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ﺋﯩﺟﺎزەﺗﻧﺎﻣﮫ :ﺳﺎﺗﻣﯩﺳﯩﯕﯩزﻻ ﺑۇ ھﭔﻛﺎﯾﯩﻧﻰ ﻛۆﭼۈرۈپ ﺑﭔﺳﯩش ھوﻗۇﻗﯩﯕﯩز ﺑﺎر.
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ﺧۇدا ﺋﺎدەم ﺋﮫﻟﮫﯾﮭﯩﺳﺳﺎﻻﻣﻧﻰ ﯾﺎرﯩﺗﯩﺷﺗﯩن ﺋﯩﻠﮕﯩرى ،ﺋۇ ﺋﺎﺟﺎﯾﯩپ
ﻧﮫرﺳﯩﻠﮫر ﺑﯩﻠﮫن ﺗوﻟﻐﺎن ﮔۈزەل دۇﻧﯾﺎﻧﻰ ﯾﺎراﺗﺗﻰ .ﺗﮫﯕرى ﻗﮫدەﻣﻣۇ-
ﻗﮫدەم ﺗﺎﻏﻠﯩﻖ ﺟﺎﯾﻼر ۋە ﯾﺎﯾﻼﻗﻼر ،ﺧۇﺷﭘۇراق ﮔۈ�ر ۋە ﺋﭔﮕﯩز
دەرەﺧﻠﮫر ،ﺋوﭼۇق ﺗۈﻛﻠۈك ﻗۇﺷﻼر ۋە ﻟﮫرزان ھﮫﺳﮫل ھﮫرﯩﻠﯩرى،
ﺗﺎم ﻛﯩت ۋە ﺗﭔﯾﯩﻠﻐﺎق ﯾﯩﻼﻧﻼرﻧﻰ ﯾﺎﺳﺎپ ﭼﯩﻘﺗﻰ .ﺋﮫﻣﮫﻟﯩﯾﮫﺗﺗﮫ،

ﺧۇدا ھﮫﻣﻣﮫ ﻧﮫرﺳﯩﻧﻰ  -ھﮫﻣﻣﮫ
ﻧﮫرﺳﯩﻧﻰ ﯾﺎراﺗﺗﻰ.
4
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ﯾﮫر ﯾۈزى ﺷﮫﻛﯩﻠﺳﯩز ۋە
ﻗۇرۇق ﺋﯩدى .ﭼوﯕﻘۇرﻟۇﻗﺗﺎ
ﻗﺎراﯕﻐۇﻟۇق ﺑﺎر ﺋﯩدى.
ﺋﺎﻧدﯩن ﺧۇدا
ﺳۆز ﻗﯩﻠدى.
"ﯾورۇﻗﻠۇق
ﺑوﻟﺳۇن".
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ﯾورۇﻗﻠۇق ﺑوﻟدى .ﺧۇدا ﯾورۇﻗﻠۇق ﻛۈﻧﯩﻧﻰ ،ﻗﺎراﯕﻐۇﻟۇﻗﻧﻰ ﻛﭔﭼﮫ
دەپ ﺋﺎﺗﯩدى .ﻛﮫچ ۋە ﺋﮫﺗﯩﮕﮫن ﺑﯩرﯩﻧﭼﻰ ﻛۈن ﺑوﻟدى .ﺋﺎﻧدﯩن ﺧۇدا
ﺳۆز ﻗﯩﻠدى" .ﯾورۇﻗﻠۇق ﺑوﻟﺳۇن".
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ﺋﯩﻛﻛﯩﻧﭼﻰ ﻛۈﻧﻰ ،ﺧۇدا دﭔﯕﯩز-ﺋوﻛﯾﺎن ،دﭔﯕﯩز ۋە ﻛۆ�رﻧﯩڭ ﺳۈﯾﯩﻧﻰ
ﺋﺎﺳﻣﺎن ﺋﺎﺳﺗﯩدا ﺗﮫرﺗﯩﭘﻛﮫ ﺳﺎﻟدى .ﺋۈﭼﯩﻧﭼﻰ ﻛۈﻧﻰ ،ﺧۇدا" :ﻗۇرۇق
ﯾﮫر ﻛۆرۈﻧﺳۇن" دﭔدى .ﺋﯩش ﯾۈز ﺑﮫردى.

7

ﺋﮫڭ دەﺳﻠﮫﭘﺗﮫ ،ﺧۇدا ھﭔﭻ
ﻧﮫرﺳﯩﻧﻰ ﯾﺎرﯩﺗﯩﺷﺗﯩن ﺋﯩﻠﮕﯩرى،
ﺧۇدادﯩن ﺑﺎﺷﻘﺎ ھﭔﭻ ﻧﮫرﺳﮫ ﯾوق
ﺋﯩدى .ﺋﺎدەم ﯾﺎﻛﻰ ﺋورۇن ﯾﺎﻛﻰ
ﻧﮫرﺳﮫ ﯾوق .ھﭔﭼﻧﭔﻣﮫ ﯾوق.
ﯾورۇﻗﻠۇق ۋە ﻗﺎراﯕﻐۇﻟۇق
ﯾوق .ﯾۇﻗﯩرى ۋە ﺗۆۋەن
ﺋﮫﻣﮫس .ﺗۈﻧۈﮔۈن ۋە
ﺋﮫﺗﮫ ﺑوﻟﻣﺎﯾدۇ .ﭘﮫﻗﮫت
ﺑﺎﺷﻠﯩﻧﯩﺷﻰ ﺑوﻟﻣﯩﻐﺎن ﺧۇدا ﺑﺎر
ﺋﯩدى .ﺋﺎﻧدﯩن ﺧۇدا ھﮫرﯩﻛﮫت
ﻗﯩﻠدى! دەﺳﻠﮫﭘﺗﮫ ،ﺧۇدا
ﺋﺎﺳﻣﺎﻧﻼرﻧﻰ ۋە زﭔﻣﯩﻧﻧﻰ ﯾﺎراﺗﺗﻰ.

ﺧۇدا ﯾﮫﻧﮫ ﺋوت-ﭼۆپ ،ﮔۈل ،ﭼﺎﺗﻘﺎل ۋە دەرەﺧﻠﮫرﻧﯩڭ
ﭘﮫﯾدا ﺑوﻟۇﺷﯩﻧﻰ ﺑۇﯾرۇدى .ﺋۇﻻر ﭘﮫﯾدا
ﺑوﻟدى .ﻛﮫچ ﺑﯩﻠﮫن ﺋﮫﺗﯩﮕﮫن
ﺋۈﭼﯩﻧﭼﻰ ﻛۈﻧﻰ ﺋﯩدى.
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ﺋﺎﻧدﯩن ﻛﭔﯾﯩن ﺧۇدا ﻗۇﯾﺎﺷﻧﻰ ،ﺋﺎﯾﻧﻰ ۋە
ﻧۇرﻏۇن ﯾۇﻟﺗۇزﻻرﻧﻰ ﯾﺎراﺗﺗﻰ ،ﺋۇﻻرﻧﻰ
ھﭔﭼﻛﯩم ﺳﺎﻧﺎپ ﺑﭔرەﻟﻣﮫﯾدۇ .ﻛﮫچ ۋە
ﺋﮫﺗﯩﮕﮫن ﺗۆﺗﯩﻧﭼﻰ ﻛۈﻧﻰ ﺋﯩدى.
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ﺷۇﻧﯩﯕدﯩن ﻛﭔﯾﯩن ،ﺧۇدا ﯾﮫﻧﮫ ﺳۆز ﻗﯩﻠدى .ﺋۇ" :ﯾﮫر ﯾۈزى
ﺟﺎﻧﻠﯩﻘﻼرﻧﻰ ﺑﺎرﻟﯩﻘﻘﺎ ﻛﮫﻟﺗۈرﺳۇن" دﭔدى .ھﮫر ﺧﯩل ھﺎﯾۋان،
ھﺎﺷﺎرات ۋە ﺋۆﻣﯩﻠﯩﮕۈﭼﻰ ھﺎﯾۋاﻧﻼر ﺑﺎرﻟﯩﻘﻘﺎ ﻛﮫﻟدى .ﺑۇ ﯾﮫردە ﯾﮫر
ﺗﮫۋرﯩﮕﮫن ﭘﯩﻠﻼر ۋە ﺋﺎﻟدﯩراش ﻗۇﻧدۇزﻻر ﺑﺎر ﺋﯩدى .ﻧﺎﭼﺎر
ﻣﺎﯾﻣۇﻧﻼر ۋە ﺗۇﺗۇق ﺗﯩﻣﺳﺎھﻼر Wiggly .ﻗۇرت ۋە ﯾﭔﭘﯩﺷﻘﺎق
ﭼﯩﭘﺎر .ﮔﺎﯕﮕﯩراپ ﻗﺎﻟﻐﺎن زﯩراﭘﮫ ۋە ﭘۈرﻛۈﮔۈچ .ھﮫر ﺧﯩل
ھﺎﯾۋاﻧﻼرﻧﻰ ﺷۇ ﻛۈﻧﻰ ﺧۇدا ﯾﺎراﺗﻘﺎن.
ﻛﮫچ ۋە ﺋﮫﺗﯩﮕﮫن ﺋﺎﻟﺗﯩﻧﭼﻰ ﻛۈﻧﻰ ﺋﯩدى.
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ﺋﺎﻟﺗﯩﻧﭼﻰ ﻛۈﻧﻰ ﺧۇدا ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺑﯩر ﺋﯩﺷﻧﻰ ﻗﯩﻠدى  -ﺋﺎﻻھﯩدە ﺋﺎﻻھﯩدە
ﺋﯩش .ھﺎزﯩر ھﮫﻣﻣﮫ ﻧﮫرﺳﮫ ﺋﯩﻧﺳﺎن ﺋۈﭼۈن ﺗﮫﯾﯾﺎر ﺋﯩدى .ﺋﭔﺗﯩزﻻردا
ۋە ﺋۇﻧﯩﯕﻐﺎ ﻣۇﻻزﯩﻣﮫت ﻗﯩﻠﯩدﯩﻐﺎن ھﺎﯾۋاﻧﻼر ﺑﺎر ﺋﯩدى .ﺧۇدا:
"ﺋﯩﻧﺳﺎﻧﻧﻰ ﺑﯩزﻧﯩڭ ﺳۈرﯩﺗﯩﻣﯩزدە
ﯾﺎراﺗﺎﯾﻠﻰ ،ﯾﮫر ﯾۈزﯩدﯩﻛﻰ ھﮫﻣﻣﮫ
ﻧﮫرﺳﯩﮕﮫ ﺧوﺟﺎﯾﯩن ﺑوﻻﯾﻠﻰ"
دﭔدى .ﺷۇﯕﺎ ﺋﺎﻟﻼ ﺋﯩﻧﺳﺎﻧﻧﻰ
ﺋۆزﯩﻧﯩڭ ﺗﮫﺳۋﯩرﯩدە ﯾﺎراﺗﺗﻰ
ﺋﺎﻟﻼﻧﯩڭ ﺗﮫﺳۋﯩرﯩدە ﺋۇ
ﺋۇﻧﻰ ﯾﺎراﺗﺗﻰ ...
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ﺧۇدا ﺋﺎدەم ﺑﯩﻠﮫن
ﺳۆزﻟﮫﺷﺗﻰ" .ﺑﺎﻏدﯩن
ﻧﭔﻣﯩﻧﻰ ﺧﺎﻟﯩﺳﯩﯕﯩز
ﺷۇﻧﻰ ﯾﮫڭ ،ﺋﮫﻣﻣﺎ
ﯾﺎﺧﺷﯩﻠﯩﻖ ۋە ﯾﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻘﻧﻰ
ﺑﯩﻠﯩدﯩﻐﺎن دەرەﺧﺗﯩن
ﯾﭔﻣﮫڭ ،ﺋﮫﮔﮫر ﺋۇ
دەرەﺧﺗﯩن ﯾﭔﺳﯩﯕﯩز،
ﭼوﻗۇم ﺋۆﻟﯩﺳﯩز".
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دﭔﯕﯩز ﺟﺎﻧﻠﯩﻘﻠﯩرى ،ﺑﭔﻠﯩﻖ ۋە
ﻗۇﺷﻼر ﺧۇدا ﺗﯩزﯩﻣﻠﯩﻛﯩدە
ﺋﯩﻛﻛﯩﻧﭼﻰ ﺋورۇﻧدا ﺗۇرﻏﺎن.
ﺑﮫﺷﯩﻧﭼﻰ ﻛۈﻧﻰ ﺋۇ ﭼوڭ ﻗﯩﻠﯩﭻ ۋە
ﻛﯩﭼﯩك ﺳﺎردﯩن ﺑﭔﻠﯩﻘﻰ ،ﺋۇزۇن
ﭘۇﺗﻠۇق ﺗۇﺧۇم ۋە ﺧۇﺷﺎل ﻛﯩﭼﯩك
ﻏۇۋا ﻗۇﺷﻼرﻧﻰ ﯾﺎﺳﺎپ ﭼﯩﻘﺗﻰ.
ﺧۇدا ﯾﮫر ﯾۈزﯩدﯩﻛﻰ ﺳۇﻻرﻧﻰ ۋە
ھﮫر ﺧﯩل ﻗۇﺷﻼرﻧﻰ ﻗۇرۇﻗﻠۇق،
دﭔﯕﯩز ۋە ﺋﺎﺳﻣﺎﻧدﯩن ھۇزۇرﻟﯩﻧﯩش
ﺋۈﭼۈن ھﮫر ﺧﯩل ﺑﭔﻠﯩﻘﻼرﻧﻰ
ﯾﺎﺳﺎپ ﭼﯩﻘﺗﻰ .ﻛﮫچ ۋە ﺋﮫﺗﯩﮕﮫن
ﺑﮫﺷﯩﻧﭼﻰ ﻛۈﻧﻰ ﺋﯩدى.

ﭘﮫرۋەردﯩﮕﺎر ﺧۇدا" :ﺋﯩﻧﺳﺎﻧﻧﯩڭ ﯾﺎﻟﻐۇز ﺑوﻟۇﺷﻰ ﯾﺎﺧﺷﻰ ﺋﮫﻣﮫس،
ﻣﮫن ﺋۇﻧﯩﯕﻐﺎ ﯾﺎردەﻣﭼﻰ ﻗﯩﻠﯩﻣﮫن" دﭔدى .ﺧۇدا ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﻗۇﺷﻼرﻧﻰ
ۋە ھﺎﯾۋاﻧﻼرﻧﻰ ﺋﺎدەم ﺋﮫﻟﮫﯾﮭﯩﺳﺳﺎﻻﻣﻐﺎ ﺋﭔﻠﯩپ
ﻛﮫﻟدى .ﺋﺎدەم ﺋۇﻻرﻧﯩڭ ھﮫﻣﻣﯩﺳﯩﮕﮫ ﺋﯩﺳﯩم
ﻗوﯾدى .ﺋۇ ﭼوﻗۇم ﻧﺎھﺎﯾﯩﺗﻰ ﺋﮫﻗﯩﻠﻠﯩﻖ ﺑوﻟۇﺷﻰ
ﻛﭔرەك .ﺋﮫﻣﻣﺎ ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﻗۇﺷﻼر ۋە ھﺎﯾۋاﻧﻼر
ﺋﺎرﯩﺳﯩدا ﺋﺎدەﻣﮕﮫ ﻣﺎس ﻛﭔﻠﯩدﯩﻐﺎن
ﺷﭔرﯩك ﯾوق ﺋﯩدى.
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ﺧۇدا ﺋﺎﻟﺗﮫ ﻛۈﻧدە ھﮫﻣﻣﮫ ﻧﮫرﺳﯩﻧﻰ ﯾﺎراﺗﺗﻰ .ﺋﺎﻧدﯩن
ﺧۇدا ﯾﮫﺗﺗﯩﻧﭼﻰ ﻛۈﻧﯩﮕﮫ ﺑﮫﺧت ﺗﯩﻠﯩدى ۋە ﺋۇﻧﻰ ﺋﺎرام
ﻛۈﻧﻰ ﻗﯩﻠدى .ﺋﭔرەم ﺑﺎﻏدا ،ﺋﺎدەم ﺋﺎﺗﺎ ﺑﯩﻠﮫن ھﺎۋا
ﺋﺎﻧﺎ ﺧۇداﻏﺎ ﺋﯩﺗﺎﺋﮫت ﻗﯩﻠﯩپ ﻣۇﻛﮫﻣﻣﮫل ﺧۇﺷﺎﻟﻠﯩﻘﻘﺎ
ﺋﭔرﯩﺷﺗﻰ .ﺧۇدا ﺋۇﻻرﻧﯩڭ ﭘﮫرۋەردﯩﮕﺎرى،
ﺋۇﻻرﻧﯩڭ ﺗﮫﻣﯩﻧﻠﯩﮕۈﭼﯩﺳﻰ ۋە
دوﺳﺗﻰ ﺋﯩدى.

ﺧۇدا ﺋﺎدەم ﺋﮫﻟﮫﯾﮭﯩﺳﺳﺎﻻﻣﻧﻰ ﭼوﯕﻘۇر ﺋۇﯾﻘۇﻏﺎ ﺋﭔﻠﯩپ ﻛﯩردى.
ﺋۇﺧﻼۋاﺗﻘﺎن ﺋﮫرﻧﯩڭ ﻗوۋۇرﻏﯩﺳﯩدﯩن ﺑﯩرﻧﻰ ﭼﯩﻘﯩرﯩپ ،ﺧۇدا ﺋﺎدەم
ﻗوۋۇرﻏﯩﺳﯩدﯩن ﺋﺎﯾﺎﻟﻧﻰ ﺷﮫﻛﯩﻠﻠﮫﻧدۈردى.
ﺗﮫﯕرى ﯾﺎراﺗﻘﺎن ﺋﺎﯾﺎل ﺋﺎدەم
ﺋۈﭼۈن ﺷﭔرﯩك ﺑوﻟۇش
ﺗوﻟﯩﻣۇ ﺗوﻏرا ﺋﯩدى.
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ﺧﯘدا ھﮫﻣﻤﮫ ﻧﮫرﺳﯩﻨﻰ ﯾﺎراﺗﻘﺎﻧﺪا
ﺧۇداﻧﯩڭ ﺳۆزى ،ﺋﯩﻧﺟﯩل،

ﺋﺎﺧﯩرەت

ﺗﭔﭘﯩﻠﻐﺎن
ﯾﺎرﯩﺗﯩﻠﯩش 2-1

17

"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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