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ﺋﯩﺟﺎزەﺗﻧﺎﻣﮫ :ﺳﺎﺗﻣﯩﺳﯩﯕﯩزﻻ ﺑۇ ھﭔﻛﺎﯾﯩﻧﻰ ﻛۆﭼۈرۈپ ﺑﭔﺳﯩش ھوﻗۇﻗﯩﯕﯩز ﺑﺎر.
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ھﺎۋا ﺋﺎﻧﺎ ﺧۇداﻏﺎ ﺋﺎﺳﯩﯾﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧدﯩن
ﻛﭔﯾﯩن ،ﺋﺎدەم ﺋﮫﻟﮫﯾﮭﯩﺳﺳﺎﻻﻣﻧﻰ ﻣﭔۋﯩﻧﻰ
ﯾﭔﯾﯩﺷﻛﮫ ﯾﭔﺗﮫﻛﻠﯩدى .ﺋﺎدەم" :ﯾﺎق! ﻣﮫن
ﺧۇداﻧﯩڭ ﺳۆزﯩﮕﮫ ﺑوﯾﺳۇﻧﻣﺎﯾﻣﮫن"
دﭔﯾﯩﺷﻰ ﻛﭔرەك ﺋﯩدى.

"ﺧۇدا ﺳﯩزﮔﮫ ھﮫر ﺑﯩر
دەرەﺧﻧﻰ ﯾﭔﻣﮫﺳﻠﯩﻛﻧﻰ
ﺋﭔﯾﺗﺗﯩﻣۇ؟" ﯾﯩﻼن ھﺎۋادﯩن
ﺳورﯩدى .ﺋۇ" :ﺑﯩز ھﮫر ﺧﯩل ﻣﭔۋﯩﻠﮫرﻧﻰ ﯾﭔﯾﮫﻟﮫﯾﻣﯩز،
ﺋﮫﻣﻣﺎ ﺑﯩر ﻣﭔۋە ﯾﭔﯾﮫﻟﮫﯾﻣﯩز" دﭔدى .ﺋﮫﮔﮫر ﺑﯩز ﺋۇ
ﻣﭔۋﯩﻠﮫرﻧﻰ ﯾﭔﺳﮫك ﯾﺎﻛﻰ ﺗۇﺗﺳﺎق" ،ﺋۆﻟﯩﻣﯩز"- .
ﺋۆﻟﻣﮫﯾﺳﮫن - ،دﭔدى ﯾﯩﻼن.
"ﺳﮫن ﺧۇداﻏﺎ ﺋوﺧﺷﺎﯾﺳﮫن".
ھﺎۋا ﺋﺎﻧﺎ ﺑۇ دەرەﺧﻧﯩڭ ﻣﭔۋﯩﺳﯩﻧﻰ
ﺋﺎرزۇ ﻗﯩﻼﺗﺗﻰ .ﺋۇ ﯾﯩﻼﻧﻧﯩڭ ﮔﭔﭘﯩﻧﻰ
ﺋﺎﯕﻼپ،
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ﻣﭔۋﯩﺳﯩﻧﻰ ﯾﭔدى.

ﺋﺎدەم ﺋﺎﺗﺎ
ﺑﯩﻠﮫن ھﺎۋا
ﺋﺎﻧﺎ ﮔۇﻧﺎھ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧدا ،ھﮫر ﺋﯩﻛﻛﯩﻠﯩﺳﻰ ﺋۆزﻟﯩرﯩﻧﯩڭ ﯾﺎﻟﯩﯕﺎچ ﺋﯩﻛﮫﻧﻠﯩﻛﯩﻧﻰ
ﺑﯩﻠدى .ﺋﮫﻧﺟۈر ﯾوﭘۇرﻣﯩﻘﯩﻧﻰ ﺋﺎﻟدﯩﻐﺎ ﺗﯩﻛﯩپ ،ﺋۇﻻر ﺋۆزﯩﻧﻰ
ﯾﭔﭘﯩپ ،ﺧۇداﻧﯩڭ ھۇزۇرﯩدﯩن دەرەﺧﻛﮫ ﯾوﺷۇرۇﻧدى.
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ﺧۇدا ﺋﺎدەم ﺋﺎﺗﺎ ﺑﯩﻠﮫن ھﺎۋا ﺋﺎﻧﯩﻧﻰ
ﺋﺎﺟﺎﯾﯩپ ﺑﺎﻏدﯩن
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ﭼﯩﻘﺎردى .ﺋۇﻻر
ﮔۇﻧﺎھ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺋۈﭼۈن ،ﺋۇﻻر
ھﺎﯾﺎﺗﻠﯩﻖ ﺋﺎﺗﺎ ﻗﯩﻠﻐۇﭼﻰ ﺧۇدادﯩن ﺋﺎﯾرﯩﻠدى! ﺧۇدا
ﺋۇﻻرﻧﻰ ﻗوﻏﻠﯩﻣﺎﺳﻠﯩﻖ ﺋۈﭼۈن ﯾﺎﻟﻘۇن ﻗﯩﻠﯩﭻ
ﯾﺎﺳﯩدى .ﺧۇدا ﺋﺎدەم ﺋﺎﺗﺎ ﺑﯩﻠﮫن ھﺎۋا
ﺋﺎﻧﺎ ﺋۈﭼۈن ﺗﭔرە ﭼﺎﭘﺎن ﯾﺎﺳﺎپ ﺑﮫردى.
ﺧۇدا ﺗﭔرﯩﻠﮫرﻧﻰ
ﻧﮫدﯩن ﺋﺎﻟﻐﺎن؟
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ﻛﮫﭼﻘۇرۇن ﺳوﻏۇﻗﺗﺎ ﺧۇدا ﺑﺎﻏﻘﺎ ﻛﮫﻟدى .ﺋۇ ﺋﺎدەم
ﺋﺎﺗﺎ ﺑﯩﻠﮫن ھﺎۋا ﺋﺎﻧﯩﻧﯩڭ ﻧﭔﻣﮫ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻧﻰ ﺑﯩﻠدى.
ﺋﺎدەم ھﺎۋاﻧﻰ ﺋﮫﯾﯩﺑﻠﯩدى .ھﺎۋا ﺋﺎﻧﺎ ﯾﯩﻼﻧﻧﻰ ﺋﮫﯾﯩﺑﻠﯩدى.
ﺧۇدا" :ﯾﯩﻼن ﻟﮫﻧﮫﺗﻠﮫﻧدى ،ﺋﺎﯾﺎﻟﻼر ﺗۇﻏۇﻟﻐﺎﻧدا
ﺋﺎﯾﺎل ﺋﺎزاﺑﻠﯩﻧﯩدۇ" دﭔدى" .ﺋﺎدەم ،ﺳﮫن ﮔۇﻧﺎھ
ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩڭ ﺋۈﭼۈن ،ﯾﮫر ﺗﯩﻛﮫن ۋە ﭘﺎﻗﺎﻟﭼﺎق
ﺑﯩﻠﮫن ﻟﮫﻧﮫﺗﻛﮫ ﺋۇﭼرﯩدى .ﻛۈﻧدﯩﻠﯩك
ﯾﭔﻣﮫﻛﻠﯩﻛﯩﯕﮕﮫ ﺋﭔرﯩﺷﯩش
ﺋۈﭼۈن ﺟﺎﭘﺎﻟﯩﻖ
ۋە ﺗﮫرﻟﮫﯾﺳﮫن".
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ۋاﻗﯩﺗﻧﯩڭ ﺋۆﺗۈﺷﻰ ﺑﯩﻠﮫن ﺋﺎدەم ﺑﯩﻠﮫن ھﺎۋا ﺋﺎﻧﺎ ﺑﯩر ﺋﺎﺋﯩﻠﮫ ﺗۇﻏۇﻟدى.
ﺋۇﻻرﻧﯩڭ ﺗۇﻧﺟﻰ ﺋوﻏﻠﻰ ﻗﺎﺑﯩل ﺑﺎﻏۋەن ﺋﯩدى .ﺋۇﻻرﻧﯩڭ ﺋﯩﻛﻛﯩﻧﭼﻰ
ﺋوﻏﻠﻰ ھﺎﺑﯩل ﭘﺎدﯩﭼﻰ ﺋﯩدى .ﺑﯩر ﻛۈﻧﻰ ﻗﺎﺑﯩل ﺧۇداﻏﺎ ﺑﯩر ﻗﯩﺳﯩم
ﻛۆﻛﺗﺎﺗﻼرﻧﻰ ﺳوۋﻏﺎ ﻗﯩﻠدى .ھﺎﺑﯩل ﻗوﯾﻠﯩرﯩﻧﯩڭ
ﺋﮫڭ ﯾﺎﺧﺷﯩﻠﯩرﯩﻧﻰ ﺧۇداﻏﺎ
ﺳوۋﻏﺎ ﻗﯩﻠدى.
ﺧۇدا ھﺎﺑﯩﻠﻧﯩڭ
ﺳوۋﻏﯩﺳﯩدﯩن
رازى ﺑوﻟدى.
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ﻗﺎﺑﯩﻠﻧﯩڭ ﺋﺎﭼﭼﯩﻘﻰ ﺗۈﮔﯩﻣﯩدى .ﺑﯩر
ﻣﮫزﮔﯩﻠدﯩن ﻛﭔﯾﯩن ﺋﭔﺗﯩزدا ﺋۇ ھﺎﺑﯩﻠﻐﺎ
ھۇﺟۇم ﻗﯩﻠﯩپ ﺋۇﻧﻰ ﺋۆﻟﺗۈردى!

ﺧۇدا ﻗﺎﺑﯩﻠﻧﯩڭ ﺳوۋﻏﯩﺳﯩدﯩن
رازى ﺋﮫﻣﮫس .ﻗﺎﺑﯩل ﻗﺎﺗﺗﯩﻖ
ﺋﺎﭼﭼﯩﻘﻼﻧدى .ﻟﭔﻛﯩن ﺧۇدا:
"ﺋﮫﮔﮫر ﺗوﻏرا ﺋﯩش ﻗﯩﻠﺳﯩﯕﯩز،
ﻗوﺑۇل ﻗﯩﻠﯩﻧﻣﺎﻣﺳﯩز؟" دﭔدى.
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ﺧۇدا ﻗﺎﺑﯩﻠﻐﺎ ﺳۆز ﻗﯩﻠدى - .ھﺎﺑﯩل ﻗﮫﯾﮫردە؟  -ﺑﯩﻠﻣﮫﯾﻣﮫن - ،دﭔدى
ﻗﺎﺑﯩل - .ﻣﮫن ﺋﺎﻛﺎﻣﻧﯩڭ ﻗوﻏدﯩﻐۇﭼﯩﺳﯩﻣۇ؟ ﺧۇدا ﻗﺎﺑﯩﻠﻧﻰ دﭔﮭﻘﺎﻧﭼﯩﻠﯩﻖ
ﻗﯩﻠﯩش ﺋﯩﻘﺗﯩدارﯩﻧﻰ ﺗﺎرﺗﯩۋﭔﻠﯩپ ﺋۇﻧﻰ ﺳﮫرﮔﮫردان ﻗﯩﻠﯩپ ﺟﺎزاﻟﯩدى.
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ﻗﺎﺑﯩل ﭘﮫرۋەردﯩﮕﺎرﻧﯩڭ ھۇزۇرﯩدﯩن ﭼﯩﻘﯩپ ﻛﮫﺗﺗﻰ .ﺋۇ ﺋﺎدەم
ﺋﺎﺗﺎ ﺑﯩﻠﮫن ھﺎۋا ﺋﺎﻧﯩﻧﯩڭ ﻗﯩزى ﺑﯩﻠﮫن ﺗوي ﻗﯩﻠﻐﺎن .ﺋۇﻻر ﺑﯩر ﺋﺎﺋﯩﻠﮫ
ﻗۇردى .ﺋۇزۇن ﺋۆﺗﻣﮫي ،ﻗﺎﺑﯩﻠﻧﯩڭ ﻧﮫۋرﯩﻠﯩرى
ۋە ﻧﮫۋرﯩﻠﯩرى ﺋۇ ﻗۇرﻏﺎن ﺷﮫھﮫرﻧﻰ
ﺗوﻟدۇردى.
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ﺷۇﻧﯩڭ ﺑﯩﻠﮫن ﺑﯩﻠﻠﮫ ،ﺋﺎدەم ﺋﺎﺗﺎ ﺑﯩﻠﮫن ھﺎۋا
ﺋﺎﻧﯩﻧﯩڭ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺳﻰ ﺗﭔز ﺗﮫرەﻗﻘﯩﻲ ﻗﯩﻠدى .ﺋۇ
ۋاﻗﯩﺗﻼردا ﻛﯩﺷﯩﻠﮫر ﺑۈﮔۈﻧﻛﯩﮕﮫ ﻗﺎرﯩﻐﺎﻧدا
ﺋۇزۇن ﺋۆﻣۈر ﻛۆردى.
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ﺋوﻏﻠﻰ ﺳﯩﯾﯩت ﺗۇﻏۇﻟﻐﺎﻧدا ،ھﺎۋا ﺋﺎﻧﺎ" :ﺧۇدا
ﻣﺎﯕﺎ ﺳﭔﺗﻧﻰ ھﺎﺑﯩﻠﻧﯩڭ ﺋورﻧﯩﻐﺎ ﺑﮫردى" دﭔدى.
ﺳﯩﯾﯩت ﺗﮫﻗۋادار ﺋﺎدەم ﺑوﻟۇپ 912 ،ﯾﯩل
ﯾﺎﺷﯩﻐﺎن ،ﻧۇرﻏۇن ﺑﺎﻟﯩﺳﻰ ﺑﺎر.
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دۇﻧﯾﺎدا ﻛﯩﺷﯩﻠﮫر ﺑﯩر ﺋﮫۋﻻد ﯾﮫﻧﮫ ﺑﯩر ﺋﮫۋﻻدﻗﺎ ﺋﮫﮔﯩﺷﯩپ
ﺑﺎرﻏﺎﻧﺳﯩرى رەزﯩﻠﻠﮫﺷﺗﻰ .ﺋﺎﺧﯩرﯩدا ،ﺧۇدا
ﺋﯩﻧﺳﺎﻧﯩﯾﮫﺗﻧﻰ ﯾوﻗﯩﺗﯩﺷﻧﻰ ﻗﺎرار ﻗﯩﻠدى ﺑﺎرﻟﯩﻖ
ھﺎﯾۋاﻧﻼر ۋە ﻗۇﺷﻼر .ﺧۇدا ﺋﯩﻧﺳﺎﻧﻧﻰ
ﯾﺎراﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﭘۇﺷﺎﯾﻣﺎن
ﻗﯩﻠدى .ﺋﮫﻣﻣﺎ ﺑﯩر

ﺑۇ ﻛﯩﺷﻰ ﻧۇھ ﺋﯩدى .ﺳﯩﯾﯩﺗﻧﯩڭ ﺋﮫۋﻻدى ،ﻧۇھ ھﮫﻗﻘﺎﻧﯩﻲ ۋە
ﺋﮫﯾﯩﺑﺳﯩز ﺋﯩدى .ﺋۇ ﺧۇدا ﺑﯩﻠﮫن ﺑﯩﻠﻠﮫ ﻣﺎﯕدى .ﺋۇ ﯾﮫﻧﮫ
ﺋۈچ ﺋوﻏﻠﯩﻐﺎ ﺧۇداﻏﺎ ﺋﯩﺗﺎﺋﮫت ﻗﯩﻠﯩﺷﻧﻰ ﺋۆﮔﮫﺗﺗﻰ.
ھﺎزﯩر ﺧۇدا ﻧۇھﻧﻰ ﺋﯩﻧﺗﺎﯾﯩن ﻏﮫﻟﯩﺗﮫ
ۋە ﺋﺎﻻھﯩدە ﺋۇﺳۇﻟدا
ﺋﯩﺷﻠﯩﺗﯩﺷﻧﻰ
ﭘﯩﻼﻧﻠﯩدى!

ﺋﺎدەم
ﺧۇداﻧﻰ
ﺧۇرﺳﮫن
 15ﻗﯩﻠدى ...
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ﺋﯩﻧﺳﺎﻧﻧﯩڭ ﺳﺎدﻧﭔﺳﺳﯩﻧﯩڭ ﺑﺎﺷﻠﯩﻧﯩﺷﻰ
ﺧۇداﻧﯩڭ ﺳۆزى ،ﺋﯩﻧﺟﯩل،

ﺋﺎﺧﯩرەت

ﺗﭔﭘﯩﻠﻐﺎن
ﯾﺎرﯩﺗﯩﻠﯩش 3-6
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"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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