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 داريكردنشبة
 ئنجيلي مةتا
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 .قوتابى بؤ خوداوةندئامادةكردني  يطروثةكةت و ئةم بةرنامةيةلةثيَناوي تةرخانكردني  نزا بكةطروث:  ریڕابه
 

    
               





 
 
 

     
 
 
 
 

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 .(4 -2: 4مةتا) (27،  11: 6ئةفةسؤس) خبوَينة:
 ة؟ييثريؤز ض كردنى هةندآ لة ئايةتةكاني كتيَيبخةردطرنطى  ئايا :كةبطفتوطؤ

 هيَزةكانى تاريكى.زالَ بيت بةسةر  ةندةكةيت يارمةتيت دةد رخيةدئةو ئايةتانةي  :ةكانيَيبينيت

 1 -قوتابَييت  دووةموانةي 

 ىوداويَكة كة كةسيَك بينيبيَتڕة؟ شايةتى باسكردني ييض )شايةتى(
. واتة شتيَك بة ةوةكة تاقي كردبيَت ةياخود طويَبيستى بووبيَت، يان شتيَك

ومان شايةتي بة ئاشكرايى طخةَلكى دةَليَت كة ثيَشرت نةيانزانيبيَت. بيَ
 (12-11: 5انيؤحةن1استى بزانيَت. )ڕى هةموو كةس ةودةوتريَت بؤ ئ

(. خودا دةيةويَت هةموو 10ئايةتىشايةتى خوداية سةبارةت بة خؤي )
ناي نيَردراويش شايةتى خودا تؤمار دةكات ن. يؤحةبزانيَت ڕاستی كةس

( بؤ ئةوةى هةموو نةوةكانى داهاتوو شايةتى خودا بزانن. لةم 13)ئايةتى
مرؤظ بةخشي. ئةم  بة تاییهتاهههه انىرمويَت ذيدا خودا دةفةةيشايةتي
 دةفةرمويَت هةركةسيَكلة )مةسيح(داية. هةروةها  شتاییهتاههههذيانة 

هةية. بة ثيَجةوانةوة ذيانى  شهتاییهتاههههمةسيحى هةبيَت ذيانى 
 تاهةتايى نابيَت.

 

1 
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m تاكة كةسيَك بة دريَذايى  ڕێگای بة خةَلكى دةبةخشيَت لة تاییتاههههست ديَت! خودا خؤى ذيانى ذيانيَكة بة نيعمةت بةدة
بة دةست بهنيَت، بةَلكو  تاییتاهههه ميَذوو ئةويش خودى عيساى مةسيحة. بةَلكو مرؤظ ناتوانيَت بة هةوَلداني خؤى ذيانى

 شتاییهتاههههنيت. ئةوا تؤ ئةم ذيانةهيَنيَت. كاتيَك كة باوةر بة عيساى مةسيح ديَدة يَكي بة خؤرايي بةدةسيتيوةكو ديار
 دةدؤريَنيَت. شتاییهتاهههههيَنيَت ئةوة ئةم ذيانة نة ڕنيت! هةروةها ئةطةر كةسيَك باوةبةدةست ديَ

كة لة جؤريَكى ة؟ ذيانيَيضي شتاییهتاههههيانى ذ
نوىَ. ذيانيَكى نايابة. واتادار و هاندةر و 

! ذيانيَكى بةردةوامة، واتة كؤتايى ةسةرسامكار
 ألطرنطرت ثةيوةندية لةطة ية. لة هةموويني

يَطاى عيساى مةسيحةوة. ڕخوداى زيندوو لة 
واتا ناسينيَكي كةسايةتي و نزيكة لة خودا، 

اية بةَلكو عيساى مةسيح هةر خؤي خودى خود
 (.3: 17ان)يؤحةن

 

 واتاي ذياني تاهةتايي 2

 تایی تاهه ههشايةتي سةبارةت بة ذياني 

 بةدةست دةهيَنى یتایی تاهه هه ؤن ذيانىض

كيَك لة ويَنة كة لة يةانة خبيئةو زانياري (تايبةت بة هةر يةكيَك لة ئيَوة ڕۆحی خةَلوةتييان لة ثةرِاوي )بةشداري بكةن بةنؤرة 
( لةطةأل 29: 7 - 1: 1انةي كة بؤتان ئامادة كراوة )مةتاينةوةت لةو برِطة كتيَبيويان لة ئةجنامي ورد بو کانڕۆحییه خةَلوةتة

ان، هةروةها بة هةواَلدةرانة مامةَلةى وةكان بةشيَوةيةكى كورت بة ثيَي توانا. طويَ بطرن لة بةذداربويرةضاوكردنى بةشداري
 ثةسةندي بكةن، بةبيَ ئةوةي طفتوطؤي زؤري لةسةر بكةن. دا بكةن ولةطةَل

13 - 11: 5يؤحةننا1یڕزگاریمتمانه
 كردنري دةرخهاندةئـ(  كردندةرخ 10:28ننایوحه

 ڕامانب( 
 10:28ننایۆحهڕزگاریكردن: متمانةي دةرخئايةتي 

 ستم نایانڕفێنێت. ده  سیش له ناو ناچن، كه رگیز له مێ و هه ده تاییان ده تاهه ژیانی هه

  :113 - 11: 5انيؤحةن [كورِي ئةوةي هةية، ذياني هةبيَت یکهکوڕه ئةوةي. داية كورِةكةي لة ذيانةش ئةو و داوين ثيَ تاهةتايي ذياني خودا: شايةتييةكةية ئةمةش 
 [هةية تاییتانتاهههه ذياني بزانن تاكو هةية، خودا كورِي ناوي بة باوةرِتان كة نووسي ئيَوة بؤ ئةمانةم .نابيَت ذياني نةبيَت، خوداي
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يح بهيَنيَت، ئةوة كة هةركةسيَك باوةر بة عيساى مةس (دَلنيا بيَت)ا شايةتى خوداى تؤماركرد بؤ ئةوةى نيؤحةن 4
 لةسةر )هةست( ناوةستيَت، بةَلكو  تاییتاههههومان ذيانىط( بي13َبةدةست ديَنيَت )ئايةتى تاییتاههههذيانى 

يساي مةسيح وةكو خوداوةند و و ثةميانةى كة خودا ثيَمانى داوة! كاتيَك كة عسةر )زانيارى( ئة لة دةوةستيَت
بةدةست هيَنا.  تایتتاههههبيت لةوةى كة ذياني دةتوانى هةردةم دَلنيا لة ذيانت قبوولَ دةكةيت، ڕزگاریکار

 يساي مةسيح هيَنا.بةَلكو سةرضاوةى ئةم متمانةية ئةوةية كة خودا ثةميانى ئةوةى ثيَداويت، تؤش باوةرت بة ع

1 

 زطاريڕتمانةي م
 13-11: 5انيؤحةن1

 و داوين ثيَ تاییتاههههذياني خودا: شايةتييةكةية ئةمةش
 ذياني هةبيَت یکههڕکو ئةوةي. داية كورِةكةي لة ذيانةش ئةو

 بؤ ئةمانةم .نابيَت ذياني نةبيَت، خوداي كورِي يئةوة هةية،
 بزانن تاكو هةية، خودا كورِي ناوي بة باوةرِتان كة نووسي ئيَوة

(13-11: 5انيؤحةن1)هةية تایتانتاههههذياني

 
 

 
13-11: 5انيؤحةن1

 زيَكي سثى ياخود لةسةر الثةرِةيةك لة ثةرِاوي تيَبيينةيةكان لةسةر كاخيئايةتة كتيَب
، بةم شيَوةيةى خوارةوة:سةوبنو

ةكة لة ذيَر يبيةكة لة سةروي الثةرِةكة بنووسة، ثاشان هيََليَك بكيَشة و ئايةتة كتيَيةكة و نيشانة كتيَبييكتيَبي ناونيشاني برِطة
 ةكان لة خوارةوةى الثةرِةكة و ثشت الثةرِةكة بنووسة.يئةو هيََلة بنووسة. نيشانة كتيَبي

2 

بكةيت. كاتيَك توانيت  رخيدةةي دةتةوىَ يشانةي كتيَيب دةست ثيَبكة كة لةو برِطة كتيَبينيو هةردةم بة بابةت ياخود ناونيشان 
بكة بة مةرجيَك دووبارة لة سةرةتاوة لةبةرى بكةيت، واتا بابةت و  دةرخبة بىَ هةَلة ئةم بةشة خبويَنيتةوة، ئايةتى دووةم 

ئايةتةكان بة جياجيا لةبةر مةكة. ئةطةر وات كرد ئةوا ئةو بةستةرانة  شانةي كتييَب و ئايةتى يةكةم ودووةم لة برِطةى كتيَيب.ني
يى لةبةر ناكةى كة ئةم بةشانةى بةيةكةوة دةبةستيَتةوة. لةطةلَ خستنة سةرى هةر بةشيَك بطةرِيَوة سةرةتا. ئاطاداربة لة كؤتا

 كردنة.خةردةكة قورسرتين بةشي ينة كتيَبيةكةبيَ ، ضونكة نيشايكردنةكة بة دووبارة كردنةوةى نيشانة كتيَبيخرهيَنانى دة
ياخود ناونيشان(، ثاشان نيشانة كتيَبى، دواتر دةقى ثريؤز بةم شيَوةيةية: بابةت) كتييَبكردنى ئايةتةكانى دةرخضاكرتين شيَوةي 

يدا دووبارة نيشانة كتيَبى.يةكان، لةكؤتائايةتة كتيَبي

 متمانةي
 ذيانى

 تاهةتايى

 بكة رخةدةكان يئايةتة كتيَبي  ڕاست ة شيَوةيَكيب

 كردنث( دةرخ

ةكانيان يئامانج لة خويَندنى كتيَيب ثريؤز وةكو طروث بةيةكةوة ئةوةية، ئةندامانى طروثةكة بةيةكةوة طةشة بكةن لة ثةيوةندي
يةكرت بدةن لة يَطايةكة بؤ ئةوةى ئةندامان يارمةتى ڕكانيان لةطةأل يةكرتدا. هةروةها ةيلةطةلَ عيساى مةسيحدا و لة ثةيوةندي

لة ذيانيان. بؤية، طرنطة ئةندامانى طروثةكة  یڕاستیانهو ان دةكات لة ئةجنامداني ئةزانني و تيَطةيشتنى كتيَيب ثريؤز و فيَري
. طرنطةبةشداري كردن لة طفتووطؤى وانةي خويَندنى كتيَيب ثريؤز. بريورِاى هةر ئةنداميَك لة طروثةكة بدةن لةهانى يةكرت 

بريوباوةرِ يان الهوتى(.  ة )لة اليةنىيني ڕاست كةوت كة ئةوةى وتوويةتىدةر بيَت هيض كةسيَك جيابكريَتةوة ئةطةرهةروةها نا
 بةَلكو      ز

 15-4: 8لؤقاخودا بكةم؟  شةيوولةطةأل ضؤن مامةَلة 

 وانةي خوَيندنةوةي كتَييب ثريؤز
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كتييَب  کانیڕاستیه دؤزينةوةى ڕێگایدات بؤ فيَربوون بةيةكةوة لة ثيَويستة لةسةر سةرؤكى طرووثةكة ئةندامانى طروثةكة هان ب
ك قسة طويَى ليَدةطرن كاتيَ ثةكة وا هةست بكات كة ئةندامةكانيرتهةر ئةنداميَك لة طروو ثيَويستة نيان.كردوَطثريؤز و طفتو

يةكرتيان  وبةَلك ناكةن لة نيَوان خؤيان لة زانينى كتييَب. ثيَشربكيَ. ضونكة ئةندامانى طروثةكة دةكات و قسةكانى وةردةطرن
 كردن بة متمانةوة. بةشداريخؤشدةويَت و يةكرتى هان دةدةن بؤ طةشةكردن و 

 

 خبوَينة        هةنطاوى
كةسيَك  يز هةررِ. با بة خبويَنينةوة (15 -4 :8لؤقا)ثيَكةوة با . خبوَينة

 .ةكةييبكتيَبرِطة  تةواو دةبني لة خويَندنةوةى كووةاتئايةتيَك خبويَنيَتةوة 
 

1 

 بدؤزة         هةنطاوى
دَلتةوة لةم برِطة  و ة كة ضووة ميَشكييض ڕاستیهئةو ؟لةم برِطةيةدا ة كة ثيَت واية طرنطةيضي ڕاستیهئةو  :بريكةرةوة

 ؟ةداييكتيَب
 بنووسة. ثةرِاوةكةتدابريؤكةكانت لة ثاشان و  وةرةطةيت. برييان ليَبكةبيَيان كة ل وةبدؤزة ڕاستی دوو نيةك يا :بنووسة

دار شن بةةكانتانووسني بةسةر دةبةن، بريؤكو  ئةوةى ئةندامانى طرووثةكة هةندآ كات بة بريكردنةوة ثاش): ردنك ذداريبة
بةو شتانةى سةبارةت )ئةمانةى خوارةوة ضةند منوونةيةكة  ةريةكيَك لة ئيَمة دؤزييةوة.دارى ئةو شتانة بكةين كة هشبة بكةن(.

ة ييداري دةكةن، و طرنط نذلة بريت بيَت لة هةر طروثيَكى بضووك، ئةندامانى طرووثةكة بة شتى جياواز بة كة دؤزيويانةتةوة.
 ك بن(.يةوشيَوةي اه

2 

كاريَك دةيانةويَت  بؤم دةركةوت كة سيَ كةس هةن 1 ينةوةيدؤز
ى عيسايةكةميان .ى ضيَنراو لة دَلموشةى خوداوةن بة دبئةجنام 

شةى خؤى لة دَلم بضيَنيَت. دةيةويَت ومةسيحة كة دةيةويَت و
شةكةى ببينيَت كة بةرهةمى هةية لة ذيامن. و دووةميان  وو

ئةو نايةويَت  لة دَلم بستيَنيَت. شةى خوداونة كة دةيةويَت وشةيتا
من  م.سيَيةميان من كاريطةري هةبيَت لةسةر ذيامن. وشةى خوداو

ى عيساشةيةى كة وةو وهةر شتيَك ل ڕوودانیبةرثرسيارم لة 
ثاراستم ڕاستگۆو  كاثمةسيح لة دَلمى ضاندووة. ئةطةر لة دَليَكى 

. بةدةست بيَنم ةمبةره -نتدان بةخؤكر – ڕێگای ئةوا دةتوامن لة
ئةوا  شةي خوداوئةجنام نةدا بة وهيض شتيَكم  آلم ئةطةربة

بةالى منةوة زؤر  ةىياستيڕبةآلم ئةو  بةيةكجارى لة دةستى دةدةم.
ئةجنامداني  بةرثرسيارم لة ة ئةوةية كة منيكتيَبيطرنطة لةم برِطة 

شةى خودا وشةى خودا. هةر جاريَك كة طويَبيستى وولة وكاريَك 
 دةخيويَنمةوة( ئةوا من بةرثرسيارم لة جيَبةجآ كردنى. نيا) دةمب

ةركةوت كة جطة لة شةيتان بؤم د 2 يؤزينةوةد
شةى خودا لة دَلم وكة دةيانةويَت و نهة دوذمنانيرت
دةكات  رتئةو شتانةيباسى هةموو  (14ئايةتى)دةربيَنن. 

دةَليَت خةمى هةروةها  شةى خودا دةكةن.وكة دذايةتى و
ةكانى ذيان يخؤشياوات خواستنى دةوَلةمةندى و ذيان و ئ

جيهانى هةَلة لة لةبةر ئةوةي  نيَت،شةى خودا دةخنكيَوو
ة لة نامخدا طةورةترين دوو دوذمين سروشتى هةَل و دةرةوة

يانةويَت نامةسيحن. بةم شيَوةية ئةم شتانة  عيساي تري
وشةى و. بؤية بةرهةمى هةبيَت لة ذيامن شةى خوداوو

وبردنى لة هةوَلدانى بؤ لةنا يَنيَت لة كاتىدةخنك خودا
مةوة لةم الكة زؤر طرنطة بة یڕاستیه ذيامن. بةآلم ئةو

مب و نةهيََلم ةوةية كة دةبيَت من ئاطادارئ ةيكتيَبيبرِطة 
وشةى و ذيان ةكانىيخةمى ذيان و دةوَلةمةندى و خؤشي

 خودا لة ذيامن خبنكيَنيَت.
 

طروثةكة ئامادةكراوة لة كاتى ئامادةكردنى  ریڕابهتيَيب ثريؤز لةبةر يارمةتى دانى منوونةى داهاتووي وانةي خويَندنةوةى ك
ةى طفتووطؤكردنى ثرسياريَكى طران. لةوانةية وان ة كاتىوثةكة لووانةى خويَندنةوةي كتيَيب ثريؤز، ياخود بؤ يارمةتى دانى طر

وثةكة دةيدؤزنةوة ياخود ضةند ثرسياريَك كة ئاراستةى وخويَندنةوةي كتيَيب ثريؤز ضةند شتيَكيرت لة خؤي بطريَت كة ئةندامانى طر
 يةكرتى دةكةن.

ثَينج هةنطاوي خوَيندنةوةى شيَوازي 
بهيَنة بؤ ئةوةي  بةكار كتَييب ثريؤز

 ( ثيَكةوة خبويَنني.14-4: 8)لؤقا
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 هةندَي ثرسيار بكة  هةنطاوى
 با هةوأل بدةين هةموو ئةو ؟ةييكتيَبةم برِطة سةبارةت بئاراستةى ئةم طروثةى بكةيت  دةتةويَتة كة ييثرسيارة ض و: ئةكةرةوةبري

 تيَنةطةيشتووينة.ليَي ين كة هيَشتا ثرسيارى ئةو شتانة بكةو  ئاماذةى ثيَكراوة ( 15 - 4: 8لؤقا)تيَبطةين كة لة  ڕاستییانه
 .ثاشان لة ثةرِاوةكةت تؤماريان بكة. ئامادة بكةيتشيَوة ثرسيارةكةت  وونترینڕبة : هةوأل بدة بنووسة

ك يَثرسيار داوا بكة لة هةر كةسيَكنى طروثةكة هةندآ كات بة بريكردنةوة و نووسني بةسةر دةبةن، ائةوةى ئةندامثاش  :ردنك داريشبة
 بكات(. ئاراستة
 طؤكردن لةطةأل طرووثةكةت وةآلميان بدةيتةوة(.اى طفتويَطڕرة و هةوأل بدة لة ة هةَلبذيَ)دواتر هةندآ لةم ثرسياران كة:بطفتوطَو

و هةندآ تيَبينى طرنط  ندامانى طرووثةكةت ئاراستةى بكةنئةئةمانةى خوارةوة ضةند منوونةيةكن دةرباةرى ضةند ثرسياريَك كة لةوانةية 
 بؤ بةريَوةبردنى طفتوطؤكة دةربارةى ثرسيارةكان.

3 

؟دةكةيتيَك شتئايا تؤ ئاماذة بة ض           ثرسيارى
ئةوةي ( 19:  3اتمةت) ثةيوةستة بة شانشنيكة هةروةها ئةو نامةيةى  ،(11: 8)لؤقا دةكةيتشةى خودا وئاماذة بة و تؤ: ةكانيتَيبيني

. (23 :28ار( )كرد25-24: 20)كردارو  (15-14: 1سؤرقةم)بكة نيَوان  د)بةراور دةست ثيَدةكات.ئينجيل  يانبة موذدة 
: 17لؤقا)كة باوةرِثيَكراوة لة دلَ و ذيانى طةىل خودا  ةوةى عيساى مةسيحايَطڕدا و سةركردايةتيةتى لة موَلكى خو (شانشينى خودا)

ڕزگاربوونیڕێگاێکه( ئةمةش 20-21 ةزراندنى دام و (26-25: 10مةرقؤس)كو كؤتايى وةباوةرِداران لة سةرتاوة تا بۆ
يةنيَك لة ِداران لة هةر الڕكارليَكردنى باوة ةهاوهةر .(19-18: 16اتباوةرِدارانةوة )مةت ڕێگایزةوى لة يَساى خودا لةسةر كل

 (.15: 11)بيننينوآ دامةزراندنى زةوى و ئامسانى  ثاشان( 36-34: 25اتمةتاليةنةكانى كؤمةَلطا.)
 

ة كة هةر جؤريَك لة ي: ئةو شتة ضي        ثرسيارى
كراو ثيشانى دةدات لةم جؤرةكانى زةوى ئاماذةثيَ

 ؟ةداييَبيتبرِطة ك
ي مةسيح، لة سةردةمى عيسا :يةكانيتَيبين

نةبوو، بةَلكو يان تؤجووتياران ئاميَرى ضاندني 
 است وڕدةكردةوة بة  ويةكان بة دةستيان ثةرشوبآلتوَ

بةم شيَوةية  .ڕۆیشتنیانداي ضةثي خوَيان لة كات
كة  یڕێیه ةكان دةكةوتنة ئةويهةندآ لة تؤ

و هةنديَكى  ديَن و دةرِؤن داان بةسةريجووتيار
 درِكيَوان دةكةوتنة ن نو هةنديَكيا وتة سةر بةردةدةك

ضوار جؤرى  و هةنديَكيان دةكةوتنة سةر زةوى ضاك.
( 12: 8)لؤقا زةوى ضوار جؤرى دلَ دةطةيةنيَت

 بيَطومان ئةو واتايانةى كة لةم .(19: 13مةتا)
 .ضوار جؤرى زةوية هةية زؤر طرنطة

 

 ت؟ئاماذةى ثيَدةكا (ريَطا)ية كة ي: ئةو شتة ض        ثرسيارى
و دؤخ . كة كةمتةرخةمدَلي ،ةقڕي ويَنةيةكة لة دَل يَطاڕ: ةكانيتَيبيني

 شةى خوداوو ةألبةم شيَوةية بيَت هةرطيز مامةَلة لةط مهةَلويَستى دَل
ن شةى خودا بةالى موكة و ناكةم. من هةميشة بري لةوة دةكةمةوة

. بؤية من هيض خؤم ماندوو ناكةم هيض شتيَكى طرنط لةخؤى ناطريَت
و ياخود من ( 19: 13ات)مةت ثريؤز كتيَيب ثةياميتيَطةيشتنى  بؤ

ةق ڕكةمرتخةم و ئةمة دَلم  ي. لة ئةجنامأل ناكةممامةَلةى لةطة
، دةزانيَت شةى خوداوهيَزى وئاسيت  شةيتان. لةبةر ئةوةى دةبيَت

وانةى  ناكةم. قبوولیكة  بڕفێنێتوشةية وئامادةية ئةو هةردةم 
ةيشتين طبؤ تيَ کارخبةمة ت هةموو توانايةك سةرةكى ئةوةية كة دةبيَ

 قبووڵ و( 23: 13اتثريؤز( )مةت كتييَبامى ثةي) شةى خوداوو
 .( كة طويَبستى دةمب ياخود كة دةخيويَنمةوة20: 4سؤرقة)م كردني

كةمرتخةمي يةكسةر مامةَلة لةطةلَ هةر هةَلويَستيَكى بؤ ثيَويستة 
.لة نامخداية بكةم كة ياخود دواخسنت ياخود دوذمنايةتى
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 ة كة زةوى بةردينى ئاماذةى ثيَدةكات؟ي: ئةو شتة ضي        ثرسيارى  
كة دؤخ و هةَلويَستى يارةكانى، برِبيَت لةلة بة ثة، بيَت گڕه بيَ، دَليَك كة قوأل نةبيَتويَنةيةكة لة  : زةوى بةردينىةكانيتَيبيني

 ثةيامية طويَبيستى اتيَك كشةى خودا دةكةم. كوو ألئةوا من بة هةَلةشةيى و هةَلضوون مامةَلة لةطة ،دَلم بةم شيَوةية بيَت
ية بة ر. بؤامدانةوة لةطةلَ قسةكآلوة ةو ويستيَك دةكةم ل ثةرسنت هةست بة كاريطةرى دَلسؤزىدةمب كاتى كؤبوونةوةكانى  ئينجيل

شةكان ناكةمةوة و. بةآلم من بري لة واتاى ودانبؤ برِيار ياخود ثةيامةكةي قبوولَ دةكةم، ياخودمةسيح عيساي هةَلةشةيى 
ياخود بة ضةوساندنةوةم بة  هةَلدةستيَت بة هةرِةشة ليَكردمنخةَلكى  اتيَك. كشةي خوداولة دةرةجنامي قبووَلكردني و هةروةها بري

مةسيح و عيساي  وازديَنم لةشويَنكةوتنىو  دةميشةى خودا دةو، من ئةو بايةخة لةدةست دةدةم كة بة وثةيامي ئينجيلبؤنةى 
 ألقبوو ثةيامي ئينجيلئةوة دةطةيةنيَت كة  ش. ئةمةگمڕه ياخود بآ (يةيبنضينةم ن) بةم شيَوةية منثيَشوم. ذياني  وهڕێمهگهده

دةدؤرِيَم لة لة دوايدا من . ةيني کانقینهڕاسته ثيَدانانةبة باوةرِ لة دان  ثيَدانامندان تة وا. قینهڕاسته م نةك بة قايليةكىآلدةكةم بة
ستى بة بةدةست دانى خود و نكؤَلى ثثيَوي قینهڕاسته يَيتشةى خودا لة دَلم، دةدؤرِيَم لة زانينى ئةوةى كة قوتابوو ثاراستين

يزى باوةرِداران ڕخود مانةوةم لة يا يزى باوةرِداران،ڕمن مووضةى ضوونة ضةشنت هةية. كردن لة دةروون و قوربانى و خزمةت و 
ضةشنت بة خاضدا برِوات. خاضيش ئاماذة بة  ناچارخودا بةرةو  ڕێگا ا دةدؤرِيَم لة زانينى ئةوةى كةهةروةه هةذمار نةكردووة.

 برِؤم. باوةرِداڕێگایكة بؤ ماوةيةكى كورت لة وام ليَدةكات  شدةكات. ئةمة
 و ، هةروةها كؤَلنةدان لةسةر باوةرِ(15: 8)لؤقا بثاريَزم استطؤڕَليَكى باش و وشةى خودا لة دونةى سةرةكى ئةوةية كة وا

طويَبيست  ألكاريطةرى دَلسؤزيم بكةم لةطة أليةكسةر مامةَلة لةطة ثيَويستة. كةواتة طويَرِايةَلى كردنى لة هةموو بارودؤخيَكدا
 شةى خودا!وبوونى و

 

 ة كة زةوى ثرِ لة درِك ئاماذةى ثيَدةكات؟ي: ئةو شتة ضي        ثرسيارى
كة دؤخ و هةَلويَستى دَلم بةم شيَوةية . دَلي لةتكراو و سةرقاأل بة غةم و ثةذارةي ذيان : زةوى ثرِ لة درِك ويَنةيةكة لةتَيبينييةكان

و ئةو شتانةى  وان جيهاندَلم دابةش كراوة لة نيَواتة شةى خودا. وو أللةثا لةطةلَ ضةند شتيَكيرت ئةوا من وةآلمدانةوةم هةية بيَت،
ياخود بؤ ؤذانةم، ڕؤ نيطةرانى لةاليةن ذيان و كارى بةآلم من لة دَلم بؤشاييةكى زؤر بةجيَدةهيََلم ب دةكات. يشةى خودا فيَرموو

 بة ثلةيةك يةكاني ذيانوةرطرتن لة خوشي ؤ سوودب اتر، ياخودي زيسامانهيَناني  نقووم بوون لة خةوناكان و هيََلكاري بؤ بةدةست
غةم و ثةذارةي ذيان و ثيَشينةيية هةروةها من بة شيَوةيةكى بةردةوام سةرِقاَلى  .شةى خوداوبؤ و يَنيَت لة دَلميةك ناماطيَضكة 

 خويَندنةوةيتةرخان نةكةم بؤ  بوومن بة شتةكانى ذيان بةو ثلةيةى كة هيض كاتيَك ألةمة سةرةرِاى سةرقائ لة ذيامن، هةَلةكان بووم
ئةوكات من طةشة شةى خودا دةخنكيَنيَت. وذيامنة وئةو درِكانةى لة دَلم و  دةرةجنامكردنى لة ذيامن. شةى خودا ياخود جيَبةجيَوو

 و هيض بةرهةميَكم نابيَت. ناكةم و ناطةمة قؤناغى طةشةكردن
ويستة لةسةرم دَلم ئازاد هةروةها ثيَ(. 15: 8)لؤقا بثاريَزموسيت و ضاك ودراستڕو ثريؤز دَلم بة ثاك و كة وانةى سةرةكى ئةوةية 

أل خةفةت و ةكان و ويستة هةَلةكانى. دةبيَت يةكسةر مامةَلة لةطةيةكانى ذيان و دةوَلةمةندى و خؤشييلة ناخؤشي ابطرمڕ
 جيهان و ثيَشينةيية هةَلةكامن بكةم. ئارةزووةكانياليةن دةوَلةمةندى و الربوومن بة

 ة كة زةوى ضاك ئاماذةى ثيَدةكات؟ي: ئةو شتة ضي        ثرسيارى
كة دؤخ و . هةية . ئةوةي ئامادةييةكي ضاكيبياريَزيتشةي خودا وكة و دَلي قايل ثيشاندةرزةوى ضاك ويَنةيةكة لة ةكان: يتَيبيني

. تويَةبيَت كة عيساى مةسيح لة منى دةشيَوةية د شةى خودا بةوومدانةوةم لةطةلَ وآلئةوا وةهةَلويَستى دَلم بةم شيَوةية بيَت، 
ةتى.يسيَ دَلى رابردوو و هةَلويَستةكاني ة ئةوة دةطةيةنيَت كة ثيَضةوانةى دؤخيئةمكة دؤخ و هةَلويَستى دَلم بةم شيَوةية بيَت، 
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ةى خودا، ياخود نامةيةكة بؤ ئةو شوئايا ئةم منوونةية نامةيةكة بؤ ئةو كةسانةى ئامؤذطارى دةكةن بة و         ثرسيارى
 شةى خودا دةطرن؟وكةسانةى كة طوآ لة و

شةى و( بة ثيَضةوانةى زةوى يةكةم، كة طويَبستى وئـ 
بة ا من ، ئةونمةوةدةخيويَ خودا دةمب، ياخود كة

 تيَيدةطةمو بايةخةوة طويَبيسيت دةمب و قبووَلي دةكةم 
ى باوةرِم اريَطزطار مب بة ڕئةوةي  بؤ. (23: 13)مةتا

.(12: 8بؤ ئةوةى بطؤرِيَم )لؤقا. هةروةها بة عيسا

 تارهسهشةى خودا دةمب وكة طويَبيستى و ب( بة ثيَضةوانةى زةوى دووةم،
هةذمار دةكةم كيَشةى . ئةو هةذمار دةكةم و طويَرِايةَليم باوةرِ كيَشةى

كو ئةطةر دووضارى وةضونكة دةمةويَت ثاريَزطارى لة باوةرِم بكةم هةتا
لة كانطاى دَلم دةثاريَزم و لة  شةى خوداو. وزةمحةتى و ضةوسانةوة بووم

 .(15: 8)لؤقا .دةستى ثيَوة دةطرمبارودؤخ سةخرتين 
 

ئازاد  ،(. بؤ منوونة15: 8خنكيَنيَت )لؤقادة شةى خوداوو كة يَكلة هةموو شت ة ثاكي دةثاريَزم،بدَلم سيَيةم: ( بة ثيَضةوانةى زةوى ث
دةبيَت، بة  طةر وةآلمدانةوةم لةطةَلداةئر ناكات اشةى خودا لة دَلم كوو جيهان. ئارةزووةكانيو  سامانخؤشةويستى  وايدةطرم لة خةم ڕ
: 8رتن بةرهةم دةهيَنم )لؤقا، بةرةجندان و ئارامطزطارى ثاك و ثريؤزي دَلم دةكةم! ئةو كاتاريَازيبوونيَكى تةواو طويَرِايةَلى دةكةم، ثڕ

 (.20: 4سؤرقةم) (23: 13اتدة بةرهةم دةهيَنم. )مةت. هةندآ جار سي ئةوةندة ياخود سةد ئةوةن(15

شةى خودا دةكةن، بةَلكو نامةيةكة وة بؤ ئةو كةسانةى ئامؤذطارى بة وي: لة ثايةى يةكةم، ئةم منوونةية نامةيةك نيةكانيتَيبيني
ثيَشبينى بوونى ضوار  اراطةيةنيَت كةوا دةبآ ئامؤذطانڕئةم منوونةية ثيَمان  شةى خودا دةطرن.وبؤ ئةو كةسانةى كة طوآ لة و

يانةوة وةآلمدانةوةيان دةبيَت لةطةأل ايَطڕ مهةية كة خةَلكى لة ايَطڕ، ياخود ضوار اواز هةية لة خةَلك لةم جيهانةداجؤرى جي
موو خةَلك لةم جيهانةدا، لة ئةم منوونةية فيَرمان دةكات كة هة . بةَلكو لةوة زؤر زياترمان ثيَرِادةطةيةنيَت!ئينجيل ثةيامي
 يجياوازة لة كاتة جياوازةكان ايَطڕئةم ضوار  شةى خودا، بة هؤيويان هةبيَت لةطةأل ودةتوانن وةآلمدانةوة –امؤذطارئ- نيَوانيان
 وشةى خودا. وبةر نهيَناوةتةوة بؤ ئةوةى بةرثرسياريةتيمان بزانني بةرا ي مةسيح ئةم منوونةيةى بؤمانعيسا ذيانيان.

 

طويَبيسيت  ، واتادانةوةمان هةبيَت لةطةَلى ( وةآلمئـ 
 (19: 13ات)مةتو قبووَلي بكةيت  ةيتطبيو تيَ بيت

شةى خودا وواتا و (قبووڵکردن ،(20: 4مةرقؤس)
(، 21: 16كردار) استةڕمةرجةيَك  قبوول بكةين بة

ن قبووىل بكةي خؤشةويستةيةوةبة ملكةضى و  ةهاوهةر
 (.6: 12ةكانيربانيي)ع

دانةوةمان  وةآلم ثةشيمانيو  يب( دةبيَت بة هةواَلكارى و ئارام
مةبةسيت  .(15: 8)لؤقا نزييَبيثاربؤ ئةوةي هةبيَت لةطةَلى 

شةى خودا لة وبة و بوونةشةى خودا ثابةندوو (يارطثاريَز)
: 8ؤقا)ل نةهيَننيوازي ليَ(  و 2: 15ؤسنسيرؤك1ميَشكمان. )

 ثاريَزطارى بكةين لة ونبوونهةروةها  (21: 5ؤنيكىسال1) (15
.(2: 11كؤرينسؤس1)

هةموو ( 15: 8)لؤقاةطةَلى دانةوةمان هةبيَت ل وةآلم خۆڕاگریدةبيَت بة بةرهةم هيَنان و ( ت
ويَستى دَلم كاردةكةن بؤ هةَل ،ياخود دةخيويَنمةوة دةبيَت شةى خوداوجاريَك كة طويَم لة و

بةجيَى دةهيََلآ! لة هةموو جاريَدا دَلم  لةسةر ذيامن شةى خوداودياريكردنى ئةو كاريطةريةى كة و
و  شةى خوداوبوونى و ؤ طويَبيستبة ثةرؤش دةمب ب بيَت، ئامادة استخوازڕ دانةوة و وةآلمبة 

ثةميان دةبةستم لة ثاريَزطارى كردنى تاوةكو لة قورسرتين و ناخؤشرتين  ةهاوهةر، تيَطةيشتنى
 كاتيَك دياري دةكةم بؤ طةشةكردن و بةرهةم هيَنان. و دابارودؤخ

 

بة دَليَكى باش و ث( 
دانةوةمان  راستطؤ وةآلم

ة دوور ل ،هةبيَت لةطةَلى
 .شتيرتسةرقاَلبوون بة 

 (.15: 8)لؤقا

7

  

 .شةى خودا ئةمانةيةوتيمان بةرامبةر وبةرثرسياريَ

شةى خودا ويارى ئةو كاريطةرية دةدات كة وؤذةكانى ذيامن برِڕؤذيَك لة ڕثيَشوو، هةَلويَستى دَلم لة هةر كورتةيةك بؤ ئةوانةى 
، بؤم دياري دةكات كة دةخيويَنمةوة تى دةمب ياخود كةسطويَبي اتيَك، كشةى خوداوت. هةَلويَستم لة ولةسةر ذيامن بة جيَى دةهيََليَ

 .ئايا طةشة دةكةم  و دةطؤرِيَم و بةرهةم دةهيَنم يان نا
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  ة؟يم منوونةية ضيبنةرِةتى ئة ثةيامي:         ثرسيارى
دةستنيشان شةى خودا وو لةطةألدانةوةت  و هةَلويَستى دَلت وةآلم دؤخ ئةوةية كة بنةرِةتى ئةم منوونةيةثةيامي : يةكانيتَيبين

 ئةجناميكة بؤ خودا  دةستنيشان دةكاتبرِى ئةو بةرهةمة  شةى خوداووةأل طلةدانةوةت  ضؤنيةتى وةآلم هةروةهادةكات. 
دانةوةت لةطةأل  . وةآلمشةى خوداولةطةأل ودانةوةت  وةآلمئاسيت سةر ة وةية كاريطةريت لة ذيان دةوةستيَتيت. بةم شيَدةدة
 و هةَلويَستى دَلت. دؤخ سةرة دةوةستيَت وشةى خوداو

دةريَكى بةهيَز هان بةآلم ،شةى خوداوةطةأل وة ليبؤ ئةو كةسانةى وةآلمدانةوةيان ني ئاطاداركردنةوةيةكةئةوةى ئةم منوونةية  أللةطة
دةبيت ياخود  شةى خوداوجاريَك كة طويَبستى و تى دَليان بطؤرِن. هةرهيوايَكي بة نرخة بؤ ئةو كةسانةى كة دةيانةويَت هةَلويَسو 

 و كاثيةكسةر هةَلويَستت بطؤرِى بؤ ئةوةى طويَبيستى بيت و تيَيبطةيت و قبووَلى بكةيت و لة دَليَكى  توانیدهخيويَنيتةوة، كة دة
 بةرهةم بهيَنيت! اطريةوةڕخؤبؤ ئةوةى بة بيثاريَزي استطؤ ڕ

 (10ة؟ )ئايةتىيةكان؟ ئايا ئةمة نارِةوايى نييقوتابيدراية تةنها  : بؤضى نهيَنيةكاني شانشينى خودا        ثرسيارى
هاتنى مةسيح  يةكةم لةثاش ةآلم ثةميانى نويَية بة تةواوةتى. بثةيامي  (10: 8لؤقا) (شانشينى خودانهيَنيةكاني ): ةكانيتَيبيني

ة ياستيڕئةم  ، بةآلم لةطةأل ئةوةشدا مةسيح(ةكى ئاشكراياستيڕ)كو بوو بة ، بةَلمانة (يةكى شاراوةنهيَن)سةر زةوى، هيض بؤ 
 و وانةكانى ثةميانىئينجيل  ثةياميطويَبيستى  كةس ئةوةى زؤر ألئاشكرا نةكرد. لةطةثةيامةي بؤ هةموو كةسيَك ياخود ئةم 

 وةرطرتووة. يااشيئ وكيوثةرتشانةى لة وئةم ون. مةسيح رةق دأل لةبةر ئةوةي طةرِيَنةوة الى خودانانويَي بوون، بةآلم طوآ ناطرن و 
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، (15-2: 1يائيشا)لة ثةميانى كؤن، بة تايبةتى لة  (ئـ 
لة ياخى بوون  دةخويَنينةوة كة نةوةى ئيسرائيل ئةوة
ودا سةرزةنشتيان خ (10-9: 6ئيشايا)لة  ،خودا

 طران طويَي بكة، ةقڕ طةلة ئةم دَلي]دةكات و دةَليَت 
 طويَي بة و ببينيَت ضاوي بة نةوةك بنوقيَنة، ضاوي و بكة

 [ببيَتةوة ضاك و بطةرِيَتةوة و تيَبطات دَلي بة ببيستيَت،
لةطةأل ئةوةشدا دي، نةوةى ئيسرائيل زؤر ثةرجوويان 

َلى خؤشيان طوآ ى ثيَغةمبةران زؤر هةواارلةسةر ز
بيَت ةق ڕيان هةَلبذارد كة دَليان ئةوةليَبوو. بةآلم خؤيان 

طاي دا وةكو ئةوةي يَڕخودا  ،نب. بؤيةياخي و لة خودا
خودا دايانية دةسيت  ،ويستيان ئاوابن. بة واتايةكيرت

، خؤيان داخست و طويَي ضاودةرئةجنامي ئارةزووةكانيان! 
 اخست،د گوێیانیو وخودا زياتر و زياتر ضاوا  شستائيَ

ان بة دةستى خؤيان دووريانةوة. بةمةش ئةوةى ضاندي
 (8-7: 6اڵتیههغ)

دةبينني كة  (12اتمةت)لة ، بةتايبةتى لة ثةميانى نوآ ب(
 بة عيسايبةر مبةرااثةرين ڕكان كةةلة جوول زؤر فريسييةكان و

ستةمكاريان كرد ( و 2: 12ات)مةت تطريَ رةخنةيان ل ،مةسيح
دانا مةسيح  بؤ(، و تةَلةيان 7: 12ات)مةت ةر بة بيَتاوانةكانبمبةرا

 (،14: 12اتدانا )مةتكوشتنيان ( و ثيالني 10: 12ات)مةت
شةيتان روحة  ابةرِايةتيڕكرد كة بة تؤمةتباريان  هةتاوةكو بةوة

( 15-10: 13اتمةت. لة )(24: 12اتدةردةكات )مةتثيسةكان 
 كة لةنباريان دةكات شت تاوابة هةمان  مةسيح( 10: 8)لؤقا

زؤريان بيين لة دةسيت ثةرجووى  ثةميانى كؤن هاتووة. ضونكة
زؤريان طوآ ليَبوو، بةآلم باوةرِيان ثيَ  يوانة ةوة،عيساى مةسيح

 كردةق ڕ. دَليان تاوانبارياني كردنةهيَنا. بؤية بة هةمان شيَوة 
ئيَستاش عيساي مةسيح دايانية دةسيت  بةر عيساى مةسيح.مبةرا
طاي دا وةكو ئةوةي ويستيان يَڕ! رئةجنامي ئارةزووةكانياندة

بن، بةآلم دة ثةيامي ئينجيللةطةأل ئةوةى دواتر طويَبيستى بن. ئاوا
 .تةوبةت وةربطرنبرِيارى وانن تيَى بطةن و نات

شـةى  ويَت لةطـةأل و ث( ئةمةش لةسةر كاتى ئيَستامان جيَبةجآ دةكرآ، هةموو مرؤظيَك بةرثرسياريةتى وةآلم دانـةوة هةَلـدةطر  
ةخنـةطر بـووي لـة كةسـايةتى     ڕبوو، ئةطةر هةميشـة   كانهسیریهفهةَلويَستت وةكو هةَلويَستى  ثريؤز. ئةطةر كتيَيبخودا لة 

عيساي مةسيح و وانةكانى، ئةوا تؤش دَلت رةق دةبيَت و ناتوانى بضيتة ناو شانشينى خودا. بةآلم ئةو كةسانةى وةآلم دانـةوةيان  
اسـتطؤ كـة وةآلم دانـةوةى هةيـة لةطـةأل      ڕة هةر دَليَكى ثـاك و  ة. ضونكيشةى خودا. ئةوا ثيَويستيان بة ترس نيوو هةية لةطةأل

شةى خودا، بيَطومان طةشة دةكات و بةرهةم دةهيَنيَت.وو
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ثريؤز، لة  كتييَبلة  بيَشةى خوداوو دذى و ثريؤز كتييَبى بةر خودامق بيَت بةراكورتةيةك بؤ ئةوانةى ثيَشوو، هةركةسيَك دَلى رة
تطؤيانة س. بةآلم هةركةسيَك بة راناميَنيَت يشةى خوداوطويَكرتنى ودةبيَت بة شيَوةيةك كة تواناي  زياتر دَلي رةق زؤركؤتاييدا 

رةت سة ةدةهيَنيَت! خودا ناتوانآ ئةو كدةكات و بةرهةم دةطات و طةشة، ئةوا تيَيشةكةىووةآلمدانةوةى هةبوو لةطةلَ خودا و و
 (.37: 6ان)يؤحةن بكاتةوة كة بة دَلسؤزى بؤى ديَت

 (12شةى خودا لة دَلمان بستيَنيَت؟ )ئايةتىو: بؤضى شةيتان دةيةويَت و           ثرسيارى
يَك باوةرِ بة وشةى خودا ئاميَريَكي كاراية بؤ رزطاربومنان. هةركةسوشةى خودا لة دَلمان بستيَنيَت ضونكة و: شةيتان دةيةويَت وةكانيتَيبيني

بة واتاى ئةوةى ئازاد بووة لة دةسةآلتي شةيتان و شانشينى شةيتان! عيساى  (.17: 10وماڕت )زطاري دةبيَڕوشةى خودا بهيَنيَت و
 دةسةآلتي لة )واتة خودا( ئةوةي]ثريؤز دةفةرمووآ  كتيَيب(. 32-31: 12ان( )يؤحةن29-28: 12اتكرد )مةت كمةسيح شةيتاني ضة

 كتيَيبشةى خودا )ولةبةر ئةوةى و (،13: 1سى)كؤلؤ [خؤشةويستةكةي كورِة شانشيين بؤ طواستةوة ئيَمةي و كردين زيدةربا تاريكي
شةى خودا وو فاندنيڕ، ئةوا شةيتان هةموو فيََليَك تاقى دةكاتةوة بؤ مرؤظـزطار كردنى ڕيةية كة خودا بةكارى دةهيَنآ بؤ يَطاڕثريؤز( ئةو 

 ئيَمةى لةم شتة ورياكردؤتةوة. مةسيحادار بة ضونكة لة دَلى خةَلك! بؤية ئاط

 

 : ضؤن دةتوامن ئارام بطرم تاوةكو بةرهةم بهيَنم؟          ثرسيارى
هةَلة لة نامخانداية. لةبةر ئةوةى ئةمانة  ماددي لة دةورمانة و سروشيت ياوةدوومان دةنآ و جيهانڕ: شةيتان يةكانيتَيبين

ئارام بطرين كة دؤخي دَلمان  ؤن ئارام بطرين؟ كاتيَك دةتواننيبة بةردةوامى بةرطرى بكةين. بةآلم ض ثيَويستة، دذمانة ىهةموو
ى شةويَطاى كؤَلنةدان لة طويَطرتن لة وڕةروةها دةتوانني ئارام بطرين لة استطؤ دةبيَت. هڕوست بيَت، واتا كة دَلمان ثاك و در

 . كاتيَك دةتوانني ئارام بطرين كة بةردةوامكةسانيرت لة ذيامنان، و طةياندنى بةي ثةيامةكانكردنى خودا و خويَندنةوةى و جيَبةجيَ
وةكو ئةطةر تووشى نارِةحةتى و دووضارى ضةوساندنةوة بووينةوة. دةبيَت برِيارى  انة هةتايوحيڕدةبني لة ئةجنامدانى ئةم مةشقة 
يستة بزانني كة ئيَمة دةتوانني ئارام بطرين لةبةر ئةوةى خودا دةبيَت ئارام بطرين. ثيَو ةهاوهةرخؤ نةدانة دةستةوة وةربطرين. 
 ثةميانى ثيَداين كة لةطةَلمان بيَت.

 

 َيكردنةججَيب:  هةنطاوى       
 دةست دةدات وةكو كاريَكى رةفتارى باوةرِداران؟ ثريؤز هاتووة كتيَيبانةى كة لة ياستيڕ: كام لةو كةرةوةببري
 دةريبهيَنني. (15-4: 8لؤقا)بنووسني كة دةتوانني لة جيَبةجيَكردنانة  و ئةو بري بكةينةوة كةوةيَث: وةرن با داري كردنشبة

 كةسى؟ يجيَبةجيَكردن بة ا دةكات بيطؤرِيتةداو ة كة خودا ليَيتية ثيَشنياركراوة ضيجيَبةجيَكردن: ئةو كةرةوةببري
ةكةت كة خودا لة يكةسي ةجيَبةجيَكردنكردنى ى بكة لة بةشداريةربةخؤي. هةست بة سثةراوةكةت بنووسةة لة يكةسي ةجيَبةجيَكردن: ئةم بنووسة

ى جياواز دةردةهيَنن. جيَبةجيَكردنةكة ياستيڕخودى استى جياواز ريَكدةخةن: ياخود لة ڕبيَت كة ئةندامانى هةر طروثيَك  بريتلة) دَلتى داناوة.
  (.جيَبةجيَكردني ثيَشنياركراوئةمةى خوارةوة ليستةيةكة بة 
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 بة طرنطيةكى بيَثايةن طويَ بطرة لو وشةى خودا كة ثياوانى خودا ئامؤذطارى ثيَدةكةن. 10-ب8: 8
 (.13: 4( )مةرقؤس19،23: 13بطةيت )مةتاثريؤز تيَ بدة ثةيامي كتيَيب هةولَ

 ني و وةآلمدانةوةت هةبيَت.ثةيامةكا و برِياريَك بدة بايةخ بدةيتة كتيَيب ثريؤز  11: 8
 .زطارت بيَتڕثريؤز بؤ ئةوةى ثةيامي كتيَيب بكة بة اوةرِب  12: 8
شةى خوداية.وبة ثيَي وكة لة دَلت استةكان جيَطري بكة ڕبؤضوونة  ڕاو  13: 8

 بكة كة لة ذيانت بةكارى دةهيَنى. خةرد، هةندآ ئايةت وشةى خوداووردبةرةوة لة   14: 8

 كراو.جيَبةجيَكردني ثيَشنيارمنوونةي 
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 َلىئةركى ما
بؤ وانةي داهاتوو               

 
 
 
 
 
 
 

 ي كةسي.جيَبةجيَكردنمنوونةي 
شةى خودا ودةخيويَنمةوة. بؤ ئةوةى شةيتان نةتوانيَت وو ستى دةمب هةرجاريَك طويَبيكة بطةم ئـ( خودا دةيةويَت لة كتييَب ثريؤز 

شةى خودا و. ضونكة كتيَيب ثريؤز يارمةتيم دةدات ويَك كتيَيب ثريؤز خبويَنمةوةجارهةفتةي لة دَلم دةربيَنيَت. بؤية من دةمةويَت 
 تيَبطةم.

ضؤن ئةم )خويَنمةوة، ئةم ثرسيارة لةخؤم دةكةم: ثريؤز دة ب( خودا دةيةويَت طةشة بكةم و بةرهةم بهيَنم. بؤية هةرجاريَك كتيَيب
هةموو ئةو شتانة ريَكبخةم كة لة  كات هةوأل دةدةمئةو (هةبيَت؟كةسانيرت شةية دةتوانيَت مبطؤرِيَت ياخود كاريطةرى لةسةر وو
 وشةى خودا فيَرى دةمب لة ذيامن.و

نوێژبکه ي          هةنطاو

 ( فيَرمانى كرد.15-4: 8يَطاى )لؤقاڕة خودا لة بكات ك كنوێژڕاستیهبؤ  نةوة بؤ خودا، هةر كةسيَكبةرزبكةي نوێژبا بة نؤرة 
ستةيةك ڕكورت كة لة  نوێژیوكة فيَرى بوويت. مةشق بكةن لةسةر ووةت هةبيَت كة لة وانةى ئةم ثةرتلةطةلَ ئةو شتة وةآلمدانة تنوێژکه)لة 

 بكةن( نوێژت كة ئةندامانى هةر طروثيَك دةتوانن بؤ شتى جياواز ثيَكبيَت. لة بريت بيَ ڕستهياخود دوو 
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 نوێژ سيانيي، نلة طروثي دوواني يا نوێژ

 .بةرز بكةنةوة لة ثيناوي يةكرتى و هةموو جيهان  

ى ةوةبدة كؤَلنةدةيت لة خويَندنبةَليَن ها ثيَتى فةرمووة لة كتيَيب ثريؤز. هةروة آلمدانةوةت هةبيَت لةطةأل ئةو شتانةى كة خودابدة وة بةَليَنبةَلَين: 
 كتيَيب ثريؤز بة شيَوةيةكى ريَك و ثيَك.

 خبويَنة. (24: 11-1: 8مةتا) لة. رؤذانة نيو بةشروحىخةَلوةتي هةموو رؤذيَك كاتيَكى بةسةر بةرة لة وحي: ڕخةَلوةتي 
ثيَداضوونةوةيةك بكة . هةموو رؤذيَك (13-11: 5انيؤحةن1): بوونرگاڕزمتمانةي يان بكة. خةردكان و نويَلة ئايةتة بةرةوة دور كردن:دةرخ

 كردووة.  تخردةانةي يلةو ئايةتة كتيَبي
 (.3: 5زةبووري) خودا ضى دةكات ڕوانبهچاوه، بكة كةسيَكى دياريكراو  شتيَك يان بة بارةتةئةم هةفتةية س :نوێژ

كردن، دةرخ ،ڕۆحیخةَلوةتي انةت بنووسة كة ثةيوةندى هةية بة يئةو تيَبيني .يتتايبةت بة قوتابيَزانياريية نوَيكان بنووسةوة لة ثةِراوي 
ة.يماَلي ة، ئةم ئةركخويَندنةوةى كتيَيب

 شةى خودا دةخويَنيتةوة.واستطؤ مبيَنيَتةوة كة هةر جاريَك وڕر بة لةوةى دَلت ثاك و ئاطادا  15: 8
 يَطاى ئةجنامداني بةردةوامى ثةيامةكانى كتيَيب ثريؤز لة ذيانت.ڕبةرهةم بهيَنة لة    15: 8
 
 


