قوتابيَيت 1 -

وانةي هةشتةم

نوێژ

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

بةشداريكردن

ئنجيلي مةتا

َوةتي ڕوحى تايبةت بة هةر يةكيَك لة ئيَوة) ئةو زانيارييانة خبويَنة كة لة يةكيَك لة
بةنؤرة بةشداري بكةن (يان لة ثةرِاوي خةل
َوةتة ڕۆحییهکان يان لة ئةجنامي ورد بوونةوةت لةو برِطة كتيَبييانةي كة بؤتان ئامادة كراوة (مةتتا)20 :28 - 14 :25
 خةل
َةى
 لةطةأل ڕةضاوكردنى بةشدارييةكان بةشيَوةيةكى كورت بة ثيَي توانا .طويَ بطرن لة بةذداربوان ،هةروةها بة هاوبهشانه مامةل
َدا بكةن و ثةسةندي بكةن ،بةبيَ ئةوةي طفتوطؤي زؤري لةسةر بكةن.
لةطةل

متمانةي ليَخؤشبوون
دةرخكردن

ب) ڕامان
ئايةتى دةرخكردن
لةسةر ثةرِاويَك بةم
شيَوةية بنووسةوة.

1يؤحةننا9 :1

ئـ) هاندةري دةرخكردن

(مةتا.)46-41 ، 33-23 :22
خبويَنة :
طفتوطؤبكة :ئايا طرنطى دةرخكردنى هةندآ لة ئايةتةكاني كتيَيب ثريؤز ضيية؟
َةكان بناسيت.
تيَبينييةكان :ئةو ئايةتانةي دةرخي دةكةيت يارمةتيت دةدةن فيَركردنة هةل
متمانةي ليَخؤشبوون

[ئةطةر دامنان بة طوناهةكامنان نا ،ئةوا ئهو دلَسؤز و دادثةروةرة ،تةنانةت لة
طوناهةكامنان خؤش دةبيَت و لة هةموو نارِةواييةك ثاكمان دةكاتةوة] (1يؤحةننا)9 :1

نيشانةي كتيَيب
لةثشت ثةرِاوةكة
بنووسةوة 

 1بةرثرسيارى من ئةوةية دان بة طوناه بنيَم
واتاي دان نان بة طوناه (ڕيَك كةوتنة لةطةأل خودا) كاتيَك طوناهةكامنان بؤ دةردةخات ،هةروةها ڕيَك بكةوين لةطةأل
كتيَيب ثريؤز لةاليةنى تيَطةيشتنى طوناه ،واتة ئةو طوناهانةى ئةجنامى دةدةين بة خوداى ڕابطةيةنني ،ئةو شتة
ڕاستانةى كةم تةرخةميمان كردووة لة ئةجنامدانى بة خوداى ڕابطةيةني.
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بةرثرسيارى خودا ئةوةية ببوريَت و ثاكبكاتةوة







عيساي مةسيح وةك
طوناهةوةية.

ئـ) كاتيَك خودا لة طوناهةكامنان خؤش دةبيَت هةسيت تاوانباري و شورةميان ليَدةبات كة بة هؤي 
قوربانييةك بؤ كةفارةت كردنى طوناهةكامنان مرد ،واتة تورِةيي دادوةرةى خوداي لةسةرمان البرد كة ئيَمة شايستةين بة هؤى طوناهةكامنان
(ڕؤما( )25 :3زةبووري .) 5 :32بةم شيَوةية ضيرت تاوانبار نني لة ديدى خودا ،ضيرت ثيَويستمان بةوة نيية هةست بة ريسوايى بكةين
بةهؤى ذيانى ڕابردووى ثرِ طوناه ،ضونكة خودا ضيرت باسى طوناهةكانى ڕابردوومان ناكات (میخا ( )19-18 :7عیبڕانیهکان:8
 .)12سةرزةنشتمان ناكات بة هؤى طوناهةكانى ڕابردوومان (يؤحةننا .)24 :5ضونكة بة ڕاستوودروسيت عيساي مةسيح دايثؤشني و
كردمانيية ئةنداميَك لة خيَزانةكةى (لؤقا.)24-20 :15
ب) كاتيَك خودا لة طوناهةكامنان خؤش دةبيَت ئ ازادمان دةكات لة دةرةجنامى ئةو طوناهانةى ئةجناممان داوة .واتة ثاكمان دةكاتةوة،
َسوكةومتان نويَ دةكاتةوة.
ويذدامنان ثاك دةكاتةوة (عیبڕانیهکان  ،)14 :9بري و هةل
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َة و خراث
ث) كاتيَك خودا لة طوناهةكامنان خؤش دةبيَت دةسةآلتى طوناه لةسةر ذيامنان الدةبات .ئةو لة کۆیلهی نةرييت هةل
ئازادمان دةكات بؤ ئةوةى بتوانيني ئةندامي لةمشان وةك مرۆڤی ڕاستوودروسيت ثيشكةش به خودا بكةين (ڕؤما،13 ،6 :6
شاياني باوةرِ ثيَكردنة 
.)193خودا 
(دلسؤز) و دادثةروةرة
ئةطةر خودا دلسؤز نةبواية نةيدةتوانى كةفارةتى طوناه ئامادة بكات و لة طوناهةكامنان خؤشبيَت .هةروةها
ئةطةر خودا دادوةر نةبواية نةيدةويست كةفارةتى طوناه ئامادة بكات و لة طوناهةكامنان خؤشبيَت .بةآلم خودا
دلسَؤز و دادوةرة ،كةفارةتى بؤ طوناهةكامنان ئامادة كرد ،دةتوانيَت لة طوناهةكامنان خؤشبيَت ،هةروةها لة
طوناهةكامنان خؤش دةبيَت كاتيَك داني ثيَ دادةنيَني.
بنووسة :ئايةتة كتيَبييةكة لةسةر كاخةزيَكي سثى ياخود لة ثةرِاوي تيَبيين بنووسة.

دةرخ بكة :بةشيَوةيَكي ڕاست ئايةتةكة دةرخبكة ،متمانةي ليَخوشبوون1( ،يؤحةننا.)9 :1

َنيا بيَت لةوةي هاوڕيَكةي ئايةتةكةي دةرخكرد.
ثيَداضوونةوة :طروثةكة بكة دوو بةش ،هةر يةك لة قوتابيان دل

ث)
دةرخكردن



وانةي خويَندنةوةي كتيَيب ثريؤز
بؤضي من ليَرةم ؟

ئةفةسؤس17 :5 - 17 :4

شيَوازي ثيَنج هةنطاوي خويَندنةوةى كتيَيب ثريؤز بةكار بهيَنة بؤ ئةوةي (ئةفةسؤس )17 :5 - 17 :4ثيَكةوة خبويَنني.
هةنطاوى  1خبويَنة
خبويَنة با ثيَكةوة (ئةفةسؤس )17 :5 - 17 :4خبويَنني .بة رِيز هةر كةسيَك ئايةتيَك بخوێنێتهوه تا
تةواو دةبني لة خويَندنةوةى برِطة كتيَبييةكة.
هةنطاوى  2بدؤزة
بريكةرةوة :ئةو ڕاستيية ضيية كة ثيَت واية طرنطة لةم برِطةيةدا؟ ئةو ڕاستيية ضيية كة ضووة
َتةوة لةم برِطة كتيَبيية؟
ميَشك و دل
بنووسة :يةك يان دوو ڕاستى بدؤزةوة كة ليَيان بطةيت .برييان ليَبكةرةوة و ثاشان بريؤكةكانت
لة ثةرِاوةكةتدا بنووسة.
بةشداريكردن( :ثاش ئةوةى ئةندامانى طرووثةكة هةندآ كات بة بريكردنةوة و نووسني بةسةر
دةبةن ،بريؤكةكانتان بةشدار بكةن) .بةشدارى ئةو شتانة بكةين كة هةريةكيَك لة ئيَمة
دؤزييةوة( .ئةمانةى خوارةوة ضةند منوونةيةكة سةبارةت بةو شتانةى كة دؤزيويانةتةوة .لة
بريت بيَت لة هةر طروثيَكى بضووك ،ئةندامانى طرووثةكة بة شتى جياواز بةذداري دةكةن،
طرنط نيية هاوشيَوةي يةك بن).
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دؤزينةوةي  1بةالى منةوة ڕاستى طرنط لةم برِطة كتيَبيية
طرنطي جؤري ذياني ڕؤذانةمة( .ئةفةسؤس )30 :4دةفةرمويَت
[ڕوحي ثريؤزي خودا غةمبار مةكةن]( .ئةفةسؤس)10 :5
دةفةرمويَت [ئةوةي ڕةزامةندي خوداية بيدؤزنةوة] .هةروةها
(ئةفسؤس )17 :5دةفةرمويَت [تيَبطةن خواسيت خوداوةند
ضيية] .لة ڕاستيدا عيساي مةسيح زؤر بايةخ دةدات بة
جؤنيَيت ذياني ڕؤذانةم .ضونكة دةكريَت ذياني ڕؤذانةم خةمبارى
بكات و ليَم ڕازى نةبيَت .ئةطةر درؤ بكةم ،ناتوامن تورِةييم
َكانيرت
َى لةطةلَ خةل
كؤنرتؤأل بكةم ،دزى بكةم ،يان دةمةقال
َبةستم ،ئةوا ڕوحى ثريؤز
َكيدا هةل
بكةم ،يان بةسةر خةل
َشاد نابيَت بة شيَوازى ذيامن.
خةمبار دةبيَت .ئةوكات خودا دل
َيَم ،تورِةييم كؤنرتلَ دةكةم،
بة ثيَضةوانةوة ،ئةوكاتةى ڕاستى دةل
َكانيرت دةبوورم و بونياتيان
كاردةكةم و بةشداري دةكةم ،لة خةل
َشاد
دةنيَم ،ئةوا ڕوحى ثريؤز شاد دةبيَت .ئةوكات خودا دل
دةبيَت بة شيَوازى ذيامن ،بؤية كتيَيب ثريؤز دةفةرمويَت
[تيَبطةن خواسيت خوداوةند ضيية] .هةرضةندة تيَطةيشتنم
زياتر بوو بؤ ويستى خودا لة ذيامن ،توانام زياتر دةبيَت بؤ
ئةجنامداني ئةو ذيانةي خودا ڕازى دةكات! بؤية ثيَم واية
وةآلمى ثرسيارى (بؤضى من ليَرةم؟) ئةوةية( :من ليَرةم بؤ
ئةوةى ويستى خودا بزامن و خودا ڕازى بكةم بة شيَوازى ذيامن).

دؤزينةوةي  2بةالى منةوة ڕاستى طرنط لةم برِطة
َسووكةوت كردمنة .ضونكة نامة
كتيَبيية طرنطى جؤري هةل
بؤ باوةرِدارانى ئةفةسؤس لة زمانى ڕةسةن (يؤنانى)
ضةندةها جار ووشةى (بذين) لة خؤ دةطريَت ،بة واتاى
َسووكةوت دةكةين) يان (ذيانى ڕؤذانةمان دةذين).
(هةل
ضونكة (ئةفةسؤس )10 :2دةفةرمويَت كة ثيَويستة
لةسةرمان بذين بؤ كردةوة ضاكةكان كة خودا ثيَشرت
بؤمانى ئامادة كردووة تا ئةجنامى بدةين .لة
(ئةفةسؤس )1 :4دةخويَنني[ :ليَتان دةثارِيَمةوة بة

شيَوةيةك بذين شاياني ئةم بانطةوازة بيَت كةوا ثيَي
بانطكراون] .لة (ئةفةسؤس )17 :4دةخويَنني[ :ئيرت
وةك نةتةوةكان مةذين ،بة برية پووچهکهنیان] .هةروةها
لة (ئةفةسؤس )2 :5دةخويَنني[ :لة خؤشةويستيدا بذين،
وةك مةسيح خؤشيويستني و لة ثيَناوي ئيَمةدا خؤي
بةخت كرد] .لة (ئةفةسؤس )8 :5دةخويَنني[ :وةك
َي ڕووناكي بذين] .هةروةها لة (ئةفةسؤس)15 :5
مندال
دةخويَنني[ :بؤية ئاطاداربن ضؤن دةذين ،نةك وةك نةفام،
َكو وةك دانا] .بةم شيَوةية خودا بة ڕوونى ثيَم
بةل
ڕادةطةيةنيَت كة ثيَويستة ضؤن بذيم .ئةو بة واتاوة ثيَم
ڕادةطةيةنيَت كة ثيَويستة ضؤن ذيانى ڕؤذانةم (بذيم).

وةآلمى ثرسيارى (بؤضى من ليَرةم؟) ئةوةية( :من لةسةر ئةم زةويية دةذيم بؤ ئةوةى ئةو ذيانة بذيم كة خودا ثيَمي
ڕادةطةيةنيَت) ضونكة خودا بة ڕوونى ثيَم ڕادةطةيةنيَت شيَوازي ئةو ذيانةي كة لة من ناوةشيَتةوة وةك باوةرِداريَك ،هةروةها بة
ڕوونى ثيَم رادةطةيةنيَت شيَوازي ئةو ذيانةي كة لة من دةوةشيَتةوة وةك باوةرِداريَك .مةبةسيت ذياني سةر زةويم ڕازيكردنى
خوداية .ثؤلَسي نيَردراو لة نامةيةكيرتدا دةفةرمويَت [ئةطةر خواردتان يان خواردتانةوة يان هةر شتيَكتان كرد ،هةموو شتيَك بؤ
شكؤي خودا بكةن] (1كؤرينسؤس ،)31 :10ضو نكة خودا مرؤظى بةدي هيَنا و لةسةر زةوى داينا بؤ ئةوةى خودا ڕازى بكةن و
َكي بؤ ڕةزامةندي خودا دةذين ،ئةوة خودا ثيَيان شاد دةبيَت ،بةآلم كاتيَك تةنها بؤ
شكؤداري بكةن .بةم شيَوةية كاتيَك خةل
بةرذةوةندي خؤيان دةذين ،ئةوا خودا خةمبار دةبيَت و سزايان دةدات و لة خودا شانهنشینی خۆی دةريان دةكات.
هةنطاوى  3هةنديَ ثرسياربكة
بريبكةرةوة  :ئةو ثرسيارة ضيية كة دةتةويَ ئاراستةى طروثةكة بكةيت سةبارةت بةم برِطة كتيَبيية؟ با هةوأل بدةين هةموو ئةو
ڕاستييانة تيَبطةين كة لة (ئةفةسؤس )17 :5-17 :4ئاماذةى ثيَكراوة.
بنووسة :هةوأل بدة بة ڕوونرتين شيَوة ثرسيارةكةت ئامادة بكةيت .ثاشان لة ثةرِاوةكةت تؤماريان بكة.
بةشداريكردن  :ثاش ئةوةى ئةندامانى طروثةكة هةندآ كات بة بريكردنةوة و نووسني بةسةر دةبةن ،داوا بكة لة هةر كةسيَك
ثرسياريَك ئاراستة بكات).
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َبذيَرة و هةوأل بدة لة ڕيَطاى طفتوطؤكردن لةطةأل طرووثةكةت وةآلميان بدةيتةوة).
طفتوطوَبكة( :دواتر هةندآ لةم ثرسيارانة هةل
ئةمانةى خوارةوة ضةند منوونةيةكن دةرباةرى ضةند ثرسياريَك كة لةوانةية ئةندامانى طرووثةكةت ئاڕاستةى بكةن و هةندآ
تيَبينى طرنط بؤ بةريَوةبردنى طفتوطؤكة دةربارةى ثرسيارةكان.
ثرسيارى  )17 :4( 1مةبةست ضيية لةوةي كة نةتةوةكان
بة برية ثووضةكانيان دةذين؟ 
تيَبينييةكان :مةبةست لة ووشةي (نةتةوةكان) ئةو كةسانةية كة
تا ئيستا باوةريان بة عيساي مةسيح نةهيَناوة .كتيَيب ثريؤزيش
َي نةتةوةكان بؤ بةدةست هيَناني شادي
َيَت كة ئةجنامي هةول
دةل
هيوا برِان بوو .ذيانيان بريتيية لة زجنريةيَكي دريَذ لة ضاوةڕواني
بيَ سوود .هةوأل دةدةن ،بةآلم هيض بةدةست ناهيَنن .دةضنن ،بةآلم
بة بيَ بةرهةم .هةمان تاقيكردنةوةي ثيَغةمبةر سليَمان تاقي
دةكةنةوة[ .هةموو ڕووبارةكان بةرةو دةريا دةرِؤن دةرياش هةر ثرِ

نابيَت .بؤ شويَنةكةي خؤيان دةرِؤنةوة ڕووبارةكان بؤ ئةوىَ دةرِؤن
و دةطةرِيَنةوة .هةموو شتةكان ماندووكةرن ،مرؤظ ناتوانيَت
دةريانربِيَت ،ضاو لة سةيركردن تيَر نابيَت و طوىَ لة بيسنت ثرِ
نابيَت ...هةرضي ضاوم خواسيت ڕيَم ليَنةطرت ،هيضم لة دلَم
قةدةغة نةكرد لة هةموو خؤشييةك ضونكة دلَم بة هةموو
ماندووبوونةكةم خؤش بوو .لة هةموو ماندووبوونةكةم ئةمة بةشم

بوو .ئينجا ئاورِم لة هةموو كردةوةكاني دةستم دايةوة ،لةو
هةموو ماندووبوونة كة ثيَيانةوة ماندووببووم ،ئةوةتا هةموو
ثووضن و ڕاوناني بان هيضت بؤ ناميَنيَتةوة لةسةر زةويدا!]

ثرسيارى  )18 :4( 2بؤضى كتيَيب ثريؤز دةفةرمويَت
َرِةقييان؟
نةتةوةكان (ميَشكيان تاريكة) بةهؤى دل
تيَبينييةكان :لة كاتى بةدي هيَنان ،مرؤظ خوداى زيندووى
دةناسى .بةآلم ثاشان كةوتنة ناو طوناه ،كةمة كةمة مرؤظ
خوداى لةبريكرد و ذيانيَكى جيا لة ذيانى خودا دةذين.
َك كرد لة ڕيَطاى ثيَغةمبةر
كاتيَك خودا قسةى لةطةلَ خةل
َيان رةق كرد .كاتيَك
َكي دل
ئةخنوخ و ثيَغةمبةر نوح ،خةل
َكي جةخت دةكةنة سةر ئةجنامدانى ستةم ،ئةوا خودا
خةل
َيَنن بةدةست دةرئةجنامى طوناهةكانيان.
ليَيان دةطةرِيَت بنال
َيان رةق بوو بةرامبةر بة خودا،
لةو كاتةى نةتةوةكان دل
َيان دا بة ڕةقى مبيَنيَتةوة .بةم شيَوةية
خودا ڕيَطاى بة دل
َى ئةم نةتةوانة بوو بة هؤى كردةوة بة ئةنقةستةكانيان.
دل
ئةوان حةزيان نةدةكرد بري لة خودا بكةنةوة .بؤية خودا
ميَشكياني تاريك كرد .بةآلم هةستيان نةدةكرد بة تاريكي
ميَشكيان (يؤحةننا !)41-40 :9ئةو كةسانةى جةخت
دةكةنة سةر ئةوةى بة بىَ خودا بذين ،تةنانةت ناشزانن كة
بىَ خوداى زيندوو دةذين .بةوةش ئةوان (نةزانن) ،ضونكة
هيض شتيَك نازانن دةربارةى خوداى زيندووى ڕاستةقينة.

(کۆمکار)11-210 ، 8-7 :1

ثرسيارى  )24-22 :4( 3ضؤن دةتوانريَت مرؤظى كؤن دابكةنريَت و مرؤظى نويَ لةبةر بكريَت؟
تيَبينييةكان :مةبةست لة (مرؤظى كؤمن) نةزانينمة سةبارةت بة خودا و شيَوةى ذيانى كؤمنة وةك درؤ و دزى و شتيرت .كاتيَك باوةرِ
بة عيساى مةسيح ديَنم ،ثيَويستة دةست بكةم به له خاضدانى جلة كؤنة ثيسةكامن لةسةر ئةو خاضةي كة عيساى مةسيح بةهؤى
طوناهةكانى من لةسةري مرد .ئةمةش واتاي ڕزطاربوومنة لة طوناهةكامن لة ڕيَطاى دانثينامن بةرامبةر بة خودا .بةآلم (مرؤظى
نويَم) ئةوةية كة ويستى خودا بزامن و ذيانيَك بذيم كة خودا ڕازى بكات .ئةوكات عيساى مةسيح جلى نويَم لةبةر دةكات ،بةم
َى كردمن بؤ خودا.
شيَوةية مرؤظى نويَم لةبةر دةكةم لة ڕيَطاى طويَرِايةل
طوناهة دياريكراوةكامن ضيية كة ثيَويستة ليَيان ڕزطارمب؟ كتيَبى ثريؤز دةفةرمويَت ثيَويستة ڕزطارم بيَت لة درؤ ،تورِةيي ،دزى،
َكيدا ،طوناهى ڕةطةزى ،نةوسنى ،كينة.
َبةسنت بةسةر خةل
َى ،هةل
دةمةقال
َيَم ،تورِةييم
ئةو شتة ضاكة دياريكراوانة ضني كة ثيَويستة لةبةرى بكةم؟ كتيَبى ثريؤز دةفةرمويَت ثيَويستة هةردةم ڕاسيت بل
َسؤز مب ،ليَبووردة مب ،خؤشةويست مب ،سوثاسطوزار مب ،ويستى
كؤنرتؤلَ بكةم ،كار بكةم و هاوكارى هةذاران بكةم ،بةبةزةيى مب ،دل
خودا بزامن ،دانا مب لة ذيامن.
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ثرسيارى  .)26 :4( 4مةبةست ضيية لةوةي توورِةبني بةآلم بة بيَ ئةوةى
طوناهة بكةين؟
تيَبينييةكان :هةنديَ ثيَيان واية كة باوةرِدار نابيَت توورِة بيَت .ضونكة ئةوان
َيَن هةموو توورِةييةك طوناهةية .هةنديَش ثيَيان واية كة دةتوانى بة ويستى
دةل
خؤت توورِة بى ،ضونكة توورِةيى ثةيوةندى بة طوناهة نيية .بةآلم هةردوو ئةم
َيَ كة بؤمان هةية توورِة بني،
َةن .ضونكة كتيَبى ثريؤز ثيَمان دةل
بؤضوونة هةل
َة) بكةين .توورِةيي بةخؤي طوناه
بةآلم كاتيَك توورِة دةبني نابيَت طوناهة (هةل
نيية ،ضونكة خوداش توورِة دةبيَت ،بةآلم توورِةيى خودا توورِةييةكى ثريؤزة
لةسةر هةموو جؤرة مرؤظيَك .بةم شيَوةية باوةرِداران دةتوانن توورِةبوونيَكى
َيَن يان ئةجنامى دةدةن .ئةم
َكي دةيل
ثريؤز توورِة بن لةسةر شتة خراثةكان كة خةل
جؤرة توورِةيية ثيَى دةوتريَ (توورِةيي ثريؤز) .توورِةيي ثريؤز ئاماذةى ثيَدةكريَت
بة شيَوةيةك كة كؤنرتؤأل كردنى خودى تيَدا بيَت .بةآلم زؤرجار كة ئيَمةى مرؤظ
َة دةكةين واتة
توورِة دةبني ئةوا كؤنرتؤأل كردنى خؤمان لةدةست دةدةين و هةل
كوناه .ضونكة بة كينة و بيَزاريةوة ليَكدانةوةى توورِةيى دةكريَت لةاليةن
َةى كردبيَت يان كة ليَكدانةوةى توورِةيى دةكريَت بة ووشة
كةسيَكةوة كة هةل
َكو
برينداركةرةكان يان بة ڕيَطايةكى تووندوتيذ ،ئةمة دةبيَتة توورِةيى ،بةل
َةية .بؤ ئةوةى كةسي طوناهبارت خؤشبويَت لةو كاتةى قت لة
توورِةييةكى هةل
طوناهةكةيةتى ،ئةمة ثيَويستى بة نيعمةتيَكي مةزن دةكات لة خوداوة.

ثرسيارى  :)26 :4( 5مةبةست ضيية
َى رؤذئاوابيَت بةسةر توورِةيى؟
لةوةى نةهيَل
تيَبينييةكان :زؤرجار لة كتيَبى ثريؤز،
(ڕؤذئاوابوون) ئاماذة بة كؤتايى ڕؤذ
دةكات .زؤر كةس بؤ ماوةي ضةند ساأل لة
كةسيَك توورِة دةبن .بؤية لة ذيانيان بة
َيَنن،
دةست ئازاريَكى توندةوة دةنال
ثاريَزطارى دةكةن لة ليستةيةكى دوور و
دريَذ لة طوناه كة بة دريَذايى ساآلنى
َيان ئةجناميان داوة.
َك لةطةل
ڕابردوو خةل
بؤية ئةوان ڕةخنةيان ليَدةطرن و ثيَيان
َدةبةسنت .بةآلم كتيَبى ثريؤز دةفةرمويَت
هةل
كة نابيَت باوةرِدار بؤ ماوةيةكى دوورتر لة
كؤتايى هةمان ڕؤذ توورِة بيَت!
ثيَش ئةوةى باوةرِدار بضيَتة سةر جيَطاكةى
بؤ نووسنت ،ثيَويستة لةطةلَ كةسةكةى ديكة
َسؤزى لة بةرامبةرى
ئاشت بيَتةوة .دل
دةربرِيَت و لة خراثةكةى ببوريَت.

ثرسيارى  :)27 :4( : 6چۆن ريَ دةدةينة شةيتان؟
تيَبينييةكان :كتيَبى ثريؤز هةردوو ئايةتى (ئةفةسؤس )26،27 :4بةيةكةوة دةبةستيَتةوة .مةبةست لةو ئايةتةى كة
دةفةرمويَت [شويَن مةدةنة شةيتان] ئةوةية كة ڕيَى نةدمة شةيتان بيَتة ناو ذيامن و بريِوخيَنيَت .كة هةست بة توورِةيي دةكةم
َك
دةبيَت بة تايبةت وريامب و ڕيَطا نةدةم بة شةيتان توورِةييم بطؤرِيَتة رق و كينة و ليَنةبووردن .بؤية دةبيَت فيَرمب بة ثةلة لة خةل
َكي ببورم هةروةك ضؤن خودا ليَمى بوورى لة ڕيَطاى ئةو
ببورم .هةروةها (ئةفةسؤس )32 :4دةفةرمويَت كة دةبيَت لة خةل
كارةي عيساي مةسيح ئةجنامى دا لة ثيَناوم .لة (ئةفةسؤس )11 :6دةخويَنينةوة [بة ضةكي تةواوي خودا خؤتان ضةكدار بكةن،
َدةستيَت بة بةكارهيَنانى هةر ثيالنيَك بؤ ئةوةى وام ليَبكات
تاكو بتوانن بةرامبةر ثيالني شةيتان بوةسنت] ضونكة شةيتان هةل
َسووكةوتى توندوتيذ.
طوناه بكةم .ضونكة ئةو دةتوانيَت توورِةييم لة دذى خؤم بةكاربيَنيَت بة طؤرِينى بؤ ووشةى ڕةق يان هةل
هةروةها دةتوانيَت نةوسنيم بةكاربيَنيَت و بيطؤرِيَتة فيَلَ يان دزى .هةروةها دةتوانيَت ترسم بةكاربيَنيَت و وام ليَبكات درؤ بكةم،
َديَت] .
بؤية لةو (ياقوب )7 :4دةخويَنينةوة [بةرهةلَسيت شةيتان بكةن ،ليَتان هةل
ثرسيارى  :)29 :4( 7ضؤن دةتوانى قسةى ضاك بكةين كة بيسةران بنياد بنيَت؟
َك بدات .ثيَويستة بري بكةمةوة ثيَش
تيَبينييةكان :ثةرتووكي ثةندةكان فيَرم دةكات ضؤن قسة بكةم بة شيَوةيةك يارمةتى خةل
ئةوةي وةآلم بدةمةوة ،هةروةها لةكاتي طوجناو و بةجواني وةآلم بدةمةوة (ثةندةكان )23،1، 28 :15هةروةها لة (ئةفةسؤس:4
َكو لة خؤشةويسيت ڕاستطؤبني ،با لة هةموو شتيَك طةشة بكةين ،لةناو ئةوةي سةرة ،مةسيح] .بةم
 )15دةخويَنينةوة [بةل
شيَوةية ليَرة دوو بنةماى طرنط دةدؤزينةوة بؤ طفتووطؤ كردن ئةويش (ڕاستى) و (خؤشةويستى)ية .لة (ئةفةسؤس)29 :4
.
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َكو هةرضييةكي باشة بؤ بنيادنان ،بةثيَي ثيَويسيت ،تاكو نيعمةت بداتة بيسةران] ،بةم
[وشةي خراث لة دةمتان دةرنةضيَت ،بةل
شيَوةية بنةمايرت هةية بؤ قسةكردن ئةويش قسة كردمنان بؤ بنيادناني (كةسانيرت بيَت).
ئيَستاش ئيَوة و ثوختةيةك بؤ ئةم سيَ بنةما تايبةتةى بة قسةكردن ،ثيَش ئةوةى قسةبكةم دةبيَت سيَ ثرسيارى طرنط لةخؤم
بكةم:
َيَم ڕاست نيية ثيَويستة بيَدةنطبم.
 ئايا قسةم ڕاستة يان نا؟ ئةطةر ئةوةى دةيل
 ئةطةر قسةم ڕاست بوو :ئايا دةبيَتة هؤى بنيادنانى كةسيَكيرت يان دةبيَتة هؤى روخاندنى؟ ئةطةر بريوخيَنيَت ثيَويستة
بيَدةنطبم.
َيَم ثيَويستة
َيَم يان نا؟ ئةطةر نةمتوانى بة خؤشةويستيةوة بيل
 ئةطةر قسةم بنيادنةر بيَت :ئايا دةتوامن بة خؤشةويستيةوة بيل
بيَدةنطبم.

ثرسيارى  8بةرِاى تؤ -طرنطى (ئةفةسؤس )17 :5 – 17 :4ضيية لة ذيانت؟
تيَبينييةكان( :ئةفةسؤس )17 :5 – 17 :4فيَرم دةكات بؤضى من هةم لةسةر ئةم زةويية .من لةسةر ئةم زةويية هةم بؤ ئةوةى
ئةو ذيانة بذيم كة خودا دةيةويَت بي ذيم .ضونكة ذيانى نوآ ذيانيَكة دةطوجنيَت لةطةلَ ويستى خودا .ذيانى نوآ كة خودا
بانطهيَشتم دةكات بؤى (ئةفةسؤس )1 :4ذيانيَكة بة تةواوةتى جياوازة لةو ذيانةى نةتةوةكان دةذين ( .)17 :4ضونكة ذيانى
نوآ وام ليَدةكات بة بةردةوام طوناهة كؤنةكامن فريَبدةم و ڕاستوودروسيت نوآ لةبةربكةم .ذيانيَكة جياوازة بة ضاكة و ثريؤزى و
ڕاستى (ئةفةسؤس ،)24-22 :4جياوازة بة ڕوناكى (ئةفةسؤس ،)2 :5جياوازة بة دانايى (ئةفةسؤس ،)15 :5هةروةها لة
ڕيَطاى (ئةفةسؤس )17 :5 – 17 :4فيَردةمب كة ضؤن دةكريَت ذيامن بة ئامانج و بة مانابيَت.
هةنطاوى  : 4جيَبةجيَكردن
بريبكةرةوة :كام لةو ڕاستييانةى كة لة كتيَيب ثريؤز هاتووة دةست دةدات وةكو كاريَكى ڕةفتارى باوةرِداران؟
بةشداريكردن :با ثيَكةوة ئةو جيَبةجيَكردنانة بنووسني كة دةتوانني لة (ئةفةسؤس )17 :5-17 :4دةريبهيَنني؟
بريبكةرةوة :ئةو جيَبةجيَكردنة ثيَشنياركراوة ضيية كة خودا ليَيت داوا دةكات بيطؤرِيت بة جيَبةجيَكردني كةسى؟
بنووسة :ئةم جيَبةجيَكردن ة كةسيية لة ثةراوةكةت بنووسة .هةست بة سةربةخؤيى بكة لة بةشداريكردنى جيَبةجيَكردنة
َتى داناوة( .لةبريت بيَت كة ئةندامانى هةر طروثيَك ڕاستى جياواز ريَكدةخةن :يان لة خودى
كةسييةكةت كة خودا لة دل
ڕاستييةكة جيَبةجيَكردنى جياواز دةردةهيَنن .ئةمةى خوارةوة ليستةيةكة بة جيَبةجيَكردني ثيَشنياركراو).
منوونةي جيَبةجيَكردني ثيَشنياركراو.
19-17 :4
24 :4
25 :4

بريدةكةمةوة لة جؤري ذياني نةتةوةكاني دةورووبةرم ،ثاشان بة شيَوةيَكي جياواز لةوان دةست دةكةمة ذيان.
بريدةكةمةوة ضؤن دةكريَ ڕاستوودروسيت و ثريؤزى و ڕاستى ببنة ڕاستييةك لة ذيامن.
َيَم.
ڕزطاردةمب لة هةموو جؤرةكانى درؤ و لة ڕاستى زياتر هيض نال

26 :4
27 :4
28 :4

فيَردةمب تورِةييم كؤنرتؤل بكةم.
وريا دةمب نةوةكو شويَن بدةمة شةيتان لة ذيامن.
كاردةكةم و بة ئارةقي نيَوجةواني خؤم دةذيم.

28 :4
29 :4

يارمةتي هةذاران دةدةم.
َيَم.
َكيرت بنيات دةنيَم لة ڕيَطاى ئةو وشانةى ثيَيان دةل
خةل
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30 :4
31 :4
32 :4
1 :5

2 :5
7-3 :5

14-8 :5

17-14 :5

ئاكادار دةبةم نةوةك ڕوحى ثريؤز خةمبار بكةم.
ڕزطار دةمب لة هةموو جؤرةكانى ستةم و خراثى.
َدا كردووم.
هةولَ دةدةم لةو كةسانة ببوورم كة خراثةيان لةطةل
هةولَ دةدةم زياتر خودا بناسم و ببمة سةر شيَوةي ئةو.
زياتر و زياتر فيَردةمب كة ضؤن وةك باوةرِداريَك هةموو كةسيَكم خؤشبويَت.
َسووكةوت دةكةن.
دوور دةكةومةوة لةو كةسانةى قسةى ناشرين دةكةن و بة طيَالنة هةل
ئةو تاريكيية الدةبةم كة لة ذيانى من و براكامن داية.
فيَردةمب كة ببمة دانا لة ڕيَطاى ئةجنامدانى ويستى خودا.

منوونةي جيَبةجيَكردني كةسي.
ئـ) دةمةويَت بة شيَوةيَك بذيم كة تيَيدا هةست بكةم بة ئامادةبوونى خودا .هةروةها بةشيَوةيةكى تايبةت دةمةويَت فيَرمب
كؤنرتؤىل تورِةييم بكةم ،ئاشت ببمةوة لةطةأل هةر كةسيَك خراثةم لةطةأل دةكات ثيَش كؤتايى هاتنى ڕؤذةكة.
ب) دةمةويَت ذيامن بة شيَوةيةك بذيم خودا ڕازى بكات ،هةروةها بةشيَوةيةكى تايبةت دةمةويَت لة نةريتيَكى كؤنى خراث
ڕ زطارم بيَت و نةريتيَكى نويَى ضاك بةدةست بيَنم .هةروةها دةمةويَت لة ذيامن مةشق بكةم هةتا وةكو خودا ئةم نةريتة نويَية لة
ذيامن ضةسثاو دةكات.
هةنطاوي  5نوێژ بكة.
با بة نؤرة نوێژ بةرزبكةينةوة بؤ خودا ،هةر كةسيَك بؤ ڕاستييةك نوێژ بكات كة خودا لة ڕيَطاى (ثةيدابوون )4 :2-1 :1فيَرمانى
كرد( .لة نوێژهکهت لةطةلَ ئةو شتة وةآلمدانةوةت هةبيَت كة لة وانةى ئةم ثةرتووكة فيَرى بوويت .مةشق بكةن لةسةر نوێژی كورت
كة لة ڕستةيةك يان دوو ڕستة ثيَكبيَت .لة بريت بيَت كة ئةندامانى هةر طروثيَك دةتوانن بؤ شتى جياواز نوێژ بكةن)

نوێژ

لة طروثي دوواني يان سيانيي ،نوێژ بةرز بكةنةوة لة ثيناوي يةكرتى و هةموو جيهان.

َى
ئةركى مال
بؤ وانةي داهاتوو



ڕابةري طروث :ئةم ئةركةى خوارةوة بة نووسراوى بدة ئةندامانى طرووثةكةت ،يان داوايان ليَبكة لة ثةرِاوةكانيان بينووسنةوة.
َيَن بدة يةكيَك لة جيَبةجيَكردنةكان ئةجنام بدةيت.
َيَن :بةل
بةل

َوةتي ڕوحى .ڕؤذانة نيو بةشي خبويَنة  1یوحهننا  1ههتا بهشی 4
َوةتي ڕوحي :هةموو ڕؤذيَك كاتيَكى بةسةر بةرة لة خةل
خةل

ئایهتی  22شيَوازي ڕاسيت ثةسةندكراو بةكار بهيَنة .تيَبينيةكانت بنووسة.
دةرخكردن :وردبةرةوة لة ئايةتة كتيَبيية نويَكان و دةرخيان بكة1( .يؤحةننا  .9 : 1هةموو ڕؤذيَك ثيَداضوونةوةيةك بكة لةو
ئايةتة كتيَبييانةي دةرخت كردووة.
نوێژ :ئةم هةفتةية سةبارةت بة شتيَك يان كةسيَكى دياريكراو نوێژ بكة ،جاوةروانبة خودا ضى دةكات( .زةبووري.)3 :5
َوةتي ڕوحي،
زانياريية نويَكان بنووسةوة لة ثةرِاوي تايبةت بة قوتابيَيت .ئةو تيَبينيانةت بنووسة كة ثةيوةندى هةية بة خةل
َيية .
دةرخكردن ،خويَندنةوةى كتيَيب ،ئةم ئةركة مال
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