قوتابيَيت 1 -

وانةي دةيةم
ڕابةري

طروث :نوێژ

نوێژ

بكة لةثيَناوي تةرخانكردني طروثةكةت و ئةم بةرنامةيةي ئامادةكردني قوتابى بؤ خوداوةند.

بةشداريكردن

َوةتي
بةنؤرة بةشداري بكةن (يان لة ثةرِاوي خةل

ئينجيلي يؤحةننا

ڕۆحى

تايبةت بة هةر يةكيَك لة ئيَوة) ئةو زانيارييانة خبويَنة كة لة يةكيَك لة

َوةتة ڕوحييةكان يان لة ئةجنامي ورد بوونةوةت لةو برِطة كتيَبييانةي كة بؤتان ئامادة كراوة (يؤحةننا)52 :7 - 23 :4
 خةل
َةى
َدةرانة مامةل
 لةطةأل ڕ ةضاوكردنى بةشدارييةكان بةشيَوةيةكى كورت بة ثيَي توانا .طويَ بطرن لة بةذداربوان ،هةروةها بة هةوال
َدا بكةن و ثةسةندي بكةن ،بةبيَ ئةوةي طفتوطؤي زؤري لةسةر بكةن.
لةطةل

متمانةي ريَنمايي خودا
دةرخكردن

ب) رامان
ئايةتى دةرخكردن
لةسةر ثةرِاويَك بةم
شيَوةية بنووسةوة.

ثةندةكان6-5 :3

ئـ) هاندةري دةرخكردن

خبويَنة( :وتةكان.)9-4 :6
طفتوطؤبكة :ئايا طرنطى دةرخكردنى هةندآ لة ئايةتةكاني كتيَيب ثريؤز ضيية؟
تيَبينييةكان :ئةو ئايةتانةي دةرخي دةكةيت يارمةتيت دةدةن فيَركردني ڕاست هةلبذيَري.
متمانةي ريَنمايي خودا

[ثرِ بةدلَ ثشت بة خوداوةند ببةستة و بة تيَطةيشتوويي خؤت ثشت ئةستوور مةبة .لة
هةموو ڕيَطاكانت بيناسة ،ئةويش ڕيَضكةكانت ڕاست دةكات] (ثةندةكان)6-5 :3

نيشانةي كتيَيب
لةثشت ثةرِاوةكة
بنووسةوة 

ثرِ بةدأل ثشت بة خودا ببةستة
(ثشت بةسنت) بة خودا واتا خودا بكةيتة بنضينةى ثتةوي ذيانت ،يان ذيانتى بة تةواوةتى ثيَرِاسثيَرى .هةروةها
َةخانة دروست
واتا ثشتى ثيَببةستى بؤ ئةوةى ڕزطارت بكات و لة باوةرِت بونياتت بينَ و ڕيَبةريت بكات .بال
ناكريَت لةسةر نيو بنضينة .هةروةها ذيانى باوةري بةهيَز دروست نابيَت لةسةر نيو باوةرِهيَنان بة خودا.
َت ثشت بة خودا ببةستى .بؤية ثيَويستة هةميشة ثشت بةسنت بة تيَطةيشتنى
ناتوانيت تةنها بة نيوةى دل

شتةكان .مةشق بكة
َيَن بدةين بة ثشت بةسنت بةتيَطةيشتنى خودا بؤ
مرؤميان ڕةت بكةينةوة بؤ شتةكان و ب ةل

لةسةر بينينى شتةكاني سةر زةوى بة اليةنى بينينى خودا لة ئامساندا (زةبووري.)17-16 :73
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لة هةموو ڕيَطاكانت خودا بناسة
ضؤن دةتوانني بة شيَوةيةكى زانستى خودا لة هةموو ڕيَطاكامنان بناسني؟
ئـ) شةرم نةكةين كة باوةرِدارين ،هةروةها شةرم نةكةين لة ئةجنامدانى كارةكان بة ثيَي باوةرِمان (مةتتا-32 :10
.)33
َيَت (كردار.)11 :17
ب) كتيَبى ثريؤز بيخويَنني ثيَش ئةوةي برِياري طرنط بدةين ،بزانني ضيمان ثيَ دةل
َسووكةوت بكةين ثيَويستة نوێژ بكةين (نةمحيا.)11 :1
ث) ثيَش ئةوةي قسة بكةين يان هةل
ت) هةوأل ڕةزامةندي خودا بدةين ستايشي بكةين لة هةموو كردةوةيةكماندا (1كؤرينسؤس.)31 :10
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 3خودا
ريَطاكامنان
ڕاست دةكات



ئـ) 
هةنديَ جار خودا ثيالن و ثرِؤذةكامنان سةركةوتوو دةكات (ثةندةكان.)3 :16
َمان (ثةندةكان.)7 :16
ب) هةنديَ جار خودا وادةكات دوذمنةكامنان لة ئاشتيدابن لةطةل
َى كليلدراو دةكاتةوة (كؤلؤسي.)4-2 :4
ث) هةنديَ جار خودا دةرطاى داخراو و دل

ث)
دةرخكردن

بنووسة :ئايةتة كتيَبييةكة لةسةر كاخةزيَكي سثى يان لة ثةرِاوي تيَبني بنووسة.
دةرخ بكة :بةشيَوةيَكي ڕاست ئايةتةكة دةرخ بكة ،متمانةي ڕيَنمايي خودا( ،ثةندةكان.)6-5 :3
َنيا بيَت لةوةي هاوڕيَكةي ئايةتةكةي دةرخكرد.
ثيَداضوونةوة :طروثةكة بكة دوو بةش ،هةر يةك لة قوتابيان دل


وانةي خويَندنةوةي كتيَيب ثريؤز
بؤضي من ليَرةم؟
بينني6 :22 - 1 :21

شيَوازي ثيَنج هةنطاوي خويَندنةوةى كتيَيب ثريؤز بةكار بهيَنة بؤ ئةوةي (بينني )6 :22 - 1 :21ثيَكةوة خبويَنني.
هةنطاوى

1

خبويَنة

خبويَنة :با ثيَكةوة (بينني )6 :22 - 1 :21خبويَنينةوة .با بة رِيز هةر كةسيَك ئايةتيَك خبويَنيَتةوة
تاوةكو تةواو دةبني لة خويَندنةوةى برِطة كتيَبييةكة.

هةنطاوى  2بدؤزة
َتةوة لةم برِطة
بريكةرةوة :ئةو ڕاستيية ضيية كة ثيَت واية طرنطة لةم برِطةيةدا؟ ئةو ڕاستيية ضيية كة ضووة ميَشك و دل
كتيَبييةدا؟
بنووسة :يةك يان دوو ڕاستى بدؤزةوة كة ليَيان بطةيت .برييان ليَبكةرةوة و ثاشان بريؤكةكانت لة ثةرِاوةكةتدا بنووسة.
بةشداريكردن( :ثاش بةسةر بردني هةندآ كات بة بريكردنةوة و نووسني ،بةشداري بة بريؤكةكانتان 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).
دؤزينةوةي  1بةالى منةوة ڕاستى طرنط لة (بينني)4-3 :21داية .ثيَش ئامسان و زةوى نويَ ،شويَنى خودا لة ئامسان بوو،
لةوكاتةى شويَنى ئيَمة لةسةر زةوى بوو .لةطةأل ئةوةى كة دةتوانني لةخودا نزيك ببينةوة لة ڕيَطاي باوةرِمان بة عيساى مةسيحي
َى
خوداوةند ،بةآلم تا ئيَستا ناديارة بؤمان! بةآلم لةثاش طةرِانةوةي عيساى مةسيح ،ئامسانى نويَ لةسةر زةوى نويَ دةبيَت ،مال
خوداش لةنيَو طةلةكةى دةبيَت! بةم شيَوةية ،لة توانامان دادةبيَت (وةك باوةرِدار)ي خودا ببينني و ليَي نزيك بينةوة .لةسةر زةوى
نويَ ثةيوةندى لةطةأل خودا طرنطرتين ڕ ووداو دةبيَت! ثةيوةندى لةطةأل خودا زؤر كةسي و نزيك دةبيَت .هةروةها خودا هةموو
شويَنةواريَكى طوناه و ناآلندن لة سةر زةوى نويَ دةسرِيَتةوة ،هةموو فرميَسكيَك لة ضاوم دةسرِيَتةوة ،شويَنةوارى طوناه و
ڕةشبينيم تيمار دةكات .هةروةها وام ليَدةكات لة ڕووناكى زانيارى و خؤشى و ثريؤزى بذيم .ڕووخسارى خودا دةبينم.
دؤزينةوةي  2بةالى منةوة ڕاستى طرنط لة (بينني .)5-3 :22لة سةر زةوى نويَ ،طةىل خودا بة شتى زؤر طرنط سةرقاأل
دةبن .ضونكة زةوى نويَ بة مرياتي بؤيان دةبيَت ،دةبنة خاوةنى زةوى نويَ ،خزمةتى خودا دةكةن لةسةر زةوى نويَ .ضونكة ذيانى
َكو ئةوة دةطةيةنيَ كة ئيَمة لة
تاهةتايى ئةوة ناطةيةنيَت كة ئيَمة تاهةتايى تةنها دادةنشني بةبيَ ئةوةى هيض شتيَك بكةين ،بةل
تاهةتايى بة ئةجنامدانى كارة هةرة طرنطةكان بةسةردةبةين! لةطةأل هةموو باوةرِدارانيرت بة عيساى مةسيح دةبينة شانشينى خودا
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بة مرياتي بؤمان دةبيَت بةشيَوة نويَي كة بة ئامسانى نويَ و زةوى نويَ دةناسريَت .ئةوكات لةطةأل خودا خاوةنداريةتى ئةم
شانشينة دةكةين ،واتة لةسةر زةوى نويَ ،خزمةتى خودا دةكةين و هةموو زةمحةتى و ماندوويي الدةضيَت ،هةروةها طةجنينة و
شكؤمةندى هةموو طةليَكي بؤ دةبةين كة شانشيين خوداي ليَ ثيَك ديَت .زةوى نويَ ثةيوةندى لةطةأل خودا طرنطرتين ڕووداو
دةبيَت! ثةيوةندى لةطةأل خودا زؤر كةسي و نزيك دةبيَت .هةروةها خودا هةموو شويَنةواريَكى طوناه و ناآلندن لة سةر زةوى نويَ
دةسرِيَتةوة ،هةموو فرميَسكيَك لة ضاوم دةسرِيَتةوة ،شويَنةوارى طوناه و ڕةشبينيم تيمار دةكات .هةروةها وام ليَدةكات لة
ڕووناكى زانيارى و خؤشى و ثريؤزى بذيم .ڕووخسارى خودا دةبينم.
هةنطاوى  3هةنديَ ثرسيار بكة
بريكةرةوة  :ئةو ثرسيارة ضيية كة دةتةويَ ئاراستةى طروثةكة بكةيت سةبارةت بةم برِطة كتيَبيية؟ با هةوأل بدةين هةموو ئةو
ڕاستييانة تيَبطةين كة لة (بينني )6 :22 -1 :21ئاماذةى ثيَكراوة.
بنووسة :هةوأل بدة بة روونرتين 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).
َبذيَرة و هةوأل بدة وةآلميان بدةيتةوة لة ڕيَطاى طفتووطؤكردن لةطةأل طرووثةكةت).
طفتووطؤبكة( :دواتر هةندآ ثرسيار هةل
(ئةمانةى خوارة هةندآ منوونةن دةربارةى هةندآ ثرسيار كة لةوانةية ئةندامانى طرووثةكةت بيكةن ،و هةندآ تيَبينى بةسوود بؤ
بةريَوةبردنى طفتووطؤ دةربارةى ثرسيارةكان) .
ثرسيارى  )1 :21( 1ئايا ثاش طةڕانةوةي عيساي مةسيح .باوةرِداران لة ئامسان دةذين يان لةسةر زةوي؟ 
تيَبينييةكان :ثاش طةڕانةوةي عيساى مةسيح ،ئامسان و زةوى ئيَستا الدةضيَت و ئامسانيَك و زةويةكيرت دةبيَت .باوةرِداران ثةيوةندييةكى
َي دةذين لةسةر زةوى نويَ .هةروةها ئامسانى نويَ و زةوى نويَ دةبنة شويَنى ڕاستوودروسيت
تةواويان لةطةأل خودا دةبيَت و لةطةل
َكي ثةيوةنديان لةطةأل يةكرت دةطةرِيَتةوة و طةىل خودا تةنها كارى ڕاست دةكةن .بةآلم ئةو كةسانةى كة طوناه و
(2ثةترؤس .)13 :3خةل
َى دةكةن لةسةر زةوى ئيَستا ناضنة ناو ئةو زةوية (بينني .)27 :21ڕۆما  ،13 :4ڕۆما 21 ،19 :8
طةندةل

تيَبينييةكان:
ثرسيارى  )1 :21( 2بؤضي لةويَ دةريا نيية؟
ئـ) دةريا .لة كتيَبى ثريؤز( ،دةريا) ئاماذة بة شيَواوي و كيَشة دةكات .هيَمايةكة بؤ نةتةوة ستةمكارةكان (ئيشايا)7 :8
(ئيشايا .)12 :17ويَنةيَكة بؤ هيَزة ستةمكارةكان كة دةبنة هؤى شيَواوي و هةرِةشةي ذيان .هةروةها ئاماذة بةو نةتةوانة
دةكات كة دذى عيساى مةسيح دةثةرسنت [درِندةيةكم بيين لة دةريايةكة دةردةضوو] (بينني( )1 :13دانيال ،)7-2 :7هةروةها
َك و نةتةوة و زمانن] (بينني .)15 :17بؤية ئةم ئايةتة
بابل [ئةو ئاوانةي بينيت ،كة داويَنثيسةكة لةويَ دانيشتووة ،طةل و خةل
َى
َكو نةتةوةي بت ثةرست ناميَنن ،ئةوانةي دذى مةسيحن ،هةروةها هيَزى ستةمكار و طةندةل
َيَت كة هيض زةريايةك نابيَت ،بةل
نال
نابيَت لةسةر زةوى نويَ.
ب) ڕووباري ئاوى ذيان .ئامسانى ئيَستا و زةوى ئيَستا و دةرياكانى ئيَستا بةتةواوةتى دةطؤرِيَت (ڕؤما2( )2 :8ثةترؤس:3
 .) 10طةردوون بة شيَوةيةكى شكؤدار نويَ دةبيَتةوة .لةجياتي دةرياى ترسناك كة ذيانى مرؤظ دةخاتة مةترسى ،ڕووباري ئاوي
ذيان دةبيَت (بينني )10 :22كة خزمةتى مرؤظ و ئاذةلَ دةكات لةسةر زةوى نويَ .ئةم طؤرِانكاريية هيَماية كة بؤ ئةوةى كة
ثةيوةندى مرؤظ بة سروشت دةطةرِيَتةوة سةر شيَوةى كؤنى لةسةر زةوى نويَ (ئيشايا( )9-6 :11حةزقيال !)9 :47سروشت
دةطةرِيَتةوة ئةو دؤخةى خودا دةيويست لةسةرى بيَت (كردار !)21 :3لةطةأل ئةوةشدا ڕووباري ئاوى ذيان طرنطييةكى هيَمايى و
ڕوحي سةرةكى هةية.
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ثرسيارى  )2 :21( 3ئةو شتة ضيية كة شارى ثريؤز ئاماذةى ثيَدةكات؟ (ئؤرشةليم)ي دابةزيوو لة ئامسان؟ تيَبينييةكان:
َكو
ئـ) بووك( .بينني )10-9 ، 2 :21بة ڕوونى بؤمان ئاشكرا دةكات كة ئؤرشةليم بة واتاى وشةيي مةبةسيت شار نيية ،بةل
مةبةسيت ئاماذة بة (بووكى مةسيح)ة (ئيشايا .)13-11 ،6 ،5 ،3-1 :54لة ثةميانى كؤن ،باوةرِدارة ڕاستةقينةكان بة
هيَما ثيَيان دةووترا (بووكى خودا) (ئيشايا( )5 :62ئيشايا .)5 :54لة ثةميانى نويَ ،باوةرِدارة ڕاستةقينةكان بة هيَما ثيَيان
دةووتريَت (بووكى مةسيح) (2كؤرينسؤس .)3 - 2 :11بؤية هةموو ئةو باوةرِدارانةى دةطةرِيَنةوة بؤ ماوةكانى ثةميانى كؤن و
ثةميانى نويَ بة هيَما (ئؤرشةليمى ئامسانى) ثيَك دةهيَنن ثيَش طةرِانةوةي عيساي مةسيح (غةالتيا)31-21 :4
(عيربانييةكان( )24-22 :12عيربانييةكان .)14 :13هةروةها ثاش طةرِانةوةي (ئؤرشةليمى نويَ) ثيَك دةهيَنن.

ث) هيماي طةلي خودا لةسةر زةوي ئيستا و زةوي نويَ.
ب) ئؤرشةليمي ئامساني دةبيَتة ئؤرشةليمي نويَ.
ئؤرشةليمى نويَ و بووك ،هيَمان بؤ طةىل خودا ،واتا لةاليةكةوة (ئؤرشةليمي ئامساني) ووێنهیێکی منوونةيية كة ثيَويستة
َى باوةرِداران بة (مةسييا) بة دريَذايي ميَذوو لةسةر طةلي خودا لةسةري بيَت ئيَستا ثيَش طةرِانةوةي عيساي مةسيح!
كؤمةل
زةوى .لةكاتى طةرانةوةي عيساى مةسيح (هةستانةوةى (بينني )5 :21دةفةرموويَت [ئةوةتا هةموو شتيَك (ئيَستا) نويَ
مردووان ،ليَثرسينةوةى كؤتايي ،ئامسان و زةوى نويَ) .دةكةمةوة] ،هةروةها (بينني )6 :21دةفةرموويَت [لة كاني ئاوي
(ئؤرشةليمي ئامساني) لة ئامسانةوة دادةبةزيَتة سةر زةوى ذيان بة خؤرِايي دةدةمة تينوو]( .بينني )7 :21دةفةرموويَت
بة هةذمار كردنى بة (ئؤرشةليمى نويَ) .ثاشان ئامسانى [ئةوةي سةربكةويَت (لةسةر ئةم زةويية) ئةوانةي بة مريات بؤ
نويَ ديَتة سةر زةوى نويَ .باوةرِداران دةبنة شانشينى دةميَنيَتةوة ،دةمبة خوداي و ئةويش دةبيَتة كورِم] (يان دةبيَتة
بينراو بؤ خودا لةسةر زةوى نويَ .لة ثةرتووكي بينيين كضي) (2كؤرنسؤس )18 :6هةروةها (بينني )2 :22دةفةرموويَت
يؤحةننا ئؤرشةليمى نويَ بة زاراوةي شكؤدار وةسف [طةآلي درةختةكةش بؤ ضاكبوونةوةي نةتةوةكانة]!
دةكات ضونكة هيض شتيَك نيية لة طةردوون مةزنرت بيَت لةاليةكي ديكةوة (ئؤرشةليمي ئامساني) ڕاستييَكي نايابة سةبارةت
لةو طةلةي ذيانى هاوبةشى هةية لةطةأل خوداى زيندوو .بة دؤخي طةلي خودا كة لةسةري دةبن لةسةر زةوي نويَ لةثاش
لةو كاتةى شارى بابل هيَمايةكة بؤ طةلة بيَباوةرِةكان و طةرِانةوةي عيساي مةسيح! (بينني )1 :21دةفةرموويَت [ضونكة
هيَمايةكة بؤ سيستةمى كؤن لةسةر زةوى (بينني :17ئامساني يةكةم و زةوي يةكةم بةسةرضوون] هةروةها (بينني)4 :21
 ،)5شارى ئؤرشةليم هيَمايةكة بؤ طةىل خوداي باوةرِدار دةفةرموويَت [ئيرت مردن نابيَت ،شيوةن و هاوار و ئازار ناميَنن،
و ثريؤزكراو ،هةروةها هيَمايةكة بؤ سيستةمى نويَ ضونكة شتةكاني ثيَشوو بةسةرضوون] (بينني )3 :22دةفةرموويَت
[ئيرت هيض نةفرةت ناميَنيَت].
(عيربانييةكان .)16-13 ، 10-9 :11

عيساى مةسيح ،شارى ئؤرشةليم كليَسا دةنويَنيَت لة ئامسان و لةسةر
ت) بانطهيَشتى بؤ ضوونة ذوورةوة .ثيَش طةرِانةوةي

زةوى (غةالتيا( )27-24 :4عيربانييةكان  .)24-22 :12هةروةها ثيَش طةرِانةوةي مةسيح دةروازةكان بة دريَذايي كات
كراوةية ضونكة كاتى نيعمةتى خوداية ،كاتى بانطهيَشت كردنى هةمووانة بؤ ئةوةى باوةرِ بة عيساى مةسيحي خوداوةند بكةن و
َةى طةلي خوداي باوةرِدار و ثريؤزة! 
بضنة شارى ئؤرشةليم كة هيَماي كؤمةل
ثرسيارى  .)8-7 :21( 4واتاى ضيية سةركةوتووبني؟
تيَبينييةكان :ثيَش طةرِانةوةي عيساى مةسيح( ،سةركةوتن) كاريَكى راسثيَردراوة بؤ هةموو باوةرِداريَك لةسةر زةوى ،بةرةنطارية لةبةردةمى داندراوة!
عيساى مةسيح دةفةرموويَت [لة جيهاندا تةنطانةتان هةية .بةآلم وورةتان بةرز بيَت ،جيهامن بةزاندووة] (يؤحةننا .)33 :16لة (بينني)17 :14
دةخويَنينةوة [ئةوانة لةطةلَ بةرخةكة دةجةنطيَن و بةرخةكة دةيانبةزيَنيَت ،ضونكة طةورةي طةورانة و ثاشاي ثاشايةكانة ،ئةوانةي لةطةلَيدان بانطكراو
و بذاردة و دلَسؤزن] يؤحةنناي نيَردراو دةثرسيَت و دةَليَت [كيَية جيهان دةبةزيَنيَت؟ تةنها ئةوة كة باوةرِي هةية كة عيسا كورِي خوداية]
(1يؤحةننا .)5 :5هةروةها دةربارةى الوان دةليَت
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بۆ ئيَوةم نووسي ،الوةكان ،ضونكة بةهيَزن ،ووشةي خوداتان تيَدا ضةسثاوة و خراثةكارتان بةزاندووة] (1يؤحةننا .)14 :2لة
(بينني )11 :12دةخويَنينةوة [ئةوان بة خويَين بةرخةكة و بة ووشةي شايةتييان بةزاندييان ،ضونكة هةتا لة ڕووي مردنيش
ذياني خؤيان خؤشنةويست] هةروةك ثؤلَسي نيَردراو دةفةرموويَت [بةآلم لة هةموو ئةمانةدا سةركةوتين تةواومان هةية بةوةي
خؤشي ويستووين] (ڕؤما.)37 :8
سةركةوتن واتة خؤرِاطربيت لةطةأل عيساى مةسيح خوداوةند لة هةموو بارودؤخيَكدا و ڕيَطا نةدةيت بة شةيتان و جيهانى
طوناهبار دوورت بكةنةوة لة خزمةت و ذيانى هاوبةشى لةطةأل خودا .هةروةها واتا لة دذى الوازي ڕوحى جبةنطيت هةتا كؤتايي
و بةرةنطارى ستةم ببيتةوة .بةآلم ئةو كةسانةى كة دةدؤرِيَن لة بةدةستهيَنانى سةركةوتن ،ئةو بيَباوةرِانةن كة ثاية و ناوبانطى و
خؤشى ئةم زةويةيان ثيَ باشرتة لة ڕزطاربوون لةسةر زةوى نويَ.
ثرسيارى  5كاتيَك يؤحةنناي نيَردراو باسى خةونةكةى دةكات كة بة ئؤرشةليمى نويَ بينى ،باسي
شوورة و دةرطا و بنضينة و طؤرِةثانى شارةكة دةكات .واتاى ئةم بةشانةى شارةكة ضيية؟
تيَبينييةكان :ئةم بةشانةى شارةكة هيماي طةىل خودا دةكات لة هةموو اليةنيَكةوة.
ثرسيارى  )17،12 :21( 6واتاى شوورة ضيية؟
تيَبينييةكان :شوورةى بةرز و مةزن بؤ ثاراستنى طةىل خودا و ئاسايشيان بوو .ئةستوورى شوورةكة 144بالَ بوو (نزيكةى65م).
ذمارةكة ليَرة هيَمايية :خودا (بة نواندنى ذمارة ،)3ضوار طؤشةكانى زةوى (بة نواندنى ذمارة ،)4طةىل خودا (بة نواندنى
ذمارة )12بةثيَي ذمارةى هؤزةكاني طةىل خودا لة ثةميانى كؤن و ذمارةى نيَردراوةكان لة ثةميانى نويَ (بينني)14،12 :21
تةواوى (بة نواندنى  .)144 =12*12دواتر شوورة ئاماذة بة طةىل خودا دةكات بة دريَذايى ميَذوو (ثيَش طةرِانةوةي مةسيح،
لةسةر زةوى نويَ ثاش طةرِانةوةي مةسيح) لة ئاسايشدا دةميَنيَتةوة لة ذيانى هاوبةشى لةطةأل خودا .عيساي مةسيح فةرمووي
[كةسيش لة دةستم نايانرِفيَنيَت] (يؤحةننا )28 :10هةروةها فةرمووى [كةسيان لةناوناچن] (يؤحةننا !)12 :17
ثرسيارى  )15، 13-21 :21( 7واتاى دةرطاكان ضيية؟
َة طةلةى ذيانى
تيَبينييةكان :دةرطاكان بؤ ضوونة ناو ئةو كؤمةل
هاوبةشييان هةية لةطةأل خودا .ضونكة ثيَش طةرِانةوةي عيساي
مةسيح هةركةسيَك جلى بة خويَنى بةرخ بشوشتباية مافى ضوونة ناو
شارى هةبوو (بينني !)14 :22دةرطاكان هةرطيز داناخريَن .ضونكة
ثيَش طةرِانةوةي عيساى مةسيح ڕيَكةوتنيَكي طةورة هةية بؤ ضوونة
َى طةىل خودا بة باوةرِةوة .دةرطاكان لة هةموو اليةك و
ناو كؤمةل
َك لة هةموو ميللةتيَك لة جيهان كؤدةكاتةوة
ئاراستةيةك هةية و خةل
(ئيشايا( )7-5 :43مةتتا( )14 :24بينني .)9 :5فريشتةكان
دةرطاكان دةثاريَزن تاوةكو ستةم و ستةمكاران نةضنة ناو شارةكةوة
(بينني .)27 :21ناوى دوانزة هؤزةكةي نةوةي ئيسرائيل لةسةر
دةروازةكان نووسراون و ئاماذة دةكات بةو كةسانة دةكات كة تةنها
ئةوان لة شارةكةدا دةذين ئةوانةن كة سةر بة طةىل خودان .ئةمةش
واتاي ئةوةية كة تةنها ئةو كةسانة دةضنة ناو شارةكةوة كة ناويان لة
ثةرتووكي ذيانى عيساى مةسيح نووسراوة (بينني.)27 :21
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ثرسيارى  )14 :21( 8واتاى بنضينةكان ضيية؟
تيَبينييةكان :بنضينةكان بؤ بةهيَز كردنى شوورةى
شارة .بنضينةكان هيَماية بؤ دوانزة نيَردراوى مةيسح
ئةوانةي كليَساي ميَذووييان دامةزراند (ئةفةسؤس:2
( )20مةتتا( )19-18 :16كردار .)8 :1نيَردراوان
ئةو كةسانةن كة بة ضاوى خؤيان عيساي مةسيحيان
بينيوة و بة طويَي خؤيان طويَيان ليَبووة ،ئةوان
بنضينةى ڕاستةقينةى كليَسان (1كؤرينسؤس:3
 .)11بة شايةتى و نووسينةكانيان هةستان بة دانانى
َكيان
بنضينةى كليَساى ميَذوويي و سةرجنى خةل
ڕاكيَشا بؤ عيساى مةسيحي خوداوةند و بؤ
ئؤرشةليمى ئامسانى .هةروةها بةردة بةنرخةكان كة
بنضينةكان دةڕازيَننةوة (ئيشايا)12-11 :54
(بينني )21-19 :21هيَمايةكة بؤ جؤرةها دانايى
خودا (ئةفةسؤس.)10 :3

تيَبينييةكان:
ثرسيارى  )16 :21( 9بؤضى شيَوةى شارةكة لة خشتةك دةضيَت؟
ئـ) ويَنةي خشتةك .شارةكة شيَوةى خشتةكى مةزنى وةردةطرت ( 12000*12000*12000ستادية) (دوازدة هةزار
ستادية :نزيكةي دوو هةزار و دوو سةد كيلؤمةترة) .بةآلم بة واتاى ووشةيي مةبةست لة شار نيية ،هةروةها شيَوةكةشى بة واتاى
ووشةيي خشتةك نيية .ثيَشرت لة كتيَبى ثريؤز ئاماذة بة شيَوةى خشتةك ثيَكرابوو لة ڕيَطاي ثيَوانةى ضيَطاي هةرةثريؤز لة ضادري
ذواندا .هةروةها لة ڕيَطاي ثةرستطاي سليَمان (1ثاشايان .)20 :6لة كاتى ثةميانى كؤندا ،جيَطاي هةرةثريؤز – كة سندووقى
َي خودا هةذمار دةكريَت بة هةموو شكؤمةندييةوة (1سامؤئيَل2( )4 :4ثاشايان)15 :19
ثةميانى تيَدابوو – بة مال
(1ثاشايان .)11-10 :8لة ثةميانى نويَ ،جيَطاي هةرةثريؤز هيَمايةكة بؤ هةمان ئامسانة (عيربانييةكان.)24 ،12 :9
ب) هيَماي طةىل خودا لةسةر زةوى ئيَستا و لةسةر زةوى نويَ .هةموو ئةو باوةرِدارانةى هةن لةسةر زةوى ئيَستا – بة
هيَما -بة [ئؤرشةليمى سةرةوة] واتة (ئامساني) هةذمار دةكريَن (غةالتيا )26 :4هةروةها [ثةرستطايةكي ثريؤز لة خوداوةند]
(ئةفةسؤس )22-19 :2هةروةها [ئؤرشةليمى نويَ] لة شيَوةى [جيَطاي هةرةثريؤز] لة ثةرستطادا (بينني .)1 :21ئةوان
َكو
َي خودا لة ڕيَطاي ڕوحى ثريؤز دادةنيَن (ئةفةسؤس !)22-19 :2ئؤرشةليمي ئامساني شيَوةيَكي خشتةكي نيية ،بةل
مال
َي خودان (2كؤرينسؤس.)16 :6
دميةني منوونةيي طةلي خوداية لةم سةردةمةدا ثيَش طةرِانةوةي عيساي مةسيح لةبةر ئةوةي مال
َي خوداي شةوقدارة بة ڕووناكى شكؤى خودا (بينني.)11 ،3 :21
َيَسا (هةموو باوةرِداران) وةك مال
لةسةر زةوى نويَ ،كل
ث) ذمارةي  .12000ذمارةى  12000ستادية ئةجنامى جارانى  10*10*4*3ية .ضونكة ذمارة سيَ هيَماية بؤ خوداى
( سيَ ئةقنوم) ،ذمارة  4هيَماية بؤ (هةر ضوار طؤشةى زةوى) ،ذمارة  1000كة دةكاتة  10*10*10هيَماية بؤ تةواوى بيَ
سنوور .بؤية ذمارة  12000ئاماذة دةكات بة ئةجنامى تةواو و كؤتايي بؤ كارى ڕزطاركردن كة خوداى (سيَ ئةقنوم) بة
دريَذايي ميَذوو ئةجناميدا و لة ناو هةموو طةلةكانى جيهان .ئةم ئةجنامةش شانشينى خوداية ئةوكاتةى ذمارةى باوةرِداران لة
ثةميانى كؤن و ثةميانى نويَ بةتةواوي ديَتة دي (ڕؤما ،)26-25 :11بةم شيَوةية .ئؤرشةليمي ئامساني كة شيَوةي خشتةك لةخؤ
دةطريَت مةبةسيت طةلي خوداية لة كتيَيب ثريؤز ،لةشيَوةي منوونةيي و شيَوةي طشيت لةبةر ئةوةي ئةجنامي كؤتايي و طشتيية بؤ
كاري ڕزطاري ئةوةي خوداي باوك ،خوداي كوڕ ،خوداي ڕوحي ثريؤز ئةجنامياندا.
ثرسيارى  )2 :22 ، 9 :21( 10واتاى شةقام ضيية؟
تيَبينييةكان :ووشةكانى (شةقام) و (ڕووبار) و (درخت) لة زمانى ڕةسةندا بة شيَوةى تاك ديَت ،بةآلم دةكريَت واتاى تاك و كؤ
َكو شويَنيَكى ثرِ لة درخت و ڕووبار و شةقام!
بدات .بؤية بينينةكة تةنها يةك شةقام و يةك ڕووبار و يةك درخت دةرناخات بةل
شةقام ئاماذة بة ئاسانى طةيشنت بة تةخيت خودا و ڕووبارى ذيان و درختى ذيان دةكات .شةقامةكة لة زيَرِى خاويَن بوو كة لة
كريستالي دةكرد ،ئةمةش هيَمايةكة بؤ ثاكى و بيَطةردى ئةو كةسانةى كة لة خودا نزيك دةبنةوة (يؤحةننا:8 ، 21-19 :3
 )12و ذيانى هاوبةشييان هةية لةطةأل خودا (1يؤحةننا.)7-5 :1
تيَبينييةكان:
ثرسيارى  )22 :21( 11بؤضى لة شارى نويَ ثةرستطا نيية؟
ئـ ) ثةرستطا ثيَش هاتين يةكةمي عيساى مةسيح .ثيَش هاتين يةكةمي عيساى مةسيح ،شكؤمةندى خودا بةرؤذ لة هةور و بةشةو لة
ئاطر لةسةر هةردوو (كروب)ي سةر سندووقى ثةميان ديار بوو ،لة جيَطاي هةرة ثريؤز لة ضةترى ذوواندا ،يان لة ثةرستطادا (دةرضوون:25
1( )38 -34 :40 ، 22سامؤئيَل2( )4 :4ثاشايان.)15 :19
ب ) ثةرستطا ثاش هاتنى يةكةمى عيساى مةسيح .ثاش هاتنى يةكةمى عيساى مةسيح ،ضيرت ثةرستطاى دروستكراو بة دةستى مرؤظ
شويَنى مانةوةي خودا نةما (كردار .)25-24 :17 ، 50-44 :7ثةردةى ثةرستطاي ئؤرشةليم بووة دوو لةت لة سةرةوة بؤ خوار بؤ
ئاماذةكردن لةوةى لةو كاتة بةسةرةوة كة هیچ كةسيَك باوةرِ بة عيساى مةسيح بيَنيَت دةتوانيَت ڕاستةوخؤ نزيكك ببيَتةوة لة خودا لة
ڕيَطاي ڕوحى ثريؤز (ئةفةسؤس()12 :3 ،18 :2عيربانييةكان .)16-14 :4ضيرت جيَطاي هةرة ثريؤز و
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و ثةرستطاي ثريؤز نةما.
ث ) شكؤمةندى خودا لة عيساى مةسيح ديار بوو .ثيَش طةرِانةوةي عيساى مةسيح ،عيساى مةسيح ويَنةيةكى بينراوة بؤ
خوداى نةبينراو (كؤلؤسي ،)15 :1تيشكي شكؤي خوداية و ويَنةي کورهکهیهتی (عيربانييةكان( )3 :1يؤحةننا .)14 :1ثاش
طةرِانةوةي عيساى مةسيح ،عيساى مةسيحي خوداوةند دةبيَتة ويَنةي بينراو بؤ خوداى نةبينراو ،باوةرِدارانيش دةتوانن هةموو
كاتيَك ڕوخسارى خودا ببينن و ڕاستةخؤ ذيانى هاوبةشيان لةطةأل خودا هةبيَت لة ڕيَطاي عيساى مةسيحةوة .خؤشيان دةويَت و
خزمةتي دةكةن ،هةردةم ڕاستةوخؤ لة حزورى خودا دةبن (بينني.)5-3 :22
ت ) ثةرستطاى ڕاستةقينة لة ئؤرشةليمى نويَ .ثةرستطا نيية لة كاتى ئيَستا كة طةىل خوداى منوونةيي تيَداية هةروةها لة
داهاتوو كة طةىل خوداى تةواوى تيَدا دةبيَت ضونكة خودا و بةرخِ (عيساي مةسحي خوداوةند) ثةرستطاى شارةكةن .هةروةها
َكو لة هةموو شويَنيَك
تيشكي شكؤي خودا ضيرت تةنها تايبةت نيية بة جيَطاي هةرة ثريؤز يان شويَنيَكى دياريكراو ،بةل
دةردةكةويَت لة ڕيَطاي جيَنشيين عيساى مةسيحي خوداوةند لةطةأل طةلةكةى ئةطةر هاتوو لة سةر زةوى ئيَستا بوو يان لةسةر
زةوى نويَ .يةكةيةكى تةواو دةبيَت لة نيَوان خودا و طةلةكةى بة ڕادةيةك كة عيساى مةسيح خوداوةند خوداى توانادار
ثةرستطاى طةىل خودان (بينني( )22 :21ئيشايا.)14 :8
ثرسيارى ، 23 :21( 12
 )5 :22هؤي نةبوونى خؤر و مانط
و ضرا ضيية لة شارى نويَ؟
تيَبينييةكان :خؤر و مانط و ضرا
نابيَت لة شارةكة ضونكة خودا و
عيساى مةسيح ڕووناكييةكةين.
بؤية عيساى مةسيح ثيَى دةوتريَت
(ضراي شار) ضونكة بة شيَوةيةكى
بينراو ڕوخسارى خودا و سيفاتةكانى
ئاشكرا دةكات (بينني)4 :22
(يؤحةننا( )5-4 :1يؤحةننا:14
2( )9كؤرينسؤس )15 :1و
زانيارى خوداى ڕاست و ڕزطاريكار
دةطوازيَتةوة بؤ باوةرِداران لةم
سةردةمةدا ثيَش طةرِانةوةي عيساي
مةسيح ،هةروةها لة شانشينى خودا
لةسةر زةوى نويَ ثاش طةرِانةوة.

ثرسيارى  )27 - 24 :21( 13ئةو نةتةوانة كيَن كة لة ئؤرشةليمى نويَدا هةن ،ضى
تيَبينييةكان:
دةهيَننة ئؤرشةليمى نويَ؟
ئـ ) نةتةوةكان ثيَش طةرِانةوة .ثيَش طةرِانةوة ،زؤربةى نةتةوةكاني سةر زةوى عيساى
مةسيح وةك خوداوةند و ڕزطاركار قبوولَ دةكةن و دةبنة بةشيَك لة ئؤرشةليمى ئامسانى
(مةتتا( )14 :24بينني .)10-9 :5خودا لة ڕيَطاي مةسيحي خوداوةندةوة دةثةرسنت ،بة
هةموو شتيَكي ضاك لة كةلتووريان ،بة هؤنراوة و مؤسيقا و طؤرانى ووتن.
ب ) نةتةوةكان ثاش طةرِانةوة .ثاش طةرِانةوة ،كة ئؤرشةليمى ئامسانى لة شيَوةي
ئؤرشةليمى نويَ ديَتة سةر زةوى نويَ ،باوةرِداران لة هةموو هؤز و زمان و نةتةوةيَك ثيَكديَن و
دةبنة طةىل خودا لة سةر زةوى نويَ تاهةتايي (بينني )3 :21طةىل خودا لةيةك ناضن و
هةرطيزيش لةيةك ناضن .هةردةم جؤراوجؤريةكى طةورة هةية لة نةتةوةكان و بةهرةكان و
تواناكان .هةموو شتيَك لة كةلتوورةكةيان تيَثةري بة تاقيكردنةوةى ئاطرى ليَثرسينةوة
(1كؤرنسؤس ،)15-12 :3هةموو شتيَكي ڕاست (فیلیپی )8 :4دةبيَتة بةشيَك لة
ئؤرشةليمى نويَ .بريبكةوة لة زانست ،بةهرة ،مؤسيقا ،طؤرانى ،هونةر ،نووسراوةكان ،هةموو
شتيَك كة خودا شكؤدار دةكات .هيض شتيَكى خراث و طةندةأل ناضيَتة ناو ئؤرشةليمى نويَ
(بينني )27 :21ئةوانةى دةضنة ئؤرشةليمى نويَ تةنها ئةوانةن كة ناويان نووسراوة لة
ثةرتووكي ذيانى عيساى مةسيح (بينني.)5 :20

ثرسيارى 14

بینین 1 :22واتاى ڕووبارى ذيان ضيية؟ تيَبينييةكان :ثيَش طةرِانةوةي عيساى مةسيح (ڕووبارى ذيان) ئاماذة بة جارداني ثةيامي
ئينجيل دةكات بؤ ڕزطاربووني هةموو جيهان و بةخشيين ذيانى تاهةتايي بؤ ئةوانةى كة ئارةزوويان هةية بيخؤنةوة (يؤحةننا، 10 :4
 .)38 :7 ، 14ثاش طةرِانةوةي عيساى مةسيح( ،ڕووبارى ذيان) ئاماذة بة تةواوى ڕزطاربوون دةكات كة خودا بة طةلةكةى
دةيبةخشيَت.
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ثرسيارى  15بینین  5 -2 : 22واتاى درةختى ذيان ضيية؟
تيَبينييةكان :ثيَش طةرِانةوة ،درةختى ذيان و طةآلكانى ئاماذة بة كاريطةرى تةواوى موذدة
دةكات و زؤرى ڕزطارى خودا و شيفا دةهيَنيَت بؤ لةش و ڕوح لةم سةردةمةدا لة كليَساى
منوونةييدا .ثاش طةرِانةوة ،درةختى ذيان ئاماذة بة شيفاى و تةواو دةكات بؤ هةموو ئةو
ئازارانةى تاقيمان كردؤتةوة لة زةوى كؤن ،هةروةها ئاماذة بة هةموو بةرةكةتة بةردةوامةكاني
َشادمان دةكات و باسيش
خودا دةكات كة هةموو ثيَداويستيةكامنان بؤ دابني دةكات و دل
ناكريَت .ضونكة لةسةر زةوى ئيَستا مرؤظ دةركرا لة بةهةشت .بةآلم لةسةر زةوى نويَ بةهةشت
لةناو شارةكةدا دةبيَت.

بینین 5-3: 22
ثرسيارى16
باوهڕداران دةبنة خاوةنى ضى لة شارى
نويَ؟
تيَبينييةكان :ئةو باوةرِدارانةى كة لة شارى
نويَ دةذين بةتةواوةتى ڕاسثاردة
لةوةى
تيَدةطةن،
سةرةكييةكةيان
دةسةآلتداربن بةسةر سروشتى جوان و هةموو
شتيَك كة خواد دروستى كردووة
(ثةيدابوون.)28 ، 26 :1

ثرسيارى  17بةرِاى تؤ وةك باوةرِداريَك بةشةكانى ( 21و  )22ثةرتووكي بينني ،طرنطى ضيية بؤ ذيانت؟
تيَبينييةكان :بةشةكانى ( 21و  )22ثةرتووكي بينني فيَرم دةكةن وةآلمى ثرسيارى (بؤ كويَ دةرؤم؟) بدةمةوة .بيَطومان عيساى
مةسيحي خوداوةند دةبينم لةكاتي طةرِانةوةي .هةروةها خودا لةشم زندوو دةكاتةوة و لة بةردةمى ڕامدةطريَت لةبةر
ثيَشكةشكردنى ليَثرسينةوة سةبارةت بة ذيامن لةسةر زةوى .بةم شيَوةية دةطؤرِيَم و دةمبة هاوشيَوةي عيساى مةسيحي خوداوةند،
تاهةتايي لة حزورى خوداى بينراو دةذيم لة ڕيَطاي عيساى مةسيحي خوداوةندةوة لةسةر زةوى نويَ .لةوىَ ذيانى هاوبةشيم
َي لةسةر زةوى .ثاشان ،داهاتوويةكى جوان
دةبيَت لةطةلَ خودا ،دةيثةرستم ،خزمةتى دةكةم ،لة شانشينى حوكمرِاني دةكةم لةطةل
ضاوةرِيَم دةكات.
هةنطاوى  : 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 (بينني )6 :22-1 :21دةريبهيَنني؟
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 بةشداري كردنى 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.
3-1 :21

بة ثةرؤشةوة ضاوةرِيَى طةرِانةوةي عيساى مةسيح دةكةم كة ئامسانى نويَ و زةوى نويَ دةبنة ڕاستييةك.

4 :21

لةيادم ناجيَت كة هةموو فرميَسك و بيَتاقةتى ئيَستام شتى كاتني و ڕاسيت تةواو ضاوةرِيَم دةكات!

8-7 :21

دةمبة كةسيَكى براوة و سةركةوتوو.

16 :21
17 :21

تةنها بؤ شتيَك هةولَ دةدةم ،لة حزورى خودامب هةموو ڕؤذانى ذيامن ،ڕامبيَنم لة سيفةتة جوانةكانى خودا.
طومامن نيية لةوةى عيساى مةسيحي دةمثاريَزيَت ،هةروةك ضؤن شوورةي شار دةثاريَزيَت (يؤحةننا .)21 :17

21-18 :21

بة دانايية جياوازةكانى خودا بانطهيَشت دةكةم (ئةفةسؤس( )10 :3ياقوب.)17 :3

22 :21

هةموو باوةرِداراني جيهان وةك ثةرستطايَك دةبينم كة خودا بة ڕوحي ثريؤز تيَيدا نشتةجيَ دةبيَت (ئةفةسؤس:2
.)22

23 :21

بة بةردةوامي هةولَ دةدةم زياتر خوداى زيندوو بناسم لة ڕيَطاي ڕامان لة ڕوخسارى عيساى مةسيحي خوداوةند
(2كؤرنسؤس .)6 :4
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25 :21

َكانيرت ڕادةطةيةمن كة دةرطاكان هيَشتا كراوةن و كات هيَشتا طوجناوة بؤ ثةسةند كردنى نيعمةتى خودا
بة خةل
كة بة ڕزطاركردن خؤى دةنويَنيَت (لؤقا.)21-17 :4
ئةوةى دةيكةم ( خويَندن ،كار ،ثةيوةنديةكامن ،هتد )...وةكو ئةوة بؤ خودى خودا دةيكةم (كؤلؤسي، 16 :1
.)17 :3
َة و بيَنرخةكان ڕزطار دةمب.
َسوكةوتة هةل
لة هةموو هةل

26 :21
27 :21
2 :22
3 :22

ڕيَطا بة ڕابردوو دةدةم زام و ئازارة كؤنةكامن تيمار بكات.
بة شويَن هةنطاوةكانى عيساى مةسيح دةرِؤم لةذيامن لةسةر ئةم زةوية ،بؤ ئةوةى خزمةت بكةم نةوةك
خزمةت بكريَم (مةرقؤس.)45 :10

منوونةي جيَبةجيَكردني كةسي.
ئـ) دةمةويَت لةبريم بيَت كة من نامؤم و لةسةر زةوى ئيَستا نامێنم ،لةبةر ئةوةي وةآلتي استةقينةم لة ئؤرشةليمى ئامسانيية.
ئةمة يارم ةتيم دةدات كة زؤر بةو شتانة سةرقالَ نةمب كة لةم جيهانةداية .من دةمةويَت طةجنينةيةك بؤ خؤم دابني بكةم لة ئامسان
(مةتتا( )21-19 :6كؤلؤسي.)4-1 :3
ب) دةمةويَت لة ماوةى ذيامن لةسةر زةوى -ئةو كارة بكةم كة لة داهاتوو لةسةر زةوى نويَ دةيكةم .من دةمةويَت ذيانى
َكي بيَنمة شانشينةكةى و هةموو ئةو كارانة بكةم كة شكؤمةندى
هاوب ةشم هةبيَت لةطةأل خودا ،بيثةرستم و خزمةتى بكةم ،خةل
دةكات .هةروةها دةمةويَت لة هةموو شتيَك زياتر شانشينى خودا داوا بكةم (مةتتا.)33 :6
هةنطاوي

5

نوێژ بكة.

با بة نؤرة نوێژ بةرزبكةينةوة بؤ خودا ،هةر كةسيَك بؤ ڕاستييةك نوێژ بكات كة خودا لة ڕيَطاى (بينني)6 :22-1 :21
فيَرمانى 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 سياني ،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 ريَخستنةكان ئةجنام بدةيت.
بةَليَن :بةل
َوةتي ڕوحى .ڕؤذانة نيو بةشي (يؤحةننا )37 :11 - 53 :7خبويَنة.
َوةتي ڕوحي :هةموو ڕؤذيَك كاتيَك بةسةر بةرة لة خةل
خةل
شيَوازي ڕاسيت ثةسةندكراو بةكار بهيَنة .تيَبينييةكانت بنووسة.
دةرخكردن :وردبةرةوة لة ئايةتة كتيَبيية نويَكان و دةرخيان بكة( .ثةندةكان .)6-5 :3هةموو ڕؤذيَك ثيَداضوونةوةيةك بكة لةو ئايةتة
كتيَبييانةي دةرخت كردووة.
نوێژ :ئةم هةفتةية سةبارةت بة شتيَك يان كةسيَكى دياريكراو نوێژ بكة ،جاوةڕوانبة خودا ضى دةكات (زةبووري.)3 :5
َوةتي ڕوحي،
زانياريية نويَكان بنووسةوة لة ثةرِاوي تايبةت بة قوتابيَيت .ئةو تيَبينييانةت بنووسة كة ثةيوةندى هةية بة خةل
َيية .
دةرخكردن ،خويَندنةوةى كتيَيب ،ئةم ئةركة مال
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