قوتابيَيت 2 -

بیستودوو

نوێژ

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

بةشداريكردن

نامةي ڕؤما

َ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 (ڕؤما  )8-5لةطةأل
خةل
َدا
َةى لةطةل
َدةرانة مامةل
ڕ ةضاوكردنى بةشدارييةكان بةشيَوةيةكى كورت بة ثيَي توانا .طويَ بطرن لة بةذداربوان ،هةروةها بة هةوال
بكةن و ثةسةندي بكةن ،بةبيَ ئةوةي طفتوطؤي زؤري لةسةر بكةن.

شايةتي
دةرخكردن

ب) ڕامان
ئايةتى دةرخكردن
لةسةر ثةرِاويَك بةم
شيَوةية بنووسةوة.



شايةتي (مةتتا)32 :10

[بؤية ئةوةي لةالي خةلَك دامن ثيابنيَت ،منيش لةالي باوكم كة لة ئامسانة ،داني
ثيادةنيَم] (مةتتا)32 :10

مةتتا32 :10

نيشانةي كتيَيب
لةثشت ثةرِاوةكة
بنووسةوة 

عيساي مةسيح ئةم ووشانةي بة دوازدة قوتابييةكةي فةرموو كاتيَك فةرماني ثيَدان برِؤن جارِ بدةن (مزطيَين بدةن) بة
َستييةكي توند بوونةوة بؤ
نزيكبوونةوةي ثادشايةتي خودا (مةتتا .)10-5 :10سةرباري ئةوةي كة قوتابييان تووشي بةرهةل
َي خؤشي بة بيَ ترس ڕابطةيةنن .عيساي مةسيح ضوار هؤكاري ثيَدان بؤ
نامةكةيان و شيَوازي ذيانيان دةبن ،بةآلم ثيَويستة هةوال
ئةوةي بة بيَ ترس شاییهتی بؤ بدةن:
 1دةتواني بة بيَ ترس شاییهتی بدةيت بؤ عيساي مةسيح ضونكة دوذمنةكانت ناتوانن دوور بكةونةوة لةو شةرمةزارييةي
هةسيت ثيَدةكةن لةبةردةم طةالني سةر زةوي (مةتتا.)27-26 :10
َستيية درِندةكانيان ،ضةوسانةوة و كوشتين باوةرِداران! ڕؤذيَك ديَت
ئـ) دوذمنان ناتوانن دةور بكةونةوة لة ئاشكراكردني بةرهةل




ثريؤز دةلَيَت[ :ضونكة
(ڕؤذي حوكم داني مةزن) تيَيدا دوذمناني مةسيح شةرمةزار دةبن لةبةردةم هةموو طةالني زةوي .كتيَيب



خودا حوكم بةسةر هةموو كاريَك دةدات] (کۆمکار.)14 :
ب) هةروةها ،دوذمنةكان ناتوانن ڕؤذيَك لة ڕؤذان بيَبةريبووني باوةرِداران لة بةردةم هةموو طةالني زةوي قةدةغة بكةن .لة
ڕؤذي حوكم داني مةزن ،عيساي مةسيح و قوتابييةكاني ثاداشت دةكريَن لةبةردةم هةموو طةالني سةر زةوي لة سةرجةم
َيَت عيساي مةسيح هةموو كةسيَك بةثيَي كردةكاني ثاداشت دةكريَت (مةتتا .)27 :16بؤية،
سةردةمةكاندا .كتيَيب ثريؤز دةل
َكو ثيَويستة
َكي .بةل
ثيَويستة لةسةر قوتابييةكاني عيساي مةسيح نةترسن لة جارِداني بة ثةيامي ئينجيل لةبةردةم هةموو خةل
بة ئازاييةوة ئاشكراي بكةن.
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دةتواني بة بيَ ترس شایهتی بؤ عيساي مةسيح بدةيت ضونكة لةوانةبيَت دوذمنانت بتوانن جةستةت بكوذن،
بكوذن (مةتتا.)28 :10
دةروونت 
بةآلم ناتوانن 

هةر شتيَك بيَت كة دوذمناني مةسيح خوازياربن ئةجنامي بدةن ،يةك شت دةميَنيَت كة ناتوانن جيَبةجيَي بكةن،
ئةويش ئةوةية كة توانايان نيية دةروونت بكوذن! كاتيَك كة جةستةت بةشي ماددي و بينراوة لة كةسيَتيتدا،
دةروونت بةشي نا ماددي و نةبينراوة لة كةسيَتيتدا.
دةتواني بة بيَ ترس شایهتی بؤ عيساي مةسيح بدةيت ضونكة دوذمنانت ناتوانن ويسيت خودا ثووض بكةنةوة،
ناشتوانن خؤشةويسيت و ضاوديَري كردني لة بةرامبةرت ڕابطرن (مةتتا.)31-29 :10
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ضؤن چۆلهکه ڕؤذيَك لة ڕؤذان دةمريَت ،تؤيش ڕؤذيَك لة ڕؤذان دةمريت .بةآلم ئةطةر خودا ضاوي لة هةموو
َيَن دةدات كة بةشيَوةيةكي
چۆلهکهیهك بيَت هةرضةندة شتيَكي بةنرخ نيية ،دةبيَ ضةند طرنطي بة تؤ بدات؟ خودا بةل
ناياب ضاوديَري تؤ و ذيانت و كارةكانت بكات .بؤية ،ثيَويستة بزانيت كة هةرضييةك لةسةر زةوي بةسةرتدا ديَت
هةمووي بة زانياري و ريَطةثيَداني خوداية (ڕؤما.)28 :8
4

ث)

دةتواني بة بيَ ترس شایهتی بؤ عيساي مةسيح بدةيت ضونكة مةسيح لة بةردةم خوداي باوك دانت ثيَ دةنيَت
َكي داني ثيَدا بنةيَت (مةتتا.)33-32 :10
ئةطةر تؤ لةبةردةم خةل

دانثيَدانان واتاي ئةوة دةطةيةنيَت كة بةئاشكرا دان بنةيت بةوةي كة عيساي مةسيح ڕزطاركار و خوداوةندي تؤية.
َكي تةنانةت لة
هةروةها ئةوة دةطةيةنيَت كة ڕؤذيَك لة ڕؤذان شةرم لة عيساي مةسيح نةكةيت لةبةردةم خةل
بةردةم دوذمةكانيشت (مرقؤس .)38-34 :8لة ڕؤذي حوكم داني مةزن ،عيساي مةسيح بة ئاشكرا و لة بةردةم
طةالني هةموو جيهان و لةبةردةم باوكي ئامسان دانت ثيَدا دةنيَت (مةتتا.)36-34 :25

دةرخكردن

بنووسة :ئايةتة كتيَبييةكة لةسةر كاخةزيَكي سثى يان لة ثةرِاوي تيَبني بنووسة.

دةرخبكة :بةشيَوةيَكي ڕاست ئايةتةكة دةرخبكة ،متمانةي ڕيَنمايي خودا( ،مةتتا.)32 :10
َنيا بيَت لةوةي هاوڕيَكةي ئايةتةكةي دةرخكرد.
ثيَداضوونةوة :طروثةكة بكة دوو بةش ،هةر يةك لة قوتابيان دل


وانةي خويَندنةوةي كتيَيب ثريؤز
ئةفةسؤس4-1 :6
جياوازي خيَزاني مةسيحي ضيية؟
شيَوازي ثيَنج هةنطاوي خويَندنةوةى كتيَيب ثريؤز بةكار بهيَنة بؤ ئةوةي (ئةفةسؤس )4-1 :6ثيَكةوة خبويَنني.
هةنطاوى

1

خبويَنة

خبويَنة :با ثيَكةوة (ئةفةسؤس )4-1 :6خبويَنينةوة .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؟
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بنووسة :يةك يان دوو ڕاستى بدؤزةوة كة ليَيان بطةيت .برييان ليَبكةرةوة و ثاشان بريؤكةكانت لة ثةرِاوةكةتدا بنووسة.
بةشداريكردن ( :ثاش بةسةر بردني هةندآ كات بة بريكردنةوة و نووسني ،بةشداري بة بريؤكةكانتان بكةن) .بةشدارى ئةو شتانة
بكةين كة هةريةكيَك لة ئيَمة دؤزييةوة( .ئةمانةى خوارةوة ضةند منوونةيةكة سةبارةت بةو شتانةى كة دؤزيويانةتةوة .لة بريت
بيَت لة هةر طروثيَكى بضووك ،ئةندامانى طرووثةكة بة شتى جياواز بةذداري دةكةن ،طرنط نيية هاوشيَوةي يةك بن).
َي دايك و باوكتان بن لة
دؤزينةوةي  1بةالى منةوة ڕاستى طرنط لة (ئةفةسؤس)1 :6داية[ :ئةي منداآلن ،طويَرِايةل
َي باوك و
خوداوةند ،ضونكة ئةمة ڕاستة] .هةنديَك كةس ثيَيان واية ئةم ئايةتة ئةوة دةطةيةنيَت كة ثيَوسيتة باوةرِدار طويَرِايةل
دايكي بكات تةنها لة يةك كاتدا كة ئةويش ئةطةر هةردووكيان باوةرِداري ڕاستةقينة بن بة عيساي مةسيحي خوداوةند .بةآلم
َي باوك و دايكم بكةم نةك بةهؤي باوةرِيان
َةن لةم شيكردنةوةياندا .ئامؤذطاري ئةوة دةطةيةنيَت كة ثيَويستة طويَرِايةل
ئةوانة هةل
َةي بيَ باوةرِ هةية
َكو بةهؤي باوةرِي خودي خؤم بة عيساي مةسيح .لة كاتي ئةوةي كة زؤر لة ڕؤل
بة عيساي مةسيح ،بةل
َي باوك و دايكيان بكةن ،ضونكة ئةمةية
َي دايك و باوكيان ناكةن ،ثيَويستة باوةرِداران بة عيساي مةسيح طويَرِايةل
طويَرِايةل
َي باوك و دايكيان بكةن
ئامؤذطاري عيساي مةسيح بؤ باوةرِداران .بة شيَوازيَكي ديكة ،ثيَويستة كةساني باوةرِدار طويَرِايةل
تةنانةت ئةطةر ئةو باوك و دايكانة بيَ باوةرِ بن و ناڕاست بن و طرنطييان ثيَ نةدابيَ.

دؤزينةوةي  2بةالى منةوة ڕاستى طرنط لة (ئةفةسؤس)4 :6داية[ :ئيَوةش ئةي باوكان ،مندالَةكانتان توورِة مةكةن ،بةلَكو
َي باوك و دايكيان
بةثيَي ليَرِاهيَنان و تةمبيَكردني خوداوةند بةخيَويان بكةن] .سةرباري ئةوةي كة ثيَويستة كورِان طويَرِايةل
بكةن ،ثيَويستة باوك و دايكةكانيش هاني كورِةكانيان بدةن .هةمان ئةم ووشانة لة (كؤلؤسي )21 :3دووبارة دةبيَتةوة[ :ئةي
َةكان دةكريَت هةست بة ئازار و شكست بكةن كاتيَك بةبةردةوام
َةكانتان توورِة مةكةن ،نةوةك نائوميَد بن] .رؤل
باوكةكان ،مندال

َم هةية ،زؤر
َةكردنيان ،لة كاتي ئةجنامداني كاري دروستيش هان نةدريَن .كاتيَكيش مندال
ڕةخنةيان ليَبطرييَت لة كاتي هةل
طرنطة بةردةوام مب لة هاندانيان ،سةرباري ئةوةي كة تةواو نةبوون ،بةآلم ثيَويستة لةسةرم تورِةيان نةكةم و دوور بكةومةوة لة
هةموو شتيَك وايان ليَبكات هةست بة شكستهيَنان بكةن .بةم شيَوةية ،برِيارم دا ببم بة باوكيَكي هاندةر بؤ كورِةكامن (دايكيَكي
هاندةر بؤ كورِةكامن).
هةنطاوى  3هةنديَ ثرسيار بكة
بريكةرةوة :ئةو ثرسيارة ضيية كة دةتةويَ ئاڕاستةى طروثةكة بكةيت سةبارةت بةم برِطة كتيَبيية؟ با هةوأل بدةين هةموو ئةو
ڕاستييانة تيَبطةين كة لة (ئةفةسؤس )4-1 :6ئاماذةى ثيَكراوة.
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 وةآلميان بدةيتةوة لة ڕيَطاى طفتووطؤكردن لةطةأل طرووثةكةت).
طفتووطؤبكة( :دواتر هةندآ ثرسيار هةل
(ئةمانةى خوارة هةندآ منوونةن دةربارةى هةندآ ثرسيار كة لةوانةية ئةندامانى طرووثةكةت بيكةن ،و هةندآ تيَبينى بةسوود بؤ
بةريَوةبردنى طفتووطؤ دةربارةى ثرسيارةكان) .
َةكان فيَردةبن لة
َطادا ،رؤل
َي باوك و دايكةوة هةية .لة هةنديَك كؤمةل
ثرسيارى  1ثرسياري يةكةم ثةيوةندي بة طويَرِايةل
َي باوك و دايكيان بكةن .بةآلم ،بةثيَي ڕيَنمايي كتيَيب ثريؤز ،تا ض
هةموو كات و بارودؤخيَكدا و بة دريَذايي ذيانيان طويَرِايةل
َي كردني باوك و دايكي؟
تةمةنيَك ثيَويستة كورِ بةردةوام بيَت لة طويَرِايةل
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َطاكاني جيهان دةدات .ثيَش هةموو شتيَك با برِوانينة
َي هةموو كؤمةل
تيَبينييةكان :ئةمة ثرسياريَكي زؤر طرنطة ضونكة لة دل
َي باوك و دايكي دةكرد لةسةر زةوي
َيدا بوو ،هيَشتا طويَرِايةل
خودي عيساي مةسيح .كاتيَك عيساي مةسيح لة تةمةني  12سال
َي باوك و دايكي نةدةكرد ،ملكةضي
َي ئةركي ذيان بوو ،طويَرِايةل
(لؤقا .)52-41 :2بةآلم كاتيَك بوو بة طةنج و سةرقال
ويستةكانيان نةدةبوو (مةرقؤس .)35-31 :3ئةركيَكي هةبوو كة ثيَويست بوو لةسةري ئةجنامي بدات لة ذيانيدا .بؤية ،كتيَيب
َي باوك و دايكيان بكةن بةدريَذايي ذيانيان و لة هةموو
ثريؤز ڕيَنمايي ناكات كة ثيَويست بيَت لةسةر باوةرِداران طويَرِايةل
َي دايك و باوكيان بكةن تا ئةو كاتةي
َكو كتيَيب ثريؤز ڕيَنمايي دةكات كة ثيَويستة باوةرِداران طويَرِايةل
بارودؤخيَكدا .بةل
َيَني كة تةمةني ثيَطةيشنت ئةو كات دةستثيَدةكات
َن ،يان ئةو كاتةي كة هيَشتا نةطةيشتوونة تةمةني ثيَطةيشنت .دةكريَت بل
مندال
َيَت ،يان ئةو كاتةي كة ثشت بة دايك و باوةكي نابةستيَت ،يان كاتيَك ذياني
َي باوك و دايكي بةجيَبهيَل
كة باوةرِدار مال
َة
َيكردنيَكي كاتيية .ثيَويستة مندال
َي كردني باوك و دايكان طويَرِايةل
هاوسةرطريي ثيَكدةهيَنيَت .بةم شيَوةية ،طويَرِايةل
َي باوك و دايكيان بكةن تاوةكو دةطةنة تةمةني ثيَطةيشنت.
بضووكةكان طويَرِايةل
ثرسيارى  2ثرسياري دووةم ثةيوةندي بة ثاداشتكردني باوك و دايكانةوة هةية .ئةو شيَوازة كردةيية طرنطانة ضيية بؤ
ثاداشتكردني لة باوك و دايك؟
َي ،بةبيَ مةبةسيت خؤويسيت ،بة بيَ
تيَبينييةكان :ثاداشتكردن واتا دةرخستين ڕيَز و بايةخدان و خؤشةويستيية بة بيَ دوودل
ترس .ئةم منوونانة بؤ هةموو طةالني جيهان طوجناوة لة ثةيوةنديكردنيان لةطةأل باوك و دايكيان ،لة ثةيوةندي ثياو لةطةلَ باوك و
َك بة خوداوة (باوكي ئامسانييان) .ثيَنج شيَواز
دايكي ذنةكةي ،لة ثةيوةندي ذن لةطةأل دايك و باوكي ميَردةكةي ،لة ثةيوةندي خةل
هةية بؤ ريَزطرتن لة هةموو ئةم كةسانة:
َدا مةكة دةربارةي ئةو شتانةي طرنطي
َياندا نةكةيت .مشتومرِيان لةطةل
ئـ) ثاداشيت باوك و دايكت بكة بةوةي مشتومري لةطةل
َدا مةكة دةربارةي ئةو جالنةي ثيَويستة بيانثؤشي ،يان ئةو ثرؤطرامانةي تةلةفزيؤن
ڕ وحييان نيية .بؤ منوونة ،مشتومرِيان لةطةل
كة تةماشايان دةكةيت ،يان ئةو كارانةي ناو ماأل كة ثيَويستة جيَبةجيَيان بكةيت .مشتومرِكردنت لةطةلَ باوك و دايكتان وايان
ليَدةكات هةست بكةن بؤضوونيان لة تيَرِوانيين تؤدا ثووضة .ضؤن دةتواني بة شيَوةيةكي كردةيي باوك و دايكت ثاداشت بكةيت؟
بؤضوون و تيَرِوانيين خؤت بة بةسؤزي و ڕةوشتييةوة دةربرِة ،ڕيَطا بة خودا بدة ڕازييان بكات بةو شيَوازةي خؤي ثيَي باشرتة لة
يةكيَكي تر .ئةطةر ئةوةت كرد ئةوة دةسةمليَنيت كة باوةرِت بةوة هةية كة خودا خؤي دةسةآلتي بةسةر هةموو ڕووداويَكدا هةية،
خؤشي تواناي ئةجنامداني باشرتين كاري هةية.
ب) ثاداشيت باوك و دايكت بكة لة ڕيَطاي بةهةند وةرطرتين ثيَشنيار و ئامؤذطارييةكانيان .تؤ سووكايةتي بة باوك و دايكت
دةكةيت كاتيَك ئامؤذطارييةكانيان ڕةت بكةيتةوة تةنانةت بةبيَ بريكردنةوةيش .ضؤن دةتواني باوك و دايكت بةشيَوازيَكي
َةكة
كردةيي ثاداشت بكةيت؟ كاتيَك باوكت يان دايكت ثيَشنياريَك يان ئامؤذطارييةكت ثيَشكةش بكةن ،ليَيان فيَربة .هةل
بقؤزةوة و لة ئةزموون و داناييان فيَربة كة لةذيانياندا كؤبؤتةوة .بةشيَوةيةكي تايبةت هةموو ئةو شتانة ليَيان فيَربة كة اليةني
هيَزن لة ذيانياندا ئةطةر بةهرة بيَت ،يان ليَهاتوويي ،يان زانياري ،يان ئةزمووني كردةيي.
ث) ثاداشيت باوك و دايكت بكة لةڕيَطاي ثيَدانيان ثيَطةيةك لة ذيانت .كاتيَك ڕيَطا بة باوك و دايكت نةدةيت بزانن بري لة ضي
دةكةيتةوة ،هةست بة ضي دةكةيت ،ض كاريَك ئةجنام دةدةيت ،تؤ – لة ڕاستيدا – سووكايةتييان ثيَدةكةيت .كاتيَكيش ڕيَطا بة
باوك و دايكت نةدةيت بزانن ثالني ضي دةطيَرِيت ،كاتيَكيش هيض دةرفةتيَكيان نادةييتَ كاريطةرييان لةسةر ثالنةكانت هةبيَت،
ديسان سووكايةتييان ثيَدةكةيت .كاتيَكيش ڕيَطايان نادةييتَ بةشداري لة خؤشي و ناخؤشييةكانت بكةن ،يان سةركةوتن و
شكستةكانت ،تؤ سووكايةتيان ثيَدةكةيت .كاتيَكيش لة ذيانة كردةييةكةت و لة برِيارةكانت جيايان دةكةيتةوة ،وةكو ئةوةية
َيَيت شايستةي ئةوة نني ثةيوةندييان بة ذيانتةوة هةبيَت!
ثيَيان بل
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ضؤن دةتواني بةشيَوةيةكي كرداري باوك و دايكت ثاداشت بكةيت؟ ڕيَطاكاني ثةيوةندي لة نيَوان خؤت و باوك و دايكت بة
كراوةيي بثاريَزة .ڕةنطة هةنديَك جار ئةم كارة سةخت بيَت ،بةآلم يةكيَكة لة باشرتين شيَوازةكاني ثاداشتكردني باوك و دايك.
َياندا .باسي ضاالكييةكانت بكة بؤيان :ئةوةي لة قوتاخبانة و لةسةر كار ئةجنامي دةدةيت،
دةستثيَشخةر بة لة قسةكردن لةطةل
َسوكةوتت لةطةلَ هاورِيَكانت .باسي بريؤكةكانت بكة بؤيان ،لةطةلَ هةستةكانت و ثالنةكانت .هةروةها ،دةتواني ثاداشتيان
هةل
بكةيت لة ڕيَطاي بةشداركردنيان لة ثالن و برِيارةكانت .ڕيَز لة ئةزموون و داناييةكانيان بطرة ،داواي ئامؤذطارييان بكة،
َيان دةكةيت.
َست بيَت لةطةلَ خواستةكانيان ،وايان ليَبكة هةست بكةن كة طويَرِايةل
تةنانةت ئةطةر برِياري كؤتايت بةرهةل
ت) باوك و دايكت ثاداشت بكة لة ڕيَطاي خزمةتكردنيان .كاتيَك خزمةتي باوك و دايكت ناكةيت جطة لةو كاتانةي داوات
ليَدةكةن ،سووكايةتييان ثيَدةكةيت .بؤية ،خؤت ڕابهيَنة لةسةر طةرِان بةدواي دةرفةتدا بؤ يارمةتادانيان و ضاوةرِيَ مةكة تا ئةو
كاتةي داوا بكةن.
ج) ثاداشيت باوكو دايكت بكة لة ڕيَطاي خؤشةويستيت بؤيان .كاتيَك تةنها بةثيَي دابونةريتة كؤمةآليةتيي خؤشةويسيت بؤ
باوك و دايكت دةردةخةيت وةك (بضيتة سةردانيان ،ثيَشكةش كردني دياريي ،بةدي هيَناني خواستةكانيان) –لة ڕاستيدا–
سووكايةتيان ثيَدةكةيت .خؤشةويسيت مةسيحي ڕاستةقينة سنووري بةزةيي و دابونةرييت كؤمةآليةتي تيَثةرِ دةكات!
خؤشةويسيت مةسيحي ڕاستةقينة وات ليَدةكات خؤرِاطر بيت كاتيَك دريَغييان بةرامبةرت هةبيَت ،هةروةها ليَيان خؤش بيت لة
هةر كاريَك كة خراثةيان بةرامبةرت كردبيَت .كاتيَك دةبيتة باوةرِدار بة عيساي مةسيح ،ڕةنطة باوك و دايكت برتسن لةوةي كة
ملكةضكردنت بؤ عيساي مةسيح كاريطةري نةريَين بؤ كةسيَتيت هةبيَت .هةروةها ڕةنطة برتسن كة كاريطةري نةريَين لةسةر
خويَندنت ،كارةكةت ،سةركةوتنت لة ذياندا و داهاتت يان توانات لة يارمةتاداني داراييان هةبيَت .هةروةها ،ڕةنطة باوك و
دايكت برتسن لةوةي كة باوةرِهيَنانت بة عيساي مةسيح ڕةنطة شةرمةزارييان بؤ بهيَنيَت يان بؤ ئاينةكةيان .بؤية ،بة جواني
واتاي باوةرِي مةسيحييان بؤ ڕوون بكةوة ،بؤشيان بسةمليَنة كة تؤ بوويتة مرؤظيَكي باشرت و خؤشةويسترت لة ڕيَطاي كاريطةريي
مةسيح لةسةر دلَ و ذيانت.
َةكانيان بدةن؟
ثرسيارى  3ثرسياري سيَهةم ثةيوةندي بة هانداني منداآلن هةية .ضؤن باوكان و دايكان دةتوانن هاني مندال
َةكانيان دادةرِوخيَنن .شيَوازي زؤريش هةية بؤ دارِوخاندني منداآلن .دةتواني لةو
تيَبينييةكان :هةنديَك لة باوكان و دايكان مندال
شتانة ئاشنابيت كة منداآلن دادةرِوخيَنن لة ڕيَطاي ضاوديَريكردني كاردانةوةي منداآلن بةرامبةر بة باوك و دايكيان .بؤ منوونة،
ڕةنطة منداآلن هةست بة نيطةراني بكةن ،يان تورِةيي ،يان تيَكشكان ،يان ڕةنطة بةخؤياندا بضؤنةوة ،يان طوزارشت لة
نيطةرانييان بةرامبةر باوك و دايكيان بكةن .بةم شيَوةية ،ئةم كاردانةوانة ئاماذةن بةوةي كة ثيَويستة باوك يان دايك شيَوازي
َةكاني بكات كة هةست بة ڕيَز بكات؟ ثيَم
َةكانيان بطؤرِن .ضؤن باوك (يان دايك) دةتوانيَت وا لة مندال
ڕةفتاريان لةطةلَ مندال
واية دةتوانيَت ئةو كارة ئةجنام بدات لة ڕيَطاي طةشةدان بة سيَ شت لةاليان :بةرثرسايةتي ،ڕازيكردني كةسيَيت ،ثةيوةنديية.
َةكانتة ،دةرئةجنام دةبنة نازدار و
َةكانت بدة بؤ لةئةستؤطرتين بةرثرسايةتي .ئةطةر ئاماجنت ڕازيكردني مندال
ئـ) يارمةتي مندال
خؤويست .بةآلم ئةطةر ڕاهيَنانيان ثيَبكةيت لةسةر لةئةستؤطرتين بةرثرسايةتي زياتر لة بوارةكاني ذيانياندا ،دةبنة طةجنانيَكي
َةكان:
ثيَطةييو كة لةئاسيت بةرثرسياريَتيدا بن! ضوار قؤناغ هةية بؤ طةشةكردني هةسيت بةرثرسياريَيت لةالي مندال
َي بيَت!
َةكانت برِيار بدةيت .ثيَويستة مندالَ فيَري طويَرِايةل
 -1قؤناغي يةكةم ئةوةية كة ثيَويستة لةجياتي هةموو مندال
َبذيَريَت! ثيَويستة
بةآلم لة كاتيَكدا كة شتيَكي ڕةتكردةوة ،دةتواني جيَطرةوةيةكي ديكةي بدةييتَ تاكو فيَربيَت و هةل
َة لة ڕيَطاي برِيارةكاني خؤيان
َةكانت ئةجنام بدةيت .مندالَ ڕاسيت و هةل
ئةم هةنطاوة لة قؤناغيَكي زووي تةمةني مندال
َبذاردنةكانتةوة فيَردةبن .بةآلم ثيَويستة لةطةلَ گهورەبونیان بةرثرسايةتي زياتر خبةيتة ئةستؤيان.
و هةل
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َةكانت بدةيت و ثيَطةوة جيَبةجيَيان
َبذاردةكان لةطةلَ مندال
 -2قؤناغي دووةم ئةوةية كة برِيارةكان و هةل
َةكانت بكةنة قؤناغي سةرةتايي خويَندن .ببة بة
بكةن .كاتي طوجناو بؤ ئةم قؤناغة ئةوةية كة مندال
ثيَشةنطيَك بؤيان و ثيَوانة بؤ باشيي و ڕيَكخستنةكاني خيَزان دابينَ.
َبذيَرن ،بةآلم ثيَويستة ڕةزامةندي تؤيان
َةكانت بدةيت خؤيان برِيار بدةن و هةل
 -3قؤناغي سيَيةم ئةوةية كة دةرفةت بة مندال
َةكانت لة قؤناغي ئامادةيي يان ناوةندي
هةبيَت و بةسةرثةرشيت خؤت بضيَتة ڕيَوة .دةتواني ئةوة ئةجنام بدةيت كاتيَك مندال
بن .بةآلم ثيَويستة ئةوةيش بزانن كة ئازادي زياتر واتاي ئةركي زياتر و بةرثرسياريَيت زياتر لةبةردةمت دةطةيةنيَت .ئةو
اليةنة طرنطانةي ذيان كة ثيَويستة ڕاهيَنانيان بؤ بطريَت لةسةر لة ئةستؤ طرتين بةرثرسايةتي ئةمانةية :ئةركةكاني
َةكردن بة ثارة بةشيَوةيةكي دروست ،بةكارهيَناني كةرستةكاني طواستنةوة
قوتاخبانةيان ،ثةيوةنديية خيَزانييةكانيان ،مامةل
َبذاردني هاورِيَكان ،ثةرةدان بة ثةيوةنديية تايبةتييةكانيان لةطةلَ خودا.
بةتةنيايي ،هةل
َةكانت بكةيت هةموو شتيَك بةتةنيايي جيَبةجيَ
 -4قؤناغي ضوارةم و كؤتايي ئةوةية كة وا لة مندال
َةكانت
َةكانت ثيَبطةن و طةورة بن .لةم قؤناغةدا مندال
بكةن .دةتواني ئةوة بكةيت كاتيَك مندال
َكو لةبةردةم خودا.
بةرثرسيار دةبن لةسةر ئةجنامداني كارةكانيان نةك لةبةردةم تؤ ،بةل
َةكانت دةكةيت ڕاوبؤضوونة تايبةتييةكانت
َةكانت بدة لةسةر طةشةكردن بة بريوباوةرِيان .كاتيَك داوا لة مندال
ب) يارمةتي مندال
َةكانت مةكة ملكةضي هةموو
ثةيرِةو بكةن ،ناتوانن طةشة بة ڕ اوبؤضوون و باوةرِة تايبةتييةكاني خؤيان بدةن .بؤية ،داوا لة مندال
َكو هانيان بدة و يارمةتيان بدة لةسةر طةشةكردن بة باوةرِةكانيان،
باوةرِ ،بؤضوون ،نةريتةكان ،ثيَشةنطييةكانت بن ،بةل
نةريتةكانيان ،بؤضوونةكانيان بةثيَي ڕيَنماييةكاني كتيَيب ثريؤز! بةم شيَوازة ،هةسيت بةرثرسايةتييان دةبيَت .سيَ هةنطاو هةية
بؤ طةشةكردن بة باوةرِةكان:
 -1هةنطاوي يةكةم :ڕيَطا بدة كورِةكةت (كضةكةت) خؤي ڕاستييةكاني كتيَيب ثريؤز بدؤزيَتةوة (لؤقا.)26- 25 :10
َبذيَريَت.
 -2هةنطاوي دووةم :ڕيَطا بدة كورِةكةت (كضةكةت) جيَبةجيَكردنة تايبةتةكةي خؤي بؤ ئةو ڕاستيية هةل
َيدا طفتوطؤ بكة لةبارةي ئاكامةكاني جيَبةجيَكردنةكةي ئةو ڕاستيية.
 -3هةنطاوي سيَيةم :لةطةل
بؤ منوون ة ،ئةوةي ثةيوةندي بة بابةتي جلوبةرطةوة هةبيَت ،دوو بنةماي كتيَيب لةو بارةيةوة هةية ئةوةيش ئةمانةن)1( :
َكي نةباتة الي طوناهةوة )2( .جلةكان طوجناو بن لة ڕووي
َكراو بن ،واتا خةل
جلوبةرطةكان لة ڕووي ڕةوشتةوة قبول
كؤمةآليةتييةوة .ئةم دوو بنةماية سنووري منداآلن ثيَكدةهيَنن لة برِيار وةرطرتن دةربارةي ئةو جالنةي دةيثؤشن .تاوةكو
َبذيَرن ،خؤيان برِيارةكانيان بدةن .ثاش
َةكانت ثابةندي ئةم سنوورانة بن ،دةتوانن هةموو شتيَك بةثيَي ويسيت خؤيان هةل
مندال
َكي ضي دةبيَت.
َبذاردةكانيان تاوتويَ بكةيت و كاريطةييان لةسةر خؤيان و خةل
َياندا هةل
ئةوة ،دةتواني لةطةل
َةكانت لةخؤت جيا
َةكانت بدة بؤ ثيَكهيَناني ثةيوةندي ثيَطةييو .دةبيَ ئاماجنت ئةوة نةبيَت كة مندال
ث) يارمةتي مندال
َكو هانيان بدة بؤ ثشتبةسنت بة يةكرت لة نيَوانتاندا .كتيَيب ثريؤز هةر باوةرِداريَك دةخاتة خيَزانيَكي دياريكراو،
بكةيتةوة ،بةل
َطةيةكي دياريكراوةوة .كتيَيب ثريؤز بةو شيَوازة نارِوانيَتة جيهان كة لة تاكانيَك ثيَكديَت و هةر
َيَسايةكي دياريكراو  ،كؤمةل
كل
َطةكان .هةروةها
َيَساكان ،وةك تاكي كؤمةل
َكو وةك تاكي خيَزانةكان تةماشايان دةكات ،وةك تاكي كل
يةكةو بة شيَوازي خؤي بةل
كتيَيب ثريؤز تةماشاي جيهان دةكات بةو ثيَيةي كة شويَنيَكة و هةر يةك لة ئيَمة ثيَويسيت بةوةيرت هةية ،بةو ثيَيةي كة
َةكانت بدة بؤ ثيَكهيَناني هاورِيَيت باش،
شويَنيَكة و هةر تاكيَك دةتوانيَت تيَيدا خزمةتي كةسانيرت بكات .بؤية ،يارمةتي مندال
َطا و ثيَكهاتةي جياجيا ،ثةيوةندي ريَكوثيَكيش لةطةأل ڕةطةزيرت ثيَكبهيَنن.
ناسيين كةسانيَك لة كؤمةل
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ثرسيارى  4ثرسياري ضوارةم ثةيوةندي بة ثةروةردةكردني (ثيَطةياندني) منداآلنةوة هةية .ثيَويستة باوكان و دايكاني
َةكانيان ثةروةردة بكةن؟
باوةرِدار ضؤن مندال
َةكاني ثةروةردة بكات.
َةكاني خؤشبويَت ،مندال
تيَبينييةكان :دوو بةرثرسايةتي هةية لة ئةستؤي هةموو باوكان :دايكي مندال
ثةروةردةكردني منداآلنيش بة ڕةوشتة خوداوةندييةكان واتاي ئةوة دةطةيةنيَت كة ڕيَنماييةكاني كتيَيب ثريؤزيان فيَر بكةيت.
َي كردني ڕاستييةكاني
هةروةها ثةروةردةكردني منداآلن بة هانداني خوداوةند ئةوة دةطةيةنيَت كة ڕايان بهيَنيت لةسةر طويَرِايةل
َةكانت لةسةريان ڕابهيَنيَت:
كتيَيب ثريؤز .دوو اليةني طرنط هةية كة ثيَويستة مندال
َةكانت بدة ببنة هاوآلتي ضاك لةم جيهانةدا .لة هةموو شتيَك زياتر ڕاهيَنانيان ثيَ بكة لةسةر
ئـ) ڕاهيَنان بة مندال
جيَبةجيَكردني ئةو ڕاستييانةي فيَري دةبن .ڕاهيَنانيش ئةوة دةطةيةنيَت كة بةبةردةوامي هانيان بدةيت .ڕةنطة ڕاهيَنانيش
َةكانت ڕابهيَنيت لةسةر ئةوةي كة بنب بة هاووآلتي ضاكة لةم
هةنديَك جار ثيَويسيت بة توندي و سزادان هةية .دةتواني مندال
جيهانةدا لة ڕيَطاي ثوختةكردني ئةم اليةنانة لة كةسيَتيياندا:
 -1ڕاهيَنانيان ثيَ بكة لةسةر ئةوةي كة ثيَبطةن لةڕووي بري ،جةستةيي ،ڕوحي ،كؤمةآليةتي.
 -2ڕاهيَنانيان ثيَ بكة لةسةر ئةوةي كة بنب بة دانا.
 -3ڕاهيَنانيان ثيَ بكة لةسةر خؤشةويسيت.
خيَزانة دروستةكان بةردي بونياتناني نةتةوةي دروسنت!
َةكانت بكة بؤ ئةوةي بنب بة هاووآلتي ضاك لة شانةشيين خودادا .ڕاهيَنانيان ثيَ بكة لةسةر ئةوةي كة
ب) ڕاهيَنان بة مندال
بةتةواوةتي خؤيان ملكةضي خودا بكةن لة كتيَيب ثريؤزدا .ڕاهيَنانيان ثيَ بكة لةسةر ئةوةي كة لة هةموو بارودؤخيَكدا
َي خودا بكةن .ڕاهيَنانيان ثيَ بكة لةسةر
متمانةيان بة خودا هةبيَت .ڕاهيَنانيان ثيَ بكة لةسةر ئةوةي كة بةبيَ مةرج طويَرِايةل
ئةوةي كة ذيانيَكي ثريؤز و ضاكة بذيَن .لة هةموو ئةمانةيش طرنطرت ئةوةية كة ڕاهيَنانيان ثيَ بكةيت لةسةر خؤشةويسيت خودا،
َكردني خؤيان.
خؤشةويسيت كةسانيرت ،قبول
هةنطاوى  : 4جيَبةجيَكردن
بريبكةرةوة :كام لةو ڕاستييانةى كة لة كتيَيب ثريؤز هاتووة دةست دةدات وةكو كاريَكى ڕةفتارى باوةرِداران؟

بةشداريكردن :با ثيَكةوة بري بكةينةوة و ئةو جيَبةجيَكردنانة بنووسني كة دةتوانني لة (ئةفةسؤس )4-1 :6دةريبهيَنني؟
بريبكةرةوة :ئةو جيَبةجيَكردنة ثيَشنياركراوة ضيية كة خودا ليَيت داوا دةكات بيطؤرِيتة بة جيَبةجيَكردني كةسى؟
بنووسة :ئةم جيَبةجيَكردنة كةسيية لة ثةراوةكةت بنووسة .هةست بة سةربةخؤيى بكة لة بةشداري كردنى جيَبةجيَكردنة
َتى داناوة( .لةبريت بيَت كة ئةندامانى هةر طروثيَك ڕاستى جياواز ريَكدةخةن :يان لة خودى
كةسييةكةت كة خودا لة دل
ڕاستييةكة جيَبةجيَكردنى جياواز دةردةهيَنن .ئةمةى خوارةوة ليستةيةكة بة جيَبةجيَكردني ثيَشنياركراو).

منوونةي جيَبةجيَكردني ثيَشنياركراو.

1 :6

َي باوك و دايكتان بكةن لة هةموو شتيَك ،جطة لةوةي كة داواي هةنديَك كار بكةن كة
بؤ كورِة ثيَطةيشتووةكان :طويَرِايةل
طوجناو نةبيَت لةطةلَ ئامؤذطارييةكاني خودا و ڕيَنماييةكاني كة لةكتيَيب ثريؤزدا هاتووة.

2 :6

َكي :ڕيَزي باوك و دايكتان بطرن ،ڕيَزي باوك و دايكي هاوسةرةكانتان بطرن ،لة هةموو بارودؤخيَكدا ڕيَزي خودا
بؤ خةل
َبذيَرة ،ثابةند بة بةثةرةدان بةم اليةنة لة ماوةيةكي دياريكراودا.
بطرن .اليةنيَكي كردةيي بؤ ڕيَزطرتنيان هةل

4 :6

َةكانت ئةطةر بضووك بن يان طةورة.
بؤ باوكان :مةبة بة هؤكاري نائوميَدي و شكسيت بؤ مندال

4 :6

َةكانت لةسةر ڕاستييةكاني كتيَيب ثريؤز ثةروةردة بكة،
َي ثيَنةطةيشتوويان هةية :مندال
بؤ هةموو ئةو باوكانةي مندال
هاني بدة بؤ جيَبةجيَكردني ئةم ڕاستييانة بةشيَوةيةكي كردةيي.
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منوونةي جيَبةجيَكردني كةسي.
ئـ) من دةمةويَ –بةشيَوةيةكي تايبةت– فيَري داواكردني ئامؤذطاري مب لة باوك و دايكم ،لة داناييةكانيان لة ذياندا فيَرمب.
َبذاردنةكامن دةدةم ،بةآلم دةمةويَ ڕيَز لة باوك و دايكم بطرم لة ڕيَطاي وةرطرتين بؤضوون و
سةرباري ئةوةي كة خؤم برِيار و هةل
بريؤكةكانيان بةبايةخةوة.
َةكامن و يارمةتايان بدةم بؤ لةئةستؤ وةرطرتين بةرثرسايةتي،
ب) من دةمةويَ –بةشيَوةيةكي تايبةت– ببم بة هاندةري مندال
طةشةكردن بة بريوباوةرِيان ،دروستكردني ثةيوةندي ثيَطةييو لةطةلَ كةسانيرتدا ،طوزارشت كردن لة هةستةكانيان بةشيَوةيةكي
ڕيَكوثيَك .من دةزامن كة ئةمة يةكيَكة لة مةزنرتين بةرثرسايةتي كة خودا متمانةي ثيَبةخشيوم وةك باوك (يان دايك).
هةنطاوي  5نزا بكة.
با بة نؤرة نوێژ بةرزبكةينةوة بؤ خودا ،هةر كةسيَك بؤ ڕاستييةك نوێژ بكات كة خودا لة ڕيَطاى (ئةفةسؤس)4-1 :6
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)

نوێ
ژ لة طروثي دوواني يان سياني ،نوێژ بةرز بكةنةوة لة ثيناوي يةكرتى و هةموو جيهان.



َى
ئةركى مال
بؤ وانةي داهاتوو

ڕابةري طروث :ئةم ئةركةى خوارةوة بة نووسراوى بدة ئةندامانى طرووثةكةت ،يان داوايان ليَبكة لة ثةرِاوةكانيان بينووسنةوة.
َيَن بدة قوتابيَيت بة كةسانيرت بكةيت .فيَركردن ثيَشكةش بكة دةربارةي (ئةفةسؤس.)4-1 :6
َيَن :بةل
بةل

َوةتي ڕوحى .ڕؤذانة نيو بةشي (ڕؤما  )12 - 9خبويَنة.
َوةتي ڕوحي :هةموو ڕؤذيَك كاتيَك بةسةر بةرة لة خةل
خةل
شيَوازي ڕاسيت ثةسةندكراو بةكار بهيَنة .تيَبينييةكانت بنووسة.
دةرخكردن :وردبةرةوة لة ئايةتة كتيَبيية نويَكان و دةرخيان بكة( .مةتتا .)32 :10هةموو 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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