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ثيَشةكى

هةر لةو رؤذةى قابيل هابيلى* كوشتوة تاكو ئةم رؤذانةى دوايش وئيستاش ،برا كوذى هةر بةردةوامة بؤ ضةندين
سالَ وبةتايبةتيش لةم سةردةمة نوىَيةى ئةوم دوايةدا بةتايبةتىطةىل كورد زؤرى لةم (تراذيديلية) ضةشتووة،وة هةزاران كةس
َة ،وة لىَخؤش بوونيش لةو
َكة هاوارى خودايان كردووة بؤ ئاشتى ،تاكو ئيستاش هةزارانى تر هةن سوورن لةسةر تؤل
لةم خةل
َيان بةرامبةريان كردووة بةهةموو شيَوةيةك رِةت دةكةنةوة .ئينجا ضؤن دةتوانني رِيَطا ضارةيةك بدؤزينةوة
كةسانةى كة هةل
مبانطةيةنيَتة ئاشتى؟
(ثريؤزبايى لة ئاشتى خوازان) ئةوة ووتةى عيساىة ،ضونكة ئةو خؤى بةر لةدايك بوونى بة ()700سالَ لة اليةن ثيَغةمبةر
ئةشعياوة** بة (سةرؤكى ئاشتى) ناوبراوة بؤية ئيَمة رِوودةكينة ئةو وفيَركردنةكانى تا رِيَبازى ئاشتى فيَربني .ئةم ووشانةى عيسا
بةشيَكة لة فريكردنةكانى ثيَشكةشى دةكةين ،ئةوةى بةثيَى نوسينى (مةتتا) نوسراوة لة بةشى ( )7 ،6 ،5ئةمةش ناسراوة بة
(ووتارى سةرضيا).
(مةتتا) كابرايةكى باجطر بوو ،كاتىَ عيسا داواى ىلَ كرد دواى بكةويَت ئيشةكةي خؤى جيَهيَشت ودواى كةوت ،لة (20سالَ
تاكو 40سالَ) ثاش مردنى عيسا مةتتا وانةكانى عيسا بة زمانى يؤنانى نووسىيةوة ،هةروةها خودا رِؤحى ثريؤزى خؤى رِةوانة
كرد بؤ مةتتا تاكو هةموو ئةو ووشانةى عيسا ووتبووى بة بريى بهيَنيَتةوة..هةر بؤيةش دةتوانني ووشةكان بة باوةرِ
ثىَكراوىيةوة خبويَنينةوة هةر وةك لة رِاستىدا ووشةكانى عيسا خؤيةتى ،ئةم ووشانة لةزمانى يؤنانى بنةضةوة بة طرنطيةكى
مةزن وبايةخ ثىَ دراوةوة بؤ زمانى كوردى وةرطيَردراوة وة ئةو مانايةى لةزمانى يؤنانى دةيدات هةمان مانا ومةبةست لة زمانى
كوردى دا بةتةواوى دابني كراوة..
مةبةستى مةتتا لة نوسينى ئةم ثةرتوكةدا ئةوة بووة ئيَمة تيَ بطةين كة عيسا مةسيحة ،ئةو مةسيحةى ثيَغةمبةرةكان ثيَشبينيان
َكى ئاشتى بةرثابىَ لةطةلَ خودا
كردبوو ولةوبارةيةوة دووابوون ،ئةو مةسيحةى كة هات ئةشكةجنة بدرىَ ومبرىَ تاكو بؤ خةل
وئاشتى لة نيَوان خؤيان دا هةر يةك لةطةلَ ئةوةى تر.
لةم ثةرتوكة دا عيسا داوامان لىَدةكات كة ذيامنان بةسة ربةرين لةسةر بنةرِةتى ئةوةى كة ئيَمة باوكمان هةية لة ئامسان،
َكى باش وبةدكار وةكو يةك ،ئةو خودايةى طشت ثيَويستىيةكامنان
َكى خؤش دةويَت ،خةل
خواييَكى بةتوانا ،كة طشت خةل
َكو بةماناى
دابني دةكات وهةموو نهيَنىيةكامنان دةزانيَت ،وداوامان لىَدةكات بة رِوخسارى دةرةكى شةريعةت نةذين ،بةل
ناوةوةى شةريعةت بذين،هةروةها داوامان لىَدةكات تةواو بني ،هةر وةك باوكى ئامسانيمان تةواوة وئةوةى كة زؤر طرنطة لة
َى رِاسثاردةكان بني ومةسيح وةكو ثادشا لةسةر ذيامنان بىَ ،تةنها بةم بانطةوازة ذيان بةرينة سةر وئةو
ذيامنان دا ،طوىَ رِايةل
داواية ناكريَت بةبىَ هيَز كة لة رِؤحى ثريؤزةوة ديَت .هةروةها بةم داوايانة دبني بة ئاشتى خواز ،وة ئاشتى دةهيَنني بو جيهانى
بةش بةش كراومان.
........................................................................................................

* قابيل وهابيل :هةردوكيان كورِى ئادةم وحةوا بوون قابيل هابيلى براى كوشت بةمة يةكةمني تاوانى كوشنت لةجيهان رِووى دا.
** ئةشعيا :يةكيَكة لة ثيَغةمبةرة طةورةكانى جولةكة.

[]1

بةشى ثيَنجةم

ئينجيلى عيسا بة ثيَى نوسينى مةتتا

ووتارى سةرضيا

َكةكةى بينى ،ضووة سةر ضيا ،كة دانيشت قوتابيةكانى ليَى نزيك
1عيسا كة خةل
بوونةوة.
2دةستى كرد بةفيَركردنيانو ووتى:

(3خؤزطةدةخوازرىَ بةوانةى هةذارن لةرؤح ،ضونكة ثادشاهيَتى ئامسان بؤ ئةوانة.

َنةوايى دةكريَن.
4خؤزطةدةخوازرىَ بة ليَوبةبارةكان ،ضونكة دل

َنةرمـةكـان ،ضـونكــة زةوى بؤ ئةوان بةمريات دةميَنيَتةوة.
5خؤزطةدةخوازرىَ بة دل
6خؤزطةدةخوازرىَ بةبرسىو تينوةكان بؤ رِاستودروستى ،ضونكة تيَر دةبن.
7خؤزطةدةخوازرىَ بة بةزةييدارةكان ،ضونكة بةر بةزةيى دةكةون.
َثاكةكان ،ضونكة خودا دةبينن.
8خؤزطةدةخوازرىَ بة دل

َةى خودا ناودةبريَن.
9خؤزطةدةخوازرىَ بةئاشتيخوازان ،ضونكة بةرِؤل

10خؤزطةدةخوازرىَ بةضةوسيَنراوان لةثيَناوى رِاستودروستى ضونكة
ثادشاهيَتى ئامسان بؤ ئةوانة.

َك جنيَوتان ثىَدةدةنو دةتانضةوسيَننةوة،
11خؤزطةدةخوازرىَ ثيَتان ،كاتىَ خةل
لةثيَناوى من بوختانتان ثىَ دةكةن.

َخؤشو شادومان بن ،ضونكة ثاداشتتان مةزنة لةئامسان .ئاواش ثيَغةمبةرانيان ثيَش
12دل
ئيَوة ضةوساندؤتةوة!

[]2
خويَى زةوى ورِووناكى جيهان

َم طةر خوىَ سويَريةكةى لةدةستدا ،ضؤن تامة
(13ئيَوة خويَى زةوين ،بةال
َكى هيض نايةت ،ئةوة نةبىَ فرِىَ بدريَتة دةرةوةو
سويَرةكةى بؤ دةطةرِيَتةوة؟ بةكةل
َك ثيَشيَلى بكةن.
خةل
14ئيَوةن رِووناكى جيهان،
شاريَك لةسةر شاخ دروستكرا
ناتوانرىَ بشاردريَتةوة.

َناكةن تا بيخةنة ذيَر تةشتةوة،
َك ضرا هةل
15هةروةها خةل
َكو لةضرادانةكةى دايدةنيَن،
بةل
تاكو رِووناكى بدات بةهةموو
َةكةدان.
ئةوانةى لة مال

16بةهةمان شيَوة با

َك
رِووناكيتان بؤ خةل
بدرةوشيَتةوة،
هةتا ئيشة باشةكانتان ببينن
وستايشى باوكتان بكةن كة لةئامسانة.

[]3

تةواوكردنى شةريعةت

(17وابرينةكةنةوة من هاتووم شةريعةت يان ووتةى ثيَغةمبةران البةرم ،من نةهاتووم

َيَم :هةتا زةوىو ئامسان لةئارادابيَ،
َكو تةواوى بكةم18 .رِاستيتان ثىَدةل
الىبةرم ،بةل
َيَكى شةريعةت لــةناو ناضىَ ،تاهةمووى ديَتةدى19 .ئةوةى
ووشةيةك يان خال

َكى فيَركرد وابكةن.
َيَكى بضووكى ئةم رِاسثاردانةى كردو خةل
سةرثيَضى خال
َكى
َم ئةوةى كارى ثيَدةكاتو خةل
لةثادشاهيَتى ئامسان بةبضووكرتين ناودةبرىَ .بةال

َيَم :طةر
فيَر دةكات ،لةثادشاهيَتى ئامسان بةمةزن ناودةبرىَ20 .من ثيَتان دةل

رِاستودروستيتان لةمامؤستايانى شةريعةتو فةريسيةكان زياتر نةبيَت ،بة هيض جؤريَك
ناضنة ناو ثادشاهيَتى ئامسان.

[]4
توورِةبوون

َك مةكوذن ،ئةوةى بكوذيَت شايانى
َك ووتراوة} :خةل
(21بيستوتانة لةكؤندا بةخةل
َيَم :هةر كةسىَ لةبراكةى توورِة بيَت،
َم من ثيَتان دةل
حوكم بةسةردانة22 {.بةال
شايانى حوكم بةسةردانة .ئةوةى بةبراكةى دةَلىَ هيضوثوض شايانى رِاوةستانة
َى جوولةكة ،ئةوةش بةبراكةى دةَلىَ بىَميَشك شايانى
لةبةردةم ئةجنومةنى باال

دؤزةخة23 .ئةطةر قوربانيةكةت بؤ قوربانطة هيَنا ،لةوىَ بريت كةوتةوة كة براكةت
َةو برِؤ
شتيَكى بةسةرتةوةية24 ،قوربانيةكةت لةبةردةم قوربانطةدا بةجىَبهيَل
يةكةجمار براكةت ئاشت بكةرةوة ،ئينجا وةرة قوربانيةكةت ثيَشكةش بكة.

َت ،خيَرا ئاشت بةرةوة هةر لةو
25هةروةها لةطةلَ ئةو كةسةى ناكؤكة لةطةل
كاتةى بةرِيَطاوةن بؤ دادطا ،نةوةك بتداتة دةست دادوةرو دادوةريش بتداتة دةست

َيَم :هةرطيز لةوىَ
ثؤليس ،ثؤليسيش رِةوانةى بةندخيانةت بكات26 .رِاستيت ثيَدةل
دةرناضى تا دوا ثوول نةدةيتةوة.

[]5
داويَن ثيسى

28

َيَم :ئةوةى بة
َم من ثيَتان دةل
(27بيستوتانة ووتراوة} :داويَن ثيسى مةكة{ .بةال

َدا كردووة.
َى خؤيدا داويَنثيسى لةطةل
هةوةسبازى سةيرى ئافرةتيَكى كرد ،ئةوا لةدل

29ئةطةر ضاوى رِاستةت توشى طوناهىكردى دةريبهيَنةو فرِيَىبدة ،ضاكرت واية
ئةنداميَكى لةشت نةميَنىَ ،لةوةى هةموو لةشت خبريَتة دؤزةخةوة30 .ئةطةر دةستى
رِاستةت تووشى طوناهى كردى ،بىربِةوةو فرِيَىبدة ،ضاكرت واية ئةنداميَكى لةشت
نةميَينَ ،لةوةى هةموو لةشت خبريَتة دؤزةخةوة.
تةالَق

31

َقنامةى بداتة
َق دةدات ،با تةال
( ديسان ووتراوة} :ئةوةى ذنةكةى تةال

َق دةدات بىَهؤى داويَن
َيَم :ئةوةى ذنةكةى تةال
َم من ثيَتان دةل
دةست32 {.بةال
َق دراويَك بهيَنيَت ،ئةوا
ثيسى واى لـىَدةكات داويَن ثيسى بكات .ئةوةش تةال
داويَن ثيسى دةكات.
سويَند خواردن

َكو
َيَرةوة ،بةل
(33بيستوتانة لةكؤندا ووتراوة} :ثيَضةوانةى سويَندةكانت مةجول
َيَم :هةرطيز سويَند
َم من ثيَتان دةل
ثةميانت لةطةلَ خوداوةند بةرةسةر{34 ،بةال
مةخؤن ،نة بةئامسان ،ضونكة تةختى شاهانةى خوداية35 ،نة بةزةوى ،ضونكة جيَى

ثىَدانانيَتى ،نة بةقودس ضونكة شارى ثادشاى مةزنة36 ،نة بةسةرى خؤت ،ضونكة
تواناى ئةوةت نيية تاَليَكى رِةش يا سثى بكةيت37 .با قسةتان :بة بةَلىَ بيَت طةر
وابوو ،بة نةخيَر بيَت طةر وانةبوو ،لةمة زياتر لةشةيتانةوةية.

[]6
تؤلَةسةندن

39

َيَم:
َم من ثيَتان دةل
(38بيستوتانة ووتراوة} :ضاو بة ضاو ،ددان بة ددان{ .بةال

بةربةرةكانى خراثة مةكةن بةخراثة ،ئةوةى كيَشاى بة رِوومةتى رِاستةت ،ئةوى

ديكةشى بؤ رِاطرة40 .ئةوةى ويستى كراسةكةت ببات ،ضاكةتةكةشتى بدةرىَ.

َى برِؤ42 .ئةوةى
َى برِؤيت ،دوو ميل لةطةل
41ئةوةى ناضارى كردى يةك ميل لةطةل
داواى شتيَكى ليَكرديت ،بيدةريَ .ئةوةى داواى قةرزت ليَدةكات مةيطةرِيَنةوة.
خؤشةويستى دوذمنان

(43بيستوتانة ووتراوة} :ئةوةى ليَت نزيكة خؤشت بوىَ{ ،ئةوةى دوذمنتة رِقت
َيَم :دوذمنةكانتان خؤشبوىَو نويَذ بكةن بؤ
َم من ثيَتان دةل
ليَى بيَتةوة44 .بةال

َةى ئةو باوكةتان كة لةئامسانة ،ئةو
ئةوانةى دةتانضةوسيَننةوة45 ،بةمة دةبنة رِؤل
َديَنىَو بارانى خؤى بةسةر دادثةروةرو
خؤرى خؤى بةسةر ضاكو خراثدا هةل
زؤرداريش دةباريَينَ46 .ئةطةر هةر ئةوانةتان خؤشويست كة ئيَوةيان خؤش دةوىَ،
ض ثاداشتىَ وةردةطرن؟ ئايا باجطرانيش ئةمة ناكةن؟ 47ئةطةر تةنها ثيَشوازيتان
لةبراكانتان كرد ،ض شتيَكى مةزنتان كردووة ئايا بت ثةرستةكانيش ئةمة ناكةن؟

48بؤية رِاستو تةواو بن ،هةروةك باوكى ئامسانيتان رِاستو تةواوة.

[]7
بةشى شةشةم
خيَركردن

َك كارى ضاكة بكةن،
(1نةكةن لةبةر ضاوى خةل
بةنيازى ئةوةى بتانبينن.
ئةطينا ثاداشتتان نيية الى باوكى ئامسانيتان.

2طةر خيَرةكت كرد ،زورِنا ليَمةدة ،وةك دوورِووةكان لةكةنيشتو سةر
شةقامةكان دةيكةن،
َبدةن.
َك بةشانو باهويان هةل
تاخةل
َيَم :بةمة ئةوان ثاداشتى خؤيان وةرطرت.
رِاستيتان ثيَدةل

َم تؤ كة خيَريَكت لةطةلَ يةكيَكدا كرد،
3بةال
َيت دةستى ضةثت بةراستةت بزانيَ.
نةيةل

4با خيَرةكةت نةبينراو بيَت ،ئةو باوكةت كة هةموو نهيَنيةك دةبينيَت،
ئةو ثاداشتت دةداتةوة.

[]8
نويَذ كردن

5كاتىَ نويَذ دةكةن وةك دوورِووةكان مةبن كة حةز دةكةن بة ثيَوة لةكةنيشتةكانو

َيَم :بةمة ئةوان ثاداشتى
َك بيانبينن .رِاستيتان ثيَدةل
سووضى شةقامةكان نؤيذ بكةن تا خةل

َم تؤ كة نويَذ دةكةى ،برِؤ ذوورةكةت و دةرطا لةسةر خؤت
خؤيان وةرطرت6 .بةال
داخة ،نويَذ بكة بؤ باوكى نةبينراوت ،ئةو باوكةى هةموو نهيَنيةك دةبينيَت ،ئةو
ثاداشتت دةداتةوة.

7كاتىَ نويَذ دةكةن ،ووشةكان ئةوةندة دووبارة مةكةنةوة ،وةك بتثةرستةكان

دةيكةن ،ئةوان وابري دةكةنةوة بةدووبارةكردنةوة ،خودا طويَيان ليَدةطرىَ.

8وةك ئةوان مةبن ،ضونكة باوكتان دةزانىَ ثيَويستيتان بةضيية ثيَش ئةوةى داواى

لـىَبكةن9 .دةتوانن ئاوها نويَذ بكةن:

(ئةى باوكمان لةئامسان با ناوت ثريؤز* بيَت،
10با ثادشاهى تؤ بيَت،
باخواستت لةسةر زةوى ثةيرِةو بكرىَ وةك لة ئامسان.

11نانى رِؤذانةمان ئةمرِؤش بدةريَ.
12لة طوناهمان خؤش بة،

وةك ضؤن ئيَمة لةوانة خؤش دةبني ،كة خراثةمان بةرامبةر دةكةن.
َكو رِزطارمانكة لةشةيتان).
13مةمان خةرة تاقىكردنةوة ،بةل

َةى ئةوانة خؤش بوون كة خراثةتان بةرامبةر دةكةن ،ئةوا باوكى ئامسانيتان
14طةر لةهةل
َك خؤش نةبوون ،ئةوا باوكيشتان
َةى خةل
َةكانتان خؤش دةبيَت15 .ئةطةر لةهةل
لةهةل

َةكانتان خؤش نابيَت.
لةهةل

[]9
رِؤذووطرتن

(16كاتىَ بةرِؤذوو دةبن ،رِووطرذ مةبن وةك دوورِووةكان ،كة رِووطرذ دةكةن بؤ
َك دةرخةن كة بةرِؤذوون.
ئةوةى بؤ خةل
َيَم :ئةوانة ثاداشتى خؤيان وةرطرتووة.
رِاستيتان ثىَ دةل

َم تؤ كة رِؤذوو دةطرى ،دةموضاوت بشؤ،
17بةال
بؤنى خؤش لةسةرت بدة،

َك دةرنةكةوىَ كة بةرِؤذوويت،
18هةتا بؤ خةل
بؤ باوكى نةبينراوت نةبيَت ،ئةو باوكةى هةموو نهيَنيةك دةبينيَت ،ئةو ثاداشتت
دةداتةوة.
طةجنينةى رِاستةقينة

(19لةسةر زةوى سامان كؤمةكةنةوة ،كة مؤرانة و ذةنط خراثى دةكةنو دز

بةشويَنى دةطةرِىَو دةيدزىَ20 .سامانتان لة ئامسان كؤبكةنةوة ،كة مؤرانةو ذةنط

خراثى ناكاو دزيش بةشويَنيدا ناطةرِىَو نايدزيَ21 .ضونكة سامانت لةكوىَ بيَت،
َيشت لةوىَ دةبيَت.
دل

(22ضاو ضراى لةشة ،طةر ضاوت ساغ بيَت ،ئةوا لةشت هةمووى رِووناكة23 ،ئةطةر
َم طةر ئةو رِووناكييةى
ضاوت خراث بيَت ،ئةوا لةشت هةمووى لةتاريكيداية ،بةال

تياتداية تاريكى بيَ ،ئاخؤ دةبىَ ض تاريكييةك بيَت24 .كةس ناتوانىَ كؤيلةى دوو طةورة
َسؤزى
بيَت ،ضونكة رِقى لةيةكيَكيان دةبيَتو ئةوةى ديكةى خؤش دةويَت يان دل
يةكيَكيان دةبيَتو ئةوةى ديكة ثشتطوىَ دةخات .ئيَوةش ناتوانن كؤيلةى ثارةو خودا
بن بةيةكةوة.

[]10
خودا خةممان دةخوات

َيَم :خةمى ذيانى خؤتان نةبيَت ،ئةوةندة خةمى خواردنو خواردنةوةو
(25بؤية ثيَتان دةل
لةبةركردن مةخؤن.
ئايا ذيان لة خواردن زياتر نيية؟

ئايا لةشتان لة جل وبةرط طرنطرت نيية؟

َندةى ئامسان بكةن.
26سةيرى بال

نارِويَينَ ،درويَنة ناكات ،شت لةعةمبار كؤناكاتةوة.
لةطةلَ ئةوةشدا باوكى ئامسانيتان بةخيَوى دةكات.

َندانة زياترنني؟ 27كىَ لةئيَوة طةر خةمى ئةمانةى خوارد ،دةتوانىَ يةك
ئايا ئيَوة لةو بال
كاذيَر لةذيانى زياتر بكات؟

28بؤضى خةمى بةرطتانة؟

َطة بكةن ضؤن طةورة دةبيَت،
َى كيَل
سةيرى طول
بىَئةوةى هيالك بيَتو برِيَسيَت،

َيَم:
29با ثيَتان بل

َنةى لةبةرنةكردووة.
تةنانةت سليَمانيش لةوثةرِى مةزنيدا وةك ئةو طوال

30طةر بيَتو خودا طياى دةشت ئاوها بثؤشيَت ،هةرضةندة ئةمرِؤ هةنو بةيانى
تةنوريان ثىَ دادةخريَت ،ئايا ئيَوة ئةى كةم باوةرِينة ،لةوان زياتر نني تا ثؤشتةتان

َيَن :ضى خبؤين؟ يان ضى خبؤينةوة؟ يان ضى لةبةر بكةين؟
بكات؟ 31خةم مةخؤن بل

َى بؤ دةدةن .باوكى ئامسانيتان دةزانىَ
32ئةم شتانة هةمووى بت ثةرستان هةول
ثيَويستيتان بةمانة هةمووى هةية33 .ئيَوة يةكةجمار داواى ثادشاهيَتىو رِاستودروستى

خودا بكةن ،ئةوانى ديكةتان هةمووى بؤ جىَبةجىَ دةبيَ34 .ئةوةندة خةمى بةيانى
مةخؤن ،ضونكة بةيانى خةمى خؤى دةخواتو هةر رِؤذيَك بةشى خؤى طريوطرفتى
هةية.

[]11
بةشى حةوتةم
خةلَك تاوانبار مةكةن

1

2

َك تاوانبار
َك تاوانبار مةكةن تا تاوانبار نةكريَن ،ضونكة بةو شيَوةيةى خةل
(خةل

َك دةثيَون ،بؤتان دةثيَونةوة3 .بؤضى
دةكةن ئيَوةش تاوانبار دةكريَن ،بةو ثيَوانةى بؤ خةل
َم ئاطات لةكاريتةى ناو ضاوى
سةرنج لةثووشى ناو ضاوى براكةت دةدةيت ،بةال
َيَيت :رِيَم بدة با ئةو ثووشة لةضاوت دةربهيَنم،
خؤت نيية؟ 4يان ضؤن بةبراكةت دةل

لةكاتيَكدا تةختة داريَك لةضاوى خؤتداية؟ 5ئةى دوورِوو ،يةكةم جار تةختة دارةكةى
ناو ضاوت دةربهيَنة ،تا باش ببينيت ،ئةوسا ثووشى ناو ضاوى براكةت دةربهيَنة6 .شتى
ثريؤز مةدةن بةسةط ،مرواريشتان فرِىَ مةدةنة بةردةم بةراز ،نةوةك بةقاضى ثيَشيَلى

َطةرِيَتةوةو ثارضة ثارضةتان بكات.
بكاتو بةسةرتان هةل
داوا بكةن ،ثيَتان دةدرىَ

(7داوا بكةن ،ثيَتان دةدريَ .بطةرِيَن ،دةدؤزنةوة .لةدةرطا بدةن ،ليَتان دةكريَتةوة.

8هةر كةسىَ داوا بكات ،وةردةطريَ .ئةوةى دةطةرِيَت دةدؤزيَتةوة .ئةوةش كة
َةكةى داواى نانى
لةدةرطا دةدات ،ليَىدةكريَتةوة9 .ض مرؤظيَك لةئيَوة طةر مندال

ليَكرد ،بةردى دةداتيَ10 ،يان داواى ماسى ليَبكات ،مارى دةداتيَ؟ 11طةر ئيَوةى
َةكانتان بدةن ،ئايا دةبىَ باوكى ئامسانيتان ضةند شتى
خراث بزانن شتى باش بةمندال
َسوكةوتتان
َك هةل
باشرت بدات بةوانةى داواى لـىَدةكةن12 .ضؤن دةتانةوىَ خةل
َسوكةوتيان لةطةلَ بكةن ئا ئةمةية ثوختةى
لةطةلَ بكةن ،بةهةمان شيَوة هةل
شةريعةتو فيَركردنى ثيَغةمبةران

[]12
دةرطاى تةنط

(13لة دةرطاى تةنطةوة برِؤنة ذوورةوة ،ضونكة ئةو دةرطايةى بةرةو لةناوضوون

دةرِوات ،بةرينةو رِيَطاكةى ثانة و زؤريش ليَيةوة دةضنة ذوورةوة14 .ئاى ضةند تةنطة
دةرطاو ضةند نارِةحةتة ريَطاى بةرةو ذيان دةضيَت ،كةمن ئةوانةى دةيدؤزنةوة.
ناسني بة بةروبووم

(15ئاطـادارى ثيَغةمبةرة درؤزنةكان بن ،ئةوان ديَن بؤ التان ،طورطن لةثيَستى مةرِ.

َم بةبةروبووميان بيانناسن،
16بةال
ئايا درِك ترىَ دةطرىَ

يان حوشرتئالووك هةجنري دةطرىَ؟

17هةموو داريَكى باش بةروبوومى باش دةدات.
دارى خراثيش بةروبوومى خراث.

18دارى باش بةروبوومى خراث نادات،
هةروةها دارى خراث بةرووبومى باش نادات.

19هةر داريَك بةروبوومى باش نةدات دةبرِدريَتةوةو فرِىَ دةدريَتة ناو ئاطر.
20كـةواتة دةتوانن بة بةروبووميان بيانناسن.

[]13

َيَن :خوداوةند ،خوداوةند! ناضنة ناو ثادشاهيَتى ئامسان،
21هةموو ئةوانةى كة ثيَم دةل
ئةوانة نةبن كة بةخواستى باوكم دةكةن كة لةئامسانة22 .لةرِؤذى ليَثرسينةوةدا ،زؤر
َيَن :خوداوةند ،خوداوةند ،ئايا بةناوى تؤ نةدواين ،بةناوى تؤ رِؤحى
كةس ثيَم دةل

َم لةو كاتةدا
ثيسمان دةرنةكرد ،بةناوى تؤ زؤر كارى سةرسورِهيَنةرمان نةكرد؟ 23بةال
َيَم :من هةرطيز ئيَوةم نةناسيوة ،ليَم دووركةونةوة ئةى بةدكاران!
ثيَيان دةل
داناو طيَل

َسوكةوتى ثيَدةكات،
(24ئةوةى طويَى لةم ووتانةم دةبيَت وهةل
وةك ثياويَكى دانا واية كة خانووةكةى لةسةر بةرد دروست كردبيَت.

25كاتيَك باران باري،
الفاو هةستا
َيكرد
ورِةشةبا هةل
ولة خانووةكةيدا،

خانووةكةى نارِووخيَت،
ضونكة لةسةر زةويةكى بةردين
بناغةى داناوة.

[]14

َسوكةوتى ثيَناكات،
26ئةوةش كة طويَى لةم ووتانةم دةبيَتو هةل
لة كابرايةكى طيَل دةكات خانووةكةى لةسةر مل دروست كردبيَت،

27كاتىَ باران بارى
والفاو هةستا
َيكرد
ورِةشةبا هةل

لة خانووةكةىدا،
خانووةكةى دةرِووخيَينَ،
َم رِووخانيَكى ضاك)
بةال
َكةكة لةشيَوةى فيَركردنى سةرسام بوون،
28كاتىَ عيسا لةم ووتانة تةواو بوو ،خةل

َتداريَك فيَرى دةكردن ،نةك وةك مامؤستاكانيان لةشةريعةت
29ضونكة وةك دةسةال

!

خؤزطةدةخوازرىَ بةوانةى هةذارن لةرؤح ،ضونكة ثادشاهيَتى ئامسان بؤ ئةوانة.
َنةوايى دةكريَن.
خؤزطةدةخوازرىَ بة ليَوبةبارةكان ،ضونكة دل
َنةرمـةكـان ،ضـونكــة زةوى بؤ ئةوان بةمريات دةميَنيَتةوة.
خؤزطةدةخوازرىَ بة دل
خؤزطةدةخوازرىَ بةبرسىو تينوةكان بؤ رِاستودروستى ،ضونكة تيَر دةبن.
خؤزطةدةخوازرىَ بة بةزةييدارةكان ،ضونكة بةر بةزةيى دةكةون.
َثاكةكان ،ضونكة خودا دةبينن.
خؤزطةدةخوازرىَ بة دل
َةى خودا ناودةبريَن.
خؤزطةدةخوازرىَ بةئاشيت خوازان ،ضونكة بةرِؤل
خؤزطةدةخوازرىَ بةضةوسيَنراوان لةثيَناوى رِاستودروستى
ضونكة ثادشاهيَتى ئامسان بؤ ئةوانة.
َك جنيَوتان ثىَدةدةنو دةتانضةوسيَننةوة،
خؤزطةدةخوازرىَ ثيَتان ،كاتىَ خةل
لةثيَناوى من بوختانتان ثىَ دةكةن.
َخؤشو شادومان بن ،ضونكة ثاداشتتان مةزنة لةئامسان.
دل
ئاواش ثيَغةمبةرانيان ثيَش ئيَوة ضةوساندؤتةوة

