گۆرانی بۆ خوداوەند بڵێن
گۆرانیەکی نوێ

ئهی باوكمان له ئاسمان،
با ناوت پیرۆز بێت،
با پاشایهتییهكهت بێ،
با خواستت لهسهر زهوی پهیڕهو بكرێت وهك له ئاسمان.
نانی ڕۆژانهمان ئهمڕۆش بدهرێ.
له گوناههكانمان خۆش به،
وهك ئێمهش له قهرزارهكانمان خۆش دهبین.
مهمانخهره تاقیكردنهوه،
بهڵكو ڕزگارمان بكه له شهیتان.
بە ناوی عیسای مەسیحی خوداوەندمان.

ئامین

[]1
خؤزطة دةخوازرىَ بة ئاشتى خوازان  ،ضونكة بة رؤلَـةى خودا ناو دةبريَن.

مةتتا 9: 5

ئاشتى خوازم

مـــــن اـــــةر ئاشـــــت م ئـــــةوىَ

ى 2
خؤشةويســــــــــــت م ئـــــــــــةو َ
ى 2
بــــــة تـةنـــــــ ا تــــــؤم ئـــــــةو َ

ئاشتى خوازم بة تةن ا تؤم ئـةوىَ

بة ا وا و ئاوامت دلَم اةر تؤى ئـةوىَ

مـــــــن ريوونا ــــــــ م ئـــــــــةوىَ

ى 2
مـــــــن ةربة ـــــــت م ئــــــــةو َ
ى 2
بــــــة تـةنـــــــ ا تــــــؤم ئـــــــةو َ

مـــــــن مـط َ ـــــــــــم ئـــــــةوىَ

ى 2
مــــــن ريؤ ــــــى تــــــؤم ئــــــةو َ
ى 2
بةتةنــــــــــــــ ا تــــــــــؤم دةو َ

بــــــــىَ تــــــــؤ ــــــــةرنا ةوىَ

بـــــــىَ تــــــــؤ ـةرنا ـــــــــةوىَ

بـــــــىَ تـــــــؤ ــــــــةرنا ةوىَ

[]2
ريؤلَةى مرؤظ ،ث َويستة بدرىَ بة دة ت طوناابارانةوة ،ئ جا لةخاض درىَ و لة رؤذى
َهةم اة ت

َتةوة.

لؤقا 4227

ئةمــــــــريؤ مة ـــــــــــ اة تايـــــــــةوة

اة ـــــــتا لــةن ـَــــــــو مـــــــــــردوان

اة تايــــــــــــةوة لــــــــــة طؤري ــــــــــتان

ئا ـــــوودةى ـــــرد دةروونـــــــــ ان

بـــــــــة خــــــويَ ى خــــــــؤى ريي ــــــةوة

شــؤرايــ ـــــــةوة لـــــــة تــــــــــــاوان

ئـــــةى ضـــــراى ريوونـــا ى بــــاوةريمــــــــان

ئـــــةى رييَشـــــا ن ــــــان دةرمـــــــــان

ريؤذى ــــــــــــ َهةم اة ــتايتـــــــــــــةوة

لـــــة دواى ـــــارى لـــــة خـــــاض دان

خــــــويَ ى خــــــؤل ــــــردة مةشـــــ ةل َ

بــــؤ ذيَـــــــر خستــــــ ى شةيتــــــــان
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[]3
من لة ريةضةلَةك و ثـتى داودم ،ئة ت َرةى بةرةبةيانى ثريش شدارم!

ب ني 11: 22

ئــــــــــــــــــةى ئة ــــــــــــــــــت َرةى بةرةبــــــــــــــــــةيان
ئــــــــــــــةى رييَشــــــــــــــا و ريا ــــــــــــــتى و ذيــــــــــــــان
(لـــــة ئامســـــانى تاريـــ ـ دا ريوونـــــا ى بكـــــة دلَ ـــــان 2
ئةطــــــةر تــــــؤ نــــــةبى مة ــــ ـ مــــــن ذيــــــا ن ــــــة
بــــــةبىَ خاضــــــى تــــــؤ مة ــــــ رزطــــــاربوو ن ــــــة
(تــؤ شــادى م ــى تــؤ ذيــانى م ــى تــؤ ا ــوا و وئــاوا)ى 2
[خؤشةويســـتى تؤيـــة ل ســـا دلَـــى ئ َ ـــةى ثـــري ـــردووة
ئاشــــتى و ئــــازادى تؤيــــة ئ َ ــــةى ةربة ــــت ــــردةوة
وةرة بــــؤ مــ ـان مب َ ــــةوة ئــــةى ــــةرؤ ى ذيــــان ] 2
روونـــــــا ى تؤيـــــــة مة ـــــــ تـــــــاريكى شـــــــاردةوة
اة ــــــتانةوةى تؤيــــــة مة ــــ ـ ذيــــــانى بةخـــــ ـ ةوة
( وثا ت دة ةين تايـت دة ةين ئةى ريؤلةى ريوونـا ى 2
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[]7
ضاوةريَى اات ةوةى ريؤلةى خودا دة ةن لة ئامسان ،ئةوةى خودا اةلَ ساندةوة لة ن َو
مردوان واتا ل سا ريزطارمان دة ال لة تووريةيى داااتووى خودا.

 1تسالؤن كى 11 :1

ئــــــــــــــةوا ديــَــــــــــــــــتةوة

ريزطــــــــــــــــــــــــــــار ةرة ةم 2

لــــــة ث َ ــــــاوى ئــــــــــــــــةوا

مـــــــن خةبــــــــــال ئة ـــــــةم

لــــــة ث َ ــــــاوى ل ـــــــــــــــسا

مــــــــن خةبــــــــــال ئة ــــــــةم

ـــــــاتىَ خةــــــــةل بــــــــــــارم

دلَ ؤشـــــــــــــــم ئة ــــــــــةى 2
رييَــــــم ن ــــــــــان ئــــــةدةى 2

اة ـــــــت نا ـــــــةم بةتـــــــةن ام

اـــــــــــــــةردةم لــــــــــــة مى 2
اـــــــةر تـــــــؤ خودامـــــــــــــى 2

خؤشةويســــــــــتى خـــــــــــــــودا

دلَـــــــى ــــــــــــردووم ثـــــــــر 2
بةبـــــــــــــــاوك و بــــــــــة ورَ 2

ذيــــــــــــان بـــةبـــــــــــىَ تـــــــؤ

ى 2
قـــــــةل ـــــــةر ناطــــــــــر َ
ى 2
اـــــــــــةرط ـ نـــــــــــــــــامر َ

ل ســــــا خــــــؤى ووتويةتــــــــى

مـــــــن تةنـــــــــــــها رييَشـــــــام 2
مـــــــن ريؤلَــــــــــةى خـــــــودام 2

لة ـــــــةر رييَـــــــى اـةلـَـةبـــــــــم

اـــــــ ة خودايـــــــةك ن ـــــــــــ ة

بةريؤ ـــــــــــــــــــــــــــى ريةوان و

ئــــــةوةى تــــــؤ ب ا ــــــــــــــىَ

تةنهــــــــا مـــــــن ذيــــــــــــــان و
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[]5
اةم ـة دلَـاد بن بة خوداوةند ،جاريَكى تر ث َتان دةلَ َم دلَـاد بن.

ـ ل ثى 727

 1ئــةى خوداوةنــد ئــةى ئـاشت ـــ واز مباخنــــــــةرة ـــــــــؤريى شــــــــــادى
بــــة ريؤ ــــى خــــؤل ث َ ــــان بــــدة خؤشــــــــــــــــــى وشــــــــــــــــــادى
بــــــاوةري ديَـــــ ني لـــــة خــــــاض دراى لة بـةر خـةمى طــت ج هانالـةداردراى
تـــــؤ مـــــةزنى نـــــاول بـــــةرزة ،اــــــــاوار دة ـــةيـــــــن ثــاشــامـانــــــــى
تــــؤ مــــةزنى نــــاول بــــةرزة ،شــــكؤدارى ،طــــةورةى اــــةموو ثاشــــايانى
 2ثريبووين لةاـ ــَـ،ئــةى ــوداوةنـــد ا َـيَــــ

ـــــةوا ريؤا ت َـــــر دة ـــــال

ــــــةوا قــــــة َ ريووخــــــ َن ا َـيَــــ

ـــــةوا دةَ خــــــؤ دة ـــــا

ا َـيَــــ ـ

اـة ـتــــــــــايـــــــــتــــــــــــــــــةوة

 3بــــاوةري ديَــــ ني ،لـــة مــردنــ ــــ

دة ـــــــة تى طــونـاةوشـــةيـتـــــــان بـــــــريايــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةوة
[]1

بة م من بةاؤى خؤشةويست ةبىَ ورة ةل،ديَ ة ناو مالَى تؤ،
بة تر ى تؤوة رينؤ دةبةم،بةرامبةر ثةر تشاى ثريؤزى تؤ .زةبوور 4 : 5
[ئــةوا مــن بــة زؤرى م هــر و ــؤزل

ديَ ـــــة ن َـــــو مالَـــــت ]2

[( رينؤ ئةبةم لة ثةر تشا ةل دا

بة الَوا ل َت ]2
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[]4
ئةو اتةى ئ َوة خوداتان نةدةنا ى ،ؤيلةى ئةوانة بوون ة بة روشت خودا نني بة َم
دواى ئةوةى خوداتان نا ى ياخود باشرتة بلَ َن دواى ئةوةى خودا ئ َوةى نا ى ،ضؤن
دةبىَ جاريَكى ديكة بشةريَ ةوة بؤ وازى و اةذارى ئةم ج هانة.

غة َت ة 427

ئــــةى باو ــــان نــــةم ئــــةزانى ضــــؤن تةمــــة ت َثــــةري ئــــةبوو
بــــــ ـىَ ئــــــــةوةى بـــــــــا

ــــــــة تــــــــؤ بــــــــاو ى م ــــــــى

بـــــة َم ئ َســـــتا مـــــن ـــــوريمت بةخؤشةويســـــت ت ئاطـــــادارمى
ضــــــ رت ئــــــةمن ناتر ــــــم ضــــــونكة بةريا ــــــتةم دةطريــــــت
ثـــــــــــريؤزل دة ـــــــــــةم دةنشـــــــــــم بـــــــــــةرز دة ـــــــــــةم
اـــــــةتا اةتايـــــــة مـــــــن بـــــــؤ تـــــــؤم اـــــــةتا اةتايـــــــة 2
[]4
خودا ريوونا ة و اةرط ـ تاريكى ت َدا ن ة ،طةر بلَ َني ذيانى ااوبةمشان لةطةىلَ اةية و
بةتاريك دا بريؤين ئةوا درؤ دة ةين و ريا ت نا ةين.
(ئـــــــــةى خوايـــــــــة 2

 1يو ةن ا 1-521

تـــــــــؤ ريوونـــــــــا ى م ـــــــــى

اــــــــةر ة ــــــ ـىَ تــــــــؤ ب ا ــــــ ـىَ ذيــــــــانى اةيــــــــة
تـــــؤ رييَشـــــاى ريا ـــــتى وذيـــــان بـــــة ئ َ ـــــة دةبةخــــــى
تــــــؤ شــــــ َوةى ذيــــــاىى تــــــؤ لةبــــــةر مــــــن مــــــردى
تــــــؤ لةبــــــةر مــــــن مــــــردى ئــــــةى ريؤلَــــــةى خــــــودا
مــــن ئــــةمريؤ لــــةداي بــــووم مــــن لــــةمريؤ ريزطــــارم بــــوو
ل ســــــــا م ــــــــت ريزطــــــــار ــــــــرد لــــــــة شــــــــةيتان
ل ســــا تــــؤ ريؤ ــــى م ــــى مــــن اــــةر بــــة تــــةماى تــــؤم
وةرة ئـــــــةى مـــــ ـةريى خـــــــودا وةرة قوربـــــــانى خـــــــودا
وةرة ئـــــــةى رييَشـــــــاى خـــــــودا ل ســـــــا تـــــــؤم دةوىَ
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[]9
بؤية لةمةو ئةوانةى لة ل ساى مة حن تاوانبار نا ريَن ،ضونكة بةاؤى ل ساى مة
يا اى ريؤ ى ذيان ،ئازادم دة ال لة يا اى طوناة و مردن.

رؤما 2-1: 4

ئــ رت ئةوانــةى لــة مة ــ دا ئــةذين اــةرط ـ تاوانبــار نــا ريَن
ضونكة ل ساى مة

خؤى طةورةى ئةوانة ،طةورةيانة

خؤى طةورةى اةمووانة

ئــ رت ئةوانـــةى لـــة ريوونـــا ى ئـــةذين اـــةرط ـ تـــاريكى نـــاب ن
ضونكة ل ساى مة

خؤى ريوونا ى ئةوانة ،ريوونا ى ة

ريوونا ى ج هانة

ئـ رت ئةوانـةى لـة ريزطـارى ئـةذين اـةرط ـ جـاريَكى تـر وون نــابن
ضونكة ل ساى مة

خؤى شوانى ئةوانة ،شوان انة

خؤى شوانى ئةوانة
[]11

ئ َ ة اةموو لة يةك ريؤمحان خواردؤتةوة.

 1ؤرنسؤس 13: 12

ئ َ ــــــــة ط ــــــــان َكني لــــــــة يــــــــةك جة ــــــــتة دا
وةك شـــــ ـ ر و ئـــــــاواز لـــــــة يـــــــةك بة ـــــــتة دا
دون ـــــــــــا نـــــــــــاتوانىَ ل َك ـــــــــــان اتـــــــــــةوة
مةطــــــــةر خــــــــوا بــــــــؤ خــــــــؤى مبانباتــــــــةوة
ئ َ ــــــــة ثــــــــةروةردةى يــــــــةك ريؤا و ط ــــــــانني
بــــــؤ يــــــةك مةبة ــــــت و بــــــؤ يــــــةك ث َ ــــــاوين
لـــــــــــــــــةناو يـــــــــــــــــة رتدا تواوي ـــــــــــــــــةوة
ريَبــــــــوارى يــــــــةك رييَــــــــني ج ــــــــا ناب ــــــــةوة
ثـــــــــــةتاىان داوة تـــــــــــا لـــــــــــةذي ا بـــــــــــني
بـــــــؤ تـــــــةنها ـــــــاتىَ بـــــــىَ يـــــــة رت نـــــــةبني
ضـــــــونكة لـــــــةو دون ـــــــا زي ـــــــدوو ئةب ـــــــةوة
اةر وة و ئ َستا يةك ئةطري ةوة
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[]11
ئةى خوداوةند تؤ ثةناطاى م ت ،قةل شةرمةزار نامب.

زةبوور1 : 41

ئــــةى خــــودا بــــؤ تؤيــــة اــــةموو ا َـــــ و دة ــــة َت َ
ئـــــةى خـــــودا بـــــؤ تؤيـــــة اـــــةموو ا َــــــ و توانايـــــةك
اـــــةموو خؤتـــــان بةا َـ ـــــةن لـــــةا َـى مـــــةزنى خـــــودا
تــــةواو خؤتــــان ضــــة دار ةن بةضــــة ى تــــةواوى خــــودا
جـــا مـــ

ةضـــى خـــودا بـــن بةراةلَســـتى شـــةيتان ـــةن

بةراةلَســــتى شــــةيتان ــــةن اــــةتا و ل َتــــان اةلَــــدىَ
مةبة ــــتى ل ســــاى مة ــ ـ ت َكــــدانى ــــارى شــــةيتانة
اـــــــات ى ل ســـــــاى مة ــــــ ريزطار ـــــــةرى ج هانـــــــة
[]12
بة َم اتىَ ريؤ ى ريا تى بؤ تان دىَ ،بةرةو اةموو ريا ت ة تان دةبال.
ئــــــــــةى ريؤ ــــــــــى ثــــــــــريؤز وةرة نــــــــــاو دلَــــــــــم 2
زوو ريزطـــــــــــارم ـــــــــــة تـــــــــــؤ لـــــــــــة مـــــــــــرد 2
طونااــــــــــــــــة ا زؤرة مــــــــــــــــن طوناابــــــــــــــــارم 2
لــــــ ـ َم خؤشــــــــبة مة ــــــ ـ مــــــــن تــــــــاوان بــــــــارم 2
بــــــــاوةريم زيــــــــاد ــــــــة لــــــــة بــــــــاوةريى خــــــــؤل 2
بــــــــــــــــاوةريى مة ــــــــــــــــ زؤر زؤر ثــــــــــــــــريؤزة 2
ذيــــــــــــــا بــــــــــــــةرىَ لــــــــــــــةج اتى مــــــــــــــردن 2
2
دلَ ؤشــــــــــم ــــــــــة تــــــــــؤى دلَ ؤشــــــــــى مــــــــــن
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يو ةن ا 13211

[]13
ئــةوةى دان ب َــت ل ســا ريؤلَــةى خودايــة ،خــودا لةئــةودا دةضة ــث َت وئــةوي

لــة خــودا

 1يؤ ةن ا 15: 7

ئةى خواى طةورة تةنها اةر تؤ

لـــــة دلَ ـــــا ج َـــــت ئةب َتـــــةوة

بــة بــىَ تــؤ مــن ئــارام نــاطرم

اـــــــــةرط ـ دةَ نا ة ـــــــــ َتةوة

ئةى خـواى طـةورة مـن اـؤطرم

بـــةو خؤشةويســـت ة طـــةورةى تـــؤ

مة ــ حت نــارد دة ــتى طــرمت

بـــــؤ ئـــــةوةى نـــــةريؤم ـــــةرةريؤ

(ووشـــة انت ا َــــة بـــؤ مـــن

رييَــــــى ذيــــــا ريؤشــــــن دة ــــــا

تايـــــــى نــــــاول ئة ــــــةم

ئــــةو دلَــــةم ـةرامؤشــــت نا ــــال

ئةى خواى طـةورة تـؤ ثـريؤزى

لة ــــــةر ئــــــةرز و لــــــةئامسان

شـــــةوو ريؤذ دلَـــــم ى تؤيـــــة

ديَـــم بـــةرةو ريوول بـــة بــىَ وضـــان

وثاس بؤ ئةو ديارية جوانـةى

ـــةوا نـــاردل بـــؤ طــــت ج هـــان

مة ــ حى ثــريؤز بــوو

ــــة بــــوو بــــة قوربــــانى بؤمــــان

ئــةوي

[]17
بة َم بة طويَرةى بةلَ َ ى ئةو ئ َ ة ضاوةريوانى ئامسانى نوىَ و زةوى نويَني ة ريا ت
ودرو تى ت ادا ن ـتةج َ ة.

 2ثةترؤس 1323

ئــــةو ريؤذة دىَ ــــة ث َكــــةوة دائةن ـــــني لة ــــةر ئــــةذنؤ
اـــاوار ئة ـــةين ل ســـاى مة ــ ( ثـــريؤزة نـــاوى تـــؤ 2
اةرضــى طةوــةو اةرضــى ثــرية اــاوار ئــة ا اــةل َلويا (2
رييَشاى ريا ـت ان دؤزيـةوة ( بـةاؤى ل سـا ااتـة دون ـا

2

ئـــةو رييَشايـــةى طرتوومانـــة تـــةنها رييَشايـــة بـــؤ ذيـــان (2
ـ ــداى نــاول بــني ل ســا ( ريزطار ــةرى اــةموو ج هــان 2
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[]15
ئاشتى ئ َ ةية!

مة

ئةـة ؤس 17: 2

ئاشـــــــــــــتى ئاشـــــــــــــتى

بــو مللــةتىَ خــودىَ ئاشــتى

ئاشـــــــــــــتى ئاشـــــــــــــتى

هلةمى جها مة دظ َـت ئاشـتى

ئاشــــــــــت اتة يــــــــــا زؤرة

نـــــوزا ض رةنــــ و جـــــؤرة

خـــــودىَ مـــــة زى بشهـــــؤرية

ذي امــــــة بكــــــة ئاشــــــتى

اة ــــة بــــةرزة بــــؤ ث َ ــــة

ط ــــانىَ تــــةيىَ دطــــةة مــــة

ديار ــــة ريىَ ــــى بــــو مــــة

دىلَ ثري ــــــــــة ئاشــــــــــتى

ئاشـــــت ا تـــــة ذ لامسانـــــة

ذي ــــة ــــانى بومــــة دانــــا

دا ثــ ـىَ بــــوين ذيــــر و زانــــا

ئارماوــــــا مــــــة ئاشــــــتى
[]11

خودا دةلَىَ  :لة ريؤذانى ؤتاي دا ريؤ م دةرييَوم بة ةر اةموو مرؤظدا.
ئةى ريؤ ى خودا وةرة ناو دلَم

ريزطارم ة تؤ لة مرد

اــةىلَ اــةىلَ اةلـل ـــــَلويــا

شكؤمةندى اةر بؤ تؤية

(دلَ َكم بةرىَ دلَ َكى زؤر ثاك

ئةى مة

ريؤ َكم بةرىَ ريؤ َكى زؤر ريا ت

ئةى مة

اــةىلَ اــةىلَ اةلـل ـــــَلويــا

شكؤمةندى اةر بؤ تؤية

(ثةروةردةل ردووين بة خؤشةويستى

ئةى مة

لة ةر رييَى ريا تى و لة ةر رييَى ئاشتى

ئةى مة

اــةىلَ اــةىلَ اةلـل ـــــَلويــا

شكؤمةندى اةر بؤ تؤية

(ريق و

ة مان لة دةَ دةرب َ ة

ردار 14 : 2

2
2

2
2

2
2

ئةى مة

خؤشةويستى خؤتى ت ابريويَ ة

ئةى مة

اــةىلَ اــةىلَ اةلـل ـــــَلويــا

شكؤمةندى اةر بؤ تؤية
-9-

2
2

[]14
ووشة انت ضراية بؤ ث َ ة ا  ،ريوونا ة بؤ رييَشام.

زةبوور 115 : 119

ئـــــةى خوايـــــة خــــــــــؤل دةزانـــــى

(طـــــــــــةىلَ ثـــــريؤزى لـــــة م 2
(ريوونــــــــــــا ة بـــــؤ رييَشـــــام 2

ئ ج ـــــ ثةيـــــــــــامى تؤيــــــــــة 3

ريوونــــــــا ة بؤ رييَشام

ئ ج ـــــ ـ ثةيـــــــــــــامى تؤيــــــــــــة

ـــــــوثاس خـــواى طـــةورة بـــؤ تـــؤ 2

ــــــةوا ئــــةمريؤ ريؤلــــةى تــــؤم 2
بـــــــــــــــــةرييَشايةوة ئـــــــــةريؤم 2

مـــــن ئــــــــةمريؤ زؤر دلَــــــــــــــادم 2

ضــــونكة رييَــــى تــــؤم طرتــــووة 2
2
بـىَ طومان ةر ةوتووة

ثـــــريؤزة نــــــــــاوى لـــــــــــــــ سا 2
اـــــــةر ة ـــىَ رييَـــى تـــؤ بـــــشرىَ 2

[]14
ئامسان با ى شكؤمةندى خودا دة ال،
طةردوون ــــارة ـــــــــــانى دة ـــتـــى ريادةطـــــــةيــةنـ َـت.

زةبوور 1 : 19

قةرار
[ئةى خـودىَ مـن ،تـؤ خـودانى
تــو دانــةرى ،ظــىَ لا ـــــــ انى
من قوريتاة ـة ،ذ بـةرزة بـوونىَ
بــةرىَ مــة بــدة رزطــار بوونــــىَ

بــــــــــو ذي ــــــا مــــن ،دلؤظـــــــــانى 2
يـــــا د د دا ،تـــــــــو دزانــــــــــى] 2
2
ب دةَ شـــــاد ة ة ظـــ ـىَ اـــــةبوونىَ 2
مـــــن دويـــــر بـــــة ذ واز بـــــوونىَ

تــــو ضــ َكةر و ثــري زانـــايــــــى

2
ئــــــــةظ ج هانـــــا تـــــــــةيا دايـــــى 2

بــــــــــ ان و ،شــــــــــارةزايى

اةمــــــى تـؤيــــــى تــــــــو خــــودايى
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[]19
ئ جا ل سا بة قوتاب ة انى وول( :ئةوةى دةيةوىَ بة دوامةوة بريوال ،با واز لة خؤى
به َ َت و خاضى خؤى اةلَشرىَ و دوام ةويَت ،ضونكة ئةوةى ب ةوىَ ذيانى ريزطار بكال
ذيانى دةدؤرييَ َت ،بةآلم ئةوةى ذيانى خؤى بدؤرييَ ىَ لةث َ اوى من ،ذيانى ريزطار دة ال.
مةتتا 27: 11

برييــــــــــــــــــــارم داوة

دواى ل ســـــــــــا ـــــــــــةوم 2

ناطةرييَ ــــــــــــــــــــــةوة

ناطةرييَ ــــــــــــــــــــــــــــــةوة

ج هــــــــان لــــــــة دواوة

خـــــــاض لـــــــة ث َــــــــــةوة 2

ناطةرييَ ــــــــــــــــــــــةوة

ناطةرييَ ــــــــــــــــــــــــــــــةوة

ئامـــــــاوى ذيـــانــــــــم

خــــــــــــودا ريازى ـــــــــــــةم 2
ناطةرييَ ــــــــــــــــــــــــــــــةوة

ناخؤشــــــــى ذيـــــــــــان

وورةم بةرنـــــــــــــــــــــــــــادا 2
ناطةرييَ ــــــــــــــــــــــــــــــةوة

ناطةرييَ ــــــــــــــــــــــةوة
ناطةرييَ ــــــــــــــــــــــةوة

[]21
بةرة ةتى م ت بة ة ،ضونكة تواناى من لة وازى تةواو دةبىَ.

 2ؤرنسؤس 9: 12

بةرة ةتى من بؤ تؤ بة ة (2
ضونكة اتىَ تؤ وازى تواناى من لة تؤ دةر ئة ةوىَ (2
بةرة ةتى تؤ بؤ من بة ة (2
ضونكة اتىَ من وازم تواناى تؤ لة من دةر ئة ةوىَ (2
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[]21
ثاداشتى خراثةى ية َ مةدةنةوة بة خراثة ،اةوةَ بدةن ضى ضا ة ئةوة بكةن لة
بةردةمى اةموو خةلَ  .طةر ببىَ بةث َى تواناتان لةطةةَ اةموو خةلَ بةئاشتى بوين.
ريؤما 14 - 14:12

ب ئاشــــــت ا دة دا ئــــــةم دذيــــــن

د ة ريا ــــت ا اــــةة دا ئــــةم دضــــني

بـــــــةرةظ ذيانـــــــا اـــــــةردةم ىَ

بـــــــةرةظ لامسانـــــــا و ريوونـــــــاا ىَ

بونا ية ولى (3

ثريؤزية  ،ثريؤزيــة

ـريــــتة اـــال ن َـيكـــىَ مريـــةمىَ

طـــــوتى ئـــــةز دىَ مـط َ ـــــى دةمـــــىَ

د تة ورةك بى يىَ ا َوا و ضا كةر

ناظىَ وى دب ة (ريزطار ةر 2

(ئاطااـــدان

نـــايىَ ـــرتا ظـــةاال

ذيـــان وريا ـــتى بـــؤ مـــرؤظ ظـــةاال 2

زا َ يازانى ئةو وري ضى ية

ضةندى مةزنة (ضةندى اةذية 2

(ئاخــا ثــريؤزى بتــةنىَ اــاخر بــوو

اـــاخر ذ ـــايىَ وث َــــ ىَ ثريبـــوو

اةبوو ظ َرا طةشت ة شـاردىَ اـة ل

ئةوةك وريى طةة(ئةو بوو مة خة ل 2

2

[]22
بةآلم تؤ ئةى خوداوةند قةلَغانى م ت ،شكؤمةندى م ت و ةرم بةرز دة ةيتةوة.
زةبوور 3: 3

(بة َم خوداوةند قةلَغانى م ى
( ـــــــةرم بـةرز دة ةيتـةوة
(بــة َم ت َ ــى ذيــــــــانى م ــى

شكؤمةندى م ى شكؤمةندى 2
طــــ ـــا دةبوذيـَ ـ ـتـــةوة 2
شكؤمةندى م ى شكؤمةندى 2
[]23

لةطةةَ من خوداوةند شكؤدار بكةن ،با بةية ةوة ناوى بةرز بك ةوة!
بــــانشى نــــاول دة ــــةين

شـــــــكؤل بـــــــةرز دة ـــــــةين

باشـــــــــــــــــ ت دةردةخـــــــــــــــــةين ( ل ســـــــــــــــــا 2
ريووى تـــــؤ داوا دة ـــــةين

ثـــــــةتان بـــــــةجىَ ب َ ـــــــة

بــــــــــــــة ريؤا ثريمــــــــــــــان بكــــــــــــــة (ل ســــــــــــــا 2
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زةبوور 37 : 3

[]27
ناخؤشى تةنش ان ثىَ اةلَدةض ىَ لة اةموو ية ةوة ،بةآلم وورة بةرنادةين .ةرمان ىلَ
دةش َوىَ  ،بةآلم بىَ ا وا نابني.
1

 2ؤرنسؤس 4 : 7

بــــــؤ خوداوةنــــــد ريىَ خــــــؤ دة ــــــةين بة نـاوى ئـةو
بـــــة بانشـــــةواز شـــــورا ان

دةريووخ َــــ ني بـــةناوى ئـــةو

لــــــة بــــــةرزايى ئالَا ــــــةمان دةضــــــةق َ ني
{لة تةنشانة لة خؤشى دا تايـى ل سا دة ةين}2
2

ئـــةى خوداوةنـــد تـــؤى ئـــاوازى طؤران ـــان
تــــــــــــؤ ن ـــــــــــــتةج َى ن َواىــــــــــــانى
تــــــــــــؤ ةرضــــــــــــاوةى شــــــــــــادتانى

3

طـــــــــةىل تـــــــــؤين و قـــــــــةل نابـــــــــةزين
بــــــــة خــــــــويَ ى تــــــــؤ ــــــــةردة ةوين

7

تايـــــــــــــت دوذمــــــــــــن شك َـــــــــــــ ة
ا َــــــــــى تـــــــــؤ بـــــــــةد ار بةزيَــــــــــ ة
ثاشـــــامانى ث َــــــةنش انى لةشـــــةريطة ان ،
لةطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةلَ انى

5

بــــة دريَــــوايى ،اــــةموو ريؤذانــــى شــــادتان
لــــة شــــةوان

 ،تــــؤ ئااــــةن و جــــةذىانى

تـــؤ اةلَـهةلَــــةى زةماوةنـــد و تا ـــة رييَشـــةى
ا وامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانى
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[]25
لة اةر شويَ َكدا دووان ياخود

ان بة ناوى م ةوة ؤ بب ةوة ئةوا من لةن َوان اندا دةمب.

مةتتا 21 : 14

بــــــــــةخ َر ب َــــــــــى بــــــــــؤ ئــــــــــةم ج َشايــــــــــة
بـــــــةخ َر ب َـــــــى بـــــــؤ ئـــــــةم ؤبونـــــــةوةى مـــــــن
خــؤل ووتوتــة لــة ووشــة انتا بــاوةريل بــة ئ َ ــة اةيــة
تايـــــــــــت ئة ــــــــــةم طــــــــــةورة و ثــــــــــريؤزى
ضــــــــاوةرييَني ب َ تــــــــةوة ل ســــــــا بــــــــؤ مــــــــان
[]21
ئةوةتا ضةند خؤشة و ضةند جوانة خوش و برا ان بة ية شرتوويى دان ـن .زةبوور 12133

بــــا ث َكــــةوة بــــا ث َكــــةوة لــــة لــــة لــــة لــــة لــــة
ئــةوةتا ضــةندىَ باشــة ضــةندىَ جوانــة ث َكــةوة بوي ــةوة
(بـــــا بـــــوين ث َكـــــةوة لـــــة لـــــة لـــــة لـــــة 2
ئـــةوةتا ضـــةند باشـــة وضـــةند جوانـــة ث َكـــةوة بوي ـــةوة
(بـــــــــــــا ث َكـــــــــــــةوة بـــــــــــــا ث َكـــــــــــــةوة 2
ئـــةوةتا ضـــةند باشـــة وضـــةند جوانـــة ث َكـــةوة بوي ـــةوة
[]24
ل سا ووتى :بةآلم من ااتووم اةتا ئةوان ذيان ان اةبىَ ،ذيان َكى ت َرو تة ةة.
يؤ ةن ا 11211

مبــدةرىَ مة ـ حم ــؤزى خــؤل

بـــــــا بـــــــؤ تـــــــؤ بـــــــىَ ذيــــــــا

تــؤ ئــةى خــودام خؤشــى د َــى

مـــــــــن ل َـــــــــرة وا ضـــــــــاوةريوا 2

ئاطـــال ل َ ـــة لـــة ناخؤش ــــدا

ئــــــةى اــــــاورييَى دلَســــــؤزى ذيــــ ـ م

خؤشةويســـتم ريوونـــا ى ذيــــا

مة ــــــ ـ حى ط انو ــــــــداى تــــــــاوا

اــــــــةل َلويا

اــــــ ـةل َلويا

دةَ ضــــــــــؤنة م ــــــــ ـ

اــــــــةل َلويا

اــــــــةل َلويا

اةمة ذيان لةطةةّ ئةودام 2
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ئــــــــــاوام

[]24
رييَشاى ذيانت ثىَ نا اندم ،دلَت ثري ردووم لة شادى بة ب

ى ريوخسارل.

بةريَوةبــــــــــــــــــةرمى

ريىَ ن َــــــــــــــــاندةرمى

تــــــؤ ريا ــــــتى م ــــــى

ريؤ ـــــــــــى ثـــــــــــريؤز

تـــــؤ ريوونـــــا ى م ـــــى

تــــــؤ شــــــادى م ــــــى

تــــــــؤ اــــــــاورييَى ى

ريؤ ــــــــــــى م ــــــــــــى

ردار 24: 2

دلَـــت ثـــري ـــردوم لـــة ا ـــوا

ا وايــــــة ى بــــــىَ ؤتــــــايى

ضــــونكة تــــؤ ا ــــواى م ــــى

ضــــونكة تــــؤ اــــاورييَى م ــــى

بـــة بـــىَ تـــؤ اـــةرط ـ نـــاذيم

بـــة اـــؤى تـــؤوة مـــن دةذيـــم

ضــــونكة تــــؤ ذيــــانى م ــــى

ضــــونكة تــــؤ اــــاورييَى م ــــى
[]29

ريوونا

تاريكى ريووناك دة اتةوة و تاريكى ناتوانىَ ريوونا ى ببةزيَ ىَ.
ب َــر اــاتى ــالَةك نى ــة

برياات ــــــــا ل ســــــــايى ة

ـــروديَت مـــة ثريؤزى ـــة

( بــــؤ ط ــــانىَ ريزطاري ــــة

شـــةظ تـــاريى بــىَ ريوونـــااى

ل ــاظ ج هــانى بى ــة شــااى

مللةل رابى بكةيف وخؤشى

يؤ ةن ا 5: 1

2

(ديالن ط ان بـؤ ةر َــى 2

رييَكامــــة ل ــــاظ ــــورطو

خؤشــــى ــــةل اــــةمى د

ريابــــن اةلكــــةن شــــةمالَكا

(ريزطـــــار ـــــةرى رييَكـــــا

وةرن بشــــــــرن ديالنــــــ ـىَ

ريوونــــــااى ة ور ــــــتانىَ 2
(ريَـطــــرتن بــــؤ وى ت ــــىَ

طـــــوَ بريَكــــىَ رةشــــ ن

بــــــري اات ــــــا وى ب ــــ ـ ن 2
(جــةذنا وىــوك ثريؤزبكــةن

خؤزيـــــــــا ريؤذا اـــــــــاتى

ــروديَت مــة بــةَظ بكــةن

- 15 -

2

[]31
خوَزطة دةخوازرىَ بة ل َوبةبارة ان ،ضونكة دلَ ةوايى دة ريَن.

مةتتا 7: 5

بـــــؤ ناثر ـــــى لـــــة دلَـــــةى لَـــــؤلَم

ـــــةرىَ نـــــادةى لـــــة مـــــالَى ضـــــؤلَم

(ضـــــؤة و تاريكـــــة ثةر ـــــتشاى دلَـــــم

بـــــؤ رييَبازة ـــــةل ويَـــــ َ لـــــؤلَم 2

(بـــــؤ ناثر ـــــى لـــــة دلَـــــةى لَـــــؤلَم

ــــةرىَ نــــادةى لــــة مــــالَى ضــــؤلَم 2

ت َبــــــى ثــــــريؤزل ــــــردة رييَبــــــازل

ثـــؤلَي ويؤ ـــةن ال ـــردة ـــةربازل

(بـــــاوةريل ـــــردة ووشـــــةى خـــــةباتت

ئ َ ةشــــت ــــردة ــــؤز و ئــــاوازل 2

(بـــــؤ ناثر ـــــى لـــــة دلَـــــةى لَـــــؤلَم

ــــةرىَ نــــادةى لــــة مــــالَى ضــــؤلَم 2

شــةرل بــىَ تــا مـــاوم لةبــةر خاضـــت مب

نؤ ــــةرى مالَــــت وخـمــــةل ــــارل مب

تــــا لــــة ج هانــــدام ـ ــــداى نــــاول مب

اــةر خــويَ ى خــاض و خــؤلثى ذيَــر ث َــت مب

(بـــــؤ ناثر ـــــى لـــــة دلَـــــةى لَـــــؤلَم

ــــةرىَ نــــادةى لــــة مــــالَى ضــــؤ 2
[]31

ط ا ت َر دةبىَ وةك ئةوةى بة ث َوو ضةورى ،بة شادي ةوة دةمم تايـت دة ال.
زةبوور 5 : 13

بةخـــ دةل ضــا رتة لــة ذيــان

بةخـــ ـ دةل ضــــا رتة لــــة ذيــــان

تايـــــت دة ــــال

بةخـــ ـ دةل ضــــا رتة لــــة ذيــــان

بــؤ نــاول دة ــتم بلَ ــد دة ــةم

بـــؤ نـــاول دة ـــتم بلَ ـــد دة ـــةم

تايـــــت دة ــــال

بةخـــ ـ دةل ضــــا رتة لــــة ذيــــان

ل َوة ــــا
ل َوة ــــا
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[]32
خؤزطة ئةخوازرىَ بة دلَثا ة ان ،ضونكة خودا دةب ن.

مةتتا 4: 5

ثريؤزبــــــايى لــــــةو ة ــــــانة رييَشــــــاى ريا ــــــتى ئةطرنــــــة بــــــةر
ريووئة ةنــــــة دةرطــــــاى يــــــةزدان بــــــاوةريدارن اــــــةتا و ــــــةر
ثريؤزبـــــايى لـــــةو ة ـــــانة ئةطرنـــــة طـــــوىَ ووشـــــةى يـــــةزدان
بـــة ريؤلـــةى يـــةزدان نـــاو ئـــةبريَن ئةا َ ـــة دة ـــت ذي ـــى ئامســـان
ثريؤزبـــــايى ثريؤزبـــــايى ثريؤزبـــــايى (2

لـــــةو ة ـــــانة (2

{ مة ــــ ئــــةلَىَ وةرن بــــؤ م ئــــةى ئــــةو ة ــــةى بارىشرانــــة
مــــن ئــــةمب بــــة ة ــــانةوةى طــــةر بــــاوةري بكــــال بــــةم ووشــــانة } 2
مة ـ ـ ئـــةلَىَ وةرن بـــؤ م ئـــةى ئـــةو ة ـــةى ت ـــوو بر ـــني(2
ـــــةر ةوتوو ئـــــةبن لـــــة ذي ـــــا ولـــــة مـــــردن

بـــ ـىَ مةتر ـــــني

{ ثريؤزبــــــايى لــــــةو ة ــــــانة دلَ ــــــان ثا ــــــة و ىلَ ئــــــةبوورن
ثـــــري دلَ ـــــان خؤشةويســـــت ة ولـــــة ريووى يةزدانـــــدا ريوو ـــــورن}
مة ـــ ـ ئـــــةىلَ ئـــــةو ة ـــــانة شـــــايانى طـــــةوى ئامســـــانن(2
ث َـــــــكةشتان ب َـــــت ذي ـــــى ئامســـــان ئةوانـــــة ريؤلَـــــةى يـــــةزدانن
ثريؤزبــــــايى لــــــةو ة ــــــانة رييَشــــــاى ريا ــــــتى ئةطرنــــــة بــــــةر
ريووئة ةنــــــة دةرطــــــاى يــــــةزدان بــــــاوةريدارن اــــــةتا و ــــــةر
ثريؤزبـــــايى لـــــةو ة ـــــانة ئة ةنـــــة طـــــوىَ ووشـــــةى يـــــةزدان
بــــة ريؤلــــةى يــــةزدان نــــاو ئــــةبريَن ئةطةنــــة ى ذي ــــى ئامســــان
ثريؤزبـــــايى ثريؤزبـــــايى ثريؤزبـــــايى (2
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لـــــةو ة ـــــانة (2

2

[]33
خوداوةند خودامان بةرز بكةنةوة رينؤ بؤ ج َى ث َ ة انى ببةن ،ثاك و ثريؤزة ئةو.
زةبوور 5: 99

ثـــــــريؤز اـــــــةى اـــــــريؤز

اـــــــــةى ط ـــــــــانىَ ثـــــــــريؤز

ب داريَــــــــوة ة ــــــــةرمة

تـــــــــويى ثـــــــــةي ا ثـــــــــريؤز

ئـــةمني طونااكـــار ئـــو تـــو

خودايــــــــــــــةك دلَســــــــــــــؤز

اــــــــــــــــــــــــــــــــــــةلل َلويا اــــــــــــــــــــــــــــــــــــةلل َلويا
ل ســـــا بومـــــة ـــــةم انة

ا َلل ــــــــــــــؤ اــــــــــــــةلل َلويا

ريوونــااى يــا اــةمى دةمانــة

ا َلل ــــــــــــــؤ اــــــــــــــةلل َلويا

طوت ـــــا وى خوشـــــت ا وى

ا ش َ ـــــــىَ اـــــــةمى د نـــــــا

اـــــــــةلل لويا اـــــــــةلل لويا اـــــــــةلل لويا اـــــــــةلل لويا (7
اــةر ئــةمني مللــةتىَ خــودايى

ا َلل ــــــــــــــؤ اــــــــــــــةلل َلويا

ــةر ةـت ة ب ــاظىَ ل ســايى

ا َلل ــــــــــــــؤ اــــــــــــــةلل َلويا

ب ضـــــــــثالَنا و ـــــــــرتانا

دىَ شـــــك َ َن اـــــةمى ث النـــــا

اــــــــــــــــــــــــــــــــــــةلل َلويا اــــــــــــــــــــــــــــــــــــةلل َلويا
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[]37
ئةمة ريؤلةى خؤشةويست ة ،ئةوةى زؤر ث َى دلَـادم.

مةتتا 14: 3

قةرار
{ث َــــــــى دوواـــــــةزار ـــــــاةَ م ـــــــالَىَ لـــــــةداي بـــــــوو
ريزطـــــارى اـــــةموو ج هـــــان لة ـــــةر دة ـــــتى ئـــــةوا بـــــوو
ث َـــــــى دوواــــــةزار ــــــاةَ ئة ــــــت َرةيةك لــــــة ئامســــــان
ااتـــة ـــةر ب َـــت لـــة م (بـــوو بـــة ج َشـــةى ةر ـــوريمان 2}2
1

{يــــةزدان ريؤلــــةى ثــــريؤزى نــــارد بــــؤ ــــةر زةوى بؤمــــان
اـــــــةتا وة ـــــــومرؤظىَ بكـــــــال طوتوطـــــــؤ لةطـــــــةلَ ان }2
بـــــؤ ئـــــةوةى لىَـــــى ت َبشـــــةين بــــــانني ىَ ـــــة يـــــةزدان
اـــةر بـــؤ ئـــةم مةبة ـــتة بـــوو ( ـــة مة ــ ااتـــة ج هـــان 2

2

{بـــــــة اـــــــات ى مة ـــــــ

ـــــــوريى ثـــــــريؤزى يـــــــةزدان

اـــــات ى بـــــؤ ـــــةر زةوى ريزطارمـــــان بـــــوو لـــــة تـــــاوان }2
دةك ثـــريؤز بـــىَ ئـــةو خا ـــةى مة ـــ لىَـــى ااتـــة ج هـــان
يـــــةزدان لـــــةوىَ نا ـــــرا (بـــــة اـــــؤى مة ــــ حى برامـــــان 2
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[]35
ئامسان و زةوى بة ةر دةضن ،بةآلم ووتة ا اةرط ـ بة ةر ناضن.

مةتتا 35 : 27

ثـــةرتوو ى ثـــريؤز ـــؤن نـــابىَ

اـــــــــةتا اةتايـــــــــة دةم َ ـــــــــىَ

ثــــةروةردة و ثــــريؤزل دة ــــا

ـ َــــرى ووشــــةى خــــودال دة ــــا 2

مـــــن بـــــاوةريم بـــــة ل ســـــاية

خـــــوداى مـــــن خؤشةويســـــتى يـــــة

طـــةورةتر

لـــــة ج هانـــــدا اـــــةرط ـ ن ـــــة 2

ا ـــــواو بـــــاوةريم مةشـــــ ةلَن

داطري ـــــــاون لـــــــة ن َـــــــو دلَـــــــن

لــة خــوادا ريا ــتة رييَــم ئة ــةن

ذيــــــــا

امــــــــةران ئة ــــــــةن 2

دايـــة ط ـــان بة ـــ ةتى طريـــان

ض ـتــــــر ناضـــ ـ ةوة ن َـــــو زي ـــــدان

لـــة خؤشةويســـت

ؤيلـــــةى ويســـــت و تر ـــــة ا

زي ـــــــــدانى ئارةزووة ـــــــــا

2

دلَ ابـــــة ئةشـــــكىَ شـــــةيتان

ئةطــــــةر نــــــاوى ل ســــــا ب َــــــ ني

لــــةرز و موضــــري ةى ث َــــداديَت

لة شويَ ى خـؤى ية سـةر اةلَـديَت 2

بـــةىلَ مـــن ذيـــانى نـــويَم اةيـــة

مـــــــردن بة ـــــــةرما زاةَ نى ـــــــة

ب َشومــــــا ثــــــاك بوومــــــةوة

لـــــة نـــــوىَ لـــــةداي بوومـــــةوة 2

ذيـــان ى ل ســـاى مة ـــ دا

بــــــــةرخى طويَريايــــــــةلَى خــــــــودا

ذيــــــــانى اــــــــةتا اــــــــةتايى

لةطــــــةةَ بــــــاوك دا بةشــــــادى 2

مـــــــن لةل ســـــــا دا ئـــــــازادم

طـــــــةل َ بةختـــــــةوةر و شـــــــادم

ئاشــــتى و ا ــــوام لــــة دلَدايــــة

خـــــــؤرى ذيـــــ ـ م طةشـــــــاوةية 2

اة ــو وةرن ئــةى اــاوريىَ يــان

ث َكــــــــةوة ئااــــــــةن بش َــــــــرين

اــةر ل ســاى مة ــ ثادشــاية

ثادشـــــــاية و لـــــــةناو دلَدايـــــــة 2
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[]31
…ئةوا من مودةية ى خؤ و مةزنتان ثىَ دةدةم ة بؤ اةموو طةلة ،ئةمريؤ لة شارى
داود ريزطار ةريَ بؤ ئ َوة لةداي بوو ،ئةوي

مة حى خوداوةندة.

لؤقا 11-11: 2

ثـــــريؤزة لـــــةدايكبوونت ئـــــةى ل ســـــاى ريزطار ـــــةرمان
ئـــــةو ريزطار ـــــةرةى ئـــــةم شـــــةو لـــــةدايكبووة بؤمـــــان
زةوى وئامســــــان دلَـــــــادن بــــــة لــــــةداي بوونىتــــــؤ
ئ َ ـــــة اـــــةموومان دةلَـــــ َني ثـــــريؤزة لـــــةدايكبوونت 2
تــــؤ ا َ ــــدة خؤشــــت ويســــتني بؤيــــة اــــاتى بــــؤ مــــان
تــــا و ريزطارمــــان بكــــةى لــــة تــــاريكى و طونااــــةمان 2
بؤيــــة اــــةموو ــــاتىَ دةم بــــة تايـــــى تــــؤ دةبــــني
بــــؤ شــــكؤيى نــــاوى تــــؤ اــــةردةم بــــةردةوام دةبــــني 2
ثـــــريؤزة لـــــةدايكبوونت ئـــــةى ل ســـــاى ريزطار ـــــةرمان
ئـــــةو ريزطار ـــــةرةى ئـــــةم شـــــةو لـــــةدايكبووة بؤمـــــان
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[]34
ئةى ئةوانةى تر ى خوداوةندتان لة دلَداية ،خوداوةند ثريؤز بكةن!
ثـــــــريؤزى تـــــــؤ ثـــــــريؤزى

خــــــودايىَ مــــــن ثــــــريؤزى 2
مـــة اـــةر دظـــ َو تـــؤ ريازى 2

تــــو ريوونــــااى خــــودىَ مــــن

قورتـــاة بوونـــا مـــن بتةيـــة

تــــــؤيى ئا ــــ ـ َشةاا مـــــــن

ئـــــةظ ط انـــــة يـــ ـىَ تةيـــــة

ئــةم ي َــت تةي ــة تــؤ خــوداى

مـــــــةنرا دوذم َــــــت مــــــن

زةبوور 212135

مـــــن اـــــةر تـــــاوارا تةيـــــة 2

ن َـيـــــ دبـــــوون خرابكـــــار

دظ ــان بــؤن طؤشــتىَ مــن

تـــؤ ضـــة دارى تـــؤ ا َــــدار

اــــةردةم ثـــــتةظانىَ مــــن

تـــــــة رياتةقانـــــــدن نـــــــةيار

دى ـــــى خـــــودانىَ مـــــن 2

طـــةر لةشـــكرةك ااتـــة مـــن

ذبـــــةر ناتر ـــ ـ ت دىلَ مـــــن

طةر جـةنش َ رييَ ـدا لسـةر مـن

ثــــت ريا ـــتة ط ـــانىَ مـــن

مــــن دثــــاريَـى خــــودىَ مــــن

ب تـــة خؤشـــة ذيـــــ ا مــــن 2
[]34

ثريؤز بىَ ناوى شكؤدارى تااةتاية ،با شكؤمةندية ةى اةموو ج هان ثري بكال.
زةبوور 19 : 42

ثــــريؤز ثــــريؤز ثــــريؤز يــــةزدانى مــــةزن ثــــريؤز
{اـــــةموو ج هـــــان ثــــرية لـــــة ثـــــريؤزى تـــــؤ}3
تايـــــــــــــــــــــــــــــت دة ــــــــــــــــــــــــــــةم
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[]39
…ل سا ااتة دةرةوة و خاضة ةى اةلَشرل بةرةو ئةو شويَ ة ريؤيـت ة نا رابوو بة
شويَ ى ا ةى ةر بة زمانى ل ربى ث َى دةوترىَ (طولشؤ ة .

يؤ ةن ا 14: 19

رييَكا خاضدانىَ
ثـــــــري ئـــــــ َ

و ئـــــــازارا رييَكـــــــا خاضـــــــدانىَ

ب خوي ـــــاوى ريوونـــــااى دارييَـــــوا لســـــةر ذيـــــانىَ
ضــــةند مةزنــــة اــــؤ بــــرا ــــارىَ ظــــى ــــةم انى
بةمـــة ـــوردا بـــؤ اـــةمى مللـــةتا خـــؤ ر قوربـــانى
اـــــوبرا تـــــارى يامـــــة ئـــــةظرو بـــــو ريوونـــــااى
قةيــد و زوــري شكة ــو ذمــة دويــر ــةل طونــااى
ل ســــا ئــــةو قوربانــــة بــــؤ اــــةم ا ــــةم انة (2
بـــةس ب ـــاظىَ خـــؤ دبـــن اـــةمى ئـــاواز واـــؤزان
ئـــةم بـــو وى مللـــةتني ئـــةو بومـــة رييَـــ و شـــ ان
ئــــةو بــــو بارطرانــــا دلـــــاديا اــــةمى ريؤذانــــا (2
دىَ دة ـــت ث َكـــةن ن ـــوا ب نـــاظىَ ريزطـــارىَ مـــة
ئـــو ب ط َـــري ن ـــرتانا ظ َـــرى بكـــةن شـــةا انامة
اــــوبرا ئ َــ ـ لةشــــني ئــــو ث َك ــــة دلـــــادين(2
[]71
ئةى خوداوةند بة طةورةل دةزا  ،ضونكة اةلَت َـام و نةته َـت دوذم ة ا شانازيم
بة ةردا بكةن.

زةبوور 1: 31

ثـــةرتوو ى ذيـــا ب و ـــة لىَـــى

ناخؤشــى ذيــ م بــؤ خــؤل دةبــةى

شـــــةو وريؤذ بـــــؤم ئةثاريَ تـــــةوة

ئازارة ــــا بــــؤ ى ـــىَ ئةبــــةى

شةرمت ىلَ ئة ةم ـرم َسكان دةرذم

بؤ ئةو ناخؤش انةى بؤ باو ى ئةبةى

ث ـري دةنشــم اــاوار بــؤ نــاول ئةبــةم

لةضـ ـ اى ثـــريؤزل وة َمـــم ئـــةدةى

ئـــــةى ضـــــةند زؤرن دوذم ـــــة ا

بــة ا َـــى خــؤل ثــةرت ان ئة ــةى

لــة ناويــان ئةبــةى ريزطــارم ئة ــةى

وة و نـ ةى باران ثةرت ان ئة ةى
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[]71
لةبةر ئةوةى باوةشى ث ا ردووم ،ئازادى دة ةم ،بةرزى دة ةمةوة ضونكة ناوى من
دةزان َت .ااوارم بؤ دة ال ،وة َمى دةدةمةوة ،لةطةلَ دام لة تةنشانة دةربازى دة ةم
ريَـدارى دة ةم.

زةبوور 15-17: 91

ث َت بةخـ م ةرضاوةى ـؤزل

بـــؤ تـــؤ بـ ـىَ ذيـــان تـــةرخان

ئــةى شــادى دةَ بــؤ اات ــةوةل

ثـــــري تا ـــــةية دةَ وط ــــــان

بـــؤ شـــةوى تـــارم ضـــراى رييَـــى

بـــــؤ تةنشانةشـــــم اـــــاورييَى

شــــكؤمةنديم ريوونا ــــايى ذيــــان

ط انو دام بـووى ية ـوط ط ـان

(اــــــــةلل َلؤيا

اــــــــةلل َلؤيا

دةَ ضة ـــــثاوة لـــــة تـــــة تا

اـــــــــةلل َلؤيا

اـــــــــةلل َلؤيا

خــاوةن جــ َم لــة باخ ــةتا 2

[]72
ثريؤزة ،ثريؤزة ،ثاك و ثريؤزة خوداوةند خوداى توانادار بة ةر اةموو شت َ ئةوةى
اةيةو اةبوة و ديَت.

ب ني 4: 7

( ثريؤزىــــــى تــــــؤ مة ــــ ـ لــــــة ويَ ــــــةى ن ــــــة
شـــــايةتى يـــــةزدان تـــــؤى لة ـــــةر ئـــــةم زةوى ـــــة
( اــ ـ ة ة ــ ـىَ نى ــــة مة ــ ـ ثريؤزتــــر لــــة خــــؤل
تــــا دار و بــــةردي

مة ــ ـ

2

رينــــؤ ئةبــــةن بــــؤل

( ثـــــــــــــــريؤزى تـــــــــــــــؤ  3مة ــــــــــــــ

2

2

( خــــوا ئ َ ــــةى درو ــــت ــــرد بــــة جــــوانى و ثــــا ى
بــــــــؤ ئــــــــةوةى بــــــــوين بــــــــةبىَ خــــــــةم ا ى
( بــــــــة دلَ َكــــــــى ثــــــــاك و بــــــــة خؤشةويســــــــتى
لـــــــة باخ ـــــــةى ذي ـــــــا بـــــــوين بـــــــة شـــــــادى
(ثـــــــــــــــريؤزى تـــــــــــــــؤ  3مة ــــــــــــــ

2

( بـــــة اـــــؤى مرؤظ َكـــــةوة تـــــاوان ااتـــــة خويَ ـــــان
دوورى خســــــــت ةوة لــــــــة بــــــــاو ى ئامســــــــان
( بـــة َم بـــة خ َـــر ب َـــت مة ـــ

ـــة ااتـــة ج هـــان

ريزطــــــــارى ــــــــردين لــــــــة اــــــــةموو تـــــــــــاوان
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2

2

(ثـــــــــــــــريؤزى تـــــــــــــــؤ  3مة ــــــــــــــ

2

لـــــــــة ـــــــــةر زمـــــــــانى اـــــــــةموو ن َـــــــــرراوان
يــــــــــةزدان ثــــــــــةتانى دا ب َــــــــــرىَ بؤمــــــــــان

2
2

ة ـــــــىَ بـــــــىَ ـــــــةوا ببـــــــىَ بـــــــة قوربـــــــانى
ئـــــــةوي

مة ـــــــ بـــــــوو بةخــــــــىى ذيـــــــانى

بـــــــة َم ضـــــــونكة مة ـــــــ ريؤلَـــــــةى يةزدانـــــــة
دواى ــــ ـىَ ريؤذ اة ــــــتايةوة لــــــة ن َــــــو مردوانــــــا
[]73
يارمةتى من لة ى خوداوةندةوةية درو تكةرى ئامسان و زةوى.

زةبورى 2 : 121

تـــــــــــــؤ ضــــــــــــــــ َكةرى

ضـــــــ َكةرى لـــةردو لا ـــ ـــــانا

تـــــــــــــــؤ ذيَــــــــــــــــــدارى

ذيَــــــدارى تــــــة لــــــؤ ب ـــــــــانة

خــــةظ دلــؤظــادى ذ تـــة يـــة

ئاشتــــى و تةنــــــااى ذ تــــة يــــة

خةظ خؤشى و دلـادى ذ تة يـة

خـــةظ ذ تـــة يـــة ،خـــةظ ذ تـــة يــــة

(ب تــو خــويَ مــة تــوَ ظ ــاى

تــــــو اــــــةظبوونا اــــــةم اى 2

(ئـاظـــــا ذيــانــــىَ بـــــدة مــــة

بـــــو نــاظــــــا ب ـــــىَ تـــــؤيى 2

(ب باشــــــى و قــــــةوى دذى

د بةراـــــــــةمىَوان ديَـــــــــرى 2

(ذيـانــــــــا اـةردةمــ ــ ـــــــَى

 ،ا َ ــــى و خؤزيكــــةل مةنــــة 2

(خــــــودا ا َـــــــىَ بـدةمــــــة

دلـة ـــــــــىَ ريوون بـدةمـــــــــة 2

(رييـَـــ ــة ــــــا نـــــى بدةمــــة

ظـــ ـىَ تـــــؤ خـــــــودان ذيـــــانى 2
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[]77
وةرن بةاى خوداوةندى بـانن شكؤمةندى ناوى خؤى ،ديارى به َ ن و وةرنة ناو
بارةطا ةى.

زةبوور 4: 91

تـــــــــــــــؤ ـــــــــــــــةيرانا بـــــــــــــــاوةريدارا
تـــــــــــؤ خؤشـــــــــــ ا ظـــــــــــان اـــــــــــةذارا
تـــــــــــؤ ريوونـــــــــــااى اـــــــــــةمى جـــــــــــارا
ذتــــــــــة بت ــــــــــىَ د ــــــــــةم ثر ــــــــــ ارا
ـــــــــةيف وشـــــــــاا ا بـــــــــةردةوامى بـــــــــة
خــــــــةم ريةظ ــــــــى دل َــــــــت مــــــــة بــــــــة
اــــــــةر جريســــــــكا رييَكــــــــا مــــــــة بــــــــة
ب ــــــــااى يــــــــا ضـــــــــاظ َت مــــــــة بـــــــــة
ريَبــــــــــــازا تــــــــــــة مــــــــــــة طرت ــــــــــــة
خـــــــــــــــة تىَ تـــــــــــــــة وةرطرت ـــــــــــــــة
ودىلَ مـــــــــــــــة دا تـــــــــــــــة نااى ـــــــــــــــة
وذيانـــــــــــا مـــــــــــة اـــــــــــةر ئاشـــــــــــت ة
[]75
بة َم ئ َوة بة اؤى خودا لة ل ساى مة حدان ئةوةى لة خوداوة بؤمان بوو بة دانايى و
ريا تودرو تى ،ثاك و ثريؤزى و قوربانى.

 1ؤرنسؤس 31: 1

تـؤى اـةر تـؤى زي ـدووى نـامرى

تـــؤى اـــةر تـــؤى لـــة ن َـــو د َنـــى

تــؤى اــةر تــؤى ق بلــةى ذيــانى

تــــؤ ن ـــــانةى ريا ــــتى و وةـــــايى

تــــؤى اــــةر تــــؤى باوةريمــــانى

تــــــؤى اــــــةر تــــــؤى توانامــــــانى

تـــــؤ اـــــةر تـــــؤى رييَشامـــــانىَ

تـــــؤ ريوونـــــا ى وث َــــــاندةرمانى
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[]71
ئةمريؤ لة شارى داود ريزطار ةريَ بؤ ئ َوة لةداي بوو ،ئةوي

مة حى خوداوةندة.

لؤقا 11: 2

جــــــــةذنا تــــــــة جــــــــةذنا تــــــــة

جـــــــةذنا تـــــــة دىَ ثـــــــريؤز ـــــــةين

شــــــــــــــــــــةماآل شــــــــــــــــــــةما

شــــــــــةماآل بؤتـــــــــــة اةلكـــــــــــةين

ئـــــةظريؤ ـــــة شـــــةا انة اـــــةوارة ىلَ

وةرن بشــــــــــــــــــرن ديالنـــــــــــــــــىَ

دىَ ب َـــــــــــــــــون دىَ ب ّـــــــــــــــــون

بــــــــــــؤ وىَ ب َــــــــــــون ــــــــــــرتانا

اات ــــــــــــــــا وى اات ــــــــــــــــا وى

طوظةنـــــــــــدا مـــــــــــة وردانـــــــــــة

اات ـــا وىَ ريزطارى ـــا مـــة اةم انـــة ىلَ

دىَ وةرن ظــــــــــــــىَ ومبــــــــــــــونىَ

ئةظريؤ ــــــــــــــــــة ئةظريؤ ــــــــــــــــــة

جــــــــــــةذنا بونــــــــــــا ل ســــــــــــاية

ثـــــــــــــــــــريؤزى ثـــــــــــــــــــريؤزى

طــــــةة خــــــو بــــــو مــــــة ئ ايـــــــة

خودامةنــدى ــوزا خــو ب جــة ئ ايــة

ريزطــــــــــــارى بــــــــــــؤ ج هــــــــــــانىَ
[]74

ئةى خوداوةندمان و خودامان ،تؤ شايانى ئةوةى شكؤمةندى و ريَـ و توانا وةرطرى،
ضونكة تؤ درو تكةرى اةموو شت َك ت ،ئةو شتانة بة خوا تى تؤ بوونى اةية و
درو ت بووة.

ب ني 11: 7
تةنااى

ضــــــــــــ َكةرى دةشــــــــــــت وشــــــــــــاخا
ريوونـــــــــــــااى وا شـــــــــــــار وئاخـــــــــــــا
نــــــــــا ثةريَســــــــــم طــــــــــةظرؤ ئاخــــــــــا
خـــــــــودايىَ مـــــــــن اـــــــــةريَى ـــــــــاخا
(ئــــــــــــــــــــــــةز نــــــــــــــــــــــــامرم 2
ب ل ســـــــاى مة ـــــــ ئـــــــةز بـــــــاوةريم
ئـــــــــــــــــــاآليىَ وى دىَ اـــــــــــــــــــةلَشرم
ة تـــــــــــــةناا ىَ ئـــــــــــــةز دطـــــــــــــةرم
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[]74

بة َم اةموو ئةوانةى ثـتت ثىَ دةبة و دلَ ؤ دةبن ،تا اةتاية طؤرانى شادى دةلَ َن،
دةياخنةيتة ذيَر َبةرى خؤتةوة ،تا اةموو ئةوانةى ناوى تؤيان خؤ دةوىَ بة تؤ شاد
زةبوور 12 – 11 : 5
بن.
ض جــــار رييَ اتــــة بــــةر نــــادةين

بــىَ ــةز رناتــة ئــةم نا ــةين 2
دانـــــةر و ضـــــىَكةرىَ مـــــةيى 2

باوةرييــــا خــــؤ ثــ ـريى مــــة بكــــة

وةرة وازيـــــى ذ مـــــة ريا ـــــة 2
2
شـــــ اندار و خــــــودىَ مــــــةيى

بئةظ اتــــــــــة َباتكــــــــــارين

ئــةم اــةمى ــةس طون ــةاكارين 2
2
دىَ اــةر اــةبى و اــةريىَ اــةى

ئــةم بــىَ ة ــني بــىَ تــة خــودا

رييَ ـــا را ـــتا ن ــــان مـــة بـــدة 2
2
بت ـــ ـىَ تـــــو خـــــودانىَ مـــــةى

ض خؤشـ ـى يـ ـىَ ب َـ ـى تـــة نابـــةين
دةنشـــىَ ثــــةي ا خــــؤ بل ــــد ــــة
بـــــةىلَ بتـــــة ئـــــةم بـــــاوةريدارين
ئــــةم ي َــــت بــــن ئــــا يىَ تــــة دا

[]79
وةرن بؤ م ئةى اةموو ماندووان و بارطرانة ان،من دةتان ة َ ةوة .مةتتا 24: 11

ضـــــــارة ـــــــةرى اـــــــةر ل ســـــــاية
بــــــــــــؤ ج ــــــــــــانى ريزطارى ــــــــــــة
دىَ بلَ د ـــــــةين دةنـــــــ و دة ـــــــتا
دىَ اــــــــــةر ب َــــــــــوين اــــــــــةلل لويا
رييَكـــــــــــا خـــــــــــودىَ باوةريى ـــــــــــة
ـــــةر ةظو اـــــةر ب نـــــاظىَ وى ـــــة
دىَ ا َــــــــــوي ن اــــــــــةمى ضــــــــ ـ ايا
ل ســــــا بــــــو مــــــة اــــــةر انى ــــــة
ئاشــــــــتى خــــــــازى ئــــــــاآل مةيــــــــة
ا َـــــــــ وشــــــــ ان بــــــــؤ خودايــــــــة
ئــــةم ثـــــت ريا ــــتني ــــةر ـــــرازين
ل ســــــا اــــــةردةم ة طــــــةة مةيــــــة
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[]51

ئةى خوداوةند خوداى من ،ةيرم بكة و بة دةنش ةوة وةرة،
ضاوم ريؤشن بكةوة نةوةك خةوى مةرطم ل َبكةويَت.

زةبوور 3: 13

ضـــــاو ل َـــــ مـــــةنىَ تةماشـــــا ة

ئــــــــــــــةى ـ ــــــــــــــدا ارم

ـ َــــــرم ــــــة

ضـــــــــــــؤن بـــــــــــــدوىَ زارم

ئـــةى ريزطار ـــةرم ئـــةى ريزطار ـــةر

تــــــــؤ ريوونــــــــا ى ذيــــــــانى

لـــــة تاواىـــــان خؤشـــــدةبى تـــــؤ

اـــــــةر تـــــــؤ دةتـــــــوانى

داوا ــــــــــــارى بةخـــــــــــ ـ دةيت

ئةب تــــــــــــــــــــــــــــــــةوة

بـــــة بةرة ـــــةل و بـــــة خؤشـــــى

ثىَــــــــــــى ئةدةيتــــــــــــةوة

تــــــؤ ةرضــــــاوةى امــــــةران ت

تــــــــــــؤ زؤر دةَ نــــــــــــةرمى

تـــــؤ ضـــــا رتين اـــــاورييَى م ـــــى

بةرز و بلَ دى

ــــــاتى ــــــتاي

[]51
اةموو اتىَ خوداوةند ثريؤز دة ةم  ،اةم ـة تايـى ئةو لة ةر ل َوة اىة.
زةبوور 1: 37

خـــــــــودايىَ مـــــــــة(2

نــــــاظىَ تــــــة بلَ ــــــد د ـــــــةين

مة ـــــــــــــــــــــــ (2

نــــــاظىَ تــــــة بلَ ــــــد د ـــــــةين

ى لة ى لة ى ى لة ى (2
تــــــــــو ة ــــــــــى(2

وة ـــــى تـــــة اةذمـــــة نة ريـــــة

ئاظــــــــــــا تــــــــــــة (2

خـــــة َ تـــــة ذيانـــــا ئةبةدي ـــــة

ى لة ى لة ى ى لة ى (2
تـــــــو ـــــــةر ةـتى(2

تـــــة ذى زيَـــــدة ان ـــــةر ةـتى

خــــــــــودىَ تــــــــــؤ (2

ريوونـــــااى ةرضـــــاظا ـةلـــــة ى

ى لة ى لة ى ى لة ى (2
تــــــــــؤ ة مــــــــــة(2

ة مـــــــــة خـــــــــودىَ تـــــــــؤيى

شـــــــــــــــــــــــةبابا (2

ل ســـــــا مـــــــةزن ـــــــةر ةت ة
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[]52
طةر شت َكتان بة ناوى من داوا رد ،من بؤتانى دة ةم.
1
-

يؤ ةن ا 17: 17

خوداوةنـــدمان ل ســـاى مة ـ ـ ثـــاك وثـــريؤزة نـــاوى تـــؤ
لة ــةر لــةرد ولــة ذيَــر ئامســان نى ــة نــاوىَ ثريؤزتــر لــة تــؤ
خودايــــة ط ــــان وثا ــــت ئة ــــةين لــــة نــــاخى دلَ ــــان
ئــــةبني بــــة خــــؤةَ لــــة ذيَــــر ث َتــــا ئــــةى خوداوةنــــدمان
بــة خــويَ ى تــؤ ريزطارمــان بــوو لــة طونااــة ولــة طـــت تــاوان

2
-

ــةر ةوتني بة ــةر مــردن و بة ــةر اــةموو ــؤتى شــةيتان
وثا ــــــت دة ــــــةين خودايــــــة بــــــؤ خؤشةويســــــت ت
تـــــؤ بـــــةزةي ت ث َ ـــــان ااتـــــةوة بـــــؤ ئ َ ـــ ـة مـــــردى
شت َ نى ة ث َـكةشتى بكةين جشـة لـة دلَ ـان ئـةى مة ـ

3
-

بةريووتى بةرةو ى تؤ ديَني خـؤل بـةرط ان ـة ئـةى مة ـ
واز وبــــ ـىَ ا َـــــــين خودايــــــة ا َـمــــــان ثــــ ـىَ بــــــدة
لـــــةم تاريك ـــــةى دون ـــــاى شـــــةيتان ريزطارمـــــان بكـــــة
[]53

بة باوةري دةزانني اةموو ج هان بة اؤى ووشةى ئةوةوة درو ت بووة تةنانةل اةموو
ئةو شتانةى دةيب ني ،لة شت َ ااتؤتة ايةوة ة وا نايـبـ ـ ـني.

ل ربان ة ان 3 :11

خـــوداى اـــةبوون خـــؤى خودايـــة توانـــــــــــا مـــــــــــةزن خـــــــــــؤى خودايـــــــــــة
لـــــة ب ابانـــــا ئـــــاوى ـــــانى يـــــة ريزطارى ية خؤى خوداية ( رتان بلَ َن اةلل َلويا 2
توانـــــا بـــــةرزة خـــــؤى خودايـــــة خـــــــــــؤى خودايـــــــــــة خـــــــــــؤى خودايـــــــــــة
خـــــوداى ئاشـــــتى طوناابةخــــــة خؤشـــــــــى بةخــــــــــة خـــــــــؤى خودايـــــــــة
اـــــةر اـــــةبوة واـــــةر دةم َ ـــــىَ خــؤى خودايــة ريزطاري ــة ( ــرتان بلَ ـ َن اــةلل َلويا 2
ث َويســـــــت ان دابـــــــني دة ـــــــا دلَ ـــــــــــان ثـــــــــــريى خؤشـــــــــــى دة ــــــــــــا
خــــــــؤ بةختكــــــــةر خودامانــــــــة اـــــــــــةر ئـــــــــــةو تـــــــــــةن ا ثادشـــــــــــامانة
ضــــــونكة ريؤلَــــــةى خؤشةويســــــتى خــــــــؤى بــــــــؤ نــــــــاردين ئــــــــةو خودايــــــــة
بـــــــة قوربـــــــانى خؤشةويســـــــتى بؤ دةرخستني ئةو خوداية ( رتان بلَـ َن اـةلل َلويا 2
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[]57

ب َشومان ضا ةو خؤشةويستى بىَ وور بة دوامةوة دةب َت بة دريَوايى ذيا  ،لة مالَى
زةبوور 1 : 23
خوداوةند دةذيم تااةتاية.
خوداوةنـــــــــد خؤشـــــــــى دلَ ـــــــــى

بــــــــــــــــاوةري و ئــــــــــــــــازادتى 2

شــــــةيتان اــــــال لةخـــــــتةم بــــــا

شــــــةيتان اــــــال لــــــةناوم بــــــا 2

ريؤ ـــــــى تـــــــؤ لةطـــــــةلَ ا بـــــــوو

بـــــــــاوةري و ئـــــــــازاديم بـــــــــوو 2

بــــــــــــة دريَــــــــــــوايى ذيــــــــــــا

لـــــة مـــــالَى خوداوةنـــــد دةذيـــــم 2

خوداوةنـــــــد ثــــــــت وثةنامـــــــة 2

ئةو بـــــــــــــــةرى ئازارمـــــــــــــــة 2

خوداوةنـــــــــد خوشـــــــــى دلَ ـــــــــى

بــــــــــــــــاوةري و ئــــــــــــــــازادتى 2

[]55
ئ جا ل سا ث َى وول( :ضاول بكةوة ،باوةريل ضا ى رديتةوة !

لؤقا 72: 14

خــــــــــــــــودايىَ مــــــــــــــــن ل ســــــــــــــــا
ضارة ـــــــــــــــــــــــةرىَ ئاريَــــــــــــــــــــــــا
نـــــــــــــــؤذدارىَ اـــــــــــــــةمى ئ َــــــــــــــــا
ـــــــــــــةرثىَ رياوة ـــــــــــــتام ديســـــــــــــا
قةتانــــــــــــــد قةيــــــــــــ ـديَت دة ــــــــــــــتا
داظـــــــــــا ـــــــــــ َى يانـــــــــــة ريَســـــــــــا
[]51
من وةك ريوونا ى ااتوومةتة ج هان ،تا ئةوةى باوةريم ثىَ به َ ىَ لة تاريك دا نةم َتةوة.
يؤ ةن ا 71: 12

خودامةنــــــــــــــد ا َوايــــــــــــــة

نــــــــــــــاظىَ وى ســــــــــــــاية

رييَكــــــــــــا وى ريوونااى ــــــــــــة

خؤشــــــــــت ى و ئاشــــــــــتى ة

دىَ دة ثــــــــــ َكةن ـــــــــروودا

( شـــــري ة ثـــــةي ا خـــــودا 2

ل ســــــــايى طــــــــول ئــــــــةزم

رييَــــــ ـ وريا ــــــــتى و ذيــــــــان

خوي ــــــا وى لســــــةر خاضــــــىَ

بومـــــة بـــــو ـــــؤز وثـــــةتان
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شـــــــــــــ ـ انةك ثـــــــــــــــريؤزة

( خودايـــــــــةك دلســـــــــؤزة 2

بـــــــــــاوةريدارين دة ثـــــــــــا ني

نـــــاظ مللـــــةتا ئـــــةم ـــــوردين

ج اتـــــــــا ئـــــــــةم ضـــــــــراي ة

ب نـــــــــــاظى وى ريزطـــــــــــارين

ل ســــــاى ئــــــةم اةلبــــــوارتني

ثـــــةي ا وى ئـــــةم ب ط َـــــري ني

ة ج هــــــــــــــــــــــــــانىَ ب ط َــــــــــــــــــــــــــري ني

[]54

خؤزطة دةخوازريَت بةو طةلةى دةزانن بة دةنشى بةرز ااوارى شادى بكةن ئةى خوداوةند
زةبوور 15 : 49
بة ريوونا ى ريوخسارى تؤ ريىَ دة ةن.
-1

خوداوةندة،ل ســــــــــــــاى مة ــــــــــــ ـ
بــة خاضـــة ةى ل ســاى مة ــ

-2

-3

خؤشةويســــــتة دةَ ثــــــري ــــــؤزة

رياي ـــةوة

اةرضــــــى طةلــــــة واةرضــــــىهؤزة

بــــــــؤ طوناا ــــــــان جــــــــان ـ ــــــــدا بــــــــوو

خـــاوةن ا َــــ و ـــؤزى خـــوا بـــوو

بـــــــة دةنشـــــــى بـــــــةرز ،اـــــــاوار دة ـــــــةين

ل ســــاى مة ــــ نه َ ــــى ذيــــان

خــــــؤى ووشــــــةية  ،خــــــؤى خودايــــــة

بــــةريؤ ى خــــؤى ث َ ــــداين ذيــــان

لـــــــة نـــــــاو خـــــــةمان دةرى ا َ ـــــــاين

بــة خــويَ ى خــؤى ئ َ ــةى بةخـــى

بــــــة ئــــــارامى لــــــة ئاشــــــت ا بــــــة ثــــــةتانى خوداوةنــــــد ئ َ ــــــة دةذيــــــن
ــــــوارى ةشـــــــتى نـــــــةجال دةبـــــــني لــــــة بةنـــــــدةرو دةريـــــــاى ل ســـــــا
خــــــــــؤى ث َـــــــــــةن و ةشــــــــــت وانة بــــــــــؤ شــــــــــةثؤل

-7

ثا ــــــــــةوانة

ضـــــــــــاوى اـــــــــــةردةم وا ل َ انـــــــــــة

دة ـــــتى لـــــة ـــــةر ـــــةرمانة

لةطـــــــــةةَ ئـــــــــةوا بـــــــ ـةرز ئـــــــــةبني

بـــــؤ ئةوثـــــةريى ئـــــةم ئامسانـــــة
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[]54
ئ َوة دةزانن ضؤن ريانةوة لةو رييَبازة ثووضانةى لة باوك و باثريانتان بؤتان مابووةوة.
ئةو ريي ةوةية بةشتى لةناوضوو نةبوو وةك زيَريو زيو بةلَكو بة خويَ َكى طرانبةاا
اةروةك لة بةرخ َكى بىَ ةم و وريى ،ة خويَ ى مة حة.

 1ثةترؤس 19-14 :1

خـــــــــويَ ى تـــــــــؤ بـــــــــوو ( 2شؤريشـــــــ ـ َ بـــــــــوو لـــــــــة ناومانـــــــــا
ريؤذان َـــــــ ـ بـــــــــوو ذيَـــــــــر دة ـــــــــتى ذيـــــــــانى تـــــــــاريكى بـــــــــووين
زي ـــــــــــــــدان و ـــــــــــــــؤل ومة ـــــــــــــــتى بـــــــــــــــريىَ بـــــــــــــــووين
اـــــــــــاوارة و ثـــــــــــري غـــــــــــةم دوور لـــــــــــة ريا ـــــــــــتى بـــــــــــووين
ـــــــــــــــةردةم بـــــوو ( 2مـــــن بـــــة بىَكـــــةس بـــ ـىَ اـــــاودةم بـــــووم
اـــــــــــةر ضـــــــــــ م دة ـــــــــــرد لةطـــــــــــةةَ ذيـــــــــــانى ضـــــــــــاوةريوان م
تووشـــــــــــــــــــى ط َـــــــــــــــــــواوى طـــــــــــــــــــةردةلوىلَ بـــــــــــــــــــووم
تامـــــــــــــــةزريؤى ذيــــــــــــــــانى ثـــــــــــــــري ئا ــــــــــــــــودة بــــــــــــــــووم
لــــــــــــــــــــــــــــــةنا اودا ( 2ثـــــــةيام َ اـــــــال بـــــــىَ ويَ ـــــــة بـــــــوو
ئـــــــــةو ثةيامـــــــــةى مـــــــــودةى ذيـــــــــانى خؤشـــــــــى بـــــــــؤ ا َ ـــــــــام
ذيــــــــــــــــــــانى بــــــــــــــــــــىَ ؤتــــــــــــــــــــايى و ةرتا ــــــــــــــــــــةر
لةطـــــــــــــــةةَ خؤشـــــــــــــــى و ةربة ـــــــــــــــتى بـــــــــــــــؤ ذيـــــــــــــــان
ئـــــــةو اةوالَـــــــةى ثـــــــري ا وايـــــــة مـــــــودةى تؤيـــــــة لـــــــة ناومانـــــــا
مة

( 2مة

( 2خؤمشان ئةويَى( 2خؤمشان ئةويَى (بة دةَ ،بة ط ان 7

- 33 -

[]59

ئةى خوداوةندى طةورةمان ناول لة ةراثاى زةويدا ضةند شكؤدارة،
زةبوور 1 : 4
تؤ شكؤمةندى خؤل خستؤتة ةرووى اةموو ئامسانة ان.
خوداوةنــــــدمان اــــــةر ضــــ ـ ةك بلَــــ ـىَ

لــة ــاتى خــؤى اــةر ديَتــةدى 2

لــــــــة ريؤذاــــــــةآلل تــــــــا ريؤذئــــــــاوا

نــــــاوى ل ســــــا شــــــكؤدارة 2

بـــــــؤ ذياىـــــــان خـــــــؤى ـــــــةردارة

لـــة طــــت اريَـــ ئاطـــادارة 2

لــــــــة ريؤذاــــــــة َل تــــــــا ريؤذئــــــــاوا

نــــــاوى ل ســــــا شــــــكؤدارة 2

تـــــــؤ بـــــــةرزى درو ـــــــت ـــــــةرى 2

طةورةى طة ن خؤل ةروةرى 2

لــــــــة ريؤذاــــــــةآلل تــــــــا ريؤذئــــــــاوا

نــــــاوى ل ســــــا شــــــكؤدارة 2

خـــــواى ـــــةربازان اـــــةر تـــــؤ ا َــــــى

اــةر تــؤى مــةزن شــايان ريَـــى 2

لــــــــة ريؤذاــــــــةآلل تــــــــا ريؤذئــــــــاوا

نــــــاوى ل ســــــا شــــــكؤدارة 2

لـــــــةرد وئامســـــــان مـــــــولَكى تؤيـــــــة

ضــؤك دادان ـ

اــةر بــؤ تؤيــة 2

لــــــــة ريؤذاــــــــةآلل تــــــــا ريؤذئــــــــاوا

نــــــاوى ل ســــــا شــــــكؤدارة 2

[]11
خؤشةويستى لةمة داية ،نةك لةبةر ئةوةى خودامان خؤشويستووة ،بةلَكو ئةو خؤشى
ويستني و ريؤلة ةى خؤى نارد تا بب َتة ةـارةتى طونااة اىان.

 1يؤ

ا 11: 7

خوداى ئ َ ة
خــــوداى ئ َ ــــة خؤشةويســــتى تــــؤ

بــــــىَ ــــــ ور و بــــــىَ ثايانـــــــة

بـــــــــؤ ريزطـــــــــار ردنى مـــــــــرؤظ

اـــــــاتى بـــــــؤ ئـــــــةم ج هانـــــــة

شـــــــــــــــــكؤيى شـــــــــــــــــكؤيى

بـــــــــؤ خـــــــــوداى خودا ـــــــــان

اــــــــــــــة للــــ ـَــــــــــــــــــــــلويا

ل ســـــــــــا تـــــــــــؤ ثـــــــــــريؤزى

بــا اــةموومان دوــؤ و شــاد بــني

لـــــــة خـمـــــــةتى خوداوةنـــــــد دا

ل ســــاى مة ــ ـ تــــؤ شــــادتانى

لـــــــــــــــة اةموو ات َـكــــــــــــــــدا

شـــــــــــــــــكؤيى شـــــــــــــــــكؤيى

بـــــــــؤ خـــــــــوداى خودا ـــــــــان

اــــــــــــــة للــــ ـَــــــــــــــــــــــلويا

ل ســـــــــــا تـــــــــــؤ ثـــــــــــريؤزى
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[]11
خوداوةند خودال خؤ

بوىَ بة اةموو دةَ و اةموو ط ان و اةموو بريتةوة .مةتتا 34: 22

خؤشــــــــــــــــم دةويَــــــــــــــــى

دةَ اــاوار ئــة ا خؤشــم دةويَــى

ريؤا اـــاوار ئـــة ا خؤشـــم دةويَـــى

مــــن ضــــاوةرييَم ــــة تــــؤ ب َــــى

قــــــــــــــــــةآلى مــــــــــــــــــا

تــــةنها لــــة تــــؤ دا لــــة ذيــــا

تـــؤ تـــةنها قـــةلَغانى بـــؤ مـــا

ئاطــــــــــــال ل َ ــــــــــــة دةزا
[]12

…ئةوةتا ئ َ ة وازمان لةاةموو شت َ ا َ اوة و دوال ةوتووين.

مةتتا 24: 19

خؤشـــــم دةويَـــ ـى خواوةنـــــد ية ـــــوط 2
بــــــــىَ ة ــــــــم بــــــــة بــــــــىَ تــــــــؤ
{لــــة دوال دةريؤم خوداوةنــــد اــــةردةم 2
بـــــــــــ ـىَ طةريانـــــــــــــةوة لـــــــــــــة دومت
دة ــــــــةم تايـــــــــى نــــــــاوى تــــــــؤ
بـــــــىَ ة ـــــــم بـــــــة بـــــــىَ تـــــــؤ}2
[]13

بة ثريؤزي ة ى ريازاوةوة رينؤ بؤ خوداوةند ببةن،
ئةى اةموو خةلَكى زةوى لةبةردةمى بلةرزن!
خـــؤ تـــؤ خـــوداى ريا ـــت طـــؤ

اــةر دةم ــووثاس بــؤ تــؤ

قوربانى طرانت بةخـ وة ث َ ان (2
اـــــــــــــــا اـــــــــــــ ـةلل َلويا

ـــــــــوثاس اـــــــــةلل َلويا

رينؤ دةبةين بؤ ناوى مة ح ان (2
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زةبوور 9: 91

[]17

ضونكة ـةرمان بة ـريـتة انى دةدال ،بؤ ئةوةى لة اةموو رييَشا انت ئاطادارل بن،
زةبوور 12-11: 91
لة ةر دة ت ان اةلَتشرن ،نةوةك ث َت بة بةرديَ بكةويَت.
خــــــــودا بــــــــةج َم نــــــــاا َلىَ

ئــةو اــةر ط ـــ ثـ ـت طــويَم ناخــال

اـــــــةموو ـــــــات َ لةطةلَ ـــــــة

لــــة ناخؤشــــى ــــةرم ئــــةخال

مــن دلَ ــام نــة مــردن ونــة ذيــان

نــة اـ ة شــت َ لــة درو ــت ــراوان

نــــــاتوانىَ ج امــــــان بكاتــــــةوة

لــــــة خؤشةويســــــتى خودامــــــان

ل ســاى مة ــ تــؤ زؤر ثــريؤزى

بــــؤ اــــةموو ة ــــ َ دلَســــؤزى

بـــة ووشـــة انت ثـــةروةردةم ـــة

بــة ريؤ ــى ثــريؤزل رييَ ــاي م ــة

ضــاوم اةلَـــدةبريم بــةرةو ضــ ا ان

لـــة ويَـــوة ديَـــت يارمـــةتى مـــن

يارمــةتى مــن لــة ى خــوداوة ديَــت

درو ــــــتكةرى زةوى وئامســــــان

خــــودا ل َ اطــــةريىَ ث َــــت بـــــىَ

خـــــةو نايباتـــــةوة دةتثاريَـيَـــــت

ب َشومــــــان خــــــةو نايباتــــــةوة

ئـــــةوةى ـــــة مـــــن دةثـــــاريَـىَ
[]15

با خوداوةند لة ريؤذى تةنشانةدا بة دةنشتةوة ب َت.
دلَتــــــةن وخةـــــــةتبار مةبــــــة

زةبوور 1: 21

خــــــوداى خؤتــــــت وا لةطــــــةةَ 2

ـــــــاتىَ ثـــــــةذارةو ناخؤشـــــــ

داىدةثؤشـــ ـ َت طــــــت ذيـــــان

لـــــةيادل بـــــىَ ثريشـــــ شى ئـــــةو

ريوونــــــا ى بــــــاو ى ئامســــــان

لـــــــةخوداى خـــــــؤل دلَ ابـــــــة

ئـــــــةو اةم ــــــــة وا لـــــــة ل

تـــؤ لـــة دةرطـــاى ئـــةو دةدةيـــت

و ض ـ ت بويَــت ئــةو بــؤل دة ــال

دلَـــــــتةن وخةـــــــةتبار مةبــــــة

خــــــوداى خؤتــــــت وا لةطــــــةةَ 2

ئـــةو تـــةنها تاقـــة ـــوريى خـــؤى

لـــــــةث َ اوى تـــــــؤ بةخــــــــى

بـةم جــؤرة خـودا تــؤى خؤشويســت

بـــــؤ ئـــــةوةى لـــــةناو نةضــــ ت

ئـــــ رت ضـــــؤن ناطاتـــــة ـريـــــال

لـــــــــة ـــــــــاتى ب َـاريـــــــــدا

ضــــؤن ئــــ رت ت َكــــى ناشـــــك َ ىَ

ـــــــؤل وث َوةنـــــــد لـــــــةث َتا

دلَتــــــةن وخةـــــــةتبار مةبــــــة

خــــــوداى خؤتــــــت وا لةطــــــةةَ 2
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[]11
من شوان َكى دلَسؤزم  ،شوانى دلَسؤزي

ذيانى خؤى دة اتة قوربانى لةث َ اوى

م َشةلة ةى.

يؤ ةن ا 11 : 11

دلَســــؤزى تــــؤ ضــــةند مةزنــــة

دلَســــؤزى تــــؤ بــــىَ ااوتايــــة

ــىَ وةك تؤيـــة ل ســاى ثـــريؤز

دلَســــؤزى تــــؤ ضــــةند مةزنــــة
[]14

تايـى خوداوةند دة ةم ة ئامؤذطاريم دة ال ،تةنانةل بة شةوي بة دلَم رييَ ايم
زةبوور 7 : 61
دة ال.

دة ــــتم بشــــرة بــــةرةو ى خــــؤل

مةا َلَـــــــة بــــــريؤم ـــــــةرة ريؤ

ناب ـــــــــام رييَشـــــــــام ىلَ وونـــــــــة

دةرنابــــةم بـــىَ ريؤشـــ ايى تــــؤ

دة ـــتم بشـــرة و رييَـــم ريؤشـــن ـــة

ئــــةى يــــةزدانى بــــة بــــةزةيى }2
لة ذيَر خةما ثـتم نةوى

ب سة

ة ةوا باو ى
دة تم بشرة بةرةو ى خؤل

3
وةك ــــةرىلَ شــــ َواوان

بـــؤ اـــ ة ة ـــىَ رينـــؤ نابـــةم

م ــــ

تـــةن ا بـــؤ خـــؤل رنـــؤ ئةبـــةم

ضونكة اـةر تـؤى بـاو ى ئامسـان

دة ـــتم بشـــرة و رييَـــم ريؤشـــن ـــة

ث َويســـت م ث َتــــة ئـــةى باو ــــة

ماوةى ذيان طةىلَ ورتة

لةم تاريك ة ريزطارم ة

دة ــــــــــتم بشــــــــــرة بــــــــــةرةو ى خــــــــــؤل
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3

}2
}2

[]14
ئ َوة جاران بة اؤى ردارى خراثتان نامؤ و دوذمن بوون لةبري ردنةوة ،بة َم ئ َستا
ئاشتى ردنةوة بةمردنى ،بة لةشى مرؤظانةى خؤى ،تا ئ َوة بة ثاك وثريؤزى و بىَ ةم
و وريى و بىَ طلةيى ب َ ة بةردةمى.

ؤلؤ ى 22-21: 1

دةيلَـــــــ ـ َم ـــــــــرودى ةربة ـــــــــت بـــــــــوون
ريزطـــــــــاريم لـــــــــة بـــــــــن دة ـــــــــت بـــــــــوون
شـــــــــــــــــــــادى ية ــجــــــــــــــــــــــارى دةروون
ل ســــــــــــــــــا ردمــــــــــــــــــى ريزطــــــــــــــــــار
ــــــــــــــــؤةَ طــــــــــــــــران ودةَ خــــــــــــــــةمبار
شــــــــاد بــــــــوو دةَ و ــــــــو ى ــــــــرد بــــــــار
بــــــــــــة ط ــــــــــــانى ردمــــــــــــى نا ــــــــــ ـ ار
ل ســــــــــــــــــا ردمــــــــــــــــــى ريزطــــــــــــــــــار
مردبـــــــــــــــووم ريســـــــــــــــوا و طونهبـــــــــــــــار
ئ ســـــــــــــــــتا ئـــــــــــــــــةذيم ثايـــــــــــــــــةدار
شـــــــــــــــــاو ـــــــــــــــــااني و توانـــــــــــــــــادار
ل ســــــــــــــــــا ردمــــــــــــــــــى ريزطــــــــــــــــــار
[]19

ئةى خوداوةند ااوار اةر بؤ تؤ دةا َ م ضونكة تؤ بة دةنش ةوة
ديَ ت طويَم بؤ شلكة و طوىَ لة نويَوة ةم بشرة.

زةبوور 1 : 14

درو ــــــت ان ــــــة  ،ت َبكؤشــــــني بــــــؤ نــــــاوى تــــــؤ
لــــــة ريووى دوذمــــــن ريابشةيــــــةنني  ،خويَ ة ــــــةى تــــــؤ
مبانــــــدةرىَ لــــــة ئــــــاطرى خــــــؤل ،غريةتــــــى خــــــؤل
تـــــا بـــــة بـــــةد ار بلَــــ َني ريا ـــــة ئـــــةى ذيَـــــر ضـــــةثؤك
بةرانبـــــةرمان خـــــؤل نـــــاطرى وثا ـــــا ر لةطةلَ انـــــة
زوو ــــــــــــــة و ضــــــــــــــؤ لة ــــــــــــــةر رييَ ــــــــــــــان
مبانــــــدةرىَ لــــــة ئــــــاطرى خــــــؤل ،غريةتــــــى خــــــؤل
تـــــا بـــــة بـــــةد ار بلَــــ َني ريا ـــــة ئـــــةى ذيَـــــر ضـــــةثؤك
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[]41
ئةوةتا من بة ثةلة ديَم ،ثاداشتى خؤم ث َ ة ،بؤ ئةوةى ثاداشتى اةر ة َ بةث َى
ارة ةى بدةمةوة.

ب ني 12 : 22

ديَ ـــــــــــــةوة ديَ ـــــــــــــةوة

بــــــة زوويــــــى ديَ ــــــةوة

ريؤذىَ لــــــــــــــــــــــــــــةريؤذان

اــــــــــــةر ديَ ــــــــــــةوة

2
2

ديَ ـــــــــــــةوة ديَ ـــــــــــــةوة

بـــــؤ ئاشـــــت ت ديَ ـــــةوة

اــــــــةر ــــــــال و ــــــــاتىَ

اـــــــــةر دةتب ـــــــــةوة

2
2

ديَ ـــــــــــــةوة بـــــــــــــؤ ل

بــــــة خؤزطــــــة وئــــــاوال

بــــــــــــة خؤشةويســــــــــــتى

ل ئةم َ ــــــــــــــــــــةوة

2
2

[]41
لة باو م داوا دة ةم يارمةت دةريَكى ديكةتان بداتىَ و تا اةتاية لةطةلَتان مب َ َتةوة،
ئةوة رو ى را ت ة ةوا ج هان ناتوانىَ وةرى طرىَ ضونكة نايب َت و ناي ا َت ،بة َم
ئ َوة دةي ا ن ضونكة لةطةلَتان دةم َ َتةوة و لةناوتان دةب َت.

يو ةن ا 14 – 11 : 17

ريؤ ــــــى خــــــودا داوادة ــــــةين بــــــى بةخـــــــة ث َ ــــــان 2
ا َـيَـــــــــ ضـــــــــ ا ببـــــــــال و دةربكـــــــــا شـــــــــةيتان 2
بـــــــــى بةخــــــــــة ث َ ـــــــــان (3

ث َ ان رو ى خـودا

ريؤ ـــــــــى خـــــــــودا داوادة ـــــــــةين بـــــــــاوةريو ذيـــــــــان 2
خؤشــــــــى وشــــــــادتان بــــــــداتىَ ريةوشــــــ ـ كا رييَ ــــــــان 2
ئ َ ــــة اــــةردةم ط ــــان لة ةردة ــــت لــــة ث َ ــــاوى نــــاول 2
دةريؤيـــــن بـــــةرةو ريوونـــــا ى تـــــؤ لـــــة رييَـــــى نـــــةجاتت 2
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[]42
ئ جا ووشة ة بوو بة لة و لةناوماندا ن ـتةجىَ بوو ،ئ َ ة شكؤى ئةومان ب ى ،شكؤى
تاقانةى باوك ئةوةى ثري بوو لة بةرة ةل و را تى.

يؤ ةن ا 17: 1

ريزطـــار اـــاتى ـــةر زةم ـ ـىَ

ريذاتـــــة بـــــى بؤمـــــة ذي ـــــى

ـــــةرىَ ـــــاىلَ جةذناتةيـــــة

شــــــــةا اناتة ب دىلَ مــــــــةبى

بريااتـــــــا ريزطـــــــارى بـــــــى

دةرطـــة ا َ ـــة اـــةم ان ظـــةبى

شةظـــــــ و روذى ة بريام ــــــى

تـــو ة ئامسانـــا ة طـــةة م ـــى

هل انـــة مـــة ـــت َرا طةشـــى

ل ـــاظ مللـــةتىَ بى ـــة خؤشـــى

خــودان خ َــر و تــو اــةر اــةبى

تـــو ريووناا ـــا ضـــاظىَ مـــة بـــى

رييَكـــا مـــةذك تـــة ريوون ـــرى

تـــــة نان َ ـــــة ثةيـــــدا ـــــرى

ا َـــــا تــــةبى مللــــةل خــــؤى

طونااكــــارى ل ــــاظ مــــة ـــــرى

[]43
ئةوةتا من اةموو شت َ نوىَ دة ةمةوة.

ب ني 5: 21

ريؤذا اـــــــاتى ريؤذةك نى ـــــــة

ئـــةو ل ســـايىَ نا ــــرى ة

رييَكــــــا مــــــةذك ريوونااى ــــــة

ديــف ثــةرتوو ى ثريؤزى ــة

ااتـــة ة نـــاظ مـــة قوربانى ـــة

ئـــةو ذك بـــابىَ اةذارى ـــة

رييَبــــــازا وى مــــــة طرتى ــــــة

ئةم نابـةردن دة ـتىَوى ة

ئــــــةو ا َوايــــــة وئازادى ــــــة

ــــةر دن ــــايَى بوارتى ــــة

خـــودان خ َـــر وثـ ـري ئاشـــتى ة

ئــــةو ريزطــــارىَ مللةتى ــــة

ــــةرىَ ــــالَىَ ريؤذةك نى ــــة

بومة جةذنةك ةربة تى ة

ـــورة

بـــو ج هـــانىَ ثةيـــدا بى ـــة

طـــةرو دي ـــا قة ـــت رى ـــة

اةمى ـاخبني ا ــا وى ـة

اــــــ ورابـــــــن مـط َ ى ـــــــة

ئ َ دوو بشرن ة شـااى ة

ــا ئـــةو ريةنشــىَ طـــو

- 71 -

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

[]47
طةر ئ َوة م تان خؤ بوىَ بة ريا ثاردة ا

اردة ةن .ئةو ا لة باو م داوادة ةم

يارمةت دةريَكى ديكةتان بداتىَ و تااةتاية لةطةلَتان مب َ َتةوة ،ئةوة ريؤ ى ريا ت ة،
ة وا ج هان ناتوانىَ وةرى طرىَ ضونكة نايب َت و ناي ا َت ،بة َم ئ َوة دةي ا ن ضونكة
لةطةلَتان دةم َ َتةوة و لةناوتان دةب َت.

يؤ ةن ا 14-15: 17

ريؤ ــى تــؤ لــة دلَــم دايــة اــةموو ــاتىَ اــةموو ــاتىَ
ئـــةوي ريؤ ـــى ثـــريؤزة ـــة اـــ ة شـــت َ نايشـــاتىَ
ــاتىَ ــة طةريايتــةوة بــؤ شــويَ ى خــؤل بــؤ ئامســان
بـــؤل نـــاردين ريؤ ـــى ثـــريؤز وة ـــو يارمةت ـــدةرمان 2
( تايـــت ئة ــةم ل ســا ــوثاس ئــةى بــاو ى ئامســان 2
( ــــوثاس يــــةزدانى مــــةزن ــــةوا دةنشــــم ئــــةتشاتىَ
بـــــةناوى مة ـــــ حةوة ئةطـــــةم بةطــــــت ئـــــاواتىَ
(ضـــونكة اـــةر ئـــةو رييَشايـــة ة ـ ـىَ ب ـــةوىَ بتشـــاتىَ 2
( ووثاس خواى طةورة بؤ تؤ بؤ تؤ اـةموو شـكؤيةك
مة ـ ح ريؤلَــةى تؤيــة 2
مــن بةش ـ َكم لــة مة ـ
2
(ريؤذىّ اــةموو يــةك ئــةطرين لــة ئامســان لةطــةةَ تؤيــة
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[]45

م هرةبان بة لةطةلَم ئةى خودا بةث َى خؤشةويست ة بىَ وورة ةل،
زةبوور 1 : 51
بة ث َى زؤرى بةزةيى خؤل ياخى بوو بسريةوة.
ذ ريَت ـــــــــة دل َـــــــــت خـــــــــؤ

ثةشــــــــــــ ا ثةشـــــــــــ ـ ان

طونااكــــــــارم ة ذي ــــــــا خــــــــؤ

(ئــــــةى خــــــودايىَ دلؤظــــــان 2

(خؤشــــ ا ذي ــــىَ ــــةر دةبــــرم

مــن ذي ــىَ خــؤ ب طونــاة بــوراد 2

طونـــــااىَ جـــــةم تـــــارى ـــــرن

(بــةىلَ تــة ة مــن ذيــان اــةذادؤ 2

(لـــة و دل ـــا اات ـــة جـــةم تـــة

دلؤظـــــان ىَ تـــــوك مـــــن ببـــــة 2

مــــــن ــــــةس ن ــــــة ذ دل َتــــــة

(تؤطوناا َـــــت مـــــن ذىَ ببـــــة 2

(باوةرييــــا ئــــةز بــــا طواــــارتن

ب ـــــا بـــــان و بونـــــة زةريـــــا 2

ذ مردنـــــىَ ئـــــةز ظةطواة ـــــت ىَ

(خوي ــا ثــريذين مــن دا طــةريياوة 2

ذ ريَت ـــــــــــــــة دلىَ ـــــــــــــــؤ

ثةشــــــــــــ ا ثةشـــــــــــ ـ ان

طونااكــــــــارم ة ذي ــــــــا خــــــــؤ

(ئــــــةى خــــــودايىَ دلؤظــــــان 2
[]41

ئةى ط انى من ،خوداوةند ثريؤز بكة ،ا ة ضا ةية ى لة بري مة ة.
زيـــــــاتر خؤشةويســـــــتى زيـــــــاتر توانـــــــاى
زيـــاتر تـــؤ لـــة م ـــداى زيـــاتر تـــؤ لـــة م ـــداى
تايــــــــت دة ـــــــةم بةاـــــــةموو دلَ ـــــــةوة
تايـــــــت دة ــــــةم بةاــــــةموو ريؤمحــــــةوة
تايــــــــت دة ـــــــةم بةاـــــــةموو بريمـــــــةوة
تــــــــــــــــــؤ تــــــــــــــــــةنها ذيــــــــــــــــــانى
(ل ســــاى مة ــــ  ،ل ســــاى مة ــــ
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2

زةبوور 2: 113

[]44
وثا ى ل ساى مة حى خوداوةندمان دة ةم ة ا َـى ث َم بةخـ وة و ردوومى بة
ج َشةى بريواى خؤى ،دة ت ن ـانى ردم بؤ خـمةل ردنى.

 1ت ؤ اوس 12: 1

ــوثاس بــؤ خــوا ــة بــةرييَوةمان ئــةبا

لــــة ــــةذاوةى ــــةر ةوتن زؤر ئا ــــان

وةك اـــــةذارين وا ــــ ـ ان ن ـــــة

خؤشــــى دةبةخـــ ـ ة دلَــــى اــــةمووان

مـط َ ـــى دةدةيـــن لـــةج َشاى ئـــةودا

اــةر وةك خــودا خــؤى ارمــان ت َــدة ال

ريؤمحان ت َر دة ةين بـة ووشـةى خـودا

بـــــــة بةرة ـــــــةل ولـــــــة ثريؤزيـــــــدا

ثـــــريؤزل ئـــــة ا خـــــودا اةم ــــــة

دلَـــــــت ثريدة ـــــــا لـــــــة ضـــــــا ة ارى

ئــــــارامى دة ــــــا اــــــةموو ذيانــــــت

ا َـــــو توانــــال بــــؤ ئــــة ا بـــة ديــــارى

[]44

با اةموو تايـى ناوى خوداوةند بكةن ،ضونكة تةنها ناوى ئةو بةرزة،
زةبوور 13 : 174
شكؤمةندى ئةو لة ةر ريووى زةوى و ئامسانة!
تايـــى ئة ــةم

ثــــــريؤزى ئة ــــــةم

طــؤرانى بــؤ خــودا دةلَ ـ َم

ئةو طةورةى م ـة

ثـــــــت و ثةنامــــــة

ريزطار ــــــــةرى م ــــــــة

تايــــــــــى ئة ـــــــــةم

طـــؤرانى بـــؤ خـــودا ئـــةلَ َم

اـــــــةلل َلويا -اـــــــةلل َلويا -اـــــــةلل َلويا -اـــــــةلل َلو -اـــــــةلل َلويا
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[]49
… طةر ريؤلَة ئازادى ردن ،ئةوا بةرا تى ئازاد دةبن!

يؤ

ا 31 : 4

( ـــــــرودى ئـــــــازادى ئـــــــةلَ َم

ريزطــــار بــــووم لــــة ؤياليــــةتى

ل ســـــــــا ئـــــــــازادى ـــــــــردم

ذيانى تا اةتايةى ثىَ بةخــ م 2

ل ســـــــــا ئـــــــــازادى ـــــــــردم

ل ســــــــا رزطــــــــارى ــــــــردم

لــــــــة ويَاليــــــــةتى بــــــــةد ار

ل ســـــــــا ئـــــــــازادى ـــــــــردم

(طــــومريا وويَــ ـ َ ومانــــدوو بــــووم

لــةم ج هانــة بــىَ ريوونــا ى بــووم

تـــا ئــــةو ريؤذةى ريا ــــت م نا ــــى

ريا ــــــتى ئــــــازادى ــــــردم 2

(بـــةخويَ ى ل ســـا مـــن بةخــــرام

دلَــــم دة ــــث َرم لَةطــــةةَ ط ــــان

بةدة ـــــتى ئـــــازيـ ـــــة ئـــــةلَىَ

ــــا نـــةما ئـــةى ريؤلَـــة ط ـــان 2

(دواى ريزطــــارى وبــــاوةري ا َ ــــان

ديَ ـــــة نـــــاو شـــــةى يـــــةزدان

وة ـــــــو بـــــــةرديَكى زي ـــــــدوو

اةلَدة ت ةوة لة ريؤذى نـةمران 2

(بـــــــارطران ومانـــــــدوو بـــــــووم

دةَ زامـــــــدار وت َ ـــــــوو بـــــــووم

ريؤ ـــــــى ثـــــــريؤزم وةرطـــــــرل

بووم بة ريووبارى ئـاوى زي ـدوو 2

(مـــردوو وتاوانبـــار زي ـــدوو ـــرام

ــــةم وبــ ـىَ ثايــــة بــــةرز ــــرام

ـــــــرام بـــــــة ااني وثادشـــــــاة

و بةاؤى ل سـاوة ريزطـار ـرام 2
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[]41
! ة لة ايةى بةزةي ة مةزنة ةى ئةو

ثريؤزة خودا باو ى خوداوةندمان ل ساى مة

ئ َ ة ةر لةنوىَ لةداي بووي ةوة بؤ ا واية ى زي دوو بة اة تانةوةى ل ساى مة
ن َو مردووان.

 1ثةترؤس 3: 1

ــــــــــوثاس ئــــــــــةى باو ــــــــــة

ئـــــــــةى بـــــــــاو ى ئامســــــــــان

تــــــــؤ ئ َ ــــــــةل خؤشويســــــــت

ريؤلـــــــــــةل بـــــــــــؤ نـــــــــــاردين

ريؤلَـــةى ريوونـــا ى ريزطـــارى ـــردين

ذي ى ثـىَ بةخــني دلَــادى ـردين

ئـــــــةوة ديـــــــارى تـــــــؤ بــــــــوو

ئـــــــةوة خـــــــةآلتى تـــــــؤ بـــــــوو

ئــــــــةوة ثالنــــــــى تــــــــؤ بــــــــوو

تايـــــــــــــــــت ئة ــــــــــــــــةين

بــــة ريؤ ــــى ثريؤزن ـــــانت ــــردين

بــــؤ مـط َ ــــى خــــول اةلَتبــــواردين

ـــــــوثاس بـــــــؤ ئـــــــةم ريؤ ـــــــة

ـــــــوثاس بـــــــؤ تـــــــؤ ريؤلَـــــــة

ئـــــــــةى ريؤلَـــــــــةى ريوونـــــــــا ى

ئــــــــــةى رييَشــــــــــاى ريا ــــــــــتى
[]41

ئةى خوداوةند لة ناو طة ن تايـت دة ةم ،و لةناو نةتةوة اندا طؤران ت بؤ دةلَ َم،
ضونكة خؤشةويست ة بىَ وورة ةل لة ئامسان مةزنرتة ،دلَسؤزيـت لة اةورة ان.

زةبوور 7-3 : 114

وثا ـــى تـــؤم وثا ـــى تـــؤم

ئــــةى خــــودا لــــة ن َــــو طــــة ن

ــــرتان دةلَـــ َم ــــرتان دةلَـــ َم

بـــــــؤ تـــــــؤ لـــــــة نةتـــــــةوان

لةبــةر ئــةوةى بةخـــ دةل زؤرة

وا زؤر بــــوو لة ــــرتى ئامســــان

وا ريا ــــت ت دةطاتــــة اــــةورةوة

ريا ـــــت ت دةطاتـــــة اـــــةورةوة
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لة

[]42
دواى ئةمة ،ئ رت ضى بلَ َني؟ طةر خودا لةطةلَ ان ب َت ،ئ رت ىَ دذمانة؟ ئةوةى
دة تى بة ريؤلَةى خؤى نةطرل ،بةلَكو لة ث َ اوى اةمووان ث َـكةشى رد ،ئ رت ضؤن
لةطةةَ ئةو اةموو شت َك ان ناداتىَ؟

ريؤما 32-31: 4

ـــــــوثاس بـــــــؤ تـــــــؤو بـــــــؤ بـــــــؤ ئازاديـــــــت
ــــــــوثاس بــــــــؤ ثــــــــاك وبــــــــىَ طــــــــةرديت
بـــــؤ بـــــوون بـــــة ريؤلَـــــةل ـــــوثاس بـــــؤ تـــــؤ
لـــــــــــــة تالَ ـــــــــــــا ئـــــــــــــةذياين ث َــــــــــــــرت
زؤر ــــــــوثاس – ــــــــوثاس بــــــــؤ ية ــــــــوط
ريَــــــــــ و ـــــــــتاي

اـــــــــةر بـــــــــؤ ية ـــــــــوط

ــــوثاس بــــؤ خــــويَ ى طرانبــــةاال وةك قوربــــانى
خـــــــــــاويَن بـــــــــــوو دةَ طـــــــــــؤريىى ذيـــــــــــان
وثا ـــــــــت ث َــــــــــكة ية ـــــــــوط ط ـــــــــان
ــــــــوثاس بــــــــؤ طـــــــــت ــــــــات َكى ذيــــــــان

[]43
بة َم وثاس بؤ خوا ،ئةوةى اةموو اتىَ بةرةو ةر ةوت ان دةبال ،اةروةاا بة اؤى
ئ َ ة لة اةموو شويَ َ زان ارى مة

بالَو دة اتةوة وةك بؤن َكى خؤ .

 2ؤرنسؤس 17: 2

ــــــــوثاس خوايــــــــة اــــــــةر تــــــــؤى ريابــــــــةرمان
لــــــــــــة ن َــــــــــــو ــــــــــــاروانى ــــــــــــةر ةوت ان
وةك اــــــــــــةذاران خــــــــــــاوةنى اـــــــــــ ة نــــــــــــني
ث َويســــــــــتى زؤر ــــــــــةس دة ــــــــــةين دابــــــــــني
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2

ت َدة ؤشـــــــــــــــني وةك بـــــــــــــــالَويَـى خـــــــــــــــودا
اـــــــــةروةك خـــــــــؤى مـط َ ـــــــــان ثـــــــ ـىَ بـــــــــدا
تــــــــــــا طـــــــــــــت بةرة ــــــــــــةت َك ان اــــــــــــةبىَ

2

بـــــــــةمشان بكـــــــــا و ل َــــــــــ ان زيـــــــــاد ببـــــــ ـىَ
خوداوةنــــــــــد اــــــــــةر دةم ريابــــــــــةريت دة ــــــــــا
ويســـــــــتى ثا ـــــــــت طــــــــــت دابـــــــــني دة ـــــــــا
ضــــــــــا َك ئــــــــــة ا طـــــــــــت ئ َســـــــــ انى تــــــــــؤ

2

دةب تــــــــــــــــة بةاةشــــــــــــــــت َكى ثــــــــــــــــاراوتوو

[]47
….ئ َ ة لة رؤذاة َتةوة ئة ت َرةى ئةومان ب ى…

مةتتا 2 : 2

ت َرةك اةلَدا ة ريؤذا اة َتى

بى ـــة دةنشـــةك ة نـــاظ وو تـــى

ـــت َرا طةشـــى ة ئامســـانى

ضـــةند جـــوانى ج هـــانى زانـــى

ة ــةر ضــاظا ئــةردىَ دانــى

بابىَ ةيـــــــة خـــــــودا ئـــــــانى

ريووناك اـةلبى ة نـاظ مللـةتى

ريزطـــــار زانـــــة ب َـــــر اـــــاتى

ريابــن مللــةل بكــةيف وشــااى

بشــــرن ديَكــــىَ بئ َــــ جــــارى

ة ورد ـــتانى بـــى بـــاوةريى

دىَ ئـــــازادبن ب ـــــى رييَبـــــةرى

بــــاوةري زانــــا ة ن ــــا دلَـــىَ

ل ســــا ريا ــــر ة ــــةر مــــاى

دةشـــت وضــ ا رنـــة طـــازى

اــةمى ثــةتان ة ديــف ئــاوازى

- 74 -

[]45
ثريؤزة خوداى باو ى ل ساى مة حى خوداوةندمان  ،ئةوةى ثريؤزى ردووين بة اةموو
ثريؤزي ة ى ريؤ ى لة ئامساندا لة مة

 ،اةروةك ث َ

درو ت ردنى ج هان

اةلَ بواردين ،اةتا ثاَك و ثريؤز و بىَ ةم و وريى بني لة بةردةمى

ئةـة ؤس 7-3 : 1

ــــــــوثاس بــــــــؤ تــــــــؤ خوايــــــــة

ــــــــة م ــــــــت ريزطــــــــار ــــــــرد

مـــــــــــن اةلَبـــــــــــواردةى تـــــــــــؤم

م ـــــت بـــــة خـــــؤل شـــــاد ـــــرد

تـــــــــــؤ طـــــــــــةورة و ثـــــــــــريؤزى

تـــــــــــؤ خـــــــــــاوةنى ـــــــــــؤزى

تـــــــــــؤ بـــــــــــاو ى ئامســـــــــــانى

اـــــــةر خـــــــؤل تـــــــةنها ا َــــــــى

مــــــــــــــــــن زؤر شــــــــــــــــــادوما

دلَ ـــــــــــــام لـــــــــــــة ذيـــــــــــــا

ضـــــــــــونكة ريزطـــــــــــارم بـــــــــــوو

لـــــــــــــــــــة طونااـــــــــــــــــــة ا

ـــــــــــــــــــاتىَ درا لـــــــــــــــــــة دار

لــــــــة ث َ ــــــــاوى مــــــــن بــــــــوو

ئــــــــــةو ة ــــــــــة دلســــــــــؤزة

ل ســــــاى ــــــورى خــــــؤل بــــــوو

ئــــــــــةو ة ــــــــــة ثــــــــــريؤزة

ل ســــــاى ــــــورى خــــــؤل بــــــوو

[]41
خودا بةم جؤرة ج هانى خؤشويست تةنانةل تاقة ريؤلَةى خؤى ث َـكة

رد ،اةتااةموو

ئةوانةى باوةريى ثىَ دة ةن لة ناو نةضن ،بةلَكو ذيانى اةتااةتايى بة دة ت به َ ن.
يؤ ةن ا 11: 3

ـــوثاس يـــةزدان ـــوثاس يـــةزدان

وثا ــى يــةزدان وثا ــى يــةزدان

وثا ــــت ئة ــــةين ئــــةى يــــةزدان بــــــــــؤ ئــــــــــةم ريؤذة بــــــــــريؤزة

}2

وثا ــــت ئة ــــةين ئــــةى يــــةزدان بـــــــؤ ئـــــــةم ريؤ ـــــــة ثـــــــريؤزة
اــــــةلل َلؤيا وثا ــــــت ئة ــــــةين --اــــــةلل َلؤيا تايـــــــت ئة ــــــةين
لــــةو شــــويَ ةى ــــةوا ت ــــــايداين --نــــاوى تــــؤى ت ــــا بــــةرز ئة ــــةين }2
ــوثاس ئــةى خــوا خؤشــت ويســتني تاقـــــة وريى خـــــؤل بـــــؤ نـــــاردين
ـــوثاس ل ســـا بـــؤ ئـــةو ريا ـــت ة اـــــةر تـــــؤى رييَشـــــاى ريا ـــــت ان
ـــوثاس ل ســـا بـــؤ ئـــةو ئاشـــت ة اـــــةر تـــــؤى ـــــةرؤ ى ئاشـــــتى
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[]44
تايـى خوداوةند بكةن  ،ضونكةخوداوةند ضا ة ،مؤ
جوانة.

ا بؤ ناوى ىلَ بدةن ،ضونكة ئاوا

زةبوور 3 : 135

تايـــى نــاول دة ــةم بــة ضــةثلَةو بــة طــؤرانى
ل ســــا تــــةنها ة ــــ َكى ريزطار ــــةرى ج هــــانى
وثاس خواى طةورة بؤ تؤ ـةوا ثريؤزمـان دة ـةى
ئ َ ــة تؤمــان لــة يــادة وتــؤ ئ َ ــة لــة يــاد نا ــةى
تايــــى نـــاول دة ـــةم تـــؤ ريوونـــا ى ج هـــانى
اــــةر ة ــــىَ تــــؤ ب ا ــــىَ ريوونا ــــة ذيــــانى
ذيـــانى ـــةر ئـــةم ئـــةرزة بـــة ى م ـــةوة ا ـــة
ل ســاى مة ــ تــؤم اةبىَــويا اــةمووى خؤشــة
تايـــــى نــــاول دة ــــةم مة ـــ طــــةلىَثريؤزى
لـــة خاضـــدانت شـــاا َتة ىوونـــةى بـــؤ دلَســـؤزى

[]44
ل ساى مة

وةك خؤيةتى ،دويَ ىَ و ئةمرؤ و تااةتاية.

شــكؤمةنديت ريادةطـةي ني ل ســا

تـــــــــــؤ دويَ ـــــــــــىَ

ل ربان ة ان4: 13

شــــــكؤمةندى تــــــؤ ل ســــــا

و ئـــــــــــةمريؤ

و تااةتايــــــــــــةى

ثريؤزيـــت ريادةطـــةي ني ل ســـا

ثــــــــريؤزى تــــــــؤ ل ســــــــا

مـط َ ـــت ريادةطـــةي ني ل ســـا

مـط َ ـــــــى تــــــــؤ ل ســــــــا

ريا ــتى تــؤ ريادةطــةي ني ل ســا

ريا ــــــــتى تــــــــؤ ل ســــــــا

خــويَ ى تــؤ ريادةطةيــةنني ل ســا

خــــــــويَ ى تــــــــؤ ل ســــــــا
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[]49
خودا ل ساى بةرز ردةوة و ناويَكى داية ة لة ةرةوةى اةموو ناويَكة.
شـــــــــــــــــــــكؤ

ـل ـثى 9 : 2

شـــــــــــــــــــــكؤ

بـــؤ ل ســـاى خوداوةنـــد بـــؤ قوربـــانى خـــودا
نـــــــــاوى لة ـــــــــةر اـــــــــةموو ناوانـــــــــة
[]91
بةم ش َوةية خؤشةويستى خودا لة ن َواىان رياطةيَ را ،ة ريؤلَة تاقانة ةى خؤى ناردة
ج هان تا بة اؤيةوة بوين.

 1يؤ ةن ا 9: 7

ل ســــاى ثــــريؤز ،ل ســــاى ثــــريؤز ،ل ســــاى ثــــريؤز
تــــــؤ ذيــــــان و ريا ــــــت ت ،تــــــؤ خؤشةويســــــت ت
تــــؤ ريا ــــت و درو ــــت ت و اــــةر خــــؤل ريوونا ــــت
ذيـــــــــان بـــــــــةبىَ تـــــــــؤ طــــــــــتى تاريك ـــــــــة
ئــــــــةوةى تــــــــؤ ب ا ـــــــىَ ذي ــــــــى ريوونا ــــــــة
[]91

تا اةتاية تايـت دة ةم بؤ ردةوة انت،
لة ث َ خؤشةويستانت بة ثةرؤشم بؤ ناوى تؤ ضونكة باشة.

زةبوور 9 : 52

ل ســاى مة ـ تــؤ ريا ــتى

تؤ ئاشتى و خؤشةويسـتى (تؤى 3خودا

تـــؤ رييَشـــا و ا ـــواى م ـــى

تـــؤ شـــادى ذي ـــى م ـــى م

بــــةزةي ت ثــــ َم ااتــــةوة

ذي ــــت ــــردة قوربــــانى (تؤى 3خودا

ريزطاريـــت بـــؤ مـــن اـــانى

دلــــاديت بـــؤ مـــن اـــانى م

رييَـــى ذي ـــت ثـ ـىَ نا ـــاندم

دلَ ــت ث ـري ــرد لــة شــادى (تؤى 3خودا

مـــن ـــويَر وناب ـــا بـــووم

ريوونا ـــت خســـتة ضـــاوم م

دلَســـــؤزيت تـــــا اةتايـــــة

بــــةزةي ت تــــا اةتايـــــة (تؤى 3خودا

ثـــــريؤزى تـــــؤ خودايـــــة

ؤثا ـــى تـــؤم خودايـــة م
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[]92
جا ضؤن مو ا مارة ةى لة ب اباندا بة دارةوة اةلَوا ى ،بة اةمان ش َوة ريؤلَةى مرؤظ
دةبىَ اةلَوا رىَ ،تا وة و اةر ة َ باوةريى ثىَ به َ ىَ ذيانى اةتا اةتايى دة ـكةوىَ.
يؤ ةن ا 15-17: 3

بوو ؤضت

مردنـــــــــى ـــــــــةر خاضـــــــــت

ئةى ل سا ضةند ناخؤ

ةضـى تــؤ ئـةواال ثـىَ خـؤ بــوو

بـــــــؤ م ـــــــى بـــــــةد بـــــــةخت

رييَشــــــــــــــــال زؤر دوور بــــــــــــــــوو
ؤلَـــــــــــــت طـــــــــــــران بـــــــــــــوو
ئــــــــــــــــــــازارل زؤر بــــــــــــــــــــوو
بــــــــــــــة َم تــــــــــــــؤ ذي ــــــــــــــت
اـــــــــــــــــــــــةروا دلَـــــــــــــــــــــــت
بـــــــــؤ طـــــــــةة قوربـــــــــان بـــــــــوو
ئـــــــــــــةى ريابـــــــــــــةرى مـــــــــــــن
اة ــــــــــــــــــــت و ــــــــــــــــــــؤزل
دلَ ــــــــــــــا ــــــــــــــةر بــــــــــــــوو
لةوانــــــــــــة خــــــــــــؤ بــــــــــــووى
ــــــــــــــــــــــة تاوان ــــــــــــــــــــــان
لـــــــــــــة دذى تـــــــــــــؤ ـــــــــــــرد
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[]93
ورييَك ـــان دةبـــىَ ،ورييَك ـــان ثـــىَ دةدرىَ  ،ـــةر ردايةتى دة ةويَتـــة ئة ـــتؤى،
ناو دةنرىَ بة رياويَو ارى ةير و خوداى بةتوانا  ،باو ى اةم ـةيى و ةرؤ ى ئاشـتى.
يـ ـا 921

ل ســــــا ثاشــــــاى ثاشــــــايان

شـــــكؤ ب َـــــت اـــــةلل َلويا

ل ســــا طــــةورةى طــــةورةيان

شـــــكؤ ب َـــــت اـــــةلل َلويا

ـــــــــــــةرؤ ى ئاشـــــــــــــتى

شــــكؤ ب َــــت اــــةلل َلويا 2

ل ســــــا ريَشــــــاى رزطــــــارى

شـــــكؤ ب َـــــت اـــــةلل َلويا

ل ســـــا ريَشـــــاى بـــــةخت ارى

شـــــكؤ ب َـــــت اـــــةلل َلويا

ـــــــــــــةرؤ ى ئاشـــــــــــــتى

شــــكؤ ب َــــت اــــةلل َلويا 2

ل ســـــــا ـــــــةرؤ ى ذيـــــــان

شـــــكؤ ب َـــــت اـــــةلل َلويا

ل ســــا خــــةوؤرى اــــةموان

شـــــكؤ ب َـــــت اـــــةلل َلويا

ـــــــــــــةرؤ ى ئاشـــــــــــــتى

شــــكؤ ب َــــت اــــةلل َلويا 2

ل ســــــا رييَشــــــاى ئامســــــانى

شـــــكؤ ب َـــــت اـــــةلل َلويا

ل ســــا طــــةورةى اــــةمووانى

شـــــكؤ ب َـــــت اـــــةلل َلويا

ـــــــــــــةرؤ ى ئاشـــــــــــــتى

شــــكؤ ب َــــت اــــةلل َلويا 2

ل ســـــــا ب ـــــــايى ضـــــــاوان

شـــــكؤ ب َـــــت اـــــةلل َلويا

ل ســـــــــــا ئـــــــــــارامى د َن

شـــــكؤ ب َـــــت اـــــةلل َلويا

ـــــــــــــةرؤ ى ئاشـــــــــــــتى

شــــكؤ ب َــــت اــــةلل َلويا 2

مة ـــــ ا انشـــــاى ريوونـــــا ى

شـــــكؤ ب َـــــت اـــــةلل َلويا

مة ـــــ ا انشـــــاى ثـــــريؤزى

شـــــكؤ ب َـــــت اـــــةلل َلويا

ـــــــــــــةرؤ ى ئاشـــــــــــــتى

شــــكؤ ب َــــت اــــةلل َلويا 2

- 52 -

[]97
ل سا ووتى ،من ريوونا ى ج ها  .ئةوةى دوام بكةوىَ بة تاريك دا ناريوال ،بةلَكو ريوونـا ى
ذيانى دةبى.

يؤ ةن ا 12: 4

ل ســـا تـــؤ بـــووى بـــة ريوونـــا ى بـــؤ ئ َ ـــة 2
ل ســا تــؤ بــووى بــة رييَــى ريا ــتى بــؤ ئ َ ــة 2
ريؤمحــان بــةرىَ ا َـمــان بــةرىَ ئــةى خوامــان
2
بـــا نـــاوى تـــؤ بـــةرز بكـــةين لـــة ج هـــان 2
اـــةلل َلويا ل ســـاى مة ـــ تـــؤ ريا ـــتى
اـــةلل َلويا ل ســـاى مة ـــ تـــؤ رييَشــــاى
اــةلل َلويا ل ســاى مة ــ اــةر تــؤ شــاى
اـــةلل َلويا ل ســـاى مة ـــ تـــؤ خـــوداى
اـــةلل َلويا ل ســـاى مة ـــ تـــؤ تــــواناى
[]95
ضونكة خودا ريؤلَةى نةنارد بؤ تاوانبار ردنى ج هـان ،بـةلَكو نـاردى تـا ج هـان ريزطارب َـت
بةاؤى ئةوةوة.

يؤ ةن ا 14: 3

ل ســــا تــــؤ اــــاتى بــــؤ مـط َ ــــان

تؤ مـط َ ى بووى بؤ اـةموو ج هـان

ل ســـا تـــؤ ثاشـــاى تـــؤ خؤشتويســـتني

بؤ ئ َ ـة مـردى مـردى بـؤ اـةمووان

بة خويَ ة ـةى خـؤل ئ َ ـةل شـؤردةوة

ريزطــــارل ــــردين لــــة مردىــــان

بــة خاضــة ةى تــؤ ئ َ ــة ريزطــار بــووين

ئ َ ة ةربة ـت بـووين لـة ذياىـان

اة ـــتاى لـــة مـــردن دلَــــادل ـــردين

دلَ ؤشت ـردين ئاشـت ت دا ث َ ـان

ريؤ ــــت دا ث َ ــــان ا َـــــل دا ث َ ــــان

ثـــريؤزى بـــؤ تـــؤ اـــةتا اةتايـــة
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[]91
ئةوةتا من لةبةر دةرطا وة تاوم و لة دةرطا دةدةم  ،طةر ية َ طـويَى لـةدةنشم بـوو و
دةرطا ةى ىلَ ردمةوة ،ئةوا ديَ ة ذوورةوة و نانى لةطـةةَ دةخـؤم  ،ئـةوي

لةطـةةَ مـن.

ب ني 21 : 3

ل ســـا ااتؤتـــة دةرطـــال
طةر دةرطاى بؤ وا

ل سا ااتؤتة دةرطـال

راو ـــتاوة و ل َـــى ئـــةدال

ـةيت

ديَت نانت لةطـةةَ ئـةخوال

طــةر دلَتــى بــؤ وا َ ــةيت

تــؤ نــانى لةطــةةَ ئ ـةخؤيت

خؤشـــى ئاشـــتى ئـــارامى

ضـــــا ة بـــــاوةري ريؤا

خــــــــؤرياطرتن ن ـــــــــانى

خؤشةويســــتى خــــودايى

ــــــــــــــــــــــــو ى

بــة ديــارى ديَ ــىَ بــؤ تــؤ

بــــىَ ـ ـــــى مهرةبــــانى

بةراـــةمى دةبــىَ بـــؤ تـــؤ

داويــــن ث ســــى طــــ وى

بـــةد رةوشـــتى نـــا ؤ ى

دةَ طــــةرمى بــــؤ خراثــــة

بـــت ثةر ـــتى ضـــاو

لـــة ن َـــو دلَـــت نـــا ا َلـ ـىَ

وشــــــــــو و درؤ و دزى

ث ســــــــــــــــــــــــى

لـــــة ردارتـــــا نـــــام َ ىَ

جادووطـــةريى تووريةبـــون

شــــــةرنانةوة ريق وقــــــني

خؤ ثةر تى ـةر خؤشـى

بــةجاري ت َــ ئةشــك َ ىَ

بـــىَ رييَــــى بابـــةو دايـــة

دووبــةرة ى ريابــواردن

لــــة دةَ وبريتــــا نــــاا َلَىَ

دزى ـ َـــ ـ َ دوذم ايـــــةتى

رةطـــــــةز نةتةوايـــــــةتى

ئــارةزووى مــالَى دراو ــىَ

بــةجاري ت َــ ئةشــك َ ىَ

دوو ريوويـــى اةوة ـــبازى

ج ـــاوازى ضـــ ايةتى

لــــة دةَ وبريتــــا نــــاا َلَىَ

بة ـــة لـــةخؤبايى بـــوون

دةرطــــاى دلَــــت وا َ ــــة

خوا تى لةشت لة خاض دة

بــــةريؤ ى ثــــريؤز بــــوى

ردةوةى لة

لـةخاض دة

بة ة لةخؤبايى بـوون
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بــــةريؤ ى ثــــريؤز بــــوى

[]94
ل سا ووتى( :من رييَشا وريا تى وذيا  ،ةس نايةل بـؤ ى بـاوك بـة اـؤى م ـةوة نـةبىَ
يؤ ةن ا 1: 17

ل سا تؤ رابةرمانى ل سا تـؤ ث َــرةومانى
ل ســـــــــــــــــا رزطار ةرمـــــــــــــــــــــانى 2
بــــة خاضــــة ةى تــــؤ ئ َ ــــة ريزطــــاربووين

بـــة اةلَســـانةوةل ئ َ ـــة دلَــــاد بـــووين 2

ئ َ ـــــةل خســـــتة ـــــةر رييَـــــى ريا ـــــت
ئ َ ــــــــةل خســــــــتة ن َــــــــو ذيــــــــان
ئ َ ـــــة ةربة ـــــت بـــــووين لـــــة ذيـــــان
ئ َ ــة ئاشــت بووي ــةوة لــة طــةةَ باو ــان

2

ئ َ ـــــة طةرياي ـــــةوة بـــــؤ ى باو ـــــان 2
بـــــــووى بـــــــة رييَشـــــــا بـــــــؤ ئ َ ـــــــة
بـــــــووى بـــــــة ريا ـــــــتى بـــــــؤ ئ َ ـــــــة
بـــــــووى بـــــــة ذيـــــــان بـــــــؤ ئ َ ـــــــة 2
خـــــؤل بةخــــــى لـــــة ث َ ـــــاوى ئ َ ـــــة

تــــؤ بــــووى بــــة ريوونــــا ى بــــؤ ئ َ ــــة 2
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[]94
ل ســـا ووتـــى :طـــةر لة ـــةر ووشـــة ا جـــ َشري بـــن ،بـــة ريا ـــتى دةب ـــة قوتـــابى
من و ريا تى دةنا ن و ريا ت

ئازادتان دة ال.

يؤ ةن ا 32-31: 4

ل ســــا تــــؤ ئاشــــتى خــــوازى

ل ســــا تــــؤ رييَشــــاى ريا ــــتى

بـــة ـــارى تـــؤ بةدة ـــتى تـــؤ

ذياىــــت ثري ــــرد لــــة خؤشــــى

وةرن بــــؤ ى ئــــةى مانــــدووان

ئ َــوة بــىَ ئــةو وةك مــردوو وان

بــة خاضــى ئــةو ب ـىَ تــاوان بــوون

بــة خاضــى ئــةو ريزطارتــان بــوو

بــــة تــــؤ رزطــــارم بــــوو

بــة تــؤ رزطــارم بــوو (2

ريؤ ـــــم بـــــة تـــــؤوة بـــــةرزة

دلَــــــم بــــــة تــــــؤوة خؤشــــــة

ضــونكة مــن خــؤم قوتــابى تــؤم

مـط َ ــــــةرى ثــــــةيامى تــــــؤم

ثــــاك بوومــــةوة بــــة ئــــازارل

بـــــــة دتـــــــانى ريوخســـــــارل

ئـــــازارى تـــــؤ قوربـــــانى تـــــؤ

ئــــازادى ــــردم خــــويَ ى تــــؤ

[]99
ئاشــت تان بــؤ بــةجىَ دةا ـ َلَم ،ئاشــتى خؤمتــان دةدةم ـىَ .بــة َم بــةو ش ـ َوةية نــا ــة
ج هان دةتان داتىَ .دلَتةن مةبن  ،اةروةاا مةتر ن.

يؤ ةن ا 24: 17

ل ســــــا اــــــةر تــــــؤى ــــــةرؤ ى ئاشــــــتى
ل ســــــا اــــــةر تــــــؤى خواوةنــــــدى ريا ــــــتى 2
اــــ ة ـــــةس نـــــاتوانىَ نـــــاوى تـــــؤ وون ـــــا
اـــ ـ ة ـــــةس نـــــاتوانىَ لَ َســـــة ةل ضـــــؤلَكا
وةرة بـــــؤ مـــــان ئـــــةى خـــــوداى ئاشـــــتى

ئـــــــــةى رييَشـــــــــاى ريا ـــــــــتى

بــــؤ ئــــةوةى بــــة تــــؤ باوةريمــــان ية ــــةين

ذياىــــــــــــــان ــــــــــــــةرخةين

خوداوةنـــــــد بـــــ ـىَ تـــــــؤ ذياىـــــــان تالَـــــــة
ضــــــونكة بــــــة بــــ ـىَ تــــــؤ ذيــــــان مة الَــــــة 2
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مـــــن قـــــةد نـــــاتوا بـــــىَ اة ـــــتت بـــــويم
ئــــــــةواا نــــــــاتوا بــــــ ـىَ نــــــــاول بــــــــويم
وةرة بــــؤ بــــاوةري ئــــةى ريؤلــــةى وون بــــوو

ئـــــــــةى مـــــــــةريى وون بـــــــــوو

بـــةلَكو بـــةم ـــارة ريؤ ـــى خـــؤل ـــةرخةى

شــــــــــــةيتان وة دةرخــــــــــــةى

[]111
ل ســاى مة ـ اــاتووة بــؤ ج هــان بــؤ ريزطــار ردنى طوناابــاران ــة مــن ية ــةم ا .
 1ت ؤ اوس 15: 1

ل ســــــا طــــــةورةمان ئــــــةى ريزطار ــــــةرمان
بــــووى بــــة قوربــــانى (بــــؤ اــــةموو ج هــــان 2
تــــــؤ رييَشــــــاى ريا ــــــتى رييَشــــــاى ذيــــــانى 2
بــــووى بــــة قوربــــانى (بــــؤ اــــةموو ج هــــان 2
ل ســــــا طــــــةورةمان ئــــــةى ريوونا ــــــان 2
نــــاول بــــةرز ئة ــــةين (لــــة ن َــــو نةتــــةوان 2
ئـــــةى ريؤ ـــــى ثـــــريؤز مـــــن زؤر شـــــةيدامت 2
وةرة نـــــــاو دلَـــــــم (زؤر بـــــــة خ َرايـــــــى 2
زوو ريزطـــــــــارم ـــــــــة لـــــــــة تاريكـــــــــايى 2
ريزطــــــارم بكــــــة لــــــة بةنــــــدى زي ــــــدان 2
ل ســــا طــــةورةمان مــــن اــــةر تــــؤم ئــــةو َ
ى 2
مـــــن اـــــةر تـــــؤم ئةوىَ(اـــــةتا اةتايـــــة 2
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[]111
خؤشةويســـتى لةمـــة دايـــة ،نـــةك لةبـــةر ئـــةوةى خودامـــان خـــؤ ويســـتووة ،بـــةلَكو
ئــةو خؤشــى ويســتووين و ريؤلَة ــةى خــؤى نــارد تــا بب َتــة ــةـارةتى طونااــة اىان.
 1يؤ ةن ا 11: 7

ل ســــــاى ثــــــريؤز

ل ســــــاى ثــــــريؤز

ئــــــــــــةى ريابــــــــــــةر و ث َـــــــــــــةنش ان
لــــــة نــــــاو دلَــــــداى لــــــة نــــــاو دلَــــــداى
ئا ــــــــــــوودةى ــــــــــــة دةروىــــــــــــان
خــــــــــويَ ى جة ــــــــــتةل ريذا بؤمــــــــــان
تـــــــــا ريزطـــــــــاربني لـــــــــة طوناا ـــــــــان
خؤشتويســــــــتني بــــــــة بــــــــىَ ثايــــــــان
ــــــةس ن ــــــة وةك تــــــؤ بــــــىَ بؤمــــــان
ئــــــــــــةى ةرضــــــــــــاوةى دةواى دةردان
ئــــــةى خــــــةم ريةويَ ــــــى خــــــةم خــــــؤران
ئــــــــةى اــــــــةلَشرى بــــــــارى اــــــــةمووان
تــــــــؤ ثـــــــــووى بــــــــؤ مانــــــــدوويَت ان

- 54 -

[]112
ئةى خوداى ثاشام تؤ بة مةزن دةزا و اةتااةتاية ناول بة ثريؤز دادةن َم
اةموو ريؤذ ثريؤزل دة ةم واةتا اةتاية تايـى ناول دة ةم .زةبوور 2-1: 175

قوربانى ناول ناول ل ساية
طةىلَ ثريؤزة وبةبىَ ااوتاية
ناوى ثريؤزل اةردةم لة دلَ ة
لة رييَشاى تؤوة خوا طويَى لة دةنش ة
بة ريؤ ى ريةوان ئةدويَى لة طةلَ ا
دة تى ثريؤزل ديَ ى بة ةرما
اتىَ ث َويست م ئةطةيتة ـريام
ا ة ال دوو دةَ ن م اةردةم دلَ ام
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[]113
بة ووشةى خوداوةند ئامسان درو ت را ،بةاةنا ةى دةمى اةموو ئة ت َرة انى ئامسان.
ئاوى دةريا وةك طرد ؤدة اتةوة و ب ى دةريا ان دةخاتة ناو لةمارةوة .با اةموو زةوى
لة خوداوةند برت َت ،با اةموو خةلَكى دون ا ام ب انشريَت!

زةبوور 9-4: 33

ـــــاتىَ ـــــةيرى ج هـــــان ئة ـــــةم ـــــة ضـــــؤنت
درو ـــــت ـــــردووة بـــــة ا َــــــو توانـــــاى خـــــؤل
ضــــــؤن اــــــةموو ــــــارل بــــــة جــــــىَ ا َ ــــــاوة
بــــــــةم شـــــــ َوة جوانــــــــةى ئــــــــةمريؤ ئــــــــةيب م

( لة نامخـةوة بـةرز ئةب َتـةوة ( ـروود بـؤ تـؤ 2 3
ـــــاتىَ ئة ـــــةم ـــــةيرى مـــــان و ئة ـــــت َرة ان
ن ــــــــانةى ـــــــارى دة ـــــــتى تـــــــؤ ئـــــــةدةن
ت ـــــــــــكى اـــــــــــةتاوى ئامســــــــــانى بـــــــــــةرز
بــــــــــــةيانى طــــــــــــةورةيى تــــــــــــؤ ئــــــــــــةدةن
تـــــــــــؤ ئارامـــــــــــدارى دلَـــــــــــى اـــــــــــةمووانى
تــــــــــــؤ شــــــــــــاد ةرى دلَــــــــــــى ج هــــــــــــانى
تــــــــؤ خؤشةويســــــــتى طــــــــةورةى اــــــــةمووانى
لــــــــة ويَ ــــــــةى نى ــــــــة خؤشةويســــــــتى تــــــــؤ

لة نامخةوة بةرز ئةب َتةوة ثـريؤزى تـؤ ،ـوثاس بـؤ تـؤ
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[]117
شكؤمةندى بؤ خودا لة بةرزايى ،بؤ ةر زةويـ

ئاشـتى ،بـؤ ئةوانـةى ج َـى ريةزامةنـدى

ئةون.

لؤقا 17: 2

ل َــــدةن ل َــــدةن زةنشــــة ان جــــةذنى اةمووانـــــة
ية ــــــوط ااتــــــة دون امــــــان اــــــؤى شــــــادتانة
ضــــــريكةى ـريـــــــتة ان دىَ ثـــــري بــــــة دةنش ــــــان
طــــةرم بــــووة ــــؤريى شــــايى و بــــةزم وئااــــةنش ان
{( ل َـــــــــدةن ل َـــــــــدةن  2زةنشـــــــــة ان } 2
ئ َســــــتا طــــــوـتى خودامــــــان جىَبــــــةجىَ بــــــووة
ريؤلـــــة و نـــــةوةى داودة بـــــة ث َـــــى بـــــةلَ َن بـــــووة
ـريـــــــــتةية

طوت ــــــــة ؤمــــــــةل َ شــــــــوان

ريزطار ــــــــةر خواوةنــــــــدة مة ــــــــ حى شــــــــوان
{( ل َـــــــــدةن ل َـــــــــدةن  2زةنشـــــــــة ان } 2
ن ـــــــانة بـــــىَ بــــــؤ ئ َــــــوة بــــــة دى اــــــاتووة
لـــــة بـــــةيت لـــــةمحى يـــــةاوديا لـــــةداي بـــــووة
ؤرثةيــــــــة ى ث َ ــــــــراوة ئــــــــارامى طرتـــــــــووة
ب َـــــــــكة ةى ئاخورييَكــــــــة ت َ ــــــــدا نوو ــــــــتووة
{( ل َـــــــــدةن ل َـــــــــدةن  2زةنشـــــــــة ان } 2
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[]115
ضــونكة بــة اــؤى بــةزةيى و م هرةبــانى خودامــان ،خــؤرى بةرةبــةيان لــة ئامسانــةوة
بؤمـــان دةردة ـــةوىَ .تـــا ريوونـــا ى بـــدال بةوانـــةى لـــةناو تـــاريكى ولـــة ـ ـ َبةرى
مةرطــــــدا دان ـــــــتوون ،تــــــا قاضــــــة اىان بــــــةرةو رييَشــــــاى ئاشــــــتى ببــــــال.
لؤقا 49-44: 1

ة ريؤذ اـــــــة َتىَ  ،ـــــــت َرةك خويـــــــا بـــــــوو
ة و تـــــىَ قود ـــــىَ  ،شـــــاا ىَ ثةيـــــدا بـــــوو
اـــــــــــاخرىَ دةوارا  ،نـــــــــــد ا وى بـــــــــــوو
خوطوريكرل،اـــــــــــةر ـــــــــــارىَ وى بـــــــــــوو
زان َـــــــــت ريؤذاـــــــــة َتىَ ئ ـــــــــان ديـــــــــارى
دةنشـــــىَ ـريـــــــتا بلَ ــــــد بــــــوو ة ئامســــــانىَ
دطـــــــؤتن ئاشتى،ئاشـــــــتى لســـــــةر لـــــــةردى
دطــــــــوتن خؤشى،خؤشــــــــى بــــــــؤ خــــــــةلكى
ل ســـــا دلَـــــة دا نـــــىَ ئـــــةو ااتـــــة خـــــار
دا ب اةرشـــــــ ت ــــــــةرىَ ــــــــؤرة مــــــــار
دا ب ريائــــــــــــةظ َت ئبل ســـــــــــىَ نــــــــــــةيار
ب مــــــــرن ورَابــــــــوونىَ وى ــــــــو
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ربــــــــار

[]111
ئةو طونااة انى اةلَشرتني لـة لةشـى خـؤى لـة ـةر دار  ،تـا ئ َ ـة مبـرين ـةبارةل بـة
طونـــاةو بـــؤ ريا ـــتى و درو ـــتى بـــوين  .بـــة اـــؤى بري ـــة انى ئـــةو ضـــا بوونةوة.
 1ثةترؤس 27: 2

ئازارة انـــت ــــةير ئة ــــةم

( لــــة ذيَــــر خاضــــدا رينــــؤ ئةبــــةم

ضونكة ئةزا زوو ضـاك ئـةمب 2

ـــــــاتىَ دلَتـــــــةنشم ديَـــــــم بـــــــؤ ل
بــــــــــــةئازارل ضــــــــــــاك بــــــــــــووم 7

ويـــــودانى بري ـــــدار ـــــردمب

( طــــــةر اــــــةر تــــــاوان َكم ردبــــــىَ

ئاوا دلَم بة تـؤ خـؤ

ذيـــــانى م ـــــى ثـــــىَ ل َـــــ َ بـــــووبىَ

دةبـىَ 2

بــــــــــــةئازارل ضــــــــــــاك بــــــــــــووم 7
( نـــــاول اةم ــــــة بـــــةرز دة ـــــةم

لة خاض دا ذيان بـةدى ئة ـةم

ئــــــــــةو ذيانــــــــــةى ئــــــــــةمبـويَ ىَ

مـــؤم َكى تـــازة اةلَدة ـــةم 2

بــــــــــــةئازارل ضــــــــــــاك بــــــــــــووم 7
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[]114
ل ســـــــا ويَ ـــــــةى خـــــــوداى نـــــــةب راوة ،نؤبـــــــةرةى اـــــــةموو بوونةوةرانـــــــة
ؤلؤ ى15: 1

ل ــــــدةن ل ــــــدةن زةنشــــــة ان دىَ زايةلَــــــة ان
ية ــــــوط ااتــــــة دون امــــــان بــــــؤ دلَـــــــادتان
ضـــــريكةى ـريــــــتة ديَـــــن ثـــ ـري بـــــة دةنش ـــــان
طـــةرم بـــووة ـــؤرى شـــايى وبـــةزم وئااـــةنش ان
شــــــكؤ بــــ ـىَ خودامــــــان لةبــــــةرزايى ئامســــــان
شـــادى بـــؤ طــــت خـــةلَكان ئاشـــتى بـــؤ زةوتـــان
[]114
خودا رييَشةى دا بـة ث َـى خوا ـت و رةزامةنـدى بريـار لـة ـةر دراوى خـؤى ـة لـة ث َــا
دةيـانى ،ةوا ئ َوة ب شرن ولة خاضى بدةن وب كوذن بة دة ـتى طوناابـاران ،بـة َم خـودا
زي ـــــدووى ـــــردةوة لـــــة ن َـــــو مردووانـــــدا و لـــــة ئـــــازارى مـــــردن ئـــــازادى ـــــرد
ردار 27-23: 2

لــــة اــــةموو ــــةس ثريؤزتــــرى

لة ــــــــةر ئـــــــــةرز ولــــــــة ئامســـــــــان 2
خؤشةويســــــــــتى دلَــــــــــى اــــــــــةمووان 2
2
ـــــــــــــــــــــــوريى يـــــــــــــــــــــــةزدان}

ثـــــةتانى خـــــودا بـــــوو بؤمـــــان

ريزطارمـــــــان ـــــــا لةدة ـــــــت تـــــــاوان

بـــــة اـــــات ى بةشـــــىَ لـــــةخؤى

وةك مــــــــرؤظ بــــــــؤ ــــــــةر ج هــــــــان

تــــةنها ريؤلــــةى خــــؤى

ــــــــردى بــــــــة قوربــــــــانى بؤمــــــــان

لـــــــــة ث َ ـــــــــاوى تاواىانـــــــــا

تــــــــؤ مــــــــردى لةطــــــــةةَ مردووانــــــــا

دواى ــــ ـىَ ريؤذ زي دووبويتــــــةوة

ــــــــــةر ةوتى بة ــــــــــةر شــــــــــةيتانا

اةر ة ـ ـىَ بـــاوةري بـــة تـــؤ ب َ ـ ـىَ

ذي ـــــــى ئامســـــــان بةدة ـــــــت ديَ ـــــ ـىَ

دةمبــــة خــــؤةَ لــــة ذيَــــر ث َتــــة
{ل ســـــــــاى مة ـــــــــ

ئــــةوي

3
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[]119
لـــة ثـــاوةنى ـــةوز دا دةملـــةوةريَ َت و دةمباتـــة ـــةر ئـــاوى اـــ َ ن و ـــازطار.
زةبوور 2 : 23

لـــــة ثـــــاوةنى ـــــةوزى خؤيـــــدا دةم ويَ ـــــىَ دةم ويَ ـــــىَ
دةمباتة ةر ئـاوى اـ َ ن و

ازطارى خـؤى

ـازطارى خـؤى

ذيــــــــا دةبووذيَ َتــــــــةوة ريَ ــــــــايى را ــــــــت م دة ــــــــال
وة و مـةرييَكى ريؤ ـى خـؤى

ثــــاراوم ئــــة ا ثــــاراوم ئــــة ا

طـــــــةر بـــــــةناو دؤلَـــــــى ـــــــ َبةرى مـــــــةرط
لــة ا ـ ة خراثةيــةك ناتر ــم

دا بـــــــرؤم

تـــؤ لةطـــةلَ اى تـــؤ لةطـــةلَ اى

دلَ ةوايـــــــم دة ــــــةى ــــــةرم بــــــة رؤن ضــــــةور دة ــــــةى
ا ة ةم تا ل َو ثري دة ـةى

ثــاراوم ئة ــةى ثــاراوم ئة ــةى
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[]111
ية ا ل ساى ب ى وا بةرةو ريووى ديَت  ،ووتى  :ئةوةتا بةرخى خودا ،ئةو قوربان ةى
طونااى ج هان اةلَدةطريَت.

يؤ ةن ا 29: 1

[ لــــةم شــــةوانة لــــةم شــــةوانة

لـــةم شـــةوانة خـــةوم ب ـــى]2

لـــــةم شـــــةوانة خـــــةوم ب ـــــى

بـــــــة ـــــــةزرةتى ل ســـــــاوة

خون ــةى ذيــن و ريؤ ــم ـ ي بــوو

بةب

ىئةوطةشـــــــــــــــــــــاوة

اــــ ة ا ــــوام نــــةبوو لــــة ذي ــــا

اــــةموو ا ـــــوام بـــــؤ طـــــةرياوة

لـــــةم شـــــةوانة خـــــةوم ب ـــــى

ـــــة ل ســـــا ثر ــــ ارى ـــــرد

ئايـــــا ئـــــةزانى لـــــة بـــــةر ضـــــى

بة خويَ ى خؤم خاضم ور ـرد ؟

لــــــة خؤشةويســــــت م بــــــؤ تــــــؤ

تـــاوانى تـــؤم بـــة ـــؤةَ اـــةلَشرل

وومت بــــــةلَىَ طــــــةورةم

اــــــةتا لــــــة دن ــــــا مب َــــــ م

تايـــــــــى نــــــــاول دة ــــــــةم

نــــــاول ى خــــــةلَكا دةا َـــــ م

نــــــــاوى ثــــــــريؤزى وة وتــــــــؤ

لـــــة دلَـــــى خـــــةلَكا ئةضـــــ َ م

م ــــــ

[]111
من لةطةةَ مة

لة خاض دراوم ،ئ رت من ن م ئةوةى دةذى بةلَكو مة حة لة من دةذى
غة َت ة 21: 2

لةطـــةةَ ل ســـا لـــة خـــاض درام

ل ســـا لـــة نـــاو دلَ ـــا ئـــةذى

بــــة بــــاوةريى ل ســــا ئــــةذيم

بــــة بــــاوةري بــــة ــــوريى خــــوا

اـــــةلل َلويا اـــــةلل َلويا

اـــــةلل َلويا اـــــةلل َلويا

ئةو وريةى ة م ـى خؤشويسـت

خـــؤى لـــة ث َ اومانـــا بةخــــى

ضـــــاوى ئ َ ـــــةى ردةوانـــــىَ

رييَشــاى ريا ــتى ثــىَ ن ـــانداين
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[]112
طةر ئ َوة لةطةةَ مة

اة تاونةتةوة،اةوةَ بدةن بؤ اروبارىئامسانى ،مة

لةوىَ لة

ى دة تة را تى خودا دان ـتوة بايةخ بة اروبارى ئامسانى بدةن  ،نةك بة اروبارى
ةر زةوى.

ؤلؤ ى 2 – 1 : 3

مــــــــــن برييــــــــــار دا

ئــــةز دىَ اــــةر دةم ضــــم

لـــــدي ية ـــــولى خـــــؤ

مــــــــــن برييــــــــــار دا

بــــــؤ لامســــــــانا ب ـــــم

جـــــةم ية ـــــولى خـــــؤ

لـــدي ية ـــــولى ب ـــــم بىَـظريـــــن

لــدي ية ــــولى ببــــاوةرىو ئـةظـــني

ئارماوــــــا م ــــــةخوداى ريازى ــــــةم

ة بــــةر ناخؤشــــ ا خـــــؤ واز نا ــــةم

ج هان ة ثـت من ية ـوط ة ث َــا مـن

ـــةروةريا خـــوداى ئـــةوة اــــ ا مــــن

لــخ خاض ـىَ تــةم تــة ضــؤ دانىَ د ــةم

دبري َــــت تــــة دا اـريَــــت خــــو د ــــةم

ب طون ةااظـــة ئـــةز ت َ ـــة جـــةم تـــة

ا َـــــا ضــــا كرنىَ اــــةردةم ياخورتــــة
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[]113
لةو اتةدا دةب رىَ ضؤن ريؤلَةى مرؤظ ،بة شكؤ و ا َـةوة لة نـاو اـةوردا دةردة ـةويَت و
ديَت.

لؤقا 24 : 21

ريؤذا شةا اناتة

مـــة ـــؤز دايـــة وىَ
رؤذاتــــــــــــــــــــــة

دىَ طـــــــــــــــــةري ن شـــــــــــــــــةا اتة

ث َك ــــــــــــــــة ديَـئـــــــــــــــــ َن بــــــــــــــــو جةذناتــــــــــــــــة
دىَ خــةمل ن ريؤذا تــة (جةذناتــة 3
نـــــاظىَ وى ضـــــةند
شـــــــــــــــــــــريي ة

جةذناتــة دىَ ث َــرؤز ــةين

ذبلـــــــــــىَ وى ة ـــــــــــةك ن ـــــــــــة

مــــــــــــــــــــــــةرةما وىَ تايبــــــــــــــــــــــــة ت ــــــــــــــــــــــــة
ذ ى خــودىَ ظةاات ــة (جةذناتــة 3
ثــــةرتوو ا وى تــــو
بوي ـــــــــــــــــــــة

جةذناتــة دىَ ث َــرؤز ــةين

ثــــــــــــــــةي ا وى ــــــــــــــــةر ةـت ة

ئــــــــــــــــــــــــةم قوتــــــــــــــــــــــــاب ىَ ريزطاري ــــــــــــــــــــــــة
بن ئاو وى ثارا ـت ة (جةذناتـة 3
ئةم ـورديَن م دي ـة
ئـــةظ شـــةا انا ثـــري

جةذناتـة دىَ ث َـرؤز ـةين

لةشـــــــــــــــــكرىَ  ،ل ســـــــــــــــــاي ة
دىَ ج هــــــــــــــــــانىَ بهةذي ــــــــــــــــــة

ئةظ ـــــــــــــــــــــة
(جـــــــةذنـــاتـــــــــــــــــــــة  7دىَ ث َـــــــــــــــــرؤز ـــــــــــــــــةين
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[]117
وةرن طــوىَ بشــرن ئـةى اــةموو لــة خواتر ــة ان ،بــا ث َتــان بلَـ َم ضــى بــؤ مــن ــردووة.
زةبوور 11211

مــــــــــــن ضــــــــــ ـ م تــــــــــــا وو طــــــــــــةىل تــــــــــــؤ مب
-1

ضــــةنــــد ــــةيرة،بان

ـــراوم تــا و ب َــــ ة ثاشايــــى تـــؤ

ئايــا طـومــــرياو،و طونااكاريــــ

دة ــرىَ ب َ ــة باوةشــى تــؤ

وثاس بؤ تؤ  ،ئةى خوداوةند ت َت طةياندم ضةند بـة رةمحـى
ضونكة ضاندرام لـة بـاغى تـؤ  ،خوداوةنـــد تـــؤ زؤر ثــــريؤزى
-2

بـــةخــــ ـدةيـــــــى ومــ ـهرةبــانـــــــ ت بـــــؤ دةرخستــــــم
خــــويـــَـ ـــــى بـةرخـــــت وةك قـوربانــــــى لـةبـــــؤ رَشـــــتم

-3

خـــوداوةنـــــــد خــؤشــةويـستــ ــــــت ـــــــةرووى بـــــــرية
شكـــــؤمةنــدىوخــؤشـةويستــ ـــــــت ـــــــةرووى بــــــــرية

-7

ثــــةردة دريا شكـــؤ بـــؤ تـــؤ نه َ ة ـــةل بــؤ دةرخسـتــــني
اــةر تــؤ باو ى،اــةر تــؤى بــاوك شــكؤ بــؤ تؤ،بــووم بــة اــى تــؤ
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[]115
ضى بة خوداوةند بدةمـةوة ،بةرامبـةر اـةموو ئـةو ضـا ةيةى بة ـةر ـةرم داى بارانـد.
زةبوور 12: 111

ـــــةض دةيثةر ـــــتني

خؤشةويســـــــــتة و شـــــــــريين

مـــ ـ

اــــــةر خــــــؤى دة ــــــريىَ

طــــــــــت ـرم َســـــــــكة اىان

(اـــــــــــــا اـــــــــــــةلل َلؤيا

ــــــــــــوثاس اــــــــــــةلل َلؤيا

بـــــــؤ نـــــــاوى مة ـــــــ

دةبـــــــــةين رينؤمشـــــــــان 2

اــــــــةمووان ريابشةيــــــــةنني

ةر ـــــــــــامرتين ئـــــــــــةوين

دةبــــوورىَ وطــــوىَ دةطــــرىَ

اـــــــــــــــةردةم ل َ ـــــــــــــــان

رييَ ـــــــ ـايى دةخـــــــــوازين

رييَشــــــاى ية ــــــوط دةطــــــرين

خواوةنـــــــــــدى ذيانـــــــــــة

و ريىَ ن ـــــــــــــــــــــــاندةرمان
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[]111
ئــةى ط ــانى مــن خوداوةنــد ثــريؤز بكــة .ئــةى خوداوةنــد خــودام زؤر مــةزن ت! ريَـــ و
شكؤمةنديت لةبةر ردووة.

زةبوور 1: 117

[مــــــــــةزنرتى ،مــــــــــةزنرت

ذبلَ ـــــداا ىَ بلَ ـــــد تـــــر]

ذ ـــــــــةظ ات ىَ ـــــــــةظ رت2

ذاــــــةبوونىَ اــــــةذىرت2

[خـودىَتـويــــــــىَ مـــــــةزنى

تــة ئــةز دامــة ظةش ــــــى] 2
تــة دة ظــة مــاىل وريةنــى2

[مــــــــةزنرتى ذ اـــــــــةمى ا

ثـريؤزتـــرى ذ ثـ ـرؤزيــــا] 2

ئاـراند ـــــــةرىَ زي ـــــــدى ا2

زي ـــدى ـــةرىَ مرى ـــا 2

[بـــــاوةريدارىَ تةمـــــة ئـــــةز

ىلَ ضــوويىَ رىَ ىَ ــة ئــةز] 2

اـــــةظاىلَ باشـــ ـ ىَ ة ئـــــةز2

داخــــازا ذي ىَ ــــة ئــــةز2

تـــة ط ـــان بباشـــ ا اـــةمى2
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2

[]114
ئةى خوداوةند ضا م بكةرةوة  ،ئ َس انة ا ثةشؤ اون.

زةبوور 2: 1

نــــــــــــــــؤذدارىَ مــــــــــــــــة ل ســــــــــــــــاية
دةرمـــــــــــــــانىَ ظـــــــــــــــان ئ َــــــــــــــــاية
نــــــــــــة ب ت ـــــــــــىَ ب ــــــــــــان ذيايــــــــــــة
ذيَــــــــــــــــدةر ثــــــــــــــــةي ا خودايــــــــــــــــة
ة ئــــــــــــــــاريىَ ئــــــــــــــــةو ضــــــــــــــــراية
ئ ج ــــــــــــــــ بومــــــــــــــــة ئا يــــــــــــــــة
[]114
اــةلل َلؤيا! تايـــى نــاوى خوداوةنــد بكــةن ،تايـــى بكــةن ئــةى خـمــةتكارة انى
خوداوةند.

زةبور 1: 135

نــــاول بــــةرز دة ــــةين ،ئــــةى ثاشــــاى ثاشــــا ان
رينؤشـــت بـــؤ ئةبـــةين ،ئـــةى طـــةورةى طـــةورة ان
تـــــــؤ خؤشتويســـــــتني ،تـــــــؤ بانشـــــــت ـــــــردين
ريزطــــــــــارل ــــــــــردين ،ثــــــــــريؤزل ــــــــــردين
تـــــؤ ـ َـــــرم ئة ـــــةيت بـــــة خؤشةويســـــتى بـــــويم
تـــــؤ ـ َـــــرم ئة ـــــةيت مـــــن بـــ ـة ئاشـــــتى بـــــويم
بـــة اـــؤى ل ســـاى مة ـ ـ ئ َ ـــة ئاشـــت بووي ـــةوة
بــــة اــــؤى ل ســــاى مة ــــ ئ َ ــــة دؤزراي ــــةوة
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[]119
اةلل َلويا ! تايـى خـودا بكـةن لـة ثريؤزطا ةى ،تايــى بكـةن لـة بؤشـايى ئامسـانى
ا َـى.

زةبوور 1: 151

اــــــــــــــةلل َلويا تايـــــــــــــــى خــــــــــــــودا بكــــــــــــــة2
[ بـــةدةم دةنشـــى ـــةريرية نـــاوة بـــة ذىَ و لـــود وق ســـارةوة
بـــــــة دةة وبـــــــة اةلَثـــــــةري ىَوة تايــــــــى ـــــــةن ]2
[ تايــــــــى ـــــــةن لـــــــة ن َـــــــو مـــــــاةَ وثريؤزطا ـــــــةى
بــــؤ وة ــــتايى ئامسانة ــــةى بــــؤ ــــار وا َـــــ وتوانا ــــةى
بـــــؤ مـــــةزن َتى يـــــة بـــ ـىَ ويَ ة ـــــةى تايــــــى ـــــةن ]2
[ اـــــــــــةلل َلويا طــــــــــــت اةنا ـــــــــــةيةك ث َكـــــــــــةوة
بةدةم ةوى دةن بـةرزةوة بـةدةم ـةوى دةنـ زرنشـاوةوة
بــــــة زوورينــــــاو بــــــة مشـــــــالَةوة تايـــــــى ــــــةن ]2
[]121
ث َــى خــؤم قةدةغــة ــردووة لــة اــةموو رييَشايــة ى خــرا  ،تــا ووشــةى تــؤ بثــاريَـم
زةبوور 111: 119

اــــــــــؤ بــــــــــراوو تــــــــــؤ بوي ــــــــــة
ثـــــــــةي ا خـــــــــودىَ تـــــــــؤ بوي ـــــــــة
خـــــــــودىَ بومـــــــــة ظـــــــــني و ذي ـــــــــة
بـــــو ذي ـــــا مـــــة اـــــةر ئـــــةو خوي ـــــة
لــــــــةوما مة ــــــــ بــــــــىَ ـريَكــــــــرى
ــــــــ َوى واـــــــــةذار ئــــــــازاد ـــــــــرى
بةرةظـــــــــ ــ ثاشـــــــــــات ا ئـــــــــــةمسانى
ئـــــــةو يـــــــىَ اات ـــــــة بل ـــــــد ـــــــرى
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[]121
اـــــةموو ريؤذىَ ثـــــريؤزل دة ـــــةم ،تـــــا اةتايـــــة تايــــــى نـــــاول دة ــــــةم.
زةبوورى 2 : 175

اـــــةلل َلويا اـــــةلل َلويا تايــــــى خوداوةنـــــد بكـــــةن
اــــةلل َلويا اــــةلل َلويا وثا ــــى خوداوةنــــد بكــــةن
ـىَ وة ــو خــوداى ئ َ ةيــة (3

ئــةو ث ـرية لــة ثــريؤزى

ـىَ وة ــو خــوداى ئ َ ةيــة (3

ئــةو ث ـرية لــة ريا ــتى
[]122

خؤزطة دةخوازريَت بةو طةلةى خوداوةند خوداى ب َت.

زةبوور 15: 177

اـــــةلل َلويا اـــــةلل َلويا اـــــةلل َلويا اـــــةلل َلويا
تـــــــؤ خؤشةويســـــــتى تـــــــؤ رييَشـــــــاى ريا ـــــــتى
اـــــــةر تـــــــؤى درو ـــــــتى خـــــــاوةنى ريا ـــــــتى
اـــــةلل َلويا اـــــةلل َلويا اـــــةلل َلويا اـــــةلل َلويا
تـــؤ ثـــريؤزى تـــؤ دلَســـؤزى تـــؤ ريابـــةرى ريزطار ـــةرى
تـــؤ ثـــريؤزى تـــؤ دلَســـؤزى تـــؤ بة ـــؤزى اـــةلل َلويا
اـــــةلل َلويا اـــــةلل َلويا اـــــةلل َلويا اـــــةلل َلويا
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[]123
خؤزطة دةخوازريَت بةوانةى رييَشايان تةواوة ،ئةوانـةى بـة ث َـى ـ َر ردنـة انى خوداوةنـد
دةريؤن.

زةبوور 1: 119

اــــةنشاوىَ نــــان َم بــــةبىَ تــــؤ

ثـــــرس ردنـــــت م ثـــــريؤزة

اــةر ــارىَ تــؤ بــةجىَ به َ ــى

زؤر بـــة جىَ ـــة و بـــىَ ئـــالؤزة

اــــةنشاوىَ نــــان َم بــــةبىَ تــــؤ

طرنشـــــــة م تـــــــؤ ب ـانـــــــى

اةر ارىَ دة تى تـؤى ت اب ـت

( بــؤم ديَتــة دى بــة ئا ــانى 2

 -1اــــةنشاوىَ نــــان َم بــــةبىَ تــــؤ

زؤر ثـ ـ َم خؤشـــة لةطـــةلَ ا ب ـــت

ااورييَ ــــةتى تــــؤ زؤر خؤشــــة

لــــة اـــ ة شــــتىَ غاــــ َ نــــابى

تؤ درو ت ـةرى ئـةم ةونـةى

لـــة خوا ـــتى مـــن اــ الك نـــابى

تـــــــؤ زؤر دلَـــــــت ـراوانـــــــةو

( ــوثاس ــةوا ب َـــار نــابى 2

 -2اــــةنشاويَ نــــان َم بــــةبىَ تــــؤ

ضــــونكة دلَــــم رييَشــــام نــــادال

تايـــــــى نــــــاول دة ــــــةم

ئـــــةمب بـــــةخؤةَ لـــــةذيَر ث َتـــــا

ئةوةنـــدة اـــؤطرى تـــؤ بـــووم

زؤر ـــةس ئـــةلَ َن ـــةوا شـ ـ َتة

ئة ـــةم ـــةيرى ئامســـانى تـــؤ

( ئـــةو ضـــاوانةم ضـــاوةرييَتة 2
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[]127
ئةوةتا من بة ثةلة ديَم! خؤزطة دةخوازرىَ بةوانةى ووشة انى ث َـب ى ئةم ثةرتوو ةيان
ية.

ب ني 4 : 22

االل َلويــــــــا االل َلويــــــــا ،شــــــــايى و ــــــــةيرانة 2
بــــــؤ اات ــــــةوةى مة ــــــ ضــــــةثلَة رييَـانــــــة 2
دامـــان نـــاوة ئـــةو ريؤذةى ـــةوا مة ـــ ديَتـــةوة 2
اــةر ضــى طــولَى ريةنشاوريةنشــة ب ةي ــة ذيَــر ث َ ــةوة 2
االل َلويــــــا االل َلويـــــــا مة ــــــ لـــــــة ريَ ـــــــة 2
اات ـــــــةوةى زؤر نـيكـــــــة ئوم َـــــــدمان ثىَ ـــــــة 2
دامـــان نـــاوة ئـــةو ريؤذةى ـــةوا مة ـــ ديَتـــةوة 2
اــةر ضــى جلــى ريةنشاوريةنشــة ب ةي ــة ذيَــر ث َ ــةوة 2
اــــــــةلل َلويا اــــــــةلل َلويا مة ــــــ ـ ا وايــــــــة 2
بـــــــؤ نا ـــــــ ى يـــــــةزدان تـــــــةنها رييَشايـــــــة 2
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[]125
اــةلل َلويا تايـــى بكــةن بــؤ ثالَةوان ــةتى و توانــاى ،تايـــى بكــةن بــة ث َــى زؤرى
مةزنايةتى.

زةبوور 2 : 151

اـــةلل َلويا  ،خوداوةنـــد ضـــا ة 3

بــــةزةيى ية ــــةى بــ ـىَ ثايانــــة 2

ريؤ ــى شــكاوى بــؤ ت َــر ــردين

زطـــــى بر ـــــى بـــــؤ ثري ـــــردين 2

اــــــــــةلل َلويا  ،خوداوةنــــــــــد ضــــــــــا ة 3
لــــــة تــــــاريكى دةرى ا َ ــــــاين

لــــــةمردن

ئــــــازادى ــــــردين2

اــــــــــةلل َلويا  ،خوداوةنــــــــــد ضــــــــــا ة 3
ـــؤل وث َوةنـــدى بـــؤ ثســـاندين

اـــةمووى ت َكـــريا بـــؤ ث ـــراندين 2

اــــــــــةلل َلويا  ،خوداوةنــــــــــد ضــــــــــا ة 3

[]121
طؤرانى تاي

بؤ ناوى تؤ دةلَ َم ئةى اةرة بةرز!

زةبوور 2: 9

[اـــةر تـــؤ ثـــريؤزى ثـــريؤزى ثـــريؤزى ئـــةى خـــودا]2
ثــــريؤزى لــــة خؤشةويســــت ت ثــــريؤزى اــــةر لــــة ريا ــــت دا
ثـــريؤزى لـــة ريزطـــار ردن ثـــريؤزى [اـــةر لـــة ضـــاك ردنـــا]2
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[]124
بةرة ةل و ريا تى بة اؤى ل ساى مة حةوة ااتن.

يؤ

ا 14: 1

اات ا نى ريؤذىَ
ذبـــةيت اللحـــم بهات َـــت وىَ نـــى رؤذىَ

ب َراـــــاتى ث َغةمبـــــةرةك بســـــؤزى

ـــــازارؤ ىَ مـــــةىلَ ثر ـــــى ا َـــــوايى

ئـــةو ل ســـاية بـــو ج هـــانى ريوونـــااى

خوشـــت ى ة ة ـــةر ئـــةردىَ ثـــريؤزى

بـــو ئةمـــةتىَ بـــى ريَبـــةرةك دلســـوزى

ن َويَ ــــــة بــــــو خــــــودايى رزطــــــار

خـــودان اة ـــت وثـــري ئاقـــ وزانـــايى

ريَكــةك ريا ــت وةرن دة ــتى ل ســايى

دىَ قورتـــالَخ ذ طون ـــةاا ئ َـ ـ جـــارى

ناظ َتةيــة ب ئــةوىَ ــت َرىَ دةنـ دايــى

خـــويَن رييَـــوا ة ـــةر خاضـ ـىَ خـــودايى

ةروةر اال و ة ورد ـتانىَ ج َه ـانى

تــو اــةر ــاخبى بــو مللــةتى ــةم انى

ناظ َتـــةيىَ شـــرين مـــن ـــ د خـــاريى

بةردةوام مب اـةردةم ة ـةر ظـى ـارى
[]124

تـــا و بـــؤ نـــاوى اـــةمووان ضـــؤك دابـــدةن ،لـــة ئامســـان و ـــةر زةوى و ذيَـــر زةويـ ـ ،
اـــــةروةاا تـــــا اـــــةموو زمان َــــ دان ب َـــــت ـــــة ل ســـــاى مة ــــ خوداوةنـــــدة.
ـ ل ثى 11-11: 2

اةر تؤ شاى 2
تؤ اةلَساى لة ن َو مردووان
اةر تؤ شاى
اةموو ة َ ضؤك دةدا
وبة زمان
ل ساى مة

اةر دةلَ َن
اةر تؤ شاى
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[]129
ئةوانــةى لــة دوايــةوةى (ل ســا دةريؤيـــو وئةوانــة لــة ث َـــةوةبوون،ااواريان دة ــرد
اؤ ـــانا،ثريؤزة ئـــةوةى بـــةناوى خوداوةنـــدةوةديَت .ثـــريؤزة ئـــةو ثادشـــاا َت ةىديَت
ثادشاا َتى داودى باو ان ،اؤ انا لة بةرزايى.
اؤ ــــــــــــــانا

مةرقؤس 11-9 :11

اؤ ــــــــــــــانا

اؤ ــــــــــــــانا لــــــــــــــة بــــــــــــــةرزايى

نـــــــاوى تــــــؤ بـــــــةرز دة ـــــــةين

مــــــــــــةزن ت بــــــــــــةرز دة ــــــــــــةين

شــــانازيت ث َــــوة دة ــــةين ئ َ ــــة

شـــــــكؤ بـــــــؤ طـــــــةورةى طـــــــةورةيان

شــــــــــــكؤب َت

شـــــــكؤ بـــــــؤ طـــــــةورةى طـــــــةورةيان

نـــــــاوى تـــــــؤ بـــــــةرز دة ـــــــةين

مــــــــــــةزن ت بــــــــــــةرز دة ــــــــــــةين

شــــانازيت ث َــــوة دة ــــةين ئ َ ــــة

شـــــــكؤ بـــــــؤ طـــــــةورةى طـــــــةورةيان

شــــــــــــكؤب َت

[]131
خودا دةلَىَ :ئةو اتةى ج َى رةزامةنديم بوويت،طويَم بؤ طرتويت ،لة ريؤذى ريزطارى يارمـةت م
دايــت جــا ــةير ة ئــةوةتا ئ َســتاية ــاتى ريزطــارى رةزامةنــدى وئ ســتاية ريؤذى ريزطــارى.
 2ؤرنسؤس2: 1

اـــــــــةر ل َـــــــــرة ل َـــــــــرة ل َـــــــــرة

خــــــــؤل بــــــــة خــــــــودا بســــــــث َرة

اــــــــةر ل َــــــــرة اــــــــةتا ئــــــــةوىَ

ريؤ ــــــــــــى ثــــــــــــريؤزمت ئــــــــــــةوىَ

اـــــــــةر ل َـــــــــرة ل َـــــــــرة ل َـــــــــرة

خــــــــؤل بــــــــة خــــــــودا بســــــــث َرة

اــــــــةر ل َــــــــرة اــــــــةتا ئــــــــةوىَ

نـــــــــــــاوى ثـــــــــــــريؤزمت ئـــــــــــــةوىَ

اـــــــةر ئ َســـــــتا ئ َســـــــتا ئ َســـــــتا

دة ــــــت ان بةي ــــــة نــــــاو دة ــــــتا

اـــــاوار بكـــــةين بـــــة يـــــةك دةنـــ ـ

ث َــــــــ ان ـــــــةوة ئـــــــةى ل ســـــــا
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[]131
مة

ئازادى ردين تا بة ئازادى بوين ،بؤية خؤتان رياطرن و جاريَكى ديكة ملكةضى نـريى

ؤيلةيى مةبن.

غة ت ة 1: 5

اــــــــــــةر ثــــــــــــريؤز ثــــــــــــريؤز

ئـــــــــــــةى ريؤ ـــــــــــــى ثـــــــــــــريؤز

ئــــــــــــةى ط ــــــــــــانى ثــــــــــــريؤز

مـــــــــــــــــــــن زؤر شـــــــــــــــــــــةيدامت

وةرة نـــــــــــــــــــــاو دلَـــــــــــــــــــــم

زوو بــــــــــــــــــــــة خ َرايــــــــــــــــــــــى

زوو ريزطـــــــــــــــــــارم ـــــــــــــــــــة

لـــــــــــــــة بـــــــــــــــة تـــــــــــــــةنهايى

ريؤ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى ريةوا

ا ـــــــــــــــــــــــواو وئـــــــــــــــــــــــاوامت

دلَــــــــــــــــــــــم ت َ ــــــــــــــــــــــووة

بشــــــــــــــــــــــــة ديــــــــــــــــــــــــدارم

بشـــــــــــــــــــــةرة ـريـــــــــــــــــــــام

ريزطــــــــــــــــــــــــارم بكــــــــــــــــــــــــة

لــــــــــــة بةنــــــــــــدى زي ــــــــــــدان

ئـــــــــــــــــــــــــازادم بكـــــــــــــــــــــــــة

مـــــــــــــودة بـــــــــــ ـىَ ل َتـــــــــــــان

اـــــــــــــــــــــةموو م للـــــــــــــــــــــةتان

طــــــــــــت اـــــــــــؤز وضـــــــــــني و

طـــــــــــــــــــةورةو ب ـــــــــــــــــــوو تان

خــــــــــــــــــة َتى ئاشــــــــــــــــــتى و

بــــــــــــــــــــــاوةريى را ــــــــــــــــــــــتى

ـــــــــــــــــــةرى اةلَـــــــــــــــــــداوة

لــــــــــــــة ج ــــــــــــــاتى خراثــــــــــــــى
[]132

بـــةرزل دة ةمـــةوة ئـــةى خـــودام ئـــةى ثاشـــام ،تـــا اةتايـــة نـــاول ثـــريؤز دة ـــةم،
اــــــةموو رؤذىَ ثــــــريؤزل دة ــــــةم ،و تــــــا اةتايــــــة تايـــــــى نــــــاول دة ــــــةم.
زةبوور 2-1: 175

اـــــــةتا اـــــــةتا اةتايـــــــة

نـــــــاوى تـــــــؤم لـــــــة دةَ دايـــــــة

اـــــةرط ـ لـــــةيادل نا ـــــةم

نــــــاوى تــــــؤم لــــــة بــــــري دايــــــة

اـــــــةتا اـــــــةتا اةتايـــــــة

تــــــــــؤ ق بلــــــــــةى ريوونــــــــــا ى

اـــــةردةم ئةدرةوشـــــ َتةوة

لـــــــــــة تـــــــــــةن وتـــــــــــاريكى

- 41 -

[]133
زمــــان شــــريين بــــن لةطــــةةَ يــــة رتى ،بةبــــةزةيى بــــن ،لةيــــة رتى خــــؤ بــــن
اةروةك ضؤن خودا بةاؤى مة

لة ئ َوة خؤ بووة.

ئةـة ؤس 32: 7

اـــةر ضـــؤنىَ بـــوا لـــة دون ـــا

اـــــةر ريؤذىَ دىَ ؤتاي ة ـــــةى

اةولَـــدة ريىَـــى ريا ـــتى بشـــرة

ثَ

ئـةَوةى ذيـن ؤتـايى ب َـت

ضــى خؤشــى ئــةم دون ــا اةيــة

اـــةمووى وة ـــو خـــةويَ وايـــة

طــةر ب َــت و يــةزدان نةنا ــى

(ذيانـــــت زؤر بـــــىَ بةاايـــــة

ذي ـــى ـــةر زةوى زؤر ورتـــة

اـــةر ريؤذىَ ديَـــت ـــةوا ئـــةمرى 2
طــةر ب َتــو ريىَــى يــةزدان بشــرى 2

بة دة ت ديَ ـى ذي ـى ئامسـان

رزطــــارل ئــــةبىَ لــــة مــــردن لــــةذي
وا مةزانــــة طـــــت رييَشايــــةك
تـــةنها مة ــ خـــؤى رييَشايـــة

3

ناب ــــت بــــىَ بــــةرى

ئـــةتبال بـــةرةو ثـــريى يـــةزدان 2
اــــةر ئةويـــــة ريزطار ــــةرمان 2

بــــةباوةري ا َ ــــان بــــة مة ــــ ريزطــــارل ئــــةبىَ لــــة تــــاوان
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[]137
لـــة بـــةردةم خوداوةنـــد خؤتـــان بـــة نــــم رياطـــرن ئةو ـــا خـــودا بـــةرزتان دة اتـــةوة.
ياقوب 11: 7

وا اـــــــــــــاتني باو ــــــــــــــان

طـــــــــــــــوىَ بشـــــــــــــــرة ل َ ـــــــــــــــان

بــــــــة دلَ ــــــــةرمى ديَتــــــــةوة

طـــــــــــــــــــــةلت دةثارييَتـــــــــــــــــــــةوة

دلَ ــــــــــــــان تايـــــــــــــــت دة ــــــــــــــال
اـــــةموو ا وامـــــان بـــــة تؤيـــــة

ئــــــــــةى خوداوةنــــــــــد ضــــــــــاوةرييَني

ضـــاومان بـــؤ تـــؤ بـــةرز دة ـــةين

باوةريمــــــــــــان ثتــــــــــــةو دةب َــــــــــــت

ثـــــــةتانت جىَـــــــى بـــــــاوةرية

لـــــــــــــة ثـــــــــــــةتانت دلَ ـــــــــــــاين

نـــــــاوى تـــــــؤ لـــــــة دلَ انـــــــة

شــــــكؤ بــــــؤ تــــــؤ ئــــــةى خوداوةنــــــد

نويَـــــــــول بـــــــــؤ دة ـــــــــةين

رييَـــــــــــــى خـــــــــــــرا واز ديَـــــــــــ ـ ني

بــــــــة دريَــــــــوايى ذياىــــــــان

تــــــــــــــــةنها ريوول داوا دة ــــــــــــــــةين

دلَ ــــــــــــــــــــــــان داوال دة ــــــــــــــــــــــــال
ت ــــــــــــــووة وو َ)ــــــــــــــان

زامـــــــــــــــــــــــدار و ويَـــــــــــــــــــــــران

بـــــــة دلَ ـــــــةرمى ئـــــــاوى دة

دة ــــــــــــتت ب َ ــــــــــــة وضــــــــــــا كة

ب شةرييَ ــــــــــــــــــــــةوة ى خــــــــــــــــــــــؤل

- 42 -

[]135
ريؤ ــى ثــريؤز و بــووك دةلَ ـ َن( :وةرة! ئــةوةى طــويَى ل َ ــة بــا بلَ ـىَ (وةرة!
ئةوةى ت وويةتى باب َت ،ئةوةى دةيةويَت با ئاوى ذيان بةخؤريايى ببال.
ب ني 14 : 22

[وةرة ن َواىـــــــــــــــــان مب َ ـــــــــــــــــة لـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــان
تـــــــــــؤ جـــــــــــ َشري ببـــــــــــة لـــــــــــة ن َـــــــــــو د َىـــــــــــان]2
ضـــــــــاوى ئـــــــــةوتؤمان بـــــــــةرىَ ـــــــــةيرى تـــــــــؤ بكـــــــــةين
ريؤا و ذياىــــــــــــــــان بكــــــــــــــــة بــــــــــــــــة مولَكى ــــــــــــــــؤل
جــــــــــــــــــــا ئــــــــــــــــــــةزانني تــــــــــــــــــــامى خؤشــــــــــــــــــــى
ئــــــــــــــــةى خودايــــــــــــــــة {وة َممــــــــــــــــان بــــــــــــــــةرىَ}2
رق و ــــــــــــــــــةيى لــــــــــــــــــة دلَ ــــــــــــــــــان دةر ــــــــــــــــــة
ويـــــــــــــوداىان ثري ـــــــــــــة لـــــــــــــة ووشـــــــــــــةى خـــــــــــــؤل
جــــــــــــــــــا ئــــــــــــــــــةدوورين خؤشــــــــــــــــــى وشــــــــــــــــــادى
بر ـــــــــــــــــــــــــ انة تــــــــــــــــــــــــــؤ خواردىــــــــــــــــــــــــــانى
ت ومانــــــــــــــــــــــــــــة تــــــــــــــــــــــــــــؤ ئاومــــــــــــــــــــــــــــانى
ضـــــــــــونكة ريؤمحـــــــــــان بـــــــــــة تـــــــــــؤ ت َـــــــــــر دةب َـــــــــــت
ئــــــــــــــــةى خودايــــــــــــــــة {وة َممــــــــــــــــان بــــــــــــــــةرىَ}2
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[]131
وةرن بــــؤ م ئــــةى اــــةموو مانــــدووان وبارطرانــــة ان،من دةتــــان ة ــــ َ ةوة.
مةتتا 24: 11

وةرن ،وةرن ،وةرن ،وةرن اةظـــــــــــــــــــــــــــــــــــالَ ؤ
دلــــــن خــــــوة ظة ــــــةن ذبــــــؤ ل ســــــاى مة ــــــ
ذبــــــو ل ســــــاى مة ــــ ـ
اــــــــــــون خــــــــــــوازان ئازاديــــــــــــا ريا ــــــــــــتى
ل ســـــا خـــــوازة وة ذ ئـــــازاد بكـــــة ،ئـــــازاد بكـــــة،
اـــــون وةرن بـــــا ل ســــــا،دة دة ذبـــــؤ وى ظة ــــــةن
ئ ــــــــدى ئ ــــــــاد نة ــــــــةن،اون توبــــــــة بكــــــــةن
بــــــــــــــاوةري بكــــــــــــــةن
بــــــــارى وى طــــــــران،ة ــــــــةر ملــــــــى وةيــــــــة
بــــــــارى طونااــــــــة وة،ة ــــــ ـةر ملــــــــى وةيــــــــة
ة ـــــــةر ملـــــــى وةيـــــــة
مة ــــ ـ ذ بــــــؤ طونااــــــة مــــــة  ،ضــــــؤية مــــــرنن
وى مـــــــرن مـــــــةغلووب ـــــــر  ،ذ مـــــــرنن ريابـــــــوو،
ذ مـــــــــــــرنن ريابـــــــــــــوو

- 47 -

[]134
ئةوةى ةر بكةويَت رييَشاى ثىَ دةدةم لة ةر تةختة ةم لةطةةَ من دان ـىَ ،اةروةك مـن
ةر ةومت و لةطةةَ باو م لة ةر تةختة ةى دان ـتم.

ب ني 22: 3

يــــــــةك يــــــــةك يــــــــةك

يــــــــــــةك ريىَ بــــــــــــؤ خــــــــــــودا

يــــــــةك يــــــــةك يــــــــةك

يـــــةك ريىَ ـــــة بـــــو خـــــوداى بـــــاوك

مـــــــن زؤر شـــــــادوما

ـــــــة ل ســـــــا رييَشامـــــــة

اــــــــــــــــــــــــــــــةلل َلويا
مـــــــن زؤر شـــــــادوما

ــــــــة رييَشــــــــا ل ســــــــاية

اــــــــــــــــــــــــــــــةلل َلويا
مـــــــن زؤر شـــــــادوما

ــــــــة تــــــــةنها رييَشايــــــــة

اــــــــــــــــــــــــــــــةلل َلويا
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[]134
ئةى ط انى مـن ،خوداوةنـد ثـريؤز بكـة ،اـ ة ضـا ةية ى لـةبري مة ـة ،ئـةوةى لـة اـةموو
طوناا َكـــــت خـــــؤ دةب َـــــت ،لـــــة اـــــةموو نةخؤشـــــ ةك ضـــــا ت دة اتـــــةوة.
زةبوور 3-2: 113

ية وط تـة ذبـري نا ـةم

قةل تـة بـىَ بهـا نا ـةم

ذ دىلَ خو دويـر نا ـةم

تـــــؤ ريزطار ـــــةرىَ م ـــــى ئـــــةى ية ـــــوط (2
يــا ثــريؤزة جــانىَ تــة يــا ــاخكةرة دىلَ تــة2
ثاريَـ ةرة دة ـتىَ تـة( تـؤ ريزطـار ـةرىَ م ـى 2
تـــــؤ ريزطار ـــــةرىَ م ـــــى ئـــــةى ية ـــــوط (2
تة ب ئةظ ىَ ذيـن ثر ـر،دل َن طون ـةا ثاقـو ـر2
لةش ـىَ مــرى بــوين ر(،تــؤ رزطــار ــةرىَ م ــى 2
تـــــؤ ريزطار ـــــةر م ـــــى ئـــــةى ية ـــــوط(2
تـــؤ ريىَ ـــا ةربة ـــتى ىَ ان ـــا دلؤظـــانى ىَ2
ريووناا ـــا ئـــةظ اى(تؤ ريزطـــار ـــةرىَ م ـــى 2
تـــــؤ ريزطار ـــــةرىَ م ـــــى ئـــــةى ية ـــــوط(2
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[]139
ؤمةلَةى باوةرداران يةك دةَ و يةك ط ان بوون ،ا ة ة ىَ نةى دةوول ئةو شتةى اةيةتى اـى
خؤيةتى ،بةلَكو لة اةموو شت َ ااوبة بوون.

ردار 32: 7

ئـــــــــــــةذين ث َكـــــــــــــةوة  ،ث َكـــــــــــــةوة ذيـــــــــــــان
ئاشـــــــــت ان ئــــــــــةوىَ ئاشـــــــــتى لــــــــــة ج هــــــــــان
نــــــــــاول ثربؤزبــــــــــىَ ،ثادشــــــــــااى تــــــــــؤ بــــــــــىَ
ثادشــــــــــااى تــــــــــؤ بــــــــ ـىَ ل ســــــــــاى مة ــــــــ ـ
نــــــــــــــاوى ثــــــــــــــريؤزل لة ــــــــــــــةر زارمــــــــــــــة
ووشــــــــــةى مــــــــــةزنت اــــــــــةردةم لــــــــــة دلَ ــــــــــة
ل َ ــــــــــان خــــــــــؤ ببــــــــــة بــــــــــاو ى ئامســــــــــانى
طوناا ـــــــــــــــــان زؤرة ل ســـــــــــــــــاى مة ـــــــــــــــ ـ
ووشــــــــــة انى تــــــــــؤ دلَ ــــــــــانى شــــــــــاد ــــــــــرد
اـــــــــةموو ج هـــــــــانى ئـــــــــة جار ريوونـــــــــاك ـــــــــرد
نويَــــــول بــــــؤ دة ــــــةين ،تايـــــــى نــــــاول ئة ــــــةين
شـــــــــــــايانى ئـــــــــــــةوةى ل ســـــــــــــاى مة ـــــــــــ ـ
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[]171
تا بة اؤى ئةو (ل ساى مة

ئاشت ب َتـةوة لةطـةةَ اـةموو ئةوانـةى لة ـةر زةوى و

لةئامسانداية ،بة خويَن ريشت ى ئةوي

لة ةر خاض ئاشتى ااتة دى.

ؤلؤ ى21: 1

ثـــريؤز ثـــريؤز  ،ل َتـــان ثـــريؤز

لـــة اـــةموو ج هـــان ثـــريؤز

ريؤ ــى خــودا اــال بــؤ تــان

ث َى بةخــني شـوانى دلَسـؤز

زي دووبوونــــــــةوةو ذيانــــــــة

بـــــــاوةريددى لـــــــة دلَ انـــــــة

ثـــريؤز ثـــريؤز  ،ل َتـــان ثـــريؤز

لـــة اـــةموو طـــة ن ثـــريؤز

ريؤ ــى خــودا اــال بــؤ تــان

ث َى بةخــني شـوانى دلَسـؤز

[]171
ئةوةتا اةموو ريؤذيَ لةطةلَتا اةتا ؤتايى زةمانة.

مةتتا 21: 24

ــــةس نــــى يــــة لــــة مة ــ ـ بة ــــؤزتر بــ ـىَ
ــــةس نــــى يــــة لــــة مة ــ ـ بــــةا َـتر بــ ـىَ
ــــةس نــــى يــــة وةك مة ــ ـ توانــــادار بــ ـىَ
ــــةس نــــى يــــة وةك ئــــةوي
ــةس نــى يــة وةك ئــةوي
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ريوونــــا ى بــ ـىَ
خؤشةويســتى بــىَ

[]172
 ...ةيرى ئةوة دة ةن ة ريم ان ىلَ داوة.

يؤ ةن ا 24: 19

لةبـــــــــةر خـــــــــاض دا ( اةن ســـــــــ ئـــــــــةبريم 2
بـــــــــة ووشـــــــــة انت ( ـرم َســـــــ ـ ئة ـــــــ ـريم 2
بــــــــؤ نــــــــاوى تــــــــؤ  (،ــــــــتاي

ئة ــــــــةم 2

بــــــــــــؤ ثــــــــــــريؤزى ( نــــــــــــاول ئةبــــــــــــةم 2
لةبـــــــــةر خاضــــــــــدا ( تايــــــــــت ئة ــــــــــةم 2
بـــــة ووشـــــة انت نـــــاوى ريؤ ـــــى ى خـــــودا ئةبـــــةم
شـــــــــــــكؤمةنديت ( خـــــــــــــوداى ئاشـــــــــــــتى 2

2
2
2
2
2
2
2
2

ئـــــــــــــةى خـــــــــــــاوةنى ( خؤشةويســـــــــــــتى 2
[]173
ئةى ةراثاى زةوى بة شادومان ةوة ااوار بؤ خوداوةند بكةن.
مــــــن ضــــــاوةرييَتم خواوةنــــــدى خواوةنــــــدان
مــــــن ضــــــاوةرييَتم دةرطــــــام ىلَ بكةيتــــــةوة
مــــــــن ضــــــــاوةرييَتم ا ــــــــوام ث َتــــــــة (5
مــــن ضــــاوةرييَتم ئــــةى مــــةزنرتين مامؤ ــــتا
مـــــن ضـــــاوةرييَتم دةمـــــةوىَ ل َـــــت ـ َـــــرمب
مـــــن ضـــــاوةرييَتم ئـــــةى خـــــوداى تـــــةنهام
مـــــن ضـــــاوةرييَتم بـــــةلَ َ ت بةريتـــــة ـــــةر
مــــــــن ضــــــــاوةرييَتم بــــــــري م ــــــــارييَو ةى
مـــــن ضـــــاوةرييَتم ثــــريم ـــــةى لـــــة ريؤ ـــــت
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زةبوورى 1: 11

[]177
...ااواريان رد (لة خاضى بدة! لة خاضى بدة! .

يؤ ةن ا 1: 19

مــــن دة ــــتم لــــة خــــويَن رشــــت ى تــــؤ دا اــــةبوو
ئــــــةو خويَ ــــــة ثــــــريؤزةى لة ــــــةر خــــــاض ريذا
مـــــن بـــــةذدارىى لـــــة خـــــاض دانـــــى تـــــؤم ـــــرد
ضــــــــوومة رييـــــــــى ــــــــوو ايةتى ث َكــــــــةرانت
اة ـــــــــت

دة ـــــــــةم يـــــــــة َكم لةوانـــــــــةى

ااواريــان دة ــرد لــة خاضــى بــدةن لــة خاضــى بــدةن
دةنشــى خــؤم لــةناو دةنشــى اــةموويان دةنامســةوة
ئةطةرضــــى ئاثؤريةيـــــة ى مـــــةزن بـــــوو لـــــةدةورل
بــــةآلم مــــن وا اة ــــت دة ــــةم تــــةنها مــــن بــــووم
اـــاوارم ـــرد لـــة خاضـــى بـــدةن لـــة خاضـــى بـــةن
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[]175
............بري ـــدارة لـــة بـــةر يـــاخى بوىـــان،ثىَ لىَ ـــراوة لةبـــةر طونااـــة اىان
ايـ ا 5: 53

ـــاتىَ ـــة ـــةيرى خـــاض دة ـــةم

بـــــــةرةو ـــــــةر ةوت ى بـــــــردى

قــــــــــازاوم اــــــــــةمووى زةرةرة

شكؤمةن ــــــــــــــم طةنـــــــــــــدةلَى

ئـــــةى خوداوةنـــــد رييَشـــــام مـــــةدة

لةخاضـــت زيـــاتر

شـــانازى بكـــةم

خــــــــؤم اةرضــــــــ ة م اةيــــــــة

تةرخانى بكةم بـؤ تـؤى خؤشةويسـت

لــة تــةوقى ــةر و نــاو اــةردوو لــةثى

لــــة تةن ـــــت واــــةر دوو ث َــــى

ـــــانى ضـــــاك بوونـــــةوة اـــــةلَ ؤ َ

لةطـــةةَ خويَ ة ـــةى

خؤشةويســـت

ض خــــــــــويَ َكى طرانبــــــــــةاا ريذا

وةك خــــــويَ ى طرانبــــــةااى ئــــــةو

ــــىَ ئــــةو تاجــــةى لة ــــةر نــــا

وةك تاجـــــة در اوي ة ـــــةى ئـــــةو

خــــويَ ى تــــؤ ريزطارمــــان دة ــــال

لـــــــــة دة ـــــــــةآلتى طونااـــــــــة

بــــة بةخـــ ـ ى خؤمــــان واــــةموو

ا َـــــــــــــــــــ وتوانامــــــــــــــــــان
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[]171
تا رييَشال لة ةر زةوى زانراوب َت ،ريزطاريت لة ناو اةموو نةتةوة ان.

زةبوورى 2 : 14

رييَبــةريم بكــة ئــةى ــةر ردةم

ل ســـا ئـــةى اـــةموو ئاي ـــدةم

لــــــة ث َ ــــــاوم خويَ ــــــت ريذا

خوداوةنــدم

خؤشةويســتم

خوداوةنــد ـىَ ب َجشــة لــة تــؤ

بـــة شـــةو ـرم َســـكم دة ـ ـريىَ

ئةى ئةوةى لةخاض دراى تا مـن

ذيـــان َكى ت َـــر وتة ـــةة بـــويم

خوداوةنـــد تـــؤ رييَشـــال بـــريى

ئـــــــازار و ـــــــوتانت بــــــريى

وةك مـــؤم دلَـــى تـــؤ توايـــةوة

ئةى ضراى ريونـا ى شـةوةزةن

ذياىــت لــة مــردن ريزطــار ــرد

ئةى ئةوةى دة ـتت ـون ـرا

لــــــة تةنشانــــــة

خوداوةنــد ث َـــكة ئة ــةيت

ـــؤل وزوـــريل بـــؤ ثســـاندم

لـــة تـــاريك ريزطـــارل ـــردم

لـــــــة مردنـــــــا دةرته َ ـــــــام

اةموو ئاشت ة ت ثىَ بةخـ م

يارمــــــةت
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[]174
اةر وةك ضؤن باوك من دةنا ىَ ،م

ئةو دةنا م .جا من ذيا دة ةم بة قوربـانى لـة

ث َ اوى م َشةلة ةم دا.

يؤ ةن ا 15: 11

وا اة ـــــت مة ـــــة مـــــن لـــــة يـــــادم ـــــردووى
وا اة ــــــــــت مة ــــــــــة مــــــــــن دورم ل ــــــــــت
مـــــن بـــــة خـــــويَ ى طرانبـــــةاا تـــــؤم ريي ـــــةوة
مـــــــن ذيـــــــانى نـــــــويَم بـــــــؤ تـــــــؤ بةخــــــــى
(ريؤلَــــــــــــة دلَ ابــــــــــــة بــــــــــــؤ دةتر ــــــــــــى
مـــــــــــن ل ســـــــــــام شـــــــــــوانى دلَســـــــــــؤز 2
مــــــــــن ضــــــــــاوم لــــــــــة ــــــــــةر م َشةلــــــــــة
دلَـــــــــــــادى لــــــــــــة خــــــــــــؤرياي م ث َ ــــــــــــة
طــــــــةر دايــــــ ـ م الَة ــــــــةى لــــــــةياد بكــــــــال
مــــــن ل ســــــام اــــــةرط ـ لــــــة يــــــادل نا ــــــةم
ريؤلـــــــــــة طــــــــــــت خـــــــــــةم َكت ـريَـــــــــــدة
ـــــــــاتى ناخؤشـــــــــى ية ســـــــــةر داوام ـــــــــة
مــــــن اــــــةموو ذيــــــانى تــــــؤم بــــــة دة ــــــتة
بــــــــــــة دريَــــــــــــوايى ريىَ ضــــــــــــاوم ل َتــــــــــــة
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[]174
....لةوةى ريؤلَةى مرؤظـ دةدريَتـة دة ـت ـةرؤك اا ـة ان و مامؤ ـتايانى شـةري ةل
برييارى مردنى بة ةردا دةدةن ،دةيدةنة دة ت ناجوولة ة ان ،طالَتةى ثىَ دة ةن توـى
ىلَ دة ةن ،بةقام ى ل َى دةدةن ،ئ جا دةيكوذن .ئةوي

دواى ـىَ ريؤذ اةلَدة ـت َتةوة

لؤقا 37-33: 11

طـــــــــةر مـــــــــن لـــــــــة ن َوان ـــــــــان بومايـــــــــة
دلَـــــــــؤثى ـرم َســـــــــكى ضـــــــــاوا بديبايـــــــــة
خاضـــــــــى شـــــــــةرمةزارى ثــــــــــتى شـــــــــكاند
تـــــــاجى دري ـــــــاوي

ـــــــةرى زامـــــــدار ـــــــرد

طـــــــــةر مـــــــــن لـــــــــة ن َوان ـــــــــان بوومايـــــــــة
ل ســـــــــــــــاى خوداوةنـــــــــــــــدم بديبايـــــــــــــــة
اــــــــــــــةموو ـرم َســــــــــــــك َكم دةنا ــــــــــــــى
مانـــــــــــــــاى ـرم َسك ــــــــــــــــم دةزانـــــــــــــــى
طـــــــةر مـــــــن لة ؤشـــــــكى ثادشـــــــا بوومايـــــــة
مبــــديبا بــــة ب َــــدةنشى ــــة طــــويَى لــــة ــــكاآلية
ؤيلــــــــــــــة ان لــــــــــــــة ريوومــــــــــــــةت ان دةدا
ئـــــــــةوانى تـــــــــري

لةدةوريـــــــــدا وة ـــــــــتاون

طـــــــةر مـــــــن لة ؤشـــــــكى ثادشـــــــا بوومايـــــــة
مبديبايـــة ثادشـــا بـــة دواى ضـــريؤ ة ةدا دةضـــىَ
ؤمــــــــةلَى خــــــــةلَك

ضــــــــاوةرييَى ؤتاي ــــــــة

طـــةر مـــن لـــة بـــةرة بـــةيانى زي دوبوونـــةوة بومايـــة
ــــــة بةردة ــــــة ضــــــوو بــــــوو لة ــــــةر طــــــؤري
اـــــــةل َلؤيا اةلَســـــــايةوة ـــــــازيَوةى ريوونـــــــاك
اـــــةل َلؤيا قســـــةم لةطـــــةةَ خوداوةنـــــد بكردايـــــة
بـــــــــــــــــــةزةي ت تـــــــــــــــــــا اةتايـــــــــــــــــــة
دلَـــم ويَـــران دةبـــوو ئـــةى خؤشةويســـتم ئـــةى ل ســـا
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[]179
ضونكة اةموويان طوناا ان رد و لة شكؤمةندى خودا ةوتن بةآلم خودا بـة خـؤريايى بـىَ
تــاوانى ــردن بــة بةرة ــةتى خــؤى بــةاؤى ريي ــةوةيان بــة خــويَ ى ل ســاى مة ـ .
رؤما 27-23: 3

ئــــةوا مــــن ل َــــت نـيــــ دةمبــــةوة

داواى رةزامةنـــــــديت لىَدة ـــــــةم

دان بــــــةوة دادةنــــــ َم ــــــة تــــــؤ

تا ــــــــــة ا ــــــــــواى م ــــــــــى

تــــؤ خوداوةنــــد واــــةموو شــــادتى

يارمـــــةتى وا َــــــم لـــــة تؤيـــــة

بةلَىَ بةرا تى ة انةوةم لة تؤ وةيـة

ئـــةى خؤشةويســـتم ئـــةى ل ســـا

لةريؤيـــــت ى ا َوامشــــدا مانــــدووبووم

بة ــــــةرما ت َثــــــةريى

ــــــات

بــة روخســارى ريوونا ــت رييَبــةريم بكــة

بــــةردةمم ئــــةى ريوونــــا ى ا ــــوا

لةطـــــةةَ تـــــؤدا تـــــةواوى دة ـــــةم

ريؤيــــــت م لـــــة ـــــاروانى ذيـــــان

اـــ ـ ة شـــــت َ ن ـــــة دواى بـــــال

ة ريوونـا ى خـوداى ب بـىَ

ضاويَ
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[]151
طؤرانى بؤ خوداوةند بلَ َن طؤران ة ى نوىَ
ضونكة ارى ةر ورا َ ةرى ردووة
دة تة ريا ت وبازووى ثريؤزى،
ةر ةوت ان بؤ بةدة ت ا َ اوة
خوداوةند ريزطاريى خؤى رياطةياند،
ريا ت ودرو ت ة ةى بؤ طة ن دةرخست.
خؤشةويست ة بىَ

ورة ةى ودلَسؤزي ة ةى،

بة ياد ا َ ايةوة بؤ مالَى ئ سرائ .
اةموو زةوى تا ئةو ثةريى دون ا،ريزطارى خوداى ئ َ ةيان ب ى
ئةى ةراثاى زةوى ااوارى شادى بؤ خوداوةند بكةن،
بة دةنشى بةرز طؤرانى بلَ َن واةَهلةلة ىلَ بدةن.
بة ق سارة طؤرانى بؤ خوداوةند بلَ َن ،بة ق سارة ودةنشى طؤرانى.
بة زورينا ودةنشى ةريةنا،ااوارى شادى بكةن بةرامبةر بة خوداوةندى ثاشا.
با دةريا واةر ضى ت ايةتى ،با ج هان ودان ـتوانى بشرم َ ن.
با ريووبارة ان ضةثلَة ىلَ بدةن واةموو ض ا ان اةلَهةلة ىلَ بدةن.
لة بةردةم خوداوةند ،ضونكة ديَت تا دادوةرى زةوى بكال،
دادوةرى ض هان دة ال بة ريا ت ودرو تى ،طة ن

بةرييَكى.
زةبوورى89
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[]151
ئةى اةموو زةوى ااوارى خؤشى بؤ خوداوةند بكةن
بة شادومانى خوداوةند بثةر و
بة اةهلةلةوة وةرنة بةر دةمى بـانن ة خوداوةند خوداية
ئةوة ئ َ ةى درو ت ردوة وئ َ ةي

اى ئةوين

ئ َ ة طةة ومةريى لةوةريطاى ئةوين
بة وثا ةوة بريؤنة ناو دةروازة انى،
بة تايـةوة بريؤنة ناو بارةطا ةى.
وثا ى بكةن وناوى ثريؤز بكةن
ضونكة خوداوةند ضا ة وخؤشةويست ة بىَ

ورة ةى تا اةتاية،

دلَسؤزيـى بؤ نةوة دواى نةوةية.
زةبوورى011

[]152
ضاوم بؤ تؤ اةلَربيى تؤ ئةى دان ـتوو لة ئامسان
بىَ طومان وةك ضؤن خـمةتكار ضاوى لة دة ت طةورة ةيةتى
وةك ضؤن ة ارة ةر ضاوى لة دة ت خاتونة ةيةتى،
ئاوا ئ َ ة ضاومان لة دة تى خوداوةندى خودامانة،
تا م هرةبان ب َت لةطةلَ ان.
م هرةبانبة لةطةلَ ان خوداوةند ،م هرةبانبة!
ضونكة لة ريادة بةدةر ت َر بووين لة وو ايةتى.
ط اىان زؤر ت َر بووة...،لةطالَتةى بىَ خةمة ان...،لة وو ايةتى لووتبةرزة ان
زةبوورى021
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[]153
...شادومانني بة خودا ،ضونكة ئ َستا بةاؤى خوداوةندمان ل ساى مة ـ لةطـةةَ خـودا
ئاشتبووي ةوة.

رؤما 11: 5

ديَ ـــة نـــاو مالَة ـــةل و ـــةيرى ريوخســـارل دة ـــةم
بــة دلَ َكــى ثريئاماوــةوة داواى ريؤ ــى تــؤ دة ـــةم
تــــؤ خــــودامى ،قــــة َمى ،ثـــــتت ثـــىَ دةبة ــــتم
ئةطــةر تــؤ لةطــةلَم بــى ــىَ دذمــة ولــة ــىَ برت ــم
وةرن بـــا اـــةموو ث َكـــةوة اةَهلةلَـــةى بـــؤ ل َبـــدةين
ااوارى شادى بـؤ بكـةين ولـة ذيـان شـكؤدارى بكـةين
رييَــــــدارى ،شـــــكؤدارى ،تـــــةنها تـــــؤ خـــــودامى
خــؤ تــؤ خــؤل قــة َى م ــى ــىَ اةيــة مبريوخ َ ــىَ
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[]157
خؤزطة دةخوازرىَ بةوانةى اةذارن لة ريؤا  ...ثادشاا َتى ئامسان بؤ ئةوانة.

مةتتا 1 :5

ثـــريؤز بـ ـىَ ئـــةو دلَـــةى تـــؤى ت ـــادا ن ــــتة ج َ ـــة
ثـــريؤز بـــىَ ئـــةو دةمـــةى دةم بـــة تايــــى تؤيـــة
ثــــريؤز بـــىَ ئــــةو م َـــــكةى ثالنــــى ثالنــــى تؤيــــة
ثـــريؤز بـــىَ ئـــةو زمانـــةى ريووبـــارى ووشـــةى تؤيـــة
ثـــريؤز بـــىَ ئـــةو لةشـــةى ئـــام َرى دة ـــتى تؤيـــة
ثـــريؤز بــىَ ئـــةو دةروونـــةى ئـــةوامى جـــوانى تؤيـــة
ثـــريؤز بـ ـىَ ئـــةو مرؤظـــةى بـــة خوا ـــتى دلَـــى تؤيـــة
ثـــريؤز بـ ـىَ ئـــةو خا ـــةى جىَـــى ثـ ـىَ دانـــانى تؤيـــة
ثـــريؤز بـ ـىَ ئـــةو و َتـــةى ـــةرمايةى ريؤ ـــى تؤيـــة
ثــريؤز بــىَ ئــةو م للةتــةى ضــاوى اــةردةم لــة تؤيــة
ثـــريؤز بـ ـىَ ئـــةو م َشةلـــةى لـــة ذيَـــر طؤضـــانى تؤيـــة
ثــريؤز بــىَ ئــةو ئامسانــةى تــةختى شــااانةى تؤيــة
دةك ثــريؤز ب ـىَ ئــةو ــؤريةى بــؤ تايـــى نــاوى تؤيــة
[]155
...ئا ئةوةتا بةرخى خودا ئةو قوربان ةى طونااى ج هان اةةَ دةطريَت.
ـ ـىَ اةيـــة جشـــة لـــة تـــؤ ـ ديـــةى تـــاوا بـــدال
ىَ اةية جشة لة تـؤ دة ـت لـة دة ـتى مـن بـدال
ل ســاى مة ــ ل ســاى مة ــ ئــةى قوربـــانى
ـىَ اةيــة ب َجشــة لــة تــؤ ـريــاى بىَه َـــيم ــةويَت
ى اةيـة ب َجشـة لـة تـؤ دواى م ـى وونبـوو ـةويَت
َ
ــىَ اةيــة ب َجشــة لــة تــؤ نرخــى طونااــةم بــدال
ــىَ اةيــة ب َجشــة لــةتؤ تــاجى ذيــا ثــىَ بــدال
ىَ اةية ،ا ة ةس ن ة ذيانى خؤى تةرخان بكال
ىَ اةية ،تةنها تؤ اـةى ـة دلَـم تايــت دة ـال
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يؤ ةن ا 29: 1

1
ل سا لة ث َ

تةختى تؤ

ريايدةطةيةنني تؤ ثادشاى
ئ َستا تؤ لةناوةريا ت انى
بة تايـ ان بةرزل دة ةين
]( اتىَ ة تايـت دة ةين 3
وةرة ل سامان ثريؤزمان بكة[2
ااوارى شادى بؤ خوداوةند بكةن
بةا َـ و بةتواناى تاي

بؤ ثادشا

ض ا ان نـمةبن زةريا اةلَدةضن
لةبةر دةنشى ناوى تؤ
دةضريم طؤرانى بؤ ارى بؤ ارى دة تت
تااةتاية خؤمشةويَى تااةتاية دةوة تم
ا ة شتىَ بةراورد نا رىَ لةو بةلَ َ ةى من اةمة
ل ساى من ،ـريادرية ى من
خواوةند ةس وةك تؤ ن ة
اةموو ريؤذيَكم دةمةوىَ ب كةم
تايـى خؤشةويستى تؤ
دلَ ةواى من ،ثةناطاى من
قة َى ةخت و بةا َـم
با اةنا ة ان اةر اةموويان
نةوة و لة ثةر ت ى تؤ
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2
خوداوةند ضا ة اةموو اتىَ
ئةو وريى خؤى نارد بؤ ئ َ ة
تا و مبرىَ
خوداوةند ضا ة اةموو اتىَ
لةن َو تاريكى دا ثريش

دةدال

(خوداوةند ضا ة 2
اةموو اتىَ
نا شايستة و طوناابار بووين
اةلَ بوارد مردن لة ث َ اومان
ثريى ردين لة ريؤ ى ثريؤز
تا بتوانني شايةتى بؤ بدةين
ئةوة ئةظ ى اةتا اةتاي ة
دوايى ث َ اية .
(خوداوةند ضا ة 2
اةموو اتىَ
طةر بةناو دؤلَى تاريكى دا بريؤيت
َبةرى مةرط

لةدةورل ب َت

قةل نةتر ى ،ئةو ريابةرتة
دةتثاريَـىَ ةر ةوت ت ث َدةدال
بةلَ َ ى داوة ج َت نةا َلَىَ و وازل ل َ َ ىَ
لة وشة ان دا ريا تشؤية
اةرضةندة من ت َ اطةم
لة و ثالنةى اةتة بؤ من
ذيا لةذيَر دة تى تؤية
بة ضاوى باوةري ئاشكراية بؤم
(خوداوةند ضا ة 2
اةموو اتىَ
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3
(باو ى ئامسانى ضةند م هرةبانى 2
اةر تؤى بة تةن ا (باو ى اةمووانى 2
(طةورةى اةمووانى
(ئاوارةو تةن ا ةرل َـ َواو بووم 2
بة َم ئ َستا ة (رييَت شارةزا بووم 2
(ويَ َ و ةرطةردان مال و غةم اك بووم 2
ئ َستا ئةزا ( ة من نادان بووم 2
(طونااة ا ا َـي ان ل َربدم 2
بةاؤى خويَ ى تؤ (اةمووى ئازاد بوون 2
4
ئةوخوداوةندة لة بةرزى و م دة ال
ئةو خوداوةندة
لةتاريكى دووا ريوونا ى بةديه َ ا
ئةو خوداوةندة
ىَ وة و ئةو ريؤذانى ؤتايى ث َ اية
ئةو خوداوةندة
اتىَ ناوى ئةو ديَ ني بةا َـةوة ديَت
ئةو خوداوةندة
(ا َـل ن ـاندة
خوداوةند(خودامان 2 2
مـط َ ت ئةى خواوةند ا واية بؤ طة ان
تؤ خوداوةندى
ئةوة ا َـى خوداية بؤ ريز طارتان
تؤ خوداوةندى
(ا َـل ن ـاندة
خوداوةند (خودامان 2
داواى زةنش ى نا ةم بةلَكو خاضى ثريؤزل
تؤ خوداوةندى
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بؤ بة مريا)ان وونبوة ان بشةرييَ ةوة
تؤ خوداوةندى
(ا َـل ب َرة
خوداوةند (خودامان 2 2

5
(شايانى اةموو شكؤمةندى ئةى ل سا 2
اةموو ئةذنؤيةك ضؤك دةدال طـت زمان

دان دةنىَ

(شايانى اةموو شكؤمةندى ئةى ل سا 2
( اتىَ ة ديَ ة بةردةمى تؤ ئةى ل سا 2
اةموو بةرزيَ نـمةبىَ،اةموو ريووخاويَ ضاك دةبىَ
( اتىَ ة ديَ ة بةردةمى تؤ ئةى ل سا 2
(با ئامادةي ت ضاومان ثري ال ئةى ل سا 2
دةطؤرييَني و شكؤمةنديت بةئا انى دةب ني
(با ئامادةي ت ضاومان ثري ال ئةى ل سا

6
(ريزطار ارم بردرا لة ةر خاض اةلَوا را نةـرةتى اةلَشرل
ارة ة تةواو بوو شةيتان ووردو خا بوو (شكؤ بؤ تؤ 2 2
(شكؤل ريزطارى ردين  3بةتةواوى ريزطار دةبني 2
(بةلَىَ ئازاد دة ةى  ،بةلَىَ ش وا دةدةى باوةريمان ريادةطةيةنني
مة الَة ناطؤرييَى  ،اةرط ـ دوانا ةوى (باوةريدة ةين 2 2
ئ َ ة تؤ دةنا ني تايـى تؤ دة ةين دلَ اي ان لةتؤية
لة ةر ذياىانة لة ةر دةرطامانة (خويَ ى تؤ 2 2
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7
خوداوةند خودامانة ئةو درو تى ردووين
ئ َ ة طةىل ئةوين مةريى لةوةريطاى وين
(با خوداوةند بثةر تني بةشادى و دلَ ؤشى
طؤرانى بؤ بلَ َني و دة ت ان بةرزبكةين 2
(بةناوى خودامان ئا َ بةرز دة ةين
بؤ ارى ريزطارى رتان بةرز دة ةين 2
(شكؤ ث َـكة دة ةين بؤدان ـتوى ئامسان
قوربانى وثا

بؤ ئةو لةن َواىان 2

( رتان بلَ َن ب رين بةخؤشرتين ئاواز
بةدة ت ضةثلَة ل َدةن بؤطةورةى طةورةيان

8
دة ت َن خوة بدن اةظ
م َـة ن وةك خوش و بران
ذ مةرظان تةظان
اةز بكن م ا خوة
مة

مة

تو ذ بوىَ ـةقريان ااتى
ذ بؤنا نةخوةشان ااتى
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خوةدىَ اةز رنة
لةورة ب تةنىَ نةاـت ة
باوةريا خؤ نةااظ َون
دة تىَ وى مة خالس د ة
مة

مة

تو ذ بوىَ ـةقريان ااتى
ذ بؤنا نةخوةشان ااتى
دوا ذ خوةدىَ رة بكةن
ذ بؤنا وة تىَ مة
تا و دوذمن ويَران نة ة
مة ذ دة ت َن وى رزطار بكة
مة

مة

تو ذ بوىَ ـةقريان ااتى
ذ بؤنا نةخوةشان ااتى

9
اةل َلويا بؤ خودا
((اةل َلويا اةل َلويا اةل َلويا بؤ خودا
اةل َلويا اةل َلويا اةل َلويا بؤل سا
اة و ريوناك بن ئةى طةىل خودا
شكؤمةندتان بؤ اال
لةبةر خوداوةند خوداية ى ضا ة
بةزةيى اةتااةتاية 2
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