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

ستايش و ثةرسنت

خودا مةزن و داهيَنةرة

بريؤكةي سةرةكي :خودا مةزن و داهيَنةرة


خبويَنة( :زةبووري ) 18-13 :139خبويَنةوة .خودا جةستةماني بةديهيَنا و ناوازةي كردووة! خودا داهيَنةري طةشةكردنة!
دياردةي طةشةكردن خؤي لة خؤيدا كاريَكي دةرئاساية .جةستةي مرؤظ طةشة دةكات و بةبةردةوام خؤي خانةكاني نويَ دةكاتةوة.
خانةكاني جةستةي مرؤيي 1

جةستةي مرؤظ ثيَكهاتووة لة ذمارةيةكي نةذميَردراو لة خانةكان .بةآلم زانايان مةزةندة دةكةن كة هةر كيلؤطراميَكي جةستةي
مرؤظ ( )2000000000000خانةي تيَداية! هةر خانةيةكيش  10كارطةي ووزةي زؤر بضووكي تيَداية كة وزةي ثيَويست
بةرهةم ديَنيَت بؤ ئةوةي جةستة تواناي ئةجنامداني ئةركةكاني هةبيَت .هةر كارطةيةكي وزةيش وزة بةرهةم ديَنيَت بؤ كاركردن و

 ڕاكردن و بريكردنةوة و قسةكردن و هةموو ئةركةكاني ديكةي جةستة .بةآلم قةبارةي هةر كارطةيةك لةم كارطانةي ووزة قةبارةي
 هةر يةكيان لة  1مايكرومةتر تيَثةرِ نابيَت (هةر مليمةتريَك  1000ميكرؤمةتري تيَداية)! بةم شيَوةية ،سةرباري ئةوةي كة
 ئةم سةرضاوةيةي ووزة زؤر بضووكة ،بةآلم خانةكان ثيَكةوة ووزةيةكي بةهيَز بةرهةم ديَنن كة توانايةكي زؤر بة مرؤظ دةدةن

سةرجةم ئةركةكاني جيَبةجيَ بكات!
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تورةكة هةواييةكان سي مرؤظ

سي مرؤظ ذمارةيةكي يةكجار زؤري لوولةي بضووك لةخؤ دةطريَت كة بة تورةكة هةواييةكان تةواو دةبيَت .زانايان مةزةندة دةكةن
كة هةردوو سييةكاني مرؤظ زياتر لة ( )600000000تورةكةي هةوايي تيَداية! ئةوةي جيَي سةرسورِمان بيَت ديوارةكاني ئةم
تورةكة هةواييانة ثرِ لة بؤرِيية خويَنينة بضووكةكانة كة ئؤكسجني لة تورةكة هةواييةكان دةمذن و بؤ شويَنةكاني ديكةي جةستة
دةيطوازنةوة .هةروةها ديوارةكاني ئةم تورةكانة بةيةكةوة ضةسثيَنراون بةو ئةندازةيةي كة ئةطةر لةيةكرتةوة دووريان خبةيتةوة
طؤرِةثانيَكي تؤثي ث يَ ثرِ دةكةيت .بةم شيَوةية ،ئةنديَشة بكة ضؤن دةتوانيَت شتيَك بة قةبارةي طؤرِةثاني تؤثي ثيَ بضةميَنيتةوة
لة طؤرِةثانيَكي بضووك وةكو سييةكانت!
دةتوانني ثةنا بةرينة ميكرؤسكؤبي ئةلكرتؤني بؤ شرؤظة كردني خانةكاني جةستةمان و ئةم تورةكة هةواييانة كة سييةكامنان
ثيَ كدةهيَنيَت .بةآلم كيَ ئةم خانانة و ئةم تورةكة هةواييانةي دروست كردووة؟ خانةكان و تورةكة هةواييةكان بضووكرتين
َيَت كة خودا داهيَناني كردووة لة دروستكردني هةر طيانلةبةريَكي زيندوو كة لة خانة و
شتةكاني ذيانن! كتيَيب ثريؤزيش دةل
تورةكةي هةوايي ثيَكديَت .بةآلم ئةطةر توانامان نةبوو بطةين لة هةموو سةرسورِهيَنةرةكاني جةستةمان ،ئةي باشة ،ضؤن بتوانني
بطةين لة دروستكةري جةستةي مرؤظ؟ بةم شيَوةية ،بووني جةستةي مرؤيي ناوازة(کامل) نيشانةي بووني خودايَكي مةزنة!

ستايش و
ثةرسنت

خودا بثةرسنت بةو ثيَييةي كة دروستكةري بضووكرتين خانة و طيانلةبةرة زيندووةكانة! خودا بثةرسنت لةسةر
داهيَناني لة دروستكردنتان.
بة شيَوةي طرووثي بضووك بيثةرسنت ،هةر يةكةي لة سيَ كةس ثيَكديَت.
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نامة بؤ رؤما
َوةتي ڕوحي قوتابيان) ئةوةى فيَرى بوونة لة
بة نؤرة بةشداري بكةن (يان لة ثةرِاوي خةل
بةشداريكردن
َوةتةكان و ڕامانتان لةو برِطة كتيَبييانةى بؤتان دةستنيشان كراوة (ڕؤما  )4-1لةطةلَ ڕةضاوكردنى ئةوةى
يةكيَ لة خةل
َى بكةن،
َة لةطةلَ قسةكانى بكةن ،قبوول
بةشدارييةكان كورت بيَت .طويَ بطرن لةو كةسةى بةشدارى دةكات ،بة ڕاستى مامةل
كيَربِكيَى ئةو شتانة مةكةن كة بةشدارى دةكات.

فيَركردن
ڕوحي ثريؤز :خودي ڕوحي ثريؤز و كارةكاني
ضةند زانيارييَك دةربارةي ڕوحي ثريؤز:
ئـ) ثةرتووكي مةشق كردني قوتابيَيت .2-وانةي  :9سروشيت ڕوحي ثريؤز و كاركردني لة مرؤظدا ،هةروةها كاركردني لة
َيَسادا.
كل
ب) ثةرتووكي مةشق كردني قوتابيَيت .2-ثاشطؤي  :2ڕوحي ثريؤز يارمةتي باوةرِداران دةدات لة ئازارةكانياندا.
ث) ثةرتووكي مةشق كردني قوتابيَيت .4-وانةي  :9ئةركي تايبةت كة ڕوحي ثريؤز ئةجنامي دةدات :لةئاو هەڵکێشانی ڕوحي
ثريؤز ،ثرِبوون بة ڕوحي ثريؤز ،بةروبوومي ڕوحي ثريؤز.
َيَسا .3-وانةي  :11بةهرةكاني روحي ثريؤز.
ت) ثةرتووكي كل
َيَسا ،3-پاشکۆی  :2بةهرةكاني ديكةي ڕوحي ثريؤز.
ج) ثةرتووكي كل
سروشيت ڕوحي ثريؤز
 1ڕوحي ثريؤز كةسيَكي (ئةقنووم) زيندووة.

ئـ )

ئـ) ڕوحي ثريؤز كةسيَكي (ئةقنووم) زيندووة.
َكو كةسيَكي (ئةقنووم) زيندووة (يؤحةننا )17-16 :14چونکە ئاطاداري هةموو
ڕوحي ثريؤز هيَزيَك يان كاريطةرييةك نيية ،بةل
شتيَكة ،ويست و هةسيت هةية ،قسةدةكات و كاردةكات (يؤحةننا()17 :14كردار ()7-6 :16ڕؤما()27 :8ئةفةسؤس.)30 :4
ب) ثةيوةندميان لةطةلَ ڕوحي ثريؤزدا.
ڕاسيت ئةوةي كة ڕوحي ثريؤز كةسيَكي (ئةقنووم) زيندووة ڕاستييةكي طرنطة دةربارةي تاقيكردنةوةمان.
 .1ئةطةر ڕ وحي ثريؤز تةنها هيَزيَك و كاريطةرييةك بواية ،ئاماجني سةرةكيمان ئةوة دةبوو( :ضؤن دةتوامن ئةم هيَزة و ئةم كاريطةرة زياتر
دةستةبةر بكةم؟) ( ...،%40 ،%30هتد).
َويستمان ئةمة دةبيَت( :ڕوحي ثريؤز ضؤن
 .2بةآلم ئةطةر باوةرِمان هةبوو كة ڕوحي ثريؤز كةسيَكي (ئةقنووم) زيندووة ،ئةو كات هةل
دةتوانيَت زياترم ليَ ببات؟) هةروةها (ڕوحي ثريؤز ضؤن دةتوانيَ دةسةآلت بطريَتة سةر اليةني تري ذيامن؟) هةروةها (ضؤن دةتوامن
بةشيَوةيةكي باشرت ثةيوةستبم بة ڕوحي ثريؤز ،زياتر ملكةضي ريَنماييةكاني ببم).

ڕوحي ثريؤز خوداية
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ئـ) خودا بةم شيَوةية خؤي ڕاطةيان باوك و كورِ و ڕوحي ثريؤزة( .برِوانة پاشکۆی .)1
 .1هةرضةندة لة سروشتيي خودا ناطةين ،واتا هيض كةس ناتوانيَت سنووري بؤ دانيَت (ئةيوب1( )8-7 :11تيمؤساوس:6
َكي بيناسن ،بؤ منوونة لة ڕيَطاي كارةكاني
 )16-15بةآلم خودا بةضةند شيَوازيَك خؤي بؤ ڕاطةياند تاوةكو خةل
(ئيشايا ،)13 :43قسةكاني (مةتتا ،)4 :4لة ئاطر (دةرضوون ،)4-3 :3لة جةستةي مرؤيي (يؤحةننا)18 ،14 ،1 :1
(فلیپی( )8-5 :2كؤلؤسي( )19 ،15 :1كؤلؤسي( )9 :2عيربانييةكان )3-1 :1لة ڕيَطاي نيشتةجيَبووني ڕوحي ثريؤز
لةناو طةلةكةيدا (ڕؤما.)10-9 :8
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 .2باوةرداران بة ناوي باوك و كورِ و ڕوحي ثريؤز لةئاو هەڵدهکێشرێن (مةتتا .)19 :28ووشةي (بةناو) بةشيَوازي تاك ديَتةوة
نةك بة شيَوازي كؤ! بةم شيَوةية كتيَيب ثريؤز ئةوة ڕوون دةكاتةوة كة خودا يةكة (وتةكان .)4 :6هةروةها ووشةكاني (باوك
و كورِ و ڕوحي ثريؤز) ئةوة ڕوون دةكاتةوة كة جياوازييةكي نيَوخؤيي لة يةكيَيت سروشيت خودايي هةية .بؤية ،عيساي
مةسيح ثيَي دةوتريَت (كورِي خودا) هةروةهايش (خودا) .ڕوحي ثريؤز ثيَي دةوتريَت (ڕوحي خودا) (ڕوحي مةسيح) و
(مةسيح لةناوتانة) (ڕؤما ،)10-9 :8هةروةها ثيَي دةوتريَت (خودا) (كردار.)5 ، 3 :5
ب) سيفةتةكاني ڕوحي ثريؤز.
ڕوحي ثريؤز هةمان سيفةتةكاني خوداي هةية ،وةك:

ث) سيفةتةكاني ڕوحي ثريؤز ئةوانةي ثةيوةندييان بة طةردوونةوة هةية.
هةروةها ڕوحي ثريؤز هةمان سيفةتةكاني خوداي هةية لةوانةي ثةيوةندييان

ثريؤزي (ڕؤما ،)4 :1ذيان (ڕؤما ،)2 :8خؤشةويسيت

بة طةردوونةوة هةية.

(ڕؤما ،)30 :15ڕاسيت (يؤحةننا،)13 :16

 .1تةواوي ئامادةبوون ( ئامادةبوون لة هةموو شويَنيَك) .خودا

تاهةتايي (عيربانييةكان .)14 :9ئةوةي شاياني باسة
َكو دوو سيفةتن
ڕاسيت و خؤشةويسيت بةتةنها نابن ،بةل
كة هةرسيَ ئةقنوومةكان بةشداريان ليَ دةكرد ،تةنانةت
لة ثيَش ثةيدابوونيش .لة ثاش ثةيدابوون ئةم دوو
َكيشدا بةشدار بوون.
سيفةتة ،لةطةلَ خةل

(زةبووري ،)10-7 :139ڕوحي ثريؤز (يؤحةننا.)17-16 :14
 .2تةواوي توانا (توانا لةسةر هةموو شتيَك) .خودا (ثةيدابوون،)2-1 :1
ڕوحي ثريؤز (زةبووري.)30 :104
 .3تةواوي زانسيت (زانسيت سةبارةت هةموو شتيَك) .خودا
(زةبووري ،)4-1 :139ڕوحي ثريؤز (1كؤرينسؤس.)11-10 :2
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ناوةكاني ڕوحي ثريؤز

ئـ) لة ثةمياني كؤن.
َيَت .هةنديَك لةم ناوانة ثةيوةندي
ثةمياني كؤن بةشيَوةيةكي ڕاستةوخؤ  90جار ئاماذة بة ڕوحي ثريؤز دةدات و  18ناوي جياجياي ثيَدةل
بة خوداوة ناوزةد دةكات وةك (ڕ وحي خودا) ،هةنديَكيان سروشتييةكةي ناوزةد دةكات وةك (روحي ثريؤز) ،هةنديَكيشيان كارةكاني لةناو
َكدا ناوزةد دةكات وةك (ڕوحي دانايي) (ئيشايا.)2 :11
خةل
ب) لة ثةمياني نويَ.
َيَت .هةنديَك لةم ناوانة ثةيوةندي بة باوكةوة ناوزةد
ثةمياني نويَ  254جار ئاماذة بة ڕوحي ثريؤز دةدات و  39ناوي جياجياي ثيَدةل
دةكات (مةتتا )20 :10و بة كورِ (ڕؤما .)10-9 :8هةنديَكيشيان خوداييةكةي دووثات دةكاتةوة وةك (خوداوةند ڕوحة)
(2كؤرنسؤس .)17 :3هةروةها هةنديَك لةم ناوانة سروشيت ناوزةد دةكات وةك (روحي ثريؤز) هةنديَكيشيان ثةيوةنديي بة باوةرِداران و
كاري لة ناوياندا ناوزةد دةكات وةك (ڕوحي ڕاسيت) (يؤحةننا( )17 :14ڕوحي نيعمةت) (عيربانييةكان.)29 :10
4

هيماكاني ڕوحي ثريؤز

بدؤزةوه طفتووطؤبكة :بؤ منوونة ئاطر و با و ئاو نيشانةي ڕوحي ثريؤزن.
بةآلم ئةم نيشانانة ئاماذة بة ضي دةدةن؟
ئـ) خبويَنة( :مةتتا( )11 :3كردار.)4-1 :2
َدةكيَشيَت] ،واتا
تيَبينييةكان :لة (مةتتا )12-11 :3دةخويَنينةوة كة عيساي مةسيح [لة ڕوحي ثريؤز و لة ئاطرتان هةل
باوةرِداران بة بةهرةي ڕوحي ثريؤز بةرةكةتدار دةكات (لة شانةشينةكةي كؤيان دةكاتةوة) ،بةآلم سزاي ئةو كةسانة دةدات كة
باوةرِ بة ئاطري نةكوذاو ناكات .لة (كردار[ )3 :2ضةند زمانيَك هةروةك لةئاطر بيَت] ئاماذةيان بة بةهرةي توانا لةسةر جاردان
بة ثةيامي ئينجيل دةكرد بة ثةرؤشي و خؤشةويستييةوة (كردار.)10 :6
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ب) خبويَنة( :يؤحةننا( )8-3 :3كردار.)4-1 :2
تيَبينييةكان :ڕستةي [لةناكاو دةنطيَك لةئامسانةوة وةك رِةشةبا هات] ئاماذة بة هيَزة نايابةكةي ڕوح دةدات
سةرباري ئةوةي كة ديار نيية .لة (يؤحةننا )8-3 :3دةبينني ڕوح لة ڕستةي [با بؤ كويَي بوويَت هةلَدةكات]
ئاماذةي ثيَدراوة و ئاماذةيش بة كاري لةدايكبووني دووةم و نويَبوونةوة دةدات ،هةروةها كاريَكة كة ثيَشبيين
ناكريَت يان بةرةنطاري نابيَتةوة.
ث) خبويَنة( :يؤحةننا.)39-37 :7
تيَبينييةكان :ڕستةي [ڕووبارةكاني ئاوي زيندوو] ئاماذة بة ڕوح دةدات بةو ثيَيةي كة سةرضاوةي ڕزطاربووني
تةواو و باوةرِي تةواوة لةالي باوةرِداران ،هةروةها ئةو سةرضاوةية كة باوةرِداران دةكاتة ريَرِةويَك بؤ طةياندني
َةمةندةكاني خودا بؤ كةسانيرت.
بەرهکەتە دةول
ت) خبويَنة2( :كؤرنسؤس.)22-21 :1
تيَبينييةكان :ووشةي (بذار) ئاماذة بةو باوةرِدارانة دةدات كة ڕوحي ثريؤزيان بة هةموو ئةركةكانيوة دةستةبةر كردووة،
َي ثيَغةمبةرايةتي و كاهينايةتي و ثادشايةتيي لةسةر زةوي .هةروةها ووشةي (مؤر)
هةروةها ثيَطةيشتوون بؤ ئةجنامداني رؤل
ئاماذة دةكات بةوةي كة باوةرِداران دووبارة لةدايك دةبنةوة لةرِيَطاي ڕوحي ثريؤز ،ئةوانيش اليةنطري خودان ،خودايش
دةيانثاريَزيَت .ووشةي (ثيَشةكي) ئاماذة دةدات بةوةي كة باوةرِداران ڕوحي ثريؤزيان دةستةبةر كردووة وةك متمانةیێك بؤ هةر
شتيَك كة خودا ثيَياني دةبةخشيَت وةك مرياتييةك لة ئايندةدا.

َكيدا
كاري ڕوحي ثريؤز لة خةل
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ب)


 ئي 
عيساي مةسيح دةنويَنيَت لةسةر زةوي ،لة بيَ باوةرِ و باوةرِداران كار دةكات.
َستاكة ڕوحي ثريؤز
ڕوحي ثريؤز جيَطري عيساي مةسيحة

ئـ) جيَطر.
َكو خودي خؤي لة
َيَت ،بةل
َيَين بة قوتابييةكاني دا كة لةثاش خؤي وةك بيَكةسيَك بةجيَيان ناهيَل
عيساي مةسيح بةل
كةسي ڕوحي ثريؤزدا ديَتة اليان (يؤحةننا .)18-16 :14ووشةي (يارمةتيدةر) (بةيؤناني :باراكليتوس) دةكريَ بة
َت دةوةستيَت و يارمةتيت دةدات،
(جيَطر) يان (نويَنةر) وةربطيَرِيَت( .جيَطر) يان (نويَنةر) ئةو كةسةية كة لةطةل
بةتايبةت لةبةردةم يةكيَك لة ناحةزانت يان لةبةردةم دادوةريَك .بؤية ،ووشةي (يارمةتيدةر) دةكريَت وةرطيَرِدريَت بؤ ئةم
وشانةيش :شةفاعةتكار ،ثاريَزةر ،ڕاويَذكار.
ب) ڕوحي ثريؤز جيَطر (نويَنةر)ي عيساي مةسيحة لةسةر زةوي.
َكو جيَطري عيساي مةسيحة! خؤي نويَنةرايةتي عيساي مةسيح لة ناوةرِاستمان
 .1ڕ وحي ثريؤز جيَطري باوةرِداران نيية ،بةل
دةكات .هةروةها هةموو ئةو قسانةي عيساي مةسيح كردوويةتي دةهيَنيَتة يادمان (يؤحةننا .)26 :14هةروةها شایەتی
عيساي مةسيح دةدات (يؤحةننا .)26 :15ڕيَنمايي قوتابيانيش دةكات بؤ هةموو ڕاستييةك لة عيساي مةسيحةوة
طويَبيسيت بيَت (يؤحةننا .)13 :16هةروةها قوتابييان دةطؤرِيَتة سةر ويَنةي عيساي مةسيح (2كؤرنسؤس.)18-17 :3
هةروةها ڕوحي ثريؤز ثاريَزةري لةسةر كيَشةي عيساي مةسيحي خوداوةند دةكات و بةرذةوةندييةكاني عيساي مةسيح
دةثاريَزيَت ،داهاتةكاني عيساي مةسيح ڕادةثةرِيَنيَت .بةكورتي ،ڕوحي ثريؤز شكؤمةندي عيساي مةسيح دةكات لة
َيَسادا (يؤحةننا!)14 :16
ئةزموونةكاني قوتابيان و لة كل
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 .2هةر يةك لة ڕوحي ثريؤز و عيساي مةسيح ثيَيان دةوتريَت (جيَطر) يان (شةفاعةتكار) (بةزماني يؤناني :باراكليتؤس).
كاتيَك ڕوحي ثريؤز جيَطري عيساي مةسيحة لةسةر زةوي ،هةروةها ئةو يارمةتيدةرة كة عيساي مةسيح بؤ باوةرِداراني
ناردووة (يؤحةننا .)26 ،16 :14عيساي مةسيحيش خودي خؤي شةفاعةتكاري باوةرِدارانة لة ئامسان لةالي خوداي باوك
(1يؤحةننا .)1 :2سةرباري ئةوةي كة ڕوحي ثريؤز لةجياتي عيساي مةسيح بؤ باوةرِداران دةدويَت ،بةآلم عيساي مةسيح
لةجياتي باوةرِداران لةالي خوداي باوك دةدويَت (عيربانييةكان.)25 :7

ث) ڕوحي ثريؤز عيساي مةسيحة لةباوةرِداراندا.
 .1ثيَش بةرزبوونةوةي عيساي مةسيح بؤ ئامسان ،جيَطري خودا بوو لةبةردةم مرؤظ لةسةر زةوي ،ناوي (ئيمانويَل)ة واتا خودا
َمانة .بةآلم ،سةبارةت بةوةي ثةيوةندي بة جةستةي لةسةر زةوي هةبيَت ،عيساي مةسيح زةوي بةجيَهيَشت و بؤ ئامسان
لةطةل
بةرز بووةوة (لؤقا( )50 :24كردار.)9 :1
 .2عيساي مةسيح يارمةتيدةري ديكةي نارد بؤ باوةرِداران (شةفاعةتكار ،جيَطر) .كاتيَك عيساس مةسيح ثةمياني دا
َكو
[يارمةتيدةريَكي ديكة] بؤ سةر زةوي دةنيَريَت ،مةبةسيت ئةوة نةبوو كة (كةسيَكي جياواز) دةنيَريَت ،بةل
(يارمةتيدةريَك يان شةفاعةتكاريَكي ديكة هاوشيَوةي خودي خؤي( .يؤحةننا .)7 :16عيساي مةسيح جيَطري خودا بوو
لةو كاتةي لةجةستةدا بوو لةسةر زةوي .بةآلم لةثاش بةرزبوونةوةي بؤ ئامسان ڕوحي ثريؤز شويَين عيساي مةسيحي طرتةوة
و بووبة نويَنةري خودا واتا عيساي مةسيح لةسةر زةوي .بؤية ،ڕوحي ثريؤز لةالي باوةرِداران نويَنةرايةتي تةواوي عيساي
مةسيح دةكات ئةطةر خودي خؤي لةسةر زةوي ئامادة بواية! كاتيَك عيساي مةسيح هيَشتا بةجةستة لةسةر زةوي بوو ،لة
شويَنيَكي دياريكراو و سنووردار بوو لةسةر زةوي (فةلةستني) ،هةروةها لة سةردةميَكي دياريكراو لة ميَذووي مرؤظدا( .لة
َي  30ث .ز .).بةآلم لةثاش بةرزبوونةوةي عيساي مةسيح بؤ ئامسان و ناردني
َي 4ي ثيَش زاييين تا سال
نزيكةي سال
ڕوحي ثريؤز ،ڕوحي ثريؤز (بةو ثيَيةي ڕوحي خوداية يان ڕوحي عيساي مةسيحة) لة شويَنيَكي دياريكراوي زةويدا
سنووردار نيية و لة هيض ماوةيةكي ڕؤذطاري دياريكراو نيية لة ميَذووي مرؤظدا .ڕوحي ثريؤز كاري عيساي مةسيح تةواو
دةكات بةو ثيَيةي كة جيَطري خوداية يان جيَطري عيساي مةسيحة لةسةر زةوي! ڕوحي ثريؤز لةنيَو باوةرِداراندا بووني
هةية و تاهةتاية لة ناخياندا نيشتةجيَية (يؤحةننا!)17-16 :14
 .3ڕوحي ثريؤز لة عي ساي مةسيح جيا ناكريَتةوة و هيض كةسيان بةبيَ ئةوةكة قبولَ ناكريَت ضونكة هةردووكيان يةك اليةني
خودايني و يةك سروشيت خوداوةندييان هةية .ڕوحي ثريؤز (خودي عيساي مةسيحة)( ،ڕوحي خودا)( ،ڕوحي مةسيحة) كة
لةنامخاندا نيشتةجيَية! ئةو مةسيحة لة نامخاندا (ڕؤما .)10-9 :8ڕوحي ثريؤز لةالي باوةرِداران نويَنةرايةتي عيساي
مةسيح دةكات كةضؤن دةبيَت ئةطةر خودي خؤي لةسةر زةوي ئامادة بواية!
 2ڕوحي ثريؤز جيهان سةرزةنشت دةكات
خبويَنة( :يؤحةننا( )36 ،18-16 :3يؤحةننا( )11-8 :16ڕؤما.)32-28 ،18 :1
بدؤزة و طفتووطؤبكة :كارةكاني ڕوحي ثريؤز ضيية كة ثةيوةندييان بة جيهانةوة هةية و بيَ باوةرِ و باوةرِدارةكان دةطريَتةوة؟
تيَبينييةكان :ووشةي (سةرزةنشت) واتاي دؤزينةوة و سزادان و قايل كردن دةطةيةنيَت.
َكي لةسةر طوناهة سةرزةنشت دةكات.
ئـ) ڕوحي ثريؤز خةل
َكي لة خوداوة ئاشكرا دةكات كة خؤي لة كتيَيب
 .1ڕوحي ثريؤز ڕاسيت طوناة ئاشكرا دةكات و ئابرِوي دةبات .هةروةها دووريي خةل
ثريؤز ڕاطةياندووة .هةروةها سةربةخؤييان لة خودا و ياخيبوونيان لة خودا ئاشكرا دةكات .لةسةر خؤويستييان ،سةربةخؤييان،
َدانيان بةدواي خؤياندا سةركةشيَكانيان سةرزةنشتيان .
ئازاديية ساختةكةيان ،ڕازيبوونيان لةسةر خؤيان ،هةول
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َةكانيان لةنيَوان يةكرتدا ثيشانيان دةدات،
َكي ئاشكرا دةكات ،واتا ثةيوةنديية هةل
دةكات .هةروةها ڕ وحي ثريؤز درِندةيي خةل
بةتايبةت ناحةزكردنيان لة يةكرت .ئةو سةرزةنشتيان دةكات لةسةر ئةو كارانةي كة خودا قةدةغةي كردوون ،بؤ ئةجنام نةداني ئةو
َكي لةسةر ڕاسيت خؤيان ئاشكرا دةكات لة ڕووي كةسيَيت و
شتانةي كة خودا ئامؤذطارييان بؤ دةكات .بةم شيَوةية ،خةل
َسوكةوتةوة ضونكة دةياخناتة ڕووناكي خوداي ثريؤزةوة ئاطاداريان دةكاتةوة كة ئةوان كيَن و ثيَويستة كيَ بن.
هةل
َكي سةرزةنشت دةكات لةسةر درِندةييةكانيان ،بيانووة ثووضةكانيان بةدرؤ دةخاتةوة ،ئاشنايان
 .1ڕوحي ثريؤز خةل
َيان كة بة
دةكات بة مةترسي دؤخةكةيان .ئةو (سةركؤنةيان) دةكات لة ڕيَطاي ئاطاداركردنةوةي ميَشك و دل
ڕيَطاي خراثة و طوناة و دةستدريَذيكردنة سةر ياساكاني خودادا دةضن .هةروةها هةموو بيانووةكان بةدرؤ دةخاتةوة
كة دذي خودا بةكاري دةهيَنن .هةروةها (ئاطاداريان دةكات) بة طوناهةكانيان لة تيَرِوانيين خودادا و تاكو هةست بة
َكي ڕازي دةكات بةوةي كة شايستةي سزاي مردنن (ڕؤما.)23 :6
شةرمةزاري بكةن لةبةردةم خودا .هةروةها خةل
بةم شيَوةية ،وايان ليَدةكات مةترسي طوناهةكانيان بزانن و سةرزةنشتيان دةكات لةسةريان لة ڕيَطاي هةست كردنيان
بة ئاذةنيين ويذدانيان و شةرمةزاري و خةمؤكي.
َكي سةرزةنشت دةكات.
ب) ڕوحي ثريؤز لةسةر ڕاستودروسيت خةل
َكي لة ڕاستودروسيت
َكي داواي دةكات .ڕوحي ثريؤز (خةل
ڕوحي ثريؤز ڕاستودروسيت خودا ئاشكرا دةكات كة خودا لة خةل
َكي لة ڕاسيت ئاشنا دةكات و بة ڕاسيت
َكي ئةجنامي داوة ،واتا خةل
هؤشيار دةكاتةوة) ئةو ڕاستودروستيةي خودا لة جياتي خةل
َكي بة
َكي ڕزطار بكات لة طوناة .هةروةها خةل
و طرنطي ئةوةي خودا ئةجنامي داوة لةڕيَطاي عيساي مةسيحةوة تاكو خةل
ڕاسيت و طرنطي بةرجةستة بووني مةسيح و مردنةكةي و هةستانةوةكةي و بةرزبوونةوةي بؤ ئامسان و دانيشتين لةالي
َكي
َكي هؤشيار دةكاتةوة) لةو ڕاستودروستييةي كة خودا لة خةل
ڕاستةوةي باوكةوة ئاشنا دةكات .هةروةها ڕوحي ثريؤز (خةل
َكي ( )%100بيَتاوان نةبن لةبةردةم خودا ،ناتوانن ڕزطاربوون دةستةبةر بكةن (ياقوب:2
داوا دةكات .لةبةر ئةوةي ئةطةر خةل
َكي ئاطادار دةكاتةوة بة طرنطي ئةوةي كة باوةرِ بة عيساي مةسيح بكةن و
( )10غەاڵتیە .)10 :3بؤية ،خةل
ڕاستودروستييةكةي بةتةواوةتي قبولَ بكةن لةجياتي ئةوان (2كؤرنسؤس .)21 :5بةم شيَوةية ،ئاطاداريان دةكاتةوة لة هةلي
ئةوةي كة بنب بة بيَتاوان لة تيَرِوانيين خودادا ئةطةر تؤبةت كرد و باوةرِيان بة عيساي مةسيح هيَنا.
َكي لةسةر سزادان سةرزةنشت دةكات.
ث) ڕوحي ثريؤز خةل
َكي
َكي ئاشنا دةكات) لة دووڕييان لة خوداوة .هةروةها خةل
ڕوحي ثريؤز سزاداني خودا ئاشكرا دةكات .ئةو (خةل
ئاطادار دةكاتةوة كة لةبنةرِةتدا تاوانبارن لةبةردةم خوداي ثريؤز ،تاهةتاية دةفةوتيَن ئةطةر تؤبةت نةكةن و باوةرِ
َكي ئاشنا دةكات بة
َكي ئاشنا دةكات) كة سزاداني كؤتاييي هةية خودا دايناوة .ئةويش خةل
نةهيَنن .هةروةها (خةل
ڕاسيت و طرنطي سزاداني خودا ئةطةر سوكايةتييان بة ڕاسيت كرد و عيساي مةسيحيان ڕةتكردةوة.
ڕوحي ثريؤز لة باوةرِداراندا كار دةكات 3

بدؤزة و طفتووطؤبكة :كارةكاني ڕوحي ثريؤز ضيية كة ثةيوةندي بة باوةرِدارانةوة هةبيَت؟
تيَبينييةكان :ڕوحي ثريؤز لة سةرةتاي ڕؤذي ثةجنايةمني دةستيثيَكرد بة كؤكردنةوةي هةموو كارةكاني عيساي مةسيح لةسةر
خاض بؤ باوةرِداران .هةروةها دةستكةوتةكاني عيساي مةسيح كة ڕابردوودا ئةجنامي داوة ،لة ئيَستادا بةسةر باوةرِداراندا
جيَبةجيَي دةكات .هةروةها تةواوي كارةكاني عيساي مةسيح لة ڕابردوودا بةسةر ذياني باوةرِداراندا لة ئيَستا جيَبةجيَي
َي ڕابةرايةتييان دةكات و ثريؤزيان دةكات.
َكيش نويَ دةكاتةوة ،طويَبيسيت ووشةي خودايان دةكات ،بةرةو طويَرِايةل
دةكات .خةل
َكيية.
ئـ) جةختكردنةوةي كتيَيب ثريؤز سةبارةت بة ڕوحي ثريؤز نويَكردنةوةي خةل
خبويَنة( :يؤحةننا .)8-5 :3تيَبينييةكان:
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 .1نويَكردنةوة بةديهيَناني مةبةستة تاهةتاييةكةي خوداية لةو كاتةي كة خودا دةستنيشاني كرد (2تسالؤنيكي.)14-13 :2
َبذاردني كةسانيَكي دياريكراو دةستةبةركردني ڕزطاربوونة لة ڕيَطاي كاري ثريؤزكردن كة
مةبةسيت تاهةتايي خودا لة هةل
ڕوحي ثريؤز لة ڕيَطاي باوةرِهيَنان بة ڕاسيت جيَبةجيَي دةكات .خودا مةبةستة تاهةتاييةكةي لة ذيانياندا ديَنيَتة دي
(ئةفةسؤس )11 :1بة بانطةهيَشتكردنيان لة كاتيَكي دياريكراو لة ميَذوودا ئةويش لة ڕيَطاي ڕاطةياندني ثةيامي ئينجيل.
مةبةسيت ڕوحي ثريؤزيش نويَكردنةوةيانة (يؤحةننا .)8-3 :3واشيان ليَدةكات بةشدار بن لة سروشتيي خودايي
َكي كاري نويَبوونةوة تاقي بكةنةوة لة ذيانياندا.
(2ثةترؤس .)4 :1ڕوحي ثريؤز ئةو كارة ئةجنام دةدات بةشيَوةيةك كة خةل
َي باوةرِدار طةواهي دةدات كة بووةتة كورِي خودا و لة خودادا زيندوو دةبيَت و خودايش تيَيدا زيندوو دةبيَت
ئةو لة دل
(ڕؤما1( )16 :8يؤحةننا1( )27 ،20 :2يؤحةننا .)13 :4هةرضةندة باوةرِدار ڕؤذيَك لة ڕؤذان نابيَتة خودا ،بةآلم خودا
بة ڕوحي خؤي لة باوةرِداران نيشتةجيَ دةبيَت ،مةبةسيت ڕوحي ثريؤز شكؤداركردني مةسيحة لة ڕيَطاي جيَبةجيَكردني
كاري رزطاري عيساي مةسيح لة ذياني باوةرِداران.
 .2نويَكردنةوة كاريَكة خودا ئةجنامي دةدات بةثيَي دةسةآلتي (تيتؤس .)7-3 :3ئةمةيش ئةو هؤكارةية كة وا لة باوةرِداران
دةكات دان بنيَن بةوةي كة ڕزطاربوونيان دةستةبةر كردووة تةنها بةثيَي خؤشةويسيت نةطؤري خودا و نيعمةتةكةي
(ئةفةسؤس .)8 :2كاري نويَكردنةوة كة ڕوحي ثريؤز ئةجنامي دةدات كاردةكاتة سةر ويذداني كةسي طوناهكار و لة جيهاني
طوناة و لة شةيتان دووري دةخاتةوة و بةالي خوداوة نزيكي دةكاتةوة (كردار( )42-37 :2كردار .)18 :26ئةمةيش بةرةو
ثةشيماني لةسةر طوناة و باوةرِكردن بة خوداوةند عيساي مةسيح دةيبات .باوةرِيش لة ئاكامي بانطةهيَشيت خودا ديَتة دي
(ڕؤما ،)17 :10بةخشينيَكي خودايشة (ئةفةسؤس( )8 :2فيلييب( )29 :1كردار ،)48 :13ئةويش (لة هةمان كاتدا)
َةية كة تيَيدا مرؤظ
ئةو هؤيةية كة مرؤظ خؤي ثيَ تاوان دةبيَت (ڕؤما .)1 :5بة ڕستةيةكي ديكة ،باوةرِ ئةو دةستة بةتال
َكي
ڕزطاربوون قبولَ دةكات كة خودا ثيَي دةبةخشيَت (يؤحةننا .)12 :1لة ڕيَطاي جاردان بة ثةيامي ئينجيل خةل
بانطةهيَشت دةكريَن بؤ دةستبةركردني ڕزطاري (مرقؤس( )15 :1كردار( )19 :3كردار .)18 :26هةروةها لة ڕيَطاي
باوةرِةوة بيَ تاوان دةبن (ڕؤما .)22 :3بيَ تاوانيش دةبيَتة هؤي ثةيوةندييةكي نويَي لةطةلَ خودا (ڕؤما ،)1 :5هةروةها
قبولَ كردني ڕوحي نةتةوايةتي ليَدةكةويَتةوة (ڕؤما( )16-15 :8ئةفةسؤس( )13 :1كردار ،)11-7 :15لةطةأل قبوأل
َسوكةوتكردن لة ذياني ثريؤزي نويَي (ڕؤما.)14-4 :6
كردني تواناي هةل
َكيية بؤ ووشةي خودا.
ب) جةختكردنةوةي كتيَيب ثريؤز سةبارةت بة كاري ڕوحي ثريؤز طويَبيسيت خةل
خبويَنة( :يؤحةننا( )15-13 :16يؤحةننا .)26 :14تيَبينييةكان:
 .1كتيَيب ثريؤز ئةو كةرةستة تايبةتةية كة ڕوحي ثريؤز بةكاري دةهيَنيَت ،كتيَيب ثريؤز مششيَرةكةيةتي كة بؤ بةزاندني ميَشك
و دلَ و ذياني بيَ باوةرِ و باوةرِداران بةيةك شيَوة بةكاري دةهيَنيَت .ڕوحي ثريؤز هةميشة هةنديَك برِطةي كتيَيب بةكار
َويَستة جؤراوجؤرةكان كة لةذيانياندا ثيَيدا
دةهيَنيَت بؤ فيَركردني باوةرِداران و هاندانيان ،هةروةها طؤرِينيان لة هةل
تيَدةثةرِن (ئةفةسؤس( )17 :6عيربانييةكان .)12 :4هةروةها ڕيَنمايي باوةرِداران دةكات بؤ هةموو مافة كتيَبييةكان و
هةموو ئةو شتانةش فيَردةكةن كة عيساي مةسيح فيَري كردوون (يؤحةننا( )15-13 :16يؤحةننا.)26 :14
 .2هةموو ووشةيةكي كتيَيب ثريؤز لة ڕوحي ثريؤزةوة سروش كراوة و لة ناوةرِؤكةكانياندا لة طوناة ثاريَزراوة .كتيَيب ثريؤزيش
بةتةواوةتي تةنها ثيَوانةي دةسةآلتة بؤ باوةرِ و ذياني مةسيحي .هةروةها ،كتيَيب ثريؤز طوجناوة بؤ فيَركردني ڕاسيت و
َك و طةرِانةوةيان بؤ ڕيَطاي خودا ،ڕاهيَناني
بةدرؤخستنةوةي هةر بيانوويةك و مشتومرِيَك دذي خودا ،ڕيَكخستنةوةي خةل
َك بؤ ئةجنامداني هةر كاريَكي ڕاسيت لة تيَرِوانيين خودا و ثيَطةياندنيان بؤ خزمةتكردن (2تيمؤساوس.)17-16 :3
خةل
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 .3كتيَيب ثريؤز (بةو ثيَيةي ووشةي خوداية) ڕاستيية ،ڕوحي ثريؤزيش ڕوحي ڕاستيية (يؤحةننا( )17 :17يؤحةننا .)17 :14قسة
َكيية (ئريميا .)32-9 :23لة
بابةتييةكةي خودايش لة كتيَيب ثريؤزدا ثيَضةوانةي ثيَشبيين و خةونة نا بابةتييةكاني خةل
(ئريميا )23دةبينني سيفةتة تايبةمتةندةكةي ثيَغةمبةرة درۆزنەكان ئةوةبوو كة ثيَشبيين هةنديَك كاري ئايندةييان دةكرد (وةك
طةلي ئيسرائيل لة ئايندةدا تووشي هيض خراثةيةك نابيَت) ،بةآلم سيفةتي تايبةتي ثيَغةمبةرة ڕاستةقينةكان ئةوة بوو كة
بانطةشةيان بؤ قسةكاني خودا دةكرد كة بؤ طةل جارِي داوة و بؤ تؤبةت ڕابةرايةتي كردوون .ثيَويستة لةسةر باوةرِداران هةميشة
َدا تاقي بكةنةوة لة ڕؤشنايي ووشةي خودا كة لة كتيَيب ثريؤز جارِ دراوة .بةكورتي ،طرنطرتين
ڕيَنمايي خؤيي بؤ ڕوحي ثريؤز لة دل
شت ئةوةية كة ڕوحي ثريؤز ڕيَنمايي باوةرِداران دةكات لة ڕيَطاي كتيَيب ثريؤزةوة .بؤية ،بيستين ووشةي خودا و خويَندنةوةي و
ڕامانكردني و دةرخكردني و جيَبةجيَكردني لة ذيامناندا كاريَكي زؤر طرنطن!
َي ووشةي خودا.
َكيية بؤ طويَرِايةل
ث) جةختكردنةوةي كتيَيب ثريؤز سةبارةت بة ڕوحي ثريؤز ڕابةرايةتي كردني خةل
خبويَنة1( :ثةترؤس .)2 :1تيَبينييةكان :ڕوحي ثريؤز وا لة باوةرِداران دةكات لة ڕاستييةكاني كتيَيب ثريؤز تيَبطةن (ئةفةسؤس:1
 .)18-17هةروةها ڕاستييةكاني كتيَيب ثريؤز لة دلَ و ميَشك و ذياني باوةرِداران جيَبةجيَ دةكات و زياتر ملكةضيان دةكات بؤ خودا و
ووشةكةي .بؤية كاري ثريؤزكردن كة ڕ وحي ثريؤز ئةجنامي دةدات بةشيَوةيةكي تايبةت ئةوة دةطريَتةوة كة وا لة باوةرِداران بكات
َي دةكةن (كردار .)32 :5بؤية،
َي عيساي مةسيح بنب (1ثةترؤس !)2 :1خودا ڕوحي ثريؤزي بةخشيوة بةو كةسانةي طويَرِايةل
طويَرِايةل
َتان ڕةق مةكةن ،وةك لة ياخيبوونةكةي ڕؤذي تاقيكردنةوة لة
َيَت [ئةمرِؤ ،ئةطةر طويَتان لة دةنطي ئةو بوو ،دل
ڕوحي ثريؤز دةل
َي يةكيَكيان درِندة نةبيَت (طوناهكار ،دوور لة خودا) ،يان
بياباندا] (عيربانييةكان .)8-7 :3بؤية ،باوةرِداران بةرثرسيارن لةوةي كة دل
َكو ڕؤذانة
بيَ باوةرِ بيَت (طومانكار ،ڕةخنةطر) ،يان سةخت بيَت (بةرةنطار ،توندرِةو) كة واي ليَدةكات لة خوداي زيندوو بطةرِيَتةوة .بةل
َي كردني خودا كة لةكتيَيب ثريؤز جارِي داوة (عيربانييةكان .)13-12 :3هةروةها ،ثيَويستة هةر
هاني يةكرت بدةن لةسةر طويَرِايةل
َيَت لة جيهاندا (بينني .)7 ،1 :2هةروةها ،ئةوانةي بةثيَي
َيَسةكاني دةل
كةسيَك طويَبيسيت هةموو ئةو ريَنمايانة بيَت كة ڕوح بة كل
باوةرِي ڕوحي ثريؤز دةذين ،دةيانةويَ و دةتوانن و هةولَ دةدةن بؤ ملكةضكردني خؤيان بؤ خودا و ووشةي خودا .بة شيَوةيةكي ديكة ،لة
َةكاني خؤيان دةذين ،ئةوان نايانةويَ
َي خودا بكةن و ئةوةي ڕازي دةكات .بةآلم ئةوانةي بة ثيَي ويست هةل
ذيانياندا هةوأل دةدةن طويَرِايةل
و ناتوانن و هةولَ نادةن بؤ ئةوةي ملكةضي خودا و ووشةكةي بن (ڕؤما( )8-5 :8كؤلؤسي .)12-9 :1بةم شيَوةية ،جةختكردنةوة لة
َكو لةسةر
كتيَيب ثريؤزدا دةربارةي ئةوةي كة ثةيوةندي بة كاري ڕوحي ثريؤزةوة هةبيَت بة ئاماجني وةرطرتين زانياري نويَ نيية ،بةل
َي كردني زانيارييةكاني ئيَستاية كة لةكتيَيب ثريؤزدا باسكراوة.
طويَرِايةل
َكة.
ت) جةختكردنةوةي كتيَيب ثريؤز سةبارةت بة ڕوحي ثريؤز نويَكردنةوةي خةل
تيَبينييةكان:
خبويَنة( :غەاڵتیە.)26-13 :5
 .1ڕوحي ثريؤز باوةرِداران ثريؤز دةكات تاوةكو زياتر ببنة هاوشيَوةي عيساي مةسيح (2كؤرنسؤس .)18-17 :3لة ڕيَطاي هيَزي
ڕوحي ثريؤز كة لة باوةرِداراندا نيشتةجيَية ،ئةو كارة شةرمةزارانة دةمريَنن كة لةجةستة طوناهكارةكانياندا سةرضاوةي طرتووة
َكو بةثيَي ڕيَنماييةكاني ڕوحي ثريؤز و هيَزةكةي
(ڕؤما .)13 :8ئةوان برِيار دةدةن ضيرت ناذيَن بةثيَي جةستة طوناهكارةكانيان ،بةل
َةي مرؤظيش لة ڕيَطاي طوناهة جةستةييةكانةوة وةك
كار دةكةن تاوةكو بةروبوومي ڕوحي ثريؤز بةرهةم بهيَنن .سروشيت هةل
طوناهةي داويَنثيسي بة هةموو شيَوازةكاني ،لة ڕيَطاي طوناهة ثةيوةنديدارةكان بة جيهاني ڕوحييةوة وةك ثةرستين بتةكان،
جادووكةري ،ئةوانةي لةو بابةتةن ،هةروةها لة ڕيَطاي طوناهة كؤمةآليةتييةكان وةك ئاواتي خؤويسيت و نيطةراني .جيهاني
ڕوحييةوة وةك ثةرستين بت ،جادووكةري ،ئةوانةي لةو بابةتةن ،هةروةها لة ڕيَطاي طوناهة كؤمةآليةتييةكان وةك ئاواتي خؤويسيت
و نيطةراني .بةروبوومةكاني ڕوحي ثريؤزيش طوزارشت لة خؤي .
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دةكات لة ڕيَطاي هةنديَك سيفةتي جةستةيي ڕوحي سةرةكي وةك خؤشةويسيت ،خؤشي ،ئاشيت ،هةروةها لة ڕيَطاي
هةنديَك ضاكةي كؤمةآليةتي وةك خؤرِاطري ،سؤزداري ،ضاكة .لة ڕيَطاي ثةيوةندييةكانةوة وةك متمانةيي بةرامبةر خودا،
سؤزداري بةرامبةر بة كةساني ديكة و خؤرِاطرتن.
 .2ڕةفتاري باوةرِدار لة وحدا (غەالتیە  )25 ،16 :5و ملكةضي بؤ ڕوح (غەاڵتیە  )18 : 5واتا ثيَويستة ڕيَطا بداتة عيساي
مةسيح لة دلَ و ناخيدا جيَطري بيَت و ببيَتة خوداوةند لةسةر ذياني ،واتا بةتةواوةتي دةسةآلت بطريَتة سةر ذياني و زياتر
كاريطةري لة ذيانيدا هةبيَت هةر جاريَ خؤي ملكةض كردة دةسةآلتي عيساي مةسيح و ويستةكةيدا .نيشانةي بينراويش
لةسةر جيَطريبووني ڕوحي ثريؤز لة باوةرِداردا ،بووني بةروبوومي ڕوحيية لة ذيانيدا بةتايبةت خؤشةويسيت (غەاڵتیە:5
( )26-13ئةفةسؤس.)17-16 :3
َةكانيان و
َكي دةكات بؤ باوةرِهيَنان بةو شتانةي كتيَيب ثريؤز باسي دةكات لةسةر كارة هةل
ثوختة :ڕوحي ثريؤز ڕابةرايةتي خةل
َي بكةن .هةروةها ڕوحي ثريؤز نوێژ لة ثيَناوي
عيساي مةسيح بناسن و شكؤداري بكةن ،لة كتيَيب ثريؤز بطةن و طويَرِايةل
باوةرِداران دةكات بةثيَي تةواوي ويسيت خودا (تةماشاي ثاشطؤي 2بكة لة كؤتايي ئةم كتيَبة) .سةرباري ئةوة ڕوحي ثريؤز
َكي دةكات و وايان ليَدةكات خؤيان ئةم طؤرِانة تاقي بكةنةوة.
طؤرِيين ڕاستةقينة لة خةل

ث)

كاري ڕوحي ثريؤز لة باوةرداران

فيَربكة :لة ڕؤذي ثةجنايةميندا ضارةسةرةكاني ڕوحي ثريؤز ئاماذةيان بة سيَ ڕووداوي طرنط داوة:
.1ڕؤذي ثةجنايةمني مؤريَك بوو لة خوداوة لةسةر ئةوةي كة عيساي مةسيح خؤي قوربانيدةرة (كردار-32 :2
.)36
َيَسا (كردار.)47-37 :2
َي دةستثيَكردن بوو بؤ دامةزراندني كل
.2ڕؤذي ثةجنايةمني خال
.3رؤذي ثةجنايةمني هيَزي بة قوتابييان بةخشي بؤ جيَبةجيَكردني ئةركةكانيان (كردار.)8 :1
با بةشيَوةيةكي قوولرت برِوانينة ئةم سيَ ئةركةي روحي ثريؤز:
روحي ثريؤز شكؤمةندكاري عيساي مةسيحة لة تاقيكردنةوةي باوةرِداران.

َيَسا.
ڕوحي ثريؤز عيساي مةسيح دةخاتة ناوةندي كل
بدؤزة و طفتووطؤبكة :كارةكاني ڕوحي ثريؤز ضيية سةبارةت بة عيساي مةسيح؟
ئـ) ڕوحي ثريؤز ناسينةوةيةكي تايبةتي سةبارةت بة عيساي مةسيح دةدات.
خبويَنة2( :كؤرنسؤس.)6 :4
تيَبينييةكان :ڕوحي ثريؤز دياربوونة نةبينراوةكةي خودا بة كةسي عيساي مةسيحي بينراو شيَدةكاتةوة .هةروةها وا لة ڕووناكي
َيانةوة وةكو لة
َي باوةرِداران بدرةوشيَتةوة ،واتا ڕاستةوخؤ ناسينةوةي سيفةتة مةزنةكاني خودا دةخاتة دل
خودا دةكات لة دل
كةسي عيساي مةسيح جاري داوة (2كؤرنسؤس( )6 :4كؤلؤسي .)15 :1هةروةها لة ڕيَطاي جاڕداني بة ثةيامي ئينجيل
نا سينةوةي خوداي زيندوو بة باوةرِداران دةدات و فيَركردني كتيَيب ثريؤز كة تؤماري جارِي عيساي مةسيح لةخؤ دةطريَت
(يؤحةننا( )32-30 :20كردار.)35 :8
ب) ڕوحي ثريؤز شایەتی بؤ عيساي مةسيح دةدات.
خبويَنة( :يؤحةننا( )26 :15يؤحةننا.)14 :16
َكو عيساي مةسيح دةخاتة ناوةندةوة و شكؤمةندي عيساي مةسيح
تيَبينييةكان :ڕ وحي ثريؤز خؤي ناخاتة ناوةندةوة ،بةل
دةكات لة تاقيكردنةوةي باوةرِداران و لة ذيانيان (يؤحةننا.)14 :16
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ث) ڕوحي ثريؤز بة قسةي عيساي مةسيح دةدويَت؟
خبويَنة( :يؤحةننا( )26 :14يؤحةننا.)15-14 :16
تيَبينييةكان :باسي هيض شتيَك ناكات بةبيَ عيساي مةسيح.
ت) ڕوحي ثريؤز وا لة باوةرِداران دةكات دان بة عيساي مةسيح بنيَن وةك خوداوةند لةسةر ذيانيان.
خبويَنة1( :كؤرنسؤس.)3 :12
تيَبينييةكان :وا لة باوةرِداران دةكات ئةوة دةرخبةن لة ذياني ڕؤذانةي خؤياندا كة عيساي مةسيح خوداوةندة لةسةر ذيانيان.
َي بكةن (ڕؤما1( )8-5 :8ثةترؤس.)2 :1
هةروةها وايان ليَدةكات ملكةضي عيساي مةسيح بن و طويَرِايةل
ثوختة :تاقيكردنةوةي ڕاستةقينة بؤ هةر طروثيَك كة ثيَيان واية باوةرِيان بة عيساي مةسيح و كارةكةي هةية (ئةطةر لة ذياني
َيَسا)
َيَسا بةطشيت) ئةو ثيَطةيةية كة بة عيساي مةسيحي دةبةخشن .جا ئةطةر باوةرِدار (يان كل
تاكةكان بيَت يان لة ذياني كل
شكؤمةندي مرؤظ دةكات ،يان ئةزموونة ڕوحييةكةي مةزن دةكات ،ئةوة دةطةيةنيَت كة وةكو ثيَويست لة ڕوحي ثريؤز
تيَنةطةيشتووة .ڕوحي ثريؤز ثيَي خؤش نيية ببينيَت خؤشةويسيت باوةرِداران بةرامبةر بة عيساي مةسيح الواز دةبيَتةوة! كاري
سةرةكي ڕوحي ثريؤز شكؤمةندكردني عيساي مةسيحة لة تاقيكردنةوةي باوةرِداران.
2

َيَساية
ڕوحي ثريؤز بةرِيَوةبةري كل

َيَسا؟
بدؤزة و طفتووطؤبكة :كارةكاني ڕوحي ثريؤز ضيية سةبارةت بة كل
َيَساي نيَوخؤيي دةكاتة جيَنشينيَكي ڕوحي بؤ خودا.
ئـ) ڕوحي ثريؤز كل
خبويَنة( :ئةفةسؤس .)22 :2تيَبينييةكان :ثيَش ڕؤذي ثةجنايةمني ،قوتابييةكان طروثيَكي جياجيا بوون لة تاكةكان .بةآلم لة
َيَسا تةالر نيية و
ڕؤذي ثةجنايةمني  ،ڕوحي ثريؤز كردين بة يةك قةوارة كة جةستةي مةسيحة .ئةمةيش ئةوة دةطةيةنيَت كة كل
َكو زيندةوةريَكي زيندووة (1ثةترؤس.)5-4 :2
ڕيَكخراو نيية ،بةل
َيَسا.
ب) روحي ثريؤز باوةرِدار دةكاتة ئةنداميَكي ڕاستةقينة لة كل
خبويَنة1( :كؤرنسؤس.)13-11 :12
َيَسا كة جةستةي مةسيحة .لة
تيَبينييةكان :ڕوحي ثريؤز تةنها خؤي تواناي هةية مرؤظ بكات بة ئةندامي ڕاستةقينة لة كل
َكيَشاني ڕوحي ثريؤز) ،واتا تةنها لة ڕيَطاي نويَكردنةوة ،ئةو كةسة دةبيَتة باوةرِداريَكي راستةقينة و
ڕيَطاي (لةئاوهةل
َيَسا كة جةستةي مةسيحة .هةروةها لة ڕيَطاي نويَكردنةوة ،عيساي مةسيح لة باوةرِداردا جيَطري
ئةنداميَكي راستةقينة لة كل
دةبيَت و باوةرِداريش لة عيساي مةسيح جيَطري دةبيَت (يؤحةننا .)13-12 :1لة ڕيَطاي نويَكردنةوة جةستةي باوةرِدار دةبيَتة
ثةرستطاي ڕوحي ثريؤز (1كؤرينسؤس ،)16 :3باوةرِداريش خؤي دةبيَتة ئةنداميَك لة جةستةي عيساي مةسيح لةسةر زةوي.
َيَسا.
ث) ڕوحي ثريؤز ثريان دةكاتة تةماشاكاري ڕاستةقينةي كل
خبويَنة( :كردار.)28-17 :20
َيَسا نيَوخؤييةكان بكات بة شيَوةيةكي كاريطةري كار بكةن .ئةم
تيَبينييةكان :ڕوحي ثريؤز تةنها خؤي دةتوانيَت وا لة كل
َيَساي مةسيحي جيهاني) .ڕوحي ثريؤز خؤي تةماشاكار يان
َيَسةي طشيت ثيَكدةهيَنن (يان كل
َيَسانةيش بةطشيت كل
كل
سةرثةرشتيار دياري دةكات بؤ ئةجنامداني ئةم ئةركانة :بنب بة تةماشاكار يان ضاوديَر (تيَبيين :ئةم وشةية بةشيَوةي كؤ ديَتةوة!)
بةشيَوةيةك كة جةختكردنةوة سةرةكييةكةيان لةسةر ئةو كةسانة بيَت كة ثيَويستييان بة ضاوديَريية ،لةطةلَ خؤراكي ڕوحي و
ثاراسنت .هةروةها وةكو ضاوديَر و سةرثةرشتيار ،ثيَويستة لةسةريان جةخت بكةنةوة لةسةر ضاالكييةكان ،بةتايبةت بةرِيَوةبردني
َيَسا نيَوخؤييةكان.
دروست و كارا بؤ ئةركة جياجياكاني كل
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َيَسا.
ت) ڕوحي ثريؤز بةرثرسة لةسةر باوةرِي دروست و ڕةفتارةكاني كل
خبويَنة( :كردار.)28 :15
َيَسادا دةكريَت بةرةو ڕيَككةوتين طشيت.
تيَبينييةكان :ڕوحي ثريؤز تةنها خؤي دةتوانيَ ڕابةرايةتي طفتوطؤكان بكات كة لة كل
َيَساكان طويَ
بةآلم ثيَويستة شيَوازة نويَكان لة برِياردان شويَين ويسيت خودا نةطريَتةوة كة لةكتيَيب ثريؤزدا جارِدراوة! ثيَويستة كل
بطرن لة قسةكاني عيساي مةسيح لة ڕيَطاي ڕوح ثريؤزةوة (بينني.)7 ،1 :2
ج) ڕوحي ثريؤز بةهرةي ڕوحي دةبةخشيَتة باوةرِداران بةثيَي دةسةآلتةكةي.
خبويَنة( :ڕؤما1( )8-4 :12كؤرنسؤس.)11 :12
تيَبينييةكان :ڕوحي ثريؤز تةنها خؤي دةتوانيَت برِيار بدات لةسةر بةهرة ڕوحييةكان كة باوةرِداران دةستةبةري دةكةن .مةبةست
َيَساية .جؤراوجؤريي بةهرة ڕوحييةكان ئةوة دةردةخات كة خودا نايةويَت باوةرداران يان
لة بةهرة ڕوحييةكان بونيادناني كل
َيَسا ثيَكنايةت لة
َكو دةيةويَت شيَوازي جؤراوجؤر بن! كل
َيَساكان ببنة ويَنةيةكي لةيةكضووي تةواو هاوشيَوةي يةكرت بن ،بةل
كل
كةسانيَك كة ثيَويست بيَت جلةكانيان هاوشيَوةى يةك بيَت ،يان لة شيَوازي قسةكردنيان ،يان لة شيَوازي ڕةفتاريان و نةيش لة
َيَسا لة كةساني زؤر جؤراوجؤر لة كةسيَيت
َيَسةدا بكةن .هةر وةكو جةستةي مرؤظ ،كل
كةسانيَك ثيَكبيَت كة هةمان خزمةت لة كل
و توانايان ثيَكديَت .هةروةها ضةندين بةهرةي ڕوحي جؤراوجؤريان هةية و خزمةتي ڕوحي جؤراوجؤر دةكةن .هةنديَك لة
باوةرِداران هاوشيَوةي دةمن لة ثةيرِةو كردني بةهرةي ئامؤذطاري و فيَركردن .ڕةنطة باشرتين ئةرك بيَت كةساني هاوشيَوةي ئةم
باوةرِدارانة ئةجنامي بدةن ئةوةية كة ببنة ضاوديَر ،يان خزمةتكار ،يان مامؤستا ،يان هةر شتيَكي هاوشيَوة ،هةروةها باوةرِدار
َن لة ثةيرِةوكردني بةهرةي ميهرةباني ،يان يارمةتيدان .ڕةنطة باشرتين خزمةتيش كة ئةو كةسانة ئةجنامي
هةية هاوشيَوةي دل
بدةن بةسةركردنةوةي نةخؤش بيَت و يارمةتي هةذاران و كةم ئةندامان بدةن و سةرثةرشتياري ئةو كةسانة بن كة تووشي خوي
دةرماني هؤشبةري بوونة و هةرضي هاوشيَوةي ئةوانةبيَت.
ح) ڕوحي ثريؤز ڕابةرايةتي كؤبوونةوة و خزمةتةكان دةكات.
خبويَنة( :ئةفةسؤس( )19-18 :5ئةفةسؤس( )18 :6فيلييب.)3 :3
تيَبينييةكان :تةنها ڕوحي ثريؤز تواناي ئةوةي هةية كؤبوونةوة و خزمةتةكان ثرِ بن لة ڕوح .بؤ منوونة ،لةجياتي ئةوةي كة
َي برِياردان لةسةر كةساني ديكة بدةن ،بةردةوام دةبن لة سوثاس كردني خودا لةسةر هةموو
باوةرِداران ڕ ةخنةي زؤر بطرن و هةول
شتيَك و هةموو بارودؤخيَك .ڕوحي ثريؤز خؤي ڕابةرايةتي طفتوطؤ و شایەتی و ئامؤذطاري و فيَركردن و ثةرسنت و نوێژ و
طؤرانيية ڕوحييةكانيان دةكات.
َيَسا نيَوخؤييةكان دةكات.
َكي و ضاالكييةكان لة كل
ثوختة :ڕوحي ثريؤز بة كارايي ڕابةرايةتي خةل
3

ڕوحي ثريؤز جيَبةجيَكاري نيَردة مةسيحييةكانة لة جيهاندا.

بدؤزة و طفتووطؤبكة :ئةو كردارانة ضيية كة ڕوحي ثريؤز ئةجنامي دةدات دةربارةي كاري نيَردراوي؟
َدةبذيَريَ و بانطةهيَشت دةكات بؤ ئةوةي ببنة نيَردراو.
ئـ) ڕوحي ثريؤز باوةرِداران هةل
خبويَنة( :كردار( )4-1 :13كردار1( )18-13 :26كؤرنسؤس.)1 :1
تيَبينييةكان :ڕوحي ثريؤز تةنها خؤي دةتوانيَت باوةرِداراي طوجناو بناسيَت بؤ ئةجنامداني هةنديَك ئةرك كة
َدةبذيَريَت و بانطةهيَشتيان دةكات بؤ
ثيَويستة لة جيهاندا جيَبةجيَ بكريَن .بؤية ئةو باوةرِداري دياريكراو هةل
َيَساكان ئةو جؤرة كةسانة لة بةرثرسايةتي نيَوخؤيي ئازاد بكات و بة
ئةوةي بنب بة نيَردراو .بؤية ،ثيَويستة كل
نوێژ و بة ثارة ثشتيوانييان بكات ( ئةطةر بكريَت ).
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ب) ڕوحي ثريؤز ئةركيَكي تايبةت دةبةخشيَتة هةر باوةرِداريَك.
خبويَنة1( :كؤرنسؤس( )11 ،6-4 :12مةرقؤس1( )34 :13كؤرنسؤس.)9-5 :3
تيَبينييةكان :ڕوحي ثريؤز تةنها خؤي دةزانيَت كامة ئةرك طوجناوة بؤ هةر باوةرِداريَك .بؤية ،بةهرةي ڕوحي دةبةخشيَتة هةر
باوةرِداريَك بؤ ئةوةي يارمةتي بدات لة ئةجنامداني ئةركةكةي.
ث) ڕوحي ثريؤز دةرطا دةكاتةوة و دةرطاي ديكةيش دادةخات.
خبويَنة( :كردار( )10-6 :16كؤلؤسي( )3 :4بينني.)8-7 :3
تيَبينييةكان :ڕوحي ثريؤز تةنها خؤي شويَنة سرتاتيذييةكان دةزانيَت لة ئيَستادا ،كةسة طوجناوةكانيش دةناسيَت بؤ ئةجنامداني
هةنديَك ئةرك .هةر خؤي دةرطاي دةرفةتةكان دةكاتةوة و دادةخات لةبةردةم خزمةتكاراني .عيساي مةسيح ئةم كارة ئةجنام
َي خزمةتكاراني لة ڕيَطاي ڕوحي ثريؤز و لة ڕيَطاي ڕيَكخستين بارودؤخي طوجناو بؤيان.
دةدات لة ڕيَطاي ڕيَنمايي كردني دل
لة اليةكي ديكةوة ڕوحي ثريؤز ڕ ابةرايةتي خزمةتكاران دةكات بؤ طةياندني مذدة بؤ هةنديَك كةسي طرنط وةكو وةزيري
حةبةشي (كردار )35-29 :8لةطةلَ سةركردةي سةدي ڕؤماني (كردار .)29-19 :10هةروةها ڕوحي ثريؤز تايبةمتةندي
دةدات بة خزمةتكار تاكو تواناي بينيين ثالنة درِندةكاني ڕوحة درِندةكاني هةبيَت و تاكو تواناي كاركردني بةدةسةآلتةوة هةبيَت
(كردار.)11-9 :13
ت) ڕوحي ثريؤز هاني خزمةتكاران دةدات.
خبويَنة( :كردار.)52-49 :13
تيَبينييةكان :ڕوحي ثريؤز هاني باوةرِدارة نويَكان دةدات و خؤشييان دةداتيَ تةنانةت لة كاتي ضةوسانةوةيشدا.

نزا
بة نؤرة وةكو طروث نوێژ بةرز بكةنةوة بؤ خودا ،وةكو وةآلمدانةوةيةك بؤ ئةوةي ئةمرِؤ
فيَرى بوونة .يان طرووثةكة دابةش بكة طرووثى دووانى يان سيانى و نوێژهکانتان بةرز
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 .فيَركردن ثي َشكةش بكة دةربارةي (خودي ڕوحي ثريؤز و كارةكاني).
َيَن :بةل
بةل

َوةتي ڕوحي بة خويَندنةوةي نيو بةش ڕؤذانة لة (ڕؤما .)8-5شيَوازي ڕاسيت
َوةتي ڕوحي :بةردةوام بة لةسةر خةل
خةل

ثةسةندكراو بةكار بهيَنة .تيَبينيةكانت بنووسة.
وانةي خويَندنةوةي كتيَيب ثريؤز :تكاية وانةي خويَندنةوةي كتيَيب ثريؤز ئامادة بكة لة ماأل (ئةفةسؤس .)4-1 :6جياوازي
خيَزاني مةسيحي ضيية؟ ثيَنج هةنطاوي خويَندنةوةي كتيَيب ثريؤز بةكار بهيَنة .تيَبينيةكانت بنووسة.
نوێژ :بؤ كةسيَكى دياريكراو يان بؤ شتيَكى دياريكراو نوێژ بةرز بكةرةوة و بزانة خودا ضى دةكات (زةبووري.)3 :5
َوةتي 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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