻳﺸﻌﻴﺎه ﭘﯧﻐﻤﺒﺮ ﭘﻪ روﻳﺎ ﮐ ﻟﻴﻠﮯ ﺷﻮى دى ﭼ ﻫﻐﻪ د ﻳﻬﻮداه او اﺳﺮاﺋﻴﻞ د
 ﻧﻮ ﺣﺰﻗﻴﺎه ﻣ ﺷﻮ او ﻫﻐﻪ د ﺷﺎﻫ ادﻳﺮې ﭘﻪ ﭘﺎﺳﻨ
ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎﻧﻮ د ﺗﺎرﻳﺦ ﻳﻮه ﺣﺼﻪ ده .
ﺣﺼﻪ ﮐ ﺦ ﺷﻮ .د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﻣﺮګ ﺑﺎﻧﺪې د ﻳﻬﻮداه او ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﻮﻟﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﻫﻐﮥ ﻟﻪ ﻳﻮ ﻟﻮئ
ﻋﺰت ورﮐو .د ﻫﻐﮥ زوئ ﻣﻨﺴ د ﻫﻐﮥ ﻧﻪ ﭘﺲ ﺑﺎدﺷﺎه ﺟﻮړ ﺷﻮ.

د ﻳﻬﻮداه ﺑﺎدﺷﺎه ﻣﻨﺴ

۳۳

 ﻣﻨﺴ دوﻟﺲ ﮐﻠﻦ وو ﭼ ﻫﻐﻪ د ﻳﻬﻮداه ﺑﺎدﺷﺎه ﺟﻮړ ﺷﻮ او ﭘﻪ ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﻳ


 ﻣﻨﺴ د ﻫﻐﻪ ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺣﺮام ﮐﺎروﻧﻪ ﮐﻮل ﮐﻮم
ﭘﻴﻨﮥ ﭘﻨﻮس ﮐﺎﻟﻪ ﺑﺎدﺷﺎﻫ وﮐه .
ﭼ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﻧﻈﺮ ﮐ ﺑﺪ ۇو .دا ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﺧﻠﻖ ۇو ﮐﻮم ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ
 ﻫﻐﮥ
وﺧﺖ ﮐ د ﻫﻐﻪ ﻣﻠ ﻧﻪ وﻳﺴﺘﻠ ۇو ﭼ ﮐﻠﻪ د ﻫﻐﮥ ﺧﻠﻖ ﻣﺦ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﺗﻠﻞ .
ﻋﻼﻗﺎﺋ ﻋﺒﺎدﺗﺨﺎﻧ ﺑﻴﺎ ﺟﻮړې ﮐې ﭼ ﮐﻮم د ﻫﻐﮥ ﭘﻼر ﺣﺰﻗﻴﺎه ﺗﺒﺎه ﮐى ۇو .ﻫﻐﮥ د ﺑﻌﻞ
د ﻋﺒﺎدت دﭘﺎره ﻗﺮﺑﺎنﺎه ﺟﻮړې ﮐې ،د اﺷﻴﺮې ﺑﺖ ﻧ ﻳ ﺟﻮړې ﮐې او د ﺳﺘﻮرو
 ﻫﻐﮥ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﮐﻮر ﮐ د ﻏﯧﺮو ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﻗﺮﺑﺎنﺎه ﺟﻮړې
ﻋﺒﺎدت ﻳ وﮐو .
ﮐې ،د ﮐﻮم ﺎئ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻠ ۇو ﭼ” ،زﻣﺎ ﻧﻮم ﺑﻪ ﭘﻪ ﻳﺮوﺷﻠﻢ
 د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﮐﻮر ﭘﻪ دوو درﺑﺎروﻧﻮ ﮐ ﻫﻐﮥ د
ﮐ د ﻫﻤﯧﺸﻪ دﭘﺎره ﭘﺎﺗ ﺷ “.
 ﻫﻐﮥ د ﻫﻨﻮم ﭘﻪ وادۍ ﮐ ﺧﭙﻞ زاﻣﻦ
ﺳﺘﻮرو د ﻋﺒﺎدت دﭘﺎره ﻗﺮﺑﺎنﺎه ﺟﻮړې ﮐې .
د ﺳﻮزﯦﺪوﻧ ﻧﺬراﻧﻮ ﭘﻪ ﺗﻮﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﮐل .ﻫﻐﮥ د ﻏﯧﺒﻮ ﮐﺎروﻧﻮ او ﺟﺎدو ﻧﻪ ﮐﺎر اﺧﺴﺘﻠﻮ او
ﻗﺴﻤﺖ ﻮدوﻧﻮ او د ﻓﺎﻟﺮو ﺳﺮه ﻳ ﻣﺸﻮرې وﮐې .ﻫﻐﮥ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺧﻼف ﻟﻮﻳﻪ
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 ﻫﻐﮥ ﭼ ﮐﻮم ﺑﺖ ﺟﻮړ ﮐے وو ﻫﻐﻪ ﻳ
ﻨﺎه وﮐه او د ﻫﻐﮥ ﻏﺼﻪ ﻳ راوﭘﺎروﻟﻪ .
واﺧﺴﺘﻠﻮ او د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﻪ ﮐﻮر ﮐ ﻳ ودروﻟﻮ ﭼ د ﮐﻮم ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﺧُﺪائ ﭘﺎک داؤد
او د ﻫﻐﮥ زوئ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺗﻪ ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻠ ۇو” ،ﭘﻪ دې ﮐﻮر ﮐ او ﭘﻪ ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﮐ ﺑﻪ زۀ ﺧﭙﻞ
ﻧﻮم د ﻫﻤﯧﺸﻪ دﭘﺎره وﺳﺎﺗﻢ ﮐﻮم ﺎر ﭼ ﻣﺎ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ د ﻮﻟﻮ ﻗﺒﻴﻠﻮ ﻧﻪ ﺧﻮښ ﮐے
 ﮐﮥ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎن زﻣﺎ ﻮل ﺣﻤﻮﻧﻪ ﻣﻨ او ﻫﻐﻪ ﻮل ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻮره ﮐﻮى ﭼ زﻣﺎ
دے .
ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻮوﻧ ﻣﻮﺳ ﻫﻐﻮئ ﻟﻪ ورﮐے دے ،ﻧﻮ زۀ ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ ﻧﮥ ﭘﺮﯦدم ﭼ د ﻫﻐﻪ ﻣﻠ
 ﺧﻮ ﻣﻨﺴ د
ﻧﻪ ووﻳﺴﺘﻠﮯ ﺷ ﭼ ﮐﻮم ﻣﺎ د ﻫﻐﻮئ ﭘﻼر ﻧﻴﮥ ﻟﻪ ورﮐے دے “.
ﻳﻬﻮداه او ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﺧﻠﻖ ﺑﻻرې ﮐل او ﻫﻐﻮئ د ﻫﻐﻪ ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﻧﻪ ﻫﻢ ﻟﻮﺋ ﻨﺎﻫﻮﻧﻪ وﮐل
ﮐﻮم ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﺒﺎه ﮐى ۇو ﮐﻠﻪ ﭼ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎن ﻣﺦ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﺗﻠﻞ.

د ﻣﻨﺴ ﭘﯧﻤﺎﻧﻪ ﮐﯧﺪل
 اﺮ ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻣﻨﺴ او د ﻫﻐﮥ ﺧﻠﻘﻮ ﻟﻪ ﺧﺒﺮدارے ورﮐو ،ﺧﻮ ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ورﺗﻪ

 ﻧﻮ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د اﺳﻮر ﻓﻮﺟ ﻣﺸﺮان وﻟﯧل ﭼ ﭘﻪ ﻳﻬﻮداه ﺑﺎﻧﺪې
ﻏﻮږ ﻧﮥ ﻧﻴﻮﻟﻮ .
ﺣﻤﻠﻪ وﮐى .او ﻫﻐﻮئ ﻣﻨﺴ وﻧﻴﻮﻟﻮ ،ﮐﻨې ﻳ ورﺗﻪ واﭼﻮﻟ او ﭘﻪ زﻧﻴﺮوﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﻳ
 ﻫﻐﻪ د ﺧﭙﻠﻮ ﻣﺼﻴﺒﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ وﺟﻪ ﻋﺎﺟﺰ ﺷﻮ او ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ،
وﺗﻟﻮ او ﺑﺎﺑﻞ ﺗﻪ ﻳ ﺑﻮﺗﻠﻮ .
 ﺧُﺪائ ﭘﺎک د
ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺗﻪ راوﺮﯧﺪو او ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ﻳ د ﻣﺪد دﭘﺎره ﺳﻮال وﮐو .
ﻣﻨﺴ ﺳﻮال واورﯦﺪو او ﻗﺒﻮل ﻳ ﮐو او ﻫﻐﻪ ﻳ وﻟﯧﻟﻮ ﭼ ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﺗﻪ واﭘﺲ ﻻړ ﺷ او
ﺑﻴﺎ ﺣﻮﻣﺖ وﮐى .ﻧﻮ ﻣﻨﺴ ﺗﻪ ﭘﺘﻪ وﻟﯧﺪه ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ رﺘﻴﺎ ﺧُﺪائ ﭘﺎک دے.
 د دې ﻧﻪ ﭘﺲ ،ﻣﻨﺴ د داؤد ﺎر د ﺑﻬﺮﻧ دﯦﻮال اوﭼﺘﻮاﻟﮯ زﻳﺎت ﮐو ،د ﻧﻤﺮﭘﺮﯦﻮاﺗﮥ

ﭘﻪ ﻃﺮف ﭘﻪ وادۍ ﮐ د ﺟﻴﺤﻮن د ﭼﺸﻤ ﻧﻪ د ﮐﺒﺎﻧﻮ دروازې ﭘﻮرې او ﻫﻢ دﻏﻪ دﯦﻮال د
ﻋﻮﻓﻞ د ﻏﺮ ﻧﻪ ﻫﻢ راﺗﺎو وو .ﻫﻐﮥ د ﻳﻬﻮداه د ﭘﺨﻮ دﯦﻮاﻟﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻫﺮ ﻳﻮ ﺎر ﮐ ﻳﻮ ﻳﻮ ﻓﻮﺟ
 ﻫﻐﮥ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﮐﻮر ﻧﻪ ﻫﻐﻪ ﭘﺮدى ﺑﺘﺎن او ﻧ ﻟﺮې ﮐې
آﻓﺴﺮ ﻣﻘﺮر ﮐو .
ﮐﻮﻣ ﭼ ﻫﻐﮥ ﻫﻠﺘﻪ اﯦ وې او ﻫﻐﮥ د ﻏﯧﺮو ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﻗﺮﺑﺎنﺎه ﻟﺮې ﮐې ﮐﻮﻣ ﭼ
د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﮐﻮر ﭘﻪ ﻏﺮۀ او ﭘﻪ ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﮐ ﭘﻪ ﻧﻮرو ﺎﻳﻮﻧﻮ ﮐ وې ،ﻫﻐﮥ دا ﻮل
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 ﻫﻐﮥ ﻫﻐﻪ ﻗﺮﺑﺎنﺎه ﻫﻢ ﻣﺮﻣﺖ ﮐه ﭼﺮﺗﻪ
ﻴﺰوﻧﻪ د ﺎر ﻧﻪ ﺑﻬﺮ ﻳﻮړل او وې ﻏﻮرزول .
ﭼ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻋﺒﺎدت ﮐﯧﺪو او ﭼ ﻫﻐﮥ ورﺑﺎﻧﺪې د ﺳﻼﻣﺘ ﻧﺬراﻧ او د ﺷﺮاﻧ
ﻧﺬراﻧ ﭘﯧﺶ ﮐﻮﻟ .ﻫﻐﮥ د ﻳﻬﻮداه ﻮﻟﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﻟﻪ ﺣﻢ ورﮐو ﭼ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﺑﻨ
 اﺮ ﭼ ﺧﻠﻘﻮ ﭘﻪ ﻋﻼﻗﺎﺋ ﻋﺒﺎدﺗﺨﺎﻧﻮ ﮐ ﻫﻢ
اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻋﺒﺎدت وﮐى .
ﻗﺮﺑﺎﻧ ﭘﯧﺶ ﮐﻮﻟ ،ﺧﻮ ﻫﻐﻮئ دا ﺻﺮف ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ ﭘﯧﺶ ﮐﻮﻟ.

د ﻣﻨﺴ د ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﺧﺘﻤﯧﺪل
 ﻧﻮر ﻫﺮ ﮥ ﭼ ﻣﻨﺴ ﮐى ۇو ،ﻫﻐﮥ ﭼ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺗﻪ ﮐﻮم ﺳﻮال ﮐے وو او د

ﭘﯧﻐﻤﺒﺮاﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﭘﯧﻐﺎﻣﻮﻧﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﻪ ﻧﻮم د
ﻫﻐﮥ ﺳﺮه ﺧﺒﺮې وﮐې ،دا ﻫﺮ ﮥ د اﺳﺮاﺋﻴﻞ د ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﮐ ﻟﻴﻠﮯ ﺷﻮى
 د ﺑﺎدﺷﺎه دﻋﺎ او د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د دﻋﺎ ﻗﺒﻠﻮل او د ﻫﻐﮥ د ﺗﻮﺑ ﻧﻪ ﻣﺨ د ﻫﻐﻪ
دى .
ﻨﺎﻫﻮﻧﻮ ﺣﺴﺎب ﮐﺘﺎب ﭼ ﻫﻐﮥ ﮐى ۇو ،ﻫﻐﻪ ﺑﺪ ﻋﻤﻠﻮﻧﻪ ﭼ ﻫﻐﮥ ﮐى ۇو ،ﻋﻼﻗﺎﺋ
ﻋﺒﺎدﺗﺨﺎﻧ او د اﺷﻴﺮې ﺑﺖ ﮐﻮﻣ ﻧ ﭼ ﻫﻐﮥ ﺟﻮړې ﮐې وې او ﻫﻐﻪ ﺑﺘﺎن ﭼ ﻫﻐﮥ ﻳ
 ﻣﻨﺴ ﻣ ﺷﻮ
ﻋﺒﺎدت ﮐﻮﻟﻮ ،دا ﻫﺮ ﮥ د ﭘﯧﻐﻤﺒﺮاﻧﻮ ﭘﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﮐ ﻟﻴﻠﮯ ﺷﻮى دى .
او ﭘﻪ ﻣﺤﻞ ﮐ ﺦ ﺷﻮ او د ﻫﻐﮥ زوئ اﻣﻮن د ﻫﻐﮥ ﻧﻪ ﭘﺲ ﺑﺎدﺷﺎه ﺟﻮړ ﺷﻮ.

د ﻳﻬﻮداه ﺑﺎدﺷﺎه اﻣﻮن
 اﻣﻮن دووﻳﺸﺖ ﮐﻠﻦ وو ﭼ ﻫﻐﻪ د ﻳﻬﻮداه ﺑﺎدﺷﺎه ﺟﻮړ ﺷﻮ او ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﺑﺎﻧﺪې

 د ﺧﭙﻞ ﭘﻼر ﻣﻨﺴ ﭘﻪ ﺷﺎن ﻫﻐﮥ ﻫﻢ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺧﻼف
دوه ﮐﺎﻟﻪ ﺣﻮﻣﺖ وﮐو .
ﻨﺎه وﮐه او ﭼ د ﻫﻐﮥ ﭘﻼر د ﮐﻮﻣﻮ ﺑﺘﺎﻧﻮ ﻋﺒﺎدت ﮐے وو ﻧﻮ ﻫﻐﮥ ﻳ ﻫﻢ ﻋﺒﺎدت وﮐو.
 ﺧﻮ ﻫﻐﻪ د ﺧﭙﻞ ﭘﻼر ﭘﻪ ﺷﺎن ﻋﺎﺟﺰ ﻧﮥ ﺷﻮ او ﻧﮥ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ راوﺮﯧﺪو ،ﻫﻐﻪ د

 د اﻣﻮن آﻓﺴﺮاﻧﻮ د ﻫﻐﮥ ﺧﻼف ﻣﻨﺼﻮﺑﻪ ﺟﻮړه
ﺧﭙﻞ ﭘﻼر ﻧﻪ ﻫﻢ زﻳﺎت ﻨﺎﻫﺎر ﺷﻮ .
 د ﻳﻬﻮداه ﺧﻠﻘﻮ د اﻣﻮن ﻗﺎﺗﻼن ووژل او د ﻫﻐﮥ زوئ
ﮐه او ﭘﻪ ﻣﺤﻞ ﮐ ﻳ ووژﻟﻮ .
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ﻳﻮﺳﻴﺎه ﻳ ﺑﺎدﺷﺎه ﺟﻮړ ﮐو.

د ﻳﻬﻮداه ﺑﺎدﺷﺎه ﻳﻮﺳﻴﺎه

۳۴

 ﻳﻮﺳﻴﺎه اﺗﮥ ﮐﻠﻦ وو ﭼ ﻫﻐﻪ ﺑﺎدﺷﺎه ﺟﻮړ ﺷﻮ او ﻳﻮ دﯦﺮش ﮐﺎﻟﻪ ﻳ ﭘﻪ ﻳﺮوﺷﻠﻢ


 ﻫﻐﮥ ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﮐﺎر ﮐﻮﻟﻮ ﭼ ﭘﻪ ﮥ ﺑﺎﻧﺪې ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯧﺪو،
ﺑﺎدﺷﺎﻫ وﮐه .
ﻫﻐﻪ د ﺧﭙﻞ ﭘﻼر ﻧﻴﮥ داؤد ﭘﻪ ﻧﻘﺶ ﻗﺪم ﺑﺎﻧﺪې روان وو او ﻫﻐﻪ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻪ
اﺧﻮا دﯦﺨﻮا ﻧﮥ اوړﯦﺪو.

د ﻳﻮﺳﻴﺎه د ﻏﯧﺮو ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ د ﻋﺒﺎدت ﺎﻳﻮﻧﻪ وراﻧﻮل
 د ﻳﻮﺳﻴﺎه د ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﭘﻪ اﺗﻢ ﮐﺎل ،ﭼ ﭘﻪ ﮐﻮم وﺧﺖ ﮐ ﻫﻐﻪ ﻻ وړوﮐﮯ وو ،ﻧﻮ ﻫﻐﮥ

د ﺧﭙﻞ ﭘﻼر ﻧﻴﮥ داؤد ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻋﺒﺎدت ﺷﺮوع ﮐو .ﻠﻮر ﮐﺎﻟﻪ وروﺳﺘﻮ ﻫﻐﮥ ﻋﻼﻗﺎﺋ
 د ﻫﻐﮥ د
ﻋﺒﺎدﺗﺨﺎﻧ ،د اﺷﻴﺮې ﺑﺖ ﻧ او د ﻧﻮرو ﻮﻟﻮ ﺑﺘﺎﻧﻮ ﺗﺒﺎه ﮐﻮل ﺷﺮوع ﮐل .
ﻮدﻧ ﻻﻧﺪې ﻫﻐﻪ ﻗﺮﺑﺎنﺎه ﻮ ﻮ ﮐے ﺷﻮه ﭼﺮﺗﻪ ﭼ د ﺑﻌﻞ ﻋﺒﺎدت ﮐﯧﺪو او د دې
ﺳﺮه ﻧﺰدې د ﺧﻮﺷﺒﻮﻳ ﻗﺮﺑﺎنﺎه راوﻏﻮرزوﻟﮯ ﺷﻮې .ﻫﻐﻮئ د اﺷﻴﺮې ﺑﺘﺎﻧﻮ او د ﻧﻮرو
ﻮﻟﻮ ﺑﺘﺎﻧﻮ ﻧﻪ ﺧﺎورې ﺟﻮړې ﮐې او ﻫﻐﻪ ﺧﺎورې ﻳ د ﻫﻐﻪ ﺧﻠﻘﻮ ﭘﻪ ﻗﺒﺮوﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې
 ﻫﻐﮥ د ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘﻮ اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ ﻫُوﮐ ﭘﻪ
وﺷﻴﻨﺪﻟ ﭼﺎ ﭼ دې ﺗﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﭘﯧﺶ ﮐې وې .
ﻫﻐﻪ ﻗﺮﺑﺎنﺎه ﺑﺎﻧﺪې وﺳﻮزول ﭼﺮﺗﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﻋﺒﺎدت ﮐے وو .د دې ﻫﺮ ﮥ ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ
 ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﺎروﻧﻮ ﮐ او د ﻣﻨﺴ ،اﻓﺮاﺋﻴﻢ
وﺟﻪ ﻫﻐﮥ ﻳﻬﻮداه او ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﺑﻴﺎ ﭘﺎک ﮐل .
 د ﺷﻤﺎﻟ
او ﺷﻤﻌﻮن او ﭘﻪ ﺷﻤﺎل ﮐ د ﻧﻔﺘﺎﻟ ﭘﻮرې ﻫﻢ دﻏﻪ ﺷﺎن ﮐﺎر وﮐو .
ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﭘﻪ ﻮﻟﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﮐ ﻫﻐﮥ ﻗﺮﺑﺎنﺎه او د اﺷﻴﺮې ﺑﺖ ﻧ ﻮ ﻮ ﮐې او ﺑﺘﺎن
ﻳ ﺧﺎورې ﮐل او د ﺧﻮﺷﺒﻮﻳ ﻮﻟ ﻗﺮﺑﺎنﺎه ﻳ ﻮ ﻮ ﮐې .ﺑﻴﺎ ﻫﻐﻪ ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﺗﻪ
راواﭘﺲ ﺷﻮ.
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د ﺷﺮﻳﻌﺖ د ﮐﺘﺎب ﻣﻮﻧﺪﻟﮯ ﮐﯧﺪل
 د ﻫﻐﮥ د ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﭘﻪ اﺗﻠﺴﻢ ﮐﺎل ،د ﻫﻐ ﻧﻪ ﭘﺲ ﭼ ﮐﻠﻪ ﻫﻐﮥ د ﻏﯧﺮو ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ د ﻋﺒﺎدت

ﻧﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﮐﻮر او ﻫﻐﻪ ﻣﻠ ﭘﺎک ﮐے وو ،ﻧﻮ ﻳﻮﺳﻴﺎه ﺑﺎدﺷﺎه دا درې ﺳى وﻟﯧل
ﭼ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ،ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﮐﻮر ﻣﺮﻣﺖ ﮐى ،د اﺻﻠﻴﺎه زوئ ﺳﺎﻓﻦ ،ﻣﻌﺴﻴﺎه ،ﭼ د
 ﮐﻮﻣ ﭘﯧﺴ ﭼ
ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﺣﻤﺮان وو او د ﻳﻬﻮآﺧﺰ زوئ ﻳﻮآخ ﭼ ﻣﺸﺮ آﻓﺴﺮ وو .
ﻟﻴﻮى ﺧﺎدﻣﺎﻧﻮ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﮐﻮر ﮐ راﻏﻮﻧې ﮐې وې ﻫﻐﻪ ﻳ ﻣﺸﺮ اﻣﺎم ﺧﻠﻘﻴﺎه ﻟﻪ
ورﮐې .دا د اﻓﺮاﺋﻴﻢ او ﻣﻨﺴ او د ﺷﻤﺎﻟ ﻮﻟ ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﻧﻪ او د ﻳﻬﻮداه ،ﺑﻨﻴﺎﻣﻴﻦ او د
 ﺑﻴﺎ دا ﭘﯧﺴ ﻫﻐﻪ درﯦﻮ ﺳو ﺗﻪ ﺣﻮاﻟﻪ ﺷﻮې
ﻳﺮوﺷﻠﻢ د ﺧﻠﻘﻮ ﻧﻪ راﻏﻮﻧې ﺷﻮې وې .
ﭼ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﮐﻮر د ﻣﺮﻣﺖ ﻣﺸﺮان ۇو او ﻫﻐﻮئ دا ﭘﯧﺴ دې ﻣﺰدوراﻧﻮ ﻟﻪ ورﮐې
 ﻳﻌﻨ ﺗﺮﮐﺎﺎﻧﻮ او ﻠﺎراﻧﻮ ﻟﻪ ﭼ ﺟﻮړ ﺷﻮى ﮐﺎ او ﻟﺮ واﺧﻠ او د ﻫﻐﻪ ﻋﻤﺎرت


ﭘﻪ ﻣﺮﻣﺖ ﮐ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺷ ﭼ د ﻳﻬﻮداه ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎﻧﻮ ﭘﺮﯦﮯ وو ﭼ ﺧﺮاب ﺷ .
ﮐﻮﻣﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﭼ دا ﮐﺎر ﮐﻮﻟﻮ ﻫﻐﻪ ﻮل ﻣﺤﻨﺘ ۇو .د ﻫﻐﻮئ ﻣﺸﺮى دې ﻠﻮرو ﻟﻴﻮﻳﺎﻧﻮ
ﮐﻮﻟﻪ ،د ﻣﺮارى د ﻗﺒﻴﻠ ﻳﺤﺖ او ﻋﺒﺪﻳﺎه او د ﻗُﻬﺎت د ﻗﺒﻴﻠ زﮐﺮﻳﺎه او ﻣﺴﻼم .ﻟﻴﻮﻳﺎن ﺗه
 ﻧﻮر ﻟﻴﻮﻳﺎن د ﺳﺎﻣﺎن د وړﻟﻮ راوړﻟﻮ او د ﻣﺨﺘﻠﻔﻮ ﮐﺎروﻧﻮ د ﮐﺎرﻳﺮو
ﻣﻮﺳﻴﻘﺎران ۇو .
 ﮐﻠﻪ ﭼ د
ﻣﺸﺮان ۇو او ﻧﻮرو ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﮐﺘﺎب ﺳﺎﺗﻠﻮ او ﻮﮐﻴﺪارى ﺑﻪ ﻳ ﮐﻮﻟﻪ .
ﻮدام ﻧﻪ ﭘﯧﺴ وﻳﺴﺘﻠﮯ ﺷﻮې ﻧﻮ ﭘﻪ دې دوران ﮐ ﺧﻠﻘﻴﺎه د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﺷﺮﻳﻌﺖ
 ﻫﻐﮥ ﺳﺎﻓﻦ
ﮐﺘﺎب وﻣﻮﻧﺪﻟﻮ ،ﻫﻐﻪ ﺷﺮﻳﻌﺖ ﭼ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻣﻮﺳ ﻟﻪ ورﮐے وو .
ﻣﻨﺸ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﻣﺎ دﻟﺘﻪ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﮐﻮر ﮐ د ﺷﺮﻳﻌﺖ ﮐﺘﺎب ﻣﻮﻧﺪﻟﮯ دے“.
 او ﺳﺎﻓﻦ ﻫﻐﻪ ﮐﺘﺎب ﺑﺎدﺷﺎه ﻟﻪ ﻳﻮړو .ﺳﺎﻓﻦ ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ،
ﻫﻐﮥ ﺳﺎﻓﻦ ﻟﻪ ﮐﺘﺎب ورﮐو ،
 ﮐﻮﻣ ﭘﯧﺴ ﭼ د ﻣﺎﻟ
”ﺗﺎ ﭼ د ﮥ ﺣﻢ ﮐے وو ﻧﻮ ﻣﻮﻧ ﻫﻐﻪ ﻫﺮ ﮥ ﮐى دى .
ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﮐﻮر ﮐ اﯦﻮدے ﺷﻮې وې ﻣﻮﻧ ﻫﻐﻪ ﮐﺎرﻳﺮاﻧﻮ او د ﻫﻐﻮئ ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﺗﻪ ﺣﻮاﻟﻪ
 ﺑﻴﺎ ﻫﻐﮥ ووﺋﻴﻞ” ،ﻫﻐﻪ ﮐﺘﺎب دﻟﺘﻪ ﻣﺎ ﺳﺮه دے ﭼ ﺧﻠﻘﻴﺎه ﻣﺎ ﻟﻪ راﮐے
ﮐې دى “.
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﺑﺎدﺷﺎه ﻫﻐﻪ ﮐﺘﺎب واورﯦﺪو ،ﻧﻮ
دے “.او ﻫﻐﮥ ﺑﺎدﺷﺎه ﺗﻪ د دې ﺗﻼوت وﮐو .
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 او ﻫﻐﮥ ﺧﻠﻘﻴﺎه ،د ﺳﺎﻓﻦ زوئ اﺧﻴﻘﺎم ،د
ﻫﻐﮥ د ﺧﻔﺎن ﻧﻪ ﺧﭙﻠ ﺟﺎﻣ وﺷﻠﻮﻟ .
ﻣﻴﺎﻳﺎه زوئ ﻋﺒﺪون ،د درﺑﺎر ﻣﻨﺸ ﺳﺎﻓﻦ او د ﺑﺎدﺷﺎه ﻣﺪد ﮐﻮوﻧ ﻋﺴﺎﻳﺎه ﻟﻪ دا ﺣﻢ
 ”ﻻړ ﺷ او د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺳﺮه زﻣﺎ او د ﻫﻐﻪ ﺧﻠﻘﻮ دﭘﺎره ﻣﺸﻮره وﮐئ
ورﮐو ،
ﭼ ﻫﻐﻮئ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ ﭘﻪ اﺳﺮاﺋﻴﻞ او ﻳﻬﻮداه ﮐ ﭘﺎﺗ ﮐﻴى .د دې ﮐﺘﺎب ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت ﻣﻌﻠﻮم
ﮐئ .ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻣﻮﻧ ﺗﻪ ﻏﺼﻪ دے ﻪ ﭼ زﻣﻮﻧ ﭘﻼر ﻧﻴﮥ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﮐﻼم ﻧﮥ
دے ﻣﻨﻠﮯ او ﻫﻐﻪ ﮐﺎر ﻳ ﻧﮥ دے ﮐے ﭼ د ﮐﻮم ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ دا ﮐﺘﺎب ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ ﺧﺎﻣﺨﺎ
 د ﺑﺎدﺷﺎه ﭘﻪ ﺣﻢ ،ﺧﻠﻘﻴﺎه او ﻧﻮر ﻻړل ﭼ د ﻳﻮې  ﺳﺮه
دې وﮐے ﺷ “.
ﻣﺸﻮره وﮐى ﭼ ﻧﻮم ﻳ ﺧُﻠﺪه وو ،دا ﭘﯧﻐﻤﺒﺮه د ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﭘﻪ ﻧﻮې ﺣﺼﻪ ﮐ اوﺳﯧﺪه .د
ﻫﻐ ﺧﺎوﻧﺪ ﺳﻠﻮم ،د ﺗﻮﻗﻬﺖ زوئ او د ﺧﺴﺮه ﻧﻤﺴﮯ وو ،ﺳﻠﻮم د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﮐﻮر د
 او ﻫﻐ ورﺗﻪ
ﭼﻮﻏﻮ ﻣﺸﺮ وو .ﭼ ﮥ ﺷﻮى ۇو ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ورﺗﻪ ﻫﻐﻪ ﺑﻴﺎن وﮐو ،
 ﭼ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻧﻪ دا ﭘﯧﻐﺎم
ووﺋﻴﻞ ﭼ واﭘﺲ ﺑﺎدﺷﺎه ﻟﻪ ﻻړ ﺷ او ورﺗﻪ وواﻳ 
راﻏﻠﮯ دے” ،زۀ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻳﺮوﺷﻠﻢ او د دې ﭘﻪ ﻮﻟﻮ ﺧﻠﻘﻮ اﻓﺖ راوﻟﻢ ﭼ ﭘﻪ ﮐ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ﻮل

ﻟﻌﻨﺘﻮﻧﻪ وى ﭼ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﮐﺘﺎب ﮐ ﻟﻴﻠﮯ ﺷﻮى دى ﮐﻮم ﭼ ﺑﺎدﺷﺎه ﺗﻪ ﺑﻴﺎن ﺷﻮ .
ﻫﻐﻮئ زۀ رد ﮐے ﻳﻢ او ﻧﻮرو ﻣﻌﺒﻮداﻧﻮ ﺗﻪ ﻳ ﻧﺬراﻧ ﭘﯧﺶ ﮐې دى او دوئ ﭼ دا ﻫﺮ
ﮥ ﮐى دى د ﻫﻐ ﭘﻪ وﺟﻪ ﻳ زﻣﺎ ﻏﺼﻪ راﭘﺎروﻟ ده .زﻣﺎ ﻏﺼﻪ د ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﺧﻼف
 ﺧﻮ د ﻳﻬﻮداه ﻫﻐﻪ ﺑﺎدﺷﺎه ﻟﻪ واﭘﺲ ورﺷﻪ ﭼﺎ
راوﭼﺘﻪ ﺷﻮې ده او دا ﺑﻪ ﮐﻤﻪ ﻧﮥ ﺷ “.
ﭼ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺳﺮه د ﻣﺸﻮرې دﭘﺎره راﻟﯧﻟﮯ ﻳ او ﻫﻐﮥ ﺗﻪ وواﻳﻪ ﭼ” ،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ
د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﻫﻐﻪ ﭘﯧﻐﺎم ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ داﺳ ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ ﺗﺎ اوس اوس واورﯦﺪو،
 ﻧﻮ ﺗﮥ ﭘﯧﻤﺎﻧﻪ ﺷﻮې او د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﻪ ﺣﻀﻮر ﮐ دې ﺧﭙﻞ ﺎن ﻋﺎﺟﺰ ﮐو ،ﮐﻠﻪ

ﭼ ﺗﺎ واورﯦﺪل ﭼ ﻫﻐﮥ د دې ﺎئ او ﺧﻠﻘﻮ ﺧﻼف ﺧﺒﺮې وﮐې .ﮐﻠﻪ ﭼ ﺗﺎ ﺧﭙﻞ ﺎن
زﻣﺎ د وړاﻧﺪې ﻋﺎﺟﺰ ﮐو او ﺧﭙﻠ ﺟﺎﻣ دې وﺷﻠﻮﻟ او زﻣﺎ ﭘﻪ ﺣﻀﻮر ﮐ وژړل ،ﻧﻮ
 او زۀ ﭼ ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﻟﻪ ﮐﻮﻣﻪ ﺳﺰا ورﮐﻮم
ﻣﺎ ﺳﺘﺎ دﻋﺎ واورﯦﺪﻟﻪ ،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋ ،
ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺗﺮ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﭘﻮرې ﻧﮥ را ﭼ ﺗﺮﻮ ﺗﮥ ﻣ ﺷﻮے ﻧﮥ ﻳ .او زۀ ﺑﻪ ﺗﺎ ﭘﺮﯦدم ﭼ
ﭘﻪ ﺳﻼﻣﺘ ﺳﺮه ﻣ ﺷ “.ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺳى د دې ﭘﯧﻐﺎم ﺳﺮه ﻳﻮﺳﻴﺎه ﺑﺎدﺷﺎه ﺗﻪ راواﭘﺲ ﺷﻮل.
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د ﻳﻮﺳﻴﺎه د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺳﺮه د ﻟﻮظ ﻧﻮى ﮐﻮل
 او ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﻳﻮ
 ﻳﻮﺳﻴﺎه ﺑﺎدﺷﺎه د ﻳﻬﻮداه او ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﻮل ﻣﺸﺮان راﻏﻮﻧ ﮐل ،

ﺎئ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﮐﻮر ﺗﻪ ﻻړل ،ﭼ اﻣﺎﻣﺎن او ﻟﻴﻮﻳﺎن او ﻮل ﺧﻠﻖ ،ﻣﺎﻟﺪاره او
ﻏﺮﻳﺒﺎﻧﺎن ﭘﻪ ﮐ ﺷﺎﻣﻞ ۇو .ﺑﺎدﺷﺎه د ﻫﻐﻮئ ﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﺨ د ﻟﻮظ د ﻫﻐﻪ ﮐﺘﺎب ﺗﻼوت
 ﻫﻐﻪ د ﺷﺎﻫ ﺳﺘﻨ
وﮐو ،ﮐﻮم ﭼ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﮐﻮر ﮐ ﻣﻮﻧﺪﻟﮯ ﺷﻮے وو .
ﺳﺮه وﻻړ وو او د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺳﺮه ﻳ ﻳﻮ ﻟﻮظ وﮐو ﭼ د ﻫﻐﮥ ﺗﺎﺑﻌﺪارى ﺑﻪ ﮐﻮى او د
زړۀ د اﺧﻼﺻﻪ د ﻫﻐﮥ ﻗﺎﻧﻮن او ﺣﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻨ او ﻫﻐﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒ ﺑﻪ ﭘﻮره ﮐﻮى ﮐﻮﻣ ﭼ د

دې ﻟﻮظ ﺳﺮه ﺗﻟ دى ،ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﺷﺎن ﭼ ﻨﻪ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﮐﺘﺎب ﮐ ﻟﻴﻠﮯ ﺷﻮى دى .
ﻫﻐﮥ د ﺑﻨﻴﺎﻣﻴﻦ ﺧﻠﻖ او د ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﺧﻠﻖ ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﻟﻮظ ﺗﻪ ﻣﺠﺒﻮر ﮐل .ﻧﻮ د ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﺧﻠﻘﻮ د
ﻟﻮظ ﻫﻐﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒ وﻣﻨﻠ ﮐﻮم ﻟﻮظ ﭼ ﻫﻐﻮئ د ﺧﭙﻞ ﭘﻼر ﻧﻴﮥ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺳﺮه ﮐے وو.
 ﻧﻮ ﻳﻮﺳﻴﺎه ﺑﺎدﺷﺎه ﻫﻐﻪ ﻮل ﺣﺮام ﮐﺎره ﺑﺘﺎن ﺗﺒﺎه ﮐل ﮐﻮم ﭼ د اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﭘﻪ ﻋﻼﻗﻪ

ﮐ ۇو او ﭼ ﺗﺮﻮ ﭘﻮرې ﻫﻐﻪ ژوﻧﺪے وو ،ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﻫﻐﻮئ د ﭘﻼر
ﻧﻴﮥ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻧﻪ ﻧﮥ اوړﯦﺪل.

د ﻳﻮﺳﻴﺎه د ﻓﺴﺤ اﺧﺘﺮ ﮐﻮل

۳۵

 ﻳﻮﺳﻴﺎه ﺑﺎدﺷﺎه ﭘﻪ ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﮐ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د درﻧﺎوى دﭘﺎره د ﻓﺴﺤ اﺧﺘﺮ



وﮐو ،د وړوﻣﺒ ﻣﻴﺎﺷﺘ ﭘﻪ ﻮارﻟﺴﻤﻪ ورځ ﻫﻐﻮئ د اﺧﺘﺮ دﭘﺎره ُورى ﺣﻼل ﮐل .
ﻫﻐﮥ اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﻫﻐﻪ ذﻣﻪ وارۍ ﺣﻮاﻟﻪ ﮐې ﮐﻮﻣ ﭼ ﻫﻐﻮئ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﮐﻮر ﮐ
 ﻫﻐﮥ د ﺑﻨ
ﮐﻮﻟ او د ﻫﻐﻮئ ﺣﻮﺻﻠﻪ اﻓﺰاﺋ ﻳ وﮐه ﭼ دا ﭘﻪ ﮥ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﮐﻮى .
اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ اُﺳﺘﺎذاﻧﻮ ﻳﻌﻨ ﻫﻐﻪ ﻟﻴﻮﻳﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﻫﻢ دا اﺻﻮل وﻮدل ،ﭼ ﻫﻐﻮئ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ
وﻗﻒ ﺷﻮى ۇو” ،د ﻟﻮظ ﺻﻨﺪوق د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﮐﻮر ﮐ ﮐﯧدئ ﮐﻮم ﭼ د داؤد
زوئ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺑﺎدﺷﺎه ﺟﻮړ ﮐے دے .ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﻧﻮر دا ﻳﻮ ﺎئ ﻧﻪ ﺑﻞ ﺎئ ﺗﻪ ﻧﮥ وړۍ ،ﺧﻮ
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ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﺧﭙﻞ ﺧُﺪائ ﭘﺎک او د ﻫﻐﮥ د ﺧﻠﻘﻮ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻮئ.
 د ډﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ او د ﻫﻐﻪ ذﻣﻪ وارو ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﺎﻳﻮﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﺗﻴﺎر ودرﯦئ،

 او ﺧﭙﻠﻮ
ﮐﻮﻣ ﭼ درﺗﻪ داؤد ﺑﺎدﺷﺎه او د ﻫﻐﮥ زوئ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺑﺎدﺷﺎه ﺣﻮاﻟﻪ ﮐى دى ،
ﺎﻧﻮﻧﻮ ﻟﻪ داﺳ ﺗﺮﺗﻴﺐ ورﮐئ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﻣﻮﺟﻮد ﻳ ﻧﻮ ﭼ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ د ﻫﺮ ﺧﺎﻧﺪان
 ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ د ﻓﺴﺤ د اﺧﺘﺮ ُورى او ﭼﯧﻠ ﺣﻼل ﮐئ .اوس ﺧﭙﻞ
ﻣﺪد وﮐئ .
ﺎﻧﻮﻧﻪ ﭘﺎک ﮐئ او د دې دﭘﺎره ﻗﺮﺑﺎﻧ ﺗﻴﺎرې ﮐئ ﭼ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎن ﻫﻐﻪ
 د ﻓﺴﺤ د اﺧﺘﺮ
اﺻﻮل وﻣﻨ ﮐﻮم ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﻣﻮﺳ ﭘﻪ ذرﻳﻌﻪ ﻮدﻟ دى “.
دﭘﺎره ﻳﻮﺳﻴﺎه ﺑﺎدﺷﺎه ﺧﻠﻘﻮ ﻟﻪ د ﺧﭙﻠﻮ ﺎروو او رﻣﻮ ﻧﻪ دﯦﺮش زره انُ ،ورى او د
 د ﻫﻐﮥ آﻓﺴﺮاﻧﻮ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﺧﻮﻪ ﺧﻠﻘﻮ ،اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ
ﭼﯧﻠﻮ ﺑﭽ او درې زره ﻏﻮﻳ ورﮐل .
او د ﻟﻴﻮﻳﺎﻧﻮ د اﺳﺘﻌﻤﺎل دﭘﺎره ﻫﻢ ﻨﺎور ورﮐل .او د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﮐﻮر ﻣﺸﺮاﻧﻮ
آﻓﺴﺮاﻧﻮ ،ﻣﺸﺮ اﻣﺎم ﺧﻠﻘﻴﺎه ،زﮐﺮﻳﺎه او ﻳﺤاﻳﻞ اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ ﻟﻪ دوه زره او ﺷﭙ ﺳﻮه ُورى او
 د ﻟﻴﻮﻳﺎﻧﻮ
د ﭼﯧﻠﻮ ﺑﭽ او درې ﺳﻮه ﻏﻮﻳ ورﮐل ﭼ ﭘﻪ اﺧﺘﺮ ﮐ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﺷ .
ﻣﺸﺮاﻧﻮ ،ﮐﻨﻌﻨﻴﺎه ،او د ﻫﻐﮥ وروﻪ ﺳﻤﻌﻴﺎه او ﻧﺘﻨاﻳﻞ ،او ورﺳﺮه ﺣﺴﺒﻴﺎه ،ﻳﻌاﻳﻞ او
ﻳﻮزﺑﺪ ﭘﻴﻨﮥ زره ُورى او د ﭼﯧﻠﻮ ﺑﭽ او ﭘﻴﻨﮥ ﺳﻮه ﻏﻮﻳ ﻟﻴﻮﻳﺎﻧﻮ ﻟﻪ ورﮐل ﭼ د
 ﮐﻠﻪ ﭼ د ﻓﺴﺤ اﺧﺘﺮ دﭘﺎره ﻫﺮ ﮥ ﺗﻴﺎر
ﻓﺴﺤ ﭘﻪ اﺧﺘﺮ ﮐ ﻳ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﮐى .
 ﮐﻠﻪ
ﺷﻮل ،ﻧﻮ اﻣﺎﻣﺎن او ﻟﻴﻮﻳﺎن د ﺑﺎدﺷﺎه د ﺣﻢ ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﺎﻳﻮﻧﻮ ودرﯦﺪل .
ﭼُ ورى او ﭼﯧﻠ ﺣﻼل ﮐے ﺷﻮل ،ﻧﻮ اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻗﺮﺑﺎنﺎه ﺑﺎﻧﺪې وﻳﻨﻪ وﺷﻴﻨﺪﻟﻪ او
 ﺑﻴﺎ ﻫﻐﻮئ ﺎروى د ﺳﻮزﯦﺪوﻧ ﻧﺬراﻧ دﭘﺎره د
ﻟﻴﻮﻳﺎﻧﻮ د ﻫﻐ ﻧﻪ ﺮﻣﻨ ووﻳﺴﺘﻠ .
ﮐﻮرﻧﻮ د ډﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﭘﻪ ﺧﻠﻘﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﺗﻘﺴﻴﻢ ﮐل ،ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ دا د ﻣﻮﺳ د ﺷﺮﻳﻌﺖ د
 ﻟﻴﻮﻳﺎﻧﻮ د اﺻﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ د ﻓﺴﺤ اﺧﺘﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﭘﻪ اور
اﺻﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﭘﯧﺶ ﮐل .
ورﻳﺘ ﮐې او ﻣﻘﺪﺳ ﻧﺬراﻧ ﻳ ﭘﻪ ﻟﻮﻮ ﮐ ،دﯦﻮﻧﻮ او ﭘﺘﻴﻠﻮ ﮐ وﻳﺸﻮﻟ او ﻏﻮﻪ
 د دې ﮐﯧﺪو ﻧﻪ ﭘﺲ ،ﻟﻴﻮﻳﺎﻧﻮ د ﺧﭙﻞ ﺎن دﭘﺎره
ﻳ زر زر ﭘﻪ ﺧﻠﻘﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﺗﻘﺴﻴﻢ ﮐه .
او د ﻫﺎرون د اوﻻد اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ دﭘﺎره د ﻏﻮ ﺑﻨﺪوﺑﺴﺖ وﮐو ،ﻪ ﭼ اﻣﺎﻣﺎن د ﺳﺤﺮ ﻧﻪ
واﺧﻠﻪ ﺗﺮ ﻣﺎﺎم ﭘﻮرې ﻣﺼﺮوف ۇو او د ﻗﺮﺑﺎﻧﻮ وازﻪ او ﻫﻐﻪ ﺎروى ﻳ ﺳﻮزول ﭼ ﭘﻪ
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 د ﻟﻴﻮى ﻗﺒﻴﻠ د آﺳﻒ د ﻗﺒﻴﻠ دا ﻣﻮﺳﻴﻘﺎران ﭘﻪ ﻫﻐﻪ
ﭘﻮره ﺗﻮﻪ ﺳﻮزوﻟﮯ ﺷﻮل .
ﺎﻳﻮﻧﻮ ﮐ ۇو ﮐﻮم ﭼ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ د داؤد د اﺻﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺣﻮاﻟﻪ ﺷﻮى ۇو ،آﺳﻒ،
ﻫﻴﻤﺎن او د ﺑﺎدﺷﺎه ﭘﯧﻐﻤﺒﺮ ﻳﺪوﺗﻮن .د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﮐﻮر د دروازو ﻮﮐﻴﺪاراﻧﻮ ﺗﻪ د ﺧﭙﻠﻮ
ﺎﻳﻮﻧﻮ ﻧﻪ د ﺗﻠﻮ ﺿﺮورت ﻧﮥ وو ،ﻪ ﭼ ﻧﻮرو ﻟﻴﻮﻳﺎﻧﻮ د ﻫﻐﻮئ دﭘﺎره د ﻓﺴﺤ اﺧﺘﺮ ﺗﻴﺎر
 ﻨﻪ ﭼ ﻳﻮﺳﻴﺎه ﺑﺎدﺷﺎه ﺣﻢ ﮐے وو ﻧﻮ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ورځ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د
ﮐے وو .
ﻋﺒﺎدت دﭘﺎره او د ﻓﺴﺤ اﺧﺘﺮ ﮐﻮﻟﻮ دﭘﺎره او ﭘﻪ ﻗﺮﺑﺎنﺎه ﺑﺎﻧﺪې د ﺳﻮزﯦﺪوﻧ ﻧﺬراﻧ
 ﮐﻮم ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎن ﭼ ﻣﻮﺟﻮد ۇو ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﻮﻟﻮ
ﺳﻮزوﻟﻮ دﭘﺎره ﻫﺮ ﮥ ﺷﻮى ۇو .
 د ﺳﻤﻮﺋﻴﻞ ﭘﯧﻐﻤﺒﺮ د وﺧﺖ
اووۀ ور د ﻓﺴﺤ اﺧﺘﺮ او د ﭘﺘﻴﺮې رو اﺧﺘﺮ وﮐو .
ﻧﻪ د ﻓﺴﺤ اﺧﺘﺮ دﻏﻪ ﺷﺎن ﻧﮥ وو ﺷﻮے .ﭘﻪ ﭘﺨﻮاﻧﻮ ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎﻧﻮ ﮐ ﻳﻮ ﮐﺲ ﮐﻠﻪ ﻫﻢ د
ﻓﺴﺤ داﺳ اﺧﺘﺮ ﻧﮥ وو ﮐے ،ﭼ ﮐﻮم ﻳﻮﺳﻴﺎه ﺑﺎدﺷﺎه ،اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ ،ﻟﻴﻮﻳﺎﻧﻮ او د ﻳﻬﻮداه،
 د ﻳﻮﺳﻴﺎه د ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﭘﻪ اﺗﻠﺴﻢ ﮐﺎل داﺳ وﺷﻮل.
اﺳﺮاﺋﻴﻞ او د ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﺧﻠﻘﻮ وﮐو .

د ﻳﻮﺳﻴﺎه د ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﺧﺘﻤﯧﺪل
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻳﻮﺳﻴﺎه ﺑﺎدﺷﺎه د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﮐﻮر دﭘﺎره دا ﻫﺮ ﮥ وﮐل ،ﻧﻮ د ﻣﺼﺮ

ﺑﺎدﺷﺎه ﻧﻮه ﻳﻮ ﻟﺮ روان ﮐو ﭼ د ﻓﺮات ﭘﻪ ﺳﻴﻨﺪ ﭘﻪ ﮐﺮﮐﻤﻴﺲ ﮐ ﺟﻨ وﮐى .او
 ﺧﻮ ﻧﻮه ﻳﻮﺳﻴﺎه ﻟﻪ دا ﭘﯧﻐﺎم
ﻳﻮﺳﻴﺎه د ﻫﻐﮥ ﺧﻼف د ﺟﻨ ﮐﻮﻟﻮ دﭘﺎره راووﺗﻠﻮ ،
وﻟﯧﻟﻮ” ،د ﻳﻬﻮداه ﺑﺎدﺷﺎه دا ﺟﻨ ﭼ زۀ ﮐﻮم د دې ﺗﻌﻠﻖ ﺗﺎ ﺳﺮه ﻧﺸﺘﻪ .زۀ ﺗﺎ ﺳﺮه ﺟﻨ
ﮐﻮﻟﻮ دﭘﺎره ﻧﮥ ﻳﻢ راﻏﻠﮯ ،زۀ د ﺧﭙﻠﻮ دﺷﻤﻨﺎﻧﻮ ﺳﺮه د ﺟﻨ ﮐﻮﻟﻮ دﭘﺎره راﻏﻠﮯ ﻳﻢ او
ﺧُﺪائ ﭘﺎک راﺗﻪ ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻠ دى ﭼ ﺗﯧﺰ ﻻړ ﺷﻪ .ﺧُﺪائ ﭘﺎک زﻣﺎ ﻣﻞ دے ،ﻧﻮ زﻣﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ
 ﺧﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭼ د ﻧﻮه ﻓﺮﻋﻮن ﭘﻪ ذرﻳﻌﻪ ﮥ
ﻣﮥ ﮐﻮه ،ﻨ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎ ﺗﺒﺎه ﮐى “.
وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﻧﻮ ﻳﻮﺳﻴﺎه ﻫﻐ ﺗﻪ ﻏﻮږ ﻧﮥ ﮐﯧﻮدو ،ﻧﻮ ﻫﻐﮥ ﺧﭙﻞ ﺷﻞ ﺑﺪل ﮐو او د ﻣﺠﺪو ﭘﻪ
 د ﺟﻨ ﭘﻪ دوران ﮐ ﻳﻮﺳﻴﺎه ﺑﺎدﺷﺎه د ﻣﺼﺮﻳﺎﻧﻮ
ﻣﯧﺪان ﮐ د ﺟﻨ دﭘﺎره ﻻړو .
ﭘﻪ ﻏﺸﻮ ﺑﺎﻧﺪې وﻟﯧﺪو .ﻫﻐﮥ ﺧﭙﻠﻮ ﻧﻮﮐﺮاﻧﻮ ﻟﻪ ﺣﻢ ورﮐو” ،ﻣﺎ د دې ﺎئ ﻧﻪ ﺑﻮ ،زۀ
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 ﻫﻐﻮئ ﻫﻐﻪ د ﺧﭙﻞ ﺟﻨ ﺎډۍ ﻧﻪ اوﭼﺖ ﮐو او ﭼ ﻫﻠﺘﻪ
ﺳﺨﺖ زﺧﻤ ﺷﻮے ﻳﻢ “.
د ﻫﻐﮥ ﮐﻮﻣﻪ دوﯦﻤﻪ ﺟﻨ ﺎډۍ وه ﭘﻪ ﻫﻐ ﮐ ﻳ واﭼﻮﻟﻮ او ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﺗﻪ ﻳ ﻳﻮړو .ﻫﻠﺘﻪ
ﻫﻐﻪ ﻣ ﺷﻮ او ﭘﻪ ﺷﺎﻫ ادﻳﺮه ﮐ ﺦ ﮐے ﺷﻮ .د ﻳﻬﻮداه او ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﻮﻟﻮ ﺧﻠﻘﻮ د ﻫﻐﮥ
 ﻳﺮﻣﻴﺎه ﭘﯧﻐﻤﺒﺮ د ﻳﻮﺳﻴﺎه ﺑﺎدﺷﺎه دﭘﺎره ﻳﻮه د ﻏﻢ ﺳﻨﺪره
ﭘﻪ ﻣﺮګ ﺑﺎﻧﺪې د ﻏﻢ ژړا وﮐه .
ﺟﻮړه ﮐه .ﻧﻮ د اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﭘﻪ ﻣﻠ ﮐ د ﺳﻨﺪرﻏﺎړو ،ﻧﺎرﻳﻨﺎؤ او زﻧﺎﻧﺎؤ دواړو دا ﻳﻮ رِواج
ﺟﻮړ ﺷﻮ ،ﭼ ﮐﻠﻪ ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ د ﻫﻐﮥ دﭘﺎره د ﻏﻢ ژړا ﮐﻮﻟﻪ ﻧﻮ دا ﺳﻨﺪره ﺑﻪ ﻳ وﺋﻴﻠﻪ .دا
 ﻳﻮﺳﻴﺎه ﭼ ﻧﻮر ﻫﺮ ﮥ ﻫﻢ ﮐى ۇو،
ﺳﻨﺪره د ﻣﺮﺛﻴﻮ ﭘﻪ ﮐﺘﺎب ﮐ ﻟﻴﻠﮯ ﺷﻮې ده .
 او د اول ﻧﻪ واﺧﻠﻪ ﺗﺮ
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ د ﻫﻐﮥ وﻗﻒ ﮐﯧﺪل ،د ﻫﻐﮥ د ﺷﺮﻳﻌﺖ ﺗﺎﺑﻌﺪارى ،
آﺧﺮه ﭘﻮرې د ﻫﻐﮥ ﺗﺎرﻳﺦ دا ﻫﺮ ﮥ د اﺳﺮاﺋﻴﻞ او ﻳﻬﻮداه ﭘﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﮐ ﻟﻴﻠﮯ ﺷﻮى دى.

د ﻳﻬﻮداه ﺑﺎدﺷﺎه ﻳﻬﻮآﺧﺰ

۳۶

 د ﻳﻬﻮداه ﺧﻠﻘﻮ د ﻳﻮﺳﻴﺎه زوئ ﻳﻬﻮآﺧﺰ ﺧﻮښ ﮐو او ﭘﻪ ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﮐ ﻳ


 ﻳﻬﻮآﺧﺰ د دروﻳﺸﺘﻮ ﮐﺎﻟﻮ وو ﭼ ﻫﻐﻪ د ﻳﻬﻮداه ﺑﺎدﺷﺎه ﺷﻮ او درې
ﺑﺎدﺷﺎه ﺟﻮړ ﮐو .
 د ﻣﺼﺮ ﺑﺎدﺷﺎه ﻧﻮه ﻫﻐﻪ ﻗﯧﺪى ﮐو او د
ﻣﻴﺎﺷﺘ ﻳ ﭘﻪ ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﺑﺎدﺷﺎﻫ وﮐه .
ﻳﻬﻮداه ﺧﻠﻖ ﻳ دې ﺗﻪ ﻣﺠﺒﻮر ﮐل ﭼ درې زره او ﻠﻮر ﺳﻮه ﮐﻠﻮ ﺳﭙﻴﻦ زر او ﻠﻮر
 ﻧﻮه اﻟﻴﺎﻗﻴﻢ د ﻳﻬﻮداه ﺑﺎدﺷﺎه ﺟﻮړ ﮐو ﭼ
دﯦﺮش ﮐﻠﻮ ﺳﺮۀ زر ﻣﺤﺼﻮل ورﮐﻮى .
ﻫﻐﻪ د ﻳﻬﻮآﺧﺰ ورور وو او د ﻫﻐﮥ ﻧﻮم ﻳ ﻳﻬﻮﻳﻘﻴﻢ ﺗﻪ ﺑﺪل ﮐو .ﻧﻮه ﻳﻬﻮآﺧﺰ ﻣﺼﺮ ﺗﻪ
ﺑﻮﺗﻠﮯ وو.

د ﻳﻬﻮداه ﺑﺎدﺷﺎه ﻳﻬﻮﻳﻘﻴﻢ
 ﻳﻬﻮﻳﻘﻴﻢ د ﭘﻴﻨﻮﻳﺸﺘﻮ ﮐﺎﻟﻮ وو ﭼ ﻫﻐﻪ د ﻳﻬﻮداه ﺑﺎدﺷﺎه ﺷﻮ او ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﺑﺎﻧﺪې


ﻳﻮوﻟﺲ ﮐﺎﻟﻪ ﺑﺎدﺷﺎﻫ وﮐه .ﻫﻐﮥ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺧﭙﻞ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺧﻼف ﻨﺎه وﮐه .
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د ﺑﺎﺑﻞ ﺑﺎدﺷﺎه ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﻀﺮ ﭘﻪ ﻳﻬﻮداه ﺣﻤﻠﻪ وﮐه ،ﻳﻬﻮﻳﻘﻴﻢ ﻳ وﻧﻴﻮﻟﻮ او ﺑﺎﺑﻞ ﺗﻪ ﻳ ﭘﻪ
 ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﻀﺮ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﮐﻮر ﮥ ﺧﺰاﻧ ﻳﻮړې او ﭘﻪ ﺑﺎﺑﻞ
زﻧﻴﺮوﻧﻮ ﮐ ﺑﻮﺗﻠﻮ .
 ﻳﻬﻮﻳﻘﻴﻢ ﭼ ﻫﺮ ﮥ ﻫﻢ ﮐى ۇو ،ﺳﺮه د ﻫﻐﮥ
ﮐ ﻳ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻣﺤﻞ ﮐ ﮐﯧﻮدې .
د ﺧﺮاﺑﻮ رﺳﻤﻮﻧﻮ او ﭼ ﻫﻐﮥ ﮐﻮم ﺣﺮام ﮐﺎروﻧﻪ ﮐى ۇو ،ﻫﻐﻪ د اﺳﺮاﺋﻴﻞ او د ﻳﻬﻮداه د
ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﮐ ﻟﻴﻠﮯ ﺷﻮى دى .ﻧﻮ د ﻫﻐﮥ زوئ ﻳﻬﻮﻳﺎﮐﻴﻦ د ﻫﻐﮥ ﻧﻪ ﭘﺲ ﺑﺎدﺷﺎه
ﺟﻮړ ﺷﻮ.

د ﻳﻬﻮداه ﺑﺎدﺷﺎه ﻳﻬﻮﻳﺎﮐﻴﻦ
 ﻳﻬﻮﻳﺎﮐﻴﻦ د اﺗﻠﺴﻮ ﮐﺎﻟﻮ وو ﭼ ﻫﻐﻪ د ﻳﻬﻮداه ﺑﺎدﺷﺎه ﺷﻮ او ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﻳﺮوﺷﻠﻢ درې

 ﮐﻠﻪ
ﻣﻴﺎﺷﺘ او ﻟﺲ ور ﺑﺎدﺷﺎﻫ وﮐه .ﻫﻐﮥ ﻫﻢ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺧﻼف ﻨﺎه وﮐه .
ﭼ ﺳﭙﺮﻟﮯ ﺷﻮ ،ﻧﻮ ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﻀﺮ ﺑﺎدﺷﺎه ﻳﻬﻮﻳﺎﮐﻴﻦ ﺑﺎﺑﻞ ﺗﻪ ﻗﯧﺪى ﺑﻮﺗﻠﻮ او د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د
ﮐﻮر ﺧﺰاﻧ ﻳ ﻳﻮړې .ﺑﻴﺎ ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﻀﺮ د ﻳﻬﻮﻳﺎﮐﻴﻦ ﺗﺮۀ ﺻﺪﻗﻴﺎه د ﻳﻬﻮداه او ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﺑﺎدﺷﺎه
ﺟﻮړ ﮐو.

د ﻳﻬﻮداه ﺑﺎدﺷﺎه ﺻﺪﻗﻴﺎه
 ﺻﺪﻗﻴﺎه د ﻳﻮوﻳﺸﺘﻮ ﮐﺎﻟﻮ وو ﭼ ﻫﻐﻪ د ﻳﻬﻮداه ﺑﺎدﺷﺎه ﺷﻮ او ﭘﻪ ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﻳ ﻳﻮوﻟﺲ

 ﻫﻐﮥ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺧﻼف ﻨﺎه وﮐه او د ﻳﺮﻣﻴﺎه ﭘﯧﻐﻤﺒﺮ ﺧﺒﺮې
ﮐﺎﻟﻪ ﺑﺎدﺷﺎﻫ وﮐه .
ﻳ ﭘﻪ ﻋﺎﺟﺰۍ ﺳﺮه واﻧﮥ ورﯦﺪﻟ ،ﭼﺎ ﭼ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺧﺒﺮې ﮐﻮﻟ.

د ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﺗﺒﺎﻫ
 ﺻﺪﻗﻴﺎه د ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﻀﺮ ﺑﺎدﺷﺎه ﺧﻼف ﺑﻐﺎوت وﮐو ،اﺮ ﭼ ﻫﻐﮥ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﻪ

وړاﻧﺪې دا ﻟﻮظ ﮐے وو ﭼ د ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﻀﺮ وﻓﺎدار ﺑﻪ وى .ﻫﻐﻪ د ﺧﭙﻞ ﺿﺪ ﭘﻪ وﺟﻪ ﻧﮥ ﺗﻮﺑﻪ
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 د دې
ﺎر ﮐﯧﺪو او ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ،د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻳ ﮥ ﭘﺮواه ﻧﮥ ﺳﺎﺗﻠﻪ .
ﻧﻪ ﻋﻼوه ،د ﻳﻬﻮداه ﻻر ﻮوﻧ اﻣﺎﻣﺎن او ﺧﻠﻖ د ﺑﺘﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻋﺒﺎدت ﮐ د ﻫﻐﻮئ ﻧﻪ
ﯧﺮﭼﺎﭘﯧﺮه ﻨﺎﻫﺎرو ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻧﻘﺶ ﻗﺪم ﺑﺎﻧﺪې روان ۇو او د ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﺷﺎن ﺣﺮام ﮐﺎروﻧﻪ
ﻳ وﮐل ،ﻫﻐﻮئ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻫﻐﻪ ﮐﻮر ﻧﺎﭘﺎک ﮐو ﮐﻮم ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﻫﻐﻮئ د ﭘﻼر ﻧﻴﮥ ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﺧﭙﻠﻮ ﺧﻠﻘﻮ د
ﻣﻘﺪس ﮐے وو .
ﺧﺒﺮدارى دﭘﺎره ﭘﯧﻐﻤﺒﺮان راﻟﯧل ،ﻪ ﭼ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻏﻮﺘﻞ ﭼ ﻫﻐﻮئ او ﺧﭙﻞ ﮐﻮر
 ﺧﻮ ﻫﻐﻮئ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﻪ ﭘﯧﻐﺎم وړوﻧﻮ ﭘﻮرې ﻮﻗ وﮐې ،د ﻫﻐﻮئ ﺧﺒﺮو
ﺑﭻ ﮐى .
ﺗﻪ ﻳ ﺗﻮﺟﻮ ورﻧﮥ ﮐه او د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﭘﯧﻐﻤﺒﺮاﻧﻮ ﭘﻮرې ﻳ ﺧﻨﺪا وﮐه ،ﺗﺮ دې ﭘﻮرې ﭼ د
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻏﺼﻪ د ﻫﻐﮥ د ﺧﻠﻘﻮ ﺧﻼف دوﻣﺮه زﻳﺎﺗﻪ ﺷﻮه ﭼ د ﻫﻐ ﻧﻪ د ﺧﻼﺻﻮن ﻻر
 ﻧﻮ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﺑﺎﺑﻞ ﺑﺎدﺷﺎه راوﺳﺘﻮ ﭼ ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ ﺣﻤﻠﻪ وﮐى ،ﺗﺮ دې ﭼ
ﻧﮥ وه .
د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﮐﻮر ﮐ ﻫﻢ ﻫﻐﮥ د ﻳﻬﻮداه زﻟﻤ ووژل .ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﻮان ﻳﺎ ﺑﻮډا ،ﭘﻪ ﻧﺮ ﻳﺎ
ﻪ ،ﺑﻴﻤﺎر ﻳﺎ روغ ﭘﻪ ﻫﻴﭽﺎ ﻫﻢ رﺣﻢ ﻧﮥ ﮐﻮﻟﻮ .ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻫﻐﻮئ ﻮل ورﺗﻪ ﺣﻮاﻟﻪ ﮐل.
 د ﺑﺎﺑﻞ ﺑﺎدﺷﺎه د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﮐﻮر ،د دې ﺧﺰاﻧ او د ﺑﺎدﺷﺎه او د ﻫﻐﮥ د آﻓﺴﺮاﻧﻮ

 ﻫﻐﮥ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﮐﻮر او ﺎر ،ﺳﺮه د
دوﻟﺖ ﻟﻮټ ﮐو او ﻫﺮ ﮥ ﻳ ﺑﺎﺑﻞ ﺗﻪ ﻳﻮړل .
 ﻫﻐﮥ ﻮل
دې ﻮﻟﻮ ﻣﺤﻠﻮﻧﻮ او دوﻟﺖ وﺳﻮزوﻟﻮ او د ﺎر دﯦﻮال ﻳ راوﻏﻮرزوﻟﻮ .
ژوﻧﺪى ﭘﺎﺗ ﮐﺴﺎن ﺑﺎﺑﻞ ﺗﻪ ﺑﻮﺗﻠﻞ ،ﭼﺮﺗﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ او د ﻫﻐﻮئ اوﻻد ﺗﺮ ﻫﻐ ﭘﻮرې د
 د
ﻧﻮﮐﺮاﻧﻮ ﭘﻪ ﺗﻮﻪ د ﻫﻐﮥ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻮﻟﻮ ﭼ د ﻓﺎرس ﺣﻮﻣﺖ را اوﭼﺖ ﺷﻮے ﻧﮥ وو .
ﻳﺮﻣﻴﺎه ﭘﯧﻐﻤﺒﺮ ﭘﻪ ذرﻳﻌﻪ ﭼ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﮐﻮم ﭘﯧﻐﺎم اوروﻟﮯ ﺷﻮے وو ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﭘﻮره ﺷﻮ
ﭼ” ،اوﻳﺎ ﮐﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ زﻣﻪ ﺷﺎړه ﭘﺮﺗﻪ وى ،ﻪ ﭼ ﻫﻐ د ﺳﺒﺖ آرام ﻧﮥ وو ﮐے“.

د ﺧﻮرس ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻟﻪ د واﭘﺲ ﮐﯧﺪو ﺣﻢ ورﮐﻮل
 د ﻓﺎرس د ﺧﻮرس ﺑﺎدﺷﺎه د ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﭘﻪ وړوﻣﺒ ﮐﺎل ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻫﻐﻪ ﮥ رﺘﻴﺎ

ﮐل ﭼ ﮥ ﻳ د ﻳﺮﻣﻴﺎه ﭘﯧﻐﻤﺒﺮ ﭘﻪ ذرﻳﻌﻪ ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻠ ۇو .ﻫﻐﮥ د ﺧﻮرس ﺣﻮﺻﻠﻪ اﻓﺰاﺋ
وﮐه ﭼ دا ﺣﻢ ﺟﺎرى ﮐى او د ﺧﻂ ﭘﻪ ﺷﻞ ﮐ د ﻫﻐﮥ د ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﻫﺮ ﺎئ ﺗﻪ
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 ”دا د ﻓﺎرس د ﺧﻮرس ﺑﺎدﺷﺎه ﺣﻢ دے .ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ،د
وﻟﯧﻟﮯ ﺷ او ﺑﻴﺎن ﺷ :
آﺳﻤﺎن ﺧُﺪائ ﭘﺎک زۀ ﭘﻪ ﻮﻟﻪ دﻧﻴﺎ ﺑﺎﻧﺪې ﺣﻤﺮان ﺟﻮړ ﮐے ﻳﻢ او ﻣﺎ ﻟﻪ ﻳ دا ذﻣﻪ وارى
راﮐې ده ﭼ د ﻫﻐﮥ دﭘﺎره د ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﭘﻪ ﻳﻬﻮداه ﮐ ﻳﻮ ﮐﻮر ﺟﻮړ ﮐم ،ﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﻮل
ﻮک ﭼ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺧﻠﻖ ﻳ ،ﻫﻠﺘﻪ  او ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک دې
ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻣﻞ ﺷ“.
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