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ﺋﯩﺟﺎزەﺗﻧﺎﻣﮫ :ﺳﺎﺗﻣﯩﺳﯩﯕﯩزﻻ ﺑۇ ھﭔﻛﺎﯾﯩﻧﻰ ﻛۆﭼۈرۈپ ﺑﭔﺳﯩش ھوﻗۇﻗﯩﯕﯩز ﺑﺎر.
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ﺑۇﻻرﻧﯩڭ ھﮫﻣﻣﯩﺳﻰ ﻗﺎﻧداق ﯾۈز
ﺑﮫردى؟ ﺋﮫﯾﺳﺎ ﻗﺎﻧداق ﻗﯩﻠﯩپ
ﺑۇﻧداق ﮔۈزەل ھﺎﯾﺎﺗﻧﻰ ﻣۇﺷۇﻧداق
ﻗورﻗۇﻧﭼﻠۇق ﺋۇﺳۇﻟدا
ﺋﺎﺧﯩرﻻﺷﺗۇراﻻﯾدۇ؟
ﺧۇدا ﺋۆز ﺋوﻏﻠﯩﻧﻰ
ﻛرﭔﺳﺗﻛﮫ ﻣﯩﺧﻼپ
ﺋۇ ﯾﮫردە ﺋۆﻟۈﺷﻛﮫ
ﻗﺎﻧداﻗﻣۇ رۇﺧﺳﮫت ﻗﯩﻼﻻﯾدۇ؟
ﺋﮫﯾﺳﺎ ﺋۆزﯩﻧﯩڭ ﻛﯩﻣﻠﯩﻛﻰ ھﮫﻗﻘﯩدە
ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﻖ ﺳﺎدﯩر ﻗﯩﻠدﯩﻣۇ؟ ﺧۇدا
ﻣﮫﻏﻠۇپ ﺑوﻟدﯩﻣۇ؟

ﯾﺎق! ﺧۇدا ﻣﮫﻏﻠۇپ ﺑوﻟﻣﯩدى.
ﺋﮫﯾﺳﺎ ھﭔﭼﻘﺎﻧداق ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﻖ
ﺋۆﺗﻛۈزﻣﯩﮕﮫن .ﺋﮫﯾﺳﺎ ھﮫﻣﯩﺷﮫ
ﺋۆزﯩﻧﯩڭ ﯾﺎﻣﺎن ﺋﺎدەﻣﻠﮫر ﺗﮫرﯩﭘﯩدﯩن
ﺋۆﻟﺗۈرۈﻟﯩدﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻧﻰ ﺑﯩﻠﮫﺗﺗﻰ.
ﺋﮫﯾﺳﺎ ﺑوۋاق ۋاﻗﺗﯩدا ،ﺳﯩﻣون
ﺋﯩﺳﯩﻣﻠﯩك ﺑﯩر ﺑوۋاي ﻣﮫرﯾﮫﻣﮕﮫ
ﻗﺎﯾﻐۇﻧﯩڭ ﺑﺎرﻟﯩﻘﯩﻧﻰ ﺋﭔﯾﺗﺗﻰ.
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ﺋﮫﯾﺳﺎ ﺋۆﻟﺗۈرۈﻟۈﺷﺗﯩن ﺑﯩر
ﻗﺎﻧﭼﮫ ﻛۈن ﺋﯩﻠﮕﯩرى ،ﺑﯩر
ﺧﺎﻧﯩم ﻛﭔﻠﯩپ ﺋۇﻧﯩڭ ﭘۇﺗﯩﻐﺎ
ﺧۇﺷﭘۇراق ﻣﮫﻟﮭﮫم ﻗۇﯾدى .ﺷﺎﮔﯩرﺗﻼر:
"ﺋۇ ﭘۇل ﺋﯩﺳراپ ﻗﯩﻠﯩۋاﺗﯩدۇ" دﭔدى.
ﺋﮫﯾﺳﺎ" :ﺋۇ ﯾﺎﺧﺷﻰ ﺋﯩش ﻗﯩﻠدى" دﭔدى .ﺋۇ ﻣﭔﻧﯩڭ دەﭘﻧﮫ
ﻗﯩﻠﯩﺷﯩم ﺋۈﭼۈن ﻗﯩﻠدى" .ﻧﭔﻣﯩدﭔﮕﮫن ﻏﮫﻟﯩﺗﮫ ﺳۆزﻟﮫر!

ﺷۇﻧﯩﯕدﯩن ﻛﭔﯾﯩن ،ھﮫزرﯩﺗﻰ
ﺋﮫﯾﺳﺎﻧﯩڭ ﺋون ﺋﯩﻛﻛﻰ ﺷﺎﮔﯩرﺗﯩﻧﯩڭ
ﺑﯩرى ﺑوﻟﻐﺎن ﯾﮫھۇدا ھﮫزرﯩﺗﻰ
ﺋﮫﯾﺳﺎﻧﻰ ﺑﺎش روھﺎﻧﯩﯾﻼرﻏﺎ 30
ﻛۈﻣۈش ﺗﮫﯕﮕﯩﮕﮫ ﺋﺎﺳﯩﯾﻠﯩﻖ
ﻗﯩﻠﯩﺷﻘﺎ ﻗوﺷۇﻟدى.
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ﯾﮫھۇدﯩﯾﻼرﻧﯩڭ ﭘﺎﺳﺧﺎ ﺑﺎﯾرﯩﻣﯩدا ،ﺋﮫﯾﺳﺎ
ﺷﺎﮔﯩرﺗﻠﯩرى ﺑﯩﻠﮫن ﺋﮫڭ ﺋﺎﺧﯩرﻗﻰ ﺗﺎﻣﺎﻗﻧﻰ
ﯾﭔدى .ﺋۇ ﺋۇﻻرﻏﺎ ﺧۇدا ھﮫﻗﻘﯩدە ﺋﺎﺟﺎﯾﯩپ
ﺋﯩﺷﻼرﻧﻰ ۋە ﺋۇﻧﻰ ﯾﺎﺧﺷﻰ ﻛۆرﯩدﯩﻐﺎﻧﻼرﻏﺎ
ﺑﮫرﮔﮫن ۋەدﯩﻠﯩرﯩﻧﻰ ﺳۆزﻟﮫپ ﺑﮫردى.
ھﮫزرﯩﺗﻰ ﺋﮫﯾﺳﺎ ﺋۇﻻرﻏﺎ ﻧﺎن ۋە ﺑﯩر ﻗﺎﭼﺎ
ﺑﮫردى .ﺑۇﻻر ﺋۇﻻرﻏﺎ ﺋﮫﯾﺳﺎﻧﯩڭ ﺗﭔﻧﻰ ۋە
ﻗﭔﻧﯩﻧﯩڭ ﮔۇﻧﺎھﻼرﻧﻰ ﻛﮫﭼۈرۈم
ﻗﯩﻠﯩش ﺋۈﭼۈن
ﺑﭔرﯩﻠﮕﮫﻧﻠﯩﻛﯩﻧﻰ
ﺋﮫﺳﻠﯩﺗﯩش
ﺋۈﭼۈن ﺋﯩدى.

ھﮫزرﯩﺗﻰ ﺋﮫﯾﺳﺎ دوﺳﺗﻠﯩرﯩﻐﺎ ﺧﯩﯾﺎﻧﮫت ﻗﯩﻠﯩدﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻧﻰ ،ﺋۇﻻر
ﻗﭔﭼﯩپ ﻛﭔﺗﯩدﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻧﻰ ﺋﭔﯾﺗﺗﻰ - .ﻣﮫن ﻗﭔﭼﯩپ ﻛﮫﺗﻣﮫﯾﻣﮫن - ،دﭔدى
ﭘﭔﺗرۇس .ﺋﮫﯾﺳﺎ" :ﺧوراز ﻗﺎﻏﺎ ﺑوﻟۇﺷﺗﯩن ﺑۇرۇن ،ﺳﮫن ﻣﭔﻧﻰ ﺋۈچ
ﻗﭔﺗﯩم رەت ﻗﯩﻠﯩﺳﮫن" دﭔدى.
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ﺗۇﯾۇﻗﺳﯩز ﺑﯩر ﺗوپ ﯾﮫھۇدا
ﺑﺎﺷﭼﯩﻠﯩﻘﯩدﯩﻛﻰ ﺑﺎﻏﻘﺎ ﯾۈرۈش
ﻗﯩﻠدى .ﺋﮫﯾﺳﺎ ﻗﺎرﺷﯩﻠﯩﻖ
ﻛۆرﺳﮫﺗﻣﯩدى ،ﺋﮫﻣﻣﺎ ﭘﭔﺗرۇس
ﺑﯩر ﺋﺎدەﻣﻧﯩڭ ﻗۇﻟﯩﻘﯩﻧﻰ
ﻛﭔﺳﯩۋەﺗﺗﻰ .ﺟﯩﻣﺟﯩت ،ﺋﮫﯾﺳﺎ
ﺋۇ ﻛﯩﺷﯩﻧﯩڭ ﻗۇﻟﯩﻘﯩﻐﺎ ﺗﮫﮔدى ۋە
ﺋۇﻧﻰ ﺳﺎﻗﺎﯾﺗﺗﻰ .ﺋﮫﯾﺳﺎ ﺋۇﻧﯩڭ
ﻗوﻟﻐﺎ ﺋﭔﻠﯩﻧﯩﺷﯩﻧﯩڭ ﺧۇداﻧﯩڭ
ﺋﯩرادﯩﺳﯩﻧﯩڭ ﺑﯩر ﻗﯩﺳﻣﻰ
ﺋﯩﻛﮫﻧﻠﯩﻛﯩﻧﻰ ﺑﯩﻠدى.

ﺷۇ ﻛۈﻧﻰ ﻛﮫﭼﺗﮫ ،ﺋﮫﯾﺳﺎ
ﮔﭔﺗﺳﭔﻣﺎن ﺑﺎﻏﭼﯩﺳﯩﻐﺎ دۇﺋﺎ
ﻗﯩﻠﯩﺷﻘﺎ ﺑﺎردى .ﺋۇﻧﯩڭ ﺑﯩﻠﮫن
ﺑﯩﻠﻠﮫ ﺑوﻟﻐﺎن ﺷﺎﮔﯩرﺗﻼر
ﺋۇﺧﻼپ ﻗﺎﻟدى - .ﺋﻰ ﺋﺎﺗﺎم،
 دەپ دۇﺋﺎ ﻗﯩﻠدى ھﮫزرﯩﺗﻰﺋﮫﯾﺳﺎ ... - ،ﺑۇ ﺋﯩﺳﺗﺎﻛﺎن
ﻣﮫﻧدﯩن ﺋۆﺗﺳۇن.
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ﺧﺎﻻﯾﯩﻖ ھﮫزرﯩﺗﻰ ﺋﮫﯾﺳﺎﻧﻰ ﺑﺎش روھﺎﻧﯩﯾﻧﯩڭ ﺋۆﯾﯩﮕﮫ ﺋﭔﻠﯩپ ﺑﺎردى.
ﺋۇ ﯾﮫردە ﯾﮫھۇدﯩﻲ رەھﺑﮫرﻟﯩرى ﺋﮫﯾﺳﺎﻧﯩڭ ﺋۆﻟۈﺷﻰ ﻛﭔرەﻛﻠﯩﻛﯩﻧﻰ
ﺋﭔﯾﺗﺗﻰ .ﯾﭔﻘﯩن ﺋﮫﺗراﭘﺗﺎ ،ﭘﭔﺗرۇس
ﺧﯩزﻣﮫﺗﭼﯩﻠﮫرﻧﯩڭ ﺋوﺗﯩﻧﯩڭ ﯾﭔﻧﯩدا
ﺗۇرۇپ ﻗﺎراپ ﻗوﯾدى .ﻛﯩﺷﯩﻠﮫر
ﭘﭔﺗرۇﺳﻘﺎ ﺋۈچ ﻗﭔﺗﯩم ﻗﺎراپ:
"ﺳﮫن ﺋﮫﯾﺳﺎ ﺑﯩﻠﮫن ﺑﯩﻠﻠﮫ
ﺋﯩدﯩڭ!" دﭔدى .ﭘﭔﺗرۇس
ﺋۈچ ﻗﭔﺗﯩم ﺋﯩﻧﻛﺎر
ﻗﯩﻠدى .ﭘﭔﺗرۇس
ھﮫﺗﺗﺎ ﺗﯩﻠﻠﯩدى ۋە
ﻗﮫﺳﮫم ﻗﯩﻠدى.
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ﯾﮫھۇداﻣۇ ﻛﮫﭼۈرۈڭ .ﺋۇ ﺋﮫﯾﺳﺎﻧﯩڭ
ھﭔﭼﻘﺎﻧداق ﮔۇﻧﺎھ ۋە ﺟﯩﻧﺎﯾﮫﺗﺗﮫ ﮔۇﻧﺎھﺳﯩز
ﺋﯩﻛﮫﻧﻠﯩﻛﯩﻧﻰ ﺑﯩﻠﮫﺗﺗﻰ .ﯾﮫھۇدا  30ﭘﺎرﭼﮫ
ﻛۈﻣۈﺷﻧﻰ ﻗﺎﯾﺗۇرۇپ ﺑﮫردى ،ﻟﭔﻛﯩن
روھﺎﻧﯩﯾﻼر ﺋۇﻧﻰ ﺋﺎﻟﻣﯩدى .ﯾﮫھۇدا
ﭘۇﻟﻧﻰ ﺗﺎﺷﻠﯩۋەﺗﺗﻰ ،ﺳﯩرﺗﻘﺎ ﭼﯩﻘﯩپ
ﺋۆزﯩﻧﻰ ﺋﭔﺳﯩپ
 13ﻗوﯾدى.
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روھﺎﻧﯩﯾﻼر ھﮫزرﯩﺗﻰ ﺋﮫﯾﺳﺎﻧﻰ رﯩم
ۋاﻟﯩﯾﺳﻰ ﭘﯩﻼﺗۇﺳﻧﯩڭ ﺋﺎﻟدﯩﻐﺎ ﺋﭔﻠﯩپ
ﻛﮫﻟدى .ﭘﯩﻼﺗۇس" :ﻣﮫن ﺑۇ ﺋﺎدەﻣدە
ھﭔﭼﻘﺎﻧداق ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﻖ ﺗﺎﭘﺎﻟﻣﯩدﯩم"
دﭔدى .ﺧﺎﻻﯾﯩﻖ" :ﺋۇﻧﻰ
ﻛرﭔﺳﺗﻛﮫ ﻣﯩﺧﻠﯩﺗﯩڭ!"
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دەل ﺷۇ ۋاﻗﯩﺗﺗﺎ ،ﺑﯩر ﺧوراز
ﯾﯩﻐﻠﯩدى .ﺑۇ ﺧۇداﻧﯩڭ ﭘﭔﺗرۇﺳﻘﺎ
ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺋﺎۋازﯩﻐﺎ ﺋوﺧﺷﺎﯾﺗﺗﻰ.
ﭘﭔﺗرۇس ﺋﮫﯾﺳﺎﻧﯩڭ ﺳۆزﯩﻧﻰ
ﺋﭔﺳﯩﮕﮫ ﺋﭔﻠﯩپ ﻗﺎﺗﺗﯩﻖ ﯾﯩﻐﻠﯩدى.

ﺋﺎﺧﯩرى ﭘﯩﻼﺗۇس ۋاز ﻛﭔﭼﯩپ ،ﺋﮫﯾﺳﺎﻧﻰ
ﻛرﭔﺳﺗﻛﮫ ﻣﯩﺧﻼﺷﻘﺎ ھۆﻛۈم ﻗﯩﻠدى.
ﻟﮫﺷﻛﮫرﻟﮫر ﺋﮫﯾﺳﺎﻧﻰ ﻣۇﺷﺗﻠﯩدى ،ﺋۇﻧﯩڭ
ﯾۈزﯩﮕﮫ ﺗۈﻛۈردى ۋە ﻗﺎﻣﭼﺎ ﻗﯩﻠدى .ﺋۇﻻر
ﺋۇزۇن ﺋۆﺗﻛۈر ﺗﯩﻛﮫﻧﻠﮫردﯩن رەھﯩﻣﺳﯩز ﺗﺎج
ﯾﺎﺳﺎپ ،ﺋۇﻧﯩڭ ﺑﭔﺷﯩﻐﺎ ﻗﯩﺳﺗﻰ .ﺋﺎﻧدﯩن ﺋۇﻻر
ﺋۇﻧﻰ ﯾﺎﻏﺎچ ﻛرﭔﺳﺗﻛﮫ ﻣﯩﺧﻼپ ﺋۆﻟدى.
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ﺋﮫﯾﺳﺎ ھﮫﻣﯩﺷﮫ ﺋۆزﯩﻧﯩڭ ﺷۇﻧداق ﺋۆﻟﯩدﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻧﻰ ﺑﯩﻠﮫﺗﺗﻰ .ﺋۇ ﯾﮫﻧﮫ
ﺋۇﻧﯩڭ ﺋۆﻟۈﻣﯩﻧﯩڭ ﺋۆزﯩﮕﮫ ﺋﯩﺷﮫﻧﮕﮫن ﮔۇﻧﺎھﻛﺎرﻻرﻏﺎ ﻣﮫﻏﭘﯩرەت
ﺋﭔﻠﯩپ ﻛﭔﻠﯩدﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻧﻰ ﺑﯩﻠﮫﺗﺗﻰ .ﺋﯩﻛﻛﻰ ﺟﯩﻧﺎﯾﮫﺗﭼﻰ ﺋﮫﯾﺳﺎﻧﯩڭ ﯾﭔﻧﯩدا
ﻛرﭔﺳﺗﻛﮫ ﻣﯩﺧﻼﻧﻐﺎن .ﺑﯩرى ﺋﮫﯾﺳﺎﻏﺎ
ﺋﯩﺷﯩﻧﯩپ ﺟﮫﻧﻧﮫﺗﻛﮫ ﻛﮫﺗﺗﻰ .ﯾﮫﻧﮫ
ﺑﯩرى ﺋۇﻧداق ﻗﯩﻠﻣﯩدى.
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ﻧﮫﭼﭼﮫ ﺳﺎﺋﮫت ﺋﺎزاب-ﺋوﻗۇﺑﮫﺗﺗﯩن
ﻛﭔﯾﯩن ،ﺋﮫﯾﺳﺎ" :ﺋۇ ﺗۈﮔﯩدى" دﭔدى
ۋە ﺋۆﻟدى .ﺋۇﻧﯩڭ ﺧﯩزﻣﯩﺗﻰ
ﺗﺎﻣﺎﻣﻼﻧدى .ﺗورداﺷﻼر
ﺋۇﻧﻰ ﺷﮫﺧﺳﯩﻲ ﻗﮫﺑرﯩﮕﮫ
دەﭘﻧﮫ ﻗﯩﻠدى.
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ﺋﺎﻧدﯩن رﯩم ﺋﮫﺳﻛﮫرﻟﯩرى
ﻗﮫﺑرﯩﻧﻰ ﭘﭔﭼﮫﺗﻠﯩدى ۋە
ﻗوﻏدﯩدى .ھﺎزﯩر ھﭔﭼﻛﯩم
ﻛﯩرەﻟﻣﮫﯾدۇ  -ﭼﯩﻘﺎﻟﻣﺎﯾدۇ.
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ﺋﮫﮔﮫر ﺑۇ ھﭔﻛﺎﯾﯩﻧﯩڭ ﺋﺎﺧﯩرى
ﺑوﻟﻐﺎن ﺑوﻟﺳﺎ ،ﻧﭔﻣﯩدﭔﮕﮫن
ﺋﭔﭼﯩﻧﯩﺷﻠﯩﻖ ﺑوﻻﺗﺗﻰ .ﻟﭔﻛﯩن
ﺧۇدا ﺋﺎﺟﺎﯾﯩپ ﺑﯩر ﺋﯩش
ﻗﯩﻠدى .ﺋﮫﯾﺳﺎ
ﺋۆﻟﻣﯩدى!
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ھﮫﭘﺗﯩﻧﯩڭ ﺑﯩرﯩﻧﭼﻰ ﻛۈﻧﻰ ﺋﮫﺗﯩﮕﮫﻧدە،
ﺋﮫﯾﺳﺎﻧﯩڭ ﺑﮫزى ﺷﺎﮔﯩرﺗﻠﯩرى
ﺗﺎﺷﻧﯩڭ ﻗﮫﺑرﯩدﯩن ﺋۆرۈﻟۈپ
ﻛﮫﺗﻛﮫﻧﻠﯩﻛﯩﻧﻰ ﺑﺎﯾﻘﯩدى.
ﺋۇﻻر ﺋۆﯾﮕﮫ ﻗﺎرﯩﻐﯩﻧﯩدا،
ﺋﮫﯾﺳﺎ ﺋﮫﻣدى
ﯾوق ﺋﯩدى.
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ﺑﯩر ﺋﺎﯾﺎل ﻗﮫﺑرﯩدﯩن ﯾﯩﻐﻼپ ﺗۇرۇپ
ﻗﺎﻟدى .ھﮫزرﯩﺗﻰ ﺋﮫﯾﺳﺎ ﺋۇﻧﯩﯕﻐﺎ
ﻛۆرۈﻧدى .ﺋۇ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺷﺎﮔﯩرﺗﻠﯩرﯩﻐﺎ
ﺋﭔﯾﺗﯩش ﺋۈﭼۈن ﺧۇﺷﺎل ھﺎﻟدا
ﯾۈﮔۈردى" .ﺋﮫﯾﺳﺎ ھﺎﯾﺎت! ﺋﮫﯾﺳﺎ
ﺋۆﻟﮕۈﭼﯩدﯩن ﻗﺎﯾﺗﯩپ ﻛﮫﻟدى!"
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ﺋۇزۇن ﺋۆﺗﻣﮫي ،ھﮫزرﯩﺗﻰ ﺋﮫﯾﺳﺎ ﺷﺎﮔﯩرﺗﻠﯩرﯩﻧﯩڭ ﯾﭔﻧﯩﻐﺎ
ﻛﭔﻠﯩپ ،ﺋۇﻻرﻏﺎ ﻣﯩﺦ ﻗﭔﻘﯩپ ﻛﮫﺗﻛﮫن ﻗوﻟﻠﯩرﯩﻧﻰ
ﻛۆرﺳﮫﺗﺗﻰ .ﺑۇ ھﮫﻗﯩﻘﮫت .ﺋﮫﯾﺳﺎ ﻗﺎﯾﺗﺎ ھﺎﯾﺎت ﺋﯩدى! ﺋۇ
ﭘﭔﺗرۇﺳﻧﻰ ﺋﯩﻧﻛﺎر ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺋۈﭼۈن ﻛﮫﭼۈرۈم ﻗﯩﻠدى ۋە
ﺷﺎﮔﯩرﺗﻠﯩرﯩﻐﺎ ﻛۆﭘﭼﯩﻠﯩﻛﻛﮫ ﺋۆزى ھﮫﻗﻘﯩدە ﺳۆزﻟﮫپ
ﺑﭔرﯩﺷﻧﻰ ﺋﭔﯾﺗﺗﻰ .ﺋﺎﻧدﯩن ﺋۇ ﺋۆزى ﻛﮫﻟﮕﮫن
ﺟﮫﻧﻧﮫﺗﻛﮫ ﻗﺎﯾﺗﯩپ ﻛﮫﺗﺗﻰ.
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ﺑﯩرﯩﻧﭼﻰ ﭘﺎﺳﺧﺎ ﺑﺎﯾرﯩﻣﻰ

ﺧۇداﻧﯩڭ ﺳۆزى ،ﺋﯩﻧﺟﯩل،

ﺋﺎﺧﯩرەت

ﺗﭔﭘﯩﻠﻐﺎن
ﺗﺗﺎ  ،28-26ﻟۇﻗﺎ  ،24-22ﯾۇھﺎﻧﻧﺎ 21-13

23

"ﺳۆزﻟﯩرﯩﯕﯩزﻧﯩڭ ﻛﯩرﯩش ﺋﭔﻐﯩزى ﯾورۇﻗﻠۇق ﺋﺎﺗﺎ ﻗﯩﻠﯩدۇ".
زەﺑۇر 130:119
ﺑۇ ﺋﯩﻧﺟﯩل ھﭔﻛﺎﯾﯩﺳﻰ ﺑﯩزﻧﻰ ﯾﺎراﺗﻘﺎن ۋە ﺋۇﻧﻰ
ﺗوﻧۇﺷﯩﯕﯩزﻧﻰ ﺧﺎﻻﯾدﯩﻐﺎن ﺋﭔﺳﯩل ﺗﮫﯕرﯩﻣﯩز ھﮫﻗﻘﯩدە ﺳۆزﻟﮫﯾدۇ.
ﺧۇدا ﺑﯩزﻧﯩڭ ﯾﺎﻣﺎن ﺋﯩش ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻣﯩزﻧﻰ ﺑﯩﻠﯩدۇ ،ﺋۇ ﺑۇﻧﻰ ﮔۇﻧﺎھ دەپ ﺋﺎﺗﺎﯾدۇ .ﮔۇﻧﺎھﻧﯩڭ
ﺟﺎزاﺳﻰ ﺋۆﻟۈم ،ﺋﮫﻣﻣﺎ ﺧۇدا ﺳﯩزﻧﻰ ﺑﮫك ﯾﺎﺧﺷﻰ ﻛۆرﯩدۇ ،ﺋۇ ﺋۆزﯩﻧﯩڭ ﺑﯩردﯩﻧﺑﯩر ﺋوﻏﻠﻰ
ﺋﮫﯾﺳﺎﻧﻰ ﻛرﭔﺳﺗﻛﮫ ﻣﯩﺧﻼپ ﺋۆﻟﺗۈرۈﺷﻛﮫ ۋە ﮔۇﻧﺎھﻠﯩرﯩﯕﯩز ﺋۈﭼۈن ﺟﺎزاﻻﺷﻘﺎ ﺋﮫۋەﺗﺗﻰ.
ﺋﺎﻧدﯩن ﺋﮫﯾﺳﺎ ﺗﯩرﯩﻠدى ۋە ﺋۆﯾﯩﮕﮫ ﻗﺎﯾﺗﯩپ ﺟﮫﻧﻧﮫﺗﻛﮫ ﻛﮫﺗﺗﻰ! ﺋﮫﮔﮫر ﺳﯩز ﺋﮫﯾﺳﺎﻏﺎ ﺋﭔﺗﯩﻘﺎد
ﻗﯩﻠﯩپ ،ﺋۇﻧﯩﯕدﯩن ﮔۇﻧﺎھﻠﯩرﯩﯕﯩزﻧﻰ ﻛﮫﭼۈرۈم ﻗﯩﻠﯩﺷﯩﻧﻰ ﺗﮫﻟﮫپ ﻗﯩﻠﺳﯩﯕﯩز ،ﺋۇ ﭼوﻗۇم
ﻗﯩﻠﯩدۇ! ﺋۇ ھﺎزﯩر ﻛﭔﻠﯩپ ﺳﯩزدە ﯾﺎﺷﺎﯾدۇ ،ﺳﯩز ﺋۇﻧﯩڭ ﺑﯩﻠﮫن ﻣﮫﯕﮕۈ ﯾﺎﺷﺎﯾﺳﯩز.
ﺋﮫﮔﮫر ﺑۇ ھﮫﻗﯩﻘﮫﺗﻛﮫ ﺋﯩﺷﮫﻧﺳﯩﯕﯩز ،ﺑۇﻧﻰ ﺧۇداﻏﺎ ﺋﭔﯾﺗﯩڭ:
ﻗﮫدﯩرﻟﯩك ﺋﮫﯾﺳﺎ ،ﻣﮫن ﺳﯩزﻧﯩڭ ﺧۇدا ﺋﯩﻛﮫﻧﻠﯩﻛﯩﯕﯩزﮔﮫ ﺋﯩﺷﯩﻧﯩﻣﮫن ،ھﮫﻣدە ﻣﭔﻧﯩڭ
ﮔۇﻧﺎھﻠﯩرﯩم ﺋۈﭼۈن ﺋۆﻟﯩدﯩﻐﺎن ﺋﺎدەﻣﮕﮫ ﺋﺎﯾﻼﻧدﯩﯕﯩز ،ﺋﮫﻣدى ﻗﺎﯾﺗﺎ ﯾﺎﺷﺎﯾﺳﯩز .ھﺎﯾﺎﺗﯩﻣﻐﺎ
ﻛﯩرﯩپ ﮔۇﻧﺎھﻠﯩرﯩﻣﻧﻰ ﻣﮫﻏﭘﯩرەت ﻗﯩﻠﻐﯩن ،ﺷۇﻧداق ﻗﯩﻠﺳﺎم ﻣﮫن ﯾﭔﯕﻰ ھﺎﯾﺎﺗﻘﺎ
ﺋﭔرﯩﺷﮫﻟﮫﯾﻣﮫن ،ﺑﯩر ﻛۈﻧﻰ ﻣﮫﯕﮕۈ ﺳﮫن ﺑﯩﻠﮫن ﺑﯩﻠﻠﮫ ﺑوﻟﯩﻣﮫن .ﻣﺎﯕﺎ ﺋﯩﺗﺎﺋﮫت
ﻗﯩﻠﯩﺷﯩﻣﻐﺎ ۋە ﺑﺎﻟﯩﯕﯩزدەك ﯾﺎﺷﯩﺷﯩﻣﻐﺎ ﯾﺎردەﻣﻠﯩﺷﯩڭ .ﺋﺎﻣﯩن.
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ﺋﯩﻧﺟﯩﻠﻧﻰ ﺋوﻗۇڭ ۋە ھﮫر ﻛۈﻧﻰ ﺧۇدا ﺑﯩﻠﮫن ﭘﺎراﯕﻠﯩﺷﯩڭ! ﯾۇھﺎﻧﻧﺎ 3:16
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