د ﺣﻀﺮت ﻳﻮﻧﺲ ﻧﺒ ﮐﺘﺎب ‐ ﻣﺎﺧﺬ اﻧﺒﻴﺎء
ﭘﯧﮋﻧﺪﻠﻮ
د ﺣﻀﺮت ﻳﻮﻧﺲ د ﮐﺘﺎب ﺑﻨﻴﺎدى ﭘﯧﻐﺎم دا دے ﭼ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﯧﻐﺎم د ﻮﻟ دﻧﻴﺎ دﭘﺎره
دے ،ﻧﮥ ﺻﺮف د ﻫﻐﻪ ﺧﻠﻘﻮ دﭘﺎره ﭼ زﻣﻮﻧ ﭘﻪ ﺷﺎن وى ﻳﺎ زﻣﻮﻧ ﺧﻮښ وى .ﺧﻮ ﺧُﺪائ
ﭘﺎک ﻫﺮ ﻳﻮ ﻗﻮم ﺗﻪ ﭘﻪ ﻳﻮه ﺳﺘﺮﻪ ﻮرى .ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﻫﺮ ﭼﺎ ﻧﻪ ﺣﻘﻴﻘ ﺗﻮﺑﻪ ﻏﻮاړى.
ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﺧﻠﻘﻮ د ﻧﯧﻮ اﻋﻤﺎﻟﻮ ﻓﺮ ﻧﮥ ﮐﻮى ﭘﻪ ﮥ ﭼ اﻧﺴﺎﻧﺎن ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻴى ﺑﻠ ﻫﻐﻪ
زﻣﻮﻧ د زړوﻧﻮ او اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﻓﺮﻣﻨﺪ دے .ﮐﻠﻪ ﭼ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺣﻀﺮت ﻳﻮﻧﺲ
ﻧﻴﻨﻮه ﺗﻪ ﻟﯧﻟﻮ ﭼ ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻪ د ﻋﺪاﻟﺖ د ور ﺧﺒﺮدارے ورﮐى ،ﻧﻮ ﻫﻐﮥ ﺑﻐﺎوت وﮐو او
ﭘﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮐ ﻫﻐﻪ ﻳﻮ ﻏ ﮐﺐ ﺛﺎﺑﺖ ﺗﯧﺮ ﮐو ﺑﻴﺎ ﻳ ﺗﻮﺑﻪ وﮐه او د دې ﻫﺮ ﮥ ﻧﻪ ﭘﺲ ﻳ
د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻣﺮﺿ ﭘﻮره ﮐه .ﮐﻠﻪ ﭼ د ﻧﻴﻨﻮه ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻮﺑﻪ وﮐه ﻧﻮ د ﺣﻀﺮت ﻳﻮﻧﺲ د
ﺑﻐﺎوت وﺟﻪ ﺮﻨﺪه ﺷﻮه .ﻫﻐﻪ ﭘﻪ دې ﺧﺒﺮه ﭘﺮﯦﺸﺎﻧﻪ وو ﭼ ﻫﺴ ﻧﻪ ﭼ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺑﻪ د
ﻧﻴﻨﻮه ﺧﻠﻖ ﻣﻌﺎف ﮐى ،او ﭼ ﮐﻠﻪ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻫﻐﻮئ ﻣﻌﺎف ﮐل ﻧﻮ ﺣﻀﺮت ﻳﻮﻧﺲ ﭘﻪ
دې ﺑﺎﻧﺪې ﻧﺎرﺿﺎ ﺷﻮ .د ﺣﻔﻆ ﮐﻮﻟﻮ دﭘﺎره  ۸ :۳آﻳﺖ ”ﻫﺮ ﻳﻮ ﭘﻪ راﺳﺘ ﺳﺮه د زړۀ ﻟﻪ ﮐﻮﻣ
ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺗﻪ دﻋﺎ وﮐى ،او ﻫﺮ ﻳﻮ د ﺧﭙﻠ ﺑﺪﻋﻤﻠ ﻧﻪ واوړى او ﻇﻠﻢ زﻳﺎﺗﮯ ﭘﺮﯦدى“.

د ﺣﻀﺮت ﻳﻮﻧﺲ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻧﻪ ﺗﺘﯧﺪل

۱

 ”ﺳﻤﺪﺳﺘ د ﻧﻴﻨﻮه
 د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﮐﻼم د اﻣﺘ ﭘﻪ زوئ ﻳﻮﻧﺲ ﻧﺎزل ﺷﻮ ،


ﻟﻮئ ﺎر ﺗﻪ ﻻړ ﺷﻪ او د ﻫﻐ ﺧﻼف زﻣﺎ د ﻓﯧﺼﻠ اﻋﻼن وﮐه ،ﻪ ﭼ ﻣﺎ ﻟﻴﺪﻟ دى
 ﺧﻮ ﻳﻮﻧﺲ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻧﻪ وﺗﺘﯧﺪو او
ﭼ د دﻏﻪ ﺎر ﺧﻠﻖ ﻮﻣﺮه ﺑﺪﻋﻤﻠﻪ دى “.
ﺗﺮﺳﻴﺲ ﺗﻪ روان ﺷﻮ .ﻫﻐﻪ ﻳﺎﻓﺎ ﺎر ﺗﻪ ورﺳﯧﺪو ،ﻫﻠﺘﻪ ﻫﻐﮥ وﮐﺘﻞ ﭼ ﻳﻮ ﺳﻤﻨﺪرى ﺟﻬﺎز
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ﺗﺮﺳﻴﺲ ﺗﻪ ﺗﻠﻮ واﻻ دے .ﻫﻐﮥ ﮐﺮاﻳﻪ ورﮐه او ﺳﻤﻨﺪرى ﺟﻬﺎز ﺗﻪ وﺧﺘﻮ او ﺗﺮﺳﻴﺲ ﺗﻪ روان
 ﺧﻮ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﺳﻤﻨﺪر ﻳﻮ ﻟﻮئ ﻃﻮﻓﺎن
ﺷﻮ ﭼ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻧﻪ وﺗﺘ .
 د ﺳﻤﻨﺪرى ﺟﻬﺎز
راوﺳﺘﻮ ،او ﻃﻮﻓﺎن دوﻣﺮه ﺗﯧﺰ وو ﭼ د ﺟﻬﺎز د ﻣﺎﺗﯧﺪو ﺧﻄﺮه وه .
ﻣﺎﻴﺎن ډﯦﺮ ﻳﺮې واﺧﺴﺘﻞ او ﻫﺮ ﻳﻮ ﺧﭙﻞ ﺧُﺪائ ﺗﻪ ﭼﻐ وﻫﻠ .او ﻫﻐﻮئ د ﺟﻬﺎز د وزن
ﺳﭙﻮﻟﻮ دﭘﺎره ﺳﺎﻣﺎن ﺳﻤﻨﺪر ﺗﻪ وﻏﻮرزوﻟﻮ .ﺧﻮ ﻳﻮﻧﺲ ﺘﻪ ﮐﻮز ﺷﻮے وو ،ﻫﻠﺘﻪ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ
 د ﺟﻬﺎز ﻣﺸﺮ ﻫﻐﮥ ﻟﻪ ورﻏﻠﻮ او ورﺗﻪ ﻳ ووﺋﻴﻞ ﭼ” ،ﺗﮥ
ﺧﻮږ ﺧﻮب اودۀ ﭘﺮوت وو .
ﻨﻪ اودۀ ﻳ؟ ﭘﺎﻪ او ﺧﭙﻞ ﺧُﺪائ ﺗﻪ ﺳﻮال وﮐه .ﮐﯧﺪے ﺷ ﭼ ﻫﻐﻪ زﻣﻮﻧ ﺧﻴﺎل
 د ﺟﻬﺎز ﻣﺎﻴﺎﻧﻮ ﻳﻮ ﺑﻞ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ ﭼ” ،را ﭼ
وﺳﺎﺗ ،او ﻣﻮﻧ ﺗﺒﺎﻫ ﻧﻪ ﺑﭻ ﺷُﻮ “.
ﭘﭽﻪ واﭼﻮو ﭼ ﭘﺘﻪ وﻟ ﭼ ﻮک د دې اﻓﺖ ذﻣﻪ وار دے “.ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﭘﭽﻪ واﭼﻮﻟﻪ او
 ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ورﺗﻪ ووﺋﻴﻞ ﭼ” ،ﻣﻮﻧ ﺗﻪ وواﻳﻪ ﭼ ﻮک د
ﭘﭽﻪ د ﻳﻮﻧﺲ د ﻧﻮم راووﺗﻠﻪ .
دې ذﻣﻪ وار دے ﭼ ﻣﻮﻧ ﻮﻟﻮ ﺗﻪ ﻳ دا ﻣﺼﻴﺒﺖ ﺟﻮړ ﮐو؟ ﺗﮥ ﮥ ﮐﺎر ﮐﻮې؟ ﺗﮥ د ﭼﺮﺗﻪ
 ﻫﻐﮥ ﺟﻮاب ورﮐو” ،زۀ
ﻧﻪ راﻏﻠﮯ ﻳ؟ ﺗﮥ د ﮐﻮم ﻣﻠ ﻳ؟ ﺗﮥ د ﮐﻮم ﻗﻮم ﻳ؟“ 
ﻋﺒﺮاﻧﮯ ﻳﻢ او زۀ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻋﺒﺎدت ﮐﻮم ،د آﺳﻤﺎﻧ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ،ﭼﺎ ﭼ زﻣﻪ او
 ﻳﻮﻧﺲ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ دا ﻫﻢ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،زۀ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د
ﺳﻤﻨﺪر ﭘﯧﺪا ﮐى دى “.
ﺣﻀﻮر ﻧﻪ ﺗﺘﻢ “.دې ﻫﺮ ﮥ اورﯦﺪو ﺳﺮه ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺳﺨﺖ وﻳﺮﯦﺪل او ورﺗﻪ ﻳ ووﺋﻴﻞ” ،دا ﺗﺎ
 د ﺳﻤﻨﺪر ﭼﭙ ﻻ ﻧﻮرې ﻫﻢ زﻳﺎﺗﯧﺪې ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﻫﻐﮥ ﻧﻪ ﺗﭙﻮس وﮐو،
ﮥ ﮐى دى؟“ 
 ”ﻣﺎ اوﭼﺖ ﮐئ او
”ﻣﻮﻧ ﺗﺎ ﺳﺮه ﮥ وﮐو ﭼ ﻣﻮﻧ دﭘﺎره دا ﺳﻤﻨﺪر ﭘﻪ آرام ﺷ؟“ 
ﺳﻤﻨﺪر ﺗﻪ ﻣ وﻏﻮرزوئ “،ﻳﻮﻧﺲ ورﺗﻪ ﺟﻮاب ورﮐو” ،ﻧﻮ ﻃﻮﻓﺎن ﺑﻪ ﻗﻼر ﺷ .ﻣﺎ ﺗﻪ ﭘﺘﻪ
 ﺑﺎوﺟﻮد د دې ،ﻫﻐﻪ
ده ﭼ دا زﻣﺎ ﻏﻠﻄ ده ﭼ ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ دا ﻟﻮئ ﻃﻮﻓﺎن راﻏﻠﻮ “.
ﺳو ﭼﭙﻮ وﻫﻠﻮ ﺳﺮه د ﺳﻤﻨﺪر ﻏﺎړې ﺗﻪ د ﺗﻠﻮ ډﯦﺮ ﮐﻮﺷﺶ وﮐو .ﺧﻮ ﻫﻐﻮئ وﻧﮥ رﺳﯧﺪل،
 ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ د ﻳﻮﻧﺲ
ﻪ ﭼ ﺳﻤﻨﺪر ﮐ ﻃﻮﻓﺎن د ﻣﺨ ﻧﻪ ﻧﻮر ﻫﻢ ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺷﻮ .
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ ﭼﻐ ﮐې” ،اے ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،ﻣﻮﻧ د دې ﺳى د ژوﻧﺪ د ﺧﺘﻤﻮﻟﻮ ﭘﻪ
وﺟﻪ ﻣۀ ﻧﮥ ﮐې .ﻣﻮﻧ د ﻳﻮ ﺑﻨﺎه ﺳى ﭘﻪ ﻣﺮګ ﺑﺎﻧﺪې راوﻧﮥ ﻧﻴﺴ ،ﻪ ﭼ اے
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻫﻐﻮئ ﻳﻮﻧﺲ اوﭼﺖ
ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،ﺗﮥ ﻫﻐﻪ ﮥ ﮐﻮې ﮥ ﭼ ﺳﺘﺎ رﺿﺎ وى “.
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 ﭘﻪ دې ﮐﺎر ﻫﻐﻪ ﺧﻠﻖ
ﮐو او ﺳﻤﻨﺪر ﺗﻪ ﻳ وﻏﻮرزوﻟﻮ ،او ﻃﻮﻓﺎن ﺳﻤﺪﺳﺘ ﻗﻼر ﺷﻮ .

د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻧﻪ ډﯦﺮ وﻳﺮﯦﺪل او ﻫﻐﻮئ ﻳﻮه ﻗﺮﺑﺎﻧ ﭘﯧﺶ ﮐه او ﻣﻨﺘ ﻳ وﻣﻨﻠ .
ﺧﻮ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻳﻮ ﻏ ﮐﺐ راوﻟﯧﻟﻮ ﭼ ﻳﻮﻧﺲ ﺗﯧﺮ ﮐى ،او ﻳﻮﻧﺲ درې ور او درې
ﺷﭙ د ﮐﺐ ﭘﻪ ﯧه ﮐ وو.

د ﺣﻀﺮت ﻳﻮﻧﺲ دﻋﺎ

۲


 د ﮐﺐ ﭘﻪ ﯧه ﮐ ﻳﻮﻧﺲ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ،ﺧﭙﻞ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺗﻪ دﻋﺎ وﮐه .


ﻫﻐﮥ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ ﻣﺎ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﺗﻠﻴﻒ ﮐ آواز وﮐو ،او ﻫﻐﮥ ﻣﺎ ﻟﻪ ﺟﻮاب
 ﺗﺎ
راﮐو .ﻣﺎ د ﻋﺎﻟﻢ ارواح ﻧﻪ د ﻣﺪد دﭘﺎره آواز وﮐو ،او ﺗﺎ زﻣﺎ ﻓﺮﻳﺎد ﺗﻪ ﻏﻮږ وﻧﻴﻮﻟﻮ .
زۀ ﻻﻧﺪې ډوﺑﻮ اوﺑﻮ ﮐ د ﺳﻤﻨﺪر ﻣﻴﻨ ﺗﻪ وﻏﻮرزوﻟﻢ ،او د ﺳﻤﻨﺪر زورورو ﭼﭙﻮ زۀ
 ﻣﺎ
راﯧﺮ ﮐم ،او ﻫﻐﻪ ﻮﻟ زورورې ﭼﭙ ﭼ ﺗﺎ راﻟﯧﻟ وې ﭘﻪ ﻣﺎ ﺗﯧﺮې ﺷﻮې .
ووﺋﻴﻞ ،زۀ ﺳﺘﺎ د ﺣﻀﻮر ﻧﻪ ﺷﻟﮯ ﺷﻮے ﻳﻢ ،ﺧﻮ زۀ ﺑﻪ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ ﺳﺘﺎ ﻣﻘﺪس ﮐﻮر ﺗﻪ ﻮرﻣﻪ.
 اوﺑﻮ زۀ ﻣﺮۍ ﭘﻮرې راﯧﺮ ﮐم ،ﺳﻤﻨﺪر زۀ ډوب ﮐم ،او د ﺳﻤﻨﺪر واﮥ زﻣﺎ د ﺳﺮ

 زۀ ﻻﻧﺪې د ﻏﺮوﻧﻮ ﺑﯧﺦ ﭘﻮرې ډوب ﺷﻮم ،ﻻﻧﺪې زﻣ زۀ د ﻫﻤﯧﺸﻪ دﭘﺎره
ﻧﻪ راﺗﺎؤ ﺷُﻮ .
 ﮐﻠﻪ ﭼ
ﺑﻨﺪﻳﻮان ﮐم .ﺧﻮ ﺗﺎ زﻣﺎ ژوﻧﺪ د ﮐﻨﺪې ﻧﻪ راووﻳﺴﺘﻮ ،اے زﻣﺎ ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ .
زﻣﺎ ﺳﺎه وﺗﻠﻪ ،ﻧﻮ اے ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ﻣﺎ ﺗﻪ ﺗﮥ ﻳﺎد وې ،او زﻣﺎ دﻋﺎ ﺳﺘﺎ ﻣﻘﺪس ﮐﻮر ﮐ ﺗﺎ
 ﻫﻐﻪ ﻮک ﭼ د ﺑﮐﺎره ﺑﺘﺎﻧﻮ ﻋﺒﺎدت ﮐﻮى ،ﻫﻐﻮئ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ
ﺗﻪ درورﺳﯧﺪه .
 ﺧﻮ زۀ ﺑﻪ د ﺷُﺮ ﺰارۍ آواز ﺳﺮه ﺗﺎ ﺗﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧ وﮐم .او
ﻮﻟﻮ رﺣﻤﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﺷﺎ ﮐﻮى .
 او
ﮥ ﻣﻨﺘﻪ ﭼ ﻣﺎ ﻣﻨﻠ ده ﻫﻐﻪ ﺑﻪ زۀ ﭘﻮره ﮐﻮم .ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺧﻼﺻﻮﻧﮯ دے “.
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﮐﺐ ﺗﻪ ﺣﻢ وﮐو ،او ﮐﺐ ﻳﻮﻧﺲ ﭘﻪ اوﭼﻪ زﻣﻪ ﺑﻬﺮ وﻏﻮرزوﻟﻮ.
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د ﺣﻀﺮت ﻳﻮﻧﺲ ﻧﻴﻨﻮه ﺗﻪ ﺗﻠﻞ

۳

 ”د ﻧﻴﻨﻮه ﻟﻮئ ﺎر
 ﺑﻴﺎ ﭘﻪ دوﯦﻢ ﻞ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﮐﻼم ﭘﻪ ﻳﻮﻧﺲ ﻧﺎزل ﺷﻮ ،


 ﻳﻮﻧﺲ د ﻣﺎﻟ
ﺗﻪ ﻻړ ﺷﻪ او ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ﻫﻐﻪ ﭘﯧﻐﺎم واوروه ﮐﻮم ﺑﻪ ﭼ زۀ ﺗﺎ ﻟﻪ درﮐﻮم “.
ﺧُﺪائ ﺣﻢ وﻣﻨﻠﻮ او ﻧﻴﻨﻮه ﺗﻪ ﻻړو .ﻧﻮ د ﻧﻴﻨﻮه ﺎر دوﻣﺮه ﻟﻮئ وو ﭼ د دې ﻧﻪ ﭘﯧﺪل
 ﭘﻪ اوﻟﻪ ورځ ﭼ ﻳﻮﻧﺲ ﭘﻪ ﺎر ﮐ روان وو،
ﺗﯧﺮﯦﺪو دﭘﺎره درې ور ﭘﺎر وې .
 د ﻧﻴﻨﻮه ﺧﻠﻘﻮ د
ﻫﻐﮥ اﻋﻼن وﮐو ﭼ” ،ﻴ ﻠﻮﯦﺖ ور ﭘﺲ ﺑﻪ ﻧﻴﻨﻮه ﺗﺒﺎه ﺷ “.
ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﻪ ﭘﯧﻐﺎم ﻳﻘﻴﻦ وﮐو .ﻫﻐﻮئ د روژې اﻋﻼن وﮐو او ﻮﻟﻮ ﻟﻮﻳﻮ او واړو د ﺎټ
 ﮐﻠﻪ ﭼ د ﻧﻴﻨﻮه ﺑﺎدﺷﺎه ﺗﻪ د ﻳﻮﻧﺲ ﭘﯧﻐﺎم
ﺟﺎﻣ واﭼﻮﻟ ﭼ ﺧﭙﻞ ﻏﻢ ﺮﻨﺪ ﮐى .
ورﺳﯧﺪو ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ د ﺧﭙﻞ ﺗﺨﺖ ﻧﻪ ﮐﻮز ﺷﻮ ،ﺧﭙﻠﻪ ﺷﺎﻫ ﭼﻮﻏﻪ ﻳ ووﻳﺴﺘﻠﻪ ،د ﺎټ ﺟﺎﻣ
 ﺑﻴﺎ ﻫﻐﮥ د ﻧﻴﻨﻮه ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻪ ﻳﻮ ﻓﺮﻣﺎن
ﻳ واﻏﻮﺳﺘﻠ او ﭘﻪ ﺧﺎورو ﮐ ﮐﯧﻨﺎﺳﺘﻮ .
ﺟﺎرى ﮐو ﭼ” ،د ﺑﺎدﺷﺎه او د ﻫﻐﮥ د وزﻳﺮاﻧﻮ ﺣﻢ دے ﭼ ،ﻫﻴﭽﺎ ﺗﻪ د ﺧﻮراک ﺎک
اﺟﺎزت ﻧﺸﺘﻪ .ﻏﻮا ﻣﯧﻪ او ې ﭼﯧﻠ ﺳﺮه ﺳﺮه ﻮل ﻨﺎور ﻫﻢ ﭘﻪ دې ﮐ ﺷﺎﻣﻞ دى.
 ﺧﻮ ﭘﺮﯦدئ ﭼ ﻮل ﺧﻠﻖ او ﻨﺎور د
ﻣﮥ ﻳ ﺧﻮراک ﺗﻪ ﭘﺮﯦدئ او ﻣﮥ اوﺑﮥ ورﮐﻮئ .
ﺎټ ﺟﺎﻣ واﻏﻮﻧﺪى .او ﻫﺮ ﻳﻮ ﭘﻪ راﺳﺘ ﺳﺮه د زړۀ ﻟﻪ ﮐﻮﻣ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺗﻪ دﻋﺎ وﮐى،
 ﮥ ﭘﺘﻪ ﻟ؟ ﮐﯧﺪے ﺷ
او ﻫﺮ ﻳﻮ د ﺧﭙﻠ ﺑﺪﻋﻤﻠ ﻧﻪ واوړى او ﻇﻠﻢ زﻳﺎﺗﮯ ﭘﺮﯦدى .
ﭼ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺧﭙﻠﻪ ﻓﯧﺼﻠﻪ ﺑﺪﻟﻪ ﮐى او ﺧﭙﻞ ﺳﺨﺖ ﻏﻀﺐ ﺧﺘﻢ ﮐى ،او ﻣﻮﻧ د ﺗﺒﺎه
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﺧُﺪائ ﭘﺎک وﻟﻴﺪل ﭼ ﻫﻐﻮئ ﮥ وﮐل او ﻨﻪ ﻫﻐﻮئ د
ﮐﯧﺪو ﻧﻪ ﺑﭻ ﺷُﻮ “.
ﺧﭙﻠﻮ ﺑﺪو ﻋﻤﻠﻮﻧﻮ ﻧﻪ واوړﯦﺪل ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ورﺣﻤﯧﺪو او ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ ﻳ ﻫﻐﻪ ﺗﺒﺎﻫ راﻧﮥ وﺳﺘﻠﻪ
ﮐﻮﻣﻪ ﭼ ﻫﻐﮥ وﺋﻴﻠ وه.

د ﺣﻀﺮت ﻳﻮﻧﺲ ﻏﺼﻪ

۴

 ﻫﻐﮥ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ
 ﺧﻮ ﻳﻮﻧﺲ ﭘﻪ دې ډﯦﺮ ﺧﻔﻪ وو او ﻫﻐﻪ ﺳﺨﺖ ﻏﺼﻪ ﺷﻮ .
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دﻋﺎ وﮐه” ،اے ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،وﻟ ﻫﻢ دا زﻣﺎ ﺧﻴﺎل ﻧﮥ وو ﭼ ﺗﮥ ﺑﻪ داﺳ ﮐﻮى ﮐﻠﻪ ﭼ
زۀ ﻻ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﮐﻮر ﮐ وم؟ ﻧﻮ ﭘﻪ ﻫﻢ دې وﺟﻪ زۀ دوﻣﺮه زر ﺗﺮﺳﻴﺲ ﺗﻪ وﺗﺘﯧﺪم .ﻣﺎ ﺗﻪ ﭘﺘﻪ
وه ﭼ ﺗﮥ رﺣﻤﺎن او رﺣﻴﻢ ﺧُﺪائ ﻳ ،ﺗﮥ ﭘﻪ ﻏﺼﻪ ﮐ ﺻﺒﺮ ﮐﻮوﻧﮯ او د ﻣﻴﻨ ﻧﻪ ډک
 ﻧﻮ اوس،
ﻳ ،داﺳ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻳ ﭼ ﭘﻪ اﻓﺖ راﻟﯧﻟﻮ ﮐ ﺧﭙﻠﻪ ﻓﯧﺼﻠﻪ ﺑﺪﻟﻮى .
 ﻣﺎﻟ
اے ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،ﻣﺎ ﻣ ﮐه ،ﻪ ﭼ د دې ژوﻧﺪ ﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺮګ ﮥ وى “.
 ﻳﻮﻧﺲ ﺑﻬﺮ ووﺗﻠﻮ او د
ﺧُﺪائ ورﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،آﻳﺎ ﺗﺎ ﺗﻪ د ﻏﺼﻪ ﮐﯧﺪو ﮥ ﺣﻖ ﺷﺘﻪ؟“ 
ﺎر د ﻧﻤﺮﺧﺎﺗﮥ ﻃﺮف ﺗﻪ ﭘﻪ ﻳﻮ ﺎئ ﮐ ﮐﯧﻨﺎﺳﺘﻮ .ﻫﻐﮥ ﻫﻠﺘﻪ د ﺎن دﭘﺎره داﻻن ﺟﻮړ
ﮐو ،او د ﻫﻐ د ﺳﻮرې ﻻﻧﺪې ﮐﯧﻨﺎﺳﺘﻮ او اﻧﺘﻈﺎر ﻳ ﮐﻮﻟﻮ ﭼ دې ﺎر ﺳﺮه ﺑﻪ ﮥ
 ﺑﻴﺎ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﻳﻮ ﺑﻮ ﺑﻨﺪوﺑﺴﺖ وﮐو او دا ﻳ د ﻳﻮﻧﺲ دﭘﺎﺳﻪ ﻟﻮئ
ﭼﻞ ﮐﻴى .
ﮐو ﭼ د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﺳﺮ ﺑﺎﻧﺪې ﺳﻮرے ﺟﻮړ ﮐى او د ﻫﻐﮥ ﻏﺼﻪ ﺳه ﮐى ،او ﻳﻮﻧﺲ د
 ﺧﻮ ﺑﻞ ﺳﺤﺮ وﺧﺘ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻳﻮ ﭼﻴﻨﺠﮯ راوﻟﯧو،
دې ﭘﻪ ﻟﻴﺪو ډﯦﺮ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ ﺷﻮ .
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻧﻤﺮ راوﺧﺘﻠﻮ ،ﻧﻮ
ﭼ ﻫﻐﻪ ﺑﻮﮯ ﻳ وﺧﻮړو او ﻫﻐﻪ ﺑﻮﮯ ﻣاوے ﺷﻮ .
ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﻣﺸﺮق د ﻃﺮف ﻧﻪ ﺗﻮده ﻫﻮا راوﻟﯧﻟﻪ ،او د ﻳﻮﻧﺲ ﭘﻪ ﺳﺮ ﻧﻤﺮ دوﻣﺮه ﺗﯧﺰ
ﻟﯧﺪو ﭼ ﻫﻐﻪ ﺮﻣ ووﻫﻠﻮ .ﻫﻐﮥ ﻣﺮګ وﻏﻮﺘﻮ ،او وې ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،د دې ژوﻧﺪ ﻧﻪ ﺑﻪ
 ﺧﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻳﻮﻧﺲ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،وﻟ ﺗﮥ د دې ﺑﻮ ﭘﻪ
زﻣﺎ دﭘﺎره ﻣﺮګ ﮥ وى “.
ﺣﻘﻠﻪ د ﻏﺼﻪ ﮐﯧﺪو ﮥ ﺣﻖ ﻟﺮې؟“ ”آو ،زۀ ﻳ ﻟﺮم “،ﻳﻮﻧﺲ ورﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،زۀ دوﻣﺮه
 ﺧﻮ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ورﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ،
ﻏﺼﻪ ﻳﻢ ﭼ د دې ژوﻧﺪ ﻧﻪ راﻟﻪ ﻣﺮګ ﮥ دے “.
”ﺗﮥ ﭘﻪ دې ﺑﻮ دوﻣﺮه ﻏﻤﻴﻦ ﺷﻮې ،اﺮ ﭼ ﺗﺎ د دې دﭘﺎره ﮥ ﻧﮥ دى ﮐى او ﻧﮥ دې
 ﺧﻮ ﭘﻪ
ﻏ ﮐے دے .دا ﭘﻪ ﻳﻮه ﺷﭙﻪ ﮐ زرﻏﻮن ﺷﻮ او ﭘﻪ ﻳﻮه ﺷﭙﻪ ﮐ اوچ ﺷﻮ .
ﻧﻴﻨﻮه ﮐ د ﻳﻮ ﺳﻞ او ﺷﻠﻮ زره ﻧﻪ زﻳﺎت ﺧﻠﻖ اوﺳﻴى ﻮک ﭼ ﭘﻪ ﮥ او ﺑﺪ ﻧﮥ
ﭘﻮﻫﻴى ،او ورﺳﺮه ډﯦﺮ ﻨﺎور ﻫﻢ دى .وﻟ ﻣﺎ ﺗﻪ دا ﻧﮥ دى ﭘﺎر ﭼ زۀ ﭘﻪ دﻏﻪ ﻏ ﺎر
رﺣﻢ وﮐم؟“
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