
ئھیسا ئۆلۈشتىن ئىلگىرى ئېیتقانلىرى
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2022-یىلى 27-مارتتىكى خىتاب

پوپ كىرىس سىكىس

بۈگۈندىن باشالپ ئۈچ ھھپتھ ، پاسخا بایرىمىنى تھبرىكلھیمىز. پاسخا بایرىمى خىرىستىیان كالېندارىدىكى ئھڭ مۇھىم بایرام. چۈنكى پاسخا بایرىمىدا بىز ئىنسانىیھت

تارىخىدىكى ئھڭ مۇھىم پائالىیھتنى تھبرىكلھیمىز. 2000 یىل ئىلگىرى پاسخا بایرىمىدا ، ئھیسا ئۈچ كۈن ئۆلگھندىن كېیىن قھبرىدىن ئورنىدىن تۇردى. ئۇ ئۆلۈمنى

مھغلۇب قىلغانلىقى ئۈچۈن ، بىز ئۇنىڭ نامىغا ئىشھنگھن ۋاقتىمىزدا گۇناھ ۋە ئازاب ۋە ئۆلۈمنى مھغلۇپ قىالالیدۇ. ئھیسا ئۆلۈشتىن بىر كۈن بۇرۇن ، ئۇ

ئھگھشكۈچىلىرىگھ نۇرغۇن مۇھىم ئىشالرنى ئېیتتى. بۈگۈن ۋەز ئېیتىشنىڭ ئورنىغا ، ئھیسانىڭ سۆزىنى بىۋاسىتھ ئاڭلىشىڭىزنى ئۈمىد قىلىمھن. شۇڭا مھن ئۇنىڭ

ئۆلۈشتىن بۇرۇن پھیشھنبھ كۈنى كھچتھ ئېیتقان بھزى سۆزلىرىنى ئوقۇیمھن. 

مھن یۇھاننانىڭ ئىنجىلدىن ئوقۇیمھن. ئوقۇشنى باشالشتىن بۇرۇن ، مھن بىلھن بىللھ دۇئا قىلىڭ. ئھرشتىكى ئاتىمىز ، سۆزىڭىزنىڭ سوۋغىسى ئۈچۈن رەھمھت.

مۇقھددەس روھنى قھلبىمىزگھ ۋە زٻھنىمىزگھ ئھۋەتىپ ، بىزنىڭ ئاڭلىشىمىز ۋە چۈشىنىشىمىزگھ یاردەم قىلىڭ. مۇقھددەس سۆزىڭىز ئارقىلىق بىزگھ بھخت تىلھڭ ،

شۇندىال بىز ھھر كۈنى سىزگھ ئھگىشىمىز ۋە ئىشىنىمىز. بىز بۇنى ئھیسانىڭ ئىسمى بىلھن سورایمىز. 

ئامىن. 

یۇھاننا 14: 21-1 

1 ”قھلبىڭىزنى ئاۋارە قىلماڭ. خۇداغا تھۋەككۈل قىلىڭ ، ماڭا ئىشىنىڭ. 

2 ئاتامنىڭ ئۆیىدە یېتھرلىك ئۆي یوق. ئھگھر بۇ ئۇنداق بولمىسا ، مھن سىزگھ ئورۇن تھییارالپ قویاي دٻسھم بوالمدۇ؟ 

3 ھھممھ ئىشالر تھییار بولغاندا ، مھن كېلىپ سىزنى ئېلىپ كېلىمھن ، شۇنداق بولغاندا ، مھن دائىم مھن بىلھن بىللھ بولىسىز. 

4 مېنىڭ قھیھرگھ بارىدىغانلىقىمنى بىلىسىلھر ». 

توماس: «یاق ، بىز بىلمھیمىز ، رەببىم» دٻدى. -سىزنىڭ نھگھ بارىدىغانلىقىڭىزنى بىلمھیمىز ، ئۇنداقتا یولنى قانداق بىلھلھیمىز؟ 

6 ھھزرىتى ئھیسا ئۇنىڭغا: - مھن یول ، ھھقىقھت ۋە ھایات ، مھندىن باشقا ھېچكىم ئاتامنىڭ یېنىغا كېلھلمھیدۇ. 

7 ئھگھر سىلھر مېنى تونۇغان بولساڭالر ، ئاتامنىڭ كىم ئىكھنلىكىنى بىلھلھیسىلھر. بۇنىڭدىن كېیىن ، سىز ئۇنى تونۇدىڭىز ۋە ئۇنى كۆردىڭىز! ». 

8 فىلىپ: «ئى رەببىم ، بىزگھ ئاتىمىزنى كۆرسھت ، بىز رازى بولىمىز» دٻدى. 

9 ھھزرىتى ئھیسا مۇنداق جاۋاب بھردى: - فىلىپ ، مھن بۇ یھردە سىلھر بىلھن بىللھ بولدۇم ، لېكىن مېنىڭ كىم ئىكھنلىكىمنى تېخى بىلمھیسىلھر. مېنى كۆرگھن

ھھرقانداق ئادەم ئاتامنى كۆردى.



10 مېنىڭ ئاتامنىڭ ، ئاتامنىڭ مھندە ئىكھنلىكىگھ ئىشھنمھمسىلھر؟ مھن ئېیتقان سۆزلھر مېنىڭ ئھمھس ، ئھمما مھندە یاشایدىغان ئاتام ئۇنىڭ خىزمىتىنى مھن ئارقىلىق

قىلىدۇ.

11 پھقھت مېنىڭ ئاتامنىڭ ، ئاتامنىڭ مھندە ئىكھنلىكىگھ ئىشىنىڭ. یاكى ھېچ بولمىغاندا سىز كۆرگھن خىزمھت سھۋەبىدىن ئىشىنىڭ. 

12 بىلىپ قویۇڭالركى ، ماڭا ئېتىقاد قىلغان ھھر قانداق ئادەم مھن قىلغان ئىشنى قىلىدۇ ، ھھتتا تېخىمۇ چوڭ ئىشالرنى قىلىدۇ ، چۈنكى مھن ئاتام بىلھن بىللھ بولىمھن. 

13 سھن مېنىڭ نامىمدىن بىر نھرسھ تھلھپ قىلساڭ بولىدۇ ، مھن شۇنداق قىلىمھن ، شۇنداق قىلىپ ئوغلۇم ئاتاغا شان-شھرەپ كھلتۈرەلھیدۇ. 

14 شۇنداق ، مھندىن مېنىڭ نامىمدىن بىرەر نھرسھ سوراڭ ، مھن ئۇنى قىلىمھن! 

15 «ئھگھر مېنى یاخشى كۆرسھڭ ، مېنىڭ ئھمرلىرىمگھ ئھمھل قىلغىن. 

16 مھن ئاتامدىن سورایمھن ، ئۇ سىزگھ یھنھ بىر ئادۋوكات بېرىدۇ ، ئۇ سىزدىن ھھرگىز ئایرىلمایدۇ. 

17 ئۇ بارلىق ھھقىقھتكھ باشالیدىغان مۇقھددەس روھ. دۇنیا ئۇنى قوبۇل قىاللمایدۇ ، چۈنكى ئۇ ئۇنى ئىزدىمھیدۇ ۋە تونۇمایدۇ. ئھمما سىز ئۇنى تونۇیسىز ، چۈنكى

ئۇ ھازىر سىز بىلھن بىللھ تۇرىدۇ ، كېیىن سىزدە بولىدۇ.

18 یاق ، مھن سېنى یېتىم قىلىپ تاشلىمایمھن ، مھن سېنىڭ یېنىڭغا كېلىمھن. 

19 ئۇزۇن ئۆتمھي ، دۇنیا ئھمدى مېنى كۆرمھیدۇ ، لېكىن سىز مېنى كۆرىسىز. مھن یاشایدىغان بولغاچقا ، سىزمۇ یاشایسىز. 

20 مھن قایتا تىرىلگھندىن كېیىن ، مېنىڭ ئاتامنىڭ ئىچىدە ئىكھنلىكىمنى ، سىلھر مھندە ئىكھنلىكىمنى بىلىسىلھر. 

21 مېنىڭ ئھمرلىرىمنى قوبۇل قىلغان ۋە ئۇنىڭغا بویسۇنىدىغانالر مېنى سۆیىدىغانالردۇر. ئۇالر مېنى یاخشى كۆرگھنلىكى ئۈچۈن ، ئاتام ئۇالرنى یاخشى كۆرىدۇ.

مھن ئۇالرنى یاخشى كۆرىمھن ۋە ئۇالرنىڭ ھھر بىرىگھ ئۆزۈمنى ئاشكارىالیمھن ».

یۇھاننا 14: 29-27 

27 ”مھن سىلھرگھ بىر سوۋغات ، یھنى خاتىرجھملىك ۋە خاتىرجھملىك ئاتا قىلىمھن. مھن بھرگھن تىنچلىق دۇنیا بېرەلمھیدىغان سوۋغات. شۇڭا ئاۋارە بولماڭ ۋە

قورقماڭ.

28 مھن سىلھرگھ ئېیتقانلىرىمنى ئېسىڭىزدە تۇتۇڭ: مھن كېتىمھن ، لېكىن مھن یھنھ قایتىپ كېلىمھن. ئھگھر سىز مېنى ھھقىقھتھن یاخشى كۆرسىڭىز ، مھندىن ئۇلۇغ

بولغان ئاتامنىڭ یېنىغا بارغانلىقىمدىن خۇشال بولىسىز.

29 مھن بۇ ئىشالرنى یۈز بېرىشتىن ئىلگىرى سىلھرگھ ئېیتتىم. 

یوھاننا 15: 1- 17 

1 «مھن ھھقىقىي ئۈزۈم ، ئاتام باغۋەن. 

2 ئۇ مېنىڭ مېۋە بھرمھیدىغان شاخلىرىمنى ئۈزۈۋٻتىدۇ ، ئۇ مېۋە بېرىدىغان شاخالرنى چۇۋۇپ ، تېخىمۇ كۆپ مېۋە بېرىدۇ. 

3 مھن سىلھرگھ بھرگھن ئۇچۇر بىلھن ئاللىبۇرۇن كېسىۋٻتىلدىڭالر. 

4 مھندە تۇرۇڭ ، مھن سىزدە قالىمھن. چۈنكى بىر شاخ ئۈزۈمدىن ئۈزۈلۈپ كھتسھ مېۋە بېرەلمھیدۇ ، مھندە تۇرمىسىڭىز مېۋە بېرەلمھیسىز. 

5 ”شۇنداق ، مھن ئۈزۈمزارلىق ، سھن شاخالر. مھندە قالغانالر ۋە مھن ئۇالردا نۇرغۇن مېۋە بېرىمھن. چۈنكى مھندىن باشقا ھېچ ئىش قىاللمایسھن. 

6 مھندە قالمىغانالر پایدىسىز شاخقا ئوخشاش تاشلىنىدۇ ۋە قۇرۇپ كېتىدۇ. بۇنداق شاخالر بىر دۆۋە بولۇپ كۆیدۈرۈلىدۇ. 

7 ئھگھر سىلھر مھندە تۇرساڭالر ، سۆزلىرىم سىلھردە قالسا ، خالىغان نھرسىنى تھلھپ قىلساڭالر بولىدۇ. 

8 نۇرغۇن مېۋە بھرگھندە ، مېنىڭ ھھقىقىي شاگىرتلىرىم بولىسىز. بۇ ئاتامغا ئۇلۇغ شان-شھرەپ ئېلىپ كېلىدۇ. 



9 «ئاتام مېنى سۆیگھندەك ، مھنمۇ سېنى سۆیدۈم. 

10 سىلھر مېنىڭ ئھمرلىرىمگھ بویسۇنساڭالر ، ئاتامنىڭ ئھمرلىرىگھ بویسۇنۇپ ، ئۇنىڭ مۇھھببىتىدە تۇرغىنىمدەك ، مېنىڭ مۇھھببىتىمدە قالىسىلھر. 

11 خۇشاللىقىمنى تولدۇرىشىڭىز ئۈچۈن ، مھن بۇالرنى سىلھرگھ ئېیتتىم. شۇنداق ، خۇشاللىقىڭىز تولۇپ تاشتى! 

12 بۇ مېنىڭ ئھمرىم: بىر-بىرىڭالرنى سۆیگھندەك سۆیۈڭالر. 

13 دوستلىرى ئۈچۈن جېنىنى پىدا قىلىشتىنمۇ چوڭ مۇھھببھت یوق. 

14 ئھگھر مھن بۇیرۇغان ئىشنى قىلسىڭىز ، مېنىڭ دوستلىرىم. 

15 مھن ئھمدى سېنى قۇل دٻمھیمھن ، چۈنكى خوجایىن قۇللىرىغا سىر قویمایدۇ. ھازىر سىلھر مېنىڭ دوستلىرىم ، چۈنكى مھن سىلھرگھ ئاتامنىڭ ئېیتقانلىرىنىڭ

ھھممىسىنى ئېیتىپ بھردىم.

16 سھن مېنى تاللىمىدىڭ. سېنى تاللىدىم. مھن سېنى بېرىپ ، مھڭگۈلۈك مېۋە بېرىشكھ تھیىنلىدىم. شۇنداق قىلىپ ، ئاتام مېنىڭ ئىسمىمنى ئىشلىتىپ ، نېمىنى تھلھپ

قىلساڭ شۇنى بېرىدۇ.

17 بۇ مېنىڭ ئھمرىم: بىر-بىرىڭىزنى سۆیۈڭ. 

یۇھاننا 16: 33-16 

16 ”بىر ئاز ۋاقىتتىن كېیىن ، سىز مېنى ئھمدى كۆرەلمھیسىز. ئھمما بىر ئازدىن كېیىن ، سىز مېنى قایتا كۆرىسىز.” 

17 بھزى شاگىرتالر بىر-بىرىدىن: «ئۇ مېنى قىسقا ۋاقىت ئىچىدە كۆرەلمھیسىلھر ، ئھمما كېیىن مېنى كۆرىسھن» ۋە «مھن ئاتامنىڭ یېنىغا بارىمھن» دٻسھ ، ئۇنىڭ

مھنىسى نېمھ؟

18 ھھمدە «ئازراق ۋاقىت» دٻگھن نېمھ؟ بىز چۈشھنمھیمىز ». 

19 ھھزرىتى ئھیسا ئۇالردىن بۇ ئىشنى سوراشنى خاالیدىغانلىقىنى ھېس قىلىپ ، ھھزرىتى ئھیسا مۇنداق دٻدى: - سىلھر ئۆزۈڭالردىن نېمھ دٻمھكچى بولغانلىقىمنى

سوراپ باقامسىلھر؟ - دٻدىم.

20 بىلىپ قویۇڭالركى ، مھن یۈز بېرىۋاتقان ئىشالر ئۈچۈن یىغالیسىز ۋە یىغالیسىز ، لېكىن دۇنیا خۇشال بولىدۇ. سىز قایغۇرىسىز ، ئھمما قایغۇڭىز تۇیۇقسىز

ئاجایىپ خۇشاللىققا ئایلىنىدۇ.

21 ئۇ ئایالنىڭ ئازابىنى تارتىۋاتقان ئایالغا ئوخشایدۇ. بالىسى تۇغۇلغاندا ، ئۇنىڭ ئازاب-ئوقۇبھتلىرى خۇشاللىققا ئېرىشىدۇ ، چۈنكى ئۇ دۇنیاغا یېڭى بوۋاق ئېلىپ

كھلگھن.

22 شۇڭا ، ئھمدى قایغۇ-ھھسرەتكھ تولدىڭىز ، لېكىن مھن سىزنى قایتا كۆرىمھن. ئاندىن خۇشال بولىسىز ، ھېچكىم سىزنى بۇ خۇشاللىقتىن مھھرۇم قىاللمایدۇ. 

23 ئۇ ۋاقىتتا سىز مھندىن ھېچ نھرسھ تھلھپ قىلىشىڭىزنىڭ ھاجىتى یوق. بىلىپ قویۇڭالركى ، سىلھر ئاتىسىدىن بىۋاسىتھ سورایسىلھر ، ئۇ مېنىڭ ئىسمىمنى

ئىشلھتكھنلىكىڭالر ئۈچۈن ، ئۇ سىلھرنىڭ تھلىپىڭالرنى بېرىدۇ.

24 بۇنى ئىلگىرى قىلىپ باقمىغان. ئىسمىمنى ئىشلىتىپ سوراڭ ، تاپشۇرۇۋالىسىز ، خۇشاللىقىڭىز كۆپ بولىدۇ. 

25 «مھن بۇالرنى سۆزلھش شھكلىدە سۆزلھپ ئۆتتۈم ، لېكىن ئۇزۇن ئۆتمھي مھن ئوبرازلىق سۆزلھشنى توختىتىمھن ھھمدە سىلھرگھ ئاتىسى ھھققىدە ئوچۇق

سۆزلھپ بېرەي.

26 ئاندىن سھن مېنىڭ نامىمدىن سورایسھن. مھن سىلھردىن ئاتامدىن سورایمھن دٻمھیمھن. 

27 چۈنكى ، ئاتامنىڭ ئۆزى سىزنى بھك یاخشى كۆرىدۇ ، چۈنكى سىز مېنى یاخشى كۆرىسىز ۋە مېنىڭ خۇدادىن كھلگھنلىكىمگھ ئىشىنىسىز.

28 شۇنداق ، مھن ئاتامدىن دۇنیاغا كھلدىم ، ھازىر مھن بۇ دۇنیادىن چىقىپ ، ئاتامغا قایتىپ كېلىمھن ». 

29 ئاندىن ، شاگىرتلىرى: - ئاخىرىدا ئوچۇق-ئاشكارە سۆزلھۋاتىسىز ، ئوبرازلىق ئھمھس. 

30 ئھمدى بىز ھھممھ نھرسىنى بىلىدىغانلىقىڭىزنى چۈشىنىمىز ، سىزدىن سوئال سوراشنىڭ ھاجىتى یوق. بۇنىڭدىن بىز سىزنىڭ خۇدادىن كھلگھنلىكىڭىزگھ ئىشىنىمىز ». 



31 ھھزرىتى ئھیسا: - ئاخىرى ئىشىنھمسىز؟ 

32 لېكىن ، سىلھر چېچىلىپ كېتىمھن ، ھھر بىرسى ئۆز یولىغا مېڭىپ ، مېنى یالغۇز قالدۇرىدۇ. شۇنداقتىمۇ مھن یالغۇز ئھمھس ، چۈنكى ئاتام مھن بىلھن بىللھ. 

33 مھن بۇالرنىڭ ھھممىسىنى ماڭا ئېیتىپ بھردىم. بۇ یھردە یھر یۈزىدە نۇرغۇن سىناقالر ۋە قایغۇالر بولىدۇ. لېكىن كۆڭلىڭىزنى یېرىم قىلىڭ ، چۈنكى مھن دۇنیانى

مھغلۇب قىلدىم ».

یوھاننا 17: 8-1 

ھھزرىتى ئھیسا بۇ سۆزلھرنى قىلىپ بولغاندىن كېیىن ، ئاسمانغا قاراپ: - ئاتا ، ۋاقىت كھلدى. 

2 چۈنكى ، سھن ئۇنىڭغا ھھممھ ئادەم ئۈستىدىن ھوقۇق بھردىڭ. ئۇ سىز بھرگھن ھھر بىر كىشىگھ مھڭگۈلۈك ھایات ئاتا قىلىدۇ. 

3 بۇ مھڭگۈلۈك ھایاتقا ئېرىشىشنىڭ یولى ، یھنى سىزنى ھھقىقىي ھھقىقىي خۇدا ۋە یھر یۈزىگھ ئھۋەتكھن ئھیسا مھسىھنى بىلىش. 

4 سھن ماڭا قىلغان خىزمھتنى تامامالپ ، بۇ یھردە سىلھرگھ شان-شھرەپ كھلتۈردۈم. 

5 ھازىر ، ئاتا ، مېنى دۇنیا یارىتىشتىن بۇرۇن بىز ئورتاقالشقان شان-شھرەپكھ ئېلىپ كھل. 

6 «مھن سېنى بۇ دۇنیادىن ماڭا بھرگھن كىشىلھرگھ ئاشكارىلىدىم ، ئۇالر ھھمىشھ سېنىڭ ئىدىڭ ، سھن ماڭا بھردىڭ ، ئۇالر سېنىڭ سۆزىڭنى ساقلىدى. 

7 ھازىر ئۇالر مېنىڭ بارلىقىمنىڭ سىزدىن كھلگھن سوۋغات ئىكھنلىكىنى بىلدى. 

8 چۈنكى ، سھن ماڭا بھرگھن ئۇچۇرنى ئۇالرغا یھتكۈزدۈم. ئۇالر ئۇنى قوبۇل قىلدى ۋە مېنىڭ سىزدىن كھلگھنلىكىمنى بىلىدۇ ، ئۇالر مېنى ئھۋەتكھنلىكىڭىزگھ

ئىشىنىدۇ.

یوھاننا 17: 26-20 

20 «مھن بۇ شاگىرتالر ئۈچۈنال ئھمھس ، بھلكى ئۇالرنىڭ سۆزى ئارقىلىق ماڭا ئىشھنگھنلھر ئۈچۈن دۇئا قىلىمھن. 

21 مھن ، ئاتام ، مھنمۇ سىلھر بىلھن بىللھ بولغىنىمدەك ، ئۇالرنىڭ ھھممىسىنىڭ بىر بولۇشىنى تىلھیمھن. ئۇالر مېنى بىز بىلھن بىللھ قىلسۇن. 

22 «مھن سھن ماڭا بھرگھن شان-شھرەپنى ئۇالرغا بھردىم ، ئۇالر بىزدەك بىر بوالالیدۇ. 

23 مھن ئۇالرنىڭ ئىچىدە ، سھن مھندە. ئۇالر شۇنداق مۇكھممھل ئىتتىپاقلىقنى ھېس قىلسۇنكى ، دۇنیا مېنى ئھۋەتكھنلىكىڭىزنى ۋە ئۇالرنى مېنى سۆیگھندەك یاخشى

كۆرىدىغانلىقىڭىزنى دۇنیا بىلىدۇ.

24 ئاتا ، سھن ماڭا بھرگھن بۇ كىشىلھرنىڭ مھن بىلھن بىللھ بولۇشىنى ئۈمىد قىلىمھن. ئاندىن ئۇالر ماڭا بھرگھن بارلىق شان-شھرەپلھرنى كۆرەلھیدۇ ، چۈنكى سىز

دۇنیا باشلىنىشتىن بۇرۇنال مېنى یاخشى كۆرەتتىڭىز!

25 «ئھي سالىھ ئاتا ، دۇنیا سېنى تونۇمایدۇ ، لېكىن مھن بىلىمھن ، بۇ شاگىرتالر مېنى ئھۋەتكھنلىكىڭنى بىلىدۇ. 

26 مھن ئۇالرغا ئۇالرغا ئاشكارىلىدىم ، مھن بۇنىڭدىن كېیىنمۇ شۇنداق قىلىمھن. ئاندىن ماڭا بولغان مۇھھببىتىڭىز ئۇالردا بولىدۇ ، مھنمۇ ئۇالردا بولىمھن ». 

بىز بىرلىكتھ یھشایا 40:8 نى ئوقۇدۇق:

«ئوت-چۆپل�ر قۇرۇپ كٻتىدۇ ، گۈلل�ر سۇساليدۇ ، ئ�مما ت�ڭرىمىزنىڭ سۆزى م�ڭگۈ قالىدۇ».

بىللھ دۇئا قىالیلى. 



ئھیسا ، بىز ئۆلۈشتىن ئىلگىرى ئھگھشكۈچىلىرىڭىز بىلھن ھھمبھھىرلىگھن ئىلھام ۋە ھھقىقھت سۆزلىرىڭىزگھ رەھمھت ئېیتىمىز. بىز سىزگھ ئىشھنمھیدىغان ۋە ئىتائھت

قىاللمایدىغان نۇرغۇن قېتىمالرنى ئھسلىگىنىمىزدە یۈرىكىمىز ئېغىر. ئھمما بىز سېنىڭ نامىڭغا ئىشھنگھن ۋاقتىمىزدا ، بىزدىن كھچۈرۈم ۋە ھایاتنى ئھسلىگىنىمىزدە

قھلبىمىز خۇشاللىققا تولىدۇ. پۈتۈن قھلبىمىز ، جېنىمىز ، كۈچ-قۇۋۋىتىمىز ۋە پۈتۈن زٻھنىمىز بىلھن سىزنى سۆیۈشىمىزگھ یاردەم قىلىڭ. قوشنىلىرىمىزنى سىزنى

سۆیگھنگھ ئوخشاش سۆیۈشىمىزگھ یاردەم قىلىڭ ، شۇندىال ھھممھ ئادەم ئھیسانىڭ ئۆزىگھ بولغان مۇھھببىتىنى ھېس قىالالیدۇ. بۇالرنىڭ ھھممىسىنى مۇقھددەس

ئىسمىڭىز بىلھن دۇئا قىلىمىز. 

ئامىن

One Voice Fellowship


