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لەڕادەبەدەر استی و ندێكی تریشیان گرنگترن و بەشێکیشیان بەڕندێك لەو پرسیارانە الوەکی و ھھھھ. ژیان پڕە لە پرسیار
 .نگرنگ

ندروستی، دۆخی ئابووری، تھ ت بھبارهشدا، ھەندێك پرسیارتان سھلەوانەیە تەنانەت لە کاتی خوێندنەوەی ئەو ڕستانە
 .ال دروسببێتداھاتووشتان لھ ت بھبارهسھ كانتان و وهپیشە، خێزانھ

ھیچ شتێک لە . دا لەگەڵ ئێوەیەخو دا و پەیوەندیخو تهبارسھ ن كھوانھكان ئھهەتیترین پرسیاربەاڵم گرنگترین و بنەڕ
 ژیانێكی خێزانی ئاسوده، ركی مسۆگھیھكار و پیشھ ی،بارای دارای، جێگیربوونی ی باشندروستتھ. ژیاندا لەمە گرنگترنیە

 ، تا کاتێكشدامانھهڵ ئگھاڵم لھبھ. تەوێھەموو ئەو شتانەن کە خەڵک دەیان مانھئھ، خشبھھیوا و داھاتوویەکی
و  نئەو شتانە کاتیبمێنێتەوە، سەرجەم  میشھاشكرابێت و بۆ ھھو ئ کە ڕوون تنەبێ داادپەیوەندییەکی زیندووتان لەگەڵ خو

 .واتاندا بێیشلە ئەنجام
شێت چۆنیش دەچۆن  وه ندە پێویستە وھێ شنھو چھکە بۆچی پەیوەندییەکی لھ تەکەوێبۆتان دەرد دادێت ی كھڕانھلەو الپھ

 .دیبھێبرێتبھ
ھەموو کەسێک . تترین پرسیارگەلێکن کە ھەر کەس لەوانەیە بیانپرسێئاراوە، گرنگترین و جیدیکە دێنەئەو پرسیارانەی 
 .اڵمی ئەو پرسیارانە ھەیەهپێویستی بە و

 .جارێک بیخوێننەوە وە و ئەگەر پێویست بوو، زیاتر لەرهرنجەوە بخوێننەھتکایە ئەو الپەڕانە بە تەواوی و بە س
 .نهدی البكھیامھپھ ساكاری خۆتان لھ روا بھناتوانن ھھ

 
 



 
 

 ھەیە؟ وێس لھئایا كھ
 

 ی لھوهئھ چونكھ :بوودهکەڵک ادا بێ، کەواتە گەڕان بەدوای خوددا بوونی نەبوایھئەگەر خو. یھكھھبنەڕەتی پرسیاره ئەمھ
ا لە ڕووی فیزیکی و دای ئەوەی کە سەلماندنی بوونی خوسەرەڕ 1.بێتو ھھبوونی ئھ ڕی بھباوهبێ ، دهوهبێتھخودا نزیك

 .ا بوونی ھەیەددەکاتەوە لەوەی کە خوبەڵگەیەکی زۆر ھەیە کە دڵنیامان جەستەییەوە ناکرێت بەاڵم
زۆر  ، پرسیارێکیوتێكھكھێجامی ڕنرئھردون دهگھ بڵێین كھ تەوێئەوەی کە بمان. وهرهردون بكھبوونی گھ بیرێك لھ
بۆ . ڕاستەر ھھیش "بینگ بەنگ"ی مان شت لەبارەی تیۆرھھ. اڵمێک بۆ ھیچ کامێکیان لەبەردەستدا نیەهڕوو کە ودەخاتە

 وهھیچھ شتێک لھ تیش ناتوانێ"بینگ بەنگ"ێوە ھاتوون؟ تەنانەت ستە خاوە سەرەتاییەکان لە کوهنموونە، کەر
" شتێك ھیچ"چۆن . کە ئەویش ھەر بەو ڕادەیە الوازە" ندنسھرهپھ"کی تریش بوونی ھەیە بە ناوی ڕوانگەیە! بوونبێنێتھ

بکات؟ جا با لە شکڵە سەرسووڕھێنەر و ئاڵۆزەکانی ژیانی سەر زەویش بگەڕێین کە و گەشە" شتێک"دەتوانێ ببێت بە 
 2!خۆی باسێکی ترە

تادا خودا ئاسمان و رهسھ لھ: ەیەتەنیا شیکردنەوەی دڵنیاکەرەوە ئەم. نتیۆرییەکانی تریش ھەر بە ھەمان ڕادە الواز
بەردەوام "ڕووداوێکی لەناکاو نیە کە توخمگەلێکی تێدا بێت کە  وت وەو جیھانەی ئێمە ئەنجامی ڕێكھئ. دیھێناویی بھزه
 ی كھتانھو شیبینین لھی دهوهت ئھنانھتھ، دیھێنراوهرمایشتی خودا بھفھ ردوون بھگھ ،ڵكوبھ". ێ بوونیان ھەبووەلەو

رمانی فھ یدا بوو،رمووی، پھفھ كھ چونكھ. بوونتھر خوداش ھێناویھ، ھھبووهكی ھھتایھرهخوڵقاندن سھ .ھاتووهنھ بینراوه
 .دا، بوو
و یاسا دەیبینین و ھەروەھا لەگەڵ ئھ ێنێککە ئێمە لە ھەموو شو یرهرسوڕھێنھسھ و ڕێكخسنتن و سیستمھش بھمھئھ وه
، ھەر لە بەرباڵویی ژینگەی دەرەوەی زەوی بگرە كی سیستیماتیكی ڕێكخستووهیھشوه وو شتێکی بھکە ھەم یردونیانھگھ

 تداڕێژەر و یاسادانەرێک بوونی ھەبێ تبەاڵم بۆ ئەو گەاڵڵەیە و ئەو یاسایە دەبێ. تا بوونەوەرە وردە میکرۆسکۆپییەکان
، كانی ناوی دروستكردووهموو شتھجیھان و ھھ ی كھو خودایھئھ! ا ھەردووکی ئەو دەور و ئەرکانەی لە ئەستۆیەدە خوک
 .وییھردگاری ئاسمان و زهروهپھ

مرۆڤ بەپێچەوانەی سەرجەم بوونەوەرە زیندووەکانی تر، . تی، خودی مرۆڤ خۆیھ"فراندنئھڵگەی بە"بەاڵم بەھێزترین 
باش و خراپ  ت، ویژدانی ھەیە و دەتوانێتمرۆڤ بە ھۆشەوە ھەڵدەبژێرێ". کەسایەتی" تە کە پێی دەگوترێھەی شتێکی

لە ھەمووی گرنگتر، مرۆڤ غەریزە و سروشتی . ھەیە نایی خۆشەویستی و میھرەبانیمرۆڤ توا. بکاتەوەیکتری جیا ھل

                                                
 . سھرجھم ڕستھ الرکراوەکان (جیا لھ ناوئاخنی پھرتووکھکھ) لھ پھرتووکی پیرۆز وەرگیراون و لھ الپھڕی کۆتایی ڕیزکراون.1	
.ئھوە بابھتCکی گرنگ و ئاHۆزە و لCرەدا ناکرێ باسی بکھین، ئھگھر کCشھیھکتان لھمھڕ گھشھ ھھیھ، پھرتووکی گھشھ، ڕاستی یان خھیاڵ کھ 2	

 بالنکارد نووسیویھتی، بخوCننھوە.جان 
 



ڕووداوێکی لەناکاو و نە  نھو  توھێناوە؟ نە ڕێكھانەی لە کوێوە مرۆڤ ئەو تایبەتمەندییئایا . اپەرستی ھەیەدخو
 ردگار پیاوی لھروهزدانی پھیھ 3 جا :اڵم ئەوەیە کەهڕوونترین و. ێننھبوانن ئەو تایبەتمەندییانە بەرھەمنات ندنسھرهپھ

ڕێكەوت و مرۆڤ بە. ی زیندووگیانێك بووه كھش پیاوهمھبھ. لووتی كونھ ی ژیانی فووكردهناسھپێكھێنا و ھھ ویخۆڵی زه
 .بوونتھسەیروسەمەرەیەوە ھێنراوه ردونھرێكی ئەم گھلە پڕێکەوە نەھاتۆتەدی بەڵکوو لەالیەن خولقنھ

 
 

 دەکات؟ئایا خوا قسە
ئایا . اوە ھیچ نازانیندئێمە بەتەواوی لەبارەی خو. ئەوە پرسیارێکی زۆر گرنگە

ای توانای بێ ددەتوانین بگەین بە ناخی خو مان دۆزیوەتەوە؟ یان ئایاقوواڵییەکانی خۆ
بیر و ھزری ئێمەیە و ئێمە پێویستیمان بەوە کە خۆی بۆ ئێمە  روسھخودا لھڕکەبەر؟ 
 .دەربخات

ئاسمان باسی . ا خۆی بۆ ئێمە دەردەخاتدفراندن یەکێک لەو ڕێگا سەرەکییانەیە کە خوئھ

ردوون ی گھبارهیی قھورهگھ .نێتیھگھڕادهستی كانی دهردوون كارهگھ كات،شكۆی خودا ده

ر سھلكی زۆر لھی، شتگھكھشنی و جووانیھچھمھی، ھھكھرهرسوڕھێنھسھ نگیھو ھاوسھ

ری خۆی، ژیری رسوڕھێنھفراندندا ھێزی سھئھ لھ داخو. تیریھخولێنھ ن كھخھردهخودا ده

كانی خودا، توانا بینراوهنھ تھی سیفھوهئھ ربھھل. خاتردهیاڵی نایابی خۆی دهبڵند و خھ

 ھۆی دروستكراوان دركیان پێ كراوهبھ وهدیھێنانی جیھانھبھ لھ یكھتییھتایی و خودایھتاھھھھ

 .بێ بیانوون ڕوونی بینراون، بۆیھ و بھ
داش لە خو. ستینبھكان دهووشھ كی زۆر پشتبھیھتا ڕاده وهكھیھندیكرن بھیوهپھ لھ ئێمە

ئێمە . ، واتا لە ڕێگای پەرتووکی پیرۆزەوەتەوە لەگەڵ مرۆڤەکان دەدوێكانڕێگای وشھ
دا خو"وەک ڕستەگەلێکی ) پەرتووکی یەکەمدا ٥جار لە  ٥٠٠( ٣کۆن یمانیجاران تەنیا لە كتێبی پھ ٤٠٠٠ک بە نزی
 رگیز پێشبینی بھھھ چونكھبە ھۆی ئەوەشەوە وتراوە کە . دەدۆزنەوە" وتیگا دخو"و " ا ئەمری فەرموودخو" "کرد،قسەی

 .ننیھیامی خودا ڕابگھی پھوه، بۆ ئھكانی كردووهتی مرۆڤھرایھڵكو ڕۆحی پیرۆز ڕابھ، بھھاتووهخواستی مرۆڤ نھ
ی وهھی ئشھبانگھ ت بھبارهت سھمرۆڤ پێشبینی ڕون و ئاشكرای كردبێ كھ وهنادۆزرێتھ وهتۆماری ئھ بیاتێكدادهلە ھیچ ئھ

وت ڕێكھ بھ مانھھئ ی كھوهكی بێماناش بھیھوهر شیكردنھھھ .لماندبێتی سھكھی كردبێت و دواتر ڕاستیھقسھ خوداوه لھ كھ
 .نرخھڕویدابێت، شتێكی بێ

یھ ھێزی گۆڕینی ژیانی ندازهو ئھبھ کھیچ پەرتووکێ. لەسەر ژیانی خەڵک هی پەرتووکی پیرۆزریگھێکی تر، کاربابەت
 داکە شەریعەتی خو لماوهنی تاکەکەسیی خۆیان بۆیان سھکەس، لە ماوەی ھەزاران ساڵدا، بە ئەزموو ھاملیۆنھ. بووهنھ

چاو ڕۆشن  ،زدان پاكھی یھڕاسپارده .وهبووژێنێتھروون دهده ،واوهزدان تھیھفێركردنی  .کامڵە و گیان دەبووژێنێتەوە
 .كاتده

. وهتاڵبكاتھیەک ڕستە لە پەرتووکی پیرۆز بھساڵ، ھیچ پسپۆڕێک لە ھیچ بوارێکدا نەیتوانیەوە تەنانەت  ٢٠٠٠دوای 
ك ھی ی خودا نھك گوتھبێت وهوه دهر ئھبھلھ .سروشی خودان كان لھپیرۆزه موو نووسراوهھھ: ھۆکارەکەشی ئەوەیە

 .ی خودانووشھ ، كھیھھھ ی كھوهھك ئر وهڵكو ھھریانبگرین، بھوهمرۆڤ 
 
 

                                                
.لھ وەرگCڕداروی ھھزارەی نوێ لھ جیاتی وشھی خوا، وشھی یھھوە ھاتووە کھ بۆ تCگھیشتنی ساناتر وامان بھ باش زانی وشھی خوا لھم 3	

 نامیلکھیھدا بھکار بCنین.



 Nothing but theنھا ڕاستی ڵكو تھھیچ شتێك بھكتێبی  وا بڕوانھرتوكی پیرۆز، ئھر پھسھن لھر پرسیاری جددیت ھھگھئھ ٣(   
Truth ن الیه لهBrian Edwards, Evangelical Press .( 

 
 
 
 

 
 ؟ا چۆنھدخو

 
ا ھەیە، دکردنەوەی ئەو بابەتە کە خوپشتڕاست. ەگەڵی ڕووبەڕوو ببینەوەل تە کە دەبێرە پرسیاری دواتدڵنیاییەوە ئەمبە

لە ڕێگای الپەڕەکانی  وه و فراندنەوەدا لەگەڵ ئێمە لە ڕێگای ئھشتێکە و پشتڕاستکردنەوەی ئەو لەو واتایەدا کە خو
 ؟دا چۆنھبەڕاستی خو. بەاڵم ئێمە پێویستیمان بە زانینی زیاترە. پەرتووکی پیرۆزەوە قسەمان لەگەڵ دەکات، شتێکی ترە

 .رچاوبھ ینھخھاڵمانە لێرەدا دههبەشێک لەو و. اڵمی بەپێز و ڕوون بەو پرسیارەمان دەداتەوەهپەرتووکی پیرۆز و
ك ڵكو وهگرت، بھرنھوه ئێمھ یامی مرۆڤ لھك پھیامی خوداتان وهپھ ین، چونكھكھسوپاسی خودا ده وهبێ بڕانھ ھمر ئھبھلھ
 كاتڕداریشدا كار دهی باوهئێوه ناوی لھوه، ئھیھو جۆرهر بھڕاستیشدا ھھ ی خودا بێت، لھڕاستی وشھبھ
 
 ەیا کەسدخو

تی ھەیە و بە شێوەیەک ، ھەندێک ویستدەکادەکاتەوە، ھەستئەو بیر. نیە كھکاریگەرییان ھێز یان " ێكشت" داخو

سێك كھ"یان " پێرمانسو"وەک  بەاڵم ئەو . تدەدایشانپیکەسی  هو بوونێكی زیندوكات کە ئەو وەک ھھدهكردار

 .تاییھتاھھھو خودای زیندوو و پاشای ھئھ ،ردگاری ڕاستییھروهزدان پھیھ. یھ"وهرهسھلھ

 
 خوا تاک  و تەنیایە
بەو . ك نییھھیچ خودایھ والوهمن بھ لھ تا و من كۆتاییم،رهمن سھ: بوونی ھەیە، ئەو دەڵێ قینھدای ڕاستھتەنیا یەک خو

، ی پیرۆزو ڕوح) عیسای مەسیح(، کوڕ کردووە، واتا باوکلە سێ کەسدا ئاشکرا" تەسلیس"وەی حاڵەشەوە خۆی بە شێ

 دەڵێ. ی کوڕ دەکاتادی خوپەرتووکی پیرۆز باس لە مەزنایەت .اندڕادە خون لە ڕاستیدا بە تەواوی و بە یەککامیاەرکە ھ

ابوون دەیە بەاڵم لە خوا بوونی ھدلە ھەمان کاتدا کە تەنیا یەک خو .بۆ شكۆی خودای باوك، ن شكۆیھسیح خاوهعیسای مھ

 .ئەودا سێ کەس بوونی ھەیە و شکۆی



 ەخوا ڕوح 
دا پێناسەی نیە کە بتوانرێ لە قەوارە و شکڵ ئەو جەستەی نیە و ھیچ تایبەتمەندییەکی ئەوتۆی. فیزیکی نیە ندیھھئەو ڕه

. ھەمو ئەوانەی پێشوازییان لێکرد، ئەوانەی باوەڕیان بە ناوی ھێنا، مافی پێدان ببنە ڕۆڵەی خودا .حھخودا ڕو. بکەین

، ی باوكدایھئامێز ی لھوهی خودا، ئھاقانھت اڵم كوڕه، بھبینیوهس خودای نھرگیز كھھھ. ا نابینرێتدئەوە بەو واتایەیە کە خو

بەڵکوو  تو سنووردار ناکرێ وهتھێنێکاتدا لە یەک شوێندا نام ا لە یەکدھەروەھا، بەو واتایەیە کە خو . رخستخودای ده

ئایا من  یبینم؟من نھ و وهناگا خۆی بشارێتھپھ لھ یھس ھھكھ دەفەرموێا دخو. ھەمیشە و لە ھەموو شوێنێک بوونی ھەیە

دا جیا لە ھەر بابەتێکی تر، ئە و ئایەتە بەو واتایەیە کە خو . زدانھرمایشتی یھفھ وهئھ ؟وهمھوی پڕناكھئاسمان و زه

ئەوە نەک ھەر سەرجەم کار و قسەکانی ئێوە . داتڕودهە ھەر شوێنێکی جیھان کە ل ھلە ھەر ڕووداوێک بەتەواوی ئاگای

 .دەگرێتەوە بەڵکوو بیر و ھزری ناو مێشکیشتان دەگرێتەوە

 

 
 ھەتاھەتاییە خودا

وی و جیھان یان زه یدا ببن،ی چیاكان پھوهر لھبھ، پەرتووکی پیرۆزدا ھاتووه نیە، ھەروەک لھ ا ھیچ سەرەتایەکیدخو

ردوودا و چ وچ لە ڕاب ا بوونی نەبووبێدھیچ کاتێک نەبووە کە خو. ، تۆ خودایتتایھتاھھھھو بۆ  وهلھزهئھ لھ دروستببن،

من : ەئەو بۆ ھەتاھەتایە ھەر ئەوەی .تدەناسێنێ تو ھەر دەبێ ھەیە و بووەا خۆی وەک ئەوەی کە دخو. داشلە داھاتوو

 .زدانم، ناگۆڕێمیھ من. توانا بھ رهو دێت، ھھ بووهو ھھ یھی ھھوهلف و یێم، ئھئھ

 
 ا سەربەخۆیەدخو

ا بەتەواوی لە داوە بەستراوەتەوە، بەاڵم خودھەر بوونەوەری دیکە بە مرۆڤ، شتەکانی تر و لە ئەنجامدا بە خو
ك ت ناكرێت وهستی مرۆڤ خزمھده بھ. وهخۆی بە تەنیایی بمێنێتھ ێتدەتوانئەو . خۆی سەربەخۆیە فرێنراوەکانیھئ
 .خشێتبھمووان دهھھ موو شتێك بھو ھھ ناسھو خۆی ژیان و ھھئھ شتێك بێت، چونكھ پێویستی بھی وهئھ
 
 ەدا پیرۆزخو
دا خو ھیچ شتێک ناتواندرێ لەگەڵ پیرۆزی. فرێنەر و بەدیھێنەری سەرسوڕھێنەرەکەنادا سەرانسەر گەورەیی و ئھخو

 . وشھو بێخھ ڵھھھ لھ ریھھایی بێبھڕهبھ زدان كھك یھپیرۆز وه س نییھكھ.  بکرێتبەراورد
 
 
 



 
داوای  م خودا پیرۆزهئھ وه. نبكھ ماشای خراپھپاكترن تھ وهكانت لھچاوه: تاوە دەڵێدپەرتووکی پیرۆز لەمەڕ خو

 .یرۆزممن پ كھبن، چونپیرۆز: ئەمڕۆ فەرمانەکانی ئەو بۆ ئێمە ئەوەیە. كاتدهئێمھ كێك لھریھپیرۆزی لھ ھھ

 رهروهخوا دادپھ
ی ری بنچینھروهپھڕاستودروستی و دادھا روهھه : وهرییھروهزدان خودای دادپھیھ کە تپەرتووکی پیرۆز پێمان دەڵێ

یان  وهتھدادوەری ئێمەشە و لە کاتی خۆیدا پاداشتمان دەدافرێنەر و ڕاگری ئێمەیە، بەڵکوو دا نەتەنیا ئھخو .وهختی ئھتھ

ی و مایھ وشھوەریە تەواو بێ ھەڵە و بێخھئەو داد خودادا و دادپەروەری ڵگھلھ نگھدادوەریی ئەو ھاوسھ. تدەداسزامان

 .لێگرتن نیھك و تانھیھھانھھیچ بھ

 
 ەپێرفێكت \دا کامڵخو

 موو شتێك ڕووت و ئاشكرایھڵكو ھھبێت، بھ رچاوی خودا شاردراوهبھلھ دیھێنراو نییھبھ .تەواوەھا و ڕهئەو  زانینی
و، ئێستا و ە ھەموو شتێک لە ڕابردخوا ل. ستیردهبھ بێت حیسابی خۆی بخاتھده ئێمھ كێك لھر یھھھ رچاوی خودا كھبھلھ

تێگەیشتنی  روسھلە انایی ئەو کامڵە و بەتەواویز. رەکانمانداھاتوو ئاگادارە، ھەم لە بیر و ھزر و ھەم قسە و ھەم کا
 ڕێگاكانی لھ و یھوهیشتنھرووی تێگھسھ كانی لھحوكمھ !ندی و دانایی و زانیاری خودامھوڵھقووڵی ده ئای لھ. یەدائێمە
 .یھوهرووی وردبوونھسھ
 
 رهروهودا سھخ
رچی پێ خۆشبێت زدان ھھیھ. نیە وداوی كۆنتڕۆڵی ئھرهدهیە و ھیچ شتێک لھئەم جیھانە بااڵی ا تاکە دەسەاڵتداریدخو

 ئەو تەواوی مێژووی جیھان. او نیەکەوت یان چاوەڕواننەکردا ڕێھیچ شتێک بۆ خو . ویر زهسھئاسمان و لھ لھ یكات،ده

ەیکات، پێویستی بە ا بۆ ھەر کارێک کە ددخو. باتدهڕێوهو ویستی خۆی بھست بھی مھگوێرهموو شتێك بھھھ و نوسێتده

 :رهسھدا خواستی لھکە خو تھیچ کەسیش ناتوانێ پێش بە ئەنجامدانی ئەو کارە بگرێ. وەرگرتن نیەندی زامھڕاوێژ یان ڕه

 یت؟كھچی دهیان پێی بڵێت،  ستی بگرێتده س نییھكھ
 
 5تی ب1سنورهستهدها دخو



 
ئەوە  بۆ من قورس بێت؟ یھمیزاد، ئایا ھیچ شتێك ھھموو ئادهزدانم، خودای ھھمن یھت، دەڵێ ئەو. توانایەبھئەو بەتەواوی 

ت، ھەڵە بکات، تاوانبکات یان درۆ بکات، بگۆڕێ تئەو ناتوانێ(بکات  ھەر کارێک تا دەتوانێدبەو واتایە نیە کە خو
  .تگونجێدهەو ی ئو کارانە دەکات کە لەگەڵ کەسایەتبەڵکوو ئە )نکوڵی لە خۆیبکات

. وڕتھئەوانە تەنیا وێنەیەکی بچووک لەو شتانەیە کە لەمەڕ چیەتی و کەسایەتیی خۆی لە پەرتووکی پیرۆزدا خستوونیە
استییانە دا باس لە یەکێک لەو ڕ٢٢الپەڕەی  ئێمە لە(ا لە پەرتووکی پیرۆزدا ھەیە دڕاستیگەلێکی تریش لەمەڕ خو

ئەو کردارگەلی مەزن و بەدەر لە اوە ھەیە کە ئێمە ناتوانین لێیان تێبگەین، دھەڵبەت زۆر شت لەمەڕ خو). دەکەین
لەو ڕووەوە ئێمە ناتوانین ئەو ببینینەوە و ھیچ ھۆش و . و شتگەلێکی سەیری لەئەژماربەدەر دەکات تلێکۆڵینەوە دەکا

ئەگەر بمانتوانیبا . ووڕمان بکاتئێمە تووشی سەرس تئەو بابەتە نابێ. ئەو ڕاستییە بگۆڕێت تناتوانێ مەنتقێکی مرۆڤئاسا
 .پەرەستن نەدەبوو یدا تێبگەین ئەو کات ئەو مایھلە خو

 

 
 

 من کێم؟
  

ەدوای واتا و ئامانج لە ژیاندا بکردووە تا ھەڵوەدایانە ی ھاوچەرخ، خەڵکانێکی زۆری ناچارگوشار و کێشەکانی ژیان
خۆمان چی؟ ئێمە بۆ  ت بھبارهی سھاڵم ئھبھ. وهتھمان لێکداوەرنجڵێك سھكۆمھا کێیە، دبگەڕێن، ئێمە لەمەڕ ئەوەی کە خو

 یان ئامانجێکی ھەیە؟ ۆچی لێرەین؟ ئایا ژیانی مرۆڤ ماناھەین؟ ب
لە کەڵکەڵەبوونی  همرۆڤ شتێک زیاتر. "یھبوونی ھھ"نھا ەوەیە کە مرۆڤ تھیەکەم پرس کە دەبێ ڕوونی بکەینەوە ئ

پەرتووکی پیرۆز پێمان . پێکدێنن" مرۆڤ"تەنیشت یەکتری داندراون و کۆیەک بە ناوی  ردیلەکانە کە لەھبەڕێکەوتی گ

مرۆڤ  .دیھێناننێر و مێ بھ بھ ،دیھێنای خودی خۆی بھر وێنھسھلھ دیھێنا،ی خۆی بھر وێنھسھخودا مرۆڤی لھکە  تدەڵێ

فرێندراو و بوونەوەرەکانی تر جیاوازە ئەو لە ئھ. ندوسھرهشەسەندوو یان مەیموونێکی پھلە ئاژەڵێکی زۆر گە زیاتره

بڵێین مرۆڤ لە بەراوردکردن لەگەڵ  تلە ڕووی قەوارەوە، دەبێ. ھەروەک ئاژەڵەکان لە گیا و گیا لە کانزاکان جیاوازن

فرێندراوەکان یەکجار تایبەتی و بەرزی لە ناو ئھا شوێنێکی دخۆر، مانگ و ئەستێرەکان، زۆر گچکەیە بەاڵم خو

 .ەخشیوەپێب



ی ریا و باڵندهر ماسی دهسھاڵتدار بن بھسھده: ا بۆ مرۆڤ ببینینددەتوانین ئەوە لە یەکێک لە یەکەمین فەرمانەکانی خو
ا لەسەر دمرۆڤ نوێنەری تایبەتیی خو .وهجوڵێتھوی دهر زهسھلھ رێكی زیندوودا كھوهموو بوونھر ھھسھئاسمان و بھ

 .دەسەاڵتداری لەسەر سەرجەم بوونەوەرە زیندووەکانی سەر زەوی دەکاتزەویە و بەو ھێزەوە، 
بەو واتایە نیە کە مرۆڤ بە ڕادە و شێوەی " ادبە شێوەی خو"خوڵقاندنی . بەاڵم پلە و پایەیەکی تایبەتیش دراوە بە مرۆڤ

کە مرۆڤ بچووک کراوەی و بەو واتایەش نیە ) ـی نیە"شکڵ"یان " قەوارە"ا دھەر وەک بینیمان خو(ا خوڵقێندراوە دخو
و واتایەیە کە مرۆڤ و بەبەڵک. تای لە قەوارەیەکی بچووکتردا ھەبێدایە کە تەواوی تایبەتمەندییەکانی خودخو

واتایەکی بە . وشھسرووشتی ئەو کامڵ و بێخھوحانی، ئەقاڵنی، ئەخالقی و لەناونەچوو خوڵقێندراوە کە بوونەوەرێکی ڕ
 .یھادسایەتیی پیرۆزی خواستەقینەی کەتر، ئەو دەرخەری ڕ

ت و لە ئەنجامدا لە ا بکادای ئەوە، مرۆڤ ویستوویەتی کە بەردەوام و بە خۆشییەوە ڕێرەوی لە فەرمانەکانی خوسەرەڕ
ئەو ڕێک دەیزانی کە . نەبووە" کی کەسایەتیێقەیران"ھەر بۆیەش، مرۆڤ ھیچ . وەا ژیادلەگەڵ خو واوداكی تھھاڕمۆنیھ

 .ا پێیدابوو دەژیادی تەواو لە شوێنێک کە خوونیایە بوونی ھەیە و بە گوێڕایەڵدچ کەسێکە و بۆچی لەو 
ئێمە ! ازی بووڕاش لە مرۆڤ دمرۆڤ نەتەنیا لە پێگەی خۆی لەو جیھانە بەتەواوی ڕازی  و دڵخۆش بوو، بەڵکوو خو

خودا بینی  ،اوەدالیەن خوفراندن لەەمانێک کە کاری ئھکە سەرد تپەرتووکی پیرۆز پێمان دەڵی كھئەوە دەزانین چون
کی کامڵ و تەواو لە ژینگەیەکی مێژوودا، کەسانێ یساتھلەو چركھ .دروستی كردبوو زۆر باش بوو ی كھوهموو ئھھھ

  .ا دەژیاندتەواو لەگەڵ خو یكھا و لە ھاڕمۆنیھخەوش لەگەڵ یەکتریدبێخەوش و لە پەیوەندییەکی بێ
 !مڕۆ نیھئھرجی لومھھیچ چۆرێك ھھش بھمھئھ
 
 

 ؟ك ڕویداوهیھڵھچ ھھ
گوناه  وهی مرۆڤێكھڕێگھ چۆن لھ :و پرسیارە ئەوەیەاڵمی بێ پێچ و پەنا بۆ ئھهو

 .مردن وهی گوناھیشھڕێگھ جیھان، لھ ھاتھ
بەاڵم مكردبوو راھھفھ )ئادەم و حەوا(یەکەم ژن و پیاو  خوا ئازادیەکی زۆری بۆ

و  ختی زانینی چاكھدره لھ اڵم بۆت نییھبھ: کردبوونەوە کەبە توندیش ئاگاداری 
 .تمریی لێی بخۆیت بێگومان دهو ڕۆژهلھ بخۆیت، چونكھ خراپھ

مرۆڤ بۆ گوێڕایەڵی لە  ئایدیاڵە بۆ لە مەحەکدانی ویستی وهئەو تاقیکردنھ
شەیتان، بەاڵم . ا ئەوەی گوتبوودا بوو، تەنیا بە ھۆی ئەوەی کە خودفەرمانی خو

وی ا نەکات و ڕێڕەددڵەخورپەی خستە دڵی حەواوە تا بڕوا بە فەرمانی خو
بۆ  كھری دارهبینی بھ كھتھكاتێك ئافره .ئەو کارەی کرد شحەوا وهلێنەکات و 

ی كھرهبھ كات دانا بیت، لھكرد و وات لێ دهزووی دهخواردن باش بوو، چاو ئاره
 ویش خواردیڵی بوو، ئھگھلھ شی كھكھدهمێر و خواردی، دایھ وهكرده

 بە گوێڕایەڵی نەکردنێكی بەئانقەست مرۆڤ". ھاتە ناو جیھان گوناه"لەو کاتەوە 
: ا، لەو ترساندەبری خۆشویستنی خوئادەم و حەوا ل. کردەوەدا جیاخۆی لە خو

 .وهشارده ردگاریانروهزدانی پھیھ خۆیان لھ كھكانی باخچھختھنێو درهوانیش لھئھ
ئەوانی شەرمەزارکرد، تاوانبار و  لەبری ھەبوونی متمانە و خۆشی، تاوان،

 .کردنترسنۆکی
. واشی لێھات، دەمرێ و ھەر تا وتبووی کە ئەگەر مرۆڤ گوێڕایەڵی نەکادخو

. بۆوەدا جیامرۆڤ لە خو چرکەساتێکی ترسێنەردا و لھ مەرگ بە واتای دابڕانھ
رۆڤ لە ڕووی جەستەییەوە وردەوردە مرد و ئێستا ڕوحێکی مردوو و جەستەیەکی م. یەوە مردئەو لە ڕوی ڕوح

منداڵەکانی ئادەم و حەوا، سروشتێکی پیس و تایبەتمەندیی : چیرۆکەکە نیە بەاڵم ئەوە ھەر ھەموو. ڵۆکی ھەیەمردە
 .موو گوناھیان كردی ھھوهئھر بھ، لھوهڵكی گرتھموو خھمردن ھھ یھم شێوهبھ ،تاوانبارانەیان بە میراتوەرگرت



بەو شێوەیە ناو بەرەی مرۆڤ و وە، خزیە ، وەک پیسایی لە سەرچاوەی ڕووبارێکەھری گوناهلەو کات بەدواوە، ژه
مویان ی ھهوهر ئهبهد، لهھەر ھەموویان تاوانیان کر كھمەرگ، داوێنی ھەر ھەموو مرۆڤەکانی گرت، چون

 .وتنهشكۆی خودا ك تاوانیان كرد و له
 
ئێمە . کە بە ڕوونی نووسەر و خوێنەری ئەو پەرتووکەش دەگرێتەوە" ھە رھەموویان"وشەی گرنگی  نھرنجبدهسھ

ئێمە : ەندیی ھاوبەشمان ھەیەلەوانەیە ھیچ کاتێک لەسەر زەوی یەکتری نەبینین بەاڵم ھەر ھەموومان یەک تایبەتم
تاندووە و ڕاستگۆییمان تێدا ەلە گوناه بەدوورین، خۆمان ھەڵخەڵئەگەر بڵێین . بارین و بەرەوالی مەرگ دەڕۆینگوناھ
نەدان بە ڕاستییەکان، ھیچ گۆرانکارییەک لە گوێ. ەین کە نامرین، زۆر نەزانینئەگەر بانگەشەی ئەوە بک. تناکرێبەدی

 .ئێمەدا پێکناھێنێت
. خەنەوە کە جیھان ئاڵۆزەدەییەمان بیرڕاست ادیۆ و ڕۆژنامەکانی ئەمڕۆ، ئەولە باس و بابەتەکانی تەلەفزیۆن، ڕزۆرێک 
دانی ڕێکوپێکی ئاسانە، بەاڵم بەرلەوەی کە خەڵکانی تر کردنی توندوتیژی، نادادپەروەری، تاوانەکان و تێکمەحکووم
ە؟ ئایا بە دای پیرۆزبکەن لە خۆتان بپرسن کە ئایا کامڵ و بێ ھەڵەن و ژیانی ئێوە جێگای ڕەزامەندیی خومەحکووم

ھەموو  ونكھچ! ننو ئێوەش دەیانزا اڵمی ئەو پرسیارانە دەزانێتها ود؟ خوویستنفراوان و خۆنھ، پاک، دڵتەواوی ڕاستگۆ
 .ا دابەزیوندکردوە و لە گەورەیی و مەزنایەتیی خو الیەک گوناھیان

بەردەوام ھەیە تا بوون، سرووشت، کردەوە و ھەڵبژاردنی ئێوەش ھەر وابووە و پێویستیەکی ك گوناھبار لە دایکئێوە وه
 .لەگەڵ ڕاستییەکان و لێکەوتەکانی بەرەوڕوو ببن

 

 
 

 یە؟ئایا گوناه جید
ئایا جیدیی و "، گرنگترین شت ئەوەیە کە بپرسین، كرێتردهسھبۆ یەکەم جار بە نەخۆشیەک چارهکاتێک کە 
ک لە زۆرێ. زۆر گرنگترە گوناه ت بھبارهشیە ڕوحیەکان واتا سھپرسینی ئەو پرسیارە لەمەڕ نەخۆ". مەترسیدارە؟

" تی مرۆڤسرووش"بە  ئەوان گوناه. نازانن واتاکەی چیە ، چونکەخەڵک بە ڕەزامەندییەوە دانیپێدادەنێن کە گوناھبارن
و پرسە بەاڵم ئەو قسانە الڕێ بوون لە". دەکاتھەموو کەسێک گوناھ"دەیشارنەوە کە  وهاستییەدەزانن یان لە پشت ئەو ڕ

 .ڵێتده ، چیئێوە وەک گوناھبار یبارهوکی پیرۆز لھجیدییە؟ لە درێژەدا دەبینین کە پەرتو ئایا گوناه: کەسەرەکییەیە 
 

ەوام خراپن یان بەرد ا ئەو جێگایەی کە دەکرێ و دەشێتبەو واتایە نیە کە ئێوە ت هئەو: داوەئێوە پێگەی خۆتان لە دەست
یان ناتوانن  وهنھلێكجودابكھ و خراپھ کە ناتوانن چاكھ واتایەش نیەھەروەک بەو . دەدەنھەموو چەشنە تاوانێک ئەنجام



خزاوەتە ناو ھەموو بەشێکی سرووشت و  بەو واتایەیە کە گوناه بەڵکو. ی شیاو و جێگای ڕەزامەندی ئەنجامبدەنکار
 ).مێشک، ورە، ھەستەکان، ویژدان، سروشت و ھزرەکانتان(کەسایەتیی ئێوەوە 

! کێشە، سروشتی ئێوەیە بناغەی کێشەی ئێوە، کارەکانتان نیە، بنچینەی. یاتر فریودەرە و نەخۆشتردڵ لە ھەموو شتێک ز
 .رنگوناھكا كھدەکەن چونگوناھ وهئێ
 

چونکە ئەوانەن ئەو شتانەی کە لە ناخ و دڵی مرۆڤەوە  :تپەرتووکی پیرۆز زۆر بە دڵنیاییەوە دەڵێ: بوونئێوە گەندەڵ
ت ردن، تۆمھبچاوتێبڕین، خراپەخوازی، فێڵ، ئێرەیی پیسی، دزی، مرۆڤکوژی، زینا، ھزری پیس، داوێن: دەردێنە
ئەو بابەتە گرنگە . تدەگرێرەکان، وتەکان و کردەوەکان لە خۆھز سەرنجبدەن کە ئەمانھ .نەزانیو  ھەڵبەستنبۆ

تاوان بە شتێکی وەک کوشتن، بەشێک لە خەڵک . ڕادە جیددیندا سەرجەم تاوانەکان بە یەکالی خوت کە لەدەردەخابۆمان
 روا بھکە ئێمە مافی ئەوەمان نیە کە ھھدەکاتەوە نیدەکەن بەاڵم پەرتووکی پیرۆز ڕووتۆ سنووردار زینا، دزی و شتی ئەو

ھەر شتێک کە دەیڵێین، . تا نەبێدلە تاوان بڕوانین، تاوان واتا ھەر شتێک کە بەپێی ستانداردە تەواوەکانی خو ییساده
اڵمی ئەو هوئێستا . ت، گوناھھا نزمتر و کەمتر بێددەدەین، ئەگەر بێت و لە ستانداردەکانی خوینەوە یان ئەنجامیبیریلێدەکە

ئەگەر ناتوانن " بوومەوە؟ۆتەوە، من لە تاوانەکانی خۆم پاککردمن دڵی خۆم پاک": تبڵێ تکێیە کە دەتوانێ: پرسیارە بدەنەوە
 .تێوەگالو و گەندەڵناڵمی ئەو پرسیارە بدەنەوە، کەواتە هو
 

لەڕاستیدا دژایەتی کردنە دەکات کە تاوان پەرتووکی پیرۆز فێرمان: ئێوە سەرەڕۆن
ھیچ یاسایەکی سڤیل . داسەرەڕۆبوونە لە ھەمبەر ھێز و یاسای خولەگەڵ شەریعەت و 

دەدەن ئێوە خۆتان بڕیار. نبکەت تا دۆربکەن، فڵبکەن یان تاوانناکائێوە ناچار
ڕەوی یت پھنقەسئێوە بەئھ. دا بشکێننئێوە ھەڵدەبژێرن کە شەریعەتی خو. بکەنتاوان
دایەک کە ا دادوەرێکی دادپەروەرە، خودخو. ا ناکەن و ئەوەش زۆر جیددیەدلە خو
دەتوانن دڵنیا بن کە تەنانەت یەک تاوانیش بێ سزا . تموو ڕۆژ تووڕە دەبێھە

 .نامێنێتەوە
 تنەکانی مرۆڤ لەو جیھانە بەڕێوەناچێا بۆ تاوادبەشێکی بچووک لە سزاکانی خو

بەاڵم سزای کۆتایی، لەدوای مەرگ ). لەوانەشە ئەوە پشتڕاست نەکەینەوە ھەرچەند(
ھەر کام لە ئێمە حیسابی ، ئەو کاتە کە لە ڕۆژی دادوەریدا تبەرۆکی مرۆڤ دەگرێ
 .ا دەداتەوەدخۆی لە بەرانبەر خو

 
 



 
 

 م؟ھانەوە بۆ کوێ دەچمن لەم جی
دەچین، ھەندێک دەڵین ھەموومان لە ناو. ڕ ئەوەی کە دوای مەرگمان چی ڕوودەداتسھلە یھھھ بۆچوونیکی زۆرخەیاڵ و 

ارەکان بۆ چوون بۆ ھەندێکی تریش بڕوایان بە شوێنێکە کە تێیدا ڕوحە تاوانب. تشندێک دەڵێن ھەموومان دەچینە بەھەھە
 .نەکراونەتەوەا ئەو بڕوا و بۆچوونانە، پشتڕاستپیرۆزددەکرێن بەاڵم لە ھیچ شوێنێکی پەرتووکی بەھەشت ئامادە

کەسانێک کە پەیوەندییەکی  .یھوهجارێك بمرێت، دواتر لێپرسینھ ك بۆ مرۆڤ دانراوهوه :لە بەرانبەردا، دەخوێنینەوە

سزای . هوای خاوەن شکۆدا بمێننھدلە خزمەت خو یمرھەیە، دەچنە بەھەشت تا بە نھ ادڕاست و دروستییان لەگەڵ خو

باوترین وشەیەک کە . تا و بەدوور لە شکۆی ھێزی ئەو دەبێدلەناوچوونی ھەمیشەیی و بەدوور لە بوونی خوئەوانی تر، 

 .ی گرنگ لەمەڕ جەھەننەم بوونی ھەیەچوار ڕاست. ە"خدۆزه"رەوە کەڵکی لیوەرگیراوە لە پەرتووکی پیرۆزدا لەمبا

 
 ڕاستیەکە خدۆزه
ڕاستیی  ت بھبارهسھ ت تاەوە دەدوێخدۆزهپەرتووکی پیرۆز، زیاتر لەمەڕ ". تسا دایھێنابێڵێك"خ شتێک نیە کە دۆزه

و ئەو کەسانەی کە  خدۆزهگەیاندن لە سزا بە تبارهسھ ھەروەھا، .ھێڵێتەوەشت ھیچ گومانێک نھھھخ و بھدۆزهھەبوونی 
 .تدەکات و قسەدەدوێ وهخھدۆزهە دەخرێن

 
 ترسھێنەر و تۆقێنەرە خدۆزه
رگیز ھەمیشەیی و ئاگرێکی ھھئازار، سۆبەی ئاگر، ئاگردانی دا بە چەمکگەلێکی وەک خ لە پەرتووکی پیرۆزدۆزه

لە شەودا و نە لە ڕۆژدا ئەوێ شوێنی ئازاردان، گریان و ددان لە ددان سوونە کە نە . باسبەر خراوەتە، كراوخامۆشنھ
ر دان لە ھەر شتێکی باش دووخدۆزهکەسانێک کە لە . ئەو چەمکانە ترسێنەرن بەاڵم بوونیان ھەیە. تنابێ خامۆش

دا لەگەڵ خۆی ئەوان لە بچووکترین یارمەتی یان ئاسایشێک لە ھەبوونی خو. ادخو تیفرهدەخرێنەوە و دەکەونە بەر نھ
 .دەبندێنێت، بێبەش

 جەھەننەم کۆتایی ڕێگایە
 خدۆزهلە نێوان . ھیچ ڕێگایەکی دەربازبوون بوونی نیە. دەڕۆن، یەک الیەنەن خدۆزهنەی کە بەرەو سەرجەم ئەو ڕێگایا

کردنەوە نیە بەڵکوو بۆ سزادانە، ئەویش خ بۆ پاکدۆزهدڵەڕاوکێ، تەنیایی و ئازاری . ھەیەھەڵدێرێکی مەزن و بەھەشت 
 .بۆ ھەتاھەتایە

 



 بوونی جەھەننەم دادوەرانەیە
و ئەو لە ناردنی  ا بە شێوەیەکی دادپەروەرانە دادوەری لەسەر جیھان دەکاتدخوکە  تپێمان دەڵێپەرتووکی پیرۆز 

. بە ئەوان کە خۆیان ھەڵیانبژاردووە تسەرەڕای ئەوەش، ئەو شتێک دەدا. بەتەواوی دادپەروەرە خدۆزهرەکان بۆ ناھباگو
ئەوان بە ھەڵبژاردنی خۆیان، . دەکاتەوەئەوان لە ڕۆژی دادوەریدا ڕەت ادکردەوە و خودایان ڕەتئەوان لەو جیھانە خو

ا بە نادادپەروەری دناتوانین خو. چەسپاندووە تایھتاھھکەیانی بۆ ھھا ھەڵبژاردنەدژیانێکی ناپاکیان ھەبووە و خو
 !تاوانباربکەین

 ت،دا دەپرسرێی نوێخەڵک لە سەردەم ک كھرنجەوە بیر لە پرسیارێھلەژێر سێبەری ئەو ڕاستیە ترسھێنەرەدا، دەبێ بە س
 ادەکەن؟ڕ خدۆزهلە سزادانی  چۆن چۆنی: بکەینەوە

 
 ؟داتتیدهیا ئاین یارمھئا

ایینی و فەرھەنگی ئ. ینی ناسراوەمرۆڤ وەک بوونەوەرێکی ئا
ئەوانەوە کردووە کە مرۆڤەکان لە ڕێگای ئەخالق، سەدان ڕێگای ڕیز

. بکەنئایینییەکانی خۆیان جێبەجێ داویستییەداوە ھەست و پێھەوڵیان
ئەوان ھەتاو، مانگ و ئەستێرەکان، زەوی، ئاگر و ئاو، بۆتە بەردینە و 

 .ژەڵەکانیان دەپەرەستئاسن و دارینەکان، ماسیەکان، باڵندەکان و ئا
ەکان و ڕوحە لەڕادەبەدەرەکانیان دەپەرەست کە ندئەوان خوداوه

داوە رۆڤەکانی تریش ھەوڵیانم. امی بیرۆکە الڕێیەکانی خۆیان بووئەنج
ایەکی ڕاستی لە ڕێگای شێوەگەلی جیاجیای وەک قوربانیدان، دتا خو

" ئایین"، بەاڵم بەڕێوەبردنی ڕێوڕەسمی ئایینیەوە بپەرەستن
، ھیچ کات ناتوانێ کێشەی تبێ خەوش و بێ ڕیاھەرچەندەش کە بێ

 :ی مرۆڤ چارەسەربکات، النیکەم بە سێ ھۆکارگوناھ
 

 بکاتدا ڕازیخو تھیچ کات ناتوانێ ئاین

بە  تا بەاڵم ھەر چەشنە ھەوڵێک دەگادبوون لەالی خوئاین ھەوڵی مرۆڤە بۆ باش

پەرتووکی پیرۆز زۆر . نینندسھدا پھچونکە تەنانەت باشترین ھەوڵەکان، پڕن لە ھەڵە و کەموکوڕی و الی خو شکست

 تەوێدەی ادخو .گرێتڵماندهك با ھھكانمان وهتاوانھ گاڵومان لێ ھات،ك شتی موو وهھھ كھ بە ڕوونی باسی ئەوە دەکات

 .بھێنێتدا بەجێناتوانێ ئەو ویستەی خو ت بە کەماڵ و ئاینمرۆڤ بگا
 

 ھیچ کات ناتوانێت تاوان بسڕێتەوە ئاین
ئەگەر . خراپەکان بسڕنەوەکردەوە باشەکان ناتوانن کردەوە . بباتات ناتوانێ گەندەڵیی ئێوە لە ناوئێوە ھیچ ک داوێنپاکی

ینی یان ئەزموونی ھیچ ھەوڵێکی ئا .كاتس شانازی نھ، تاكو كھكردار نییھ بھ تبێدا دادپەروەر کەسێک لە الی خو
کردنی کات و ھەوڵ، ڵێسا، پاڕانەوە، دیاریدان، قوربانیكون بۆ ، عیشای ڕەبانی، چوتەعمید و نانلێڕێوڕەسمی ناو(

 .تەنانەت یەک تاوانیش بسڕێتەوە تناتوانێ) پەرتووکی پیرۆز و ھەر شتێکی تر خوێندنەوەی
 

 تمرۆڤ بگۆرێ ت سروشتی گوناھباریھیچ کات ناتوانێ ئاین
ی مرۆڤە و دڵی کێشەی سەرەکیی مرۆڤ، دڵ. یھکردەوەی مرۆڤ، بنچینەی کێشە نیە بەڵکوو نیشانەی نەخۆشیەکە

ان کردن لە ڕێوڕەسمی ئایینیدا، لەوانەیە ھەستێکی باشتون بۆ کڵێسا و بەشداریچو. گەندەڵ و پیسە وهمرۆڤیش لە بنەڕەتھ
  !کێیە کە لە شتێکی گاڵو، شتێکی پاک بێنێتە دەر؟ ھیچ کەس. بکاتبداتێ بەاڵم ناتوانێ ئێوە باش

 
سا، خوێندنەوەی نموونە، چوون بۆ کڵێبۆ . ن"باش"، ئاشکرایە کە بەشێک لە چاالکییە ئایینیەکان کە ئاماژەیان پێکرا

ا، دبەاڵم بۆ ئەوەی کە الی خو. بدەیندا پێماندەڵێت کە ئەو کارانە ئەنجامپەرتووکی پیرۆز و پاڕانەوە باشن، چونکە خو



ئێوە دادپەروەر بکەن، تەنیا ئەوان ئەو ھێزەیان نیە  ، چونکە نەنریكبكھخھتەنیا خۆتان بەو کارانە  تبن، نابێدادپەروەر
 .دەکاتبەڵکوو پشتبەستن بەوان، تاوانەکانتان زیاددەکات و ئێوە مەحکووم

 
 

 ڕێگاچارەیەک ھەیە؟ \اڵمێكوهئایا 
 
پەیامی سەرەکیی  .کردووینربھستھدا بۆی دهو خو! بەڵێ ھەیە

ی خودا وهر ئھبھلھ :دەبێتەوەپەرتووکی پرۆز لەو ڕستەیەدا کورت
ختكرد، ی بھكھتاقانھ ت كوڕهنانھتھجیھانی خۆشویست،  ندهوهئھ

ڵكو ژیانی چێت، بھناو نھڕی پێ بھێنێت لھسێك باوهركھتاكو ھھ
 دادپەروەر و پیرۆز پێشتر بینیمان کە خوای .بێتتایی ھھتاھھھھ
بەاڵم لەالیەکی ترەوە، پەرتووکی  بدات، ت سزای گوناهدەبێ

لە ھەمان کاتدا  ئەو .ویستیھخودا خۆشھکە  تپیرۆز بە ئێمە دەڵێ
وێت یھت و دهدەوێبەاڵم گوناھبارانی خۆش کە دژی گوناھھ

روەرانە، بە شێوەیەکی دادپە تبەاڵم چۆن دەکرێ. تببوورێلێیان
دا مەرگی ێکدا کە شەریعەتی خولە كات تتاوانبا ببووردرێ

ا دەیتوانی ئەو ددەکات؟ تەنیا خوڕوحانی و جەستەیی ئەو داوا
ات و ئەو کارەی لە ڕێگای عیسا مەسیحەوە ککێشەیە چارەسەر ب

 ی ببێتھوهبۆ ئھ باوك كوڕی خۆی ناردووه. دائەنجام
 .ری جیھانڕزگاركھ

. مرۆڤانە، بوو بە مرۆڤ یای کوڕ بە وەرگرتنی سروشتدخو
بەتەواوی بوو بە مرۆڤ، بەاڵم ئەو مەسیح  یھەرچەند، عیسا

 خودا بھت دەڵێپەرتووکی پیرۆز . ا مایەوەدخو كوه بەتەواوی
 بۆتە ای تەواو و کەماڵ بوو، وەک ئەوەی نەدادەی خوئەو بە ڕ. جێ بووهسیح نیشتھی مھستھجھ موو پڕی خۆی لھھھ

سێكی كھ مەسیح بەتەواوی یھەر بۆیەش، عیسا. ا نەبووەدمرۆڤ و بە ڕادەیەکیش ببوو بە مرۆڤی کامڵ وەک ئەوەی خو
ئەو . و تایبەت بوودایكبوونی ئھلھ. تدەسەلمێنێ ی جیاوازند شێوهچھ بھ ۆزیش ئەمھپەرتووکی پیر وهبوو و  اڵوێردھھ

 قسەکانی تەواو تایبەت. بووندا ھاتھباوکێکی مرۆفئاسای نەبوو بەاڵم بە ھێزی ڕوحی پیرۆز لە منداڵدانی کچیکی پاكیزه
موعجزەکانیشی یەکجار تایبەت بە خۆی  .بوو وهاڵتھسھده كانی بھوتھ رسام بوون، چونكھی سھكھفێركردنھ لھ: بوون
. تەنانەت چەندین جاران مردووی زیندوو کردەوە .وهكردنھچاكی ده بووساغی ھھرچی نھخۆشی و ھھرچی نھھھ: بوون

اڵم ، بھوهتھتاقی كراوه موو شتێكھھ لھ كو ئێمھوه كھ یھرۆك كاھینێكمان ھھسھ: کەسایەتیی ئەو تەواو تایبەت بە خۆی بوو
 ". ی زۆر پێی دڵشادموه، ئھویستمھكوڕی خۆشھ مھئھ "کەواتە خوای باوک توانی لەمەڕ ئەوەوە بڵێ، . رچووبێ گوناه ده

دای لە ھەمو ڕوویەکەوە شەریعەتی خوی مەسیح وەک مرۆڤێک ئەوە بەو واتایەیە کە عیسا! یرنجبدەنە ڕستەی کۆتاھس
لەگەڵ ئەوەشدا، ئەو کەوتە ژێر بوختان، . سزای تاوان کە مەرگی چەند قاتە ربھخرایھھەر بۆیەش نھ ویكرد ویڕهپھ
بەاڵم مەرگی ئەو، . درالە ئورشەلیم لە خاچ مەحکوومکرا و لە ئەنجامدا ەستبەسەر کرا و بە بەڵگەی ناڕاستد

ردراو سھی خواستی بڕیارلھگوێرهبھ ھمئھ .تان ڕوداوێکی ئەوتۆ نەبوو کە پێشیپێنەگیرێی" سەیروسەمەرە"ڕووداوێکی 
ی کان لە سەر زەوی نارد و عیسادانی گوناھھسزا اوک، کوڕەکەی خۆی بە ئامانجیب. بوو و زانینی پێشووی خودا

خت بكات ژیانی خۆی بھتا بە گێڕانەوە لە وتەکانی خودی مەسیح، ئەو ھاتە سەر زەوی . یش بە ویستی خۆی ھاتمەسیح
 .مەرگی ئەو وەک ژیانی، یەکجار تایبەتی و ھەڵکەوتە بوو. ڵكێكی زۆری خھوهكڕینھبۆ 

 و مەرگ بۆ زۆرێک لە ئێوە دەشێت دای ڕویچ ساتی مەرگی مەسیحجار گرنگە کە درک بەوە بکەین کە چركھکەواتە یەک
 .تچ واتایەکی ھەبێ

 



 
 بۆچی خاچ؟

پەیامی ئینجیل ژیانی بێ خەوشی  رسھختخستنھچھ. اماژەیان بە مەرگی عیسا داوەسەرجەم بابەتەکانی پەرتووکی پیرۆز ئ
تەواوی ئەوانە گرنگن . عیسا نیە، ھەروەھا باس لە پەروەردە و پەیامە سەرنجڕاکێشەکانی و موعجیزە و ھێزەکەشی نیە

 .بدات ھاتە سەر ئەم جیھانە تا گیانی خۆی حمەسی یبەاڵم گرنگتر لە ھەمووی ئەوەیە کە عیسا
اڵم لێرەیە کە ئەو وەک جێگرەوەی ئێمە، ھەڵگری تاوان و وەک ڕزگاریدەرێک هبۆ مەرگی ئەو بەو ڕادەیە گرنگە؟ و

 .مرد
 

 عیسا جێگرەوەی ئێمە
بوو و ا، تاوانبار، ڕێ لێوندتاوانبارەکان لە ھەمبەر شەریعەتی پیرۆزی خو. ایەدئەو بابەتە دەرخەری دلۆڤانیی خو

ا دئەوان چۆن دەتوانن لە ڕقی پیرۆزی خو. تکە سزادان بۆ سەرجەم تاوانەکان بە پێویست دەزانێداماون، شەریعەتێک 
 سیح لھی مھوهرخستین، بھویستی خۆی بۆ دهاڵم خودا خۆشھبھ: بکەن؟ پەرتووکی پیرۆز، ئەو واڵمەمان دەداتەوەڕا

سەرسووڕھێنەری ڕزگاری،  یخشھنھشێک لە خوای کوڕ وەک بە. دا مرد، كاتێك ھێشتا گوناھبار بووینپێناوی ئێمھ
ر بھنھا جارێك لھسیح تھی مھوهر ئھبھلھ. دادپەروەرانەی تاوانەکانیان بدات ینە ھات تا لەبری تاوانباران، سزاخۆبەخشا

 اڵم خودا بھبھ سیحیان كوشتڵك مھخھ. وهخودامان نزیك بكاتھ پێناوی تاوانباران، تاكو لھ گوناه ئازار درا، بێتاوان لھ
 .وهڕۆح زیندووی كرده

 
 

 ھەڵگری تاوان عیسا
سزای . یەک بوونی نەبوو"ساختەکاری"دا ھیچ مەسیح یلە مەرگی عیسا. کیی خوایەبوون و پا پیرۆزئەوە دەرخەری 

: کردکاتێک کە لەسەر خاچ بوو ھاواری. ا بە تەواوی درادتاوانەکانی خەڵکی تر بە ھۆی مەرگی کوڕی بێ تاوانی خو
 خودای من، خودای من، بۆ وازت لێ ھێنام؟"

یح، سزای جیایی لە خوای مەس یە خۆشەویستەکەی وەرگێڕا و عیساڕای باوک ڕووی لە کودلەو کاتە ترسناکەدا، خو
تەواوی . ا دەردەخاتدخو ھایڕهو پاکبوونی  پیرۆزیرنجبدەن کە ئەو بابەتە چۆن ھس. شانی خۆیخستە سەر

تی تاوانەکانیانی ێوانبارەکانی گرتەوە، بەرپرسیارجێگای تا مەسیح یبدرێن و کاتێک کە عیساسزا تتاوانبارەکان دەبێ
بوو، مەرگێکی ھھ پیاوێک کە ژیانێکی بێگەرد و خەوشی. اڵمدەرەوەی ئەوان بووەهگرت، ھەروەک بڵێی ئەو وئەستۆلھ

 .کردئەزموون یچەند قاتی وەک سزای تاوانەکانی ئێمە
 
 



 ھێنڕزگاری یعیسا
كوڕی خودا دیاری  ن شكۆمان بھسیحی خاوهنێو مردووان عیسای مھی لھوهستانھھێزی ھھ رۆز و بھییی ڕوحی گوێره بھ
نێو مردوواندا لھ سیح كھزانین مھده خۆی بەوان نیشاندا و بە ھۆکارگەلێکی زۆر، ،ئەو دوای چەشتنی ئازار .اكر
ا لە ڕابوونەوەی مەسیح لە ناو مردووەکان، بە ھێزەوە دخو .ریدا نییھسھاڵتی بھسھدهئیتر مردن . وه، نامرێتھوهستێنرایھھھ

ۆ پێدانی وەک سزای تەواوی تاوانەکان وەرگرتووە و وەک بناغەیەک ب دەریخست کە مەرگی ئەوی لەبری تاوانبارەکان
 .بنخدادۆزهە بۆ تاکەکانی دانا کە جیا لەوەی کە تاوانبار بوون بەوەی کە تا ھەتاھەتایە ل لێبووردنی تەواو

 
 بەاڵم ئەوانە چۆن ئێوەش لە خۆ دەگرێ و دەتانگرێتەوە؟

 بن؟ا خۆپارێزدچۆن دەتوانن الی خو
 ؟تڕزگاریدەری ئێوەش بێ تچۆن مەسیح دەتوانێ

 
 

 ببین؟چۆن دەتوانین ڕزگار
 
ببن؟ ئایا ڕزگار تەوێاستی دەتانڕتا ئێستا خوێندتانەوە، ئایا بەو بابەتانەی کە بە
ر ئەو ھەر نرخێک و لێکەوتەیەک؟ ئەگەبن؟ بەشكۆا بەدلە الی خو تەوێدەتان

. بڕیارەتان نەداوە، لە گرنگی ئەو الپەڕانەتان درکپێنەکردووە کە خوێندتانەوە
ا داوابکەن تا دخو رنجەوە بیانخوێننەوە و لەھسەرلەنوێ و بە س تبۆیەش دەبێھەر

 .ڕووڕاستیتان بۆ بخاتە
کەواتە دەبێ بە تۆبەوە ببن، تانی بۆ خستبنەڕوو و بتانەوێ ڕزگارا ویستەکەدئەگەر خو

 .مەسیح بێنن یعیسا و ای ئێمەدبڕوا  بە خو ا ودبگەڕێنەوە الی خو
 

 بکەندەبێ تۆبە
 تدەبێ. تبگۆڕدرێ تانی تەواو لەمەڕ تاوانە، مێشکی ئێوە دەبێڕئەوە بە واتای گۆ

دڵی ئێوە . ، ھەڵچوونپیرۆزای دلۆڤانی و دبکەن کە تاوانبارن و بە دژی خوقەبووڵی
خەم و شەرمێکی ڕاستی بە ھۆی پیس بوون و تێوەگالن لە ( تبگۆڕدرێ تدەبێ

بنێن و ڕێگای ژیانتان یان ئەوە وەالبە حەزی خۆ تکەواتە دەبێ). گەندەڵیی تاوانەکانتان
ئاوا  تئێوە دەبێ. تکردەوەی شیاوی تۆبەیان ھەبێکە  توێدخەڵکی دەا لە دخو. بگۆڕن

واتا لە . کی نوێتۆبە واتا چوون بەرەو ڕێگایە. ت، خۆش نابێتکە حەزتان بە وەالنانی نەبێ لە تاوانێک ادبکەن، خو
 . زیبکەناا دڵخۆش و ڕدچەشنێک بژین کە خو تەوێناخی دڵەوە بتان

 
 تبڕواتان بە مەسیح ھەبێ تدەبێ

كاتێك ، سیحیت، كوڕی خودای زیندوویتۆ مھبکەن، ە مەسیح بەو واتایەیە کە قەبووڵیبەر لە ھەر شتێک، بڕواھێنان ب
واوی تھ بھ وانھئھ تتوانێش دهوهمھلھ: ھەمدو. دپێناو گوناھباران مر كاتی دیاریكراودا لھ سیح لھ، مھھێشتا الواز بووین

 .ژیێت تاكو داكۆكییان لێ بكاتده میشھو ھھئھالی خودا،  چنھده وهوهی ئھڕێگھ لھ بكات كھڕزگار
بوون الی ئەو، بڕوای خۆتان تەنیا لەسەر ئەو ا و خۆشەویستدبەو واتایەیە کە بۆ شیاوبوونی پەیوەندیتان لەگەڵ خو: سێھەم

پشت بە  تەوێەی ئێوە لە ھەمبەر ئەوەی کە بتانتاوانباران زۆر بوون و سروشتیپێ خۆ. دابمەزرێنن و پشت بەو ببەستن
دەست لە  تبەو حاڵەشەوە ئێوە ڕێگاچارەیەکی ترتان نیە، دەبێ. دلۆڤانی یان ئایینی خۆتان ببەستن، بەربەرەکانی دەکات

و  ردگارهروهعیسا پھ مت دانت پێدا نا كھده ر بھگھئھبڕواکردن بە ھەر شتێک ھەڵبگرن و تەنیا متمانە بە مەسیح بکەن، 
 .بیت، ڕزگار دهوهڵیستاندهناو مردووان ھھخودا لھ ڕت كرد كھدڵ باوه بھ

ئەگەر خوا پێویستییەکەتانی بۆ ئێوە خستۆتە ڕوو و ئەو حەزەی بە ئێوە بەخشیوە، کەواتە بۆ الی مەسیح بگەڕێنەوە و ئەو 
. ەدا کە لەمەڕ ئەو کارە کە ھەتانە ڕوونبنوە، ئەوە یارمەتیتان دباشە کە بە دەنگی بەرز بپاڕێنە! کارە ھەر ئێستا بکەن

بە  بکات و ببێتاوا لە مەسیح بکەن کە ئێوە ڕزگاربوو و داماون و بەتەواوی ھێزەوە دنپیدابنێن کە تاوانبار، ڕێگا ودان



 ،ترتووکی پیرۆز دەڵێپە .تا لە تاوانەکانتان بگەڕێنەوە و بۆ ئەو بژین تای ژیانتان و ئەو ھێزەتان پێ ببەخشێدخو
 .بێتڕزگاری ده وهبپاڕێتھ وهزدانھناوی یھ سێك بھركھھھ

ئەو  تبکەی، دەتوانیا قەبووڵدو ئەو وەک خو تئەگەر بەڕاستی برواتان بە عیسا مەسیح وەک ڕزگاریدەری خۆتان ھەبێ
 .بکەی کە ھی تۆنبەڵێنیانەش داوا

 
 

 ئێستا کام ڕێگا ھەڵدەبژێرن؟
ۆر مەسیح دەبەستن، شتگەلێکی ز یخەریکن پشت بە عیسائەگەر ئێستا 

ە ئێستادا لە پەیوەندی بۆ نموونە، ئێوە ل. بنھەیە کە بتوانن بە ھۆیەوە شاد
" ادبوونەوە الی خوپاک"تووکی پیرۆز ئەوەی ناو ناوە پەر. دانلەگەڵ خوا
ی ڕێگھ ڕ بێتاوان كراوین، لھباوه ی بھوهر ئھبھ، لھواتھكھ، تو دەڵێ

رێگای لە. یھڵ خودا ئاشتیمان ھھگھلھ وهمانھورهسیحی گھعیسای مھ
موو شدا ھھوهڵ ئھگھلھ" مەسیحەوە، بە تاوانەکانتان ڕاگەیشتراوە یعیسا
ناوی ھێنا، مافی پێدان  ڕیان بھی باوهوانھی پێشوازییان لێكرد، ئھوانھئھ
ئەو کە پشت بە مەسیح دەبەستن،  تەواوی ئەو کەسانەی: ای خودڕۆڵھ ببنھ

: دانئێوە بۆ ھەتاھەتایە لە ئاسایش. مافەیان پێ دەدرێت کە ببنە منداڵی خوا
. كنسیحدا یھڵ عیسای مھگھلھ كھ نییھ وانھئێستا تاوانباركردن بۆ ئھ واتھكھ
ر ڕۆحی گھئھ: ا لە خودی ڕوحولقودوس دا ھاتۆتە ناو ژیانی ئێوەوەدخو
 .جێ بێتدا نیشتھئێوه لھ وهستاندهنێو مردووان ھھعیسای لھی وهئھ

یانی ڕوحانیی نوێی خۆتاندا، گەشەبکەن، ئاماژە بە لە ژ تئێستا ئێوە دەبێ
 .رنجی تەواویان بدەنێھخاڵ دەکەین کە دەبێ س دوو

 
بکەن، ئەوە کارێکە خۆتان قسە ئێستا ئێوە دەتوانن لەگەڵ باوکی: پاڕانەوە
ا، دئێوە دەتوانن بە ھۆی گەورەیی، ھێز، قودوس بوون و دلۆڤانیی خو. بدەنڕابردوودا نەتاندەتوانی ئەنجامی کە لە
اش دتەنانەت کەسانێک کە دەبنە منداڵی خو بکەنێنن ھەموو ڕۆژ، داوای لێبووردنی لبپاڕێنەوە و بیپەرەستن، ئێوە دەتوالێی

كانمان گوناھھ ت لھنانھ، تھرهروهوا خودا دڵسۆز و دادپھكانماندا نا، ئھھگوناھ ر دانمان بھگھئھ، ھەر تەواو و کامڵ نین
 .وهكاتھك پاكمان دهواییھموو ناڕهھھ بێت و لھخۆشده

بکەن، شتگەلێکی زۆر ھەیە کە دەتوانن بە ھۆی پاسیواوە، سددەتوانن ھەموو ڕۆژ، بە ھۆی شتە باش و جوانەکانی خو
ڕۆژانەی ژیان کە بە سانایی، ئەوان بە مافی بێ  روبومیبھۆ نموونە بە ھۆی ڕزق و بکەن، بادپاسی خووئەوانەوە س

بەاڵم گرنگتر لە ھەموو شتێک، ئەوەیە کە بە ھۆی ڕزگاریتان، وەرگیرانتان لە بنەماڵەی . ئەمالوئەوالی خۆتان دەزانن
ئێوە ! دانی ئەو کارە، دژوارەبیربکەنەوە کە ئەنجاموا  تنابێ. پاسی ئەو بکەنو، ستاییتاھھھھەدەستھێنانی ژیانی با و دخو

بۆ کەسانێک بپاڕێنەوە کە  بەتایبەتی. ز و ڕێنمایی لەو بکەندەتوانن بۆ ژیانی خۆتان و خەڵکانی تر، داوای یارمەتی، ھێ
 .بوونا بەدووردا بەدوورن، ھەروەک ئێوە ڕۆژێک لە خودلە خو

ا لە ڕێگای پەرتووکی پیرۆزەوە، دا دەکەن، خودپاڕانەوە، قسە لەگەڵ خوئێوە لە کاتی : خوێندنەوەی پەرتووکی پیرۆز
چی  ھا بزانن كھروهھھکەواتە زۆر گرنگە کە ھەموو ڕۆژێک بیخوێننەوە و ھەڵیبسەنگێنن . تقسە لەگەڵ ئیوە دەکا

بۆ ئەوەی واتای  تھێز بکھەروەک ئەو کارە دەکەن، داوای لێبکەن تا ئێوە بە .ن شكۆیھسیحی خاوهندی مھزامھی ڕهجێگھ
شیری ڕۆحی پاك  زووتان لھدایك بوو، ئارهلھ ك ساوای تازهوه پێکەن و لە ڕێنماییەکانی ئەو ڕێڕەوی بکەنا درکدخو

 ھپێویستیتان بە یارمەتییئەگەر لە سەرەتای خوێندنەوەی پەرتووکی پیرۆزدا، . نبكھ شھبۆ ڕزگاری گھ مھبێت، تاكو بھ
 .دا ھاتووە، بۆتان بنێردرێ ٣١ەرگێکی بەالشی پەرتووکێک کە لە الپەڕەی بکەن تا بداوا

 
ا داوا لە ئێوە دەکات کە بە بەردەوامی لەگەڵ برایان و دا، خودئێستا کە بوون بە ئەندامی بنەماڵەی خو: بەشداری کردن

كتری ڵكو یھری ڕاھاتوون، بھسھلھندێك ك ھھھێنین، وهكانمان نھوهكۆبوونھ با واز لھ .خوشکانی خۆتاندا کۆببنەوە
یی ناوچھسای ڵێئەوە بەو واتایەیە کە لەگەڵ ک .وهبێتھسیح نزیك دهی مھوهبینن ڕۆژی ھاتنھده تی كھتایبھ ین، بھھانبده



یسای شیاو، ھەمیشە ڵھەڵبژاردنی ک. بن کە ئەو کارە لە زووترین کاتدا بکەنکەواتە دڵنیا. نھیەکتری بگبھ )لۆكاڵی(
کە لە  تیسایەکی گونجاو ھەڵبژێرن کە بڕوای بەو ڕاستیانە ھەبێڵئێوە پێویستیتان ھەیە بەوەی کە ککارێکی ساکار نیە، 

لە . یارمەتیتانبدات تبە ئێوە دەتوانێ تکەسێک کە ئەو نامیلکەیە دەدا. بکاتتان فێرهپەرتووکی پیرۆزدا ھاتووە و ئەو
ی وونی خەڵکانی تر وەردەگرن و گرنگکەڵک لە ئەزم. دەبنا شتگەلێکی فرەتر فێردلەمەڕ خو، ئێوە لۆكاڵدایسای ڵک

ھەروەھا ئەو خۆشییە کە لە  .دەبنو عیشای ڕەبانی، فێر) خاوێنبوونەوە(ا لەمەڕ تەعمید دفەرمانە تایبەتەکانی خو
سا پێویستی ڵسایە و کڵپێویستیمان بە ک ئێمە. دەدۆزنەوەخواپیداوەکانتان لەگەڵ خەڵک ھەیە،  دابەشکردنی دیاری و توانا

 !بە ئێوە ھەیە
 

بەردەوام لەبیرمان  تدەبێ. رستیبپھاوی بە دڵ و بە گیان اوەندی خۆت بە تەودخوئێستا ئەوە شانازییەکە کە : کردنخزمەت
: یەکەمە ا لە ڕیزیدبوون و پاکیی خوپیرۆز. کردووە و بانگھێشتی ژیانی پیرۆزی کردووینا ئێمەی ڕزگاردخوکە  تبێ

ان بۆ تکانە تایبەتییەکانی خۆتان و توانادابن کە لە دیارییھەر بۆیەش، لە ھەوڵی ئەوە. ا ئەوەیە کە خاوێنبندخواستی خو
قێندراوین تا خوڵ سیحی مھعیسا این و لەدبەرھەمی دەستی خوکە  تلەبیرتان بێ. وەربگرنخزمەت بە خەڵک، کەڵک

ا چی لەگەڵ تۆ کردە و دخوکە دەتوانن بە خەڵکانی تر بڵێن  تان لەو دەرفەتانە بێلە کۆتاییدا، چاوت .کارگەلی شیاو بکەین
مەسیح، نەتەنیا ئەرکی کەسی خاوەن بڕوایە،  یان لەگەڵ خەڵکانی تر لەمەڕ عیساوقسەکردن و دو. چی بۆ کردووی

 .بەڵکوو ئەزموونێکی دڵخۆشکەر و خۆشە
کە ئێوەی لە تاریکییەوە  تباشییەکانی ئەو ڕابگەیێنێ تژیانی ئێوە، بتوانێلە ئیستا بەدواوە، جۆرێک بژین کە ھەر بەش لە 
 !.بەرەو تیشکی سەرسووڕھێنەری خۆی بانگکردووە

 

 
 

واتان بە مەسیح ھێناوە و بۆ خوێندنەوەی ڕۆژانەی پەرتووکی پیرۆز، ڕای خوێندنەوەی ئەو پەرتووکەوە، بئەگەر لە ڕێگ
لێدەکەین کە نامە بۆ بلنکارت بەو ناونیشانەی خوارەوە بنێرن، نامە بنووسن تا بەرگێکی پێویستیتان بە یارمەتییە، داواتان 
ئەو پەرتووکە، رێنماییەکی . وەردەگرن) Read, Mark, Learn: وە سەرەکییەکەیان(. بەالش لە پەرتووک بخوێننەوە
 .ەکی پیرۆز بە پێی ئینجیلی مەرقەستاکەکەسی لەسەر پەرتوو
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 :ھاتوونکە لەو نامیلکەیەدا بەکار هئەو ئایەتانەی پەرتووکی پیرۆزلیستی  وهی خوارهمھئھ
 
 ؟یھوێ ھھس لھكھ

 ٦:١١كان عیبرانیھ
 ١:١یدابوون پھ

 ٣:١١كان عیبرانیھ
 ٩:٣٣كان بورهزه

  ٢٤:١٧كردار 
 ٧:٢یدابوون پھ
 ١٤:١٣٩كان بورهزه
 

 كات؟دهئایا خودا قسھ
 ٧:١كار 
 ١:١٩كان بورهزه

 ٢٠:١ڕۆما 
 ٢١:١ترۆس م پھكھیھ
 ٧:١٩كان بورهزه
  ١٦:٣م تیمۆساوس دووه
 ١٣:٢م تیمۆساوس كھیھ
 

 چێت؟چی دهخودا لھ
 ١٠:١٠رمیا یھ

 ٦:٤٤ئیشیا 
 ١١:٢فیلیپی 
 ١:١نا یۆحھ
 ١٨:٣م كۆرنسۆس دووه
 ٢٤:٤نا یۆحھ
 ١٨:١نا یۆحھ
 ٢٤:٢٣رمیا یھ
 ٢:٩٠كان بورهزه

 ٨:١ئاشكراكردن 
 ٦:٣الخی مھ

 ٢٥:١٧كردار 
 ١١:١٥سوس فھئھ
 ٢:٢م سامووێل كھیھ
 ١٣:١بوقوق حھ
 ١٦:١ترۆس م پھكھیھ

 ١٨:٣٠ئیشییا 
 ٢:٩٧كان بورهزه

 ١٣:٤كان عیبرانیھ
 ٣٣:١١ڕۆما 



 ٦:١٣٥كان بورهزه
 ١١:١سوس فھئھ

 ٣٥:٤دانیال 
 ٢٧:٣٢رمیا یھ

 ٩:٥كار 
 ٢٣:٣٧كار 

 
 من كێم؟

 ٢٧:١یدابوون پھ
 ٢٨:١یدابوون پھ
 ٣١:١یدابوون پھ
 

 ؟ڕویداوه ڵھچی ھھ
 ١٢:٥ڕۆما 
 ١٧:٢یدابوون پھ
 ٦:٣یدابوون پھ
 ٨:٣یدابوون پھ

 ١٢:٤ڕۆما 
 ٨:١نا م یۆحھكھیھ

 ٢٣:٣ڕۆما 
 
 ؟ئایا گوناه جددیھ 
 ٩:١٧رمیا یھ
 ٢١:٧یخا م
 ٩:٢٠كان ندهپھ
 ٤:٣نا م یۆحھكھیھ
 ١١:٧كان بورهزه

 ١٢:١٤ڕۆما 
 
 چم؟بۆكوێ ده وهم جیھانھلھ

 ٢٧:٩كان عیبرانیھ
 ٩:١م تیمۆساوس دووه
 ٣٣:٢٣تا مھ
 ٢٩:٥تا مھ

 ٢٨:١٦لۆقا 
 ٤٢:١٣تا مھ

 ١٤:٣٣ئیشیا 
 ١٢:٣تا مھ
 ١٣:٢٣تا مھ

 ١١:١٤ئاشكراكردن 
 ١١:١٤لۆقا 



 ٣١:١٧كردار 
 ٢٣:٣٣تا مھ
 

 دات؟تیدهئایا ئاین یارمھ
 ٦:٦٤ویشیا 
 ٩:٢سوس فھوه

 ٤:١٤كار 
 

 ؟یھاڵمێك ھھئایا وه
 ١٦:٣نا یۆحھ
 ٨:٤نا م یۆحھكھیھ

 ٩:٢كۆلۆسی 
 ٣٢:٤لۆقا 
 ٢٣:٤تا مھ

 ١٥:٤كان عیبرانیھ
 ١٧:٣تا مھ

 ٢٣:٢كردار 
 ٢٨:٢٠تا مھ
 

 بۆچی خاچ؟
 ٨:٥ڕۆما 
 ١٨:٣ترۆس م پھكھیھ

 ٣٤:١٥میخا 
 ٤:١ڕۆما 

 ٣:١كردار 
 ٩:٦ڕۆما 

 
 توانم ڕزگارمبێت؟چۆن ده
 ٢١:٢٠كردار 
 ٢٠:٢٦كردار 
 ١٦:١٦تا مھ

 ٦:٥ڕۆما 
 ٢٥:٧كان عیبرانیھ

 ٩:١٠ڕۆما 
 ١٣:١٠ڕۆما 

 
 ك؟چ ڕێگایھ

 ١:٥ڕۆما 
 ٤٣:١٠كردار 
 ١٢:١نا یۆحھ
 ١:٨ڕۆما 



 ١١:٨ڕۆما 
 ٩:١نا م یۆحھكھیھ
 ١٠:٥سوس فھوه
 ٢:٢ترۆس م پھكھیھ

 ٢٥:١٠كان عیبرانیھ
 ٩:١م تیمۆساوس دووه
 ٣:٤م كۆرنسۆس كھیھ
 ١٠:٢سوس فھئھ

 ١٩:٥میخا 
 ٩:٢ترۆس م پھكھیھ
 
 


