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وانه

نوێژ

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

بةشداريكردن

كرداري نيَردراوان

َوةتة ڕوحييةكان فيَرى بوون سةبارةت
َوةتى تايبةت خبويَنةوة) لةو زانياريانةي كة لة خةل
بةنؤرة بةشداري بكةن (يان لة ثةرِاوي خةل
بةو برِطة كتيَبييانةى دياريكراوة بؤتان (كردار )60 :7 -23 :4لةطةأل ڕةضاوكردنى ئةوةى بةشداري كردنةكان كورت بيَت .طويَ
َى بكةن .كيَربِكيَى ئةو شتانة مةكةن
َيَت و قبوول
َة بكةن لةطةلَ ئةوةى دةيل
بطرن لةو كةسةى بةشداري دةكات ،بة ڕاستى مامةل
كة بةشدارى دةكات.

دةرخكردن
ئايةتى دةرخكردن
لةسةر ثةرِاويَك بةم
شيَوةية بنووسةوة.

ووشة

مةتتا4 :4

ئـ

ووشة (مةتتا)4 :4
َكو بة
بةآلم عيسا وةآلمي دايةوة( :نووسراوة[ :مرؤظ تةنها بة نان ناذييَت ،بةل
هةر ووشةيةك كة لة دةمي خوداوة دةردةضيَت]) (مةتتا)4 :4

) هاندةري دةرخكردن
نيشانةي كتيَيب
لةثشت ثةرِاوةكة
بنووسةوة 

 1مةبةست ضيية لة ووشةي (نووسراوة)؟
َطةهيَنانةوة و ليَوةرطرتين ڕستةيةك لة كتيَيب ثريؤز ئةم ووشةيةي بةكار دةهيَنا .هةروةها بة
عيساي مةسيح لة كاتي بةل

شكؤمةندي و ڕ يَزةوة دةرِوانيية كتيَيب ثريؤز ،بة ثيَواني يةكةم و كؤتايي دةيذمارد بؤ هةر مافيَكي ثةيوةنديدار بة ذيان و

باوةرِةوة ،هةروةها بة سةرضاوةي كؤتايي بؤ ڕاسيت دةيذمارد( .وتةكان( )3 :8وتةكان( )16 :6وتةكان.)13 :6
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ضؤن لة ڕابردوودا ووشةي خوداي وتراو ذياني بؤ مرؤظ

دةهيَنا؟
 ئـ) منوونةي يةكةم :لة يةكةم بةشي كتيَيب ثريؤز ،دةخويَنينةوة كة خودا ووشةكةي دركاند و فةرمووي[ :باڕووناكي ببيَت]
جا ڕووناكي بوو! هةروةها ئةو ووشةيةي كة لة زاري خوداوة دةرضوو زؤر بةهيَز بوو بةو ئةندازةيةي كة بةس بوو بؤ دروستكردني
زةوي ،هةروةها تةواوي طةردوونيش بة ئةستيَرة و هةسارةكانةوة( .زةبووري( )6 :33عيربانييةكان.)3 :11
ب) منوونةي دووةم :خودا بؤ ماوةي ضل سالَ رابةرِايةتي طةلي عيرباني دةكرد لة دةشت بؤ زةبوون كردن و تاقيكردنةوةيان
(وتةكان .)5-1 :8ووشةي (زةبوون كردن ) ليَرةدا واتاي ئةوة دةطةيةنيَت كة بياخناتة ذيَر فشارةوة .خودا خستيانة بارودؤخيَكي
تاقيكردنةوةيان .

فشاردارةوة بؤ 

هةموويان لة بيابان سةرسام بوون ،بةهؤي برسيَتييةوة دةضةوسانةوة .سةرباري ئةوةي كة خودا
َويَستةكاني
َي طةلة ،بةآلم ويسيت تاقييان بكاتةوة تاكو ناضاريان بكات بريؤكة و هةل
هةموو شتيَكي دةزاني و دةيزاني ضي لة دل
َيان دةربرِن .بةآلم خودا لةو بارودؤخةشدا بايةخي ثيَ دةدان .خودا مةني بؤ ناردن تاوةكو بيخؤن .لةطةأل ئةوةشدا ئاطاداري ئةوة
دل
بوو كة جلةكانيان دانةرِزيَت و ثيَيان نةئاوسيَت بةهؤي زؤري ڕيَكردن لة بياباندا .هؤكاري ئةوةيش كة خودا خستيانة ئةو
بارةدؤخة فشاردارةوة و لة هةمان بارودؤخيشدا بايةخي ثيَدةدا بؤ ئةوةي ضيرت ثشت بة خؤيان نةبةسنت ،هةروةها ثشت بة هيض
كةسيَكيرت نةبةسنت ،تةنها ثشت بة خودا ببةسنت .بةم شيَوةية ،ئةو وانةيةي كة خودا ويسيت بة طةلي عيرباني بيطةيةنيَت ئةوة
بوو كة ئةوان و هةموو طةالني جيهان بةتةواوةتي ثشت بة ووشةي وتراوي خودا ببةسنت كة ڕؤذ بةدواي ڕؤذ دةيانثاريَزيَت! 
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 ث) منوونةي سيَيةم :جربائيلي فريشتة بة مريةمي ثاكيزةي فةرموو[ :هيض شتيَك بؤ خودا مةحالَ نيية] (لؤقا !)37 :1ئةو

قسانة ئاماذةي بةو ڕاستية دةكرد كة مريةم سكي دةبيَت بةبيَ ئةوةي نزيكي ثياو ببيَتةوة .بةم شيَوةية ،عيساي مةسيح

شيَوةي مرؤظي وةرطرت لة ڕيَطاي ووشةي وتراوي خوداوة (لؤقا.)38-34 :1
َي دا
ث) منوونةي ضوارةم :عيساي مةسيح لةثاش بةسةربردني ضل ڕؤذي ڕؤذووطرتن لة بيابان برسي بوو .شةيتان هةول
َكو ثشت بة توانا تايبةتييةكاني خؤي ببةستيَت لة ڕيَطاي
عيساي مةسيح تاقيبكاتةوة كة ثشت بة خودا نةبةستيَت ،بةل
َكي باوةرِ بكةن كة دةتوانن بارودؤخي ذياني تايبةتييان بةبيَ خودا دروست بكةن.
وةرطيَراني بةرد بؤ نان .شةيتان دةيةويَ خةل
بةآلم عيساي مسيح ڕايطةياند كة خودا –نةك مرؤظ – بارةدؤخي طوجناو بؤ ذياني هةر كةسيَك دروست دةكات لة ڕيَطاي
َنيابة لةوةي كة بةهيض شيَوةيةك نان نابيَت ئةطةر خودا
ووشةي وتراوي خودا  .بؤية ،ئةطةر باوةرت بة خودا هةبيَت يان نةبيَت ،دل
ووشةي بةديهيَنةري نةدركيَنيَت كة خاوةن دةسةآلتة.
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بؤ ضي هةر ووشةيةك كة خودا فةرمووي كرنطة بؤ مرؤظ؟

َي دةمذين،
ووشة وتراوةكاني خودا ووشةي خاون دةسةآلتيَكي مةزنن بةو ئةندازةيةي كة ئةو هةواية بةدي دةهيَنيَت كة هةل
هةروةها باران و خؤر كة بؤ بةروبوومةكان ثيَويسنت ،ئةو خواردنةي دةخيؤين .هةروةها ئةو وشانةن كة ڕؤذانة دةمانثاريَزن .ئةطةر
َة جوانةكان نةدةبوون ،هةروةها
خودا ووشة بةدهيَنةرةكةي نةدركيَنيَت ،باران نةدةبوو ،هةروةها خؤر ،خواردن ،ئاو ،درةخت ،طول
َي دةمذين نةدةبوون .بة كورتي ،ذيان نابيَت ضونكة خودا خؤي هةموو شتيَك دروست دةكات و بة ووشة
ئةو بايةش كة هةل
وتراوةكةي دةيانثاريَزيَت ،بؤية عيساي مةسيح فةرمووي[ :مرؤظ تةنها بة نان ناذييَت ،بةلَكو بة هةر ووشةيةك كة لة دةمي
خوداوة دةردةضيَت] .بةم شيَوةية ،ووشةي وتراوي خودا طوزارشت كردنة لة تةواوي دةسةآلتي لةسةر هةموو طيانلةبةريَك ،هةموو
بارودؤخيَك ،هةروةها هةموو ڕووداوةكاني ميَذوو.
بؤ ضي هةر ووشةيةك خودا نووسيبيَيت بؤ مرؤظ كرنطة؟
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خودا خؤي فةرماني دا بةشيَك لة ووشة وتراوةكةي لة كتيَيب ثريؤز بنووسريَت ،تاكو ئةم ووشانة ببنة ووشة نووسراوةكاني! بؤية،
گەر ثشتبةست
ئە 
ووشة نووسراوةكاني خودا لة كتيَيب ثريؤز كاريگەرو و مةزنة .مرؤظيش ناتوانيَ بةثيَي ويسيت خودا بذيَت 
نةبيَت بة ووشة نووسراوةكاني خودا لة كتيَيب ثريؤزدا .ووشةي نووسراوي خودا لة كتيَيب ثريؤز تواناي دةرخستين نهيَنييةكاني
َة ڕةقةكاني هةية وةكو شكاندني تاشة بةرديَك بة ضةكوش ،تواناي
خوداي هةية (لؤقا ،)10 :8هةروةها تواناي شكاندني دل
سوتاندني هةموو طفتوطؤ الوازةكاني مرؤظي هةية وةكو سوتاندني ثوش بة ئاطر (ئريميا .)29 :23هةروةها ووشة
نووسراوةكاني خودا تواناي جياكردنةوةي بريؤكةكاني خودا و ئاماجنةكاني هةية (عيربانييةكان ،)12 :4هةروةها ڕزطاركردني
ئةو كةسانةي هةية كة باوةرِيان ثيَي هةية (ڕؤما ،)17-13 :10هةروةها تواناي طةشةكردني باوةرِداراني هةية لة كارة
ڕوحييةكاندا (1ثةترؤس  .)2:2سةرباري ئةوةيش ووشةي نووسراوي خودا سوودي هةية بؤ فيَركردني ئةو ڕاستييانةي
َةكانياني
َكي هةية تاكة طوناهةكانيان ببينن ،تواناي ضاككردنةوةي هةل
ثةيوةندييان بة خوداوة هةية ،تواناي كردنةوةي ضاوي خةل
هةية و ڕاهيَنانيان تاكو ببنة خزمةتكاري بةسوود بؤ خودا (2تيمؤساوس.)17-16 :3

ث

) دةرخكردن و ثيَداضوونةوة

بنووسة :ئايةتة كتيَبييةكان لةسةر كاخزيَكي نويَ بنووسة يان لةناو ثةرِاوي تيَبينييةكان.

دةرخكردن :ئايةتة كتيَبييةكان بة شيَوةيةكى ڕاست دةرخ بكة .ووشة :مةتتا.4 :4
َنيا بيَت لةوةى هاورِيَكةى ئايةتى دةرخ كردووة.
ثيَداضوونةوة :طرووثةكة دابةش بكة طرووثى دووانى ،هةر كةسيَك دل
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وانةي خويَندنةوةي كتيَيب ثريؤز
جياوازي هاورِيَيت مةسيحي ضيية؟

يؤحةننا15-13 :15

شيَوازي ثيَنج هةنطاوي خويَندنةوةى كتيَبى ثريؤز بةكار بهيَنة بؤ ئةوةي (يؤحةننا )15-13 :15ثيَكةوة خبويَنني.
هةنطاوي  1خبويَنة
خبويَنة :با ثيَكةوة (يؤحةننا )15-13 :15خبويَنني .با بة نؤرة خبويَنني ،بة شيَوةيةك هةر كةسيَك ئايةتيَك خبويَنيَتةوة تاوةكو
تةواو دةبني لة خويَندنى برِطةكة بة تةواوةتى.
هةنطاوي  2بدؤزة
َتةوة لةم برِطة
بريبكةرةوة :ئةو ڕاستيية ضيية كة بةالتةوة طرنطة لةم برِطةيةدا؟ ئةو ڕاستيية ضيية كة ضووة ناو ميَشك و دل
كتيَبييةدا؟
بنووسة :يةك يان دوو ڕاستى بدؤزةرةوة كة تيَيان بطةيت ،و برييان ليَبكةوة و بريؤكةكانت لة ثةرِاوةكةت بنووسة.
بةشداريكردن( :دواى ئةوةى ئةندامانى طروثةكةت هةنديَ كات بة بريكردنةوة و نووسني بةسةر دةبةن .بريؤكةكانتان بة نؤرة
بةشدار بكةن) .با نؤرة بطرين بؤ بةشداري كردنى ئةو شتانةى هةر يةكيَك لة ئيَمة دؤزيويةتةوة( .ئةمانةى خوارةوة منوونةن بؤ
ئةوانةى بةشدارى ئةو شتانة دةكةن كة دؤزيويانةتةوة .لةبريتبيَت ،لة هةر طرووثيَكى بضووك ،ئةندامانى طرووثةكة بة شتى
جياواز بةشداري دةكةن .و طرنط نيية ئةو شتانة وةك يةك بيَت).
َيَت
دؤزينةوةي  1بةالمينةوة ڕاستى ثةسةندكراو ئةو ڕاستييةية كة لة (يؤحةننا )13 :15نووسراوة .عيساي مةسيح دةل
َم بوو و
مةزنرتين خؤشةويسيت ئةوةية كة مرؤظ ذياني خؤي لة ثيَناو خؤشةويستةكاني بطوزةريَنيَت .ئةو شتةش كة زؤر بةدل
طاريطةري ليَم كرد ئةوةية كة عيساي مةسيح بة هاورِيَي خؤي ناوزةدم دةكات .من لة (رؤما )5لةبارةي دؤخي ثيَشووم
دةخويَنمةوة ثيَش ئةوةي باوةرِ بة عيساي مةسيح بكةم .ئةو كات الواز و ياخي و دوذمين خودا بووم .بةتايبةتيش لة كةسيَيت
َكي ثيَي
خؤم الواز بووم و بيَ تاقةت بووم لة طؤرِيين خؤم .هةروةها ياخي بووم .سةرباري ئةوةي كة باوةرِم هةبوو بةوةي كة خةل
َةم هةبوو لةسةر خوداي زيندووي ڕاستةقينة .وا هةستم دةكرد كة خودا لة شويَنيَكي زؤر
َيَت (خودا) ،بةآلم ضةمكيَكي هةل
دةل
دوور لة ئامسان نيشتةجيَ بووة ،هيض كةسيش تواناي نيية ثةيوةندييةكي تايبةتي لةطةلَ ببةستيَت .هةروةها ڕؤذانة ضةند جاريَك
نوێژم دةكرد ،بؤ ماوةي زؤريش بةڕؤذوو دةبووم ،بة ثارةكانيشم كاري ضاكةم دةكرد ،ضةندين ڕيَورِةمسي ئاينيم جيَبةجيَ دةكرد،
لةبةر ئةوةي دةترسام كة ئةم خوداية شويَنيَكم لة بةهةشت نةداتيَ .بةآلم سةرباري ئةوةي كة هيض ڕؤذيَك بريم نةكردةوة لةوةي كة
خودا ببيَت بة هاورِيَم ،بةآلم عيساي مةسيح بانطةهيَشتم دةكات بؤ ئةوةي ببم بة هاورِيَي .هةروةها سةرباري ئةوةي كة
ذمارةيةك هاورِيَم هةية ،بةآلم هيض هاورِيَيةكي سةر زةوي ناطاتة هاورِيَيت عيساي مةسيح! لةبةر ئةوةي ئةو هاورِيَمة ،دةيةويَ
ليَم نزيك بيَت و ثيَكةوة هةموو شتيَك بكةين .طرنطرتين ڕاستيش بةالمةوة ئةوةية كة سةرباري ئةوةي كة لة ڕابردوودا دوذمين
عيساي مةسيح بووم ،بةآلم ئيَستاكة بووم بة هاورِيَي.
َيَت:
دؤزينةوةي  2بةالمينةوة ڕاستى ثةسةندكراو ئةو ڕاستييةية كة لة (يؤحةننا )14 :15نووسراوة .كاتيَك عيساي مةسيح دةل
َكو هاورِيَيت بةرثرسايةتي دةخاتة
[ئيَوة دؤسيت منن ،ئةطةر كار بةوة بكةن كة ڕاتاندةسثيَرم] .بيَطومان هاورِيَيت بةتةنيا نايةت .بةل
َي ڕاسثاردةكاني نةمب .عيساي مةسيح فةرمووي [لة
ئةستؤمان .بؤية ،ناتوامن ببمة هاورِيَي عيساي مةسيح ئةطةر طويَرِايةل
يوحەننا 10-15:9

خؤشةويستييةكةمدا بضةسثيَن .ئةطةر ڕاسثاردةكامن بثاريَزن لة خؤشةويستييةكةمدا دةضةسثيَن]
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َنيا دةمب لة ضةسثاندمن لة هاوڕيَتيي عيساي مةسيح ئةطةر بة طويَرةي ڕاسثاردةكاني ئةو بةشيَوةيةكي بةردةوام
بؤية ،ئةو كات دل
َي كردنيان .طرنطرتين ڕاستييش بةالمينةوة ئةوةية كة من
كار بكةم .بؤية ،بةرثرس دةمب لة زانيين ڕاسثاردةكاني و طويَرِايةل
ئةطةر ويستم ثةيوةندييةكي ڕاستةقينة لةطةلَ عيساي مةسيحي خوداوةند دروست بكةم ،ثيَويستة لةسةرم بةرثرسايةتةكامن لةم
ثةيوةندييةدا بةدي بهيَنم.
هةنطاوي  3هةنديَ ثرسيار ئارِاستة بكة
بريبكةرةوة :ض ثرسياريَك ئارِاستةي ئةم طرووثة دةكةيت ،سةبارةت بةم برِطة كتيَبيية؟ با هةولَ بدةين هةموو ئةو ڕاستيية
تيَبطةين كة لة (يؤحنا )15-13 :15نووسراوة ،ثاشان هةندآ ثرسيار بكةين سةبارةت بةو شتانةي كة تيَنةطةيشتووين.
بنووسة :ئاطاداربة لة داڕشتنى شيَوةى ثرسيارةكةت كة بة ڕوونرتين شيَوةبيَت .دواتر ثرسيارةكة لة ثةرِاوةكةت بنووسة.
بةشداري بكة :ثاش ئةوةى ئةندامانى طرووثةكة هةندآ كات بة بريكردنةوة و نووسني بةسةر دةبةن ،داوايان ليَ بكة بةشدارى
بكةن بة دةربرِيين ثرسيارةكانيان).
َبذيَرة و هةوأل بدة وةآلميان بدةيتةوة لة ڕيَطاى طفتووطؤكردن لةطةأل طرووثةكةت).
طفتووطؤبكة( :دواتر هةندآ ثرسيار هةل
وه هةندآ منوونةن دةربارةى هةندآ ثرسيار كة لةوانةية ئةندامانى طرووثةكةت بيكةن ،و هةندآ تيَبينى بةسوود
خواره 

(ئةمانةى
بؤ بةريَوةبردنى طفتووطؤ دةربارةى ثرسيارةكان) .
ثرسياري  )13 :15( 1واتاي ضي دةطةيةنيَت [يةكيَك ذياني خؤي بؤ دؤستةكاني دابنيَت]؟
تيَبينييةكان :ثيَويستة لةسةرمان جياوازي بكةين لة نيَوان ئةو شيَوازةي كة عيساي مةسيح ذياني خؤي لة ثيَناو خؤشةويستاني
دانا ،ئةو شيَوازةي كة ثيَويستة لةسةرمان ذيان لةثيَناو ئةو كةسانة دانيَن كة بةخؤشةويست يان هاورِيَ ناوزةديان دةكةين.
ئـ) خؤشةويسيت عيساي مةسيح نايابة .كاتيَك كة عيساي مةسيح لةسةر خاض مرد خؤشةويستييَكي نايةبي سةبارةت بة ئيَمةي
هةبوو .بةهاي خؤشةويستييةكةي بيَ سنوورة (سيفةتي جيَطرةوة بؤ خؤشةويستييةكةي ،ئاكامة قوربانيدةرةكاني
خؤشةويستييةكةي) ناكريَ ببيَتة منوونةيةك بؤ خؤشةويستيمان .لةو ڕووانةوة تيَبيين دةكةين كة خؤشةويسيت عيساي مةسيح
َكو لةجياتي ئيَمةيش مرد! خؤشةويسيت
زؤر نايابة و السايي ناكريَتةوة .عيساي مةسيح تةنها لةبةر بةرذةوةندي ئيَمة نةمرد ،بةل
عيساي مةسيح خؤشةويستييةكي جيَطرةوةية .ئةم خؤشةويستيية بوو كة واي ليَكرد نرخي طوناهةكامنان بدات و ئةشكةجنةي
وازهيَناني خودا لةو بكيَشيَت لةجياتي ئيَمة .بةآلم ناتوانني ئةم جؤرة خؤشةويستيية جيَطرةوةية بة خؤشةويست و هاورِيَكامنان
ببةخشني.
ب) دووةم ،خؤشةويسيت عيساي مةسيح منوونةية بؤ ئيَمة .بةآلم ئيَمة لة (يؤحةننا )13-12 :15دةخويَنينةوة :ڕاسثاردةي من
ئةمةية :يةكرتيتان خؤشبوويَت وةك خؤمشويسنت .كةس خؤشةويسيت لةمة مةزنرتي نيية كة يةكيَك ذياني خؤي بؤ دؤستةكاني
دابنيَت ئةمةش ئةوةمان بؤ ڕوون دةكاتةوة كة شيَوازيَك هةية بؤ ئةوةي خؤشةويسيت عيساي مةسيح بؤ ئيَمة وةك هاورِيَي خؤي
ببيَتة جؤريَك لة خؤشةويسيت ئيَمةيش بؤ هاورِيَكامنان .ئةم سيفةتةي مةسيح  -كة ثيَويستة ثةيرِةوي بكةين – سروشتيي
َيَت( :بة خؤشةويستيةكي قوربانيدةر يةكرتيتان خؤش
قوربانيدانة بؤ خؤشةويستييةكةي .وةكو ئةوةي عيساي مةسيح ثيَمان بل
َي
بويَت هةروةك ضؤن بة خؤشةويستييَكي قوربانيدةر ئيَوم خؤشويست) ئيَمةيش حةزمان لة خؤشةويسيت قوربانيدةرة كاتيَك نكؤل
لة بةرذةوةنديةكامنان بكةين لة ثيَناو خؤشةويستيمان بؤ يةكرت .بةآلم خؤشةويسيت قوربانيدةر خؤشةويستييةكة نرخي هةية.
َي كردن لة خود دةكات .سةرةرِاي ئةوةي كة ناتوامن خؤشةويسيت جيَطرةوة لة بةرامبةر هاورِيَكامن
ثيَويسيت بةكات و ثارة و نكؤل
َكو ئةركيشة لةسةرم) خؤشةويستيية قوربانيدةرةكةم لة بةرامبةريان ثيشان بدةم .من ذيامن دةكةمة
ثيشان بدةم ،بةآلم دةتوامن (بةل
قورباني هاورِيَكامن كاتيَك خؤشةويستيية قوربانيدةرةكةميان ثيشان بدةم.
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ث) يةكةم سيفةتي هاورِيَيت مةسيحي .يةكةم سيفةتي هاورِيَيت مةسيحي ئةوةية كة هاورِيَتييةكة ڕاستةقينةية .هاورِيَيت
َويَست وةرطرتن بةرامبةر بة كةسيرت و ثيشانداني
ڕاستةقينةيش هةميشة خاوةنةكةي هاندةدات بؤ دةستثيَشخةري هةل
َكو
خؤشةويسيت قوربانيدةر لة بةرامبةري .هاورِيَي مةسيحي ناثرسيَت( :ئةبيَ ضيم دةست بكةويَت لةم ثةيوةنديية؟) بةل
دةثرسيَت( :ئةبيَ بة ضي بةشداري بكةم لةم ثةيوةنديية؟)
ثرسياري  )14 :15( 2بؤضي هيض كةس ناتوانيَ ببيَت بة هاورِيَي عيساي مةسيح ئةطةر ڕاسثاردةكاني ثةيرِةو نةكات؟
تيَبينييةكان:
ئـ) بةرثرسايةتي عيساي مةسيح :خؤشةويستييةكي بيَسنوور خؤمشاني
دةويَت .ئةطةر شكستم هيَنا لة جيَبةجيَكردني هةنديَك لة
ڕاسثاردةكاني عيساي مةسيح ،ئايا وةك هاورِيَي دةميَنمةوة؟
بيَطومان ئةمة ثرسياريَكي طرنطة! با برِوانينة دؤخي قوتابيان لةو
كاتةدا .كاتيَك لة ڕيَطا بوون بؤ خواردني ثةسةخ ،لة نيَوان خؤياندا
مشتومرِيان هةبوو سةبارةت بةوةي كاميان مةزنرت دةبيَت (لؤقا:22
 .)24كاتيَك طةيشتنة نهؤمي سةرةوة ،كةسيان ئامادة نةبوو ثيَي
ئةوةي تر بشوات (يؤحةنا .)13كاتيَك تةواوبوون لة خواردني ثةسةخ،
َيدا ئيَشكطر بيَت
كةسيان نةيتواني بؤ ماوةي يةك كاتذميَر لةطةل
كاتيَك نوێژی دةكرد .كاتيَكيش سةربازةكان هاتن بؤ دةستطريكردني،
َسووكةوتي كرد و مششيَرةكةي ڕاكيَشا و لة
ثةترؤس بة توندي هةل
كؤيلةي سةرؤكي كاهيين داو طويَكي ثةرِان .ثاشان قوتابييةكان وازيان
َهاتن ،بؤ بةياني ڕؤذي دوواين ،ثةترؤس
لة عيساي مةسيح هيَناو هةل
َي لة عيساي مةسيح كرد .بةم شيَوةية ،ئةو قوتابيانة بة
سيَ جار نكؤل
ضةندين شيَواز ئاشكرايان كرد كة كةم و كوريان هةية لة كةسيَتيياندا.
بةآلم لةطةلَ ئةوةشدا ،سةرباري ئةوةي كة عيساي مةسيح دةيزاني
هةموو ئةم شتانة ڕوو دةدةن ،بةآلم بةردةوام بوو لةسةر ئةوةي كة بة
خؤشةويست و هاورِيَيان ناوزةديان بكات! ئاي بؤ خؤشةويسيت نايابي
عيساي مةسيح لة بةرامبةرمان! الوازي و شكسيت ئيَمة كاريطةري
لةسةر خؤشةويسيت ئةو نابيَت ،ضونكة لةسةر خؤشةويسيت قوربانيدةر
لة بةرامبةرمان بونياد نراوة.

ب) بةرثرسايةتي ئيَمة :ثيَويستة لةسةرمان طةشة
بدةين بة ثةيوةندي نيَوان ئيَمة و عيساي مةسيح
بةثيَي مةرجةكاني ئةو .بؤ ئةوةي ثةيوةندي نيَوان
ئيَمة و عيساي مةسيح بثاريَزين ،ئةركيَكيش هةية
لةسةر ئيَمة .ثيَويستة طةشة بدةين بة ثةيوةندي
نيَوان ئيَمة و عيساي مةسيح بة ثيَي ئةو مةرجانةي
كة خؤي برِياري دةدات لةسةر ئةو شتانةي كة ئةو
ثةيوةنديية بونياد دةكات و ئةو شتانةي
دةيرِوخيَنيَت .بؤية ،ئةو خؤي مةرجةكان دةستنيشان
دةكات و ريَنماييةكان دادةنيَت .بةر خؤي سنووري
ئةو ثةيوةنديية هاورِيَتيية دةكيَشيَت! ئةمةش
كاريَكي زؤر طرنطة .هاورِيَيت لةطةلَ عيساي مةسيح
َكدا نيية .هاورِيَيت لةطةلَ
وةك هاورِيَيت لةطةلَ خةل
َكي لةسةر بنةماي طؤرِينةوةي هةستةكان و
خةل
حةزكردن لة ثيَكةوة بوون و ئةجنامداني كارةكان
دادةنريَت .بةآلم هاورِيَيت لةطةلَ عيساي مةسيح
بةتةواوي جياوازة .ئةو هاورِيَيةتيية ثيَوان و سنووري
ڕووني هةية .بؤية ،ناتوانني ضيَذ لة هاورِيَيت عيساي
َي ڕاسثاردةكاني
مةسيح وةربطرين ئةطةر طويَرِايةل
نةبني .عيساي مةسيح خؤي مةرج و سنووري
َيدا دادةنيَت.
ثةيوةندي هاورِيَتييةكي لةطةل

َبذيَردراوي
ث) خؤشةويسيت عيساي مةسيح بؤ ئيَمة و خؤششةويسيت ئيَمة بؤ عيساي مةسيح طوجناون ضونكة ئيَمة طةلي هةل
َي كردني ڕاسثاردةكاني عيساي مةسيح لةاليةكةوةو،
ئةوين .ضؤن دةتوانني سةركةوتوو بني لة نيَوان بەرپرسيارێتيمان لة طويَرِايةل
لة نيَوان خؤشةويسيت نايابي عيساي مةسيح بؤمان سةرباري الوازيية زؤرةكامنان لة اليةكي ترةوة؟ وةآلمي ئةم ثرسيارة لة
َمبذاردوون] .بةم شيَوةية ،عيساي
(يؤحةنا )19 :15دةدؤزينةوة كاتيَك كة عيساي مةسيح دةفةرمويَت[ :من لة جيهان هةل
َبذارد تاوةكو ببنة تايبەتمەندی خؤي ،ثاشان ڕزطاري كردن لة دةسةآلتي شةيتان و لة طوناة ،بةم
مةسيح قوتابييةكاني هةل
َي ڕاسثاردةكاني بنب لة ڕيَطاي هيَزي ڕوحي ثريؤز و
زووانةش ڕوحة ثريؤزةكةي تيَياندا دةرِيَذيَت .ئةو كات ،دةتوانن طويَرِايةل
داناييةكةي.
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َدا دةكات .ئةو داوا دةكات ئةو شتانة ئةجنام بدةين كة تواناي
َةمان لةطةل
هةروةها ،عيساي مةسيح بة هةمان شيَوة مامةل
َةمةندةكةي! عيساي مةسيح داوا ناكات شتيَك ئةجنام بدةين كة تواناي ئةجنامدانيمان
ئةجنامدانيمان دةداتيَ بةثيَي نيعمةتة دةول
َي كردني .بةآلم عيساي
َكو كاتيَك ئامؤذطارميان دةكات بؤ هةر شتيَك ،هةموو ثيَداويستييةكمان دةداتيَ بؤ طويَرِايةل
نةبيَت .بةل
َكو ثريؤزيشمان دةكات لة ڕيَطاي كاري ڕوحي ثريؤز لة نامخان بؤ ئةوةي
َيي بكةين ،بةل
مةسيح تةنها داوا ناكات طويَرِايةل
َي بكةين
َي كردنيمان هةبيَت ،تاوةكو بةرِاستيشةوة طويَرِايةل
َي كردني ببني ،هةروةها بؤ ئةوةي تواناي طويَرِايةل
تامةزرؤي طويَرِايةل
(1ثةترؤس!)2-1 :1
ت) دووةم سيفةتي هاورِيَيت مةسيحي .دووةم سيفةتي هاورِيَيت مةسيحي ئةوةية كة لةسةر ئةوةي كة ثيَوانة و سنووري هةية كة
َةية ثةيرِةو ناكةن،
لةسةر ڕاسثاردةكاني عيساي مةسيح دانراوة .هاورِيَ مةسيحييةكان شيَواز و ثيَوانةكاني ئةم جيهانة هةل
َكو هةميشة شيَواز و ثيَوانة ڕوونةكاني عيساي مةسيح ثةيرِةو دةكةن لة ڕيَطاي ڕيَنمايي و ئامؤذطارييةكاني كة لة كتيَيب
بةل
ثريؤز هاتوون .ئةوان تامةزرؤن شيَوازةكةي عيساي مةسيح ثةيرِةو بكةن ،بةڕاستيش شيَوازةكانيي ثةيرِةو دةكةن .بةم شيَوةية،
هاورِيَ مةسيحييةكان هةميشة دةرِواننة ڕيَنماييةكاني كتيَيب ثريؤز بةو ثيَيةي كة ئةو ثيَوان و سنوورةن كة لة ڕيَطايةوة طةشة
بة هاورِيَتييةكانيان دةكةن.
ثرسياري  )15 :15( 3بؤضي قوتابييةكاني عيساي مةسيح ضيرت بة (كؤيلة) ناونابرێن؟
تيَبينييةكان :عيساي مةسيح دةفةرمووي [ئيرت بة كؤيلة ناوتان نابةم ،ضونكة كؤيلة نازانيَت طةورةكةي ضي دةكات .بةآلم ناوي
دؤستم ليَنان ضونكة هةرضييةكم لة باوكم بيستبوو ثيَم ڕاطةياندن] لة كاتيَكي ثيَشرتي ئيَوارةي هةمان ڕؤذ ،عيساي مةسيح ثيَي
وتن ئةطةر خودي خؤي (مامؤستا و طةورةيان) ثيَياني شوشت ،ثيَويستة ئةوانيش ثيَي يةكرت بشؤن ضونكة بةندة لة طةورةكةي
مةزنرت نيية (يؤحةننا .)16-14 :13لة (يؤحةننا ،)13قوتابييةكان ثيَيان دةوتريَت (كؤيلة) .بةآلم لة (يؤحةننا )15بة كؤيلة
ناو نابريَن .بةآلم بؤضي قوتابييةكاني عيساي مةسيح ضيرت بة كؤيلة ناونابرێن؟
ئـ) ووشةي (كؤيلة) ئاماذة بة ثيَطةي قوتابييةكان لة ثةيوةندييان بة عيساي مةسيح و بة يةكرتةوة دةدات.
لة سةرةتاي ئةو ئيَوارةية ،عيساي مةسيح قوتابييةكاني فيَري ضؤنيَيت خزمةتكردني خؤبةكةمزانني كرد .لة جيهاندا ،بةندة لة
طةورةكةي مةزنرت نابيَت .بةآلم ئةطةر طةورةكة (واتا عيساي مةسيح) ثيَي قوتابييةكاني شؤريي ،دةبيَ تا ض ئةندازةيةك ثيَويستة
قوتابييةكان ثيَي يةكرت بشؤن؟ بةم شيَوةية ،ثيَويستة قوتابييةكان بةردةوام بن لة خزمةتي يةكرت و هةر يةك لةوان ثيَي يةكرت
َكدا و ئةجنامداني ئةو شتانةي كة
بشؤن .كاتيَك ثيَي كةسيَكيرت بشؤيت ،ئامادة دةبيت بؤ وةرطرتين كةمرتين ثيَطة لةناو خةل
كةسانيرت ئةجنامي نادةن .بةم شيَوةية( ،يؤحةننا )13جةخت لةسةر ثؤسيت (فةرمانبةري) قوتابييةكان دةكاتةوة لة
ثةيوةندييةكانيان لةطةلَ عيساي مةسيح و لةطةلَ يةكرتدا .فةرمانبةريَيت ئةوان ئةوةبوو كة (كؤيلةن).
َيية دةكات كة قوتابييةكان بة عيساي مةسيح و بة
ب) ووشةي (خؤشةويستان) يان (هاورِيَيان) ئاماذة بةو ثةيوةنديية هاوةل
يةكرت دةبةستيَتةوة.
عيساي مةسيح زؤر شيت طرنطي بؤ قوتابييةكاني باس كرد .هؤي هاتين بؤ سةر زةوي بؤيان باس كرد :خودا ناردي بؤ ئةوةي
َكي بدات.
فةوتاوةكان ڕزطاري بكات .هةروةها هؤي ئازار ضةشتين بؤيان باس كرد :بؤ ئةوةي باجي طوناهةكاني سةرجةم خةل
َيَت :بؤئةوةي ڕوحي ثريؤز تيَياندا برِيَذيَت ،هةروةها لة ئامسان شويَنيَكيان
هةروةها ثيَياني فةرموو بؤضي ثيَويستة زةوي بةجيَبهيَل
بؤ ئامادة بكات .هةروةها ثيَياني فةرموو ضؤن مرؤظ دةتوانيَت ڕزطاري ببيَت ،لة ڕيَطاي باوةرِهيَنان ثيَي .سةرباري ئةوةي كة
َيَت ،بةآلم عيساي مةسيح بة قوتابييةكاني ئةو شتانةي ڕاطةياند ضونكة بوون بة هاورِيَي.
مامؤستا بة كؤيلةكاني ئةم شتانة نال
بؤية كاتيَك جةختكردنةوة لةسةر قووڵی ثةيوةندي نيَوان طةورة و قوتابييةكاني بيَتة ئاراوة ،ووشةي (كؤيلة) نابيَتة ووشةي
طوجناو ،ز
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َكو ووشةي (هاورِيَ) دةبيَتة ناوزةدي طوجناو بؤ ئةم ثةيوةنديية .سةرباري ئةوةي كة قوتابييةكان لة ثؤسيت كؤيلة بوون لة
بةل
ثةيوةندييان بة عيساي مةسيح و لة نيَوان يةكرتيشدا ،بةآلم ئةوان ضيَذيان وةردةطرت لة قووڵی هاورِيَتييان لةطةلَ عيساي مةسيح
و لةطةلَ يةكرتيش.
ث) سيَيةم سيفةتي هاورِيَيت مةسيحي.
سيَيةم سيفةتي هاورِيَيت مةسيحي ئةوةية كة هةميشة ڕيَطا دةدات بة هاورِيَكان بةرِاشكاوي بةشداري بكةن لة نيَوان يةكرتدا لةو
َكو بةشداري
شتانةي كة لة خودا فيَري ببون .هاورِيَ مةسيحييةكان باشرتين ئةو شتانةي فيَري دةبن بؤ خؤيان نايثاريَزن ،بةل
دةكةن بة باشرتين شت كة فيَري بوونة.
َكو هاورِيَي عيساي مةسيحن بةخشيَنةري شةريعةت.
ت) باوةرِداران ضيرت نابن بة كؤيلةي شةريعةت ،بةل
جياوازي هةية لة نيَوان كؤيلة و هاورِيَ .جوولةكةكان هةميشة قورساييةكي زؤريان هةبوو لة ڕيَورةسم ئايين و دابونةريت .بؤية،
َكو كؤيلةي شةريعةت بوون بة طويَرةي شيكردنةوةي مرؤظ .بةآلم قوتابييةكان ڕووناكييةكيان وةرطرت و
خزمةتكار بوون ،بةل
َطرت (مةتتا .)30-28 :11ئةوان وةك كؤيلةي شةريعةت نةمان ،هةروةها وةك كؤيلةي ڕيَوڕةمسي
[نريي مةسيح]يان هةل
َكو بوونة هاورِيَي عيساي مةسيح كة خؤيان لة ثيَناوي ئةودا لة جيهانةدا تةرخانكرد.
ئاييين و دابونةريتةكان نةمان ،بةل
َكو خؤيان بة دريَذةثيَداني
هاورِيَكاني عيساي مةسيح خؤيان بة شيكردنةوةكاني شةريعةت سةرقاأل ناكةن كة كؤتايي نايَت ،بةل
ثاشايةتي خودا سةرقالَ دةكةن .ئةوان دةيانةويَ عيساي مةسيح زياتر شكؤمةند بيَت وةك ثادشايةك لة سةيواني دلَ و ذيانيان،
هةروةها يارمةتي كةسانيرتيش بدةن بؤ ئةوةي عيساي مةسيح ببيَتة ثادشايةك لةسةر دلَ و ذيانيان.
َياندا بثاريَزم؟
ثرسياري  )13 :15( 4ضؤن دةتوامن بة شيَوةيَكي كرداري هاورِيَم دةستبكةويَت؟ ضؤن دةتوامن هاورِيَتيم لةطةل
تيَبينييةكان :عيساي مةسيح ئةو كةسانةي كة خؤي لة ثيَناوياندا كردة قورباني بة هاورِيَي خؤيياني ناوةزةند دةكات .هةروةها
َي ئامؤذطارييةكاني دةكةن بة هاورِيَي خؤياني ناوةزةند دةكات .هةروةها ئةو كةسانةي كة بةشداري
ئةو كةسانةي كة طويَرِايةل
دةكةن بةوةي لة خوداوة فيَري ببون بة هاورِيَي خؤيي دادةنيَت .هةروةها ،لةڕيَطاي ئةم ئايةتانةوة فيَر دةبني ضؤن –وةك باوةرِدار–
فيَري دروستكردني هاورِيَيت ڕاستةقينة ببني .لة (يؤحةننا )15-13 :15سيَ بنةماي زؤر طرنط فيَر دةبني دةربارةي هاورِيَيت
مةسيحي:
ئـ) بنةماي يةكةم لة ذمارة  13وةرطرياوة .تؤ لة ڕيَطاي خؤشةويستيية قوربانيدةرةكةتةوة بؤ كةسانيرت هاورِيَيت دروست
َكو تؤ دةستثيَشخةر بة لة دروستكردني هاورِيَيت!
َتدا دروست بكةن ،بةل
دةكةيت .ضاوةرِيَ مةكة كةسانيرت بيَن و هاورِيَيت لةطةل
هةموو كةس دةثرسيَت( :هاورِيَكامن كيَن؟) .بةآلم ثيَويستة باوةرِدار لة خؤي بثرسيَت( :من هاورِيَي كيَم؟) .عيساي مةسيحيش
دةستثيَشخةر بوو لة دروستكردني هاورِيَيت لةطةأل ئةو كةسانةي كة ثيَشرت دوذمنايةتييان دةكرد .وةكو ئةوةي عيساي مةسيح
كردي ،ثيَويستة ئيَمةيش – وةك باوةرِدار– دةستثيَشخةر بني لة رؤيشنت بؤ الي كةساني ناخؤشةويست و دةربرِيين خؤشةويسيت
قوربانيدةرمان لة بةرامبةريان .دةتوانني بضني بؤ الي كةسة ناخؤشةويستةكان و خؤشةويسيت خؤمان بؤيان ثيشان بدةين .هةروةها
بضني بؤ الي ئةو كةسانةي كة هةست بة تةنيايي دةكةن و هاورِيَتييان بكةين .دةشتوانني بضني بؤ الي طوناهكاران و بيانهيَنني بؤ
الي عيساي مةسيح.
ب) بنةماي دووةم لة ذمارة  14وةرطرياوة .تؤ هاورِيَتيةكةت دةثاريَزيت لة ڕيَطاي ثاراستنت لةطةلَ هاورِيَكانت بةو ثيَوانةية و
َي ڕاكيَشاني كةسيَكيرت بكات بؤ
سنورةي كة مةسيح لة ئاموَذطاريةكانييةكانيدا شيكردوَتةوة .نابيَ هيض كةس لة ئيَوة هةول
َي
َكو ثيَويستة يةكرت ڕاكيَشني بؤ ثيَوانةكاني عيساي مةسيح و طويَرِايةل
َةكاني جيهان و جؤري درِندة ذياني جيهاني بةل
ثيَوانة هةل
َي كردني ئامؤذطارييةكاني بووني
كردني .هاورِيَيت ڕاستةقينة تةنها لة ئاسؤي تيَربوو لة خؤشةويسيت عيساي مةسيح و طويَرِايةل
.
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َكي لة جيهاندا هةست دةكةن كة ثيَويستة لةسةريان دابونةرييت جيهان و شيَوازي ذياني كةسانيرت
دةبيَت و طةشة دةكات .خةل
َيان بكات .بةآلم
قبولَ بكةن بؤ ئةوةي تواناي ثةيداكردني بةناو (هاورِيَ) لةم جيهانةيان هةبيَت .هةروةها بؤ ئةوةي كةسانيرت قبول
باوةرِداران دةزانن كة ثيَويستة لةسةريان كاريطةرييةكي ئةريَنييان لةسةر دابونةرييت كةسانيرت و شيَوازي ذيانيان هةبيَت تاوةكو
َياندا دروست بكةن .باوةرِداران هاورِيَتييةكانيان دروست ناكةن لة ڕيَطاي طؤرِان هاوشيَوةي
هاورِيَيت بةسوود و هةميشةيي لةطةل
َكو لةسةر شيَوازي يارمەتيدانی كةسانيرت لةسةر زياتر لةيةكضوون بة عيساي مةسيح.
درِندةكان ،بةل
ث) بنةماي سيَيةم لة ذمارة  15وةرطرياوة .تؤ هاوريَتييةكةت قوول دةكةيتةوة لة ڕيَطاي بةشداريكردنت بةو شتانةي لةطةلَ
َكو باسي
َي ڕؤذانة نةبيَت .بةل
هاورِيَكانت لة خوداوة فيَري بووي .قسةكانت لةطةأل هاورِيَكانت تةنها لةسةر شيت ماددي و هةوال
َكي جيهان لة
خودا بكةن ،باسي كتيَيب ثريؤز بكةن و ئةو شتانةي كة خودا فيَريتان دةكات ڕؤذ بة دواي ڕؤذدا .زؤر جار خةل
يارمەتيان بدةن بؤ دؤزينةوةي ڕاستيية

قسةكردن دةربارةي شيت ڕوحي دةترسن ضونكة نايزانن .بؤية ثيَويستة لةسةر باوةرِداران
ڕوحييةكان بةبيَ ڕووطريكردنيان.
بةم شيَوةية ،دةمبة هاورِيَيةكي ڕاستةقينةي كةسيَكيرت كاتيَك دةستثيَشخةري بكةم لة ثيشانداني خؤشةويسيت قوربانيدةرم بؤ
ئةو ،هةروةها كاتيَك يارمةتي بدةم بؤ ثيَشكةوتين لة ذيان بةرةو ئةو ثيَوان و سنوورانةي كة ئامؤذطارييةكاني عيساي مةسيح
َدا بكةم لةو شتانةي لة خوداوة فيَري بووم.
َيدا و بةشداري لةطةل
دةيانطريَتةوة ،كاتيَكيش ساكارمب لةطةل
هةنطاوي  4جيَبةجيَكردن
بريبكةرةوة :كام لةم ڕاستييانةى كة لةم برِطة كتيَبيية هاتووة دةست دةدات وةك جيَبةجيَكردني كردارى بؤ باوةرِِِداران؟
جێکردنە بنووسني كة دةتوانني لة (يؤحةننا )15-13 :15دةريبهيَنني.

بةشداري بكة و بنووسة :با ثيَكةوة هةندىَ لةو 
جێبە
بريبكةرةوة :ئةو جيَبةجيَكردنة ثيَشنيار كراوة ضيية كة خودا دةيةويَت بيطؤرِيتة جيَبةجيَكردني كةسى؟
بنووسة :ئةم جيَبةجيَكردنة كةسيية لة ثةرِاوةكةت بنووسة .هةست بة سةربةخؤيى بكة لة بةشداريكردنى جيَبةجيَكردني كةسى
َت( .لةبريت بيَت كة ئةندامانى طرووثةكةت ڕاستى جياواز ڕيَكدةخةن ،يان لة هةمان ڕاستى
كة خودا هاويَشتيتيية سةر دل
ڕيَكخستنى جياواز دةردةهيَنن .ئةمانةى خوارةوة ليستيَكة بة هةنديَ ڕيَكخستنى ثيَشنيار كراوة).
ضةند منوونةيةكي جيَبةجيَكردني ثيَشنيار كراو
()13 :15
()14 :15
()15 :15

دةستثيَشخةر بة لة دروستكردني هاورِيَيت لةطةلَ ئةو كةسانةي كة دوذمنايةتيت دةكةن ،يان لةطةلَ كةسانيَك
كة هةست بة تةنيايي دةكةن ،يان لةطةلَ كةسانيَكي ونبوو كة خؤشةويسيت نازانن.
يارمةتي سةرجةم هاورِيَكانت بدة بؤ ثيَشكةوتن لة ذيانياندا بةرةو ئةو ثيَوان و سنوورانةي كة
ئامؤذطارييةكاني عيساي مةسيح دةيانطريَتةوة.
لةطةلَ هاورِيَكانت بةشداري بكة بةو شتانةي لة خوداوة فيَري دةبي.

ضةند منوونةيةكي جيَبةجيَكردني كةسي
ئـ) من بوونةوةريَكى نايامب لةالى خودا .لةش و ڕوحم زؤر طرنطن لة ديدةى خودا .بؤية هةرطيز خؤم بة كةم نازامن ،سووكايةتى بة
َكو بايةخ دةدةمة ڕوح و لةش و دةروومن.
خؤم ناكةم ،خؤم ڕةت ناكةمةوة ،بةل
ب) دةمةويَت بة ڕاستى بايةخ بدةمة ئةو ئةركةي كة خودا ثيَى ڕاسثاردووم .لةبةر ئةوةي من بةدي هيَنراوي خودام ،دةمةويَت
خودا بناسم و ويَنةى ئةو نيشاندةم لة ذيامن بؤ ئةوةي ناوي خودا شكؤدار بيَت ،هةروةها دةمةويَت ڕيَزى جياوازى نيَوان ثياو و
ئافرةت بطرم .هةروةها يارمةتى ثاراستنى سروشت بدةم.
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هةنطاوي  5نزا بكة
وةرن با ثيَكةوة بة نؤرة نوێژ بكةين ،بة شيَوةيةك كة هةر كةسيَك بؤ ڕاستييةك نوێژ بكات كة خودا فيَرى كردووين لة
ڕيَطاى (يؤحةننا( .)15-13 :15سةبارةت ئةو شتانة نوێژ بكة كة فيَري بويت لةم خويَندنةوةيةدا .مةشق بكةن لةسةر
نوێژی كورت لة يةك يان دوو ڕستة ثيَك بيَت .لةبريت بيَت كة ئةندامانى طرووثةكةت دةتوانن بؤ شتى جياواز نوێژ بكةن).

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
ڕابةري طروث :ئةم ئةركةى خوارةوة بة نووسراوى بدة ئةندامانى طرووثةكةت ،يان داوايان ليَبكة لة ثةرِاوةكانيان بينووسنةوة.
َيَن بدة قوتابيَيت بة كةسانيرت بكةيت بؤ عيساي مةسيح .فيَركردن ثيَشكةش بكة دةربارةي (يؤحةننا.)15-13 :15
َيَن :بةل
بةل
َوةتي ڕوحي بة خوي َندنةوةي نيو بةش ڕؤذانة لة (كردار.)18 :11 – 1 :8
َوةتي ڕوحي :بةردةوام بة لةسةر خةل
خةل
 شيَوازي ڕاسيت ثةسةندكراو بةكار بهيَنة .تيَبينييةكانت بنووسة.
 دةرخكردن :ووشة( .مةتتا .)4 :4بة دوا ثيَنج ئايةتي دةرخكردن خبوێنەوە.

نوێژ :بؤ كةسيَكى دياريكراو يان بؤ شتيَكى دياريكراو نوێژ بةرز بكةرةوة و بزانة خودا ضى دةكات (زةبووري.)3 :5
َوةتي ڕوحي ،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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