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 م بیسته ی وانه
 2 -قوتابَييت 

دةكات )وةك خؤشةويستيي خودا، ضاكةي خودا، ثريؤزيي خودا،  ارید شةيةكة سيفةتةكاني خوداوووناكي وڕ
تة شتيَكي ئاشكراو ش كرد كة سيفةتةكاني خودا ببيَيساي مةسيح كاري بؤ ئةوةدَلسؤزيي خودا،... هتد(. ع

ووناكيدا، واتا ڕةفتاركردن لة ڕيساي مةسيح بانطةهيَشت كراون بؤ و بينراو. بؤية، قوتابيياني ع
 ةفتارةكانيان بةثيَي سيفةتةكاني خودا بيَت.ڕ

1 

وحيية. خودا خؤي ڕةرضاوةي هةموو ذيانيَكي ماددي و ( ضونكة س5: 1انيؤحةن1كي بة خودا دةوتريَت. )ووناڕشةي وئـ( و
يَطاي مردني ڕوحي نويَي ثيَداوين لة ڕدووندا دةيبينني. هةروةها ذياني هةموو ئةو شتة مادديانةي دروست كردووة كة لة طةر

 عيساي مةسيح و هةستانةوةكةي لةنيَو مردوانةوة. 
بةتايبةت  –( ضونكة سروشيت خوداي بؤ ئاشكرا كردين 12: 8انيؤحةنووناكي جيهان(ي ثيَدةوتريَت. )ڕي مةسيح )اب( عيس

يَطاي عيساي مةسيحةوة. عيساي مةسيح ڕيهاندا بةهيَزةوة تيشك دةدات لة سيفةتةكاني. سيفةتة شكؤدارةكاني خودا لةج
ادةطةيةنيَت. هةروةها ثريؤزي بؤ طآلوةكان، ضاكة ڕنايي بؤ طيَلةكان دااسيت بؤ ئةوانةي هةَلة دةكةن، ڕ، زانسيت بؤ نةزانةكان

ق و كينة. هةروةها دَلي خةمبارةكان شاد دةكات، ڕدَليان ثرِبووة لة ادةطةيَنيَت كة ڕ خؤشةويسيت بؤ ئةو كةسانةبؤ درِندةكان، 
كةسانةي مةينةتي تةنيايي و دةربةدةرييان ادةطةيةنيَت بؤ ئةو ڕو نزيكبووني هاني ترسنؤكةكان دةدات، ئامةدةبووني خودا 

 هةية. 
ووناكي نني، بةَلكو ڕباوةرِداران بة خودي خؤيان  (14: 5اتمةتووناكي جيهان( ناودةبات. )ڕج( عيساي مةسيح باوةرِداران بة )

 .(8: 5بةتايبةتي ثريؤزيي و ضاكة و خؤشةويستيي خودا )ئةفةسؤس –سيفةتةكاني خودا بؤ جيهان نيشان دةدةن 

 ووناكي ضيية؟ڕ

ويَنة كة لة يةكيَك لة وحى تايبةت بة هةر يةكيَك لة ئيَوة( ئةو زانيارييانة خبڕيان لة ثةرِاوي خةَلوةتي بةنؤرة بةشداري بكةن )
( 40: 21 - 18: 18ة بؤتان ئامادة كراوة )كردارنةوةت لةو برِطة كتيَبييانةي كووحييةكان 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.

 رامانئـ( 

 
نةي كتيَيب شاني

لةثشت ثةرِاوةكة 
بنووسةوة

دةرخكردن ى ئايةت
ثةرِاويَك بةم  لةسةر

 .شيَوةية بنووسةوة

 7: 1انيؤحةن1: ش هاوبه ژیانی

 يةكرتي لةطةلَ ئةوا ووناكيداية،ڕ لة ئةو وةك برِؤين، ووناكيداڕ بة ئةطةر بةآلم]
 ثاكمان طوناهيَك هةموو لة كورِةكةي عيساي خويَين و هةية شمان ژیانی هاوبه

 (7: 1انيؤحةن1) [دةكاتةوة

 بةشداريكردن

 كرداري نَيردراوان

 7: 1انيؤحةن1 ش هاوبه ژیانی

 

 كردنخدةر

 دةوتريَت؟ان مةسيح و باوةرِدارعيساي خودا و  بة (ووناكيڕ) شةيووبؤضي  بة بؤضووني تؤ، 2



73 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 
 
 

 
 

 

( 3: 1انيؤحةن1وحي ثريؤز )ڕو كورِ و لةطةلَ خودا باوك مةسيحي ثةيوةندي بةهيَز و ثةيوةست بوونة  ش ژیانی هاوبهـ( واتاي ئ
مةسيحي  ش ژیانی هاوبه(. 7: 1انيؤحةن1( هةروةها لةطةلَ باوةرِداراني تردا لة جيهاندا )14: 13نسؤسكؤر2( )9: 1نسؤسكؤر1)

خؤيان ثابةند دةكةن  (. باوةرِداران13-12: 12نسؤسكؤر1ثةيوةندييةكي بةهيَزي هةية لةطةلَ جةستةي مةسيحةوة، واتا لةطةلَ كَليَسا )
يةكرت لة كاتي ثيَويست، هةروةها ناخنواردن ثيَكةوة و بةشداريكردني  دانيهتییارمو  نوێژکردنو يَنماييةكاني كتيَيب ثريؤز ڕبة 

يَكي بةهيَز نيية، بةَلكو يمةسيحي تةنها ثةيوةند ش هاوبه یانیژ (. بؤية،47-42: 2ئينجيل لةطةأل كةساني تردا )كردارثةيامي 
(. هةروةها 10: 3فلیپی) (، هةروةها بةشداريكردنة لة ئازارةكانيش10-9: 6 اڵتیه غهبةشداريكردنة لة بةرةكةتةكاني خودا )

 (. 4: 8نسؤسكؤر2يةكرتيش دةطريَتة خؤي ) یدانیت ارمهی ةنطري بةهيَز وني اليمةسيحي هةستةكا یش هاوبه یانیژ
ئةو هةواَلة  مةسيحي لةوةوة دةستثيَدةكات كاتيَك كة طويَبيسيت ثةيامي ئينجيل دةبيت و باوةرِي ثيَ دةهيَنيت. ش ژیانی هاوبهب( 

زطاريان ڕان يايةوة بؤ ئةوةي كة لة طوناهةكانيخؤشةش ئةوةية كة عيساي مةسيح مرد لةجياتي طوناهةكاني هةموو خةَلكي و هةست
(. هةروةها، باوةرِداران 14: 6كؤرينسؤس2(. بةآلم باوةرِداران ثةيوةندي ناضاري لةطةلَ بيَ باوةرِةكان دروست ناكةن )5: 1بكات )فيلييب

 (.7: 1يؤحةنا1ووناكي هةَلسوكةوت دةكةن، ضونكة بة بيَ ئةوة هاوةَلي نيية )ڕلة هةموو كاتيَكدا لة 

 ثةرِاوي تيَبيين بنووسة.لة  ي سثى ياناخةزيَككلةسةر  كتيَبييةكة ئايةتة :سةوبنو
 (.7: 1انيؤحةن1بكة، متمانةي ليَخوشبوون، )است ئايةتةكة دةرخڕبةشيَوةيَكي  بكة:دةرخ

 يَكةي ئايةتةكةي دةرخكرد.ڕقوتابيان دَلنيا بيَت لةوةي هاو طروثةكة بكة دوو بةش، هةر يةك لة ثَيداضوونةوة:



 خبوَينة  هةنطاوى
 (. بة رِيز هةر كةسيَك ئايةتيَك خبويَنيَت تا تةواو دةبني لة خويَندنةوةى برِطة كتيَبييةكة.33-22: 5)ئةفةسؤس خبوَينة

 

1 

 بدؤزة  هةنطاوى
ة ضووة ميَشك و دَلتةوة لةم برِطة ة كية ضيياستيڕلةم برِطةيةدا؟ ئةو  استيية ضيية كة ثيَت واية طرنطةڕ: ئةو بريكةرةوة

 ؟يةكتيَبي
 استى بدؤزةوة كة ليَيان بطةيت. برييان ليَبكةرةوة و ثاشان بريؤكةكانت لة ثةرِاوةكةتدا بنووسة.ڕيةك يان دوو  :بنووسة

2 

 ضيية؟ (ش ژیانی هاوبهواتاي )
 

( ب
 دةرخكردن

 جياوازي هاوسةرطريي مةسيحي ضيية؟

 وانةي خوَيندنةوةي كتَييب ثريؤز

 ثيَكةوة خبويَنني. (33-22: 5)ئةفةسؤسبهيَنة بؤ ئةوةي  بةكار ثَينج هةنطاوي خوَيندنةوةى كتَييب ثريؤزشيَوازي 

3 

 ضيية؟ واتاي )خويَين عيساي مةسيح(
 

4 

خويَين عيساي مةسيح شتيَكي جادوويي نيية كة هيَزيَكي لةرِادةبةدةر و تايبةتي هةبيَت، باوةرِي مةسيحي جادوو و جادووكاري 
ستةيةكي ڕش يذا. ئةمةڕات كة لةسةر خاض ستةي )خويَين عيساي مةسيح( ئاماذة بةو خويَنة دةكڕدةكات، بةآلم  سةرزةنشت

هيَمايية و ئاماذة بة مردني عيساي مةسيحي خوداوةند دةكات لةسةر خاض، هةروةها ئاماذة بةو بةرةكةتانة دةكات كة 
ووناكيدا هةَلسوكةوت دةكةن دان بة طوناهةكانيان دةنيَن و ڕة لةئاكامي مردنةكةي بةدةسيت دةهيَنن. بؤية ئةو باوةرِدارانةي ل

 تةبةر دةكةن، ضونكة عيساي مةسيح بة مردني لةسةرخاض لة ثيَناويان كريَي طوناهةكانياني داوة.وناهة دةسط نيوخؤشبوليَ
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استيية كة لة ڕثةسةندكراو ئةو استى ڕ ةوةبةالى من 1 ينةوةيدؤز
 ميَردةكانتان ملكةضي ذنان ئةي]( نووسراوة: 25،  22: 5سؤسةف)ئة
 وةك خؤشبويَ، ذنةكانتان ميَردةكان، ئةي ...خوداوةند بؤ هةروةك بن

بيَطومان . [ كرد بةخت خؤي ثيَناويدا لة و خؤشويست كَليَساي مةسيح
رطريي طرنطة لة تيَرِوانيين خودادا، ضونكة بةراوردي ثةيوةندي ذن هاوسة

لةطةلَ ثةيوةندي عيساي مةسيح بة و ميَرد لة هاوسةرطريي مةسيحيدا 
منوونةي هةموو  امةسيح و كَليَسعيساي وة دةكات. اسكَليَ

اوسةرطريييةكي هاوسةرطريييةكي مةسيحني. هةروةها هةموو ه
بة  ةمةسيحعيساي ةي ثةيوةندي ةنطدانةوڕمةسيحي ويَنةيةكة 

ي عيساي مةسيحطةواهييةكة بؤ ، هاوسةرطريي مةسيحي واتة. اوةكَليَس
ويستة هاوسةرطرييية مةسيحييةكان لةبةردةم جيهان! بؤية، ثيَ خوداوةند

 !عيساي مةسيحي خوداوةنديان هةبيَت ةنطدانةوةي شكؤمةنديڕ

ثةسةندكراو استى ڕ ةوةبةالى من 2 ينةوةيدؤز
( نووسراوة: 31: 5سؤسةفاستيية كة لة )ئةڕئةو 

 بةجيَ باوكي و دايك ثياو بؤية ئةوة لةبةر]
 ئيرت دةنووسيَت، ذنةكةيةوة بة و دةهيََليَت

ة هةموو ل. [جةستة يةك دةبنة هةردووكيان
ووداويَكي كؤمةآليةتي ڕكؤمةَلطةيةك هاوسةرطريي 

ؤذةدا هةموو طةنج و ڕنطة ضونكة لةم زؤر طر
كو ثيَكةوة وةتا ك ماَلي باوكيان بةجيَ دةهيََلن كضيَ

خيَزانيَكي نويَ ثيَكبهيَنن! بةم شيَوةية هاوسةرطريي 
أل دايك و كؤتايي بة قؤناغة تايبةتييةكةت لةطة

، قؤناغي ثةيوةنديية تايبةتييةكةت باوكت ديَنيَت
 ات.ذيان دةستثيَدةك سةريهاو أللةطة

 

 :ةكانيتَيبيني  تايبةتةكاني هاوسةرطريي مةسيحي ضيية؟ سيفةتة          ثرسيارى
، خودا بيين كة ئادةم ثيَويسيت بة بةديهيَنانلة كاتي  ي بريؤكةي خوداية و دةزطايةكة خودا دروسيت كردووة.ئـ( هاوسةرطري

(. هةروةها، خودا ثةيوةندي هاوسةرطريي 24-18: 2ذيان هةية. بؤية خودا ئافرةتيَكي بؤ ثياو دروستكرد )ثةيدابوون سةريهاو
ثةيوةندييةكي زؤر تايبةت كة ئةم خودا ثةيوةندي هاوسةرطريي ثيَكهيَنا تاكو ببيَتة  و ذن طوناه بكةن، ثيَكهيَنا. ثيَش ئةوةي ثياو

لة كاتي هاوسةرطريي، هةروةها . بةجيَدةهيََليَت و ئافرةتيَك دايك و باوكي موو ثياوتيَداية: لة كاتي هاوسةرطريي، هة يفةتانةيس
. لة ساتي كةوة بةسةري دةبةنبةية ذيانيان ماوةتةوة و بةشةي لةئةيةك ثياو بة يةك ئافرةت جووت دةبيَت و ثيَكةوة 

دةبيَتة نايابييةك بؤ هةردوو هاوسةر تةنها لةضوارضيَوةي ثةيوةندي هاوسةرطريييان  (سيَكسةزي )ةطڕكاري هاوسةرطريييةوة، 
رطرييش ثاراست اوسةناكات، بةَلكو دةزطاي ه (. بةم شيَوةية، خودا تةنها ثةيوةندي هاوسةرطريي دروست24: 2)ثةيدابوون

 ثاش .لة

1 

 هةندَي ثرسياربكة  هةنطاوى
ة؟ با هةوأل بدةين هةموو ئةو ييكتيَببكةيت سةبارةت بةم برِطة  كةئاراستةى طروثة دةتةويَة كة ييارة ضثرسي ئةو :كةرةوةببري

 .ئاماذةى ثيَكراوة (33-22: 5)ئةفةسؤسانة تيَبطةين كة لة ياستيڕ
 وونرتين شيَوة ثرسيارةكةت ئامادة بكةيت. ثاشان لة ثةرِاوةكةت تؤماريان بكة.ڕهةوأل بدة بة  :بنووسة
ثاش ئةوةى ئةندامانى طروثةكة هةندآ كات بة بريكردنةوة و نووسني بةسةر دةبةن، داوا بكة لة هةر كةسيَك  :اريكردنبةشد

 ثرسياريَك ئاراستة بكات(.
 يَطاى طفتوطؤكردن لةطةأل طرووثةكةت وةآلميان بدةيتةوة(.ڕة هةَلبذيَرة و هةوأل بدة لة )دواتر هةندآ لةم ثرسياران بكة:طفتوطَو

ئةندامانى طرووثةكةت ئاراستةى بكةن و هةندآ ةى خوارةوة ضةند منوونةيةكن دةرباةرى ضةند ثرسياريَك كة لةوانةية ئةمان
 تيَبينى طرنط بؤ بةريَوةبردنى طفتوطؤكة دةربارةى ثرسيارةكان.

3 

ن بةشدار : )ثاش ئةوةى ئةندامانى طرووثةكة هةندآ كات بة بريكردنةوة و نووسني بةسةر دةبةن، بريؤكةكانتابةشداريكردن
بكةن(. بةشدارى ئةو شتانة بكةين كة هةريةكيَك لة ئيَمة دؤزييةوة. )ئةمانةى خوارةوة ضةند منوونةيةكة سةبارةت بةو شتانةى 
كة دؤزيويانةتةوة. لة بريت بيَت لة هةر طروثيَكى بضووك، ئةندامانى طرووثةكة بة شتى جياواز بةذداري دةكةن، طرنط نيية 

 هاوشيَوةي يةك بن(.
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خوداوةند و ثؤَلسي نيَردراو ئةويان دووثات كردةوة كة هاوسةرطريي دةزطايةكة  يطوناهة. عيساي مةسيحبةهؤي ئافرةت كةوتين ثياو و 
ة خودا و مةرجانة بيَت ك ثيَويستة ئةم دةزطاية ملكةضي ئةو بنةمابؤية  .(31: 5)ئةفةسؤس (6-1: 19اتلةدروستكردني خوداية )مةت

و  نيَوان خودا ش ژیانی هاوبهك بؤ طوزارشتكردن لة ثةيوةندي دايناون. لة سةردةمةكاني ثةمياني كؤن، هاوسةرطريي وةك نيشانةية
ك بؤ طوزارشتكردن لة ثةيوةندي ، هاوسةرطريي وةك نيشانةيةنويَدا(. لة ثةمياني 3كؤن )ئريميا كار دةهيَنرا، واتا طةلي عيربانيطةلةكةي بة

و كةلتوور (. سةرباري ئةوةي كة 5)ئةفةسؤس (اكَليَس) و طةلةكةي بةكار دةهيَنريَتخوداوةند  ينيَوان عيساي مةسيح ش ی هاوبهژیان
دةكات بؤ كةلتوور كة خودا دروسيت كردبوو، بةآلم خودا هيَشتا بانطةهيَشيت سةرجةم طةل و طؤرِي دةزطاي هاوسةرطريي  اكؤمةَلط

 ةسةنةكة كة خؤي داميةزراندووة.ڕوسةرطرييية نةوة بؤ الي دةزطا هاطةرِا
. ميَذووي ثةمياني كؤن بؤمان دةنووسيَت كة هةنديَك كةسي طرنط زياتر لة يةك هاوسةريان بوو.  بةآلم ة هاوسةرييةب( هاوسةرطريي تاك

ةلَ )بؤ منوونة، برِوانة ضي بةسةر ، بت ثةرسيت بةشيَوةي كؤمبةغيلي، جياوازييفرةذني لة ثةمياني كؤندا كيَشةي زؤري ليَكةوتةوة، وةك 
ذني شتيَكي ئةوة ئاشكرا دةكات كة فرةنويَ وون لة ثةمياني كؤن و ثةمياني ڕ(. فيَركردني 11-1: 11انيثادشا1) ماندا هات لةثادشا سليَ

ثيَويستة ثياو بة  هاتووة كة (24: 2ثةيدابوون)ةسةنةكةي نةطؤرِيوة كة لة ڕثيَضةوانةي ويسيت خوداو دةزطاكةيةتي. خودا ثالنة 
وة )بةشيَوازي كؤ( بةَلكو هاوسةرةكةيةوة ويستة ثياو بضةسثيَت بة ذنةكانةيةوة يان هاوسةرةكانةيةذنةكةيةوة بضةسثيَت. ئةو نةيوت ثيَ

 بةجيَ باوكي و دايك ثياو ئةمة لةبةر] (5: 19اتمةتئةم ئامؤذطارييةي دووبارة كردةوة و لة ) ي مةسيح)بةشيَوازي تاك(!  عيسا
! ئةو نةيوت ثيَويستة ثياو ببيَتة يةك جةستة لةطةلَ ضةن هاوسةريَكدا [جةستة يةك دةبنة دووان ئيرت دةنووسيَت، ذنةكةيةوة بة و دةهيََليَت

لة ةطةزي ڕتري جياكردةوة لة يةكطرتنةوةي تايبةت بة ثةيوةندي هاوسةرطريي بةتايبةت لة يةكطرتنةوةي بةَلكو هةموو كةساني 
دةكات، قةدةغة ، بووني هاورِيَيت و هاوسةري ناياسايي قةدةغة دةكاتثةيوةندي هاوسةرطرييدا. بةم شيَوةية خودا فرةذني ضوارضيَوةي 
 دةكات. قةدةغةتردا بازي و دةمةتةقيَ لةطةلَ ئافرةتي دةكات، هةموو شيَوازيَكي دةستقةدةغة داويَنثيسي 

دا )بةهؤي طاي جيابوونةوةي بة طةلةكةييَڕكؤندا، مووسا  ةكاني ثةميانيث( هاوسةرطريي تاهةتاية بةردةوام دةبيَت. لة سةردةم
يَكخست كة طةلي ئيسرائيل لة نةتةوة ڕو، بةآلم ئةو نةريتة درِندةييةي دَلرِةقييانةوة(. سةرباري ئةوةي كة ثشتيواني جيابوونةوة نةبو

اشكراي دةكات كة لةبنةرِةتدا جيابوونةوة بةشيَك نةبوو لة ووني ئڕبة ي مةسيحعيسا ةريان هيَنابوويان. بةآلمبتثةرستةكاني دةورووب
قي لة ڕ! خودا (6-1: 19اتمةت) [نةكاتةوة جياي مرؤظ با طةياندووة، يةكرتي بة خودا ئةوةي بؤية]: فةرموويثالنةكةي خودا. بؤية 

 ناثاكيو كاتدا نةبيَت: يةكةم، لةكاتي يَطا بة جيابوونةوة نادات تةنها لة دوڕ(. كتيَيب ثريؤزيش 16-14: 2ةالخيجيابوونةوةية )م
ازي ڕة باوةرِدار، بةآلم هاووثشكةكةي (. دووةم، لة كاتي ئةوةي كة يةكيَك لة هاوسةرة بيَ باوةرِةكان بووب9-8: 19اتمةتهاوسةرطريي )

ةكةي ثةيوةندي ثةميانة، ثيَويستة و طةل (. بةآلم لةبةر ئةوةي كة ثةيوةندي نيَوان خودا16-12: 7نسؤسكؤر1بوو لةطةَليدا مبيَنيَتةوة )نة
 ثةيوةندي هاوسةرطريي مةسيحي ثةيوةندييةكي دَلسؤزانة بيَت و تاهةتاية مبيَنيَتةوة.

 يخةَلك ،ي دووةميةوةدةفةرميَت لة كاتي هاتن ي خوداوةندت( هاوسةرطريي شتيَكي كاتيية تةنها لةذيامنانة لةسةر زةوي. عيساي مةسيح
(. بؤية، هاوسةرطريي دةزطاي 30: 22اتباوةرِدارة هةستانةوةكان دةبنة هاوشيَوةي فريشتة لة ئامسان )مةت بةَلكوهاوسةرطريي ناكةن. 

وسةرطريي لةسةر زةوي خوداية تةنها لةسةر زةوي، نةك لة ئامسان و لةسةر زةوي نويَ. دةرئةجنام، دةكريَت بَليَني كة نرخي تاهةتايي بؤ ها
 مةسيحييةكان و هيَناني منداآلن. يفةتةسساي مةسيح و مةشق كردن لةسةر عيةنطدانةوةي ويَنةي ڕبريتيية لة 

( 5: 9نسؤسكؤر1) بؤ باوةرِداران( هاوسةرطريي شتيَكي ئاسايية، بةآلم باشرت نيية بؤ هةمووان. هاوسةرطريي شتيَكي ئاسايية ج
 شةيةكيووضةند  (35-32: 7نسؤسكؤر1) (12-10: 19ات)مةتو ثؤَلسي نيَردراو لة (. بةآلم عيساي مةسيح 2: 3تيمؤساوس1)

 بةبيَ هاوسةرطريي    . يَك كةس دةكاتخودا داوا لة هةند تايبةتيان ئاراستةي ئةو كةسانة كرد كة بةبيَ هاوسةرطريي دةميَننةوة.
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 يليَدةكات خزمةت خودا بكةن. ئةو داوايان يكو بةشيَوةيةكي تايبةت خزمةتوةةنطة بةدريَذايي ذيانيان تاڕيَننةوة لة ذيانيان يان مب
! هةروةها خودا بةَليَنيَكي زؤر تايبةت دةدات بةو كةسانةي بيَ سةرقالَ بن ەوەتربكةن بة دَليَكي تةواوةوة بيَ ئةوةي بة شتيَكي 

 مرؤييوحي دةهيَنن كة ذمارةيان لة منداَلي ڕخزمةتكردني خودا، ئةوان منداَلي هاوسةرطريي دةميَننةوة بةمةبةسيت 
شانشيين خودا زؤرتر دةبيَت. بةم شيَوةية، خودا بةَليَن بةو كةسانة دةدات كة بةرهةمهيَنةريان دةكات لة  هاوسةردارةكان

 (! 5-1: 54)ئيشايا
خودا سيَ كاري سةرةكي بؤ هاوسةرطريي داناوة  ( هاوسةرطريي ثةيوةندييةكة ثيَويستة لةبةردةم خةَلكي ثيَكبهيَنريَت.ض

كيان بةجيَ دةهيََلن. ثيَويستة واز بهيَنن لة ثةيوةندي سؤزداري داي و باوك و ثياوو  ذنةك لة هةر ي يةكةم:(. 24: 2)ثةيدابوون
يت دارايي بة دايك و يانةوة، هةردووكيان ثةيوةندي سؤزداري ثيَكةوة ببةسنت.  هةروةها، ثيَويستة ثشتبةسدايكو  باوكبة 

ابطرن بةَلكو ملكةضي ڕلكةضي بؤ باوك و دايكيان روةها ثيَويستة مابطرن و لةم بارةيةوة ثشت بة خؤيان ببةسنت. هةڕباوكيانةوة 
، ثيَويستة هةولَ بدةن بؤ طوزةراني ذيان ەوەتردةسةآلتة تازةكان بن كة خودا بؤياني داناوة بةو ثيَيةي كة ذن و ميَردن. لةاليةكي 

ذن و ميَردةكة ثيَكةوة  دووةم،يان بكةن. و كار بؤ دروستكردني خيَزانة تايبةتةكة )ئةطةر بكريَت(لة خانوويةكي سةربةخؤ 
هةردوو هاوسةرةكة دةبن  سيَيةم،دةضةسثيَن. هةروةها ثةميان دةدةن كة هةردووكيان تاهةتاية بؤ يةكرت بة دَلسؤزي مبيَننةوة. 

 حي و سؤزداري و كؤمةآليةتيية.وڕجةستةييان ئةوثةرِي يةكطرتنةوةي بةيةك جةستة. يةكطرتنةوةي 
يَطاي ئاشكراكردني ئارةزوويان بؤ هاوسةرطريي. ڕبةجيَهيَشتين باوك و دايكيان لة و كض خؤيان ئامادة دةكةن بؤ هةر يةك لة كورِ

ثاشان، كورِ و كضةكة خؤيان ئامادة دةكةن بؤ هاوسةرطريي و ئاهةنطي طواستنةوة. كاتيَك كاتي هاوسةرطريي بيَت، هةردووكيان 
و باوةرِداران و هاورِيَكان دةبنة  يََلن. هةروةها، لة ئاهةنطي طواستنةوةدا، ئةنداماني هةردوو خيَزانةكةباوك و دايكيان بةجيَ دةه

بؤ ئةوةي دَلسؤزي يةكرتبن،  طةواهيدةر كة ئةم دوو كةسة ثةميانيان داوة بؤ هاوسةرطريي تاهةتايي و بؤ خؤشةويسيت يةكرت و
 بارودؤخةكاني ذياندا.ي يةكرت لة دةرهةروةها بؤ ئةوةي ببنة يارمةتي

كاريَك  ، يانرِةوييانة نةبووة كتيَيب ثريؤزدا تيَبيين ئةوة دةكةين كة هاوسةرطريي برِياريَكي تاكخويَندنةوةمان بؤ يَطاي ڕلة 
لة دةكةن. هةردوو خيَزانةكة تيَيدا بةشداري ووداويَكة سةرجةم ئةنداماني ڕي ئةجنام بدريَت. بةَلكو هةميشة نةبووة بة شاراوةي

هةنديَك جار هةروةها (، 21: 21بوو لة هةَلبذاردني هاوسةر )ثةيدابوون كؤندا، برِياري هاوسةرطريي برييتي سةردةم
و زاوا (، ثيَشكةشكردني دياري بة بووك 12: 34( )ثةيدابوون18: 29ثيَشكةشكردني ديارييةك بة خيَزاني بووكة )ثةيدابوون

لة بةردةم خةَلكي بةرِيَوة دةضوو و ئةم  شيَوةية، ئاهةنطي بووك طواستنةوةبةم  (.16: 9ثادشايان1( )59،61: 24)ثةيدابوون
( ليَرةدا ضةند بةردةستيَك دةبن ياوةري 14-13: 45يكارانةي لةخؤ دةطرت: بووك و زاوا جلي طواستنةوةيان دةثؤشي )زةبوور

هةمووان بة كارواني دةضن بةدواي  (29: 3انيؤحةن( )14: 45يهاورِيَيش هةية ياوةري بووكة دةبن. )زةبوور بووكة دةبن و
-1: 22اتمةت( خوانيَكي شايي دةبيَت هةنديَك جار هةفتةيةك بةردةوام دةبيَت )13-1 :25بووكةدا بؤ هيَناني بؤ ماَلي زاوا )

خؤ (. طرنطرتين و مةزنرتين بةشي ئاهةنطةكة ثةمياني هاوسةرطرييية كة خودا 17: 14( )دادوةران10-1: 2انيؤحةن( )14
(! لةثاش ئاهةنطي طوازتنةوة، هاوسةرطريي طريَ 8: 16زقيالةح) (17: 2ندةكانة)ث (14: 2دةبيَ بة طةواهيدةر )مةالخي

 (. 21-13: 22( )وتةكان21،23: 29دةدريَت تةواو دةبيَت )ثةيدابوون
بة ثياو دةدات ببيَت بة سةري خودا فةرمان  دةبيَت. امةسيح و كَليَسعيساي ( هاوسةرطريي مةسيحي لةسةر ثةيوةندي نيَوان ح

هةروةها كتييَب  .وةكو خؤشةويسيت مةسيح بؤ كَليَسا ، هةروةها ذنةكةي خؤش بويَتةيةي وةكو ئةوةي مةسيح سةري كَليَساذنةك
(. بؤية هاوسةرطريي مةسيحي جارِداني 33-22  :5سؤسةثريؤز فةرمان بة ذنةكة دةدات ملكةضي ميَردةكةي ببيَت )ئةف

زياتر لةسةر ان لةبةردةم سةرجةم جيهان. كاتيَك هةردوو هاوسةر هاوسةرطريي مةسيحييان بثاريَزن، طةالني جيه عيساي مةسيحة
، بةَلكو دةشيبينني لة ئةوانة تةنها خؤشةويسيت خودا بؤيان نابيسنتطةلةكةي عيساي مةسيح فيَر دةبن.  عيساي مةسيح و

 ثةيوةندي     .
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 :تَيبينييةكان ؟خودا ذن و ميَردي مةسيحي لة ض شتيَك بةرثرسياركرد         ثرسيارى
كرد ثيَكهيَنا كاتيَك كة ئافرةتي دروست هةروةها خودا خؤي ثةيوةندي هاوسةرطريي ئافرةتيَكي دروست كردووة. و خودا هةموو ثياو

هةر  و هةية بؤ ئةوةي بةرثرسايةتي هةر ثياويَك بةرامبةر ذنةكةي دياري بكات بؤية، خودا ئةوثةرِي مايف (.24-18: 2)ثةيدابوون
بةر ثياوةكةي. خودا دةزانيَت ئةو كةسانةي كة دروسيت كردوون ضؤن بةباشرتين شيَوة كاردةكةن. بؤية كاتيَك ذن و ميَرد لةم مذنيَكيش بةرا

 بةر يةكرت جيَبةجيَ بكةن، ضيَذ لة هاوسةرطريييةكي ناياب وةردةطرن.مراكارةدا طويَرِايةَلي خودا بكةن و هةردووكيان ئةركي خؤيان بة
يةكرت بكةن. بةآلم خودا ذن و  ئةستؤيان ئةويش ئةوةية كة خزمةتي تييةكي خستؤتةريَايخودا دةسةآلتيَكي بة ذن و ميَرد داوة و بةرثرس

يةتي خؤي بكات بؤ ريَايةوان طوزارشت لة دةسةآلت و بةرثرسميَردي بة جياواز لة يةكرت دروست كردووة و برِياري داوة كة هةر يةك ل
يَطاي دةستثيَشخةري لة ڕت لة خزمةتكردني ذنةكةي بكات لة خزمةتكردني ئةوةيرت بةشيَوازي جياواز. خودا دةيةويَ ميَردةكة طوزارش

ني بؤ يَطاي بانطةهيَشتكردڕة خزمةتكردني ميَردةكةي بكات لة دروستكردني ثةيوةندي. هةروةها دةيةويَ ذنةكة طوزارشت ل
 .قووڵندييةكي طةرم و ثةيوة
 ابةرايةتي بكات. ڕخؤشي بويَت و  ،بةر بة ذنةكةيمودا بة ميَردي مةسيحي بةخشيوة بةراخيت يَرايطرنطرتين دوو بةرثرس ئـ(

واتا بةو ئةندازةية يَطاي خؤشةويستيةوة. ميَرديَك ذنةكةي خؤش بويَت ڕذنةكةي بكات لة  يثيَويستة ميَردي مةسيحي خزمةت .1
 بةري و بةمنطيداني و بةخشينةكاني بةرايي خؤشدةويَت )باوةرِداران(، هةروةها دةرخستين طراكةخؤشي بويَت كة عيساي مةسيح كَليَس

يَ سنوور بدات بؤ ئةوةي ببيَت بة باشرتين شيَوة. خؤشةويسيت واتاي بةخشني و قوربانيدانة بة ب هةموو دَليَكةوة قبووَلي بكات و يارمةتي
دةطةيةنيَت. هةروةها خؤشةويسيت ئةوة دةطةيةنيَت كة ميَردةكة بة ضاوديَري و بةريَزةوة لةطةلَ ذنةكةيدا مامةَلة بكات. هةروةها 

ن ئةو ضةند جوانةروةها لة تةندروسيت و نةخؤشيدا. خؤشةويسيت ئةوة دةطةيةنيَت كة هةردوو هاوسةر لة خؤشي و ناخؤشيدا ثيَكةوة بذين، ه
بؤماني دةكيَشن دةربارةي خؤشةويسيت! كاتيَك ئةم ئايةتانة لةسةر ميَردةكة جيَبةجيَ  (8-4: 13سؤسنكؤر1نةيةي كة ئايةتةكاني )ويَ

. ئةو ذنةكةي بكات ئارام  بيَتبكةين، دةبينني كة خؤشةويسيت خؤرِاطري ئةو خؤشةويستييةية كة وا لة ميَردةكة دةكات ضاوةرِواني و 
يَردةكة هاندةدات بؤ ناسةثاندني سؤزداري بةسةر ذنةكةيدا، بةَلكو بؤ دةربرِيين سؤزداري لةالي ئةوةوة. خؤشةويسيت خؤشةويستييةية كة م

يَ قؤزتنةوةي ذنةكةي و بزر نةكردني يةك دةرفةتيش بةب تیدانی یارمهميَردةكة هاندةدات بؤ سؤزدارييش ئةو خؤشةويستييةية كة 
بيَ دَلثيسي ئةو خؤشةويستييةية كة هاني ميَردةكة دةدات بؤ هةَلسةنطاندني ذنةكةي و بةخشيين  . هةروةها خؤشةويسيتبةشيَوةيةكي باش

هةروةها ئةو خؤشةويستييةي كة شانازي ناكات، خؤشةويسستييةكي خؤبةكةمزانينة كةوا لة ميَردةكة  ئةو شكؤمةندييةي كة شايستةيةتي.
ئةوةية نةي ئةجنامي داوةو جيَبةجيَي كردوون. خؤشةويسيت دوور لة شكؤمةندييش دةكات دوور بكةويَتةوة لة كةشوفشي دةربارةي ئةو شتا

وون بيَت لة ثةيوةنييةكةي لةطةلَ ذنةكةيدا دةربارةي ئةو شتانةي كة ثةيوةندييان بة اليةنة بةهيَز و اليةنة ڕكة وا لة ميَردةكة دةكات 
لة  ةوشتييةكڕيَزو ڕؤ دةرخستين هةموو ية كة هاني ميَردةكة دةدات بالوازةكاني هةية. ئةو خؤشةويستييةي كة بةبيَ كارامةيية ئةوة

مامةَلةكردني لةطةلَ ذنةكةيدا. ئةو خؤشةويسستييةي كة هةولَ بؤ بةرذةوةنديية تايبةتييةكةي نادات، ئةو خؤشةويستييةية كة وا لة 
 بؤ بةرذةوةنديية تايبةتييةكاني خؤي بدات. ميَردةكة دةكات هةولَ بؤ بةرذةوةندييةكاني ذنةكةي دةدات زياتر لةوةي كة هةولَ

2

   

ةسيحيدا. هةروةها ئةم كةسانة خؤشةويسيت ثةيوةندي كردن لةطةلَ خودايان نةبيستووة، هةردوو هاوسةردا لة هاوسةرطريي م
بةم  كة بةم ثةميانة ثريؤزة ثةيوةسنت.يَطاي ئةو دوو هاوسةرةوة ڕوو لةسةر ئةم خؤشيية دةيبينن لة بةَلكو بة منوونةيةكي زيند

و عيساي  بارةي ئةو ثةيوةندية نايابة كة لة نيَوان ئيَمةبةهيَزة دةر (کی تیه شایه)گهواهیهکیشيَوةية، هاوسةرطريي مةسيحي 
هةية! بؤية، دةكريَ هةموو هاوسةرطريييةكي مةسيحي ببيَتة كيََلطةيةكي ناردن بةتايبةت كاتيَك ماَلي خوداوةند  يمةسيح

 ي ببينن.استييةكةڕوانن بيَن و ماَلي مةسيحي لةسةر مةسيحي بؤ هةمووان كراوة بيَت بةشيَوةيةك كة خةَلكي بت
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ئةو خؤشةويستييةي كة زوو دةمارطري نابيَت ئةو خؤشةويستييةية كة وا لة ميَردةكة دةكات خؤرِاطر بيَت لةو ئازارةي كة ذنةكةي 
 هةنديَك جار ثيَي دةدات.  

ذنةكةي بكات واتا ابةرايةتي ڕوة. ميَرديَك نيةكرد ابةرايةتيڕيَطاي ڕذنةكةي بكات لة  يثيَويستة ميَردي مةسيحي خزمةت – 2
ابةرايةتي ذنةكةي بكات وةكو ڕكةي بكات. ثيَويستة ميَردةكة اابةرايةتي كَليَسڕبةرايةتي بكات وةكو ئةوةي مةسيح اڕ
ت بؤ تيَثةرِاندني بدا ييارمةت ضاوديَري بكات و بيثاريَزيَت و ويستة خواردني بداتيَ ويكردني شوانيَك بؤ مةرِةكاني: ثيَابةرايةتڕ

كاروباري  ةو شيَوةية كة خزمةتكاري كؤشكيَكابةرايةتي ذنةكةي بكات بةهةمان ئڕةكان. ثيَويستة ميَردةكة كارة سةخت
ثيَويستة  يَطاي خوداوةندا بيانبات.ڕبةرةو ثةلةكاني بدات، لةطةلَ ضاالكييةكاني و واثةرِيَنيَت: ثيَويستة بايةخ بة كةلڕطؤشكةكة 
 ابةرايةتي ذنةكةي بكات وةك خزمةتطوزاريَك بةتايبةت لةو كاتانةي كة ثيَويستييةكي زؤري ثيَ دةبيَت.ڕميَردةكة 

 بدات. شي بويَت و يارمةتيخؤ ،بةر بة ميَردةكةيميت خودا بة ذني مةسيحي بةخشيوة بةرايَرايطرنطرتين دوو بةرثرس ب(
خؤشةويستيةوة. كتييَب ثريؤز ئةوة فيَر دةكات كة ثيَويستة  يَطايڕميَردةكةي بكات لة  ثيَويستة ذني مةسيحي خزمةتي – 1

 بةسؤز بيَت و يةخ بة كاروباري ماَلةكةي بدات،ذني مةسيحي ميَردةكةي و منداَلةكاني خؤش بويَت و ثاك و خاويَن بيَت و با
(. هةروةها 5-4: 2ؤسنةكات )تيتشةي خودا قسةوك بة خراثة لةسةر وكو هيض كةسيَوةملكةضي ميَردةكةي بيَت تا

 خؤشةويسيت ئةوة دةطةيةنيَت كة ذن و ميَردةكة بة خؤشي و ناخؤشي ثيَكةوة بذين، هةروةها لة تةندروسيت و نةخؤشيدا. 
دةكات كة  مانوة. كتيَيب ثريؤز فيَري ئةوةدانيةييَطاي يارمةتڕميَردةكةي بكات لة  ثيَويستة ذني مةسيحي خزمةتي - 2

يَزي ليَ بطريَت ڕ(، هةروةها 6-1: 3ثةترؤس1) (24-22: 5سةسؤاوةكةي بيَت )ئةفثيَويستة ذني مةسيحي ملكةضي ثي
ابةرايةتييةكةي بطريَت. ئةم ڕيَز لة ڕابةرايةتييةكةي و ڕميَردةكةي بكات بةوةي كة ملكةضي  (. خزمةتي33: 5سؤسة)ئةف

(. ثيَويستة 18: 2كرداردةريَك )يارمةتي ، بةَلكو ملكةضي بيَت وةكملكةضيية ليَرةدا ملكةضي كؤيلة بؤ طةورةكةي ناطةيةنيَت
، اوبؤضوونڕنداميشة لة تيمةكةيدا، ثيَويستة بة خؤبةخشييةوة دواي بكةويَت و ببيَتة باشرتين ئةندام لة تيمةكةيدا. كاتيَك ئة

هةموو ثرسة بكات. هةروةها ثيَويستة لةسةري  يثيَشكةش وةشتيَ ي بة باشرتينهةموو، ثشتيواني، يارمةتي ،بريؤكةشنيار، ثيَ
طرنطةكان كة ثةيوةندييان بة ذياني تايبةتييانةوة هةية لةطةَليدا تاوتويَ بكات. هةروةها ئةوانةي ثةيوةندييان بة هاوسةرطريي و 
خيَزان و كؤمةَلطةكةيانةوة هةبيَت. هةروةها بةشداربيَت لةطةَليدا لة وةرطرتين برِياري دروست و تاوتويَ كردني كاردانةوةي 

 يَطاي بداتي برِياري كؤتايي بدات و بةرثرسيارڕنة برِياريَكي هاوبةش، ثيَويستة نيان. لة كاتيَكيشدا كة نةيانتواني بطةبرِيارةكا
كردني بؤ ميَردةكةي تةنها لةضوارضيَوةي ئةو داواكارييانةية كة خودا داواي دةكات.  ملكةضبيَت لة ئاكامةكاني برِيارةكةي. بةآلم 

ةت ڕيَويستة بةنةرمي ئةو داواكاريية كة ئةطةر ميَردةكةي داواي ليَكرد كاريَكي خراث ئةجنام بدات، ث ئةمةيش ئةوة دةطةيةنيَت
 (.29: 5كرداربكاتةوة )

بؤضوون و سةرجني خؤي بكات و  شت لةيَزي بؤ ميَردةكةي ئةوة دةطةيةنيَت كة بةشيَوةيةكي نةرم و سؤزدارييةوة طوزارڕبةآلم 
يَزطرتن لة ميَردةكةي ئةوة دةطةيةنيَت كة ڕتايبةتيي خؤي. هةروةها ةكاني بضةسثيَنيَت بةشيَوازي يَطا بة خودايش بدات سةرجنڕ

ةستةبةري ، ئاطاداري بكاتةوة لةو سةركةوتنةي دلة ئامؤذطاري ميَردةكةي بطريَت و لة ثالنةكانيدا هاوبةشي بكات بة كردةيي بري
تا بة خؤبةخشي دةستثيَشخةري بؤ خزمةتكردني بكات ثيَش ئةوةي خؤي يَزطرتين لة ميَردةكةي واڕ ترەوەدةكات. لة اليةكي 

 اوبؤضوونةكاني بطات.ڕو  داوا بكات و طويَرِايةَلي بكات و هةولَ بدات لة كيَشة
ةتي بكات، بؤ ابةرايڕي مةسيح ثيَي خؤشة و كَليَسةكةي ابةرايةتي بكات وةكو ئةوةڕميَرديَك هاوسةرةكةي خؤشبويَت و كاتيَك 
طايش كة بؤ منداآلن يَڕبيَت لة ناو خيَزاندا. باشرتين  ابةرايةتييةكةيڕملكةضي  يَزي ليَبطريَت وڕسةخت نابيَت ذنةكة 

، ملكةضي ئةوةية كة بة ابةرايةتيڕيَزطرتن، ڕ، استةقينةي خؤشةويسيتڕطايةوة فيَري ماناي يَڕخسابيَت بؤ ئةوةي لة وڕ
 يكة باوةرِدارةكانيان بن.بةردةوام ضاوديَري ثةيوةندي نيَوان باوك و دا
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 .جيَبةجيَكردني كةسيمنوونةي 
خيَزانةكةم بكةم لةو  ي عيساي مةسيح. من دةمةويَ خزمةتيابةريَكي هاوشيَوةڕثةميان نويَ دةكةمةوة كة ببمة  ئـ( بؤ ميَرد:

وحي ڕجةستةيي و تةندروسيت  رت. هةروةها دةمةويَ ضاوديَري تةندروسيتتر لة اليةنةكاني ثيَ  هةية زيااليةنانةي تيَيدا ثيَويسيت
لة خؤويسيت دوور  يَطريي دةكةن. هةروةها دةمةويَڕة تيَثةرِبووني ئةو كؤسثانةي كة بدةم ل بكةم و بيثاريَزم و يارمةتي

 بكةم. يةخشني و قوربانيدان خزمةتوحي بڕبكةومةوة و بة 
 يطةيشتنيَكي تازةم بؤ ماناي ملكةضي وةرطرت. ملكةضي ذن بؤ ميَردةكةي ئةوة دةطةيةنيَت كة بة كارايي يارمةتتيَ ب( بؤ ذن:

ابةرايةتييةكةي لةناو ڕؤَلة ڕكردةيي بةبيَ ئةوةي هةرِةشة لة  خزمةتي و داناني ثالن و يَطاي ثيَشكةشكردني ثيَشنيارڕلة  بدات
يستييةكةي بؤي ميَردةكةي بدات بة دوور لة هةموو خؤويستييةك كاتيَك خؤشةو يارمةتيت. زؤر جاريش ذن دةتوانيَ خيَزاندا بكا

 بةري تاقي بكاتةوة.و بةخشينةكةي بةرام

 َيكردنةججَيب: هةنطاوى        
 ةفتارى باوةرِداران؟ڕدةست دةدات وةكو كاريَكى  ثريؤز هاتووة كتيَيبانةى كة لة ياستيڕ: كام لةو ةريبكةرةوب

 ؟دةريبهيَنني (33-22: 5)ئةفةسؤس بنووسني كة دةتوانني لةجيَبةجيَكردنانة  كةوة ئةويَث: با كردنبةشداري
 كةسى؟ يجيَبةجيَكردن بةا دةكات بيطؤرِيتة داو ة كة خودا ليَيتية ثيَشنياركراوة ضيجيَبةجيَكردن: ئةو بريبكةرةوة

 ةجيَبةجيَكردنى بكة لة بةشداريكردنى بنووسة. هةست بة سةربةخؤي ثةراوةكةتة لة يكةسي ةجيَبةجيَكردن: ئةم بنووسة
لة خودى  نيَكدةخةن: ياڕاستى جياواز ڕيَك ت بيَت كة ئةندامانى هةر طروثبريلة) ةكةت كة خودا لة دَلتى داناوة.يكةسي

  (.جيَبةجيَكردني ثيَشنياركراوى جياواز دةردةهيَنن. ئةمةى خوارةوة ليستةيةكة بة جيَبةجيَكردنةكة ياستيڕ

4 

 منوونةي جيَبةجيَكردني ثيَشنياركراو.

ت . بةآلم هةنديَك كات و سات هةية كة وادةخوازيَيَتويستة ذن ملكةضي ميَردةكةي بثيَ بؤ هةردوو هاوسةر: 
بؤ  ةيةك بكة دةربارةي ضؤنيَيت ملكةضكردني كَليَسا. تويَذينةو(21: 5)ئةفةسؤسميَردةكة ملكةضي ذنةكةي بيَت. 

 جيَ بكة.ةذيانت جيَبسةري ت لةطةلَ هاو. ئةو كارة لة ثةيوةنديخوداوةند يعيساي مةسيح
ابةرايةتي ڕ، هةروةها ضؤن ايةيَسكَل ری سهكة دةربارةي ئةوةي كة ضؤن عيساي مةسيح تويَذينةوةيةك ب بؤ ميَرد:

 دةكات. ئةو كارة لةسةر ثةيوةنديت بة هاوسةرةكةتةوة جيَبةجيَ بكة. اكَليَس
خؤشدةويَت و ضؤن خؤي لة اي كَليَسخوداوةند  تويَذينةوةيةك بكة دةربارةي ئةوةي كة ضؤن عيساي مةسيح بؤ ميَرد:

 ويدا دةبةخشيَت. ئةو كارة لةسةر ثةيوةنديت بة هاوسةرةكةتةوة جيَبةجيَ بكة.ثيَنا
 اكَليَس شةكةيةوةوويَطاي ڕلة خوداوةند  يتويَذينةوةيةك بكة دةربارةي ئةوةي كة ضؤن عيساي مةسيح بؤ ميَرد:

ئةو كارة لةسةر ئةمة ئةوة دةطةيةنيَت كة زياتر هاوشيَوةي خؤيي دةكات.  و مةزني دةكات. خاويَن دةكاتةوة
 ثةيوةنديت بة هاوسةرةكةتةوة جيَبةجيَ بكة.

كةي ثةروةردة دةكات و كَليَساخوداوةند  يتويَذينةوةيةك بكة دةربارةي ئةوةي كة ضؤن عيساي مةسيح بؤ ميَرد:
 ضاوديَري دةكات. ئةو كارة لةسةر ثةيوةنديت بة هاوسةرةكةتةوة جيَبةجيَ بكة.

بؤ ئةوةي بزانيَت كة هيَشتا ثشتيان بة دايك و بثشكيَينَ و ميَرد خؤي  لة ذن با هةر يةك بؤ هةردوو هاوسةر:
 باوكيان بةستووة بة هةر شيَوةيةك بيَت.

خوداوةند  ييَز لة عيساي مةسيحڕلة كتيَيب ثريؤزدا  اتويَذينةوةيةك بكة دةربارةي ئةوةي كة ضؤن كَليَس بؤ ذن:
ةكةتةوة جيَبةجيَ بكة.دةطريَت. ئةو كارة لةسةر ثةيوةنديت بة ميَرد

5 :22 

5 :23 

5 :25 

5 :26-
27 

5 :29 

5 :31 

5 :33 



80 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
               

 
 
 
 
 
 

 بكة. ێژنوي          هةنطاو
( 33-22: 5ئةفةسؤس)ى ايَطڕلة  بكات كة خودا ژێنواستييةك ڕبؤ  هةر كةسيَك بةرزبكةينةوة بؤ خودا، ژێنو نؤرةبا بة 
مةشق بكةن  كة فيَرى بوويت.وووةت هةبيَت كة لة وانةى ئةم ثةرتمدانةآللةطةلَ ئةو شتة وة ت هک هژێنولة ) .ى كردفيَرمان
. لة بريت بيَت كة ئةندامانى هةر طروثيَك دةتوانن بؤ شتى جياواز بيَتستة ثيَكڕدوو  نستةيةك ياڕكورت كة لة  نوێژیلةسةر 

 (بكةن نوێژ

5

  

 نزا

 يةكرتى و هةموو جيهان. ثيناويبةرز بكةنةوة لة  نوێژ ي،سياني نيادوواني  يوثلة طر

 داوايان ليَبكة لة ثةرِاوةكانيان بينووسنةوة. نابةري طروث: ئةم ئةركةى خوارةوة بة نووسراوى بدة ئةندامانى طرووثةكةت، ياڕ
 (.33-22: 5)ئةفةسؤس فيَركردن ثيَشكةش بكة دةربارةي .ةيت بؤ عيساي مةسيحقوتابيَيت بة كةسانيرت بكبدة بةَليَن بةَلَين: 

شيَوازي  (.4-1ؤماڕؤذانة نيو بةشي خبويَنة )ڕوحى. ڕكاتيَكى بةسةر بةرة لة خةَلوةتي ؤذيَك ڕهةموو وحي: ڕخةَلوةتي 
 اسيت ثةسةندكراو بةكار بهيَنة. تيَبينيةكانت بنووسة.ڕ

انةي يؤذيَك ثيَداضوونةوةيةك بكة لةو ئايةتة كتيَبيڕ. هةموو (7: 1انيؤحةن1: )ش ژیانی هاوبه: شةوو كردن:دةرخ
 تكردووة. خردة
 (.3: 5وانبة خودا ضى دةكات. )زةبووريڕاوةبكة، ض نوێژكةسيَكى دياريكراو  نتيَك يائةم هةفتةية سةبارةت بة ش :ێژنو

وحي، ڕ ئةو تيَبينيانةت بنووسة كة ثةيوةندى هةية بة خةَلوةتي .تايبةت بة قوتابيَيتزانياريية نوَيكان بنووسةوة لة ثةِراوي 
ة.يكردن، خويَندنةوةى كتييَب، ئةم ئةركة ماَليدةرخ

 بؤ وانةي داهاتوو

 ئةركى ماَلى


