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 داريكردنشبة

 
 نوێژ    

 .قوتابى بؤ خوداوةندكردني ئامادة يطروثةكةت و ئةم بةرنامةيةلةثيَناوي تةرخانكردني  بكة  نوێژ ابةري طروث:ڕ
 

      
               





 
 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 

 
 
 
 
 
 

 (.9-4: 6)وتةكان خبوَينة:
 كردنى هةندآ لة ئايةتةكاني كتيَيب ثريؤز ضيية؟رخطرنطى دة ئايابكة: طفتوطؤ

 .است هةلبذيَريڕفيَركردني  ةنئةو ئايةتانةي دةرخي دةكةيت يارمةتيت دةد تَيبينييةكان:

 1 -قوتابَييت  دةيةموانةي 

ا ذيانتى بة تةواوةتى ثيَرِاسثيَرى. هةروةه نتةوي ذيانت، ياخودا واتا خودا بكةيتة بنضينةى ث )ثشت بةسنت( بة
يَبةريت بكات. باَلةخانة دروست ڕلة باوةرِت بونياتت بينَ و  زطارت بكات وڕواتا ثشتى ثيَببةستى بؤ ئةوةى 

ذيانى باوةري بةهيَز دروست نابيَت لةسةر نيو باوةرِهيَنان بة خودا. ناكريَت لةسةر نيو بنضينة. هةروةها 
ناتوانيت تةنها بة نيوةى دَلت ثشت بة خودا ببةستى. بؤية ثيَويستة هةميشة ثشت بةسنت بة تيَطةيشتنى 

 ةَليَن بدةين بة ثشت بةسنت بةتيَطةيشتنى خودا بؤ شتةكان. مةشق بكةبكةينةوة بؤ شتةكان و بةت ڕان مرؤمي
 (.17-16: 73سةر زةوى بة اليةنى بينينى خودا لة ئامساندا )زةبووري يلةسةر بينينى شتةكان

 

1 

 يَطاكامنان بناسني؟ڕشيَوةيةكى زانستى خودا لة هةموو ضؤن دةتوانني بة 
-32: 10اترةكان بة ثيَي باوةرِمان )مةتئـ( شةرم نةكةين كة باوةرِدارين، هةروةها شةرم نةكةين لة ئةجنامدانى كا

33.) 
 (.11: 17ب( كتيَبى ثريؤز بيخويَنني ثيَش ئةوةي برِياري طرنط بدةين، بزانني ضيمان ثيَ دةَليَت )كردار

 (.11: 1بكةين )نةمحيا نوێژ  هةَلسووكةوت بكةين ثيَويستة ث( ثيَش ئةوةي قسة بكةين يان

 (.31: 10كؤرينسؤس1ي بكةين لة هةموو كردةوةيةكماندا )ةزامةندي خودا بدةين ستايشڕ ألت( هةو

 

 بناسةخودا  يَطاكانتڕ هةموو لة 2

 شت بة خودا ببةستةثدأل بةثرِ 

ويَنة كة لة يةكيَك لة انة خبيتايبةت بة هةر يةكيَك لة ئيَوة( ئةو زانياري حىۆڕبكةن )يان لة ثةرِاوي خةَلوةتي  بةنؤرة بةشداري
( 52: 7 - 23: 4انيؤحةنئامادة كراوة ) نةوةت لةو برِطة كتيَبييانةي كة بؤتانووحييةكان يان لة ئةجنامي ورد بوڕخةَلوةتة 

ةضاوكردنى بةشدارييةكان بةشيَوةيةكى كورت بة ثيَي توانا. طويَ بطرن لة بةذداربوان، هةروةها بة هةواَلدةرانة مامةَلةى ڕلةطةأل 
 لةطةَلدا بكةن و ثةسةندي بكةن، بةبيَ ئةوةي طفتوطؤي زؤري لةسةر بكةن.

 6-5: 3ثةندةكان رَينمايي خودامتمانةي 

 كردندةرخ
 كردنةري دةرخدانهئـ( 

 ب( رامان

نةي كتيَيب شاني 
لةثشت ثةرِاوةكة 

بنووسةوة

كردن دةرخى ئايةت
اويَك بةم ثةرِ لةسةر

 .شيَوةية بنووسةوة

 ي ريَنمايي خودامتمانة

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

 انئينجيلي يؤحةن
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 (.3: 16ثةندةكانثرِؤذةكامنان سةركةوتوو دةكات ) هةنديَ جار خودا ثيالن وئـ( 
 (.7: 16ثةندةكانبن لةطةَلمان )دوذمنةكامنان لة ئاشتيدا هةنديَ جار خودا وادةكاتب( 

 (.4-2: 4داخراو و دَلى كليلدراو دةكاتةوة )كؤلؤسي دةرطاى ةنديَ جار خوداهث( 

 لة ثةرِاوي تيَبني بنووسة. نئايةتة كتيَبييةكة لةسةر كاخةزيَكي سثى يا سة:وبنو
 (.6-5: 3يَنمايي خودا، )ثةندةكانڕبكة، متمانةي  است ئايةتةكة دةرخڕكي بةشيَوةيَ دةرخ بكة:

 كرد.يَكةي ئايةتةكةي دةرخڕلةوةي هاو بكة دوو بةش، هةر يةك لة قوتابيان دَلنيا بيَتطروثةكة  ثَيداضوونةوة:



 خبوَينة  هةنطاوى
كةسيَك ئايةتيَك خبويَنيَتةوة  يز هةررِ. با بة خبويَنينةوة (6: 22 - 1: 21بينني)ثيَكةوة با  :خبوَينة
 .ييةكةبكتيَبرِطة  تةواو دةبني لة خويَندنةوةى تاوةكو

 

1 

 بدؤزة        هةنطاوى
ة كة ضووة ميَشك و دَلتةوة لةم برِطة ية ضيياستيڕةو ا؟ ئة كة ثيَت واية طرنطة لةم برِطةيةدية ضيياستيڕئةو  :بريكةرةوة

 ةدا؟يكتيَبي
 استى بدؤزةوة كة ليَيان بطةيت. برييان ليَبكةرةوة و ثاشان بريؤكةكانت لة ثةرِاوةكةتدا بنووسة.ڕيةك يان دوو  :بنووسة

ؤكةكانتان بكةن(. بةشدارى ئةو شتانة بريبةشداري بة ، بةسةر بردني هةندآ كات بة بريكردنةوة و نووسني: )ثاش داريكردنبةش
بكةين كة هةريةكيَك لة ئيَمة دؤزييةوة. )ئةمانةى خوارةوة ضةند منوونةيةكة سةبارةت بةو شتانةى كة دؤزيويانةتةوة. لة بريت 

 بن(. ة هاوشيَوةي يةكيبيَت لة هةر طروثيَكى بضووك، ئةندامانى طرووثةكة بة شتى جياواز بةذداري دةكةن، طرنط ني

2 

(داية. ثيَش ئامسان و زةوى نويَ، شويَنى خودا لة ئامسان بوو، 4-3: 21استى طرنط لة )بيننيڕبةالى منةوة  1 ينةوةيدؤز
يَطاي باوةرِمان بة عيساى مةسيحي ڕتوانني لةخودا نزيك ببينةوة لة لةوكاتةى شويَنى ئيَمة لةسةر زةوى بوو. لةطةأل ئةوةى كة دة

عيساى مةسيح، ئامسانى نويَ لةسةر زةوى نويَ دةبيَت، ماَلى طةرِانةوةي تا ناديارة بؤمان! بةآلم لةثاش خوداوةند، بةآلم تا ئيَس
خودا ببينني و ليَي نزيك بينةوة. لةسةر زةوى  يخوداش لةنيَو طةلةكةى دةبيَت! بةم شيَوةية، لة توانامان دادةبيَت )وةك باوةرِدار(

ووداو دةبيَت! ثةيوةندى لةطةأل خودا زؤر كةسي و نزيك دةبيَت. هةروةها خودا هةموو ڕثةيوةندى لةطةأل خودا طرنطرتين  نويَ
ةسرِيَتةوة، شويَنةوارى طوناه و شويَنةواريَكى طوناه و ناآلندن لة سةر زةوى نويَ دةسرِيَتةوة، هةموو فرميَسكيَك لة ضاوم د

 ووخسارى خودا دةبينم.ڕؤشى و ثريؤزى بذيم. و خ ووناكى زانيارىڕدةكات. هةروةها وام ليَدةكات لة ةشبينيم تيمار ڕ

 خودا
 انكامنطاريَ
 دةكات استڕ

 ث(
 كردندةرخ

 بؤضي من لَيرةم؟

 وانةي خوَيندنةوةي كتَييب ثريؤز

 ثيَكةوة خبويَنني. (6: 22 - 1: 21بينني)بهيَنة بؤ ئةوةي  بةكار ثَينج هةنطاوي خوَيندنةوةى كتَييب ثريؤزشيَوازي 

3 

 6 :22 - 1: 21بينني

(. لة سةر زةوى نويَ، طةىل خودا بة شتى زؤر طرنط سةرقاأل 5-3: 22استى طرنط لة )بيننيڕبةالى منةوة  2 ينةوةيدؤز
ضونكة ذيانى  دةبن. ضونكة زةوى نويَ بة مرياتي بؤيان دةبيَت، دةبنة خاوةنى زةوى نويَ، خزمةتى خودا دةكةن لةسةر زةوى نويَ.

تاهةتايى ئةوة ناطةيةنيَت كة ئيَمة تاهةتايى تةنها دادةنشني بةبيَ ئةوةى هيض شتيَك بكةين، بةَلكو ئةوة دةطةيةنيَ كة ئيَمة لة 
 خودا بة عيساى مةسيح دةبينة شانشينى ن! لةطةأل هةموو باوةرِدارانيرتتاهةتايى بة ئةجنامدانى كارة هةرة طرنطةكان بةسةردةبةي
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انةوةي عيساي مةسيح. باوةرِداران لة ئامسان دةذين يان لةسةر زةوي؟ڕ( ئايا ثاش طة1: 21)        ثرسيارى

ةكى يدةبيَت. باوةرِداران ثةيوةنديرت ا الدةضيَت و ئامسانيَك و زةويةكيانةوةي عيساى مةسيح، ئامسان و زةوى ئيَستڕطة: ثاش تَيبينييةكان
استوودروسيت ڕنويَ و زةوى نويَ دةبنة شويَنى  تةواويان لةطةأل خودا دةبيَت و لةطةَلي دةذين لةسةر زةوى نويَ. هةروةها ئامسانى

ئةو كةسانةى كة طوناه و  است دةكةن. بةآلمڕيَتةوة و طةىل خودا تةنها كارى (. خةَلكي ثةيوةنديان لةطةأل يةكرت دةطةر13ِ: 3ثةترؤس2)
   21، 19: 8ڕۆما ، 13: 4 ڕۆما (.27: 21طةندةَلى دةكةن لةسةر زةوى ئيَستا ناضنة ناو ئةو زةوية )بينني

1 

 هةندَي ثرسيار بكة  هةنطاوى
و و ئة: ئةو ثرسيارة ضيية كة دةتةويَ ئاراستةى طروثةكة بكةيت سةبارةت بةم برِطة كتيَبيية؟ با هةوأل بدةين هةموبريكةرةوة

 ( ئاماذةى ثيَكراوة.6: 22 -1: 21انة تيَبطةين كة لة )بيننيياستيڕ
 : هةوأل بدة بة روونرتين شيَوة ثرسيارةكةت ئامادة بكةيت. ثاشان لة ثةرِاوةكةت تؤماريان بكة.بنووسة

بكة لة هةر كةسيَك : ثاش ئةوةى ئةندامانى طروثةكة هةندآ كات بة بريكردنةوة و نووسني بةسةر دةبةن، داوا كردنبةشداري
 ثرسياريَك ئاراستة بكات(.

 يَطاى طفتووطؤكردن لةطةأل طرووثةكةت(.ڕ)دواتر هةندآ ثرسيار هةَلبذيَرة و هةوأل بدة وةآلميان بدةيتةوة لة  طفتووطؤبكة:
يَبينى بةسوود بؤ )ئةمانةى خوارة هةندآ منوونةن دةربارةى هةندآ ثرسيار كة لةوانةية ئةندامانى طرووثةكةت بيكةن، و هةندآ ت

بةريَوةبردنى طفتووطؤ دةربارةى ثرسيارةكان(.

 

3 

داريةتى ئةم و زةوى نويَ دةناسريَت. ئةوكات لةطةأل خودا خاوةن بة ئامسانى نويَ مرياتي بؤمان دةبيَت بةشيَوة نويَي كةبة 
هةروةها طةجنينة و لةسةر زةوى نويَ، خزمةتى خودا دةكةين و هةموو زةمحةتى و ماندوويي الدةضيَت،  ةشانشينة دةكةين، وات

ووداو ڕثةيوةندى لةطةأل خودا طرنطرتين  زةوى نويَ ليَ ثيَك ديَت. يكة شانشيين خودا بؤ دةبةين يشكؤمةندى هةموو طةليَك
دةبيَت! ثةيوةندى لةطةأل خودا زؤر كةسي و نزيك دةبيَت. هةروةها خودا هةموو شويَنةواريَكى طوناه و ناآلندن لة سةر زةوى نويَ 

دةكات. هةروةها وام ليَدةكات لة ةشبينيم تيمار ڕطوناه و  وارىدةسرِيَتةوة، هةموو فرميَسكيَك لة ضاوم دةسرِيَتةوة، شويَنة
 ووخسارى خودا دةبينم.ڕزانيارى و خؤشى و ثريؤزى بذيم.  ووناكىڕ

 :تَيبينييةكان ( بؤضي لةويَ دةريا نيية؟1: 21)        ثرسيارى
( 7: 8مايةكة بؤ نةتةوة ستةمكارةكان )ئيشايالة كتيَبى ثريؤز، )دةريا( ئاماذة بة شيَواوي و كيَشة دةكات. هيَ ئـ( دةريا.

انة ذيان. هةروةها ئاماذة بةو نةتةونةيَكة بؤ هيَزة ستةمكارةكان كة دةبنة هؤى شيَواوي و هةرِةشةي (. وي12َ: 17)ئيشايا
(، هةروةها 7-2: 7( )دانيال1: 13)بينني [دةردةضوو دةريايةكة لة بيين درِندةيةكم]دةكات كة دذى عيساى مةسيح دةثةرسنت 

(. بؤية ئةم ئايةتة 15: 17)بينني[ زمانن و نةتةوة و خةَلك و طةل دانيشتووة، لةويَ داويَنثيسةكة كة بينيت، ئاوانةي ئةو]بابل 
بت ثةرست ناميَنن، ئةوانةي دذى مةسيحن، هةروةها هيَزى ستةمكار و طةندةَلى  يناَليَت كة هيض زةريايةك نابيَت، بةَلكو نةتةوة

 ةسةر زةوى نويَ.نابيَت ل
: 3ثةترؤس2( )2: 8ؤماڕى ئيَستا بةتةواوةتى دةطؤرِيَت )ئامسانى ئيَستا و زةوى ئيَستا و دةرياكان ووباري ئاوى ذيان.ڕب( 
 ئاوي ووباريڕ(. طةردوون بة شيَوةيةكى شكؤدار نويَ دةبيَتةوة. لةجياتي دةرياى ترسناك كة ذيانى مرؤظ دةخاتة مةترسى، 10
كة بؤ ئةوةى كة  ة هيَمايةي( كة خزمةتى مرؤظ و ئاذةلَ دةكات لةسةر زةوى نويَ. ئةم طؤرِانكاري10: 22يننيدةبيَت )ب ذيان

(! سروشت 9: 47( )حةزقيال9-6: 11ثةيوةندى مرؤظ بة سروشت دةطةرِيَتةوة سةر شيَوةى كؤنى لةسةر زةوى نويَ )ئيشايا
ةكى هيَمايى و يووباري ئاوى ذيان طرنطيڕ(! لةطةأل ئةوةشدا 21: 3دارت )كردةطةرِيَتةوة ئةو دؤخةى خودا دةيويست لةسةرى بيَ

 وحي سةرةكى هةية.ڕ

2 
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 :تَيبينييةكانئةو شتة ضيية كة شارى ثريؤز ئاماذةى ثيَدةكات؟ )ئؤرشةليم(ي دابةزيوو لة ئامسان؟     ( 2: 21)        ثرسيارى
را دةكات كة ئؤرشةليم  بة واتاى وشةيي مةبةسيت شار نيية، بةَلكو وونى بؤمان ئاشكڕ( بة 10-9،  2: 21)بينني ئـ( بووك.

استةقينةكان بة ڕ(. لة ثةميانى كؤن، باوةرِدارة 13-11 ، 6، 5، 3-1: 54)بووكى مةسيح(ة )ئيشايا مةبةسيت ئاماذة بة
استةقينةكان بة هيَما ثيَيان ڕارة (. لة ثةميانى نويَ، باوةرِد5: 54( )ئيشايا5: 62هيَما ثيَيان دةووترا )بووكى خودا( )ئيشايا

(. بؤية هةموو ئةو باوةرِدارانةى دةطةرِيَنةوة بؤ ماوةكانى ثةميانى كؤن و 3 - 2: 11كؤرينسؤس2دةووتريَت )بووكى مةسيح( )
( 31-21: 4ةالتيان ثيَش طةرِانةوةي عيساي مةسيح )غثةميانى نويَ بة هيَما )ئؤرشةليمى ئامسانى( ثيَك دةهيَن

 (. هةروةها ثاش طةرِانةوةي )ئؤرشةليمى نويَ( ثيَك دةهيَنن.14: 13( )عيربانييةكان24-22: 12يةكان)عيرباني


 ني؟بتووتاى ضيية سةركةو(. وا8-7: 21)        ثرسيارى  
لةبةردةمى داندراوة!  يةبةرةنطار هةموو باوةرِداريَك لةسةر زةوى،كاريَكى راسثيَردراوة بؤ  (سةركةوتن)عيساى مةسيح، طةرِانةوةي ثيَش : تَيبينييةكان

( 17: 14(. لة )بينني33: 16ان)يؤحةن [ةبةزاندوو جيهامن بيَت، بةرز ورةتانو بةآلم. هةية تةنطانةتان جيهاندا لة]عيساى مةسيح دةفةرموويَت 
 بانطكراو لةطةَليدان ئةوانةي ثاشايةكانة، ثاشاي و طةورانة طةورةي ضونكة دةيانبةزيَنيَت، بةرخةكة و دةجةنطيَن بةرخةكة لةطةلَ ئةوانة]دةخويَنينةوة 

 [خوداية كورِي عيسا كة هةية باوةرِي كة ئةوة تةنها يَت؟دةبةزيَن جيهان كيَية]و دةَليَت دةثرسيَت او رنيَرد يانيؤحةن [دَلسؤزن و بذاردة و
  دةليَت  هةروةها دةربارةى الوان (.5: 5انيؤحةن1)

3 

4 

  ب( ئؤرشةليمي ئامساني دةبَيتة ئؤرشةليمي نوَي.
ئؤرشةليمى نويَ و بووك، هيَمان بؤ طةىل خودا، واتا 
كؤمةَلى باوةرِداران بة )مةسييا( بة دريَذايي ميَذوو لةسةر 
زةوى. لةكاتى طةرانةوةي عيساى مةسيح )هةستانةوةى 

نويَ(.  مردووان، ليَثرسينةوةى كؤتايي، ئامسان و زةوى
)ئؤرشةليمي ئامساني( لة ئامسانةوة دادةبةزيَتة سةر زةوى 
بة هةذمار كردنى بة )ئؤرشةليمى نويَ(. ثاشان ئامسانى 
نويَ ديَتة سةر زةوى نويَ. باوةرِداران دةبنة شانشينى 
بينراو بؤ خودا لةسةر زةوى نويَ. لة ثةرتووكي بينيين 

وةسف  ا ئؤرشةليمى نويَ بة زاراوةي شكؤدارنيؤحةن
دةكات ضونكة هيض شتيَك نيية لة طةردوون مةزنرت بيَت 
لةو طةلةي ذيانى هاوبةشى هةية لةطةأل خوداى زيندوو. 
لةو كاتةى شارى بابل هيَمايةكة بؤ طةلة بيَباوةرِةكان و 

: 17هيَمايةكة بؤ سيستةمى كؤن لةسةر زةوى )بينني
ر (، شارى ئؤرشةليم هيَمايةكة بؤ طةىل خوداي باوةرِدا5

و ثريؤزكراو، هةروةها هيَمايةكة بؤ سيستةمى نويَ 
(.16-13،  10-9: 11)عيربانييةكان

  ث( هيماي طةلي خودا لةسةر زةوي ئيستا و زةوي نوَي.
منوونةيية كة ثيَويستة  یێکی وێنهولةاليةكةوة )ئؤرشةليمي ئامساني( 

اي مةسيح! طةلي خودا لةسةري بيَت ئيَستا ثيَش طةرِانةوةي عيس
 نويَ)ئيَستا(  شتيَك هةموو ئةوةتا]( دةفةرموويَت 5: 21)بينني

 ئاوي كاني لة]دةفةرموويَت ( 6: 21بيننيهةروةها )، [دةكةمةوة
دةفةرموويَت  (7: 21. )بينني[تينوو دةدةمة خؤرِايي بة ذيان

 بؤ مريات بة ئةوانةي م زةويية()لةسةر ئة سةربكةويَت ئةوةي]
يان دةبيَتة ) [كورِم دةبيَتة ئةويش و خوداي مبةدة دةميَنيَتةوة،

دةفةرموويَت  (2: 22)بيننيهةروةها ( 18 :6نسؤسكؤر2) كضي(
 ![نةتةوةكانة ضاكبوونةوةي بؤ درةختةكةش طةآلي]

بارةت ةيَكي نايابة سياستڕةكي ديكةوة )ئؤرشةليمي ئامساني( لةالي
ةثاش دؤخي طةلي خودا كة لةسةري دةبن لةسةر زةوي نويَ ل بة

 ضونكة]دةفةرموويَت  (1: 21)بيننيطةرِانةوةي عيساي مةسيح! 
( 4: 21ةها )بيننيوهةر [بةسةرضوون يةكةم زةوي و يةكةم ئامساني

 ناميَنن، ئازار و هاوار و شيوةن نابيَت، مردن ئيرت]دةفةرموويَت 
دةفةرموويَت  (3: 22)بينني [بةسةرضوون ثيَشوو شتةكاني ضونكة

 .[ناميَنيَت نةفرةت هيض ئيرت]
 يَنيَت لة ئامسان و لةسةر يَسا دةنو، شارى ئؤرشةليم كلطةرِانةوةي عيساى مةسيحثيَش بانطهَيشتى بؤ ضوونة ذوورةوة. ت( 

دةروازةكان بة دريَذايي كات ةرِانةوةي مةسيح طثيَش هةروةها (. 24-22: 12عيربانييةكان ) (27-24: 4التياةغزةوى )
بكةن و خوداوةند  يكردنى هةمووانة بؤ ئةوةى باوةرِ بة عيساى مةسيح ، كاتى بانطهيَشتيةكراوةية ضونكة كاتى نيعمةتى خودا

باوةرِدار و ثريؤزة!خوداي  ئؤرشةليم كة هيَماي كؤمةَلةى طةليبضنة شارى 
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باسي او باسى خةونةكةى دةكات كة بة ئؤرشةليمى نويَ بينى، درنيَراي ناتيَك يؤحةنك        ثرسيارى
 اتاى ئةم بةشانةى شارةكة ضيية؟دةكات. و ةكةو دةرطا و بنضينة و طؤرِةثانى شار ورةوش

 طةىل خودا دةكات لة هةموو اليةنيَكةوة. هيماي ةكةئةم بةشانةى شار: تَيبينييةكان

 ( واتاى شوورة ضيية؟12،17: 21)        ثرسيارى
. م(65زيكةىبالَ بوو )ن144ورةكة و. ئةستوورى شيان بووبؤ ثاراستنى طةىل خودا و ئاسايش بةرز و مةزنشوورةى تَيبينييةكان: 

بة نواندنى (، طةىل خودا )4نواندنى ذمارةبة وار طؤشةكانى زةوى )ض، (3بة نواندنى ذمارةذمارةكة ليَرة هيَمايية: خودا )
( 14،12: 21بيننياوةكان لة ثةميانى نويَ )درطةىل خودا لة ثةميانى كؤن و ذمارةى نيَر هؤزةكانيذمارةى  بةثيَي (12ذمارة

طةرِانةوةي مةسيح، (. دواتر شوورة ئاماذة بة طةىل خودا دةكات بة دريَذايى ميَذوو )ثيَش 144= 12*12تةواوى )بة نواندنى 
فةرمووي ي مةسيح ( لة ئاسايشدا دةميَنيَتةوة لة ذيانى هاوبةشى لةطةأل خودا. عيساثاش طةرِانةوةي مةسيحلةسةر زةوى نويَ 

(!12: 17ان)يؤحةن [چنالةناون كةسيان]هةروةها فةرمووى  (28: 10انيؤحةن) [نايانرِفيَنيَت دةستم لة كةسيش]

5 

6 

 بنضينةكان ضيية؟واتاى ( 14: 21)         ثرسيارى
ورةى وبؤ بةهيَز كردنى ش ينةكانبنض: تَيبينييةكان

مةيسح اوى درهيَماية بؤ دوانزة نيَربنضينةكان شارة. 
: 2دامةزراند )ئةفةسؤس انميَذوويييَساي ئةوانةي كل

اوان در(. نيَر8: 1( )كردار19-18: 16اتت( )مة20
ي مةسيحيان ئةو كةسانةن كة بة ضاوى خؤيان عيسا

بينيوة و بة طويَي خؤيان طويَيان ليَبووة، ئةوان 
: 3كؤرينسؤس1) ساناستةقينةى كليَڕبنضينةى 

نانى . بة شايةتى و نووسينةكانيان هةستان بة دا(11
يان سةرجنى خةَلك يَساى ميَذوويي وبنضينةى كل

بؤ  ي خوداوةند واكيَشا بؤ عيساى مةسيحڕ
بةردة بةنرخةكان كة هةروةها ئؤرشةليمى ئامسانى. 

 (12-11: 54)ئيشايا ازيَننةوةڕةكان دةنيبنض
( هيَمايةكة بؤ جؤرةها دانايى 21-19: 21)بينني
 (.10: 3)ئةفةسؤس خودا

8

  

 ( واتاى دةرطاكان ضيية؟15، 13-21: 21)         ثرسيارى
دةرطاكان بؤ ضوونة ناو ئةو كؤمةَلة طةلةى ذيانى : ةكانتَيبينيي

عيساي طةرِانةوةي ان هةية لةطةأل خودا. ضونكة ثيَش يهاوبةشي
 ى ضوونة ناوفما ةبشوشتباي بةرخهةركةسيَك جلى بة خويَنى مةسيح 

(! دةرطاكان هةرطيز داناخريَن. ضونكة 14: 22شارى هةبوو )بينني
طةورة هةية بؤ ضوونة  يَكينوتةيَكڕعيساى مةسيح  طةرِانةوةيثيَش 

ناو كؤمةَلى طةىل خودا بة باوةرِةوة. دةرطاكان لة هةموو اليةك و 
ئاراستةيةك هةية و خةَلك لة هةموو ميللةتيَك لة جيهان كؤدةكاتةوة 

(. فريشتةكان 9: 5)بينني (14: 24تات)مة (7-5: 43ئيشايا)
ضنة ناو شارةكةوة كو ستةم و ستةمكاران نةوةتا اكان دةثاريَزندةرط

لةسةر  ئيسرائيل نةوةيي ةهؤزةكدوانزة  ىناو (.27: 21بينني)
دةكات كة تةنها  انةئاماذة دةكات بةو كةس ن ونووسراودةروازةكان 

. ئةمةش نطةىل خوداسةر بة ئةوانةن كة  لة شارةكةدا دةذينئةوان 
لة دةضنة ناو شارةكةوة كة ناويان ها ئةو كةسانة تةنية كة ةئةو يواتا

 (.27: 21)بيننينووسراوة ذيانى عيساى مةسيح  ثةرتووكي

لة  .(14: 2انيؤحةن1) [بةزاندووة خراثةكارتان و ضةسثاوة تيَدا خوداتان وشةيو بةهيَزن، ضونكة الوةكان، نووسي، ئيَوةم بۆ 
 مردنيش وويڕ لة هةتا ضونكة بةزاندييان، شايةتييان وشةيو بة و بةرخةكة خويَين ةب ئةوان]( دةخويَنينةوة 11: 12)بينني
 بةوةي هةية تةواومان سةركةوتين ئةمانةدا هةموو لة بةآلم]او دةفةرموويَت درنيَرثؤَلسي هةروةك  [خؤشنةويست خؤيان ذياني
 (.37: 8ؤماڕ) [ويستووين خؤشي

نةدةيت بة شةيتان و جيهانى  ايَطڕ يَكدا وبارودؤخةسيح خوداوةند لة هةموو بيت لةطةأل عيساى مرطواتة خؤرِاسةركةوتن 
 وحى جبةنطيت هةتا كؤتاييڕالوازي طوناهبار دوورت بكةنةوة لة خزمةت و ذيانى هاوبةشى لةطةأل خودا. هةروةها واتا  لة دذى 

ى سةركةوتن، ئةو بيَباوةرِانةن كة ثاية و ناوبانطى و يتةوة. بةآلم ئةو كةسانةى كة دةدؤرِيَن لة بةدةستهيَنانبو بةرةنطارى ستةم ب
 زطاربوون لةسةر زةوى نويَ.ڕؤشى ئةم زةويةيان ثيَ باشرتة لة خ
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 :تَيبينييةكان  شيَوةى شارةكة لة خشتةك دةضيَت؟بؤضى ( 16: 21)         ثرسيارى
 هةزار دوازدة) (ةستادي 12000*12000*12000شارةكة شيَوةى خشتةكى مةزنى وةردةطرت )ئـ( وَينةي خشتةك. 

هةروةها شيَوةكةشى بة واتاى  ،شار نييةوشةيي مةبةست لة و. بةآلم بة واتاى (كيلؤمةترة سةد دوو و ارهةز دوو نزيكةي: ستادية
ادري ثريؤز لة ضضيَطاي هةرةيَطاي ثيَوانةى ڕة بة شيَوةى خشتةك ثيَكرابوو لة خشتةك نيية. ثيَشرت لة كتيَبى ثريؤز ئاماذوشةيي و

كة سندووقى  –يَطاي هةرةثريؤز ج(. لة كاتى ثةميانى كؤندا، 20: 6ثاشايان1) ثةرستطاي سليَمانيَطاي ڕ. هةروةها لة ذواندا
( 15: 19ثاشايان2( )4: 4سامؤئيَل1) هةذمار دةكريَت بة هةموو شكؤمةندييةوةخودا ماَلي بة  – تيَدابووثةميانى 

 (.24، 12: 9عيربانييةكان) ةئامسانهةمان هيَمايةكة بؤ يَطاي هةرةثريؤز ، ج. لة ثةميانى نويَ(11-10: 8ثاشايان1)
بة  –هةموو ئةو باوةرِدارانةى هةن لةسةر زةوى ئيَستا . طةىل خودا لةسةر زةوى ئَيستا و لةسةر زةوى نوَي يهَيماب( 
 [خوداوةند لة ثريؤز ثةرستطايةكي] هةروةها (26: 4التياةغواتة )ئامساني( هةذمار دةكريَن ) ةليمى سةرةوة[ئؤرش]بة   -هيَما

(. ئةوان 1: 21يَطاي هةرةثريؤز[ لة ثةرستطادا )بينني]جلة شيَوةى [ ئؤرشةليمى نويَ] هةروةها (22-19: 2فةسؤسئة)
شيَوةيَكي خشتةكي نيية، بةَلكو ئؤرشةليمي ئامساني (! 22-19: 2)ئةفةسؤسوحى ثريؤز دادةنيَن ڕطاي يَڕا لة خود ماَلي

. (16: 6كؤرينسؤس2) نةوةي عيساي مةسيح لةبةر ئةوةي ماَلي خوداندميةني منوونةيي طةلي خوداية لةم سةردةمةدا ثيَش طةرِا
 (.11، 3: 21ووناكى شكؤى خودا )بيننيڕبة  ماَلي خوداي شةوقدارةلةسةر زةوى نويَ، كَليَسا )هةموو باوةرِداران( وةك 

ية بؤ خوداى . ضونكة ذمارة سيَ هيَماية 10*10*4*3ئةجنامى جارانى  ةستادي 12000ارةى ذم. 12000ث( ذمارةي 
هيَماية بؤ تةواوى بيَ  10*10*10كة دةكاتة  1000ذمارة  (،هةر ضوار طؤشةى زةوى)هيَماية بؤ  4ذمارة  ،(سيَ ئةقنوم) 

(  بة ومقنئة سيَزطاركردن كة خوداى )ڕئةجنامى تةواو و كؤتايي بؤ كارى ماذة دةكات بة ائ 12000سنوور. بؤية ذمارة 
ئةوكاتةى ذمارةى باوةرِداران لة  يةشانشينى خودا شلة ناو هةموو طةلةكانى جيهان. ئةم ئةجنامةدا و دريَذايي ميَذوو ئةجنامي

ئؤرشةليمي ئامساني كة شيَوةي خشتةك لةخؤ  ، بةم شيَوةية.(26-25: 11ؤماڕ)ديَتة دي  يبةتةواوثةميانى كؤن و ثةميانى نويَ 
يي و طشتيية بؤ منوونةيي و شيَوةي طشيت لةبةر ئةوةي ئةجنامي كؤتالةشيَوةي  دةطريَت مةبةسيت طةلي خوداية لة كتيَيب ثريؤز،

 دا.وحي ثريؤز ئةجناميانڕ، خوداي ڕكوزطاري ئةوةي خوداي باوك، خوداي ڕكاري 
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 ضيية؟ شةقام( واتاى 2: 22،  9: 21)    ثرسيارى
ةسةندا بة شيَوةى تاك ديَت، بةآلم دةكريَت واتاى تاك و كؤ ڕلة زمانى ( ختووبار( و )درڕ( و )شةقامشةكانى )وو: بينييةكانتَي

! شةقامووبار و ڕو  خترددةرناخات بةَلكو شويَنيَكى ثرِ لة  ختردو يةك  ووبارڕيةك و شةقام تةنها يةك  ةكةبدات. بؤية بينين
لة زيَرِى خاويَن بوو كة لة  كةشةقامةى ذيان دةكات. ختووبارى ذيان و درڕ و خودا تةخيتشنت بة ئاماذة بة ئاسانى طةي شةقام

: 8،  21-19: 3انلة خودا نزيك دةبنةوة )يؤحةنكة ئةو كةسانةى  ةش هيَمايةكة بؤ ثاكى و بيَطةردىئةم ،دةكردي يستالكر
 (.7-5: 1انيؤحةن1لةطةأل خودا )هةية ان ي( و ذيانى هاوبةشي12

                                                                 

 : تَيبينييةكان  نيية؟ ثةرستطا( بؤضى لة شارى نويَ 22: 21)    ثرسيارى
عيساى مةسيح، شكؤمةندى خودا بةرؤذ لة هةور و بةشةو لة هاتين يةكةمي ثيَش  عيساى مةسيح.هاتين يةكةمي ثَيش  ثةرستطائـ ( 

: 25دةرضوون) داثةرستطا ن لةيا دا،ثريؤز لة ضةترى ذووانرة جيَطاي هةلة  ديار بوو، ن(ي سةر سندووقى ثةمياكروب)ئاطر لةسةر هةردوو 
 (.15: 19ثاشايان2( )4: 4سامؤئيَل1( )38 -34: 40،  22

ى دروستكراو بة دةستى مرؤظ ثةرستطا يرتضهاتنى يةكةمى عيساى مةسيح،  ثاشهاتنى يةكةمى عيساى مةسيح.  ثاش ثةرستطاب ( 
خوار بؤ بؤ لة سةرةوة لةت ئؤرشةليم بووة دوو ي ثةرستطا (. ثةردةى25-24: 17،  50-44: 7)كردار ماخودا نةمانةوةي شويَنى 

ة يَتةوة لة خودا لاستةوخؤ نزيكك ببڕدةتوانيَت بيَنيَت عيساى مةسيح بة  كةسيَك باوةرِ هیچكة  ئاماذةكردن لةوةى لةو كاتة بةسةرةوة
 ثريؤز و (. ضيرت جيَطاي هةرة16-14: 4عيربانييةكان)(12: 3، 18: 2)ئةفةسؤس وحى ثريؤزڕيَطاي ڕ
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 نةما.ثريؤز  ثةرستطايو 
بؤ  بينراوةعيساى مةسيح، عيساى مةسيح ويَنةيةكى  طةرِانةوةيثيَش ث ( شكؤمةندى خودا لة عيساى مةسيح ديار بوو. 

ثاش (. 14: 1ان( )يؤحةن3: 1)عيربانييةكان تی یه که کوره ويَنةي و خوداية شكؤي تيشكي(، 15: 1)كؤلؤسي اورنيةبخوداى ن
هةموو دةتوانن  يشباوةرِداراننةبينراو، بؤ خوداى بينراو  يدةبيَتة ويَنةخوداوةند  يعيساى مةسيحطةرِانةوةي عيساى مةسيح، 

دةويَت و  خؤشيان. ةوةيَطاي عيساى مةسيحڕةبيَت لة خؤ ذيانى هاوبةشيان لةطةأل خودا هاستةڕو  وخسارى خودا ببيننڕكاتيَك 
 (.5-3: 22)بينني خودا دةبنلة حزورى استةوخؤ ڕةردةم خزمةتي دةكةن، ه

لة هةروةها  كة طةىل خوداى منوونةيي تيَدايةنيية لة كاتى ئيَستا  ثةرستطااستةقينة لة ئؤرشةليمى نوَي. ڕى ثةرستطات ( 
. هةروةها ارةكةنى شثةرستطا( ي مةسحي خوداوةند)عيسا بةرخِداهاتوو كة طةىل خوداى تةواوى تيَدا دةبيَت ضونكة خودا و 

هةموو شويَنيَك  بةَلكو لة ،شويَنيَكى دياريكراو يان ثريؤزجيَطاي هةرة تةنها تايبةت نيية بة  رتضي خودا شكؤي تيشكي
لةسةر  توو لة سةر زةوى ئيَستا بوو يانكةى ئةطةر هالةةأل طلةطة ي خوداوةندعيساى مةسيحجيَنشيين يَطاي ڕدةردةكةويَت لة 

 خوداوةند خوداى توانادار ادةيةك كة عيساى مةسيحڕت لة نيَوان خودا و طةلةكةى بة كى تةواو دةبيَزةوى نويَ. يةكةية
 (.14: 8( )ئيشايا22: 21ى طةىل خودان )بيننيثةرستطا

،  23: 21)  ثرسيارى
خؤر و مانط ( هؤي نةبوونى 5: 22

 ضيية لة شارى نويَ؟ و ضرا
 ضراو مانط و خؤر : تَيبينييةكان

ارةكة ضونكة خودا و ش نابيَت لة
 ةكةين.يووناكيڕعيساى مةسيح 

بؤية عيساى مةسيح ثيَى دةوتريَت 
بة شيَوةيةكى  ضونكة (شار ضراي)

و سيفاتةكانى  وخسارى خوداڕ بينراو
 (4: 22بيننيئاشكرا دةكات )

: 14ان)يؤحةن (5-4: 1انيؤحةن)
( و 15: 1كؤرينسؤس2) (9

زطاريكار ڕاست و ڕزانيارى خوداى 
يَتةوة بؤ باوةرِداران لةم دةطواز

طةرِانةوةي عيساي ثيَش سةردةمةدا 
هةروةها لة شانشينى خودا مةسيح، 
 .طةرِانةوة ثاشةوى نويَ لةسةر ز

يَن كة لة ئؤرشةليمى نويَدا هةن، ضى ك نةتةوانة( ئةو 27 - 24: 21)   ثرسيارى 
 :تَيبينييةكان ئؤرشةليمى نويَ؟ ةدةهيَنن

سةر زةوى عيساى  نةتةوةكاني، زؤربةى طةرِانةوةثيَش  .طةِرانةوةثَيش  نةتةوةكان( ئـ 
زطاركار قبوولَ دةكةن و دةبنة بةشيَك لة ئؤرشةليمى ئامسانى ڕو  وةندمةسيح وةك خودا

 بة ،دةثةرسنت ي خوداوةندةوةيَطاي مةسيحڕ(. خودا لة 10-9: 5( )بينني14: 24ات)مةت
 .تنومؤسيقا و طؤرانى و وة هؤنراوة بوريان، وتةلكلة  شتيَكي ضاكهةموو 
 شيَوةي، كة ئؤرشةليمى ئامسانى لة طةرِانةوة ثاش .نةتةوةكان ثاش طةِرانةوةب ( 

نةتةوةيَك ثيَكديَن و لة هةموو هؤز و زمان و باوةرِداران ، نويَ ئؤرشةليمى نويَ ديَتة سةر زةوى
طةىل خودا لةيةك ناضن و  (3: 21نيبينهةتايي )نويَ تالة سةر زةوى  دةبنة طةىل خودا

 و و بةهرةكان نةتةوةكانهةرطيزيش لةيةك ناضن. هةردةم جؤراوجؤريةكى طةورة هةية لة 
تاقيكردنةوةى ئاطرى ليَثرسينةوة تيَثةري بة  لتوورةكةيانةن. هةموو شتيَك لة كتواناكا

لة  ( دةبيَتة بةشيَك8: 4فیلیپی)است ڕ موو شتيَكيهة(، 15-12: 3نسؤسكؤر1)
، هةموو راوةكاننووسهونةر،  زانست، بةهرة، مؤسيقا، طؤرانى، ئؤرشةليمى نويَ. بريبكةوة لة

ناضيَتة ناو ئؤرشةليمى نويَ  ألشتيَك كة خودا شكؤدار دةكات. هيض شتيَكى خراث و طةندة
( ئةوانةى دةضنة ئؤرشةليمى نويَ تةنها ئةوانةن كة ناويان نووسراوة لة 27: 21بينني)

 (.5: 20ذيانى عيساى مةسيح )بينني ثةرتووكي
 

 

   ثرسيارى
جارداني ثةيامي اذة بة ووبارى ذيان( ئامڕ) ى مةسيحعيساطةرِانةوةي ثيَش : تَيبينييةكان ووبارى ذيان ضيية؟ ڕواتاى  1: 22بینین

 ، 10: 4انيؤحةن) بؤ ئةوانةى كة ئارةزوويان هةية بيخؤنةوة ذيانى تاهةتاييبةخشيين  زطاربووني هةموو جيهان وڕئينجيل دةكات بؤ 
زطاربوون دةكات كة خودا بة طةلةكةى ڕتةواوى  ووبارى ذيان( ئاماذة بةڕح، )مةسي (. ثاش طةرِانةوةي عيساى38: 7،  14
 بةخشيَت.يدة
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 جَيبةجَيكردنهةنطاوى        : 
 ةفتارى باوةرِداران؟ڕ دةست دةدات وةكو كاريَكى ثريؤز هاتووة كتيَيباستييانةى كة لة ڕ: كام لةو بريبكةرةوة

 ( دةريبهيَنني؟6: 22-1: 21بينني): با ثيَكةوة بري بكةينةوة و ئةو جيَبةجيَكردنانة بنووسني كة دةتوانني لة بةشداريكردن
 ي كةسى؟جيَبةجيَكردنبة  ا دةكات بيطؤرِيتة ثيَشنياركراوة ضيية كة خودا ليَيت داوجيَبةجيَكردن: ئةو بريبكةرةوة

ة جيَبةجيَكردناوةكةت بنووسة. هةست بة سةربةخؤيى بكة لة بةشداري كردنى ڕثةة كةسيية لة بةجيَكردنجيَ: ئةم بنووسة
لة خودى  نيَكدةخةن: ياڕاستى جياواز ڕبيَت كة ئةندامانى هةر طروثيَك  كةسييةكةت كة خودا لة دَلتى داناوة. )لةبريت

 (.جيَبةجيَكردني ثيَشنياركراووة ليستةيةكة بة ى جياواز دةردةهيَنن. ئةمةى خوارةجيَبةجيَكردناستييةكة ڕ

4

  

 منوونةي جيَبةجيَكردني ثيَشنياركراو.

 
 استييةك.ڕئامسانى نويَ و زةوى نويَ دةبنة ضاوةرِيَى طةرِانةوةي عيساى مةسيح دةكةم كة  ثةرؤشةوةبة  1-3: 21
 اسيت تةواو ضاوةرِيَم دةكات!ڕ و نيهةموو فرميَسك و بيَتاقةتى ئيَستام شتى كاتلةيادم ناجيَت كة   4: 21
 دةمبة كةسيَكى براوة و سةركةوتوو. 7-8: 21
 امبيَنم لة سيفةتة جوانةكانى خودا.ڕؤذانى ذيامن، ڕورى خودامب هةموو لة حز ،هةولَ دةدةم يَكتةنها بؤ شت  16: 21
 (.21: 17ا ندةثاريَزيَت )يؤحةنشار  يورةوشضؤن هةروةك  ،دةمثاريَزيَتي طومامن نيية لةوةى عيساى مةسيح 17: 21
 (.17: 3( )ياقوب10: 3جياوازةكانى خودا بانطهيَشت دةكةم )ئةفةسؤس بة دانايية 18-21: 21
: 2دا نشتةجيَ دةبيَت )ئةفةسؤسيوحي ثريؤز تيَڕك ثةرستطايَك دةبينم كة خودا بة هةموو باوةرِداراني جيهان وة 22: 21

22.) 
مةسيحي خوداوةند وخسارى عيساى ڕامان لة ڕيَطاي ڕةم زياتر خوداى زيندوو بناسم لة دبة بةردةوامي هةولَ دة  23: 21

(.6: 4نسؤسكؤر2)

  5-3: 22بینین              ثرسيارى
دةبنة خاوةنى ضى لة شارى  رانادڕ   هاوب

 نويَ؟
لة شارى  ى كةرانةائةو باوةرِد: تَيبينييةكان

اسثاردة ڕنويَ دةذين بةتةواوةتى 
لةوةى  ،ةكةيان تيَدةطةنيسةرةكي

و هةموو  بةسةر سروشتى جوان بنةآلتداردةس
 دروستى كردووة كة خوادشتيَك 
 (.28،  26: 1)ثةيدابوون

 ختى ذيان ضيية؟ةواتاى در 5 -2:  22 بینین   ثرسيارى
 كاريطةرى تةواوى موذدة ئاماذة بة آلكانىو طة ى ذيانختةدر ،طةرِانةوةثيَش  :تَيبينييةكان

يَساى لةم سةردةمةدا لة كل وحڕهيَنيَت بؤ لةش و دة شيفاو زطارى خودا ڕو زؤرى  دةكات
بؤ هةموو ئةو دةكات ختى ذيان ئاماذة بة شيفاى و تةواو ة، درطةرِانةوة. ثاش منوونةييدا

ةكاني بةردةوامهةروةها ئاماذة بة هةموو بةرةكةتة ، ئازارانةى تاقيمان كردؤتةوة لة زةوى كؤن
كة هةموو ثيَداويستيةكامنان بؤ دابني دةكات و دَلشادمان دةكات و باسيش دةكات  خودا

ناكريَت. ضونكة لةسةر زةوى ئيَستا مرؤظ دةركرا لة بةهةشت. بةآلم لةسةر زةوى نويَ بةهةشت 
 دةبيَت. دالةناو شارةكة

 

  

 ؟بؤ ذيانتطرنطى ضيية  ،ثةرتووكي بينني( 22و  21)بةشةكانى وةك باوةرِداريَك  اى تؤبةرِ  ثرسيارى
عيساى ومان طبيَ؟( بدةمةوة. رؤمفيَرم دةكةن وةآلمى ثرسيارى )بؤ كويَ دة( ثةرتووكي بينني 22و  21بةشةكانى ): تَيبينييةكان

لةبةر امدةطريَت ڕلة بةردةمى و  دةكاتةوةزندوو خودا لةشم هةروةها . طةرِانةوةي كاتيلة ي خوداوةند دةبينممةسيح
، ي خوداوةندعيساى مةسيحي لةسةر زةوى. بةم شيَوةية دةطؤرِيَم و دةمبة هاوشيَوة ذيامنسةبارةت بة ثيَشكةشكردنى ليَثرسينةوة 

هاوبةشيم  لةسةر زةوى نويَ. لةوىَ ذيانى ةوةيَطاي عيساى مةسيحي خوداوةندڕلة حزورى خوداى بينراو دةذيم لة تاهةتايي 
داهاتوويةكى جوان لةسةر زةوى. ثاشان، لةطةَلي دةكةم لة شانشينى حوكمرِاني دةبيَت لةطةلَ خودا، دةيثةرستم، خزمةتى دةكةم، 

 ضاوةرِيَم دةكات.
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 سي.كةبةجيَكردني جيَمنوونةي 
استةقينةم لة ئؤرشةليمى ئامسانيية. ، لةبةر ئةوةي وةآلتي نامێنمنامؤم و لةسةر زةوى ئيَستا دةمةويَت لةبريم بيَت كة من ئـ( 

داية. من دةمةويَت طةجنينةيةك بؤ خؤم دابني بكةم لة ئامسان ةةتيم دةدات كة زؤر بةو شتانة سةرقالَ نةمب كة لةم جيهانئةمة يارم
 (.4-1: 3( )كؤلؤسي21-19: 6ات)مةت
كارة بكةم كة لة داهاتوو لةسةر زةوى نويَ دةيكةم. من دةمةويَت ذيانى  ئةو -لة ماوةى ذيامن لةسةر زةوى دةمةويَتب( 
ةشم هةبيَت لةطةأل خودا، بيثةرستم و خزمةتى بكةم، خةَلكي بيَنمة شانشينةكةى و هةموو ئةو كارانة بكةم كة شكؤمةندى هاوب

 (.33: 6اتدةكات. هةروةها دةمةويَت لة هةموو شتيَك زياتر شانشينى خودا داوا بكةم )مةت

 .بكةێژ نوي          هةنطاو
( 6: 22-1: 21بيننييَطاى )ڕلة  بكات كة خودا نوێژةك ياستيڕبؤ  هةر كةسيَك بةرزبكةينةوة بؤ خودا، نوێژبا بة نؤرة 

كة فيَرى بوويت. مةشق بكةن لةسةر ولةطةلَ ئةو شتة وةآلمدانةوةت هةبيَت كة لة وانةى ئةم ثةرتو ت که نوێژه فيَرمانى كرد. )لة
 ێژنودامانى هةر طروثيَك دةتوانن بؤ شتى جياواز ستة ثيَكبيَت. لة بريت بيَت كة ئةنڕدوو  نستةيةك ياڕكورت كة لة  نوێژی
 بكةن(

5

  

 نوێژ

 بةرز بكةنةوة لة ثيناوي يةكرتى و هةموو جيهان. نوێژ ي،سيان ندوواني يالة طروثي 

 بكة لة ثةرِاوةكانيان بينووسنةوة.داوايان ليَ نابةري طروث: ئةم ئةركةى خوارةوة بة نووسراوى بدة ئةندامانى طرووثةكةت، ياڕ
 بةَليَن بدة يةكيَك لة ريَخستنةكان ئةجنام بدةيت.بةَلَين: 

 .خبويَنة (37: 11 - 53: 7انيؤحةنؤذانة نيو بةشي )ڕوحى. ڕبةسةر بةرة لة خةَلوةتي  ؤذيَك كاتيَكڕهةموو وحي: ڕخةَلوةتي 
 بنووسة.ةكانت ياسيت ثةسةندكراو بةكار بهيَنة. تيَبينيڕشيَوازي 

ؤذيَك ثيَداضوونةوةيةك بكة لةو ئايةتة ڕ. هةموو (6-5: 3ثةندةكانة نويَكان و دةرخيان بكة. )يبةرةوة لة ئايةتة كتيَبيدور كردن:دةرخ
 انةي دةرخت كردووة. يكتيَبي

 (.3: 5وري)زةبو وانبة خودا ضى دةكاتڕبكة، جاوة نوێژكةسيَكى دياريكراو  نئةم هةفتةية سةبارةت بة شتيَك يا :ێژنو
وحي، ڕة كة ثةيوةندى هةية بة خةَلوةتي انةت بنووسيئةو تيَبيني .تايبةت بة قوتابيَيتزانياريية نوَيكان بنووسةوة لة ثةِراوي 

ة.يدةرخكردن، خويَندنةوةى كتيَيب، ئةم ئةركة ماَلي

 بؤ وانةي داهاتوو

 ئةركى ماَلى

كردنى نيعمةتى خودا ثةسةند ادةطةيةمن كة دةرطاكان هيَشتا كراوةن و كات هيَشتا طوجناوة بؤ ڕ بة خةَلكانيرت 25: 21
 (.21-17: 4قاؤزطاركردن خؤى دةنويَنيَت )لڕ كة بة

،  16: 1كةم )كؤلؤسييوةكو ئةوة بؤ خودى خودا دة (..، ثةيوةنديةكامن، هتد.كار ئةوةى دةيكةم ) خويَندن، 26: 21
3 :17.) 

 زطار دةمب.ڕهةَلسوكةوتة هةَلة و بيَنرخةكان لة هةموو   27: 21
 ابردوو دةدةم زام و ئازارة كؤنةكامن تيمار بكات.ڕبة  ايَطڕ  2: 22
بؤ ئةوةى خزمةت بكةم نةوةك لةذيامن لةسةر ئةم زةوية، عيساى مةسيح دةرِؤم  بة شويَن هةنطاوةكانى 3: 22

 .(45: 10سؤرقةمخزمةت بكريَم )


