
 

 1  30 وانةى 3 -كتَيبى مةشق لةسةر بةقوتابيكردن 

 30 یوانة

 نويَذ 1

 
 وةند.خودائةم بةرنامةى مةشقكردنة بؤ ئامادةكردنى قوتابيان بؤ بَو خَوتةرخانكردن و طروثةكةت و  بوَ  ِرابةرى طروث/نويَذ بكة

 

 خولةك(                                       دةرضوون20بةشداريكردن ) 2

 
ِروحى هةر يةكيَكتان ئةوة بخوَينةوة كة لة يةكَى لة خةلَوةى ِروحيةكانتاندا  بةنؤرة بةشدارى بكةن يان لة دةفتةرةكانى خةلَوةى

.با بةشدارييةكان كورت بن طوَى 13 - 7:  4 دةرضوونفيَرى بوون يان تيَِرامانةكانتان لة بِرطةى كتيَبى كة بؤتان ديارى كراوة )

و طفتوطؤ لةسةر ئةو شتانة مةكةن كة بةشدارى ثَى  لةو كةسة بطرن كة بةشدارى دةكات و بةباشى هةلَسوكةوتى لةطةَل بكةن

 دةكات.
 

 8:5خولةك(                     كةفارةتى طوناه رَوما 20لةبةركردن  ) 3

 

 تيَِرامانأ( 

 10 -6: 5رَوما

 ئةم ئايةتةى خوارةوة
 

 لةسةر كارتيَكى ِرةش

 كةفارةتى طوناه

 8:5رَوما 

 يان سثى بةم شيَوةية 

 بنووسة

 8:5رَوما          ئايةتةكة 

 

 : ادخؤشةويستى خو-1

: 5رَوماخودا ضؤن خؤشةويستى خؤى بؤ ئَيمة دةرخست؟خودا تةنها بة ووتة ئيَمةى خؤش ناوَى.بةلَكو بةكردةوةش ئيَمة لة 

 ردووة.خودا سروشتى مرؤظىدةخويَنينةوة كة خودا خؤشةويستى خؤى بؤ ئيَمة دةرخستووة و طةورةترين قوربانى ثيَشكةش ك8

يساى مةسيحدا داوة وةك بةلََى خودا هةولَى خؤى لةكةسى ع يساى مةسيحدا وةرطرتووة كة ذيانى بؤ ئيَمة بةختكردلةكةسى ع

 قوربانييةك لة ثَيناوى كةفارةتى طوناهةكانمان.

 

 : يساى مةسيحمردنى ع-2

 يساى مةسيح ضؤن بوو؟جؤرى مردنى ع

 يسا بةهؤى طوناهةكانى خؤى نةمرد.عأ( 

يساى ( بةالَم ع7: 12كَومكار بِرواننة( ئةويش ثيَويستة طيان لةجةستة جيابكريَتةوة)23: 6رَوما بِرواننةطوناهكردنة ) مردن سزاى

 (.15: 4عيبرانيةكانمةسيح لةبةر طوناهيَك نةمردووة كة نةيكردووة ئةو هيض طوناهى تيَدا نةبوو )

 يساى جَى نةهيَشت.ا عدلةمردندا خوب( 

ثيَش مردنى  8: 21؛ بينين  9 -8: 1تةسالَونيكى2؛  46: 25 اتمةتخودا بةيةكجارى مرؤظ جيَدةهيَلََى ) اهةتاهةتاييدلةمردنى 

يساى مةسيحدا خودا جيَى ( بةالَم لةكاتى مردنى ع46: 27اتمةتمةسيح لةسةر خاض خودا وةك سزاى طوناهةكانمان جيَى هيَشت )

بَى هيوا  دَوِراو و.هةروةها لةكاتى مردنةكةيدا لةسةر خاض اینێهنهنةهيَشت وازى لة خؤشةويستى و ئةو و دلَخؤشى بةو 

( كاتيَك جةستةى لةطؤِردابوو 46: 23 لَوقا) ى باوك كرد و طيانى خؤى خستة ناو دةستى خوداخودانةبوو،بةلَكو نويَذى بؤ 

 بِرواننةن هةستايةوة )سروشتى خودايى بةيةكطرتووى مايةوة لةطةَل سروشتى مرؤيى ضونكة مةسيح بةهيَزى خؤى لة مرد

 (.18-17: 10يَوحةنا

 : يساى مةسيح ليَثرسينةوةى طوناه بوو بة ثيَى شةريعةتى خودامردنى عج( 

يساى مةسيح (.طرنطة بزانين كة ع26: 3رَوماكتَيبى ثيرؤز فيَرمان دةكات كة مردن سزاى طوناهة بة ثيَى شةريعةتى خودا )

 دا مردووة.خودار نةكراوة،بةلَكو بة ثيَى ثالنى مردنيَكى سروشتى نةمردووة،هةروةها تيرؤ

 

يسا بةهؤى تاوانيَك نةبوو كة دةستةكانى ئةنجامى درا.بِريارى مردنى ع يساثيَى ياساى مرؤظ بِريارى مردنى ع بة-1

لةسةر ئةمة ئةوةية ،بةلَطةش دابَى.سةرةٍراى ئةو هةموو دةستدريَذى و زولَمة نةيانتوانى شتيَك بدؤزنةوة بة هؤيةوة تاوانبارى بكةن

سى يالتوَ ثبةالَم سةرةِراى ئةوةش دادوةر بِريارى خؤى دا )واتا ،( ضةندين جار بيَتاوانى ئةوى ِراطةياندنیپونت یسۆالتیكة )پ

 يساىياسيةكةى بكةن.بة تاوانباركردنى عونتى(.بِريارى مردنى دةركرد ضونكة لةوة ترسا كة كة يةهوديةكان هةِرةشة لة ثؤستة سث

 سةرزةنشتى خؤى و يةكسانى و دادوةرى مرؤيى كرد كة نةيتوانى بةرقةرارى بكات. یپونت یسۆالتیپ ى بيَتاوان مةسيح
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ارى مردنى بةسةر كوِردا دةركرد يساى مةسيح بة ثيَى شةريعةتى خودايى بوو،لةهةمان كاتدا،خوداى باوك بِريبِريارى مردنى ع-2

هان.بةمردنيشى بوو بةقوربانى كةفارةتى طوناهةكانى هةموو خةلَكى واتا يساى مةسيح(وةك سزاى طوناهةكانى هةموو جي)ع

ى ذيانيان قبولَكرد لة ِرزطاركاريساى مةسيحيان وةك ةر هةموو ئةو خةلَكانة البوو كة عتوِرةيى خوداى ثيرؤز و دادوةرى لةس

تا مردن،نةمرَى بةلَكو ثيَويست بوو كة بة بارانكردنى ديساى مةسيح بة بِرينى سةرى يان بةرجيهاندا.زؤر طرنط بوو كة عهةموو 

لةخاضدان بمرَى.لةخاضدان شيَوازى سزاى مردنى يةهوديةكان نةبوو بةلَكو شَيوازيَكى ِرؤمانى بوو.لة خاضدان ئةوةندة ناشيرن 

و كؤيلةكان بوو.بةم  رانبوو كة هاونيشتمانيانى ِرؤمانى ثَى سزا نةدةدرا،بةلَكو بؤ خةلَكة هةرة خراثةكان و قيَزةونترين تاوانبا

زى شةريعةتى خودايى اخوزيةكانى ياساى مرؤيى و دااخويساى مةسيح لةسةر خاض مرد.بةم شيَوةيةش هةموو داشيَوةية ع

نوسراوة ))نةفرةتليَكراوة ئةوةى بة تةختةوة هةلَبواسرَى((  3: 13تةواوكرد.بةمردنيَكى نةفرةتلَيكراو مرد ضونكة لة غةالَتية 

 -10: 3ربانيمان لة نةفرةتى طوناه،بةوةى نةفرةتى ئيَمةى هةلَطرت و لةجياتى ئيَمة بوو بةنةفرةت )غةالَتية بةمةش بووبة قو

13 .) 

 

 يساى مةسيحطرنطى مردنى ع-3

 يساى مةسيح ضى بوون؟ئةنجامةكانى مردنى ع

 (10: 4 انيَوحةنيساى مةسيح بؤ كةفارةتى طوناهةكانى خةلَكى مرد )عأ( 

زييةكانى خوداى بةرز و ثيرؤز بة سزادانى طوناه ئةمةش ماناى البردنى توِرةيى خوداماناى وةفاداريية بؤ دا كةفارةتدانى طوناه

يساى مةسيح لةسةر خاض قوربانى كةفارةتى بوو كة توِرةيى خوداى سةر طوناهةكان.بةم ماناية مردنى عخوداى ضاكةكارة لة

ترى دوورخستةوة،بةوةش ضيتر ثيَويست بة قوربانى ناكات لة ثةرستطاكان  لةسةرمان البرد.قوربانى مةسيح هةموو قوربانييةكانى

و قوربانطاكاندا،وةك ئةوةى كة طةلى خودا دةيكرد لة ثةيمانى كؤندا و دادِرينى ثةردة))ثةردةى ثةرستطا كة ثيرؤز و ثيرؤزى 

يساى مةسيح ئاماذةية بؤ نةهيَشتنى عكاتى مردنى خوداوةند  رةوةاخوثيرؤزةكان جيا دةكاتةوة(( بؤ دوو بةش لةسةرةوة بؤ 

وةند خودايساى مةسيح بهيَنَى وةك ةموو كةسيَك دةشَى كة باوةِر بة ع(.دواتر بؤ ه51: 27اتمةتبةربةست لة نيَوان خودا و خةلَكى )

وة خوداحى ى ذيانى كة ِراستةوخؤ بَيتة الى خودا و ئةويش بةهؤى قوربانى مةسيح و طوناهةكانمان ئةويش لة ِروِرزطاركارو 

 18: 2ئةفةسَوس)

 9 -8: 5 رَومايسا مرد بؤ ئةوةى طوناهةكان بسِريَنةوة )عب( 

ثاككردنةوةى مرؤظى طوناهبار واتا ِراطةياندنى ثاككردنةوةى لةبةردةم خودا ئةمةش ماناى ئةوةية خودا لة طوناهةكانى ئةم 

نى ِربطةيةنرَى وةك كةسيَكى ضاكةكار هةلَسوكةوتى لةطةَل مرؤظة خؤش ببَى و لة ليَثرسينةوة يةكجارى ثاك ببَيتةوة و بَيتاوا

 بكرَى.

 

 لةبةركردن و ثيَداضوونةوةب( 

 ئايةتى كتَيبى لةسةر كارتيَكى تازة يان دةفتةرى تيَبينى بنووسة.: بنووسة-1

 لةبةربكة. 8: 5رَوما: بة شيَوازى دروست ئايةتى كةفارةتى طوناه: لةبةربكة-2

ة بكة طروثى دوانى.هةر ئةنداميَكى طروث دلَنيا بيَت لةوةى كة هاوريَكةى ئايةتةكةى بة باشى لةبةر طروثةك: ثيَداضوونةوة-3

 كردووة.

 20-18:28خولةك(                 ئةركى نيَردراويَتى كَليَسا:مةتا 70وانةى كتيَب ) 4

 

 

 

 بةيةكةوة 20 -16: 28 اتمةتِريَبازى ثَينج هةنطاوةكةى خويَندنى كتَيبى ثيرؤز بةكاربهيَنة 

 :بخويَنةوة 1هةنطاوى 

 بخويَنةوة 20-16: 28با بةيةكةوة مةتا 

 با بةنؤرة بخويَنينةوة بةشيَوةيةك هةركةسة و ئايةتيَك بخويَنيَتةوة تا بِرطة تةواو دةبيَت

 

 :ئاشكرا بكة: 2هةنطاوى 

 بيربكةوة ئةو ِراستية ضيية كة باوةِرت واية لةم بِرطةيةدا بؤ تؤ طرنطة؟

 ن:ئةو ِراستية ضيية كة بةر دَل و ئةقلَت كةوتووة لةم بِرطة كتيَبيةدا.يا

 تؤمار بكة:ِراستيةك يان دوان بدؤزةرةوة كة تيَيان دةطةى و ئاشكرايان بكة.بيريان ليَبكةوة و بيرؤكةكانت لة دةفتةرةكةتدا تؤمار بكة.

بيرؤكةكانتان بةشدارى بكةن(  ەرۆنەبركردنةوة و نوسين بةسةر دةبةن، بةشدارى بكة:)دواى ئةوةى كة ئةندامانى طروثةكة هةنديَك كات لة بي

بااا هةريةكااة بااة نااؤرة بااةو شااتانة بةشاادارى بكااةن كااة ئاشااكراى كااردووة. ئةمانااةى خااودارةوة نموونااةى هةنااديَك لااة بةوشااداريانةن كااة ئاشااكرا 

 رى دةكةن،مةرج نية هةمان شت بن كراون.بيت نةضَى كة لة هةر طروثيَكى بضووكدا ئةندامةكان بةشتى جياواز بةشدا

 

 : 1ئاشكرا كردن 

يساى ع 18تى ثاَل ئةركةكة( لة ئايةتى ِراطةيةندراوة )دةسةالَ  19 -18: 28اتمةتئةو ِراستيةى بةالى منةوة طرنطة ئةوةية كة لة 

ةالَتيَك لةسةرو دةسةالَتى .ئةمةش ماناى ئةوةية كة هيض دةسدراوهێمان و سةر زةويم پهةموو دةسةالَتةكانى ئاس دةلَىَ مةسيح 
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يساى مةسيح دةسةالَتَيكى هةية كة سةرو هةموو توانا و دةسةالَتةكانى ترة لةم وة نية.هةروةها ماناى ئةوةية كة عئةوة

يساى مةسيح.لةبةر ئةمة وةند عخوداشةيتان كؤت و بةند كراوة و ناتوانَى ببيَتة ِريَطر لةبةردةم هاتنى خةلَكى بؤ الى .طةردونةدا

يةدا بين باوةرِ ودا طرنطترين ئةركى داوة بة ئيَمةى باوةِردارانى مةسيحى كة بِرؤين و نةتةوةكان بكةين بة قوتابى.لةوانةية لةو خ

مان باوةرِ ماندووكةرة و لةوانةية ئةم قسةية ِراست بيَت ئةطةر تةنها ثشت بةخؤمان ببةستين ئةطةر  كة ئةم ئةركة زؤر طةورة و

يساى مةسيح ئةو كارةمان ثَى دةكرَى ئةوا خؤمان لةبةردةم ئةركَيكدا بة خؤمان و بَى ثشت بةستن بة عتن وا بَى كة ثشت بةس

يساى مةسيح و تواناكانى بةست ئةوا دةبينين كارةكة ئةستةم ئةطةر لةم كارةماندا ثشتمان بة ع دةبينين كة هةرطيز ناكرَى بةالَم

بةخشَى بؤ جَيبةجيَكردنى ئةركيَك ناخاتة ئةستؤى من بةبَى ئةوةى توانام ثَى ب يساى مةسيح.ئةمة ِراستيةكى بةنرخة بؤمن كة عنية

يساى مةسيح كارَيك دةخاتة ئةستؤى من ئةوا هيَز و توانا و دانايشم بؤ ئةو ئةركة ثَى دةبةخشَى بؤية ئةوة دةكات ضونكة كاتيَك ع

 هةموو دةسةالَتةكانى ئاسمان و زةوى ثَى دراوة.

 

  : 2ئاشكراكردنى 

 19ِراطةيةندراوة )ئةو ثةيمانةى لةطةَل ئةركةكةداية( لة ئايةتى  20-28: 19 اتمةتئةو ِراستيةى كة بؤ من طرنطة ئةوةية كة لة 

يساى مةسيح ِرام دةسثيَرَى كة بة طرنطترين ئةرك هةلَبستم لة جيهاندا ئةو ِرام دةسثيَرَى كة بِرؤم و خةلَكانى تر بكةم وةند عخودا

كلَيَساية بةالَم بةتةنها بؤ ئةو ئةركةم نانيَرَى و جيَم بهيَلََى.ئةو لة ئايةتى  نيَردراويَتىموو نةتةوةكان.ئةمةش ئةركى بة قوتابى لة هة

و ِرؤذةكاندا لةطةَل منة بؤ ثةيمانم ثَى دةدات كة هاوِريَى منة لةم ئةركةدا وة هةروةها ثةيمانم دةداتَى كة لةهةمو 20

وةند خوداوانة كة مةسيح ئةركَيكم ناداتَى بؤ جيَبةجَيكردن بةبَى هاوِريَى كردنم.بةم شيَوةية كاتيَك هةتاية.ضةند ِراستيةكى جهةتا

ية يساى مةسيح ئةركيَكم ثَى دةسثَيرَى بؤ ئةوةى ثيَى هةلَبستم ثةيمانيشم دةداتَى كة لةكاتى هة ستانم بةو ئةركة هاوِريَم دةبَى ئةو بؤع

 تايةوة و زيندووة.ئةو كارة دةكات ضونكة لةمردن هةس
 

 هةنديَك ثرسيار بخة ِروو: 3هةنطاوى 

 بيربكةوة: ئةو ثرسيارة ضية كة ثيَت خؤشة لة طروثةكةتى بكةيت دةربارةى ئةم بِرطة كتيَبة؟

 ى نةطةيشتووين.ِراطةيةندراوة و ثرسيار بكةين لةسةر ئةو شتانةى تيَ  20-18:28با هةولَبدةين كة هةموو ئةو ِراستيانة تَى بطةين كة لة مةتتا 

 تؤماربكة:ووريا بة لةسةر داِرشتنى ثرسيارةكةت بةباشترين شيَوة دواى ئةوة ثرسيارةكة تؤمار بكة.

بةشدارى بكة:)دواى ئةوةى كة ئةندامانى طروث هةنديَك كات لة بيركردنةوة و نووسيندا بةسةر دةبةن دوا بكة كة هةر كةساة باة ثرسايارةكةى 

 بةشدارى بكات(.

:دواى ئةوة هةنديَك لةو ثرسيارانة هةلَباذيَرة و باة طفتوطاؤكردن لةطاةَل طروثةكاةت وةالَمياان بادةوة. )ئةماناة خاوارةوة نمووناةى طفتوطؤ بكة

 ارةكان(     هةنديَك ثرسيارن كة لةوانةية ئةندامانى طروثةكة بيان خةنة ِروو وة هةنديَك تيَبينى بةسوود بؤ بةِريَوةبردنى طفتوطؤ  دةربارةى ثرسي

 

 يسا دةسةالَتى تيَدا نةبووة؟مةسيح ئايا كاتيَك هةبووة كة ع يساى( ووتةى ع18: 28): 1ثرسيارى  

 تيَبينى/

يسا بةرجةستة بيَت هةموو دةسةالَتَيكى هةبوو ضونكة ئةو هةموو شتيَكى خولقاندووة و هةموو شتيَك بة ووتةى ثيَش ئةوةى عأ( 

 (.3: 1نيةكانعبرا 3-1: 1 انيَوحةنتواناى خؤى دةثاريَزَى)

 -6: 2 فيليثىيسا خؤى لة شكؤمةندى بةتاَل كرد كاتيَك ثيَش بةرجةستة بوونى لةطةَل خودا هةيبوو )ع: كاتى بةرجةستة بوونىب( 
بةسةر هيَزى  سنووردارىالَتى تةبؤية ِريَطةى بة خؤى نةدا بؤ بةكارهيَنانى تواناى ِرةهاى خودايى بةالَم سةرةِراى ئةوةش دةس 8

 .(11: 5 اتمةتشةيتانةكان و نةخؤشى و مردن و دوذمناندا ثيادة دةكرد )سروشت و 

ئةو مافى .يسا هةموو دةسةالَتَيكى لة طةردوندا ثيَدراوةو دانيشتنى لةتةنيشت خوداى باوك.عدواى مردنى و هةستانةوةى ج( 

-13: 7 ئيَمة لة دانيالَ  ىزطار بوونثيادةكردنى ئةم دةسةالَتانةى ثَى دراوة وةك ثاداشت و بةخشش بؤ تةواو كردنى كارى رِ 

 ()                                     (دةخويَنينةوة)14

يساى مةسيح بةشةكانى كتيَب لةخودا بةنوسراوى وةردةطرَى كة ناوة و دةرةوة .ع14 -1: 5و بينين (7: 9ئيشايا بةراوورد)

يان و بةتواناية بؤ كردنةوةى مؤرةكانى كتيَب.واتا تاكة كةسة كة شانووسراوى لةسةرة ضونكة تاكة كةسة كة شايان و بةتواناية بؤ 

ؤكةكانى كتَيب و جيَبةجيَكردنى ئةوةى تيايدا هاتووة بةالَم ناوةِرؤكةكانى ئةم كتَيبة بنةما سةرةكييةكانى كار ثيَكردنن زانينى ناوةر

 2: 6ةوتووبيَت و سوارى ئةو ئةسثة سثية ببيَت)بينينلةو ساتة وةختةوة كة مةسيح بةسةر كةوتوويى دةضيَتة دةرو بؤ ئةوةى سةرك
 ( واتا لةكاتى هاتنى يةكةمى تا هاتنى دووةمى.17 -12: 6و تاِرؤذى ليَثرسينةوةى كؤتايى )بينين 

 ()                                            (دةخويَنينةوة )11- 9: 2فيليثىلة 

ِرزطار  يَكنةتةوة و هؤز و زمان ولة هةموو هاتنى يةكةمةوة كاردةكات تا خةلَكى لة  مةزنبةم شيَوةية دةبينين كة مةسيحى 

 دةكات.

 

يساى مةسيح كة بةسةر هةموو كةسيَكدا ثيادةى وةند عخودا.دةسةالَتى 25-24و  13 اتمةتكاتى هاتنى دووةمى وةسفكراو لة د( 

ةستانةوةى هةموو مردووةكان و ليَثرسينةوةى هةموو خةلَكى و دةكات بؤ هةموو خةلَكى ديارة لة هةموو جيهاندا بةتايبةتى كاتى ه

 تازة بوونةوةى زةوى.

 

 ؟ضؤن ثيَنج كردارةكة بةيةكةوة دةبةستيتةوة لةم ِراسثاردةيةدا: يساى مةسيحِرسثاردةى ع 19: 28 تتاەم: 2ثرسيارى 
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 تيَبينى/

ثيرؤز  ِرَوحىبةناوى باوك و كوِرو  مةسيحةن بة قوتابى يساى مةسيح ئةوةية )بِرؤن كةواتة هةموو نةتةوةكان بكِرسثاردةى عأ( 

يسا دةربارةى خؤى ى كةواتة زؤر طرنطة ضونكة ئةوةى عفيَريان بكةن كة كار بةهةموو ئةوةوة بكةن كة ِراتان دةسثيَرم( ووشة

الَتى ِرةهاية بةسةر هةموو .كاتيَك ووتى ئةو خاوةنى دةسة19دةبةستيَتةوة بة ِرسثاردةكةى لة ئايةتى  18طوتوويةتى لة ئايةتى 

ابى و وويستى بزانين كة ِرسثاردةكةى تايبةت بة ِرؤيشتنة بؤ هةموو نةتةوةكان )كردنيان بة قوت،مرؤظ و بوونةوةرةكان و شتةكاندا

ر ئةركيَكة نيان( ِراسثاردةيةكة بؤ جيَبةجيَكردن دةشَى و جيَبةجيَش دةكرَى.كردنة قوتابى خةلَكانى تكردنيان بة مةسيحى و فيَركرد

 دةكرَى و دةبَى لة هةموو جيهاندا بكرَى بةم شيَوةية بةبَى ئامادةيى و دةسةالَتى ئةو كاريَكى ئةستةمة و ناكرَى بةالَم بةدةسةالَت و

 ئامادةيى ئةو ئةستةم دةكرَى و مسؤطةريش دةبَى.

(( و ))فيَربكةن(( و ))كار بكةن(( كردارى ثيَنج كردارةكة ئةمانةن ))بِرؤن(( و ))بكةن بةقوتابى(( و ))بكةن بة مةسيحىب( 

سةرةكى )بكةن بة قوتابى(ية لة زمانى ِرةسةندا ئةم كردارة ئاماذة دةكات بؤ ئةوةى كة ئةم ِراسثاردةية دةكرَى جيَبةجيََى بكرَى 

ةقوتابى كردنى خةلَكانى تر يساى مةسيح بةردةوام بن لة بية كة ثَيويستة لةسةر قوتابيانى عبةشيَوةيةكى بةردةوام.ئةمةش ماناى ئةوة

زةمانة )ماوةى نَيوان هاتنى يةكةم و هاتنى دووةمى  جيهانةدا تا كؤتايى  يساى مةسيح لة هةموو شويَنيَكى ئةموةند عخودابؤ 

سَى كردارةكة )بِرؤن( و )بكةن بة مةسيحى( و )فيَربكةن( لة زمانى ِرةسةندا ثشت بةكردارى سةرةكى  امڵبه( مةسيحى خوداوةند

يساى مةسيح ثيَويستى بة ِريَبازيَكى ديارى كراو هةية كة وةند عخودازى دَى.ئامادة كردنى قوتابيان بؤ اخودةبةستيَت بةماناى دة

 لةسةر جلَةوى دةست ثيَشخةرى و هةولَدانى زؤر دابمةزرَى.

يساى مةسيح ضاوةِرَى خةلَكانى تر نةكةن كة بيَنة اليان بةلَكو دةست ثيَشخةرى بكةن لة وةند عخوداثيَويستة لةسةر قوتابيانى -1

 ضوونيان بؤ هةر نةتةوةيةك لة جيهاندا.

يساى مةسيح كة بة ئينجيل ووتار بدةن و داوايان ليَبكةن بؤ تؤبةكردن و باوةِر هَينان بة نامةى ئينجيل لةسةر قوتابيانى ع ثيَويستة-2

 يساى مةسيح.وةند عخودان بؤ ئةوةى ببن بة قوتابى و هانيان بدة

يساى مةسيح كة بةناوى خوداى تاك و تةنها كة خؤى ِراطةياندووة كة باوك و كوِر و طيانى ثيَويستة لةسةر قوتابيانى ع-3

 ثيرؤزة.باوةِرداران بةهيَز بكةن بؤ ِرووكردنة مةسيح.

 يساى مةسيح بن كةن طويَِرايةلَى ِراسثاردةكانى عن بيساى مةسيح كة فيَرياثيَويستة لةسةر قوتابيانى ع-4

 

 يساى مةسيح( بَى؟ماناى ضية كة مرؤظ )قوتابى ع 19: 28: 3ثرسيارى 

ووى تيَبينيةكان/قوتابى كةسيَك نية تةنها لة ئايندا طؤِرابَى،بةلَكو ئةو كةسةية وازى لة ذيانى ِرابردووى هيَناوة و بووة بة شويَن كةوت

يساى مةسيح بؤتة خاوةنى ئةقَل و دَل وةند عخودائارةزوو دةكات ليَوةى فيَربَي. بةمانايةكى تر واى ليَهاتووة كة  دمةسيحى خوداوةن

كتَيبى دووةمى مةشق  بِرواننةيساى مةسيح خؤى كؤمةلَيَك سيفةتى داناوة كة دةبَى لة قوتابيةكاندا هةبن )ند عوةخوداو وويستى ئةو.

يساى مةسيح دةكةوَى و ليَوةى فيَردةبيَت هةروةها شيَوةية قوتابى ئةو كةسةية دواى عبةم  (23ةى قوتابى وان كردن لةسةر بوونة

خاوةنى ئةو سيفةتة ديارى كراوانةية كة ماناى واية ئةقَل و دَل و وويستى بووة بة موَلكى طةورة.دواتر بوونة قوتابى ماناى ئةوةية 

زانى ئةو هةروةها ماناى ئةوةية كة يارمةتى ئةو اخويساى مةسيح و فيَرتةى عوو نةتةوةكان ببنة شويَن كةوكة خةلَكان لة هةم

 يساى مةسيح بؤ قوتابيةكانى داناوة.ةند عخةلَكانة بدرَى بؤ بةدةست هيَنانى سيفةتى ثَيويست كة خوداو

 

 يل ووتار بدةن.ئينج مزطيَنى مةسيح واتةثيَويستة لةسةريان بؤ كام نةتةوانة بضن و بة  19: 28اات ەم: 4ثرسيارى 

تيَبينى/ووشةى ))نةتةوة(( كة لة كتيَبى ثيرؤزدا هاتووة جياية لةضةمكى نةتةوة لةم كاتةى ئَيستادا.نةتةوة لة كاتى ئيَستاماندا لة 

ذمارةيةكى زؤر خةلَكى ثيَكديَت و دةكرَى خةلَكى بةزمان و كلتورى جؤراو جؤر لةخؤ بطرَى.لةكاتى ئيَستاماندا قورسة جياوازى 

رَى لة نيَوان نةتةوة و والَتدا.بةالَم لة كتيَبى ثيرؤزدا ووشةى نةتةوة بؤ كؤمةلَيَك لةو خةلَكانةى كة كؤمةلَيَك داب و نةريتى بك

هاوبةش يةكيان دةخات.خةلَكى لةو كؤمةلَةدا هةست بةخؤشةويستى هاوبةش دةكةن و لة شيَوةى ذياندا هاوشَيوةن.بةزؤرى 

يةتى و ميَذوودا هاوبةشن لةوانةية لة ثيشة و بارى ئابوورى هاوبةش بن وةك جووتيارةكان و نةتةوةيةك لة زمان و ِرةسةنا

كريَكارى كارطة و قوتابيانى زانكؤ.يان لةوانةية لة شويَنى جوطرافى و ناوضةدا هاوبةش بن بةم شيَوةية لةكاتى ئيَستاماندا هةر 

ةيدا دةذين.هةموو نةتةوة و طةلةكان و بيان كةن بة قوتابى ئةو ئةمة ووالَتة و بريتية لة ضةندين نةتةوة و طروث كة لة سنورةك

بيان ثيشانمان دةدات كة نابَى تةنها بِرؤين بؤ ووالَتة جياكان بةلَكو بؤ هةموو ئةم كؤمةلَى خةلَكانة لة هةر ووالَتيَكدا بيَت بؤ ئةوةى 

 كةين بة قوتابى مةسيح.

 

 (لةئاوهةلَكيَشان) !نى مةسيحى بة ئاو ثاك دةكرَينةوةبؤضى باوةِردارا 19: 28تتا ەم: 5ثرسيارى 

( ثاككردنةوة بة 12-11: 3 اتمةتيساى مةسيحة )ثيرؤز بةرثرسياريَتى خوداوةند ع یحڕۆ تيَبينى/لة كاتَيكدا كة لة ئاو هةلَكيَشانى 

يساى مةسيح ِرايسثاردوين بؤ لةئاو ع.خوداوةند 19: 28اتمةتيساى مةسيحة )رثرسياريَتى قوتابيانى خوداوةند علةئاو هةلَكيَشان بة

يان ثَى باوةرِ ثَيويستة لةسةر ئةو كةسانةى طويَيان لة نامةى مةسيح بووة و بيستوويانة و  لةبةرئةوة( لةئاوهةلَكيَشانهةلَكيَشان )

 ة تؤبة بكات و ووتة( ثاك بكةنةوة و بؤ ئةوةى مرؤظ ئامادةبيَت بؤ ئةم كارة ثيَويستلةئاوهةلَكيَشان) هيَناوة كة خؤيان بةئاو

ئايينى  یکێتیرنه( كة كتيَبى ثيرؤز باسى لَى دةكات 41 -38: 2)كردارَل بكات ثاكبوونةوة بو ئاو )لةئاوهةلَكيَشان( قبو

 دةرةكييةو بةبةكارهيَنانى ئاو دةكريَت.
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ثيرؤز ثيَى هةلَدةستَى و ثيَى دةووترَى  یحڕۆ ( نيشانةيةكى دةرةكيية ئاماذةية بؤ كارى ناوةكى كة لةئاوهةلَكيَشانلةئاو هةلَكيَشان )أ( 

 ( 13: 12 كَورنسَوس1ثيرؤز ) یحڕۆ لة ئاو هةلَكيَشانى 

ثيرؤز دةيبةخشَى بة باوةِردار ليَخؤشبوونى  یحڕۆ ( مؤرى دةرةكيية لةسةر باوةِرى ناوةكى كة لةئاوهةلَكَيشانلةئاو هةلَكيَشان )ب( 

( هةروةها بيَتاوان بوون و ثاكبوونةوةيةتى 14-13: 1ئةفةسَوس؛  22 -21: 1 سكَورنسوَ 2؛   18-15: 8 َوماڕطوناهةكانيةتى )

( هةروةها خودا ئةوةى 29 -26: 3 يةووة بةئةندامى طةلى خودا )غةالَت( هةروةها ب7 -3: 6 َوماڕبة تةواوى لةبةردةم خودا )

 .(6: 1 فيليثى؛  12: 17 انيَوحةنلةودا دةستى ثيَكردووة تةواوى دةكات )

 

 6-3: 6 َوماڕو هةلَة جيابؤتةوة ) ( ثابةندبوون و ِراطةياندنة.ئةوةية كة مرؤظ لة جيهانى طوناهلةئاوهةلَكيَشانلةئاو هةلَكيَشان )ج( 

 ( لةئاو19: 28 اتمةتيساى مةسيح )ى ثيرؤز و بووة قوتابى خوداوةند ع(و ثةيوةندى زيندووى هةية لةطةَل خوداى كتيَب13، 9

مةسيح(  يساىزانةكةيدا.هةروةها خوداى كوِر )عؤ ئةوةى كة خوداى باوك باوةِردارى بةخؤطرتةوة لة خيَ هةلَكيَشان ئاماذةية ب

 ثيرؤز تيايدا نيشتة جيَية و ثيرؤزى دةكات. یحڕۆ كردؤتة قوربانى و خوداى  بةخويَنى خؤى 

 

 ةلَى بين؟بؤضى ثيَويستة لةسةر باوةِردارانى نوَى كة فيَرى طويَِراي 20: 28تتا ەم: 6ثرسيارى 

يساى ة هةموو ِراسثاردةكانى خوداوةند عيسا كة خةلَكانى نةتةوة جياوازةكان فيَربكةن كةكار ببينى/ثيَويستة لةسةر قوتابيانى عتيَ 

ةك طشت.ثيَويستة يساى مةسيح بةتةواوى ئاشكراو ِرووت لة ِريَِرةوى كتيَبى ثيرؤزدا ون.بةشيَوةيةك كة ِريَنماييةكانى عمةسيح بكة

: 20دا كرداريساى مةسيح كة ِراستى ِراطةيةندراوى ناو كتَيبى ثيرؤز فيَرى خةلَكى بكةن.ثؤلسى نيَردراو لة خوداوةند ع لةسةر

يساى مةسيح دا بة ئَيوة(( هةروةها خوداوةند عر نةبووم لة ثيَِراطةياندنى هةموو مةبةستةكانى خوِريَطى لةبةرئةوة)) دةلَىَ  27

ة تةنها بة فيَركردنى ِراستى نةوةستن بةلَكو فيَرى كاركردنيش بكةن بةم ِراستية.شويَنكةوتووانى فةرمان بة قوتابيانى دةكات ك

يساى مةسيح جيا دةكريَنةوة.ثيَويستة لةسةريان كة ئةو راِستيية ثيادة بكةن كة ايةلَى ِريَنماييةكانى عِراستةقينةى مةسيح بة طويَرِ 

ستيان بةِراستى تيَرببن بؤ ئةوةى بتوانن تيايدا جيَطيربن.بة ثَيى اخوةقَل و دلَيان و فيَرى بوون هةروةها ثَيويستة لةسةريان كة ئ

 هاتووة مةعريفة و ِريَنمايى دوو كارن لةيةكتر جيا نابنةوة. 9: 4 فيليثىو نامةى  24 -21: 7 اتمةتئةوةى كة لة ئينجيلى 

 

 داريَكى مةسيحى ببَى بةقوتابى ئةو؟يساى مةسيح دةيةوَى كة هةموو باوةرِ ئايا خوداوةند ع: 7ثرسيارى 

ى ثَى ديَن و طويَِرايةلَى ناكةن و دواى ناكةون.ئةو لة باوةرِ يساى مةسيح دلَخؤش نية بةو كةسانةى تيَبينى/بةلََى خوداوةند ع

وتابى ِراستةقينة ئةوة دةكات كة لة دلَةوة باوةِرى ثَى بهَينن و دواى بكةون و لَيوةى فَيرببن و سيفةتى ق ێیباوةِرداران ضاوةرِ 

 دةيةوَى كة هةر باوةِرداريَك لةناخى دلَةوة باوةِرى ثَى بهيَنَى و طويَِرايةلَى بكات. مةسيحى خوداوةندبةدةست بهيَنن.بةكورتى 

 

 ؟نمةسيح يساىسيحى جيهان قوتابى خوداوةندمان عئايا هةموو باوةِردارانى مة: 8ثرسيارى 

يساى نطةشةى ئةوةيان دةكرد كة قوتابى عى تيادا ذياوة لةسةر زةوى،خةلَكانيَك هةبوون بايساةخيَر.تةنانةت لةو ماوةيةشدا كة عن

( بةم 66: 6 انيَوحةنمةسيحن بةالَم ليَى جيابوونةوة و دواى نةكةوتن بة بيانووى ئةوةى كة ِريَنماييةكانى تووند و دلَِرةقانة بوون)

ضونكة بة ويستى خودا  ئاسمان ثاشايةتىئةى خوداوةند(( ناضيَتة  ،خوداوةند))ئةى دةلَىَ  مةسيحى خوداوةندشيَوةية هةر كةسيَك بة 

نى ثاشاوة دةبينين كة هةر كةسيَك كة دةضيَتة هؤلَى زةماوةندةوة مافى اخو( هةروةها ئيَمة لة نموونةى 21: 7 اتمةتناكةن )

 !(14 -11: 22 اتمةتدةرةوة )يساى مةسيحيان بةدةست نةهيَناوة دةخريَتة انةوةى نية لةوَى.ئةوانةى ضاكةى عم

 

 خةلَكانى تر؟ كردنى قوتابى بةهةموو باوةِردارانى مةسيحى كة بضنة ناو ثرؤسةى  رسهئايا ثَيويستة له: 9ثرسيارى 

يساى مةسيح يانزة قوتابيةكةى خؤى ِراسثارد كة ئةمة بكةن.بةم شيَوةية ( دا دةبينين كة خوداوةند ع28) اتمةتتيَبينى/بةلََى.لة 

كاركردن بة هةموو ويست بوو لةسةريان كة برؤن و خةلَكانى تر لةهةموو نةتةوةكان بكةن بة قوتابى بة ِريَطاى فيَركردنيان بؤ ثيَ 

دانةى كة ثيَويستة لةسةر هةموو قوتابية تازةكان كارى ثَى بكةن ئةم ِراسثاردةية مةسيح.يةكيَك لةو ِراسثار يساىِراسثةردةكانى ع

كة بؤ هةموو  ةوةكان بكةن بة قوتابى(( ِراسثاردةى تايبةت بة ئامادةكردنى قوتابيانى تر ِراسثاردةية))بِرؤن و هةموو نةت

ثيَويستة لةسةر يساى مةسيح و حيةك كة ببَى بة قوتابى خوداوةند عثيَويستة لةسةر هةموو مةسي !باوةِردارانى مةسيحى لة جيهاندا

 يساى مةسيح.بؤ ئةوةى ببن بةقوتابى خوداوةند عدارانى تر بدات يساى مةسيح كة يارمةتى باوةرِ هةموو قوتابيةكى ع

ن ئةم راِسثاردةية تةنها ثةيوةندى بةكلَيَسا لؤكالَةكانةوة نية بةلَكو ثيَويستة لةسةر هةموو كلَيَساكان كة بة ثِرؤسةى بة قوتابى كرد

قوتابى ثيَطةيشتوو  رمةتيدانى خةلَكانى تر بؤ ئةوةى ببن بةهةلَبستَى لة ِريَطاى بةشداريكردنى هةموو باوةِردارانى ثَيطةيشتوو بؤ يا

 يساى مةسيح.بؤ خوداوةند ع

 

يساى مةسيح داويةتى بةو باوةِردارانةى كة مةسيح.ئةو ثةيمانة ضية كة ع يساىثةيمانى خوداوةند ع 20: 28تتا ەم: 10ثرسيارى

 سوورن لةسةر بة قوتابى كردنى ئةوانى تر.

(( دةكرَى ووشةى ةمةسيح ثةيمانى ثيَدان و ووتى ))ئةوةتا من هةموو ِرؤذيَك لةطةلَتاندام تا كؤتايى زةمان يساىتيَبينى/خوداوةند ع

بَى بخةينة ثيَش ئةم ثةيمانةوة بؤ ئةوةى ِرستةكة بةم جؤرةى ليَبيَت ))لةبيرتان بَيت من هةموو ِرؤذيَك لةطةلَتاندام تا ن لةبيرتا



 

 6  30 وانةى 3 -كتَيبى مةشق لةسةر بةقوتابيكردن 

سيح قوتابيةكانى هاندةدا بؤ وةبيرهاتنةوةى ثةيمانةكةى.دةستةواذةى ))هةموو ِرؤذَيك(( واتا يساى مة(( خوداوةند عةكؤتايى زةمان

 هةموو ِرؤذةكان بةبَى جياوازى.

يساى مةسيح ثةيمانى ثيَداوين هةموو ِرؤذيَك بوونى خؤى هةية.بةالَم خوداوةند عو ماندوو طرفتسةرةِراى ئةوةى هةر ِرؤذةو 

وى تازة ئةم زةمانة كؤتاى دَيت و زةمانى ئاسمان و زة ةوةى دووةمى كاتىَ بةردةوام دةبيَت تا هاتن لةطةلَماندا بيَت و ئةم دؤخة

ئةوةى كة ئةوان طويَِرايةلَى ِراسثةردةكانى ئةون بؤ يمانى بة قوتابيةكانى دةدا لةبةريساى مةسيح ثةدةست ثيَدةكات.خوداوةند ع

تةوةكان ئةويش خؤى لةطةلَيان دةبَى لةهةموو ِرؤذيَكى خزمةتكردنيان.بةلََى ِرؤيشتن و كردنة قوتابى خةلَكانى تر لة هةموو نة

يساى مةسيح قوتابيةكانى ى بة خؤشةويستى خوداوةند عبةهةموو خؤشةويستى خؤى لةطةلَيان دةبَى،بة هةموو دانايى و تواناى خؤ

ى مةسيح قوتابيةكانى دةتوانن بِريارى سةركةوتوو يساو كينة دايِرماندوون.بة دانايى ع دةتوانن ئةو كةسانةيان خؤش بوَى كة ِرق

يساى مةسيح قوتابيةكانى دةتوانن زاَل ببن بةسةر خراثة و ط و طيروطرفتة.هةروةها بةتواناى عبدةن لةناو ئةم جيهانة ثِر ئاستةن

 خراثةكارى ئةم جيهانةدا و سةركةوتن بةدةست بهيَنن بةسةر هَيزى تاريكيدا.

 كلَيَسا ضية؟ نيَردراويَتىكى كةواتة ئةر: 11ثرسيارى 

ت بؤ الى باوةرِ (وا ثيَويستة لةسةر هةموو كلَيَسايةك كة 20 -18: 28 اتمةتكلَيَسا ئاشكراية لة )ئينجيلى  نيَردراويَتىتيَبينى/ئةركى 

يساى وةند عداخوخةلَكى لة هةموو زمانةكان و نةريتةكان و ثيشةكان و كؤمةَل و طروثةكان بة ئامانجى بة قوتابى كردنيان بؤ 

 مةسيح ئةم ئةركة نيَرداوةية دةكرَى بكرَى و ئةستةم نية ضونكة خوداوةند 

 يساى مةسيح خؤى ئامادةية بةهةموو دةسةالَتى خؤى.ع
 

 :جيَبةجَى كرن 4هةنطاوى

 بيربكةوة:كام ِراستييةى ئةم بِرطة كتيَبية بؤ جيَبةجَي كردنى كردةيى باوةِرداران دةشَى؟

ر بكة:وةرن با بةيةكةوة بيربكةينةوة و هةناديَك لاةو جيَبةجيَكردناة كردةيياناة تؤماار بكاةين كاة دةتاوانن ثوختاةى بةشدارى بكةو تؤما

 20-18:28بكةين لة مةتتا 

 بيربكةوة:جيَبةجَى كردنى كردةيى ثيَشنيار كراو ضية كة خودا لةتؤى دةوَى بيكةى بة جيَبةجىَكردنى كةسى؟

ة لة دةفتةرةكةتدا بنووسة.هةست بةسةربةستى بكة لاة بةشادارى كردناى جيَباةجيَكردنى كةساى كاة تؤماربكة/ئةم جيَبةجَى كرنة كةسي

 خودا خستوويةتية دلَتةوة.

)لااةبيرت بيَااات كاااة ئةنااادامانى هاااةر طروثيَااك ِراساااتى جاااؤراو جاااؤر دةضةساااثيَنيَت يااان لةهاااةمان ِراساااتيةوة ضةساااثاندنى جيااااواز 

 بةجيَكردنى ثيَشنيار كراو( هةلَدةهيَنن.ئةمة ليستيَكة بة هةنديَك جيَ 

 
 

 : نموونة لةسةر جيَبةجيَكردنى ثيَشنيار كراو-1

 

يَكى زةوى و ئاسمانى دةستةالَتيساى مةسيح هةموو ؤخى قورس مةترسة ضونكة خوداوةند علةكةسانى ترو بارود 18: 28

 ثيَدراوة.

 لةوانةى ثيَشتر نامةى ئينجيليان نة بيستووة. جلَةوى دةسثيَشخةرى بطرة دةست و بِرؤ بؤ كردنة قوتابى ئةوانى تر 18: 28

 يساى مةسيح بن.بكة طويَِرايةلَى ِراسثاردةكانى عباوةِردارانى تازة فيَرى ِراستية طرنطةكانى كتيَب بكة و فيَريان  19: 28

 ؤى لةطةلَتة.يساى مةسيح بة هةموو خؤشةويستى و دانايى و تواناى خؤذيَك بيرت بَيتةوة كة خوداوةند عهةموو رِ  20: 28

 

 نموونة بؤ جَيبةجيَكردنى كةسى)تايبةت(.-2

دةمةوَى دةسثَشخةرى بكةم و بِرؤم بؤ ئةوةى ئةو كةسانة بكةم بة قوتابى كة ثيَشتر نامةى مةسيحيان نةبيستووة.دةمةوَى بةناوى أ( 

 سيح.يساى مةم.دةمةوَى ئةوان بكةم بة قوتابى عئينجيل ووتار و ئامؤذطارى بدةم و فيَريان بكة

 

يساى مةسيح بن طويَِرايةلَى بكةن و هةموو مةسيح كة ملكةضى ِراسثاردةكانى ع دةمةوَى بةردةوام بم لة فيَركردنى باوةِردارىب( 

هةفتةيةك هةنديَكمان ذمارةيةك لة باوةِردارانى طةنج لةطةَل خؤيان ببنة دةرةوة بؤ طةياندنى نامةى ئينجيل بةو كةسانةى كة ثيَشتر 

 يساى مةسيح.بؤ طويَِرايةلَى كردنى خوداوةند عووة.بةم ِريَطاية بةيةكةوة ماناى ِراستةقينة و كردةيى فَير دةبين نةيان بيست
 

 : نويَذ بكة 5هةنطاوى 

 (دا.20-18:28وةرن با بةنؤرة نويَذ بكةين بة شيَوةيةك كة هةر كةسةو نويَذ بؤ ِراستيةك بكةين كة خودا فيَرى كردووين لة ئايةتةكانى )مةتتا 

ك )بةدةنط ئةو شتةوة بضؤ لة نويَذةكةتدا كة لةم وانةى كتيَبة فيَرى بووين.مةشق لةسةر نويَذى كورت بكة كة ِرستةيةك يان دوو ِرستة ثيَ 

 ديَت.لةبيرت بيَت كة هةر طروثيَك دةتوانَى بؤ كاريَكى جياواز نويَذ بكات.

 

 نويَذى ثاِرانةوة   خولةك(                                   8نويَذ ) 5

ةم لة طروثى دوانى يان سيانى بةردةوام بن لة نويَذ كردن.نويَذةكانتان لة ثيَناوى يةكتريدا بةرزبكةنةوة،هةروةها لة ثيَناوى خةلَكيدا ل

 جيهانةدا.
 



 

 7  30 وانةى 3 -كتَيبى مةشق لةسةر بةقوتابيكردن 

 ئةركى مالَةوة )دوو خولةك(                          بؤ وانةى داهاتوو 6

رةوة بة نوسراوى بدة بة ئةندامانى طروثةكةت يان داوايان ليَبكة كة لة دةفتةرةكانياندا اخو)ِرابةرى طروث.ئةم ئةركةى 

 بينوسنةوة(

 

يساى مةسيح،ئامؤذطارى بدة يان فيَربكة وانةى كتيَبى ثةيوةست بة وةند عخوداثةيمان بدة/ثةيمان بدة كة قوتابيان ِرابهيَنى بؤ -1

 ةلَيَك كةس بخوَينة.لةطةَل كةسيَك يان كؤم 20 -16: 28 اتمةت

خةلَوةى ِروحى بكة هةموو ِرؤذَى.شيَوازى ِراستى  14 -10: 7 بةشى دةرضوون ةىخةلَوةى ِروحى/بة ثشت بةستن بة نيو-2

 ثةسةندكراو بةكار بهَينة.تيَبينيةكانت تؤمار بكة.

 ج ئايةتى دوايى بكة،كةلةبةرت كردوون.هةموو ِرؤذَى ثيَداضوونةوةى ئةو ثَين 8: 5 رَوماه: كةفارةتى طونا: ووشة ىلةبةركردن-3

 (4: 5 زةبوورا ضيدةكات )دنويَذ/نويَذ بكة بؤ كةسيَكى دياريكراو يان شتيَكى دياريكراو لةم هةفتةيةدا بكةو بزانة خو-4

خةلَوةى يساى مةسيح و ند عوةخودالةدةفتةرةكةتدا تؤمار بكة/هةر تيَبينيةكى تازة ثةيوةست بة ئامادةكردنى قوتابى تازة بؤ -5

 ِروحى و ئايةتةكانى لةبةركردن و وانةى كتيَب و ئةم ئةركةى مالَةوة.


