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 26وانةى 
 

 نويَذ 1
 

 .تةرخانبكة بؤ ئامادةكردنى قوتابيان بؤخوداطروثةكةت و ئةم بةرنامةية  ۆبنويَذبكة : سةركردةى طروث
 

 خولةك( 20) بةشدارى كردن 2

 ثةيدابوون

ا فيَرى بوون ِروحيةكاند ەتەوەڵخ ەلئةوةى لةيةكيَك  (ِروحيدا بخويَننةوة خةلَوةتىيان لةدةفتةرةكانى )بةنؤرة بةشدارى بكةن 

 .لةبةرضاوطرتنى ئةوةى كةدةبَى بةشداريةكان كورت بنلةطةَل  9: 6ثةيدابوون ى ثيرؤزدا كتيَبتيَِرامانةكانتان لةبِرطةى و 

دةمة تةقَى مةكةن لةطةَل كةبةشدارى دةكات لةطةَل قسةكانيدا بةِراستى هةلَسوكةت بكةن و طوَى بؤ ئةوكةسة بطرن 

  .دةكاتئةوكارانةى بةشدارى تيَدا 

 خولةك( 20) لةبةركردن 3

 23: 3ِرؤما              سروشتى طوناه 
 

 تيَِرامان( أ

ش یرانمبهغهێورات و پت، تهعهیرشه ێبئاشكرا كرا به خوداوه تاوانكردن لهێستا بێام ئڵبه "بخويَنةوة  22 - 21: 3ِرؤما 

 ۆنن، بێهده ڕباوه كه هیوانهموو ئههه ۆح بیسمه یسایع به ڕباوه ۆی ههب خوداوه له یتاوانكردنهێم بن. ئهدهده ۆب یتهیشا

 .هییاوازیج ێبمووان بههه

 

 

ارةوة ئةم ئايةتة لةبةركردنةى خو

 لةسةر بؤرديَكى ِرةش يان سثى بنوسة

 

 سروشتى طوناه

 23: 3ِرؤما 

طةى كتيَب لةسةر ثشتى   ً بةَل

 كارتةكة بنوسة

 

موو هه یوهر ئهبهله

 ۆی شك ان كرد و لهیگوناه

 وتن،خودا كه
 23: 3ِرؤما 

 

 .ماناى طوناهكردن لةكتيَبى ثيرؤزدا .1

دةكات طرفتيَك بوونى بةمة ئاماذة بؤ دةكات باس لةطوناه كتَيبى ثيرؤز كاتَيك  .ئامانجة ەب شتنەیگەنووشةى طوناه ماناى 

كردووة ديارى كةخودا لةذيانماندا ئةو ئامانجةية  شتنەیگەنى انامطوناه بةضةمكة كتيَبيةكةى  .لةطةَل خودالةثةيوةنديمان 

و كارى ِراست و خةلَكانى تريش هةبَى هةروةها لةطةَل خؤيان لةطةلَيدا دروستى ثةيوةندى كةمرؤظ ئةوةية ئامانجى خودا 

نية  (يان لةطةَل خؤيان و خةلَكى تردا) كاتَيكدا خةلَكى ثةيوةندى ساغ و دروستيان لةطةَل خودا لهبةالَم  .ئةنجام بدةنلةذيانياندا 

  .ناويان دةبات (طوناهكار)ئةوا لةوكاتةدا كتيَبى ثيرؤز بة 
وةلةكاتيَكدا سةركةوتوو نابن هكار ناويان دةبات ائةوا كتيَبى ثيرؤز بةطونكارى باش ناكةن لةكاتيَكدا لةِروانطةى خوداوة 

هةموو ئةوةى خةلَكى لةدونيادا بةكارى  .ى ثيرؤز بةطوناهكار ناويان دةباتبؤ مرؤظ ئةوا كتيَبلةهيَنانةدى ثيَوةرةكانى خودا 

هةموو كارةكان كة خودا بؤ خةلَكى داناوةو ثيَويستة بةو ئامانجة ثيَوانة بكريَن  (ذيانى دروست)و ناوى دةنيَن ضاكةى دادةنيَن 

بؤ ذيان ةسةرمان كةبزانين كةئامانجى خوداو ثيَوةرةكةى ثَيويستة ل .كةخودا بؤ كارى ضاكةى داناوةثيَوانة بكريَن ثيَوةرانة بةو 

ذيانَيكى سةربةرزو باش نية بةتةواوى كة كةسيَك دةكةن و لةكتيَبى ثيرؤزدا فيَرمان ى مةسيحدا يساعلةكةسايةتى خوداوةند 

موو هه یوهر ئهبهلهة بخويَنةو 23: 3ِرؤما  خودابةتةواوى لةِروانطةى كارى لةبةردةم خودا و هيض كاريَكى ضاكة نية بذيت 

زؤر ضاكةى و بةكارى دةذين نمونةيى كةذيانيَكى ئةو كةسانةش بةم شيَوةية تةنانةت وتن،خودا كه ۆی شك ان كرد و لهیگوناه

هةموو خةلَكى هةلَةيان كردووة لةثيَكانى ئةو ئامانجةى خودا بؤ ذيان ديارى  .لةِروانطةى خوداوة طوناهكارنهةلَدةستن 

لةِروانطةى  (طوناه كردن)لةاليةكى ترةوة ووشةى خودا دايناون بةو ثيَوةرانةى سةركةوتوو نةبوون لةطةيشتن و كردووة 

ى ثيرؤزدا ديارى كراوة بةم شيَوةية طوناه كتيَبئةو ضاكةيةية كةلةئةنجام نةدانى ةلَكو تةنها ئةنجامدانى كارى هةلَةنية بخوداوة 

ئةو ثةيوةندية نية بةهيض شيَوةيةك بةلَكو ماناى ئةوةية ةنيَوان خةلَكى و خودادا لكردن تةنها بوونى ثةيوةندى خراث نية 

  .اطةياندووةى ثيرؤزدا خؤى رِ كتيَبلة لةنيَوان خوداو خةلَكى ئةو خودايةى كة 
 

 .طوناه و بةرهةمى طوناه ینهیبنچ .2

 ستاش لةِروانطةى خوداوة طوناهكارن ضونكةتائيَ  ،ئةو خةلَكانةى كةدةلَيَن درؤ ناكةن و دزى ناكةن و تاوان ئةنجام نادةن

  .خودى طوناه كردن ینهیبنچنة بنةماو دةِرواننة بةرهةمى طوناه كردن تةنها 
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ثةيوةندى ثضِراوة لةطةَل خودادا  ینهیبنچةخودا، وة لسةربةخؤيى وةرطرتنةبريتية لةخؤ ثةرستى و  طوناه (ِرةطى) ینهیبنچأ( 

هةر لةطةَل خودا ئةوا ثةيوةنديةكةيان دزى نةكةن يان درؤ نةكةن و ى تاوان ئةنجام نةدةن تةنانةت ئةطةر هةندَى لةخةلَك

دوورة لةخوداى زيندوو  هةر طوناهكارن ضونكة ذيانيَك دةذين كة ،زانةش بذينخوداتةنانةت ئةطةر ذيانيَكى ضاكة ثضِراوة 

ضونكة تائيَستاش طوناهكارن باوةِردارى بذين وثةِرى خؤى ِراطةياندووة تةنانةت ئةطةر بةذيانيَكى ئةى ثيرؤزدا كتيَبكةلة

ئةو ئامانجة نةثَيكين  كةطوناه ئةوةية  (ینهیبنچ)بنةضةى .تايبةت بةخؤيان دةذينبةثيَى بيرو بؤضوونى باوةِردارى تةنها 

ى كتيَبى كةخودا لةدوور لةوةئةخالقى باوةِردارى تايبةت دابنَيين ئامانج و ثَيوةرى كةخودا بؤ ذيانمانى ديارى كردووةو 

  .ثيرؤزدا ئاشكراى كردووة

يان ذيان بةبَى ئةو سنورةى خودا ماناى ِرَيك كردنى ذيانة لةدةرةوةى ئةو سنورةى خودا كيَشاويةتى هةروةها ِرةطى طوناه 

ى كتيَبى كةلةايةتيَِروانينى خؤت بؤ جيهان و كؤمةلَطا بكَيشى دوور لةو خودئةوةية كةوا خؤت ِرةطى خةتاو طوناه  .دايناوة

  .اطةياندووةثيرؤزدا خؤى رِ 

ئاشكرا بيَت و ديابيَت و نةكرَى بةرى طوناه كةوا لةِرةطى طوناه دةكات ى طوناهةوة سةرهةلَدةدات لةِرةط بةرى طوناهب( 

ةاليةكى ئةنجام نةدانى كارى ضاكةية لهةلَسوكةوتى هةلَةية لةاليةكةوةو مةبةست لةبةرى طوناه ئةنجامدانى ِرةت بكريَتةوة 

ئةو كارانة نةكةيت داوادةكات ئةنجامى نةدةيت و كةئةو كارانة بكةى كةخودا بةواتايةكى تر ئةنجامى طوناه ئةوةية ترةوة 

  .كةخودا داوادةكات بيانكةيت

 20: 7 قؤسمةر)نةدةين و لَييان نزيك نةبينةوة ئةنجاميان دةتوانى ليستى ئةو شتة زؤرانة بدؤزيتةوة كة داوامان لَى دةكات و 

كارة خراثةكان ناكات طوناه تةنها باسى  بةم شيَوةية (8: 2بينين  3: 3تيتؤس  21 - 19: 5غةالَتية  32 - 28: 1ِرؤما  32 -

 .ى ثيرؤزدا خؤى ئاشكرا كردووةكتيَبكةلة استة قينةلةطةَل خوداى زيندوو رِ دةكات بةلَكو باسى ثةيوةندية ثضِراوةكانيش 

  .ثيَويستة يارمةتى خةلَكى بدةن بؤ تَيطةيشتنى طوناه لةهةردوو اليةوة ِرةط و بةرتار بةئينجيل دةدةن ووباوةِرداران  لةبةرئةوة
 

 شكؤمةندى خودا  .3

يةكةم ذنى لةسةر ويَنةى خؤى خولَقاند خودا يةكةم ثياو شكؤمةندى خودا دةربِرينى سروشتى خوداي و ئامادةيى خودايية 

َيكى دياريكراو لةسيفةتى خوداو سروشت و ثيرؤزى و خؤشةويستى خودايان كة برِ ة ئةمةش ماناى ئةوةي (27: 1ثةيدابوون )

بةمةش بةجةستةو ضيتر سيفةتى خودايان نةما كاتيَك كةوتنة هةلَةو طوناهةوة خودايية يان وونكرد بةالَم ئةم ويَنةيةى  ،هةبوو

وةسيفةتى خؤشةويستيان نةما  5: 6بوون ثةيداضاكةو ثيرؤزى خؤيان وونكرد  19: 3ثةيدابوون بةِروح بوون بةمردوو 

ئةمة ئةو  .10 - 8: 3ثةيدابوون دواى ئةوةى كةهاوِريَى ئةو بوون هةولَياندا خؤيان لةخودا بشارنةوة  9 - 8: 4ثةيدابوون 

 ،انيانبؤ ذيدووة ركئامانجةيان وونكرد كةخودا ديارى خةلَكى هةموو ئةو  23: 3ِرؤما  ىكةئايةتى ِرؤما مةبةستيةتمانايةية 

ئةو ثيَوةرةى ويَنةى خودايان ونكردو سيفةتةكانى خودايان نةما وة ضيتر هةستيان بةئامادةيى خودا نةكرد لةذيانياندا دواتر 

ثةسةند وانطةى ئةوةوة لةرِ ثاكانةو ليَخؤشبون بةدةست بهيَنن و كةخودا بؤ خةلَكى داناوة بؤ ئةوةى بتوانن ليَى نزيك ببنةوةو 

هيض كةسيَك شايةنى ئةوة تنة طوناهةوة ودواى ئةوةى ئادةم و حةوا كة لةبةرئةوةسةد لةسةد تةواو بن ثيَويستة كراو بن 

لةجياتى  ،ةتكرانةوةلةاليةن خوداوة رِ كةهةموو خةلَكى الى ئةو ثةسةند بيَت ئةمةش ماناى ئةوةية نةبوو لةخودا نزيك بيَتةوةو 

  .دوايى دادثةروةرن ِرؤذىةزامةندى خودا بةدةست بهَينن شايانى ڕئةوةى 

وايان لَى بؤيان ماوةتةوة  واوهحه ئادةمةو لة بةهؤى سروشتى طوناه كردن كةبارى بَى تاوانيان وونكرد هةموو خةلَكى : ثوختة

  .خودا ِرةتى كردنةوةتياياندا ِرةنط نةداتةوةو ويَنةى خودا هات 

 

 .لةبةركردن و ثَيداضونةوةب( 

 

 .بنوسةتيَبينى بضوك يَكى تازة يان دةفتةرى ى لةسةر كارتكتَيب. ئايةتى 1

  (23: 3ِرؤما ) لةبةر بكةى كتيَب. بةشيَوازى دروست ئايةتى 2

 . كة هاوِرَيكةى ئايةتى كؤتايى لةبةركردبىَ هةركةسيَكيش دلَنيا بَى طروثةكةت دابةش بكة بؤ طروثى دوانى و : ثيَدا بضؤوة. 3

 

 خولةك(  70وانةى كتيَب ) 4

 25: 2، 24: 1ثةيدابوون : اكبيرى كلَيَساضاالكى ِروون
 

  25: 2 ،24: 1ثةيدابوون ى ثيرؤز بةكار بهيَنة بؤ خويَندنى كتَيبخويَندنى شيَوازى ثيَنج هةنطاوةكةى 
 

 بخوَينةوة : 1هةنطاوى 

 بخويَنينةوة  25: 2 ،24: 1بابةيةكةوة ثةيدابوون : بخويَنةوة

 تاكؤتايى هةموو بِرطةكة كةسيَك ئايةتيَك بخوَينيَتةوة بةشيَوةيةك كةهةر بابةنؤرة بخويَنينةوة 
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 بكة  ىئاشكرا: 2هةنطاوى 

  ؟ة بؤت لةم بِرطةيةداطرنطئةو ِراستية ضية كةثَيت واية بيربكةوة 

  ؟يةداكتيَبضية كةبةر ئةقَل و دلَت كةوتوون لةم بِرطة يان ئةو ِراستية 

بيرو بؤضونةكانت لةدةفتةرةكةتدا تؤمار بيريان لَى بكةوةو كةثيَيان دةطةى استى ئاشكرا بكة ڕِراستيةك يان دوو : تؤمار بكة

 بكة 

بةشدارى بيرو بؤضوونى بيركردنةوة بةسةر دةبةن لة دواى ئةوةى كةئةندامانى طروثةكةت هةندَى كات ) .بةشدارى بكة

  (بةنؤرةيةكترى بكةن 

  .اشكراى كردووةلةبةشدارى كردنى ئةو شتانةى هةريةك لةئيَمة ئبانؤرة بكةين 

بيرت بَى كةلةهةر نةيةكن لةبةشدارى كردنى هةنديَك لةو كةسانة لةوةى ئاشكرايان كردووة ورةوة ضةند نموخودائةمانةى 

  .مةرج نية هةمان شت بنئةندامانى طروث بةشدارى شتة جياوازةكان دةكةن طروثيَكى بضوكدا 

 

  27 - 1ثةسةند كراوةية لة ستى ثةسةند الى من ئةو ِراستيةِرا: 1ئاشكراكردنى 

خودا هةردووك ذن و ثياوى لةسةر ويَنةى خؤى دروست كردوون ئةمةش  (ذن و ثياو لةسةر ويَنةى خودا دروستكراون)

من تةواو  لةبةرئةوةخودا بن ايةتى ةك لةذن و ثياو ِرةنطدانةوةى كةسهةريوةكانى سيفةتة ديارى كراكةثيَويستة ماناى ئةوةية 

لةسةر شيَوةى خؤى   یبةالَم مندروست نةكراون و بالَندةو خشؤكةكان جياوازم ضونكة لةسةر ويَنةى خودا  لةطيان لةبةران

خؤم بناسم و كةبةشيَوةيةكى ِراست ئةم ِراستية يارمةتيم دةدات وة زؤر لةسيفةتةكانى خؤى ثَى بةخشيوم دروستى كردووم 

  .اندنيَكى دروستى خؤم هةبىَ بةهاى خولَقاندنى جوانى خودا بؤ خؤم بزانم و هةلَسةنط

 

ئةمة يةكةمجارة  (بةرةكةتى خودا) ئاشكرا كراوة 28: 1لةثةيدابوون ِراستى ثةسةندكراو الى من ئةوةية كة: 2ئاشكراكردنى 

ان خولَقيَنراو طيانلةبةرلةسةر خودا باسى بةرةكةتى كرد ى ثيرؤزدا بدويَنَى كتيَبكةخودا ذن و ثياو بةشيَوةيةكى ِراستةو خؤ لة

ليَرةدا دةبينين كةخودا ئةوة ئةمةش يةكةم ئاطادارى ِراطةياندنى خودا بوو بؤ خةلَكى بةالَم ذن و ثياوى ِراستةوخؤ ثيرؤز كرد 

  .ليَرةدا جياوازى طةورةمان لةنيَوان مرؤظ و طيانةوةران ثيَشان دةداتدةوَى ِرادةطةيةنَى كةلةخةلَكى و ذيانيانى 

بؤ ئةوةى دروستى كردووم بؤ ئةوةي ثةيوةندى كةسيم لةطةلَى هةبَى  ،و دروستى كردوومخودا بؤ مةبةستيَكى دياريكرا

بةرامبةر دروستكراوانى خودا هةبَى لةبةر طيانى بةر ثرسياريم ثةيوةندى كةسيم هةبَى لةطةَل خةلَكانى تر هةروةها بؤ ئةوةى 

نةوة ِرةنط بداتةوة بةشَيوةيةكى طونجاو دةربارةى ثيَويستة لةسةرم ويَنةى خودا لةمبةخوداوة دةربارةى ثةيوةندى ئةمة 

ِريَزى جياوازى نيَوان نيَرو مَى بطرم دةربارةى جيهانى سروشتيش ثيَويستة ملى ثَى ثيَويستة لةسةرم  ثةيوةنيم بةخةلَكانى ترةوة

  .كةض بكةم دةسةالَتم بةسةريدا هةبىَ 

  هةنديَك ثرسيار بكة: 3هةنطاوى 

با هةوَل بدةين هةموو ضية كةئارةزووى دةكةى لةم طروثةى بكةى دةربارةى ئةم بِرطة كتَيبية ئةو ثرسيارة : بيربكةوة

  .اطةياندراوةو ثرسيار بكةين لةو شتانةى تيَى نةطةيشتووينرِ  25: 2 ،24: 1كةلةثةيدابوون تيَبطةين  كهیاستڕ

 .رسيارةكةت لةدةفتةرةكةدا تؤمار بكةدواى ئةوة ثى داِرشتنى ثرسيارةكةبة بةِرونترين داِرشتن ووريا: تؤماربكة

داوابكة جار ةمهةنديَك كات لةنوسين و بيركردنةوة بةسةر دةبةن يةككةئةندامانى طروثةكةت دواى ئةوةى ): بةشدارى بكة

  .كةهةريةكة بةثرسيارةكةى بةشدارى بكات

  .لةطروثةكةتدا وةالَميان بدةيتةوةبةيةكةوة  دواى ئةوة هةنديَك لةو ثرسيارانة هةلَبذيَرة وةهةوَل بدة بةطفتوطؤى: طفتوطؤبكة

بؤ د ووةهةنديَك تيَبينى بةسوئةندامانى طروث بيكةن و لةو ثرسيارانةى كةلةوانةية نةن بؤ هةنديَك ورةوة نمواخوئةمانةى )

 . (ثرسيارةكانبةِريَوة بردنى طفتوطؤ دةربارةى 

 

 ةيدابوون ثشى دووةم لةبةشى يةكةم و بةثةيوةندى ضية لةنيَوان  /1ث

بؤ دةكةن  ەیشتێبانگؤكى خولَقاندن كةهةنديَك بؤ ضيرضيرؤك و طيَِرانةوةى دووةم نية بةشى دووةم لةثةيدابوون : تيَبينى

بةئاشكرا فيَرمان دةكات  4: 2يان ووالَتَيكى تر ئايةتى ثةيدابوون طواية لةبنةِرةتدا دةطةِريَتةوة بؤ سةرضاوةيةكى تر  كة

  (3: 2 ،1: 1ثةيدابوون )نةبَى  (طةردوون)خولَقاندنى بوون اكات تةنها لةدواى تةواو بوونى كةميَذوو دةست ثَى ن
دةستى ثَى كات لةِرؤذى ضوارةمى خولَقاندنةوة نةبَى  ،بةشى يةكةم لةثةيدابوون بةماناى ووتةى سةردةم ميَذوو نيةأ( 

زةوى  تىةبلةسةر خولَقاندنى طةردوون بةتاي ودايةِراطةياندنى خلةثةيدابوون  1بةشى بؤية  14: 1ثةيدابوون نةكردووة 

ذن و ثياو ئامادة نةبوون كاتيَك  27 - 26: 1ثةيدابوون كةخودا ثيَى هةلَسا كارى خولَقاندنى كؤتايى بوو لةكاتيَكدا كةمرؤظ 

هةموو شتةى ِراطةياند ئةم  زداۆریپ یرتووکەپ ەلبةالَم دواتر خودا بؤ مرؤظى ِراطةياند ، خودا هةموو شتةكانى ترى خولَقاند

هةموو خودا لةخولَقاندنى وة مةبةستى  29 - 26 - 14: 1خولَقاند ثةيدابوون ئةم شتانةى هةموو وة بؤ كَى  1: 1ثةيدابوون 

 .16: 1كؤلؤسى  7: 43 ئيشايا 28: 1ثةيدابوون ضيية شتيَك 
 

 7ب(  4: 2ثةيدابوون نى مرؤظ دةكات باس لةدروستكردبةشيَوةيةكى دياريكراو دورو دريَذ لةثةيدابوون 2بةشى ب( 
لةثةيدابوون لةكةوتنى بةشى سيَيةم دةكات بةالَم  25 - 18: 2و دروستكردنى ثةيدابوون  17 - 8: 2ثةيدابوون وةبةهةشت 

  .دةرةئةنجامةكانى كةدةركردنيان بوو لةبةهةشتذن و ثياو دةطيَِرَيتةوة لةطوناه و 
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  (ِرووةك و مرؤظاندنى ِريزبةندى كات كامةية لةخولَق) / 2ث

دواتريش ى يةكمجار دروستكرد و كةخودا ِرووةك و درةختلةثةيدابوون بؤمانى ئاشكرا دةكات  1كةبةشى لةكاتيَكدا تيَبينى 

جياواز دةطريَتةوة دروستكردنى لةثةيدابوون ِريزبةنديةكى شى دووةم بةالَم واديارة كة بةدواتريش ثياوو ذن طيانلةبةران و 

كة بةشى بةالَم ثيَويستة بزانين لةكؤتايشدا دروستكردنى ذن و  رانەبەانلیگدواتر دروستكردنى ِرووةك و جار ديَت  ثياو يةكةم

  .بةلَكو يةكيان ئةوى تريان تةواو دةكاتيةكةم و دووةم لةثةيدابوون دذ بةيةك نين 

كةزةوى دةكيَلَيَت و ئةو ثياوةى خولَقاند  :ست دةكات بةطيَِرانةوةى ميَذووى مرؤظدة 7 -ب 4: 2ئايةتةكانى ثةيدابوون أ( 

ئةطةر بطةِريَينةوة زةوى ئاسمانةكان و مرؤظى دروستكرد خودا  دةلَىَ ية كتيَبئةم بِرطةيةى  بةرهةم و بةروبوم بةرهةم ديَنيَت

شيَوة ِرستةيةكى  و (دذة نةقيزة)ِرستةيةكى بؤ دةقة عيبريةكة دةبينين لةِرستةيةكى ليَكدراوى شيَوة ِرستةيةكى سةرةتايى و 

خوداوةند زةوى و ئاسمانةكانى ئةو ِرؤذةى رةوة دةردةكةويَت اخوانى دةقاو دةق بةم شيَوةيةى وةرطيَركؤتايى ثَى ديَت 

ى لةبةرئةوةنةِروابوو ضونكة ئةوكات خودا بارانى نةناردبوو  وةهيض درةختيَكِرووةك لةزةوى دةرنةضوبوو ستكرد درو

لةزةوى  (هةلَم)تةميَك بةالَم  (5 -ب 4: 2ثةيدابوون شيَوة ِرستةى سةرةتايى )بيكَيلََى و بيضيَنَى بؤ ئةوةى مرؤظى تيا نةبوو 

ذيانى بةلوتيدا  یوشنه دوورستکردخودا مرؤظى   (6: 2معنز ثةيدابوون شَيوة ِرستةى )دةما ئاو هةلَدةستاو ِرووى زةوى 

  (7: 2وون ثةيدابشيَوة ِرستةى كؤتايى )كردوو بوو بةمرؤظى زيندوو 
 

 

هيض كةى لَى نةبوو درةخت و درةختؤهيض باس دةكات بنةِرةتى دؤخى  (5 -ب 4: 2ثةيدابوون ) سةرةكىشيَوة ِرستةى . 1

ضونكة خودا ئةوكات بارانى نةناردبوو مرؤظيش هةموو سالَيَك بِرويَنةوة ِرووةكى ترى لَى نةبوو ِرووةكى سروشتى و 

 .تا زةوى بكيَلَىَ دروست نةكرابوو 
 

 11: 1ثةيدابوون ِرووندةكاتةوة كاتيَك خودا ِرووةك و درةختةكانى خولَقاند  ئةوة 6: 2ثةيدابوون  دذةنةقيزشيَوةى ِرستةى . 2

ِرووك و دنى بؤ طةشةكربارو دؤخى طونجاو ئامادة بكات واى كرد ئةم هةلَمة لةزةوى بةرز بيَتةوة بؤ ئةوةى  13 -

: 36ئيَمة كاتَيك لةئةيوب بؤ باران و هةور ثيَك بهَينَى ِرووى زةوى ئاو بدات ةوةى ئبؤ نا خودا بؤ ئةوة هةلَمى داهيَ درةختةكان 

 دةخويَويَنينةوة كة خودا دلَؤثة ئاوةكان كيَش دةكات وة وادةكات هةورةكان باران بباريَنن 27
 

ِرةطةزانة  ودا مرؤظى ئادةم لةوخوة دةكات ضؤن خودا مرؤظى هيَناية دى ةباس ل 7: 2. شيَوة ِرستةى كؤتايى ثةيدابوون 3

سروشتى مرؤظ دةطمةن بوو َيكى زيندوو بةم شيَوةية ئادةم بوو بةبونةوةر وى بةلوتيدا كردكةلةزةويدا هةبوون و فوخولَقاند 

م ِروحى لةخودا بوو جةستةى لةجيهانى ماددى خولَقيَنرابوو   ً   .خودا هةلَدةطرىَ كةسيفةتى دةريدةخات ئةمةش بةالَ

 

 دامةزراندنى بةهةشت لةعةدةن بةردةوام دةبَى لةسةر طيَِرانةوةى ميَذووى مرؤظ  17 - 8: 2ةكانى ثةيدابوون ئايةتب( 
 

ةوتة شوَينَيكى ِرؤذهةالَتى عةدةن لةِروانطةى ئةم بةهةشتة دةك عةدةنشويَنيَكى . خودا هةستا بةدامةزراندنى بةهةشت لة1

 ارةكة لةكاتى دامةزراندنى ئةم بةهةشتة ديارنية وار ِرووببةالَم شويَنى ض وةنوسةرى ئةم سروشة
 

بةلَكو ئاماذة (11 - 9: 1ثةيدابوون )لةسةر زةوى درةختةكان ناكات  بنةِرةتى ئاماذة بؤ خولَقاندنى 9: 2. ئايةتى ثةيدابوون 2

درةختى ذيان تةنها  .لةناوةِراستى بةهةشتختى جياواز هةبوون دوو درهلةعةدةن لةكاتيَكى دواتر بؤ طةشةكردنيان دةكات 

كو توانايةكى تايبةتى هةبوو كةذيانى نةمرى وةك بةرى هةموو درةختةكانى تر ردنى نةدةدا بةجةستةى مرؤظ اخو  ً بةَل

 ئيشاياجياكردنةوةى تةواوى دةبةخشى زانين و بةالَم درةختى زانينى ضاكةو خراثة  (25: 3ثةيدابوون )بةمرؤظ دةبةخشى 

  .ئةوةى خراثةيةبؤ ئةوةى ضاكةو  16 - 15: 7

كاتيَك ردنى بةرى ئةم درةختة اخونةخراثةى ثَى درا نةك لةِريَطاى ئةم درةختةوة بةلَكو بةِريَطاى ئادةم هيَزى زانينى ضاكةو 

كةضاكةو خراثة بناسَي و لةيةكتريان جيا بةمة بةِراستى فيَرى كرد لةئادةم قةدةغة كرد بةرى ئةم درةختةى ردنى اخوخودا 

هةروةها ثاسةوانى كردنى بةهةشت مردنة سزاكةى ردنيشى خراثةيةو اخوردنى بةرى ئةم درةختة ضاكةيةو اوخنة .بكاتةوة

  .بؤ ناسينى ضاكةو خراثة دا بةئادةمزانينى ثَيويستى لةهةنديَك جؤرى هيَزى خراثةكار 
 

 31: 1ثةيدابوون دةم سثارد بةئاضاوديَرى كردن و ثاراستنى بةهةشت و هةموو بوون ن و ضاندن و خودا ئةركى كياَلَ . 3

بؤ ئةم زةوية بهيَنَى هةروةها ثيَويست بوو لةسةر ئادةم كةثاسةوانى بةهةشت شارستانى  ضاكةو هيَنانى ِرؤشنبيرى وكةكارى 

 .دةخويَنينةوةلةثةيدابوون  3كةتةنها لةبةشى ئةويش كاريَكة لةيةكيَك لةشيَوةكانى خراثة بى ثاريَزَى بكاو 
 

  .قيَنراونان ثيَش خولَقاندنى ثياوو ذن خولَ درةختةكفيَرمان دةكةن كةِرووةكةكان و لةثةيدابوون  2و  1بةشى هةردووك : ثوختة

 

  ؟خولَقاندنى طيانلةبةرةكان و مرؤظِريزبةندى كات كامةية  / 3ث

ئايةتةكانى  ،قاندنى ذنخولَ   : بةردةوام دةبن لةسةر طيَِرانةوةى ميَذووى مرؤظ 25 - 18: 2ئايةتةكانى ثةيدابوون : تيَبينى

 .فيَرمان دةكةن كة بالَندةو طيانلةبةرةكان ثيَش خولَقاندنى ذنء ثياو خولَقيَندراونبةِروونى  (27 - 20: 1ثةيدابوون )

ثوختةى خولَقاندنى ثياوء ذنن بةبَي هيض ئاماذةيةك بؤ ماوةى نيَوان خولَقاندنى  (27 - 26: 1ثةيدابوون )هةردووك ئايةتةكان 

بةشي دووةم لة ثةيدابوون بةئاشكرا فيَرمان دةكات كة ذن دواى ماوةيةكى دريَذ لة خولَقاندنى ثياو  .خولَقاندنى ذنثياوء 

 دروستكراوة. 
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 .فيَرمان ناكات كةخودا لةسةرةتادا سةركةوتوو نةبووة لة دؤزينةوةى طونجاويَك بؤ ثياو 19: 5أ. ئايةتى ثةيدابوون 

دةكةن وةك ئةوةى كة خودا طيانلةبةرانء بالَندةكان دواى مرؤظ خولَقاندبَي هةروةها  (19: 2ثةيدابوون )هةنديَك سةيرى 

خولَقاندنى طيانلةبةران و بالَندةكان وا شرؤظة دةكةن كة هةولَيَكى سةركةوتوو نةبَي لةاليةن خوداوة بؤ خولَقاندنى طونجاويَك 

ة و ناوى طونجاوى ليَناون بةالَم خودا نةيتوانيوة طونجاويَك لةناوياندا بؤ ثياو ئةوان دةلَيَن ثياظو بةناو طيانلةبةرةكاندا طةِراو

ضونكة خودا تواناى ئةوةى هةبوو مرؤظ بخولَقيَنَي لة  .رؤظة كردنء ليَكدانةوةية ِراست نييةبةالَم ئةم ش ،بدؤزيَتةوة بؤ ثياو

 (25 - 21: 2ثةيدابوون ) وة تواناى خوَلقاندنى ئافرةتيشي بةهةمان شيَوة هةبوو (7: 2)ثةيدابوون 
 

 لةسةرةتادا خودا ئارةزووى الى ثياو دروستكرد بؤ بةشداريكرن لةطةَل طونجاويَكى ( 20 - 18: 2ثةيدابوون ) ب. ئايةتةكانى

 .دياريكراو

 (22 - 19: 2خودا ِرستةيةكى سةرةتايي ثيَشكةش كرد ثيَش ئةوةى ذن دروست بكات لة )ثةيدابوون  (18: 2لةثةيدابوون )

( باشترين ِريَطا 27: 1كردى ثيَش ئةوةى ئادةم و حةوا بخولَقيَنَي لة )ثةيدابوون  (26: 1ويش بةو شيَوةيةى كةلةثةيدابوون )ئة

خودا لةطَل هةموو  .هاتووة ئةوةية كةبةِرابردووى تةواو دابنريَ  (19: 2بؤ وةرطيَِرانى كردارى عيبرى كةلة )ثةيدابوون 

هةرناويَكى كة  .ئاسمانى داِرشت و هيَناى بؤالى ئادةم بؤئةوةى ببينَي بةض ناويَك بانطيان دةكات دِرندة كيَويةكانء بالَندةكانء

  .ئادةم لة بوونةوةرةكانى نا بووبة ناويَكى زيندوو بؤى

و طيانلةبةران لة  (23 - 20: 1خودا خولَقاندنى بالَندةكانى تةواو كرد )ثةيدابوون  ئةمةش ماناى ئةوةية كة دواى ئةوةى

ئادةم  ،(و لةِريَطاى ثيَدانى ئةو ناوانة ثيَي27 - 26: 1هةستابة خولَقاتندنى ئادةم )ثةيدابوون  (25 - 24: 1)ثةيدابوون 

تَيطةيشت بةطةِرانى ئادةم بةناو  کانەرەبەانلیگةتى هةموو جؤريَكى بالَندةكانء دةريخست كة سروشتء خةسلَ 

 .دةركةوت كةئةو لةهةموو بوونةوةرة زيندووةكانى تر جياوازةى سيفةتء سروشتيان بؤى ناسينطيانلةبةرةكانداء 

بةالَم ئةو لةناوياندا دياريكراويَكى لة شيَوةى خؤى نةدؤزييةوة بةم شيَوةية ئةوة  ،دةيخويَنينةوة (20: 2ثةيدابوون )بؤية ئَيمة لة 

نء هاوبةشي خستة دلَي خودا ئارةزووى بةشداريكرد .ئادةم بوو نةك خودا كة نةيتوانى دياريكراويَك لةشيَوةى خؤي بدؤزيَتةوة

ثياوةوة )ئادةم( كة ناكرَي هيض بوونةوةريَك تيَري بكات جطة لةذن )حةوا( بالَندةو طيانلةبةرةكان نةيان توانى ئةم ئارةزووة 

بؤية لة  ،تيَر بكاتولَةى ئةوةى بتوانَى ئةم ئارةزووة ق تيَر بكةنء ثيَويستة بوونةوةرةكةى تر شيَوةى ئادةمى هةبَي بؤ

ئةوةى طوزارش لةو نهيَنية قولَة بكات  اسووى ثياو دروست كردووة بؤدةخويَنينةوة كة خودا ذنى لة ثةر(  24: 2ابوون )ثةيد

اسووةكانى لةيةكيَك لةثةرى لةبةرئةوةذن لةشيَوةى ثياو بوو  .(44 - 23: 2ثيَك دةهيَنن لة )ثةيدابوون  تركة هةردووكيان يةك

لةقاضي وةرنةطيراوة بؤئةوةى نةبَيتة كةنيزةكى ئةو لةسةريشي وةرنةطيراوة  .ة بؤئةوةى دياريكراوى ئةو بيَتوةرطيراو

 .  بؤئةوةى بةسةريدا زاَل نةبيَ 
 

    لة ثةيدابوون ِروونى دةكةنةوة كة طيانلةبةرانء بالَندةكان ثيَش مرؤظ خولَقيَندراون. 2و 1هةردوو بةشي : ثوختة
 

 ؟كة مرؤظ لةبوونةوةرةكانى تر جياواز بيَت ضى وادةكات / 4ث
 

  .تيَبينى / خودا بةشيَوازيَكى جيا لةبوونةوةرةكانى تر خولَقاند

ذيانى  شنةىبةفوو دةلََي خودا ثياوانى لةو ِرةطةزانة خولَقاند كةلةطلَدا هةن.  (7: 2ئايةتى )ثةيدابوون : جةستةى مرؤظأ( 

بةالَم  ،بةفةرمانى خؤى طيانلةبةرانى خولَقاندبةم شيَوةية لةكاتيَكدا خودا  .كى زيندووبةلووتيدا كردو مرؤظ بوو بة بوونةوةريَ 

ذيانى بةبةرداكرد. ئةمة ثيشانمان دةدات كة جةستةى مرؤظ لة طيانلةبةران  شنةىمرؤظ بةدةستى خؤي دروستكردو بةفوو 

  .جياوازة و ثاشة ِرؤذى زؤر جياوازى هةية
 

خودا سروشتى  ،دةخوَينينةوة كةخودا ذنء ثياوى لةسةر ويَنةى خؤى خولَقاند (27 -26: 1ون لة )ثةيدابو: ِروحى مرؤظب( 

ئةمةية كة شويَنى دةطمةن  ،بةم شيَوةية مرؤظ هةنديَك سيفةتى خوداى تيَدابوون .ِروحى شيَوةى ِروحى خوداى ثيَبةخشي

 ثياو. و ةر ويَنةى خودا دروست نةكراوة جطة لة ذندةدات بةمرؤظ لةناو هةموو بوونةوةرانى تردا هيض شتيَك لة بووندا لةس
 

 ،دةخويَنينةوة كة خودا ِراستةوخؤ لةطةَل ذنء ثياو قسةي كردووة (29 - 28: 1ثةيدابوون )لة : ثةيوةندى مرؤظ بةخوداوة( ج

كةواتة خودا  .نيَ هةروةها يةكةمجار بووة كة خؤى بؤ مرؤظ ِرابطةية ،ئةمة يةكةم جار بووة كة خودا لةطةَل مرؤظ قسة بكات

تواناى ئةوةى داوة بةمرؤظ كة خودا بناسَي ء ثةيوةندى لةطةلَى هةبَي سةرةِراى ئةوةش خودا ئةركى خستنطةِرو بةكارهَينانى 

بةمةش زةوى طرتؤتة ئةستؤى مرؤظ و تواناو دةسةالَتى داونةتَي بةسةر طيانلةبةرانء بةكارهيَنانى ِرووةكء درةختةكانيش 

ية كة زةوى لة ثيَناوى مرؤظدا درست كردوةو كردوونى جيَطري خؤي لةسةر ى ئاشكرا كرد ئةويش ئةوةِراستييةكى طرنط

 ( 15: 2)ثةيدابوون  بِرواننةزةوى 
 

واتا جةستةو ِروحى هةية مرؤظ تاكة بوونةوةرة كة تواناى  ،ظ بوونةوةريَكة كة بوونى ماددىء ِروحى هةيةمرؤ: ثوختة

كة بوونةوةرة كة خاوةنى ويذدانةو يارمةتى دةدات بؤ جياكردنةوةى ضاكةو خراثة هةروةها تا ،بيركردنةوةى لؤجيكى هةية

لةوش  ،تواناى داهيَنانى هةية .بيرو هؤشي بةهيَزى هةية كة يارمةتى دةدات بؤ ناسينى شتةكان بةبَي بيركردنةوة ليَيان

 .  طرنطتر تواناى ناسينء دواندنى خوداى هةية
 

  ؟خودايان  مرَوظ دايمةزراندووةسةرطيرى ئايا هاو( 24: 2) / 5ث
 

 كؤمةالَيةتية خودا بؤخؤى دايناوة  امةزراوةيةكىد: تيَبينى
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هاوسةرطيرى خودا لةمرؤظدا ثيَداويستى  (2: 1ثةيدابوون ) خؤيةتى امةزراوةىدهاوسةرطيرى بيرؤكةيةكى خودايةو أ( 

لةدامةزراندنى ثةيوةندى ةك خودا جلَةوى كارةكةى طرتة دةست هةرودةست ثيَشخةرى كرد بؤ خولَقاندنى ذن بؤ ثياو داناوةو 

ثةيوةندى ذن و ثياو بكةونة طوناه و هةلَةوة خودا هةلَسا بة دامةزراندنى ثيَش ئةوةى هاوسةرى لةنيَوان ثياوو ذندا 

 .رةوةاخولةم اليةنانةى بيَت  بؤئةوةى ثةيوةندويةكى باشهاوسةرطيرى 
 

 .الى دايك و باوكيان نةميَننلةسةر هةريةك لةذن و ثياو  طيرى ثيَويستةركاتى هاوسة. 1

بةشَيوةيةكى هةميشةيى بةشيَوةيةك كةثيَويستة ثياو لةنيَوان يةك ذن و يةك ثياو . ثةيوةندى هاوسةرطيرى ثةيوةنديةكة 2

  .بةذنةكةيةوة طرَى بدرىَ 

تةنها لةضوار دةست ثيَدةكات واى هاوسةرطيرى وةتةنها د (ذن و ميَرد). ثةيوةندى سيَكسى تةنها بؤ ئةم ذن و ثياوةية 3

  .ئةنجام نادريَتضيَوةى ئةم ثةيوةنديةدا نةبيَت 
 

 19تا مةسيحى خوداوةندمان لةمة دواى ئةوةى ذن و ثياو كةوتنة طوناهةوةهاوسةرطيرى كرد لة خودا خؤى ثاريَزطارى ب( 

ثيَويستة خودا دايمةزراندووة لةبنةِرةتدا هاوسةرطيرى  كةةخت لةسةر ئةوة دةكةنةوة و ثؤلَسى نيَردراو لةنامةى ئةفةسؤس ج

  .لةسةر هةموو زةوى بةردةوام بَيت
 

 ؟بةردةوام بن بةبَى هيض بةندو ِريَسايةكلةزاوزيَيةك لةسةر خةلَكى ويستة ئايا ثيَ  / 6ث
 

 .زيادكردنى دانيشتوانى زةوىئةركى زاوزَى كردن و : تيَبينى
 

خودا مرؤظى لةسةر ويَنةى درابيَت  27 - 26: 1تَيبينى دةكرَى كةئةم كارة دواى ثةيدابوون: ثيَش كةوتنة ناو طوناهةوةأ( 

بؤية ثيَويستة ئةو كارةى لة طوناهكردنى ئادةم و حةوا دةكات ةتى باس لةضؤنيكة 3ثيَش ثةيدابوون خؤى دروستكرد 

كةزةوى ستى خودا ئةوةبووة لةبنةِرةتدا مةبةدا هاتووة لةذيَر ِرؤشنايى ئةوةدا ليَك بدرَيتةوة كة تيَيدا هاتووة  28ثةيدابوون 

نةكةوتبناية ئةطةر ئادةم و حةوا وةك ئةوةى كةثيَويست بوو وابن كة وَينةى خودا هةلَدةطرن ثِربكات لةو مرؤظانةى 

ى ئةو بطرن و ِريَطةدةيناسن و خؤشيان دةوَي و دةيثةرستن و لةو مرؤظانةى  تخودا زةوى بةدى هيَنا تا ثِرى بكاطوناهةوة 

: 4ئةفةسؤس )لةو دةضن لةضاكةو باشيدا لةو خةلَكانةى كةثِرى بكات بةواتايةكى تر خودا زةوى دروستكرد ى بكةن ارشكؤد
24). 

 

دةخويَنينةوة كة ئادةم دواى كةوتنة طوناهةوة كوِرَيكى ليَكةوتةوة وةك  2-1: 5بةالَم لة ثةيدابوون : دواى كةوتنة طوناهةوة( ب

ةى خؤى بةم شيَوةية لةو كاتةوة كة ئادةم و حةوا كةوتنة طوناهةوة، زةوى بةو كةسانة ثِر بوو كة ويَنةى خودايان خؤى و ويَن

هةلَنةطرتبوو وةك ئةو دؤخةى ثيَش كةوتنة ناو طوناه سةرةِراى ئةوةش ثالنى بنةِرةتى خودا نةطؤِرا.خودا ئيَستاش دةيةوَي 

يساى بوون كة ع( بةهؤى كارى ِرزطار1: 9ئةون و لةو دةضن )ثةيدابوون زةوى ثِربكات بةو كةسانةى لةسةر ويَنةى 

يساى مةسيح و كارة ِرزطاريكةرةكةى هةية بوونة بوونةوةرى ةلَكانةى باوةِريان بة خوداوةند عخوداوةند ثيَى هةستا،ئةو خ

لةوكارانة دةكاتةوة كة تايبةتن بة باوةِردارى مةسيحى كاتيَك بير  لةبةرئةوة( 24-4: 20ئةفةسَوس  17: 5 كَورنسَوس2تازة )

زاوزيَكردن و ذمارةى ئةو منداالَنةى كة ثَيويستة ذن و ميَرد بيانخةنةوة  کخستنڕێ زؤربوونى ذمارةى دانيشتوانى جيهان يان 

ةر بةالَم نةك ه ،ثيَويستة لةسةر هةر )باوةِرداريَكى مةسيحى( مةبةستى خودا لةبةر ضاو بطرَى لة ثِركردنى زةوى بؤ مرؤظ

مرؤظيَك بةلَكو بةمرؤظَى لةويَنةى خودا، بةشيَوةيةكى طشتى خودا سةربةستى دةدات بة ذن و ميَرد لةسةر وةضة خستنةوة و 

 زاوزيَكردن. بةالَم لةهةمان كاتدا بةرثرسياريَتى ثِركردنى زةوى بة مرؤظ كة وَينةى خودا هةلَبطرن دةخاتة سةرشانيان.

 

 ؟هةستَى بة ئةركى ملكةضكردنى زةوىضؤن مرؤظ دةتوانَى ( 1: 28) /7ث

 

 ئةركى بةِريَوةبردنى زةوى و سةرثةرشتيكردنى لةجياتى خودا: تيَبينى
 

دةستى بةسةردا دةطرَى يان دةسةالَتى بةسةردا دةشكَى، يان ِرايدةهيَنى : ووشةى )ملى ثيَكةض دةكات( ليَرة بةماناى ووشة( أ

انى و شارستانيةتى بؤ ئةو شوَينانة بهَينن كة بة بوونةوةرانى خودا ئاوةدان . ئةركى ذن و ثياو ئةوةية كة ئاوةددةطةيةنىَ 

 نةكراونةتةوة.

 مةبةست لةوةش ئةوةية كة ئةو شويَنانةى ئاوةدان نين ئاوةدانيان بكةنةوة و زةوية بَى ثيتةكان ثيتداربكةن.

ن بشيَن. هةروةها ثيَويستة لةسةريان كة ياسا طيانلةبةرة كَيويةكان مالَى بكةن و ِرايان بهيَنن بؤ ئةوةى بؤ بةكارهَينا

سروشتيةكانى بوون بدؤزنةوة. واتا ثيادةى زانست بكةن بة بةرثرسياريَتيةوة. ئةم ياسا فيزيايى و كيمياييانة بة شيَوةيةك بةكار 

ى مافيَكى ِرةها نية بهَينن كة ضاكةى مرؤظى تيَدا بَي. سةرةِراى ئةوةش ئةم مافى ثيادةكردنى زانست و كشتوكاَل و ثيشةساز

 ر و بةندى خؤى هةية.وبةلَكو مافيَكة كة هةنديَك سنو
 

دةطةيةنَى.لةبةرئةوة ئةركى ذن  ووشةى )ملى ثيَكةض دةكات( هةروةها ماناى ضاوديَرى دةكات. يان ثاريَزطارى دةكاتب( 

اث و نابةجَى و تَيكدان و ِرووخاندن. و ثياو ئةوةية كة ثاريَزطارى لة بوونةوةرانى خودا بكةن لةهةر بةكارهيَنانَيكى خر

 بةكارهيَنانى دةستكةوتةكانى زةوى سنورى هةية كة خودا كيَشاويةتى.

كةس مافى ئةوةى نية كة بةخراثى دةستكةوتةكانى زةوى بةكاربهيَنَى يان بةكاريان بهَينَى بؤ بةديهَينانى قازانجى تايبةتى يان 

 تر كة لةسةر زةوى دةذين. بة ئامانجى زيانطةياندن بة ئةو خةلَكانةى
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خةلَكى مافى ئةوةى نية كة بوونةوةرانى خودا بةخراثى بةكار بهيَنن بؤ ثيسكردنى ذينطةو ئاو و هةوا بة شيَوازيَك كة 

هاوسةنطى ووردى ئةم طةردوونة تيك بضَى، ضونكة ئةمة دةبيَتة هؤى لةناو ضونى ِرةطةزى مرؤظ لةسةر زةوى. 

بةهؤى خراث بةِريَوةبردنةوة دةستكةوتةكانى زةوى ثةرت و بالَو بكةن ضونكة هةذارى و هةروةها خةلَكى بؤيان نية 

 برسيةتى لَي دةكةويَتةوة.
 

 .ئةركى ملكةضكردنى زةوى طةياندنى ِرؤشنبيرى كتيَبيى و باوةِرى مةسيح دةطريَتةوة بؤ هةموو خةلَكى جيهان( ج

ان و ماف و ِراستى بةهاكان. نةتةوة لة قةناعةت و شارةزايى و كلتورى هةر نةتةوةيةك بريتية لة تيَِروانينى بؤ جيه

 هةلَسوكةوت و ثةيوةنديةكانى و ياساكانى)داب و نةريت( يةوة طوزارشت لة تيَِروانينى خؤى دةكات.

 دواى كةوتنة ناو طوناهةوة ووردة ووردة نةتةوة و طةلةكان تووشى الدان بوون لة ِريَطاى خودا و ِرؤشنبيرى.

ِربوونى سالَةكان خةلَكى وايان ليَهات دوور لةخودا بذين، ئةمةش وايكرد كة كةلتور و ِرؤشنبيريان زياتر تيَكةالَوى بة تيَثة

 طوناهو خراثةكارى بَيت.لةبةر ئةمة خودا تةنها مةبةستى طؤِرينى خةلَك نية بةلَكو طؤِرينى كلتور و ِرؤشنبيريشيان.

ؤشنبيريةكى تايبةتيان هةبيَت كة دةكرَى بة )ِرؤشنبيرى خودايى( ناوى ببةين خودا دةيةوَي طةليَك بؤخؤى دروست بكات رِ 

لةسةر ئةم زةوية.لةكاتيَكدا كة هةلَسوكةوتى مرؤظ بابةتى ِراطةياندنى خوداية لةكتيَبى ثيرؤزدا، ئةوا زؤربةى ِريَنماييةكان لة 

 يرى خةلَكة.كتَيبى ثيرؤزدا بة شيَوةى ِراستةوخؤ ئامانجى طؤِرينى كلتور و ِرؤشنب
 

 خةلَكى ضؤن دةتوانن ئةركى دةسةالَت بةسةراطرتنى زةوى تةواو بكةن؟ /8ث

 : تيَبينى

مةبةستى ذن و ثياو ئةوةية كة  لةبةرئةوة )دةسةالَتى بةسةردا دةطرَى( ليَرة بةماناى ووشةى لة باالَدةستى ووشةىأ( 

 12: 10لة ثةندةكان  ةر وشكانى و لة دةريادا. بؤ نمونةدةسةالَتيان بةسةر بوونةوةرةكانى خودا هةبَى لة ئاسمان و لةس

بةآلم بةزةيي بةدكاران دلَِرةقيية(.بةم شيَوةية ثَيويستة كة  ِراستودروست بايةخ بة طياني ئاذةلَةكةي دةدات،) دةفةرموىَ 

كة لةذيَر ضاوديَرى ئةودان  باوةِردارى مةسيحى بةزةيى بة طيانلةبةراندا بيَتةوة و طرنطى بة هةموو ئةو طيانلةبةراندا هةبىَ 

 ثيَويستة كة باوةِردارى مةسيحى طرنطى بة بوونةوةرانى خودا بدات. لةبةرئةوة
 

ثيَويستة لةسةر خةلَكى كة  ئةركى مرؤظ ئةوةية كة ئةم طيانلةبةر و بالَندة و ماسييانة بؤ سوودى خةلَك بةكاربهيَنىب( 

ودى خةلَكى تيَدا بيَت دةسةالَت بةسةر ئةم بوونةوةرة زيندوانةدا هةبيَت.ثيَش لةِريَطاى بِرياردانى ِراست و حةكيمانةوة كة سو

ئةوةى مرؤظ بكةويَتة طوناهو هةلَوة خودا هةر ِرووةكيَك كة تؤوى هةلَطرتبَي و هةر درةختيَك بةرى هةبَى داى 

فاوى مةزن،خودا ذمارةيةكى زؤرى بةمرؤظ.تةنانةت دواى كةوتنة ناو هةلَةو طوناهيشةوة و فةوتانى جيهان كاتى ِرودانى ال

  3: 9 ئيَمة لة ثةيدابوون، طيانلةبةر و ماسى و بالَندةكانى بة مرؤظ بةخشى بؤ ئةوةى ببيَتة سةرضاوةى خؤراك بؤيان
 دةخويَنينةوة..

 

ةسةر مرؤظدا خودا ئةركى دةسةالَتى مرؤظى ب ئةركى دةسةالَتدارى مرؤظ تةنها طيانلةبةران و ماسى و بالَندةكاندا دةبَى،ج( 

ئةوةش ماناى ئةوةية كة هيض طةليَك بؤى نية دةسةالَت بةسةر طةليَكى تردا بطرَى و بيضةسثيَنيَت و ــ نةداوة بة مرؤظ

 ستةمى ليَبكات يان بيكوذَى.مافى هبض نةتةوةيةك نية كة بةسةر نةتةوةيةكى تردا باالَ دةست بيَت.

مرؤظيَك بضةوسيَنيَتةوة يان كؤيلةى بكات ئةطةر لةنةتةوةكةى خؤى هةروةها كةسيَك لة هيض نةتةوةيةك بؤى نية هيض 

 بيَت يان لةنةتةوةيةكى تر.
 

لة ثةيمانى كؤندا ثاشاى مةزن هةبوون وةك داود و هةروةها  ئايا باوةِردارانى مةسيحى دةتوانن بضنة ناو دةسةالَتةوة؟د( 

ثؤستى حكومى طرنطيان هةبووة لة هةنديَك لة ووالَتانى كةسانى مةزنى وةك موسا و يوسف و دانيال و نحميا هةبوون كة 

طرنطدا وةك ميسر و فارس. ئةمانة كاريطةرى طةورةيان لةسةر ئةوانة هةبووة لة دةوريان بوون.لة ثةيمانى نوَى دا دةبينين 

سةربازييةكانى ِرؤما مةسيحى هةنديَك لةِرابةرة  10و كردار  7 لَوقاس ئةندامَيكى ديار بوو لة دةسةالَتى يةهوديدا.لة نيقوديموَ 

ئةو وةزيرة حةبةشيية بووبة مةسيحى و لة كردارى نيَردراوان دةسةالَتدارى قوبرس  8بوون هةروةها لة كردارى نيَردراوان 

 يةكيَك لة ئةندامانى ئةنجومةنى شار لة ئةسينا بووبة مةسيحى. 7بوو بة مةسيحى لة كردار 

خةلَكى لة هةموو اليةنةكانةوة ِرزطار بكات. ئةمة ئةوانةش دةطيَِريَتةوة كة لة حوكم  خوداوةند ئيساى مةسيح بؤ ئةوة هات كة

و دةسةالَتدان. كاتيَك ئةو كةسانةى لة ثؤستى دةسةالَتدان دةبن بة باوةِردارانى مةسيحى كاريطةرى زؤر جوانيان دةبَى لة 

وة كة ثيَويستة لةسةر باوةِردارانى مةسيحى كة نويَذ (دةخويَنينة4-1: 2 تيمَوساوس1ضوارضيَوةى ثؤستةكانياندا. بؤية لة)

بكةن لة ثيَناوى هةموو خةلَكيدا بة شيَوةيةكى طشتى و لة ثيَناوى ثاشاو خاوةن دةسةالَتةكان بةشيَوةيةكى تايبةتى ضونكة خودا 

رى مةسيحى كة بطةنة دةسةالَت بؤية ثيَويستة لةسةر باوةِردا، بِرؤن و ِرزطارى بة دةست بهيَنن دةيةوَي بةرةو زانينى ِراستى

 لة ووالَتةكانياندا.
 

بؤية نابَي مرؤظ سامان و ، ئةركى دةسةالَتدارى مرؤظ هيض شتيَك لة دةرةوةى ضوار ضيَوةى زةوى ناطريَتةوة( ه

ن لةسةر لةو كاتةدا كة خةلَكى بة مليؤ تةكانى لة ثيَناوى دؤزينةوة و ئاشكراكردنى ئاسمانى دةرةوةدا لة كيس بداتدةستةكةو

 زةوى بةدةست هةذارى و بَى بةشييةوة دةنالََينن.
 

 : جَى بةجَى بكة4هةنطاوى 

 كام لةم ِراستيانةى لةم بِرطة كتَيبيةدا هاتوون وة جَيبةجَى كردنى كردةيى بؤ باوةِرداران دةشيَت؟ بيربكةوة:
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جيَكردنانة تؤمار بكةين كة دةتوانين لة : وةرن بابةيةكةوة بيربكةينةوة و هةنديَك لةو جيَبةبةشدارى بكةو تؤمارى بكة

 ثوختةى بكةين.25: 2 -24: 1ثةيدابوون 

 ئةو جيَبةجيَكردنة ضية كة خودا لةتؤى دةويَت كة بيطؤِرى بؤ كارى كةسى  بيربكةوة:

جيَكردنى ئةم جيَبةجَيكردنة كةسية لةدةفتةرةكدا تؤمار بكة هةست بةسةربةستى بكة لة بةشداريكردن و لة جيَبة تؤماري بكة:

 كة خودا خستويةتية دلَيةوة.

 )لة بيرت بَيت( كة ئةندامانى هةر طروثيَك ِراستى جؤراوجؤر جيَبةجَى دةكةن يان هى ترى لَى هةلَدةهيَنجن

 

 

 ضةند نمونةيةك لة جيَبةجيَكردنى ثيَشنياركراو -1
 ةسةر ويَنةى ئةو بىهةميشة لةبيرت بيَت كة خودا تؤى خولقاندووة بؤ ئةوةى لةم جيهانةدا ل 27: 1

يش بةكارايى كار بكة بؤ ثِركردنى ئةم زةوية بؤ خةلَكانيَك كة ويَنةى خودا هةلَدةطرن.ِرؤلَةكانت و ِرؤلَةكانى تر 28: 1

 يساى مةسيح بناسن و بطؤِريَن و ببن بةشيَوةى ئةو.ِرابهيَنة بؤ ئةوةى خوداوةند ع

ةسيحى.ئةو ياسايانة بدؤزةرةوة كة خودا لةبوونةوةرى خؤيدا يساى ميفةتى ئةوةى كة قوتابى خوداوةند عبةس 28: 1

بكةى و ئةم ياسا فيزيايى و كيمياييانة بة شيَوةيةى كة  دايناوة.ئةمةش ماناى ئةوةية كة بةشيَوةيةكى بةرثرسيار زانست ثيادة

 خيَر و ضاكةى مرؤظى تيَداية.

 نانى خراث و تيَكدان و ويَرانكارى بيانثاريَزة.ثاريَزطارى لة خولقيَنراوةكانى خودا بكة و لةبةكار هيَ  28: 1

 سووربة لةسةر طةياندنى ِرؤشنبيرى كتَيبى ثيرؤز و مةسيحيةت بؤ هةموو خةلَكى سةر زةوى 28: 1

سووربة لةسةر بِريارى حةكيمانة و دروست كة ثةيوةنديان بة بالَندة و طيانلةبةران و سامانة ئاويةكان بةشيَوةيةك كة  28: 1

 ةلَكى تيَدا بيَت.ضاكةى خ

 ئةطةر باوةِرداريَكى مةسيحى لة ثؤستيَكى حكوميدا بوو هانى بدة كة كاريطةرى طةورةى هةبَى لةسةر كؤمةلَطا. 28: 1

 

 : نموونة لةسةر جيَبةجيَكردنى كةسى -2
 

انى مةسيحى.يةكيَك لةو لَى ئةو ِرؤشنبيريةت بةدةستهيَناوة كة خودا خستويةتية ئةستؤى باوةِرداروثيَشتر تيَطةيشتنى قوأ( 

بةرثرسياريَتيانةى باوةِردارى مةسيحى ثاريَزطاريكردنى خولقيَندراوى خوداية.بؤية وةك باوةِردار ثيَويستة لةسةرمان 

 : رةوة لةبةر ضاو بطريناخوئةمانةى 
 

لة لةناو بردنى ئةو  واز هيَنان لة ويَرانكردنى سروشت و تيَكدانى سيستةمى ذينطة.نمونةى ئةمةش دةستةبةر داربوونى-1

ر كة وضينة ئؤزؤنةى كة بةرطى زةوية.وةستاندنى ويَرانكردنى دارستانة باراناويةكان و لةوةِراندنى بَى بةزاييانة و بَى سنو

 ردن.اخودةبَى بةهؤى ِرووتاندنةوةى زةوى و وةستاندنى كوشتنى،ئةو طيانلةبةرانةى هةية لة زنجيرة ِرةطةزةكانى 
 

ذينطة(. نموونةى ئةوةش وةستاندنى ثيسكردنى ئاو لةئةنجامى تيَفِريَدانى ماددة ذةهراويةكان )كردنى جيهان وازهيَنان لة ثيس-2

و ثاشةِرؤكانى ثيشةسازى لة ِرووبار و دةرياكان.وةستاندنى ثيسكردنى هةوا بة هؤى هؤيةكانى طواستنةوة و نةبوونى ياسا و 

 ندنى ثيسكردنى دةنطى )ذاوةذاو(.ِريَساى دروست بؤ دروستكردن و كارطةكان و وةستا
 

 وةستاندنى ئةو تاقيكردنةوانةى كة زيان بة زانستى كشتوكاَل دةطةيةنن نموونةى ئةمةش وةستاندنى كوتانى-3

ت بة هؤرمؤنى طةشة. وةستاندنى ماددةى هيَشتنةوة و ِرةنطة ثيشةسازييةكان لة اخوئةو ئاذةالَنةى كة مرؤظ دةيان

 طؤِرين و دةستكارى كردنى خؤراك لة ِريَطةى ياريكردن بة ئةندازةيى جينةكان. ردةمةنيدا. وةستاندنىاخو
 

وةستاندى ئةو كارة ثيشةسازييانةى كة زيان بةخشن لة ضوارضيَوةى زانستى ثيشةسازى. نموونةى ئةمةش وةستاندنى -4

 دروست كردنى ماددةى جةنطى وةكو كيميايى و بةكتريايى.
 

زيان بةخشةكان. نموونةى ئةمةش وةستاندنى لةباربردنى كؤرثة و كوشتنى منداالَن و لةبةر  وةستاندنى كارة تةندروستية-5

 ناضارى وةستاندنى بةكارهيَنانى ئةندازةى جينةكان لةسةر مرؤظ.
 

هاتيتة ئةو باوةِرةى كة ئةركى ِرؤشنبيرى كة خودا خستويةتية ئةستؤى كلَيَسا تةنها بريتى نية لة كاروبارى تايبةت بة ب( 

 سروشت. بةلَكو بة ثيَى ثيَويستى ثيَويستة بابةتةكانى هزرى و سؤزدارى و دةروونى و كؤمةالَيةتى ِروحيش بطرَيتةوة.
 

لةسةر باوةِردارانى مةسيحى ثيَويستة كة ِرؤلَيان هةبَى لة قةالضؤكردنى درؤ و كارو بابةتى سَيكسى و : لةاليةنى ئةريَنيةوة-1

ؤيةكانى ِراطةياندن و ِرؤذنامة و طؤظار و تةلةفزيؤنيدا زؤر بالَوبؤتةوة.هةروةها ثَيويستة تووندِرةوى،بة تايبةتى كة لة ه

زى و خاسيةت، خوداِرووبةِرووى ئةو ياسايانة ببنةوة كة نةرمى دةنويَنن لةطةَل هاوجووت بوونى هاوِرةطةزى جودا 

يارى بكرَيت  و شيَوةكانى ترى بیسەانیوثشكى دةلَى و قوماركردن و تيرهةروةها ثيَويستة دذايةتى هةموو جؤرةكانى طةن

كة زؤر كةس سةرطةردان دةكةن.هةروةها ثيَويستة لةسةر باوةِردارانى مةسيحى كة دذايةتى بةرهةم هيَنان و فرؤشتنى ماددة 

 هؤشبةرةكان بكةن.
 

ثيَكردنى خراثة و بَى باوةِرى لة ثيَويستة لةسةر باوةِردارانى مةسيحى كة بةشدارى بكةن لة ملكةض : لة اليةنى ئةريَنييةوة-2

ِريَطاى بالَوكردنةوةى باوةرى مةسيحى. هةروةها ثيَويستة لةسةريان كة بةشدارى بكةن لة سنووردانان بؤ ثيَنةطةيشتنى 
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 بوون لة خراثةكارى كؤمةالَيةتى وةريان كة بةشدارى بكةن لة ِرزطارذيانى باوةِردار بة ِريَطاى كردنة قوتابى. ثيَويستة لةس

بةها باالَكان سةرةِراى ئةمةش ثيَويستة كة بةشدارى بكةن لةدةزطا بةسوودةكانى وةك نةخَوشخانة و خانةى ضاوديَرى و 

بةساالَضوان و دةزطاكانى فيَركارى و شوَينة دروستةكانى كات بةسةر بردن كة كاريطةرى مةسيحى ِراستةقينةيان هةية لة 

ا ثيَويستة كة بةشدارى بكةن لة ثيَشكةش كردنى ِراويَذ بة خةلَكى و . هةروةهخوداجياتى كارة خراثةكانى دذ بة

ضارةسةركردنى برينةكانيان و دلَة شكاوةكانيان بةم شيَوةية دةبينين كة ئةركى ِرؤشنبيرى مرؤظ هةموو اليةنةكان دةطريَتةوة 

 و هةموو سروشتيش دةطرَيتةوة و هةموو ِرؤشنبيرى مرؤظ لة خؤ دةطرَى.
 

 وَيذ بكة.ن :5هةنطاوى 

وةرن با بةنؤرة نويَذ بكةين بةشيَوةيةك كة هةريةكة نويَذ بكات دةربارةى ِراستيةك كة خودا فيَرى كردووين لة ئايةتةكانى 

24:1 – 25:2. 

)لة نويَذةكةتدا بةدةنط ئةو شتة وةبضؤ كة لةوانةى كتيَبدا فيَرى بووين.ِراهيَنان بكةن لةسةر نويَذى كورت كة لة ِرستةيةك 

 دوو ِرستة ثيَك ديَت.بيرت بَيت كة هةر ئةندامة دةكرَى نويَذ بؤ شتَيكى جياواز بكات( يان

 

 (خولةك 8) نويَذ 5

 نويَذى ثاِرانةوة
 

 لة طروثى دوانى يان سيانيدا لة نويَذكردن بةردةوام بن.نويَذةكانتان بةرز بكةنةوة لة ثيَناوى يةكترى و خةلَكيدا لةم جيهانةدا.
 

 خولةك( 8)وة ئةركى مالَة 6

 بؤ وانةى داهاتوو
 

رةوة بة نوسراوى بدة بة ئةندامانى طروثةكةت يان.يان داوايان ليَبكة لة دةفتةرةكانياندا اخوئةم ئةركةى : سةرؤكى طروث

 بينوسنةوة.
 

يَر بكة كة يساى مةسيح.ئامؤذطارى بكة يان ئةو وانةى كتيَبةكة فوةند عخوداثةيمان بدة كة مةشق بة قوتابيان بكةى بؤ . 1

 (ة.لةطةَل كةسيَكى تر يان طروثيَك لة خةلَكى.25-1: 24دةربارةى )ثةيدابوون 

  15تا ەه -12ابوون كى ثةيدولة ثةرتو ەویەنێبخو شەببكة بة ثشت بةستن بة نيوةى  خةلَوةى ِروحى: خةلَوةى ِروحى .2

 بكة هةموو ِرؤذيَك. شيَوازى ثرسياركردن بةكاربهيَنة و تيَبينيةكانت تؤمار

 هةموو ِرؤذيَك بةو ثَينج ئايةتةى كؤتايدا بضؤوة كة لةبةرت كردوون. 23: 3 َومارِ  سروشتى طوناهكردن.: لةبةركردن. 3

 (4 -3: 5 ورزةبوخودا ضى دةكات ) بِرواننةبؤ كةسيَك يان شتَيكى دياريكراو نويَذ بكة لةم هةفتةيةداو : نويَذ. 4
يساى مةسيح و ةكردنى قوتابى تازة بؤ خوداوةند عسة كة ثةيوةستة بة ئامادودا بنوهةر تيَبينيةكى تازة لة دةفتةرةكةت. 5

  خةلَوةتى ِروحى ئايةتى لةبةركردن و وانةى كتيَبى و ئةم ئةركةى مالَةوة.

 


