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ئادەم، لھبھر ئھوەی تۆ تاوانت کرد،"
زەوی نھفرەت دەکات بھ دڕك و 

مھینھتی و .  درەختی دڕکاویھکان
ھیالکی دەچێژیت بۆ ئھوەی خواردنی

."    ڕۆژانھت دەست بکھوێت

کاتێك 
حھوا و ئادەم 

، تاوانیان کرد
گھ�ی ھھنجیریان .  دەیان زانی کھ ڕووتنھھردووکیان 

ی و لھ دەدوریو دەیان کرد بھ بھروانکھ، خۆیانیان پێدادەپۆش
.لھ خودای گھورەشاردبووەوە درەختھکھ خۆیان پشت 

خودا پێی نھگوتیت "
"لھو درەختھ نھخۆیت؟کھ 

مارەکھ پرسیاری لھ حھوا 
ین ھھموو میوەیھك بخۆئێمھ دەتوانین لھ .  "کرد

ھر ئھگ".  وە�می دایھوە" ،تھنھا یھك دانھ نھبێت
، بدەیتلھو میوە ئێمھ بیخۆین یاخود دەست 

"  نامریت،"."  ئێمھ دەمرین
تۆ ".مارەکھ بھ پێکھنینھوە
حھوا ." وەکو خودات لێدێت

.  لھو دارە دەویستمیوەکھی
مارەکھ گوێی بۆ ئھو 

.و میوەکھی خواردگرت 

ئادەم و حھوای خستھ خودا 
.   ھوەباخچھیھکی زۆر سرنجڕاکێش

ان لھبھرئھوەی تاوانیان کرد، ئھو
جیاکرانھوە لھ ژیانھی کھ خودا 

بۆی ئامادە
!دەکردن

ی ئێوارەیکی جواندا خودا ھات بۆ باخچھلھ 
ئھو دەیزانی کھ ئادەم و . بھھھشتی عھدەن

ئادەم حھوای تاوانبار. حھوا چییان کردووە
. حھوا مارەکھی تاوانبار دەکرد. دەکرد
مارەکھ نھفرەت "فھرمووی، خودا 

ژن ئازاری دەبێت کاتێك .  لێکراوە
."  لھدایك دەبێتمنداڵ 

ئھوەی کھ حھوا بێگوێی خودای دوای 
وە کرد، ئھو وای لھ ئادەمیش کرد کھ می

ێت دەبوا ئادەم بڵ. لھ درەختھکھش بخوات
سھرپێچی من ! نھخێر"، بڵێت

فھرمانھکانی 
."  ناکھمخودا 
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براکھت، ھابیل، .  "قسھی بۆ قابیل کردخودا 
ی من پارێزەر.  "قابیل درۆی کرد" نازانم،"  "؟لھ کوێییھ
ی قابیلیدا بھ لێسھندنھوەی تواناخودا سزای " براکھمم؟

کردی بھکردن و باخداری 
.کھسێکی گھڕۆك

دڵخۆش نھبوو بھ دیاریھکھیخودا 
ھ�م ب. قابیل زۆر توڕە بوو.  قابیل

ھیت ئھگھر تۆ ئھوە بک"خودا گوتی، 
"؟کھ ڕاستھ، ئھوە قبوڵ ناکرێیت

شمشێرێکی ئاگرینی خودا 
اتھ بکدرووستکرد بۆ ئھوەی ئھوان 

خودا چاکھتی درووست . دەرەوە
. بۆ پێستی ئادەم و حھواکرد 

خودا ئھو پێستھی
لھکوێ ھێنا؟

گھڵ ھاوسھرگیری کرد لھ. لھ بھرچاوی خودا بزر بووقابیل 
ی، بھزووی.خێزانێکیان گھورە کرد. کچێکی ئادەم و حھوا

باوەقابیل و کوڕەزاکانی کوڕەزاکانی 
کھشارەکھیان پڕکردەوە گھورەی 

.دۆزرابووەوە

.  ھوەتوڕەییھکی قابیل دانھدەمرکای
ا ھھندێك کاتی دواتر لھ دەشتھکھد

!یھێرشی کردە سھر ھابیل و کوشت

.   ھوالھوکاتھی، کھ خێزانێك درووست بوو بھ ناوی ئادەم و ح
، دووھھمین کوڕیان. یھکھمین کوڕی، قابیل، باخھوان بوو

ی ڕۆژێك قابیل ھھندێك میوەی بھ دیار.ھابیل، شوان بوو
ھابیل ھھندێك لھ باشترین .  خودا ھێنابۆ 

وەکو دیاری مھڕەکانی 
.  بۆ خوداھێنا 
دڵخۆش بوو خودا 
.دیاریھکھی قابیلبھ 
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پیاوەکھدەستپێکی خھمناکی 

چیرۆکێك لھ قسھی خوداوە، ئھم ئینجیلھ،

دۆزراوەتھوە لھ

6-3بنھڕەتی

ژوورەوەی ئھو ووشانھی کھ ڕۆشنایی چونھ "
130:119پسالم ".دەبھخشێت

لھم جیھانھدا، خھڵك زیاتر و زیاتر بھرەو خراپ 
،لھ کۆتاییدا. دەڕۆن نھوە لھ دوای نھوەبوون 

وخودا بڕیاریدا کھ مرۆف تێکبشکێنێت 
خودا.  ئاژە�ن و باڵندەکانھھموو 

کھ مرۆڤیپھشیمان بوو لھوەی 

. کرددرووست 
یھك پیاو بھ�م 

لھخۆی خودای 
...ڕازیکرد

رایی ، خێزانھکھی ئادەم و حھوا بھخێلھکاتێکدا
لھو ڕۆژانھدا، خھڵک .  تھشھنھی دەکرد

.تھمھنێکی زیاتر دەژیان وەك لھ ئھمڕۆ

2 60

کۆتایی

وەچھی سھیس، نوح کھسێکی.  ئھم پیاوەش نوح بوو
.کردئھو لھگھڵ خودایا پیاسھی دە. پاك و لۆمھنھکراو بوو

ھھروەھا ھھر سێ کوڕەکھی فێردەکرد کھ ئھو 
ئێستا ئیتر .  خودا بکھنگوێڕایھڵی 
پالنی دانا کھ نوح خودا 

لھ بھکار بھێنێت 

ڕێگایھکی 
و نامۆ زۆر 

!بھھێزەوە

کوڕەکھی سھیس لھدایك بوو، حھوا کاتیك 
یلم خودا سھیسی دامێ بۆ ئھوەی جێی ھاب"، وتی

وو کھ سھیس پیاوێکی خوایی ب."  بۆ بگرێتھوە
.ساڵ ژیا و منداڵی زۆری ھھبوو912
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ئھم چیرۆکی ئینجیلھ پێمان دەڵێت دەربارەی خودا 
.کھ ئھو وای لێکردوین و دەیھوێت کھ بیناسیتسھرسوڕھێنھرەکھمان 

ای سز.  خودا دەزانیت کھ ئێمھ شتی خراپمان کردووە، کھ ئھو پێی دەڵێت تاوان
ا، تاوان مردنھ، بھ�م خودا زۆر تۆی خۆشدەوێت، ئھو تاکھ کوڕەکھی ناردووە، عیس

دواتر عیسا .  بۆ ئھوەی بھ لھ خاچدان بمرێت و سزابدرێت لھبھر تاوانھکانت
ھ ئھگھر باوەڕت ب!  گھڕایھوە بۆ ژیان و گھڕایھوە بۆ ماڵھکھی خۆی بۆ بھھھشت

ئھو !  ێتعیسا ھھیھ و داوای لێبکھ کھ لھ تاوانھکانت خۆش ببێت، ئھو لێت خۆش دەب
.ئێستا دێت و لھناو تۆدا دەژی، و تۆ بۆ ھھتا ھھتایھ لھگھڵ ئھو دەژیت

:ئھگھر بڕوات وایھ کھ ئھمھ ڕاستییھکھیھ، ئھمھ بڵی بۆ خودا
عیسای بھڕێز، بڕوام وایھ کھ تۆ خودایت، و دەبیتھ ئھو پیاوەی کھ بمریت 

لھ تکایھ وەرە ژیانمھوە و.  تاوانھکانمان، و ئێستا تۆ دوبارە دەژیتھوەلھ پیناو 
خۆش ببھ، لھبھرئھوە ئیتر دەتوانم ژیانێکی تازەم ھھبێت، و گوناھھکانم 

یارمھتیم بدە کھ گوێ .  کھ بۆ ھھتا ھھتا لھگھڵ تۆ بمڕۆژێك دێت 
ئامین. بژیم بۆ تۆ وەکو منداڵێکتو بکھم ڕایھڵیی تۆ 

16:3جۆن !  ئینجیل بخوێنھوە و قسھ لھگھڵ خودا بکھ ھھموو ڕۆژێك 21


