
Çîrokə Xwedê
Destpêkə temam

• Xwedê dunyə çêkir û mirovên bery Adem û Hewə
• Û herdo kirine buhuşta: Baxçê 'eden, û əzady da wan ji bo xwarinê ji her darekê lê – ji dara 

bi nəv yə qenc û pîs nety, Xwedê gote wan: eger hûn jî buxun hûn wê bi mirin.
• Her tişt temam bû: ne mirin, ne şerim, wê her û her jiyaban

Guneh û şerim ketin dunyayê
• Şeytan hət û kir da Adem û Hewa ji dara qedaxe bi xun
• Di wê gavêde tirsan û şerim kirin ji ber ku xwe dîtin tazî → xwe bi pelên daran niximtin û 

veşartin ji ber Xwedê
• Xwedê aqûbet bi wan də kirin, ku derkevin ji buhuştê û êdî jiyana her hey tune kir.
• Dûry aqiləye: Adem û Hewa tenê gunehete kiçik kirin lê ĥukmek mezin li wan hat kirin û 

biserde mirin û hevaltiyeke ji kesty bi xwedêre
• Dibe ku xweş mirov bûn, karên baş di kirin, lê ev yek nikare li deynên wan, (Guneh) bê 

buhurtin.

Pîçandinek ji bo gunehən û şermê: cilikên nû û sozə xilaş kirinê
• Xwedê her ji wan hes kir û tiştek dûry aqilan kir: cilikên wan ji pelên daran guhartine 'eyarê 

ĥeywan, û ĥeywan hat kuştin ji bo gunehên Adem û Hewa
• Xwedê ev qurbanê bery da, li dûre pêxemberan xwe qurban kirin: Habîl û Xabîl, Noĥ, 

Îbrahim, Musa, Dəwud, …
• Xwedê ĥukum li Şeytanjî kir: soz da ku wê ji Neviyên jinê xilaskerek bibe yê ku wê Şeytan 

ne hêle
• Nebiyên din hewldən ku yê tê xislaskere wê gunehên dunyayê rəke û nehêlê, (bi weşîne).

'Îsa Mesîĥ
• 'Îsa Mesîĥjî bi (peyva xwedê) bi nav bû, ji keçik a bikir ji dayik bû (Meryem) ê,
• Ji xelkê hes kir, tu guneh ne kirin, tu mal li xwe kom nekir, nexweşy derman kirin, Şeytan 

der xist, miry rakirin,
• Dûry aqilaye: demə ku hê ne mezin bû dest bi hewldanê kir: „di vê ez bimirim, lê ezê ji nûve

rabim“.
• Pêxember Yeĥyə ew dît û got, bi nêr, ronahyə Xwedêye, yê ku gunehên dûnyayê di 

weşîne, - Ev dûry aqilaye, ne wisə? Ronahiyê xwe kir qurbən

Qurban ji bo me
• 'Îsa Cihû û Romy ne hemilandin (xwe li ber negirt) û bû qurbən, ew qurbanê Xwedê, yê ji 

boy li gunehên minûte bi buhure
• Dema ku di mir, ban kir, xiləs bû → guneh hatin buhurəndin vê gavê
• Xwedê ew rakir piştî sê rojan tenê weky wî soz day gelekən ew dît û li dûre ew çû ezmənən

rojekê wê vegere da ku 'edaletê li hemû mirovan bike
• Demə ku em behwer bikin ku 'Îsa li gunehên me buhurtiye li dema qurbanya xwede, û me 

jiyana xwe ji boy wî hinart, deynên (gunehên) me wê bên 'efo kirin, (buhartin),
• Ewe ya ku deyn û gunehên me bêne ji bîr kirin û 'efo kirin û hevaltiya me bi Xwedêre ji 

nûve bibe

Ruhê pîroz
• Dawy tenê hindek mirovan (Nebiyan: Dawud, Mûsa, 'Îsa, …) Ruhê pîroz hebûn: 

peywendiya zindî bi Xwedêre, karîn mu'cîzeyan bi kin
• Bes vê gavê Xwedê di xwaze vê serokayetiyê bide her keseky ku bi xwaze
• Ji dervey xwe em nikarin hemû tiştên ku (xweda) di xwaze bikin, em tim û tim bi bin dikevin,
• Ruhê pîroz weky „Hêza Xwedê“ ye û alîkariya me di ke: bi me dide fam kirin ku Xwedê wê 

alîkariya me bi ke da ku bibin mirovên baş û Şeytan ne hêlin.



Ev dûry aqilaye, ne wisə?
• Adem û Hewa yên ku hatiban 'idam kirin, heta ku gunehek tenê kir bûn
• Xwedê cilikên wan guherandin (qurbən)
• Navê 'Îsa (Ronahiya Xwedê) bû
• 'Îsa mirina xwe hewldə

Çəwə diwə dikin da ku 'Îsa Mesîĥ qebûl 
bikin weku xislaskerek
• Xwedê ez hatim ba te, 'Îsa Mesîĥ ez te 

behwer dikim û ez hatim ba te,
• Ez hewl didim ezê bêy te ne jiya bəmə û 

ezê bê te nikaribim bijîm, û ez dîsa di bîjim,
hîvî dikim tu li min bibory,

• 'Îsa Mesîĥ ez te supas dikim ji bo te xwe kir
qurban ji minre, ez te wek qurban xilasker û
xudan, qebûl dikim

• Ez jiyana xwe didim te, mi bi ruhê xwe yê 
pîroz dagire û alîkaryə min bike da ku bîjîm
wek çawa tu di xwazy.

Bersiva min ji namûsa (Xwedê) re
Xwedê ya xwe temam kir, dora teye...

Min nəmûsə wy qebûl kir?
 □ A    □ Na

Gelo ez pişt rastim min jiyana her hey qebûl 
kir?
 □ A    □ Na

Gelo ez pişt rastim ku min Ruhê pîroz qebûl 
kir?
 □ A    □ Na

Belgê Rojbûna min ya pîroz:

Li ________________ min got Belê ji boy namûsa Xwedê li 'Îsa Mesîĥ, min xiləsker 'Îsa 
Mesîĥ qebûl kir wek qurbenek ji ber vê çendê li gunehên min hat buhurtin, min jiyanə 
xwe da wy, ku bibim zarokê Xwedê û dest bi jiyanê bikim wek çawa di xwaze.


