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18-6:10 اسفسسوسلولرا

تئنده گوجلو اولون  .نهایت، ربده قودرتلی، اونون دا قووت
لری قاباغیندا مؤحکم دایانا بئلهتارینین بوتون سئلحلرینی گیئنئن کی، ائبلئسئن حئیله

 .سئنئز

ئنه یوخ، ریاستلرئن، قودرتلرئن، بوچونکی بئزئم موبارئزه مئز جئسم و قانین ضئدت
ه لرئنئنقارانلیق دونیانین حؤکمدارلرینین و سماوی یرلرده اولن شرئر روحانی قووت

ئنه دئر  .ضئدت

بونا گؤره تارینین بوتون سئلحلرینی گؤتورون کی، شرئر گونده موقاوئمت اتمه یه قادئر
ندن سونرا مؤحکم دایاناسینیز  .اولسینیز و هر شیی اددن

بوندان اؤتری ده مؤحکم دایانین. بلئنئزه حقئقت قورشاغینی باغلیین. صالحلئک زئرهئنی
 .ده سئنه  نئزه تاخین

 .باریش ائنجئلئنئن حاضیرلیغینی آیاغینیزا گیئن
و بونلرین هامیسیندان علوه، ائمان قالخانینی انله آلین کی، اونونل او شرئر اولنین

 .بوتون آلوولو اوخلرینی سؤندورمه یه قادئر اولرسینیز
س روحون قیلینجینی دا کی، تارینین سؤزو اولسون، گؤتورون بئلقه سئنی، و موقدت .نئجات دن

س روحدا دوعا ادئن. و بونو گؤز قاباغیندا بوتون دوعا و یالواریشدا، همئشه موقدت
سلر اوچون بوتون ائستئقامت و یالواریشل آییق اولون .ساخلییب، بوتون موقدت

16-91:1 مزمورلر

،اوجالردا اولنین پناهی آلتیندا اوتوران
.هر شیه قادئر اولنین کؤلگه سئنده یاشایار

:ربتئم حاقتیندا دانیشیرام

،او منئم سیغیناق یرئم دئر”
،او منئم قالمدیر، منئم تاریم
“.او کی، اونا توکتول ادئرم

،یقئن کی
،او سنی اووچونون توروندان قورتارار

!اؤلوملو طاعوندان



سنی پرلرئنئن آلتیندا اؤرتر؛
،اونون قانادلری آلتینا سیغینارسان

،اونون اعتئبارلی اولدوغو سنئن قالخانین دیر
.سنئن سئپرئن دئر

،نه گجه نئن قورخوسوندان قورخاجاقسان
،نه ده گوندوزده اوچان اوخدان

ن طاعوندان زن ،نه قارانلیقدا گن
.نه ده گون اورتادا هر شیی وئران ادن قیرغیندان

،یانیندا مئن نفر
،صاغیندا اون مئن نفر قیریلسا بله

یمز .سنه خطر دن

،آنجاق گؤزلرئنله باخارسان
.پئس آداملرین جزاسینی گؤررسن

“.چونکی دیئبسن: ”رب منئم پناهیم دیر

چونکی اوجالردا اولنی اؤزون اوچون
،مسکن ادئبسن

،موصئبت سنه توخونا بئلمز
.فلکت سنئن چادیرینا یاخینلشماز

،چونکی سنئن اوچون ملکلرئنه فرمان وره جک کی
.بوتون یوللریندا سنی قوروسونلر

،اونلر سنی اللری اوسته ساخلیارلر کی
.آیاقلرین بئر داشا دیمه سئن

،آصلنا، ساغیر ائلن اوستونه آیاق باسارسان
رسن .شئر بالسینی، اژداهانی آیاغین آلتیندا انزن

،چونکی منی سوئر اونو قورتاراجاغام”
،چونکی منئم آدیمی چاغیریر

.اونا باشی اوجالیق وره جیم
،او منی چاغیراندا

،من اونا جاواب وره جیم
،زحمتده اونونل اولجاغام

.اونو قورتاریب احتئرامینی آرتیراجاغام
،اونو اوزون بئر عؤمورله دویوراجاغام



 “.نئجاتیمی اونا گؤرسده جیم

50-18:1 مزمورلر

تئم !سنی سوئرم یارب، ای قووت

،منئم قایام، منئم قالم
منئم قورتاریجیم ربدئر؛

،تاریم و پناه آپاراجاغیم قایادیر
،قالخانیم، گوجلو خئلصکاریم

.منئم سیغیناق یرئمدئر

،حمد اولسون! ربتی چاغیریرام
.دوشمنلرئمدن خئلص اولورام

،اؤلوم ائپلری اطرافیما دولشدی
.هلکت سل لری منی قورخوتدو

،اؤلولر دئیارینین ائپلری اطرافیما ساریلدی
.اؤلوم تله لری قاباغیما چیخدی

،سیخینتیم ائچئنده ربتی چاغیردیم
.کؤمک ائسته ین سسئمی تاریما اوجالتدیم

،او، معبدئندن سسئمی اشئتدی
سئم اونون قولقلرینا یتئشدی .منئم کؤمک ائسته ین سن

اونون قضبئندن یر لرزه یه دوشدو، تئتره دی؛
.داغلرین بونؤوره لری اسدئلر، لرزه یه دوشدولر

،اونون بورنوندان دومان قالخدی
،آغزیندان یاندیریب-یاخان اود چیخدی

.کؤز کؤمورلر اوندان توتوشدولر

،رب، گؤیلری یاریب اندی
.قارا بولودلر اونون آیاقلری آلتیندا ائدئلر

وبا مئنئب اوچدو ،رب کرت
لدی .یلئن قانادلری اوستونده یوکسن
،قارانلیغی دؤوره سئنه اؤرتو اتدی

.سو دولو قارا بولودلری اؤزونه چادیر اتدی

اونون پاریلدایان حوضوروندان
.دولو و شئمشکلر قارا بولودلری یاریب چیخدیلر



،رب گؤیدن گورولدادی
اوجالردا اولنین سسی سسلندی؛

.دولو و شئمشکلرله

اوخلرینی آتیب اونلری داغیتدی؛
،بؤیوک ائلدیریملرینی سالیب

.اونلری کؤکوندن ووردو
،سنئن تنبهئندن، یارب

،بورنونون نفسئنئن ووروشوندان
،دهنزلرئن دئبی گؤروندو

.دونیانین بونؤوره لری آچیلدی

رب اوجالردان الئنی اوزادیب، منی توتدو؛
.منی او درئن سولردان چیخارتدی

قودرتلی دوشمنئمدن منی قورتاردی؛
.مندن نئفرت ادنلردن کی، اونلرا گوجوم چاتمیردی

ئمه قالخدیلر ،بللی گونومده ضئدت
لکئن رب منه دایاق اولدو؛

،منی گنئشلئیه چیخاردیب قورتاردی
.چونکی مندن خوشلندی

،رب صالحلئیئمه گؤره اجرئمی ورئب
.اللرئمئن پاکلیغینین موطابئقئنده منه عوض ورئب

،چونکی ربتئن یوللرینی توتموشام
و تاریما عوصیان اتمه مئشم؛

،اونون هامی حؤکملرئنی قاباغیما قویموشام
.اونون امرلرئنئن ائطاعتئندن چیخمامیشام

،اونون گؤزونون قاباغیندا کامالل یاشامیشام
.اؤزومو گوناهدان ساخلمیشام

،رب صالحلئیئمه گؤره
.گؤزونون قاباغیندا اولن اللرئمئن پاکلیغینین موطابئقئنده منه عوض ورئب

.سنه وفالی قالنا، اؤزونو وفالی گؤرسدئرسن

.کامالل یاشایان آداما، اؤزونو کامئل گؤرسدئرسن

پاک آداما، اؤزونو پاک گؤرسدئرسن؛
.لکئن انیری آدامین قاباغینی آلیرسان



،فاغیر آداملرا نئجات ورئرسن
.لکئن تکبتورلو گؤزلری ذلئل ادئرسن

!چیراغیمی یانار ساخلیان سنسن، یارب

ن تاریمدیر رن .قارانلیغیمی ائشیغا دؤندن
،سنئنله بئر قوشونو ازه رم

.تاریمل دووار اوستوندن اوچارام
تارینین یولو کامئلدئر؛

،ربتئن سؤزو خالئصدئر
.رب اونا پناه گتئرن هرکسه قالخاندیر

ربدن ساوایی تاری کئمدئر؟
بئزئم تاریدان ساوایی قایا کئمدئر؟

ته سئلحلندیران تاری دیر ،منی قووت
منئم یولومو او کامئل ادئر؛

،آیاقلریمی مارال آیاقلری کئمی ادئر
.اوجا یرلرده منی برک دوردورور

اللرئمه دؤیوشمک اوچون تعلئم ورئر؛
.قوللریم بورونج کامانی دا انیئر

،سن منه نئجاتینین قالخانینی ورئبسن
،صاغ الئن منی توتوب

.عئنایتئن منی بؤیوک ادئب

،آتدیغیم قدملرئن یرئنی گنئشلتدئن کی
.آیاقلریم سوروشمه سئن
،دوشمنلرئمی قووالدیم

اونلرا یتئشدئم؛
.اونلر محو اولوناجاق گری قاییتمادیم

،اونلری پایمال اتدئم کی
قالماغا بئر داها قودرتلری اولماسین؛

.اونلر آیاقلریمین آلتینا دوشدولر
ته سئلحلندیران سنسن .موحارئبه اوچون منی قووت

ئمه قالخانلری، آیاقلریمین آلتینا سالدین .ضئدت

،دوشمنلرئمئن آرخاسینی منه دؤندن ردئن
.مندن نئفرت ادنلری محو اتدئم



،کؤمک اوچون باغیردیلر
لکئن اونلرین دادینا یتئشن هچ کس یوخ ائدی؛

،ربتی چاغیردیلر
.لکئن اونلرا جاواب ورمه دی

،اونلری یل قاباغینداکی توز کئمی داغیتدیم
.اونلری کوچه لر پالچیغی کئمی آتدیم

خالقین چکئشمه سئندن منی قورتاریبسان؛
،مئلتتلره منی ریئس ادئبسن

.اله کی، تانیمادیغیم خالق دا منه قوللوق ادئر
.مندن اشئتدئکلری زامان ائطاعت ادئرلر

.قرئب آداملر منه بویون انیئرلر
کلری اوزولور ،اورن

.قاللریندان تئتره یه-تئتره یه اشئیه چیخیرلر
!رب دئری دئر

!منئم قایاما حمد اولسون

!قورتاریجیم تاری اوجالسین
.ائنتئقامیمی آلن تاری دیر

.خالقلری منه موطئع ادن اودور

.او تاری کی، دوشمنلرئمدن منی قورتاردی
ئمه قالخانلردان منی چوخ اوجالدیبسان ،ضئدت

ار آدامدان منی خئلص ادئبسن ،قدت
،اونا گؤره ده، یارب

.مئلتتلر آراسیندا سنه شوکور اده جیم

.سنئن آدینا پرستئش نغمه لری اوخویاجاغام

،رب پادشاهینا بؤیوک ظفرلر ورئر
مسح اتدئیئنه سوگی گؤرسدئر؛

 .داوودا و اونون نسلئنه، ابده کئمی
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