قوتابيَيت 2 -

وانةي بیستوسێ

نوێژ

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

ستايش و ثةرسنت
خودا نيعمةت دةبةخشيَ
نةرييت(عاداتی) فةريسييةكان
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بريؤكةي سةرةكي :خودا نيعمةت دةبةخشيَ

خبويَنة( :مةرقؤس.)23-1 :7
فةريسييةكان (ئايندار بوون) ڕؤذي سيَ جار نوێژیان دةكرد ،هةفتةي دوو جار بةڕؤذوو دةبوون ،دة يةكي داهاتيان ثيَشكةشي
ثةرستطا دةكرد ،لة هةولَ و كؤششدا بوون بؤ جيَبةجيَكردني  613بنةما و ياسا كة بؤ خؤيان دةستنيشانيان كردبوو .بةآلم
سةرباري هةموو ئاينداريان ،ئازادي ڕاستةقينةيان نةبوو! ضونكة كؤيلةي طوناهة بوون (يؤحةننا ،)34 :8هةروةها بوون بة
كؤيلةي بنةما و ياسا مرؤييةكانيان (ئيشايا!)13 :29
(عادات)نةرييت هةنديَك لة مةسيحييةكاني ئةم سةردةمة
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َكة].
خبويَنة( :مةرقؤس[ )7 :7بة خؤرِايي دةمثةرسنت ،فيَركردنيَك فيَردةكةن كة ڕاسثاردةي خةل
َيَسا بكةن ،رؤذاني يةكشةممةيش دووجار بيَن ،بة
َيَسا داوا لة ئةنداماني دةكةن ڕؤذانة سةرداني كل
بة هةمان شيَوة ،هةنديَك كل
َيَسادا بثؤشن ،ڕيَذةيةكي
شيَوةيةكي دياريكراو خودا بثةرسنت ،لة شويَنيَكي دياريكراويشدا يةكرت ببينن ،جلي تايبةتيش لة كل
َيَسا بكةن ،باوةرِيان بة بريوباوةرِيَك هةبيَت
َي قسةكاني شوان و ثرياني كل
َيَسا ببةخشن ،طويَرِايةل
دياريكراويش لة داهاتيان بة كل
َوةتي ڕؤذانةيان ،يان هةرشتيَكي
كة بةڕووني لة كتيَيب ثريؤزدا دةرنةكةوتووة ،ڕاثؤرتيَكيش ثيَشكةش بكةن دةربارةي خةل
َيَسا بنةما و ياساي تايبةت بؤ ئةنداماني خؤي دادةنيَت هةرضةندة ئةم ياسايانة بةثيَي ووشةي
هاوشيَوة .بةم شيَوةية ،هةنديَك كل
خودا نةهاتوون .بةمةش ،ئةنداماني دةطوازيَتةوة لة جيهاني (دةمةويَ لة ذيَر نيعمةتي خودادا بژیم) بؤ جيهان (ثيَويستة بةثيَي
َيَسا دايدةنيَن).
ئةو ياسايانة بژیم كة ڕابةراني كل
كاتيَك ئةم ياسايا نةش بنب بة مةرج يان ياسايةكي ضةسثاو بةسةر باوةرِداران ،دووبارة باوةرِداراني ئازاد بؤ كؤيلةتي
َيَسا واي ليَدةكةن هةست بة طوناهة بكات
دةطةرِيَنيَتةوة .كاتيَكيش كة باوةرِدار ئةم ياسا مرؤييانة جيَبةجيَ نةكات ،ڕابةراني كل
َي ئةم ياسا
وةك ئةوةي كة كةسيَكي (ياخي) بيَت يان (لة جةستةدا) دەژیت يان كةسيَكي خراثة .ڕةنطة ئةم باوةرِدارةش طويَرِايةل
َيَسا نةكات ضونكة هةست دةكات لة ذياندا ئازاد نةماوة .لة اليةكي ديكةوة
َكو ڕةنطة ضيرت سةرداني كل
و بنةمايانة نةبيَت ،بةل
َيَساية!
َكراو بن لةالي ئةو كةسانة ،يان لةالي ئةو كل
هةنديَك كةس هةنديَك بنةما و ياسا بؤ خؤيان دادةنيَن تاكو قبول
 3ملكةضي شةريعةت يان لە ژێر بەزەیی خودا بژیم
َكو لةذيَر بەزەیی نيعمةتن.
خبويَنة( :ڕؤما .)14 :6باوةرِداران لةذيَر شةريعةت نني ،بةل
ئـ) ملكةضي شةريعةت بةثيَي ياسايي .لةبةر ئةوةي خودا ثريؤز و ڕاستودروستة ،ثريؤزي و راستودروسيت خودا وا لة مرؤظ
َي هةموو شةريعةتة ڕةوشتييةكاني بكةن ،هةروةها سزا هةبيَت بؤ هةر كةسيَك دةستدريَذي بكاتة
دةكةن بةتةواوةتي طويَرِايةل
َكي طوناهيان
سةر ئةم شةريعةتانة .بةم شيَوةية ،لة ڕووي ياساييةوة ،هةموو مرؤظ ملكةضي شةريعةتن .كاتيَكيش هةموو خةل
كردووة (ڕؤما ،)23 :3هةموويان لةذيَر سةرزةنشيت خودان (غەاڵتیە( )10 :3ياقوب.)10 :2
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ب) ملكةضي نيعمةت بةثيَي ياسايي .بةآلم لةبةر ئةوةي خودا خؤشةويستيية ،لة طوناهي هةموو كةسيَك خؤش بوو بةمةرجيَك ئةطةر
باوةرِي بة مةسيح بيَنيَت (ڕؤما .)25-24 :3مةسيح داواكاري ڕاستودروسيت خوداي لة بري ئيَمة داوةتةوة (2كؤرنسؤس.)21 :5
َكو (لةذيَر نيعمةتن).
بؤية هةموو ئةو كةسانةي باوةرِيان بة مةسيح هةية( ،لةذيَر شةريعةت نني) بةل
َسي نيَردراو ويسيت باوةرِداران هان بدات بؤ ملمالنيَ لةطةلَ طوناهدا .بؤية بؤيان دووثات دةكاتةوة كة لةذيَر دةسةآلتي طوناهدا نةماون
ثؤل
َكو ملكةضي نيعمةتن
ئةطةر لة ناخيان بيَت يان لة دةرةوةيان .ئةوان لةذيَر شةريعةتدا نةماون وةك داواكارييةكي يةكساني لةالي خودا ،بةل
كة بةخشينيَكي خودايية .بةم شيَوةية ،ئةو كةسانةي هيَشتا لة ذيَر شةريعةتدا دةذين (بةثيَي ياسا) كةسانيَكن هيَشتا ليَبووردني خودايان
تاقي نةكردؤتةوة ،بيَتاوان نني ،لةطةلَ خودا ئاشتنةبوونةتةوة .دةرئةجنام ناتوانن ثريؤز بن .بةآلم ئةو كةسانةي لةذيَر نيعمةت دةذين (بةثيَي
ياسا) بيَتاوان بوون لة طوناهةكانيان خؤش بوون ،لةطةأل خودا ئاشت بوونةوة .بؤية ناتوانن و نايانةويَت بةردةوام بن لة طوزةران لةناو
َكردني نيعمةتي خودا هةية كة
طوناهدا! بةواتاي ديكة ،ئةو كةسةي دةيةويَت ذيانيَكي ثريؤز و نويَ بژیت لةم جيهانةدا ،ثيَويسيت بة قبول
كةسيَيت عيساي مةسيحة.
َيَسا هةنديَك ياساي مرؤيي بؤ ئةنداماني دادةنيَت ،ئةوة بةسؤزداري دةياخناتة ذيَر ياسايي
ث) ملكةضي شةريعةت بة سؤزداري .كاتيَك كل
شةريعةت .واتاي ملكةضي شةريعةت بة سؤزداري ئةوةية كة هةست بكةيت كة ثيَويستة هةنديَك كار ئةجنام بدةيت ،يان ثابةندبي بة
ئةجنامداني ئةم كارانة .ئةم ياسا مرؤييانة ش وات ليَدةكات هةست بكةيت كة ثابةندي يان ناضاري ئةجنامي بدةيت ،ئةمةش ئةوة
َبذاردنت لةدةست داوة! كاتيَك شكست بهيَنيت لة جيَبةجيَكردني ئةو ياسا مرؤييانة دةبيتة طوناهكار و
دةطةيةنيَت كة تؤ ئازادي هةل
سةركؤنة دةكريَيت وةك كةسيَكي توندرِةو ،يان تؤ (لة جةستةدا دةذيت) يان تةنانةت كةسيَكي (خراثي)! لة ئاكامي ئةوة ،تؤ هةست
َي ئةم ياسا
دةكةيت و ڕ ةفتار دةكةيت خؤشةويسيت خودا لةدةست دةدةيت يان خؤشةويسيت باوةرِداران لةدةست دةدةيت ئةطةر طويَرِايةل
َي
مرؤييانة نةبيت .بؤ ئةوةي لة هةسيت طوناه و سةركؤنةكردن و هةسيت ديكةي نةريَين دوور بكةويتةوة ،ڕةنطة بة سؤزدارييةوة طويَرِايةل
ئةم ياسا و بنةما مرؤييانة ببيت .كاتيَكيش بة سؤزداري لة ذيَر ياساي شةريعةتدا بذيت ،جةخت لةسةر ناسنامةي خؤت لة تيَرِوانيين ئةو
َكو دةبيتة كؤيلةي ئةو
كةسانةدا دةكةيت كة ياسا و فةرمانةكانيان داناوة! لة ڕاستيشدا ،تؤ تةنها نابيتة كؤيلةي ئةو ياسا مرؤييانة ،بةل
كةسانةش كة ياساكانيان داناوة.
ت) ملكةضي نيعمةت بة سؤزداري .بوونت (لة ذيَر نيعمةت) واتا ڕزطار بوويتة لةو شةريعةتةي بةندي كردبووي لة ڕووي ياساييةوة ئةو
كةسةي باوةرِي بة عيساي مةسيحي هةبيَت ملكةضي شةريعةتي خودا ناميَنيَت كة سةركؤنةي كردبوو .خودا تةماشاي تؤ دةكات و جطة
لة ضاكةي عيساي مةسيح هيض نابينيَت (2كؤرنسؤس .)21 :5هةروةها ،ئةطةر برِوانينة اليةنة سؤزداري و ئةزموونيَكةوة ،ئةو كةسةي
باوةرِي بة عيساي مةسيح هةية كةسيَكة لة هةموو شةريعةتيَك ئازاد بووة كة سةركؤنةي بكات و واي ليَبكات هةست بة طوناة بكات يان
َكو تؤ بة سؤزداري و بة ئةزموونيشةوة لة ذيَر
بةهةر هةستيَكي نةريَنيرت .بةم شيَوةية ،تؤ تةنها بة ياسايي لة ذيَر نيعمةتي خودا نيت ،بةل
نيعمةتي خوداي .تةنانةت ئةطةر بكةويتة طوناهيةكةوة ،ثيَويستة هةست نةكةيت خؤشةويسيت خودات لةدةست داوة يان خؤشةويسيت
َكو
كةسانيرت .كاردانةوةي كةوتين باوةرِدار بةناو طوناهدا سةركؤنة كردن نيية ،يان سزاي تاهةتايي ،يان ڕةتكردنةوةي لةاليةن خوداوة ،بةل
َبذاردنةكةت خراث بوو يان
كاردانةوةكةي بضرِاني هاوثشكيية لةنيَوان خؤي و خودادا! بؤية ،لة كاتيَكدا كة تؤ ڕؤذيَك لة ڕؤذان هةل
َيت لةطةلَ خودا بطةرِيَنيتةوة! ئةو كات هةميشة
طوناهيَكت كرد ،هيَشتا دةتوانيت بطةرِيَيتةوة بؤ طوزةران لة ذيَر نيعمةت ،واتا هاوةل
َبذاردني ذيان يان مردنت دةبيَت ،يان لة نيَوان ئةوةي كة كةسيَكت خؤشبويَت يان خؤشنةويَت ،يان لة نيَوان ئةوةي كة بةتةواوةتي
ئازادا هةل
ڕ زطار بيت لة هةستكردن بة طوناة يان سةركؤنةيي و ترس و هةر هةستيَكي ديكةي نةريَين ،لة نيَوان ئةوةي كة وةك كؤيلةيةك بؤ
هةستةكاني طوناة ،سةركؤنةيي ،ترس و هةسيت ديكةي نةريَين مبيَنيتةوة .كاتيَك لة ذيَر نيعمةت دةذيت بة سؤزداري و ئةزمووني ،جةخت
َةت بةرامبةر بة خودا و كةسانتيرت .ئةو كات بؤ خودا دةطةرِيَيتةوة و دان بة
دةكةيتة سةر ئةوةي ئةجنامت داوة ،واتا لةسةر ڕةفتاري هةل
َيت .
طوناهةكةت دةنيَيت واتا تؤبةت بكةيت ،ليَبوردني خودا قبوولَ بكةيت ،بةردةوام بي لة هاوةل
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لةطةلَ خودا (1يؤحةننا .)9 :1لة ڕيَطاي كارة ڕزطاركارة تةواوةكةي مةسيح ،تؤ بة ياسايي (لةذيَر نيعمةتي) .بيَبةريبوونت
َي لةطةلَ خودا ،تؤ بة
دةستةبةر كردووة! لة ڕيَطاي طةرِانةوةشت بؤ الي خودا ،دانثيَدانانت بة طوناهةكانت ،بةردةواميت لة هاوةل
سؤزداري لة ذيَر نيعميت خوداي .بة شيَوةيةكيرت ،بة قؤناغي ثريؤزكردن دا تيَدةثةرِيَت كة بةدريَذايي ذيانت بةردةوام دةبيَت.

ستايش و
ثةرسنت

خودا بثةرسنت بةو سيف ةتةي كة نيعمةت دةدات! هةروةها بيثةرسنت لةسةر هةموو ئةو شتانةي كة بةرامبةرتان
دةريدةخات لة نيعمةت و ضاكة .لة طرووثي بضووكدا بثةرسنت هةر يةكةو لة سيَ كةس ثيَكبيَت.

بةشداريكردن

نامةي ڕؤما
َوةتةكان و رِامانتان لةو
َوةتي ڕوحي قوتابيان) ئةوةى فيَرى بوونة لة يةكيَ لة خةل
بة نؤرة بةشداري بكةن (يان لة ثةرِاوي خةل
برِطة كتيَبييانةى بؤتان دةستنيشان كراوة (ڕؤما )12-9لةطةلَ ڕةضاوكردنى ئةوةى بةشداريةكان كورت بيَت.
َى بكةن و كيَربِكيَى ئةو شتانة مةكةن
َة لةطةلَ قسةكانى بكةن و قبوول
طويَ بطرن لةو كةسةى بةشدارى دةكات ،بة ڕ استى مامةل
كة بةشدارى دةكات.

فيَركردن

1

قوتابيَيت :سيفةتةكاني قوتابي

قوتابي كةسيَكي سةر بة مامؤستاية يان سةر بة ڕابةري طرووث

واتاي ووشةي (قوتابي) لة ثةمياني نويَدائـ )

خبويَنة( :مةڕقؤس( )18 :2لؤقا( )17 :6يؤحةنا( )60،66 :6يؤحةنا.)28 :9
بدؤزة و طفتووطؤبكة :واتاي ووشةي (قوتابييةكان) ضيية لةم برِطة كتيَبييانة؟
تيَبينييةكان :لة سةردةمة كؤنةكاندا ،فةيلةسوف و ڕابةرة ئاينييةكان قوتابييان هةبوو كة هاوشانيان بوون .فةريسييةكان
َكيَش قوتابي هةبوو ،عيساي مةسيحيش قوتابي هةبوو .ووشةي (قوتابي) لةم برِطة
قوتابييان هةبوو ،يؤحةنناي لةئاو هةل
كتيَبييةدا واتاي (بةردةسيت) دةطةيةنيَت .قوتابي يان بةردةسيت كةسيَكة هاوشاني مامؤستايةك دةبيَت يان ڕابةري طروثيَك بؤ
َكيَكي زؤر لة سةرةتادا بةدواي عيساي مةسيح كةوتن ،بةآلم
هةر شويَنيَك بضيَت بةدواي دةكةويَت .بةآلم سةرباري ئةوةي كة خةل
زؤربةيان لة دواييدا ڕاوةستان .هؤكارةكةشي ئةوة بوو كة طرنطييان بة كارة سةرسورِهيَنةرةكاني عيساي مةسيح دةدا نةك بة
قوتابيَيت ڕاستةقينة .هةروةها ئامادة نةبوون نرخي قوتابيَيت ڕاستةقينة بدةن.
قوتابي كةسيَكة سةر بة عيساي مةسيحة 2

خبويَنة( :يؤحةننا( )51-35 :1لؤقا( )11-1 :5مةڕقؤس.)15-13 :3
بدؤزة و طفتووطؤبكة :عيساي مةسيح قوتابيية يةكةمةكاني ضؤن بانطةهيَشت كرد؟
تيَبينييةكان :تيَبيين بانطةهيَشيت عيساي مةسيح بكة (وةرن تةماشا بكةن) (بةدوام بكةوة) .بانطةهيَشيت قوتابيَيت بوو ،بؤ ئةوةي
لةطةلَ عيساي مةسيح بن بؤ هةر شويَنيَك برِوات .كاريطةري بةهيَز و ڕاستةوخؤيش كة كةسيَيت عيساي مةسيح و فيَركردنة بةهيَزةكةي
َكي هان دةدات بؤ ئةوةي بنب بة قوتابي ئةو .بةم شيَوةية ،ووشةي (قوتابي) لةم برِطة كتيَبييانة واتاي (بةردةسيت)
بةجيَي دةهيَشت ،خةل
دةطةيةنيَت ،واتا لةطةلَ مةسيح بيَت لة ئةركي لةم جيهانةدا .بانطةهيَشيت مةسيح بؤ قوتابيَيت هيض كؤسث و مةرجيَكي نةبوو .لة نيَو
َكي ڕقيان ليَدةكرد ناوي
قوتابييةكانيدا ،راوضي ماسي طوناهكار هةبوو وةك (ثةترؤس و ياقوب و يؤحةننا) ،هةروةها باج وةرطر كة خةل
(مةتتا) بوو.

قوتابي كةسيَكي خويَندةوارة لةالي عيساي مةسيح
ئـ) خبويَنة( :لؤقا.)40 :6
بدؤزة و طفتووطؤبكة :واتاي (قوتابي) ضيية لةم برِطة كتيَبيية؟
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3

تيَبينييةكان :واتاي ووشةي قوتابي لةم ئايةتة واتاي خويَندةوار دةطةيةنيَت ،يان مةشقكار .عيساي مةسيح ئةوة فيَر دةكات كة
قوتابي ڕاستةقينة ثيَويستة لة سةرةتادا خويَندةوار بيَت ثيَش ئةوةي ببيَت بة مامؤستا يان ڕابةري طرووث .واتا ،ثيَويستة ببيَت
بة مةشقكار ثيَش ئةوةي ببيَت بة مةشقدةر.
ب) خبويَنة( :يؤحةننا( )15-13 :13مةتتا( )30-28 :11( )23 :4كردار( )13 :4فيليب.)12-9 :4
بدؤزة و طفتووطؤبكة :قوتابييةكان ضؤن فيَر دةبن؟
تيَبينييةكان :قوتابي لة ڕيَطاي بينني و بيسنت و الساييكردنةوة فيَردةبيَت .لة كاتي بةشويَن كةوتين عيساي مةسيح فيَردةبيَت.
لة نزيكةوة سةرنج دةداتة ذياني عيساي مةسيح ،لة ڕيَطاي فيَركردن و منوونةي عيساي مةسيح و قوتابييةكاني فيَر دةبيَت.
هةروةها لة ڕيَطاي ثةيرِةوكردني ڕيَنماييةكاني عيساي مةسيح فيَردةبيَت .بةم شيَوةية ،ئةزمووني زياتر بةدةستديَنيَت.
قوتابي باوةرِداريَكي ڕاستةقينةية

4

خبويَنة( :كردار( )7 :6كردار( )19 ،2-1 :9كردار( )26 :11كردار.)22-21 :14
بدؤزة و طفتووطؤبكة :واتاي (قوتابي) ضيية لةم برِطة كتيَبييانة؟
َيَسا ،باوةرداران هةنديَك جار ثيَيان دةوترا (اليةنطراني ڕيَطا) .بةآلم زؤر جار ثيَيان دةوترا
تيَبينييةكان :لة سةرةتاي ميَذووي كل
َطاي ئاينيي نويَ بةكار دةهيَنريَت.
(قوتابي) .بةم شيَوةية ووشةي (قوتابي) ليَرةدا بؤ ئاماذةدان بة يةكيَك لة ئةنداماني كؤمةل
َيَني ووشةيةكي هاوشيَوةي ووشةي (مةسيحي)ة.
دواتر ،دةتوانني بل

ب)

سيفةتة تايبةمتةندةكاني قوتابي

ثيَشةكي :قوتابي خويَندةوارة و بةردةستةي عيساي مةسيحة .مةسيح قوتابيياني فيَركرد كة خاوةني سيفةتي تايبةمتةند بن.

خبويَنة( :يؤحةننا.)21-16 :3
1
بدؤزة و طفتووطؤبكة :سيفةتة تايبةمتةندةكاني قوتابي ڕاستةقينة ضيية بةثيَي ئةم برِطة كتيَبيية؟
تيَبينييةكان :يةكيَك لة سيفةتة تايبةمتةندةكاني قوتابي ڕاستةقينة ئةوةية كة باوةرِي بة كةسي عيساي مةسيحي خوداوةند
َكو باوةرِي بة عيساي مةسيحي خوداوةند هةية
هةبيَت .قوتابي ڕ استةقينة ناكةويَتة دواي مامؤستايةك ناوي عيسا بيَت ،بةل
َيَكةوة .ئةو باوةرِي بةوة هةية كة عيساي مةسيح ئةو خودايةية كة بةجةستةيةكي سروشيت خؤي نيشان داوة و
بةهةموو بري و دل
َكدا بذيَت .هةروةها باوةرِي هةية كة بيَبةري بووة و ذياني تاهةتايي دةستةبةر كردووة.
هاتة سةر زةوي بؤئةوةي لةنيَ و خةل
هةروةها باوةرِي هةية بةوةي كة عيساي مةسيح ڕووناكي جيهانة ،بةدواي ئةو تيشكة دةكةويَت و لةو تيشكةدا دةذيَت.
خبويَنة( :يؤحةننا.)32-31 :8
بدؤزة و طفتووطؤبكة :سيفةتة تايبةمتةندةكاني قوتابي ڕاستةقينة ضيية بةثيَي ئةم برِطة كتيَبيية؟
َي عيساي مةسيحي خوداوةند و
تيَبينييةكان :يةكيَك لة سيفةتة تايبةمتةندةكاني قوتابي ڕاستةقينة ئةوةية كة طويَرِايةل
َكو
ڕيَنماييةكاني ببيَت .قوتابي ڕاستةقينةي باوةرِي نيية بةوةي كة خؤي دةيةويَت ،ئةوةش ئةجنام نادات كة خؤي دةيةويَت ،بةل
َي كردني ڕيَنماييةكاني عيساي مةسيح بريتيية لة
َي دةكات .طويَرِايةل
باوةرِي بة ڕيَنماييةكاني عيساي مةسيح هةية ،طويَرِايةل
يارمةتيداني هةذار و ضةوساوة و كةم دةرامةتةكان (مةتتا( )36-34 :25ياقوب.)27 :1
2

خبويَنة( :يؤحةننا( )26 :12يؤحةننا( )17- 12 :13مةرقؤس1( )34 :13كؤرنسؤس.)9 :3

 3بدؤزة و طفتووطؤبكة :سيفةتة تايبةمتةندةكاني قوتابي ڕاستةقينة ضيية بةثيَي ئةم برِطة كتيَبييانة؟

 تيَبينييةكان :يةكيَك لة سيفةتة تايبةمتةندةكاني قوتابي ڕاستةقينة ئةوةية كة خزمةتكارة .بانطةهيَشتكردن بؤ قوتابيَيت بانطةهيَشتكردن
 بوو بؤ ئةجنامداني كاري بة كؤمةلَ لةطةلَ عيساي مةسيحي خوداوةند لةسةر زةوي .هةر باوةرِداريَك ئةركي تايبةتي خؤي لة ثادشايةتي
.
 خودا لةسةر زةوي دةستةبةر دةكات .سيفةتيَكي ديكةي خزمةتكار هةية ئةويش ئةوةية كة
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 ئامادةية هةنديَك ئةرك ئةجنام بدات كة كةسانيرت ثيَيان ناكريَت يان تواناي ئةجنامدانيان نيية .هةروةها ئامادةية كةمرتين كار
َةكان لةو ڕؤذانةدا ئةجناميان دةدا بةتايبةت شؤريين ثيَي طةشتيارةكان.
ئةجنام بدات كة خزمةتكاراني مال
خبويَنة( :يؤحةنا( )35-34 :13كؤرنسؤس.)8-4 :13
بدؤزة و طفتووطؤبكة :سيفةتة تايبةمتةندةكاني قوتابي ڕاستةقينة ضيية بةثيَي ئةم برِطة كتيَبييانة؟
تيَبينييةكان :يةكيَك لة سيفةتة تايبةمتةندةكاني قوتابي راستةقينة ئةوةية كة خؤشةويسيت لة ثةيوةندييةكاني ثيشان بدات.
تايبةمتةندي ئةم سيفةتة لةوةية كة قوربانيدةرة ،خؤويست نيية (هاوشيَوةي خؤشةويسيت عيساي مةسيح) .خؤشةويسيت
خؤرِاطريَكي دريَذخايةنة ،سؤزداريشة .خؤشةويسيت خؤبةكةمزان و دةستكراوةية .خؤشةويسيت بة ڕةوشيت و خؤرِاطري ڕةفتار
دةكات .خؤشةويسيت دةبةخشيَت و شاد دةبيَت بة سةركةوتن و ثيَشكةوتين كةسانيرت .خؤشةويسيت متمانةي بة كةسانيرت هةية
و خوازيارة خودا بارودؤخةكان بطورِيَت .خؤشةويسيت ثابةندة بة ئةجنامداني كاري ضاكة بؤ كةسانيرت و كاريطةري لةسةريان تاكو
باشرتين داهاتيان بؤ خزمةتي خودا و كةسانيرت تةرخان بكةن.
4

خبويَنة( :يؤحةننا.)16 ، 8-5 :15
تيَبينييةكان:
 5بدؤزة و طفتووطؤبكة :سيفةتة تايبةمتةندةكاني قوتابي ڕاستةقينة ضيية بةثيَي ئةم برِطة كتيَبيية؟
ئـ) طرنطرتين سيفةتي تايبةمتةندي قوتابي ڕاستە قینە ئةوةية كة ضةسثاو مبيَنيَت لة عيساي مةسيح.
َي و لةطةلَ
واتا عيساي مةسيح قبوولَ بكةيت لة دلَ و ذيانت ،هةروةها لة هةولَ و كؤششدا بيت بؤ ثاراستين ثةيوةندييت لةطةل
ووشةكةي (كتيَيب ثريؤز) ،هةروةها هةوأل بدةيت خودي خؤت و ذيانت ملكةضي عيساي مةسيح و ڕيَنماييةكاني بيت .ثيَويستة
ثةيوةنديت لةطةلَ عيساي مةسيح ڕاستةقينة و قوول بيَت نةك ئاسايي .ئةوةيشي سووكايةتي بة ثةيوةندي لةطةلَ عيساي
مةسيح بكات ،دةرئةجنام دةخريَتة ناو ئاطرةوة.
ب) يةكيَك لة سيفةتة تايبةمتةندةكاني قوتابي ڕاستةقينة ئةوةية كة بةرهةمي زؤر و بةردةوامي هةبيَت.
قوتابي بةرهةمي نابيَت ئةطةر لة عيساي مةسيحي خوداوةند نةضةسثيَت .باوةرِدار بةمةرجيَك دةسةمليَنيَت كة قوتابي
ڕاستةقينةي عيساي مةسيحة ئةطةر بةرهةمي زؤر و بةردةوامي هةبيَت .ووشةي (بةرهةم) ضةند واتايةكي هةية لة كتيَيب
ثريؤز:
 .1بةرهةمي ئةو قوتابيانةي جار دةدةن بة ثةيامي ئينجيل قوتابي تازةية (كؤلؤسي.)6 :1
 .2بةرهةمي ئةو قوتابيانةي كة قوتابيَيت بة كةسيرت دةكةن بةروبوومي بةردةوامة ،واتا باوةرِداراني ثيَطةيشتوو و
بةبةردةوامي (يؤحةننا.)16 :15
 .3بةرهةمةي ڕوحي ثريؤز كةسيَيت مةسيحة (5غهڵاتیه.)23-22 :
كاتيَك قوتابيان بضةسثيَن لة عيساي مةسيح بةرهةمي زؤرتر دةهيَنن .كاتيَكيش خودا ڕيَكيان دةخات ،بةرهةمي زياتر
دةهيَنن .ئةم ڕيَكخستنةش بريتيية لة سةرزةنشتكردني باوةرِداران ،ڕيَنمايي كردنيانة لة ڕيَطاي تاقيكردنةوة و طرفتةكانة كة
خودا ڕيَطايان ثيَدةدات لة ذياني باوةرِدار .دةربارةي ئةم ضاوديَريية بةردةوامة و بونياتنانة بةردةوامةي باوةرِدارة تازةكان،
قوتابييةكان بةرهةمي هةميشةييان هةية كة بريتيية لةم باوةرِدارة تازانة كة –بةبةردةوامي كات– ثيَدةطةن و دةضةسثيَن لة
َيَت ووشةكة لة هةنديَك قوتابيدا  100بةرامبةر
عيساي مةسيح .لة منوونةي ضيَنةردا ،عيساي مةسيح ڕووني دةكاتةوة و دةل
دةدات ،لة هةنديَك ديكةيشدا  60بةرامبةر ،لة هةنديَ ديكةيش  30بةرامبةر .هؤكارةكةي ئةم جياوازييةيش دةطةرِيَتةوة بؤ
َنيايي ،ئازايةتي ،ثةرؤشي ،ئةرك و بةهرةكانيان.
ئةوةي كة جياوازن لة تؤبةت ،شايستةيي متمانا ،دل
ج) يةكيَك لة سيفةتة تايبةمتةندةكاني قوتابي ڕاستةقينة ئةوةية كة ملكةضي ووشةي مةسيح بيَت و بةثيَي ئةوة بذيت.
قسةي عيساي مةسيح ثاكمان دةكاتةوة ،واتا قوتابي نويَكان بيَتاوان دةكات (يؤحةنا .)3 :15قوتابي راستةقينة ريَطا بة وشةي
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خودا دةدات دةسةآلتي بةسةر ميَشك و دلَ و ڕةفتارياندا هةبيَت بةشيَوةيةك بةردةوام بيَت لة طؤرِان بةرةو باشرت (يؤحةننا:15
.)7
قوتابي 
تايبةمتةندي ديكةي 
سيفةتيَكي 
د) 
راستةقينة ئةوةية كة بةثيَي ويسيت عيساي مةسيحي خوداوةند نزا بكات.
خبويَنة( :لؤقا.)42-39 :6
6
بدؤزة و طفتووطؤبكة :سيفةتة تايبةمتةندةكاني قوتابي ڕاستةقينة ضيية بةثيَي ئةم برِطة كتيَبيية؟
تيَبينييةكان :يةكيَك لة سيفةتة تايبةمتةندةكاني قوتابي ڕاستةقينة ئةوةية كة فيَربيَت و ڕاهيَنان وةربطريَت بؤ ثوختةكردني
كةسيَتيي .ثيَويستة قوتابي فيَربيَت ضؤن ڕيَطا بة خودا بدات تاكو بيطؤرِيَت ثيَش ئةوةي خودا بةكاري بهيَنيَت بؤ طؤرِيين
كةسانيرت .ثيَويستة بايةخ بة اليةنةكاني الوازي و شكستهيَنان بدات ثيَش ئةوةي دةستبةكاربيَت بة ڕيَكخستين كةسانيرت.
ئاماجني قوتابي ئةوةية كة ببيَتة هاوشيَوةي عيساي مةسيح لة كةسيَتيي و ڕةفتاردا.
خبويَنة( :لؤقا.)26-23 :9
 7بدؤزة و طفتووطؤبكة :سيفةتة تايبةمتةندةكاني قوتابي ڕاستةقينة ضيية بةثيَي ئةم برِطة كتيَبيية؟
َي لة خؤي بكات خؤي بكاتة قورباني لة
تيَبينييةكان :يةكيَك لة سيفةتة تايبةمتةندةكاني قوتابي ڕاستةقينة ئةوةية كة نكؤل
ثيَناو كةسانيرت .ڕؤذانة هةولَ دةدات بؤ شكؤداركردني عيساي مةسيح لة ڕيَطاي طةياندني ثةيامي ئينجيل و ئةطةري
ڕةتكردنةوة و ئازار و مةينةتي ،كة ڕةنطة بةو هؤيةوة بيَتة ئاراوة.
خبويَنة( :لؤقا.)62-56 :9
بدؤزة و طفتووطؤبكة :سيفةتة تايبةمتةندةكاني قوتابي ڕاستةقينة ضيية بةثيَي ئةم برِطة كتيَبيية؟
8
تيَبينييةكان :يةكيَك لة سيفةتة تايبةمتةندةكاني قوتابي ڕاستةقينة ئةوةية كة بةتةواوةتي خؤي تةرخان بكات بؤ مةسيح.
ئـ) قوتابي يةكةم ويسيت بةبيَ بانطةهيَشت كردن بكةويَتة دواي عيساي مةسيحي خوداوةند.
َكي
ئةم كةسة زؤر ثةرؤش بوو بؤ بةدواكةوتين عيساي مةسيحي خوداوةند ،بةآلم لةبريي ضوو باجي قوتابيَيت بذميَريَت .بيين خةل
َكي دةبيين بؤية ويسيت لة عيساي مةسيح نزيك بيَتةوة كة
بةدواي عيساي مةسيح دةكةون ،كارة دةرئاساكان و ثةرؤشي خةل
ناوةندي هةموو ئةو ڕووداوانةية كة لةبةردةم ضاوي ڕوويان دةدا .بةآلم لةثاشان دةبينني ناوضةي يةهودييا عيساي مةسيحيان
ڕةتكردةوة (يؤحةننا ،)18 :5جةليلييةكانيش قاويان دا (يؤحةننا ،)66 :6شارؤضكةي جةدةرييةكانيش داوايان ليَكرد لةاليان
نةميَنيَت (مةتتا ،)34 :8سامرييةكانيش ڕازي نةبوون شويَين حةسانةوةي بؤ دابني بكةن (لؤقا ،)53 :9زةوييش ڕةتي كردةوة
(مةتتا ،)23 :27تةنانةت ئامسانيش لةكؤتاييدا بةجيَيهيَشت (مةتتا .)46 :27بةم شيَوةية قوتابيَيت بةردةوام بريتيية لة
ملمالنيَ ،ڕةتكردنةوة ،مةينةتي .ئةمةية باجي قوتابيَيت (لؤقا.)30-25 :14
ب) قوتابي دووةم ويسيت بة مةرجة تايبةتةكاني بكةويَتة دواي عيساي مةسيحي خوداوةند.
ئةم كةسة ئامادة نةبوو بةمةرجةكاني عيساي مةسيح بكةويَتة دواي عيساي مةسيح! لة اليةكةوة ،ويسيت ببيَتة
بةشويَنكةوتوويةكي نزيكي عيساي مةسيح هاوشيَوةي نيَردراوان .لةاليةكي ديكةيشةوة ،مةرجيَكي تايبةتي خؤي دانا بؤ
بةدواكةوتين عيساي مةسيح .ويسيت ثيَشان باوكي بنيَذيَت كة تازة مردبوو .بةآلم عيساي مةسيح ويسيت لة ميَشكي ئةم
َي ،يان
َي بكات بةبيَ دوودل
ثياوة ئةوة بضةسثيَنيَت كة خؤي خوداوةندي دةسةآلتدارة ،ثيَويستيشة لةسةري بةتةواوةتي طويَرِايةل
ثاريَزةري ،يان مةرج .هةروةها ويسيت فيَري بكات كة خيَزاني ڕوحيي خوداوةند لة شانةشيين خودا لة ثةيوةنديية خيَزانييةكاني
َيَت بة قوتابيَكي ئاواتةخواز نةك بة هةموو بيسةران.
سةر زةوي طرنطرتة .لة يادت بيَت كة عيساي مةسيح ئةم قسةية دةل
َيَت ثيَويستة لةسةر باوةرِدار بايةخ بة دايك و باوكيان نةدةن (يؤحةننا )27-26 :19يان نابيَت بياننيَذن (مةتتا:26
مةسيح نال
َكو ئةوةي ليَرةدا مةبةستيَيت كة ثيَويستة باوةرِدار مةسيح لة باوك و دايكي زياتر خؤشبويَت .هةروةها ثيَويستة
 .)12بةل
لةسةر
107

َي عيساي مةسيح بكات بةبيَ كؤت و مةرج.
هةروةها ثيَويستة لةسةر باوةرِدار طويَرِايةل
ج) قوتابي سيَيةم ويسيت بكةويَتة دواي عيساي مةسيح خوداوةند بةبيَ ئةوةي هةست بكات بة كاريطةري خيَزان و هاورِيَ و
ئاواتةكاني لةسةر ذياني.
َي ببينيَت كة خؤي نةيدةتواني بيبينيَت
لةوانةية ئةم كةسة بةباشي خؤي نةناسيوة .بةآلم عيساي مةسيح تواني ناو دل
َةكةي
(يؤحةننا .)25 :2عيساي مةسيح زاني ئةو كةسة بري لة ضي دةكاتةوة .دةيزاني كاتيَك ئةو كةسة بطةڕيَتةوة مال
َيَت ثيَويستة باوةرِدار
كةسوكاري قاييلي دةكةن كة مبيَنيَتةوة و نةكةويَتة دواي عيساي مةسيح .بؤية ،عيساي مةسيح دةل
ثاشةكشيَ نةكات لةثاش برياري بةدواكةوتين عيساي مةسيح .قوتابي ڕاستةقينة هيض كات تةماشاي دوواوة ناكات و تامةزرؤي
ذياني ڕابردووي ناكات.
خبويَنة( :لؤقا.)33 ،27-26 :14
9
تيَبينييةكان:
بدؤزة و طفتووطؤبكة :سيفةتة تايبةمتةندةكاني قوتابي ڕاستةقينة ضيية بةثيَي ئةم برِطة كتيَبيية؟
ئـ) يةكيَك لة سيفةتة تايبةمتةندةكاني قوتابي ڕاستةقينة ئةوةية كة عيساي مةسيحي خؤشبويَت زياتر لة هةر ثةيوةندييةكي
تر .قوتابي ڕاستةقينة عيساي مةسيحي بةالوة ثةسةندتر لة باوك و دايكي و برا و خوشكةكاني و لة هاوسةرةكةي و
َةكاني ،تةنانةت لة خؤشي .ئةمة ئةوة ناطةيةنيَت كة ثيَويستة قوتابي ڕقي لة باوك و دايك و خيَزانةكةي بيَت و وازيان
مندال
َةكانيان
ليَبهيَنيَت .كتيَيب ثريؤز هاني باوةرِداران دةدات ضاوديَري باوك و دايكيان بكةن ،ضاوديَري خيَزانةكانيان بكةن ،مندال
لةسةر ڕيَزطرتن لة خودا ثةروةردة بكةن ،كةسوكار و دراوسيَكانيان وةكو خؤيان خؤشبويَت .بؤية ووشةي (ڕق) لةم ڕووةوة ئةوة
َبذيَريَت لة نيَوان
دةطةيةنيَت كة بة ريَذةيةكي كةمرت خؤشي بويَت (مةتتا .)37 :10بؤية ،ئةطةر باوةرِدار ناضار بوو يةكيَك هةل
َبذاردنةكة
ئةنداميَكي خيَزانةكةي يان عيساي مةسيح ،ثيَويستة ملكةضي ويستةكاني ئةو ئةندامة ڕةت بكاتةوة هةر ضةنيَك هةل
سةخت بيَت .بؤية ملكةضي مةزني قوتابي ڕاستةقينة بؤ عيساي مةسيحي خوداوةندة .هيج ثةيوةنديَك نيية لة ذياني قوتابي لة
َدةبذيَريَت بةبيَ كؤت و
ثةيوةنديَكةي بة خودا و ڕزطاركارةكةي طرنطرت بيَت .بةم شيَوةية ،قوتابي ڕاستةقينة عيساي مةسيح هةل
مةرج تاكو ببيَتة خوداوةند و ڕ ابةري ذياني .هةروةها هةموو اليةنطرييةكيرت و ثةيوةندييةكيرت لة ئاستيَكي كةمرت لة اليةنطريي
و خؤتةرخانكردني بؤ عيساي مةسيح خوداوةند دادةنيَت.
ب) يةكيَك لة سيفةتة تايبةتةكاني ديكةي قوتابي ڕاستةقينة ئةوةية كة هةموو قوربانييةك يان ڕةتكردنةوةيةك يان
َطرتين خاض.
مةينةتييةك قبولَ بكات ضونكة باوةرِداريَكي تةرخانكراوة .ئةمةية واتاي ڕاستةقينةي هةل
ج) يةكيَك لة سيفةتة تايبةتةكاني ديكةي قوتابي ڕاستةقينة ئةوةية كة عيساي مةسيحي بةاليةوة ثةسةندترة لة هةموو
ئاواتةكاني ئةم جيهانة .قوتابي ڕ استةقينة هةميشة ئامادة دةبيَت بؤ وازهيَنان لة هةر شتيَك يان هةموو شتيَك لةثيَناو
بةدواكةوتين عيساي مةسيح .ئةو ڕيَطا بة خؤشةويسيت ثارة نادات ،يان سةركةوتن ،يان ناوبانطي ،يان دةسةآلت كة بيَبةشي
َةمةندي يان سةركةوتن يان دةسةآلت
َبذيَريَت لة نيَوان دةول
بكات لةوةي كة ببيَتة قوتابي ڕاستةقينة .ئةطةر ناضار بوو يةكيَك هةل
َي و
يان ناوبانطي لةاليةكةوة ،بةرامبةر بةدواكةوتين عيساي مةسيح لةاليةكي ديكةوة ،ثيَويستة لةسةري ئارةزووة مال
زةمينييةكان ڕةت بكاتةوة .مةزنرتين تةرخانكردن لة ذياني قوتابي ڕاستةقينة بؤ عيساي مةسيحة .هيض تةرخان كردنيَكيش
ناتوانيَت شويَين بطريَتةوة.
خبويَنة( :لؤقا.)48-45 :24
بدؤزة و طفتووطؤبكة :سيفةتة تايبةمتةندةكاني قوتابي ڕاستةقينة ضيية بةثيَي ئةم برِطة كتيَبيية؟
تيَبينييةكان :يةكيَك لة سيفةتة تايبةمتةندةكاني قوتابي ڕاستةقينة ئةوةية كة شاییەتیە بؤ عيساي مةسيح .ئةركي قوتابييةكان
َي عيساي مةسيح. .
َكو بنب بة شایەتی طويَرِايةل
تةنها خوازياري طواستنةوةي بريؤكة و دابونةريتةكان نةبوو ،بةل
10
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َك بوون كة خودا
َكو لة بضوكرتين خةل
هةروةها ئةوان لة فةيلةسوفة داناكان و مامؤستاياني شةريعةت رؤشنبريتر نةبوون ،بةل
جارِي ثيَداون (مةتتا .)27-25 :11واتا ،ئةوانة رِانة بضووكةكة بوون كة خودا شاد بوو بةوةي كة شانةشينيان بداتيَ
(لؤقا( )32 :12مةتتا.)10 :5
خبويَنة( :مةتتا.)25-24 :10
 11بدؤزة و طفتووطؤبكة :سيفةتة تايبةمتةندةكاني قوتابي ڕاستةقينة ضيية بةثيَي ئةم برِطة كتيَبيية؟
تيَبينييةكان :يةكيَك لة سيفةتة تايبةمتةندةكاني قوتابي ڕاستةقينة ئةوةية كة ئامادةية سووكايةتي و سةركؤنة كردن لةخؤ
بطريَت لةثيَناو عيساي مةسيحي خوداوةند .دوذمناني عيساي مةسيح وتيان عيسا (ئاميَريَكة لة دةسيت شةيتان) (مةتتا:12
 ،)27-24هةروةها [ڕوحي ثيسي هةية و ورِيَنة دةكات] (يؤحةننا ،)20 :10هةروةها (خودي شةيتانة) (مةتتا.)25 :10
َكةكة ڕةفتار لةطةلَ قوتابياني عيساي مةسيح دةكةن ،بةهةمان شيَوة كة ڕةفتاريان لةطةلَ خودي عيساي مةسيح
بؤية ،خةل
َكي بؤ
َكي ،خراثي شيكردنةوةي خةل
َيَنن لة خراثيي تيَطةيشتين خةل
دةكرد ,بؤية ،قوتابييةكاني عيساي مةسيح دةنال
َياندا (مةتتا2( )12-10 :5تيمؤساوس.)12 :3
َكي لةطةل
قسةكانيان ،لة ڕةفتاري خةل
خبويَنة( :مةتا.)52 :13
بدؤزة و طفتووطؤبكة :سيفةتة تايبةمتةندةكاني قوتابي ڕاستةقينة ضيية بةثيَي ئةم برِطة كتيَبيية؟
تيَبينييةكان :يةكيَك لة سيفةتة تايبةمتةندةكاني قوتابي ڕاستةقينة ئةوةية كة ڕاستييةكاني شانةشني لة ذياني جيَبةجيَ دةكات .قوتابي
ڕاستةقينة لة ڕيَنماييةكاني عيساي مةسيح تيَدةطات لةبارةي (شانةشيين خودا) و جيَبةجيَي دةكات .فيَر بوو و مةشقي كرد ذياني
12

شانةشني بطوزةريَنيَت وةكو لة بةشةكاني ()7-5ي مزطيَين بةثيَي نووسيين مةتتا هاتووة ،هةروةها يارمةتي بدات لة طةشةكردني
َويَست
شانةشني وةكو ئةوةي ڕوونة لة منوونةكاني عيساي مةسيح كة لة بةشي13ي مزطيَين بةثيَي نووسيين مةتتا هاتووة ،هةروةها هةل
و ثةيوةندييةكاني طوجناو بيَت لةطةلَ ڕيَنماييةكاني شانةشني كة لة هةردوو بةشي(18و)19ي مزطيَين بةثيَي نووسيين مةتتا هاتووة.
َي ثرِن لة طةجنينةي ڕاستيية تاهةتاييةكاني لة شانةشيين خودا .بةم شيَوةية ،لةم بريؤكةية دةردةضيَت و بة دةستكراوةيي
ميَشك و دل
لةطةلَ كةسانيرت بةشداري لة ڕاستييةكاني شانةشني دةكات .لة ڕاستيشدا ،ڕاستييةكاني ئةم شانةشينة تةنها كؤن و ضةسثاو نيية،
َكيش كوجناوة ،هةر ضييةك بيَت بارودؤخ و ڕةوشتةكانيان .بةم
َكو طوجناوة بؤ جيَبةجيَكردن لة سةرجةم بوارةكاندا ،بؤ هةموو خةل
بةل
شيَوةية قوتابييةكاني عيساي مةسيح خؤيان مامؤستاي ڕاستةقينةي شةريعةتن لةم سةردةمةدا .هةروةها شانةشني شيي دةكةنةوة بؤ
َكي و ئاشنايان دةكةن بة ڕاستيي تواناي خودا و دةسةآلتي بةسةر جيهاندا.
خةل

خبويَنة( :مةتتا.)20-18 :28
13
بدؤزة و طفتووطؤبكة :سيفةتة تايبةمتةندةكاني قوتابي ڕاستةقينة ضيية بةثيَي ئةم برِطة كتيَبيية؟
َة بة ئامادةكردني قوتابي بؤ عيساي
تيَبينييةكان :يةكيَك لة سيفةتة تايبةمتةندةكاني قوتابي ڕاستةقينة ئةوةية كة تيَكةل
مةسيح .قوتابي ڕاستةقينة دةستثيَشخةر دةبيَت بؤ ضوون بؤ الي كةسانيرت لة ناوضةكةي و بؤ الي طةالنيرت لة جيهاندا بؤ ئةوةي
َي
َي عيساي مةسيح بنب .لة ثةرتووكي كرداري نيَردراوان ،سيفةتي تايبةتي يةكةمي قوتابي (طويَرِايةل
فيَريان بكات طويَرِايةل
كردني باوةرِ) بوو (كردار .)7-6هةروةها ئةمةش ئةركي ثؤلَسي نيَردراو بوو .لة (ڕؤما )5 :1دةخويَنينةوة [نيعمةت و
َي باوةرِ لة نيَوان هةموو نةتةوةكان لة ثيَناوي ناوي ئةو] هةروةها ئةمة
نيَردراويةتييمان بة هؤي ئةوةوة وةرطرت ،بؤ طويَرِايةل
َكي دةكةن لة هةموو
ئةركي قوتابييةكاني عيساي مةسيحة .قوتابيةكاني عيساي مةسيح ئينجيل ڕادةطةيةنن و ڕابةرايةتي خةل
َي كردني ڕيَنماييةكاني
َي كردني (ڕؤما .)26-25 :16طويَرِايةل
طةالني زةوي بؤ باوةرِهيَنان بة عيساي مةسيح و طويَرِايةل
عيساي مةسيح بريتيية لة يارمةتاداني هةذاران و كةم دةرامةتةكان و ضةوسيَنةران (مةتتا( )36-34 :25ياقوب.)27 :1
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خبويَنة( :كردار.)32 :5
بدؤزة و طفتووطؤبكة :سيفةتة تايبةمتةندةكاني قوتابي ڕاستةقينة ضيية بةثيَي ئةم برِطة كتيَبيية؟
َطةيةك ثيَشكةش دةكات لةسةر ئامادةبووني
تيَبينييةكان :يةكيَك لة سيفةتة تايبةمتةندةكاني قوتابي ڕاستةقينة ئةوةية كة بةل
َسي نيَردراو وةك قوتابييةكي ڕاستةقينة قبولَ كرا لةبةر ئةوةي باوةرِي بة عيساي مةسيح
ڕوحي ثريؤز و كارةكاني لة ذياني .ثؤل
هةبوو و ثرِ بوو لة ڕوحي ثريؤز (كردار .)27-26 ،17 :9ڕوحي ثريؤز تاهةتايي لة قوتابيان نيشتةجيَ بووة (يؤحةننا:14
 .)17-16هةروةها عيساي مةسيح شكؤدار دةكات و توانا دةداتة قوتابييةكان بؤ ئةجنامداني ئةو كارانةي كة عيساي مةسيح
خستوويةتة ئةستؤيان .بؤية ئةطةر كةسانيَك هةبيَت كة خؤيان بة قوتابياني عيساي مةسيح بزانن ،بةآلم ڕوحي ثريؤز لة ناخياندا
نيشتةجيَ نيية ،ئةوة بةهيض شيَوةيةك قوتابي ڕاستةقينة نني (كردار.)2-1 :19
14

نوێژ
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 (سيفةتة جياوازةكاني قوتابي).
َيَن :بةل
بةل
َوةتي ڕوحي بة خويَندنةوةي نيو بةش ڕؤذانة لة (ڕؤما .)16-13شيَوازي ڕاسيت
َوةتي ڕوحي :بةردةوام بة لةسةر خةل
 خةل
 ثةسةندكراو بةكار بهيَنة .تيَبينييةكانت بنووسة.
وانةي خويَندنةوةي كتيَيب ثريؤز :تكاية وانةي خويَندنةوةي كتيَيب ثريؤز ئامادة بكة لة ماأل (2كؤرنسؤس.)1 :7 – 14 :6
سيفةتي ثةيوةندييةكاني بريي جياواز ضيية؟ ثيَنج هةنطاوي خويَندنةوةي كتيَيب ثريؤز بةكار بهيَنة .تيَبينييةكانت 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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