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Tarco (Cutotho) 

 
 

 

no kımhaymnono da noşe zıd 

me kul mede sıniqoyene li 

sıbartho dilonoyto dımıqqa 

Aloho kırhamme. Hkud mışihayto 

hathe kılozım duwyo i şetesto da 

haye. Cali hubo dAloho latna 

sıniqoye li idactho du hawno, elo 

sıniqoyena li sıbartho. Hathte kiba 

dımitahıwyo mu ruho qadişo bıl-

hude. Kul mıhayımno i naqla 

dımıftakır camuqo cali hubo dAlo-

ho, u dhoze i hubathe ba hayayde, u 

bi meltho kıthuwto dAloho dıko-

rıkh cali sıbartho u mısale gımi-

tahıwyole. 

Calabe fışitoyo dımaqıblina 

dAloho rıhımle bıritho hol hayo 

dımşader Mşiho dımoyeth. Elo i 

I 
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naqla dıhatu lhude dıwetuwo cal 

fotha dıbritho, zahme gıdwewo 

dımıtyaqnitu dAloho lıhude laşa-

naykhu gımşader Mşiho lu mawto. 

Hkud hıdo mışihayto bıthır ma 

ışne dımafıtili bıhusrono, fahimono 

i hubo dAloho. Aloho bi wasita du 

Ruho Qadişo mawdacleli i hubay-

de. U hathe mıhalafla a hayaydi 

kulle, u halkhaydi dacme.  

Kımhayımnono du mede dıqretu 

bu kıthowano gıdbalhku hızayto 

hathto cali hubo dAloho. İ sıbart-

hathe gıturyo dımahısitu bıkafno 

hatho. Melko kıbono lohu, lo 

malzitu bi qıraye dukthowano, ba 

buhone dıhowalkhuyo mıcawnono, 

u ba dafe dıhozitu mathle mu 

Kıthowo Qadişo camuqo mıftakeru. 

U kıthowano kımiqadem lokhu 

bımakikhutho, bi idactho dılatno 

mede dılo mine, u kul mawhabtho 

dıkıtli cali mılthayde bılhude mi 

towuthayde huwe huleli.  
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1 

 

Aloho Kırhamkhu 
 

 

“Mithe dıhaqqa Aloho rıhımle 

bıritho hule u abrayde u ihidoyo. 

Dıkul man dımhaymın ebe lıgmo-

yıth, elo gıdıwele haye dılcolam.” 

Yuhanun 3:16 

 

 

loho kobıc iqartho, cal 

hathe sımlelan a naci-

mayde. Lo hkud a bobuse, 

elo hkud a nacimayde kobac dıho-

wina. Aloho kobac dowina masre 

acme, mısnodina ele, ruhminane u 

dobina darbo dıhuweste dıroham-

lan. Kobac dımhaymnina ebe u 

mıdhawilan sıniqutho motinane. 

A 



8 

Kobac dıhowele asirutho dilonoyto 

acmaykhu. 

İ sagiyuthaydan kımaydina bır-

wihutho u mathlo dYuhanun 3:16 u 

kummina, “in, kodacno dMşiho 

mayıth lashan bıritho.” Elo ahna 

latna gudo dınoşe dMşiho mayeth 

me hılofayye. Mşiho, ha bha laşan 

kul ha menan mayıth. Mşiho met-

lothaykhu mayıth. 

Dıwetuwo u barnosho lıhudoyo 

cal fotha dıbritho, Mşiho laşanay-

khu lhudeste dıwewo naqla hıreto 

gımathwo. Gımtahmalwo a haşanık 

kulle laşanaykhu. Huwe laşanaykhu 

mayeth! Aloho haqqa kırhamkhu. 

Kırhamkhu bıhubo dlatla harayto. 

Yawmo qılcanwo radayto, Alo-

ho blebi mırle, “Joyce, hat i bobtho 

dıcaynihat!” lıdcanwo dıkıtyo u 

mathlano bu Kıthowo Qadişo. U 

şidoste darhal athi u komer, “hano 

latyo nısoyo du şubhoro? Mane 

khuşwıt ruhıkh?” Inoste mırli lıruhi 

u meftakarli, “lıklozım hawkha 
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meftakrono.” İ idactho dıkıtna dilo-

noye, sofqe u  mışahılfe saqıbloyo-

yo lu renyo du fagraydan. Kul ha 

menan, hkliq mBabayna laşan dı-

wena mışahılfe ma noshe dıhdo-

rayna.  

Ino kımıftakrono hani, Aloho 

mahwıleli surto cali athto dıkıtwa 

klitho sa habuşe bi şuqo. İ athtayo 

mıbahanla a habuşe kulle umınaqe-

la u towo dıkulle. Bıthırste mha-

lakhla u azza dızuwnole. Bathe 

Aloho kımarli, laşane ıno u habuşo 

towono. Dilonoytono. Hano lıkothe 

khud şıroro, elo Aloho hathe kımar-

la lıkul ha menan. Aloho lıkomır 

dıkıthatu calabe towe u anoşe kulle 

dıfayişi latne mede. Aloho komır 

dıkulayna dilonoyena. Hano kthi-

woyo bu khabro dAloho u khabro 

dAloho laşan kulaynayo. Hatu i 

bobtho dcayne dAlohohatu. 

Hayobto hızeli ruhi cal dımıfta-

karli hawkha mıdone şafire cal i 

nafşaydi u cal hathe lı mıdli lu 
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zuhoro u mede dAloho dıkobıc 

dımarli. Bıthır bıtre yawme i naqla 

dıftıhli u mazmuro 17:8 mıdawmı-

rono. A mathle dAloho mırleli mı-

tamo madıqiwo u hayriwo ebi. 

“Khud bobtho dıcayno mınatarli, u 

tahtı du telolo da gefaydokh mas-

tarli.” “İn, bışroro Alohoyo dıkomır 

hathe. Ino i bobtho dıcayne dAlo-

hono.” mırli lruhi. Zabno arikho kul 

dımıftakarli bathe, rıgışli ruhi dilo-

noyto.        

A noşe laşan dımırhomi, kafno 

qaşyo, swihutho cameqto u lhi-

qutho kito blebayye. Aloho khlıq-

lelan bi surtathe. Noşe calabe kı-

mıtyaqni dAloho kırohım bıritho u 

Mşiho, elo kıthyo casqo aclayye 

dımıtyaqni dAloho kırhamme. Mı-

qabıl dathe u mathlo dAloho kımo-

laflan, dAloho kırhamkhu khud 

kırohım Mşiho. Hayrina bYuhanun 

5:20: 
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“U abo kırohım lu abro, u 

kımahwele kul mede dıksoyım. U 

rab ma cıbodani gımahwele laşan 

hatu dımidawmritu.” 

 

Aloho harke komır, “Ino bi 

wasita dMşiho kısamno a cıbodani 

a şafire u dırab maniste, lashan 

dımidawmritu.” (u fuşoqo di kat-

huwto). Kudcitu dısagi basimoyo 

dıha biqoro rabo dıfoyash mıdaw-

mıro cal u mede dAloho kısoyım? 

A mathlani kıqrenanne, elo zab-

ne sagiye lıkhozina u mede dAloho 

kobıc dısamlan. Aloho kobıc minan 

dıhozina a cıbode rabe dıksoyım bi 

wasita dMşiho u midawmrina u 

dummina, “Ya Aloho, mıqqa tımi-

hoyo u mede dısımlokh bi wasita 

dMşiho!” Bıthır mathe kobıc dıq-

rena u mathlo dımırle Mşiho bYu-

hanun 14:12, “Şıroro şıroro kımar-

nolkhu, man dımhaymın ebi, a 

cıbodani dıksamno huweste gıs-
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yamme, u zıd mani gısoyım, mithe 

dIno azolono su Abo.” 

Aloho a cıbodani bi wasitath-

kuste gıdsamme. Hatu cıbode dırab 

maniste gısaymitu, mithe dMşiho 

azze su Abayde. Kımhaymnitu 

bathe? Kımhaymnitu dAloho kır-

hamkhu u bışroro bi wasitathkhu 

kıfolıh? 

Yawmo Aloho hawhka mırle li: 

“Joyce, kul yawmo medone sagiye 

kısamno laşan a noşe mithe dıkır-

hamnın. Elo bahaye lıkhzanne. Ha 

tufso lıhude gıdbenakh. Kul yawmo 

dıkmarno li şemşo “dnah”, hathe 

kısamna lashan Joyce, Betty, Jamie, 

(harke kthawu eshmayhu).”    

Klayu u meftakeru bathe. İ şem-

şo kul yawmo lashanayhu kısulqo 

bi şmayo. İn, i şemşo! Elo ahna 

lıkhzenane mede ulsoyo. Kudcina 

dıkul yawmo di şemşo kıdunho. 

Elo hiyya laşanayhu kıdunho. U 

matro dıkothe bu zabnayde laşa-

nayhu kothe. U talgo laşanayhu 
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knohıt. Hawha Aloho sagi kırham-

hu! 

BTenyon Nomuso 7:9 hawkha 

kıthiwoyo: 

 

“İdacu du moryo Alohathkhu, 

huweyo Aloho. Aloho mıhaymno. U 

kınotır u qıyomo u itaybutho la 

ruhmayde u dıknutri a fuqdonayde 

hol alfo dore.” 

 

Gımakfınhu alfo dore dımayditu 

i hubo dAloho? Hkud kıhozitu Alo-

ho latle harayto, u mawha laphku 

mabtılitule. Sagiye menan kımıf-

takrina dmabtelan Aloho ba fulho-

ne dılo makşarlan u nafilina bınne, 

elo laybokhu saymitu mede haw-

kha. İ hubo lıkbutlo; laybokhu tıre-

tu dAloho dılo rıhamkhu. İ hubo, 

latyo mede dAloho kısamla. Elo u 

mede dıkıtyo Alohoyo. 

Aloho kırohım lu hatoyo saryo 

dhol ocdo athi lfotha dıbritho wa-

law dıroyıq bıfothe dMşiho u do-
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mır, “lıkbacno tımmede menohk; u 

sagi gımıfsahno dızzino li gihano.” 

Cal hathe, aydarbo kibe dlırohım la 

mnaqye ulani dfrişi lu nişo dAloho? 

Hatu kowe dımmitu “Ino maq-

beli Mşiho llebi, u krıhmalle”. Elo 

kımşaylono lohku: Mıqqa kımıtyaq-

nitu dAloho kırhamhku? 

Hathe sıbartho fşittoyo laşanay-

hku: Aloho kırhamhku. Hathe i şe-

testo dıklozım dımahıt Aloho laşan 

fıhmitu kul mede hreno.  

Mın dıyulfitu ilafu, mıqqa dım-

bahnitu cal Aloho mıbahenu, ida 

dılo qıdritu maqıblitu u şıroro 

dAloho dıkrhamhku lıkqudritu 

dmişawştitu hud u mede dıklozım. İ 

hubo dAloho dıkıtle alhku, i şetesto 

di haymonuthathku, i hiruthathku 

dımi hıtitho u i tışmışto dıkmqad-

mitu la noşe hıreneyo. Kımaqıblitu 

i hubo dıkıtle Aloho lafelayhku?      

 

Aloho kırhamhku! 
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2 

 

Towono Khudu  

Mede Dıklozım? 
 

 

“U sabro lıgtralhku bu darbo. 

Cal dıbi wasita du Ruho Qadişo 

dıhiwo elan, i hubo dAloho kıfihko 

ba lebawothaydan. 

“İn, ahna heş dılatwolan sabro 

[heş dılatwolan mıkono dımcadrina 

ruhan] Mşiho, bu zabno dıkıtwo 

mıcayno mayeth laşan a hanfe 

(mıhlofayye). 

“Noşo laşan noşo hıreno zahme-

yo dımoyıth, elo laşan noşo towo 

kibe dımoyıd lıqul cayne u mawto. 

“Aloho bathe kımşarır i hubayde 

dılafelan; Ahna heş dıkıtwan hat-

oye, Mşiho mayeth mıhlofayna. 
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“Hawhka ocdo dımzadqina bu 

admayde (dıhkalisina, dıhawina 

tırise u dımşarrina ba esore cam 

Aloho),  fışiqoyo dıkhkulsina mu 

rugzo dAloho bi mıscoyuthayde. 

“İda ahna heş dıkıtwan a bıceld-

bobe dAloho, mışaynina acme bi 

mıscoyutho du mawto du abrayde, 

ocdo bu zoyudo fısiqoyo dahna mı-

şayne bi qıyamto du abrayde gıd-

hulsina (kul yawmo mu şultono di 

hıtitho gıhkulsina).  

Rumoye 5:5-10 

 

agiye menan kımıtyaqnina 

dAloho kırhamlan cal dılık-

qudrina saymina şuclonan 

tırise. Noşe sagiye lıkruhmi ruhay-

ye, mawhaste kımotın lıkunoşo 

dAloho calabe lo kımacbed minay-

ye. Bısaqublo dathe u Kıthowo 

Qadişo komır, “u barnoşo manyo, 

dmaydıtle lquli cayno” (Mazmuro 

8:4). Ahna a barye dAlohona bıl-

hude. Aloho mithe dıkrıhamlan kır-

S 
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hamlan. Aloho huboyo (1.Yuhanun 

4:6) 

Aloho kırhamhu, hatu dilonoye-

hatu. Hathe kuthyo lu sukolo dkıt-

hatu frişe u hdonoye. Lıklozım hatu 

dıwetu hkothi, u ıno duwyono hkot-

hayhku. Atartaynaste dımjarbina 

dıwena hkud noşe hrene, sagi 

gmıhzonina. Me dsim u medano lha 

mede kmanfıc, fursoyo dmitawmır 

lu şido dlathatu towe hkud u mede 

dıklozım. Elo i sbutho duwyo Alo-

ho, lıklozım dıwetu “calabe towe.” 

Kay cal dıkıtwohku kamile Mşi-

ho mıhlofayhku mayıth? Aw cal 

dıkrıhamwolhku? U Kıthowo Qadi-

şo komır, Mşiho rıhımlelhku hol 

hayo dımayıth mıhlofayhku, ocdo 

dımzadqitu bu admayde kırhamhku 

sagi (Rumoye 5:8-9). Mşiho kır-

hamhku, hol hayo dıkımkase a faw-

dathku a yawmoye. Mşiho kırham-

hku, hol hayo dımcawanhku dıma-

timitu u yawmathku bıhaylo u zoh-

kutho. 
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Aloho yawmo huleli tufso, cal 

aydarbo kıhoze a fawde u absirwot-

haydan. Mıftakeru bınacimo dıkıt-

yo cumre tloth aw arbac ışne dık-

hoze i emo dıkul naqla kısaymo 

şuclo du bayto. U nacimano haqqa 

kule kırohım i emo, qoyım kımoyıd 

satlo dımaye u şuşefo nacımto u 

kothe qumi kawtho. Kımşare dı-

mandıf i kawtho, bıthır kımoyıd 

kımo şuşefe u kımanşıf a kawe du 

bayto.  

Men kul frus, bıdıkothe mi 

kawtho kıfoyış saclutho u safono. 

Mıdhzalhku hathe fırıqhku dımıdle 

i şuşefo towto u kıhirutu. Elo me 

dıcabır lawgul u bıqolo halyo do-

mır, “Emi, emi, hızay mandafli i 

kawtho. Laşanıhk mandafli. Kır-

hamnıhk emi.” 

Emo mlitho bhubo gıdummo, 

“sagi şafiro sımlohk. Tawdi sagi 

dımcadarlohk.” Bıthır me du naci-

mo mışgım bımede hıreno bıduktho 

hıreto, gımandıfo u mede dımsa-
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cele. Bıthırste gımzahrole dınaqla 

hıreto hawhka lo soyım. 

Aloho mırleli dıhuweste laşanan 

hawhka kısoyım. Kul naqla kıman-

dıf u mede dımsacelan. İda kısay-

mitu u mede towo dıkothe miday-

hku, hano lıhudeyo u mede dAloho 

kınotır mınhku. Aloho lıknotır dı-

saymitu mede dılıkmakfe u hay-

lathku. İda hatu hadirehatu dım-

mitu, “hat kino u tırisohat, ıno 

fawdono Moryo. Mınaseli, elo lo 

qadirono dımşahılfono”, huwe 

gıqodır dımşahlafhku. U gımşah-

lıfste. Cal dıkodıc dılo mi mıcad-

ronuthayde hatu bıruhayhku lay-

bohku dısaymitu tawtır.    

      

“Hawo dımşadarle Aloho, i mel-

tho dAloho kmıjgıl. Mithe dAloho 

lo bu kaylo hule i ruho.  

 

“U Abo kırohım u Abro u kul 

mede mahıtle bide.”  

Yuhanun 3:34-35 
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Yawmo dıkımbahnanwo u Kıt-

howo Qadişo mıftakarli camuqo cal 

u fetgomano. U i naqla dıfahimono 

dAloho lo bu kaylo kıbelan i ru-

hayde mi fısihutho bahkyono. Alo-

ho lıkbelan bılhude ışmo mano, aw 

ışmo mawo.              

Bıdukthe dathe komır, “Kılle, 

mıd kul mede dıkıtli!” Adyawma 

kul nutfo du haylo u di hubo dAlo-

ho hadırtoyo laşanayhku dımıs-

tacmlitula. Aloho kıtle kul mede 

dıkıthatu sıniqoye u kobıc dımay-

ditune. Qay? Mithe dıkırhamhku. 

Lıklozım dıwetu kamile. Mithe 

dlaybohku dıwetu kamile hkud 

kılozım laşan şowitu lathe. Lıklo-

zım dıwetu şafire sagi aw mıhawne 

sagi. Aloho kobıc dıbalhku hathe. 

Mithe dıkırhamhku. 

 Aloho hawhka komır bu kıtho-

wo dTenyon Nomuso 7:6,7 

 



21 

“Mithe dhatu qadişe u noşe dıf-

rişitu lAlohohatu, Aloho mınaqe-

lelohku mıbaynothe da came kulle 

dkito cal fotha dıbritho, laşan dıwe-

tule camo dilonoyo. 

Aloho lo mınaqılelhku u rıhım-

lelhku cal dıkıthatu bu menyono 

rab ma came hırene, elo hatu bu 

menyono noqıs ma came kul-

lewohku.” 

 

Aloho, mınaqıle a İsarloye laşan 

dıwalle camo dilonoyo. Adyawma 

ahnaste hkud cito, İsroyel ruhonoy-

tona bışroro. Cal hathe u fetgo-

mano, mıqqa dıkıtyo laşanayye, 

alhku laşanayhkuyoste. Aloho ko-

mır, “Ino lımnaqılilhku cal dıkıt-

hatu camo sagiyo cal fothe dıb-

ritho.” Dımaydina u fetgomano cal 

ruhan hawhka komır, “Ino lımnaqı-

lilhku cal dıksaymitu kul mede triso 

aw cal dıkıthatu kamile.” 

Aloho komır, bu menyono noqıs 

mıkulnoşene. İda hkıdwothihatu, 
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meqım me dıhkulsitu kımıftakritu 

dıkıthatu biştir mıkulnoşe. Mqabıl 

dathe Aloho bu fetgomo da 8. 

hawhka komır: 

 

“Elo cal dAloho rıhımlelhku u 

abıc dımkamıl u qıyomo dıhule 

lıbabonayhku bitho caşinto maw-

faqlelhku mu bayto di cabdutho, u 

mahklaslelhku mithe dFırcun u 

malko dMısır.” 

 

Hano mede dıkşowe dımifsi-

hutho dımitazcıq! Aloho komır, 

“Rıhımlilohk u mırlilohk dıkıthat 

qadişo. Mırlilohk dıkıthat dilonoyo. 

Mınaqelilohk lo cal dıkıthat towo u 

kamilo, mınaqelilohk mithe dırhım-

lilohk. Kıdcitu Aloho mın kobıc 

dısaymitu adyawma? Kobıc dımaq-

blitu u mayditu i hubayde.      

Laşan sagiye menan u qetro rabo 

dılıkruhmina ruhanyo. Lıkmhaym-

nina dAloho kırhamlan, u zıd mat-

heste lıkmhaymnina dınoşo kırham-
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lan. Kımıftakrina, “Aydarbo kibin 

rıhmili, ıno baykanoyutho sagi biş-

tono.” İda kımıtyaqnitu dıkıthatu 

bişe u lo şafire, i naqqayo hkud ha 

bişo u şhkiro gımıftakritu, gımıh-

zoyitu u gımalhkitu. Laybohku dı-

faytitu cali surto dıktıcnitu bıle-

bayhku.  

U qıtraydi u rabo, dlıkruhmanwo 

ruhiwe. Bamo 75 du zabnaydi mı-

nasyanwo dımhalfono ruhi. Mithe 

dıkmıftakranwo dıkmıjgılono sagi, 

mınasyanwo dıfayşono şatiqto. 

Bıthır mithe dıfayşanwo şatiqto, i 

ruhaydi cayqowa; kul noşo ıbacwo 

dodıc qay şatiqtono. Inoste mıftak-

ranwo, “Hatu mırlohkuli dısagi 

kımıjgılono. Tırayu mini. Bılhude 

kubcuno dıfayşono şatiqto.” 

Laybi dımahkyanhku kımo ışne 

gırışli mu qetrano! Walaw fayşan-

wo şatiqto, naqla hıreto mıfothe 

dılişoni ıthewo gedşe bırişi. A noşe 

dıkrıhmi u mamlo, kımizawgi cam 

noşe şatiqe. Hawhka kımahwetu 
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mıqqa kmıjgılitu. U şido kul naqqa 

gımamte hathe lıbolayhku. Hathes-

te kmitawmarla cedloyo. 

Aloho kobıc dılo cedloyo dıfay-

şitu hire. Elo i hirutho kılzamla 

haymonutho u cuzoyo. Kudcito, 

mıqqa dırıgşitu bıruhayhku dıkıt-

hatu cdile rıgaşu, hano laybe dıforıc 

u timo dıha mede mıdsımhku? 

Mıdksaymitu mede fawdo, casqoyo 

dımhaymnitu dAloho kırhamhku. 

Bu zabnano kule u şido kımote 

lıbolayhku dıkıthatu bişe u şhkire u 

kısofıh aclayhku. Komır; “ocdo ta-

yem şuclohk,” “Mın kıhuşwıt ru-

hohk? Aloho ba haye lıkmbarahk-

lohk, noşo bişo u saryo. Ocdo lo 

fayış kibohk dısuhdıt lınoşe. U lo 

mede kibohk saymıt triso.” 

Hanoyo u zabno dıklozım dowıt 

gaboro u dımmıt, “Ya Abo ıno 

sımli fawdo u bi wasita du admo 

dMşiho kıbacno menohk dışubqıtli. 

Me lebi kule kıtlabno dışubqıtli. 

Zohk marke Şido. Mşiho fırıcle u 
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timo di hıtithaydi.” Bıthır mathe 

bıfsihutho kibohku mıdawmitu bu 

darbathku. Elo hatu kımıftakritu, 

“Ino aminoyith kısamno u meda-

no.” Inoste mıftakranwo hawhka 

hol dıhalisono mi macbdonutho du 

cedloyo. Mıd lo margaşhku bıced-

loyo calu mede dısımhku, gıtretu 

mu sıyomo du medawoste.   

U cedloyo kımacıq i ruhathku u 

kıtralhku taht tacno yaquro. Laşan 

ha dowe hiro mu rıgşo du cedloyo 

kılozım dowe gaboro. Kılozım 

dıwetu gabore, malhkitu bıhaymo-

nutho u qaymitu dımmitu lo lu 

cedloyo. U şido gıdmarhku, “kım-

nasıt dımmıt lıgmargşıt ruhohk lo 

towo? Bılhude kımo şoce kılozım 

hozıt ruhohk bişo. U mede dısım-

lohk bışroro bişowe.” Ha mede 

lıhude gımakfe dımfanetule, “Lo, 

kımhaymanno dılatyo hawhka. U 

lıgmargaşno ruhi bişo bi sıbut-

hathe.” A zabne qamoye dımnasitu 
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hathe casqe gıdowen, elo bıthır me 

tloth u arbac kore gıdyulfitu. 

bEşacyo 53:5,6 u 11 kthiwoyo, 

dMşiho tıcınle a htohaydan i cedlo-

yuthaydan. U şido lıkobıc dıwetu 

hire bi sıbuthathe. Lımune? Mithe i 

naqqa dımargşitu ruhayhku cıdile, 

lıgkıdritu bışroro dımayditu tacmo 

mi hubo dAloho. U cedloyo kıfraş-

hku mAloho u hud şuro du farzlo 

kıcobır baynothayhku u lAloho. 

Laybohku hızetu Aloho Abo itha 

bıgawı dırigşo dıcedloyohatu. Lıhu-

de gıhzetu i hıtitho u cedloyo dıqa-

muthayhku. 

Cıyaşu hire mu cedloyo u 

mıhaymeno dAloho i naqqa dımırle 

di taybuthayde gımakıfyo dımkasyo 

a hıtohathku şıroro mırle. Aloho 

kırhamhku; i taybuthayde u huso-

yayde duşnene dılo furcono. Ad-

yawma makbelunne! 

 

Aloho kırhamhku!        
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3 

 

İ Hubo Asiruthoyo 
 

 

“Ahna mıhaymanlan u adicina i 

hubo dAloho dıkıtle sidan. Mithe 

dAloho huboyo, u kul ha dıfoyış bi 

hubo, bAloho kıfoyış.”  

1. Yuhanun 4:16 

 

ydarbo kiban durkina u 

fuhmina i hubo dAloho? 

Aloho mıqqa dırhamhku 

tro rıhamhku itha hatu lıgkıdritu 

durkitu u fıhmitula lathku yuthrono 

mina. İdicoyo alkhu mıqqa towo 

kımargşitu bıruhayhku i naqqa dıha 

mahwalhku hubo sagi. Kırıgşitu 

bıruhayhku sagi towe u mıyatre hud 

kıfayritu. Mithe dıkudcito dınoşo 

kırhamhku. Aloho kırhamhku u 

A 
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kobıc dımahwalhku i hubathe. U 

kobıc dıkul yawmo mafıtitu zabno 

acme. 

Kıthku hatu asirutho qınumoyto 

cam Aloho? Dıme zabno arihko ha-

lısitu, lıkothe lu sukolo dıkmibas-

mitu bıhawrutho catirto cam Aloho. 

Safrayto dıkfuthono caynothi u me-

de qamoyo dıkmıftakrono Alohoyo. 

U bılalyoste mıdkıdumhkono bu 

carso u mede haroyo dıkmıftakrono 

Alohoyo. U yawmo kuleste Aloho 

bıhawniyo. Layt bıbritho mede 

zoyıd me dıkubcono mışamşono u 

Alohaydi u marthiyale. Hano gışo-

we dıtretu kulmede hıreno laşan 

dımtetule. 

Kit hkalyutho bıleban bu dumyo 

dAloho, dbılhude dAloho gıqodır 

dımlela. Layt mede hıreno dıkrıh-

titu bıthre aw dıgraghkuyo dmole i 

dukthayo. Lıruhayhku kowe dım-

mitu, “Ino kıdcanwo hathe, maqbeli 

Mşiho.” Elo kımaqıblitu Mşiho 

bkul zabno, bkul yawmo, bkul 
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aykanoyutho? Kımaqıblitu i hubo 

dAloho? 

Aloho kırhamhku u hatu dilo-

noyehatu laşane. Aloho hklıqlelan 

laşan dıwena şawtofe acme. Hathe i 

fıshuthayde i rabtho u i lhiquthayde 

dılo mumo dlaşan a hayathhkuyo. 

Kul safro mu trunus dide gımadıq u 

komır, “Brihk safro, kırhamnohk”  

Naqla hıbartho mıdidi bu zabno 

dımsalyowa hızela hızwo. Hızela u 

Abo Şımayono bAmerika, kısocır a 

noşe dhatho mahıslın mi şantho ba 

botathe. Azzeyo la botathe dımısta-

wıd u soyım hawrutho acmayye. 

Gırışle kursyo si teblitho u yatuw. 

A noşe dılo kloyo azzen u athen. U 

ummiwo lAloho, “Bıthır. Ntar har-

ke zabno karyo, bıthır mıdımkameli 

u fulhonano didi gmıjgılono ac-

mohk. Bıthır gsaymono hawrutho 

acmuhk. Bıthır Aloho, bıthır Alo-

ho.” 

Bi harayto du yawmo mıdhızela 

i claymtho dAloho hızinoyo kımıf-
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rış mu bayto, leba mali haşo u 

kmirutho. U yawmawo noşo lathi 

dımıjgıl cam Aloho. 

Lıwetu “şıgimoye bu zıyudo.” 

İtha lathku zabno dımsaletu u mafı-

titu zabno cam Aloho, i naqqayo bu 

zıyudo şıgimoyehatu. Fıraşule lAlo-

ho u zabno dıklozım dımitule dık-

rıhmitule sagi. Mıd kul mede athi u 

cabır u kul mede tayem star mu 

gıcoyo, bi harayto lıgfoyış mede 

hreno bılhude Aloho. Nuqto! İtha 

hol u zabnawo lo kadıritu bonitu 

asirutho haytho cam Aloho, bi nuq-

tayo mışawhre fayişitu dıbnetu asi-

rutho. Hathe lı kobo sukolo dlıkı-

zohku li malkutho, elo i fıshutho 

dıhoyitu haye zakoye gızzayo mi-

dothayhku. 

Renyo kıbanhku, i şato kula 

mafetula bayo dıbetu furso lAloho 

dırhamhku. Foyış trayu mıd mhal-

hkitu bu haylo di haymonutho dıru-

hayhku, trayu mıd mınasetu dıwetu 

a mhaymne dAloho malye haylo u 
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haymonutho. Hawu eşmo bıtlono 

lıkul mede u sumu hkud ksaymi a 

nacime. Bılhude sılaku lısefe du 

Abathku u şmayono, u hawu furso 

lAloho dırhamhku. Laybohku dım-

qadmitule i hubathku, dıbi qamayto 

dılobutule aftho huwe dırhamhku.   

 

1. Yuhanun 4:16 hawhka kthi-

woyo:             

 

“Ahna mıhaymanlan (msikena 

eba, knutrina i haymonuthaydan u 

tıhkiloyena)  u adicina (fahımina, 

kımaqıblina, kıhzena u kırugşina) i 

hubo dAloho dkıtle sidayna.” 

 

Adsafro dımahıshku, mafıthku 

zabno dımıftakritu dAloho mıqqa 

kırhamhku? Gawonoyith safro mıd-

kımahısitu, lıkwalhku lebo dısay-

mitu mede. Elo kılozım mıharkitu 

guşmayhku, bu nişano kılozım mıs-

tacımlitu femayhku u mıharkitu i 
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ithuthathku i gawayto u dıbetula 

aftho dısaymo kul mede mıyatro. 

Safro mıdqayımitu kılozım dım-

şaretu dımmitu, “Ya Abo, kımaw-

denolohk cal dıkrıhmatli sagi. Kı-

mawdenolohk dımşadarlohk Mşiho 

dımoyıth mıhlofi. Ya Abo, kımaw-

denolohk cal dıkıtno camu Ruho 

Qadişo. Kımawdenolohk cal du 

haylo di qıyımto kıcoyış acmi. Ya 

Alohaydi, kımawdenolohk cal dıha-

wino bıruktho lıkul duktho dazzino 

adyawma. Alohaydi, hat kırıhmatli. 

Hat kırıhmatli harke bu baytaydi u 

nacimo. Hat kırıhmatli! Ino u naci-

maydohk u dilonoyono. Ino i bo-

btho dıcaynohkno. Hat Kırıhmatli!” 

Mıjgelu cam ruhayhku u mahesu 

ruhayhku dıkıthatu bıfalgı di hubo 

dAloho u hıniqoye bi hubayde. U 

Kıthowo Qadişo komır (Eşacyo 

49:16) dıkito i surtathhku ba kafe 

didothe dAloho. Hathe dıkmarla 

kibi mamtıyalla lıqul cayni, “Horu, 

kıhzetule? Oh, mıqqa şafiroyo, 
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latyo hawhka? Kırhamne calabe. 

Horu ba nacimaydi dıkıtne ba kafe 

didothi.” Kınıtarhku tamo, dıbkul 

zabno dothe lıbole dıkırhamhku u 

lıhıqoyoyo dowe şawtofo acmay-

hku.           

Lo tıceto dıweto mawdıyone 

qum Aloho, u mışawşıtitu asirutho 

di hawrutho. Naqqat bi sılutho kılo-

zım mıhalqitu ruhayhku cali arco u 

mawdetu lAloho dıhalısitu. Naqqa 

lıhude tırayu kulmede lıhkasra, u 

rıhamu Aloho. Mıdawemu dıkretu 

1. Yuhanun 4:16, 17: 

 

“Aloho huboyo. Kul ha dıfoyış 

bi hubo, bAloho kıfoyış, u Aloho 

gıcoyış acme. 

“Laşan dıwelan lıbibutho bu 

yawmo du dino, i hubo mışalto 

bahna.”     

 

Mıd adıcitu dAloho kırhamhku 

kıwalhku lıbibutho; kımcawnolhku 

dımhayımnitu bi zadikuthayde. 
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Bılhude i naqqa dıtretu dAloho 

dırhamhku kibohku mıtetu la bur-

kotho kulle – haymonutho rabtho, 

zohkutho mıkabıl di hıtitho, hul-

mono, kuşoro u fısihutho. Elo ahna 

zabne sagiye dalqublo dathe kısay-

mina u kımıftakrina, “Elo, ıno kılo-

zım dıruhmono Aloho.” Inoste kı-

mıftakrono dıbi qamayto kılozım 

dıtretu dAloho dırhamhku. Lık 

mhaymnono, dıkudritu dımahwetu i 

hubathku dAloho, itha dıbi qamay-

to lıtretu dAloho dırhamhku. 

Kibi dımmanhku dıklozım dıwe-

tu hawrone cam Aloho, u mıqqa 

ulsoytoyo i hawrutho dcam Aloho, 

elo hathe aydarbo gısaymitula? İ 

naqqa dAloho mırleli dısaymono 

hawrutho acme yatıwono u mışa-

yeli, “Towo, ocdo mın kılozım say-

mono Alohaydi?” Hawhka! Lud-

canwo aydarbo gıdsaymono haw-

rutho cam Aloho, mithe dıbu zab-

nawo hesh lıdcanwo bışroro Aloho 

mıqqa kırhamli. 
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İtha lıkımhaymınitu da noşe dık-

rıhmınhku aydarbo kibohku dımah-

wetu a rıgşathku? Aydarbo kibohku 

dıruhmitune? Gızaycitu dıhushwın-

hku sahkle. Towo gırugşito bıru-

hayhku baynothe da noşe dıkıdcito 

dıkrıhmınhku u dıkmaqıblınhku. 

Lıgawri kibi dımmono u saymono u 

mede dılıqudrono dımale u saymal-

le lınoşe hırene mithe dıkudcono 

dıkırhamli. U medano hawhkayo 

laşan Alohoste. 

Mawhka mıhalequ fısocto u 

sumu şuroyo hatho. Hawu furso 

lAloho, huwe gıdmolafhku aydarbo 

gısaymitu hawrutho acme. Ocdo 

mışayelu u şuwolano lıruhayhku: 

şalyo u mışaynono gab Aloho? 

 

Aloho Kırhamhku!      
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4 

 

Hubo, Sabro u 

Haymonutho 
 

 

“Mithe bYeşoc Mşiho i gızurto 

ulo gızurto latne mede, elo i 

haymonutho dıkkumlo bi hubo.” 

   Galatoye 5:6 

 

agiye mıneyna kımafıtina 

zabno sagi laşan dıwelan 

haymonutho. Mithe dıkud-

cina dılo hubo layban marthina 

Aloho (Cebroye 11:6). Cal hatheste 

kul naqqa kımnasena dıwelan hay-

monutho sagi. Elo i haymonutho bu 

leboyo u bılhude mıd hawitu basi-

rutho dıkıtyo mılitho hubo cam 

Aloho kibohku dımtetula. Ino laybi 

dımılfanhku i haymonutho, elo kibi 

S 
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dımılfono a qonune di haymonutho 

u tıryono dımahisitu bıkafno cali 

sıbuthathe. U hawhka gıdwetu ha-

dire dısaymitu kul mede laşan mıte-

tula. İ haymonutho kuthyo bılhude 

bıgılyono mAloho.     

Tırayu mıd fulhitu sagi dıwalhku 

haymonutho u marthetu Mşiho. 

Mafetu u zabno u camlano kule bu 

rıhomo dırıhmito Aloho. U yawmo 

kule mafetule bu rıhomo dıruhmi-

tule u dıbetu furso dıhuweste dır-

hamhku. 

 

“Mithe dıbi haymonutho kım-

halhkina u lo bi hızayto [a hayay-

dan u aduboraydan kımtaksinanın 

bısabro u bıkaşirutho mıqadaşto 

lıfuth i haymonutho du barnoşo 

dıcam Aloho u cama medone dılal-

cıl mu kıyono, hawhka kımhalhkina 

u kıhoyina].”  

2. Qorintoye 5:7 
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İ naqqa dıqıryanwo u Kıthowo 

Qadişo Aloho mışarele domır 

mathle lılebi. Ino kımnasyono 

dımhalhkono bıhaymonutho. Bıkul 

fısocto da hayaydi kıbcono dım-

halhkono bıhaymonutho. Hıd komır 

u Kıthowo Qadişo ba Qorinthoye 

5:7,  ahna a hayaydan u aduboray-

dan kımtaksinanın lıfuth i haymo-

nuthaydan dıkıtyo masırto bi asi-

rutho dıkıtle u barnoşo cam Aloho. 

Bısukolo hıreno, ıno bılhude kı-

maydono şetesto lu mede dıkmıhay-

mnono ba esoraydi dıcam Aloho u 

kımıhalhkono. Kıfıhmitu hathe? 

Noşo dıkmıftakır dılatyo tıriso, to-

woyo dıtoce dımhalıhk bıhaymo-

nutho. U noşo dıkmıftakır dıkıtyo 

tılawco natınto baynothe du helo, u 

dık mıhaymın dAloho lıkrıhamle, 

towoyo dıtoce dımhalıhk bıhaymo-

nutho. Noşe sagi kımnasın dımhal-

hki bıhaymonutho, elo lebayye 

noqusoyo ma medone hırene. 
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Ba Galatoye 5:6 komır, i hay-

monutho bi hubo kıkımlo. Aloho 

mahatle hathe bılebi: “Kul noşo 

kımıftakır di melthathe kıthyo lu 

sukolo; itha dılı ruhmina a noşe 

hırene i haymonuthaydan lıgkumlo. 

Elo latyo bu sukolano. Bu şıroro, 

itha dılıkıdci mıqqa kırhamlın i 

haymonuthathe lıgkımlo.” İ haymo-

nutho dılo hubo lıgkımlo. Hatheste 

latyo dırıhmitu a noşe hırene. Elo u 

furso dıbetu lAloho dırhamhkuyo.    

Bathe kito furşono rabo. Tuhk-

lono bAloho u haye bıhaymonutho 

u bıkul mede dowe u tuhklono acle. 

Hathe lıgmisomo itha dıludcitu du 

barnoşo dımqabıl dithku kırham-

hku. Towtıryo dıtcetula. İtha lıkud-

citu dAloho kırhamhku, ba hayye 

laybohku dımıthkılitu acle.  

İtha bışroro dıdcituwo Aloho 

mıqqa kırhamhku, gıdnuqsowa i 

casqutho dıgurşitu bu kırohko dıcal 

u hulmono. U kırohko dımkamlitu 
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a sıniqwothathku a momunoye 

gıdnıqaswo. 

İ celtho dılıqıdritu mayditu hat-

heyo, cal dıbışroro lıkımhaymnitu 

dAloho kamilo gıdbelhku. Kibohku 

dımmitu, “Kıbcono dımhaymnono, 

elo aydarbo kibi dımhaymnono 

lathe?” 

İ hubo dAloho acmayhkuyo bıl-

hude u mede dıklozım saymitu i 

naqqa dAloho mahwalhkuyo rıgşi-

tula. U Kıthowo Qadişo komır, 

“Kılozım ruhmina Aloho, cal dıhi-

ye bi qamayto rıhımlelan” (Yuha-

nun 4:19). Dılo mitahwewolhku 

sabro calu şıroro dıbi qamayto Alo-

ho rıhımlelhku, latwa mıkono dıha-

tu rıhmitu Aloho. 

Kul mede ba cumqe dılebay-

hkuyo. Tamoyo! Aloho kırhamhku! 

Dilonoyehatu! Şafirehatu! Yaqire-

hatu! 

Sagi şafirehatu! Aloho kırham-

hku! Ulo yawmo noşo cal fotha 
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dıbritho gırhamhku hkud Aloho 

rıhımlelhku.   

Hatu lathku sıniqutho lıtınoşo, 

elo Aloho gıdbelhku noşe hırene ba 

hayathku. U şıroro hanoyo, dılıwe 

noşo sıtar menhku u mAloho, a 

hayathku towe gımhalhki. Aloho 

gıdowe u hawrathku u towo. İtha 

lathku zawgo Aloho lıgtırelhku 

lıruhayhku. İtha lathku emo u babo 

huwe gıdowe emayhku u babayhku.  

Aloho hawhka sagi kırhamhku. 

Calhathe kibohku laşan kul mede 

mıhayımnitule. Hathe kula kırham-

hku, u bathe gıdıdcitu dıhuwe kobıc 

dımtetule. Hol dılıdcitu dAloho 

kobıc dımtetule, lıkwalhku haymo-

nutho makıfyonitho dımayditu u lo 

mede.   

İ haymonutho kıkımlo bayo dıbe-

tu lAloho aftho dırhamhku. Lıg-

kımlo dızzohku dırıhmitu noşe 

hırene. Hawu furso lAloho dırham-

hku u yawmo kule maru lAloho, 

“Alohaydi, kıdcono dıkrıhmatli. 
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Tawdi lMoryo! Abo kımawıdya-

lohk. Kımşabhono ışmohk.” 

Smith Wigglesworth, izgado 

rabo dAlohowe. Noşo mışayılele 

itha kımafet zabno sagi bi slutho 

aw lo. Huweste hawhka mıfanele, 

“Nokusoyo dıkımsaleno sılutho 

zoyıd me 30 qatinotho. Elo bıcayni 

zabnoste noqusoyo dıkmafıtno 30 

qatinotho dılo sılutho.” Naqlahıreto 

mırle, itha dımafıtno zod me ham-

şacsar qatinotho dılo asirutho cam 

Aloho, kılozım tıyabno. 

Ahna kımnasena dısaymina u 

şuclo bıhefko. Ba fulhonathku 

laybohku tıretu dowe u medano. İ 

celtho dAloho dıgımbarahku, mithe 

dAloho kırhamhkuyo. Hathe gıd-

belhkuyo hkud hulelhku u furqo-

nathku. 

İtha dılo kıdritu dımahılsitu far-

sufo mi iqarthathku aw noşo hıreno 

bu camlathku. Hawu furso lAloho 

dırhamhku. İ naqqayo mıd hızalhku 

a farsufe di iqarthathku gıdwetu 
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hadire dırıhmitune. U Kıthowo Qa-

dişo hawhka kımarhku, mıd rıhmın-

hku u tıretu mıd mınasetu dıqne-

tune ba melathku u ba darbonathku 

a mızayne, gıdgirşitune lMşiho. İ 

ruho dAloho, bi mıscoyutho di 

hubathku gıdgurşo i iqarthathku 

lıruha. Elo bi qamayto kılozım 

tıretu dAloho dırhamhku, dılo lay-

bohku dıruhmitu noşe hırene. 

Ba Efesoye hawhka kthiwoyo: 

“Mithe dıbi taybuthayde hawilan 

furqono bi haymonutho. (bi taybu-

tho dAloho dılıg şowituwola).” 

Kıdcitu dılıksaymitu mede laşan 

dıhkulsitu? Bu zabno dMşiho 

dımahlaslelan baykanoyutho sagi 

biştowan, u hklosaydan latwole 

asirutho cama cıbodaydan a towe. 

Laşan ha mede lıhudewe: “Mithe 

dıhaqqa Aloho rıhımle bıritho hule 

u abrayde u ihidoyo. Dıkul man 

dımhaymın ebe lıgmoyıth, elo gıdı-

wele haye dılcolam” (Yuhanun 

3:16). 
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İ taybutho bıcayni zabno kiba 

mışroho u sebyono dAloho dıhuwe 

kımkamıl i sıniqutho da hayathku 

kula bi rabuthayde. Aloho hkud 

hulelohku haymonutho dımakıfyo 

dıbi taybuthayde hkulsitu, hawhka 

mi hubayde gıdbalhku haymonutho 

dımişarritu dıhuweyo u manihonat-

hku. Kıbalhku haymonutho laşan 

dımişarritu dıhuweyo dıkbalhku i 

sıniquthathku.  

İtha i haymonutho dıhule laşan i 

hiruthathku makfiyonithowa dı-

mahklısolhku mıkulle a htohathku, 

i haymonuthayo bılebayhkuyo la-

şan ba hayathku kulle dımkamlo i 

sıniquthathku. İtha kımıtyaqnitu 

dAloho kırhamhku u mışarelhku 

dıdcitule bışroro, i naqqayo bışroro 

gımşaretu dımıthkılitu acle. Gıdur-

kitu i şarirutho di meltho dAloho. 

Gıdudcitu dAloho lo naqqaste gım-

dagıl aclayhku, mithe dıkırhamhku. 

Lıfuth u Kıthowo Qadişo, “hay-

monutho” “uqnumo noşoyo kule 
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dıkıthku bıtuhklono rabo dımıs-

mıhkle [lAloho], lu haylayde, li 

hehkımthayde u li towuthayde” 

(Kulosoye 1:4). Mıd huwhku furso 

lAloho dırhamhku, hatuste gıdyul-

fitu dırıhmitule u dımıthkolitu acle. 

Bıthır mathe gıdwelhku haymo-

nutho. 

 

Aloho Kırhamhku!  
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5 

 

Hirutho dımi Zuctho 
 

 

“Zuctho bi hubo layt [zuctho u 

qento layto]. İ hubo kamılto [dılo 

mumo] kımhalqo [kıluhyo i zuctho] 

i zuctho larwal. Mithe di zuctho 

ciqutho du dinoyo. U hawo dızoyıc 

latyo kamilo bi hubo [heş lo mati li 

hubo dılo mumo].  

               1.Yuhanun 4:18 

 

avonoyith, thkiloye dAloho 

kırhamlan, u mıhayımne 

acle kımhalhkina dılo qetro 

bu darbaydan. Bıthır bıhdo naqqa 

mede kısofıc aclayna. 

İ aykanoyuthoyo dıkgunvo i 

haymonutho. A mıdone bişe dıko-

thın bırişanne. Lıkgırşitu casqutho 

G 
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sagi bi haymonutho dAloho kır-

hamhku, hol u zabno di aykano-

yutho dımahıwyo hkud lıkırham-

hku. 

Bıthır u şido gıdothe dıfraşhku, 

bi zuctho u cedloyo, mu mede dıg-

samhku -i hubo dAloho- hire. Gıd-

marhku, “Lathe mın gıdımmıt?”, 

“Bu hışowaydi Aloho rıhamwo-

lohk. İ naqqayo qay kothe mıdone 

bişe bırişohk? Kımahwe sımlohk 

mede bişo. Bışroro Aloho sagi qıh-

royoyo menohk.”  

Bıthır mathe gımsakritu u tuhk-

lonathku dıqum Aloho. İtha hatu 

lıgmıthkılitu Aloho laybe dımca-

darhku. İtha lo kudcitu dAloho 

kırhamhku, laybohku dıwetu malye 

tuhklono u haymonutho. İtha dıma-

qıblitu u tacno di zuctho u cedloyo 

dıhule u şido, laybohku dıdcitu 

Aloho mıqqa kırhamhku.  

Hawhka kthiwoyo b1.Yuhanun 

4:18: “… i hubo kamılto kımhalqo i 

zuctho larwal.” Ino laşan fuhmono 
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u mathlano mıftakarli camuqo cala-

be. Bi harayto yawmo Aloho mıfa-

şaqleli u sukolo du mathlano. İ hu-

bo kamılto kımhalqo i zuctho lar-

wal. İ hubathe i kamılto Alohoyo. 

Mıd fahimitu i hubayde dılafelay-

hku mıqqa dılo mumoyo, gıdhızetu 

dılayt mede bıbritho dıkibe dıma-

zıchku. Layt mıkono dızaycitu itha 

mıdhku gelyono dilonoyo mAloho 

dıkırhamhku. 

İtha kıdcitu dAloho kırhamhku, 

layt mıkono dızaycitu dılıvetu kaşi-

re. İtha kımıthkılitu cal Aloho lay-

bohku dılıwetu kaşire. Ha mede 

kibe samhku lo kaşire, dımısmıh-

kitu u mıthkılitu cal ruhayhku. İtha 

kudcitu dAloho kırhamhku, lıgzay-

citu dılıwetu kaşire. İtha kudcitu 

dAloho kırhamhku, lıgzaycitu 

dımişotutu. 

İ hubo dAloho rabthoyo sagi, 

kiba mıkasyo kulmede. Kıhışwitu u 

Aloho dımahlaslelhku u sımlelhku 

hire gımhayabhku? U mıhaybono u 
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şidoyo. Aloho gımarthalhku u gı-

mahwalhku darbo dunfoqo mi hıti-

tho dıbahayathku. U şido gımha-

yabhku u gıdmarhku dılayto darbo 

dunfoqo. 

Bu Kıthowo Qadişo hawha kthi-

woyo: 

 

“Zuctho bi hubo layt [zuctho u 

qento layto]. İ hubo kamılto [dılo 

mumo] kımhalqo [kıluhyo i zuctho] 

i zuctho larwal. Mithe di zuctho 

ciqutho du dinoyo. U hawo dızoyıc 

latyo kamilo bi hubo [heş lı mati li 

hubo dılo mumo].  

1.Yuhanun 4:18 

 

Noşe sagiye kımıftakri du Kıt-

howo Qadişo komır, itha dırıhmi-

tuli hkud kılozım i naqqayo lıgzay-

citu meni, aw dırıhmitu noşo sagi i 

zuchtho gıdnıfqo ma hayathku. Elo 

u sukolo du mede dıkomır u Kıt-

howo Qadişo latyo hawhka. 
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U sukolayde hanoyo, mıdıbetu 

furso lAloho dırhamhku i naqqayo 

foyış law gızaycitu. İtha lıkıbcitu 

dowe zuctho ba hayathku, hawu 

furso lAloho dırhamhku. Mudu u 

maqbelu i hubo dAloho dıkıtle 

alhku. Ocdo, sumu hathe! Bıhay-

monutho mıfşetu u mudu kula i 

hubo dAloho dıkıtle alhku. 

Bıthır mıdhuleli Aloho u gıl-

yonano di hubayde kımhalqo i zuc-

tho larwal, lazım dımanhıtalla la 

haye. Bi rathaytaythan kıtwo qetre. 

Mıftakrinawo du transmisyon di 

rathaytaydan haruw. Dılo cawdowa 

u zıwono dıha hatho gımsakwo 

arbacmo aw hameşmo dolare. Lat-

wolan haqqa zuze. Mawhkaste 

mıdawamlan dımıstacımlinala hkud 

kıtyo. 

U safrawo Aloho kımarli, 

“Joyce, lıhude u yawmo kule 

rıhamli u haw furso dımafıtnıhk lu 

cıbodo. Lıklozım saymıt mede 

hıreno. Lıklozım dowıt attho more 
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dıhaymonutho sagi rabtho. U mede 

dıklozım dısaymıt dıruhmatli u 

dıbatli furso dınoste dırhamnıhk. 

Kul zabno. Hawli furso dırham-

nıhk.” 

Cal hathe maqweli ruhi bi hay-

monutho, kıthuwli sılawotho hathe 

u zımırli sılawotho lAloho u zabno 

basimo mafıtanwo. Bıthır bıhdo 

naqqa şamıcono dıgawri si raday-

toyo. Elo lawiwo 45 qatinotho daz-

zewo lu cıwodo! Fıtıhle u tarco u 

mırle, “Lı qadırno mofaqno i ra-

dayto mu mısarhbo qamoyo. Kılo-

zım dımoblinala lu tuqono.” 

Sıhkırli u tarco u mışareli dıguh-

kono. Hano latwe mede dıhuli fus-

qono dısaymono. Hawhka hawi. 

Hawhka athi mi ruhaydi. Alohoste, 

mahwıleli i celtho dıkadırono gıh-

kono, mithe dısafro kule hulile fur-

so dırhamli. Mıd huwhku furso 

lAloho dırhamhku, gıfotıh u tarco 

dızaydo i haymonuthathku. Mışa-
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reli dıguhkono u hathe i haymo-

nuthowa. 

Abrohomste bıhaymonutho ga-

hıkwo. İ naqqa dAloho athi u mır-

lele dıgdıwele abro, Abrohom ga-

hık u mırle, “Şubholohk! Kımhay-

manno bathe.” Elo Sara gahiko 

bıkeşlo u lo haymonutho. Aloho 

mıtarsole, elo lAbrohom lı mırle 

mede. Lı kıhir cam Abrohom cal 

dıgahık. Mithe du gahkayde bıhay-

monuthowa. 

Mıd athılhku u mede dıkobıc u 

şido dısoyım bohku sahklo u batilo, 

u hatu mithe dıkudcito u Alohathku 

sagi towo hathe lıgmazıcolhku, 

bıhaymonutho gıgıhkito. Kıdcito 

dAloho kırhamhku u huwe gıdşore 

u qetrano.  

Ino gahıkto calu qetro du trans-

misyon, Aloho bışalyutho elo bıqo-

lo qawyo mırle lılebi mede. Tıloth 

kore mırleli, “Joyce, itha dıhoyat 

hawhka acmi lıgtıreno ba haye 

dınıflıt bışudolo.” A melani hud 



53 

mışmıciwo bıgawe du baytaydi. 

“Lıgtıreno ba haye dınıflıt bışudolo. 

Lıgtıreno ba haye dınıflıt bışudolo.” 

Mıd huwhku furso lAloho dır-

hamhku u hatuste dırihmitule, i 

naqqayo kibohku buhaylathku 

rıhtitu. Bılhude Aloho dırıhmitu, 

udıbetule furso huweste dırhamhku, 

huwe gımdabır. İ hubo dAloho 

bılebayhku gıdquwyo u gıdmıhalqo 

kula i zuctho larwal. 

 

Aloho Kırhamhku! 
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6 

 

İ Hubo Kımutyo  

Lıkul Noşo 
 

 

“ ‘Kul ha dırohım lAloho, lahu-

neste [mıhayımno] kılozım rohım.’ 

Hanoyo u fuqdono (melko, tışmış-

to) dımıdlan mı Mşiho.”  

1.Yuhanun 4:21 

 

atu u abıro ihidoyo dAlo-

hohatu. Aloho mıfaşaqle 

hathe lohku bu kıthowo 

dTenyon Nomuso 7:6. Mıd mışaritu 

dısaymitu hawhka, hathe gımşaryo 

dımşahılfo bıritho. Bıfotho gahıkto 

gıdızzohku li şuqo, u gımayditu i 

radayto du şıqolo bidayhku u 

gıdımmitu, “Kul mede dıkmadno 

kımiqadış. Şubholohk! Adyawma 

H 
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mithe dıkıtno harke a noşe dıkit bi 

şuqathe kulle kımibarhki. Şubho-

lohk!” Zımaru u maşrequ bi şuqo i 

naqqa dıkurhkitu, lıkul duktho dız-

zohku kırahku hud noşo dilonoyo. 

Mıd mışarelan dudcina mıqqa 

dilonoyena u mışarina dımahwena 

dAloho kırhamlan, i naqqayo kiban 

mışarena dıqnena bıritho laşan Mşi-

ho. İ hubo hkud nuro dılıkmitakılyo 

gımibarbızo. Elo layt yuthrono itha 

dummitu dıkıthatu mşihoye u ma-

zıcqitu cal kul noşo. Kımmitu, “Ino 

Mşihoyono, ıno Mşihoyono”, elo 

mıdnafiqo radayto kamuthayhku, 

“O lowıt sahklo, mel mı qamuthi. 

Lo kudcıt dıklozım dızzino li cito? 

Gıdfaşno mışawhıro mu kınuşyo, 

sahklo” kımmitu.  

Naqqawotho mıdone dıhkudani 

kısaymina. Hadirehatu dımayditu 

zohkutho? Bi ruhathku mıştehu u 

mudu i zohkutho u maru, “Şido, 

zabno yarihko mıdabarluhkli ba 

dugle u bi zuctho. Ino barnoşo dilo-
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noyono u mithe dAloho kırhamli 

bışme dıMşiho gımadno zohkutho. 

U hat Şido laybohk saymıt u lo me-

de laşan dımaklıtli.” 

İ hubo dAloho dıkıtyo bılebay-

hku gısaymolhku hire mi zuctho u 

lo gızaycitu dımıtetu la noşe bıhu-

bo. Mşiho kobıc dımıtyaqnitu lu 

mamro dımırle mithe dazze su Abo 

bi wasitathu gısoyım cıbode rabe. 

Şıroro kımıtyaqnitu dAloho kımac-

bıd bohku? Aloho gıdbalhku u me-

de dılaşane kımhaymınitu buwe. 

Lıklozım dızaycitu dımalhkitu. 

Laybi dımmono kımo kore bı-

sapthe du şıqifo di haymonutho, kı-

litho bi qurnitho meqım mıdsay-

mono mede mazıcono Aloho mır-

leli, “Ocdo Joyce ocdo. Bi mısco-

yuthaydıhk gısamno medone rabe. 

Ocdo!” Inoste dılo kıloyo nahıtono 

lıfalgeyye. Aloho naqqaste lo tırıle-

li bışudolo! 

Kudcito i celtho qay dılıklozım 

maşikono bıqınto dılo makışrono 
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mıd kımhalqono fısocto? İ celtho, 

dıkudcono dAloho kırhamliyo. 

Aloho kırhamli, u kodıc dınoste 

kırıhmalle. Bi taybuthayde nıdırlile 

a hayaydi. İtha sımhku hathe u kı-

rıhmitu Aloho u Alohoste kırham-

hku, i naqqayo layto bıbritho qıtro 

dılaybohku şıretule.  
 

“Man kibe dıfraşli mi hubo 

dMşiho? Ciqutho, aw hıbuşyo, aw 

tırotho, aw kafno, aw zalto, aw 

zuctho, aw sayfo?” 

“Khıd kıthiw, ‘Laşanohk kul 

yawmo kımaythina, hkud a fare lu 

nıhoro hışiwina.’” 

“Elo bani kulle zakoyena bu 

haylo dawo dırhımle lan. 

“U kıdacno dılo mawto ulo 

haye, ulo malahke ulo şultone ulo 

haye, ulo hani docdo ulo hani 

dıgdothen, ulo cılyo ulo cımqo, ulo 

bıritho hıreto kiba fırşoli mi hubo 

dAloho dıbMoran Yeşoc Mşiho.” 

Rumoye 8:35-39 
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Kowe dılıwalhku idactho bi 

sıbutho dımıqqa Aloho kobıc dıwe-

tu hire. İ naqqa dıkwetu kımiroye 

Aloho kıhoyış. Yawme kıwetu 

bıruho lo basımto. Cal ayna yawme 

kımmono kudcitu? Kımhetu rafso li 

qatın, kımazıcqitu cala nacime, kıc-

yaqhku ma şıbobathku u bıfothay-

hku kito hızayto saqıbloyto. “Kule 

kıfılahno, kıfılahno u kıfılahno u lo 

noşo kımyaqır u medano.” 

Kıdcono aydarbohatu, mithe 

dınoste sımli hawhka. Mıd athen a 

tıloye lu bayto kımıftakritu, kay 

mıhlıf şıwac şoce, lı gıfayşi arbac-

sar şoce bi madraşto? 

Kıdcitu dıhano kobe haşo lAlo-

ho? Lıkımjarbono dıturyono dımar-

gışitu ruhayhku bişe. Bılhude kım-

nasyono dıfıhmitu, itha dıkıdritu 

dımhaymınitu dAloho kırhamhku, 

gımşaritu dıbetu funoyo li hubayo, 

bıthır i hubayo gıdmulyolhku u 

gıdşufco cala noşe dıhıdorayhku. 

Gıdwetu hire laşan dıyurthitu u firo 
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halyo di taybutho u dıwetu noşo 

dıkmırhım. 

Mıd hıdınhku u şıroro dAloho 

dıkırhamhku, gıhzetu hulmono, u 

kuşorathku gıdzoyıd ua sıniqwot-

hathku gıdmikamli. Cal mune? 

Mithe gımşaretu dıwalhku nıyoho.  

U şerşo di celtho dAloho dılıko-

dır dobe a tayıbwotho dıkobıc dıbe-

lın, mithe dahna lıknutrina Aloho u 

kımnasina dıbu haylaydan maydi-

nalın. Aloho, kobıc bılhude dıside 

dımıthnohina, u huwe ruhmina. Ko-

bıc dıbetu fısoso dırhamhku, u 

dımaqıblitu i hubathe.         

İtha noşe rahomehatu, u Şido 

laybe makle a tayıbwotho dothın 

aclayhku. Mithe dırıhmitu gıdbetu. 

Laybohku dırıhmitu u lıbetu.     

Hawhka komır bTenyon Nomu-

so 7:6: “…Alohaydan mınaqıle-

lohku mıbayn da came kulle dıb-

ritho laşan dıwetule camo dilono-

yo.” Aloho qırılelohku. Ocdo u ful-

honathku u ulsoyo kowe dowe bu 
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baytathku cami iqarthathku. Elo 

Aloho qırılelohku. İtha bışroro kıb-

citu dAloho mıstacmalhku, Aloho 

kibe mıstacmalhku. Elo bi qamayto 

kılozım dımahtitu i şetesto. Kılozım 

didcitu dAloho kırhamhku. 

Lı mıfqitu u haylathu u ruhono-

yo kule cali nafşathku u dımnasetu 

dımkamlitu a sıniqwothathku. Mın 

dıkıbcitu marule lAloho karyo u 

fışito, u bıthır mışawşetu i haymo-

nuthathku laşan mıkamlitu i sıni-

qutho da noşe hırene. Mşiho, laşan 

dımoyıd haylo dımkamıl a sıniq-

wotho da noşe dathın dışumcile 

mısalewo u kırahkwo cal fothe du 

Abo. 

Bıthır maşmacwole i sıbartho, 

mahıtwo itho aclayye, hınneste 

hıwanwo sohde la tedımrotho. Lı 

yıtawwo u nıtarwo bıqurnitho laşan 

a mıdone dıhuwe ıbacwo u mıhay-

manwo bAloho. Kılozım dımitu 

lAloho u mede dıkıbcitu. Elo hano 

lıklozım dowe hkud “tlıbli-gıdo-
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we.” İ şetesto da hayathku kılozım 

duwyo dımkamlitu a sınıqwotho da 

noşe hırene. 

İ kahinutho şarirto, dımifaşqo 

tıriso, u haylo dıktore dımihaşıh kul 

mabco dAloho laşan i sıniqutho 

duthyo bıqamuthayhkuyo. İ hubo 

dAloho, gıdobalhku furso dımahtitu 

a sıniqwotho da noşe hırene bu dar-

go qamoyo. Kımıftakritu dAloho 

kırhamhku hol hayo dıtore dırıhmi-

tu a noşanık dılatyo fışiqo u rıho-

mathe, u lıkımyaqri u lo mede? 

Lıklozamhku tacbo sagi laşan 

rıhmitu noşo dıkırhamhku. Hano 

latyo mede casqo. Kul hatoyo kibe 

soyım hathe. Elo i naqqa dırıhmitu 

a noşe dılayto mıkono dımırhomi, 

gımdawmitu bu darbathku u gırıh-

mitune. Gımdawmitu dırıhmitune. 

Bi harayto i hubo dAloho gıdmışa-

hılfolın.  

Hano kibe dımdawım şato. Kibe 

mıdawım hamış ışne, kibe mıda-
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wım hamış u cısri ışne. Elo gışowe 

lu medano! Mşiho mıqqa natırhku? 

Aloho kırhamhku u kırohım 

kulle a noşanık dıkito hıdorayhku. 

Dıbce tırıdowın hkalise, dıbceste 

tırıdowın hatoye, kırhamme u kobıc 

dısamhku sefoqo laşan dıqodır 

dımahwe i hubayde. 

Lı zaycitu dımhalqitu fısocto. İ 

hubo dAloho gıdsaymolhku hire mi 

zuctho u mu cedloyo. Aloho hulel-

hku sufqutho dırıhmitu. Hıwayu 

mışarre dıfursitu i hubo dAloho. U 

sumula i tışmıştathku dımhalhkitu 

hud hawrone cama noşe, u hıwayu 

bıruktho la ahunonathku dıbıMşiho. 

Mızamenu a noşe li hışamto. 

Mızamenu a noşe lu baytathku. 

Hawu şılomo la noşe u gıhahku. Kit 

mede dAloho kobıc dısaymitule. 

Aloho kobıc dımıstacmalhku zıd 

mıkulle a bırayo dıcal fothıt dıb-

ritho. 

Kit noşo dıbılhude hatu kibohku 

dımşamşitune. Noşo hıreno zıd 
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mıneyhku laybe dımtelın. Tılabu 

mAloho dımahwalhku a darbone 

dımtetule bi hubayde; gıdmolafhku. 

 

Aloho Kırhamhku! 
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7 

 

İ Hubo dAloho 

Gımşahılfolhku 
 

 

“Latyo dahna rıhımlan Aloho, 

elo huwe rıhımlelan, u mışadarle u 

Abraythe husoyo (debehtho dıhuso-

yo) lahtohaydan. Hatheyo i hubo.”  

1.Yuhanun 4:10 

 

loho kırhamlan, elo kım-

hayımnono dısagiye menan 

lıkfıhmi i hubo dAloho 

dıkmahwe bu zabno dıkırhamlan. 

Ba fulhone dısımli bi sıbuthathe 

Aloho mahwıleli, bu cumqo di 

ruhaydan bışroro dıdcinawo mıqqa 

kırhamlan, gıdwenawo noşe sagi 

mışahılfe mu mede dıkıtna ocdo. 

Sagi camuqo mıftakeru bi hubo 

A 
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dıkıtle Aloho lafelayhku. Hanoyo u 

mede dıgımşahlafhku. İtha kit mede 

dılıgşofarhku bıruhayhku, “dudci-

tu” dAloho kırhamhku gımşahlıf 

hathe. 

Aydarbo kırıgşitu bi nafşathku 

mıdkudcitu dınoşo kırhamhku? 

Towo kırıgşitu bi nafşathku, latyo 

hawhka? Kırıgşitu ruhayhku şıh-

kire? Kibi dıhuşwono dıkito noşo 

baynothe da qaroye du kıthowano 

dılıkruhmi ruhayye. Kısonitu u me-

de dıksaymitu, u heş lo maqbelhku 

dılwışhku gıbilto hathto-bıkul zıban 

camu kıyonathku u catiqo kımqat-

litu. 

Bıkul zabno dıwalhku rıgşo bişo 

bınafşayhku, dılırıhmitu u dıcyaq-

hku mıruhayhku, dılıwalhku renyo 

mıqqa dilonoyehatu u cayşitu haw-

hka, laybohku dırıgşitu hud noşo 

dilonoyo. U Kıthowo Qadişo ko-

mır, u barnoşo mın dıkito bılebe 

cali nafşayde hawoyo (Mathle 

dŞlemın 23:7). Hani kulle, mithe 
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dıbşarirutho lıkhudnitu u şıroro 

dAloho kırhamhku. Mede dilonoyo-

yo dıdcitu Aloho mıqqa kırhamhku. 

Aloho kobıc dıkulyawmo dıwetu 

acme. Hanoyo dıgımşahlafhku. İtha 

dılımahtitu Aloho bu dargo qamo-

yo, gımahtitule baykanoyutho dılı-

kodır soyım u mede dıkobıc dıso-

yım laşanayhku. A zabne dilonoye 

dıgmafıtitu cam Aloho bi hubo 

dırıhmitule u dıbetu furso dıhuwes-

te dırhamhku, gıdmaqwınhku u gıd-

mırwınhku bu qınumathku u gawo-

yo. 

İ sagiyutho da noşe hıbanonene 

u kımyatri dısaymi hawha. İtha 

dothe noşo u soyım mıhlofayye 

gıdbısamme sagi. Lı hkılqitunhku 

mafaq bıruho. Ocdo baynothe da 

qaroye dano dılatlın asirutho cam 

Aloho, elo hani docdo dıhulın fus-

qono dısaymi hawhka u Şido gıd-

lohış u gıdmarre, “Elo kito fulhono 

sagi dısaymıt.”  
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Kıdcono aydarboyo u medano. 

U Şido gıhlaqhku mafaq ruho hıdo 

bıthre dıhreto. Cam Aloho hıwayu 

şarire u tılabu mene. İ meltho dAlo-

ho ui asirutho dacme gıdmışahıl-

folhku. Aloho hulelhku u haylo 

dısaymitu hathe. Favlus komır bi 

egarthayde da Filifisoye 4:13, “Kul 

mede kibi acle bu haylo dMşiho 

dıkımhayeli.” Awkith, bi wasita du 

haylo dYeşoc Mşiho layt mede bu 

kıyono kule dılaybohku saymitu. 

Aloho mıdmahwılelhku qıtro 

bısurhobo, bıhaylo u zohkutho 

qumu u şırawule. İtha dıqaymitu u 

mayditu i hubo dıkıtlelhku Aloho, u 

maslitu u mamro du Şido dıkıthatu 

bişe ulıgmanfıcitu lımede, i naq-

qayo gımşaritu dımhalhkitu bızoh-

kutho.  

Ocdo kowe dımhalhkitu bişo-

yith, elo mıdmıhaymanhku dıkito 

kuyono hatho bılebayhku kibohku 

dımhalhkitu fırişo. Hol dılıqaymitu 

u dımmitu, “Tışbuhto lAloho, ıno 
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dilonoyono. Ino mıqadşono. Aloho 

mınaqıleli. Aloho mıhalıleli bu ad-

mo du faro. Hawhka gımhalahkno. 

Şido, lıkıbeno athno la fawde dık-

samno. Aloho kıtle haylo dımtarasli 

u dımhalhkno bu darbaydi. Huwe 

gıdmandıf a mıdone dısımli!” nuqto 

lıgmışahılfitu, u lıgmıhalhkitu frişo. 

İtha dıdcito dAloho kırhamhku 

ayna qatro kibe zohkalhku? A qat-

rani kibın mışroyi. Bani kulle gıd-

wetu zakoye. 

Kıbcitu dıwetu zakoye? İtha kib-

citu hawu funoyo lano: Kıbcitu 

dowe mede dızıhketule? Hanoyo u 

darbo lıhudoyo dıqıdritu yurwitu. 

İtha lathku qatro u lathku mede 

dızıhketu, carşonayhku di haymo-

nutho bımın gıdmıstacımlitune? 

A qatre dınufqi lıqamuthayhku 

mıstacmelune hkud furso dıyur-

witu. İlafu mi hubo dıkıtle Aloho 

laşanayhku mın kibe soyım! İtha 

dımısmıhkitu lAloho, dıbetu furso u 

tıretu dAloho dırhamhku, hatuste 
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dırıhmitule, u kulonoyith tıretu dıbu 

haylathku saymitu mıdone i naq-

qayo gımtetu lu turo dunyoho. 

Mıd bılhude huwhku furso 

dAloho dırhamhku, hatuste dırıh-

mitu Aloho gıdkırhkitu hkud ha 

rawoyo, elo hkud ha rawoyo bi 

ruho! A şuwole lıgmathri aclayhku, 

mithe gıdwetu mıhalhkone bi hubo 

dAloho.  

Ino bu zabno dıcamidono bu Ru-

ho Qadişo, a tılotho şobuce qamoye 

rawyanwo bi hubo dAloho. A noşe 

dıhzanwoli ummiwoli, “Mın kıt-

lıhk? Mışahlaftohat sagi. Joyce, 

lıkmıtyaqnallıhk.” A noşani bıthır 

mı tılotho şobuce athen sidi u mışa-

yelın, “Mın hawi ba hayaydıhk?” 

Lawi sıniqutho dımahkiyono 

mede laşan dımıtyaqnili dımşahıl-

fono. Hızanwo dımşahılfono. İtha 

bi hubo dAloho dımhalhkitu, bıkul 

zabno gıdwetu gahohke. Gıdwetu 

şafire. Gıdwalhku haylo u cuşno. 

Gıdqıdritu dımşamşitu a noşe, 
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mithe gıdwetu malye bu Ruho Qa-

dişo, a sıniqwothathku mın dowın 

gıdkumli. 

Lıruhayhku maru, “Aloho kır-

hamli. Haleluya, Aloho kırhamli! 

Ino u nacimayde u ihidoyono. Alo-

ho kırhamli!. Ocdo qıbozo rabo di 

haymonutho qıbazu u mıhaymenu. 

 

Aloho bışroro kırhamhku! 
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Mınaseyu Haye Hathe 
 

 

tha hol ocdo lımzamanhku Mşi-

ho dowe u Moro u Mahılsonat-

hku, ocdo kımzamnanhku dısay-

mitu hathe. Kibohku mısaletu i 

sılutho dılaltah u itha mılebayhku 

kule şarirehatu gıdwalhku haye 

hathe bMşiho. 

 

Aloho Abo, kımhaymanno du 

Abraydohk Yeşoc Mşiho u mahıl-

sono dıbrithoyo. Kımhaymanno 

dımayıth calu zıqifo laşani u tıcınle 

a hıtohaydi kulle. Fırıcle u timo da 

hıtohaydi. Mıdle cal ruhe u gızor 

dino dıgşıwenowo. Kımhaymanno 

dMşiho qayım mu mawto u ocdo 

yatiwoyo bu yaminaydohk. Sıniqo-

yono elohk Mşiho. Lıhay a hıto-

haydi, mahklısli, tohk laşan dıhoyıt 

İ 
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bılebi. Mıhatho kıbacno dımitaw-

ladno. 

 

Ocdo mıhaymenu dMşiho kıco-

yış bılebayhku. Mıhasetu, hawitu 

şarire u gıdızohku li malkutho.  

Mıqafayu cito tawto dıkmılfo i 

meltho dAloho u mışareyu dıyur-

witu bMşiho. Dılowalhku idactho 

cali meltho dAloho mede lıgmişah-

lıf ba hayathku. Yuhanun 8:31-32 

hawhka komır: “…en dıfayşitu bu 

mamraythi, bışroro a talmithay-

thihatu. Gıdıthcitu u şıroro, u şıroro 

gımhararhku.” 

Kıbanhku melko, hıdanu i mel-

tho dAloho u zıracula ba cumqe 

dılebayhku. Lıfuth 2. Kurintoye 

3:18, bu hıyoro dıhayritu bi meltho 

dAloho gıdmihalfitu li surto 

dMşiho. 

Kıthawuli egrotho u mawdeculi 

dımaqbalhku Mşiho, u tılabu ktho-

buno dılo zuze dıgmahwelhku 
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aydarbo gımşaritu ba hayathku a 

hathe dıbıMşiho. 

 

Bi hubo, 

Joyce 
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Kathowo 
 

 

oyce Meyer, mi şato 1976 

kımılfo i meltho dAloho. U 

mi şato 1980 kul yawmo 

kımşamşo bi teşmeşto dAloho. Hud 

qaşişto bi kınuşto dMissori Life 

Christian dSt. Louis, mıdabarla 

kınuşyo şabthoyo bu ışmo “Haye bi 

Meltho dAloho”, mışabela u sımla 

malfonutho harke. Bıthır me hamış 

ışne Aloho matımle hathe u mışab-

lole dımşatsola teşmeşto tahtu ışmo 

“Haye bi Meltho dAloho A.Ş.”  

İ tahrazto du radyo dıkımdabro 

Joyce, tahtu ışmo “Haye bi Meltho 

dAloho” kımıfrıs b250 nukze du 

radyo bAmerika. İ tahrazto du fıros 

hezwo dJoyce “Haye bi Meltho 

dAloho” dıkıtyo 30 qatinotho u 

dımşarela bu fıroso bi şato 1993 

J 
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friso bAmerika kula u ba athra-

wotho nuhkroyeste.   

A şewye di malfonuthayda kı-

mışmoci bıbritho. Kımtaybo tur-

gome “Haye bi Meltho dAloho” u 

mamle ba citotho u mawhka kıhuz-

qo sagi. 

Joyce u gawraytha Dave a mı-

dabrone dHaye bi Meltho dAloho, 

31 ışne gawirene u kıtte arbco naci-

me. Anarbıco nacımatheste gawire-

ne, u cama nişathe kıfulhi bi teş-

meştathe cam Joyce u Dave. Joyce 

u Dave kıyutwi bFenton dıkıtyo i 

mthito qaytoyto dSt.Louis bMisso-

uri.    

Joyce, kımhayımno di qırayto da 

hayayda dımşarro a mıhayımne bi 

meltho dAloho. “Mşiho, mayıth 

dımharır a gırece. Elo ba haye dıha 

Mşihoyo, ışmo aw bıhdo naqla lay-

to zohkutho.” Meqım bışne Joyce 

mi aykanoyuthathe, mıdla i meltho 

dAloho şıbilo ba hayayda u matyo 

li hirutho dıcayşo haye bızohkutho. 
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Nafiqo lu darbo hadırto dımharro a 

gırece. 

Joyce, ba kınuşye dısımla bıkul 

duktho du athro, u ba herge dıcali 

sıbutho du hulmono regşonoyo 

mıcadarla alfayo dınoşe. Zıd me 

180 şawye du mamlo mısagli, u 

laşan dımcadro bi sıbutho du Fagro 

dMşiho 33 kıthowe kıthuwla. 

“Sanduqo du hulmono Regşono-

yo” kıhomıl zıd me 23 şoce dıyul-

fono bi sıbuthathe. Bu sanduqano 

dıkıtyo şawyo 90 qatinotho, kito 

muziqi u mele mu Kıthowo Qadişo 

ba rişoyotho “Tuhklono;” “Şufro 

Mıhlıf u Qatmo;” “Aydarbo Ki-

bohku Zohkitu a Regşathku;” “Mı-

roro, Tıwirutho u Lo Şobuqo;” “U 

Ceqoro di Masılyutho;” “Sumsomo 

du Lebo Tıwiro”. 

“Sanduqo du Hawno” dımsagela 

Joyce, kibe hamşo şawye du mamlo 

calu hawno. A şawye hanine, “A 

Qalce Du Hawno u Renyo Qıbico”; 

“Hawno du Madıbro”; “U Hawno 
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du Fagro”; “U Hawno Lıhıqo u 

Karohko”; “Hawno, Femo, Ayka-

noyutho di Ruho u Hufohko.” Fıri-

şoyith kito bu sanduqano, u kıtho-

wo “U Wahdo du Qırobo du Haw-

no.” Bi sıbutho di hubo kıtla tarte 

şişlotho da şawye “Hubo….” u 

“Haylo Haroyo: Hubo.” 

Laşan Mabco Mıhawyono u 

idactho aydarbo kibohku mıtetu la 

şawye dıklızmilhku damtın hulmo-

no la hayathku kıthawu lu makıthbo 

dJoyce Meyer. 




