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وانةي  :79دؤزةخ!
لؤقا 61
نووسراوى ثريؤز دةفةرموىَ :ترسنۆكان و بێباوهڕان و قێزهوهنا...و ههموو درۆزنان ،بهشیان له دهریاچهی به ئاگر و گۆگرد داگیرساوه.
(ئاشكراكردن ( )8 :16فڕێدهدرێنه تاریكی دهرهوه...بهرهو ئاگری تاههتایی ،ئهوهی بۆ ئیبلیس و فریشتهكانی ئاماده كراوه).
(مةتا ( )16 :12 ،61 :8ئهوانه بۆ سزای تاههتایی دهچن ،بهاڵم ڕاستودروستان بۆ ژیانی تاههتایی!) (مةتا )11 :12
دؤزةخ! كةس حةز ناكات باسى بكات! تةنانةت نامانةوىَ بريى ىلَ بكةينةوة! لةطةلَ ئةوةش دا ،باسى دؤزةخ ئةو باسةية كة
ثالمنان واية ديراسةتى بكةين ئةمرِؤ ،لةبةر ئةوةى خودا زؤرى هةية دةربارةى ئةو باسة بيلَىَ .لة نووسراوة ثريؤزةكان ،خودا سةدان
ئاطادارى داوة تاكو خةلَكى نةضنة ئةوىَ .لة وانةى ئةمرِؤ و سبةى ثالمنان واية فيَربني نووسراوة ثريؤزةكان ضيمان فيَردةكات
سةبارةت بة دؤزةخ و ئامسان (بةهةشت) و ضؤن دلَنيا بني لةوةى دةضينة بةهةشت و نانيَردريَنة دؤزةخ .زؤر كةس ثيَيان واية كةس
ناتوانىَ بزانىَ ضى رِوو دةدات لة رِؤذى دوايى ،ياخود لة كوىَ تاهةتايى بةسةر دةبةن .بةو شيَوةية بري دةكةنةوة ضونكة دةربارةى
رِيَطاى رِزطاربوون نازانن كةوا خودا داميةزراندووة و دةربارةى ئةو بةلَيَنة سةرسورِهيَنةرانةى خودا داويةتى نازانن كةوا دلَنياييةكى بي
َطومان دةبةخشىَ .ئايا ووشةى خودا ثيَمان دةلَيَت ضؤن دةتوانني بزانني بةدلَنياييةوة كة دةضينة بةهةشت؟ بىَ طومان!
ووشةى خودا دةفةرموىَ :ئهمانهم بۆ ئێوه نووسی كه باوهڕتان به ناوی كوڕی خودا ههیه ،تاكو بزانن ژیانی تاههتاییتان ههیه!
( 6يؤحةنا )61 :2
ئايا دةزانى كة ذيانى تاهةتاييت دةبيَت كة ووشةى خودا بانطةوازى بؤ دةكات؟ لةو رِؤذةى كة دةمرى ،ئايا دةزانى طيانت بؤ كوىَ
دةرِوات؟ ئايا دلَنياى لةوةى كة دةضية بةهةشت و ناتبةن بؤ دؤزةخ؟ ئةطةر ئةو دلَنياييةت نية ،وانةى ئةمرِؤمان دةبيَت زؤر سةرجنت
رِابكيَشىَ.
وةك ئةوةى لة ئينجيل بينيمان ،كاتىَ عيساى رِزطارى دةر لةسةر دونيا بوو ،زؤر خةلَكى فيَر دةكرد دةربارةى ئةو شويَنةى ثيَى
دةوترىَ ئامسان و ئةو شويَنةى ثيَى دةوترىَ دؤزةخ .هةرضةندة ،عيسا زياتر فيَركارى دةربارةى دؤزةخ كرد لةوةى لة ئامسان ،لةبةر
ئةوةى دةزانى دةربارةى سزاى سامناكى دؤزةخ و نايةوىَ كةس برِواتة ئةوىَ .باشة ،با بطةرِيَنةوة ئينجيل و بزانيت عيسا ضؤن
خةلَكانى فيَر كرد دةربارةى دؤزةخ .كةواتة ئةم ضريؤكة رِاستة خبويَنة دةربارةى دوو كةس كة مردن .لة بةشى شازدةى ئينجيلى
لؤقا ،عيسا بؤ خةلَكى دوا و فةرمووى( :لؤقا  91 )61پیاوێك دهوڵهمهند بوو ،جلی ئهرخهوانی و كهتانی لهبهر دهكرد و ههموو ڕۆژێكی
به خۆشی ڕادهبوارد 02 .ههژارێكیش ناوی لهعازر بوو ،لهبهردهرگاكهی كهوتبوو ،برین لێی دابوو 09 ،پهرۆش بوو لهو بهرماوهیه تێربێت
كه له خوانی دهوڵهمهندهكه دهكهوته خوارهوه .تهنانهت سهگیش دههاتن برینهكانیان دهلێستهوه00 .ئیتر ههژارهكه مرد و فریشته بۆ
باوهشی ئیبراهیم ههڵیانگرت .دهوڵهمهندهكهش مرد و نێژرا 02 .له جیهانی مردووان سهری ههڵبڕی و ئازاری دهچێژێت ،لهدوورهوه
ئیبراهیمی بینی و لهعازری له باوهش بوو.
با كةميَك رِاوةستني ليَرة .تيَطةيشتى ضى رِووي دا بةسةر ثياوة دةولَةمةندةكة و لةعازرى سوالَكةر؟ سوالَكةرةكة بؤ كوىَ ضوو كاتى
مرد؟ يةكسةر ،طيانى لة بةهةشت بوو ،لة حزوورى خودا لةو شويَنةى ثيَغةمبةرى خودا ئيرباهي ليَيةتى ماوةيةكى زؤرة .ثياوة
دةولَةمةندةكة ،ئةو بؤ كوىَ ضوو؟ يةكسةر طيانى ضوو بؤ دؤزةخ ،كة لة ئازاردا بوو لةوىَ.
بؤضى لةعازرى سوالَكةر ضووة بةهةشت و ثياوة دةولَةمةندةكة ضووة دؤزةخ؟ يةكةم شت ،هةذارى ماناى ئةوة نية كة تؤ رِزطارت
بووة و دةولَةمةنديش ماناى ئةوة نية كة لةناوضووى! لةعازرى هةذار ،ضووة بةهشةت لةبةر ئةوةى طرنطى دةدا بة رِيَطاى رِزطاربوون
كةوا خودا لة نووسينةكانى ثيَغةمبةران رِايطةياندبوو .سةبارةت بة ثياوة دةولَةمةندةكةش ،ووشةى خوداى ثشت طوىَ خستبوو .ئةو
ثياوة دةولَةمةندة وةك زؤربةى خةلَكى ئةمرِؤمانة كةوا رِووخسارى ئايينى لةخؤ دةطرن .دةزانن كة يةك خودا هةية و نووسينةكانى
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ثيَغةمبةران بوونى هةية ،بةآلم لةسةر رِيَطاى دؤزةخن ،لةبةر ئةوةى هةرطيز باوةرِيان بةرِيَطاى رِزطاربوون نةبووة كةوا هةموو
ثيَغةمبةرانى خودا طةواهييان لةسةر داوة لة نووسراوة ثريؤزةكان .وةك ثياوة دةولَةمةندةكةى ضريؤكةكةمان ،كاتى خؤش بةسةر
بردن و بةدةست هيَنانى سامان زؤر طرنطرتة ةاليان لةوةى طوىَ لة ووشةى رِاستى بطرن كةوا دةتوانىَ طيانيان رِزطار بكات.
با بةردةوام بني لة ضريؤكةكة و سةرجنبدة ضؤن خودا رِيَطاى بةثياوة دةولَةمةندةكة دا بةكورتى لةطةلَ ثيَغةمبةر ئيرباهي طفتوطؤ
بكات ،كةوا لة بةهةشت بوو .خودا دةيةوىَ ناوةرِؤكى ئةو ووشانة ببينني كة لةاليةن ئةم ثياوة ووتراوة لة دؤزةخ .ثةروةردطار عيسا
بةردةوام بوو لة ضريؤكةكة و فةرمووى( ،لؤقا  02 )61له جیهانی مردووان سهری ههڵبڕی و ئازاری دهچێژێت ،له دوورهوه ئیبراهیمی
بینی و لهعازری له باوهش بوو 02 .هاواری كرد( :باوكه ئیبراهیم ،بهزهییت پێمدا بێتهوه ،لهعازر بنێره تاكو سهری پهنجهی به ئاو تهڕ
بكات و زمانم فێنك بكاتهوه ،وا لهناو ئهم گڕهدا ئازار دهچێژم).
 02ئیبراهیم وتی( :كوڕم ،لهبیرت بێت له ژیانتدا شته باشهكانی خۆت وهرگرت و لهعازریش شته خراپهكان .ئێستا وا لێره دڵنهوایی ده
كرێت و تۆش ئازار دهچێژیت 02 .سهرهڕای ههموو ئهمانهش ،بۆشاییهكی گهوره لهنێوان ئێمه و ئێوهدا قایم كراوه ،تاكو ئهوانهی بیانه
وێ لێرهوه بۆ التان بێن نهتوانن و كهسیش لهوێوه بۆ الی ئێمه نهپهڕێتهوه).
 02ئهویش وتی( :كهواته باوكه ،لێت دهپاڕێمهوه بینێره ماڵی باوكم 02 ،چونكه پێنج برام ههیه ،تاكو ئاگاداریان بكاتهوه ،نهوهك ئهوانیش
بۆ ئهم شوێنی ئازاردانه بێن).
 01بهاڵم ئیبراهیم پێیووت( :موسا و پێغهمبهرانیان ههیه ،با گوێ لهوان بگرن).
 22ئهویش وتی( :نهخێر باوكه ئیبراهیم ،بهاڵم ئهگهر یهكێك لهناو مردووانهوه بچێته الیان ،ئهوا تۆبه دهكهن).
 29پێیووت( :ئهگهر گوێ له موسا و پێغهمبهران نهگرن ،تهنانهت یهكێك لهناو مردووانیش ههڵستێتهوه ،قهناعهتیان پێ نایێت).
ضريؤكى ثياوة دةولَةمةندةكة و لةعازر كؤتايى ثىَ ديَت .بةرِاستى ئةو شويَنةى ثيَى دةوترىَ دؤزةخ شويَنيَكى سامناكة كة بةزةيى
لةوىَ نية .ثياوة دةولَةمةندةكةى ناو دؤزةخ لةئازاردا بوو و كةس نةيدةتوانى لة ئازارةكةى كةم بكاتةوة تةنانةت بة دلَؤثة ئاويَكيش!
لةوةش خراثرت ،ئةو ثياوة دةولَةمةند هيَشتا لةويَية ئةمرِؤ! لة دؤزةخة و ضاوةرِوانى رِؤذى دادوةرى دةكات كاتىَ طيان و جةستة فرِ َ
ى
دةدريَتة ئةو شويَنةى ثيَى دةوترىَ دةرياضةى ئاطر .ئا لةوىَ لةطةلَ ئةو كةسانة دةبيَت كة ثةيامى ثيَغةمبةران رِةت دةكةنةوة –
موذدةى خؤشى عيساى مةسيح .نووسراوى ثريؤز ئةوة رِادةطةيَنىَ كاتىَ دةفةرموىَ( :ههر كهسێك ناوی له پهڕتووكی ژیاندا
نهدۆزرایهوه نووسرابێت ،فڕێدرایه دهریاچهی ئاگرهكه ...به ئاگر و گۆگرد ...دووكهڵی ئازاریان بۆ تاههتایه بهرز دهبێتهوه .شهو و ڕۆژ
پشوویان نابێت!) (ئاشكراكردن  )66 ،62 :61 ،62 :12بريى ىلَ بكةوة! هةر كةسيَك رِيَطاى رِاستودروستى رِزطاربوون ثشت طوىَ خبات
كةوا خودا داميةزراندووة و بضيَتة دؤزةخةوة هةرطيز ناتوانىَ دةرضىَ ،هةرطيز دةرناضىَ ،و ئاطرةكةش هةرطيز هيَور نابيَتةوة!
هةرطيز! هةرطيز! تاهةتا!
هةندىَ كةس ثيَيان واية كة لةثاش ئةوةى طوناهباران ئازاريان ضيَذا بؤ ماوةيةك لة دؤزةخ دةردةضن و دةضنة بةهةشت .بةآلم ئةو
بريؤكةية هاوتاى ووشةى خودا نية ،كةوا وةسفى دؤزةخ دةكات وةك (سزای تاههتایی( ).مةتا  )11 :12لة دةرئةجنامدا ،هيض نويَذيَك
نية بؤ مردووان لة نووسينةكانى ثيَغةمبةران .دوعا كردن بؤ مردوو لة داب و نةريتى مرؤظةوةية بةتةواوى ،بةآلم لة ووشةى خوداوة نية
كة دةفةرموىَ ،وهك بۆ (مرۆڤ دانراوه جارێك بمرێت ،دواتر لێپرسینهوهیه!) (عيربانيةكان  )19 :7دوعا كردن بؤ مردووان ناتوانىَ لة
ئازارى ئةوانةى لة دؤزةخن كةم بكاتةوة و ناشتوانىَ رِزطاريان بكات لة رِؤذى دادوةرى .سةبارةت بةوانةى لة بةهةشنت ،ثيَويستيان بة
دوعاى ئيَمة نية لةبةر ئةوةى لة حزوورى خودان و لة بةرةكةتيَكى تةواون!
مةيةلَة كةس بة قسةى بةتالَ فريوت بدات .هةندىَ كةس دةلَيَن( ،خودا باشة! بةندة دروست ناكات بؤ ئةوةى ثاشان بيانسوتيَنىَ!
بةزةيى ثيَمان ديَتةوة و دةمانباتة بةهةشت!) ئةوانةى بةم شيَوةية قسة دةكةن بريةكانيان ثشت بة ووشةى خودا نابةستىَ .وا
دةلَيَن تةنها بؤ ئةوةى زةمريى خؤيان هيَور بكةنةوة لةبةر ئةوةى بةئريادةى خؤيان رِيَطاى رِزطار بوون ثشت طوىَ دةخةن كةوا خودا
داميةزراندووة .ئةطةر ثةشيمان نةبنةوة لة بري هةلَةكانيان و رِوو لة خودا نةكةن و باوةرِ بة رِيَطاى رِاستودروستى نةكةن لة رِيَطاى
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عيساى مةسيح ،رِؤذيَك دةزانن كة بةرِاستى دؤزةخ بوونى هةية! بةآلم ئةو كاتة زؤر درةنطة بؤ تؤبة كردن!
باشة ،ثياوة دةولَةمةندةكة داواى ضى كرد لة ئيرباهي ؟ داواى ىلَ كرد لةعازر بنيَرىَ بؤ مالَى باوكى و ثيَنج براكةى ئاطادار بكاتةوة كةوا
هيَشتا نة مردوونة ،نهوهك ئهوانیش بۆ ئهم شوێنی ئازاردانه بێن .ئةى ئيرباهي ضؤن وةآلمى دايةوة؟ ثيَى ووت( ،موسا و پێغهمبه
رانیان ههیه ،با گوێ لهوان بگرن ).بةآلم ثياوة دةولَةمةندةكة ووتى( ،نهخێر باوكه ئیبراهیم ،بهاڵم ئهگهر یهكێك لهناو مردووانهوه
بچێته الیان ،ئهوا تۆبه دهكهن ).ئيرباهي ثيَي ووت( ،پێی وت( :ئهگهر گوێ لهموسا و پێغهمبهران نهگرن ،تهنانهت یهكێك لهناو
مردووانیش ههستێتهوه ،قهناعهتی پێ ناكهن).
موذدةى خؤشى ثيَغةمبةرانى خودا دةزانى كةوا دةتوانىَ لة دؤزةخ رِزطارت بكات؟ ئةو موذدة خؤشة ئةو ثةيامة بةكورتى ،بينيمان
كة موذدةى خؤشى ثيَغةمبةران موذدةي خؤشى رِزطارى دةرة ثريؤزةكةية ،ئةوةى خودا ناردية خوارةوة تاكو لةسةر خاضةكة مبرىَ بؤ
ئةوةى سزاى طوناهةكانت بداتةوة و ثاشان لة رِؤذى سيَيةم لة مردن هةلَسيَتةوة .ئةطةر بة دلَت باوةرِ بيَنىَ كةوا لةثيَناو طوناهةكانت
مرد ،ئةو كاتة ناضيتة دؤزةخ! ئةو موذدة خؤشة كةوا دةتوانىَ رِزطارت بكات لة دادوةرى رِاستودروستى خودا.
وةك بؤمان دةركةوت لة وانةى يةكةمدا ،خودا دؤزةخى بؤ مرؤظـ دروست نةكرد بةلَكو بؤ شةيتان و فريشتة خراثةكارةكانى .بةآلم
طوناهى باثرية طةورةمان ئادةم هؤية ئةوةية كة هةموومان دوور لة خودا لةدايك دةبني ،لةشانشينةى شةيتان لةسةر ئةو رِيَطا بةرةو
دؤزةخ دةرِوات .بىَ طومان ئةو سرووشتة طوناهبارةى لةناومانداية وامان ىلَ دةكات بؤ تاهةتا لةناو بضني ئةطةر خودا ضارةسةريَكى
بؤمان دابني نةكرداية ،و لةبةر ئةوةى سزاى طوناة مردن و ئاطرى تاهةتايية .بة هيَزى خؤمان هيض دةسةآلتيَكى رِزطاربوون لة
دؤزةمخان نية! بةآلم ،سوثاسى خودا دةكةين كة ثالنيَكى دارِشت كةوا ثيَى بتوانىَ لة طوناهةكامنان خؤش بيَت! ئةو ثالنة ضية؟
مردنى مةسيحى ثريؤزة .خودا سزاى طوناهةكامنانى خستة سةر عيسا كاتى لةسةر خاضةكة مرد .وةك نووسراوة :ئهوهی گوناهی نه
دهناسی خودا له پێناوی ئێمه كردییه گوناه ،تاكو له ئهودا ببینه ڕاستودروستی خودا! ( 1كؤرنسؤس )16 :2
بينيمان ضؤن خةلَك عيسايان ئازار و ئةشكةجنة دا ،بة قامضييان كرد و تاجنيَكى درِكاوييان لة سةرى كرد ،سوكايةتييان ثىَ كرد و
ثةالمارى دةم و ضاويان دا ،تفيان ىلَ كرد ،و بزماررِيَذيان كرد لةسةر خاضيَك! خودا رِيَطاى دا خةلَك بةخراثى مامةلَة لةطةلَ مةسيحى
بىَ طوناة بكةن بؤ ئةوى ثيَمان نيشان بدات طوناهةكامنان شايةنى ض سزايةكة .هةموو ئةو شتانةى خةلَكى بة عيسايان كرد – شايةنى
ئيَمةية لةبةر طوناهةكامنان .بةآلم خودا ،لةبةر خؤشةويستيية مةزنةكةى بؤمان ،سزاى طوناهةكامنانى خستة سةر مةسيحى ثريؤز،
كورِة خؤشةويستة تاهةتاييةكةى .لةبريت بيَت ،ئازارةكانى عيسا لةسةر خاضةكة سنووردار نةبوو بةوةى مرؤظـ ثيَيان كرد.
نووسراوة ثريؤزةكانى ثيَغةمبةران ثيَمان نيشان دةدات كة كاتىَ عيسا ئازارى دةضيَذا لةسةر خاضةكة ،خودا خؤى ئازاريَكى خستة
سةرى كةوا ميَشكى مرؤظـ ليَى تيَناطات .خودا سزاى طوناهةكانى ئيَمةى خستة سةرى ،ئةويش دؤزةخةي ئيَمة! ثيَغةمبةر ئةيوب
ثيَش بينى سةختى ئازارةكانى كرد كةوا مةسيح دةيضيَذىَ لةخوداوة كاتىَ نووسى ،خودا منی دا بهدهست زۆردارهوه و بۆ
بهردهستی خراپهكار فڕێیدام...تووڕهییهكهی پهالماریدام و چهوساندمیهوه ،ددانهكانی لێم جیركردهوه ،دوژمنهكهم چاوی تێبڕیووم!
(ئةيوب )7 ،66 :61
سزاى طوناة مردن و رِوو بة رِوو بوونةوةى تورِةيى خوداية و ضوونة ناو تاريكى دؤزةخ ،لةو شويَنةى خودا دةنيَرى هةموو ئةوانةى
رِةتيان كردةوة باوةرِ بةئينجيل بيَنن! بةآلم عيسا تورِةيى خوداى لة شويَين ئيَمة كيَشا ،تاكو بتوانني نيعمةتى خودا وةربطرين .وةك
خويَندمانةوة ،كاتىَ عيسا دةمرد لةسةر خاضةكة هةموو خاكةكة تاريك بوو وةك دؤزةخ – لة نيَوةرِؤة تاكو كاتذميَر سىَ .لةو
كاتذميَرانةدا ،عيسا بة دةنطيَكى بةرز هاوارى كرد( ،خودای من ،خودای من ،بۆ وازت لێ هێنام) بؤضى خودا وازي لة مةسيحي،
خؤشةويستى لةسةر خاضةكة كرد؟ طوناهةكامنان هؤيةكةية! كاتىَ عيسا لةسةر خاضةكة بوو ،خودا سزاى طوناهةكانى ئيَمةى خستة
سةر ئةو ،دؤزةخى ئيَمة! ئةمة ئةو رِاستيية بنضينةييةية كةوا ئةقلَمان ناتوانىَ بةتةواوى ليَى تيَ بطات .بةآلم ،ئةوةى كة بةتةواوى
بيَ طومانة ئةوةية ئةطةر بةرِاستى باوةرِ بة ثةروةردطار عيسا بيَنى ،ئةوا رِزطارت دةبيَت و هةرطيز ناضيتة دؤزةخ لةبةر ئةوةى خودا
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دؤزةخ!

بةرِاستودروست داتدةنا لةسةر بنةماى قوربانى جيَطرى رِزطارى دةرةكة .وةك بةرخى قوربانيةكة ،كةوا كورِةكةى ئيرباهيمى رِزطار
كرد ،عيساى مةسيح مرد تاكو رِزطارت بكات لة مردن كةوا هةرطيز كؤتايى نايات لةو شويَنةى ثيَى دةوترىَ دؤزةخ!
خودا دؤزةخى تؤى خستة سةر عيساى مةسيح .باوةرِت بةمة هةية؟ باوةرِت هةية كة عيساى مةسيح ،رِاستودروستةكة ،قةردى
طوناهةكانتى دايةوة؟ ياخود دةضية دؤزةخ تاكو خؤت قةردى طوناهةكانى خؤت بدةيتةوة تاهةتا؟ خؤت برِيار بدة .ضى
هةلَدةبذيَرىَ؟ بةهةشت؟ ياخود دؤزةخ؟
خوداش بةرةكةتدارت بكات .بةم ووشة سامناكانةى ثةروةردطار عيسا مالَ ئاواييت ىلَ دةكةين( :له دهرگای تهسك بڕۆنه ژوورهوه،
چونكه دهرگایهكی بهرین و ڕێگایهكی پانه ئهوهی بهرهو لهناوچوون دهڕوات ،زۆرن ئهوانهی پێیدا دهچنه ژوورهوه .بهاڵم تهسكه ده
رگا و تهنگه ئهو ڕێگایهی بهرهو ژیان دهچێت ،كهم كهسیش دهیدۆزێتهوه( ).مةتا )61 ،61 :9

گرنگترینی پرسیارهكانی ئهم وانهیه:
.1

ئايا ووشةى خودا ثيَمان دةلَيَت ضؤن دةتوانني بزانني بةدلَنياييةوة كة دةضينة بةهةشت؟

.2

ئايا دةزانى كة ذيانى تاهةتاييت دةبيَت كة ووشةى خودا بانطةوازى بؤ دةكات؟
لةو رِؤذةى كة دةمرى ،ئايا دةزانى طيانت بؤ كوىَ دةرِوات؟

.4

ئايا دلَنياى لةوةى كة دةضية بةهةشت و ناتبةن بؤ دؤزةخ؟
تيَطةيشتى ضى رِووي دا بةسةر ثياوة دةولَةمةندةكة و لةعازرى سوالَكةر؟
سوالَكةرةكة بؤ كوىَ ضوو كاتى مرد؟ ثياوة دةولَةمةندةكة ،ئةو بؤ كوىَ ضوو؟

.3
.5
.6
.7

ثياوة دةولَةمةندةكة داواى ضى كرد لة ئيرباهي ؟ ئةى ئيرباهي ضؤن وةآلمى دايةوة؟
موذدةى خؤشى ثيَغةمبةرانى خودا دةزانى كةوا دةتوانىَ لة دؤزةخ رِزطارت بكات؟

.9

سوثاسى خودا دةكةين كة ثالنيَكى دارِشت كةوا ثيَى بتوانىَ لة طوناهةكامنان خؤش بيَت! ئةو ثالنة ضية؟
بؤضى خودا وازي لة مةسيحي ،خؤشةويستى لةسةر خاضةكة كرد؟

.8
.11
.11
.12

باوةرِت هةية كة عيساى مةسيح ،رِاستودروستةكة ،قةردى طوناهةكانتى دايةوة؟
خؤت برِيار بدة .ضى هةلَدةبذيَرىَ؟ بةهةشت؟ ياخود دؤزةخ؟
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