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 یەزدان 1

 زدانیە بووناەھ 1.1

 رن،ەگد یکو ل و نێسەک و،ەکو ئ بزانبنو ەبەھ یو بووناەوان ب ھ ایرەباو ڤێببن، د زدانیە یکیزێکو ن نێسەک"

 کو نێیو ەرەو یزدانیە کیەب  یرەباو ”ەوەئ و،ەئ“کو  ەوەئ ێکێستپەد ێباتەخ ڤێ (. ئارمانجا١١.٦. بە)ھ ”.ەدک التەخ

 ایو پشتگرک نیێ ەر النیلەب وان د ەخو ایکلێت ێمەئ ێکیە ڤێ رە. ژ بەوان بک ایکاریئال نن،یب یب و ەخو ایرەباو دخوازن

 ەر انڤچا رەب د ێکەگول اەیوێو ش ەڤھیلەڤت اەیخو ناەدەب بووناێچ مەکو ئ ماە. دکنەنێچ دکن، زدانیە بووناەب ھ ایرەباو

 ینکەب ت ەد ەم انایوھا کو د ژ نێنەمیو د ،یێئوزا ایتیداو ێددن ب ەخو ێرەب ەد یکرڤە ەکەڤەد ش مەئ ماەد دکن، رباسەد

ب  رکرناەباو ژ زدان،یە بووناەب ن رکرناەباو .ەنیب ێزمەیب ئات ەخو ایرەباو ەنکار ۆڤکو مر شاندانیددن ن ھووناندن، ەھاتن

 یژ ێردوونەگو  ئارمانج زام،یتو ن ۆژ ب نیھەبنگ ەکەنیداناس ێو ایبووەن زدانیە رەگە. ھەدخواز ێمانیئ ھترێب یو بووناەھ

 ،ەخو نێڤچا رەب ەدد یێتەبیتا ڤێ ۆڤکو مر ماەد بکرا. ستەیئات یێانایژ رەل س زنەم ەکەرۆباند ێکیە ڤێ ێبا و و ەتون

و  ننیت نزدایەب  ەخو ایرەباو ێکەیەراد اەیھ نسانانیئ ایپران یژ ەد ستیالیرەمات یرەھ نێاکڤج اڤد نا کو ەنیدب ۆڤمر

  .ننیژرەدپ

 ماەد ،یەوداجپر  یکە. تشتەد ارید ەکەزێو ھ اریدەن ەکەزێب ھ رکرناەباو راەبڤد نا ەیەھ زنەم ەکەجودابوون ێلەب ێل

 ەخو ایرەاوب بوونەزان ب و یەچ وەئ ەانببز ۆڤکو مر ماەد یەو پر جودا ،ەارید ەن ێل ەیەھ زنترەم ەکەزێھ ،ەژێبب ۆڤکو مر

 :زمان ەنیت یئاواھ ڤیب  ێکیە ڤێ( ١٦ تایە، ئا١١ شەب ،ی)ئبران ١١:٦.بە. ھەنیب ێپ

  .ەیەخو نێرەگێل ێالتدارەخ وەئ و .ەیەھ (ێنەب ت ێزدانیە)  وەکو ئ ننیب ێپ ەخو ایرە( باومە)ئ ەالزم

 بووناەھ واناەئکرن کو ارید ێجاران ت ێھەد . بەن یئبران ەبخو وەئ کو ،ەزدانیە ێلەگ کاۆرید نایداناس ێلیئنج ایپران

 وان ۆژ ب کیە ەڤئ ڤەموسا  زنەم یێ وان ێرەبێر یێ. ژ ئالننینا یو نێزۆب س ەخو مانایئ ێلەب ێل نن،یژرەدپ زدانیە

ل  رۆژ ل ،ەبخو دانزیە ۆئانگ ،ەم یێکو مرزا ژراندنەپ بدن یژ ەخو ێبزانبن و ب دل ێمەدەس ڤێ رەژ ب“ :تنۆگ یەھات

: ٤)دت. ”.ننیب ھیب ج یو نێرمانەف ێکیە ڤێ رە. ژ بەنین یو نایدن م یکیە. ێیەردەئ یێرو رەل س یژ رێو ل ژ ەمانیئاس

٣٩،٤٠). 

 اەیاتو یێنا زدان،یە بووناەھ شتنایگھێت :زمان ەنیب یژ ینگەر ڤیب  ێمژار مانەھ ،ەدکار ۆڤمر ێکیە ڤێ رەب ژ

 یو نێرمانەف مەئ ەالزم“ ،ەن یکەزدانیە یێدەخو مەکو ئ ربنەباو ێپ مەئ رەگە. ئژراندنەپ رنەو ڤە نزدایە یێژ ئال ێمەکو ئ

 نکرنایلۆکێل لەگ ل. ەبد شانیوان ن نایکانێپ یێو ئاوا ناساندن ەبد رمانانەف انڤکو  ەوەئ ێباتەخ ڤێئارمانجا . ”ننیب یب ج یژ

 .ەدب زێب ھ یژ زدانیە وونابەب ھ اەیم ایرەکو باو ننیبب ێمەئ ز،ۆریپ نێسڤین

 (. ١٠.١٧ .مۆ)ر ”ێلۆھ ەڤەردکەد زدانیە زاۆب س یژ ستنیو بھ ێستنیب بھ مانیئ"



 ەب م زدانیە( ٤٣:١٣)ئس.  ”م’وەئ زەکو ئ“(، ەد ١٢-٩ راەبڤد نا نێتیە. ئا٤٣ ێشە)ب ١٢-٤٣:٩ ایشایوھا ئ رەھ

کو  زەئ" دانزیە ڤێنا اەیوات ،ۆبکن. ئانگ ۆڤەریش ێژۆرەشێپ ۆژ ب نیێ یو نێتەھانەک مەئ ۆژ ب ەشانددین ێناساندن و ر ەدد

د  ێرەد ێو. ل ێیەونانی ێکو نھا ل باکور ایرڤە ێھاتبوو باژار لوس،ڤپا یوارە(. ھ٣:١٤.خە)ئ ەراست ییاەڤب ت ”زمەئ وەئ

 نن،یژرەبپ رەکسیە لوسڤپا تناۆل شوونا کو گ ،ێمێرەھ ێلەگ ێلەب ێاز ددان. لو ەد زدانیەباش(  نەیێ)نووچ اینیمزگ ێربارەد

 دکرنێچ نیلۆکێل زۆریپ نێسڤین رەل س ژۆر رەگوھدار دکرن، و ھ زنەم ەکیەشێ( ب بالکلوسڤپا اەین زدانیە تناۆوان )گ “

-١٧:١١)ئاجتس ”.نیئان ێپ ەخو ایرەباو وان ژ کانەلەگ یئاواھ ڤیوان دکن راستن ئان نا. ب  یرێکو ف نێکا، تشت بزانبن ۆژ ب

 ایرەباو شتنایگھێت .بووبووێچ ێلیکرنا ئنج نیلۆکێ( لەژانۆ)ر یکیەوان و ب ئاوا ایرەرویب ماەدەوان ب س ایرە(. باو١٢

 .وان ێدل ەستخ یرەباو وەئ ێڤەژ نشک زدانیە یژ ەو ن بوو،ێچ ەدل د اییانیگ ەکەاتیلەمەئ نجاماەد ئ ێڤەژ نشک ەن ن،یقەراست

 ێو ڤەوو ژ ن ست،ۆنتکەپ یرەباو دانەخو نەیێکەو یژ انی شن،ەچاوا بم ێگراھام و ڵیب نایشۆکەت ۆژ ب انۆڤوان مر یێاەڤت

 نێریەووب انڤ ایپشتگر یچقاس زۆریپ نێسڤین نکرنایلۆکێببن؟ ل ێبوونێچ ناڤیج کرناۆستەتۆپر شاەم یشدارەب یب چ ئاواھ

 باتاەخ ن،رەبگووھ ەخو ایرەباو سەک کەلەکو گ مەدەس ەدب ن،یقەراست ەکەلیئنج ایپشتگر ێب ایرەمباوێک ەڤئ ؟یەکر ەنموون

 .نەڤدوور ک ب ستیلەانگەڤئ راەگەڤو ژ ت ننیبب ەوات ێکرن ب یەھات ەکو پشتر ایێیانیستیخر

 نێسڤینوان  رەل س ک،ێو پ کێر یکیەئاوا ھوون بکاربن ب ۆژ ب ،ەبد ەو یشانین ێکو ر ەوەئ ێباتەخ ڤێ ئارمانجا

د  ن،یقەراست ەکیەرەو باو ێنیژ مزگ داربوونایھا راەبڤد نا داناێگر رە. ل سبکنێچ یژ ەو ایرەکو دکارن باو لنۆبکێل زۆریپ

 :. وھاتنۆگ ەپر تشت ھاتن ەد ێلیئنج

 “(١٨:٨)ئاجتس  ”بوون زیافتڤو  نیئان ێپ ەخو ایرە( کرن، باولوسڤ)پا ایکو گوھدار نیێنتیرۆک ایران 

 “ ١٥:٧ س)ئاجت ”ەنیت ێپ ەخو ایرەو باو ەدک یگوھدار ێنیمزگ کاڤۆالەل ب لەگ( 

 “ ١٥:١١.رۆج ١) ”یئان ێپ ەخو ایرەباو یژ ەکر، و ڤالەب ەد ەو اڤد نا ەم ( 

 “ یاسب ق رەگە(؛ ھ٨:١١)لک.  ەیەبخو زدانیە ای”ۆڤت“ تناۆگ ،ەد ەدک یێکو چاندن یێرەد شباندنا ل س 

. مۆ)ر ”یرەباو تناۆگ“کو  ماەد ،یرەکو باو تنید ێ؛ ت(١٧:٦ .)لک …ەبەھ ەو ایرەباو ێکەلەردەخ ۆڤێت

 اڤد نا ؛(٤:٦ .تم ١) ”ەگرانبھا ن یرەھ بووناەزان ،یێرەباو نێتنۆگ“ ؛ێلۆھ ەڤەردکەد مکرن،ێف ێ( ت١٠:٨

 ناوھانی یوارە(. ھ٤:٢. بە، کرش. ھ٢:٢ .)گال ەر یێرەب باو زدانیە زاۆس داناێگر ،ەد یکرڤە یکەدل

 یراست یو ننیب ێپ یێرەکو ھون باو ۆژ ب “: تنۆگ یەوھا ھات ەد سایئ ەم یێرزایم انایژ نایسڤیکو، د ن ەژێدب

 .(١٩:٣٥ژن. ) تۆگ

 .ننیت ێپ ەخو ایرەباو مە( کو ئ١٧:١٧کرن )ژن.  ڤبنا ێت ”یێراست“ ەکەو زدانیە تناۆگ

 زدانیە تایەساەک 1.2

 یێبد ستەد ەبکارب ۆڤکو مر نەدەب ب ەکەبوونەھ نایم زدانیەکو  ەوەئ یژ شێبالک یرەھ ەکەمژار ،ەد ێلیئنج د

 ەکەبوونەھ ەن زدانیە رەگە. ھەزدانیە ێالو سایکو ئ ەوەئ یژ نیھەبنگ ەکیەرەباو ەد یێانیستیوھا، د خر رەھ .ەدک ارید



 ێنەب ت زدانیە رەگە( ھ١:٣. بە)ھ ییەو بووناەھ ێنگەر“ ەکو بخو یکەالو یێدەخو ایبووبوو بووینکار ا،یبوو نەدەب یدەخو

 ێ. جھەنەید یو لەگ ل یزند ەکیەکلێت ۆڤکو مر ەتەھمەز مان،یل ئاس ەب کەانیگ یژ انی ،ەب ێکەتنۆگ ەکەو ەد ەم راید ب

  .ەن یالەیوھا خ یکەزدانیە اۆڤەیریش یێدەخو النۆئ ایپران کو یێیەمخابن

 ەد ەخو ایرەباو اید داو ێوەکو ئ ددن ێگر ڤە وھا نێزۆب س ەخو سەک کەلەگ ،ەرزترەب ەژ م زدانیەکو  رەب ژ

 ێ( ت٥:٣٧)ژن.  ”ننیبب زدانیە ێبکاربن شکل کو ھوون یب قاس یرەباو دانەخو بوونە( نیبرانی)ئ ھوون“. ننیبب زدانیە

 کێپ زدانیە زاۆب س نایئان مانیو ئ نیب ناس وھا ەکیەرە. باوەو شکل نەدەب یدەخو زدانیەکو  ەدد شانین یژ ەڤو ئ تنۆگ

 (٥:٨ .)مت .ننیبب زدانیە ێوەکو ئ رەدل پاک! ژ ب نێسەوان ک ێب دل یزەخو “ :ێت

بک.  انزدیە ڤێ) نا یو ڤێنا ێو و ننیبب یو نڤێچا رەس وەئ ێبکن و و یو ایستەرە( پزدانیە نیێ) یو نێبدەئ ێو

 (.٢٢:٣،٤. ەڤر) ”ەوان ب اینەئ رە( ل س٣:١٢. ەڤر

 :ەب مپاەھێب ەکەرۆباند یێدەخو ەد ەم انایژ د زنەوھا م ەکێڤیەھ ێو نن،یب ێپ ەخو ایرەژ دل باو مەئ رەگەھ

 .(١٢:١٤. بە)ھ "ەنیبب زدانیە ەنکارب سەتو ک ێو انڤ ێییبن، ب زۆریبن، و پ ەد یێئاشت اڤد نا ەر یسەرکەھ ب“

 رەل س یێو زدانیە ێختەت رەل س ێسوند ێو ،ەسوند بخو مانیئاس رەکو ل س یێ“کو:  رەژ ب خون،ەسوند ن مەئ ەالزم

 .(٢٣:٢٢)مت.  ەدخو ختەت

 ھیسەو مک ماە) د ننیبب ییاەڤب ت یو ێمەئ“ .دبن ەوات ێب ەڤتشت ت ەڤئ ،ەب نەدەب ب ەکەبوونەھ ەن زدانیە رەگەھ

 .ژن ١) ەپاک بک یژ ەخو ێو ،ەپاک ھیسەکو م یرۆبن، ل گ ێڤیێھ ڤێ یێدەخو ھیسەم لەکو ل گ نیێ (.ێلۆھ ەڤەرکەد

٣:٢،٣)  

بن  ێڤیارن ب ھدک مەئ ،ەد ەڤھیلەڤت انایژ ڤێ ایتیتار اڤد نا ێلەب ێناکن. ل مێباش ف یمانیئاس ڤێبا مەئ ێانیژ ڤێ ل

 یو یرۆل گ ەبکاربن خو ێمەکرن و ئ ھەرەف ەرەو ەم یێژێم ێو نن،یبب یو مەکو ئ ماەد .ننیبب یو ەد نجامەد ئ ێمەکو ئ

 مپاەھێب ەکیەکلێو ب ت کر نیژ یداو ژاۆر اەیجروبەت نسان،یئ ماەلەئ ایژ کوران وبەیئ یئاواھ ڤیبکن. ب  کێپ و کێب ر

 :یێشەفخوێک شتیگھ ن،زدایە لەل گ

 زدانەی یژ ەخو ناەدەب ێشتۆگ ێب ێزەئ بکن، یتاروومار ژ ێنەدەب ڤێمرن(  ۆمن )ئانگ ناەدەب نێکو کورم یپشت“

  .(٢٦،٢٧: ١٩. بۆ)ژ ”دن نێسەک نەیێبکن، ن یو اەیماشەمن ت نڤێچا ێو و نم،یبب یو ەبخو ێزە: ئنمیبب

 :گانیف ەدک دن انایژ اەڤیھیلەڤو ت شێژ ئ لوسڤپا یوارەھ و

  .(١٣:١٢. رۆج ١) ”ننیروو بب ب روو ێمەئ ێمەد ێو ێل نن؛یدب ییندابووەو ەد ێنکەید ن یتشت رەنھا ھ مەئ“



 ەکەوەرەد ایشێل پ ێر کەوەرەچاوا کو د ،ێلەب ێ. لێلیئنج نایداناس نیێرەد کرناڤە ۆژ ب ەکەیەمفت زدان،یە شتنایگھێت

کرن،  شێشکێپ ەھاتن ەد زۆریپ نێسڤیکو د ن نیێراست ایکێکووپێر ،یراست ژ ەن یکیەئاوا ب زدانیە شتنایگھێت ،ەدکڤەدن 

  .ەدک ەڤھ یرووبنەس

 یژ نھا ێمەئ. ”؟یناس دک زدانیە تو یبراست“: ێلۆھ ەڤەردکەپرس د ەڤئ ،ەھاتب یشەب ڤیب  ەم ایرەباو رەگەھ

 .لنۆبکێل ڤە کیزێژ ن ەد یو ێربارەد د اێیلیئنج نایداناس

 زدانیە ڤێ( و ناکیلەتی)ن فتارەر 1.3

 ێپ مە. ئێلۆھ ەنیرخەد یناسکرن ژ ەبد ەوان ب م ایب ر ەخو ەکو بکارب نێتشت کەھن ێو ،ەبەھ کەزدانیە رەگەئ

 .کرن ارید ێت زدانیە بووناەھ ەد ێو د و نسانیئ ۆژ ب ەزدانیە ەکەالتەخ لیکو ئنج رنەباو

ل  ێرۆباند وەئ رەگەکو ھ رەب (. ژ١:٢٣. تەپ ١) نیداناس ەرەو یو ۆڤێت ەکەو زدانیە زاۆکو س ماەدەس ؛ەڤئ“

 ێکیە ێڤ رە(. ژ ب٥:١٧.رۆج ٢؛  ١:١٨ سە)ژام ەبافر زدانیە نێسفەو ب کەتشت ەد ەم اڤد نا ێو ،ەبک ەم بووناەزان رەس

(؛ ٨:٢٩ .مۆببن )ر یو ێالو ێتەشبھ وشاەر یھیشبەت“ یوقاسەھ ێمەببن، ئ رێف رسانەو د زدانیە زاۆبدن س ەخو یچقاس مەئ

 ەڤەردکەد یکۆرید نێیێلیئنج نیێئال رەل س باتاەخ اینگیگر راڤ(. ل ١:١٥ .لۆ)ج ”ەیەد زدانیە ێتەد شبھ“ یژ ەالو بخو و

 ێمان. د زەن ەنموون یتژ وانەتەو ن انۆڤو مر زدانیە نیێکلێت رەس دکن، و ل ارید یتشت مانەھ ێمەد رەھ ەڤ. ئێلۆھ

 کەنھ ێمژار ڤێ رە. ل سشاندانین ەدد ەد یسەک یو ێربارەد د نیێھدارئاگا و یو تایەساەک یکۆڤەمر ڤێنا ،ەد یئبران

  :یکرڤە نەیێنموون

  (١:٢١. )مت. ەبک السەخ یو نێھەژ گون ەخو ێلەگ ێ’وەئ“ کو رە(: رزگارکار. ژ بسای)ئ جیزز

  .(١٧:٥. نە)گ ”وانەتەن کەلەگ ڤێبا یکو من تو کر رەژ ب“. زنەم ەکەاکڤج ڤێ)ئبراھم( با ئابراھام

. ژ ەم بدن انیئاگاھدار کەلەگ ەد یو ێربارەدکارن د د زدان،یە نێشانیو ن ڤکرن کو نا ێڤیھ ێت ێکیە ڤێ رەب ژ

 ۆڤکو مر یەاژێھ ێزبوونیافتڤ ی. پشتیژ ەانڤنا کەلەگ یێدەخو وەئ ،ەنەھ زدانیە و ئارمانجا فتارەر نیێئاوا کەلەکو گ رەب

 ەکەو ێنەب ت ن،ییدا ەھاتن رێکو ل ژ نیێئاگاھدار ێکیە ڤێ رە. ژ بەبک ھەرەرفەب ەکەباتەخ ەد زدانیە نڤێنا ێربارەد د

  .ەن ێکەکێستپەد

 نێیئاگاھدار ستەخو ەخورت بک زدانیە ب اەیخو ایرەکو باو ۆژ ب ،ەد ەخو انایژ یێتەھمەز یکەختەد و موسا،

 ەم یێا: مرزەبک انەیب زدانیە ێڤنا“ : تۆگ کیە ەڤئ ەر یژ و یکەتەکیالەم ێمەد ێ. وەنیب ڤە ەخو ستەب د ھترەرەرفەب

ب  ایانۆڤدل وە. ئەپر یو تاەقەدەس و زکرنەھ بر،ەس .ەنیخشەو دب ەزێکو دپار یێ،ەزدانیە ەم یێمرزا ،ییەتشت رەھ ێقادر

  .(٧-٣٤:٥. خە)ئ ”ەنیرناخەتاوانباران تو جاران ب تاوان د ،ەنیخشەدب ھانەگون و یرابەخ ،ەدک زارانەھ



ب  ەکەتیەساەک زدانیەکو  ەن ێکیە ێو ێلیلەد یژ ەڤ. ئزنێب ھ ەکەپشت ەد یو تایەساەک ناشتیگھێد ت زدانیە نڤێنا

 ەڤ. ئنیرانیبب ناسکرن و ەرەو ڤە ەخو ێلەگ یێژ ئال یو ایب ر ەکو بکارب یەھلبژارت ەر ەوھا ژ خو یکڤەنا زدانیە. ەنەدەب

وان  ێربارەد د ایزدانیەکو پالنا  بوونەھ ێپ یستیوێپ بوون و ەلۆک ێل مسر یلیسرای. ئەانۆڤمر ۆژ ب اییپالنا و ێرەوھەج

ژ وان  زدانیە ڤێنا بکن موسا ڤە زۆریب ئاخا پ رەب ایتیوێب ر ستەو د نەڤرکەد ێکو ژ مسر یقاس . بنیرانیبب ەرەو ەد

ب  ستەو د نبب زیافتڤ مەکو ئ یرەب یژ مە(. ئ١٠:١. رۆج ١)بک.  ەوان بک نایۆاسیڤتۆم ایکاریکو ئال ۆکربوو، ژ ب ارید ەر

 رێف ەد زدانیە ڤێنا ێربارەد د نیێنیھەبنگ نێبینسەکو پر ننیدب ستیوێپ مەبکن ئ ڤە زدانیە ایستھالتەد ب رەب اەیخو ایتیوێر

  .ببن

 ێزەئ ببم کو ێزەئ“راستتر  ەکەراندنەرگەو ب یژ انی ،”زمەئ ز،ەئ“ یو ڤێکو نا تبووۆگ ەر ێلیسرایژ ئ زدانیە

 ھکرنەرفرەب ەھات یکەھن ەپشتر ڤنا ەڤ(. ئ٣:١٥. خە)ئ یە(ھوھی ھ،ەاھوی) اۆڤھیە وەئ بووتۆگ یانی ”(ومەئ ز،ەببن )ئ

 ەو یێارزیم‘ ،یژێبب ێکیە ڤێ ەر ێلیسرایئ نێکۆزار تو ژ ەستیوێپ ێمەد ێ: وتۆگ ێکیە ڤێ یترەدێز ەژ موسا ر زدانیە“

و  ،ەمرەن یێنم ڤێنا ەڤئ …ەاقووبی ێزدانیەو  ،ەشاقیئ ێزدانیە ،ەمیبراھیئ ێزدانیە ،ەیەو نڤێبا ێزدانیە( اۆڤھیە) زدانیە

 )د ییەتشت رەھ ێھاکم ەم ێزدانیە‘: یەوھا ییاەڤب ت زدانیە ەڤێن ێمەد ێ(. و٣:١٥. خە)ئ ’نفشان مووەھ ۆژ ب ،ەمن نایرانیب

 یب گران نڤەک ماناەیپ. ’(زدانیە اەیوات ێت اۆڤھیە ساندن،ڤین ێت زنەم نێپیکو ب ت (THE LORD) تناۆگ ەد یزینگلیئ ێزمان

 ۆب ژ یانبریکو ب ئ نێتنۆگ کەلەگ راندنەرگەو یەھات یزینگلیئ ێزمان ۆکو ژ ب ماەو د ساندنڤین یەھات یبرانیئ ێب زمان

کو  ،ە”ھمۆلەئ“ راندنەرگەو یەھات ’زدانیە‘ اەیکو ب وات نێتنۆوان گ ژ کیە. ەبوون نداەو انڤچا رەژ ب تن،ۆگ ەھاتن زدانیە

 ھمۆلەئ ھەاھوی: یەوھا ننیربیبب ێپ یو مەئ ەدخواز زدانیە کو ڤێنا یئاواھ ڤیب . ”ییەتشت رەھ ێھاکمکو  یێ“ ەژێبب ەدخواز

 تایەساەک ەبکارب ێو ایکو ب ر ۆژ ب ،ەزدانیە پالنا ەڤ(. ئارکرنید ەرەو وەئ ێھاکمن، و یتشت رەھ رەکو ل س نیێاڤنا )د

 اڤد نا ھا دکارنن مەئ ،یو زاۆس تاێتیئ ای. ب رەبک ەرەشکەئ ەد زنەم ەکەمۆک اڤد نا ایینەدەب ای ەخو بووناەو ھ ەبک ارید ەخو

 یژ ەب مێک ،یرەباو دانەخو نێسەک ایب ر ێانیژ ڤێل  زدانیە یئاواھ ڤی. ب ننیخ شێب پ زدانیە نیێتەبیتا کەھن ،ەد ەخو

 (. ١:٤ .تەپ ٢کرن )بک.  یژت ەرەو یو یکەو نیێب ھانیج ێکو و ێیەکیە ێو تاەھانەک زدانیە ڤێنا سای. و دەدک ارید ەخو

 اەیھ ەد یخالقەئ ەکییەکێکووپێر اڤد نا بکن،ێچ ەخو ایکلێت ڤە کیزێن ژ ،ەر زدانیە النایبخوازن ب پ مەئ رەگەھ

 نایکانێپ ایر .خورت بکن ەر یو ڤێب نا ەخو ایکلێت مەئ ەببن، الزم زدانیە یھیشبەت مرەن یکیەو بخوازن ب ئاوا ن،یبژ یداو

 ژ کیە ەبک ەم یچاالک ەڤئ ێ(. و٢٨:١٩)مت.  ەبب زیافتڤ( میھۆلەئ ھەاھوی ۆ)ئانگ ،یو ڤێب نا ۆڤو، مرک ەوەئ ێکیە ڤێ

 ٣:٢٧)گال.  نییدا یەھات مەردەھ یێردەرەس ێانڤراسیم ناییبوو زاۆس یو ۆ( کو ژ ب٤:١٣. مۆ؛ ر١٧:٨. نە)گ میبراھیئ نەڤیێن

 ب ەد ’٣،٤د مژارا  ش،ەب ەڤ. ئەبب مامەت ”میھۆلەئ“ ەد زدانیە ڤێنا تاەھانەک د ایزێب ھ ماۆک یئاواھ ڤیب  ێ(. و٢٩

 .کرن ارید ێت یھەرەرفەب

 تەکیالەم 1.4

 :تەکیالە. مێلۆھ یەتەرکەد تانەکیالەم داەزمان، ب ک یەئان ەد ێباتەخ ڤێنھا د  تاەھ ەکو م ێتشت رەھ



 ؛ەن یتیەساەو ک یکیزیف نێبوونەھ 

 ھلدگرن؛ زدانیە ڤێنا 

 برن؛ێڤەبر ەنێت ەد دانزیە ێانیگ ایستەردەدبن س 

  نن؛یت ھیب ج زدانیەداخوازا 

 شن؛ەدم زدانیە ێرەوھەو ج النیپ راۆل گ 

 زمان ننیت یو یئاواھ یو ب و. 

 زدانیە ۆژ ب ەدێز یرەکو ھ نێتنۆگ ژ کیە ،ەد یئبران ێکرن کو د زمان ایدابوو خو ەد ’١،٣د مژارا  یژ ێرەب ەم

د  ەر یو ب ھلدگرن، زدانیە ڤێکو نا نیێزێب ھ نێسەک وەئ. ”زێب ھ نێسەک“ اەیوات ێت ەبخو کو ە”میھۆلەئ“ ن،یبکاران ێت

 .تنەکیالەم بوون،ەھ ەڤ. ئکرنڤبنا ەنێت ”الھیئ“ ەکەو ەد ێنیکانێو د پ ەن ەد کیزێن ەکیەکلێت اڤنا

: ’نیکانێپ ەھاتن وەئ‘و  ،ەدان رمانەف کەھن ێئافراندن ۆژ ب زدانیەکو  تنۆگ ێت ەد ێھانیج ئافراندنا یێنیمەکیە ێشەب د

 ێڤ رەب ژ .(١٠٣:٢٠)پس.  ”نیئان ھیب ج یو نێرمانەو ف ستنیبھ یو زاۆس ێنگەد ت،ەقوودر ب وشاەر تنەک تەکیالەم“

 وەکو ئ ەنیسبەبھ ۆڤکو مر ەیەد ھید ج نن،یبخو یکەتشت ڤە زدانیە یێژ ئال اێیھانیئافراندنا ج رەس ل مەئ ێمەد ژانیک ،ێکیە

 ڤێ ھساە( ب٣٨:٤،٧ بۆ)ژ ەئان د ٧-٤ راەبڤنا نێتیەد ئا ’ە. د٣٨ ێشەد ب وبەیکرن. ئ یەھات ڤە نتاەکیالەم یێژ ئال باتەخ

 نێریەبوو رەس ل ییب کورتا مەکو ئ ێیەو ماەنھا د ن،یسڤین یەھات ەد ێھانیج ئافراندنا یێنیمەکیە ێشەکو د ب ەکە. وەدک ێکیە

  :ستنەراو ێئافراندن

 .)٣ا.( ”بووێچ یناھۆدا، و ر یێناھۆر بووناێچ رماناەف زدانیە“:  نیمەکیە ژاۆر

 ەو بب تنەقڤە( ورانەئ نیێ) انڤئا ژ ڤ( ئاردەرەس نیێ) ەد انڤئا اڤدا کو د نا رمانەف زدانیە“:  نیمەدوو ژاۆر

  .(٦،٧)ا  ”بووێچ کیە ەڤو ئ مانیئاس

اخا زووھا ئ( و انوسانیکۆو ئ ایرەد بووناێچ ) کیەبکن  ەماندیدبن ئاس نڤێئا مەئ‘: تۆگ زدانیە“:  نیمێیەس ژاۆر

 (.٩)ا. ”و وھا بوو ’ێلۆھ رخنەد

  (١٤،١٥)ا. ”بووێچ و وھا ’ببنێچ مانانیل ئاس یناھۆر راەب‘: تۆگ زدانیە“:  نیمەچار ژاۆر

 رەھ زدانیەو  ’…بفرن کڤیچ راەب…ببن تەکەرەب ھ نیێتژ زند ڤئا راەب‘: تۆگ زدانیە“:  نیمەنجێپ ژاۆر

  .(٢٠،٢١)ا. ”بووێچ وھا ۆگئان -ئافراند یزند ێتشت

 و وھا ’…و دخژقن شنەدم کو ێتشت…ببن یزند نیێباەت یتژ ردەرەس راەب ‘: تۆگ زدانیە“:  نیمەشەش ژاۆر

 نسانانیئ ەو ب شباندنا خو ەد ەخو ێتەد شبھ مە: ئتۆگ زدانیە“ھات ئافراندن.  ەد نیمەشەش ژاۆد ر یژ نسانیئ .(٢٤)ا. ”بوو

 زدانیە تناۆگ راڤکو، ل  ژنێدخوازن بب مەئ یکربوو. نھا ژ ۆگوفتووگ ەد ١،٢ د مژارا تیەئا ەڤئ ە(. م١:٢٦. نە)گ ”ننیبافر



 ھساەب رڤ. ل تنۆگ یەھات سانەک کەلەگ ۆژ ب ”ننیبافر نسانانیئ مەئ“ ەژێکو دب کاەڤۆھ تن،ۆگ یەھات زدانیە ۆژ ب ێنەب ت ەن

 ناێو یرۆل گ ڤە تانەکیالەم یێژ ئال مەئ مە. مادتانەکیالەم اەیتوا ەنێو ت زنێب ھ نێتیەساەک ەبخو کرن کو ێئان ت’میھۆلەئ‘

 کو ەن ینەدەو ب نیراست نێبوونەھ یژ واناەئ ێمەد ێ. وەن ەم اینایم ەکەنەدەب یێدەخو یژ وەئ ێمەد ێو ئافراندن، ەوان ھاتن

 بووناەھ ماەدەکو ب س نێینیبکاران ێت سانەوان ک ۆژ ب ’رەوھەج‘ ێرەد ڤێ ل .دکنڤەپار  یرەوھەج کیە ەر زدانیەب 

 اەیوات ماەدە(. ب سەد ینەدەو ب یزاجیم یێ)د ئال ەنەھ ’رەوھەج‘دو  ەد ێلی. د ئنجەڤدشبن ھ ەد ھەد بنگ یکیزیف اەیخو

  .ەنیبکار ب ەد ێکەب جار انیردوەھ انڤ ۆڤمر ەنگازەگ ەن ،ێتنۆگ اییساسەئ

  :(یالھیئ ێرەوھە)ج زدانیە ێرەوھەج

  (.١:١٣ سە؛ ژام ٥:٤٨؛ مت.  ٩٠:٢؛ کرش. پس.  ٦:٢٣؛  ٩:١٤. مۆر) (ییەشتیگھێ)ت ەبک ھانەگون ەنکار

 .(٦:١٦تم.  ١) ەمرنێب ۆئانگ ،ەبمر ەنکار

و  یەتاەکیالەم و زدانیە ێرەوھەج ساندن،ڤین ەھاتن رۆکو ل ژ نێتشت .(٤٠:٢٨( )ئس. ەستە)ناو ەتەو تاق زێھ تژ

 (.١:١٣ .بە؛ ھ ١:١٨. ەڤ؛ ر١٣:٣٤کرن )ئاجتس  شێشکێپ ەھاتن یژ سایئ ۆژ ب ێنیژڤە یپشت کیە ەڤئ

 (.٣١، کرش. ٤٠:٢٨ئس.  ؛ ١:٤. تەپ ٢؛  ٢٠:٣٥،٣٦)لک.  ەد کرنوا یەھات ەم ۆکو ژ ب ێرەھوەج وەئ ەڤئ

  :نسانیئ ێرەوھەج

  (٢٣-٧:٢١؛ مک.  ١٧:٩. رە)ژ ەرابەو خ ییزاەخو ەکەماخەس ایر ب

  .(١٥-١٣: ١. سە)ژام ەبک ھانەکرن کو گون ارەیئ ەرەو ەدکار

  .(١٥:٢٢.رۆج ١؛  ٥:١٢،١٧. مۆ)ر ەدمر ۆئانگ ،ێیەمرن ێھکومەم

  (١٠:٢٣. رە)ژ یزانست یھم ژ و (٤٠:٣٠)ئس.  یکی: ھم فزەرۆنیب س ەکەزێھ یێدەخو

د  یژ سای(. ئ٦:٢٣. مۆ)ر ەمرن یرەوھەج ڤی ای. داوەن یرەوھەج ڤی یێدەخو باشەباش و ن نێنسانیئ یێاەڤت نھا

  .(١٠:١٨؛ مک.  ٢:٢٥؛ ژن.  ٨:٣. مۆر ؛ ١٨-٢:١٤. بەبوو )ھ یرەوھەج ڤی یێدەخو ەب مرن د ایەخو انایژ ماەد

 ڤێدکارن  مە. ئیەکرڤە ەو پر ن شاندانین ێت ’ەناتور‘ ەکەو ’رەوھەج‘ ەد یزیلینگیئ ێکو د زمان ەزنەم ەکییەسودێب

کو  ێشتت رڤ ل .’ەیەھ ەد یو ایزاەتشت د خو ڤەئ ،ییەکرڤە ستەد یکەتیەساەک ھنۆژ‘: ننیبکارب ەوھا د ەکەکەڤۆد ھ ێکیە

. د ەب بلندرەس یکەلەگ یژ ەخو اەیبەرەب ئ ەدکار وەئ ێلەب ێل .ەرابەخ نیێتەبیتا یێدەخو ەن ھنۆکو ژ ەوەئ ژنێدخوازن بب

  .ەڤەئ ە( نییزاەخو ایتەبیتا زا،ە)خو ’ەناتور‘ تناۆگ نایبکاران ماەدەس ەد ێباتەخ ڤێ



 تانەکیالەم ێشکل

( ٦:٢٣. مۆ)ر ننیت ەر ەبخو ێمرن ھە. گونھنەگون ێب یژ وەئ ،ەن ەبخو زدانیە ێرەوھەژ ج تەکیالەکو م رەب ژ 

. کنیەراست وەئ ،ەن ێکەنەدەو ب ێانیژ یکیەئاوا یێدەخو واناە. ئمرننێب تەکیالەم ەژێبب ۆڤکو مر ەیەد ھید ج ێکیە ڤێ رەژ ب

  :کرن ایخو ەنێت نسانانیئ نایم وەئ دبن، ادەیپ ێردەئ رەل س تەکیالەکو م ماەد ێمەدەس ڤێ رەب ژ

 رەبژ  م،یئبراھ ەد ێکێستپەد د ژن؛ێبب یو ۆژ ب زدانیە نێتنۆکو گ ۆژ ب میئبراھ مەھاتن ج تەکیالەم 

 ەنێت ”زالمان ێس“ ەکەو وەئ ێکیە ڤێ ۆ. ژ بیەچوو وان یرگێو پ ەتنید نسانانیئ نایم وەوان ئ ێشکل

 ”کنەڤ ەخو ھناێب ێدار ێو ل بن و نۆبش ەخو نێلنگ ننیتکا دکم، ب ەژ و زەئ نن،یب ڤئا کەھن“: نیداناس

 (١٨:٤. نە)گ

 و ھم  ڤەلوت  یێھم ژ ئال ساید واناەئ و .دما ێمۆدۆس ێالتەلوت کو ل و مەچوون ج تان،ەکیالەژ م ۆو دد

 ،”ێمۆدۆس ھاتن تەکیالەدو م“ھاتن ناسکرن.  ”زالمان“ یکەو ێنەب ت ،ڤە ێمۆدۆس ێلەگ یێژ ئال یژ

 ھاتن یمۆدۆس نێزالم ێلەب ێ. لەنیببوھور ەب وان ر ەخو اەڤکو ش ۆژ ب ەخو مەج ندنەخوڤە وەلوت ئ

 ێرەل کود ەت مەھاتن ج ەڤشیکو ئ نێزالم وەئ“کرن:  یپرس ژ و ەڤدژوار ئ ەکەیەوێو ب ش یماال و

وان  یژ یەھات ەر ییێھەکو ب و داەیق. ”یەکرەن کەزالمان تشت انڤ“ ت،ۆو گ ایرەوان گ رەلوت ل ب. ”؟ەن

و لوت  ”کرن ژێدر ڤە شێب پ رەب ەخو ێستە( دتانەکیالە)م زالمان“. : ەدک ڤب نا ”زالمان“ ەکەو

 .نە)گ. ”یەکر ێبر ێمۆدۆکرنا س ەتون ۆب تو ژ زدانیە… کو تنۆگ ەو زالمان ژ لوت ر “بوو؛  السەخ

١٩:١،٥،٨،١٠،١٢،١٣).  

 یشوازێد پ“:  ەن ەد نسانانیئ ێشکل د تەکیالەکرن کو م ایخو ەدد ،ەدک ۆڤەریش رانیەبوو انڤکو  ماەنوو، د دایئاھ

. بە)ھ ”نکر تانەکیالەم ایشوازێپ یزانەو لوت( ب ن میئبراھ ە)نموون کانەکو ھن رەب ژ کن؛ەن یێباشەن ەد انیانیکرنا ب

١٣:٢). 

 دن ت راگھانھا ەم ۆب ژ ە(. پشتر٣٢:٢٤. نە)گ ستیل ساخ ب ئافرا ێکەڤەش ،ەر ناسەن یکەب زالم اکوبی

راکرن  وە( و ئ٢٤.٤)لک.  ایژڤە ڤەژ نوو  سایکو ئ ماەد- .(١٢.٤. سۆ)ھ ەکەتەکیالەزالم م وەکو ئ

 تەکیالەم گومان ێب واناەبوون. ئ ەئاماد ەد یکۆرقەب نێکنج اڤزالم د نا دو (،١:١٠)ئاجس.  مانیئاس

 .بوون

 (٢١:١٧. ەڤ)ر ”تەکیالەم یانی ،یکەنسانیئ انایڤپ“وھا  یکەنجامەئ ەژیدگھ ۆڤمر.  

 ناکن ھانەگون تەکیالەم

 ھەگون واناەئ ،ەنیت ەر ەبخو ێمرن ھەگون کو رە. ژ بمرننێب وەئ ،ەن ەبخو زدانیە ێرەوھەژ ج تەکیالەم کو رەب ژ 

 ارتکەخزم تەکیالەم .’ەانڤامەیپ‘وان  اەیوات راندن،ەرگەو ەنێت تەکیالەم ەکەکو و نێتنۆگ ەد یو ئبران یونانی ێناکن. د زمان



 ’سۆلەئاگگ‘ یونانی تناۆ. گەنیبب ھکارەوان گون ەنکار ۆڤمر ێکیە ڤێ رەدکن، ژ ب یو ایستەرە. پزداننیە نێامکارەیپ ۆئانگ

 انڤزیافتڤ یێایھیە ەنمون-راندنەرگەو ێت یژ’امکارانەیپ‘ ەکەئاخافتن و ێت ەر نسانانیکو ب ئ ماەد ت،ەکیالەم اەیوات ێکو ت

 سە)ژام دکن یێجاسوس ھایرەکو ل ئ نێ( و زالم٩:٥٢)لک. سایئ نێامکارەی( ؛ پ٧:٢٤)لک. یو نێامکارەی( و پ١١:١٠ )مت.

  .بکن ھانەگون دکارن نسانیئ نێامکارەیپ اەیوات ەنێکو ت ’نێتەکیالەم‘(. ٢:٢٥

 ەوخ ێرەوھەج ماەدەب س تانەکیالەمیێاەڤت (کەھن ێنەب ت ەکو؛ )ن کرن ارید ەنێتشت ت ەڤئ ەد رێل ژ ساڤین د

 :بکن ھانەگون دکن و نکارن زدانیە ایستەرەپ

 زدانەی ینکارن ل دژ رھلدانەس تو ێل بھوشت ۆکر )ئانگ ەئاماد ەخو ایستەردەو س ەخو ێختەت مانیل ئاس زدانیە“

 زۆریپ انزدیە ت،ەب قودر نییێو نێتەکیالەم نن،یت ھیب ج یو نێرمانەو ف زنیدبھ یو تناۆگ ێنگەکو د نێوەئ ەی(. ئببنێچ

-١٠٣:١٩)پس.  ”بکن زۆریپ زدانیە نن؛یت ھیج ب یکو داخوازا و نیێ،یو نێتکارەخزم ،یل ماال و نیێن،ھو ەیبکن. ئ

٢١). 

 .(١٤٨:٢)پس.  ”یل ماال و نیێ…یو نێتەکیالەم بدن، یو ێسنەپ“

 نیێ(یرەب باو نیێوانا ) تاەھون خزم کو ۆھون ھاتن شاندن ژ ب ەما ن کار؛یئال نێانیگ یێاەڤت ھون…ۆتنەکیالەم“

  .(١:١٣،١٤. بە)ھ ”بکن یێرزگار ێانڤراسیببن م ێو وک

 ھکارەگون یژ کیەو  ەباش ب کیەکو  نێمۆک نکارن ببن دو تەکیالەکو م شاندانین ەدد ’ەڤت‘ تناۆگ بووناەدوبار

وان  ب یرەوھەج یکو و ەوەئ یرەباو دانەخو نیێالتاەکو خ رەژ ب ،ەفام بک تانەکیالەم ێرەوھەج ۆڤکو مر ەنگی. گرەب

(. ٢٠:٣٥،٣٦)لک.  ”ەن تاەکیالەم نایم وەکو ئ رەب ژ :دمرن یژ ەن و…وجنەدز ەن…تنید ەنێت ژاێھ کو نیێ“: کنڤەپار  ەر

 ەخو ستەب د تانەکیالەم ەنکار…مرن“نکارن بمرن:  تەکیالەفام کرن. م ەرەباش و ەستیوێپ کو ەنگیگر پر ەکەمژار ەڤئ

 ھاتن ێالتکرنەخ ییژاێکو ھ نەیێد سایئ راەگڤەبکرانا، د  ھەگون تانەکیالەم رەگە(. ھتتۆاگلۆد اینیبێ، ت ٢:١٦ .بە)ھ ەنیب ڤە

(، د ٦:٢٣. مۆ)ر ەنیت ەر ەبخو یداو ێب ەکەمرن ھەکو گون ەخو ڤێچا رەب ەبد ۆڤمر رەگەبکرانا. و ھ ھەگون ێو یژ تنید

 مەئ ێمەد ێو بن، ھەکرنا گون ێتەرفەد یێدەخو مەئ رەگەھ ؛یداو ێب ەکەانیژ یێدەخو بووناەن واناەئ ێو ەد ڤێ نجاماەئ

  .دکن ھانەگون تەکیالەکو م ژنێبب نکارن مەئ ەد ێوشەر ڤێ. د یژ ەن ێمرن ایتەبیتا یێدەخو

ب  رەو ب راید یکیەکو ب ئاوا ماە. دیەتاەکیالەم ێرەوھەج کرناڤەپار ،ەم التاەکو خ ەخو ڤێچا رەبدن ب مەئ ەالزم

 ھکارەگون جودا بوونا باش و ەد تانەکیالەم اڤکو د نا ەدب ەرەشکەئ (،٢٠:٣٥،٣٦)لک.  کرن ێت تانەکیالەم ھساەب ڤچا

  .ەیەھ تانەکیالەم یکەنگەر ێنەب ت ؛ەیەتون

 یێاەڤت رەل س ەخو راۆباند وان ایب ر ایبووینکار زدانیە ێبکن؛ و ھەگون بوونایبکار تانەکیالەم رەگەھ

 ایب ر کو ۆژ ب ،ەن ەئافراندن بخو ەھاتن ڤە زدانیە یێکو ژ ئال نێانیگ وەئ تەکیالەم .بکرا ەم انایژ و ێھانیج نێکێپرسگر

 ێانیستی. خرکنەن یو ایستەرەپ واناەکو ئ ەناب ەد ێوشەر ڤێ (. د١٠٤:٤)پس.  ەڤەرکەو ب س ەبب ێڤەبر ەخو باتاەخ ەوان بکارب



 نێداخواز ەجبوورەم کرن، ێت ێکو نھا ل بھوشت ەکەو ،ێردەئ رەس ەڤەداک زدانیە ایستەردەکو س ۆژ ب ەدک دوا ژۆر رەکو ھ

 ێبکرانا، و نیشۆکەت ێل بھوشت ەر ھکارەگون نێتەکیالەب م زدان،یە نێتەکیالەکو م رەگە(. ھ٦:١٠)مت.  ەنیب ھیب ج یو

. ێلۆھ تاەرکەد یژ ەد ێژۆرەشێپ ای زدانیە ایستەردەد س وشەر ەڤو ئ ەب ستەردەل ور س ەنکار یو اەیرادیئ کو اەیوات بھاتا

 ەکەوشەگومان ر ێب ،ێلەب ێ. لانۆڤمر ەناد تەسارەج ،یێستەرەو پ ھەگون ێرەش قادا ەکو بب ەکەھانیل ج اسکرناربەد ختەو

  .ەھسەو ب وزەم ەن وھا

  ؟…ێلەب ێل

 ،ێردەئ رەس بکن، و نھا ل ھانەگون دکارن تەکیالەکو م ەن ەد یێرەباو ێد و انیستیخر نێمکۆک کەلەگ

 ۆگگوفتوو ەد ٦د مژار: وت،ەچ شتنایگھێت ڤێ ێمە. ئھکارنەگون نێتەکیالەم ھانەو گون کێپرسگر یێاەڤت ێاریرپرسەب

  :بکن اریخاالن د انڤ ێرێل ژ ێمە. نھا ئبکن

 ەڤ. ئەبەھ کەنیئافر یژ ەم یرەب کو ەدب تن،ۆگ یەھات یژ ە. د١ ێشەکو د ب ەکە( ونی)ئافر سسەنەگ 

 نێتەکیالەکو م ەدب. ’یێرابەو خ یباش‘ شتنایگھێت ەکەو ،ێانیل ژ اەیم بووناەھ ەکو دشب یەوھا ەکەوشەر

 ھەگون ،ەانیژ ەد ێمەد ێکو د و نیێباەت کەھن رەگە(. ھ٣:٥. نەبن )گ ایھس ێکیە ڤێب  یژ ێمەد ێو

 یکو ل دژ دکن زەھ سەک کەھن یژ ێکیە ڤێ یرەرامبە. ل بەیەمژارا م ڤەییرەد کیە ەڤئ یژ کربن

 ەزمالکو  ێنھا تشت وشاەر رەل س ەر ەم ژ ەدخواز لی. ئنجننیبم فەیز ەد ەخو یێژێد م نایۆکوالسەسپ ڤێ

 ایستەرەپ نتاەکیالەم یێاەڤو ت ەن ەتون ھکارەگون نێتەکیالەتو م کو ەوەئ یژ کیە ەڤو ئ ،ەژێبزانبن بب مەئ

  .دکن زدانیە

 و ک ییەساف نڤێچا یێدەخو“ : زدانیەکو  رە. ژ بژراندنەپ یێنا یژ ھکارەگون بووناەھ کیە ێل بھووشت

 ناخاۆد ق نێسەک رەل س ،ەد ٥:٤،٥ وھا، د پس. رەھ .(١:١٣ .)ھاب ”ەبک ەماشەت یێرابەل خ ەنکار

 لەل گ ەب ژاێھ ەن کو یێ.ەشیدان ەت لەل گ ەنکار یرابەتو خ“: تنۆگ ەنێتشت ت ەڤئ ەد یمانیئاس ایزدانیە

 ییاەڤت ب ،ەن ەد ێرھلدانەد س زدانیە یل دژ ھکارەگون نێتەکیالەم ێل بھووشت ،ەژێفکرا کو دب.”ەنینام ەت

  .ەکرن ەرەشکەئ ەھاتن ەد رڤکو د  نێتشت انڤ یوتەچ

  ێت ن،راندەرگەو ێت ’تەکیالەم‘ ەکەکو و تناۆگ ەد یونانی ێدابوو، د زمان شانین یژ ێرەب ەکو م ەکەو 

 ھانەونگ دکارن نسانیئ ’نێامکارەیپ‘ وەگومان ئ ێ. بنیبکاران ێت یژ نسانانیئ ۆو ژ ب ’امکارەیپ‘ اەیوات

  .بکن یژ

  و ک ەنەھ ھکارەو گون رابەخ نیێباەت کەکو ھن ەوەخورت ئ یرەھ نیێرەژ باو کیە ،ەد یێستەرەد پوتپ

 رەل س نییێستەرەپوتپ نێفکر کەوھا ھن رەوان. ھ نێمل رەس ێبار ەدب رابەخ نێیێانیژ نیێئال یێاەڤت

  .ەن ییێستەرەپوتپ نێتنۆگ ەکو بخو ەگرتن ەد یانیستیخر ۆقاش نێمۆھن ک ناید زان ەخو ێجھ یژ ێلۆەن



  اناەڤئ. ەدک ھکارەگون نێتەکیالەم بووناەفکرا ھ ایپشتگر ێب شاش فامکرن کو ەنەھ ێلیئنج نێتنەم کەھن 

 ەیێن ورستەد ە. الزمەنیبب انەیشانخانەو لەل گ ەدکار ۆڤکرن و مر مۆک ەنێت ’تانەیش‘ نکرنایلۆکێل ۆژ ب

 .ننیرخەد نیوەرەد ێلیئنج ایزانست نێتنۆگ کەھن یرۆبڤنا نێتنەم ەڤکو ئ نییدا

 : پرس١ مژار

 ؟یەباش چ یرەھ ێتشت زدان،یەب  اەیو ایرەباو شخستناێپ ۆژ ب .١

 ێرێ( چوونا دا -

 رستکارەپ یێب ئاوا اێیلیئنج رەل س باتاە( خب -

 ەر انانیستیب خر نێ( ئاخافتنج -

 یێزاەکرنا خو ەماشە( تد -

 ؟ەنیقەسترا ایزدانیە نایداناس اناڤژ  ژانیک .٢

 ەد ەم ێد ھش ەکەالەیخ ێنە( ب تا -

 ێرەسفۆل ئاتم ەانیگ کەیەرچە( پب -

 ەیەتون زدانیە( ج -

 ەنەدەب دانەخو کەتیەساە( کد -

 :ەڤەئ زدانیە .٣

 (ی)ئونت ەکییەتیکیە( ا -

 (ی)ترنت ەکییەتێیی( سب -

 ەد یکیە اڤد نا الھیئ کەلە( گج -

 نیناس ەبد یکیەب ئاوا ەبکارب ۆڤمر ەنیمومک ە( ند -

 ؟یەچ ”میھۆلەئ اۆڤھیە“ زدانیە ڤێنا اەیاتو .٤

 وەئ ەبب ێکو و وە( ئا -

 کرن ارید ەرەو ێکو و یێزێب ھ نێسەک کەمۆک اڤ( ژ ناب -

 زنەم یکیە( ج -

 زێ( ھد -

 ؟یە( چلە)ئانگ ”تەکیالەم“ تناۆگ ایینگەرھەف اەیوات .٥



 نسانیئ ەکە( وا -

 چانێپ یە( ب باسکان ھاتب -

 انڤامەی( پج -

 کاری( ئالد -

 بکن؟ ھانەدکارن گون تەکیالەم ۆلەگ .٦

 ێلە( با -

  ( ناب -



 یین یەزدان 2

 نی: داناس زدانیە ێانیگ 2.1

 نێکۆارز ەب م ەخو نێداخواز و ھس کو ۆژ ب ،ەنیھوندر ەکەھانیھس و ج ن،یقەراست ەکەتیەساەک یێدەکو خو ێزدانیە

 زدانیە. ەبک ەم انایژ رەل س ەخو راۆکرن کو باند ێڤیھ ێو ت ەبد بازانێر و ێر کەل ھن یرەس ێو ،ەکڤەپار  ەر ەخو

 مەئ ەزمال نن،ەید ەر یو یراست ب ەکیەکلێت و بناسن زدانیەبخوازن  مەئ رەگە. ھەدک یو ێانیگ ایتشتان ب ر انڤ یێاەڤت

  .بناسن یو باتاەخ یێو ئاوا زدانیە ێانیگ

ل “ ژن،ێببدکارن  مەئ ،ێکەتەداو چووبن مەئ رەگەھ ،ەنمون کە. وەسانێھ ەن ’انیگ‘ تناۆکرنا گ اریکرن و د ۆڤەریش

 ل شکەخو نێکنج یسەرکەبوو؛ ھ باش یب گشت ێتەداو وشاەکو ر ەوەئ ێکیە ڤێژ  ۆڤمر ستاەق. ”بووەباش ھ یکەانیور گ

 ێکیە ڤێب …وھا رەھ و بوو شکەکوبار بوو، بووک خو ەر یسەرکەب ھ سەرکەکربوون، خوارن باش بوون، ھ ەخو

 ەر ۆڤژ مر ێتەداو مایراسەم (واەرھ )ھ ەڤتشت ت ەڤ. ئبوو رباسەباش دتشت  رەھ ێتەکو ل داو ەژێبب ەدخواز ۆڤمر

 ،ەد نەڤک دایئاھ . دەدک ارید ەد یو ێربارەد د ێتشت رەھ ایییکوورتا یژ زدانیە ێانیگ ەییوێش مانە. ب ھەدک ەرەشکەئ

 ییەو ’ساەفەن‘ نزدایە ێانیگ یچاخ یو. ’زێھ‘ یئان ژ ’سەفەن‘ اەیوات ێت راندن،ەرگەو ێ( تانیگ)’رھ‘ ەکەکو و اییئبران تناۆگ

 زاجایمھش و  ێربارەد د یئاواھ ب چ ’رھ‘ تناۆکرن کا گ ایبدن خو ێمەئ ەد ’٤،٣. د مژار شاندانین ەدد یو ێرەوھەو ج

د،  کیە ەڤئو  زدانیە زاێھ شاناین ەناب ەخو ێرەب س انیبدن. گ ێکیە ڤێ رەل س انەینمون ێمەو ئ ن،یبکار ئان ێت ەد یکیە

  .”زدانیە ێانیگ زاێھ“: ەیەرەشکەئ یژ ەد ’١٥:١٩ .مۆر

؛  ٢٣:٧. ۆڤ)پر ەدک ەرەشکەئ ەخو تاەکەرەو ھ ڤب ل ەخو ێفکر نسانیکو ئ ژراندنەپ ێت ەد ێلیئنج ێئلم د

دفکرن و  یکەتشت رەل س مە. ئەنیرخەراست د ێکیە ڤێ ەخو نێتەکەرەھ و ڤل کەھن ایب ر ەدکار ۆڤ(. مر١٢:٣٤مت.

وارن خ ایو د راست ەبک ەرەشکەئ ەد ەم بوونایبرچ ماەد د ەخو ەدکار ،ەم ێھش یدکن. رھ ئان ژ یتتش یو مەئ یژ ەپشتر

 ێانیگ اخوازاد ێمەد ێو نن؛یھشتن دب یەھات یکیەخوارن و ل ئال یەھاتەن کو ەکەموز ێخەدبەل م مە. ئەبب ارید ەد ەم ستناەخو

 ێد زمان ’ھر‘ تناۆچ گ ۆکا ژ ب ەدب اریبچووک د اەینمون ڤێب و دخون.  رنێشەدق ێو ،ێموز ننیدگھ ەخو مەئ -ڤێل ەڤەدک ەم

 نێو فکر کرنا ھس ەرەشکەئ ۆو ژ ب ەدک ارید ەم نێو فکر ەم ێرەوھەج ،ەم ێانیھش. گ یئان ژ سەفەن اەیوات ێت ەد یئبران

 ؛ێزێھ ڤێ ایب ر وە. ئەنیت کێپ ێباتەخ مانەبلندتر ھ ەکەانیڤب پ یژ زدانیە ێانی. گیێبازڤل اڤنا نەڤدک مەئ یژ ەخو

وھا  ێو بمیچاوا فکر زەئ“: ەدک یەفکر کو ێتشت ەو پشتر ەدفکر زدانیە. ەدک ارید یو النایو پ یو زاجایم ،یو ێرەوھەج

  .(١٤:٢٤)ئس.  ”ەنیبم وھا ێو ەکربێو من چاوا چ ەبب

 زدانیە زاێھ

 یێور رەل س زدانیە ێانیگ“ ،ێنردووەگ نایئافر ماە. دکنیە زدانیە زاێو ھ انیدکن کو گ ەرەشکەتشت ئ کەلەگ 

  .(١:٢٣. نە)گ ”بووێچ یناھۆو ر ەببێچ یناھۆر راەب“ ت،ۆگ زدانیە. و اڤیل انڤئا



 ندن؛مالەخ مانیئاس ەخو ێانیگ ایر ب یو“:  ەزێھ ەنیدافر یتشت رەھ کو یێ…وھا رەو ھ یناھۆر زدان،یە ێانیگ

دن؛ ھاتن ئافران مانیئاس ییەتشت رەھ ێکو ھاکم ێزدانیە تناۆب گ“ .(٢٦:١٣ .بۆ)ژ ”یژ کیشاھ ێشکل دا مار یو ێستەد

  .(٣٣:٦)پس.  ”یماوەس ێتشت رەھ یژ یو ەڤێھلما د ایر ب

 :زمان ەرەوھا و ەدکار زدانیە ێانیگ ەد ێوشەر ڤێ د

 ”یو ێستەد یو زاۆس یو ھلما“

 دانەخو نیێزدان،یەاخوازا د رەس ل یئاواھ ڤی. بەڤەردکەبس ەد یتشت رەد ھ ،ەخو زاێھ ایب ر وەئ ێکیە ڤێ رەب ژ

 ڤەەدک انیگ ایب ر ی(. داخوازا و٥-٣:٣)ژن.  ەدب یو ێانیگ ایب ر کیە ەڤ(؛ و ئ١:١٣)ژن. دبنێچ دنەکەجار یرەباو

و  ن؛یئافر ەنێت واناەئ ،ینیدش ەخو ێانیگ تو“ :ننیدخو ڤێ مەئ ەد ییزاەخو نایئافر رەل س رەل س نێئاخافتن مووە. د ھیێبازڤل

 رەھ ،یتشت رەھ نایئافر اەیتیسەو ەچاوا کو دب زێرھ و ھ ەڤ(. ئ١٠٤:٣٠)پس.  ”ینوو دک ێردەئ یێتو رو یئاواھ ڤیب 

ب  کیژترا انایژ ەڤکو ئ ایبفکر بوویدکار ۆڤمر ا،یبووەن زدانیە ێانیگ ایتەبیتا ەڤئ رەگەھ .ەدک یژ زێب ھ وان وھا

 ەم رایب ەنیت یکەرەمبەخێپ تناۆئاجز بووبوو، گ ێانیژ ڤێ کو ژ ێوبەی. ئایبووبوو یوتەو چ کۆنیخاپ یتژ بوویدکار یسانەھ

 ەکەجار مەادینەب ێو و ەبب ەتون یێاھۆڤمر یێاەڤت ێو ،ەنڤیبج ەد ەخو اڤد نا ەو ھلما خو انیگ (زدانیە) وەئ رەگەھ“ ەژێدب کو

 یکو ب و یەکر وازداخ زدانیەژ  زن،ەم ەکیەنگاسەت یەتەکو ک ماەد یداود ژ .(٣٤:١٤،١٥ .بۆ)ژ ”ەرەگڤە ێدن ل ئاخ

 (.٥١:١٢ .)پس ەنیخشەبب یو انایژ ۆئانگ ،ەبک یو ایکاریئال یانیگ

ھلما ‘ یێدەخو ەد ەخو اڤنا د مە. ئننیبب نانیئافر یێاەڤو ت ەم انایژ ەدد انیگ ەڤکو ئ ایپشتگر ەد ٤،٣د مژار  ێمەئ

کرن  شێشکێپ یەھات ەم ۆب ژ ،ڤە زدانیە یێلژ ئا ەد ەم بووناێچ ماەد د کیە ەڤ.مگ.( کو ئڤا.٧:٢٢ .نە)گ ەن’ێانیژ ێانیگ

 ژ(. ١٢:٩. بەھ کرش ٢٧:١٦)نوم.  ”یێاھۆڤمر یێاەڤت ێانیگ ێزدانیە“ ەدک یو کیە ەڤئ .(٢:٧. نە؛ گ ١٠٤:٣٠)پس. 

 وەکو؛ ئ یەکر مێف باش کیە ەڤ. داود ئێیەرەد رەل ھ یو ێانیگ ،یەنایئافر یێاەڤکرنا ت یپشتگر اێیانیژ زاێھ زدانیەکو  رەب

 ێفکر وھش  راەد رەھ وەئ ێزێھ ێو و یانیگ یو ایو ب ر ،ەیەر یب و ەخو ێانیگ ایب ر زدانیە ،ەبب راەب ەدب ێرەل کود

 .ەب ێرەد رەھ ل وەکو ئ ماەدەس ەدب ،یژ ەب ێل بھووشت وەئ یچقاس رەھ زدان،یە ێانیگ یئاواھ ڤی. ب ەداود ناس دک

 م؟ەڤک چاوا ب دوور ەد ێانیگ رەژ ب ێزەئ ما…یدک فام ڤەور فکارا من ژ دو ،یرابوون و روونشتنا من دزان تو“

 ێستەد ێو بم،یروونشت یدوور ژ یرەھ نیێانیایرەد نیێل ئال زەئ رەگەھ م؟ەڤبر ەکو د ب ەت بووناەھ رەژ ب ێزەئ یئان ژ

  .(١٣٩:٢،٧،٩،١٠)پس.  ە( من بگرەت ێانیگ ۆ)ئانگ ێراست ەیێت

  زۆریپ ێانیگ

 نایکانێپ زاێوھا ھ رەو ھ یو زاجایم ،یو ێھش و،ە. ئەھەرەرفەب یکەلەگ ێشتنیگھێت ۆژ ب زدانیە ێانیکو گ تید ەم

 ،ییەو ێفکر زدانیە یئاواھ ڤی( ؛ و ب ٢٣:٧. ۆ)پر یەوھا وەئ ،ەبفکر ەخو ێدل ژ یب چ ئاواھ کۆڤەمر“. ییەو ێفکر

کو د  ۆ(. ژ ب١ ڤێنا تناۆل گ ەرێ. )بنییەزات ەن زدانیەکو  اەیوات یێنا ەڤئ ێلەب ێل (.٤:٢٤( )ژن. ەانیگ زدانیە) ییەو ێانیگ



 نێرەرگەد و ست،ۆغ یلۆ)ھ ’زۆریپ ییێو ێانیگ‘ ھساەجاران ب کەھن مەئ ،ەبک یێکاریئال ەد زدانیە ێانیگ ایھەرەف شتنایگھێت

 ێھاکم ەیێم یێرزایم‘ یئان ژ ’زدانیە ێانیگ‘زمان:  یەھات وھا ،ەد نەڤک داید ئاھ کیە ەڤسپرت( دکن. ئ یلۆھ ەد نەنووژ

 رەب س زۆریپ ێانیگ ێستۆکینتەپ ژاۆر کرن کو دەیق یە( ھاتەد رانەمبەخێپ نێئاجتس )کار اینیمەدوو شاەد ب ەڤئ .’یتشت رەھ

 ەخو ێژ رھ ێزەئ‘ ،ەدک ارید تنانۆگ انڤب  ێلیۆە تاەھانەکرنا ک مامەت ،ەکەو ێکیە ڤێ تروسەپ رژاندن. ێت ەد انیوارەھ

 ”زۆریپ ێانیگ یتژ“( ێ)ئوردون ایرەش ێمەچ ژ سایکو ئ تنۆگ ێت ەد’٤.١د لک.  سای(. د٢:١٧ .)ئاجتس ’نمی(برژزدانیە یێ)

: یە ێکەڤۆھ ڤێ مامکرناەت کیە ەڤکو ئ ەژێدب ە( دایشای)ئ اھیسایئ یێنیم ٦١ ێشەب د سایئ ەد یشەب مانەو د ھ ؛یەایرەگڤە

 مانەھ ز،ۆریپ ێانیگ تناۆ( گیژ ەدن د نێکەلەگ )و د ەد رانیەدو بوو رەھ انڤد . ”ەمن رەس ل زدانیە ەم یێرزایم ێانیگ“

  .ەیەد نەڤک دایئاھ د ای(زدانیە ێانیگ“ تناۆگ

 :ەشەدم ەر ەڤو ب ھ دوەڤھ ەژێدگھ زدانیە زاێو ھ زۆریپ ێانیگ یب چ ئاواھ ننیبب ەد نیرێژ نێکەڤۆھ د

 “(١:٣٥)لک.  ”ەلێبھ ەد ەخو اید بن س ەت رزەب یرەھ یێزاێھ ێ(، و ومیەرە)م ەت رەس ەرەو زۆریپ ێانیگ ێو. 

 “(.١٩، ١٣: ١٥. مۆر) ”رزەو دارب تیھەو ب زدان،یە ێانیگ زاێھ …زۆریپ ێانیگ زاێھ 

 “(مزگ ەکو ھات ای )(٥: ١. سە)تھ ”ھات ەر ’زۆریپ ێانیگ‘ب  ت،ەقودر ب …ەم اینیراگھاندن.  

 چانێپ نرەو ،ەرەو مانیکو ژ ئاس زاێب ھ“ ێوەئ کو تنۆگ یەھات ەژ شاگرتان ر ،ەد زۆریپ ێانیگ نێزۆس ێربارەد د” 

 .(٢٤:٤٩)لک. 

 “(".١٠:٣٨ .)ئاجتس ”چانێپ یەھات ێزێو ھ ’زۆریپ ێانیگ‘ب  ەب خو سایئ  

 انیگ شانداناینەوخ… من زا’ئاخافتنا من و وا“: ەخورتکرن نکارکرن،یئ یێکو نا ایزدانیە زاێھ شاندانایب ن ەخو نێز’وا لوس،ڤپا

 .(٢:٤. رۆج ١) ”ێیەزێھ و

 رووشدانیس 2.2

 ێشە. د بەدک ارید ەر ەژ م ەخو باتاەخ ایر کو ب ییەو زاجایفکر و م ،یو زاێھ زدان؛یە ێانیکرن کو، گ ایدا خو ەم

. بۆژ)”مالندنەخ مانیئاس ەخو ێانیگ ایب ر یو“کر:  زدانیە ێانیگ باتاەخ ھساەب یئاواھ ڤیب  ەم ەد ێنید ئافر ڤێ یرەب

 یژ ێکیە ڤێ مەوھا ئ رە(. ھ١:٢. نە)گ اڤیدل انڤئا یێرو رەل س ێنیئافر ماەدەس ەکو بب ۆژ ب زدان،یە ێانیگ (؛٢٦:١٣

 یژ ە( دسسەنە)گ نیئافر کو د پرتوکا ەکە(. و٣٣:٦ئافراندن )پس.  ەھات ھانیج ”زدانیە ەم یێرزایم تناۆگ ب“: ننیدخو

 تناۆد گ زدان،یە ێانیگ ؛ێکیە ڤێ رە. ژ بنیکانێپ ەھات کیە وەو ئ ئافراندن رنەتشت و کەھن راەب یەتۆگ زدانیە تن،ۆگ یەھات

 یب زانست سایزمان. ئ ەنیت ەم ایراست ۆئانگ ،ەد ەم اڤد نا نێفکر و داخواز یژ ەبخو ەم نێتنۆکو گ ەکەو -تنید ێت باش ەد یو

 مەکو ئ رەگەھ یئاواھ ڤی(. ب ١٢:٣٤)مت. ”ەژێدب ەڤەردکەژ دل )ھش( د کو ێتشت ،ەڤد“: یەکر شانیستنەد کیە ەڤئ

 ەد ێوشەر ڤێ. د ێلۆنترۆک بن خنێت ەخو نێفکر مەئ یتشت رەھ یرەب ەبکن، الزم لۆنترۆک ەخو نێتنۆگ ننیبم جبوورەم

 نیێزدانیە نێتنۆگ نیێدەخو ەبوون ێلیئنج راێب خ مەکو ئ ەزنەم ەکیەشەفخوێ. چ کیە یو نێو رامان انیگ ەکەیەنێو زدان،یە تناۆگ



 نێتنۆگ ایب ر ەخو ێانیکرنا گ ارید اەیزیموج ەڤئ زدانیە .ناس بکن یو ێو ھش انیدکارن گ یێر ڤێب  مەو ئ .یساندڤین

  .)سپرت( ’انیگ‘ تناۆگ ەژیدگھ تنۆگ ەڤ. ئییەکانێ( پنۆ( )ئنسپراتی)واھ ێلھامیدانا ئ اۆیاژێڤپ راێخ ب ،یساندڤین

IN-SPIRIT-ATION 

کو،  ێکیە ڤێ اەیوات ێت ەڤ. ئێھلم کشاندنا اەیوات ێت ”ێلھامیدانا ئ“ ؛ێھلم ستاندن یھلم ئان ژ اەیوات ێت ،"انیگ"

ژ  لوس،ڤ. پازداننیە ێانیگ نێتنۆگ ەکو بخو اەیوات نێت یژ تنۆگ وەو ئ ننیسڤدن تنانۆگ زدانیە ژ لھامایئ ندناەب ست ۆڤمر

 ێستورەد ۆڤمر ەم. الزەن ەبخو زدانیە نێتنۆگ وەکو ئ ایکرنا راست ریب ژ اەیوات یێنا ێلیکو؛ ناسکرنا ئنج ەژێدب ەر وسەیتموت

 :ەدد ،ەیەوان ھ ب ەم ایستیوێکو پ یێراست نیێئاگاھدار یێاەڤت ەد زدانیە ێربارە( د دلی)ئنج وەئ ،ڤێ رەژ ب و ؛ێکیە ڤێ ەدەن

 ،یێرزگار ننیبکن ئالم و بگھ ەت ەخو زاێھ دکارن ب سا،یئ ھیسەب م اەیت ایرەباو ایکو ب ر نیێ’زۆریپ نێسڤین‘ تو“

و  ،ێر رەس نایانئ کرن، رێف ۆشاندن؛ و ژ ب ەھاتن زدانیە لھامایدانا ئ ایب ر زۆریپ نێسڤین یێاەڤت .یاندز ڤە ەخو ایتۆژ زار

 کێرو ب  مالندنەخ ەرەباش و ێتشت رەب ھ ەدکار زدانیە ۆڤێمر ان،ڤ راێپر باشن. ب خ یێراست رەکرنا ل س ەردەروەپ

 (.١٧-٣:١٥. تم ٢) ”ەب کێو پ

 زدانیە ێربارەد د نیێکو راست ۆژ ب ێمەد ێو بدن، مامەوھا ت نیێشاندن، ئاگاھ ەنکو ھات نیێزۆریپ نێسڤین رەگەھ

 ێربارەد د نیێ ەخو نیێئاگاھ ایکانڤچا ەکەو نسان،یئ ێلەب ێ. لەنینام ’یشارتڤە نیێناھۆر‘ ب یستیوێبکن، پ ەم یشانین ەد

د  ان،زدیە تناۆگ ژراندناەپ زنەم ەکیەرەکو ب باو رەگەھ !بکن ەخو نەیێجروبەھس و ت ھساەدکارن ب یچقاس ،ەد زدانیە

وھا  ەکیەتسیوێپ رەگە. ھەنیدن نام ەکەزێھ ب ەم ایستیوێپ ەد ێانید ژ ێمەد ێو ،ەنیملەب خ ێتیەساەک ەد انیستیخر انایژ

رن بگ ەخو ێتسەد رەل س ێلیئنج مەکو ئ ۆ. ژ بەنیملەبخ ەم ایبووینکار ،ەژێدب لوسڤکو پا ەکەو زدان،یە تناۆگ ێو ا،یبووەھ

 ن،ۆییریئ ”نێانیستیخر“ کەلەگ ەکە. وەیەھ ێمانیب ئ ەم ایستیوێپ ،ەزدانیە ێانیگ تناۆگ یب راست وەکو ئ ربنەباو ێو پ

 یەھات ەد ’٤:٢. بەھ کا،ەڤۆھ ڤێ د ،ەم وشاەر یێاەڤدابوون. ت زدانیە زاۆس اەیوات یشانین رۆنیب س ەکەیەقەلەئ یژ انیئبران

 :زمان

 ەخو ایرەاوبب  زۆس وەکو وانا ئ رەژ ب ێل .راگھاندن ەھات ’باش اماەیپ‘( ێلۆل چ نیێرانوان )ئب یکەو یژ ەم ۆب ژ“

  .”بووەن وان ل ێو اەیدێتو ف ک،یە کرنەن ەر

 ایستەرەپ ەد ەخو انایژ یێاەڤو د ت ،یراگھاند ایزدانیە زاۆس-انیگ ەبد ەخو ێرەب زنەم ەکەمانیب ئ ۆڤشونا کو مر ل

و  رنێھلدبژ کورت ایر سەک کەھن ،ەبکێچ ەم نێدل رەل س ەخو راۆباند یئاواھ ڤیب  زدانەی ێانیکو گ ەبد ێو ر ەبک ێو

 .’اتھ ەد ەم رەب س ێڤەژ نشک ێژراندنەپ ێوار ەخێت زدانیە یل دژ ەم ەکو بکارب ایێیراست ەکەزێھ‘ ژن،ێکو بب ەکەو



 یێاەڤت ۆلەگ ،ەببێچ ەد انانیستیخر کەلەگ ێرەپرس د س ەڤکو ئ یەھشت ەد زدانیە زاۆد س اییانیگ زاێھ ژراندناەپەن

 نێنیرەن ێلیجئن نێسڤین مووەکو، ھ ژنێدب ساناەک ەڤئان نا؟ ئ شاندن ەھاتن ییێھەو ایر ب ڤە زدانیە یێژ ئال زۆریپ نێسڤین

 :ەنیردخەد االڤ ێنیرەن ڤێ تروسەپ ێلەب ێ. لننەڤک نیێزانا نییێخسەش

 ێوونھ تنانۆگ انڤبدن  ەباال خو ھوون رەگە. ئزنەم ەکەیەاتو ەنێت ەم ۆژ ب رانەمبەخێپ نێتنۆگ یئاواھ ڤی ب"

 نۆڤەیێریش ژ ەد زۆریپ نێسڤید ن نێتنۆ(: گییەانیژ ەکیەستیوێپ یێدەخو ەڤکو )ئ بزانبن ڤێ ێتشت رەھ یرەباش بکن، ب یکەتشت

 ەھاتن ڤە زۆریپ ێانیگ یێژ ئال ۆڤمر ،ەتنەکەرنەد انۆڤمر نێژ داخواز رانەمبەخێپ تناۆکو گ رە. ژ بەھاتنەن رانەمبەخێپ

 ..(ڤن. ئ.  ٢١ - ١:١٩. تەپ ٢) "ەنیئاخف زدانیە رەو ل س برنێڤەبر

 نیێراب ایرەباو یێب ئاوا ەم ێکیە ڤێ رەژ ب ،یەتەداک یھەو ایب ر لیبکن کو ئنج رەباو مەئ ڤێد یتشت رەھ یرەب

  .گرت ھەبنگ ۆڤەیێریش ۆ( ژ بانفیلرستادک) ھیسەم لەلگ

 ێلیئنج نێسکارڤین

 ەساندنڤین لیکو ئنج نێسە. کییەانیژ ەکیەنگیگر یێدەخو ەتنەداک یھەو ایب ر زۆریپ نێسڤیکو ن رکرناەباو ێمەد ێو 

 زدانیە زاۆکو س رەگە. ئبن وان نەیێوان ن نێتنۆوھا کو گ ەکەیەراد یەگھا ەڤو ئ برنێڤەبر ەھاتن ڤە لھامداریئ ێانیگ یێژ ئال

( ٣:١٦،١٧تم.  ٢) ێر رەس ەنیت انۆڤ(، مر١٧:١٧زمان )ژن.  ەنیت یێراست کو ەوەئ مەدەس ەب شێبالک ەن سانەک کەلەگ ۆژ ب

 ڤالەدبوون براگھان ەر یژ و زدانیە کو نێتنۆکو گ ماەد ایمەریە رەمبەخێ. پەبێجەئ یکەتشت ەن -ەھلەت یراست - کو رەو ژ ب

 زاۆس دناسانڤین ێلەب ێ. لتنانۆوان گ اساندنڤین یراگھاندن ئان ژ رەب ەناد ەخو یدێراست ھات. و ئ ێدانەرخوەدکرن ل ب

 ییاەڤت“: تۆمن گ ،ەیەتون ێھلبژارتن ییێو ێماف تو ەورەل ،ەزدانیەداخوازا  ەکەنجامەئ ترەدێز انۆڤژ داخوازا مر زدانیە

 یو ڤێب نا ێزەئ یدێئ نم،ینا ریب ب یو زەئ یدێئ‘و  …ەنیب من ت ەخو براەس سەک رەھ ک،ۆنەکێبووم پ زەئ ێژۆر

 یدێئ زەبگرم، ئ ەنکارم خو یدێئ زەئ ؛ەوتەدش یکەئاگر ەکەمن و نیێستەد ھ ،ەمن د ێد دل یو تناۆگ ێلەب ێل ،”ژمێبەن

  .(٢٠:٧،٩. رە)ژ ”ناکم مولەھەت

 یب و کەیزۆریپ زدانیە ێانیگ ێو شوونا ( لەبک تە)الن ەنیجمەبر ێلیسرایدا کو ئ اریبر المەکو ب ماەوھا د رەھ

  (.٢٣:٥ .رش. دتک ١٣-٢٤:١)نوم.  تنۆگ یەدا

 ێکەمەد یئاخافتن، پشت ەب وان بد ەخو زاۆکو س ۆژ ب کربووێوان چ رەل س ەخو راۆباند زدانیەکو  نێسەک کەلەگ

  :ەکرن رباسەد یێدلسار ەکۆیەاژێڤپ

  (١٨:٩)ئاجتس.  لوسڤپا ( ٤:١٠. خە)ئ موسا

  (١٤-٤:٦تم.  ١) وسەیتۆتم ( ٣:١٤. زە)ئ لیەکەزەھ

  (٢٤-٢٢باالم )نوم.  ( ١:٢،٣ ناھۆ)ژ ونسی



 ەن دانزیە زاۆس“ ەبوون رێف”٢١ ١٩؛١ .تەپ ٢ژ  مەکو ئ کاەڤۆھ ەڤکو ئ ەدک ارید ەر ەژ م انیئاگاھ انڤ یێاەڤت

 رەمبەخێ. پەراست و ەیەد ەخو ێجھ د ”ەتنۆگ یەھات ەکو ژ وان ر نێتشت ساندناڤین لھامایئ نجاماەئ ،یەساەک کەھن اییخسەش نایرەن

پر  یکیەموسا ب ئاوا. ”؟ەناک یێرەمبەخێپ یک ت،ۆگ زدانیە یتشت رەھ ێھاکم ەیێم یێرزایم“: ەدک راید ێکیە ڤێ سۆئام

 انڤ یێاەڤت“:  ەبک نداەو یخسەش اەیکو ھسا خو اەیراد ەشتیجاران دگھ کەبرن کو ھن ێڤەدھات بر ڤە زدانیە یێژ ئال زێب ھ

 ەکە)و ەڤ موسا یێژ ئال ەد ەخو اید راست تنۆگ ەڤ(؛ کو ئ١٥:٢٢،٢٣)نوم.  ”…ەراگھاندن موسا ایب ر زدانیەکو  نێرمانەف

  .(١٥:١٧)نوم.  تنۆ( ھاتبوو گتبووۆگ ەر یژ و زدانیەکو 

فام ناکن.  ەنساندڤیکو ن نیێپر تشتان ژ ەبخو وەکو ئ ەانیھس ێپ ێلیئنج نێسکارڤیکو، ن ەوەئ ێکیە ڤێ ایدن ەکەشانین

: یەساندڤین ن( و وایەکر ارید انیکو )گ رخستنەد ێو ت کرنێچ نیلۆکێبکن، ل ۆڤەریبکاربن باش ش کو ۆ( ژ برانەمبەخێوانا )پ

کو  ەدک اریدوان  نایلۆکێل ەڤ(. ئ١٢-١:٩. تەپ١کرن ) ەم اێیلەب ێل ەخو تاەخزم ەن راگھاندن، ەھات ەکو ژ وان ر نێب تشت“

-١٢:٨ان. )د لەباش ددن: دان نەیێنمون ێمژار ڤێ رەل س رەمبەخێپ ەڤ. ئەن ەبخو وان نۆڤەیێریش ەن ەساندنڤین کو نێسڤین

 (.١٠:١٧ئاجتس ) تروسە(، پ١٣-٤:٤. چە)ز ایکارە(، ز١٠

 ایانزدیە زاۆس یئان ژ انیگ ننیبگھ ەخو مەئ بووینکار ەکرن، م رۆبھاتانا باند رۆنیزالمانا ب س ەڤئ رەگەھ

 ێلھامستاندنیئ اۆیاژێڤپ د واناەبوو کو ئ اڤید ێمەد ێو ،ەب زدانیە زاۆس یب راست ،یەساندڤین کو وان ێتشت رەگە. ھنیقەراست

 دبووەن ییاەڤب ت ،ێلۆھ یەتەرکەکو د ێتشت ا،یوھا بوو ەن رەگەھ .کرن لۆنترۆک رنەو یب دژوار ڤە زدانیە یێژ ئال ەد

 تناۆگ“: زنەم ەکیەکاریئال ەدب ەد ێو ایستەرەپ و ندنەد خو ەم ۆژ ب ،ییەو ایییاەڤب ت زدانیە زاۆکو س ژراندناەپ .زدانیە زاۆس

  .(١١٩:١٤٠)پس.  ”ەدک زەھ ێژ و ەت ێبدەئ ێکیە ڤێ رەژ ب ،ییەساف یکەلەگ ەت

 ای. راستەنزدایە ەکەباتەخ ،یو ێانیگ ایب ر ،ەنسانانیئ نێمەرھەب ەن ێلیئنج نێکو پرتووک ژنێدب مەئ یئاواھ ڤی ب

 :ەدک نەڤک دایئاھ نێسڤین ایشانیستنەد نوو، دایکو ئاھ ەوەئ یژ ێکیە ڤێ

 ب  .ساندنڤین یەھات ڤە رانەمبەخێپ یێژ ئال یب چ ئاواھ ەڤکو ئ شاندانین ە. ک.ن.( ددڤ)ر. ٢:٥ت. م

)ک.ن.(  ێکەلێک اینیبێ( تکرن رباسەد یەھات ەر انڤچا رەکو د ب راەرگە. )وڤ. ر.ساندڤیدن زدانیەوان  ایر

  .ەنیکار تب ”وان ایب ر‘ تناۆگ ێمەد رەھ ،یەساندڤین رانەمبەخێپ اەیتیسەو ب زدانیەکو  ەژێبب ەدخواز ماەد

 “(١:١٦)ئاجتس  ”…داود راگھاند ەڤێژ د زۆریپ ێانیگ.  

 (٣:٧. بە)کرش. ھ ەگرتن یبنێت انیالھیژ پرتووکا ئ یب چ ئاواھ تروسەکا پ ەدک ارید ەڤئ.  

 تناۆکو گ ووبەھ کیەبوون. راست نگیگر ەن ێکێستپەد نێانیستیخر ۆژ ب نسانیئ نێیێلیئنج نێسکارڤین ێکیە ڤێ رەب ژ

  .بوو ەد زدانیە ێانیگ راۆبن باند وان د

 



 زدانیە زاۆس زاێھ

 ەنیت ،یژ ەدک ارید ەخو نێرامان ێو ایر کو ب اییو زاێوھا ھ رەھ ،یو زاجایھش و م ێنەب ت ەن زدانیە ێانیگ 

 ێزێھ ڤێ گھشتناێت .یەەھ یژ کینامید ەکەزێھ ەد ێزۆس ێ. د وییەو رایھش و ب ارکرناید ێنەب ت ەن یو تناۆگ/انیزمان. گ

 بووناەزان ایر بکاربن ب ێمەدلسار ببن ئ مەئ رەگەئ ەد ێو نایکانێپ د .ەکێچ ەر ەب م زنەم ەکەداخواز ێو نایبکاران ۆژ ب ێو

دن ب ێزەبکاربن ل ڤە یێب رزگار رەب مەکو ئ ۆژ ب ،ەم ەبد زنەم ەکەزێھ ێو زدانیە زاۆس ایستەرە. پنەڤرکەس ب ەخو

  :یەساندڤیوھا ن ەخو نیێرۆربەس ھاەبنگ رەل س لوسڤپا ەد ێربارەد ڤێ. د ێانیژ نیێبچووک نێتشت

  .(١:١٦)روم.  ەزدانیە زاێھ یێرزگار ۆژ ب وەکو ئ رەناکم. ژ ب رمەش ڤە سای( ئزاۆ)س اینیمزگ رەژ ب زەئ“

  ".ەنیمەن ھوکوم ێب زدانیە زاۆتو س ێو“: ەدک سراریئ ەد ێمژار ماە.( د ھڤ)ر. ١:٣٧ ەلوک

 .ەکینامید ەکۆیەاژێڤپ ەد ەم اناید ژ ێو نایکانێو پ ێلیئنج ربووناێف ێکیە ڤێ رەب ژ

ب  ێو نێنداێوھا تو گر رە. ھەیەتون ەر یلۆئ نێاریزان نیێکیمەسار و ئاکاد نێکبوونیزێب ن ێکیە ڤێ نێدانێگر تو

 رەس ننیت ێلینجیئ نێشەب ندەچ ،یانۆڤدل ەکەرۆباند کرناێب ئارمانجا چ ێنەب ت کو ەیەتون یژ ەر انیستیخر نێمکۆک کەلەگ

 یو تاەقودر اتنۆگ“ ؛”ەرۆو ب باند یزند زدانیە زاۆس“ .ەن ێدەتو ک یێدەخو ەن ێو نایکانێو پ گھشتنێت ۆژ ب ێلەب ێل زمان،

 ێتنۆگ ایب ر(. ٢:١٣ .سەتھ ١) ”ێت کێپ رۆب باند ندانەرمەباو ەو رەل س زدانیە زاۆس“(. ١:٣؛٤:١٢ .بە)ھ ”(زدانیە)

  .ێت کێپ رۆباند ب ەراست د نێندەرمەباو ێد ھش ەد ێژۆسااتا ر رەد ھ انزدیە

 ێبدن و ێستوورەھوون د رەگە. ئەراست ایزدانیە زاێدبن ھ رێھوون ف کو الیئنج اینیھەبنگ ساژاەم ێکیە ڤێ رەب ژ

 ەبک ەکو و ۆب ژ .ەبک ەمادئا سایئ راەگڤە ۆژ ب ەو و ەبد ەو یشانین زدانیە ێانیگ/ریب ێکەیەراد اەیھ ەد ێانیژ ڤێد  زێھ

. رۆج ١) ”انیو گ زێھ شانداناین“ب  یژ لوسڤپا ایانیداخو(. ١:٤ .تەپ ٢) ەرەب کار و ەد ەو اناید ژ ێو زدان،یە یکەکۆزار

  .ھاتبوو کێ( پ٢:٤

 کرناشیرێئ نیھەبنگ ایو ئارمانجا وان ەن ێلیئنج ییداێگر یڤن یڤەن ەکیەرەباو کو ب نیێسن،ەک وەئ یتژ ەم نێرۆردەد

 ننیژرەھا ناپو رەھ .ەکێو پ کێب ر ەکەتیەساەک وەناکن کو ئ رەباو ێلەب ێل زدانن،یە ییداێگر کو ژنێدب واناە. ئیەسایئ رەس

 زاێھ ینگەر ڤیب  سەک وە. ئرزترنەب یخسەش نەیێم نێرامان ژ فکر و وەو ئ ەھاتن یھەب و زۆریپ نێسڤین یێاەڤکو ت

 ێل ،ەن ەد دانزیە ایکو د ر شاندان،ین ددن ەکو خو نیێ“: ەخو رایبنن ب ەد ٣:٥تم.  ٢ د نێتنۆگ مە. ئدکن نکاریئ یژ زدانیە

  ”…دکن نکاریئ (ێلیئنج تناۆگ زاێھ ۆ)ئانگ یێر ڤێ زاێھ

 ماۆو ک لوسڤپا ێرەھاتبوو س کیە ەڤ، ئ(”؟! وسا ەھوون وھا نافکرن ن“)  ەدک ەم ایانڤنۆب زاگ ەخو نیێاری ایدن

 رزگار مەکو ئ نەیێم ۆژ ب ێلەب ێل ک،ۆنەکێکو تاروومار دبوون پ نۆیێژ ب ،ەد ێخیچارم ێربارەد د کاڤۆالەب“:  یژ زانیوا

  .(١:١٨. رۆج ١) ”ەزدانیە زاێدبن، ھ



 ێو ایستەرەبکن و پ مێف نن،یب کێپ ھترێب نیھ ،ەخو ێستەد خنێت ێلینکارن ئنج مەما ئ ۆلەگ ان،ەڤتشتان ت انڤ یپشت

  بکن؟

 یو زاۆس یرەمبەل ھ ایزدانیە ێلەگ ستاەلوەھ

 یژ ەخو یرەب نێسکارڤین رەل س ەخو راۆباند ێو نێسکارڤیکو ن ەدک ارید ،ێلیئنج نێسڤین ندناەخو یشێبالک ب 

 :ەدک ێپ ستەوھا د ،ەدک ێڤداود ب ل نییێالھیئ کەھن سایکو ئ ماە. دەباش یرەھ ەیێد ێربارەد ڤێد  سایئ ەم یێرزای. مەکرن

 ە( دانی)گ راۆباند نجاماەداود د ئ نێتنۆگ کو ەنیژرەدپ وەکو ئ شاندانین ەدد ەڤ(، ئ٢٢:٤٣)مت.  ”…ەر انیب گ داود“

 کو، ەنیت ێپ ەخو ایرەباو وەکو ئ ەدک ەرەشکەئ یژ ەڤ(، ئ٤٧-٥:٤٥ موسا )ژن. ”نێسڤین“ یەتۆگ سایئ سای. دێلۆھ ەتنەرکەد

ب گومانن  تن،ۆگ ێت ”دژوار نێگرەخنەر‘ ەکو ژ وان ر نێنایستیخر .ساندنڤین ەھاتن ڤەموسا  یێژ ئال نەڤک دایئاھ نێپرتوک نجێپ

 ڤێنا سای. ئیەاسەک انڤ ستاەلوەھ یوتەچ ییاەڤب ت سا،یئ کبوونایزێن ێلەب ێل .ساندنڤیھاتبن ن ڤەموسا  یێژ ئال سڤین وەکو ئ

 نەڤک ادیئاھ ایرانکو پ ژنێدب ،ەختەس نێگوومانکار ماۆک مانە(. ھ٧:٨،٩ )مک. یەکر موسا نێسڤیل ن ”زدانیە رماناەف“

 اەیکیلەمسابا ) اەیکیلەم ھساەب سایئ ،ەنمون کەو .ەتنیدەن یئاواھ ڤی تشت ب ەڤئ لوسڤپا یژ ەو ن سایئ ەن ێ. لەوەرەد

 اەیکیلەم ێربارەد کو د کاۆریچ یرۆل گ‘ یەتۆگە(؛ و ن١٢:٤٢)مت.  ژراندنەپ ێت یکۆرید ەکیەراست ەکەکو و یەباشوور( کر

  .”…تنۆگ ێت ەسابا د

 یو وککرن  ارید یەھات انەینمون ب ڤە تروسەپ یێتشت ژ ئال ەڤوان بوو. ئ ێزدانیە اەیکەو انیوارەھ ستاەلوەھ

 نداەو ەخو تاەو تاق زێھ ێکیە ێو ی( و ل دژ٢١-١:١٩. تەپ ٢) ”یێرەمبەخێپ زاۆس“ ەستنیبھ ەخو نێب گوھ سایئ نێتنۆگ

 یەئان ێپ ەخو ایرە. و باونیبکار ئان ێت نەڤک دایئاھ نێسڤین ۆژ ب تنۆگ ەڤکو ئ یەئان بکار زۆریپ نێسڤین تناۆگ تروس،ە. پیەکر

 لوسڤپا نەیێنام تروس،ەکو پ ژنێبب دکارن مەئ ێمەد ێن. و’زۆریپ‘دن  نیێ”زۆریپ نێسڤین‘ یب قاس یژ لوسڤپا نەیێکو نام

  .ەنیب وان ب ەخو ایرەباو ەدکار ۆڤکو مر ەتنید نەڤک دایئاھ نایم

 تنۆگ ەھاتن راستەراست یکیەب ئاوا ەن نێپر تشت انینیمزگ رەل س ،ەد ێلھامیو ئ ەسدان، نامقا ێکار نێپرتوک د

 ەاتنھ ڤە یانیگ مانەھ یێژ ئال یانیداخو ەڤکو ئ ژنێناب ێنەب ت اناەڤئ .(١٠:١٤؛ مت.  ١٣:١٥. کرش. ئاجتس. ە)نمون

 ەنێھاتبن ت یھەب و ێنیمزگ ڤێ نێسڤین ۆکو ژ ب ەکەو ڤەنوو  دایئاھ نێسکارڤین یێژ ئال ەڤکو ئ ژنێوھا دب رەھ کرن، رۆباند

 ”زۆریپ نێسڤین“ ەکەو ١٠:٧لک.  تایەژ ئا یو ھم ژ ٢٥:٤( ژ دت. نەڤک دای)ژ ئاھ ھم ،ەد ’٥:١٨تم. ١د  لوس،ڤ. پاشاندانین

 .ەگرتن ینیبێت

؛ ٢:١٣. رۆج ١؛ ١:١١،١٢)گال.  ەیەبخو سایئ اێیلەب ێل یو اەین یانیداخو ەڤکرن کو ئ ایخو ەب ئسرار دد لوسڤپا

 ەد ’٥:١٧د گال.  نیێلوسڤپا نێتنۆژ گ ،ەد ’٤:٥ سەد ژام یژ اکوپی. ەانیھس ێکیە ڤێب  یدن ژ نێ(. قاسد١٥:٣؛ ١١:٢٣

 .ەگرتن ینیبێت ”زۆریپ نێسڤین“ ەکەو



 ۆڤ(. مر١:٢. بە)ھ ەبک ەدێز یکەتشت ۆڤمر ەناک ستیوێپ ێکیە ڤێ ۆژ ب ؛یەئاخف ەر ەب م یژ سایئ زدانیە

 ر،ەرتوکا ژاش. پەزمان )نمون ەنیت یژ ەھاتن یھەب و ێلەب ێل ،ەن ەد ستەد د ەکو نھا ن نێسڤین کەھن لیکو ئنج ەنیبب ەدکار

و وانا  اندبووسڤین سەپھەترۆد مکاۆک ۆکو ژ ب ای وھاننای اەینام نیمێیەو س رنتۆو ک لژاھ،ەناتھان ئ ۆژ ب یێلوسڤپا نێسڤین

 ێژ ێو ێمەدەس شارتن؟ڤە ەھاتنەن ەم ۆژ ب ساناڤین ەڤچ ئ ۆ(. ژ بشارتنڤە یەھاتەو نک ەکەیەنام ژراندبوون؛ەپەن یستەرەپ

 رەل س ێتشت رەھ زدانیەبن کو  رەباو ھەرەف یکەدکارن ب دل مەئ ێمەد ێ. وەن ەم رەل س ەن سڤین وەکو ئ ەوەئ نیھەبنگ

  .ەزێدپار ەم ییداێگر و ەم

 نێسڤین ۆب فکارا کو قاسد ژ ێلەب ێل ژراندن،ەپ ەنێت یدێھ یدێنوو، ھ دایئاھ نێکو پرتوک تنۆگ ێجاران ت کەھن

 یب راست زۆس یئان ژ ەکا نام ەبب اریکو د ۆ. ژ بەنیردخەد وەرەد ییاەڤب ت ێکیە ڤێ ،ەھاتن یھەکو ب و ژنێدکن و دب ەڤھ

 اەیاتو ێت ەڤئ .(٢:٢. ەڤ؛ ر٤:١. ژن ١؛ ١٤:٣٧. رۆ)ج بووەھ یانیگ ەکەالتەئان نا، خ ەھاتن یھەب و تنۆگ ێکو ت ەکەو

ھلبژارتنا  رەگەھ ەد ەم الیئنج کاۆرڤەنا ێربارە. د دژراندنەدھاتن پ رەکسیە و ەخو ەکەھاتبوون، و یھەکو ب و نەیێکو نام

 .ایبوو ێکیەستەردەس یێدەخو ەپرتووک ن ێو ا،یبووەکرن ھ رۆباند ەھاتنەکو ن نۆڤێمر

 زۆریپ ێانیگ نێالتەخ 2.3

 یرەمبەھ ل( زۆریپ ێانی)گ یو زاێھ کو ەدد ێستورەد ،ەر نسانانیب ئ نەیێخو نیێکلێد ت ،ەد مانەد کەد ھن زدان،یە

 بدا اناوب  ێو ستا،ەوان چ بخو ا،یوھا بوو رەگە. ھەناب یکرڤە یکەنگەب ر جاران تو کیە ەڤ. ئنیبکار ئان ەرەو انۆڤمر

 زۆریپ ێانیگ التاەخ ێو تا،ەرکەبس ەڤئ ماەد .ایبوو یتەبیتا ەکەئارمانج ۆژ ب ێمەد رەھ ،زۆریپ ێانیگ نایبکار ئان ێو کرن؛ و

 ،ی. ئارمانجا وەکدکار  ەد یئارمانجا رامانا و اید ر زدانیە ێانیکو، گ ننیب ریبب ێکیە ڤێ مەئ ەالزم .بھاتا کشاندن ڤە ب پاش

 .ەرێ)بن ەدکەڤ یژ ێب ش نێمەدەکورت ایشێل پ ێر ،ەد نسانانیئ اناید ژ جاران کەھن ،ەنیب کێپ ژێمدرەد اییو النایکو پ ۆژ ب

. نیکارانب ەرەو نسانیئ شاێئ ککرناڤس ۆب ژ ەد ێانیژ ڤێد  ەنکار زۆریپ ییێو ێانیگ ێمەردەھ ،یئاواھ ڤی(. ب ٦.١ مژار

  .ەب رزترەب ەکەئارمانج ۆژ ب ەر ەژ م زدانیەرامانا  یرۆل گ ێو ،یژ ەبک یکیەب ئاوا وەکو ئ ایکاریئال

 ،ەرەو سایئ بوان  ایرەباو ەلێکو دھ ێتشت .ەیەد ێکیەکۆناک اڤد نا ەر ییبووڤالەب نییێانیستیخر نێنیرەب ن کیە ەڤئ

ل وان  ینەدەب نەیێدیفا کەلەوھا گ رەو ھ ەساخ بک انیشەخوەوان ژ ن زۆریپ ێانیگ ایکاریئال ب ەبکارب سایئ ێکو و ەوەئ

 ژنێو دبک ەنەھ سەک وقاسەھ ،ەد یێرۆز اڤد نا ئوگاندا نایم نێالتەچ ل و ۆکا ژ ب ،ەدک ەرەشکەئ ەر ەژ م کیە ەڤ. ئەبک

 ەد یێرۆزو  الەخ ێختەو د ێمەد رەھ ،ەد ێکۆرید د ،ڤێ یکەو نیێایددیو ئ تنۆ. گاننیگ نێیێباشکرن نێالتەخ یێدەخو وەئ

 رەگە. ھێلۆھ ەردخەد انیگ ستخستناەبد نیێایددیب گومان، ئ نێوشەر کەل شوونا ھن ،ەد ەخو اڤنا د ەڤ. ئێلۆھ ەتنەرکەد

 داەیپ ێتشت ت وەکو ئ ەبک ایددیئ ۆڤکو مر ەسانێپر ھ ،ەرەبگ ێکەیەجروبەل ت انۆڤمر نێردەد کرنا السەخ ۆژ ب ،کیە

  .کرن

 ێربارەد د ۆڤکو مر ماەد ێلەب ێ. لزنۆریپ ێانیگ نێالتەخ یێدەخو وەکو ئ ژنێدب ان،یستیخر کەلەگ ەد ەم ژاۆر د

 نێئارمانج تناەرکەس ب ۆژ ب ێمەردەھ زدانیە. ێت ێکەاربوونیدەن یراست ۆڤگومانان، مر ەڤەدک ەد نیھەبنگ ایئارمانجا وان



 نن،یچ بکار ب ۆبزانبن وان ژ ب ێو انن،یگ نێالتەخ یێدەخو یراست کو ب نیێ،ێکیە ڤێ رە. ژ بەدد ەخو ێانیگ اریو د یتەبیتا

وان  نیێر،ۆنیب س نێو باشکرن ستنەشک ب کیە ەڤ. ئەب رۆنیب س ەوان ن تناەڤرکەس ێو ،ەوان د ناید بکاران وھا رەو ھ

  .ەیەد یێکۆناک اڤد نا انن،یگ نێالتەخ یێدەخو مەئ ژنێکو دب نێسەک

 نێریەبوو انڤ. د شاندانیددن ن انیگ نێالتەخ خشاندناەب نییێتەبیتا نێو ئارمانج مەدەس رێل ژ نەیێنموون یێاەڤت

 یرۆل گ انو دکارن التانەخ نیێدەخو یژ ە. و نەنین نالتاەخ ایدانتەخو رەل س فیکتەسوبژ ەکەکبوونیزێتو ن ،ەد ەیینموون

 ۆکو ژ ب نێسەداخوازا ک نایکانێپ ۆژ ب ەن التاناەخ ەڤ. ئداخفن زدانیە ێانیگ رەل س مەکو ئ رە. ژ بننیبکارب ەداخوازا خو

 نسانیکو ئ ەناب ێکیە ڤێ رەژ ب .نییدا ەھاتن اریو د یتەبیتا نیێزدانیە نێداخواز نایکانێپ ۆژ ب ێلەب ێوانن، ل یێدەخو ێکەمەد

 (.٤٠:١٣. ئسا .وان بدن )کرش نایبکاران ارایبر

 کو  ۆژ ب بکنێ( چیێستەرەپ ێنۆ)ک یکەنۆک کو نییھات دا ەر ژ وان رمانەف ،ەد نەڤک اییئبران کاۆرید د

 زدانیە ایستەرەپ نایکانێپ ۆژ ب ستیوێپ ێتشت رەھ زن؛ێبپار ەدێت زۆریپ نیێدن نێو تشت ێسوناک ێرەڤک

 ۆژب“: واناە. ئسانەک کەدا ھن ەخو ێانیژ گ کەھن زدانیە ێئارمانج ڤێ رخستناەبس ۆ. ژ بنییدا یەتھا

 .(٢٨:٣. خەوھا. )ئ رەھ و… کرن یھاتن تژ یێزانست ێانیھارون، ب گ نێکنج کرناێچ

 ەکو بکارب ۆب ژ…ەلۆبک رانەڤک… و ەکار بک رێکو ب ز ۆژ ب…“بوو و  لەتزالەب سانەک ژ وان کیە 

رن ک یتژ ھات زدانیە ێانیب گ ەد ستانەد نێرەھون مووەو ھ یمدارێف ،یئالم د ؛ەنیبکار ب یرەنھو رەھ

 شێشکێپ یەموسا ھات ۆب ژ کو ێانیگ/زێژ ھ کەکو؛ ھن ەژێدب ەد’١٧-١١:١٤د نوم.  نێتیەئا .(٥-٣١:٣. خە)ئ

 یکیەب ئاوا لەگ نێبکن و گازن کڤپشتا موسا س رەل س ێبار کو ۆژ ب ێلیسرایئ نییێسپیر ەکرن، دان

 ێلەگ یژ یو بوو و شویە یرباسەد یژ و انیگ التاەخ ،یکەمرنا موسا ب ھن یرەبکن. ب ۆڤەریش راست

 (.٣٤:٩دت. ) بر ێڤەبر یێراست یرۆل گ زدانیە

 وان  کو ژ نێسەک یێ)ساول(، ژ ئال نیمەکیە ێکیلەم ماەد تاەو ھ ەئاخا خو تەک ێلیسرایئ ێلەکو گ یپشت

 ھاتن ڤە وان نێارەین یێئال جاران ژ کەلەگ واناەئ ،ەد ێمەد ێ. د وبرن ێڤەھات بر ەڤ ’رەدادگ‘ تنۆدگ ەر

 ران،ێدادگ کەھن یەھات زدانیە ێانیگ ،ەد ێمەد ێو کو د ەدک ارید ’رانێدادگ‘پرتووکا  ێلەب ێ. لرچقاندنەپ

(، ٣:١٠ )ژود. لەتنۆ: ئەن ێکیە ڤێ نەیێنموون اناەڤرزگار بکن. ئ رانەژ داگرک ێلیسرایئ بکاربن کو ۆژ ب

 (.١١:٢٩ .)ژود فتاھیە( و ٦:٣٤)ژود.  نەۆگد

 یکەرێکوشتنا ش ۆژ ب کرن، شێشکێپ ەھات یبوو ژ نۆسامس یو ڤێکو نا ێرێدادگ ۆژ ب زدانیە ێانیگ 

 .ژود) دانێھاتبوو گر ێکو پ ێسیرەو تاندناەش ۆ( و ژ ب١٤:١٩)ژود.  یزالم ٣٠(، کوشتنا ١٤:٥،٥)ژود. 

 یتەبیتا نێتشت کەھن رخستناەبس ۆب ژ وەئ. ’زۆریپ ێانیگ‘ یێدەخو بووبووەن ێمەد رەھ نۆسامس .(١٥:١٤

  :ایرەگڤە ساید ەھات، و پشتر ەر یژ و

  :ێکەئارمانج ۆژ ب زدانیە ێانیگ نایبکاران التاەخ ستخستناەبد ماەدەتشتانا نابن س ەڤئ



 یێرزگار ەکەناتیمەت -

  ەب رۆب باند ەد نسانیئ انایژ یێاەڤکو د ت یکەتشت -

 ەد نسانایئ اڤد نا یشارتڤە ەکەزێھ  -

  .ستخستنەبد ێت یخسەش ەکەیەجروبەکو ب ت یکەتشت  -

 زۆریپ ێنایوان گ کو ژنێدب سەک کە. ھنتنۆگ ەنێپر تشت ت ەد زۆریپ ێانیگ التاەخ ێربارەکو د د تنۆگ ەرەو ەالزم

 نێالتەخ ایدانتەوخ‘ )سوندا( راەزیگ ،ەژراندنەپ اسیکو ئ نێسەوان ک ایشێل پ ،ێنیمزگ نێنۆسال کەلەو ل گ ەنیئان ڤە ەخو ستەبد

 ژانیک یێدەخو وەئ نزانبن نسانیکو ئ ەنیمومک ەن. ’الت؟ەخ ژانیک‘ :کرن ەرەپرس و ەڤئ ەستیوێپ ێلەب ێ. لننیژەدھ ’انیگ

 بو ک ماە؛ د(١٤:٥،٦ .کرن )ژود شێشکێھاتبوو پ ەر یژ و انیگ ەکەزێھ ،ەبکوژ یکەرێش نۆکو سامس ۆب ژ .ەن التاەخ

 ەونت ەد یو ێرەتو گومان د س ەد ێربارەد ڤێ. د ەانیگ یێدەچ خو ۆژ ب ێب بوویدزان یرو ب رو بوو، و ەھار ر ێرێش

 تەبیتا یکەکار نھا تو تاەھ ێل ،یەخست ستەبد زۆریپ ێانیگ ەم ژنێکو دب نێسەوان ک وشاەر ۆژ ب یژ کیە ەڤبوون. ئ

  .ەیەد یێکۆناک اڤد نا ەوان ر وشاەوھا ب ر رەھ .ەکەیەنمون ،ەن التاەخ ژانیک یێدەو نزانن خو ەخستنەرنەبس

 ێکێستپەد دساالەس نێالتەخ نێمەدەس

 دایئاھ نێسیڤن رەس رنەو مەئ یو نھا ژ ەخو رایب ننیب ەد زدانیە ێانیگ نێالتەخ ێربارەد د نیێنیھەبنگ نێتشت مەئ 

  .ەنیارانبک (ەانیژ سایئ ێشڤن یکو پشت نێندەرمەباو اکاڤج ۆ)ئانگ ێکێستپەد نێاکڤج کو نیێانیگ نێالتەخ رەل س نیێنوو

 رنەبگ ێھانیج نیێچار ئال رەل ھ ێنیمزگ کرناڤالەب ۆژ ب وەبوو کو، ئ وەئ انیوارەھ ۆژ ب یداو ایسایئ رماناەف

  .نیئان کێپ رمانەو ف نیھەکرن مژارا بنگ ەر ەژ خو سایئ نایژڤە ڤەو ژ نوو  مرن مژارا ی(. وانا ژ١٦:١٥،١٦)مک. 

 النانۆار و کل باز واناەکو ئ ماە. دبوو ەنوو تون دایئاھ نیزان ێت ەکەو ،ەد ێمەد ێکو د و ەخو رایب ننیب ێلەب ێل

اش مر و ب یکەراتەخ ێلیسرایژ ئ’- ت،ۆکو دگ ایوان کاۆریچ ن،یئاخف ’ناسرا ژ یێسایئ‘ یزالم ڤی رەو ل س ێلۆھ تنەرکەد

 زیافتڤکو  ۆب ژ ندنەخوڤەدھاتن  واناەئ ێکیە ڤێ رەبوو، کو ژ ب یزند دنەکەجار نەڤک دایئاھ تاەھانەک نایکانێپ ۆب ژ ەپشتر

  .تنیدھات د ێکەبێجەئ ەکەو ’یو پاۆش ەیببن و بدن پ

 کیەبکن. الزم بوو ر داەیپ ەخو نێبەزھەم ۆژ ب گرانیئال ستنەکو دخو بوونەھ یدن ژ نێسەک کەھن ژانۆر وان

 ،ێیەلیسرایئ ێباکور نێانیڤماس کەمۆک اەیفەلسەف ەن انان،یستیخر ایانیکو داخو اگھاندنر ەرەو ێھانیج یێاەڤت ۆو ژ ب تنید ەرەو

و  سایئ نایل داناس یرەس مەئ ،ەزدانیەژ  ەم ایانیکو داخو شاندانیبدن ن مەکو ئ ۆژ ب ،ەد ەم ژاۆر د .یەھات ەبخو زدانیەژ  وەئ

 زدانیە ێکیە ڤێ رە. ژ بیسەک ێستەد تبووەکەو ن ساندنڤین وھاتبوەن ەڤئ نایھ ژانۆوان ر ێلەب ێنوو ددن. ل دایئاھ نێسڤین

 نایبکار ئان ۆژ ب ،ەد ێھانیج اەیرەنجەپ اڤ. د ناننیبکار ب زۆریپ ییێو ێانیگ یێکرنا راست ارید ۆکو ژ ب زانیوا دا ستورەد

ب  ەخو ایرەنوو باو نێندەرمەباو نێمۆکو ک ۆبوو، ژ ب زنەم ەکیەرۆنوو، ز دایئاھ بووناەبوو. تون کەمەدەس ەڤئ التانەخ

 دایکو ئاھ تاەبوون. ھ یکرڤە ەکیەرەسەچار یێدەخو ەن تن،ەردکەد ەوان د اڤکو د نا نێکێپرسگر ،ەد ێنیکانێببن. د پ ڤە شێپ



 ینۆر ەخو ایر رۆب باند نیێانیداخو ایر ب نوو نێندەرمەکرن، باو ڤالەو ب ساندنڤین ەھات سایئ نایو داناس انیانیداخو اینوو

  .خستن ستەبد زۆریپ ێانیگ نێالتەخ کرن و

 :کرن زێر ەھاتن یکرڤە یکیەئاوا ب زۆریپ ێانیگ خشاندناەب نێمەدەس ،ێمەردەھ ەکەو

 “نیێ ناشخستێپ ۆ: ژ بنسانانیئ ە( دانیانی)گ التەخ…(،مانی)ئاس ییێبلندا ەتەرکە( دسای)ئ وەکو ئ ماەد 

 .پھە)ئ ”…ندانەرمەباو ۆئانگ- ھیسەم ێلەگ شخستناێپ ۆز(، ژ ب’)وا ێتەخزم نایکانێپ ۆژ ب ز،ۆریپ

٤:٨،١٢.) 

  رناک شێشکێو پ ،ەکرنا و زێب ھ ۆژ ب“: ساندڤین ەڤئ یێماۆل ر نێندەرمەباو ۆژ ب لوسڤپا ینگەر ڤیب 

 (١:١١ .مۆ)ر ”نمیبب ەپر دخوازم و زەئ یانیگ ەکەالتەخ

 :ننیتشتان دخو انڤ مەئ ،ەد التانەخ نایبکاران ێربارەد د ،ێنیمزگ کرناڤالەب شخستناێپ ۆب ژ

  “و ب زۆریپ ێانیگ ەڤیت ،یژ ێزێھ ەکەوھا و رەھ ،ێتنۆگ ەکەو ێنەب ت ەن ەرەدکن، ژ و ڤالەب مەکو ئ نایمزگ 

 ١:٥،٦. رۆج ١کرش.  ١:٥ .سەتھ ١) ”و ھات -نیئان کێپ ەزیموج– زنەم ەکیەکارەولەئ

  نێتشت شاندانای( ب نەییزی)موج یو چاالک تنۆب گ بکن، یێستەرەپ رەباو ێب نیێکو ۆژ ب“: تۆگ کیە ەڤئ لوسڤپا 

  .(١٥:١٨،١٩. مۆ)ر …ەنیئان کێمن پ رەس ل ھیسەکو م نێتشت ەڤئ زدانیە ێانیگ زاێھ ایب ر ،یتیدەن

  کەلەب گ یھم ژ و ەخو نیێو شاھناز شانیب ن ھم ،یژ زدانیە“: ننیدخو یتشت ڤی ێلیئنج نێزیوا رەل س مەئ 

  (.٢:٤. بەھ) وان کر اییشاھد زۆریپ ێانیگ نێالتەخ ب…انەیزیموج

  لیکەو کو ماەد“کرن:  یھاتبوو پشتگر یئاواھ ڤیب  انەیزیموج ب ،ێنیمزگ کرناڤالەب ایکامپان ێل قبرس 

  .(١٣:١٢)ئاجتس.  یئان ێپ ەخو ایرەما و باو ییماتما وان ێئلم یرەمبەل ھ تن،یکو دھات کرن د نێ(تشتی)وال

 ەم یێرزایم“:  یژ یێاینۆک ل .ەوان بک نایکترۆد ایزدارێر یھشت کو وال ان،ەیزیموج یئاواھ ڤی ب

 انڤ یێاەڤن تدکار مەئ .(١٤:٣ )ئاجتس. ”وان کر یشێشکێپ انەیزیموج نایکانێپ زاێھ کر؛ ەخو ایانۆڤدل تناۆگ ایشاھد…زدانیە

چوون  یژ واناەئ“دن: ب ێگر ڤەکرن  ڤالەب رنەو ێکو و نێرمانەف ۆب ژ ایانیوارەھ ایستەرەپ رەل س اۆیتشتان ب گوفتووگ

 ەنێان تو ەیکو ل پ نێشانین ب و ،ەکار دک ەب وان ر یژ زدانیە ەم یێرزایکرن. م ڤالەب ێرەد رە( ل ھزدانیە تناۆو )گ

  .(١٦:٢٠)مک.  ەنیردخەوان راست د تناۆگ تن،ید

 ەد یتەبیتا نێمەد د یتەبیتا نێتشت

 ەڤ. ئنییدا ەھاتن ەد یتەبیتا نێمەد د یتەبیتا نێتشت نارخستەب س ۆژ ب ان،یگ نێالتەخ ەڤکو ئ ێیەکیە ڤێ رەب ژ 

 بوو، ەوان د اڤد نا یژ تروسەکو پ نیێوارە. ھالتانەخ یێدەخو ەبب ەد ەخو انایژ یێاەڤد ت ەنکار کەسەک کو، ەدک ارید کیە



 واناە(. ئ٢:٤)ئاجتس.  ”تنھاتن داگر زۆریپ ێانیگ ب“ مانیئاس ۆژ ب ایسایئ ناییچوو یپشت ای،ە( دەیی)پال ێسۆکینتەپ ایرتیۆد 

  .کرن یانیب نێب ئاخافتنا زمان ستەد ەئاوارت ەکیەب ر ان،یستیخر نایمزگ کرناڤالەب ۆژ ب

 ەکەیەوێشوان ب  اڤرسەو ب ”ھات داگرتن زۆریپ ێانیب گ تروسەپ“ ستاندن،ەوان بدن راو ستنەخو دارانیەکو را ماەد

 ێندانیژ ز ایوان رداناەب ،ڤە التانەخ یێبکن، ژ ئال ڤالەب ەخو ێئلم یمواەردەب ب بکاربن کو ۆ(. ژ ب٤:٨باش دا )ئاجتس. 

  .(٤:٣١)ئاجتس.  ”کرن ڤالەب زدانیە تناۆگ یرخاسێم ب ھاتن داگرتن و زۆریپ ێانیب گ ەڤت واناەئ“: نیکانێپ ەھات

تشت  وەئ ’بوون انیگ یتژ ڤە ێرەژ ب کو نیێواناەئ‘ “. تنۆگ یەھاتەن کیە ەڤکو ئ ەنیبب ێو ش،ێبالک ێانەڤندەخو

 ەد زدانیە النایدن د پ یکەکو بکاربن تشت ۆژ ب ێبوون، ل انیگ یتژ ێفتنەرکەس ننیبگھ تشتان کەکو ھن ۆژ ب واناەئ. ”کرن

ات ھ زۆریپ ێانیب گ“ ەد یو زایافتڤ د یژ لوسڤپا وھا رەداگرتن. ھ رنەو انیدن ب گ ەکەکو جار ابووڤید نن،یرخەبس

 ھات زۆریپ ێانیگ ب“ ،ەبک ەزەج ێکرن رۆب ک رابەخ یکەزالم ەکو بکارب ۆژ ب ساید ن،ساال یپشت ێ، ل ”مالندنەخ

  .(١٣:٩؛  ٩:١٧)ئاجتس  ”داگرتن

 ەخستن وەکو ئ ێتشت رەل س کیە ەڤئ ەنیئان یرەکو نوو باو نێسەک ۆژ ب لوسڤپا ەد ەییزیموج نێالتەخ ێربارەد د

 (. ٤:٧ .پھە)ئ ”ھیسەم التاەخ انایڤپ راۆل گ“: یەساندڤین ەخو راۆبن باند

 یێدەخو سایئ ێنە(. ب تێزێھ ھاتناەڤ)لھ ە’ارەیئ یئان ژ رۆنیس ب یکەشەب‘ یونانی ێب زمان ”انیڤپ“ تناۆگ اەیوات

  .(٣:٣٤ئازاد بوو )ژن.  ییاەڤب ت ەوان د ناید بکاران وەئ ۆئانگ بوو؛ رۆنیس ێب نێالتەخ

 یرانپکو ب  نۆیێزمان، ئانگ ننیب کرن شێشکێپ ەھاتن ەد نیمەکیە دساالەس کو د نیێانیگ نێالتەخ ینھا ژ ێمەئ

  .ەوان دب ھساەب

 نیمەکیە دساالەس نیێانیگ نێالتەخ

 تەھانەک

 تناۆکو گ ۆیێئانگ– ’ڤەرەد ەنیدگھ زدانیە نێتنۆگ کو یێ‘ ،یەوھا ەد یونانی ێ( د زمانرەمبەخێ)پ نیکاھ تناۆگ اەیوات 

 ٢. ەرێ)بن یەھات ەر ێژ یھەکو و ێسەک ،ەژێو دب ەنیببن، دب ەد ێژۆرەشێد پ ێکو و نێریەبوو کەھن و ،ەدک ڤالەب زدانیە

 ب کیە. ژ وانا یێایھاتن ئانتاک ێژ قودس…“ ،ەگرتن ێتەھانەک التاەکو خ ”نێرەمبەخێپ“ یئاواھ ڤی(. ب ٢١-١:١٩. تەپ

 ایرۆمپاراتیئ ماەد د وەو ئ ،ەببێچ ێھانیج یێاەڤل ت زنەم ەکیەالەخ ێراگھاند کو و انیگ ایو ب ر ێلۆھ تەرکەد ئاگابوس ڤێنا

 ”بکن ەخو نیێبرا ایکاریئال ەخو زاێھ یرۆل گ کیە رەدان کو ھ اریبر دانیمور ەد ێوشەر ڤێ. د بووێچ ەد زارەس وسیدڤکال

 یێدەخو ەکو خو نێسەوان ک لەل گ نھا ھات، کێپ ەساالن د ندەچ اڤکو د نا اییتەبیتا تاەھانەک ەڤ(. ئ٢٩-١١:٢٧)ئاجتس 

 بوون ێالتەخ ڤێ یێدەکو خو نێسەک ،ەد ێکێستپەد نێندەرمەباو اڤد نا ،یژ یراست . بتنید یێنا ننیدب ێتەھانەک تاالەخ



 کو نەیێد ەم ژاۆر نێمکۆک اڤ. د ناەدان ەخو نەیێرەو پ مەد ،ەکرن ێو تاەھانەکو ک ایرۆز ککرناڤس ۆژ ب واناەئ و .بوونەھ

  .ەنیدب ێکیە ڤێ نەیێنمون مێک ۆڤمر انن،یگ یتژ ۆقاش

 ساخکرن

 ێو یچاخ یدکن، و ڤالەب ێردەرەس ل ایزدانیە ایستەردەس رە( باش ل سینی)مزگ نێامەیپ ،یوارەکو ھ رەگەھ 

 ب ە( الزم٣٥:٥،٦)ئسا.  ”…ەنەھلچ ەکوت خو ێسەک ینگەک ێو و…زنیببھ انەڕک نێو گوھ بنڤە رانۆک نڤێچا“ ینگەک

 ٥ار ل مژ ەد زدانیە ایستەردەدبن س نێرتەش ێربارە. د دننیرخەاست در ەخو نێتنۆبکن و گ مێف ڤە ێرەژ ب انەیزیموج

کا  پرسا ێو و نن،یمەن یڤنیڤەن یئاواھ ڤیب  نێزۆس ێو ،ەبب اڤئا ێردەئ رەل س زدانیە ایستەردەکو س ماە. درنەبن

 ،ەنیردخەراست د انیەزیموج کەب ھن یێانیداخو زدانیەکو  ماە. دەنیمەن یتار یژ ەب رڤل  ەئان ن ەب رڤل  ێو یستەردەس

 نێندەرمەاوب یێکو ژ ئال نێساخکرن ێکیە ڤێ رە. ژ بەاریو د ییەکرن ساف نکاریئ ەوەن کو یب قاس یستەردەکو س ەڤەئ مەدەس

  .بوونێچ یگشت ایرا ڤێچا ایشێھاتن کرن، ل پ ەییزیموج یکیەب ئاوا ڤە ێکێستپەد

 ێھەستگەرەپ یێرەد رەب نیدان ھەسب رەکو ھ پالۆت یکەکەپارس تروس،ەکو پ ەوەئ ێکیە ڤێ ۆژ ب کیکالس ەکەیەنمون

 یاسکرن ەکەیەنێو وەئ ێمەد ێو– ێرەد ێو نیدان ژۆر رەھ وەکرن، ئ ارید یەھات ەد ٣:٢کو د ئاجتس.  راۆ. ل گیەکر ساخ

و  کاندنەکر و ب ھلپ ێشەب م ستەد ،ەخو رەو رابوو س ایکەھلپ وەئ“ساخ کر،  وەو ئ یبکار ئان انیگ التاەخ تروسەپ .بوو

 رنناسک واناەدا؛ و ئ زدانیە ێسنەو پ ایشەم وەکو ئ تید ینێش یێاەڤت و…ێھەستگەرەپ ێھووندر تەک ەب وان ر ێشەم

کو  رایەبوو یرەمبەدکر. و ل ھ یکەپارس ’وەدەب یێرەد‘ ێیێھەستگەپار یێرەد ەڤێکو ل د ێکەپارس مانەھ سەک وەکو ئ

 انڤیەر ییو ماتما ەر ەڤب ھ لەگ یێاەڤت… گرت تروسەل پ ەخو ییساخبوو یێپالۆت ێزالم کو ماەمان. د ییماتما بووێچ

  .(١١-٣:٧)ئاجتس  ”…وان مەج

 رەب اشانین ێو یرەمبەھ . لکر یکرڤە ەکەب ئاخافتن ستەد ەد سایئ نایژڤە ێربارەد د رەکسیە تروس،ەپ ێمەد ێو

 تاێد س“ .ژراندنەپ زدانیە نێتنۆگ ەکەو تروسەپ نێتنۆگ لەکو گ ەنین گومان یدێئ ’ییساخبوو ێکەپارس‘ ێنگەب ر اڤیب چا

. ێھەتگسەرەپ یێرەد ەڤێد نیرکەدھ ،ێتنۆفر و نیبازارا کر رکنەبھ یێمەش ەکەژۆکو ر ەکەو ل،ە( گ٣:١)ئاجتس  ”ەد دوان

د  مەئ وھا رە. ھەنیرخەد راست یکرڤەوھا  ەکەیەزیب موج ەخو تناۆگ کرناڤالەب کو ۆوھا ھلبژارت ژ ب یکەجھ زدانیە

 .”نیکانێدھاتن پ ەزیو موج شانین کەلەگ ەد لەگ اڤد نا انیوارەھ ایب ر“: ننیدخو ێکیە ڤێ یژ ەد ’٥:١٢ئاجتس 

 رەل س نێرێل د ەکرن: ن ەنێت کو نیێایددی( ئۆری)ئ ،ڤەوان  یکەو نیێو ستۆکینتەپ ایرتیۆ نێانڤساخکر نیێئال ژ

 ێلەب ێکرن، ل سالەخ یەھات یێانۆڤکو ژ دل اییگشت ایرا ایشێل پ ەن ن،ڤینا نێالنۆک ل نێرێل وان د ێلەب ێل ،یندڤەنا نێالنۆک

  .کرن نێت ەچوون ەخو ێھش رەژ س ێکەیەزیموج بووناێچ اێڤیکو ل ھ نێانەڤماشەت یرەشبێپ ل

 انیگ ایدانتەخو نێانڤزێب پار یکەلەگ مژاران انڤ رەل س ،ێپرتوک ڤێ ێسکارڤین کو تنۆگ ەرەو کیە ەڤئ ەستیوێپ

من  ایشاھد رەس ل یتەبیتا یکەنگەب ر ۆڤکو مر ەستیوێپ ە. نەوان نیێایددیئ ایشاھد اەیجروبەت یێدەو خو یەکر ۆگوفتووگ ەر



ب  یکیە رانێد انڤ نێندامە. ژ ئیەما رۆنیپر ب س یێرەسەچار تناید و ەمان نجامەئ ێب ساخکرن کەلەگ یەتیکو من د ەستەراو

 نێستۆجینتەپ نەیێخو نێالەڤھ من ژ ان،ەیلیسەو کەلەکرن. ب گ ەنێتتشت  ەڤئ یژ نایکو ھ ەبک ارید ەدکار کێکووپێر

. زننەم نێزێھ یێدەکو ھوون خو نمیب ەب و ەخو ایرەباو زەکو ئ ۆژ ب داخوازم ێب ەن زەئ“زمان:  یئان کیە ەڤئ ەر نیراست

 یەئاقال یدور یکەتشت ێکیە ڤێ رە. ژ بێیەزێھ یێدەخو یکا ک شاندانین یەدا یکرڤە ەکەیەوێب ش ێمەد رەھ زدانیە ێلەب ێل

 اەیو وشاەبکاربم ر کو ۆکرن، ژ ب رۆباند رمەو بوومیدکار زەئ ەد ێوشەر ڤێکو د  -بخوازم یێراست ەکەشانین ەژ و زەکو ئ

  .کرنەمن ن یشێشکێپ ”ێزێو ھ انیگ شانداناین“تو جاران . ”نمیژرەبپ ەڤھ رەبنم ب ەر زۆریپ نێسڤیکو نکارم ب ن اییرەزەن

کارن د انیستیکو خر ایراست یدژ ( لیسیرە)ف ن،یمەکیە دساالەس نیێکسۆدۆرتۆئ نیێمن، جھوو ستاەلوەھ ڤێ یوتەچ

 زالم ەڤئ“: ننیژرەبپ ێکیە ڤێمان کو  جبوورەم یژ ساید ێگرتن. ل ەخو نێھش ،ەییزیموج نیێانیگ نێالتەخ یێدەببن خو

 یێنێش یێاەڤت یشانین وەئ و…ئافراندن ھات یتیدەن ەکەیەزیموج یبراست“و  (،١١:٤٧)ژن.  ەنیت کێپ انەیزیموج کەلەگ

 ”مان مات“داخفن  یانیب نێب زمان یوارەھ تن،یکو د نیێوھا رە(. ھ٤:١٦ )ئاجتس ”ننیبەن ێنکارن و مەکرن؛ و ئ ێقودس

ب  سەک کەکو ھن ەارید ەکیەراست ەڤ. ئەناب ۆریئ ەوات ێب یێانیستۆکینتەپ نێتنۆگ یرەمبەتشت، ل ھ مانە(. ھ٢:٦)ئاجتس 

 ایوان اشتنیگھەد ھید ج ەکەانیڤب پ یژ وەئ ێدبن، ل رنەدۆم نیێستالۆکینتەپ نێستانەتۆپر نێانڤبەزھەم یکیزێن زکرنەھ

 ۆڤکو مر با ەد ھید ج ەن ێو ،ێتێمانش شتایبگھ کەیەزیموج ێنەت ب ێقودس یێاەڤل ت رەگە. ھننیردخەد نیوەرەد انەیزیموج

. ما شاندانین ەبد ەبووب اھاروروین ل پارکا یبۆریل نا یترافالگار ئان ژ داناەیم ل نۆندۆراست کو ل ل ەکەیەزیموج ەکەو ێو

 نێەیزیموج زدان؟یە نییێانیگ نێالتەخ یێدەخو ەبب ەدکار ۆڤمر یژ ەد ەم ژاۆکو د ر اەیوات ەدھاتەن ەڤئ ێمەد ێو

 ڤێ ایراست روستەپ ێلەب ێ. لنساننیئ ایانۆڤدل و یژۆلۆکیپس نێنجامەئ کەھن تر،ەدێو زدانیە ێانیژ بکارھاتنا گ ،یستۆکینتەپ

 نێستەرەتپپو کەلە(. گ٥:١٥کربو )ئاجتس  ەرەشکەئ النانۆل ک نێنسانیئ ب ساخکرنا ان،ەیزیموج اینیقەراست التاەو خ ێکیە

-١٤:٨س )ئاجت ەد ەییزیموج نێالتەخ نایبکاران د لوسڤپا ێبوون شاھد انی( دژیێاینۆک ێ)ل باشوور سترایل ێکو ل باژار

ب  انیگ نێالتە(. خ١٣:١٢،١٣)ئاجتس  ێریەبوو ڤێ ێبوو شاھد یژ رەباو ێب یێیێستھالتەد یکەداریەوھا را رە(. ھ١٣

 نێبدەئ یێلژ ئا زدانیە زاێھ رڤکرن. ل  ەھاتن یسەک رەھ ڤێچا رەل ب تشت ەڤ. ئستنیوێپ نێتشت ڤە ەخو تاەئارمانج و رووم

  .شێپ ەددن ب نیێانیداخو تو ەنکار ۆڤمر یێراست ڤێ ڤەییرە. دنیزان ەرەوھا و کیە ەڤئ ەالزم و شاندانین یەھات ڤە یو

ت ما، و ( ماتنید وەکو ئ نیێ) سەرکەھ“ :بوو ڤێ یرەب اینایم یدن ژ ەکەجار ھیسەم اێیساخکرن اەیزیموج راۆباند

  (٢:١٢ )مک. ”دان زدانیە ێسنەپ ’تبوویدەوھا ن یکەتشت ەم‘ تناۆب گ

 یانیب نێزمان

ھلدان  ێھانیج ل راەگ اەیفیزەو ێنیمزگ کرنا ڤالەب ۆکوبار بوون، ژ ب ەن نێانیڤژ وان ھن ماس کەو ھنک نیێوارەھ 

 یکەوان تشت ۆب ژ ”!کو نزانم یانیب نێزمان زەئ ێل“وھا بوو:  نیمەکیە ایوان بوونایرازەن کو ە(. دب٢:١٢)مک.  ەخو ێمل رەس

 ماە. دێدبستان چووبوونەن وەکو ئ رە، ژ ب”پر باش بووم ەن زەئ ەد یانیب نێزمان یێد ئال ێل دبستان“بوو:  نگازەگ ەن یوھا ژ

)ئاجتس  ”بوون زانەو ن ەردەروەپ ێب نێسەک واناەئ“: ساندنڤین یەھات ەڤئ ەوان د ێربارەد د ،یەتەرکەوھا د ەکەیەفیزەو کو

 ماەد .بوو زنەم ەکەکێپرسگر یانیب نێزمان ایزانەن ،یژ بوونە( ھلوسڤپا ە)نمون ەردەروەب پ نێزیوا یچقاس رە(. ھ٤:١٣



 ەخو ایرە( باوەد نوو دایئاھ بووناەن ماە)د د ەد ەیێردەروەپ د مژارا ستەدخو یکیە رەھ رتن،ەدگوھ ەخو اەیفیزەکو شوونا و

ئاخافتن  التاەخ ،ێکیە ڤێکرنا  رەسەچار ۆب ژ .زنەم ەکەدن دبوو پرس ێیێزمان شتنایگھەنێت ێکیە ڤێ رەب ژ و ،ەنیدن ب یێب

 -یزیلیئنگ ێزمان ب  نوو اێیلیئنج راەرگە. )وڤن.ئ. اێیکەلێک ەکیەنیبێکرن. د ت شێشکێپ ەوان ھات ۆب ژ یانیب نێزمان مکرناێف و

 کەھن کبوونایزێن و ’زمانان‘ کبوونایزێن ڤێ راەبڤ. د ناراندنەرگەو یەھات ’سانیل‘ ەکەو ’زمان‘ ە( دەد یوەتەنڤنا اەید ساھ

 ەن’یانیب نێسانیل‘ ’زمان‘ ەژێکو دب اێیلیئنج اۆڤەیریش ایب ر یێکۆناک ڤێ ەدکار ۆڤ. مرەیەھ زنەم ەکیەکۆناک ەد انانیستیخر

  .ەبک رەسەچار

داگرتن و  ھاتن زۆریپ ێانیب گ ەڤت“ :یوارەھ ەد انیجھوو اێیستۆکینتەپ ایرتیۆد  مان،یئاس ەتەرکەد سایکو ئ یپشت

 رەژ ب ن،ما و مات !(التانەخ اییکرڤە ەکەشاندانین دنەکە)جار ەڤھ لەھاتن گ مووەھ…کرن یانیب نێب ئاخافتنا زمان ستەد

کو  ەڤێئ رنەبن ‘: تنۆگ ەر ەڤ. و وان ژ ھستنیبھ دھات یزکماک یێوان ێب زمان ڤە یسەک رەھ یێکو ئاخافتنا وان ژ ئال

 ’سانانیل‘ ەکەو یونانی تناۆگ مانە)ھ یزکماک ەیێخو ێب زمان کیە رەھ مەکو ئ ەدبێچاوا چ ؟ەن ێلیلەج ژ ەن مووەداخفن ما ھ

 باێجەئ و ەو ل خو ’زنیدبھ ژ وان یزکماک ەیێخو ێزمان ەڤت مەئ …،یپارت نیێ ،یدەم نێسەک زن؟ی( دبھراندنەرگەو یەھات

 لەکرن کو گ ارید ێدو جاران ت یتەبیتا (. ب١٢-٢:٤)ئاجتس  ”مات مان ییاەڤب ت واناەو ئ…مات مان ەخو یرەمبەھ ل

 ەن ێالتەخ یێدەخو وەکو ئ ژنێدب ەد ەم ژاۆکو د ر نێسەک نەیێوات ێو ب ەڤھیلەڤت نێتنۆگ یلەگ یوکو  رەگە. ھیەمات ما

ب  وشەر ێو ن،یییژ یەھات ەد ’٢ ئاجتس کو د رایەل شوونا بوو ێمەد ێ. و وێلۆھ تاەکەرنەد نجامەئ وەئ ێو ستانایببھ

  .کرنانێکپەنەو ھ کرن بچووک ماەدەبووبا س ێ. وایدن بوو یکیەئاوا

 نێشەژ ب ’نسایل‘ اەی؛ ب وات’زمان‘ ،ەد ١١-٢:٤د ئاجتس  ،ەئان د’سانیل‘و  ’زمان‘ راەبڤد نا کبوونایزێن ینەیخ ژ

 نێلەگ یێاەڤت کرناارید ۆژ ب ،ەد ێ’لھامدانید پرتووکا ئ ”و زمان وەتەن ل،ەگ“ تناۆگ .نیبکاران یەھات ترەدێنوو ز دایئاھ یێدن

 ’زمانان‘ ایەوات ێکو ت اییونانی تناۆ(. گ١٧:١٥؛  ١٣:٧ ؛ ١١:٩؛  ١٠:١١؛  ٧:٩ .ەڤ)ر نیبکاران یەجاران ھات نجێپ ێھانیج

؛  ١٠:٥. نە. گەرێ)بن ەدب رباسەد ’سانانیل‘ ەکە( وتنۆگ ێت پتواگنتەس ەر ێژ کو ای) ەد نەڤک دایئاھ ای یونانی ناییۆرسڤەد 

  .(١:٤؛ دان.  ٢٨:٤٩دت. 

 ٢٨:١١س. کو ژ ئ اینیمەئ ٢١ تایە. ئاەیەھ رمانانەف ەکەیەستیزمانان ل التاەخ نایبکاران رەل س ەد’١٤. رۆج ١ د

وھا  ەد زۆریپ ناۆد زاگ“: نیبکاران یەھات یب چ ئاواھ التەخ انیجھو یل دژ ایشاھد ۆب کا ژ ەدک ارید ەر ەگرتن، ژ م یەھات

 ەژێدب ٢٨:١١ئس. . ”…’لەگ نمیبگھ ەخوبانگا  ێزەدن ئ نێڤێو ب ل داخفن دن نێکو ب زمان نیێ( بزدانیە) ‘: ساندنڤین یەھات

کو  شاندانین ەدد ەد’انێڤو ل ’زمانان‘ راەبڤنا د داناێ. گرنیداخف بووینزان انیکو جھوو یکەزمان ب ،ێلیسرایئ نێرەداگرک کو

. ننیر تبکا ابرەخ یکیەب ئاوا التانەخ و،ەکو ئ ەدک ەخنەر نیمەکیە مکاۆک لوسڤپا ەد یشەب ڤی د .ەن’یانیب نێسانیل‘ ’زمان‘

 ەکڤەیەۆرینھا ش ێمە. ئتنۆگ ەنێت ینوو ژ نێتنۆپر گ زمانان نێالتەو خ یرەمبەخێپ رەکرن، ل س ێت ەخنەر ەڤکو ئ ماەد

 :کرن شێشکێپ ێت رێکو ل ژ ەنیمەئ ٣٧ تایەئا ن،یھەبنگ تایەئا رڤ. ل بکن ێکیە ڤێ رەکورت ل س

  ".نمیسڤدن ەر ەژ و زدانیە نێرمانەف زەکو ئ ەزانبب ەالزم ،ەبەھ ەنیدب یروھان یئان ژ رەمبەخێپ ەکو خو یکیە"



 یھەو ب وک ەد التانەخ نایبکاران ێربارەد د نیێزدانیە نێرمانەف ەالزم ،ەنیدب یانیگ التاەخ یێدەخو ەکو خو یێ

 زاێر وەئ کو ژنێدخوازن بب یکرڤە یکیەناکن، ب ئاوا رمانانەوان ف ایستەرەپ ۆریکو ئ نیێ ێکیە ڤێ رە. ژ بەنیژرەبپ ،ەھاتن

 :ەن یئاواھ ڤیب  ١٧-١١ نێتیە. ئاننیناگرن و وان بچووک دب زدانیە نێتنۆگ

 رەب ژ .نب یانیب ەر دوەڤژ ھ ێمەئ انڤئاخافت یێو زەئاخافتن نزانبم، ئ ێکو ت ێزمان یو زەکو ئ رەگەئ ڤێ رەب ژ"

 یکەمانزکو ب  ێسەک ەورەبن. ل یتەڤرکەس ەد ێاکڤج شخستناێھوون د پ ڤێد ،یانیگ نێالتەخ نیێدەکو ھوون دخوازن ببن خو

 ن دوانم ێانیگ ێو ێمەد ێکو نزانم دوان بکم و یکەب زمان زەئ رەگەئ .ەدوان بک یو راندناەگەو ۆژ ب ێالزم ەدن داخف

 ب ێزەدوان بکم: ئ ەخو یێژێو م ێانیب گ ێزەکرن؟ ئ ەرەچ و ڤێد ێمەد ێو .ەناد مانەرھەمن تو ب یێژێم ێلەب ێل ،ەبک

 ل یێنزاەن ێسەک وەو ئ یشوکور بک ەخو ێانیکو تو ب گ ماەد ەوسا ب ەن رەگەئ .ژمێبب انیالھیئ یژ ەخو یێژێو م انیگ

 شێن ب پد نێسەک وەئ ێل ،یباش شوکور دک یکیەکو تو ب ئاوا ەدب !نیئام ەژێچاوا بب ێو ،ەکەن مێف ەژ ت یکەتشت ەیێدۆئ

 ".ەناخ

 ەنامێو ب لەکێت نێتنۆگ نایبکاران ستووراەد .ەدارەوات ەن ،ەکەن مێف ێژ سەئاخافتنا کو ک ەد ێکەنیید ئا ێکیە ڤێ رەب ژ

وھا  بال" اەیوات ێت نیئام کو ەخو رایب ننیب 'نا؟یئام' ەژێبب یب دوروست ەواتێو ب ەڤھیلەڤت ەکیەدوا ۆچاوا ژ ب ۆڤمر ێ. وەنین

 ەر ەخو نیێراب ب یانیب یکەھوون ب زمان رەگەئ": ەژێوھا دب لوسڤپا ".نمیژرەدپ زەئ تنۆگ ەچ ھاتب ەد یێدوا ڤێد" یانی "ەب

 ".نەڤناک شێب پ وەباخفن، ئ

 تیەئا .١٩

 ۆژ ب ەخو تناۆگ ایب ر ێزەئ ژمێبب تنۆگ زارەھ ھەد نیزان یێکو نا یکەب زمان ەد ێاکڤج اڤد نا زەشوونا کو ئ ل“ 

 یێمن ێانزم . بەاریو د ەرەشکەئ یکەتشت ەڤئ ”.ەب ترێبا ێو ژمێبب تناۆگ نجێپ ەخو یێژێب م یدن ژ نێسەک کرناەردەروەپ

ااتان سکو ب  لەکێت نییێانیب نێتنۆگ کەلەژ گ ،ەب باشتر ەژ من ر ێو ،ەد ھیسەم ێربارەد د یکورت ژ ەکەکەڤۆھ یزکماک

  .بکم یگوھدار ێل زەئ

 تیەئا .٢٢

 شاناین ێلەب ێندن( لراگھا ەرەو ە)و ندانەرمەباو ۆژ ب ەن نیزان ەنیێکو نا نێئاخافتنا ب زمان ێکیە ڤێ رەب ژ“ 

 ".یەنداەرمەباو ۆژ ب وە. ئەرەباوێب نۆیێژ ب ەن یرەمبەخێ. پییەرەباوێب نێکسەھ بووناەھ

کو  ژنێدب نێسەک وەئ ەد ەم ژاۆد ر یژ ساید ێ. لنیبکاران ەدھات ەد ێنیمزگ نێیێرەب نێد بانگ یانیب نێزمان ەورەل

وان  یراست ۆڤمر یدێ. ئیەبووەن ڤالەب ەد ندەرمەباو نێمۆک اڤو د نا ەییخسەوان ش اەیجروبەت ،ە’زمانان‘ التاەخ یێدەخو وەئ

 ل ،ەد ١٩٩٠ نێسال کاێستپەدکرن. د د ڤالەب لیو ئنج داخفن یانیب نێب زمان ەییزیموج یکیەکو ب ئاوا یێنا سانەک

 ژنێدب ەر وان کو ژ نێمکۆک ێلەب ێل بوو،ڤە کەھەرگەد ھیسەم نیێرەباو الۆئ کرناڤالەب ۆب ژ پاۆورەئ ێژھالتۆر



 کو رەگەبکن. ئ ڤالەب یزینگلیئ ێب زمان یسکڤین نەیێخو نیێکانڤچا مان کو چارەزمان ن ایزانەن ماەدەب س ”ستیلەانگەڤئ“

 کەلەکو گ رەبایس نھاردتایر ڤێب نا ێستیلەانگەڤئ وھا رەھ ن؟یھانەچما ب کار ن ۆلەبوون، گ ’زمانان‘ التاەخ یێدەخو وەئ

 یکەرێرگەو ایب ر کو ما چارەن یێگانداۆئ یێکامپاال ێل باژار تیدد انیگ یێنھاەت یێدەخو ەخو کربوون و مۆک ەل خو سەک

  .ەبک لەگ یتابیخ

 تیەئا .٢٣

 زانەن یکیە ەد ێمەد ێو د و ەباخف ەنزانب کو یکەب زمان سەک رەو ھ نڤبج یکەل جھ ندانەرمەباو ییاەڤت رەگەئ“ 

 ؟ەبوون نیکو ھوون د ەرفکەن ێو ما ھوندر ەڤەکێت یرەباو ێب یژ انی

 یێدەخو ەکو خو نێسەک ب وان ەخو نیێتناز ژھالتۆر کایئافر ێرەرانسەل س یژ ستانەرەو پووتپ موسلمان"

 نید امانندەئ ییاەڤکو ت ەبفکر ێو ەبب ستانۆنتکەپ ەکەنڤیج یکیزێن رەگەئ یژ انیخرست یکیەکرن.  تنیزمانان دد التاەخ

  .ەبوون

 تیەئا .٢٧

 ژیئ کیەباخفن و  ێرۆب د سەک ێس یب پران یدو ئان ژ ەستیوێپ ەباخف یانیب یکەزمانب کەسەک ێکو و رەگەئ“ 

 .ەنیرەرگەو

 ب ۆڤکو مر ەناب ێمەد ێو .بنەباخفن ھ یانیب ێکو ب زمان نێسەک ێس یبوو دو ئان ژ الزم ەد ێکەنییئا د"

 ەرەا وجود نێب دو زمان انڤئاخافت کاەڤۆھ رەکو ھ رەگە. ئەبک گوھدار ەکەاکڤج یتابیخ جودا یانینبێزمان ێس یترەدێز

 کەھن زینگلیئ اکاڤج لەل گ ێنۆندۆل نداڤەنا کو ل رەگە. ئەبک نداەو ەخو نگاەئاھ ەکورت د ەکەمەد د نییئا ێو راندنەرگەو

ب  تسەد یئاواھ ڤیدکاربوون ب  انانڤزمانان بن ئاخافت التاەخ یێدەخو وەبن و ئ ەئاماد یئالمان و فرانسز ژ نێستیتور

  .(باشەڤ)ش ننگەڤەئ دۆ: گبیبکن. رھ ەئاخافتنا خو

 رۆس نۆ: بیانیب ێب زمان نیمەکیە ێانڤئاخافت

 ندەئاب نە: گوتیانیب ێب زمان نیمەدوو ێانڤئاخافت

 یژ ساید ێ. لتاەرکەد ەڤیھیلەڤت ێو اناڤیباخ ەر ەڤب ھ مووەکو ھ رەگەباخفن، ئ ەڤھ ەیل پ وەئ ەالزم ێلەب ێل 

 نەڤرکەد ێکەب جار سانەک کەلەگ ەڤێژ د تنۆکو گ یێب ئاوا ریەبوو ’یانیب نێب زمان نێئاخافتن‘ اییانۆڤدل ایتەبیتا رەژ ب

 مانەھ نایکانێپ راۆبن باند نەڤدک رەکسیە دن نەیێدک ێرەرگەب و ستەد کەسەکو ک ماەمن د ایرێدڤچا یرۆ. ل گدبنێچ

)ب  یژ یانیب یکەزمانان( ب زمان التاەخ ای)ب ر زدانیەبانگا  ەبکارب انڤکو ئاخافت ۆژ ب یب پران زمانان، التاەخ .یکار

 ەد ١٩:٦ ئاجتس د، ەدکار التانەدو خ رەھ انڤ نایبکاران ەکەیە. نمووننیبکاران یەھات ،ەبک شێشکێپ (یێرەمبەخێپ التاەخ ایر

 ەئاماد یژ ینسەفر نێانێڤم کەلەگ زیئنگل یێنێش لەگ ل ،ەد ێکەنڤید ج ێنۆندۆکو ل ل رەگەھ ،ێکیە ڤێ لە. ل گتنید ەرەو



 راەرگەو التاەخ ەالزم ێکیە ڤێ رە. ژ بنەڤکەن شێل ور ب پ نێزیئنگل ێو ،ەباخف ینسەب فر انڤئاخافت ەد ێنڤیج ێبن و د و

 شێشکێپ ەرەو -یزیئنگل ۆب ینسەفر ێژ زمان راندناەرگەو ،ەد ەم اەینمون د– ەبک مێف ەبکارب سەک رەکو ھ یێزمانان، ب ئاوا

 ێئاخافتنا ب زمان التاەخ یێدەخو وەئ یچقاس رەبھاتبا کرن، ھ کەپرس ڤە ینسەفر یکەشدارەب یێژ ئال کو رەگە. ھکرن

 ێت ێکیەکاریئال ەکەو ێرەرگەو التاەخ ێکیە ڤێ رە. ژ بکراەن مێف ێپرس ێو ژ یکاریئال ێب انڤئاخافت ێو ،یژ ەب ینسەفر

  .کرن شێشکێپ

: ەنیب بکار یزمان ژ التاەخ ەنکار ۆڤمر ،ەب ێرەرگەو التاەخ یێدەخو ەن کەسەو ک تن،ید ەرەو یستیوێکو پ ماەد

 .(١٤:٢٧،٢٨. رۆج١) ”بکن نگەدێب ەد ێاتڤج اڤد نا یو تن،ید ھاتەن کەرێرگەو رەگەھ ێ. لراندنەرگەو بدن یکیەب “

 اڤد نا ەر انرمانەف انڤداخفن، ب  رێرگەو ێب و یانیب یکەکو ب زمان ،ەم ماەد نیێزمان التاەخ نێدانەکو، خو ەکیەراست ەڤئ

 .ەن ەد ێکیەکۆناک

 تیە. ئا٣٣و  .٣٢

  .ەنیرداف یێباش ،ەد زۆریپ نێاکڤج یێاەڤد ت زدان،یەکو  رە. ژ بەیەوان د الۆنترۆدبن ک ران،ەمبەخێپ ێانیگ 

 یسخەا شکرن مێف نێرۆنیس ڤەییرەد تناەرکەد اۆڤیمر اەیجروبەب ت ز،ۆریپ ێانیگ نێالتەخ ایدانتەخو یئاواھ ڤی ب

 وە. ئرنک ەداخوازا وان ب وان بد ڤەییرەد نێو تشت ێرۆبن باند ەخێت ەخو نێباتکارەخ کو ەکەزێھ ەن انی. گکیە ەدب ەر

 تانەیش یێدەپاراستن خو ێب یکیەب ئاوا وەکو ئ تنۆگ ێت کرن و ێوھا ت ەکیەجاران شاش کەلە. گباتکارەخ راۆبن باند ەڤەدک

 ەد ١٤:٣٢. رۆج ١د  ێو ھساەکو ب ایانیگ زاێھ ێلەب ێ. لەدک رێت انۆڤمر زۆریپ ێانیگ ێلەب ێل. ’ن رابەخ نێانیگ‘ یژ ئان

 ھساەب ،ەد نسانیئ ێرەوھەد ج ایرابەخ زاێھ یل دژ رڤبوو، ل  ەد یدەخو الۆنترۆدبن ک یتەبیتا نێئارمانج ۆکرن، ژ ب ێت

ژ  مانەد کەھن ێلەب ێل ،ێمەد رەھ ەن زۆریپ ێانیگ زاێھ ەڤکو ئ اکرنیدابوو خو یژ ێرەب ە. و مکرن یێباش نا ەکەزێھ

 یکەو ،ەد باش نێوان د جھ وەکرن کو ئ ێت اڤال التانەخ نیێدەخو دھات.  ەر انیوارەژ ھ یتەبیتا نێئارمانج نایکانێپ ۆب

 نێمکۆک اڤد نا کیە ەڤئ ێلەب ێل .ننیبکار ب ە( د٣٣)ا.  یێلەکێت یرەمبەل ھ اییو ایتیو دژ ێژ ھزور ایزدانیە زکرناەھ

 .تنید ێت یێزانەن ەکەو ەد ’یستۆکینتەپ‘

  تیەئا .٣٤

 ،ەژێدب زۆریپ ناۆزاگ کو نایم ێلەب ێل ؛ەیەتون ێئاخافتن یێوان ێکو ماف رەبن؛ ژ ب نگەد ێب ەو نێبال ژن ەد نانڤیج د“

 انڤ ژن نکارن کو یەبوو ھیوسا ب ج ،ەد انیگ نێالتەخ نایبکاران اۆڤەیرچەچ د ”.بکن یێستەرەپ وەکو ئ نییدا یەھات رمانەف

 ەرەو یێانۆڤدل ارکرنایھش نێتنۆب گ ەد ێکەمۆک اڤنا د ل،ەکێئاخافتنا ت اەیوێکو ش رەگە. ھننیبکار ب ەد ێنییئا ماەد د التانەخ

 نێزاجیم الیمسەت ەد یێراست کو د)– کۆکو ژن و زار ە. دبەنیمەن ەد ێرۆباند ێدبن و سەک رەکو ھ ەوەئ ێڤیکرن، ھ ارید

 ڤنا رن،ەدۆم نێرێبکن.ل د ’زمانان التاەخ‘ یکەو نێتنۆشاش گ یکیەئاوا ب و تنانۆگ انڤ راۆبن باند نڤەکێدکن( ت نگەدێب

 اڤد نا ەر ێتیەئا رماناەب ف کیە وەئ ێلەب ێ. لەکەلەگ ،ەکرن یرەمبەخێپ یئان ژ ەنیزمان ئاخف التاەکو ب خ نێژن ێنگەد و



 یپشت راست ەرامانا ن ەڤئ ێلەب ێ. لیەژنان بوو ێارەین لوسڤپا ژن،ێبکو د ەنەھ ەد ھید ج ەن نێرامان کە. ھنەیەد ێکیەکۆناک

 زدانیە رماناەف ەر ەژ و زەئ کو ەبزانب ەستیوێپ ،ەنیدب یروھان یئان ژ رەمبەخێپ ەخو کیە رەگەھ“: رخستنەد االڤ ێت تانیەئا

 .ەبخو لوسڤپا اەین -( ١٤:٣٧ .رۆج ١) نمیسڤدن

 التانەخ برناڤەپاش 2.4

 ،ێنھایج ڤێل  زدانیە ایستەردەس اکرناڤئاۆژ ب ھیسەم راەگڤە یپشت ێزدان،ویە نێانیگ نیێەییزیموج نێالتەخ

 ھانایج نێزێھ“ تن،ۆگ ێت التانەخ ۆژ ب کیە ەڤئ ێمەدەس ڤێ. ب نیبکاران رنەو ێو ڤە ندانەرمەباو یێژ ئال دنەکەجار

 .نیژر ەھاتن انیگ نێالتەخ کەلەگ یەکر ەبۆت ێلیسرایکو ئ یپشت ،ەژێدب یژ ٢٩-٢:٢٦ لۆە(. و ژ٦:٤،٥. بە)ھ ێژۆرەشێپ

 یێدەخو ەن سەکو نھا ک ەدک ارید یژ کیە ەڤکرن، و ئ شێشکێپ رنەو نسانانیئ ۆژ ب ھیسەم راەگڤە یپشت التەخ ەڤئ ێو

 ەم یێرزایم راەگڤەکو  ەنیبب ێو ،ێھانیج نێریەو بوو زۆریپ نێسڤین ،ەبد ەخو ێرەب یشێب بالک کەانیستیخر رەگە. ھەوان

 .(٣ کێ. ل لەرە)بن ەکیزێپر ن سایئ

 ڤێ رەل س وبرن،  ەھاتن ڤەب پاش التەخ ەد یکەختەد و ،ە( دسایئ ای) نیمەو ھاتنا دوو نیمەکیە دساالەس راەبڤنا د

 .ەنەھ یکرڤە نێتەھانەک ەد ێلید ئنج ێکیە

 بووناەانکو ز رەژ ب .ەراب ێلۆ( ژ ھێو التاە)خ بوونەزان ێو و ەرەزمانان و ایداو ێببن؛ و السەخ رەمبەخێپ ێو“

 .(١٠-١٣:٨. رۆج ١) ”ەراب ێلۆژ ھ رۆنیب س ێیێو ەرەو کێو پ کێب ر یێماەد ێل .رنۆنیب س ەم ایرەمبەخێو پ ەم

 .)گ.ن.ب.( ”ەن ێکەمەد ۆژ ب“ التەخ

 ەڤکشاندن. ئ ەنێب ڤەب پاش ێو ”ەرەو کێو پ کێب ر یێکو ماەد“ بوون،ەھ ەد نیمەکیە دساالەکو د س نێالتەخ

 ێد زمان ’کێو پ کێب ر‘ تناۆ. گنییدا رنەو دنەکەجار التەخ ەد ێمەد ێو د ێکو و رەژ ب ،ەنیمەدوو ایسایھاتنا ئ ەن کیە

 .ھەگون ێب یێاەیوات ێوھا ت رەھ ەڤو ئ. ’مامەت ۆئانگ یتژ یێ‘ اەیوات ێت ەد یونانی

 ێکێستپەد نێانیستیخر ماەد د ێیرەمبەخێپ التاەخ ەکەکو و ایرۆنیب س بووناە( شوونا زانیشتی)گھ یتژ ێتشت ڤی ێو

 کێپ کانەڤۆھ انڤ ساندناڤین ژ لی. ئنجەزدانیە نێتنۆراگھاندنا گ یرەمبەخێکو پ ەخو رایب ننیب .کرن بگرتا شێشکێدھات پ ەد

 .ێت

ب  بوویدکار ی. وەنوو بزانب دایئاھ ژ یکەشەب ەم نایم بوویدکار خەنجەئ یکەندەرمەباو ،ەد نیمەکیە دساالەس د

 ێل .بوونگوھدار کر ەد ێندنەخو ماەد د لوسڤپا نەیێنام ندەچ یژ انی. ەبزانب سایئ انایژ رەتشتان ل س کەھن یرەمپەلەگ

 مامەت ەو ھاتک ای.ماەن یێرەمبەخێپ التاەب خ یستیوێپ یدێکرن، ئ ڤالەو ب ساندنڤیھاتن ن رانەمبەخێپ نێتنۆکو گ ماەد ێلەب

 :بوو نوو ادیئاھکر  وامەردەب انیگ نێالتەخ تاەکرن و خزم



 ەردەروەو پ راست ایر رەس نایئان رکرن،ێف ۆژ ب وەو ئ ن،ییدا ەھاتن ەد زدانیە راۆدبن باند زۆریپ نێسڤین یێاەڤت“

 .(٣:١٦،١٧تم.  ٢) ”ەب کێو پ کێب ر ەدکار زدانیە ێزالم یئاواھ ڤیباشن: ب  ەراست د ایکرنا د ر

ھاتن  زۆریپ نێسڤین یێاەڤکو ت یپشت ێکیە ڤێ رەژ ب. ’نزۆریپ نێسڤین یێاەڤت‘دکن  کێو پ کێب ر انۆڤکو مر نیێ

 ەد ێمەد ێد و انی ١٤-٤:٨ یسەفەھاتن کشاندن. ئ ڤەب پاش  ەییزیموج نێالتەخ ”ھات کێو پ کێب ر یێ“و  ساندنڤین

 :کرن رەسەوان چار نایئان ەڤل ھ پرساەکرن و خاچ ھیب ج رەڤک

 نێالتەخ ،ەنیخ شێب پ ھیسە( ماکاڤ)ج ناەدەکو ب ۆب ژ…ی، و(مانی)ئاس یییێبلندا ەتەرکە( دسای)ئ وەکو ئ ماەد“

 وەئ ەن ،ەڤ ێژ نھا و پ مەئ یدێئ…زدانیە ێالو بووناەو زان یێرەباو کیە ژنیبگھ ەڤت مەکو ئ تاەھ ان؛ۆڤمر ە( دانیانی)گ

 ”.نەڤک ێتنۆگ رەھ یێبا رەکو ب ب کنۆزار

 ژراندناەپ ای؛ ب ر ٣:١٦،١٧. تم ٢. و نییھاتبوون دا کێو پ کێب ر ێزالم شتنایتا گھ نیمەکیە دساالەس نێالتەخ

 :ەژێدب ێکیە ڤێ زۆریپ نێسڤین ایرەبێر

 زدانیە زاۆس داناڤرسەب ژ یکێکووپێکو ب ر نیزان ەدد یژ ١:٢٨. لۆج. ”(ە) کێو پ کێب ر زدانیە ێزالم“

 نانیکترۆد ایلەکێت اڤد نا ۆڤمر مکۆک کەکو ھن ەستیوێپ ەن یدێئ ز،ۆریپ نێسڤین یێاەڤت یێدەخو ەبب ۆڤکو مر ی. پشتیەھات

 د باتاەخ ای( و ب ر١٧:١٧)ژن.  ”ەیەبخو یراست ەت تناۆگ“ ێو ایبکاربن ب ر مەکو ئ ەیەھ کەلیئنج ێنە. ب تلنێبھ مات ەد

 یێنجاماەئ د ن،یقەراست نێانیستیخر یئاواھ ڤی. ب ننیبب ”یێرەباو ایتیکیە“ ،یێرەباو کیە ١٣: ٤. پھەئ ەد ێو نێلەرووپ اڤنا

و  یێکێکووپێب ر اەیراد ەشتنی( گھییمامبووەت ایزدانیە تناۆگ ساندن،ڤین یەکو ھات ەکە)و ەد کێو پ کێو ب ر ییبوو مامەت

 تاەزمخدبن  ۆڤکو مر ماەد ،ەژێکو دب ٤:١٤. پھەبدن ئ ەباال خو ێمژار ڤێ رباسکرناەد یرە. بیێرەباو کیە ستخستناەبد

 کەھن یژ یەیزیموج نێالتەو برنا خ یێرەمبەخێکرنا پ ۆوھا ژ ب رە. ھییەانیگ یکەکۆزار یکەو ۆڤمر ،ەب ەد زۆریپ نێالتەخ

 یێدەخو ەبب ەدکار ینھا ژ ۆڤبانگ کرنا کو مر ەد ەم ماە. د دەدک اریتشتان د مانەھ یژ ەد ١٣:١١. رۆج ١. ەژێتشتان دب

 ەوان خو ایر کو، ب ەوەئ بکن تنانۆگ انڤ نێانەڤندەخو ەکو الزم ێ. تشتیێیەکێکووپێب ر شتنایگھ شاناین ەن ،یانیگ نێالتەخ

 .بکن ریقدەت یساندڤین نیێزدانیە نێتنۆبدن و گ ێو اڤرسەب زدارێر ەکیەستەرەپ ب نن،یبب ەم ۆژ ب ایزدانیەکرنا  ارید

 : پرس٢ مژار

 ؟ەژانیک ێرێل ژ نیێژ”انیگ“ تناۆگ ایینگەرھەف اەیوات .١

  زێ( ھا -

 زۆری( پب -

 ج( ھلم -

 زۆد( ت -



 ؟یەچ زۆریپ ێانیگ .٢

  ەکەسە( کا -

  زێ( ھب -

  زدانیە زاێج( ھ -

 ’ێکییەتێییس‘ یکەشەد( ب -

 ساندن؟ڤین یەھات یب چ ئاواھ لیئنج .٣

 ساندنڤین ەخو نێفکر نسانای( ئا -

 ساندنڤین ەد زدانیە اەیوات ێربارەد د نەیێخو نێرامان نسانانی( ئب -

 انۆڤمر لھامدانایو ئ زدانیە ێانیگ اەیتیسە( ب وج -

 رنۆباند ێدن ب نیێو ێرۆباند ب شەب کە( ھند -

 ؟ەنەییزیموج نیێانیگ نێالتەخ ناییدا نێمەدەس ژانیک ێر ێل ژ نیێژ .٤

 یکەڤد نێیێلیئنج نیێانیکرنا داخو ی( پشتگرا -

 نیمەکیە مکاۆک شخستناێ( پب -

 یێراست ژنیبگھ نسانیکو ئ ۆژ ب ێرۆز نای( بکارانج -

 یسانەک نیێرۆژ ز انیوارە( پاراستنا ھد -

 ببن؟ رێف ێرەژ کود زدانیە این راستدکار مەئ .٥

 ەخو مەژ ج یژ یکەو ھن ێلیژ ئنج یکە( ھنا -

 زدانیە ێانیگ تناۆب گ ،ێلیئنج نێسڤین ڤەییرە( دب -

 ێلیژ ئنج ێنە( ب تج -

  بانیراھ/یلۆئ نێدارەفیزە( ژ ود -
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 کەلەگ ەم یئاواھ ڤی. ب ەدک ێباتەخ یو ب چ ئاواھ یەیک زدانیەکا  شتنیگھێت مەئ ،ەد ەخو باتاەخ ناخاۆق ڤێ د

 ۆژ ب زدانیەکو  نێزۆس رەل س ھەرەرفەب یکیەب ئاوا ێمەئ ی. نھا ژیێناھۆر رخستنەد وتەچ نێشتنیگھێرامان و ت

 ەخو نیێزکرەھ ەدان زۆس کەھن زدانیە (١٤:١٥)ژن.  یو نێرمانەف نایکانێپ ێرتە. ب شستنەراو ەکرن ەخو نیێزکرەھ

 .(٢:٥؛  ١:١٢ سە)ژام

 ەدھات ێا مرنب داخواز لوسڤکو پا ماە. دننیقەراست ایانیستیخر اێڤیھ نایکانێپ نیێزدان،یە نێزۆس ەد نەڤک دایئاھ د

کو  زاۆب س ەخو اێڤیھ کو من ۆژ ب“: یەکر ێژۆرەشێپ التاەخ ھساەب ێکیە ڤێ رەو ژ ب ەبد یتشت رەھ بووەئاماد وەدادکرن، ئ

رن )ئاجتس تاوانبار ک ەمێت…ەد ێڤیێھ خراۆد ئ زەئ…دادکرن ەم ێت و رمڤل  زەئ یەداێگر ڤە ەم نێو کال ڤدابوو با زدانیە

 کرن یەاتھ ەو کاالن ر ڤکو ژ با زاۆس یێئاوا ؛ێ(نی)مزگ ’شەخو اماەیپ‘کرنا  ڤالەب ب ەخو ێنەمەت ایپران یو .(٢٦:٦،٧

 ژاۆد ر لوسڤ(. پا١٣:٣٢،٣٣)ئاجتس  ”یکانێپ کەی ەڤکر و ئ مانیئاس یبلند راکر( ێ)ژ مرن سایئ زدانیە“ رباسکرەد

 یسایتنا ئھا اێڤیھ وەکو ئ کرن ای(، دا خو٢٣:٨کرش.  ٨-٢٦:٦)ئاجتس  ەد ێژ مرن نایژڤەو  زانۆس انڤ رکرناەباو دادکرنا

 .ە( دد٢٨:٢٠،٣١( ؛ ٢٤:٢٥)ئاجتس  زدانیە ایستەردەس تناەشکێو پ نیمەدوو

 اڤنا نەڤکێت مەکو ئ ەلێدھ ،ەدک ێلیسرایئ کاۆرید ھساەب ھترێب یداو ێب انایژ ھداەژ ب نەڤک دایکو ئاھ رەب ژ

 ەڤ. ئەبک ەم یشێشکێپ یداو ێب انایژ سایئ ایدا کو ب ر اریبر ڤە ێنشک ژ ەن ڤەسال  ٢٠٠٠ ایرەژ ب زدانیە. ێکەیەفسانەئ

 .بوو ەر یب و ڤە ێکێستپەد ژ النیپ

)د  ەد کانڤۆالەد ب ەخو تناۆگ یو ێل ؛ەم ەبد یداو ێب ناایژ اێڤیکر کو ھ زۆس ێھانیج کاێستپەد یرەب زدانیە“

 (.١:٢،٣تت. ) راگھاند ەد ێو ێختە( د وەد ڤێ ێربارەد

 (.١:٢ .ژن ١) ”…ھات راگھاندن ەر ەکو ژ م ای،ڤبا لەل گ اییداو ێب انایژ“

چاوا  ێمەد ێبوو، و ەر یب و ڤە ێرەب ژ ،ەبک ەخو ێلەگ یشێشکێپ یداو ێب ەکەانیکو ژ ایزدانیە النایکو پ رەگەھ

 یێراست . دیەما نگەدێب ەد ێکیە ڤێ ێربارەد د انۆڤمر لەل گ ەسال د ٤٠٠٠ اەیخو ایکلێد ت نەڤک دایئاھ راۆل گ وەکو ئ ەدب

 ێکیە ڤێ ێمەدە. سیەکر ەئاماد ەخو ێلەگ ۆژ ب زدانیە کو ەن ەد ێڤیێھ ڤێ ێربارەد د نێزۆس تەھانەک یتژ نەڤک دایئاھ ەد

 لوسڤپا ێکیە ڤێ رە. ل سدارنەوات یکەلەگ ەم ایرزگار ۆژ ب انیجھو نێو کال ڤبا ەدان زدانیەکو  نێزۆس امکرنێکو، ف ەوەئ

 ێڤیھ ێب ێھانیبوون، و ل ج ێلیسرایئ ێلەگ اکاڤج ڤەییرەبوون، ل د ھیسەم ێب“ :واناەکو ئ ێسەفەل ئ نێندەرمەباو رایب یەئان

 یێستەرەبوون، کو رامانا پوتپ ەد یێرەباو ێد و وەگوومان، ئ ێ(. ب٢:١٢. ھپە)ئ ”بوونیانیب ەر زۆس نێمانەیژ پ زدان،یە ێو ب

 نیێزدانیە نێزۆس ایزانەکو، ن شاندانین ەدد یژ ساید کیە ەڤئ ێلەب ێدابوو وان. ل زدانیە بووناەو زان ێڤیھ کەھن ڤێ یرەب



 ەچاوا دد یێانیستیخر اێڤیھ لوسڤکا پا ەخو رایب ننی. بشاندانین ەدد زدانیە ێو ب ێڤیھ ێب ەکەھانیج تاییەجدد ن،ەڤک دایئاھ

 .(٢٦:٦)ئاجتس  ”)جھوو( ەم نێو کال ڤبا یەدا زدانیەکو  زاۆس اێڤیھ“ : ناسکرن

 ێنەب ت ەکەلۆئ ”یانیستیخر“کو  ەکە. ونەڤک دایئاھ نێشەب انڤددن  یێنگی( گررێ)د اتڤج مێکو ک یێیەنیمگەخ ێجھ

ب  یراست ایر سایب دوور خستن. ئ ێت ێو ایژ راست – تانیەئا ندەچ نایبکاران یژ ێو ژ تتاەو ھ – ەنوو ب دایئاھ ییداێگر

 :شاندانین ەدد یئاواھ ڤی

 ( ودنسانڤین ەھاتن ڤەموسا  یێئال کو ژ نێیێلیئنج نێپرتوک نجێپ رەھ ۆموسا )ئانگ نیێدنەگووھ ن وەئ رەگەھ“

 .(١٦:٣١)لک.  ێر رەس ەنیوان ب ەنکارب ەبب یژ یزند ێمرن یکو پشت یکیە ێو ران،ەمبەخێپ

 یەتۆگ ەبخو سایئ ێلەب ێل(. ١٦:٣٠ .)کرش. لک یەبوو یزند ڤەژ نوو  سایکو ئ ەبک رەباو ەدکار ییزاەخو ێھش

 ایرەاوھات کوشتن، ب ەد ێخید چارم سایکو ئ ی. پشتەنگازەگ ە(نمانی)ئ کیە ەڤئ نەڤک دایکرنا ب ئاھ رەباو ێییکو؛ ب

ھات  ەڤ سایئ یێئال ژ ەڤ. ئەبوونەکوور ن نەڤک دایئاھ رەل س یشێب بالک وەکو ئ ددا شانین یتشت ڤی. ستەشک دانیموور

 :تنید

 ھیسەکو م وستبویوێپ ە: ما نرانەمبەخێپ نێتنۆگ یرەمبەل ھ ۆنیرەباو مێو ک ۆئاقلن ێب‘: تۆگ ە( ژ وان رسای)ئ یو“

 نیێژ ،ەد زۆریپ نێسڤید ن نەیێخو رەل س نێتشت مووەو ھ ’(؟ی)مرنا و ەخو تاەرووم ەژیو بگھ ەنی( بکششانێتشتان )ئ انڤ

 .(٢٧-٢٤:٢٥)لک.  تنۆگ ەژ وان ر رانەمبەخێپ یێاەڤت نیێتا ەموسا بگر

 نێتنۆگ ندایکو موور ەوەئ ەن تنۆگ ێت رڤ کو ل ێزمان. تشت ەنیت یو نەڤک دایئاھ یێاەڤکو چاوا ت ێبدن ەخو باال

 .رنەباو ەن ێپ ێکیە ڤێ رەو ژ ب ەکرنەمنێباش ف تنۆگ وەکو وان ئ تنۆگ ێت ،ەندنەخوەن تەق یئان ژ ەستنیبھەن نەڤک دایئاھ

 استر یکیەب ئاوا زدانیە زاۆس مکرناێف ،ەسەب ەن ێنەب ت ندنەراست، خو ەکیەرەباو شخستناێپ ۆژ ب ،ێکیە ڤێ رەژ ب

و  سایئ نێشانیان نکو و رەژ ب ێلەب ێ( ؛ ل١٥:٢١بوون )ئاجتس  سکارەوەپر ھ ەد نەڤک دایئاھ ندناە. جھوو، د خوەستیوێپ

 :تۆگ ەڤئ ەژ وان ر سایئ ێکیە ڤێ رەب ژ .ھاتبووەن ێراست پ یکیەب ئاوا یوان ژ ایرەباو کربوون،ەمنێف یو نایمزگ

 ەن دم ێربارەد د یکو و رە. ژ بایبان یب من ژ ەخو ایرەباو ەیێو ا،یبوویب موسا ئان ەخو ایرەباو ەو رەگەھ“

ژن. ) نن؟یب من نێتنۆب گ ەخو ایرەچاوا باو ێھوون ننەین یو نێسڤیب ن ەخو ایرەباو ھوون رەگەھ ،ێلەب ێ. لساندڤین

٥:٤٦،٤٧) 

ژ  سای. ئتنیدەن یراست ایسایبانگا ئ وان ،یژ داربوونێڤیھ یێرزگار کھاتناێپ ۆو ژ ب ندەدخو لیوان ئنج یچقاس رەھ

 :تۆوھا گ ەوان ر

کو ھوون دفکرن کو د  رەب (؛ ژ١٧:١١ئاجتس کرش. -راست ەکەیەوێب ش ۆ)ئانگ لنۆدکێل زۆریپ نێسڤین ھوون“

 یئاواھ ڤی(. و ب ٥:٣٩)ژن.  ”ەن ەبخو وەئ یمن دکن ژ ایکو شاھد نیێ ( ورنەباو ێ)ھوون پ ەیەھ یداو ێب ەکەانیژ ەوان د



 ەڤل ھ ێڤەوان ژ نشک کو ەکەبوونەزان ەڤ. ئنەڤک دایئاھ نێریەو بوو بوونەزان اییکورتاھ یێدەببن خو سەک کەلەگ ێو

 اەیکو وات ەوەئ ێباتەخ ڤێ. ئارمانجا ەدب نداەوان و نڤێچا رەژ ب زدانیە ایستەردەس نایو مزگ ھیسەبانگا م سا،ی. دەکرن مۆک

  .ێوشەر ڤێ ڤەییرەد ەنیرخەو د ەبد ەو یشانین نەڤک دایئاھ نێزۆس اینیراست

وان  ێربارەد د نیێ. ئاگاھنیین داھات داود و مینوھ، ئبراھ ۆژ ئ ب ،ێبھوشت ەیێخچەل ب:  ەد نەڤک داید ئاھ نێزۆس

 نایمزگ ێتشت رە. ھنتید ەنێت ەد نەڤک دایئاھ نێرەمبەخێپ نێسڤیو د ن ەد ەساندنڤیکو موسا ن یێ ێلیئنج نێپرتووک نجێپ رەد ھ ،ەد

 نێشتت وەئ اناەڤئ“: یەتۆگ یژ ەد ێنیمزگ کاڤۆالەد ب کیە ەڤئ کو زمان یئان کیە ەڤئ لوسڤ. پاتنید ێل ور ت انانیستیخر

کو  ێسەک نیمەکیە ەو بب ەنیبکش ێشێئ ھیسەم ەکو الزم ەوەژ وان ئ کیە ببن؛ێچ ێوەکو ئ تنۆدگ رانەمبەخێپ کو موسا و

 ەکەو یانیداخو یژ ەد یێداو نییێو نێژۆو د ر (. ٢٦:٢٢،٢٣ئاجتس )”لەگ ایشێل پ یناھۆر ەو بب ەدب یزند ێمرن یپشت

 :ما ەخو

 ێھەبژ س ران،ەمبەخێموسا و پ نێسڤین ھاەبنگ رەل س…کر ێو ایھاند و شاھدراگ زدانیە ایستەردە( سلوسڤ)پا یو

  .(٢٨:٢٣)ئاجتس  ”ێارێڤتا ئ

 ێلەتوون ایول دا ایتەب رووم ایناھۆر وەئ ەالزم .ێشەم زاێھ ەبب یژ ەر ەژ م ان،یستیخر یێرزەب ێلوسڤپا اێڤیھ ڤێد

 .لنۆبکێل زۆریپ نێسڤینھا دکارن ن مەئ ز،ۆریپ ێئاگر یو خستناڤێ. ب یکەانیستیخر رەھ ێبیسەن ەبب ،یو انایژ

 ێبھوشت ەیێخچەل ب زاۆس 3.2

 تناۆگ یوکو  رەکرن ژ ب تەالن ەھات مار .زمان یەھات ەد ێنیئافر ێشە.ب٣د  م،ەادینەب بووناێچ اینیمگەخ کاۆریچ

 یێستەرەپ نایانەن ھیب ج ماەدە. ژن و زالم ب سەکەن یو ایستەرەپ یدێئ کو رخستەد ێژ ر وواەو ھ تۆشاش گ زدانیە

 :ەڤەدکڤێ ێڤیێھ ەکیەناھۆر ەد یتار ێشکل ید و ،ەژێدب ەژ مار ر ێکیە ڤێ زدانیەکو  ماەد ێکرن. ل ەزەج ھاتن

 ێو ت ەنیرچقەپب ەت ێرە( سێژن ژادای)ن وەئ ێو وان؛ ایو ەت ژاداین راەبڤو ژنان، نا ەت راەبڤنا خمێت یێدژمنات ێزەئ“

 .(٣:١٥. نە)گ ”ەنیشێب ێکابکا و یژ

ئان  ەڤین اەیوات ێ( تلۆ)د 'نژاد' .بدن ناسکرن یتەبیپر تشتان ب ب تا مەئ ەالزم ،ەھەرەرفەب یکەلەگ تیەئا ەڤئ

 میژادا ئبراھکو ن ننیبب یژ ەپشر ێمە. ئتنۆگ ەرەو یژ نێت ێکەژادیژ ن کو یکەتەمل ۆژ ب ەوھا دکار رەھ ەڤئ ێ. لوالدەئ یژ

 )گال. ەن ێژادین ێژ و یژ مەئ سا،یئ ننیبگھ ەخو ەزمیافتڤ ایب ر مەکو ئ رەگەئ ێ( ؛ ل٣:١٦بوو )گال.  سای( ئیو الۆ)د

 نیێتەبیراست، تا ەکەلۆد ێو یئاواھ ڤی( ؛ ب ١:٢٣. تەپ ١) ی( ژلۆ)د رمەسپ اەیوات ێت ژاد،ین تناۆگ ەڤ(. ئ٢٩-٣:٢٧

 :نەڤئ ێژادین ێو نەڤدک ەخو تاەکو ب شبھ نیێمار و ژاداین ،ێکیە ڤێ رەب ژ .ەھلگر ەخو ڤێبا

 ەدک وتەچ زدانیە تناۆکو گ یێ 

 ەدک وانەرەکو د یێ 



 ھانەگون ەدن دد نێیێرەکو ب یێ 

 :ەنەھ ەڤئ ەد ەم اڤد نا ێلەب ێ. لەنین ەدک انڤکو  نیراست یکەسەک نن،یبب یژ ەد ٦د مژار  ێمەکو ئ ەکەو

 (٦:٦.مۆ)ر ەم ناەدەب یێ’نەمەب ت ێسەک 

 (٢:١٤. رۆج ١( )فسەن ،یتەبیتا بووناە)ھ ’ییزاەخو ێسەک 

 (٤:٢٢. پھەئ) یەرابووەخ کانۆنیخاپ ماەدەکو ب س یێنەمەب ت ێسەک 

 (٣:٩. لۆ)ج ەخو نیێچاالک لەل گ نەمەب ت ێسەک 

 .ەمار و ژ نژادا ەیەد ێلید ئنج ێتانەیش ،ەد ەم اڤد نا یێھکارەگون 'ێسەک' ەڤئ

 رەھ سەک ەڤئ ێ(. و٣:١٥. نە)گ ”ەنیشێب ێ)نژادا مار( کابکا و یێتو“. ەب یتەبیتا یکەسەک ێنژادا ژن ەستیوێپ

 ێرەد س یو ێیژێم کو رەژ ب ،یرەمار ژ س داناێل. ”ەنیرچقەبپ ەت ێرەس وەئ ێو“:  ەنیرچقەبپ ھەگون ۆنژادا مار، ئانگ ێمەد

  :ەب سایئ ەم یێرزایکو م ەدب نھا،ەت ێندامەرەنژادا ژنان، ب ۆ. ژ بێیەمرن اەیربەد ،ەد یو

 ایراکر؛ و ب ر ێلۆژ ھ (٦:٢٣ .مۆر -ھەگون زاێھ یژ ێکیە ڤێ رەرن )و ژ ب( مخیچارم ای)ب ر سا،یئ ھیسەم

 (.١:١٠ .تم ٢) ێلۆھ ەرخستەد یمرن ێو ب انیژ ێنیمزگ

 اننسیئ ێد ھوندر ھەو گون کر، ێب ر ھەگون ۆژ ب ،ەد ھکارەگون ێسەک ێتەد شبھ ،یراست ەیێخو ێالو زدانیە“

 .(٨:٣. مۆ)ر کر ھکومەم -ەد ێلید ئنج ێتانەیمار، ش ژاداین– ەد

 .(٣:٥ژن. ١) ”ێلۆھ ەتەرکەد ھانەگون کرناەتون ۆژ ب“ سا،یئ

مت. ) ”ەوان رزگار بک ێھەگون ژ ەخو ێلەگ وەئ ێکو و رە: رزگارکار(: ژ باەیوات ێ)ت سایئ یبک ێل ڤنا یێتو“

١:٢١). 

 نێنسانیکو ئ ەکیەب ر وە(. ئ٤:٤)گال.  ”یەبووێچ ێکەژ ژن“ میەرەم ێالو یێسایئ ،ەب یو ڤێبا زدانیە یچقاس رەھ

 -مار ژاداین – ھەنگو یێژ ئال ،ێکەمەد ۆژ ب ێژن ژادای. نێژن ژاداینئافراندن و بوو  ھات ڤە زدانیە یێژ ئال ببن،ێدن نکارن چ

 :شاندنێھات ئ ڤە

 ێرەژ س ایمار داناێل رەب ەبد ،ڤە ێکابک ب ایمار داناێڤەپ ۆڤکو مر ماە(. د٣:١٥. نە)گ ”ەنیشێب ێکابکا و یێتو“

 ایداو ۆ)ئانگ ”ەبد یو ێرەل س“ تناۆ( گەگرتن: )نمون ەھاتن ێلیژ ئنج ێئاخافتن نیێئاوا کەلە. گەدارەخ ەن ەکەنیبر ،ڤە یو

 ھەگون ھکومکرناەم .ەبەھ ڤە یو ێرەمار ژ س داناێل ایسا،یئ تاەھانەب ک ێو داناێکو گر ە( دبەنیستەراو یو و ەنیب یکەتشت

 ایھیسەم تناەڤرکەس ،ەژ وان گرتن ینیبێت ێرۆل ژ ەکو م نێتیەھات. ئا کێپ ەد ێخید چارم ایسایئمار، ب قورباندانا  ژادایو ن



مرنا  شاناین سا،یئ یەدا ەد ێد کابک نایبر کو شاێئ ،ێکیە ڤێ رەزمان. ژ ب ەنیئان ییرباسبووەد ماەد اەیب راو ھان،ەگون یل دژ

 ەکەنیبر سایئ ایکو تنید ێت ،ەڤھ رەب ەبد ێمرن اەیربەو د ،یو نابوویزند ڤەژ نوو  ۆڤمر کو ماە. دەیەد ژانۆر ێد س اییو

ب  ڤەوان  نێژ کابک ،ێخیچارم نێقوربان کو ژنێدب ،یژ ێلینجیئ ڤەییرەل د نێسڤیکو ن ەشێبالک یکەبوو. تشت ییرباسبووەد

کو  ناساندن ە، دد٥٣:٤،٥س. ئ. ”بوو نداریبر ڤە ەژ کابکا خو“: سایئ ەمرنا خو ایب ر ،یئاواھ ڤیکرن. ب  خیم ەنێت ڤەدار 

 ھساەب ەد ٣:١٥. نەد گ یکرڤە یکیەب ئاوا ەڤئ. ’نکرنیبر‘ یەھات ڤە زدانیە یێژ ئال ،ەد خید چارم اەیمرنا خو ایب ر وەئ

 ێرەس یەکو ھات ایکامباخ ایر ب زدان،یە ەد نجامە. د ئەدک نکرنیبر ەرەو ڤەمار  ژاداین یێژ ئال سایئ ێو ەژێکو دب تاەھانەک

 ێت یەکرێچ نیکو بر ەیێکەو یێرابەخ نێزێھ لکرناۆنترۆک ایو ب ر یەشاندێئ ەخو ێالو ەد رڤد  ی. کو وییەشوخول ھیسەم

 .ەکار دک یژ ەخو نێکۆزار یێرابەخ نیێرۆربەس ایب ر زدانیە یئاواھ ڤی(. و ب ٥٣:١٠)ئس.  ناساندن

 ۆریئ ێرەش

 ژاۆر چما د ێمەد ێو ،ەکرب ەتون مار( ژادایمرن )نو  ھەگون سایکو ئ رەگەھ“: ەو ێرەس ەتبەپرس ک ەڤکو ئ ەدب

 ،ەد ٣:١٥. نەگ د تاەھانە: کیەکر ەتون ەد ەخو اڤد نا ھەگون زاێھ ەد ێخیچارم د سایئ ،ەڤەئ ڤێ اڤرسەب.”تشت دبن؟ ەڤئ ەد ەم

( ل یو ەکە)و یژ مەکو ئ ۆژ ب ندنەخوڤە مەئ یکو، و ەیێوات ێو ێت ەڤ. ئەیەد ھەو گون سایئ راەبڤد نا ێرەش رەل س

ئان  ندن،ەخوڤە ەھاتنەن یو تناەڤرکەس کرناڤەپار ۆکو ژ ب نیێپار بکن. یو تناەڤرکەس و ن،ەڤرکەبس ھەمرن و گون یرەمبەھ

 یژ ڤە ندانەرمەباو یێژ ئال ھەمرن و گون اەیجروبە. تنیبژ ھەمرن و گون اەیجروبەت نایھ ێوەگومان ئ ێب ،ەژراندنەپەن یژ

 ەرەو ەردکا وان نێھە(، گون٣:٢٧:٢٩)گال.  ک،یەدبن  ەر ێژن ژادایب ن ێزیافتڤ ایب ر وەئ کو رەب ژ ێلەب ێل ن،ییژ ێت

و د  ،ەدەبق ەد نیمەرزەس ێربارەد د ایزدانیە النایتا کو پ ،ەد ێخید چارم سایبن. ئ السەخ ێدکارن ژ مرن وەو ئ خشاندنەب

مرن ژ  یو ستاندن،ەبدن راو ێمرن یب راست نسانی( ئ زدانیە ایستەردەس ایسال زارەکھیە نیمەکیە) ەد ێومینەلیم نجاماەئ

 نیمەکیە)د  زدانیە ایستەردەس ێکو و رەژ ب“: ێمرن ێشاھد ەبەن یدێئ سەک ێو ێمەد ێ(. و١:١٠تم.  ٢) یەراکر ێلۆھ

 ێلۆھ ژکو  ییێداو ێراخستن. دژمن رنەو یو نێلنگ رەل ب یو نێارەین یێاەڤتا کو ت ەمۆ( بدەد زدانیە ایستەردەس ێشەب

 (.١٥:٢٥،٢٦ .رۆج ١) ”ەراکرن مرن ەرەو

 یکەوار نخێت ەر ەژ خو ەد’٣:١٥. نەگ د نەیێکەو ،ەد سایئ ێربارەد د نێزۆبکاربن س ێمەببن، ئ زیافتڤ مەئ رەگەھ

 ەبخو کرن شێشکێپ ەھاتن ەم ۆکو ژ ب نێزۆو س تەھانەک واناەئ شن،ێبالک نێیێلیئنج نێشەب ێنەب ت ەن یدێئ واناە. ئیسانەک

 ماەد ەرەگڤە سایئ ەم یێرزای. تا کو منەڤرکەبس ەخو نێھەگون یل دژ ،ەکورت د ەکەمەد د یژ ێمەئ ێژن ژاداین ەکەو .ەن

 ێو ن،ب ێژن ژادایژ ن یب راست مەئ رەگەبمرن. ئ ێمەکرن، و ئ نیبر ەرەو ڤە ەخو کابکا ژ یو ەکەو یژ ێمەئ ،ەم انایژ

 ەر یو وونابیب مرن و زند ەخو ێببن، و زیافتڤ سایئ لەل گ ڤێئا ڤنا تناەداک ایکو ب ر نێسە. کەب ییرباسبووەد نیبر ەڤئ

  .(٥-٦:٣. مۆ. رەرە)بن کیە ەبک ڤێئا ێو اڤژ نا تناەرکەد ایر ب –( مانیئاس اییو تناەرکە)د

 اڤد نا ێبگرن و و ەد ەم انایژ د ەخو ێجھ ،ەد ٣:١٥. نەد گ نێتنۆگ ێبن، و ێژن ژادایژ ن یب راست مەئ رەگەھ

 یو ێھەو گون یو اڤکو، د نا یەتۆگ لوسڤپا زنەم یێوارە. ھەل دار ب ەد یێباشەن و یباش راەبڤد نا ێرەش ێمەد رەھ ەد ەم

  .(٧:١٤،٢٥. مۆ)ر یەخورت ل دار بوو یکەرەش ێمەد رەھ ەد



 یکەھن ەڤ. ئەبب زنەم رەو ھ رەھ و ەمۆبد ێو یژ ێزیافتڤ یپشت ،ەد ەم اڤد نا ێھەگون یل دژ ەیێم ێرەش ەڤئ

 تنەڤرکەس ەد یرەش ڤید  ێرەب یکو و ەن سایئ لەل گ مەکو ئ رەژ ب ێلەب ێل .ەیەدێز ھەگون زاێھ تاەکو تاق رە. ژ بەرۆز

 ،ەب ێژن اژادیژ ن ۆڤمر رەگەھ کرن کو، ارید ێوھا ت ،ەد ٣٢-٥:٢٣. پھە. د ئننیبەن ێرۆز ەدێز ێمەئ ،یەئان ڤە ەستخوەبد

  .نیداناس ەنێژنان ت ەکەو ندەرمەاوب نێیێکیە ڤێ رەژن و ژ ب ەدب یژ ۆڤمر

 یمار ژ ژاداین یئاواھ ڤی. ب ەدک بگرن یو یێندەتمەبیکو دخوازن تا نیێو سایئ ایاریرپرسەب ،ێژن ژاداین

 وھا گوھ نێسە. کەبگرن دک ھەمار و گون نیێندەتمەبیکو دخوازن تا نێسەک ( وەد ێلید ئنج ’ێتانەیش‘) ھەگون ایاریرپرسەب

 زدانیەژ  ببن و زارەرمەش واەو ھ مەئاد ەکەو ەد نجامەد ئ وەکو ئ ەلێدھ یژ ەڤدکن، ئ وتەچ یئان ژ ن،زدایە تناۆگ نادن

کو  ننیبب مەئڤێد ،ەکرن نداریبر ڤە ێو ژن ژ کابکا و ەکوشتن سایئ انیکو جھوو ەخو ڤێچا رەبدن ب مەئ رەگە. ھنەڤب دوور ک

 :تنۆگ ێوھا ت ڤە سایو ئ انڤزیافتڤ یێایھیە یێژ ئال کیە ەڤمارن. ئ ژاداین اەینموون نیمەکیە واناەئ

 مەجھاتن  ێزیافتڤ( ب ئارمانجا کرن ھکومەم سایکو ئ ایجھوو مکاۆ)ک یو سادوک یسیرەف کەلەکو گ تید ایھیە“

وون ھ ێ(! کەبوونێکو ژ مار چ نیێ) کانەرەنگەئ ژاداین یگد ەیھ‘: تۆگ ە( ژ وان رایھیە) یو یھەبنگ ڤی رە. ل سیو

 .(٣:٧)مت.  ”’ن؟ەڤبر ەرەو ێکو و باەزەخ رەھوون ژ ب کو کرن اریھش

ا بکاربن چاو ێو ەو ەکەو نێرابە! خکانەرەنگەئ ژاداین یگد ەیھ’…تۆ( ناسکر و گانییسیرەف ایرامانا وان ) سایئ“

 (.١٢:٢٥،٣٤ .)مت ”’ژن؟ێباش بب نێتشت

 ەخو ێ، وببن زیافتڤ سایئ لەکو ل گ نیێ ێنەمارن. ب ت نیێندەتمەبیتا نیێدەخو ،یژ یلۆئ ماەئال ،ێمەئال یێاەڤت

 ەر ەم ر، ژما ژادایژ ن نێسەک ۆژ ب ایسایئ کبوونایزێن ڤێمارن. د ژادایژ ن یکیەئاوا ب ەڤت ێدن نیێ.ێژن ژاداین ننیبگھ

 :ەب ەنموون

 یژ ساید ێوان کر، ل یتابیخ یو دودل زکرنەب ھ ،یو، 

 و ؛ەبکێچ یو رەس ل ەخو راۆو رامانا وان باند ێکو ر داەن ستورەد ،یو 

 دا وان یشانین زدانیە ایانۆڤدل ،ەخو انایژ یێئاوا ایب ر ،یو. 

( ٣:٢١مک.  ؛ ٧:٥)ژن.  ی. مالباتا وسداندنەھ وەئ زدانیە ایستەرەپ ۆژ ب اییو داە. ککرەزنەھ سایوان ژ ئ یژ ساید

 وسلڤ. پاتنەب دوور ک یژ و ێژ کەھن تتاەھ ،یو و ەخو راەبڤخستن نا رۆنیس (٦:٦٦ .)ژن یژ کیزێن نییێو نێالەڤو ھ

ھا بوون گرت، و ەر یب و ەد شەخوەن و شەخو نێژۆکو د ر نیێنایکو ش ماەبوو؛ و د رباسەد ەر انەیجروبەت انڤد  یژ

 :تۆگ

 (.٤:١٦ .)گال ”؟ەو ێارەیدبم ن زەئ ژم،ێدب ەر ەژ و یێراست زەکو ئ رەژ ب ما“

 :کێو پرسگر زلم ەدب ەم ۆژ ب ،ێو اندنای. ناسکرن و ژیەبووەن پوالرۆتو جاران پ یراست



 ەافرد انیکو ژ گ یێل ێ( زلم١:٢٣. تەپ ١– زدانیە تناۆگ ایراست ای)ب زانست ەدافر ێنەدەکو ژ ب یێکو رەب ژ“

 (.٤:٢٩ .)گال ەدب کیە وەئ یو نھا ژ ؛ەدک

کو  نێتتش کەھن مەئ ەالزم کن،ڤەپار رزەب اییو التاەخ مەکو ئ ۆژ ب ک،یەبووبن  ەر سایب ئ یب راست مەئ رەگەھ

 : ەم ۆژ ب یەمپاەھێب ەکەیەنمون ،ەد ێربارەد ڤێد  لودڤپا سای. دنیبژ ،ەتنید یو

ب  مەئ رەگە. ھیژ نیبژ ەر یو ب ێمە( بمرن، ئسای)ئ ەر یب و مەئ رەگەکو ھ رە: ژ بەیەد جھ د ەکەتنۆگ ەڤئ

 .(٢:١٠،١٢تم.  ٢) ەخو ڤێچا رەددم ب یتشت رەھ زەئ ێکیە ڤێ رەب ژ…بکن یژ یێستەردەس ەر یب و ێمەئ شن،ێب ەر یو

-(١٥:٢٠،٢١)ژن.  ”بکن ەل و ێزلم من ڤێنا رەژ ب ێو…بکن یژ ەل و ێ( کربن، وسایوانا زلم ل من )ئ رەگەھ“

  .(٨:١٦؛  ٢:٣٨)ئاجتس.  دبن زیافتڤ سایئ ڤێب نا مەکو ئ رەژ ب ۆئانگ

 سایئب  کبوونایە رەژ ب ەڤئ رەگەھ“ .ەبب ێر رەژ س ۆڤمر ەدکار تنۆگ ەڤئ ،ێوھا ت نێتیەئا یراست ۆڤمر ماەد

 یکەتشت اێڤیھ ل ەتو جاران ن مەئ ێلەب ێل. ”ێزلم ڤێ اڤناخم نا ەخو زەئ ،ەب ێژن ژادایھاتنا ژ ن ییداێتشت گر رەو ھ ،ەب ەر

 ێو ،ەد نجامە. د ئەستیوێپ زنەم ەکیەداکارەف ک،یەبکن  ەر سایب ئ ەخو مەکو ئ ۆ. ژ بشنەبم ەر ێنکاربن پ ێمەئ کو ەن

 ەو خو. ”ننیدکش نھا مەکو ئ شاێئ رەبدن ب ێالتەخ ێو تاەنکاربن رووم ێمەئ“کرن و  التەخ ەرەو ،ەر یب و اەیم کبوونایە

 ایکارەولەئ ەڤئ ،ێکیە ڤێ ییداێ. و گرەنیت ھیب ج ەم نیێدوا ،ێانیژ نێنیبر ایرەسەچار تناید ۆژ ب ینھا ژ ،یقوربان کرنا و

 :زمان نێجاران ت کەلەگ ەد ێلیئنج ییداێگر نەیێم اتاڤج نێشانەد و برا ھیسەم لەل گ رێل ژ

ھوون  ۆکشاندن. ژ ب ەناد ەب و ێشێئ ،ەن ەو زاێھ ەییدێکو ز نێرباندنەب ج وە. ئننیب زدانیەب  ەخو ایرەباو“

 (١٠:١٣. رۆج ١) ”ەبد ەو یشانین یژ ێالتەف ەکیەر ێو ێرباندنەج لەبدن، ل گ ەرخوەبکاربن ل ب

. رنەو انیرۆز کەلەگ یرەشبێپ یێایدن ل ێبن. ھوون ەد ێئارام اڤمن د نا لەکو ھوون ل گ ژمێدب ەر ەژ و انڤ زەئ“

 .(١٦:٣٣)ژن. ”ەتمەک رەس ب یێایدن یرەمبەل ھ زەب ئارام بن: ئ ێل

 .(٨:٣١. مۆ)ر ”؟ەستەراو ەم یرەمبەھ ل ەدکار یک ،ەب ەم یێل ئال زدانیە رەگەھ ژن؟ێتشتان چ بب انڤ ۆژ ب ێمەئ“

 نییدا ەھاتن ەر کو ژ نوھ نێزۆس 3.3

 یکەلەگ وشەبوو. ر راەخ نسانیئ چو کو رەھ ،ەر یێاھۆڤمر کاۆرید تناەشکێب پ وا،ەو ھ مەئاد وراناەد یپشت

 ،ینوھ و مالباتا و ڤەییرەدا کو د اریبر زدانیە ێکیە ڤێ رەبوو. ژ ب تاروومار ەد یخالقەئ یێد ئال تیەنەدەبوو و م رابەخ

 ەد ێفانۆت ماەکو د د ۆژ ب ،ەنیبافر ێکیەشتەک وەکو ئ تنۆھات گ ەر ێ(. ژ٨-٦:٥. نە)گ ەبک ەتون ەییھ نێبوونەھ یێاەڤت

 نێمەدەس کەلەگ ز،ۆریپ نێسڤین ڤەییرەد ،ەد ێرەبڤنا ڤێ. د ەزێبپار ەدێ( توانانەی)ھ اندارانیگ نەیێو نمون ەخو ەبکارب

 یێاەڤت“کرنا  ەئارمانج تون ،ێیەنیمەرزەکرنا س ەتون ەن ئارمانج کو ەخو رایب ننی. بەنەھ ێفانۆت ڤێرابوونا  رکرناەباو نییێزانست

. تەپ ٢) تروسەو پ (٢٤:٣٧ .)مت سای. ئەرابەخ نێنسانیئ کرناەتون ۆ(، ئانگ٧:٢١. نە)گ ە”نڤدل ێنیمەرزەس ل کو نێنەدەب



 ێداکرن ژاۆببن، و ر ەدووبار ،ییبوو ەد ھیسەم راەگڤە ماەد د نێتشت ێکو و تنید ەنوھ د ھاناید ج یژ ردووانە(، ھ١٢-٣:٦

 رەکرن. ژ ب ەزەج ەرەو ەر سایئ راەگڤە ب ێوەکو ئ تنید ێت یژ ەم ھانایل ج ،ەنوھ د وراناەد ەد نێنسانیئ ایکامباخ .ەرەو

 اکرن ەتون ایرەباو یژ ەد انانیستیخر اڤ(، د نانەگەزە)گ ێرکێستەرەگ ڤێکرنا  ەتون النایپ کرناێستپەو د نسانیئ ایھکارەگون

 ڤێ ێب کار زدانیە. کرنۆڤەریش ەنیێنا یشێبالک ب ێلیئنج نێسڤیکو ن شاندانین ەرامان دد ەڤ. ئیەبووێچ ێنیمەرزەس ڤێ

 کیزێن ەکەمەد د ،ەم نایمەرزەل س ایزدانیە ایستەردەس اکرناڤئا ۆژ ب سایئ ێ. و وەمژوول فیئاکت یکیەب ئاوا ەر ێرکێستەرەگ

. نیئان ھیب ج ھاتاناەن زۆس ەڤئ ێو ێمەد ێو ،ەبک ەتون ێرکێستەرەگ ڤێ نسانیکو ئ نییبھاتا دا ستوورەد رەگە. ھەرەگڤە ەد

 ێرەبڤنا ڤێ. د تنید رنەو ەد ٥و مژار  ٤.٧دکارن د مژار  اکرن،ڤئا ەرەو ێنیمەرزەل س زدانیە ایستەردەس ێکو و نێلیلەد

 :کرن ەتون ەیێن رکانێست ماەستیو س ھانیج ێو ژن،ێباشن کو دب نێلیلەبدن، د رێل ژ ێمەکو ئ نێتشت ،ەد

 .(٧٨:٦٩)پس.  ”اکرڤئا یداو ێب یکیەب ئاوا ھانیج یو“

 .(١:٤. ججە)ئ ”ەنیبم ییتاەھ تاەھ ھانیج ێو“

-١٤٨:٣)پس.  ”وان دا ناییما ارایبر ئافراندن و ییتاەھ تاەھ ۆژ ب یژ وەئ یو…مانیئاس…رکێست…ەیڤو ھ ژۆر“

٦). 

(. ١٤:٢١؛ نوم.  ١١:٩)ئس.  ”ەبب زدانیە بووناەزان یتژ یژ نیمەزرەس ێدادگرن، و انیایرەد ڤکو ئا ەکەو“

 (.یەھاتەن ھیب ج نایھ زۆس ەڤکرن. ئ ەتون ەبد ەب خو یێایدن زدانیەکو  ەتەھمە)ز

)ئس.  ”کرێچ ێروونشتنێل ۆژ ب وەئ اکر؛ڤئا مەدەس ێب ەن وەئ ی. واکرڤئا وەئ ،یئافراند؛ و نیمەرزەس ەبخو زدانیە“

 ەد ێردەب ئ یو باتاەخ ێبکرا؛ و اڤئا ،ەبک ەماشەت ێو بووناەکو ل تون ۆژ ب ێنەت ب نیمەرزەس زدانیە رەگە(. ھ٤٥:١٨

 .ایبچوو

 یژ یلکە. بیتشتان دابوو نوھ ژ انڤ زاۆس زدانیەکو  ەنیدب ۆڤمر ،ێ’نیئافر ەرەدگڤە ۆڤکو مر ماەد ،ێلەب ێل

 رەھ نایارب ب ێفانۆت یکو پشت ە. دبەببێچ یرۆب اەیکەو ەکەفانۆت دنەکەجار کو ایدترس یژ ەد ێفانۆت یپشت ایاینوھ د دن

 ەزێ)ر کەمانەیپ ەد ێفانۆت بووناەنەدووبار ێربارەد د زدانیە ێمەدەس ڤێنوھ. ب  ێرەس ەتبەرامان ک ەڤئ ەر ێکەباران

 :کرێ(چکەزۆس

 یکە. وزەئ تناۆگ بووناەربدن دووبا ەباال خو) نمەید ەرەب ت ەخو ماناەیپ ێزەئ…نمیدات ەرەب ت ەخو ماناەیپ زەئ یەاڤ“

 نڤێب ئا یدێئ ێتیەرەشەب یێاەڤت ێ!(. وەرێبژەھلن زانۆس ناییدا ەر ەژ خو ،ەزدانیە)ھارکا(  اەیوازەب مرن کو ن یکەنسانیئ

 .(١٢-٩:٩. نە)گ ”ەبەران فانۆت ێنیمەرزەس کرناەتون ۆژ ب ێو ستاندن؛ەراو ەنەیێن ێفانۆت

 :دنژرانەھات پ ێرۆسەسکەک ایب ر مانەیپ ەڤئ



د  ماناەیپ ێزە: و ئتنید ەرەو رۆسەسکەک ەد ورەئ اڤد نا ێو ،ێنیمەرزەس نمی( بێباران ێورە)ئ یکەورەئ زەئ ماەد“

 شانای( نرۆسەکسە)ک ،ەڤئ…ێنیمەرزەس ل نیێباەت یێاەڤو ت زدانیە راەبڤد نا اییداو ێب مانەیپ…ەخو رایب نمیب ەد ەم راەبڤنا

 .(١٧-٩:١٣. نە)گ ”ێیەمانەیپ

 ەستیوێپ ێکیە ڤێ رە. ژ بەد نیمەرزە( سنێوانەی)ھ نێو الور نسانیو ئ زدانیە راەبڤد نا یەداو ێب ەکەمانەیپ ەڤئ

 مانیژ ئاس زدانیە ایستەردەس ێکو و ەدک ارید ەد ەخو اڤد نا ەڤ. ئنیبژ ێنیمەرزەس ڤێ رەس ل یێتاەھ تاەو الور ھ نسانیئ

. ەزدانیە ایستەردەس اینیمزگ یکەھەبنگ ن،ییدا یەھات ەکو ژ نوھ ر زاۆس یئاواھ ڤی ب .ەب نیمەرزەل س تر،ەدێ)بھووشت( ز

 ێبەزەخ ماە. د دەژێمدرەد ەد ێو ێربارەد د اییو النایو پ ێیەرکێستەرەگ ڤێ رەتم و تم ل س زدانیەکو باال  شاندانین ەدد وەئ

 ٩:٩. رۆج ١) یژ ەخو نێالور ەدد ێممایئھت وەکو ئ یەوھا یو زکرناە(؛ و ھ٣:٢)ھاب.  ەخو رایب ەنیت یێانۆڤدل و،ەئ یژ ەد

 .(٤:١١ ناھۆکرش. ژ

 نییدا یەھات ەر میکو ژ ئبراھ زاۆس 3.4

 نێسڤین ایر جودا بوو. ب ەکربوو ن مێف میئبراھ کو ایژ ەد ەخو ێھەدکرن، د بنگ رێف یو نیێوارەو ھ سایکو ئ نایمزگ

 اەیوخ بانگا تروس،ەکو پ نگنیگر یوقاسەھ زۆس ەڤ(. ئ٣:٨)گال.  ”میئبراھ ەگھاند ینیمزگ“ ڤە ێرەژ ب زدان،یە زۆریپ

تبوو شاندن، ھا ەر میکو ژ ئبراھ نێتشت مەئ رەگەھ (.٣:١٣،٢٥ )ئاجتس یەداندەو ق یەکرێستپەب وانا د ل،ەگ ۆژ ب ای،ێنیمزگ

د  ەن ’نیزگم‘دانا  ژن،ێکو دب ەنەھ یدن ژ نێشانین کە. ھنانیستیخر نایمزگ یێنیھەبنگ یکەیەنێو یێدەخو ببن ێمەئ مبکنێف

 :یەکرێستپەد ەد سایئ ماەد

 “یەاتھ( ەر انی)ژ جھوو ەو کاالن ر ڤبا ژ کو زاۆس نایئان ھی(، ب جێنیباش )مزگ اماەیپ ؛ەو ۆژ ب مەئ 

 .(١٣:٣٢،٣٣)ئاجتس  ”ننیرادگھ ن،ییدا

 “ ەد زۆریپ نێسڤی( د ن٢٠:٧. نەگ – میئبراھ ۆ)ئانگ ەخو نێرەمبەخێپ ایب ر ەخو نایمزگ زاۆس زدان،یە 

 .(١:١،٢. مۆر) ”دا

 “دساالەس کو نێندەرمەباو ،ۆئانگ -(٤:٦. تەپ ١) ”راگھاندن ھات یژ انیمر ۆژ ب ن،یمزگ ێکیە ڤێ رەژ ب 

 .ەو مرن ەانیژ ەد نیمەکیە

 “(٤:٢. بە)ھ ”ھات راگھاندن یژ ەم ۆب ژ -ێلۆل چ نییێلیسرایئ ۆئانگ–وان  نایم ن،یکو مزگ رەژ ب.  

 :ەشانەمژارا دو ب ن،ییدا ەھاتن ەر میکو ژ ئبراھ نێزۆس

 میئبراھ ژاداین ییداێگر نێتشت (١

 نییدا یەھات میئبراھ ۆژ ب یو زاۆکو س ێالتەو ێربارەد د (٢



 ۆو ژ ب ،زنێبپار ێلیئنج کرناۆڤەریش ەر ەژ خو اەیخو تاەاسیس ێمەکرن. ئ ۆڤەریش ەنێت ەنوو د داید ئاھ زۆس ەڤئ

 .کیەبکن  دانیدو ئاھ رەھ نیێانیاخود ێمەئ کرن،ێچ یەھات ەر میکو ب ئبراھ ماناەیپ تناید

کو د  ەدک راید رن،ەدۆم ایژۆلەۆ. ئارکیەایژ ،ەڤەا نھا دکراقی، کو ل ئئور ڤێب نا ندەمەولەد یکەل باژار میئبراھ

 راۆ. ل گبووەھ ێردەئ ێبن ماەستیو س یلەگ نێتەخزم ،یێبانکا ماەستیباش. س ەکەیەراد شتبوویگھ تیەنەدەم ەد میئبراھ ماەد

 ێ. لیەدمانۆل ور د ەخو انایژ ،ەیەجروبەت یدەخو و زانا ،ەم بووناەزان یکو ب قاس ێمیئبراھ ،ەیەجودا تون یکەتکو تش

 ێالتەوب  رەب ایتیوێر ب ستەو د ەردەب یتەشکێپ انایژ ێژ و ستەد وەئ ەالزم ،ەژێکو دب یو گھا زدانیەبانگا  ،ەپشتر

ژ  کیەتیوێر یبکن، و انیمەھ ێسابەھ مەئ رەگە. ھەیەرەشکەئ یژ یەوبوەکو ن یێکرن و یەکو ھات ێتشت رە. ھەبک یرۆبڤنا

 .نھا( بوو الیسرایئ -نانەک التەو وە. ئیەکم( کر٢٤٠٠) یلیم ١٥٠٠

 ھەرەرفەو ب ەدووبار یو ۆژ ب اەیخو زاۆس کر، و میئبراھ یرەشبێپ ەجاران خو کەھن زدانیە ەد یو انایژ ماەد د

. ەرەو ووھاتب میئبراھ ۆبانگا کو ژ ب ێکەژۆر ێو یژ نیقەراست نێانیستیخر ۆن. ژ بھیسەم نایمزگ نێھەبنگ ز،ۆس وەکر. ئ

 .زدانیە تناۆگ ەیو بدن پ ردن،ەب کورت نەمەت ێیێانیژ ێتشت رەژ ھ ستەد وەئ ەستیوێپ ێمەد ێو

رامان  دانزیە نێزۆس رەکور ل س یچقاس ەد ەخو ایتیوێر ماەد د میبکن، کا ئبراھ یزند ەد ەخو االەیدکارن د خ مەئ

 :یەکر

و  ن،ندەخوڤەھات  ندا،ەبست راتیم ەکەو ێ( کو ونانە)ک ێالتەب و رە(، بێ’ژ )ئور م،یئبراھ یێرەباو راێخ ب“

 .(١١:٨. بە)ھ ”ێر رەس تەداک ،ەدچ ڤە ێرەکود ب ەکو بزانب ێییکر و ب ێرمانەف ایستەرەپ یو

 نییدا یەھات یو زاۆکو س یێزدانیە ایستەردەسێالتەنکارن بزانبن کا و مەدفکرن، ئ زدانیە نێزۆس رەل س مەئ ماەد

 .نبک ێو ایستەرەپ بکاربن ب داخواز مەکو، ئ ەخورت ب یوقاسەھ زدانیە تناۆب گ ەم ایرەباو ڤێد ێلەب ێ. لیەچاوا

. ەنیباشتر بب ەد ەخو ستەد د یێژ یکەتەرفەد ،ێزۆس ڤێ ایب ر ەبوو کو بکارب کۆرەگ کەرەچۆک ەن میئبراھ

 کو یێتەھمەو ز رۆز نێاری. بربووەھ ەم اینایم ماەھ ماەھ یو ەکەژۆرەپاش کو تنید ێت ،یێبد ەاال خوب ۆڤمر رەگەھ

 ەم یرەشبێپ نەڤرکەد ێبدن، و زدانیە نێزۆس نایکانێپەن یئان ژ نیکانێپ ارایبر یژ مەکو ئ ماەد ،یو یرەمبەھ ەتنەرکەد

 یێژ ئال وھا، رەو ھ… !(لۆئ دانەخو ەکو بوون نیێ) رانانیج ایرێدڤچا دار،ەوات نۆڤیێمر نێکارەڤھ نێنیرەن ەکەو نێ. تشتیژ

 مووە. د ھبووەھ زنەم ەکەزێب ھ میئبراھ ایستیوێکو پ یەایخو اەڤتشتان ت انڤکرنا  زێمبەھ ۆ. ژ بنیدھاتن زان ڤە میئبراھ

 اەیوات رەل س ژۆر رەھ و ەکەن ریژ ب تنانۆوان گ ستبوویوێ. پکاریبوو ئال ەر ێژ زدانیە زاۆس ێنەب ت ،ەد یو ایتیوێر نێسال

 بووناەبخوازن زان مە(، ئ٤١:٨)ئس.  زدانیە نێالەڤببن ھ بخوازن مەکو ئ رەگەھ ،ێستەلوەھ اەیوێش مانە. ب ھەوان کور بب

 یێدەدکارن ببن خو یژ مەئ نن،یب یداو ێب ەکەانیب ژ ەخو ایرەباو ،ەد زدانیە ایستەردە( و دبن س١٨:١٧. نە)گ ننیبب زدانیە

 مەکو ئ ۆ. ژ بەنییدا ەھاتن ەر میکو ژ ئبراھ نێزۆس ییداێگر سایئ نایبکن کو مزگ ەدووبار ساید دخوازن مە. ئیێشاھناز مانەھ



. ەمانیئ ەن ،ەم مانایوان ئ ێییبزانبن. ب ن،ییدا ەھاتن ەر میئبراھ کو ژ نێزۆس مەئ ەالزم نن،یب انیستیب بانگا خر ەخو ایرەباو

 .ننیبخو دنەکەو جار ننیبخو ەد میو ئبراھ زدانیە اڤد نا ندناەدانووست ،یشێبالک ب مەئ ەستیوێپ ێکیە ڤێ رەژ ب

 التەو

 .(١٢:١. نە)گ ”بدم ەت یشانین زەکو ئ ێالتەو ەبچ …ەخو ێالتەو ڤەییرەد ەتو بچ“ (١

نھا ‘ ت،ۆگ ەر میژ ئبراھ زدانیە(. و ەیەد ێلیئسرا اڤنا )د ڤە ێلەتەیب ب رەب…ماندۆد ەخو ایتیوێر“ میئبراھ (٢

 نێکخا انڤ ێزە: ئەرەبن اڤژاۆر و ژھالتۆل باشوور و باکوور، ر ،ێییکو تو ل ێو ژ جھ ەراک ەخو ێرەس

 ێزەئ کو رەب ژ…ەشەبم ێئاخ ڤێ ێرەرانسەس ل…ێمەد رەھ تاەھ ۆژ ب ەت ژادایو ن ،ەبدم ت ینیکو تو دب

 .(١٧-١٤، ١٣:٣. نە)گ ”ەبدم ت ێو

 ەڤمن ئ ێراتەف ێمەتا چ زن،ەم ێمەچ تا ێمسر ێمەچ ژ‘: تۆو گ کرێچ مانەیپ ەر میب ئبراھ زدانیە“ (٣

 .(١٥:١٨. نە)گ ”ەت ژادایو ن ەدا ت ارید

 ەیێت ێو نفش ەبدم ت یدەبەئ یکەو ملک مال یکەو ،ێنانەک ێارید ،ییەانیب ەت ۆکو ژ ب ێارید ڤی ێزەئ“ (٤

 (.١٧:٨ .نە)گ ێژۆرەشێپ

 (. ٤:١٣. مۆ)ر ”ێھانیج ێراتخوریم ەبب میکو ئبراھ زاۆس“ (٥

 :تنۆگ ێت میئبراھ ۆژ ب کەسر ێمەد رەکو ھ ننیدب رڤل  مەئ

 .'ەیەھ یێدخوازم تو بچ زەکو ئ یکەالتەو' (١

 زاۆس ەڤکو ئ ێبدن ە. باال خو'نیبژ رڤ ل یێتاەھ تاەھ ەت نێکۆتو و زار ێ. وێمێرەھ یەشتیتو نھا گھ' (٢

ب  کەی ەڤئ نسانیئ یکەسکارڤین ێکو و ەگومان ێ. بنیسڤین یەھات رچناندنەو پ خۆش ێب ن،یداو ێب انایژ

 .بکرا اریدن د یکیەئاوا

 .نیداناس یەھات یتەبیب تا ن،ییدا یەوان ھات زاۆکو س نێخاک ماێرەھ (٣

 یێتاەھ تاەھ ەپشتر ێوەئ یچقاس رە. ھێزۆس ێو یێدەخو ەبب ێانیژ ڤێبوو کو ل  ێو اێڤیل ھ ەن میئبراھ (٤

 ەوەکرن ئ مێف ێت ێژ ێکان بوو.تشتوان خا رەل س ”یکییەانیب“ ەکەو وەئ ،یژ یبژ وان خاکان رەل س

 .ەبب یزند دنەکەجار ێزۆس ڤێ تاەرفەد خستنا ستەب د ۆژ ب ،ەو پشتر ەبمر ێوەکو ئ

 ەبب ێوەکو ئ اەیوات ەنێت ن،ییدا ەھاتن میئبراھ ۆکو ژ ب نێزۆکو، س تیبوو د ەد ێنیلقەدبن ت لوسڤکو پا ماەد (٥

  .یێایدن مووەھ ێراتخوریم

 نەڤکردەو د یەخستەن ەخو ستەب د زانۆس کھاتناێپ ەد ەخو ایشەد خو میکو ئبراھ ەم رایب ننیت ز،ۆریپ نێسڤین

 :ەخو ھساەب نێرۆنیس ڤەییرەد



وان  زاۆکو س نێخاک رەو ل س بوو، نیژ ەد ارەیس نێنۆد ک ،یکییەانیب ەکە(؛ ومی)ئبراھ وەئ یێرەباو راێخ ب“

 (.١١:٩. بە)ھ ”( مازمان ەنیت ێکەمەد ۆژ ب ەکەانیژ ای)ر ێکەمەد ۆگرتبوو، ژ ب

 ەڤیت ەخو نێخاک رەل س وەکر. ئ انیژ یکەرەنابەپ اینایم ەکیەرەباوێب ب یژ یلکەب ،یکییەانیب یکەو التەو ل

( کرن ەرھاتن دوبا یژ یو ۆژ ب زۆ)کو س اکوپی یو ێئشاق و الو ەخو نێکۆزار ەڤیت .ایدژ ەد یێرۆز اڤد نا ەخو نێکۆزار

 زێمبەھ وەبووبوو، ئ ەو قان تبوونید ڤە دوور ژ وەئ ێل ن،ییکو ھاتبوون دا نێزۆس شتیھھەمر: ن ەد ێمانیئ اڤد نا“ و،ەئ

 .(١١:١٣. بە)ھ ”اننێڤو م یانیب ێھانیکو ل ج ژراندبووەکربوون و پ

 :انۆیاژێڤچار پ انڤبدن  ەخو باال

 .دکن ەد ێباتەخ ڤێد  مەکو ئ ەکەو – زانۆب ناسکرنا س -

 ختەو چقاس ەم اێیو ۆلەگ ،ەخوارب ختەو وقاسەھ میئبراھ بوونا ەکو قان رەگەھ – ”یب وان ئان ەخو ایرەباو“ -

 ؟ەبخو

 (.٢٩-٣:٢٧ .)گال سایئ لەل گ زبوونایافتڤ ایب ر –کرن  زێمبەھ وەئ -

 .نیدژ شێپ امەھاتنا د اێڤیب ھ مەئ ێل ؛ەنیراست اەیماال م ەن ایدن ەڤئ – ەیەم انایژ ایر ھانیکو ج ژراندناەب پ -

 ،ەاخ بکبن ێکو و ۆمر، ژ ب یخانما و کو ماە. دەم ێنگەھەل ەبب ەدکار میئبراھ نن،یژرەتشتان بپ انڤ مەئ رەگەھ

 (. ٧:١٦)ئاجتس  یکر نییدا ھاتبوو ێو زاۆئاخا کو س ێژ و کەھن

 یژ ساید یو ێلەب ێل ،یێداەن یژ یو نێلنگ پاۆش یقاس ب ،یێداەژ وان ئاخان ن راتیتو م“ زدانیە یژ یبراست

 .(٧:٥)ئاجتس  ”یو ەبد ملک ەکەو ێئاخ ێکو و ێیدا زۆس

کو ملکان  ماەد -ھشتن! یەھات ەژ وان ر یخسەش و یدەبەئ ایوان راتایم ەکەو ایکو دن راۆل گ-نھا،  ایمیئبراھ ژاداین

 کەژۆر ڤێ. دەنیت ھیب ج ەخو نێزۆس زدانیە یژ ساید .بھسن یێجودات نێستەوان ھ ب دکن، دکارن ێکر یدکرن ئان ژ

 ڤێ ایداو ،٣٩.٤٠، ١٣: ١١. بەکرن. ھ التەخ رنەو ن،ییدا یەھات ەژ وان ر زۆس ەڤکو ئ ێسەک رەو ھ میکو ئبراھ ەرەو

 :یەئان یئاواھ ڤیب  ێمژار

ژ  نزدایەمرن؛  یرەب باو زانۆس ستخستناەبد ێب ،یێکێکووپێب ر ژنیگھەن ەم ێییکو ب ۆژ ب ،ەڤت ساناەک وەئ“

 .”کر ەباشتر ئاماد یکەتشت ەر ەم



 التەخ رنەو ەد ێداد یێکوورس اینیداو ژاۆد ر ۆئانگ ،ەد یختەو مانەد ھ ندان،ەرمەباو یێاەڤت ێو ،ێکیە ڤێ رەب ژ

 نزاۆوان ژ س یێکو ھا نیێو میئبراھ ەستیوێپ ،ێکیە ڤێ ۆ(. ژ ب٥:٤. تەپ ١؛  ٣٤-٢٥:٣١؛ مت.  ٤:١،٨تم.  ٢کرن )

 .بن ەئاماد ەد ێد دادکرن ببن کو بکاربن یزند ێکەژۆب ر ێاریبر ژاۆر یرەب بوون،ەھ

 ەخو و دادکرنا بوونیزند یپشت ەر ھیسەم راەگڤەب  ێکیە ڤێ ێو رەگەو ھ زان،ۆس شتبنیگھەنھا ن واناەئ رەگەھ

 رەل س یژ سای. دھنیسەھاتنا م نداەل ب انڤنھا ب چار چا ،ەد یو وشاەد ر نیێ و میکو ئبراھ ننیژرەبپ مەئ ڤێد نن،یکبێپ

رامان  ەڤئ دساالنەکرن. ب س ریسوەت یەھات ەب ێکو ل بھووشت ەکەو میئبراھ وروپا،ەئ یرەرانسەس نێرێد نیێجام نێکیزاۆم

 ؟نا ئان ەببێچ ەر ەب و ێلیئنج ھاەبنگ رەل س کەتەسارەج ێو ۆلەگ یرۆنیس ڤی رباسکرناەد ۆ. ژ بژراندنەپ ەھاتن

 نژاد

 رەژ ب و نییدا ێت یو لەل گ نیێو سایئ ۆب ژ نیمەکیەجارا  ێنژاد زاۆس تن،ۆگ یەھات یژ ەد ٣.٢کو د مژار  ەکەو

 :ژراندنەپ ەنێت یژ مینژادا ئبراھ ەکەو واناەئ ێکیە ڤێ

 رنەو ەت مەل ج نێیێھانیج نەیێلیبەق یێاەڤت ێو و…بکم زۆریو پ زنەم ەکەیەوەتەبکم ن ەت ێزەئ“ (١

 .(١٢:٢،٣. نە)گ ”کرن زۆریپ

 ێنیمەرزەس زاۆت ەبکارب کیە رەگەھ : وسا )پر( کوێنیمەرزەس زاۆت نایبکم م ەنژادا ت ێزەئ“ (٢

دم ب یێتاەھ تاەھ ێزەئ ،ەنیکو تو دب ێالتەو ڤی یێاەڤت…ژمارتن ەرەو یژ ەنژادا ت ێو ،ەرێبژم

 .(١٥،١٦: ١٣. نە)گ ”ەنژادا ت و ەت

 ەتنژادا  ێو…یرەبژم یبکارب کو تو رەگە(، ھەرێ)بژم ەژێبب رکانێو ست ەرەبن مانینھا ل ئاس“ (٣

 .(١٥:٥،١٨. نە)گ ”ەت دا نژادا ارید ەڤئ من…ەوھا ب

 ێانزدیەببم  ێزەو ئ ؛ێژۆرەشێپ ەیێت ێو نفش ەبدم ت یدەبەئ یکەملک ەکەو ێنانەک ێارید ێزەئ“ (٤

 .(١٧:٨. نەوان )گ

 ێو بکم؛ و ەدێز یێایرەد کاەلێقوما ل ک یو ب قاس مانیل ئاس نێرکێست یب قاس ەنژادا ت ێزەئ“ (٥

 رنەو ێیایدن نەیێوەتەن یێاەڤت ەد ەد نژادا ت ێو و ؛ەخو نێدژمن نیێرەد ێستەردەس ەبب ەنژادا ت

 .(٢٢:١٧،١٨. نە)گ کرن زۆریپ

 :کرن ھەرەرفەب ێت مینژادا ئبراھ یئاواھ ڤی ب

دا نژا ایو ب ر ببنێچ یو نەڤیێن کەلەگ ێکو و تنۆگ یەھات ەر ێژ یکیەب ئاوا ،ەد ێکێستپەد د (١

 .کرن زۆریپ ەرەو یێایدن یێاەڤت یو

 ێاننەل ک سەک وەئ ێ. وەخو ژ نژادا کانەلەگ یێدەخو ەبب ێوەکو، ئ تنۆگ یەھات ەر یژ و ەپشتر (٢

 .ننیرۆبب ەر یب و یداو ێب ەکەانیژ ،ەد یێشتیگھ وەکو ئ ێاریل د ۆئانگ



 ێوەکو ئ اەیوات ێت ەڤ. ئەپر ب مانیل ئاس نێرکێست یب قاس ینژادا و ێکو و تنۆگ یەھات ەرێژ (٣

 .(یوە)مان یانیگ نەڤیێن یێدەخو ە( ببیێایدن زاۆت نای)م یێزاەخو نێتشت یب قاس

 یێدەببن خو ێو ،ێنژاد ڤێژ  کەشەکو ببن ب نیێکو، تنۆھاتبوو گ یژ ەد ڤێ یرەب نێزۆد س (٤

 .ەدب ەدن دوبار ەکەجار زۆس ەڤ. ئزدانیە لەل گ یژ یسانەک ەکیەکلێت

  .ەنیت ڤە ەخو ستەب د ێفتنەرکەس ەخو نێارەین ینژاد، ل دژ (٥

 کەلەگ ،ێرنک زۆریپ تناۆگ ەد ێلی. د ئنجەنیب ێھانیل ج نێسەک مووەھ ۆژ ب ”یێزۆریپ“ ەد دکارکو نژا ێبدن ەخو باال

  .ھانەگون خشاندناەب اەیوات ێجاران ت

: ننیدخو یژ یئاواھ ڤیب  نێتشت مەئ .دکارن بخوازن زدانیە نیێزکرەکو ھ ەزنەم یرەھ ایزۆریپ ەڤئ یژ ساید

 ێرانشوک تاسا“(. ٣٢:١)پس.  ”خشاندنەب یەو ھات ەرچقاندنەپ زدانیە نێمانرەف کو ەیێوەکرن، ئ زۆریپ یەکو ھات یێ“

 ێشاندنخەب ێتەرفەد ێو ایو ب ر ،ەدک لیمسەت سایئ نایکو خو اێیرابەتاسا ش اەیوات ێ(. ت١٠:١٦. رۆج ١) ”(زکرنۆری)پ

 نیێانی. و داخویەاسیگومان ئ ێب ،یێایدن یەئان ھانەژ گون خشاندناەکو ب یێ میئبراھ ەڤیێن نیمەکیە. ەدبێچ

 :خورتن ەکەپشت ێکیە ڤێ ۆژ ب ،ەد میئبراھ ۆژ ب زاۆس ێربارەد د نیێنوو دایئاھ

 'ەیەنژادا ت ژکو  یێو' ەژێدب وەئ 'ەن ەت کو ژ نژادا نیێو' ەژێبەن ،ەبک سانەک کەلەگ ستاەکو ق ەکە( وزدانیە) وەئ“

 .(٣:١٦)گال.  ”ەیەبخو ھیسەکو م ەدک یسەک کیە سداەو ق

 ێنیمەرزەس نێلەگ یێاەڤت ،ەد ەد نژادا ت ێو‘: تبووۆگ وھا ەد ەر ەم نێو کال ڤب با ماناەید پ میئبراھ ۆژ ب انزدیە…“

 ەرخستەژاد( دن ۆئانگ سا،یئ ەخو ێ)الو ەخو ێبدەئ ،ەبک زۆریو پ ەنیرەگڤە انیژ کامباخ ەکو و ۆژ ب زدانیە .کرن زۆریپ رنەو

 (.٣:٢٥،٢٦) ”کر ێب ر ەر ەژ و یسەک رەھ یرەو ب ێلۆھ

 :ەدک ۆڤەریش یئاواھ ب چ رنەو بن یەگرت ٢٢:١٨. نەژ گ تروسەکو پ اینیبێبدن ت ەخو باال

 سایئ…(لۆ)د نژاد

 ھانەژ گون خشاناەب…زبوونۆریپ

کو  تنید ێت نن،یدخو مەکو ئ نێتشت انڤ لە. ل گتاەرکەبس ەخو نێارەین یرەمبەل ھ ساینژاد، ئ ێو ێزۆس راۆگ ل

 .ەدب کێو پ کێنھا باش ب ر -یەسایئ یێو زدانیە ێلەگ ێارەین وەکو ئ – ھەگون یل دژ اییو فتناەرکەس

 نژاد بووناێلەڤت



 نگ،یگر نێزۆس ەڤبووبن. ئ یکرن، نھا ساف مێف ەنێت میئبراھ ایکو ب ر ان،یستیخر نایمزگ نیێنیھەبنگ نێکو خال ڤێد

 ەد میاھو ئبر ۆڤمر راەبڤد نا ،ینەدەب یکیەاواب ئ رەگەچوون؟ ھ ەدن ب کوو د نیێ .ەن سایئ یو نژادا و میئبراھ ۆژ ب

 نێزۆو سک ۆ(. ژ ب٩:٧. مۆ؛ ر ٨:٣٩)ژن.  نھاەت و تەبینژادا تا ێژ و کەشەب ەبب ەنکار ۆڤمر ،ەبەھ یژ ینیخو ەکەدانێگر

 یەسایئ لەگ ل زمایافتڤ ایب ر یژ ەڤ. ئسایژ ئ کەشەببن ب یکیەب ئاوا مەئ ەالزم کرن،ڤەپار رنەو ەر ەب م ینژاد یو

 (٥-٦:٣. مۆ)ر

 ێالخ ڤێ ٢٩-٣:٢٧گال.  (. ١٩:٥ ؛ ١٠:٤٨؛  ٨:١٦؛  ٢:٣٨)ئاجتس.  ننیدخو یو ڤێب نا زمایافتڤ ێمەد رەھ مەئ

 :زمان ەنیوھا ت

جھوو(  ەن نیێ) ونانی یژ ەجھوو، ن ەن یدێ. ئداێگر ھیسەب م ەخو ەو ،ەبوون زیافتڤ ەد ھیسەکو د م ێسەرکەھ ھون“

 ایب ر) کنیە( یرتەش ڤی)ب  ەد سایئ ھیسەد م ەڤ: ھون تەیەھ ێم یژ ەن و رێن ەن ؛ەیەزاد ھئا یژ ەو ن ەلۆک ەن ؛ەیەھ

 ێزۆس ارۆو ل گ منیئبراھ نژادا ھون ژ ێمەد ێبن(، و لەل گ ێزمیافتڤ ایبن )ب ر ھیسەم لەھون ل گ رەگەھ و (ێزمیافتڤ

 .”راتخورنیھون م

و  ساید ئ نازبوویافتڤ ایب ر ەڤ. ئەنگازەگ ڤە سایئ یێژ ئال خشاندناەب زبووناۆریپ ایب ر ،یداو ێب ەکەانیژ زاۆس-

 تن،ۆگ ێت ەد ٨:١٧. مۆکو د ر ەکەو و کن؛ڤەپار  ن،ییدا ەھاتن یو ۆکو ژ ب نێزۆس بکاربن ێمەئ یئاواھ ڤی. ب ەدب ەنژاد د

 .”سایئ نیێشەبەڤھ نێراتخوریم“ ژنێبب ەر ەژ م ێو

 نەڤیێل ک قوما ینژاد، ب قاس ستبوویوێپ .یەھات ێھانیج نێلەگ مووەھ ۆنژاد، ژ ب ایب ر یزۆریکو پ ەخو رایب ننیب

 نژاد، )ب ێو یئاواھ ڤینژاد. ب  ەوان، بوون ایزۆریپ شتنایکو ب گھ ەدک ارید یژ ەڤ. ئەب مانیل ئاس نێرکێو ست یێایرەد

 (.٢٢:٣٠ .کرن )پس ھسەب ەر ەو ەر زدانیە( ژ سەک کەلەگ ۆ)ئانگ یکەنفش یێاەڤت“( ێنەت

 :بکن ۆڤەریش یئاواھ ڤیب  ن،ییدا ەھاتن ەر میکو ژ ئبراھ نێزۆس نێارن دو ملدک مەئ

 التەو (١

 یێایند یێاەڤل ت ێبگرن، و راتیم ەکەو ێنانەک ێارید ێو سا،یئ لەل گ نیێو سایئ ینژادا و م،یئبراھ ێو 

 ێو نن؛یبست ێانیژ ڤێل  ە( نیداو ێب انای)ژ ێکیە ڤێ وەئ ێ. ونیل ور بژ یێتاەھ تاەببن، و ھ ڤالەب

 .نەڤرکەبس ەرەگڤە سایکو ئ ماەد ،یداو ژاۆر وەئ

 نژاد (٢

 (نێارەی)ن نێھەگون ێو و ،ەبب ڤالەب یێایدن ل ێخشاندنەب ایزۆریپ یو ایب ر ێ. وەیەبخو سایئ ،ەڤئ 

 .رووخاندن رنەو یێاھۆڤمر

 .ژ نژاد کەشەدبن ب سا،یئ ڤێب نا زایافتڤب  مەئ



 زیافتڤ وان رکرناێف ستنایب بھ نسانیئ' :ژنێو دب ،ێلۆھ نەڤردکەد یژ ەنوو د دایئاھ نێدو مل، د بانگ رەھ ەڤئ

 کال ێلوسڤاکا چما پ ژن،یدغ ێنھا باشتر ت مەبوو. ئ یو وھا ژ ەم ننیبگھ زانۆس بوونیبوو کو دکار نھاەت ایر ەڤ. ئ'بوون

 اێڤیھ ان،یتسیخر اینیقەراست اڤیێکر کو: ھ ڤنا ب ”ێلیسرایئ اێڤیھ“ ەکەو ێڤیھ ەڤئ لوسڤ. پاکرڤە ەر ێژ مرن ەخو زاێمبەھ

جھوو  یانیگ ب ۆڤمر ڤێکو، د ەدک اری( د٤:٢٢)ژن.  ”یەایژ جھوو یرزگار“: ەژێکو دب ایسایئ اۆڤەیری. شەنالیژیرۆئ ایجھوو

  .نییھاتبوو دا انیجھوو نیێشێپ ۆژ ب وەکو ئ ،ەنیبب یێرزگار زاۆژ س ەیێدێف سا،یئ ایب ر ەکو بکارب ۆژ ب ،ەب

 :راگھاندن ەتشت ھاتن ەڤئ ێکێستپەد نێانیستیخر ۆژ ب کو ننیدب مەئ

 و ەد زدانیە ایستەردەس ێربارەد د نێتشت“ (١

 (. ٨:١٢)ئاجتس  ”سایئ ھیسەم ڤێنا“ (٢

 :کرن ڤەھاتبوون را یژ میئبراھ ۆژ ب ،ەجوودا د نێسڤیرنەدو تشت دبن س رەھ ەڤئ

 و ،ەد التەو ێربارەد د نێزۆس (١

 .ەنژاد د ێربارەد د نێزۆس (٢

 یەھات ”ھیسەراگھاندنا م“ یێب ئاوا ،ەد سایو ئ زدانیە ایستەردەس ێربارەد د ێتشت رەکو، ھ ێبدن ەباال خووھا  رەھ

 ێیێنەت ب . ھوونەدک زەھ ەژ و سایئ“کشاندن:  ەنێوھا ت ەکەیەوات ۆژ ب ێمەد رەھ اناەڤئ .(١٢کرش.ا.  ٨:٥زمان )ئاجتس. 

و  یو یربارەد د ”ھیسەم“ تناۆگ ێلەب ێل. ”ەن یرزگارکر کەتیەساەمر و ھوون ک ەو ۆژ ب وە. ئژنێبب رنەباو ێکو پ

 نیێباش نێامەیپ ،ەد یێستەردەس ڤێ ێربارە. د دەدک ارید یکرڤە یکیەتشتان ب ئاوا کەلەگ ،ەد ێژۆرەشێپ اییو ایستەردەس

 .زنەیدل زنەم ەکەلۆر ،ەد ێکێستپەد نێیێنیمزگ نێھاتن راگھاندن، د بانگ میئبراھ ۆکو ژ ب

 رباسەد ھەم ێس ،ەبک ەو وان قان ەبک ۆگوفتووگ ەد زدانیە ایستەردەس ێربارەکو د د ۆژ ب“ ،ێنتیرۆک : للوسڤپا

 نیاود اییبانگا و یێ’ماۆکر و ل ر ڤالە( ب٢٠:٢٥)ئاجتس  ’زدانیە ایستەردەس بانگا‘ ێ’سەفە(؛ ل ئ١٩:٨)ئاجتس  ”کرن

 وان د ستەکر، خو یشاھد و دا یانیداخو ەد زدانیە ایستەردەس ێربارەدد ،یو“وھا بوو،  یژ ێمرن یرەب ای

 ەد ێو ێربارەخاال کو د د ەڤ(. ئ٢٨:٢٣،٣١)ئاجتس  ”رانەمبەخێپ نێسڤین موسا و تایەرەش ب…ەبک ەقان ەد سایئ یربارەد

 رەباو سایئب “ تناۆگ ێنەب ت ەن ،ەد سایو ئ یێستەردەس ێربارەد د اێینیمزگ ساژاەکو، م ەدد شانیئاخافتن، ن ێت یقاسەڤھ

 .اننیستیخر نایمزگ نێھەبنگ ن،ییدا ەھاتن ەر یکو ژ و نێزۆو س ەھترەرەرفەب رڤ ل ایژ م،یئبراھ ۆژ ب ایزدانیە. بانگا ە’نب

 ەدکێچ ەر ەژ م زانۆس راتگرتنایم تاەرفەد ژ نژاد و کەشەب ەدک ەم سایئ لەل گ زمایافتڤکرن کو،  ایدا بوو خو ەم

 ەخو ێرەب س زمیافتڤ نن،یب ڤە ەخو ستەب د ن،ییدا یەھات ێو زاۆکو س ایگاررز مەئ کو ۆژ ب ،ێلەب ێ(. ل٢٩-٣:٢٧)گال. 

. ژ ننیبم ساینژاد و ئ لەل گ مەئ ەکرن، الزم ەھاتن نژاد ۆکو ژ ب نێزۆس ننیبگھ ەخو مەکو ئ ەبەھ ەم تاێن رەگە. ھەسەب ەن

 یێکو، د ئال کنەن ریب ژ مەئ ەستیوێ. پزنەبب مەئ ڤێو د ،ێکیەشبازێپ ەتنەک مە. ئەکەکێستپەد ێنەت ب زبوون،یافتڤ ێکیە ڤێ رەب



 ژ نژادا یکیەب ئاوا ،یلیسرای. ئڤە زدانیە یێژ ئال ەم ژراندناەپ اەیوات یێنا م،یژ نژادا ئبراھ اەی( ھاتنا مەد ینیشکل )خو

. مۆرزگار ببن )ر میو ئبراھ ھیسەم انایژ نێرتەش نایکانێو پ زبوونیافتڤ ێبکاربن ب ێوەکو ئ اەیوات یێنا ەڤئ ێل من،یئبراھ

 دخوازن ھوون ێلەب ێل من؛یدزانم کو ھوون ژ نژادا ئبراھ زەئ“: تۆگ ەر انیجھوو ژ کیە ەڤئ سای(. ئ٤:١٣،١٤؛  ٩:٧،٨

 یدەژ نژادا خو نەیێکە(؛ و٨:٣٧،٣٩)ژن.  ”بکرا میئبراھ ێکار ەیێبوونا، و میئبراھ نێھوون زارو رەگەھ… من بکوژن

 .(٦:٢٩)ژن.  مانداۆبد سایو ئ زدانیە نێانیڤپ یرۆگ ل کەانیژ ەیێو ز،ۆس

 ەالزم ێمەد ێو م،یببن ژ نژادا ئبراھ مەئ کو ەبەھ ەم تاێن رەگە. ھەب ەخو نێریباپ نیێتەبیتا یێدە( خولۆنژاد )د ڤێد

 ێکیە ڤێ رە. ژ ببن یو اینایم ەکیەرەباو یێدەخو یژ ەد زدانیە نێزۆس نایکانێد پ مەئ وھا رەھ ،ێزبوونیافتڤب  ێنەت ەن

. مۆر) ”یژ میئبراھ ەم ێکالک ایرەباو پاۆش ەیکو ددن پ نیێ ڤێبا…ندانەرمەباو یێاەڤت ڤێبا“کرن:  ێت یل و ڤنا ەڤئ

٤:١١،١٢) 

 ”منیاھئبر نێکۆزار نایم ند،ەرمەباو دانەخو نیێ(ەخو ێدل خنێت یب راست یو ۆبزانبن کو )ئانگ ێکیە ڤێ رەب ژ“

 .(٣:٧)گال. 

 سەژام) ییەرەباو ەن ەد زدانیە نڤێچا د وەئ کر،ەن رەگە. ھەدک ارید ەخو ەد انیبازڤل کەد ھن نیراست ایرەباو

 ەو ایرەوبا یب راست ،ێمەد ێ(. و٢٩-٣:٢٧دکن )گال.  ارید ێزبوونیافتڤ ایب ر زان،ۆس انڤب  اەیخو ایرەباو مە(. ئ٢:١٧

 .بپرسن ەخو ژ ەد ەخو انایژ یێاەڤد ت ێپرس ڤێ مەئ ڤێد ؟ێت زدانیە نێزۆب س

 و نوو نەڤک ماناەیپ

 .زمان ەھاتن ەد سایئ ناید مزگ م،یئبراھ ۆژ ب نێزۆکو س یەبوو ەرەشکەنھا ئ تاەھ

 رەگەدکن کو ھ ارید یژ ەڤ. ئەن ەد موسا تایەرەو ش انیجھوو اۆڤەیرچەد چ ،ەکرن زدانیەکو  نێزۆس ایدن ماۆک

 ماۆک ڤێ. د (٢٨کرن )دت.  زۆریبھاتانا پ ینەدەب یکیەب ئاوا ەد ێانیژ ڤێد  ێوەئ بکرانا، ێتیەرەش ێو ایستەرەپ انیجھوو

 :اسنبن ەبوونێکو چ نێمانەیدو پ رەھ مەئ ەالزم یچاخ ی. وەنین یداو ێب ەکەانیژ زاۆس ەد ’ێمانەیپ‘ یئان ژ زانۆس

 و خشاندنەب زاۆس ،ەد زدانیە ایستەردەدبن س ،ەر سایئ راەگڤە. ب یو نژادا و میئبراھ ۆژ ب (١

ات ھ یداود ژ ۆژ ب ،ەد ێبھووشت ەیێخچەد ب زۆس ەڤ. ئنییدا یەھات ەرژ وان  یداو ێب ەکەانیژ

 .نییدا

 ێ، وموسا بکن یەدا زدانیە کو تایەرەش ایستەرەپ وەئ رەگەجھوو. ھ ێلەگ ۆژ ب ،ەموسا د ماەد د (٢

 .ننیبب یێو شاد یئارام ،ەد ێانیژ ڤێد 

 ێکیە ڤێ رەبوو. ژ ب نگازەگ سایئ قورباندانا ایب ر ەڤئ ێ. لمیدا ئبراھ یداو ێب ەکەانیو ژ خشاندنەب زاۆس زدانیە

. دان ؛ ١٥:٨. مۆ؛ ر ٣:١٧)گال.  میئبراھ نێزۆس رخستناەراست د اەیوات ێت ،ەد ێخیچارم د ایسایکو مرنا ئ ننیدخو مەئ



 نینزا ەرەو ڤێ(. د٢٦:٢٨. مت. مانەی)پ ”نوو دایئاھ نایخو“ ژنێدب ەر یو نایژ خو ێمەدەس ڤێ(. ب ١:٢٠. رۆج ٢؛  ٩:٢٧

 ییەو نایخو الۆمبەس کو ەخو ێستەد خنێت ێرابەتاسا ش ێمەد رەھ مەئ ڤێتشتان د انڤ نایرانیبب ۆژ ب ،یەتۆگ ەر ەژ م سایکو ئ

 انڤ مکرناێف ێ(. ب٢٢:٢٠( )لک. یەھات کێمن )پ نایب خو کو یە(نووماناەی)پ دایتاس، ئاھ ەڤئ“(: ١١:٢٥. رۆج ١. ەرە)بن

 .ەنین یو ێو کار سایئ نایرانیب ۆژ ب ای’نان پارکرنا‘ اەیتشتان، تو وات

 یئاواھ یڤ. ب ێلۆھ رخستەد یداو ێب ەکەانیژ و ،ەد زدانیە ایستەردەدبن س خشاندناەب تاەرفەد سا،یئ قورباندانا

 (.٧:٢٢ .بە)ھ ’باشتر ەکەمانەیپ ێلیفەبو ک’و،ەکر؛ ئ نیوەق ن،ییھاتبوون دا میئبراھ ۆکو ژ ب نێزۆس ھاە( بنگسای)ئ یو

 شاندانین ەدد ەڤئ. ”ە( رادکمانەی)پ نیمەکیە این،یمەدووو ایاکرناڤئا ۆژ ب“ ەژێدب سایئ ۆئان؛ ژ ب ٩ تایەئا ش،ە.ب١٠ ،یئبران

 نێتیە. ئایەترخسەد ێبکارھاتن ژ ن،ییموسا ھاتبوو دا ایکو ب ر ماناەیپ رخستنا،ەراست د میئبراھ ۆژ ب نێزۆس سایئ ماەکو د

 ەکەمانەیپ وونابەھ ھساەو ب یەژراندەنوو پ ەکەمانەیپ ەب مرنا خو سایکو ئ ژنێدب گرتبوون،ژ وان  ینیبێت ینھا ژ یرەب ەکو م

 کێپ ڤە ێرەژ ب ،ەد سایئ ێربارەد د ماناەیکو پ شاندانین ەدد ەڤئ .(٨:١٣. بە)ھ یەرخستەد ێژ بکارھاتن یدکن کو و نەڤک

 ایکو ب ر اینەڤک ماناەیپ ئارمانجا'. نوو' ماناەیپ ەتنۆگ ەر ێژ ،یژ ەد ڤێ نجاماەو د ئ یەھاتەبکار ن یتا مرنا و ێلەب ێل ،یەھات

)گال.  مانز ەنیب ەد یو ێربارەد د نێزۆکرنا س رەباو اینگیو گر سایئ باتاەخ رەس ەنیبکش ێبوو کو بال وەموسا ھات کرن ئ

 یکیەاواب ئ ێکیە ڤێ لوسڤپا (.٣:٣١ .مۆ)ر ەدک زێموسا ب ھ تایەرەش ایراست سا،یب ئ ایرەدن؛ باو ەکەتنۆگ ب .(٣:١٩،٢١

 ”سایا ئدد ەم ێرەکو ب یێ،ەم ەیێستۆبوو مام تیەرەش خشاندن،ەب رنەو یێرەباو ایب ر مەکو ئ ۆژ ب“: ەدک ۆڤەریش بیرەخ

 (.٣:٢٤گال. )

 .ننیدب ێژ ێدێف ،ەد ەخو نێباتەخ د مەئ یژ نایھات پاراستن و ھ ت،ەموسا داک ایکو ب ر تایەرەش ،ێئارمانج ڤێ ب

 :زمان ەنێت وھا ،ەتەھمەکرنا وان ز مێف نیمەکیەجارا  ندناەکو ب خو نێتشت ەڤئ

 ێلیسرایئ ییداێگر نیێموسا تایەرەش نێزۆس .نوو ماناەیپ - نییھاتن دا میئبراھ ۆژ ب ەد ھیسەم ێربارەکو د د نێزۆس

 .نەڤک ماناەیپ –

 .نیکارانب ھات نوو ماناەی(. پ١٧-١٤: ٢. لۆبوو )ج یب داو نەڤک ماناەی. پھیسەم مرنا

 ییەجبوورەم ەبوون، نھا ن نەڤک ماناەیپ ژ کەیەرچەکو پ نێکەلەو گ پتەس ژاۆر نایم نێتەئاد نایکانێپ ،ێمەدەس ڤێ ب

 کرنێچ ەرەو ەر ییزاەخو نییێلیسرایب ئ نن،یژرەبپ ھیسەبکن و م ەبۆت وەکو ئ یپشت نوو ماناەیپ ێ. و٩.٥. مژار ەرەبن–

 لەل گ کیەکو نھا جھوو رەگەھ گوومان ێب ،یژ سای(. د٣٧:٢٦؛  ١٦:٦٢. ەزەئ؛  ٩:٢٦،٢٧. مۆ؛ ر ٣١،٣٢: ٣١. رە)ژ

 .(٢٩-٢٧: ٣)گال.  ەنین ەد ێجھوو ت ەکو جوودابوونا جھوو و ن اینوو ماناەیپ ەڤەکێت رەکسیە ێو ،ەبب زیافتڤ سایئ

 نیێنیمەکیە نێزیگومان، واب  نیێ.نیبن زدانیە نێزۆس بووناەب ھ ەخو ایرەباو مەکو ئ ەلێبھ ێتشتان، و انڤ شتنایگھێت

ژ  زدانیە نێزۆس ھ،یسەم مرنا رەکو، ژ ب تۆوان دا و گ اڤرسەب لوسڤباش تاوانبار کرن. پا ەکیەانیداخو داناەب ن انیستیخر

 تناۆگ زدان،یە ایراست ێماف ۆژ ب“: ەب شک و گومان یکەتشت ەددن ن وەئ کو اێڤیھ وەو ئ رخستنەد ەراست ھاتن ڤە یو یێئال



و نا بوو، ل  ێرەئ ەن…دا ناسکرن،  ەو ب ەکو م یێسایئ ھیسەم زدان،یە ێ. کوریەو نا ێرەئ ەن نن،یرادغ ەر ەو ژ مەئ کو

 .(٢٠-١:١٧. رۆج٢) ”نیئام یو ایو ب ر ەن ێرەئ زدانیە نێزۆس یێاەڤت یو لە. ل گبووەھ ێرەئ ێنەب ت یو لەگ

 ؟’…ەبەراست ھ یکیەئال یژ ەد انەڤت انڤ دکم کو د نیخمەت زەئ ،ێلەب‘: ەن ێستەلوەھ ڤێ ۆژ ب مووەھ ەڤئ

 یرەب الیسراید ئ و،ە. ئسانێھ ەکەنیژ یێدەخو بووەن یگرتن، داود ژ زدانیە نێزۆکو س ێسەک رەو ھ میئبراھ ەکەو

 نیێبرا ێستەد رەب نێو کار راندێدچ زەپ یبوو. و زنەم ێکەمالبات یێبچووک یرەھ ێالو ەکەو ،ەد یزارەھ نێسال اێینییزا

 یدژ لبووبوون.  یو یکیزێن سەک مێک ێژۆر ێو تاەبوو، کو ھ یکەزدانیە ایستەرەپ یرێف وە(. ئ١٧-١٥سام.  ١) دکر ەخو

 ێنییۆشامپ لەل گ ،ەو یکەزالم راە: بتنۆو گ ندنەل وان خو دانەیم انیستی. فلھاتبوو انیستیفل ندناەخو دانەیم ژاۆر انیلیسرایئ

 یل دژ ،زدانیە ایکاریب ئال ،یکەوسکەدن. داود، ب ق نیێ ێھاکم ەبب ێو ەڤەرکەکو ب س یێ،ەبک رەش وێد ێاتیلۆگ یستیفل

 ”کرن رباەد یێنا ،ێیەترب ەکەو یسوودەھ“ تناۆبوو. گ ڤالەب یو ێنگەوودڤنا ھترێ)ساول( ب کیلەم و ژ تەرکەبس اتیلۆگ

 ەڤاود ئد یل دژ اەیب زلما خو ،ەساالن د ٢٠ اڤد نا ،ێلیسرایئ نێلۆچ یکیزێن یکو و ەیەساول د جھ د ۆ( ژ ب٨:٦ نگۆ)س

 .یەکر ەرەشکەئ کیە

 زکرناەھ یرەمبەل ھ اەیخو ایتدارەمن کو ۆدبوو. ژ ب رباسەد النۆل چ یو انای. ژکیلەداود بوو م ەد نجامەئ د

 ھەتگسەرەپ ڤێد کو تبووۆگ ەد ەخو اڤرسەد ب زدانیە. ەبک اڤئا زدانیە ۆژ ب ێکەھەستگەرەپ دا کو اریبر شاندان،ین ەبد زدانیە

 ی(. پشت١٣-٧:٤سام.  ٢) ەبک اڤئا ێکەمال وەکو ئ ستەخو داود ژ زدانیەکرن. و  اڤئا ەرەو ڤە مانێداود، سل ێکور یێژ ئال

 :نییدن ھات دا ەکەزۆدن، س نێتشت کەھن لەکرن و ل گ ەھاتن دوبار میئبراھ ۆب ژ نێزۆس ێکیە ڤێ

 ەت اڤنا ژ ێکو و اەینژادا ت ەر ەت پشت ێزەئ ،ەڤیراک ەخو نێریباپ لەببن و تو ل گ مامەت ەت نێژۆکو ر ماەد و“

 تاەھ یو اییکیلەم ێختەت ێزەو ئ ەبک اڤئا ێکەمن، مال ڤێب نا ێوەبکم. ئ زێھ وان ب ایکیلەم ێزەو ئ نم؛یبافر ەڤەرکەد

و  ناۆڤمر ێب دار یو ێزەئ ،ەبک انیشاش رەگەالو. ھ ەمن بب ۆژ ب ێوەئ ،ڤببم با ەر یژ و ێزەبکم. ئ زێب ھ یێتاەھ

 من تاەرھامەم ێناکم، و ندە( ژ ساول ست ەخو تاەرھامەکو من )م یکەو زەئ ێلەب ێ. لێر رەس نمیب مەادینەب نەیێربەد

-٧:١٢سام  ٢کرن ) زێب ھ رنەو یێتاەھ تاەھ ،ەت نڤێچا رەل ب ،ەت ایکیلەو م ەماال ت ێ. و وەبەن مێک یو رە( ژ سزکرنە)ھ

١٦).  

ست را ێکیە ڤێ زدانیە ێکور ەکەو یو نای. داناسیەسایکو نژاد، ئ ننیردخەد ێت یرۆب نەیێخو نێباتەژ خ مەئ

 :دکن سپاتیئ ێکیە ڤێ یژ ێلیئنج نێشەب کەلەگ نیێانی. داخوەنیردخەد

 (١٦: ٢٢. ەڤ)ر ”ژ نژادا داودم …زەئ“کو:  تۆگ سایئ 

 “(سایئ،)(.١:٣. مۆر) ”نیژ نژادا داود ھات ئافر نەدەب ەکەکو و یێ 

 “افراندئ سایئ ک،ەرزگارکار ێلیسرایئ ۆ( ژ بداود ای) یزالم یو ژ نژادا و یئان ھیب ج ەخو زاۆس زدانیە 

 (١٣:٢٣ئاجتس.)



 ێختەت زدانیە ەم یێمرزا ێو“کو:  تۆگ ەد سایئ ێو ێکور ێربارەد د ەر ەریباک مایەرەژ م تەکیالەم 

 .(٣٢،٣٣: ١ )لک. ”ەب ەتون یو ایستەردەس ایداو ێو و…یو ە( داود بدیو ێری)باپ یو ڤێبا

 نیکانێپ ێت ەد ٧:١٣سام.  ٢ اینژادا داود زاۆد س ،ەڤئ. 

 نجەزەق ەدد یێنگیگر ،ەبوون نداەو انڤچا رەکو ژ ب نێخال کەلەب گ سا،ینژاد و ئ ارکرناید زن،ەم ەکیەتەبیتا ب

 :کرن

 نژاد (١

 ،ەت ناەدەب یێکێف ێزەئ“. ”من ێکور ەبب ێوەو ئ یو ڤێببم با ێزەئ …ەنژادا ت …ەڤەرکەد ەت اڤژ نا ێکو و یێ“ 

 (.١٠،١١: ١٣٢؛ پس.  ٧:١٢،١٤سام. ٢) ”بدم رونشتاندن ەت ێختەت رەل س

زمان، ب  ێت ەنوو د دایکو د ئاھ ەکەو ،ێنەب ت ەڤ. ئەداود ب ییێنەدەب ەڤیێو ن زدانیە ێنژاد؛ کور سا،یکو ئ ەدب

 یکڤەبا یێدەوخ ەن سایئ ێلەب ێ(؛ ل١:٣٢)لک.  ەوددا ەکەڤیەن م،یەرەم سایئ کای. داەنگازەگ ێکەیەریژ باک کبوونایژ دا ایر

 ێکیە ڤێ رە. و ژ بێرۆخست بن باند زۆریپ ێانیگ ایب ر میەرەم کاۆمالزار ،ەدوجان بب سایکو ب ئ ۆژ ب زدانیە. ەنسانیئ

(. ١:٣٥)لک.  ”ەب زدانیە ێکور ێو یژ ەببێچ ەر ەکو ژ ت یێزۆریپ ێتشت وەئ یئاواھ ڤیب “کر:  ۆڤەریش ەڤئ تەکیالەم

 .بوو نیمەکیە ایداود، ر زاۆس نایکانێپ ۆژ ب ،”ێکەیەریژ باک ناییبوو“

 مال (٢

 ەکەھەستگەرەپ زدان،یە ۆژ ب سایئ ێوەکو ئ شاندانین ە(، دد٧:١٣سام.  ٢) ”ەبک اڤئا ێکەمن مال ڤێب نا ێوەئ“ تنا،ۆگ

 نیمەکەی ،ێنیمەرزەس ایسایئ رەگڤە ی)پشت ەد ێومینەلید م ل،یەکەزەھ نیێ٤٨-٤٠ نێشەب .ەبک اڤئا یانیو ھم گ یھم راست

ژ  ٦٦:١،٢س. . و ئییەو انایژ ێجھ زدان،یە. ماال ەدک ێل قودس ھاەستگەرەپ اکرناڤئا ھساە( بزدانیە ایستەردەس ایزارسالەھ

 ەکەھەستگەرەپ زدانیە نایژ ۆژ ب سا،یئ ێکیە ڤێ رە. ژ بەرەگڤە ێانیژ ۆژ ب ێوەکو ئ ەژێدب ەر یو نیێزکرەھ ێژ دل ،ەر ەم

 .ەدک اڤراست ئا نێندەرمەژ باو یانیگ

 نێرەڤک یژ انیستیو خر (٨-٢:٤ .تەپ ١) نیھەبنگ ێرەڤک ەد زدانیە ھاەستگەرەد پ سایئ ژن،ێکو دب نۆڤەیێریش

 .ەرودن ەخو ێ( نھا ل جھ٢:٥. تەپ ١) ەن ێاکرنڤئا

 ( تەخت٣

 ەد ێختەت ێو…ەت ایکیلە( و مداود ای) ەماال ت…خورت بکم یێتاەھ تاە( ھھیسەم ای) یو ایستەردەس ێختەت ێزەئ“

 ەپشتا خو ھ،یسەم ایستەردەس ێو ێکیە ڤێ رە(. ژ ب٦،٧: ٩کرش. ئس.  ٧:١٣،١٦ .سام ٢) ”کرن زێب ھ ەرەو یێتاەھ تاەھ

د – ەبب اڤئا دنەکەجار ێلیسرایئ ایکیلەم ،ەر زدانیە ایستەردەب ھاتنا س ێکو و ەوەئ ڤێ اەی. واتێلیسرایئ ایداود ایکیلەم ەبد



 رەل س ھ،یسەم ەستیوێپ ،ێزۆس ڤێ نایکانێپ ۆ. ژ برنەبن ٥.٣ل مژار  ھەرەرفەب نیێئاگاھدار ۆژ ب ،ەد ێکیە ڤێ ێباررەد

 ۆکو ژ ب ،ڤێیە ێلیلەد یژ ەڤبوو. ئ ێل قودس ەد ەخو اید راست ەڤ. ئەداود، ھوکوم بک ایبرێڤەبر ێجھ یئان ژ ’ختەت‘

 .اکرنڤئا ەرەو ێنیمەرزەس ل یستەردەس ڤێد زان،ۆس کھاتناێپ

 یستەردەس( ٤

 ێکو و انشاندین ە( دد٧:١٦سام.  ٢) ”کرن زنەم ەرەو یێتاەھ تاەھ ەت رەل ب ێو ،ەت ایستەردەو س ەماال ت“ تناۆگ

داود  ەد اسیئ راەگڤەد  ێکو و ەژێبب یکیەب ئاوا ەدخواز کیە ەڤوھا ئ رە. ھیداو ێب ای سایئ ایستەردەس ێشاھد ەداود بب

 نێزۆس شتنایگھێت .ەنیبب ،ەدب ێڤەبر ێھانیج یێاەڤت ێکو ژ قودس ایزنەم ایستەردەس ێو سایئ لەل گکو  ۆژ ب ،ەبب یزند یژ

 ەکەمانەیپ“: ەتشتان دک انڤ ھساەوھا ب یشەفخوێ. داود ب کەنیانیژ ەکیەنگیگر یێدەخو ن،ییدا ەھاتن ەکو ژ داود ر

 یژ مەئ ڤێ. دیژ ەن ەم ایرزگار ییداێتشتانا گر ڤە(. ئ٢٣:٥سام.  ٢) ”ەمن و داخوازا من ایرزگار یێاەڤت ،ەڤئ…یدەبەئ

 ماەئال کو یێیەنیمگەخ ێجھ .نگنیگر یئاگاھدار ەڤکو ئ ننیدب مەئ سای. دیژ ەببن داخوازا م وەببن و ئ شەفخوێب وان ک

 :کرن رێف ەدد یاژەڤرەب یکیەب ئاوا انیرەباو انڤ ان،یستیخر

 ێمەد ێو ،ەب ایژ یکەسەک ەکەو ەخو بووناێش یرەب یانی ،”ەب ایژ ێرەب“ ینەدەب یکیەب ئاوا سا،یئ رەگەھ 

 .ەژ نژادا داود سایئ ەژێبب ۆڤکو مر ەنینام ێو اەیتو وات

 ێلیسرایئ ایداود ایکیلەدن م ەکەجار ەنکار سایئ ،ە( بمانی)ئاس ێل بھووشت زدانیە ایستەردەکو س رەگەھ 

 ێنیمەرزەل س ەد ەخو ایراست د تشتانا ەڤکو ئ رە. ژ بەبک یێستەردەداود س ’ێختەت‘ رەس ل و ەبک اڤئا

 .ەب یجھ مانەل ھ یژ وان بووناەدوبار ڤێد ،ەبوون

 ھات؟ کێپ ەر مانێب سل ۆلەگ

کر  اڤراست ئا ەکەھەستگەرەپ زدانیە ۆژ ب ی. ونیئان ھیداود ب ج نێزۆس کەھن مان،ێسل نیقەراست یێداود ێکور

 ژ ەخو نێزێکرن و ر ێب ر ەخو نێقاسد رانیج نێالتەو یێاەڤ. تندەمەولەد پر ەکیەکیلەم یێدە( ؛ و بوو خو٨-٥کنگس  ١)

 ایتھالتسە. دبووە( ھتەکەرە)ب یانیگ ەکییەزۆریپ ێھەستگەرەپ نایبکاران رە(؛ و ژ ب١٠کنگس  ١کرن ) شێشکێپ مانێسل ۆب

 .نیکانێپ ەھاتن تن،ید ەرەو ەد سایئ ایستەردەد س ێکو و ێداود نێزۆس ایپران کو شاندانین ەدد مانێسل

 ێ. لزنێدپار ەخو نایرەن ڤێو  ەھاتن ھیب ج یمامەب ت ەر مانێداود، ب سل ۆژ ب نێزۆکو س ژنێدب سەک کەھن

 :کرن دەر ێت رێل ژ نێتنۆگ انڤب  کیە ەڤئ ێلەب

 یەسایئ ێلەب ێل ،ەمانێسل ەن ’نژاد‘ددن کو  شانینوو، ن دایئاھ نێلیلەد کەلەگ. 

 ؛ ١٧:٢٧. نۆچر ١) یەکرێچ کەدانێگر ،ەد میئبراھ نیێو ەوخ ۆژ ب نێزۆس راەبڤکو داود، د نا تنید ێت

 (.١٧،١٨ :٢٢ .نەگ



 وھا بوو ەن مانێسل اێیل ،ەب یێتاەھ تاەھ ’نژاد‘ ایستەردەس ابووڤید. 

 یو ،یبوو ژ زدانیە لەل گ ەماال من ن یرچقاسەھ“ :ەن یداو ێب ەکەانیژ ۆژ ب زۆکو س شتیگھێداود ت 

 .(٢٣:٥سام.  ٢) ”کرێچ یداو ێب ەکەمانەیپ ەر ب من

 (. ٧:٤٢؛ ژن.  ٥،٦،١٥: ٣٣. رە؛ ژ ٢٢:٢٢؛  ٩:٦،٧ .)ئس یەھاەژ گون ێرزگارکار ،ەھیسەنژادا داود، م

 ١) ایرەگڤە زدانیەژ  ل،یسرایئ اێڤیھ ڤەییرەد نێسەک لەل گ نەیێخو نێواجەب ز مان،ێسل ەپشتر ێلەب ێل

 (.١٣:٢٦. ھەن ؛١٣-١١:١کنگس 

 : پرس ٣ مژار

 شاندان؟ین ەدد ەد یێو راست ھەگون راەبڤد نا نایشۆکەت زدان،یە زاۆس ژانیک .١

 موسا ۆژ ب زاۆ( سا -

 ێبھووشت ەیێخچەل ب زاۆ( سب -

 داود ۆژ ب زاۆ( سج -

 میئبراھ ۆژ ب زاۆ( سد -

 ؟ەراست رێژ تناۆگ ژانیک ،ەد ێبھووشت ەیێخچەل ب زاۆس ێربارەد د .٢

 ەسی( نژادا مار ئبلا -

 ەن ێراست ژ نژادا ژن نیێو سای( ئب -

 شاندنێئ ەھات ێکەمەد ۆژ ب ڤە سایئ یێ( نژادا مار ژ ئالج -

 .بوو نداریبر ێنژادا ژن سا،یمرنا ئ ای( ب رد -

 ؟یبژ ێرەل کود یێتاەھ تاەھ مینژادا ئبراھ ێو .٣

 ێ( ل بھووشتا -

 ێقودس ێ( ل باژارب -

 ێنیمەرزە( ل سج -

 ێنیمەرزەل س یکەو ھن ێل بھووشت یکە( ھند -

 ن؟ییود ھاتن دادا ۆژ ب رێل ژ نێزۆس ژانیک .٤

 ەبکیێستەردەس یێتاەھ تاەھ ەبژارت ییێو ەڤیێن ێ( کو وا -

 ەب ێکیەستەردەس یێدەخو ێل بھووشت ینژادا و ێ( کو وب -



 ەب زدانیە ێنژاد، کور ێ( کو وج -

  .ایدژ ێل بھووشت ،ەببێچ یێایکو ل دن یرەب سایئ ،ی( کو نژادا ود -



 یەزدان و مرن 4

 نسانیئ ێرەوھەج 4.1

د  ەخو ۆڤدفکرن. مر مێک ،ێمرن ماەدەس ەکو دب ەیێخو ێرەوھەج رەل س یژ انی ،ێمرن رەل س نسانانیئ ایپران

 یژ ەد ێڤ نجاماە. د ئھنەرەرفەب نیێئاگاھدار یێدەخو ەن ەد ەخو ێربارەد د یئاواھ ڤیناکن و ب  رباسەد ەر انڤچا رەب

 ێانیژ ایشتەل ک ۆڤکو مر ماەد کیە ەڤئ .دچن و نەڤدک ەخو نێداخواز راۆز یێبا رەب ب ،ەد ەخو انایژ یێاەڤد ت نسانیئ

کن  ەکەمەکو د د ەێیبوخار ەکەو و،ەئ ؟یەچ ەو انایما ژ“. نەڤبر ێنکارن ژ ھاتنا مرن مەکو ئ ژراندناەپ ەن اەیوات ێت ،ەسوار ب

 یێایگ ەکەو. بمرن لەگ ەرەو ەدن نکارب ەکەرژاندن و جار ەرەو ێئاخ رەکو ل س اڤئا یکەو مەئ ڤێ. دەدب نداەو و تنید ێت ەد

 ٤:١٤. سە)ژام ”ەقوت کرن و دچلمس ێت یژ ارانێڤ(؛ و ئەم ای)جوان ەدب زنەو م نەڤدکێگول ل ھانەکو سب یێ،ەدب زنەکو م

 ێو“: ایرەگ زدانیە رەو ل ب ایھس ێکیە ڤێبوو؛ ب  ێریفکەت یێنیقەراست یکەموسا زالم .(٩٠:٥،٦ .؛ پس ٤:١٤سام.  ٢؛ 

 مەئ ڤێد ،ەد ێکیە ڤێ نجاماە(. د ئ٩٠:١٢)پس.  ”یێبدن زانست ەخو ێدل مەکو ئ ۆژ ب ،ەکب ەم شێپ ەم نێژۆر ژماراەھ ێمەد

 .نیھەبنگ ەیێخو ێبکن کار ێبوونەخستنا زان ستەب د ،ێانیژ ایکورت یرەمبەل ھ

ر کولتو کەھن ،ێندابوونەو ستاەھ ککرناڤس ۆ. ژ بەجورەجورب نیێب ئاوا ێمرن یل دژ اینسانیئ بوونایرازەن

 ێنجامەئ ڤێ ەشتنیھلدگرن، گھ ’انیستیخر‘ ڤێکو نا نیێایپران سانەک انڤ ژ .ێانیژ ژ کەشەدکن ب تەیو م ێمرن مایراسەم

 تاەالکە. فێکەرەد ەبچ ەخو ەیێزەج یژ ئان التەخ ۆژ ب ێوەئ ێلەب ێل ،ە’مرەن یکەانیگ‘ یێدەخو ەد ەخو اڤد نا نسانیئ کو

 ڤێ . بەنیت ب کار ەخو بووناەزان یێاەڤت نسانیئ ،ێکیە ڤێ راۆرنا باندک مێک ۆب ژ .ەمرن نسانیئ ێرەس ێکو ت ایزنەم یرەھ

 نگیرمژارا گ ڤێ ێربارەد د مەئ کو ۆ. ژ بەبوون داەیشاش پ نییێرەۆت کەلەگ نسانیئ ێرەوھەو ج ێمرن رەل س ،ێمەدەس

 ێمار اینیمەکیە واەرەد ەد ێلیکو، د ئنج ەخو رایب ننی. بکنڤە ێلیئنج ەڤێد ێجار رەھ ەکەو ێمەئ ،یێراست ننیبگھ ەخو ،ەد

( مار ٢:١٧. نە)گ ،ەبمر ێو ھەگون ەڤەکێت نسانیئ رەگەھ ،ەژێکو دب ایزدانیە تناۆگ یرەمبە. ل ھێیەبھووشت ەیێخچەل ب

 یێاەڤد ت نیھەبنگ ەکیەتەبیتا یەو بوو ییەتشت رەھ ایکو مرن داو ەنیژرەناپ ست،ەلوەھ ەڤئ (.٣:٤ .نە)گ ”یتو نامر“ ،یەتۆگ

. ەدن دک ەکیەو  دنەکیەدن،  ەکیە ایرەبێشاش، ر ەکەشتنیگھێت کو ەیەرەشکەئ ەد ێتەباب ڤێد  یتەبی. ب تاەد توەچ نێلۆئ

 رڤل  .ەدن دک ەکیە ایرەبێر یژ یراست کەیەرچەپ شاندان،ین یەھات ەد ١٧-١٥:١٣ رۆج ١کو د  ەکەو ،ێکیە ڤێ یاژەڤرەب

 ..."(.رەگەھ…رەگەھ…رەگەھ“ نێتنۆبدن گ ەخو دن ) باال اەیژڤێدا ێکیەژ راست ەخو لوسڤپا

 ەد نسانیئ نایئافر ێربارەد د نێیێلیئنج نیێانیب داخو ەم ایستیوێپ نسان،یئ ێرەوھەج کرناڤەو را شتنیگھێت ۆب ژ

 چ مەکا ئ ،ەبک ینۆر ەلێھەکو گومانان ن یکیەب ئاوا ەر ەژ م ێو ستن،ەراو ێسڤین رەل س تنۆب گ تنۆگ مەکو ئ ماە. دەیەھ

 ێنیمەرزەس زاۆژ ت نسانیئ زدان،یە ەم یێمرزا“ .(ەرەبن ١٨ اێیرەبڤنا تناۆل گ ،ەد ێنیپرتووکا ئافر ایتیساف ێررباە)د د ەن

 ٢:٧ .نە)گ ”یرەگڤە ێل و سانیتو د ێو ،ێیەکو تو ژ ئاخ رە(؛ ژ بمە)ئاد یتەرکە( تو دێئاخ اڤ)ژ نا ێو اڤئافراند. .. ژ نا

 د .ەنین یژ ەنیبم یزند ێمرن یپشت ێو کو ییێو ێشەو تو ب ،ەنین کەتشت ەد نسانیئ ایمرەن ێربارەد د ر،ڤ(. ل ٣:١٩؛ 

ژ  نسانیئ“(؛ ٦٤:٨)ئس.  ”)بالچک(ن رتام مەئ“ئافراندن:  یەھات ێژ ئاخ نسانیکرن کو ئ ارید ێت یتەبیب تا ،ەد ێلیئنج



ژ ئاخ و “ وەدکو ئ ژرانەپ م،یاھ(. ئبر٤:١٩. بۆ)ژ ”ەیەد ێ( د ئاخنسانیئ ای) ھەبنگ“(؛ ١٥:٤٧. رۆج ١) ”ێیەژ ئاخ ،ێردەئ

 ۆ..ژ بوتاندەق نسانیئ“ زدانیە ن،یکانێپ ھاتەن زدانیە رماناەف ،ێبھووشت ەیێخچەکو ل ب ی(. پشت١٨:٢٧. نە)گ ”یە یێلەخو

 ایتەبیتا یێدەخو ،ەد ەخو اڤد نا نسانیکو ئ رەگە(. ھ٣:٢٤،٢٢. نە)گ ”یژەن یێتاەھ تاەو ھ ەخوەن ێانیژ دارا ژ وەکو ئ

 .تنۆگ ھاتاەن کیە ەڤئ ێو ا،یبوو ێیمرنەن

 رتەب ش ایمرەن

 ەکەانیژ و یمرەن ستخستناەبد ۆژ ب ھ،یسەم باتاەخ ایب ر ەدکار نسانیکرن کو، ئ ەدوبار ێت مەردەھ ،ەد ێلیئنج د

 ا،نھەت ب ای یێمرەخستنا ن ستەب د ای. رەڤەزمان ئ ەنیت لیکو ئنج یێمرنەن یێنھاەت ب یێ. ئاواەنیبب ێکیەر ن،یداو ێب

 -کنب رباسەد ەد کێکووپێب ر ەکەوشەد ر یێمرەن ێو بکن، یمانێک ێب ەکیەستەرەکو پ نیێ.ەزدانیە نێرمانەف ایستەرەپ

 .یێراست التاەخ

 تسەب د یسانێب ھ مەکو ئ یەوھا یکەتشت ەو ن ەرجەو م رتەب ش یمرەکو، ن شاندانیددن ن رێل ژ نیێانیداخو

 :ننیب ڤە ەخو

 “(.١:٢ژن.  ١؛  ١:١٠تم. ٢) ”ێلۆھ یەرخستەد یمرەو ن نایژ ێنیمزگ ایب ر …ھیسەم 

 “(. یییەزاەخو ەن ۆ)ئانگ ەنابێچ ەد ەد و انیژ خون،ەنڤە یو نایو خو خونەن مەادینەب ێشتۆتا کو ھوون گ

 یداو ژاۆد ر یو ێزەئ و ؛یداو ێب ەکەانیژ یێدەخو ەبب ێو ،ەخوڤەمن  نایو خو ەبخو من ێشتۆگ یک

 .(٦:٥٣،٥٤)ژن.  ەد ێبدم یداو ێب انایژ ڤێ زەئ کو ۆژ ب – ”بکم یزند ،ەد

 داناڤرسەب ایب ر خەنجەو ئ ”ێیەانیژ ێنان“ وەکو ئ ەژێدب ھیسەم ،ەد وھاننای یێ.٦ ێشەب ێرەرانسەد س 

 .(٦:٤٧،٥٠،٥١،٥٧،٥٨ژن. ) یێمرەن اێڤیھ یێدەخو ەبب ەدکار ۆڤمر ،یو

 “(. ٥:١١ژن.  ١) ەیەد یو ێد کور انیژ ەڤئ ( کر؛ وندانەرمە)باو ەم یشێشکێپ یداو ێب ەکەانیژ زدانیە

. یەوبوێچ یمرەن ھیسەم ایب ر ێنە. ب تەبەن یێمرەن اێڤیکو ھ ەدب ن،”ھیسەم“ لەل گ ەکو ن نێسەک ۆژ ب

 کن،د یو ایستەرەکو پ ێسەرکەھ ۆژ ب –: کن.( ڤا.٣:١٥)ئاجتس  (یداو ێب ای) ”ێیەانیژ ایکانڤچا“ و،ەئ

 .ێت کێپ سایئ باتاەب خ نسانانیئ ایمرەن یچاخ ی(. و٥:٩ .بە)ھ ”ییەدەبەئ ایرزگار ایکانڤچا

 کرن التەخ ێت یداو ێب ەکەانیژ التاەخ ب ێکیە ڤێ رەو ژ ب ەرەدگ یێمرەل ن نیقەراست ێندەرمەباو – 

 ،ەد ھیسەم راەگڤە (. د١٠:٢٨؛ ژن.  ٦:٢٣؛  ٢:٧. مۆ)ر ەنین ێیەو یێدەخو ییزاەخو ب وەکو ئ یکەتشت

 یێدەخو ەنھا ن نسانیئ یئاواھ ڤی(. ب ١٥:٥٣. رۆج ١) ەک ەل خو یێمرەن“ ب مرن اەیم ناەدەب ڤێد

 .(٢:٢٥ژن.  ١) نییدا ێت ێو زاۆس نایکو ھ ەکەتشت وەئ ،یە یێمرەن

 (٦:١٦تم.  ١) یێیەمرەن یێدەخو ەبخو زدانیە. 



 )جان( وانەر 4.2

 ینھا ژ ێمە. ئەمرەن یکەجان یێدەخو ەن ەد ەخو ایزاەد خو نسانیکو ئ مکرنێف ەھاتب ێو ن،یرۆژ نێتنۆگ ایناھۆر ب

 .بکن یساف' جان' تناۆگ راۆردەل د ایلەکێت

 رە(، ھەو پسوچ شەپھە)ن راندنەرگەو ێت یونانیو  یئبران نێزمان ۆژ ب یئاواھ ڤیب  ’جان‘ تناۆگ ،ەد ێلیئنج د

 :راندنەرگەو ەرەو یژ نیرێژ نێتنۆگ ەکەو ەدکار وەوھا ئ

 ھلم  نەدەب

 دل  باەت

 سەک  ریب

 فسەن

 ’ولسۆس ورۆئ ڤەسا‘ ەژێکو دب اینگەوودڤنا ب تناۆ. گیژ ێفسەو ن نەدەب س،ەک اەیوات ێت ’جان‘ تناۆگ یئاواھ ڤی ب

کو  ێشتت رەھ یئان ژ 'سەک' ایییکورتا 'جان' ێمەد ێو. ’کن السەخ ێژ مرن ەم‘ اەیوات ێت یکرڤە یکیە.س.( ب ئاواۆ)س.ئ

 یەھات مێک ’خسەش‘ یئان ژ 'سەک' ەکە.(، وڤ.ئ.ن ەنموون کە)و ،ەد ێلیئنج نێنییۆرسڤە کەلە. د گێیەلۆھ ەنیت ێتیەساەک

ب  ەنێت (١:٢٠،٢١ .نە)گ ”نیکو دژ نیێباەت مووەھ…نڤکو دل نیێباەت“ ەکەو ،ەئافراندن زدانیە کو نێوانەی. ھراندنەرگەو

 ەدکار ەد ٢:٧. نەگ اەید نموون ەکەو وە. و ئە'nepresh' راندنەرگەو ێت 'باەت' ەکەکو و اییئبران تناۆگ ەد رڤکرن. د  ڤنا

 نسانیئ ،ەن'باەت' وانەیکو ھ ەکەو ێمەدەس ڤێب . ”یکو دژ یکەبوو جان نسانیو ئ… “:  راندنەرگەو ەرەو یژ' جان' ەکەو

 د نسان،ی. ئەرتیتەشکێپ وانەیژ ھ ەد یژێم یێد ئال نسانیکو ئ ەوەئ ەد وانەیھ و نسانیئ راەبڤ. جودابوونا د نایە'باەت' یژ

 اێڤیکو ھ ۆژ ب ێت ەر نسانانیئ کەژ ھن بانگ (؛ وەرەبن ١،٢؛ ل مژار١:٢٦. نەئافراندن )گ یەھات ەد زدانیە کایفز ێتەشبھ

 رقەف ەد وانانەیھ و نسانیئ راەبڤد نا ،ەد نیھەبنگ ەیێم ێرەوھەو ج ەمرنا م یێئاوا تاەباب د .(١:١٠تم.  ٢) ننیبست یێمرەن

 :ەنین

 بووناەاربدن دووب ە)باال خو ەکیە وان ێرەس ێت ێتشت ؛یژ وانانەیھ ێرەس ێت م،ەداینەب ێرەس ێت ێکو تشت رەب ژ“

 ساننیئ یانی) مووەھ…ەنیبەن ەر یکەوانەیھ رەد س ەخو کەنسانیکو ئ ۆب ژ…ەدمر یدن ژ یێ،ەدمر کیەکو  ەکە( وێتنۆگ

 (.٣:١٩،٢٠ .ججە)ئ ”رنەدگڤە ێل ئاخ ەڤو ت ؛ەن ێژ ئاخ ەڤ(. تێرۆ)گ ێکەرەد ە( دچنوانەیھ و

 ەوان بک ایکاریئال زدانیەو  ،ەبیبب یێراست ڤێ نسانیکو ئ ۆژ ب ،یەھات ەرێژ یھەکو و یێئاز’پرتووکا و ێسکارڤین

. ننیبکش یێرۆز ەد ڤێ ژراندناەد پ سەک کەلەکو گ ە(. دب٣:١٨. ججە)ئ ”واننەیکو ھ ننیبب (نسانیکو )ئ ۆژ ب“: ەوھا بانگ دک

 یبچووک ژ ەکو م ەو دب ەتەھمەز ن،یدژ ێو ئافراندن پاراستن ەخو ێستەب ھ یژ مەو ئ ەانوانەیھ یکیەئاوا مەکو ئ ژراندناەپ



 نیێ.ەوانەیھ وەکو ئ شاندانین ەکو بد ۆژ ب ’ەنیربەدج‘ نسانیئ زدانیەکو؛  تنۆگ ێت ەد ٣:١٨. ججەئ اڤی.ئ.ن راەرگە. د وەبک

 ەد ێرباندنەج ڤێد  ێوھا بن، و ەکو ن نێیێلەب ێل ،ننیژرەبپ ێکیە ڤێ ایراست ێدلنزم بن، و یو ێلەگ ناییبوو یکو ب قاس

 دساالەد س -ەبلند ەورەت اینگیو گر تەرووم یێدەخو نسانیئ ەژێفکرا کو دب –( زمی)ھومان یێتەنسانیئ اەیفەلسە. فنەڤکەرنەبس

. ننیرخەد یێتەنسانیئ راۆژ بن باند ەرامانا خو مەکو ئ ەسانێھ ە. نیەبوو ڤالەب یێایدن ێرەد رەھ ل ینگەدێب ب ،ەد ستانیب

راسکرنا “. ”ەتەرووم ێب ییاەڤب ت نسان،یباش ئ یرەھ اەیخو وشاەر ب“دکن:  ێکیە ڤێ ایکاریئال ەد ٣٩:٥د پس.  نێتنۆگ

 ێکو، و ەوەکو ھون دزانن ئ نیھەبنگ نێژ تشت کیە .(١٠:٢٣. رە)ژ ەیەد انڤشەم ێنسانیئ ێستەد د ەن تن،ڤێئا ەنێکو ت نڤێگا

 ەبخو ەڤکو ئ ؛ەدمر ’جان‘ ێمەدەس ڤێبمرن. ب  ەد نجامەد ئ -’ب جان نیێباەت‘ یێاەڤت نەیێد یێراست د – نسانانیئ نێنەدەب

 یەبوو ەجان ر بووناەب مرن و تون ’جان‘ تناۆگ یب پران ەد ێلید ئنج کو ەیەوات ێب ە. نەمرن ێب ێتشت رەھ یێاەڤت راەدژب

 :ەنیمرن ن ێب یکەکو تشت شاندانین ەدد ەیێوێش ڤێب  'جان' تناۆگ نایبکاران. کیە

 “(١٨:٤. ەزە)ئ ”ەبمر ھکارەگون ێجان ێو. 

 ەد نتایەئا انڤد  ،ەد ێمژار ڤێ ێربارەد د نیێ دن نێتنۆ(. گ١٠:٢٨)مت.  ەبک ەجان تون ەدکار زدانیە 

 .٢٣:٣٠. ەڤ؛ ل٦:٣٢. ۆڤ؛ پر٢٢:٢٧. ەزەکرن: ئ داەیپ ەنێت

 ٣٠. شۆ؛ کرش. ژ١١:١١. شۆ)ژ کوشتن اتنب شوور ھ ەد ێرۆھاتس ێباژار اڤد نا ’نێجان‘ یێاەڤت-

٣٩). 

 …(٧٨:٥٠؛ کرش. پس. ١٦:٣. ەڤمر )ر ایکو دژ ێجان رەھ. 

 رژماە. ھەنموون کەددا )و تنەردکەد ێنۆزاگ یدژ کو ل نێ’جان‘مرنا  رماناەف یموسا ب پران ناۆزاگ 

٣٥-١٥:٢٧.) 

 دارەتوا ،ەبمر ەکو جان دکار ناشتیگھێب ت خەنجەئ ،ەتسەدف یژ انی ێفکەخ ەڤەجان دک ژن،ێکو دب نێتنۆگ 

 .(٧:١٥. بۆ؛ ژ ٢٢:٢٥؛ ١٨:٧. ۆڤپر) دبن

 “(٢٢:٢٩)پس.  ”نییژ ەبد ەخو ێجان ەنکار سەتو ک. 

 کرن )ئس.  شێشکێھات پ ھەگون ۆژ ب یو انایژ یئان ژ یو 'ێجان'؛  ”ێرژاند مرن ەخو ێجان“ ھ،یسەم

١٠،١٢: ٥٣). 

 کەلەگ اەیوات ێت ،ەد ەم اڤد نا نیێمرەن نێچروسک ندەچ ینەیمان، و ژ خز رەس یەھات ەد تانیەئا اید پران 'جان' تناۆگ

 :نەڤئ ڤربچاەب نەیێنموون کە. ھننانەدەو ب سەک

 “(٢:٣٤. رە)ژ ”ئان سەک نایخو 

 “ەبد ەخو ێستەد کەسەک رەگەھ …ەژێبەن ێو رەگەھ…ەزیو سوند ببھ ھەگون ەڤەکێت کەسەک رەگەھ 

 .(٤-٥:١ .ەڤ)ل ”ەسوند بخو انێڤل ێرەب س کەسەک رەگەھ…مردار یکەتشت



 -ەڤێد و،ەئ…من ێجان ەیئ ،ەبک زۆریپ زدانیە ەم یێمرزا…ەمن د اڤد نا ێتشت رەھ… من ێجان ەیئ 

 .(١٠٣:١،٢،٥)پس.  ”ەباش دادگر نێب تشت ەت

 “د  )جان( ەخو انایکو ژ ێیێلەب ێل ،ەبک نداەو ێو ێوەئ ،ەبک السە)جان( خ ەخو انایژ ەکو بخواز یێ

 (٨:٣٥)مک.  ”ەبک السەخ ێو ێوە... ئەبک نداەو ەمن د خراۆئ

  اییکەسەک انایژ اەیوات ێت راندن،ەرگەو یەھات ێرۆکو ل ژ ەکە( و'ەپسوچ' یونانیب  )’جان‚ ێرەد ڤێل 

 .تنۆگ ێت ەیەد نسانیئ اڤکو د نا یانیگ یکەتشت ۆژ ب ەن 'جان' تناۆگ کو ێو شاناین ەدب یژ ەڤو ئ یخسەش

  .اەیوات یێنا ’جان‚ ێمەدەس ڤێ ب .بن یکەجان یێدەدکارن خو سەک کەمۆکو، ک شاندانین ە، دد٢١:٤نوم 

 .ەد ەژ م یسەک رەھ اڤد نا ایێیمرەچروسکا ن
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 نێرەرگەو د و ەزمانان د کە. د ھنەیەھ زنەم ەکیەکلێت ەد ێانیجان و گ نێتنۆگ راەبڤد نا ،ەد یسەک رەھ رایب د

د  کو' جان' تناۆ. گیێکلێت ڤێکووربوونا  ماەدەس ەدب ەڤو ئ ن،یبکاران ێت ەیێوات کیەب  انیجان و گ تناۆگ یژ ەد ێلیئنج

 ن،یبکاران ێت ەد ێلیکو د ئنج ەکە. ویژ ”انیگ“ اەیوات ێجاران ت کەزمان، ھن ەنیت نسانیئ ییداێگر ێتشت رەھ ەد ەخو ھاەبنگ

 .(٤:١٢. بەجودا ببن )ھ ەڤدکارن ژ ھ وەو ئ ،ەیەھ ەد ’انیگ‚و  ’جان‚ راەبڤد نا کەجودابوون

 ێت یژ نیرێژ نێتنۆگ اەیوھا ب وات رەھ ( و'وماەپن'و  'راوچ') ێنگەب ر ”انیگ“ ەد یونانیو  یئبران ێزمان د

 :راندنەرگەو

 با – انیگ –ھلم  – ریب – انیژ

د  یێزدانیە ێنای. گەنیبکارت ێنیئافر ماندناۆد ۆژ ب ەخو ێانیگ زدانیە. انیستەراو ’انیگ‘ رەل س ەد ٢.١د مژار  مەئ

 ێزۆ)پ یو اڤان ی( پفانی)گ ێانیھلما ژ زدانیە“(. ٢:٢٦ سە)ژام ”ییەمر انیگ ێب ناەدەب“. ێیەانیژ زاێھ ،ەد نسانیئ ێھوندر

 ”ەیەمن د ێزۆپ نێلێڤد ب زدان،یە ێانیگ“: ەژێدب ووبەی(. ئ٢:٧. نە)گ ”ی( کو دژیتەبی)تا یکەبوو جان نسانی( کر، و ئمەئاد

 یزند ەم ناەدەو تا کو ب ەددن م ەد ێنییزا ماەد د ،ەد ەم اڤد نا انایژ ێانیگ یئاواھ ڤی(. ب ٢:٢٢. ئس. کرش ٢٧:٣ .بۆ)ژ

 رەگە. ھەی ێانیژ زاێھ انیگ - ەدمر رەکسیە وەئ ،ەنیدکش یکەژ تشت ەخو زدانیە ێانیگ کو ماە. دەنیدم ەر ەب م وەئ ،ەب

ل  ساید نسانیئ ێبمرن، و و ەر ەڤب ھ ن،ەدەب ب نێنەدەخو ییاەڤت ێو ،ەبک مۆک ەخو لەل گ ەو ھلما خو انیگ“ زدانیە

کو  ەکد ارید ساید نیداو کاەڤۆ(. ھ١٦-٣٤:١٤. بۆ)ژ ”یگوھدار بک ڤێل  یب یرەباو یدەخو نھا تو رەگە. ھەرەگڤە ێئاخ

 .ەکسەئ یکەھن ھاتناەڤلھ ۆژ ب نیراست یێنسانیئ ێرەوھەج

 کرناۆڤەری. شەستەرادو ەم یکەتشت رەھ ،ەم ناەدەب ێنەب ت ەن ،ەنیدش ەمژ  ەد ێمرن ماەد د ەخو ێانیگ زدانیەکو  ماەد

 ەب خو ٥-١٤٦:٣ .. پسەنیب زدانیەب  ەخو ایرەباو ھتر،ێب نسانانیئ نایم فەیز نیێباەژ ت وەئ کو ەلێدھ ،ڤەداود  الێژ ھ ڤێ

 .)ھومانزم( یێتەنسانیئ نێنیرەن یل دژ ەزێب ھ ەکیەرەدژب



 وەو ئ ڤەەردکەد یو ێانی. گەنیوان ن ایرزگارکار کو تو نن،یب مەادینەب ب یژ ەو ن ن،نساێب پر ەخو ایرەباو ەن“

 ایرزگار ۆکو ژ ب نێوەئ ێب دل یزە. خوەدچ کێت یرامانا و ەد ێژۆر مانە(، د ھەنیئافر ێژ مە)خاکا کو ئ ێردەئ ەرەدگڤە

 .”اکوپنی ێزدانیە یێدەخو ،ەخو

. ججە)ئ ”ەرەگڤە ەدد یکو و ێزدانیە ل یژ انیگ ێبوو، و و ێل ێرەکو ب نایمەرزەس ەرەگڤەئاخ  ێو“ ەد ێمرن د

 .(٤:٢٤. )ژن ”ەانیگ زدانیە“ ،ەیێوات ڤێ. ب ێیەرەد رەل ھ ەخو ێانیگ ایر ب زدانیەکو  اکرنیدابوو خو ێرەب ە(. م١٢:٧

 ڤەیێ زدانیە یێئال ژ انیگ ەڤ. ئەجودا دب ەژ م ،ەد ەم اڤنا د یێزدانیە ێانیکو گ اەیوات ێت ”نیداو اەیھلما م“بمرن،  مەئ ماەد

 ”.ەرەگڤە زدانیەل  ساید ان،یگ ێو“ ،ەد ەد مرنا م ،یئاواھ ڤیکشاندن. ب  ێت ،ەیەم یێئال رەکو ل ھ

و  نسانی. ئێت کێپ یژ وانانەیھ ۆب ژ ێمرن اۆیاژێڤپ مانەھ ،ێنیئافر ییاەڤت ەدد ێزێھ زدانیە ێانیکو گ رەب ژ

 وانانەیھ ێرەس ەرەو ێو م،ەادینەب ێرەس ێکو ت ێتشت“. ەن ێانیژ زاێھ یئان ژ انیگ انمەھ یێدەخو ەد ەخو اڤد نا وانەیھ

 ( ێنای)گ ێھلم کیە یێدەخو مووەھ ،ێلە. بەدمر یژ دن یێ،ەدمر کیە. ەڤەھ ەکەو یمامەوان ب ت ێرەس ێکو ت ێ. تشتیژ

چوونا  ێجھ راەبڤکو، د نا ەژێدب سکارڤین رڤ(. ل ٣:١٩ ججە)ئ ”ەیەر یکەوانەیھ رەد س ەن کەنسانیئ ێکیە ڤێ رە. ژ بە

 یێدەخو وانیەو ھ نسانیئ ەژێکو دب نایداناس ەڤئ (.٣:٢١ .ججە)ئ یەمۆو دد ەنین نگیگر ەکەتو جودابوون ەد وانەیو ھ نسانیئ

و د رەھ وانەیھ و نسانیئ ت،ۆکو دگ ێیەرەب اۆڤەیریش یکیزێن یکەلەدمرن، گ ێمرن ەیێوێش مانەھ و ب ەن ێانیگ کیە

 یێدەخو“ بمرن: ێمرن اەیوێش مانەب ھ ەد ێفانۆد ت یدو ژ رەھ ێوە( و ئ٧:١٥، ٢:٧. نە)گ زداننیە ێیێانیژ ێانیگ ێیدەخو

 رەو ھ انیدخوش ێنیمەرزەل س کو ێتشت رەو ھ وانەیو ھ وارەد ک،ڤیمرن: چ انڤیدل ێنیمەرزەکو ل س نێنەدەب ییاەڤت

-٧:٢١ .نەگ) ”کرنەتون ەھات ایکو دژ ێتشت رەھ… مرن… بوو ەوان د ێزۆد پ ێانیژ (انایکو ھلما )گ نیییێاەڤمرن. ت نسانیئ

 ەرەشکەئ یکیەب ئاوا ێنیئافر یێ٧ ێشە. بێفانۆت ەنیدشب ێمرن ال،ۆکێنھا ل یرەب ەکو م ای٩٠:٥بدن پس.  ەباال خو (.٢٣

 یژ نسانیکو ئ رەژ ب ،ەڤئ ”.یکو دژ ێتشت رەھ …نانەدەدانبەخو ییاەڤت“: ەن ێنیچ کیە ژ نسانانیئ ییاەڤکو ت ەدک ارید

 .یەوھا ،ێیەانیژ ێانیگ یێدەدن خو نیێباەت ەکەو

 ەنییرچوویمرن ژب 4.4

 ێ. وەییرۆربیب ەد ێمرن ماەد د نسانیئ دکن کو ارید ەر ەژ م تن،ید انیجان و گ رەنھا ل س تاەھ ەکو م نێتشت

 .بە، ھ٢٠:١٢. ەڤ، ر٣:٦مال. خستن ) ریب ب رنەو ڤە یو یێژ ئال ار،یرپرسەب زدانیە یرەمبەل ھ نێسەک نیێچاالک

 ەتەھمەز ەد ێڤ ێربارە. د دەنین ،ەیەخو ێھش رەل س ەد ێمرن ماەد د نسانیئ ،ەبک سپاتیکو ئ یکەتشت یژ ەد ێلید ئنج (.٦:١٠

 :ژنێبب رێل ژ ێتنۆگ ێکسەئ مەکو ئ

 یو نێانرام ە( دیێلێ)ک ەد ێژۆر مانەھ د ،ەرەدگڤە ێل ئاخ ەبخو وەئ ،ەدچ ،ەڤەردکە( دانی( ھلم )گنسانیئ ای)“

 .(١٤٦:٤)پس.  ”دبن ەتون



 “ل“(. ٩:٥،٦. ججە*ئ ”ەدب ەتون وان، نھا ایسوودەوان و ھ نایوان، ک زکرناەھ… نزانن یکەتشت یمر 

 .ەنیھش ن ێکیە ڤێ رەو ژ ب ەنین رامان -(٩:١٠. ججە)ئ ەنین تەھکم انیمر ێارید

 ێنییزا یرەب مەمرنا کو ئ ،یو .(١٠:١٨ بۆد) ”یەبووەن تەکو ق ەکەو“: ەژێدب ،ەد ێمرن ماەد د ووبەیئ 

 .تید ێبوونەھ بووناەتون و یزانەن ،یاالتڤ ەکەبوون، و ێو یێدەخو

 ەوخ انایژ بوونەب زان رانەڤەد کەل ھن نسانیکو ئ رەگە(. ھ٣:١٩. ججە)ئ ەدمر وانانەیھ ەکەو نسانیئ 

 ێتەابب ڤێزانست، د  یژ مەو ھ زۆریپ نێسڤین مەھ یژ سای. دبن وھا یژ وانەیھ ڤێد ،ەنیمۆبد ەد ێد مرن

 .دمرن نگەدێب ەد

 نیوھا ش یرەب ەکەگول ەکەو ،ەن اەیگ نایم یو نێژۆر ،یژ نسانیئاخن. ئ مەکو ئ ەدخ ریب ب“ زدانیە 

 (.١٦-١٠٣:١٤ .)پس ”ەناس ناک یو یدێئ یو ێو جھ ،ەدب ەتون ەپشتر …ەدب

 دجارانەسب  ،ەوان بد ێنەمەت ایژێدر ستووراەد وەو ئک ۆژ ب زدانیە نێبدە. ئەکیەرۆربیب یژ نیراست نۆیێژ ب مرن

 رزەب زدانەی نکارن دوا بکن و ێمرن یپشت وەئ یدێو ئ ەکیەرۆربیدزانن کو مرن ب وەئ کو رەدکن، ژ ب ەدوبار ەخو راەرگەلب

ن، . مرباشن نەیێنموون ێکیە ڤێ ۆژ ب (١١٥:١٧ ؛٣٩:١٣؛ ٣٠:٩؛ ٤:٦،٥( و داود )پس. ١٩-٣٨:١٧)ئس.  لیەکەزەبکن. ھ

 .(١٢:١٣ .؛ دان٣:١١،١٣،١٧. بۆزمان )ژ ێت ێکەھندانێو ب ێکەوەخ ەکەو رابانەخ ۆب ژ یژ مەباشان و ھ ۆژ ب مەھ

 ەمرنا خو یپشت ێوەو ئ زنەم ەکیەشەفخوێک راست بچن نێسەک ێکو و کرنڤالەو ب کرنەدوبار ێجاران ت یپران

 ستاەھ نسانیئ ێرەوھەج ایو ێمرن ایزمان. زانست یەھاتەن ەد ێلید ئنج کیە ەڤ. ئالتکرنەخ رنەو ەد ێد بھوشت رەکسیە

 نێوازکو داخ نێسەک ۆ. ژ بیێیەاالتڤ ێجھ ەکەو یمامەت ب رۆگ ،یکەسەک انایژ نێنیو بر شێئ ی. پشتۆڤمر ەدد یێئارام

 ێ. وێلۆھ نەڤکەرنەد تو جاران نیمگەخ انایژ ڤێ یێنەڤک ێسابەھ ێ. وەمۆبد یێتاەھ تاەھ یاالتڤ وەئ ێنزانن، و زدانیە

 .تیھدەت بنەو ن نەیێن کێپ نسان،یئ یێژێم نیێاالڤ نێڤیێترس و ھ

 نیێوان نێنیرەناکن، د ن رباسەد ەر انڤچا رەد ب ێلیکو ئنج نێسەک وەئ ێ. لەیەھ ێلیئنج باتاەخ ایراست ەکەمەسووست

 ایرەباو کو ەلێو دھ ،ەنجامەو ئ ێڤیھ ێب ،ێمرن اینیمگەخ رمکرناەن ۆژ ب اینسانیئ داە. کەیەھ انیماسێک ەکەمەستیس ەد یلۆئ

 یکیەب ئاوا ژراندن،ەپ ەرەوھا و یکەانیگ بووناەھ ەد نسانیئ اڤکو د نا ماە. دەمرەن یکەانیگ یێدەخو وەکو ئ ەنیب ێپ ەخو

 ،ەد ێکو د مرن ەژێو بب ەبفکر ۆڤکو مر ەلێدھ کیە ەڤ. ئێکەرەڤەد ەبچ ەمرنا خو یپشت ێوەکو ئ ەدفک ۆڤمر ییزاەسخو

 مرەن نێی باش نێانیگ ێو ژنێدب ۆڤمر ،یژ ڤێ نجامکرناەب ئ ۆ. ژ بەیەھ کەجودابوون ەد رابەباش و خ راەدەق راەبڤد نا

 تبووۆگ ەنھا م یرە. بھەژۆد ژنێدب ەرێکو ژ ێجھ بچن مرەن نیێرابەخ نێانیگ ێبھوشت، و و ژنێدب ەرێکو ژ یکەبچن جھ

 :نیلۆکێل رنەو ێ(وێزێب ر ر،ێ)ل ژ یژ وتەچ نیێدن نێانرام کە. ھنییەلیئنج ەکیەتەرفەدێب' مرەن ێانیگ'کو 

 ارکرنید ێت ’مرەن ێانیگ‘ ەکەو اەیم نێانیژ التاەخ ،ەد ێد مرن .١

 .ێلۆھ ێت ێمرن ماەد ،ەد رابەباش و خ راەبڤجودابوونا د نا .٢

 .ێیەچوونا بھوشت التەباش، خ ۆیێژ ب .٣



 ەبچ ئان ەجبورەم سەک رەھ ێمەد ێو ،ەب ’مرەن ێانیگ‘ یێدەخو کیە رەگەھ .٤

 .ێھەژۆد یئان ژ ێبھوشت

 ێت ’ھەژۆد‘ ەرێکو ژ ێیێزاکرنەج ێبچن جھ رابە( خنێسە)ک ’نێجان‘ ێو .٥

 .تنۆگ

بکن،  باسرەد ەر انڤچا رەد ب یھەرەرفەب خاالن ب انڤ مەئ رەگە. ھەباشبوونەن ێنەب ت ەن ەم نێزیئانال ئارمانجا

 .بکن اریو د ننیبب ننسایئ ێرەوھەج ایراست رەل س نێیێلیئنج نێشەب کەلەگ ێمەئ

 نیژڤە 4.5

 ێتشت نیمەکیە(. ٤:١٦. سەتھ ١) نییدا ەرەو ەر ھیسەب ھاتنا م ەد ێنیژڤە ماەد د ێو یێراست التاەخ ،ەژێدب لیئنج

 'جان' ەد ێد مرن رەگە. ھەبک ێپ ستەتو د ێمەد ێو ە(، پشترەرێ. بن٤.٨)ل مژار  .ەباش نیێمر کرنایزند ،ەبک ھیسەکو م

 ۆژ ب کو داەک ێو ێمەد ێو ا،یبووەن نیژڤە رەگەھ ،ەژێ. پاولوس دبدماەن ێنیژڤە ماەدەتو س ێمەد ێو ،ێبھوشت ایبچوو

 یرەباو یدەخو رەگەھ زمان کو یەانەوھا ن یکەتشت ی(. و١٥:٣٢. رۆج ١) ایبوو ەوات ێب رجکرن،ەخ یەھات زدانیە ایستەرەپ

 التکرن؟ەخ ەرەو ەد ێد بھوشت یو ێانیگ ێمرن یپشت ێو ،ەب

د  یرەاوبب  انایژ اڤرسەب ێکو و تناۆگ ب ھیسە. میئان ێنەدەب بوونایب زند ەخو ایرەباو ێالتەخ یێئاوا ەکەو یو

 .(١٤:١٤)لک.  ەم دا تەسارەج ن،ییدا ەرەو ەد ێنیژڤە ماەد

 زدان،یە ۆژ ب ەڤکو ئ نن،ەید رکرنێف ەناد ەب ینەدەب ەکو ن ەکەبوونەھ لیمژارا کو ئنج ۆژ ب نیخاال داو مەئ ڤێد

 ەکەو ،ەم ناەدەب ێوەو ئ ەرەبگوھ رابەخ اەیم ناەدەب ێو“ ،ەرەگڤە ھیسەکو م ماەد .نیکانێپ ێت نسانانیو ئ تەکیالەم ھ،یسەم

. ەنیدست انیگ ژ ەخو زاێکو ھ ێیەکەنەدەب یێدەخو تر،ەدێز ێنیژ خو وە(. نھا ئ٣:٢٠،٢١)پھل.  ”کرنێچ ەرەو رز،ەب اییو ناەدەب

. رۆج٢) ننیبب ێو اڤرسەب ێمەئ بن، ایچاوا ژ ێانیژ ڤێل  مەئ ەد ێ. د دادکرنکنڤەپار ێو انیم ەکەالتەخ یژ ێمەئ ێمەد ێو

 نیێ.ننیبم ەدب مرن  اەیخو ناەدەد ب ێوەببن، ببن ئاخ و ئ راەخ ەپشتر ێو بن، ایژ تەروومێو ب یتەک ەکەانیکو ژ نیێ(.٥:١٠

ژ  ێوەئ“ انیگ یتژ ەکەنەدەب ێب شکل ێو ن،ەڤک ێنەدەب نێداخواز رەب س ان،یگ نێکو داخواز ەشتنیھ ەخو باتاەکو ب خ

 .(٦:٨)گال.  ”ننیخ ستەب د نیداو ێب ەکەانیژ ان،یگ

 ێو ژراندن،ەپ ەرەو ەڤئ کو ماەد ،ەب ینەدەراست ب نێسەک التاەخ ێو ژنێکو دب ەنەھ یدن ژ نێلیلەد کەلەگ

 ەکەانیژ و یمرەن ێمەکو ئ رەگە. ھەستەرادو ەییھ اەیم ناەدەب بووناەھ ەد ێمرن ماە. د دتنید ەرەو یسانەب ھ ێنیژڤە ایگرنگ

 ڤەنوو  ژ ەم ناەدەتا کو ب ،ەب یێرۆربیب ێکەختەو مرن، ەستیوێپ ێمەد ێو نن،یبب ینەدەب ەکەیەوێب ش ێنەب ت ن،یداو ێب

 .شکرنێشکێپ ەرەو ەم ۆب زدانیە ێرەوھەج ئافراندن و ەرەو

-١٥:٣٥. رۆج ١. ەب بال دد ەکەندنەخو اڤرسەب ێمەردەھ وە. ئەدک ێنیژڤە ھساە. ب١٥ شاە، ب١ رنتۆک یێاەڤت

 ،ەبک التەخ ێنکەدەب ب یو زدانیەکو  ماەد یژ یمر ێو ،ەڤەرکەد ێئاخ ێبن ژ ەچاندن و پشتر ەرەو کۆڤە، چاوا ت٤٤



 ێو ،ەرتبەمرن گوھ ێب ەکەنەدەب ب مرن، ب اەیخو ناەدەو ب ەرابووب ێرۆژ گ ھیسە. چاوا مەڤەرکەد ێئاخ ێبن ژ وھا

 .(٣:٢١بکن )پھل.  ڤەپار ێالتەخ ێوھا و یژ نیقەراست نێندەرمەاوب

 یو نایژەڤب مرن و  ەخو مەو ئ ەیەھ ھیسەم التاەخ کرناڤەب پار ەم ایرەکو باو شاندانیددن ن ێزمیافتڤ ایب ر مەئ

 ناەدەب د اسیئ انایکو ژ ۆژ ب“: کنڤەپار یژ یو التاەخ ،یو نێرشەئ کرناڤەب پار یژ نھا ێمە(. ئ٥-٦:٣. مۆ)ر کیەدکن  ەر

 ێژ مرن ھیسەکو م ێوەئ“(. ٤:١٠. رۆج ٢) ”ھلدگرن ەد ەخو ناەدە)نھا( د ب سایئ ەخو یێرزایمرنا م مەئ تن،ید ەرەو ەد ەم

زگاربوونا ر“ اێڤیھ ل مەئ ،یئاواھ ڤی(. ب ٨:١١. مۆ)ر ”ەبک یزند یب مرن ژ نەیێخو نێنەدەب ،ەخو ێانیگ ایب ر ێراکر، و

 .(٨:٢٣. مۆ)ر ەمرن ب ێب ێوەکو ئ رەبژ  ەن ”ەخو ناەدەب

کو  نییت داھا زۆس میبراھیئ ۆ. ژ بمکرنێف ھات ڤە زدانیە ێلەگ یێژ ئال ڤە ێکێستپەژ د ،ینەدەب التاەخ اێڤیھ ەڤئ

 ایرەباو .(٣،٤مژار  ەرێ، بن١٣:١٧. نە)گ شکرنێشکێپ ەرەو ەر یژ و تاەھ تاەھ ێکەراسیم ەکەو ،ێنانەئاخا ک ێرەرانسەس

 ێب ێو و کرنیزند ەرەو یو ناەدەب ەد ێژۆرەشێپ کاۆرید د ێوەکو ئ ەنیب ێپ ەخو مانایئ وەکو ئ شتیھ ،ێزۆس ێڤب  اییو

 .ەرەب جھ و یو زاۆس ێو یئاواھ یو ب و ەمرن ب

چ  ب ەخو التاەخ یکا و ،ەدک ارید وەئ ێلەب ێدھات خوارن، ل ڤەکورمان  یێژ ئال ەد ێرۆد گ ووب،ەیئ ناەدەب

 ێمرەکو کورم چ ی. و پشتانیپ رەس ەراب ێنیمەرزەل س نیداو ژاۆر ێو …و ییەمن زند ێرزگارکار“ :یەرگرتەو یئاواھ

 ەماشەمن ت نڤێچا ێوەو ئ نمیبب ەخو ۆب ژ یو ێزەکو ئ نم،یبب زدانیە( ەخو ناەدەب ب ،ڤبکن )ن.ئ. یژ ەمن تون ناەدەب من و

 ناەدەب ێو“: یەوھا یژ ایشایئ اێڤی(. ھ٢٩-١٩:٢٥. بۆ)ژ ”یژ السکرنەخ ەرەمن و اڤنا ژ من زاێھ رەگەدن، ھ نەیێبکن، ن

 .(٢٦:١٩)ئس.  ”ەراب یمر ایمن

 سایئ ەم یێرزای. ل شوونا کو متنۆگ ەھاتن یژ ،ەھاتن یالزار ژ ڤێب نا یێسایئ ێالەڤمرنا ھ یپشت تن،ۆگ مانەھ

دن  ەکەجار ەو ێرەبراد ێو“کر:  ێنیژڤە ژاۆر ھساەب یو ،یو نێخوشک ەبد یێو ئارام ێبھوشت یەچوو یو ێانیکو گ ەژێدب

 ێکێستپەد نێنایخرست یێژ ئال کیە ەڤکو ئ شاندانین ەدد ،یەمارتا دا ڤێب نا ایکو خوشکا الزار، اڤرسەب ”(.ەبب ی)زند ەراب

 نایم .(١١:٢٣،٢٤)ژن.  ”ەراب ەد ێنیژڤەد  ن،یداو ژاۆر ێوەدزانم کو ئ زە: ئتۆگ ەر یو ژ مارتا“: مکرنێدھات ف ڤە

 ژاۆر‘ )ب ’نیداو ژاۆر‘ نایژڤەب  ێو اێڤیھ ێلەب ێل ت،یدەن فێب ک ەکەانیژ یێرەد تناەک ەکەمرن و یمارتا ژ ووب،ەیئ

 رێف یو ژ و ەسیدبھ ڤکو با ێسەرکەھ ێزەئ ێکیە ڤێ رەدا: ژ ب زۆس سایئ ەم یێرزای. مەیەکرش( ھ ووبەیئ ای’نیداو

 .(٦:٤٤،٤٥)ژن.  ”بکم یزند ەد نیداو ژاۆر د …ەدب

 دادکرن 4.6

 مام،ەت ەکیەرەباو ۆژ ب ،ەستیوێکو پ ،ە نیھەبنگ ەکەنۆ. دادکرن، زاگەھەرەرفەب ێلیئنج نایداناس ،ێدادکرن رەس ل

 نێسەک ێدکن کو، و اریجاران د کەلەگ زۆریپ نێسڤی(. ن٦:٢. بە، ھ٢٤:٢٥)ئاجتس.  مکرنێف ەرەو ێزبوونیافڤ یرەب وەئ

 ەڤت مە(. ئ٦ ە، ژود٤:١٧ژن. ١، ٣:٧، ٢:٩ .تەپ ٢: ە)نموون ننیبست ’ێدادکرن ژاۆر‘ ەخو التاەخ ،ەد زدانیە ناەدەبن ب د



 رباسەد ەد ەخو اناید ژ ەکو م نێتشت اڤرسەب ۆ(. ژ ب١٤:١٠. مۆ)ر ”ستنەراو زدانیە ھاەدادگ یێکورس ایشێل پ جبوورنەم“

 (.٥:١٠ .رۆج ٢) ”تنید رنەو ێدادکرن یێھیسەم یێکورس ایشێل پ ێمەئ“ ،یەکر

ندن، (. شبا١٤-٧:٩زمان )دان.  ەنیت یژ ێدادکرن ایکورس ڤێ ن،یمەدوو ایھیسەھاتنا م رەل س نیێلەدان نێتنید

 بوونایھاتێژ تاەکو د شبھ ەوەئ کیە اناڤ. ژ ێکەمژار رەکووربوونا ل س ۆب ژ دکن ۆڤمر ایکاری( ئالەب وات نێکۆری)چ

 ەدک ەنیدان ەن رکو ژ وا نەیێرەپ نجاماەئ اۆڤەیریش و ،ەدک ەخو نەیێلۆک یکو گاز ییەکیەرزایھاتنا م ڤە: ژ نوو ەیەد یێزاەخو

 ەل خو اننسیئ نگەر رەھ ەکو دکار تنید ێت انیماس راۆت ەکەو ،ێلیبانگا ئنج ،ەد انانیڤماس کاۆری(. د چ٢٩-٢٥:١٤)مت. 

-١٣:٤٧. جودا دکن )مت رابەخ نیێباش ژ نیێ( و ماسێدادکرن روودنن )کرش. روونشتنا نسانیئ یھەبنگ ڤی رە. ل سەنڤیبج

 :یەکر ڤە(. را٤٩

 .”بکن ژ باشان جودا رابانەو خ رنەو تەکیالەم ،ەد یێایدن اید داو ێو“

 ھیسەم تناید ۆژ ب ،یو نایژڤەو  سایئ ەم یێمرزا ھاتنا یپشت ێکو، و ەدب ارید ،ەتنینھا د تاەھ ەکو م نێتشت راۆگ ل

 یێژ ئال ەستیوێپ .ھاتبوو کرن ەژ وان ر ێنیبانگا مزگ ،ەد ێکەمەکو د د نیێل دارخستن ەرەو ەر سانەژ وان ک کەنڤیج ێو

 یەتەبیتا ەکەوشەر ەڤ. ئەزدانیە ایستەردەبن س تناەک التاەخ یقیال ژانیکا ک ،ەبک ارید وەئ ێو و نییدا ەرەو کەسابەھ ڤەوان 

 ەخو مالەخ اڤد نا مەداینەب ێ: وبزنان و ھیم مبووناۆک اەیلەسەم ەدشب ەڤکرن. ئ التەخ ەنێب ێکو و نیێراست نێسەک ب وان

 اودد ێختەت رە)ل س ەروون ەخو مالەخ ێختەت رەل س ێو رن؛ەو یژ زۆریپ نێتەکیالەم یێاەڤت یو لەل گ ێو و ،ەرەو ەد

 -یوەتەن رەژ ھ نێتیەساەک ۆ)ئانگ ێزێر نەڤکێت وانەتەن یێاەڤت یو ایشێل پ ێ(؛ و١:٣٢،٣٣. لک. ێل قودس یێ

ل  ھانیم ێ. وەجوودا بک ەڤژ ھ ،ەنیرەبزنان د اڤژ نا ەخو نێھیم کو یکەانڤش نایموانا  یژ وەئ ێ(؛ و٢٨:١٩کرش. مت. 

 رن،ەو‘ ،ەژێبب ەر ێراست یێ ەخو ێل مل نیێژ رزبلندەب ێیێو ێمەد ێو ،ەنەید ێپەچ یێل ئال یژ بزنان و ێراست یێئال

 .(٣٤-٢٥:٣١)مت.  ”کرن ببن ەئاماد ەیھات ەو ۆژ ب راتیم ەکەکو و ایستەردەس رنەو ،ەکرن زۆریپ وەئ منڤێکو با نیێھوون

 نێسەک التاەھاتبوون کرن، خ میئبراھ ۆکو ژ ب نێزۆس ستخستناەو ب د راتیم ەکەو زدانیە ایستەردەس رگرتناەو

 ەکەنەدەب التاەخ ھیسەھاتنا م یرەب ێکیە ڤێ رە. ژ بەرەو کێپ ێو دادکرن ھیسەم ھاتنا یپشت کیە ەڤئ ێو ێلەب ێ. لەراست

 بووناەھ ینەیخ دن ژ یکیەب ئاوا مەکو ئ ەنگازەگ ەن ێنیژڤەتا  ێمرن ماەکو ژ د ایرەباو ژنیبگھ مەئ ڤێ. دەگازنەگ ەمرن ن ێب

 ێکو و ایاستر ێلەب ێل .ییەزانست ەکەبوونەھ یێدەخو ەن ندەرمەباو نێسەبزانبن کو ک مەئ ەستیوێو پ ن،یبژ بکاربن ێکەنەدەب

 :ەدب ەدوبار ەد ێلید ئنج جاران ب ن،ییدا ەرەو التەخ -ێو یرەب ەن– ەر ھیسەم ەب ھاتن

 ”(١:١٣کرش.  ٥:٤. تەپ١) ”یمالندەخ ەکەببن تاج ەڤت ێھون تن،ید ەرە( وسای)ئ انڤرشەکو س ماەد 

 ”کو  یێسایئ ەمیێمرزا…ەبک ەدادگ یو مر یزند نەیێد یو ایستەردەو س ھیشبەد ت …سایئ ھیسەم ێو

 .(٤:١،٨تم.  ٢من ) ەبد یێراست ەکەتاج ەد ێژۆر ێد و ێو ،ەئادل یکەرێدادگ



 ن راب ێو ن،ەڤرادک ێنیمەرزەس نێخاک رەکو ل س نیێ“ ،ەد ھیسەھاتنا م ماەد د ،ەد یداو نێژۆد ر ێو

)دان.  ”ێرمەش ۆژ ب یژ کەو ھن نیداو ێب ەکەانیژ ۆژ ب ێژ کە(؛ ھن٣:١٩. نە)کرش. گ ەخو رەس

١٢:٢). 

 ۆژ ب ەکرن یکو باش نیێن؛ەڤرکەد ێو …ەن ەد ێرۆکو د گ نیێ“ ،ەرەو ھیسەکو م ماەد ێدادکرن ژاۆر 

 .(٢٩-٥:٢٥)ژن.  ”ێکرن زارەرمەش نایژڤە ۆژ ب ەکرن یژ یرابەکو خ نیێو ێانیژ نایژڤە

 ”ۆژ ب ێمەئ( ٢٢:١٢ .ەڤ)ر ”ەیەب من ر یو نێاریکر راۆل گ یسەک رەھ التاەو خ م؛ێ( زو تسای)ئ زەئ 

 .ەنیب ێوشتژ بھو ەم ۆژ ب ێو ھیسەم ێو ؛ێبھووشت چنەن ێالتگرتنەخ

د ھاتنا  ێوەئکرن.  ەئاماد ەھاتن ێبھووشت ل ەم ۆژ ب وەکو ئ اەیوات ێت ،ەنیب ێژ بھووشت ەم نێالتەخ ھیسەکو م ماەد

 ڤێ ب یژ نییدا یەھات ەر میوان ژ ئبراھ زاۆکو س نێخاک اەیم راتای. منیمەرزەس ەنیب ەر ەوان ژ م ،ەد نیمەدوو اەیخو

 ەڤەردکەد یدێکو ئ ایب رزگار اەیو ایرەباو راێ( ب خەد ھیسەم ھاتنا ماە. )د دیەشارتڤە مانانیاسل ئ ەو ۆ( ژ براتیم)“: ەیێیەوات

 .(١:٤،٥. تەپ ١)”پاراستن ێت ڤە زدانیە زاێھ یێژ ئال ،ێلۆھ

 وتەچ وەجاران ئ کەلەکو گ بکن یژ ١٤:٢،٣ژن.  اۆڤەیریباش ش یکیەب ئاوا مەکو ئ ەلێدھ ،ێکیە ڤێ شتنایگھێت

کو  التاەش. خبکم )کر ەئاماد ەو ێبچم و جھ زەئ رەگەبکم. ھ ەئاما د ەر ەو ژ یکەکو جھ ۆ( دچم ژ بسای)ئ زەئ“کرن:  مێف ێت

کو  ەکددن  یکەجھ ھساەب سایئ. ”ەخو مەببم ج ەو و رمەگڤە ێزەمن بن ئ لەل گ یکو ھون ژ ۆ( ژ بشارتنڤە ێت مانیئاس ل

. نییاد ەنێب ێدادکرن یێکورس رەل س وەئ ێکو و تید ە(؛ و م٢٢:١٢. ەڤ)ر ەم ەبد ەم نێالتەکو خ ۆژ ب ەرەژ ور و ێوەئ

ل  ر،ڤل  یێتیداو ێب وەئ ێو(. ١:٣٢،٣٣ .)لک ەبک یێستەردەس ’یێتاەھ تاەھ‘ ێل قودس یێداود ێختەت رەل س وەئ ێو

 مەئ یھئاوا یڤل ور بن. ب  یژ ێمە(، ئەد زدانیە ایستەردەد بن س نیمەرزەس )ل ەب ێرەل کود وەو ئ ەنیرۆبب نیمەرزەس

 ،ەد یونانید  بکن. ۆڤەریش ەنیژرەبپ ەم ەد ێدادکرن د ێوەکو ئ یێب ئاوا ’ەخو مەببم ج ەو ێزەئ‘ ەژێکو دب اییو زاۆس دکارن

 ەر ەژخو‘ ەخو خانما ەکەو ێمیەرەم ێوەکو ئ ێنگەب ر وسفی رەل س یژ ەد ١:٢٠د مت.  'ەخو مەج ببم ەو ێزەئ' تناۆگ

 .زمان ەنیب ەد سایب ئ رەچوونا ب ینەدەب یکیەب ئاوا ایبازڤل ەڤکو ئ ەستیوێپ ەن ێکیە ڤێ رە. ژ بێلۆھ ەڤەردکەد ’ەبب

 ێمرن ماەد د باشەکو باش و ن شاندانین ەدد ەڤئ ن،ییدا ەرەو ێدادکرن ژاۆو ر ەد ھیسەد ھاتنا م التەخ ێو مەماد

 :ەن ێکیە ێڤ ێلیلەد ێرێل ژ نیێوان. راەبڤنا ەڤەتو جودابوون ناک ەد ێمرن ماە. د دێرۆگ مانەھ ۆئانگ یجھ مانەدچن ھ ەد

 ٢) ”بوونەجودا ن ەڤھ ژ ەد ەد مرنا خو وەئ“ یژ ساید ێبوو؛ ل رابەساول خ ێلەب ێباش بوو ل ناتانیۆ 

 .(١:٢٣سام. 

 (٢٨:١٩ .سام ١) یکەچوون جھ ەڤت لەو سامو ناتانیۆساول،  ؛ەد ێمرن ماەد د 

 وەبوو؛ )کو( ئ ەخو نێو کال ڤبا یئان ژ ”ەخو ێلەگ“ ەڤیت ،ەد ەمرنا خو ماەراست د د ێمیئبراھ 

 .(٢٤:٢. شۆ؛ ژ ٢٥:٨. نەبوون )گ ستەرەپوتپ

 (٢:١٥،١٦. ججەدمرن )ئ یئاواھ مانەب ھ اقل،ێب یێباقل و یێ.  



 ماەراست د د نیێوان تناۆگ یرۆ. ل گەن ەد یێکۆناک اڤد نا ’یێانیستیخر‘ نیێانیداخو لەل گ ان،یانیداخو انڤ یێاەڤت

 ساین دتشتا انڤمەئ ێلەب ێ. لەرادک ێلۆژ ھ ێدادکرن نیژڤە ایستیوێپ کیە ەڤئ ێلەب ێ. لێبھووشت دچن رەکسیە ەد ێمرن

 نێیێکو و ەژێبد یەبووڤالەکو پر ب ایانی. داخوننیدب نگیگر نێریەبو ەکەو ەد ێنیو بانگا مزگ یێرزگار ایزدانیە الناید پ یژ

 ەد شێو ساال پ شێپ ھاەم ش،ێپ ژاۆد ر یژ ڤەدن  نیێیێژ ئال ەڤئ ێو وکرن،  التەخ رنەو ێچوونا بھووشت ایر ب باش

راست ب  نێیێو ،ەژێدب لیکو ئنج رەژ ب ەیەد یێکۆناک اڤد نا دەس یدەس ەر ێلیئنج ایانیب داخو کیە ەڤ. ئپاندنۆش ەرەو

 :کرن التەخ ەنێب ەر ەڤھ

 ھیسەم ێو ێدادکرن السبووناەخ یپشت .تاندنەقڤە رنەژ بزنان و کیەب  کیە ھیم ،ێدادکرن ژاۆر ێو 

 ،ەکرن زۆریپ وەئ من ڤێکو با نیێھون رن،ەو“ببن:  مۆک ێراست ییێو ێمل یێئال ل ھانیم یێاەڤکو ت ەبخواز

 یواھئا ڤی(. ب ٢٥:٣٤)مت.  ”ببن ەر ەژ خو راتیم ەکەو کرن،ەئاماد یەھات ەو ۆکو ژ ب ایستەردەس رنەو

 (.١٥:٥٢. رۆج ١)کرش.  رگرنەو راتیم ەکەو ێیستەردەس ەد ێمەد مانەد ھ ھانیم یێاەڤت ێو

 ەر ڤەب ھ“ ،ەکار کرن ەد ێنید مزگ کو نیێیێاەڤت ێو ،ەد ێدادکرن ’اەیییپال‘و  ھیسەم راەگڤە ماەد د 

 (.١٣:٣٩کرش. مت.  ٣٥،٣٦ :٤)ژن.  ”ببن شەفخوێک

 کو  امەد …ەت نێیزۆریپ ،ەت نێبدەئ دترسن، ەت ڤێکو ژ نا نیێ“ زدانیەزمان:  ەنیت ێکیە ڤێ ١١:١٨.ەڤر

 .ەڤھ لەل گ ندانەرمەباو یێاەڤت ۆئانگ -”ھات یژ انیمر دادکرنا ماەد“دا،  التەخ

 ەدک ڤەرا یئاواھ ڤی. ب ١٣ تایەئا رڤ . لەیەد نەڤک داید ئاھ نیێراست نێسەک اەیستی. ل١١ ێشەب یئبران :

 ایستەردەسبن  تناەک ایر کو ب ایێیرزگار زاۆس ژنیکو بگھ ێیی؛ ب”مرن ەد یێرەباو اڤد نا ەڤت ساناەک ەڤئ“

و ک ەدب ارید ێکیە ڤێ(. ژ ١٢-١١:٨. بە)ھ نییھاتبوو دا میئبراھ ۆژ ب وەخستن و ئ ستەبد ێت زدانیە

 .ێبھووشت ەچوونەن کیەب  کیە ێالتەگرتنا خ ۆژ ب ەد ەمرنا خو ماەد د ساناەک ەڤئ

ب  ژنیگھەن ەم ێییب وەکو ئ ۆ. ژ بێزۆس نشتیگھەن واناەئ“: نییدا ێت ە. د٤٠و  ٣٩ نێتیەد ئا ێکیە ڤێ ماەدەس

 ەدخواز زدانیە وک ێیەکیە ڤێ رەوان ژ ب نێالتەدانا خ نایینگماەرەد. ”ەکرن ەئاماد باشتر نێتشت ەم ۆژ ب زدانیە ،یێکێکووپێر

 .ەرەو کێپ ەد ھیسەھاتنا م ماەد د ،ەد ێدادکرن ژاۆد ر ەڤئ ێو. ’یێکێکووپێبر‘ ەنیبگھ ەر ەڤب ھ ندانەرمەباو یێاەڤت

 ا؟یدن ی: بھووشت ئان ژێالتەخ ێجھ 4.7

 ڤێد ەتبھووش ێلەب ێل نیمەرزەس ەن ێالتەخ ۆئانگ زدان،یە ایستەردەس ێجھ ەژێکو بب یێن،یرۆژ نێمەدەس ینەیخ ژ

 :ەبک ارید یژ نیرێژ نێخال انڤ

 (؛ ەرەگڤە دنەکەجار وەکو ئ ەرەدگ ھیسەم رەب ل ۆ)ئانگ ەدک زدانیە ایستەردەس زاۆد سا،یئ ەم یێمرزا ایدوا

 نیکانێپ رنەو یژ ێنیمەرزەس ل ێو ن،ێت کێپ مانیکو نھا ل ئاس نیێزدانیە نێداخواز ەر یب و ێکو و

 کو یێیەنیمگەخ ێ. جھێنیمەرزەس ەرەو زدانیە ایستەردەکو س دکن دوا مەئ ێکیە ڤێ رە(. ژ ب٦:١٠)مت. 



نھا ل  زدانیە ایستەردەسکو  رنەباو ێدکن و پ انڤرامان ال ێب ژۆر رەھ سەک زارانەب ھ یژ نایھ

 .ەبچ کێت نیمەرزەس ێو ێکیە ڤێ رەب ژ کرن و اڤئا یەھات ێبھووشت

 “ۆژ ب ەن–( ٥:٥)مت.  ”رگرنەو راتیم ەکەو ێنیمەرزەس ێوەکو ئ رە: ژ بندانەرمەباو ێب دل یزەخو 

 نیێاالتەخ ێو ەژێکو دب ۆڤمر رایب ەنیت اتانییالھیئ یێ.٣٧ ێشەب کیە ەڤئ .-ێبچن بھووشت ێکو و نێجان

 ەخو فاێک ەد ییرباسبووەد اەیخو ایستەردەس ماەد د رابانەکو خ ێ. ل جھنییدا ەرەو ێنیمەرزەراست ل س

دبن  ێکەمەکو د نایمەرزەس ڤێ یێدەببن خو ێو و اندنڤرسەب ەنێب یداو ێب ەکەانیب ژ راست نێیێو ن،یئان

 اییداو ێب انایکو ژ اەیوات ێت ێنیمەرزەل س اییداو ێب انایژ (.٣٧:٣٤،٣٥ .بوو )پس ەد رابانەخ ایستەردەس

 .ەنگازەگ ەن ێل بھووشت

 “ونا (. ل شو٢٩،٣٤: ٢)ئاجتس  ”ەناب مانیئاس یبناخ کرن... داود بلند ەھات یژ مەمر و ھ مەھ… داود

ئاجتس ) ەرەو کێپ ەد ھیسەھاتنا م ماەد د ێکو و ێیەژ مرن نایژڤە ییداێگر یو اێڤیکو ھ تۆگ تروسەپ ڤێ

٢٢:٣٦: ٢). 

 نێکۆدا زار نیمەرزەس یو ێلەب ێل ؛ەزدانیە ایمانیئاس“: یێیەاھۆڤمر یێزدانیە ێکار ێجھ نیمەرزەس 

 (.١١٥:١٦ .)پس ”نسانانیئ

 لەل گ مە( ئھیسەم)“زمان:  ەنیت ێدادکرن ایکورس رەل س نێسەک نێتنۆژ گ یکەیەنێو ٥:٩،١٠. ەڤر 

 ل ێمەئ ەژێکو دب کایە ەڤئ.”بکن ێنیمەرزەل س یێستەردەس ێمەئ و :زۆریو پ رزەب نێسەکرن ک زدانیە

ل  ێمەئ ژنێکو دب یەساەک کەھن تناۆگ یدور یکەلەھوکوم بکن، گ ەد زدانیە ایستەردەدبن س ێنیمەرزەس

 .نیبژ ەد زنەم ەکیەشەفخوێک اڤد نا مانیئاس یکەجھ

 ایستەردەونا سشو نەڤکێت ێکو و نییێاسیس نێزێھ اەیلیسلس رەل س ەد لیەدان نیێ.٣و  ٢ نێشەد ب نێتەھانەک 

 ەڤئ ؛ کو ”ەب مانیئاس ێبن یێاەڤت ێو“ ەد یێستەردەس ڤێ ایبرێڤەدبن بر ماێرەھ .ەستەرادو ەد زدانیە

 یداو ێب ایستەردەس ەڤئ ێ(. و٤٤کرش.ا.  ٢:٣٥؛  ٧:٢٥ .)دان ەخو ێبن ھوکم ەدخ ێنیمەرزەس یێاەڤت

 ەکەنایوان، ژ التاەخ یئاواھ ڤیب  (؛٧:٢٧)دان.  ”کرن شێشکێپ ەرەو رزەب یرەھ نێزۆریپ نژادا ۆژ ب “

 .ننیمۆبد مانانیئاس ێل بن ەد نیمەرزەس اەیخو ایستەردەد س ێوەکو ئ ییەداو ێب

 زدانیە یرەمبەل ھ ایاریرپرسەب 4.8

 ێکەرەل د وەکرن کو ئ جبوورەم بھاتا ێو ا،یمرن بوو ێب یکەجان یێدەخو ییزاەخو یکیەب ئاوا نسانیئ رەگەھ

 ەدد ەڤکرن. ئ ەزەج ەرەو ێکو ل ێجھ یکرن ئان ژ التەخ ەرەو ێکو ل ێجھ ئان -یژ ەب نیداو ێب ەکەرەدەق یێدەخو

 ەکیەمرەن بووناەھ ێیی: بەژێدب لیکر کو ئنج ارید ە. میەاریرپرسەب یدەخو زدانیە یرەمبەل ھ سەک رەھ کو شاندانین

 اێڤیھ سانەک کەھن ۆژ ب ەد زدانیە ایستەردەدبن س ،ێکیە ڤێ لە. ل گوانانەیھ دشبن ییزاەخو یکیەب ئاوا نسانیئ ،ییزاەخو

 ن،یدژ یژ نسانیئ وانانەیھ نای. مەبەن یزند یکو دژ ێسەک رەھ ێکو و ەیەرەشکەکرن. ئ شێشکێپ ێت یداو ێب ەکەانیژ

ب  یژ کەھن ێکرن و و ەزەج ەنێب کەھن ێو ،ەبەدادکرن ھ ێکو و رەژ ب یژ سای. ددمرن دبن و راەخ ،ێئاخ نایدبن م



د  وەکو ئ ۆکرن ژ ب یزند ەنێب سەک کەھن ەد نسانایئ اڤنا د ێبزانبن کو و مەئ ڤێکرن. د التەخ ەنێب یودا ێب ەکەانیژ

 .کرن التەخ رنەو ەد ێدادکرن نجاماەئ

 ەد ەخو ێھەگد بن ە. دادکرنا مێیەدادکرن ۆژ ب ایوان ایاریرپرسەوان و ب بوونایزندەو ن بوونیزند ییداێگر کیە ەڤئ

 ننیژرەاپنمن  کو نێسەوان ک ێو ەیەھ کیە“زمان:  ەنیوھا ت ێکیە ڤێ ھیسە. مەزدانیە تناۆگ یرەمبەل ھ اەیم اڤرسەب ۆژ ب

نزانن،  ھیسەم تناۆکو گ نیێ(.١٢:٤٨)ژن.  ەبک ھەدادگ یو یداو ژاۆر ێکو و یێتناۆگ نایم ت،ۆکو من گ تناۆگ ؛ەبک ھەدادگ

بن:  اریرپرسەب ەن ەد ێد دادکرن ێو ،ێو ژراندناەپەن یئان ژ ژراندنەپ تاەرفەد یێدەخو ەبوونەن یئاواھ ڤیو ب  ەکرنەن مێف

 ەد ێنۆزاگ اڤکو د نا نیێببن؛ ەتون یژ ێنۆزاگ بووناەتون ێب ێو ،ەکرن ھە( گونزدانیە ای) ێنۆناسکرنا زاگ ێییکو ب نیێ“

 زدانەی نێو داخوازک نییێئاواھ ڤی(. ب ٢:١٢. مۆ)ر ”کرن ھەدادگ رنەو ێنۆب زاگ ێو ،ەکرن ھە( گونبوونەب زان یانی)

 یشوازێپ ۆکرن و ژ ب ھەدادگ رنەو ێو ەکرن ێبنپ زدانیە ناۆزاگ بوونەکو ب زان نیێببن؛ ەتون وانانەیھ نایم ێنزانن، و

 .کرن یزند رنەو ێو ێھەدادگ ڤێکرنا 

 بووناەب ھ“؛  ”(زدانیە ای) ێیەنۆزاگ کرنا ێبنپ ھ،ەگون“؛  ”کرن ەنیێنا ھەگون نۆزاگ ێب“ ،ەد زدانیە ڤێچا د

 ێییب زمان، ێت یژ ەد یو تناۆکو د گ ەکە(. و٣:٢٠. مۆ؛ ر ٣:٤ژن.  ١؛  ٥:١٣. مۆ)ر ”کرن مێف ەنێت ھەگون ،ێنۆزاگ

 ھەن و دادگکر یزند ەنیێنا ەد ێوشەر ڤێد  نییێئاواھ ڤیکرن؛ و ب  ھبارەگون ەنیێنا نسانیئ زدان،یە نێنۆژ زاگ ایداریھا

 ەدشب ،ەناک مێکو ف ێنسانیئ“ :ەنیبم یمر ،ییێنکایو ش وانانەیھ ەکەو ێنزانن، و زدانیە تناۆکو گ نیێ ،ێکیە ڤێ رەکرن. ژ ب

 .(٤٩:١٤)پس.  ”تنۆئاژ رنەو ڤە ێمرن ێاریب د رەب ھانیم نایم واناەئ ێو“(. ٤٩:٢٠)پس.  ”ەدب ەکو تون ێوانەیھ

 رەو ل س ەبب یزند یواھئا ڤیب  و ،ەب اریرپرسەب یو یرەمبەل ھ ۆڤکو مر ەلێدھ زدان،یە نێتنۆگ شتنایگھێت

 یرەمبەو ل ھ ەکرن مێف وەکو ئ ێسەرکەھ ،ییزبوویافتڤراست و  نێیێنەت ب ەن یئاواھ ڤی. ب تنید ەرەو ێدادکرن یێکورس

 :ەدب ەپر دوبار ەد زۆریپ نێسڤید ن کیە ەڤکرن. ئ یزند رنەو ێو ارنیرپرسەب زدانیە

  .(اسی)ئ زەئ رەگەئ“: ەنیت ەر ەبخو یژ یێاریرپرسەب ،ێتنۆگ بووناەکرن کو زان ایخو ە، دد١٥:٢٢ژن 

کارن ژ ن وەنھا ئ ێلەب ێبوونا: ل ھەگون یدەخو ەن وەئ ێو تبا،ۆگەن ەوان، و من ژ وان ر لەگ ھاتباماەن

 ،ەژێدب یژ ٢١-٢٠: ١. مۆوھا ر رە. ھبچن .، قسور(ێکەلێک ایبنێ. تڤ)ا. ەد ێرەب تو د ەخو ێھەگون رەب

 .ەلێور دھقس ێب انۆڤمر زدانیە ناسکرنا

 ژن ”بکم( یراکم )زند یداو ژاۆر…ەبووب رێف یو ژ و ەستبیبھ ەم ڤێکو با ێسەک رە( ھھیسە)م ێزەئ( .

٦:٤٤،٤٥). 

 یو استەلوەکو ھ نەیێدد ەباال خو وەئ ێلەب ێل ناسناکن، یو ستاەلوەکو ھ نێسەک اڤل ەگوھ ناد زدانیە 

 .(١٧:٣٠)ئاجتس  ەژ وان دک ێکڤەرسەب اێڤیھ دزانن، و

 “ەنەین ھیب ج یو داخوازا و ەکەن ەئاماد ەر ێژ ەخو ێلەب ێل ەناس بک ەخو یێکو داخوازا مرزا ەیێلۆک، 

 ،یەکر قەھ یقامچ نەیێربەد یزانەن ب کو ێیێلەب ێکرن. ل ەزەج ەرەو انیقامچ کەلەگ خوارنا ب ێو



ژ وان  یژ ەدێز یرەھ ێو ەبرب ێک ەدێز یرە. ھەبخو ێنە( ب تێنیما یمر ۆ)ئانگ انیقامچ ندەچ ێو

: ١٢)لک.  ”ستنەخو ەرەو یژ و ەدێز یرەھ ێبووبن، و ێک یتەمانەئ ەدێز یرەھ نسانیئ ستن؛ەخو ەرەو

 .زدان؟یە ترەدێز یچقاس ێمەد ێو -(٤٧،٤٨

 “(.٤:١٧سە)ژام ”ەھەگون ،ەکەو ن ەبک یێباش ەکو بزانب یێ 

 ەد ەخو ێررباەد د زدانیەکو  نیێپر نیێانیداخو رەژ ب زدان،یە یرەمبەل ھ یتەبیتا ایلیسرایئ ایاریرپرسەب 

 .(٣:٢ سۆ)ئام وان ەدان

 وان  ۆژ ب رن،ەگڤە زۆریپ رماناەژ ف یژ ساید ێراست بناسن ل ایل شوونا کو ر“ ،یێاریرپرسەب ڤێ رەژ ب

 رەس(. ل ٢:٢١. تەپ ٢) ”(ەانیرەگڤە زدانیە ایکو ژ ر نێسەوان ک ۆ)ژ ب ناسنەن تەق یێر ڤێکو  ەترێچ

 ەد ١:٣٩؛ دت.  ٤:١٤. سۆ؛ ھ ١:١٣ .تم ١؛  ٣:١٩؛  ٩:٤١دن دکارن د: ژن.  نیێانیداخو ێمژار ڤێ

 .تنید رنەو

 ڤێ نشتبیگھەکو ن نەیێد نجامە. د ئیاریرپرسەب یدەخو ەدک ێدادکرن یێکورس یرەمبەل ھ ەم زدان،یە شتنایگھێت

(. ٤٩:٢٠. )پس ”ەدب ەکو تون ێوانەیھ“ نایم ەوان وان دک بووناەزان بووناەکرن. ن یزند ەنیێنا ێدادکرن ۆژ ب ێبوونەزان

 :کرن یزند ەوەن سەک رەھ ێدکن کو و ارید ،ەنەھ لیلەد کەلەگ

 بوون دانزیە بووناەزان یدور وەکو ئ رەژ ب ”کمەران ێمرن ژ“ نەڤک ێیێلیباب واەتەن ێلەگ ێزەمرنا وان، ئ یپشت -

 .(٤٣:١٧؛ ئس.  ٥١:٣٩. رە)ژ

 رەل س ەوخ ایستەردەس ەت یرەب نیێ( مرزالیسرایئ یێ) ەم ێزدانیە ،ەم یێمرزا ەیئ“: ەدک نیوەق ەخو ێدل ایشایئ -

کو  ۆب ژ…رانابن ،ەن یمر واناە. ئنیژەدن( ن ەکەجار ێ)و ،ەن یمر واناەئ…(یلیو باب یفلست ،ەنموون کەکرن )و اڤئا ەم

کرن:  یزند ەنەیێن دن ەکەارج ێوەکرنا کو ئ اریبدن د ەباال خو رڤ (. ل١٣،١٤: ٢٦)ئس. . ”ەبچ کێت ییاەڤوان ب ت ێھش

 تناشیگھێت رەژ ب یلیسرایئ ،ێکیە ڤێ یاژەڤرەب. ”وان ێھش کچووناێت ۆب ژ…بنەران ێژ مرن ێو…نیژەدن ن ەکەجار ێو“

ب  یمر ایمن ناەدەب ێو ن،یبژ یمر نیێ(ێلیسرایئ نیێ) ەت نێنسانیئ ێو“بوون:  ێبوونیزند ێتەرفەد یێدەخو نیراست ایزدانیە

 .(٢٦:١٩)ئس.  ”ەخو رەس ەراب ەوان ر

 ێنیمەرزەس نێکو د خاک نێکەلەگ ێو“ ،ەد ھیسەم راەگڤە د :ژنێدب مەدکن ئ لیسرایئ زدانیە ێلەگ ھساەب مەکو ئ ماەد -

(. ١٢:٢ )دان. ”یداو ێب ەکەتەفرەو ن یزارەرمەش ۆژ ب یژ کەو ھن ،یداو ێب ەکەانیژ ۆژ ب ێژ کەرابن: ھن ،ەنیتەراک ەد

 یرەمبەھ ل اەیخو ایاریرپرسەب رەژ ب ،یھلبژارت یێزدانیە ێلەگ ەکەو ،ەد ەڤت ەن ێل ان،یجھوو ”ایپران“ ێو یئاواھ ڤیب 

 ێو ەتنیدەن زدانیە ەخو یێمرزا تناۆکو گ ۆب ژ ،یژ ەپار مان ێب ەخو ێزدانیە بووناەکو ژ زان نیێ.کرن یزند ەنێب زدان،یە

 .(١٢،١٤: ٨ سۆ)ئام بنەو تو جاران ران نەڤبک

 :خاالن بوون انڤ یرێف مەئ



 .یێاریرپرسەب بن ەدخ یو یرەمبەل ھ ۆڤمر زدان،یە تناۆگ نایزان (١

 .کرن و داد کرن یزند ەنێب اریرپرسەب نێیێنەب ت ێو (٢

 یمر وانانەیھ نایم ێناناسن، و نیقەراست ێزدانیەکو  نێسەک یئاواھ ڤیب  (٣

 .ننیبم

 مەو ھ ەد ێکۆرید د مە. ھەنیبچووک دخ نیێ ەم نیێرەو باو نسانیئ ایدژوار ل شاناز ەکەیەربەد نجامانەئ انڤ اەیوات

 نێبانگ رننکا گرانن و نێشەخوەن ەد یژێم یێکو د ئال نیێ؛ەن ێنیمزگ بووناەزان یێدەخو ەکو ن نێسەک نانیۆنھا، ب مل یژ

 بووناەزان یێدەخو ەکو ن نیێنێفەر اڤنا نەڤدک سانەک انڤ یێاەڤت دمرن؛ ێلیناسکرنا ئنج ێییکو ب نێکۆبکن؛ زار مێف ێلیئنج

 ڤەکرن. ئ یزند ەنەیێن ێکو و اەیوات ێت ەڤ. ئەن یاریرپرسەب یدەخو ەن یو یرەمبەل ھ ێکیە ڤێ رەژ ب و زداننیە

 ێب ەکیەانۆڤب دل مەئ رەگەھ یژ ساید ێلەب ێ. لیییەزاەخو نەیێم نێستەھ یێاەڤ( و تێزمی)ھومان ێتییەنسانیئ یوتەچ یکەتشت

 ەکەنیلۆکێل ز،ۆریپ نێسڤین ایرەبێر ڤەییرەد .ننیژرەبپ ێکیە ڤێ ایبکاربن راست ێمەکن، ئب زدانیە تناۆگ یمیسلەت ەخو مپاەھ

 .ەم ەناد سانەوان ک ۆژ ب ێانیژ اێڤیو تو ھ ێلۆھ ەتنەرکەد رۆکو ل ژ نێنجامەئ ەنیدگھ ەم ،یژ نسانیئ انایژ نیێراست رەل س

 ”؟ەڤیردکەد زدانیە یکو تو ل دژ یییک تو نسانیئ ەیئ“: خشاندنەب یێو نا ەسوج زدان،یە ستاەلوەھ ڤێکرنا  نیلۆکێل

 یتەدالەئ ێب ب زدانیەنکارن  مەتو جاران ئ ێناکن، ل مێف یو مەکو ئ ژنێبب دکارن مە.(. ئێکەلێک ایبنێ. تڤا.٩:٢٠. مۆ)ر

 یکەزدانیە ێکلش ؛ەب یمانێک دانەخو یئان ژ ەب زکرنەھ ێب ەدکار زدانیەتاوانبار بکن. تاوانبار کرنا کو  یێراست ەن یئان ژ

 رگوشاەد ندابووناەو رەل س ساڤی. نێلۆھ ەردخەد ەبک ەخو نۆڤێل مر یێقەھەکو ن یکەرەنێئافر و ڤبا ،یتشت رەھ ێستەردەس

 ەر ەخو اکۆبوو چقاس دوا ژ زار ێانیکو ل ژ ماەد نایکو داود ھ کرن ایخو ەدد ٢٤-١٢:١٥سام.  ٢. ەیەدێداود، ب ف کیلەم

 ەڤئمن  ام،یگر زەگرت و ئ یژۆر ساخ بوو من کۆکو زار ماەد“: ژراندەپ یھەرەب دلف ێمرن ایراست یو ێلەب ێل دکرن،

 یێژۆچ ر ۆژ ب ێزەمر، ما ئ وەنھا ئ ێل ؟ەب انۆڤدل ەد یکۆزار ڤی انایژ ێربارەد د زدانیە ێکو و ەژێبب ەدکار یک‘: تۆگ

 "".ەرەناگڤە دن ل من ەکەجار وە...ئ نم؟یرەگڤەدن  ەکەجار یدکارم و زەما ئ بگرم؟

 .دن یکەکۆزار یێدەخو بوو رەکسیەو  ێددا و یو ئارام ایرەدگ ەژنا خو رەداود ل ب ەد ێوشەر ڤێ د

 ،یژ ێو داد کرن یێاریرپرسەب ھلگرتنا ایراست یرەرامبەل ب س،ەک کەلەکو گ ەژێبب ەدکار ۆڤمر ،ەد نجامەئ د

دزانن کو  ،ەد زدانیە تناۆگ ێربارەد د اەیخو بووناەزان رەوھا، ژ ب نێسەک ێلەب ێ. لەدێز نیێئاگاھدار یێدەناخوازن ببن خو

 .ەوان بک یشێشکێپ ەخو رەس ل راست ەکیەکلێت ەبکارب ۆژ ب ەبتەوان دخ انایژ رەل س زدانیە

: نیئان ریبب کیە ەڤئ ەبن. الزم یاریرپرسەب یدەخو زدانیە یرەمبەل ھ ێکەیەراد تاەھ ەژخو ساناەک ەڤکو ئ ەدب

 دانەخو نیێکو ۆکر، ژ ب ەم یشێشکێپ نھاەت ەیێخو ێالو یو“، و  ”ەبچ کێت سەک ەناخواز“ و،ە؛ ئ ”ەزکرنەھ زدانیە“

 ەد یو ایستەردەدبن س مەئ ەدخواز زدانیە (.٣:١٦ .؛ ژن ٣:٩. تەپ ٢؛  ٤:٨ژن.  ١) نیبژ تاەھ تاەو ھ چنەن کێت یرەباو

 .بن



 مەئ رەگە. ھرنۆز ەن ەم ۆژ ب وەئ یژ ساید ێلەب ێ. لیژ یێاریرپرسەبن ب ەدخ ۆڤوھا، مر ەکەتەرفەو د یشاناز

 وەئ .کرن شێشکێپ ێت باتانەخ کەھن ۆکو ژ ب یەوھا ەکەالتەخ ەن ،یێرزگار اییو زاۆبزانبن کو س ێمەبکن، ئ زەھ زدانیەژ 

 ێ، وبگرن رزەب اییو تایەساەک تاەکو روم نیێ .ەبک ەخو نێکۆزار ۆژ ب یتشت رەکو ھ ۆژ ب ەزنەم ەکیەداخواز یێدەخو

 .ەزنەم ەکەزکرنەھ یدەخو وەئ ڤێ ۆو ژ ب ەوان بک یشێشکێپ نیداو ێب ەکەانیژ زدانیە

 اڤد نا مەئکو  ماەدکن، د ێو ژراندناەب پ ستەد و زنیدبھ ەخو ۆژ ب ایزدانیەبانگا  ،یو تناۆگ ایب ر مەکو ئ ماەد

 ەکیەشێب بالک وە. ئنەڤکەن رەب س ەد ەخو ایرایرپرسەب نایکانێد پ مەئ ەناخواز زدانیەدزانن کو  مەئ شن،ەدم ەد زنەم ەکەمۆک

 ناەدەب نێنکارن داخواز مە. ئەیەم یدور ەن زکرنەھ یتژ ڤێچا وە. ئەدک ەخو زکرناەھ ۆژ ب اەیم اڤرسەب اەیماشەت زنەم

 وبن ک شەفخوێدکارن ک مەئ ێکیە ڤێشوونا  ل .ەخو بووناەزان ایشێپ خنێت زدان،یە یرەمبەل ھ ایاریرپرسەب یدور نەیێخو

 ێربارەد د مەئ ڤێ. دننیب یو زکرناەھ زنبووناەب م ەخو ایرەباو مەو ئ زدانیە ۆژ ب ن تەبیتا ەکەکبوونیزێن یێدەخو مەئ

 ڤێگرن، دب ەنموون ەر ەراستر ژ خو یکیەب ئاوا زدانیە بکاربن مەئ ۆ. ژ برنەبگ ترەدێز نیێئاگاھدار نیێل ر ەد زدانیە

 .ەبگر یو ایزۆریپ یرەمبەل ھ اەیترسا م ێجھ ،یو ستاەلوەھ شتنایگھێت داخوازا و زکرنەھ
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 راب،ەخ نیێ’مرن ێب نێجان‘ ۆژ ب وەئ ژن،ێکو دب ەیەھ ەد ێھەژۆد ێربارەوھا د د ەکەنیرەن ینھا ب گران تاەھ

 ەکەو ێھەژۆد لیکو ئنج ەوەئ ەم ایرە. باوێیەنجەشکیئ ێداد کرن جھ ەنیێکو نا نیێ ۆو ژ ب ،ێیەکرن ەزەج ێجھ ێمرن یپشت

 ێت’لەۆش‘ ێنگەب ر ’ھەژۆد‘ ەد یئبران ێزمان دبن. د مۆل ور ک نسانانیئ یێاەڤت ێمرن یکو پشت نیداناس ەدد ێرۆگ

 .'یگرت یکەجھ' اەیوات ێو ت راندنەرگەو

 رڤل  مەئ کو ێیەلەۆش ەکەنییۆرسڤە(، ەڵھ .ئنگ س،ەھاد رد،ەبن ئ یێانیمر ێارید ەد یونانی ایژۆلۆتی)د م 'ھەژۆد'

 .ننیناخو و ننیرەرناگەش وبا ێتنۆگ

 یانی ،تەم -ەڵھ ەژێبب ەکو دخواز ەدک مێف ۆڤمر تن،ۆگ ێت ’تەلمەھ‘ تناۆگ ەد یزیکو د ئنگل ماەد ،ەنموون کەو

 کو ەنەھ ەد ێلید ئنج ەنموون کەلە. گەیەبخو رۆگ ’ھەژۆد‘ یئان ژ 'یگرت ێجھ' ەڤئ ەد ێلی. د ئنجیرەس ۆژ ب کەپاراستن

 تناۆگ ماەھ ماەھ رن،ەدۆم نێیێلیئنج نێرەرگەو کەھن یژ ی. براستراندنەرگەو یەھات ’رۆگ‘ ەکەو ،یسلەئ ایلەۆش تناۆگ

 شتنایگھێت کو ۆبدن ژ ب یێراست ڤێ نەیێنموون ندەچ رێل ژ ێمە. ئننیرەردگەو ’رۆگ‘ ەکەو ێو و نن،یبکار نا تەق ’ھەژۆد‘

 :ەنیمەن ەد یسەک ێرەد س ێنجەشکیئ ێجھ ەکەو اێیھەژۆد

 .رنیقەن زنەم ەکەشێب ئ واناەئ ێو-( ٣١:١٧ .)پس ”بن نگەدێ( بلەۆ)ش ەد ێرۆد گ …رابەخ نیێراەب“ -

د، داو ناەدەب یژ انیجان  ێو یانی –( ٤٩:١٥)پس.  ”ەبک السە( خلەۆ)ش ێرۆگ ێستەمن ژ د ێجان زدانیە ێو“ -

 .ەبب یزند ێھەژۆد یژ انی ێرۆژ گ



( نایمر ێاری)د ێھەژۆد ەبچ باش یکەسەکو ک ەناب ێمەد ێو ،ەب رابەخ نێسەکرنا ک ەزەج ێجھ ھەژۆکو د رەگەھ

 ێرۆگ ێستە( ژ دزدانیە ێلەوان )گ یێب فد ێزەئ“زمان:  ەنیت یێراست ڤێ ١٣:١٤. سۆ. ھەڤەرکەدن ژ ور د ەکەو جار

 ھیسەا مھاتن ماەد نایژڤە رەس و ل یبنێت ەدب ڤێ ۆب ی، ژ١٥:٥٥. رۆج ١. ”کم السەخ ێوان ژ مرن ێزەئ نم؛یرخەد (لەۆ)ش

 (ھەژۆد ،سە)ھاد ێمرن ێاریمرن و د“(، ەرەبن ٥.٥)ل مژار  یژ ەد نیمەدوو نایژڤە ماەد د ،ەیێوێش مانە. ب ھنیکانێپ ێت

)ل پس.  ەد ێھەژۆو د رۆگ یانیمرن،  راەبڤنا د اییکایزێبدن ن ە(. باال خو٢٠:١٣. ەڤ)ر ”کرن میسلەت ەخو مەل ج نیێمر

 .(ەرەبن ٦:٥

 ێارید ەنی(: دادخێنیژڤە ای)ب ر ەدک یزند و ەدکوژ زدانیە“: ەن یکرڤەپر  یژ ەد ٢:٦. سام ١د  نیێھاننا نێتنۆگ

 .”ەردخە( و دلەۆش ر،ۆ)گ ێمرن

 ڤێرزگار کرن. ب  رنەو ێو ژ ێنیژڤە ایراست ب ر نیێکو ەبک ێڤیھ ەدکار ۆڤمر ،ەرۆگ ’ھەژۆد‘کو  راۆگ ل

 رزبلندەب ایسایئ اەی. د نموونەڤەرکەژ ور د ێنیژڤە ایب ر ەو پشتر ێھەژۆد ان،یمر ێارید ەبچ ۆڤکو مر ەنگازەگ ێمەدەس

 یندز ەھات وەکو ئ رە؛ ژ ب(٢:٣١ )ئاجتس ”تید رابوونەخ یو ناەدەب یژ ەو ن انیمر ێاریچوو د ەن یو ێکو جان“ ،ەد

)ل  انیمر ێاریدل “ یو ناەدەب ،ەژێکو دب ایانی. داخوەد ھیسەم ناەدەو ب ودەگ جان، راەبڤد نا اییکایزێبدن ن ەکرن. باال خو

 انیمر ێارید ایسایزمان. چوونا ئ ەنیبوو ب ەد ێرۆگ د یو ناەدەکو ب نێژۆر ێس رەوان ھ ەدخواز ”ھشتن ھاتە( نێھەژۆد

 .یەراباەخ ێجھ ێنەب ت ەن رەد وەئ کو شاندانین ە( ددێھەژۆ)د

 لەل گ ەخو راۆگ“ سا،یئ ێمەدەس ڤێ. ب ێرۆگ ۆئانگ ’ێھەژۆد‘بچن  ێو باش،ەن نییێژ مەباش و ھ نێسەک مەھ

 پاکوی. ێرۆگ ۆئانگ ێھەژۆباش دچن د نێسەدکن کو ک ارید ەنەھ یژ دن نەیێنمون کە(. ھن٥٣:٩)ئس.  ”کرێچ رابانەخ

 .(٣٧:٣٥. نە)گ ”…(ێھەژۆ)د انیمر ێاری،د ێرێژ ەڤەداک ێوەکو ئ یەتۆگ ێنیب گرتنا ش“ ،ەر وسفی ەخو ێژ الو

 یرەب ە(. م١:١٥ سە؛ ژام ٨:١٣؛  ٦:٢٣ .مۆ)ر ەمرن ،یێھکارەگون یێازەکو ج ەوەئ یژ زدانیە نێنۆژ زاگ کیە

 ەدب منجاەب ئ ێبوونەب تون ێلەب ێل ،یداو ێب ەکەیەنجەشکیب ئ ەن یھکارەگون .ەکیەرۆربیکو مرن ب اکرنیدابوو خو ڤێ

 ەکە( و و١٧:٢٧،٢٩)لک.  ەد ێفانۆت د اینسانانیکرنا ئ ەتون ەکە( ؛ و٤:١٢ سە؛ ژام ١٢:٩؛مک. ٢٢:٧؛  ٢١:٤١)مت. 

و  ەنجەشکیکشاندنا ئ ێییھکار،بەگون نییێژ ەد وشانەدو ر رەھ انڤ (. د١٠:١٠. رۆج ١مرن ) ێلۆکو ل چ نییێلیسرایئ

 ێب ەکەتەیزەو ئ ەنجەشکیب ئ رابەخ نیێکو ەنگازەگ ەن ێکیە ڤێ رەوان ھات(. ژ ب ایمرن )داو ییاەڤب ت زن،ەم ەکەتیەزەئ

 .کرن ازەج ەنێب یداو

 یمر ێوھا و نیێ(.٥:١٣. مۆ)ر ەنیسڤنان ەم نێھەگون زدانیە ،ەب ەتون یو تناۆژ گ ەم ایھا رەگەو ھک تید ەم

بن،  رابەخ رەگە. ھدادکرن ەنێب ێو و کرنیزند رنەو ەد ھیسەھاتنا م ماەد د ێناسبکن و زدانیە نێکو داخواز نیێ.ننیبم

 ،ێدادکرن ایھیسەم ایکورس رەب ەنێب وەکو ئ ی. پشتیێیەرھکاەگون ێھوکم ەڤکو ئ رەژ ب ؛ە( بیداو ێوان مرن )ب یێازەج ێو

 ەد ٢٠:٦؛  ٢:١١. ەڤکو د ر ای ”نیمەدوو مرنا“ ەبب ەڤئ ێبمرن. و یێتاەھ تاەھ ۆژ ب دنەکەجار ێو و کرنەزەج ەنێب ێو



و دادکرن  کرنیزند رنەو ەد نیمەدوو ایساید ھاتنا ئ وەئ ێ. ویرۆربیب ەکەمرن یێدەخو ببن ساناەک ەڤئ ێ. وەدب ێو ھساەب

 .ەنیمۆبد یێتاەھ تاەھ ەڤئ ێ. وکرنەزەج ەنێب نیمەدوو ەکەب مرن نیمەکیە اەیمرنا خو ەکەو و

. د ییەاود ێب یکەیەزەج ن،ییما یمر. ’یە یداو ێب‘ وەئ ،ێمرن ایداو ەناب ،یێھکارەگون کرناەزەج ێکیە ڤێ رەب ژ

 رۆس ایایرەد د ونەئ’ریف شاێئارت زدان،یەزمان کو  ەنیت کیە ڤە. ئتنید ێت ەد ١١:٤. دت د، ێکیە ڤێ ەکەیەنمون ،ەد ێلیئنج

 زدانیە…کر االڤ ەوان د رەب س رۆس ایایرەد اڤئا یو“: ەئاجز بک ێلیسرایئ دنەکەجار ەکو نکارب ەکەوشەر ەبر و خست کێت ەد

 .”کرن ەتون ۆریئ تاەھ وەئ

 اریرپرسەب نێرابەخ ەد ێژۆر ێد و ێو و ەیەھ نیژڤەکرن کو  مێف ندانەرمەباو یژ ەد نەڤک دایئاھ وراناەد د

( بکن یزند ۆ)ئانگ ێلۆھ ننیرخەد ێبەزەخ ژاۆر…رابەخ ێو“: ییەکرڤەپر  ٢١:٣٠،٣٢ .رنەگڤە ێرۆل گ دنەکەجار

 ژاۆر ب،راەخ نێیێکو و تنۆگ ێت ەد سایھاتنا ئ رەس ل ەکیەانید داخو. ”ێرۆببن گ دنەکەجار ی( وە)پشتر ێوەئ ێلەب ێل…

ل  ێیتاەھ تاەھ رابەخ نێیێو ،ەژێکو دب ێیەکیە ڤێ یاژەڤرەب ەڤ(. ئ١٩:٢٧)لک.  شوورکرن ەنێب ،یو ل ھزورا ێاریبر

 ٧٠و د ک نێتشت ۆژ ب -ەئاقالن ب یدور یکەھن ێکرنەزەج ێنگەر ەڤئ ێو ،ەبب راەب ە. چ دبننیبب ێنجەشکیئ ەخو ێھش رەس

 رەو ژ ب ەبنا شەفخوێک رابانەخ کرناەزەب ج زدانیە. یاود ێب ەکەیەنجەشکیکرن، ئ ە( ھاتنەد یکەنەمەت یێاەڤ)د ت ەد یسال

 .(٣:٩. تەپ ٢کرش.  ٣٣:١١؛  ١٨:٢٣،٣٢. ەزە)ئ ەلێھەن یکرەزەج یێتاەھ تاەوان ھ وەکرن کو ئ ێڤیھ ێت ێکیە ڤێ

 یانیداخو ەڤ. ئکیە ەدک ەر ێنجەشکیب رامانا ئاگر و ئ ێھەژۆجاران د کەلەگ ،یتەرکەد ێژ ر ایانیستیخر

مرن  ێ( وێھەژۆ)د ێرۆکو خستبن گ نێھیم ەکەو“ ،ەژێکو دب تناۆگ .ەیەد ێھەژۆد ێربارەد د اێیلیئنج ایانیاخود یاژەڤرەب

 ژانۆر ێس ھیسەم ناەدەب یئان ژ جان .ێیەرکرنیژب یێب ئارام یکەجھ رۆکو گ اکرنیخو ە( دد٤٩:١٤)پس.  ”ەنیرێبچ وان

 ەدد ٣٠-٣٢:٢٦. ەزە. ئدبووەنێچ کیە ەڤئ ایئاگر بوو ێجھ ھەژۆد رەگەھ .(٢:٣١)ئاجتس  بووەن راەما و خ ەد ێھەژۆد د

کو د  نیێزێھ ب نێتیەساەک “: ەنیتەراک ەد یێئارام اڤد نا ەد ەخو نێرۆد گ ر،ۆردەد نەیێوەتەن نیێزێب ھ نێنگەھەل کو نیزان

 ەد انو نێرەدبن س وان نێ(، شوورێھەژۆ)د انیمر ێارید ەداخستن رەش نیێوان نێکەچ ەڤیکو ت نیێ…ەانیشە( ھلوەد رە)ش

وان و خستنا  نێکەچ ەڤیت ایانانڤرەبناخکرنا ش تاەئاد ک،یە ەڤئ. ”نەڤراک ێچال نەڤکو دادک نەڤییێت وەئ ێو…ەنیتەو راک ەن

کو ل  نیێزێھ ب نێتیەساەک ەڤ. ئیە-ێرۆگ– ێھەژۆد ەکەنیداناس ەڤئ یژ ساید ێلەب ێزمان. ل ەنیت وان ێرەبن س ایشوور

، ’ێھەژۆد‘دچن  یژ یکیفز نێناکن. تشت یپشتگر ەئاگر ێجھ ھەژۆکو د ایانیداخو ،ەنیتە( راکەد ەخو ارۆد گ ۆ)ئانگ ێھەژۆد

 ەر ابرەخ یکیە ژ تروسەپ ێکیە ڤێ رە. ژ بییەانیگ ەکەیەنجەشکیئ ێجھ ەن ھەژۆکو د شاندانین ەدد ەڤ(. ئناک،شووری)م

 (.٨:٢٠ )ئاجتس ”ببن ەتون ەر ەب ت یژ ەت نەیێرەپ راەب“: یەتۆوھا گ

 ەھات یب ساخ ڤە زنەم یکیەماس یێئال ژ ونسیکو  ماە. دەیەد یێکۆناک اڤد نا ەر ێکیە ڤێب  یژ ونسی اەیجروبەت

 ێارید ێمن ژ زک…’کر زدانیە یمن گاز‘کو  تۆکر و گ ەر زدانیە ەخو یێمرزا ژ دوا یماس ێژ زک ونسی“داقورتاندن، 

 ’بوو یگرت یکەجھ‘ نایبال ێ. زکەڤەھ ەکەو نایبال یێو ’انیمر ێارید ێزک‘(. ٢:١،٢ ناھۆ)ژ ”یو ەگھان د ەخو واراەھ انیمر

 تڤێئا ەخو اڤژ نا وەئ نایکو بال ماەد و ئاگر بوو ێجھ ەن وەکو ئ یەای. خوراندنەرگەو ێت ’ھەژۆد‘ ەکەو و ەلەۆش تناۆگ ەکو بخو



. مت .ەرەبن – ەدک ی( ژێرۆ)گ ’ێھەژۆد‘ژ  ایھیسەم نایژڤە ایشانیستنەد ەڤ. ئڤەرەد ەتەرکەد ’ێھەژۆد کاڤژ نا‘ ونسی

١٢:٤٠.  

 یلیمسەت ێئاگر

 مۆدۆ( سێرزمان. )باژا ەنیب ھەگون یل دژ ایزدانیە رساێکو ھ ۆژ ب ەدک یداو ێب ێئاگر ھساەجاران ب کەلەگ لیئنج

 ڤی نیێەبەرەکرن. خ ەتون ەھات وەئ یو یێنێش رابووناەخ رەژ ب ۆ(، ئانگ٧.ا ەکرن )ژود ەزەج ەھات ’یداو ێب ێئاگر‘ب 

د  میدا رەھ کەشتکو ت اەیوات یێنا تنید ێکو ت ەکەو ’یداو ێب ێئاگر‘ تناۆ. گەمان ە)ئوردون( د یمر ایایرەد اڤئا دبن یباژار

 ێو“ :نکر تیھدەھات ت زدانیە رساێھ ییێداو ێب ێقودس ب ئاگر ل،یسرایئ ایھکارەگون رەوھا ژ ب رە. ھەب ەئاگر د اڤنا

 زدانیە. (١٧:٢٧. رە)ژ ”ەنامرڤە وەو ئ ەنیداقورت ێقودس نەیێرەس ێوەو ئ نمیخڤێ ێو نیێرەد ەڤێل د یکەئاگر ێزەئ ێمەد

کرن  ەنێت رەل س تەھانەک نیزان ێت کە. وننیبخو تنۆگ ێکو ت ەکەو ەد ێقودس ێربارەد د ایانیداخو ڤێ مەکو ئ یەستەخوەن

و  نیتوەش ێقودس نیێزنەم نیێ(. خان٤٨:٢؛ پس.  ٤-٢:٢)ئس.  ێژۆرەشێپ ایزدانیە ایستەردەس ختاەتیپا ەقودس بب ێکو و

 .ماەن یخستڤێ یێتاەھ تاەئاگر ھ وەئ ێ( ل٢٥:٩کنگس  ٢) یلەخو ەبوون

 ژۆب ر یژ ەو ن ەڤب ش ەن“ و،ەکر؛ وھا کو ئ ەزەب ئاگر ج یژ ێ’مۆدەئ ێالتەو زدانیە ەیێوێش مانەھ ب

 شکەرالەکوند و ق ێو…ەنیدن رووت بم ێتا نفش یکەنفشژ  وەئ ێو :ەڤەرکەد یێتاەھ تاەھ یئاگر یدومانا و ێ. وەمرەنڤە

 یینکایو ش وانەیھ ،ییرانبووێو ێیێئ’مۆدەئ ێاری(. ل د١٥-٣٤:٩)ئس.  ”ببن نیشێھ یستر ەد ێو نیێراەس د ێو…رونن ێل

 .زمان یەاتھ زدانیە رساێھ اەیب وات ھتر،ێب ینگەرھەف اێیو اەیوات ژ ،یداو ێب ێئاگر تناۆکو گ اەیوات ێت یژ ەڤ. ئەیەھ

 ەنیت یژ یێتیداو ێب ەڤجاران ئ کەھن. ’دساالنەس ب‘ اەیوات ێت ’یێتاەھ تاەھ‘ تناۆگ ەد یونانیو  یئبران ێزمان د

 ڤێ ۆبژ  ەباش ەکەناکیم ٣٢:١٤،١٥. زە. ئیەوھا ەن ێمەد رەھ ەڤئ ێلەب ێ. لزدانیە ایستەردەس دساالەس ناک،یزمان. م

 ەکەیەوات یژ ەڤئ. ”ەبرژ ەد ەم رەب س انیکو گ تاەھ…ببن زێ( ب ھدساالنەب س) یێتاەھ تاەھ ھەلەبرج و ک ێو“: ێمژار

 .ەیەد 'یداو ێب ێئاگر' د ایتیداوێب ایدن

 ڤێ رەس نمیبرژ ەخو نایو نفر رسێھ ێزەئ“ئاگر:  ننیدشب ێلیسرایقودس و ئ ایھکارەگون یل دژ ایزدانیە رساێھ

 ەد ٢٢:١٧کنگس  ٢و  ٤:١١دن د الم.  نێناکی؛ م ٧:٢٠. رە)ژ ”مراندنەت ەرەو ەو نکار ەڤەکڤێ ێوەئ…)قودس( ێرەڤەد

 .(ەن

: دانێگر ێت یژ ڤە ێاریبر ڤێ. ئاگر ب ەبد ێاریبر ەد ھکارانەگون ێربارەد د زدانیە ێو ەد ھیسەم راەگڤە ماەد د

و  کا ببن ،ەش کرنبا ەن نێکو تشت نیێکوبار، و نێسەک یێاەڤت ێ. و وەوتەبش ێفرن ەکەو ێو و ێت ژۆر وەئ یەاڤکو  رەژ ب“

 ە. نیلەخو ەدب ەڤەدکێکو ئاگر پ ماەد نسانیئ ناەدەب یژ انی یێژ کا کە(. دار٤:١)مال.  ەنیوتەوان بش ێو ێکو ت ژاۆر

 اەیوات یێنا' یداو ێب ێئاگر' تناۆگ ،ێکیە ڤێ رە. ژ بیبژ یێتاەھ تاەھ نسانیئ ناەدەب یژ یتەبیتا و ب کەیەکو مادد ەنگازەگ

کو  ێبدن ەھون باال خو ڤێد‘. ەمۆبد یێتاەھ تاەھ ەنکار ئاگر ،ەبەتون ەوتەکو بش یکەتشت رەگە. ھیداو ێب ەکەیەنجەشکیئ



. ەبوونەتون ێلەب ێل 'ە ئاگر الۆگ' ەن ھەژۆکو د شاندانین ەدد ەڤ(. ئ٢٠:١٤. ەڤئاگر )ر الۆگ ڤنا تناڤێئا اەیوات ێت ’ھەژۆد‘

کو  رەکرن. ژ ب ەتون ەرەو ییاەڤب ت انیمر ێارید ێکو و تنۆگ ێت ەر ەژ م ەد ێ’لھامدانیپرتوکا ئ یێکیلۆمبەس یێد ئاوا

 .ەنیمەمرن ن یدێئ ێومینەلیم یپشت ێو

 نناەھەگ

کو  تبووۆگ ێرەب ە. مەنەھ راندنەرگەو ەنێ( تانیمر ێارید ی)ئان ژ ’ھەژۆد‘ ەکەکو و نێتنۆدو گ ،ەنوو د دایئاھ د

ل ور  دھات، ارزباال کو ژ باژ یێاەڤبوو. ت ێقودس ڤەییرەل د ێکەیەزبال ڤێنا 'نناەھەگ' .یئبران الەۆش اەیوات ێت ’سەھاد‘

 ناک،ی)م تنید ەنێدچن ت ڤە ێچوونڤەشێب پ رەکو ب نێالتەو کەلەل گ ەد ەم ژاۆد ر ،یئاواھ ڤیب  نەیێ. زبالوتاندنەش ەدھات

  'ھەژۆد' ەکەو ێڤد تنۆگ یەڤکەجھ ڤێنا یکەو ۆئانگ -،یتەبیتا یکڤەنا ەکە(. ونانیپیلیف الیمان ڤەییرەد ل یێ'ب دومان یێایچ'

 :ییەئبران نێتنۆگ انڤ راەرگەو ەد یئارام ێد زمان 'نناەھەگ'. ەنیبم ’نناەھەگ‘ ەخو ێسلەئ ەکەو وەئ ێلەب ێل راندن،ەرگەو ەوە

 نێنەدەوو. بب رێباژ اەیزبال ەد ھیسەم ماە(، و د د١٥:٨. شۆ)ژ ێیەقودس کاەلێل ک ەڤ(. ئێمۆھن واالە)ن مۆ( ھنەی)گ نەب-ەگ

 کێت کرن و ەتون الۆمبەس بوو نناەھەگ ێکیە ڤێ رە. ژ بنیوتەدش ەد ێزبال ێو ێئاگر اڤد نا ێمەد رەھ راب،ەخ نێسەک

 .ێبرن

وان  نێنەدەب ێکەمەد یکو پشت رەب ژ ،ەنیوتەشەن ەد ێزبال ێو اڤد نا یێتاەھ تاەھ سەک وەکو ئ تنید یەھات ساید

 یرەبمەھ ل اییو رساێھ ێئاگر ێ(؛ و١٢:٢٩. بە)ھ ”ەواتەب ش یکەئاگر ەم ێزدانیە“ ەد ێاریبرا ژاۆ. د ریلەبوونر خو

 ێستەد د لیراسیئ زدان،یە ێلەکو گ ماە. دەبک ەتون وان ێو نن،یمۆبد ەئاگر د اڤد نا ەخو انایژ وەکو ئ ەلێھەن یێھکارەگون

 ێلەگ اڤد نا نیێکارھەگون نێسەک نێنەدەب یتژ نناەھەگ ،ەد ێلیسرایئ ێربارەد د نیێزدانیە نێھوکم ماەد د یانیبوو،  ەد انیلیباب

 ییستاۆب ھ نەڤک دایئاھ نێفکر انڤ یێاەڤت ’نناەھەگ‘ تناۆگ نایبکاران ۆژ ب سا،یئ ەم یێمرزا .(٧:٣٢،٣٣. رەبوو )ژ ەد زدانیە

 ێن، وکر دەر رنەو ێدادکرن ایکورس رەکو ل س نیێ،ەد یو راەگڤە ماەکو د د ،یەتۆجاران گ کەلەگ ی. وەڤھ لەگ ەنیئان

 ننا،ەھە. گ(٩:٤٣،٤٤)مک.  ننیبم بمرن وان نێکو کورم ێییب ەد میدا یکەئاگر اڤد نا ێ(، و وێھەژۆد ۆ)ئانگ نناەھەگ بچن

 اەیوات ێت ،یژ یداو ێب ێئاگر تناۆکو گ ننیدب مە. ئرخستنەد یەھات انیژ فکرا جھو ێنەدەب و تاروومارکرنا کرنەتون رەل س

  .یداو ێب ایوان کرناەتون ێمرن ایو ب ر ھکارانەگون یرەمبەل ھ ایانزدیە نایو نفر رسێھ

. مرنە  -ەد ێد ئاخ نیێنخورەدەب نێکورم- کو ەنگازەگ ەن -ێبوونەتون اەیوات ێت ”ل ور کورم نامرن“: ەژێکو دب تناۆگ

 نەپشتر نناەھەگ یێئاوا ەڤئ ێکیە ڤێ رەبوو. ژ ب رابانەخ کرناەزەج ێجھ ەد زدانیە ێلەگ اڤنا د نناەھەکو، گ ەکیەراست ەڤئ

 .نیبکاران ێت یژ ڤە ھیسەم یێژ ئال

 : پرس٤ مژار

 ؟ەچ دب ێمرن یپشت .١

 ێبھووشت ە( جان، دچا -



 دچن ەخو رایژ ب مە( ئب -

 شارتنڤە ێت رانەڤەد کەجان ل ھن ن،ییدا ێت اریکو بر تاە( ھج -

 ێبھوشت باش دچن نێو جان ێھەژۆدچن د رابەخ نێ( جاند -

 ؟یەجان چ .٢

 ەمرەو ن ەیەم بووناەھ یکەشەب( ا -

 ’باەت س،ەک ن،ەدەب‘ اەیوات ێکو ت ەکەتنۆ( گب -

 ەانیگ اەیمواتە( ھج -

 .ێبھوشت ەدچ یژ ئان ێھەژۆد ەئان دچ ێمرن یکو پشت ەکەتشت وە( ئد -

 ؟یەچ نسانیئ ێانیگ .٣

 ێلە( با -

 ( ناب -

 ؟یەچ ھەژۆد .٤

 ەتەتاق ێب نێسەک ێ( جھا -

 ێیەانیژ ڤێ نیێرۆز زکرناێمبە( ھب -

  رۆ( گج -



 سەردەستییا یەزدان 5

 یێستەردەس نایداناس 5.1

ب  ندەرمەاوب ەیێخو نێبدەئ ،ەد ھیسەم راەگڤە ماەد د ،ەدخواز زدانیەکرن کو  ایدا خو ەم ەد یرۆب اەیخو باتاەخ د

 ڤێ رەس ل نیێ زدانیە نێزۆس یێاەڤ. د تراندنۆب ەرەو ێنیمەرزەل س یداو ێب انایژ ەڤئ ێو .ەبک التەخ یداو ێب ەکەانیژ

)مت.  ”اش(ب نێامەی)پ زدانیە ایستەردەس نایمزگ“. مانیئاس نەڤرکەد ندەرمەباو ێکو و تنۆگ یەھاتەتو جاران ن ،ەد ێمژار

(. ژ ٣:٨ل. )گا راگھاندن ھاتن میئبراھ ۆژ ب ەد ێنیمەرزەل س ای،یداو ێب انایژ ێربارەد د نیێزدانیە نێزۆس ەکە(، و٤:٢٣

 یێاەڤت یێنھاەب ت ێھاکم ینھا ژ زدانیە. ەیەبخو زانۆس کھاتناێپ ماەد ھ،یسەھاتنا م یپشت ’زدانیە ایستەردەس‘ ێکیە ڤێ رەب

 ایستەردەب س ایدن ،ێکیە ڤێ رە. ژ بیەرداەب ڤە نسانیئ ێستەب د یسانەک انایژ ایو یێایدن برناێڤەبر یو ێلەب ێل ،ێیەردونەگ

 (.٤:١٧ .)دان برنێڤەبر ێت سانەک

 وەئ ێو ؛یو ێھیسەو م زدانیە ەم یێمرزا نیێستەردەببن س یێایدن ڤێ نیێستەردەس ێو“ ،ەرەگڤە ھیسەکو م ماەد

 اسیئ .رنەو کێپ ێنیمەرزەل س ییاەڤب ت زدانیە نێداخواز ێو ێمەدەس ڤێب  (.١١:١٥ .ەڤ)ر ”ەب ستەردەس تاەھ تاەھ

)مت.  ”ێیەشتکو نھا ل بھوو ەکەو ؛ەب ێنیمەرزەس ل ێ( ووە)کو ئ ،ێت ەو ایستەردەس“دوا بکن:  مەکو ئ ەم ەدد ێرمانەوھا ف

 ەرەگوھب ەر ’مانیئاس ایستەردەس‘ تناۆب گ ەخو ێجھ ەکو دکار یەوھا 'زدانیە ایستەردەس' تناۆگ ێکیە ڤێ رە(. ژ ب٦:١٠

 ێوە. ئیەندەخوەن کەتشت ’مانیئاس ایستەردەس‘ رەل س یجار تو ەکو م ێبدن ەباال خو مە(. ئ٤:١١کرش. مک.  ١٣:١١)مت. 

 مانی. ل ئاسەمانیئاس ای یژ ەکرن بخو اڤئا ەرەو ێنیمەرزەکو ل س ایستەردە. ساکرنڤئا ەرەو ێنیمەرزەس ل ھیسەھاتنا م یپشت

 نێسەک ێنەکو ب ت یکەجھ ەبب ایکو دن ماە(. د٢١-١٠٣:١٩)پس.  دکن زدانیە نێداخواز یێاەڤت ۆژ ب یێستەرەپ تەکیالەم

 .ەبک ێژۆرەشێپ ایزدانیە ایستەردەس ایستەرەپ سەرکەھ ێجارڤێ ێ( و٢٠:٣٦)لک.  ننیدم ێل ”تانەکیالەم نایم“

؛ ئاجتس  ٢٥:٣٤)مت.  ێیەانیژ ڤێ اییانیستیخر اەیم باتاەخ نجاماەئ زدانیە ایستەردەبن س تناەک ەد ھیسەم راەگڤە د

 ڤێنا ێررباەد د نێتشت“: نیداناس ێت یئاواھ ڤیب  ھیسەم ەد پوسیلیف کاڤۆالە. د بەنگیگر پر ێکیە ڤێ شتنایگھێ(. ت١٤:٢٢

 شەب زدانیە ایستەردەس یێبوو کو، ئاوا وەئ لوسڤپا کاڤۆالەب ای(. گران٨:٥،١٢)ئاجتس  ”ەد زدانیە ایستەردەو س سایئ ھیسەم

 ەنیت یژ ێنیژ مزگ نگیگر یکەشەمژار ب ەڤکو ئ رە(. ژ ب٢٣،٣١: ٢٨؛  ٢٠:٢٥؛  ١٩:٨)ئاجتس  ەم رایب ەنیب شەب ب

 .ییەتەبیتا ەکیەنگیرگ یدەخو ەم ۆژ ب ێو شتنایگھێت ،ێلۆھ

و  ؛ەیەھ یناھۆر ،ێانیژ الەتون ڤێ ایداو (. ل٤:٢٢)ئاجتس  ”زدانیە ایستەردەبن س نەڤکێت یتەھمەب ز مەئ ڤێد“

 ێانیژ ژاۆرەشێپ ستەخو تسار،ەبوکادنەن ێلیباب ێکیلەم .ەم ەدد یێانیستیخر نیێستیوێپ نایکانێپ زاێھ ەڤئ ێکیە ڤێ رەژ ب

 رێز ێرەکو س تۆگ الیدان .یو ەدان کرنێجودا ھاتبوو چ نێتالەم کەلەکو ژ گ زنەم یکەرەکێپ (.٢. دان .ەرە)بن ەناس بک

 کەھن نجاماەکو د ئ بوونەھ یکیلەم کەلەگ ،ێلیسرایئ یکیزێن ماێرەھ ل ە(. پشتر٢:٣٨)دان.  ێیەلیباب ێکیلەم الیمسەت

 ێو ،ەن ێژ رتام یدن ژ نیێ و سنەژ ھ یو نێگلن نیێتل کەکو ھن ەکەو“وان ھاتبوو:  ایکیلەل م یداو ،ەد ارید نێوشەر

 (.٢:٤٢ .)دان ”ەب زێھ ێب یژ یکەو ھن زێب ھ یکەھن یکیلەم



 ەڤەدک رەکێپ نێکو، ل لنگ تید بچووک یکەرەڤک الیدان ێمەد ێ. وەنەھ زێھ ێو ب زێب ھ نێالتەو کەلەگ یێایدن ل

مت. )کر  سایئ الیمسەت یرەڤک ی(. و٢:٣٤،٣٥دان. داگرت ) ایبوو و دن زنەم یکیەایچ نایم رەڤو ک ؛ەد یێدد ێانیو ز

 ایستەردەس الیمسەت ،یەاکرڤئا ێنیمەرزەس یێاەڤل ت یکو و یێای(. چ٢:٤،٨. تەپ ١؛  ٢:٢٠. پھە؛ ئ ٤:١١ ئاجتس ؛ ٢١:٤٢

 ل ەن یستەردەس ێکو و ێیەو ێلیلەد ەبخو تەھانەک ەڤ. ئەمۆبد یێتاەھ تاەھ و ەبب اڤئا یھاتنا و یپشت ێکو و ەدک زدانیە

 .کرن اڤئا ەرەو ێنیمەرزەل س ێلەب ێل مان،یئاس

دادکرنا “ ھساەب لوسڤ. پایژ ەیەم شێپ ل نێتارۆگ اینیھەمژارا بنگ ،ەبب اڤئا ھیسەھاتنا م یپشت ێکو و ایستەردەس

 زدانیە ایستەردەس وەکو ئ ەستەرادو الیدان ێفکر رە، ل س٤:١ کای. مە( دک٤:١تم.  ٢) ”ەد سایئ اییکیلەدبن م نیێو زند یمر

 یژ ەشترپ ؛”زکرنێب ھ ەرەو زدانیەماال  یێایچ ێکو و ەبب ارید ەد یداو نێژۆد ر ێو“: ەدک ۆڤەریش زنەم یکیەایچ نایم

 تاەھ وەئ ێو“: سایئ ەبد ێقودس ل یێداود ێختەت زدانیە ێ(. و٤-٤:١کرن )مج.  ێت ێنیمەرزەل س ایستەردەس ڤێ نایداناس

 ایستەردەس ڤێ کرناێستپەد ۆژ ب ارید ەکەمەکو د ڤێ(. د٣٢،٣٣: ١)لک.  ”ەنین یو ایستەردەس ایداو ،ەبک یێستەردەس یێتاەھ

دان.  ییداێگر یکەھن ”ەنین یو ایستەردەس ایداو“ ەژێکو دب تناۆ. گەھیسەم راەگڤە ماەد یژ وە. ئەبەداود ھ ێختەت رەس ل

 ١١:١٥ .ەڤر ”ھشتن یێنا ەدن ر نێژ نژاد وەئ ؛ەبک اڤئا ێکیەستەردەس ێو ەناب ەتون تو جاران مانانیئاس ێزدانیە“: ە٢:٤٤

 ێوەو ئ ؛یو ێھیسەو م ەم ێزدانیە ایستەردەس ەدب یێایدن ڤێ ایستەردەس“: ەدک ھیسەم راەگڤە نایداناس تنانۆگ مانەب ھ یژ

 .ییەو راەگەڤ امەد یژ ەڤئ ،ەبەھ ێنیمەرزەل س ایھیسەم ایستەردەس ۆژ ب ارید ەکەمەد ڤێد ساید. ”ەب ستەردەس یێتاەھ تاەھ

 اکرنڤئا یەھاتەن یستەردەس نایھ 5.2

 یچقاس رە. ھەیەنھا ھ ،ێت کێپ ندانەرمەماباوۆک–کو ژ  ایزدانیە ایستەردەس ەژێکو دب ەیەھ ییبووڤالەب ەکەنیرەن

کو  ەخو ڤێاچ رەبدن ب مەئ ماەد ،یژ ەب زنەم ەکێڤیەھ ،ەد یێستەردەد س ایو جھ گرتنا وان ندانەرمەباو داخوازا رزگارکرنا

 .ەن ەد یێستەردەس ماەد د ەنھا ن مەکو ئ ننیبب ێمەئ ،یەھاتەن یێستەردەس ڤێ اکرناڤئا ۆژ ب ھیسەم نایھ

 راتیم ەکەو زدانیە ایستەردەنکارن س شتۆگ و نیخو“کو  مکرنێف ەھاتب ڤێد ،ەنھا د تاەھ اەیم باتاەخ نجاماەئ د

، ٣:٨. گال ؛٤:٢٣)مت.  نییدا ەھاتن ەر میکو ژ ئبراھ نێزۆس ێراتخوریم ەدک ەم زبوونیافتڤ .(١٥:٥٠. رۆج ١) ”رگرنەو

 ێو ێکیە ڤێ رە(. ژ ب٢:٥ سە)ژام ”ننییدا ەھاتن ەر ەکو ژ م نێزۆس نێراتخوریم یو نێزکرەھ ەکەو“ مە(. ئ٢٩-٢٧

؛  ٥:٢١ .؛ گال ١٥:٥٠؛  ٦:٩،١٠. رۆج ١؛  ٢٥:٣٤)مت.  ەب ھیسەھاتنا م یپشت یژ زانۆس انڤ رگرتناەراتویم کھاتناێپ

 .یێستەردەس یێدەوخ ەبوونەن ناینھا ھ نێندەرمەباو کو شاندانین ەدد ،ێژۆرەشێپ ێراتیم تناۆگ اینیراست نایبکاران (.٥:٥. پھەئ

 سل،ەب ئ یکیە“: یەتۆوھا گ یکەتشت سایئ ەرەو کێپ رەکسیە یستەردەکو دخوازن س نێسەک تناۆراستکرنا گ ۆب ژ

 ەخو نەیێلۆل ک یاریرپرسەب کەھن ەکو بچ یرەدور. ب یکەالتەو یەچوو ەرەگڤە و ەبک داەیپ ەر ەژ خو ێکییەکیلەکو م ۆژ ب

-١١: ١٩)لک.  ”ەکرن ەمەھکەم وەو ئ یەکر ەخو نەیێلۆک یێاەڤت یگاز ،یەایرەگڤە کیلەم ەکەو وەکو ئ ماە. دیەکر ڤالەب

٢٧). 



 یێستەردەس ەڤیت ێاریبر ژاۆر ێو و مانیئاس یێدور ێالتەو یەچوو وەکو ئ ەدک سایئ الیمسەت سل،ەب ئ ێسەک ەڤئ

 :ەن ێکیە ڤێ ێلیلەد ر،ێل ژ نیێانیداخو .یێستەردەس یێدەببن خو نکارن ەخو یێمرزا ێب ەلۆک ێکیە ڤێ رە. ژ بەرەگڤە

 ژن.  ”یە(ێدسالە)س یێایدن ڤێ ژ ەمن ن ایستەردەس“: یەکر ارید یکرڤە یکیەب ئاوا کیە ەڤئ سایئ(

 ەدد ەڤ(. ئ١٨:٣٧)ژن.  ”کمەکیلەم زەئ“: یەتۆگ یژ کیە ەڤئ ەد ێمەد ێد و یو ساید ێ(. ل١٨:٣٦

و ککرن  ارید ێ. تیەبووەن اڤئا یو ایکیلەم نایھ ێلەب ێل ەدک یێکیلەم الیمسەت ھیسەکو م شاندانین

 .(١٥:٤٣)مک.  زداننیە ایستەردەس اێڤیل ھ نایھ یژ نیمەکیە دساالەس نێندەرمەباو

 ەزەت اییو ایژ ەر ەب و ،ەد ەخو ڤێبا ایستەردەدبن س زەئکو  تاەھ“ ،یەتۆگ ەر ەخو نێدیژ مور ھیسەم 

 ەکەو یستەردەس ێو کو شاندانین ەدد ەڤئ. ”(٢٦:٢٩)مت.  دخومڤە( ێرابە)ش ەیێم ماەن زەئ خوم،ەنڤە

)لک.  ”(ێژۆرەشێپ رەراگھاندنا ل س ۆ)ئانگ زدانیە ایستەردەس یێباش نێامەیپ“ سایئ کاڤۆالەژ ب لەکو گ

 ایستەردەکو دبن س نێیێب دل یزەخو“ وان وھا بوو، اۆڤەیری. شاکرنڤئا ەرەو ەد ێژۆرەشێد پ یەمکرێف (٨:١

 .(١٤:١٥)لک.  ”بخون نان (ێژۆرەشێ)پ ەد زدانیە

  ربن جودا کر؛ وھا کو ھوون بکا کیەستەردەس ەر ەمن ژ و“: ەژێو دب ەنیمۆدد ێمژار ڤێ ٢٢:٢٩،٣٠لوکا

 .”ونخڤەمن بخون و  اەیسفر رەل س ەد من ایستەردەد س

 کو  تید ەو ماەد“: یەئان ێکیە ڤێل  یداو ێکۆڤەیەریش و ب ەراگھاندن نیمەدوو اەیھاتنا خو نێشانین سایئ

 یستەردەس رەگەھ (.٢١:٣١ .)لک ”ەکیزێن زدانیە ایستەردەبزانبن کو س ،ێلۆھ نەڤردکەد تشت ەڤئ

 .ایبوو ەوات ێب یانیداخو ەڤئ ێو ا،یبوو نھا نیمەدوو ایھیسەھاتنا م یرەب

 “ت ما مەئ ڤێ(. د١٤:٢٢)ئاجتس  ”زدانیە ایستەردەبن س نەڤکێت انیرۆز کەلەگ رباسکرناەب د مەئ ڤێد

 .(٦:٣٣)مت.  ەدوان بک یێستەردەھاتنا س ۆژ ب ندەرمەباو رەکو ھ ننیمەن

 ایب ر ،یو اڤرسەب ۆژ ب مەئ ڤێد (؛٢:١٢. سەتھ ١کر ) ەو یگاز یێستەردەبن س تناەک ۆژ ب“ زدانیە 

 .(٦:٣٣)مت.  یێستەردەس بن نەڤکێت ینایگ ەکەانیژ

 ێژۆرەل پاش ایزدانیە ایستەردەس 5.3

 ەکەو یژ وەکو ئ ۆژ ب زنەم ەکەزێھ ەدب ەڤ. ئەکەالتەخ ێژۆرەشێل پ ندان،ەرمەباو ۆژ ب زدانیە ایستەردەس

 شتنیگھێت ب ەخو نێژۆر یێاەڤت و،ەکرن کو ئ ێڤیھ ێت ێمەدەس ڤێ رە. ژ بننیرۆبب یتەھمەو ز رۆز یتژ ەکەمەد ھ،یسەم

 .زدانیە وان ڤێبا ۆژ ب ایوان زکرناەو ھ یانیگ ایوان باتاەخ شاناین ەبب وەئ ێبکن. و رباسەد ێژۆرەشێپ رکرنایقدەو ت

 یێاەڤد ت ۆڤمر ڤێد ەب یوان ژ ژ کانەندەناسکرنا چ ۆژ ب ێلەب ێ. لەن یێستەردەس نێناکیم یتژ زۆریپ نێسڤین

 کو ەد ییرباسبووەد ماەد د ایزدانیە ایستەردەدکارن س مەئ ێژۆرەشێپ ایستەردەس ێڤ نێبینسەپر راێ. ب خەبتەبخ ەد یکەنەمەت

. اکرنڤئا ەرەو دنەکەجار ھیسەھاتنا م یپشت یستەردەس وەئ ێبکن. و ۆڤەریباش ش ،یەکر ارید لیسرایئ واەتەن یێب ئاوا ەخو



 ەھاتن لیسرایئ واەتەن رەل س ناکیم ەر ەن، ژ مبک مێف ێژۆرەشێپ ایزدانیە ایستەردەس مەئ کو ۆژ ب ەد ێلیئنج نێشەب کەلەد گ

 .شکرنێشکێپ

 ٤٨:٢؛ پس.  ٤٣:١٥ ؛ ٤١:٢٧؛ کرش. ئس.  ٤٤:٦)ئس.  نیداناس ێت’لیسرایئ ێکیلەم‘ یکەو زدانیەجاران  ێپر

ن رن، واک السەھاتن خ رۆس ھراەب ایب ر وەکو ئ یپشت .ییەو ایکیلەم ێلیسرایئ ێلەگ ێکیە ڤێ رە(. ژ ب١٤٩:٢؛  ٨٩:١٨؛ 

 ێمانەیپ ێو ناینکاێپ ایوان داخوازا اڤرسەب ۆ. ژ بزدانیە ایکیلەبوون م وەو ئ کرنێچ کەمانەیپ ەر زدانیە ب یێ’نایس یێایل چ

 ێژ مسر لیسرایکو ئ ماەد“ ،ێکیە ڤێ رە(. ژ ب١٩:٥،٦. خە)ئ زۆریپ یکەیەوەتەن و… (زدانیە) ایکیلەبوون م وەئ“

 ییاەڤت لیسرایئ ێمانەیپ ڤێ یپشت .بوو یو ایکیلەم ی( ئان ژ١١٤:١،٢و )پس. بو ەد یو ایستەردەدبن س لیسرایئ…تەرکەد

ب  یێانو ێستەردەس ەکەو زدانیە. نییھاتبوو دا ەژ وان ر ێو زاۆس کو اێینانەئاخا ک شتیکر و گھ رباسەد یێنایس الۆچ

 وە. ئندماۆئان د’رێدادگ‘ ایر ب ێ( لنۆسامس ن،ەۆگد ناک،ی)م نسانیئ نێکیلەم نایم ەوان ن رەل س ەیێخو ێھوکم نھا،ەت

 رەوان ل س ایستەردەس ھتر،ێب التەو یێاەڤبرن و ژ ت ێڤەدھاتن بر ڤە زدانیە یێژ ئال وەئ ێلەب ێبوون، ل کیلەم ەن رێدادگ

ژ  ێو وبدن  کرنەبۆب ت ێلیسرایکو ئ ۆب ژ برنێڤەبر ەھاتن ڤە زدانیە یێجاران ژ ئال کەلەگ وە. ئایشەدم ماێرەھ کەھن

 یێستەردەس ەو رەل س ێزەئ“دا:  ڤرسەوسا ب یوان و ێکیلەم ەبب نەۆکو گد ستنەخو انیلیسرایئ کو ماەرزگار بکن. د ارانەین

 انیلیسرایئ ،ەد یو ماەبوو. د د لەسامو نیداو ێرێدادگ .(٨:٢٣)ژود.  ”ەب ەو ێستەردەس زدانیە ەم یێمرزا ێو …کمەن

 (.٨:٥،٦ .سام١) ەخو راۆروودەل د نەیێوەتەن نایمببن  یژ وەکو ئ ۆکرن ژ ب نسانیئ یکەکیلەداخوازا م

 ایکلێت ێڤ یەستەخو ێمەد رە. ھیەتید کڤس ەر زدانیەب  اەیخو ایکلێت ن،یراست یێزدانیە ێلەگ ەد ێکۆرید یێاەڤت د

 اینیمگەخ زدانەی .تشت دبن ەڤئ یژ ەد ەم ژاۆر ایای. د دنەخو راۆروودەل د ایایدن نایم ببن یژ وەکو ئ ۆژ ب ەبک داەف کیزێن

 نیێرابەخ نێکیلەم یژ ساید زدانیە(. ٨:٧سام.  ١) ”کرم دەر زەئ وان بم، ێستەردەس ەن زەکو ئ ۆژ ب“: لەسامو ەنیدگھ ەخو

بوون  ەزان ەد یانیگ یێئال د کو نێکیلەھاتن. م یژ نژادا و نێکیلەم اەیراست و سلسل ێداود یژ ە. پشتروان ەساول دان نایم

 ڤێب نا ێلیسرایئ وەوھا ناسکرن کو ئ رە. ھەزدانیە ایکیلەم یژ نایھ لیسرایئ ل،ەکرنا گ دەر یرەرامبەکو ل ب مکرن،ێف

 .ننیشەدم زدانیە

 رەس کو ل ێسەک“: نیھەبنگ اەیخو اەیوات ەژیداود بگھ ێکور ێمانێسل نایداناس یێئاوا ەڤکو ئ ەلێدھ کیە ەڤئ

 ایستەردە(. س٢٩:٢٣؛  ٢٨:٥. نۆچر ١؛  ٩:٨. نۆچر ٢) ”زدانیە ێکیلەم ەبب کو ۆژ ب ،ەدک یێستەردە( سزدانیە) ێختەت

 رەدکر(. ژ ب ارید نیھەبنگ نێیێو نیێتەبیتا یبوو )ئان ژ زدانیە ایستەردەس شاناین ،یشەفخوێو ک یندەمەولەد یتژ ایمانێسل

ل  ێلیسرایئ ێکیلەم نایم زدان،یە ۆژ ب ەیێوێش مانەب ھ یژ سایئ ێبوو. و ێلیسرایئ ێکیلەم زدان،یە ڤێب نا وەئ ێکیە ڤێ

 .(١٢:١٣؛  ١:٤٩؛ ژن.  ٢٧:٣٧)مت.  ەدانش زدانیە ێختەت رەس

 زدانیە ێھوکم

 نیامینەو ب اھودای رایشەئ رەل س ام،ۆبۆھەر مانێسل ێ: کورشەبوو دو ب ێلیسرایئ ایکیلەم مانێسل ایکۆانڤچ رەب ژ

 ھەد ایکیلەم ڤێھوکوم دکر.  ییما نێریشەئ ھەد رەل س یژ امۆبۆریە( باتەن ێ. )کوردکر ھوکوم ەماناس رایشەئ یڤێو ن



 انڤ ایکر. پران ەل خو اھودای ڤێنا دھات کێپ یژ رانیشەکو ژ دو ئ ایکر، ەل خو فرامەئ یئان ژ لیسرایئ ڤێنا یریشەئ

ل  نێوەتەن نێپوت ایستەرەپ ێلەب ێل رن،ەباو زدانیەب  وەکو ئ تنۆ. وان دگرابەخ ایمانێسل پاۆش ەیپ ەدان رانیشەئ

گوھ  یسەک ێلەب ێبکن، ل ەبۆت وەکو ئ ستەخو ژ وان رانەمبەخێپ ایجاران ب ر کەلەگ زدانیەکرن.  یژ ێرۆروودەد

 ەت“گرتن:  لید وەو ئ ێلیسرایئ تنەک یئاسور یلیکرن. باب ەزەج لیسرایژ ئ رخستناەد ب وەئ زدانیە ێکیە ڤێ رە. ژ بیێداەن

وان گوھ  ێوان کر. ل ایشاھد ەد رانەمبەخێپ د ەیێ( خوزاۆ)س ێانیگ ایب ر ەوان کر و ت موالەھەساالن ت کەلە( گزدانیە)

 .(٩:٣٠. ھە)ن ”رانیج نێلەگ ێستەبن د خستن وەئ ەت ێکیە ڤێ رە. ژ بەت داەن

 اھازۆھیە ئاھاب، ام،ۆبۆریە. باش نێکیلەم یێدەخو بووەن تەھاتبوو، ق کێپ رانیشەئ ھەکو ژ د اێیلیسرایئ ایکیلەم

 ،ەد یو ایستەردەس ماەبوو. د د اەیشۆھ نیداو یێوان ێکیلە. میێکیلەم پرتوکا ەتنەک ستانەرەپپوت نایم ەڤت یدن ژ نیێو

تو جاران  واناەئ یژ ەپشتر .(١٧کنگس  ٢ھاتن گرتن ) لید یژ ریشەئ ھەو د ستەشک انیئاسور یرەمبەل ھ لیسرایئ

جاران  کەھن وەئ یبوون ژ رابەخ وان اینپرا یچقاس رەھاتبوو، ھ کێپ رانیشەکو ژ دو ئ ایاھودای ایکیلەم .انیرەگەنڤە

 یێوان ێکیلەم ماەد د زدانیە ل،ەگ ایھکارەگون مبووناۆد رە(. ژ بایشیۆ و ایھزک ناک،ی)م یباش ژ نێکیلەم یێدەبوون خو

 ێلۆھ ەتەرکەد ەڤ انیلیباب یێژ ئال ایوان گرتنا لید ایب ر ەڤ. ئشاندەھلو اھودایو  رگرتەژ وان و یکیلەم ،ەد ایکەدەتس یداو

 واناە. ئێلیاسریئ انیرەگڤە ەد ایمەھەو ن زراەئ ایرەبێژ وان دبن ر کەھن ەمان. پشتر ێلیباب ل یسال ٧٠ وە(. ئ٢٥کنگس  ٢)

 ەد یێماۆر ایستەردەس ماەدد سای. ئیکیلەم یدەخو بوونەدن ن ەکەجار و برنێڤەھاتن بر ڤە انییماۆو ر یونانی ،یلیباب یێژ ئال

 یێایدن یێاەڤل ت وداگرکرن  وەئ ەد ’٧٠ د )پ.ز( ێنییزا یپشت انیییماۆر ژراندن،ەپەن سایئ انییلیسرایئکو  رە. ژ بیێایدن ەھات

 (ەرەبن ٣:شە)ل ب نیریڤز دنەکەجار وەئ ھیسەھاتنا م اینیمزگ ەکەو ەد ییرباسبووەد دساالەد س ێنەکرن. ب ت ڤالەب

 تن،ید ێت ەد لیسرایئ اەیوەتەکو د ن ای زدان،یە ایستەردەل س یداو ێراگھاندن کو و ێت ،ەد ٢٧-٢١:٢٥ لیەکەزەھ د

 ەم یێزامر یو ۆب ژ…ێت یو ژاۆ(، رایکەدەتس ۆ)ئانگ ەزێر ێب زۆریپ نێتشت یرەمبەکو ل ھ ێیێلیسرایئ ێنسەتو پر“: ەرەو

 ێ(؛ وەرەو ایکەدەتس ایکیلەل م یداو ێو ۆ)ئانگ ەنیرخەد ەخو ێرەژ س ێو تاج ،ەردەب یێستەردەژ س ستەد‘: تۆگ زدانیە

 ؛ەبەنێچ کەتتش یدێئ ێو ەرەو وەکو ئ تاەھ ،ەب ێک یێ: و مافنمیشەھلو نم،یشەھلو نم،یشەھلو یو ێزەئ…ەب ێرەب نایم ەن ەڤئ

 ٥:١٦. ؛ الم ١٠:٣. سۆدگرن )ھ زدانیە ایستەردەس کچووناێت نایش ساژەب پ ساژەپ رەمبەخێپ. ”’یبدم و یماف ڤی ێزەو ئ

 ێ  ،ەڤئ .ەدب ەجاران دوبار ێس ’نمیشەھلو‘ ێزەئ تناۆگ ەئان د ٢٧-٢١:٢٥ لیەکەزەھ د .(٨:١٢،١٤؛ دان.  ١٤:٢١. رە؛ ژ

 انڤد  ەکاردب بال،  یکەزمان. شاگرت ەنیکرن، ت ەھاتن ڤە تسارەبوکادنەن ێلیباب ێکیلەم یێکو ژ ئال نێیێداگرکرن نێرەفەس

 ایستەردەس کچووناێت ا،یکەدەتس کچووناێان. تزم یەھات ەر ەڤب ھ یو ێکیلەو م زدانیە ایستەردەس کو ەنیبب ەد تانیەئا

 ایکیلەم…ێزەئ“ھات:  زدانیە ایستەردەل س یداو ەد ێلیسرایئ اەیوەتەن د ،ێکیە ڤێ رە(. ژ بەرەبن ٥.٢بوو )ل مژار  زدانیە

 ێماف“ یکیلەم ،ەکد وامەردەو وھا ب ”تا کو ەب ەتون یدێئ ێوەئ“: ەژێدب ە(. پشتر١:٤. سۆ)ھ ”ستانەبدم راو ێلیسرایئ ایدانەخان

 ھیسەکو م ماەد .ێلۆھ ەڤەرکەد دنەکەجار یکیلەم وەکو ئ ەدک ارید یژ ەڤئ. ”یو ە( بدزدانیە) ێو ەرەو وەتا کو ئ ،ەب ێک

 ێ. و(٣٢،٣٣: ١)لک.  ”ەب ەتون یو ایستەردەس ایداو ێو و…(سای)ئ یو ەداود بد یو یێپاش ێختەت زدانیە ێو“ ەرەگڤە

  .ەببێچ ەد یێستەردەنووبوونا س ازۆس کھاتناێپ ماەد د کیە ەڤئ



 ێلیسرایئ ابووناڤئا ڤەنوو  ژ

. کرنەوبارد یەھات نگیگر ەکەمژار یکەو ەد نەڤک دایئاھ یێاەڤد ت زدانیە ایستەردەس ابووناڤئا ھ،یسەھاتنا م یپشت

( سای)ئ یپرس ژ و ەڤوان ئ ،ەڤھ لەبھاتانا گ وەئ ێمەد ژانیک ،ێکیە ڤێ رەژ ب“: ەتنید پر باش کیە ەڤئ ھیسەم نێدیمور

 لیەکەزەکو د ھ ێتشت ۆئانگ ،”نن؟یرەگڤە ێل دنەکەجار ێلیسرایئ ایستەردەس ەد ێمەد ڤێد  ێھوون ،ەم یێمرزا‘دکرن: 

 ێلەب ێل ،ەرەگڤە دنەکەجار ێوەکو ئ ژنێدب تەکیالەکو م تبووۆگ ەژ وان ر سایئ ؟ەرەو کێنکا پ ێزمان و یەھات ەد ٢١:٢٧

 .(١١-١:٦)ئاجتس  نیزان یێنا نیمەدوو راەگڤە ماەد

 ێکیە ێڤ رەل س تروسە. پەرەو کێپ نیمەدوو ایھیسەھاتنا م یپشت ل،یسرایئ/زدانیە ایستەردەس ێو ێکیە ڤێ رەب ژ

تشت  رەھ تا کو ،ەتنۆگ ەخو ەڤێب د زۆریپ نیێزدانیە نێرەمبەخێکو پ ەکەو…یەکر ێب ر سایئ ھیسەم زدانیە“کو:  یەتۆگ

ژ نوو  ەکەو ن،یمەدوو راەگڤە ێ(. و٣:٢٠،٢١)ئاجتس  ”(ەل ور ب ەستیوێپ ۆ)ئانگ ەب مانانیسل ئا وەئ ڤێد ەبب کێکووپێب ر

 .یژ زدانیە ایکیلەم ابووناڤئا ڤەژ نوو  ماەدەس ەبب ،ێلیسرایئ ایکیلەم ابووناڤئا ڤە

 :ەزۆریپ نیێ(زدانیە) نێرەمبەخێپ یێاەڤت اینیھەمژارا بنگ زدان،یە ایستەردەس ابووناڤئا ڤەنوو  ژ

 ەشدان یختەت یو رەل س ەداود د ەخو یێپاش ێنۆ( د کسای)ئ وەئ ێو ن؛یدان ەرەو ختەت ێلوتف ەکەو ێو 

 .(١٦:٥)ئس.  ”یێراست نایکانێپ زەب ل و…ێتەدالەئ ل راەب گ“(؛ ٣٢،٣٣: ١)لک. 

 “نێکون ێزە( و ئەد ١:٣٢،٣٣د لک.  یێ داود ێختەت یانیبدرووم ) یتەک یێداود ێنۆک ێژۆر ێو ێزەئ 

(. ٩:١١ سۆ)ئام ”بکم اڤئا ێرەب نێژۆر ەکەو یو ێزەراکم و ئ ییایشەھلو نیێ یو نیێئال ێزەم. ئبگر یو

 .زمان ەنیت ێابوونڤئا ڤەژ نوو  نیداو تناۆگ

 “ەرەو کێمن پ ایشێوان ل پ ناڤیج ەڤل ھ ێو و ببنێ( چلیسرایئ نیێوان ) نێکۆزار ێرەب نایم یو” 

 .(٣٠:٢٠. رە)ژ

 “ایستەردەس ختاەتیپا ەور بک ێ(، و٢:١٢. چە)ز ”ەرێھلبژ ێقودس دنەکەجار زدان،یە ەم یێمرزا ێو 

 .(٤-٢:٢؛ ئس. ٤٨:٢)کرش. پس.  ییایدن اەیخو

 “ڤێ ل ساید ێو… بکم اڤئا ێرەب نایم وان ێزەو ئ نمیب دنەکەجار لیسرایئ نیێو اھودای نێسرگون ێزەئ 

 ێرەب نایم دنەکەارج التەو نێسرگون ێزەکو ئ رەب ژ…ستنیبھ ەرەو یێشاھ ێنگەد ێرەڤەد

 .(١٣-٣٣:٧. رە)ژ ”ببن ڤالەب یرەک ێو …بنەھ ینێو ش انڤش (ێ)ل قودس رڤل  ساید ێو…نمیریڤبز

 .ددن ێگر ڤە ێپ ەخو مەئ ەد ێزبوونیافتڤ ماەد کو د اەیئ’لیسرایئ اێڤیھ‘ ،یێستەردەس ڤێ اکرناڤئا ۆژ ب ایھیسەم ھاتنا

 ێژۆرەشێپ ایزدانیە ایستەردەس 5.4

 میژ ئبراھ زۆددن. س زدانیە ایستەردەس یێئاوا رەل س انیانیداخو کەلەگ ێمژار ڤێ نیێنیمێیەس و نیمەکیە نێشەب

 ەدک ھترەرەرفەب ێکیە ڤێ ٤:١٣. مۆکرن. ر زۆریپ ەرەو یێایدن ێریل چار ھاو ییێو ژ نژادا ێلەگ یێاەڤکو ت نییھات دا ەر



ب  ایھیسەھاتنا م یژ ٢. دان.رگرتنەو ەرەو راتیم ەکەو ڤە نایھیسەو م مینژادا ئبراھ یێژ ئال یێایدن یێاەڤت ێکو و ەژێو دب

 اەیوات ێت کیە ەڤ. ئەدک اری( د٧٢:٨)کرش. پس.  یێایدن یێل چار ئال ایێیستەردەس بووناڤالەب و بچووک یکەرەڤک ێنگەر

 نێخاکانا خاک وەگومان ئ ێ. بەب ێلیسرایئ یئان ژ قودس ل ێنەب ت ەن ژنێدب کەکو ھن ەکەو زدان،یە ایستەردەس ێکو و

 ێنیمەرزەل س یێستەردەس ێمەو ئ پیو راھ کیلەببن م ێو“ ھ،یسەم پاۆش ەیبدن پ ێانیژ ڤێکو ل  نیێ .ەن یتەبیتا نییێو

 یدن ژ یکەھن ببن،ێڤەباژاران بر ھەد کەھن ێبکن، و یێستەردەس جورەجورب نێمێرەھ رەل س ێمە(. ئ٥:١٠. ەڤ)ر ”بکن

 ێو“(. ٢:١٢تم.  ٢؛  ٢:٢٧ .ەڤ. )رەکڤەپار  ەر ەب م یێایدن رەل س اەیخو ایستەردەس ھیسەم ێو (١٩:١٧ .)لک نجانێپ

؛ پس.  ٣٢:١)ئس.  ”برنێڤەبر ەنێب تەدالە( ب ئندەرمە)باو نسەپر ێو و ەنیشەبم یێستەردەس ی( ب دوروستسای)ئ کەکیلەم

 اەیفیزەجھ و و یێدەخو ەبب ێوەئ .(١:٣٢،٣٣)لک.  ەبک یێستەردەس یێتاەھ تاەداود ھ ێختەت رەل س ھیسەم ێو .(٤٥:١٦

 ێمێرەھ ێل و ێ. ویێستەردەس ختاەتیپا ەبب رەد وەئ ێو ،ەبک یێستەردەس ێقودس ل ھیسەکو م ماە. دێل قودس ایداود

)مال.  ێھەستگەرەپ ێو نێھەرگەد ەژڤێبا ەخو یێایدن نیێل چار ئال لەگ ێ(. و٤٨-٤٠. ەزە)ئ اکرنڤئا ەرەو کەھەستگەرەپ

 .یێستەرەپ نداڤەنا ەبب وەئ ێ(، و و١:١١

 ێنابەج ،ەخو ێکیلەم ایستەرەپ کو ۆسال ب سال ژ ب“ ،ێل قودس ھاەستگەرەپ راۆروودەد نەڤرکەد وەتەن مووەھ ێو

 یەاتھ یژ ەد ٢:٢،٣د ئس.  ێقودس اەیساالن جاەھ ەڤئ .(١٤:١٦. چە)ز ”ننیب ھیب ج ێستنەرەپ نێنۆک ایرتیۆبکن و  قەھ

 ۆ)ئانگ رناکڤئا ەرەو انیایچ رە( ل س٢:٣٥،٣٤(، )دان. ھەستگەرە)پ زدانیەماال  یێایچ ،ەد یداو نێژۆر د ێو“راگھاندن: 

 ێر. و وبدن و ەخو ێرەب وانەتەن یێاەڤت ێو…کرن( رزەب ەرەو نسانانیئ ایکیلەم رەل س ھەستگەرەو پ زدانیە ایکیلەم ێو

 یشانین نایر ێوەو ئ اقوب،ی ێزدانیە ماال نەڤرکەد مەئ زدان،یە یێایچ نەڤرکەد مەئ رنەو‘کو:  ژنێو بب بچن سەک کەلەگ

 ەدک ڤلەب ھیسەم ایستەردەس نیێئاگاھ لەگ. ”ەڤەرکەد ێژ قودس یژ زدانیە تناۆگ و ێ’نۆژ س نۆزاگ ێکو و رەب ژ…ەبد ەم

د  مەرن. ئک ایخو ەنێت یێستەردەس نیێنیمەکیە نێژۆر نایداناس ەکەو ەڤ. ئزدانیە ایستەردەس یێایچ ەڤەردکەد یدێھ یدێھ و

 .نیراست ەکەداخواز نایداناس یێدەخو دبن ەد ینید ایستەرەپ

 ،یاسیس نێمەدەب س یژ ئان ،ەخو نێستەژ وان ب ھ کەلەکو، گ ەوەئ نسانیئ نیێدەژ تراژ کیە ،ەد ەم ژاۆر د

. ەبب داەیپ انزدیە نێبازێناسکرنا ر ساەوەھ ەڤیت یێایل دن ێو ،ەد یێستەردەس ماەدکن. د د زدانیە ایستەرەپ یو چاند یاکڤج

 ل .ێقودس رداناەدوور بچن س نیێیێایدن نێالتەو مووەژ ھ زدان،یەناسکرنا  ۆژ ب ێوەوھا کو ئ ەکەوشەر نەڤکێت نسانیئ ێو

 تناۆو گ تیەرەش ێل قودس ھیسەم ێو ،یەکرێچ ەماف د ماەستیو س یرێد دادگ نسانانیکو ئ اەڤیھیلەڤو و ت یتەدالێەشوونا ب

 ێدکن. ت ادەف ەخو انیئاگاھدار انڤ ستخستناەبد ۆژ ب سەک کەلەگ ەد ەم ژاۆ. د رەبک النیئ نیھەبنگ ناۆزاگ ەکەو زدانیە

 نایداناس ڤەئ .ێنیزان نێوان رونشتن ”رکنەبھ وانەتەن یێاەڤت ێوەئ“و  ەبب ترەدێداخواز ز ەڤئ ەد ێمەد ێد و ێکو و تنۆگ

 نیێ) انیونانی لەل گ زدانیە ایستەرەپ ۆژ ب ،ەژێکو دب ەد ٦٠:٥. ئس د نایداناس ەدشب ،ێقودس رکنەدھ التاناەو ەڤئ ،ەژێکو دب

 :ەیەد ٢٣-٢٠ :٨ .چەد ز ایێیستەردەس تاەھانەک ییداێگر ەڤ. ئێقودس رکنەدھ ی( جھو ژەن جھو ەکو ن

 ێنابەبچن ل ج مەئ‘: ژنێبب ەر دن نیێژ یکەباژار نێانڤروونشت ێو و رنەپر باژار و یێنێنژاد و ش کەلەگ ێو“

 ،ێلەبچم. ب ێزە(. ئێتا سال ێژ سال ١٤:١٦ چەکرش. ز– ێکەلێک ایبنێ. تڤ)ا.  دوان بکن زدانیە ایشێو ل پ رنەبگ قەھ



 التانەو مووەھ ێب زمان ەزالم خو ھەد ێو و ێقودس رنەو قەھ ێنابەل ج راەگ ۆژ ب زێب ھ نەیێوەتەنژاد و ن کەلەگ ێو

 .”ەر ەب و زدانیەکو  یەستیبھ ەبچن، م ەر ەو ب ێمەئ‘: ژنێبب ێو و جھوو یکیەداوا  ژنڤێبا ەخو ێبگرن، و

. )دت. التانەو ”ڤێدوو ەن ێل ر،ەس“ ەبب ەخو ایستەرەو پ یشمانۆپ یرۆجھوو ل گ ێلەکو گ بەبەس ەدب ەڤئ

 ێ. ورنمکێف ەرەو ڤە یسەک رەھ یێژ ئال ،یێیەجھووت ێھەبنگ رەس ل کو یێرزگار ایزدانیە النایپ ێمەد ێو ،ێ(. و٢٨:١٣

تشتان  انڤ رەل س زنەم ەکەسەوەھ ب ۆڤمر ێ. وەرەو ێالنیپ ڤێ نایزانەل ن یداو ەد رنەدۆم نێانیستیخر اڤنا د ڤە ێژ نشک

  :ژنێبب ەر انیژ جھوو ێبکن و و ێژێتووبۆگ

 .ەببێچ ەد یانیگ نێنرخ اۆڤەیرچەچ د ھترێب االڤ ەکەالەیژ خ رتنەگوھ ێمەد ێو. ”ەیەر ەب و زدانیە یەستیبھ ەم“

 ،ەد انەیوەتەن اڤد نا“ ھ،یسەم ێ: وەبێجەئ یکەتشت ەن کیە ەڤگرتن، ئ ەرەو انڤچا رەل ب یالھیئ ایزنەم داناێگر ەڤکو ئ ماەد

 ەوەتەن یدژ ل ەوەتەن ێ: وێسخاندنەک نێرێبکن ک یژ ەخو نێرم ێو و سن،یبکن گ ەخو نێشوور وەئ ێو …ەب ستەردەس

 وەتەن مووەھ ،ەد ھیسەم تاەدالەو ئ یستەردەس د بن ێ(. و٢:٤)ئس.  ”بنەن ێرکرنەش یرێف یدێئ ێو ،ەکەشوور بلند ن

 ێو ێمەد ێو -( ٧٢:٧)پس.  ”ەڤەشکێب پ یراست ەد یو نێژۆد ر ێو“. یێچاندن نێتەھاج بکن یرەشکەل نەیێخو نێتەھاج

-زەئ ،ەم ژاۆر ایگرتن. کوبار رنەو ەن یزدانیە نیێتەبیتا نیێدەکو خو نیێئادل نێسەک تاەھورم ێو و رزکرنەب ێب یرەانویگ

 .ەن ەد یێکۆناک اڤد نا ەر نیرۆژ نیێتەبیتا انڤب  شێپ رخستناەدەو خو یزەئ

 انجامەئ د .کنڤە یێچاندن نیێ زنەم نێچوونڤەشێپ ایشێل پ ێر ێنیمەز رەل س ێو سنانیگ کرنانێشووران چ ل

 ەرێژ زنەم ەکەباتەخ ێنمگرتەرھەب ۆژ ب ێکیە ڤێ رەب (. ژ١٩-٣:١٧. نە)گ تکرنەنال ەئاخ ھات ،ەد مەئاد ایھکارەگون

ب  نێمەرھە( بدھاتنەن رێب ک ێکەمەکو د نیێ) انیچ نێگر رەل س ێنیمەز رەل س ێو“ ،ەد یێستەردەس ماە. د دەستیوێپ

 ێیێو ن،اەڤپال ەیێژێبگھ تکارۆج ێیێو“(. ٧٢:١٦)پس.  ”ژنەبھ ێلبنان (نێمەرھە)ب ەکەو م،ەرھەب وەئ ێو ببن؛ێچ تەرکەب

 رەس ل ێ(. و٩:١٣ سۆ)ئام ”ننیبنقوت نیرێش اەیم ا،یچ ێو ،ەبب رباسەد ێو و ەنیکو دچ ەیێژێبگھ ،ەنیرچقەدپ یتر کو

 .ەبب مێک ێئاخ ایتەنال ێو و ەبب ەدێز مەرھەب ێنیمەز

 انایژ ێیئاوا ێدکن کو و اریوسا د یێستەردەس نێتەھانە. کەبک سانەک کەلەگ راێت ت،ەکەرەوھا ب ب ەکیەچاندن ێو

 :ەبک یدەخو ێپ ەخو ەبکارب سەرکەو ھ ەرەگڤەدن  ەکەجار ێئاخ ایچاندن ییداێگر

 ەڤئ ێو .(٤:٤)مج.  ”ەنیوان بترس ەنکارب سەک ێو ؛ەدانش رانیژەھ اەیو دارا خو ەخو واێل بن م سەرکەھ ێو“

ژ  ەخو ێنەمەت ایداو تاەھ کەسەک ێو ێمەد ێ. وستانەراو ە( بدەرە)پ انڤدرا ستخستناەبد ۆژ ب ایرابەخ نایبوون، بکاران رێت

و  ننیبچ نانستاۆب باخ و ێدانشن؛ و ەدێ( تە)بخو ێوەبکن و ئ اڤئا انیخان وەئ ێو“ .ەکەدن کار ن یکەھن ندکرناەمەولەد ۆب

 نیێ…وارنخ ەیێن ڤەدن  یکەھن یێوان ژ ئال ەیێوێم ێو و نیژەدن ن یکەھن ەوان د یێد خان ێبخون. و ەوان بخو ەیێوێم ێو

 .(٢٣-٦٥:٢١)ئس.  ”…کنەن رجەخ ێشۆل ب ەخو داەک ێ. وننیبکار ب ژێدر ەکەمەد ەخو ێستەد ێکار ێو ەمن ھلبژارتن کو



کو  تاەکەرەو ب یشەفخوێ. کەب یانیگ ھترێب و سانترێوان ھ انایژ ێو بتنەدخ ەد ێکو د ئاخ نیێ؛ەژێدب ٧-٣٥:١ ایئشا

. ەکڤە لکانیکول ێکەگول نایو م ەشا بب یرەب ێو…ەشبەفخوێک لۆچ ێو“: ەبکێچ زنەم ەکەرتنەگوھ ێو ەبپژق رێکێژ ئاخا ب

. ”یکەھاوز نایم ەبب ییایلەئاخا ق ێ. و ورکنەبھ مەچ یژ یێرەو ل ب ڤئا ێلۆل چ ێکو و رەب ژ…ەشا بب یشەفخوێب ک ێو

بن بکار یدێئ کۆزار ێو رن؛ێبچ ەر ەڤب ھ رخەگور و ب ێو“: ەبب السەخ یژ ەد وانانەیھ اڤنا د یییێزاەخو ێرەش ێو

 .(٨-١١:٦؛  ٦٥:٢٥)ئس.  ”نزەیبل ەب ماران ر

 ێ. وەراب یژ نسانیئ رەل س ایکو ۆب ژ کرن مێک ەرەو نیدان یەھات ییزاەخو نایئافر رەکو ل س تاەنال ێوھا، و رەھ

 ماەد د انیکرن،  ێت ێو ھساەب کیلۆمبەس یکیەب ئاوا ەد ٢٠:٢،٣. ەڤد ر کو (یو نێرۆو باند ھە)گون ایرابەخ ێو ێمەد

 یکەو ێو ،ەبمر یسال ١٠٠ کیەکو  ژکرنێدر ەرەوھا و نەمەت ێ. ورکرنۆنیب س ەرەو یئان ژ دانێگر ەرەو ەد ێومینەلیم

 ێو“(. ٦٥:٢٣)ئس.  ننیکشەن زنەم ەکەشێئ ێرەب ەکەو ەد ێنییزا ماەد د ژن ێ(. و٦٥:٢٠)ئس.  تنید ەرەو یکەکۆزار

س. )ئ ”ەژێزمان سترانان بب ێب یێ ێو و ەزەبب ێکەزالەخ نایم پۆک ێیێو ێمەد ێ. وبنڤە انەڕک ێو گوھ رانۆک ڤێچا

 .(٦:٥. بە)کرش. ھ رنەو کێپ ەد انیگ نێالتەخ ستخستناەبد ماەتشت د د ەڤئ ێ(. و٣٥:٥،٦

 نێسەک ەکەبن، و شەفخوێشا و ک ەدێت راست نێسەکو ک ەب کالیپۆتر ەکڤەبھوشتا گرا نایم ەن زدانیە ایستەردەس ێو

  .دکن زەھ ێژۆر رەب ل ژ رازانا ەد یێزاەخو ایشەخو اڤکو د نا

 تاەو روم یب شاناز ێنیمەرزەکو س ەوەئ (٢:١٤)ھاب.  ”ەداگرتن ایرەکو د نڤێئا نایم“ زدان،یە ایستەردەس ئارمانجا

 زدانیە ەم یێرزایم تاەب روم نیمەرزەس ێو گومانێب م،یبژ زەکو ئ یب قاس“: ییەھاین ایزدانیەئارمانجا  ەڤ. ئەداگر یو

و  ەدب سنەپ ،ەبک رەژ ب یو نیێتەبیتا ێنیمەرزەس یێنێکو ش ەوەئ تەروم زدانیە یرۆ. ل گ(١٤:٢١)نوم.  ”داگرتن ەرەو

 ماە)د د ند،ەرمەباو نێیێو“ ێمەد ێ. وەب ەئاماد ێکیە ڤێ شانداناین ۆژ ب یژ ایدن ەد ێمەد ێو د ێکو و رە. ژ بەبک ریقدەت

پس. ) ”بکن شەفخوێک یانیگ تاەکەرەب ب ەخو ێو سان،ێھ ەکەانیژ و ل شونا رگرنەو راتیم ەکەو یێای( دنەد یێستەردەس

 (.٥:٦ .)مت ”رکرنێت رنەو یبرچ نیێو یێراست نێوارەندەب ێو“ ەد یێستەردەس ماەد (. د٣٧:١١

 انۆڤرکو باال م ۆجاران ژ ب کەلەگ ،یداو ێب ەکەانیژ یێدەخو ەبب ەد یێستەردەس ماەد د نسانیئ ێکو و رامانا

 بووناەھ اینیراست ماەدەس ەبب وەئ یژ ساید ێ. ونیبکاران ێ( تێشکۆریڤک ۆ)ژ ب ’ێکەرەزیگ‘ ەکەو ،یێانیستیخر رەس ننیبکش

 .بکن مێباش ف ێکیە ڤێ مەئ ڤێد ،ەد ییما اەیم ماەد د ،ێزبوونیافتڤ ی. پشتەد یێستەردەس ماەد د اەیم

. ێیەانیژ ڤێ شاێئ مووەھ یرەرامبەب ن،یبژ ەد یێشەفخوێک اڤد نا ەر زدانیەب  مەکو ئ نێسال ھەد سکار،ڤین راۆگ ل

 .ەھش دب رەژ س ۆڤو مر نسان،یئ شتنایگھێت نێرۆنیس ڤەییرەد ەنیردخەد ۆڤمر ،ەمۆبد یێتاەھ تاەھ ێکو و وشاەر ەڤئ

ئارمانجا  ەبب زدان،یە ایستەردەبن س تناەک اەیم داخوازا کو ڤێببن، د ێلەسەم یکیزێن یکیفز نێتنۆدن ب گ یکەھن مەکو ئ ماەد

 رەھ یرەب“: ەدک ێتەریش ڤێ سایئ کور، نێرامان یێدەخو ەبب کیزێن ژاۆرەشێپ رەل س ۆڤ. ل شونا کو مرەم ناایژ اینیھەبنگ

 ەم االەیکو نھا د خ ێتشت رە(. ھ٣٤-٦:٣٠)مت.  ”ەو نیێببن وەئ ەپشتر ێو نن؛یبب ێو ایو راست زدانیە ایستەردەس ،یتشت

  .کرن اسیق رنەو ەر زدانیە ایستەردەبن س تناەدکن، نکارن ب ک رجەخ ێدەک ەوان د خراۆد ئ مەئ و ەیەد



زن دخوا مەکو ئ ۆژ ب ە. نرزکرنەب رنەراست و نێل ور تشت ێو رن؛ەبگ ”(زدانیە لە)ل گ ایراست“ل  م،ەئ ڤێد

 ێکو ت ایزدانیە نیێتەبیتا زکرناەھ مەئ ڤێبن، د کێکووپێب ر ەد یخالقەئ یێئال دخوازن د مەکو ئ ۆژ ب ن،یبژ یسانێب ھ

 شێکبال نیێب ر ێنیمزگ اێڤیھ موو،ەھ یانیداخو ەڤئ .خن شێب پ ەخو لەل گ یو ایستەردەبن س تناەداخوازا ک اەیوات

. ەکەارمانجئ ەر ەم ژ وە. ئرتنەگوھ ێت ەم لەل گ ژۆب ر ژۆر زدانیە ایستەردەبن س تناەک داخوازا .ەدک نسانانیئ یشێشکێپ

کن. ب شێشکێپ ەر زدانیەژ  ەخو ایستەرەپ ێزبوونیافتڤ ایر و بببن،  ێنیمزگ یرەف مەکو ئ ەوەئ نیمەکیە ەیێم ێکار

 .ەبب زنترەم ێزبوونیافتڤ یپشت ێو ،یێستەردەبن س تناەک اەیو داخوازا م ەدک شێشکێپ زدانیە کو اێڤیھ شتنایگھێت

 ومینەلیم 5.5

 رایسوەت ەڤئ ۆلەگ‘: ەبک ێپرس ڤێ بال ب یکەانەڤندەخو ێو ،ەد یێستەردەس انایژ رەل س اەیم باتاەخاال خ ڤێ د

بمرن  ێو تاتە( و ھ٦٥:٢٣)ئس.  ننیب کانۆزار یژ ەد یێستەردەس ماەد د نسانیئ ێو. ’؟ییەنسانیپر ئ ەن زدان،یە ایستەردەس

 ێو و(؛ ٢:٤)ئس.  رکرنەسەچار رنەو ڤە ھیسەم یێژ ئال ەبن کو پشتر انیکۆناک یێدەخو سەک وەئ ێ(. و٦٥:٢٠)ئس.  یژ

 نایم ەبەن سەتو ک ێکو و ەدک ارید کیە ەڤبکن. ئ یێچاندن وەئ ێو ،یژ ەب تەھمەز نھا ەکەو ەن ،ەخو انایژ ماندناۆد ۆژ ب

 اڤرسە. بیژ زدانیە یێنایم یکەرەوھەج یێدەخو نابن وەوھا ئ رە(. ھ٢٠:٣٥،٣٦نابن )لک.  ەدێو ز وجنەکو ناز نێتەکیالەم

. ەرە)بن ەنیمۆبد -ێکەومینەلیم – یسال ١٠٠٠ زدانیە ایستەردەس ێ. وەیەد زدانیە ایستەردەس ایژێمدرەد اید راست ێکیە ڤێ

 :بن ێنیمەرزەل س لەگ ێمکۆدو ک ەد ێومینەلیم ێو ماەد د ێ(. و٧-٢٠:٢. ەڤر

 ێب ەکەنایژ یێدەببن خو ێدادکرن ایکورس رەل س ێو و ھیسەم پاۆش ەیپ ەدان ەد ێانیژ ڤێکو د  نیێ– زۆریپ نیێ.١

  .نیداو

 .راست یکەندەرمەو باو ’کرنیگاز یەکو ھات ێسەک‘ اەیوات ێت ز،ۆریپ یکیە: یبنێت

 ێدکرندا ایکورس رەل س وەئ ۆنزانن. ئانگ ێنیمزگ ەد ھیسەم راەگڤە ماەکو د د نیێ– رمالۆن نیێب مرن نێسەک .٢

 .ارنیرپرسەب ەن

لک. )ھشتن  ەرەدن و ێیێ( و وێ)دادکرن ۆژ ب ەبچ ستانۆل ب نێسەدو ک رەژ ھ کیە ێو“ ،ەد ھیسەھاتنا م ماەد د

 .ننیمەدوو مکاۆک نیێننیکو دم نیێ(؛١٧:٣٦

 ڤێ رە. ژ بننەین کانۆو زار مرنەن زۆریپ نیێزدان،یە ێرەوھەج ستخستناەبد ۆژ ب ،ێدادکرن ایکورس رەل س ێو

 .کرن ەرەو ەد نیمەدوو مکاۆد ک ن،یتشتان بژ انڤ ەد یێستەردەس ماەد کو د نێسەک نایداناس ڤێد ێکیە

 التاە. خێت کێنزانن، پ زدانیە نیێستیوێپ ێلەب ێل ،ەن یزند ەد ھیسەھاتنا م ماەد د –کو  نێسەژ ک مکۆک ەڤئ

 کانەھن ێستەردەس کیلەکو م ڤێ(. د٥:١٠. ەڤ)ر ”ھوکوم بکن ێنیمەرزەل س“ ێمەئ و ؛یە’یبیو راھ یکیلەم‘راست  نێسەک

 ەساخ ھاتن ێکیە ڤێ رەو ژ ب ەکرنەمنێف ێنیژ مزگ کەتشت ەد ھیسەھاتنا م ماەکو د د نیێون،ەئ برنێڤەبر رنەکو و نیێبن.



 ێزەئ…یەتەرکەبس کو ێوەئ“: یێایدن ێکیلەم یکە. وکنڤەپار  ەر ێپ یو التاەخ ،یێھیسەم ایب ر ێمەھشتن. ئ

( کو من ژ ایاریرپرسە)ب ەکەو …ەبب ێڤەبر یسنەھ یکەب دار وان و،ەئ ێو و ؛یبدم و ەر انەیوەتەن رەد س ەکیەاریرپرسەب

 .(٢٦،٢٧: ٢. ەڤ)ر ”یەگرت ەخو ڤێبا

 ایبرێڤەبر ۆب دلپاک، ژ نەیێلۆک ەد یێستەردەس ماەد د – ەرودن ەخو ێنھا ل جھ ،ەد انڤدرا ێربارەد د ایھیسەم ناکایم

ل  ھیسەم کو یپشت رەکسیە زدان،یە نیێر ایئاگاھدار ێ(. و١٩-١٩:١٢)لک.  التکرنەخ ھاتن باژاران نجێپ یئان ژ ھەد

: ٢ئس. ) ێقودس رداناەس ەبچ ان،یئاگاھدار ستخستناەبد ۆژ ب لەگ ێ. وەبەن ڤالەکرن، ب النیئ ەرەو کیلەم ەکەو ێقودس

 یدێھوھا  یژ بانگ ێ( وەدک زدانیە ایستەردەس الیمسە)ت ا،یچ ەبووب ەد ٢:٣٥،٤٤( د دان. ێرەڤ)ک ی(. ب چ ئاواھ٢،٣

 ایکیلەم لیسرایکو ئ ماەد .ەب زانۆریپ ێکار ێو یو ایستەردەس و زدانیە بووناەزان کرناڤالە. بەبب ڤالەب ێنیمەرزەل س یدێھ

 یرەسرانەل س ێئارمانج ڤێ ۆژ ب وە(. ئ٧-٢:٥بوو )مال.  بایراھ ێکار یژ زدانیە بووناەزان کرناڤالەبوو، ب زدانیە

  .(٥:١٠ .ەڤ)ر ەخو ێمل رەھلدن س بایراھ اەیفیزەو ز،ۆریپ نەیێد یێستەرسدەس ماەد د ێ. وکرن ھیھاتبوون ب ج ێلیسرایئ

 :ەرەو ھیسەم ۆریئ رەگەھ

 یاریرپرسەب کو ب نیێلەکرن و ل گ یزند رنەو اریرپرسەب نیێمر ێو (١

 .ێدادکرن ایکورس رەس نەڤرکەد ،ەانیژ

 راست نۆیێژ ب ێو و کرن،ەزەج رنەو ێب مرن اریرپرسەب نێرابەخ ێو (٢

 رنەو یژ ھیسەم یل دژ نەیێوەتەن ێ. وشکرنێشکێپ ەرەو یداو ێب ەکەانیژ

 .کرنەزەج

و  کیلەم“ ەکەببن؛ و و ێڤەبر یاریرپرسەب ێب نیێراست، نێیێو ێمەد ێو (٣

 .وان بکن یرێف ێنیمزگ ێ( و٥:١٠. ەڤ)ر ”بایراھ

 مرن، ب نێلەگ یێاەڤت ەد ێمەد ێد و ێ. وەبک ژێدر یسال زارەھ ەڤئ ێو (٤

 سەک وەئ ێ. ویاریرپرسەب یدەببن خو زدانیە یرەمبەل ھ ێو و زنیببھ ێنیمزگ

 .ننیرۆبب شەخوو  ژێمدرەد ەکەانیژ

 زۆریپ نیێ و ھیسەم یل دژ ێکەھلدانیرەس زدانیە ەد ێومینەلیم اید داو ێو (٥

 .(٢٠:٨،٩. ەڤ)ر ەنیرچقەبپ

. ەڤ)ر دادکرن کرن و یزند رنەو یمر نێسەک ێو ،ەد ێزارسالەھ نجاماەد ئ (٦

١٥-١١، ٢٠:٥). 

 یداو ێب ەکەانیژ راست د نێیێو و کرنەتون رنەو ەوان د اڤد نا نێرابەخ ێو (٧

  .ببن ەم یشدارەب ەد



 ێمەد ێ. وەبب مرەراست و ن نێسەک یتژ نیمەرزەس ێ. وەبب مامەت ێنیمەرزەس ۆژ ب ایزدانیە النایپ ێو ێمەد ێو

 یدێئ ێ. وەبب مامە( تە’وەکرن ئ ارید ەرەو زێب ھ نێسەک کەمۆک اڤکو ژ نا یێ:ێو اەی)وات ’ھمۆلەئ ھەاھوی‘ زدانیە ڤێنا ێو

د  ێ(. و٣:١٥. نە)گ ەرەو ھینژادا مار، ب ج ێرەس رچقاندناەپ زاۆس ێو ێمەد ێ. وننیمەن ێنیمەرزەو مرن ل س ھەگون

 ەرەو یداو کو ێ. دژمنەنیراخ ەد یو نێلنگ دبن ارانەین یێاەڤ( تزدانیە)“تا کو:  ،ەب ستەردەس ھیسەم ەد ێومینەلیم ماەد

تشت  رەھ کو ە( بکزدانیە) یو ییباەت ەخو یژ الو ێ(، وزدانیە) ایستەردەبن س ەتەک تشت رەکو ھ ماەد…ەمرن کرن،ەتون

 (.٢٨-١٥:٢٥ .رۆج ١) ”رتشتەھ ەبب ەد یرتشتەد ھ زدانیە ێ. و ویەکر ەخو ییباەت

 ت،ۆگ ەکو م یکە(. و١٥:٢٤. رۆج ١) یە’یداو‘ ەبک زدانیە ەخو ڤێبا یمیسلەت یێستەردە( سھیسە)م وەکو ئ ماەد“

 شەفخوێک یو ێمەئ ،یداو ێب ەکەانیژ یێدەببن خو ەد زدانیە ێرەوھەد ج ێمەئ ’رتشتەھ ەد یرتشتەد ھ‘ ەبب زدانیەکو  ماەد

 .ێومینەلیم یپشت انایژ رەل س ەکەنیرەن ێنەب ت ەڤبلند بکن. ئ و

کن کو د ێڤیھ مە. ئەنگیپر گر تنانۆگ انڤ یکەرەنێخو رەھ ایرزگار ۆژ ب ’زدانیە ایستەردەس نایمزگ‘ شتنایگھێت

 .رنەبن ێو ل ننیگرتن بب ەژ وان ھاتن یبنێکو ت نێیێلیئنج نێشەب و ننیوبخ دنەکەجار ێباتەخ ڤێھوون 

 نێزۆس ەنیگھد ەم زبوون،یافتڤ. ەیەم ۆب ژ یو النایپ ییاەڤبن. ت ەد یو ایستەردەدبن س مەکو ئ ەدخواز ەژ م زدانیە

 تناەک زدانەی تناۆگ ایستەرەن پساال ندەو چ زبوونیافتڤ ێبکن کو و رەباو مەئ ەتەھمەز یکەھن .ەد یێستەردەس ڤێ ێربارەد د

 ببن، ما راەبچ دبن  ەم نێکێ. پرسگرەبب ەدێز ەد ەم ێد دل زدانیە زکرناەھ ەستیوێپ یژ سای. دەبک ەم یارینوو د ەکەدسالەس

 کنن؟ەبس ێنیبانگا مزگ یرەمبەل ھ مەکو ئ ۆژ ب ەیەھ ەئاقالن یکەمەدەس

 (.٨:٣١ .مۆ)ر ”؟ەستەاور ەم یل دژ ەدکار یما ک ،ەب ەر ەب م زدانیە رەگەھ“

 (.٨:١٨. مۆر) ”ەبک اسیق ەر ێمەد ێو تاەب روم ۆڤکو مر ەن ژاێھ ەن ،یمانەز ڤی نێشێئ“

 .(٤:١٧. رۆج ٢) ننیب کێپ ێمەد ێو ایییو بلندا تەدکارن روم ،ێکیەلێک نەیێم نیێرۆز ،ێنەت ب“

 : پرس ٥ مژار

 ؟ەزدانیە ایستەردەس ابووناڤئا ماەد رێل ژ نیێژ ژانیک .١

 یەبوو اڤئا ێمەد رەھ وە( ئا -

 ەد ھیسەم راەگڤە ماە( د دب -

 ەد نیمەکیە دساالەد س ،ێستۆکینتەپ ژاۆ( رج -

 .وان راەگڤە ماەد ،ەد ندانەرمەباو ێ( د دلد -

 ؟یەچ ومینەلیم .٢



 ەیەد ەم ێد دل اێیشکرنێشکێپ ایستەردە( سا -

 .ێل بھووشت نێندەرمەباو اییزارسالەھ ایستەردە( سب -

 ێنیمەرزەل س یزارسالەھ ایتانیەش ایستەردە( سج -

 ێنیمەرزەل س زدان،یە ایستەردەس زارساالەھ نیمەکیە( د -

 چ بکن؟ ەییھ نێندەرمەباو ،ەد ێومینەلید م ێو .٣

 برێڤەب مرن ببن بر نێسەک رەل س ێ( وا -

 برێڤەببن بر ێل بھووشت ێ( وب -

 نزانن ێو مە( ئج -

 نیدن بژ ەکەرکێستەرەل گ ێ( ود -

 بانگ ھات راگھاندن؟ ،ەد زدانیە ایستەردەس ێربارەد د .٤

 ەنوو د داید ئاھ ێنە( ب تا -

 ڤە انیوارەو ھ سایئ یێژ ئال ێنە( ب تب -

 ەنوو د اید یژ مەو ھ نەڤک داید ئاھ مە( ھج -

  ەد نەڤک داید ئاھ ێنە( ب تد -



 یەزدان و خەرابی 6

 یرابەو خ زدانیە 6.1

 یێاەڤت ودکن  مەکو ئ نێھەگون ێاریرپرسەب کو رنەباو ێپ یژ یێانیستیخر نێبەزھەم ایدن، پران نێلۆئ کەلەگ نایم

 ێستەردەس زدانیەکو  ەدک رێف ،ەرەشکەئ یکیەب ئاوا لی. ئنجەسیئبل یئان ژ تانەیش ڤێنا ب کەناورەج یێایل دن نێکێپرسگر

ن شتات انڤب  یب راست ەخو ایرەباو مەئ رەگە. ھبکن ھانەنکارن گون تەکیالەکو م تید ەد ١.٤د مژار  ە. مییەتشت رەھ

 ایرەباو مەئ رەگە. ھەبەھ دن ەکەزێھ ،ییەتشت رەھ ێستەردەکو س ێزدانیە یل دژ ێردونەکو ل گ ەنگازەگ ەن ێمەد ێو نن،یب

 .ێگومان اڤادخن ن ییەتشت رەھ ێکو ھاکم ێزدانیە ایستەردەس مەکو ئ اەیوات ێت ێمەد ێو نن،یوھا ب ەکەزێھ بووناەب ھ ،ەخو

 ەتون تانەیش ەب مرنا خو سایکو ئ تۆگ ەد ٢:١٤ .بەد ھ ە. متنید ەرەو ندیگر ەکەنیزان ەکەو سیو ئبل تانەیش شتنایگھێت ڤێد

 .بکن مێف یژ سایئ ێرەوھەو ج باتەبکاربن خ مەئ ۆبکن ژ ب ۆڤەریباش ش تانەیش مەئ ڤێد ێکیە ڤێ رە. ژ بیەکر

 نیێو زدانیە باش ژ نێتشت ،ەد ێناید ژ کو کرن رەباو ێت ،ەد انیستیخر ماەئال اڤد نا یتەبیو ب تا یێایل دن یگشت ب

 کەو .ننیت ێپ ەخو ایرەباو یتەرکەد ێژ ر نێانیستیخر ێنەب ت ەو ن یەنوو ەکەرامان ەن ەڤ. ئنێت تانەیژ ش یژ رابەخ

 نیێفارسان ێکیلە. میێیەو تار یرابەخ ییێژ کیەو  یە یێناھۆو ر یباش یێکیە: ەنەھ الھیدکرن کو دو ئ رەباو انیلیباب ناک،یم

 یکیە و زمەئ زدانیە ەو یێرزایم“کو:  تۆگ ەر یژ و زدانیە ێکیە ڤێ رە. ژ بیدان ێکیە ڤێب  ەخو ایرەسروس باو زنەم

 .ڤن.ئ.) یێرابەو خ دکمێچ یێئارام زە: ئنمیدافر یێتیو تار یێناھۆر ددم نگەر زەئ…ننین زدانیە ێڤەژ من پ ؛ەنیدن ن

 یرابەخ ،ەدکێچ یژ یێئارام زدانیە (.٢٢، ٧-٤٥:٥ .)ئس ”زمەئ ەدک انڤەت انڤکو  ێزدانیە ەو یێرزای. منمیدافر( ’ەیێلەب‘

 کەجودابوون ەد ’یێرابەخ‘و  ھەگون راەبڤ. د ناێلۆھ ەنیت ێو و ەنیدافر ’یێرابەخ‘ ەبخو زدانیە ۆ. ئانگەنیت یژ یێالەو ب

 .(٥:١٢. مۆ)ر زدانیە ەیێن یێایدن یەھات نسانیئ نێاریکر نجاماەئ ەکەو ھە. گونەیەھ

 ێت ەد یانئبر ێد زمان زدانیە تناۆگ. ”ەنین دن یکەزدانیە ێڤەژ من پ“کو:  تۆگ ەر ێلیباب ێلەژ سروس و گ زدانیە

 ۆژ ب ەمەدەس ەڤئ .ەنەتون ێزێھ نیێکانڤتو چا ێڤەپ یکو ژ و ەژێدب زدانیە.  ’ێزێھ ایکانڤچا‘ یئان ژ ’زێھ‘،  ’ستەد‘ اەیوات

 .ەنەین جنان یئان ژ تانەیب ش ەخو ایرەباو ندەرمەباو یکیەکو 

 یێالەب ێرەنی: ئافرزدانیە

 سۆ. ئامسانەک انایژ ەو دخ یێایدن ەنیت ’یێرابەخ‘ ەبخو زدانیەکرن کو  ارید ێت ناکانیم کەلەگ ایب ر ەد ێلیئنج د

 ،ەبەھ ەلەلزەز یکەل باژار رەگەھ ناک،یم کە. وەدک ێو ەبخو زدانیە ،ەبەھ یرابەخ یکەباژار کو ل رەگەھ ،ەژێدب ٣:٦

بکن  رەباو ڤێد ندەرمەباو نێیێلەب ێ. لتانەالکەف ماەدەس ەدب وەو ئ ەنەھ تانەیش نێالنیپ یباژار یو رەکو ل س رکرنەباو ێت

 رەب تە( داکالە)ب یرابەخ زدانیە مەژ ج“: ەژێدب ڤێ ١:١٢مج.  ێمەدەس ڤێ رە. ژ بێیەکیە ێو ێاریرپرسەب زدانیەکو 

 ڤێل  اەیخو بووناەھ یراست و دوروست ب چ ئاواھ یکەسەک یکەو یکو و ننیدب مەئ ،ەد وبەید پرتووکا ئ. ”ێقودس یێرەد



ب  وبەی. ئییەو ایستەرەو پ یرەباو ییداێگر ەن ’یێرابەخ‘ تناید اییکۆڤەمر اەیجروبەکو ت نیزان ە. پرتوک ددیەنداکرەو ێانیژ

 :ایھس ێکیە ڤێ

 سیو ئبل دا زدانیە ەم یێرزایم“: ەژێناب ڤێ وەئ(. ١:٢١ بۆ)ژ ”بر زدانیە ەم یێرزایدا و م زدانیە ەم یێرزایم“

 (.٢:١٠ .بۆ)ژ گرن؟ەن یێرابەبگرن، و خ یێباش زدانیە ێستەچ ژ د ۆژ ب ێمەئ“: ەدک ەر ەژ ژنا خو ۆڤەیێریش ڤێ وەئ. ”بر

؛  ١٩:٢١کرش.  ٤٢:١١ بۆ)ژ ”یەئان یو ێرەس ب زدانیەکو  ایرابەخ یێاەڤت ۆژ ب“ وب،ەیئ نێالەڤھ ەد ێپرتوک اید داو

 'ەانیرابەخ‘ ایکانڤچا زدانیە ،ەم انایژ نێکێپرسگر یێاەڤت ێاریرپرسەب ەکەو ،ێکیە ڤێ رەددن. ژ ب یو ێدل رە( ل ب٨:٤

 .یژ

 یتژ اەیرەمەس ەپشتر و،ەئ…بکن ەیێردەروەپ موالەھەھوون ت رەگەھ…ەدک ەردەروەوان پ ەزبکەھ ێژ ک زدانیە“

 ەم یانیگ ایەم چووناڤەشێپ ۆژ ب زدانیەکو  اینیمەکیە ھانایئمت ەڤ(. ئ١١-١٢:٦. بە)ھ ”ەیێجروبەت ڤێ نیێدەخو ەدد یئارام

 اەیرەمەس‘نکاربن  مەکو ئ ۆژ ب ەم انایژ ەدخ کانێپرسگر تان،ەیش تنۆگ ێکو ت ەکە. وەدد ەم یشانین ،ەدک رباسەد ەر ێت

 د نایرەن ەڤئ .ەد انیراستەو ن ھەگون اڤنا ەدخ ەم وەکو ئ تنۆگ ێوھا ت رەبکن. ھ ەخو انایژ یرباسەد ’یێراست اییئارام یتژ

 مکرنایلسەت کو انڤ ەکەو نێکەڤۆھ ۆژ ب یتەبیب تا ،ەڤ. ئەدکڤە زنەم نێکێپرسگر ایشێل پ ێر رڤل  ،ەد تانەیش ێربارەد

 ١؛  ٥:٥. رۆج ١) ”ەبەن رانەبەخ یرێف وەکو ئ“ یژ انی ”ەرزگار بب انیکو گ“: ەنگیزمان، گر ننیت تانەیش ۆژ ب یکەنسانیئ

چ  ۆژ ب ێمەد ێو ھان،ەگون ەوان دد ێرەو ب ،ەدک نسانانیئ ێانیگ رەل س رابەخ ەکەرۆباند تانەیکو ش رەگە(. ھ١:٢٠. تم

 ەکیەرۆز یئان ژ ’کەتانەیش‘ کەارەین ؛ەڤەئ ڤرسەب ارکرن؟ید ێباش ت ەکیەناھۆر ەکەو وەو ئ ەدب یب باش یو ھساەب رڤل 

 .ەبک یکەندەرمەباو ێانیگ رەباش ل س ەکەرۆباند ەدکار جاران کەھن ،ێانیژ

 ەخو نێکێژ پرسگر السبووناەخ ۆژ ب ێمەئ ێمەد ێو ،ێت ەبخو زدانیەژ  یژ یرابەکو خ ننیژرەبپ مەئ رەگەھ

 .بخوازن یو ایکاریو ئال رنەبگ زدانیە رەل ب ،یژ

 رەگەدن. ھشان ەھاتن زدانیە مەژ ج یانیگ اەیم ایباش ۆژ ب وەبزانبن کو ئ ێمەئ ێمەد ێو ،ەکەن یکەتشت وەئ رەگەھ

 ،یتەقەس ەستیوێ. پرنەو ەڤل ھ ەر یێب باش یینکارن ب تو ئاوا مەئ ێمەد ێو بن، رەباو سیو ئبل تانەیش بووناەب ھ مەئ

 و زێب ھ کەتەکیالەم تانەیش رەگە. ھتنید رنەو رابەخ یکەختەب نایم ێنەب ت تەالکەو ف ێڤەمرنا ژ نشک ،یشەخوەن

 ێرتشتەھ“: ەن ەد زدانیە راۆدبن باند مەئ ،ێلەب ێ. لەم ەبد ێانیز ەبکارب ێو و ەب خورتتر ەژ م ێوەئ ێمەد ێو ،ەب ھکارەگون

 یکەتشت ەد یدنەرمەتو باو اناید ژ ،ڤێ رە(. ژ ب٨:٢٨. مۆ)ر ”بتنەدخ (ندانەرمەباو ۆ)ژ ب یێباش ۆژ ب ەر ەڤ(، ب ھێانیل )ژ

 .ەنین ’نسەش‘ ڤێب نا

 ھەگون ایکانڤچا

 ایشبووەخو یکەتشت ێگومان و ێ. بەیەبخو ەم تاوانا یھکارە. گونەڤەردکەد ەبخو ەم اڤنا ژ ھەکو گون تنۆگ ەرەو ڤێد

 اێیلەب ێل ەم تاوانا ەن وەکو ئ ژنێدب مەئ یژ ەدکن و پشتر ھانەگون یب ئازاد مە. ئایبوو ەم تاوانا ەن یھکارەگون رەگەھ



 تانەیش راۆبن باند یەتبووەک ێکەمەتاوانبار د ێسەک کو تنۆگ ێ. تیو ێمل رەس ەڤەدک ھەگون ایاریرپرسەب ییاەڤو ت ەتانەیش

 بووبنەن تەکو ق ەکەو بچووک نیێمانێک ەڤئ ،ێلەب ێ. لستنەخو ێت یو ۆژ ب ھمەو ر ،ەتاوانبار ەن وەئ ێکیە ڤێ رەو ژ ب

 .ەنیژرەگرتن دپ یەھات ەد یو ێربارەکو د د ێھوکم یژ سەک وەو ئ کرنۆڤەریش ەنێت

 ەم ایارھکەکو گون رەگە. ھێمرن ەدب ۆڤمر ھە(؛ گون٦:٢٣. مۆ)ر ەمرن ھەگون ێلەدەب“ کو، ەخو رایب ننیب مەئ ڤێد

ژ  اەیادبوونا مد ێلەب ێ. لەبک ەزەج تانەیش ھترێب ەژ م زدانیەبوو  ستیوێپ ێمەد ێو ا،یبوو تانەیش اێیلەب ێل ،ەتاوانا م ەن

 ێلەب ێل من،ەئ ەن ھانەگون ایکانڤکو چا ژنێدب مەئ امە. دارنیرپرسەب ەوان د رەد ب مەکو ئ شاندانین ەدد ،ەم نێھەگون ۆب

 ایانیاخوناخوازن د نسانیکو ئ ەکەناکیم ەڤئ .ب دور خن ەژ خو ەخو نێھەگون ایاریرپرسەدخوازن ب مەئ ،ەتانەیش یکانڤچا

 . 'ەھکارەگون ەد ەخو ھاەد بنگ نسانیئ‘ ەژێدب لیبکن. ئنج مێف ەد ۆڤمر ێرەوھەج ێربارەد د اێیلیئنج

ن، ژ و کوژت ێزن راب،ەخ نێرامان کو رەب ژ…ەبک رابەخ یو و نسانیئ اڤنا ەڤەکێت ڤە ڤەرەکو ژ د ەنین کەتشت“

 . (٢٣-٧:١٥)مک.  ”ەنیوتەدل نسانانیو ئ ێژ ھوندر ت رابەخ ێتشت رەھ و ،یاقلێب ،یکوبار…ەڤەردکەد ەبخو نسانیئ اڤنا

 سایئ ایانیوب داخ مەبکن، ئ ھانەگون مەئ ەلێدھ و ەم اڤنا ەڤەدک ڤە اڤرەژ د ھکار،ەگون یکەکو تشت ژنێدب مەئ ماەد

باال  ،ەد ێفانۆت ماەد د زدانیەکو  مەدەس ەدب ەڤ. ئەڤەردکەد ەبخو نسانیئ اڤژ نا راب،ەخ ێتشت رەھ .یێکۆناک اڤنا نەڤدک ەر

 مەکا ئ ەدک ارید ەر ەژ م ١:١٤ اکوبی(. ٨:٢١. نە)گ ”ەرابەخ ڤە یو ایجوان ژ نسانیئ ێدل اییالەیخ زاێھ“: ێکیە ڤێ ەبد ەخو

 ینەدەب نەیێخو نێداخواز یێ( ژ ئالۆیەاژێڤپ مانەھ یسەک رەھ ۆ)ژ ب سەرکەکو ھ ماەد“: رخستنەد ەنێت ێژ ر یچ ئاواھ ب

 ێلەب ێل ،ەخو ڤەییرەد ەکەزێھ یێژ ئال ەن مەئ. ”خاپاندن ێو ت ەڤەردکەد ێژ ر کشاندن، ێ( ترابەخ نێ.داخوازڤ)ن.ئ. ڤە

ما  ؟یەچ ەد ەو اڤد نا نێچوونەڤو پ رەش ماەدەس“: ەدک ێپرس ڤێ اکوبیخاپاندن.  ەنێت ڤە رابەخ نەیێخو نێداخواز یێژ ئال

 نیێدەخو مووەھ مەئ .(٤:١ سە)ژام ؟ەن ینەدەب نەیێو نێداخواز ەدکن( ن رەش ەد ەو اڤکو د نا نیێ) ییاەڤب ت مەدەس ۆلەگ

 راست تناۆگ رەگە. ھەن ەم نیێتەبیتا وەکو ئ رە. ژ برابنەخ نەیێم نێداخواز ،یژ ەوان بخو ایکانڤ. چاەن یسانەک نێکۆنیخاپ

 .ەن ەخو نێارەین ەبخو مەئ ستن،ەخو ەرەو

 یکەلە. گییەو یل دژ ێرەو ش یو ایکانڤچا ،یێھکارەگون نێمەدەس ھ،ەگون رەل س یب گران ان،ییماۆر پرتووکا

 لوسڤپا ،ەد ھەونگ ایکانڤچا رەل س نێئاخافتن اۆڤەیرچە. د چەابن سیو ئبل تانەیش ھساەب ماەھ ماەھ ،ەد ێکو د پرتووک ەیەب وات

 ەم ڤەییرەد ەکەزێھ ەم نێھەگون ماەدەکو س رەگە. ھیەنوو دایئاھ ەکەتنۆگ ەبخو ’تانەیش‘. ەناک سیئبل یئان ژ تانەیش ھساەب

 رەل س ساڤیکرن. ن یەھاتەن ێکیە ڤێ ھساەب ییب تو ئاوا ێلەب ێبھاتا کرن. ل ێزێھ ێو ھساەب ەد نەڤک دایئاھ د ێو ا،یبوو

 د وەئ زدان،ەی ێلەب ێبوو. ل ەد ھانەگون اڤد نا لیسرایئ ێمەد ێکو و نیزان ەدد ێلۆل چ نییێلیسرایئ یئان ژ رانێدادگ ماەد

. ل شوونا وھا ەکەبوونەھ رەس یەکشاندەن وان و باال ەکرنەن اریکرن، ھش ەب وان دد ھەکو گون ەد یتیدەن ەکەزێھ ێربارەد

دت.  ناک،یم) ننیکبێپ ەد ەخو اناید ژ یو تناۆو گ ەخو ناەدەب نێداخواز ایر نەڤکەن وەئ کو یەوان دا ێدل رەل ب ،ێکیە ڤێ

 .(٢٢:٥. شۆ؛ ژ ٢٧:٩،١٠



 یێاشب ێتشت یو زەکو ئ رەب ژ…ەکنەناس باش یکە( تشتەمن د فساەد ن ۆ)ئانگ ەمن د اڤد نا“: ەدگر ێنیش لوسڤپا

 ”ەیەد نم اڤد نا ێھەگون ێلەب ێل زم،ەئ ەن ەدک یکو و ێیێمەد ێدکم، و ناخوازم کو ێتشت زەئ رەگەکو دخوازم، ناکم. ھ

 ایھەگون اینکاڤچا ەکەو وە. ئتانەیش ڤێب نا ەکەبوونەھ ێمل رەس ەژڤێنا ،ەخو نێھەتاوانا گون وەئ ۆ(. ئانگ٢١-٧:١٨. مۆ)ر

( ەد ەخو اڤ)د نا من ێمەد ێ. وەدک ەمن د اڤد نا ێھەگون ێلەب ێل زەئ ەن یتشت یو“: شاندانین ەدد ەخو ێرەوھەج ن،یراست

 یو تناەرکەل دژ د ھساەب وەئ.  ”(ەیەمن د اڤد نا ۆ)ئانگ ەیەر من ب یرابەبکم، خ یێدخوازم باش زەئ ماە: دتید کەنۆزاگ

د  نیێاگاھدارئ ەژیبگھ ەدکار زانا ەد یانیگ یێب بال و د ئال ێسەک رەھ. ’ەمن د اڤد نا ێھەگون‘ یەکر ێل ڤنا کو ەدک یتشت

  .ەد ەخو ێربارەد

 ێت یو ێرەوھەج ەن ،یھیسەم ەدب کو ماەگرانبووھا د لوسڤپا نایم یکەانیستیکو خر تنۆگ ەرەو یراست ەڤئ ڤێد

 ەشتنیگھ وەئکو  ژنێدب رن،ەدۆم ای’ستیلەانگەڤئ‘ راەگەڤ. تەبک ھانەگون ەنکارب یدێکو ئ ەکەوشەر ەڤەدک یژ ەو ن رتن،ەگوھ

 نیێنێفەر اڤدخن نا ەد ٢١-٧:١٥. مۆد ر اییو ایانیداخو ماەدەب س لوس،ڤپا ێکیە ڤێ رەو ژ ب کنەن ھەکو گون اەیراد

 . 'ییبووەرزگارن‘

رن، ک یێنا یو ایراست رەل س تنۆگ کو یوھا داود ژ رە. ھزننەم ەکەکێوان، پرسگر نێتنۆگ ۆژ ب تانایەئا ەڤئ

 دوجان من ب ەد ھانەگون اڤمن د نا کایھاتم ئافراندن؛ دا رابەخ زەئ“: ەدک ڤەرا وھا ەخو ێرەوھەج ایھکارەگون ایتیەدژا

 .(٥١:٥)پس.  ”بوو

 ێمەد ێکرن، و مێف ەرەو ەڤئ رەگەھ .ەرابەخ ەد ەخو ھاەد بنگ نسانیئ ێرەوھەکو ج یەتۆجاران گ ێپر لیئنج

 مەکو ئ یب قاس نسان،یئ ێلکو د ەژێدب ١٧:٩. رە. ژننیبافر ەخو نێھەگون ۆب دن ژ یکەاریرپرسەب مەکو ئ ەنینام یستیوێپ

 ەد ەخو ھاەد بنگ نسانیئ ێرەوھەج کو ەدک ارید ەد ٧:١١د مت.  یژ سای. ئەھکارەو گون نیوەرەبکن، د نیخمەت نکارن

 یکیەئاوا ب نسانیکو ئ ماەدەس ٤:١٨. پھەئ. ”ییەرابەخ یتژ مەادینەب ێدل“: ەژێ( دبیئبران تناە)م ٩:٣. ججەوھا ئ رە. ھەرابەخ

 رەژ ب. ”ەوان د ێد دل اەڤیھیلەڤت ماەدەو ب س ،ەوان د اڤنا د ایجاھل رەژ ب“زمان:  ەنیوھا ت ەڤەب دور دک زدانەیژ  ییزاەخو

 ھساەبوھا  یژ ٥:١٩گال.  ەیێوێش مانە. ب ھەنیب دور دخ زدانیەژ  ەم ێرامان ەیێم یێئاوا ،ەد ەم ێدل د اەڤیھیلەڤت

 انڤ ژ کەی. ەیەبخو ەم بووناەو ھ ەم فساەبکن، ن ھانەگون مەکو ئ ەلێدھ ێتشت، ”ەم فساەن نایبکاران“: ەدک ەم نێھەگون

 نایژ ئافر کەشەب وەدبن ئ زنەدافرن و م ەر ەب م ھکارەگون نێ. رامانەتانەیش ەم نێھەگون ێمەدەکو س ەژێناب یژ انیانیداخو

 .نساننیئ

 سیو ئبل تانەیش 6.2

 ەد ٦:٢٤ھشتن )د مت.  ەنێوان ت ێسلەئ ەکەو و اندنرەرگەو ەنیێجاران نا کەھن ،ێلیئنج نیێنیھەبنگ نێتنۆگ کەھن

 ەکەو و راندنەرگەو یەھاتەن ییەئبران ەکەتنۆگ ەکو بخو ’سیئبل‘ تناۆ(. گیێراست ڤێ ۆژ ب یە یئارام ەکەناکیم -ەرەپ– نۆمامم

 راەرگەو ەبخو وە. ئختەبێو ب ارەین ن،یوەرەد اەیوات ێت ’تانەیش‘ تناۆگ ؛ و ارەین اەیوات ێت تنۆ. گساندنڤین یەھات ێو ێسلەئ

 ێلید ئنج مەکو ئ رەھ ێمەد ێو ،ەن ەم ایھکارەگون نێمەدەس سیو ئبل تانەیکو ش رنەباو ێپ مەئ رەگە. ھییەونانیا ’سۆلۆداب‘



 ،ەد ێلید ئنج تنانۆگ انڤ نای. بکارانتنۆگ ەنێت رابەخ ێسەک یو ۆژ ب وەبکن کو ئ مێف مەئ ڤێد رنەو تنانۆگ انڤ یراست ەد

 .نیبکاران رنەو یدن ژ نێسەک ۆدکارن ژ ب وەکو ئ ندانشاین ەدد

 ماەدەبن سکو د ەم ڤەییرەل د نێسەک اەیوات نیێنا ن،یبکاران ەھاتن ەد ێلیکو د ئنج ەکەو سیو ئبل تانەیش نێتنۆگ

 .ەم ایھکارەگون

 'سیئبل‘ تناۆگ ەد ێلیئنج د

 ’سیبلئ‘ ەکەدن و نێل ھن جھ یئبران تناۆگ مانە)ھ کەارەین مانێسل ۆژ ب زدانیەو “: ەژێوھا دب ١١:١٤کنگس  ١

وو ب وەئ…زانەر … دا کێدن( ت یکەسیدن )ئبل یکەارەین زدانیەو “. ”ھادات ان،یمۆدەئ دا: ژ کێ( تراندنەرگەو یەھات

 یکەسیئبل/یکەارەین نایم مان،ێسل ۆژ ب زدانیەکو  اەیوات یێنا ەڤ(. ئ٢٣،٢٥: ١١کنگس  ١) ”ێلیسرای( ئیکەسی)ئبل یکەارەین

. ەن ددد ەکەناکیم ١٦:٢٢،٢٣. مت. ەدان کێت رمالۆن نێتیەساەک یو ؛یەدا کێگرانبووھا ت کەتیەساەک یئان ژ کەتەکیالەم

: تۆو وھا گ ایرەگڤە تروسەل پ سای. ئمەلەک ەبب ەد ێخید چارم ای یو مرنا و ێقودس ایسایچوونا ئ ایشێل پ یەستەخو تروسەپ

 یکەسیبلئ ەکەو تروسەپ ێمەد ێو .”یدفکر نسانانیئ نیێل ھترێب زدانیە نێاخوازژ د تو…سیئبل ،یئال ەبد من ایژ ر ەخو“

 وەئ ،یداخف ەر یکەتەکیالەم یئان ژ ناورەب ج ەن وەئ ت،ۆگ کیە ەڤئ ھیسەم کو ماەد ؛یەکرڤەپر  سڤی. نکرنڤھات ب نا

 .یداخف ەر تروسەب پ

ب  ەرەو ’سیئبل‘ ەکەو ەدکار یژ ەبخو زدانیە تتاەباش و ھ یکەنسانی، ئ’ارەین‘ اەیوات ێت ’سیئبل‘ تناۆکو گ رەب ژ

 ەیێم ’ێارەین‘و  ’سیئبل‘ ھکار،ەگون ەیێم ێرەوھەکو ج رە. ژ بتنید یێنا یێھکارەگون اەیوات ،ەد ێتنۆگ ای. د راستکرنڤنا

 یێھکارەو گونک ەکەتنۆگ یەبوو وەئ ن،یبکاران ێت ھەگون نێتشت ۆژ ب تنۆگ ەڤئ ،ەد یانیب نێکو د زمان رەو ژ ب ،ەزنەم یرەھ

 تناۆگ ب ێلەب ێ. لکەسیئبل ەبب ەر ەژ م راب،ەخ ەییم ەکیەچاالک کرنایپشتگر ایب ر ەدکار یژ ەبخو زدانیەزمان.  ەنیب

 .ەھکارەگون ەبخو وەکو ئ اەیوات یێنا زدان،یە کرناڤبنا ’سیئبل‘

 انڤ یژ کۆریو د لەسامو ڤێنا ب نێزمان. پرتووک ننیجوودا ت نیێب ئاوا رانیەبوو مانەھ ،یژ نیچار مزگ رەھ

کو  ۆب ژ ،”یێبازڤل اڤخست نا ێلیسرایئ یل دژ داود…زدانیە ەم یێرزایم“ :ەژێوھا دب ٢٤:١سام.  ٢دکن.  ارید رانیەبوو

اود دو  تەرکەد ێلیسرایئ یل دژ سیئبل“: ەژێوھا دب یژ ٢١:١. نۆچر ١. ێلۆھ ەنیرخەد ینێش ژماراەھ ێلیسرایئ ل وەئ

 نجامەئ ەڤئ رڤ. ل ەدد کێت سیئبل ەدن د ایو د زدانیە ەد نیمەکیە ایانیداخو ناسکرن. د ەرەو ینێش اراژمەھ ۆ، ژ ب”دا کێت

 .ەرەدگەڤت یکەئ’ارەین‘ یئان ژ ’سیئبل‘ نایداود، م یل دژ زدانیەکو  ێلۆھ ەڤەردکەد

 زێب ھ ەیێوخ ێستەد ب“ :تۆوھا گ ەد زدانیە ێربارەد د ووبەی. و ئیژ ووبەیئ ێرەس نیتشت ئان مانەھ یو

 .”یمن دب یکیزێن یکەسیئبل نایتو م“ ،ەژێبب ڤێ ستەدخو ووبەی(؛ ئ٣٠:٢١. بۆ)ژ ”یمن دک یشیرێئ یتو ژ

 تانەیش تناۆگ ەد ێلیئنج د



 (یوارە)ھ ھەدوانزد رەھ من ھوون، ەما ن“کو:  تۆگ سای. ئتنۆگ ەنێت یژ ’تانەیش‘ تناۆگ ۆتشت ژ ب مانەھ

ب  یکەنسانیئ وە(؛ کو ئ٦:٧٠،٧١)ژن.  ”…دکر تۆسکاریئ اھودای ھساەب یو ؟ەک ەنتاەیش ەما ن ەژ و کیەھلبژارتن؛ و 

 رڤل  ’تانەیش‘ تناۆگ .دکر ’یانیگ ەکەبوونەھ‘ ڤێب نا یکەتشت یئان ژ چۆب قل ەکەبوونەھ ھساەب ەن یو .بوو رمالۆمرن و ن

. دکرنەن ’ەتنف‘ ێاکڤج ایشێل پ نێسەک نێنم. خاەدن دد ەکەناکیم ٣:١١تم.  ١باش.  ەو ن رابەخ یکەنسانیئ اەیوات ێت ێنەب ت

 توسیژ ت لوسڤاپ ێکیە ڤێ رە. ژ براندنەرگەو ێت ’تانەیش‘ نایم رانەڤەد کەکو ل ھن ە’سۆلۆابید‘ یونانی اییسلەئ تناۆگ راڤل 

 وسەیتۆمت ژ یو ەیێوێش مانە(. و ب ھ٢:٣)تت.  ’تانەیش‘ یئان ژ ’سادەف‘نکارن ببن  ێاکڤج نیێنەمەب ت نێکو ژن تۆگ ەر

 ێو وک اەیوات یێنا ەڤ(. ئ٣:١،٣تم.  ٢) ”(تانەی)ش سادەف ببن…نسانانیئ یێاەڤت یو …ەد یداو نێژۆد ر“کو:  تۆگ ەر

و  ’تانەیش‘کو  نمکرێف یەھات انیانیداخو انڤببن. ژ  راپترەخ ێوەکو ئ اەیوات ێت ێلەب ێ. لیتیدەن و بێجەئ نێببن تشت نسانیئ

 .ێخوار ە( ھاتنمانیو ژ )ئاس تنەکیالەم وەئ یژ ەن و ،ەن ەم ڤەییرەل د نیێھکارەگون نێبوونەھ ەن ’سیئبل‘

 تانەیو ش سیئبل ھ،ەگون

 اناەڤ. ئنیبکاران ەنێت ەد ەم اڤد نا ایھکارەگون نایداناس ۆژ ب ’سیئبل‘و  ’تانەیش‘ نێتنۆکو گ نیدا زان ەد ٦.١د مژار  ەم

 یێراست یکەدساەف یئان ژ یکەارەین ەکەو و یخسەش ەکەیەراد ەنین داخوا ەدکار ۆڤ. مرننیھەبنگ نەیێم نێ’ارەین‘و  ’سیئبل‘

– ەد رابەخ نەیێم نێو داخواز تانەیش راەبڤد نا داناێ. گرێیەو نایم -نیراست ێتانەیش– ەچ ب ەم ای. راستەبک ’تانەیش‘ ھساەب

وان  نای( مسای)ئ یژ یو شتن،ۆگ و نی( ژ خومە)ئ کۆکو زار رەژ ب“زمان:  یەھات ەد ێجھ نێشەد ب -ەد ەم اڤنا د ێھەگون

 رڤ(. ل ٢:١٤. بەکر )ھ ەتون ەب مرنا خو تان،ەیش ۆبوو، ئانگ ێمرن زاێھ یێدەکو خو ییێو یئاواھ ڤیشکل گرت؛ ب 

 .(٦:٢٣. مۆ)ر ”ەمرن ھەگون الەدەب“ ،ێلەب ێزمان. ل ێت ەب ێمرن ێاریرپرسەکو ب ەکەبوونەھ ەکەو تانەیش

 نیێەم نێداخواز ھساەب ١:١٤ سەژام ەیێوێش مانەبن. ب ھ ەڤھ نایم تانەیو ش ھەکو گون ەالزم ێکیە ڤێ رەب ژ

 ەر ەبخو ێمرن تانەیکو ش ەژێدب یژ ٢:١٤. بەھ ێلەب ێ. لێبچن مرن یژ ور ژ و بکن ھانەگون مەئ لنێکو دھ ەدک رابەخ

:( ەژێوھا دب) ڤێ یل دژ یژ ٨:٣ مۆ. رەم ێرەوھەج یێدەخو یەبوو تان،ەیش کرناەتون ۆژ ب سایکو ئ ەژێدب تیەئا مانە. ھەنیت

. ”کر مھکوەم ھەکر و گون ێ( ب رەد نسانیئ ەیێم ێرەوھەد ج ۆ)ئانگ ەد ھکارەگون ێنسانیئ ێتەد شبھ ەخو ێکور زدانیە“

. رباندنەوو جھاتب ەم نایم سایئ ؛ەنگیپر گر ێکیە ڤێ شتنایگھێت .ەن ەتشت بخو مانەھ تانەیو ش ھەکو گون شاندانین ەدد ەڤئ

 ییەنسانیئ یێەم ێرەوھەج یێدەخو سایئ کو رە. ژ بیەکرەن مێف سایئ ێرەوھەکار و ج ەکو م اەیوات ێت ،یێتانەیش مکرناێف شاش

د  نێوازداخ برنا کێت ۆ(. ژ ب٤:١٥؛  ١٨-٢:١٤. بە)ھ یێرزگار اێڤیھ یێدەخو ببن دکارن مەئ -’یتانەیش‘ ەد یو اڤد نا–

(. ٢:١٤. بەھ) ەد ێخید چارم تانەیبرنا ش کێت فاەرەش یێدەخو بوو سایئ ەد ێلید ئنج ێتانەیبرنا ش کێت ۆئانگ ،ەد ەخو اڤنا

 کرناەونت ایب ر“ ھیسەم کو ەژێدب ٩:٢٦. بە. ھایبوو ەنھا تون ێوەئ ێمەد ێو ا،یبوو ێکەتیەساەک یێدەخو تانەیش رەگەھ

 ەد ەخو اڤد نا ێتانەیش ،ەمرنا خو ایب ر ھیسەکو م ەژێدب یژ ٢:١٤. بەھ .ێلۆھ یەتەرکەد ”ەبک ەتون ھەکو گون ۆژ ب ،ەخو

 ۆانگئ؛  ”ھەگون ناەدەب“کرن،  ێڤیھ کو دھات ەکەو ەب مرنا خو سا،یزمان. ئ ەنیت یێراست ڤێدن  ەکەو جار یەکر ەتون

 .(٦:٦. مۆکر )ر ەتون ،ێلۆھ ەڤەردکەد ەد ەم نێنەدەکو د ب ێھەو گون نسانیئ ێرەوھەج



 ،ەیەد ەم اڤد نا نیێرابەخ ەکەنجامەئ ھ،ەکو گون رە( ؛ ژ ب٣:٨ژن.  ١) ”ەتانەیکرن، ش ەدد ۆڤب مر ھەکو گون یێ“

 نزدایە ێکور تان،ەیش ێبرنا کار کێت ۆژ ب ،ێئارمانج ڤێب “ (.١٤،١٥ :١ سە)ژام ’تانەیش‘ ەژێدب ەر ێژ لیکو ئنج

 نجاماەئ کو د نێتشت ێمەد ێو ن، رابەخ نەیێم نیێداخواز تان،ەیکو ش ننیژرەبپ مەئ رەگە(. ھ٣:٨ژن.  ١) ”ێلۆھ ەتەرکەد

 راکرنا ۆب( ژ سای)ئ وەئ“زمان:  ێت یژ ەد ٣:٥ژن.  ١د  یراست ەڤ. ئەن ەم نێھەگون یژ ێلۆھ نەڤردکەد ەد انیوان داخواز

 رەل س ٥:٣. ئاجتس ەن ەتشت بخو مانەھ ’تانەیش نێکار‘و  ’ەم نێھەگون‘کو  شاندانین ەدد ،ەڤئ. ”ێلۆھ ەتەرکەد ھانەگون

. ”؟یەکر تژ ەت ێدل تانەیچما ش“: ەژێدب ەر ایژ ھانان تروسە. پەدن دد ەکەناکیم ەد ەم نێھەو گون تانەیش ارەبڤد نا داناێگر

 ،ەخو ێلد خنێت رابەخ یکەتشت مەئ ماەد. ”؟ەخو ێدل تشت خست ەڤچما ئ ەت“: ەژێوھا دب تروسەپ یژ ە. د٤ تایەد ئا ەپشتر

 رەگە. ھەدک ێپ ستەد ەد ەم ێد دل وەبن، ئ ھکارەگون یکەالنیپ یێدەخو مەئ رەگە. ھیەداگرت ەم ێدل سیکو ئبل اەیوات ێت

کا  کرنایخو ەدد ١٤،١٥: ١ سە. ژامەدبێچ ەد ێو اڤنا د وەئ ،ەنابێچ ێو ڤەییرەل د وە(، ئە)دوجان ب ەب کۆب زار کەژن

 راەبڤاند  ێدانێگر یژ ١٠٩:٦ .. پسێددن مرن ەم ێرەو ب دکنڤە ھەگون ایشێل پ ێو ر یب چ ئاواھ ینەدەب نەیێم نێداخواز

،  ”ەستەراو سیئبل یژ ێراست ییێو ێل مل راە: و بیو رەس ەبد رابەخ یکەتو زالم“: ەدکێچ ەد ’سیئبل‘و  ھکارەگون یکیە

 .(١١٠:١)کرش. پس.  ەبەھ رەل س یو ێھوکم راەب ۆئانگ

 تکرنیەساەک ب

. بەھ .ەراست ،ێلەکرن؟ ب ێت تانەیش اھسەب ەب کەتیەساەکو ک ەکەو ەما ن‘بدن:  ەد ھید ج ەکڤەرسەدکارن ب ھون

. ۆڤپر ێکەی ڤێ رەزمان. ژ ب ێت ەب کەتیەساەکو ک ەکەو وە. ئەدک ”تانەیش ۆئانگ ،ێیەمرن زاێھ یێدەخو“کو  یێھساەب ٢:١٤

 یێوھاب ۆڤکو مر ێدارەفیزەو ەنیدشب ھەگون ٦:٢٣. مۆر و ؛ەدک اڤئا ێکەکو مال ەدک ’یرۆپسپ‘ ڤێب نا ێکەژن ھساەب ٩:١

 کەلەگ ’سۆلۆابید‘ ەم ێتانەی. شەیەھ ھەرەرفەب ەکەژێتوبۆگ ەد ٥ ندەبڤنا تناۆد گ یێتەبیتا ڤێ رە. ل سەد یێدد ێ( مرنەیێرە)پ

 رابەخ نێو داخواز تێ. نەجودا بک ێتیەساەژ ک یو ەنکار ۆڤمر یژ سای. دەدک رابەخ نەیێم نێداخواز الیمسەجاران ت

. تکرنیەساەب ک ێت ’تانەیش‘ ەد ڤێ نجاماەئ د نن؛یمۆبد ەخو بووناەنکارن ھ یو تایەساەک ڤەییرەد ،ەد یکۆڤەمر ێد دل نیێ

 ێکەی ڤێ رە(. ژ ب٧:١٤؛  ٦،١٧: ٦؛  ٥:٢١. مۆر ناک،ی)م تکرنیەساەب ک ێت ’یکیەرزایم‘ ەکەجاران و کەھن ەم ێھەگون

د  نێونبوەدو ھ ھساەب ەر ەم ژ یژ لوسڤپا وھا رە. ھتکرنیەساەب ک ێت وەئ یئاواھ ڤیو ب  یژ ھەگون اەیوات ێت تانەیش

 ەیەرەشکەئ کیە ەڤئ ێلەب ێ. لەدک رەش ەر انیگ ێنسانیب ئ تان،ەیش ،ێفسەن ێنسانیئ :(٢١-١٥: ٧. مۆ)ر ەدک ەد ەم ناەدەب

 ’رابەخ یێ‘ ەکەو ھکار،ەگون ەیێم ێرەوھەج ێشەب ەڤ. ئەن ەدکن تون رەکو ش نیێنیراست نێتیەساەتو ک ەد ەم اڤنا د کو

 د راندن،ەگرەو ێت ’رابەخ یێ‘ ەکەکو و اییونانی تناۆگ مانە.(. ھڤر. ١٣)مت.  تکرنیەساەب ک ێ( تەد ێلینجد ئ ێتانەی)ش

 ’رابەخ ێسەک‘ یئان ژ ’رابەخ یێ‘ ەکەو وەئ ،ەبب ەخو ێھەگون یمیسلەت کەسەکو ک ماەزمان: د ێوھا ت ەد ٥:١٣. رۆج ١

  .راندنەرگەو ێت

  ’سیئبل‘و  ’تانەیش‘ یاسیس اەیوات ب

 ایدروت ەدکار ۆڤ. مرنیبکاران ەنێت یژ ھکارەگون اەیم ایایدن زاماین کرناۆڤەریش ۆژ ب ’سیئبل‘و  ’تانەیش‘ نێتنۆگ

 ڤب نا ۆژ ب سیئبل و تانەیجاران ش ایپران ،ەنوو د دای. د ئاھەبک ڤب نا ’تانەیش‘ ەکەو یژ یلۆئ و یاسیس ،یاکڤج اینسانانیئ



 ژنڤێدا ندانەرمەکو باو نیێماۆر نێداریەل شوونا را مە. ئنیبکاران ەنێت ماۆھوو و رج نێمەستیس اییاکڤو ج یاسیس زاێکرنا ھ

. ەتانەیش ێختەت ێل جھ یێرگاماەب اکاڤج کو ننیدخو مەئ ،ەد ۆڤێرچەچ مانە(. د ھ٢:١٠. ەڤ)ر ننیدخو تانەیش ندانان،یز

 .یە یکەختەت یێدەخو یێرگاماەبل  -ەبەھ رەگەھ– ێکەتیەساەک ەکەو ەبخو تانەیش کو ژنێنکارن بب مەئ ێلەب ێل

 یێشەبەڤھ ێھەگون ،ێلەب ێل (.٣:٤ .ژن ١کرن ) ڤب نا ێت زدانیە ناۆزاگ تناەرکەل دژ د ەکەو ،یخسەش ێھەگون

 تانەیش ەکەو ش،ەبەڤھ زاێھ ەڤجاران ئ کە. ھنزنترەم ەکەزێھ اەیوات ێت زدان،یە یل دژ ییەاکڤو ج یاسیس ەکەزێھ نایکو م

 نیییێبووکیە نێتەولەد ،یسالمیئ نێزێھ کەھن و رانیئ ێکیە ڤێ رە. ژ بتکرنیەساەب ک ێت ێکەبوونەھ ەکەو و کرنڤب نا ێت

 ەدک ارید ەڤدکن. ئ ڤب نا -زنەم یرەھ یێوان ێارەین ،ەد یلۆو ئ یاسیس یێد ئال ۆئانگ– ’زنەم ێسیئبل‘ ەکەو یێکایرەئام

 .نیبکاران ەنێپر ت ’سیئبل‘و  ’تانەیش‘ نێتنۆگ ،ەد ێلیچ د ئنج ۆکا ژ ب

 ندەچ ھاەگبن رەل س نێنیکترۆد ندەچ مەئ ل شوونا کو ،ەد ێمژار ڤێد  ژن،ێبب مەکو ئ ەیەد ھیپر د ج ،ەد نجامەئ د

 یشەب ڤیو  ٦.١ مژار ندناەخو یشێدن ب بالک ەکە. جارێلیئنج نیێانیبدن داخو ەخو نێتنۆگ پشتا مەئ ڤێزمان، د ننیب تانیەئا

 تانیەش اۆڤەیریراست و دوروست ش یکیەزمان، ب ئاوا ەھاتن رڤل  ییکو ب کنا نێ. تشتراست ەکڤەرسەب ەنیبگھ ۆڤمر ێو

 کە. ھننیارانبک ەنێت یژ ەد ەم اڤد نا ێھەگون ارکرناید ۆجاران ژ ب کەھن رمال،ۆن نێتەفیس ەکەو تن،ۆگ ەڤ. ئەکرن سیو ئبل

 .زمان ەھاتن ەئان د’ندەبڤنا نێتنۆگ د مکرن،ێف ەنێشاش ت یکو ب پران نێنیرەژ ن

 ەخێت ھەگون ەدکار ۆڤ( مر١بکن: ) ەخو ژ پرسان انڤ ڤێد کن،ێپرسگر یدەخو ەد ەم نێنجامەئ ژراندناەکو د پ نیێ

 کێپرسگر ەبکو د ێ. تشتیەوسا ،ێلەب ن؟یبکاران ەرەو یکەتەفیس نایم ێنەب ت ’سیئبل‘ کو ەراست یکە( تشت٢) ؟یخسەش یکەوار

. ەرە)بن ەد ێنیو د مزگ وھاننا،ی نەیێد نام تنۆگ مانەھ .یسانەک یکەوار خنێت ەخو ێ’سیئبل/ارەین ەکەو ھەگون مەکو ئ ەوەئ

 تن؟ید ێن تد ەکەسڤیرنەس باشتر، ’تانەیش‘و  ’سیئبل‘ژ  ێکیە ڤێ ۆزمان. ما ژ ب یەھات ێکەتیەساەک ەکەو جاران ێ.( پرڤر.

 جن 6.3

 تیەساەک ب ەکەبوونەھ س،یئبل یژ ئان تانەیکو ش رنەباو ەن ێپ مەکر، کا چما ئ ارید ەد یرۆب نێشەدو ب رەد ھ ەم

 .ەکەناورەج یئان ژ

 نایم وەئکو  ننیژرەناپ یجنان ژ بووناەھ مەئ ێمەد ێو نن،یژرەپەن تیەساەب ک ەکەبوونەھ نایم تانەیش مەئ رەگەھ

 شکرنێشکێپ ێت ەم ۆژ ب ڤە زدانیە یێباش ژ ئال ێتشت رەھ ەد ێانیدفکرن کو د ژ سەک کەلە. گتنید ەنێت تانەیش نێتکارەخزم

 .راکن ێلۆژ ھ ەم ەدد زدانیە کو نیێو دخوازن باش ەددن م رابەخ نییێژ یو نێو جن تانەیو ش

 ێاریرپرسەب ەد ەم اناید ژ وە( و ئ٦.١ مژار .ەرە)بن ییەتشت رەھ ایکانڤچا زدانیەکو  ەژێدب یو ساف یکرڤەپر  لیئنج

 :ەرابەباش و خ ێتشت رەھ



 ەو یێرزایم زەئ ەدک انەڤت انڤکو  یێ.نمیدافر یێالەو ب نمیت یێئارام زە: ئنمیدافر ێیو تار ؛یێناھۆشکل ددم ر زەئ“

 .(٤٥:٧)ئس.  ”زدانمیە

و  تانەیش ێمل رەس ژنڤێتاوانا وان نا مەئ ڤێدبن، د رباسەد ەر ێانیژ نێرباندنەد ج مەکو ئ ماەد ێکیە ڤێ رەب ژ

 کیە ەڤئ یو ێلەب ێکربوو ل نداەباش و نەیێخو نێتشت ایپران ووبەی. ئەن ەبخو زدانیە دانا وەکو ئ ننیژرەبپ مەئ ڤێجنان، د

دا و  انزدیە ەم یێرزایم“ :یەتۆکو گ ێبدن تشت ەخو ێگوھ نا؛. ”دابوو من برن زدانیەکو  ێتشت رەجنان، ھ انڤ“: تۆگەن

 .(١:٢١ بۆ)ژ ”ەب زۆریپ زدانیە ڤێنا راەبر؛ ب زدانیە ەم یێرزایم

 .(٤٤:٨؛ ٤٥:٥)ئس.  ێیەزێھ ێنگەر رەھ ایکانڤچا زدانیە

 یکەزدانەیتو “: ەدب ەسدەدھ وەئ ،ەژێبب وسا ەر یو ژ و ەدن بک نێالھیئ رکرناەب باو ستەد زدانیە ێلەکو گ ماەد

 ەدب کیە ەڤئ. ”نمیدن ت نێالھیئ کەب ھن ەخو ایرەباو زەئ یبن ژ زێب ھ ەت نایم ەن رەگەھ ێلەب ێل ،یزێو ب ھ زنەم

ژ  زنەم یکەشە. بەیەبخو یەکر ێلیسرایئ کو ایشاش وەئ ،ەڤ. ئننەین تانانەیجن و ش بووناەب ھ ەخو ایرەباو مەکو ئ مەدەس

 یەدن ئان نێالھیئ کەب ھن ەخو ایرەباو زدانیە لەل گ ل،یسرای. ئەزدانیە یرەمبەل ھ اێیلیسرایئ ستاەلوەھ رەل س نەڤک دایئاھ

 ایرەکو باو نییێلیسرایدشبن ئ یچقاس نن،یب جنان ت ەخو ایرەاوب کو نێسەک نن،یبب ەد ێلید ئنج ێمە. ئیەئاجز کر زدانیەو 

 .بوونیئان ەختەس نێالھیئ ب ەخو

 ەن ەپوت بخو جن،

پوتان  ایستەرەو پ ننەیتشتان ن انڤب  ەخو ایرەباو انیستیخر ەکا چما الزم ەدک ارید لوسڤپا ،ەد انی’ینتیرۆک ١ د

 نایم نسانانی. ئتنیبچووک دد نێالھیئ نایم وەو ئ نیب جنان دان ەخو ایرەباو نسانانیئ ەد ێلی( ئنجەد ێساندنڤی)ن ماە. د دکنەن

 ’جن‘ نێتنۆگ ەد ەخو نەیێد نام لوسڤچ پا ۆکا ژ ب ەدک ەرەشکەئ کیە ەڤکرن. ئ وان ایستەرەو پ کرنێجنان چ نێلێدۆپوتان، م

 :ەنیبکار ئان ەڤو ل شوونا ھ ەیێوات مانەب ھ ’پوت‘و 

جنان  ۆبژ  ێل زدان،یە ۆژ ب ەن یو قوربان، دکن یکەکو تشت ماە( دیونانیجھوو،  ەن نێەیوەتە)ن ستەرەپوتپ نیێ“

 ۆب ژ ێقوربان یژ و ک،یە رەگەھ…بن ستانەھ مانەھ یێدەخو ەھوون ب جنان ر ڤێد کو ژمێنکارم بب زەدکن قوربان. ئ

 (.٢٠،٢٨ :١٠. رۆج ١) ”…خونەن ێژ یو ێخاتر ۆژ ب ،ەبک ەو یشێشکێپ یکەپوتان ھن

 زدان،یە ۆبژ  ەن‘ ەخو نێقوربان وەئ ،ەژێدب کو ایلوسڤپا تناۆبدن گ ەتشتن. باال خو مانەجن و پوت ھ یئاواھ ڤی ب

جنان  ازێھ کو تو ەدد شانین یژ ەڤو ئ ەیەھ زدانیە کیە ێنەب ت زدانن؛یە ە. جن ندکن شێشکێپ’جنان )پوتان(، ۆژ ب ێل

 :زمان ەنیوھا ت ێخال ڤێ یژ ٨:٤. رۆج ١. الھنیئ ەن وەو ئ ەیەتون



جن(  ۆنگپوت )ئا یێایکو ل دن ژنێبب دکارن مەکرن، ئ شێشکێپ ەنێپوتان ت ۆقوربان ژ ب ەکەکو و نێتشت انڤ رەس ل

 کەزێھ ێنەب ت یێای. ل دنەبوونەو ھ تیەساەک یدەخو ەن کەتانەیش یئان ژ کەپوت .”ەیەھ زدانیە کیە ێنەو ب ت ،ەن ەتون

 :ەدک وامەردەب یئاواھ ڤیب  ەد ٨:٥،٦. رۆج ١د  لوسڤ. پاەیەھ کەزدانیەو 

 انی( )مەنەھ -ێب وان ت یرەباو – کو نیێرزایو م الھیئ کەلە)گ …یژ بنەھ ەد تنۆد گ نێالھیپر ئ رچقاسەھ“

 کیە بکن، نداەو ەخو ێکار وەکو ئ ماەدەس ەدب کەو جن ننیت جورەجورب نێجن بووناەب ھ ەخو ایرەکو باو نێسەک کەلەگ

 یباش ایانکڤچا ت،ۆگ یژ ێرەب ەکو م ەکە)و ،(ندانەرمە)باو ەم ۆژ ب ێلەب ێوھا(. ل رەو ھ ردنەب ەخو کو ژنا ماەدەس ەدب

 .”ڤەبا کیە زدان،یە کیە ێنەب ت یتشت رەھ ای( ویێباشەو ن

 ’پوت‘ ەکەو ،ەد نەڤک دایئاھ اییونانی ناییۆرسڤە د ای’نۆنۆدام‘( پتواگنتە)س تناۆگ ەد ١٠٦:٣٧و پس.  ٣٢:١٧دت.  د

و  ەدک شانینستەد ێلیسرایئ نیێ، شاش٣٩-١٠٦:٣٦. پس. راندنەرگەو یەھات ’جن‘ ەکەو ەنوو د دایئاھ د وە. و ئنیبکار ئان ێت

الو و  نوا یژ یبوو. براست کەفکەخ ەپوتان کرن کو ژ وان ر ایستەرە( پانییلیسرای)ئ وان“ :جنان ەنیدشب ێنانەک نێپوت

ب …اندنرژ ھەگون ێب ،ێنانەک نێپوت نێکرن قوربان کو نەیێخو نێو کور چەک نایکرن قوربان؛ و خو ەژ جنان ر ەخو نێچەک

 .کرن ێ( زنەخو نێ)کار ەخو نێنیبوون مردار و ب ئافر ەخو نێاریب کر یئاواھ ڤی

 نوو دایئاھ نێجن

 مەئ ڤێد ”چ دفکرن؟ ەجنان د ێربارەد د نیێنوو دایئاھ نێشەب یێاەڤت رەھوون ل س“: ژنێبب ێکیە ڤێدکارن  ھوون

 زدانیەکو  ننیژرەبپ مەئ رەگە. ھیێکۆناک اڤنا ەڤەناک ەر ەبخو ییەتشت رەھ ێھاکم ێزدانیە تناۆکو گ الینجیبکن: ئ ارید یکەتشت

 نیێبچووک نێالھیئ –کو جن  ەژێبب ەنکار لیئنج ێمەد ێو ،ەم نێکێپرسگر یێاەڤت ماەدەس ەدب وەو ئ ێیەزێھ یێاەڤت ایکانڤچا

 شانداناینستەد اەیچار جاران و ب وات ێنەب ت ’جنان‘ تناۆگ ەد نەڤک دای. د ئاھننیت ەر ەم تشتان ژ انڤ -زدانیە یل دژ

 ەڤئ ەدکار ێکیە ڤێ ماەدە. سەدب رباسەجاران د ێپر ەد ێنیمزگ نێسڤید ن تنۆگ ەڤئ ێلەب ێ. لنیبکار ئان یەھات یێستەرەپوتپ

جن  یبراست رەگەھ. تنیجنان دھاتن د تاوانا ەکەناسکرن، و ھاتندەکو ن نیێشەخوەن یێاەڤت ،ەد ێنیمزگ ساندناڤین ماەکو د د ،ەب

 ێلەب ێ. لنداەبخو ترەدێز ەد نەڤک دایوان د ئاھ رەل س ەم ێبانا، و ەم نێکێو پرسگر یشەخوەن ێاریرپرسەب وەو ئ باناەھ

 .ننیناخو ڤربچاەب یکەتشت ەوان د ێربارەل ور د د مەئ

 ەکیەشەخوەن یئان ژ یژێم ەکیەشەخوەن ژ وەکو ئ ژنێدخوازن بب تن،ێڤئا ەھاتن یکیە اڤکو جن ژ نا ژنێدب ماەد

 ۆب جنان. ژ رەس تنڤێدا دکرنەن مێف ێکو ژ ێتشت رەتاوانا ھ ان،یدژ ەد نیمەکیە دساالەکو د س نێسە. کیەساخ بوو ناسەن

ب  یئان ژ رابەخ یکەانیگ ەد نەڤک دایئاھ ماەد د. ’ەگرتن وەجنان ئ‘کو  تنۆدکرن، دھات گ نداەو ەخو ێکو ئاقل نێسەک

 نێشەخوەژ ن یژ ەنوو د دایئاھ ماە(. د د١٨:١٠؛  ١٦:١٤سام.  ١؛  ٩:٢٣)ژود.  یژێم ەکیەشەخوەن اەیوات ەمار،دھاتەگ

 ێت یوھا ژ ،ەد یێشەخوەجن و ن راەبڤد نا داناێ. گرگرتن ەھاتن ڤە رابەخ نێجن/انیگ یێژ ئال وەکو ئ تنۆگ یەھات ەر یژێم

 نێانیگ ێکەتنۆگ ب (سای)ئ یو و نی( ئانسای)ئ ەر یھاتبوون گرتن، ژ و ڤەجنان  یێکو ژ ئال نێسەک کەلەگ واناەئ“زمان: 

 نیێشەخوەبر و ن ەم ایتەتاقێب یو‘بوو:  ایشایئ رەمبەخێ( پەد نەڤک دایئاھ )د تناۆگ ڤێ کھاتناێپ ۆژ ب وەئ کو…وتاندنەق رابەخ



 نێانیجن و گ یێژ ئال وەکو، ئ اەیوات ەھاتن نسانیئ نیێتەتاقێو ب یشەخوەن یئاواھ ڤی(. ب ١٦،١٧: ٨)مت.  ”’ھلگرتن ەم

 .گرتن یەھات ڤە رابەخ

)ژن.  ”ەنید (وەو )ئ ەیەھ ەد ید و کەجن“ :ەیەد یو اڤد نا کەکو جن ەوەئ یژ مەدەو س ەنید سایکو ئ تنۆدگ نسانانیئ

 ڤە انجن یێکو ژ ئال نێسەک‘. یێتەوانید ماەدەکر کو جن دبن س رەوان باو ێکیە ڤێ رە(. ژ ب٨:٥٢؛  ٧:١٩،٢٠؛  ١٠:٢٠

 ٥:١٥ک. وان(، )م ێرەس یەوان ھات ێ)ئاقل ەانیرەگڤە ەخو ’ێھش‘ل  وەکو ئ تنۆکو ساخ دبوون، دھات گ ماەد ’دھاتن گرتن

 ێرەل س ەن وان ێو )ئاقل ،ەیەخو ێھش رەل س ەگرتن، ن ەھاتب ڤە ’جنان‘ یێژ ئال کیەکو  ،ەژێبب ەدخواز ەڤ(. ئ٨:٣٥؛ لک. 

  .(ەوان

( ١٧:١٨؛  ١٢:٢٢؛  ٤:٢٤)مت.  ’رمانکرنەد‘ یئان ژ ’ساخکرن‘ ەنێت ’گرتن ەھاتن ڤەجنان  یێژ ئال‘کو  نێسەک

 .ەشەخوەن یکیە ب جن، یکیەکو  ەوەئ یژ ڤێ اەیوات

 : پرس ٦ مژار

 ؟ەیەم نێکێو پرسگر ردەد ێاریرپرسەب یک ەد نجامەد ئ .١

 زدانیە( ا -

 نسە( شب -

 تانەیش ڤێب نا ر،ھکاەگون ەکەبوونە( ھج -

 .جن ژنێدب ەکو ژ وان ر نیێھکارەگون نێبوونە( ھد -

 ؟ەیەم ایھکارەگون ێاریرپرسەچ ب .٢

 ەبخو ەم ێرەوھە( جا -

 زدانیە( ب -

 رابەخ نێانی( گج -

 سیئبل ڤێب نا ھکارەگون ەکەبوونە( ھد -

 ؟ەیێچ وات ێت تان،ەیش .٣

 نیوەرەج( د ھە( گونا -

 رەفی( مار د( لوسب -

 ؟یێەچ وات ێت سیئبل .٤



 ھکارەگون یکیە( ا -

 کەوانەی( ھب -

 کەارەی( نج -

 جنان ێکیلە( مد -

 دکن؟ ەفادیچ ئ یجازەم یێب ئاوا ’تانەیش‘و  ’سیئبل‘ .٥

 ێرخستنەد ێو ژ ر ھە( گونا -

 یتانەیش نێزێ( ھب -

 رھاەژدە( ئج -

 بکن؟ مێچ ف ’جن‘ تناۆژ گ مەئ ڤێزمان، د یەھات ەنوو د دایکو د ئاھ اەیب وات .٦

 ھکارەنگو نێتەکیالە( ما -

 یشەخوە( نب -

 تنید ەنێوان ت نێمەدەس نایم جن کو نیێشەخوەن کرناێڤب ل یێئاوا ەد لەگ اڤ( د ناج -

  یانیگ نێبوونە( ھد -



 ژێدەرکا ئیسا 7

 نەڤک دایئاھ نێتەھانەک ،ەد سایئ ێربارەد د 7.1

 نێزۆ. د سەرەدگ سایئ ھیسەم راۆردەل د ،ەد انۆڤمر رزگارکرنا ێربارەد د ایزدانیە النایکرن کو پ ایدا خو ٣ مژار

 نەڤک دایئاھ یێاەڤت یژ یھات کرن. براست ەکو ژ نژادا وان ب یکیە ەکەو سایئ ھساەب ،ەد داود و میئبراھ ووا،ەھ ۆژ ب

بوون  ێو ایستەرەپ یجبوورەم یلیسرایئ سا،یئ یرەکو ب ایموسا تایەرە. شەدک ەد یو ێربارەد د نێتەھانەو ک سایئ ایشانیستنەد

بوو د  ستیوێپ ێکیە ڤێ رە(. ژ ب٣:٢٤)گال.  ”ھیسەم ەنیبگھ ەکو م اەیردەروەبوو پ تیەرەش“: ەدک سایئ ایشانیستنەد ،یژ

 یێزدانەی ێرخەب“: سایقوربانبوونا ئ لکرنایمسەت اەیوات دھات ەڤ(. ئ٦-٣: ١٢. خەقوربان )ئ ەبب کەرخەب ەد ێفسھ ژناەج

و  ەستیوێپ قسور ێب ەکەوشەر وانانەیقورباندانا ھ ۆژ ب(. ٥:٧. رۆج ١؛  ١:٢٩)ژن.  ”ەرادک ێلۆھ ژ یێایدن ێھەکو گون

 (.١٩ :١ .تەپ ١کرش.  ١٢:٥. خەزمان )ئ ەنیت سایئ تایەساەک ایکێکووپێب ر ەڤئ

 تەھانەک ەڤ. ئەنەژمار ھ ێب نێتەھانەک سایئ ایسانەک رەل س ،ەد نەڤک دایئاھ نێرەمبەخێو د پ انیالھیپرتووکا ئ د

 کیە ەڤئ و تانەھانەک انڤ یەداەن ینگیکو وان گر ننیژرەناپ ان،یجھوو الۆ. ئستنەرادو یومرنا  یێئاوا رەل س یتەبیب تا

 :بکن شێشکێژ وان پ تانەھانەک ندەنھا چ ێمە. ئھیسەمرنا م ماەدەس یەبوو

 نەڤک دایئاھ تاەھانەک ەد ھیسەنا د مکھا تێپ

 ەد ێخیچارم د ،ەن سایئ نیێنیراست نێتنۆگ اناەڤئ

 .(٢٧:٤٦)مت. 

 ێنەب ت زەئ چما ەمن، ت ێزدانیەمن،  ێانزدیە“

 (٢٢:١)پس.  ”ھشتم؟

 کر ێپ ەخو نیێو تناز تیبچووک د سایئ لیسرایئ

 ەخو ێرە(. وانا س٨:٥٣؛  ٢٣:٣٥)لک. 

 د وەکو ئ ماە(، و د٢٧:٣٩)مت.  ژاندنەدھ

 راەب ەد‘ تنۆدگ قاندنەدال ەدھات ەد ێخیچارم

 .(٢٧:٤٣)مت.  ’ەبک السەخ یو زدانیە

کو من  نیێ .ەنیبچووک دب یو لەکو گ یێزمەئ“

 ڤێ: ننەب من دکن و دک ەخو نیێتناز ەڤت ننیدب

 ەخو ایرەباو یو‘ نن،یژەدھ ەخو ێرەو س ژنێدب

 ؛ەبک السەخ یکو و یئان زدانیە ەم یێرزایب م

 .(٨-٢٢:٦)پس.  ”ەک السەخ یو راەب ەد

 بووێچ ەد ێخیچارم د ایھیسەم بوونایت ماەد د ،ەڤئ

 یێو لنگان، ئاوا ستەد قولکرنا .(١٩:٢٨)ژن. 

 .زمان ەنیت ەد ێخید چارم داناڤە یێ یکیفز

و  ستەد…یلقەز ڤەمن  نگاەمن ب چ ێزمان“

 (٢٢:١٥،١٦پس. ) ”من قول کرن نێلنگ



 نێکنج ۆ. ژ بکرنڤە پار ەد ەخو اڤمن د نا نێکنج“ .ەیەد ٢٧:٣٥د مت.  ێکیە ڤێ کھاتناێپ

 .(٢٢:١٨)پس.  ”ژنڤێدا ێپشک یبن نیێمن

 ،ەرەو سایکو ل ئ یێب ئاوا ،ەد ٢:١٢. بەھ د

 .گرتن یەھات ێژ یبنێت

"ئەزێ ناڤێ تە ژ برایێن خوە رە ئیالن بکم" )پس. 

٢٢:٢٢.) 

و  یو نیێبرا ژ بوونایانیب نیێسایئ نێستەھ ،ەڤئ

 ٥-٧:٣)ژن.  ەدک شانیستنەد ەجھوو ر اییمالباتا و

 یبنێت یژ ەد ٢:١٧د ژن.  .(٤٩ -١٢:٤٧؛ مت. 

 .گرتن یەھات نیرۆژ تاەیژ ئا

 ناڤا د و مە؛ بیانی دە خوە برایێن ناڤا د ئەز“

 کەدا کو بەر ژ مە ئەجنەبی دە خوە دیا زارۆکێن

 (.٦٩:٨،٩. پس) ”کرم تونە ئەز تە ماال

 بوو ەد ێخید چارم ھیسەکو م ماەتشت د ەڤئ

 .(٢٧:٣٤)مت.  بوونێچ

د  زەئ ۆژ ب و من، ەدان ڤزرا ێشوونا خوارن ل“

)پس.  ”من ەدان ەرکیس خوم،ڤە ەد ێبوونیت

٦٩:٢١). 

 کێپ ەد ێو ەکەتیەئا رەکو، د ھ یەسایئ بوونایمرن و زند رەل س یمامەب ت ا،یشایئ یێ.٥٣ ێشەب

 :نییدا رنەو ناکیدو م ێنەب ت رڤل  ێ. وەیەھ ەرەشکەئ ەکەھاتن

 نگەدێب ەد ەد دادکرنا خو زدان،یە ێرخەب سا،یئ“

 .(١٢،١٤: ٢٧ما )مت. 

 ێب ەخو ێرەنگیرەڤھ رەکو ل ب ێکەھیم یکەو“

 .(٥٣:٧)ئس.  ”کرەنڤە ەخو ەڤێد یو ،ەزمان ب

ھات  ەد ێخید چارم رابەخ نێتاوانبار لەل گ سایئ

 ندەمەولەد یکیە راۆد گ ێ( ؛ ل٢٧:٢٨)مت.  دانڤە

 (.٦٠-٢٧:٥٧ .ھات بناخکرن )مت ەد

و د مرنا  کر،ێچ رابانەخ لەل گ ەخو راۆگ یو“

)ئس.  ”بوو ندەمەولەد ڤێۆمر لەل گ ەد ەخو

٥٣:٩). 

 ۆژ ب ھەگبن ەبوون نەڤک دایئاھ نێرەمبەخێپ و تیەرەکو ش ەم رایب ەنینوو، ت دایکو ئاھ ەبچووک ەکەیەزیموج ەکەو

 ایراست رەس یەکشاند ەباال م ەبخو سای(. ئ٢٥،٢٦: ١٦؛  ١:٢،٣. مۆ؛ ر ٢٨:٢٣؛  ٢٦:٢٢)ئاجتس  .یێھیسەم اەیم شتنایگھێت

 .(٥:٤٦،٤٧؛ ژن.  ١٦:٣١)لک.  کنەن مێ( فسای)ئ یژ یو ێمەئ کن،ەن مێدن باش ف نێرەمبەخێموسا و پ مەئ رەگەکو ھ



 سایئ ێمەد ێزمان، و ننیت تانەھانەک ەد یو ێربارەد د رەمبەخێو پ ،ەدک ھیسەم ھساەموسا ب تایەرەکو ش مەماد

 اەیوات ێت بوو،ەھ ەخو ناییزا یرەب وەکو ئ ەبک رەباو ۆڤمر رەگەبوو. ھ ێلۆھ ل ەن یکیفز یکیەب ئاوا ەخو ناییزا یرەب

د  وەئ رەگە. ھەیەژ نژادا وان بخو وەکو ئ تنۆگ ێت ەکو د وان د ەدک ەمان ێو داود ب میئبراھ وا،ەھ ۆژ ب نێزۆس ۆڤمر کو

. د مت. انوبدا  ھیسەم ەکو بب یکەڤیەن زاۆکو س ماەشاش بکرا د زدانیە ێو ا،یبوو ەئاماد ێبھووشت ل ،ەد زانۆوان س ماەد

 .ەدک ،ەدان ەژ وان ر زۆس زدانیەکو  نێسەک ەژیو دگھ ەدب نەڤک نێمەد یژێکو در ایساینژادا ئ ھساەب ،ەد ٣و لک.  ١

نژادا  ێزەئ“: ەناب سایئ بووناەھ ھساەب ەد ێزۆس ێد و ێو و نییدا یەداود ھات ۆژ ب کەزۆس ەد ھیسەم ێربارەد د

 ەخو . باال(٧:١٢،١٤سام.  ٢) ”من ێکور ەبب ێوەو ئ یو ڤێببم با ێزەئ…بکم اڤئا ەت یپشت ،ەڤەرکەد ەت نۆڤیێکو ژ ر اەیت

 ەن ێمەد ێو ھ،یسەم ڤێبا ەبب زدانیە ێو کو ەخو ڤێچا رەبدن ب مەکو ئ ماەد ە. ژخوێیەژۆرەشێپ ۆژ ب زۆس ەڤکو ئ ێبدن

 ەدد ”رەد ەڤەرکەد ەت نۆڤیێژ ر“نژاد  ڤەئ ێو ەژێکو دب کاەڤۆ. ھەبەو ھ ەب ەئاماد ەد ێزۆس ڤێ ناییدا ماەد د وەکو ئ ەنگازەگ

 .ەداود ەڤیێن ینەدەب یکیەب ئاوا وەکو ئ شاندانین

 نێکۆزار اڤانو د  ؛ەم یانیب ەد ەخو نیێبرا اڤد نا زەئ“ .(٢٢:٢٢)پس.  ”بکم النیئ ەر ەخو نیێژ برا ەت ڤێنا ێزەئ“

 ”ونشتاندنبدم ر ەت ێختەت رەل س ڤە یو ناەدەب ب یو ێزەئ…سوند خوار ەژ داود ر یێراست رەل س زدان،یە ەم یێرزایم“ اید

 .(١٣٢:١١)پس. 

 ێکیە ڤێ رە(، ژ ب٥:١٤سام.  ٢) بووەھ وەئ ەژخو ەد ێزۆس ێو ناییدا ماەد د ێلەب ێبوو. ل ێزۆس کھاتناێپ مانێسل

 ێزەئ“(. ٣٣-٣١: ١)لک.  ەیەد ەبخو ھیسەم ێربارەد د زدان،یە ێکور نژادا یێدەخو ەبب ێوەکو ئ ایداود ۆژ ب زاۆس

 ەھاتن ەد د وان رەشکێپ نەیێکو راو نێکەڤۆھ ەڤئ .ھیسەم ،ۆئانگ -(٢٣:٥. رەبکم )ژ زنەم ڤەب داود  رەب ێنژاد ەکەسرگون

)موسا(  ەت نایم یکەرەمبەخێپ ێزەئ“ تنۆگ ێوھا ت ەد ١٨:١٨. د دت. نیبکار ئان ەھاتن یژ ەد دن نێتەھانەد ک ن،یبکار ئان

 ێو“کرن.  راید ێت سایئ ەکەو ’رەمبەخێپ‘ وەو ئ کرن ێت ە( د٣:٢٢،٢٣د )ئاجتس  ێکیە ڤێ ھساە(. بەر ێلیسرای)ژ ئ نمیرخەد

د  کیە ڤەئ (.٧:١٤ .)ئس ”(ەرەب م زدانیە) ’لەمانویئ‘ ەبک یو ڤێنا ێو و یێایدن ەنیب یکەکور و ەبب سڤئا ەریباک ەکیە

 (.١:٢٣ھات )مت.  کێپ ەد ھیسەم ناییزا

 ێریژ باک ناییبوو 7.2

 نایوان ب زان ایرەکو باو نیێ.یەبوو ەتون ێرەب وەکو ئ شاندانیددن ن ێو ناییزا رەل س نێسڤیو ن سا،یب ئ ادوجانبوون

 ببوو و  نداەژ وان و کیە ڤە ێژ نشک بوون،ەھ سەک ێس ێل بھووشت ێکەمەد کو، ژنێدب ەیە( ھییێتێیی)س ’ێسیسلەت‘

 یێدەخو انزدیە ەڤیت ،یکیفز نێبوونەھ یێاەڤت کو ننیدب ەد زۆریپ نێسڤید ن مە. ئاەیم ەد میەرەم کاۆد مالزار یکیەئاوا

 یێاەڤ. تەرتبگ جھ ەد ێمیەرەم کاۆو د مالزار ەھاتب ێژ بھووشت ھیسەکو م ننیژرەبپ نکارن مەئ ێکیە ڤێ رە. ژ بەن ێکەنەدەب

 ەکەو وەئ ژنێوھا کو بب نێجھ نادن رامان ھیسەم نژادا رەل س نێسڤی. نەزۆریپ نێسڤین ڤەییرەل د ،ەڤھیلەڤت ایژۆلەۆت ڤێ

 .میەرەم کاۆمالزار یەتەو ک یەھات ێبھووشتژ ینەدەب ەکەبوونەھ



: میەرەم ایشێپ تەرکەد ێبانگ ڤێب  تەکیالەم ێلیبراەج .ەزنەم ەکەندابوونەو ەد ێسیسلەت ناید زان الن،یلەد بووناەن

 ەر یو ژ ێو و ەبب زنەم وەئ ێ. وسایئ ەبک یو ڤێنا ێت ،ەببێچ ەر ەژ ت کەکور ێو ،ەبب سڤئا ەد ەخو کاۆد ئاملزار ێت“

 وەئ ۆ)ئانگ ؟ەببێچاوا چ وەئ ێتو زالمان ناسناکم، و زەئ‘ :تۆگ ەر تەکیالەژ م ێمیەرەم …زنەم یرەھ ێیێکور ژن،ێبب

: ەت رەس ەد رەب ەخو ایس زنەم یێزاێھ ێو و ەت رەس ەرەو زۆریپ ێانیگ ێو ‘دا،  ێو اڤرسەوھا ب تەکیالەم بوو(. و ەریباک

 .(٣٥-٣١: ١)لک.  ”زدانیە ێکور ژنێبب ەر ەت ێژ کور ێو ێکیە ڤێ رەژ ب

بدن  ەباال خو سایبوو. د ەتون یو ناییزا یرەب زدانیە ێ. کورەب زدانیە ێکور ێوەکو ئ ەدب ەجاران دوبار دو

 ێوەئ ایوبوەھ سایئ رەگەھ تن،ۆگ ەر ێمیەرەژ م تنۆگ ەڤئ تەکیالەکو م ماەد .”ەبب زنەم ێوەئ“: ناکیم– رەشکێپ نەیێراو

 .یەاود ئافردژ  سایکو ئ اەیوات ێ)ئافراندن( ت ’سۆنەگ‘ یونانی(. ب ٢٢:١٦. ەڤ)ر ەداود تاییەژ زور سای. ئایزنبووەم ەژخو

 سایب ئ دوجانبوونا

بوو. ژ  سڤئا سایب ئ یجنس ەکیەکلێو ت زالم ێب میەرە( مزدانیە زاێ)ھلم و ھ ،ەد زۆریپ ێانیگ راۆباند نجاماەئ د

 سای(. ئەرەنب ٢)ل مژار  ەکەتیەساەک ەن زۆریپ ێانیکو گ مکرنێف ەرەو ڤێبوو. د  نیراست یێسایئ ڤێبا ەن ڤوسی ێکیە ڤێ رەب

 ێشتت وەئ ێمەدەس ڤێب “و  یبکار ئان میەرەم رەس ل زۆریپ ێانیگ زدانیەبوو.  زدانیە ێیێل ز،ۆریپ ێانیگ ێکو ر ەن

کو  انشاندین ەدد ’ێمەدەس ڤێب ‘ تناۆ(. گ١:٣٥)لک.  ”کرن ڤبنا ەھات زدانیە ێکور ەکەو بوو،ێچ ەر ێکو ژ و یێزۆریپ

 .ەببێچ بووینکار زدانیە ێکور سا،یئ کرا،ەن میەرەم کاۆل مالزار ەخو راۆباند زۆریپ ێانیگ رەگەھ

 بوو. یفراەبوو و ن یێایل دن ەن ێکۆرید ێو یرەب وەکو ئ شاندانین ە( دد١:٣١)لک.  سایب ئ ایمیەرەم دوجانبوونا

 وەوو و ئدوجان ب سایب ئ یژ میەرەم ەیێوێش مانە. ب ھەدک ێپ ستەد ەد ەم اڤنا د وەببن، ئ سڤئا ێکەب رامان مەئ رەگەھ

 ێکور“ سایئکو  ەژێدب ٣:١٦ژن.  نگەوودڤنا ب یرەھ اێیلیئنج تایەبوو. ئا زنەم ەد ێو کاۆد مالزار نسانانیئ یێاەڤت ەکەو

 بووبن‘ سایئ ۆژ ب رەگە. ھەمان فەیز ەد ێو شتنایگھێد ت ێل ،ەکرن رەژ ب تیەئا ەڤئ سانەک نانیۆب مل. ”ەزدانیە یێنھاەب ت

 ییداێگر -تەگەب– ڤبا ناییو بوو -گنەب-کرنێستپەد یزی)ب ئنگل یەبوو ێپ ستەد ەد ێمیەرەدوجانبووبا م ماەد د وە، ئ’ڤبا

 (.نەڤھ

( ٩٠:٢پس. ) ەنین زدانیە کاێستپەد .ەنترەمەت ب یژ و یو ڤێکو با اەیوات ێت ەڤئ سا،یئ ڤێبا ەبووب زدانیە رەگەھ

 (.کرنۆڤەریش ێت یھەرەرفەب ب ەد ٨د مژار  پرس ەڤ)ئ زدانیە ەبب ەنکار سایئ ێکیە ڤێ رەو ژ ب

کو  ەدک ارید کیە ەڤ. ئیو ڤێبا یەبوو زدانیە ێلەب ێئافراندن، ل یەھات مەئاد نایم ەن سایکو ئ ەدارەوات یکەتشت

 .(٥:١٩. رۆج ٢) ”یئان ەڤل ھ ەر ەب خو ایدن ھیسەم لەل گ زدان،یە“ -ەیەھ ەد سایئ و زدانیە راەبڤد نا زێب ھ ەکەدانێگر

 بووناێچ یێد ئال یو ایکاریئال کیە ەڤو ئ یێایدن یەھات زدانیە ایتڤیب با ھیسەم ،ەبافر ێشوونا کو ژ ئاخ ل

 ێکەتەھانەک و یێیەایدن ایناھۆر وەکو ئ ەژێدب ،ەد ھیسەم ێربارەد د ٤٩:٥،٦. ئس .ەدک یژ ەد یخوورست نیێندەتمەبیتا

 زدان،یە ەم یێرزایم“: نیداناس ێت ەوھا بک ەکەرامان کو یێب ئاوا وە(. ئ٨:١٢)ژن.  یەئان کێپ وەئ سایکو ئ ەدک شانیستنەد



 میەرەم کاۆمالزار د ،ڤە زدانیە یێژ ئال سایئ یئاواھ ڤیب . ”ئافراندم ەخو یکەبدەئ ناییبوو ۆژ ب ،ەد ێکۆد مالزار یێژ زەئ

 .ییەنەدەب ایھیسەم رکاەدێژ م،یەرەم کاۆھات ئافراندن. مالزار زۆریپ ێانیگ زاێھ ایب ر ،ەد

: ەژێبد ڤێ وەزمان. ئ ەنێتشت ت پر ەد ێخید چارم نیێھیسەم نێرامان رەکو ل س تید ەد ٢٢، پس. ٧.١د مژار  ەم

 تو ڤەن م کایدا ێ: ژ زکەت ەدام زەئ ،ەبووم داەیپ ەد ێکۆد مالزار زەئ کو ژاۆر ژ…رخستمەد ێکۆژ مالزار زەئ زدانیە“

 کاۆالزارد م اەیخو بووناێچ زدانیە زاێھ ب– ەخو نێرکەدێل ژ ھیسەم ەد ەمرنا خو ماە(. د د٢٢:٩،١٠)پس.  ”یمن ێزدانیە

 ەخو ناییزا یرەب سایرامانا کو ئ کیە ەڤو ئ ن،یداناس ێت ھیسەم کایدا ەکەو میەرەم ەد نانیمزگ کر. د ەماشەت -ەد میەرەم

و ک زمان ێت یژ یێراست ڤێب  کیە ەڤبوو. ئ نسانیئ نڤێو با ێد یدەخو ەکۆڤەمر میەرەم .ەنیردخەد االڤ بووەھ یژ

 .(١:٣٦)لک.  یێایدن یەئان انڤزیافتڤ یێایھیە ێو ەکیەممالباتەھ

ب  ەنکار یژ سایئ ،ەرمالۆن نۆڤێمر نیێندەتمەبیتا یێدەخو ەن میەرەکو م رەژ ب ،یێماۆر ایکیلۆرامانا کات راۆگ ل

بکار  ەھاتن سایئ ۆژ ب ەد نوو دایئاھ ێرەرانسەد س اناڤنا ەڤئ. ’زدانیە ێکور‘ ەبب یژ مەو ھ ’مەادینەب‘ ەبب مەھ ەد ێکەجار

 د زۆریپ یێنزدایە ێانیگ زاێکو ب ھ رە، و ژ ب’ەمەادینەب‘ ێکیە ڤێ رەو ژ ب یێایدن یەھات نسانیئ ەکەکیژ دا و،ە. ئنیئان

 اۆڤەیریش ەڤئ ێو ا،یبوو ێزێژ ر ەکۆڤەمر ەن میەرەم رەگە(. ھ١:٣٥)لک.  ’ەزدانیە ێکور‘ وەئ یەاەیم ەد میەرەم کاۆمالزار

 .ایبما ەوات ێب شکەخو

اک پکو  تاەھ یەچ نسانیئ ما…ەنکار سەتو ک ؟ەنیب ڤە ەخو ستەپاک ب د یکەتشت مار،ەب گ یکەژ تشت ەدکار یک“

 ١٥:١٤؛  ١٤:٤ بۆ)ژ ”؟ەچاوا پاک ب ێو ەببێچ ێکەکو ژ ژن ێتشت… ؟ەب راست کو یەچ یێایدن ەنیت کەکو ژن ێ. و تشتەب

 .و پاکن ریپ نۆڤێمر ەن سایئ یژ ەو ن میەرەم ەکو ن ەلیلەد کیە ەڤئ (.٢٥:٤ ؛

وو. و بپاک  ەن ەیێم ێرەوھەج یێدەخو ’یێایھاتبوو دن ێکەژ ژن‘بوو و  نسانیئ یکڤەو با ێد یێدەکو خو مایەرەم

 ێو ێییب وەکو ئ ەلیلەد م،یەرەژ م اییو بووناێ(. چ٤:٤)گال.  ’بووێچ ێکەژن ژ‘ یژ وەکر کو ئ یژ سایئ یرباسەد کیە ەڤئ

 ێکەژن یێکو ژ ئال یێ“: ەنیرەردگەو یئاواھ ڤیب  ٤:٤گال.  تۆ. داگگلەب یێایل دن بووینکار ێو یرەو ب ەبافر بووینکار

 ێس ،یانیگ شتنایگھێت مبووناێک ماەدەس ب سا،یدکن. ئ میەرەم اۆڤیمر ھساەبجاران  کەلەگ ێنیمزگ نێسڤین .”ئافراندن یەھات ڤە

)لک.  دکرەن مێف تۆدگ سایتشت؛ کو ئ رەھ ێ(. و٢:٤؛ ژن.  ٢:٤٩)لک.  ھشت ێو ێکشاند و دل ێمیەرەجاران باال م

 یێدەخو یور ژک یچقاس رەھ و ،ەزدانیە ێکور ێو ێکور ،ەنسانیئ ەکو بخو ەنیژرەبپ ێکیە ڤێ ەدکار ۆڤمر .(٢:٥٠

 یجنس ایکلێت ەتەک ەر ێمیەرەب م ڤوسی ھ،یسەم بووناێچ ی. پشتە تریگھشتێت ێژ و ەد یانیگ یێد ئال ەب نسانیئ ێرەوھەج

 .ەنیوجەز ەن و ەن یمالبات ەکیەکلێت یێدەخو ەن وەئ ژنێبب نسانیبوو کو ئ ەتون کەمەدەس یدێئ ێمەد ێو یپشت (. و١:٢٥)مت. 

 ێمیەرەم سایئ یکو پشت ەلیلەد یژ ەڤکرن. ئ ێت ھیسەم ’کایخوشک و برا و دا‘ اھسەب ەد ١٢:٤٦،٤٧مت.  د

 رەھ و رەھ میەرەکو م ەژێدب کیلۆکات ایبوو. زانست ’نیمەکیە ێیێو ێکۆزار‘ سایئ .یێایدن ەنیئان یدن ژ نێکۆزار کەھن

بوو  ریپ یژ میەرەم ینسانیئ رەھ ەکە. وەپار ێب ێلینجیئ ایرامان، ژ پشتگر ەڤئ ێلەب ێل مان،یئاس یەتەرکەو د یەما ەریباک



 سایکو ئ ەکیەراست ەڤئ. ”مانیئاس یەتەکەرنەد نسانی( تو ئسایئ ینەیژ خ)“: ننیدخو ڤێ ەد ٣:١٣د ژن  مەوھا ئ رەو مر. ھ

 یو یێدەخو یژ یو کایکو دا اەیوات ێت ەڤ(. ئ٨:٣. مۆ؛ ر ١٨-٢:١٤. بە: ل ھەرەبوو )بن نسانانیئ ێرەوھەج یێدەخو

 .نا یو ڤێبا ێبوو، ل یرەوھەج

 ھیسەم ێجھ ەد زدانیە الناید پ 7.3

 یو نێنالیپ ،یێاھۆڤمر کاۆرید چووناڤەشێپ راۆ. ل گەناد ارانیبر ڤە ێژ نشک ەد ەخو نێالنیپ ێربارەد د زدانیە

 ەکو بب بووەھ ەد یو الناید پ ڤە ێرە(. ژ ب١:١)ژن.  کربووێچ یمانێک ێب ەکەالنیپ ڤە ێنیئافر کاێستپەژ د زدان،یەدبن.  ەدێز

 ێتیەنسانیئ یو ایب ر ەدخواز وەکو ئ ەیەد ھیسەم ێربارەد د ایزدانیە النایپ رەل س نەڤک دایئاھ ای. پرانیکەکور یێدەخو

 .ەرزگار بک

 النایپ موسا تایەرەو ش رانەمبەخێپ نێتەھانەک ایب ر زان،ۆس ایب ر نەڤک دایزمان کو ئاھ یجاران ئان کەلەگ ەم

 ردوونەگ یو ایو ب ر یکەکور یێدەبوو خو وەکو؛ ئ ەزدانیە رایقدەت ماەدە. ب سەدک ارید ەد ھیسەم ێربارەد د ایزدانیە

 ماەدەس ب(. راندنەرگەو ێباشتر ت ’یو ماەدەب س‘ ەکەو ’یو ایب ر‘ تناۆگ ە. دڤ.ایونانی تناەد م ١:١،٢. بەئافراند )ھ

 ،ەد ێکەی ڤێ نجاماەئ (. دیونانیب  ١:٢. بە)ھ کرنێچ ھاتن ڤە زدانیە یێژ ئال ،یێاھۆڤمر کاۆرید نێدسالەکو س ەھیسەم

 ھیسەم ێربارەدد  نڤەیێرا یداخستن، تژ یەھات نسانیئ ۆنھا ژ ب تاەھ کو لھامایئ تن،ۆگ یەھات یژ ەد نەڤک دایکو د ئاھ ەکەو

 .ەیەد

 سایکو ئ یچقاس رەھ ،ێکیە ڤێ رە. ژ ببکن مێف زدانیە لەل گ ایھیسەم اینگیو گر ییزناەم مەئ ەسانێھ ەن ەم ۆب ژ

. بووەھ ەد انزدیە النایو پ یژێد م ڤە ێرەژ ب یھاتنا و ژن،ێبب مەکو ئ ەیەد جھ د ،یژ یێایدن ەھاتب ێو ژ و میەرەم ایب ر

 اییمێک ەکەیەراد یێدەخو ،ەب مرن د اەیخو اناید ژ ھیسە. مەتەکیالەم ەن ھیسەکو م نیزان ەدد ١٣،١٤؛  ٧-١:٤. بەھ

 (٣:١٦ .)ژن ’بوو زدانیە یێنھاەب ت ێکور‘ وەکو ئ ەخو ڤێچا رەبدن ب مەئ ماەد ێلەب ێ(، ل٢:٧. بەبوو )ھ تانەکیالەم

 نسانیئ ز،ۆریپ نێسڤین ایئاگاھدار راۆکو ل گ اکرنیخو دابوو ینھا ژ یرەب ە. مەوان بلندتر ایژ یو ایکو شاناز ننیبب ێمەئ

 ەتون یکەانیگ ەکەو یژ ەو ن نسانیئ ێنگەب ر ەن ەخو ناییزا یرەب ھ،یسەم ێکیە ڤێ رە. ژ بەبەھ ینەدەب یکیەب ئاوا خەنجەئ

 ێرتن(، ل)ھات ھلبژا تنیھات د ستیوێپ یێایدن اکرناڤئا یرە( بھیسە)م وەئ“: ەژێدب ەد ێربارەد ڤێد  ١:٢٠. تەپ ١بوو. 

 .”ێلۆھ تەرکەد ەد نیداو نێدسالەس انڤد  ێلەب

ر کو ک اریدان و د ەد ەخو ێکور ێربارەد د نەیێخو نێزۆس ەخو نێرەمبەخێپ ایب ر ەد زۆریپ نێسڤید ن زدانیە“

ژ  اەیخو بوونایزند و یێزۆریپ ێانیگ ایب ر ێئافراندن(، و و یەھات زدانیە ایتڤی)ب با ەب ژ نژادا داود ەخو ناەدەب ب ێوەئ

 .(٤-١:١. مۆ، )ر ”ەم یێرزایم ھ،یسەم سایئ وە. ئالنکرنیئ ەرەو زدانیە ێکور ەکەو ێمرن

 :ەدک ارید ھیسەم اژۆرەپاش ەڤئ

 ؛ەیەھ یھاتنا و زاۆس ەد زدانیە الناید پ ۆئانگ ن،ەڤک داید ئاھ .١



 .ئافراندن یەھات ینەدەب ەکەتیەساەک نایم ،ێکەیەریژ باک ناییزا ایژ نژادا داود، ب ر یکۆڤەمر یکەو .٢

 ،(ێیزۆریپ ێانیگ) تنید ەھات کێکووپێب ر اییو تایەساەک ،ەد یمرنا و ماەکو د د رەژ ب .٣

 .رنالنکیھات ئ زدانیە ێکور ەکەو ان،یالتاگەب خ نیێوارەھ نێکڤۆالەب ایدن ب ر ەکەبوو، و جار یزند وەئ .٤

 ڤە ێرەژ ب ایزدانیە نایزان

 یرەبزانبن کو ب ێمەئ ێمەد ێو ،ەدزان ەبب ەد ێژۆرەشێد پ ێکو و ێتشت رەھ زدانیەبکن کو  ەڤل ھ مەئ رەگەھ

 ێرەب ژ ینماێک ێب یتشت رە( ھزدانیە) وەبوو. ئ یداگرت ھیسەم رەل س زدانیە یێژێم یژ ینەدەب یکیەب ئاوا اییو بووناێچ

 رەل س اییو ونابوە. زانەو باخف ەبفکر بنەکو ھ ەکەو ەدکار زدانیە ،ەد ییبووەن نێتشت ێربارەد د ،ێکیە ڤێ رە. ژ بەدزان ڤە

: ەژێبب ەنیراگھ ەدکار وەئ یئاواھ ڤی(. ب ٤:١٧. مۆ)ر ”ەبەکو ھ ەکەو ،ەدک ەتون ێتشت یگاز“ زدان،یە .ەپر ێژۆرەشێپ

 ”’ەخو ێدمرا مێبگھ ێزەو ئ ەنیمن بم تاەریش ێو‘ ژم،ێبب ڤە نەڤک ماەژ د ،ییبووەن نێتشت ،ڤە ێکێستپەژ د یێداو ێزەئ“

 ناییاز یرەب ەر نسانانیب ئ ەدکار و بن، یکو زند ەکەو ەباخف ەر انیب مر ەدکار زدانیە ێکیە ڤێ رەژ ب (.٤٦:١٠ .)ئس

  .بن یکو زند ەکەو ەوان باخف

بوو. ژ  ەد دانزیە النایپ اڤد نا ێمەد رەھ وەدابوو. ئ ھیسەھاتنا م راەبەخ ڤە ێرەژ ب زدانیە تناۆگ ۆئانگ ’ێتەریش‘

 ایزدانیە نایزان یئاواھ ڤی. ب یئان کێپ ھیسەم ۆژ ب اەیخو النایپ زدانیە. یێایدن یەھات ەد ێکەمەد د ھیسەم ێکیە ڤێ رەب

 نیێزدانیە نێزۆس ارکرناید د ن،یبکاران یەھات ەد ێلیئنج د کو ییێئبران ێبوو. زمان ەرەشکەئ ەد ێکیە ڤێ نایکانێد پ ێژۆرەشێپ

 ەم یێرزایم ماال ەڤئ“کو:  تۆگ داود یئاواھ ڤی. ب ەنیبکار ت ێژۆرەشێپ ییداێگر اییرۆب ماەد“ اەیراو ،ەد ێژۆرەشێپ ۆژ ب

اود ب د ایرەدا بوو. باو ێو زاۆس زدانیە ێنەبوو( ب ت ە)تون ھەستگەرەپ نایھ ێمەد ێو و(، ک٢٢:١. نۆچر ١) ”ەزدانیە

 یتژ زۆریپ نێسڤی. نیبکار ئان نھا ماەد اەیراو ،ێژۆرەشێپ نێریەبوو نایداناس ۆبوو کو، ژ ب ەدێز یوقاسەھ زدانیە نێزۆس

و  رن،ەو کێپ میئبراھ ۆژ ب نییێو نێزۆس ێبوو کو و رەپر باو زدانیە. ەن ەد ێژۆرەشێپ ێربارەد د ایزدانیە نایزان نێناکیم

. نە)گ ”…ەددم نژادا ت یارید ڤی زەئ“کو:  تۆگ ەر یبوو، ژ و ەتون یژ میئبراھ ێکۆزار کیە نایکو ھ ماەد ێکیە ڤێ رەژ ب

 :تۆوھا گ زدانیەبوو،  ێژ نژاد یژ وەکو ئ ،ە( دھیسە)ئشاک/م ناییزا یرەب ماە(. د د١٥:١٨

و بووبن ک ەکەو ،ییبووەن نێتشت انڤ ھساەب“ زدانیە یێ(. د راست١٧:٥. نە)گ ”انەیوەتەن کەلەگ ێڤبا یتو کر من“

 .”ەدک

 زدانەیکو  ەژێدب یژ ەبووبەن وھا یکەتشت ێمەد ێو یچقاس رەھ ،ەد ەخو ایزیئ’وا ماەد د ھیسەم ێکیە ڤێ رەب ژ

 …داێگر ڤە( یب )و ە( و تھیسە)م یو نێلنگ تشت خست بن رەھ ەت“ .(٣:٣٥)ژن.  ”(ھیسە)م یو ێستەد یەتشت دا رەھ“

 .(٢:٨. بە)ھ ”ییەو ییداێتشت گر رەکو ھ ننیناب یژ نایھ مەئ ێلەب ێل



 یێرزگار اەیوخ النایپ ێربارەد د زدانیە سا،یئ ایو ب ر ”زۆریپ نەیێخو نێرەمبەخێپ ەڤێب د ،ڤە یێایدن کاێستپەد ژ“

کو  ەکەو مانا،زال ەڤئ ێکیە ڤێ رەبوون. ژ ب ەد زنەم ەکەدانێگر اڤد نا ەر زدانیە نێالنیپ ب واناە(. ئ١:٧٠)لک.  یئاخف ەد

 ایمەریەبوون.  نزدایە النایپ اڤد نا ڤە ێکێستپەژ د یژ رەمبەخێپ کو ژنێدکارن بب مەئاخافتندان. ئ ەنێت بنەھ ڤە ێکێستپەژ د

 ؛یسکرمن تو نا ،ەشکل بدم ت ەد ێکیدا ێد زک زەکو ئ یرەب“: تۆگ ەڤئ ەر یژ و زدانیە. ێکیە ڤێ ۆژ ب ەباش ەکەناکیم

 زدانەی یئاواھ ڤی. ب ١:٥. رەژ ”رەمبەخێپ ییو تو بوو یکر زۆریمن تو پ ،ەڤیرکەد ێکیدا کاۆکو تو ژ مالزار یرەو ب

سان فار ێکیلەم ێربارەد د زدانیە ەیێوێش مانە. ب ھبوویدزان یژ یو ناییزا یرەب ەد ایمەریە ێربارەد د ێتشت رەھ

 نێسەک ێارربەد د نێئاخافتن ایدن ەکەناکی(. م٥-٤٥:١)ئس.  یەئاخف ەبەھ ێمەد ێکو و ەکەو ،یو ناییزا یرەب یژ ەد روسیس

 .ەیەد ٧:٩،١٠. بەد، ھ بنەکو ھ ەکەو ،ەد ییبووەن

 ەکەوان و انییزا یرەب زدانیە ێکیە ڤێ رەب بوون، ژ ەفیزەو یدەخو ەد زدانیە النایدن، د پ نێرەمبەخێو پ ایمەریە

 ێ. ونئاخافت ێت بنەکو ھ ەکەوان( و ناییزا یرە)ب یژ ەر ندانەرمەب باو ەیێوێش مانەھ . بیەئاخف ەب وان ر نبەکو ھ

 ەگھاند سایئ ھیسەم ایب ر ەئارمانجا خو ،یێایدن کاێستپەد یرەب“ زدان،یە. ەن ەتون زدان،یە رایب ڤەییرەد مەکو ئ ەارید ێمەد

 ڤە ێرەژ ب مەئ …ەخو داخوازا راۆل گ“ زدان،یە(. ١:٩تم.  ٢… )کر ەم یگاز زۆریپ ەکەو ب بانگ کرن، رزگار مەئ ،ەم

 یتشت رەھ اکێستپەژ د زدانیەکو  ماە(. د٤،٥: ١. پھە)ئ ”…ھلبژارتن ەد ھیسەم د مەئ یێایدن ابووناڤئا یرەو ب… کرن ارید

 ٨:٢٧. مۆر) ەن ەد زدانیە ێد ھش ڤە ێکێستپەد ژ وەکو ئ اەیوات ێت ،ەرێھلدبژ یێرزگار ۆو وان ژ ب ەناس دک تانیەساەک ڤە

 .(٩:٢٣؛ 

ژ “ و،ە. ئەب یفئاخ ەبەکو ھ ەکەو ەر سایئ ب یو ناییزا یرەب زدانیەکو  ەبێجەئ ەنھا ن ،ەد انیانیداخو انڤ ایناھۆر د

 ێی’بوو نزدایە ێرخەب‘ وەئ مر؛ەن سایئ یژ یبراست ێمەد ێ(. و١٣:٨. ەڤ)ر ”بوو یتلکرەق یکەرخەب ،ڤە یێایدن ابووناڤئا

 ەھاتب ڤە ێکێستپەژ د سایئ (. چاوا کو٥:٧. رۆج ١؛  ١:٢٩ھات قوربانکرن )ژن.  ەد ێخیسال د چارم ٤٠٠٠ یپشت کو

 اەیاتوب  ،ەد تانیەئا انڤ( )د ١:٤. پھەھلبژارتن )ئ ەھاتن ەیێوێش مانەب ھ یژ ندەرمە(، باو١:٢٠. تەپ ١ھلبژارتن )

 (.نیبکاران ێت یونانی تناۆگ مانەھ ’یھلبژارت‘

ل  زدانیە بکن کو یزند ەد ەخو االەیخ د نکارن مەکو ئ رەبکن. ژ ب مێف انەڤتشتان ت انڤ مەکو ئ ەتەھمەز ەم ۆب ژ

ل  یژ ختەو اۆڤەیرچەچ ڤەییرەل د زدان،یە نڤێب چا ەبکارب ۆڤکو مر ەوەئ ’یرەباو‘ .ەکار دک یژ ارید ێختەو ڤەییرەد

 .ەرەبن رانیەبوو

 'بووەھ زۆس ێکێستپەد' 7.4

 (٣-١:١ژن. )

 لەل گ ێکێستپەتشت د مانەھ .بوو ەبخو زدانیە زۆبوو و س زدانیە لەل گ یژ زۆس بوو؛ەھ زۆس ێکێستپەد“

 .(٣-١:١)ژن.  ”ئافراندن ھاتن یو ایتشتان ب ر یێاەڤبوو. ت زدانیە



 ەزنەم ەکیەوتەبکن. چ ھەرەرفەب و خورت ییرباسبووەد شاەب نێنجامەئ ێو مکرن،ێف رنەباش و تانایەئا ەڤئ رەگەھ

 تراسەراست ەڤئ .ێیەئ’زۆس‘ شتنایگھێت ییداێگر تانیەئا انڤ شتنایگھێبوو. ت ێبھووشت ل ەخو ناییزا یرەب سایئ ەژێبب ۆڤکو مر

 یونانی تناۆگ. ’ەب زدانیە‘و  ەب ’ەر زدانیە ب‘ ەد ێمەد مانەد ھ ەنکار سەک کیەکو  رەزمان. ژ ب ەنینا ێکەتیەساەک

 ەدکار ێل راندن،ەرگەو ێت ’زۆس‘ ەکەو یب گشت وەئ. ’سایئ‘ اەیوات یێنا ەبخو راندن،ەرگەو ێت ’زۆس‘ ەکەکو و ای’سۆگۆل‘

 :یژ انەیوات انڤ ەرەو

 ستەبە؛ م نیکترۆ؛ راگھاندن ؛ د رکەدێژ ان،ەیب

 .ە؛ نووچ کۆلەتە؛ م مەدەز( ؛ س’)وا یانیداخو

 ەنیت یکەمزال وەکو ئ اەیوات یێنا ڤەئ یژ سای. دەرێن ەد یونانی ێد زمان ’سۆگۆل‘کو  رەژ ب ،ەرێن ێنەب ت ’زۆس‘

 ناییۆرسڤە. ەدک اری( درتۆ( )داس وییزاە)خو ’داس‘ ەکەو ێتنۆگ ڤێ یئالمان (رە)لوتھ ناییۆرسڤە. ەدک سایئ ھساەزمان، و ب

 یکەسە( کردۆو ە)تھ ’زۆس‘دکن کو  ارید ناکانیم انڤ یێاەڤ. تەدک اری( و دەلۆ( )ال پارێ)م ’ال‘ ێم ەدک ێو ینسە( فرندۆگە)س

 .زمان ەنینا رێن

 ”ەد ێکێستپەد د“

 زدانیە ەد ێکێستپە. د دانیانیو داخو تنۆگ ایب ر ن،یرامانا ھوندر ارکرناید اەیوات ێت ەد ەخو ھاەد بنگ ’زۆس‘

 .ێالنیپ ڤێ نداڤەنا بوو ھیسەبوو. م ’ێزۆس‘ ڤێ یێدەخو

د  انادێگر ەو م ەدک یێچاالک یرباسەد نیھوندر نەیێخو نێو رامان انیگ یب چ ئاواھ زدانیەکا  اکرنیدا خو ەم

 ەر نسانانیئ ب اییو النایپ ڤە ێکێستپەژ د زدانیە ێانی(. گ٢.٢ شە: بەرەکر. )بن ارید یژ ەد یو زاۆو س یو ێانیگ راەبڤنا

. ەنیدغرا یژ ەد ھیسەم ێربارەد د نییێو نێو رامان یو باتاەخ وھا، کار و رە. ھەدک ڤالەب یساندڤین اییو تناۆو گ ،ەنیت کێپ

 ەد ەخو نیێکچاال یێاەڤد ت ،ەد ھیسەم ێربارەد د ییێو ێالنیپ زدانیە ێانیگ ێکیە ڤێ رەبوو، و ژ ب زدانیە ا’زۆس‘ ھ،یسەم

 یێاش ناب ،ێکیە ڤێ لە. ل گھنیسەم ییداێگر یب پران نەڤک دایئاھ نێریەبوو کا چما ،ەدک ارید ەر ەژ م ەڤزمان. ئ ەنیت

. ە’زۆس‘( سایئ) وەئ ەرەو کێپ سایئ ایب ر ێکو و ،ەد یێرزگار ایزدانیە النای. د پەزۆس ەن ێکەتیەساەک ەکەو ھیسەکو م زمان

 .مت .؛ کرش٣:١٦. لۆ)ج ’ھیسەم زاۆس‘ ناکیم کەو– نیبکار ئان ێجاران ت کەلەگ ’زۆس‘ ەد ھیسەم رەل س ناید مزگ

 یپران ب سا،یئ تایەساەل شوونا ک ’زۆس‘ وک ێبدن ەوھا(. باال خو رەو ھ ١:٨. سەتھ ١؛ ١٩:١٠؛ ئاجتس ٥:٢٤؛ ژن. ١٣:١٩

 ”نسانی(ئنەدەبوو )ب ز،ۆس“ – شتۆو گ نیبوو خو ’زۆس‘ وەئ بوو،ێچ ھیسەکو م ماەد .نیبکار ئان ێ)رزگارکار( ت ھیسەم ۆژ ب

 .’زۆس‘بوو  یسانەک ب م،یەرەژ م بووناێچ ایب ر وە؛ ئ’( بوونەدە)ب نسانیئ زاۆس‘ ەبخو سایئ .(١:١٤ .)ژن

 تایەساەد ک یراست ەڤئ ێلەب ێل .بوو ەر زدانیەب  یتشت رەھ یرەب ،ەد ھیسەم ێربارەد د ایانیداخو یژ ئان النیپ

 ەر ەژ م ھیسەم ایب ر ەخو زاۆس زدانیە یئاواھ ڤیھات زمان. ب  ەد یو ێربارەد د نێیێنیمزگ نیێانیو د داخو ،ەد ھیسەم



 ەبد ەب م زدانیەکو  ۆو ژ ب زمان؛ نیئان زدانیە نێتنۆگ ھیسەکو م تنۆگ ەرەدن و ەکەجار ڤێ(. د١:١،٢. بە)ھ تۆگ

 (.١٤:١٠،٢٤؛  ١٠:٣٢،٣٨؛  ٧:١٦ ؛ ٣:٣٤؛  ٢:٢٢)ژن.  کرنێچ ەزیناسکرن، موج

ب  رمانەف ەڤئ لوسڤراگھاندن، و پا ەرەو ’انەیوەتەن یێاەڤت‘ ۆژ ب ەد یو ێربارەد د نایدا کو مزگ رمانەف ھیسەم

. مۆ)ر ”ندنھات راگھا انەیوەتەن یێاەڤت ۆب ژ…ێلۆھ ەتەرکەنھا د ێنەب ت ،ەد سایئ ھیسەم ێربارەد د کاڤۆالەب“: یئان ھیج

(. ٦:٣٥؛ ٣:١٦)ژن.  بووێچ ەد ھیسەم باتاەخ نجاماەد ئ ،یداو ێب ەکەانیژ نسان،یئ ۆ(. ژ ب٢:٧. رۆج ١( کرش. ٢٥،٢٦: ١٦

 ارکرنای. دەبک نسانانیئ یشێشکێپ یداو ێب ەکەانیژ ەبکارب ێو ایوھا بوو کو ب ر ەکەالنیپ یێدەخو ،ڤە ێکێستپەژ د زدانیە

( ب یداو ێب انای)ژ یو زاۆس ێلەب ێدا، ل زۆس یێایدن بووناێچ یرەب زدانیە“ھات:  کێپ سایو مرنا ئ نییزا یپشت ێکیە ڤێ

 لەل گ ێمەد رەھ زدانیە کو ننیدب مەتشتان، ئ انڤ لە(. ل گ١:٢،٣)تتوس.  ”ھات زمان ەموناسب د ێمانەز د ،ێکڤۆالەب ایر

 (.١:٧٠لک. ) یەبوون ئاخف ەئاماد ەن نایکو ھ نەیێخو نێرەمبەخێپ

: یئان کێپ ەد ەخو ێربارەد د تاەھانەک یو یئاواھ ڤیکرن. ب  ارید ەر ەتشتان ژ م انڤ ایپران سایئ نەیێلەسەم

 ێت ەڤئ (.١٣:٣٥مت. ) ”ژمێبب ەمان یشارتڤە ڤە یێایدن کاێستپەکو ژ د نێتشت ێزەئ کم؛ڤە انەیلەسەب م ەخو ەڤێد ێزەئ“

 …بوو ەر زدانیە ب ،ێنەدەب کرناێچ ۆژ ب ،ەد ھیسەم ناییزا ماەد د ز،ۆس…ێکێستپەد“کو  ەیێوات ڤێ

 ”بوو زدانیە زۆس“

 زەئ‘. ەن ەخوب مەئ ەد ھەد بنگ ،ەم نێرامان و النیپ. ”بوو زدانیە زۆس“بفکرن:  ێتنۆگ ڤێ اەیوات رەل س مەئ ڤێد نھا

وھا  ەدکار ەد ھیسەم د ایزدانیە النای. پەمن النایپ وەکو ئ رەژ ب ،ەدک اریکو ئارمانجا من د یە وھا ەکەئ’زۆس‘، ’ێنۆندۆل ەدچم

. ب یەوھا ،ەبفکر یب چ ئاواھ زدانیە(؛ و ٢٣:٧. ۆڤ)پر ”یەوھا ،ەبفکر یب چ ئاواھ ەد ەخو ێد دل کیە“: مکرنێف ەرەو

 ەکەدانێگر ەد یو زاۆو س زدانیە راەبڤنا د ێکیە ڤێ رەژ ب. ”بوو زدانیە زۆس“: ەیەبخو وەئ زدان،یەو رامانا  زۆس یئاواھ ڤی

 ێلۆچ دان،زیە ەم یێرزایم ،ەنیژەدھ ێلۆچ زدان،یە ەم یێرزایم ێنگەد“پرن:  ەد ٢٩:٨پس.  د اەیکەو نێدانێ. گرەیەھ زنەم

(. ٢٥:٧. رە)ژ ”’کرەن یمن گوھدارل  ەو‘کو،  ەژێدب زدانیە“: تنۆگ ەنێپر ت ڤێ نایم نێتنۆگ ،ەد رانەمبەخێپ اڤد نا. ”ەنیژەدھ

 زدانیە زاۆس داود،. ”تنۆھات گ ڤە رانەمبەخێپ یێکو ژ ئال ایمن زاۆس داەگوھ ن ەو“: ەژێبب ڤێ ەدخواز زدانیە ەد یێد راست

 ێو و :زدانیە ەم یێرزایم ەیئ ،یمن اەیمبەتو ل“زمان:  ی(؛ و وھا ئان١١٩:١٠٥)پس.  تید ەخو ایناھۆو ر ەمبەل نایم

 .(٢٢:٢٩سام.  ٢) ”ەبک نۆمن ر ایتیتار زدانیە ەم ێیرزایم

 زدانیە ازۆچ س ۆکا ژ ب ەارینھا د ،ێمەدەس ڤێ. ب اکرنیددن خو ەد یو زاۆو س زدانیە راەبڤد نا داناێگر اناەڤئ

 ناۆگزا‘ ، ل٥ ندەبڤنا تناۆکرن )ل گ ێت ەب کەسەکو ک ەکەو ێو ھساەب یژ ەوھا ب ەن یچقاس رەو ھ تکرن،یەساەب ک ێت

 (.ەرەبن ێ’تکرنیەساەک

)ژن.  ییەراست یژ زدانیە زاۆس ێکیە ڤێ رە(؛ و ژ ب٥:١٠ژن.  ١؛ ٨:٢٦؛ ٣:٣٣)ژن.  ییەراست ەبخو زدانیە

 ێسەک ێکو و ەیەھ کیە“: تیەساەک ەدک ەخو زاۆو س زمان ەنیت ەخو نێزۆب س ەخو یژ سایئ ەیێوێش مانە(. ب ھ١٧:١٧



 سای(. ئ١٢:٤٨)ژن.  ”ەیەبخو من تناۆگ ەبک ەمەھکەم یکو و یێ:ەبکەمەھکەمن، م نێتنۆگ ەدەن گوھ و ەنیژرەپەکو من ن

 .بوون سایئ ییداێگر وەکو ئ رەبوون، ژ ب یو تایەساەک یو نێزۆس و تنۆ. گەدک ەخو زاۆو س تنۆگ ھساەب ەخو ەکەو

 ڤێ ێزۆس رەدکارن ل س مە. ئزمان ێت ،ەب ەبخو زدانیەکو  ەکەو زدانیە تناۆگ ،ەد ٣-١: ١د ژن.  یئاواھ ڤی ب

 ێتنۆگ رماناەف ایب ر“تشت،  رەھ زدانیە ێکیە ڤێ لە(. ل گ١:٣)ژن.  ”ئافراندن ھات یو ایتشت ب ر رەھ“: ژنێبب ێکیە

کو  ەوەئ شێبالک ێتشت رڤ ل .زمان ھات ەب ەبخو زدانیەکو  ەکەو زدان،یە زاۆس ێکیە ڤێ رە(. ژ ب١:١. نە)گ ”ئافراند

 .ەدب ەم یکیزێن پر ەد ەم ێد دل اەیخو زاۆس ایب ر زدان،یە

 ،ەنیدافر یتشت رەکو ھ ییێکە. وەنیدافر ەخو تناۆگ ایب ر ێلەب ێل سا،یئ ایب ر ەن زدانیەکو  تنید ێت ەد ١.نەگ د

و  افراندن؛ئ ھاتن مانیئاس زدان،یە ەم یێرزایم تناۆب گ“(. ٣-١:١)ژن.  شێپ ەڤەردکەد تنۆگ ێلەب ێل ھ،یسەم تایەساەک ەن

کو  ییەو تناۆب گ ی(. نھا ژ٣٣:٦،٩)پس.  ”ھات کێو پ تۆگ یو…(رکێست ،ۆجسمان )ئانگ یێاڤەت ،یو ەڤێب ھلما د

 تناۆگ و،ەئ…ەدد ێرفەب وە. ئەدچ زەب ل یو تناۆ: گەدک ڤالەب ێنیمەرزەل س ەخو رماناەف وەئ“: ەمۆدد یخورست نایئافر

 .(١٨-١٥: ١٤٧)پس.  ”رکنەدھ ڤئا و…ەنیدش ەخو

 النایپ ایب ر ،تنۆ. گیبکار ئان ەد ێمیەرەم کاۆد مالزار سایئ ایتڤیبا ۆژ ب زدان،یە تناۆگ ر،ەنێئافر اەیخو زاێھ یو

 میەرەم .دوجان بوو ھیسەب م میەرەم یئاواھ ڤی(. و ب ١:٣٥)لک.  ەدب یێچاالک یرباسەد ز،ۆریپ ییێو یانیو گ زدان،یە

 ”ەبب یژێدب ەکو تو ژ من ر ەکەو راەب“: دا ڤرسەو وھا ب ەدوجان بب سایب ئ ەد ێژۆرەشێد پ ێوەکو ئ رگرتەو ەنووچ

زمان.  یەتھا ەد نەڤک دایئاھ یرەرانسەس د ەکو بخو شاندانین ەدد یو النایپ زدانیە ێ’انیگ/زۆکو س تید ەم .(١:٣٨)لک. 

 کرن؛ەنناس وەئ (انیجھو)“ئاخافتندان:  ێت نەڤک دایئاھ نێرەمبەخێپ لەل گ سایل ور ئ کو ەیەد ١٣:٢٧د ئاجتس  ێکیە ڤێ ایراست

ھات  ەد ھیسەم سایئ تایەساەد ک زدانیە ێ’انیگ/زۆس یێاەڤت یێایدن ەھات سایکو ئ ماەد. ”تنۆدگ رانەمبەخێکو پ نێتنۆگ ەن ێل

 شەفخوێپر ک اوھاننی. ەتنید وەو ئ یو ناەدەب ەدان ەخو ێستەکو د نیێبوو، ژ وا سایئ نێدیژ مور کیە وھاننای یوارەزمان. ھ

 النایو پ دانزیە تناۆگ یێژ ئال و،ەکو ئ ایھس ێپ ێمەد ێبوو. و ێانیژ یرباسەد ەد سایئ تایەساەک د زدانیە النایبوو کو پ

ارن دک مەئ ،یژ ننیبب ھیسەم نکاربن مەئ یرچقاسە(. ھ٣-١:١ژن.  ١) برنێڤەبر ێت ڤە ھیسەم لەل گ ایێیرزگار

 ڤە کیزێن ژ ەد ەخو ێربارەد د ایزدانیە ناالیدکارن پ مەئ یو ایبکن. ب ر شەفخوێک یو شتنایگھێو ت کبوونیزێب ن ەخو

 ەن. ”ناسم؟د ھیسەم زەئ یبراست ۆلەگ“بکن:  ەژ خو ێپرس ڤێ مەئ ڤێ(. د١:٨،٩. تەپ ١) زۆریپ ەکەانیژ ننیبگھ ەو خو ننیبب

 کار،ستەرەپ اێیلیئنج باتاەخ ایب ر کیە ەڤ. ئبووەھ سایئ ڤێباش ب نا یکۆڤەمر ەد یکەختەکو د و نن،یژرەبپ مەکو ئ ەسەب

 .بکن یو یکیزێن ەخو ێزمیافتڤ ایب ر مەئ ەالزم وھا رە. ھەنگازەبوو گ ەم ێرزگارکار وەکو ئ شتنایگھێو ت

 : پرس ٧ مژار

 ئان نا؟ بووەھ ێکەتیەساەک نایم ،ەخو ناییزا یرەب سایئ.١

 ێلە( با -



 ( ناب -

 بوو؟ەھ ەخو ناییزا یرەب سایکو ئ تنۆگ ێت ەیێب چ وات .٢

 یکەتەکیالەم نای( ما -

 (سیسلە)ت یێتێییس یکەیەرچەپ نای( مب -

 یکەانیگ نای( مج -

 ەد زدانیە الناید ھش و پ ێنە( ب تد -

 ؟ەراست ەد میەرەم ێربارەد د ایانیداخو ژانیک.٣

 بوو کێکووپێو ب ر ھەگون ێب ەکەژن و،ە( ئا -

 بوو ێزێژ ر ەکەژن وە( ئب -

 بوو سڤئا سایب ئ زۆریپ ێانیگ ایب ر وە( ئج -

 ەدک سایئ یشێشکێپ ەم نیێنھا دوا وە( ئد -

 ئافراند؟ نیمەرزەس سایما ئ .٤

 ێلە( با -

  ( ناب -



 سایئ تایەساەک 8

 کێستپە: د سایئ تایەساەک 8.1

ل  اەیوخ فتناەرکەس ماەدەب س ھ،یسەم سایئ ەم یێرزایکو، م ەوەئ یێانیستیرامانا خر نیێزنەم نیێدەژ تراژ کیە

. زدانیە ەدک سایئ رن،ەباو ێپ سەکو پر ک ای’سیسلەت‘رامانا . ستیوێپ ایییو بلندا تەرووم یەگھاە( نیمامە)ب ت ھ،ەگون یدژ

کو  اەیتوا ێت ێمەد ێو ،ەبک ھانەگون ەنکار تەو ق (١:١٣ سەخاپاندن )ژام یێنا زدانیەکو  ەخو ڤێچا رەبدن ب مەئ ماەد

 راۆبن باند ەتەکدەن ێلەب ێدبوو، ل رباسەد ەر نسانانیئ نەیێجروبەد ت وەکو ئ ژنێبب مەئ ماە. دیەکرەن رەش ھەگون یل دژ سایئ

 .بوو ەوات ێب یژ ێنیمەرزەس ل اییو انایبوو و ژ ستەھ ێب وەکو ئ اەیوات ێوان، ت

 ەنکار وەوھا ئ رە. ھیەنھاەب ت یێزدانیە ێکور سایبکن کو ئ مێنکارن ف اۆڤھیە نێو شاھد انینۆرمۆم نایم نێمکۆک

. یێیەایدن ناھات یرەب ایمەئاد تایەساەک نایم سایئ تایەساەو کک ژنێدب کە. ھنیخورست یێوسفی ێکور یئان ژ کەتەکیالەم ەبب

 داەیپ ەد ێمیەرەم کاۆد مالزار ەخو ایتیکور ۆژ ب سایئ زدانیە دزانن، مەکو ئ ەکەزمان و و یەھاتەن ەد ێلیوھا د ئنج ەکەنیرەن

 یەھات ەم نایم سایئ ،یژ ەب نسانیئ یکڤەبا یێدەخو ەن وەئ یچقاس رەھ یئاواھ ڤی. ب یەئافراند ێژ ئاخ مەئاد ێلەب ێل کر،

 ەد یێھیسەد م کیە ەڤ. ئکێکووپێوھا ب ر ەکەتیەساەک یێدەخو ەبب ،ەم نایم یکۆڤەکو مر ننیژرەناپ سەک کەلە. گیێایدن

 .ەدگر نیقەراست ەکیەرەباو ایشێل پ ێر

 رەب س کانۆنیو خاپ ھەونگ یل دژ ێمەد رەھ یو تایەساەک ێلەب ێبوو، ل ەم نایم سایبکن کو ئ رەباو مەئ ەسانێھ ەن

 و ژ ستنەراو کێکووپێب ر اییو انایژ رەل س مەئ ڤێد ز،ێب ھ ەکەمانیئ ژنیبگھ ەد نیقەراست ایھیسەم مەکو ئ ۆ. ژ بتەدک

 ێکیە ڤێ رەب ژو  ەزدانیە ەبخو وەکو ئ بکن رەباو مەئ ەسانێ. پر ھەزدانیە ەن وەدکن ئ اریکو د ەنەھ لیلەد کەلەگ یژ ڤێ ۆب

 .ەبچووک دک نسان،یئ ێرەوھەو ج ھەگون یل دژ ایسایئ فتناەرکەس ایزناتەم یژ نیرەن ەڤئ ێلەب ێ. لەکێکووپێب ر

 سایو د (٤:١٥. بە)ھ کرنڤەپار  ھکارەگون نەیێم نیێندەتمەبیتا یێاەڤت یبوو. و نسانانیئ تایەساەک یێدەخو وەئ

 یو یشێشکێپ ەبەرتەم ەڤئ یشەفخوێب ک زدانیە. تەک رەوان ب س یل دژ یو ایکاریئال ما و ب زدانیە ایر ییداێگر یژ

 .(٥:١٩. رۆج ٢) نیقەراست ەیێخو ێکور ایب ر ؛”ەنیب ەڤل ھ یێایو دن ەکو خو ۆبوو، ژ ب ەد ھیسەد م زدانیە“: کر

 ەد زدانیە و سایئ راەبڤد نا نێجودابوون 8.2

. ’بوو ەد ھیسەد م زدانیە‘ تناۆگ اەیراد رەس ەنیدکش نسانانیکو باال ئ ەیەھ زنەم ەکەیەنگەد ەد شانەب انڤ راەبڤنا د

 ’راست ێزدانیە یێنیقەراست ێزدانیە‘ یێو ب ئاوا ەنیدب زدانیە نایم سایکو ئ اییسیسلەت نایرەن شان،ەب انڤ نیێنیمەدوو ێشەب

 ێکیئزن اەینسۆل ک ،ەد ٣٢٥د  ێنییزا یپشت نیمەکیەجارا  راست، ێزدانیە یێنیقەراست ێزدانیە تناۆ. )گەنیزمان، شاش دب ەنیت

 ێد و ایزدانیە الۆو ر ھ،ەگون یل دژ ایھیسەم فتناەرکەس رەل س ٩. مژار ەنین ’یتێییس‘ تناۆگ ەد ێلیئنج د(. نیھات بکار ئان

 ھیسەم سایئ شتنایگھێت ییداێگر یالسەکو خ ەخو رایب ننیب مەئ ڤێدکن، د ێباتەخ ڤێب  ستەد مەکو ئ ماە. دەستەرادو ەد ێکیە



 مەئ یدێبکن، ئ مێف ێو مرن ھەگون یل دژ اییو فتناەرکەباش س یکیەب ئاوا مەکو ئ ماە(. د١٧:٣ ؛ ٦:٥٣؛  ٣:٣٦)ژن.  ە

 .ببن زیافتڤ یو لەل گ ،یێالسەخ ڤێ کرناڤەپار ۆدکارن ژ ب

 راەبڤو د نا یەەھ زدانیە کیە“: تنید ێت ەد ٢:٥ .تم ١د  ،ەد سایو ئ زدانیە راەبڤد نا داناێگر ای،ڤربچاەب ەکەناکیم

 ەنیدگھ ڤۆمر شکرن،ەر ەکو ھاتن نێتنۆگ رەفکارا ل س. ”نسانیئ یێسایئ ھیسە: مەیەھ قاسد کیە یژ ەد نسانانیو ئ زدانیە

  :نیرێژ نێنجامەئ

 زدانیە یژ سایو ئ ەب زدانیە ڤبا رەگە. ھەرادک ێلۆژ ھ ەزدانیە سایکو ئ تاەرفەد ،یزدانیە کیە بووناەھ 

 (. ژ٨:٦. رۆج ١) ”ڤبا ،ەیەھ زدانیە کیە ێنەت ب ەم ۆژ ب ێلەب ێل“. زدانیەدبن دو  ێمەد ێو ،ەب

 ەن ’الو ێزدانیە‘ بووناەھ ژن،ێدب یسیسلەکو ت نایم ەورە. لیەنھاەت ێزدانیە ’ڤبا ێزدانیە‘ ،ێکیە ڤێ رەب

ئس.  ک،نای)م نیناس ەدد ڤبا نایم ،ێنەب ت ێزدانیە ھەاھوی ەد نەڤک داید ئاھ ەیێوێش مانە. ب ھەنگازەگ

 .(٦٤:٨؛  ٦٣:١٦

 و‘ تناۆگ. ”…نھاەت ب ێو قاسد… -نسانیئ ێھیسەم سای: ئەیەقاسد ھ نھا،ەب ت ێزدانیە ڤی لەل گ’ 

 .شاندانین ەدد ەد سایو ئ زدانیە راەبڤجودابوونا د نا

 ‘ەد کارھەگون ێنسانیو ئ ھەگون ێب ێزدانیە راەبڤد نا یکە. قاسدەکەنکارەیبڤنا ھیسەکو م ەشانین ’قاسد، 

 ھکارەونگ ێنسانیئ ێرەوھەج یێدەخو ێل ھ،ەگون ێب یکەنسانیئ وەئ کو ە. دبەب ھەگون ێب زدانیە نایم ەنکار

 لوسڤ. پاەرادک ێلۆژ ھ ەد ێلێھ ڤێد  نەیێم نێگومان یێاەڤت ”نسانیئ یێسایئ ھیسەم“ ،ەژێدب کو کاەڤۆ. ھەب

 .’سایئ ھیسەم زدانیە‘ ەژێناب یژ ساید ێلەب ێل یەسڤین مانیئاس یەتەرکەد سایکو ئ یپشت

 ەکەو ھ،یسەم یژ ساید ێل (.١١:٩ .سۆ؛ ھ ٢٣:١٩)نوم.  ”ەکەنسانیئ ەن زدانیە“کو،  یئان ریجاران بب کەلەگ ەم

 بوو ”رزبلندەب یرەھ ێیێکور“ و،ە. ئەیەد رڤد  یێ”نسانیئ یێسایئ ھیسەم“ ۆئانگ ،”ە’مەادینەب“ تنۆگ ێت ەنوو د دایکو د ئاھ

 ”رزبلندەب یرەھ ێیێکور“ سای. ئەیێیەراد ێو یێدەخو ێنەب ت وەئ وەکو ئ انشاندین ەدد زدان،یە ’ایرزبلندەب‘(. ١:٣٢)لک. 

. نەڤھ نایم ەن وەکو ئ ەدک ارید ن،یبکار ئان ێت سایو ئ زدانیە ۆکو ژ ب یێو کور ڤبا کرناڤبنا یێئاوا .ەب ەبخو زدانیە ەنکار

 ب ەخو ڤێبا نایم ەدکار یژ ەو ن یو نایم ەبب ەنکار وەئ ،یژ ەب ەخو ڤێبا نیێندەتمەبیتا کەھن یێدەخو کەکور یرچقاسەھ

 .ەب نەمەت

  :ەنزدایە ەن ەبخو سایدکن، ئ ارید کو ەنەھ ەد زدانیەو  سایئ راەبڤجودابوون د نا کەلەگ ،ەیێوێش مانەھ ب

 ئیسا یەزدان

 .بە)ھ ”ننیبخاپ ەم نایم ھیسەم ستنەخو ەد ێانیژ یێئال رەھ د“ (١:١٣ سەژام)  ”خاپاندن یێنا زدانیە“

٤:١٥.) 



 (.١٦:٢١ ؛ ١٢:٤٠مر )مت.  ەد ژانۆر ێد س سایئ (.٦:١٦. تم ١؛ ٩٠:٢)پس.  ەمرەن زدانیە

؛ ٦:١٦تم.  ١ تنید یێنا ڤە انۆڤمر یێژ ئال زدانیە

 (٣٣:٢٠ .خەئ

 ڤێ ١:١ژن.  ١) یو ەدان ەخو ێستەو د تنید سایئ نسانانیئ

 (.زمان ەنیت ێکیە

جاران  ێربکن. پ ێکەھلبژارتن ەد زدانیە و ھەگون راەبڤد نا مەکو ئ ەبد ەل م رۆز رخستن،ەد ەنێت ێژ ر مەئ ماەد

 ەخو ۆژ ب زدانیە ایستەرەپ ێمەد رەھ یو ێبوو، ل تانەرفەدو د رەھ یێدەخو یژ سایئ .رنێھلدبژ زدانیە ایتیەدژا مەئ

 ۆڤبوو. مر ھەا گونکرن تاەرفەد یێدەخو وەئ ،یژ ەکربەن ھەگون ەد یێد راست یو یچقاس رەھ یئاواھ ڤی. ب ھلبژارت

بوو.  ەبخو ھیسەم کر کو نژادا داود، ارید ەد ١٦-١٢: ٧سام.  ٢د  ە. مەھەکرنا گون تاەرفەد یێدەخو زدانیەکو  ەژێبب ەنکار

 .”ێر رەس نمیب یو ێزەئ ەبک ھانەگون وەئ رەگەھ“ :ەبک ھانەگون بوویدکار ھیسەکو م ەژێدب یژ ٧:١٤سام  ٢

 سایئ تایەساەک 8.3

 ایو زدانیە ای– ەدک تانیەساەدو ک ھساەب لینجیکر کو ئ ارید ەد ١د مژار  ەزمان. م ەنیت ەم ایتیزەئ ’تیەساەک‘

 یەبووەن ەد ەخو اناید ژ سایکو ئ ەارید ێ. لرخستنەد یێنا ێو ژ ر ەمرەن تەبیتا اەیخو تایەساەک ماەدەب س زدانیە. نسانیئ

 یێدەخو ەبب ەنکار سایکو ئ ەدب ارید ێتنۆبوو. ژ گ نسانیئ ێرەوھەج یێدەخو وەئ ێکیە ڤێ رە. ژ بزدانیە ێرەوھەج یێدەخو

 رەبس ھەگون یل دژ وەئ کو رە(؛ و ژ ب٤:١٥. بە)ھ رباندنەج یەھات ەم نایم یژ ەبخو ھیسەکو م ەنگیگر .تانیەساەدو ک

 ەم اڤد نا ،ەم تناەرکەد ێژ ر ماەدەکو دبن س نیێرابەخ نەیێم نێستەبەم . داخواز وخشاندنەب ەھاتن ەر یب و یژ مەئ ،یەتەک

و  ەنیبب کانۆنیخاپ انڤ ھیسەم کو ۆ(. ژ ب١٥-١٣: ١ سەدچن )ژام رەد نسانیئ ەیێم ێرەوھە(، ژ ج٢٣-٧:١٥)مک.  ەن ەد

 .یێایدن ەرەو ەد نسانیئ ێرەوھەج بوو د ستیوێپ ،ەڤەک رەوان ب س یرەمبەل ھ

 :زمان ەنیت ێکیە ڤێ کانەڤۆھ کەلەب گ ١٨-٢:١٤. بەھ

 ێرەوھەوان بوو )ج یشدارەب ەیێوێش مانەب ھ ،ەبخو یژ وەئ شتن،ۆو گ نی( ژ خومە)ئ کۆکو زار یمەماد“

 ژ ەن وەکو ئ رەژ ب… راکر ێلۆ( ژ ھێمرن زاێ)ھ تانەیش …ەخو ب مرنا ی.(؛ کو وڤر.س.–وان  ێشەبەڤوان( و بوو ھ

 ەبب ەبکارب کو ەخو نیێبرا ەبشب ییائاو رەب ھ وەبوو ئ ستیوێبوو. پ مینژادا ئبراھ ێرەوھەژ ج ێلەب ێل تاەاکیمل ێرەوھەج

کو  نیێایکاریئال ەزەبب ەبکارب ێو ،یەایشێئ ەد ێرباندنەد ج وەکو ئ رە. ژ بخشاندنەب ەبد لەگ نێھەسادق، و گون یکەاھبەڕس

 .”رباندنەج ەنێت

 ”ەیێوێش مانەب ھ یژ ەبخو وەئ“: یەبوو نسانیئ ێرەوھەج یێدەخو سایکو ئ ایراست ەدد زنەم ەکیەنگیگر شەب ەڤئ

 ی. وەنیبکار ت ەڤھ نایم نێتنۆگ ێو س ەنیدات ێمژار ڤێ ۆژ ب نیخاال داو ک،ەڤۆھ ەڤ(. ئ٢:١٤. بەوان )ھ ێشەبەڤبوو ھ

کو  ێرەوھە)ج ’وەئ‘ ێلەب ێ؛ ل ’کر پار ەب وان ر وە(، ئسای)ئ یو‘ ،ەژێبب بوویگرت. دکار ”وان یێنایم“ یکەرەوھەج یژ

کو  ەژێدب ڤێ یکیزێن ەکەیەوێب ش یژ ٢:١٦ بەزمان. ھ ێت ”کرڤەپار وان یێنایم یکیە ،یو“ یێپار کرن( ب ئاوا یەھات



 ێرەوھەج یێدەخو ەن وەئ ێکیە ڤێ رە. ژ بەنیب ەر ەبخو یێالسەخ ەنژادا خو ۆبوو ژ ب ستیوێبوو، و پ میئبراھ نژادا ژ وەئ

 ”کرنێچ ەرەو یو نیێبرا نایم“ ییئاوا رەب ھ وەبوو ئ اڤی. دەب نسانیئ ێرەوھەج یێدەخو ھیسەبوو م ستیوێبوو. پ تانەاکیمل

  .ەنیخشەبب ەم زدانیە یقورباندانا و ایکو ب ر ۆ(؛ ژ ب٢:١٧. بە)ھ

 .ەنسانیئ ێرەوھەج یێدەخو ەن وەئ کو ەژێبب ۆڤکو مر ۆژ ب ەب رەبەخ ێب سایئ نێامەیپ نێھەژ بنگ ۆڤمر ڤێد

 ننیب ەوخ ێھەگون ەد ەخو نیێد دوا سا،یئ ایب ربکن، دکارن  ھانەگون ێمەد ژانیک ،ەبوون زیافتڤکو  نێندەرمەباو

 یو ێلەب ێل ،ەڤەرکەد ێژ ر نسانانیئ نایم بوویدکار یژ سایکو ئ ەدزان زدانیە(. ١:٩. ژن ١) زدانیە ننیبگھ ەزمان و خو

 ێخاتر ۆب ژ ەدکار زدان،یە“ ،ێکیە ڤێ رە. ژ بیەتەک رەبس ھەگون یو ل دژ یەنکارن بکن کر نسانیکو ئ زنەم ەکەدانەرخوەب

 یو ستنە. خوبوو ەم ێرەوھەج یێدەخو ھیسەبزانبن، م مەکو ئ ەنگیگر ێکیە ڤێ رەژ ب (.٤:٣٢ .پھە. )ئەنیخشەبب ەم ”سایئ

 یچقاس رە. ھە’شتۆو گ نیخو‘ژ  سا،یکو ئ ەژێدب یکرڤە یکیە، ب ئاوا٢:٤. بە. ھتنەکەن رەبس ێلەب ێل ننیرخەد ێژ ر یژ

 نیخو یێدەخو ەن ’انیگ‘ یکەو وە(؛ و ئ٤:٢٤)ژن.  ”ەانیگ زدانیە“ ەد ەخو ێرەوھەد ج ،یژ ەب یمادد ەکەنەدەب یێدەخو وەئ

 ێرەوھەج یێدەخو یەبووەن ەد ەخو اناید ژ وەکو ئ ەشانین یژ ەڤبوو، و ئ ’شتۆگ‘ ێرەوھەج یێدەخو ھیسە. مەشتۆو گ

 .زدانیە

 ێوان ب نێنولداەھ ێل ،ەدان خو ولەھ اننسانیئ کەلەگ کان،ۆنیخاپ یل دژ تناەرکەو بس زدانیە تناۆگ نایکانێپ ۆب ژ

و  کر ێب ر ەد نسانیئ ێتەد شبھ ،ەخو ێقوربان، کور ەبب ەر ھەکو ژ گون ۆژ ب زدان،یە“ ،ێکیە ڤێ رەمان. ژ ب نجامەئ

  .(یبنێ. تڤا.٨:٣. مۆ)ر ”کر ھکومەم ەد نسانید ئ ھەگون

ددن.  یژ نایھ مەو ئ یەدا ڤێ ستوراەنھا د تاەھ ەم .زدانیە نێرمانەف تناەرکەل دژ د اەیداخوازا م اەیوات ێت ’ھەگون‘

 ڤەرەد ژ ێیکاریکو ئال تید یستیوێپ ،ەبک السەگران خ وشاەر ڤێژ  ەخو نسانیکو ئ ۆژ ب. ”ەمرن ھ،ەگون الێردەب“ ێلەب ێل

 ەتڤێئا ستەد زدانیە ێکیە ڤێ رە. ژ بەد ێنەدەب د ایقسورێب یێدەخو ەکو بب تیدەن ەخو لەل گ تەتاق وەئ نسانی. ئەبخواز

 ەوەئ ەوودا دکج نسانانیئ یێاەڤژ ت ھیسەکو م ایندەتمەبیبوو شاند. تا ەم اینایم ەکەنەدەب یێدەخو کو ەیێخو ێو کور ،ێمژار

 یێھیسەم ێرەوھەج ٨:٣. مۆ. رکانۆنیخاپ تناەرکەبس یەداەن ێر یو ێلەب ێل ەبک ھانەگون ەدکار یسەک رەھ نایم یژ وەکو ئ

( ێفسە)ن ێنەدەب اڤکو د نا اکرنیخو دابوو لوسڤپا تانیەئا ندەب چ ڤێ یرە. بنیناس ەدد ’ھکارەگون اینسانیئ فساەن‘ ەکەو نسانیئ

(. د ٢٣-١٨: ٧. مۆ)ر زننەم یکەمەلەک زدانیە ایستەرەپ یرەمبە( ل ھیفسە)ن ینەدەب نێو داخواز ”ەنیباش ن یکەتشت“ ەد

 یرەبمەل ھ وەکو ئ رەبوو. ژ ب ”ھکارەگون ەکەنەدەب“ یێدەخو ھیسەکو م ننیدخو ەد ٨:٣. مۆد ر مەئ ەد ۆڤەیێرچەچ ڤێ

 .بکن السەخ ەخو فساەژ ن ەکو خو ننیدب ێکیەر ێمەد رەھ مەئ ،یەتەک رەب س ێنەدەب نێداخواز

 تبووۆگ ەر ێژ کانەھن ،ەبک ارید یو ایکو باش ێنگەب ر ێکە. جارەھکارەگون یو ێرەوھەکو ج بوویدزان سایئ

 وەئ ،ەیە( ھکێکووپێباش )ب ر یکیە ێنەباش؟ ب ت یژێدب ەژ من ر چما تو“دابوو:  ڤرسەب وھا یو. ”باش یێستاۆمام“

ھاتبوون کرن، ددان  ڤە یو یێکو ژ ئال نێتەرامەک کەب ھن ھیسەم ایزناتەم نسانانی(. ئ١٧،١٨: ١٠)مک.  ”ەزدانیە یژ

 رە: ژ ببووەن نسانانیئ ایب شاھد یو ایستیوێپو  بوو،یتشت زان رەھ یکو و رەژ ب“ ت؛یدەن ێتەرفەد ڤێژ  ەدێف سایناساندن. ئ



د “) بوویپر دزان ەد نسانیئ ێرەوھەج ێربارەد د یکو و رە(. ژ بیونانی تناە، م٢٥-٢:٢٣)ژن.  ”دکر ناس نسانیئ اڤکو نا

کو  بوویدزان یکو و رەبدن. ژ ب یو ێسنەکو پ ستەخو ەن نسانانیئ تو جاران ژ ی، و(”بوویتشت دزان رەھ ەد ێربارەد ڤێ

 .ەرابەخ یکەلەگ نسانیئ ییێو ێرەوھەج

 سایئ تایەنسانیئ 8.4

 ۆو ژ ب یەایستەو وەکو ئ تنۆگ ێ. تناکنیم یتژ ،ەنسانیئ ێرەوھەج یێدەخو سایکو ئ ایراست رەل س ێنیمزگ نێسڤین

 ،یو ماەلەئو  شێئ رەل س نێسڤی(. ن١١:٣٥)ژن.  ”ایگر سایئ“ ەمرنا الزار د د. (٤:٦)ژن.  یەرونشت ەخوڤە ڤێئا ێریکو ژ ب

نھا  زەئ“: زمان یو ئان ەبک السەخ ەد خیچارم مرنا د شاێژ ئ یکرن کو و ەر زدانیەدوا ژ  ی: وەن یو تایەنسانیئ نێلیلەد

 اس دت ەڤئ راە( بێتیەزەمرن و ئ رە)ل س ،ەب نگازەگ رەگەمن، ئ ڤێبا ەیئ‘کر:  دوا و تۆگ کیە ەڤئ یو“. ”ئاجز دبم

کو د  شاندانین ەدد ەڤ(. ئ٢٦:٣٩)مت.  یبب یکو تو دخواز یکەمن، و یکەو ەن راەب یژ ساید ێل ؛ەب رباسەد ەمن ر رەد

 .ەجودا ن زدانیە نیێژ ھیسەم نێداخواز ەد وشانەر کەھن

 ایستەرەپ ەوداخوازا خ یل دژ ێمەد رەھ ،ەد خید چارم رباندناەج ایکارەئاماد ۆژ ب ،ەد ەخو انایژ یێاەڤد ت ھ،یسەم

 ەمەھکەم زمیکو دبھ ەکەو زەبکم: ئ یکەتشت ەخو ێرەنکارم ب س زەئ“: واندەت ەر یو ژ ەخو ێرەکر و س زدانیەداخوازا 

(. ٥:٣٠)ژن.  ”نمیت ھیب ج ەشاندم زەکو ئ ڤێداخوازا با ێلەب ێل ،ەداخوازا خو ەن زەکو ئ رە. ژ بەمن ئادل اەیمەھکەدکم و م

 .ەزدانیە ەن ھیسەکو م ەلیلەد ەد زدانیەو  ھیسەداخوازا م راەبڤنا جودابوونا د

 ەدێز ەد انزدیە ێربارەد د اەیخو بووناەزان ببن و رێف ەخو نەیێجروبەدکن کو ژ ت ێڤیھ ،ەد ەڤیت ەخو اناید ژ مەئ

 بووناەزان یێدەخو یەبووەن ترەدێز ەراگھاندن، ژ م یەکو ھات ی( ب قاسڤە ەخو نایی)ژ زا و،ەئ .ەیەم ناکایم سا،یئ رڤبکن. ل 

 .زدانیە

 تەک شێپ ( ب١٣: ٤. پھەکرش. ئ ،یانیگ شتنایگھ ۆ)ئانگ ەد یتیەساەو ک یزانست یێد ئال سایئ“ ،ەد ەخو ایتۆزار د

)لک.  ”بوو( زێکر )ب ھ ەدێز یانیگ ەیەخو زاێبوو و ھ زنەم کۆزار“(. ٢:٥٢)لک.  ”بوون یو لەل گ زدانیەو  نسانیو ئ

 انڤئاتاناس ایرەکو باو ەکەو .زمان ننیت یژ ینەدەب ایسایئ زنبووناەم ،یانیگ چووناڤەشێپ لەل گ ت،یەئا ید رەھ ەڤ(. ئ٢:٤٠

 ێمانەز وەکو ئ یەتۆگ سایئ یژ ەد ەخو انایژ نجاماە. د ئایبوو نگازەگ ەن کیە ەڤئ ێو ’ایبوو زدانیەکور، ‘کو  رەگەئ ،ەژێدب

 .(١٣:٣٢)مک.  ەدزان ڤبا ێلەب ێل ،ەنزان نیمەدوو اەیخو راەگڤە

 ۆژ ب ،یکەکور رەھ ەکەو یژ سای. ئبکن زدانیەداخوازا  ایستەرەپ مەئ ڤێدبن کو د رێف مووەھ مەئ یکەختەو یپشت

 شاندن،ێئ وەکو ئ نێتشت ایب ر یو ێلەب ێل ،یکور بوو ژ وەئ“. رباسبووەد ەر ۆیێاژێڤپ ڤێد  ەخو ڤێبا ایستەرەپ ربووناێف

و  مامکرنەت ەھات وە(. ئشتیگھێت ەد یانیگ یێد ئال ۆبوو )ئانگ کێکووپێ( ناس کر و ب رزدانیە ایستەرەپ ۆ)ئانگ یستەرەپ

 ەد ٢٧ ندەبڤنا تناۆ)د گ ٢:٧،٨(. پھل. ٥:٨،٩. بە)ھ یداو ێب ایالسەخ ایکانڤچا بوو ،یانیگ اەیخو زنبووناەم نجاماەئ یکەو

وور ب د یێرزەژ ب ەخو“زمان:  ەنیت یرەس ەشتیگھ ەد یکو د مرنا و اییانیگ ایسایئ زنبووناەم ی( ژکرنڤەرا ەھات ھترێب



 تنۆگ ێت رڤ ل .”ستکارەرەنزم کر و بوو پ ەخو…ەد خید چارم اەیمرنا خو د…یکەتکارەخزم ێکراس ەخست ەخست و خو

 یانیگ اەیخو چووناڤەشێکو پ ۆنزم کر ژ ب ەخو بوونەزان ب یمر. و ەد ێخیو د چارم یئان ھیب ج زدانیەداخوازا  سایکو ئ

 .رزکرنەب ەھات وەئ ەخو نێشێراست دا ئ اڤرسەب یو کو رە. و ژ بەبد شانین

 وراست  یکەسەک ەبب وەکو ئ ۆب ژ ەبک رجەخ زنەم ەکەدەک بوونەب زان یەما جبوورەم سایکو ئ ەدب ارید وسا

 خیارمد چ ێو رەکر و ژ ب زەھ ەژ م یب راست سای. ئەوھا بک یکەتشت وەکو ئ یو یەداەن رۆتو جاران ز زدانیەدوروست. 

 ێب ەم یرەمبەل ھ اییو زکرناەھ ارکرناید ێو ێمەد ێو ا،یبوو زدانیە راۆب ز ەد ێخیچارمد  اییمرنا و رەگەھ .جان دا ەد

 کێووپکێب ر ەد یرەژ س ستبوویوێپ ا،یبوو زدانیە سایئ رەگە(. ھ٢:٢٠؛ گال.  ١:٥ .ەڤ؛ ر ٢،٢٥: ٥. پھە)ئ ایبوو ەوات

 ەڤژارت، ئھلب زدانیە ایر یو ێلەب ێبوو، ل نتاەرفەد کەلەگ یێدەخو سای. ئدمرەن ەد ێخید چارم وەئ ێکیە ڤێ رەب ژ و ەب

 .یسانەک ەکیەکلێت اڤنا نەڤکێت ەر یو ب و بکن بلندیرزەب یو زکرناەھ مەکو ئ ەلێدھ یژ

من  ڤێبا ێو یئاواھ ڤیب “: بوو شەخو یژ و یکەلەگ زدانیەکر،  شێشکێپ ەخو انایژ ەخو ێب دل سایکو ئ رەب ژ

ژن. ) ”بدم یو ەبخو ێزەئ ێل ؛ەنیمن( ژ من بست ێ)جان یو ەنکار سەک تو…بدم ەخو ێجان ێزەکو ئ رەژ ب ؛ەبک زەژ من ھ

١٧،١٨: ١٠.) 

 ێانیژژ  ستەد ھکار،ەگون ێنسانیئ لەل گ ەکیەکلێت ێنگەب ر وەبوو کو ئ نگازەگ ەن ا،یبوو زدانیە سایئ رەگەھ

ب  ڤبا ەد یێکارەدەف ڤێ نجاماەئ(. د ١٧:٥؛  ١٢:١٨؛  ٣:١٧)مت.  ەبک شەفخوێک زدانیە ەخو ایستەرەپ ڤێو ب  ەردەب

 ایستەرەپ ایر بوونەزان ب یو ێلەب ێل ەرێھلبژ یدن ژ ەکیەر ەر ەژ خو بوویدکار سای. ئیەبوو شەفخوێک کور ایستەرەپ

 .یەتڤێئا بوونەزان ب ەخو اڤگا یکو و ەلیلەد یژ ەڤو ئ یەھلبژارت زدانیە

 ێالسبوونەب خ ایسایئ ایستیوێپ

 ڤێ رەکر. ژ ب رباسەوھا د رەھ و ستابوونەو ک،ڤس نیێشەخوەن ەم نایم یژ سایئ نسان،یئ اەیخو تایەساەک رەب ژ

 ێپ یستیوێپ سایبمرا. ئ ەد ێکالبوون نجاماەد ئ ناک،یم کەدن، و یکەنگەر ب ێو مرا،ەن ەد ێخید چارم وەئ رەگەھ ،ێکیە

 ان،ڤچا نێرسێو ھ خانیف لەل گ“ ا،یھس یێستیوێپ ڤێب  سایکو ئ ماە. دالسکرنەخ ەرەو ێژ مرن ڤە زدانیە یێئال ژ کو بووەھ

. بە)ھ ”ەزیببھ یو ایندەرمەو باو ەبک السەخ ێژ مرن یو ەکو دکار ێزدانیە وەئ کرن، زدانیە یشێشکێپ ەخو نێازیدوا و ن

 نایژڤە ی. پشتەزدانیە ەن ەبخو وەکو ئ ەلیلەد ،ەبک السەخ ێژ مرن یکو و ۆژ ب یەکر زدانیەژ  سایکو ئ اڤ(. الیبنێ. تڤا.٥:٧

 (.٦:٩. مۆ)ر ماەن یدێئ یژ یو رەل س اێیمرن ایستەردە( سمانیئاس تناەرکە)د سایئ

د  ەنوو د دایئاھ د تیەئا کەکو ھن ماەد ێکیەالھیئ . ژەن ەبخو سایئ تاەھانەک ان،یالھیئ ایپران ،ەد انییالھیپرتوکا ئ د

 ێت انیاوائ کەلە. ب گەن ەد سایئ ێربارەد د یێالھیئ ێژ و یدن ژ نێتیەئا کەلەگ ەماناخو ،یبنێبووبن ت ەد سایئ ێربارەد

  :ەبک السەخ یو زدانیە یەستەخو ھیسەزمان کو م



 زدانیە کا ەدک اریگرتن. د یەھات کیەبنێت ئان، ١١،١٢: ٩١ژ پس.  ،ەد ٤:٦د مت.  ،ەد سایئ ێربارە. د دا -

بکم و  رێت ی( ویداو ێب ەکەانیژ ۆ)ئانگ ژێدر ینەمەب ت ێزەئ“: سایئ یەدا یالسەخ یئاواھ ب چ

(؛ ٢٧:٣٤زمان )مت.  ەنیت ەد ێخیچارم د ایھیسەم داناڤە، ٦٩:٢١پس. . ”بدم یو یشانین ەخو ایالسکارەخ

ن م ێجان یکیزێن…زدانیە ەیئ ەک السەمن خ“زمان:  ەنیت ەد یالھیئ خایچارم ێد و نیێ ھیسەم نێرامان

 (.٦٧:١،١٨،٢٩ .)پس ”ەبک رزبلندەبمن  زدان،یە ەیئ ەت ایالسکارەخ راەب…ەک السەخ یو و ەبب

د  ٨٩:٢٦داود. پس.  یەدا ەد ھیسەم ێربارەد د زدانیەکو  زاۆس رەل س ەکۆڤەیەری، ش٨٩. پس. ب -

 ایالسەمن و التا خ ێزدانیەمن،  ڤێبا تو ؛ەمن بک ی( گاززدانیە) وەئ ێو“: ەژێدب وھا ەد سایئ ێربارەد

 .”یمن

 زتن،یھھاتن ب یو ایانیگ ماەدەب س وەئ .زتنیکربوون، ھاتن بھ زدانەی یشێشکێپ یێالسەخ ۆژ ب ھیسەکو م نیێدوا

 داید ئاھ سایئ رزکرناەب یێمرەو ب ن کرنیزند ڤە زدانیە یێ(. ژ ئال٥:٧. بە)ھ ەد یێ’یتێییس‘ اڤد نا ییێو ێجھ رەژ ب ەن ێل

 :ەنگیگر ەکەمژار ەنوو د

 ێراست ەیێخو یێب ئال وەئ یکەالسکارەخ و نسەپر یکەو زدانیە…کر یزند سایئ…زدانیە“. ج -

 (.٥:٣٠،٣١ئاجتس ) ”کر بلندیرزەب

 .(١٣،١٥: ٣)ئاجتس  ”یەکر بلندیرزەب کر، یزند ێکو ژ مرن یێ…سایئ ەخو ێکور…زدانیە“. د -

 .(٢:٢٤،٣٢،٣٣)ئاجتس  ”کر یزند سایئ زدان،یە“. ە -

 ١٧:٥رن )ژن. ک مێف مووەتشت ھ ەڤئ یو کر، داخواز زدانیەژ  ەخو بلندکرنایرزەب یکو و ماە. دف -

 (.٨:٥٤ ؛١٣:٣٢کرش. 

ب  یو ایستیوێپ ێو ایبوو زدانیە سایئ رەگە. ھەمر ەبوو ن ستیوێپ ێمەد ێو ا،یبوو ەبخو زدانیە سایئ رەگەھ

 راەبڤنا د زنەم ەکەو جودابوون ەبلندتر یژ و زدانیەکو  ەدک ارید ،ڤە زدانیە یێئال ژ اییو رزبلندکرناە. بایبووەن یێالسەخ

. ”تانیەساەدو ک ب ێزدانیە“ ەبب ییب تو ئاوا بووینکار ھیسەم ز،یئنگل نێتەولەد راێد ای.٣٩خاال  ەکە. وەیەھ ەد زدانیەو  یو

 یکەسەک ھیسەکو م ننیوەبت ەر النیلەد کەلەژ گ ەخو ێرەس مەئ ڤێ. دێنەب ت ەکەتیەساەک یێدەخو ەبب ەدکار کەبوونەھ

 .بوو ەم نایم

 سایو ئ زدانیە ایکلێت 8.5

 ەد سایو ئ زدانیە راەبڤد نا ایکلێت رەل س یکەھن مەکو ئ ەلێدھ یراست ەڤ. ئیەکر یزند ێژ مرن سایئ زدان،یە

 نێلیلەد ێلەب ێبا. ل ەڤکھەو یژ ەوان د اڤد نا ایکلێبوونا، الزم بوو ت ەڤھ نایم ’یێتێییس‘ نایزان راۆل گ وەئ رەگە. ھستنەراو

د  ایکلێت ەکەو ،ەد ھیسەو م زدانیە راەبڤد نا ایکلێ. تەیەم فکرا یێاواب ئ ەن کیە ەڤکو ئ نیددن زان ،ەتنید ەنھا م تاەکو ھ

(. ١١:٣. رۆج ١) ”ەزدانیە یژ ھیسەم ێرەو س ەزالم ێژن ێرەس ،ەھیسەم یزالم رەھ ێرەس“: ەیەد رێم و ژن راەبڤنا



 یێدەخو وەئ ،یەوھا یژ ھیسەو م زدانیە ایکلێ. تەن ێئارمانج مانەھ یێدەخو وەئ ،یژ ەب ێژن ێستەردەزالم س یرچقاسەھ

 .(٣:٢٣. رۆج ١) ”ەزدانیە ییێژ ھیسەم“ ،ەزالم ێ. ژن مالەھیسەم ێستەردەس زدانیە ێل ،ەن ێئارمانج مانەھ

 زدانیە“: رنەبن زدانیەوھا ل  یکڤەچا . دخوازن بکرنێڤب ل ێت ھیسەم ێزدانیە ەکەجاران و ێپر ،ڤبا ێزدانیە

 وان راەبڤاند  ایکلێت یژ مانیئاس یەتەرکەد ھیسەکو م ی(. پشت١:١٧. پھە؛ ئ ١:٣. تەپ ١) ”سایئ ھیسەم ەم یێرزایم ڤێو با

ل  اەیخو انایژ ماەد د ێنەب ت ھیسەکو م ژنێدب یێتێییس نایزان نیێدە. خویەب مرن بوو، ما انایل ژ ھیسەکو م ماەد اینایم ەد

 ساندن،ڤین ەھاتن ساالن ندەب چ مانیئاس ایھیسەنا مچوو یپشت وەنوو کو ئ دایئاھ نەیێ. نامیەنزمتر بوو زدانیەژ  ەد ێنیمەرزەس

  .ەنیدب ەخو ێزدانیە نایم ەخو ڤێبا یژ ساید سای. ئھیسەم ێزدانیەو  ڤبا ژن،ێدب زدانیە ۆژ ب

 ێل ساندن،ڤین یەھات ھیسەم رزبلندکرناەب و کرنیزند یساالن پشت ٣٠ یمانێب ک ،یھەنوو و دایئاھ اینیداو پرتووکا

و  مانیئاس ەتەرکەکو د ێھیسە.(. مڤر. ١:٦. ەڤ)ر ”(ھیسە)م یو ێزدانیەو  ڤبا“: ەدک زدانیە ھساەوھا ب یژ ساید وەئ

 ێانزدیە ڤێنا…من ێزدانیە ھاەستگەرەپ“: ەدک تشتان انڤ ھساەو ب ەدک ندانەرمەل باو ێبانگ ڤێ رزبلندکرن،ەب ەھات

 وەئ ێکەی ڤێ رەب ژ – ەنیدب زدانیە ەکەو ەخو ڤێاب یژ نایھ سایکو ئ ەلیلەد ەڤ(. ئ٣:١٢. ەڤ)ر ”من ێزدانیە ێباژار…من

 .ەزدانیە ە( نسای)ئ

 اەینا خوچوو ھساەب یئاواھ ڤیب  ی. وبوو ەد یێکلێت مانەھ اڤد نا ەر ەخو ڤێب با یژ ەد ەخو انایژ ماەد د سایئ

 یێاەڤت ،ەد ێخید چارم سای(. ئ٢٠:١٧)ژن.  ”(رمەدگڤە) ەت یێو ەخو ێزدانیە ل ،ەت ڤێو با ەخو ڤێل با زەئ“کر:  مانیئاس

 ەبخو کەنزدایە رەگە(. ھ٢٧:٤٦)مت.  ”ھشتم؟ ێنەب ت زەچما ئ ەمن، ت ێزدانیەمن،  ێزدانیە“کر:  شێشکێپ ەخو تایەنسانیئ

، و ”کر نزدایە ژ اڤال سرانێو ھ ادیرەب ف“ سا،یکو ئ ەکیەراست ەڤ. ئەراک ۆڤمر یێژێم کو ەنگازەگ ەن ،ەبک تنانۆگ انڤ

 اڤال ەژخو زدانیەکو  ەاری(. د٦:١٢؛ لک.  ٥:٧. بە)ھ ەدک ارید ەوان د راەبڤد نا ایکلێت نێرۆنیس ەد ەخو اڤد نا یژ ەڤئ

 (.یبنێت .ڤر. ٣:١٨. رۆج ٢. کرش. ڤن.ئ. ٨:٢٦،٢٧. مۆ)ر ەدک اڤال زدانیەژ  ەم ۆب ژ ھیسەم ی. نھا ژەناک

 یژ مەو ھ ەخو ڤێبا مەھ زدانیە ھیسەم .یەێرەب نایم ینھا ژ ،ەد سایو ئ زدانیە راەبڤد نا ایکلێکر کو ت ارید ەم

 انایژ د ھیسە. مەمۆدد یژ مانیئاس ایھیسەم تناەرکەد یتشت پشت مانە. ھەدک ێژ اڤال ،ەرەدگ رەو ل ب ەنیدب ەخو ێزدانیە

ب  کەیەلۆ(. ک٥٣:١١؛  ٤٢:١ئس.  ؛ .ڤن.ئ. ٣:١٣،٢٦بوو )ئاجتس  زدانیە( ێبدە)ئ ەیێلۆک ەد ێنیمەرزەل س اەیخو

 ەچ دب سایئ ایستەردەو س زێ(. ھ١٣:١٦)ژن.  ەخو یێرزایم نایم ەناب ییئاوا و ب تو ەنیت ھیب ج ەخو یێرزایخوازا مدا ێنەت

 ڤێا باداخواز زەئ…بکم یکەتشت نکارم ەخو ێرەب س زەئ“: یەرگرتەو زدانیەژ  زێھ وەئ یکو و یەتۆگ ەبخو یو ،ەبب راەب

 .(٥:٣٠،١٩)ژن.  ”ەبک یکەتشت ەنکار ەخو ێرەس ب کور…نمیت ھیب ج ەشاندم زەکو ئ

 : پرس ٨ مژار

 ؟ەکیەتێییس زدانیەکو  نیزان ەدد ل،یئنج.١

 ێلە( با -



 ( ناب -

 جوودا دبوو؟ ەژ م ەد انیئال ژانید ک سایئ .٢

 کرەن ھەتو جاران گون ی( وا -

 بوو نھاەب ت یێزدانیە ێکور و،ە( ئب -

 ەبک ھەگون بوویتو جاران نکار ی( وج -

 ەب ەراست د ایکو د ردکر  یل و رۆز زدانیە( د -

 زدان؟یە ایدشب ەد انیئال ژانید ک سایئ.٣

 بوو زدانیە ێرەوھەج یێدەخو ،ەد ێنیمەرزەل س اەیخو اناید ژ و،ە( ئا -

 بوو مامەت ەکەتیەساەک یێدەخو زدانیە نایم و،ە( ئب -

 زانا بوو زدانیە یب قاس و،ە( ئج -

 .بوو زدانیە نایم راستەراست و،ە( ئد -

 بوو؟ ەم نایم ەد انیئال ژانید ک سایئ .٤

 بوو ەم نێتنەرکەد ێو ژ ر ینسانیئ نەیێجروبەت یێاەڤت یێدەخو وە( ئا -

 کر ھەگون یبچووک بوو و یکەکۆزار وەکو ئ ماە( دب -

 تید یێالسەخ ایستیوێپ ی( وج -

 بوو نسانیئ ێرەوھەج یێدەخو وە( ئد -

 راستن؟ رێل ژ نێکەڤۆھ ژانیک.٥

 بوو مامەت ەکەتیەفسەو ن تیەساەک یێدەخو سای( ئا -

 بوو مامەت نیێندەتمەبیتا ێل ھکار،ەگون ەکەتیەساەک یێدەخو سای( ئب -

 بوو نسانیئ یژ مەو ھ زدانیە مەھ سای( ئج -

 .بوو یێھکارەگون یرەب یێمەئاد ێرەوھەج یێدەخو سای( ئد -
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 ێزمیافتڤ اینگیگر 9.1

 ایانیداخو استنەرەپ اینیمەکیە اەیراد ەڤئ .کر ێزمیفتاڤ اینگیگر ھساەجاران ب کەلەگ ەد یرۆب نەیێخو نێد مژار ەم

راست  زمایافتڤ کو رەھشت. ژ ب یداو ۆژ ب ێو نایلۆکێل ە. مەنیدب نیھەبنگ ەکەزانست نایم ێزمیافتڤ ٦:٢. بە. ھێیەنیمزگ

ن بخوازن ھوو رەگە. ھداندەنھا ق انیراست انڤ رەل س ای ەخو باتاەخ ە. مەرەو کێپ ێنیمزگ نیێراست شتنایگھێب ت خەنجەئ

 .ەکیەستیوێپ زمیافتڤ ێمەد ێکرن، و شێشکێپ یەھات سایئ ھیسەم ایب ر وەکو ئ کیەبکن  ەر ێلیئنج اێڤیب ھ ەخو

 ۆبژ  ێنەب ت ەد یێالسەخ ێربارەد د نێزۆکو س اەیوات ێ( ت٤:٢٢)ژن.  ”یەایژ جھو یالسەخ“ ەژێکو دب تناۆگ

 بن و ببنب زیافتڤ ھیسەم ڤێب نا مەئ ڤێد ن،ییدا ەنێب یژ ەر ەژ م زۆس ەڤکو ئ ۆ. ژ بنییدا ەھاتن یو نژادا و میئبراھ

 .(٢٩-٣:٢٢(، )گال. زدانیە نێنژاد )کور یکەندامەئ

 ۆبژ  نێزۆکو س ای٣:٨و )گال. یێایدن ێرەد رەبچن ھ“کر:  ۆرمەوھا ف ەر ەخو نێگریژ ئال سایئ ێمەدەس ڤێ ب

 (.١٦:١٦ .مک) ”ەبب السەخ ێو ەبب زیافتڤو  ەنیب ێپ ەخو ایرەکو باو یێ.ییباەت رەھ ننیبگھ ێنی( مزگەن ەد ێت یژ میئبراھ

 ،ێیەداخواز ییداێگر یکەتشت ەن زمیافتڤ ەد یانیستیخر انایژ . دەسەب ەن ێنیب مزگ نایرانەباو ێنەکو ب ت ەدک ارید ’و‘ تناۆگ

د  مەئ ڤێد .ەدک ەم ایالسەخ راێت یژ ەخو ێرەب س ێزمیافتڤ ایکو چاالک ەژێبب ەنکار ۆڤ. مرەیەبخو یێالسەخ ایستیوێپ وەئ

و  ڤئا ژ کیە رەگە: ھژمێبب یێراست ەر ەژ و ێزەئ“: ەژێدب ێکیە ڤێ سایبکن. ئ زدانیە تناۆگ ایستەرەپ ەد ەخو انایژ یێاەڤت

 اەیاتو ێت“ -نتەرکەد ڤێژ ئا یونانیب  - ڤێئا“ژ  ناییزا ەڤئ .(٣:٥)ژن.  ”زدانیە ایستەردەبن س ەڤەکێت ەنکار ،ێز ەن انیگ

ب “: ییەمەردەھ ەکڤەل ەڤ. ئێد ز انیدن ژ گ ەکەجار سەک وەئ ێکیە ڤێ ی. پشترەد ەڤەردکەد ڤێژ ئا کیە ەد ێزمیافتڤکو د 

 .(١:٢٣. تەپ ١) ”نییدن زا ەکەجار…زدانیە تناۆگ ایر

 مەئ .(٢.٢. ل مژار ەرە)بن نێدز انیگ دن ژ ەکەجار ان،یگ تناۆگ ۆژ ب نەیێخو نڤێرسەب ایب ر مەئ یئاواھ ڤی ب

د  ەن مەکو ئ ێبدن ە(. باال خو٢٨:١٩؛ مت.  ٨:١٦ ؛١٩:٥)ئاجتس  ”یو ڤێب نا“(؛ ٣:٢٧)گال.  ”دبن زیافتڤ ھیسەم لەل گ“

 زیافتڤ سایئ لەل گ مەئ دبن، زیافتڤ ەد نسانانیئ ایدن ەکەکخستنێر ی( ئان ژکریستادلفینس) ھیسەم لەل گ نیێبرا کخستناێر

 .(٤:١٢پاراستن )ئاجتس  رنەو ڤە یو ایالسکارەخ یێو ژ ئال یھیسەن منکارن بب مەئ زیافتڤ ێدبن.ب

نوھ و  یب چ ئاواھ یێشتەک ێکو و ەژێدب و ھیسەم ەنینوھ دشب ماەد ایشتەک ،ەد یێراست ڤێ اۆڤەیرچەد چ تروسەپ

 ١) ەبک السەخ یودا ێب ەکەژ مرن ندانەرمەباو یژ سایئ لەل گ زمایافتڤ ێو ،ەپاراستب ھکارانەگون فاناۆژ ت یمالباتا و

کو  نیێ(.ھیسەم اتاڤ)ج یێھیسەم نەڤکێت ێزمیافتڤ ایوھا ب ر یژ ێمەئ ،یێشتەک ەتبەک ی(. نوھ ب چ ئاواھ٣:٢٠،٢١. تەپ

 تناەک ،یێالسەخ ایبوو. ر ەوات ێنوھ ب ایالتەڤھ یئان ژ یێشتەک کاەلێچوون. مانا ل ک ڤێئا رەب مان ل یێشتەک ڤەییرەل د

 شاندانین ێت یێھەل ەکە( کو وسای)ئ اینیمەھاتنا دوو ێو کو ەاری. دیەسایئ لەل گ نایی( ماینھا ژبوو و ) یێشتەک ێھووندر

 ێزمیافتڤ ایب ر ێکیە ڤێ رە(. ژ ب٣:شە. ل بەرە)بن ەرەو ەد ەم رە( ب سەد ەم ێ)د قرن ەد ەم ماەد ( د١٧:٢٦،٢٧)لک. 



 ایشتەک تناەک اەی. نموونمنێک تنۆگ یژ یب راست یێنگیگر ێڤ ارکرناید ۆب . ژییەانیژ ەکیەنگیگر یێدەخو یێھیسەم ژراندناەپ

  .ەرترۆب باند ێتنۆژ گ رڤل  نوھ

 نێکار ڤێنا . پرتوکا بنیئان ھیب ج ھیسەم رماناەکرن و ف زیافتڤ وەئ نسانان،یگھاندن ئ نیمزگ نیمەکیە نێانیستیخر

 رەکسیە ،ەنژراندەپ نیچاوا کو مزگ ێمەد ێو نێساننیکو ئ ەوەئ یژ ێزمیافتڤ اینگیگر یکەلیلە. دێیەکیە ڤێ ێلیلەقاسدان د

 یژ ێنیمزگ ربووناێف بن،ەن زیافتڤ مەئ رەگە(. ھ١٦:١٥؛  ١٠:٤٧؛  ٩:١٨؛  ٣٩-٣٦، ٨:١٢ئاجتس  ناک،ی)م ەبوون زیافتڤ

 کەلەگ ،ەد نوشاەر کەکو د ھن ژنێدب ەھاتن یھەکو ب و نێسڤی. نیێیەالسەخ ایر ای نگیگر یرەھ اەیراد زم،یافتڤ. ەیەدێف ێب

 ل یێاالکچ ڤێکو  نەڤردکەد یرۆز کەلەوھا گ رەھ . ومەلەدبن ک ێزبوونیافتڤ ایشێکو ل پ شێپ نەڤردکەد ینسانیئ نێمەدەس

 ایچاالک ێڤ ەنیدگھ ەو خو ەدد مانەلەک انڤ رباسکرناەد ۆژ ب زنەم ەکەدەک زدانیە ایکاریئال ب نسانیئ ێلەب ێپاش دخن. ل

 .نگیگر

 ێجان ناالسکرەخ ایتا ەتەک ک،یە ەکر ەر ێردەب ئ یو پساەکو ھ اەیلەلزەز ماەدەفلپ، ب س پساەھ رەل ب ێدارەبۆن

. ێانیژ انداکرنەو اەیوات ەدھات یو ۆژ ب ەڤکو ئ – نیئان ڤە ەخو ستەب د یێالسەخ ۆژ ب زنەم یکەندەرسەف انیپسە. ھەخو

 .(٣٣-١٦:٢٦)ئاجتس  ”بوو زیافتڤ رەکسەی …ەد ەڤێچ تاێس ێد و“ھات و وھا پر کو،  ێنیب مزگ یو ایرەباو ێمەد ێو

 اەیلەلزەد ز سال ٣٠٠٠ یرەبوون. ب ەبخو وەئ ەھانەب وەئ ،یژ تانایبد ەھانەب ،ێزبوونیافتڤل پاشخستنا  ۆژ ب کانەھن رەگەھ

 ماەدەب س یو نن،یب کێپ ێکۆرید ایکیدرامات یرەفرارا ھ ستنەدخو انیپسەھ یێرەکو ک ماەد ،ەد ێونانی ایرابەخ یرەھ

 ۆژ ب یو ،یاواھئ ڤی. ب یئان کێپ ەخو انایژ یێاەڤت اینگیگر یرەھ ایچاالک ،ەد ێدامیئ دایھدەدبن ت ،ەخو اەیفیزەمالکرنا وئھ

 .ەخو نێمل رەل س ەیێژانۆر ێکار ێ(، و بارەلەلزەز ناک،ی)م یێایدن نێکێپرسگر داەن گوھ ،ێزبوونیافتڤ

وھا ب  ەکیەچاالک نایکانێ. پننیبست یزالم ڤیژ  ەخو ھامالیدکارن، ئ اریبر ێب نێیێزمیافتڤ نێندامەرەب کەلەگ

 نیێاھدارئاگ یێدەخو ەد ێنیمزگ ێربارەد د و،ەکو ئ ەدک ارید یژ ەڤ. ئەنگازەگ زدانیە زاۆس زتنایب بھ ێنەب ت ت،ەرووم

  .(١٧:١١کرش. ئاجتس  ١٠:١٧. مۆ)ر ەھەرەرفەب

و. و د دبو رباسەد ەر ێلۆد چ سپاەھ اەیبەرەب ئ ،یێایپییۆتەژ ئ یرمەف یکەدارەفیزەکو و ەژێدب ٤٠-٨:٢٦ ئاجتس

. ب ییەانیژ ەکیەستیوێپ زبوونیافتڤبوو کو  رێف یھات و ژ و پوسیلیف یراست و،ە. ئیبتەدخ ێلیئنج رەل س ەد ەخو ایتیوێر

کو  ەکەرمانەف انزدەی ێلەب ێ. لدکر ارید نگازەگ ەن ،ێزبوونیافتڤ رماناەف نایئان ھیب ج ،ڤئا ێب الۆچ ێل و ،ینسانیئ نێتنۆگ

 یکەجھ شتنیگھ ۆئانگ–دبوو  داەیپ ێل ڤکو ئا یکەجھ شتنیو گھ ماندنۆد ەخو ایتیوێر وانا“ .ەناد ننینکاربن ب جھ ب کەھن

ھلدانا  ێت ایب ر زمایافتڤ: ەژێکو دب ەشاش دد نایرەن ێو اڤرسەب کیە ەڤ(. ئ٨:٣٦)ئاجتس  ”-بوو نگازەگ ێل زبوونیافتڤکو 

 نیراست ەکەیر ێمەردەھ زدانیە. رخستنەد یەھات ەسانێھ ڤێئا شتنایگھ یئان ژ ەیەل وان ھ ڤئا کو نێجھ ۆبژ  ێنەب ت ،ڤێئا

 .ەنیدب ەخو نێرمانەف ندانایکانێپ ۆژ ب

 زیافتڤرابوو و  …رەکسیە“ ەکن د پر ەکەمەد د ،ەد سایئ راۆساول بوو( دبن باند ێرەب ییێو ڤێ)نا لوسڤپا یوارەھ

 کرن، و ەھاتبوو ئاماد یو ۆژ ب ەد یێکو د جھووت بلندیەپا اییندەکارم ای یو انایکو ژ ەدب یژ سای(. د٩:١٨)ئاجتس  ”بوو



کو بلند  ایجھوو ایایدن رکاێست ێو ێلەب ێ. لستبنیل نگیگر ەکەلۆر ەد یو زبوونایافتڤ نایینگماەرەد د ،یاکڤج اییو انایژ اەیراد

 ێزبوونیافتڤ اەیخو ھلبژارتنا رەل س ەپشتر یھشت. و ەخو ەیل پ ێرەب اەیوخ انایبوو و ژ زیافتڤ دا، اریبر ڤە ێدبوو، ژ نشک

 نجکرناەزەق ۆژ ب …سباندنەھ ێزرار ەکەو ەد ھیسەم خراۆئ د وەمن ئ نجبوون،ەزەمن ق ۆکو ژ ب نێتشت“: ەکرن تنۆگ ەڤئ

وان )ل  زەئ ێل ؛ەخو ڤێاچ رە( دا بتنیدد نجەزەق ەر ەژ خو ێرەب یکو و نێ)تشت یتشت رەھ نداکرناەو شاێمن ئ ھیسەم

( یێجھووت انایژ نێدکم )تشت ریژ ب یەکو ل پاش من ما ێتشت رەھ ز،ەئ…نمیسبەناھ کە( تشتھیسەناسکرنا م تاەرووم یرەمبەھ

 (.٧،٨،١٣،١٤ :٣ .)پھل ”زمەدب ڤە ێب ئارمانج رەب ،ێالتەخ ستخستناەبد ۆدکم و ژ ب ێژۆرەشێپ یژێدر ەخو

 ایستەردەب س رەب ایزشباێپ کاێستپەد زم،یافتڤ. شێپ ەژڤێدا ەخو ،یێداو ێنەب تاندناەق ۆژ ب کو ییەکەتێئاتل ایانیداخو ەڤئ

 ندەب چ ەوخ ۆڤمر کو ۆژ ب یژ ەکەکێستپەد ەن وەوھا ئ رە. ھێیەلۆو ئ ێرێد رتناەگوھ شاناین ەن ێنەب ت وە. ئڤەیە زدانیە

 .سانێو ھ فیپاس ەکەانیژ ەڤەکێو ت ەدێگر ڤە یێانیستیخر نیێسست نێرمانەف

 رەژ ھ ێو نێجابی(. ئ٥-٦:٣. مۆ)ر ەدد ێو گر کیە ەدک ەر یو بوونایو زند ێخیچارم ایسایئ داناڤەب  ەم زم،یافتڤ

 نێژۆر ھساەب وھا نەمەب ت یکەکال نایم ربلند،ەس ەد یانیگ یێد ئال ێل ،ییایستەو ێلوسڤپا .بووننیو زند ڤل یتژ ڤە یئال

 مەو ھ لوسڤپا ۆژ ب مەھ کیە ەڤ(. ئ٢٦:١٩)ئاجتس  ”کرەن یدودل ەد یمانیئاس نێرمانەف نایکانێمن د پ“: ەدک ییرباسبووەد

 یێاەڤد ت ێمە. ئەناب شمانۆپ ەد ێد دانا و ۆڤکو مر ەکەاریبر زبوونیافتڤ: یەوھا زکرنیافتڤ یەھات کو ێسەک رەھ ۆژ ب یژ

 ەرەپرس، و ەڤئ ڤێبن. د شەفخوێک ڤێ نایم ەد ەخو نێاریبر مێد ک ێمە. ئیەدا راست ەکەاریبر ەبھسن کو م ێپ ەد ەخو انایژ

 بم؟ەن زیافتڤ زەئ ڤێچ د ۆ: ژ باندنڤرسەب

 ببن؟ زیافتڤ یب چ ئاواھ مەئ ڤێد 9.2

ب  مایراسەوان )م اینەشووشتنا ئ ایر ب ڤێد کانۆزار زکرنایافتڤکو  نیکانێو پ رکرنەباو ێت ڤە سانەپر ک یێئال ژ

 یونانی تناۆگ ەد یزیئنگل الیئنج د .ەیەد زنەم ەکیەکۆناک اڤد نا ەر ێلیئنج اینایداخو ب کیە ەڤ. ئنیکانێپ ەرە( وێکرنڤنا

 ێشووشتن ەخو و ڤێائ ڤنا تناەک اەیوات ێت وەئ ،ڤێپژقاندنا ئا اەیوات یێنا وەو ئ راندنەرگەو یەھات ’ەباپتز‘ ێنگەب ر ’ۆباپتز‘

 ۆبژ  ەد کیکالس اییونانید  تنۆگ ەڤ(. ئنەڤھ یکیزێن یچقاس رن،ەبن نگۆستر سەو ژام ونگیۆ رتەبۆر نێنی)ل داناس

 یکەنگەژ ر ەبخواز ۆڤمر کو یکەقوماش ۆژ ب وەوھا ئ رە. ھنیبکاران ێ( تییما ەد ڤێد بن ئا نۆیێ)ئانگ ییبووڤبنا نیێشتەک

 ەنیناپژق ێاخۆیب ۆڤقوماش، مر ێنگەر رتناەگوھ ۆ. ژ بتنۆگ ێت یژ ’ەھلد‘ ەنوو د ێنگەر اڤو د نا ەبک اخۆیدن ب یکەنگەر ۆب

 ڤە نیرێژ نێتیەئا یێژ ئال وەو ئ ەنیراست ێیێزمیافتڤ ێنگەر ھلدانێت ەڤ. ئەردخەو د ەدد ێاخۆیب اڤقوماش د نا ۆڤمر ر،ەس

 :زمان ێت یژ

 زیافتڤھاتن و  نسانیل ور پر بوو: ئ ڤکو ئا رەب دکرن. ژ زیافتڤ ێمیسال یکیزێن ناۆنیل ئا ۆڤمر ایھیە 

ب  وەئ رەگە. ھەیەپر ھ ەکڤەئا ب یستیوێپ ێزمیافتڤ ۆکو ژ ب شاندانین ەدد ەڤئ(. ٣:٢٣ .)ژن ”بوون

. ل شوونا کو بکرا سەک دانەب س راێت ڤئا کەتلیس ێو ێمەد ێبھاتا، و کێپ ڤئا پۆدل ندەپژقاندنا چ



 ۆب ژ (راە)ش ێئوردون ێمەچ اەڤیل ک ێجھ ڤیھاتن  وەئ نسانان،یئ اڤنا ەڤەداک ڤئا کەیەب شووش ایھیە

 .نبب زیافتڤکو 

 ڤێژ ئا رەکسیە ێزبوونیافتڤ یپشت سایئ“: کرن زیافتڤھات  ڤە ایھیە یێژ ئال ەد ێئوردون ێمەد چ یژ سایئ 

 ێزمیتافڤ یپشت و،ەئ – ھات کێپ ەر ڤێد ئا ھلداناێب ت یو زبوونایافتڤ(. ١٦-٣:١٣)مت.  ”ڤەرەد تەرکەد

 ناکایم کرناەدوبار ێ. بکەناکیم ەببوو کو ب وەئ یژ سایئ زبوونایافتڤ نێمەدەس ژ کیە. ”تەرکەد ڤێژ ئا“

 .ەنیپۆدش سایئ وەکو ئ ەژێبب ەنکار کەسەک ،ڤێئا اڤنا تناەک اییو زبوونایافتڤ

 ر. ک زیافتڤ وەئ یو و…ڤێئا اڤنا تنەک یژ دو رەھ“ ،یپییۆتەئ ێدارەفیزەفلپوس و و ،ەیێوێش مانەب ھ

و ژ  ەنیدب ڤێئا دارەفیزەو یێکو ەخو رایب ننی(. ب٣٨،٣٩: ٨)ئاجتس  ”…تنەرکەد ڤێئا ژ وەکو ئ ماەو د

(. ٨:٣٦س )ئاجت ”ببم؟ زیافتڤ زەئ ەلێھەکو ن ەیە: ما چ ھەیەھ ڤئا رڤل  ەرێبن“ :ەتکا دک ێزبوونیافتڤ ۆب

 یو لەل گ ڤئا کەیەشووش یمانێ. ب کێلۆچ ایتیوێر یەتەکەرنەد ڤئا ێب سەک ەڤکو ئ ەکیەراست ەڤئ

 .دماەپر ن ەکڤەئا تنایوان ب د ایستیوێپ ێمەد ێو بھاتا، کێپ ڤێب پژقاندنا ئا زمیافتڤ رەگە. ھبووەھ

 (.٢:١٢. لۆج) ییاەڤت ەکەو نخوماندن ھلدانێت اەیوات ێت زم،یافتڤ 

 تت.  ، ١:٥. ەڤ(. د ر٢٢:١٦)ئاجتس  کرنڤب نا ێت ”)پاکبوون( ھانەپاقژکرنا ژ گون ەخو“ ەکەو زم،یافتڤ

 ێت ’ێشووشتنەخو‘ب  نیراست رتناەگوھ ەدن د نێتیەئا کەلە، و د گ١٠:٢٢. بە، ھ٢:٢٢. تەپ ٢ ، ٣:٥

  .ێیەزمیافتڤ ییداێپر گر ،ێشووشتنەخو یێئاوا ەڤشباندن. ئ

 یێاەڤت .ەبب زدانیە یکیزێن ەدکار ۆڤمر ،ێشووشتنەخو نیێئاوا کەھن ایکو ب ر ەنەھ ناکیم ،ەد نەڤک دایئاھ د

ژ  ەخو کو ۆژ ب یلیسرای(. ئ٣٢-٤٠:٣٠. خە؛ ئ ٨:٦ .ەڤل) نۆبش ەد ێشتەد ت ەخو نانییئا یرەبوون کو ب جبوورەراھبان، م

ب  ننااما ڤێب نا ێ(. زالم٢٣:١١. دت. ناکی)م نۆبش ەبوو خو ستیوێپاقژ بکن، پ ھەگون ێاریرپرسەب نیێموندار کەھن

و د  کرد ھکارەپر گون یکەسەک الیمسەت یبوو. و یسوور ێجھوو ل ەن ەبخو وە. ئایرەدگ رمانەل د ێلیسرایئ ێزدانیە ایر

 وەئ ەد ێکێستپەد بوو. د ێئوردون ێمەچ تناەک ،یو ێرمانەبوو. د یزند یکیەمر نایم ،ەخو ێھەگون رەژ ب یژ ەد یێراست

 یاسکرن یکەمەچ ەخێت ەخو وەکو ئ ەبخواز ێو یئان ژ ،ەبخواز یژ و کیپر درامات ەکیەکرنا چاالک زدانیە ێکو و یدفکر

  .تید تەھمەپر ز سانێھ ایچاالک ڤێ راندناژەپ یو ێکیە ڤێ رە. ژ بێشام ئابانا نایم

 ایکچاال ڤێ. ل شوونا ەبک السەخ ەم ەبکارب سان،ێوھا ھ ەکیەکو چاالک یێدودل نەڤکێدکارن ت یژ مەئ یو نایم

ئابانا(  ێمەچ .)کرش یناسکر ەکەرێب د ەخو داناێگر مەکو ئ ەشترێبالک ەم ۆژ ب ،ەبد ێگر ڤە ێلیسرایئ اێڤیب ھ ەکو م ایسانێھ

 یو ێشتۆگ ت،ەرکەو د ێئوردون ێمەچ ەتەجاران( ک ٧) ناامان .یێالسەخ ەنیبگھ ەم ەبکارب ێوەو بفکرن کو ئ بکنێچ ەر

 .(١٤-٥:٩کنگس  ٢) ”)ناامان( پاک بوو وەبچووک و ئ یکەکۆزار ێشتۆگ نایبوو م“

کو د  اێیزمیافتڤ نایداناس ەڤئ .ڤێیەئا ھلداناێت ەخو ن،یھەبنگ اێینیبانگا مزگ شتنایگھێت یپشت زم،یافتڤکو  مکرنێف ێت

 تناەرکەو د ھلدانێت ەخو ،ێنیب مزگ ایرەباو یپشت زم،یافتڤکو  رە. ژ بەناد انڤزیافتڤ وشاەر ل یرەزمان، س یەھات ەد ێلینجیئ

راست ب  نێرامان کەھن ۆڤمر ،ەد ێزبوونیافتڤ ماەکو د د ۆب ژ ێ. لەبب زیافتڤ ەدکار یژ ەخو ێرەب س کۆڤەمر ،ڤێیەژ ئا



 زیافتڤ ەرەو ڤە یو یێژ ئال ۆڤو مر ەبک ۆڤەریش ۆڤزانستا مر اەیدا کو راد ەبەھ ۆڤمر لەل گ کیە کو ەباشتر ،ەنیت ھیج

 .کرن

 ژێدر ەکەژێتووبۆگ ەر ندامەرەب ب ێزیافتڤ یرەکو ب تەئاد ەکرن ،ەد ھیسەم لەل گ نیێبرا ماۆک اڤد نا ێمەدەس ب

 لەل گ نیێبرا .وھا ەکەژێتووبۆگ ۆژ ب ھەدکارن ببن بنگ ن،یپرس ەھاتن ەد ێپرتووک ڤێ مژارا رەھ ایکو د داو نێبکن. پرس

کو  یژ ەب ێنەب ت کەخسەش رەگەدکن. ھ ژێو در دور ەکیەتیوێر ،ێنەب ت یکەخسەش زکرنایافتڤ ایکاریئال ۆژ ب ھ،یسەم

 .ستنەراناو نرتەگوھ ەکو ھاتن نێسەک ژماراەھ رەل س مەو ئ ەزنەم ەکەریەبوو وەئ ،یداو ێب انایژ اێڤیھ ەنیبگھ ەخو ەبخواز

 ێزمیافتڤ اەیوات 9.3

و  ھکارەنگو اەیم انایو مرنا ل ژ کیە ەدک ەر ھیسەب مرنا م ەم ،ڤێئا اڤنا ەدخ ەخو ێو ایب ر ۆڤکو مر زمایافتڤ

 ڤە یانیگ الێژ ھ ای ھەگون ستناەو شک یو بوونایمرن و زند ھ،یسەم تناەڤرکەس ،یژ ڤێژ ئا تناەرکەد .ەدد ەم یشانیجاھل ن

 .کیە ەدک ەر یو بوونایندیب ز ەم و ەدد ێگر ڤە نیمەدوو ایھیسەب ھاتنا م ەزمان. م ەنیت

کو  ەکەو ،ێکەی ڤێ رە. ژ بەبوون زیافتڤ ەر یو ژ مرنا مەئ زکرن،یافتڤ ەھاتن ەر سایئ ھیسەژ م مەکو ئ نەیێم ایپران“

 یو ب ،ێمرن ۆب زبوونایافتڤ ایب ر ن،ەنووژ ەکەنایل ژ شاەم ۆژ ب یژ ێمەبوو، ئ یزند ێژ مرن ڤبا ماالەج ایب ر ھیسەم

 یو اینایم ەکەبوونیب زند ێمەئ ک،یەبووبن  ەر یو اینایم ەکە( ب مرنێزمیافتڤ ایب )ب ر مەئ رەگەبناخکرن. ھ رنەو ەر

 (.٥ -٦:٣. مۆ)ر ”کیەببن  یژ ەر

 ەتان رتش انڤب  ەخو مەئ ەزمال دکن، یێالسەخ زاۆد مەئ رەگە. ھەنگازەگ ھیسەم بوونایمرن و زند ایب ر یالسەخ

 ڤێ ەنیبگھ ەم ەدکار ،ێت کێپ ێزمیافتڤ ایکو ب ر ایھ،یسەم لەل گ بوونایزند و مرن کیلۆمبەس یکیە. ب ئاواکیەبکن 

 ،ێرەب ایەم بووناەھ“ ،ەد ێزمیافتڤ. د ەخو ئارمانجا ێناگھ ۆڤمر ڤێپژقاندنا ئا ایھوون بزانبن کو ب ر ڤێ. دێئارمانج

 ”کرن یندز ھیسەم لەل گ مەئ“ ،ەد ێزمیافتڤد  زدان،یە. ”خکرنیچارم ێت ،ەد ێخید چارم ێھیسەم لە( ل گەم انایژ یێ)ئاوا

 ،ەم ناەدەب خکرنای. چارمەمۆدد ینەدەب اەیم انایو ژ ننیدم نسانیئ ێرەوھەج یێدەخو مەئ یژ ێزمیافتڤ ی(. پشت٢:٥. پھە)ئ

 ەخو نێخیچارم ژۆر رەھ وەئ ڤێکو د یەتۆگ ەر نداەرمەژ باو سایئ .ەدک ێپ ستەد ەر ێزمیافتڤکو ب  ەمیرداەھ ەکۆیەاژێڤپ

 .(١٤:٢٧؛  ٩:٢٣)لک.  یو پاۆش ەیبکن و بدن پ ەل خو

 .زمان یێنا تنانۆب گ یژ یو لەگ ل بوونایزند ایشەفخوێک ێلەب ێل ،ەسانێھ ەن سایئ نایم ،ەد ێخید چارم ەکەانیژ

 ماەدەبوو س“(؛ و ١:٢٠. لۆ)ج ”یێئاشت ماەدەنقوتاندن بوو س ھات ەد ێخیکو د چارم اەیخو نایخو ایب ر“ ھ،یسەم

 ەر ەژ و ێتەالمەس زەئ“دا:  زۆس ەڤئ سایئ ێکیە ڤێ رە(. ل س٤:٧)پھل.  ”ەترەرووم ب یتشت رەکو ژ ھ ایزدانیە تاەالمەس

 ایشەفخوێو ک تەالمەس ەڤ(. ئ١٤:٢٧)ژن.  بدم ،ە( وتەالمە)س ەدد ایکو دن نایم ەن ێزە: ئەددم و ەخو تاەالمەس زەئ لمێدھ

 یوقاسەھ ێمەئ ھ،یسەم شاێئ ێپارەڤببن ھ یب چ ئاواھ مەکو ئ رەژ ب“: ەترەدێز سایئ لەل گ خبوونایچارم ێزابەژ ئ ،یانیگ

 .(١:٥. رۆج ٢) ننیبب یێئارام یو ایب ر یژ



و  ژێمدرەد ەکەانیژ یێدەخو لوس،ڤپا زنەم یێوارە. ھیدژ ەم لەل گ سایئ ەد ێکەرباندنەج رەدزانن کو د ھ مەئ

 لەگ م،لیژب ساید ێزەئ ێل دان،ڤە ەمێب ەد ێخید چارم ھیسەم لەل گ ێزەئ“: ەدک ەخو نیێھاتێرپەس ھساەوھا ب ر،یەبوو یتژ

 ”نمیمۆبد زدان،یە ێکور ایرەباو ایر ب ،ەخو ناەدەب انایژ ڤێ ێزە: و ئیبژ ەمن د اڤد نا ھیسەم ێو ێل ز،ەئ ەن ێکیە ڤێ

 .(٢:٢٠)گال. 

 بوونایب زند ەخو مەکو ئ ماەد (.٣:٢١ .تەپ ١) ”ەدک السەخ یژ ەنھا و سا،یئ ھیسەم بوونایزند ایب ر زم،یافتڤ“

 ،ێوونبیزند ڤێ کرناڤەپار ای. ب رێالتەخ مانەھ یێدەببن خو یژ ێمەئ ەد یو راەگڤە د ک،یەبکن  ەر یداو ێب ایھیسەم

(. ب ١٤:١٩)ژن.  ”نیبژ یژ ێھوون م،یدژ زەئ کو رەب ژ“زمان:  یەئان سانێھ نێتنۆب گ کیە ەڤئ سایببن. ئ السەخ ێمەئ

 یو انایب ژ ێمەئ…نیئان ەڤھاتن ل ھ ەر زدانیەب  مەئ ،یو ێمرنا کور ایر ب“ :ەژێوھا دب لوسڤپا ەیێوێش مانەھ

 یژ ەڤدکن. ئ ڤەو پار کیەدکن  ەر سایو مرنا ئ شێب ئ ەخو مەئ ەد ێزمیافتڤ د .(٥:١٠. مۆ)ر ”ببن السە( خبوونی)زند

 :کنڤەپار ەر ێپ یژ یو بوونایزند ەد ێژۆرەشێپ اەیخو اناید ژ مەکو ئ ەلێھد

 “ێتیەزەو ئ شێئ مەئ رەگەھ ؛یژ نیبژ ەر یو ب ێمە( مربن، ئھیسەم لە)ل گ ەر دوەڤب ھ مەئ رەگەھ 

 .(٢:١١،١٢تم.  ٢) ”بکن یژ یێستەردەس ەر ەڤب ھ ێمەئ نن،یبکش

 “ژ…لدگرنھ ەد ەخو ناەدەد ب سایئ ەخو یێرزایم مرنا مەئ تن،ید ەرەو ەد ەم ناەدەد ب سایئ انایکو ژ ۆژ ب 

. رۆج ٢) ”ەبک یزند یژ ەم ێو ،یەکر یزند ێژ مرن سایئ ەم یێرزایکو م ێزدانیەدزانن،  مەکو ئ رەب

٤:١٠،١١،١٤). 

 ەب یو اینای( متەھمەز اییو انایژ نەیێجروبەت ایر دخوازم د مرنا من )ب زەئ“کر:  ڤەپار ەڤئ لوسڤپا، 

ال. گکرش.  ٣:١٠،١١)پھل.  ”یداو ێب بوونایزند ژمیبگھ ێژ مرن یو نایو م یو نێشێئ ێپارەڤھ ببم زەئ

٦:١٤). 

 یالسەو خ زمیافتڤ  9.4

 ێزمیتافڤھوون د “ م،ە. ئخشاندنەب رنەو دکارن ێو ایب ر خەنجەئ مەو ئ کیە ەدک ەر ھیسەب مرنا م ەم زمیافتڤ

 ێژ مرن وەکو ئ ێزدانیە ێکار ایب ر…ببن یزند ەر یب و ێھوون ێکیە ڤێ رەب ( ھاتن بناخکرن؛ ژھیسەم لە)ل گ ەد

 یو لەو ھوون ل گ خشاندنەب ەو نێتاوان یێاەڤت زدانیە ێو…بن یمر ەخو نێھەگون ۆکو ھوون ژ ب ماەد و…یەکر یزند

–( ٦:١١. رۆج ١) ”ھاتن شووشتن …سایئ ەم یێرزایم ڤێب نا“ م،ەئ (.٢:١٢،١٣ .لۆ)ج ”ێانی( گھاندن ژھیسەم لە)ل گ

 .تنەب دور ک ەھاتن شووشتن و ژ م ەم نێھەگون ێزمیافتڤ ایو ب ر سایئ ڤێنا ب ۆئانگ

 ،یێستەرەپ ێنۆک نەڤکێت یشووشتەن کو نێسەک ێو ؛ەڤەئ یژ ێو ناکایزمان و م ێت ەد ١٩:١٣د نوم  کیە ەڤئ

 تنۆگ ێت ێکیە ڤێ رە(. ژ ب٢٢:١٦تس )کرش. ئاج یەھاەپاکبوونا ژ گون زم،یافتڤ دا کو ەو یشانین ەد ١٠.٢د مژار  ەبمرن. م

 ”ڤێژ ئا ناییزا“ اەیوات ێکو ت زمایافتڤ ایر ب ێکیە ڤێ وەشووشتن. ئ ەھاتن ھانەژ گون ،ەد ھیسەم ناید خو ند،ەرمەباو نیێ کو



 ٣:٥ .؛ تت ٧:١٤؛  ١:٥. ەڤ)ر ”نوو ەکەنییزا ۆشووشتنا ژ ب“ اەیوات ێکو ت زمایافتڤ ایر وھا ب رە(. ھ٣:٥)ژن.  ننیت کێپ

 .(.ڤن.ئ.

بکن و ژ  ەبۆت“ ،ەڤەئ ڤرسەب ”چ بکن؟ مەئ (یێالسەخ ۆژ ب)“ ەژێدب لوسڤکو پا ماەد ،ەد انیئاگاھدار انڤ ایناھۆر د

 ڤێنا ب ازمیافتڤ(. ٣٧،٣٨: ٢)ئاجتس  ”ببن زیافتڤ سایئ ھیسەم ڤێب نا ەژ و کیە رەھ خشاندن،ەب ەنێب ەو نێھەکو گون ۆب

 – ێمرن – ”ھەگون الێردەب“ ڤێد ،ەبووبەن زیافتڤ کو یێ.خشاندنەب یێنا ۆڤمر ێو ێیی. بەھانەگون خشاندناەب ۆژ ب ھ،یسەم

 ایب ر ێنەت ب ،ڤینا ڤیدکارن  مە(؛ و ئ٤:١٢)ئاجتس  ەنین یالسەخ سا،یئ ڤێب نا ایالسەخ ینەیخ . ژەنی( بب٦:٢٣. مۆ)ر

 کیە .یێالسەخ ننیبگھ ەنکارن م لۆتو ئ ێیانیستیخر ینەیکو ژ خ اەیوات ێت یراست ەڤکن. ئ ڤەپار ەر یب و ێزمیافتڤ

 .ننیب کێپ یێالسەدن دکارن خ نێلۆکو ئ ەنیژرەبپ ەنکار ێلینجیئ ێندەرمەباو

ب  ەخو ێزمیافتڤ ایب ر مەبوو. ئ ھەگون یدژ ل اییو فتناەرکەس نجاماەئ ،یداو ێب ەکەانیژ ۆژ ب ایھیسەم بوونایزند

 ،ڤە ێو پ ێمەد ێژ و ێکرن. و یزند رنەو ھیسەم لەل گ ێمەکو ئ نتۆگ ێت ەم ۆب ژ ێکیە ڤێ رە. ژ بکیەدکن  ەر ێو

 یپشت…)کرنئازاد ەنێت ھەژ گون“ ،ێزمیافتڤ ایب ر مەئ ،ێکیە ڤێ رە. ژ بەنیمەن یو رەو ل س ەم رەل س ھ،ەگون راۆباند تو

 .(١:٨،٩ژن.  ١) ھکارنەگون مەئ یژ ێزمیافتڤ یپشت ێ(. ل٦:١٨،١٤. مۆ)ر ”ەب ستەردەس ەو رەل س ەنکار ھە( گونێزمیافتڤ

ب  ایەم کبوونایە زمیافتڤ ،ێمەدەس ڤێ ب .ەخو راۆبن باند ەخێت ەم ەبکارب ھەگون ێو رن،ەگڤە یێھیسەژ م مەئ رەگەھ

 شاێمرن و ئ نھا مەئ ێکیە ڤێ رەبن. ژ ب یو نێپارەڤھ ،ەد یھاتنا و ماەد د مەکو ئ مەدەس ەدب زمان و ەنیت ەر ھیسەم بوونایزند

 .کندڤەپار  ھیسەم

 السەخ ییبووزیافتڤ نیێو ندەرمەباو“ ،ەد ھیسەم راەگڤە ماەد د ێ. وننیدم ھەئازادبوونا ژ گون نداەل ب ێڤیب ھ مەئ

 (.٣:١٥ .رۆج ١) ێت کێپ ێدادکرن ایکورس رەل س وەئ ،ێزمیافتڤ یپشت ەن یھاین ایالسەخ ێلەب ێ(. ل١٦:١٦)مک.  ”ببن

بزانبن.  ێکرنداد ژاۆزانستا ر مەبمرن و ئ مەئ ەستیوێپ ەن ێمەد ێو ،یێالسەخ ژنیبگھ ێزمیافتڤ ایب ر مەکو ئ رەگەھ یبراست

 .(١٠:٢٢)مت.  ”ەب السەخ ێو ،ەبد ەخو رەب ل یداو تاەکو ھ یێ“

(؛ ٩:٢٧. رۆج ١؛  ١٣-٣:١٠)پھل.  کار دکرن یێالسەخ ۆ( ژ بانانیستیخر یێاەڤ)و ت لوسڤپا یژ ێزبوونیافتڤ یپشت

 یێالسەخ ێراتخوریم“ مەکو ئ نی( دکر و ددا زان٨:٢٤. مۆ؛ ر ٥:٨. سەتھ١؛  ١:٢)تت.  یداو ێب ەکەانیژ اێڤیھ ھساەب یو

. مۆر ایب ر لوسڤ(. پا٢٥:٤٦)مت. یداو ێب ەکەانیراست بچن ژ نێیێو ،ێدادکرن ایکورس رە(. ل س١:١٤. بە)ھ ”ەن

 کاێستپەد ماەژ د ،ەم ایالسەنھا خ“ ،ەژێببن دب شەفخوێک مەکو ئ ۆژ ب ،ەھاتن یھەو کو ب نەیێخو نێرامان ایو ب ر ١٣:١١

 نیمەدوو ایھیسەم راەگڤە ماەد یکیزێدن ن یکەھن ژۆر رەھ ،ێزبوونیافتڤ یپشت مەکو ئ ەژێبب ەدخواز وەئ. ”ەکتریزێن ەم ایرەباو

 نیقەسترا ایرەبدن باو ەخو یدودل ێب مەئ رەگە. ھەرتەش ییداێگر یالسە. خیێالسەخ ەگھانەنھا ن مەئ ێکیە ڤێ رەدبن. ژ ب

 نێتشت مەئ رەگە( و ھ١٥:١،٢. رۆج ١؛  ٤:١٦تم.  ١) ننیب ریبب ێنیمزگ اینیھەزانستا بنگ مەئ رەگە(، ھ١٤-٣:١٢. بە)ھ

 .”یێالسەخ ژنیبگھ ێمە( ئ١:١٠. تەپ ٢بکن ) لنێبھ ەد ەم ستەد د زنەم ایرەباو ڤێکو 



 رەب ژ ،یالسەکو خ شاندانین ەدد اندن،رەرگەو ێت ”یەرزگار بوو“ ێنگەکو ب ر اییونانی تناۆگ ،ێکیە ڤێ رەب ژ

 اەیب راو وەئ ێکەی ڤێ شانداناین ۆجاران ژ ب کەو ھن ەمۆدد ەد ەم اڤکو د نا ەژێمدرەد ەکۆیەاژێڤپ ،ێنیمزگ ۆژ ب اەیم ایستەرەپ

 ١:١٨ .رۆج ١) ”یێالسەخ ژنیدگھ“ ،ێنیکو ددن مزگ نڤێرسەب ایب ر ندەرمەباو کو، تنۆگ ێ. تنیبکار ئان ێنھا ت ماەد

 ەکەو وک اییونانی تناۆگ ەڤ. ئەن ەد ٢:١٥ .رۆج ٢و  ٢:٤٧د ئاجتس  ،یمیدا اۆیاژێڤپ ڤێ رەل س نیێدن نێناکی.(. مڤر.س.

 ماەد یژ وەئ. نیبکار ئان ێت ییرباسبووەد ماەد اەیب راو ەد ێکەوشەد ر ن،یئان بکار یە( ھاتیەبوو السە)خ ”یەرزگار بوو“

 .(٣:٥؛ تت.  ١:٩تم.  ٢) یەوھا ەدک ێزمیافتڤ ایب ر ایالسەخ ھساەکو ب

مسرا  ل،یسرای. ئھنەبنگ ەد ندانەرمەباو ۆئانگ یانیگ الیسرایو ئ زدانیە راەبڤد نا ایکلێت ۆژ ب انیئاگاھدار انڤ یێاەڤت

 بوون. و باسرەد ەر رۆس ایایرەد اڤد نا وەھشت. ئ یشاش دکر، ل ج اییلۆئ ھانایو ج ێزمیافتڤ یرەب اەیم فساەن الیمسەکو ت

 رباسکرناە. دنییوان ھاتبوو دا ۆژ ب ێو زاۆئاخا کو س زدان،یە ایستەردەس ێاریدان د ەخو ێرەب ەر یێنایس الۆد چ ەپشتر

 شاناین ەکەو یژ ێنانەک ێارید و ەیەم انایژ شاناین ێلۆل چ ایتیوێ(؛ ر١٠:١،٢. رۆج ١) ەیەم زمایافتڤ شاناین رۆس ایایرەد

 ێلەگ زدان،یە“: ەبوون ەژ وان تون کەلەگ ،ەد ێلۆچ ایتیوێر ماەکو د د ەدک ارید ت،یە. ئا٥ (اھودای) ە. ژودەزدانیە ایستەردەس

 ایر بکو  نێسەک نایم ،یئاواھ ڤیب . ”کرن ەتون ن،یانەن ەخو ایرەکو باو نەیێپشتر ێکر، ل السەخ ێمسر ێاریژ د ەخو

 ھوون“ تاۆو بگ ایژ وان بپرس یکییەلیاسریژ ئ ۆڤمر رەگەبوون. ھ السەخ ێمسر ژ یلیسرایدبن، ئ السەخ ێزمیافتڤ

 .یھاین ایوان ایالسەخ اەیوات ھاتاەن ڤرسەب ەڤئ ێو ێل ا،یبوو ”ێلەب“ یو اڤرسەب ێو زنەم ەکەمالیب ئھت ”السبوون؟ەخ

کو ب  نێسە. کانیرەگڤەشاش  انایل ژ دنەکەجار ( و٧:٣٩)ئاجتس  ێمسر ەدان ەخو ێدل ێرەب دنەکەجار انیلیسرایئ ەپشتر

 ێتشت انمەھ مەکو ئ ماالی. ئھترنەگڤەو  ردنەب زۆریپ اەیخو وشاەژ ر ستەدکارن د یژ ببن السەخ ھەژ گون ێزمیفتاڤ ایر

 نێسڤی. د نکرنۆڤەریش ەنێت ەد ٢١-١٧: ١١. مۆر و ٤:١،٢. بە، ھ١٢-١٠:١. رۆج ١کرن، بکن د  ێلۆل چ انیلیسرایکو ئ

 ەکەجار ەرپشت ێبوون، ل السەخ ھەژ گون ێزمیافتڤ ایب ر کەھن ەد ێکەمەد د ژن،ێکو دب ەنەھ وھا نێناکیم کەلەگ ەد زۆریپ

؛  ٦-٤: ٦؛  ١٤-٣:١٢. بەھ ناک،ی)م ھکومکرنەم ەنێب ەد ھیسەھاتنا م ماەد د ێوەو ئ ێرەب اەیخو وشاەر انیرەگڤەدن 

 ای(. ب ر٢٩-١٠:٢٠

ژ  وەئ ،ەبب السەخ ێکەکو جار یێ“ ژن،ێدب وەکو ئ ەشاش ستیلەانگەڤئ نێزیوا نایرەکو ن ەدب اریوھا د نیێئاگاھدار

 ایر ب دکارن مەبکن و بزانبن کا ئ یژ ڤێ رەباش ل س ەکەنیلۆکێل مەئ ڤێد ێتشت رەھ نایم .”ەدب السەخ ێمەد رەھ ۆب

 ماالیھتژ ئ ەو چاوا ب ەبک ەم یشێشکێپ یێالسەخ ێنسەش یچاالک ەڤئ ێکو و ڤێب چا مەئ ڤێببن. د السەخ یچقاس ێزمیافتڤ

 ماەد نایم مەئ رەگە. ھببن السەخ ’سایئ‘ لەل گ نایو ما ێزمیافتڤ ایب ر مەکو ئ ،ەیەھ ێڤی. ھرنەنەن ێلەترێچ ێنبووەزنیافتڤ –

 ایستەردەسبن  نەڤکێت ێمەبن کو ئ دارێڤیدکارن ھ مەئ نن،یمۆبد ھیسەم لەل گ اەیخو بووناەھ ،ێزمیافتڤ اڤژ ئا تناەرکەد

 ۆژ ب ێمەئو  ەرەدن و ەکەجار ھیسەم ەد یکەختەو د ،ەم زبوونایافتڤ یپشت ێبن کو و یێرەباو ێو یێدەخو مەئ ڤێ. دزدانیە

بدن  ەخو نیمەدوو ژاۆر مەکو ئ ەکو دب رەبن، ژ ب رەباو یھاین یکیەنکارن ب ئاوا مە. ئژراندنەپ رنەو زدانیە ایستەردەس

 .نزانن یانیو گ یسانەک اەیخو ژاۆرەشێپ ەد ێانیژ ڤێد  مەپاش. ئ



 یرەمبەل ھ) زم،یافتڤ. ننیمۆبد زدانیە لەگ ل اییژدانیو اەیخو ایکلێت مەکو ئ ۆبکن ژ ب ستیوێپ ێتشت رەھ مەئ ڤێد

 زدانیە لەگ پاک ل یکەژدانیکو و ەدد زۆس ێزمیافتڤ ێندامەرە(. ب٣:٢١. تەپ ١ ،یونانی)ب  ەباش یکەژدانیو زاۆ( سزدانیە

 ب ێنەب ت ەم ایالسەکو خ کنەن ارید وسا مەئ ڤێد ێلەب ێل ەنگیگر ەکڤەگا ھ،یسەم لەل گ اەیم ایالسەخ ۆژ ب زم،یافتڤ .ەبگر

 ەخو انایژ یرباسەد ەد خید چارم نیێھیسەم نێستەھ مانەھ مەئ ەستیوێکو پ نیدا زان نھا یرەب ە. مێت کێپ یێچاالک ڤێ ایر

 .(٣:٥ن. )ژ ”زدانیە ایستەردەبن س ەڤەکێت ەنکار ،ەھاتبەن انیو گ ڤژ ئا کیە رەگەھ“: کنڤەپار  ەر ێبکن و پ

 ێزۆس/انیگ ایو ب ر ێد ز انیژ گ ۆڤمر ێزمیافتڤ یکو پشت ەدب ارید ،ەڤھ رەبدن ب ١:٢٣. تەپ ١و  ڤێ مەئ ماەد

. پھە)ئ رنشکێشکێپ ەخو ،ەکەنجامەئ وەئ ،ێیەزبوونیافتڤ رەژ ب ەن ێنەب ت یالسە. خیێایدن ەنێت ڤەژ نوو  ڤب گا ڤگا مەئ

 ەکیەو چاالک ێت کێپ یێرەب باو یالسەکو خ تنۆگ ێت جاران کە(. ھن٨:٢٤. مۆ)ر ێڤیێیە( و ھ١:٥. مۆ)ر یرە(، باو٢:٨

 یکەتشت نایچاالک و یرەجوداکرنا باو ەڤکو ژ ھ ەژێدب ٢٤-٢:١٧ سەژام ێلەب ێ. لەنگیگر ەو ن ەوات ێب ێزبوونیافتڤ نایم

 نایم نێجامنەکو ئ نیێچاالک ایب ر ێنیب مزگ نایانیرەباو کو شاندانین ێت ناک،یم کە. وەدک نۆر ەر ەژ م ێخال ڤێو  ەشاش

(. د ٢:٢٤ سە)ژام ”ەدب پاک یژ یێب چالک ،ێمانیب ئ ێنەت ەن نسانیئ“. ەراست ەکیەرەباو ،ێلۆھ ردخنەد ێزبوونیافتڤ

دبوو  رباسەد یژ زبوونیافتڤ ێمەد رەھ ەد ڤێرسەد ب ؛یپرس یێالسەخ ایل ر ندەرمەباو یێ،ەد ێزمیافتڤ نێریەبوو کەھن

. یێیەالسەخ انیب مزگ اەیم ایرەباو شاناین ،ێزمیافتڤ ایچاالک نایکانێپ ێکیە ڤێ رە(. ژ ب١٦:٣٠؛  ١٠ : ٩:٦ ؛ ٢:٣٧)ئاجتس 

 اڤرسەب“ و بکاربنک نیێچاالک مەئ ەستیوێپ ێلەب ێکرن. ل ەرەو ڤە ھیسەو م زدانیە یێژ ئال ەد نجامەد ئ ،ەم ایالسەخ ایچاالک ێو

 ھ،یسەم لەل گ زمایافتڤ(. ١٦:١٥،١٦کرش. مک.  ٢٦:٢٠ )ئاجتس ننیب وان ب ەخو ایرەو باو ننیب کێپ ”بدن ەم اەیبۆت

ژ  ەخو دکارن ،ەخو ایشمانۆپ و یرەباو ایب ر مەزمان کو، ئ یئان ەم ەد یشەب مانە. د ھەنیخشەبب ەم زدانیەکو  ەلێدھ

 زدانیەکو  نیدا زان ە(؛ و م١:١٦؛ ئس.  ٤:١٤. رە؛ ژ ٧:١٤. ەڤر ؛ ٢٢:١٦و پاک بکن )ئاجتس  نۆبش ەخو نێھەگون

و ک شاندانین ەدد ەڤ(. ئ٦:١١. رۆج ١؛  ٥١:٢،٧؛ پس.  ١٦:٩. زە)ئ تنید ێت ەپاک دک ھانەگون ژ ەکو م ێسەک ەکەو

 ،ەیێوات ێڤ. ب ەپاک بک ەم نێھەژ گون ەم زدانیە ێو نن،یب ھیب ج ەخو ێمل رەل س اەیفیزەو ەد ێزبوونیافتڤد  مەئ رەگەھ

 .دنێرگ ،یەبوو ەم یشێشکێپ یو تناۆکو ب گ نایب مزگ ەخو ێو ایبکاربن ب ر مەکو ئ ەنگیرگ ەکڤەگا ێزمیافتڤ ایچاالک

 زبوونیافتڤدن  ەکە: جار ندەبڤنا تناۆگ

 ەاتنھ ڤێئا اڤنا تناەک ایر ب دن ەکەرێل د یئان ژ ڤێپژقاندنا ئا ایب ر ،ەبوون کۆکو زار ماەد س،ەک کەھن 

ژ  نایرەن یرەمبەل ھ ،یەبوو رباسەد ەوان ر رەو د س ننیدب ێزبوونیافتڤ ژ یکەنگەر ێکیە ڤێ وەکو ئ رەو ژ ب زکرنیافتڤ

( ەبب شمانۆپ) ەبۆو ت ەنیب ێنیمزگ ب ەخو ایرەباو ۆڤمر ڤێد ێزمیافتڤ یرەب ،ێلەب ێ. لننیدم نگەدێب ،ێزبوونیافتڤ ڤەنوو 

، ٢٨:١٩،٢٠ .مت .زمیافتڤ ەدب انیستیوێپ انڤ نایکانێب پ ،ڤێئا اڤنا تناەک یرەب زمیافتڤ .(١٦:١٥،١٦؛ مک.  ٢:٣٨)ئاجتس  ەبک

پژقاندنا  ؛ەبک مێف ێنیو مزگ ەبک ەبۆت ەبچووک، نکار کەکۆزار .ەدد ێگر ڤە ییبووڤالەب نیێھیسەم نیێانیب داخو ێزمیافتڤ

 .ەزبوونیافتڤ ەن ڤێئا



 وەکو ئ رە.ل ژ بەبوونزیافتڤ ەن وەئ ێل ،یژ ڤێئا ێبن ەردەب ەخو ەدکار ،ەدک یێنەژڤئا ەد ڤێئا ێکو د ھاوز یکیە

 ەو خو ننیشاش ت نێب تشت ەخو ایرەکو باو نێسەک ۆژ ب ،ەتشت دکار مانەھ .ەراست ناد نایمزگ اڤرسەب بوونەب زان س،ەک

 کیە‘ ایر ب یژ وەو ئ ،ەیەھ ێزمیافتڤ ێنگەر کیە ێنەت ب .ەبوونەن زیافتڤ ێل ،ڤێئا ەتنەک واناەئ تن؛ۆگ ێب یژ ڤێئا دخن

ب  نەدەب کیە ن،ندەخوڤە ەنێت ەڤەردکەد ەکو ژ بانگا و ەکێڤیەھ ۆکو ھوون ژ ب نایم“. ەستیوێپ ێنیمزگ نستازا ۆئانگ ’یێرەباو

 .(٦-٤:٤. پھە)ئ ”کیە زدانیە…ک،یە زمیافتڤ ک،یە یرەباو ک،یە سایئ ەم یێرزایم .ەیە( ھنیراست راێد کیە ۆ)ئانگ ێنەت

 ێو پ ،ەبدن م ێنیمەرزەل س یئان ژ ێبھووشت ل ەم التاەخ ێکا وبکن  رەباو مەکو ئ ەنین ێو اینگیکو تو گر ژنێدب کەھن

 د مەئ رەگە. ھەزدانیە ەن سایئ ێکیە ڤێ رەژ ب ؛ەیەھ ”زدانیە کیە“ ێنە. ب تەشاش کیە ەڤئ ێ. لەنەھ ێڤیکو دو ھ رنەباو

 ێبن، و یفتەکرەس ەن ەد نیھەبنگ نێو زانست زدانیە و سایئ ێرەوھەج زدان،یە ایستەردەس شتنایگھێد ت ،ەد ێزبوونیافتڤ ماەد

 .سباندنەھ یێنا نیمەکیە اەیم زبوونایافتڤ ێمەد

)ژ  نسانیو ئ تن،ۆدگ ەتشت ژ وان ر کەھن ەد سایئ ێربارەبکن، د د ەبۆبانگ ل وان دکر کو ت ان،ڤزیافتڤ یێایھیە

ان وژ  کەکو ھن ەدک رای، د٥-١٩:١بوو. ئاجتس  سەب ەن وەئ ێ(. ل١:٧٧. لک ؛ ١:٤)مک.  ڤێ( دخستن ئاێزکرنیافتڤ ۆب

 مێباش ف ریەکو وان بوو رەژ ب ببن، زیافتڤدن  ەکەمان کو جار جبوورەم ەپشتر زکرنیافتڤھاتن  ڤە ایھیە یێژ ئال کو نێسەک

 یەکر ەبۆت ەم بھسن کو ێدکارن پ ەد نیمەکیە اەیخو زبوونایافتڤد  یژ مەکرن، ئ زیافتڤ وەئ ایھیەکو  نێسەک نای. مکربوونەن

 نیێندەتمەبیات یێاەڤت مکرناێف یپشت یژ ساید ێلەب ێل ،ەرامان راست ب ەڤکو ئ ەبکن. دب یتشت رەب ھ ستەد ڤەوو ژ ن ێمەو ئ

 .ننیب ڤە ەخو ستەب د ’ێنە( ب تنی)راست زمایافتڤ‘ دکارن مەئ ’ێنەب ت ایرەباو‘

 : پرس ٩ مژار

 ؟یێالسەخ نێدکارن بگھ مەببن، ئ زیافتڤ مەکو ئ ێییب .١

 ێلە( با -

 ( ناب -

 ؟یەچ ێ’زمیافتڤ‘ تناۆگ اەیوات .٢

 ەخو ێمل رە( دانا سا -

 ( پژقاندنب -

 یرە( باوج -

 .ھلدانێ( تد -

 ببن؟ زیافتڤ ینگەک مەئ ڤێد .٣

 ێکرنەبۆو ت نیقەراست نایمزگ شتنایگھێت ی( پشتا -



 ەب کۆزار ۆڤمر ماە( دب -

 ێلینجیئ رەچوو س ۆڤمر الەیکو م ی( پشتج -

 .ێکەرێد نەڤکێبخوازن ت مەئ ماە( دد -

 دبن؟ زیافتڤچ  ۆژ ب مەئ .٤

 ەدک زیافتڤ ەکو م راێد ۆ( ژ با -

 زدانیە تناۆگ ۆ( ژ بب -

 ھیسەم ۆ( ژ بج -

 زۆریپ ێانیگ ۆ( ژ بد -

 ؟ەچ دب ێزمیافتڤ یپشت .٥

 مینژادا ئبراھ یکەندامەدبن ئ مە( ئا -

 کنەن ھەدن گون ەکەجار ێمە( ئب -

 رزگارکرن ەنێت ێمەردەھ ۆژ ب مە( ئج -

 .نخشاندەب ەنێت ەم نێھە( گوند -

 ببن؟ زیافتڤھوون دخوازن  .٦

 ێلە( با -

  ( ناب -



 ژییانا مەسیھی 10

 ێلیئنج باتاەخ 10.1

 ەرەو ڤە( اتییوە)مان انیگ یێژ ئال ھتر،ێ( بێاتیی)مادد ێنەدەکو ژ ب ەکەانیژ یێدەببن خو مەئ ڤێد ،ێزبوونیافتڤ یپشت

 اڤد نا ایدانزیە تناۆگ ایر ب کیە ەڤ. ئ(٥:١٦،٢٥؛ گال.  ٨:١؛  ٦:٢٢. مۆ)ر ’ننیبافر یێزۆریپ اەیرەمەس‘ مەبرن و ئ ێڤەبر

د  مەئ ڤێ. دەەید یو تناۆد گ زدانیە ێانیو گ برنێڤەبر ەنێت ڤە انیگ یێئال ژ مەکو ئ تید ە(. م١٥:٧،٨)ژن.  ێت کێپ ەد ەم

و  نگیرگ ەکەباتەخ زدانیە زاۆس شتنایگھێت ۆب بن. ژ ێ’زۆس یکیزێن ،ێلینجیئ ندناەو خو باتەب خ ەد ەخو انایژ یێاەڤت

 ڤە ێب ر ەم انایو ژ ەبک ەم نیێچاالک رەل س ەخو راۆباند زۆبدن کو س ێستورەد مەئ ڤێ. دننیھەبنگ نیێستیوێپ زبوونیافتڤ

 ەد نیھەبنگ ایێنیمزگ ایو زانست لینجید ناسکرنا ئ زنەم ەکەرەتە. خەکڤەگا ێنەب ت ەد زدانیە ایستەرەد پ زبوون،یافتڤ. ەبب

ناکن  ەم رەل س ێرۆتو باند وەئ ێل نن،یبخو تنانۆدکارن گ مە: ئەبک ەم رەل س ەخو راۆدبان زۆس ەلێھەن ەکو دکار ەیەھ

 زەکو ئ ەکڤە من ڤێچا“: ەنیبخو ێکیەدوا ۆڤکو مر ەباشتر ز،ۆریپ نێسڤین ندناەخو یرەب ێکیە ڤێ رە(. ژ ب٢ شە. بەرە)بن

 .(١١٩:١٨)پس.  ”نمیبب ەت تایەرەش نێبێجەئ

 ۆژ ب اەیم و داخوازا دانێژ گر ،یو ۆژ ب اەیم و داخوازا دانێگر ڤێ. دەب ەژانۆر ایەخوارنا م زدان،یە تناۆگ ڤێد

. بۆ)ژ ”ەت ەڤێد نێتنۆگ دا تەمیق ھترێب ەژانۆر اەیمن ژ خوارنا خو“وھا بوون:  وبەیئ نێستەھ :ەب ترەدێز ینەدەب نێتشت

 یشەفخوێوو کب ەژ من ر ەت تناۆخوارن؛ و گ وەن ئو م تنیھاتن د ەت نێتنۆگ“ :(ەژێ)وھا دب ەیێوێش مانەب ھ ایمەریە(. ٢٣:١٢

 رباسەد کێکووپێب ر ەژانۆر اەیم انایژ بخوازن کو مەئ رەگەھ ،ێکیە ڤێ رە(. ژ ب١٥:١٦. رە)ژ ”من ێدل ایزنەم ایشاھ و

 ن،بتەبخ ێلینجیئ رەل س ەییقیقەد ٣٠ مەئ رەگەھ ،ێھەسب ێرە. سننیبخو ێلینجیئ کێکووپێب ر یکیەب ئاوا مەئ ڤێد ،ەب

 ەد رێز تاەوومد ر ،ەخو ایگران یب قاس ،ێدادکرن ژاۆر ێوھا، و نێتە. ئادنڤبکن و باشتر بل رێت ەخو ەد یانیگ یێد ئال ێمەئ

 .بن

 ۆژ ب .ردنەدن ب نیێو ننیبخو زۆریپ نێسڤیژ ن شێبالک ەخو ۆژ ب نێشەب کەھن ێنەب ت مەکو ئ ییەخورست ەکەلەیم

 ژ )ھوون دکارن ’ێلینجیئ راەبێر‘ ڤێب نا ێندنەخو یکەگرامۆپر ھ،یسەم لەگ ل نیێبرا ،ێکێپرسگر ڤێ رکرناەسەچار

 ن،ەڤک دایئاھ ێکەنوو، جار دایجاران ئاھ دو ،ەد ێکەد سال ەدکار ۆڤمر ێو ای. ب رەتنیبخوازن( د ێپرتووک ڤێ ێانڤشانەو

 ژۆر رەھ مەکو ئ ماەد .ەدد یژ ەنیبخو ۆڤکو مر نێشەب ژماراەھ ،ێژۆر رەھ ۆژ ب وھا رە. و ھەنیبخو یداو تاەھ یرەژ س

 ێمەو ئ ننیدخو شانەب مانەھ ەم نایم ندەرمەباو زارانەب ھ ەد یێلێک ێکو د و ەخو رایب ننیب ێمەئ نن،یبخو شانەوان ب

 ێ. وەیەھ ەد ەم راەبڤد نا کەدانێگر بھسن کو ێپ ێمەئ نن،یدوو بب ەڤھ مەئ ینگەک ،ێکیە ڤێ رە. ژ بننیوان بست ژ ێزێھ

 .ەب ەم ندناەخو نیھەبنگ اەیتنا ممژارا ئاخاف

 دوا 10.2

و  زدانیە راەبڤد نا“ تن،ۆگ یەھات ەر ەکو ژ م راۆ. ل گیەدوا یژ نگیگر نیێژ چاالک کیە ،ێچوونڤەشێپ ۆب ژ

 نایداناس ۆژ ب لوسڤ. پایەسایئ ھیسەم یژ وەئ ”یەشکرێشکێپ یسەرکەھ ۆب ژ ەکو خو ،ەیەھ ێنەقاسد ب ت کیە ەد نسانیئ



(. ٨-٢:٥تم.  ١دوا بکن ) ێرەد رەھ ل…یدودل ێب نسانیدخوازم کو ئ زەئ ێکیە ڤێ رەژ ب“: ەوھا داخف ھیسەم ێکارووبار

کو د  یەوھا ەن وە. و ئیەکرەن ھەگون ێل رباندن،ەج یەھات ەد ێانیژ یێئال رەد ھ ەم نایم کو ەیەھ ەم یکەاھبەڕکو س رەژ ب“

 ەم ۆژ ب ایکاریو ئال زدان،یە ایانۆڤدل ننیبگھ ەخو بکاربن مەئ ۆژ ب ،ێکیە ڤێ رە. ژ بەکەن ەم یکیزێن ەخو ەد ەم نیێفەیز

  .(٤:١٥،١٦) ”بکن زدانیە ێختەت یکیزێن ەخو یکەرێب و مەئ ڤێد ست،یوێپ

 ستنەوخ ێبکن، ت ریقدەت یو اەیفیزەو مەئ کو ۆ. ژ بەدک زدانیە یشێشکێپ ەم نیێدوا وەو ئ ەیەم ێاھبەڕس ھیسەم

 نگیگر نێیژ دوا کە. ھنکنەن زدانیە یشێشکێپ ’داخوازان اەیستیل‘ نایم ەخو نیێدوا مەئ ڤێدوا بکن. د یرەب باو مەکو ئ

 ێتەالمەل س نایما ایدوا ەد ەخو ایتیوێبکن، د ر یێسپاس ایدوا ەم یەدا زدانیەکو  تاەکەرەب ۆژ ب ێخوارن یرەب مەکو ئ ن،ەڤئ

  .وھا رەبکن و ھ

 ەخو نێداخواز یێاەڤت“: یێئارام ژنیدگھ رادخن و زدانیە رەل ب ەخو نێکێپرسگر یێاەڤت ەد ەخو نیێد دوا مەئ

 ێو .بکن زدانیە یشێشکێپ یدوا و ب سپاس ای( ب رەبک اڤال ەنکارب یو ۆژ ب ۆڤمر کو ەنیبچووک ن یوقاسەھ یکە)تشت

  .(٤:٦،٧)پھل.  ”ەزێبپار ەو یێژێو م دل…زدانیە ماالەج ێو ێمەد

 نێوازدکارن داخ مە(. ئ٥:١٤ژن.  ١) ننیبب ەخو اڤرسەب ێوەبن، ئ نزدایەداخوازا  راۆل گ ەم نیێکو دوا رەگەھ

 رەل س اەیم باتاەخ ڤێد ڤێ ۆناساندن. ژ ب ەدد ەب م یو رایب/انیگ وەبناسن کو ئ یو نێتنۆگ رەل س باتاەخ ایب ر زدان،یە

 ەو لەگمن ل  نێتنۆگ…رەگەھ“( ەژێدب زدانیە) ێمەدەس ڤێ دوا بکن. ب یچ و ب چ ئاواھ ۆژ ب مەئ ،ەبک ەم یرێف ێلینجیئ

  .(١٥:٧)ژن.  ”کرن ەرەو ەو ۆژ ب ێوەئ بخوازن ھوون چ نن،یبم

 ندەچ ەد ێژۆ(. د ر٦:١٠؛ دان.  ١١٩:١٦٤ .)پس ەنەھ کێکووپێدواکرنا ب ر نێناکیم کەلەگ ەد زۆریپ نێسڤین د

 .ننیھەبنگ یرەھ نییێژ ێارێڤو ئ ێھەو دوا سب ،یێسپاس نیێدوا

 زوا 10.3

 ەدب ەد یانیگ یێد ئال ۆڤمر کو ەوەگران ئ یرەھ نێھانیژ ئمت کیە ،ەراست دناس ێانزدیە ۆڤکو مر یپشت

 ەخو اتایوەمان و ێلینجیئ اەیخو باتاەخ یێاەڤببن و ت رێپر ت ەر زدانیەب  ای ەخو ایکلێژ ت مەکو ئ ە(. دبستۆیگە)ئ رستەپەخو

 -ەر ەخو راۆردوودەل د ایایو دن ندەرمەباو ال،ەڤھێر ب– ەدن ر نێسەتشتان ب ک انڤبکن کو  ریو ژ ب لنێبھ ەد ەخو اڤد نا

 ١١٩:١٠٥)پس.  ەڤەدکڤێ ەد یێتار د کو ێیەکیەناھۆر یئان ژ ەمبەل نایم ،ەد ێد و اینیقەراست نایو مزگ زدانیە تناۆ. گکنڤەپار 

 ەرەشکەئ ێ( و وشتە)ت ێکەتلیبن س ەخێت ێو ەنکارب ێو ،یێناھۆر ێو نیێدەخو کو یەکر شانیستنەد سای(. ئ٤:١٨. ۆڤ؛ پر

 ھیسەم لەکو ھوون ل ھ رە؛ ژ ب(٨:١٢ .)ژن ”ەم یێایدن ایناھۆر زەئ“ ت،ۆوھا گ سای(. ئ٥:١٥)مت.  ەبد یسەک رەھ یشانین

 یێنا اکرن،ڤئا ەرەگر و ێرەکو ل س ێباژار“: ماندۆوھا د ھیسە(. م٥:١٤)مت.  ”ەن یێایدن ایناھۆر یھوون ژ“ ،ەبوون زیافتڤ

 .”شارتنڤە



ژ  مەو ئک رنێشڤەنکاربن  ێمە. ئەب ارید ەم ایزۆریپ ێو نن،یمۆبد نیقەراست نایمزگ راۆل گ ەخو انایژ مەئ رەگەھ

 بووناەزان ف،یرەز ەکەبازێو ر ێب ر مەئ ڤێد .ەتنەرکە( دی)مادد ایوان ایایدن ایژ ر مەئ و ەجوودا بوون یێستەردەس اێڤیھ ۆب

دکارن  مەئ بکن، یانیگ نێمژار رەل س ەخو نێدکارن ئاخافتن مە. ئکنڤەپار  ەم ایشێپ ەڤەرکەد کو ێسەرکەھ لەل گ یێراست

 اەیخو ایایدەبچووک بدن م نێکالمەبکن، ر ڤالەب کانڤۆالەب دکارن مەئ ،یرامان ژاێتووبۆگ نەڤکێت ەدن ر نێرێد نێندامەب ئ

 رە. ھنکەدن جوودا ن نێدنەرمەژ باو ەخو مەئ ڤێ. دەخو ایناھۆبدن چرساندنا ر ێستورەد انیچاالک انڤ ایو ب ر یمێرەھ

 ێب ەد ێرەگەڤت یێئال دن د نێمۆک راۆل گ ھ،یسەم لەل گ نیێ. براییەخسەو ش یتەبیتا ەکیەاریرپرسەب یێدەخو ەژ م کیە

 .ەکار بک ەخو تاەتاق راۆگ ل یخسەش اەیخو ایرۆب ئاب ەدکار ەژ م کیە رە. ھزنێھ

بکن و  ەرەشکەئ ەر ەخو ێالەڤھ و ژ مالبات ەخو ایرەباو مەکو ئ ەوەئ ێز’وا ۆژ ب یفتەرکەس یرەھ نیێژ ر کیە

 کیە ەڤئ ۆڤکو مر یب وان بدن ناسکرن. پشت ەخو ایرەباو ڤێبن، د ندەرمەباو ەن وان ێالەڤکو ھ نیێوان ببن. اڤنا یرباسەد

 ێرۆز ایکو ب ر نێسەک .ەل وان بک ێرۆز و ەلێبھ ەد ەڤێژۆد ر ێمەد رەھ ێمژار ۆڤکو مر ەیەد ھید ج ەن ،یئان کێپ

 یێدەخو مەئ یێشاھد ڤێ ۆبکن. ژ ب یێراست ایشاھد مەکو ئ ەوەئ ەم اەیفیزەناسناکن. و زدانیە نێداخواز رن،ەگڤە

 کیە ،ڤەرەل د نێسەدو ک رەژ ھ ێو“ ،ەرەو ەد ەم انایژ اۆیاژێڤد پ ھیسەم رەگە(. ھ٢١-١٧: ٣. زە)ئ زننەم ەکیەاریرپرسەب

 ێو ،ەکربەن نیمەدوو ایھیسەھاتنا م ھساەب ەر ەخو نێالەڤو ھ ەژ مالباتا خو ەم رەگەھ .(١٧:٣٦)لک.  ”ەنیبم کیەو  ەبچ

. انیستەراو یانیو گ یخسەش اەیخو ایاریرپرسەب رەنھا ل س تاەھ ،ەد ێباتەخ ڤێد  مەئ یتیەالەمۆک انایژ .ەب بێجەئ یھاتنا و

 ێمەد رەھ ێڤیھ ەڤئ ڤێ. دکنڤەپار  ەن رب وا ەخو اێڤیھ ببن و مۆک ێکەاتڤج لەکو ل گ ارنیرپرسەب یژ ساید مەئ ێلەب ێل

کو  ایستیوێ. پکر ڤە یێستەردەب س رەب ایتیوێب ر ستەد ێلۆل چ ەم ،ێزمیافتڤ یدا کو پشت شانین ەم .ەبب داەیپ ەم لەل گ

ژ . نیدژ ھیسەھاتنا م یرەب نێژۆژ ر نیداو نێژۆر مە. ئیە ییزاەخو یکەتشت یدێئ نن،ەید ەخو نێالەڤھێر لەل گ یێکلێت مەئ

 ەخو وشاەد ر نیێلەل گ مەئ کو ەیەھ ێپ ەم ایستیوێپ ن،ەڤرکەد ەڤھیلەڤت نێرباندنەژ ج قەبکاربن ھ ەد ێمەد ڤێد  مەکو ئ ۆب

 ننیبب مەئ ڤێ( دەد نیمەھاتنا دوو ێربارە)د د ،ێلەب ێل…دنەرنەب ەڤھ لەژ ھاتنا گ ستەد مەئ“: کنڤەپار  ەخو نێستەھ ەد

 ند،ەرمەباو ڤێد ێکیە ڤێ رەب (. ژ٣:١٦؛ کرش. مال.  ١٠:٢٥. بە)ھ ”بکن شەخو ەڤھ ێدل مەو ئ ەدب کیزێن ژۆر وەئ کو

 ایب ر ڤێد یژ ڤێ ۆببن. ژ ب ێز’وا نیێو چاالک ستان،ەھ کرناڤە پار ناییئا یشدارەب کن،ڤەپار  ەر ەڤب ھ ێلینجیئ باتاەخ

 .بکن زێب ھ ەد ەخو راەبڤد نا ایکلێت ردانانەس و انەینام

 ’ەکرن یو یکو گاز ێسەک‘ اەیوات ێت ’زۆریپ‘ تناۆکرن. گ انەڤت ەم یگاز یێایژ دن زن،ەم ایێیتسەردەس اێڤیھ ۆب ژ

کو ب  اییونانی تناۆگ ،ەد یزیئنگل الینجی. د ئندانەرمەباو یێاەڤت اەیوات ێت ،ییرباسبووەد ماەد نێندەرمەباو ندەو ل شوونا چ

 ۆئانگ– یەوان بوو یکو گاز نێسەک ناڤیمجۆک‘ اەیوات ێت ەبخو کو ’مکۆک‘ ەژێبب ەدخواز راندن،ەرگەو یەھات ’ێرێد‘ اەیوات

 نایل بکاران یشێکو پ ۆ. ژ بندانەرمەباو ماۆک اەیوات ێت ھتر،ێب انۆڤمر مبووناۆک ایاھڤژ ئا ’رێد‘ ێکیە ڤێ رەب ژ . -ندەرمەباو

ئان  یکەل باژار رەگەھ .بکن ڤاب ن ’مکۆک‘ نایم ەخو راێدخوازن، د ھیسەم لەل گ نیێبرا گرتن، ەرەو ەیێژێب ڤێ ایشاش

 ھیج ەڤ. ئنڤبج ێل کێکووپێب ر یکیەبکن کو بکاربن ب ئاوا داەیپ یکەجھ ڤێد بن،ەھ ندەرمەباو ندەچ ،ێکەمێرەل ھ یژ

 نێندڤەل نا ،یێایدن نێلێل چار ھ ھ،یسەم لەل گ نیێبرا نێمکۆ. کەب یکرێکر ەکەنۆسال یئان ژ یکەندەرمەباو ماال ەدکار



 ئارمانجا .ەڤھ مەج ەنێت یتەبیتا نێو ل مال ەاکرنڤئا ەکو بخو نێنۆل سال رانسان،ەنفۆک ۆژ ب نیێالنێتۆھ نێنۆل سال نان،ڤیج

 وەکو ئ ەوان بچرس رکاێکو ست ەلێزان بھ’وا ایر ب ،ەبک زێب ھ ەخو ێندامەئ ێلینجیئ باتاەخ ایکو ب ر ەوەئ ێمکۆک ڤێ

  :ەوھا ب ەدکار ھیسەم لەل گ نیێبرا ەکەمکۆک اینیھەبنگ گراماۆ. پربکن یێایدن ایبکاربن شاھد

 نان کرناڤەپار  ناییئا ٠٠:  ١١  مەکشیە

 یسەک رەھ ۆژ ب اێیز’وا باتاەخ  ٠٠ : ١٨

 ێلینجیئ باتاەخ ٠٠:  ٨  مەچارش

 یدەدن خو ییێرەمبەل ھ ندامەئ رەھ و نەڤھ ییداێگر ندامەئ ەد ێمکۆ. د کەزدانیەژ مالباتا  کەشەب مکۆک 

 اڤکو وان د نا ماەد ،یانیگ اییو ایزناتەم یرەرامبە. ل بیێیەکلێت ڤێ اڤیربچاەب ناکایم ەبخو ھیسە. مەاریو ھش ،ییەاریرپرسەب

 ەم ۆییرمەف سایدکر. ئ یسەک رەھ تاەدشووشتن و خزم دانیمور نێلنگ یدکرن، و زنەم یرەھ ێسەک ژاێتووبۆگ ەد ەخو

 .(٢٨-٢٠:٢٥. ؛ مت ١٣:١٤،١٥)ژن.  ەبکن نموون ەخو ۆژ ب یو مەکر کو ئ

 یێستاۆمام کیەکو  رەژ ب“: یەماەن ’انیسپیر‘ اەیفیزەکشاندن، تو و ەھاتن ڤەب پاش زۆریپ ێانیگ نێالتەکو خ رەب ژ

 اەڤیھ اوشەکو ر ێییب ھ،یسەم لەل گ نیێبرا ێکیە ڤێ رە(. ژ ب٢٣:٨)مت.  ”ەبرا ن ەڤت ھوون ؛ەھیسەم یژ وەو ئ ەیەھ ەو

 اڤد نا ڤێد تنانۆگ انڤ تناۆگ. ’ێخوشک‘و  ’برا‘ ژن،ێدب ەر ەڤدکن، ژ ھ ھساەکو ب ماەد وەئ ،ەخو نڤێچا رەبدن ب ییایدن

 انڤن بد زنەم ەکەتەرووم زدان،یە تناۆگ ەیکو دخوازن بدن پ نێسەک ێ. وەب ێتەرووم شانداناین ەکەو ەد ندانەرمەباو

 ،ەوان بب اڤنا یرباسەراست د ەراست یکیەاواب ئ زدانیە تناۆکو گ تا (ەخو لە)ل گ وەئ ێو یژ سای. دندانەرمەباو نێتەریش

 .ننیدن بست نێندەرمەباو نێتەریش

 دکو  ێسەک رەھ ،ێکیە ڤێ رەب ژ .ەب زدانیە تناۆگ رەل س ێکرن، و شێشکێپ ەرەو ەد ێنڤیمجۆکو د ک نایزان

 زدانەیکو  رەن. ژ بزما ەنیت زدانیەو  ەداخف یو ڤێب نا ،ەبک شێشکێپ یکرڤە یسەک رەھ ۆژ ب نێئاخافتن ،ەد ێنڤیمجۆک

 ەد نانیڤمجۆد ک ەو نێژن راەب“: ەژێوھا دب ١٤:٣٤. رۆج ١ .ژنێبب ەد نانڤیمجۆد ک یو نێتنۆبرا دکارن گ ێنەب ت ،ەزالم

 ەیێخچەب نێریەب بوو رەب ەم ێکیە ڤێ ماەدەس ۆژ ب ١٥-٢:١١تم.  ١.  ”باخفن وەکو ئ ەنین ستورەکو د رەب بن؛ ژ نگەدێب

 مەئاد ێکەی ڤێ رەژ ب زدانیە. رانێم دنەن رسانەد یژن نھا ژ ڤێد کر؛ ھەگون یرێف مەئاد واەکو ھ رە. ژ بەدب ڤە ێبھووشت

. ەبب ێڤەبر ێزالم ژن ڤێد ،ەد یانیگ نێد مژار ێکیە ڤێ رە(. ژ ب١١:٣.رۆج ١) ”ەزالم ێژن ێرەس“: یەئافراند واەھ یرەب

 .ەبب رێف ینگەدێژن ب ب راەب“ ،ێکیە ڤێ رەژ ب

 یشێکو پ رە. ژ بەب نگەدێژن ب راەب .ەل زالم بک یێستەردەزالمان و س ەبد رسانەد وەنادم کو ئ ێستورەد زەئ ێل

 و یگران ،ینگەدێژن ب ب رەگەھ ێکر. ل ھەو گون ایژن خاپ ێخاپاندن، ل ھاتەن مەھات ئافراندن. ئاد واەھ ەو پشتر مەئاد

کو  ەارید .(١٥-٢:١١تم.  ١) ”یێالسەخ ەژیبگھ (’ایر ب‘ یونانی)ب  کانۆزار نایب ئان ێو ،ەنیمۆبد ەخو انایژ یرەباو



 واج،ەز“: کرنۆرمەف ەتشت ھاتن کەھن ێژن ۆ. ژ بندەرمەباو نێژن و زالم ێمل رەس ەجوودا دان ەڤژ ھ نەیێفیزەو ێلینجیئ

 ،ێکیە ڤێ رە. ژ بەلما ،یانیگ ایوان باتاەخ اۆڤەیرچەکو چ شاندانین ەدد ەڤ(. ئ٥:١٤تم.  ١) ”ێمال برناێڤەبر و کانۆزار نایئان

 ۆڤیمر ایرەۆت لەل گ ،ەژن و زالم د اڤد نا اەڤیکھەو ایرەھشتن. باو یەھات ەر زالمان ژ یکرڤە باتاەخ ەد ێمکۆک اڤد نا

 ایرۆژ ئاب وەکو ئ ژنێدکارن بب ،ەخو اەیفیزەو ەدان ەکو خو نێژن ێکیە ڤێ ۆ. ژ بەیەد زنەم ەکیەکۆناک اڤ( د ناستی)ھومان

و  ستیالیرەمات ایایدن ڤێ. ل ەن ەخو ێزالم نایم یئاواھ رەب ھ وەبکرن و ئ کسەئونس نێکنج ەر ەخو ژ دکارن ێمالبات

. تنید ێت ێکیەرۆز نایم یدێئ یژ وەئ ێلەب ێل ،ەکیەستیوێپ کانۆزار کرنایدەخو ستان،ەھ ایندورستەت ۆژ ب ست،ۆیگەئ

 نایم ێلەب ێ( لیدە)خو رزایم ەبەن ێژن رەل س ر،ێم ڤێب دور خن. د ێدسالەس نێرامان انڤژ  ەخو ڤێد راست نێندەرمەباو

 (.٥:٢٥ .پھە)ئ ەبک زەھ ێژ و ،ەدک زەھ ەژ م ھیسەکو م

 نێنژ یرەمبەل ھ نن،یژرەدپ زدانیە تناۆکو ھوون گ راۆبکن )ل گ ەڤ( ل ھەر ەخو نێ)ب ژن ەب وان ر ،ۆزالمن“

 زدانیە و ،ەن ێانیژ نێراتخوریو م پارەڤھ وەکو ئ رەژ ب تن،ەتاق ێب نێبوونەھ کو نێبدن ژن ێتەبن(. روم یکرڤڤەچا یژ ەخو

 نایم ەدک رێژن و م ھیسەم لەل گ زمایافتڤ ،یانی( گیوە)مان نەیێژێب ب .(٣:٧. تەپ ١) ”یەکر انەڤت ەم یشێشکێپ انیژ ەڤئ

. رۆج ١) ”ەێیژن ێرەس زالم“ ەژێکو دب تایەئا یژ ساید کیە ەڤئ ێلەب ێ(. ل١١:١١. رۆج ١کرش.  ٣:٢٧،٢٨)گال.  ەڤھ

 .ەنیرناخەد االڤ ەد ێمکۆک اڤد نا یژ مەو ھ ەد ێمالبات اڤنا د مەھ ،ەد یانیو گ یاریکر نەیێلەسە( د م١١:٣

 زدانەی تناۆگ رەکو ل س یێبرا یرەمبەھ ل ندەرمەباو نێژن ڤێد مکرن،ێف یەھات بینسەپر ەڤبدن کو ئ شانین ۆب ژ

 یێژ ئال) کەسمالەد یئان ژ ەفقەش ،ەد ێمکۆک نێنڤیج یێاەڤد ت ،ڤێو دک اەیوات ێت ەڤدن. ئ ێگر ەخو ێرەس ،ەدد رسانەد

 شاندانین ەرەوان و ێرۆپ ێشکل جوودابوونا ب ،ەد رێژن و م نێلۆر راەبڤجوودابوونا د نا ڤێ. دنیبکار ئان ەرە( وڤە ژنان

 رقاەف کو رە: ژ بەچووک دک( ب٣ا.– ەخو ێرێم ۆ)ئانگ ەخو ێرەس ،ەدوا بک دانێرگرەس ێژنا کو ب“(. ١١:١٤،١٥. رۆج ١)

کورکرنا  رەگەھ ێ. لەکور بک راەب ،ەنینوخم ەن ەخو ێرەژن س رەگە. ھەنین ،ەکور کرب ەخو ێرەکو س ێکەژن ایوسا ژ ەکەژن

 ایستەردەس دبن وەکو ئ شاناین نایژن، م ڤێد ،ێکیە ڤێ رەژ ب …ەد ێگر ەخو ێرەس راەب ێمەد ێو ،ەب رمەش ێکەژن ۆژ ب رۆپ

 (.یبنێ. تڤ.ا ١١:٥،٦،١٠. رۆج ١) ”ێکەسمالەد ایدەخو ەبب ،ەد ەخو ێرێم

 نان کرناڤەپار 10.4

 یشدارەب کێکووپێب ر یکیەب ئاوا مەئ ڤێد ھ،یسەم شکرناێشکێپ نایبران ۆژ ب ،ێلینجیئ ندناەکرنا دوا، و خو لەگ ل

 نایرانیب ۆب ژ“ :کر ۆرمەف سایئ .ەنگیپر گر ێو نایکانێو پ ەیەبخو ھیسەم رماناەف ەڤ. ئببن ەیێم خوارناڤەنان و  کرناڤەپار

نان و  کرناڤەپار یشدارەب نیمەدوو اییھاتنا و تاەھ ،یو نێگریئال یێاەڤبوو، کو ت ی(. داخوازا و٢٢:١٩)لک.  ”بکن ێمن و

 .(١٨-٢٢:١٦؛ لک.  ١١:٢٦. رۆج ١ببن ) ەیێم خوارناڤە

-١١:٢٣. رۆج ١) ییەو نایخو الۆمبەس یژ یەم و شکرن،ێشکێپ یەھات ەد خیکو د چارم اەیھیسەم ناەدەب الۆمبەس نان،

 )ئاجتس ێکەژۆر ەد یێفتەد ھ زنەم ەکەمالی(، ب ئھت٢:٤٢،٤٦)ئاجتس  ێمەردەھ نییئا ەڤئ ،ێکێستپەد نێندەرمە(. باو٢٧

 رەگە(. ھ١٤-١٥:١١)ژن.  ننیب ھیج ب یو نێرمانەف ێمەبکن، ئ زەھ ھیسەژ م یب راست مەئ رەگە. ھەنیئان ھیب ج (.٢٠:٧



 ێو نایرانیو ب ب ننیب ریب ب یقوربانکرنا و ژاۆر ،یداخوازا و راۆل گ ێمەئ بن، یسانەک ەکیەکلێت یێدەخو ەر یوب  مەئ

کو  ماەبفکرن، و د ێمەکشاندن، ئ ەد خیچارم د یکو و نێشێئ رە. ل سەبدن خو ێزێخست، ھ رەبس یکو و ایزنەم ایرزگار

 .ننیبم ەوات ێب ەم نێیێو سایئ ەخو یێرزایم نیێ رەبدن ب ەخو نیێھاتێرپەس مەئ

 ایرتیۆ نایم وە. ئەبنا ھرێب س یکەتشت ،ەد ێو نایکانێپ نجاماە. د ئێیەنیرانیب ەکەنییئا ەد ەخو ھاەنان، د بنگ کرناڤەپار

ب  ۆب ژ وە(. ئ٥:٧،٨. رۆج ١؛  ٢٢:١٥)لک.  نیکانێپ ەدھات ەموسا د تایەرەش ێکو دبن ھوکم ای (ەرباسبەدەرە)و ێیەفسھ

 ماەد ەدب ەان، من کرناڤەپار نایی. ئابووبووێچ ەد رۆس ایایرەموسا د د ایرەبێبر کو ن،یکانێپ ەدھات ێژ مسر ایالسەخ نایرانیب

 کێپ سایئ ایکو ب ر ایدان،ێھاتن گر ڤە ێو ب مەئ ێزبوونیافتڤکر و ب  ێپ ستەد ەد ێخیکو د چارم ایھ،ەژ گون السبووناەخ

 .ھات

 ۆژ ب ەیێمراھشتنا نان و  یکیفز یکیەئاوا . بەب ەب داخواز و رزا م ،ێمانرەف ڤێ نایکانێپ ڤێد ،ێکیە ڤێ رەب ژ

 ەد یێفتەھ . دەم نڤێچا رەب ەنێدن ت ەکەجار تن،ۆگ یەھات ەم ایالسەخ رەکو ل س ێتشت رەو ھ ەنیدافر ھیسەم زکرناەھ ەم

 ،ەبک ەوخ نێندەرمەباوەڤھ لەل گ یێچاالک ڤێ ەنکارن ۆڤمر رەگە. ھەکێکووپێب ر یکەانیگ شاناینان، ن کرناڤەپار ێکەجار

 یتشت رەھ مەئ ڤێ. دمەلەک ببن یێچاالک ڤێ نایکانێپ ایشێل پ ەھانەکو تو ب لنێھەن مەئ ەستیوێ. پەبک ەخو ێرەب س ۆڤمر ڤێد

کو  مەلەک ەبەن ەم ایشێل پ ەالزم یژ انیستیوێپ انڤ بووناە. تونێنییببن ئا ەر ەبخو ەخو اەیبکاربن نان و م مەکو ئ ۆبکن، ژ ب

  .ننیر تبکا رۆس یێتر اەیم یژ مەئ ڤێ رەژ ب و ی( بکار ئان٢٢:١٨)لک.  ”ێوێم ماەرھەب“ سا،ی. ئننیب ریب ب ھیسەم مەئ

 ێیی. بەیگرانبووھا یرەھ ایشاناز یکەزالم یژن ئان ژ ۆژ ب ھ،یسەم ناییو قورباندا شێئ نێلۆمبەس نایئان ھیج ب

 ینان یڤجارا کو ھوون ژ  رەھ“: ێیەکوفر یکیزێوان، ن نێکیشر ەبک ەخو ۆڤمر رەگەھ ،ەد یو ێربارەد د نیێراست نایزان

د جھ  ەن یکیەکو ب ئاوا ییێرچەھ ،ێکیە ڤێ رەژ ب…بدن شانین سایئ ەم یێرزایمرنا م ێھوون خون،ڤە ێتاس ڤێو ژ  بخون

. رۆج ١) ”ەب تاوانبار یو نایخوو  سایئ ەم یێرزایم ناەدەب یل دژ ێو ،ەخوڤە سایئ ەم یێرزایو ژ تاسا م ،ەبخو ینان ڤی ەد

و  ەوخ رەس ەنیکشەن ۆڤباال مر کەکو تشت ەببێچ وھا یکەنان ل جھ کرناڤەپار ناییئا ڤێد ێکیە ڤێ رە(. ژ ب١١:٢٦،٢٧

 مەئ وھا رە. ھنیکانێپ ەرەو ەد ێرازان اەیدۆد ئ ،ەڤێش ینگەرەد یزوو، ئان ژ ێھەسب ەدکار وە. ئەکەن ڤالەب ۆڤرامانا مر

( ێباندنرەج ەخو ایفسبچووکەو )ب ن ەبک رباسەد ەر انڤچا رەد ب ەخو ێکێستپەد تیەساەک راەب“دکن:  ەل و یژ ێتەریش ڤێ

بکن. ب  کور ھیسەقورباندانا م رەل س ەرامانا خو ێمەئ یئاواھ ڤی(. ب ١١:٢٨. رۆج ١) ەخوڤە ێو ژ تاس ەنان بخو ەپشتر

 .بکن رباسەد ەر انڤچا رەد ب یژ ھیسەم رەل س اەیخو بووناەزان ێمەوان، ئ نایکانێپ ایر

 :یەوھا ێنییئا ایچاالک نایکانێپ زاێنان، ر کرناڤەپار ۆب ژ

 نڤێچا وەئ و ەبک زۆریپ ێنڤیج وەداخواز کرن کو ئ ێت زدانیەدوا، ژ  ایب ر .١

 نایم یژ یتەبیب تا ؛ەم رایب ەنیب دن نێندەرمەباو نیێستیوێپ ؛ەکڤە ەر یو تناۆژ گ ەم

 نێمژار کەھن ۆو ژ ب اکرنڤال ێت یو زکرناەھ ۆب ژ تن،ید ێت ەد ھیسەم تایەساەکو د ک

 .کرن ەنێدوا ت تەبیتا



 ژ نیێ ێلینجیئ نێشەب ڤێد شاندان،ین یەھات ’ەد ێلینجیئ راەبێر‘کو د  راۆل گ .٢

 .ندنەخو رنەو ێژۆر ێو ۆب

. ەنیبخو ێز’وا‘ژ  یکەھن یئان ژ ەبفکر ،یکو تو ژ وان بگر نێرسەد رەل س .٣

  .ھیسەم نایرانیو ب ەم ناییئا ئارمانجا ەنیبگھ ەم ێو ێلینجیئ ەکەباتەخ نشاەب انڤ رەل س

 .ەنیبخو ٢٩-١١:٢٣. رۆج .٤

 .ەک رباسەد ەر انڤچا رەد ب ەو خو ەنیبم نگەدێب یکەھن .٥

 .ەنان دوا بک ۆژ ب .٦

 .ەدخو ێبچووک ژ یکەیەرچەپ سەک رەو ھ کرنڤەپار ێنان ت .٧

 .کرن ێدوا ت ەیێم ۆژ ب .٨

 .رنخواڤە ێت ەیێژ م کەقورت .٩

 .ێدوا گرتن .١٠

 .ەمۆبد ژترێدر ێکەتێژ س یکەھن نییئا ڤێد

 واجەز 10.5

(. د کارە)ب رنەف ەد ێزبوونیافتڤ ماەد کو د نیێستنەراو سانەوان ک وشاەر رەل س ەد ێمژار ڤێ کاێستپەد د ێمەئ

 لوسڤ، پا اسیئ نایم نێناکیم رەل س شەب ندە. چەکیەستیوێپ واجەز ییزبوویافتڤ نێندەرمەباو ۆکو ژ ب تید ەم ەد ٥:٣مژار 

 ١) ننیبم رەو ف وجنەزەکو ن ەنیفکر یمانێب ک یئان ژ ەمان (کارە)ب رەو ف زدانیە نێکار ەدان ەکو خو ەنەوان ھ نایم نیێو

 یوجەبز تو رەگەھ یژ ساید ێلەب ێل“(. ٩:٩. ججە؛ ئ ١١،١٢،٢٩: ١٩؛ مت.  ٢:٤تم.  ٢کرش.  ٣٨ -٣٢، ٩-٧: ٧. رۆج

 ێو ایۆڤەرچەچ زدانیەکو  راۆل گ واجەو ز (٩:٥ .رۆج ١) بوونیوجەز انیوارەھ ای(. پران٧:٢٨. رۆج ١) ”یناک ھەتو گون

 ێختە( تنای)بکاران و ەب تەب رووم ەد یسەک رەھ اڤد نا واجەز راەب“. ۆڤمر ەنیدغ ینەدەب و یانیگ نەیێدێف کەلەگ ،یەدان

 تۆگ زدانیە) ،ەخو ێمل رەس ەدابەبلند ن ەکەیەفیزەو ەد یانیگ نەیێلەسەم نایکانێد پ رەگە(. ھ١٣:٤. بە)ھ ەب ەکەل ێب ێوەخ

 رەھ“ ،یئاواھ ڤی(. ب ٢٤-١٨: ٢. نە)گ یەئافراند واجەز زدانیە ێکیە ڤێ رە؛ ژ ب ”…ەنیبم ێنەزالم ب ت ەباشەن“( کو

 یێرزایم ژ تەریب باس ەکەیەوجەز…ەنیبست زدانیە تاەالمەس ێو و ؛ەنیباش بب یکەتشت ێو ،ەنیباش بب ەکەیەوجەکو ز ێسەک

 .(١٩:١٤؛  ١٨:٢٢. ۆڤ)پر ”ەزدانیە ەم

 نێسەک راەبڤد نا اییجنس ایکلێ)ت ێزن رە. ل سێیەزن ێواجەز ڤەییرەد ،یجنس ایکلێکو ت ەیێوات ێو ەنێت تیەئا ەڤئ

 ایخالقەئ ێ( و بەنیوجەز ەدن ر یکەژ وان ب ھن کیە رەکو ھ نێسەک راەبڤد نا اییجنس ایکلێ)ت ەڤ( خاپاندنا ھەد یوجەز ەن

 ندەچ ێنەب ت ر،ێل ژ نیێ.ەدب رباسەمژار د ەڤئ ەد ێکەیەنام رەد ھ ماەھ ماە. ھەدد انیانینوو، پر داخو دایئاھ ،یجنس

. لۆج ؛٥:٣. پھە؛ ئ ٥:١٩؛ گال.  ١٢:١٢. رۆج ٢؛  ١٠:٨؛  ١٨-٦:٩. رۆج ١؛  ١:٢٩. مۆ؛ ر ١٥:٢٠ : ئاجتسەن ەنموون

 زدانیە تاێزمان. ن ەنیت یێلەکسوەسۆمۆھ ێھەگون ٢:٢٤. نەگ .٢:٢١. ڤە؛ ر ٤:٣. تەپ ١؛  ٧ ە؛ ژود ٤:٣. سەتھ ١؛  ٣:٥



 کەژن ێلەب ێدن، ل یکەرێم ەن کار،یئال نایم مەئاد ۆژ ب زدان،یە. دانێگر رنەو ڤەدو  ەڤو ب ھ وجنەبز رێم کو ژن و ەوەئ

 بوو، ھانەژ وان گون کیە ەڤ. ئرکرنزاەرمەش یەجاران ھات کەلەگ ،ەد رانێم راەبڤنا د اییجنس ایکلێت ،ەد ێلینجیئافراند. د ئ

 یئاواھ ڤیب  نیێکو چاالک نیێ،ەژێدب لوسڤپا یوارە.(. ھ١٩.و ١٨ نێشە. بنە)گ ێمۆدۆس ێباژار کرناەتون ماەدەکو بوو س

. رۆج ١ ؛ ٣٢-١:١٨. مۆ)ر وتاندنەق ەنێب زدانیە ایستەردەژ س ێو و ەخو رەس ننیبکش زدانیە باەزەخ ێو نن،یمۆبد

٦:٩،١٠.) 

 ؛ەنیخشەدب زدانیە. ەنینام زدانیە ایکاریئال ڤەییرەل د ۆڤوھا، مر یکەھەگون ەتبەک ێنەب ت ەکەجار ۆڤمر رەگەھ

 ێتنیرۆک ل مکاۆ(. د ک١٣٠:٤)پس.  ەدک یو یشێشکێپ زکرنەھ یتژ ەکەتەرووم ۆڤمر ن،یدژ یو خشاندناەکو ب نیێایب ر

کرن،  زۆریپ ( ھاتن شووشتن، ھوون ھاتنەد ێزمیافتڤ ھوون )د ێوھا بوون، ل ەژ و کەھن“: ەپر کارەبۆت نۆیێبیپارا پال ،ەد

 .(١١-٦:٩. رۆج ١) ”( ھاتن پاککرنێزمیافتڤ ای)ب ر سایئ ەم یێرزایم ڤێھوون ب نا

 یپارەڤھ 10.6

 اەیوات ەنێت ەد ەخو ھاەد بنگ راندن،ەرگەو ەھاتن ’ستانەھ کبوونایە‘و  ’یپارەڤھ‘ اەیکو ب وات نییێونانی نێتنۆگ

 زدانیە نایزان رناناسک ای. ب ریە’ێکرنڤەپار‘ تناۆگ ییداێگر ’ستانەھ کبوونایە‘. پارەڤھ ایتیکیە یئان ژ ،یتشت کیە ایدانتەخو

 دن نێندەرمەباو لەل گ ایپارەڤھ ەڤ. ئپارنەڤھ ەدن ر نێسەک کەلەگ ب مەئ ’ھیسەم‘و  زدانیە لەل گ ناییما ایو ب ر

 ،١:٥ل. (. پھ١٣:١٦. بە)ھ ”کنەن ری( ژ بیێپارەڤھ ۆ)ئانگ ێکرنڤەپارو  یباش“. ۆڤمر ێمل رەس ەدد زنەم ەکیەاریرپرسەب

 اڤد نا ایپارەڤ. ھێیەلینجیئ نایزان ،ەم ایپارەڤھ ھاەبنگ ،ێکیە ڤێ رە. ژ بەدک ”ەد ێنید مزگ ای(ەم ایکارەڤ)ھ ەم ایپارەڤھ“ ھساەب

بن، و  ەڤھ لەکو ل گ ۆژ ب وەئ ،یێپارەڤھ ڤێ رە. ژ بەزنترەم ەد اتانڤو ج کخستنێر اڤنا د ایپارەڤژ ھ ،ەد ندانەرمەباو

 ێستۆپ ڤێد دبن، داەیکو پ نێجھ رە. و ل ھەخو نڤێچا رەب ددن ژێمدرەد نیێتیوێدن، ر یکیەرەل س نێندەرمەباو رداناەبچن س

 .ننیب بکار نانۆفەلەو ت

 زدانەی ێھش/انیگ زمان کو ێت ەد زدانیە تناۆگ/انید گ ەڤ. ئە( دک٢:١)پھل.  ”انیگ ایپارەڤھ“ ھسا،ەب لوسڤپا

 .یە ەد ەم ماۆک اڤد نا ایپارەڤھ

 کرناڤەد پار ،ەدان دقاس ناید زان“ ،ێکێستپەد نێندەرمەباو .ەنان کرناڤەپار ناییئا نایکانێپ ،ەم ایپارەڤھ نێناکیژ م کیە

 :٢جتس )ئا ”دکرنڤە پار نان …یژ دل و ب پاک ەکیەشەفخوێک ب…ماندنۆد زنەم ەکەباتەب س یپارەڤھ ،ەنان و دوا د

اسا ب ت مەئ ەما ن“بدن.  ێگر ڤەدو  ەڤب ھ ”ژ دل ەکیەپاک ب“ ەم ڤێد دکن،ڤەپار  ەر ەڤب ھ مەکو ئ نێ(. تشت٤٢،٤٦

 کیەو  نەدەب کیە مەئ ،یژ بن پر مەئ یچقاس رەھ ھ؟یسەم نایخو ێپارەڤدکن، دبن ھ زدانیە ایسپاس ێپ مەئ کو ایێیسپاس

 .(١٦،١٧: ١٠. رۆج ١) ە( نھیسەم ۆ)ئانگ ێنەب ت ێنان یو نێپارەڤھ ەڤت مەکو ئ رەنانن. ژ ب



. کنڤەپار  ”ێنەب ت ێنان یو نێپارەڤھ“ لەل گ ھیسەقورباندانا م نێلۆمبەکو س ارنیرپرسەب مەئ ،ێکیە ڤێ رەب ژ

 ەدن ر یکەب ھن سان،ەک انڤ ڤەییرە. دەن ەد ێوشەر ڤێد  ،ەزبوونیافتڤ ھیسەم لەگ ل یێراست شتنایگھێت یکو پشت نێسەک

 .ەیەوات ێب یکەکار النۆمبەس انڤ کرناڤەرپا

 ’یێرەباو کیە‘ اۆڤەیرچەد چ اەیم ھاتناەڤھ ل ییداێگر ەدن، ن نێندەرمەو باو ھیسەم زدان،یە لەل گ اەیم ایپارەڤھ

 مەکو ئ ژنێبب مەئ رەگە. ھەنین یو لەل گ یو تار ییەناھۆر زدانیە“. ەداخوازا وان ب راۆگ ل ،ەم انایژ یێئاوا ڤێ. دەن ەد

 ،ەیەد یێناھۆد ر وەکو ئ نایم ێلەب ێ. لننینا کێپ یێراست دکن و وانەرەد مەئ شن،ەبم ەد یێد تار مەو ئ ەن یو نێپارەڤھ

پاک  یھەگون رەژ ھ ەم سایئ ھیسەم یو ێکور نایخو ێبن؛ و و ەڤھ نێپارەڤھ ێمەئ شن،ەبم ەد یێناھۆر د یژ مەئ رەگەھ

 .(٧-٥: ١)ژن.  ”ەبک

 بن نەڤکەن ەر یرەباو ێب نێسەک ب“: ەیەد ١٨-١٤: ٦. رۆج ٢د  یکرڤە یرەھ نێشەب ژ کیە یێپارەڤھ رەس ل

 …؟ەبەھ ەد یێو تار یناھۆر اڤد نا یتیکیەچ  ێو و ،ەراست د ەراست و ن اڤنا د یپارەڤچ ھ ێ: ما وەڤکھەو ەن یکەھوکم

 نمیژرە( بپە)ماال خو ۆژ ب ەو ێزەو ئ’…’ببن جودا و نەڤرکە( درانەباو ێوان )ب اڤژ نا ێکیە ڤێ رەژ ب‘: ەژێوھا دب زدانیە

 .”ییەتشت رەھ ێستەردەکو س ێزدانیە ەم یێرزایم ەژێدب ’من نێو کور چەببن ک یژ ێھوون و ؛ڤببم با ەر ەو ژ و

 ۆڤکو مر نێرێد ێپارەڤھ بنەن مەئ ەستیوێپ کو شاندانیددن ن تیەئا ەڤ. ئییەناھۆر زدانیە تناۆدا کو گ شانین ەم

. ب نەڤبر یێایدن نیێژ ر مەو ئ وجنەزەن ەر زانانەب ن مەئ ەستیوێکو پ شاندانین ددن وھا رەشاش دکن. ھ نێنیکترۆد یرێف

ببن  ،ێکەمالبات نێشەب نایم -ەخو نیێخوشک و برا لەگ ل– ەخو نایم نێسەک لەدکارن ل گ مەئ ،یێایجوودابوونا ژ دن ایر

 کیە ،ێڤیێھ کیە ،ەدد ە( کو پشتا خو١:٢٣. پھە) ئ ەیەھ نیسترا راێد کیە ێنە. ب تزدانیە نێچەک و کور ایشاناز یێدەخو

 ێکەد جار ەنکار ۆڤ(. مر٦-٤:٤. پھە)ئ ێمانیئ کیە نایزان ەزێر ەدد ەپشتا خو ۆئانگ ’ێمانیئ کیە‘و  ێزمیافتڤ کیە ،یزدانیە

. تو ەنیراست ن مانایب ئوان  ایرەباو کو نیێدن نێکخستنێر ێپارەڤھ ەبب یژ مەو ھ ’ێنەدەب کیە‘ ڤێ یێدەخو ەبب مەھ ەد

 .ەنین ەر یێب تار یێناھۆر داناێگر

 وەبزانبن، ئ ێنیزان تاەرووم مەئ رەگە.ھبکن النیئ ەد یێد تار ەخو ێمەئ ،یێتار ێپارەڤبخوازن ببن ھ مەئ رەگەھ

شاش  نایزان نێندەرمەباو و یێانیستیخر ڤێنا راەبڤد نا یپارەڤکو تو ھ ننیبب ێمەزمان، ئ یەھات ەد زۆریپ نێسڤیکو د ن نایزان

 ەر زدانیە ب اەیم ایکلێکو ت ەتبید ەیێو ،ێباتەخ ڤێ ەباش داب ەباال خو ەو رەگەھ .ەنین ەد ستانەیو ئات زدانیە راەبڤو د نا ەد

 شتنیگھێت ایب ر مە. ئان ئەن یو ڤەییرەل د مەئ یژ ئان ھن،یسەم لەل گ ،یو لەل گ ێزمیافتڤ ایب ر مە. ئان ئەیەچیڤن ەن

 نێنیرەن دوو رەھ الەیم ەد ێکەب جار ەنکار ۆڤ. مرەن ەد یێد تار مەئ یئان ژ ،ەن ەد یێناھۆر راست، د نایزان نایکانێو پ

 ێالنۆک ێزالم نایم ەن مە. ئیاریرپرسەب یدەخو ەدک زدانیە یرەمبەل ھ ەم ،ەتشتان د انڤ ێربارەد د بووناەزان .ەبک رەدژب

 وەئ مە. ھەدک ەم انایژ ایرێدڤچا زدانیەمژول ببن.  ەر ەژانۆر اەیخو انایژ ب ێنەت یێایدن نێسەک ناینکارن م مەو ئ ،ەن

 یژ ێمەئ سایو ئ زدانیە نایراست بدن. م ەکەاریھوون بر کو دخوازن ەژ و ندانەرمەباو یێاەڤت یژ مەو ھ سایئ ەم یێرزایم

 ایالسە. خبکن شێشکێپ ەرەو ەم ستەکو ژ د ایکاریئال رەھ -کر ێمرن یشێشکێپ ەم ۆژ ب ەخو ێکور یکو و نایم – ەو ۆژ ب



بدن. ژ  ێاریئازاد بر اەیخو اەیرادیھوون ب ئ ەکرن. الزم شێشکێپ ێت ەو ۆکو نھا ژ ب ەزنەم اێڤیھ ڤێ شتنایگھێت ییداێگر ەو

 ێمەئ نن،یسڤبن ێپرتووک رەل س شاناینڤنا ۆھوون ژ ب رەگەبدن. ھ ەد یێر ڤێد  شاەو م ێزبوونیافتڤ ارایبر ەر ەخو ماەرەک

 .بکن ەو ایکاریببن و ئال شەفخوێک

 : پرس ١٠ مژار

 ؟ەیێچ وات ێت ’یزۆریپ‘ .١

 ەکەنێچ رانەباو ێب لەل گ ەخو نیێکلێت ۆڤ( مرا -

 زدانیە نایزان ەبد ەخو ێرەو ب ەڤەدور بک ھەژ گون ۆڤ( مرب -

 ێرێد ەبچ ۆڤ( مرج -

 .ەدن بک نێسەب ک یێباش ۆڤ( مرد -

 راستن؟ ێرێژ نێکەڤۆھ ژانیک ’ەنان د کرناڤەپار‘ ێربارەد د .٢

 ننیب کێپ یێچاالک ێو ێکەجار یێفتەھ ماەھ ماەھ مەئ ڤێ( دا -

 ننیب کێپ ێکەجار ێسال ،ەد ێفسھ ژناەج ماەد د ێو مەئ ڤێ( دب -

 سایئ نایو خو نەدەدبن ب ،ەی( نان و مج -

 .ەن سایئ نایو خو نەدەب الۆمبەس ەی( نان و مد -

 راستن؟ ێرێژ نێکەڤۆھ ژانیک ،ەد ێواجەز ێربارەد د .٣

 وجنەبز ەراست ر نێندەرمەب باو ێنەب ت مەئ ڤێ( دا -

 تنید ەرەماقول و ەدکار ردانەب ەڤھ ندان،ەرمەباو ۆ( ژ بب -

 ەبد زنەم ەکەدەک ێواجەز ماندناۆد ۆب ژ ڤێد ،ەبیوجەز ەر یرەباو ێب ە/یکیەکو ب  ە/یکەندەرمە( باوج -

 .ەدک ندانەرمەباو اییو ژن ژ ھیسەم الیمسەزالم ت ەد ێواجە( د زد -
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