قوتابيَيت 2 -

وانهی چواردهههم

نوێژ

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

بةشداريكردن

ئنجيلي يؤحةنا

َوةتي ڕوحى تايبةت بة هةر يةكيَك لة ئيَوة) ئةو زانيارييانة خبويَنة كة لة يةكيَك لة
بةنؤرة بةشداري بكةن (يان لة ثةرِاوي خةل

َوةتة ڕوحييةكان يان لة ئةجنامي ورد بوونةوةت لةو برِطة كتيَبييانةي كة بؤتان ئامادة كراوة (مةتتا )29 :7 - 1 :1لةطةأل
 خةل
َةى
َدةرانة مامةل
 ڕةضاوكردنى بةشدارييةكان بةشيَوةيةكى كورت بة ثيَي توانا .طويَ بطرن لة بةذداربووان ،هةروةها بة هةوال
لةطةَلدا بكةن و ثةسةندي بكةن ،بةبيَ ئةوةي طفتوطؤي زؤري لةسةر بكةن.

مةسيح
دةرخكردن

ئـ) ڕامان
ئايةتى دةرخكردن
لةسةر ثةرِاويَك بةم
شيَوةية بنووسةوة.
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2كؤرنسؤس17 :5

مةسيح (2كؤرنسؤس)17 :5

[كةواتة ئةطةر يةكيَك لة مةسيحدا بيَت ،بةديهيَنراويَكي نويَية ،شتة كؤنةكان
بةسةرضوون ،ئةوةتا بوونة نويَ]2( .كؤرنسؤس)17 :5

نيشانةي كتيَيب
لةثشت ثةرِاوةكة
بنووسةوة 

َسي نيَردراو لةطةلَ عيساي مةسيح ضؤن طؤرِا؟
ثةيوةندي ثؤل

َسي نيَردراو ثيَش ئةوةي ڕووبةرِووي عيساي مةسيح ببيَتةوة كةسيَكي تورِة و توندرِةو بوو .ناسيين ئةو بة عيساي مةسيح
ثؤل
تةنها ناسينةوةيةكي مرؤيي بوو (بةثيَي جةستة) ،واتا لة بؤضووني جيهانةوة (دةرِوانيية عيساي مةسيح) ( )16يان بة ثيَي
ثيَوانةكاني جيهان .بةداخيَكي طرانيشةوة جيهان بةثيَي دميةني دةرةكي فةرمارِةوايي لةسةر مرؤظ دةدات نةك بةثيَي كةسيَيت
لةبةر
َيان .جا لةبةر ئةوةي عيساي مةسيح دارتاش بوو ،قايل نةبوون ببيَتة
ڕاستةقينةيان و خاويَين دل
هةروةها 
مامؤستايان .

ئةوةي لة قوتاخبانةیێکی ئاييين جوولةكة فيَر نةبوو ،داناييةكةيان ڕةتكردةوة .لةبةر ئةوةش كة هاورِيَي
باجطر و طوناهكاران
بوو ،بة طوناهكار ناویان دههێنا .بؤية عيساي مةسيح بة فريسييةكاني وت[ :بةآلم ئيَوة نازانن لة كويَوة هاتووم يان بؤ كويَ
َسي نيَردراو لة كاتي
دةرِؤم .ئيَوة بةثيَي جةستة حوكم دةدةن ،من كةس حوكم نادةم] (يؤحةننا )15-14 :8بةآلم ثؤل
َسي نيَردراو بةو شيَوةية تةماشاي
باوةرِهيَناني ڕووبةرِووي عيساي مةسيح بووةوة (كردار .)18-12 :26لةو كاتةو ،ثؤل
عيساي مةسيحي نةكرد وةكو ثيَشرت تةماشاي دةكرد.
واتاي ضي دةطةيةنيَت ((لة مةسيح بيت))؟
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لة تيَرِوانيين خوداوة ،مرؤظ بؤ دوو ضني دابةش دةبيَت .يان ئةوةية (لة مةسيحدا بن) ،يانيش (لة جيهان) .ثرسيارة طرنطةطةيش
ليَرةدا ئةوةية( :ئايا تؤ لة مةسيحداي؟) بة شيَوةيةكيرت( :ئايا دووبارة لةدايك بوويتة؟) (ئايا روحي ثريؤز لة ناختدا نيشتةجيَ
بووة؟) (2كؤرينسؤس( )5 :13ئايا تؤ دروستكراويَكي نويَي؟) ئايا شتة كؤنةكان بةسةر ضوون؟) (ئايا هةموو شتيَك نويَ
بوونةوة؟).ئةمةية كة (2كؤرنسؤس )17 :5باسي دةكات!

ئةو شيَوازةي كة بة هؤيةوة دةتواني (لة مةسيحدا بيت) ئةوةية كة باوةرِ بة عيساي مةسيح و مردن و هةستانةوةكةي بيَنيت كة





َي.
لة ثيَناوي تؤدا بوو .بة هؤي باوةرِهيَنان بة مردني عيساي مةسيح و هةستانةوةكةي ،مرؤظ دةتوانيَت يةكطرتوو بيَت لةطةل
بؤية ،كاتيَك كة مرؤظ باوةرِ بة عيساي مةسيح ديَنيَت (لة مةسيحدا دةبيَت).
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َةمةندي ڕزطاركاري
ڕستةي (لةمةسيح) كورترتين ناوةزةند كردنة بؤ رزطاركاري مةسيحي .ئةمة ڕستةيةكي كورتة كة دةول
مةسيحي ثيشان دةدات كة سةرجةم فةرهةنطةكاني زمان تواناي طوزارشتكردنيان لةسةر نيية .عيساي مةسيح و ئةوةي لة
ثيَناوتدا ئةجنامي دا ئةوة دياري دةكةن كة ضؤن دةبيت.
بؤ منوونة ،كاتيَك كة عيساي مةسيح مرد ،ذياني ثيَت بةخشي .هةروةها كاتيَك كة طوناهةكاني تؤي لةئةستؤي خؤي طرت،
طوناهةكانت نةمان و بيَتاوانيت ڕاطةيةندرا ،ههتاههتایه سةركؤنة ناكريَيت .كاتيَكيش عيساي مةسيح لة نيَو مردووان
َدةستيَتةوة لة كاتي دووبارة هاتنةوةي
هةستايةوة ،ڕ وحي تؤ هةستايةوة و سةرلةنويَ لةدايك بووي ،جةستةشت لة مردن هةل
عيساي مةسيح.
لةبةر ئةوةي عيساي مةسيح تاقة كةسة كة خودا ثيَي شاد بوو ،خوداي باوةكيش ئيَستا ثيَت شاد دةبيَت.
َكي لة
لةبةر ئةوةي عيساي مةسيح شةيتاني بةستةوة ،دةتواني ڕووبةرِووي شةيتان ببيتةوة لة كاتيَكدا كة عيساي مةسيح خةل
ثادشايةتي تاريكي بؤ ثادشايةتي ڕووناك دةطوازيَتةوة .لةبةر ئةوةي عيساي مةسيح خؤي ڕاستيية ،ئيَستا تؤ ڕاستيي دةربارةي
خؤت و جيهان و ئايندة و خودا دةزانيت.
َيدا بةشداري دةبيت لة مرياتي ئااماني نويَ و زةوي نويَ .لةبةر ئةوةي
لةبةر ئةوةي عيساي مةسيح تاقة مري اتطرة ،ئةوة لةطةل
َيدا فةرمانرِةوايي دةكةيت.
عيساي مةسيح ثادشاي ثادشايةتي خوداية ،ئةوة تؤيش لةطةل
بةم شيَوةية ،هةموو كةسيَك لةم جيهانةدا ئةطةر بيةويَت دةتوانيَت (لة مةسيحدا) بيَت .هةموو ئةوةي لةسةريَيت تةنها باوةرِي
بة عيساي مةسيح بيَنيَت و دلَ و ذياني ڕ ادةسيت بكات .بؤية ،باوةرِبهيَنة بةوةي كة مرد تاكو لة طوناهةكانت خؤش بيَت،
هةروةها هةستايةوة تاكو توانات هةبيَت ذيانيَكي نويَ بذيت!
 3ئةو شتة كؤنانة ضني كة نةمان؟
بةديهيَنراوي نويَ ئةوة دةطةيةنيَت كة (شتة كؤنةكان نةمان) .لة زماني يؤناني ئةم ڕستةية بة شيَوازي ڕابردووي ئاسان دةوتريَت
تاكو طوزارشت بكات لةسةر ئةوةي كة شتة كؤنةكان لة كاتيَكي دياريكراودا نةمان كة ئةويش كاتي تاقيكردنةوةي لةدايكبووني
َةكان و كؤيلةيي هةنديَك
نويَية .ئةو شتة كؤنانةش كة نةمان بريتني لة جياوازي كؤنةكان و فةرمانة كؤنةكان و بريؤكة هةل
دابونةرييت ثيَش دووبارة لةدايكبووني مرؤظ .عيساي مةسيح لةجياتي طوناهةكاني هةموو باوةرِداريَك مرد1( .ثةترؤس:2
َكو بؤ
 .)24بؤية ،هةر باوةرِداريَك بووبة بةديهيَنراويَكي نويَ .باوةرِداري مةسيحي لة ثاش باوةرِهيَناني ئيرت بؤ خؤي ناذيَت ،بةل
عيساي مةسيح دةذيَت كة لةثيَناويدا مردووة (2كؤرنسؤس .)15 :5ئةمة ئةوة دةطةيةنيَت كة ثةيوةندي لةطةلَ خؤيدا طؤرِاوة.
هةروةها ،نارِوانيَتة عيساي مةسيح لة تيَرِوانيين دونياييةوة (2كؤرنسؤس .)5:16ئةمةيش ئةوة دةطةيةنيَت كة ثةيوةندي بة
عيساي مةسيحيشةوة طؤرِاوة .هةروةها ،تيَرِوانيين باوةرِدار بؤ كةساني تريش طؤرِاوة (2كؤرنسؤس )16 :5ضونكة بةو شيَوةية
تةماشايان دةكات كة دةروونيَكي بةنرخن و مةسيح لة ثيَناوياندا مردووة.
ئةو شتانة چین كة بوون بة
نويَ؟بووەوە!) .لة زماني يؤناني ئةم رستةيةش بة شيَوازي ڕابردووي
دةطةيةنيَت كة (هةموو شتيَك تازة
4

بةديهيَنراوي نويَ ئةوةيش ئهوە

ئاسان دةوتريَت تاكو طوزارشت لةسةر ئةوة بكات كة شتة كؤنةكان تازة بوونةوة و بةو شيَوةيةش دةميَننةوة لة ئيَستا و لة ئايندةدا.
تازةطةري شتة تازةكان لة عيساي مةسيحدا جياوازة لةو شتة تازانةي كة دةيكرِين و بة تيَثةرِبووني ڕؤذطار جواني و دَلَطريييةكانيان
َكو تازة طةرييةكة تاهةتاية بةردةوام
لةدةست دةدةن .بةديهيَنراوي نويَ بةسةر ناضيَت ،تيَك ناضيَت ،نافةوتيَت (1ثةترؤس ،)4-3 :1بةل
َي دةرخكردني شةريعةت نادات (غةآلتيا ،)15-14 :6
دةبيَت! ئاي ذياني نويَ لةطةلَ عيساي مةسيحدا ضةند خؤشة! ضيرت باوةرِدار هةول
َكو بة نيعمةتي خودا دةذيَت (يؤحةننا ،)17-16 :1هةروةها ذيانيَكي لةخواترسيش دةذيت لة ثةيوةندييةكاني لةطةلَ كةساني تردا و
بةل
ذيانيَكي ثريؤز لة ثةيوةندي لةطةلَ خودادا دةذيَت (ئةفةسؤس .)24 :4هةروةها. ،
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ذياني بةثيَي ثالني خودا دةطوزةريَنيَت و ئاطادارة لة جيَبةجيَكردني ثالني خودا لة ڕيَطاي ئةو كارة ضاكانةي كة خودا
رايسثاردووة ئةجنامي بدات (ئةفةسؤس.)10 :2

ث) دةرخكردن ثيَداضوونةوة
 .1بنووسة :ئايةتة كتيَبييةكان لةسةر كاغهزيَكي نويَ بنووسة يان لةناو ثةرِاوي تيَبينييةكان.
 .2دةرخكردن :ئايةتة كتيَبييةكان بة شيَوةيةكى ڕاست دةرخ بكة .مةسيح2( :كؤرنسؤس.)17 :5

َنيا بيَت لةوةى هاورِيَكةى ئايةتى دةرخكردووة.
 .3ثيَداضوونةوة :طرووثةكة دابةش بكة طرووثى دووانى ،هةر كةسيَك دل

وانةي خويَندنةوةي كتيَيب ثريؤز
جياوازي خؤشةويسيت مةسيحي ضيية؟ 1كؤرنسؤس13-1 :13
شيَوازي ثيَنج هةنطاوي خويَندنةوةى كتيَيب ثريؤز بةكار بهيَنة بؤ ئةوةي (1كؤرنسؤس )13-1 :13ثيَكةوة خبويَنني.
هةنطاوى  1خبويَنة
خبويَنة .با ثيَكةوة (1كؤرنسؤس )13-1 :13خبويَنينةوة .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 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 بةشداري دةكةن ،و طرنط نيية
هاوشيَوةي يةك بن).
َسي
دؤزينةوةي  1ڕاسيت ثةسةند كراو بةالمةوة ئةو ڕاستييةية كة لة (1كؤرنسؤس )13-1 :13باس كراوة .ليَرةدا ثؤل
َكي لة جيهاندا بة رِيَزةوة تةماشاي دةكةن (قسةكردن بة
نيَردراو خؤشةويسيت مةسيحي لةطةلَ حةوت شت بةراورد دةكات كة خةل
زمانةكان ،بةهرةيي ثيَشبيين كردن ،ئاشكراكردني نهيَنييةكان ،زانسيت ،باوةرِ ،يارمةتيداني هةذاران ،لةطةلَ خؤبةخشني لةثيَناو
طةشةكردني ثادشايةتي خودا) .بةآلم ئةطةر تواناي ئةجنامداني هةموو ئةم شتانةم هةبوو و خؤشةويستيم نةبوو ،ئةوة من هيض
نيم! نةمشتواني هيض شتيَكي بةنرخ ئةجنام بدةم .ئةطةر وتاربيَذيَكي بةهرةداريش بووم و بة قسةكامن كاريطةريم لةسةر بؤضووني
َكي هةبوو ،بةآلم خؤشةويستيم نةبوو ،ئةوة ووشةكامن لة كؤتاييدا ثووض و بيَ سوود دةبن و جيَي باوةرِي هيض كةس نابن.
خةل
ئةطةر هةموو ثارةكانيشم بةهةذاران بةخشي ،بةآلم خؤشةويستيم نةبوو ،ئةو هيضم نةكردووة و تةنها ويذدامن خامؤش كردووة ،يان
هةستةكامن بةرامبةر بة هةذاري و نةهامةتي ئةوان بيَهؤش كردووة .هةروةها ئةطةر ببم بة خزمةتكاريَكي طةرِؤك و فيداكاريَكي
مةزمن ثيَشكةش كرد ،تا ڕادةي ضةوسانةوةوة و شةهيد بوومن ،بةآلم خؤشةويستيم نةبوو ،ئةوكات هيض سووديَكم نابيَت! بةم
شيَوةية ،ئةطةر خؤشةويستيم نةبيَت ،هةموو ئةو قوربانييانة نرخي ڕاستةقينةيان نابيَت.
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َسي نيَردراو
دؤزينةوةي  2ڕاسيت ثةسةند كراو بةالمةوة ئةو ڕاستیةیة كة لة (1كؤرنسؤس )13-1 :13باس كراوة .ثؤل
َيَت:
َيَت خؤشةويسيت مةزنرتين شتة لة ذياني باوةرِدار .هؤكاريشي ئةوةية كة تاهةتاية بةردةوام دةبيَت .لة ئايةتي  8دةل
دةل
َكي لة
[خؤشةويسيت هةرطيز ناكةويَت]  ،ئةوةش ئةوة دةطةيةنيَت كة ئةو خؤشةويستيية ناوةستيَت .ئةو شتانةش كة خةل
جيهاندا بة طرنطرتين ساماني خؤياني دةزانن ،هةمووي دةرِوات .كاتيَك ثيَشبينييةكان تةواو دةبن ،هةمووي دةوةستيَت .كاتيَك
َكي و فريشتةكانيش دةوسنت .تةنانةت ئةو زمانةش
َيَت .هةروةها زمانةكاني خةل
ئةركةكةي تةواو كرد ،هيضي ناميَنيَت تاكو بيل
َس بؤ باوةرِداراني كؤرنسؤس نووسراوة (زماني يؤناني) كة ئيَستاكة بةكار ناهيَنريَت.
كة بةشي  13لة يةكةم نامةي ثؤل
َكي ساآلنيَكي زؤر لة ذيانياندا لة قوتاخبانة و كؤليَذةكاندا
هةروةها ،زانياري ريَز و شكؤمةندي دةبيَت بةو ئةندازةيةي كة خةل
َي خويَندنةوةي ڕؤذنامة و
تةرخان دةكةن تاوةكو لة ثيَناو وةرطرتين زانياري .هةروةها ڕؤذانة ضةند كاتذميَريَك سةرقال
تةماشاكردني تةلةفزيؤن دةبن تاكو زياتر طةشة بة زانيارييةكانيان بدةن .بةآلم سةرجةم زانيارييةكاني جيهان ڕؤذيَك ديَت
َكي
هةمووي دةوةستيَت .ڕ ؤذنامةكاني دويَينَ دةسوتيَنريَن ،كتيَبةكاني زانست كة ثيَش دة سالَ ضاث كراون ئيَستاكة بةكةل
َكي بةكارهيَناني
بةكارهيَنان نايةن بةهؤي ثيَشكةوتين زانستةوة .بؤية ،هةموو زانيارييةك دواي ماوةيةك كؤن دةبيَت و كةل
َسي نيَردراو دةيتواني منوونةي زياتر بهيَنيَت .ئةو باسي سةركةوتين نةكرد ،يان دةسةآلت ،يان ناوبانطي .بةآلم
ناميَنيَ ت .ثؤل
َسي نيَردراو ئةوة نيية كة
بةهةر حالَ ،كاتيَك ديَت كة هةموو ئةم شتانة تيَيدا دةوةستيَت و نرخيان ناميَنيَت .بةآلم مةبةسيت ثؤل
َ كو مةبةسيت ئةوةية كة بةردةوام نابن .بؤية ،ثيَويستة دةرووني نةمر شيت نةمرانة ثيَشكةش بكات .سيَ
َةن ،بةل
ئةم شتانة هةل
شيت نةمر هةية كة ئةمانةن :باوةرِ ،هيوا ،خؤشةويسيت .بةآلم خؤشةويسيت لة هةمووي مةزنرتة ضونكة [خودا خؤشةويستيية].
هةنطاوى  3هةنديَ ثرسيار بكة
بريكةرةوة :ئةو ثرسيارة ضيية كة دةتةويَت ئاراستةى ئةم طروثةى بكةيت سةبارةت بةم برِطة كتيَبيية؟ با هةوأل بدةين هةموو
ئةو ڕاستييانة تيَبطةين كة لة (1كؤرنسؤس )13-1 :13ئاماذةى ثيَكراوة و ثرسيارى ئةو شتانة بكةين كة هيَشتا ليَي
تيَنةطةيشتووينة.
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).
َ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 ئاراستةى بكةن و هةندآ
تيَبينى طرنط بؤ بةريَوةبردنى طفتوطؤكة دةربارةى ثرسيارةكان.
ثرسيارى  )4 :13( 1مةبةست ضيية لةوةي [خؤشةويسيت ثشوودريَذيية]؟ 
َسي نيَردراو باسي خؤرِاطري دةكات بةو
تيَبينييةكان :خؤرِاطري ئةو خؤشةويستيةية كة ئامادةية لةسةرخؤ و ضاوةرِوان بيَت .ثؤل
ثيَيةي كة بةشي يةكةمي خؤشةويستيية ،زؤرجار خؤشةويسيت ليَرةوة دةستثيَدةكات .خؤشةويسيت بةزؤر سؤزداري ناسةثيَنيَت،
َسووكةوت كردن بةشيَوةيةكي
َكو ضاوةرِيَ دةكات بؤ ئةوةي سؤزداري ثيشان بدات .هةروةها خؤشةويسيت ڕوو نانيَت بؤ هةل
بةل
َكو ضاوةرِواني ريَنماييةكاني خودا دةكات بؤ ثيَشانداني خؤشةويسيت .بةم شيَوةية ،خؤرِاطري لغاويَكة خودا
هةرِةمةكي ،بةل
بةكاري دةهيَنيَت بؤ طوزارشتكردن لة خؤشةويستييةكةي .خؤرِاطري وا لة باوةرِدار دةكات ضاوةرِواني خودا بكات بؤ ئةجنامداني
َكداو لة بارودؤخةكاندا .كاتيَكيش خؤرِاطري هامنان دةدات بؤ ضاوةرِوان كردن ،طوزارشت لة خؤي دةكات
هةر كاريَك لة ذياني خةل
لةڕيَطاي ڕوحة لةسةرخؤ و نييانةكامنانةوة .باوةرِداري خؤرِاطر هيالكي و ئازار و الوازي كةساني تر قبوولَ دةكات بةبيَ ئةوةي
هةست بة سووكايةتي و دارِوخان و تورِةيي بكات.
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ثرسيارى  )4 :13( 2مةبةست ضيية لةوةي [خؤشةويسيت نيانيية]؟
تيَبينييةكان :نياني خؤشةويسيت كاراية .نياني بةدواي شيَوازيَكدا دةطةرِيَت كة بةسوود بيَت و تواناي ئةجنامداني كاري ضاكةي
بداتيَ .كتيَيب ثريؤزيش باسي ئةوة دةكات كة عيساي مةسيح لة شويَنيَكةوة بؤ شويَنيَكي تر دةطةرِا بؤ ئةجنامداني كاري ضاكة
َكي لة ڕوحي درندة ڕزطار دةكرد و مذدةي خؤشي بة هةذارةكان دةدا
(كردار .)38 :10نةخؤشي ضاك دةكردةوة و خةل
(مةتتا .)5-4 :11بةم شيَوةية ،باوةرِداري نيان باوةرِداريَكي خؤشةويست و بةرِةوشت و كةم سكاآل و كةم ڕةخنةية .هةرضةندة
تؤ ناتواني ببيتة هاورِيَي هةموو كةسيَك ،بةآلم دةتواني لةطةلَ هةموو كةسيَك نيان بيت (فیلیپی  .)5-4نياني هاني مرؤظ
دةدات بؤ بةكارهيَناني هةموو ساتيَك و هةموو دةرفةتيَك بؤ رازيكردني كةسانيرت (بةآلم بيَطومان نةك لةسةر ئةستؤي خودا).
بؤية كةسيَك فةرمووي( :من تةنها يةك جار ئةم ذيانة دةطوزةريَنم ،بؤية ،كار بؤ ئةجنامداني هةمووضاكةيةك دةكةم ،هةروةها
َك .لةم ساتةشةوة دةستبةكار دةمب لةئةجنامداني ئةم كارة بةبيَ خاوي و دواخسنت
ثيشانداني هةموو نيانييَك لةبةرامبةر خةل
ضونكة من جاريَكيرت لةم ذيانةوة تيَثةرِ نامب!).
ثرسيارى  )4 :13( 3مةبةست ضيية لةوةي [خؤشةويسيت ئرةيي نيية]؟
تيَبينييةكان :ئةو خؤشةويستييةي شانازی نةبيَت خؤشةويستييةكة ڕازيية بةوةي كة هةيةتي ،هةروةها خؤشةويستييةكة كة نافةوتيَ
سةرباري هةبووني ملمالنيَ لةنيَوان تؤو كةساني تردا .كاتيَك هةولَ بدةيت كاريَكي ضاكة بكةيت ،تيَبيين دةكةيت كةسانيَكيرت هةن تواناي
ئةجنامداني ئةو كارةيانة لة تؤ باشرت هةية .ئايا شانازییان ثيَدةبةيت و بة هيواي ئةوة دةبيت كة ئةو بةهرانةيان لةدةست بدةن تاوةكو تؤ
لةوان باشرت بيت؟ بةم شيَوةية ،واتاي شانازی ئةوةية كة هيوادار بيت ئةوةي كةسانيرت هةيانة نةميَنيَت تاوةكو لةوان باشرت بيت (ئةطةر
بةهرة بيَت ،يان ثارة ،يان شكؤمةندي ،يان ثيَطةي كؤمةآليةتي ،يان هةر شتيَكيرت) .بةآلم خؤشةويسيت مةسيحي ڕاستةقينة،
خؤشةويستييةكة ڕ ازيية بةوةي هةيةتي و سوثاسي خودا دةكات لةسةر ئةوةي هةيةتي و ئةوةي دةتوانيَ ئةجنامي بدات .هةروةها
خؤشةويستييةكة ريَز دةكريَت لةوةي كةسانيرت هةيانة و ئةوةي دةتوانن ئةجنامي بدةن.

ثرسيارى  )4 :13( 4مةبةست ضيية
لةوةي [خؤشةويسيت شانازي نيية]؟
تيَبينييةكان :ئةو خؤشةويستييةي
شانازي ناكات خؤشةويستيييةكة
خؤبةكةمزانة .خؤبةكةمزانيش ئةو
خؤشةويستييةية كة لةثاش ئةجنامداني
كارةكةت دةردةكةويَت .كة ثيَويستةية
لةثاش دةرخستين خؤرِاطري و نياني و
دةستكراوةيي .باوةرِداري خؤبةكةمزان
بيَدةنطي دةثاريَزيَت و ئةوةي ئةجنامي
داوة لةبريي خؤيي دةباتةوة .زيَدةرِؤيي
ناكات لة مةزةندةكردني توانا و كارة
ئةجنامدراوةكاني ،ويَنةيةك لةالي
َيَت،
كةسانيرت لةسةر خؤي بةجيَناهيَل
َيش نادات بؤ خؤدةرخسنت و سةرنج
هةول
ڕاكيَشان بؤ الي خؤي.

ثرسيارى  )4 :13( 5مةبةست
ضيية لةوةي [خؤشةويسيت
لووتبةرزي نيية]؟
تيَبينييةكان :ئةو خؤشةويستييةي
لووتبةرزي نيية خؤشةويستييةكي
خؤبةكةمزانة ثيَش ئةجنامداني
كارةكةي .ئةو ههنگاوە نانيَت بؤ
جارِدان لةسةر اليةنة بةهيَزةكاني و
شاردنةوةي اليةنة الوازةكاني .ئةوة
خؤشةويستييةكي ڕاسيت و لةبةر
ضاوة دةربارةي ئةوانةي كة ئةجنامي
دةدات ،هةروةها شانازي بة طرنطي
خؤي و سامان و دةستكةوتةكاني.
هةروةها خؤي لة كةسانيرت
نادؤزيَتةوة و لة ئاسيت كةسانيرت
كةم ناكاتةوة.
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ثرسيارى  )5 :13( 6مةبةست ضيية
لةوةي [خؤشةويسيت بةدرِةوشيت نيية]؟
تيَبينييةكان :ئةو خؤشةويستييةي كة بة
ناكات،
َسووكةوت
هةل
بةدرِةوشيت
خؤشةويستييةكي بةرِةوشتة .ليَهاتين
َسووكةوتكردنة بة شيَوةيَكي باش لة
هةل
ريَورِةامة كؤمةآليةتيية جياوازةكان و كارة
بضووكةكان ،لة سةرجةم ريَورِةامةكان بةبيَ
جياوازي .ليَهاتين واتةي ڕةوشيت بةرز
دةطةيةنيَت ،لةطةلَ نياني و ڕەچاوکردنی
هةستةكاني كةسانيرت و نياني لةطةلَ
كةساني تردا ،ناسكي دةربرِيين هةست
بةرامبةر بة دابونةرييت كةسانيرت و
َدان بؤ دابينكردني
کڵتوریان و هةول
ثيَداويستييةكانيان .بةهؤي ليَهاتين
َطةيةك بيت.
َي هةموو كؤمةل
دةتواني تيَكةل

ثرسيارى  )5 :13( 7مةبةست ضيية لةوةي [خؤشةويسيت بؤ خؤي داوا ناكات]؟
تيَبينييةكان :ئةو خؤشةويستييةي هةولَ بؤ بةرذةوةنديية تايبةتةكاني خؤي نادات خؤشةويستييةكي خؤويسيت نيية .واتا
خؤشةويسيت لة ثةيرِةوكردني مافةكان دةطةيةنيَت .بؤمنوونة ئهگهر كةسي خؤويست نةبيَت خؤشةويستييةكةي ناكاتة قوربانيي
َيش نادات بؤ دةستةبةركردني شيت مةزن بؤ خؤي ،ضونكة دةزانيَت مةزني لةناو هيض
لةثيَناو دةستةبةركردني مافةكاني ،هةول
َي بآلوكردنةوةي ثادشايةتي خودا لة
َكو تةنها لة كةسي خودادا هةية .هةروةها كةسيَك خؤويست نةبيَت هةول
شتيَكدا نيية .بةل
هةموو شويَنيَك دةدات ،دوور لة هةر ئاواتيَكي تايبةتي وةك :ثؤست ،دةسةآلت ،ناوبانطي ،ثارة ،هةموو شتيَكي بةضيَذ.
َكي لة
َي قؤستنةوةي كةساني تريش نادات بؤ هةر هؤكاريَك بيَت .خةل
َيش نادات بؤ بةرذةوةنديية تايبةتييةكاني ،هةول
هةول
جيهاندا هةولَ بؤ دةستةبةركردني خؤشي دةدةن بةو برِوايةي كة خؤشي بةهؤي دةستةبةركردني شتةوة دةبيَت ،هةروةها
دةستةبةركردني باشرتين خزمةتطوزاري .بةآلم لة ڕاستيدا ،خؤشةويسيت ڕاستةقينة لة بةخشني و خزمةتكردني كةساني ترەوە
دةبيَت .عيساي مةسيح فةرمووي[ :ئةوةي دةيةويَت لةناوتاندا ببيَتة طةورة،با ببيَتة خزمةتكارتان] (مةتتا.)26 :20
ثرسيارى  )5 :13( 8مةبةست ضيية لةوةي [خؤشةويسيت زوو توورِة نابيَت]؟

تيَبينييةكان :ئةو خؤشةويستييةي زوو توورِة نابيَت خؤشةويستييةكي نيانة .واتاي نياني خؤشةويسيت ضةسثاوة ناخ و سروشيت مرؤظ .هيض
َطا برِوخيَنيَت.
شتيَك لة مرؤظدا ڕ ووخيَنةر نيية وةك سرووشيت توورِةيي .لةبةر ئةوةي دةتوانيَت هةموو ثةيوةندييَكي خيَزاني و كؤمةل
هةروةها هاوسةرطريي هاورِيَيت لةناو دةبات ،واتا مةزنرتين هيَزي ڕوخيَنةرة لة مرؤظدا .سروشيت توورِةيي ئةم شتانة لةخؤ دةطريَ
(درِندةيي ،لووتبةرزي ،خؤثةرسيت ،كةللةرِةقي ،نةبووني ليَخؤشبوون) .سروشتيي توورِةيي زؤر جار ئاماذة بة بووني كيَشةي قوولرت لة
َدات بةبيَ
دةرووني مرؤظدا دةدات .ئةو سروشتة بووني بريين قوول ئاشكرا دةكات .ئةو برينانةش ڕةنطة لةهةر كاتيَكدا سةرهةل
َي خودا نيية .ناشتوانني
َيَك ئاشكرا دةكات كة بةتةواوةتي نةطؤرِابيَت يان بةتةواوةتي طويَرِايةل
ئاطاداركردنةوةيةكي ثيَشوةخت .هةروةها دل
سروشت و هةوةسة توندةكامنان بةرِةوشت بكةين بةبيَ ئةوةي هةموو بةشيَك لة ذيامنان بؤ عيساي مةسيح تةرخان بكةين .ئةو كات،
َيَت و بةتةواوةتي دةروونت ثرِ دةكات .لةسةرخؤيي وامان ليَدةكات ئازار و ئةشكةجنة قبولَ بكةين كة ڕةنطة
َدةقول
َت هةل
خؤشةويسيت لة دل
بةهؤي كةساني ترەوە يان بةهؤي بارودؤخةوة توومشان بيَت .بةم شيَوةية ،كةسي لةسةرخؤ زوو دةماري ناطرييَت ،بةشيَوةيةكي نةريَنيش
َسوكةوت ناكات ،تةماشاي قسةو كرداري كةساني تريش ناكات وةك هيَرشيَكي تايبةتي كة ئاراستةي كرابيَت.
هةل

ثرسيارى  )5 :13( 9مةبةست ضيية لةوةي [خؤشةويسيت خراثة تؤمار ناكات]؟
تيَبينييةكان :ئةو خؤشةويستييةي خراثة بؤ كةس ناسةثيَنيَت خؤشةويستييةكي ليَبوردةيية .خؤشةويسيت ليَبوردةييش واتاي
َةكاني
بةردةوامي خؤشةويسيت دةطةيةنيَت سةرباري ثةيوةنديية درزبراوةكان .هةنديَك كةس ليسيت دريَذيان هةية كة هةموو هةل
كةساني تري تيَداية كة دةرهةقيان ئةجناميان داوة .بؤية ،هةموو كاتيَك نيطةراني خؤيان دةردةبرِن ،داكؤكي لة ضاكةي خؤيان
َي بوونة .لة
َيش دةدةن بتكةنة اليةنطري خؤيان دذي اليةني بةرامبةر .ئةوانة كةسانيَكن تووشي دةروون تال
دةكةن و هةول
َي بوونة دةتوانن ببنة هؤي كيَشةيَكي زؤر ،هةروةها
(عيربانييةكان )15 :12دةخويَنينةوة كة ئةو كةسانةي تووشي دةروون تال
زيان بة كةساني تريش دةطةيةنن .ئةوانة طومانيان لة هةموو كةساني دةوروبةري خؤيان هةية ،دةشكريَت ببنة هؤكاري
ڕووخاندني ثةيوةندييةكان و هةروةها تيَكداني بارودؤخ بة دووذمناني و ثرِوثاطةندة و قسة بةدةمةوة كردن .هيض شتيَكيش جطة
لة خؤشةويسيت خودا تواناي ضاككردنةوةي ئةو جؤرة كةسانةي نيية .كاتيَك مرؤظ لةوة بطات كة خودا لة هةموو طوناهةكاني
خؤشبوو ،ئةويش تواناي دةبيَت لةكةسانيرت خؤشبيَت و خراثةكانيان لةياد نةميَنيَت .خؤشةويسيت ليَبوردةيي دةتوانيَت لة خراثة
َةسةندنةوةيش نادات ،بةردةواميش نابيَت لة
َي تؤل
خؤشبيَت و لة بريي بكات .هةروةها خاوةنةكةي ئازار و نيطةران ناكات ،هةول
َةكاني كةسانيرت.
يادكردنةوةي هةل
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ثرسيارى  )6 :13( 10مةبةست ضيية لةوةي [خؤشةويسيت بة
َشاد دةبيَت]؟
خراثة دلَخؤش نابيَت ،بةلَكو بة ڕاسيت دل

َكو بة
َخؤش نابيَت ،بةل
تيَبينييةكان :ئةو خؤشةويستييةي بة خراثة دل
َسؤزي بةردةوامي خؤشةويستيية
َسؤزيية .دل
َشاد دةبيَت دل
ڕاسيت دل
َسؤزي دان بةوة دةنيَت كة دةكريَت
لةنيَوان الوازي و شكستةكاندا .دل
هةرض كةسيَك توشي الوازي بيَت و هةنديَك جار تووشي شكست هيَنان
َسؤزي ضيَذ وةرناطريَت بة كةوتين كةسانيرت
بيَت .خؤشةويسيت دل
َكو شاد دةبيَت كاتيَك كةسانيرت لة
َةوة يان بةشكستهيَنانيان ،بةل
بةهةل
ڕاسيت و ضاكة ثيَشكةوتوو دةبن.

ثرسيارى  )7 :13( 11مةبةست ضيية لةوةي
[خؤشةويسيت بةرطةي هةموو شتيَك دةطريَت]؟
تيَبينييةكان :خؤشةويسيت داثؤشيين ئةو
خؤشةويستييةية كة هةولَ بؤ ثاراستين ئةو كةسانة
دةكات كة تواناي ثاراستين خؤيانيان نيية .ئةو
خؤشةويستيية هةموو شتيَك مايةي هةرِةشة بن
ليَياني دوور دةكاتةوة ،هةموو اليةنة نةريَنييةكانيان
دةشاريَتةوة و ناوبانطيان لة هةموو دووذمناني و قسة
هيَنان و بردنيَك دةثاريَزيَت.

ثرسيارى  )7 :13( 12مةبةست ضيية لةوةي [خؤشةويسيت باوةرِ بة هةموو شتيَك دةكات]؟
تيَبينييةكان :ئةو خؤشةويستييةي باوةرِ بة هةموو شتيَك دةكات خؤشةويستييةكة بؤ ئةو كةسانةية كة ڕاستطؤييان نيية .ئةو
َي و خراثة لة
كةسانةي كة كاريطةرييان لةسةرت هةية ئةوانةن كة باوةرِيان ثيَت هةية .لة ڕؤشنايي بآلوبوونةوةي طةندةل
َكةكة وايان ليَهات  -بة بيَ مةبةست هةنديَك جار -هةست دةكةن كة ئامانج و خواستةكانيان خراثن .بةآلم
جيهاندا ،خةل
َكي دةكاتةوة بة بيَ طومانكردن لة خواست و مةبةست و كردةوةكانيان ئةطةر
خؤشةويسيت بة شيَوةيةكي ئةريَين بري لة خةل
هؤكاريَكي بةهيَز بؤ ئةو مةبةستة نةبيَت .هةروةها ئةو خؤشةويستييةي باوةرِ بة هةموو شتيَك دةكات وا لةخاوةنةكةي دةكات
متمانةي بة كةسانيرت هةبيَت لةبارةي بريؤكةو هةست و كيَشةو الوازييةكاني خؤي .هةرضةندة ڕةنطة ئةم زانياريانةيان بة خراثي
بةكار بهيَنن ،بةآلم تؤ متمانةت ثيَيان هةية ضونكة خؤشيانت دةويَت.

ثرسيارى  )7 :13( 13مةبةست ضيية لةوةي [خؤشةويسيت هيوا بة هةموو
شتيَك دةخوازيَت]؟

تيَبينييةكان :ئةو خؤشةويستييةي ثرِ لة هيواية خؤشةويستييةكة لةبةرامبةر ئةو
كةسانةي كة هةميشة خؤيان بة ڕاستوودروست دةبينن .ئةو كةسةي هةست
َكيرت
بكات هةميشة ڕاستوودروستة ،ثيَي واية هةميشة لةسةر ڕاستيية و خةل
َةن
َةن .ئةو زؤر بةئاساني فةرمان لةسةر هةمووان دةدات كة ئةوان لةسةر هةل
هةل
و ناكريَ ڕاست بن .بةآلم ئةو خؤشةويستييةي ثرِ لة تكاية تةماشاي ئةم كةسة
َكو ثيَشبيين دةكات خودا لة ذيانيدا
ناكات وةك ئةوةي نائوميَدي لةسةرة ،بةل
كار بكات و بيطؤرِيَت .هةروةها ئةو خؤشةويستييةي ثرِ لة هيواية تةماشاي
َكو ثيَشبيين دةكات خودا بيكؤريَتة
ڕووداوة سةختةكان بة نائوميَدي ناكات ،بةل
ضاكة و لة بةرذةوةندميانبيَت.

ثرسيارى  )7 :13( 14مةبةست ضيية
لةوةي [خؤشةويسيت بؤ هةموو شتيَك
ئارام دةطريَت]؟
تيَبينييةكان :خؤشةويسيت بؤ هةموو
شتيَك ئارام دةطريَت ئةوةية كة بةدريَذايي
كات بةردةوام دةبيَت .هةروةها لة
تيَرِوانيين خودا بةردةوام دةبيَت لةسةر
كاري ضاكة .خؤشةويستييةكي بضرِ نيية و
َكو هيَزي سةرةكي
لةرينةوةيش نيية ،بةل
باوةرِداري مةسيحيية لة هةموو ڕؤذيَكي
ذيانيدا.

ثرسيارى  )8 :13( 15مةبةست ضيية لةوةي [خؤشةويسيت هةرطيز ناكةويَت]؟
تيَبينييةكان :ئةو خؤشةويستييةي كة ههرگیز ناكةويَت نايابرتين خؤشةويستيية .خؤشةويسيت ڕاستةقينة تاهةتاية بةردةوام
دةبيَت ،هةميشةيش كراوةية و بةردةوام دةبيَت لة كاريطةري كردن لة خاوةنةكةي و تيَركردني لة ناخدا .ئةو خؤشةويستيية
تاهةتاية شكست ناهيَنيَت ضونكة خودا خؤشةويستيية!
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هةنطاوى  : 4ئةجنام بدة
بريبكةرةوة :كام لةو ڕاستييانةى كة لة كتيَيب ثريؤز هاتووة دةست دةدات وةكو كاريَكى ڕةفتارى باوةرِداران؟
بةشداريكردن :وةرن با ثيَكةوة ئةو جيَبةجيَكردنانة بنووسني كة دةتوانني لة (1كؤرنسؤس )13-1 :13دةريبهيَنني؟
بريبكةرةوة :ئةو جيَبةجيَكردنة ثيَشنيار كراوة ضيية كة خودا ليَيت داوا دةكات بيطؤرِيتة بة ريَكخستين كةسى؟
بنووسة :ئةم جيَبةجيَكردنة كةسيية لة ثةڕاوةكةت 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 جيَبةجيَكردني جياواز دةردةهيَنن .ئةمةى خوارةوة ليستةيةكة بة جيَبةجيَكردنة ثيَشنيارة كراوةكان).
منوونةي جيَبةجيَكردني ثيَشنيارة كراوةكان.
3-1 :13
4 :13

كار بكة بؤ ئةوةي خؤشةويسيت دهوری هةبيَت لة قسةكانت و لة بةخشينةكانت و لة قوربانييةكانت.
َةكانت خؤرِاطر بة .سةخيت و ئازار لةخؤ بطرة بةبيَ ئةوةي تورِةبيت.
لةطةلَ هاوسةري ذيانت و مندال

4 :13

بةسؤز بة .لةسةرخؤ بة لةطةلَ هةموو كةسيَك ڕووبةرِووت دةبيَتةوة ،بةدواي شيَوازيَك بطةرِيَ بؤ
یارمهتیدانیان.
دةستكراوةبة .ڕيَزي ساماني كةسانيرت و دةستكةوتةكانيان بگره .

4 :13

4 :13
4 :13

خؤبةكةمزان بة سةبارةت بة ثيَطة و دةستكةوتةكانت.
َكي مةكة.
خؤبةكةمزان بة .بة لووتبةرزييةوة ،تةماشاي خةل

5 :13

َسووكةوت بكة.
ليَهات بة .لة هةموو ڕووداويَك بة ليَهاتويي و بة ڕةوشتييةوة هةل

5 :13
5 :13
5 :13

َكو كار بؤ بآلوكردنةوةي ثادشايةتي خودا لة
خؤويست مةبة .بةدواي ئاواتة خؤويستييةكاندا رِا مةكة ،بةل
كةسانيرتدا بكة.
لةسةرخؤ بة .خؤت لة سروشتة توندةكان ڕزطار بكة و تةماشاي قسةو كردةوةكاني كةسانيرت مةكة وةك
خراثةي تايبةتي.
ببورة لةو كةسانةي خراثةيان بةرامبةرت كردووة وةكو خودا ليَبووردني خودا بةرامبةرت.

6 :13
7 :13

َخؤش بة كاتيَك سةركةوتنيَك ئةجنام دةكةن.
َكو دل
َك ضيَذ وةرمةطرة ،بةل
َسؤز بة .لة شكسيت خةل
دل
َكي بثاريَزة لة ڕيَطاي دووركةوتنةوة لة دووذماني.
ناوبانطي خةل

7 :13

بة طومان مةبة .ڕيَطا بةخؤت مةدة طومانت لة خواست و كردةوةكاني كةسانيرت هةبيَت بةبيَ هؤكاري
دروست.
َكو پێشبینی بكة
با هيوات هةبيَت .تةماشاي هيض كةسيَك مةكة بةو ثيَيةي كة نائوميَديي لةسةرة ،بةل
تاوەکو خودا ثالنةكةي تةواو بكات سةرباري كؤسثةكانت.
هيالكييةكان لةخؤ بطرة ،ڕامةوةستة لة ئةجنامداني هةر كاريَك كة لة تيَرِوانيين خودا دروستة.

7 :13
7 :13

13-8 :13

خؤشةويسيت خودا و كةسانيرت بكة بة طرنطرتين ئامانج لة ذيانتدا.
منوونةي جيَبةجيَكردني كةسي

َةكامن دوا دةكةون لةئةجنامداني ئةوةي داوايان ليَدةكةم .بؤية ،ثيَويستة خؤم ڕابيَنم لةسةر ئةوةي كة
ئـ) تورِة دةمب كاتيَك مندال
َياندا خؤرِاطر و بةسؤز مب.
زياتر لةطةل
ب) تيَبينيم كرد هةنديَك جار طومان لة مةبةستةكاني هةنديَك كةس دةكةم .بةآلم كاتيَك خؤشةويسيت طوماني خراثةي
ليَناكريَت ،دةمةويَ ڕابيَم لةسةر بريكردنةوة بةشيَوةيةكي ئةريَين و ووشةو كردةوةكاني بةمةبةستيَكي ضاكةوة لةيةكي بدةمةوة.
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هةنطاوي  5نوێژ بكة.
با بة نؤرة نوێژ بةرزبكةينةوة بؤ خودا ،هةر كةسيَك بؤ ڕاستييةك نوێژ بكات كة خودا لة ڕيَطاى (1كؤرنسؤس)13-1 :13
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)

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

نوێژ

َى
ئةركى مال
بؤ وانةي داهاتوو 
ڕابةري طروث :ئةم ئةركةى خوارةوة بة نووسراوى بدة ئةندامانى طرووثةكةت ،يان داوايان ليَبكة لة ثةرِاوةكانيان بينووسنةوة.
َيَن بدة كة قوتابيَيت بة كةسانيرت بكةيت بؤ عيساي مةسيح.
َيَن :بةل
بةل
َوةتي ڕوحى .ڕؤذانة نيو بةشلة (كردار )10 :3 -1 :1خبويَنة.
َوةتي ڕوحي :هةموو ڕؤذيَك كاتيَكى بةسةر بةرة لة خةل
خةل
شيَوازي ڕاسيت ثةسةند كراو بةكار بهيَنة .تيَبينييةكانت بنووسة.
دةرخكردن :مةسيح2( :كؤرنسؤس .)17 :5هةموو ڕؤذيَك ثيَداضوونةوةيةك بكة لةو ئايةتة كتيَبييانةي دةرخت كردووة.

نوێژ :ئةم هةفتةية سةبارةت بة شتيَك يان كةسيَكى دياريكراو نوێژ بكة ،ضاوةڕوانبة 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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