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نوێژ

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

ستايش و ثةرسنت
خودا خؤشةويستيية

فيَربكة :ئايا (ثةرسنت) ضيية؟



َسيت ملكةضي و نوشتانةوة و تةرخانكردنة بؤ خودا ،ئةمانةش بةڕيَطاي نوێژی جؤراوجؤر و شيَوازي ذيامنان دةريدةخةين.
هةلَوي 
بؤ ئةوةىخودا بثةرستني ،ثيَويستة بزانني خودا كيَية .لةم وانةيةدا سةبارةت بة يةكيَك لة تايبةمتةنديةكاني خودا فيَردةبني.

َيَت خودا خؤشةويستيية .
طروث :ئةو فيَركردنة خبويَنةوة كة دةل
ڕابةري 



1
(ئيشايا( )2 :43ڕؤما1( )10-8 :5يؤحةننا)12-7 :4
خودا بة سروشيت خؤي خؤشةويستيية.
خبويَنة.
وهبؤ
ره 
ته 
خه 
هێنێته 


ژیانیخۆیده
لهئاگر
پره 
ئـ) خودا نةتةوةكاني جيهانى وةك كةسيَك خؤشدةويَت كة بضيَتة ناو ماَليَكى سووتاو 
َكيرت ڕزطار بكات لة مردن( .ئيشايا( )6 :29ئيشايا( )28-27 :30ئيشايا ( )2 :43دانیاڵ)27-25:3
ئةوةى خةل
ب) خودا نةتةوةكاني جيهانى وةك شوانيَك خؤشدةويَت كة مةڕةكاني خؤشبوويَت كاتيَك يةكيَكي وون بيَت بةشويَنيدا دةطةريَت
هةتاوةكو دةيدؤزيَتةوة.
َةكانيان خؤشبوويَت .بايةمخان ثيَدةدات ،دةمانثاريَزيَت،
ث) خودا بةشيَوةيَك خؤمشاني دةويَت وةك دايك و باوكيَك كة مندال
مةشقمان ثيَدةكات و فيَرمان دةكات 1 .تسلۆنیکی12–7:2
َمان بيَت و هةنديَك كارى ضاك ئةجنام
هاوڕێیهك خؤمشاني دةويَت كة هاوڕيَكةي خؤشبوويَت .بؤية حةزدةكات لةطةل

ت) خودا وةك
َمان.
بدات لةطةل
ج) بةآلم لة هةمووي طرنطرت ئةوةية ،خودا خؤشةويستييةكى نايةب ئيَمةى خؤشدةويَت كة تةنها خودا دةتوانيَت بةم جؤرة
َكو خؤشةويستييةكى قوربانيدةر ئيَمةى خؤشدةويَت .خودا
خؤمشاني بويَت ،خودا تةنها بة هةست و سؤز ئيَمةى خؤشناويَت بةل
َةي خؤي عيساي مةسيح لةسةر خاض لة ثيَناوى ئيَمة .بؤ
خؤشةويستى قوربانيدةرى بةرامبةر ئيَمة سةملاند بة بةخشينى تاكة رؤل
ئةوةي ڕ زطارمان بكات لة طوناه و لة لةناوضوونى تاهةتايى ،ضونكة خؤشةويستييةكةى وايكرد كة عيساي مةسيحى وةك
قوربانييةكى كةفارةتى بنيَريَت لة ثيَناوي ليَخؤشبووني طوناهةكامنان .ئةمةش واتاي ئةوةية ،كاتيَك عيساي مةسيح لةسةر خاض
طياني لة دةستدا ،تورِةيى خوداى لةسةرمان البرد كة شايةنى بووين بة هؤى طوناهةكامنان ،عيساي مةسيح طوناهةكامنانى البرد
و ئاشتى كردينةوة لةطةأل خودا.
بريؤكةي سةرةكي :خودا خؤشةويستيية
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سةرةتا خودا
ئيَمةي
خؤشويست

هةردةم خودا دةستثيَشخةرة لة بريؤكة ،ثيالن ،ووشة ،كردةوةكانى سةبارةت بة ئيَمةوة (ئةفةسؤس.)4 :1
ئـ) ثيَش ئةوةى لةدايكبني ،خوداى باوك عيساى مةسيحى كورِى نارد بؤ ئةوةى لةسةر خاض لة ثيَناوى
طوناهةكامنان مبريَت (1ثةترؤس.)18 :3
ب) ثيَش ئةوةى طويَمان لةو بيَت ،خودا برِياريدا ثةيامي ئينجيلمان ثيَ بطةيَنيَت (ڕۆما.)17-14 :10
ث) ثيَش ئةوةى باوةرِ بة عيساى مةسيح بهيَنني ،لة ذيَر تورِةيى خودا دةذياين (ڕۆما )18 :1نةك لة ذيَر
َمان كرد بؤ ئةوةى پهيامةى
خؤشةويستى و نيعمةت .هةروةها ثيَش ئةوةى باوةڕي ثيَ بهيَنني خودا كارى لة دل
ئينجيل تيَبطةين و باوةرِى ثيَ بهيَنني (يؤحةننا .)8 :16
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َيمان كرد،
خودا خؤمشانى ويست بؤ ئةوةي ئيَمة بؤ خؤي دةستنيشان بكات .ئيَستاش ثاش ئةوةى خؤميان قازانج كرد و قبوول
َة لةطةأل خؤشةويستييةكةى بكةين .ضونكة خودا نايةويَت خؤشةويستى تةنها لةاليةن ئةوبيَت،
دةتوانني بة خؤشةويستى مامةل
َكو لة كورِةكانى داوا دةكات بة هةمان شيَوة خؤشيان بويَت ،يةكرتيان خؤشبويَت ضؤن ئةو ئةوانى خؤشويست (مةرقؤس:12
بةل
َكو لة خودادا
 .) 31-30ثاش ئةوةى باوةرِمان هيَنا بة عيساى مةسيح ،ضيرت لة ترسى ليَثرسينةوةى خودا ناذين (لة دؤزةخ) بةل
َنياين لة ڕؤذى ليَثرسينةوة (1يؤحةننا.)18-17 :4
دةذين و لة خؤشةويستى بةرامبةر خودا و كةسانيرت دةذين ،دل
مةسيح

ثيَش مةسيح

 ڕاستى ثةيوةنديدار بة خودا و بة ئيَمةى ئاشكراكرد.
 كةفارةتى ثيَشكةش كرد و تورِةيى خوداى لة ئيَمة
دوورخستةوة (1يؤحةننا ،)10 :4لةطةأل خودا ئاشتى
كردينةوة (ڕؤما.)10-9 :5
 كةفارةمتاني دا لة نةفرةت و خؤي بوو بة نةفرةتيَك لة
ثيَناومان (غةالتيا.)13 :3

 بيَ باوةڕ بووين.
 لة ذيَر تورِةيى خودا بووين (ڕؤما.)18 :1

 لةذيَر نةفرةتى خودا بووين (غةالتيا.)10 :3

 لة ليَثرسينةوةي خودا دةترساين (1يؤحةننا-17 :4
.)18
 طوناهكار و لةناوضوو بووين (لؤقا:19 ، 32-5:31
)10
ثاش مةسيح

 بوين بة باوةرِدار (دان بة خودا دةنيَني).
 لة ذيَر خؤشةويستى خوداين (1يؤحةننا ،)1 :3زانيمان خودا ثيَشان خؤمشانى ويست و تاهةتاية خؤمشانى دةويَت!

کهتی خوداين (غةالتيا( )14 :3ئةفةسؤس.)3 :1
ره 
به 
 لة ذيَر 
 متمانةمان هةية بة ؤذى ليَثرسينةوة (1يؤحةننا.)18-17 :4
وهوڕزگارمانبوو (لؤقا.)24 - 23 :15
دۆزراینه 

 ئيَستا هةين
خاض (مردن و هةستانةوةى عيساى مةسيح) تةنها ئةو تواناى هةية لةسةر طؤرِينى تورِةيى خودا بة خؤشةويستى!
 3خودا خؤشةويستييةكى تاهةتايى خؤمشانى دةويَت
خبويَنة( :ئريميا( )3 :31ڕؤما .)39 :8ئةمرِؤ خودا
خؤمشانى دةويَت بة هةمان ئةو برِةى سةرةتا خؤمشانى
دةويست .بةردةوام دةبيَت لة خؤشةويستييةكةي بؤ ئيَمة
بة هةمان برِ كة لة ڕابردوودا خؤمشانى ويست لةسةر
خاض .ضونكة خؤشةويستى خودا كةم و زياد بةرةو
خوارةوة و بةرةو سةرةوة و جوالنةوةى تيَدا نيية وةك
َيَت و زياد و كةم
بارى مرؤظ كة خؤشةويستيان دةجول
دةكات بةثيَى هةست و بارودؤخيان .ضونكة خؤشةويستى
خودا تاهةتايى و نةطؤرِة .هيض شتيَك ناتوانيَت لة
خؤشةويستى خودا جيامان بكاتةوة كة لة عيساى
مةسيحى خودامانداية.

خؤشةويستى خودا دةمانطؤرِيَت

4

َكو دةمشانطؤرِيَت،
خؤشةويستى خودا تةنها ناطاتة هةستمان بةل
ضونكة خؤشةويستى وامان ليَدةكات خؤمشان بويَت و يةكرتمان
َكو كةساني تريشمان خؤشبويَت كة ڕقمان ليَيانة
خؤشبوويَت ،بةل
و دوذمنةكانيشمان خؤشبوويَت .لة ڕاستيدا لة توانامان نةبوو
خودامان خؤشبويَت تةنها ثاش ئةوةى خودا ئيَمةى خؤشويست و
َمان .لة (ڕؤما )5 :5دةخويَنينةوة
خؤشةويستى خستة دل

[ضونكة خؤشةويسيت خودا ڕذاوةتة ناو دلَمان ،بة
َمان
كة ثيَمان دراوة] ضونكة خؤشةويستى لة بنةرِةتدا لة دل
ڕۆحی

ثريؤز

َيَت
َدةقول
َكو تةنانةت لة خوداوة هةل
َيَت ،بةل
َناقول
هةل
(1يؤحةننا )7 :4خودا بة سروشتى خؤى خؤشةويستة .هةروةها
تاكة سةرضاوةى خؤشةويستيية لة هةموو جيهاندا.

ڕابةري طرووث :خودا بة خؤشةويستى بثةرسنت .لة طرووثى دوواني يان سياني بثةرسنت.
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ئينجيلي يؤحةننا

بةشداريكردن

َوةتي ڕۆحی قوتابيان) ئةوةى فيَرى بوونة لة
بة نؤرة بةشداري بكةن (يان لة ثةرِاوي خةل

َوةتةكان و ڕامانتان لةو برِطة كتيَبييانةى بؤتان دةستنيشان كراوة (يؤحةننا:4 - 1 :1
يةكيَ لة خةل
 )22لةطةلَ ڕةضاوكردنى ئةوةى بةشدارييةكان كورت بيَت.
َى بكةن،
َة لةطة َل قسةكانى بكةن ،قبوول
طويَ بطرن لةو كةسةى بةشدارى دةكات ،بة ڕاستى مامةل
كيَربِكيَى ئةو شتانة مةكةن كة بةشدارى دةكات.

فيَركردن

ئـ )

َي :خويَندنةوة سبارةت طةشةكردني
طوَيرِايةل

ڕۆحی

بةرثرسياريَيت طةشةكردن

كىَ بةرثرسيارة لة طةشةي ڕۆحیت؟ دوو منوونة هةية عيساي مةسيح هيَناويةتةوة لة (مةرقؤس )4وةآلمى ئةم ثرسيارة
دةدةنةوة.

خبويَنة( :مةرقؤس( )20-1 :4مةتتا( )23-3 :13لؤقا.)15-4 :8
بدؤزة و طفتووطؤبكة :ثةيامي منوونةى ضيَنةر ضيية؟
تيَبينييةكان :تؤوةكان ئاماذة بة ووشةى خودا دةكةن (لؤقا ،)11 :8بيَطومان ئةو ثةيامة ثةيوةندى بة شانشني هةية (مةتتا.)19 :13
َى مرؤظ دةكات (مةتتا( )19 :13لؤقا.)12 :8
هةروةها خاك ئاماذة بة دل

َويَستت بةم شيَوةية دةبيَت ،ئةوا
َت و هةل
َي وةآلم نةدراو و بيَ هةستة .ئةو كاتةى بارى دل
ئـ) ئةو تؤوانةي كةوتنة سةر ريَطا ويَنةيةكي دل
تؤ وةآلمدانةوةت نيية لةطةلَ ووشةى خودا .هةردةم وابري دةكةيتةوة كة ووشةى خودا هيض شتێکی طرنطى تيَدا نيية .بؤية هيض ڕةجنيَك
َت ڕةق دةبيَت،
َى .لةدةرةجنامى ئةوة دل
ناخةيتةكار بؤ تيَطةيشتنى ثةيامى كتيَيب ثريؤز (مةتتا .)19 :13يان وةآلمدانةوةت نيية لةطةل
َت نةكردووة.
لةبةرئةوةى شةيتان هيَزى لة ناوبةري خودا دةزانيَت ،بؤية ئةو هةردةم ئامادةية بؤ ليَسةندنى ئةو ووشةية كة هيَشتا قبوول
وانةى سةرةكى ئةوةية ،ووشةى خودا (مةرقؤس )20 :4و هةموو رِجنيَكت خبةيتةكار (مةتتا )23 :13كة طويَت ىل دةبيَت يان دةيَخويَين!
َويَستيَكى طويَنةدان و دواخسنت و دذايةتي.
َة بكةيت لةطةأل هةر هةل
بؤية ثيَويستة مامةل
َويَستت بةم شيَوةية دةبيَت ،ئةوا
َت و هةل
َة) ،ئةو كاتةى بارى دل
َي بة ثةل
ب) ئةو تؤوانةي كةوتنة سةر زةوي بةردةآلن ويَنةيةكة لة (دل
َضوونة .تؤ ووشةى خودا قبووأل دةكةيت بةبيَ ئةوةى بري بكةيتةوة لةوةى ثيَويستة ڕيَكبخريَت
َةشى هةل
تؤ وةآلمدانةوةت لةطةأل خودا بة هةل
لة قبوولَ كردنت .لة سةرةتادا تؤ هةست بة خرووشاندن و ثةرؤشى دةكةيت دةربارةى ووشةى خودا .بةآلم كاتيَك طرفت و ضةوسانةوة ديَت
دةطةرِيَيتةوة .بةم شيَوةية تؤ بيَ رةطيت ،واتا ناتوانيت ثاريَزطارى لة ووشةى خودا بكةيت .نازانيت كة قوتابيَتى ثيَويستى بة بةدةستدانى
َى كردن لة خود هةية؟ هةتاكو قوربانى دان و ناآلندن هةية .وانةى سةرةكى ئةوةية كة ثيَويستة ووشةى خودا (لؤقا،)15 :8
خود و نكؤل
َة بكة لةطةأل الريت بؤ كاريطةرى سؤزدارى تةنها
َى كردنى لة هةموو بارودۆخێکدا بيَت .يةكسةر مامةل
ثةيوةست بىَ بة باوةر و طويَرِايةل
كة طويَبيستى ووشةى خودا دةبيت.
َويَستت
َت و هةل
َة بة خةمي جيهان .ئةو كاتةى باري دل
َي لةت كراو و سةرقال
ث) ئةو تؤوانةى كةوتنة نيَوان درِكةكان ويَنةيةكة لة دل
َةن .هةروةها
بةم شيَوةية دةبيَت ،ئةوا تؤ وةآلمدانةوت هةية لةطةلَ شتيرت لةثاأل وةآلمدانةوت بؤ ووشةى خودا .ضونكة ثيَشينةييةكانت هةل
َى بة خةمى ذيان و خؤشةويستى سامان و خؤشيةكانى ذيان ،هةروةها حةزي ئةو شتانةى كة خودا ڕازى
تؤ بة شيَوةيةكى بةردةوام سةرقال
ناكات .بةم شيَوةية كارةكاني ئةم جيهانة كارةكانى خودا دةخنكيَنيَت ،لة ئةجنامدا وشةى خودا هيض بةروبووميَك لة ذيانت ناهيَنيَت.

77

َت سةربةخؤ بطريت لة
َت بة ثاكي و ڕاستوودروسيت و ضاكة بثاريَزيت (لؤقا .)15 :8ثيَويستة دل
وانةى سةرةكى ئةوةية كة دل
َة لةطةلَ
َت .ثيَويستة يةكسةر مامةل
خةمةكانى ذيان و خؤشةويسيت سامان و خؤشيةكان ذيان ،واتة كاريطةريان نةبيَت لةسةر دل
َةكانت.
َةمةندى و خؤشيةكانى جيهان و حةز و ثيَشينةيية هةل
َةكانت بكةيت سةبارةت بة دةول
خةمةكانت و هةوةسة هةل
َي وةآلمدةر ،ئةوةي كة ووشةي خودا دةثاريَزيَت .هةروةها ئامادةيي
ت) ئةو تؤوةى كةوتؤتة سةر زةوي باش ويَنةيةكة لة دل
َويَستت بةم شيَوةية دةبيَت ،وةآلمدانةوت لةطةأل ووشةى خودا بةو
َت و هةل
ضاكي هةية و بةروبووم ديَنيَت .ئةو كاتةى باري دل
شيَوةية دةبيَت كة عيساى مةسيحي خوداوةند ليَتى دةويَت.
 )1بة ثيَضةوانةى زةوي يةكةم ،بةبايةخةوة طويَبيسيت ووشةي خودا دةبيَت و ثةسةندي دةكةيت (مةتتا ،23 :13مةرقؤس:4
.)20
َت دةيشاريتةوة (لؤقا.)15 :8
 )2بة ثيَضةوانةى زةوي دووةم ،لة سةخترتين دؤخيَكدا لة ناخى دل
َت بةثاكي دةثاريَزيت لة هةموو ئةوةى ووشةى خودا خبنكيَنيَت (لؤقا .)15 :8لة ئةجنامدا بة
 )3بة ثيَضةوانةى زةوي سيَيةم ،دل
َدان بةروبوومت دةبيَت بؤ خودا (لؤقا .)15 :8هةنديَ جار  30جار دةبةخشيت ياخود هةتاكو  100جار
ئارام كردن و هةول
(مةتتا ،23 :13مةرقؤس.)20 :4
َويَستت وةآلمدانةوةت دةست نيشان دةكات لةطةأل ووشةي خودا .هةروةها شيَوازي
َت و هةل
ج) ثةيامي ئةم منوونةية .باري دل
وةآلمدانةوةت لةطةأل ووشةي خودا برِي ئةو بةروبوومة دةستنيشان دةكات كة دةيبةيتة الي خودا (ئايا كاريطةري ڕۆحیت ضةند
دةبيَت كة بةدةستى دةهيَنى)
2
منوونةى ئةو تؤوانةى كة بة شيَوةيَكي ناديار طةشةدةكةن
خبويَنة( :مةرقؤس.)29-26 :4
بدؤزة و طفتووطؤبكة :ثةيامي منوونةى ئةو تؤوانة ضيية كة بة شيَوةيَكى ناديار طةشةدةكةن؟

تيَبينييةكان:
َك (مةرقؤس .)27-26 :4لة جيهانى سروشتدا ،دةبينني كة طةشةكردن هةردةم
ئـ) طةشةكردن نهيَنييةكى ناديارة لةالى خةل
َةكان ،يانيش طةشةى مرؤظ .هيض
نهيَنييةكى ناديارة! ئةطةر باسى طةشةى ڕووةك و دارةكان بكةين يان باسى طةشةى ئاذةل
كةسيَك نيية بتوانيَت بة ڕوونييةكى تةواو بؤمان روون بكاتةوة بؤضى طةشةكردن ڕوودةدات .ضيَنةر تؤو فرِيَدةداتة سةر زةوى
َطةكةى و بة تةواوى دةزانيَت كة تواناي طةشةثيَكردني ئةو تؤوانةي نيية .ضونكة ئةو تواناي نيية لةسةر كردارى ڕووان و
كيَل
ضرؤكردن و طةشةكردن و ثيَكهيَنانى بةر و ثيَطةيشتنى بةر .ضونكة زؤر شةو و ڕؤذ تيَدةثةرِيَت بيَ ئةوةى ضيَنةر هيض شتيَك
بكات .بةآلم لةطةأل ئةوةشدا طةشةكردن ڕوودةدات .بةبيَ ئةوةي بزانيَت .بةآلم بؤ ئةوةى ثيَطةيشتنى تؤوةكان مسؤطةر بكات
َيَت و ثةيني دةرِذيَنيَت و ئاوى دةدات .ئةم هةموو شتة
سةريان دادةثؤشيَت ،طياية زةرةرمةندةكان الدةبات و زةويةكة دةكيَل
كردارى طةشةكردن ئاسان دةكات ،بةآلم نابنة هؤى طةشةكردن .ضونكة ئةوةى ضيَنةر ثيَى دةكريَت تةنها ئةوةندةية كة متمانةى
هةبيَت كة تؤوةكان طةشة دةكةن ،هةروةها بة ئارامةوة ضاوةرِيَبكات تا كاتى درويَنة ديَت .بةم شيَوةية دةبيَت بابةتى طةشةكردن
َيَت و متمانةى هةبيَت كة خودا كار دةكات .هةروةها طةشةى ڕۆحی نهيَنيية .ضونكة خودا بةرثرسة لة طةشةى
بؤ خودا بةجيَبهيَل
شانشني لة دلَ و ذيانى طةلةكةى .ضونكة بةهؤى ويستى ضاكى تؤوة ڕوحييةكان ،كة ووشةى خودا-كاريطةرى بةهيَزى زياتر
َطا بة شيَوةيةكى طشتى (يؤحةننا1( )8-5 :3كؤرينسؤس.)9-5 :3
دةكات لة دلَ و ذيانى باوةرِداران و كؤمةل
َدةستيَت بة ڕووان و ضرؤكردن و طةشةكردن
ب) هيَزى خرِبوو لة تؤوةكان (مةرقؤس .)28 :4ئةو تؤوانةى لة زةوى دانراوة هةل
َةكة .هةموو ئةمانة لة خودى خؤيةوة ئةجنامى دةدات بةبيَ هيض هؤيةكى
و ڕووانى قةدى دريَذ و طولَ كردن ،ثاشان طةمن لةناو طول
َيَت خودا ئةم تؤوة بضووكانةى ئامانةتى نهيَنى طةشةكردن كردووة.
ئاشكرا ،بةبيَ هيض يارمةتييةكى مرؤيى ،وةك ئةوةي بل
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بؤية ئةم تؤوة دةزانيَت كة دةبيَت ضى بكات و كةى بيكات و ضؤن بيكات .واتة خودا لةم تؤوة بضووكانة هيَزيَك يان توانايةكى
مةزنى شاردؤتةوة .بةم شيَوةية ووشةى خودا خاوةن هيَزيَكى مةزنة .بؤية باوةرِداران هةموو توانايةكيان دةخةنة کار بؤ طةياندنى
َى بكةن لة هةر بواريَك لة بوارةكانى ذيان وةك مالَ و كليَسا و دةزطا
ووشةى خودا بؤ ئةوانيرت تاكو بيزانن و طويَرِايةل
حكومييةكان و دةزطا ثةروةردةييةكان و كشتوكاأل و ثيشةسازى و بازرطانى و هؤيةكانى ڕاطةياندن .بةآلم لةطةأل ئةوةشدا ووشةى
خودا دةزانيَت كة دةبيَت ضى بكات و كةى دةيكات و ضؤن دةيكات ،هةموو ئةمانة بةبيَ يارمةتى مرؤيي .ضونكة ووشةى خودا
كةم كةم لة يةكيَكةوة بؤ يةكيَكيرت ،لة نةتةوةيَكةوة بؤ نةتةوةيَكيرت دةطوازريَتةوة و وا دةكات لة هةمووان ثلة ثلة هةست بة
هيَزى بكةن لة هةموو اليةنةكانى ذيان1( .ثةترؤس( )3 :2-23 :1كردار.)10 :19

ث) كاتى درويَنة سةركةوتنى كؤتايية( .مةرقؤس )29 :4دةفةرمويَت [بةآلم كاتيَ بةرةكة ثيَدةطات ،يةكسةر داسي ليَ
بةطةرِ دةخات ،ضونكة درويَنة هاتووة] ليَرةدا دميةنيَكي جواني كاتي درويَنة دةبينني( :لةناكاو) ،كة كاتى درويَنة ديَت ضيَنةر
َنةوايى و هاندانيَكى طةورة دةبينيَت ئةوةى
َدةستيَت بة درويَنةكردنى بةروبوومةكان بة بيَ دواكةوتن .ضيَنةر لةم ڕاستييةدا دل
هةل
كة هانى دةدات بؤ ضاوةرِيَ كردنى كاتى درويَنى بة ئارامةوة ،ضونكة كاتيَك ديَت سةركةوتنى طةورة بة تةواوةتى ديَت .بةم
شيَوةية بيَطومان ئةو ثيالنةى خودا كة ثةيوةندى هةية بة شانشينى دةبيَت .هيض طومانيَك نيية لةوةى خودا ئاطادار دةبيَت لة
هاتين شانشني .هةرضؤن ڕ ووةكةكة طةشة دةكات (هةتاكو ئةطةر ضيَنةريش نةيبينيَت) بة طويَرةى ئةو ياسايانةى بؤ جياكراوةتةوة
و خودا بؤى داناوة .كارى خودا لة شانشينةكةى طةشة دةكات بةثيَى ويستى خودا هةتاوةكو ئةطةر هةموو كات ئةوة نةبينني.
ضونكة لة و كاتةى خودا طوجناوى دةبينيَت بةثيَى ثيالنةكةى ،ئةوا شانشينى خؤى بة هةموو مةزنيةكةى ئاشكرا دةكات
(مةتتا( )41 :13بينني.)15 :11

ڕۆحییه .ئةو شانشينى دادةنيَت و طةشةى ثيَدةكات لة

ت) ثةيامي ئةم منوونةية .تةنها خودا  -نةوةك مرؤظ -دانةرى طةشةى
َضوونى زيادى مرؤظ و ثةلةى زياد لة هةستان بة كارى خودا.
َك ي لةسةر زةوى .ئةم منوونةية ورياكردنةوةية لة هةل
دلَ و ذيانى خةل
َناستيَت بة دامةزراندنى شانشينى بة تةواوةتى لة كاتيَكى زوودا لةم جيهانة تاريك و ثرِ
َكي دةثرسن (بؤضى خودا هةل
ضونكة خةل
َى و لةدةستدانى مةبةست و تةواو بوونى
ستةمة؟) بةم شيَوةية زؤر جار ئةجنامى ثةلةكردن دامركانةوة و ڕةشبينى و دوودل
ئارامي دةبيَت .بةآلم ئةم منوونةية دةيةويَت ڕةشبينيمان بطؤرِيَت بؤ طةشبينى و منوونةيةكى شياو .لةهةر كويَ بضيَنني ،ڕؤذى
درويَنة دةبيَت (ئيشايا .)11 :55لةطةلَ بوونى زؤر شت كة تيَى ناطةين ،بةآلم ثيالنى خودا نابيَت هةرةس بيَينَ.
ثةيوةندى لة نيَوان ئةم دوو منوونةية

3

فيَربكة :منوونةى ضيَنةر جةخت دةكاتة سةر بةرثرسياريةتى مرؤظ لةوةى ثةيوةندى هةية بة طةشةى ڕۆحی .ضونكة ئةجنامى
طةشةى ڕۆحی لة ذيانت بة وةآلمدانةوةت لةطةأل ووشةى خودا بةسرتاوة ،هةروةها وةآلمدانةوةت لةطةلَ ووشةى خودا بة بار و
َت وةستاوة .منوونةى تؤوةكان كة سةربةخؤى طةشةدةكات بة شيَوةيَكي ناديار جةخت دةكاتة سةر سةركردايةتى
َويَستى دل
هةل
ڕۆحییه لة ذيانت .ئةو بة

خودا لةوةى ثةيوةندى هةية بة طةشةى ڕۆحی .ضونكة تةنها خودا – نةوةك تؤ -دانةرى طةشةى
َت و برِيار دةدات كة ضؤن ئةوة ڕوودةدات لة هةر
سةركردايةتى تةواوى كاردةكات بؤ دامةزراندنى شانشينى يان شايةتى لة دل
َيَت ثيَويستة باوةرِداران لةطةأل خودا
بواريَك لة بوارةكانى ذيانت لةسةر زةوى .ئةم ڕاستيية ئةو ڕاستيية ڕةت ناكاتةوة كة دةل
بةيةكةوة كار بكةن (1كؤرينسؤس .)9-6 :3لةطةأل ئةوةشدا ئةم منوونةية جةخت دةكاتة سةر كارى خودا بة سةركردايةتى
َكي .ضونكة تؤو ناتوانيَت طةشة بكات و بةرهةم بهيَنيَت هةتاوةكو خودا ڕيَطاى ثيَنةدات.
تةواوى لة دأل و ذيانى خةل
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ب)

قؤناغةكانى طةشةكردن

قؤناغةكانى طةشةى سروشتى ڕووةك



خبويَنة( :مةرقؤس.)29-28 :4
ويَنة بكيَشة :ويَنةيةك بكيَشة بؤ ئةو طةشةكردنة جياوازانةى كة لةم ئايةتانة باسكراوة.
تيَبينييةكان :ويَنةى شيكارى بؤ قؤناغةكانى طةشةكردن.

فيَربكة :طواستنةوة لة قؤناغيَكةوة بؤ قؤناغيَكى ترى طةشةكردن زؤر بة سستى دةكريَت ،بة ثلةيةك كة نابينريَت .ضيَنةر
َةكة ثرٍِِ دةبيَت لة طةمن .بةآلم طةشةكردن
ناتوانيَت ئةو ضركة دياريكراوة بزانيَت كة قةدى طولَ تيَيدا دةردةضيَت يان ئةو ساتةى طول
شتيَكى بيَطومانة لة بارودؤخى ئاساييدا .هيض شتيَك نيية بتوانيَت كردارى طةشةكردن ڕابطريَت .لةاليةنى لةشى ،هةموو شتة
زيندووةكان يان طةشة دةكةن يان دةمرن ،بةآلم ناتوانن بة هيَمنى بوةسنت .ضونكة بوونةوةرة زيندووةكان دةبيَت طةشة بكةن
ئةطينا دةمرن .بوونةوةرة زيندووةكان ناتوانن بة هيَمنى بوةسنت وةك بةرد يان وةك ئؤتؤمبيل .هةروةها هةموو بوونةوةرة
زيندووةكان بة قؤناغة جياوازةكانى طةشةكردن تيَدةثةرِيَت .بؤية دةبيَت باوةرِداران بة ڕۆح طةشةبكةن و بة قؤناغة جياوازةكانى
طةشةكردن تيَبثةرِن.
1
قؤناغةكانى طةشةكردني ڕوحي بؤ باوةرِداران
ئـ) سيَ قؤناغى طةشةكردن باوةرِداران لة ثةرتووكي (نامةي عيربانييةكان).
َيَت كة
خبويَنة( :عيربانييةكان .)3 :6 – 11 :5نووسةري ثةرتووكي عيربانييةكان باوةرِداران سةرزةنشت دةكات ثيَيان دةل
لةطةلَ ئةوةى ساآلنيَكى زؤر بةسةر باوةرِيان تيَثةرِيوة ،بةآلم تائيَستا طةشةيان نةكردووة.
بدؤزة و طفتووطؤبكة :ئةو سيَ بةشة جياوازةى باوةرِداران ضيية لةم برِطةيةدا؟ هةروةها سيفةتة جياوازةكانى هةر بةشيَك لةم
سيَ بةشة ضيية؟
تيَبينييةكان :ئةو سيَ بةشةى باوةرِداران ليَرة (منداآلن) (ثيَطةيشتووان) (مامؤستايان)ة .بةآلم سيفةتة جياوازةكانى هةر بةشيَك
بةم شيَوةيةى خوارةوةية:
منداآلن
ئايةتى:11
ئايةتى:11
ئايةتى:12
ئايةتى:12
ئايةتى:13
ئايةتى:14

طراني دةبينن لة تيَطةيشتنى كتيَيب ثريؤز.
بةسستى فيَردةبن .ثيَويستيان بة كات و جوآلنةوة و دووبارةكردنةوة و هاندانيَكى زؤر هةية.
ثيَويستييان بة مامؤستا هةية بؤ ئةوةى يارمةتيان بدات لة تيَطةيشنت و طةشةكردن.
ثيَويستييان بة شري هةية (فيَركردني كتيَيب زؤر ئاسان).
هيض ئةزموونيَكيان نيية لة فيَركردنة ڕاستةكاني كتيَيب ثريؤز.
طراني دةبينن لة جياكردنةوةي ضاكة و خراثة.
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ثيَطةيشتووان
خؤراكى ثتةو دةخؤن (بةخؤيان كتيَبى ثريؤز دةخويَننةوة).
ئايةتى:14
كتيَيب ثريؤز بة شيَوةيةكى بةردةوام بةكاردةهيَنن و فيَركردنةكانى لة ذيانيان جيَبةجيَ دةكةن.
ئايةتى:14
ضاكة و خراثة لةيةك جيا دةكةنةوة.
ئايةتى:14
مامؤستايان
منداآلن فيَردةكةن بؤ ئةوةى طةشةبكةن و ثيَبطةن.
ئايةتى:12
ب) س َي قؤناغى طةشةكردن باوةرِداران لة ثةرتووكي (يةكةم نامةي كؤرينسؤس).
َسي نيَردراو بؤ كليَساي كؤرنسؤس دةربارةى ڕاسيت مرؤظي (ڕۆحی) دةنووسيَت.
خبويَنة1( :كؤرنسؤس .)11 :3 – 15 :2ثؤل
بدؤزة و طفتووطؤبكة :ئةو سيَ بةشة جياوازةى باوةرِداران ضيية لةم برِطةيةدا؟ هةروةها سيفةتة جياوازةكانى هةر بةشيَك لةم
سيَ بةشة ضيية؟
تيَبينييةكان :ئةو سيَ بةشةى باوةرِداران ليَرة (منداآلن) (ثيَطةيشتووان) (مامؤستايان)ة .بةآلم سيفةتة جياوازةكانى هةر بةشيَك
بةم شيَوةيةى خوارةوةية:
منداآلن
َسووكةوت دةكةن.
َكى جيهان هةل
هيَشتا وةك خةل
ئايةتى:1
ئريةيي و ناكؤكي لةنيَوانياندا هةية.
ئايةتى:3
دابةش دةبن و حزبايةتي دةكةن.
ئايةتى:4

روحييانةكان (ثيَطةيشتووان)
بة بريؤكةكانى عيساي مةسيح
ئايةتى:16
بريدةكةنةوة.
ڕۆحییهکان.

ئايةتى:1

مامؤستايان
خزمةتكاري خودان .خودا هةر خزمةتكاريَكى بة كاريَكى دياريكراو ڕاسثاردووة.
ئايةتى:5
َطةى خودا ئاو دةدةن (بايةخ بة باوةرِدارة
َن (جار دةدةن) ،هةنديَكيان كيَل
هةندىَ لة كريَكارةكان دةكيَل
ئايةتى:6
ثيَنةطةيشتووةكان دةدةن).
َكي بةرةو عيساى مةسيح دةبةن) ،هةنديَ لة كريَكارةكان بيناى
هةنديَ لة كريَكارةكان بناغة دادةنيَن (خةل
ئايةتى:10
خودا بيناد دةنيَن (قوتابيَيت بة باوةرِداران دةكةن تاوةك و ثيَدةطةن).
ث) س َي قؤناغى طةشةكردن باوةرِداران لة ثةرتووكي (يةكةم نامةي يؤحةننا).
ڕۆحییه جياوازةكاني دةنووسيَت.

خبويَنة1( :يؤحةننا .)14 – 12 :2يؤحةنناي نيَردراو بؤ كوڕة
بدؤزة و طفتووطؤبكة :ئةو سيَ بةشة جياوازةى باوةرِداران ضيية لةم برِطةيةدا؟ هةروةها سيفةتة جياوازةكانى هةر بةشيَك لةم
سيَ بةشة ضيية؟
تيَبينييةكان :ئةو سيَ بةشةى باوةرِداران ليَرة (كورِان) (الوان) (باوكان)ـة .بةآلم سيفةتة جياوازةكانى هةر بةشيَك بةم شيَوةيةى
خوارةوةية:
كورِان
 لة طوناهةكانيان خؤشبوو.
 خوداى باوكيان ناسى.

الوان
 بةهيَزن.
 ووشةى خودا لة ناخيان
نشتةجيَية.
 بةسةر شةيتانى ستةمكاردا
َبوون.
زال
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باوكان
 كورِانى (ڕۆحی) هةية.
 ماوةيَكي زؤرة خودا دةناسن.

ث)

ئةو وانانةى ثةيوةندى بة طةشةكردن هةية

1

طةشةكردني باوةرِداران

َس و يؤحةنناي نيَردراو و نووسةرى نامةي عيربانييةكان بة ڕوونى
فيَربكة :ثيَويستة هةموو باوةرِداريَك طةشة بكات .ضونكة ثؤل
ئاشكراى دةكةن كة ثيَويستة باوةرِدار طةشة بكات .ضونكة ذيانى باوةر كاريَكي بةردةواميية نةوةك كاريَكي كاتي .ذيانى باوةر
بة طةشتيَكى دوور دةضيَت لة ذيان كة ناوةستيَت.
 2قؤناغةكاني طةشةكردني باوةرِداران

فيَربكة:

 .2ئةطةر قوتابيت (ثيَطةيشتوويةكى):
َسووكةوتةكانت
 بةرثرسياريةتى طةشةكردني ڕۆحی و هةل
خبة ئةستؤى خؤت.
 كتيَيب ثريؤز خبويَنة و فيَركردنةكانى جيَبةجيَ بكة
(بةتةنيا يان لةطةلَ باوةرِدارانيرت).
 ئاماجنت ئةوةية طةشة بكةيت بؤ ئةوةى ببيتة كريَكاريَك
عيساى مةسيح.

ئـ) قؤناغةكاني طةشةكردني باوةرِداران.
كتيَيب ثريؤز باسي سيَ قؤناغى طةشةكردن دةكات:
َى (باوةرِداري نويَ).
 -1قؤناغى مندال
 -2قؤناغى ثيَطةيشنت (قوتابى).
 -3قؤناغى خزمةتكار ( كريَكار).
هةنديَ جار ئةم قؤناغانة لةالى باوةرِدار التيَكةلَ دةبيَت.

 .3ئةطةر كريَكاريت (خزمةتكارى عيساى مةسيح و
كليَساكةيت):
 بةردةوام بة لة طةشةكردن وةك قوتابيةكى عيساى
مةسيح.
 خزمةتى خودا بكة لة ڕيَطاى بةدةستهيَنانى خودة
َسؤزةكان.
ونبووةكان ،يان بونياتنانى دل
 ئاماجنت ئةوةية خودا شكؤدار بكةيت و شانشينى خودا
َكانيرت بةرهةم بهيَنى بؤ
طةورة بكةيت و لة ذيانى خةل
خودا.

ب ) ثيَويستة لةسةر هةموو باوةرِداريَك طةشةى بكات و
ثيَشبكةويَت تاكو دةطاتة قؤناغيرت.
 .1ئةطةر باوةرِداريَكى نويَت (تازة باوةرِت هيَناوة بة عيساى
مةسيح).

 ثيَويستت بة فيَركردني كتيَيب سةرةتايي هةية.
 ثيَويستت بة باوةرِداريَكى ثيَطةيشتوو هةية بؤ ئةوةى
يارمةتيت بدات لة طةشةكردن.
 ئاماجنت ئةوةية طةشة بكةيت بؤ ئةوةى ببيتة
ثيَطةيشتوو( .بؤ ئةوةى ببيتة قوتابي عيساى مةسيح).

هةلَسةنطاندنى كةسى ت )

َسةنطيَنة
 1نوێژ بكة و هةل
ِداران
َسةنطيَنة.
باوةرهةل
بة هيَمنى خؤت

كام لةم سيفةتانةى خوارةوة بة شيَوةيةكى ورد وةسفت دةكات .خودا دةيةويَت لةم بارةيةوة ضى بكةي؟
2

نوێژبکه 


و

َيَن بدة
بةل

َيَن بدة ببيتة قوتابي عيساى مةسيح (باوةرِداريَكى ثيَطةيشتوو).
ئةطةر باوةرِدارى نويَى ،بةل
َيَن بدة ببيتة كريَكاري عيساى مةسيح.
ئةطةر قوتابيت ،بةل
 جار بدةي بة ثةيامي ئينجيل.
 قوتابيَيت بة كةسانيرت بطةينة.

 فيَربكةيت و ئامؤذطارى بكةيت.
 بةشداربة لة يةكيَك لة خزمةتةكانى كليَسا يان لة شانشينى خودا.
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نوێژ
بة نؤرة وةكو طروث نوێژ بةرز بكةنةوة بؤ خودا ،وةكو وةآلمدانةوةيةك بؤ ئةوةي ئةمرِؤ
نوێژهکانتان بةرز

فيَرى بوونة .يان طرووثةكة دابةش بكة طرووثى دووانى يان سيانى و
بكةنةوة بؤ خودا وةكو وةآلمدانةوةيةك بؤ ئةوةى ئةمرِؤ فيَرى بوونة.

َى
ئةركى مال
بؤ وانةي داهاتوو



 رابةري طروث :ئةم ئةركةى خوارةوة بة نووسراوى بدة ئةندامانى طرووثةكةت ،يان داوايان ليَبكة لة ثةرِاوةكانيان بينووسنةوة.

َيَنبدة طةشة بكةيت بؤ ئةوةي ببيتة باوةرِداريَكي ثيَطةيشتوو و بة بةروبووم.
َيَن :بةل
بةل
َوةتي ڕۆحی بة خويَندنةوةي نيو بةش ڕؤذانة لة (يؤحةننا.)52 :7 – 23 :4
َوةتي ڕۆحی :بةردةوام بة لةسةر خةل
خةل
شيَوازي ڕاسيت ثةسةندكراو بةكار بهيَنة .تيَبينيةكانت بنووسة.
وانةي خويَندنةوةي كتيَيب ثريؤز :تكاية وانةي خويَندنةوةي كتيَيب ثريؤز ئامادة بكة لة ماأل (بينني .)6 :22 – 1 :21بؤ
كويَ دةرؤم؟ ثيَنج هةنطاوي خويَندنةوةي كتيَيب ثريؤز بةكار بهيَنة .تيَبينيةكانت بنووسة.
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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