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 28وانةى 

 نويَذ 1

 وةندخودانويَذ بكةو طروثةكةت و ئةم بةرنامةية تةرخان بكة بؤ ئامادةكردنى قوتابيان و بؤ : ِرابةرى طرؤث

 

 (خولةك                                       ثةرتووكى ثةيدابوون20بةشداريكردن: ) 2

ايبةت بة هةر يةكيَكتان ئةوة بخوَينةوة كة يةكَى لة خةلَوة بة نؤرة بةشدارى بكةن يان لة دةفتةرةكانى خةلَوةى ِروحى ت

( لةطةَل بةرضاوطرتنى 29: 19 – 1: 16 ِروحيةكانتاندا فيَرى بوون و سةرنجةكانتان لة بِرطةكانى كتيَبى ثيرؤز )ثةيدابوون 

بكةن و طفتوطؤ مةكةن لةسةر  كورتى بةشدارييةكان طوَى لةو كةسة بطرن كة بةشدارى دةكات و بة ِراستى هةلَسوكةوتى لةطةلَ 

 بابةتةكةى 
 

 14:12خولةك(                                سزاى طوناه: كَومكار 20لةبةر كردن ) 3

 

 ِرامان( -1

  بخويَنةوة14 -13، 7 -5، 1: 12 كَومكار

 

                                        ةئةم ئايةتى لةبةر كردن

                                          لةسةر كارتيَكى ِرةش

                                     

 بنووسة كارتةكةت                                        يان سثى بةم شيَوةية

 بنووسة

 

  

 

 

 

 

 : بةكاريان دةهيَنَى بؤ سزادانى طوناه خودادوو ِريَطا هةن 

 لةكاتى ئيَستادا. ودايؤذةكانى دوايزةنشتى طوناه دةكات لة رِ خودا سةر-1

  .بخويَنةوة 8-7: 6غةالَتية 

خودا ياساى ديارى كراو لة بوونةوةرى خؤيدا داناوة.ئةطةر مرؤظ ئةم ياسايانةى بةزاند ئةوا دوا ِرؤذ سزا دةدرَى.ئةطةر ياساى 

 رةوة و خؤت ئازار دةدةى.اخوكيَشكردن ببةزَينى طويَى ثَي نةدةى ئةوا دةكةويتة 

رةوة وورد ببةوة كة دةكةويَتة سةر اخوئيَستا لةو ستةمانةى  ةم شيَوةيةش خودا ياساى ِروحى و ئةخالقى لة ئيَمةدا داناوة.ب

 : شةريعةتى خودا و لة سزاكانيشيان ِرابميَنة

كةوتنةوةى طرنطى بة زةوى و سروشت نادةن،خودا ِريَطةى دةدات هةوا و ئاو و خاك ثيس دةبن ئةمةش دةبيَتة هؤى  كاتيَك 

خودا ِريَطة خؤش دةكات بؤ تاقيكردنةوةى ذيانى برسيةتى و ،هةموو نةخؤشيةكان.كاتَيكيش خةلَكى تةمةَل دةبن و كار ناكةن

خودا وا دةكات يةكترى لةناو ببةين و يةكتر بكوذن  ،هةذارى،كاتيَك خةلَكى ِرقيان لةيةكترى دةبيَتةوة و شةِر لةطةَل يةكترى دةكةن

لة ثيشةسازى و بازرطانيدا طةندةَل دةبن، خودا ِريَطة دةدات بةرذةوةندييةكان لةناو بضيَى و كؤمةلَطاكانيان  كاتيَك خةلَكى

دابِرَى.كاتيَك ثاشا و دةسةالَتداران ستةم كار دةبن و خةلَكةكانيان دةضةوسيَنةوة، خودا ِريَطة دةدات ووالَت و مةملةكةتيان ليَك 

 هةلَوةشَى.

خودا وا  ،طوناهو خةتا بة ضةندين ِريَطاو شيَوة دواى مرؤظ دةكةوَى كاتيَك خةلَكى طوناهو خةتا دةضَينن ئا بةم شَيوةية سزاى

دةكات بةرى طوناهةكانيان بضننةوة.بؤية ليَثرسينةوةكانى خودا لةسةردةمى ئيَستاماندا لةسةر ئةو ياسايانة وةستاوة كة خودا لة 

 بوونةوةرانيدا دايناوة.

 

 : داهاتوودا سينةوةكانىپرڵێه دةدات لة خودا سزاى طونا-2

هةروةك ضؤن ضارةنووسى مرؤظ بِراوةية ئةويش ئةوةية كة يةكجار دةمرن و دواتر ليَثرسينةوة : بخويَنةوة 27: 9 عيبرانيةكان

ى مةسيح يساتايى ميَذووى مرؤظدا لةم جيهانة.عديَت.كتيَبى ثيرؤز دةلََي مردن كؤتايى نية.دواى مردن ليَثرسينةوةية.لة كؤ

ر ئةم زةوية ذياون لةسةر دةطةِريَتةوة دووبارة بؤ سةر زةوى بؤ ئةوةى لَيثرسينةوة لةطةَل هةموو ئةو خةلَكانة بكات كة لةسة

 تا هاتنى دووةم. یةوةهةلَدان

 .يساى مةسيح باوةِرداران لةبَى باوةِران جيا دةكاتةوةثرسينةوة.لةو ِرؤذةدا عئةو ِرؤذة ثيَى دةوترَي ِرؤذى ليَ 

( هةموو بَى باوةِرةكان لةسةر 46 - 41:  25 اتمةت بةراووردبَى باوةِرةكان لةسةر هةموو طوناهةكانيان سزا دةدريَن )أ( 

يساى مةسيح سزا دةدريَن و ِرةتكردنةوةى ع ( هةروةها لةسةر بيَباوةِرى14: 12كَومكار بةراووردخراثةكانيان سزا دةدريَن )

 سزاى طوناه

 14:12 كَومكار

 14: 12كَومكار             
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( ئةمانة 9-8: 1 تةسالَونيكى 2 بةراووردلةسةر نةزانى و ياخيبوونيان لة ئينجيل سزا دةدريَن ) (36 - 18: 3 يَوحةنا بةراوورد)

 خوداو جطة لة توِرةيى  خوداى خودا دةردةكريَن و بَى بةش دةكريَن لة بةزيى ابَى بؤ ِرزطار بوون و لة ئامادةهةليَكى تريان ن

بينين  ،41: 25 اتمةت بةراووردت دةكريَن و فِرَى دةدريَنة دؤزةخةوة )هةتايى شةكةبةدةست ناهَينن.بة سزادانى هةتا هيضى تر

21  :8.) 

 10: 5 كَورنسَوس 2 بةراووردباوةِرداران لةسةر شيَوةى ذيانيان لةسةر زةوى ليَثرسينةوةيان لةطةَل دةكرَى )ب( 

 

ى مةسيحةوة باوةرِ نكة لة مردنةوة بؤ ذيان بة ( بةالَم سزا نادريَن و بة هةتا هةتايى حوكم نادريَن ضو 15 - 10:  3كَورنسَوس 1

 (.1: 8 رَوما بةراوورديساى مةسيح هةية )يان بة عباوةرِ ( ليَثرسينةوة لةطةَل ئةوانة نية كة 24: 5انيَوحةن بةراوورد) زرانةوةطوا

 

 لةبةر كردن و ثيَداضوونةوةب( 

 .ئايةتى كتيَب لةسةر كارتيَكى تازة يان دةفتةرى تيَبينى بنووسة-1

 14: 12 كَومكارسزاى كوناه  بة ِريَطاى دروست ئايةتى كتَيبى لةبةر بكة-2

طروثةكة دابةش بكة بؤ طروثى دوانى هةر كةسيَك دلَنيا بيَت كة هاوِرَيكةى ئايةتى لةبةر كردنى دوايى لةبةر : ثيَدابضؤوة-3

 كردووة.
 

 42-12:  5وانةى كتيَب/ئةركى مزطيَنيدان ى كلَيَسا: كردار  4

 بةيةكةوة(( 42 - 12: 5نج هةنطاوةكةى خويَندنى كتَيبى ثيرؤز بةكار بهيَنة ))بؤ خويَندنى كردارى نيَردراوان ثيَ 

 

 : بخويَنةوة1هةنطاوى 

بةيةكةوة بخويَنةوة،با بةنؤرة بيخوَيننةوة بة شَيوةيةك كة هةريةكة ئايةتيَك بيخويَنيَتةوة  42-12:5بخويَنةوة:با كردارى نيَردراوان 

 ةموو بِرطةكة تةواو دةبَى.تا ه

 

 : ئاشكراى بكة.2هةنطاوى 

 بيربكةوة:كام ِراستية لةم بِرطةيةدا بؤ تؤ طرنطة؟

 يان ئةو ِراستية ضية ضؤن بةر دَل و عةقلَت لةم بِرطةى كتيَبية؟

 تؤمار بكة:ِراستيةك يان دوان لةوانةى تيَى دةطةى ئاشكرا بكة.بيرؤكةكانت لةدةفتةرةكةتدا تؤمار بكة.

ةشدارى بكة: )دواى ئةوةى ئةندامانى طروث ضةند كاتَيك لة بيركردنةوة و نوسين بةسةر دةبةن بةشدارى بيركردنةوة و ب

 بيرؤكةكانى يةكترى بكةن بة نؤرة.

با بةنؤرة بةشدارى ئةو شتانة بكةين كة هةريةكةمان ئاشكراى كردووة .ئةوةى ديَت ضةند نموونةيةكن لة بةشداريكردنى ضةند 

  بةوةى ئاشكراى كردووة لةياد بيَت هةر ئةندام و بةشيَكى جياواز بةشدارى دةكات.مةرج نية هةمان شت بن. كةسيَك
 

هةلَويَستة قورسةكان و بَى هيواكان دةطؤِرَى بؤ  خودائةو ِراستيةيى بةالى منةوة ثةسةندة ئةوةية ضؤن : 1ئاشكرا كردن 

 رةوةدا.اخوة كتيَبةى ووشةى بةالَم لةم بِرط بِرواننةسةرخستنى ئينجيل.

انى ئينجيل نيَردراوةكانيان خستؤتة ن( دا دةخويَنينةوة كة دوذم20-12ةكانى )لة ئايةت: ةرطا داخراوةكانى كردةوةد خودابةالَم أ( 

ئايةتى  بةالَم لة.بةنديخانةوة,بة ِرووكةش وا ديارة كة دووذمنان سةركةوتوون و نيَردراوان ضيتر ناتوانن بانطةواز بة ئينجيل بكةن

وة وة لةشةودا خودادةخويَنينةوة ضؤن خودا هةلَويَستة قورس و ئاستةنطةكان دةطؤِرَى بؤ سةركةوتن.بةالَم فريشتةيةك لة (19)

دةرطاكانى بةنديخانةى كردةوة و ئازادى كردن. بةم شيَوةية دوذمنان نةيانتوانى رَى لة نيَردراوان بطرن لة بانطةواز كردنيان بة 

 دةرطاكانى بةنديخانةى كردةوة. خوداكى دذ بةيةكة دوذمنان نيَردراوان دةخةنة بةنديخانةوة بةالَم ئينجيل.ض كاريَ 

 

دةخويَنينةوة لةو كاتةدا دوذمنانى ئينجيل ئامادةكاريان  26-21لة ئايةتةكانى : بكةن ردن ثيَشكةشواى ليَكردن فيَرك خودابةالَم ب( 

 جولةكةكةش.داواى ئةنجوومةنى باالَيان كرد بؤ كؤبوونةوة.ئةنجوومةنى باالَى دةكرد بؤ ئةنجامدانى دادطايكردنيَكى ِروو

و دادوةرى بوو لة  ت)سةنهةدريم( بةرزترين دةسةالَت بوو بة تايبةتى بؤ كاروبارى ئايينى.هةروةها بةرزترين دةسةالَتى شةريعة

 كات.الى يةهودييةكان.ئةم ئةنجوومةنة دةيتوانى قورسترين بِريارى سزادان دةرب

واش ديار بوو كة سةنهةدريم نيَردراوةكان لةناو دةبات. بةالَم لة ئايةتى  بوو، کردنێستپەدة خةريكى نبةم شيَوةية ئةم دادطايى كرد

وتن ))بةالَم ثاسةوانةكان نةياندؤزينةوة(( دةرطاكانى هةلَويَستى قورسى طؤِرى بؤ سةركة خودادةخويَنينةوة كة ضؤن  22

داخرابوون و ثاسةوانةكانيش لةبةر دةرطا وةستا بوون،بةالَم نيَردراوةكان لة ذوورةوة نةبوون،بةمانايةكى تر  بةنديخانة بة تووندى

هيض كةسيَك لةوَى نةبوو بؤ دادطايكردن.بةم شيَوةية ئةنجوومةنى باالَى يةهود تووشى شؤك و سةرسامى بوو،دواى ئةوة كةسيَك 

 ثانى ثةرستطا خةلَكى فيَر دةكةن.ضةند دذ يةكة!هات و ثيَى ووتن كة نيَردراوةكان لة طؤِرة

 دوذمنان دادطاييان بؤ نيَردراوان ئامادة كرد بةوو بةالَم خودا وايكرد لة ناوةِراستى ثةرستطا فيَركارى بكةن و خةلَكى فيَر بكةن.

 

 : بةالَم خودا ئازايةتى ثَى بةخشينج( 
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سةالَت لة ووالَتدا )ئةويش دوذمنى ئينجيل بوو( نيَردراوانى تاوانباركرد بة بةرزترين دة: ( وا دةخويَنينةوة32-27لة ئايةتةكانى )

 يساوة خةلَكى فيَر نةكةن. انى ثيَشووى كة ئةوة بوو بةناوى عدذايةتى كردنى فةرمانةك

م لةئايةتةكانى هةروةها تاوانبار كران بةوةى كةهةوَل دةدةن ِرابةركانى ئيسِرائيل لةبةرضاوى طةل طوناهبارو خةتاكار بكةن. بةالَ 

 (deبةالَم لة يؤنانيدا )نيَردراوةكان وةالَميان دايةوة ؛  .دةخويَنينةوة ضؤن خودا ئةو هةلَويَستة قورسةى طؤِرى بؤ سةركةوتن 29

ى لةكاتيَكدا كةخودا فةرمانى ثَى كردوون كةووتارو ئامؤذطارى بةئينجيل فيَرى ثيَشكةش .ثيَويستة ملكةضى خودا بكرَى نةك خةلَكى

خةلَكى بكةن هيض كةسيَك دةسةالَتى دذايةتى كردنى فةرمانى خوداى نية بةلَكو لةناوةِراستى سةنهةدريم بانطةوازيان بةئينجيل 

يسا هةروةها داوايان لَى كردن تؤبةبكةن بؤ ئةوةى ةوةى عكردوو ِرابةركانى يةهوديان دواند دةربارةى مردن و هةستان

كةسيَك طويَِرايةَل و ملكةضى خودابيَت لةدلَيدا ِروحى  رهه بؤطوناهةكانيان هةروةها ووتيان کهبوونى خودا بةدةست بهَينن شليَخؤ

بةرزكردن و ئازاردان و كوشتن دةيان ترسيَنن  ضةند سةيرة ئةوة دوذمنانن نيَردراوان تاوانباردةكةن و بة .خودا بةدةست دةهيَنىَ 

  .امؤذطارى بةئينجيل ثيَشكةشى هةموو خةلكى بكةن بةدوذمنةكانيشيانةوةبةالَم خودا ئازايةتى دةدا بةنيَردراوان بةوةى ئ

 

 : بةالَم خودا واى كرد دوذمنةكانيان بضنة ِريزى ئةوانةوةد( 

هةنديَك لة دوذمنان لة ئةو ثةِرى تووِريةدا بوون و ويستيان نيَردراوةكان بكوذن.سةرةتا وا : دةخويَنينةوة 39-33لة ئايةتةكانى 

دةخوَينينةوة ضؤن خودا ئةم هةلَويَستة  34بةالَم لة ئايةتى  ،بارانكردن ببن تا مردندكة نيَردراوةكان تووشى بةردةردةكةوَى 

قورسةى طؤِرى بؤ سةركةوتن ))بةالَم يةكيَك لة ئةندامانى ئةنجوومةنةكة كة ناوى غماالئيل بوو ِرابةركانى يةهودى 

ةرطرتنى بِريار ضونكة لةوانةية دذايةتى خؤيان بكةن ذةند دذ بةيةكة! سةرةِراى ئاطاداركردةوة )دوذمنةكان( كة ثةلة نةكةن لة و

 ئةم دوذمنانةى بةكار هيَنا بؤ وةستاندنى ثالنةكةيان.-تهى دةسةالَ اخو خودائةوةى دوذمنان ويستيان نيَردراوةكان بكوذن بةالَم 

 

 : خودابؤ بةردةوام بوو لة طويَِرايةلَى و ملكةضكردن  خودابةالَم طةلى ه: 

يساوة انيان ثيَكرد كة دووبارة بةناوى عدةخويَنينةوة كة دوذمنان نيَردراوةكانيان داية بةر قامضى و فةرم 42-40لة ئايةتةكانى 

ئةم هةلَويَستةشى طؤِرى بؤ سةركةوتن.نيَردراوةكان بةرطةى  خودادةخويَنينةوة ضؤن  41خةلَكى فيَر نةكةن.بةالَم لة ئايةتى 

و بةردةوام بوون لة ثةرستن وطويَِرايةلَى خودا و طويَيان بةوان نةدا.ئةم هةلَويَستةش دذبةيةكن.لة كاتيَكدا دوذمنان قامضيان طرت 

بةردةوام بوون لة دذايةتى كردنى ئينجيل بةالَم طةلى خودا هةر بةردةوام بوون لة طويَِرايةلَى كردنى خودا و ووتار دان لةهةموو 

 شويَنيَك بة ئينجيل.

 

)دةبَى  دةلَىَ ( ِراطةياندراوة كة 29:5( ئةم ِراستييةى بةالى منةوة ثةسةندة ئةوةية كة لة كردارى نيَردراوان)2راكردنى )ئاشك

(( ؟ةك خةلَكى( كاتَيك بير لةدةسةالَت دةكةمةوة زؤر جار دةثرسم))بةرزترين دةسةالَت كامةية لة جيهاننطويَِرايةلَى خودا بكرَى 

 ارةكةم دةداتةوة.وةالَمى ثرسي 29ئايةتى 

بةرزترين دةسةالَت لة جيهاندا خوداية.خودا لةهةموو دةسةالَتيَك بةرزترة لةم جيهانةدا.ئةم ِراستية يارمةتيم دةدات بؤ وةرطرتنى 

 بِريارة طرنطةكان دةربارةى ضؤنيةتى هةلَسوكةوت لةم جيهانةدا بة تايبةتى دةربارةى بانطةواز كردن بة ئينجيل.

 

 ديَك ثرسيار بكة.: هةن3هةنطاوى 

 بير بكةوة:ئةو ثرسيارة ضية كة ثيَت خؤشة لة طروثةكةتى بكةى دةربارةى ئةم بِرطة كتَيبة؟

ِرةطةيةندراون و ثرسيار دةربارةى  42-12:5 راوانێن یکردار یشەبا هةولَبدةين هةموو ئةو ِراستيانة تيَبطةين.كة لة ب

 .ئةو شتانة بكةين كة تا ئيَستا تَيى نةطةيشتووين 

 تؤمار بكة:وورياى داِرشتنى ثرسيارةكةت بة بة باشترين شَيوة.دواى ئةوة ثرسيارةكة لة دةفتةرةكةت تؤمار بكة.

بةشدارى بكة)دواى ئةوةى ئةندامانى طروث هةنديَك كات لة نوسين و بيركردنةوة بةسةر دةبةن يةكةمجار داوابكة 

 بكة)دواى ئةوة هةندَيك ثرسيار هةلَبذيَرة و هةولَبدةلةهةر كةسيَك كة بةشدارى بةر ثرسيارةكةى بكات طفتوطؤ 

 بة طفتوطؤى بةيةكةوة وةالَمى بدةيتةوة(

)ئةمانة ضةند نموونةيةكن لةسةر هةنديَك ثرسيار كة لةوانةية ئةندامانى طروث ئاراستةى بكةن.هةروةها هةنديَك تيَبينى 

 بةسوود بؤ بةِريَوةبردنى طفتوطؤكة دةربارةى ثرسيارةكان

  
 دةكةوتن. ثةترَوس( ثيَويستة ضؤن ضاك بوونةوةى ئةو نةخؤشانة ليَك بدةينةوة كة بةر سيَبةرى 5: 15) 1سيارى ثر

 : رةوة ليَك بدةينةوةاخو تيَبينى/لةوانةية وا باشتر بَى كة ئةم ئايةتة بةم شيَوةيةى

بكةوَيتة  ثةترَوسئةوةى بةلَكو سيَبةرى ))خةلَكى نةخؤشةكانيان بة ثيَخةف و جيَطاكانيان هةلَدةطرت بؤ سةر جادةكان بؤ 

سةريان((.ثيَويستة لةسةرمان كة بزانين ئةم بارودؤخة ثةيوةندى بةو داستان و باوةِرة ناِراستةوانةوة نية كة لةنيَو خةلَكيدا باو 

تر كارى لةم شيَوةية ِروويداوة.جارَيكيان ذنَيك ثيَش .يساى مةسيح و ثةرجووةكانىاسكردنى ميَذوويى باوةِريانة بة عب وبوون،بةلَك

ت،خةلَكى ناوضةكة ةنيسارة( لةسةر خاكى ج30-27: 5س يسا دةكةوَى و ضاك دةبيَتةوة )مةرقوَ ع ضمكى كراسةكةىلة  ىدةست

ئةطةر اليةكى يان  يساى مةسيح كة دةستى ليَبدةندةستيان بة ثاِرانةوة دةكرد لة ع نةخؤشةكانيان لة طؤِرةثانة طشتييةكان دادةنا و

 (.بةم شيَوةية ِرابةرى20-19: 11س رقوَ ةهةر كةسيَك دةستى لَيدةدا ضاك دةبؤوة )م: ثارضةيةك لةجل و بةرطةكانيشى بىَ 
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يسا تواناى ضاككردنةوةى نؤكةرةكةى هةبووة بةبَى بةركةوتنى جةستةيى و بَى ئةوةى ئةو لةوَى سةدى ِرؤمانى باوةِرى هيَنا كة ع

 يساى مةسيح.لةسةر باوةِرهيَنانى خةلَكى بة ع بةم شيَوةية ئةو ِرووداوانة بةلَطةى بةهيَز بوون 10-8: 8 مةتا)ئامادة بيَت 

 

))ثيَويستة طويَِرايةلَى خودا بكرَى نةك خةلَكى(( ئايا  دةلَىَ نيَردرا و  ثةترَوسى( بوارى دةسةالَت.كاتيَك 5:29) 2ثرسيارى 

 ووالَتةكانمان ياخى بين؟ دةستةالَتدارانىمةسيحى ثيَويستة لةسةرمان لة مةبةستى ئةوةية كة وةك باوةِردارى 

 رى هةية كة دةسةالَت و ملكةضى لة خؤ دةطرن. ثيَويستة لةسةدوت ثةيوةنةة ثيَى ِرَينمايى كتَيبى ثيرؤز حب تيَبينى/نةخيَر.

سةالَتةكانى سةر زةوى دةسةالَتى ةمة هةموو دةن،بةالَم سةرةِراى ئب ةالَتانةتباوةِردارانى مةسيحى كة طوَيِرايةلَى ئةم دةس

هةنديَك لةم  خوداخاوةنى دةسةالَتى ِرةهاية لةم طةردوونةدا.بةالَم  خودان.دةسةالَتى ِرةها لةسةر زةوى نية ضونكة رسنوردا

دةم خودا لةبةر ةم دةسةالَتدار و سةرؤكانةو سةرؤكةكان لةسةر زةوى.ئةمةش وا دةكات كة ئِرابةردةسةالَتانةى خؤى دةدا بة 

بةرثرسيار بن لة كردةوةكانيان.بةالَم ئةو حةوت ثةيوةندييةى كة دةسةالَت و ملكةضى لةخؤ دةطرَى بى ثيَى كتَيبى ثيرؤز ئةمانةى 

 : رةوةناخو

 

نينةوة دةخويَ  4: 7خودا خاوةنى دةسةالَت و طةورةيى باالَية بةسةر هةموو خةلَكى و شتةكانةوة.بؤية لة ياقوب : خودا و مرؤظأ( 

))ملكةضى خودا بن(( بةم شيَوةية ثيَويستة لةسةر هةموو خةلَكى ملكةضى خودا بن.هةروةها ثيَويستة لةسةر هةموو ِرابةر و 

 دةسةالَتداران ملكةضى خودا بن.

 خودا سةرجةم مرؤظةكانى بؤ شكؤمةندى خؤى خولقاندووة.خودا داوا دةكات لة هةموو خةلَكى كة بيناسن و خؤشيان بوَى و

 طويَِرايةلَى بن و خزمةتى بكةن.ئةو ئامانجة بةرزةى خودا دايناوة ئةوةية كة بةشيَوازيَك بذين كة شكؤدارى بكةن.

 

 : بوونةوةرانمرؤظ و ب( 

( دةخويَنينةوة ))مرؤظ كيَية تا 7 - 5: 8 زةبوورخودا دةسةالَتى سنوردارى داوة بة مرؤظ بةسةر خولقيَندراوةكاندا.ئيَمة لة )

بدةى؟(( دةسةالَتت داوةتَى بةسةر هةموو ئةوانةى دروستت كردوون.هةموو شتَيكت ملكةضى ئةو  طرنطى ثىَ 

كردووة.بةرثرسياريَتى ضاودَيرى بوونةوةرةكانى تر خراوةتة ئةستؤى مرؤظ بةالَم دةسةالَتى مرؤظ لةسةر زةوى 

 19:  20 ووتةكانوونة لة سنووردارة.مرؤظ ناتوانَى ئةوةى بيةوَى بةرامبةر بوونةوةرةكان بيكات.بؤ نم

 ةكانتةور مةبِرنةوة و بيانطوازنةوة ضونكة لةبةرةكانيان دةخؤن(( بةم شيَوةية ناكرَى مرؤظ بوونةر دةخويَنينةوة.))درةختةكان بة

 بِروخيَنَى و ثيسى بكات.

 

دةخويَنينةوة ئةى ذنان ملكةضى  18: 3سى لوَ خودا دةسةالَتى سنووردارى داوة بة ميَرد بةسةر ذندا.ئيَمة لة كؤ: ذن و ميَردج( 

 19: 3ميَردةكانتان بن بةو شيَوةيةيى شايانى )ذيان بيَت(بةالَم دةسةالَتى ميَرد بة سنووردارى دةميَنيَتةوة بةو شيَوةيةيى لة كؤلَؤسى 

يَويستة لةسةر ميَرد لة ث لةبةرئةوة ،دةخويَنينةوة))ئةى ميَردةكان ذنةكانتان خؤش بوَى و بةدلَرةقى هةلَسوكةوتيان لةطةَل مةكةن

سنوورى ثةيوةندى ذن و ميَردايةتى بة طيانى خؤشةويستى و خزمةتكردنةوة دةسةالَتى خؤى ثيادة بكات ثيَويستة لةسةرمان كة 

نية كة شتَيك  مافى هيض طةل و ئاينيَكى  لةبةرئةوةهةميشة لة بيرمان بيَت كة خودا دامةزريَنةرى ثةيوةندى ذن و ميَردايةتيية 

 ِرَى كة خودا دايهيَناوة.بطؤ

 

 20: 3خودا دةسةالَتى داوة بة دايك و باوك )ذن و ميَرد( بةسةر مندالَةكانيان ئَيمة لة كؤلؤسى : دايك و باوك و ِرؤلَةكاند( 

ةالَم دةسةالَتى وةندة.بخودادةخويَنينةوة ))ئةى ِرؤلَةكان طويَِرايةلَى دايك و باوكتان بن لة هةموو كارَيكدا(( ضونكة ئةم ِرةزامةندى 

 : دةخويَنينةوة 21: 3دايك و باوك بةسةر ِرؤلَةكانياندا سنووردارة.لة كؤلؤسى 

ثيَويستة لةسةر دايك و باوكان كة  لةبةرئةوة))ئةى باوك ودايكان ِرقى مندالَةكانتان هةلَمةستيَنن با تووشى تيَشكان نةبن(( 

ة ِروانبدا بكةن بة شيَوازيَكى هاندان و ثةروةردة كردن ئةطةر ثيَويست بوو)بةشيَوةيةك ثيادةى دةسةالَتيان بةسةر مندالَةكانيان

(.خودا ثةيوةندى نيَوان دايك و باوك و ِرؤلَةكانيانى دامةزراندووة.مافى هيض طةل و كلتور و ياسايةكى 24: 13 ثةندةكان

 ثةروةردةيى هاوضةرخ نيية كة شتيَك بطؤِرَى كة خودا دايمةزراندووة.

 

 13:  2 ثةترَوس 1خودا دةسةالَتى داوة بة دةسةالَتداران و بةرثرسان لة ووالَتدا بةسةر خةلَكيدا.ئيَمة لة : تداران و خةلَكدةسةالَ ه: 

كان ةدةخويَنينةوة.لةبةر ِريَزى خودا طويَِرايةلَى ئةو سيستةمة بن كة كاروبارى خةلَكى بةِريَوة دةبات طويَِرايةلَى ثاشاو ِرابةر 14 -

يةيى كة نويَنةرن بؤ سزادانى خةلَكانى طوناهبار و ستايشكردنى ضاكةكان.بةم شَيوةية ثيَويستة لةسةر باوةِردارانى بن بةو ثيَ 

مةسيحى كة طويَِرايةلَى دةسةالَتدارانى ووالَتةكانيان بن لة هةموو ئةو شتانةدا كة ِراستن.بةالَم دةسةالَتى ئةم سةركردانة 

دةخويَنينةوة ))ثيَويستة طويَِرايةلَى خودا بكرَى نةك خةلَكى(( ئةمةش ماناى ئةوةية  29: 5 داركرسنووردارة بةو شيَوةيةيى كة لة 

كة سةرةِراى دةسةالَتى ئةم ِرابةر و بةرثرسانة و سةرةِراى ئةوةى كة كتيَبى ثيرؤز داوامان ليَدةكات طويَِرايةلَى ئةم ِرابةر و 

 ةت بكةينةوة كاتيَك لةطةَل ووتةكانى خودا نايةنةوةو دذايةتى دةكةن.بةرثرسانة بين.بةالَم ثَيويستة فةرمانةكانيان رِ 

 

 22: 3خودا دةسةالَتيَكى سنووردارى داوة بة خاوةنكار بةسةر كارمةندةكانيدا.لة كؤلؤسى: و/خاوةنكار و كارمةند

اوةنكار سنووردارة ضونكة ئايةتى دةخويَنينةوة))ئةى كؤيلةكان لةهةموو كارَيكدا ملكةضى طةورةكانتان بن(( بةالَم دةسةالَتى خ

))ئةى طةورةكان بة يةكسانى و ويذدانةوة هةلَسوكةوت لةطةَل كؤيلةكان بكةن و بزانن كة ئيَوةش لة ئاسمان  دةلَىَ  1: 4كؤلؤسى 
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روةك ضؤن طةورةى باالَية كة ثاداشت و سزا دةدات هة خوداطةورةتان هةية(( بؤية ثيَويستة لةسةر هةموو خاوةنكاريَك كة بزانَى 

بوو ثيَويستة وةك  خوداخاوةن كار كردوويةتى.بةالَم ئةطةر خاوةنكار داواى لة كارمةنديَكى خؤى كرد و داواكةى دذى وويستى 

 باوةِرداران كة بة دلَنةرمى ئةو كارة ِرةتبكةينةوة 

 

 : ز/ِروحيةكان و شويَنكةوتووة ِروحيةكان

  12: 5ؤنيكى تةسال1دامانى كلَيَسادا.لة خودا دةسةالَتى داوة بة كلَيَساكان بةسةر ئةن

: 1 ثةترَوس 1 ( 28 - 25:  20 مةتا)ِروحييةكان دةسةالَتيَكى سنووردارة.لة ئينجيل  هِرابةربةالَم دةسةالَتى ضاوديَرانى كلََيسا و 

لَِرةق و ضةوسيَنةر بن.بةلَكو ثيَويستة ر خؤياندا و داخويانى كلَيَسا خؤيان بسةثيَنن بةسةر خةلَكةكانى ِرابةردةخويَنينةوة نابَى  5 - 4

 نموونةى باش بن بؤيان و بةخؤشةويستى و دلَنةرمى خزمةتيان بكةن.

 

 

 بوون؟ شايةتئةو شتة دياريكراوانة ضى بوون كة نيَردراوانى مةسيح لةسةرى  32:  5 3ثرسيار 

( ئةو بؤ ئةوة 8:  1)كرداربن بةسةريةوة  شايةتةوةى يساى مةسيح بةشيَوةيةكى تايبةت بانطى ئةم نيَردراوانةى كرد بؤ ئتيَبينى/ع

يةكى مةسيحى ديارى كراو يان ِرابةربن لةسةر كلَيَسايةك يان دةستةيةكى مةسيحى ديارى كراو يان  شايةتبانطى نةكردن كة 

وة كة ناوةرِؤكى شايةتى باوةِرَيكى مةسيحى دياريكراو يان تاقيكرنةوةى مةسيحييةك.بة دريَذايى ميَذووى مةسيحى شةيتان هةولَيدا

ستَيكى تايبةتى اخومةسيحى بطؤِرَى يان ئاراستةكةى بطؤِرَى بؤ دوور لة مةسيح بؤ ئةوةى ئامانجى خؤثةرستانة بهيَنيَتة دى يان 

 كةسيَك.بؤية ثيَويستة وورياى شايةتى ئاراستة بين!

وانة دواى مةسيح كةوتن بؤ هةر شويَنيَك ِرؤشتبَى لة يساى مةسيح.ئةون لة قوتابية يةكةمة نزيكةكانى عنيَردراوةكان بةشيَك بو

ضركة ساتى دةسثيَكردنى خزمةتة ِراطةياندراوةكةى تا ئةو كاتةى بةرز بؤوة بؤ ئاسمان.بؤية ئةوانة شياو بوو بؤ ئةوةى بن بة 

لةبةردةم يةهود و .ئةمانة شايةتى دادطايى كردنى بوون 22 -21: 1كردارشايةتة يةكةمةكانى ذيان و مردن و هةستانةوةى 

دةسةالَتى ِرؤمانى. هةروةها شايةتى بِريارى كوشتنةكةى بوون كة ئةنجوومةنى باالَى يةهود )سةنهةدريم( دةريكرد.هةروةها 

: 3؛  2: 23 )كردارزى ِرؤمانى بة ئامانجى كوشتنى مةسيح بة لةخاض دانى اخوشايةتى ثةنابردنى يةهود بوون بؤ دةسةالَتى شةرِ 

ةِراى ( سةر31: 5 )كردار( بةرزبوونةوةى بؤ ئاسمان 32:  2 )كردارايةتى هةستانةوةى مةسيح بوون لةمردن ( هةروةها ش5

( 14:  16 يَوحةنايساى مةسيحة و شكؤدارى دةكات لةناو هةموو كؤمةلََى باوةِردارانى مةسيح )ئةوةش طيانى ثيرؤز شايةتى ع

بةلَكو  ،ية مةسيحييةكةيان نةطؤِرن بؤ ئامانجى خؤثةرستى و مةبةستى تايبةتىبؤية ثيَويستة لةسةر باوةِردارانى مةسيح كة شايةتي

 يساى مةسيح بن.هةميشة شايةتى خوداوةند ع
 

 :جيَبةجَى بكة4هةنطاوى 

 بيربكةوة:كام لةم ِراستييةى كة لةم بِرطةيةى كتيَبدا هاتووة بؤ جيَبةجَى كردنى كردارى باوةِرداران دةشَى.

( دا 42-12:5كة:وةرن بةيةكةوة بيربكةينةوة و ئةو جيَبةجيَكردنانة تؤمار بكةين كة لة )كردارى نيَردراوان بةشدارى بكةو تؤمار ب

 ثووختةى دةكةين.

 بيربكةوة: ئةو جيَبةجَيكردنانة ثَيشنيار كراوة ضيية كة خودا دةيةوَى بيطؤِرَى بؤ جيَبةجَيكردنى كةسى.

ةكةتدا بنووسة.هةست بةسةربةستى بكة لة بةشداريكردنى جَيبةجيَكردنى كةسى كة تؤمار بكة:ئةم جيَبةجَيكردنة كةسية لةدةفتةر

 خودا خستويةتيية دلَتةوة.

 )لةبيرت بَى كة ئةندامانى هةر طروثيَك ِراستى جؤراو جؤر جَيبةجَى دةكةن يان لةو ِراستيةوة جيَبةجيَكردنى

 كراونتر هةلَدةهيَنجن.ئةوةى ديَت هةنديَك جيَبةجَيكردنى ثيَشنيار 

 

 كردنى ثيَشنيار كراو. ضةند نموونةيةك لةسةر جيَبةجىَ -1

 كؤبوونةوة لةطةَل باوةِرداران لة شويَنى نيشتةجيَت يان شويَنى كارت. 12: 5

 وايدابنَى دةطيريَيت و بةند دةكريَيت. 18:  5

 ية دابة كة خوداوةند دةرطاكانى بةنديخانةت بؤ دةكاتةوة.باوةرِ لةو  19:  5

 م نامة تةواوةى ذيان تازة بة خةلَكى بلََى.ئة 20:  5

 بةجوانى وةالَمى دةسةالَت بدةوة بةوةى كة ثيَويستة كة باوةِردارى مةسيحى خودا بثةرستيَى و  29 - 28:  5

 دةكانيةتى.و ِراسثارخوداستى خودابةطويَِرايةلَى بكات نةك خةلَكى لةو كارانةى دذ      

 يساى مةسيح قامضيت ليَبدرَى.ى عدنت بؤ خةلَكى دةربارةوايدابنَى كة بةهؤى قسةكر 40:  5

 دلَخؤش ببة كاتيَك مةسيح بة شايةنى ئازار و ئةشكةنجةن دةزانَى لة ثيَناوى ناوى ئةودا. 41:  5

 يسا مةسيحة.ة هةوالَى خؤش مةوةستة بةوةى كة عهةرطيز لة فيَركردن بانطةواز كردن ب 42:  5

 

 كردنى كةسى )تايبةتى(ضةند نموونةيةك لة جيَبةجيَ -2

دةمةوَى ئةو ثيَنج ثةيوةندييةى كة دةربارةى دةسةالَت و ملكةضية وةبيربَيتةوة.هةروةها بةشيَوةيةكى تايبةتى دةمةوَى دةسةالَتى أ( 

ة نموونةى خؤم لةو سنوورةدا ثيادة بكةم كة كتيَبى ثيرؤز بؤمى كيَشاوة.بؤ نموونة دةمةوَى ِرابةرى باوةِر دارانى تر بكةم بةوةى ك

 باش بم بؤيان و خزمةتيان بكةم نةك بةسةرياندا زاَل بم و زؤريان لَى بكةم.



 

 6  28 وانةى 3 -كتَيبى مةشق لةسةر بةقوتابيكردن 

من زؤر سةرسامم بة ئازايةتى نيَردراوان و طةورةيى خودا.لةهةر جاريَكدا كة دوذمنانى ئينجيل هةولَى وةستاندنى خزمةتيانى ب( 

بن لة بانطةواز كردن بة ئينجيل ضونكة خودا خؤى بةرطرى كردووة.خودا خؤى يارمةتيمان دةدات بؤ ئةوةى بتوانن بةردةوام 

 دةمةوَى كة دواى هةنطاوةكانى ئةم نيَردراوانة بكةون  لةبةرئةوةليَدةكات 

 

 :نويَذ بكة:5هةنطاوى 

نيَردراوان وةرن بة نؤرة نويَذ بكةين بة شيَوةيةك كة هةر يةكيَك بؤ ِراستييةك بكات كة خودا فيَرى كردووين لة ئايةتةكانى كردارى 

.)لة نويَذةكةتدا بة دةنط ئةو شتةوة بضؤ كة لةوانةى كتيَبدا فيَرى بوويت.مةشق لةسةر نويَذى كورت بكةن كة لة 12:5-42

 ِرستةيةك يان دوو ِرستة ثيَك بَيت لةبيرت بَيت كة ئةندامانى هةر طروثيَك دةتوانَى نويَذ بؤ كارى جياواز بكةن.

 
 

 نويَذى ثاِرانةوة                       خولةك(          8نويَذ ) 5

 بةردةوام بن لةسةر نويَذ لة طروثى دوانى و سيانيدا.نويَذةكانتان بؤ يةكترى بكةن و لة ثيَناوى خةلَكى و جيهاندا  

 

 خولةك(  بؤ وانةى داهاتوو 2ئةركى مالَةوة) 6

 
 نووسراوى يان داوايان ليَبكة كة لة دةفتةرةكانياندا بينووسنةوة. ِرابةرى طروث/ئةم ئةركةى مالَةوة بدة بة ئةندامانى طروثةكةت بة

 5يساى مةسيح ِرابهيَنة.ووتار بدة يان وانةى كتيَبى تايبةت بةكردارى نيَردراوان وةند عخوداثةيمان بدة كة قوتابى بؤ : ثةيمان بدة-1
 بخويَنة لةطةَل كةسيَكى تر يان طروثيَك لةخةلَكى. 42 -12: 

هةموو ِرؤذَي.شيَوازى  2023: 23 -1:  20ثةيدابوون  ەش لەبة ثشت بةستن بة نيو بخةلَوةى ِروحى بكة : وحىخةلَوةى رِ -2

 ِراستى ثةسةند بةكار بهيَنة تيَبينيةكانت بنووسة.

 هةموو ِرؤذَى بةو ثيَنج ئايةتةدا بضؤوة كة لةم دواييةدا لةبةرت كردوون. 14: 12 كَومكار: سزاى طوناه: لةبةر كردن-3

 .(4: 5 زةبوورضى دةكات) خودانويَذ بؤ كةسيَك يان شتَيكى ديارى كراو بكة لةم هةفتةيةدا و بزانة : نويَذ-4

يساى مةسيح و خةلَوةى ِروحى و وةند عخوداهةر تيَبينيةكى نوَى تايبةت بة ئامادةكردنى قوتابان بؤ : لةدةفتةرةكةتدا تؤمار بكة-5

 ئةم ئةركة مالَةوة.ئايةتى لةبةر كردن و وانةى كتيَب و 


