
 

 1  27 وانةى 3 -كتَيبى مةشق لةسةر بةقوتابيكردن 

 27وانةى 
 

 نويَذ 1

  

 خولةك( 20ثةرستن و ستايشكردن ) 2

 خودا دةناسرىَ 
 

ى و خودا بتيَك نية كة دةستى مرؤظ دروستى كردبيَت.خودايةكى ناِرةسةن نية بيرى فةيلةسوفيَك دايهيَنابيَ : بيرؤكةى سةرةكى

.هةروةك خوداى كتَيبى ثيرؤز خودايةكة كة كتَيبى ثيروز ووتى ئةوة خوداى ِراطةيةندراوة ەیوەئثيَغةمبةريَكى درؤزن نية 

 دةكرَى بناسرَى.
 

  :خوداى ِراطةيةندراو -1

خودا ِرووبةِرووى بتةكان و ئةوانةى دةيثةرستن ِرادةوةستَى و داوايان ليَدةكات با بةلَطةيةك  13 -1:  46 بخويَنةوة ئيشايا

 و هاتبيَتة دى.ةوة كة ئةم بتانة زيندوون يان ثيَشبينى شتيَكيان كردبَى نبهَين

 بةالَم بت و بت ثةرستةكان بيَدةنط مانةوة،ضونكة شتيَكيان نةبوو بؤ ووتن.

 خوداى تةنياو زيندوو و ِراستةقينة بةم شيَوةية ئاشكرايانة خؤى ِراطةياندووة بؤ ئةوةى خةلَكى بتوانن بيناسن.
 

بتةكان  ةكان )كارطةرانى ثيشةسازى زيَِر و زيو(دروستةكةر: خوداى كتيَبى ثيرؤز خوداى تاك و تةنهاو نةخولقيَندراوةأ( 

( بةالَم خودا ئةم دروست كةرانةى دروستكردووة.بة واتايةكى تر لة 6: 46بةدةستى خؤيان لة زيَِر و زيو دروست دةكةن )

ودا خةلَكى دروست نَيو فةلسةفةو ئاينة ثوضةلَةكانى خؤيان،خ ەتەانیخستوو تانةيان داهيَناوة وكاتَيكدا كة ئةو خةلَكانةى ئةم ب

 كردووة.
 

بة تةرازوو كيَشةكانيان  دةكرَى بتةكان .خوداى كتيَبى ثيرؤز ئةو خودايةية كة لةسةرووى هةموو بةراوردكردنيَكةب( 

 5: 46بةالَم خودا لة سةرووى هةموو بةراوردكردنيَكداية و لة ويَنةى نية  4: 46بزانرَى 
 

بتةكان هيض شتيَكيان بؤ مرؤظ : ميَذووى مرؤظدا خؤى ِراطةياندووة خوداى كتَيبى ثيرؤز تاكة خوداية كة لةج( 

ى مردوون و زيندوو نين هةروةها ئةم بتانة لةسةر زةوى خؤيان ِرانةطةياندووة وةك ضؤن خوداى ئةوة لةبةرِرانةطايندووة 

ثيَويستة  ئةوة لةبةرسيحدا، يساى مةطةياندووة لة كةسايةتى خوداوةند عكتَيبى ثيرؤز كردوويةتى كاتيَك خؤى بؤ مرؤظ ِرا

و ثةيوةندى طرتن لةطةلَيدا مرؤظ ِريَطاى  ((خوداى خؤيان))لةسةر شويَنكةوتووانى ئاينةكانى تر كة سةربكةون بؤ طةيشتن بة 

زؤرى داهيَناوة بؤ سةركةوتن بؤ ئةم خودا ناِراستةقينة وةك لة ِريَطةى هةشتةمين ى بوزاييدا و يوطاى مةعريفة و 

و سيحر و خةلَةتاندن لة هيندؤسيدا يان شةريعةتةكانى ئايينى و نةريتةكان لة يةهودى و ئيسالمدا.ضةندين  تةرخانكردن

ِريَبازى تر كة اليةنطرانى سةدةى تازة دواى دةكةون. بةالَم خوداى كتيَبى ثيرؤز خؤى ِراطةياندووة بؤ خةلَكى لةسةر زةوى 

خوداى كتيَبى ثيرؤز سروشتى مرؤظى لة  9: 46نكة ئامادة و زيندووة هةر لةسةرةتاى سةرهةلَدانى ميَذووى مرؤظةوة ضو

يساى مةسيح وةرطرتووة و دابةزيوةتة سةر زةوى ئيَمة بؤ ئةوةى لةناوماندا بذى و ِرزطارمان بكات ى خوداوةند عكةسايةت
 (18: 3 ثةترَوس1)
 

ان ثيَشتر ثَيشبينى هيض شتيَكيان نةكردووة كة دةكرَى بتةك: خوداى كتيَبى ثيرؤز تاكة خوداية كة ثيَشبينى داهاتووى كردووةد( 

هةروةها هيض كام لةو فةلسةفة و ئايينانة لة جيهاندا بالَون ثيَشبينى ِروودانى شتَيكيان نةكردووة و  لة داهاتوودا ِرووبدات،

ذمارة نةهاتووى كردووة بةالَم لةسةرةتاى خوولقاندنةوة خودا ثيَشبينى ِرووداوى زؤرى لة ، ِراست دةربضى لة ميَذوودا

( خودا ثيَشبينى بؤ ئيبراهيم كرد دةربارةى 15: 3ئةوةش بة هةزاران ساَل ثيَش هاتنى مةسيح )ثةيدابوون لةسةر زةوى،

هةروةها موسا ثيَشبينى 14 -13: 15دوورخستنةوةى طةلى عيبرانى بؤ مصر بة دووسةد ساَل ثيَش ِرووداوةكة 

 60( زياتر لة 64، 62، 52، 49، 45: 28ساَل لة ِروودانى ئةمة )ووتةكان 940يَش دوورخستنةوةى طةلى كرد بؤ بابل ث

سيحة. هةموو ئةم ثيَشبينيانة ساَل ثيَش هاتنى مة 2500يساى مةسيح لة ثةيمانى كؤندا كة بينى هةية دةربارةى خوداوةند عثيَش

 يساى مةسيحدا هاتوونةتة دى بة ِراستى.لة ع

 

بتةكان ناتوان لة شوَينيَكةوة بؤ شويَنيَكى تر بطوازنةوة : ة خوداية كة طةلى خؤى هةلَدةطرىَ خوداى كتَيبى ثيرؤز تاكه: 

( بةالَم خوداى زيندووى ِراستةقينة طةلى خؤى هةلَدةطرَى 7: 46مةطةر ئةوانةى دةيانثةرستن هةلَيان بطرن لةسةر شانيان )

 ب4 -3:  46 هةر لة لةدايكبوونيانةوة
 

خوداى ب 7: 46بتةكان هاوارى شويَنكةوتووانى نابيستَى  :تێبەد ز تاكة خوداية طويَى لة نويَذخوداى كتيَبى ثيرؤ: و

سةرةِراى ئةوةى باوةِردارانى ئايينةكانى تر ، ئايينةكانى تر ئةوةندة دوورن كة طويَى لة نويَذى ئةوانة نية كة دةيثةرستن

ادويَن بة ثيَضةوانةى ئةمةوة خوداى كتَيبى ثيرؤز نويَذ و ثاِرانةوةى لةطةَل خوداكانيان دةدويَن بةالَم خوداكانيان لةطةلَيان ن

 طةلى خؤى دةبيستَى و قسةيان لةطةَل دةكات.
 

.تةنانةت ناتوانَى خؤشى بثاريَزَى 7: 46بتةكان ناتوانن كةس ِرزطار بكةن :رةاككتَيبى ثيرؤز تاكة خوداي ِرزطار خوداى: ز

بةالَم خوداى  2-1: 46ةوةى لة شويَنيَكةوة بؤ شويَنيَكى تر بةسةر ثشتى ووالَخةوة لة كةوتنة بةندى و ديلييةوة و طواستن

بة دريَذاى ميَذوو طةل و لة طوناهةكانيان ِرزطاريان دةكات. و  4: 46كتَيبى ثيرؤز طةلةكةى لة ديلى ِرزطار دةكات 
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تر هةن كة هةستاون بة داهيَنانى بتى  نةتةوةى زؤر هةستاون بة دروستكردنى ثةيكةر لة زيَِر و زيوو و تةختة.طةالنى

تايبةتى بة خؤيان لة بيروهؤشياندا.ئةوانة هةستاون بة ويَنة كيَشانى ويَنةى خوداكانيان لة بيروهؤشياندا بةو شيَوةيةي كة 

ى خودا بؤ نموونة هةنديَكيان بانطةشةى ئةوة دةكةن كة تيَطةيشتنيان بؤ تاك و تةنهايلةطةَل شيَوازى ذيانيان دةطونجَى. 

ى ئةوان بة تاك و تةنهايى خودا بةشيَوة ساكارةكةيةتى.هةنديَكى تر دةلَيَن كة ِراستى باوةرِ تيَطةيشتنى ِراستة،سةرةِراى ئةوةى 

يان واية كة ِرزطار بوون بة كردةوةى ِراست دةبَى.هةندَيكى تر باوةرِ ِرةها الى ئةوانة دةربارةى ِرزطاربوون.هةرضةندة 

بؤية . ن كة طةلى هةلَبذيَردراوى خودان،بةالَم خوداى كتَيبى ثيرؤز خوداى هةموو هؤز و نةتةوةكانةبانطةشةى ئةوة دةكة

تيَِروانينيان بؤ خودا ة كتيَبى ثيرؤزدا يةك ناطريَتةوة. دةبينين كة تيَِروانينى زؤريَك بؤ خودا لةطةَل ِراطةياندنى خودا ل

ى ئةم لةبةرئةوة)) فةرموىَ بؤية كتَيبى ثيرؤز دةربارةى ئةمانة دة يناوة.تيَِروانينى ئاينةكانى سةر زةوية كة مرؤظ خؤى دا

 ليَم دوورة((. ياندلَ  الَمبة بة ليَوى ِريَزم دةطرىَ طةلة 

 -6: 7رقؤس ةمبةراوورد بكة بة 13: 29ترسيان لةمن ضية جطة لة السايكردنةوة كة لة خةلَكى ترةوة فَيرى بوون )ئيشايا
7) 

هةروةها كتيَبى ثيرؤز دةربارةى خؤى بة  5: 46خوداى كتيَبى ثيرؤز ويَنة و شيَوةى نية  دةلَىَ ر بةمانة بؤية ئيشاياى ثيَغةمبة

 ام نةك كةسيَكى تر((.د))كارة كؤنةكانتان لة بير بيَتةوة ضونكة تةنها من خو دةلَىَ خةلَكى 

هيَشتا ِروويان نةدابوو. دةفةرموَى دةبَى  لةسةرةتاوة ثيَشبينى كؤتاييم كردووة و لة كؤنةوة باسى ئةو كارانةم كردووة كة

ستم بيَتة دى بِريارى خؤم داوة و دةبَى لةسةرى بةردةوام بم و ئةو ثالنةى كيَشاومة دةبَى جَي اخومةبةستم جَي بةجَي بكرَى و 

 بةجيَى بكةم.
 

 : ِراطةياندن اردةىِراسث -2

 ناسينىئةم  يساى مةسيحةوة نةبَى نايةت.ثيرؤز تةنها لة عستى خوداى كتيَب مةعريفةى ِرا بخويَننةوة. 27 -25: 11اتمةت

ى مةسيح يساخوداوةند ع بكاتيساى مةسيح ويستوويةتى بؤيان ئاشكرا دةدرَى بةو كةسانةى كة خوداوةند عتةنها  خوداية

 (.19: 8ا ننرَوز يَوحةى ثيجلييساى مةسيح دةناسن ئةوا خودا دةناسن )ئينئةو خةلَكانةى ع رة لة نيَوان خودا و خةلَكى.ِراسثيَ 
 

خودا بثةرستن بة سيفةتى ئةوةى كة دةكرَى بناسرَى.لة طروثى بضوكدا خودا ثةرستى بكةن كة هةر طروثة  :ِرابةرى طروث

 سَى كةس بيَت.
 

 خولةك( 20) بةشداريكردن 3

 ثةرتوكى ثةيدابوون
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وحى تايبةت بة هةر يةكيَكتان( ئةوةى فيَرى بوون لة يةكيَك بة نؤرة بةشدارى بكةن يان )بخويَننةوة لة دةفتةرةكانى خةلَوةى رِ 

( لةطةَل 21تا ەه15 ەو 15-1:  12 لة خةلَوةكانتاندا و سةرنجةكانتان لة بِرطة دياريكراوةكانى كتَيب بؤتان )ثةيدابوون

 بةرضاوطرتنى ئةوةى كة بةشدارييةكان كورت بن.

استى هةلَسوكةوت لةطةَل قسةكانى بكةن.طفتوطؤ لةسةر ئةو بابةتانة طوَى بؤ ئةو كةسة بطرن كة بةشدارى دةكات و بة رِ 

 مةكةن كة بةشدارى تيَدا دةكات.
 

 خولةك(70)  فيَركردن 4

 2ئينجيل: ضةمكةكانى ئينجيل بةشى 

 

ةو دةكةين لةطةَل كةسانى تر ثيَويستة لةسةرمان تواناى ِروونكردنةوةى ماناى ئ ئينجيلكاتيَك بةشدارى نامةى : ثيَشةكى

ووشانةمان هةبَى كة لةقسةكانماندا ديَن يارمةتى خةلَكى بدة بؤ تَيطةيشتن لة ماناى )طوناهكردن( و )مردن( و)ِرؤذى دوايى( 

اية بؤ خودا و ماناى )باوةِر بة ِريَط يساى مةسيح تاكةواية كة ع اوةِرمان( بؤضى ب3وانةى  1كتَيبى بوونة قوتابى  بِرواننة)

 ةيةدا(يساى مةسيح( )لةم وانع

 

 

 جيهان طرنطى مةسيح وةك تاكة ِرزطاركارى أ( 
 

 كةا ناويَكى ترى بؤ مرؤظ ثيَشكةش نةكردووة دلةذيَر ئاسماندا خو ر نية،اككة ِرزطارى ))جطة لةو كةس يَ دةلَ  ئينجيلنامةى 

 (12: 4)كردار  مرؤظ ثيَى ِرزطار بيَت((
 

انى تر كة تواناى ِرزطار كردنى ِرزطاركاريَطر ضية لةبةردةم ى جيهانة؟ رِ ِرزطاركارهؤى ضية كة مةسيح تاكة  :ثرسيار

 مرؤظيان هةبَى؟

 

 : يساى مةسيح دةربارةى خؤىدةطمةنةكانى عبانطةشة  -1
 

  :رةوةى دةربارةى خؤى ووتووةاخويساى مةسيح ئةمةى عأ( 

  ( بخويَنةوة.10-6: 14ننا ەوحی، 38 -36: 10ننا ەحیۆ  30 – 16: 5 انيَوحةن)

 يساى مةسيح دةربارةى خؤى ضين؟بانطةشة دةطمةنةكانى ع: كة و طفتوطؤ بكةئاشكرا ب

يةكسانة بةكارةكانى خودا ئةو كارانةى دةكا كة خودا دةيان كات و ذيانى نةمرى دةدات بةوةى دةيةوَى و مردووان  :تيَبينى

تاكة  دةلَىَ مةسيح دةربارةى خؤى  بةم شيَوةية ئيساى .خودازيندوو دةكاتةوة و سزايان دةدات.ئةمةش تاكة ِريَطاية بؤ 

َي ئةو دةربارةى خؤى دةلَ  ودا تةواو دةكات.ئةى لةِرزطاركارودا خؤى ِراطةياندووة و كارى ئةخودا لة دةلَىَ ئةو  ة.ِرزطاركار

 ))ئةوةى منى بينى خوداى بينى((
 

  :ضونكة بانطةشةيةكن كة بةِراستى هاتوونةتة دى ئةم بانطةشانة ِراستن،( ب

 بخويَنةوة. 5: 53 یەشایئ ەو 14: 7ئيشايا

 : لةبةر ضى ئةم بانطةشانة ِراستن؟ئاشكرا بكة و طفتوطؤ بكة

ثيَشبينكردنةوة ووتى ئةم  ِرَوحىئيشاياى ثيَغةمبةر بة  ،ساَل لة هاتنى مةسيح بؤ سةرزةوى 700ثَيش نزيكةى  :تيَبينى

. ناوى طوناهةكانمان بريندار دةبَى بؤ ئةوةى ِرزطارمان بكاتة ثيَى دةووترَى ))خودا لةطةلَمانة(( هةروةها لة ثيَ ِرزطاركار

لةم ثيَشبينيانة  30يساى مةسيح هاتوونةدى،ئةوةى جيَى سةرسوِرمانة كة بينى لة ثةيمانى كؤندا دةربارةى عثيَش 60زياتر لة 

يَغةمبةرانى خودا ثيَشبينى هاتنى ئةم ث لةبةر ئةمة ليَرةوة بوار بؤ ِرَيكةوتن نية.، لةيةك ِرؤذدا لة ذيانى مةسيحدا هاتوونة دى

ئةوة بة دلَنيايةوة بانطةشةكانى مةسيح لةبةر ئيساى مةسيحدا هاتة دى. ايةتىثيَشبينيةكانيان لةكةس ةيان كردووة.ِرزطاركار

 ِراستن.

 : يساى مةسيحةطمةنةكانى نيَردراوان دةربارةى عبانطةشة د -2

 

 : بخويَنةوة 4 :12 كردار

 يساى مةسيح ثيَشكةشيان كردوون؟نانة ضين كة نيَردراون دةربارةى عبانطةشة دةطمة ئةو: ةكب ىئاشكرا

توانن ثيَى تيَبينى/نيَردراوانى خودا بانطةشةى ئةوةيان كرد كة خودا يةك ناوى لةسةر زةوى ثيَشكةش بةخةلَكى كرد كة ب

ضةند ِريَطايةكدا بؤ ِرزطار بوون بةلَكو  يساى مةسيح ِريَطايةك نةبوو لةناومةسيح بوون.ع يساىِرزطار بن ئةو ناوةش ع

 تاكة ِريَطاي ِرزطار بوون بوو.

 

 : كارى كرد لة نيَوان خودا و خةلَكى ثةيوةندى ِريَكخةريساى مةسيح وةك ع-3

 : ةثةيوةندى ِريَكخةريساى مةسيح تاكة عأ( 

 بخويَنةوة.5: 2تيمَوساوس ا
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 ثيَى هةلَدةستَى؟ ثةيوةندى ِريَكخةروةك  كارِرزطاربكة و طفتوطؤ بكة/ئةو كارة ضية كة  ىئاشكرا

يساى مةسيح شياو بوو بؤ ئةوةى ببيَتة ونكة تةنها عيساى مةسيح و نيَردراوةكان توانيان ئةم بانطة شانة بكةن ضتيَبينى/ع

 خوداش هةموو شتيَكى دياريكردووة كة ثةيوةندى بة خولقيَنداوةكانةوة هةية هةروا خوداى جيهان.هةروةك ضؤن ِرزطاركار

ولقاندنى طةردوونيش،خودا ليَى ِرزطار بكات. تةنانةت ثيَش خبِرياريدا ضؤن طةالنى جيهان لة طوناه و هةلَطةِرانةوةيان 

: 1ثةترَوس 1يساى مةسيحدا )و بؤ ئةوةى ببَيتة مرؤظ لة كةسى عبِريارى دا كة خؤى بضيَتة ناو كات و شويَنى خولقَيندرا

20.) 

( بةم شيَوةية 4: 1 ئةفةسَوسثيَش خولقاندنى طةردوون كة لةبةردةمى بَى سةرزةنشت ثيرؤز بين)-ينهةروةها خودا هةلَيبذارد

خودا هاتة ناو ميَذووى مرؤظةوة و بةشدارى مرؤظى كرد لة ذيان لةسةر زةوى بؤ ئةوةى خةلَكى لة طوناهةكانيان ِرزطار 

 بكات.

 يسا ووتى ))ئةو خوداية لةمندا ئةم كارانة دةكات((بؤية ع

ى لةبةرئةوةاو خةلَكيداية.د( ماناى ئةو كةسةية كة لةنيَوان خوثةيوةندى ِريَكخةر(.ووشةى )10: 14انيَوحةن ى ثيرَوز)ئينجيل

( هةرةوةها 15: 1كَولَوسى ،23: 1 تاتمةاية لةطةَل خةلَكى )دى خوة كةواتة ئةو نويَنةرثةيوةندى ِريَكخةريساى مةسيح ع

ى او خةلَكدة لة نيَوان خوثةيوةندى ِريَكخةريساى مةسيح تاكة (.بةم شيَوةية ع2-1: 2 انيَوحةن 1نويَنةرى خةلَكة لةطةَل خودا)

 : ئةوةى بة سَى ِريطاى دةطمةن جياوازةلةبةر

 

 : يساى مةسيح دةطمةنةعب( 

 يساى مةسيح دةطمةنة؟بؤضى ع: كةو طفتوطؤ بكةى بئاشكرا

 لةبةردةم هةموو خةلَكى. خوداةمة ِراطةياندنى تةواوة بؤ ِرادةطةيةنَى،ئ خودايساى مةسيح بة تةواوى عتةنها -1

 بخويَنةوة. 9: 2 یسۆلۆک  3: 1 عيبرانيةكان 15: 1 كَولَوسى 8 -6: 2ثىيفيل ، 18، 14،  1: 1يَوحةنا

بؤ خوداى تيَبينى/هيض كةسيَكى تر لة ميَذووى هةموو جيهاندا هةلَنةستاوة بة بانطةشةكردنى ئةوةى كة ويَناكردنى مرؤظى بينراو 

نةبينراو، هةروةها كةسيَكى تر لة ميَذوودا دةربارةى خؤى نةيووتووة كة ئةو خوداية لةسةر لةشيَوةى مرؤظ يان ئةو خودايةية كة 

يساى مةسيح تيشكى شكؤمةندى هةروةها ع ،سروشتى مرؤظى وةرطرتووة و لةنيَوان خةلَكيدا وةك كةسايةتيةكى ميَذوويى ذياوة

يساى هةروةها ع ى تيَدا دةردةكةويَت )وةك ثيرؤزى و خؤشةويستى(.خودانة بيندراوةية كة هةموو سيفةتةكانى ئةو ويَ  ةوات خوداية،

 ئةو بةِراستى ويَنةى نةبيندراوى خوداية. تةواوى خوداية، بووىئةو بةرجةستة ةوات اية،دؤكى خوويَنةى ناوةر مةسيح

 ،15: 4انيةكان لة طوناه عبرِ  ية بَو ثاكبوونةوةقوربانى  ئةو تاكة .تةواوة وو ثرِ يساى مةسيح تةنها كاملَةو بَى هةلَةو طوناهةع -2

 بخويَنةوة 28 -26: 7کان یەانڕبیع ەو

ئاينييةكانى ترى جيهان شياو نين كة لةثيَناوى  ِرابةر، بؤية هةموو من بيَطوناهميةكى ئايينى نةيويَراوة بلََى ِرابةرتيَبينى/هيض 

يساى مةسيح تاكة كةسى بيَطوناهةو شياوة كة قوربانى تةواوى كةفارةتى بةالَم ع .بارنيان طوناهطوناهةكاندا بمرن ضونكة خؤ

 طوناهةكانمانة.

کات و ەدئةو سةرؤكى كاهينانة كة نويَذ بؤ باوةِرداران  زيندوو دةميَنيَتةوة. يةيساى مةسيح تاكة كةسة كة زيندوو بؤوة و تاهةتاع-3

يةكى ئايينى تر لة ِرابةرتَيبينى/هيض  بخويَنةوة 25 -23: 7عيبرانيةكان تان ثَي دةدايطرنطيو  زنەم یخودا یال ثاِريَتةوةەد

ميَذوودا لةمردن هةلَنةستاوةتةوة ئةوان تا ئيَستاش لة طؤِرةكانيان دان، بة مانايةكى تر ئةوان مردوون و ناتوانن كةس ِرزطار بكةن 

ى جيهانة لة ِريَطاى هةستانةوةى لة ِرزطاركاريساى مةسيح داين كة عدةن،بةالَم خودا ثيشانى و طرنطى بة خةلَكانى تر ب

كات بؤ ماوةى ضل مردن.سةدان خةلَك ئةويان بينى دواى هةستانةوةى هةروةها ئةو مايةوة بؤ ئةوةى مةشق بة قوتابيانى ب

لةو شويَنةوة هةلَدةستَى بة  يساى مةسيح بةرز بؤوة بؤ ئاسمان و ئيَستا لةالى ِراستى خودا دانيشتووة وِرؤذ.دواى ئةوة ع

دامةزراندنى شانشينى خؤى لة دَل و ذيانى مليؤنان خةلَك لةسةر زةوى بة مذدةدان بة ئينجيلى بةخشندة.بةالَم نيعمةتى ِرزطار بوون 

 بكة( كاتيَك 2: 6 كَورنسَوس 2 ،1: 27 ثةندةكانيساى مةسيح )سةيرى دةوام تا ضركةساتى هاتنى دووةمى عبؤ خةلَكى بةر

ئةو كات هةليَكى تر بؤ  بؤ سزادان و سةرزةنشتكردن ديَت نةك بؤ ِرزطار كردن، يساى مةسيح بؤ جارى دووةم ديَتة سةر زةوى،ع

 كاتيَك طويَت لة نامةى ئينجيل دةبَى ثةشيمان ببةوة و باوةِربهَينة. ثةشيمان بوونةوة و باوةِرهيَنان ناميَنَى.

 

 رؤزماناى باوةِرهَينان بة كتَيبى ثيب( 

ضونكة خودا بةم جؤرة جيهاني خؤشويست، تةنانةت ِرؤلَةي تاقانةي بةخت كرد، تا هةركةسيَك كة باوةِر )) دةلَىَ ئينجيل  ثةيامى

 (.16: 3انيَوحةن)( (بةو بهَينَيت لةناونةضيَت، بةلَكو ذياني هةتاهةتايي هةبيَت.

 

 يساى مةسيح بهيَنن؟يَويستة لةسةر خةلَكى باوةِر بة عبؤضى ث-1

 باوةِرى مةسيحى بازدان نية لة تاريكييةوة.باوةِر لةو شوَينةوة دةست ثَي ناكات كة لؤجيك دةوةستَى.: فيَربكة

 بةلَكو لة ِراستيدا باوةِرى مةسيحى لةسةر ِراستى بنةِرةتى وةستاوة.كتيَبى ثيرؤز ثِرة لةو ِراستييانةى كة خودا

 دةرى بِريوون و لة ميَذووى مرؤظدا كردوونى.

نى زؤر هةن لةوانةى مةسيحيان بينيوة و طوَييان ليَبووة.ضةندين دةسنوس و وةِرطيَِردراوى كتيَبى ثيرؤز و شويَنةوارى كؤنى شاية

 وا هةن كة ِراستى كتيَبى ثيرؤز و ئةو ِراستية دةسةلميَنن كة تيايدا ِراطةيةندراوة.
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ئةوة كةسيَكة كة دووركةوتنةوة لة دانايى  ،ة ال دةدةنهةر كةسيَك خؤى لة خويَندن و ليَكدانةوةى ئةو بةلَطان لةبةرئةوة

هةلَدةبذيَرى.نامةى ئينجيل طرنطترين نامةية لة ميَذووى مرؤظدا و وادةكات كة ثيَويست بَي هةموو مرؤظيَك بةباشى بيرى 

 ليَبكاتةوة.

 

 يساى مةسيح شياو بَيت.ةى وا دةكات كة باوةِرهيَنان بة عكيَية ئةو-2

 ضية دةربارةى باوةِرى مرؤظ؟ خوداِرؤلَى : ئاشكرا بكة و طفتوطؤ بكة

تيَبينى/باوةِر بةضةمكى كتيَب )بة ثيَى فيَركردنى كتيَبى ثيرؤز( بةشيَوةيةكى بةهيَز ثةيوةندى بة خوداوة هةية كة لة ِراطةياندنى 

دا و ملكةضييان كييةوة هةية كة لة متمانةيان بة خوخؤى و نيعمةتى ثيَكهاتووة هةروةها ثةيوةندى ثتةوى بة دةنطةوة هاتنى خةلَ 

ا هةميشة خود لةبةرئةوة.بةبَى ملكةضى مرؤظ باوةِر ناتةواو دةبَى.وباوةِرهيَنانِراطةياندنى خودا و نيعمةتةكةى ثيَكهاتووة.

ةر باوةِرهيَنان)متمانةى( و نيعمةتةكةى، دواى ئةم مرؤظ ديَت،ئةويش بةدةنطةوة ضوونى كة لةس یدةسثيَشخةرة لة ِراطةياندنى خؤ

 و ملكةضبوونى وةستاوة.

 : ِراطةياندنى خوداأ( 

 بخويَنةوة. 8-11: 6 عيبرانيةكان، 17-10: 14 رَوما

( خودا خؤى ويستى 17 -14: 10 رَوماهةميشة خودا دةسثيَشخةرة لة ِريَطاى ناردنى كةسيَك بؤ طةياندنى نامةى ئينجيل بؤت )

 8-11: 6ةكان كةضييةوة بةدةنطيةوة بضن عيبرانياند ثيَش ئةوةى بة باوةِر و ملخؤى بؤ نوح و ئيبراهيم ِرطةي

 

 : نيعمةتى خوداب( 

 48: 13 كردار 29: 1 فيليثى10-8: 16 ەو 44: 6 انيَوحةن

هؤش و دلَى خةلَكيدا  ( هةروةها لة ِريَطاى كاركردن لة بيرو44: 6 يَوحةناخودا هةميشة دةسثيَشخةرة لة ِريَطاى ِراكيَشانى خةلَكى بؤ مةسيح )

ئةوانةى باوةِر دةهيَنن هةست بةوة دةكةن و دان بةوة دادةنيَن كة جيَبةجيَكردنى باوةِريان  لةبةرئةوة( 10 -8: 16 يَوحةنابة ِروحى ثيرؤز )

 (27: 18، کردار 14: 16، کردار 48: 13 كردار 29: 1 فيليثى ،9 -8: 2 ئةفةسَوسوة )خودابةخششيَكة لة 

 

 : ةوة هاتنى مرؤظبةدةنطج( 

 بخويَنةوة22: 2ياقوب9 -8: 2ئةفةسَوس

بَى بةرامبةرى  نیخشنى بهيَطاى باوةِر هَينان بة ِراطةياندنى خودا و قبوَلكردڕوة دةضَى لة خودامرؤظ بةدةنط دةسثيَشخةرى 

 .ِرزطار بوون لة خودا قبوَل دةكات نیخشةِر دةستى بةتالَى مرؤظة كة بهخودا.بةمانايةكى تر باو

دةكرَى باوةِر بةدرةختيَك بةراوورد بكرَى كة ِرةطةكانى نيعمةتى خودان و بةرةكةشى كردةوةكانى مرؤظى 

))هةولَبدة بؤ ضوونة ذوورةوة دةَلىَ يساى مةسيح مرؤظ ع نىودةربارةى بةدةنطةوة ضو 10 -8: 2ئةفةسَوسضاكةكارن.)

 ى ضوونة ذوورةوة دةدةن بةالَم ناتوانن((.لةدةرطاى تةنطةوة، من ثيَتان دةلَيَم كة خةلَكانى زؤر هةولَ 

 ثاشايةتىبة خزمةتكردن لةطةَل  کردنێستپده انيَوحةن))لةو كاتةوةى كة  دةلَىَ ( هةروةها 14 -13: 7مةتا 24: 13لَوقا)

 (12: 11مةتاِرووبةِرووى توندووتيذى بؤ ئةوة و تووندةِرةوان دةيفِريَنن(( ) ،ئاسمانةكان

 ثيَويستى بة هةوَل و ئازايةتيية و ثابةند بوونة بةوةى مةسيح ثيَشكةشى دةكات. ،مرؤظ بؤ باوةِرهَينانبؤية بةدةنطةوة ضوونى 

 

 يساى مةسيح بهيَنن؟خةلَكى ضؤن دةتوانن باوةِر بة ع-3

 بخويَنةوة. 20: 3بينين  ،17 ،13 ،10 - 9: 10 َومارِ  12: 1 يَوحةنا

 نامةى مةسيحةوة بضَى؟ئاشكرابكة و طفتوطؤ بكة/مرؤظ ثيَويستة بةدةنط 

 تيَبينى/سَى ِرةطةز هةن كة ثةيوةنديان بة دةنطةوة ضوونى مرؤظ هةية لةطةَل خوداو باوةِر.

 

بةبَى  يساى مةسيح.يستنى نامةى ئينجيلى ثةيوةست بة عثيَويستة لةسةر مرؤظ كة هةردوو طويَى بةكار بهيَنَى بؤ ب: مةعريفةأ( 

 ضونكة نازانَى كة ثيَويستة باوةِر بةضى بهيَنَى. ،وانَى باوةِر بهيَنىَ بيستنى ِراستى ناو ئينجيل مرؤظ نات

 

ت متمانة )باوةِر( ثيَويستة لةسةر مرؤظ كة دلَى بةكار بهيَنَى بؤ باوةِرهَينان بة ِراستى نامةى ئينجيل كة طويَى لَيبوة و دلَنيا بيَ : ب

ئةطةر مرؤظ بةئةقَل و دَل دلَنيا نةبَى كة نامةى ئينجيل ِراستييةكة  دا.لةوةى كة تةنها بةسةر خةلَكيدا ناضةسثَى بةلَكو بةسةر خؤشي

بةسةر كةسى خؤيدا دةضةسثَى.ئةوا ئةو نامةية تةنها مةعريفةيةكى تيؤرى دةبيَت و ناتوانَى كاريطةرى هةبيَت و طؤِرانى تيَدا 

 دروست بكات.

 

يساى بؤ ئةوةى نويَذ بكات و داوا لة ع دنى ثةشيمانى و تؤبةكردن وثيَويستة مرؤظ دةمى بةكار بهيَنَى بؤ ِراطةيان: قبولَكردن: ج

 مةسيح بكات كة ِرزطارى بكات.

يساى مةسيح بةتةنها خوداوةند و ثةروةردطارى ئةو نية بةلَكو بؤ هةموو نويَذةكانيدا دان بةوةدابنَى كة عدةبَى لة 

بوَل بكات.هيض كةسيَك ناتوانَى ِرزطارى بة دةست بهيَنَى بةبَى يساى مةسيح قا ثيَويستة لةدَل و ذيانى خؤيدا عطةردوونة.هةروةه
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: 5رَومائةوةى وةك كةسى خؤى بةدةنط ئينجيلةوة بضَى.واتا بةبَى ئةوةى بةخششى ِرزطار بوون لة دَل و ذيانيدا قبوَل بكات )

17.) 

 

 هيَناندا؟اوةرِ ئاستةنط بوو لةبةردةم ب يَويستة مرؤظ ضى بكات ئةطةر تووشىث-4

 بخويَنةوة. 9: 9 مةتا ،53 ەو 43 یتیەئا ەو 39 -37: 1 انحةنيوَ 

 

 : فيَربكة

 : هيَنانباوةرِ طويَِرايةلَى دةبيَتة مايةى أ( 

ئةندراوس طويَِرايةلَى  انيَوحةننن و دوام بكةون بِرواكاتيَك ئيسا خةلَكى بانط كرد بؤ بوونة قوتابى، ثيَى دةووتن ))وةرن و 

دواى ئةوةش بؤ ِرؤذيَكيش جيانةبوونةوة و هةر دواى  كةوتن و ِرؤذةكةيان لةطةَل ئةو بةسةر برد. بانطةوازةكةى بوون و دوايى

ئةو طروثة بضووكةى كة لةسَى قوتابى ثيَك هاتبوو  لەگەلس طويَِرايةلَى بانطةوازةكةى مةسيح بوو و كةوتنة وَ فيلث كةوتن.

(( بِرواننة(ى بانط كردوو ثيَى ووت ))وةرة و نةسةنائيلهةستا و ) س بة ِرؤلَى خؤىليثوَ ( فيثةترَوس –ئةندراوس  – انيَوحةن)

 تؤ ثاشاى ئيسرائيلى. ئةى مامؤستا تؤ ِرؤَلةى خوداى،: يسا ثيَى ووتوة هاتة الى عباوةرِ ئةويش بة 

( النى كةم ئيلنةسةنايسا كةوت.لةبارودؤخى )رى ِرؤذانةى واز ليَهيَناو دواى عيساى قبولَكرد و كابانطةوازى ع اتمةتهةروةها 

هيَنا ِراستةو خؤى ليَنةكةوتةوة وةك ئةوةى مرؤظ ضاوةِريَى دةكات لةسةر  باوةرِ يسا( وازى بوونةقوتابى )بؤ دواكةوتنى عبانطة

يان هيَناو دواتريش ملكةض و طويَِرايةَل باوةرِ دوانزة  -بنةماى بةدةنطةوة ضوونى خةلَكى.ئةمانة طويَيان ليَبوو

( طويَى ليَبوو دواتر طويَِرايةَل و ملكةض بوو.دواى ئةوةى طويَى لَي بوو ملكةض و طويَِرايةَل بوو دواتر لنةسةنائيبوون.بةالَم)

يسا، بووبة باوةِردار و قوتابى ِراستةقينةى ( بؤ بانطةوازى عنةسةنائيلى هَينا.بةم شيَوةية لة ئةنجامى طويَِرايةلًى )باوةرِ 

هةولَى نةدا  انيَوحةنى بةهةموو ئةو شتانة نةدةهَينا كة دةيبيست،بؤية باوةرِ نةطر بوو،واتا ( بة سروشت ِرةخنةسةنائيل)خوداوةند(. )

 ووت ))وةرة و ببينة(( دواى ئةوةى طفتوطؤ بةلَكو زؤر بةسادةيى ثيَى بة ِراستيةكانى ئينجيل قةناعةتى ثيَبكات يان بةِريَطاى

ى هيَناو وةك قوتابيةكى مةسيح دواى كةوت،يان بةمانايةكى تر باوةرِ ( بانطةوازى دواكةوتن و سةيركردنى قبولَكرد،نةسةنائيل)

كةوتة هةلَويَستيَكةوة كة ِريَطةى ثيَدا بة باوةِر هيَنان بة شيَوةيةكى ِراستةقينة ،يساى قبولَكردع ( بانطةوازىنةسةنائيلدواى ئةوةى )

بينينى مةسيح كةوتة دؤخيَكةوة كة ِريَطةى خؤشكرد بؤ ( لة ذيَر درةختة هةنجيرةكة هةستا و ضوو بؤ نةسةنائيل) و دواى ئةوةى

ة قوتابى طويَِرايةلَى و ملكةضى يساى مةسيح.بةم شيَوةية تاكة ِريَطا بؤ باوةِرهيَنان و بوونان بة باوةِريَكى ِراستةقينة بة عباوةِرهَين

 و دوام كةوة بِرواننةوةرة  يساى مةسيحة.ع

 

 : يح بؤ بوونة قوتابى كارَيكى زؤر ثيَويستةيساى مةسطويَِرايةلَى بانطةوازى عب( 

 يسا بيَت كاتيَك بانطى دةكات بؤ ئةوةى ببيَت بة قوتابى ئةور هةموو كةسيَك كة طويَِرايةلَى عثيَويستة لةسة

تى بَى بة ثيَضةوانةى ئةوةوة مةسيحيةتيَكمان دةبيَت بةبَى بوونة قوتابى.مةسيحيةت بةبَى بوونة قوتابى هةميشة مةسيحية

بوون بةخودا هةبَى بةالَم ِرَيكردنة بةبَى مةسيح باوةِرى لةم جؤرة تةنها بيرؤكةيةكى باوةرِ دا لةوانةية ةسيحة.لةم جؤرة مةسيحيةتم

 نابةرجةستةية و ِراست نية.ضونكة باوةِر بةبوونى خودا دةكات بةالَم باوةِرى بة بوونى مةسيح نية وةك ِرؤلَةى خودا.

بوون بةخودا بةس نية تةنانةت شةيتانةكانيش باوةِريان  باوةرِ هةبَى بةالَم دواى مةسيح ناكةوَى بةتةنها  دةشَى مرؤظ باوةِرى بةخودا

 يساى بةبَى دواكةوتنى ع خودا( هةروةك باوةِر بوون بة19: 2بة بوونى خودا هةية )ياقوب 

 

 مةسيح ببةستن يساىستةقينة كةدةكرَى خةلَكى لةطةَل عثةيوةندى ِرا 2مةسيح باوةِرَيكى مردووة 

ى ئيبراهيمى باوةرِ بةلَطةش لةسةر ئةمة ئةوةية كة  ئةوةية كة طويَِرايةلَى بانطةوازةكةى بن بؤ بوونة قوتابى و شويَنى بكةون.

 (.22: 2باوكمان بة كردةوةكانى كامَل بوو )ياقوب 

يساى لةسةرى طويَِرايةلَى بانطةوازى ع يَويستةث بة شيَوةية ئةطةر مرؤظ ئاستةنط هاتةِرَى باوةِرهيَنانى بة ِراستيةكانى ئينجيل،

 باوةرِ يساى مةسيح دةكةوَى ئةوا بوار بؤ و دواى ع وة( كاتيَك ئةو كةسة هةلَدةستيَ ( يان )شويَنم كةبِرواننةمةسيح بيَت )وةرة و 

 دةِرةخسيَنَى تةنانةت دةبَيتة ِراستيةك لة ذياندا.

 

 يَت؟رطرنط دادةنزَوريسا بؤ بوونة قوتابى بة بؤضى بانطةوازى ع-5

 : فيَربكة

يساى مةسيح بؤ بوونة ازى عبانطةو بخوَينةوة.  59 -57: 9 لَوقايساى مةسيح بؤ بوونة قوتابى زؤر ثيَويستة.بانطةوازى عأ( 

بؤ نموونة يةكةم كة خاوةنى  ليَك بداتةوة. ئةركى بوونة قوتابى بة ووردى و، ضونكة بؤ هيض كةسيَك ناكرَى كة قوتابى

ةوت بؤ يساى مةسيح كة قوتابى.بةلَكو خؤبةخشانة دواى عيسا نةبوو بؤ بوونبةرزة ضاوةِروانى بانطةوازى ع ارةزووىحةزوئ

يسا وةالَمى داية و ووتى ئةرك و نرخى بوونة قوتابى جارى وا هةية بةشيَوةيةكة كة قوتابى نابَى هةر شويَنيَك ضوو.بةالَم ع

ة خوداى مةسيح لة ِريَطادا بوو بةرةو خاض.كةس ناتوانَى ذيانى قوتابى بؤ خؤى بوونة قوتابى ِريَبارى خاضة،ضونك .سةرى

يساى مةسيح بداتةوة ئةو قوتابية نةيتوانى وةالَمى ع لةبةرئةوةهةلَبذيَرَى.كةسيش ناتوانَى كة خؤى بؤ ئةو ضارةنووسة بانط بكات.

و نيَوان بانطةوازى ئيساى بؤى كة دواى بكةوَى زؤر  يسا بكةوىَ يَشنيارة خؤ بةخشييةكةى كة دواى عضونكة بؤشايى نيَوان ث

 طةورة بوو.
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 : يساى مةسيح بؤ بوونة قوتابى بانطةوازيَكى بِراوة و يةكجارييةى عبانطةوازب( 

ابَى هيض بةربةستيَك مرؤظ و يساى مةسيح بانطةوازيَكى بِراوة و كؤتايية،ضونكة نبانطةوازى ع بخويَنةوة. 60 -59: 9 لَوقا

يض ِريَطة نةدات كة هيض شتيَك يان ه بانگکراويستة لةسةر مرؤظى بؤية ثيَو لة يةكترى جيا بكاتةوة. وداوةنديساى خع

ز اخوئةويش بةرز  ەکيساى مةسيحى داببِرَى و جياى بكاتةوة.بؤ نموونة،قوتابى دووةم تيَك يان نةريتى كؤمةالَيةتى لة عشةريعة

بةالَم تا ئةو كاتيش وا بةستةى شةريعةت بوو بة ثيَى ،وةى ببَى بة قوتابى ئةوبوو،لةاليةن مةسيحةوة بانطهيَشت كرا بؤ ئة

و ثيَش هةموو شتيَى باوكى بنيَذَى.سةرةِراى ئةوةى كة دةيزانى ضى ليَى باوةرِ كة : تيَطةيشتنى مامؤستايانى شةريعةتى يةهودى

ةريعةت بوو بةبةربةستيَك كة ِريَطةى نةدا ئةم قوتابية دةوَى،بةالَم ويستى يةكةمجار شةريعةتةكة جيَبةجَي بكات. بةم شيَوةية ش

يساى مةسيح بةهيَزترين بانطةواز بَى و وونة قوتابى.ثيَويستة بانطةوازى عيسا نةبيَت بؤ بطويَِرايةلَى بانطةوازى ع زةاخوبةرزة 

 لةهةموو ئاستةنطيَك طةورةتر و بةهيَزتر بَى.

  ەستیوێبوةستَى. پ يساىض شتيَك لة ِريَطة نيَوان خؤى و عطة نةدا هيبؤية ثَيويستة لةسةر كةسى بانطكراو كة ِريَ 

يساى مةسيحةوة لة ِريَزى مةسيح خؤى هةموو ئةو بةربةستانة كيَنَى كة دةكةوَيتة نيَوان خؤى علةسةرى هةموو بةربةستةكان بش

 خؤيان وون دةكةن كاتيَك دةبنة بةردى سةر ِرزطار بكات.شةريعةتة ئايينةكانى ثيَشتر نةريتة كؤمةالَيةتييةكان هةموو مافةكانى

يساى مةسيح بؤية ثَيويستة لةبةردةم ئةوةى ببَى بة قوتابى ع يساى مةسيح،يان كاتيَك دةبنة ِريَطرِريَى هةلَسوكةوتى مرؤظ لةطةَل ع

 خوداشويَنكةوتنى مةسيح. خؤ لةو شةريعةتة ئاينييانة كؤنانة و داب و نةريتة كؤمةالَيةتية بةسةر ضوانة ِرزطار بَى لة ثيَناوى

يَويستة طويَِرايةَلى ث لةبةرئةوة( 2-1: 1 عيبرانيةكان بةراوورديساى مةسيحدا و لةوةوة )ووشةى كؤتايى خؤى ووت لة ع

 شةثَوليساى مةسيح ثشتطوَى بخات )كةدذى ة قوتابى ناكرَى مرؤظ بانطةوازى عيساى مةسيح بكرَى بؤ بوونبانطةوازى ع

 ت(.وابرِ 

يساى مةسيح بة خششةو بة خششةكةشى بةرطرى ناكرَى.ئةم نيعمةت و بةخششة بانطةوازى ع (18 - 14: 26كردار بةراوورد)

وة،دواى ئةوةش ئةم بةخششة خؤى ِرذاندة ذيانى مليؤنان  نةسةنائيلو فيلثس و  ثةترَوسو ئةندراوس و  انيَوحةنِرذاية ناو ذيانى 

 خةلَكى ئةم جيهانةوة.

 

 ةسيح بانطةوازيَكى بَى مةرجة.يساى مبانطةوازى عج( 

مةرجة  مئهيساى مةسيح بانطةوازيَكى بَى مةرجة ضونكة هيض كةس ناتوانَى بخويَنةوة.بانطةوازى ع 62 -61: 9 لَوقا

 تايبةتييةكانى بسةثيَنَى دةربارةى بوونة قوتابى.

 يسا بكةوَى وةك ئةوةى كة بوونةرد كة دواى عد،بةلَكو ثيَشنيارى كيساى نةكربى سَييةم ضاوةِروانى بانطةوازى عبؤ نموونة/قوتا

زى يةكةم نرخة بوونة قوتابى ليَكنةدابؤوة بةهيض اخوقوتابى ثيشةيةك بيَت كة دةكرَى وةك دةيةوَى بيطريَتةبةر.بةالَم قوتابى بةرزة

تابيدا.ثيَش هةموو شتيَك شيَوةيةك،قوتابى سيَيةم نرخى بوونة قوتابى ليَكدابؤوة و مةرجةكانى خؤى سةثاندبوو بةسةر بوونة قو

زى دووةم بة كؤت و بةندى ئايين و ذينطةكةى اخوويستى بطةِريَتةوة و مالَئاوايى لة خيَزانةكةى بكات،هةرضةندة قوتابى بةرزة 

 خؤى ثابةند كرابوو.

مةسيح بكةويَت،بةالَم  يساىمةسيح.ويستى دواى ع يساىدانانى بةربةست لة نَيوان خؤى و عبةالَم قوتابى سيَيةم سةركةوتوو بوو لة 

ويستى ئةو كارة بةمةرجةكانى خؤى بكات.بةم شيَوةية بوونة قوتابى لة ِروانطةى ئةوةوة تةنها ئةطةريَك بوو كة هيَنانةدى دةكرَى 

ويستة رةوة بؤ ئاستى بيركدنةوةى مرؤيى.ثيَ اخولة ذير بارودؤخ و مةرجى دياريكراو.بةم شيَوةية ئةم قوتابية بوونة قوتابى هيَناية 

يةكةمجار ئةم شتة بكةى دواتر ئةو شتة بكةى.بةالَم ئةم بوونة قوتابيةيى كة ئةم قوتابيية ويستى زؤر دوورة لة بوونة قوتابى 

 ِراستةقينة.ئةم تةنها ئاينيَكة لة دةستكردى مرؤظ.

طويَِرايةلَى بانطةوازةكةى بؤ بوونة يسا لةاليةك و كة بةربةست دروست بكات لةنيَوان عبوونة قوتابى ِراستةقينة مةرجى تيَدا نية 

 قوتابى لة اليةكى تر.

بةم شيَوةية ئةطةر مرؤظ ئاستةنطيش بةدى بكات لةباوةِرهيَنان بة ِراستييةكانى ئينجيل،ثيَويستة لةسةرى كة ملكةض و طويَِرايةلَى 

يساى مةسيح دةكةوَى،لة ى عتَى و دوا( يان )دوام كةوة(.كاتيَك ئةم مرؤظة هةلَدةسبِرواننةبانطةوازى مةسيح بيَت.)وةرة و 

ةسيح هةلَويَستيَكدا دةبَى كة ِريَطةى ثيَدةدا بة شيَوةى ِراستةقينة باوةِربهَينَى.هةرضةندة هةنديَك كة هةنطاوى يةكةم لة شويَنكةوتنى م

 وةك سةركيَشى دةبينن 

ويستة لةسةر كةسى بانطكراو لةو هةلَويَستة بضيَتة دةرةوة كة ى ِراستةقينة.ثيَ باوةرِ )يان مةترسَى(.بةالَم تاكة ِريَطاية بؤ فيَربوونى  

يساى مةسيح،تةنها لةو كاتةدا ئةو كةسة دةكةويَتة ئةو هةلَويَستة َى و هةنطاوى يةكةم بنَى ِرووةو عهيَنانى ليَدةطر باوةرِ ِريَطةى 

 نويَيةوة كة ِريَطةى بؤ خؤش دةكات بؤ باوةِرهيَنان.

هَينان خؤش  باوةرِ بؤ  كة ِريَطة(( يان ))شويَنكم كةوة(( هةلَويَستيَكى تازة ديَنيَتة كايةوة ِروانةبةرة و يسا ))وثوختة/بانطةوازى ع

 ئةم هةلَويَستة نوَيية بة هةنطاوى طويَِرايةلَى دةست ثيَى دةكات بة ئاراستةى مةسيح.  دةكات.

ى ثَيى باوةرِ بيَت ئةطةر  خوداهةروةها مرؤظ ناتوانَى طويَِرايةلَى  ى ِراستةقينة بهَينَى ئةطةر طويَِرايةَل نةبَى،باوةرِ ناكرَى مرؤظ 

 .ى ِراستةقينةباوةرِ طويَِرايةلَى دةبيَتة  بة باوةرِ نةهيَنَى بة مانايةكى تر 

 (.29 -28: 6 انيَوحةن بةراووردة )باوةرِ ( طويَِرايةلَى ِراستةقينةش 22: 2)ياقوب 
 

 نويَذى بةدةنطةوة ضوون لةطةَل ووشةى خودا                خولةك(                      8نويَذ ) 5
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 ا وةك بةدةنطةوة ضوون لةطةَل ئةوةى ئةمِرؤ فيَرى بوون.دوةك طروث نؤرة بكةن بؤ بةرزكردنةوةى نويَذى كورت بؤخو
 

 ئةركى مالَةوة )دوو خولةك(                           بؤ وانةى داهاتوو 6

 

 رةوةى بة نوسين بدة بة ئةندامانى طروثةكةت و داوايان ليَبكة لة دةفتةرةكانيان بينوسن.خوداةركةى ئةم ئ: ِرابةرى طروث

لةطةَل  2بةشى-ثةيمان بدة/خةلَكانى تر بكةى بة قوتابى مةسيحى ووتار و ئامؤذطارى بدة دةربارةى ضةمكةكانى ئينجيل-1

 كةسيَكى تر يان طروثيَك لة خةلَكى.

هةموو ِرؤذيَك.شيَوازى  29 -19: 16ةى ِروحى بكة بةثشت بةستن بة نيو اصحاق لة سفر ثةيدابوون خةلَوةى ِروحى/خةلَو-2

 ثرسياركردن بةكار بهيَنة.

( ئةركى مذدة بةخشى كلَيَسا.شيَوازى ثيَنج هةنطاوةكةى 42 -12:  5)كردارئةم وانةى كتيَبة لة مالَةوة ئامادة بكة ب( وانةى كتيَ -3

 بةكار بهيَنة و تيَبينيةكانت تؤمار بكة. خويَندنى كتَيبى ثيرؤز

 3: 5 زةبوورخودا ضى دةكات ) بِرواننةشتيَكى دياريكراو لةم هةفتةيةدا بكةو  انینويَذ/نويَذ بكة بؤ كةسيَك -4

 وداخيساى مةسيح تؤمارى بكة هةروةها دةربارةى كاتى ئامادةكردنى قوتابيانى تازة بؤ ع هةر تيَبينيةكى نوَى هةية دةربارةى-5

 ثةرستى و ستايشكردن و خةلَوةى ِروحى و فيَركردن و ئةم ئةركةى مالَةوة.


