وانةي سيَيةم

قوتابيَيت 1 -

نوێژ

ڕابةري طروث :نوێژ بكة لةثيَناوي تةرخانكردني طروثةكةت و ئةم بةرنامةيةي ئامادةكردني قوتابى بؤ خوداوةند.
فيَربكة :ثةرسنت ضيية؟ ثةرسنت باري كرِنؤش بردن و نوشتانةوة و ملكةضي و خؤتةرخانكردنة بؤ خودا ،ئةويش بةرِيَطاي نوێژ و شيَوازي ذيامنان
دةريدةخةين.
بؤ ئةوةى خودا بثةرستني ،ثيَويستة بزانني خودا كيَية .لةم وانةيةدا تةنها سيفةتيَك لة سيفةتةكانى خودا فيَردةبني.
(ڕابةري طروث :ئةو وانةية خبويَنة سةبارةت بةوةى كة خودا مةزن و توانادارة).

ستايش و ثةرسنت

خودا مةزن و توانادارة

ثةرتووطي ئةيوب خبويَنة

(زهبووری( )4–1:19ئةيوب[ )5-4 :38زةوى] (ئةيوب[ )11-8 :38دةريا] (ئةيوب[ )33-31 :38هةسارةكان](ئيشايا.)26-25 :40


خودا طرة و لةطةأل مرؤظ دةكات بوَئةوةي مةزنى و تواناى تيَبطةن! هيض شتيَك نيية لةسةر طؤى زةوى بةراورد بكريَت لةطةأل مةزنى خودا.
َةى خؤر بةراورد بكريَت لةطةأل مةزنى خودا ،هةتاوةكو خؤر زؤر
ضياى هيمااليا و زةرياى هيَمن زؤر بضووكن .هيض شتيَك نيية لة كؤمةل
َكى نازانن ضى شتيَك زؤر
َكى دةتوانن بةراوردى بكةن لةطةأل مةزنى و تواناى خودا؟ لة ڕاستيدا خةل
بضووكة .كةواتة ئةو شتة ضيية كة خةل
َكى بانطهيَشت دةكات سةيرى ئةستيَرة و
َكى هيضيان ثيَناكرآ تةنها بيَدةنطنب .هةروةها خودا خةل
طةورةية بةراوردى بكةن بة خودا .بؤية خةل

هةسارةكان بكةن و بري لة دروستكارى بكةنةوة .بري لة هةندآ لةم ڕاستييانةى خوارةوة بكةوة كة تايبةتة بة ئةستيَرة و هةسارةكان:
1

ذمارةي
ئةستيَرةكان

2

لة شةويَكى ڕةوان و تاريكدا ،دةتوانى بة بآ تةلةسكؤب نزيكةى  2000ئةستيَرة ببينى .زؤربةى ئةم ئةستيَرانة بؤ
هؤكى ئيَمة دةطةرِيَتةوة كة ثيَى دةوتريَ (درب تبانة) كة نزيكةى  100000000000ئةستيَرة لة خؤوة دةطريَت.
ئةطةر بة تةلةسكؤب سةيرى ئامسانت كرد دةتوانى نزيكةى  1000000000هؤك و  3000000000ئةستيَرةى
تاك ببينى .و هةندآ ئةستيَرة هةية كة تاوةكو ئيَستا كةس نةيانى بينيوة ضونكة هيَشتا ڕوناكييةكانيان نةطةيشتؤتة
زةوى! بةآلم زانايان ثيَشبينى بوونى  200000000000000000000ئةستيَرة دةكةن لةو طةردوونةى كة
دةيناسني!

دووري ئةستيَرةكان
سيستةمى خؤرى ئيَمة ( 

تاكة ئةستيَرة لة
َى ئةم
خؤرة) .خؤر 150000000كم لة زةوى دوورة .بةآلم ضؤن دةتوانني خةيال

دوورية بكةين؟ ئةطةر بة فرِؤكةيةكى نوآ بةرةو خؤر برؤيَت كة خيَراييةكةى 1000كم بيَت لة كاتذميَريَكدا ،ئةوا ثيَويستيت بة
 17ساأل هةية بؤ ئةوةى بطةيتة خؤر .دوورى نيَوان ئةو ئةستيَرانةى لة طةردوومناندا هةية زؤر طةورةية بة شيَوةيةك كة زانايان
َى تيشكى) بةكار دةهيَنن بؤ ثيَوانى ئةم دووريانة .ضونكة تيشك خيَراترين شتة كة مرؤظ دةيزانيَت .تيشك بة خيَرايى
(سال
300000كم لة خولةكيَكدا دةطوازريَتةوة .كةواتة خؤر دةتوانىَ  7.5بة دةورى زةويدا بسوورِيَتةوة لة ضركةيةكدا .بةم شيَوةية
َى تيشكى دةكاتة دوورى
َى تيشكى واتا ئةو دووريةى كة تيشك دةتوانىَ بيربِىَ لة ساَليَكدا .بةمةش سال
سال

ضركةيةك و سيَيةكى ضركةى تيشكى ليَمان دوورة .هةسارةى (مةريخ) ثيَنج
9454000000000كم! بؤ منوونة مانط

 خولةكى تيشكى ليَمان دوورة .خؤر  8خولةكى تيشكى ليَمان دوورة( .بلؤتؤ) ثيَنج كاتذميَرى خؤرى ليَمان دوورة .بةآلم نزيكرتين

َى تيشكى ليَيان دوورة .بةآلم هؤكى ئيَمة كة ثيَى دةوترآ (درب التبانة) تريةى نزيكةى
ئةستيَرة لة سيستةمى خؤر  4.3سال

َى تيشكيية! نزيكرتين هؤك لة ئيَمة كة ثيَى دةوترىَ (هؤكى لوبي) كة ضةندةها بليؤن ئةستيَرة لة خؤ دةطريَت،
 100000 سال
َى تيشكى ليَمان دوورن!
َى تيشكى ليَمان دوورة .بةآلم ئةستيَرةكان ضةندةها بليؤن سال
زياتر لة مليؤنيَك سال
لةبةر ئةمة مرؤظ ناتوانيَت لةم طةردوونة بيَ سنوورة تيَبطات!
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تريةى هةسارةى زةوي 12.756كم .بةآلم تريةى خؤر لة تريةى زةوى  109جار طةورةترة .بةآلم ئةستيَرةيرت هةية تريةى  100جار ياخود
َةى خؤرمان (بة
هةتاوةكو  1000جار بةقةد تريةى خؤرة .هةروةها قةبارةى ئةم ئةستيَرانة زؤر طةورةية بة شيَوةيةك كة هةنديَ بةشى كؤمةل
تايبةتى خؤر ،عةتارد ،زوهرة ،زةوى ،مةريخ) بة ئارةزوى خؤى لةناو يةكيَك لةم ئةستيَرانة بسوورِيَتةوة .ئةطةر وا دابنيَني كة تريةى خؤر 1ملم

بيَت ،ئةوا تريةى خؤر بة هةمان ثيَوةر 11سم دةبيَت .تريةى طةورةترين ئةستيَرةى ناسراو الى ئيَمة 100م دةبيَت .لةطةأل ئةوةى دةتوانني
دةربارةى ئةو ئةستيَرانة خبويَنني كة لةم طةردوونودا هةية بة هؤى دووربينى طةردووني ،بةآلم كىَ دروستكةرى ئةم ئةستيَرانةية كة طةورةتريت
َةى ئةم ئةستيَرة و هةسارانة
شتة لةم طةردوونةدا! كتيَيب ثريؤز دةفةرمويَت كة خودا دروستكةرى هةموو ئةم ئةستيَرانةية .ئةو فةرمان بة جوول
دةدات و ئةو بؤ هةر ئةستيَرةيةك ناويَكى تايبةتى دانا! بةم شيَوةية ئةطةر مرؤظ نةتوانيَت لة ذمارة و دوورى و قةبارةى ئةستيَرةكان تيَبطات،
ئةوا ضؤن دةتوانيَت لة دروستكةرى ئةم ئةستيَرانة تيَبطات؟ لة دواييدا بوونى ئةم ئةستيَرة جوانانة نيشانةيةكة بؤ بوونى خودايةكى مةزن و
توانادار .

بةشداريكردن

3

قبارةي
ئةستيَرةكان

مزطيَين مةتتا

َوةتى ڕۆحی تايبةت بة هةريةكيَك لةئيَوة خبويَنة) ئةوةى فيَرى بوونة لةكاتى
بةنؤرة بةشداري بكةن (يان لة بة ثةرِاوى خةل
ڕۆحییهکان يان خويَندنةوةي ئةو برِطة كتيَبييانةي دةستنيشان كراوة بؤتان (مةتتا )24 :11-1 :8لةطةلَ ڕةضاوكردنى

َوةت
خةل
َيَت و
َة بكةن لةطةلَ ئةوةى بة تةواوى دةيل
ئةوةى بةشداريكردنةكان كورت بيَت .طوآ بطرن لةو كةسةى بةشدارى دةكات و مامةل
َى بكةن ،كيَربِكيَى ئةو شتانة مةكةن كة بةشداري دةكات.
قبوول

فيَركردن
ئينجيل :بريِةكؤكةكان ئينجيل 
كاتيَك بةشدارى ثةيامي ئينجيل دةكةين لةطةلَ كةسانيرت ،دةبيَت تواناى ئةوةمان هةبيَت واتاى ووشةكان ڕوون بكةينةوة كة
َك بدة بؤ تيَطةيشتنى واتاكانى (طوناه ،مردن ،ليَثرسينةوةى ڕؤذى دوايى)
لة طفتووطؤكةمان بةكارى دةهيَنني .يارمةتى خةل
هةروةها (بؤضى باوةرِمان واية كة عيساي مةسيح تاكة ڕيَطاية بؤ خوداي باوك) و واتاى (باوةرِهيَنان بة عيساى مةسيح).

ئـ :ثةيامي ئينجيل
َى خؤش( .ياخود مزطيَين) سةبارةت بة طةورةترين شت كة خودا بة مرؤظى بةخشي .دةتوانريَ ثةيامى ئينجيل بة
واتاي وو شةى ئينجيل هةوال
ضةندةها شيَوة ثيَشكةش بكريَ :لة ڕيَطاى بانطهيَشت كردني و وتين طؤراني ڕوحي و دراما و ويَنة و نةخشة طيَشان...هتد .ئةم ويَنة شيكاريةى
خوارةوة واتاى ئينجيل ڕوون دةكاتةوة.
نةخشةي ئةم شيَوةية ڕاكيَشة لة كاتى ڕوونكردنةوةى ثةيامي ئينجيل بؤ كةسيَك.

(يؤحةننا[ )16 :3ضونكة خودا بةم جؤرة جيهاني خؤشويست ،تةنانةت كورِة تاقانةكةي بةختكرد ،تاكو هةر كةسيَك باوةرِي ثيَ بهيَنيَت لةناو
نةضيَت ،بةلَكو ذياني تاهةتايي هةبيَت].
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ڕزطاركراو .لةسايةي نيعمةتي
خودا

خودا

ذياني تاهةتايي
يؤحةننا24 :5

كةوتن بة هؤي كوناهةوة
جيابونة
وة

كوناهةكامن

ئيشايا2-1 :59

كةوتن
ئاينةكانيرت
كردار12 :4

عيسا
ثاراستين
شةريعةت

غهاڵتیه 11 -10 :3


كاري ضاكة
شايستةى خودى

ئةفةسؤس 9- 8 :2

كةوتن

باوةر بيَنة
+
طويَ بطرة

لةذيَر دةسةآلتي شةريعيت كوناهة  +مردن
مرؤظ
ڕؤما23 :3

ريَكخستنى روونكردنةوة بةم شيَوةيةي خوارةوة دةبيَت:
پهیدابوون 27:1يؤحةنا16 :3
 -1
 .5كردار12 :4

 .2ئيشايا2-1 :59

غهاڵتیه 11-10 :3
 .6

X
 .3ڕؤما23 :3
 .8ئةفةسؤس9-8 :2

 = Xبڕياريَكي تايبةت ئةجنامبدة
َت و ذيانت
عيساي مةسيح قبووأل بكة لة دل
ون بوو :لةذيَر توورةيي خوداية

مردني تاهةتايي
ڕؤما23 :6

 .4ڕؤما 23 :6ئـ
 .9يؤحةنا، 16 :3

یۆحهننا 24:5

پهترۆس18:3
پهترۆس 12:24
یهعقوب 110:2




ب :واتاى (طوناه) لة كتيَيب ثريةكؤز

كتيَيب ثريؤز دةفةرمويَت [لةبةر ئةوةي هةموو طوناهيان كرد و لة شكؤي خودا كةوتن] ( رؤما)23 :3

فيَربكة :نووسةري (زةبووري  ( )4 -3 : 51لة زمانى عيربيدا) سيَ وشة بةكار دةهيَينَ بة واتاى (طوناه)
ئةوانةش (ياخي بوون ،سةرثيَضى ،كوناه).
1

واتاى ووشةى

(طوناه) 

َكو ثةيوةندي ڕاسيت
ئـ) واتاي طوناه نةطةيشنت بة مةبةستى خودا لة ذيانت .مةبةستى خودا بؤ مرؤظ ئةوة نيية ثابةندي ئاينيَك بيَت ،بةل
هةبيَت لةطةلَ خودا ،كة خودى خؤى ئاشكرا كردووة لة كتيَيب ثريؤز .كاتيَك ثةيوةني لةطةأل خودا ڕاست دةبيَت ،ئةوا ثةيوةندي لةطةلَ
َكيرتيش ڕاست دةبيَت و دةتوانن كارى ڕاست ئةجنام بدةن لة ديدةى خودا .بؤية كةسي (طوناهبار) ئةو كةسةية كة شكست ديَنيَت لة
خةل
نيشان شكيَنى مةبةستى خودا لة ذيانى كة ئةويش ئةجنامداني ثةيوةندييةكى ڕاستة لةطةأل خودا.
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ب) طوناه واتاي نةطةيشنت بة ثيَوةرى تةواوي خودا دةطةيةنيَ .ثيَوةرى خودا بؤ ذيانى ڕاست و كاري ضاكة عيساى مةسيح و فيَركردنةكانييةتي كة لة كتيَيب ثريؤز
نووسراوة .ئاينت هةرضى بيَت ،ئةوا ذيان و كردةوةكانت بةم ثيَوةرة تةواوة ثيَوانة دةكريَ كة خودا دايناوة .كتيَيب ثريؤز دةَليَت كةس نةيتواني لة جيهانةدا بطاتة
ئةم ثيَوةرة تةواوة كة خودا بؤمانى داناوة .هةتاوةكو ئةو كةسانةى كة ذيانيَكى منووونةيى بةسةر دةبةن و زؤر كردةوةى ضاك ئةجنام دةدةن ئةو توانايةيان نيية بطةنة
ثيَوةرى تةواوي خودا (ڕؤما .)23،12-10 :3كةس تا ئيَستا نةيتوانيوة بطاتة ئةم ثيَوةرة! بؤية هيض كةسيَك ناتوانىَ ڕزطاربوون بةدةست بهيَينَ لة ڕيَطاى
ئاينييةوة ،ياخود لة ڕيَطاى جيَبةجيَكردني شةريعةت ،ياخود لة ڕيَطاى كاري ضاكة .هيض كةسيَك بة شيَوةيةكى تةواو ضاك نيية( .طوناه) تةنها تاوان كردن ياخود
َكو شكست هيَنانة لة نيشان شكيَين مةبةستى خوداية .شكست هيَنانة لة طةيشنت بة ثيَوةرى تةواوى خودا.
ئةجنامدانى كاريَكى خراث نيية ،بةل

واتاى ووشةى
ياخي بوون
ئـ) ياخي بوون واتاي شكاندني ئةو سنوورانةية كة خودا بؤ
مرؤظي داناوة .ئةو سنوورانةش لةم ضةند جيَطايةدا
دةبيندريَتةوة (ڕاسثاردةكان ،قةدةغةكراوةكان ،ئةو وانانةى كة
خودا دايناوة و خودى خؤى ثيَ ئاشكرا كردووة لة كتيَيب
َكي حةز دةكةن ئةو كارة
ثريؤز .لةبةر ئةوةى زؤربةى كات خةل
بكةن كة خودا قةدةغةى كردووة ،هةندىَ خؤيان لة بيَئاطايى
دةدةن لةوةى خودا فةرمانى ثيَكردوون ،بؤية خودا ناويان
ليَدةنيَت (ياخي بووان) .مةبةسيت ياخي بوون سةرثيَضي كردني
سهرپێچی كردني
َكو 
فيَركردني مامؤستاياني ئاين نيية .بةل
ئةو ياسا و سنوورانةية كة خودا بؤ دةرخستين خودي خؤي لة
كتيَيب ثريؤز داينا.

3

2

ب) واتاي ياخي بوون سةركيَشى كردني بةئةنقةسةتة بةرامبةر بة
َكي لة ثةميانى كؤندا سةركيَشيان كرد بةرامبةر بة
خودا .خةل
َسوكةوتيان دةكرد (دادوةران:21
خودا و بة ئارةزووي خؤيان هةل
َكي بة ئةنقةست درؤ بآلودةكةنةوة
 .)25هةتا ئيَستاش خةل
سةبارةت بة خودا كة خودي خؤى لة كتيَيب ثريؤز ئاشكرا كرد.
َتةيان بة
هةروةها بة ئاشكرا ثةيامى خودايان نةدةويست و طال
َكو
بنةما ئةخالقيةكان و دانايى خودا دةكر .نةك تةنها ئةمة ،بةل
َكيان هان دادا بؤ
ياخي بوونيان لةسةر زةوى بآلو دةكردةوة و خةل
ڕةوشت تيَكضوون و دأل ڕةقي بةرامبةر خوداى كتيَيب ثريؤز.
ئةمةش سةركيَشى كردنة .ياخي بوون و سةركيَشى بة طوناهيَكى
ڕوون دادةنريَن.

واتاى وشةى
سةرثيَضي

َك تيَرِوانينيَكيان هةية بؤ ئةو جيهانةى
ئـ) واتاي سةرثيَضي كردن طؤرِيين ڕاسيت بةزيرةكي بةمةرجيَك بة ثيَي بريى خودا بيَت .هةموو خةل
َويَستيان و
ليَى دةذين ،تيَرِوانيين خؤيان لة ڕيَطاى ڕاو بؤضوونيان سةبارةت بة بوون و ڕاستى ئيَستا دةردةبرِن و لة ڕيَطاى تيَطةيشنت هةل
بريوباوةرِ و بنةماكانيان دةردةبرِن ،هةروةها لة ڕيَطاى كةلتوور بنكةكانيان دةردةبرِن .بةآلم خوداى كتيَيب ثريؤز تيَرِوانينى ڕاستى خؤى بؤ
جيهان دةرخست لة ڕيَطاى خودا عيساى مةسيح و لة ڕيَطاى كتيَيب ثريؤز .دةتوانني تيَرِوانينى خودا بؤ جيهان ناو بنيَني (كةلتووري
شانشيين خودا)! لة شانشينى خودا شيَوةى زؤرى جؤراوجؤر هةية بؤ داڕشنت و دةربرِين ،بةآلم دةبيَت هةموو ئةو دارِشتنانة ڕاى عيساي
مةسيح و كتيَيب ثريؤز دةريربِيَ .ضونكة خوداى كتيَيب ثريؤز دةيةويَت .
34

َك تيَرِوانينى جيهانى تايبةت
َكي كةلتوورى شانشينى خودا بزانن و باوةرِى ثيَبكةن و بة ثيَى ئةو بذين .بةآلم كة خةل
هةموو خةل
َدةسنت بة دارِشتنى بري و باوةرِِِو بنةماى تايبةت بة خؤيان ،كةواتة ئةوان ئةو ڕاستييةي خودا دةيبينىَ
بة خؤيان دادةرِيَذن ،كة هةل
دةيطؤرِن ،ئةمةش سةرثيَضييةكة لة تيَرِوانينى خودا.
ب) سةرثيَضي واتاي طؤرِين (يان شيَوان) دةدات ،طؤرِيين ئةو ڕاستييةي كة خودا لة كتيَيب ثريؤز ديارى كردووة .خودا لة كتيَيب ثريؤز بة ڕوونى ڕاستى ئاشكرا
َيَت كة خؤيان دةيانةويَت
َك بة ئةنقةست بة خراثى ڕاستى كتيَيب شلؤظة كرد (ئيشايا .)20 :5هةنديَك وا دةكةن كتيَيب ثريؤز ئةو شتانة بل
كردووة .بةآلم خةل
(زةبووري )6 :56هةنديَكيش خؤيان لة بيَئاطايى دةدةن لةهةنديَ لةو ڕاستييانةى كتيَيب ثريؤز ،لةطةلَ ئةوةى كة خودا دةيةويَت بريى ليَبكةنةوة و فيَرينب
(بينني )19-18 :22لة ئةجنامى ئةوةش زؤر نيَردراوى درؤ هةن و زؤر كةس هةية ڕيَى بزر كردووة بة هؤى ئةو نيَردراوة درؤيانة (مةتتا )11 :24كةواتة ئةمة

سةرثيَضيية .زؤر جار سةرثيَضي لة شيَوةي خراثة ديَت كة داثؤشراوة بة ڕوويةكى جوان .بؤية خراثةيةكى قايلكةرة و زؤر جار لة ذيَر ماسكى ئاين خؤى حةشارداوة.
مهتتا9-6:15
2کۆڕنسوس217:2کۆڕنسوس 2:4

ئـ) بنضينةى (ڕةطى) طوناه = سةربةخؤيى لة خودا
= ثةيوةنديةكى ثضرِاو لةطةلَ خودا
= شكست هيَنان لة نيشان شكيَين مةبةستى خودا

4

ثووختة( :بنضينةي) طوناه و (بةرهةمي) طوناه

ب) بةرهةمى طوناه
= ئةجنامدانى ئةو شتانةى خودا قةدةغةى كردووة

= شكاندني سنوورةكانى خودا
= ياخي بوون لة خودا
= طؤرِين (ناشرين) كردنى ووشةى خودا

= ئةجنام نةدانى ئةو شتانةى خودا فةرمانى ثيَكردووة

ئـ) بنضينةى (طوناه) جيَطرتنة لة دةورى خود ،يان بةسبوونى خودى يان سةربةخؤيى لة خودا .بنضينة (ڕةطى) ئةو ثةيوةندية
ثضرِاوةية لةطةلَ خودا كة خودى خؤى لة كتيَيب ثريؤز ئاشكرا كردووة .هةروةها بنضينةى (طوناه) ئةوةية كة مرؤظ خؤى مةبةست
و ثيَوةرةكانى دابنيَت دوور لة خودا .بنضينةى (طوناه) ئةوةية كة مرؤظ بة ثيَى ئةو ياسا و سنوورة بذيت كة خؤى ويَنةى كيَشاوة
و دايناوة بؤ خؤى كة زؤربةى كات دةكةويَتة دةرةوةى ئةو سنوورةى كة خودا ويَنةى كيَشاوة .يان مرؤظ بة بيَ سنوور بذيت.
بنضينةى (طوناه) ئةوةية كة مرؤظ خؤى كةلتوورى خؤى و تيَرِوانينى خؤى بؤ جيهان دارِيَذيَ ،باوةرِى ثيَى هةبيَت دوور لة خودا
َة ناكات ،تةنها كارى ضاكة
كة خودي خؤى ئاشكرا كردووة لة كتيَيب ثريؤز .لةطةلَ ئةوةى كة مرؤظ وادةزانيَ كة هيض شتيَكى هةل
دةكات ،بةآلم هيَشتا طوناهبارة لة تيَرِوانينى خودا ضونكة ذيانى لة دوورى خوداى ڕاستى زيندووى تاك دةباتة سةر .بنضينةى
(طوناه) ئةوةية كة مرؤظ بةو شيَوةية بذيَت كة ثيَى خؤشة و ئةوةى ثيَى خؤشة بيكات لة برِى ئةوةى بةو شيَوةية بذى كة خودا
دةيةويَت و ئةو كارانة ئةجنام بدات كة خودا دةيةويَت .هةروةها بنضينةى (طوناه) ئةوةية كة جيَطريبيت لة دةورى خود ،يان
سةربةخؤيى لة خودا كة خودي خؤى لة كتيَيب ثريؤز ئاشكرا كردووة.
َةية .هةروةها بةرهةمي طوناه لة بنضينة (ڕةط)ي كوناه بةدي ديَت .بةرهةمي كوناه واتا
ب) بةرهةمي طوناه ئةجنامداني كاريَكي هةل
ئةو كارانة ئةجنام بدةيت كة خودا قةدةغةي كردووة .يان ئةجنام نةداني ئةو كارانةي كة خودا فةرماني ثيَ كردووة .دةتوانى ليستى
غهاڵتیه ( )21-19 :5تيتؤس:3
طوناهةكان يان ئةو شتانةى خودا قةدةغةى كردووة (مةڕقؤس( )23-20 :7ڕؤما ( )32-28 :1
( )3بينني .)8 :21بةآلم ئةو كارانةى خودا فةرمانى ثيَ كردووة( :يؤحةننا( )35-34 :13لؤقا( )28-27 :6كؤلؤسى)1 :4 -18 :3
(عربانييةكان( )13-12 :3عربانييةكان( )17-14 :12ياقوب1( )27 :1ثةترؤس.)12-11 :2
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ث:

واتاى مردن لة كتيَيب ثريةكؤز


َيَت [ضونكة كريَي طوناه مردنة] (رؤما.)23 :6
كتيَيب ثريؤز دةل
فيَربكة :ووشةى مردن لة كتيَيب ثريؤز سيَ واتاى هةية  :مردنى ڕوحى و مردنى لةشى و مردنى تاهةتايى.

مردنى ڕوحى

1

یۆحهننا )24:8

خبويَنة( :ئةفةسؤس( )12 ، 5-1 :2
بدةكؤزة و طفتوطؤبكة :واتاى مردنى ڕؤحى ضيية؟
تيَبينييةكان :مردنى ڕۆحى دؤخيَكة كة ڕۆحي مرؤظ تيايدا مردووة .واتا جيابوونةوة لة ذيانى خوداى زيندووى كة خودي خؤى
ئاشكرا كردووة لة كتيَيب ثريؤز .خودا هةموو مرؤظيَكى دروست كردووة و ڕۆحى مرؤيي ثيَ بةخشيووة .لةو كارانةى كة ڕۆحى
َكي دووبارة لةدايك
َي .بةآلم لةبةر ئةوةى خةل
مرؤيي ئةجنامى دةدات توانايةتي لةسةر ناسيين خودا و بةستين ثةيوةنديية لةطةل
بووني دووةميان بةدةست نةهيَناوة بةهؤي ڕۆحى ثريؤز ،كةواتة ئةوان مردوون لة ڕۆحدا .ئةوان وا دةزانن خودا نيية ،هةتاوةكو
ئةطةر باوةرِيان هةبيَت كة خودا هةية ،وا دةزانن كة لة دوور دةذيت واتا لة ئامسان .بة واتايةكيرت ناسينيَكى نزيك و كةسى خودا
َى .بةآلم كاتيَك طويَبيستى ثةيامى ئينجيل دةبن و باوةرِى ثيَدةيَنن ،واتة كة
ناناسن و ناتوانن خؤشى وةربطرن لة هاوبةشى لةطةل

عيساى مةسيح لة دلَ و ذيانيان قبوولَ دةكةن ،ئةوكات ڕۆحى ثريؤز (ڕۆحى خودا) ديَت و تياياندا دةذى (ئةفةسؤس)13 :1
(رؤما )10-9 :8ئينجا ڕۆحى ثريؤز ڕۆحة مرؤييةكانيان زيندوو دةكات بؤ ئةوةى بتوانن ناسينيَكى كةسى خودا بناسن و
یۆحهننا 13-12:1
پهیدابوون 7:2
َيدا .
خؤشى وةربطرن لة هاوبةشى لةطةل
2

مردنى لةشي

3

مردنى تاهةتايي

خبويَنة( :زةبووري( )17 ،10 :49طؤمكار.)10، 6-5 :9
بدةكؤزة و طفتوطؤبكة :واتاى مردنى لةشى ضيية؟
تيَبينييةكان :مردنى لةشى ئةو دوَخةية كة لةشي مرؤظ دةوةستيت لة كاركردن .مردنى لةشى كاتيَك ڕوودةدات
كة ڕۆحى مرؤظ لة لةشى مرؤظ جيادةبيَتةوة ،هةروةها كاتيَك كة مرؤظ لة ذيانى سةر زةوى جيادةبيَتةوة .ئةمة
جيابوونةوةية لة ئةندامة خؤشةويستةكانى خيَزان و هاورِآ ئازيزةكان ،جيابوونةوةية لة مولك و دةستكةوتةكان.
كة مرؤظ مردنيَكى لةشى دةمرن ئةوا لةشةكانيان شى دةبيَتةوة و دةبيَتة خؤأل لة طؤرِدا .ئةوكات هةرطيز
ناطةرِيَنةوة ئةم جيهانةى ئيَستا و هةرطيز بةشدارى شتيَك ناكةن كة لة جيهانى ئيَستا ڕوودةدات.

خبويَنة( :لؤقا( )23-22 :16مةتتا( )28 :10مةتتا)46 :25
(بينني( )15-14 :20بينني2( )8 :21تسالؤنيكى.)9-8 :1
بدةكؤزة و طفتوطؤبكة :واتاى مردنى تاهةتايى ضيية؟
تيَبينييةكان :بةر لةوةى ڕؤذى ليَثرسينةوةى مةزن بيَت ،مردنى تاهةتايى دةبيَتة ناآلندنيَكى تاهةتايى لة دؤزةخ بؤ ئةو ڕوحانةى
كة باوةرِيان نيية .بةآلم دواى هاتنى ڕؤذى ليَثرسينةوةى مةزن ،ئةوا مردنى تاهةتايى دةبيَتة ناآلندنيَكى تاهةتايى لة دؤزةخ بؤ
ئةو ڕۆح و لةشانةى كة باوةرِيان نيية .مردنى تاهةتايى واتة جيابوونةوة تاهةتاية لة خودا.

ت :واتاى ( حوكم دان) لة كتيَيب ثريةكؤز
كتيَيب ثريؤز دةفةرمويَت [بةآلم ئةوةي باوةرِ ناهيَنيَت (بة عيساي مةسيح) ئةوا حوكم دراوة] (يؤحةننا[ )18 :3وةك بؤ مرؤظ
عیبڕانییهکان .)27 :9

دانراوة جاريَك مبريَ ،دواتر ليَثرسينةوةية] (
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فيَربكة :لة كتيَيب ثريؤز حوكم دان ئاماذة بة دوو جؤري حوكم داني جياواز دةكات :حوكم داني ئيَستاي خودا (كاتى) ،حوكم
دانى داهاتووى خودا (تاهةتايى) .حوكم داني ئيَستاى خودا بة دوو شيَوة ديَت :خودا ڕيَطا دةداتة حوكم دان .هةندآ جاريش خودا
حوكم دادةطريَتة سةر مرؤظ.
حوكم داني ئيَستاى خودا (كاتى) 1
غهاڵتیه ( )8-7 :6رؤما.)32-28 :1
ئـ) خبويَنة ( :
بدةكؤزة و طفتوطؤبكة :بؤضى خودا ڕيَ دةداتة هةندآ شيَوةى حوكم دان لةم سةردةمةدا؟
تيَبينييةكان :ضونكة خودا زةوى و مرؤظى دروست كرد ،كةواتة مافى خؤيةتى برِيار ئةوة بدات كة ضؤن ئةم مرؤظانة بذين .خودا لة
دروستكردنيدا ياساى ماددى داناوة .بؤ منوونة ئةطةر ياساى هيَزى ڕاكيَشانت بةالوة نا ،ئةوا دةكةوى و خؤت ئازار دةدةيت .هةروةها
َكي خؤيان لة بيَ ئاطايى دةدةن لة ياساى ئةخالقى و ڕۆحى كة خودا
خودا لة دروستكردنيدا ياساى ڕةوشتى و ڕۆحى داناوة .كة خةل
دايناوة ،ئةوا خودا ڕيَيان ثيَدةدا ڕووبةرِووى ئاكامى ئةو طوناهانة ببنةوة كة ئةجناميانداوة .بة واتايةكيرت (ضيان ضاندووة ئةوة
َى بضيَنآ هةذارى
دةدوورنةوة) .بةم شيَوةية ئةو مرؤظةى طوناهيَك بكات حوكمي خودا بةدةست دةهيَينَ .بؤ منوونة ئةو كةسةى تةمبةل
بةدةست دةهيَنىَ ،ئةو كةسةى دوذمنى بضيَنآ ثةيوةندى رِزى بةدةست دةهيَنآ .ئةوةى ستةمكارى بضيينَ جةنط بةدةست دةهيَينَ ،ئةو
كةسةى ماددةى بيَهؤشكةر بةدةست بهيَنآ ڕاهاتن بةدةست دةهيَنآ .ئايةتةكانى (ڕؤما )32-18 :1ئةوةمان فيَردةكات كة دوورى لة
َةتةكاندا ئاكامى طوناهةكانى مرؤظ لة ذيان دووضارى
خودا ڕيَطاية بؤ تيَكضوونى ڕةوشتى و هةموو جؤرة خراثةيةك .لة زؤربةى حال
َةكانى مرؤظ.
َةكان و برِيار و كردةوة هةل
دةبيَتةوة .زؤربةى كات ناآلندن دةبيَتة ئةجنامى سروشتى بريو باوةرِة هةل

ب) خبويَنة( :ليَظييةكان( )25-14 :26عاموس( )12-6 :4خةطى( )11-3 :1حزقيال( )21 :14مةتتا)14-4 :24
(بينني( )21-20 :9بينني .)9 :16بدةكؤزة و طفتوطؤبكة :بؤضى خودا هةندآ شيَوةى حوكمدان ئيَستا دةهيَنيَتة جيهان؟
تيَبينييةكان :هةموو جيهان موڵكى خوداية .هةروةها ضاوديَرى هةموو هيَزيَكى سروشتى و هةموو ڕووداوةكانى ميَذووى ذيانى
َكي سةرثيَضى فةرمانةكانى خوداى زيندوو دةكةن يان ثشتى ليَدةكةن ،ئةويش دةستى ضاوديَرى
مرؤظ دةكات .هةندآ جار كة خةل
َدةطريَت و ليَثرسينةوةى ئيَستاى كاتييان بةسةردا دةسةثيَنآ .بؤ منوونة ،لةوانةية بةرهةمةكانيان
و ثاراستنيان لةسةر هةل
ثيَناطات ،يان جةنط وآلتةكانيان ويَران دةكات ،يان خؤشةويستةكانيان زةرةرى طةورةيان ليَدةكةوىَ ،ضيرت هةست بة قايلى ناكةن
َى ،برسيةتى،
لة ذيان ،هتد ...هةروةها خودا زؤر جؤرى كارةساتي سروشتى بةكارهيَناوة وةكو (بوومةلةرزة ،الفاو ،وشكةسال
َكي ببينآ كة لة طوناهةكانيان ڕازى نيية .بؤئةوةي ئاطاداريان
نةخؤشى) بة دريَذايي ميَذووى مرؤظ لةسةر زةوى بؤ ئةوةى خةل
بكاتةوة بؤ طةرِانةوةيان بؤ الى.
ث) خبويَنة( :عيربانييةكان .)11-4 :12بدةكؤزة و طفتوطؤبكة :ئايا مةبةسيت ڕاسيت خودا ضيية لة حوكم داني ئيَستاي
(كاتى) لةسةر مرؤظ؟
تيَبينييةكان :خودا حوكم داني ئيَستاي (كاتى) دادةطريَتة سةر مرؤظ بؤ ئةوةى ڕزطاريان بكات لة حوكم داني داهاتووى
تاهةتايى .مةبةست لة حوكم داني ئيَستاي خودا ئاطادار كردنةوةى مرؤظة ،ئاشكرا كردنى طوناهةكانيان ،سةرزةنشتكردنيان و
َكداية .بؤية
تةميَكردنيان لةسةر طوناهةكانيان .ضونكة مةبةستى خودا هةردةم ئةجنامدانى ئةو كارانةية كة لة بةرذةوةندى خةل
َكة لة كردةوةى خراث بؤ ئةوةى هاوبةشى خودا بكةن لة ثريؤزى و
مةبةستى خودا لة ليَثرسينةوةى ئيَستاى طةرِانةوةى خةل
ڕاستوودروستيدا!
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ي2

حوكم داني داهاتووى خودا (تاهةتايى)

ئـ) خبويَنة( :زةبووري( )16-2 :73طؤمكار)14 :12
ثرسيار :كاتيَك تةماشاي ذيانى ڕاستوودروستان دةكةيت ،ثاشان بةهةمان شيَوة تةماشاي ذيانى تاوانباران دةكةيت ،ئايا بؤضى
ذيان بة دادوةر يان بة زؤردار وةسف دةكةيت؟
َيَنن ،دأل نةرمةكان بةطةرِدةخريَن ،ڕوح
فيَربكة :ذيان لة ڕوانطةى زؤردار و ستةمكارة دياردةدات! ضونكة ڕاستوودروستان دةنال
سووكةكان دةتؤقيَنريَن ،هةذارةكان قةدةغةكراون .لة اليةكى ترةوة تاوانباران ثةرةدةسيَنن ،خؤثةرستةكان ثارة كؤدةكةنةوة ،دأل
َةمةندةكان هةذاران هةذارتر دةكةن ،ستةمكارةكان بة سةالمةتى لة جيَطاى خؤيان
ڕةقةكانڕۆح سووكةكان دةضةوسيَننةوة ،دةول
دةمرن لةو كاتةى ثريؤزكراوةكان هةتا وةكو مردن ئازار دةكيَشن .بة طويَرةى بريمان ئةطةر خودايَكى توانادار و ضاك هةبيَت ،ئةى
ضؤن ڕيَطا بةم هةموو ستةمة دةدات لة جيهان؟ ئةطةر هيض شتيَك نةكات ئيَستا يان دواى ئةم ذيانة بؤ كؤتايى هيَنانى ئةم
ستةمة و نةهيَشتنى ئةم تاوانة ،كةواتة خودا تواناى نيية (واتة ناتوانيَت ئةو كارة ئةجنام بدات) ،يان ضاك نيية (واتة طوآ بة
ئةجنامدانى ئةو كارة نادات) .بةآلم كتيَيب ثريؤز بة ڕوونى فيَر دةكات كة خودا زيندوو و توانا و دةسةآلتيَكي تةواوى هةية،
َكةى لةسةر ئةم زةوية ذياوة
ڕؤذيَك لة ڕؤذان يةكسانى لةسةر دةستى ڕوودةدات لة سةرانسةرى جيهان .ضونكة هةموو ئةو خةل
لة سةرةتاى دروستبوونييةوة و تاوةكو كؤتايى بةرامبةر بة خودا ڕادةوةسنت لة ڕؤذى ليَثرسينةوةى كؤتايى.
ب) خبويَنة( :عيربانييةكان( )27 :9مةتتا.)33-31 :25
ثرسيار :ئايا حوكم داني خودا ضؤن دةبيَتة داهاتوويى؟
َطو ثاش مردنى ڕۆحى ،سزايةكى سةخترت و طةورةتر
فيَربكة :كتيَيب ثريؤز ثيَمان رادةطةيةنيَ كة مردنى لةشى مرؤظ كؤتايى نيية! بةل
هةية بؤ مرؤظـ! عيساى مةسيح دةطةريَتةوة سةر زةوى .هةموو ئةوانةي لةسةر ئةم زةوية ذيان حوكم دةدريَن .خودا حوكم دةداتة سةر
هةموو كاريَك هةرضةند شاراوة بيَت (طؤمكار .)14 :12هةروةها هةموو خراثةكار و تاوانباران لة شانشينى خؤى دةردةكات (مةتا:13
 .)41بيَ باوةرِان لة باوةرِداران جيادةكاتةوة بؤ ئةوةي حوكميان بةسةر بدات بة ثيَي ثةيوةنديان بة عيساى مةسيحي خوداوةند
ڕزگاردهری ذيانيانة ئةوة بة ثيَي شةريعةتي خودا حوكم دةدريَن

(مةتتا .)12 :25ئةوانةى كة باوةرِيان بة عيساى مةسيح نيية كة
(ڕؤما  .)16- 10 :2بة ثيَي بيَ باوةرِيان (يؤحةننا .)36، 21 -18 :3بة ثيَي كةم وكورِيان (مةتتا .)46-41 :25بة ثيَي كردةوة
َتةكردنيان بة ڕۆحی نيعمةت (عيربانييةكان.)31-26 :10
خراثةكانيان (بينني .)8 :21بة ثيَي كةم زانينيان بؤ عيساى مةسيح و طال
بةم شيَوةية هةر كةسيَك ثةيامى ئينجيلى عيساى مةسيح ڕةتبكاتةوة ئةوة سزا دةدريَت لةسةر ياخى بوونى (2تسالؤنيكى.)9 - 8 :1
لةطةأل ئةوةشدا ،خودا بة يةكسانييةكى تةواو حوكم دةداتة هةموو كةسيَك (لۆقا )48-47 :12ئةو ضةوسيَنراوان بة ڕاستوودروسيت
َةمةندة نةوسنةكان لة كؤبوونةوةى خؤى بة دةست
حوكم دةدات ،هةذاران لة ڕۆحی بة بةزةيي حوكم دةدات (مةتتا ،)12-3 :5دةول
َكي دةكات لةسةر ئةو ستةمةى ئةجناميان داوة لةسةر
َى دةردةكات (ياقوب ،)6-1 :5ستةمكاران دةفةوتيَنيَت و حوكمي هةموو خةل
بةتال
زةوييةكةى! هةروةها سنووريَك بؤ لووتبةرز و خؤ بة زل زانةكان دادةنيَت (ئيشايا )11 :13ثاشا ستةمكارةكان لة ثاشايةتييان الدةدات
(دانيال( )1-44 :2كؤرينسؤس .)25 :15بةآلم جيَطاى سزاى تاهةتايى (نةوةك تياضوونى تاهةتايى) ثيَى دةوتريَت (ئاطر و طؤطرد
ياخود (دؤزةخ) ،دؤزةخ جيَطاى ئاطر و سزاية (لؤقا .)26-23 :16ئةو شويَنةية كة ستةمكاران تيَيدا سزا دةدريَن بةبآ ئةوةى بفةوتيَن.
هةروةها شويَنى طريان و ئةو ئازارة توندةية كة كؤتايي نايَت (مةرقؤس )49-42 :9جيَطايةكة كةس ناتوانيَ ليَى دةرضيَت (لؤقا:16
ئامادهبوونیدةردةكريَن

 )26ستةمكاران بة سزايةكى تاهةتايى سزا دةدريَن ،بة بيَ ئةوةى خؤشةويستى و ضاوديَرى خودا تاقى بكةنةوة لة

(2تسالؤنيكى .)9-8 :1ضونكة هةر كةسيَك كة ناوى لة ثةرتووكي ذيان نةبيَت دةخريَتة ناو دةرياضةى ئاطر (بينني.)15 :20
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بةآلم ئةو كةسانةى باوةرِيان بة عيساى مةسيح هةية كةوا خودا و رزطاركارى ذيانيانة حوكمي تاهةتاييان نادريَت (يؤحةننا)29-24 :5
َسووكةوتيان وةك باوةرِداريَكة لةسةر زةوي (2كؤرينسؤس1( )10 :5كؤرينسؤس-10 :3
َكو بةثيَي جؤري ذيانيان حوكم دةدريَن ،هةل
بةل
.)15

نوێژ وةآلم دراو لةطةأل ووشةى خودا

نوێژ

ئةمرِِؤ فيَرى بوونة .ياخود طرووثةكة دابةش بكة
بة نؤرة وةكو طروث نوێژ بةرز بكةنةوة بؤ خودا وةكو وةآلمدانةوةيةك بؤ ئةوةي ِِ
نوێژهکانتان بةرز بكةنةوة بؤ خودا وةكو وةآلمدانةوةيةك بؤ ئةوةى ئةمرِؤ فيَرى بوونة.

طرووثى دووانى ياخود سيانى و

ئةرك ماَل
بؤ وانةي داهاتوو 
َيَن بدة
َيَن بدة وةآلمدانةوةت هةبيَت لةطةأل ئةو شتانةى كة خودا ثيَتى فةرمووة لة كتيَيب ثريؤز .هةروةها بةل
َيَن :بةل
بةل
َنةدةيت لة خويَندنةوةى كتيَيب ثريؤز بة شيَوةيةكى ڕێك و ثيَك.
كؤل

َوةتي ڕۆحی .رؤذانة نيو بةشي خبويَنة (مةتتا.)24 :11-1 :8
َوةتي ڕۆحی :هةموو رؤذيَك كاتيَك بةسةر بةرة لة خةل
خةل
دةرخكردن :وردبةرةوة لة ئايةتة كتيَبيية نويَكان و دةرخيان بكة .متمانةي رزطاربوون1( :يؤحةننا .)13-11 :5هةموو
رؤذيَك ثيَداضوونةوةيةك بكة لةو ئايةتة كتيَبييانةي دةرخت كردووة.
نوێژ :ئةم هةفتةية سةبارةت بة شتيَك ياخود كةسيَكى دياريكراو نوێژ بكة ،ضاوةروانبة خودا ضى دةكات( .زةبووري- 3 :5

.)4
َوةتي
زانياريية نويَكان بنووسةوة لة ثةرِاوي تايبةت بة قوتابيَيت .ئةو تيَبينيانةت بنووسة كة ثةيوةندى هةية بة خةل
َيية .
ڕۆحی ،دةرخكردن ،خويَندنةوةى كتيَيب ،ئةم ئةركة مال
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