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 زطاركارةڕودا تاقة خوداوةند و خ

 م هه ی سیانزه وانه
 2 -قوتابَييت 

ا((. ئةم يةهوو)يان  (هيةةئ): ناو دةبريَت )بة زماني عيربي)خوداوةند(  (. خوداي باو باثريامنان بة15-14: 3دةرضوون) .1
 .اوةش واتةي )من هةم( يان )من ئةوم(ن

. خودا ئةو تر جطة لةخؤي بثةرسنت وةنديَكي. خودا لة هةموو مرؤظيَكي قةدةغة كردووة خودا(3-2: 20)دةرضوون .2
 .زطاركاري مرؤظة لة بةندةيي ثةرستين طوناةڕهةروةها تةنها  .اطةياندڕلة كتيَيب ثريؤزدا خؤي  خوداوةندةية كة

 !تر لةطةلَ خودا بةراورد بكةينو منوونةي نيية! ناكريَ خوداوةندي ئاينةكاني  ا هاوشيَوةخود (.18 :40)ئيشايا .3

 ي( لةطةلَ خوداوةندي ئاينةكاني تر.ئامادةبوون)سيفةتي خودايي و  شكؤي خؤي هاوبةش ناكات. خودا (8: 42)ئيشايا .4

 ھیچيندووة بةبيَ ئةم خوداوةندة ز. ( تاقة خوداي زيندووةكتييَب ثريؤز يخودا). خوداوةند (11-10 :43)ئيشايا .5
 .زطاركاريَك نيية لة جيهانداڕ

جطة لةو  ترخوداوةنديَكي  .هةيةلة سةرةتاوة كة  ،استةقينةيةڕخوداي زيندووي  اقة. خوداوةند خؤي ت(8-6: 44)ئيشايا .6
ابردوومان بؤ ڕاوةكاني دووڕآلم ناتوانن بة ،زةد دةكةنةخؤيان بة خوداوةند ناو ثيس هةيةوحي ڕلةطةأل ئةوةي زؤر  .نيية

 . داوةكاني ئايندة بكةنووڕناشتوانن ثيَشبيين  ،بطيَرِنةوة

خودا هيض . جطة لةو خوداوةنديَكي تر نيية استةقينةية وڕخوداي زيندووي  اقة. خوداوةند خؤي ت(21-18: 45)ئيشايا .7
ةر دوواوة! تةنها ثيَغةمب 40ؤ نزيكةي بة هةمان ثةيام ب ألسا 1500ناكات، بةَلكو بة دريَذايي كاتيَك بة شاراوةيي قسة

 .ووداني بة ماوةيةكي زؤرڕداوة ئايندةييةكان دةكات ثيَش ووڕخؤشي ثيَشبيين 

ني ئاينةكاني تر خوداي (. جطة لة خودا خوداوةنديَكي زيندووي تر نيية. بؤية، سةرجةم خوداوةندةكا23-21: 45)ئيشايا .8
جةم خوداوةندةكاني زطاركار جطة لة خودا نيية. بؤية، سةرڕودروست و استوڕاستةقينة نني! خوداوةنديَكي ڕزيندوو و 

زطاركار نني. بةم شيَوةية، ثيَويستة لةسةر سةرجةم مرؤظةكاني سةر ئةم زةويية ئاورِ لة ڕاستوودروست نني و ڕئاينةكاني تر 
ك لةبةردةم خودا كرنؤش دةبات زطاريان بيَت. لة كؤتايشدا، بة دريَذاي ميَذوو هةموو ئةذنؤيةڕكو وةخودا بدةنةوة تا

ئةو )بةئارةزووي خؤي بيَت يان نا(. هةروةها هةموو مرؤظيَك دان دةنيَت )بة رةزامةندي يان بة ثةشيماني( بةوةي كة 
 (.11–9: 2 یپیلیف)استةقينةية ڕاطةياند، تاقة خوداي زيندوو و ڕخودايةي لة عيساي مةسيح خؤي 

 .زطاركارةڕو  استةقينةڕخوداوةندي  ي كتيَيب ثريؤز تاقةخودا بريؤكةي سةرةكي:

 .كردني قوتابى بؤ خوداوةنددةئاما يبكة لةثيَناوي تةرخانكردني طروثةكةت و ئةم بةرنامةية ژێنو ابةري طروث:ڕ

 ستايش و ثةرسنت

ئةو برِطانة بةسةر ئةنداماني طروثةكةتدا دابةش  وهڕوونیبکهو  هةموو برِطةيةكي كتيَيب خبويَنةوة :وهردنهڕوونکو  خبوَينة
 .بكة تاكو لة كاتي ثةرستندا بةكاري بهيَنن

 ستايش و ثةرستينبؤ بةكار بهيَنيَت  کتێبیپیرۆزله يَئايةتطروثةكةت بكة هةريةكةو  انيداوا لة ئةندام ستايش و ثةرسنت:
خودا بثةرسنت بةو ثيَيةي كة . رةزطاركاڕ ةاكاستةقينة و تڕخوداي زيندوو و اقة بة نؤرة خودا بثةرسنت بةو ثيَييةي كة ت .خودا

يان ضةند طروثيَكي بضووك كة هةر  ،ثةرسنت وةك طرووثيَكي طةورةخودا ب .ريَكي تايبةتة بؤ هةر يةك لة ئيَوةطاركازڕو  خوداوةند
  .كةس ثيَكديَت 3يةكةي لة 
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ويَنة كة لة يةكيَك لة انة خبيئةو زانياري (وحى تايبةت بة هةر يةكيَك لة ئيَوةڕيان لة ثةرِاوي خةَلوةتي بةنؤرة بةشداري بكةن )
( 20: 28 - 14: 25اتانةي كة بؤتان ئامادة كراوة )مةتينةوةت لةو برِطة كتيَبيويان لة ئةجنامي ورد بو ةكانيوحيڕخةَلوةتة 

ةكان بةشيَوةيةكى كورت بة ثيَي توانا. طويَ بطرن لة بةذداربوان، هةروةها بة هةواَلدةرانة مامةَلةى يةضاوكردنى بةشداريڕلةطةأل 
 ةي طفتوطؤي زؤري لةسةر بكةن.دا بكةن و ثةسةندي بكةن، بةبيَ ئةولةطةَل

 بوونت زطارڕي ةكردني ثةيامي ئينجيل و تاقيكردنةوبةرهةم هَينان: بةشداري

خوداية سةبارةت بة  ثةيامي ثةيامي ئينجيل
ضارةسةري يَيت ؤنضثالني خودا و كيَشةي مرؤظ و 

ودا بؤ ضارةسةري خ .بؤ كيَشةي مرؤظخودا 
ئةو  كيَشةي مرؤظ عيساي مةسيحة،

ا لة مرؤظ داواي دةكات بؤ خودوةآلمدانةوةي كة 
بة  بةدةست بيَنيَت باوةرِهيَنانيَيتزطاري ڕئةوةي 

 ي خوداوةند.عيساي مةسيح

ئةطةر  .ووناكييةڕخودا  (6-1:5انيؤحةن1) .2. دةتواني خودا بناسيت ناساند، خودا خؤي (20-19 :1ؤماڕ) .1
ت خودا بة ئةطةر ويست .خودا خؤشةويستيية (8 :4انيؤحةن1) .3. ووناكيڕتة الي يناسيت، ثيَويستة بيَدةتةويَ خودا ب

 (27 :1)ثةيدابوون .4. خؤش بويَت تو كةسانيرتتيش ، خؤشةويستييةكةي قبوولَ بكةاقيكردنةوة بناسيتشيَوةيةي ت
 ( خودا دروسيت كردووي بؤ ئةوةي بؤي بذي، نةك بؤ خؤت.7: 43)ئيشايا .5تؤي لةسةر ويَنةي خؤي بةدي هيَنا. خودا 

كردني ئةو خردةقوتابييةكان بدة بؤ تيَطةيشنت و  مةتييار :فَيربكة
ةريَ مةشقيان بد ،ثاشان .وون دةكاتةوةڕذيان(  يَطايڕكة ) ينةخشةيية

 نكةرةوةية لة كاتي بةشداريكردنيووڕبؤ بةكارهيَناني ئةم نةخشة 
 أل كةسانيرت.ثةيامي ئينجيل لةطة

 .خبويَنن يةك لةدواي يةك برِطة كتيَبييةكان خبوَينة:
 اسيتڕ ب( .بة خودا دارثةيوةندي اسيتڕ ئـ( :بكةفتوطَوبدؤزة و ط

 اسيتڕ ت( مةسيح.بة  دارثةيوةندي اسيتڕ ث(بة مرؤظ.  دارثةيوةندي
 نويَي باوةرِدار.ذياني  بة دارثةيوةندي اسيتڕ ج(. يزطارڕبة  دارثةيوةندي

ت لةطةأل كةسانيرت. ضؤنيَيت بةشداريكردني ثةيامي ئينجيل فيَردةبيلةم وانةيةدا، تيَطةيشتين ثةيامي ئينجيل فيَردةبيت. ثاشان، 
 ي تايبةتيت لةطةأل كةسانيرت فيَردةبيت.ةتاقيكردنةو هةروةها ضؤنيَيت بةشداريكردني

 فَيركردن

 انيؤحةنئينجيلي  كردنبةشداري

 ئـ( ثةيامي ئينجيل

( طوناة تاوان و 32 – 28، 18: 1ؤماڕ) .7جياي كرديتةوة. ( طوناه لة خودا 2-1: 59)ئيشايا .6
( لة ثاش مردن ليَثرسينةوة ديَت. 27: 9)عيربانييةكان .9( كريَي طوناة مردنة. 23: 6ؤماڕ) .8خراثةية. 

 خودا شكؤدار بكةن. ئاستةيهيان كردووة و ناتوانن بطةنة ئةو ( هةموو خةَلكي طونا23: 3ؤماڕ) .10

بؤ ) بؤت دةرخستمةسيحةوة  عيساي يَطاي مردنيڕلة خؤي خودا خؤشةويسيت  (8: 5ؤما ڕ) .11
مةسيح مرد بؤ ئةوةي كريَي طوناهةكةت  (24: 2ثةترؤس1) .12 بيَت(.لة طوناهةكانت خؤشئةوةي 

 أللةطةنيَت )الي خودا بتهيَبؤ  ئةوةي مةسيح مرد بؤ (18: 3ثةترؤس1) .13 كات(.تاوانت ببدات )بيَ
نويَت مةسيح لة مردن هةستايةوة بؤ ئةوةي ذيانيَكي  (5-4: 6ؤماڕ) .14 خودادا ئاشتت بكاتةوة(.

 شكؤدارت مردن هةَلتبسيَنيَتةوة )تاهةتابؤ ئةوةي لةثاش هةروةها  ،ثريؤزت بكات(ببةخشيَت )ثيَ
 !زطارت بكةنڕنن كارة ضاكةكانت ناتوا (9-8: 2س)ئةفسو .15 بكات(.

كَيشةي   2
مرؤظ 

 )دؤخةكةي(
 

1 
ثالني 
 خودا

ضارةسةري   3
  بؤ كَيشةي  خودا

 مرؤظ
 مةسيحة     
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 عيساي مةسيحي خوداوةند، 5
 َوناهكارمم كة من مرؤظيَكي طدان بةوةدا دةني. 
  بؤ ئةوةي لة ثيَناوم مردي لة دَلةوة باوةرِم هةية كة

ةوة بؤ تكريَي طوناهةكامن بدةيت، لة مردنيش هةستاي
 ئةوةي ذياني تاهةتايم بدةييتَ. 

  دةكةم و داواكارم لة دلَ و  نوێژئيَستا بةناوي تؤوة
 ذيامن نيشتةجيَ بيت.

 رةوة لةئيَستاو بةسة بة زمامن دان دةنيَم بةوةي كة تؤ
 زطاركةري مين. بةناوي عيساوة.. ئامني!ڕخوداوةند و 

  زطاري بةدةست بَينيت باوةِرةڕكة خودا لة تؤي دةوَي بؤ ئةوةي  ئةو وةالمدانةوةيةي  4
ليَثرسينةوة ؤذي ڕلة  ب( !ذياني تاهةتايي دةبيَت ئـ( ( هةر كةس طويَ لة مذدة بطريَت و باوةرِ بيَنيَت:24: 5ان)يؤحةن .16

سةرلةنويَ لة  قبوولَ بكاتمةسيح ئةوةي  (13-10 :1ان)يؤحةن .17 !ذيان لة مردنةوة طوازرايةوة بؤ ث(  !سةرزةنشت ناكريَت
 .بة زمانت دانبينَ وهنوێژهي يَطاڕلة يَنةو بة دَلت باوةرِ ب (13-9 :10ؤماڕ) .18 .خودارِؤلةي دايك دةبيَت و دةبيَتة 

 مرؤظ يَطا بةرةو خودا عيساي مةسيحةڕ
 

 خودا
 

 طوناه
 نوێژ 

 

مةسيح  ب( .دةكةويتة شويَين عيساي مةسيحخودا دةبي و  شةيووطويَبيسيت  ئـ(: دوامةو لة (28-27: 10انيؤحةن) .19
 مةسيح ذيانيَكي ثرِت دةداتيَ. (10-7: 10انيؤحةن) .20 يَ كة هيض كةس ناتوانيَت لة دةسيت خؤي دامتاَليَ.دَلنييايت دةدات

 انَيكي نوَي بؤ باوةِرداريئةجنام: ذي

 طرانةكان. شةووواتاي  فَيربكة:
مةسيح قوربانييةكي عيساي . مردني البةريَتلةسةرت  دادوةري خوداتوورِةيي  بؤ ئةوةي لة طوناهةكانت خؤش بَيت:

 (.25: 3ؤماڕيَت )دا لة طوناهةكانت خؤشبخوبة هؤيةوة ليَخؤشبوونة 
. لةسةر بيَتاواني خؤي لةبةردةم خةَلكي دةرخباتشةيةكي ياسايية واتا مةسيح وتاواني وبيَ ت:يب تاوانبؤ ئةوةي بَي

بووي بة كةسيَكي لةبةر ئةوةي (. 21: 5نسؤسكؤر2و ضاكةي خؤيي ثيَبةخشني ) هةَلطرتمةسيح طوناهةكامناني عيساي خاض 
وودةدات ڕلةو ساتة  شطوناهةكانت خؤشبوون و ببوي بة خاوةن ثةيوةندييةكي باش لةطةلَ خودا. ئةمةلة ، واتا دروستراستوو

  .دةكات لةطةَلداتةماشات دةكات و مامةَلةت استوودروست ڕوةك كةسيَكي كة باوةرِي ثيَبكةي. لةو ساتةو بةسةرةوة، خودا 
دوذمنايةتي لةنيَوان تؤ و خودا نةهيََليَت و شيَوازي واتا  ئاشتت بكاتةوة: بؤ ئةوةي لةطةَل خودا

بة ميَشك و دَلت ، دةشتواني ئةم ئاشتيية بوونيَوان تؤ و خودا دروست  ئاشيت ،ناذيانت بطؤرِيت. لةو ساتةي كة باوةرِت هيَ
 (.7: 4)فيلييب (10-9 ،1: 5ؤماڕتاقي بكةيتةوة )

عيساي مةسيح شيَوةي بؤ ئةوةي زياتر شيَوةت بضيَتة سةر واتا كةم كةم دةتطؤرِيَت  بؤ ئةوةي ثريؤزت بكات:
 (. ئةمةيش ثرؤسةيةكة بةبةردةوامي ذياني مةسيحيتدا لةسةر زةوي بةردةوام دةبيَت. 18: 3نسؤسكؤر2)

 (.2: 3انيؤحةن1بيت )يَت تاكو هاوشيَوةي عيساي مةسيح واتا بتطؤرِ بؤ ئةوةي شكؤدارت بكات:
لة هاتنةوةي  ش(. ئةمة21: 3يبي)فيلشكؤدار مةسيح  عيسايهاوشيَوةي جةستة  بؤ ةش طؤرِيين جةستةي ئيَستاتئةمة

 .وودةداتڕدووةمي عيساي مةسيح 
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 .ئـ( ئينجيل هةواَلي خؤشيية )مذدة(ية
 ييةكةي.دةربارةي خؤشةويسيت خودا و نيعمةتةكةي و خوداوةند 
  خوداي باوك اسيتڕالي دةربارةي مردني عيساي مةسيح و هةستانةوةي و دانيشتين لة. 
  زطاربوون و سةركةوتن بؤ هةر كةسيَك باوةرِ بيَنيَت. ڕدةربارةي ليَخؤشبوون و 

 ة بة ثةيامي ئينجيل.كبي ب( بة ثَينج هةنطاو بةشدار
بكةيت، دةتواني وهڕوونکردنهت، يان بةشداري دةكةيت، يان كاتيَك كة بة ثةيامي ئينجيل ئامؤذطاري دةكةيت، يان فيَر دةكةي

 ئةم ثيَنج هةنطاوة بةكار بهيَنيت:

 اسيت بدؤزَيتةوة.ڕكةسَيك بدة بؤ ئةوةي بةخؤي  ث( يارمةتي
 اسيت بدؤزنةوة.ڕرت بدةيت بؤ ئةوةي خؤيان كةساني يارمةتيكة فيَر بكة يان بةشيَوةيةك ئامؤذطاري 

 ووني راظة بكة. ڕاستييةكاني ئينجيل بة ڕطاري خةَلكي بكة. ي ئينجيل ئامؤذهةنديَك جار، بة ثةيام .1
استييةكاني ئينجيل ڕخؤيان يَ باوةرِةكان و دةرفةت بدة ب يَطاي ذيان(ڕ)وونكةرةوةكة بكيَشة ڕار، ويَنة هةنديَك ج .2

 بدؤزنةوة. 

 وون دةكةنةوة. ڕنةي ئينجيل استةقيڕكتيَيب ثريؤز كة واتةي بيَ باوةرِةكان ئةو ئايةتانة خبويَننةوة لة  داوا بكة لة 
  يَطاي ئاراستةكرني ضةند ثرسياريَك وةك: ڕريؤز بدؤزيَتةوة لة ثاستييةكان لة كتيَيب ڕهاني بدة بؤ ئةوةي خؤي 

 ( ئةم ئايةتانة دةربارةي خودا باسي ضي دةكةن؟ئـ
 ؟كردن ضييةة ب( كاردانةوةكاني طوناه

 ؟( بؤضي ثيَويست بوو عيساي مةسيح مبريَتث
 ؟ي بةدةست بيَننيزطارڕ، ثيَويستة ضي بكةيت بؤ ئةوةي كتيَيب ثريؤز شةكانيووثيَي بةت( 

 ؟مةسيحي و تايبةمتةندييةكاني ضني ( ئةركةكاني باوةرِداريج
  و طفتوطؤكردن. ذيان( بكيَشة لة كاتي ثرؤسةي دؤزينةوة يَطايڕوونكةرةوةي )ڕويَنةي 
 شة سةرةكييةكان بنووسةوة. وو ويةكان تيَبيرِطة ك، بلة كاتي ويَنة كيَشاندا 
  بدات بؤ وةبريهيَنانةوةي ئينجيل. نكةرةوةي بدةريَ بؤ ئةوةي يارمةتيووڕلة كؤتاييدا، ئةو ويَنة 

 ب(  بةشداريكردني ثةيامي ئينجيل

 :ة كردةييانة فيَر بكةرئةم ثيَشنيا

 )خودا ثريؤز و خؤشةويستيية( ثالني خودا
 

1 

 كيَشةي مرؤظ
 (سةرزةنشت كردنو  ة)طوناه

ضارةسةري خودا بؤ  2
حة ةسيعيساي مكيَشةي مرؤظ 

 ي()مردن و هةستانةوة

3 

وةآلمدانةوةيةي خودا ئةو          
داوا دةكات بؤ ئةوةي ليَيت 

باوةرِة ي بةدةست بيَنيت زطارڕ
بة باوةرِ نزاوة  یاگێرِلة)

عيساي مةسيح بهيَنة و قبووَلي 
 (بكة

4 

ذياني نويَ ئةجنام:        
بؤ باوةرِداري مةسيحي 

شبوون و ذيانيَكي )ليَخؤ
 بة مانا(

5 

 مرؤظ يَطا بةرةو خودا عيساي مةسيحةڕ
 

 خودا
 

 طوناه
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 (.29-1: 26)كردار خبوَينة:
 ؟زطاربوونيڕكرد بة تاقيكردنةوةي  نيَردراو بةشداري يضؤن ثؤَلس بدؤزة و طفتووطؤبكة:

 دةكاتة ضوار بةش: دابةشزطاربووني ڕتاقيكردنةوةي نيَردراو  يثؤَلس ان:تَيبينييةك
I. (.3-1: 26ثيَشةكي )كردار 
II.  (. 11-4: 26ني )كرداررِهيَناباوة ثيَشماوةي 
III. (.18-12: 26)كردارهيَناني ووداوي باوةرِڕ 
IV.  (.23-19: 26)كردار هيَنانيباوةرِ ثاشماوةي 

 زطاري ثؤَلسي نيَردراوڕةي تاقيكردنةو

 زطاريڕبةشداريكردني تاقيكردنةوةي  ث ( 

 ت( داوا لةو كةسة بكة باوةِر بة عيساي مةسيح بهَينَيت. 
ي ذيان(، داوا لةو يَطاڕوونكةرةوة )ڕلة ثاش كيَشاني ويَنةي 

اي مةسيح خوداوةند بيَنيَت، وةك بة عيس ڕكةسة بكة باوة
ي دلَ و ذياني. ئةطةر زطاركاري ذياني، ثادشا لةسةر سةيوانڕ

 بكات بؤ خودا. نوێژيَطاي بدةريَ ڕبرياري دا 

 وحي خودا.ڕبة بؤ ناسك ج( هةست 
 نوێژخؤتةوة  دڵیكرنت بة ئينجيل لة لة كاتي بةشداري

بكة. لة يادت بيَت كة لة خزمةتكاريَكي خودا زياتر نيت. 
تةنها كةسة دةتوانيَت ذياني نويَ لة دَلي ئةو كةسة خودا 

خبوَلقيَنيَت. بؤية، هةستت ناسك بيَت بؤ ئةو كارانةي خودا 
 لة دلَ و ذياني ئةو كةسة ئةجنامي دةدات.

 اهيَنان بكة لةسةر بةشداريكردني ئينجيل.ڕ 2

ذيان( بة يَطاي ڕوونكةرةوة )ڕبن لة كيَشاني ويَنةي كةس بةشدار هةر دووثاشان  دابةش بكريَنة سةر طروثي دوواني، ئـ(
 وونكةرةوة هاتووة. ڕئايةتةي لة ويَنةي  20ثشتبةسنت بةو 

ذيان( بةثشتبةسنت بة برِطةي يَطاي ڕوونكةرةوة )ڕبيَت لة كيَشاني ويَنةي  داوا لة هةر كةسيَك بكة لةطةلَ هاورِيَكةي بةشدار ب(
 (.10-1: 2سؤسةئةف)يان  (18-7: 10انيؤحةن)كتيَيب 

1 

I. تاقيكردنةوةي اسي ، بباوةرِي بدؤزيَتةوة بؤ باسكردني دةرفةتيَك ي نيَردراوكاتيَك ثؤَلسهةرضي  (.3-1: 26ثيَشةكي )كردار
 (.3-2زطاركردني دةكات. ثيَش هةموو شتيَك ثةيوةندييةكي دؤستانة لة نيَوان خؤي و بيسةراني دروست دةكات )ڕ

II.  (.11-4: 26ني )كرداررِهيَناباوة ثيَشماوةي 
 (. 5-4كي باشرت )بيسةراني بدات بؤ ناسينةوةي بةشيَوةية مةتيابردووي خؤي دةكات تاكو يارڕذياني ثؤَلس باسي  .1
 . (، ثةرؤشة ئاينييةكةيفيَركردنة ئاست بةرزةكةيابردووي دةدات )ڕثؤَلس ئاماذة بةضةند اليةنيَكي ئةريَين لة ذياني  .2
 (. نةوةي بؤ باوةرِداران و كَليَساابردووي دةدات )ضةوساڕةنديَك اليةني نةريَين لة ذياني ثؤَلس ئاماذة بة ه .3
سةراني دةكات، دةرئةجنام تامةزرؤي هةَلةوةرِيان دةكات )فةريسييةكان بايةخي زؤريان بة ثؤَلس باسي شيت بيسراو بؤ بي .4

بابةتي هةستانةوة دةدا، ثادشايش بايةخي بة دابونةرييت يةهودييةكان و مشتومرِةكاني نيَوانياني دةدا(. بةم شيَوةية، 
وة بؤ سةكانيةبؤ هيَناني سةرجنيان بةالي ق –ة كة ثرسياري هاوشيَوة لة ميَشكيان دةخووليَتةو –هاني بيسةراني دةدا 

 .ئةوةي بزانن ضؤن وةآلمي دروسيت بؤ ئةو ثرسيارانة دةست كةوتووة
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IV. (.18-12: 26)كردارهيَناني ووداوي باوةرِڕ 
، (هةست دةكةم) (ثيَم واية) (وابزامن)س ناَليَت ثؤَل .1

ووداوةكان بةتةواوةتي دةطيَرِيَتةوة كة بووة ڕبةَلكو 
 ي. هيَنانهؤي باوةرِ

ي ئاشكراي دةكات كة بةدواي وونڕنيَردراو بة ثؤَلس .2
ةدوايدا طةرِاوة و خودادا نةطةرِاوة، بةَلكو خودا خؤي ب

ة مةسيح ووني دةكاتةوة كڕ! هةروةها دؤزيويَتييةوة
نةك لةدواي ئةوةي كة ذياني  –اطةياند ڕخؤي بؤ 

كو لةو كاتةي كة ذياني هيَشتا خاويَن كردةوة، بةَل
 َلةذاو بوو. ش

هةمان ئةو وشانة بةكار دةهيَنيَت كة نيَردراو ثؤَلس  .3
 لةطةَليدا قسةي ثيَي كرد.  دخوداوةنمةسيحي عيساي 

يةني بايةخ دةدات بةوةي كة ضةندين النيَردراو ثؤَلس  .4
 تاكو]زطاربوونةكةيةوة ڕئينجيل خباتة تاقيكردنةوةي 

 بؤ بطةرِيَنةوة تاريكي لة تاكو بكةيتةوة، ضاويان
 ئةوسا خودا، بؤ شةيتان دةسةآلتي لة ووناكي،ڕ

 بة ئةوانةي لةطةلَ و وةردةطرن طوناه ليَخؤشبووني
(. 18) [دةبيَت بةشيان ثريؤزكراون من بة باوةرِيان

ةراني دةكات كة ئةوانيش باوةرِيان بيس يئةمة يارمةت
بة عيساي مةسيح هةبيَت كاتيَك خؤيان ئةو 

 ئارةزووةيان هةبيَت.

III.  (.23-19: 26)كردار  هيَنانيباوةرِ ثاشماوةي 
باسي طؤرِانكاريية سةرةكييةكةي ذياني  نيَردراو ثؤَلس .1

بة  يَسةي مةسيحي بوودةكات )ضةوسيَنةري كَل
(. لة قسةكانيشي جةخت لةسةر ئةو اكَليَس دةريمذدة

شتة دةكاتةوة كة تايبةمتةندي بة ذياني دةدا ثيَش 
طؤرِاني  هيَنانيباوةرِ ثاش، ئةوةي كة هيَنانيباوةرِ

 بةسةردا هات. 
دان بةوةدا دةنيَت كة هيَشتا رووبةرِووي  نيَردراو يثؤَلس .2

دا لة بارودؤخة هةَلويَسيت سةخت دةبيَتةوة. بةآلم خو
 دةدات. ي يارمةتيسةختةكان

كتيَيب ثريؤز بةكار دةهيَنيَت بةو ثيَيةي  نيَردراوثؤَلس  .3
 (. 22سةرضاوةيةتي ) ةاككة ت

هةنديَك اليةن لة ئينجيل دةخاتة سةر  نيَردراوثؤَلس  .4
تاقيكردنةوةي رزطاربوونةكةي )عيساي مةسيح مردو 

جوولةكة و  – انةهةموومذدة بؤ هةستايةوة، 
هةموو كةسيَك تؤبةت بكات  ، ثيَويستةنةتةوةكانيرت

، ثاشان ثيَويستة بؤ خودا( و بطةرِيَتةوة بيَنيَت)باوةرِ
لةسةر هةر باوةرِداريَك ذياني مةسيحي خؤي بة 

يَطايةوة تؤبةتي خؤي ڕرِايةَلي كردني خودا بذيَت و لةطويَ
 (.20 :23بضةسثيَنيَت بة كارةكاني )

يَزي بؤ نةيارةكاني دةثاريَزيَت ڕثؤَلس  ئـ(
سةرباري ئةوةي كة . (25-24: 26)كردار

ييان ئاراستةكرد، بةآلم ايةتنةيارانيي كؤمةَليَ سووك
ازيكردني ڕثؤَلس هةوَلي  ب( يَزياني ثاراست.ڕئةو 

(. زؤريان 27-26: 26بيسةراني دةدات )كردار
، هةرِةشةشيان باوةرِةكاني ئةو قبوولَ بكةن ليَناكات

ليَناكات، بةَلكو دةيةويَ باوةرِيان ثيَبهيَنيَت بؤ 
خوداوةند.  يعيساي مةسيح قوتابيئةوةي ببنة 

دةخاتة بةردةم بيسةراني بةرنطاريَك َلس ثؤ ث(
ي طةورة دةخاتة بةرنطاريَك(. 29-28: 26)كردار

بةردةم بيسةراني و هانيان دةدات بؤ ئةوةي ببنة 
 خوداوةند. يعيساي مةسيح قوتابي

 2 نريدراو يزطاربووني ثؤَلسڕفتوطؤكردني ثاش تاقيكردنةوةي ط

 (.15-10: 3،  5: 1تيمؤساوس2( )2: 1تيمؤساوس1) وَينة:خب
ضووكدا باوةر بة عيساي مةسيح بهةنديَك كةس لة تةمةنيَكي  فَيربكة:

اديان نةميَنيَت ضؤن ةنطة لة يڕوةكو تيمؤساوس. بؤية،  – ننيَهدة
شدا دةزانن كة بةهةموو دَليَكةوة باوةرِيان هيَناوة. بةآلم لةطةلَ ئةوة

يَوةي اليةنطري ئةو بوونة. ثيَويستة لةسةر ئةو كةسانةي هاوش
زطاربوونةكةيان بةم شيَوةية بنووسنةوة: ڕكردنةوةي )تيمؤساوس(ن تاقي

 ابردووت )كورتةيةك لةبارةي باثريانت،ڕذياني  بةبةشداري بكة  ئـ(
. ، ئةو ذينطةيةي تيَيدا ذياوي، ئةو شتانةي لةو بابةتةن(دايك و باوكت

بةشداري بكة بة ضؤنيَيت طؤرِيين تيَرِوانينت بؤ عيساي مةسيج  ب(
بةشداري بكة بة اليةنة  ث(، ضؤن ذياني تؤي طؤرِي. بةدريَذايي ساَلةكان

 سةرةكيييةكاني ثةيامي ئينجيل بة ثيَي تيَطةيشتين ئيَستات بؤيان.

 3 زطاربووني تيمؤساوسڕاقيكردنةوةي ت
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 داوايان ليَبكة لة ثةرِاوةكانيان بينووسنةوة. نابةري طروث: ئةم ئةركةى خوارةوة بة نووسراوى بدة ئةندامانى طرووثةكةت، ياڕ
تيَبيين تايبةت بة )بةشداريكردني ثةيامي ئينجيل و كة قوتابييَت بة كةسانيرت بكةيت بؤ عيساي مةسيح، بدة بةَليَن  :َلَينةب

 .كةسانيرتةطةأل ليَربكة زطاربوون فڕكردنةوةي بةشداريكردني تاقي
اسيت ثةسةند كراو بةكار بهيَنة. ڕخبويَنةوة. شيَوازي  (28-21 :25: 18انيؤحةن)لة  نيو بةشؤذانة ڕوحي: ڕخةَلوةتي 

 بنووسة. تةكانيتيَبيني
ئايا جياوازي (. 13-1: 13نسؤسكؤر1يةكةم وانةى كتيَبى لة ماَلةوة ئامادة بكة ) :وانةي خوَيندنةوي كتَييب ثريؤز

 ؟تيَبينييةكانت بنووسة .ج هةنطاوي خويَندنةوةي كتيَيب ثريؤز بةكار بهيَنةنثيَخؤشةويسيت مةسيحي ضيية؟ 
: 5يزةبوورواني كاري خودا بكة )ڕاوةبكة وثاشان ض نوێژسيَكى دياريكراولةم هةفتةيةدا بؤ شتيَكى دياريكراو يان بؤ كة :ێژنو
3.) 

ةكان. ي، هةروةها تيَبيين فيَركاريستايش و ثةرسنتتكاية تيَبيين  .تايبةت بة قوتابيَيتكان بنووسةوة لة ثةِراوي ة نوَيزانياريي
 و ئةركةكانى ماَلي لة ثةرِاوي تايبةتيت بنووسةوة.

 

 ێژینو

 شةيوووةآلمدانةوة لةطةأل  یژێنو
 و شتانةى كة ئةمرِؤ فيَرى بوون.دةرخبات سةبارةت بةمدانةوةتان وةآل كةكةنةوة بة شيَوةيةك بكورت بؤ خودا بةرز یژێنو بةنؤرة خودا

وةآلمدانةوةكةت  كةكةنةوة بة شيَوةيةك بكورت بؤ خودا بةرز نوێژیروثى دووانى يان سيانى ثاشان يان طروثةكة دابةش بكة بؤ ط
 يانة بكات كة ئةمرِؤ فيَرى بوون.يثيَضةوانةي ئةو زانيار

 اَلىئةركى م

 بؤ وانةي داهاتوو

 .زطاربوونتڕاهيَنان بكة لةسةر تاقيكردنةوةي ڕ

 زطاربوونت لةسةر كاغةزيَك بنووسة )يان ضةند كاغةزيَك(.ڕتاقيكرنةوةي  ئـ(
 ثيَشكةش بكات.  رتيَطاي بدةريَ هةنديَك ثيَشنياڕ، ةابةري طرووثةكةت خبويَنةوڕلةبةردةم  زطاربوونتڕتاقيكردنةوةي  ب(
 .اربوونت لة طروثدا يان لة كَليَسادازطڕبةشداري بكة بة تاقيكردنةوةي  ث(

4

4 


