قوتابيَيت 1 -

وانةي شةشةم

نوێژ

ڕابةري طروث :نوێژ بكة لةثيَناوي تةرخانكردني طروثةكةت و ئةم بةرنامةيةي ئامادةكردني قوتابى بؤ خوداوةند.

بةشداريكردن

ئينجيلي مةتتا

َوةتة ڕوحييةكان فيَرى بوون
َوةتى تايبةت خبويَنةوة) لةو زانيارييانةي كة لة خةل
بةنؤرة بةشداري بكةن (يان لة ثةرِاوي خةل
سةبارةت بةو برِطة كتيَبييانةى دياريكراوة بؤتان (مةتتا )46 :21 - 21 :18لةطةأل ڕةضاوكردنى ئةوةى بةشدارييةكان كورت
َى بكةن .كيَربِكيَى ئةو
َيَت و قبوول
َة بكةن لةطةلَ ئةوةى دةيل
بيَت .طويَ بطرن لةو كةسةى بةشداري دةكات ،بة ڕاستى مامةل
شتانة مةكةن كة بةشدارى دةكات.

ئـ )

هاندةري

دةرخكردن

دةرخكردن

متمانةي سةركةوتن

1كؤرنسؤس13 :10

بدؤزة خبويَنة( :مةتتا( )6-3 :19لؤقا.)26-25 :10
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 سةركةوتن

[تاقيكردنةوةتان تووش نةبووة مرؤظانة نةبيَت ،بةآلم خودا دلَسؤزة ،كة
نايةلَيَت زياتر لة تواناي خؤتان تاقي بكريَنةوة ،بةلَكو لةطةلَ تاقيكردنةوة
ڕيَطاي دةرضوون دةكاتةوة تاكو بتوانن بةرطة بطرن]( .يؤحةننا)24 :16

نيشانةي كتيَيب
لةثشت ثةرِاوةكة
بنووسةوة 

سةرضاوةى تاقيكردنةوةكان و سروشتةكةي


 ئـ) ئةزموون شتيَكة خودا دايناوة ،بؤ ئةوةي وشيارى و هيَزت زياد بكات .هةروةها بونيادت بكات لةباوةرِ (ياقوب:1
َةت ثيَ بكات ،تاوةكو هةميشة بةرةو ڕيَطاي دؤڕانت ببات
 .)12، 4-2 بةآلم تاقيكردنةوة شتيَكة دانرا بؤ ئةوةي هةل
َةيةي تيامانداية (ياقوب ،)15-13 :1جيهاني
 لة ذيانتدا .لة سةرضاوةي تاقيكردنةوةكاني ذيامنان :ئةو سروشتة هةل
َةي دةوروبةرمان (1يوحةننا ،)17-15 :2شةيتان (لؤقا.)13-1 :4
 هةل

َكي ڕووبةرِووي هةمان جؤري تاقيكردنةوة دةبنةوة .دةكريَ هةركةسيَك ئةو تاقيكردنةوةية دةستنيشان
ب) هةموو خةل
بكات ضونكة لة هةموو جيهاندا ڕوودةدات .هةروةها بة دريَذايي ميَذوو دووبارة دةبيَتةوة.
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ب)

1

َسؤزي خودا كاتيَك ڕووبةرِووي تاقيكردنةوة دةبيت
دل
ئـ) خودا ڕ يَطا ناداتة هيج تاقيكردنةوةيةك كة لة تواناكامنان زياتر بيَت و ليَمان بباتةوة! خودا لة تاقيكردنةوةكامنان طةورةترة
خودايَكى 
هةروةها 

دادوةرة .هةرطيز ڕيَطا نادات كة تاقيكردنةوةكامنان لة توانامان زياتر بيَت بؤ ئةوةي بةرطرى
َبيَني لة تاقيكردنةوةكة!
تاقيكردنةوةكة بكةين .هةروةها خودا هةميشة ڕيَطايةكمان بؤ دابني دةكات تاوةكو بتوانني هةل
َكو ڕزطارمان بكة لة شةيتان] (مةتتا )13 :6ئةوة ئيَمة لة
ب) كاتيَك لة نوێژکردندا دةَليَن[ :مةماخنةرة تاقيكردنةوة ،بةل
خودا
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کێشهکان بة پێی سروشيت

َنةستني بة ضارةسةركردني
َمان بؤ بدات تاوةكو ئيَمة هةل
داوادةكةين بة دةسةآلتي خودايي خؤى هةول
طوناهةمان .کاتێك كة ثشت بة خودا دةبةستني و نوێژ دةكةين ودةليَن (تكاية باوكي ئامسانيمان ،ريَمةدة توشي تاقيكردنةوة ببم).
ئةو كاتة خودا ڕزطارمان دةكات لةو دؤخة خراثة (مةتتا.)13 :6
ث) بؤضى خودا ڕ يَ دةدات توشي تاقيكردنةوة ببني؟ 
َة يان ئةو سروشتة طوناهةيةي تيامانداية
لةوانةية شةيتان يان جيهانى هةل
 هةولَ بدات لة ڕيَطاي تاقيكردنةوةيةك بةرةو دؤڕاندمنان ببات .بةآلم خودا دةتوانيَت هةمان تاقيكردنةوة بةكار بيَنيَت بؤ

 بنيادنان .لةوانةية ثاساويَك ببيَتة تاقيكردنةوة بة بريوبؤجوونى شةيتان .بةآلم بةالى خودا ئةوة ئةزموونة .لةوانةية خودا وةك
 ئةزموونيَك ڕيَطات بدات كة بة طوناهة تاقيبكريَيتةوة .بةآلم هةرطيز نايةويَت تؤ سةرنةكةويت لة تاقيكردنةوةكةت .لةم دؤخةدا
دةتوانيت بةم جؤرة نوێژ بكةيت( :خوداية تكات ليَدةكةم نعمةتيَكم ثيَببةخشيت تاوةكو سةركةوتوومب لةو ئةزموونةي بؤمت
داناوة!) بؤ منوونة خودا ڕ يَطاى داية شةيتان بؤ ماوةيكى زؤر ئةيوب تاقيبكاتةوة .بةآلم ئةيوب ثشتى بةخودا بةستا و بووة
كةسيَكي بة توانا و ضةسثاوتر لة باوةرِي بة خودا.
َسووكةوت بكات و توشي تاقيكردنةوة ببيَت .خودا
ت) لةوانةية خودا ڕيَطا بدات بة كةسيَك بةثيَي سروشيت طوناهةي خؤي هةل
مايف تةواوى هةية هي ثةيوةندييَكي نةبيَت و يارمةتيت نةدات .ئةو كةسانةى كة نوێژ ناكةن و ثشت بة خودا نابةسنت ناتوانن
َبيَن
َسؤزي خوداش ببةسنت (ياقوب .)2 :4بؤية كاريطةرى تاقيكردنةوةكة زؤر سةخت دةبيَت لة سةريان و ناتوانن هةل
پشت بة دل
َكي ڕاستييان ناويَت و ڕاسيت بة درؤ دةطؤڕن ،ئةوة خودا دةيانداتة دةسيت طآلوي و
لة تاقيكردنةوةكة .بؤ منوونة كاتيَك كة خةل
َةكانيان (ڕؤما .)25-24 :1بةبيَ خودا كةس ناتوانيت سةربكةويَت بة سةر طوناة.
ئارةزوة هةل
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َهاتن لة تاقيكردنةوة
ڕيَطاى كرداري بؤ هةل
َبيَيت لةم تاقيكردنةوانة :كاري ڕةطةزي و نارةوشتانة( .ثةيدابوون-9 :39
َيبَ لة سةرضاوةى تاقيكردنةوة .ثيَويستة هةل
ئـ) هةل
( )12ثةندةكان1( )23-1 :5 ،27 ،23 ،15-14 :4كؤرينسؤس .)18 :6ثةرستنى بت (1كؤرينسؤس.)14 :10
خؤشةويسيت ثارة(1تيمؤساوس .)11-9 :6هةوةسة الوييةكان (2تيمؤساوس1( )22 :2ثةترؤس.)4-1 :4
نوێژهکانتی بؤ بةرز بكةوة (مةتتا:7
ب) يةكسةر ملكةضي خودابة( .عيربانييةكان .)18 :2بة خيَرايي نزيكبةرةوة لة خودا و  
َديَت (ياقوب1( )7 :4ثةترؤس.)9-8 :5
( )11-7ياقوب .)8 :4ئينجا بةرطرى شةيتان بكة ،ئةوةيش ليَت هةل
َي لةطةأل باوةرِداران( .کۆمکار.)10-9 :4
ث) يةكسةر ثةنا بةرة هاوةل
ت) يةكسةر دةستبكة بريكردنةوة بة بريؤكةكاني خودا .هةنديَك ئايةتى كتيَبى ثريؤز دةرخ بكة وبةكاريان بيَنة -بةتايبةتى لةو
كاتانةى كة ڕووبةرِووى درؤ و بريؤكة خراثةكان دةبيتةوة (ئةفةسؤس .)16 :6يان بريؤكة طآلوةكان (زةبووري.)11، 9 :119
ج) يةكسةر وةآلمدةربة بوَ ثةيامي خزمةتي مةسيحي ڕيَك و ڕةوان( .لؤقا( )28-27 :6مةتتا )42-38 :5كاريَكي ڕيَك و
ڕةوان ئةجنامبدة بؤ خؤت يان يارمةتى كةسيكبدة (يؤحةننا .)11-3 :8
ض) دةسةآلتى ڕوحيت بةكار بهيَنة فةرمان بدة شةيتان بةناوي عيساي مةسيح دووركةويتةوة ليَت( .مةتتا( )4-3 :4كردار:16
.)18
نوێژبکه .بة تايبةتى كاتيَك هةست بة تاقيكردنةوة دةكةيت يان لة جةنطيَكي ڕوحيدا دةبيت (مةتتا.)41 :26

ح) ئاطاداربة و
َةكانبة1( .تيمؤساوس ،)9 :6هةروةها نةريتى خراث (ئةيوب.)1 :31
خ) ئاطادارى ئاواتة هةل
َةتيَنةرن( .ثةيدابوون ،)10-9 :39هةروةها ثالنة درِندةكان (يؤحةننا:8
َخةل
د) يةكسةر بلىَ (نةخيَر)! سةبارةت بةو شتانةي هةل
.)8-3
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ث)

دةرخكردن و ثيَداضوونةوة

بنووسة :ئايةتة كتيَبييةكان لةسةر كاخةزيَكي نويَ بنووسة يان لةناو ثةرِاوي تيَبينييةكان.
دةرخكردن :ئايةتة كتيَبييةكان بة شيَوةيةكى ڕاست دةرخ بكة .متمانةى سةركةوتن:
(1كؤرنسؤس.)13 :10
َنيا بيَت لةوةى
ثيَداضوونةوة :طرووثةكة دابةش بكة طرووثى دووانى ،هةر كةسيَك دل
هاورِيَكةى ئايةتى دةرخ كردووة.

وانةي خويَندنةوةي كتيَيب ثريؤز

من كيَم؟

ئةفةسؤس22 - 1 :2

شيَوازي ثيَنج هةنطاوي خويَندنةوةى كتيَبى ثريؤز بةكار بهيَنة بؤ ئةوةي (ئةفةسؤس )22 -1 :2ثيَكةوة خبويَنني.
هةنطاوي  1خبويَنة
خبويَنة :با ثيَكةوة (ئةفةسؤس )22 -1 :2خبويَنني .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 تيَيان بطةيت ،و برييان ليَبكةوة و بريؤكةكانت لة ثةرِاوةكةت بنووسة.
بةذداري كردن( :دواى ئةوةى ئةندامانى طروثةكةت هةنديَ كات بة بريكردنةوة و نووسني بةسةر دةبةن .بريؤكةكانتان بة نؤرة
بةشدار بكةن) .با نؤرة بطةريَني بؤ بةشداري كردنى 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).
دؤزينةوةي  1بةالي منةوة ڕاسيت طرنط لةم دوو ئايةتادا نوسراوة ئايةتى  8و .9بؤم دةركةوت كة من زرطاريم بة نعمةتي
َم .وامدةزانى كة
خودا بةدةست هيَنا نةك بة كاريَك ثيَي هةستامب! ثيَش ئةوةى عيساي مةسيح قبولَ بكةم لة ذيامن و لة دل
ثيَويستة هةستم بة ئةجنامدانى هةموو ئةركة ئاينييةكامن هةموو ڕؤذيَك ،هةروةها ثيَويستة كارى باشي زؤر بكةم بؤ ئةوةي خودا
ڕازيبكةم .هةروةها وا بريم دةكردةوة ،ئةطةر ئةم هةمووانة بكةم ئةوة خودا ذيامن ئاسوودة دةكات ،هةروةها لة ثاش مردمن جيَطام
دةبيَتة بةهةشت .ثةيوةنديم بة خ ودا بةالى منةوة وةك طريَبةست وابوو وام دةزانى ئةطةر من شتيَكم كرد بؤ خودا ثيَويستة
ئةويش شتيَكم بؤ بكات بةرامبةر بةوةى كة من كردم! بةآلم ئةوةم بؤ بةدةركةوت كة ئةو خودايةى كة خؤى ئاشكراكرد لة كتيَبى
ثريؤز ڕزطارم دةكات بةهؤى نعمةتةكةى نةوةك بة هؤى كاريَك كة من ئةجنامم دابيَ! هةروةها ئةوةم زانى كة كارى ڕزطاربوون كة
خودا لة ثيَناوم ئةجناميدا ،كاريَكى تةواو و بيَ كةم و كورِيية ،هةرضةندة ڕةجني من دوورة لة تةواوي كةم و كورِي! بةم شيَوةية،
بؤم دةركةوت كة ڕزطاري ڕاستةقينة بةخشينيَكي خؤڕايية وكةس ناتوانيَت بيكرِيَت يان بةرةجني خؤي بةدةستى بهيَنيَت!
بچمه حزوري خوداي زيندوو! زؤر كةس

دؤزينةوةي  2بهالی منةوة ڕاسيت طرنط لة ئايةتى  18نووسراوة .بؤم دركةوت كة دةتوامن
َي بذيت .زؤر كةس ئاواتى
َيَن خودا ميهرةبانة بؤية كةس ناتوانيَت بة شيَوةيَكي كةسي بيناسيَت ،يان قسةى لةطةأل بكات ،يان لةطةل
دةل
َدانة ،ناتوانن هيج جؤرة ثةيوةندييَك
ئةوةية كة ثةيوةندى كةسي لةطةأل خودا هةبيَت .بةآلم سةرةراى ئةو هةموو هةول
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تاقي بكةنةوة لةطةأل خودا .لةبةر ئةوةي طويَيان لة ووشةكانى خودا نابيَت و كارةكانى نابينن ،وابريدةكةنةوة كة خودا بوونى
َيَت ئيَمة دةتوانني كارةكانى خودا ببينن بة ڕيَطاي بةديهيَنةرةكاني .هةروةها طويَبيسيت دةنطي ببم
نيية .بةآلم كتيَبى ثريؤز دةل
َم ،هةروةها هةست بة ضاوديَرى خودا بكةم لة هةموو باروودؤخيَكمدا .كتيَيب ثريؤز دةليَت كة
لة ڕ يَطاي كتيَبى ثريؤز و بة دل
ڕيَطايَكى ڕاسيت هةية بؤ ثةيوةندي كردن لةطةأل خودا ،ئةويش عيساي مةسيحة .خودا لةڕؤناكيدا دةذيت ،كةسيش ناتوانيَت
ليَي نزيك ببيَتةوة! سةڕةڕاى ئةوةش خودا خؤى لةمن نزيك بووةوة .خودا خؤى كردة كةسيَكى بينراو لة ڕيَطاى عيساي
مةسيحةوة .سةرةراى ئةوةش خودا هةموو ثيَويسيت ڕزطارميي ئامادةكرد .عيساي مةسيح خؤى كرد بة قوربانى بؤ كةفارةتي
طوناهةكامن! كاتيَكيش كة باوةرِم بة عيساي مةسيح هيَنا كريَي طوناهةكامنيدا ،كردمي بة كةسيَكي بيَ تاوان لةبةر ضاوي خوداي
باوك .عيساى مةسيحم قبولكرد لة دلَ و ذيامن .ثاشان خودا هات (ڕوحى ثريؤز) و لةنامخدا جيَطري بوو ،بة هؤي ڕوحى ثريؤزةوة
هاوبهش لةطةأل خودا .ڕوحى ثريؤز لةمندا دةذيت
ثةيوةنديم دةبيَت لةطةأل خودا .هةروةها ڕوحى ثريؤز يارمةتيم دةدات لة ژيانی 
و يارمةتيم دةدات ڕاسيت خودا تاقي بكةمةوة! هةروةها دةتوامن لة ڕيَطاى ڕوحى ثريؤز لة حزوري خودا ئامادةمب ،لة حزوري
لهژيانمدا
َم دةدويَت .هةروةها دةتوامن قسةى لةطةأل بكةم و 
خودا دةتوامن طويَبيسيت دةنطي خودا مب كاتيَك بة شيَوةي كةسي لةطةل
بذيم بة ثةيوةندييَكى تايبةت لةطةلَ خودا.
هةنطاوي  3هةنديَ ثرسيار ئارِاستة بكة
بريبكةرةوة :ض ثرسياريَك ئارِاستةي ئةم طرووثة دةكةيت ،سةبارةت بةم برِطة كتيَبيية؟ با هةوأل بدةين هةموو ئةو ڕاستيية
تيَبطةين كة لة (ئةفةسؤس )22 -1 :2نووسراوة ،ثاشان هةندآ ثرسيار بكةين سةبارةت بةو شتانةي كة تيَينةطةيشتووين.
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 بةشداري
بكةن بة دةربرِيين ثرسيارةكانيان).
َبدة وةآلميان بدةيتةوة لة ڕيَطاى طفتووطؤكردن لةطةأل طرووثةكةت).
َبذيَرة و هةول
طفتووطؤبكة( :دواتر هةندآ ثرسيار هةل
(ئةمانةى خوارة هةندآ منوونةن دةربارةى هةندآ ثرسيار كة لةوانةية ئةندامانى طرووثةكةت بيكةن ،هةندآ تيَبينى بةسوود بؤ
بةريَوةبردنى طفتووطؤ دةربارةى ثرسيارةكان) .
َةكامن)؟
ثرسياري ( 1ئةفةسؤس )1 :2ئةوة واتاي ضيية (مردوومب بة طوناه و هةل
تيَبينييةكان :ئةم ئايةتة باسي دؤخي من دةكات ثيَش باوةرِهيَنامن بة عيساى مةسيحي خوداوةند .بةبيَ عيساي مةسيح (بة
جةستة زندوو بووم) بةآلم (بة ڕوح مردوو بووم) سةڕةڕاى ئةوةى كة نامن دةخوارد و دةنووستم بةآلم ڕوحم مردوو بوو .كاتيَك كة
َدا هةبيَت .بةآلم ئةطةر مرؤظى بيَباوةرِ خاوةن ڕةوشتى باش
ڕۆح مردوو دةبيَت ،ناتوامن خودا بناسم و ثةيوةندييَكى كةسيم لةطةل
بيَت و كارى باش بكات .ئايا بؤضي خودا بة (مردوو) ناوي دةبات؟ مرؤظي بيَ باوةر دةتوانيَت خاوةن ڕةوشتى باش بيَت ضونكة
ئةو بوونةوةرى خوداية! لةبةر ئةوةي خودا خؤى ئةم توانايانةى ثيَ بةخشيوة تةنانةت ئةطةر دانيشي بةوة نةنا .بةآلم مرؤظي بيَ
َناسيَت بة ئةجنامدانى ئةم كارانة لةبةر خودا يان بة ثشت بةسنت بة خودا .ضونكة ئةو متماناى بة خودا نيية و
باوةرِ هةل
َي ناكات لة هي شتيَكدا سوثاسي خودا ناكات و شكؤ ناداتة خودا (ڕؤما .)21 -19 :1بةم شيَوةية مرؤظى بيَ باوةرِ
طويَرِايةل
هةرضى بكات ثةيوةندى بة خوداوة نيية ئةوةى كة خؤى ئاشكراكرد لة ڕيَطاى عيساى مةسيحدا .بؤية بيَ باوةرِ بؤ خؤى دهژيت.
خؤثةرستة .تةنها لة دةوروبةرى كةسايةتى خؤيتى و ذيانيَكى سةربةخؤ دةذيت دوور لة خودا (ئةمة جيابوونةوةية لة خودا)
ئةوةية كة كتيَيب ثريؤز ناوى دةبات بة (مردنى

ڕۆحی).
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ثرسياري ( 2ئةفةسؤس )12-11 ، 4-1 :2كيَ بووم ثيَش ئةوةى باوةرِ بة عيساي مةسيح بهيَنم؟ ئايا كاتيَك كة بيَ باوةرِ بووم
ڕةوشتةكامن ضي بوو؟
تيَبينييةكان :ثيَش ئةوةى باوةرِ بة عيساى مةسيح بهيَنم ئةم ڕةوشتانةم هةبوو:
ئـ) بة ڕۆح مردوو بووم .ڕۆ حم خوداى نةدةناسى .وامدةزانى كة خودا بوونى نيية .هةروةها وامدةزانى مرؤظي بيَتوانا خوداي لةميَشكي
خؤي بةدي هيَناوة ،منيش ثيَويستم بة خودا نيية.
ب) ڕيَطاى جيهامن طرتبووة بةر .السايي شيَوةي ذيانى دةوروبةرم دةكرد و فيَري ڕةوشتيان دةبووم .ئةو شتانةم دةكرد كة بةالي زؤربةى
خهڵك ڕاست و طرنط بوو ،هةروةها طرنطرتين شت لة ذيامن سامان و ناوبانط ودةسةآلت بوو .تةنها لةبةر سةركةوتن وناوبانط دةذيام.

تةنها بؤ خؤم دةذيام وةكوو ئةوانيرت.
ث) ڕيَطاى شةيتامن طرتبووة بةر .دڕؤم دةكرد هةروةك ضؤن شةيتان درؤ دةكات .هةنديَك جار دةضوومة الى جادوباز و هةندێ جار
ملوانكةيكم دادةنا تاوةكوو لة ڕۆحی درندة مبثاريَزيت.
َي بيَمانا بووم و نةمدةتوانى ضاوم بثاريَزم .
َةم دةذيام .زؤر دڕندةبووم بؤ ثارة .هةميشة خةريكى طيَرانةوةى مةتةل
ت) بةثيَي سروشيت هةل
َسووكةوتى ناخم بؤطةن بوو.
َبمة سةر تورةيي .بةكورتى هةل
نةمدةتوانى زال
ج) لةبةر ئةوةي بيَ باوةڕ بووم .خودا لة من تووڕة بوو .خودا ڕقى لة سةربةخؤيي و ياخي بووني من دةبيَتةوة ،هةروةها ڕقي لةو
بؤطةنيية ديَت كة لة نامخداية.
َكانى
ض) دابرِابووم لة عيساى مةسيح .نةمدةزانى كة خوداى زيندوو لة ڕيَطاى عيساى مةسيحةوة كار دةكات .تةنها طويَم لة خةل
َيَك بدةم كة بزامن عيساى مةسيح ضى كردووة و ضى وتووة
ئاينةكانيرت دةطرت كة دةربارةى عيساى مةسيح دةدوان بة بيَ ئةوةى هيج هةول
َة تيَطةيشتبووم لة عيساى مةسيح .هةروةها بة خراثة باسى مةسيحييةكامن دةكرد (قوتابياني
لة كتيَبى ثريؤزدا .بؤية بةتةواوى بةهةل
عيساى مةسيح).
کۆمهڵی ئيسرائيل .ووشةى ئيسرائيل ليَرة بةماناى نةتةوةي جوولةكة نايةت .ئيسرائيلى ڕاستةقينة تةنها لة

 .1ح) دابرِابووم لة
طةلي خودا ثيَكديَت ،واتا ئةو كةسانةى كة باوةرِيان بةو خوداية هةية كة خؤى ئاشكراكرد لة ڕيَطاى عيساى مةسيحي
َي خودا .بةشيَوةيكى تايبةت نةمدةزانى كة كتيَيب ثريؤز ثةميان و ڕيَنةماى
خوداوةند (ڕؤما .)6 :9من يةكيَك نةبووم لة طةل
طرنط بؤ ذيان بة خؤيةوة دةطريَت .هةروةها من دابرابووم لة ثاريَزطارى و ڕيَنةمايي خودا بؤ نةتةوةكةى.
خ) نامؤبووم لة ثةميانةكانى خودا .خودا ثةميانى بةستبوو لةطةأل نةتةوةكةى .خودا ضةن جاريَك ثيَيانى وتبوو(من دةمبة خوداي ئيَوة ،ئيَوةش
َى لة باوةش
دةبنة طةلي من) خودا ويستى رزطاركاريان بيَت .هةروةها ويستى بةدريَذايي ڕيَطا يارمةتييان بدات وةكوو ضؤن باوك مندال
دةطريَت .خودا زياتر لة جاريَك و دوو جار ثةميانةكةى دووبارة كردةوة بؤ طةلةكةي .ثيَش ئةوةى ثةيامي ئينجيل ببيستم ووشةى خودام
تاقينةكردبوةوة كة دةليَت (من هاوريَتم).
د) بيَ هيوا بووم .هيج ئاماجنيَكم نةبوو لة ذيان .نةمدةزانى هؤى بوومن ضيية لةسةر زةوى و بؤ كويَدةضم ثاش مردمن .هةردةم هةستم بة
مةترسى و بيَمتمانةيم دةكرد.
ر) بىَ خوداوةند بووم لة جيهان .ذيانيَك دةذيام بوونى خوداى تيادا نةبوو .سةبارةت بةمن تاكة ڕاستى ذيان ثارة و سامان بوو .من بت
ثةرست بووم ،تةنها بايةخم بة خؤم دةدا ،بةواتايكيرت خؤم خوداى خؤم بووم.

َمانيساندةوة لةطةأل عيساي مةسيح؟
ثرسياري ( 3ئةفةسؤس )7-4 :2ئةوة واتاى ضيية كة خودا زيندووماني كرد و هةل
َدةستنةوة .لةطةأل
تيَبينييةكان :زؤرجار كتيَيب ثريؤز دةليَت كة باوةرِداران لةطةأل عيساى مةسيح دةمرن .هةر لةطةأل ئةوش هةل
عيساى مةسيحدا دادةنيشن لة ئامسان .ئةمة ئةوة دةطةينيَت كة هةرضى ڕووبدات لةطةأل عيساى مةسيح كاريطةري ڕاستةوخؤي
جێگايهکی) باشى داوةتة عيساى مةسيح.

هةية لةسةر باوةرِدارةكان! واتاى ئةم ووشة كتيَبييانة ئةوةية كة خوداى باوك (
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َةوثا يةي عيساى مةسيح دةداتة باوةرِداران .خوداي باوك ضؤن تةماشاي عيساى مةسيح بكات بةهةمان شيَوة
ئـ) خودا هةمان ثل
تةماشاي باوةرِداران دةكات .كاتيَك كة خودا تةماشاي باوةرِدار دةكات تةنها ڕاستوودروسيت عيساي مةسيح دةبينيَت .لةبةر
َةي كؤني باوةرِدار مردن .سزا دران ،سةرزةنشت كران ،لةخاض دران ،لةطةأل عيساي
ئةوةي عيساي مةسيح مرد .سروشيت هةل
مةسيح نيَذران .لةبةر ئةوةي عيساى مةسيح لة نيَو مردووان هةستايةوة ،باوةرِداريش لة مردن هةستايةوة واتا سةرلةنويَ لةدايك
ڕۆحييه .لةبةر ئةوةي عيساى مةسيح لة ئامساندا جيَنشني بوو ،جةستةي باوةرِداريش لة

بوو ،ئيَستاش خاوةن كةسايةتييَكى
َدةستيَت لة ئامسان جيَنشني دةبيَت .بيَطومان ئةوةى هاتة سةر عيساى مةسيح ديَتة سةر هةموو باوةرداريَك! ئةوةى
داهاتوودا هةل
كة متمانةى ئةوةمان دةداتى كة خودا هةموو ثةميانةكانى جيَبةجى دةكات سةبارةت بة ذيانى نويَ ثلةوثايةي عيساى مةسيحة.
َى باوةرِداران .باوةرِدار بةڕاستى دةمريَت
ب) هةروةها خودا (دوخ)يَكي نويَ دةداتة باوةرِداران .لة ڕيَطاى كارى ڕۆحی ثريؤز لة دل
لة كاري طوناه و ذيانيَكى نويَ دةست ثيَدةكات! ئةم دؤخةي باوةرِدار ئةوة دةسةمليَنيَت كة ژيانی نويَ تاقى دةكاتةوة.
ثرسياري ( 4ئةفةسؤس )10-8 :2ئةطةر كارة باشةكان ڕزطارم ناكةن كةواتة بؤضى ثيَويستة كاري باشة بكةم؟
تيَبينييةكان:
ئـ) عيساى مةسيح هةموو كاريَكي ئةجنامدا بؤ ئةوةي ڕزطاري بةدةست بهيَنم! عيساى مةسيح مرد و هةستايةوة و ضوو بؤ ئامسان جيَطاي
هةموو باوةرِداريَك .واتا عيساي مةسيح هةموو يثَداويستييَكي ئامادةكرد بؤ ئةجنامداني ڕزطاري .بة مردني توورِةي خوداي لةبةر
طوناهةكامني البرد و لة طوناهةكامن خؤش بوو .لة كوَيلةيةتي طوناه ڕزطارمي كرد .بةم شيَوةية ئايا ضي ما بتوامن ئةجنامي بدةم؟ كاتيَك كة
باوةرِ بة عيساى مةسيح دةهيَنم دةتوامن تةنها ڕزطاريةكةى قبول بكةم وةكوو بةخشينيَكي تةواو وخؤرايي هةرضةندة من شاياني نييم! من
شاياني ڕزطاري نييم ،هةروةها ناتوامن بةخؤم ڕزطارى بةدةست بهيَنم ،لةبةر ئةمة خودا ڕزطارى ثيَبةخشيم ضونكة خؤمشي دةويَت و بةزةيي
ثيَم ديَت.
ب) ئةطةر كارة ضاكةكان يان كردةوة ئاينييةكان تواناي ڕزطار كردمني هةبواية ،ئةوة لةكارى ڕزطارى عيساى مةسيح كةم دةكاتةوة.
كةوابيَت دةتوامن لة ڕؤذى ليَثرسينةوة لةبةردةم خودا شانازي بكةم و بليَم من بةتواناي خؤم ڕزطاريم بةدةست هيَنا ،لةڕيَطاى كارة
ضاكةكامن و كردةوة ئاينييةكامن .بةآلم كارة ضاكةكامن و كردةوة ئاينييةكامن بةش ناكات تا ئةو ڕادةية! ئةطةر ويستم بة ڕيَطاي كارة
اڵتيه)10 :3
غه 
ضاكةكان و كردةوة ئاينييةكان بيَ تاوانبم ،ئةوكات خودا داواى ئةوةم ليَدةكات كة كارةكامن تةواو و بيَ كةم و كورِي بيَت ( 
(ياقوب )10 :2بةآلم لة جيهاندا هي كةس نيية كة هةموو كارةكانى تةواو و بيَ كةم و كورِي بيَت (ڕؤما )12-10 :3بؤية هي كةسيَك
اڵتيه !)11 :3هةموو كةسيَك ئاينداربيَت يان نا ،ناتوانيَت
غه 
بيَ تاوان نابيَت لةثيَش خودا بة كارة ضاكةكانى يان بة كردةوة ئاينييةكاني ( 
بطاتة ئاسيت ثريؤزي تةواوي خودا .هةرطيز هي كةسيَك ناتوانيَت بةكارة ضاكةكانى يان بة كردةوة ئاينييةكاني بيَ تاوان بيَت يان ڕزطاري
بةدةست بهيَنيَت .هي كةس ناتوانيَت شانازي بكات بةرامبةر خودا!
ث) وةكوو باوةرِداريَك بة عيساى مةسيح ثيَويستة بةردةوامبم لة كارى ضاكة وةكوو سوثاس كردنيَك بؤ خودا لةبةر ڕزطاريةكةي .خودا زؤر
كارى ضاكةى بؤمان ئامادةكردوة كة لة جيهاندا ئةجنامي بدةين .كتيَبى ثريؤز باسى ئةم كارة ضاكانة دةكات .بؤية ثيَويستة باوةرِدار دوو كار
ئةجنام بدات:
 .1ستايشي كارةكانى عيساى مةسيح بكات (كة ثيَك هاتووة لة مردن و هةستانةوة) كة بووة هؤى ڕزطارى.
 .2كارى باش بكات وةكوو سوثاس كردنيَكى خودا بؤ نيعمةتى ڕزطاركردن.

ثرسياري ( 5ئةفةسؤس )22-16 :2ئيَستا ثاش باوةرِهيَنانت بة عيساي مةسيح تؤ كيَيت؟ ضى شتيَك جياتدةكاتةوة وةكوو
وةكوو سوباس كردنيَكى خودا بؤ نيعمةتى رزطاري.
بكات
كارىبة ضاكة
مةسيح؟
عيساى
باوة1ڕ.داريَك

تيَبينييةكان :ثاش ئةوةى باوةرِم بة عيساى مةسيح هيَنا بوومة خاوةن كةسايةتييَكى نويَ .بوومة خاوةن ئةم ضةند ڕةوشتة:
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ئـ) لةطةأل خودا ئاشتبوومةوة .هةروةها لةطةأل ئةو كةسانةش ئاشتبوومةوة كة باوةريان بة عيساى مةسيح هيَنا .بؤية ئيستا دةتوامن بة
ئاشتى لةطةأل هةموو كةسيَك بذيَم لة جيهاندا.
ب) تواناى ئةوةم بوو بضمة حزوري خودا .من لة حزوري ئةودا دةذيم ،هةروةها بووني ڕاستى تاقي دةكةمةوة .من قسةى لةطةأل دةكةم.
َى دةمب لة ذيانى ڕؤذانةم (زهبووری.)8 : 16 :
َيَ .هةردةم لةطةل
طويَي ليَدةطرم ضيم ثيَ دةل
ث) بوومة هاوالتييَك لة طةلي خودا .من ئةنداميَكم لة شانشينى خودا .ئةنداميَكم لة طرنطرتين ووآلت لة ميَذووى ڕةطةزى مرؤظ! ئةم
شانشينة هةموو ڕؤذيَك زياد دةكات و طةورة دةبيَت .ڕؤذيَك لة ڕؤذان دةبيَتة تاكة ووآلت لة طةردووندا (دانيال!)44 :2
َيَساية .ئةو جياوازيةم بوو كة
َى خودا) يان (خيَزانى خودا) لة جيهاندا ئةويش كل
َةي مال
ت) بوومة ئةنداميَك لة خيَزانى خودا( .لة بنةمال
بة خودا بَليَم (ئةي باوكمان لة ئامسان) .هةروةها بومة خاوةن ضةندين (خوشك و براي باوةرِدار) لة هةموو جيهاندا!
َكو ئةو ثةرستطاية زندووة .هةموو باوةرِداران لة ناو
ج) من بةشيَكم لة ثةرستطاي نويَ خودا .ئةم ثةرستطاية لة بةرد دروست نةكراوة ،بةل
ئةوة دروست دةبن (وةكو بةرديَكى زندوو) (1ثةترؤس .)5-4 :2خودا خؤي لةم ثةرستطاية دادةنيشيَت لةڕيَطاى ڕۆحی ثريؤز .بؤية
خودا لة مندا دةذيت ،هةروةها لة ناو هةموو باوةرِداريَكيش دةذي لة ڕيَطاى ڕۆحی ثريؤز!

هةنطاوي  4جيَبةجيَكردن
بريبكةرةوة :كام لةو ڕاستييانةى كة لة كتيَيب ثريؤز هاتووة دةست دةدات وةكو كاريَكى ڕةفتارى باوةرِداران؟
بةشداريكردن :با ثيَكةوة بري بكةينةوة و ئةو جيَبةجيَكردنانة بنووسني كة دةتوانني لة (ئةفةسؤس )22-1 :2دةريبهيَنني.
بريبكةرةوة :ئةو جيَبةجيَكردنة ثيَشنياركراوة ضيية كة خودا ليَيت داوا دةكات بيطؤرِيتة 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 لهڕاستی جياواز ريَكدةخةن :ياخود لة خودى
كةسييةكةت كة خودا لة دل
ڕاستييةكة جيَبةجيَكردنى جياواز دةردةهيَنن .ئةمةى خوارةوة ليستةيةكة بة جيَبةجيَكردني ثيَشنياركراو).
منوونةي جيَبةجيَكردني ثيَشنياركراو.
َة دةڕؤيشتى.
بريبكةرةوة لةوةي مردوو بويت لةبةر ئةوةى لة ڕيَطاى هةل
()4-1 :2
َسايتةوة ،تؤ بةتةواوى ڕزطارى عيساى مةسيحت قبووأل
بريبكةرةوة ئايا بةڕاستى لةطةأل عيساى مةسيح هةل
()8-5 :2
كرد كة لةثيَناوت ئةجناميدا ،بؤ ئةوةي خودا تةنها مةسيح ببينيَت كاتيَك كة سةيرت دةكات.
گهر تا ئيَستاش دةتةويَت ڕةزامةندي خودا بةدةست بيَنيت لة ڕيَطاى ڕاسثاردةكاني شةريعةت،
ئه 
بريبكةرةوة 
()9 :2
يان لة ڕيَطاى كارة ضاكةكان ،يان لة ڕيَطاى كردةوة ئاينيةكان.
كتيَبى ثريؤز خبويَنةوة و ئةو كارة ضاكانة بدؤزةرةوة كة خودا بؤتى ئامادة كردوة تاوةكو ئةجنامي بدةيت.
()10 :2
( )17-14 :2بريبكةرةوة ئايا تا ئيَستا بة ڕقةوة تةماشاي ئةو باوةرِدارانة دةكةيت كة لة نةتةوة و ڕةطةزى جياوازن.
( )12 :18،3 :2مةشق بكة لةسةر ضوونة ذوورةوة بؤ حزوري خودا .لةبةر طويَطرتن لة دةنطى خودا و قسةكردن لةطةأل خودا.
َى خودا).
بريبكةرةوة ئةطةر خؤت بة هاوآلتيةك دةزانيت لة شانشينى خودا يان كةسيَك لة خيَزانى خودا (مال
()19 :2
َيَسا جيَنشني بووة لةڕيَطاى ڕۆحی ثريؤزوة.
بريبكةرةوة لةو ڕاستييةي كة خودا لة كل
()22 :2
منوونةي جيَبةجيَكردني كةسي
َكو ثشت بةو ڕاستيية ببةستم كة
ئـ) بةيارمةتى خودا دةمةويَت وازبيَنم لةثشت بةسنت بة كارةكانى خؤم و كردةوة ئاينيةكان ،بةل
عيساى مةسيح لةثيَناوي طوناهةكامن مرد ،ئيَستاش لة نامخدا جيَنشني بووة لة ڕيَطاى ڕۆحی ثريؤز.
مهوێت بريوڕام بطؤڕم سةبارةت بةو باوةرِدارانةي لة ڕةطةزيرتن ،ضونكة هةموومان ئةندامي خيَزانى
ده 
ب) بةيارمةتى خودا 
ئامسانني.
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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
(ئةفةسؤس( .)22 – 1 :2سةبارةت 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 طروث نوێژ 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


ئةندامانى طرووثةكةت ،يان داوايان ليَبكة لة ثةرِاوةكانيان بينووسنةوة.
ڕابةري طروث :ئةم ئةركةى خوارةوة بة نووسراوى بدة
َيَن :بةَليَن بدة بةوةي يةكيَك لةو منوونانةي جيَبةجيَكردني ثيَشبيين كراو ئةجنام بدةيت.
 بةل

َوةتي ڕۆحی بة خويَندنةوةي نيو بةش ڕؤذانة لة (مةتتا.)13 :25 – 1 :22
َوةتي ڕۆحی :بةردةوام بة لةسةر خةل
خةل
شيَوازي ڕاسيت ثةسةندكراو بةكار بهيَنة .تيَبينييةكانت بنووسة.
دةرخكردن :ووردبةرةوة لة ئايةتى كتيَبى نويَ ،ثاشان دةرخي بكة1( .كؤرنسؤس .)13 :10ڕؤذانة 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 ثةرِاوي تايبةتي بنووسة .هةروةها ئةم ئةركة مال
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