
  



  

 


طوناهةكامنان  نةوة، بة خويين ئةويئيمة لة مةسيحدا كرِرا
  )٧: ١ ؤسسئةف... (بةخشرا

.........................  
 ك؟دةلَكيا بة تؤبةكردنيت تةت يةزدان لة طوناة خؤش دةبيي  

  . دةردةكةويت لةم طيرانةوةيةدا يشتنة هةلَةيةئةم تيطة
دار هةوالَي ئةوةي زاين كة ثياويكي دراوسيي ةرِباوكابرايةكي 

خؤي لةسةرةمةطداية و خةريكة دةمريت، خيرا رؤيشت بؤ الي و 
 خؤي باسي ئةو رزطاريةي بؤ كرد كة عيساي ثريؤز بةخويين

  .ڤلةسةر خاض كردويةيت بؤ مرؤ
ئيتر وويت باشة . دةكات تؤبة بكاتي ليزاين داواكابرا واي بةآلم

هةموو طوناهو خراثانةي من كردوومة ضؤن ئيستا دواي  ئةو 
ؤش دةبيت؟ ة مةرطدا بة تؤبةيةك لة من خيةزدان لة سةر

تؤبةكردن هيض كاتيك طوناة  ،براي من: ووتدارةكةش ثيي باوةرِ
ئةوةي رشيت لةسةر خاض، خويين عيساي مةسيح  بةآلمالنابات 

  .ئةو خوينة ثريؤزة طوناة الدةبات و دةيسريتةوة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




  
  

. بيهيننةوة بةرضاوي خؤتان ئةوةي بةسةر ذنةكةي لَوت هات
  )٣٢: ١٧لؤقا (

........................  
يزاين لَوت، خ بةييةكي زؤري دةرخست بةرامبةرةبةز يةزدان

ئاطاداري كردن و رزطاري كردن لةو سزايةي بةسةر شاري 
ضونكة دلَيان  بةآلمتياضوو،  ي شارةكةخةلَكسةدومدا هات و 

لة شارةكة  بةشارةكةيانةوة بوو، يةزدان بةهؤي فريشتةيةكةوة
  .دةريهينان

ئيمةشدا،  لةطةلَيةزدان بةهةمان شيوة هةلسوكةوت دةكات 
كو دةيةويت بة مردين طوناهبار بةپ(شاد نية لضونكة نايةويت و د

  ).١١: ٣٣ال ـقيزـح) (طوناهبار بطةريتةوة لة ريطةي خؤي و بذي
رماين يةزداين كردو ةم ذنةكةي لَوت سةرثيضي فبةال

ي الي كرد، ضونكة دلَ و خةياپ يوةرطةرايةوة و سةيري دواوة
. يةوة شارةكةي لة ناو بردطوناة بوو ئةوةي كة يةزدان بةو هؤ
ي هيشتا هةر لة دلَ بةآلمبةلةش لة دةرةوةي شارةكة بوو، 

  .شارةكة بوو
عيسا بيت  لةطةلَناويت دوو بةش بيت، ئةوةي يكي دلَيةزدان 

، ريطةي دةبيت برِيار بدات، يان بؤ عيسا بيت ياخود بؤ جيهان
ريطةي يةزدان دةروات  بةآلمجيهان دةروات بةرةو لة ناوضوون 

  .بةرةو رزطاري
  
 
 
 



  

 


ث بري لة يةزدان بكةرةوة لةكايت الويتا، ثيش ئةوةي رؤذاين خرا
ت و بليت و سال بي١: ١٢ مکارؤـك (ت، هيض خؤشي تيانابينم يبي(  

........................  
باشة تؤ كةوا ضاوةكانت تةواو : دايان ثرسيباوةرِلة كابرايةكي 

ت خؤشة و ضةندة لة دلَنية و قاضيكت برِراوةتةوة بؤ ئةوةندة 
  رووتاية؟

ت بؤ يدي شيكةم ت ئةوةندة خبوينيتةوة وخؤ تؤ ناتواني
من لة ذير  :كؤبوونةوةي نويذ،  لة وةالمدا كابرا وويت

درةختيكي سيودام، بةرةكة زؤر خؤشة، دوايش لة ئامسان ضاوم 
ئازار و  لة وي هةروا نابيت و دةتوامن بة دوو قاضةوة برِؤم و

بووم كؤدةكةمةوة بؤ وة بةرو نةخؤشي نية ، ئيستا هاوينة
م بةو ووتةيةي يةزدان هةية كة باوةرِزستاين سارد، ضونكة من 

  :يتدةلَ
ا، ثيش ئةوةي رؤذاين  لة يةزدانت بكةرةوة لةكايت الويتبري(

ت و بلَيت و سالَ بيمکارؤـك) (ت، هيض خؤشي تيا نابينميخراث بي 
١: ١٢(  
  
  
  
  
  
 
 
 



  

    


ت ثةرسيت لة ب بةوةي وازتان... دان هةوالَي ئةوةيان ثيمانداباوةرِ
هيناوة و رووتان كردؤتة يةزدان، واتة ثةرستين يةزداين راست و 

واتة عيسا ... لَةي يةزدانهةروةها ضاوةرِيي هاتنةوةي رؤ. وزيندو
. يي داهاتووي يةزدانةورِئةوةي رزطارمان دةكات لة تو

  )١٠، ٩: ي يةکةمنيكلؤتسا(
..............................  
سنت، واتة طةرِانةوة لة ريطةيةك و وازهينان لة بت ثةر

بة  ،هةلبذاردين ريكةيةكي تازة، طةرِانةوة لة ثةرتووكي ثريؤز دا
واتة مرؤظيك  لةدايك بوونةوةي سةر لةنوي دادةنريت،

طةي يةزدان  سةرلةنويتةوةو ريبةطةورةيي لةدايك دةبي
  :يتدةلَعيساي ثريؤز . دةطريت

) م، دةلَراسيت راستيت ثييت يةزدان يت ثادشاهيكةس ناتواني
  ).٣: ٣يؤحةننا ) (ببينيت طةر لة ئامسانةوة لةدايك نةبيت

طةر بةتةواوةيت هةموو  ةوةي كةلة سةرةوة بامسان كرد،ئ
ردةكةويت كة يؤنانيةكاين ئايةتةكان خبوينينةوة، بؤمان دة

لؤنيكي لة ريطةي بت ثةرستنةوة طةرانةوة بؤ ريطةي شاري تسا
  .ان و سةرلةنوي لةدايك بوونةوةيةزد

  
  
  
  
 
 
 



  

   


: ٤٧ثةيدابوون(ضةندة ساالين ذيانت؟ : فريعةون بة يةعقويب ووت
٨.(  

............................  
ا طرنط ئةوةية كة بة ض ريطةيةك ذياوين، بةلَكو طةر دلة راستي

يت ئةم جيهانة بيت و ذيابني تةا بؤ بةدةست هيناين شت و بابة
لة  ...دوور لة يةزدان، ئةوا ئةو ذيانة ئةوةندة نرخي نية

كابرايةكي بةتةمةنيان ثرسي، خالَة طيان تؤ تةمةنت ضةندة، 
  :ئةويش لةوةالمدا وويت

ي باوةرِمن ماوةي سي سالَة : ئينجا وويت! تةمةمن سي سالَة
ذياوم ضةند سالَ  عيساي مةسيح هيناوة، ثيش ئةوة تةواوةتيم بة

  .هةمووي بة بةالش رؤيشتووة
نت يلَ نةرِوات، آلبة عيساي ثريؤز ينة با سا باوةرِطةر الويت، 

رِةوة و ذياين هةتا ـين داهاتوت بكآلطةر تةمةنيشت هةية سا
  .ي بةدةست ينةوةــايـهةت

  
  
  
  
  
  
  
  
 
 



 
    


اقوب و ئصستاش ئاواي فةرموو خوداوةندي بةديهصنةرت، ئةي ي
ضونکة تؤم کأيوةتةوة، بة ) مةترسة(، شصوةکصشت ئةي ئيسرائيل

کة بةناو ئاودا . ناوي خؤتةوة بانطم کردويت، تؤ هي منيت
. بةناو أوبارةکانيش، نوقمت ناکةن بثةأيتةوة، من لةطةپتدام

ئيشةعيا . ( بةناو ئاطردا بأؤيت داغ نابيت، بپصسةش ناتسووتصنصت
٢ – ١ . ٤٣ (  

.............................  
باوكي ئامسانيمان لة هةموو شوين و كاتيكدا هةية و ئامادةية 

ئةو  .دا دةبيتوشداهاتو ةئاطادارة بةوةي ئيستا هةية و ل ةو
فرمسيكي . (دةزانيت ضي لة دةور و ثشتمانة و ئاهونالَةمان ضية

 واتة الي(راون الي ئةو، رداران و ثياوة ثريؤزةكاين ذميباوةرِ
  ).٥٦زةبوري ) (يةزدان 

ت ئايا ئاو زؤر قؤلة؟ ئةو لة ويية تا وةك ئاطادار بيت و رزطار
  ...كاتب
ساردي  وكردنةوة بةتينة؟ ئةو لة ويية تا وةكئايا ئاطري تاقي 
ين طةر ئةو ثةمياين ثيداو... كاتةوة و سةرخؤشيمان يلَ بكاتب

ت مبان ن ئاو و الفاويش نا توانكةوتينة ئاطرةوة، ناسوتيي
  ).٤٣عيا ةشيئة. (خنكينيت

بةراسيت شتيكي زؤر مةزنة، طةر مرؤظ بتوانيت رزطاري بيت لة 
 .الفاو و ئاطر و ئازادي ذياين رؤذانة بةهؤي يةزدانةوة

  
 
 
  



  

    

من دةرِؤم بؤ ئةوةي تا شوينتان بؤ ئامادة ... تةنط مةبن دلَ

خؤم دةتانبةم، تاكو ئيوةش  لةطةلَو  دةطةرِيمةوة التان... بكةم
  )٣ ـ ٢: ١٤ننا ةيؤح(  .   لةو شوينة بن كة مين ليدةمب

........................  
كةرة و خؤش دلَدةطةرِيمةوة التان، ئةم ووتةية شتيكي زؤر 

ئةوةي لة دةور و . شادية ثياو ضاوةرِواين رزطاركةر بكات
ؤشي و ئازار تة هؤي ناخروودةدات زؤر جار دةبيمان ــتــثش

  .بؤمان و ريطةي ذيان ثرِة لة درك و طريوطرفت
نةكةين با ئةوة لةياد  بةآلمةوة، دلَدوري رزطاركةر ترس دةخاتة 

  .كة ئةو ثةمياين داوة  كة دةطةرِيتةوة
ةوةكةي ضي كة دواي طةران دةكريت يدا باسي ئةوةشلة دوا

، مي دةروين ئيمةآلضاوةروانة بؤ وةوةدةبيت و ضؤن دةبيت، ئ
دا لةو لةوي يةي دةرخيست و بؤي نواندين تا بؤ ئةو خؤشةويست

  .شوينة بيت كة ئةوةي ليدةبيت
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 



  

   


  .ضونكة بؤ هةموو شتيك كات و حوكمي خؤي هةية
  )٦: ٨ کؤمکار(

.....................  
كايت  اية، يةكةمدك دوو شيت طرنطي تييةكردنةوةهةموو تاقي

هةم كايت دةركةوتين ئةجنامي كردنةوةكة، دووتاقي
  ...كردنةوةكةتاقي

ـي هةيةيت لةسةر زةوي، كـــاتــ ؤظا ئةو كاتةي مردلة راستي
 كردنةوةيةكدا كايتنةوةية، ئينجا بةدواي هةموو تاقيكردتاقي

رؤذي لة كرنةوةي ذياين مرؤظ ئةجنامي تاقي. ئةجنامةكةي ديت
  .ذي ليثرسينةوةدا دةردةكةويتدوايي و رؤ

يثرسينةوة نةهاتووة بؤ سوثاس بؤ يةزدان كة هيشتا رؤذي ل
ضؤن  ئايا دةبيت ئيستا بةآلمئةوةي ئةم نووسينة دةخوينيتةوة، 

  ئةم كاتةي كة بةدةستمانةوةية؟ لةطةلَهةلَسوكةوت بكةين 
ؤية دان و داد بةسةر كاري خراثدا خيرا نادريت، بضونكة حوكم (

  ).١١: ٨ کؤمکار) (ي ثربووة بؤ كاري خراثةخةلَكي دلَ
 بةآلم، لةبةر ئةمة ديارة ئةجنامي تاقيكردنةوةكة، دةرنةضوونة

بيت كة ياريدةريك و واستةيةكمان مان بةوة خؤشدلَئيمة ئةبيت 
  .كردنة بةوباوةرِهةية ئةويش عيساي ثريؤزة و 

  
  
 
 
 
 



  

    


لة هةور و بروسكة رةشةباداية و هةور تؤزي  ريطةي يةزدان
  )٣: ١ناحوم . (ثييةيت

.......................  
رؤذيك دانيشتبووم لةسةر طرديكي بةرز، سةيري وينةي دةور و 

طولَ و طولزار  ،ثشيت خؤم دةكرد، وينةيةكي زؤر جواين هةبوو
رةش هات و بوو بة رووي زةوي داثؤشيبوو، لةثر هةوريكي 

بؤ رؤذي دوايي . شةبا و هةورة بروسكة و بارانيكي زؤررة
دميةنةكة  ئةمرِؤطةرامةوة بؤ هةمان شوين، سةيرم كرد 

جوانترة لة دويين، طةر لة طولَ و طيا و دار و دةوةنت بثرسياية، 
مان زؤر زؤر ثيخؤش ةدةيان ووت، ئةو هةموو بروسكة و باران

  .مانةوةدلَبوو وة ضووة 
 ئةو ثرِة لة هةور و هةلَة و بروسكة و باران، باذياين مرؤظيش 

بدة ذيانت تيك نةدات و هةولَ  ةو بروسكة و باران هةلَةهةور و 
لةو هةور و بروسكة و بارانة دا يةزدان بدؤزيتةوة و بضيتة 

  .تةوةدلَ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



  

  


. لةطونةهبار عيساي مةسيح هاتووة بؤ جيهان تا رزطاري كات
  )١٥:  ١ساوسي يةكةم تيمؤ(

...................  
بةهؤي قةشةيةكةوة كة رؤذاين  )روود(كابرايةك بة ناوي 

ي بة عيساي مةسيح باوةرِخانةكةي دةدا، نندييةكشةممة سةري بة
اين داية و ذيناهينا و داين بةو كارة خراثانةي كةوا كردويةيت 

) روود( اوةيةك كة قةشةكة زاينثامش. دةسيت عيساي ثريؤز
بةو  باوةرِي بة عيساي مةسيح هيناوة و باوةرِبةتةواوةيت 

ةستا و ا لة ثيناوي مرؤظدا رشتويةيت، هخوينة دةكات كة عيس
) روود(داواكاريةكي ثيشكةش بة دادطا كرد بؤ ئازاد كردين 

كاتيك لة دادطا لة قةشةكةيان ثرسي، باشة بؤضي تؤ هةولَ 
  كةيت؟دةدةيت ئةم كابراية ئازاد ب

ئةم كابراية طوناهةكاين بة خويين عيسا : قةشةكة وويت
ي بةو قوربانية هيناوة كة عيسا لة ثيناوي باوةرِشتؤتةوة و 

مرؤظيكة تازة  و مرؤظيكي ترة،ا كردويةيت و ئيستا ئةدطونةهبار
  .ئازاد كرا) روود(ئيتر بة هؤي ئةمةوة . لة دايك بؤتةوة

  
 
 
 
 
 
 
  
 



  

 


لة ذير  ضونكة. بةكةسي كة رزطاربوون نيةبيجطة لة عيسا 
يةزدان ثيكةشي كرد بيت بة مرؤظ تا ... ئامساندا ناويكي كة نية
  )١٢: ٤كرداري نيرراوان (بةهؤيةوة رزطارمان بيت 

...............  
ئةوةي بةراسيت . يت، ئاينةكان هةموويان باشندةلَهةنديك 

اينةكةيدا بكات، ئةوا رزطاري بووة و ئ لةطةلَهةلَسوكةوت 
  !جيطةي بةهةشتة

  :يتدةلَثةرتووكي ثريؤز  بةآلم
: ٤كرداري نيرراوان (رزطاري تةا بة هؤي عيساي ثريؤزةوةية 

١٢.(  
  :يتدةلَديسان عيساي مةسيح 

باوك بة هؤي  كةس نايةت بؤ الي. منم ريطا و راسيت و ذيان
  ). ٦: ١٤يؤحةننا (منةوة نةبيت 

عيساي ثريؤز ريطةيةك نية لة ريطةكان بؤ الي يةزدان،  بة مة
بؤية ئةطةر هةض . بةلَكو تةا ريطةية بؤ الي يةزدان و ئامسان

بة  باوةرِكةسيك دان بةوةدا بنيت كة مرؤظ طوناهبارة و 
بةوة بكات  باوةرِعيساي مةسيح و خويين قوربانيةكةي بكات و 

ؤي لة خاضدراوة، بةمة رزطاري كة عيسا لة ثيناوي ئةودا خ
  .دةبيت

  
 
 
 
  



  

 


تامن، لةطةلَماوةيةكي دوور و دريذة من : عيسا بة فيليثؤسي ووت
  ).  ٩: ١٤ يؤحةننا(نةتاناسيم ئةي فيليثؤس؟ هيشتا هةر 
...............  

زيبوةوة، ئةمةش ديارة وة سي سالَ بوو فيليثؤس عيساي دؤما
ئةوةي موسا : كة نةسةنائيلي بانط كرد و ثيي ووتلةو رؤذةوة 

تةوراتدا و ثيغةمبةرانيش لة ثةرتووكةكانياندا لة سةري  لة
ي خةلَك، دؤزميانةوة، ئةو كةسة عيساي كورِي يوسفي نووسيوة

  )٤٥: ١يؤحننا . (شاري ناسريةية
س عيساي دؤزيةوة و ناوي برد بة عيساي كوري يوسف، فيليثؤ

  طويي يساي نةدؤزيبووةوة، تا ايةيت عكةس بةآلم
واو بة عيساي بوو كة بة هؤي رؤحي ثريؤزةوة د لة بةرتؤس 

  ).١٦: ١٦يؤحننا (تؤ مةسيحيت، رؤلةي يةزداين زيندويت : ووت
تؤش ئةي خوينةري ئازيز، ماوةي ضةندة ناوي عيسات بيستوة و 

هةض  ضةند ثيشكةوتويت لة ناسيين كةسايةيت عيساي ثريؤز؟
وات يب ئةوة سودي تيا وةرطرين لة ناسيين زياتر لة رؤذيك برِ

بارةي عيساي مةسيحةوة، رؤذةكة ليماندةروات، بة ثيضةوانة 
شةوة هةر رؤذيك زووتر كة ئةوي تيا بناسني، سودمان يلَ 

  .وةرطرتوة
 
  
 
 
 
 
 



  

 


 رةكاينهةلَطرن، بةهؤي ئةوةوة هةموو ترية طرِدا باوةرِغاين قةلَ
  ).١٦: ٦ؤس ئةفس. (شةيتان دةكوذيننةوة

..............  
ووشةي قةلَغان دووبارة نابيتةوة لة بةشي تازةي ثةرتووكي 
ثريؤزدا و تةا هةر لةم نامةيةدا نووسراوة، ئةمةش لة ووتةي 
يةزداندا ماناي ئةوة دةطةيينيت كة يةزدان قةلَغانة بؤ رؤلَةكاين، 

نزيكن لييةوة بؤ يةكةم جار ووشةي  ي ثيدةكات وباوةرِئةوانةي 
زداندا، يةزدان قةلَغان ياخؤد سثةر بةكارهاتووة لة ووتةي ية

ثادشاياين سةدوم و هاوكاراين  لةطةلَةنط دواي تةواوبووين ج
مةترسة ئةي ئةبرام من : ، بة ئةبرامي ووت)١٤ ثةيدابوون(

 :١٥ثةيدابوون (. بؤت، ثاداشتت زؤر طةورةية) قةلَغان(سثةرم 
ئةم ئاطاداري كردنةوةية ثيويست بوو بؤ حةزرةيت ). ١

  .ئيرباهيم، تا نةترسيت لة دوذمنةكاين
خوينةري بةريزم، طةر يةزدان قةلَغانت بيت ئةوا لة هيض مةترسة 

 أووت دصت ويانةي بةرةوضونكة يةزدان هةموو ئةو ترية ئاطرا
  .دةيشكينيت

  
  
  
  
 
 
  
  



  

 


الي  بةآلملةاليةن ئةوانةي لةناو دةضن نةزانينة، ووشةي خاض 
  ).١٨: ١سوسي يةكةم نكؤر. (ئيمة كة رزطارمان بووة هيزي يةزدانة

................  
دوو فرؤكةوان كة بةيةكةوة لة ئامساندا دةفرِين، لةدوورةوة 

يةكيكيان , ضدابووةيةك هةوريان بيين كة لة شيوةي خاثةلَ
  . ة ئةو ثةلَة هةورة شيوةي لةخاض دةكاتبنوارِ: ووت يبةويكة

  : يش خيرا وويتئةو
مي دايةوة و آلباسي خاض مةكة مردمن دةهينيتةوة ياد، ليرةدا وة

  ...خاض لةالي من منونةي ذيانة بةآلم: وويت
خوينةري بةريز، كاتيك ثيش دوو هةزار سالَ لةمةو بةر عيساي 

تةوة بوو كة ئةوانيش ثريؤز لة خاض درا، دوو كةسي لة تةنيش
لةخاض درابوون لةالي يةكيكيان ئةو لة خاض دانة نيشانةي ذيان و 

هةتا . بوو و لةالي ئةويكةش مردن بوووة زيندوو بوونة
ش هةنديك هةن كة خاض بة نةزانني و مردن دادةنين و بؤ ئةمرِؤ

هةنديكي كةش خاض بريتية لة هيزي يةزدان و ذيانةوة، ئايا تؤ لة 
  يةنيكيت؟ض ال

  
 
  
  
  
  
 
 



  

 


. ةك هةلَة بكةم بةرامبةرتنةو ما شاردةوة، دلَووشةكانتم لة
  )١١: ١١٩ زةبور(

...............  
 خالَ هةية، ضي ئةشارمةوة؟ لة كوي لةم زةبورة دا سي

  ئةيشارمةوة؟ بؤضي ئةيشارمةوة؟
         ئةمةش ووشةي يةزدانة، ) ووشةكانت(ضي ئةشارمةوة؟ . ١

ينة طةجنها و يستة وةك شتيكي بةنرخ و طران بةثيو
  .بشاريتةوة

نةك لة سةر و بريدا، لةو ) لةدلَدا(لةكوي ئةيشارمةوة؟ . ٢
ا ة شاياين ئةوةية ووشةي يةزداين تصدك    شوينيكة 

 .دابنريت
هؤي ) نةوةك هةلَة بكةم (بؤضي ئةيشارمةوة؟ . ٣

ؤ بكةمةوة لة زانياري و شاردنةوةكة ئةوة نية كة شتيك ك
ئامؤذطاري بةلَكو دةمةويت لةكايت ثيويستدا و رؤذانة 
بتوامن بؤ ذيان خيرا دةري بينم و روناكي بيت بؤ 

 .هةنطاوةكامن
  
  
  
  
  
  



  

 


ضؤن دةتوانني رزطارمان بيت، طةر ئةم رزطاربوونة مةزنة ثشت 
  )٣: ٢عيربانيةكان (طوي خبةين؟ 

................  
طةر بيت و نةخؤشيك لة نةخؤشخانة دةرمانةكاين ئةوةي 
ثزيشك بؤي داناوة ثشت طويي خبات و وةري نةطريت، ياخؤد 
ثشت طويي خبات ئةو ريطاي ضارةسةريةي ثزيشك بؤي داناوة، 
ئةوا نةخؤشةكة رزطاري نابيت لةو نةخؤشية قورسةي كة 

  .هةيةيت
مان كي ثريؤزيش، دةويت هةمان شتي ثةرتووئةمرِؤئةم ئايةتةي 

ليت، ئةطةر كةسيك بةمةبةستةوة ثشت طويي خست ئةو ثي ب
رزطاريةي كة يةزدان بة هؤي عيساي مةسيحةوة داي بةمرؤظ، 
ئةوا ئةو مرؤظة رزطاري نابيت لةنةخؤشية كوشندةكةي كة 

  .مردين هةتا هةتايية
ةو ريطةيةي كةواتة دةبيت مرؤظ خؤي برِياري خؤي بدات ئايا ئ

بؤي داناوة لة سةري برِوات يان ثشت طويي  مةزنترين ثزيشك
  .خبات

  
  
  
  
  
  
  



  

 


بةثيي ئةوةي خوداوةند بؤي داناون بذين، بةو شيوةيةي يةزدان 
  )١٧: ٧كؤرنسؤسي يةكةم . (بانطي كردوون
................  

ةنطاو بنيت ثيويستة لةسةر هةموو كةسيكي مةسيحي بذي و ه
  .يناوةسةر ئةو ريطاو ووتانةي يةزدان دالة

ان، بارودؤخيكي قورس و طراين هةية طةجنمرؤظ بةتايبةيت 
ئةطةر ووتة و ووشةي يةزدان  بةآلمبةرامبةر هةندي كاري ذيان 

ابيت، ئةوا ووشةي يةزدان كليلة دبةتةواوةيت بزانني و لة دلَمان
  .بؤ ضارةسةركردين زؤر طريوطرفت

لكةضي بؤ يةزدان ئاسودةيي دةخاتةوة ذيانةوة، شادي دةخاتة م
دلَةوة، مرؤظ دوور دةخاتةوة لة كاري شةيتاين، ئةوةي زيان 

  .بةخشة بؤ لةش و رؤحي
دار هةركاتيك فيري ئةوة بوو كة بةتةواوةيت باوةرِمةسيحي 

برِوات لةسةر ريطة و ووتةي يةزدان، ئةوا دةبيتة ئاوينة بؤ 
  .ةزدان و راسيت ووشةي يةزداندةرخستين ي

  
  
  
  
  
 
  
 
  



  

 


  )٥: ١٢ کؤمکار. (خؤي مرؤظ دةرِوات بؤ مالَي هةتا هةتايي
.................  

مرؤظ لة ئافرةت : يتدةلَئةيويب نيرراوي يةزدان دةنووسيت و 
لةدايك بوو، رؤذاين تةمةين كورتة و ثرِة لة هيالكي، دةردةضيت 

  )٢ــــ  ١: ١٤ئةيوب ... (و دوايي نامينيت وةك طولَ
زؤر كةس هةن دواي مردن . ئةوةي بامسان كرد هةمووي راستة

ة دةبن طةجنحةز ناكةن ذيان هةبيت، ضونكة تووشي ئازار و ئةش
كة هيوايان بةوة هةية  زؤر كةسي كةش هةن بةآلملةدوايدا، 

ر و تريان هةبيت، دوور لة ئازاخؤشدواي مردن، ذيانيكي 
  .نةخؤشي

لة خؤشيداية و كابراي  رخبوينةرةوة كة باسي لةعاز) ١٦( لؤقا
) ٣( ديسان يؤحةننا . دةولَةمةند بةناخؤشيةوة دةنالَيت

لةوانةي  تايي خراثة كاري و خراثةكار ضؤنةكة كؤخبوينةرةوة 
يان بة رووناكي نةكردووة و حةزيان لة تاريكي كردوة لة باوةرِ

  .جيهاندا
  
  
  
  
 
 
  
  
  



  

  


  )٥: ٦٣ زةبور(. ضونكة لةوةوة ديت رزطاربوومن
................  

كردنت  باوةرِت بةوة هةبيت كة نويذكردن، ريذةي باوةرِبرام 
بة  ةطةر بةراسيت و بة هؤي رؤحي ثريؤزةوة بيت و ،زياد دةكات

ت بتةوي وة. و عيسا تيدا شيفاعةت كةر بيت خواسيت يةزدان بيت
ئايا عيساي . بة خويين قوربانيةكةي ئةو نزيك بيتةوة لة ئامسان

ثريؤز وةك لة ثةرتووكي ثريؤزدا دةخوينينةوة، داوا كاري 
ي ثريؤز كةسي لة نيعمةيت كةسي ثشت طوي خست؟ ئايا عيسا

 بةش كرد؟خؤي يب  
؟ ضؤن لة تاريكي بةشيويةك عيسا نابيننيئايا ضاومان ثر بووة 

ت هةية كة ئةو تؤوة باوةرِدةضينيت و هيواو  كة تؤ تؤويك
لةذير طلَةكةوة وردة وردة ثةرة دةستينيت و طةورة دةبيت و 

  .نويذ كردنيشي هةروةها بةهةمان شيوةية. دوايي بةر دةطريت
  
  
  
  
  
  
 
 
 
  
  



  

 


طالَتةيان ثي دةكرد و ... ةكة راوةستابوون سةيريان دةكرد،خةلَك
ي تري رزطار كرد، ئةطةر ئةمة مةسيحي خةلَك: ان ووتدةي

  )٣٥: ٢٣لؤقا ! (هةلَبذيرراوي يةزدانة، با خؤي رزطار بكات
...............  

وكرايةوة، تيدا آلثيش ضةند سالَيك هةوالَيك لة رؤذنامةيةكدا ب
هاتبوو كةوا ضةند قووتابيةك هةستاون بة كوشتين 

  مامؤستاية ثيش ان، ضونكة ئةومامؤستايةكي خؤي
وةيةك قوتابيةكي بةسزماين لةدةست ئةو كؤمةلَة قوتابية ما

  ...رزطار كردبوو، كاتيك خةريك بوون ئازاري بدةن و ليي بدةن
طريي و دةست خؤشي لةو مامؤستاية هةموو يةكيك لة ئيمة ثشت

زار سالَ لةمةوبةر، كاتيك ةدةكات بؤ ئةو كارةي ثيش دوو ه
. كردنانيكي زؤري داو رزطاري خةلَكمةيت عيساي ثريؤز يار

قورباين لةبايت  كوذرا و بووبة دوايي خؤي ضووة سةر خاض وة
ئةوانةي نةيان ئةزاين مةسةلة ضية بةوشيوةيةي  بةآلممرؤظ، 

  ).٣٥: ٢٣لؤقا (سةرةوة قسةيان كرد 
ت بؤضي عيساي مةسيح ئايا تؤش يةكيكيت لةوانةي کة نازاني

  .نازانيت ثةرتووكي ثريؤز خبوينةرةوةطةر  ؟ ضووة سةر خاض
  
 
 
 
 
 
 
 



  

 

ك و برا ثريؤزانةي خؤشئولومثاس و هةموو ئةو ... و بكةن لةآلس

  ).١٥: ١٦رؤما  (يان بوون لةطةلَ
...............  

ثؤلَس نيرراوي عيساي ثريؤز لة نامةكةيدا بؤ رؤما بة رؤحي 
ئةم ) ومثاسئول(و بؤ آلة سرةوان زؤر شت دةنووسيت و لةوان

  .دةطةينيت) ئامساين(ناوة ماناي 
دار مرؤظيكي ئامسانية، باوةرِهةموو مةسيحيةكي راست و 

شةريكة لة سروشيت ئامساين يةزداندا، مردوة بةهؤي طوناهةوة 
يةزدان و زيندوو بوونةوةي عيسادا، ثةيوةندي  لةطةلَو زيندووة 

ئامسانة، ئةو شوينةي  جيهاين كةمةو بريو بؤضووين بةرةو
جيطاي ثريؤزةكانة و جيطة و مالَي هةتا هةتايي دةبيت بؤيان 

دواي ئةوةي كة عيساي ثريؤز ديت و هةموو دةبات . دواي مردن
  .لييةيت بؤ ئةو شوين و جيطايةي كة خؤي

ويسيت يةزدان تةا لةوةدا نية كة ئةو ئيمةي خؤشةبةريزان 
هةتا هةتايي بةلَكو رزطاريشمان دةكات رزطار كردةوة لة مردين 

 كي رؤحي ئاسودةمان ثيلة كاري شةيتاين لةسةر زةوي و ذياني
  .دةبةخشيت

  
  
  
 
  
 
  



  

         
 

وةرن بؤ الم هةموو ماندووةكان و بارطرانةكان، من دةتان 
  )٢٨: ١١مةتتا . (حةسينمةوة
...............  

مةسيحي ثريؤز، دةتوانيت ئاسودةيي و ئيستراحةت و عيساي 
بريكرنةوة لة . هيمين بدات بة دةروين مرؤظ لة ذياندا

بةتةا بةهيض  باوةرِناوةرؤكي خؤمان نابيتة هؤي ئاسودةيي، 
دلَ و بريماناية، بةلَكو لة شيوةيةك ضارةسةري نية بؤ ئةوانةي 

ك ئاشكراي كرد رةزامةندية بؤ ئةوة كة يةزداين باو باوةرِ
لةبارةي عيساي ثريؤزةوة، ئةوةي ئاسودةيي و هيمين دةدات بة 

وة، ئايا ةطةر بريمان لة ناوةوة و دةروين خؤمان كرد .دةرون
  ضيمان كردوة بةرامبةر ووشةي يةزدان؟

عيساي ثريؤز نالَيت، سةيري ناوةوة و دةروين خؤتان بكةن، 
وةرن بؤ الم ئةي  :يتدةلَبةمة ئاسودةيي دةبيننةوة بةلَكو 

ماندووان و بارطرانةكان، من ئاسودةيي و هيمين دةدةم بة 
  .دةرونتان

يةزداندا  لةطةلَشادي و خؤشي ئةوةيةكة دةرومنان بةشدار بيت 
  .داواكاري يةزداندا لةطةلَتة يةك و ببص

  
  
 
  
  
  
 



  

 


 يةزدان بةآلمضاوة، ي لةبةرضونكة مرؤظ دةرِوانيتة ئةوة
  ).٧: ١٦سامؤئيلي يةكةم . (دةرِوانيتةوة ناو دلَ

.................  
جاريك نوارِمية ضةثكة طوليكي زؤر جوان، نزيك بوومةوة ليي 

ضونكة لة  ،و ويستم بؤين بكةم سةيرم كرد هيض بؤين نية
تةا هةر وينةي  ةزي رةنطاو رِةنط دروست كرا بوو،كاغ

هةن كة  خةلَكبةم شيوةيةش هةر. دةرةوةي بوو كة جوان بوو
  ...تةا وينةي دةرةوةيان جوانة

: يتدةلَهاتووة كة ١٦ ا ــــ سامؤئيلي يةكةم لة ثةرتووكي ثريؤزد
ي بةرز آلةكة شامؤئيليان هةلبذارد بة ثادشا ضونكة باخةلَككايتَ 

بوو  ثياويكي يةكجار قؤز و بةشان و شةوكةت بوو، ئةميش 
يةزدان . هةيبوو )يةسةر (كورِةي كة ية ةوت يةكيك بوو لةو ح

( هةر حةوت كورةكةي  ئةمةي بةدلَ نةبوو، ئينجا يةزدان روانية
و كورِة بضووكةكةياين هةلبذارد ئةوةي شوان بوو و لة  )يةسةر 

يةزدان : يتدةلَهةموويان هةذارتر بوو، ثةرتووكي ثريؤز 
رِوانيتة ناو نارِوانيتة وينة و شيوةي دةرةوةي مرؤظ، بةلَكو دة

  .دلَي مرؤظ
  
  
  
  
 
 
  



  

 


ين  هةموو شتيك دةلَ  .نية ين هةموو شتيك سودبةخشدةلَئيوة 
سؤسي يةكةم نكؤر... (هةموو شتيك بنيادنةر نية بةآلمدروستة، 

٢٣: ١٥.(  
.................  

دارةكان ثرسياري ئةوة دةكةن، ئايا ئةم باوةرِزؤر لة مةسيحية 
ة؟ ئةم شتة تة دروستة يان ئةو شتة دروست نية و ياساغش

  لة؟آلحةرامة يان ئةو شتة حة
وانيك ةشليشة ئةطةر بيت و وةرزآليم نةحةرامة و نة حةدةلَمن 

ي كة ثيويستة زؤر يلةكايت راكردنيدا بؤ ياري ثيش برِكييةكي خؤ
 زؤر قورس و طران لةثي بكات ياخودنابصت  شيت . سوكةلَة بيت

ليرةدا زؤر ... وردة بةرد و وردة ئاسن خباتة طريفانةكانيةوة
الي ئيمةي مرؤظيش، . باش ديارة كة ياري راكردنةكة ناباتةوة

بةهةمان شيوةية، هةرضي شتيك لة ذيامناندا دةبيتة هؤي 
كةواتة مةسةلة حةرام و . قورسايي بؤمان، دةبيت نةيكةين

تة كؤسث بؤ ضوونة الي ل نية، هةموو ئةو شتانةي دةبيآلحة
  .يةزدان ثيويستة ليي دوور كةوينةوة

  
  
 
  
  
  
  
 



  

  


ئيرباهيم ضاوي هةلَربِي و بيين ئةوةتا بةرانيك لةدوايةوة لةناو 
دةوةنيكدا طريبووة بةهةردوو قؤضةكاين، ئةوسا ئيرباهيم ضوو بؤ 

جيايت  اندن لةرذئةويي و بةرانةكةي طرت و كردية قورباين ب
  ).١٣: ٢٢ ثةيدابوون. (كورِةكةي

.................  
ئيسحاق كورِي حةزرةيت ئيرباهيم و بةرانةكة هةردووكيان 

ئيسحاق رؤلةي . نيشانة و رةمزن بؤ قوربانيةكةي عيساي ثريؤز
تةا خؤشةويسيت ئيرباهيم، ئةوةي باوكي ويسيت بيكاتة 

شةويسيت يةزدان، قورباين لة ثيناوي ملَ كةضي بؤ يةزدان و خؤ
منونةية بؤ تةا رؤلةي يةزدان عيساي ثريؤز كاتيك هات و 

تاوةك ئيتر كةس ثيويسيت  ية قورباين بؤ هةموو مرؤظايةيتدكر
هةر لةبةر ئةمةش . هدانابة قورباين كردن نةبيت لة ثيناوي طو

يةزدان (بوو حةزرةيت ئيرباهيم ئةو شوينةي ناونا 
دةبينيتةوة بؤ  ةزدان خؤي بةرخيكماناي ي). دةيبينيتةوة

مي كورةكةي دايةوة آلقوربانيةكة هةروةك ضؤن ئيرباهيم وة
 . (كاتيك كورةكةي ثرسياري كرد كوا بةرخي قوربانيةكة

  )٨: ٢٢ةيدابوونث
  
  
  
  
 
 
  



  

  


وةك من ئةوة نية كة وةك ئاطر واية  ئايا ووشةي: يتدةلَيةزدان 
  )٢٩: ٢٣رميا ةي(ةرد دةشكينيت؟ كوشة كة تاشة بضة

..................  
كابرايةك لة ضني كة حةزي بة مةسيحيةت و ئينجيل نةدةكرد، 

كاتيك ميردةكةي , دارباوةرِذنةكةي بوو بة مةسيحيةكي 
كرد و هةولَي دا كة ذنةكةي واز لة  لةطةلَزاين، شةري بةمةي
ابرا لة شةويكي ك. سةركةوتوو نةبوو بةآلمةي ينيت، باوةرِ

ذنةكةش . ذنةكةي لةمالَةكةي دةركرد ةزستاندا تورِة بوو و
لةبةردةرطاي مالَةكةي دانيشت و هةر ضةند كة زؤر ساردوو 
سةرما بوو بةلةرزينةوة دةسيت كرد بةنويذكردن و ثارانةوة 

  .لةيةزدان
اوةيةك كة ميردةكةي زاين ذنةكةي هيشتا هةر لة بةر ثامش

هاتةوة و هينايةوة ةرزيت، بةزةيي ثيادةلَوهةلَ دةرطا دانيشتوة
باشة تؤضيت لةمن دةويت؟ ئةويش وويت : ذورةوة و ثيي ووت

دةمةويت هةموو رؤذيك تةا يةك ئايةمت لة ثةرتووكي ثريؤز 
دواي ئةوةي كابرا رؤذانة ئايةتيكي بؤ ذنةكةي . بؤ خبوينيتةوة

ي باوةرِشاكاندو و  دةخويندةوة، ووشةي يةزدان دلَي بةرديين
  .ووتةي يةزدان هيناو بة يةزدان 

 
 
 
 
 
 
 



 
  


ئيستا هةتا هةتاية  بةآلممن ئةوةم كة زيندووم، من مردوو بووم، 
  ).١٨: ١بينني . (بة زيندوويي دةمينمةوة

..................  
ذيان و  لةطةلَكاتيك كةسيك دةمريت، ضي ثةيوةندي هةية 

مردن ضارةنووسي هةموو . دةبريت و تةواو دةبيت جيهان
ضووين مرؤظ لة مردنةوة بؤ ذيان، ئةمة شتيكة  بةآلم. مرؤظيكة

مرؤظةوةية، هيض مرؤظيك و هيض  يكةوا لةسةرو تواناي ئيمة
شدا عيساي ةئةمان لةطةلَثيغةمبةريك نةيتوانيوة ئةم كارة بكات، 

يؤحةننادا دواي  لةطةلَخوداوةند بةم شيوةية دةدويت 
  .هةستانةوةي لةمردن

بةمة ويسيت بؤ مرؤظي دةرخبات كة ئةو دةتوانيت  عيساي 
 ست كة ئةو زيندوي هةروةها دةرخيسةركةويت بةسةر مردندا، 

  .هةتا هةتايية و كي هةية بيجطة لةيةزدان ئةم قسة بكات
بة  باوةرِكةواتة بةثيي ووتةي عيساي ثريؤز، ئةو كةسانةش كة 

وين و قوربانيةكةي ئةو دةكةن، بةثيي ثةمياين ئةو، دةتوانيت خ
  .زيندوويان كاتةوة و ذياين هةتا هةتاييان ثي ببةخشيت

 
 
 
 
  
 
 
 
  
 



 
  


من رووناكي جيهامن، ئةوةي دوام بكةويت : يتدةلَعيساي ثريؤز 
  )١٢: ٨ننا يؤحة. (بةتاريكيدا نارِوات، بةلَكو رووناكي ذياين دةبيت

................  
كابرايةك بةدريذايي تةمةين ئيشي ئةوةي هةبوو كة لة 

دواي ئةوةي لةثر . ي الدي كةيخةلَككانيةكةوة ئاو ينيت بؤ 
 خوارد و هةسيت كرد ئيتر كانيةكة ووشك بوو، زؤر خةفةيت

سودي نية بؤ ئةو كةسانةي دةيناسني و  كابراكة كة ئيشي نية،
كابرا هةستا و . نت و ئيتر كةس ئيشي ثيي نيةخؤشي دةويس

  .خؤي كوشت
بريكردنةوةي ئةو كابراية، لة ئينجيلي  ردين شيوةضارةسةرك

ن، ةي عيساي ثريؤز و ووتةكاين دةزانئةوان .دا هةية ثريؤز
بةهيض شيوةيةك بريي ئاوها خراث ناكةنةوة، ضونكة ناسيين 

هؤي ئةوةي كة  ا و دةبيتةدئةو دةبيتة هؤي خؤشي لةدةرون
 ية، لةالي يةزدانةوة مرؤظ هةست بكات ئةوةي خؤشةويستة

م دانةوةية بؤ زؤر شيت آلنرخي خؤي هةية و ووتةكاين وة
  .دةروين مرؤظ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 


بةمة بوو خؤشةويسيت فيربووين، كة عيساي مةسيح ذياين خؤي 
  )١٦: ٣يؤحةنناي يةكةم . (لة ثيناوي ئيمةدا بةخشي

..................  
باسي خؤشةويسيت و ضريؤكي  زؤر نووسني و نوسراو

ئةوةي يةزدان كردي لة ثيناوي  بةآلمخؤشةويسيت كردووة، 
يان دادةنريت، مرؤظدا بة طةورةترين خؤشةويسيت و مةزنترين

نكة هيض مرؤظيك نية كةوا خويين خؤي برِذينيت و مبريت ضو
  . لة ثيناوي دوذمنيدا ياخود خؤي لةخاض بدات

لةمشانةوة  اة هاتةئيمةي مرؤظ كاتيك ئادةم طوناهي كرد، طون
دواي هةموو ئةمانة . وبةهؤي طوناهةوة بووينة دوذمين يةزدان

يةزدان هات و شيوةي مرؤظي وةرطرت و ضووة سةر خاض تا 
وةك قوربانيةكي زؤر مةزن بكات بؤ رزطار كردين مرؤظ لةو 

واين دةكات، ئةوةي بريتية لة مردين هةتا سزايةي كة ضاوةرِ
  ئايا ئةمة مةزنترين خؤشةويسيت نية؟. هةتايي

ئيمةي مرؤظ تةا ئةوةمان لةسةرة كة ئةو قوربانية وةرطرين 
  .ثاكةينةوة كيو بة خوينةكةي خؤمان لة هةموو طوناه

 
 
  
 
 
 
 
 
  



  

    
 

ةر ، ينيةكامنان لةبدةمي خؤتطوناهةكامنانت هيناوةتة بةر
هةروةك ضؤن مؤم ). ٨: ٩٥  زةبور. (روناكي دةم و ضاوتاية

دةضن لةبةردةم  لةناو ندةتويتةوة لةبةردةم ئاطردا، خراثةكارا
  ).٢: ٦٨  زةبور. (يةزداندا

..................  
لةسةردةمي رؤمانيةكاندا، هةندي لةو كةسانةي كةوا 

دةكرد، كاتيك ثةيكةرةكةيان ثةيكةرتاشي و ثةيكةريان دروست 
عةيب و كةم و كوري هةبواية، لةبايت بةردي رؤخام مؤميان 
بةكاردةهينا و ئةوكون و كةلةبةرةي لة ثةيكةركةدا هةبوو 
 بةمؤم ثرِيان دةكردةوة، ئةمةشيان وادةكرد كة هيض هةسيت ثي

كاتيك تيشكي خؤري طةرم يان ئاطري ليي نزيك  بةآلمنةكريت، 
اين و عةييب ثةيكةرةكة مؤمةكة دةتوايةوة و نوقس ةوبوواية

لةبةر ئةمة ثةيكةرتاشة سةرراستةكان يةكةم شت  دةردةكةوت،
كة دووثاتيان دةكردةوة ئةوةبوو كة ثةيكةرةكانيان مؤمي 

مان ساغ و باوةرِبؤية دةبيت ئيمةي مرؤظيش . تيانية و ساغة
ةزداندا كةم و راست بيت، ئةطينا لةبةر رووي يةزدان و روناكي ي

  .ويتکةكوري و عةيبةكامنان زوو دةردة
  
 
 
 
 
 
 
 



 
 


كاتيك  ،كةيةمردين رؤلَخؤي بة لةطةلَيةزدان ئاشيت كردينةوة 
  ).١٠: ٥رؤما . (ئيمة دوذمين بووين

................  
سون (يت كؤريا لة شاري آلدار دةذيا لة ووباوةرِمةسيحيةكي 

لة سايل . يزانةكةيدا و دوو كورِي طةورةي هةبووخ لةطةلَ) شن
  .دارة درانانيكي زؤر لة سيئاذاوة رويدا و كةس ١٩٤٨

دارةيان بدةن كة طريابوون و دةيانويست لة سي لةناو ئةوانةدا
  .بووايدارةي تباوةرِهةردوو كورِةكةي ئةم كابرا 

ك يةكيكاتيدارةدان، برا ك لة كورِةكاين دةبرا بؤ لة سي
كوريكي  بةآلمكةم، ارمن بةرن لةبايت ب: ةي هات و وويتبضوكةك

رشيت لة سيدارةدانةكةي دةکرد، هةردووكياين طةنج كة سةرثة
دارةدانبرد بؤ لة سي.  

دارةداين بوو لة سي ئةوةي ليثرسراو. كاتيك ئاذاوة تةواو بوو
كاتيك  ،ةرماين لة سيدارةداين بؤ دةرضووئةو دوو براية، ف

زاين، كضةكةي خؤي نارد بؤ الي دوو كورِةكة بةمةي باوكي
يت، با ئةو كورِة طةجنة لة ليثرسراوي دادطا تاوةك ثيي بلَ

ت بيكات بة كورِي خؤيسيزان . دارة نةدةن، باوكم دةيةويبةري
يةزدانيش ئيمةي بةم شيوة سةير كرد كاتيك ئيمة دوذمين 

  .بووين
 
 
  
 
 
 



  

 


خؤتان ضةكدار . خوداوةند و لة هيزة مةزنةكةيدا بة هيز بن لة
بكةن بةضةكي تةواوي يةزدان، تا بتوانن بةرامبةر ثالنةكاين 

طؤشت و  لةطةلَضونكة زؤرانبازي ئيمة . شةيتان خؤتان راطرن
  ١٠: ٦سؤس ئةف. (رؤحة بةدكارةكانة... و دذيخوين نيية، بةلَك

١٢.(  
.................  
رةنسي ةي ف جةنطيكي طةورة، سةرلقيكيكردينثثيش دةست

لة  يةکصک . نطاوةراين خؤي كؤكردةوة بةناوي نيبشنةوة جة
كاتيك ثرسي بؤضي؟ ووتيان  ،جةنطاوةرةكاين ئامادة نةبوو

ن كةس، سةرلقةكةش خيرا رؤيشت و آللة ف ةعاجز و زوير
دةسيت طرت و هيناي دةسيت خستة ناودةسيت ئةو كةسةي ليي 

بنوارن ئيوة   :بة ثةنضةي ئاماذةي كردوو ثيي ووتنووة عاجز ب
كة  يةنابيت دوذمين يةكنب و لة يةك زوير بن، دوذمين ئيمة ئةوة

داران با بريمان باوةرِئةي . تؤزيكي كة هيرش دةهينيت بؤمان
الي ئةوةبيت كة دوذمين ئيمة بريتية لة شةيتان و ثيويستة ئيمة 

  . بةرامبةر بةدوذمنيةك دلَ و يةك دةست بني 
ستاندا خةريكي برِينةوةي دارة زؤر ركابرايةك كة لة دا
ؤ ئةوةي ئةم دارة كاتيك من دةطةريم ب: طةورةكان بوو وويت

اين بربِمةوة، دةطةريم بؤ داريك كة درز و قليشي طةورانة بة ئاس
  .يان با درزمان تيا نةبيتاكة واتة بر. تيا بيت

 
 
 
 
 



  

   


كرداري . (بةخشني خؤشترة لة وةرطرتن: يتدةلَاي مةسيح عيس
  ).٣٥: ٢٠نيرراوان 

................  
ئةم ووتةية لةوانةية زؤر سةير بيت بةالي هةنديك كةسةوة، كة 

  .هةر حةز دةكات وةرطريت و هيضي لةدةست نابيتةوة
كة ماناي  تدةكادا ثةرتووكي ثريؤز ئةوةمان فيرلة راستي
خؤشي ذيان لة وةداية كة هةر وةرطريت و سةروةت و  تةواوةيت

سامان كؤكةيتةوة، بةلَكو شادي ذيان لةوةداية كة مرؤظ 
مرؤظي  لةطةلَيةزدان و  لةطةلَثةيوةندي ضاك و بةهيزي هةبيت 

  .اددوروثشتي
عيساي ثريؤز وةك منونةي خؤشةويسيت ذياين خؤي دا و 

رت و ساماين كة طةورةترين سةروة) ذيان( .ثيشكةشي كرد
مرؤظة، ئةمةش بؤ ئةوةي ببيتة تؤوي خؤشةويسيت و منونةي 

بة عيساي مةسيح بكات،  باوةرِئةوةي . ذيان بؤ ئيمةي مرؤظ
طةلَ يةزدان و دةبيتة ةئةوا ثةيوةندي بةهيز دروست دةكات ل

كة ذياين خؤي  دارباوةرِثيويستة لةسةر . رؤلَةي تازةي يةزدان
ضونكة يةكةم . (داريباوةرِكاين خؤشبراو بدات بة يةزدان و بة 

  ).٥: ٨نسوسي دوو ركؤ...) (جار خؤيان داية دةست خوداوةند
  
  
  
 
 
 



  

 


من لةسةر بالَي دالَ هةلَم طرتن و :... يتدةلَداراين باوةرِيةزدان بة 
تةنطانة دان بة . )..٤: ١٩ن ودةرضو. (ئيوةم هينا بؤ الي خؤم

ست دةكات، دان بة خودا طرتنيش ئةزمون، دا دروخؤداطرتنمان تص
  ).٥ــــ  ٣: ٥رؤما ... (دروست دةكات تصدائةزمونيش هيوامان 

................  
هةندي دالَ دريذايي لة دةنوكةوة تا وةك ثةري كلكةكاين نزيكة  

اوةيي دةطاتة نيوان دوو تا سي مةتريك دةبيت و بالَةكاين بةكر
ئةوةي  يدا دةفرِيت و رةشةبا ديت، ترسكاتيك لة ئامسان .ةترم

هةية رةشةباكة بالَةكاين بشكينيت، بؤية ئةويش شيوةيةكي 
تايبةيت خؤي وةردةطريت و زياتر بةرز دةبيتةوة بؤ ئامسان كة 

دا داران كاتيك دةبينن كة لة ذيانتانباوةرِئةي . ئاسودةيي تياية
بكةن و بالَي هةلَسوكةوت  ناخؤشي و رةشةبا هةية وةك دالَ

ريطةي دالَ لة ( .تان بةهيزكةن تا بالَةكانتان نةشكيتباوةرِ
  ).١٩: ٣٠ ثةندةکان) (ئامسان

ا ددةكات بةسةر طريوطرفتمان بة هيز باوةرِئةو ريطةيةي كة 
  .دؤزينةوةي ريطةي يةزدانة و مل كةضيمانة بؤ ووتةكاين

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



  

 


ةكريمةوة، هةمووان رادةكيشم بؤ الي كايتَ من لةسةر زةوي بةرز د
دةبيت هةلَواسريت، ) عيسا(رؤلَةي مرؤظ ). ٣٢: ١٢ننا ةيؤح. (خؤم

ي ثي ينيت ذياين هةتا هةتايي دةست باوةرِتاوةكو هةركةسيك 
  .)١٥ـ ١٤: ٣ننا ةيؤح. (بكةويت

.................   
ؤر طةورةي لة شاري ريؤدي جانريؤ لة بةرازيل ثةيكةريكي زؤر ز

عيسا كراوة، لةسةر ضيايةكي زؤر بةرز لة ناو شارةكةدا 
شوينةكةي واية كة هةر كةسيك . دانراوة، دةستةكاين كراوةن

لةناو شارةوة تةا سةري بةرزكاتةوة ثةيكةرةكةي عيسا 
  .دةبينيت

هةمدا ويين خؤي رشت و مرد و لة رؤذي سصعيساي ثريؤز خ
دا سةركةوت و زيندوو بووةوة، مرن وةك ثةمياين دابوو بةسةر

ئةو ئيستا زيندوة و دةستةكاين كرايةوة بؤ باوةش كردن بة 
  .هةموو مرؤظيكدا كة دةضيت بؤ الي

ئايا شتةكة بووة بة شتيكة ئةوةندة سادة المان وةك ئةو شيوة 
ي بةرازيل كة بة هةزاران هةزاران بة جادة و خةلَكسادةييةي 

دات كة ت ناةنة ئةوةندة خؤي عةزيشةقامةكاندا دةرؤن و زؤري
ك بةرز بكاتةوة و بةمةبةست سةيري عيسا و تةا سةرص

  دةستةكراوةكاين بكات؟
 
  
  
 
 



  

   


: ئيوة رؤحي رؤلَةيتان وةرطرتووة، كة بةهؤي ئةوةوة هاوار دةكةن
  ).١٥: ٨رؤما ... (باوكة! بابة

................  
وةند بؤ مرؤظي هينا، ئةوة طةورةترين طةجنينةكة عيساي خودا

  .بوو كة يةزداين بة ئيمة ناساند وةك باوكيك
بة ووتةكاين عيساي ثريؤز  باوةرِكضيكي ثاكستاين دواي ئةوةي 

  :يتدةلَدةهينيت، 
يم دةلَيةزدان دةدويم و ثيي  لةطةلَئيستا من بةزمانيكي تازة 

ةكات كة ئةم ووشةية وا لة من د. كي خؤشةويستوباوكة و با
شيوةيةكي ثر لة خؤشةويسيت لة يةزان وةرطرم، بةلَي ئةو رؤحة 

  .باوكمة بةآلمو مةزنة 
باوكم و لة : شةويكيان زؤر طريام و ثاراماوة و بة يةزدامن ووت

و  يلةوساكةوة ئيتر خؤش. سةر ووتةي عيسا ئيتر تؤ باوكي مين
ةزدان ي لةئاسودةيي و هيز كةوتؤتة ذيامنةوة و ئةو ترسةي كة

سوثاس بؤ عيساي مةسيح كة يةزداين بةم شيوة . هةم بوو نةما
  .ثي ناسانني

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

   


مؤذطاريةكامن ئةوسا ثاريزة ئايب. كؤي بكةرةوة لة دلَتا ووتةكامن
  ).٤: ٤ ثةندةکان. (دةذيت

...................  
بة  .ثياويك بة ناوي جاك وين لة سةر ميزي نةشتةركاري بوو

ثزيشكةكة دةيويست . تةنيشتةوة ثزيشكيك و ضةند برينثيضيك
  :بةجني بكات ثيش نةشتةركاريةكةي ثيي ووت

ثيش ئةوةي بةجنت بكةم بيلَي،  يت شتيك بلَييتئةطةر دةتةو
كابراكة كة زماين . ضونكة ئةمة دوا ووتة و قسةكردنت دةبيت

ةشتةركاري بكارية توشي شريثةجنة بوو بوو وة دةبواية زماين ن
من سوثاسي عيساي : ، كةميك بريي كردةوة وويتيةو دةرينرا

  .ثريؤز دةكةم كة يةزداين بة من ناساند
  :ووت يثي دةوتري بة يوسف ي)ئيسرائيليش(يةعقوب كة 

: ٤٨ةيدابوونث... لَتان دةبيتةيةزدان لةط بةآلمئةوا من دةمرم، 
٢١(  

ئازابة ) واتة دةمرم(دةرؤم  من: داود بة سليماين كورِي ووت
بةرِيطةيدا برِؤ و مل كةض . لةبةربكة شةريعةيت يةزدانت. ثياوبة
  ).٣ــــ  ٢: ٢ثادشاياين يةكةم ... (بة بؤي

 
 
  
  
 
 
  



  

    


كردبيت، مرؤظيش ئاوهاية ةك بالَندةيةك كة لة النةكةي وونهةرو
  ).٨: ٢٧ ثةندةکان. (كة مالَكةي وون كرد

..............  
كمان كة بؤ ماوة يةدراوسيرؤذ سةفةري دةكرد، داواي لي كرم سي

تا وةك ئاو وة خواردن بدةم لةو ماوةيةدا برؤمة مالَةكةيانةوة 
رؤذي يةكةم دواي . كةناري كة لة ناو قةفةز دا بوونبة دوو 

ئةوةي ئاو وة دانةويلَةم ثيدان، بريم ضوو بوو دةرطاي 
بؤ رؤذي دوايي ضوومةوة، سةيرم  كيقةفةزةكة داخبةمةوة، كات

كرد هةردوو كةناريةكة لة قةفةزةكة هاتوونةتة دةرةوة و بة 
ذووري مالةكةدا دين و دةضن، منيش ئاو و دانة ويلَةم بؤ دانان 
و ضوومة دةرةوة، بؤ رؤذي سيهةم كة ضوومةوة بؤ اليان، 
سةيرم كرد هةردوو كةناريةكة بةيةكةوة هاتونةتةوة ناو 

ليرةدا لةوةي دةكرد كة دوو بالَندةكة حةزيان . زةكةيانقةفة
ذووريكي لة بايت ئةوة لة  بن كردبيت بةيةكةوين نزيكي يةك

  .طةورةدا و دوور لةيةكتر
مرؤظ لةيةكةم جارةوة حةزي بة ئازادي خؤي كرد دوور لة 

... ئايا بؤ كويي برد ئةو ئازادية؟ بردي بؤ طوناة بةآلميةزدان، 
تا دةرطاي يةزدان كرايةوة وةك دةرطاي قةفةزي دوو هيش بةآلم

  .دةرطاكةش بريتية لة عيساي ثريؤز. كةناريةكة
 
  
 
 
 



  

 


. منم يةزدان بةدادثةروةري دةدويم، راسيت بانطةواز دةكةم
ئةي نةوةي ئادةم هةموو ئةو ووتانةي ثيي  ).١٩: ٤٥ئةشعيا (

زقيال ح. (ويي بؤ راطرةبةطوي ط ةدةدويم بؤت، بيخةرة دلَتةوة و
١٠: ٣.(  

....................  
ين نزيكةي شةش هةزار زمان و دةلَئةوانةي شارةزاي زمانن، 

زمان ووشةي يةزدان  ٢٢٤٠هةتا ئيستة بؤ . شيوةي زمان هةية
  ...وةرطيررِاوة و وةرطيرانيش بةردةوامة

ة بؤ ووشةي يةزدان كة ثةرتووكي ثريؤزي ثي دةوتريت، رووناكي
مرؤظ ئةو مرؤظةي لة تاريكيدا دةذي، ذيانة بؤ مرؤظ ئةو 
مرؤظةي بةريطاي مردين هةتا هةتاييدا دةرِوات، شادية بؤ مرؤظ 
ئةو مرؤظةي دةيزانيت و لةسةري دةرِوات و ئاطادارية بؤ مرؤظ 
ئةو مرؤظةي بةدةسيت ئةنقةست ثشت كويي دةخات و قورباين و 

ثةرتووكي . و ثوض دادةنيت خؤشةويسيت يةزدان بةقسةي هيض
  . ثريؤز ووشةي يةزدانة باطويي بؤ بطرين و ببينة رؤلَةي يةزدان

  
  
  
  
  
 
 
 
  



  

   


ي رزطاريان خةلَكيةزداين رزطاركةرمان، ئةوةي دةيةويت هةموو 
  ).٤ـ ٣: ٢تيمؤساوسي يةكةم . (بيت و بين بؤ ناسيين راسيت

.................  
عيساي ثريؤز . هةموو كةسيك رزطاري بيت يةزدان دةيةويت

) هةموو شتيك لة الي يةزدان دةبيت(ئةوةي بؤ دةرخستني كة 
  ).٢٧: ١٠مةرقؤس (

ئةوةية كة خوين و  دا ئاشكرايةئةوةي لةووتةي يةزدان
قوربانيةكةي عيساي ثريؤز، طوناهي هةموو ئةوانة دادةثؤشيت 

ذياين هةتا هةتايي ي ثيدةهينن، يةزدانيش ئةوةي باوةرِكة 
، بانطي هةموو كةس دةكات بؤ )٢٦: ٤يؤحةننا (ةخشيت دةب

ة زطاريةش وروينةي ئةم . بةدةست هيناين ئةو رزطارية مةزنة
بؤي لةزؤر الوة دةردةكةويت، منونة ئةو ميوانداريةي  بانطةواز

ئةم منونةةية لةدوايدا دةري . باسي ليوة دةكريت) ١٤لؤقا (لة 
ؤر كةسيش هةن ميوانداريةكةي يةزدان ثشت طوي دةخات كة ز

دةخةن و هؤي نةهاتنيان بةدةنط بانطةوازيةكةوة دةطةريننةوة 
  .بؤ شيت هيض و ثوض

ئةم منونةية دةري دةخات كة كةسانيك هةن رزطاريان دةبيت و 
  .كةساين كةش هةن بةرةو مردين هةتا هةتايي دةرؤن

 
  
 
 
  
 



  

   


مةندبن، دةكةونة ةز دةكةن دةولَةئةوانةي ح بةآلم
دةكةونة زؤر ئارةزوي كويرانةي زيان ... كردنةوةوةتاقي

. خؤشةويسيت ثارة سةرضاوةي هةموو خراثةيةكة... بةخشةوة
  ).١٠ ـ ٩: ٦تيمؤساوسي يةكةم (

................  
فةقري و هةذار بة شيوةيةكي  باشة بؤضي: لةدانايةكيان ثرسي

ئايا   ي؟خةلَكةمةندةكان ريز دةطرن لةطشيت زياتر لة دةولَ
  هؤكةي ثارةية؟

لةو ثةجنةرةيةوة سةيري دةرةوة : مدا وويتآلكابراي دانا لة وة
و دةضن، كابرايةك  ي دينخةلَك: ؟ ووتيانبكة ضي دةبينن

 ئينجا... مندالَيكي بةدةستةوةية بةسواري باسكيلةوةية، ذنيكيش
  اوينةية بكة ضي دةبينن؟رة سةيري ئةم ئةكيكيان ووت دةوةبةي

  .خؤم دةبينم: كابراكة وويت
جياوازي لةنيوان شوشةي ثةجنةرةكة و : داناكة وويت ئينجا

شوشةي ئاوينةكةدا تةا يةك شتة، ئةويش داثؤشيين رويةكي 
! شيوةية كة مرؤظ تةا هةر خؤي تيا دةبينيتو شوشةكةية بة

  .ر خؤي ببينيتخؤشةويسيت ثارة وا لة مرؤظ دةكات تةا هة
نةية كة ا بووين ثارة و دةولَةمةندي الي ئةو كةسادلةراستي

  .نةوة و ذياين هةتا هةتاييدةتوانن ذياين خؤيان بكر
  
 
 
 
 



  

 


ئيمة مةسيحي لة خاضدرا و رادةطةينني، ئةمةش كؤسثة بؤ 
لةالي ئةوانةي يةزدان  بةآلمجوولةكة و نةزانينة بؤ يؤناين، 

ناو دانايي جوولةكة و لة يؤناين، مةسيح توا ون لةبانطي كردو
  ).٢٤ ـ ٢٣: ١سؤسي يةكةم نكؤر. (يةزدانة

..................  
ريكي يةزدان بةناوي بةناوي ـــ جؤن ستؤت ـــ خزمةت كا

  :يتدةلَدةنووسيت و 
دةبيين ) مازبو(ئاسيا بووم، زؤر كات ثةيكةري كاتيك لة ناوضةي 

بةستراو، دةسيت نووسانةوة بةلةشيةوة،  كابرايةكي بةخؤ قاضي
بيت لةوةي لة  رضاوةكاين داخراون، لةوة دةكات ئةو دوو

  .جيهاندا رووي داوة و روو دةدات
لة اليةكي كةوة وينةي عيساي ثريؤزم دةهيناية بةر ضاوي  بةآلم

خؤم، ئةوةي دةست و قاضي بةبزماري طةورة داكوترا بة داري 
من ... ت و خؤي كرد بة قورباينضيشخاضةكةدا و ئازاري 

  .ثيويستم بة يةزدانيكي ئاوها ثرِ لة خؤشةويسيت هةية
م بة ثيويستدةمةوة، اهم تياية لة ئامن كة مرؤظيكم و طون

يةزدان  يةطةورة هةية، وةك قوربانيةكةي رؤپ قوربانيةكي زؤر
  .تا وةك رزطارم بيت لة سزاي طوناة، نةك بة بتيك

  
  
  
 
 
 



  

  


ضية؟ هةلَميكة ذيانتان ... ئيوة كة نازانن بةياين ضي روو دةدات
  ).١٤: ٤ياقوب . (دةكةويت و دوايي نامينيتماوةيةكي كةم دةر

................  
كي رؤذي يةك شةممة ثيش ةيةئيوار !)ئةمرِؤبةياين نا، بةلَكو (

لة ئةمريكا، ووتة ) شيكاغؤ(ئاطر كةوتنةوة طةورةكةي شاري 
كي مةسيحي بةناوي بيك ) مودي. د(ذيقسةي دةكرد بؤ كؤمةلَي

كةسيك دةبوون لة هؤليكدا لةبارةي  ٢٥٠٠كة نزيكةي  خةلَك
) ضي لة عيسا بكةم؟(عيساي ثريؤزةوة و باسةكة ئةوة بوو 

ئةو ووتانةي   :ةكةي ووتخةلَكدواي باسةكة بة ). ٢٢: ٢٧مةتتا (
نةوة و رؤذي يةك شةممةي بكةيستتان برِؤن لةمالَةوة بريي ليب

دواي  ا؟دمم بدةنةوة، ضي لة عيسا دةكةن لة ذيانتانآلداتاتوو وة
تةواو بووين كؤبوونةوةكة بة ضةند كاذيريك ئاطريكي طةورةي 

ي لة ناو برد لةو خةلَككوشندة كةوتةوة و سةدان مالَ و هةزاران 
ناوضةية و زؤريش لةوانةي لةو كؤبوونةوةيةدا ئامادةبوون 

نةبوو كة لةمالَةوة بةم شيوةية ماوةي ئةوةيان   .دنمر
بكةنةوة لةو نامةيةي يةزدان بة هؤي ئةو ووتة بةتةواوي بري

 بيذةوة ثيي دابوون، بةمةش كابراي ووتةبيذ برياري دا كة ئيتر
: يتدةلَ داودبكةرةوة، ةكةس نةلَيت برؤ بؤ ماوةيةك بريب
 عيربا). (ةبنمن بوو دلَ رةق ، طةر طويتان لة دةنطي يةزدائةمرِؤ(
٧: ٤.(  
 
 
 
 



  

 

  ).١٢: ٣٨ زةبور(و باسي لةناوبردمن دةكةن  واي ئازاردامن دةكةناد

................  
 باوةرِالويكي طةنج بةناوي ئيظان لةيةكي لة وياليةتةكاين روسيا 

بة عيساي ثريؤز دةهينيت و بةهؤي ئةمةوة دةنيرريت بؤ سيربيا 
. نزيكي بةستةلؤكي باكورة، ئةمةش وةك سزايةك بؤي كة

ثلة سةرما دةطاتة  زستان لةوي يةكجار ساردة و رؤذي وا هةية
وة كاري رؤذيك كاتيك لةدةرة. لةذير سفرةوة) ٥٠(نزيكةي 

ك  لةطةلَدةكرد رؤذانةيان بةزؤرةملي ثيديلةكاين تردا، ئةفسةري
  :بانطي كرد بؤالي خؤي و ثيي ووت

ن ئةطةر بيت و رؤذانة راثؤرمت بؤ بنوسيت لةسةر بةندةكان ئيظا
ليت  ةن بةتايبةيت مةسيحيةكان كة نزيكنو ضي ئةك يندةلَكةضي 

نيرم ةرةوة و سةرما رزطارت دةكةم و دةتئةوا لةكاري د
  .لةذورةوة لة شوينيكي طةرم دا كار بكةيت

ئةوةي دةزانيت يةهوزا دواي باشة تؤ : مدا وويتآلئيظان لة وة
ئةفسةرةكة ). ٥ــــ  ٣: ٢٧مةتتا . (كرد و خيانةيت كرد جاسوسي

ويت مةمن دة بةآلمخؤي كوشت، : نةخير، ئةميش وويت: وويت
، بذمي بؤ مةسيح و مبرم بؤ ثريؤزي ئةو، دواي ئةمة ئيظان بذمي

  .باوةرِطةرايةوة بؤ سةرماكة و دلَي ثر بوو لة طةرمي 
 
 
 
 
 
 
 



  

 


  ).٣١: ٥ يةرميا(ة ضي دةكةن لة كؤتايدا؟ ئيو بةآلم
................  

مردن، كةس هةية بيزانيت كةي دةبيت و  دواكايت ذيان و كايت
  ضؤن دةبيت؟

باشة ئةطةر مرؤظ رؤذ و كايت ... بةنةخؤشي بة سوتان بةخنكان
مردين نازانيت، باشتر وانية ئامادة بيت بؤ روو بة روو بوونةوة 

  دروست كةريدا؟ يةزداين لةطةلَ
ترسيكي هةية لة هاتين رؤذي دوايي يان الم واية هةموو مرؤظيك 

عيربانيةكان ). (ترسناكة كةوتنة بةردةسيت يةزدان. (دوا رؤذي
٣١: ١٠.(  

مرؤظ كاتيك ووشةي يةزدان دةبيسيت، ثيويستة دلَي بؤ بكاتةوة 
و ثشت طويي نةخات، ضونكة نازانيت كةي دواييةيت و كؤتايي 

لَ رةق ئةطةر طويتان لةدةنطي يةزدان بوو د ئةمرِؤ. (ذياين ديت
ةي ثةرتووكي ثريؤز سي جار دووبارة ئةم ووتةي .)نمةب

  ).٨ــــ  ٧: ٩٥، زةبوري ٥ـــــ  ٧: ٣، ٧، ٤عيربانيةكان (كراوةتةوة، 
  :داراين مةسيحي ثيويستة بري بكةنةوة و بلَينباوةرِبؤ 

زطاري ليمان نزيكترة لةو رؤذةي با لةخةو هةستني ئيستا ر(
ارؤذ لةالي يةزدان هةمووي دو). ١١: ١٣روما ). (مان هيناباوةرِ

خوداوةند عيساي  لةطةلَيةزدانا و  لةطةلَدية هةر شا
  .ئيتر ئيمة نايب لة رؤذي دوايي بترسني. رزطاركةرمان

 
 
 
 



  

 


يكي كرد لة ةكة حةزيان لةتارخةلَك بةآلمرووناكي هات بؤ جهان، 
  ).١٩: ٣يؤحةننا . (جيايت رووناكي، ضونكة كردةويان خراث بوو

..................  
ينةوة و دةولَةمةند كابرايةك كة خةريك بوو بةكاري بازرطان

داري هةبوو، رؤذيك كابراي باوةرِبوو، دراوسييةكي مةسيحي 
مةسيحي لة بازرطانةكةي ثرسي ئايا رات ضية بة ثةرتووكي 

هيضي واي  بةآلمخويندومةتةوة : مدا وويتآلئةويش لةوة ثريؤز؟
  .يلَ تينةطةيشتووم
باشة ضية ئةوةي ليي تينةطةيشتويت؟ ئةويش : ئينجا ليي ثرسي

كابرا . لة هةمووي، يتَ ناطةم ئةيةوي ضي بةمن بلَيت: وويت
مةسيحيةكة كة ئةيزاين ئةم دراوسييةي بةكاري ساختة سةروةت 

ؤتةوة و داوين ثيسيشة، ثةرتووكي ثريؤزي بؤ و ساماين كؤكرد
بؤ . ي)١٥و  ١٤، ١٣: ٢٠دةرضوون (هينا و كرديةوة و بةشي 

برا كا.) ةكوذة، زينا مةكة، دزي مةكةم: (يتدةلَخويندوة كة 
 بازرطانةكة كة خؤي ضاك دةناسي ئيتر قسةي بؤ نةماية و بةيب

ن كي بؤ ئةوةي كة زؤر كةس هةهؤي سةرة. دةنطي رؤيشت
نةويت ثةرتووكي ثريؤز خبويننةوة ياخود تيي بطةن، ئةوةية نايا

ا دكة ترسيان هةية لة رووناكي و دةيانةويت كرداريان لة تاريكي
  .مبينيتةوة

 
  
 
 
  



  

  


ثيناوي خير و ضاكةي ئيمة دةزانني لةهةموو شتيكدا يةزدان لة
  ).٢٨ :٨رؤما . (يتوكة خؤشيان دة ئةوانة كاردةكات

...............  
لة شاريك  ةكورِيكي طةجني مةسيحي كة قوتايب بوو و

خانوويةكي دوو ذوري طرتبوو تيدا دةذيا، رؤذيك دةي ويست 
ئةو شوينةي ئؤتومبيلي ليوة برِواتةوة بؤ مالَةوة، كاتيك هاتة 

هةر كاذيري جاريك، سةيري كرد  دةرؤيشت بةرةو مالَةوة
كيك ثيش طةيشتين دةرضووة و دةبيت ئوتؤمبيلةكة خولة

  .كاذيك ضاوةروان بكات تاوةك ئوتؤمبيليكي كة ديت
بةرهةر حالَ ثاش . كورِةكة بةمة زؤر زوير و نارةحةت بوو

خولةكيك ئوتؤمبيلةكةي هات و ئةميش سواربوو و كاتيك 
ي لةبةر مالَةكةيدا كؤمةلَ خةلَكهاتةوة بةر مالَةوة سةيري كرد 

سةيري ناو مالةكةي دةكةن كة بةشيكي زؤري رماوة و  بوون و
ان ووت كاذيريك لةمةوبةر ةكة ثييخةلَكشتةكاين زؤري سوتاون 

 جا بةس نةبوو خؤيت كةيشقةداي لة خانووةبروسكة و هةورةتر
  .تيا نةبويت

كورِةكة رووي كردة ئامسان و سوثاسي يةزداين كرد، زاين هؤي 
ي بةيةزدان باوةرِئةوةي . ي بوونةطةيشتين بة ئوتومبيلةكةض

ي بة ريكةوت و سودفة نية و باوةرِهةبيت وةك مةسيحيةك 
وة دةضيتذياين لةاليةن يةزدانةوة بةري.  

 
 
 
  



  

 


  ).٥: ١١١ زةبور. (بةوانةي دةيثةرسنتدةدات خؤراك 
................  

دا دةذيا و ئافرةتيكي بيوةذين بة تةمةن كة خؤي بةتةا لةمالَيك
ي هةبوو، رؤذيك سةير كرد هيض نية خةلَك بةيارمةيت ثيويسيت

  .كة بيخوات
ئافرةتةكة ئةو شةوةي بة برسييت بردةسةر و بةياين كة 
خةبةري بووة و سةيري كر بةفريكي زؤر باريوةو ريطةكان 

ن ثةيدا دزؤري طرياون، نةي ئةزاين ضي بكات بؤ ئةوةي خوار
  .بكات

طري كردةوة و ئاوي خستةسةر ئاطر و كةميك ذنة هةستاو ئا
خويي يتَ كرد و ضووة ئةوالوة كةوتة سةر ئةذنؤ و دةسيت كرد 

  .يةزداندا لةطةلَبة نويذكردن و دوان 
دواي ضةند كاذيريك بةتوندي لةدةرطا درا و كاتيك كرديةوة 
سةيري كرد كضيكي طةنج لةسةبةتةيةكدا بابةيت ضيشت لينان و 

هةر  ئةمرِؤنازامن دايكم ضيةيت : يتدةلَبؤ هيناوة و خواردين 
ناوي تؤ دةهينيت وةك ئةوةي خةوي ثيوة . لةبةيانيةوة

م بؤ الت و ئةم شتانةت بدةميرا بيت خيي وومت دةبيت، ثيبينيبي!  
  
 
 
 
  
  
  



  

  


اد ئةطةر دامنان بة طوناهةكامناندانا، ئةوا ئةو سةررِاست و د
دةبيت و لةخراثة ثاكمان  لة طوناهةكامنان خؤش ثةروةرة،
  ).٩: ١يؤحةنناي يةكةم . (دةكاتةوة

................  
راستة مرؤظ طوناهبارة و طوناة بةهؤي : يتدةلَزؤر كةس هةية 

ئةمة بةتةا  بةآلم. ئادةمةوة هاتة لةشي هةموو مرؤظةوة
ي نابيت ضارةسةر نية و يةزدان تةا بةم قسةو دان ثيانانة راز

من   :يت، مرؤظ ناتوانيت بلَيتدةلَو وةك ثةرتووكي ثريؤز 
 ضةند كاريكي ضاكةو خري دةكةم ئةوا ئيتر بةمة طوناهم تيا

) نرخي طوناة مردنة. (مينيت و ئةوةي كردومشة دةسرِيتةوةنا
  باشة ئيتر يةزدان ضي دةويت لة مرؤظ؟   ).٢٣: ٦رؤما (

مرؤظ بةتةواوةيت يب ثيض و ثةنا ئةوةي يةزدان دةيةويت كة 
ي يةزدان راستة و ت كة بريارخؤي دةرخات و دان بةوةدا بني

يةزدان    .تةا يةزدان خؤي دةتوانيت لةطوناهةكان خؤش بيت
جةستةي  يبؤ لةطوناة خؤش بوون خؤي بة رؤح هات و شيوة

مرؤظي وةرطرت بةناوي عيساي مةسيحةوة وقوربانيةكي 
و مةزين كرد، تا وةك بةشي هةموو مرؤظ بكات  ئةوةندة طةورة

و هةض مرؤظيك ئةو قوربانيةي وةرطرت ئةوا طوناهي بةسةرةوة 
نامينيت، خؤزطة تؤش ئةو قوربانيةت وةردةطرت و ذياين هةتا 

  .هةتايت بةدةست دةهينا
 
 
 
  



  

   


سةر ) دارانباوةرِواتة (ضونكة ئةوان : ... يتدةلَعيساي ثريؤز 
يؤحةننا . (بةجيهان نةبوون، هةروةك ضؤن من سةر بة جيهان نيم

١٤: ١٧.(  
.................  

با هةموو شيوةي ميوان هاتن و ميوان رؤيشتنمان لةبةر ضاو 
لة راستيدا ئيمة ميوانني لةسةر ئةم زةوية، هةموو رؤذيك  .بيت

كة بةرةو بةجيشتين ئةم جيهانة و تةوابووين كايت ههةنطاوي
ئةم هةنطاوة و ريطاية بةرةو كويمان  بةآلم  .ميوانداريةكةمان

مي ئةم ثرسيارة بةتةواوي آلثةرتووكي ثريؤز وة   دةبات؟
 لةطةلَيت كة كؤتايي ريطةكة روو بةروو بوونة دةلَدةداتةوة و 

هةموو ئةوانةي طوي رِايةلَي بوون الي خؤي وةريان . يةزدان
خرينةوة و دادثةروةري دةطريت و ئةواين كةش دوور دة

داران، ئةي مرؤظي باوةرِئةي  .يةزدانيان بةسةردا دةضةسثينيت
الي يةزدان خؤشةويست، باش بزانة كة ئيمة هةموو ميوانني، 

بةجي يت هةموو ئاوات و خواستةمان جيئةم جيهانة ناتوان
بة دةهةزاري كة دةخويت،  بكات، هةزارت هةبيت، ئاوات

بريت الي دةي كةية، مالَيكت هةبيت، حةز بة  ت هةبيت،مليؤني
دةي كة دةكةيت، هةرضةندة كةدةزانيت نةثارةكة و نةمالَةكة 

خؤت، كاتيك كايت ميوانداريةكةت تةواو بوو،  لةطةلَنابةيت 
 بةآلموةك ئةوةي لةخةويكدا ثارة و مالَيكي زؤرت هةبيت 

  .خةبةرت دةبيتةوة سةيردةكةي هيضت ثي نية
  
 
 



  

   


  ).١٥: ١٠يؤحةننا ! (باوكم من دةناسيت
................  

لة بةلضيكا، لةبةردةم دةرطاي هاتنة  ١٩٣٠يك لة سالَي منالَ
دةرةي كؤمةلَي كريكاراين مةجنةميكدا رادةوةستيت ضاوةرواين 
باوكي دةكات كة بيتة دةرةوة و دةسيت بطريت و بةيةكةوة 

اتيك هةموو كريكارةكان بة كؤمةلَ دينة ك. بضنةوة بؤ مالَةوة
ويان هةية و آلو ثصآلدةرةوة هةموو يةك جل و بة يةك ك

هةمووشي دةمووضاويان بةهؤي كار لةناو مةجنةمةكة رةش 
ةكة باوكي منالَدةردةكةويت، بةمة شتيكي ئاسان نةبوو بؤ 

لةدةرةوة بناسيتةوة، بؤية يةكيك لة ليثرسراوةكان لةويدا بة 
شتيكي ئاسان نية لةو قةلَةبالغي و هةراو : ةكةي ووتنالَم

هؤسةية دا باوكت بناسيتةوة، برِؤرةوة بؤ مالَةوة ئةو خؤي 
: ميكي سةير و زيرانةي دايةوة و وويتآلةكةش وةمنالَ! ديتةوة

خوينةري بةريزم بةهةمان . باوكم من دةناسيتةوة بةآلمقةيناكة 
  .اسيت، هةر يةكة لة ئيمةشيوة يةزدان باش ئيمة دةن

 
 
 
  
  
  
 
 
 
  



  

    
         

. كةرةوةية بؤ ثيم وة رووناكية بؤ ريطام ناكرووووشةكانت 
ووتةكانتم بيين ئينجا خواردم، ئةوسا ) ١٠٥: ١١٩زةبوري (

  ).١٦: ١٥رميا ةي. (ةكانت بوونة شادي و خؤشي دلَمووت
...............  

كة خةريكي دابةش كردين ثةرتووكي داريكي مةسيحي باوةرِ
 بةآلميةكيك لة شارؤضكةكاين ئيتاليا،  ي لةخةلَكثريؤز بوو بؤ 

باخيكي ميوةدا رؤيشت بيين كابراي ساحيب باخةكة زؤر بة 
بةطةرمي خةريكي خزمةيت باخةكةيةيت و ميوةيةكي زؤر ثرِ و 

دارةكة ثةرتووكيكي ثريؤزي باوةرِ .جوان بة داري باخةكةوةية
 لةطةلَة جانتاكةي دةسيت دةركرد و دواي ئةوةي هةنديك ل

  .واي ثةرتووكةكةي داية و ثيشكةشي كردوباخةكة دوا د ساحييب
يت ئةمة  ووتةي دةلَتؤ :دواي ئةمة كابراي ساحيب باخةكة وويت

كي  بةآلميةزدانة و سودي زؤرة و هيزي مةزنة و زؤر ثريؤزة، 
: دايةوة و وويتمي آلدارةكة وةوةرِباي ئةمة واية و راستة؟ دةلَ

ة لة وةيترين ميخؤشت ميوةكةم باشترين و ييدةلَباشة تؤ 
 ت ئةمة راستة؟دةلَئيتاليادا كيي  

باخةوانةطةش كةميك زوير بوو خيرا ضوو هةرمييةكي لةداريك 
دة فةرموو بيخؤ بزانة وانية؟ : بؤ كردةوة و وويت

بةلَي : ي خوارد و وويتدارةكةش كةميك لة هةرميكةباوةرِ
كةواتة تؤش ووتةكاين  راستة بةراسيت تامي زؤر خؤشة، برام
  !يةزدان خبوينةرةوة ئةوسا بزانة ضؤنة

  
 
 



 
   )  (    

  
وةرن بؤ الم ئةي هةموو ماندوان و بارطرانةكان من دةتان 

  ).٢٨: ١١مةتتا . (ةوةمحةسين
...............  

لة شاري ساوثاولؤ لة بةرازيل لةدايك بووم لة  ١٩٧١لة سالَي من 
خيزانيكي هةذار، باوكم هةموو كات خةريكي خواردنةوة و بةزم 

  . يكيشم ذين مالَةوة خؤشم بصکارو كةيفي خؤي بوو دا
خةوم بؤ راكردن لة مالَةوة خؤم خةريك كرد بةياري تؤثي ثيوة 

زؤر طةورة و ثارةي ضاك زانيكي بةوةوة دةبيين كة ببمة ياري
ثاش ماوةيةك كة بةتةواوي بةهيز بووم لةياري . بةدةست ينم

  .توثي ثيدا
 ، بةماوةيةكي كةمثالؤ وةري طرمت بة ثارةيةكي زؤريانةي ساو

سةيرم كرد كة ثارة  مآلبة. ثارةيةكي زؤر باشم دةست كةوت
ين زانارؤذيك يةكيك لة ياري.  بدايتَناتوانيت خؤشي دةرومن

دار بوو بانطي كردم بؤ كؤبوونةوةي باوةرِهاوريم كة مةسيحي 
ثاش ئةوةي ضةند . خوينةوةي ثةرتووكي ثريؤز و نويذكردن

دلَ و  يدا ضووم يةزدان بةهؤي ووتةكاين خؤيةوة لةطةلَجاريك 
كةوتة دلَمةوة و ئةو خةم و خةفةت  يخؤش دةروين سوك کردم

موومي خستة الي عيساي و قورساييةي بةسةر شامنةوة بوو هة
  .مةسيح

  
 
 
 
 
 



 
    


. ضونكة لةزووةوة هةموو هيوايةكمان لةسةر مةسيح داناوة
  ).١٢: ١ئةفةسؤس (

...............  
ري جيهاين دووهةمدا ديل بوو الي يابانيةكان لةشة) دؤنئاجؤر(

 .زؤر سةربازي كةدا لة بةندخيانة بوون بةيةكةوة لةطةلَو 
تةوة و لةثةرتووكيريتدةلَكدا كة خؤي نووسيويةيت دةطيلةو : ي

م بوون هةنديكيان يب ئةوةي هيض لةطةلَسةربازانةي لةبةندخيانة 
ش كة تووشي زؤري كة بةآلمهةبيت مردن،  نةخؤشيةكيان

ي مةالريا و ديزانتري و شيت نةخؤش نةخؤشي خراث بوون، وةک
) ؤنئاجؤرد(ة ثةرتووكةك ي، ضاك بوونةوة و نةمردن نووسةركة

مانة و مردين ئةواين كة هؤي ضاك بوونةوة و نةمردين ئة
دةطةرِنيتةوة بؤ ئةوةي كة ئةوانةي مردن لةوانة بوون كة هيض 

ضاك  هيوايةكيان بائازاد بوون و ذيانيان نةمابوو، ئةوانةش كة
كة هةموو هيوايةكيان هةبوو بة رزطار  بوونةوة، ئةوانةبوون

وةمان بؤ دةر كةويت كة طيرِامانةوة ئة لةوةي .بوون و ذيانيان
  .وا شتيكي زؤر طرنطة بؤ ذيانبووين هي

بةرِيزان هيواي ئيمة عيساي مةسيحة ئةوةي هةموو هيوايةكمان 
منان و بؤ رزطاركردمنان وولةسةري داناوة بؤ شادي دةر

  .لةمردين هةتا هةتايي
  
  
 
 
 



  

    


ي تر نيم، ئةوانةي ةلَكخسوثاس بؤ تؤ ئةي يةزدان من وةك 
  ).١١: ١٨لؤقا . (ضاوبرسي و طوناهبار و داوين ثيس

...............  
بوو كة خؤي بة  يريسةئةمة شيوةي نويذكردين كابرايةكي ف

ي كةي دةكرد و خةلَكثاك دادةنا و بةضاويكي نزمةوة سةيري 
رازي بوو لة خؤي و سوثاسي يةزداين دةكرد كة ئةم جياوازة لة 

ئةوةي كة يةزدان دةيبينيت لةم جؤرة . و قةومةكاين تر كخةلَ
نةوةيةك : يتدةلَ )٢٣: ٤١ثةندةکان (انةدا دةخيوينينةوة لة كةس

طوناة دةبينيت و ئةو هيشتا ة بة ضاوي خؤي، خؤي بة ثال و بيك
هيض مرؤظيك : يتدةلَيةزدان .ثاك نة بؤتةوة لة ثيسيةكةي خؤي

راست و بيكيشطوناة نية، تةضونكة هةموو طوناهيان ... ا يةكي
). ٢٣، ١٠: ٣ رؤما. (بة شكومةندي يةزدان هةية يانثيويستكرد و 

  ئايا كام دوعا و نويذة راستة كة بؤ يةزدان بكريت؟ بةآلم
دةخوينينةوة كة باسي كابرايةكي ) ١٨(هةر لة لؤقادا بةشي 

كابرا  باجطر دةكات ئةوانةي بةضاوي خراثةوة سةيريان دةكرا،
: باجطرةكة بةمل كةضيةوة يب ئةوةي ضاوي بةرز بكاتةوة، وويت

با من      .ئةي يةزدان تورِةيي خؤت لةسةر مين طوناهبار الدة
طوناهي الدةبريت بةثيضةوانةي  ةطرثيتان بلَيم ئةم باج

ئةوةي خؤي بةرز بطري نزم ) الي يةزدان. (ريسيةكةوةةف
  .دادةنيت بةرز دةكريتةوةدادةنريت و ئةوةش خؤي بةنزم 

  
 
 
 



 
   


هةركةسيك برِوا بةوة ينيت كة عيسا مةسيحة، ئةوا لة 
باوكي ) يةزداين(يةزدانةوة لةدايك بووة، هةروةها هةر كةسيك 

يي بووة، ئا مةبةدا خؤش بويت، ئةوا ئةوةشي خؤش دةويت كةل
ي يؤحةننا. (ويتدامنان خؤش دةدةزانني كة ئيمة رؤلَةكاين يةز

  )٣، ٢: ٥  يةکةم
...............  

: من راسثاردةيةكي تازةتان ثي دةدةم: يتدةلَعيساي ثريؤز 
لةالي من كة ). ٣٤: ١٣يؤحةننا ... (يةكتريتان خؤش بوي

داريكي مةسيحيم، ئةمة تةا راسثاردةنية بةلَكو فرمانة و باوةرِ
  .فرمانيكي سةرةكية لة مةسيحيدا

اشة ئةي ئةوانةي كة كةدةيان ناسم وة نزيكن ليمةوة و ب بةآلم
ئةوةي ليت نزيكة وةك : يتدةلَدار نني؟ ثةرتووكي ثريؤز باوةرِ

  ).٣٩: ٢٢مةتتا . (خؤت خؤشت بويت
باشة ئةوةي ليم نزيكة كيية؟ خزم و كةس و كار وهاوري و 

ي كة؟ ثةرتووكي ثريؤز خةلَكدةرودراسيكانن، ئةي ئةواين كة 
نويذ و دؤعايان بؤ بكةن ... دوذمنةكانتان خؤش بويت: يتلَدة

  ).٤٤: ٥مةتتا (
مان يا شةريان لةطةلَواتة هةتاكو ئةو كةسانةي كة ئالؤزن 

ة ثيويستووتوين، مان ياخود قسةيان ثيلةطةلَكردةوة 
ئةوانةمشان خؤش بويت و دؤعايان بؤ بكةين تا وةك يةزدان 

  .تان نيشان بداتتييسريطةي راست و ريطةي خؤشةو
 
 
 



  

   


يةزدان رؤلَةي خؤي نةنارد بؤ تاوان باركردين جيهان، بةلَكو 
  ).١٧: ٣بؤحةننا . (بةهؤي ئةوةوة جيهان رزطاري ببيت ناردي تا

...............  
ريندار ةتيكي زؤر ثان و بضةند جوتياريك لة ناوةراسيت دةش

بكةن، ةست بة دروينة ريكي ئةوة بوون دراوةستا بوون خة
. ان هةمووي زةرد و ووشك بوويتدةوروثش دةغلَ و دان و طياي

لةثر ديان ئاطر كةوتؤتةوة و لة هةرضوار اليانةوة خةريكة ئاطر 
  .بؤيان ديت و ئةوانيش لةناوةراسيت ئةو ئاطرة طةورةيةدان

يةكيك لة جوتيارةكان خيرا هةستا بة ئاطر بةردان لةو دةغلَ و 
لةويدا راوةستابوون و ثانتاييةكي باش دوروثشيت ثوشةي 

كي زةرديان خؤياين بة ئاطر سوتاند و هيض دةغلَ و ثوشي
ئا بةم شيوية رزطاريان بوو لة هاتن و  بةدةورةوة نةما ،  

طةيشتين ئاطرة طةورةكة بؤ اليان، ضونكة ئاطرةكة كايتَ طةيشتة 
بوو يةزدانيش  رزطاريان ن دةغلَ ودان وثوش نةما لة ئاطر اليا

، بةهةمان شيوة بةمردن ئيمةي رزطاركرد لةمردين هةتا هةتايي
  .ضونكة عيساي ثريؤز هات و مرد لةثيناوي رزطاركردين مرؤظ

  
  
  
  
 
 
 
 
 



 
   


... مزطيين شكؤداري يةزداين ثريؤزدا ريك دةكةويت لةطةلَئةوةي 
  ).١١: ١تيمؤساوسي يةكةم (

...............  
 شاريك بؤ ماوةي سصرِدار لة هؤيلٍ ةة بيذيكي مةسيحي باوووت

شيت جياوازي كرد ؤذ لةسةريةك ووتاري داو باسي سص ر
  .لةبارةي ووتةي ثةرتووكي ثريؤزةوة

باسي ئةم ئايةتةي كرد، كة يةزدان تاقةرؤلَةي خؤي : رؤذي يةكةم
تاوةك ئةوةي باورِي ثي بكات  مان، لةطةلَنارد و بوو بة مرؤظ 

بةمة رزطاري بة يةزدان دةكات كة ناردوويةيت و  باوةرِةوا ئ
  ).١٦: ٣يؤحةننا (داين بةدةست دةهينيت دةبيت و ذياين جاوي

ةوة باوةرِباسي ئةوةي كرد، كة يةزدان بةهؤي : رؤذي دووهةم
... يةزدان ئاشت دةبينةوة لةطةلَطونامهان لةسةر ال دةبات و 

  ).٢، ١: ٥رؤماي (
سي ئةوةي كرد، كة يةزدان كاري عيساي مةزين با: هةمرؤذي سص

ئةمةش وةك ينيةك دانا بوو و ئينجا ئاشكراي كرد و 
  ).١٩، ٩: ٣سؤس ئةف(خؤشةويستية لة يةزدان 
رؤذكة هات بؤ هؤلَي  ندا بوو هةر سصكابرايةك كة لةتةمةنة

كؤبوونةوةكة و طويي لة ووتةبيذةكة طرت، ئةم كابراية 
لةوةي دةكرد ئةوةندة ذياين  ةوو ونةخؤشيةكي قورسي هةب

دا من لة ذيامن نةمابيت، كابرا هاتة الي ووتةبيذةكة و وويت
بةو  باوةرِوةتةوة، ئايا ئةطةر من ثةرتووكي ثريؤزم نةخوين

ضةند ئايةتة بكةم كة خؤيندتةوة، رزطارم دةبيت؟ ئةميش ثيي 
 .بةلَي: ووت

 



  

    


مين  الية و كاري ثي دةكات، ئةوة  ئةوةي راسثاردةكاين مين
 لةطةلَسوثاس بؤ يةزدان،  بةآلم). ٢١: ١٤يؤحةننا . (خؤش دةويت
وون، بةدلَ مل كةضي ئةو شيوة لةي طوناة بئةوةي كوي

ازاد بوون لة بوون كة ثيتان درابوو، ئيستاش ئ وةيةكردنةبري
  ).١٨، ١٧: ٦رؤما (و دروسيت  طوناهو بوون بة كويلةي راست

................  
قورس ووشةي مل كةضي لة رؤذانةي ئيمةدا هةنديك ناخؤش و 

خؤشةويسيت وميشك كراوةيي باشترة و باش  يو طرانة، باس
  .يتريوةردةط

ثةرتووكي ثريؤز مل كةضي و خؤشةويسيت دةبةستيت 
ضونكة مل كةضي بةيب خؤشةويسيت و   بؤضي؟ بةآلمبةيةكةوة، 

خؤشةويستيش بة يب مل كةضي دكتاتؤري و زؤرةملية و 
خؤشةويسيت يةزدان هاندةرة بؤ . ضةامي بؤ نية و ثووبةردةو

  !مل كةضي و مل كةضي سةملاندين خؤشةويستية
طةر يةكي مين خؤشويست ئةوا ووشةكامن لةبةر : يتدةلَيةزدان 

من بووم كة لة ثيشةوة ئيوةم : يتدةلَدةكات، هةروةها 
  .خؤشويست

بةوة نةكةين كة يةزدان مرؤظي خؤش  اوةرِببةريزان ئةطةر 
  .دةويت، ئةوا ناتوانني يةزدامنان خؤش بويت

 
 
 
 
  



  

  


دةنكة طةمن وةك خؤي دةمينيتةوة، طةر نةخريتة ناو زةوي و 
. كة مرد ئةو كاتة دةنكي زؤري يلَ بةبةرديت بةآلمنةمريت، 

  ).٢٤: ١٢يؤحةننا (
.................  

رووداويكي مةزن و سةيرة، تؤو وة دانةويلة دةبيت ا دلةراستي
طةورة بيت و ووشك بيت و مبريت خبريتة ناو ضالَةوة و 

  .بنيذريت ئينجا دةذيتةوة و لةدايك دةبيتةوة و سةوز دةبيتةوة
عيساي ثريؤز لة ضةند شوينيكدا ئةمة وةك منونة دةهينيتةوة، 

  .ن و زيندوو بوونةوةي خؤيوةك وينةيةك و شيوةيةك بؤ مرد
ديسان ئيمةي مرؤظيش دةبيت وينة و شيوةي مردن و ناشنت و 

دانةويلة بكةينة وينة و شيوةيةك بؤ خؤمان،  يزيندوو بوونةوة
يت، ئيمةي مرؤظ ثيويستة وةك ئةو دةلَثةرتووكي ثريؤز ثيمان 

ةدةست دانةويلةية مبرين و ئينجا زيندوو ببينةوة تا وةك ذيان ب
  .ينني، ليرةدا ديارة من باسي مردن بةلةش ناكةم

يةزداندا بذي، عيساي  لةطةلَهةموو مرؤظيك ثيويستة خؤي 
مةزن و ثريؤز بة مردن و زيندوو بوونةوةي زؤر شيت بؤ 
دةرخستني يةكيك لةوانة ئةم مردن و زيندوو بوونةوةي مرؤظة 

  .بة رؤح
 
 
 
 
 
  
 



  

   


مان باوةرِمانة و ويةزدان كة تيامانداية، ناسي ةييئةو خؤشةويست
  ).١٦: ٤ يؤحةنناي يةكةم. (ثيي كردووة
...............  

  :يتدةلَ) جؤزيان(كيذؤلةيةك بةناوي 
من كة بةيب باوك و دايك بووم، رؤذيك ذن و ثياويك كة 

كةن يان برد بؤ مالَي خؤيان تاوةك مبمندالَيان نةبوو هاتن و من
  .خؤياني منالَبة 

ثاش  بةآلملةثيشةوة من زؤر سةركيش و نارةحةت بووم، 
ماوةيةك كة ذن وميردةكة زؤر بة خؤشةويسيت هةلَس و 

 ردة وردة ضاك بووم و ثاش ماوةيةك،كردم و لةطةلَكةوتيان 
خؤشم  هةستم بة خؤشةويسيت تةواوةيت كرد، زؤر کكة كاتي

  .سةيرم دةكردن ويسنت و بةضاوي باوك ودايك
وةية، وةك ئةو ثياو و ذنةبةريكة ية زامن يةزدانيش بةهةمان شي

ئيمةش ثيويستة ). جؤزيان(خؤشةويستيان بةخشي بة 
، تا خؤمشان بزانني  ةكةييخؤشةويسيت يةزدان و قوربانبة

  .بويت و بةضاوي باوكيتيةوة سةيري بكةين
  
 
 
 
  
  
 
 
 



 
   


د و غةمبار بوو كر) جولةكةكاين(ييةوة سةيري ةعيسا بة توورِ
 !دةستت دريذ بكة: لةبةر دلَ رةقيان، ئينجا بة ثياوةكةي ووت

: ٣مةرقؤس  (ئةويش دةسيت دريذكرد و دةست بةجي ضاك بووةوة 
٥.(  

................  
بوو دةسيت تة شاري كةرفةرحوم، ثياويكي ليعيساي ثريؤز ها

بوو ووشك بوو بوو جولَةي نةدةكرد، ئةو رؤذةش رؤذي شةممة 
كة جولةكةكان اليان قةدغةية كار و ئيشي تيدا بكةن هةر كار و 

كاتيك عيسا بة كابرا دةست ووشك بووةكة . ئيشيك بيت
سةيري  يطةيشت، هةموو دوذمنةكاين عيسا زؤر بةباش

. ضي ناكاتو هةلَسوكةويت ئةويان دةكرد، تا بزانن ضي دةكات 
كان و بةكابراي ي نةداية جولةكةعيساي ثريؤز هيض طوص بةآلم
كردةوة، عيساي مةزن ي ضاكدةستةكة! دةستت دريذ بكة: ووت

ا هاتبوو، ئةو بةهةموو دوازي لةو نامةية نةهينا كةلةثيناوي
كة ئةو  جوريك قسةي دةكرد و كاري دةكر تاوةك دةرخيات

بةريزان عيساي مةزن   ...نيبؤضي هاتؤتة سةر رووي زةم
وة هةموو كاتيك  مسانة هةميشةكة كة زيندووة و لة ئائيٍَستا

ئامادةية بؤ يارمةيت مرؤظ، مةزنترين يارمةيت و طةورةترين 
هةتايي و بةدةست اهةت دياري بؤ مرؤظ رزطاربوونيةيت لةمردين

  .ة واتة هةتا هةتاييجاويدانيهيناين ذياين 
  
 
 
 
 



  

 


  ).٢٢: ٩عيربانيةكان . (بةيب خوين رشنت ليخؤشبوون نابيت
...............  

  بؤضي ثةرتووكي ثريؤز بايةخ دةدات بة خوين؟
  .خوين منونةية بؤ ذيان

طوناة سوكايةتية بةرامبةر بةيةزدان و ئةم سوكايةتيةش 
سزاكةي ثضرِيين ثةيوةندية لة نيوان يةزدان و مرؤظدا و مردين 

  .مرؤظة، مردين هةتا هةتايي
ةية و طةرانةوةي ليخؤش بوون ه: يتدةلَثةرتووكي ثريؤز  بةآلم

يةزداندا، بةمةرجيك شتيك بكريت  لةطةلَثةيوةنديش هةية 
باشة مرؤظ ضي زؤر . لةاليةن مرؤظةوة شتيكي زؤر طةورة

طةورة و مةزين هةية زياتر لة ذياين كة بة طرنطترين شت 
  .دايدةنيت

 ،ين كرد بةقورباينــوين رشتلةكؤنةوة مرؤظ زؤر قورباين خـــ
يةزداندا،  لةطةلَيان طايةك بؤ ئاشت بوونةوةي كردين مةريك 

ئةمانة هيض قورساييةكي ئةوتؤي نةبوو لةالي يةزدان،  بةآلم
جيايت لة ساي مةسيح هات و خويين خؤي رشت تاوةك عي

يةزدان خؤي هةستا بةم كارة . قورباين مةريك يان بزنيك
ا مةزنة، بؤية هةر كةسيك كة قوربانيةكةي عيسا وةربطريت ئةو

  .طوناهي ثاك دةبيتةوة و رزطاري دةبيت لة مردين هةتا هةتايي
  
  
  
 
 



 
   


ية، ئةي تينووةكان هةموو وةرن بؤ الي ئاوةكان، ئةوةي زيوي ن
  ).١: ٥٥عيا ةشئي... (بابيت بكريت و خبوات

.................  
  ؟...يب ثارة و بةبةالش

بازرطاين و كرِين و وكراوانة زؤر هةن لة جيهاين آلئةم جؤرة ب
لةدواي هةموو  بةآلمي سادة و ساكار، خةلَك لةطةلَفرؤشتندا 

شتيكةوة كةيةكيك بةبةالش و بةيب ثارة ثيي دةدريت، 
ةكة تاوةك قازاجنيكي خةلَكسياسةتيكي كة هةية بؤ راكيشاين 

شتةي كة بةبةالش بةدةست ينريت زؤر زياتر لةو طةورةتر
  .ي دراوةخةلَكة وكروةتةوة و بآلب

ثةرتووكي ثريؤز باسي كوريكي طةجنمان بؤ دةكات كة دواي 
هيضي نةداية  كةس ئيتر دةکات  ئةوةي هةموو ثارةكةي تةواو

ين لةم ذيانة كة ئيمة نابيت ضاوةرِواين ئةوة بكة). ١٦: ١٥لؤقا (
 كمان ثيررببةخشهةموو شتيت و مرؤظيش بةهيض تينابصت ي.  

ك دةدات بةمرؤظ بةمةبسيت بازرطاين و صن كةشتبةريزان يةزدا
قازانج نايدات، بةلَكو بةراسيت بةبةالش دةيدايتَ، ئةوةش كة 
يةزدان بةبةالش داي بةمرؤظ زؤر شتة، طرنطترنيان خويين 

  .عيساي مةسيحة و تةا لةسةر مرؤظ ئةوةية كة وةريطريت
 
  
  
 
 
 
 



  

    


ريطةي ئاشيت نةك ضونكة دةزامن خؤم ضيم بؤ داناون، 
  ).١١: ٢٩رميا ةي. (بدةمي تان داهاتويةكهيوا و  تا ،خراثةكاري

...............  
لة شاري سان ثاولؤ رؤذيك كوريكي طةجنم بيين كة لة قةراغي 

ا دةهاتة خوارةوة، لةوةي دخوين بةلةشي ة وجادةيةك كةوتوو
 ةة بوو ودةكرد بةضةند كةسيك لييان دابوو و شوين ضةقؤي ثيو

باشة ئةم توندرةوية و     .زؤر بريندار بوو خةريك بوو دةمرد
ية لةكويوةديت؟ ئايا كةش و هةواي كؤمةاليةيت دروسيت دلَ رةق

باشة هؤي ئةمة     دةكات؟ ئايا نةبووين هيوا؟ نةبووين زانياري؟
  ضية؟

لةناو : يتدةلَئةم ثرسيارة دةداتةوة و وةپامي ثةرتووكي ثريؤز 
يي، دزي، آلبةرة: رؤظةوة، بريي خراث ديتة دةرةوة وةكدلَي م

ن، دكوشنت، داوين ثيسي، ضاوضنؤكي، خراثةكاري، هةلَخةلَةتان
بةدرِةوشيت، ضاوثيسي كفركردن، لووت بةرزي و طيلي، ئةم 

: ٧مةرقؤس . (شتانة هةمووي لة ناوةوةي مرؤظةوة هةلَدةقوليت
  ).٢٢ــــ  ٢١

ؤز ضارةسةركردين ئةمةشي الية و كاتدا ثةرتووكي ثري لةهةمان
يت و بةهؤي يةزدانةوة دلَي نيت، ثيويستة مرؤظ دان بةمةدابدةلَ

  .خؤي بطؤريت و ثشت بة ريطاي يةزدان ببةستيت
  
  
  
 
 



 
   


ةي دوام بكةويت من رووناكي جيهامن، ئةو: عيساي وويت
: ٨ةننا يؤح. (ت، بةلَكو رووناكي ذياين دةبيتبةتاريكيدا نارِوا

١٢.(  
.................  

: يتدةلَكةيدا دةنووسيت و لة برِوانامةي ضني خةلَككابرايةكي 
كاتيك تةمةمن نزيكةي حةظدة سالَ بوو زؤر بريم لةذيان 

كردةوة و نةزانيين داهاتو و دواي مردن ضي دةبيت، زؤر دة
ئةمة  يئايين بوزمي وةرنةطرت ضونكة باس. ميشكي خةريك كردم

ي كؤنفؤشيوسية تةا هةرباسي ئيٍستا باوةرِات و هةروةها ناك
كايتَ ئايين مةسيحيشم . بةهيضيان نةبوو مباوةرِدةكات، بؤية 

  .عادةيت كؤمةلَي ئيمةبؤ خؤيندةوة، شتيكي نامؤ و سةير بوو 
يةك هاتة ةيةزدان بةهؤي خؤشةويسيت خؤيةوة ثامشاو بةآلم

و  واا داوددلَم لةطةلَدةرومنةوة و بة عيساي مةسيحي ثريؤز 
منيش دلَم دا بة عيساي ثريؤز و سةرلةنوي لةدايك بوومةوة، 

خويين  ةكة من مرؤظيكي طوناهبارم و نا دامن بةوةدا ةكنضو
م وةرطرت وةك رزطاركةريك بؤ اي ثريؤزعيسقوربانيةكةي 

  .ذياين ئيستا و دوايشم
 
 
 
 
 
 
 
  



  

   


  ).١٠: ٦٢ زةبور. (لَي ثيوة مةبةسنتبوو، دطةر دةولَمةنديتان زياد 
................  

كابرايةكي بازرطاين سةركةوتووي دةولَةمةند، لة ريطةي ئيش و 
بازرطاين خؤيدا، ضوار خايل بؤ خؤي دانا بوو كة 

  :نووسيبوويةوة
خؤش مةكة بة  طةر دةولَةمةند بوويت زؤر  دلَي خؤت. ١

  .دةولَةمةنيةكةت
 . دةست مةطرة بةسةروةت و سامانتةوةزياتر لة ثيويست .  ٢
زياتر لة ثيويست هةولَ مةدة بةهةر جؤريك بيت ثارةت .  ٣

 .دةست كةويت
ت كرد ياخود هةموو سةروةت و رةر زةرةزوير مةبة ئةط. ٤

 .سامانةكةت نةما
بةلَي ئةو كابراية دةيزاين، ئةطةر سةروةت و ساماين دنياي 

ن و بازار، ناتوانيت دلَي هةبيت و طةورةترين كارطة و دوكا
خؤشتر بيت لة دلَي كةسيك كة ئاشيت و خؤشةويسيت يةزداين 

ي تةواويت هةية بةوةي ذياين هةتا باوةرِتياية، دلَي كةسيك كة 
  .بة مندالَ و رؤلَةي يةزدان ةهةتايي بةدةست هيناوة و بوو

 
 
 
 
 
 
 
 



  

   


  ).١٣: ٤عيا ةشئي! (يةوةك ئةوانةي كة هيوايان ن دلَ غةمطني مةبن
................  

حكومةتدا كاري دةكرد، لةثرِ  طةيةكي بةرزيكابرايةك كة لة جي
ا توشي نةخؤشي شةلةل بوو وة كةوتة ديمنالَكضةكةي لةتةمةين 

  .جيطاوة
دواي تةواوبووين كارةكةي دواي ئةمة كابراكة رؤذانة خيرا 

دايكيدا  لةطةلَو نيت رايةوة بؤ مالَةوة تا كضةكةي ببيدةطة
بدةنةوة و خزمةيت بكةن، كابراكة دلَي زؤر  يخؤشبةيةكةوة دلَ

دا ييي ثيةدةويست و بةز يبةكضةكةيةوة بوو و زؤر خؤش
باوكي دةكرد تا وةك دةهاتةوة، كضةكةش رؤذانة ضاوةرواين 

  .بينيتبيتةوة و بي
يان صثضةكة مرد، باوك و دايكةكة زؤر ثاش ضةند سالَيك ك

دار بوو بةذنةكةي ووت باوةرِضونكة كابراكة  بةآلمبوو، ناخؤش 
ناكات زؤر غةمطني بني، ضونكة ئيستا كضةكةمان لة  ثيويست

 يةزدان و دةتوانيت بة ثيي خؤي و يب ئازار لةطةلَئامسانداية 
  .بيت و برِوات 

بووين هيوا لة دلَ و دةروين ئةو بةريزان ئةمةية هيواو 
  .ان بة يةزدان هةيةيباوةرِةسانةدا كة ک
 
 
  
 
 
 
 



  

   


ضونكة دانايةيت ئةم جيهانة، طياليةتية الي، لة ثةرتووكي ثريؤزدا 
يةزدان داناكان بةفيلبازي خؤيانةوة دةطريت، يةزدان : نووسراوة

: ٣كؤرنسؤسي يةكةم . (ثوضة زانيت بريكردنةوةي داناكان ثرِودة
١٩.(  

...............  
ك طالَتةي بة ثةرتووكي ثريؤز دةكرد، بةتايبةيت كابرايةكي ثزيش

رؤذيك ثةرتووكي . باسي هةستانةوة و زيندوو بوونةوةي مرؤظ
نيتةوة، بةمةسيت ئةوةي رةخنةي تصدا نا بيخويي هصثريؤز

تةوة و رةخنةي ليكةوت ضاوي كةوت بةو بدؤزيت، بةريبطري
لةوانةية   :يتدةلَكة  ٣٥: ١٥ئايةتةي لة كؤرنسؤسي يةكةم بةشي 

يةكيك بثرسيت، مردووان ضؤن هةلَدةستنةوة، بة ض جؤرة 
دلَي خؤش بوو ليرةدا ثزيشكةكة     لةشيكةوة دةطةرينةوة؟

 بةآلم... بةراسيت ئةمة باسيكي ضاكة و رةخنةيةكي باشة: وويت
ئةي : ا كة نووسراوةة بة بةردةوام بوو لة خويندةوة تدووايي ك

ت زيندوو نابيتةوة هةتا نةمريت، ئةوةي ئةوةي دةضينري! طيل
يةكي ةيةزدان شيو... ئةو شتةنية كةوا ديتة دةرةوة دةضينريت

كابراي ثزيشك هيضي بؤ نةمايةوة،  دائاليرة   .كةي دةدايتَ
ي كة ثيي ةثريؤز ةبةيةزدان ينيت و ئةو ثةرتووك باوةرِلةوةي 

ةرطةكةي بةطةورةيي لةب بوو كردي بة ثةرتووكي تايبةيت خؤي و
  ).ئةي طيل( نووسي

  
 
 
 



  

   


خؤشةويستيمان تياداية، ضونکة ئةو ثصشتر خؤشي  ئصمة
  ).١٩: ٤يؤحةنناي يةكةم . (ويستووين

...................  
مامؤستاي قؤتاخبانةي الهوت دةبيت،  ،ي سويسراخةلَكزانايةكي 

: يتدةلَدةكات و رؤذيك يةكيك لة قوتابيةكاين ثرسياريكي يلَ 
  مامؤستا مةزنترين و طةورةترين نووسيين ئةدةيب ضية الي تؤ؟

يةوة فيري بووم، منالَسروديكة كة لة: مدا وويتآلئةويش لة وة
عيساية و خؤشي دةويم، منيش ئةوة : يتدةلَئةو سرودةشي 

  .دةزامن
ديارة . ووتةكاين ثريؤزة، هةموو دةم طويي بؤ دةطرم

دان طةورةترين و مةزنترين دياردة و خؤشةويسيت يةز
مان مة نةبةووتةي ئةومان كردوة نةملكةضيرووداوة، ضونكة ئي

ئةو  بةآلمة، ونواندو بؤي كردوة، نة خؤشةويستيمان بؤي
خؤيةوة دةست ثيشكةري كردةوة و ئيمةي خؤش  نلةالية

  .ويستووة
يةزدان خؤي بريتية لة خؤشةويسيت، ئةو خؤشةويستيةش 

ي كرد و بينيمان و دةركةوت بةهاتين رؤح و رؤلَةي هةستمان ث
خؤي و بووين بةجةستة بةناوي عيساي مةسيحةوة تاوةك 

بكاتة قورباين ئةوةي  يئيمة دا بدويت و خؤش لةطةلَبةعيسا 
  .بةرزترين منونةي خؤشةويسيت بوو

  
 
 
 



 
   


 ثيويسيتبةجي كردين بؤ جي) منم: (يتدةلَحةوت جار  عيسا
  )١، ١٥يؤحةننا ).(٣٥، ٦يؤحةننا ( .مرؤظ

................  
  :يتدةلَعيساي مةسيح 

١   ٣٥ ،٦يؤحةننا (ةي برسيانة انبؤ ئةومنم ناين ذيامن ـــ.(  

٢  ٨ةننا يؤح. (ناكي ذيامن ـ بؤ ئةوانةي كوصرنمن روو،                       

١٢.( 

٣  ٩ ،١٠يؤحةننا . (ندا دةضمن دةرطام ـــ  بؤ ئةوانةي ثصي   

٤  ١١ ،١٠يؤحةننا . (نم ـــــ بؤ ئةوانةي وون بوونصمن شو( 

٥  طام ـــــواوة من رييؤحةننا . (بؤ ئةوانةي سةريان يلَ شي

٦ ،١٤( 

٦  يؤحةننا . (بؤ ئةوانةي لةطوناهدا مردوون من ذيامن ـــ

٢٥ ،١١( 

٧  وم ـــيؤحةننا (.نية بؤ ئةوانةي بةروبووميانمن داري مي

١ ،١٥( 
 
 
 
  
  
  



  

   


... نةوةرصكي نوصبوو مةسيح بيت، ئةوا دةبيتة  طةر يةكي سةربة
  ).١٧: ٥سي دوو كؤرنسؤ. (هةموو شتيك نوي بؤتةوة ئةوةتا

................  
ئؤنسيمؤس لة سةردةمي رؤمةكاندا كويلةيةك بوو الي ثياويكي 

نسيمؤس كويلةيةكي زؤر ئؤ). فليمؤن(دار بةناوي باوةرِ
نارةحةت و خراث بوو، هةستا و رايكرد بةرةو شاري رؤما، 
لةوي ضاوي بة خزمةت كةري يةزدان و نيرراوي عيساي ثريؤز 

ؤي و كةوت كة ناوي ثؤلسة، ثؤلس بة هةلَسوكةويت خ
  .ي هينا بة يةزدانباوةرِ خؤشةويسيت عيسا، ئؤنسيمؤس

نارديةوة  بةآلمؤلسةوة، هةرضةندة ئةم زؤر خؤي طرتبوو بة ث
بؤ شارةكةي خؤي بؤ الي فليمؤن بة نامةيةكي يةزدانةوة، 
ئيستةش ئةو نامةية لة ثةرتووكي ثريؤز لةبةشي تازة دا بةناوي 

ئؤنسيمؤسي درووست . نامةي فليمؤن دةزانري و نووسراوة
بوويةكي تازة بوو و هةموو شتيكي نوي بوو بووةوة و هاتةوة 

نةك وةك كؤيلةيةك بةلَكو بةشيوةي براو وةك بؤ الي فليمؤن 
  .داباوةرِبرايةك لة 

 
 
 
  
 
 
 
 
 



  

   


يؤحةنناي . (نة جيهانتان خؤش بويت، نة ئةو شتانةي تيايةيت
  )١٥: ٢يةكةم 

...............  
ت ئاوها سةير بكريت كة طواية دةبيت لصرةدا مةسةلةكة نابص

جيهانتان خؤشي نةويت، : يتةلَدرقمان لة جيهان بيت، نةخير كة 
مةبةست لةوةية كة ئةوةندة دلَتان مةبةستنةوة بة جيهان و ئةو 

لة خويندةوةي ثةرتووكي ثريؤزدا لةم      .شتانةي تيايةيت
  :بارةيةوة ضةند شتيك نووسراوة

ضونكة جيهان خراثة و خراثةكاري تياية و شةيتان بة  .١
  )٤: ١غةاليت . (ذةهر ئاوي دةدات

ية بؤية نيرراوي دةلَو طةن دةلَضونكة جيهانيكي طةن .٢
وس سةرزةنشيت ئةوة دةكات كة راكةين رعيساي ثريؤز ثةت

 )٤: ١ثةتروسي دووهةم . (ليي

: ٢ثةترؤسي دوو . (طوناة يثيس لة ضونكة جيانيكة ثأة  .٣
٢٠( 

. انيكة كة دةرِوات و لةناو دةضيتهضونكة جي .٤
 )٣١: ٧كؤرنوسي يةكةم (

. يةزدان لةطةلَضونكة خؤشةويسيت بؤ جيهان دذايةتية  .٥
   )٤: ٤يةعقوب (

  
  
  



  

   


ي ئافرةتةكة ثشيت سيت خستة سةر ئافرةتةكة، دةستبةجعيسا دة
  )١٣: ١٣لؤقا . (راست بووةوة
................  

  .كردنةوةي ئافرةتة ثشت قةموو رةكةدا ضوار خالَ هةيةلة ضاك
ي خةلَكيةزدان نةخؤش   :ةنةخؤشي طوناةرزطاربووين ل.    ١

  دامي سةير ناكات، بةلَكوبةنةخؤشي كةم و كوري لةش و كةم ئةن
 .دةطةريتةوة بؤ سةر ضاوةي نةخؤشي كة شةيتانة

كاتيك ئافرةتة قةموورةكة لة : ستايش كردين يةزدان. ٢
نةخؤشيةكةي رزطاري بوو ستايشي يةزداين كرد، ئةمةش 

مرؤظة كة فيري ستايشي يةزدان دةبيت و ئةجنامي رزطاربووين 
 .ستايشي ئةو ثيويستة

كاتيك مرؤظ رزطاري دةبيت و : دذايةيت كردين شةيتان.  ٣
ستايشي يةزدان دةكات، دةبيتة دوذمن و دوذمنايةيت شةيتان 

 .اددةكات لة ذياني
ئةو يةزدانةي كة هيزوتواناي خؤي : سةركةوتين يةزدان. ٤

دا، بةرامبةر بةهةموو شتيك عيساي تروشدةرخست بةرامبةر س
، ثريؤز زيندوو بووةوة لةمردن و سةركةوت بةسةر مردندا

كردنةوةي ئافرةتةكة دةيةويت سةركةوتين خؤي ليرةشدا بةضاك
 .نيشان بدات

 
 
 
 
 
 



  

 

لة هةموو  نطري، بةلَكوةربارةي هيض شتيك دلَةراوكي نةتاد

كةشي يةزدان بكةن، بةنويذ و ثارانةوة شتيكدا داوا كاريةكاتان ثيش
ئاشقي يةزدان ئةوةي بةرزترة لة سنوري بريي مرؤظ، . و سوثاس

  )٧ـ ٦: ٤فليثي . (دلَ و بريتان دةثاريزيت لة عيساي مةسيحدا
.................  

يةزداندا، بةثيي  لةطةلَداري مةسيحي ئاشيت زؤرة باوةرِبؤ 
دار باوةرِطةر . ي دةكاتئةوةي نيرراوي يةزدان ثؤلس باس

بريكردنةوة و طريوطرفيت خؤي هينا بؤ الي يةزدان، بةنويذ و بة 
داواكردنةوة، ئةوا يةزدان ئاشيت خؤي دةخاتة دلَي ئةو كةسةوة 
و ئاطاداري دلَ و بريي ئةو كةسة دةبيت، بةهؤي عيساي 
مةسيحةوة، ئةمةش دةبيت بةهؤي ئةوةي كة ديواريكي بةرز و 

ا بةشيوةيةك كة درووست دةبيت بةدةوري ذيانيبةهيز د
  .طريوطرفت و بريي خراث نةتوانيت كار بكاتة سةر دلَ و ذياين

كة بة دواي ئاشيت نيرراوي يةزدان ثؤلس داواي ئةوة دةكات 
و لةسةر ي كةدا خةلَك لةطةلَو ئاشتيمان هةبيت  يةزداندا برؤين

وةية ئةو ئاشتية ين، ئةوسا بةم شيووتةي ثةرتووكي ثريؤز بأؤ
  .دةردةكةويت لة ذيامناندا و لة هةلَسوكةومتاندا

 
  
  
 
 
 
 
 



  

   


  )٣٢: ٨يؤحةننا . (راسيت دةزانن و راستيش ئازادتان دةكات
................  

كة ثةيوةندي بة فكر و بري و  لة بنكةيةكي تايبةيت تةندروسيت
ؤر سةيريان كردنةوةيةكي زدةماري بريكردنةوةوة هةبوو، تاقي

ةکةيان نا و هةر ضوار كؤمةلَيان هصضوار كؤمةلَ سةرباز. كرد
  . ئامادةكرد بؤ راكردن بؤ ماوةيةكي ضةند كيلؤمةترصک

ماوةي راكردنةكةتان : بةكؤمةلَي يةكةم ووتهةموو راستيةكيان 
بةسيت راكردنةكةيان بةتةواوي مة ئينجا  شةش كليؤمةترة،

نازانني لةوانةية : ن ووتبةكؤمةلَي دووهةميا. طةياندنتي
بةوة بكات دة يان بيست يان ضل كيلؤمةتر يا زياتر را  ثيويست

  .بكةن
اكردنةكة هةردةمة و هةم و ضوارةم، لةريطاي ربة كؤمةيل سص

كيان ثيدةوتن و كةسيان نةياندةزاين بؤضي رادةكةن و شتي
يان، سةيريان کةكردنةوةلة كؤتايي تاقي. ش دةبيت رابكةنضةندي

رد كؤمةلَي يةكةم باشترين كؤمةلَ بوون و ئةواين كة ميشك و ك
  .دةماغيان زؤر زؤر هيالك بوو بوو

ئةزانن بؤضي؟ ضونكة كؤمةلَي يةكةم كؤتايي ريطةكة و مةبةسيت 
منيش هيوارم كة ئيمة بزانني كؤتايي . راكردنةكةي دةزاين

ريطةي ذيامنان و مةبةسيت ذيامنان ضية، بةهؤي ووتةي 
  .ةوة، ئةوسا ذيامنان ئاسودة دةبيتيةزدان

 
  
 
 



  

    


ضونكة ياساي رؤحي ذيان لة عيساي مةسيحدا، ئازادي كرديت لة 
  ).٢: ٨رؤما . (ياساي طوناهو مردن

................  
راكيشاين  مرؤظ وة سروشيت مرؤظ، وةك ضونكة دةروين 

 زةوي واية كة ثارضةيةك ئاسن بةردةيتةوة دةكةويتة سةر
هيز و تواناي رؤح وةك  بةآلمرووي زةوي و زةوي رايدةكيشيت، 

واية كة ئاسنةكة لةسةر زةوي بةرز موغناتيس  ثارضةيةك
دةكاتةوة بؤ الي خؤي و سةردةكةويت بةسةر هيزي راكيشاين 

  .زةويدا
 بةآلمياساي طةناهو مردن، مرؤظ رادةكيشيت بةرةو زةوي، 

ةوة باوةرِاتيك مرؤظ بةتوانا و هيزي رؤحي يةزدان، ك
بةسةر ياسا و هيزي طوناهو مردندا  تصدةطريت، سةردةكةووةري

  .لة لةشي مرؤظدا، ئةوةي كة لةسروشيت مرؤظداية
مل كةضيمان بؤ يةزدان و كاري رؤحي ثريؤز لة لةمشاندا، دةبيت 
بةردةوام بيت، ضونكة هةر كاتيك مرؤظ خؤي داية دةسيت 

  .ويتياساي طوناة ئةوا دةكة
 
  
  
  
  
  
 
 



  

   


  )٦: ٣مةالخي . (من يةزدامن ناطؤرِيم
.................  

اية، لة سيماكاين ذيان و بةردةوامي تصد طؤرِان سيمايةكة
لةدايك بوون، . وةرزةكاين سالَ منونةيةكي زؤر روون و ديارة

طةشةكردن و تةكنؤلوجيا، جاري وا هةية سالَيك بة 
نةرويشتوة يةكيكي تازة ديتة بازارةوة،  سةرجيهانيكي تازة دا

والتاندا سنوري و لةطةلَتةنانةت باري رامياري و ئابوريش 
وسالفيا، كوا وواليت سوظيةيت التةكاين يوغو، كوا ودةطؤرِدرصت

طرتوو، كوا ئةلَمانياي رؤذهةالت، كوا سنورةكان لة نيو يةك
  جةرطةي ئةوروثادا؟ 

طؤرانكاريانة مرؤظ واليدةكات هيض سنوريك نةماوة هةموو ئةم 
  .بذي لة دپةأاوکصداا و دئاسودة نةبيت لة ذياني

دارة، ئةو باوةرِي بة يةزدان هةية و بةرِاسيت باوةرِئةوةي  بةآلم
دوارؤذ، ضونكة دةزانيت يةزدان  بؤنية  ةييدپةأاوکصترس و 

عيساي مةسيح وةك : (ناطؤريت و ئةوةي ووتويةيت ناطؤرِيت
  ).٨: ١٣عيربانيةكان ) (و هةتا هةتايية ئةمرِؤيين و خؤيةيت دو

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



  

   


زانني كة لةكايت تةنطانةشدا شانازي دةكةين، ضونكة ئيمة دة
ا دروست دةكات، دان تةنطانة دان بة خوداطرميان تصد

بةخؤداطرتنيش ئةزمون، ئةزمونيش هيوامان تيا دروست دةكات، 
 وكردووة لة خؤشةويسيت خؤي بة ثرِضونكة يةزدان دلَماين... 

  )٥ - ٣: ٥رؤما . (رؤحة ثريؤزةي بة ئيمةي بةخشيوة
................  

ت و تن ماناي ئةوة نية كة اليةين بيدةنطي بطريدان بةخؤداطر 
دا طرتن دان بةخؤ. ناخؤشيةكةدا مبينيتةوةجولَة نةكةيت و لة 

كةض بيت بؤ ماناي زؤر لةوة طةورةترة كة رابوةستيت و مل 
  .ايتةزعةي تصيدئةوة و

دان يةخؤداطرتن ثةيوةندي بة دلَ و ميشكةوة هةية و ثةيوةندي 
بة يةزدان هةية كة  باوةرِبة بووين هيواوة هةية، ثةيوةندي بة 

يةزدان يارمةيت دلَ و دةرونت دةدات و يارمةيت بري و 
بريكرنةوةت دةدات بة هؤي رؤحي ثريؤزةوة ئةو رؤحة 

  .دارةكاين بةخشيوةباوةرِثريؤزةي بة 
ن دان بةخوداطرتين راسيت ئةوةية كة ضاوةرواين يارمةيت يةزدا

كايت تةواوي ةئةوةي كة يةزدان  ل، بؤبيت بؤ ريطة ثيشاندانت 
خؤيدا يارمةتيت بدات و دةستت بطريت و ئاسودةيي خباتة 

  .دةرونتةوة
 
 
 
 
 
 



  

      رديسةري سالَي تازةي كو( 

  
ريةكةمان رؤيشت بةريطة هةموومان وةك بةرخ وون بووين، هة

واتة (ين خستة سةر شاين و يةزدان طوناهي هةمووما خؤيدا
  ).٦: ٥٣عيا ةشئي) (عيسا

...................  
جةنطيكي طةورة و قورس لة  واي شةر وسوثاي فةرةنسي د

ة كدا مانةوة بؤ ثشودان كة ئةوةندة دوور نةبوو لشوينص
كة ثيشرةوي سوثاكة بوو، ويسيت بضيتة  ناثليؤن. دوذمنةوة

  ضونكة دوذمن نزيك  بةآلمضادرةكةيةوة بؤ خةوتن 
 ئينجابوو لة سوثاكةيةوة نةيتواين خبةويت و خةوي يلَ نةكةوت، 

يوةي شةودا جلة سةربازيةكاين لةبةرکرد و دةسيت هةستا و لةن
ةسةريانةوة دةطةرا دي كاتيك ب. سوثاکةيدا طةأان بةسةر کرد بة

دا خةوي لة اليةك سةربازيك لة سةربازةكاين لة هيالكي
كةوتووة و ضةكةكةش كةوتووتة سةر زةوي، ئةم كارةش لي

ناثليؤن ضةكةكةي هةلَطرتةوة و  .سزاكةي كوشنت و مردنة
لةجيطةي سةربازة خةوتوةكة راوةستا تاوةك دنيا روون 

هاتةوة زؤر ترسا كةدي وا بووةوة، كاتيك سةربازةكة بةخةبةر 
ش ثيي ووت ، ئةويةيةئيمثراتؤر ناثليؤن وا بة تةنيشتيةو

طةي تؤ راوستام و  نم بةآلموو بكةوتمةترسة، تو خةوت ليلة جي
مةسيحيش لة جيطةي ئيمة راوةستا و ئةركي  .ئيشكم طرت

  .طوناهي هةموو مرؤظي خستة سةر شاين خؤي
  
 
 
  



  

  


يم دلَشاد دةلَبن بة يةزدان، جاريكي كةش ثيتان هةميشة دلَشاد 
  )٥ـ ٤: ٤فليثي . (خةلَكبا روو خؤشيتان ديار بيت الي هةموو . بن

................  
كة  دووتة بيذيكي مةسيحي رؤذيك سةرداين هاورِيةكي كر

ة جيطةوة بوو، ئةم كابراية لة تةمةندا بوو و كةتبوو دارباوةرِ
  .مردنبووةوة لة نزيك ب

  ووتة بيذةكة لة كابراي هاورِيي ثرسي دلَشاديت؟
  بةيلَ: مي دايةوةآلوةبةزةردةخةنةوة 

ئينجا دةسيت بةرزكردةوة و ثةجنةي راكيشا بؤ ثةرتووكي ثريؤز 
ساي مةسيحم هةية لةم من دلَشادم ضونكة عي: و وويت

: ئينجا دةسيت خستة سةر دلَي و ديسان وويت ثةرتووكةدا،
  .ايةدمةسيح لة دلَم ضونكة عيساي

ضونكة عيساي مةسيح   :وايي دةسيت راكيشا بؤ ئامسان و وويتد
  . لةوي ضاوةروامن دةكات

كةواتة ئةي خوينةري بةريز وةرة عيسا وةرطرة لة دلَتا تا وةك 
دلَت هةميشة لة خؤشيدا بيت، تا وةك هةموو كات دلَشاد بيت، لة 

  .سةر زةوي و لة ئامسانيش
  
  
  
  
  
  



  


 

ي بةبةزةيي بن، لة يةکتري خؤش بن هةروةك ضؤن لةطةپ يةکتر
  )٣٢: ٤ئةفسوس . (يةزدان بةهؤي مةسيحةوة لة ئصوة خؤش بووة

.........................  
 ةکاين ئةفريقادا، طةر هات و کةسصکلةناو هةندصک لةطةل و هؤز

ياخود کارصکي ناأةواي کرد، سزا دةدرصت بةوةي کة  خراثةيةک
الدص و ماپي خؤي دةربکرصت و بأوات بؤ ماوةي ضةند أؤذصک  لة

دواي ضةند أؤذصک .   لةناو دارستانصک نزيک بة الدصکةي بذي
دةطةأصتةوة بؤ الدصکةي و بؤ ناو هؤز و خصزانةکةي خؤي، 
لةدوورةوة أادةوةستصت و منداپصک هةندک نان و خواردين بؤ 

ةيةک بؤ دةبات و دةخياتة بةر دةمي، ئةمةش وةک نيشان
لةاليةن خةپکي الدصکةوة، ئيتر دواي  و لص بووردن لصخؤشبوون

ئةوة لص ثرسينةوة نابصت لةسةري و نابصت طريوطرفت درووست 
 ر بصتوو ةئةط   . بصت لةنصوان طوناهبارو خةپکي الدصکةدا

و  لصخؤشبوون و لصبووردن ئةوةندة طرنط بصت لة نصوان مرؤڤدا 
ةها کردبصتةوة بؤ درووست مرؤڤ بريي لة شصوةوةيةکي ئاو

کردين ئاشيت لةناو هؤزةکةيدا، ئيتر دةبصت لصخؤشبوون و 
 لصبووردن لة نصوان مرؤڤ و يةزداندا ضةند طرنطي و قورسايي

  .هةبصت
   

  
  
  
  
  



 
  


يا، بةمة ضاكةت بؤ لةطةلَخؤت بدة دةسيت يةزدانةوة، ئاشتبةرةوة 
  ).٢١: ٢٢ئةيوب . (دةبيت

................  
ض ضاكة يةكت بؤ دةبيت طةر خؤت داية دةسيت يةزدان وة 

  عيساي مةسيحت بة رزطاركةري خؤت وةرطرت؟
رزطار بوون لة مردين هةتا هةتايي و بةدةست هيناين ذياين  . ١

 ).٢٥ــــ  ٢٤: ٥يؤحةنناي . (هةتا هةتايي
. دةبيتة مرياتطر مرؤظ دةبيتة رؤلَةي يةزدان و بةمةش . ٢
 ).٧ـــــ  ٦: ٤تية آلغة(
 ).١٣: ١ؤس ئةفس(ةشتةوة رؤحي ثريؤز ديتة ل . ٣
تيكةلَ  ي جيهان و بةشدار بوون ودةلَدوور كةوتنةوة لةطةن  .٤

 ).٤: ١ثةترؤسي دووهةم . (شيت يةزدانيداورس لةطةلَبوون 
ت بةسةر جيهان و وةردةطريت، بةوهيزة سةر دةكةويهيزيك . ٥

 ).٥: ٥ةم يؤحةنناي يةك. (طوناهو شةيتاندا
: ٥ؤس ئةفس(ةشي عيساي مةسيح دةبيتة بةشيك لةل  .٦

٣٠.( 
يؤحةننا . (عيسا دا دةبيت لةو شوينةي لييةيت لةطةلَدوايي   .٧

٢٤: ١٧.( 
 ).٥: ٢٢بينني . (راين لة ئامسانلةحوكم بةشداري دةكةيت.  ٨
 
 
  
  
  



  

   


هةموو  دةربارةي هيض شتيك دلَةراوكي نةتانطري، بةلَكو لة
شتيكدا داواكاريةكانتان ثيشكةشي يةزدان بكةن بة نويذ و ثارانةوة 

ئاشيت يةزدان، ئةوةي بةرزترة لة سنووري بريي  .و سوثاسي
 ـ ٦: ٤فليثي . (مرؤظ، دلَ و بريتان دةثاريزيت لة عيساي مةسيحدا

٧.(  
................  

من  كاكة طيان: داري ووتباوةرِكابرايةك بة مةسيحيةكي 
 بةآلم: مةسيحيةكةش وويت. طريوطرفتةكامن راستية و قورسة

ناي ئةو بؤ اناي مةسيحيش راستة و بةهيزة، تواهيز و تو
ياريدةرة  )واتة عيسا( ، ثشت بةسنت بةو طةورةو مةزنة يارمةيت

  .بؤ طريوطرفيت ذيان
وة بة ض و ثةرتووكي ثريؤز خبوينةرةوة و بزانة كة يةزدان ضؤن 

يم، طرنطترين دةلَمن ثيت  ،بدات تيةويت يارمةتيريطةيةك دة
روبةرت طةر هةمووي وشت بؤ تؤ ئيستا ئاشيت دةرونتة، دة

ضونكة  رةشةباو باوباران بيت، ناتوانيت كار بكاتة سةر دةرونت
يت يةزدان، ئةوةي بةرزترة لة سنوري ئاش! (ئاشيت يةزداين تياية

  ).بريي مرؤظ، دلَ و بريتان دةثاريزيت
 
  
  
  
  
  
  



 



هاتووة بؤ دؤزينةوةي وون ) واتة عيسا(ضونكة رؤلَةي مرؤظ 
  ).١٠: ١٩لؤقا . (بووةكان و زرطاركردنيان

................  
رؤذيكيان ميوان بووم لة شاريك كة لةسةر كةناري دةريا بوو، 

  .ين بؤ ثياسة لةسةر كةناري دةرياييةكم بردصهاورِ
نيكي تةختةي بضوكم بيين لة لةكايت ثياسةكردندا دووكا

تةنيشتيةوة ذؤرييكي بضوكي هةبوو لةسةري نووسرا بوو 
هاورِيكةم . ئةمة ماناي ضية ، منيش ثرسيم)ين وون بووآلمندا(

 وبارجاردصن يكي يةطجار زؤر خةلَككايت هاوين كة : وويت
يكي وون منالَن وون دةبن لة دايك و باوكيان، هةر كةسيك امنالَ

يتةوة دةيهينيت بؤ الي ئةم دوكانة تةختةية و ئينجا بوو بدؤز
ةكةي وون بووة ديت بؤ ئيرة بؤ منالَئةو باوك و دايكةش كة 
  ...وةرطرتنةوةي مندالَةكةي

بةريزان زؤر كةس هةن لةم جيهانة دا كة نازانن مرؤظ 
دةبيت ئةوة بزانني كة عيساي  بةآلم. وون بووة وةلةسروشتة

كةسةي دةسيت وون بووةكان دةطريت بؤ  ثريؤز بريتية لةو
ئةوةي بيانباتة جيطة و شويين تةواو بؤ طةيشتنةوة بةيةزداين 

  .باوك
  .دةسيت عيساوةبةكةواتة ئةي مندالَي وون بوو دةست بدة 

 
 
 
  
  
 



  


 

  ؟أؤپةي ئةطةر داود ثصي بپص خوداوةند، ئيتر ضؤن دةبص بة
  ةي مةسيح، ئةو رؤلَةي كيية؟راتان ضية دةربار   ).٤٥: ٢٢مةتتا (

................  
  .ن ثرسياريك بكةم كة زؤر طرنطة بؤ هةموو مرؤظيكريطةم بدة

  بةراي تؤ عيساي مةسيح كيية؟
تؤ : كاتيك عيساي ثريؤز خؤي ئةم ثرسيارةي كرد، ثييان ووت

  .ثيغةمبةريت رؤلَةي داودي
غةمبةر داود خؤي بة عيسا بلَيئةي خوداوةند(ت باشة ئةطةر ثي (

  ).٤٥: ٢٢مةتتا ... (ئيتر ضؤن عيسا دةبيت بة  رؤلَةي داود
 بة ئاشكرا كردنيكي ثيويسيتبةريزان ناسيين عيساي مةسيح 

 ١٣: ١٦مةتتاي (يةزداين هةية لةالي يةزدان خؤيةوة وةك لة 
تؤ مةسيحيت رؤلَةي يةزداين : (يتدةلَكة ثةترؤس ). ٧ــ

ح ثيي ووت ئةم زانينة لة تؤوة نية بةلَكو ئينجا مةسي). زيندووي
  .لةيةزداين باوكةوةية

بةريزان عيساي مةسيح وينةي يةزداين نةبينراوة، ئةو ووشةيةية 
مان بدويت و بة لةطةلَكة بوو بة جةستة و هات بؤ المان تا وةك 
  .قوربانيةكةي ريطةي رزطارميان نيشان بدات

 
 
  
  
  
  
  



 
  


م، ضونكة تؤ يةزداين زامةندي تؤ هةلَسوكةوت بكةبكة بةرة مفير
  ).١٠: ١٤٣ زةبور. (مين

................  
  :دارة دةنووسيتباوةرِيةكيك لة زانايان كة مةسيحيةكي 

رةزامةندي يةزدان : يتدةلَت، ضي دةكةيت؟ طةر لة رؤذ بثرسي
دةكةمجي بةجي.  

رسيت، ضي لةدةريا و ئامسان و هةور و زةوي و دار و درةخت بث
  .بةجي دةكةينرةزامةندي يةزدان جي: يندةلَدةكةيت؟ 

من رةزامةندي و : يتدةلَلة مرؤظ بثرسة، ضي دةكةيت؟  بةآلم
بةجي دةكةم و بة خواسيت خؤم هةلَسوكةوت جي خواسيت خؤم

  .دةكةم، من سةربةستم
ئةي يةزدان . بةريزان تكاية با ئةم نؤذ و دؤعاية بكةين بةيةكةوة

ت، رامبهينة لة سةر ةكبناسينة، فيرم بكة ري و رِيض ثي كانتم ريطا
. تؤ يةزداين رزطاركةرمي راسيت و دروسيت و فيرم بكة، ضونكة

  ).٥ ــ ٤: ٢٣زةبور(
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  



  

  


ةن بةيةكةوة، لة ثيناوي خير و ضاكةي هةموو شتيك كار دةك
  ).٢٨: ٨ رؤما. (دةويتئةوانةي كة يةزدانيان خؤش 

................  
ذنيكي ثري كة لة ذوريكدا دةذيا و ذورةكةي تةا جيطاي خةوتن 

  .و ميزيكي تيا بوو بؤ نان خواردن، زؤر بة فةقريي دةذيا
رؤذيك ميوانيكي هات و دواي هةندي قسة و باس، ميوانةكة ليي 

ؤت باشة ئةوة تؤ كايت وا نايةت زوير بيت لةم ذيانةي خ: ثرسي
  :مدا وويتآلو طلةيي بكةيت لة وةزعي خؤت؟ لة وة

... تة بريمةوة و خةريك دةبيتبةلَي ضؤن، زؤر جار شةيتان دص
را دةضمة سةر كورسية ئيسراحةت و خؤشةكةم و من خص بةآلم

  .لةش و طيامن ئاسودة دةبيت
من هيض : يتدةلَميوانةكةش ضاو دةطيريت بة ذوورةكةدا و 

كورسي ثشو و ئيسراحةيت من : يتدةلَئةويش كورسيةك نابينم، 
  .و ووتةي ثةرتووكي ثريؤزة) ٢٨: ٨(بريتية لة ئايةيت رؤما 

  
 
  
 
 
  
  
  
  
  



  

 


  ).٣٠: ٨كرداري نيرراوان (دةطةيت؟ يتةوة تييوصني دةخيئايا ئةوة
................  

ئةمة ووتةي يةكيك لة نيرراواين عيساي مةسيحة بة ناوي 
لة  دكر يت حةبةشةيآلئاراستةي وةزيري دارايي وو) فيليثؤس(

ك خةريكي كابراي وةزير كاتي. سةدةي يةكةمي زاينيدا
عيا بوو كة بةشيكة لة ثةرتووكي ةشخويندنةوةي ثةرتووكي ئي

ئايا ئةوةي دةخيؤينيتةوة تيي : ثريؤز، فيليثؤس ليي ثرسي
  طةيشتيت؟

بؤم روون نةكاتةوة؟ يةكيك  رضؤن بتوامن طة: مدا وويتآللة وة
مةبةسيت ئةوة بوو كة يةكيك ثيي بلَيت، ئةو بةرخي قوربانيةي 

نيرراوي يةزدان باسي ليوة دةكات كيية؟ فيليثؤس  ئيشةعياكة 
عيساي كة ئةو بةرخي قوربانية مةبةست لةبة باشي تييطةياند، 

مةسيحة، ئةوةي خوداوةندة و هاتة سةر زةوي و جةستةي 
 ،و بوو بة قورباين لة ثيناوي طوناهي مرؤظدا مرؤظي وةرطرت

زاي مردين هةتا هةتايي رزطار بكات، ئةويش تاوةك مرؤظ لة س
  دةهينم  باوةرِمن : وويت

بيزانيت عيساي مةسيح كيية  خؤينةري بةريز تؤش طةر دةتةويت
  !اسيت، ثةرتووكي ثريؤز بةتةواوي خبوينةرةوةو بين

 
  
  
  
  
  



 


 
واتة ئةوةي زيادة (با ثرِي ئيوة ... لة يةكساين ئةوةية،مةبةستم 

ثرِ بكاتةوة و ثرِي ئةوانيش كةم و كورِي  كةم و كورِي ئةوان) ليتان
  ).١٤: ٨كؤرنسوسي دوو . (تةوةئيوة ثرِ بكا

................  
رؤذيك كورِيكي طةنج كة تةمةين ئةوندة نةبوو لة 

ثريؤز خويندنةوة هاتة كؤبوونةوةيةكي نويذو و ثةرتووكي 
ي بة بووين باوةرِدةرةوة و لةو كاتةدا كوريكي هاورِيي بيين كة 

  وي بوويت؟کئةوة لة: يةزدان نةبوو، ثيي ووت
لة كؤبوونةوةي نويذ و خويندووي ووشةي : ئةويش وويت

: وويت  باشة ضي فري بوويت؟: ئينجا ثيي ووت    .يةزدان
باشة ئةو : ة تانةوة ثيي ووتئةوسا ب   .خؤشةويسيت يةزدان

يت بةو كراس و ضؤن دةب. خوايةي تؤي ئاوا خؤش دةويت
جلي  ثانتؤلة وازت ليبهينيت ، طةر تؤي خؤش بويت دةستصک

  .تازة و جوانت دةدايتَ
 خةلَكيةزدان : ةكة، يب بريكردنةوة وويتطةجن ةليرةدا كورِ

كةسة لةبريي  لةوانةية ئةو بةآلمرادةسثيري بؤ ئةو كارة، 
ة يب بريكردنةوة وويت طةجن ةبةيلَ ئةوةي ئةو كورِ    .كردمب

ن و جاريكي كةش كؤرنسوسس دار ئاطادارباوةرِراستة، كةساين 
  .خبويننةوة) ١٤: ٨(دوو ذمارة 

  
  
  
  
  



  

  


هيوامان لة ئةوداية كة ... رزطارمان دةكات... ئةوة رزطاري كردين
  كؤرنسوسي دوو ( .دوايش رزطارمان دةكات

١٠: ١.(  
................  

 كابرايةكي ثاريزةر ماوةيةك خووي طرتبوو بة خواردنةوةوة و
اوي سةرخؤش دةبوو تا هةموو رؤذيك دةخيواردةوة و بةتةو

واي ليهات خةريك بوو كارةكةي لةدةست بدات و نةتوانيت 
  .بةردةوام بيت لة ئيش و كاريدا

هةستاو  بةپام ئةو  ردنةوة دةكرد،لةخوا اوةيةك بة حةزيثامش
ثةرتووكي ثريؤزي هينا تا خؤي خةريك بكات بة خويندوةي 
ووتةي يةزدانةوة، باسي نيرراوي يةزدان دانيايل خويندةوة كة 

وشيرة برسيانة ضؤن دؤعاي كرد و لة يةزدان ثارايةوة دةمي ئة
ي كابرا ليرةدا مةسةلةي خوارنةوةكة. ببةستيت تا وةك نةخيؤن

كة دةوثشيت خةيالَي دةدات و ،ال وةك شيريكي برسي دةبيين 
ة و شيرة برسيانباشة طةر يةزدان بتوانيت دةمي ئة: وويت

يت و ببةستيت ئةوا دةتوانيت بريي خواردنةوةكةي منيش ببةست
بريي لة خواردنةوة  وةشةوة والي بةريت، ئيتر كابرا لة

  .نةكردةوة
 
 
 
  
  
  



  

    
 

دةخوازريت بةوانةي طوناهةكانيان بةخشراوة و  خؤزطة
  ).٧: ٤رؤما ! (هةلَةكانيان داثؤشراوة

................  
مرؤظ لة مرؤظ دةكةويت، جاري وا هةية : يتدةلَمارتن لؤتةر 

زمان بةردان دةكةويت، هةندي جاريش ثةجنة بةر ناوي ضاو 
زارمان ئا يدةكةويت و ئةمانة هةمووي ئازاري دةبيت و تؤش

  .دةكات
داران، باوةرِبةتايبةت  روويدا دامرؤظ انطةر ئةمة لة نيو بةآلم

دةبيت دان بةخودا طرتن هةبيت و بةزةيي هةبيت بةرامبةر ئةو 
اليةنةي توشي ئازار بووة و زةرةرمةند بووة ياخود دلَي شكاوة 

ئةمانة زؤر ثيويسنت، طةر كؤمةلَيك وةك يةك . و زوير بووة
  .ستةيةلةش و جة

خؤش بوون، ة ليبووردن، ليثيويستلة يةك لةش و جةستةدا 
  .ئاشت بوونةوة، يةكييت و ثاكي و خؤشةوسيت هةبيت

  
 
 
 
  
  
  
  
  
  



  

  


نةجيهانتان خؤش بويت، نة ئةو . بةسةر خراثةكاردا سةركةوتن
  ).١٥ ـ ١٤: ٢يؤحةنناي يةكةم . (شتانةي تيايةيت

................  
بؤ جيهان و بؤ ثارة و مالَ و  يتسطادار بة لة خؤشةويزؤر ئا

  .سةروةت و سامان
  ئايا هؤي مردين ذنةكةي لوت ضي بوو؟

  ).٣٢: ١٧، لؤقا ٢٦: ١٩ةيدابوونث. خؤشةوسيت بؤ جيهان
ويت ضي بوو؟ خؤشةويسيت ئايا هؤي مردين يةهوزاي ئةسخةري

  ).٢٥: ٢٧، ١٤: ٢٦مةتتا (بؤ ثارة 
ويسيت جيهان ةضي بوو؟ خؤش) دمياس(ئايا هؤي زيان بةخش بؤ 

  ).٩: ٤تيمؤساوسي دوو (
ئايا هؤي لةناوضووين سيمؤين جادوطةر ضي بوو؟ خؤشةويسيت 

  ).٢٣ــــ  ١٤: ٨كرداري نيرراوان . (ثارة
ئايا هؤي طةرِبووين جيحزي ضي بوو؟ خؤشةويسيت ثارة 

  ).٢٧ـــ  ٢٠: ٥ثادشاياين دوو (
ثةرتووكي ثريؤزدا و ئيمة  ئةمانة و ضةند منوونةي تر هةن لة

لةذياين رؤذانةماندا بيستوومانة كة خؤشةويسيت مالَ و ثارة 
  .ضةند كةس و ضةند مالَي سةرطةردان كردوة

 
  
  
  
  
  



  

     


بةسةر روويدا كةوت، ) يرباهيمواتة حةزرةيت ئ(ئةبراميش 
  ).٣: ١٧ةيدابوونث... دا كردلةطةلَيةزدانيش قسةي 

................  
ة وةك حةزرةيت ئيرباهيم بكةوين ثيويستئيمةي مرؤظيش 

يةزداندا بدويني و داواكاري و  لةطةلَبةروودا و نويذ بكةين و 
  .ادهةست و نةسيت خؤماين بؤ دةرخةين لة هةموو كات و ساتيك

ة خواسيت خؤمان و خواسيت دةرونيمان و طريوطرفيت ثيويست
ان و وة هةية بة دورؤذانةمان و ضي ثةيوةندي بةذيانةو

يةزداندا باسي بكةين و بنوارينة ووشةكاين لة  لةطةلَقسةكردن 
يت و ض ريطايةكي دةلَبزانني يةزدان ضي  ،ثةرتووكي ثريؤزدا

  .داناوة
ندا دةوري باوكي طةورة لة جيها يةزدان لةذياين زؤر كةس

ة بؤ وك ضؤنطةر يةكيك باوك بيت دةزانيت دلَي با دةبينيت، 
ةكاين، ئةوةش كة هيشتا نةبووة بةباوك، باش دةزانيت كة رؤلَ

كةواتة  ،رؤلَة دةبيت ضؤن هةلَسوكةوت بكات بةرامبةر بة باوك
ا ددلَ و دةرونتان لةطةلَنويذ بكةن تا يةزدان  و نوبةروودا بكة

  .بدويت
 
 
 
 
  
  
  



  

    


ي سوثاس بؤ يةزدان، ئةوةي سةركةوتين بة ئيمة بةخشيوة بةهؤ
  ).٧٥: ١٥سي يةك كؤرنسؤ. (يساي مةسيحي خوداوةندةوةع

..................  
 بدةين بة عيساي  سةركةوتين تةواوةيت ئةوةية كة رصطة

  .مةسيح بةرؤح سةركةويت بةسةر ناوةرؤكماندا
 مان دةخةن، كاتصك هةندصك ئصمة لةبري دةكةن ياخود ثشت طوي

ة لةدةرونةوة تثيويسبةمةبةست يان يب مةبةست ئيمة 
  .نةشكيني، بةمة ئيمة سةردةكةوين کردةخةنة مبانطريت و تيةز
  ك درؤمان بؤ هةلَدةبةسنت و هيوامان بة يارمةيت مرؤظكاتي

ي سةيةكمان ئاراستة دةكةن ياخود طوصنامينيت، بةتواجنةوة ق
 تةواو بؤ قسة و ثيشنيارمان ناطرن، ئينجا ئيمةش ئةمة بة نةرم

  .طرين، ئاليرةدا ئيمة سةركةوتوينسةيرةوة وةر و نياين و
  ك ئةوةندة باسي طةورةيي و زيرةكي و مةزين خؤمانكاتي

ناكةين و زياتر باسي طةورةيي و زيرةكي و مةزين 
ي كة دةكةين، ئا ليرةشا ئيمة خةلَكبةرامبةرةكةمان و 

  . سةركةوتووين
 
 
 
 
  
  
  
  



  

     


ئةمةت ئةي ئيسرائيل، لةبةرئةوة لةبةرئةوة ئاوات ثصدةکةم
ةي خوداکةت  ئةي ثصدةکةم، ئامادةبةبؤ أووبةأوو بوونةو

  ) ١٢: ٤س عامو. ( ئيسرائيل
.................................   

كي نامؤي زؤر دوور وة تيآلطةر كةسيك بيةويت برِوات بؤ وو
نيتةوة و باقي ذياين لةوي جاري لةوي مبيکئي بيةويت بة

، ماوةيةكي ضاكي دةويت كة خؤي ئامادة بكات بؤ ئةو بباتةسةر
  ...سةفةرة طرنطة

بةريزان ئيمةي مرؤظيش هةموومان بةو شيوةية دةبيت 
بكةين بؤ رؤيشتنمان لةسةر  دةماوةيةكي ضاك خؤمان ئاما

تةي كة ئيتر باقي آلومنان بؤ ئةو ووكاتيك دةمرين وة ض زةوي
ئيمة نازانني ئةو سةفةرة ياخود  .ةوةتييدا دةمينين ذيامناين

ة كة خؤمان ثيويستزؤر  بةآلم ،مانالبلَيني مردن كةي ديت بؤ
  .ئامادة بكةين

 لةطةلَة بؤ بةيةك طةيشتنت ئامادةب: يتدةلَثةرتووكي ثريؤز 
نيةكةي عيساي مةسيح ثاك طوناهو دلَت بةخويين قوربا. يةزداندا

ت بؤ سةفةرةكةت لةهةر كةرةوة، بةم شيوةية ئامادة دةبي
  .كاتيكدا بيت

  
 
 
  
 
 
 



  

    


ين ئةم كورِة ئةي يةزدان ذيا: ئيلياي نيرراوي يةزدان وويت
ئةي : عيساي مةسيح وويت). ٢١: ١٧اين يةك ثاشاي. (بطةرينةوة

  ).١٤: ٧لؤقا ! (يم هةستةدةلَبةتؤ  طةنجكورِي 
.................  

زان ئيليا كة يةكيكؤين  ك بوو لة ثيغةمبةران و لة بةشيبةري
كي بيوةذن بوو ثةرتووكي ثريؤزدا باسي ليت، لةمالَي ذنيدةكري

ثر كورِةكةي مرد و ئةميش زؤر كة تةا كورِيكي هةبوو لة
ئيليا ضؤكي دادا بؤ يةزدان و بةطةرمي لة . طران بوو بةمةدلَ

ؤ كورِي ان بطةرينيتةوة بيةزدان ثارِايةوة تاوةك رؤح و ذي
بةجي كرد و ضوو بؤ كاريةكةي جييةزدان داوا  بيوةذنةكة، 

شاري نايني بيين كةوا هةنديك تةرمي كورِي بيوةذنيك بةسةر 
تةرمةكةية، بةزةيي بة  لةطةلَشانيانةوةية و بيوةذنةكة خؤشي 

ئةي : بيوةذنةكةدا هاتةوة و دةسيت لة دارةمةيتةكةدا و وويت
رماين كرد كة ةوةك فرمان ف! يم هةستةدةلَبة تؤ  طةنجكورِي 

ئةم دوو رووداوة  لةمردن هةستيت و زيندو بيتةوة جياوازي
ينةر خؤي كة ثرسيار بكات، باشة ئايا دةبيت دادةنيم بؤ خو

رماين ةيت عيساي ثريؤز ضةند بيت و كي دةتوانيت بةفآلدةسة
  .خؤي مردوو زيندوو بكاتةوة

 
 
 
  
  
  



  

   


  )١٨: ٥ئةفسؤس ! (ن بةرؤحي ثريؤز ثرِ بكةنخؤتا
................  

رؤذيك لة مالَي : يتدةلَكابرايةكي ووتاربيذي مةسيحي 
ضةند كةسيكدا باسي رؤحي  لةطةلَين وهاورِيةكم دانشتبو

ة مرؤظ ثيويستثريؤزم بؤ دةكردن و باسي ئةوةم دةكرد كة 
دةدات بة مرؤظ لة داواي ئةوة بكات كة رؤحي ثريؤز هيزوتوانا 

  .ذيانيدا و بةهيزوتواناي دةكات
ليرةدا يةكيك وويت من دةمةويت نويذ بكةم بؤ ئةوةي رؤحي 

ثيش ئةوة  بةآلمزؤر باشة : ثريؤز بيتة لةش و دةرومنةوة وومت
، سةيري ئةم ذوورةكةن كة وةمن دةمةويت منوونةيةك ينمة

ئةطةر  بةآلمسني ين، ئيمة حةوت كةوئيمةي تيدا دانشتو
مبانةويت جيطةي ضةند كةسيكي كة بكةينةوة دةبيت هةنديك لة 

ب و ميز و شيت كة لة ذوورةكة فرِي بدةينة دةرةوة تا وةك آلدؤ
  .ضةند كورسيةكي كة ينني بؤ دانشتين ئةواين كة
ة هةندي ثيويستطةر تؤ دةتةويت رؤحي ثريؤز بيتة لةشتةوة، 

تة دةرةوة لةوانةي بةكةلَك نا يةن تاوةك يةشيت خؤت فري بد
  .جيطة رؤحي رةوان بكةيتةوة لة لةشتدا

 
 
  
  
 
 
  



  

    
  

يةكتري، بةبةزةيي بن، لةيةكتري خؤش بن  لةطةلَزمان شريين بن 
. هةروةك ضؤن يةزدان بةهؤي مةسيحةوة لة ئيوة خؤش بووة

  ).٣٢: ٤ئةفسؤس (
..................  

كاتيك . خؤش بوون نيشانةي هيزةي هيزة، ليبةزةيي نيشانة
... ليم خؤش بة... ، ببورة...ت، بة يارمةيتييدةلَبةبةرامبةرةكةت 

: يندةلَت آليان هةروةك كوردي كوردستان بةشي رؤذهة
نؤكةرمت، ئةم ووشانة زؤر باشتر و خؤشتر و شريين ترة لة 

  .ووشةي ووشك و طةرم و ناخؤش
لة كةسايةيت مرؤظ  ةي شريين و باشسةرثشكم لةوةي ووشمن 

 ،يةكتر زويرو عاجز بوون لةطةلَبةرزدةكاتةوة ضةند كةس 
نديان ثضرِيوة، لةبةر ئةوة ووشةيةك يان ياخود ثةيوة

  ا ووتراوة؟دووتةيةكي ناخؤش يان خراث لة نيوانيان
يةكتري و عيسا خبةينة دلًَ مانةوة  لةطةلَبا زمامنان شريين بيت 

بينينة لةمشانةوة تا وةك قسةكردمنان ثرِ بيت لة و رؤحي ثريؤز 
  .بوردنو دلَمان ثرِ بيت لة بةزةيي ولي خؤشةويسيت

 
 
 
 
  
  
  
  
  



  

    


ئةو سويندةي بؤ ئيرباهيمي باوكماين خوارد، بؤ رزطاركردمنان 
  ).٧٤ـ ٧٣: ١لؤقا ... (لةدةسيت دوذمنان، تا بةيب ترس بيثةرستني

.................  
ترس لة ذياندا طريوطرفتيكي طةورةي مرؤظة، دةروين مرؤظ 

ترس ضةكي شةيتانة و شةيتان بةكاري دةهينيت . تيك دةدات
  .بةرامبةر بة مرؤظ

  .مان ثاريزيت لةو طريوكرفتةةد يةزدان ثاريزةرة وة بةآلم
: ١٨ثادشايان  ٩ــــ  ٨: ١٦زةبوري (يةزداندا  لةطةلَبوومنان .  ١

بينيمان بؤ يةزدان لة هةموو بارودؤخيكا، دةمان  ديسان) ١٥
  ).٤: ٢٣، زةبوري ١٧ــــ  ١٥: ٦ثادشايان (ثاريزيت لة ترس 

ناي ئةو، ئاسودةميان لة ازانيمان بؤ خواسيت يةزدان و تو.  ٢
 ١: ٤٦، ١: ٢٧زةبوري . (لة بارودؤخي خراث و قورسدا وة لةش
 ).٧ـــــ  ٥: ٨٥، ١: ١٠٨، ٢ـــــ 

 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  



  

    
 

  ).٢٠: ١٢مةتتا . (ثلَيتةيةكي دوكةلَدارة... قاميشيكي كوتراوة
................  

 بةآلمي موسيقا، ديت، لةوانة بؤ ئامصرقاميش بؤ زؤر شت بةكار  
ئةطةر كوترابيت ئةوا دةنطي موسيقاكة يان دةرنايةت يان نوزةي 

رووناكي كةمة و ش كة دوكةلَي كرد، ئةوا ثليتة .ليوة ديت
  .رووناكي تةواو نادات

و طؤراين و هاواري بؤ الي يةزدان  طةر كةسيك زاين دةنط
نوزةي ليديت و كةمة يان كةم بؤتةوة، هةروةها رووناكي 

داوا لة ئةوا  ،تأدةطرصا دووكةلَ دةكات و هةر طديةزدان لةذياني
وزةي بةرز دةكاتةوة يةزدان بكات، يةزدان دةنط و ن

يةكي جوان و راست و رووناكي دةروين خؤش دةكات بة بةشيوة
  .شيوةيةك كة رووناكيةكةي لةبايت دووكةلَ بدرةوشيتةوة

 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

    


بوو، ووشةكة الي يةزدان بوو، ووشةكة خؤي  لةسةرةتاوة ووشة
هةموو بةو . يةزدان بوو، ئةو هةر لةسةرةتاوة الي يةزدان بوو

. ش هيض شتيك دروست نةبووةة، يب ئةويشتيك دروست بوو
  ).١: ١يؤحةننا (

.................  
ناويكي ) ووشة(بؤ دةردةكةويت ) ووشةمان(ليرةدا خوداوةندي 

تايبةتية بة يؤناين بؤ عيساي مةسيح بةكار هاتووة، ليرةدا ئةم 
ووشةية مةبةست لةووشةي قسةكردن يان نووسني نية ئةوةي 

ناويكة لة  بةلَكو. كات يان دةينووسيتمرؤظ قسةي ثي دة
ناوةكاين عيساي ثريؤز عيسا وينةي يةزداين نةبينراوة، 

هةر بةويش هةموو شتيك . نؤبةرةي هةموو بوونةوةرانة
دروست بووة، ئةوةي لة ئامسان و لةسةر زةوية، ئةوةي 

  ).١٦ـــ ١٥: ١كؤلؤسي . (دةبينريت و نابينريت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  



  

    


، لةوي بة ئارةزووةوة ضاوةرِواين متان لة ئامسانةآلئيمة وو بةآلم
هاتين رزطاركةر عيساي مةسيحي خوداوةندي تيا دةكةين، ئينجا 

. نرمخان دةطؤريت بؤ شيوةي لةشي شكؤداري خؤيي يب ئةو لةش
  ).٢١ ـ ٢٠: ٣فيليثي (

.................  
نةوةي ئاطريكدا لةش و دار لة كةوتباوةرِكابرايةكي مةسيحي 
يسيت لةشي هةمووي بة شيوةيةك كة ث ،طياين زؤر دةسوتيت

روو ثزيشكةكة بؤ ثزيشكةكان دةدويت و ئينجا  ليدةبيتةوة، 
  :يتدةلَدةكاتة كةس و  كاري و 

بةراسيت لة تواناي ئيمة دانية رزطاركردين لةوة دةكات 
كة هيشتا  نةخؤشةكةتان ماوةيةكي كة مبريت، نةخؤشةكةش
يت من دةلَتواناي بيستين ماوة ثزيشكةكة بانط دةكات و 

  .ئةوةندة ترسم لةمردن نية، ضونكة مالَ و شويين من لة ئامسانة
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

    


 باوةرِي خةلَكضونكة ترسي خوداوةند لة دلَمانداية، هةولَ دةدةين 
طرتووة، لةبةر خؤشةويسيت مةسيح دةسيت بةسةر ئيمةدا  ..ينن

   ...ي مردخةلَكئةوةي زانيمان كةوا يةكيك لة جيايت هةموو 
  ).٢٠، ١٤، ١١: ٥ؤسي دوو سكؤرن. (كةواتة ئيمة بالَيؤزي مةسيحني

................  
خوداوةند كة ناوي ثؤلس بوو، بةهؤي رؤحي ثريؤزةوة  ينيرراو

نووسي ئةوةي لة مزطيين ئينجيلدا  يؤسسنامةي كؤرن
بةتايبةيت بةشي ثينجي ئةم نامةية باسي دوو    .وينينةوةدةخي

خالَ دةكات كةوا ثؤلس بؤضي دةيةويت ووشةي يةزدان 
  .وبيتةوةآلرابطةيةنيت و ب

ضونكة ترسي يةزدان لة دلَماناية بؤ تاوانباركردن بةهؤي : يةكةم
سروشيت طوناهباري مرؤظةوة، ئةوةي سزاكةي مردين هةتا 

  .هةتايية
خؤشةويسيت مةسيح دةسيت بةسةرماندا طرتووة و ئةو  :دووهةم

خؤشةويستية بةراسيت و بةتةواوةيت هةموو دلَي ثؤلسي 
  .طرتبووةوة

طرت و لة دوذمنيكي طةورة ) شاولَي(هةر بةو شيوةيةي كة دلَي 
وة بوو بة خزمةتكاري يةزدان و  ،بةرامبةر كةساين مةسيحي

دان دةتوانيت دلَي ووشةي يةز. ودةكردةوةآلووشةي يةزداين ب
  .رةق نةرم بكات و بةدلَي هةست بة خؤشةويسيت يةزدان بكات

  
  
  



  

    


ةوة، ئةمةش لة باوةرِضونكة ئيوة بةبةزةيي رزطاربوون،  بةهؤي 
. ئةجنامي هةولَداين خؤتان نةبووة، بةلَكو دياري يةزدان بوو

  ).٨: ٢ئةفةسؤس (
................  

كةشيت طةورة بوو بيت، دةزانيت لة قةراغي  كةسيك طةر سواري
كةشتيةكة، كةشيت بضوك هةلَدةواسريت و جلي تايبةيت و 
بازنةي ثرِ لة هةوا كة لة شيوةي تايةي ئوتومبيلداية، ئةمة 

  .هةمووي بؤ رزطاربووين مرؤظ لة خنكاندن
ئةطةر كةشتيةكة كةوتة طريوطرفتةوة و ئاو هاتة ناو كةشتيةكة، 

ةوة ئةو جالنة لةبةر دةكات و بازنةكة باوةرِبة  ئةوا مرؤظ
دةخاتة قةدي و سواري بةلةم يان كةشتية بضوكةكان دةبيت، 

بةوة  باوةرِيت من دةلَئةو كةسةي . بةهيواي رزطاربوونةوة
دةكةم كة عيسا رؤلَةي يةزدانة و هيضي تر، لةو كةسة دةكات 

انة كةوا بؤ ي هةية بةو جل و بازنة و بةلةمة بضوكباوةرِكةوا 
سةد لة سةد دلَنيانية لةوة كة رزطاري  بةآلمرزطاركردن دانراوة، 

  .شدا سواري بةلةمةكة دةبيتةئةو لةطةلَدةبيت 
اي ناويت و ئةو رزطاربووين داناوة ي ئاوباوةرِبةريزان يةزدان 

  .دياري بؤ مرؤظ ةتبةبةزةيي خؤي و كردوية
 
 
 
  
  
  



  

    


، ضونكة وةرةوةي شةيتان ليم دوور كةئة: عيسا ثيي ووت
بؤ خوداوةندي يةزدانت كرِنوش بةرة و تةا هةر ئةو : نووسراوة

  ).١٠: ٤مةتتا . (بثةرستة
................  

لة خشتة  عيساي ثريؤز هةوپيدا کةشةيتان ئةوةندة ضاوقامية 
مةي كة لة سةرةوة خويندمانةوة آلبةو وة رصت، بةپام عيسا بة

ئةمةش فيري مرؤظ دةكات كة مرؤظ  ،شةيتاين شكاندكاروبريي 
خؤ عيساي ثريؤز . مي شةيتان بداتةوةآلضؤن دةبيت وة

فةقري ئةو شتانةي تؤ باسي دةكةيت ي دةيتواين ثيي بلَيت، ئة
  .يانهةمووي هي منن و منم دروستكةر

شةيتان فرسةت دةهينيت نةك تةا بةرامبةر بة مرؤظي  بةآلم
ض كاريك ةو دةيزاين كة عيساي ثريؤز بؤ ش، ئخوداوةندي

دةيويست  سةر زةوي  جةستةي مرؤظي وةرطرتووة و هاتؤتة
ئةو كارة مةزنة و ئةو قوربانية مةزنة تيك بدات كة عيسا 

  .دةيةويت بيكات
نةي شةيتان آلمرؤظ دةبيت ضاوكراوة بيت بؤ هةموو ئةو هةو

بةپام مرؤڤ ، لة خشتةي بةريت بؤئةوةي لة ذيانيدا دةيدات
  .مي بداتةوةآلبة ووتةي يةزدان وة دةبصت 

  
 
  
  
 
  



  

    


باوكتان، يةزداين ئيرباهيم و ئيسحاق و ياقوب،  يةهوة، يةزداين
  ).١٥: ٣دةرضوون ... (ئةمة ناومة هةتا هةتاية. ناردوومي بؤ التان

................  
من (اناي م) يةهوة(يةزدان ضةند ناويكي هةية لةوانة ناوي 

، لةبةشي كؤين ثةرتووكي ثريؤزدا بةزماين عيرباين )ئةوم
بانط كراوة ديسان ماناي ئةوة دةطةيةنيت ) يةهوة(يةزدان بة 

يةزدان خؤي ئةم ووشةيةي بةكار ) ئةوةي لة خؤيدا هةية(
وةك ئةوةي  ي كرد،موسادا قسة لةطةلَهيناوة بؤ خؤي كاتيك 

ين باوكتان يةزداين يةهوة يةزدا: (لةسةرةوة نووسيمان
ئةمة ئةوة دةطةيةنيت كة يةزدان ). ١٥: ٣دةرضوون ( )...ئيرباهيم

  .بةناوي يةهوةوة بانط كراوة
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  


ئةي يوسف كورِي داود مةترسة لةوةي مريةم ينيت، ضونكة 
كورِيكي دةبيت ناوي . ئةوةي ئةو سكي ثيي هةية لة رؤحي ثريؤزة

. يسا، ضونكة طةلةكةي رزطار دةكات لة طوناهةكانياندةنيت ع
  ).٢١ ـ ٢٠: ١مةتتا (

.................  
لة ميذوو دا زؤر ناو باسكراوة و هةنديك لةو ناوانة دةمينيت، 

رشنطدارن و هةنديك ناو هةية كة زؤر ث. هةتا ئةم جيهانة ماوة
زةوة باسيان ليتبةريدةكري:  

بةشي تازةي كة لةو ناوانة و لةناوي عيساي مةسيح يةكي 
  .دةكريتزؤر بة شكؤمةنديةوة باسي ليثةرتووكي ثريؤزدا 

ي يؤنانيةوة وةرطرياوة،  واتة يةزدان )ئيسؤس(لة ) عيسا(
  .رزطاركةرة

) شوع(واتة يةزدان، ) ية( ،)يةشوع(بةزوباين عيربي ثيي دةوتريت 
ةي لة ووش) مةسيح. (واتة رزطاركةرة يان رزطار دةكات

ي عيربانيةوة وةرطرياوة، بةماناي دةست نيشان كراو، )مةسييا(
جولةكةكان ئةم ناوةيان بؤ ثادشا و ثيغةمبةر و كاهيين طةورة 

وةك رزطار كةريك لة دةسيت  نا، ئةم ناوةيان دانا بؤ ئةوةداد
كة عيساي ثريؤز وويت من هاتووم جاري  بةآلمةكان، رؤم

يان ثي باوةرِ، ئيتر جولةكةكان، رزطارتان بكةم لة طوناهةكانتان
  .ستانةنةكردو و دذي راو

  
  
  
 



  

   


ناهيشةوة وبة هؤي يةكيكةوة طوناة هاتة جيهانةوة، بةهؤي ط
  ).١٢: ٥ رؤما. (ردن بؤ هةموو مرؤظيك هاتم... مردن

..................  
ضونكة ئادةم . ئادةم بةسةركيشي خؤي، خؤي طوناهبار كرد

ؤظ بوو، مرؤظ ئةو سروشتة طوناهباريةي وةرطرت و يةكةم مر
بؤي مايةوة وةك مريايت و بةردةوام بوو لة سةركيشي كردن و 

لةوانةية  .دذايةيت يةزدان و طوي نةطرتن لة ووشةي يةزدان
باشة وا ئادةم هةلَة و طوناهي كرد، بؤضي ئيمة : يةكيك بلَيت

مرؤظ  بةآلمتة، سزاي هةلَةي ئةو وةرطرين؟ ئةم ثرسيارة راس
سزاي هةلَةي ئادةم وةرناطريت، بةلَكو سزاي ئةو سروشتة 
وةردةطريت كة لة ئادةمةوة وةري طرت و دواي هةلَةي ئادةم 

كة مرؤظ بةو سروشتة خراثةي يةكةم تاواين  دئةوةندةي نةبر
كوشتين كرد، كاتيك قابيل هابيلي براي كوشت، ئةمةش ئةوة 

وناهي بةمريايت بؤ مايةوة و دةردةخات كة مرؤظ سروشيت ط
لةدوايدا ثاش ئةوةي مرؤظ طوناهي زؤري  بةآلم   .وةري طرتووة

كرد، عيساي ثريؤز بة رؤحي يةزدان لةدايك بوو و شيوةي 
مرؤظي وةرطرت وةك مرؤظي دووهةم كة لة ئامسانةوة هات و 
ويسيت هةلَةي مرؤظي يةكةم ضاك بكاتةوة، بؤية ئةوةي 

و قوربانيةكةي وةرطريت، لة سروشيت سروشيت عيساي مةسيح 
  ).٤٧: ١٥يةكةم  .ركؤ( .طوناة رزطاري دةبيت

  
  
  



  

             
 

ئةوةي رؤلَةي هةبيت، ذياين هةتا هةتايي دةبيت، ئةوةش كة 
: ٥يؤحةنناي يةكةم . (رؤلَةي يةزداين نةبيت، ئةوا ذياين نابيت

١٢.(  
.................  

يت يةزدان بوو كةوا رؤلَةي خؤي ثيشكةش بة ئةوة خؤشةويس
ي ثي دةكةن لة ناو باوةرِمرؤظ كرد، هةتا هةموو ئةوانةي كة 

: ٣يؤحةننا . (نةضي، بةلَكو ذياين هةتا هةتايي بةدةست ينن
يةزدان رؤلَة تاقانةكةي خؤي نارد بؤ جيهان تا بةهؤيةوة ). ١٦

كة لةسةر زةوي  نرؤلَةي يةزدا). ٩: ٤يؤحةنناي يةكةم (بذين 
  .كرد بؤ هةمووان بوو خؤي ثيشكةش

مةرسا ثيشوازي لة عيسا كرد    :لة ثةرتووكي ثريؤزدا نووسراوة
. لة مالَةكةيدا، لةمالَةوة خؤشكيكي هةبوو بةناوي مريةمةوة

كةكةي عيساي خستة دلَيةوة و لةبةر ثيي عيسا دا كةوت و خؤش
مريةم بةشي ). ٣٩ـــــ  ٣٨: ١٠لؤقا . (طويي بؤ قسةكاين ئةو طرت

لة ). ٤٢: ١٥لؤقا (خؤي هةلَبذارد، ئةوةي ليي ناسةنريتةوة 
: دةخؤينينةوة كة نووسراوة. )٣٦: ٣(ئينجيلي يؤحةننا بةشي 

 ).نيت، ذياين هةتا هةتايي دةبيتبة رؤلَة ي باوةرِئةوةي (
  
  
  
  
  
  



  

     


واتة (هينةري نةكرد يةحيا نيشانةي سةرسور: ةكة ووتيانخةلَك
هةموو ئةوةي دةربارةي ئةم ثياوة ووتبووي  بةآلم) موعجيزة
: ١٠يؤحةننا ) (واتة ئةوةي دةربارةي عيسا ووتبووي! (راستبوو

٤١.(  
.................  

لةوانةية يةكيك بةخؤي بلَيت، من ئةوةنة تواناي قسةم نية 
ئةمة  بةآلميت ئةمةم نية، آلياخود ئةوة ناتوامن بكةن و دةسة

ئةوة ناطةيةنيت كة تؤ لةبةر ضاوي يةزدان و الي يةزدان 
  .مرؤظيكي كةم توانا و الوازيت و طرنط نيت

لةناو ئةوانةي : يتدةلَيةحيا دةكات و  عيساي ثريؤز باسي لة
لة ئاو  خةلَكلةذن لةدايك بوون، نية مةزنتر لة يةحياي 

  ).١١: ١١مةتتا . (هةلَكيش
بةرامبةر بة يةحيا ووت، هةرضةندة يةحيا  يعيساي ثريؤز ئةمة

هيض كاريكي طةورة و سةرسورهينةري نةكرد، جطة لةوةي كة 
بوو بة دةنط و شايةت بؤ ووشةي يةزدان و برِوانامةيةك بوو بؤ 

  .رووناكي و راسيت يةزدان
واتة هةموو مرؤظيك لة ئيمة، دةتوانيت مةزن و طرنط بيت الي 

ي بلَيت و خةلَكووشةي يةزدان بة يةزدان، بةوةي ووتة و
  .دةرخيات و ببيتة نوينةري يةزدان و ووشةي يةزدان

 
 
  
  
  



  

  


خوداوةند خؤي نيشانةيةكتان ثي : يتدةلَعيا نيرراو يةزدان ئيشة
ئا ئةوةتا كضيك سكي ثر دةبيت، كورِيكي دةبيت، ناوي (دةدات، 

، ١٤: ٧عيا ةشئي...). (مانةلةطةلَل واتة يةزدان دةنريت عةمانؤئي
  ).٢٣: ٢١مةتتا 

................  
  :نراوة لةوانةن، عيساي ثريؤز ضةند ناويكي ليبةريزا

  ،رزطاركةر، ووشةي يةزدان، رؤلَةي يةزدان
  واتة مةسيح، رؤلَةي داود،) مةشييا(
  ).عةمانؤئيل(، )يةشوع(واتة عيسا و عيربي ) ئيسوس(

ية، ئةم دةربرين و بؤضوونة نامالةطةلَانؤئيل ماناي يةزدان عةم
مرؤظدا بيت  لةطةلَمرؤظدا و  لةطةلَكة يةزدان نزيك بيتةوة 

شتيكي سةيرو بؤ طويمان قورسة و تيطةيشتين ئاسان نية، 
ضونكة ئيمة دةزانني كة يةزدان رؤحة و لةش و جةستةي نية و 

 بيتةوة، لةثةرتووكي ثريؤزدامرؤظ ناتوانيت لة يةزدان نزيك ب
موسادا دةدويت، لة  لةطةلَدةخوينينةوة كة ضؤن يةزدان كاتيك 
، تؤ ناتوانيت نزيك :يتدةلَشيوةي ئاطردا دةردةكةويت و ثيي 

يةزدان كاتيك برِياري دا  بةآلم). ٥دةرضوون (بكةويتةوة لة من 
رطرت نزيك ببيتةوة لة مرؤظ رؤحي هات و جةستةي مرؤظي وة

لة شيوةي مرؤظيكدا بةناوي رزطاركةر، رؤلَةي يةزدان، مةسيح، 
  .رؤلَةي داود، عيسا و عةمانؤئيل

  
  
  



  

    


. بانطةواز بكات بةناوي يةزدانةوة رزطاري دةبيت هةر كةسيك
  ).٣٢: ٢يوئيل (

...............  
 و كةم؟ بؤضي دةرؤم بؤ ئةمالباشة بؤضي من بانطةوازي يةزدان ب

ئةوال و خؤم هيالك دةكةم بةيب ئةوةي ئاسودةيي بةدةست 
ينم؟ بؤضي نةضم بؤ الي يةزداين زيندوو، ئةوةي خؤي 
لةخاضدا بؤ من و دوايش سةركةوت بةسةر مردندا و خؤي 

  زيندوو كردةوة و نيشاين داين كةوا زيندوو بوونةوة هةية؟
تيكدا رزطاري بؤضي دةرطةريم بؤ رزطاري لة اليةكي كةوة، لة كا

ويستنراوة؟ باشة خؤ هيض الي ئةوة و ناوي رزطاري كةري ليثي 
بكةم، ضونكة بانطي بكةم و داواي ليناكات بثرسم ئايا دةتوامن 

هةر كةسيك بةناوي منةوة بانط بكات ئةوا : يتدةلَئةو خؤي 
  .رزطاري دةبيت

، )ترزطارمان بي(جا ضؤن دةتوانني هةلَبيني : ديسان نووسراوة
عيربانيةكان . (ئةطةر ئةم رزطار بوونة مةزنة ثشت طوي خبةين

٣: ٢.(  
 
 
 
 
  
  
  
  



  

    


ي كردن، ئةوا ازادئ) واتة عيسا(طةر رؤلَة : يتدةلَعيساي ثريؤز 
باوك : يتدةلَديسان ). ٣٤: ٨يؤحةننا . (بةراسيت ئازاد دةبن

، هةروةها ان دةكاتةوةمردووان هةلَدةستينيتةوة و زيندووي
  ).٢١: ٥. (وي، زيندووي دةكاتةوةيةب رؤلَةش 

................  
ئةتواين ؤظيكي سادة و ساكار بواية،  نةي طةر عيساي مةسيح مر

ت كة من و يةزدان صيليرةدا دةردةكةويت بلَ. بةم شيوةية بدويت
كةس رؤلَة : يتدةلَيةكني و توانامان يةكة و كارمان يةكة بؤية 

ا رؤلَة و ئةو ناناسيت تةت، كةسيش باوك ناناسيت باوك نةبي
: ١١مةتتا . (بؤ دةرخبات) يةزدانيان(كةسانةش كة رؤلَة دةيةويت 

٢٧.(  
باشة : رؤذيكيان كابرايةك كة تؤزيك بةتةمةن بوو ثيي وومت

ين مةسيحيةكان سي خوايان هةية، باوك و رؤلَة دةلَئةوة راستة 
  :مدا وومتآللةوة و رؤحي ثريؤزيش؟ منيش
كت هةية خؤشبرا و : بةلَي، وومت: تؤ مندالت هةية؟ وويت

  بةلَي؟: مندالَيان هةبيت؟ وويت
كت و خؤشةكاين منالَكةواتة تؤ باوكيت بؤ : منيش وومت

 كةواتة تؤ هةر يةكيكيت و سي. ةكاين براكةتمنالَماميشيت بؤ 
ية و شةريكي ناوت هةية، يةزدانيش هةر يةكيكة و تاق و تةا

  .نية
  
  
 
 



 
     


دواي ئةمة بوو بة شةرِة قسةيان لةسةر ئةوةي كاميان مةزنترة 
فةرمانرِةوايي  ئةوانةي ثادشاكان و: عيسا ثيي ووتن. لةناوياندا

ي بةباش خةلَكت دارةكانيش دةيانةويت آلميللةتان دةكةن، دةسة
ةتان وةك بضوك بيت، ئيوة ئاوا مةبن، با طةور بةآلم. ناويان بةرن

  ).٢٦: ٢٤لؤقا . (طةورةتان وةك خزمةت كار
....................  

ي و ئةم جيهانة بؤ مةزين و طةورةيي زؤر خةلَكتيروانيين 
  .جياوازة لة تيرِوانيين يةزدان بةرامبةر طةورةيي و مةزين

ي مةزين و طةورةيي كةسيك بة توانا و هيز و خةلَك
بةستنةوة و يةزدانيش مةزين و طةورةيي دةولَةمةنديةوة دة

  .كةسيك بة كوي رايةلَي و مل كةضييةوة دةسبةستيتةوة
خؤي شيوةي مرؤظي وةرطرت و هاتة سةر  كاتيك خوداوةند

ي فيري خةلَكرووي زةوي، بةذياين خؤي و ووتةكاين ويسيت 
  .طوي رِايةلَي و مل كةضي بكات

وستيلةي ئالَتونةوة و م نةهات بةجلي جوانةوة و بازن و ئةو 
ذيان لة كؤشك و ديوةخاين طةورةدا بباتة سةر، بةلَكو بة 
سادةيي ذيا و مل كةضيش بوو تا ضووة سةر خاض و بووية 

تا وةك ئيمة فير بكات و , قورباين و مل كةض بوو بؤ مردن
  .رزطارمان كات لة مردين هةتا هةتايي

  
 
  
  
  



  

    


) واتة بة من(ينيت  باوةرِئةوةي : يملَدةثي  نراسيت راستيتا
  ).٤٧: ٦يؤحةننا . (ذياين هةتا هةتايي هةية

...............  
ئةو : يتدةلَبة مرؤظ  يعيساي ثريؤز ليرةدا راستةوخؤ

ر ثياو بيت يان ذن، دةولَةمةند ة، طدةهينيت باوةرِكةسةي 
سثي، هةذار، كورد ياخود هيندي، رةش بيت ياخود  يان بيت

.ينيت ذياين هةتا هةتايي بةدةست دةهينيت باوةرِئةوة   
يت من ناين ذيامن و هةر مرؤظيك لةو نانة خبوات دةلَديسان 

نامريت، ئةزانن بؤضي؟ ضونكة عيسا خؤي لة رؤذي دوايدا، 
. يان هيناوة، زيندوويان دةكاتةوةباوةرِهةموو ئةوانةي 

  ).٥٤: ٦يؤحةننا (
تيك لةسةر ئةم زةوية مرؤظي لةمردن زيندوو عيساي ثريؤز كا

رماين خؤي لةوانة كورِي بيوةذنةكةي شاري نايني ةكردةوة بة ف
: ٧ لؤقا! (يم هةستةدةلَبة تؤ  طةنجئةي كورِي : بوو كة ثي ووت

١٤.(  
  
 
  
 
 
  
  
  
  



 
    


... نة بةتوانا و نة بةهيز، بةلَكو بة رؤحي من سةردةكةون
  ).٦ :٤زةكةريا (

................  
رؤذيكيان بة بةرزاييةكدا سةر دةكةومت، بينيم منداليك بة 
سواري ثاسكيليكةوة دةيةويت سةركةويت و بة هةموو هيزي 
خؤي هةولَ دةدات و هيالك بووة و عارةق بةدةموضاويا تكة تكة 

  .ديتة خوارةوة
دةسيت طرت بة كة ةمنالَلةثرِ ئوتومبيليكي بارهةلَطر بةاليا هات و 

دواي ئوتومبيلةكةوة و وةك ثةثولة سةركةوت بؤ سةرةوةي 
  .بةرزاييةكة

 ليرةدا ئةوةم بريكةوتةوة كة ئيمةي مرؤظ زؤر جار لة ذيامناندا
اندا زؤر بة قورسي و ناخؤشي و نارةحةيت منكاکارةو لة

ئةرؤين و ثيويستمان بة شتيك هةية و بةتوانايةك هةية كة 
ت و يارمةتيمان بداتدةستمان بطري.  

بةريزان عيساي ثريؤز لة تةنيشيت مرؤظةوة راوستاوة و تةا 
ئةوة لةسةر مرؤظة كة دةست بداتة دةسيت ئةو ياخود 

ةي بة سواري ثاسكيلةكةوة منالَثةجنةيةكي بدايت، تا وةك ئةو 
  .بوو، بة ئاساين سةركةويت وبرِوات لة ذيانيدا

 
 
  
 
  
  



  

    


رؤذي  ئةمرِؤئيمة شتيكي ضاك ناكةين، : يةكتريان ووت ئينجا بة
  ).٩: ٧شاياين دووهةم ثا. (ذدةدانة و ئيمة يب دةنطنيم

................  
دار، ئةوانةي خؤشي و شرييين يةزدانيان باوةرِبراياين 

ي خؤمان و باوةرِضيشتووة، با بةيب دةنطي رانةوةستني و باسي 
هةموو كةسيك، تا وةك ئةوانيش كةر بكةين بؤ طاررزمةزين 

رزطاريان ببيت و خؤشي و شادي بكةويتة دلَ و دةرونيانةوة و 
  .ك و برا بؤمانخؤشبةثيي ووشةي يةزدان ببنة 

هةر كة : نووسراوة) ٤٢، ٤١: ١يؤحةننا بةشي (لة ئينجلي 
مةسيحمان : ئةندةراوس شةمعوين براي دؤزيةوة، ثيي ووت

  .ؤ ال عيسائينجا بردي ب... دؤزيةوة
ئيمةش ئةوانةي عيساي مةسيحمان دؤزيةوةتةوة لةذيامناندا، 

ي خةلَكئةوا كاريكي ثريؤز دةكةين طةر بيت و ئةو رزطاركةرة بة 
كةش بناسينيت و باسي ووتة  و ووشةكاين بكةين و بة ذياين 

  .ؤرِيويندةين كة عيساي ثريؤز ضةند ذياين طخؤمان نيشاين ب
  
 
  
  
  
  
  
  
  



 
    


... بة رؤلَة ينيت، ذياين هةتا هةتايي هةية باوةرِئةوةي 
  ).٢٨: ٣يؤحةننا (

.................  
ليرةدا بؤ عيساي مةسيح بةكار هاتووة، ئةمةش ) رؤلَة(ووشةي 

سةرليكدانيك دروست دةكات، الي ئةوانةي كة دةست بةجي بري 
ئةم  بةآلمت، يان بووبيمنالَلة ذن و ميرديك دةكةنةوة كة 

بريكردنةوية زؤر جياوازة لة رؤلَة و باوكايةيت نيوان عيساي 
  .مةسيح و يةزداين باوكدا

بةكارديت طةر ووشةي باوك هةبيت رؤلَةش ) رؤلَة(ووشةي 
يني، دةلَشةرت نية هةر بؤ كورِي كةسيك بةكار ينريت، ئيمة 

  .رؤلَةي تةنطانة، رؤلَةي نيشتمان، رؤلَةي بة جةرط
لة  بةآلم. باوك و رؤلَة ديارة تةمةنيان ئةبيت جياوازبيت

تةمةنيان وةك يةكةو هةردوو  ةثةرتووكي ثريؤزدا باوك و رؤلَ
ناوكة لة ئةزةلةوة هةية و يةزدان لةسي كوضكةييةكدا 
دةردةكةويت بةناوي، باوك و رؤلَة و رؤحي ثريؤزةوة و يةزدان 

ئةم جيهانة تةا هةر  نةبووة بةسي يةزدان، ضونكة يةزداين
  .يةك يةزدانة

 
 
 
 
 
  
  
  



  

  


  ).٨: ١٦ةيدابوونث. لة كويوة هاتويت و بؤ كؤ دةضيت
................  

ثةرتووكي ثريؤز ئةم ثرسيارة دةكات و ثيويستة هةموو 
ئايا من بةريكةوت دروست . مرؤظيك ئةم ثرسيارة لة خؤي بكات

  بووم؟ بؤضي ئةذمي؟
  .وانايةك هةية كة ئةم جيهانة دينيت و دةباتئايا ت

: يتدةلَمي ئةم ثرسيارانة دةداتةوة و آلثةرتووكي ثريؤز وة
شةوة مةبةسيت يةزدان لة ثي. يةزدان سةرضاوةي هةموو شتيكة

اسني؟ يةزدان خؤي باشة ضؤن بين بةآلماسني، ئةوةية كة بين
 دةرخست بؤ ئيمةي مرؤظ لة عيساي مةسيحدا و بةهؤي

  .ئةوةوة
مةسيح بة قوربانيةكةي ريطاي بؤ كردينةوة بؤ ضوون بؤ الي 

شيت، يةزدان، دواي ئةوةي سروشت طوناهباريةكةمان دادةثؤ
نادات بةمرؤظ كة نزيك  ضونكة دادثةروةري يةزدان رصطة

ئةوةبوو ئةو هةستا بة البردين  بةآلمببيتةوة لة يةزداين مةزن، 
  .و مرؤظدا هةبوو ئةو ديوارةي لة نيوان يةزدان

  
  
  
  
  
  
  
  



  




  ).١٣: ١٢دةرضوون (ا دخوينةكة دةبينم و تيدة ثةرم بة التان
...................  

ا دلة كؤندا كة جةنط بووة، هيض ياسايةكي جةنطي تي
رةضاونةكراوة و كوشنت و برين بةهةموو جؤريكيةوة ئازاد 

فرمان  سةركردةيةك دواي ئةوةي شاريك دةطريت  .بووة
  .بةسةربازةكاين دةدات، دانيشتواين ئةو شارة هةموو بكوذن

سةربازةكان دةبن بةضةند بةشيكةوة و لة نيوان خؤياندا برِيار 
ةكةيان كوشت ئةوا كة خةلَكدةدةن، طةر ضوونة هةض مالَيك و 

هاتنة دةرةوة، بةخويين كوذراوةكان دةرطاي مالَةكة سوور 
تابزانن  تر سةربازةكايندةكةن، وةك نيشانةيةك بؤ 

كة بةم  طةنجكورِيكي    .دانيشتواين ئةومالَة هةمووي كوذراون
ريطة و ثالنةي سةربازةكان دةزانيت خيرا رادةكات بؤ مالَيكي 

يكي زؤر لة ذيرخاين ئةو خةلَكتيايا  ةيطةورةي شاركة، ئةو
مالةدا خؤيان حةشار داوة، لةوي مةريك سةردةبرِيت و بة 

سوور دةكات، بةم شيوةية ئةم  کةييين مةرِةكة دةرطاخو
رووداوة ئةوةمان دةهينيتةوة ياد، كة لة ثةرتووكي ثريؤز دا 
نووسراوة، كاتيك يةزدان نؤبةرةي ميسريةكان دةكوذيت، داوا 

داراين دةكات دةرطاي مالَةكانيان، بةخوين سوركةن تا باوةرِلة 
  .تصنيان بةركةوبةاليانا تيثةريت يب ئةوةي زيا

  
  
  
  
  



  




ثياويك هةبوو لة فريسيةكان ناوي نيقؤدميؤس بوو، ئةندام بوو 
يؤحةننا . (بةشةو هات بؤ الي عيسا. لة  ئةجنومةين جوولةكةكان

٢، ١: ٣.(  
.................  

ديارة  بةآلمنيقؤدميؤس لةثياوة ئاينيةكاين جولةكةكان بوو، 
هةبوو كة سةرلةنوي لةدايك  بةوة ثيويسيتوةك مرؤظيك 

ثةرتووكي ثريؤز  بةشي نويي ينيت و وةك لة باوةرِببيتةوة و 
دا نووسراوة، ببيتة مرؤظيكي نوي وديسان لة ئامسانةوة لةدايك 

عيساي ثريؤز ثيشوازي  بةآلمهةرضةندة شةوبوو    .ببيتةوة
ي ئةمة ئةوةمان بؤ دةردةخات، كة عيسا. كردوو طويي بؤ طرت

مةسيح هةموو مرؤظيك كة هةست بةوة دةكات طوناهبارة و 
 بةوةية بيت بؤ الي ثيويسيتلةشي سروشيت طوناهي تياية و 

ئةوةي بيت بؤ الي من، دةري ناكةمة : (يتدةلَخوداوةند 
هيشتا  بةآلمي دةكرد، باوةرِنيقؤدميؤس لة دلَةوة    ).دةرةوة

ئةوةي طويي بؤ دواي . وي لةدايك نةبوو بووةوةنسةرلة
ووتةكاين عيسا طرت زاين، سةرلةنوي لةدايك بوونةوة ضية، 
طةر يؤحةننا بةشي سيهةم خبوينينةوة ئيمةش دةزانني لةدايك 

  .بوونةوة ضية و ضؤن دةبيت
ئايا تؤش يةكيكيت لةوانةي كة حةز دةكةن بزانن لةدايك 

ايك بوونةوة سةرلةنوي ضؤنة، يان حةز دةكةيت سةرلةنوي لةد
  ببيتةوة؟

  
  
 



  




مةرِةكامن طوي لة دةنطي من دةطرن، منيش دةيان ناسم و ئةوانيش 
. يز لةناو ناضناين هةتا هةتاييان دةدةمي و هةرطدوام دةكةون، ذي

  ).٢٨، ٢٧: ١٠يؤحةننا (
...................  

بة  ي راستةقينةباوةرِدياري بةنرخ هةية بؤ هةموو ئةوانةي  سص
  .دةكةن سيحعيساي مة

كة  زؤر كةس هةن كة راسيت ئةوة نازانن، ئةوةي: ذيان.  ١
لةبةشي نويي ثةرتووكي ثريؤزدا     .ةزيندوو بوونةوة هةي

نووسراوة كة يةزدان ذياين هةتا هةتايي دةدات بةوانةي 
بة رؤلَةي يةزدان بكات ئةوا  باوةرِئةوةي (  ،يان ثيي هةيةباوةرِ

  ).١٦: ٣يؤحةننا ). (دةهينيت ذياين هةتا هةتايي بةدةست
. وناكي تةواوةيت بةدةست دةهيننيئيمة بة هؤي عيساوة، رو.  ٢

عيساي ثريؤز ذيامنان نادايتَ و لةتاريكي بةسةرضوو و رووناكي 
، )٨: ٢يؤحةنناي يةك . (راستةقينة ئيستا ثرشنط دةداتةوة

ئةمةش ئةو رووناكية راستةية كة ريطا و دةروومنان رووناك 
 .ةكاتةوةد
ئةميش بةدةست ديت بةهةمان شيوةي كةذيان و . ئازادي.  ٣

ئةمةش ئازاد بوونة لة . رووناكي بةهؤي عيساوة بةدةست هات
طةر رؤلَة ئازادي كردن، ئةوا . قورسايي طوناهو تورِةيي يةزدان

 ).٣٦: ٨يؤحةننا . (بةراسيت ئازاد دةبن
  
  
  



  




ؤ ئةوةي ئاو بةريت، عيسا ثيي ذنيكي سامريي هاتة سةر بريكة ب
  ).٧: ٤يؤحةننا ! (هةندي ئاوم بدةري: ووت

......................  
عيساي ثريؤز هاتة سةر بريي ئاوةكة و ئينجا ذنة سامرييةكة 

هاتين ئةم ذنة شتيكي ريكةوت يان ريكةوت نةبوو، بةلَكو . هات
  .كايت ئةوة هاتبوو كة رزطاري بيت

يان ريكةوت نةبوو كةوا كضةكةي فريعةون  شتيكي ريكةوت
بشوات، ئةو  ضووة سةر رووبارةكة بؤ ئةوةي خؤي

سةرةوة بوو، ئةوة  بة رووبارةي كة موساي مندالَي
لةدوايدا بوو بة نيررواي يةزدان و طةلةكةي لة ذيردةسيت 

خستين يةزدان ئةم روداوانة هةمووي بةريك .نكردي رزطار
ت، بؤ مةبةسيت تايبةيت خؤي، و فرماين يةزدان دةبي

لةثشيت هةموو ئةم روداوانةوة ينيةكي يةزداين هةية و 
ينيةكةش بريتية لة بةزةيي و دروست كردين ريطة بؤ 

راوةستاين عيساي ثريؤز . ليخؤشبوون لة طوناهي مرؤظ
ئةو برية، ئةوة دةطةيةنيت كة ئةو سةرضاوةي  ئاوي لةسةر

.ذيانة ئاوي وبارير  
ز، ئايا لةئاوي ئةو روبارةت خواردؤتةوة يان خوينةري بةري

بةزةي و دةتةويت بيخؤيتةوة؟ عيساي ثريؤز هات كة 
يي و بوون بؤ مرؤظ دروست بكات، ئايا ئةو بةزةليخؤش
  .؟تيبوونة وةردةطرليخؤش

  



  

 

كةم ئةوسا ستايشم طةوازم بكة لة رؤذي تةنطانةدا، رزطارت دةنبا

  ).١٥: ٥٠ زةبور. (دةكةيت
.....................  

  ).بانطةوازم بكة(سةرزةشيت كردن .  ١
 ).لة رؤذي تةنطانةدا(كات . ٢
 ).ستايش كردن(ئةجنام .  ٣
لة تةنطانةدا بانطةوازي خوداوةندم كرد و هاوارم بؤ يةزدان (

برد، ئةوسا ئةويش لةشويين خؤيةوة طويي لة دةنط و هاوارم 
مين بةهيز و ئةوانةي رقيان ليمة، رزطاري كردم لة دوذ... بوو

هينامية دةرةوة بؤ جيطةيةكي ... ضونكة ئةوان بةتواناترن لةمن
لةبةر ئةوة سوثاس و ... فراوان، ضونكة دلَشاد بوو بةمن

دةكةم ئةي يةزدان الي هةموو طةالن و سروود بؤ ناوت  تستايش
  ).٤٩، ١٩، ٦: ١٨زةبوري ). (يمدةلَ

 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  


 
يز لةناو ناضن، هيض كةسيكيش هةتايتان دةدةمي هةرطياين هةتاذ

ين٢٨: ١٠يؤحةننا . (لةدةستم نايانرِفي.(  
.....................  

دار لة كؤمةلَةي باوةرِبضوكترين و ساواترين ... خؤشةويستامن
يةزدان، ذياين هةتا هةتايي مسؤطةرة، ضونكة خؤشةويسيت 

يان باوةرِةموو ئةوانةية كة عيسا و قوربانيةكةي ئةو بؤ ه
ئةوةي جياوازي ثي كردووة و رازي بوون بة قوربانيةكةي، بةيب

  .بكات لة نيوانياندا
داري باوةرِدار و الوازترين باوةرِعيساي مةسيح ساواترين 

كرٍِيوةتةوة و رزطار كردووة لة مردين هةتا هةتايي وةك 
  .جياوازي دار بة يةكساين و يبباوةرِكؤنترين و مةزنترين 

دار و مةزنترين باوةرِئيساش عيساي ثريؤز زامينة بؤ ساواترين 
  .دار وةكو يةك بة يب جياوازيباوةرِو طةورةترين 

دار لة خيزاين يةزدان و كؤمةلَةي يةزداندا باوةرِساواترين 
داريكي طةورة باوةرِخؤشةويستة بةهةمان شيوة وةك ضؤن 

دان نايةلَيت ساواترين و خؤشةويستة، جا لةبةر ئةمانة يةز
دار لةناو بضيت، بة هةمان شيوةي نةهيشتين بؤ باوةرِالوازترين 

  .دارباوةرِلةناو ضووين طةورةترين و مةزنترين 
 
  
 
  
  
  



 

 

م، تاكو ئيوةش لةناو خؤم دةتانبة لةطةلَدةطةريمةوة التان 
  ).٣: ١٤يؤحةننا . (ة مين ليدةمبشوينة بن ک

.....................  
طةر بيت و ئيمة ضةند وردة ئاسنيك ينني و بيخةينة سنوقيكي 

لةسةر سنوقةكة ثارضةيةك موغناتيس  سةركراوةوة، ئينجا
ئاسنةكان  نزيك  ةكة لة وردةراطرين و وردة وردة موغناتيس

 بكةينةوة، دةبينني وردة ئاسنةكان دةست دةكةن بة جولَة جولَ
ةكة زياتر نزيك بووةوة، ئةوا اتيسكردن و كاتيك كة موغن

ك دةنووسين ئاسنةكان هةموو بةرز دةبنةوة و بةضاو تروكانني
  .ةكةوةبة موغناتيس

دارة راستةقينةكان، هةمان شيوةي وردة ئاسنةكةيان باوةرِ
هةية، هةتا وةك عيساي ثريؤز زياتر لةذيانيان  نزيك ببيتةوة 

ةست بةوة دةكةن كة زياتر دةكةونة مجوجولَ و دلَ طةرمي و ه
  .هاتنةوةي عيساي ثريؤز نزيك بؤتةوة

 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  



  


 

هةر يةك لة ئيمة لةبارةي خؤيةوة ليثرسينةوةي هةية لة بةردةم 
  ).١٢: ١٤رؤما . (يةزداندا

....................  
ئةوةتا من (ثاداشت دانةوة بةثيي ضؤنيةيت كاركردن، : يةكةم

خؤم ثيية، بؤ ئةوةي ثاداشيت هةر كةسيك ثاداشيت ! بةثةلة ديم
  ).١٢: ٢٢بينني .) (بةثيي ضؤنيةيت كاري بدةمةوة

هةر ووشةيةكي ثووض كة (لةسةر شيوةي قسةكرن، : دووهةم
) رؤذي دوايي) (ي ثيي دةدويت، لة رؤذي ليثرسينةوةداخةلَك

  ).٣٦: ١٢مةتتا .) (ليثرسينةوةي خؤي هةية
ش كايت خؤي حوكم (بؤ بريكردنةوة، ثاداشت دانةوة، : هةمسيثي

مةدة بةسةر كةسدا، هةتا خوداوةند دةطةرِيتةوة، ئةوةي 
رووناكي دةخاتة سةر ئةو شتانةي ئيستا لة تاريكدا شاردراوةية 
و نيازي دليش دةردةخات، ئةو كاتة هةر كةسةو لةاليةن 

  ).٥: ٤كةم ةكؤرنسؤسي ي.) (يةزدانةوة ستايش دةكريت
كايتَ يةزدان حوكم دةدات بةسةر (اشيت ينيةكاين، ثاد: ضوارةم

  ).١٦: ٢ رؤما. (...)دا بةهؤي عيساي مةسيحةوةخةلَكيين 
خوداوةند بؤ  دا رادةوةستيت بةرامبةر بةلة رؤذي ليثرسينةوة

بريكردنةوة، ، قسة، ت كردن، لة سةر كردارآلليثرسينةوة و خة
ةمة نةهيناوة، باش بزانة كة ت بباوةرِئةطةر تا ئيستا . ينيةكان

  .هيشتا كات ماوة بؤ رزطار بوون
  
  
  
  



 


ئينجا سةري !) تةواوبوو:(کةدا وويتكةدةمي  لةسرعيساي کاتص  

  ).٣٠: ١٩يؤحةننا . (طيان سثارد دانةواندو
....................  

مةزنترين ووشة و ووتةي عيساي ثريؤزة، ) تةواوبوو(ووشةي 
و دةرخستين مردين عيساي مةسيحة، ئةو  ئةمة دةركةوتن

  .مردنةي كة قورباين بوو بؤ مرؤظ
قورباينةكةي مةسيح ريطةية بؤ رزطاربوون و تةا ريطةية 

  .ري ريطةكةيةنةضونكة يةزدان خؤي ئةندازيار و دا
وويت و داين  سةركةوتنةي عيسا بريتية لةو) تةواوبوو(ووتةي 

ئةجنامي بدات،  وو بؤ ئةوةينا، سةركةوتين ئةو كارةي هاتبثيا
ؤظ ئةوةي بةسروشت خراثة و طوناهبارة بؤ رزطاركردين مر

كة  ،بةرامبةر بةيةزدان لةسةر خاض ئةو قوربانية كرا
دادثةروةري يةزدان داواي دةكات بؤ سزاي مرؤظ لةسةر ئةو 

ةزدان كراو دةكريت هةموو ئةو يطوناهةي بةرامبةر 
ندا بؤ ئةوةي يةزدان لةمرؤظ كؤقوربانيانةي بة ئاذةل دةكرا لة 

خؤش بيت، ئةوانةي هةموو نيشانة و رةمز بوون بؤ قوربانية 
يت تيا طةورةكةي عيساي مةسيح، قوربانيةك كة كةم و كور

ندا دةوترا، دةبيت ئاذةلةكة كةم كوري تيا نةبيت، وةك لةكؤ
عيساي ثريؤز تةا مرؤظيكة كةوا كةم و كوري تيا . نةبيت
  .نةبوو

  
 
  
  



  




لةطةلَ يةكتري بة بةزةيي بن، لة يةكتري خؤش بن هةروةك ضؤن 
: ٤ئةفةسؤس . (يةزدان بةهؤي مةسيحةوة لة ئيوة خؤش بووة

٣٢.(  
........................  

و هؤزةكاين ئةفريقيادا، طةر هات و  لةناو هةنديك لة طةل
دريت كةسيك خراثةيةك ياخود كاريكي نارِةواي كرد، سزا دة

بةوةي كةلة الدي و مالَي خؤي دةربكريت و برِوات بؤ ماوةي 
دواي     .ضةند رؤذيك لةناو دارستانيك نزيك بة الديكةي بذي

ضةند رؤذيك دةطةرِيتةوة بؤ الديكة و بؤ ناو هؤز و خيزانةكةي 
خؤي، لةدوورةوة رادةوةستيت و مندالَيك هةندي نان و 

ةك نيشايةك اتة بةردةمي، ئةمةش وخورادين بؤ دةبات و دةخي
خؤش بوون و ليكةوة، ئيتر دواي بؤ ليبوردن لة اليةن خةلَكي الدي

ئةوة ليثرسينةوة نابيت لةسةري و نابيت طريوطرفت دروست 
و ئةطةر بيت    .باري طوناهبارا و خةلَكي الديكةرونيو كا ةببيت ل

خؤش بوون و ليتليوان مرؤظدا و  بوردن ئةوةندة طرنط بيلة ني
مرؤظ بريي لة شيوةيةكي ئاوها كرد بيت بؤ دروست كردين 

بوردن لة ، ئيتر دةبيت ليخؤش بوون و ليئاشيت لةناو هؤزةكةيدا
  .؟نيوان مرؤظ و يةزداندا ضةند قورسايي و طرنطي هةبيت

  
  
  
  
  



  




  ).٢٧: ١٥مةرقؤس ... (دوو دز لةخاضياندا لةطةلَ
.....................  

ت طةر يةكيك بة دزيةوة بطرييت، دةسيت آللةهةندي وو
يم، باشة سودي ضية ئةطةر يةكيك دةلَمن  بةآلمدةبرِنةوة، 

لةدلَةوة هةر حةز بةدزي بكات و  بةآلمدةسيت بربِريتةوة، 
بؤية طرنط ئةوةية كةوا كاريك  نةبووبيتةوة؟ جا ثةشيمان

ة لةدلَ و هةست و دةرونةوة ك ريت وا لة مرؤظةكة بكاتبک
يةكيك لةو كابرا دزانةي    .مان بيتةوة و تؤبةي تةواو بكاتيثةش

تؤ مةسيحي؟ دةباشة : عيساي ثريؤزدا لةخاض درابوو وويت لةطةلَ
تؤ لة : ئةوةي تريان ضوو بةطذيداو وويت بةآلم... خؤت رزطاركة
رمان لةجيايت كردارةكامنان وة... سزاي ئيمة... خوا ناترسيت

: ئةو هيض خراثةيةكي نةكردووة، ئينجا وويت بةآلمطرتووة، 
عيساي ثيي  .عيسا لةيادم مةكة كايتَ دةضيتة ناو ثادشاييةكةت

  .)٤٣: ٢٣لؤقا . (م دةبيت لة بةهةشتلةطةلَ ئةمرِؤهةر :... ووت
بزانة ئةو كابرا دزة هةرضةندة هةردوو : خوينةري بةرزيم

 ،طرنط دلَي بوو بةآلمابووةوة، دةسيت مابوو و دةسيت نةبرِر
ي باوةرِشيمان بووةوة لةو كارانةي كردبووي و ةضونكة بةدلَ ث

كة واتة با  .بؤية شويين ئةو بةهةشت بوو ،بة ثاكي عيسا هينا
ينني تا وةك بة عيسا  باوةرِئيمةش وةك ئةو كابرا دزة، 

  .كةي ئةو دابيتتيةيةشوينمان لة ثادشا
  
 
  
  



  



يل حةوت سالَ كاري كرد كةالي ئةو وةك يتر ياقوب لةبةر راخئ

بةر بة ميكي كةم وابوو، لةبةر خؤشةويستيةكةي بةراذضةند رؤ
  ).٢٠: ٢٩ةيدابوونث(. ئةو

.........................  
يلي ي دوور و دريذة، ياقوب ضونكة راخحةوت سالَ ماوةيةك

ئيش بكات بؤ حةوت سالَ  خؤش دةويست، ئامادة بوو بؤ ئةوةي
يلي كضي بدايتَ دواي ئةوةي كة حةوت باوكي راخيل تا وةك راخ

بؤ  ييل حةوت سالَي كةشالَةكةي تةواوكرد ديسان باوكي راخس
خستةسةر ياقوب بةوةش رازي بوو، بزانة ئةو هةموو سالَة طةر 

ا بةسةري ببات ضةند دوور و دريذ دبيت و يةكيك لةبيابان
واستةوة و بوو بة تيك ياقوب راخيلي طكا بةآلم ...دةخايةنيت

كة تووشي بوو  خيزاين، هةموو ئةو ناخؤشيانةي بريضووةوة
   .يلي زؤر خؤش دةويستبوو، ضونكة ئةو راخ

 ،رؤحي ثريؤز هةمان شت وةك ئةو خؤشةويستيةي ياقوب واية
كة ديتة دةرومنانةوة و سةبر و ئاسودةيي دةدات بة دةروين 

ن و ضاوةرواين بؤ هاتين خوداوةند مرؤظ بؤ دان بةخؤدا طرت
بؤ المان و ضوين ئيمة بؤ ئامسان، ضونكة ئةوةي ضاوةرِيي 

. دةكريت بيت، دواي ماوةيةكي زؤر كورت ديت و دواناكةويت
  ).٣٧: ١٠عيربانيةكان (
 
  
  
  
 



 


 
  ).٤٠: ٢٣لؤقا (؟ ...لة يةزدان ناترسيت

....................  
ثرسينةوةي يةزدان و ئاطري دؤزةخ يان لة ليي هةن كة ترسخةلَك

ثةكاري هةبيت و يب ئةوةي رقيان لةطوناهو خرا بةآلمهةية، 
  .خةنةوةخوياين يلَ دوور

ديتة دلَ و دةرونةوة و ) رؤحي رةوان(كاتيك رؤحي ثريؤز  بةآلم
 دا هةسيت راسيت طوناهو خراثة كار دةكات، بةمة لةناو مرؤظ

  .ةدو خراثة الي يةزداندةردةكةويت كة ضةند ب
دووركةونةوة لة دلَةوة و دان نان بةطوناهباري مرؤظدا و 
تؤبةكردن، بةرهةمي كاري رؤحي ثريؤزة لة مرؤظدا، ئةو 
بةرهةمةش وةك حوكم دانيك واية كة ئةو مرؤظة دةيدات بةسةر 

  .خؤيدا
ي لووت بةرزي و آلتؤبةكردن بريتية لة رووخاندين قة

زويرة و رقي لة  رؤظ طوناهبارة و دلَدةركةوتين ئةوةي كة م
ئةمةش هةمووي بةهؤي ووشةي يةزدان و كاري رؤحي . طوناهة
لة مرؤظدا دروست دةبيت و ئةوسا روودةكريتة بارةطاي  رةوان

يةزدان و خؤشةويسيت و ليخؤش بوونةكةي، ئةوةي لةسةر خاض 
  .بؤ مرؤظي كرد

 
 
  
  
  
  
  



  


 

ةرطا لةسةر خؤت داخة، نويذ بكة بؤ تؤ كة نويذ دةكةيت د بةآلم
باوكي نةبينراوت، ئةو باوكةي هةموو ينيةك دةبينيت، ئةو 

  ).٦: ٦مةتتا . (ثاداشت دةداتةوة
....................  

مةبةست لةدةرطا داخسنت ئةوةية كة ئةو كةسةي نويذ دةكات 
تيك ة بضيتة شوينيكةوة كةوا ئاسودةيي و تةايي بيت كاثيويست
  .يةزداندا و لةبارةطاي ئةودا قسة دةكات و دةدويت لةطةلَ

ماناي ئةوةية كة مرؤظ كاتيك نويذ  خة،لةسةر خؤت دادةرطا 
تر لة هةموو ئيشيك ة خؤي لة هةموو شتيكي ثيويستدةكات 

شتيك  لةطةلَماناي ئةوةية كة ئةو مرؤظة ئيتر  دوور خباتةوة ،
 لةطةلَضاو دةبينريت، بةلَكو كة بةةلَسوكةوت و مامةلَة ناكات ه

ةر كةسيك ط .يةزداندا مامةلَة دةكات ئةوة كة بةضاو نا بينريت
ي، ياخود وةك ثةترؤس لةسةربان، خةلَكتواين باشترة دوور لة

يان وةك عيساي ثريؤز لة دةشتاييةك يان لةسةر كردؤلَكةيةك، 
  .اتنويذ بك ر كردنةوةادوور لة دةنطة دةنط و هاوار و هاو

بةمة سةرثشك بة، ئةطةر تؤ دةرطا كةت لةدواي خؤتةوة داخست 
و بريوفكرت ثضري لة دةرةوة و شيت جيهان ئةوا يةزدان 

  .ي بدويتلةطةلَدةرطاي خويت بؤ دةكاتةوة و دةتوانيت بةباشي 
  
  
  
  
  
  



 


 
: ٥ياقوب ... (ئةلياس مرؤظيك بوو وةك ئيمة بةطةرمي نويذي كرد

١٧.(  
.................  

ئةم سةردةمةي ئيمة تييدا دةذين، هةروةك ئةو كاتة و ئةو 
  . ةمة واية كة ئةلياسي تيدا دةذياسةرد

ي و ئازار و يخراثة و خراثةكاري، دوذمنايةيت، خؤخؤ
دار باوةرِباشة ئالةم كةش و هةوايةدا مرؤظي . هتد... ناخؤشي

  بةرةو كوي برِوات و روو بكاتة كوي؟
ون لةسةر نويذكردن و ضاوةروان كردين هاتنةوةي بةردةوام بو

شترين يةزداندا با لةطةلَخوداوةند و بةهيزكردين دةرون 
 و زانيين مرؤظ بؤ ئةوةي كة لة ريطةية بؤ ئاسودةيي دةروون

دةرونيايةيت و ئةوةي لةدةور و ثشيت روو دةدات، نةك هةر 
ك نا وةردةطرين لة يةزدانةوة تاوةائةمة بةلَكو هيزوتو

  .بةردةوام بني لةسةر ريطةي راسيت يةزدان
بيين لة يئةلياس خةفةت و داغ و ئازاري هةبوو، لةوةي كة دة

ي لةيةزدان، بؤية خةلَكخراثة و خراثةكاري و دووركةوتنةوةي 
خوزطة ئيمةش بةو . بةو شيوة طةرمة دةسيت كرد بة نويذكردن

  .طةرميةوة نويذمان دةكرد بؤ يةزدان
 
 
  
 
 
  
  



 


 
كوريكي دةبيت و ناوي دةنييت عيسا، ضونكة طةلةكةي رزطار 

  ).٢١: ١مةتتا . (دةكات لة طوناهةكانيان
..................  

يؤنانيةوة ) ئيسؤسي(ووشةي عيسا يان ناوي عيسا لة وشةي 
ةش بةماناي مئة) يةشوع(وةرطرياوة، بةزماين عيرباين 

  .ديت) رزطاركةر(
ؤشترين و شرين ترين ناوة كة مرؤظ ناوي عيساي مةسيح خ

ووتويةيت و بةطوي بيستويةيت، ضونكة ماناي رزطاري و 
رزطاربووين تياية و ماناي رزطاريش ئةو كةسانة و ئةو طةالنة 

  .ضاك دةيزانني كةوا دةست بةسةرن
مرؤظيش بةهؤي سروشيت طوناهيةوة لةاليةن شةيتان و بريي 

نيشةوة سزاي مردين خراثيةوة دةست بةسةرة و لةالي يةزدا
كةواتة ليرةدا دةوري رزطاركةر باش دةزانني . بةسةردا دراوة

كةضةند طرنطة و مةزن و ثريؤزة بؤ مرؤظ، ناوي رزطاركةر 
تةا هةر عيساي ثريؤز نراوة و هةر ئةويشة تاقة رزطاركةري 
مرؤظ، ضونكة يةزدان و ئامسان بيجطة لة عيسا كةس كةي 

  . ةري يلَ بنيتنةناردوة و ناوي رزطارك
كةواتة ئةو دةتوانيت، هةموو ئةوانةي بةهؤي ئةوةوة دةضنة (

  ).٢٥: ٧عيربانيةكان .) (الي يةزدان، رزطاريان بكات
 
  
  
  
  



 


 
ضونكة يةزدان هةموو كاريك و ينيةك دةخاتة بةر ليثرسينةوة، 

  ).١٤: ١٢کؤمکار. (طةر ضاك بيت ياخود خراث
..................  

كابرايةكي زؤر دةولَةمةند رؤذيك لة رؤذان ضوو بؤ 
يةك زؤر سةرجني راكيشا، ةوينة و دميةين نةخش ،كيةثيشانطا

ئةويش وينةي ئافرةتيكي هةذار بوو بة مندالَيكةوة بةخؤي و 
دة و شةقامي شتةكاين ناو مالَيةوة دةركرا بووة سةر جا

يكي ثرِ احيب خانوش بة دةموضاوبةرمالةكة و كابراي س
لةتورِةييةوة لةبةر دةرطاكة راوستاوة و دةرطاي خانووةكةي 

دووي خؤي هاتةوة بري كابرا دةولَةمةندكة خيرا رابر. قفل داوة
نيكي زؤر لةمةوبةر هةر بةهةمان شيوة ذن و آلكة ئةميش سا

مندالَيكي لة يةكيك لةخانووةكاين خؤي دةركردووة، كاتيك 
دةست واروي نةخشةكة خويندوة، ناوي نةخشةكيشةكةي لةخ

كورِي ئةو ذنةية كة لة خانووكةي  بةجي زاين كة نةخشةكيشةكة
دةري كردبوو بةدةسيت بواية نةخشةكةي ثارضة ثارضة بكرداية 
لةويدا، ئيتر كابرا بةمة زؤر زوير بوو و ثةشيمان بووةوة 

 بةريزان ئةوة بزانن كة ئيمةش .كردبووي ئةو ذنة لةطةلَلةوةي 
هةموو رؤذيك لة رؤذان بةو شيوةية رادةوةستني بؤ ئةوةي 

مان و لةسةري وينةكاين  كؤين خؤمان خبريتةوة بةرضاو
ثرسينةوةمان ليتليبكري. 

  
  
  
  



 


ناتان كوري شاول، هةستاو رؤيشت بؤ ناو دارستانةكة بؤ الي يؤ

سامؤئيلي ! (مةترسة: ووتثيي. اناي بة يةزدان بة هيزكردداود و تو
  ).١٦: ٢٣يةك 

.....................  
كاتةدا بوو كة صيةيت يوناتان بؤ داود، لةوطرنطترين كات لة هاورِ

ذياين داود لةوثةري مةترسيدا بوو، ضونكة رايكرد بوو لةدةسيت 
  .شاول

بكاتةوة و  ئالةم كةتةدا يؤناتان هات بؤ الي و ويسيت ورةي بةرز
ةزدانةوة، ئةمةش يارمةتيةكي زؤر ناي بدايتَ بةهؤي ياتو و زهص

 دا دةبيت،ةتية ناخؤشي و نارةحطةورةية كاتيك هاوريةكت ل
  .دةكةويترهاورِيي راستةقينة لةكايت ناخؤشيدا دة

و مةزنترين كةسة كة  عيساي مةسيح طةورةترين هاورِص
مان بيت و دةستمان لةطةلَدةيةويت لة هةموو كاتيكي ناخؤشيدا 

تماندا بةريطاي ذياندا، نةك هةر ئةمة بةلكو ئةو بطريت لة رؤيش
طةورةترين و مةزنترين و دلَسوزترين هاورِيمانة، ضونكة ئةو 
ذياين خؤي كردة قورباين بؤ كرينةوةي ذياين ئيمة و 

 . رزطاركردمنان لةمردين هةتا هةتايي
 
 
 
  
  
  
  



  


 

  ).٨: ٥ثةترؤسي يةك . (ضاوكراوة بن و ئيشك بطرن
......................  

بوو، ئةوةي  نةندا، كاتيك طواستنةوة بة عةرةبالة سةدةكاين كؤ
بة ضةند ئةسثيك رادةكيشرا، ثادشايةك كة كؤشكةكةي 

شاخدا بوو لة قةدي ضياو ريطةي بؤ ناو شارةكان بة وةبةبةرزية
يين ئةم الو ئةوالي شةقامي دةهاتة خوارةوة و دولَي بة

وة زؤر زؤر قولَ بوون و ئةطةر كةسيك كؤشكةكة بةرة و خوارة
يان عارةبانةيةك بكةوتاية خوارةوة، هةثروون بة هةثروون 

ثادشاكة ويسيت خؤي عةرةباجنيةكي زؤر باش . دةبوو
  .هةلَبذيريت بؤ عةرةبانة تايبةتيةكةي خؤي

تؤ كة : ي هاتن بؤ الي، لة يةكةمي ثرسيسي عةرةبانض
لةقةراغي دؤلةكانةوة دةبيت  عةرةبانةكةت ليخورِي ضةند دوور

ثرسياري لة دووهةم . هيض نةبيت نيو مةتر: دوور بيت؟ وويت
: هةم وويت سي بةآلمدةبيت مةتريك دوور بيت، : كرد، وويت

طةورةم من دةبيت باش ضاو بكةمةوة و ضةند بتوامن دوور 
 يثادشاكة كابراي سيهةم. لةقةراغي دؤلةكانةوة دةرؤم

ئيمةش باضاومان بكةينةوة و ضةند دةتوانني بادوور    .هةلَبذارد
ين، نةوةك وناهو طريوطرفتةوة بةريطادا برِؤلة قةراغي دولَي ط

  .بكةوينة خوارةوة و هةثروون بة هةثروون ببني
  
  
  
  
  



  


  

لؤقا . (ا دةبيت لة بةهةشتدملةطةلَ ئةمرِؤراستيت ثي بلَيم، هةر 
٤٣: ٢٣.(  

..................  
عيسادا لةخاض درا  لةطةلَ كاتيك كابرا دزةكةي لةنزيك عيساوة

يب تاوانة، عيسا  ي بةعيسا كرد كةباوةرِداين بةطوناهي خويدانا 
: ا هةية بؤية ثيي ووتدزاين و زاين ضي لةدلَي بةدةروين ئةوي

  .من دةبيت لة بةهةشت لةطةلَ ئةمرِؤهةر 
لةيادم : ووتثيي ؤزةوة، ضونكةدزةكة خؤي بةست بة عيساي ثري

خؤي بةست بة دزةكةوة هةروةها عيساش . مةكة ئةي عيسا
  .ا دةبيت لةبةهةشتدملةطةلَ: ووتكاتيك ثيي

  !!خيراييةكي سةيرة: ئةمرِؤهةر 
  !!يةتيةكي سةيرةصهاورِ: ا دةبيتدملةطةلَ

  !!بةرزبوونةوةيةكي سةيرة: لةبةهةشت
ثريؤز دةكةيت  ئايا لةدلَةوة بانطي عيساي... خوينةري بةريز

  كةوا لةيادت نةكات؟
ةوة بيت، تاوةك ئاسودةيي باوةرِبةشةرتيك ئةو بانطة بة

بكةويتة دةرونتةوة، هةر مرؤظيك دان بة سروشيت طوناهباري 
خويدا بنيت و هاوار بؤ عيسا بةريت وةك ئةم كابرايةي ئيستا، 

  .عيسادا دةبيت لةبةهةشت لةطةلَئةوا مسؤطةر 
 
  
  
  
  



 


 
دواي ئةوةي رؤيشتم و شوينم بؤ : يتدةلَعيساي ثريؤز 

... خؤمدا دةتانبةم لةطةلَكردن، دةطةرِيمةوة التان و دةئاما
  ).٣: ١٤يؤحةننا (

......................  
كاتيك عيساي مةسيح دةطةريتةوة، كةسانيكي زؤر زؤر دةبات 

و هةموو  يدا بؤ ئةو شوين و جيطةيةي كة لييةيتخؤ لةطةلَ
يان بةمةسيح هةية، دةزانن شوين و جيطاي ئةو لة باوةرِئةوانةي 

  .كؤية
ئةوانةي بةثيي ووتةي ثةرتووكي ثريؤز، سةرلةنوي لةدايك 

داوة و سروشيت مرؤظي طوناهباريان فرِي واتة(بوونةتةوة 
بوونةتة مرؤظيكي تازة بة سروشتيكي تازةوة، سروشتيك كة 

ئةمانة هةمووي ) و سروشيت عيساي ثريؤزةدارة باوةرِسروشيت 
بوونةتة رؤلَة و نةوةي يةزدان، بؤية ثيشيان دةوتريت نةوة يان 

رؤلَةي يةزدان، ضونكة لةدايك بوونةتةوة سةرلةنوي.  
؟ ئايا دةتةويت ةوةتايا دةتةويت سةرلةنوي لةدايك بيبةريزم، ئ

 ت لةو شوينةي كة ئةوي ليية؟عيسا دا بي لةطةلَ
  
  
  
  
  
  
  
  



 



. ين دةدؤزنةوبطةر. داوا بكةن، ثيتان دةدري: يتدةلَعيساي مةسيح 
  ).٧: ٧مةتتا . (ان دةكريتةوةلةدةرطا بدةن، ليت
.......................  

شيوازي بةكارهيناوة بؤ نويذكردن و داواكردن،  خوداوةند سص
  .بةريتا الديب هيوايي لةدلَمانئةو دةيةويت هامنان بدات و 

  باشة جياوازي ضية لة نيوان، داواكردن و طةرِان و ليداين دةرطا؟
 ثييةيت، طةران بؤ شتيكة ثيويسيتداواكردن بؤ شتيكة كة يةكيك 

كة دةتةويت بيدؤزيتةوة، ليداين دةرطا دووثات كردنةوةية بؤ 
  .داواكاريةكةت

ا بكةين و رانةوةستني داو خؤشةويستان، كةواتة با
لةداواكردمناندا، با بطةرِين و هيالك نةبني، با لةدةرطا و قاثي و 

 نبارةطاي يةزدان بدةين و ديسانةوة ليي بدةين، تا ليما
، يب دةنط مةبن و ئةي ئةوانةي ناوي يةزدان دةبةن(ة دةكريتةو

  ).٧، ٦: ٦٢عيا ةئش.) (مةيةلَن ئةويش بيدةنط بيت
ثيمان  ئةوةي باشة زدان لةدلَةوة، ضونكة ئةوسوثاس بؤ ية

ممان دةداتةوة و ثيمان آلدةدات ، ئةو دةزانيت ضؤن وةكةي وة
  .دةبةخشيت

 
  
 
  
  
  
  



 



لة ... كاتيك طةيشتنة ئةو شوينةي بة كاسةي سةر ناودةبرا
: ٢٣لؤقا . (تاريكي بالَي كيشا بةسةر هةموو زةويدا... خاضيان دا

٤٤، ٣٣.(  
..........................  

عيساي ثريؤز بريتية لة رووناكي جيهان، واتة رووناكي رؤحي و 
 ي ئةو رووناكيةيانخةلَكي سةر رووي زةوي، خةلَكدةروين بؤ 

ةو كاتةوة تاريكي بالَي ــل وةرنةطرت و هةستان بةلةخاضداين،
 ،كيشاوة بةسةر رووي زةويدا و مرؤظ تاريكي لةدةرونيداية

كة رقيان لة رووناكي يةزدان دةبيتةوة، بؤية زؤر هةن 
هةنطاوةكانيان لةذياندا بةتاريكيدا دةرِوات و دةكةون و توشي 

ديسان عيساي مةسيح، . طريوطرفت و خةفةت و برينداري دةبن
 بريتية لة ريطا بؤ الي يةزدان، هةمان شت زؤر كةس هةن كة ئةم

طايةيان ثيض ريطاي ثيضا و ثيو ضةوت دةطرن، بؤية خؤش نية و ري
هةروةها عيساي ثريؤز   . زؤريان دةكةون و توشي ئازار دةبن

. بريتية لةراسيت و زؤر كةس هةن حةزيان لةراسيت نية
ة لةذيان، واتة ئةوةي ذياين رِاي ئةمةش مةسيح بريتيةسةر
و دةضيت،  تدةدات بةمرؤظ، مرؤظ هةرضةندة دي يهةتاهةتا
ةسيك كة دةتوانيت ذياين ثي تةا ك ،مردووة حبةرؤ بةآلم

من ريطا و راسيت و : يتدةلَعيسا  .بداتةوة، عيساي مةسيحة
  ).٦: ١٤يؤحةننا . (ذيامن

  
  
  
  



 



من بةرةو ئامانج هةولَ دةدةم، بةرةو ثاداشيت بانطةوازي بةرزي 
  ).١٤: ٣فيليثي ... (يةزدان

..................  
ئةوةي ياريةكة بباتةوة، نابيت زان كاتيك كة رادةكات بؤ ياري

تةا بري و هؤشي الي بردنةوةكة بيت، بةلَكو دةبيت بريي الي 
ضاودير و حةكةمة يؤنانيةكان جاران    .ياساي ياريةكةش بيت

لةكايت ياري كردندا زؤر بة تةواوي و بةريكي سةيري وةرزش و 
لةسةر هةموو . كارةكانيان دةكرد و ليثرسينةوةيانشوةرز

تةا هةلَةيةكي بضوك . هةلَةيةكي ياساي ياريةكان دةكرد
لة بردنةوةي  بةش بيتزانةكة بيدةبووة هؤي ئةوةي كة ياري

ئةمةش ماناي  بةآلمياريةكة ياخود ثيش برٍِكيكة يان راكردنةكة، 
دةسةنريتةوة و ئيتر شوناسنامةي وةرزشةواين لي ئةوة نية كة

ووشةي يةزدان لة    .بكاتناتوانيت جاريكي كة بةشداري 
دةكاتةوة كة مرؤظ  رتووكي ثريؤز دا هةمان شت دووثاتثة

دةبيت لة راكردين ذيانيدا بؤ بردنةوةي ثاداشيت يةزدان، مةرج 
ةزدان بكات لةو نية هةر رابكات، بةلَكو دةبيت ئاطاري ياساي ي

زان هةرطيز ثاداشيت سةركةوتن وةرناطريت طةر ياري. (راكردنةدا
تيمؤساوسي دوو .) (يرةي ياساي ياريةكة نةكاتوربِكي بة طثيش

دةست بةبؤ  بن ئاطاداري ياساي يةزدان:كة واتة بةريزان ). ٥: ٢
  .هيناين ثاداشيت يةزدان

  
  
  
  



 



بوو و  وةهاوارم لةبةر دةمية... لة تةنطانةدا بانطي يةزدامن كرد
  ).٦: ١٨ زةبور. (ضووة طوييةوة

..................  
لة شوينيك بةريكةوت ضةند كةسيك دانيشتبوون باسي دنيا و 
طريوطرفيت دنيايان دةكرد، هةريةكة و بة شيوةيةك راي خؤي 

. بؤ ثيشكةوتين بارودؤخي ذياندةردةبرِي كة دةبيت ضي بكريت 
هةبوو تةا هةر طويي طرتبوو،  ياندا كابرايةكي بةتةمةنلةنيوان

  .يتدةلَئةي باشة تؤ ضي : رسييةكيكيان ليي ث
بزانة ئيوة من ناناسن، من ماوةي بيست سالَ : كابرايةكة وويت

 بةآلملةمةوبةر زؤر دةولَةمةند بووم و ثاريةكي زؤرم هةبوو، 
دا و ثارة و مالَم شةر و ناخؤشي هات بةسةر ناوضةكةمان

خؤشي  کاتةوةلةو بةآلم. خؤشم دةربةدةر بووم ،ضووتيا
وو ثارة و ةوة، خؤشيةك كة جاران بةو هةمكةوتؤتة ذيامن

ضية و دلَم خؤش نةبوو وةك  ئةزاينسةروةت و سامانةوة نةم
، من زؤر باش ئةزامن مرؤظ ضةند ثيش بكةويت و ئيستا

دلَي خؤش نةبيت هيض سودي  بةآلمدةولَةمةند بيت و هةيبيت 
  . ئةوتوي نية

تا  بدة عيسا بناسيتيتة، هةولَ بةريزان كةواتة ئةطةر هةتة يان ن
  .وةك شادي بيتة ذيانتةوة

 
  
 
  
  



 


 
يةزدان خؤشةويسيت خؤي بؤ دةرخستني، بةوةي مةسيح 

رؤما . (لةثيناوي ئيمةدا مرد، كاتيك هيشتا ئيمة طوناهبار بووين
بةمة خؤشةويسيت فيربووين، كة عيساي مةسيح ذياين ) ٨: ٥

  ).١٦: ٣ةنناي يةكةم يؤح. (خؤي لةثيناوي ئيمةدا بةخشي
.....................  

  ـــــــ خؤشةويسيت يةزدان ـــــــ
 الي يةزدانةو لةناوةرؤكي يةزدانداية،: سةرضاوةكةي  .١

دةويت نةك لةبةر ئةوةي ئةمة مافيكي ئةو ئيمةي خؤش
مرؤظة و مرؤظ شاياين ئةو خؤشةويستيةية، بةلَكو لةبةر 

يؤحةنناي . (ؤشةويسيتئةوةي يةزدان خؤي بريتية لة خ
  ).١٦، ٨: ٤يةكةم 

 زطاركردين مرؤظة لةقورسايي طوناةر: مةبةستةكةي  .٢
ين و هةموو كةسة، يةزداين ثريؤز و تؤ من  مةبةست 

دادثةروةري يةزدانةوة، سزاي مردن  دادثةروةرة و بةهؤي
وشيت رهات بؤ مرؤظ ضونكة مرؤظ طوناهي كردوو س

ربانيةكةي عيساي قو هؤيبة بةآلمطوناهي وةرطرت، 
 .مرؤڤ أزطاري بوو خوين رشتين لةسةر خاضمةسيحةوةو 

ضونكة يةزدان بةجؤريك : طةورةيي و ثانتاييةكةي  .٣
ويست، تةنانةت تاقة رؤلَةي خؤي ثيشكةش هاين خؤش وجي

دةكةن لةناونةضن، ي ثيباوةرِكرد، هةتا هةموو ئةوانةي 
  ).١٦: ٣ؤحةننا ي. بةلَكو ذياين هةتاهةتايي بةدةست ينن

  
  



  




كاردةكات، تا ئارةزووي ) تياتاندا(ةزدان لة ئيوةدا ضونكة ي
  ).١٣: ٢يليثي ف. (ي ببةخشيت بؤ رةزامةندي خؤيكردنتان ثكار

...........................  
و دةروين مرؤظدا، دةكات لة ناو دلَ بةريزان يةزداين ثريؤز كار

و رةزامةندي خؤي،  كؤمةنديدةكات و بؤ شئينجا كاري ثي
دةهينيت، طةر ئيمة ثةرتووكي ثريؤز مرؤظةكة بةكار

لة ذياين   .خبوينينةوة، بةرووين ئةم شتةمان بؤ دةردةكةويت
يت كةضؤن يةزدان يةكةم ا، دةردةكةودو ثيغةمبةران موسا و داود

كردوون و كةسيشيان جار كاريكردؤتة سةريان و ئينجا كاري ثي
ئامادةكردين نيرراوي        .ةوي كةيان نةكردؤتةوةضاويان ل

ةك هيناية ئةو شوينةي يةزدان موسا ماوةي ضل سالَي برد، تاو
كرد و ئينجا موسا تواين بةناوي يةزدانةوة قسة بكات و كاري ثي

ئاذةلَ موسا ماوةي ضل سالَ خةريكي لةوةرِاندين مةرو  . بدويت
ةي ئامادةي دا دةكرد بؤ ئةوصبوو و لةوماوةيةدا يةزدان كاري ت

دةكات لة ناو مرؤظدا، بريتية لة رؤحي ثاك ئةو هيزةي كار. بكات
ئةمةش بريتية لة ووزةي يةزدان، هةر ئةم  ،و ثريؤزي يةزدان
با ئةوةش بزانني كة بةيب . دا بووعيسا لةطةلَرؤحةش بوو كة 

رؤحي ثريؤز بةيب ئةو ووزةية مرؤظ خؤي بةتةا تواناي 
  .نية بة داواكاري يةزدان ينطةيشت

  
  
  
  



  




... بةكينةو ضاوثيسي دةذياين... ئيمة جاران يب ميشك و ياخي و 
  ).٣: ٣تيتؤس (

........................  
رؤذيك لة رؤذان كابرايةك لة ئةفريقياي خواروةوة هات بؤ الي 

: ووتيبوو و ثي) موفات(دار كة ناوي باوةرِووتة بيذيكي مةسيحي 
بةريزم ئايا ئةوانةي بةشي تازةي ثةرتووكي ثريؤزيان 

ي الي ئيمةيان ناسيوة، ئيمة خةلَكنووسيوةتةوة كؤمةلَطا و 
 مئةوةي لة: لةالديكةي خؤماندا باسي ئةم شتةمان كردوو وومتان

ي الديكة ئيمة خةلَكيي بةتةواوي بؤ دةلَ دايةنووسراوة
يدا ئةمة ضؤن وة بةض: رسيليي ث) موفات(جا ئين. نووسراوة

  يت؟دةلَ
ئةو يب ميشكي و ضاوثيسي و خراثة و دذايةتيةي : كابراكة وويت

كة باسي ليوة دةكريت، كةوا لة مرؤظداية و ئةواين كة، هةمووي 
  .ةي ئيمةدا هةية، بؤية ئةلَيي بؤ ئيمة نووسراوةخةلَكلةو 

وي يةك ، هةموئةم جيهانة بةريزان، مرؤظ لةهةموو اليةكي
و لةبووين سروشيت ا اندا و لة سروشتيدؤرن لة دةرونيانج

بؤية ئيمةي مرؤظ هةموو ثيويستمان بةوة هةية . نداياياطوناة ت
كةدان بنين بةمةدا و لةشي خؤمان مبرينني و ديسان بةثاكي 

خوداوةندا لةدايك ببينةوة و بةثاكي بذين و لةشي  لةطةلَ
ي رؤذي لة رؤذان بؤطةن دةكات و كؤمنان فرِي بدةين، ئةو لةشة

  .نامينيت
 
  
  



 



من شوانيكي دلَسؤزم، شواين دلَسؤزيش : يتدةلَعيساي ثريؤز 
: ١٠يؤحةننا . (ذياين خؤي دةكاتة قورباين لةثيناوي ميطةلةكةيدا

١١.(  
......................  

بةراسيت شتيكي زؤر طرنطة كة شوان كةسيكي دلَسؤز بيت، 
ةكانيان دةدةن بةو شوانة ي الديكة هةموو ئاذالَخةلَكضونكة 

  .ذانة بيبات بؤ لةوةرِتاوةك أؤ
ل لة الديكاندا بريتية لةبةشيك لةو سةروةت و سامانةي كة ئاذة

ي الديكة هةيانة جا ئةمةش ماناي ئةوةية كة بةاليانةوة خةلَك
 ،بيت زؤر طرنطة و شتيكي زؤر باشة ئةطةر شوانةكةيان دلَسؤز

كاتيك ميطةلةكة توشي بارودؤخيكي سةخت بوون يان طورط 
ثةالماري ميطةلةكةي دا، ئةوا شوانةكة ئةوةندة دلَسؤز بيت كة 

 بةآلم .ئامادةبيت ذياين خؤي بةخت بكات لة ثيناوي ميطةلةكةدا
ئةم شتة هةرطيز نابيت ضونكة شوانيك ئةطةر بةكري طريابيت بؤ 

ت ذياين خلةوةرِاندين ميك، نايةويناوي طةليؤي بةخت بكات لةثي
  .مةريك بؤ ئةوةي طورط نةيباتضةند سةر

من شوانيكي دلَسؤزم، واتة ئامادةم : يتدةلَعيساي ثريؤز  بةآلم
ساي هةرواش بوو، عي. ذياين خؤم بةخت بكةم بؤ ميطةلةكةم

کردة ، كاتيك لةسةرخاض خؤي ثريؤز ئةمةي بةكردار سةملاند
اين بؤ كرينةوةي ذياين ئيمة و رزطاركردمنان لةو طورطةي قورب

  .كة ناوي مردين هةتا هةتايية
 
  
  



 


 
... بةسةر سةري يوسفةوة بوو) واتة يةزدان(بةرةكةيت باوك 

  ).٢٦: ٤٩ةيدابوونث (.جياكرايةوة لة براكاين
.........................  

. و براو خيزانةكةييوسف بووة قورباين بؤ يةزدان و بؤ باوكي 
ني، ئةوةي براكاين لةوانةية زؤر لة ئيمة ضريؤكي يوسف بزان

هاتنةوة و  ،و بازرطانانةي بةرةو ميسر دةضوون فروشتيان بة
بة باوكيان ووت يوسف كورط خواردويةيت، ئةوانةش دةزانن 
كة ضؤن لةدوايدا يوسف بةيارمةيت يةزدان بؤ ميسر و ضؤن 

ئةوةي تؤلَةيان ليبكاتةوة سزايان  ةوة و لةبايتيوسف ناسيني
كاتيك يوسف براكاين بيين دةستيكرد   ...دانبدات يارمةتي

يان سوتا و خيرا نان و خواردين بؤ يان و دلَي ثصربةط
. ئةوان جاري برييان الي ثرِكردين سكيان بوو بةآلمئامادةكردن، 

عيساي ثريؤز  بوو بؤ ئةو قوربانيةيبةسةرهايت يوسف نيشانة 
هةموو ةيكات و ضؤن دوايش لةبايت تؤلَةكردنةوة لةمرؤظ لةد

تاييان هةوي زةوي خؤش دةبيت و ذياين هةتامرؤظي سةر رو
تثينا و دوايواز .دةبةخشيك هيلؤقا . (كةوتنيان لة هةموو شتي
ئةم ووتةية ئةوة دةردةخات كة ئةو كةسانة وازيان لة    ).١١: ٥

كردوويانةتة دياري و  هةموو شتيكي جيهانيان هيناوة و
بةدلَ و دةرون و  ،قورباين بؤ يةزدان و ريطة يةزدان

   .يةزداندابوون لةطةلَسةرومالَةوة دواي يةزدان كةوتوون و 
  
  
  
  



 



... هاوارم بؤ يةزدان برد لةتةنطانةدا بانطي خوداوةندم كردوو
  ).٦: ١٨ زةبور(

.................  
واوبووين جةنطي جيهاين دووهةم، دواي ضةند سالَيك لة تة

من فرِؤكةوان بووم : يتدةلَكابرايةكي فرؤكةوان دةطيرِيتةوة و 
لةكايت جةنطي جيهاين دووهةمدا و لةكايت جةنطدا 
فرؤكةكةميان ثيكا و ئاطر بةربووة فرؤكةكةم و لةبارودؤخيكي 

م باوةرِمن ئةو كاتة . ا بووم، نزيك لةمردندزؤر زؤر سةخت
رد ئةي خوداية يارمةتيم لةويدا هاوارم ك بةآلمنةبوو  بةيةزدان

اوةيةك نازامن ضؤن بوو توانيم خؤم جيا بكةمةوة لة ثامش! بدة
. فرؤكةكة و بة ثةرِةشوت هامتةوة سةر زةوي و رزطارم بوو

ديسانةوة ذيامن دواي ضةند سالَيك من ئةو باسةم لةبريكرد و 
يكي ئةوتؤم اوةرِبئةوةي  بيني دةذيامنضؤن بوو وةك ثيش

رؤذيك لة  بةآلم  .يةزداندا بذمي لةطةلَهةبيت بةيةزدان، ياخود 
رؤذان ئامادةي كؤبوونةوةيةك بووم كة تيدا باسي ووتةي 
يةزدان دةكرا، لةويدا و لة باسةكةدا ئةو هاوارةي خؤم هاتةوة 
ياد كة كاتيك بةئامسانةوة فرِوكةكةم دةسووتا و هاوارم بؤ 

  .دارباوةرِم بةيةزدان هينا و بووم بة باوةرِبةمة  .يةزدان برد
ردوة و دوايش برييان زؤر كةس هةن كة هاواريان بؤ يةزدان ب

   .ضؤتةوة
  
  
  
  



  




يان، بيست وةك ئةواين كة كةوا بيست) لئينجي(ئيمة مزطينيةكةمان 
بةآلم بؤ ئةوان هيض سوديكي نةبوو بيستين مزطينيةكة، ضونكة بة 

  ). ٢: ٤عيربانيةكان . (اوةرِةوة نةبووب
...........................  

ةي دةكريت كةوا ماو، باسي لي)ئينجيل(لة مزطينيدا  ئةو ئافرةتةي
ين ليدةهات و ضي ثارة و ثويل هةبوو دوانزدة سالَ لةشي خوي

ئةم منوونة و . هةمووي دابوو بؤ ضارةسةركردين تةواوةيت
مرؤظ  يمةؤي مرؤظ دةكات، بةوةي كة ئصن و تباسة لة باسي م

ضي بدةين و ضي بكةين بةتواناين خؤمان، ناتوانني رزطارمان 
نةخؤشي طوناهو , بيت لة ئةو طوناهو خراثةيةي لة لةمشانداية

خراثةي ناو لةشي مرؤظ نةخؤشيةكي كوشندةية و دةمانبات 
نا هي ةئافرةتةكة باوةرِي بةو   .بةرةو مردن، مردين هةتاهةتايي

كةوا كةسيك هةية بةتوانا و بة هيزة و تواناي ئةوةي هةية 
مكي طةر تةا دةستم بة ض: ئةوة وويت ضاكي بكاتةوة، لةبةر

). ٢٨: ٥مةرقؤس . (بكةويت ضاك دةمبةوة) عيسا(كراسةكةي 
ك دةسيت بةر كراسةكةي عيساي ئافرةتةكة راسيت كرد كاتص

ئةوةي هيض بلَيت، ذنةكة رؤيشت بي. ةوت ضاك بووةوةمةسيح ك
بةآلم عيسا رايوةستان داواي ئةوةي ليكرد كة باسي 
نةخؤشيةكةي خؤي بكات، تا وةك ئةوةي روويدا ببيتة 

  .بوونةوةي هةموو مرؤظيكمنونةيةك بؤ ضاك 
  
  
  



  


 

وةرن بؤالم ئةي هةمووماندووان وبارطرانةکان، من دةتان 
   ).٢٨: ١١ مةتتا( حةسصنمةوة 

.................  
عيساي مةسيحي خوداوةند، زةردةخةنة دةخاتة سةر ليوتوو 

دةخاتة دلَ و  يئةو ووزة و مانا و خؤش. سروود دةخاتة دلَتةوة
  .ذيانتةوة

، ئةمة خةلَكزانيين ئةوةي كة مةسيح مرد و بوو بة قورباين بؤ 
كة ئةو قوربانية  ة بةوة بزانيتثيويستبةتةا بةس نية و مرؤظ 

ئةي خوينةري  ة مرؤظيك كراوة، بؤ من و بؤ تؤشموو تاكبؤ هة
بةوة بكةين كة ئةو مرد و بوو  باوةرِة بةدلَ ثيويست  .بةريزم

بةقورباين لةسةر خاض، لة ثيناوي طوناهي من تؤشدا، بؤ 
هاتن بؤ الي مةسيح . بةدةست هيناين ليخؤش بوون بؤمان

حةسانةوة بؤ  ئاسودةي دةدات بةدةروون و ئةمةش بريتية لة
ي زيندوو، عيسا   .هةموو مرؤظيك، لةم ذيانة ثرِ لة ناخؤشيدا

. لةبةر دةرطاي دلَتا راوةستاوة و ضاوةروانة بيتة دلَتةوة
ئةوةتا من لةبةر دةرطار راوةستام و لةدةرطا دةدةم، طةر (

يةكيك طويي لة دةنطم بوو و دةرطاكةي يلَ كردمةوة ديمة 
بةريزم باش بزانة طةر تؤ عيسات   ).٢٠: ٣بينني ...). (ذوورةوة

يت دا و ئاشي لةدةرونتيةدوةرطرت لة دلَةوة، ئةوا بةمة ئاسو
  .يةزداندا دروست دةكةيت لةطةلَ

  
 
  
  



 

 

شيت مرؤظايةتيمان ورؤظ، تا بةشداري سمةسيح خؤي بوو بة مر
يت آلبكات، بؤ ئةوة بةمردين خؤي لةناوي ببات ئةوةي دةسة

بةمةش ئةوانة رزطار بكات كة بة . هةية، واتة شةيتانمردين 
  ).١٥، ١٤: ٢عيربانيةكان ... (دريذايي ذيانيان ترسيان لةمردنة

..................  
كابرايةكي زؤر دةولَةمةند مالَةكةي نزيك بوو لة طؤرستاين 
شارةكةيةوة و لة حةوشةي مالَةكةيةوة رؤذانة كة سةري 

بة طؤرستانةكة و نارةحةت دةبوو  هةلَدةبرِي، ضاوي دةكةوت
كابرا هةستا بةدروست كردين . لةمردن هةبوو يبةمةو ترس

 بةآلمديواريكي بةرز بة شيوةيةك كة ئيتر طؤرستانةكة نةبينيت، 
بةمةش ئاسوودةيي نةكةوتة دةرونيةوة و بريي لةالي طؤرستان 

دروست كردين ديوارةكةش زؤر جار ئةم  و مردن بوو، سةرةراي
دلَ و  بةآلميةزدان و عيساي مةسيحي بيستبوو، باسي  رايةكاب

دوايي كابرا مردوو    .ذياين نةدةرؤيشت بةالي هيضياندا
سةرةراي دروست كردين ديوارة بةرزةكةي مالَةوةي برا بؤ 

ئايا رؤحي ئةو كابراية ئيستا لةكويية؟ ئايا  بةآلم .طؤرستانةكة
نةوة ؟ كةواتة با ئيمة طةر يةزدانداية، يان دوورة لة يةزدا لةطةلَ
مان بة بووين مردن هةية، هةولَ نةدةين رابكةين لةبريي باوةرِ

يمان ثيويستمردن، بادان بنين بةوةدا كة ئيمة طوناهبارين و 
  . بوون هةية ليخؤشبة
  
  
  
  



  


  

ي شاري خةلَكي بوو، ضونكة ئةميش لةطةلَبةراسيت ئةميش 
. تييدةلَكاكة، من نازامن تؤ ضي : ويتئينجا ثةترؤس و. جةليلة

   .هيشتا قسةكةي تةواو نةكردبوو، كةلَةشيري بةياين خويندي
خوداوةند ئاورِي دايةوة و سةيري ثةترؤسي كرد، ليرةدا ثةترؤس 

ثيش ئةوةي كةلةشيري (هاتةوةيادي ئةوةي عيسا ثيي ووتبوو 
، ٦٠: ٢٢لؤقا ) (.دةكةيتخبوينيت تؤ سي جار نكؤليم ليبةياين 

٦١.(  
....................  

  ا؟دئايا قةت نكؤلَيت لةراسيت كردووة لة ذيانت
؟ ئايا ادئايا هةستت بة طوناهو ناثاكي كردن كردووة لة ذيانت

؟ ئايا قةت وة كة دوور دةكةويتةوة لة يةزدانهةستت بةوةكردو
ترؤس طريا، كاتيك نكولَي لة ةطرياويت وةك ئةو طريانةي ث

طةر شتيكي ئاوهات كردووة، هةولَ بدة    اي مةسيح كرد؟عيس
لةخؤشةويسيت،  ةدلَي يةزداين ثرِ الي يةزدان،يتةوة بؤ صبطةرِ
بةريزم    .يت بةرانبةرتدلَ و خؤشةويستيةي كة قةت ناطورِئةو 

مةسيح  ثانتاي و خؤشةويسيتبة مةزةنةي عةقلَي خؤت 
رةترة لةوةي كة تؤ زؤر طةوئةو سةيرمةكة و مةيثيوة ، ضونكة 

بريي ليدةكةيتةوة مةيةلَة شةيتان ثيت بليت، جياوازي زؤرة لة 
نيوان تؤ و يةزداندا، مةيةلَة شةيتان وات ليبكات شةرم بكةيت 

دلَ و باوةشي كراوةية  هةموو كاتيك يان بترسيت لةيةزدان، ئةو
  .بؤ تؤ و بؤ هةموو ئةوانةي دةطةرينةوة بؤ الي

  
  
  



  




 ةرادةكات بؤي سةرراست ئةوةي يةكي ثاريزراوة،آلناوي يةزدان قة
  ).١٠: ١٨ کانمنونة. (و رزطاري دةبيت
.....................  

ئةم شةش شارة كة شويين خؤشاردنةوة و خؤ حةشاردانة، 
منونة و رةمزة بؤ شويين خؤ شاردنةوة و خؤ حةشارداين 

واتة ) قادش: (ةكةمشاري ي  .راستةقينة كة عيساي مةسيحة
ئةمةش شويين خؤ . ماناي ثاك و ثريؤزي) قةداسةت(

ية بؤ طوناهباري ئةوانةي لةشي خؤيان ثيس كردووة، ةشاردنةو
) شةكيم: (دووهةم شاري  .تا بةخوينةكةي خؤيان ثاك بكةنةوة

مةسيح  بةشن لة خؤشةويسيتو بي زنةي الوائةوا ،)شان(واتة 
: شاري سي هةم  .تصيدا شاين خؤيياخناتة سةر ةدمةسيح  ئةوا،
مةسيح دةبيتة هاورِيي  تصيدا، )يةيتصهاورِ(واتة ) حةبرون(

شاري     .يان نيةصئةوانةي بةتةا بةريطا دةرِؤن و هاورِ
و ثاريزةر  آل، ليرةدا مةسيح دةبيتة قة)آلقة(واتة ) باسر: (ضوارةم

واتة ) وترام: (شاري ثينجةم  .بؤ ئةوانةي رادةكةن بؤ الي
 انمةسيح بةرز و بلَنديئةوانةي كةوتوون ، ليرةدا )نةوةدبةرزكر(

بةرزي دةكةمةوة، ضونكة ناوي مين : يتدةلَدةكاتةوة ، ضونكة 
ليرةدا مةسيح ) شادي(واتة ) جؤالن: (شاري شةشةم  ...زانيوة

ية بؤ ئةوةي ليو بةبارن و شاديان آلشويين خؤ حةشاردان و قة
  .ثي دةبةخشيت

  
  
  



  




طةلةكةم دةناسم، ئةوانيش من دةناسن، من شوانيكي دلسؤزم، مي
يؤحةننا  (  .هةروةك ضؤن باوك من دةناسيت، منيش ئةو دةناسم

١٥ - ١٤، ١٠(  
......................  

ة نةخؤشخانةكان كةوتبوو كابرايةكي زؤر بةتةمةن لةيةكي ل
يكي خةلَك دوايي بكات،بةنةخؤشي و ضةند رؤذيكي مابوو كؤضي 

زايةكي بضوكي كة قووتايب ةزؤر هاتبوون بؤ الي، لةوانة كور
ياندا مامؤستاي ئايين لةطةلَهةروةها  ،سةرةتايي بوو

: ي ناو ذورةكةي ووتخةلَكةكة بة الَدمنلةثر  ،قوتاخبانةكةش
بابة ! هةية هةموو برِؤنة دةرةوة من ئيشيكم بة بابة طةورةم

بةقسةي بكةن، كاتيك هةموو ضوونة  طةورةش وويت تكاية
: ةكة لة بابةطةورةي نزيك بووةوة و وويتمنالَدةرةوة، 

ا ئةوة دئاينبةطةورة من بيستوومة كة تؤ دةمريت، من دةرسي با
دةضم بؤ ئامسان بؤ الي مةسيح،  كاتيك مبرمفير بووم كة من 

بؤ  برِؤ مامؤستاكةمتباشة، : ئايا تؤ ئةمة دةزانيت؟ كابراكة وويت
بكة، ئيتر مندالَةكةش رويشت و مامؤستاكةي بانط كرد،  بانط

: و ئينجا بةكورِةزاكةي ووتهينا ي بة عيساي مةسيح باوةرِكابرا 
م بةوة هةية كة دوايي لةئامسان يةكتري باوةرِئةوا ئيتر 
مةرقؤس ). (ينن بةم مزطينية باوةرِتؤبة بكةن و (  .دةبينينةوة

١٥: ١.(  
  
  
  



  


 

  ).٢٠: ٣بينني . (وةستاوم و لةدةرطا دةدةمئةوةتا من لة بةردةطا را
......................  

  ؟ةند جار عيسا لةدةرطاي دلَي داويتئايا ض
كايتَ طويت . ئةو بةزؤر ريطاي جياواز هةلَدةستيت بةم كارة

لةناوي دةبيت، كاتيك ووشةي ثةرتووكي ثريؤز دةخوينيتةوة، 
دةبيت، كاتيك تووشي طريوطرفت و ناخؤشي  يييان طويت ل

مت ضي آلباشة ئايا وة   .اددةبيت و هةندي كايت كةش لة ذيانت
ساي مةسيح وةك دزيك نايةت ئةوة بزانة كة عي بووة بؤ ئةوة؟

نياين لة ، بةلَكو لةدةرطاي دةرةوة ديت و بةنةرم و بؤ الت
و بةهيز دةرطاي  ؤردةرطاي دلَت دةدات، بيئةوةي هةولَ بدات بةز

ئةو خويين خؤي رشت و كردية قورباين بؤ تؤ،    .دلَت بكاتةوة
باشة ئايا . ئايا ئةم كردارة كار ناكاتة سةر بريو هؤش و هةستت

ستيت يب ئةوةي ةهةر وازي ليدةهينيت لةبةر دةرطاكةت راو
رؤذيك تؤش خؤت دةبينيتةوة كة    دةرطاي يلَ بكةيتةوة؟

ستا بيت و بةهةردوو دةست ةرطاكةي ئةو راولةدةرةوةي دة
لةدةرطا بدةيت كة مةسيح دةرطات يلَ بكاتةوة و هاوار بكةيت 

لةوانةية كات بةسةر  بةآلمئةي خوداوةند دةرطام يلَ بكةرةوة، 
... يم، من ناتان ناسمدةلَراستيتان ثي : يتدةلَعيسا . ضووبيت

لَةي مرؤظ ئيشك بطرن ضونكة رؤذ و كايت طةرِانةوةي رؤ
  ) ١٣، ١٢: ٢٥مةتتا (. نازانن

  
  
  
  



 



بةردةوام بن لة سةر ... هةموو كاتيك لة نويذكردندا بن بة رؤح
  ).١٨: ٦ئةفةسؤس ... (ثارِانةوةتان

.....................  
لة رؤذيكدا نويذ  دا ومةرج نية تةا لة ضةند كاتيكي دياريكراو

 رؤحي نويذكردن لةدلَماندا بة هيز بكةينة ثيويستبكةين، بةلَكو 
، كاتيك و رؤذانة بة بةردةوامي نويذ بكةين، لةكايت ئيشدا

دا دةرِؤين، كاتيك نان دةخؤين، كاتيك خةريكي خؤشنت بةريطا
كي طرنط، كاتيك دةضني بؤ كاريدةضني بةرةو  کدةبني، كاتي

نية  دن شةرتنويذكر. هتد... خةوتن، كاتيك لةخةو هةلَدةستني
دا بيت، مرؤظ دةتوانيت لةمالَةوة، هةر لة شوينيكي دياريكراو

لةسةر شةقام، لةناو ئؤتومبيلدا، لة سةيران، لة هةموو شوينيكدا 
نويذكردن بةدلَ دةروين تاريك روون دةكاتةوة، ئةو  .نويذ بكات

نةخؤش ضرِينيت، ثزجنريةي دةست و قاضي ثي بةستراوة دةي
بة ئةجنام و ئاوايت دلَي،  كاتةوة و مرؤظ دةطةيةنصتضاك دة

دةخات بةرامبةر بة يةزداين رسةرةرِاي ئةمانةش، ملكةضي دة
  .دروست كةر

نويذ بكة و قسةي  بةأؤحت بة تواناي يةزدان هةبيت و باوةرِ
ا دهاورِيةكي زؤر دلَسؤزت لةطةلَي بدوي، ضؤن لةطةلَبكة و  لةطةلَ
بةثيي . وييت، يب ثةردة و شةرم كردنا دةددباوكت لةطةلَيان 

ت بة يةزدان بوو ئةوا تؤ رؤلَةي باوةرِثةرتووكي ثريؤز، تؤ كة 
  .يةزدانيت

  
  
  



 



 ريعةت نابيتة هؤي ليخؤش بوون بةهؤيكاركردن بة شة
  ).٢٠: ٣رؤما . (شةريعةتةوة طوناة دةناسريت

.....................  
ئينطليز ـــــ شارلس ستانلي ــــــ باسي ئةم كاتيك كة ووتاربيذي 

باشة تؤ : ئايةتةي سةرةوةي دةكرد، كابرايةك هاتة قسة و وويت
ييت شةريعةيت يةزدان قورس و طرانة؟ باشة ضؤن دةلَضؤن 

يةزدان ياسا و شةريعةتيك دادةنيت كةوا قورس  و طران بيت بؤ 
زاين  )ستانلي(    مرؤظ و دوايش ليثرسينةوةي لة سةر دةكات؟

ضي لة ميشك و بريي ئةو كابرايةداية كة ثرسيار دةكات، بؤية لة 
هينةرة بةرضاوي خؤت كةوا يبرام ب: م دانةوةدا وويتآلوة

دةرياداية و لةناوةراسيت  خةلَككةشتيةكي طةورةي ثرِ لة
اوي ةكةوة، ئايا لةويدا ليثرسرخةلَكةخةريكة نوقم دةبيت ب
كردين كةشتيةكة دةكاتةوة، يان دروست كةشتيةكة بري لة ياساي

بري لةوة دةكاتةوة كة ضؤن بةهؤي ئةو بةلةمة بضوكانةي 
بةم ين بةلةمي رزطاربوون، دةلَبةتةنيشيت كةشتيةكةوةية كة ثيي 

  ةكة رزطار بكات؟ خةلَكبةلةمانة 
براي بةريز هةربةم شيوةيةشي عيساي مةسيح بريتية لةبةلةمي 

ا يةزدان دلةراستي. خةريكة دةخنكينرزطاربوون بؤ ئةوانةي 
 يبةهؤي شةريعةتةوة دواكاري خؤي دةردةخات و رزطاربوونيش

  .بةهؤي عيساي مةسيحةوة داناوة
  
  
  
  



 



  ).١٧: ٤رؤما ... (ئةو يةزدانةي مردووان زيندوو دةكاتةوة
...................  
مان بةوة باوةرِمةسيحدا مردووين، ئيمة  لةطةلَلةبةر ئةوةي 

دانيشتواين ). ٨: ٦رؤما . (ئةويشدا دةذين لةطةلَهةية كة 
هةر : (يتدةلَرؤذئاواي ئةفريقيا، ثةنديكي ثيشينانيان هةية 

ةلسةفة خؤيان  زؤريان بةم بريو ف.) هةية كةسة شويين خؤي
ينةوة، ضونكة بةياين ن و خبؤبا خبؤي: (تية، دةيانةوي بلَينتايبة

ي هةن خةلَكبةم شيوةية ). ٣٢: ١٥ي يةكةم كؤرنسؤس( ).دةمرين
الي مةسيحية  بةآلم. كة ذيان دةخةنة ثيشةوة و ئينجا مردن

زيندووي (يةكةم مردن ئينجا ذيان    :يندةلَان وايةكة ةکدارباوةرِ
مةسيح، دواي ئةوةي كة مردووين بةهؤي  لةطةلَكردينةوة 

ت ئةوة ليرةدا دةبي   ).٥: ٢ئةفسؤس .) (طوناهةكامنانةوة
كة جياوازيةكي زؤر طةورةش هةية لةنيوان مردنةكةي  بيزانني

مردنةكةي عيسا بةرةزامةندي و . عيسا دا و مردين مرؤظدا
خواست و ثالين خؤي بوو، تاوةك بيتة قورباين و ديسان ببيتة 

كة بةلَي زيندوو  ،منونة و نيشانة بؤ زيندوو بوونةوةي مرؤظ
مندا  لةطةلَنيةكةي من وةرطريت بوونةوة هةية و ئةوةي قوربا

 شتةورمردين مرؤظ هاتووة لةبةر س بةآلم   .زيندوو دةبيتة
طوناهباريةكةي شتةكة بة ئارةزووي خؤي نية و دادثةروةري و 

  .سزاي يةزدانة بةسةريةوة
  
  
  
  



 



  ).٢٣: ٦رؤما ... (ضونكة ثاداشيت طوناة مردنة
....................  

من زمامن بةوة : يتدةلَتةوة و أصيكي مةسيحي دةطوتاربيذي
راهاتبوو كة باسي طوناهم دةكرد، زؤر بة ترسناكي و 

  .برِي و نيشامن ئةدااثةكاريةكي زؤر طةورةو مةزن دةرم دةخر
  :رؤذيك لة رؤذان كابرايةك هاتة الم و وويت

بةريز تكاية بةلَكو كاتيك باسي طوناة دةكةيت، ئةوةندة 
و توورِةييةوة باسي نةكةيت ضونكة لةوانةية زؤر  بةترسناكي

 يكةس بةمة هةندي زوير بن دووركةونةوة ليت، تؤ كةباس
 ذةكة. )خراثة(يان ) هةلَةكردن(طوناهت كرد بليك  ووتاربيرؤذي

 و شوشةيةكي هينا كةخؤي هةستامالةكةي لة لة رؤذةكان
ةكة هرذةدةتوامن ووشةي  وويت ،ذةهري لةسةري نووسراو بوو

وةكو من يان خراثة بؤت؟ هةتا) خراثة(وسم البةرم و لةسةري بن
شيوةي طةرمي قسةم بةرامبةر طوناة خاوبكةمةوة، زياتر 

ي بةمة تةفرة دةخؤن و ئةوةندة بة طرنطي بايةخي ثينادةن خةلَك
  .و شتةكةيان زياتر ال سوك و ئاسان دةبيت
طوناهيش زاي س ةو ،طوناة بريتية لةطوناة لةبةرضاوي يةزدان

دياري يةزدان بريتية لة  بةآلممردنة، وةك بيستمان ثاداشتةكةي 
  .ذياين هةتاهةتايي، ئةويش بةهؤي قوربانيةكةي مةسيحةوة

 
  
  
  
  



 



 ).ئاشيت بؤ ئيوة: (ستاو وويتةعيسا هاتو لة ناوةرِاستياندا راو
  )١٩، ٢٠يؤحةننا  (

...................  
بة عةرةيب كة ) مسةالمون عةلةيك(بةكوردي ) ئاشيت بؤ ئيوة(

ي عيرباين هةر سيكيان بةواتاي داخوازي )لؤمشا(وةرطرياوة لة 
  .ئاشتية بؤ  بةرامبةر بةكار دةهينريت

هات و لةناوةندي عيساش كاتيك دواي ئةوةي زيندوو بووةوة، 
ئاشيت (و بة ووشةي  كة راوةستايخةلَكقوتابيةكانيدا و هةندي لة

وتة قسةكردن، ئةو ووتة و ياندا دوا و كةلةطةلَ) لؤمشا) (وةبؤ ئي
بةراسيت ئاشيت هينةرة بؤ مرؤظ ئةو ئاشتية لةم  قسانةي ئةو

كار و توندرةوةكان ة، ضونكة خراثثيويستذيانةدا شتيكي زؤر 
 ).ئاويك وان كة قورِ و ليتةو ثيسي دةهينيت وةك شةثؤيل(
  ). ٢٠: ٥٧ئةشعياي (

ي ذيان و ذياين رؤذانة، بؤية ئيمة ش طريوطرفيت تربيجطة لةمة
شتيةي يةزداين يت هةية، ئةو ئامان بة ئاشثيويستهةموو 

عيساي ثريؤز، شويين . لةدلَ و دةرومناندا خوداوةند دةيرونيت
: بزمارة طةورةكاين دةست و قاضي ثيشاندان، بؤ ئةوةي بلَين

تا وةك ئاشيت  ئائةوةتا من ئةم كارةم كرد بؤ ئيوةي مرؤظ
  .كةم لة مردن و دؤزةخدا و رزطارتانبرِوينم لة دةرونتان

 
 
 
 
  
  



 



ئينجا عيسا ... ت ديم و ضاكي دةكةمةوةلةطةلَوا: عيسا ثيي ووت
  ).١٣، ٧: ٨مةتتا (ت بابؤت بيب باوةرِبرِؤ بةثيي : وويت

................  
ينينةوة كة هةنديك لة لة مزطيين ثريؤزدا لة ئينجيلدا دةخيو

سياسي و ثياواين طةورةي سةرباز ثةنا بؤ عيسا دةهينن و 
  .دةهينن باوةرِهةنديكيان 

 رثةليك هات بؤ الي عيسا وبؤ منونة لة شاري كةفر ناحوم سة
 ةي، ئةوةي لةثر تووشي ئيفليجيثارِايةوة كةوا ئيشكةرةك ليي

ةوة، ئيتر ئةويش بؤي ضاك بكات ةهاتووة و لة جيطةدا كةوتوو
ي بةوة باوةرِكردةوة، ئةم سةرثةلة ي و ضاكيلةطةلَرويشت 

تةا ووشةيةك لة عيساي ثريؤزةوة بةسة بؤ هةبوو كة 
  .كردنةوةي ئيشكةرةكةيضاك

ديسان كاتيك عيساي مةسيح لةخاضدرا، سةرثةلةكةي ئاطاداري 
ي بةوة هينا  كة مةسيح باوةرِلةخاضدانةكةي دةكرد، لةدوايدا 

  .ةوةي لةخاض درا، بةراسيت رؤلَةي يةزدان بووئ
دةخوينينةوة كة ) ٢٨، ٢٧(هةروةها لة كرداري نيرراواندا 

يؤليؤسي سةرثةل ئةوةي ليثرسراوة بةرامبةر رةوانةكردين 
بوو، ئةم سةرثةلة هةسيت بةهيز ) ثؤلس(نيرراوي عيسا كة ناوي 

ثيدةخوازيت  ة بوو، ئةوةي ثؤلس بانطةوازيو تواناي ئةو يةزدان
دةداتو بانطةوازي ثي.  

  
  
  
  



 


 
تؤ لة بةر دلَرةقي و تؤبة نةكردنت، توورِةيي بؤ خؤت  بةآلم

ةي سزاي كؤدةكةيتةوة بؤ رؤذي توورِةبوون، ئةو رؤذ
  ).٥: ٢رؤما . (دةكةويتدةر ادادثةروةرانةي يةزداين تصد

......................  
ؤ برِيار بدةيت خؤت ية لة ئيستةوة تخوينةري بةريز، لةوانة

برِيار بدةيت لةسةر سةركيشي خؤت مبينيتةوة  بطورِيت ياخوود
طوي خبةيت، ليرةدا زطاركةر و مةسةلةي رزطاربوون ثشتو ر

دةبيت ئةوة بزانيت كة ئةمةيان شتيكي ترسناكة بؤ ذيانت و 
  .رؤذي دوايي

ة تؤ هيض رزطاريةي كطرة ئةو كي بةريزم وةريخؤشبراو 
ت دراوةثارةيةكي ثيخؤشةويسيت يةزدان ! نادةيت و بةبةالش ثي

بؤت ئةوةية كة هةموو شتيكي ئامادةكردووة بؤ رزطاربوونت 
  .لةطوناهو مردين هةتا هةتايي

مةسيح لةثيناوي ئةوانةدا مرد كة : يتدةلَثةرتووكي ثريؤز 
  ).٦: ٥رؤما (يةزدان ناناسن 

يةزداندا بةهؤي  لةطةلَئاشتبنةوة بةريزان ئيوة دةتوانن  
  مرؤظدا،بةو كارةي مةسيح كردي لةثيناوي  ،ةوةباوةرِ

بةو خوينةي ئةو طوناهةكانتان  ةتةا ئةوةتان لةسةر 
لة هةموو ... خويين عيسا: بشؤنةوة، ضونكة نووسراوة

  ).٧: ١يؤحةنناي يةكةم . (طوناهيك ثاكمان دةكاتةوة
 
 
 
  
  



  




كة ذياين خؤي بكات بة : شةويسيت لةمة مةزنتر نيةكةس خؤ
  ).١٣: ١٥يؤحةننا . (قورباين لةجيايت دؤستةكاين

................  
 كابرايةك لة قودسةوة بؤ ئةرحيا دةضوو، كةوتة دةسيت ضةند

كةوة، ضي ثيياندزييان سةند و ليةدا و برينداريان كرد وبوو لي 
   .هيشت و رؤيشنتةجييان مردوويي لةسةر ريطا كة ببةنيوة 

بةريكةوت ثياويكي ئايين جوولةكة بةاليدا هات، كاتيك كابراكةي 
و بريندارة، ضووة ئةوبةري ريطاكة و  بيين بةو شيوةية كةوتووة

ي ثيطةي حؤي طرت و رؤيشت و  نةدا و مليهيض طويري
، لةوانةي كة )الوي(بةهةمان شيوة كابرايةكي . هيشتبةجيي

داهات و الي كابرايان بة يةزدان ناس دادةنا، ئةميش بةخؤ
لةوانةي كة جولةكة (كابرايةكي سامريي  بةآلم   .يارمةيت نةدا

 ك )اندايان دةن و كافر باوةرِئاينيةكان بةيبهاتة سةر  كاتي
 كابراي بريندار، يارمةيت داو برينةكاين بؤ ساريذكردو و بردية

ــــ  ٣٠: ١٠لؤقا . (بووةوةاك ميواخنانة و مةسرةيف كرد تا ض
منونةية بؤ  و كابرايةي كةوتة نيو دزةكانةوة بةريزان ئة   ).٣٧

جولةكة و  يتؤتة دةسيت شةيتانةوة، كابرامرؤظ، ئةوةي كةو
ئاين كة خؤي بةتةا الوازة و منونةية بؤ  )الوي(كابراي 

ة سامرية دلَ ثرِ لة خؤشةويستيةك بةآلم. توانايةكي ئةو تؤي نية
  .رزطاركةر مةسيح منونة و نيشانةية بؤ 

  
  
  



  




، هاتووة بؤ )واتة عيساي مةسيح(مرؤظ ي ضونكة رؤلَة
  ).١٠: ١٩لؤقا . (دؤزينةوةي وون بووةكان و رزطاركردنيان

حزقيال . (داواي وون بووةكان دةكةم و دةركراوةكان دةطةرينمةوة
١٦: ٣٤.(  

انةي كةوا يةكيك بوو لةو كةس) اميؤندر(   .........................
دةطةرين بؤ دؤزينةوةي تازة لة جيهاندا، سةفةري كرد بؤ غانا 
لة بةرازيل بؤ ناوضةيةكي دارستان و ضؤلةواين و ئيتر لةثر 

ئةوةي ي ثضرا و نةما بؤ ماوةيةك، بةيب دةنط و باس
بوو  ةداباوةرِباوكي كة لةو  بةآلم  .شوينةواريك بةجي يلَيت

كةوا كورِةكةي ماوة، هةستاو دةسيت كرد بةطةرِان بةشوين 
لةو ماوةيةدا تؤشي زؤر ناخؤشي . كورِةكةيدا بؤ ماوةي نؤ سالَ

 .و ئازار هات و زؤر جاريش ذياين دةكةوتة تةنطانةو ترسةوة
. تةكةي خؤيآلكاتيك ئيتر هيض هيوايةكي نةما طةرايةوة بؤ وو

كرد و ئاماذةيان كرد خؤشيان ليدةوروثشيت هاتن و سةر يخةلَك
بؤ ئةو هيالكي و ئازايةتيةي نواندوويةيت بؤ دؤزينةوةي 

تكاية دةمةويت كةميك بةتةايي مب، : ئةو وويت بةآلمكورِةكةي، 
. من كابرايةكم كةوا كورِةكةم وون بووة و هيضي ترم نية

ضريؤكي ئةم كابراية بريمان دةبات بؤ الي خوداوةند عيساي 
ئةوةي كةهات و دةطةرِيت بؤ مرؤظي وون بوو بؤ ئةوةي مةسيح 

  .رزطاري بكات
  
   

  



  




ن هصنا، بؤية وازتان لة مئيوة    : دواو وويت يةيةزدان بةم شيوة
دووهةم هةواپي . (شةقدا وازم لصهصنانمنيش لةناو دةسيت 

  ).٥: ١٢أؤذان
........................  

دةبيت، ) هامبؤرط(كة دانيشتوي شاري  كضيكي قوتايب ئةلَماين
ي لة جيهاين دووهةمةوة ضةند جاريك طوصلةثيش جةنطي 

  .ناداتطوصي ثي بةآلمووشةي يةزدان دةبيت 
ك جةنط دةست ثيتكاتيداين دةكات و شارةكةي دةكةوية بةر لي

 ،كة و نيوةي زياتري شاركة دةسوتيت و دةرميتتؤث و فرؤ
ي ةند خيزانيكدا لة ناو كليسةض لةطةلَ رادةكةن لةشارةكة و

كاتيك قةشةي . الديةكي نزيك شارةكةيانةوة خؤيان دةطرنةوة
كليسةكة ديت بؤ ئةوةي يارمةتيان بدات، ثيي ووتن، بيستم كة 

باشة بؤضي يةزدان ئاوها وازي لة ئيمة : يتدةلَيةكيكتان 
ا ئيمةين دة، لةراستيئةمة راست ني: يمدةلَمن ثيتان  بةآلمهيناوة؟ 

ان هيشتووة، ئائةم كوشنت وازمان لةيةزدان هيناوة و بةجصم كة
وبرِينةش نيشانة و منونةية و ئةجنامي ئةوةية كة مرؤظ دوور 

  .لة يةزدان و دذبةيةزدان كاردةكات
ئةو قسةية : يتدةلَدواي ثةجنا سالَ ئةو ئافرةتة دةطيريتةوة و 

م بة يةزدان باوةرِكاتةدا لَم و هةر لةودا وةك تري داي لةدلةوكاتة
  .يةزداندا دةذمي لةطةلَ باوةرِبة هيناو هةر لةوكاتةوة تا ئيستا

  
  
  



  




واتة (ضونكة ذياين لةش لةخوينداية، لةبةر ئةمة ثيشكةشم كردن 
الويةكان . (تا وةك ليخؤش بوونتان بؤ دروست بكةم) خوينةكةم

١١: ١٧.(  
.................  

ليخؤش خوين : يةكةم    :حةوت راسيت مةزن لة سةر خوين
ضونكة ذياين لةش لةخوينداية، لةبةر . (بوون دروست دةكات
. تا وةك ليخؤش بوونتان بؤ دروست بكةم ئةمة ثيشكةشم كردن

  ).١١: ١٧الويةكان (
ين شتة بؤ بةدةست هيناين خوين بناغةية و سةرةكي تر: دووهةم
: هةمسي ن الي يةزدان و داثؤشيين طوناهي مرؤظبووليخؤش

... وينبةخويين ئةو يب تاوان بو. (خوين دةبيتة هؤي رزطاربوون
  ).٩: ٥رؤما !) (لة توورِةيي يةزدان بةهؤي ئةوةوة رزطار دةبني

خوين ويذدان ثاك : ثينجةم. بةخوين ئيمةي كرييةوة :ضوارةم
طالوةكان ثريؤز ... رةكةطةر خويين مةر و طوي. (دةكاتةوة

... ئيتر دةبيت خويين مةسيح ضةند لةوة زياتر بيت... بكات
...). ئةوةي ويذدانتان ثاك دةكاتةوة لةكردارة مردووةكانتان

  ).١٤، ١٣: ٩عيربانيةكان (
بةهؤي خويين عيساي مةسيحةوة، دةتوانني برِؤينة (: شةشةم

  ).١٩: ١٠عيربانيةكان .) (شويين هةرة ثريؤز
خويين عيساي رؤلَةي ئةو لة هةموو طوناهيك ثاكمان : (حةوتةم

  ).٧: ١يؤحةنناي يةكةم ). (دةكاتةوة
  
  



  


 

م بةكي هةية، دلَنيام يةزدان دةتوانيت باوةرِضونكة دةزامن 
. ثاريزطاري ئةو شتةم بؤ بكات كةوا بؤي داناوم تا ئةو رؤذة

  ).١٢: ١تيمؤساوسي دوو (
..................  

ك دةذيا ناوي  کلة يةكيذنيلة دؤلةكاين سكؤتلةندادا ثريي
تووشي نةخؤشيةك هات و دةيزاين ئةوةندةي . بوو) سيننا(

ئةمةشدا دلَشاد بوو،  لةطةلَ بةآلمنةماوة كؤضي دوايي بكات، 
نة ئةو لةشة ثرِ لةئازارةي واوبةم ز دةيزاين ضونكة

  .مةسيحي خوداوةندتة الي عيساي بةجيدةهيلَيت و دضص
 سي دةكرد،نكورِيكي طةنج كة زؤر حةزي بةقسةكاين نا

رؤذيكيان هات بؤ الي و لةكايت قسة كردنياندا كورِةكة ليي 
تؤ ناترسيت ئةطةر هات و كةوتيتة  ةباش: ثرسي و وويت

كورِم، : مي دايةوة و وويتآلسي بة تورِةييةوة وةندؤزةخةوة؟ نا
سي خباتة دؤزةخةوة، نت ئةطةر نايةزدان زةرةريكي زؤر دةكا

داراين داوة كة دةضنة الي خؤي، باوةرِضونكة خؤي ثةمياين بة 
ةوةي كة يةزدان ئيتر ئةو ضؤن خؤي بةدرؤ دةخاتةوة، حاشا ل

. ةمياين ذياين هةتا هةتايي بة ئيمة داوةدرؤزن بيت، ئةو ث
) .داوةوةي يةزدان لةزووةوة ثةمياين ثيذياين هةتا هةتايي، ئة(
  ).٢: ١تيتؤس (
 
 
 
  
  
 



 



طومان ديتة وةتية بةوةي هيوامان ثييةيت بيدلَنيايي تةوا باوةرِ
عيربانيةكان . (طومانية لةوةي كة نايبينني هةيةةروةها بيدي، ه

١: ١١.(  
......................  

دةبيتة شتيك كةوا هةية و بووين  باوةرِئةو شتةي نابينريت، بة
ثيش  باوةرِمنونةي نيرراوي يةزدان موسا، ئةوةي بة  .هةية

دةكةوت لة خزمةيت يةزداندا و دةرويشت لةو ريطةيةدا و 
  .كة نابينريت يدةيبيين ئةوة

لةو سةدانةي كة مةسيحيةكان قورساييان لةسةر بوو و 
ي مةسيحي كة عيساي دارباوةردةضةوسينرانةوة، كابرايةكي 

دةويست، هينراية بةردةم  مةسيحي لةذياين خؤي خؤشتر
نةفيت دةكةم : هةرِةشةي ليكرد و وويت ئيثراتؤريكي ديكتاتؤر و

. ي خؤتباوةرِو دةتنيرم بؤ ضؤلةواين، طةر سووربيت لةسةر 
جيهان و زةوي هةمووي شوين و مولَكي : وويت دارةكةشباوةرِ

ثراتؤر تورِة مئينجا ئي. يتةوةةباوكمة، تؤ ناتوانيت دوورم خب
ناتوانيت، : دارة ئازاكة وويتباوةرِ. دةتكوذم: و وويت بوو

ينة و سةروةرت و عيسادا و طةجن لةطةلَضونكة ذيامن بةردةوامة 
  .لةئامسانة سامامن

ضي هاورِيت هةية، هةمويت يلَ دوور : ثراتؤر وويتمئينجا ئي
هاورِيةكم هةية، كة ناتوانيت ليمي : ئةويش وويت. دةخةمةوة

  .مانة زياتر لة براكةملةطةلَةويش عيساية، دوور خبةيتةوة، ئ
 









زؤري  دلَشادم بة ووتةكانت وةك يةكيك كة بةدةست هينانيكي
  ).١٦٢: ١١٩ زةبور. (بةدةست هينا بيت

..................  
دةمانةوي ليرةدا باسي رووداويك بكةين لةذياين زاناي 

ئةوةي مادةي ) سيمبؤن دكتؤر جيمس(بةناوبانطي ئةلَماين 
بؤ بةنج  دؤزيةوة كلؤرفؤرم مادةيةكي شلة کة) كلؤرفؤرمي(

  .بةكار ديت لة بواري ثزيشكيدا
دار بوو، لةشاري باوةرِدكتؤر سيمبؤن ثياويكي مةسيحي 

دةيزاين كة ئةم ثياوة  خةلَكئةلَماين زؤري ) ئةدميبؤرطي(
  .دارةباوةرِ

يستيان ئاهةنطيكي رؤذيك كة لة كؤبوونةويةكي طةورةدا و
بكةن بؤ ئةو بكةن و دةست خؤشي و ئافةريين ليجواين بؤ 

كارانةي كةوا كردويةيت و دلَشادي بكةن بؤ مةزين 
  . دؤزرينةوةكةي لةبارةي ثزيشكيةوة

: ويتلةكؤتايي ووتةكةيدا وئةميش هةستا و سوثاسي كردن و 
لةم م دؤزيةوةتةوة كةوا مةزنترة بةريزان من دؤزينةوةيةكي تر

دؤزينةوانةم، ئةويش دؤزينةوةي رزطاركةريكة كة من ثيويستم 
ثييةيت، ئةو رزطاركةرةش ناوي عيساي مةسيحة، ئةوةي 

بوومن بؤ دروست ي ثاكم دةكاتةوة لةطوناهو ليخؤش خوينةكة
  . دةكات

خوينةري بةريزم، ئايا تؤش دةتةويت ئةمة بزانيت و 
  .وكي ثريؤزةوةبيدؤزيتةوة، بةهؤي خويندوةي ثةرتو

  



  




  ).١٩: ٧ميخا . (يي دةرياوةآلهةموو طوناهةكانيان فرِيدةدةيتة قوو
.........................  

ة طوناهةكاين ثيويستكة يةزدان كةسيك وةردةطريت الي خؤي، 
دوور خبريتةوة ليي، ضونكة مرؤظ بة طوناهو ثيسيةكةوة 

ت بضيهةر لةبةر  .تة الي يةزدان و روو بةرووي ببيتةوةناتواني
كة  ئةمةشة كة نيرراوي يةزدان ميخا ئةوةمان بؤ دةردةخات

طوناهةكان دوور دةخرينةوة بؤ شوين و جيطةيةك كة 
طوناهي كي؟  بةآلم  .يي دةرياآلنابينريتةوة وةك وومتان قو

وة بؤ طوناهي ئةوانةي كة قورباين خوينةكةي عيسايان وةرطرتو
  .خؤيان، ئةوانةي مةسيحيان بةرزطاركةري خؤيان وةرطرتووة

ليرةدا نالَيت، هةنديك لة طوناهةكانيان  نيرراوي يةزدان
بةلَكو هةموو طوناهةكانيان دادةثؤشريت و  ،دةشاردريتةوة
دار دةتوانيت بة دلَيكي زؤر باوةرِبةيلَ   .دةشاردريتةوة

وناهم ناهةكامن لةسةر البراوة و طمن طو ئيتر: ئاسودةوة بلَيت
م، ضونكة لةطةلَثيوة نةماوة و يةزدان ئيتر باسي طوناة ناكات 

: يتدةلَلةثةرتووكي ثريؤز دا، ديسان نووسراوة كة يةزدان 
جاريكي كة ئيتر هةرطيز يادي طونةكانيان و هةلَةكانيان (

  ).١٧: ١٠عيربانيةكان .) (ناكةمةوة
ة بؤ ينةمة ثةميانيكي مةزن و دلَشادكةر ئخوينةري بةريزم، ئايا 

  من و بؤ تؤش؟
  
  
  
  



  




، ئةوةي لة ثيناويدا )واتة ئينجيلي من(بة طويرةي مزطيين من 
ووشةي يةزدان  بةآلمئازار دةضيذم كؤت كراوم وةك تاوانباريك، 

  ).٩: ٢تيمؤساوسي دوو . (بةزجنري نابةستريتةوة
.....................  

دار لة مؤزةنبيق دةطيريتةوة و باوةرِئافرةتيكي مةسيحي 
لةكايت  بةآلموة، مةوة خرامة بةندخيانةباوةرِمن بةهؤي : يتدةلَ

ةزدان و ووشةيةوة كردنةوةي باشي لةاليةن يبةندكردمناندا تاقي
يةزداندا  لةطةلَتةامي زؤر بةنويذ دةبردةسةر و  كايت. فيربووم

  .دةدوام
مةش ئةوةم بؤ دةركةوت، كة يةزدان بةتايبةيت مين سةرةراي ئة

هيناوةتة ناو ئةم بةندخيانةيةوة تاوةك ووشةي ئةو بطةينم بة 
كةس ) ٢٥(بةندةكان، بؤية لةماوةي ئةو سالَةدا كة بةند بووم، 

ناو يان بة عيساي مةسيح و قوربانيةكةي هيباوةرِو  باوةرِهاتنة 
... ووشةي يةزدان(  .نيانداطرت وةك رزطاركةريك لة ذياوةريان

دار طةر باوةرِئيمةي ). ٩: ٢تيمؤساوسي دوو ) (نابةستريتةوة
لةكؤمةلَةوة، بةنةزان و ضاويكي نزم سةير  ي يانخةلَكهات و لة

بكريني، دةبيت باش ئةوة بزانني كة ئيمة بالَويزي يةزدان و 
 يةزداين ثريؤز تكاية ضاومان بكةرةوة تا .ووشةي يةزدانني

ؤ دةيبينيت و لة مةبةستةكانت ببينني بةو شيوةيةي كة ت
بطةينتي.  
  
  
  



  




ناضيتة ناو ! خوداوةند، خوداوةند  :يتدةلَهةر كةسيك كة بة من 
ثادشاهييت ئامسانةوة، ئةوانة نةبن كة بةخواسيت باوكم 

ند عيساي خوداوة بةلَكو لةبةري بكةن) ٢١: ٧مةتتا ... (دةكةن
  ).١٤: ١٣رؤما ) (وةك جل يان كراس( مةسيح

.......................  
دار ضووة الي ثياويكي بةتةمةن و باوةرِكابرايةكي مةسيحي 

 ثياوةكة دلَي خؤي بؤ هةلَرشت و ئةوةي بؤ دةرخست كةوا
كابراي مةسيحيش   .يشتووةلةذيانيدا زؤر ناخؤشي و ئازاري ض

اتةوة و خؤشةويسيت ويسيت بةهؤي ووشةي يةزدانةوة دلَي بد
خؤش نةبوو و بؤي كابراكة ئةمةي ثي بةآلميةزداين بؤ دةرخبات، 

كة كة اخ لةدلَة بةرامبةر بة كابرايةكيطيرايةوة كة ئةو زؤر د
ليرةدا    .كاروباري ئايين مةسيحي دةبات بةريوة و ئاينية

باشة ئةطةر من : دارة مةسيحيةكةش ليي ثرسي و وويتباوةرِ
ثالَتؤيةي تؤم دزي و ضووم دزيةكم كرد يان كةسيكم  ئيستا ئةو

كوشت و دوايي ثؤليس ثالَتؤكةي تؤيان دؤزيةوة لة شويين 
تاوانةكة و هاتن تؤيان طرت، باشة تؤ بةرهةلَسيت لةخؤت 

: دارةكةش وويتباوةرِبةلَي دةيكةم ئينجا : ناكةيت؟ كابرا وويت
طلةيي لةيةزدان بكةيت، كةواتة ليرةدا ئيمة، بةتايبةيت تؤ نابيت 

ثالَتؤي يةزداين دزيوة و  ضونكة ئةو كابرا ئاينية جلَ و
كردووة تاواين ثيوةكردوة و نابيت تؤش ليرةدا ساحييب لةبةري

   .جلةكة تاوان باربكةيت
  
  



  




ئاطادار بن كةس نةختاتة داوي فةلسةفةي ضةواشةي بةخؤرِايي، 
ي و ياساي سةرةكي ئةم كخةلَئةوةي لةسةر خوورِةوشيت 

هةر ). ٨: ٢كؤلؤسي . (طةردوونة نة وةستاوة نة لةسةر مةسيح
كايتَ ووشةي راستيتان ) واتة مةسيح(بةهؤي ئةويشةوة بوو 

: ١سؤس ئةف) (ئينجيلي رزطاريتان(اريتان بيست واتة مزطيين رزط
١٣.(  

.........................  
زؤر خةريكي  باوةرِ، يب نيكي زؤر لةمةوبةر من طةمن بوومآلسا

رؤذيك لة رؤذان  ،خويندوة و نوسراوي فةيلةسوفةكان بووم
كرد لة كاتيك دةستم ثي. ؤز خبوينمةوةبرِيارم دا ثةرتووكي ثري

كردم بةردةوام مب لة م و واي ليبوونةوة، سةرجني راكيشاثةيدا
دا بةشيوةيةكي تةواو بيخوينمةوة بؤ ةيدا هةولَمخويندنةو

ي كة يةانةم بدؤزمةوة بؤ ئةو كارة مرؤظآلوةي وةئة
وةالمةكانيم لة خويندنةوةكاين ثيشودا دةست نةكةوتبوو، 
نازامن ضؤن بوو كة ووشةي يةزدان وردة وردة كاري يتَ كردم و 

ثةرتووكي ثريؤز راستية و   .ي تةواوةتيم بةيةزدان هيناباوةرِ
ة بؤ ماوةي ثةجنا بناغةية بؤ ذيامن و هةموو هةلَسوكةوتيكم ك

و خؤشةويستيم بؤ يةزدان  باوةرِهةموو رؤذيك . سالَ دةضيت
مي آلزياتر دةبيت و دةمةويت بلَيم هيض ثةرتووكيك نية كةوا وة

بةراسيت يب ثيج وثةنا، وةك  ،مرؤظ بداتةوة لة كاري دةرونيدا
  .رتووكي ثريؤز ةث
  
  



  




خؤشكةر بة سروودي دلَ . تلةتةنطانةدا ثاريزطارمي دةكةي
  ).٧: ٣٢ زةبور. (دةوروثشتم دةديت

..........................  
يةزداندا هاورِيةيت  لةطةلَكاتيك كة طوناهبار لة دوذمنايةتيداية 

نةفسي خؤي و شةيتان و بابةيت  لةطةلَو دؤستايةيت هةية 
  .جيهانيدا

دذايةيت و دان ئاشت بووةوة، يةز لةطةلَهةر ئةوةندةي  بةآلم 
نةفسي خؤيدا و شةيتان و ئةو  لةطةلَدةكات يدةست ث جةنط

  .بابةتانةي كة تةا جيهانني
دار دةكات كةوا رابكات بؤ ئةوةي خؤي الي باوةرِئةمةش وا لة 

يةزدان حةشار بدات، يةزدانيش ثاريزطاري دةكات و دةوروثشيت 
  .دةطريت بة سروودي دلَ خؤشكةر

ة نيوان هةناسةي كةسيك طة طوناهو جياوازيةكي زؤر هةية ل
نةطبةيت و تاوان بةسةر شاتيةوة بيت و كة دلَ شادة و يةزدان 

بؤ سوثاس  .بووة بة حةشارطة بؤي و ثاريزطاري ليوة دةكات
يةزدان، ئةوةي سةركةوتين بة ئيمة بةخشيوة بةهؤي عيساي 

سوثاس بؤ ). ٥٧: ١٥كؤرنسؤسي يةكةم (مةسيحي خوداوةندةوة 
. دان، ئةوةي هةموو كاتيك بةرةو سةركةوتنمان دةباتيةز

  ).١٤: ٢كؤرنسؤسي دووةم (
 
 
 
  
  



 



ئيوة دةيزانني بةرةكةيت عيساي مةسيحي خوداوةند ضية، 
لةثيناوي ئيوةدا بوو بة  بةآلمهةرضةندة ئةو دةولَةمةند بوو، 

نسؤسي ركؤ. (هةذار، تاوةكو ئيوة بة هةذاري ئةو دةولَةمةند بنب
  ).٩: ٨دووهةم 

............................  
ةرطرت، ذياين بة هةذاري خوداوةند كاتيك جةستةي مرؤظي و

لةبةر ئةوةي . مريةم كايت مندالَ بووين هات. (كرددةست ثي
شوينيان دةست نةكةوت، ضوونة تةويلةيةك لةو ناوة، ئينجا 

  ).٧: ٢لؤقا .) (لةويدا كورِة نؤبةرةكةي بوو
جوويتَ . (ريةم قورباين كرد، قوربانيةك كة هةذارةكان دةيكةنم

  ).٢٤: ٢٢لؤقا .) (كوكوخيت يان جوويتَ بيضووي كؤتر
عيساي ثريؤز وةك كورِة دارتاشيك و دوايش بة دارتاش 

كاتيك دةسيت كرد بة ) ٥٥: ١٣، مةتتا ٣: ٦مةرقؤس (ناسرابوو 
: ساي مةسيح وويتعي. (كاري يةزداين هيض جي و شوينيكي نةبوو

 رؤلَةي مرؤظ بةآلمريوي كوين هةية و بالَندةي ئامسان هيالنة، 
: ٩لؤقا .) (تةنانةت جيطايةكي نية سةري خباتة سةر )واتة عيسا(

٥٨، ٥٧.(  
ل بوو هيض ئةمةش عيساي ثريؤز يب ثارة و ثوو سةرةراي

را خويدا هةلَ نةدةطرت، تةنانةت لة طورِيكا نيذ لةطةلَثارةيةكي 
بوو، ضونكة لةو رؤذانةدا طؤر دةبواية بةثارة دراكة بة خير ثيي 

  .بكرِراية
 
  
  



 



... ئايا راستة يةزدان ووتوويةيت: مار بة ئافرةتةكةي ووت
! درؤزنة و باوكي درؤية) شةيتان(ضونكة ). ١: ٣ةيدابوونث
  ).٤٤: ٨يؤحةننا (

.......................  
ي خةلَككاتةوة ثيشرِةوة بؤ وو لة دةلَخةلَةتانشةيتان ئافرةيت ه

  .لةيةزدان خةلَكو بردين بةالي درؤدا و دوور خستنةوةي  
و طةجنيت، ضيت داوة  الَدمنكورةبابة تؤ هيشتا : يتدةلَبةطةنج 

جاري بؤ خؤت رابويرةو تامي ذياين خؤت  .بةسةر خوداوةند
ان تازة تؤ ذيانت بابةطي: يتدةلَي بةتةمةنيش خةلَكبة   ...بكة
ضووة و خؤ ناتوانيت ئةوانةي كردووتة بيانسريتةوة و سةربة

ا بة كةيف و خؤشي دطوي مةدةري ئةو ماوةيةي ماوتة لةذيانت
بةهةندي    ...بيبةرة سةر، بةهةشيت ضي و رؤذي حسايب ضي

كورةبابة تؤ بؤ ئةوةنة فةقرييت، باشة تؤ : يتدةلَي كةش خةلَك
او دشت هةية، ضيت داوة بةسةر خوذيانيكي خؤش و با

بةهةنديكيش   .ةوة و ذيان لةخؤت تيك دةدةيتداناسيخو
تؤ ئةوةنة ثاك و موبارةك نيت تاوةك بيتة رؤلَةي : يتدةلَ

  ...ا ضؤن ئةوةي لةبري دةضيتةوة كة كردووتةديةزدان و خو
ي دةدويت، لةطةلَهةر يةكيك بةشيوةي خؤي  لةطةلَئيتر شةيتان 

ئايا طوي بؤ ئةم قسانة بطرين باشترة يان بؤ ووتةي باشة 
  يةزدان؟

 
  
  
  



 



ثةسةند ) قوربانيةكةي(كراوةكةي خوداوةند هابيل و ثيشكةش 
ثةسةند ) قوربانيةكةي(قاين  و ثيشكةش كراوةكةي  بةآلمكرد، 
  ).٥٦، ٤: ٤ةيدابوونث (.نةكرد

........................  
ت لة لةوانةية بة تيروانيين مرؤظ قوربانيةكةي قاين بةنرختر بي

قاين لة بةرووبوومي زةوي ئةوةي خؤي بة . قوربانيةكةي هابيل
ئيش و رةجني شاين خؤي ثةيداي كرد بوو كردية قورباين و 
لةوانةشة لة ضاكترين و باشترين جؤري بةرووبوومةكةي 

يشكةش ث مةرِةكاين ثيشكةش كرد بيت، كاتيك هابيل لة نؤبةرةي
كةواتة شتيكي   .بةيةزدان دةكرد و دةيكردة قورباين

دادثةروةرانة نية كة يةزدان قوربانيةكةي هابيل ثةسةند بكات و 
قوربانيةكةي قاين ثةسةند نةكات، نةخير يةزدان هةموو 

طةر يةزدان قوربانيةكةي قاين . بريارةكاين دادثةروةرانةية
ريطةيةك رازية كة مرؤظ  ثةسةند بكرداية، واتة يةزدان بةهةموو

. خؤي دايدةنيت بؤ خؤي بؤ ئةوةي نزيك ببيتةوة لةيةزدان
نةخير ئةوةي كة هةلَة و طوناهو سوكايةيت كرد و دةيكات 

خؤيةوة بؤي نية ةبةرامبةر بةيةزدان مرؤظة، مرؤظيش خؤي ل
قاين ئةوةي . ريطةي نزيك بوونةوة لةيةزدان دابنيت بؤ خؤي

قورباين بؤ نزيك   .كردن نةفرةيت لصةزالةبريكردبوو كة ي
بوونةوة و رةزامةندي يةزدان، يةك قوربانية كة يةزدان خؤي 

  .داينانةوة، ئةويش قوربانيةكةي عيساية
  
  
  



 


 
ئةو طوناهةكامنان ئيمة لة مةسيحدا كرِراينةوة، بة خويين 

  )٧: ١سؤس ئةف(بةخشرا 
..............  

  لة طوناة خؤش دةبيت، تةا بة تؤبةكردنيك؟ كي دةلَيت يةزدان
  :هةلَةي ئةم بريؤكةية لةم طريِانةوةيةي خوارةوةدا دةردةكةويت

كابرايةكي باوةرِدار هةوالَي ئةوةي زاين كةوا ثياويكي دراوسيي 
خؤي لةسةرةمةرطداية و خةريكة دةمريت، خيرا ضوو بؤالي و 

سيح بةخويين خؤي باسي ئةو رزطاريةي بؤكرد كة عيساي مة
بةآلم كابرا وايزاين داواي . لةسةر خاض كردوويةيت بؤ مرؤظ

باشة دواي ئةو هةموو : بؤية وويت! ئةوةي ليدةكات تؤبةبكات
طوناهو خراثانةي من كردوومة ضؤن ئيستا خوا لةسةرةمةرطدا 

  بة تؤبةيةك لةمن خؤش دةبيت؟
كردووتة، هيض  برام تؤبةكردن لةوانةي: باوةرِدارةكةش ثيي ووت

كاتيك طوناهت النابات و نايسرِيتةوة، بةآلم باوةرِهينان بة 
خويين عيساي مةسيح، ئةوةي قوربانيةكي تايبةتة بؤ البردن و 
ليخؤشبوون و سرِينةوةي طوناهي مرؤظ، ئةمة تةا ريطةية بؤ 

  .رزطاربوونت لة قورسايي طوناة
 
 
  
  
  
  
  



  


 

كرداري . (رزطارت دةبيت... ساي خوداوةندباوةرِ ينة بةعي
  ).٣١: ١٦نيرراوان

.........................  
بةريزان بةدةست هيناين رزطاري شتيكي ئاسانة طةر خؤت 

  !!وويستت
تؤ خؤت ئازاديت !! شتيكي ئالَؤز و نةهامةتية طةر ثشتت تيكرد

ةر برِيار بؤ كاميان دةدةيت، شتيكي سةرسورهينةر نية ئةط
برِياري ئةوة بدةيت كة اليةين رزطار بوون بطريت، بةآلم شتيكي 

  .زؤر سةرسورهينةرة ئةطةر ثشيت تيبكةيت
باشة ئةطةر نةخؤش بيت، ناتةويت ضاك ببيتةوة؟ ئةطةر ديل 
بيت ناتةويت ئازاد ببيت؟ ئةطةر قةرزار بيت ناتةويت قةرزةكةت 

بييتة دةرةوة؟  بدةيتةوة؟ئةطةر بكةويتة بريصكةوة ناتةويت
لةمانةش هةموو سةيرتر و خراثتر ئةوةية كة ئةطةر بيت و 
مرؤظيك نزيك بيت لة سزاي مردين هةتا هةتايي و نةيةويت 

  !!!رزطاري ببيت
كليلي رزطار بوون و شادي دةروون ئةوةتا لةدةسيت خؤتدا 

  .دةتوانيت بيكةيتةوة و دةشتوانيت دايبةخةيت لةسةر خؤت
  
 
 
  
 
  
  



  


 

: ٦ميخا ... (ئةي مرؤظ يةزدان بؤي روونكردوويتةوة ئةوةي باشة
٨.(  

...................  
لةقوتاخبانة مامؤستايةكي هةندةسةمان هةبوو كةسيکي بةتةمةن 

قوتابيةكاين لةكايت تاقيكردنةوةي هةندةسةدا بةشيكيان . بوو
 لةدوايةوة ثةرتووكي هةندةسةكةيان دةكردةوة و ضي نووسرا

دنةوةكة، كاتيك بوو دةياخنستة سةر وةرةقةي تاقيكر
ةكان بدات كة زاين لةبايت ئةوةي سزاي قوتابيمامؤستاكة بةمةي

من ئةمرِؤ : كردووة، هات و وويتغةش و ساختةيان لي
تاقيكردنةوةي تازةتان بؤ ئةكةمةوة، بةآلم لةدوو وانةدا يةكةم 

تكاتان  .وانةي هةندةسةية و دووهةم وانةي راست و دروسيت
ليدةكةم هةولَ بدةن لةهةردوو وانةكةدا دةربضن، بةآلم ئةطةر 
يةكيكتان هةركةوت با لةوانةي هةندةسةكةدا بكةويت، ضونكة 
دوايي لة ذيانيدا بةهؤي كؤششةوة هةر فير دةبيت، بةآلم طةر 
هات و يةكيك لةوانةي زياين هةية بؤ هةموو ذياين و 

ةم قسانة قوتابيةكان ئيتر بةمة دواي ئ. هةلَسوكةويت ذياين
بةريزان و زؤريان وازيان لةو كارة هينا  تيطةيشنت

مامؤستاكةمان لةسةر راسيت بوو ضونكة ريذةي راست و 
دروسيت زؤر طرنطترة لة ريذةي هةندةسة و هةموو وانةكاين كة 

  .ذياين مرؤظ، بؤية بؤ مرؤظ و
  
  
  
  



  


 

  ).٣: ٣كؤرنسؤسي دوو ... (امةي مةسيحنبةلَي دةركةوت كة ئيوة ن
.....................  

طةر هات و كةسيكي باوةرِداري مةسيحي ويسيت باسي مةسيح 
بكات بؤ خةلَكي، ثيويستة ببيتة نامةيةكي راست و دروست بؤ 
مةسيح و ووتةكاين بة ئةمانةتيكي زؤر تةواوةوة دةربرِيت، 

وينةيةكي راست و تةواو سةرةرِاي ئةمةش دةبيت ئةو كةسة، 
  .بيت بؤ مةسيح

طةر هات و ئةمة بةو شيوةية بوو كة بامسان كرد، ئةوا يةزدان 
يارمةيت دةدات بةهؤي رؤحي ثريؤزةوة بؤ ئةوةي بضيتة دلَي 

  .خةلَكةوة
دةمةويت ليرةدا بةسةرهاتيك بطيرمةوة، دواي طةرانةوةي 

باوةرِداران ضوون  مةسيح بؤ ئامسان، هةنديك لةقوتابيةكاين و
بؤ شار و ووآلتاين كة، ئةوانةي هيشتا هةوالَي يةزدانيان 

  .نةدةزاين و زؤريان بت ثةرست بوون
ك لة خةلَكةكةي بلةشاريك كدا كة هةنديبوون بة باوةرِدار، رؤذي

كابرايةكي مةسيحي هات و دةسيت كرد بة قسةكردن لةسةر 
 يةكيك لة دانيشتوانكرد، لةثرِ  يةزدان و باسي عيساي مةسيحي

ئةو كابرايةي كة تؤ باسي ليوة دةكةيت دويين : هةستا و وويت
تومةس ئةمة باسي كابرايةكي مةسيحي باوةرِدار : لةطةلَمدا بوو

 .و هةلَسوكةويت وةك مةسيح بووة ئةكات كةوا كةسايةيت
 
  
  
  



  


 

كان و ، هاتووة بؤ دءزينةوةي وون بووة)واتة عيسا(رؤلَةي مرؤظ 
  )١٠: ١٩لؤقا . (رزطاركردنيان

...................  
ةي كة تؤ لةوانةي كة وون بويت يا لةوانخوينةري بةريزم ئايا 

  رزطارت بووة؟
جياوازيةكي طةورة هةية لة نيوان ئةو دوو بارودؤخةدا، 

ئةوةي دةبيت بيزانني ئةوةية . بةتايبةيت لة رؤذي ليثرسينةوةدا
لةو دووانة زياتر، يان وون بوون ياخود كة شتيكي كة نية 

 ةو .رزطاري، ئةمةش بةثيي ووتةي يةزدان لة ثةرتووكي ثريؤزدا
ة، ئةوةي ريةكةش دروست دةكات عيساي مةسيحرزطا ئةو ئةوةي

باوةر بة  .كة هات بؤ دؤزينةوةي وون بووةكان و رزطاركردنيان
 مةسيح و قوربانيةكةي طةرةنيتة بؤ رزطاربوون لة سروشيت
طوناهباري و خويين قوربانيةكةي ئةو طوناهي هةموو مرؤظيك 
دادةثؤشيت، بةشيوةيةك رووي ئةوةمان هةبيت وةك مندالَ و 

بكةين وبدويني و نويذ  ا قسةدرؤلَةي يةزدان، لةطةلَ يةزدان
  .بكةين

بةآلم يب باوةرِي، طةرةنتية بؤ  مرؤظ كةوا وون بوون و لة 
باشة تؤ كامةيان . دةست دةهينيتناوضووين هةتاهةتايي بة

  هةلَدةبذيريت؟
بةريزم خؤت هةلَ مةخةلَةتينة و ئةو ثرسيارة لة خؤت دوور 

ئةمرِؤ طةر طويتان لة دةنطي يةزدان بوو دلَتان رةق (مةخةوة 
  ).٧: ٤انيةكان ربعي.) (مةكةن

  
  



 

 

 كورِةكةت، :يةزدان بة ئيرباهيمي باوكي هةموو طةالين ووت
لةوي . ي مؤريابيبة و برِؤ بؤ زةو... تاقانةكةت كة خؤشت دةويت

  )٢: ٢٢ثةيدابوون . (بيكةرة قورباين
..........................  

ئايا ئةبيت هةسيت ئيرباهيم ضؤن بووبيت كاتيك يةزدان داواي 
ليكرد تاقة كورِةكةي بكات بة قورباين، سةرةرِاي ئةوةي كة 

ةي كة ئيرباهيم كورِةكةي زؤر خؤش يةزدان ئةيزاين بةو
دا وةك وةي كة يةزدان لةو تةمةنة ثرييةي دةويت، سةرةرِاي ئة

بةخشي، كةضي ر سةرسورهينةر ئةو كورِةي  ثي كاريكي زؤ
ئةوةتا يةزدان ئيستا داواي ئةوةي ليدةكات كورِةكةي بكاتة 

  .قورباين بؤ ئةو
بةساآل ضووةدا داية  ئايا يةزدان ئةو تاقة كورِةكةي لةو تةمةنة

تاوةك دووايي بؤي بكات بة قورباين؟ زؤر ئالةم ثرسيارانة 
ةموو دةهات و دةضوو بةبريي ئيرباهيمدا، بةآلم سةرةرِاي ه

ئةمانة، ئةو برِياريدا داواكاريةكةي يةزدان جيبةجي بكات و 
  .و باوةرِي بةيةزدان هةبوو متمانة

)شكةش كرد وةك بة باوةرِ ئيرباهيم ئيسحاقي كورِي ثي
ئيرباهيم باوةرِي بةوة هةبوو كة يةزدان تواناي ... قورباين

، ١٧: ١١عيربانيةكان ...) (ئةوةي هةية مردووان زيندوو بكاتةوة
بةريزان با باوةرِ بة يةزدان ينني كةوا ئةو تواناي ). ١٩

  .زيندووكردنةوةي هةية
  
  
  



  


 

لة بين ثيوة تا . نةخؤشة ئيشة و دلَ بةطشيتسةر بةكؤمةلَ بة
عيا ةشيئة... (هةمووي بريندارة. انيةتةثلي سةر شويين ساغي تصد

٦، ٥: ١(  
كاتيك نةخؤشيك ديتة الي ثزيشك، ثيش ئةوةي دةرماين بؤ 

زؤر جار دةست لة لةشيةوة  دةكات و يبنووسيت، سةيري لةش
يرا دا، نةخؤشةكة خويين ئازارةكةوة شدةدات، كاتيك دةسيت لة
ئا ئةوةتا شويين ئازارةكةم، خيرا : هاوار دةكات و دةلَيت

  !دةستت البة لةسةري ئازارم هةية
لة ذيانيشدا هةر بةم شيوةيةية، كاتيك دةطةريني بة شوين 

و خراثةكاري دةكةين و باسي  ا و باسي خراثةدطريوطرفتةكان
كة  مرؤظ دةكةين و سودي بووين يةزدان، تائرية شتةوويذداين

بة باشي دةرِوات، بةآلم هةر كة هاتينة سةر باسي طوناهو 
طةرانةوةي مرؤظ و تؤبةكردن و ذيان بةو شيوةيةي يةزدان 
داواي دةكات، ئاليرةدا هاوار بةرز دةبيتةوة وةك هاواري 

شيةكةي و ؤنةخؤشيك كة دةست دةخريتة سةر شويين نةخ
  .برينةكةي

بني، بةلَكو باوةرِدار ئةوةية كة ئيمة وةك باوةرِداريك لةدايك نا
كاتيك بري بكاتةوة و دان بة سروشيت طوناهباري مرؤظدا ينيت 
و برِيار بدات كة لةطةلَ يةزداندا ئاشيت ببيتةوة بةهؤي ئةو 
قوربانيةي عيساي مةسيح كردي بؤ رزطاربووين مرؤظ، 

. ضونكة هةموومان طونامهان كرد: ثةرتووكي ثريؤز دةلَيت
  ).٢٣: ٣ رؤما(

  
  



  




م، ئيتر من ئةوةم كة طوناهةكانت دةكوذينمةوة لةبةر خاتري خؤ
جاريكي تر هةرطيز ) ٢٥: ٤٣عيا ةشئي(طوناهةكانت باس ناكةم 

) ١٧: ١٠عيربانيةكان (يادي طوناهةكانيان و هةلَةكانيان ناكةمةوة 
. ك ثاكمان دةكاتةوةيين رؤلَةي ئةو لة هةموو طوناهصخو

  ).٧: ١ةننا يؤح(
.........................  

ؤي و كاتيك مرؤظ كة لةمالَةوة سةيري وينةي كؤين خ
خؤشيةوة سةيري دةكات، ضونكة خيزانةكةي دةكات، ديارة بة

وينة بةطشيت طشت كات لةو كاتانةدا دةطرييت كة ثياو لة شادي 
 بةآلم  .و خؤشيداية و دةيطريت بؤ ئةوةي دوايي يادي بكاتةوة

 ،سةير ناكريت ةووينةي ناخؤشي و كارةسات بةشادي و خؤشية
سةيركردين مرؤظ توشي ئازاري دةروون دةكات و كةس نية  ةو

بيةويت كةوا يادي ناخؤشي بكةويتةوة و بيتةوة بةرضاوي و 
هيض مرؤظيك نايةويت وينةي ئةو خراث و . شانازي ثيوة بكات

ةرضاوي، بةآلم با ئةوة باش طوناهةي كةكردويةيت ينريتةوة ب
بزانني كة يةزدان وينةي هةموو كرداريكي ئيمةي الية و بة يين 
هةموو بريكردنةوةكامنان دةزانيت، بةآلم ئةو ئامادةية كة ئيتر 
باسي نةكات و نةيداتةوة بةرووماندا و يادي نةكاتةوة، طةر هات 

كةي ئةو و ئيمة بةخويين قوربانيةكةي ئةو بةخويين رؤلَة
  . شتمان و ثاكمان كردةوة

  
  
  



  


 

ئةوةش كةوا كارناكات، بةآلم باوةرِي هةية بةوةي كةيةزدان 
واتة طوناهي لةسةر الدةبات يان (خوانةناسي يب تاوان دةكات 

واتة بةكةسيكي طوناة (، ئةوا بةهؤي )طوناهي دادةثؤشيت
  ).٥: ٤رؤما ) (يان كةسيك كة طوناهي لةسةر البراوة وداثؤشرا

...........................  
ت، ضونكة ئةوةي ةرِ رةزامةندي يةزدان بةدةست ناهصنصيب باو

بيةويت لة يةزدان نزيك ببيتةوة، دةبيت باوةرِي بةبووين ئةو 
هةروةها باوةرِي بةوة هةبيت كة يةزدان ثاداشيت    .هةبيت

   )٧، ٦: ١١ربانيةكان عي. (ئةوانة دةداتةوة كة بةدوايدا دةطةرين
ئةو سةرثةلةي كة هات بؤ الي عيساي مةسيح، دةسةآليت طةورةي 

رن ةهةبوو، بةسةربازي دةوت برِؤن دةرويشنت، دةيوت و
   .يانكرد، ئةمةش لةسةر زماين خؤيةوةةدةهاتن، ئةوة بكةن د

لةناو  ةئةم سةرثةلة ئيشكةريكي هةبوو ئيفليج بوو بوو و
بةآلم ).   ١٠، ٥: ٨مةتتا . (زاري هةبووجيطةدا كةوتبوو و ئا

سةرةراي ئةو دةسةآلتةي كة هةيبوو، هاتبوو بؤ الي عيساي 
بكاتةوة، كاتيك عيسا  ثريؤز و داواي ليدةكرد ثياوةكةي بؤ ضاك

: وويت کةلةطةلَت ديم و ضاكي دةكةمةوة، سةرثةلة ثيي ووت 
، بةلَكو بؤ مالَةكةمطةورةم من شاياين ئةوةنيم كة خؤت بييت 

  )٨: ٨مةتتا .) (تةا ووشةيةك بلَي ئيشكةرةكةم ضاك دةبيتةوة
  
  
  
  
  



  


 

وازتان لة بت ثةرسيت هيناوة و رووتان كردؤتة يةزدان، واتة 
  ) ٩: ١لؤنيكي يةكةم تةسا... (.ثةرستين يةزداين راست و زيندوو

........................  
يةوة لةباوك و باثريان بوو، ئافرةتيكي مةغويل) تاساو منغ(

ؤ مةبةسيت ثةرسنت و كاري ثةيكةريكي بؤ مابووة، ئةم ثةيكةرة ب
كةرةكة بة بةرزايي مرؤظيك ثةي. مالَةوة بةكاري دةهينارؤحي لة

ئةم ئافرةتة لة   .ورطيكي طةورة و قةلَةوي هةبوو  ،دةبوو
جار لةاليةن كؤمةلَيك ة زؤرطونددا دةذيا و ئةم طوندصک

ةوة و بة زؤري زؤرداري شتيان ووت دةكرايأردةوة جة
اتناية شتة ) تاساو منغ( ن،دةسةندلي ك جةردةكانهةر كاتي

تة ناو ورطي بتةكةوة و بةنرخةكاين و ثارضة ئالَتوتةكاين دةخس
دةكرد ئاطاداريداواي لي  ت و ئيتر خؤي مالَةكةي بةجيبي
ة، سةيري كرد بتةكة مالَةو جاريكيان كة طةرِايةوة بؤ. دةهيشت

ةض دروست كرابوو، ثارضة ثارضة كراوة و شتةكاين و كة لةط
ئيتر ئةميش ليرةدا زؤر تؤرة بوو بة . ئالَتونةكةي هةموو دزراوة

تؤ خواي : وويت ثيالوةكانيةوة ضووة سةرثارضةي بتةكة و
منج . (توانيوة بةرهةلَسيت لةخؤشت بكةيتضيت؟ تةنانةت نةت 

کةلة طوندصکي نزيک  بة ماوةيةك بيسيت دواي ئةمة) تاساو
فصربووين ئينجيلي  کؤمةپصک کؤدةبنةوة بؤکةي خؤيان طوندة

لصرةدا سةري سوأما لةوةي  ،صثريؤز، منغ هةپسا ضوو بؤ ئةو
ئةم . کةخودايةکي نةبينراو هةيةو هةموو مرؤڤي خؤش دةوصت

 ووشةية زؤر کاري تصکرد و هةر لةوصدا باوةأي بة عيساي مةسيح
    .او بة أزطارکةري خؤي داناهصن

  



  


 

هي (ثياويك ناوي يايرؤس بوو، سةرؤكي كةنيشت بوو 
، هات و لةبةر ثيي عيسادا كةوت و ليي ثارِايةوة تا )جولةكةكان

طةيلَ برِوات بؤ مالَةكةي، ضونكة تاقة كضةكةي كة تةمةين لة
  )٤٢ ،٤١: ٨لؤقا . (دووانزة سالَ بوو لة سةرة مةرطدا بوو

..............................  
يايرؤس لةناو جوولةكاندا ثلةيةكي ئايين بةرزي هةبوو، شتيكي 

عيساي مةسيح و داواي ئاسان نةبوو و بؤ ئةو كة بيتة الي 
بكات، ئةم كارة لةوانةية ببيتة هؤي ئةوةي لة يارمةيت يلَ 

  .نئيشةكةي دةربكريت و ئيتر جوولةكةكان باوةرِي ثي نةكة
 ةكةوتة سةر ةو بةآلم كاتيك كضةكةي زؤر نةخؤش بوو

رطةوة هيض ضارةيةكي نةماو هةستا  ضوو بؤ الي عيسا و لصي مة
عيساي لةطةلَ خؤي هينا، يايرؤس كاتيك لة وة ةوة ثاأاي

، يةكيك لةمالَي يايرؤسةوة هات دةضوون ريطةيان بةرةو مالَةوة
) رة سةر مامؤستاكضةكةت مرد، ئيتر ئةرك مةخة: (و وويت

يايرؤس ثشيت شكا و زؤر خةفةت بار بوو، بةآلم عيساي ثريؤز 
مةترسة تةا باوةرِت هةبيت كضةكةت ضاك : ليرةدا وويت

عيساي ثريؤز ليرةدا دةيةويت مردووةكة زيندوو ...! دةبيتةوة
بكاتةوة و دلَ نةوايي باوكةكةش دةكات، نةك هةر ئةمة بةلَكو 

ايرؤس و بة ئيمةش بلَيت كة ئةو لةبةردةم ئةو دةيةويت بةي
بةلَكو لةبةردةم  دةكاتةوةزيندوو يةكيكدانية كةمردوو 

   .دةسةآليت يةزداين هةية خوداوةنديك دايةو
  
  
  



  


 

جا ضؤن موسا مارةكةي لة بياباندا بةدارةوة هةلَواسي، بةهةمان 
كو هةر كةسيك شيوة رؤلَةي مرؤظيش دةبيت هةلَبواسريت، تاوة

يؤحةننا . (باوةرِي ثي ينيت ذياين هةتاهةتايي دةست بكةويت
١٥، ١٤: ٣(  

........................  
موسا كاتيك ئيسرائيليةكاين لةميسر رزطار كرد و هاتن بؤ 

: تورةبوون لة موسا و لةيةزدانيش ووتيان ، طةلناوضةي ئةدومة
ي لةم بيابانةدا مبرين، رد، بؤ ئةوةبؤضي ئيمةت لةميسر دةرك

ت هةية نة ئاو؟ رؤمحان دةرضوو لةو خواردنة هيض ليرةدا نةنان
  .و ضووضةي ليرة هةية

يةزدان لةبةر ئةم سةركيشيةي ئيسرائيليةكان، ماري ذةهرداري 
بآلوكردةوة و بةخةلَكةكةيةوة ئةدا و دةمردن، بةم شيوةية 

تن بؤ الي موسا و ئيتر ئةوةي مابوونةوة، ها  .زؤريان يلَ مردن
كة ب زدان و بةتؤش، داواةووتيان ئيمة هةلَةمان كرد بةرامبةر بةي
اين دا بة رمةيةزدان ف ...لةيةزدان تا رزطارمان بكات لةم مارانة

ةي بةباوةرِةوة دروست بكات و ئةو موسا كةوا ماريك لةئاسن
  )٩ـــــ  ٥: ٢١ ذمارة. (بكات ئةوا رزطاري دةبيت سةيري ئةو مارة 

بوو بؤ لةخاضدان و  ةيزان ئةمة لةبةشي كؤندا منونة و نيشانبةر
هةلَواسني و قوربانيةكةي عيساي مةسيح بؤية هةر كةسيك كة 
بة باوةرِةوة سةيري خاض و هةلَواسينةكةي عيساي مةسيح بكات 

هةر كةسيك سةيري بةرخي قورباين يةزدان . رزطاري دةبيت
و ذياين جاويداين بةدةست  بكات بةباوةرِةوة رزطاري دةبيت

     .دةهينيت
  



  


  

كدا ضاوديري خراث كاران و ضاوةكاين يةزدان لة هةموو شوينص
ةري يةزدان ، ضونكة دادثةرو)٣: ١٥منونةکان (ثياوضاكان دةكات 

، بؤية دلَي خةلَكي بةرامبةر بةخراثة بةخيرايي جيبةجي ناكريت
  )١١: ٨کؤمکار (. ثرِ دةبيت لة خراثةكاري

.......................  
نةعامة خوويةكي هةية، كاتيك تووشي شتيكي ترسناك دةبيت، 
سةري دةخاتة ناو مل و خؤلَةوة و سةري دةشاريتةوة تاوةك 

ت، کة بةمة ضاوي لة شتةكة و بارودؤخةكة نةبيت، ئةو وا دةزاني
  .ت و شتة ترسناكةكةي يلَ دوور دةكةويتةوةطريوطرف

هةر بةم شيوةيةش مرؤظ هةن كة سةريان دةكةن بةذير مل و 
ةكان ببينن و أادةكةن لة راستيشتة خؤلَةوة و نايةنةويت 

ياخود بةوة وادةزانن كة والةخؤيان دةكةن كة نابينن  يةزدان،
 .يانبينيت، بةهةمان باوةرِةوة كة نةعامة هةيةيتيةزدان نا

ن تاوةك طوييان لة سةرةرِاي ئةمةش هةردوو طوييان دةطر
و  وويذدانووتةي يةزدان نةبيت و نايانةويت يةزدان لةطةلَ 

  .هةستياندا بدويت
و حساب لةطةلَ هةموو  ش بزانني كة يةزدان  ليكؤلينةوةبابا

مرؤظيكدا دةكات، دوا رؤذي مرؤظ ئةوةية جاريك مبريت، 
ةواتة ك، )٢٧: ١٩عيربانيةكان . (دوايي رؤذي ليثرسينةوةش ديت

با سةرمان لةذير مل و خؤلَ دةرينني و بزانني كة ئةم شتانة 
تةا  .ةکامنانةوةسودي نية، ضونكة يةزدان دةمانبينيت بةطوناه

ريطةمان ئاشت بوونةوةية لةطةلَ يةزدان بةهؤي قوربانيةكةي 
  .مةسيحةوة

  



  




بةآلم ئةوةي ئةوةي بيةويت ذياين رزطار بكات، ذيان دةدؤرينيت، 
ضونكة . ذياين خؤي بدؤرينيت لة ثيناوي مندا، ذياين رزطار دةكات

ضي بةكةلَكي مرؤظ ديت طةر هةموو جيهان بةريتةوة بةآلم خؤي 
كةش ظ بؤ كرينةوةي ذياين خؤي ضي ثيشبدؤرينيت؟ يان مرؤ

  )٢٦، ٢٥: ١٦مةتتا . (دةكات
...........................  

تةئميين زؤر هةن كة ذيان و مالَ و خانووبةرة  كارطة و كؤمةلَي
ايت مردنيشدا تةئمني دةكةن لةخراث بوون و لةناوضوون و لة ك

  .كراو دةدةن بةكةس و كاري مردوةكةبرِيك ثارةي دياري
دا حةفتا ياخود هةشتاي نرخي شت و زؤر لةو كارطانةش لةسة

  .دةطاتوبةرة دةدةنةوة كاتيك زياين ثيخانو
يين ذيان دواي مردن دةدريت بةكةس و كاري ثارةي تةئم

ردووةكة و مندالَةكاين مردووةكة و ديارة كةس و كاري م
كة خؤي وةردةطرن، بةآلم ثرسيار ئةوةية ئايا كةسةسوودي لي

رواتة كةسي مردوو هيضي ليت؟ نةخيوةردةطري !  
ت ئةوة بزانني كة ترسناكترين شت ئةوةي ثيزان دةبيويستة بةري

مان لةوة واي مردنة، ئايا ئيمة بريتةئميين بكات ذياين دمرؤظ 
بكةين؟ لةكاتيكدا ئةم  كردؤتةوة كة ذياين دواي مردمنان تةئمني
وةرطرتين خوين و   .تةئمينة هيض ثارةيةكي ناوي و بة خؤرِايية

ذيان و  قوربانيةكةي عيساي مةسيح بريتية لة تةئميين تةواوةيت
ة، بةلَكو يني ا حةفتا و هةشتادوةرطرتين ئةو ذيانة لةسة

  .لةسةداسةدة
  



  




ندي بةرةكةيت يب سنوري تا لة سةردةمي داهاتوودا، دةولَةمة
ويش بةهؤي ئةنياين لةطةلَماندا دةربكةويت،  ةرم وخؤي، بة ن

  )٧: ٢سؤس ئةف. (عيساي مةسيحةوة
......................  

فراواين هةبوو، هةندي ةك زةوي كابرايةك لة ئةمريكا ثارضةي
 ةوةبةهؤي ةو ،ا ئةلةوةرِاندا وةك شوانيك كاري دةكردمةرِي تصد

الَةكةي ثي ددةذيا و ئةوةندةي دةست دةكةوت كة مالَ و من
  .بذينيت

اتن و داوايان ه ان كارطةيةكي تايبةيت بة نةوتةوةرؤذيك لة رؤذ
طةيان بدات بؤ ئةوةي لة زةويةكلين بؤ دا بطةةيكرد كة ريري

  .نةوت
يان لة ذير ثاش ئةوةي برييان ليدا، نةوتيكي يةجطار زؤر

ئةم . ر دةولَةمةند بووزةويةكةيدا دؤزيةوة، كابرا بةمة زؤ
كابراية هةر لةوكاتةوة دةولَةمةند بوو كة زةويةكةي كرِي 
ياخود بؤي مابووةوة، بةآلم ئةو خؤي بةوةي نةدةزاين كةوا 

  .ؤر دةولَةمةندةنةوت لة زةويةكةيداية و ز
هةر بةم شيوةيةية ، مرؤظ دةولَةمةندي حالَي مرؤظيش 

مرؤظ  ،هةية و كةضي بةخؤي نازانيت بةرةكةيت يةزداين
ووشةي يةزداين الية و بةتةنيشتيةوةيةيت كةضي ناطةريت تا 

يةزدان دةلَيت ووشةي من و . مةند بيتةبيدؤزيتةوة و ثيي دةولَ
). ٣٩: ٥يؤحةننا ) (ايةهةتايي تصدذياين هةتا(ةرتووكي من، ث

  .بةريزان ثةرتووكي ثريؤز طةورةترين سةروةتة بؤ ذياين مرؤظ
  



  




يةزدان عيساي ناسريي بةرؤحي ثريؤز و بة هيز دةست نيشان 
... كرد، لة شوينيكةوة دةضوو بؤ شوينيكي كةو كاري ضاكةي دةكرد

  )٣٨: ١٠كرداري نيرراوان (
...........................  

  .ئةو زؤر مةزن بوو، بةآلم بةسادةيي خؤي دةرخست ــ
  .ئةو زؤر دةولَةمةند بوو، لةبةر ئيمة خؤي هةذار كرد ــ

كةري هةموو دروستكراوان بوو، بةآلم شيوةي ــ ئةو دروست
  .خزمةتكاري وةرطرت

شيان دةكرد، بةآلم مرؤظ هيضي ـ فريشتةكان هةموو شتايـ
  .و خاضيك نةبيت تةويلةي ووپاخ ثينةبةخشي لة

  .ئةو هات بؤ الي مرؤظ بةآلم مرؤظ رازي نةبوو ثيي ــ
ئةو خؤشةويسيت ثيشاندا، بةآلم خةلَكي رق و كينةي خويان  ــ

  .ثيبةخشي
، بةآلم خؤي زؤر ئازاري ئازاري مرؤظي كةم دةكردةوةئةو  ــ

  .ضيشت
طوناهيان خؤش  ئةو لةبايت ئةوةي تؤلَة بكاتةوة، لةخةلَكي و ــ

ؤ دةكرد بدةبوو، تةنانةت لة سةر خاضةكة داواي ليخؤشبووين 
  .ئةوانة نازانن ضي دةكةن ووتئةوانةي لةخاضياندا، ئةي

بيطوناة بوو، بةآلم ئازاري ضيشت لة ثيناوي  و ئةو ثاك ــ
ةك تةا هةر ي(. )١٨: ٣نامةي يةكةمي ثةترؤس (طوناهباراندا 

ريكخةر هةية لة نيوان يةزدان و  يةزدان و يةك ثةيوةندي
ئةوةي خؤي بةخت كرد وةك كةفارةت  ة،مرؤظدا، ئةويش عيساي

  ).٦، ٥: ٢تيمؤساوسي يةكةم .) (بؤ هةمووان



  




  )٨: ٣١ووتةکان . (يةزدان لةثيشةوة دةرِوات
...................  
ة جار ل) ١٧٢٥) (لةبةردةمتةوة(يان ) لةثيشةوة(ئةم ووتةية 
نيشانةية بؤ  ثريؤزدا دووبارة دةبيتةوة، ئةمةثةرتووكي 

. ظدا وة بةريوةبردين مرؤظسةركردايةيت يةزدان لة ذياين مرؤ
نيشاندةر لة ذياندا، اين ئةوةية ببيتة سةركردة و رييةزدان شاي

ا هةر ئةو كؤتايي دةست ثيت ضونكة بةتةئةشعيا (كردن دةزاني
  .مان لةو ريطايةداو ضي ديتة ثصشت دةزانيريطاكة ، )١٠: ٤٦

سةركردة ئةو كةسةية كة سةرثةرشيت كارةكة دةكات و 
  .ةكان دةلَيت و ئةوةي ثيويستة ئامادةي دةكاتيثيويست

بةتةكاين ذياين لةسةر زةوي يةزدان لةثيشةوة زةوي و هةموو با
  .كرد و هيناية ناويدروستكرد ئينجا مرؤظي دروست

قوربانيةكةي عيسا دانرا و ئيمة هيشتا هةر بةم شيوةيةش 
ي هةروةها يةزدان غةم) ٨: ٥رؤما ( نبار و طوناهبار بووينواتا

داهاتووي خواردوين و جيطة و مالَي هةتاهةتايي و ذياين 
كيت لةوانةي كة دةضيتة ناو هةتاهةتايي بؤ داناوين، ئايا تؤ يةكي

. رت دةبيتكةي يةزدانةوة؟ باوةرِي ثي بكة رزطاتيةيةثادشا
كي يةزدان لة ثيشةوة هةموو شتي) ٣١: ١٦كرداري نيرراوان (

  .وةسةفةري زةوميان بةرةو ئامسان ئامادةكردو
 
 
  
  
  



  


 

لؤقا ... (ئازاد بكةم... تا ديل كراوان... رؤحي خوداوةندم لةسةرة،
١٨: ٤(  

.............................  
دان ديل ئازاد دةكات ئةمةش ئيمةش ئةوة دةزانني كة يةز

  ).يةزدان ديلةكان ئازاد دةكات) (٧: ١٤٦زةبوري (نووسراوة لة 
شتةي يوسف، لة ثةرتووكي ثريؤزدا لة خويندنةوةي سةر طو

ئةوةمان بؤ دةردةكةويت كة بةلَي يةزدان ) ٤١: ٣٧ ثةيدابوون(
 ئازاد دةكات، بةآلم نةك دةكات، بةآلم نةك ديل يةزدان  ديل ئازاد

ديل بةماناي حةريف و ووشةكة، بةلَكو بةماناي رؤحي و ديلةكان 
  .ئةوانةي بةرؤح ديلن

خوداوةند عيساي مةسيح و قورباين و خوينةكةي، : بةريزان
هةروةها ةو ،مرؤظ رزطار دةكةن لة ئارةزووي خراث وشةيتاين

، ئةوةي مرؤظ و كرداري خراث ئالوودةييلة كؤت و زجنريي 
يلةيي مرؤظ بؤ زؤر شيت ، هةروةها لةكؤخوي ثيوة دةطريت

جيهاين و خراث و درؤودةلةسة و دةم ثيسي و كاري ناثاكانة، 
لة كويلةييةك كة خراثترة لة زيندان  طار دةكات،ئةو مرؤظ رز

راستيتان ثيدةلَيم، هةر : عيساي ثريؤز دةلَيت  .خانةنبووين بةندي
 بةآلم طةر رؤلَة... يت بة كويلةي طوناةكةسيك طوناة بكات دةب

. ئازاد دةبنئازادي كردن، ئةوا بةراسيت ) واتة عيسا خؤي(
ئازيزان لة مةسيحدا هيوا هةية بؤ   )٣٦ ـــ ٣٤: ٨يؤحةننا (

رزطاربوون لة هةموو شتيك كة بريي خراثة و شةيتان مرؤظي 
ثيوة بةندكردبيت، طةر زجنريةكةش يةجطار بةهيز بيت و بة 

  .ت بضريتخةيالَي مرؤظدا نةية
  



  


  

واتة (ئيوة بةهةلَةدا ضوون، ضونكة نة كتيب : عيساي ثريؤز دةلَيت
  )٢٩: ٢٢يؤحةننا . (دةطةن، نة هيزي يةزدانتي) ريؤزثةرتووكي ث

.........................  
خانة و بؤي ةكي خويندةواري زانا دةكةويتة نةخؤشكابراي

وردة وردة خراث بووة، يت تووشي نةخؤشيةكي دةردةكةو
كرد بة كابرا دواي ئةم هةوالَة دةستي. تبةرةو مردن دةرِوا

باشة  ، ئايا هةبيت يا خود نا ؟بريكردنةوة لةبارةي يةزدانةوة
  ئايا ذيان و زيندوو بوونةوة هةية دواي مردن؟

ئينجا ناردي بةشوين  دةكرد،ئا بةم شيوةية ثرسياري لةخؤي 
تكاية بةلَكو ثةرتووكيكم : دار بوو و وويتباوةرِکة يةكيدا صهاورِ

بؤ ثةيدا بكةيت كةوا راسيت و دروسيت يةزدان و ثةرتووكي 
  .تةورات و ئينجيل دةردةخات

ثةرتووكي ثريؤز خؤي : ثياوة باوةرِدارةكةش وويت
نةخير من داواي : ووت، ئةم ديسانةوة ثييخبوينةرةوة

و تةورات ثةرتووكيك دةكةم كةوا ثشتطريي لة ئينجيل 
ثةرتووكي ثريؤز : ووتياوة باوةرِدارةكة ديسانةوة ثييث.بكاتةوة

ؤذطاري هاورِيكةي كردو كابراكةش بة ئام ،خؤي خبوينةرةوة
ثريؤز، هيشتا تازة بةشي  كرد بة خويندنةوةي ثةرتووكيدةستي

بوون و ضوار بةشةكةي دواي ئةوي لة ثةرتووكي موسا ثةيدا
بةيلَ . وةرِي تةواوةيت بةيةزدان هيناتةواو نةكردبوو، كابرا با

باشترين ريطة بؤ تيطةشتين ثةرتووكي ثريؤز ئةوةية كة 
ثةرتووكي ثريؤز خؤي خبوينينةوة، بةرؤحي نويذكردنةوة و 

 .ثشت بةسنت بةوةي رؤحي ثريؤز ثيمان دةلَيت
  



  


  

ثيي اوي هةلَربِي و زةكاي بيين، كة عيسا طةيشتة ئةو شوينة، ض
. من ميواين تؤم ئةمرِؤ زةكا خيرا وةرة خوارةوة، ضونكة: ووت

  )٥: ١٩لؤقا (
...............................  

كا و زؤر بةخؤشيةوة ثيشوازي عيساي ثريؤز ضووة مالَي زة
كة لة كليلةكاين ئينجيلي لؤقا، بؤية ئةم  يخؤش . كردلييةكي

لة بيستويةك جار  ووشةية و ئةوةي ثيوةي بةستراوة، زياتر
دةرون لة  يزؤر ئاشكراية كة خؤش  . دةخوينينةوة لة ئينجيلدا

باوةرِدار دلَشادة لة دةرونيةوة  نةوة ديت،ئةجنامي باوةرِهينا
ياين اسيين عيساي مةسيح و رزطاربووين، بةدةست هيناين ذبةن

كاتيك مةسيح هاتة مالَي زةكا، مةسيح خؤي بوو    .هةتاهةتايي
ئامادةبوو  ةر بؤي وةي مالَ و زةكاش بوو بة خزمةتكاربةطةو

بدات كة ئةو  يضي ثيويستة بيكات تاوةك ثيشاين خةلَكةكة
بةآلم خةلَكي لةدلَي خراثيانةوة، . ريطةي راسيت دؤزيوةتةوة

ضؤتة مالَي هةستان بة رةخنةطرتن لة عيساي كةوا ئةو 
راث و ي خطر بةضاويكوسةردةمةدا باجلة(طر كابرايةكي باج

لةو ثرسيارةدا دةردةكةويت كة  ، ئةمةش)سوك سةير دةكرا
ريسيةكان لة قوتابيةكاين عيساي ةمامؤستاياين شةريعةت و ف

و دةخؤنةوة، ا بؤضي لةطةلَ باجطرةكاندا دةخؤن دةكةن، كةو
مرؤظي لةش ساغ ثيويسيت (  :عيساش وةآلم دةداتةوة و دةلَيت

  ).بة ثزيشك نية، بةلكو نةخؤش
مة نازانني رؤذةكةمان بةضي كؤتايي بةريت، بةآلم ثص زان ئيدي

هات، ضونكة بوو بة كؤتايي ثي زةكاي باجطر رؤذةكةي بةخؤشي
  .مرؤظيكي تازة و سةر لةنوي لةدايك بووةوة



  


  

ئةوةندة خةمي بةياين مةخؤن، ضونكة خةمي خؤي دةخوات و هةر 
  )٣٤: ٦تا مةت. (رؤذيك بةشي خؤي طريوطرفيت هةية

...........................  
رمان دةدات ةلة جةنطي جيهاين دووهةمدا، ثادشاي ئينطلتةرا ف

سوتاوة  نكانياةناوضةي شاري لةندةن كة خانوو  كةوا منداآلين
  .هةموو كؤبكةنةوة و بة شةمةندةفةر بيانبةن بؤ شوينكي كة

 دوو مندالَ كة براوخوشك دةبن، خوشكةكة بةطريانةوة بة
من زؤر دةترسم، نازامن بؤ كويمان دةبةن؟ : براكةي دةلَيت

شكةكةيدا دةكات ةويش هيشتا مندالَة، باوةش بة خوبراكةي كة ئ
منيش هةروةك تؤ دةترسم و نازامن بؤ كويمان دةبةن، : و دةلَيت

  !بةآلم ثاشامان دةزانيت بؤ كوي دةضني، كةواتة هيض خةم مةخؤ
شت نازانني بؤ كوي دةضني و  ة هةمانبةريزان زؤرمان هةية ك

بةآلم ثادشامان و يةزدامنان دةزانيت، كةواتة با ! وو دةداتضي أ
  .خةم نةخؤين

هةموو طريوطرفتةكانتان ... باوكتان دةزانيت ثيويستيتان بةضية(
  )٧: ٥ثةترؤسي يةكةم ) ( ٨: ٦مةتتا .)(خبةنة سةر ئةو

  
 

  
  
  
  
  



  




ونكة طةلةكةي رزطار دةكات ، ناوي دةنييت عيسا، ضدةبيت كورِيكت
  )٢١: ١مةتتا . (هةكانيانلة طونا

...........................  
يؤنانيةوة وةرطرياوة و بة  ي)ئيسوس(بةريزان ناوي عيسا لة 

عيسا    ).رزطاركةر(بةماناي ) يةشوع(زماين عيربي ثيي دةوتريت 
ظي ثيية و هيض كةسيكي كة تةا رزطاركةرة كة رزطاركردين مرؤ

  .ئةم كارة ناكات تةا ئةو نةبيت
لةذير ئامساندا ناويكي كة نية كة يةزدان وةك رزطاركةريك (

، هةر )١٢: ٤كرداري نيرراوان ) (ثيشكةشي كردبيت بة مرؤظ
كة يةزداين باوك رؤحي رةوان ياخود رؤحي  ةلةبةر ئةمةش
و رؤمحانةوة، وة ئةم  ناو دةرون تةصة تا بووثريؤزي نارد

واوةيت ثي ا بضةسثينيت و باوةرِي تةشتةمان بةتةواوةيت تصد
ؤز ئةوةي باوك بة ناوي منةوة بةآلم رؤحي ثري( .بكةين
 ).٢٦: ١١يؤحةننا .) (ريت، ئةو هةموو شتيكتان فيردةكاتدةينص

اركةرةوة نزيك دةبينةوة لة كةواتة بةهؤي ناوي عيساي رزط
بؤتاين  هةرضيةك بة ناوي منةوة داوا بكةن. (انةيت يةزديثادشا

ناوي طةر شتيكتان بة.  دا شكؤداربيتدةكةم، هةتا باوك لة رؤلَة
 ).١٤، ١٣: ١٤يؤحةننا .) (منةوة داواكرد، من بؤتاين دةكةم

ديسان بةهؤي ناوي عيساي مةسيحةوة هةموو باوةرِدارةكان 
هةر . (تيك بيتبنةوة لةهةر جيطة و شوين و ووالةبةيةكةوة كؤد

...) شتيك دةلَين و دةيكةن با بةناوي عيساي خوداوةندةوة بيت
  ).١٧: ٣كؤلؤس (

  



  


 

بن، ئةطةر هات و  نلَي ميردةكانتايةئيوةش ئةي ذنةكان طويرِا
هةنديكيان طويرِايةلَي ووشةي يةزدانيش نةبوون، ئةوا ذنةكانيان 

هينن بؤ باوةرِكردن، تةا بة رةوشتيان و بةيب دةتوانن بيانب
  )١: ٣ؤسي يةكةم رثةت. (قسةكردن

...........................  
ووآليت هيندستان باوةرِ دةهينيت بة عيساي مةسيح ذنيك لة

تووشي ضةوسانةوةيةكي . وةك  قورباين و رزطاركةر بؤ ذياين
كةي هةية، بةآلم كي اليةن ميردةكةيةوة كة ئايني زؤر دةبيت لة

ذنةكة زؤر بةسةبر و بةخؤشةويستيةوة هةلَسوكةوت لةطةلَ 
ميردةكةيدا دةكات تا رؤذيك لة رؤذان ميردةكةي باوةرِ بة 

دواي  .عيساي مةسيح دةهينيت و دةبيتة مةسيحيةكي باوةرِدار
باشة تؤ ثيم نالَييت ميردةكةت، : ئةمة يةكيك لة ذنةكة دةثرسيت

ت، لةبةر بؤلَة بؤلَ و شةرةي لةطةلَ دةكردي ئةو هةموو ئةوةي
تا ئيستا ئةويش باسي كة تؤ بويت بةمةسيحي، ئةوةئةوةي 

  عيساي مةسيح دةكات، ضؤن رات طؤرِي؟
بكرداية،  يهةر رؤذيك بؤلَة بؤلَ: ذنةكة لة وةآلمدا وويت

خؤشترين خورادمن بؤ دروست دةكرد، هةر رؤذيك شةرِي 
ة من زياتر مالَةكةم ثاك دةكردةوة و ريك و ثيكم لةطةلَم بكرداي

دةكرد، هةر كاتيك بة تؤرةبوونةوة قسةي لةطةلَم بكرداية، من 
ا تةا هةر دزياتر بة نةرم و نيانيةوة وةآلمم دةدايةوة، لةراستي

  .ئةمةية يين ئةوةي كة ميردةكةم باوةرِي هيناوة
  
  
  



  




سامؤئيلي ... (نةوةةخوداوةندي يةزدابةآلم داود خؤي بةست ب
  )٦: ٣٠يةكةم 

...........................  
طةر دةتةويت رابكةيت ئةكة هيوا برِاويت،  تطةر لةو كةسانةيئة

طةر ئةلة هةوري رةشي نائوميدي و كوجني نائوميدي بطريت، 
تؤ  يت كة تةايت و خةلَكي ليت تيناطةن،هةست بةوة دةكة

 وة دةبينيت كة طوي بة شت نادةن وة ضاوي ئةوةخةلَكةكة بة 
ةوة و زت لة خؤت دةبيتئةطةر قصدةكةن،  تدوذمنايةتي

كردن سةير دةكةيت و لةوانةية  رؤذةكانت تةا بةكات سةرف
طةر تواناي هاوارت نية ئةبريي كؤتايي هينان بةو رؤذانة بكةيت، 

رةدا شتم هةية بؤ يبؤ ئةوةي رزطار بكريزكردين ت، من ليبةهي
  .دةرونت

ةيةك هةية كة بتثاريزيت و ثاريزطاريت ئايا تؤ ثيويستت بة جيط
ئايا تؤ ثيويستت بةكةسي هةية . بكات؟ ئةو شوين و جيطةية هةية

طويت بؤ بطريت و ليت يتَ بطات؟ ئةو كةسة هةية و زؤر نزيكة 
يةكيكي ئةوكةسة بريتية لة عيساي مةسيح، ئةو  كاتيك . ليتةوة

ببينيايةكة باوةرِي هةية رزطاري دةكرد لةو طريوطرفتةي كة 
ليجةكةي تيايةيت و هةيةيت و وورةي بةرز دةكردةوة وةك ئيف

: ٩مةتتا . (وورةت بةرزبيت كورِم: ووتكةوا ضاكي كردةوة و ثيي
كةواتة هاواركة بؤ الي عيساي مةسيح، ئةو وورةت دةدايتَ و ) ٢

  .ونكة تؤي خؤش دةويتدةرونت بةهيز دةكات ض
  
  



  




ئايا نازانن كة هةويرترشيكي بضووك هةموو هةويرةكة 
  )٦: ٥كؤرنسؤسي يةكةم (هةلَدةهينيت؟ 

.............................  
و طوناة،  ةهةويرترش لة ثةرتووكي ثريؤزدا منونةية بؤ خراث

فيركردن طةر خراثةي هةلَسوكةوت بيت ياخود خراثي و هةلَةي 
  .بيت، هةردووكيشيان زؤر زيان بةخشن بؤ ذياين رؤحي مرؤظ

لةبةر ئةمة ثيويستة هةر لةيةكةم جارةوة ووشةي روون و 
تةواوي يةزدان فيربني و خؤمان نةبةستني بةشتيكةوة كة لة 

  .دروستكردين مرؤظ بيت و بةدرؤ و دةلةسة دروست كرابيت
ضاو بكةنةوة و  :ةرمووداوةندي مةسيح بة قوتابيةكاين فخو

ريسيةكان و ةف) واتة فيركردين(بن لة هةويترشي  رئاطادا
ئةمانةش ئةوانةبوون كة خؤيان بةديندار و ! سةدوقيةكان

  .خواناس دادةنا
ثيويستة هةلَسوكةويت باوةرٍِدار دووربيت لة ثةيوةندي 
تةواوةيت لةطةلَ خراثة و خراثةكاران، ضونكة خراثة وةك 

ية بؤ لةشي مرؤظ و وةك نةخؤشي واية كة هةويرترش وا
  .مرؤظدا بآلودةبيتةوة يبةلةش

هةروةك ضؤن مرؤظيكي تةندروسيت باش يان مرؤظيك كة 
خؤشيةي دةروات لة نةساغة و نةخؤشيةكي خراثي هةية و ئةو نا

  .كةسيكةوة بؤ كةسيكي كة
تين، ضونكة ثةيوةندي خراث رةوشيت جوان تيك پةهةلَ مةخة(

  )٣٣: ١٥كؤرنسي يةكةم ) (.دةدات
  



  


 

بؤضي : رِة بوون لة جةدعون و ثييان ووتثياوةكاين ئةفرامي تو
وات كرد لةطةلَمان؟ بؤضي كاتيك رؤيشتيت بؤ جةنط لةطةلَ 

  )١: ٨دادطا (ميديانيةكان ئيمةت بانط نةكرد؟ 
........................  

وهةمدا بؤ ئةوةي  دوي ئةوةي كة جةدعون لة هةولَدايندوا
داواي لة ثياوةكاين  ميديانيةكان تيك بشكينيت سةرنةكةوت،

، ثياوةكاين ئةفرامي زؤر لة جةدعون  ئةفرامي کرد يارمةيت بدةن
باشة تؤ بؤضي لةجاري يةكةمدا ئيمةت  :تؤرِةبوون و ووتيان

بانط نةكرد، واتة ئةطةر ئيمةت بانط بكرداية هةموو 
ئةمة ويستيان ئاطر لةطياين  يدوا. شتميديانيةكامنان دةكو

  .جةدعون بةردةن و بيكوذن
سالَ بةسةر ئةم رووداوةدا بةريزان ئةوةتا ماوةي سي هةزار 

، بةآلم سروشيت مرؤظ هةمان سروشيت كوشنت و برِين تصثةأيوة
  !و تؤلَةسةندنةوة و سةربرِين و رووت كردنةوةي تياية

ة بةهيز زانني و لوت بةرزي و خؤ بة طةورةزانني و خؤ ب
بريكرنةوة بؤ لةناوبردين خةلَكي كة و ميللةتاين كة، ئةمانة 

ةلَ بةلَكو و كؤم ر و زيانن نةك بؤ يةك طةلهةمووي زةرة
تيدا يوة دةطليتةوة و باوةرِدارانيش ث يكؤمةلَ و طةآلين كةش

تصدا دةضن، با نويذ بكةين و بة  هةروةك ئةو رؤذانةي جةدعون
 اوا بكةين كة دووربني لة د ة ووبطةأصينة ة ينةودا بضمانخؤ

  .كةسايةتيةكي وةك ئةفرامي
  
  
  



  




شةويستيمان تيداية، ضونكة ئةو ثيشتر خؤشي ئيمة خؤ
  )١٩: ٤يؤحةنناي يةكةم . (ويستووين

............................  
خؤشية طةر خةلَكي بين بؤ الي مةسيح دلَو  ئاسوودةييا دلةراستي

و رزطاريان ببيت و ببنة خؤشك و براي ئيمة، هةرضةندة ئةمة 
كة خؤشية و دلَمان خؤش دةكات، بةآلم خؤشي و دلَ خؤشيمان 

  .لةطةلَ مةسيح خؤيدا زؤر مةزنة و شتيكي تايبةيت و جياوازة
ئةو خؤشةويستيةي تياماندا دروست بووة، خؤشةويسيت 

ؤشةويستية دوو خ ئةو خؤشةويستيةي ثيي داوين، ئةو مةسيحة،
  .شيت زؤر طرنطمان فير دةكات

خؤشةويسيت ئةو وامان ليدةكات كة فيربني و بزانني : يةكةم
خؤشةويسيت يةزدان ضؤنة و ضية، هةروةها خؤشةويسيت 

  .يةزداين باوكيش بةرامبةر بةئيمة ضؤنة و ضية
وةي خؤشةويستيمان بةرامبةر بةخةلَكي ئة: دووهةم

و كةساين دةوروثشتمان، نةك  دراوسصبةرامبةرمانة لة خزم و 
بةبيين ئةوةي كة خزم و دراوسيمان، نةك بة بيين ئةوةي كة 
ئةوانيش مرؤظن و يةزدان دروسيت كردوون و دةبيت بة 
رووناكي يةزدانةوة سةيريان بكةين، ئةوسا ليرةدا يين و 
هيزي رؤح دةردةكةويت و ثلةي خؤشةويستيمان بؤ عيساي 

رزي يةزدان ئةمةش ةي نويذمان بؤ بارةطاي بةمةسيح و ريذ
  .نيشان دةكات يةزدان خؤي دةست

  
  
  



  




ك كة دةسكةوتيكي دلَشادم بة ووتةكانت، دلَشادبووين كةسي
  )١٦٢: ١١٩زةبور . (طةورةي دؤزيبيتةوة
.........................  

شتيكي دلَشادكةرة هةموو كاتيك كة ثةرتووكي ثريؤز 
 ةانئةم ووتةكةينةوة بؤ خويننةوةي، هةست بةوة دةكةين د

ووتةي يةزدانن، ديسان داوكاريةكان هةمووي داواي يةزدانن و 
ياساكان هةمووي ياساي يةزدانن و هةموو لة ثيناوي 

  .خؤشةويسيت مرؤظدا نووسراوة
ئةوةي كة لة  ،سةير دةكةين ضؤن يةزدان تاقة رؤلَةي خؤي

بوون لةطةلَ يةزدان و رؤحي ثريؤزدا، ئةزةلةوة هةبوو و يةك 
 ،ئةو رؤلَةية هات و بوو بة مرؤظ تاوةك لةطةلَ مرؤظدا بدويت

بؤيان دةرخبات كة هةموو مرؤظيك بةسروشت طوناهبارة و  ةو
ؤداناوة وةك ئةجناميك ثةروةري يةزدان ئةوةية كة مردين بداد

  .بؤ طوناهباريةكةي
سيح ارين كةوا عيساي مةبةآلم ضةند دلَشاد دةبني كاتيك بنو

ويستة لةبةر مرؤظ و رزطاركردين بوو بةو قوربانيةي كة ثص
بكريت تا وةك مرؤظ رزطاري بيت لة سزاي مردن و مردين 

ت يت ئةو قوربانية بةبةالش وةرطريئايا تؤش دةتةو ،هةتاهةتايي
وةرة و  و ذياين جاويداين و هةتاهةتايي بةدةست ينيت؟

  . يةزدانذيانت بدةرة دةسيت
  
  
  



  




: ٢٧مةتتا . (كيش وةآلمي نةدايةوةيةبةآلم عيسا تةنانةت بة ووشة
١٤(  

..............................  
كاتيك سةرؤك كاهينةكان و ثرياين ئايين لة جوولةكةكان 
عيساي ثريؤزيان بة طيرةشيوين تاوانباركرد و ويستيان بةهؤي 

ي ئازار و ئةشكةجنة و ةكةيانةوة تووشثيالتؤسي داطريكةري وآلت
، عيساي مةسيح هيض وةآلمي ثياوة ئاينيةكاين كوشتين بكةن

  :التؤس ثيي ووتيجوولةكةي نةدايةوة، تةنانةت كاتيكيش كة ث
ويت يلَ نيية كةوا شايةيت لة دذت دةدةن؟ عيساي ثريؤز ئايا ط

تبوو نةها دايةوة، ضونكة ئةو بةشايةيت درؤ هيض وةآلميكي نة
ة ووشةي ثادشا كة بؤ و) ثادشا(ابوو ة بةدرؤ ناوي خؤي نةنو

بةلَكو ثادشاي رؤحي، عيسا بةكاردريت ووشةيةكي مرؤظ، 
ا ئةطةر ثادشايةكي مرؤظي بوواية، دةبوو وةك هةموو نيئةط

  .ثادشاكان جل و بةرط و تةخيت تايبةيت هةبواية
زانيت؟ كة ثيالتؤس ليي ثرسي ئايا تؤ خؤت بةثادشا دة يةبؤ

نةداتةوة و بةتةا ووتةيةك  ليرةدا عيسا نةيتواين وةآلم
١٢: ٢٧مةتتا ) (خؤت ووتت: (دةنطي خؤي برِي و وويتبي .(

بةريزان عيساي مةسيح هةرضةندة كة هةموو دةسةآلتيكي 
) ٨: ٢فيليثي ) (مل كةض بوو تا مردنو خؤي نزم كردةوة (هةبوو، 

بينيتة دي كة قوربانية بؤ  ئةمةش لةثيناوي ئةوةي ئةو ثالنة
  .هةموو مرؤظ

  
  



  




: ١٦لؤقا . (ئيوة ناتوانن لة يةك كاتدا ملكةضي يةزدان و ثارةش بن
١٣(  

.........................  
وةرة سةيري : رؤذيك لة رؤذان دراوسيةكمان هات و وويت

  .ئؤتؤمبيلةكةت بكة ثةنضةرةي دةرطايةكي شكينراوة
كرد دوو شيت ةيري ناو ئؤتؤمبيلةكةم كرد سةيرمووم سكاتيك ض

تيانةماوة، جزداين ثارةكةم لةطةلَ ثةرتووكيكي ثريؤزدا كة هي 
ةوة، هةردووكيان لةيةك زةرفدا يندخؤم بوو و تياما دةخو

  . دامنابوون
بةآلم ثاش ضةند رؤذيك كابرايةك هاتوو لةدةرطاي مالَةكةماين 

ووكي تؤية؟ منيش كايتَ داو وويت ئةم ثةرتووكة ثةرت
  .ثةرتووكةكةم بيين ناسيمةوة و وومت بةيلَ

ناونيشان و ناوت لةسةر ثةرتووكةكة بوو فرِي درابوو : وويت
لةسةر ئةو جادةيةي ئةو ديوتانةوة، منيش حةزم كرد بؤتاين 

  .ينمةوة
بةريزان كابراي دز كايتَ سةيري ناو زةرفةكةي كردووة، سةيري 

اية جزداين ثارة و ووشةي يةزدان، بةآلم دةكات دووشيت تي
داين ووشةي ري داوة بؤ بردين ثارةكة و فرِيديارة كابرا برِيا

  .يةزدان
ئةم جؤرة شيوةي هةلَبذاردنة لة نيوان ثارة و ووشةي يةزداندا، 

كةش دةيكةن و  ييكات، بةلَكو زؤر كةسةنةك هةر ئةو دزة د
وةك دزةكة،  دةدةن ثارةكة هةلَدةطرن و ووشةي يةزدان فرِي

  .وانة نةبيتبةآلم هيوادارم تؤ لة



  




: ١١عيربانيةكان . (بةيب باوةرِ، رةزامةندي يةزدان بةدةست نايةت
٦(  

...........................  
لةوانةية كةسيك ذيانيكي زؤر باش و ثرِ لةريز و سةركةوتووي 

ت و خةلَكي هةموو زصدي ليانةشة خؤشيان بطرن و لةوهةبي
  .بويت

بةيب باوةرِ، رةزامةندي يةزدان : بةآلم ثةرتووكي ثريؤز دةلَيت
 خةلَكي دابيت لةوانةية كةسيك زؤر يارمةيت. بةدةست ناهينريت

رتبيت و ضاكةي كردبيت، بةآلم بةيب باوةرِ، و دةسيت خةلَكي ط
  .رةزامةندي يةزدان بةدةست ناهينيت

طريي زؤري كردبيت لة مايف مرؤظ و لةوانةية كةسيك ثشت
دادثةروةري تةواوةيت بنوينيت بةرامبةر بةثيويسيت مرؤظ و 
دذي خراثة و خراثةكاري بيت، بةآلم بةيب باوةرِ، ناتوانيت 

  .رةزامةندي يةزدان بةدةست ينيت
لةوانةية كةسيك بةهؤي ئةو ثلة و ثايةيةي كة هةيةيت، كاري 

ةيب باوةرِ، ناتوانيت رةزامةندي يةزدان مةزن بكات، بةآلم ب
  .بةدةست ينيت

 كتباوةرِ بةيةزداننة تا وةك يةزدان هةموو كاريثريؤز  ي
ا، ثةرتووكي ثريؤز دبكات و هةروةها ذيانت لةذيان و لةكارت

خبوينةرةوة تا بزانيت ضؤن رةزامةندي يةزدان بةدةست 
  .دةهينيت

  









كة رؤذاين خؤشكة لةكايت الويتا و دلَت شاد لَي خؤتئةي طةنج د
طةجنيت و دواي ئارةزوةكاين دلَت بكةوة، لةطةلَ هةموو ئةو 

بةآلم ئةوة بزانة كة بةهؤي ئةم  .شتانةي ضاوت ثيي دةكةويت
: ١١کؤمکار . (ثرسينةوةويةوة، يةزدان دةينيت بؤ ليكارانة هةمو

٩(  
............................  

ثيش ضةند سالَيك لةمةوبةر ئيوارةيةك شةش طةنج كة تةمةنيان 
لة نيوان شانزة و هةذدة سالَ دةبوو، ئؤتؤمبيلةكةيان وةرطةرا 

  .و ضواريان مردن و دوانيشيان بريندار بوون
بوويانةوة و خةريكي بةزم و رةزمي خؤيان ئةم الوانة خوارد

ةكةم جاريان ديارة ئةمةش ي ة كايت خؤيان نةمابوو، و ،بوون
  .نةبوو كةوا بةو شيوةية هةلَسوكةوت بكةن

هؤشي لةزةيت بوو، بي هؤي ئةم كارة دلَ تةزينة، خواردنةوة
طوي خستين ياساي بةريطا بيل و ثشتخيرا ليخوريين ئؤتؤم

  .طوي خستين زؤر شيت كةون و ليخؤريين ئؤتؤمبيل و ثشتضو
ي و ثيكةنني هةية، دراستة دلَي مرؤظ ثيويسيت بةخؤشي و شا

 ية،راسيت و خؤشةويسيت راسيت لةالي يةزدانةوة بةآلم خؤشي
ئارامي و  ةو ،بؤ ياساي يةزدان دروست دةبيت ة طوي رايةپيو
طريي دةكات و ادي مرؤظ لةكاتيكداية كة بزانيت يةزدان ثشتش

   .ري دةبيت لة ذيانيدادائاطا
  
  
  



  




  )٨: ٤ي يةكةم يؤحةننا. (يةزدان خؤشةويستية
....................  

تةا خؤشةويسيت، ئةوةي بةيب بةرذةوةندية و درؤ و 
دةلةسةي تيانية، بةهؤي خزمايةيت و هيض مةستيكي كةوة نية، 

.     ة و يةزدان بريتية لة خؤشةويسيتخؤشةويسيت يةزدان
اية،  مرؤظ خؤ خؤي و ئةنانيةيت زؤر تصدا سروشيتيدلةراست

ا برا دا كض لةطةلَ دايكيدي واهةية رؤلة لةطةلَ باوكيتةنانةت جار
يي دلَسؤزي خؤيدا لةطةلَ براي خؤيدا، هاورِي لةطةلَ هاورِ

وة و ئةو خؤشةويستيةي لة نيوانياندا هةبووة دةكةونة مل مالنص
  .نامينيت و دةثوكيتةوة و رق و كينة شوينةكةي دةطريت

، خؤيان خؤش دةويت خةلَكي: لة ثةرتووكي ثريؤزدا نووسراوة
 ، شانازي بةخؤيانةوةثارةيان خؤش دةويت، لووت بةرزن

بةرامبةر بةيةكتر، لةيةكتري  يب بةزةين... دةكةن، جنيودةدةن
بةراسيت مرؤظ ئابةم ،  )٤ـ ٢: ٣تيمؤساوسي دوو ... (نابن خؤش

بري و سروشتةوة شاياين  خؤشةويسيت نية، بةآلم لةبةر ئةوةي 
ية لة خؤشةويسيت، هةموو كةسيك و هةموو يةزدان خؤي بريت

 ،مرؤظيك خؤي ضؤنة هةر بةو شيوةيةي خؤيةوة وةري دةطريت
طةر هات و ئةو مرؤظة داين بةطوناهو هةلَةي خويدانا و رازي 
بوو بةو قوربانيةي لة ثيناويدا عيساي مةسيح ئةجنامي دا لةسةر 

يت باس خاض، ئيتر طوناهةكاين لةاليةن يةزدانةوة دادةثؤشر
  .ناكريت، ئا ئةمةية ليخؤش بوون و حؤشةويسيت راستةقينة

  
  
  



  




طةر  يةكيك سةر بةمةسيح بيت، ئةوا دةبيتة دروست بوويةكي 
سةرضوون، ئةوةتا هةموو شتيك بةتازة، شتةكؤنةكان نةمان و 

  )١٧: ٥كؤرنسؤسي دوو . (نوي بؤتةوة
.........................  

بةتةمةن خانوويةكي كؤين هةبوو، رؤذيك كابرايةكي  كابرايةكي
شي داية بؤ ئةوةي دةولَةمةند هات و ثارةيةكي زؤر با

  .ةش بةمة رازي بووخانوويةكةي ليبكريت، كابراک
ةكةي بداتة دةست، كابراي بةتةمةن هةستا و ثيش ئةوةي خانوو

 يضي دةرطاي خراث و ثةجنةرةي شكاو هةبوو لةمالَةكةدا ضاك
بؤ كابرا دةولَةمةندةكة ضونكة ثارةيةكي يةجطار زؤري  كرد

  .دابووية بؤ خانووةكةي
بةآلم كابراي دةولَةمةند هةر كة خانووكةي وةرطرت دةسيت كرد 
بةرووخاندين و لة شويين خانووة كؤنةكة خانوويةكي تازةي 

  .دروست كرد
بةريزان يةزدانيش هةمان شت دةكات وةك كابراي دةولَةمةند، 

هةولَ بدةين، وردة وردة هيض ثيويست ناكات ئيمة خؤمان  ئيتر
هةمووي دةرؤخي و الدةبريت و مرؤظيكي تازة  شيت كؤن

دروست دةبيت، عيساي مةسيح مرد تاوةك هةموو طوناهة 
يتةوة ربخراثةي رابووردوومان بسريتةوة، هةموو ئةو شتانة بو

ناكات هةولَ  ئيمة هيض ثيويست. كة شةرم دةكةين باسي بكةين
بدةين ئةو شتانة و سوض و ثةناكاين ضاك بكةين و خؤمان 

ةين، با خؤمان بدةينة دةست خببةثاك لةبةردةم يةزداندا دةر
  .يةزدان، وةك خؤمان



  




ت و كاري ثيلة ووشةي يةزدان بطري نةكات، وةك  ئةوةي طوي
جا خساري خؤي بكات لة ئاوينةدا، ئينيةكيك واية سةيري رو

واتة وينةي . (ضؤن بووة وةدةرِوات و دةست بةجي لةبريي دةضيتة
  ).٢٤، ٢٣: ١ياقوب ). ( خؤي

.............................  
ثةرتووكي ثريؤز ئةوةي ووشةي يةزدانة، لة شيوةي ئاوينةداية، 

جياوازي لة نيوان ئةم . ري خؤمان بكةين تيايدايثيويستة سة
ساكار و سروشيت ئةوةية كة ئةم ئاوينةية  ئاوينةية و ئاوينةي

بةلَكو دميةين  ،نةك هةر دميةين دةرةوةمان نيشان دةدات
ناوةوةي مرؤظيش ثيشان دةدات، هةروةك ضؤن ئاوينةيةكي 
ساكار و سروشيت بةتةواوةيت، هةمان شت ئاوينةكةي يةزدانيش 
خؤت نيشان دةدات بةتةواوةيت كة تؤ ضؤنيت و ناوةوةت ضي 

  .و ضؤنة تياية
 ت وينةي ناوةوةي مرؤظ كاتيك كة بةتةواوةيت سةيري بكا

يةكسةر بؤ دةردةكةويت كةوا ثيويسيت بة طؤرِيين تةواوةيت 
دةرون و وينةيةكي ثاك و بيطةرد و ثريؤز دا بنيت لةوينةي 
عيساي مةسيحي ثاك و ثريؤزدا، ئةو مةسيحةي لةسةر خاض خؤي 

ك كردنةوةي ناوةرؤكي مرؤظدا و كردة قورباين لة ثيناوي ثا
رزطاركردين لةو دميةنة ناشرين و طوناهبارةي كة لة ناويدا 

  .هةية و رزطاري بكات لةسزاي مردين هةتاهةتايي
 
 
  
  



  




طةر ئيوة لةطةلَ مةسيحدا هةستاونةتةوة، ئةوا هةولَ بدةن بؤ 
بايةخ بةكاروباري ئامساين بدةن، نةك ... كاروباري ئامساين،

  ).٢، ١: ٣كؤلؤسي ... (بةكاروباري سةر زةوي
........................  

هةية كة مالَةكةي و هيالنةكةي لة ذير  جاپجاپؤکةجؤريك  لة 
ئاودا دروست دةكات، ئةويش بةهؤي روةكي ناو ئاو لة 

كاتيك ئةم . شيوةيةكدا كة ئاو نةضيتة ناو مالَ و هيالنةكةيةوة
ت وردة وردة هةوا و ئوكسجني دةهينيت هيالنةية دروست دةكا

بةهةواو ئوكسجني  جاپجاپؤکةيةبؤ ناو هيالنةكةي ضونكة ئةم 
  .دةذي وةك مرؤظ ضؤن ثيويسيت بة هةوا و ئوكسجني هةية

يةك لة دواي يةك دةضيتة سةر ئاوةكة و دةرةوةي ئاوكة، 
هةواو ئوكسجني بةهؤي مووي سنطةيةوة دةهينيت بؤ ناو 

ةي بة شيوةيةك كة هةوا و ئوكسجينيكي واي تيابيت كة هيالنةك
بتوانيت خؤي و بيضووةكاين لة ناو هيالنةكةدا هةناسة بدةن و 

  .بذين
بةريزامن با ئيمة لةو زيندةوةرة فير بني كةوا بؤ خؤمان و مالَ 

الَمان، كاروباري ئامساين ينينة ناو مالَةكةمانةوة، ئةو دومن
نية كةوةك هةوا و ئوكسجني واية بؤ ذيامنان، كاروبارة ئامسا

ة ضونكة كاروباري سةرزةوي و هةواي سةرزةوي هةموو ثرِة ل
ا نةماوة، با زوو برؤينة ثيسي و خراثة و طوناهو هةواي تصد

بةرزايي ئامسان و لة ويووة هةواي ثاك ينني بؤ ذيامنان، 
ندنةوةي دةبيت ئيمة بةبةرداوامي خةريكي خوي كاتيك ئةمةش

  .ووشةي يةزدان بني و بةبةردةوامي نويذ بكةين



  




وةرِتانةوة رزطاري كردن، يةزدان بةبةرةكةيت خؤي و بةهؤي با
ئةمةش لة ئةجنامي هةولَداين خؤتان نةبووة، بةلَكو دياري 

هةروةها بةهؤي كردارةوة يان كردارتانةوة نةبوو، .   يةزدان بوو
  ).٩، ٨: ٢ئةفةسؤس . (زي ثيوة بكاتتا يةكيك بتوانيت شانا

.........................................  
كابرايةكي طةورة و مةزن بوو لة دةولَةيت فةرةنسادا ) كؤلبير( 

. ثادشاي فةرةنسا) لويسي ضواردةهةم(كايت حوكم راين 
ردبووي بؤ ثادشا و بؤ ك) كؤلبير(سةرةرِاي ئةو كارانةي 

) كؤلبير(كاتيك . سةر كارةكةي الي بردادشا لةووآلتةكةي ث
ثادشا ضةند جاريك : لةسةر جيطةي مردن بوو، ثييان ووت

 نامةويت كةس باسي ئةو: هةوالَي ثرسيوت، ئةويش وويت
م كرد، ئةطةر بؤ خودام كابرايةم بؤ بكات، ئةوةي بؤ ئةو
.   و دةضوومة بةهةشتةوة مبكرداية، ئةوا بةيب شك رزطار دةبوو

ير لةسةر جيطةي وةك زؤر كةسي كة بريي لةوة كردةوة كؤلب
كةوا مرؤظ ثيويسيت بة رزطاربوون و ليخؤش بوون هةية 

م بةال. يةزدانةوة تا بضيتة بارةطاي يةزدان و بةهةشتةوة ةنلةالي
كردةوة بة ئيش و كاري باشي نةك وةك ئةوةي كة ئةو بريي لي

ةش بة هةولَدان و كردار لة ذياندا، بةلَكو بةهؤي باوةرِةوة، ئةم
و ئيشي ضاكة نابيت، بةلَكو ئةمة بة بةرةكةيت يةزدانةوة و 

كردوة بة مرؤظ، ئةويش خوين  ييةزدان وةك دياريةك ثيشكةش
 .  ربانيةكةي عيساي مةسيحةو قو

 
  
  



  




لووت بةرز دةبن، شانازي بة ... خةلَكي خؤيان خؤشي دةويت
خةلَكي بةدواي ) ٢: ٣ي دوو تيمؤساوس. (خؤيانةوة دةكةن

: ٢فيليثي . (كاروباري تايبةيت خؤياندا دةطةرين، نةك هي مةسيح
٢١(  

..................................  
الي مرؤظ نةخؤشيةكي طةورةية و زؤر دةكةويت ) من(ووشةي 

  .لةسةر مرؤظ و توشي خراثة و طوناهي دةكات
زي خؤ بة زل زانني يا سي شيت تياية لووت بةر) منة(تةا ئةو 

لةذياين رؤذانةدا، زؤر بة . خؤ بة طةورة زانني و خؤ خؤي كردن
لة ذياين خةلَكيدا ) من(و نةخؤشي ) من(ئاساين، كاري ووشةي 

دةردةكةويت، هةروةها لة ذياين من و تؤشدا ئةي خوينةري 
لة رؤذاين : ةزدان ثؤلس لة ئينجيلدا دةلَيتنيرراوي ي   .بةريز
دا، خةلَكي خؤيان خؤش دةويت، ثارةيان خؤش دةويت، دوايي

ودةدةن، زي بةخؤيانةوة دةكةن، جنصلووت بةرز دةبن، شانا
طوي رِايةلَي دايك و باوك نابن، هيضيان لةبةرضاو نابيت، طآلون، 
يب بةزةيي دةبن، لةيةكتري خؤش نابن، قسة دروست دةكةن بؤ 

    ).٧ ــ ٢: ٣ساوسي دوو تيمؤ... (نيةكتري، بةرةآل دةبن، درِندة
دةكات، ئةوةية كة خةلَكي  يلةم ئايةتةدا يةكةم شت ثؤلس باس

بةراسيت طةر يةكيك . خؤيان خؤش دةويت و خؤ خؤي دةكةن
بنواريتة ووشةي يةزدان، يةزدان ئةو نةخؤشيةي 

  .ضارةسةركردووة بةوةي كة دةلَيت، ضاوةرِيي خةلَكي مةكة كة
  
  



  




يةزدانني ئةو دروسيت كردين لة عيساي ) دةسيت(ري ئيمة كردا
ة ا ئامادةي كردوودمةسيحدا بؤ كاري ضاك، ئةوةي يةزدان لة ثيش

  )١٠: ٢سؤس ئةف. (بؤمان تا لة سةري برِؤين
.........................  

الي كوتالَ فرؤش و قوماش فرؤشةكان مةتريك قوماشي سثي لة 
يةكي كةم، هةموو كةسيك هةموو كات و زةمانيكدا بة ثارة

ناودارة،  نةخشةكار و رةساميكي) ظان كؤخ(  .دةتوانيت بيكرِيت
بةر مةتريك قوماشي سثي دةكريت و ثيش دةيان سالَ لةمةو

ئةو ) ١٩٩٠(نةخشةو وينةيةكي لةسةر دةكيشيت و لة سالَي 
ي لةسةرة )ظان كؤخ(دةسيت مةترة قوماشةي نةخشةي 

ئةو  شتا و دوو مليؤن و نيو دؤالر هة) ٨٢،٢(دةفرؤشريت بة 
هةموو ثارةية بؤ مةتريك قوماشي كة هةنديك بؤيةي رةنطا و 

كراوة و بة ) ظان كؤخ(رةنطي بةسةرةوةية، بةآلم بةدةسيت 
سةليقة و بريي ئةو خةت و نةخشةي وينةكة دانراوة، بؤية 

باشة ئايا يةزداين هونةرمةند و . ئةوةندة طران بةهاية
مةزنتر بيت لة داناين ) خظان كؤ(كيش دةبيت ضةند لة نةخشة
جيهان و نةخشةكردين مرؤظ و ريطةي مرؤظدا، مرؤظيك  رةنطي

كة رؤحي تياية و فكري هةية و قسة دةكات و طويي لةقسة 
دةبيت و هاتوو ضؤ دةكات و كار دةكات، زياترة لة وينة و 

كرد، ئةوةي نةخشةيةك، بةآلم كاتيك ئةو مرؤظة كاري ضاكي 
يةزدان دايناوة لة سةري برؤين، خؤ ئةطةر ئةمة نةكةين ئةوا 

  .راثة و طوناهيةوة دةمينيتةوة مرؤظ بة خ
  



  




يةزدان بة بةرةكةيت خؤي بةهؤي باوةرِتانةوة رزطاري كردن، 
بةلَكو لة ئةجنامي هةولَداين خؤتان نةبووة، بةلَكو دياري يةزدان 

نةبووة، تا يةكيك ) خؤتانةوة(كرداري بوو، هةروةها بةهؤي 
  )٩، ٨: ٢ئةفةسؤسي . (بتوانيت شانازي ثيوة بكات

.........................  
بةرةكةيت يةزدان و ريطةي يةزدان بناغةية بؤ رزطار بووين 
مرؤظ، بةرةكةيت يةزدان شتيك نية كة ماف و حةقي خؤمان 

هةموو ئةو شتانةي . بيت و بة ئازايةيت خؤمان بةدةسيت ينني
دةمانطةرِينيتةوة بؤ الي يةزدان، ديارة لة يةزدانةوة ثيتان 

لة ئةجنامي هةولَداين خؤتان (بةخشراوة، بؤية نووسراوة 
رزطار ().  بةهؤي كرداري خؤتانةوة نةبووة(هةروةها ) نةبووة

وة رزطاركردن بريتية لة كاري يةزدان و دياري و ) بوون
يان ) تايةكيك بتوانيت: (ن بةوةي كة دةلَيتديسا  .بةرةكةيت ئةو

كات بة كاريكةوة كة تا يةكيك نةتوانيت بيت و شانازي ب
زطاربوون، ئا ليرةدا بةتةواوةيت دةريدةخات و كردوويةيت ر

رووين دةكاتةوة، ئةوةي كة مرؤظ بة هةولَداين خؤ رزطاري 
ةو بةرةكةيت يةزدانة و ئ تةا رزطاري ، وةدروست ناكات

  .ثيشكةشي مرؤظي كردوة
بريتية لةو هةوالَة خؤشة و لةو مزطينيةي ) ئينجيل(مزطيين واتة 

كة يةزدان دةيدات بة مرؤظ بؤ رزطاربووين و ئينجيل بةرةكةيت 
هةض تيكةلَ كردنيكي كاري مرؤظ لةطةلَ بةرةكةيت . يةزدانة

و يةزداندا، بريتية لة غةش و ساختةكردن لةطةلَ ووشةي يةزدان 
  .سوكايةتية بة كرداري يةزدان

 



  




كورِيكي دةبيت ناوي دةنييت عيسا، ضونكة طةلةكةي رزطار دةكات 
  )٢١: ١مةتتا . (لة طوناهةكانيان

........................  
عيساي مةسيح هات بؤ جيهان بؤ رزطاركردن، لة رؤذي لةدايك 

، ئا بةم شيوةية بوونيدا، شوانةكان لةاليةن فريشتةي يةزدانةوة
ئةمرِؤ لة شاري داود : (هةوالَي لةدايك بووين عيسايان ثي درا

رزطاركةريك بؤ ئيوة لةدايك بوو، ئةويش مةسيحي 
  )١١: ٢لؤقا .) (خوداوةندة

ؤر كاتيك عيساي ثريؤز خؤي لةسةر ئةو زةوية بوو كةسانيكي ز
ةكةيان خةلَكةكة بة ذن. (يان ثي هيناوةك رزطاركةريك باوةرِ

لة ئيستا بةدواوة ئيتر ئيمة بةهؤي قسةي تؤوة باوةرِ : ووت
ناكةين، بةلَكو باوةرِ دةكةين ضونكة خؤمان طويمان ليي بوو 

، زانيمان و بؤمان دةركةوت كةوا ئةو ثياوة "واتة لة عيسا"
  ).٤٧: ١٢يؤحةننا .) (بةرِاسيت رزطاركةري جيهانة

انةوة هات تاوةك من و تؤ بةريزان، مةسيحي خوداوةند لة ئامس
رزطار بكاتو ئةو لةسةر خاض خويين خؤي كردة قورباين و 

شت تؤي خستة سةر شاين خؤي و ئازاري ضصطوناهي من و 
ةكةسيكي بيجطة لة عيسا ب(روست بكات بؤمان تاوةك رزطاري د

.) كة رزطاربوون نية، ضونكة جطة لةو وةك رزطاركةريك
وينةري بةريزم هيوادارم كةوا دلَت خ). ١٢: ٤كرداري نيرراوان (

  .بكةيتةوة و نويذ بكةيت و بةدلَ عيسا وةك رزطاركةر وةرطريت
  
  



  




بنيم هةموو ئةو شتانةي لةذير رووناكي رؤذدا دروست كراوة، 
يان راكةيت بةدواي با (ت ووي ثوضة و وةك ئةوةية هةوا بطريهةم

  )١٤: ١  کؤمکار.) (و هةوا دا
..................................  

تا خؤشي و دلَشادي راستةقينةبيت و بةردةوام بيت، ثيويستة 
  .لةسةر بناغةيةكي بةهيزو بةتوانا دروست بكريت

ئةطةر مرؤظ خؤي هةر بة خؤشي و شاديةوة خةريك بكات، 
وةك ئةوة واية كةوا كؤشكيك لةهةوادا دروست بكةيت، ئةم 

اية و خةلَكي و جيهان بة سةركةوتين خؤشية ئارةزو دلَشادي تي
دادةنين، بةآلم هةموو كاذيَريك و رؤذيك كة لة ذيان دةروات، 

 ، ئةوة دةردةخات كة ذيان بةرةو كؤتايي و تةواوبوون دةروات
و  ثياو كة مرد هةموو شتيك لةدواي خؤي بةجيدةهيلَيت

تخؤشيةكان كؤتايان ثيدي.  
و شتيكي هةبوو لة تةندروشيت و سليمان ثاشا ئةوةي كة هةمو

دةولَةمةندي و توانا ئةوةي خةلَكي هةولَي بؤ دةدات، ئةم ثاشاية 
ئةوةي زؤر بة تةواوي بؤ دةركةوت لةذيانيدا، ئةوةي بامسان 

خؤشي و شادي ئةوةية كة هيض باوبؤرانيك و . كرد لةثيشةوة
و شاديةش  يهيض شتيك نةيطؤريت و تيكي نةدات، ئةو خؤش

ا هةر لةطةلَ يةزدانا بةدةست ديت و دواي مردنيش تة
نة ةبةردةوام دةبيت، ضونكة لة رؤلَةكاين يةزدان، دةخ

  .ثادشاهييت يةزدانةوة
  
  



  




طرن ئةوسا دةورنتان روي طويتان بكةنة من و وةرن بؤ الم، طوي ب
  )٣: ٥٥عيا ةشئي. (دةذي

...........................  
هيز ! (الكيت؟ وةرة بؤ الي ئةوةي كة هيالك نابيتئايا تؤ هي

ؤ يب هيواو دلَ ئايا ت) ٢٩: ٤٠ ئيشةعيا.) (دةدات بةوةي يب هيزة
ئةوةي دلَت ! الي ئةو يةزدانةي هيوا دةبةخشيتتةنطيت؟ وةرة بؤ

  )١٣: ١٥رؤما ).   (هةموو خؤشي و ئاشتييةك (ة ثرِ دةكات ل
ة بؤ الي ئةو يةزدانةي كة ؟ وةرئايا تؤ بةتةا ماويتةتةوة

) النة بةخشة بؤيان... باوكي هةتيوانة و دادوةري بيوةذنانة و(
ئايا تؤ لة تاريكيدايت؟ وةرة بؤ الي ئةوةي ).    ٦، ٥: ٦٨زةبوري (

من روناكي جيهامن، ئةوةي دوام بكةويت بةتاريكيدا : (كة وويت
  ).١٢: ٨يؤحةننا ...) (نارِوات

يتةوة؟ وةرة بؤ الي ئةوةي كة ذيان ئايا بري لة مردن دةكة
من شوانيكي  :دةبةخشيت و ئاطاداريت دةكات، ئةو دةليت

زيش ذياين خؤي دةكاتة قورباين لة ثيناوي دلَسؤزم شواين دلَسؤ
  ).١١: ١٥يؤحةننا (ميطةلةكةيدا 

و تاقة رؤلةي خؤي خوينةري بةريزم يةزدان تؤي خؤش دةويت 
لة ثيناوي ئةوةدا كة مرؤظ خؤشي و  قوربايننارد و ئةو بوو بة

  .ذيان بةدةست ينيت
بةريزان مةسيحي خوداوةند مرد لة ثيناوي مرؤظدا و هةستايةوة 
و سةركةوت بةسةر مردندا و بووية منوونة و رةمز بؤ 

  .زيندووبوونةوةي
  



  




دةزانن بةرةكةيت عيساي مةسيحي خوداوةند ضيية، ) ئيوة(ضونكة 
ة ئةو دةولةمةند بوو بةآلم لة ثيناوي ئيوةدا بوو بة هةرضةند

ؤسي سكؤرن. (هةذار، تاوةكو ئيوة بة هةذاري ئةو دةولَةمةند بنب
  )٩: ٨دوو 

.........................  
خؤشةويسيت مرؤظيك بؤ مرؤظيكي كة، بريتية لة سؤز و هةسيت 

  .دةرون
... مل كةضيخؤشةويسيت مرؤظ بؤ يةزدان، بريتية لة ثةرسنت و 

بةآلم خؤشةويسيت يةزدان بةرامبةر بة مرؤظ بريتية لة 
  .بةرةكةت

و رووم يتَ بكة،  وةرطةري بؤ الي من : رؤظ دةلَيتيةزدان بة م
  .بة من خؤت تيركة: رزطارت دةبيت، بة باوةرداريش دةلَيت

ضؤك دادان و شكاندنةوةي لوت بةرزي و تواندنةوةي دةرون و 
ي ةزدان و كرنوش بردن بؤي، ئةمانة هةمووي دلَدلَ بةرامبةر بةي

، ئةوة دةردةخات كة ئةو مرؤظة يةزدان و خؤشةويستيةكةي
بةراسيت سوثاسي يةزدان دةكات بؤ ئةوةي كة خوداوةند خؤي 
هةذار كرد و ضووة سةر خاض و خويين خؤي رشت لة ثيناوي 
رزطار بووين مرؤظدا و ئيمةي مرؤظيش بةو خؤ هةذاركردنةي 

زدان و بةو خويين قوربانية رزطارمان دةبيت و دةولةمةند ية
  .دةبين

 
  
  
  



  




  )١٢: ٤عاموس . (ئامادةبة بؤ بةيةك طةيشنت لةطةلَ يةزدانت
........................  

كاتيك دوو كورِي طةنج ئؤتؤمبيلي الشة مردوو طواستنةوة 
ري ئؤتؤمبيلةكة ة شوفيبةالياندا تيدةثةريت بة ثيكةنينةوة ل

دا سةرمان خبةيت؟ شوفيرةكة لة وةآلم ئةتوانيت: دةثرسن
سةرةتان ديت شتةكة بةطالتة مةطرن،  هيض خةم مةخؤن: دةلَيت

  .من ئيستا يةكيكم طواستةوة كة لة ئيوة طةنج تر بوو
بةريزان مردن وةك ئةو ميوانة واية كة لةثر ديت و خؤي دةكات 

ريكي كار و كاسبية، بؤ ثري و طةنج بؤ ذن بةمالَدا، بؤ ئةوةي خة
ئايا تؤ خؤت ئامادةكردووة؟ : بؤ ثياو، ليرةدا ثرسيار ئةوةية

  :ثيمان دةلَيت) عامؤس(نيرراوي يةزدان 
  ).ئامادة بة بؤ بةيةك طةيشنت لةطةلَ يةزدانت(

دوو ريطة هةية ليرةدا، يةكةميان مردنيكة يب خؤ ئامادةكردن و 
  .وناهدامردن لةطةلَ ط

دووهةم، مردن بةشيوةيةك كة مرؤظة كة داين بةوةدا نابيت 
طوناهبارة و قوربانيةكةي يةزداين وةرطرتبيت، ئةوةي تييدا 

كردين ليخؤش بوون مةسيح بوو بة مةرِي قورباين بؤ دروست 
  .وة بةجمؤرة ذياين هةتاهةتايي  ثصدةدرصت. لةالي يةزدان

  
  
  
  
  
  



  




  )١٤: ٢ئةفسؤس ... (ئيمةيةمةسيح ئاشيت 
مةسيح هات و مزطيين ئاشيت بؤتان هينا، ئيوةي كة دوورن، 

  ).١٧: ٢ئةفسؤس . (هةروةها بؤ ئةوانةي نزيكن
..........................  

شتيكي خةيالَية و بةردةوام نية، بةآلم  طةالندا ئاشيتلة نيو  
نة و يةزدان راست ئةوةية كة لةطةلَ يةزدا و ئاشيت بةردةوام

تةواوةيت و بة بةردةوامي دةبيت كاتيك عيساي بةهةيةيت و 
مةسيح حوكمي زةوي دةكات و مةسيح خؤي بريتية لة سةرؤكي 

  .ئةو ئاشتية بة دةسةالت و تواناي خؤي دةسةثينيت . ئاشيت
ئةوسا بةمة ئاشيت راسيت و تةواوةيت و بةردةوام دروست 

نةمان بووة لةو كاتةوة كة  دةبيت لةسةر زةوي، ئةو ئاشتيةي
  .ئادةم تاواين بةرامبةر يةزدان كرد

مرؤظ ناتوانيت ماناي ئاشيت بزانيت و ئاشيت دروست بكات لةدلَ 
كردين ئاشيت لةطةلَ ونيدا، ئةطةر هةلَنةسيت بةدروستو دةر

  .يةزداندا
بةسروشيت ئادةم، هةموو سةركيشني و تاوةك  ئيمةي مرؤظ

دلَمانةوة، دلَ و بريمان ئاسودةيي و  ئاشيت مةسيح نةخةينة
  .ئاشيت نابينيت، ئاشيت مةسيح ئةوةي دروسيت كرد لةسةر خاض

لَ يةزداندا و زةمريي هيض كةسي باوةرِدار ئاشيت هةية لةطة
نادات بةوةي كة ئةو طوناهبارة، بةلكو هةست بةوة  ئازاري

  ..ا، طوناهةكةي داثؤشيوةدةكات كةوا خويين قورباين عيس
  
  



  




لةطةلَ دوو دز لةخاضياندا، يةكي لةدةسيت راستيةوة، ئةوي كةش 
: لةدةسيت ضةثيةوة، بةمةش نووسراوي كتيب هاتةدي كة دةلَيت

  ).٢٨، ٢٧: ١٥مةرقؤس . (لةريزي تاوانباران دانرا
..........................  

ثريؤزة ناوت ئةي خوداوةندمان، لة لةدايك بوندا ئاذةلَت 
تؤ ئةو رزطاركةرةيت، كة . ا دوو تاوانباردةور بوو لة مردنتلةد

وينةت نية لة سادة و ساركاريتا، سادةوساكاريت دةرخست لة 
  . رزطارية مةزنةكةت لة مردنتابة لةدايك بوونتا و 

واتة (نيرراواين يةزدان ئةوانةي كة بة رؤحي ثريؤز مزطيين 
ةدةن كةوا ئةو دوو دنووسيوة، هةوالَي ئةوةمان ثي) نئينجيليا

درابوون، لةثيشةوة تواجنيان  دزةي لةتةنيشت مةسيحةوة لةخاض
ةمة ا، بةآلم دوايي يةكيكيان رؤحي يةزدان دلَي طرت و ئيتر بليد

ئةو ) واتة دواي مردنيان(يريك ذياين طؤررا و دواي ضةند كاذ
ثريؤز بةوةي ووت كة  عيساي. دووانة جيابوونةوة لةيةكتري

راستيت ثي دةلَيم، هةر ئةمرِؤ لةطةلَم دةبيت لة (هينا يباوةرِي ث
  ). ٤٣: ٢٣، لؤقا ٣٢: ١٥، مةقؤس ٤٤: ٢٧مةتتا .) (بةهةشتا

  
  
  
  
  
  
  



  




تيدا، توانكم تاقيهةموو باوردؤخيري و برسيم اكردؤتةوة، لة تي
هةية هةموو شتيك بةهؤي مةسيحةوة بكةم، ئةوةي بة هيزم 

راستة، خواثةرسنت طةر بة قةناعةتةوة ). ١٣، ١٢: ٤ي فيليث. (دةكات
  ).٦: ٦تيمؤساوسي يةكةم . (بيت قازاجنيكي طةورةية

......................  
ئةم نةوةيةي ئيستا هةرضةندة بارودؤخي ذيانيان بةطشيت 
ئاسانترة لة بارودؤخي ذياين باو و باثريان، بةآلم زؤريان رازي 

دلَي   .يت و كةم و كوريشيان نةبيتنني بةذياين خؤيان طةر ب
مرؤظ ثرِ نابيت و تير نابيت بةهيض شيوةيةك تا يةزدان نةيةتة 

طةر يةكيك يةزدان هاتة . ناويةوة و تيري بكات و ئاسودةي بكات
دلَيةوة، تيري دةدات بةدلَي بة شيوةيةك كة خةلَكي كة نايزانن و 

  .ناتوانن بزانن ضؤنة
يت و ئةو مرؤظة لة خؤشيدا مرؤظة دا دةطؤرِهةموو شتيك لةو 

بيت يان ناخؤشي ئةوةندة بايةخي ثي نادات، ضونكة دةزانيت 
ئيمة دةزانني يةزدان وا دةكات كة . (ذياين يب مةبةست نية

هةموو شتيك بةيةكةوة كار بكات، لةثيناوي خير و خؤشي ئةو 
باوةأي بة ي ئةو كةسة  ).٢٨: ٨رؤما ). (كةسانةي خؤشي دةوين

واي ليدةكات كةوا  ، خؤشي و ئاشتيةكي هةية كةمةسيحة
ئةم جيهانة وةك بري و جالَيك واية كة  .خؤشي بيتبةردةوام دلَ
ت ات و ئاوي تصددرزي تيابيئةي ) ١٣: ٢يةرميا . (رانةوةستي

ئةوانةي تينووي خؤشي بةردةوامن، وةرن بؤ الي يةزدان، 
ننخؤشي بةردةوامي بةدةست دةهي.  

  



  




تا كةستان بة ... هةموو رؤذيك وورةي يةكتري بةرز بكةنةوة،
. دلَي رةق نةبيت) هةلَخةلَةتاندن و ساختةي طوناة(تاريكي طوناة 

  ).١٣: ٣عيربانيةكان (
....................  
ةر بيت و بةميكرؤسكؤب سةير بكريت، ثرة لة ذةهري مار ط

نةر و زؤر دلَطريرةنطي جوان جوان و سةرسورهي.  
ر و دلَطريي طوناهيش هةمان شيوةي جوان و سةرسورهينة

ارة و هةية، هةر جارة و بةشيوةيةك دةردةكةويت، هةر ج
ديمةنيكي جواين جياوازي هةية جوانتر لة جاري يةكةم، 

كةويت، ضاو تير لةوينةيدا ديداريكي خؤش و شريين دةردة
  .كردين نابيت لة سةير

با ئةوة بزانني كة طوناة وةك ئةو رةنطة جوان جونانةي  بةآلم
مرؤظ، كاتيك مار  ذةهري مار واية، ئةوةي دةبيتة هؤي كوشتين

  .ئةو ذةهرة جوانة دةضيتة لةشيةوة ثيوةي دةدات،
سروشيت لةمشان بةو  كة طةورةمانةوة باوئادةمي ئيمة بةهؤي 

بووين لةو ذةهرة رةنط بووة، بةآلم يةزدان دةرماين رزطار
ئةو دةرمانةش قوربانيةكةي عيساي  ،ذةهرة بؤ دؤزيوينةتةوة

مانة بؤ ئةوةي ذةهرةكة مةسيحة، ئةو قوربانيةي كة دةر
  .مبانکوذصت نةتوانيت کارمان تصبکات و 

  


  



  




باوةرِ ينة بة عيساي خوداوةند، خؤت و خيزانةكةت رزطارتان 
  ).٣١: ١٦كرداري نيرراوان . (دةبيت

...................  
كةيان بةرةو يريطةيةكيان بةرةو خوارةوةية و ئةو: دوو ريطة

سةرةيةوة، بةرةو خوارةوة ئاسانة و بةرةو سةرةوة قورسة و 
طرانة، ريطةيةكيان فراوانة و ئةويكةيان تةنط و تةسكة، 

. كة كةم كةسي ثيوةيةييةكيكيان زؤري خةلَك ثيا دةروات و ئةو
  ريطةياندا دةرِؤيت؟ تؤ بةكام

يةكيكيان دذ بة يةزدانة و ئةويكةيان : دوو  طةورة و سةركردة
رؤلةي يةزدانة، يةكيكيان ساختةضية و ئةويكةيان سةرراست  و 
راستية، يةكيكيان دةذي تةا بؤ ئةوةي بكوذيت و بربِيت، 

ئايا تؤ . ئةويكةيان خؤي كرد بة قورباين تا خةلَكي رزطار بكات
  كاميان دةكةويت و خزمةيت كاميان دةكةيت؟ دواي

مردوو و لةناو ضوو لةطةلَ رزطار : دوو جؤرة خةلَك هةن
بووةكان، كؤمةلَيك كة ثشتيان كردؤتة يةزدان و مةسيحيان 

مةلَيك كة يةزدان دةناسن و مةسيحيان كردؤتة يت لةطةلَ كؤناو
  ؟.ئايا تؤ لةطةلَ كاميانيت. رزطاركةري خؤيان

  
  
  
  
  
  



  




تةنانةت تاقة رؤلَةي  ،ويستهاين خؤش ويةزدان بة جؤريك جي
ن لةناو دةكةهةتا هةموو ئةوانةي باوةرِي ثي خؤي ثيشكةش كرد،

  ).١٦: ٣يؤحةننا . (هةتايي بةدةست ينننةضن، بةلَكو ذياين هةتا
......................  

دةكات، مندالَيةوة تاوةك كوضي دوايي لةهةموو مرؤظيك هةر 
  . سيت هةيةيثيوسيت بة خؤشةو

تؤش هةست بةوة دةكةيت، كاتيك كةسيك خؤشةويستيةك 
بؤت يان خؤشةويستيةكت بؤ دةردةبرِيت، ثيي  تدةردةخا

يستت بةيةكيكة، وة ثصدلَشاد دةبيت، يان جاري وا هةي
بةهاورييةكة، بة ذنةكةت ياخوت بة مصردةكةت، بةبرايةكت 

ربريت و ت تاوةك دلَي خؤيت بؤ دةك يان خزميكبة خوشكص
دانةوة و خؤشةويسيت ليوة ضاوةرواين يارمةيت و دلَ

دةكةيت يان دةتةويت تةا دةروين خؤت هةلَرِيذيت و 
بةوةةية يةكيك طويت بؤ بطريت تاوةكو قسةي  تستيثيو

.                   ياخود ينيةكي خؤيت بؤ دةربريتبؤ بكةيت   
ة بزانن كة يةزدان مرؤظي خؤش دةويت و جيطةي بةريزان، باش

وو كةسيك كةوا ثةناي دةطريتةوة بؤ هةم هاورِي و باوك وبرا
  .لةطةيل بدويت و قسةي لةطةلَ بکةيتبةنويذكردن  بؤ بةريت، 

  
  
  
  
  



  




ئيمة دةزانني كةوا بت بووين نيية، هةروةها جطة لة يةزداين تاك 
  ).٤: ٨كؤرنسؤسي يةكةم . (يكي تر نييةو تةا هيض يةزدان

......................  
لة يةكيك لة شارةكاين هيندستان قوتاخبانةيةك هةبوو بؤ 

قوتابيةكاين زؤري لة  ناآلين مةسيحي و هيندؤسي شارةكة، م
كة سةر بة ) رافؤم كا(خيزانة مةسيحةكان بوون، رؤذيكيان 

قوتاخبانة، بةهؤي ئةوةي بوو دةهات بةرةو  خيزانيكي هيندؤس
شةويك لةوةو ثيش باران و الفاويكي يةجطار زؤر بوو بوو، 
هةنديك مالَ روخابوون و شيت ناومالَةكانيان كةوتبوونة قورِ و 

سةيري كرد ضةند كةسيك طورسيان خستؤتة ) تؤم كارا(ئاوةوة 
ملي ثةيكةريكي طةورةوة و خةريكن لةناو قور و ئاوةكةدا راي 

ن و دةري ينن و رزطاري بكةن، ئةم ثةيكةرةش يةكيك بكيش
  .بوو لةو بتانةي كة هيندؤسيةكان لةمالَةوة هةيانة بؤ ثةرسنت

بة شيوةيةك كاتيك ) تؤم كارا(ئةم دميةنة كاري كردة سةر 
طةيشتة قوتاخبانة لةالي ضةند قوتابيةكي مةسيحي هاورِي 

كة باوةرِدار بوو باسةكةي طيرايةوة، يةكيك لة قوتابيةكان 
 بةراسيت ئةو بتةي كة خةلَكي دةيثةرسنت زؤر الواز و يب: وويت

رزطار بكات لةو قور و ئاوةي  دةسةآلتة، ضونكة ناتوانيت خؤي
تيي كةوتووة، بةآلم يةزداين ئيمة زؤر بةتواناية، تةنانةت 

ثرسي ئةو يةزدانةي ئيوة ) تؤم كارا(زيندووكردةوة  يمردوش
  .مةسيحي أزطارکةر: يةكةش وويتوتابناوي ضية؟ ق

  
  



  




يةك يةزدان هةية، شتيكي ضاك دةكةيت،  تؤ باوةرِت بةوة هةية كة
  )١٩: ٢ياقوب ... (رؤحة ثيسةكانيش باوةرِيان بةمة هةية

...................  
ةبيت ا دةنين كة لةوانةية شتيكيكة هزؤر لة خةلَكي دان بةوةد

  .آلم زؤريشيان ترسيان نية لة دوا رؤذدواي ئةم ذيانة، بة
تةا باوةرِكردن بة بووين يةزدان، ئايا ئةمة بةس نية؟ يةزدان 

لةاليةن خويندنةوةي ووتة . بة بةزةيية و ضاو دةثؤشيت لةطوناة
و ووشةي يةزدانةوة، خةلَكي كايت نية بؤ ئةوةي بيخوينيتةوة و 

  .خؤي ثيوة خةريك بكات
دةنيت كةوا يةزدانيك  اشةيتانيش دان بةوةدا تةنانةت دلة راستي

دةكاتةوة، هةية دوا رؤذ هةية و دةلةرزيت كاتيك بريي ئةمة 
طةلَ بةآلم يةزدان لة. بوون بؤ ئةو نيةضونكة دةزانيت ليخؤش

دةويت و دةيةويت رزطاري بكات مرؤظدا دوا، ئةو مرؤظةي خؤش
ري طوناهي لةو بريار و سزايةي كة دايناوة سزاي مردن لةب

  .مرؤظ
خوينةري بةريزم طةر ووتة و ووشةي يةزدان خبوينيتةوة 
دةزانيت كة عيساي مةسيح بوو بة قورباين بؤ رزطاركردين 

ين بؤ هةموو ئةوانةي مرؤظ و بةدةست هيناين ذياين جاويدا
دةكةن لةناوناضن، بةلَكو ئةوانةي باوةرِي ثي. (باوةرِي ثيدةكةن

  ).١٦: ٣يؤحةننا ). (دةست دةهيننذياين هةتاهةتايي بة
  
  
  



  




تةا بة ووشة و زمان خؤشةوسيت مةكةن، بةلَكو ... رؤلةكامن
  ).١٨: ٣يؤحةنناي يةكةم . (بةكردةوة و بةراسيت

......................  
برايةيت راسيت لة مةسيحيةتدا شتيكي ئاسان نية، بةلَكو كار و 

رايةتية، ئةو او و ئةركي دةويت تا بطةيتة ئةو بكرداري تةو
خؤشةويسيت تةواوةيت و خؤشةويستيةكي برايةتية بريتية لة

دلَشادة بؤ هةموو راست و قوولَ، خؤشةويستيةك كة ئامادةية و 
هيض .  بةخت كردنيك بؤ بةرامبةرةكةييارمةتيةك و خؤ

ةطةر مةسيحيةك شاياين ئةوة نية كة بةبرا بانطةواز بكريت، ئ
بةكردار و بة ثارة و مالَيةوة ئامادة نةبيت بؤ ئةوةي يارمةيت 

نةكات شاياين ئةوة  بةرامبةرةكةي بدات، مةسيحيةك كة ئةمة
ئةوةي مالَي دونياي ثيدرابيت و براكةي . (نية بةبرا ناوي بربيت

ا ببينيت و دلَي خؤي رةق بكات، ئاي) نةبووين(خؤي بةنةداري 
).  دا جيطري دةبيت يةزداين تصئيتر ضؤن خؤشةويسيت

و تةا بة ووشة و زمان خؤشةويسيت مةكةن، بةلَك... رؤلَةكامن(
  ).١٨، ١٧: ٣يةكةم  يؤحةننا). (بةكردةوة و بةراسيت

عيساي مةسيح ذياين خؤي لة ثيناوي ئيمةدا بةخشي، : بةريزان
. ثيويستة ئيمةش ذياين خؤمان لةثيناوي براياندا ببةخشني

ئةم خؤشةويستية، زياتر لة تةا ).  ١٦: ٣حةنناي يةكةم يؤ(
سؤز و هةسيت دةروون، مرؤظ دةبيت بةدةست و طريفان و 
مالَةوة ئامادةبيت بؤ يارمةيت براكةي، زانابيت طةر براكةي 

شاد بيت بؤي كاتيك شادي هةبوو، طةر ئةمةت نةكرد، ،نةزان بوو
  .تدةوياتوانيت بلَييت من يةزدامن خؤشن



  




ئا بةم شيوةية دةبيت ووشةكامن، ئةوةي لةمنةوة دةردةضيت، بة 
بةتالَي ناطةريتةوة، بةلَكو كار دةكات بؤ ئةوةي كة دلَشادم ثيي و 

... ردووة بؤينا سةردةكةويت بؤ ئةو مةبةستةي كة ووشةكامن
  ).١١: ٥٥عيا ةشئي(

..................  
لة هولَي بلور ) سةبرجؤن(اوي ووتار بيذيكي مةسيحي بةن

. لةلةندةن بانط دةكريت بؤ ئةوةي باسي يةزدان بكات
ثيش خوينةوةي ووتارةكةي بةماوةيةك لةطةلَ ) سةبرجؤن(

هاوريةكيدا ضووة ناو هولَة بةتالَةكة و بةهاوريكةي ووت 
بةيارمةيت لة دوا كورسي دابنيشة و منيش دةضمة سةر شانؤ ئةم 

طومان ئةم قسةية راستة و بي(ثؤلس دةلَيت، : وةخويندنة ئايةتةي
شاياين قبوولَ كردنة، عيساي مةسيح هاتووة بؤ جيهان بؤ 

تيمؤساوسي يةكةم .) (رزطاركردين طوناهباران، كة من يةكةميامن
ئينجا ئةم ووتةيةي دووبارة كردةوة و هاوريكةشي ) ١٥: ١

) ٢٥(ي اوةثامش .زؤر باشة بةتةواوي دةنطت دةطاتة من: وويت
كابرايةكي مةسيحي باوةرداري بيين و ) سةبرجؤن(سالَ 

باشة تؤ ضؤن بويت بة : لةقسةكردندا ليي ثرسي وويت
سالَ ئيشي ) ٢٥(ثيش : مةسيحيةكي باوةرِدار؟ ئةويش وويت

كارةباجيتيم دةكرد لة ذير شانؤي هؤلَي بلور لة لةندةن طويم لة 
عيساي : (دوو جار وويتثرؤظةي ووتار بيذيكي مةسيحي بوو كة 

ئةم ) مةسيح هاتووة بؤ جيهان بؤ رزطاركردين طوناهباران
ووتانة وةك لةئامسانةوة بيت، هاتة ناو دلَمةوة و لةو رؤذةوة 

  .باوةرِم هينا بة عيساي رزطاركةر



  


 

با لة تاريكي رووناكي هةلَبيت، هةر ئةو : ضونكة يةزدان بوو وويت
كؤرنسؤسي دوو . (كردةوة، لة رووي مةسيحدا رووناك بوو دلَماين

٦: ٤.(  
...................  

تاهةتاية مرؤظ زيندةوةريكة وا دروست كراوة كة بة رؤح هة
مرؤظ رؤذ بة .  دةمينيت، طةر هات و لةشيي لةكار كةوت و نةما

رؤذي ذياين نزيك دةبيتةوة لة دوو دةرطا، دةرطاي ثادشاهييت 
ان دةرطاي لةناو ضوون و نةهامةيت و ئامسان و بةهةشت، ي

بةدةست هيناين ذياين هةاهةتايي و رؤيشتنة ذورةوة لة . دؤزةخ
دةرطاي يةكةمةوة، دةبيت لة ذيامناندا ضاك بريي يلَ بكةينةوة و 

هةلَةيةكي طةورةية، طةر باوةرِ بةوة بكةين .  ثشت طويي نةخةين
ان طؤرِي ئةوا كةوا ئةطةر كاري بامشان كرد و هةندي شيت خؤم

رزطارمان دةبيت، نةخير ليرةدا ثيوستة باش بنوارينة ئةوةي 
دروسيت كردوين و ووتةي يةزدان كةض ريطايةكي بؤ داناوين بؤ 

  .رزطار بوون و بةثيي داخوازي ئةو هةلَسوكةوت بكةين
تاوةك مرؤظ باش خؤي بناسيت، دةبيت منونةيةكي هةبيت كة 

ا، منونةيةكي خراث نا بةلَكو منونةي دليخؤي بةراورد بكات لةطة
، جا لةبةر ئةوةي كةس نية كة تةواو )ثيرفيكت(كابرايةكي تةواو 

بيت جطة لة عيساي مةسيح، ئيمة دةبيت ئةو بكةينة ) كامل(يان 
منونة و خؤمان بةراورد بكةين لةطةلَيدا و هةولَ بدةين بة 

  .ةو هةلَسوكةوت بكةينووتةكاين بكةين و وةك ئ
  
  
  



 



: ١٤يؤحةننا ... (منم ريطا و راسيت و ذيان: عيساي مةسيح دةلَيت
٦(  

.....................  
 يمندالَيك كة تةمةين دةوري شةش سالَيك دةبوو، ريطةي مالَةوة

يلَ تيك ضوو بوو، كابرايةكي ثؤليس هةولَي دةدا يارمةيت بدات 
م لةم كاتةدا ئافرةتيكي بةآل. بؤ ئةوةي بطةريتةوة بؤ مالَةوة

.  دراوسييان هات و دةسيت منالَةكةي طرت و برديةوة بؤ مالَةوة
كابراي ثؤليس هةولَيدا ريطةكة بدؤزيتةوة بؤ مندالَةكة بةآلم 

ة ريطة بؤ مندالَةكة تا بطاتة ةزاين و بوو بئافرةتةكة ريطةكةي د
  .مالَةوة

و ريطةيةي بةريزان بةهةمان شيوة، مةسيح بريتية لة
دةمانطةيينيت بؤ شيوين و جيطة و مالَي خؤمان، بؤ الي يةزدان، 
ئةو نةك هةر ريطةكةمان ثيشان دةدات، بةلَكو خؤي لةطةلَمان 

  .دةرِوات بة ريطةكةدا، بةهةمان شيوةي كة ئافرةتةكة كردي
عيساي مةسيح دلَسؤزة و ئةوةي كة ئيمة توانامان نية بيكةين، 

ةكات و مةزنترين شتيش ئةوةية كة مرؤظ خؤي ئةو بؤمان د
تواناي ئةوةي نية بة كار و ضاكةي خؤي خؤي رزطار بكات بةآلم 
ئةو ئةم شتة لةبايت ئيمة كرد، ئةويش خوين رشنت و 

  .قوربانيةكةي بوو
باوةرِدار خؤي بةتةا يب تواناية وةك مندالَةكة، بةآلم دةست 

نايةكي اةوةي هةموو تودةطريت بةدةسيت عيساي مةسيحةوة، ئ
  .هةية و لةطةلَ ئةودا تا كؤتايي ريطةي ذيان دةرِوات

  
  



 



بةخواسيت خؤي ريكي خبات، بيم بؤ ... لة يةزدان دةثارِينةوة
بةآلم تا ئيستا ريك ... زؤر جار هةولَم داوة بيم بؤ التان... التان

  )١٣، ١٠: ١رؤما . (نةكةوتووة
..................  

ئايا نويذ و داوات كردووة لة يةزدان بؤ ئةوةي كاريك يان 
نة و بةجي بووة بؤ ساز بكات؟ دوايش نةكارةكة جيسةفةريكت 
  .سةفةرةكةت

بةريزان، طةر كاريك يان ئيشكمان بؤ بةدي بيت و بكريت يان 
ن نية، بةآلم طةر سةفةريكمان سةر بطريت، ئةوا شادين و طلةميا

بيت و كاريكمان سةرنةطريت و سةفةريكمان بؤ نةشتيكمان بؤ 
بوون يت، ئةوا زوير دةبني هةلَدةضني،  ئةوانةش كة بةشدارنةب

لة كارةكةدا، تاوانباريان دةكةين لة بري و دلَماندا و ثرسياريش 
دةكةين ئايا ثالين راستمان بؤ دانابوو؟ ئايا نويذ و دؤعاي 

لَيي شةيتان مةسةلةي لة ئيمة تةواومان كرد بوو بؤ كارةكة؟  تؤ ب
تيك دابيت؟ ئايا تؤ بلَييت يةزدان خؤي نةيوستوة كار و ئيشةكة 

  ببيت و واي بةضاك دةزانيت؟ 
كاتيك شتةكمان : يةكةم:   بةريزان ليرةدا دوو شت هةية

سةرناطريت، ثيوستة لةسةرمان نويذ بكةين و بة ووردي بةسةريا 
دان ريطةيةكي كةي هةبيت باشتر و سوود بضينةوة، لةوانةية يةز

  .بةخشت تر
لةوانةية ئةو ريطة و ثالنةي خؤمان دامان ناوة دوور : دووهةم

بيت لة ثريؤزي، ريطةيةك بيت، كة دوايي ببيتة هؤي ناخؤشي و 
  .زةرةر و زيان بؤمان

  



 



هةروةك مندالَي ساواي تازة لةدايك بوو حةزتان لة شريي رؤحي 
) شومنا دةكةنةن. (اك و بيطةر بيت، ضونكة بةمة طةورة دةبنث
  )٢: ٢ثةترؤسي يةكةم (

............................  
مندالَي تازة لة دايك بوو ثيوسيت بة شري هةية بؤ ئةوةي طةورة 

شومنا بكات، ئةمةش ثيوست بةوة ناكات كةكةس ةببيت و ن
و  دايك بوو خؤي دةطريضونكة هةر كة لة ،هةوالَي ئةمةي بدايتَ

هةر بةم .  دايكةكةش ئةمة دةزانيت دةكروزيتةوة بؤ شري،
دايك ةبيت بة مةسيحيةكي باوةرِدار و لةشيوةية مرؤظيك كة د

دةبيتةوة، ثيوسيت بة شري خواردن و خؤراك هةية تا طةورة 
شومنا بكات، ئةمةش ثيوست بةوة ناكات كةس ثيي ةبيت و ن

خؤيةوة دةست دةداتة خويندنةوةي ووشةي بلَيت، خؤي لة
دةطريت و هةولَ دةدات كةوا وةري يةزدان و وةك خؤراك و شري

بكةويتة ثرسيار و راويذكردن لةطةلَ ئةو مةسيحية باوةرِدارانةي 
واي ةي باوةرِدا، هةروةك مندالَيك دوشارةزاييان هةية لة ريط

ثي دةطريت و  شري خواردن دةست دةكات بة طاطؤلَكي و ئينجا
بةآلم .  دةكةويتة سةرثي، ئةمةش شتيكي راستة و بةدلَي يةزدانة

كاتيك توشي كةوتن و طريوطرفت و ناخؤشي دةبيت، بةهؤي 
الوازي لةش و باوةريةوة، ئا ليرةدا مرؤظ ثيوسيت بة رؤحي 
ثريؤز هةية بؤ ئةوةي دةست بة بالَيةوة بطريت بؤ ئةوةي 

،تةوة سةرثيرراوي يةزدان  هةستيبؤ ئةوانةي دةكةون، ني
بري لة تامي خؤشي شريةكة بكةنةوة و :   ثةترؤس ثييان دةلَيت

داوا لة يةزدان بكةن شةوق و زةوقتان تازة بكاتةوة بؤ 
  .ووشةكاين



  




بوو و شيت بوو بوو بة عيساي  ي تصداكابرايةك كة رؤحي ثيس
لَةي خواي طةورة؟ ضيت لةمن دةويت، ئةي عيساي رؤ: ووت

  )٧: ٥مةرقؤس (
.....................  

ضيت لةمن : هةر لةم رؤذةي ئيمةشدا زؤر كةس هةن كةوا دةلَين
دةرةوة،  ئةم ثرسيارة لةدةمي ئةوانة ديتة   دةويت، ئةي عيسا؟

ئةوانةي بة زيندوويي طؤريان هةلَبذاردووة تاوةك تييدا بذين، 
  .طةر لة كؤشكيدا بن

ي بةريزم لة كاتيكدا كة تؤ ئةم ثرسيارة دةخوينيتةوة، خوينةر
كدا كةوا مةسيح خؤي كردووة بة قورباين لةثيناوي وة لة كاتي

ضيت لةمن دةويت : لةدلَي خؤتا دةلَيت يارمةيت تؤدا، ئايا تؤش
ا عيساي مةسيح كاريكي زؤر مةزين دئةي عيسا؟ لة راستي

ري ئةوة، ثيوست ناكات كردووة بؤت، هةموو مرؤظيك، قةرزا
نكة ئةو تؤ و هةموو ليي بترسيت ياخود رابكةيت ليي، ضو

ظ رزطار بكات لةو طؤرةي ويت مرؤيةدةويت و دةمرؤظيكي خؤش
داوة بة مرؤظ، تاوةك  يبةريزان بري و هؤش  .ا دانيشتووةكةتصد

ريطةي راست و باش هةلَبذيريت و بة ريطةي خراثدا نةروات و 
  :يةزدان لة ثةرتووكي ثريؤزدا دةلَيت  .راست بداتبرياري 

ريطةي ذيان و مردمن لة بةردةمتانا داناوة، ثريؤزي و لةعنةت، (
). كةواتة هةلَيبذيرن ريطةي ذيان، تاوةك ئيوة و نةوةتان بذي

الي يةزدان ئايا ذيانت دةويت بةهاتنت بؤ )١٩: ٣٠ ووتةکان(
ضاوةروانتة، تاوةك  بةهؤي قوربانيةكةي مةسيحةوة؟ ئةو

  ت ثص ببةخشصتئاشيت بدات بةدلَت و شادي و خؤشةوستي



. 




ني، بةوةي كة مةسيح خؤي بؤ دةرخستبةآلم يةزدان خؤشةويسيت 
أؤما . ( لة ثيناوي ئيمةدا مرد، كايتَ هيشتا ئيمة طوناهبار بووين

٨: ٥(  
......................  

نووسراوةيةكم، بةرضاوكةوت كة كاتيك بةناوشاردا دةطةرام، 
خؤشةويسيت نية، بةآلم سةملاندين خؤشةويسيت (نووسرا بوو 

ة، ئةطةر تؤ واتة خؤشةويسيت لةكاتيكدا هةية و راست!) هةية
بخةيت كةوا تؤ بةراسيت شتيك بكةيت كةوا بيسةملينيت و دةري

  .ئةو خؤشةويستيةت تيداية
ةدا كة لةدانيشطا قورباين ئةم رستةية خةيالَي بردم بةالي ئةو كات

بووم، تيروانينيكي خةفةت بارم هةبوو بةرامبةر جيهان و 
ية و هةريةكة بؤ صسةيرم دةكرد كة ئةم جيهانة تةا مل مالن

و  سود و قازاجني خؤي و بةرذةوةندي خؤي هةولَ دةدات
  .آلي كردةوةرةناويت و بةيةزدانيش هيض ئةم جيهانةي خؤش

ياين عيساي مةسيحم خويندةوة، سةيرم كرد دواي ئةمة كاتيك ذ
كةوا ضؤن يةزدان بة رؤح خؤي هاتؤتة سةر ئةم زةوية و 

بوو بة مرؤظيك وةك ئيمة و  رطرتووة،جةستةي مرؤظي وة
قسةي لةطةلَ كردووين و ئينجا خؤي كردووة بة قورباين و وةك 

كة زيندوو رةمز و منونة هةستاوةتةوة تا وةك بؤمان دةرخبات 
نية كةشي دةيةويت طوناهي مرؤظ ةوة هةية و بة قوربابوون

ئا ئةمة ميذووي دةست ثي كردين باوةرِم و بوومن بة  .داثؤشيت
مةسيحيةكي باوةرِدار، كةواتة ئةوةي كة يةزدان كردي بؤ ئيمة 

  .بةراسيت سةملاندنة بؤ ئةوةي كة يةزدان
  



  




  )٢٠: ٣٨عيا ةشئي. (يةزدان رزطارم دةكات
....................  

لة ئينطلتةرا دةذيا، ئةم ) وليةم هيرشلَ(مؤسيقاري ئةلَماين 
. كابراية بةكاري فةلةك و ئةستيرةكانةوة سةرقالَ بوو

تةليسكؤثيكي زؤر بةهيز و تواناي دروست كرد و ئةستيرةي 
جؤرجي سيهةم ثادشاي ئينطلتةرا . ئاشكراكرد) ئةورانؤسي(

و تةليسكؤثةكةيةوة بؤ كؤشكةكةي خؤي  بانطةوازي كرد بة خؤي
، ضونكة جؤرجي سيهةم بايةخي دةدا بة بواري فةلةك )وندسور(

وليةم هيرشلَ بةخؤي تةليسكؤثةكةيةوة ضوو . و فةلةك ناسني
سالَ لةمةوبةر تاوانيكي كرد بوو  ٣٠هيرشلَ ثيش .   بؤ الي ثادشا

لَةو تاوانةي بةرامبةر ثاسةواين ثادشا و وايدةزاين كةس بةو هة
كردوو ك ضووة بةردةم ثادشا و سآلوي ليكاتي.  ئةو نا زانيت

ويسيت تةليسكؤثةكةي بدايتَ وباسي ئةو دؤزينةوةية بكات كة 
كردويةيت، ثادشا جورجي سيهةم، نامةيةكي داية دةست كة 

ثيش هةموو : مؤري مةملةكةيت ئينطلتةراي ثيوةبوو ثيي ووت
دةبيت ضارةسةري بكةين، ئينجا شتيك طريوطرفتيك هةية 

كاتيك هيرشلَ نامةكةي خويندةوة سةيري كرد بةدةسيت ثادشا 
  .بووم م بة طوناهت و ليت خؤشمن زاني. خؤي نووسراوة

بةريزان، ثادشاي طةورةمان يةزداين ثريؤزيش، هةمان 
بووين دةداتة ات لةطةلَ مرؤظدا و نامةي ليخؤشهةلَسوكةوت دةك

دةست، بةمةرجي نةكةي عيسا ئةوةي رذا بؤ مرؤظ خوي
  .وةرطرت يبووين ئيمةليخؤش

  
  



 



ضونكة ووشةي خاض الي ئةوانةي لةناو دةضن نةزانينة، بةآلم الي 
  ).١٨: ١ي يةكةم سكؤرنسؤ. (ئيمة كة رزطارمان بووة، هيزي يةزدان

......................  
ضدان و سوكايةيت؟ بؤضي مةسيحي خوداوةند رازي بوو بة لةخا

ئايا نةدةبوو بة ريطةيةكي كةي ثرِ لة ريزةوة ئةمةي بكراية؟  الم 
واية مرؤظ رزطاركةريك بةباش دةزانيت كة بةهيز و تواناوة 
خؤي دةرخات و خةلَكي هةموو ضةثلَةي بؤ ليبدةن، 

ئةوةي شاياين باسة .    رزطاركةريك كة بةزةبروزةنط بيت
هايان دةكرد، بةآلم واين كةسيكي ئاوجوولةكةكانيش ضاوةر

ويي نةدا بةهيض لةمانة و وةك رؤلَةي يةزدان عيساي مةسيح ط
رازي نةبوو بة وةرطرتين ريز لة مرؤظةوة، مرؤظي دوذمين  

  .يةزدان
بؤضي لةخاضدان؟ ضونكة بةم شيوةية ديسان دةردةكةويت كة 

ةنيت و مرؤظ يةزداين ناويت و دةست بة رووي رؤلَةكةشيةوة د
بؤضي لةخاضدان؟ تا . دةكاتي ثيرةزالةت و سوكايةتيش

خؤشةويسيت تةواوةيت مةسيح خؤي دةركةويت بؤ مرؤظ، ئةو 
مرؤظةي كة ئازار و ئةشكةجنةي داو سوكايةيت يةزداين ليوة 
دةركةوت بؤ رزطاركردين مرؤظ، ئةو مرؤظةي باوةرِي  

يندةهييةيت بوو بة بؤضي لةخاضدان؟ خاض منونةي سوكا.  ثي
عيساي مةسيح، ئةو مرؤظةي وةك مةسيح رازي بيت بةو 
سوكايةتية و لة تةنيشت خاضةكةي مةسيحةوة خؤي و لةشي 

يك ببيتةوة، ئةوا خؤي لة خاض بدات و مبريت و سةرلةنوي لةدا
  .رزطاري دةبيت

  



  


  

 ،)راكةين ياخود خؤمان رزطار كةين(جا ضؤن دةتوانني هةلَبيني 
خبةين؟ ئةوةي خوداوةند  طةر ئةم رزطار بوونة مةزنة ثشت طوي

اليةن آلوي كردةوة، دوايش سةملينرا لةكةم جار بية) مةسيح(
  )٣: ٢عيربانيةكان . (ةي طوييان ليي بوو بوونئةوا

.........................  
هةنديك جار طةر مرؤظيك شتيكي لةبري بضيت، ئةوةندة طرنط 

ي جاري كةش زؤر زؤر طرنطة ئةطةر يةكيك شتيكي نية و هةند
و  ويي خبات، ئةمةش بةثيي بارودؤخلةبري بضيت ياخود ثشت ط

  .طرنطي ئةو شتةية
بؤ منونة نةخؤشيك كة نةخؤشيةكةي ئةوةندة ترسناك نية، طةر 
هات و بريي ضوو جاريك دةرمانةكةي وةرطريت يان بيخوات، 

ضي واي بةسةر نايةت كة مةترسي ئةوا ئةوةندة طرنط نية و هي
و بةآلم نةخؤشيك كة نةخؤشيةكةي قورس . هةبيت بؤ ذياين

ة بة وةرطرتين طران و كوشندةية و ذياين بةستراو
دةرمانةكةيةوة، ئةطةر دةرمانةكةي لة بريكرد يان ثشت طويي 

ايةتةي ئم لة .خست  ئةوا ئةم  كارة  دةبيتة  هؤي  مردين
لةوانةية كة رةوة بامسانكرد، باس ئةمرؤدا، ئةوةي لةسة

دةرماين يةزدان و ريطة و ضارةسةري يةزدان ثشت طوي دةخةن، 
لةوانةشة هةنديك دواي خبةن و بلَين جاري كامتان ماوة و تا 

  .رادةيةك باوةرِيان هةبيت
بةريزان ثيوستة ليرةدا بري بكةينةوة و هةنطاومان بؤ الي 

ئيمة نازانني ذمارةي هةنطاومان يةزدان دوا نةخةين، ضونكة 
 كيت لةوانةي ئةمةت ثشت طويلةذياندا ضةندة، طةر تؤ يةكي

 .خستووة ئةوا باش وة بةجواين بري لة ئةجنامةكةي بكةرةوة



 



دةتثاريزيت لة هةموو خراثةكاريةك و نةفست دةثاريزيت، يةزدان 
. تا هةتاهةتاية وةهةر لة ئيستادةيثاريزيت رؤيشنت و هاتنت 

  )٨، ٧: ١٢١ زةبور(
.....................  

كامتان نية و : زؤر جار ئةم ووتةية لة خةلَكي دةبيسني كة دةلَين
جار ئةم  ة تؤ يةكيك بيت لةوانةي كةوا زؤروةختم نية، لةوانةش

ووتةيةت بةكار هينابيت، بةآلم الي عيساي مةسيح ئةم ووتةية 
مادةية و كايت هةية بؤ هةموو مرؤظيك، نية و هةموو كاتيك ئا

ئةو طوي لة هةموو ئةوانة دةطريت كة داواي دةكةن، رؤذ بيت يا 
ليرةدا باسي ضوار كايت جياواز دةكةين، تيايدا . خود شةو

  .خات كةوا ئةو طشت كات ئامادةيةةمةسيح دةريد
ريسيةكان، ئةندام بوو ةيةكيك بوو لة ف) نيقؤديمؤس: (لةشةودا

بةشةو هات بؤ الي عيسا، عيساش . ئةجنوومةين جوولةكةكان لة
  )٢: ٣يؤحةننا . (ثيشوازي ليكردوو وةآلمي ثرسيارةكاين دايةوة

... كايت بةرةبةياين عيسا لةسةر دةرياضةكة وةستا(بةياين زوو 
 ).٤: ٢١يؤحةننا ...) (عيسا ليي ثرسني

وان كايت رؤذ ئاوابوون عيساي ثريؤز لةسةر خ: (ئيواران
 ).٣٠، ٢٩: ٢٤لؤقا ) (دانيشت و لةطةلَ قوتابيةكاين دوا

ئةوةي لةخاض دراو زيندوو هةموو رؤذيك عيساي مةسيح دواي 
ئةوةتا هةموو : (تة الي قوتابيةكاين و ثيي ووتنبووة وة ها

  ).٢٠: ٢٨مةتتا ) (رؤذيك لةطةلَتامن، هةتا كؤتايي زةمانة
  
  
  



 



  )١: ٤زةبوري . (كردملة تةنطانةدا رزطارت 
.................  

لةنيوة دورطةي عةرةيب، خةلَكي بةردي قورس و طران دةخةنة 
سةر لوتكةي دار خورماكانيان، تا وةك نةيةلَن زؤر بةرز 

  .ببيتةوة
ئةو كارة ضةند سوديكي هةية، ئةويش ئةوةية كة دار خورماكة 

ز دةبيت و بةهيت، ديسان دار قةدةكةي زياتر طةورة و ثان دةبي
با رةشة و خوارماكة زؤر بةرز نابيتةوة، بةمة زياتر بةرطةي با

دةطريت و لةكايت بةردانيشا، ئةوةندة تووشي ئةرك و عةزيت 
  .نابن بؤ ليكردنةوةي خؤرماي بةري دار خورماكة

كردنةوةي ذياندا دةزانني كةوا قورسايي و ئيمة لة تاقي
يري زؤر شت دةكات و رؤظ فطريوطرفيت قورسايي ذيان، م

ةرةنطاري لة زؤر طريوطرفيت ذيان و فيري ي دةكات بؤ بةهيزب
قورسايي ذيان زياتر فيري ئةوةمان دةكات . سةبر طرتين دةكات

كة نويذي زياتر بكةين و زياتر كامتان هةبيت بؤ يةزدان و 
  .ا بدوينيدلةطةلَي

ساييةي بؤ ئةو قور دان، باشترين منونةنطةورة ثياواين يةز
لةسةر ذيانيان هةبوو وة ضؤن بةهؤي ئةو قورساييةوة زياتر لة 

، نةبيتت هيوادارم كة قورسايي ذيان.  بوونتةوةيةزدان نزيك 
وة و زياتر  ورةمان بةرز بكاتة ئةطةر هةمشان بصت ئةوا زياتر

  .ثةيوةندميان لةطةپ يةزدان بة هصز تر بکات






 



نام لةسةر ثيكاين دا... بةرزي كردمةوة لة بةرزايي لةناوضووندا،
  ).٢: ٤٠زةبور  . (تاشة بةرديك

.....................  
زؤر بةخيرايي  رؤة بةرضاوي خؤت روباريك كةوا زبيهينةر

ئاوةكةي دةرِوات و هةر كةسيك بكةويتة ناو ئاوةكةوة ناتوانيت 
ياين كؤتايي بةذ ةبة هيض جؤريك خؤي رزطار بكات دةخنكيت و

بةآلم ئةطةر لة ناوةراسيت ئةو ئاوة بةخورِةدا، تاشة . ديت
بةرديكي طةورة هةبيت و كةسيك لةسةر ئةو تاشة بةردة 

ستيت، ديارة مةترسي نية بؤ ذياين و رزطاري دةبيت لة ةراو
 بريبةئةم تاشة بةردة، عيساي مةسيحم . خنكان و مردن

  :ة دةلَيتم دةخاتةوة ياد كيدةهينيتةوة و ووتةكان
دةكات، وةك وتانةم دةبيت و هةلَسوكةويت ثيلةم و ئةوةي طويي

) تاشة بةرد(ثياويكي دانا واية كة بناغةي خانووكةي لةسةر بةرد 
  ).٢٤: ٧مةتتا . (دروست كرد بيت

بةريزان بةرد و تاشة بةردةكة، بريتية لة مةسيحي ثريؤز، 
ض و ةر شيت هيض و ثولةس لةوانةية يةكيك بيةويت بناغةي ذياين

باران باش ئةوة بزانني كاتيك  لةسةر مل دروست بكات، بةآلم با
. ذيان و خانووةكةي دةروخين و الفاو هات، ئةواباري بةخؤرِ 

كةواتة ذياين خؤت لةسةر بناغةيةكي بةهيز دروست بكة، لةسةر 
  .تاشةبةرد، بةهؤي عيساي مةسيحةوة







 



ةي ئيوة دةلَين من كيم؟ ثةرترؤس وةآلمي ئ: عيسا ليي ثرسي
، ١٥: ١٦مةتتا . (يندوويتتؤ مةسيحيت رؤلَةي يةزداين ز: وةداية

١٦(  
.................  

يين باوةرِي مةسيحيةت ئةوةية كة نةك هةر لةسةر شةريعةت 
راوةستاوة، بةلَكو راوةستاوة لةسةر كةسيك كة بة رؤلَةي 

اوةنديكي زيندوة و هةموو يةزدان ناو دةبريت و خود
ةزدانة و جةستةي بةلَكو ي نايايةكي هةية كة يةزدان هةيةيت،تو

  .خؤي لةطةلَ مرؤظ بدويت ووةكمرؤظي وةرطرت تا
جيا دةكاتةوة لةزؤر ئاينةكاين  كرد مةسيحيةتئةوةي بامسان 

، باوةري مةسيحي تةا باسي ئازاربوون و رزطاربوون ناكات، تر
هةية لة  زؤر يجياوازيةك. يك دةكاتکةربةلكو باسي رزطار

نيوان ئةوةي كة مرؤظ ملكةضي شةريعةت و ياسا ببيت، ياخود 
كةريك ببيت كة رزطاري كردووة يان رزطاري ملكةضي رزطار

  .دةكات
و سةروةت و سامان و  اتة با ليرةدا باش بزانني كةوا طةنجكةو

هةية بة  بري و هؤش و ذيامنان، هةموو ثةيوةندي ةمالَمان و
 وة هةية و خوداوةنديكي زيندووة،كةسيكةوة كة لة ئةزةلة

ة و ضؤن ئةو كي ثريؤزةوة زياتر دةزانني ئةو كصيبةهؤي ثةرتوو
: ا، عيساي ثريؤز خؤي دةلَيتدهةموو كاتيك زيندووة لةذيامنان

مةتتا . (ئةوةتا هةموو رؤذيك لةطةلَتامن، هةتا كؤتايي زةمانة
  .باتة سةرميانةي داوة و ثةميانةكةي دةم ثةئةو ئة) ٢٠: ٢٨
  
  



  




دةهيلَم، ئاشيت خؤمتان ئاشتيان بؤ بةجي: ثريؤز دةلَيتعيساي 
وة نا كة جيهان دةتانبة. دةدةمي١٤يؤحةننا . (دايتَآلم بةو شي :

٢٧.(  
...............................  

ان لة نيوان دوو دةولَةتدا، يو دوو ئةو ئاشتيةي لة جيهاندا لة نص
و هؤزدا دةبةستريت، تةا بؤ ماوةيةكة و زؤر جار دوواي  طةل

ساآلنيك ئاشتيةكة بووة بة جةنطيكي سوتينةرو و بةسةدان و 
هةزاران كةسي تيا كوذراوة و بة سةدان و هةزاران خيزان مالَ و 

مةسيحي خوداوةند بايةخ بةوة دةدات .   الَ سةرطةردان بووةدمن
اوازي هةية لة نيوان ئاشيت جيهاندا و ئةو ئاشتيةي كة كةوا جي

  .ئةو باسي دةكات
خؤي و سروشيت طوناهباري خؤي،  يمرؤظ بة سةركيش

بة تواناي ناتوانيت مرؤظ  ن نةما، وةثةيوةندي لةطةلَ يةزدا
بؤية .  خؤي ثةيوةنديةكة ضاك بكاتةوة، ضونكة مرؤظ ثاك نية

ت بة دروستكردين ريطايةك تيثيوست بوو كة يةزدان خؤي هةس
يت لة نيوان خؤي و مرؤظدا، ةكردين ئاشيت تةواوبؤ دروست

و، بؤ ئةوةي خويين برِذيت و ريطاكةش هاتين مةسيحي ثريؤز بو
) ئينجيل(طيين واتة مز. تة قورباين بؤ ئةو ريطةي ئاشتيةببص

ين مةسيح ئاشيت و ئاشت بوونةوة ئةوةمان ثيت كة بةخويدةلَي
ئةوةي لة سةر ئيمةية، وةرطرتين  .ةلَ يةزدان دروست بوولةط

  .بوونةوةي يةزدان لةطةلَمانئةو خوين و قوربانيةية بؤ ئاشت 
  
  
  



  




ية كةوا خؤي راطرتووة، با ئاطاي لة خؤي ةدائةوةي لةو باوةرِ
  ).١٢: ١٠كؤرنسؤسي يةكةم . (بيت نةكةويت

........................  
رِداريك بري لة رابووردووي بكاتةوة كةوا ماوةيةكي طةر باوة

باش بة ئاشيت لةطةلَ يةزداندا ذياوة و ئيتر هيضي بةسةردا 
  .نايةت، ئةوا بري و بؤضوونةكةي راست نية

ت كةوا ميذووي مرؤظ، ئةوةمان بؤ دةردةخاووشةي يةزدان و 
  .طريوطرفيت خؤي هةية تةمةنيكدا مرؤڤلة هةموو 

ةلَةي كرد و كةوت، ثاش ئةوةي ساآلنيكي زؤر هثصغةمبةر نوح 
نيرراوي يةزدان موسا، سامؤئيل . ا بوودبةئاشيت لةطةلَ يةزدان

ثيغةمبةري يةزدان كة بة نويذكردنةكاين بةناوبانطة، حةزرةيت 
سولةميان ئةوةي بة دادثةروةري بةناوبانطة، هةروةها عوزيا 

ردةي يةزدان دواي حوكم رانيةكي ثريؤز، ضؤن دذ بة راسثا
  .وةستا و كؤتايي ذياين بة طةرِوطويل بةسةر برد

ضونكة بؤ هةموو ثلةيةك لة تةمةين ! كةواتة با ئاطاداربني
مةنةوة و ثريي، لة طةجني، ثياوي تةواو، كةوتنة تة ،مرؤظدا، الوي

كردنةوة و ترسي خؤي هةية، بةآلم خؤ ثاراسنت هةموويدا تاقي
  .دةبيت الي يةزدانة و بةهؤي يةزدانةوة

 
 
 









من بة! دةنط بةبيدةنط بوو و ! هي رةشة باكة يب ئيتر دةست بةجي

: ٤مةرقؤس . (ئارامي يةكي تةواو بالَي بةسةر دةرياضةكةدا كيشا
٣٩(  

..................  
لة هؤلَي ثيشانطايةك لة ئيتاليا دوو تابلؤي طةورة بةتةنيشت 

ن وينةي دةريايةكي هةلَضوي يةكةوة دانراون، تابلؤيةكيا
شةثؤالوية، رةشةبايةكي بةهيز شةثؤلةكان دةهينيت و دةبات و 

ش بةرزيان دةكاتةوة بؤ ئامسان، ئامسانيش بة ثةلَة هةوري رة
  .ا نيةداطري بووة و تروسكةي روناكي تصد

تابلؤي دووهةميش، هةر بةهةمان شيوةية، بةآلم لة ناوةراسيت 
راسيت ئةو شةثؤل و با و بؤران و رةشة دةرياضةكةدا، لةناوة

النةيةكي تياية و كؤتريك هةية و هيكي سثي بة بايةدا تاشة بةردي
 النةکةي كةوتووة، يبئةوةي ئةو شتانةي ئارامي لةسةر هي

  .دةوروثشيت كاريان كرد بيتة سةري
ئةم دوو تابلؤية باسي ذياين مرؤظ دةكةن لةم جيهانةدا، 

بةشي لة ئاشيت و بةيب عيساي مةسيح، يب ذيانيكة يةكةميان 
باران و تؤفان كاري  بةرةكةيت ئةو، ذيانيك كةوا رةشةبا و باو

بؤ دانيشنت و ئاسودةي و  دةكاتة سةر و شوينيكي تيا نية
هيالنةية دةكات كةوا مةسيح دةيدات بة لةو  دووهةميان. ئارامي

ةردوو تاشة ب .ذيانةدا يمرؤظ لةناو ئةو هةموو و ناخؤش
هيالنةكة بريتني لة عيساي مةسيح، ئةوةي ئاسودةيي و ئارام 

  .دةبةخشيت بة مرؤظ
  



  




وةرن بؤ الم ئةي هةموو ماندووان و بارطرانةكان، من دةتان 
  )٢٨: ١١مةتتا . (حةسينمةوة

..................  
: جاريك كابرايةك بة مةسيحيةكي باوةرِداري هاورِيي ووت

شكترين كةسة لةم شارةداداروسيمي يةكم هةية يب.  
  مةسيحيةكةشي وويت بؤضي؟

و طراين هةية،  هةرضةندة نةخؤشيةكي زؤر قورس: يتكابرا وو
: مةسيحيةكةش وويت. بةآلم نايةويت برِوات بؤ الي ثزيشك

م نية لة ةو دراوسييةي ئيوة يب ميشكةوةي من بزامن، هةر ئئة
كة دةزانيت طوناهبارة و نايةويت شارةدا، ئةو كةسةش ئةوةية 

باوةرِ بكات بة يةزدان و ووتةكاين كةوا عيساي مةسيح بوو بة 
  . قورباين بؤ رزطاركردين مرؤظ لةمردين هةتاهةتايي

يةزدان رؤلَةي خؤي نارد بؤ جيهان، نةك لةبةر ئةوةي 
تاوانباريان بكات، بةلَكو بؤ ئةوةي جيهان رزطار بكات، ئايا تؤ 

اكةيت و ثشت طويت لةو كةسانةي باوةر بةمة نيةكيكيت 
سيارة بةتةواوةيت ذياين كابراي طؤري، ئةوةي خستووة؟ ئةم ثر

ةخؤشة لةبةر ئةوةي كة ن ،يب ميشك دادةناي بةدراوسيكةي خؤ
بة  و ناضيت بؤ الي ثزيشك ثامشاوةيةك ئةم كابراية بوو

  .مةسيحيةكي باوةرِدار
داوا كاريةكةي عيسا ثشت طوي  خوينةري بةريزم هيوادارم تؤش

  ).وةرن بؤ الم: (نةخةيت كة دةلَيت
 




  




) باوةرِ بة عيساي مةسيح ينيت(طةر يةكيك سةر بة مةسيح بيت 
  ).١٧: ٥كؤنسؤسي دوو ... (ئةوا دةبيتة دروست بوويةكي تازة

...................  
كراكرد، بةآلم شةريعةت داواكاريةكاين يةزداين ثريؤزي ئاش

اي تةواوةيت بدات بة مرؤظ بؤ شةريعةت ناتوانيت هيز و توان
كردين و مل كةضي بؤيجي مرؤظي بة سروشت طوناهبار . بةجي

  .ثيوسيت بةدلَيكي تازةي بةهيز هةية بؤ ئةم كارة
ئةوةي عيساي مةسيح لةسةر خاض كردي و خؤي كردة قورباين، 

خؤش بوون و ثةيدابوون ئةو ئةمة بة تةواوةيت ئةو كاري لي
و مرؤظ  ليخؤشبوونةية كة مرؤظ ثيوسيت ثييةيت، تاوةك

طوناهةكةي لةسةر البربيت و ببيت بة مرؤظيكي كة نةك ئةوةي 
كة بة مندالَي لةدايك بووة و دلَيكي تازة وةرطريت و بةلةشيكي 

ستيت و قسةي ةا راوديب طوناهةوة، بتوانيت لةبةردةم يةزدان
طةلَ بكات و نويذي بؤ بكات، ئةويش لةبةر ئةوةي كة بةهؤي لة

تازةي يةزداين قوربانيةكةي عيساوة مرؤظةكة سروشتيكي 
كردنةوةي ئةمةش  زؤر بةرووين و ئاشكرا دووثات. وةرطرتووة

مرؤظ بة ). باسكراوة منامةي ثةترؤسي دووهةم بةشي يةكة(لة 
سةرلةنوي  سروشيت خؤي خراثة و سةركيشة، بةآلم كاتيك
بةتةواوةيت . لةدايك  دةبيتةوة و سروشيت يةزداين وةردةطريت

ئةمةش زؤر . دةطؤرِيت و مرؤظيكي تازةي يلَ دروست دةبيت
دا ) ٧ــــ  ٣: ٣ذمارة  نامةي تيتؤس، لة (را لة  بةروون و ئاشك

  .ديارة
  



  




  )١٥: ١ يكؤلؤس. (عيسا وينةي يةزداين نةبينراوة
...................  

لةم سةردةمةي ئيمةدا زؤر كةس هةن كة باوةرِ بة بووين 
يك ناكةن كة تيةزدانيك ناكةن لةم جيهانةدا، يان باوةرِ بة ش

بةضاو نةبينريت، هةرضةندة زؤر شيت كةش هةية كة بةضاو 
  .نابينريت بةآلم بووين هةية

كة لةناو بةريزان يةزدان بريتية لة رؤح لة شيوةي ئةو رؤحةي 
ديارة كةسيش ناتوانيت رؤح  ،لةشي مرؤظداية و ثيي دةذي

ثةرتووكي ثريؤزيش ئةوةمان بؤ دةردةخات كة يةزدان .   ببينيت
سنوور و لةناو روناكيةكرؤحةو رؤحي ناي اداية كةكةس توكي يب

ئةوةي نية ليي نزيك ببيتةوة، سةرةراي ئةمةش نزيكة لة هةموو 
تايبةمتةندي ئةو ). ٢٧: ١٧داري نيرراوان كر(يةكيك لة ئيمة 

) يةهوة(بريتية لة ثريؤزي، بةرزي، بةتوانايي، ثاكي، رزطاركةر، 
واتة ئةوةي هةبووة و هةية، ئةو ناطؤرِريت، ديسان ناودةبري بة 

مةزنترين دةرخستين . باوك، باوكي خوداوةند عيساي مةسيح
ست بوو و بوو يةزدان، ئةوة بوو كة عيساي مةسيح لة رؤحي درو

بةماناي وينةي رؤحي و ئةدةيب ) وينةي يةزداين نةبينراو(بة 
  .يةزدان

بةريزان لة عيساي مةسيحدا، هةموو تايبةمتةنديةكاين يةزدان 
يب طوناهي، ثريؤزي داد و دةبينني، بةزةيي، ثاكي و 

بوون، خؤشةويسيت يب سنوور، عيساس ثريؤز ئةمانةي ليخؤش
  .دةرخيست ت، بةلَكو بةكردارتةا بة ووشة نةوو

  
  



  




، بةرةكةمتان لةدواي بةرةكةت )تير و ثري مةسيح(هةموومان لة 
  )١٦: ١يؤحةننا . (وةرطرت

.........................  
هاندةريكي طةورةية بؤ مرؤظ و منونةي ) واتة ئينجيل(مزطيين 

لةكايت ا، بةلًَكو نية، نةك هةر تةا لةكايت ثشوو و خؤشيد
  .كردنةوةشداناخؤشي و تاقي

مةسيحي خوداوةند، بةو كةسانة دةلَيت كة تينوون بؤ هةموو 
ئةوةي لةو ئاوة خبواتةوة كة من دةيدةمي، هةرطيز (   :شتيك

ديسان بةوكةسانة دةلَيت كة ) ١٤: ٤يؤحةننا ...) (تينووي نابيت
بؤ الي  من ناين ذيامن، ئةوةي بيت: (برسني بؤ راسيت و دروسيت

لةوانةشي كة ريطا نازانن، ) ٣٥: ٦يؤحةننا ) (من برسي نابيت
من رووناكي جيهامن، ئةوةي دوام بكةويت بةتاريكيدا : (دةلَيت

  ).١٢: ٨يؤحةننا .) (نارِوات
هةروةها بةوانةي كة هةست بة ئاسايشي تةواوةيت ناكةن و 

و  ناذياين هةتاهةتايت: (تترسيان هةية، دةلَي هةرطيز دةدةمي
) ٢٨: ١٠يؤحةنناي .) (كةسيش لةدةستم نايانرِفيين... لةناو ناضن

منم ريطا و راسيت (  :بةوانةش دةلَيت كة بؤ ريطاي ذيان دةطةرين
  ).٦: ١٤يؤحةننا .) (و ذيان

هةروةها بةوانةي ترسيان لة مردن هةية و بؤ مردوانيان 
ر كةسي زيندووبوونةوة و ذيان، هة ممن: (دةطرين، دةلَيت

يؤحةننا .) (يش زيندوو دةبيتةوةباوةرِم ثي ينيت، ئةطةر مرد
٢٥: ١١.(  
  



  




يؤحةننا . (هةر كةسيك بيتة الي من، هةرطيز دةري ناكةمة دةرةوة
٣٧: ٦(  

.........................  
ئةم ووتةيةي عيساي مةسيح ئةوة دةطةيةنيت  كة هةموو كةسيك 

بؤي هةية بيت بؤ الي، ئةو باوةشي كرايةوة بؤ يب جياوازي 
هةموو مرؤظيك و هةض مرؤظيك بيت بؤ الي نةك تةا هةر 
رزطاري دةبيت لة تاوان و سزاي طوناة، بةلَكو رزطاريشي دةبيت 
لة دةسةآليت طوناة بةسةر ئةو مرؤظةدا و ئيتر ئةو كةسة ترسي 

و لةشيدا و ترسي نية لةطوناهو نيشتةجيبووين طوناة لة جةستة
  .نية لةو ئةجنامة خراثانةي طوناة بةسةريدا دةهينيت

ئةوةي لةطةلَ عيساي مةسيحدا بذي، مردن دةكات بةزيندوو 
  .بوونةوة و سةركةوتن، غةمباري دةكات بة شادي

زم ئةي ئةو كةسةي بةسخويشت طوناهت تياية، ورنةري بةري
ة مةزنةي مةسيح ةستةوسان، بةرامبةر ئةو يارمةتيستة دةرامةو

بةرووي مةسيحةوة و ثشت طويي  بؤيت دةكات و دةست مةنص
  .مةخة ئةو بةرةكةتة مةزنةي ثيشكةش كراوة بؤت

وناهةي طئةمرؤ رؤذي رزطاربوونتة لة سروشيت ئةو 
ا و دتياتاية و ئةمرؤ بكة بة رؤذيكي شادي و خؤش لة ذيانت

دلَت بكةرة النةي خؤشةويسيت بؤ ئةو مةسيحةي خؤي 
تؤ لة سروشيت طوناهو  ردة قورباين بؤ رزطاركردينك

خؤي كردة قورباين تاوةك تؤ بذيت، ذياين  سزاي طوناة،
  .بةدةست صنيت هةتاهةتايي

  



 



نيوانتان نةبيت كة هةلَسوكةوت بكات لةطةلَ كةسيك لةبا 
فالَ دةطرنةوة وسيحر ... ئةوانةي دةست دةطرنةوة، ئةوانةي

  )١٠: ١٨وتةکان و... (دةكةن
......................  

كابرايةكي باوةرِداري مةسيحي كة لة يةكيك لة طةرِةكةكاين 
دةوروثشيت شاري ثاريس دادةنيشت، شويين ريزي دراوسيكاين 
بوو و دراوسيكاين دةيانزاين كةوا ئةم كابراية باوةرِدارة و 

ووتةي و بةخؤشيةوة باسي يةزدان و عيساي مةسيحي رزطاركةر 
  . يةزدان دةكات لةطةلَ خةلَكيدا

ئةزانيت دويين  :رؤذيك لةرؤذان دراوسيةكي هات بؤ الي و وويت
، شةويكي زؤر خؤشي طةلَ ضةند كةسيكدا كةدةيان ناسيتشةو لة

دةست دةطرنةوة و فالَ  ةهةنديك لةوان. سةيرمان بردةسةر
ةيلَين ئةوةي د ؤر جاريشز ةو ،دةكةن و داهاتوو دةخويننةوة

راست دةردةضي، من دةزامن كة تؤ باوةرِت بةو شتانة نية و 
كابرِا . حةزي ثي ناكةيت بةآلم تةا ويستم بؤت بطيرمةوة

جا كي دةلَيت من باوةرِ بةو شتانة ناكةم، : باوةرِدارةكةش وويت
ئةو شتانة هةمووي كاري شةيتاين و خراثن و ثةرتووكي ثريؤز 

  .ور بكةوينةوةدةلَيت كةوا ليي دو
خوينةري بةريزم، تؤ بلَيت ووتةي ئةو كابرا باوةرِدارة كاري 

ئةطةر لة اوسييةي يان كار بكاتة سةر تؤ، كردبيتة سةر ئةو در
 ي خبةيت وهات تووشي بوو ثشت طوي اا شتيكي ئاودذيانت

  .بةووتةي ثةرتووكي ثريؤز بكةيت
  
  



 



ة شاريكدا طةر خوداوةند ئايا نةهامةتيةك روودةدات ل
نةيناردبيت؟ خوداوةند شتيك ناكات يب ئةوةي ينيةكةي بؤ 

  )٦: ٣عاموس . (نريراواين نةدركينيت
..................  

بة هةزاران كةس لةوانةي حةز دا  ١٩٨٥لة مانطي ثينجي سالَي 
ي ثي دةكةن سةفةريان كرد و هاتن بؤ شاري ةيري ياري تؤثبةس

نيوان  ة، بؤ بينيين دوا ياري ثالَةوانييت ئةوروثا لبروكسل
كةس طيانيان لةدةست داو ) ٨٣(لةم ياريةدا . ئينطلتةرا و ئيتاليادا

  .وةمردن، بةهؤي هةندي ئاذاوة نيرةوة
اتة دةرةوة كي باوةرِي دةكرد كاتيك لةمالَةوة خؤي طؤرِي و ه

اسي ئةوانة لةوي مبريت؟ بةتايبةيت ب بضيت بؤ سةيري ياري 
ئةمة دةزانيت و ئةمةش  بةآلم يةزدان. دةكةم كة تياضوون

يةكة بؤ هةموو ئةوانةي كة دةيانةويت خؤشي ئاطاداريكردنةوة
و شادي بةدةست ينن لة ئاذاوةنانةوة و طيرة شيويين و 
ئازاري خةلَك، يب ئةوةي بري لة يةزدان و ووتةي يةزدان و ئةو 

لةو  ة يةزدان داواي دةكات لة مرؤظ،ك  كةنةوةخؤشةويستية ب
نواندي بؤ طؤرين و رزطاركردين مرؤظ  يةزدانخؤشةويستيةي 

ووشةي . لة طوناهو خراثةكاري، ئةوةي لة سروشيت مرؤظداية
  :يةزدان بة دووثات كردنةوة دةلَيت

مردن يةك جار دانراوة بؤ مرؤظ و دواي ئةوةش 
ؤظ ئةوةية دوارِؤذي مر. (ليثرسينةوةو  ليكؤلَينةوة

  ).جاريك مبريت
  



  




شويين (طةرايةوة بؤ شارةكةي خؤي ضووة كةنيشت و ) عيسا(كة 
كرد بة فيركردنيان، سةرسام دةستي) کةكانكؤبوونةوةي جوولة

ئةم هةموو دانايي و كارة سةرسورهينةرانةي :   بوون و ثرسيان
  ).٥٥، ٥٤: ١٣تا مةت(لةكوي بوو؟ ئايا ئةمة كورِي دارتاشةكة نية؟ 

...........................  
  :لةم ئايةتةدا سي تايبةمتةندي عيساي مةسيح دةردةكةويت

  .بريي يةزدان دةزانيت بةئةو داناية و زاناية و: يةكةم
 .کرد ئةو كارة سةرسورهينةرانةي ئةو توانادارة،: دووهةم

 ة مرؤظ و بايةخيانيية بةرامبةر بةسةرةراي ئةمةش بةبةز
دةداتثي.  

لةكاتيكدا ئةو كة رؤلَةي يةزدان بوو و خوداوةند بوو، : سيهةم
بوو بةوةي بة كورِي دارتاش بانط بكري و بةمة بةتةواوةيت 

  .نزيك بووةوة لة مرؤظ سةررووي زةوي
كةوا عيساي مةسيح دواي ئةوةي  تدايةئايا تؤ لةو باوةرِ

  كاين بطؤرِيت؟طةرِايةوة بؤ ئامسان، طؤرِبيت و تايبةمتةندية
توانا و خؤشةويسيت و يةزدانييت ئةو، كة لة و نةخير، دانايي

ئينجيلدا لةسةري دةخوينينةوة هةروةك خؤي واية و نة 
  .طؤرِراوة

ئةي . من و تؤ و هةموو مرؤظيك، دةتوانيت ثشيت ثي ببةستيت
  . مةسيحي خوداوةند، وينةت نية، ضونكة تةا تؤ راستيت











مووت، باش دةمب رةتؤ خؤت ف:   ياقويب نيرراوي يةزدان دةلَيت
دةكةم، كةلة ذماردن لةطةلَت و نةوةكةت وةك ملي دةريا لي

  ).١٢: ٣٢ثةيدابوون (...نةيةت
............................  

ياقوب كاتيك ئةمةي ووت كة ذياين لةمةترسيدا بوو و دةترسا 
ثياوي ) ٤٠٠(يةوة، كاتيك عيسو بة بكوذريت لة اليةن عيسؤي برا

  .ضةكدارةوة بةرةو الي ياقوب دةهات
دةبينني كةوا ياقوب بةطةرمي داواي ثاراسنت دةكات لةاليةن 
يةزدانةوة و بةيةزدان دةلَيت، تؤ ئاوهات ووتووة كة تؤ باش 

  .دةبيت لةطةلَما و ثاريزطاري ذيامن دةكةيت
ان و قسةي مرؤظ نية كة ثةميانةكةي وةك ثةمي بةريزان يةزدان 

يان تةا هةر قسة بيت و دوواي  ،ا بيت دلة ثيناوي بةرذةوةندي
  .ماوةيةك لةبريي بضيتةوة ضي ووتووة

نةخير، يةزدان (يكات؟ يةزدان شتيك دةلَيت و دوايي نة ئايا
).   ٤: ٣رؤما ) (ية و مرؤظ هةمووي درؤ دةكاتهةميشة راستطؤ

دي وتوويةيت، ثيوستة ببيت و بيتةو هةموو ووشةيةك كة يةزدان
يةزدان بةهيض شيوةيةك ووتة و ثةمياين خؤي . تةواو ببيت

بريناضيتةوة و هيضيان بةكةم و كور دانانيت و بة طالَتةوة 
سةرةراي ئةمة هةر قسة و ثةميانيكي يةزدان كات و .   نايلَيت

دوا  ةسايت خؤي بؤ دانراوة و كاتةكةي نةثيش دةكةويت و ن
هةمووي ... هةموو ئةو ووتة باشانةي يةزدان. (دةكةويت

ئةوةي يةك ووشةي يلَجي بوو يب ت بةجي٢٣يةشوع . (بكةوي :
١٤.(  



  




  ).١٢: ٤عاموس . (ئامادة بة بؤ بةيةك طةيشتنت لةطةلَ يةزدانتا
......................  

 يشيوةباسي ) جةدسؤن(ووتار بيذي مةسيحي بةناوبانط 
لة دانيشطا كورِيك بؤ ماوةيةك : باوةرِهيناين دةكات و دةلَيت

بة هاوريم، ئةم كورِة باوةرِي بة بووين يةزدان نةبوو و بوو بوو 
.  دةكرد) ئينجيل و تةورات(طالَتةي بة ئينجيل و ثةرتووكي ثريؤز 

ئةوةي دانيشطام تةواو كرد بةماوةيةك، رؤذيك سةفةرم ي دوا
وة بؤ شةويك، شةو ئوتيليك لةيةكيك لة الديكان مامةهةبوو، لة 

رةكةي تةنيشتمةوة كابرايةكي ليية كة زؤر زانيم كة بة ذو
هةر ئةو شةوة خؤم طويم لة طريان و نالَةي كابراكة . نةخؤشة

بوو بؤ ماوةيةك نةك بةهؤي ئازارةوة، بةلَكو لةترسي مردن، 
.   نةما و منيش نوستمدوايي لةثرِ دةنطةكة . وةك بؤم دةركةوت

زانيم كابرا  كاتيك بةياين بة دةنطة دةنط خةبةرم بووةوة،
رةكةم مردووة، منيش ضووم تا بزامن نةخؤشةكةي تةنيشت ذو

يةمة كة لة دانيشطا صكيية و كي نية، سةيرم كرد ئةمة ئةو هاورِ
) جةدسؤن(ئةم رووداوة بوو بة هؤي ئةوةي . بةيةكةوة بووين

دان ينيت، نةك هةر باوةرِ بةلَكو دوايي ذياين باوةرِ بة يةز
زؤر لةوانةي كة  ؤي دانا بؤ خزمةيت ووشةي يةزدان، خ

و، ثيش ئةوةي رووبةرووي مردن باوةرِيان بةيةزدان نةبو
ان هينا و ترسيان نةبوو وة باوةرِي)جةدسؤن(بةهؤي  ببنةوة
  .لةمردن

  
  
  



 



دةدريت كةوا  دةبيت و كورِيكمان ثيضونكة منالَيكمان بؤ لةدايك 
ة ، ناوي دةنرصت ب)واتة دةسةآلت دارة(يت يدةسةآلت لةسةر شان

ناويكي سةر سورهينةر و ناسراو، يةزدانيكي ريزدارة و باوكيكي 
  )٦: ٩عيا ةشئي. (هةتاهةتايية و سةرؤكي ئاشتية

......................  
نالَيك بة شيوةيةكي زؤر ثيش زياتر لة دوو هةزار سالَ، م

 ، رؤحي ثريؤز كضيك سكي ثرِ بوو سةرسورهينةر لةدايك بوو
ثيش ئةمة، هةموو ثيغةمبةران و .   كورِيك لةدايك بوو

نيرراواين يةزدان هةوالَي ئةم لةدايك بوونةيان دا، لةطةلَ 
هةرضةندة  لة . ة نةكردبووئةمةشدا خةلَكي هيضي بؤ ئاماد

  . ادشا بوو، بةآلم لة خيزانيكي هةذار لة دايك بووي ثدداو نةوةي
هيرؤدسي ثادشا، خستة دلَي  يهةر تةا بةلةدايك بووين، ترس

بوو، دانايان زانايان سةرسام بوون لة  كاتيك دوانزةساپان
كاتيك طةورة بوو و ثيطةيشت، .  الَةدزانايي و زانايي ئةو من

هةموو شتيكدا،  دةسةآليت تةواوةيت خؤي دةرخست بةسةر
ضةند ناويكي    .ادتةنانةت بةسةر سروشتيشدا و بةسةر مردنيش

، رؤلَةي يةزدان، ووشةي يةزدان، )مةشيا(هةبوو وةك مةسيح 
هةرضةندة ئةو نة ثارةي هةبوو نة . عيساي ثريؤز، رزطاركةر

سةروةت و سامان، بةآلم تواين لة ثينج نان و دوو ماسي، ثينج 
ئةو دةولَمةند نةبوو، بةآلم زؤر كةسي .   كاتهةزار كةس تير ب

  .لَةمةند كردو دةيكاتدةو
  
  
  



  




يوئيل . (هةر كةسيك بانطةوازي ناوي يةزدان بكات رزطاري دةبيت
٣٢: ٢(  

....................  
باشة بؤضي ناوي يةزدان نةهينم؟ بؤضي ئةمال و ئةوال دةكةم، لة 

ي لة داوا كارمي هةية؟ بؤضي دلَم و طوصدا كة يةزدان نزيكة كاتيك
ثرِ بيت لة بريكردنةوةي خؤرِايي؟ بؤضي خؤم و قورسايي 

  سةرشامن نةخةمة الي يةزدان و سةرشاين يةزدان؟
، ةسوودي نية طةر داواي رزطاري بكةم لةسةر ضاوةيةكي كةو

طومان ثيوست بةوة ناكات زطاري تةواوةيت الي ئةو هةية بير
يةزدان بكةم  ايا من هةقي ئةوةم هةية بانطي ناويثرسيار بكةم، ئ

بؤي هةية بانطي يةزدان بكات،  يان نا، ضونكة هةموو كةسيك
كةواتة بةثيي ثةمياين  .ئةمةش بةثيي ووتةي يةزدان خؤي

  .يةزدان، با بانطي يةزدان و ناوي يةزدان بكةم
زاين ضي بكةم و ضؤن ارودؤخةكةم زؤر ئالَؤز بوو و نةمئةطةر ب

زطارم بيت، ئةمة كاري يةزدانة و بةثيي ثةمياين خؤي، ثيوستة ر
، نةك بةو شيوةيةي خؤم بريي يارمةيت بة دةست ينم

ت بؤ ليوةيةي كة يةزدان بةباشي دةزانيدةكةمةوة، بةلَكو بةو شي
كات، من بة يةزدان بلَيم ضي بكات و ضي نةذيامن و من بؤم نية كة 

يةزدان، نةك ري ثيشاندةر بؤ يةزدان، دةبيت ببمة خزمةتكاري 
  .من ثيوستة بانطي ناوي يةزدان بكةم







 



كورِم، طوناهةكانت : عيساي ثريؤز بة كابرايةكي نةخؤشي ووت
  ).٥: ٢مةرقؤس . (بةخشران

......................  
خوينةري بةريزم ريطام بدة ثرسياريكت ئاراستة بكةم، ئايا 

كةر نية، كةوا بزانيت طوناهت بةتةواوةيت لَخؤششتيكي د
  بةخشراون؟

ة بة ضوار كةس باشة ئةو ثياوة نةخؤشةي كة ئيفليج بوو بوو و
طرتبوو لةسةر بانةوة شؤريان كردة خوارةوة بؤ بةردةم هةلَيان

  عيساي ثريؤز، ضي كردبوو تاوةك عيسا لةطوناهي خؤش بيت؟
تر لةوةي بة دلَ و ئةو كابرا نةخؤشة هيضي نةكرد بوو، زيا

  .دةروون باوةرِي تةواوةيت بة عيساي ثريؤز هينا بوو
بزانني، كة ئيمةي مرؤظ بةهؤي ئةو سروشيت طوناهةوة  ةبا ئةو

اية، هةموومان وةك ئةو كابراية ئيفليجني و دكة تيامان
  . نةخؤشني و ثيوستمان بة ضاك بوونةوة و ثاك بوونةوة هةية

هةية كةوا لةطوناهي هةموو  عيساي مةسيح تواناي ئةوةي
كةسيك خؤشبيت، لةسةر بناغةي باوةرِهينان، ضونكة هةموو 

اية، بةآلم يةزدان يك طوناهبارة و سورشيت طوناهي تصدمرؤظ
بةبةرةكةيت خؤي، بةهؤي خوين و قوربانيةكةي عيساوة، 

). ٢٣: ٢٢رؤما . (ئامادةية طونامهان داثؤشيت و ليمان خؤش بيت
يساي رؤلَةي ئةو لة هةموو طوناهيك ثاكمان خويين ع(

  ).٧: ١نامةي يؤحةنناي يةكةم ). (دةكاتةوة
  
  
  



  




: ٧ميخا . (هةموو طوناهةكانيان فرِيدةدريتة ناو قوآليي دةريايةوة
١٩(  

.................  
كاتيك مةسيح طوناهباريك وةردةطريت بؤ الي خؤي، 

يلَ دووردةخاتةوة و ووتةي نيرراوي يةزدان ميخا  طوناهةكاين
  :ديتةدي كة دةلَيت

  .هةموو طوناهةكانيان فرِيدةدريتة ناو قوآليي دةرياوة
بةآلم طوناهي كي؟ طوناهي هةموو ئةوانةي باوةرِ بة عيساي 
مةسيح دةكةن، ماناي قوآليي دةريا ئةوةية، كةوا ئةو طوناهانة 

ة و بة شيوةيةك دادةثؤشريت كةوا دوور دةخريتةوة لةو كةس
  .نةبينريت و نةدؤزريتةوة

كاتيك تؤ شتيك فرِي دةديتة ناو قوآليي دةرياوة، ماناي ئةوةية 
بةم كارةي بامسان كرد، . كة ئيتر ناتةوي جاريكي كة بيبينيتةوة

يةزدان و مرؤظ هةردوكيان ئاسودة و شاد دةبن و هةتاهةتايية 
كةن و ناي بيننةوة، ليرةدا دةبيت بنوارينة جاريكي كة سةيري نا

، واتة طوناهةكان هةمووي بةطشيت )هةموو طوناهةكان(ووشةي 
دادةثوشريت و ئةمةش ثيوستة ببيتة مايةي شادي بؤ مرؤظي بة 

: سةرةرِاي ئةمة يةزداين ثريؤز دةلَيت. سروشت طوناهبار
 طوناهةكانيان و) يان باسي(جاريكي تر هةرطيز يادي (

  ).١٧: ١٠عيربانيةكان .) (هةلَةكانيان ناكةمةوة











ياخود شتيك (لة سةركةوتووةكان مةزنترين، ... بةآلم ئيمة
مةبةهؤي ئةوةي كة ) نني بةرزتر لة سةركةوتنبةدةست دةهييئي 
  ).٣٧: ٨أؤما . (خؤش دةويت

........................  
يقةكان جةنطي دةكرد، موسا و يةشوع لةطةلَ عةمال دالة كاتيك

يك لةو كاتةدا كة يةشوع بريي هارون و حور ضوونة سةر طرد
 ة،ودن و بةريوةبردين جةنطةكة دةكردضؤنيةيت شةركرلة

ا دةهات، موسا دةستةكاين دهةزاران بريكردنةوة بة ميشكي
بةرزكرد بووةوة بؤ ئامسان و دؤعاي دةكرد بؤ سةركةوتين 

. كاندا، بةم شيوةية يةشوع سةركةوتيةشوع بةسةر عةماليقة
  ).١٣ـــــ  ٨: ١٧دةرضوون (

ت نرخ بؤ شةيتاين دوذمنان دانةنيمة نابيو بةهيضي نيئي 
سةركةوتين مرؤظ،  نةزانني، بةلَكو دةبيت ئةوة بزانني كة

وتنيك كة سةركةوتين يةزدانةوةية، سةركة بةهؤي خوداوةند
كار ركةوتين ئيشوكردنةوةي قوتاخبانة و سةجةنط و تاقي

طرنطتر بيت، ئةو سةركةوتنةش سةركةوتنة بة سةر شةيتان و 
  .طوناهةكاين

بةآلم دةبيت ئةوة باش بزانني كةوا ئةطةر جاريك سةركةوتني، 
راستة  ،ئةمة ماناي ئةوة نية كةوا ئيتر ثشيت يلَ بكةينةوة

هةرضةندة يةزدامنان لةطةلَة بةآلم هيشتا كؤتايي بة جةنط 
   .شةيتان نةهاتووة لةطةلَ

 
  
  



 



: ١٢كؤرنسؤسي دوو . (بةرةكةيت منت بةسة: بةآلم يةزدان ثيي وومت
٩(  

.................  
ئيوارةيةك طةرامةوة بؤ مالَةوة و زؤر هيالك بووم و يب تاقةت 

  : يةزدامن هاتةوة ياد يو يب ئارةزوو، لة ثرِ ئةم ووتةية
  ).بةرةكةيت منت بةسة(

بةرةكةيت تؤم بةسة، بةمة  بةلَي يةزدان، سوثاسي: وومت منيش
بةراسيت كةم باوةرِي شتيكي زؤر . وزة كةوتة لةش و دةرومنةوة

ساويلكة و نةفامي و يب بريكردنةوةية، هةروةك ضؤن طةر 
من ئاوي ئةم روبارة ناخؤمةوة،    :ماسيةكي بضووك بلَيت

  .ضونكة دةترسم ئاوةكةي وشك بكةم
من نامةوي     :يةك لة دةشتيكدا راوةستيت و بلَيتيان كابرا

هةناسة بةم، ضونكة دةترسم طةر هةناسةم دا ئوكسجني لة هةوا 
ا كة دبربِم و ئيتر ئوكسجني لةهةوادا نةمينيت، ئةمةش لةكاتيك

ئةي ماسي وةرة ئاو وةرطرة : روبارةكة خؤي بة ماسيةكة دةلَيت
يانت، من ئوكسجينم زؤرة، و ئوكسجني وةرطرة بؤ هةناسة و ذ

  .مةترسة
بةريزامن باوةرِتان مةزن و بةهيز بيت، باوةرٍِيكي كةم 
دةتانطةينتة ئامسان، بةآلم باوةرِي مةزن و بةهيز ئامسان 

  .دةهينيتة ناو دةرونتانةوة
  





  




هةموو : خةلَكةكة زؤر سةرسام بوون، بة شيوةيةك دةيان ووت
ة كةرِ تةنانةت وا ل! باشي ئةجنامدابة) رةكاينكا(كردةوةكاين 

  )٣٧: ٧مةرقؤس . (دةكات ببيسيت و اللَيش قسة بكات
..................  

ئيمة شايةيت و سةملاندين زؤرمان هةية بؤ ئةوةي كة عيساي 
مةسيحي خوداوةند خؤي بريتية لة يةزدان و هات و شيوةي 

  .مرؤظي وةرطرت، بؤ يارمةيت مرؤظ
ةيت و سةملاندنة تةا هةر لة ثياواين يةزدان و ئةم شاي

ثيغةمبةرانةوة نةبووة، بةلَكو تةنانةت ئةوانةش كة دذايةتيان 
كردةوة شايةتيان بؤ دراوة، وةك ثاسةوانةكان كايتَ طةرانةوة 

  :باسي عيساي مةسيحيان كردووة و ووتيان
يؤحةننا . (قسةي نةكردوة) واتة عيسا(هةرطيز كةس وةك ئةو 

٤٦: ٧.(  
تةنانةت بةرِةشةبا و " واتة عيسا"ئةمة كيية : (ديسان نووسراوة

  )٢٥: ٨لؤقا ). (شةثؤلَةكان فةرمان دةدات و طويرِايةلَن بؤي
هةروةها دواي ئةوةي ضاوي ثياوة كويرةكةي ضاك كردةوة 

طةر ئةو لة يةزدان ! مرؤظيكي بة زكماك كويري ضاك كردبيتةوة
، ٣٢:  ٩يؤحةننا . (بكات) لةم كارانة(ض نةبوواية، نةيدةتواين هي

هةستانةوة و زيندوو بوونةوةي عيسا، ئةوةي زياتر لة ). ٣٣
كةس شايةتيان بؤدا، سةملاندنة بؤ خوداوةندي و ) ٥٠٠(

  .يةزدانييت ئةو
  ).منم زيندوو بوونةوة و ذيان: (عيساي مةسيح دةلَيت

  



  




يان يلَ نةطرمت، بانطم كردن، ام كةضي طويوضونكة من لةطةلَيانا دو
بةآلم با خؤزطة )... ١٧: ٣٥ئريميا . (كةضي وةآلميان نةدايةوة

ة ووشةي يةزدان دةطرن و كاري بةوانة خبوازريت كة طوي ل
٢٨: ١١لؤقا . (دةكةنثي.(  

....................  
ئةم . بوو، تةمةين نزيكةي دةسالَ دةبوو) ئةليكس(كورِيك ناوي 

وو رؤذيك بةديار سةيري تةلةفزيؤين مالَةوة كورِة هةم
دادةنيشت، ضةند كاذيريك يب ئةوةي لة شويين خؤي جبولَيتةوة 

باوكي كورِة .  و كار و ئيشي قوتاخبانةي ثشت طوي دةخست
  :بةمة تؤرِة بوو و بة كورِةكةي ووت

باشة تؤ زةمريت نية و طوي لة دةنطي زةمريت ناطريت بزانيت 
  ؟ضي دةلَيت

باشة ئةوة لة ض قةناتيك ديت، نةم : كورِةكةش لة وةآلمدا وويت
  .بينيووة

بةريزان دةنطيطي كة هةية و  قةناتيكي كة هةية كةوا مرؤظ 
طويي بؤ بطريت و سةيري بكات، ئةويش دةنطي يةزدانة و قةنايت 

دةنطي يةزدان ثياو دةتوانيت لة ثةرتووكي ثريؤز دا . يةزدانة
دةخات كة ليبطريت و لةويدا دةريطويي ) ينجيلتةورات و ئ(

بةآلم هةر لةويشدا ريطةي ئةوةمان نيشان . مرؤظ طوناهبارة
دةدات كةوا مرؤظ ضؤن رزطاري دةبيت لةطوناهو سزاي طوناة، 
ئةويش بةهؤي رزطار كةرمانةوة عيساي مةسيح، ئةوةي سزاي 

  .ينَ ئيمةة قورباين بؤ رزطاركردئيمةي خستة سةر خؤي و بوو ب
  



  




مةسيح ذياين خؤي  يئا بةمة خؤشةويسيت فيربووين، كة عيسا
  ).١٦: ٣يؤحةنناي يةكةم . (لة ثيناوي ئيمة دا بةخشي

.........................  
جيا دةكاتةوة لةذياين كةسيكي  ئةوةي ذياين مةسيحي باوةرِدار 

مةسيحي باوةرِدار كةو ئةوانةي هةر بةناو مةسيحني، ئةوةية كة 
ناذي بؤ خؤي و خؤي بة طرنطترين شت دانانيت لة ذياندا، بةلَكو 

كة ئةو دةذي بؤ عيساي مةسيح، يب ئةوةي هةسيت ئةوةي هةبيت 
  .ياخود هةست بة تاوانباري بكات ئةمة فرمانيكة بةسةريةوةية،

بة ثيضةوانةوة ئةو كةسة هةست بة خؤشةويسيت دةكات 
وة بؤ خؤشةويسيت هاندةريكي تةوا ةو بةرامبةر بةمةسيح

ئةوةي هةست بةوة بكات كة ئةم هةلَسوكةويت ئةو كةسة، بي
.  سةثينراوةا بةسةريةوةيةيت يان بةسةريا كارة ثيوستة كةو

باشة ليرةدا ثرسيار ئةوةية كةوا ضؤن بطةين بةو خؤشةويستية؟   
واتة ) بةشي كؤن و بةشي تازة(بة خويندنةوةي ثةرتووكي ثريؤز 

، رؤحي ثريؤز ليرةدا هةلَدةستيت بةكاري )تةورات و ئينجيل(
خؤي و خؤشةويسيت يةزدان دةرذينيتة ناو دلَمانةوة لة كاتيكدا 
دةخوينينةوة كةوا ضؤن عيساي مةسيح هاتة سةرزةوي و 

وةرطرت و ضؤن خؤشةويسيت خؤي دةرخست  يجةستةي مرؤظ
ئةوةي ليخؤش  بؤ مرؤظ و دوايش خؤي كردة قورباين، بؤ

بووين طوناة بؤ ئيمةي مرؤظ دروست بكات و مرؤظ لةبايت 
  .يي ببيتئةوةي بةهؤي طوناهيةوة، سزاي مردن هةتاهةتا

  
  



  




كةرةوةية، وةك قورِ كة بةدةسيت كؤزة دروست : يةزدان دةلَيت
  ).٦: ١٨رميا ية. (نئيوةش ئاوهان بةدةستمةوة

..................  
ت بة مةسيحيةكي باوةرِداركاتييةزدان بؤي ك مرؤظ دةبي ،

كةر و ئةميش دةبيت بة قورِ بؤ يةزدان، ئيتر دةبيتة كؤزة دروست
يةزدان ذياين ئةو كةسة بة شيوةيةك دروست دةكات كة نزيك 
بيت لة شيوةي ذياين عيساي مةسيحةوة و نزيك بيت لة 

ة و دووثايت ووشةكانيةوة ئةوةي عيساي مةسيح داي بة ئيم
  .شةريعةيت خؤي ثيكردةوة

ة ئاساين ئيمة طةر قورِبني لة بةر دةسيت يةزداندا، هةروا ب
زةية وةرناطرين كة شيوةي عيساي شيوةي تةواوةيت ئةو طؤ

و  شمان بة ئيش و ئةرك هةية و توشي ئصهةبوو بةلَكو ثيوست
و توشي قورسايي و بريندار بوون و ئازاريش دةبني لةذياندا

زةكةداية، بةآلم طرنط ئةوةية كة لة ناو طؤ رزتيبوون دةبني،د
ئةوةي بريتية لة هةوا و بريو خؤشةويسيت و رؤحيةيت عيساي 

  .مةسيح، ئةوةي دةمانثاريزيت
نيرراوي يةزدانيش ثؤلَس، ئةم قورسايي و بريندار بوونةي 

 ة عيسا ورةي بةرز بوو ضيشت، بةآلم بةهةواو خؤشةويسيت و
ندار بوونةدا، عيساي مةسيحي وةك ايي و بريلةو قورس

زانياري يةزدان لة روويدا  ك دؤزيةوة، ئةو مةسيحةيينةيةطةجن
  ).٧، ٦: ٤كؤرنسؤسي دووهةم . (دةركةوت






 


 )٢: ٩سامؤئيلي يةكةم (. وةستة با نامةي يةزدانت بؤ خبوصنمةوةرا

  )٢: ٦كؤرنسؤسي دوو . (ئيستاية رؤذي رزطاري
.....................  

دوو بةرواري زؤر طرنط هةية لة ذياين مرؤظدا، يةكةم بةرواري 
يةكةم بةروار رؤذي .  لةدايك بوون دووهةم بةرواري مردن

شادي و خؤشية بؤ دايك و باوك و كةس و كار، دووهةم رؤذيكي 
لةم دوو بةروارةدا هيض مرؤظيك . ناخؤشة بؤ خزم و كةس و كار

ةكةدا، ضونكة منالَة و هةسيت ، نةلةخؤشيخؤي بةشداري ناكات
كةية كة ئةو كةسة ئيتر مردووة و . ناكاتثيدووهةميش تةعزي

بةآلم لةذياين باوةرِداراين مةسيحدا  .بةشداري ناكات تيايدا
بةرواريكي كة هةية كة زؤر طرنطة، ئةويش رؤذي لةدايك 
بوونيةيت لةطةلَ عيساي مةسيحدا، واتة ئةو رؤذةي 

ة طرنط ة هةردوو بةروارةكةي كئةم بةروارة ل  .هينيتباوةرِدة
ترة، ضونكة خؤي بةشداري تصدا دةكات لةطةلَ باوةرِداراين تردا، 
كةسي وا هةية كة هةموو سالَيك لةو رؤذةدا، يادي لةدايك 

دةكات لة ذيانيدا لةبايت يادي  ةبوونةوةي ئةو طؤرانة طرنط
  .لةدايك بووين يةكةمي

طرنطة، ضونكة ذياين مرؤظ بة تةواوةيت  ئةم طؤرِانة زؤر
دةطؤريت و دةبيت بة مرؤظيكي تازة، وةك ئينجيل بؤماين باس 
دةكات، سةرةراي ئةمةشي رزطاري دةبيت لةمردن و لة مردن 

ضونكة باوةرِي بةو ، ةوةناترسيت و بري لة بةرواري مردين ناكات
دةست يةزدان داويةيت بة مرؤظ، كة ئةويش بة ثةميانةية کة

  .هيناين ذياين هةتاهةتايية
  



  


 

  )٦: ٣مةالخي ... (من يةزدامن ناطؤرِيم
....................  
و ئاشكراية لةسةر رووي زةوي،  ئةوةي ديار: زانايةك وويت

دةكات كة ةم طؤرِان و طؤرِينةش وا مان ليئ    .طؤرِان و طؤرِينة
، ئةمةش وا لة نةزانني داهاتوومان ضؤنة و ضي روودةدات

 ةا ودمرؤظ دةكات كةوا دلَةرِاوكي و ترسي هةبيت لة ذياني
  .ترسي هةبيت لةوةي كة داهاتوو لةطةلَ خؤي دةيهينيت

ئايا ئةمة ثةيوةندميان دةطؤرِيت لةطةلَ يةزدان؟ ئةوة راستة كة 
ئيمة نازانني لة داهاتوودا ضي دةبيت و ضي روودةدات، بةآلم 

 طؤرِاين نية و ناطؤرِيت، وةك  وا يةزدانئةوة دةزانني كة
ئةو طؤرِاين : (نيرراوي يةزدان ياقوب لةبارةي يةزدانةوة دةلَيت

) ئينجيل(هةروةها لة مزطينيدا   ).١٧: ١ياقوب ) (بؤ نية
عيساي مةسيح وةك خؤيةيت، دويين : (دةخوينينةوة نووسراوة

كاتيك طؤرِانكاري   ).٨: ١٣عيربانيةكان .) (و ئةمرؤ و هةتاهةتاية
ئةم جيهانة ذيان و داهاتووي ذيان تاريك دةكات، ثيوستة لةسةر 
ئةوانةي كةوا يةزدان دةناسن، بري لة يةزدان و نةطؤرِاين يةزدان 
بكةنةوة و بري لة ناوي يةزدان بكةنةوة و ورةيان بةرز ببيتةوة 

ورةي يةكتري بةرز بكةنةوة، ئينجا يةزدان طويي لة  ةو
تر ئي).١٦: ٣مةالخي . (نيان دةبيت و طوييان بؤ دةطريتووتةكا

: ٣مةالخي ( .ندةبينة مولَكي يةزدائيمة ناطؤرِين لةبةر ضاوي و 
١٧.(  
  
  
  



 



مةترسن، من دةزامن ئيوة بة    : فريشتةكة بة دوو ئافرةتةكةي ووت
ئةو ليرة نية و . دواي عيساي لة خاضدراو دا دةطةرين

: ٢٨مةتتا ... (، هةروةك خؤي وويت)زيندوو بؤتةوة(ستاوةتةوة هة
٦، ٥.(  

...............  
وةي دواي دؤزينةوةكاين نوكياري و بةدةست ةترسن لةخةلَكي د

هيناين يؤرانيوم و بابةيت تةكنؤلوجياي تازة روودةدات و 
دانة لة لَةيةك رووبدات و بةتيشكي ئةو ماددةترسن لةوةي هة

نيان تيك بضيت، وةك ئةو روداوةي لة وواليت ناوبضن و ذيا
 نية طومان  .سؤظيةت لة جةزنؤبيل ساآلنيك لةمةو بةر روويدا

خزمةيت مرؤظي كردووة، بةآلم زياين  كة زانياري و تةكنؤلؤجيا
بةسةر هيناوة، منونةي تةقينةوة و ضةكي كيمياوي  يزؤريش

و خراثة خةلَكي دةترسن لةوةي كةوا بكوذي . قومبةلةي زةري
ا بةرةو زياد  بوون دةضيت، دكاري زياتر بيت و لة راستي

بريكردنةو و سةرةراي ثيشكةوتين مرؤظ لة بواري 
  .تةكنؤلوجياوة 

. باشة مرؤظ بةرةو كوي دةرِوات: بةآلم ثةرتووكي ثريؤز دةلَيت
ثيوستة مرؤظ  نةوة و رؤذي حساب و ليكؤلينةوة، بةرةو ليثرسي

دا بيت، زياتر لة هةموو ترسيكي كة و طوناهبار ترسي ئةمةي لةدلَ
بةآلم ثيش .دةبيت بريي الي ئةو رؤذة بيت، رؤذي ليثرسينةوة

يةزدان ريطايةكي داناوة بؤ رزطاربووين . هاتين ئةو رؤذة
مرؤظ، ئةويش طةرانةوةي مرؤظة و سةرلةنوي لةدايك بوونةوة 

  .و وةرطرتين قورباين و خوينةكةي مةسيحة
  



 



ة نيم، بؤ داد) واتة بةشيكي يب نرخ(زبلَ  ئةم شتانة هةمووي بة
  ).٨: ٣فليثي . (ئةوةي مةسيح بةدةست ينم

................  
نيدا بة شتيكي هيض و يب نرخ مةسيحي باوةرِدار زؤر شت لة ذيا

دةنيت، كاتيك بةراوردي دةكات لةطةلَ مةزين ناسيين عيساي دا
دلَي ثيوةية و  نرخي شت لةوةداية كة ضةند خةلَكي  .سيحمة

دةكات، هةتا زيخةلَكي حةزي ليبكات نرخي زياتر اتر حةزي لي
بةرز دةبيتةوة و بة ثيضةوانةشةوة هةتا ثشت طوي خبريت و 

شت هةية لة ذياين  زؤر  .داواي نةكريت، نرخةكةي نزم دةبيتةوة
وةيت، بةآلم سةرزةويدا، خةلَكي زؤر حةزي ثيدةكةن و دلَيان ثي

 ويسيت منباوةرِدار ثشت طويي دةخات و قورسايي دلَي و خؤشة
ئةوةي لة ... و هيزي هةستانةوةيةيت ةناسيين مةسيح

ثيشمةوةية، من بةرةو ئامانج هةولَ دةدةم، بةرةو ثاداشيت 
: ٣فليثي . (بانطةوازي بةرزي يةزدان كة لة عيساي مةسيحداية

١٤، ١٣، ١٠.(  






  



 



  )٤: ٢٦عيا ةشئي... (ثشت بة يةزدان دةبةستم هةتاهةتاية
..................  

هامنان دةدات تا وةك ثشيت ثي ببةستني،  يةزدان بة رؤذ شةو
  :دةدويت لةطةلَماندا لة بضوكترين شتةوة تا طةورةترين شت

طةر بيت  بكةن،ة؟ سةيري طولَي كيلَطة و بةرطتان" جل"خةمي  بؤ(
نني  ت ئاوها بثؤشيت، ئايا ئيوة لةوان زياترو يةزدان طياي دةش

ا يةزدان باسي ئينج) ٣٠ـــــ  ٢٨: ٦مةتتا (كات؟ تا ثؤشتةتان ب
  :شتيكي مةزن و طةورةتر دةكات

دةسيت بة رؤلَةكةي خؤيةوة نةطرت، بةلَكو لة ") يةزدان"ئةو (
ر ضؤن لةطةلَ ئةودا هةموو ، ئيتدكر يثيناوي هةموواندا ثيشكةش

  شتيكمان نادايتَ؟
 ديسان ووشةي يةزدان، باسي كؤن و باسي ئيستاش دةكات و

ئةو : (ئيستاش دةكات و دةلَيت ئةو يةزدانةي کة باسي: (دةلَيت
هةر ئةو رزطارم ... يةزدانةي لة دةسيت شير رزطاري كردم

  ).٣٧: ١٧سامؤئيلي يةكةم ) (دةكات
ئةو بوو لةو : (ةزدان، باسي داهاتوش دةكاتهةروةها ووشةي ي

هيوامان لة ئةوةداية كة هيشتا هةر ... مردنة رزطاري كردين
  ).١٠: ١كؤرنسؤسي دوو .) (رزطارمان دةكات" دوايش"

مةترسة ئةي : (ووتةي يةزدان، هامنان دةدات كةوا نةترسني
 لؤقا). (يتان بدايتَوك، ضونكة باوكتان دلَشادة ثاشاميطةيل بضو

٣٢: ١٢(  
  
  
  



 



راست و بةآلم طةر دامنان بةطوناهةكامناندانا، ئةوا ئةو سةر
ناهةكامنان خؤش دةبيت و لة خراثة ثاكمان دادثةروةرة، لةطو

  ).٩: ١يؤحةنناي يةكةم . (دةكاتةوة
...................  

يةزدان ضاوةرِواين ئةوةية كة مرؤظي بةهةلَةداضوو، دان بنيت بة 
ا، ئيتر بةمة يةزدان لؤمة و طلةيي ناكات لة دطوناهةكاني

طوناهبار، بةلَكو ليي دةبوريت و مرؤظةكة ليخؤش بوونيكي 
  .تةواوةيت بة دةست دةهينيت

بانيةكةي عيساي مةسيحةوة، بةهؤي لة خاضدان و قور
بوون بؤ مرؤظ دروست بوو، بؤية هةموو طوناهباريك ليخؤش

انةي دةولَمةندة لة ي يةزدان، ئةو يةزددةتوانيت بيت بؤ ال
بورندابةزةيي و لي.  

ديسان ثيوستة لةسةر باوةرِداران، كاتيك هةلَةيةك دةكةن، 
هةلَةكة دانةثؤشن و ثشت طويي خبةن، ضونكة ئةمة وةك ئةوة 

بيت و نةضيتة الي ثزيشك بؤ  دالةش لة واية كة مرؤظيك برينيكي
ت و ضاكي بكاتةوةئةوةي برينةكةي بؤ البةري.  

مةزمنان عيساي مةسيح و  يثيوستة بةو برينةوة بيتة الي ثزيشك
عيساي . بوون بكاتبةهةلَة كةيدا بنصت و داواي ليخؤش دان

طوناهةكان و " باسي"جاريكي تر هةرطيز يادي : (مةسيح دةلَيت
: ديسان نووسراوة) ١٧: ١٠عيربانيةكان .) (هةلَةكانيان ناكةمةوة

كة باوةرِيان بة  "لييان خؤشدةبيت"يب تاوان دةكات  انةئةو(
  ).٢٦: ٣رؤما (عيسا هةية 

 
  



 



ضاكم بكةرةوة ئةي خوداوةند ضاك دةمبةوة، رزطارم بكة جا 
: ١٧رميا  ةي. (رةطاي ستايشكردين منرزطارم دةبيت، ضونكة تؤي با

١٤ (  
....................  

و نةخؤشي و برينداريانةي تؤشي لةش و ثزيشك بايةخ دةدات بة
  .ناولةمشان دةبيت

 بةآلم اليةنيكي كة هةية، اليةين رؤحي ثزيشكي اليةين رؤحي،
  تووكي ثريؤز ضي دةلَيت؟با بزانني ثةر. بريتية لة يةزدان

تةا يةك نةخؤشي هةية لةلةش و بريي : ووتةي يةزدان دةلَيت
موو شيوةكانيةوة، بةهة يةمرؤظدا، ئةويش نةخؤشي طوناهة

مرؤظ هةلَس و كةوت ناكات بةو شيوةيةي يةزدان دةيةويت و 
  .بؤي داناوة

ي و شةر و كوشنت و ئا ليرةوة تيكةلَ و ثيكةلَي ذيان و ناخؤش
باشة ضارةسةركردين ضية؟. دةكاتبرِين دةست ثي  

يةزدان و طويي طرتن لة ووتةكاين، باوةرِهينان  اليطةرانةوة بؤ
كردنةوة و البردين ربانيةي عيساي مةسيح كردي بؤ ثاكبةو قو

بةمة ئةجنامةكةي برييت دةبيت لة رزطاربوون . طوناهي مرؤظ
بةهؤي مةسيحي رزطاركةرةوة و مرؤظ نةخؤشيةكةي 

ردين بؤ ديسان م) ٤: ٥يؤحةننا (هةرضيةك بيت ضاك دةبيتةوة 
  .دةبيت بة ذيان

 









كوذي ثيغةمبةران و بةرد بارنكةري ئةوانةي ئةي قودس، ئةي ب
بؤت نيردران، ضةند جار ويستم مندالَةكانت بةيةكةوة كؤبكةمةوة، 
هةروةك ضؤن مريشك جوجةلَةكاين لةذير بالَيدا كؤدةكاتةوة، 

  ).٣٤: ١٣لؤقا . (بةآلم نةتان ويست
..................  

موو ووتةكاين زؤر ووتةي مةسيحي تيداية و هة) ئينجيل(مزطيين 
ليرةدا عيساي مةسيح دةيةويت . ثريؤزن و ماناي خويان هةية

ان بدات، كاتيك بيضوةكاين تؤشي مريشكمان نيشوينةي 
بارودؤخيكي ترسناك دةبن، ضؤن ئةو بالَندةية خيرا 
بيضووةكاين بانط دةكات و لةذير هةردوو بالَيدا 

ن شيوة و كانطاي لةوانةية بيضووةكان خؤيا. دةيانشاريتةوة
ترسناكيةكة نةزانن ضية و لةكويوةية، بةآلم دايكةكة دةزانيت و 
خيرا بةهةموو خؤشةويستيةكةوة دةيانشاريتةوة و 

  .ة طريوطرفتــديانثاريزيت ل
بةريزامن مةسيح ليرةدا خؤي دةردةخات لة شيوةيةكدا كة 

نةي خيرا ئةو جوجةال. كة لة شيوةي دايكي ئةو جوجةالنةوةـنزي
رزطاريان دةبيت لة طريوطرفت، و  دةضنة ذير بالَي دايكةكةوة 

بةآلم ئةوانةي طوي نادةن بة بانطةوازي دايكةكةوة ذيانيان لة 
  .اية و تيا دةضندمةترسي

لةكايت ترس و  كةواتة باطوي بطرين بؤ بانطةوازةكةي مةسيح، 
  . ناخؤشيدا راكةينة ذير بالَةكانيةوة

  




  




... هةموو شتيك دروستة، بةآلم هةموو شتيك سوودبةخش نيية
. هةموو شتيك دروستة، بةآلم هةموو شتيك بنيادنةر نيية

  )٢٣: ١٠نسؤسي يةكةم ركؤ(
.....................  

باوةرِدار دةثرسيت ئايا ئةمة حةآللَة و  يزؤر جار كةسي تازة
  :وةآلمدا دةلَيني دةبيت يان ئةمة حةرامة و نابيت؟ لة

، ئةطةر رايي و ثيش برِكيي راكردنة خيلياريزانيك كة رادةكات 
هاتوو خؤي دووسي ثارضة ئاسين قورسي خستة 
طريفانةكانيةوة لة كايت راكردن و ثيش برِكيدا، ياساي ياري 
راكردن ريطةي ئةوةي يلَ ناطريت و كةسيش دةسيت ناطريت لةو 

ئةمة شتيكي . زووي خؤي دةيكاتكة خؤي بة ئارة ئيشة
يارمةيت سةركةوتين  ة بؤ هةموومان كةوا ئةم كارةئاشكراي

  .ياريزانةكة نادات بؤ بردنةوةي ياري ثيش برِكيكة
كةواتة بة هةمان شيوة، با ئةوانةي تازة باوةرِيان هيناوة 

و زؤر شارةزاييان نية لةوةي كامة دةبيت بكريت و كامةش 
سةير بكةن كةوا هةر شتيك دةبيتة قورسايي  نابيت بكريت،

لةسةريان بؤ كردنيان لة ريطةي يةزداندا و لةريطةي 
ةطرن لة طةلَ خوياندا   نرِياندا، ئةو شتة نةكةن و هةلَيباوة

فرِيي بدةن    
با ثرسيار نةكةن ئةمة حةآللَة يان حةرامة؟ بةلَكو ثرسياري ئةوة 

   .ةي يةزدانةما ياريدةرة بؤ ريطبكةن، ئايا ئ
 




 



ةشن، لةبةر ئةوة بلة طؤشت و خويندا هاو) يةزدان(رؤلَةكاين 
مةسيح خؤي بوو بة مرؤظ، تا بةشداري سورشيت مرؤظايةتيمان 
بكات، تا بة مردين خؤي لة ناوي ببات ئةوةي دةسةآليت مردين 

  ).١٤: ٢عيربانيةكان . (هةية، واتة شةيتان
......................  

  :بؤ روونكردنةوةي رستةي كؤتايي ئايةتةكة دةلَين
مةسيح هات و جةستةي مرؤظي وةرطرت، تاوةك بتوانيت مبريت 
و دواي مردنيش زيندوو ببيتةوة، ئا بةم مردن و زيندوو 

يندوو بوونةوةي بوونةوةيةش دةسةآليت مردين لةناو برد و ز
ديسان .  منونةكردوو خؤي بوو بة نؤبةرة و هةتاهةتايي دروست

مةبةستيكي دوو اليةنةش هةية لة وةي كة عيساي مةسيح 
  .جةستةي مرؤظي وةرطرت

تا وةك ببيتة قورباين بةوةي كة بةلةش مبريت و خويين : يةكةم
برِرذيت ، ئةويش بؤ دروست كردين ليخؤش بوون و ئاشت 

  .بوونةوة لةطةلَ يةزدان
كدا وةك مرؤظ تا وةك لة شيوة و جةستةي مرؤظي: دووهةم

ئازار بكيشيت و جةستةكة بةريكي و تةواوةيت هةست بة هةموو 
ئةو ئازار و ئةشكةجنةية بكات، منونةش بؤ هةسيت جةستةي ئةو 

كة مةسيح هةسيت بة برسييت و تينوييت كرد، بةمة ئيمة  يةئةوة
نا بيت ئةوة لةياد بكةين كةوا قوربانيةكةي رؤلَةي يةزدان، 

  .تةواوةيت بوو بةلةشقوربانيةكي 
  




  




بةم دياردةي كة لةثيش خؤمةوة دةينيرم، ئاشيت دةكةمةوة، دواي 
: ٣٢ثةيدابوون(. ئةمة رووبةرووي دةمبةوة بةلَكو ليم رازي بيت

٢٠(  
.....................  

ئةمة ووتةي ياقوبة، كاتيك بة ريطةوةية بؤ بينيين عيسؤي براي،  
ياقوب خراثة و ساختةي . نيكي زؤر لة جيابوونةوةياندواي ساآل

لةطةلَ براكةي كردبوو و هةروةها خراثة بةرامبةر بةرةكةيت 
  .باوكي

ئةم خراثة و طوناهةي كةوا كرد بووي، ئازاري بري و هةست و 
. زةمريي دةدا و دةترسا كة عيسؤي براي هةقي خؤي ليبكاتةوة

ة مةرِ و مانطا و وشتر و لةبةر ئةمة ياقوب ذمارةيةكي زؤري ل
طويدريذي نارد بةدياري بؤ براكةي تاوةك رةزامةندي بةدةست 

  .ينيت و بةزةيي ثيا بيتةوة
ئيستا زؤر كةس لةم جيهانةدا، لةوانةي هةست بة كةموكورِي 
خويان دةكةن بةرامبةر بة يةزدان، هةلَدةسنت بة ئيشي خير و 

وةك رةزامةندي يةزدان  ثارة دةدةن بة فةقري، تا ةو ،ضاكة
 م يةزدان هيض شتيك لة طوناهبار بةآل. بةدةست ينن

ةطةلَ تةا يةك ريطة هةية بؤ ئاشت بوونةوة ل. وةرناطريت
كة خؤي دايناوة، لة ريطةي  يةيةزدان، ئةويش ئةو ريطةية

بوون لةطوناة، ةي عيساي مةسيحةوة ريطةي ليخؤشقوربانيةك
  .ارطوناهي مرؤظي طوناهب

  
  



  




... ا جيطري بيتدبا ووشةي مةسيح بةدةولَةمةندي لة دلَتان
. بة ذيرانة هةلَسوكةوت بكةن... بةردةوام بن لة سةر نويذكردن

  ).٥، ٢، ٤، ١٦: ٣كؤلؤسي (
.................  

مرؤظ دةبيتة مةسيحيةكي باوةرِدار كاتيك باوةرِ بة مةسيح 
بةآلم بؤ ئةوةي . ارةي ئةجنامي دا لة سةر خاضدةهينيت و بةو ك

كةوةك باوةرِداريك مبينيتةوة، ثيوسيت بة راهينان هةية، 
  :ئةمةش بة كوريت بريتية لة ضوار خالَ

خويندنةوةي ثةرتووكي ثريؤز، لة ثةرتووكةدا يةزدان : يةكةم
لةطةلَ مرؤظ دةدويت و ثيشاين دةدات كة ضؤن بذي، هةروةها 

ةدات و زؤر جار ئاطادارمان دةكاتةوة لة زؤر شيت هامنان د
ئيمة ناتوانني يةزدان بثةرستني يب ئةوةي بزانني . زيان بةخش

  .كة ضي دةلَيت
نويذكردن، ئةمةش بريتية لة قسةكردن، بريتية : دووهةم

لةمانةوةي ثةيوةندي لةطةلَ يةزداين باوكماندا لة ريطةي 
  .مةسيحةوة

بيت وةك ةطةلَ باوةرِداران، باوةرِداران دثةيوةندميان لة: هةمسص
كؤمةليك خةلَوز وابن كة بةيةكةوة دةسوتين، خؤ ئةطةر 
ثارضةيةك خةلَوز لة ئاطرةكة هينراية دةرةوة، ئةوا بةتةا 

  ..و تيين نامصنصت دةكوذيتةوة
ار دةبيت برِوانامة دان، واتة مةسيحي باوةرِد: ضوارةم

  .ئةوانةي نزيكنيبؤ  .برٍِوانامةي خؤي بدات
 




  



عيساي مةسيح : طومان ئةم قسةية راستة و شاياين قبوولَ كردنةبي

تيمؤساوسي يةكةم . (بكات طوناهباران رزطارهاتووة بؤ جيهان تا 
١٥: ١.(  

.....................  
يتةوة كة ضؤن باوةرِي هيناوة و دةطيأ باوةرِداريكي مةسيحي

طةنج بووم دايكم زؤر نويذي بؤ دةكردم كةوا باوةرِ من : دةلَيت
ووكي ثريؤزي ينم و ببم بة باوةرِدار، بؤ ئةم مةبةستةش ثةرت

نووسي و ثيشكةشي مي و ناوي خؤمي لةسةر قةراخ ئالَتوين بؤ كأ
 ك ثيوستم بة ثارة بوو فرؤشتم ويةوةامنيش ثامش. كردم

 ووشةي يةزدامن ثشت طويي ناخؤش بوو خست و ضي خوا ثي
ةردةوام كردم دواي ئةوةي ضوومة دانشطا و بووم بة ثزيشك، ب

كاتيك كة هاوريكامن تؤزي ريزيان يلَ  بووم لةسةر ريطةي خراث،
  .بطرمتانة، لةبةر ئةوة بوو كة من ثزيشك بووم

ي خانوو دروست كردنيان هينا بؤ رؤذيك كابرايةكي وةستا
كؤضي دوايي كرد، كاتيك كورت نةخؤشخانة و دواي ماوةيةكي 

و و ثةلةكاين ئةوةي لة ذورةكةيدا بوو هينايان تا وةك كةل
 لةناو دايبنين بؤ ئةوةي بيدةن بة كةسوكاري، سةيرم كرد

اية، كة كردمةوة ناوةكةي شتةكانيدا ثةرتووكيكي ثريؤزي تصد
خؤمم بيين كة لةسةر الثةرةي يةكةم نووسرا بوو، ديار بوو 

ين قةلَةمي سوري كابراكة زؤر خويشوي بة ندبوويةوة و هةندي
  .ذيردا هينابوو

 




  




  )١: ٥غةالتية . (مةسيح ئازادي كردين تا بة ئازادي بذين
..................  

ؤزة فةرةنسا، ط كة لةسةدةي طةشةكردندا لة) برنار باليس(
ئةوةي دروست كةريكي بةناوبانط بوو، خراية زيندانةوة لةبةر 
  .بوو بوو بة مةسيحيةكي باوةرِداري تازة لة دايك بووةوة

رةنسا حةزي بة زيندان كردين ئةو هينري سيهةم ثادشاي فة
كةرة نةدةكردوو خوازيان ئةوة بوو كةوا ئةو طؤزة دروست

هةرِةشةكردن و ترساندن هيض كاريكي نةكردة .  ئيشي بؤ بكات
ستا و ضووة بةندخيانة ، بؤية ثادشا خؤي هة)برنار باليس(سةر 

ئةطةر ثةشيمان نةبيتةوة، مةجبوور دةمب : بؤ الي و ثيي ووت
ئةمة : وويت) برنار باليسي(ئينجا . برياري كوشتنت مؤر بكةم

؟ م، ثادشاي فةرةنسا دةلَيت، مةجبوور دةمبتراستة كة دةيبيس
ا، دي هةذارم لةمةملةكةيت جةنابتانبزانة من كابرايةكي بضوك

تؤ . وةرِم ينمض هيزيك نية مةجبوورم بكات واز لة بابةآلم هي
ترين سةركردة لةم جيهانةدا، كةضي دةلَييت يةكيكيت لةمةزن

بزانة كاممان شازاد و سةربةست ترين لةوي كةمان ! مةجبوورم
برنار (ؤ طةر فرماين كوشتين ب ليرةدا ثيوستة ئةو بلَين كة ثاشا(

ةا بةهؤي قورسايي لةاليةين كرد تدةربكرداية، دةي) باليس
كليسةي رةمسيةوة، ضونكة كليسة دذي باوةرِداراين ئينجيلي 

بةريزان طةر مةسيح يةكيكي ئازاد كرد ئةوا ).رادةوةستا
  .ئازادي دةکات بةتةواوةيت






 



ئةوةي باوةرِ ينيت، ذياين : راسيت راستيتان ثي دةلَيم
  )٤٧: ٦يؤحةننا (. هةتاهةتايي هةية
.....................  

استيةكي تةواوةيت هةية لة ووشةي يةزداندا، راستة و ليرةدا أ
: راست دةلَيت، ليرةدا يةزدان دووثايت دةكاتةوة، بؤية دةلَيت

  راستيةكة ضية؟) راسيت راستيتان ثي دةلَيم(
ليرةدا مةبةست . مرؤظ باوةرِ ينيت راستيةكة ئةوةية كة

  .اوةرِ بة مةسيح و ووتةكاين مةسيح ينيتب
كةس نية بتوانيت يةزدان : ووتةي ثةرتووكي ثريؤز دةلَيت

ببينيت، تةا ئةوة نةبيت كة لة يةزدان خؤيةوةية يان يةكسةري 
  ).٤٦: ٦يؤحةننا (لة يةزدانةوةية 

مةبةست ليرةدا عيساي مةسيحة و باوةرِ بة عيساي مةسيح، واتة 
نانة بة يةزدان، يةزدان و عيسايي مةسيح يةكن، عيساي باوةرِهي

ستةي مرؤظي ةمةسيح رؤحي يةزدانة و شيوةي مرؤظ و ج
  .وةرطرت

من ئةو نانة زيندووةم كة لة ئامسانةوة : عيساي ثريؤز دةلَيت
. هاتؤتة خوارةوة، ئةوةي لةم نانة خبوات هةتاهةتاية دةذي

  )٥١: ٦يؤحةننا (
كةسيك رؤلَة ببينيت و باوةرِي ثي هةر : ديسانةوة دةلَيت

  ).٤٠: ٦يؤحننا . (ينيت، ذياين هةتاهةتايي دةبيت
 









طةر يةكي سةر بةمةسيح بيت، ئةوا دةبيتة دروست بوويةكي تازة، 
 شتة كؤنةكان نةمان و بةسةرضوون، ئةوةتا هةمووشت نوي

  ).١٧: ٥كؤرنسؤسي دوو . (بؤتةوة
................  

من لة خيزانيكي بةناو مةسيحي لةدايك بووم، كاتيك طةيشتمة 
تةمةنيك كةوا بري بكةمةوة، باوةرِم بة بووين يةزدان هةبوو 
ديسان بة بووين مةسيح، بةآلم من تةا بؤ خؤم و خؤشي خؤم 

  .دةذيام و دواي خؤشي دنيا كةوتبووم
نديك كؤبوونةوةي هة يكاتيك تةمةمن طةيشتة بيست سالَ ئامادة

خويندنةوةي ثةرتووكي ثريؤز بووم لة طةلَ ئةو طةجنانةدا كة 
  .باوةرِدار بوون

ةسيح و خؤشةويسيت مةسيح ئا لةو كؤبوونةوةدا ووشةكاين م
دامن نابة سةركيشي . طةر بوو بؤ ذيامن و بؤ دةرومنزؤر كاري

خؤمدا بةرامبةر بة يةزدان و خؤشةويسيت ئةو بؤ من، بة 
من خؤم كردة قورباين بؤ تؤ، وةرة دوام :  كة دةلَيتتايبةيت

  .كةوة
دةرطاي دلَم كردةوة بؤ يةزدان و يةزدان بةروناكية 
مةزنةكةيةوة هاتة ناو دلَمةوة و دلَي تاريكمي روناك كردةوة، 
ئةو قورساييةي بةهؤي طوناهةوة لةسةر شامن بوو، نةما و 

تاش ئةوة ئاشيت ئاسودةيي كةوتة لةش و دةرومنةوة ئيس
كردنةوةي ة من باوةرِدارم و هةرضةندة تاقيماوةي بيست سالَ

ا دسةخت و قورسي زؤر لة ذيامندا هةبووة، بةآلم يةزدان لةطةلَم
  .ة ئةو لة ثيشمةوة دةأواتبووة و يةزدامن خؤش دةويت، ضونك



  




  )٢: ٤٢ زةبور. (بؤ يةزداين زيندوو... يتدةرومن تينوية
....................  

ضوار كةسي طةرؤك بة ئوتؤمبيل دةطةران بة كةناري دةرياي 
سوردا، كايت طةرانةوةيان، نازانني بة ض هويةك لة شةقامي 
طشيت ال دةدةن و دةكةونة ضؤلَةوانيةكي ملاويدا و لةويدا 
ئوتؤمبيلةكةيان دةضةقيت و ماوةيةكي زؤر بةيب ئاو دةميننةوة 

  .هؤي تينويتيةوة دةمرن و هةر ضواريان بة
كاتيك تةرمةكانيان دةدؤزريتةوة لة اليةن خةلَكةوة، سةير 

رة لة ودةكةن كاين و ئاويك هةية كة ماوةي دوو سةد مةتر دو
شويين تةرمةكانيانةوة و ديارة نةطةيشتونةتة ئاوةكة تا 

  .رزطاريان بيت
ؤعةي ئاوي بةوة هةية تةا بةل يانبةريزان زؤر لة ئيمة، ثيوست

مالَةوة بكاتةوة، بؤ ئةوةي ئاو خبواتةوة، يان بضيتة كاين و 
  .ئاوي نزيك مالَةكةي تا وةك ئاو خبواتةوة

بةآلم با ئةوة بزانني كة جؤريكي كة لة تينوييت هةية لة ذياندا، 
ئةوةي بة ئاوي بةلؤعة و كاين تينوييت ناشكيت، ئةويش تينوييت 

  .دةرونة
تينوي ئةبيت و ثيوسيت بة ئاو خواردنةوةية، كاتيك مرؤظ زؤر 

ئةمة منونةية كة يةزدان بؤ لةشي مرؤظي داناوة، بؤ زانيين 
تينوييت دةرون، زؤر كةس هةن كة ئةلَين، تينوييت لة برسييت 

  .خراثترة
بةريزان دلَي مرؤظ طشت كات تينويةيت و هيض شتيك و ئاويك 

ت يةزدان نةبينييت ناشكيت تينوي.  
  



  




مةرقؤس ) (ئينجيل(تؤبة بكةن و باوةرِ ينن بةم مزطينية، واتة بة 
١٥: ١(  

........................  
ماين و ؤظ دةبات بؤ الي يةزدان، بة ثةشيئةو ريطةيةي مر

 ا دةروات، مةسيحي خوداوةند لة منونةي كورِي ووندتؤبةكردن
  .دةردةخات ان بؤبوودا، ئةم تؤبة و ثةشيمانيةم

ين باوكي و كورِيك داواي بةشي خؤي دةكات لة سةروةت و ساما
زاين بةجيكي كة، ثاش باوك و خيت و دةرِوات بؤ ووآلتيلَيدةهي

ئةوةي توشي نةهامةيت و نةبوون دةبيت، ثرسيار لة خؤي 
بابة من : بؤضي نةطةريمةوة بؤ الي باوكم و ثيي بلَيم  :دةكات

كاتيك ... ئامسان و بةرامبةر بة تؤ هةلَةم كرد بةرامبةر بة
برِؤن خيرا باشترين جل و بةرط : طةرايةةوة باوكةكة وويت

كة دابةستةكةش سةربرِن، برِؤن طويرة... ينن و لةبةري بكةن
تؤبةكردن و ثةشيمان   ).١٥لؤقا . (ن و دلَخؤش بنيتا بيخؤي

دادثةروةري،  بوونةوة، ئةوةية كةوا بطةرينةوة بؤ راسيت و
دواي هةلَة و طوناة، طةرانةوة بؤ الي يةزداين باوك، بةو 

  .هةستةوة كة يةزدان بةبةزةيي و بة رةمحة
اري ضاكةوة يان بةداخةوة زؤر كةس هةن، دةيانةويت بةهؤي ك

ري و هةذار، خؤيان رازي بكةن بةوةي ئيتر تيركردين دوو فةق
تؤبةي راسيت ئةوةية  .خراثة و طوناهو هةلَةيان لةسةر نامينيت

كة مرؤظ خؤي لة ريشةوة بطؤريت و لة دةرونةوة ثةشيمان 
  .مةسيح باوةأ صنصت بيتةوة و بةخويين

  



  




شةريعةت بةهؤي موساوة درا، بةآلم بةرةكةت و راسيت بة هؤي 
  ).١٧: ١يؤحةننا . (عيساي مةسيحةوة هاتن

...................  
يوةندي بة موساوة بوو باسي كردار و شةريعةت ثة* 

وت دةكات، بةآلم بةرةكةت و راسيت بةهؤي مةسيحةوة ةهةلَسوك
  .دران

بوونةوة و ضاك بوونة دةكات لة مرؤظ، شةريعةت داواي ثاك * 
  .بةآلم بةرةكةت و راسيت ثاك بوونةوة دةبةخشيت بة مرؤظ

 شةريعةت مرؤظي ضاك ثريؤز دةكات، بةآلم بةرةكةت و راسيت* 
  .مرؤظي خراث رزطار دةكات

شةريعةت داواي كار دةكات بؤ بةدةست هيناين بةرةكةت، بةآلم * 
  . ت و راسيت، دراون بة مرؤظ بةبص بةرامبةربةرةكة

شةريعةت مرؤظ تاوانبار دةكات، بةآلم بةرةكةت و راسيت * 
  .مرؤظ ثريؤز دةكات

شةريعةت ترس دةخاتة دلَي مرؤظةوة، بةآلم بةرةكةت و * 
  .سيت، مرؤظ دلَشاد دةكةنرا
ئاوا كار بكة دةذيت، بةآلم بةرةكةت و راسيت : شةريعةت دةلَيت* 

  .بذي ئينجا كار بكة: دةلَين
طةر بةباشي هةلَسوكةوتت كرد، ثريؤزت : شةريعةت دةلَيت* 

ثريؤزمان كرديت، جا : دةكةم، بةآلم بةرةكةت و راسيت دةلَين
  .اشترةهةلَسوكةوت بكة بةو شيوةيةي كة ب

 




  




  )٣٠: ١٦كرداري نيرراوان (تا رزطارم بيت؟  بكةميستة ضيثيو
.......................  

كوريكي طةنج هةرضةندة لة خيزانيكي مةسيحي لةدايك بوو بوو، 
بةآلم يةزدان و ثةرتووكي ثريؤز و عيساي مةسيحي خستبووة 

  .اثي دةبردة سةرثشت طويي و ذيانيكي بةرةآليي و خر
بؤ يةكةم جار كةوتة بارودؤخيكةوة كةوا ئةجنامي  رؤذيك 

ذياين خراثي و كردةوةكاين، لةروناكي بارةطاي يةزداندا ببينيت 
  .دةيبات بةرةو دؤزةخ زاين كةوا ئةجنامي خراثة و طوناهو 

كورِةكة هةستا و ضووة الي ووتة بيذيكي مةسيحي باوةرِدار كة 
لةبةر دةمتا كةسيك راوةستاوة كة : ، ثيي ووتابوودلة تةمةن

بكةم تا رزطارم ة، ضيدوورذيانيكي ثر لة طوناهو خراثي بةسةر ب
  :بيت لة طوناهةكامن؟ لة وةآلمدا باوةرِدارةكة ثيي ووت

نةت، هةمووي عيساي مةسيح قورسايي و سزاي ئةو طوناها
خستية سةرشاين خؤي و ئةو خؤي كرد بة قورباين لةسةر 

اض لة ثيناوي داثؤشيين طوناهي من و تؤدا، ئيستاش تؤ خ
دةتوانيت قوربانيةكةي مةسيح وةرطريت و قورسايي 

ئةو، بةمة رزطارت  خراثة و طوناهت خبةيتة سةرشاين
ت لة ليستاش دةبيثرسينةوةي دوارؤذ و ذياين ئي

  .دةطؤرِريت و ئاشيت و ئاسودةيي دةكةويتة ذيانتةوة







 



دلَشادبوون بة ئارام بوونةوةي، ئينجا ئةواين بردة شويين 
  ).٣٠: ١٠٧زةبوري . (راوةستاين كةشيت، ئةوةي خؤيان دةيانويست

...................  
بووين كة خةريك بوو وة كاتيك بةديار ئافرةتيكي باوةرِدارة

  .دةهيشتدوايي دةكرد و ئةم جيهانةي بةجيكؤضي 
ك قسة بكات و داية خؤي بؤ ئةوةي هةندي ئافرةتةكة هيزي

دةكةم كاتيك مردم زوير مةبن و فرميسكم بؤ داواتان لي: وويت
مة ريذن، من سوثاسي مةسيحي خوداوةند دةكةم، كةوا لةسةر 

وة دواي زيندوو بوونةوةي بة بةرضاوي قوتابيةكاين و ةزةوي
 مة، بةخةلَكي كةوة طةرايةوة بؤ بارةطاي خؤي لة ئامسان

ثيشاين هةموو مرؤظيكي دا كةوا زيندوو بوونةوة هةية و ئينجا 
ا ئةو شوينةي كةوا كةشيت ذياين تصد ضوون هةية بؤ ئامسان و

 مرؤظ، ئةو شوينةي ستيت، دوا شوين و النة و ووآليترادةوة
مرؤظ كةوا ئازار و خةفةت و دةرد و نةخؤشي تيانية و ئيتر 

يداين دةبيت، نيرراوي يةزدان اومردن نابينتيتةوة و ذياين ج
جيبهيلَم تا بضمة الي حةز دةكةم ئةم ذيانة بة: دةلَيتثؤلَس 
  )٢٣: ١فيليثي . (مةسيح

بةريزم ئيمةي مرؤظ كةشيت ذيامنان زؤر جار توشي 
رةشةبا و باوبؤران دةبيت و شةثؤل دةيبات و دةهينيت، 

تيةكةمان، بةآلم شوينيكي ئارام هةية بؤ راوةستاين كةش
شنت يئةويش بارةطاي يةزدانة لة ئامسان، با مةبةستمان طة

  .ة ئارامةبيت بةو شوين
  



 



كايتَ عيسا لةسةر خاض رؤحي سثارد ئةوسا دةستبةجي ثةردةي 
... ثةرستطا لةسةرةوة تا خوارةوة درِا و بوو بة دوو بةشةوة

  )٥١: ٢٧مةتتا (
.......................  

ئةم ثةرستطايةي ليرةدا باسي ليوة دةكةين، بريتية لةو 
ثيش زايين واتة  ٩٦٨ثةرستطايةي حةزرةيت سليمان لة سالَي 

تا  ،ثيش لة دايك بووين عيسا بة فرماين يةزدان دروسيت كرد
وةك قورباين تيا بكريت لة اليةن مرؤظةوة، مرؤظ خؤي بؤ 

بة دةرطايةك لة نيوان نةبوو بضيتة ناو ثةرستطاكةوة بوو بوو 
بةآلم كاتيك مةسيحي خوداوةند خؤي هات و  دا،مرؤظ و يةزدان

جةستةي مرؤظي وةرطرت و لة سةر خاض بوو بة قورباين، 
ئةو . طةري نةماي ثةردةي ثةرستطاكة درِا و كاريدةستبةج

ريطاي  تةاثةرستطايةي خؤي جيطةي طرتةوة و خؤي بوو بة
  .ةندي كردن لةطةلَ يةزداندازيندوو يةكسةري بؤ ثةيو

ئيستا بةتةواوةيت باوةرِمان بةوة هةية، بةهؤي ... بةم شيوةية(
خويين عيساي مةسيحةوة، دةتوانني برِوينة شويين هةرة 
ثريؤز، بةو ريطا زيندوو تازةيةدا، ئةوةي بةدرِاندين ثةردةي 

  ).٢٠، ١٩: ١٠عيربانيةكان ...) (ثةرستطاكة كرايةوة
دةردةخات كة ئيتر هيض دةرطايةك و بةرطريةك نةما  ئةمة ئةوة

مرؤظ دةتوانيت بةهؤي وةرطرتين مرؤظ و يةزداندا،  لة نيوان
خؤيين قورباين عيساي مةسيحةوة بضيتة الي يةزدان و ببيتة 

  .رؤلَةي ئةو









بةباوةرِ دةزانني هةموو جيهان بةهؤي ووشةي يةزدانةوة دروست 
وة و طوي نيئةوةي ضاو نةيبي) ٣: ١١عيربانيةكان (. بووة

ظيكدا نةهاتووة، يةزدان نةيبيستووة و بة ميشكي هيض مرؤ
يةزدان ئةمةي بة . كردووة بؤ ئةوانةي خؤشيان دةويتئامادةي

  ). ١٠، ٩: ٢كؤرنسؤسي يةكةم . (هؤي رؤحي خؤيةوة بؤ دةرخست
......................  

وو توانايةكي هةية و هيض سنوريك نية بؤ ئايا ئةو يةزدانةي هةم
تواناي ئةو، جةستةي مرؤظي وةرطرت و وةك مندالَيك لةدايك 
بوو؟ ئايا رازي بوو بةوةي طوناهي هةموو مرؤظ خباتة سةر 

ببيتة قورباين بؤ ئةوةي  شاين خؤي و ضووة سةر خاض تا
بوون دروست بكات بؤ مرؤظ؟ ئايا لةمردن هةلَسايةوة و ليخؤش

ركةوت بةسةر مردندا؟ ئايا بة باوةرِ كردن بةو، ديسان بة سة
بوون لةالي يةزدان  ئةو قوربانيةي ئةو كردي ليخؤشوةرطرتين

  .بةدةست دةهينم
بةيلَ، ئةو ئايةتانةي بامسان كرد و ووشةي يةزدان لة ثةرتووكي 

  .ئةمة دةسةملينيت و ثريؤزدا، هةمووي ئةوة دةردةخات
بؤ مرؤظ، هةمووي ثةيوةندي هةية بةوةوة  ريطة و ثالين يةزدان

بؤية ثيوستة ئيمةي . كة عيساي مةسيح كردي لة ثيناوي مرؤظدا
  .مرؤظ بةتةواوي باوةرِ بةو ريطة و ثالنة ينني

  
  
  
  



  




من بيتةوة، دةرومن سارِيذكة ضونكة  دايت ثيمانةئةي خوداوةند بةز
خؤزطة بةوةي لة طوناهي ) ٤: ٤١ زةبور. (ةم كرد بةرامبةرتهةلَ

  ).١: ٣٢ زةبور(داثؤشراوة هةلَةي بوون و خؤش
..................  

ئةوةي بةشداريكرد لة ) ئةوبنهاميةر(وشت زاناي سر
قومبةلةي زةرِةدا لة ووآلتة يةكطرتووةكاين  كرديندروست

كةس هةست بةو : وويت ئةمريكا، ثيش لة مردين ئاشكراي كرد و
ري دةكةن قورسايية زؤر و خراثة ناكات، وةك ئةوانةي بةشدا

كردين ووزي زةرِةدا بؤ بةكارهيناين لة بواري سةربازي لةدروست
  .و جةنطدا

كةس لةوانة ناتوانن ئةو دميةنة دلَ تةزينةرانةي دواي 
بةكارهيناين ئةو ضةكة دةردةكةويت، لةياد بكةن، زاناكان لة 

تةواوةيت دةرونيان ئازاريان دةدات و هةست بة طوناة دوايدا بة 
ئيمة هةموو بووينة طوناهبار بةرامبةر بة يةزدان و  ،دةكةن

. ا بنين لة رووي يةزداندادمانةکةخةلَكي، ثيوستة دان بة طوناه
عيساي مةسيح مرد لة ثيناوي هةموو مرؤظيك و هةموو 

ةكةي ئةوةوة ئيمة طوناهيكدا تةا هةر بةهؤي خويين قورباني
  .دةتوانني ئاشيت لة دةرومناندا بةدةست ينني








  


 

ئةي مرؤظ، يةزدان ثيي راطةياندويت ئةوةي ضاكة و باشة، ئةوة 
يةزدان لة تؤي داوا دةكات، راست و رةوان و دادثةروةر بيت و حةز 

. زدانتبة بةزةيي بكةيت و بة مل كةضيةوة ري بكةيت لةطةلَ ية
  ).٨: ٦ميخا (

......................  
يةزدان هةلَسوكةوت لةطةلَ مرؤظ دةكات و داد بةسةر مرؤظدا 

نيرراوي يةزدان . دةدات، بةثيي بارودؤخي دةروين مرؤظةكة
  .دةكات بؤ سص خالَ ميخا ئاماذة

طؤ ادثةروةر، ثيوستة لةسةرمان راستراست و رةوان و د: يةكةم
و لة هةلَسوكةومتاندا و ثةيوةندمياندا لةطةلَ بني لة قسةماندا 

  .ةسة و هةلَخةلَةتاندنكة ثرِة لة درؤ و دةل خةلَكي ئةم زةمينةي
بةزةيي، بةزةيي وامان ليدةكات كةوا خير و خؤشي : دووهةم

هةروةها . بؤ خةلَكي كة نخبوازين بؤ ئةوانةي لة دةوروثشتمان
و دةروين و مادي  رؤحي يارمةتيمان دةدات بؤ ئةوةي يارمةيت

نةوة،  بةمالَي خؤمانيكةمان بدةين و دةست بنيبةرامبةرة
خبةين كة ثصئةوبي ك ثشت طويوستمان بة يارمةتيمان ةي كةساني

  .هةية
ة ضوون لةطةلَ يةزداندا، ئةم خالَة زؤر طرنطة و بةرِيط: سصهةم

ثةيوةندي بة باوةرِي دةروين و هةلَسوكةومتان هةية بةرامبةر 
  .ةزدانةي رزطاري كردوين لة مردين هةتاهةتاييبةو ي







 



ئةوةي طوي لة ووشةم بطريت و باوةرِ ينيت بةوةي ناردوومي، 
 يت، لة رؤذي دوايدا حوكم نادريتذياين هةتاهةتايي دةب

  ).٢٤: ٥يؤحةننا . (بةسةريدا
....................  

دةكات كة ضؤن باوةرِي  باوةرِداريكي مةسيحي باسي خؤي
  :هيناوة و دةلَيت

لة  ثيش ضةند سالَيك كة قوتايب بووم لة دانشطا، رؤذيكيان
تابياندا سةفةرمان دةكرد، ئوتؤمبيليكي ثاسدا لةطةلَ قو

قوتابيةكي هاوريمان كة مةسيحي بوو ئينجيلي بةدةستةوة بوو 
ضوومة  دةخيوينةوة، منيش بةمةبةسيت طالَتةكردن لةطةلَيدا،

 بلَييت، بةهةشت ضةند دوورة باشة ئةتوانيت ثيم: يةوة و وومتال
ئةويش زؤر بةهيمين و . ليمانةوة و كةي دةضني بؤ ئةوص

طوي بطرة با بؤت خبوينمةوة مةسيح   :خؤشةويستيةوة وويت
ئةوةي طوي لة ووشةم بطريت و باوةرِ : لةو باريةوة ضي دةلَيت
ي، ذياين هةتاهةتايي دةبيت و لة رؤذي ينيت بةوةي ناردووم

  .دوايدا حوكم نادريت بةسةريدا
بةراسيت دوايي ئةمة بؤ ماوةيةك ئةم ووشانة كاريان كردة 
سةرم و باوةرِم هينا و شيوةي ذيامن طورِا و ئةوا ماوةي 
ساآلنيكي زؤرة بة شاديةوة لةطةلَ عيساي مةسيحدا دةذمي  

 .امنو ووتةكاين  سةرضاوةن بؤ  ذي
 
 




 



 ئاو بةتوندي دةيدا ةكي زؤر بةهيز هةلَي كرد، شةثؤيلرةشةباي
شيوةيةك خةريك بوو ثرِ بيت لة بةبةم الو ئةوالي بةلةمةكةدا، 

عيسا ... مامؤستا ئةوا ئيمة لةناو دةضني: بة عيساي ووت... ئاو
: تكةي ووهةستا و هةرِةشةي لة رِةشةباكة كرد و بةدةرياضة

من بةرةوة! ةنط بةدبيدةنط بوو ! هيرةشةباكة بي ئيتر دةستبةجي
: ٤مةرقؤس . (يةكي تةواو بالَي بةسةر دةرياضةكةدا كيشاو ئارامي

٣٩، ٣٧.(  
............................  

مالينَ لةطةلَ ذيان، ان و رةشةبا، ترس و ئالؤزي و ملبار و با
يش ئةوةي هةست بة ثيوستة بؤ مرؤظ وةك تاقيكردنةوة، ث

. ثيوسيت ئامادةبووين يةزداين رزطاركةر بكات لة ذيانيا
ةوةي بيناسني و ئر جار ليمان نزيك ببيتةوة، بيلةوانةشة زؤ

كةدا برِوات، بةآلم كاتيك كة زياتر ليمان نزيك بريمان بةالي شتي
دةبيتةوة، لةوانةية بةهؤي ووتةكانيةوة لة ثةرتووكي ثريؤزدا 

هؤي بارودؤخيكي تايبةتيةوة، ئالة و كاتةدا طويمان لة يان بة
من ... مةترسن... ورةتان بةرزبيت: (دةنطي دةبيت كة دةلَيت

كاتيك طويمان بؤ راطرت، ئةوا ) ئةوم، خوداوةندي رزطاركةرتان
  .با و باران و ترس و رةشةبا، رادةوةستيت و نامينيت



 





  




اين دا ثيش ئةوةي رؤذةرت ينة لة رؤذاين الويتكناوي دروست
ك كة بلَيت، يان ساآلنيهيض خؤشي تصدا نية: يتخراث بي ...

) ١: ١٢کؤمکار . (بة بؤ بةيةك طةيشتنت لةطةلَ يةزدانتئامادة
  ).١٢: ٤عاموس (

.......................  
وة كاري سياسةتةوة سةرقالَ بوو، بةطالَتةجارةيةكابرايةك كة بة

الم واية من : باسي مردن و بةهةشت و دؤزةخي كردوو وويت
  .دا وةك لة بةهةشتداةهةنةمهاوريي زياترم هةية لة ج

لة ووتةي ئينجيل  وييبةآلم ثامشاوةيةك بؤي رةخسا كةوا ط
ثر بةالدا كةوت و كوضي رؤذيك لة. ببيت و بزانيت ضي تصداية

راية باوةرِي بة ووتةي ئيتر من نازامن، ئايا ئةو كاب. دوايي كرد
  يةزدان هينا بوو يان نا؟

وة، ئايا ليرةدا بةوانة دةلَيم، ئةوانةي ئةم نووسراوة دةخؤيننة
طةيشنت لةطةلَ يةزداندا؟ مردن سزاي ئيوة ئامادةن بؤ بةيةك

سةركيشي مرؤظ بوو ئةوةي خؤي بؤ خؤي هينا، بةآلم ئةوةتا 
دين هةتاهةتايي لة مةسيح خؤي كرد بة قورباين بؤ ئةوةي مر

سةر مرؤظ البةريت و ذياين جاويداين ينيت بؤ مرؤظ، ئةوةي 
  .باوةرِي ثي ينيت لةناو ناضيت و ذياين هةتاهةتايي دةبيت








  




: ١يؤنا ! (ضيتة خةوت ليكةوتووة؟ هةستةو هاوار بؤ يةزدانت بكة
٦(  

........................  
ةك راوةستا بوو لةسةر كةناري دةريايةك و دةيبيين لة كابراي

دوورةوة كةوا كةشتيةك بةهؤي شةثؤيل بةرزي دةرياكةوة دي و 
ن بيين كةوا بةلةميكي دةضيت و لة بارودؤخيكي خراثداية، ديسا

لةكةناري دةرياكة راوستاوة و ضاوةروان  تايبةيت رزطاركردن
: يبةلةمةكة و ثرس دةكات، ئةميش خؤي نةطرت و ضوو بؤ الي

  .بةيلَ: ليخؤري بةلةمةكة وويت باشة تؤ بةلةمي رزطاركردن نيت؟
باشة بؤضي نارِؤيت بؤ الي كةشتيةكة و ضةند : ئينجا كابرا وويت

ن ضاوةرِواين م: كةسيك رزطار بكةيت؟ ئةويش لةوةآلمدا وويت
دةكةم لة كةشتيةكةوة، هةر كة بانطي  ئيشارةت و بانطةوازصک

را دةرؤم بؤ اليكردم، خي.  
سةر  بةريزامن، ئا ئةم رووداوة ينة بةرضاوي خؤت و بيخةرة

ذياين خؤت و بنوارة مةسيحي رزطاركةر وةك ئةو بةلةمي 
  .ضاوةأصي ئيشارةتصکي تؤية مةسيح ة، رزطاركردن

  
  
  
  
 
 




 



ئيسحاق، ئةوةي كورِةكةت، تاقانةكةت : يةزدان بة ئيرباهيمي ووت
دةويت، بيبة و برِؤ بؤ زةوي مؤريا، لةوي بيكة بة ة خؤشت ك

  )٢: ٢٢ثةيدابوون(... قورباين
راطةينرا، بةوةي  ويسيت يةزدان لة نيوامناندا بةم شيوةية خؤشة

. كة رؤلَة تاقانةكةي خؤي ناردة جيهان تا بة هؤي ئةوةوة بذين
  ).٩: ٤يؤحةنناي يةكةم (

.....................  
سادة و سوك و ئاسان نية كةوا باوكيك هةستيت بة شتيكي 

حؤي، لةطةلَ ئةوةشدا كة زؤري سةربرِيين كورِيكي تاقانةي 
  .بويتخؤش 

ؤي دةربرِي بؤ داوا آلم حةزرةيت ئيرباهيم، ئامادةيي خبة
كاريةكةي يةزدان و كورِةكةي برد بؤ زةوي مؤريا تاوةك بيكا بة 

  .قورباين بؤ يةزدان
وةي لةكايت خؤيدا، بةماوةيةكي كورت ثيش ئةبةآلم يةزدان 

دةستت بؤ كورِةكةت : ت بة سةربرِيين كورِةكةي ثيي ووتهةستص
ضونكة ... زانيم تؤ لة يةزدان دةترسيت... مةبة و هيضي يلَ مةكة،

. ثيناوي مندا دةستت بة كورة تاقانةكةتةوة نةطرتلة 
  ).١٢: ٢٢ةيدابوونث(

داوة، وةك لَ لةمةوبةر روويسا) ٤٠٠٠(زيكةي ئةو رووداوة ن
ةكةي يةزدان ئةوةي منوونة و نيشانةيةك بؤ قوربانية طةور

كرد بة قورباين بؤ ئيمةي مرؤظ، بةراسيت ئةمة تاقانةكةي خؤي
خؤشةويستيةكي يب سنوورة، هيوادارم ئاوريك لةم 

  .تةوة و قورباين يةزدانخؤشةويستية بدةي
  



  




ةوةي ثيمان راطةياندن،  نتان لة ئيمة بيست، ئكايتَ ووشةي يةزدا
مرؤظةوة بيت، بةلَكو وةك ووشةيةك كة لة وةرتانطرت ليمان نة

يو كار لةن) ئةوسا(لة راستيدا ووشةي يةزدان بيت،  وةك ئةوةي
ثريؤزيان ). ١٣: ٢لؤنيكي يةكةم تةسا. (ئيوةي باوةرِداردا دةكات
  ).١٧: ١٧ا يؤحةنن(استية بكة ضونكة ووشةي تؤ أ

......................  
و مةسيحيةتةوة بةريزان هةنديك هةن كة بة ناوي مةسيح 

مةسيح نةطةيشتوون يان راستيدا يان لة دةدوين، بةآلم لة
كةيان هةية، ياخود كار و كلتورِة و هيض ثةيوةندي بة مةبةستيكي

ئةوةش بزانة، .  ةوة نيةباوةرِ و خوين و قوربانيةكةي مةسيح
طةر بيت و سةرلةنوي لةدايك تةا كةسيك مةسيحية 

  .ئةمةش بةثيي ووتةي ثةرتووكي ثريؤز. بيتةوةبوو
كي كةش يةكي. ةخنة لة ووتةكاين دةطريتكابرايةك كة خؤي ر

كة بةردةوام طوي لة رةخنةكاين دةطريت، رؤذيك ديت بؤالي و 
كرا ثةرةي ليتةوة بووة كة ضةندين الثةرتووكيكي ثريؤزي بةدةس

فةرموو ئا ئةمة ثةرتووكي ثريؤزي : بةكابراكةي ووت ةبووةوة و
  .تؤية هةموو ئةوانةي رةخنةت لة سةريةيت ليم كردؤتةوة

و ثةرتووكي ثريؤزيش هةر  بةريزان ووتةي يةزدان هةر يةكة
  .يةکة



  



  




دةباتة  بةلَيين خؤي و تان دةكات راستطؤيةئةو يةزدانةي بانط
  ).٢٤: ٥تةسالؤنيكي يةكةم . (سةر

......................  
ية، دةطةريتةوة بؤ باوةرِي مرؤظدا هةهةموو ئةو الوازيانةي لة

رزطار بوون و سةركةوتنيش تةا هةر بةهؤي  كةمي باوةرِ،
بةهيزي باوةرِةوة بةدةست ديت، باوةرِ بةوةي كة يةزدان 

  . تة سةرراستطؤية و بةلَيين خؤي دةبا
داويك نالةرزيت و ئامادةية بؤ هةموو روئةوةي باوةرِي هةبيت 

  .كة لة ثرِ ديت
كةضة بؤ ووتةكاين  ديسان ئةوةي باوةرِي تةواوي هةبيت، مل

كاريةكاين، ئةطةر هاتوو بةتةواويش نةيزاين يةزدان و داوا
ت تبؤضي ئةبيوابي.  

هةبوو بؤية رؤلَة حةرزةيت ئيرباهيم باوةرِي تةواوي بة يةزدان 
تاقانةكةي برد تا بيكاتة قورباين، باوةرِي بةتواناي يةزدان 

هةموو و هةبوو كةوا يةزدان تواناي ئةوةي هةية كورِةكةي 
  ).١٩: ١١عيربانيةكان . (مردوويةك زيندوو بكاتةوة

خؤي رزطار  كةسي لةطةيلن بةباوةرِ بوو موسا كةوا بةملوص
ين مةسيح بةباوةرِ بوو هةروةها نيرراوا. كرد لة مردن

كةوا ترسيان لة هةرِةشةي خةلَكي و هةندي لة جوولةكان 
عيربانيةكان ... (منوونةي تر زؤرة بؤ تان ينمةوة. نةبوو

٣٣: ١١.( 
 
 



 



خؤش و مةترسن، ئةوا من مذدةيةكي : فريشتةكة ثيي ووتن
وة ئةمرِؤ لة شاري داود رزطار... دةدةممةزنتان ثيك بؤ ئيكةري

  ).١١، ١٠: ٢لؤقا . (لةدايك بوو ئةويش مةسيحي خوداوةندة
.....................  

باوةرِداريك كة ثاية و ثلةيةكي بةرزي هةية لة كار و كؤمةلَدا 
هةرضةند من ثاية و ثلةم بةرزة بةآلم ئةم ثاية و ثلةية : دةلَيت

كة لة ئاخورِيكدا  بةرامبةر ثاية و ثلةي ئةو مندالَةدالة هيض نية
ئازار و ئةشكةجنة و لةدايك بوو و جيطة و شوين و مالَي نةبوو، 

درادوايش بةخاضدا هةلَواسرا و لةخاضكرا و سوكايةيت ثي.  
ستةي مرؤظي وةرطرت و دوايش يةزدان بة خواسيت خؤي جة

بة مرؤظ  درا بؤ من و تؤ، بةمة هيزي خؤشةويسيت خؤيلةخاض
  .دانيشان

الي فةقري و هةذاران، بؤ الي دةولَةمةند و ثاية ئةو هات بؤ 
رزطاريان بكات لة  کوبةرزةكان، بؤ الي هةموو مرؤظ، تاوة

ئةوةي بةسةر هةموو مرؤظيكةوةية، ئةو  ،سزاي مردن
مةسيحةي لة هيض شوينيك مالَ و جيطة و شويين نةبوو، 

 ا جيطة و شويين بؤ دةكةيتةوة؟دئايا لة دلَي تؤدا لةمالَت
 







 



يةزدان بانطي كردن بؤ بةشداري بوون لةطةلَ رؤلَةكةي كة عيساي 
  ).٩: ١نسؤسي يةك ركؤ. (مةسيحي خوداوةندمانة

...................  
مان بؤ دةردةخات ووشةي يةزدان لة ثةرتووكي ثريؤزدا ئةوة

شت خراثة و طوناهبارة و ئةوةي دوورة كةوا مرؤظ بة سرو
  ).١٢: ٣رؤما . (راوةستيت لة يةزدان يب كةلَك و يب سودةثةريز 

كاريدا و ركةوتووة لة ئيشوتةنانةت ئةو مرؤظةش كةوا سة
خةلَكةوة، ئةويش طوناهبارة و  شويين ريزطرتين هةية لةالي

  .شيت خراثةي تيدايةسرو
يةزدان دةيةويت هةموو مرؤظيك بانط بكات بؤ بةشدار بوون 

ريةدا كة خؤي بؤ مرؤظي داناوة و دةرون و لةو ريطةي رزطا
داواكاري يةزدان ئةوةية كة تؤ مةسيح . ذياين مرؤظ بطؤريت

بناسيت و بزانيت كةوا ئةو هاتووة بؤ رزطار كردين تؤ لة سزاي 
طوناهو خراثة و بريي خراث و دوايش لةمردن، ئةو سزايةي كة 

يك طةر مرؤظ. يةزدان داي بةسةر مرؤظدا بة هؤي طوناهةوة
بكات كة خؤي دةيةويت، بةيب طةرانةوة بؤ ووشةي  ةتةا ئةو

  .يةزدان، ئةوا ذياين ئةمرؤ و دوا رؤذيش دةدةؤرينيت
كاتيك كةسيك بةتةواوةيت دةزانيت كةوا يةزدان ضي كردووة لة 
ثيناوي رزطاركردين مرؤظدا، ئةوسا دةذي بؤ رةزامةندي يةزدان 

  .نةك تةا هةر بؤ ذياين خؤي
  





 



يةزدان لةسةر بناغةي باوةرِ، طوناهي لةسةر البردين، بةهؤي 
بة ... وةتبوونةدا ئاشخوداوةند، لةطةلَ يةزدان يعيساي مةسيح

بة خوين ). ٩، ١: ٥رؤما (خويين ئةو طونامهان لةسةر الضوو 
: ١كؤلؤسي . (رشتين ئةو لة سةر خاض، ئاشت بوونةوة هاتةدي

٢٠.(  
...................  

يساي تةا ريطة و بناغةي ئاشتبوونةوة لةطةلَ يةزداندا، ع
، مردن و زيندوو بوونةوة كةيةيت مةسيح و خوين رشتنةكةيةيت،

 ت و باوةرِي ثيت ئةوةي وةريطريت، طوناهي لةسةر الدةبرينيي
و لةطةلَ يةزدان ئاشت دةبيتةوة، بةماناي تةواوةيت يةزدان 

لة . ئاشت دةبيتةوة و ئاشيت لة دةرونيدا دروست دةبيتلةطةلَي 
  :نووسراوة) ٢٥: ٤رؤما (
داية دةست مردن لة ثيناوي " واتة مةسيحي"يةزدان ئةوي (

طوناهةكامناندا، ئينجا هةلَيساندةوة لة ثيناوي بةدةست هيناين 
  ).ليخؤشبوون بؤ ئيمة

 بةجيين ئةم كارة كردزيندوو بوونةوةي عيسا نيشانةية بؤ جي
و دووثات كردنةوةية بؤ ئةوةي طوناهي مرؤظ بة خويين ئةو 

يح لة ثيناوي طوناهي مرؤظدا ئةطةر مةس. دادةثؤشيت و الدةبريت
بةجي نةبيت و زيندوو نابيتةوة تا كارةكة جي بيت، ئةوامرد

ي ئةو دةردةخات كةوا كارةكةي هةستانةوة و زيندوو بوونةوة
كردووةجي بةجي.  






 



ةي خاض الي ئةوانةي لةناودةضن نةزانينة، بةآلم الي ئيمة كة ووش
كؤرنسؤسي يةك . (هيزي يةزدانة) واتة باوةرِداران(رزطارمان بووة 

١٨: ١.(  
......................  

مرؤظانةية، لةطةلَ  کيووشةي خاض دذي هةموو بريكردنةوةية
ئةوانةي باوةرِي ثي دةهينن و ئةمةشدا، رزطاركةرة بؤ هةموو 

دا، خاض و ئةوةي لةسةر خاض رووي. داندةبينة رؤلَة و نةوةي يةز
  . بؤ هةموو مرؤظيك ةنامةي يةزدان

دا، بؤمان دةردةخات كةوا مرؤظ لةناو ئةوةي لةسةر خاض رووي
دةضيت و هيض ضاري نية و ثةيوةندي بضراوة لةطةلَ يةزداندا، 

 بوونةكةي عيسا لةسةر خاض، ريطةي هاتن و مردن و بةقورباين
 .ثةيوةندي يةكسةر لة نيوان مرؤظ و يةزداندا دروست بوو

  .عيساي مةسيح خؤي بوو بة ريطاكة
ووشةي خاض  يز لةوانةية الي تؤش هةتا ئيستاخوينةري بةر

ماناي نةبوو بيت، بةآلم ئيستا دةزانيت كةوا خاض ضية و بؤضي 
ي وةرطرت و بوو بة قورباين، مةسيح هات و شيوةي مرؤظ

و كةواتة تا وةك ثةيوةندي يةكسةريت هةبيت لةطةلَ يةزداندا 
ستت بةوةية كة قوربانيةكةي يةزدان  يببيتة رؤلَةي يةزدان ثيو

  .وةرطريت
 






  




  ).٧: ٣يؤحةننا . (ستة لة ئامسانةوة لةدايك ببنةوةيثيو
.....................  

سةر لةنؤي (ياخود ) لةدايك بوونةوة(جياية لةطةلَ طؤرِان 
  ).لةدايك بوونةوة

لةدايك بوونةوة ماناي خؤي بةخؤيةوةية، هةولَي طؤرِاين مرؤظ 
بؤ خؤي و هةلَسوكةويت و سروشيت، بةهيض شيوةيةك ناطاتة 

، ضونكة ئةو مرؤظةي )سةر لةنوي لةدايك بوونةوة(ئاسيت 
ك دةبيتةوة، مرؤظيكي تازةية و سةرلةنوي لةطةلَ مةسيحدا لةداي

ثؤلَس . مرؤظة كؤنةكة ئةوةي كة بة سروشت طوناهبارة دةمريت
طةر يةكيك سةر بة مةسيح بيت، : نيرراوي عيساي مةسيح دةلَيت

تازة شتة ) دروست بوويةكي(ئةوا دةبيتة بوونةوةريكي يان 
شت و بةسةردةضن، ئةوةتا هةموو ) نامينن(كؤنةكان نةمان يان 

  ).١٧: ٥كؤنسؤسي دوو . (نوي بؤتةوة
بةريزان، سروشيت خراث و طوناهباري مرؤظ، ناتوانيت خؤي 
بطؤرِيت بةتةواوةيت، ضار تةا هةر ئةوةية كة مرؤظ ئةو 
سروشت و كةسايةيت ناوةوةي خؤي مبرينيت و خؤي بداتة 
دةسيت يةزدان و لةدايك ببيتةوة سةر لة نوي لةطةلَ مةسيحدا و 
زيندوو بوونةوةي مةسيح بكات بة منونة بؤ زيندوو بووةنةوةي 

  ..خؤي و تةا سةيري مرؤظة تازة لةدايك بووةكة بكات







  




  ).٧: ٧مةتتا ... (داوا بكةن ثيتان دةدريت
......................  

كاتيك لةشكري ناثليؤن خةريكي هيرش كردن بوو بؤ ناوضةيةك 
ةلَكةكةي هةموو لةناوبةريت، ذنيكي بيوةذين تا وةك خ

باوةرِدار بةخؤي و ضةند مندالَيكيةوة لة خانووةكةي خؤيدا 
ا لةمالَةوة خؤيان حةشار دةدةن و مالَ و دلةطةلَ مندالَةكاني

  .خانوكةيان بة تةا دةبيت لة دةشتيكي ضؤلَدا
 كات كايت زستانة و شةوة، ذنةكة منالَةكاين كؤدةكاتةوة و
بةضاوي طريانةوة نويذ دةكات بؤ يةزدان و لةطةلَ يةزدان 

يةزداين مةزن و  :دةدويت و بة ساويلكةييةوة بة يةزدان دةلَيت
دةكةم، داوات ليك ثريؤز، تكات ليدةكةم، بةلَكو ئةو شةو ديواري

ک ا، تا وةك كاتيددروست بكةيت بة دةوري خانووةكةمان
ةبينن و بين ةرن، خانووةكةمان نرةدا تيدةثسوثاكةي ناثليؤن بص

  .كوذنمبان
منالَةكان ئةمة بةشتيكي زؤر سةير دةزانن و باوةرِ بةوة ناكةن 
كة تا بةياين ديواريكي ئاوا ثان و طةورة و بةرز بةدةوري 

ا دروست بيت، شةو هةموو بةترسةوة دةخةون دخانووةكةيان
فريكي زؤر بةآلم بةياين كة خةبةريان دةبيتةوة سةير دةكةن بة

زؤر باريوة، ئةوةندة باريوة كةوا دةروثشيت خانووةكة و 
ئةمةية ئةو خوداية ئةطةر . خانووكة هةمووي داثؤشراوة

لةدپةوة باوةأت هةبصت ثصي، ئةوا لة هةموو کاتصکدا  لةالتة 
  .ودةتثارصزصت





  




ة و طوي بةن بةالمةو... وةرن بؤ ئاو هةموو ئةوانةي تينووتانة
) ٣، ١: ٥٥عيا ةشئي... (، طوي بطرن ئةوساكة دةذينوةرن بؤ الم

ئةوةي  لةو  ئاوة خبواتةوة كة من دةيدةمي، هةرطيز تينووي 
١٤: ٤يؤحةننا . (نايب.(  

....................  
لة سةر ضيايةك خاضيكي طةورة دروست كرابوو لة تةختة بة 

يان بيين و خةلَكيكي شيوةيةك كةوا خةلَكيكي زؤر لةدورةوة دة
هةنديك درز و قيلش كةوتبووة . زؤريش دةضوون بؤ سةرداين

تةختةي خاضةكة و طةر بةوردي سةيرت بكرداية دةتبيين كةوا 
ن و دةرزةكاين تةختةي دي كةس ثارةيان هاويشتؤتة ناو كوهةن

  .خاضةكةوة
بةراسيت زؤر سةيرة نازامن ئةو كةسانة بة ض نيازيكةوة 

 م كارة، من لةو باوةرِةدام ئةو كةسانةي ئةمةيانهةستاون بة
ة، ينازانن ضي كردةوة ماناي خاض و ماناي خؤ لةخاضداين عيسا

نازانن كة خاض نيشانة و رةمزة بؤ قوربانيةكةي مةسيح بؤ 
ئةو رزطاريةي يةزدان بة مرؤظ و رزطاري دةبةخشيت بة مرؤظ، 

ناوة و  ثارةية و يةزدان دلَشادة بةوةي دايبةالش و يب
كردوويةيت لةو ريطايةدا، يةزدان ئاوي زيندوو دةدات بةهةموو 

ذيانيكي تازة، ئةوةي  بؤ). ١٠: ٤يؤحةنناي (ئةوانةي تينوون 
ك باوةرِ بة أؤپة لةخاضداراوةکةي دةكات كادةسيت ثيتي

 .دةهصنصت






  




يةزداندا و واتة لةناو . (ئيستاش ئةي مندالَةكان، بضةسثين تيايدا
  ).٢٨: ٢يؤحةنناي يةكةم ). (ادلةطةلَي

......................  
ةوة؟ ثيوسيت باوةرِ ري لة ثيوستيةكاين باوةرِ دةكةيتئايا ب

ر دةبيت زيرةك بيت و ئاسانة و داواي ئةوة ناكات كةوا باوةرِدا
طةر . كاريك بزانيت و مامؤستا و زانا و دانا بيتهةموو ئيشو

اوةرِهينان ثيوسيت بةمانة بيت يان داواي ئةمانة بكات، بيت و ب
و هةموو كةسيك  يكي سوك و ئاسان نابيت بؤ مرؤظئةوا شت

  .نابيت بة باوةرِدار
ووشةي يةزدان داواي ئةوة دةكات لة مرؤظي باوةرِدار كةوا 
لةطةلَ يةزدان و لةناو يةزداندا لة مةسيحدا مبينيتةوة و 

و ببيت بة رؤلَةي يةزدان، بؤية ووشةي يةزدان بضةسثيت تيايدا 
  .باوةرِداران بة ناوي مندالَةكانيةوة بانط دةكات

مانةوة و ضةسثاندن لةطةلَ يةزداندا، هةموو كةسيك زانا و دانا 
و مرؤظي سادة و ساكاريش دةتوانيت بيكات و تواناي بةسةريا 

ثيت، ئةوا لة دةشكيت، طةر ئةوةي طويتان ليي بوو تياتاندا بضةس
  ).٢٤: ٢يؤحةنناي يةكةم . (رؤلَة و باوكي ئامسانيدا دةضةسثيت

 




  



  




رِايةتان تيدابيت، ئةوةي لة عيساي مةسيحداية، با ئةم بريو
خؤي ... ي وةرطرتيلةشيوةي كؤ... ئةوةي لةشيوةي يةزداندا بوو

 ٥: ٢فليثي . (خاض كةض بوو تا مردن، مردن لة سةرنزم كردةوة و مل
  ).٨ــ 

........................  
ضارةسةري يةزدان ضية بؤ نةخؤشي خؤ بة طةورة زانني و لوت 

لة خويندنةوةي مزطينيدا ) من(بةرزي و نةخؤشي ووشةي 
بةرزترين وينةي ملكةضي و كويرايةلَيمان بؤ ) ئينجيل(

دةركةويت، كاتيك مةسيح بةو هةموو هيز و توانا و 
ضيتة سةر خاض بؤ ئةوةي ببيتة قورباين بؤ ةةسةآلتةوة، دد

  .مرؤظ
، ئةوةي عيساي مةسيح ئةوةي شيوة و جةستةي مرؤظي وةرطرت

 دروست بوو، ئةوةي مردووي زيندوو هةموو جيهاين ثي
كردن، بةآلم ويلة و رازي بوو بة سوكايةيت ثيكردةوة، بوو بة ك

نة كة دانرا بوو بؤ رانةوةستا و الي نةدا لةو ريطة و ثال
  .رزطاركردين مرؤظ

بينني و ةتيمان دةدات كةوا عيساي مةسيح بي ثريؤز يارمرؤح
و طويمان لة ووتةي بيت، ئةو بةمة دةيةويت لةطةلَي بدويني 

  ).١٨: ٣كؤرنسؤسي دوو . (نةي خؤيمبانطؤريت بؤ سةر وص




  



  




بؤت، ثاداشتت زؤر  ، من سثةرم)ئيرباهيم(مةترسة ئةبرام 
  )١: ١٥ثةيدابوون .( طةورةية

.................  
طةر مندالَيك خةوتبيت، لةثرِ با و رِةشةبا بيت و مندالَةكة خةبةر 
بكاتةوة و مندالَةكة بترسيت لة دةنط و جوولَةي رةشةباكة و 
خةوكةي يلَ بزريت، كاتيك باوكي مندالَةكة بيت و بيخاتة 

مين بكاتةوة، ديارة مندالَةكة ئيتر ترسباوةشيةوة و هيي ور و هي
ويشي لة با و رِةشةباكة بيت، ديسانةوة نامينيت و ئةطةر ط

خةوي ليدةكةويتةوة، ضونكة هةست بة ئاسودةيي دةكات لة 
تةا ئةو باوةش و ئاسودةيية بةسة بؤ ئةوةي . باوةشي باوكيدا

  . خبةويتةوةمندالَةكة ترسي نةمينيت و بة ئاسودةيي 
ا زؤر دمرؤظيش، ئةو ئاسودةيية لة ذيامنان يبةريزان بؤ ئيمة

بؤ ئةمةش ثيوستة . بذينطرنطة، كةوا يب ترس و بة ئاسودةيي 
و باوةرِمان بة يةزدان هةبيت ، دلَماين بؤ  كةوا بةتةواوي متمانة

دةكات لَسؤزيةكةوة، ئا ئةمةش وامان ليبكةينةوة بة هةموو د
خؤشةويسيت تةواو، ترس . دةبني و ترمسان نةبيتكةوا ئاسو

  ).١٨: ٤يؤحةنناي يةك . (دةردةكاتة دةرةوة

 
 
 





 



مصطةلةکةش طوص لةدةنطي دةطرن، بانطي مصطةلة تايبةتيةکةي 
  )٣: ١٠ يؤحةننا(.خؤي دةکات هةر يةکة بةناوي خؤيةوة

....................  
هةنطاريا لة كارطةيةك كاري دةكرد كةوا كابرايةكي باوةرِدار لة 

ئةم باوةرِدارة لةطةلَ ضةند . داربرينةوةي دةكرد يئيش
دا رؤذانة كة كاري دةكرد، بةدةم كارةكةيةوة سرودي يهاورِيةك

بؤ يةزدان و بؤ خاض دةوت بةدلَيكي خؤشةوة و زؤر بةطةرمي و 
دةكرد، سةرؤكي كارةكة رقي لة كابراي  يبة ثاكي ئيشي خؤ

ئةطةر جاريكي كة طويم لةم سرودانة : وةرِدار هةلَطرت و وويتبا
  .بيت، ئةوا تؤش و هاوريكانت هةموو لةكارةكة دةردةكةم

دواي ماوةي ضةند رؤذيك هاتة سةر كارةكة و ديسانةوة 
د دةلَين، كابراي كابرا و هاوريكاين بوو كةوا سرو طويي لة

ة بةسةريانةوة ئيشكةر لة ثرِ بيين كةوا سةرؤكي كارةك
يكاين لة هاورِو راوةستاوة، ترس لةوة هةبوو كة خؤي 

ن و بيننةوة، بةآلم سةير ئةوة بوو كارةكة دةركريكار مبي
كرد بة ووتنةوةي دا دةستيكة سةرؤكي كارةكة لةطةلَيان

انتان كارتان كردة بةراسيت سرودةک: رودةكةيان و وويتس
برد، بةمة كابراي سةر دلَم و يةزدان دلَمي بؤ الي خؤي 

 .سةرةك كار  باوةأي هصنا
 

 
  



  




 يةکةتصتئةي باوکمان لةئامسان  با ناوت ثريؤز بصت، با ثادشاه
لةطونامهان خؤش . بصت، ناين أؤذانةمان هةموو أؤذصک بدةرص

بة، ضونکة ئصمةش لة طوناهي ئةوانة خؤش دةبني، کة هةپةمان 
  )٤ -٢: ١١ لؤقا   .(ة تاقيکردنةوةبةرامبةر دةکةن، مةمان خةر

.....................  
رؤظي وةرطرت و بوو بة مرؤظ كاتيك رؤلَةي يةزدان شيوةي م

يةزدان، بة  بةلةش و جةستة، دةوري مرؤظي بيين بة ثشت بةسنت
 .نويذ دةكات وةك هةموو مرؤظيك بؤية دةبينني عيسا

كيشرا و رؤحي كاتيك لة ئاو هةلَ: نويذةكاين عيساي مةسيح
  ).٢١: ٣لؤقا . (ةوةيثريؤز هاتة لةش و جةست

. بة تةواوي بآلو بوويةوةبؤ يةكةم جار كة دةنط و باسي 
. ثيش ئةوةي نيرراواين خؤي هةلَبذيريت   ).٢١: ١ مةرقؤس(
. دواي ئةوةي كة ثينج هةزار كةسةكةي تيركرد   ).١٢: ٦لؤقا (
ي خةلَك لة ئاو هةلَكيش كاتيك يؤحةننا  ).٢٣: ١٤مةتتا (

لؤقا . (كايت دةركةوتين موسا و ئةلياس  ).١٨: ٩لؤقا . (سةربرِا
زري لة مردن هةستانةوة و كاتيك لةعا   ).٢٩: ٩

لة مردين خؤي  كايتَ بري   ).٤١: ١١يؤحةننا . (كردةوةزيندووي
: ١٢ لؤقا. (نويذكردن بؤ ثةترؤس  ).٢٧: ١٢يؤحةننا (دةكاتةوة 

دةست ) ئةي باوك(يذة بةناوبانطةكةي كة بة ووتةي نو    ).٣١
. اخي جةسيمايننويذكردين لة ب   ).١: ١٧يؤحةننا . (دةكاتيث
: ٢٣لؤقا . (نويذكردين بؤ ئةوانةي لة خاضياندا   ).٣٦: ٢٦مةتتا (

نويذ لة    ).٣٤: ٢٣لؤقا (كايت مردين كة رؤحي سثارد    ).٣٤
 ).١: ١١لؤقا (كايت نادياري كراودا 









يندووان ئيتر اوي هةموواندا مرد، هةتا زلة ثين) واتة مةسيح(ئةو 
 بؤ خؤيان نةذين، بةلَكو بؤ ئةوةي لة ثيناوياندا مرد و

زي مةسيحني، يةزدان بةهؤي صوكةواتة ئيمة بالََ... هةستايةوة
ئةمة لة جيايت مةسيح داواتان ئيمةوة ووتار دةدات، لةبةر 

١٥: ٥كؤرنسؤسي دوو . (ةكةين لةطةلَ يةزدان ئاشت ببنةوةدلي ،
٢٠.(  

...................  
بريو دةروين هةموو مرؤظيك دةجولَينيت، ) ئازادي(ووشةي 

ئازادي هةقيكي تةواو و مافيكي تةواوي ئةوانةية كة ذير دةسنت 
و ضةوساوةن، بيجطة لة مانةشي ئازادي ثيوستة بؤ ئةوانةي 

  .خراثة و طوناهنكويلةي 
يوةيةك كةوا، خؤي ضي مرؤظ نابيت سةيري ئازادي بكات بة ش

طةر . بكات، دلَ و لةشي ئارةزوي ضي كرد، ئةوة بكات بويت ئةوة
هات و مرؤظ بةم شيوةية هةلَسوكةويت كرد، ئةوا دةبيتة 

ظداية، ضونكة و خراثانةي کة لة مرؤ ةوكويلةي ئةو ئارةزو
رةزوي شيت باشي هةية، ئارةزوي زؤر مرؤظ لةطةلَ ئةوةي ئا

  .تيداية يشيت خراثيش
سيت لةش و دةروين زؤري هةية، كاتيك يمرؤظ بة سروشت ثيو

خؤي بةئازاد زاين و سنوريك نةبوو بؤي، ئةوا هةلَة و طوناهي 
كةوا باوكيك و طةورةيةك  زؤر دةكات، جا بؤية زؤر ثيوستة

  .رينمايي بكات  هةبيت
 
 







من دةمةويت ئةو . دةزامن لة مندا، واتة لة لةمشدا ضاكة ناذي
من ئةو ضاكةيةي دةمةويت .....ضاكةية بكةم، بةآلم ناتوامن بيكةم

: ٧رؤما . (دةيكةم ةو خراثةيةي كة نامة ويت، ئةوةنايكةم، بةآلم ئ
١٩، ١٨.(  

...................  
انايةكي هةية وةك لة ووتةي يةزداندا ضةند م) لةش(ووشةي 

. سروشيت مرؤظ دواي كةوتين ئادةمجةستة و طؤشت و خوين، 
  ).٣ ثةيدابوون(

مرؤظ لة بةر ضاوي يةزدان، جةستةيةكة لة طوشت و خوين كةوا 
طوناهي تيداية و سروشتيكي طوناهباري لة خؤي طرتووة و 
كاتيك باسي لةش دةكةين، مةبةست لة سروشيت طوناهباري 

رؤظ و دةرون و رؤحي مرؤظ هةمووي بؤتة مرؤظة لةشي م
  .ئاميريكي مل كةض بؤ طوناة

بؤمان دةردةخات كةوا مرؤظ ) رؤما ٦بةشي (ووشةي يةزدان لة 
ثيوستة ئةو لةش و جةستةيةي خؤي لةطةلَ عيساي مةسيحدا لة 

  :خاض بدات و بيمرينيت، نووسراوة
، تا لةشي مرؤظة كؤنةكةي تيامانداية لة خاضدرا لةطةلَ مةسيحدا

ئةو . طوناهباران نةمينيت و ئيتر بةكويلةيي طوناة نةمينيتةوة
لة دايك (مرؤظةي بةم كارة هةلَدةستيت ثيي دةوتريت مرؤظيكي 

واتة ذيانيكي تازةي ) جاريكي كة لةدايك بؤتةوة(يان ) بووةوة
ةلَ يةزداندا هةية و بؤتة رؤلَةي يةزدان و بة ثاكي و ئاشيت لةط

  .دةذي
 






ئةوةش . ينيت، ذياين هةتاهةتايي هةية وةي باوةرِ بة رؤلَةئة

كة طويرايةلَي رؤلَة نابيت، ذياين نابيت، بةلَكو تورِةيي يةزداين 
  ).٣٦: ٣يؤحةننا . (بةسةردا دةضةسثيت

.......................  
  .دوو ريطة هةية بؤ ضوونة الي يةزدان

يتو برِوينة الي وةك رزطاركةريك بؤ ئيمة، بة هؤي طةر ب: يةكةم
: دةلَيت ة و قوربانيةكةيةوة، ئةوة مةسيحةعيساي مةسيحةو

طةر ئةم ريطةية نةبوو، ئةوا ). وةرن بؤ الم رزطارتان دةكةم(
  .دةبيت ريطة دووهةم بطرينةبةر

ينة الي يةزدان، وةك كةسيك كة سزاي دابيت برِؤ: دووهةم
ا، ضونكة ئيمة سةرةراي طوناهبارميان، قوربانيةكةي بةسةرماند
  .ش داويةيت ثيمانرنةطرتووة، ئةو قوربانيةي بة بةلةئةومان وة

خوينةري بةريزم، خؤزطة هةر ئيستا برِيارت دةدا كةوا بضيتة 
الي يةزدان و قوربانيةكةي وةرطريت و جةستةت بة خويين 

ئاشيت و خؤشي  ك، تاةي ثاكةيتةوة لة هةموو طوناهيقوربانيةك
ت، ئةو ئاشيت و خؤشي و بةرةكةتةي ديت يو بةرةكةت وةرطر

بؤت، دواي ئةوةي كة هةست بة لةدايك بووةنةوةي سةر لةنويت 
  كةيت و ناوت لة دةفتةري ذياندا دةنووسرصتدة
  
.  

  
  
  
 



 



زوي هةموو لةوانة بووين كة بةثيي ئارة) رابوردوا(ئيمة لة كؤندا 
... بةآلم يةزدان كة دةولَةمةندة لة بةزةيدا... لةش دةذياين

 زيندووي كردينةوة لةطةلَ مةسيحدا، دواي ئةوةي مردبووين بة
  ).٥، ٣: ٢ئةفةسؤسي. (هؤي طوناهةكامنانةوة

......................  
هةموو طوناهيك بةزةيي و ليخؤشبووين هةية، : خةلَكي دةلَين

يت؟ لة راستيدا ئةمة نكؤلَية لة ئينجيل، ليرةدا ئاية ئينجيل وا نالَ
وا دةردةكةويت كةوا ليخؤشبوون بةطشتية و لة نيوان راسيت و 

زة لةطةلَ ئةمةدا و ناراستيدا، لة نيوان ضاكة و خراثة دا، جياوا
ةويت كةوا بووين طوناة شتيكي طةورةية و تيايدا دةردةک

ر دةكاتةوة بةوةي ووشةي يةزدان هةموو مرؤظيك ئاطادا
هةية لةو طوناهةي بة طوناهبارة و ثيوسيت بة رزطاربوون  

مةسيحيةت ئةوةمان بؤ . شت لة بريو جةستةيدايةسرو
دةردةخات كة سزاي طوناة مردنة، بةآلم يةزدان بةبةزيية و 
مردين  ناويت بؤ مرؤظ، جار هةر لةبةر ئةمة ئةو كةسةي كة 

زاي طوناهي هةموو مرؤظيكي تةا هةر ئةو يب طوناة بوو، س
خستة سةر شاين خؤي مردوو بوو بة قورباين، تا وةك مرؤظ 

ةوة ئايا دةبيت ئةو مرؤظةي كةوا باوةرِ ب. رزطاري بيت لة طوناة
نةماوة، ضةند دةم بة سوثاسي  دةكات كةوا طوناهي لةسةر شان

يندوو مردوو زبيت بؤ مةسيح، ئةوةي لةبري طوناهي مرؤظ 
 وة و ذياينببصتةوةك مرؤظيش لةطةلَيدا زيندوو  بووةوة تا

  .هةتاهةتايي هةبصت
  
  



  




زدار بيت يان تبا مةسيح لة لةمشدا ريطةر ئةمة بة مردوويي بي ،
. ضونكة الي من، ذيان مةسيحة، مردنيش قازاجنة. بة زيندوويي

  ).٢١، ٢٠: ١فليثي (
.......................  

لة كؤشكيكي ) ذيامن لةطةلَ عيساي مةسيحدا(ثؤلَس وويت كاتيك 
طةورةي ثاشاديانةدا نةبوو، جل و بةرطي بةهاي لةبةردا نةبوو و 

  .خؤشترين خواردين نةدةخوارد
كاتيك ئةمةي ووت، ئةو لة بةندخيانةدا بوو و دةست بةسةر بوو 

باشة ئايا دةبيت يين دلَخؤشي وشادي ئةو ضي . الي رؤمةكان
ت؟ بي  

يين دلَخؤشي ئةو تةا هةر كةسي عيساي مةسيح بوو، ئةوةي 
دةويست و لةناو تةنطانة و ئازارةكانيدا دلَ دةرةوةي  يخؤش

لةوانةية كةسانيك . بوو و ئاسودةيي و خؤشي دةدا بة دةروين
، بةآلم ئةو ئةمةي بة خةياآل بة يب عةقلَ و شيت دايان بناية

سيت دةروين و شادي دلَي يسيحدا ثيوهات، ضونكة ئةو لة مةنةدة
  .بةدةست دةهينا

طةر هةر كةسيك بيةويت ئةو شادي و ئاسودةييةي دةرون تاقي 
بكاتةوة، دةتوانيت بة هؤي عيساي مةسيحةوة بة دةسيت 
ينيت، ئةوسا ئةو كةسة دةتوانيت زؤر لة با و بؤران و كوسثي 

، يب ئةوةي ئةو ذيان ئاسان بكات و هةنطاوي بةسةردا بنيت
  .اين بكةنةوة وبيخنكينننة و خةمي ذيان بكةون بةسةريا و ثشتا






 



طةر يةكي لة طوناهباران تؤبة بكات، لةئامساندا دةبيت بة شادي 
  ).٧: ١٥لؤقا (

..........................  
ئةو كارة سةر سورهينةرةي يةزدان كردي، بة رزطاركردين ئةو 

و شايةتةي شايةتيان دا بؤ ثؤلَس لة زينداندا، شتيكي سادة و دو
ساكار نةبوو و هةموو بةندخيانةكة بة بةرد و داريةوة هاتة 

خانةكة نلةرزين و بوو بة بؤمةلةرزةيةكي توند، دةرطاكاين بةندي
كاتيك . كرانةوة و كؤت و زجنريي بةندكراوةكان ثضران

بووةوة، وايزاين سةرثةرشتيكةري  بةندخيانةكة خةبةري 
شا تا خؤي بةندةكان هةموو رايان كردووة، مششريةكةي هةلَكي

هيض لةخؤت مةكة ئيمة : بانطي كرد و وويت بكوذيت، بةآلم ثؤلَس
كاتيك سةرثةرشتيكةرةكة رووناكي هينا و .  هةموو ليرةين

سةيري كرد هةموو بةندةكان لة شويين خؤيانن، لةش هاتة 
يشت و ضؤكي دادا لةبةردةم ثؤلَس و سيالدا لةرزين و ترسي لين

باوةرِ ينة : ضي بكةم تا رزطارم بيت؟  ئةوانيش ووتيان: و ويت
دواي . بة عيساي خوداوةند، خؤت و خيزانةكةت رزطارت دةبيت

ؤيان و تيماري كردن و برا ثؤلَس و سيالي برد بؤ مالَي خئةمة كا
دانيان بؤ خؤي و خواردين داينَ و ئةوانيش باسي ووشةي يةز

خيزانةكةي كردوو كابراش خؤي خيزانةكةي باوةرِيان بة 
ليرةدا ). ٣٤ـــــ  ٢٥: ١٦كرداري نيرراوان ... (يةزدان هينا

سةرةراي ئةو كارة سةرسورهينةرة، باس لةوةية كة ضؤن 
كابرايةكي يب باوةرِ هةست بة بةوة دةكات، كة ثيوسيت بة 

  .ةرزطاربوون
  



  




دةزامن باوةرِم بةكي هةية، دلَنيام يةزدان دةتوانيت ثاريزطاري ئةو 
واتة رؤذي دوايي و (شتةم بؤ بكات كةوا بؤي داناوم تا ئةو رؤذة 

  ).١٢: ١ تيمؤساوس دوو  ). (ليثرسينةوة
..........................  

كابرايةكي يب باوةرِ كةوا بؤ يةكةم جار ثةرتووكي ثريؤز 
خوينيتةوة، لةطةلَ كابرايةكي باوةرِداري مةسيحيدا دةدويت و دة

  :دةلَيت
ئةطةر من باوةرِي تةواوةيت ينم بةم ووتانةي لة ثةرتووكي 
ثريؤزداية، ذيامن هةموو تةرخان دةكةم بؤ ئةم ريطاية، ضي 
خؤشي ئةم دنياية هةية بةهيضي نازامن و خةم و خةفةيت ذيان 

كاتيك لةخةو هةلَدةستم، بريي يةكةمم . اتندة كارم يتَ ناكةئةو
الي ئةم ووتانة دةبيت، كاتيك دةخةوم وينةي ئةم ووتانة 
لةبةرضاوم دةبيت، ضي هةلَسوكةومت دةبيت، لة ثيناوي باوةرِدا 

ؤم بؤ الي خةلَكي دةبيت، ئةوةندة طوي نادةم بة شيت ذيان و دةر
ضي بة : وسراوةنوکة   نجيليان بؤ دةکةمئي و باسي ووتةي 

كةلَكي مرؤظ ديت، طةر هةموو جيهان بةريتةوة و خؤي 
  ). ٢٥: ٩لؤقا . (بدؤرِينيت

بةريزامن طةر بيت و يب باوةرِيك ئةمة بلَيت و وا بري بكاتةوة، 
  دةبيت باوةرِدار ضي بلَيت و ضؤن بري بكاتةوة؟

 






  




ان ثيشكةشي يةزدان بكةن بة نويذ لة هةموو شتيكدا داواكاريةكاني
يةزدان، ئةوةي بةزرترة لة  و ثارِانةوة و سوثاسي، ئاشيت

سنووري بريي مرؤظ، دلَ و بريتان دةثاريزيت لة عيساي 
  ).٧، ٦: ٤فليثي . (مةسيحدا

.........................  
باوةرِي بة يةزدان هةبوو، ) ١٩٠١ـــــ  ١٨١٩(فيكتؤرياي شاذن 

كاتيك    .ا و ناخؤشي بةسةرهاتدكرنةوةي دي لة ذيانيزؤر تاقي
ن، تةمةين ضل و دوو سالَ بوو ميردةكةي و دايكي بةيةكةوة مرد

 ١٩٨٤دةكةي مرد و لة سالَي اكضة شاز يدواي ئةوة بة شانزة سالَ
  !كورِةكةي كؤضي دوايي كرد

رؤذيك لة رؤذان بيسيت كةوا ذنيك كوريكي طةجني بةهؤي 
دلَ تةزينةوة مردووة و سةرةخؤشي لة كةسةوة  كارةساتيكي

شاذن فيكتؤريا خؤي هةستا و . وةرناطريت و نايةويت كة ببينيت
دواي    .ضوو بؤ الي ذنةكة بؤ ئةوةي بةشداري خةمي بكات

ي ذنةكئةوةي شاذن مالَةكةي بةجيشت، ئافرةتاين دراوسية لة هي
: آلمدا وويتووتيت ئةويش لةوةشاذن ضي ثي: ذنةكةيان ثرسي

  .هيض، دةسيت خستة ناو دةستمةوة و بةيةكةوة طريان
ا ديت، با هةولَ بدات نزيك دبةسةر يبةريزامن، ئةوةي ناخؤش

بيتةوة لة يةزدان و ووشةكاين ئةوةي دلَ نةوايية بؤ مرؤظ، با 
وشةكاين ذياين و. (ووتةكاين ثةرتووكي ثريؤز خبوينيتةوة

  ).٦٨: ٦ننا يؤحة). (ةهةتاهةتايي الي تؤي






 



ئةوةي طوي لة ووشةم بطريت و باوةرِ ينيت بةوةي ناردوومي، 
 ت، لة رؤذي دواييدا حوكم نادريذياين هةتاهةتايي دةبي

يؤحةننا . (بةسةريدا، ضونكة ئةو لةمردنةوة ثةرِيوةتةوة بؤ ذيان
٢٤: ٥.(  

......................  
طا و راس: تعيساي مةسيح دةلَيكةس نايةت بؤ . يت و ذيانمنم ري

  ).٦: ١٤يؤحةننا . (ك بةهؤي منةوة نةبيتالي باو
 ت ووتةي رؤلَةي يةزدان، عيساي ثريؤز ثشت طويدةتواني كي
خبات، ئةوةي جةستةي مرؤظي وةرطرت و هاتة المان بؤ سةر 
زةوي و لة طةلَمان دواو خؤي كرد بة قورباين لة ثيناوي 

  ي ئيمةدا؟كرينةوة
كةوا سزاي  ة مةزنة يب سنوورة، بؤ ئةوة بوويئةم خؤشةويست

شاين خؤي و بووة قورباين و زيندوو هةموو مرؤظي خستة سةر
بووةوة، تا وةك ئاشتمان كاتةوة لةطةلَ يةزدان و بةهؤي 

سةرةراي . قوربانيةكةيةوة ذياين جاويداين بةدةست ينني
ثةيوةندي بةهيزي دةبيت ئةمةش مرؤظ لة ذياين سةر زةويدا 

زدان و بؤ هةموو كةض بؤ يةيةزداندا و دةبيتة رؤلَةيةكي مللةطةلَ 
  .وةردةطريتذياين سوودي يلَ 

  
  
  
  
  
  



  


 

بوو، بة هؤي عيساي لةسةر بناغةي باوةرِ ليمان خؤش  يةزدان
بةرةكةيت ... (ةوةنيداوةندةوة لةطةلَ يةزدان ئاشتبوومةسيحي خو

ئيمة شانازي دةكةين بةو هيوايةي هةمانة لة ... ومان وةرطرتئة
  ).٢، ١: ٥رؤما ). (شكؤمةندي يةزداندا
.......................  

  .لةو ئايةتةي سةرةوة سي خالَي طرنطمان بؤ دةردةكةويت
ا، دواي ئةوةي كة ئيمة دوذمين دئاشيت لةطةلَ يةزدان: يةكةم

ماندا، لة هةلَسوكةويت دنةوةيةزدان بووين، لة بري  و بريكر
  .خراثدا

سةرةرِاي ئاشتبوونةوة لةطةلَ يةزداندا، بةر بةرةكةيت : دووهةم
ئةمةش بةزةيي . يةزدان  كةوتني، ئةو بةرةكةتةي بةردةوامة

  .يةزدانة بةرامبةر بة ئيمة
 ت هينا لةطةلَ بةرةكةيت  يةزدان ئاشتيمان بةدةس: هةمسص

بة . (ن لة شكؤمةندي يةزدانداكةيئيستاش دواشت بةشداري دة
طةم نيشان دةدةيت، دواي ئةوة دةمبةيت بؤ كاريت ريهاو

  ).٢٤: ٧٣ زةبور...). (شكؤمةندي
 
 
 
 
 


  



  


 

لة كتيب ) ثةرتووك(ئايا ئيوة سةر ليشيوار نني ضونكة نةلة 
ئاطادار بن و ئاطاتان ). ٢٤: ١٢ ؤسمةرق(دةزانن نة لة هيزي يةزدان 

  ).٩: ٤کؤمکار. (ة خؤتان بيتل
........................  

زؤر جار داواي ليبووردن و ليخؤشبوون دةكةين، بةپام داواي 
تةوةليبوردن، هةلَة و خراثةكة لةسةر مان النابات و نايسري.  

مة لةو كةواتة هةرضةندة يةزدان ليت ئيخؤشبووين هةية، نابي
خؤشبوونيك هةموو دابني كةوا بة داواي ليبوردن و ليةباوةرِ

  .شتيك لةسةر مان الضووة
هةموويان طوناهيان كردو ثيوستيان بة : ثةرتووكي ثريؤز دةلَيت

  كةواتة ضاري طوناة ضية؟). ٢٣: ٣رؤما . (شكؤمةندي يةزدانة
عيساي مةسيح طوناهي هةموو مرؤظيكي خستة سةر شاين خؤي 

 .ر خاض و خؤي كردة مةرِي قورباينضووة سة و بةخواسيت خؤي
ئةوةي طوناهي بة خويين قوربانيةكةي ئةو بشوات، ئةوا طوناهي 

  .الي يةزدان دادةثؤشريت ئيتر يةزدان باسي طوناهي ناكات
باشة ضؤن ئيتر طوناة نةكةين؟ دةبيت سةيري ووشةي يةزدان و 

. ؤينو لة سةري برذيانة منونةييةكةي عيساي مةسيح بكةين 
يب خواسيت خؤمان طوناهيكمان كرد؟ خويين عيسا الي  ئةطةر
  .دةبات

 






 



خؤشةويسيت لةمةداية، نةك لةبةر ئةوةي ئيمة يةزدامنان 
ويستووة و رؤلَةكةي ويستووة، بةلَكو ئةو ئيمةي  خؤشخؤشة

م يؤحةنناي يةكة. (خؤي نارد تا ببيتة كةفارةت بؤ طوناهةكامنان
  ).١٣: ٥غةالتية . (بة خؤشةويسيت خزمةيت يةكتري بكةن)... ١٠: ٤

........................  
ثةرتووكي ثريؤز باسي خؤشةويسيت يةزدامنان بؤ دةكات و لة 
ثيش هةموو شتيكةوة بؤمان دةردةخات كةوا يةزدان خؤي 

 ٨ذمارة  ٤لة يؤحةنناي يةكةمدا بةشي . بريتية لة خؤشةويسيت
  ).يةزدان خؤشةويستية: (نووسراوة

يةزدان خؤشةويسيت خؤي سةملاند بؤمان، كاتيك خؤي و رؤحي 
خؤي رؤلَةي خؤي نارد و جةستةي مرؤظي وةرطرت لة شيوةي 
عيساي مةسيحدا و هاتة المان و لةطةلَمان دوا وخؤي كرد بة 

هةتايي قورباين بؤ رزطاركردين مرؤظ لة سزاي مردين هةتا
 طوناهباريةوة، ئةميش دياريةكة بؤ ة و سروشيتبةهؤي طوناه

هةموو مرؤظيك و طةشتنة بة رزطاري و بةدةست هيناين ذياين 
  .جاويداين

كةوا ئيمةي مرؤظ : ا ثيمان دةلَيتدعيساي مةسيح لة ووتةكاني
ش بويت، وةك ضؤن ئةو ئيمةي ثيوستة يةكترميان خؤ

ةيةوة لة ويست و خؤي كرد بة قورباين لةبري ئيمة، لةم بارخؤش
  .خبوصنةرةوة) ٢٢،  ١، بةشي ٨يةكةمي ثةترؤس بةشي نامةي (

  
  
  
  



  




وةرن بؤ الم ئةي هةموو ماندوان و بارطرانةكان، من دةتان 
  ).٢٨: ١١مةتتا . (حةسينمةوة

.........................  
باوةرِداريكي مةسيحي باسي شيوةي باوةرِهيناين خؤي دةكات و 

ثيش ساآلنيكي زؤر لةمةوبةر من طةجنيك بووم كة : يتدةلَ
رؤذيك لة رؤذان مةسيحيةكي باوةرِدار، باسي . باوةرِم نةبوو

قورسايي : طوناهو قورسايي طوناهي بؤ كردم، منيش ثيم ووت
ضي و طوناهي ضي؟ من خؤم نةبةطوناهبار دةزامن و نة هةستيش 

  .دةكةم بةوةي قورساييةك بةسةر شامنةوةية
باشة ئةطةر بيت و : كة زؤر بة هيمنيةوة ثيي وومتباوةرِدارة

ئيمة قورسايي ثةجنا كيلَو خبةينة سةر شان و ثشيت مردوويةك، 
ئينجا   .مردووةكة هيض هةسيت ثي دةكات؟ منيش وومت نةخير

دواي ئةمة ! راستة ديارة هةسيت ثي ناكات: ئةويش وويت
م و ئةو باسة لة بريو هؤمشا لةمةبةسيت كابراي باوةرِدار طةيشت

  .مايةوة تا وةك باوةرِم هينا
خوينةري بةريز، ئةطةر تؤش هةست بة قورسايي طوناهو هةست 
بةوة ناكةيت كةوا مرؤظ بة سروشت طوناهي تياية، ئةوا باش 

مردويت و وةك الشةيةك  ةبزانة كةوا تؤش لةبارةي رؤحةو
تةوة، ير بيةارم بةخةبداوا ك. وايت و بري لة داهاتووت ناكةيتةوة

  .ت لة دةست بضيتثيش ئةوةي هةموو شتيك
 





 



). ٣٤: ١٢ مةرقؤس. (ة ثادشاهييت يةزدانةوةتؤ ئةوةندة دوورنيت ل
: ٢٦كرداري نيرراوان . (تؤزيكي كة رازمي دةكةيت ببم بة مةسيحي

٢٨.(  
..........................  

: وةرِدار لة هاورِيةكي خؤي ثرسي وويتيةكي مةسيحي بااكابر
  .ئايا سةرلةنوي لةدايك بويتةوة و باوةرِداريت

شيوةي ئةم وةآلم دانةوةية ! خةريكة: ئةويش لة وةآلمدا وويت
ضونكة تؤ بؤ زؤر شت ناتوانيت . رازيكةر نية و شتيكي ناخؤشة

خةريك بوو لة : نيت بلَييتبلَييت خةريك بوو، بؤ منونة ناتوا
  .ردنةوةكةدا دةرضماقيکت

رنةضوو بويت، و دة ئةطةر تؤ لة تاقيكردنةوةكةدا كةوتبويت
يان كةوتووم ئةغريباس ثادشا ووتةكاين  دةرنةضووم: دةلَييت

: ثؤلَسي نيرراوي عيساي الخؤش و سةير بوو، بؤية ثيي ووت
، بةآلم ئةمة ئةوة )تؤزيكي كة رازمي دةكةيت ببم بة مةسيحي(

وا ئةغريباس بووة بة مةسيحي و هةروةها ئةوةش ناطةيةنيت كة
  . خةريكة ببم بة مةسيحي: كة دةلَيت

لة راستيا يةزدان دان بةكةسيكدا نانيت كةوا بة نيوةي دلَيةوة لة 
طةلَيايةيت، بؤية ثيوستة مرؤظ برِياري تةواوي خؤي بدات، يان 

  .لةطةلَ يةزدان ياخود يب يةزدان
  
 
 








زيندووي كردينةوة لةطةلَ ... يةزدان كة دةولَةمةندة لة بةزةيي دا
. مةسيحدا، دواي ئةوةي مردبووين بة هؤي طوناهةكامنانةوة

  ).٥، ٤: ٢ئةفسؤسي. (يةزدان رزطاري كردين بة بةرةكةيت خؤي
......................  

. زةيي ثياهاتنةوة، شتيكة كةوا لة مرؤظدا هةيةبةزةيي و بة
كدادوةريدا ك ياخود سةرؤكي ووالت لةوانةية بةزةيي بة كةسي

وا سزاي مردين بةسةردا دراوة فرماين ئازادكردين كة وةبيتة
بدات لة بةندخيانة، لةبةر هةض هؤيةكي تايبةيت بيت، بةآلم 
دادوةرةكة ياخود سةرؤكةكة ناضيت باوةش بة طوناهبارةكةدا 

ت و هاورِيي بكات و ليي نزيك ببيتةوة و ببيت بة دؤس
  .طوناهبارةكة

. بةريزامن بةزةيي يةزدان زؤر طةورةترة لة بةزةيي مرؤظ
يةزدان دواي ئةوةي بةزةيي بة مرؤظدا هاتةوة هةستا و 
جةستةي مرؤظي وةرطرت و هاتة الي مرؤظ و هاورِيةيت مرؤظي 
كرد و ليي نزيك بووةوة وخؤي كرد بة قورباين، تا وةك ئةوةي 

ت رزطاري بيت لة سزاي مردن و ئينجا لةدواي باوةرِي ثي دةكا
. ئةوةش ببيتة رؤلَةي يةزدان، بةراسيت ئةمةية بةزةيي تةواوةيت

، بةزةيية و يةزدان باوکي: نووسراوة) ئينجيل(ا بؤية لة مزطينيد
 ).٣: ١ؤرنسؤسي دوو ک. (يةزداين هةموو دلَنةواييةكة

 






 



شةكان ئةوةندة دووبارة مةكةنةوة، وةك بت كايتَ نويذ دةكةن، وو
  ).٧: ٦مةتتا ... (ثةرستةكان

...........................  
بةريزامن نويذ كردن ئةوة نية كة تؤ شتيكت لةبةر كرد بيت و 

نويذكردن بريتية لة دوان و قسةكردن   .هةر بيلَييت و بيلَييتةوة
ا دةدويت و باسي دباوكيا، ضؤن مندالَيك لةطةلَ دلةطةلَ يةزدان

وة ذياين خؤي بؤ دةكات ، داواي  خؤي و بارودؤخي خؤي
وستيةكاين ليكي تةواوةوة كةوا ئةو باوكة ثيدةكات، بة باوةرِي
ي بؤ دةطريطويوسيت و داواكاريةكاين جيدةكاتت و ثي لة . بةجي

كايتَ نويذ دةكةن وةك    :نووسراوة) ئينجيلدا(مزطيين 
ان مةبن كة حةز دةكةن بةثيوة لة كةنيشتةكان و دوورووةك

كايتَ نويذ ... سوضي شةقامةكان نويذ بكةن تا خةلَكي بيان بينيت
دةكةن ووشةكان ئةوةندة دووبارة مةكةنةوة، وةك ئةوةي بت 
ثةرستةكان دةيكةن، ئةوان وا بري دةكةنةوة بة 

  ). ٧ــــ  ٥: ٦مةتتا ... (دووبارةكردنةوة، وةآلم بةدةست دةهينن
يةزدان لة ثةرتووكي ثريؤزدا لةطةلَمان دةدويت و قسةمان لةطةلَ 
دةكات و دةيةويت ئيمة لةطةلَي بدويني و قسةي لةطةلَ بكةين، 

طرنط . كةينةوةك ضؤن قسة لةطةلَ كةسيكي زيندوو دا د
ئةوةية كةوا ئيمة يةكةم جار، ثيش هةموو شتيك بضني بؤ الي 

ةوة ليي وبيخةينة دلَمانةوة وطويي بؤ يةزدان و نزيك بين
بدويني و قسةي لةطةلَ  يراطرين، ئينجا نويذ بكةين و لةطةلَ

  .بكةين، واتة نويذ بكةين
  
  



  




وو طرذ كايتَ بةرؤذوو دةبن أووطرذ مةبن وةك دوورِووةكان كة أ
  ).١٦: ٦مةتتا . (دةكةن، بؤ ئةوةي بؤ خةلَكي دةرخةن كة بةرِؤذوون

....................  
ا رؤذووطرتن بؤ يةزدان ئةوة نية كة ثياو خؤي برسي دلة راستي

ئينجا  نة ئاو بؤ ماوةيةكي دياري كرراو،بكات و نة نان خبوات و 
هةروةها ئةوة نية، كة . دةست بكاتةوة بة خواردن و خواردنةوة

دةبيت لة كات و ساتيكي دياري كراودا بيت، بةلَكو مرؤظ 
كاتيك مرؤظ  ضةتوانيت هةض كاتيك بيةويت بةرؤذوو بيت، هةد

خؤي زاين كةوا ثيوسيت بةوة هةية كةوا بة رؤذوو بيت بؤ 
  .يةزدان دةتوانيت ئةمة بكات

ثةرتووكي ثريؤز باوةرِداري ئازاد كردووة لة هةلَبذاردين كات و 
ن شتيكة كةوا شيوة و ماوةي رؤذوو طرتندا، ضونكة رؤذووطرت

لة مزطيين . اوةرِداركة خؤي لةطةلَ يةزدانداثةيوةندي هةية بة ب
  :دا نووسراوة) ئينجيل(

كايتَ بة رؤذوو دةبن رووطرذ مةكةن وةك دوورِووكان كة 
راستيتان ثي دةلَيم ئةوانة ثاداشيت خؤيان , رووطرذ دةكةن

بةآلم تؤ كة رؤذوو دةطريت، دةم و ضاوت بشؤ، . وةرطرتووة
ةبيت، ئةو باوكةي ت، تةا بؤ باوكي نةبينراوت ئوويبؤين بةرؤذ

 ١٦: ٦مةتتا . (هةموو ينيةك دةبينيت، ئةو ثاداشتت دةداتةوة
 ).١٨ـــــ 

 





 


دةطةيت؟ ئةويش لة وةآلمدا ئايا ئةوةي دةخيوينيتةوة تيي. ..

ري كردا(ضؤن ئةمة بتوامن طةر يةكيك بؤم  روون نةكاتةوة؟ : وويت
ديت ) رؤحي ثريؤز(بةآلم كاتيك رؤحي راسيت ) ٣١، ٣٠: ٨نيرراوان 

  ).١٣: ١٦يؤحةننا . (بؤ التان، بةرةو هةموو راستيةكتان دةبات
......................  

لة تةمةين الوميدا دايكم داواي : باوةرِدار دةلَيت) جؤن ستؤين(
ةرتووكي ليدةكردم كةوا هةموو رؤذيك بةشيك لة بةشةكاين ث

ثريؤز خبوينمةوة، منيش لةبةر رةزامةندي دايكم هةلَدةستام بةم 
بةآلم ووشةكان ئةوةندة كاريان تينة دةكردم و بة تةواوي . كارة

  .تينة دةطةيشتم
دواي ئةوةي كةوا باوةرِي تةواوةتيم بةيةزدان هينا، سةيرم كرد 

و  كةوا بةهؤي رؤحي ثريؤزةوة لة ووشةكاين يةزدان تيدةطةم
  !ئيستا دةزامن ريطة و ثالين يةزدان ضية

بةريزامن ئةوةي بيةويت لة ووتةكاين ثةرتووكي ثريؤز بطات 
ثيوستة باوةرِي تةواوةيت بة يةزدان و ريطةي يةزدان ينيت و 
سةرلةنوي لة ئامسانةوة لةدايك ببيتةوة، ئةوسا دةتوانيت 

  ).٣: ٣يؤحةننا . (ثادشاهييت يةزدان ببينيت
 مان تا وةك راسيت ووشةيةريزامن رؤحي ثريؤز ياريدةرة بؤب

طةي ئةو تيبطةين و بري و هؤش و هةستمان يةزدان بزانني و ري
  .دةكاتةوة

 
 




  




خؤلَ دةطةرِيتةوة بؤ زةوي وةك خؤي كة ضؤن بوو، رؤحيش 
  ).٧: ١٢کؤمکار . (دةطةرِيتةوة بؤ الي ئةو يةزدانةي بةخشيويةيت

.......................  
زاناي سروشت، لة ثةرتووكةكةيدا كة بة زماين ) ماري كوري(
ردةكةم كؤضي دوايي كرد و بردمان كاتيك مص:  ةرةنسية دةلَيتف

ئةمة كؤتايي : بؤ طؤرستان و لةبةر ضاوم خستيانة ضالَةوة وومت
 نةخير ئةمة: بةالم ثةرتووكي ثريؤز دةلَيت! هةموو شتيكة

كؤتايي هةموو شتيك نية، مرؤظ بة مردين كؤتايي نايةت، 
كؤتايي بةلةشي ديت و لةشي دةطةريتةوة و دةبيتةوة بةخؤلَ، 
بةآلم رؤحي نامريت و دةطةريتةوة بؤ الي ئةو يةزدانةي ثيي 
بةخشيوة و دةضيتة بةردةمي و لة وي ليثرسينةوة هةية لة 

  ,رؤذي دوايدا
بة بوو كةوا ئةو ذيانيدا داين بةوةدانا كةسيك لةطةر هات و 

طوناهبارة و سزاي يةزداين بةسةرةوةية و  سروشيت
قوربانيةكةي يةزداين وةرطرتبوو بؤ البردن و ثاك كردنةوةي 
طوناهي، ئةوا بةيب طوناة دةضيتة بةردةم يةزدان و رؤحي 
هةتاهةتاية لةطةلَ يةزدان و لةناو ثادشاهييت و مةملةكةيت 

دةذي و بة ثيضةوانةوة ئةوةش كة بة طوناهةوة مردوة  يةزداندا
تا وةك كات ماوة بابري جا كةواتة . حسايب تايبةيت خؤي هةية

  .بكةينةوة
  
 




 
 


ئةي برايان كايتَ هامت بؤ التان بؤ : ثؤلَس نيرراوي مةسيح دةلَيت
راو و راطةياندين برِوانامةي يةزدان ئةمةش بة ووشةي دانايي و ثا

ثرِ لةواتا نا، ضونكة من برِياري ئةوةم داوة باسي هيضيتان بؤ 
. نةكةم جطة لة باسي عيساي مةسيح و لةخاضداين نةبيت

  ).٢، ١: ٢كؤرنسؤسي يةكةم (
..........................  

هةنديكي كةش . هةنديك عيساي مةسيح بة ثيغةمبةريك دادةنين
دواي هاتين مةسيح تا ئيستاكة . بة مامؤستا و داناي دادةنين

ي هيناوة و بة ضةندين سةدةية، بة مليونةها مرؤظ باوةرِيان ثي
  .كردووندةکةن  كةوا مةسيح داواي لي  ووتةكاين هةلَسؤكةوت

ن بةو هةية، عيساي مةسيح وةك هةموو ئةوانةي باوةرِيا
غةمبةر يان مامؤستا و دانا سةير ناكةن، بةلَكو باوةرِيان ثص

 ية كة ئةو خوداوةندة و جةستةي مرؤظي وةرطرتووة،بةوة
اية، لة ضونكة عيساي مةسيح هةموو تايبةمتةنديةكي يةزداين تصد

كةس نية  .ا و لة توانا و هيزيدادا لة كار و كرداريدووتةكاني
يندوو بكاتةوة، يةزدان نةبيت و كةس نية يت مردوو زبتوان

 ن لةئامسانةوة هاتووم وان منم و مبتوانيت بلَيت، ريطةي ئامس
رؤحي ئينجا كةس نية لة مرؤظ لة . دةطةريمةوة بؤ ئامسان

 .يةزدان لة دايك بوو بيت بصجطة لة مةسيح 
 






  

 


تؤما كاتيك زاين لةعازري خؤشةويسيت عيسا مردووة و عيسا 
با ئيمةش برِؤين لةطةلَي : (دةيةويت برِواتة سةر تةرمةكةي وويت

  ).١٦: ١١يؤحةننا ). (لةطةلَ ئةودا مبرين تا
.........................  

هةلَسوكةويت مةسيحي خوداوةند ئةوةندة بة خؤشةويسيت و 
نةرم و نياين بوو، قوتابيةكاين و ئةوانةي كة دةيان بيين هةموو 
خؤشيان دةويست و ئامادةبوون ببنة خاكي بةرثيي و 

ان بكةن بة قورباين ئةو، ا مبرن و خؤيان و مالَيدلةبةردةمي
وةوة و راسيت ةهؤي رؤحي ثريؤزةوة ضاويان كرابوئةمانة ب

و عيسا و هؤي هاتين عيسايان زاين و دوايش بوونة نيرراو 
ووتةكاين طةر هات و كةسيك بةهؤي ثارةو مالَ  بالَيؤزي عيسا،

و ئيشةوة، ثةيوةندي لةطةلَ يةكيك بةست، بةنةماين ثارة و مالَ 
  .، ئةوا ثةيوةنديةكة دةثضري ياخود سارد دةبيتةوةو ئيشةكة

بةآلم ثةيوةندي ئةوانةي لةطةلَ عيساي مةسيحدا بوون و 
ئةوانةي تا ئيستاش باوةرِيان بة عيسا هةية، 

. ثةيوةنديةكةيان بةهيزة و بةدلَ و بة طيان لةطةلَيدان
ةذاربوون و ئةوانةي دواي عيسا كةوتبوون، هةرضةندة ه

و مالَيكي نةبوو بياندايتَ،  ارة و ثولعيساش هيض ث
حي مةسي. سةرةراي ئةمة لةطةلَي مانةوة تا كؤتايي

كةشي و قسة و خوداوةند هيزيكي تايبةيت لة رو
 .ا هةبوو، ئةوان دةيانبييندهةلَسوكةوت






 


نةوة، لةدةرطا بدةن، ليتان ثيتان دةدريت، بطةرِين دةيدؤز داواكةن،
٩: ١١لؤقا . (تةوةدةكري.(  

......................  
كابرايةكي ) ئةسكةندةري طةورة(دةست و ثيوةندي  لة

فةيلةسوف هةبوو، رؤذيك لة رؤذان ثيوسيت بة ثارةيةكي زؤر 
. كرددةر و داواي يارمةيت ليهةبوو، ضووة الي ئةسكةن

  .دا كة ضةندي بويت ثيي بدةنةرماين ئةوةيئةسكةندةر ف
ثارةكة، كابراي فةيلةسوف ضوو بؤ خةزينة بؤ وةرطرتين كاتيك 

 :ليثرسراوي خةزينة وويت. كردريالَي لي ٥٠،٠٠٠داواي 
ا نية و ضوو بؤ الي خةزينةكةمان ثارةيةكي وا زؤري تصد

 ٥٠،٠٠٠ئةسكةندةر و ثيي ووت، كةوا كابراي فةيلةسوف داواي 
ةوةندةي ي زؤرة و خةزينةكةمان ئريالَ دةكات، ئةمة ثارةيةك

هةر ئيستا دةبيت ثارةكةي بؤ ئامادة : ئةسكةندةر وويت. ا نيةتصد
ئةم كابراية بة : ديسان وويت! بكةن، بة هةر شيوةيةك بيت

داواكردين ثارةيةكي ئاوها زؤر، زؤر ريزي لة من طرتووة و من 
  .زؤر بة دةولَةمةند دةزانيت

ةنديةوة برِوانينة بةريزامن، ئيمةش دةبيت ئاوها بةضاوي دةولَةم
هةر كةسيك داواكات دةيدرييت، , يةزدان و بارةطاي يةزدان

ئةوةي بطةررِيت دةيدؤزريتةوة، ئةوةش كة لة دةرطا دةدات ليي 
  ).١٠: ١١لؤقا . (دةكريتةوة







 
 


، بة ناوي ئةوةوة )واتة بة مةسيح(هةر كةسيك باوةرِي ثي ينيت 
  ).٤٣: ١٠كرداري نيرراوان . (دةبةخشريت طوناهةكاين

........................  
ةي ضل و دوو سالَةي باوةرِمدا سص ماو لة: باوةرِداريك دةپصت

  .شت فيربووم
بؤ بةخشيين طوناهم و رزطار بوومن لةطوناة، من خؤم : يةكةم

  . ناتوامن هيض بكةم
ك ناكات يةزدان داواي ئيشيك يان هةستان بة كاري: دووهةم

  .لةمن، بؤ رزطاربوومن لة طوناة
بةجي كردين يحي خوداوةند خؤي هةستاوة بة جيمةس: هةمسص

ئةو كارةي كةوا بؤتة هؤي رزطار بوومن لةطوناة، ئةويش بة 
  . مردن و قوربانيةكةي لةسةر خاض

ئةوةي لةسةر من بوو تةا ئةوةبوو كة من باوةرِم ثي هينا، 
زؤر زؤرة، من ناتوامن وةك مرؤظيك نرخي ئةم رزطاربوونةش 

  .بيدةم، يان خؤم هةستم بةكريين ياخود كردين
ئاماذة بؤ ئةوة دةكات كةوا طرنطترين هةنطاو ) ئينجيل(مزطيين 

لة ذياين مرؤظدا ئةوةية كة باوةرِ بكات بةوةي يةزدان 
: بؤية نووسراوة. ناردوويةيت، باوةرِ بكات بة عيساي  ثريؤز

  ).٢٩: ٦يؤحةننا . (ةوةي ناردوويةيتباوةرِ ينن ب
  
  
  
  
  



  

 


مةرِةكامن طوي لة دةنطي من دةطرن، منيش دةيان : دةلَيت عيسا 
ذياين هةتاهةتاييان دةدةمي و . ناسم و ئةوانيش دوام دةكةون

. هةرطيز لةناو ناضن، هيض كةسيك لةدةستم نايانرِفينيت
. يةزدان ببةستة بة هةموو دلَتةوةثشت بة ). ٢٨، ٢٧: ١٠يؤحةننا (
  ).٥: ٣منونةکان(

........................  
ئاطر بةربووة مالَيك و لة ؤمي دووهةمي مالَةكة مندالَيك لة 
ثةرنضةرةي ذوريكدا بةطريمابووةوة و لة خوارةوةي مالَةكة 
خةلَك كؤبووبوونةوة و بانطيان لة مندالَةكة دةكرد كةوا خؤي 

يطرنةوة، بةآلم منالَةكة واقي خوارةوة و ئةمانيش دةفرِي باتة 
رِمابوو و لةبةر ثةرجنةرةكةدا راوةستا بوو و ئاطرةكةش وردة و

دالَةكة هات و لة ثرِ باوكي من .نزيك دةبووةوة يوردة لي
مةترسة باز بدة و خؤت فرِي : كرد بؤ منالَةكة و وويتهاواري

  .بةرة خوارةوة من بة باوةش دةتطرمةوة
داية خوارةوة و بة ةكة كاتيك باوكي بيين خؤي فرِيالَدمن

  .ضركةيةك هاتة باوةش باوكةكةيةوة و رزطاري بوو
منالَةكة باوةرِي بةكةس نةكرد و . بةريزامن ئا ئةمةية باوةرِ

م كاتيك باوكي هات و خؤي فرِي نةداية خوارةوة، بةآل
بداتة خوارةوة باوةرِي بة داواي لي باوكي كرد خؤي فرِي

هيواردارم ئيمةش ئاوها . كرد خؤي فرِي داية خوارةوة
تباوةرِمان بة داواكاري يةزدان هةبي.  

 




 
 


يؤحةنناي (لة هةموو طوناهيك ثاكمان دةكاتةوة  خويين عيساي
  ).٧: ١يةكةم 

.....................  
ة دايكي مندالَيك كةوا دايكةكةي مةسيحيةكي باوةرِدار بوو، ل

باشة ئةوة ضؤن دةبيت طوناة بشؤريت و بسرِريتةوة؟ : ثرسي
خويين عيساي مةسيح هةموو : لةوةآلمدا دايكةكة وويت

  .طوناهيك دةشوات و دةيسرِريتةوة
باشة دوايي طوناهةكة دةضي بؤ كوي؟ دايكةكة : مندالَةكة وويت

و  ووشةي يةزدان دةلَيت، طوناهةكة دوور دةخريتةوة: وويت
  .يةزدان ئيتر باسي ناكاتةوة

ئادةي : دواي ئةمة دايكةكة تةختةيةكي هيناو بة مندالَةكةي ووت
 كم بؤ بنووسة لةسةر ئةم تةختةية، مندالَةكةش هةنديضةند شتي

و دايكةكةش بة ثارضةيةك قوماش نووسراوةكةي  شيت نووسي
بزانة، خويين عيسا ئا بةم شيوةية : كوذانةوة و وويت

ةكامنان دةسريتةوة، هةر كةسيك باوةرِ بة قوربانيةكةي طوناه
  .مةسيح ينيت لةسةر خاض طوناهي لةسةر الدةبريت

بةريزان طوناة وةك دلَؤثةيةكي رةش واية بةلةش و 
جلةكامنانةوة، دةسيت مرؤظ و كاري مرؤظ و هةولَداين مرؤظ 

وة، تةا خؤي، ناتوانيت بيكوذينيتةوة و الي بةريت و بيسريتة
بةو ريطةية نةبيت كة يةزدان خؤي داواي كردوة و مةسيحيش 

  .تووة بؤ المانهةر لةبةر ئةوة ها
  
  
  



  

 


منم ريطا و راسيت و ذيان، كةس نايةت بؤ : عيساي ثريؤز دةلَيت
  ).٦: ١٤يؤحةننا . (الي باوك بة هؤي منةوة نةبيت

ثةيوةندي ريكخةر هةية لة  ضونكة هةر يةك يةزدان هةية و يةكة
نيوان يةزدان و مرؤظدا، ئةويش عيساي مةسيحي مرؤظة، ئةوةي 

بؤ ) ليخؤش بوون دروست كةريك(خؤي بةخت كرد وةك كةفارةت 
  ).٦، ٥: ٢تيمؤساوسي يةكةم . (هةمووان

....................................  
يبةيت يةزدان مرؤظي دروست كرد بؤ ئةوةي ثةيوةنديةكي تا

بةآلم مرؤظ ئةو . هةبيت لةطةلَيدا، ثةيوةندي باوك و مندالَ
ئا .  ثةيوةنديةي تيكدا و طوناهي كرد و سةركيشي يةزداين كرد

بةآلم يةزدان . بةمة ثةيوةندي نيوان يةزدان و مرؤظ ثضرِا و نةما
كراو بيت و هيواو ريطةي يوست هةتاهةتاية مرؤظ نةفرةت لينة

مرؤظ خؤي و بة هيز .   يت بؤ الي يةزداين باوكطةرِانةوةي نةب
كاتةوة و بطةريتةوة بؤ الي بو تواناي خؤي ناتوانيت خؤي ثاك 

نة و يةزدان، ئيمة كة هةموو مرؤظني دةزانني كة مرؤظ ضؤ
داية، ئةمة ثةيوةندي نية سروشت و ناوةوةي مرؤظ ضي تص

راثة و بةخوا فآلن كةس باشة و خ: بةوةوة كة يةكيك بلَيت
هةلَةي نية و مرؤظي ضاكة، ضونكة هةر مرؤظيك بؤي بطوجنيت و 
بكةويتة بارو دؤخيكي تايبةتيةوة، دةطؤرِريت وا ئامادةية 
هةموو كاريك بكات، يان هةموو كاريكي يلَ دةوةشيتةوة، بؤية 
يةزدان خؤي ريطةي دانا بؤ طةرِرانةوةي مرؤظ، ئةويش بة هؤي 

  ..وةقوربانيةكةي مةسيحة




 
 


... دةري راست و دروسيت بووتةا نوحي ثاراست كة مزطيني
  ).٥: ٢ثةترؤسي دووهةم (

..........................  
ئيمة لة ثةرتووكي ثريؤزدا نابينني كةوا حةزرةيت نوح مزطيين 
دةر بوو بيت ياخود ووتاري ئايين خويند بيتةوة يان ووتاربيذ 

نني بلَيني كةوا بةسةدان اا دةتودبةآلم لة هةمان كات بووبيت،
ووتاري داوة و مةزنتريش لة ووتاربيذيك بووة، ئةويش 

كةضي بؤ يةزدان و باوةرِكردين ةوت و كرداري و ملبةهةلَسوك
  .تةواوةيت يةزدان

ؤ طةلَ داناين هةر ثارضة تةختةيةك بحةزرةيت نوح لة
  .اريكي داوة بؤ خةلَكةكةكةشتيةكةي مانايةك و واتايةك و ووت

بة باوةرِ نوح ئاطادار كرايةوة سةبارةت بةوةي روودةدات، 
هةرضةند نيشانةي هيض رووداويك ديار نةبوو، ترسي يةزدان 

و خيزانةكةي نوح كرد كةشتيةك دروست بكات تا هةموواي لة 
و خؤي بوو ت، بةمة نوح حوكمي بةسةر جيهانداداثي رزطار بكا

  ).٨: ١١عيربانيةكان . (است و دروسيتبة مرياتطري ر
باوةرِداراين خؤشةويستم، تؤش دةتوانيت ببيتة ووتاربيذ بؤ 
يةزدان و مزطيين دةر بيت، ئةويش بةهؤي هةلَسوكةوت و 
كردارتةوة لةوانةية يب ئةوةي قسةش بكةيت، بة خؤشةويسيت و 

خؤشةويسيت يةزدان دةر  مين و بةزةيي خؤت دةتوانيت هي
  .خبةيت

  
  
  



  

 


جوتاريك ضووة دةرةوة تؤو بضينيت، لةو كاتةدا تؤوي دةضاند، 
بةشي لة تؤوةكة كةوتة سةر ريطا، بالَندة هاتن و خوارديانن، 
بةشيكي كةشي كةوتة سةر زةويةكي بةردةآلين كة خؤلةكةي 
تةنك بوو، خيرا سةريان دةركرد، ضونكة زةويةكة قولَ نةبوو، كة 

ةلَهات، ووشك بوون و ثرِوكان ضونكة رةطي تةواويان رؤذ ه
نةبوو، بةشيكي كةشي كةوتة نيوان درِكةوة، كايتَ درِكةكان 

هةنديكيش لة تؤوةكة كةوتة سةر . سةريان دةركرد خنكانديانن
  ).٨ ـ ٣: ١٣مةتتا ... (وبوومي دازةوي باش، بةرو
.....................  

ةكةش هةر يةك تؤو و هةمان جوتيار هةريةك جوتيارة و تؤو
  .تؤوة، بةآلم زةويةكة جياوازي هةية

منونةية بؤ ئةو مرؤظةي كة ئةوةندة بايةخ نادات : زةوي يةكةم
بة ووتةي يةزدان و شةيتانيش ديت و زؤر بةئاساين ووتةكاين 

  .ليدةردةهينيت
منونةية بؤ ئةو مرؤظةي دلَي رةقة وةك بةرد و : زةوي دوووهةم

  .ان تيايا طةشة ناكاتووتةي يةزد
ئةو مرؤظةية كة زؤر خةريكة بة بريي ذيانةوة و : هةمزةوي سص

  .بريي ذيان و خؤشي ذيان ووشةي يةزدان لة دلَيا دةخنكينن
ئةو مرؤظةية كة دةزانيت يةزدان راستة و مرؤظ : زةوي ضوارةم

بةسروشت وبةلةش طوناهبارة و دةيةويت طوي رايةلَي ووشةي 
تيةزدان و ريطةي يةزدان بي.   

  
  



  

 


  ).١: ١٨لؤقا . (بة بةردةوامي نويذ بكةن بةيب بيزاري
.....................  

كة تةمةين  كؤمةلَي باوةرِداراندا كابرايةك لة كؤبوونةوةيةكي
خوشكامن برايامن، : نزيكةي هةشتا سالَ دةبوو، هةستا و وويت

طةيشتووة و دةمةويت بؤتاين ثيئةمرِؤ هةوالََيكي زؤر خؤشم 
من كة طةنج بووم دايكم لةسةر جيطاي : بطيرمةوة، ئينجا وويت

  : ثيي وومت  مردن
تؤ كورِي طةورةمي، ئةوا من دةمرم و دةضم بؤ ئامسان بؤ الي 

يت بؤ هةرضوار براكةت، داوات يةزدان، تؤ ئيستا وةك باوك وا
ذيان بليك نويؤ بكةيت، تا وةك بةهؤي دةكةم كةوا هةموو رؤذي

  .خويين قوربانيةكةي عيساي مةسيحةوة رزطاريان بيت
من بة دريذايي ئةم ساآلنةي تةمةمن رؤذانة نويذم  كردووة بؤ 

طةيشت كة براي ئةوةتا ئةمرِؤ هةوالَي ئةوةم ثيبراكامن، 
ضوارةمم باوةرِي تةواوةيت بة عيساي مةسيح هيناوة و ذياين 

  .داوةتة دةسيت ئةو
تؤش ئةطةر شتيكت هةية، بةردةوام رؤذانة  خوينةري بةريز

نويذ بكة و داواي يارمةيت بكة لة يةزدان، يةزدان وةآلمت 
  . دةداتةوة

. من يةزدامن خؤش دةويت ضونكة طوي دةطريت بؤ ثارِانةوةكامن
  ).١ـــــ  ١١٦زةبوري (
 





 
 


و شةرِةقسة، تا يب كةم و كورِي و  هةموو شتيك بكةن يب بؤلَةبؤلَ
، رؤلَةكاين يةزدان يب )ياخود تا يب وةي و سادةبن(ثاك بن، 

لةكةن و لةناو نةوةيةكن خراث و ضةوت و خواردان، ئيوة لة 
: ٢فيليثي . (نيوان ئةوانةدا وةك رووناكي جيهان دةدرةوشينةوة

١٥.(  
.........................  

لة ووآلتيك بةديل  ١٩٤٣باوةرِدار لة سالَي سةربازيكي مةسيحي 
  .دةطرييت و دةبيتة ديلي جةنط لةطةلَ ديان سةربازي هاورِيدا

لةو كاتةدا كة ديل : هةر ئةم سةربازة دةطيرِيتةوة و دةلَيت
كردين دةيانربدين بؤ ئةوةي كارمان ثيبكةن بؤ دروست بووين، 

بؤ طةيشتين  )كواي(شت روباري ندةفةر بة تةنيةخةيت شةم
. كاتيك دةضووين بؤ كاركردن). برمانيا(ندةفةر بؤ شاري شةمة

خةلَكي ئةو ناوضةية بة ضاويكي زؤر سوك و ثرِ لة رق و كينةوة 
ندةفةرةكة طةيشتة بةآلم رؤذيك خةيت شةمة. دةكردين سةيريان

ناوضةيةك، سةيرمان كرد خةلَكةكة با ضاويكي كةوة سةيرمان 
متان لةطةلَ دةكةن، ئةمة شتيكي دةكةن و هةلَسوكةو

سةرسورمان بوو بؤ هةموومان و نةمانزاين هؤي ئةم طؤرِانة 
كاتيك ماوةيةك لةو ناوضةية ماينةوة بؤ تةواو كردين . ضية
كة، بؤمان دةركةوت كةوا خةلَكي ئةم ناوضةية بوون بة ةكار

  . مةسيحي و ذيانيكي باوةرِدار دةذين
  
  
  





 

 
  ).١٦: ٥تةسةلؤنيكي يةكةم . (شة دلَشاد بنهةمي

..................  
يةزدان دةيةويت رؤلَةكاين طشت كات دلَشاد بن، دلَشادي رؤحي، 

شي و ؤسةرةراي ئةوةي كةوا ئةم ذيان و جيهانة زؤر ناخ
  .باردؤخي قورس و طراين تياية

سةرةرِاي ئةوةي كةوا لة عيساي مةسيحدا سةرلةنوي  باوةرِداران
ة دايك بوونةتةوة، ثريؤزي و بةرةكةيت يةزدانيشيان بةدةست ل

هيناوة، ثريؤزي رؤحي بةهؤي رؤلَة خؤشةويستةكةي 
ثريؤزة يةزدان باوكي عيساي مةسيحي . يةزدانةوة

خوداوةندمان، ئةوةي ثريؤزي كردووين لة مةسيحدا بة هةموو 
  .ثريؤزييةكي رؤحي لة ئامسان

هةميشة دلَشاد : ران دةلَيترؤحي ثريؤزيش بة هةموو باوةرِدا
ش ثيتان دةلَيم، دلَشاد بن با بن بة خوداوةند، جاريكي كة

  ).٥، ٤: ٤فيليثي . (خؤشيتان ديار بيت الي هةموو خةلَكأو
بةريزان سةرضاوةي ئةم دلَشادية و كانياوي ئةم دلَشادية بريتية 
لة يةزدان و باوةرِ بة مةسيحي خوداوةمنان، ئةوةي شيوةي 

كات لة بؤظي وةرطرت و بوو بة قورباين تا وةك رزطارمان مر
مردين هةتاهةتايي، ئةم باوةرِة يين دلَشادية كةمانة و 

دلَشاديشمان سنوري بؤ نية و يةزدان دةيةويت . هةلَسؤكةومتانة
  .طشت كات دلَشاد بني، سةرةراي ناخؤشي و ئازار مان







 
 


 ِنيةتؤبة بكةن و باوةرنن بةم مزطيدةزانني كة ) ١٥: ١مةرقؤس . (ي
زطاري نابيت لة طوناهي يان ليخؤشبوون بةدةست مرؤظ ر
بةوةي كار بة شةريعةت بكات، بةلَكو بة باوةرِي بة  ناهينيت

  ).١٦: ٢غةالتية . (عيساي مةسيح
..................  

ا هةر نةكان زؤرن لةم جيهانةدا، بةآلم ثةرتووكي ثريؤز تةيئاي
  .يةكيكة

 بريتية لةوةي مرؤظ دروسيت دةكات، بةآلم ثةرتووكي نيئاي
بريتية لةوةي ئايني  ثريؤز ئةوةية كة يةزدان داويةيت بة مرؤظ

كة مرؤظ دةيكات بؤ يةزدان، بةآلم ثةرتووكي ثريؤز ئةوةية كة 
 مرؤظ ئةوةية كةئايني  ئاي.   يةزدان دةيكات بؤ مرؤظ

اندا، بةآلم ثةرتووكي ثريؤز لةطةلَ دةطةريت بة دواي يةزد
  بريتية لة طةرِاين يةزداندا بةدواي مرؤظدا) ئينجيل(مزطيين 

دا مرؤظ بةهؤي كاري ضاكة و خزمةيت يةزدانةوة، سةر ئايينلة 
دةكةويت و بةرز دةبيتةوة و دةرِوات بؤ ئامسان، بةآلم لة 

ة و لة ئامسانةوة ديتة خوارةو ندا يةزدا) ئينجيل(مزطيين 
جةستةي مرؤظ وةردةطريت تا مرؤظ بةرز بكاتةوة بؤ الي خؤي 

  .بؤ ئامسان
) ئينجيل(راست دةكاتةوة و سثي دةكاتةوة، بةآلم  ئايني كردار 

دةبيتةوة ناوةوةي مرؤظ دةطؤرِيت و مرؤظ سةرلةنوي لة دايك 
تازة و ذياين راستةقينة و هةتاهةتايي  و دةبيتة مرؤظيكي 

  .دةبيت
  
  



  

 
 

ذ دةكةن طةر شتيك نوييكاتيكةوة ليخؤش كمان هةبوو بةسةر يةكي
زمان شريين بن لةطةلَ يةكتري، بة بةزةيي ). ٢٥: ١١مةرقوس . (بن

ةسيحةوة بن، لة يةكتري خؤش بن هةروةك ضؤن يةزدان بةهؤي م
  ).٣٢: ٤سؤس ئةف. (لة ئيوة خؤش بووة

..................  
طةنج لة كارطةيةكدا هةلَةيةكي طةورة دةكات و ئيش كةريكي 

زيانيكي طةورة لة كارطة دةدات، لة نةزانينةوة يب ئةوةي 
كابرا زؤر دةترسيت كاتيك ثيي دةلَين، . مةبةستيكي هةبيت

لة ريطة كةوا . بةريوةبةري كارطةكة بانطت دةكات وةرة بؤ الي
ةية كةوا لة دةرِوات بؤ الي بةريوةبةرةكة ترسي ئةوةي ه

كاتيك . كارةكةي دةربكريت و توشي دادطا و بةندكردن ببيت
ئايا : ديتة الي بةريوةبةري كارطةكة، بةريوةبةر ليي دةثرسيت

دان بةهةلَةي خوتدا دةنيت كةوا بوويتة مايةي زيانيكي زؤر بؤ 
بةلَي هةلَةكة هةلَةي من بووة و : كارطةكة؟ ئيش كةرةكة دةلَيت

لةبةر ئةوةي دانت : ناهبارم ئينجا بةريوة بةرةكة دةلَيتمن طو
نا بة هةلَةكةت دا، من ليت خؤش دةمب و ثيوست بة دادطا و 

. ليكؤلينةوة ناكات، من خؤم نرخي زةرةر و زيانةكة دةدةم
رةكة بةريوةبة. برِيارة زؤر سةرسام بوو ةكة بةم كورِة طةجن

س لةم كارطةيةدا زيان و دوو كة سةرسام مةبة تا ئيستا: وويت
كاتيك هامت  مهةلَةي ئاوها طةورةيان كردووة، يةكةميان من بوو

  .بؤ ئيرة ثيش ساآلنيكي زؤر، دووهةميشيان تؤيت
  
  
   



 
 


دةولَةمةندةكاين ئةم جيهانة راسثريةكة لووت بةرز نةبن و 
... انهيوايان بة ساماين لة ناوضوو نةبيت، بةلَكو بة يةزد

  ).١٧: ٦تيمؤساوسي يةكةم (
.....................  

مرؤظ دةتوانيت بة ثارة زؤرشت بكرِيت بةآلم ناتوانيت خؤشي و 
شادي دةرون بكرِيت، هةروةها زؤر شيت كة كةوا بة ثارة 

  .ناكرِريت
دةكرِيت، بةآلم ئةطةر ئارةزوي  بة ثارة خواردين زؤر خؤش

  .كرِيتثارة ئارةز و ب بيت ناتوانيت بةخواردنت نة
ينيتة مالَةوة، بةآلم طةر  ؤظ دةتوانيت بة ثارة ثزيشكي باشمر

نةخؤشيةكي كوشندةت هةبوو بة هةموو ثارةي جيهان ضاك 
  .نابيتةوة

ت كرد، دةتوانيت بة ثارة شايةيت درؤ بكريت و طةر خراثة
خراثةكةت بؤ ماوةيةك يان زياتر داثؤشيت، بةآلم ناتوانيت 

  .اسيت و دةنطي دةرون بة ثارة بكرِيت يان بيطؤرِيتر
الي بةريت،  نيت هةندي شت كة بة سةر تةوةيةبة ثارة دةتوا

. بةآلم ناتوانيت سزاي طوناهو سزاي يةزدان بةسةرتةوة البةريت
بة ثارة دةتوانيت ببيتة ئةندام لة زؤر كؤمةلَة و نادية 

ة ئةندام لة كؤمةلَةي بةناوبانطةكاندا، بةآلم ناتوانيت ببيت
لةسةر خؤت ال بةريت،  بة ثارة دةتوانيت زؤر ترس. اندائامس

بةآلم ثارة ترسي مردن ال نابات، ثارة ريطةي رؤشنت بةرةو 
  .دؤزةخ ناطؤرِيت

 




 
 


... نوح و دانيال و ئةيوب، بة تةا هةر ئةمانة رزطاريان دةبيت
  ).١٤: ١٤حزقيال (

..........................  
كةسة ثةيوةنديةكي تايبةتيان هةية بة يةزدانةوة، بة  ئةم سص
كةضي و هةلَسوكةوتيان ثريؤزيان بةدةست هينا و ن و ملباوةرِيا

  .بوونة منونة و هةلَطري ووتةي يةزدان
نوح، ئةو بوو بة منونةي رزطاربوون و ثيشاين هةموو : يةكةم

ةضي رزطاري دةبيت، مرؤظايةيت دا كةوا مرؤظ ضؤن وة ب
ثيشاين ئيمةي دا كةوا باوةرِ تةا ريطاية بؤ رزطاربوون، كاتيك 

كردين و ضؤلَةوانيةكةدا هةستا بة دروستلة دةشتايي 
عريانيةكان ... (كةشتيةكةي بةمة نوح بوو بة مرياتطري راسيت

٧: ١١.(  
دانيال، منونةي ثاكي و زيرةكي، ئةميش هةمان شت : دووهةم

  ).٨: ١دانيال ... (وةرِيةوةبةهؤي با
ئةيوب، منونةي دان بة خودا طرتن، ديسان بةهؤي : هةمسي

  .باوةرِيةوة
خؤزطة دةخوازريت بةوانةي دان بةخؤياندا دةطرن، دان بةخؤدا 
طرتين ئةيوبتان بيستووة و دةزانن ضؤن خوداوةند ثاداشيت 

  ).١١: ٥ياقوب . (دايةوة

 
 




  

 


طةورةم  :قوتابيةكان بة عيساي ثريؤزي ووتيةكي لة 
  ).١: ١١لؤقا ... (نويذكردمنان فير بكة

......................  
  قسة و ذ بكةن، باشترة كة دلَتان يبت نويك دةتانةويكاتي

ووشة بيت، لةوةي قسة و ووشةكانتان لة ناوي دلَتانةوة نةبيت و 
  .لة دلَتانةوة هةلَنةقولَيت

 ت تريي خؤي بدات لة جةرطي ئا ئةوةيت دةيةويمسان، دةبي
ةماوةبيت، ئةمةش واتاي ئةوةية كة ئةو كةوانةكةي زؤر زؤر ض

كةسة دةبيت مل كةضي يةزدان بيت و ضؤك دادات و خؤي 
  .بنوشتينيتةوة بةرامبةر بة يةزدان

 ذ كردن دةكةن و حةز دزي نويكةن ةزؤر هةن كة باوةرِ بة هي
يان ليذ دةكةن كةمنطويت، بةآلم ئةوانةي بةراسيت نويي بي.  

  كك لةخةو هةلَدةستيت، وةك كليليذ كردن بةيانيان كاتينوي
واية كة خةزينةي ثريؤزي و بةرةكةيت يةزداين ثي دةكةيتةوة و 
نويذ كردين شةويش ثيش خةوتن، بريتية لةو كليلةي دةرطاي 

لة جيطايةك يةزدان ئيشك ئةو شوينةي تيادادةخةيت كة بريتية 
  .طرة تيايدا و ترس نية لةسةر ذيانت

  ذ كردنن، ئةوانةنهةموو ئةو شتانةي لة دةرةوةي بازنةي نوي
  .كة دوورن لة خواسيت يةزداين ثريؤزةوة

  ذ كردن قةلَغانة بؤ دةرون، قوربانية بؤ يةزدان و خةجنةرةنوي
  .بؤ شةيتان






 
 

 
هةر لقيك لةمندا  ،وانةةراستةقينةم، باوكيشم رةزمن ميوي 

  ).٢، ١: ١٥يؤحةننا . (بةرنةطريت ئةو دةيربِيتةوة
.......................  

كاتيك عيساي ثريؤز ئةمةي ووت، مةبةسيت لةو مةسيحيانة بوو 
كة بةناو مةسيحي بوون و بةكردار ثةيوةندي تةواو و دةروين و 

ديسان مةبةسيت لةوانة بوو كة . رؤحيان بةمةسيحةوة نةبوو
بةدةم واخويان دةردةخست كة مةسيحي باوةرِدارن، بةآلم لة 

  .بةمةسيحةوة نةنووسا بوونبة رؤح ا دراستي
لةوانةية كةسيك وا خؤي دةرخات كة لقيكة لة ميوة راستةكة 

ة، بةآلم لة راستيدا يكةوا مةسيحة و دان بنيت بةوةدا كة مةسيح
  .وانةبيت

استةقينة و مةسيحي باوةرِدار ئةوةية كة بيسةملينيت ئةو لقي ر
ي ميوةكةوةية، بةوةي كة بةروو بوومي هةبيت و دتةواوي بةقة

  .ليرةدا دوو بريؤكة هةن. بةر بدات
لق نية كةوا بةميوةوة بيت و بةر نةدات، هةروةها كةس : يةكةم

  .نية كة بة مةسيحةوة بةسترابيت و بةرووبوومي نةبيت
هةر لقيك كة بةتةواوي بة بنك و قةدي ميوةوة نةبيت، : ووهةمد

ووشك دةبيت و دةكةويت، هةروةها ئةوةي كة بةتةواوةيت بة 
  . مةسيحةوة نةبةسترابيت، ئةوا ووشك دةبيتةوة و دةبرِريتةوة

  
  
  
  
  



 
 


اث رةوشيت جوان تيك هةلَمةخةلَةتين، ضونكة ثةيوةندي خر
  ).٣٣: ١٥ يةكةم كؤرنسؤسي. (تدةدا

..................  
ت برِوم بؤ مالَي كضيكي بابة دةمةوي: كضيكي طةنج بة باوكي ووت

ئةوةي باوكةكة ناوي كضةكة و  ثاش. مقوتاخبانة هاورِيي
كضم من حةز ناكةم و نامةويت برِويت بؤ : مالَةكةي ثرسي، وويت

بؤضي بابة، تؤ دلَنيا : ئةو مالَة، كضةكة كةميك زوير بوو وويت
  نيت لةمن و باوةرِت بةمن نية؟

باوكةكة هيض وةآلمي نةدايةوة و ضوو ثارضةيةك خةلَوزي هينا 
كضم ئا ئةم خةلَوزة خبةرة : و داية دةسيت كضةكةي و ثيي ووت

  !ناو دةستتةوة
بزانة  :ةلَوزةكةي وةرطرت و ئينجا باوكةكة ثيي ووتكضةكةش خ

  .ت، بةآلم دةستةكاين رةش كرديتوتانديكضم خةلَوزةكة نةيس
ثةيوةندي لةطةلَ خةلَكي بةد و خراثيش ئاوهاية، رةش و خراثت 

  .دةكات
بةريزان، ثاكي و ثيسي، ضاك و خراث، رووناكي و تاريكي، 

يةزدان . ئةمانة هةموو جياوازن لة يةكتري و تيكةلَ بةيةك نابن
  .رووناكية و جياوازة لة تاريكي










 

 
ئةو عيسايةي لة نيوانتاندا بةرزكرايةوة بؤ ئامسان، رؤذيك ديت 

  ).١١: ١كرداري نيرراوان . (بةهةمان شيوة بطةرِيتةوة بؤ التان
.....................  

خوداوةند عيساي مةسيح ديتةوة جاريكي كة بؤ المان، بةآلم 
ن ثةرتووكي ثريؤز ئةوةما.  كةي؟ لةوانةية ئةمرِؤ

ش هاتين عيساي مةسيح، ثيت كةوا ضةند سةدةيةك ثيرادةطةيةني
هةوالَي ئةوة درا بة مرؤظ كةوا مةسيحي رزطاركةر ديت، 
ئةوةبوو لة ئامسان دابةزي و جةستةي مرؤظي وةرطرت و هات 

  .بؤ المان و ثةمياين خؤي بردةسةر
ثةرتووكي ثريؤز ديسان ثيمان دةلَيت كةوا عيساي مةسيح بؤ 

ي دووهةم ديتةوة بؤ المان، هةروةك ضؤن هاتين يةكةمي جار
راست بوو و ثةمياين خؤي بردةسةر، هاتنةوةي دووهةميش 

باشة مةسيح بؤضي هات يةكةم جار؟  رؤلَةي . هةروا دةبيت
لؤقا . (مرؤظ هات بؤ دؤزينةوةي وون بووةكان و رزطاركردنيان

بؤ  خاض عيساي مةسيح بوو بة قورباين لة سةر). ١٠: ١٩
كردين ليخؤش بوون، ئةو رزطاركردين مرؤظ و دروست

كردين تةوة وةك ثةمياين داوة بؤ دروستديسانةوة دي
  .ثادشاهييت يةزدان لةطةلَ هةموو ئةوانةي باوةرِيان ثيي هةية

ئايا تؤ ئامادةيت بؤ رووبةروو بوونةوةي يان دةتةويت سزاي 
نةوة و ذياين يةزدان وةرطريت؟ ئايا باوةرِت بة زيندوو بوو

  هةتاهةتايي لةطةلَ يةزدان؟






 
 


هاتووم بؤ جيهان، تا شايةيت بؤ راسيت : عيساي ثريؤز دةلَيت
لة دةنطم دةطري ت طويك لة راستيدا بييؤحةننا . (بدةم، هةر كةسي

٣٧: ١٨.(  
..........................  

ووة بة باسي خؤي دةكات كة ضؤن ب) ئارنست جؤردؤن(
كاتيك من لة جةنطي ياباندا لة : مةسيحيةكي باوةرِدار و دةلَيت

اورميدا برِيارماندا ديل بووم، لةطةلَ ضةند ديليكي ه تايالند
هةستني بة خويندنةوةي ثةرتووكي ثريؤز تا بزانني ئةو 

  .راستيانة ضية تييداية و ئيمة نايزانني
ة دادةنيشتني و بؤ دواي ئةوةي كة هةموو ئيوارةيةك بةيةكةو

ماوةيةكي ضاك خةريكي خويندنةوةي ووشةي يةزدان بووين، 
بؤمان دةركةوت كةوا ناوةرؤكي باسةكة باسي مةسيحة و تييدا 

نة دؤسيت مةسيح كابرايةكة نة مالَي هةية و نةهاورِي و 
ناخؤشةيةكي زؤر ديت و ئازار و ئةشكةجنة  ثايةبةرز، تووشي

ستة بؤ هةذار و نةخؤشي خةلَكي ضاك دةدريت و هاورِي و دؤ
دةكاتةوة و ثريؤزيان دةكات و دوايش لة ثيناوي مرؤظ و 

  . خةلَكيدا دةمريت و دةبيتة قورباين بؤيان
كردين و ئةم كةسايةتيةي ئةو زؤر كاري تيبةراسيت 

ةبيت وةك عيساي زؤرمان حةزمانةكرد هاورِيةكمان ه
بوومن لة اوةيةك و بةردةوام مةسيح، ئيتر ثامش

ؤ نةما تا ئيستاش خويندنةوةي ثةرتووكي ثريؤزدا هيضم ب
  .صنم وةي لة دلَ و باوةرِئةوة زياتر لة

  



 
 

كتييب ثريؤز دةناسيت، ئةوةي داناييت دةدايتَ بؤ رزطاري ... تؤ

هةموو كتييب ثريؤز . بةهؤي باوةركردنةوة بة عيساي مةسيح
  ).١٦، ١٥: ٣تيمؤساوسي دووهةم . (وةحي لة يةزدانةوة هاتووةبة

....................  
وينةي ثةرتووكي ثريؤز قسة و هيض ثةرتووكيك لة جيهاندا بة

و ليكؤلَينةوة  و ليكدانةوةي لةسةر نةكراوة و توشي  باس
بة دريذايي سةدةكان .  رةخنة و سوتاندن و لةناوبردن نةبوو

ناهبار و ئةوانةي حةز بة خراثة و طوناة دةكةن  خراثةكار و طو
ويستويانة ئةم ثةرتووكة لةناوبةرن و خراثي كةن و بةدرؤي 
خبةنةوة، بةآلم كةس نةيتوانيوة الثةرةيةك يان رستةيةك لةو 
ثةرتووكة تيك بدات و بيطؤرِيت و لة ئةوةلَةوة ضؤن بووة هةر 

راسيت ئةوي  بةو شيوةية ماوةتةوة ضونكة ووشةي يةزدانة و
ئةم ثةرتووكة خراثة و طوناهي مرؤظ ئاشكرا دةكات و . تياية

لةهةمان كاتيشدا ريطةي رزطاربوون نيشاين خراثةكار و 
طوناهبار دةدات، عيساي مةسيح لةئامسانةوة لةدايك دةبيت و 
جةستةي مرؤظ وةردةطريت و دةبيتة قورباين لة ثيناوي 

  . هةتاهةتاييرزطاركردين مرؤظدا لة سزاي مردين
بةريزام ثةرتووكي ثريؤز خبوينةرةوة تا ئةو يةزدانة بناسيت، 

طؤرِاين هةموو كاريكي هةية، ديسان تا بيزانيت تواناي ئةوةي 
مرؤظ بؤ طوناهبارة لةالي يةزدان و ضؤن مرؤظ رزطاري دةبيت 

  .لة طوناهو دةبيتة رؤلَةي يةزدان





  

 


  ).٢٣: ٦رؤما . (طوناة مردنة اشيتضونكة كريي ثاد
.....................  

ئةي يةزدان فيرمان بكة ذماردين : نيرراوي يةزدان موسا دةلَيت
. رؤذاين ذيامنان، بؤ ئةوةي ذير بني بةدلَيكي دانايانةوة

خوينةري بةريز، ئايا بريت لة مردن ). ١٢: ٩٠زةبوري (
ريت؟كردؤتةوة؟ ئايا رؤذاين ذيانت دةذمي  

من، لةوانةية خةريك بيت بة ذماردين شتيكي كةوة، يان اناز
ثاداشيت : ووشةي يةزدان دةلَيت. نةزانيت كةوا ذيان زؤر كورتة

: طوناة مردنة، بةآلم دواي مردن ضي هةية؟ لة وةالمدا دةلَيم
  ).٢٧: ٩عيربانيةكان . (ليثرسينةوة

  يةزدان ببيتةوة؟ئايا دةتةويت مبريت بةيب باوةرِ و رووبةرووي 
ي مةسيح، ةدةسيت يةزدانةوة، ئةو قوربانيةبةريزم دةستت بدة ب

ئةوةي بؤت كراوة بؤ رزطاركردنت، قوربانيةكةي مةسيح ئةوةي 
مردين وةرطرت لةبايت تؤ و ئينجا هةستايةوة و سةركةوت 
بةسةر مردندا تاوةك زيندوو بوونةوة دروست بكات و ئةمةشي 

  .خةلَكي و بة مرؤظ خؤي نيشاندا بةبةذياين 
  
 
 
 
 






 


طةر يةكيك سةر بةمةسيح يب، ئةوا دةبيتة دروست بوويةكي تازة، 
 نن و بةسةردةضن، ئةوةتا هةموو شت نويشتة كؤنةكان نامي

  ).١٧: ٥كؤرنسؤسي دووهةم . (بؤتةوة
...................  

تؤم (ذيا بة ناوي لة ئينطلتةرا، طةجنيك دة) ويلز(لة هةريمي 
ناسي بةوةي كةوا طةجنيكي هةموو ناوضةكة دةيان) ظرزئؤلي

ئةم طةجنة رؤذيك لة رؤذان . شةرفرؤش و خراث و بةدكارة
) جورج هويتفيلد(طويي لة ووتاربيذي مةسيحي بةناوبانط 

  .دةبيت
خؤي . واوي ذياين دةطؤرِريتةئيتر ئةو لةو كاتةدا بةت

تةوة و دةلَيرِيشتا : تدةطيتةواو نةبوو بوو لة ) جورج(هي
ووتارةكةي، من لة كابرايةكي بةدي خراثةوة بووم بة مرؤظيكي 

  .كة، مرؤظيكي تازة
و لةدوايدا ئةو طةجنة ) تؤم(لةو رؤذةوة دنيا و جيهان طؤرِا بؤ 

بةد و خراثة بوو بة ووتاربيذي بةناوبانطي زؤر بةريز و 
ستايشي (ي سروودي نووسةر) تؤم ئؤليظرز(خؤشةويست 

بةريزامن ئا ئةمةية هيزي ووشةي ). يةزداين ئيرباهيم بكةن
  . يةزدان و ووتةي ثةرتووكي ثريؤز و مزطيين يةزدان

داناوة بةدادوةر بةسةر ) واتة عيساي مةسيح(يةزدان ئةوي 
زيندووان و مردوواندا، هةموو ثيغةمبةران شايةيت بؤ دةدةن، 

 ك باوةرِي ثيت، بة ناوي ئةوةوة طوناهةكاين هةر كةسينيي
 رراوان (دةبةخشري٤٣: ١٠كرداري ني.(  





 
 


ضي بةلَكي مرؤظ ديت، طةر هةموو جيهان بةريتةوة، بةآلم خؤي 
  ).٣٦: ٨مةرقؤس . (بدؤرِينيت

......................  
نط لة دةطيرِنةوة دةلَين كابرايةكي ئيتايل هةبوو زؤر بةناوبا

ياري ئةكرؤثاتيك بة تايبةيت شارةزا بوو لة هةولَداين ضةند 
شتيكدا بةيةكةوة بؤ ئامسان و طرتنةوةي بةدةست يب ئةوةي 

ضي ثارة و ساماين هةبوو دابووي    .سةر زةوي تةهيضي بكةوي
بة ثارضةيةك ئةلَماسي طةورةي زؤر طران بةها، بؤ ئةوةي 

دانا بؤ ئامسان و طرتنةوةي بةكاري ينيت لة ياري شت هةلَ
رؤذانة دةضووة ناو كةشتيةكةوة كة ميوانيكي زؤري تيابوو بؤ 

لةبةردةم خةلَكةكة دا لة شوينيكدا . مةسةلةي طةشت و طةران
دادةنيشت كة زؤر نزيك بوو لةئاوي دةرياوة و ئةلَماسة طران 

كدا فيرِي دةدا بؤ ئامسان و دوايش ةيةبةكةي لةطةلَ ضةند شيو
ية لةدواي يةك دةيطرتنةوة خةلَكةكةش ئةمةيان زؤر بةسةير 
دةزاين، ضونكة هةض هةلَةيةكي بضووك دةبوو بةهؤي ئةوةي 

وون بيت، بةآلم كابرا زؤر ئةلَماسةكة بكةويتةوة دةرياوة و 
كة دةنازي و باوةرِي تةواوي بةخؤي هةبوو كة ئةلَماسة بةخوي

ذيك لة رؤذان كة خةريكي رؤ. ةوةدةطريتةوة و ناكةويتة دةرياک
 يا بؤ ئامسان بؤ ئةوةدياريةكة بوو لةكايت سةرهةلَربيني

خؤر داي لةضاوي و تواناي  ئةلَماسةكة بطريتةوة، تيشكي 
ركةيةكدا طرتنةوةي  ئةپماسةکةي نةماو کةوتة دةرياکةوة و لةض

  . هةموو سةروةت و ساماين دؤراند






 

 
ثريؤزةوة لةطةلَ نيرراوي خؤيدا سامؤئيل يةزدان بةهؤي رؤحي 

يان شيوة و (مرؤظ دةرِوانيتة ناوي ضاو : دةدويت و دةلَيت
 يلئصسامؤ. (، بةآلم يةزدان دةرِوانيتة ناوي دلَ)رووكةشي دةرةوة

  ).٧: ١٦يةکةم 
.........................  

كاتيك ئةم ووشةيةي يةزدامن خويندةوة لة بةشي كؤين 
كي ثريؤزدا، ئةو سةرطورشتةيةم بريكةوتةوة، دةلَين ثةرتوو

ي مةجبورة دةضيت بؤ دةعوةتيكي نان خواردن لة مالَي المة
طةورة ثياويك، كاتيك دةضيتة ديوةخان، لة خواري خوارةوةي 
ديوةخانةكة و الي دةرطاكةوة دايدةنيشينن، ضونكة جلةكاين 

دةبيت و خيرا مةالي مةجبورة بةمة زوير .  ثةرثوت دةبيت
دةرِوات بؤ مالَةوة و جل و بةرطيكي زؤر تازة و طران بةها لةبةر 

كاتيك دةضيتة ديوةخان . دةكات و دةطةرِيتةوة بؤ دةعوةتةكة
ي ذوورةكة و لة ووسةر الي بة فةرموو فةرموو دةيبةنة

كاتيك نان و خواردين بؤ دةهينن، . يدةنينجيطةيةكي باش دا
وةت كةر زؤر سةريان سوور دةمينيت، ضونكة خةلَكةكة و دةع

طوييان لة مةال دةبيت و دةبينن كة مةال مجكيكي جلةكةي 
كاتيك    .فةرموو خبؤ، دةي خبؤ: طرتووة بةجلةكةي دةلَيت

من هامت بؤ ئيرة جلةكامن كؤن : دةثرسن ئةمة ماناي ضية؟ دةلَيت
ل و بةرطةکةم  ج تان نام، كاتيك ضووم وابوو لةالي دةرطاوة د

طؤأي ئةوةتا الي سةرووي هةمووانةوة داتان ناوم، کةواتة ئةمة 
  .هي جلةکامنة






 


ي كة ثشت بة يةزدان دةبةستيت، وة دةبيتة ثريؤزة ئةو مرؤظة
وة ... ثشتيواين، ئةوسا دةبيتة درةختيك كة لةسةر ئاو بيت

  ).٨، ٧: ١٧ رمياةي. (راناوستيت لةبةر و بووم طرتن
......................  

لة باخضةي ثادشاهي لةشاري لةندةن، درةختيكي ميوي طةورة 
ان دئةم بنكة ميوة يب ئاو. هةبوو، جيي سةرسورماين خةلَك بوو

دةوام دةذيا و هةموو ئاو و هةوادا بةرو و لةكايت ناخؤش
يين دوايي باخةوانةكان ويستيان . كي زؤري دةداسالَيك بةرص

ئةم ميوة بزانن، كاتيك طةرِان بة شوينيدا، سةيريان كرد رةطي 
) تاميز(بةذير زةويدا بؤ رووباري  ئةم ميوة دوور رؤيشتووة

بةريزامن . كات ئاوي تيايةوشك نابيت و هةمووو ئةوةي كة
باوةرِداري تةواويش دةبيت وةك ئةم ميوة طشت كات ئاو 

لةسةر باوةرِدار ثيوستة ديسان . نخبواتةوة لة كاين و ئاوي ذيا
هات  بكوتيت تا وةك ئةطةر باوبؤرانكةوا رةط و ريشة دا

  .ةندريت و نةرِميتبةئاساين نةكةويت و هةلَنةک
شةيتان طشت كات خةريكة لةطةلَ مرؤظ تا وةك لةخشتةي 
بةريت و لة ريطةي يةزدان الي بدات، مرؤظ خؤي بة تةا 

انية، دتواناي بةسةر هةندي شت كةم تواناية و زؤر جار
داكوتني لةطةلَ  م بة هيز و تواناي يةزدان و أةطبةآل

هةموو  يةزداندا، مرؤظ دةتوانيت سةر بكةويت بةسةر
  .کارصکدا






  

 


... ئيمةي رزطار كردووة لة دةسةآليت تاريكي نةيةزداهةر 
خؤي بةمردين يةزدان ئاشيت كردنيةوة لةطةلَ ) ١٣: ١كؤلؤسي (

  ).١٠: ٥رؤما (رؤلَةكةي 
........................  

دةهيليت، هةلَة دةكات و كاتيك كوريك مالَي باوكي بةجيئايا 
  ثيوسيت بة ليخؤش بوون هةية؟ 

ئايا تووشي ثةيوةندي و هةلَسوكةوت بووة لةطةلَ خراثي و 
ي بريخراثةكاراندا؟ ئايا ثيوسيت بة رزطار بوون هةية؟ ئايا 

كاري و ثيوسيت بة ئاشت بوونةوةي خراثي كردؤتةوة لة كةسو
  ).٣٢ــــ  ١١: ١٥لؤقا (هةية؟     

لة ثةيوةندمياندا لةطةلَ يةزدان ئةم ثرسيار و بريؤكانة زؤر 
طرنطن، ئيمةي مرؤظ طوناهبارين بةرامبةر بةيةزدان، ضونكة 

ئةو  خراثةمان بةرامبةر كردووة و ثيوستمان بة ليخؤش بووين
يةزدان دةيةويت رزطارمان بكات لة هةموو ئةو شتانةي . هةية

دةمانکاتة كويلة، وةك تةماع ئارةزوي شيت خراث، ضاوليكةري 
بؤ ئةوةي بذين لةطةلَ يةزداندا وةك رؤلَةي . هتد... و حةسودي

يةزدان، ثيوستمان بة طةرانةوة و تيكةلَ بوون هةية لةطةلَ 
يةزدان خؤي بؤي داناوين، ئةوةي يةزدان، بةو ريطةيةي كة 

بةهؤي باوةرِكردنةوةية بة قورباين عيساي مةسيح ئةوةي بوو 
  .بة مةرِي قورباين بؤ ئاشتكردنةوةي يةزدان لةطةلَ مرؤظ

 

 



 
 


بابة من بةرامبةر بة ئامسان و : بطةرِيمةوة بؤ الي باوكم، ثيي بلَيم
  ).١٨: ١٥لؤقا . (بةرامبةر بة تؤ هةلَةم كرد

...................  
كابرايةك دوو : عيساي ثريؤز منونةيةكي هينايةوة و وويت

ةيان بة باوكي ووت، ضيم كورِة بضووكةك. كورِي هةبوو
لة بةشي خؤم مبدةري، كابراش ضي ساماين هةبوو  بةردةكةوصت

دواي . كردي بةدوو بةشةوة و بةشيكي دانابؤ كورِة بضووكةكةي
يك، كورِي بضووك ضي هةبوو هةمووي كؤكردةوة، ضةند رؤذ

ئينجا كةوتة ري بؤ ووآلتيكي دوور، لةوي ضي هةبوو هةمووي لة 
دواي ئةوةي تووشي نةبووين و ... رابواردندا خةرج كرد

بابطةريمةوة بؤ الي باوكم، ثيي : برسيتيةكي زؤر بوو، وويت
. بة تؤ هةلَةم كرد بلَيم، بابة من بةرامبةر بة ئامسان و بةرامبةر

ئيتر شاياين ئةوة نيم بة كورِي تؤ بانط بكريم، مبكة بة يةكيك 
  .ئينجا كورِة هةلَسا و طةرِايةوة بؤ الي باوكي. لة ئيشكةرةكانت

كاتيك باوكي لةدوورةوة بيين، دلَي ثيي سووتا، رايكرد، بؤ الي و 
رِؤن ب: بانطي لة ئيشكةرةكاين كردوو وويت... دةسيت كردة ملي

ئةنطوستيلةي . كةنبخيرا باشترين جل و بةرط ينن لةبةري 
... براي طةورة بةمة تورِة بوو... بكةنة ثةجنة و ثيالو بكةنة ثيي

كورِم، تؤ طشت كات لةطةلَمداي، ئةوةي هةمة : باوكةكة ثيي وويت
هي تؤية، بةآلم ثيوستة دلَشاد بني و كةيف خؤش بني، ضونكة 

. بووةوة، وون بوو بوو دؤزراوةتةوة زيندووبراكةت مردبوو 
  ).٣٢: ١٥لؤقا (

  
  



  

 


ضونكة هيوامان بة يةزداين زيندووة، ئةوةي رزطاركةري هةموو 
و  زدان هيز و تواناية). ١٠: ٤تيمؤساوسي يةكةم ... (خةلَكة

. ةبةستم، ئينجا سةردةكةومقةلَغامنة، لة دلَمةوة ثشيت ثيد
  ).٧: ٢٨ زةبور(

.....................  
ثزيشكيكي مةسيحي باوةرِدار زؤر نارةحةت بوو كاتيك 
دةيوست برِوات سةري ئافرةتيكي نةخؤش بدات، ضونكة دةيزاين 
ئافرةتةكة نةخؤشيةكي كوشندةي هةية و ماوةيةكي كة كؤضي 

كاتدا بريي لةوة دةكردةوة، ئةطةر عيساي ةماندوايي دةكات، لةه
رةتةكة ئةوا دةسيت دةداية دةسيت ئاف: ادة بوايةمةسيح ليرة ئام

هةستة تؤ ضاك : دةكردوو ثيي دةوتو لةسةر جيطةي مردن دةري
بوويتةوة، ضؤن نةخؤش و مردووي ضاككردةوة، كاتيك لةسةر 

  .زةوي بوو
بةآلم كاتيك ضووة مالَي ئافرةتةكة، سةري سورما كاتيك 

  .ؤشةوةئافرةتةكةي بيين بة روويةكي خؤش و قسةي خ
كاتيك لةطةلَ ئافرةتةكة دواو قسةي كرد، سةيري كرد ئافرةتةكة 

طويي مةدةري، من دةزامن : دلَخؤشي ئةم ئةداتةوة و دةلَيت
نةخؤشيةكةم ضاري نية و تؤ هيض دةرمانيكت نية بؤ من و هيضت 

ت، من بةمثيزوانة لةطةلَ ثزيشكي تايبةيت خؤم دةمب، ناكري
ةية كةوا مردوو زيندوو بكاتةوة، ئةو ئةوةي تواناي ئةوةي ه

خؤي لة طؤرِ هاتة دةرةوة و بوو بة نؤبةرةي زيندوو 
كاتيك ثزيشكةكة طويي لةم قسانة بوو زؤر دلَخؤش .بووةكان

 بوو و نارةحةتيةكةي نةما 




 


شكاويةكةت ضاكبوونةوةي نية و برينت ساريذ : يةزدان دةلَيت
ةمةويت ضاكت بكةمةوة و برينةكانت ساريذ من د... بووين نية

ئةي خوداوةندي يةزدامن ليت ). ١٧، ١٢: ٣٠ئريميا . (بكةم
  ).٢: ٣٠ زةبور. (ةوةدةثاريمةوة ضاكم بكةر

....................  
ثزيشكيكي باوةرِدار زاين كةوا هاورِيةكي هةية و نةخؤشة بة 

هةوالَي بؤ ثزيشكةكة . نةخؤشيةك كة هيواي ضاكبوونةوةي نية
نارد كةوا لةم رؤذانة دا دةيةويت بيت بؤ الي و سةرداين بکات، 
ئةويش وةآلمي بؤ ناردةوة و ثيي راطةياند كة نةيةت بؤ الي و 
تةا لة كاتيكدا بيت بؤ الي ئةطةر دةرمانيك يان ضارةسةريكي 

ثزيشكةكة   .تازةي هةبيت بؤ ضاكبوونةوةي نةخؤشيةكةي
ةآلمة، هةستا و رؤيشت بؤ الي نةخؤشةكةي سةرةرِاي ئةم و

هاورِيي بةريزم، : هاورِيي، كاتيك ضووة مالَةوة بؤ الي ثيي ووت
ئينجا . من دةرمانيكي تازةم هةية بؤت، ئةويش عيساي مةسيحة

باسي خؤي بؤ كرد و باسي باوةرِي خؤي و ذياين خؤي بؤ كرد 
ئةطةر عيسا  برام: لةطةلَ عيساي مةسيحدا و ديسان ثيي ووت

ئيستا ضاكت نةكاتةوة، بةآلم ئةو دةتوانيت ئاشيت بدات بة 
  .دةرونت بؤ ئيستا وة ذياين هةتاهةتايت بدايتَ بؤ داهاتووت

دواي ضةند سةردانيك لةاليةن ثزيشكةكةوة، كابراي نةخؤش بة 
كاري و ئةو خةلَكةي اوي بارودؤخي دةروين طؤرِا و كةسوتةو

سورمان لة طؤراين تةندروسيت و سةريان دةدا، زؤر سةر
  .دةرووين كابراي نةخؤش و ئةو هيواو ئاشتيةي کة هةيةيت

  


