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 1 -وتابَييت ق وانزةدوانةي 

يَنج برِطة ئةو ثؤذي يةك جار ڕواتا  .ةوةرثَيدابضؤ
كتيَبيانةى ثيَشرت دةرخت كردووة دووبارة 

 ڕێگەیەضونكة دووبارةكردنةوة باشرتين بكةيتةوة. 
 بةشيَوةيَكيةكان يبؤ بةبريهاتنةوةى ئايةتة كتيَبي

هةفتة ئةو كارة ئةجنام  5است. بؤية بؤ ماوةي ڕ
 جار 35 بةم شيَوةية هةر برِطةيَكي كتيَيب. بدة

يَطاى ڕبطةيتة  ةىثيَش ئةودووبارة كردةوة 
 .(ثيَداضوونةوة لة سةرةتاوة)

1 

. طرةبهةَللةطةأل خؤت  دةرخ كردنبرِطةي  ثةرِاوي
لة كاتي ، يان لة كاتي رؤيشتنت بؤ سةر كار

. ةبك نوێژو  امانڕ ثيَداضوونةوة وثشوودان 
كة ثيَشرت بكةرةوة  یبڕگەثيَداضوونةوةى دوا ثيَنج 

برِطة دةرختكردووة. لةسةرتاوة ثيَداضوونةوةى ئةو 
ثاشان ة ثيَشرت دةرختكردووة. كتيَبيانة بكة ك

بكة بة ثشت بةسنت بة  نوێژو برِطةكان  امبيَنة لةڕ
 .برِطةكانناوةرِؤكى 

انة خبويَنة كة لة يةكيَك لة يوحى تايبةت بة هةر يةكيَك لة ئيَوة( ئةو زانياريڕيان لة ثةرِاوي خةَلوةتي بةنؤرة بةشداري بكةن )
( 31: 14 - 38: 11انيؤحةنئامادة كراوة ) نةوةت لةو برِطة كتيَبييانةي كة بؤتانووحييةكان يان لة ئةجنامي ورد بوڕخةَلوةتة 

ةضاوكردنى بةشدارييةكان بةشيَوةيةكى كورت بة ثيَي توانا. طويَ بطرن لة بةذداربوان، هةروةها بة هةواَلدةرانة مامةَلةى ڕلةطةأل 
 لةطةَلدا بكةن و ثةسةندي بكةن، بةبيَ ئةوةي طفتوطؤي زؤري لةسةر بكةن.

 هةية لة ذياني باوةِردار كانمتمانةبِرطة كتَيبيانةي ثةيوةندي بة داضوونةوةي ئةو ثَي

 كردندةرخ

 ئـ( كردوةي ئةو ئايةتة كتَيبييانةي دةرختشَيوازي يَثداضوونة

 انئينجيلي يؤحةن

 ت كردبوو  ئةم بةشانةى خوارةوة لةخؤ دةطريَت:دةرخثيَشرت انةي ية كتيَبيثيَداضوونةوةى ئةو ئايةت

 طةبرِ هةفتة جاريَك بةو 3واتا  ثَيداضوونةوة لة سةرةتاوة.
داضوونةوة لة كة ثيَشرت دةرخت كردووة. ثيَبضؤرةوة  ةانيكتيَبي

 ئةو برِطة اية بؤ بة بريهاتنةوةىيَطڕسةرةتاوة باشرتين 
 برِطةي 100ةر ت كردووة. بؤية بؤ هثيَشرت دةرخ ةيانيكتيَبي

ئايةت  5ثيَداضوونةوةى  ؤذيڕكردووة، كتيَبى كة ثيَشرت دةرخت
 كتيَبييانةة برِطئةم هةموو ، ثيَداضوونةوةى بةم شيَوةيةبكة. 

 دةكةيت كة ثيَشرت دةرختكردووة يةكجار لة سيَ هةفتةدا.

3 

 يكانبرِطةبة تةواوى  كةتلةوةى براكةت لة طرووثة دَلنيابة
ت كانبرِطةداواى ليَبكة دَلنيابيَت لةوةى تؤش ) ردووةكدةرخ
طرووثةكة  ،لة هةموو كؤبوونةوةيةكى طرووثةكةدا. كردووة(دةرخ

بن ة هةر دوو كةسيَك دَلنيادابةش بكة طرووثى دووانى و داوا بكة ل
بؤية ناوةناوة طرووثةكة دابةش  كردووة.دةرخ يانكانبرِطة لةوةى دوا

ثيَشرت  برِطةيةي 5 وبن لةبكة بؤ طرووثى دووانى و دَلنيا 
 يان بن بؤ ئةوةى بزانن كة هيَشتا بابةتلة يةكرت دَلنيا كردووة.تاندةرخ

بةتةواوةتى دةزانن بؤ يارمةتى دان  ةكبرِطةو  نيشانةي كتيَيب ،سةرديَر
 يان ،بة هاورِيَكةى بَليَتبابةتةكة يان نا. هةركةسيَك دةتوانيَت 

 .ضييةكة برِطةةكة ييكتيَب نيشانة يانسةرديَرةكة 
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 خبوَينة  هةنطاوى
خبويَنينةوة. با بة رِيز هةر كةسيَك ئايةتيَك خبويَنيَتةوة ( 17 - 1: 15ان)يؤحةنبا ثيَكةوة خبوَينة. 

 تاوةكو تةواو دةبني لة خويَندنةوةى برِطة كتيَبييةكة.
 

1 

 بدؤزة        هةنطاوى
 يةدا؟ميَشك و دَلتةوة لةم برِطة ة كة ضووةيية ضيياستڕلةم برِطةيةدا؟ ئةو طرنطة بة الي تؤوة  ية كةية ضياستيڕو ئة :بريكةرةوة

 استى بدؤزةوة كة ليَيان بطةيت. برييان ليَبكةرةوة و ثاشان بريؤكةكانت لة ثةرِاوةكةتدا بنووسة.ڕيةك يان دوو  :بنووسة
بكةن(. ةسةر دةبةن، بريؤكةكانتان بةشدار وثةكة هةندآ كات بة بريكردنةوة و نووسني ب: )ثاش ئةوةى ئةندامانى طروكردنبةشداري

 بةشدارى ئةو شتانة بكةين كة هةريةكيَك لة ئيَمة دؤزييةوة. )ئةمانةى خوارةوة ضةند منوونةيةكة سةبارةت بةو شتانةى كة دؤزيويانةتةوة.
 بن(. ة هاوشيَوةي يةكيةكة بة شتى جياواز بةذداري دةكةن، طرنط نيلة بريت بيَت لة هةر طروثيَكى بضووك، ئةندامانى طرووث

2 

 لةو منيش و بضةسثيَت مندا لة ئةوةي]كة دةفةرمويَت داية، ثيَنضةي بةالمةوة طرنطة لة ئايةتى ياستيڕئةو  1 ينةوةيدؤز
 بةرهةمى زؤر بؤ خوداكة بم من دةمةويَت كةسيَك [بكةن شتيَك هيض ناتوانن من بةبيَ ضونكة. دةطريَت زؤر بةرهةمي ئةوا

 يشو ئةويَم ضةسثاتيَك كة لة عيساي مةسيحي خوداوةند دةادةطةيةنيَت كة ئةمة شياو نابيَت تةنها كڕبهيَنم. ئةم ئايةتة ثيَم 
ئةم  كى بةردةوامى هةبيَت. هةنديَ جاراستيدا، بةبيَ عيساى مةسيح ناتوامن هيض شتيَك بكةم بةهايةڕ. لة يَتضةسثدة دالةمن

ة دةمرتسيَنيَت ضونكة من باوةرِداريَكى زؤر ضاالكم. من لةخؤم ثرسيار دةكةم: ئايا ئةم كردةوانةى من هيض بةرهةميَكى ياستيڕ
؟ بةم شَيوةية، من ناتوامن بريبكةمةوة تةنها لةوةى بزامن هةموو كردةوةكامن بةرهةم دةهيَنيَت تاهةتاييداههذياني  لةدةبيَت بؤ خودا 

. من نامةويَت ئةوة ئاشكرا دا بضةسثيَتلةمنئةوةيش  ،لة عيساى مةسيحيَم ضةسثبهةرضةندة  ،اهةتاييداتههي ذيانبؤ خودا لة 
 بكةم كة من لة خزمةمت بؤ خودا زؤر ضاالك بووم بةآلم هيض بةرهةمم بؤى نةهيَناوة.

 هةية لة ذيانى باوةوِردارمانةكان انة )دوو دوو( بضؤرةوة كة ثةيوةندى بة متيبةو بِرطة كتَيبي ث(

 ضؤن بةرهةم بهَينم؟
وانةي خوَيندنةوةي كتَييب 

 ثريؤز

 ( ثيَكةوة خبويَنني.17 - 1: 15انيؤحةنبؤ ئةوةي )بةكار بهيَنة  ثَينج هةنطاوي خوَيندنةوةى كتَييب ثريؤزشيَوازي 

 17 - 1: 15انيؤحةن

 زؤر بةرهةمي كة دةبيَت، شكؤدار بةمة باوكم]استى طرنط بةالى منةوة لة ئايةتى هةشتداية كة دةفةرمويَت ڕ 2 ينةوةيدؤز
يَطايةى كة خوداي ثيَ شكؤدار دةكةم و ڕئةو  من دةمةويَت خودا شكؤدار بكةم لة ذيامن، [من قوتابي دةبنة ئاوا بهيَنن،

وونة بةالى منةوة ڕ. ضونكة يَتضةسثئةويش لة مندا بو بضةسثيَم لة عيساى مةسيح كة بةهؤيةوة بةرهةمي زؤرم دةبيَت ئةوةية 
ش ئةوانة .ضةسثاو ين لة ذيانى باوةرِداربؤية دوو شتى زؤر بةنرخ هة .خودا شكؤدار بكات دار ئةوةيةديارترين مةبةستى باوةرِ كة

 .باوةرِيَيتةى مو بةرهةخوداوةند ثةيوةندى بةردةوام و هةميشةيى لةطةأل عيساى مةسيح 

  (.13-11: 5انيؤحةن1) زطاريڕمتمانةي 

  (.24: 16انوةآلم دراو )يؤحةن نوێژیمتمانةي 

 (.13: 10نسؤسكؤر1) متمانةي سةركةوتن 

 ( 9: 1انيؤحةن1متمانةي ليَخؤشبوون.) 

  (.6-5: 3يَنمايي خودا )ثةندةكانڕمتمانةي 
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 (17-1: 15ان)يؤحةنبرِطةي كتيَيب سروشتى ويَذةيى          ثرسيارى
 ؟ويَنةيةكى هيَمايية ؟ يانةندةثاستةوخؤية؟ يان ڕ؟ ئايا فيَركردنيَكى ضيية

 استةوخؤيڕركردنى فيَى ثريؤز سةبارةت بة كتيَبى ةكانمنوون لة: تَيبينييةكان
كتيَيب ثريؤز سةبارت بة ثةندةكان منوونةكانى لة  (.27-15: 14ان)يؤحةن
ويَنة كتيَيب ثريؤز سةبارةت بة  منوونةكانى (. لة35-30: 10)لوقا

ثةند تةنها (. 17-1: 15ان( )يؤحةن16-1: 10انهيَماييةكان )يؤحةن
 سامرييةمنوونةى ثةيامى سةرةكى وونة لة خؤوة دةطريَت. بؤ من ثةياميَك
. بةآلم (نزيكت ئةو كةسةية كة بةزةيى بؤ دةردةبرِى) بةم شيَوةية، ضاكةكة

ويَنةي هيَمايى بةراورديَكى بةرينة، زؤر خاَلى بةراوردى جياواز لة خؤوة 
هيَماية بؤ خوداى باوك،  (ةزةوانڕ)دةطريَت. بؤ منوونة لةم ويَنة هيَمايية 

بةرهةمدارةكان(  )لقة، خوداوةند بؤ عيساى مةسيحهيَماية  (ميَوةدار)
هيَماية بؤ ئةو ةكان( بةرهةمبيَ لقة ) ،استةقينةكانڕهيَماية بؤ باوةرِدارة 

لةبةر ئةوةي باوةرِةكان.  بيَكةسة باوةرِدارانةى كة تةنها بة ناو باوةرِدارن يان 
رهةميش اتة بةكةو واتة مرذ، هيَمان بؤ كةس ةدارةكان(لق)و  (ميَوةدار)

ي مةسيحي رةدا ناَليَت كة عيسا. ضونكة ويَنةى هيَمايى ليَهيَماية بؤ مرؤظ
بةَلكو دةَليَت  استةقينةية لقى هةية و تريَ دةطريَت.ڕدارميَويَكى  خوداوةند

دةكريَت بةراوةرد بكريَت بة  يو خةَلكخوداوةند ى اسعيثةيوةندى نيَوان 
هةوَلى شيكاركردنى هةموو شتيَك  اكاتبؤية ثيَويست ن ميَو و لقةكانىةدار

 .(ويَنةى هيَمايىبة شيَوازي ) كةة هيَمالبدةين 

 يَنن؟دكيَن كة بةرهةم  ( ئةو كةسانة5-4: 15)        ثرسيارى
 ئةطةر ريَتبط بةرهةم ناتوانيَت خؤيةوة لة لق ضؤن. ئيَوةدا لة منيش و بضةسثيَن مندا لة] : دةخويَنني4لة ئايةتى  :تَيبينييةكان

 ئةو كةسانةن كة نزيك دةبنةوة لة بةرهةم دةهيَنن انةيئةو [نةضةسثيَن مندا لة ئةطةر ئاوان، ئيَوةش نةضةسثيَت، ميَوةكةدا لة
 لةبةر ئةوةى ام دةبن لة ثةيوةندى لةطةَليدا.ؤذيَك بةردةوڕو دَليان قبووَلى دةكةن و هةموو لة ذيان ي خوداوةند، ى مةسيحعيسا
 ئاطادار دةبن و تيَدةكؤشن و ئارام دةطرن بةرهةم دةهيَنن. ،دةضةسثيَتخيان لة ناحي خوداوةند ي مةسيعيسا

1 

3 

 هةندَي ثرسيار بكة  هةنطاوى
ة؟ با هةوأل بدةين هةموو ئةو ةتةويَ ئاراستةى طروثةكة بكةيت سةبارةت بةم برِطة كتيَبيي: ئةو ثرسيارة ضيية كة دبريكةرةوة

 ( ئاماذةى ثيَكراوة.17 -1: 15انيؤحةنانة تيَبطةين كة لة )ياستيڕ
 وونرتين شيَوة ثرسيارةكةت ئامادة بكةيت. ثاشان لة ثةرِاوةكةت تؤماريان بكة.ڕهةوأل بدة بة  :بنووسة

ئةوةى ئةندامانى طروثةكة هةندآ كات بة بريكردنةوة و نووسني بةسةر دةبةن، داوا بكة لة هةر كةسيَك  : ثاشبةشداريكردن
 ثرسياريَك ئاراستة بكات(.

 يَطاى طفتووطؤكردن لةطةأل طرووثةكةت(.ڕهةندآ ثرسيار هةَلبذيَرة و هةوأل بدة وةآلميان بدةيتةوة لة  ثاشان) طفتووطؤبكة:
هةندآ تيَبينى بةسوود و  منوونةن دةربارةى هةندآ ثرسيار كة لةوانةية ئةندامانى طرووثةكةت بيكةنهةندآ  وە)ئةمانةى خوارة

بؤ بةريَوةبردنى طفتووطؤ دةربارةى ثرسيارةكان(.

 

3 

ة ضيية (ـبةرهةم)ئةو  جؤري         ثرسيارى
 ؟هيَننيببةرهةمي ئيَمةى باوةرِداران  ويستةيَثكة 

م لة كتيَبى ثريؤز شةى بةرهةوو :تَيبينييةكان
واتاى جياواز لةخؤ دةطريَت. بؤ منوونة 

مةبةسيت لة باوةرِداري نويَية  (6: 1سىؤلؤك)
دان بة ثةيامي ئينجيل باوةر كة بة هؤي جارِ

)بةرهةمى  (16: 15انيؤحةن). ديَنن
 ضونكة ئةو باوةرِدارة. قوتابييانة هةميشةيى(

و ثيَطةيشنت و  طةشةيان كرد ةيانينويَ
يَطا كؤنةكانيان لة ذيان ثيَيان ڕنةوة سةر نةطةرِا

: 5ةالتيا)غدةوتريَت )بةرهةمى هةميشةيي(. 
الياني جياوازن لة وح( ڕ بةرهةمي) (22-23

بؤية ئةو بةرهةمةى عيساى  ذياني باوةردار.
مةسيح لة باوةرِداران ثيَشبينى دةكات كة 

 :بةرهةمى بهيَنن ئةوةية
 (.جارِداندارى نويَ )بةرهةمى باوةرِ .1

 .تى()بةرهةمى قوتابيَ ضةسثاوباوةرِدارى  .2

وح لة ڕ)بةرهةمى  باوةرِداركةسايةتى  .3
 باوةرِداران(

2 
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 بةرهةم هةَلناطرن؟كة ( ئةو كةسانة كيَن 6: 15)        ثرسيارى  
ئةو كةسانة  نطراستةقينةكان دةنويَنيَت. بةآلم ئةو لقانةى بةرهةم ناڕانةى بةرهةم دةطريَت باوةرِدارة ئةو لق: تَيبينييةكان

ادةطةيةنيَت كة ئةو لقانةى برِان و ڕوونى ئةوة ڕو ويَنة هيَمايية بة نويَنيَت كة باوةرِدار بوون و دواتر وازيان لة باوةرِ هيَنا. ئةنا
زيك بوون لة كو ئةو كاتانةش كة نوةئةو كةسانة دةنويَنيَت كة لة ذيانيان بةرهةميان نةهيَناوة، هةتاومان طبيَ ،فرِيَدرانة ناو ئاطر

استةقينة ڕسا بةآلم هيض كاتيَك باوةرِدارى يَلة كل عيساى مةسيح. لةطةأل ئةوةى لةوانةية ئةوان نزيك بووبيَنت لة عيساي مةسيح
 يثةيوةنديةكى دةرةكى بوو ضونكة لةدايك بوونثةيوةنديان ، بةآلم ي خوداوةندنةبوون. لةطةأل ئةوةى نزيك بوون لة عيساى مةسيح

 ئةوئةم ويَنة هيَمايية ئةوةمان ثيَرِاناطةيةنيَت كة  ئةوةي كةةينة طدةرئةجنام دة(. 8-3: 3ان)يؤحةنةدةست نةهيَنا دووةميان ب
دةن. بةَلكو ئةوةمان ثيَرِداطةيةنيَت كة لةطةأل ئةوةى دةلةدةست  زطارييانڕ ني دووةميان بةدةست هيَنالةدايك بووانةي باوةرِدار

 ني دووةميان بةدةست هيَناوةلةدايك بوونةي ادرباوةرِئةو بةناو باوةرِدارن بيَ بةرهةم دةميَنن، بةآلم باوةرِدارانةى كة تةنها  ئةو
زؤريان دةبيَت، بؤية ئةو كةسانةى بةرهةم ناهيَنن ئةو كةسانةن كة لة عيساى مةسيح نزيك بوونةوة بةآلم قبووَليان  بةرهةميَكى 

دةكرد لة يَساكان و بةشداريان كل يةكيَك لةئةندام بوون لة و. لةطةأل ئةوةى نةكرد، ثةيوةنديان لةطةَلى تةنها دةرةكى بو
بؤية  نةدةذيا.خياندا لةنا ي مةسيحتاهةتايى هةبيَت ضونكة عيساكة طرنطيةكى  بةآلم هيض بةرهةميَكيان نةدةهيَنا خزمةتةكان

ةت ڕةى يووناكيڕخودا و ئةو  شةىوئةطةر و وة.جةخت دةكاتة سةر بةرثرسياريةتى هةر كةسيَك ليَى نزيك دةبيَتة ي مةسيحعيسا
وحى ثريؤز دووبارة كارى ڕادةطريَت، ضونكة ڕتيَيدا ووبةرووى دةبيَت، ئةوا كاتيَك ديَت كة خودا هةموو كارةكانى ڕكردةوة كة 

خريَتة ناو دؤزةخةوة ةت دةكريَتةوة و دةڕلة كؤتايي تيَدا ناكاتةوة و هيضى ديكة ويذدانى ورياى ناكاتةوة و دَلى رةق دةبيَت. 
 (11-7: 3( )عيربانييةكان15-11: 13ات( )مةت10-9: 6)ئيشايا

 :تَيبينييةكان   دةبيَت ثلةى بةرهةم ضةند بيَت؟( 5: 15)         ثرسيارى
( 2: 15ؤحةنا)ي خاويَنيان دةكاتةوة بؤية خودا بهيَنن. )بةرهةمي زؤر( ثيَشبينى دةكريَت باوةرِداران 8و  5ئـ( بة ثيَى ئايةتى 

 .دةكاتسةرزةنشتيان تةميَيان دةكات و يَطاى تةنطانةكان ڕئةوا لة خودا هةَلدةستيَت بة خاويَنكردنةوةى باوةرِداران  اتيَكك
ثيَشبينى دةكريَت باوةرِداران )بةرهةمى هةميشةيي( بهيَنن. بؤية خودا و باوةرِداران بةردةوام دةبن لة  16 ئايةتىثيَى ب( بة 

 ردنى باوةرِدارة نويَيةكان. ئةوان نايانةويَت لة باوةرِ وةرطةرِيَن.ضاوديَرى ك
، ئةوةندة 60بةرهةم دةهيَنن، هةنديَكى ديكة  ئةوةندة 100هةنديَ باوةرِداران  (.13مةتا)ث( بة ثيَى منوونةى ضيَنةر لة 

دةطةرِيَتةوة بؤ يةك يان  ن لة باوةرِدارانيرتمي زياتر دةهيَن. هؤى ئةوةى هةنديَ لة باوةرِداران بةرهةئةوةندة 30هةنديَكى ديكة 
 زياتر لةم هؤيانةى خوارةوة:

 شةى خودا.وزياتر ئارامطر بوون، زياتر جيَى متمانة و تيَكؤشةر و ئازا و سادة بوون لة وةآلمدانةوةيان لةطةأل و -1
 تى.قوتابيَ جارِدان ولة  لةوانيرتبوون زياتر بةرهةم هيَنةر  -2

دةبةخشيَ و خؤى تةنها خودا  يا بارودؤخي ذياني جياواز.وحى جياواز.ڕبةهرةى  يان .بوون خاوةنى كةسايةتى جياواز -3
 .سةرزةنشت دةكات

 ضيية؟ ي خوداوةندمةسيحعيساي ن لة ندى ضةسثااوات( 7-5: 15)        ثرسيارى 
 بؤتان بكةن داواي دةويَ ضيتان بضةسثيَت، لةناوتاندا وشةكامن و بضةسثيَن مندا لة ئةطةر] دةخويَنني: 7لة ئايةتى تَيبينييةكان: 

عيساى مةسيح لة باوةرِدار. لة  شةيوو دنىبةسرتاوةتةوة بة ضةسثان ى مةسيحلة عيسا دن. بةم شيَوةية واتاى ضةسثان[دةبيَت
 اريَزنبث اسثاردةكامنڕ ئةطةر. بضةسثيَن خؤشةويستييةكةمدا لة جا خؤمشويسنت، منيش خؤشيويستم، باوك وةك] 10و  9ئايةتى 

. بةم شيَوةية [ضةسثاوم خؤشةويستييةكةيدا لة و ثاراستووة باوكم اسثاردةكانيڕ من وةك دةضةسثيَن، خؤشةويستييةكةمدا لة
عيساى مةسيح. شةيوومةسيح بةسرتاوةتةوة بة طويَرِايةَلى باوةرِدار بؤ عيساي لة  دنضةسثان
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 نوێژثةيوةندى نيَوان ( 7: 15)        ثرسيارى
 ؟ضيية شةى خوداوو و

 لة ئةطةر]دةخويَنينةوة  7لة ئايةتى  :تَيبينييةكان
 بضةسثيَت، لةناوتاندا وشةكامنو و بضةسثيَن مندا

اتيَك كة ك [دةبيَت بؤتان بكةن داواي دةويَ ضيتان
ةكانى خودا كاريطةرى شووة يَ دةداتڕباوةرِدار 

 کانینوێژهئةوا  ليَبكات و ضاوديَرى ذيانى بكات،
شتيَكى ئةوةي  بةركاريطةر دةبيَت. لة

داوا ي مةسيح ةكانى عيساشووسةرثيَضيكارى 
بةدةست  کانینوێژهناكات، ئةوا وةآلمدانةوة 

 ئةمة  ثةميانيَكى. (14: 5انيؤحةن1دةهيَنيَت )
 .مةزنة  بؤ ئيَمة

8

  

 ( قسةكانى مةسيح ضى دةكات لة باوةرِدار؟7-3: 15)        ثرسيارى
مةسيح باوةرِداران لة طوناهةكانيان شةى وو 3بة ثيَى ئايةتى : تَيبينييةكان

باوةرِ  استوودروست دةكات كاتيَك كةڕ يثاكدةكاتةوة. ئةمةش واتا خودا خةَلك
باوةرِدار  7مةسيح. بة ثيَى ئايةتى  سةبارةت بة ثةيامي ئينجيلدةهيَنن بة 

شةى مةسيح لة ناخى. واتا باوةرِدار بةرثرسيارة وبةرثرسيارة لة ضةسثاندنى و
هةلؤيَست و  و هاندةر و بريوباوةرِ وشةى خودا كاريطةرى لة بريؤكة وو وابكات لة
هةلسَوكةوتةكانى. نةوةك تةنها ئةوةندة، بةَلكو هةروةها ضاوديَريشى  هةست و
شةى ووبة بةر ملة اليةكةوة باوةرِدار بةرثرسيارة لة ئةجنامدانى شتيَك بةرا دةكات.

جيَبةجيَى  ،امبيَنيَتڕتيَى  ،بكاتي دةرخ ،بيخويَنيَتةوة ،خودا )طويَى ليَبطريَت
(. لةاليةكى ديكةوة، باوةرِدار 31: 8ان( )يؤحةنخةَلكي بطةيةنيَت ،بكات

شةى خودا شتيَك بكات لة ذيانى )كاريطةرى ليَبكات، وبةرثرسيارة وابكات لة و
 (.7: 15انبيطؤرِيَت، ضاوديَرى بكات( )يؤحةن

 ؟ضيية  و بةرهةم هيَنان نوێژوةندى نيَوان ( ثةي16: 15)         ثرسيارى
 بةرهةمةكةتان و بهيَنن بةرهةم برِؤن تاكو كردن نيشامن هةَلبذارد، ئيَوةم من بةَلكو]دةخويَنينةوة  16لة ئايةتى  :تَيبينييةكان

دةكات لة ثيَناوى  نوێژاستةقينة ڕبةم شيَوةية باوةرِدارى  [بتانداتيَ باوك بكةن داوا من ناوي بة هةرضييةك تاكو مبيَنيَت،
عيساى مةسيح هةَلدةستيَت بة ناردنى باوةرِداران  كاتيَك. کانینوێژه مدانةوةيةك بؤبةرهةم، بةرهةم بةدةست دةهيَنيَت وةك وةآل

 يَطايڕة تةنها لبةو كارة، بةَلكو ستني بةخؤمان هةئةوة بزانني كة ئيَمة ناتوانني  ةتويسيَثبؤ ئةوةى بةرهةميَكى بةردةوام بهيَنن، 
بؤ بةرز  (وةك باوةرِداران)هاندةرمانة  شئةمة و دانايى و خؤشةويستى دةتوانني ئةو كارة ئةجنام بدةين. هيَزى عيساى مةسيح

. ئةمة يوحى طويَرِايةَليمان ثيَببةخشيَت تاوةكو بضينة الى خةَلكڕبؤ ئةوةى ئازايةتى و  بؤ خودا کانماننوێژهكردنةوةى 
نزاكامنان بةرز بكةينةوة بؤ خودا بؤ ئةوةى هيَز و دانايى و خؤشةويتيمان ثيَببةخشيَت تاوةكو بتوانني هاندةرمانة بؤ ئةوةى 

دةكةين و كار  لةو كاتةى ئيَمة كة  ى مةسيح ثةميانى ثيَداينبةردةوام. عيسا يَكيكو دةبنة بةرهةموةتاخةَلكي بدةين يارمةتى 
 دةداتةوة. کانمانوێژهنمى وةآلين لة ثيَناوى بةرهةمى بةردةوام، دةكة

9
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 يَت؟وضؤن باوةرِداران دةتوانن يةكرتيان خؤشبو  ثرسيارى
 ، هةروةها)لة عيساي مةسيح و خؤشةويستييةكةي بضةسثيَن( كورت بكةينةوة داستةيةڕلةم  11-1دةتوانني ئايةتةكانى : تَيبينييةكان

كة باوةرِداران وونة ڕةواوةتى بةت بةم شيَوةية [،خؤشبوويَت نيةكرتيتا] كورت بكةينةوة داستةيةڕلةم  17-12دةتوانني ئايةتةكانى 
كاتيَك باوةرِداران هةموو هةوَليَكيان دةخةنة كار  .ناتوانن يةكرتيان خؤشبويَت هةتاوةك نةضةسثيَن لة عيساى مةسيح و خؤشةويستييةكةي

 ةَلى فيَركردنةكاني بن،  .بؤ ئةوةى ثةيوةنديةكى كةسييان هةبيَت لةطةأل عيساى مةسيح، بؤ ئةوةى طويَرِاي

 

دةستثيَشخةرة لة دةربرِينى  هةروةها ردن لةطةأل هةموو باوةرِداريَك،لةطةأل ئةوةى عيساى مةسيح دةستثيَشخةرة لة طفتوطؤ ك
ةكانى عيساى مةسيح شووخؤشةويستى بؤ هةموو باوةرِداريَك، بةآلم باوةرِدار بةرثرسياريةتى وةآلمدانةوة لةطةأل خؤشةويستى و 

 ري كردن لة ثةيوةندى لةطةأل عيساى مةسيح،بؤ ثاريَزطا كارةوةباوةرِدار هةموو هةوَليَك خباتة  ثيَويستةبؤية  هةَلدةطريَت.
يَت بة هةموو وباوةرِدار عيساى مةسيحى خؤشبوثيَويستة بةم شيَوةية،  ةكانى.شووبةردةوام بيَت لة طويَرِايةَلى كردنى  هةروةها

ةسيَك ثيَى واية كة فيَرى دةكات. بةآلم ئةطةر كخوداوةند ئةو كارانة بكات كة عيساى مةسيح ثيَويستة ، و توانايةوة و بري ألد
كة وةك  ةوةة دةبيَتيئةو مةترسيووبةرِووي ڕئةوا  ةكانى ناكات،شووعيساى مةسيحى خؤشناويَت و طويَرِايةَلى  ة بةآلمباوةرِدار

.ةوةو ئاطرائةو لقة وشكةى ليَديَت كة دةبرِيَت و دةخريَتة ن
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 جَيبةجَيكردنهةنطاوى        
 يَكى رةفتارى باوةرِداران؟ثريؤز هاتووة دةست دةدات وةكو كار كتيَيباستييانةى كة لة ڕ: كام لةو بريبكةرةوة

 دةريبهيَنني.( 17-1: 15انيؤحةن): وةرن با ثيَكةوة بري بكةينةوة و ئةو جيَبةجيَكردنانة بنووسني كة دةتوانني لة بةشداريكردن
 ي كةسى؟جيَبةجيَكردنة ثيَشنياركراوة ضيية كة خودا ليَيت داوا دةكات بيطؤرِيتة بة جيَبةجيَكردن: ئةو بريبكةرةوة

ة كةسييةكةت كة جيَبةجيَكردنكردنى ى بكة لة بةشدارياوةكةت بنووسة. هةست بة سةربةخؤيڕثةة كةسيية لة جيَبةجيَكردن: ئةم ةبنووس
ى جياواز جيَبةجيَكردناستييةكة ڕى جياواز ريَكدةخةن: يا لة خودى استڕبيَت كة ئةندامانى هةر طروثيَك  خودا لة دَلتى داناوة. )لةبريت

  (.جيَبةجيَكردني ثيَشنياركراوى خوارةوة ليستةيةكة بة دةردةهيَنن. ئةمة

4

  

 خؤشةويستى( ضيية؟مةزنرتين واتاى ) (13: 15)  ثرسيارى
 كةس. خؤمشويسنت وةك خؤشبوويَت يةكرتيتان: ئةمةية من اسثاردةيڕ]دةخويَنينةوة  13و  12لة ئايةتةكانى : تَيبينييةكان
بةم شيَوةية مةزنرتين خؤشةويستى ئةو  .[دابنيَت دؤستةكاني بؤ خؤي ذياني يةكيَك كة نيية مةزنرتي لةمة خؤشةويسيت
مةى خؤشويست بة خؤشةويستى ةية كة خؤمانى بؤ دةبةخشني لة ثيَناوى خؤشةويستةكامنان. عيساى مةسيح ئيَيخؤشةويستي

ةكةى يةكةى خؤثةرست نةبوو بةَلكو فيداكارى بوو. خؤشةويستيي، لةسةر خاض مرد لة ثيَناوى ئيَمة، ضونكة خؤشةويستيمةزن
ة. يةى وامان ليَدةكات باشرت بني لةوةى كة هةرطيز نابني. ئةمة مةزنرتين خؤشةويستييوو بؤ ئيَمة. ئةو خؤشةويستيدَلسؤز ب

يَت. وة مةزنة خؤشبوييةكرتمان بةم خؤشةويستي -ئيَمةى باوةرِداران -ئيَستاش ئةوةتا عيساى مةسيح ئامؤذطارميان دةكات
تاوةكو  ى دانى ئةوانيرتة ثيَدراو و فيداكارة كة هةوأل دةدات بؤ يارمةتيخؤشةويستي باوةرِداران يةكرتيان خؤشبويَت بةو ثيَويستة

 بن لة ثيَناوى خودا و ئةوانيرت. بيَطومان ئيَمة ناتوانني لةسةر خاض مبرين لة ثيَناوى ئةوانيرت، بةآلم دةتوانني ذيامنان لة ثيَناوى باشرت
 ة.يمة مةزنرتين خؤشةويستيو فيداكارى، ئةبةخشني يَطاى ڕئةوانيرت بذين بة 

 

 ( ثةيوةندى نيَوان طويَرِايةَلى و خؤشةويستى ضيية؟10: 15)  ثرسيارى
ةكانى بني. بةآلم شووطويَرِايةَلى  ،ىكةةييتو هاورِيَ ييةكةيسيح و خؤشةويستلة عيساى مة دنيَطاى زانستى ضةسثانڕ: تَيبينييةكان

 يئاماجنثيالنى خودا كة سةبارةت بة كة لة سةرةتادا عيساى مةسيح طويَرِايةَلى خؤى دةرخست . ضونبوونةلةثلةي يةكةم طويَرِايةَليمان 
نى جارِداكةسانيَكى نارد بؤ ثاشان عيساى مةسيح ئيَمةى خؤشويست و لة ثيَناوماندا مرد.  ثيَش هةموو شتيَك. ةرزطار كردنى مرؤظ

ة خؤشةويستى لمان ثرِ دةبيَت دَلةي كة اتكئةو مان. ى ثريؤزى رذاندة ناو دَلوحڕ هيَنامان وةرِباكة اتيَك . كثةيامي ئينجيل بؤ ئيَمة
 ،ينكةبشةكانى خودا وودةتوانني طويَرِايةَلى بةوةش ، ينكةبخودا ةكانى شووعيساى مةسيح، ئةوا بةتوندى حةزدةكةين طويَرِايةَلى 

دةرِذيَنيَتة دَلمان  خؤشةويسيتزياتر ساى مةسيح دةكةين ئةوا عيشةكانى ووة طويَرِايةَلى اتيَك كك وشةكانيشي دةكةين.طويَرِايةَلى 
، ئةو كاتة خوليَكى خؤشةويستى نويَ و باشرت دةست ثيَدةكات لة دأل و ذيامنان. بةم شيَوةية خؤشةويستى عيساى مةسيح سةبارةت بة خؤي

ى. طويَرِايةَليمان وا لة عيساى مةسيح دةكات ةمان دةمانطةيةنيَتة طويَرِايةَليدَلمان ثرِ دةكات لة خؤشةويستى. ئةم خؤشةويستي
 مان. مةزنرتين خؤشةويسيت دةمانطةيةنيَتة طةورةترين طويَرِايةَلى.يةكى زياتر برِذيَنيَتة دَلخؤشةويستي

 

ى ( عيسا31 - 30: 12يَت! ضونكة لة )مةرقؤسوكو يةكرتيان خؤشبووةتةنها ئةوكات عيساى مةسيح توانايان ثيَدةبةخشيَت تا
( دةبينني كة 5: 5ؤماڕ)لة  ثاشانوةك خؤيان خؤشبويَت،  نزيكةكةيانيَت، وبة باوةرِداران خودايان خؤشبو دامةسيح ئامؤذطاري

لةو كاتةى خودا ئامؤذطارى باوةرِدارانى كرد بة شتيَك ئةوا  .ةوةوحى ثريؤزڕيَطاى ڕدَلى باوةرِداران لة خاتة خودا خؤشةويستى دة
مان ية خودا ئامؤذطارميان دةكات خؤشاتيَك كة. بؤية كيخودا ئةو توانايةيان ثيَدةبةخشيَت بؤ طويَرِايةَلى كردنى ئةو ئامؤذطاري

 دَلمان.خاتة ستى خؤى دةبويَت ئةوا خؤشةوي

11 

12 
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 سي.كة ةجيَكردنيجيَبمنوونةي 
ن دةمةويَت ةم نيعمةتيَكم بداتيَ بؤ ئةوةى زياتر و زياتر طةشة بدةم بة ثةيوةندى كةسيم لةطةَلى. ممن داوا لة خودا دةكئـ( 

زياتر و زياتر بة ض شيَوةيَك دةتوامن  بريبكةمةوةت دةمةويَشةكةى، وم بة خويَندنةوةى وربةسةر بة ؤذيَك كاتيَكىڕهةموو 
دةمطةيةنيَتة خؤشةويستى زياتر بؤ خوداوةند  يةكانى عيساى مةسيحشووبؤ  طويَرِايةَلى بكةم. من باوةرِم هةية كة طويَرِايةَليم

 بةرهةميَكى زياتر.هةروةها بةرةو ، ي خوداوةندكةسى عيساى مةسيح
زطارمى ڕ داوا لة خودا دةكةم نيعمةتيَكم بداتيَ بؤ ئةوةى زياتر بةرهةمى بةردةوام بهيَنم. ضونكة عيساى مةسيحي خوداوةندب( 

وحى ثريؤزةوة. ئةم ڕلقيَكى زيندوو و سةوز لة دارةكةى. بةم شيَوةية ذيانى لة نامخدا هةَلدةقووَليَت بة هؤي كرد و كردمية 
ذيانةية كة تواناى بةرهةمهيَنامن ثيَدةبةخشيَت. لةبةرئةوةى من حةز دةكةم بةرهةم بهيَنم، ئةوا بةردةوام دةمب لة طةشةثيَدانى 

كردن و دةرخستنى  نوێژو شةكانى ويَطاى طويَرِايةَليم بؤ وڕسيحي خوداوةند لة ثةيوةندية كةسيةكامن لةطةأل عيساى مة
 خؤشةويستى بةرامبةر باوةرِداران.

 

 منوونةي جيَبةجيَكردني ثيَشنياركراو.

 سةرةكيية.دارةميَوي ريَك نيية جطة لة عيساى مةسيح. ئةو اكزطارڕزامن كة هيض ب 1: 15
استةقينة ڕةى بتوامن بةرهةمى )خوداى باوك( ذيامن بة شيَوةيةكى بةردةوام ثاك بكاتةوة بؤ ئةو ةزةوانڕدةمة بيَطا ڕ 2: 15

 بةردةوام بهيَنم.بة و زؤر و 
ةكانى كتيَبى شووبة  مزياتر و زياتر باوةرِهةروةها . رزطارم بيَتبة باوةرِ ثةيامي ئينجيل بهيَنم بؤ ئةوةي بة  باوةرِ 3: 15

 خاويَن و ثريؤز بيَت. بؤ ئةوةى اليةنيَكى زياتر و زياتر لة ذيامن بيَت، ثريؤز
ثةيوةنديةكى بةردةوام و زيندووم ة ك كاتيَك تةنهالة بريم بيَت كة من ناتوامن بةرهةميَكى زؤر و بةردةوامم هةبيَت،  4-5: 15

 عيساى مةسيح لة ناخم دةضةسثيَت.اتيَك كة كهةروةها ، ي خوداوةندلةطةأل عيساى مةسيح هةبيَت
 .خوداوةند بهيَنن مةسيحعيساى بة  باوةريَسا بؤ ئةوةى دةم كة ديَنة كلبيارمةتى ئةو كةسانة  6: 15
 .كات و مبطؤرِيَتطةرى لة هةموو اليةنةكانى ذيامن بدةم كاريبشةكانى كتيَبى ثريؤز ويَطا بة وڕ 7: 15
كى زيندووم هةبيَت لةطةأل عيساى يَيدنةوبداتةوة: ثةي کانمنوێژهمى هةية تاكو وةآل دوو داواكاري دةزامن كة خودا 7: 15

 شةكانى كتيَبى ثريؤز بدةم ضاوديَرى ذيامن بكات.ويَطا بة وڕ ،ي خوداوةندمةسيح
 دةم كة بةرهةميَكى زؤر بهيَنم بؤ عيساى مةسيح.بثةميان  8: 15
ةكانى شوويَطاى طويَرِايةَلى كردنى ڕهةردةم لة ثةيوةندى خؤشةويستى دةميَنم لةطةأل عيساى مةسيح لة   9-10: 15

 (.23 ،21: 14ان)يؤحةن
سيحى لةم جيهانة لة سةركةوتن و خؤشةويستى هةَلناقووَليَت، بةَلكو لة ثةيوةندى زيندوو لةطةأل عيساى خؤشى مة 11: 15

 .کانمنوێژهبؤ  وةآلمدانةوةى خودا و ةكانى كتيَبى ثريؤزشوومةسيح، هةروةها لة طويَرِايةَلى كردمن بؤ 
 ناو خؤشةويستامن.بةخشم لة ثيَبمةزنرتين خؤشةويستى ئةجنام دةدةم بةوةى ذيامن  13: 15
 .(4: 4قوباةكانى )يشووكردنى  يَطاى طويَرِايةَليڕدةمبة هاورِيَى عيساى مةسيح لة  14: 15
 فيَردةمب. ي خوداوةندلةطةأل هاورِيَ و خؤشةويستامن بةشدارى ئةو شتانة دةكةم كة لة عيساى مةسيح 15: 15
: 28اتديكة بؤ ئةوةى بيانكةمة قوتابى عيساى مةسيح )مةتو طةالنى ؤيشنت بؤ الى كةسان ڕةر دةمب لة دةستثيَشخ 16: 15

18-20.) 
 ي( ئةوا عيساى مةسيح20-18: 28اتمةتاسثاردةي مةزن دةكةم )ڕبةشدارى كة  اتيَككت بةوة هةبيَباوةرِ  16: 15

ةداتةوة.د کانمنوێژه مى زؤربةىوةآلخوداوةند 
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 .بكة ێژنوي          هةنطاو
( 17-1: 15انيؤحةنيَطاى )ڕلة  بكات كة خودا نوێژيةك ياستڕبؤ  بةرزبكةينةوة بؤ خودا، هةر كةسيَك ێژنوبا بة نؤرة 

كة فيَرى بوويت. مةشق بكةن لةسةر ولةطةلَ ئةو شتة وةآلمدانةوةت هةبيَت كة لة وانةى ئةم ثةرتو تکەنوێژهلة فيَرمانى كرد. )
 نوێژ ستة ثيَكبيَت. لة بريت بيَت كة ئةندامانى هةر طروثيَك دةتوانن بؤ شتى جياوازڕدوو  نستةيةك ياڕكورت كة لة  نوێژی
 بكةن(

5

  

 نوێژ

 بةرز بكةنةوة لة ثيناوي يةكرتى و هةموو جيهان. نوێژنيي، سيا نلة طروثي دوواني يا

 داوايان ليَبكة لة ثةرِاوةكانيان بينووسنةوة. نبدة ئةندامانى طرووثةكةت، يائةم ئةركةى خوارةوة بة نووسراوى  ابةري طروث:ڕ
 ام بدةيت.ئةجن جيَبةجيَكردنةكانبةَليَن بدة يةكيَك لة بةَلَين: 

( 27: 18-1: 15انيؤحةنؤذانة نيو بةشي )ڕوحى. ڕكاتيَكى بةسةر بةرة لة خةَلوةتي ؤذيَك ڕهةموو وحي: ڕخةَلوةتي 
 خبويَنة.

 ةكانت بنووسة.ياسيت ثةسةندكراو بةكار بهيَنة. تيَبينيڕشيَوازي 
  كردووة.ت دةرخ يةيبيكتيَة )برِطة( ئايةتابهيَنة لةسةر دووبارةكردنةوةي ئةو ثيَنج ڕخؤت  كردن:دةرخ
 (.3: 5وانبة خودا ضى دةكات. )زةبووريڕاوةضبكة،  نوێژ او كةسيَكى دياريكر نتيَك يائةم هةفتةية سةبارةت بة ش :نوێژ

وحي، ڕة كة ثةيوةندى هةية بة خةَلوةتي انةت بنووسيئةو تيَبيني .تايبةت بة قوتابيَيتزانياريية نوَيكان بنووسةوة لة ثةِراوي 
ة.ين، خويَندنةوةى كتييَب، ئةم ئةركة ماَليدةرخكرد

 بؤ وانةي داهاتوو

 ئةركى ماَلى


