قوتابيَيت 1 -

وانةي ضوارةم
نوێژ
ڕابةري طروث :نوێژبكة لةثيَناوي تةرخانكردني طروثةكةت و ئةم بةرنامةيةي ئامادةكردني قوتابى بؤ خوداوةند.
بةشداريكردن

ئينجيلي مةتتا

َوةتة ڕۆحييةكان فيَرى بوون
َوةتى تايبةت خبويَنةوة) لةو زانياريانةي كة لة خةل
بةنؤرة بةشداري بكةن (يان لة ثةرِاوي خةل
سةبارةت بةو برِطة كتيَبييانةى دياريكراوة بؤتان (مةتتا )36 :14 - 25 :11لةطةأل ڕةضاوكردنى ئةوةى بةشداري كردنةكان
َى بكةن .كيَربِكيَى
َيَت و قبوول
َة بكةن لةطةلَ ئةوةى دةيل
كورت بيَت .طويَ بطرن لةو كةسةى بةشداري دةكات ،بة ڕاستى مامةل
ئةو شتانة مةكةن كة بةشدارى دةكات.

دةرخكردن

متمانةي نوێژ وةآلم دراوو

يؤحةننا24 :16



خبويَنة( :زةبووري)11-9 :119
ئـ ) هاندةري دةرخكردن

 بدؤزة و طفتوطؤبكة :طرنطى دةرخكردنى هةندآ ئايةت ،يان برِطة يان بةشةكانى كتيَبى ثريؤز ضيية؟
تيَبينييةكان :ئةو ئايةتانةي دةرخى دةكةيت يارمةتيت دةدةن ذيانيَكى ثاك و ثريؤز بذيت لةم جيهانة ضةوتةدا.
ڕامان

ئايةتى دةرخكردن
لةسةر ثةرِاويَك بةم
شيَوةية بنووسةوة.

متمانةي نوێژی وةآلم دراوو

[تاكو ئيَستا بة ناوي منةوة هيضتان داوا نةكردووة .داوا بكةن وةريدةطرن،
تاكو خؤشييةكةتان تةواو بيَت]( .يؤحةننا)24 :16

ب

نيشانةي كتيَيب
لةثشت ثةرِاوةكة
بنووسةوة 

 1واتاى ناوةكانى خودا لة كتيَبى ثريؤز.
لة سةردةمي ثةميانى كؤن باوةرِداران ناوي خودايان بة راستةوخؤ بانط دةكرت (خوداوةند) يان (خودا) (زةبووري)2-1 :5
هةروةها نوێژهکانیان بة ناوى خودا كؤتايى ثيَنةدةهيَنا .لة كتيَبى ثريؤز دةبينني كة ناوةكان واتايان هةية .بؤية ناوةكانى خودا

َى دةطوجنيَ .هةروةها بوونى ناوةكاني خودا ئةوة
ئاماذة بة خودي خودا دةكات .خودا تاكة كةسة كة بة تةواوةتى ناوةكانى لةطةل

 دةطةيةنيَ كة خودا بة تةواوي خؤى دةناسيَ وخودى خؤى بؤ مرؤظ ئاشكرا دةكات .خودا دةيةويَت مرؤظ بيناسيَت و بةرِيَطاي
َى .بةزماني عيربى خودا بة (ئةلوهيم) ديَت واتة (ئةو توانادارةى كة شايستةى بةرز كردن و ليَ
 نوێژ ثةيوةنديان هةبيَت لةطةل
 ترسانة) (ئيشايا( )18 :40ئيشايا )11-9 :46هةروةها بةزماني عيربي خوداوةند بة (يةهوة) ديَت واتة (منم ئةوةي كة
َنيابوون لةوةى تاهةتايي
منم) يان (دةمب ئةوةي كة دةمب) .ئةمةش ناوى ئةو ثةميانةية كة خودا لةطةأل طةلةكةي بةسيت بؤ دل
ڕاستطؤ دةميَينَ لةسةر ئةو ثةميانة (دةرضوون( )15-14 :3دةرضوون .)7-6 :34عيساي مةسيح ڕاطةياندنيَكى بينراوة بؤ
خوداى نةبينراو (ئيشايا( )6 :9كؤلؤسى( )15 :1كؤلؤسى .)9 :2بؤية ناوةكةى واتاى هةية ،واتة ناوى عيسا (رزطاركار)ة

(مةتتا ،)21 :1واتاي ناوى (مةسيح) (سرِاو -بة رؤني تايبةت بؤ مةبةسيت دةستنيشان كردن) .عيسا بةم ناوة ناونراوة





ضونكة بة ڕۆحی ثريؤز سرِاوةتةوة بؤ ئةوةى ببيَتة دوا نيَردراو و كاهيين مةزن و شاى تاهةتايى .لةبةر ئةوةي نيَردراوة ووشةى
خودامان بؤ ئاراستة دةكات .هةروةها لةبةر ئةوةي سةرؤكى كاهينانة سزاي طوناهةكامنان لةخؤي دةطريَت يارمةتيمان دةدات.
پادشایه ضاوديَرى ذيامنان دةكات و لة ستةم دةمانثاريَزيَت.

لةبةر ئةوةي
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نوێژکردن بة ناوى عيساي مةسيح

2

باوةرِداران بة ناوى عيساي مةسيح نوێژ دةكةن ضونكة ئةو ناوبذيكاري نيَوان خوداي باوك و مرؤظة .نوێژ بة ناوى عيساي
مةسيحي خوداوةند سيَ واتاى طرنطى هةية:

 ئـ) باوةرِداران بة ناوى عيساي مةسيح نوێژ دةكةن ضونكة داواكارييةكانى شةريعةتي بة تةواوةتى ئةجنامدا بؤ ئةوةى بيَتاوامنان
 بكات لة تيَرِوانينى خودا ئةويش لة ڕيَطاى مردنى كةفارةتى و هةستانةوةى لةنيَو مردواندا (2كؤرنسؤس .)21 :5كاتيَك
 خوداى باوك سةيرى يةكيَك لة باوةرِداران دةكات ،تةنها ثاك و بيَطةردى عيساي مةسيح دةبينيَت! بؤية خودا وةآلمى نوێژی
 باوةرِداران دةداتةوة لةبةر ئةوةي بيَتاوانن لةبةر عيساي مةسيحي خوداوةند (1ثةترؤس.)12 :3
ب) باوةرِداران بة ناوى عيساي مةسيح نوێژ دةكةن ضونكة خودي خوداي بؤيان ئاشكرا كردووة .باوةرِداران دةتوانن ناسينيَكى
كةسى و نزيك خودا بناسن ضونكة عيساي مةسيحيان ناسيووة .ئةوةى عيساي مةسيحى بينراو بناسيَت ،ئةوا خوداى نةبينراوي
ناسيووة (يؤحةننا ،)10-9 :14ئةوةى عيساي مةسيح بناسيَ خودا دةناسيَ (يؤحةننا ،)19 :8ئةوةى باوةرِى بة عيساي
مةسيح هةبيَت باوةرِى بة خودا هةية (يؤحةننا ،)44 :12ئةوةى عيساي مةسيح قبووأل بكات ،ئةوة خودا قبووأل دةكات

(يؤحةننا .)20 :13خودا وةآلمى نوێژی باوةرِداران دةداتةوة كاتيَك بة ناوى عيساي مةسيحي خوداوةند نوێژ دةكةن.
ث) باوةرِداران بة ناوى عيساي مةسيح نوێژ دةكةن ضونكة ويستى خودا و ريَطاكانى بؤيان ئاشكرا كردووة .خودا طويَ دةطريَت
لة نوێژی ئةو باوةرِدارانة كة لةطةأل ويستى دةطوجنيَن ،ئةو ويستةي كة لة عيساي مةسيح ئاشكراكراوة (1يؤحةننا.)14 :5

بةم شيَوةية ،بةهؤى عيساي مةسيحةوة ،باوةرِداران دةتوانن نزيك ببنةوة لة خودا (ئةفةسؤس .)18 :2هةروةها هةركاتيَك
بيانةوىَ دةتوانن لة خودا نزيك بنةوة بة سةربةخؤيي و متمانةوة (ئةفةسؤس( )12 :3عيربانييةكان .)16-14 :4

ث

) دةرخكردن و ثيَداضوونةوة

بنووسة :ئايةتة كتيَبييةكان لةسةر كاخزيَكي نويَ بنووسة يان لةناو ثةرِاوي تيَبينييةكان.
دةرخكردن :ئايةتة كتيَبييةكان بة شيَوةيةكى ڕاست دةرخ بكة .متمانةى نوێژی ثةسةندكراو :يؤحةننا.24 :16
َنيا بيَت لةوةى هاورِيَكةى ئايةتى دةرخكردووة.
ثيَداضوونةوة :طرووثةكة دابةش بكة طرووثى دووانى ،هةر كةسيَك دل

وانةي خويَندنةوةي كتيَيب ثريؤز
من لة كويَوة هاتووم؟
ثةيدابوون4 :2 - 1 :1
شيَوازي ثيَنج هةنطاوي خويَندنةوةى كتيَبى ثريؤز بةكار بهيَنة بؤ ئةوةي (ثةيدابوون )4 :2 -1 :1ثيَكةوة خبويَنني.
هةنطاوي  1خبويَنة
خبويَنة :با ثيَكةوة (ثةيدابوون )4 :2-1 :1خبويَنني .با بة نؤرة خبويَنني ،بة شيَوةيةك هةر كةسيَك ئايةتيَك خبويَنيَتةوة تاوةكو
تةواو دةبني لة خويَندنى برِطةكة بة تةواوةتى.
هةنطاوي  2بدؤزة
َتةوة لةم برِطة
بريبكةرةوة :ئةو ڕاستيية ضيية كة بةالتةوة طرنطة لةم برِطةيةدا؟ ئةو ڕاستيية ضيية كة ضووة ناو ميَشك و دل
كتيَبييةدا؟
بنووسة :يةك يان دوو ڕاستى بدؤزةرةوة كة ليَيان تيَ بطةيت ،برييان ليَبكةوة و بريؤكةكانت لة ثةرِاوةكةت بنووسة.
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بةشداريكردن( :دواى ئةوةى ئةندامانى طروثةكةت هةنديَ كات بة بريكردنةوة و نووسني بةسةر دةبةن .بريؤكةكانتان بة نؤرة
بةشدار بكةن) .با نؤرة بطرين بؤ بةشداريكردنى ئةو شتانةى هةر يةكيَك لة ئيَمة دؤزيويةتةوة( .ئةمانةى خوارةوة منوونةن بؤ
ئةوانةى بةشدارى ئةو شتانة دةكةن كة دؤزيويانةتةوة .لةبريتبيَت ،لة هةر طرووثيَكى بضووك ،ئةندامانى طرووثةكة بة شتى
جياواز بةشداري دةكةن .طرنط نيية ئةو شتانة وةك يةك بيَت).
ئةو ڕاستييةية كة لة ئايةتى 27نووسراوة .خودا ذن
و ثياوى لةسةر ويَنةي خؤى دروست كردووة .بةم
ڵهکان
ئاژه 
َةكان ضونكة 
شيَوية ،من جياوازم لة ئاذةل

دؤزينةوةي  2بةالمينةوة ڕاستى ثةسةندكراو ئةو ڕاستييةية كة لة
ئايةتى 28نووسراوة .خودا بؤ مةبةستيَكى تايبةت منى دروست كردووة.
َي ،هةروةها لةطةأل كةسانيرت،
بؤ ئةوةى ثةيوةنديةكى نزيكم هةبيَت لةطةل
َسوكةوت بكةم
لةطةأل سروشت .سةبارةت بة خودا ،ثيَويستة بةشيَوةيَك هةل

دؤزينةوةي

سهر ويَنةي خودا دروست نةكراون .لةبةر ئةوةى
له 

من لةسةر ويَنةي خودا دروستكراوم ،من هاوشيَوةم

ببيَتة مايةي شكؤداركردني ناوي خودا لةبةر ئةوةي من لةسةر ويَنةي
خودام .سةبارةت بة كةسانيرت ،دةبيَت ڕێز لةو جياوازيية بطرم كة لة نيَوان

لةطةلَ كةسايةتى خودا ،خودا هةنديَ لة سيفةتةكانى
خؤى بة من بةخشيووة.

ئافرةت و ثياو هةية .سةبارةت بة سروشت ،ثيَويستة ملكةجي بكةم و
دةسةآلتدار بةسةري.

1

بةالمينةوة ڕاستى ثةسةندكراو

هةنطاوي  3هةند َي ثرسيار ئارِاستة بكة
بريبكةرةوة :ض ثرسياريَك ئارِاستةي ئةم طرووثة دةكةيت ،سةبارةت بةم برِطة كتيَبيية؟ با هةولَ بدةين هةموو ئةو ڕاستيية
تيَبطةين كة لة (ثةيدابوون )4 :2-1 :1نووسراوة ،ثاشان هةندآ ثرسيار بكةين سةبارةت بةو شتانةي كة تيَنةطةيشتووين.
بنووسة :ئاطاداربة لة داڕشتنى شيَوةى ثرسيارةكةت كة بة ڕوونرتين شيَوةبيَت .دواتر ثرسيارةكة لة ثةرِاوةكةت بنووسة.
بةشداري بكة  :ثاش ئةوةى ئةندامانى طرووثةكة هةندآ كات بة بريكردنةوة و نووسني بةسةر دةبةن ،داوايان ليَ بكة بةشدارى
بكةن بة دةربرِيين ثرسيارةكانيان).
َبذيَرة و هةوأل بدة وةآلميان بدةيتةوة لة ڕيَطاى طفتووطؤكردن لةطةأل طرووثةكةت).
طفتووطؤبكة( :دواتر هةندآ ثرسيار هةل
وه هةندآ منوونةن دةربارةى هةندآ ثرسيار كة لةوانةية ئةندامانى طرووثةكةت بيكةن ،و هةندآ تيَبينى بةسوود
خواره 

(ئةمانةى
بؤ بةڕيَوةبردنى طفتووطؤ دةربارةى ثرسيارةكان) .
گهردوون ضةندي خاياند؟
ثرسياري  1ئايا كاري 
ؤذ) .بةآلم ضؤن شلؤظةى ئةم شةش ڕؤذة دةكريَت؟ ووشةى ڕؤذ لة زماني عيربى هةمان واتاي
ماوةى شةش ڕ
ضةنديَت (لة
َ
ثريؤز دةل
كتيَبى
خاياندووة؟
دروستكردن
ووشةى ڕؤذة لة زماني عةرةبى دةدات .لةوانةية مةبةسيت (ڕؤذ) لة ثةيدابوون 1مةبسيت لة ڕؤذيَكى تةواو نةبوو كة ماوةى

 24كاتذميَرة .لة ئايةتى  5لةسةرةتادا ووشةى (ڕؤذ) ئاماذة بة اليةنى ڕووناكى (ڕؤذ) دةكات لة ڕؤذى ثةيدابووندا ،ثاشان
ئاماذة بة تةواوى ڕؤذى ثةيدابوون دةكات .لة ئايةتى  14دةبينني ووشةى (ڕؤذ) سةرةتا ئاماذة بة اليةنى ڕووناكى (ڕؤذ) دةكات
لة ڕؤذى ئاسايى كة لة  24كاتذميَر ثيَكديَت ،دواتر ئاماذة بة تةواوي

ڕۆژی

ئاسايى دةكات كة لة  24كاتذميَر ثيَكديَت .لة

(ثةيدابوون )4 :2ووشةى ڕؤذ ئاماذة بة تةواوي ماوةى ثةيدابوون دةكات ،شةش ڕؤذى كاري ثةيدابوون لة خؤي دةطريَت! بةم
شيَوةية دةبينني كة ووشةى ڕؤذ ليَرةدا بة ثيَنج واتاى جياواز بةكارهاتووة .لة (ثةيدابوون )27 :1ئةوة دةخويَنني كة لة ڕؤذى
َي بةدي هيَنا كة لةسةر زةوى دةذين و دواتر مرؤظى بةدي هيَنا بة نيَر و ميَ ،ئةوةش كؤتايى
شةشةمى ثةيدابوون خودا ئاذةل
َنياييةوة كاتيَكى زؤر تيَثةرِيووة لة نيَوان بةدي هيَناني
ڕؤذى شةشةمى ثةيدابوون بوو .بةآلم لة (ثةيدابوون ،)22-15 :2بة دل
بهدی هيَناني حةوا .ثيَش بةدي هيَناني حةوا ،كارى ئادةم كاركردن بوو لة باخجةي عةدن .لة ڕيَطاى برِيارى خودا كة
ئادةم و 
هاوكاريَكى طوجناو بؤ ئادةم دابينَ ،لة ناوةرِؤكةوة تيَدةطةين كةوا كاتيَكى باش تيَثةرِيوة بؤ ئةوةى ئادةم ثةرۆشى كاركردن لة
باخضةي عةدةن لةدةست بدات .بؤ ئةوةي ز
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َندةكان بوو .بيَطومان
خودا هةستى تةنيايى ئادةم كةمبكاتةوة كاريَكى طرنطى ثيَرِاسثارد ئةويش ناوناني هةموو ئاذةلَ و بال
ئةمة كاتيَكى زؤرى ثيَويست بووة  .ثاشان كة دووبارة ئادةم هةستى بة تةنياى كرد ،خودا هاوسةريَكى بؤ دروستكرد لة نزيكرتين
َى .بةم شيَوةية بةشى يةكةمي ثةرتووكي ثةيدابوون مةبةستى ئةوة نةبوو ثيَمان ڕابطةيةنيَت كة هةر ڕؤذيَك لة شةش
بةش لة دل
ڕؤذى ثةيدابوون لة  24كاتذميَر ثيَكهاتبوو .بةشى يةكةمي ثةرتووكي ثةيدابوون هةرطيز مةبةستى ئةوة نةبوو دريَذايى ئةو
َكو
ماوةيةمان ثيَرِابطةيةنيَت كة خودا خاياندوويةتى لة ثةيدابووني طةردوون و زةوى .يان خيَرايى خودا لة كردارى ثةيدابوون ،بةل
دةيةويَت دةربارةى ئةم خودا مةزنة شتيَكمان ثيَرِابطةيةنيَت كة ئةم طةردوونةى بةدي هيَناوة ،ضؤن بةدي هيَناوة ،بؤ ض
مةبةستيَك بةدي هيَناوة.
ثرسياري  )2-1 :1( 2ضؤن خودا طةردوونى بةدي هيَنا؟
سةرةتا :خوداى بةتوانا زةوى و ئامسانى بةدي هيَنا .ئةمةش ئاماذة
بة بةدي هيَناني هةموو تةنة ئامسانييةكان و زةوى دةكات .خودا
ماددةى بةدي هيَنا .بةآلم زةوى شيَوةى نةبوو ،بيابان و تاريك بوو.
َكو لة شيَوةى الفاوى
زةوى هيض شيَوةيةكى ڕيَك و ثيَكى نةبوو ،بةل
ئاو بوو .هيض ڕوناكيةك نةبوو زةوى ڕوناك بكاتةوة .نة وشكايى و نة
بوونةوةرى زيندوو هةبوو .ئةم دميةنة وةكو ثيَشةكيةك بوو بؤ شةش
ڕؤذى ثةيدابوون .شةش ڕؤذى ثةيدابوون ئةو قؤناغة ڕيَك و ثيَكة
يةك لةدواى يةكانة نيشان دةدات كة خودا تيايدا ثةيدابووني
هةسارةى زةوى تةواوةكردووة بةو شيَوةيةي كة ئيَستا دةيبينني.
يةكةم ڕؤذي ثةيدابوون( :ثةيدابوون )5-3 :1ثةيدابووني
ڕوناكيمان بؤ ڕوون دةكاتةوة .بيَطومان مةبةست ليَرة بة شيَوةيةكى
سةرةكى ڕوناكى خؤر و ئةستيَرةكانيرتة.
دووةم ڕؤذي ثةيدابوون( :ثةيدابوون )8-6 :1ثةيدابووني بةرطى
َندةكان) كة ئاوى
هةواييمان بؤ ڕوون دةكاتةوة (ئامسانى بال
َواسراوى هةورةكانى ئامسان جيادةكاتةوة لة ئاوى خةست بووى
هةل
سةر زةوى .بةم شيَوةية ضينيَكى خةست لة هةور زةوى داثؤشيبوو.

سيَيةم ڕؤذي ثةيدابوون( :ثةيدابوون )13-9 :1ثةيدابووني
ووشكايى و دةريامان بؤ ڕوون دةكاتةوة .ضونكة ئاوى زةوي و دةريا
و دةرياضةكان كةم بوونةوة لة ئاستى ووشكايى .لةوانةية
ساردبوونةوةى بة شيَنةيى زةوى ئاوةكانى خةست كرد و ئةو تةوذمة
بومةلةرزية بووة هؤى دروست بوونى ضياكان .بة فةرمانى خودا
ووشكايي ڕووةك و دارى جؤراوجؤري بةرهةم هيَنا .بةم شيَوةية
جؤرةكانى ڕووةكي ثةيدانةبوو بةديهيَنرا .تيشكي خؤر كة ئةو ضينة
هةورة دةبرِى كةدةورى زةوى و دةرياكانى داوة واى كرد كردارى
نواندنى تيشكى (ثيَكهاتةى تيشكى) شتيَكى ئاسايى بيَت.
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ضوارةم ڕؤذي ثةيدابوون( :ثةيدابوون)19-14 :1
ئةوةمان بؤ ڕوون دةكاتةوة كة خودا ضينى هةورى
جياكردةوة بؤ ئةوةى تيشكى خؤر بطاتة زةوى ،بؤ
ئةوةى مرؤظ (دواتر) بتوانيت ضاوديَرى جولةى خؤر و
مانط و ئةستيَرةكان بكات ،نابيَت كار لةم ئايةتة
وةربطيَريتة ووشةي (ثةيدابوون) .خودا خؤر و مانط و
َكو
ئةستيَرةى لة ڕؤذى ثةيدابوون بةدي نةهيَنا ،بةل
َك (دواتر) بؤ
كردية دياردةيةك لة زةوى بؤ ئةوةى خةل
هةذماركردنى كات و وةرزةكان بةكارى بهيَنن .خودا
ثيَش شةش ڕؤذى ثةيدابوون خؤر و مانط و ئةستيَرةى
بةدي هيَنابوو (ثةيدابوون .)3 :1لة ضوارةم ڕؤذى
ثةيدابوون خودا ڕيَكيانيخست واى كرد دياربن لةسةر
زةويةوة بؤ ئةوةى وةكو ئاميَريَكى ئاماذة ثيَكردن لة
َك بدات لة
ئامسان بةكارى بهيَنن تاوةكو يارمةتى خةل
َنامةي
طةشتةكانيان وةكو (زانينى ضوار ئاراستة) و سال
َنامةى ميَذووى يارمةتى
وةرزةكانى كشتوكالَ و سال
َك دةدات بؤ هةذمار كردنى ڕؤذ و مانط و سالَ.
خةل
هةموو ئةمانة ئاماذة بةوة دةكةن كة خودا زةوى
لةثيَناوي مرؤظ بةدي هيَناوة .بةآلم مةبةسيت قةبارةى
تةنة ئامسانييةكان ڕوونكردنةوةى ڕاستيية زانستييةكان
َك
َكو ئةو ضؤنييةتية وةسف دةكات كة خةل
نيية ،بةل
شويَنى خؤيان ثيَ بزانن لةسةر زةوى.
ثيَنجةم ڕؤذي ثةيدابوون( :ثةيدابوون)23-20 :1
َندةكانى ئامسامنان بؤ
ثةيدابووني بوونةوةري دةرياي و بال
ڕوون دةكاتةوة .واتة ،بوونةوةرة دةريايية مةزنةكان،
ماسى .هةروةها سةلتةعون ،قريدس ،هتد...

َندةكان لة خؤ دةطريَ بة جؤرةكانييةوة .ئةوةي سةيرة لة سةردةمي جيولؤجي كمربى (
هةروها ميَروو و بال
 ،)period of geologyيةكةم ڕيَبةرى نيشان دةدات لةسةر ثةيدابووني بيَ برِبرِةكان بة شيَوةيةكى لةناكاوى سةرسورِهيَنةر.
Cambrian

َى ئاوى و ووشكايى كة  5000جؤرى هةية كة دةطةرِيَتةوة
هةروةها هيض ليستةيةك نيية لةسةر بةش يان جؤرى ئاذةل
َة بةردبووةكان) .كة
َكاران ،يان ثامشاوةى ئاذةل
سةردةمي باليؤزى ( )palaeozic eraكة ثيَش ضينى (نؤيكراوان) (ياخود هةل
َةكان
دةطةرِيَتةوة بؤ كاتى كمربى .كاتيَك خودا دةفةرمويَت [بةردار بن و زؤر بن] ئةمة ئةوة ناطةيةنيَت كة ياداشتى بة ئاذةل
َبوونى ثيَدةبةخشني.
َكو تواناى زؤر بوون و مندال
دةدا بؤ ئةوةى زؤربن ،بةل
َةكانى سةر ووشكايى بة طويَرةى جؤرةكانيان.
شةشةم ڕؤذي ثةيدابوون( :ثةيدابوون )26-24 :1ثةيدابووني هةموو ئاذةل
َى هةبوو.
هةروةها ثةيدابووني زةوى .نابيَت لة ئايةتى  24ئةوة تيَبطةين كة زةوى لة خؤيةوة تواناى بةرهةم هيَنانى ئاذةل
َةكانى ووشكايى
َةكانى بة فةرمانى خؤى بةدي هيَنا بة بةكارهيَنانى ئةو يةكانةى لةسةر زةوى هةن .ئاذةل
َكو خودا ئاذةل
بةل
َة مةزنةكان وةك شيَر و فيل .بةآلم خودا مةبةستى
َة بضووكةكان ،هةروةها هةموو ئاذةل
وةكو مةرِ و مانطا و هةموو ئاذةل
َك (دواتر)
َكو مةبةستى ئةوة بوو بؤمان ڕوون بكاتةوة ضؤن خةل
َةكامنان ثيَرِابطةيةنيَت ،بةل
ئةوة نةبوو بةشكردنى زانستى ئاذةل
سةيرى ئةم ئاذةآلنة دةكةن.

دةبينني هةر ڕؤذيَك لة شةش ڕؤذى ثةيدابوون نيشانةي خولي تةواوة :لة سةرةتاى هاتنى تاريكى ڕؤذيَكى ثةيدابوون تا هاتنى
سةرةتاى تاريكى ڕؤذى دواتر .مةبةستى ڕاسيت لة [جا ئيَوارة بوو و بووة بةياني ،ئةمة ڕؤذي يةكةم بوو] كة لة هةر شةش
ڕ ؤذى ثةيدابوون دووبارة دةبيَتةوة دةرخستنى قؤناغة جياوازةكاني خوداية لة ثةيدابوون .بةآلم مةبةستى نووسةر ئةوة نةبوو ئةم
شيَوازة وةك سةملاندنيَك لةسةر ئةو بريؤكةيةى كة ڕؤذى باسكراو هةمان ڕؤذى ئيَستامانة كة لة  24كاتذميَر ثيَكديَت .خودا
ماوةى هيض ڕؤذيَكمان بؤ دياري ناكات لةو شةش ڕؤذى ثةيدابوون.
(ثةيدابوون )1 :2ڕستةيةكى ثوختة :ئيَستا ثةيدابووني طةردوونى ڕيَك و ثيَك بةتةواوةتى تةواوبوو.
َيَت كة ڕؤذى حةوتةم يةكسةر لةثاش تةواو بووني خودا لة ثةيدابوون دةستى ثيَكرد.
ئايةتى  2دةل
ثرسياري  )3-2 :2( 3ضؤن دةتوامن ڕؤذى حةوتةم تيَبطةم كة لة ثاش تةواو بووني خودا لة ثةيدابوون هات؟
تيَبينييةكان :كتيَبى ثريؤز ئةوةمان فيَر ناكات كة خودا يةك ڕؤذ كة ثيَكهاتووة لة  24كاتذميَر ثشووى داوة لةطةأل كؤتايى
هاتنى ثةيدابوون .لةبةر ئةوةي هيض ووشةيَكي كؤتايى نيية سةبارةت بة ڕؤذى حةوتةم .ڕؤذى حةوتةم وةكو يةكيَك لةو شةش
ڕؤذى ثةيدابوون نةبوو واتا ڕؤذيَك نيية كؤتايى هةبيَت .خودا طةردوونى لة شةش ڕؤذ دروست كرد و ڕؤذي حةومت ثشووي دا و
دواتر هيج ڕؤذيَكي ثةيدابوونيرتي بة دوادا نةهات.
ثةميانى نوآ ئةوة رادةطةيةنيَت كة ڕؤذى حةوتةم بةردةوام بووة تا سةردةمى كليَسا لةبةر ئةوةي (حةسانةوةي خودايية) .لة
(عيربانييةكان ،)11-1 :4وانةيةكى بةرضاو دةبينني كة خودا ثاش ثةيدابوون ثشوويدا .هةروةها دواى ئةوةى طةىل خودا
خزمةتيان لةسةر زةوى تةواو دةكةن ،دةضنة حةسانةوةي خودايي .ئةو (حةسانةوة)ي طةىل خودا كة لة (عيربانييةكان)9 :4
باسكراوة ئاماذة بة ذيان دةكات لة حزوري خودادا .يان يةكسةر لةثاش مردن يانيش ئةوةية لةثاش هةستانةوة لةسةر زةوى نوىَ.
َكو
بةآلم ئةم (ثشوو)ةي كة خودا ئةجناميدا لةثاش كؤتايى ثةيدابوون ئةوة ناطةيةنيَ كة خودا (وازي لةهةموو كاريَك هيَنا) ،بةل
ئةوة دةطةيةنيَ كة خودا (هيض كاريَكى ترى ثةيدابوون ئةجنام نادات) .تائيَستا خودا ضاوديَر و دةسةالتدارة لةسةر هةموو
طةردووندا( .يؤحةنا( )17 :5عيربانييةكان.)3 :1
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ثرسياري  4ضؤن دةبيَت بريكةمةوة سةبارةت بة (مرؤظى ئةشكةوت) كة ثيَش هةزارةها سالَ ذياوة؟
تيَبينييةكان :زاناكانى ڕةطةزى مرؤظ ثامشاوةى بوونةوةرى هاوشيَوةى مرؤظيان دؤزيووةتةوة كة ناويان ليَناوة (مرؤظى مةميوون)
يان (مرؤظى ئةشكةوت) .زانايان ثيَيان واية كة مرؤظى ئةشكةوت لةنيَوان ( )20000 – 1750000ساأل ثيَش ئيَستا ذياوة.
بةآلم ئةم زانايانة نايانةويَت بة شيَوةيةك تةماشاي ئةم بوونةوةرانة بكةن كة تةنها مةميوونن (اليةني هؤشةوة) .ضونكة ئامرازى
بةردينى دؤزراوةتةوة وةكو (سةرة رم و سةرة ت ةور) لةطةلَ ثامشاوةى ئةم بوونةوةرانة .بةآلم ثامشاوةى ئةو بوونةوةرانةى كة بوونة بة
َماندنيَكى بةهيَزة لةسةر ئةوةى كة ئةم بوونةوةرانة ئاطريان بؤ مةبةستى خواردن ليَنان بةكار هيَناوة .لة دؤخي
َوز ،سةل
خةل
ثامشاوةى بوونةوةرى نياندرتاىل ( )Neanderthal manوا ديارة كة ضةند بريدؤزيَك هةبووة لةسةر ئةوةى كة ئةم بوونةوةرانة
َيَى باوةرِيان بة ذيانيَكرت هةبووة ثاش مردن.
مردووةكانيان دةناشت و لة تةنيشتيانةوة هةندىَ ئامرازيان دةناشت وةك ئةوةى بل
لةوانةية هةندىَ ثةيكةرى سةرةتايى كة دؤزرابيَتةوة هةنديَ كةشى ئةجنام دةدا ،هةروةها هةندىَ ويَنةى سةرسورِهيَنةر لة هةنديَ
ئةشكةوت دؤزراوةتةوة كة بنةرِةتةكةيان دةطةرِيَتةوة بؤ بوونةوةرة نياندرتالييةكان .وا ديارة كة هةموو ئةم بوونةوةرانة لة
(مرؤظى كرؤمانيونةوة) تاكو (مرؤظى زينجانسرؤبؤسى) مةميوونى ثيَشكةوتوون ،يان بوونةوةرى هاوشيَوةى مرؤظ بوونة و برِيَكى
باش زيرةكى و ئازايةتيان هةبووة .ضونكة لة ثلةى يةكةمدا زاناكان جياوازن لة شيَوةى ميَذووى نوىَ .لة ثلةى دووةمدا شيَوةى
ميَذووى بةكارهاتوو هةرضؤنيَك بيَت ،ناتوانريَت ميَذووى ئةم بوونةوةرة هاوشيَوانةى مرؤظ هةذمار بكريَت ثاش بةديهيَناني ئادةم و
حةوا كة لة (ثةيدابوون ) 3-1ئاماذةى ثيَكراوة .ئةطةر تاقيكردنةوةيةكى ذميَريارى ئةجنام بدةين سةبارةت ئةو ميَذووانةى لة
َبذاردنيَك ديكةمان لةبةر
َى ( 10000ث.ز ).ذياوة بة دوورترين ڕيَذة .بؤية هيض هةل
(ثةيدابوون)5ية دةبينني كة ئادةم لة سال
دةست نيية جطة لةوةى كةوا دابنيَنني كة ئةم بوونةوةرة هاوشيَوانةى مرؤظ ثيَش ئادةم لةسةر زةوى ذياون.
لة (كردار )26 :17نووسراوة كةوا خودا [هةموو نةتةوةكاني لة يةكيَك دروستكردووة] هةروةها لة (رؤما )21-12 :5ئةوة
تيَدةطةين كةوا هةموو ئةو مرؤظانةى ثاش كاتى ئادةم هاتوونة دةبيَت لةوةوة هاتنب لة كاتيَك ئةو ضووة ناو ثةيوةنديةكى ثةميانى
لةطةلَ خودا ضونكة ئةو نويَنةرى هةموو ڕةطةزى مرؤظة .ئةمةش ئةو ه دةطةيةنيَت كة نابيَت هيض ثةيوةنديةكى ثامشاوةيى
ڕاستةقينة لة نيَوان ئادةم و ئةو نةوانة يان ئةو بوونةوةرانة هةبيَت كة لةثاشي هاتوون ،ضونكة هةموو بوونةوةرةكان هاوشيَوةى
مرؤظن .ئةوةى ثيَش ئادةم ذياوة باثريانى ئادةم نني لة اليةنى ثامشاوةييةوة ،هةروةها هاوبةش نيية لةو ثةميانةى لة نيَوان خودا و
َة كؤنةكان ،ئةو بوونةوةرة هاوشيَوانةى مرؤظ هةموويان مردن و نةمان ثيَش
ئادةم هةية .بةم شيَوةية وةكو بارى زؤربةى ئاذةل
ئةوةى خودا ئادةم بةدي بهيَنيَت.
ئةطةر هةرضةند شيَوةى ئةو بوونةوةرة هاوشيَوانةى مرؤظ نزيك بووبيَت لة شيَوةى مرؤظى ئةم سةردةمة .ئةمة هيض ثةيوةنديةكى
نيية بة ناوةرِؤكى بابةتةكة ،ئايا مرؤظى ئةشكةوت خاوةنى ڕۆحی مرؤيية يان خودي مرؤيي ڕاستيي بووبيَت .بريؤكةى
تيَطةيشرتاوي ناوةرِؤكى (ثةيدابوون ،) 27-26 :1ئةوةية كة خودا بوونةوةريَكى بة تةواوةتى جياوازى بةدي هيَنا لة ناوةرِؤكةوة
كاتيَك كة (ئادةم)ى بةدي هيَنا ،ئةويش وو شةيةكة واتاي (كةس) ديَت (مرؤظ) لة زماني عيربيدا( .ئادةم) يةكةم مرؤظة كة خودا
لة شيَوةى ڕؤحى خؤى دروستى بكات! هةروةها يةكةم مرؤظة بة واتاى نويَى ووشةكة .يةكةم بوونةوةرى بةدي هيَنراوة كة
(دةرون)ي يان (ڕۆح)ي لة شيَوةى خودا بيَت .هيض بريدؤزيَكى زانستى نيية ئةوة ڕةت بكاتةوة.
ثرسياري  )27-26 :1( 5مةبةست ضيية لةوةي ئيَمة لةسةر ويَنةي خودا بةدي هيَنراوين؟
ئـ) مرؤظ خاوةن ذيانيَكى جةستةيي نايةبة :لة (ثةيدابوون )7 :2دةخويَنينةوة[ :جا خوداوةند خودا ثياوي لة خؤلَي زةوي ثيَك
َةكان) لة هةمان
هيَناو شنةي ذياني بة كونة لووتيدا كرد .بةمةش ثياوةكة بووة طيانيَكي زيندوو] .لةشى مرؤظ ( هةروةها ئاذةل
بابةتى زةوى ثيََكديَت بةآلم مرؤظ جياوازة لة ئاذةأل كة خودا بة ووشةي خؤي بةدياني هيَنا بةآلم مرؤظى بة دةستى خؤي ثيَك
َةكان (ثةيدابوون )22 :7 ، 7 :2بةآلم خودا شنةي ذياني
هيَنا ،لةطةلَ ئةوةى مرؤظ شنةي ذياني ثيَ بةخشراوة هةروةك بارى ئاذةل
بة
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فةرمان بةخشيية ئاذةأل لة كاتيَك شنةي ذياني بة لووتي مرؤظدا كرد و ثيَي بةخشى .ئةمةش ئةو ڕيَطايةية كة خودا بة مرؤظى
بةخشيووة بؤ ئةوةى هةناسة بدات و دواتر بذيَت.
ب) مرؤظ خاوةن سروشتيَكى ڕۆحی نايابة :لة (ثةيدابوون )27-26 :1دةخويَنينةوة كةوا بةدي هيَناني مرؤظ زؤر جياواز
بوو ،لةبةر ئةوةي ثاش برِياري خوداى (سيَيانة هات) [با مرؤظ لةسةر ويَنةي خؤمان دروست بكةين ،لة شيَوةي خؤمان] ثاشان
خودا مرؤظى هاوشيَوةى خؤى بةدي هيَنا ،سروشتيَكى ڕۆحی بة مرؤظ بةخشى كة طوجناو بيَت لةطةلَ سروشتى خودا ،مرؤظ لة
هاوشيَوةي زؤر لة سيفةتى ڕاستةقينةى خودابوو ،كةسايةتى هاوشيَوة بوو لةطةلَ كةسايةتى خودا ،بؤية مرؤظ جياوازة لة هةموو
بوونةوةرةكان .هيض بوونةوةريَك نيية لة بةدي هيَنةرةكان هاوشيَوة ويَين خودا بيَت جطة لة مرؤظ.
بةم شيَوةية مرؤظ خاوةنى بوونيَكى ماددى و ڕۆحيية ،بة واتاي ديكة خاوةنى لةشيَكي ڕۆحيية .لةشى مرؤظ زؤر جياوازة ضونكة
خودا بةدةستى خؤى ثيَكي هيَناوة .ڕۆحی مرؤظ تاكة لة نيَو طشت بةدي هيَنراوان ضونكة تةنها مرؤظ لة سةر ويَنةي خوداية.
ث) مرؤظ خاوةن يةيوةنديةكى نايةبة لةطةلَ خودا :لة (ثةيدابوون )29-28 :1دةخويَنينةوة كةوا خودا بة شيَوةيةكى
ڕاستةوخؤ لةطةلَ مرؤظ دوا ،ئةم ةش يةكةم جار بوو كة خودا خودى خؤى بؤ مرؤظ ئاشكرا بكات! ئةمةش ئةوة دةطةيةنيَت كة
مرؤظ تواناى ناسين خوداي هةية و دةتوانيَت طفتووطؤى لةطةأل بكات ،سةرةرِاى ئةوةش دةسةآلتي ثيَ بةخشي لةسةر هةموو
َبة لةسةر هةموو بوونةوةرة زيندووةكان ،هةروةها بةطةرِخستنى هةموو ڕووةك و دارةكانى ثيَبةخشيووة.
زةوى و ثيَي فةرموو زال
بةمةش خودا ئةم ڕاستييةي ڕوون كردةوة كة زةوي لةثيَناوي مرؤظ بةدي هيَنا ،مرؤظ بوو بة بريكار لةسةر هةموو بةدي
هيَنراوةكان واتة (طةردوون).
هةنطاوي  4جيَبةجيَكردن
بريبكةرةوة :كام لةو ڕاستييانةى كة لة كتيَيب ثريؤز هاتووة دةست دةدات وةكو كاريَكى رةفتارى باوةرِداران؟
بةشداريكردن :با ثيَكةوة بري بكةينةوة و ئةو جيَبةجيَكردنانة بنووسني كة دةتوانني لة (ثةيدابوون )4 :2 – 1 :1دةريبهيَنني.
بريبكةرةوة :ئةو جيَبةجيَكردنة ثيَشنياركراوة ضيية كة خودا ليَيت داوا دةكات بيطؤرِيت بة جيَبةجيَكردني كةسى؟
بنووسة :ئةم جيَبةجيَكردنة كةسيية لة ثةڕاوةكةت بنووسة .هةست بة سةربةخؤيى بكة لة بةشداريكردنى جيَبةجيَكردنة
َتى داناوة( .لةبريت بيَت كة ئةندامانى هةر طروثيَك ڕاستى جياواز ڕيَكدةخةن :يان لة خودى
كةسييةكةت كة خودا لة دل
ڕاستييةكة جيَبةجيَكردنى جياواز دةردةهيَنن .ئةمةى خوارةوة ليستةيةكة بة جيَبةجيَكردني ثيَشنياركراو).
منوونةي جيَبةجيَكردني ثيَشنياركراو.
( )28 ،1 :1يةكةم و دووةم بةشى كتيَبى ثريؤز برِى ئةو ماوةيةمان ثيَرِاناطةيةنن كة خودا تييايدا طةردوون و هةسارةى زةوى
َكو ئةوةمان ثيَرِادةطةيةنن كىَ هةموو شتيَكى بةدي هيَنا .لةثيَناوي كىَ هةموو شتيَكى بةدي
بةدي هيَنا .بةل
هيَنا – لةثيَناوي مرؤظ كة لةسةر ويَنةي خودا بةدي هيَنراون.
()2 -1 :1

خودا ثيَش شةش رؤذي ثةيدابوون زةوى و ئامسانى بةدي هيَنابوو .بةآلم لةو شةش ڕؤذةدا خودا بةدي هيَناني
طةردوونى تةواو كرد لة ڕيَطاى بةدي هيَنان و ڕيَكخستنى هةموو شتيَك لةسةر هةسارةى زةوى.

( & )11 :1خودا بؤمان ڕوون دةكاتةوة كة بوونةوةرة جياوازةكان لةسةر زةوى لة تومخيَك نةهاتوون كة ثيَشرت هةبووبيَت،
َكو (خودا) بةدي هيَنان.
( )24 :21بةل
كةسانيخَكوَيلةبنش.يَوةى خؤى.
ئةوةيةَتئةملةزةوية
مةبةستىئةمخودا
مةبةستى،28
(-27 :1 )28-27 :1
ِكاتةوةسةرلة ويَنةي
كةسانثيرَك لة
زةوية ثرِبي
خودا ئةوةية
بكةن.كراوى خودا بدةن.
طةردووندروست
ضاوديَتَرىضاوديَرى
ئةوةية نابي
خودا بؤ خة
اداشتى :ڕياداشتى
ي28 :1
()28 :1
َكيَويستة
ئةوةيةل ث
رؤشنبريى مؤرظ
ؤشنبريى خودا بؤ
 :31 :1لةطةلَ كؤتايى هاتنى كردارى دروست كردن ،هيض ستةميَك نةبوو لة دروست كراوى خودا!
"."......................
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()31 :1

كاتي كؤتايى هاتنى ثةيدابوون ،هيض ستةميَك نةبوو لة بةديهيَنةرةكاني خودا! [خودا بيين ئةوةتا هةموو ئةوةي
كة دروسيت كردبوو زؤر باش بوو].

()2-1 :2

يةكةم و دووةم بةشى كتيَبى ثريؤز ضريؤكيَكى ئةفسانةيي نني سةبارةت بة مرؤظي كؤن يان ثةيدابوونى هةموو
َكو ميَذووى طةردوونة كة خودا لة كؤندا بؤ مرؤظ ئاشكراي كرد .وةك ئةوةي لة (ثةيدابوون)4 :2
شتيَك ،بةل
دةخيويَنينةوة.

()4 :2

[ئةمانةش ڕيَكخستنةكاني ئامسان و زةوين كاتيَك بةدي هيَنران .ئةو ڕؤذةي خوداوةند خودا زةوي و ئامساني
دروست كرد].

خودا دةيةويَت شةش ڕؤذ كار بكةين و ڕؤذيَك ثشوو بدةين لة هةفتة.

منوونةي جيَبةجيَكردني كةسي
ئـ) من بوونةوةريَكى نايامب لةالى خودا .لةش و ڕۆحم زؤر طرنطن لة ديدةى خودا .بؤية هةرطيز خؤم بة كةم نازامن ،سووكايةتى بة
َكو بايةخ دةدةمة ڕۆح و لةش و دةروومن.
خؤم ناكةم ،خؤمڕهت ناكةمةوة ،بةل
ب) دةمةويَت بة ڕاستى بايةخ بدةمة ئةو ئةركةي كة خودا ثيَى راسثاردووم .لةبةر ئةوةي من بةدي هيَنراوي خودام ،دةمةويَت
خودا بناسم و ويَنةى ئةو نيشاندةم لة ذيامن بؤ ئةوةي ناوي خودا شكؤدار بيَت ،هةروةها دةمةويَت ڕيَزى جياوازى نيَوان ثياو و
ئافرةت بطرم .هةروةها يارمةتى ثاراستنى سروشت بدةم.
هةنطاوي  5نوێژ بكة
وةرن با ثيَكةوة بة نؤرة نوێژ بكةين ،بة شيَوةيةك كة هةر كةسيَك بؤ ڕاستييةك نوێژ بكات كة خودا فيَرى كردووين لة ڕيَطاى
(ثةيدابوون( .)4 :2 – 1 :1سةبارةت ئةو شتانة نوێژ بكة كة فيَري بويت لةم خويَندنةوةيةدا .مةشق بكةن لةسةر نوێژی
كورت لة يةك يان دوو ڕستة ثيَك بيَت .لةبريت بيَت كة ئةندامانى طرووثةكةت دةتوانن بؤ شتى جياواز نوێژ بكةن).

نوێژ
بة نؤرة وةكو طروثنوێژ بةرز بكةنةوة بؤ خودا ،وةكو وةآلمدانةوةيةك بؤ ئةوةي ئةمرِؤ
فيَرى بوونة .يان طرووثةكة دابةش بكة طرووثى دووانى يان سيانى و نوێژکردنتان بةرز
بكةنةوة بؤ خودا وةكو وةآلمدانةوةيةك بؤ ئةوةى ئةمرِؤ فيَرى بوونة.

َى
ئةركى مال
بؤ وانةي داهاتوو

َيَن :بةَليَن بدة بةوةي يةكيَك لة منوونةي جيَبةجيَكردني ثيَشبيين كراو ئةجنام بدةيت.
بةل
َوةتي ڕۆحی بة خويَندنةوةي نيو بةش ڕؤذانة لة (مةتتا.)20 :18 – 1 :15
َوةتي ڕۆحی :بةردةوام بة لةسةر خةل
 خةل

شيَوازي ڕاسيت ثةسةندكراو بةكار بهيَنة .تيَبينييةكانت بنووسة.
دةرخكردن :وردبةرةوة لة ئايةتى كتيَبى نويَ ،ثاشان دةرخي بكة( .يؤحةننا .)24 :16ڕؤذانة بةو دوو برِطةيةدا بضؤوة كة
دةرخت كردووة.
نوێژ :بؤ كةسيَكى دياريكراو يان بؤ شتيَكى دياريكراو نوێژ بةرز بكةرةوة و بزانة خودا ضى دةكات (زةبووري.)3 :5
َوةتي ڕۆحی ،دةرخكردن ،وانةي خويَندنةوةي
زانياريية نويَكان لة ثةرِاوي تايبةتي بنووسة .تيَبينييةكانت سةبارةت بة (خةل
َيية.
كتيَيب ثريؤز) لة ثةڕِاوي تايبةتي بنووسة .هةروةها ئةم ئةركة مال
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