
 

 1  25 وانةى 3 -كتَيبى مةشق لةسةر بةقوتابيكردن 

 25وانةى 
 

 نويَذ 1
 

  وةندلةسةر بوونة قوتابى بؤ خودا مةشقبةرنامةى نويَذ بكة بةتةرخانكردنى طروثةكةت و : طروث ِرابةرى
 

 خولةك( 20خوداثةرستى و ستايش كردن ) 2

 ەسنوور ێخودا ب ەیورەگ

 

 2بةشى  -قولَى ئاشكرا ناكرَى نهيَنى و  ەرەنێھڕرسوەس ەیەورەخودا گ ەسنوورو کات ەیوەرەد ەخودا ل: بيرؤكةى سةرةكى

  (1وانةى  ،لةسةر بوونة قوتابى بكة مةشقكتَيبى سةيرى )
  ؟ضيية "خودا ثةرستى": فيَربكة

 

تةرخانكردنة بؤ خودا بؤ ئةوةى بةهؤى ئةوةوة نويَذة ى ملكةض بوون و كِرنوش بردن و خؤهةلَويَستيَك "خودا ثةرستى"

 ين جياوازةكانمان و شيَوةى ذيانمان دةرببرِ 

 

 سيفةتةكانى خودا فيَردةبين  سيفةتيَك لةلةم وانةيةدا  ،بزانين خودا كيَية ة لةسةرمان كةبؤ ئةوةى خودا بثةرستين ثيَويست

 (.تاقي ناكريَتةوةفيَركردنةكة بخويَنةوة دةربارةى ئةوةى كةخودا : طروث ِرابةرى)

 

 ئاشكرا دةكات بةالَم لةناو سنورى كاتدا خؤى  ،خودا لةدةرةوةى سنورى كاتة .1

و ناكرَى هةموو سروشتيَكى خودايى هةية هيَنانى طةردوون  یدبه بؤماوةو كاتى تةرخانكراو بخويَنةوة  (4: 90زةبورةكان )

كة خودا شتيَ كات وةك ئةوةى كةئيَمةى مرؤظ دةيزانين  ،طوزارشتى لَى بكرَى و باس بكرىَ لةضوارضيَوةى كاتى مرؤيدا 

 (14: 1ثةيدابوون ِرؤذى بةدى هيَنا  365سالَى كاتذميَرى و  24كاتيَك كةِرؤذى مةوة بةدى هيَناوة ضوارة قاندنىلةِرؤذى خولَ 

واتا ثيَش ئةوةى بةكارى خولَقاندن هةلَبستَى لةشةش  (1: 1ثةيدابوون )خودا لةسةرةتادا زةوى و ئاسمانةكانى دروستكرد 

بكرَى  (ِرؤذى خولَقاندنى خودايى)ناكرَى طوزارش لةدريَذى نَى كاتذميَرى بخولَقيَ  24كةِرؤذى وةى ةثيَش ئيداو خوداِرؤذى 

سةرةِراى ئةوةش دريَذى ِرؤذى ئاسايى كةخودا بةدى  (5: 1ثةيدابوون )ماوةى مرؤظ سنورى كات و لةضوار ضيَوةى 

الَم خودا ثةيوةست نية بة ،ِرؤذة 365كاتذميَر ديارى كراوةو دريَذى سالَى ئاسايى كةخودا بةدى هيَناوة نزيكةى  24بةهيَناوة 

بةضوار ثةيوةست نية هةروةها  .بةوةى بؤخؤى بةدى هيَناوة و ثةيوةست نية بةو كات و ماوةى كةخودى خؤى بةدى هيَناوة

خودا تواناى  .رى ميَذوو بةروارى مرؤظةوة نةبةستراوةوكاتةكانى ِرابردوو ئَيستاو داهاتووة هةروةها بةسنوضيَوةى 

  .نةوةى كاتى هةيةهيَواشكردخيَراكردن و 

  .دةتوانَى بطةِريَتةوة بؤ هةر سةردةميَكى ِرابردوو كةبيةوَى يان ثَيش هةر سةردةميَكى داهاتوو بكةوىَ 

ئةو ِروداوةكانى ميَذووى مرؤظايةتى و بونةوةرةكان  ،ضوارضيَوةى سةردةمى مرؤظة سةرووىلةلة ميَذووى مرؤظدا خودا 

 سةرووىدا لةخو كةبةالَم سةرةِراى ئةوةى  ،ؤلَيان دةكات بةشَيوةيةكى ِرةهاو كؤنترة دةزانَى و دةسةالَتى بةسةرياندا هةي

 .لةناو ئةوضوارضيَوةيةدا ئاشكرا كردووةو خؤى ِراطةياندووةبةالَم ئةو خؤى  يةسةردةمى مرؤظداضوار ضيَوةى كات و 

رضيَوةى كات و سةردةمةكانى ضواشتى مرؤظايةتى وةرطرتووةو ضؤتة ناو دا لةثاَل سروشتى خودايى خؤى سروخو

 .ميَذووى مرؤظةوة ئةمةش تاكة ِريَطا بووة كةدةكرَى خودا خؤى تيادا ِرابطةيةنَى بؤ مرؤظ بةم شَيوة ِروون و ئاشكراية

 

بؤى ئاشكرا كةخودا  تكردةوانة تيَبطالةو كاروبةالَم مرؤظ دةتوانَى  ،نيناكرَى بةدواى بيرو بؤضوونى خودا بطةِريَ  .2

  .دةكات

كةلةذمارة نايةن و بؤ مرؤظى ئاشكرا خودا ئةوةندة بيرو ثالنى هةية بخويَنةوة  (29: 29ووتةكان ) (9 - 8: 55 شايائي)

 .خولَقاندنى طةردوونى بؤ مرؤظ ئاشكرا نةكردووةخودا بيركردنةوةى خؤى دةربارةى شَيوازى : نةكردوون بؤ نمونة

كارو  و ۆههةروةها دةربارةى  ،ونى لةمرؤظ كاتَى دةكةوَيتة طوناهةوةهؤى ليَخؤشبوهةروةها دةربارةى سةرهةلَدانى خراثةو 

  .بيرى تايةبت بةِرزطار بوون و ِرؤذى ليَثرسينةوة

زؤر ثالن و بيرو شيَواز هةن  الى خودا. ئةمانة ثةيوةنديان بةبِريارة هةتا هةتاييةكانى خوداوة هةيةو ناكرَى مرؤظ تيَيان بطات

م ئةمانة  ً ضى خةلَكانى دياريكراوى بؤخودا بؤمانى ئاشكرا نةكردووة : نةوبؤ نموبؤ مرؤظ ناكات ئاشكرا  بؤ كارةكان بةالَ

واى كردووة لةكات و شويَنى دياريكراودا لةدايك ببين لةسةر ئةم يان بؤضى ببن بةدايك و باوكمان هةلَبذاردووة بؤ ئةوةى 

ِرانةطةياندراوانة سةرةِراى ئةم هةموو شتة يَمان بةخشيوة ث یریبسؤزو بوونةى جةستةو يان بؤضى ئةم ثيَك هاتة  ،زةمينةدا

  .لةطةَل ثالنةكانى خودا ِريَكن و تةواون لةذيانماندا

ِرزطاري  ثالنهةروةها دةربارةى  ،خودايى خؤىشت و لةسةر سروكةئاشكراى نةكردوون يةنى ترى خودا هةية زؤر ال

  29: 29ووتةكان  (نهيَنيةكانى خودا بؤ خوداى ئَيمةية)ةبتن بةخودا بةكورتى ئةم كارانة تايلةميَذووى مرؤظدا زةكانى اخو

 

  (توانايةكى ِرةھاية)تواناى خودا بَى سنورة  .3
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ِرةهاى خؤى خولَقاندووة ى مةزنى خؤى و سةركردةيى ابةتوانبخويَنةوة خودا هةموو طةردوونى  (27 - 17: 32 يةرميا)

تى ئةودا نية هيض شتَي لةدةرةوةى   ً ئةقلَى و  -جةستةى )طرفتةكانى مرؤظ و الوازى و بَى توانايى وةها هةردةسةالَ

ثالنةكانى خودا و تَيكيان نادات و بؤ نابنة ئاستةنط و ساردو سِرى و بةدبةختى مرؤظ  (..... هيتد.سؤزدارى و كؤمةالَيةتى و

ستى ئةو اخوئةوةى بيةوَى دةيكات و ةدا خودا خوداى بةتواناية لةم طةردون (37: 1لؤقا )نةبوون الى خودا نية لةثاَل ئةوةشدا 

ئةوة ئةوةى بؤ ِرؤلَةكانى خودا ِروودةدات بؤية دةبَى باوةِرمان بةوة هةبَى  (27 - 24: 14ئيشاية )بةتةواوى جيَبةجَى دةبيَت 

  .بةِريَطة ثيَدانى خوداية

 

  (ةھايةناسينى رِ )ناسينَيكى بَى سنورة ناسينى خودا  .4

نايانبينين ئةو ئةوشتانة دةبينَى كةئيَمة دةيانبينين و خويَنةوة خودا هةمووشتيَك دةبينَى و دةزانَى ب (4 - 1: 139زةبورةكان )

يان يان بيرؤكة يان سؤز ئةطةر ماتريالى بن ئةو شتةكان وةكو خؤيان دةبينَى  .هةروةها شتة دةرةكى و نادةركيةكان دةبينىَ 

عيبرانيةكان  .ئاشكران و شاردراوة نين بؤ ئةوو شتةكان لةبةرضاوى ئةو هةمو ،هيض شتيَك نية لةبوندا ئةو نةيبينىَ وح بن ڕ

هةروةها ئةوةى هةستى ثيَدةكةين و دةيلَيَين خةويان ثيَوة دةبينين ئةو هةموو ئةو شتانة دةبينَى كةبيريان لَى دةكةينةوةو  13: 4

  .ى ِروون بذين كةترسى تيا نةبىَ هةروةها ثالَنةرو هةلَويَستةكانمان دةبينَى ثيَويستة ذيانَيك ،و دةيكةين

 

  (ئامادةييةكى ِرةھاية)ئامادةيى خودا سنورى نية .5

لةشويَنيَكى دياريكراوى سةر زةوى و  (ىدماد)بؤية لةجةستةيةكى ماترياليدا خودا ِروحة بخويَنةوة  12- 7: 39زةبورةكان 

خؤى لةخودا بشاريَتةوةو بضَى بؤ شويَنيَك خوداى َى جياوازى لةهةموو شويَنَيكدا هةية كةس ناتوان بةبىَ  ،ردوو نيةاخوثةنط 

  .لَى نةبىَ 

 
ئامادةيى و ثالنةكانى و كةسايةتى و سيفةت و كةس ناتوانَى سروشتى خودا تيَبطات و  سةرةِراى ئةوةى كة: ثوختة

روةها بؤى ئاشكرا كردوين هة ى ثيرؤزداكتَيبلة بناسين كةناسين و بيرو ووتةو كارةكانى بيبةالَم دةتوانين ثالَنةرةكانى بزانَى 

  .ينومةسيح بؤى ِراطةياندو یسایعخوداوةند  يةتىابةهؤى كةس

 
لةطروثى سَى كةسيدا خودا ثةرستى  .طةِران و دؤزينةوةى ناكرىَ  ةدواداكةبخودا بثةرستن وةك خودا : سةركردةى طروث

 بكةن 
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 ( خولةك20بةشدارى ) 3

 ثةيدابوون

 

كى ِروحيتاندا و ێتلَوهخهئةوة بخويَنةوة كة لةكاتى  (ِروحيةكانى هةر يةكيَكتان تهةدةفتةرةكانى خةلَوةيان ل)بةنؤرة بةشدارى بكةن 

  .فيَرى بون لةطةَل لةبةرضاو طرتنى كورتى بةشداريةكان كتَيبتيَِرامان لةثارضة نوسراوةكانى 

   ن و قبولَى بكةن و طفتوطؤى لةسةر بكةنبةِراستى هةلَسوكةوتى لةطةلَدا بكةطوَى لةو كةسة بطرن كةبةشدارى دةكات 

 

 

تانة تاقى دةكةيتةوة كةخودا بؤى ئامادة ةئةوا ئةو بةرةكمةسيح  یسایعخوداوةند لةطةَل كاتيَك ِرؤذانة لةبةشدارى داى : ثيَشةكى

  .لةذيانتداى ِروحية مةشقترين طرنطلةطةَل خودا بةسةرى دةبةيت يدا ِروح خةلَوةتىلةبؤية ئةوكاتانةى ى وكردو

 خةلَوةتىد وةرطرتن لةولة ِريَطاكانى سو فيَرى ئةوةبووين كةيةكَيكة لةسةر بوونة قوتابى مةشقى يةكةمى كتيَبلةوانةى يةكةمى 

 خةلَوةتىد وةرطرتن لةوبؤ سوكى تر فيَر دةبين لةم وانةيةدا شيَوازيَ  (كراوة استى ثةسةندڕئةويش ِريَطاى ) .ِروحى لةطةَل خودا

  .ى مةسيحيساعكةزياتر بؤتؤ طونجاوةو خؤشة لةطةَل خوداوةند دةتوانى ئةو ِريَطاية هةلَبذيَرى  .ِروحى لةطةَل خودا

 

 ى مةسيحيساعثالَنةرةكانى تةرخانكردنى كات ھةموو ِرؤذيَك لةطةَل خوداوةند ( أ

 

 ى مةسيح يساعوداوةند بةشداريكردن لةطةَل خسةرةتاى  -1

 بخويَنةوة  24: 8 ،29 - 27: انيَوحةن

 

ى مةسيح بةباوةِر دةست ثَى دةكات بةبَى باوةِردارى هيض كةس ناتوانَى ِرزطارى يساعبةشداريكردن لةطةَل خوداوةند : فيَربكة

بؤية ناتوانين بةشداريت مةسيح هةبيَت  ىيساعهيض كةس ناتوانَى بةشداريكردنى لةطةَل خوداوةند بةبَى باوةِردارى  .بةدةست بيَنىَ 

وحيدا بيت لةطةلَى  خةلَوةتىى مةسيح هةبيَت و لةيساعلةطةَل   ً  .ذيانتداوةك خوداوةند قبوَلت نةبَى لةدَل و تا ئةوكاتةى ِر

 

 ى مةسيح يساعهؤيةكانى بةشداريكردن لةطةَل خوداوةند  -2

ى مةسيح بةكاريَك يساعبؤضى بةشداريكردن لةطةَل خوداوةند  ،ى ثيرؤزداكتيَبلةهةر بِرطةيةكى : بدؤزةوةو طفتوطؤ بكة

هيض باوةِرداريَكى ِروحى كاريَكة ناكرَى  خةلَوةتىهةروةها بؤضى  ؟وةال بنرَى بؤ هةركةسيَكى مةسيحىناكرَى  دادةنرَى كة

  .مةسيحى وازى لَى بهيَنَى لةذيانيدا

 

 ضونكة ِراستى و بةرةكةتى خوداى تيَدا تاقى دةكةينةوةؤر ثَيويستة ى مةسيح كاريَكة زيساعبةشداريكردن لةطةَل خوداوةند  -أ
 

تاقى بكةينةوة  بةرةكةت و ِراستى ى مةسيح وامان لَى دةكات يساعبةشداريكردن لةطةَل خوداوةند بخويَنةوة  17 - 16: 1 انيَوحةن

فةرمانكردن )ة ثابةندى سةدان ياساو ِريَسا بن ككةثيَويستة لةسةر باوةِردارانى مةسيحى كاريَكى هةلَةية ئةطةر ثيَمان وابيَت 

بةالَم بةرةكةت هةرطيز نابيَت بؤ ئةوةى خودا ِرازى بكةن ئةم جؤرة مةسيحيةتة بيَزاركةرةو  (بةضاكةو ِرةتكردنةوةى خراثة

و تواناى ةوَى ان دةستدةكطوناهةكانمليَخؤشبوونى لةم بةرةكةتةوة و هةلَسانةوةى بؤمان دةِرةخسَى  يساعبةمردنى خوداوةند 

طوناه و بةِراستى و دةربارةى خوداو مرؤظ و ى مةسيح يساعبةشداريكردنمان لةطةَل خوداوةند ملكةضى خودامان دةبَى 

ى مةسيح وامان لَى دةكات كةبةرةكةتى يةك يساعبةشداريكردن لةطةَل خوداوةند  .ذيانى ضاكة ئاشنامان دةكاتِرزطاربوون و 

يا هةست ثَى بكةن وة تاقى بكةينةوة بةدلَنيايةوة خؤش ناكةوَى هيض بةرةكةتيَكت لةكيس بضَى وةك شةثؤلى دةرلةدواى يةكى 

  .بؤى ئامادةكردووىكةخودا ِرؤذانة 

 

 .بؤ ناسينى خؤمانضونكة توانامان دةداتَى ى مةسيح كاريَكة زؤر ثيَويستة يساعبةشداريكردن لةطةَل خوداوةند  -ب
 

خؤى ئَيمة باش مةسيح ى يساعخوداوةند ئةوة ِراست نية بةالَم ةية المان وابَى كةخؤمان باش بناسين لةوانبخويَنةوة  25: 2 نانيَوحة

هةموو شتيَك ى مةسيح يساعخوداوةند بةرةو ناسينى خؤمان دةبات و ى مةسيح يساعبةشدارى كردنة لةطةَل خوداوةند  .ةناسىَ د

جوانكردى بؤ مشتوماَل كردن و هةر ئةوة يارمةتيمان دةدات  ،ىَ اليةنى بةهيَزو الوازمان دةناسلةبارةى ئيَمة دةزانَى و 

  .كةسايةتيمان لةكاتى بةشداريكردنمان لةطةلَى

 

 .قبوَل كردن تاقى دةكةينةوةبةهؤيةوة ضونكة ى مةسيح كاريَكى زؤر ثيَويستة يساعبةشداريكردن لةطةَل خوداوةند  -ج
 

هةموو  ،ينةوةتاقى بكةقبولَكردن وامان لَى دةكات ى مةسيح يساعداوةند بةشداريكردن لةطةَل خوبخويَنةوة  37: 6 انيَوحةن

الى ثيَداويستى يةكةم بةم شيَوةية ية طرنطهةستكردن بةقبولَكردن و ئارامى و كةئةوانيش دةروونى هةية مرؤظيَك سَى ثيَداويستى 

 خولةك( 70فيَركردن ) 4

 شيَوازى ثرسياركردن: خةَلوةتى ِروحى
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كة قبولَمان بكةن وةك ئةوةى كة هةين ان بةوة هةية ئيَمة ثيَويستيم .هةستى ثَي بكاتقبوَل كراوةو هةر مرؤظيَك ئةوةية كةبزانَى 

ئةم هةستة ةكات دى مةسيح وامان لَى يساعبةشداريكردنى ِرؤذانة لةطةَل خوداوةند  لةبةرئةوة (الوازيمانةوةبةهةموو ناتةواوى و )

كردن و خؤشةويستى جوانةى   ً   .تاقى بكةينةوةقبوَل

 

 .ِرَينمايى خودايمان دةست دةكةوىَ كاريَكى زؤر ثيَويستة ضونكة بةهؤيةوة  ى مةسيحيساعبةشيدايكردن لةطةَل خوداوةند  -د
 

ِريَنمايى و بةرضاو ِرونى ئاشكرامان دةست دةكةويَت لةذيانماندا ى مةسيح يساعبةشداريكردن لةطةَل خوداوةند  12: 8 انيَوحةن

ئةو ئةو ِريَطايةش دةبينين كةخودا دةيةوَى بيطرين و ينين ئةوا سيفةتة ِراستةقينةكانى خودا دةبئةطةر بةِرووناكى مةسيح ِرَى بكةين 

كاتيَك بةِرؤشنايى كاريَكى قورس نية ستى خودا اخوكةدؤزينةوةى خؤشة ئةوةية ئةوةى ليَرةدا بِريارانةش بدةين كةخودا دةيةوَى 

ستى اخوةداتَى بؤ هةلَسوكةوتكردن بةان دى مةسيح ِريَنمايى ِرؤذانةميساعبةشداريكردنى ِرؤذانة لةطةَل خوداوةند خودا ِرَى دةكةين 

سيفةتانة بناسين كةخودا دةيةوَى لةخؤمانى بطرين و ئةو كارانةش كةثَيى كة ئةم هةر وةك ئةم بةشداريكردنة وادةكات خودا 

 .هةلَدةستين

 

  .يادا تاقى دةكةينةوةِراستة قينةى تبةستى كاريَكى زؤر ثَيويستة ضونكة سةر ى مةسيحيساعلةطةَل خوداوةند بةشداريكردن  -ه
 

سةربةستى ِراستةقينةمان ثَى دةبةخشَى لةهةموو ى مةسيح يساعبةشداريكردن لةطةَل خوداوةند بخويَنةوة  32 - 31: 8 انيَوحةن

ات طارمان دةكزِروخيَنةر رِ دى ثةيوةننةريتى خراث و هةلَويَستى هةلَةو بيرؤكةى خراث و لةنةزانى و ِريَنمايى هةلَةو اليةنَيكةوة 

لةو كارة خراثانةمان ِرزطار دةكات كةثابةندمان ى مةسيح بةشيَوةيةكى ِرؤذانة يساعبؤية بةشداريكردنى ِرؤذانة لةطةَل خوداوةند 

  .دةكةن

 

 .هةست بةدلَنيايى دةكةينستة ضونكة بةهؤيةوة ى مةسيح زؤر ثيَوييساعبةشداريكردن لةطةَل خوداوةند  -و
 

باسمان كرد مةسيح وامان لَى دةكات هةست بةدلَنياى بكةين  يساعبةشداريكردن لةطةَل خوداوةند ة بخويَنةو 28 - 27: 10 انيَوحةن

ئةوا دلَنيا ئةطةر ِرؤلَةى خودا بين كة هةست كردن بةدلَنياى و ئارامى ثيَداويستيةكى سؤزدارى و دةروونية الى هةموو مرؤظَيك 

بؤية بةشداريكردنى ِرؤذانة خودا بمان فِريَنَى لةهيض كات و شوَينيَكدا  دةبين لةوةى كةكةسيَك يان بارو دؤخيَك نية كةلةدةست

ثيَدانى  گهڕێ بهدةكات كةئةوةى لةو ِرؤذةدا ِروو دةدات مان نيالَ دى مةسيح ئارامى بةردةوامى مان دةداتَى و يساعخوداوةند لةطةَل 

جيا بكاتةوةو لةخؤشةويستى ئةو ناتوانَى لةخودامان كةخاوةن طةورةيى و سةروةرية بةسةر هةموو شتيَكدا هيض شتيَك خوداية 

  .39- 37: 8ِرؤما  بِرواننةدوورمان بخاتةوة 

 

 .بةهؤيةوة خؤشةويستى و ئامادةيى خودا تاقى دةكةينةوةزؤر ثيَويستة ضونكة ى مةسيح يساعبةشداريكردن لةطةَل خوداوةند  -ز
 

 .ئامادةيى و خؤشةويستى خودا تاقى بكةينةوةخوداوةند وامان لَى دةكات بةشداريكردن لةطةَل بخويَنةوة  23 - 21: 14 انيَوحةن

كةئارامى و متمانةو بةخششى بةشيَوةيةكى بةردةوام وامان لَى دةكات ى مةسيح يساعبةشداريكردنمان ِرؤذانة لةطةَل خوداوةند 

تاقى بكةينةوة لةبارو دؤخى جياوازدا داو ئةو هانمان دةدات و وامان لَى دةكات ئامادةيى ئةو لةذيانمانتاقى بكةينةوة خودا 

  .لةذيانماندا

 

 .ى خؤمان تاقى دةكةينةوةطرنطضونكة بةهؤيةوة ى مةسيح كاريَكى زؤر ثيَويستة يساعلةطةَل خوداوةند بةشداريكردن  -ح
 

كةثيَداويستى باسمانكرد ثيَشتر  ،ى مةسيح بةرهةمى زؤر دةهيَنىَ يساعبخويَنةوة بةشداريكردن لةطةَل خوداوةند  5: 15 انيَوحةن

 ،خةلَكى ثيَويستى بةئَيمة هةبىَ هةبَى و ئيَمة ثَيمان خؤشة كةذيانمان ماناى ى و ِريَز طرنطهةستكردنة بةدةروونى سيَيةم الى مرؤظ 

نرخ بةهيض شتَيكى بةى مةسيح نةبَى ناتوانين يساعِرؤلَمان لةذياندا هةبَى لةبةر ئةمة ئةطةر بةشداريمان لةطةَل خوداوةند 

بةم ئةوا بةرهةمى زؤرمان دةبَى وة بةردةوام دةبَى هةبَى ى مةسيح يساعبةالَم ئةطةر بةشداريمان لةطةَل خوداوةند  ،هةلَبستين

لةذيانماندا بةشيَوةيةك بؤمان ى زؤر بةذيانمان دةبةخشَى طرنطى مةسيح يساعبةشداريكردنى ِرؤذانةى خوداوةند شيَوةية 

  .ؤذانةبةشيَوةى رِ کان وداوهڕلةكةسةكان و  نى مةسيح بةكارمان دةهيَنَى بؤ كارتيَكرديساعدةردةكةوَى كةخوداوةند 

 

  .هاوِرَييةتى ِراستةقينة تاقى دةكةينةوةضونكة تيايدا ى مةسيح زؤر ثيَويستة يساعبةشداريكردن لةطةَل خوداوةند  -ت
 

استةقينةى لةطةَل تاقى بكةينةوة بةسيفةتى ڕهاوِريَيةتى  دةكات بخويَنةوة بةشداريكردن لةطةَل خوداوةند وامان لىَ  14: 15 انيَوحةن

لةاليةكى ترةوة بةختكرد لةثَيناوماندا بةضةندين شيَواز  ىخؤئةوةى كة هاوِريَيةتية دةست ثَيشخةرى دةكات بؤ هاوِريَيةتى ئيَمةو 

ومان دةبات بؤ ئةوةى ببين ويشة بةرةو سةربةلَكو هةم ،بؤئةوةى طوناه بكةينن بةريَت رَومااخوبةرةو  يساعخوداوةند ناكرَى 

ى يساعبةشداريكردنى ِرؤذانة لةطةَل  لةبةرئةوةبيرو باوةِرةكانى بةشداريمان ثَى دةكات هةروةها لةطةَل قولَترين  ،بةباشترين

  .ى مةسيحيساعلةطةَل خوداوةند بةردوامدا بين لةهاوِريَيةتى ِراستةقينةو وامان لَى دةكات مةسيح 

 : ثوختة

ِروحيشةوة وامان لَى دةكات ئةو بةرةكةتة جوان و خؤشة تاقى بكةينةوة  خةلَوةتىى مةسيح بةيساعؤذانة لةطةَل ڕبةشداريكردنى 

 .3: 1ئةفةسؤس كةخودا بؤ ئيَمةى ئامادة كردووة 
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 ى مةسيحيساعضؤن بةشدارى ِرؤذانةمان دةبَى لةطةَل خوداوةند : شيَوازب( 
 

ِروحى ثيَشتر فيَرى شيَوازى  خةلَوةتىلةطةَل خودا ئةوةية كةثيَى دةلَيَن ى دياريكراو بؤ بةشدارى كردن تةرخانكردنى كاتيَك: فيَربكة

لةسةر بوون  مةشقى يةكةم بؤ كتَيب بِرواننة)لةطةَل خودا ِروحى  خةلَوةتىد وةرطرتن لةوبؤ سو (ِراستى ثةسةند كراو بويت)

  (1ثاشكؤى  ،بةقوتابى
ئةم شيَوازةش ثيَنج هةنطاوى  (ثرسياركردنة)ِروحى لةطةَل خودا كةئةويش شيَوازى  خةلَوةتىردةبيت بؤ ئيَستا شَيوازيَكى تر فيَ 

 : هةية

 : نويَذ بؤ خودا بكة .1

ونة نويَذ وهؤشيارى و وورياى بةرامبةر بةخودا بؤ نمنويَذَيكى كورت بكة بؤ يارمةتى دانت لةسةر ضِركردنةوةى بيرت و 

ئةو ِرَيبازةم ثَى بناسَينة كةثيَويستة بيطرم  ،مستى تؤ كار بكةخودام بؤ ئاشكرا بكة فيَرم بكة بة خوداية خؤت)بكةيت و بَليَى 

  (15: 3دةنطى خؤتم بةطويَدا بدة عيبرانيةكان : يان خوداية (10 - 8: 143زةبورةكان )
 

 ى ثيرؤزدا بخويَنةوة كتيَبلة .2

 ى ثيرؤز بخويَنةوة كتيَببِرطةيةك لة

 (2ثاشكؤى  ،ى بوون بةقوتابىمةشقلةسةر ى يةكةم كتَيب بِرواننة)ى ثيرؤز ببةستى كتَيبالنيَكى خويَندنةوةى دةتوانى ثشت بةث -أ
 .بةِريَكى لةسةرةتاوة بؤ كؤتايىى ثيرؤز كتيَبخويَندنةوةى  ربؤ يارمةتى دانت لةسة

ى بوونة قوتابى مةشقيةكةم لةسةر ى كتيَب بِرواننة)ى ثيرؤز كتَيببةسيستةميَكى ئاماذة ئاميَزى  به یستببه ثشتدةتوانى  -ب

  .كاتى خويَندنةوةبؤ يارمةتى دانت لةسةر بيركردنةوة  (3ثاشكؤى 

دةكرَى ئةم ِريَبازة  ،ِروحى بةكؤمةلَ  خةلَوةتىهةموو ِرؤذيَك لةطةَل طروثى بضوكى باوةِرداران كؤبيتةوة بؤ دةتوانى  -ج

لةهةنديَك  .ى مةسيحيساعلةبةشدارى كردن لةطةَل خوداوةند ِرؤذانة يارمةتى هةمووان بدات بؤ بةسةر بردنى كاتيَكى 

 ِروحى بةيةكةوة خةلَوةتىهةموو ِرؤذيَك بؤ دا وزووثى بضوكدا كؤدةبنةوةو لةبةيانى لةطةَل طرباوةِردارانى ووالَتان 

  .نويَذكردن بةيةكةوةى ثيرؤزو كتيَبهةروةها بؤ خويَندنةوةى 
 

  ھةندَى ثرسيار ئاِراستة بكة .3

ثرسياريَك يان  ثشت بة ،ةوَى زياتر لةبارةيةوة فَير بيترة دةربارةى ئةو بابةتانةى كةدةتهةلَبذيَ ثرسياريَك يان كؤمةلَيَك ثرسيار 

 رةوة ببةستة خودازياتر لةمانةى 

 ضى ؟ضؤنة ؟يان دةربارةى مةسيح يان ِروحى ثيرؤز ؟ى ثيرؤزةوة ضى دةربارةى خودا فيَر دةبمكتيَبلة: خودا /1ث

  ؟ئيَستا ضى لةذيانماندا دةكات ؟ئيَستا ضيم ثَى دةلَيَت ؟ضى دةكات ؟دةفةرموىَ 

  ؟خوداية ضى بكةم (2) ؟طةورةم تؤ كيَى (1) 10 - 8: 22ى كةثؤلَسى نيَردراو لةكردار كردنى ئةو دوو ثرسيارة: نةوبؤنمو

 ؟ضى دةكةن ؟دةلَيَن ىض ؟خولَقَينراونيَنةيةك لةسةر ض و ؟ى ثيرؤزةوة ضى دةربارةى خةلَكى فيَر دةبمكتيَبلة: خةلَكى /2ث

  ؟ةكانيان ضينحةزو دةستكةوت و هةلَ ثالَنةرو 

 ؟بةرةو كوَى دةضم ؟بؤضى من ليَرةم ؟من كيَم ؟من لةكويَوة هاتووم ؟ى ثيرؤز فيَردةبمكتيَبضى دةربارةى خؤم لة: من /3ث

  ؟ميَندةمتوانى ضى ثيَك به ؟َى دةخةموضى دةكةم و ضى ثشت ط ؟بير لةضى دةكةمةوةو باوةِرم بةضى هةية

ض بةدةنطةوة خودا  ؟خودا دةيةوَى ضى ساز بدةم و بيكةم ؟خودا دةيةوَى ضى بزانم و باوةِرم بةضى هةبىَ : طؤِران /4ث

  ؟دةيةوىَ  ووشةى خودادةوَى يان ضونيَكى 

 : بؤنمونةدةتوانى ثرسيارى تايبةت بةخؤتدا بِريَذى 

  ؟لةثةيوةنديم لةطةلَى بطةمة كوىَ دةمةوَى  ؟ى مةسيح لةكوَى داميساعنديم لةطةَل خوداوةند لةثةيوة: هةلَسةنطاندن /5ث

  ؟ئارةزووى ثرسياركردن لةطروثةكةم دةكةم دةربارةىئةوةضية كةتيَى ناطةم و : تيَطةيشتن /6ث

ئايا وام لَى  ؟تكام دةداتىَ  ياندةكةم  بةترسئايا هةست  ؟هةست بةضى دةكةم دةربارةى ئةوةى دةيخويَنمةوة: هةستةكان /7ث

  ؟هانم دةداتيان دةكات هةست بيَزارى بكةم 

خزمةت بةخةلَكى ى مةسيح يساعضؤن خوداوةند  ؟ى مةسيح ثةيوةندى بةخةلَكةوة ضييةيساعخوداوةند : خزمةتكردن /8ث

وةالَمى ثرسيارى خةلَكى ى مةسيح يساعضؤن خوداوةند  ؟ضؤن خةلَكى فيَر دةكات ِرايان دةهيَنىَ  يساعخوداوةند  ؟دةكات

  ؟ضؤن بةدةنط ئاستةنط و قورسيةكانةوة دةضىَ ى مةسيح يساعخوداوةند  ؟دةداتةوة

ضؤن لةطةَل ثةيامبةرو  ؟ثيَويستة ضؤن لةطةَل باوةِردارانى ترو كلَيَساكانى تردا هةلَسوكةوت بكةم: ثةيوةنديةكان /9ث

كةم لةطةَل هةذاران و ضةوساوةو ضؤن  ؟ثةكاران بجولَيَمةوةضؤن لةطةَل خرا ؟هةلَسوكةوت بكةمفيَركارة درؤزنةكان 

  ؟ئةنداماندا هةلَسوكةوت بكةم

  ؟طةشةيان ثَى بدةمئةو سيفةتانة ضين كةثيَويستة لةخؤمدا : كةسايةتى /10ث
 

 ئاشكرات كردوون سةرنجى ئةو ِراستيانة بدة كة  .4

ريطةرى ئارةزووت بؤ تيَطةيشتنى ِراستى و بةدةست هيَنانى سةرنج لةو ِراستيانة بدة كةدؤزيوتنةوةو ئاشكرات كردوون بةكا

 ِراستيانة  ئةمندنى لةذيَر كاريطةرى ئارةزووى ضةسثا هةروةهاهيَزى تازة لةم ِراستيانةوة 

  .لةسةرنجى هةنديَك لةفةلسةفةو ئاينةكانى ترسةرنج و تيَِرامانى مةسيح جياوازة 

 : ريَتةوةطشة دةنج و تيَِرامانى مةسيحى ئةم ضواربةسةر
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  .بنوسين -جيَبةجيَى بكةين  -نويَذ بكةين  -بير بكةينةوة 

 ةكان بكةوة طرنطبير لةماناى ووشة تؤ سةرنج دةدةى و ِرادةميَنى ضونكة دةتةوَى تَى بطةى : بير بكةوة -أ

كةقسةت لةطةلَدا لةخودا بكة  داوابةئارامى لةدلَى خؤتدا نويَذ بكةو  دةلَىَ تؤ دةتةوَى بزانى كة خودا ضى بةتؤ : نويَذ بكة -ب

كةلةذيانتدا ضؤن ِراستى ثيادة دةكرَى  ،بكات بؤت ِروون بكاتةوة ؤ ئاشكرا بكات و ِراستيت بؤستى خؤى بؤتاخوبكات و وة

  .ضاوةِروانى بيستنى دةنطى خودا بكة لةِروحداكةلةِروحى نويَذداى لةكاتَيكدا لةطةَل خودا طفتوطؤ لةسةر ِراستيةكان بكة 

ِراستى بةذيانت و ئةو جيهانةى تيَيدا دةذى ببةستةوة ثرسيار  لةبةرئةوةتؤ دةتةوَى ِراستى ثيادة بكةى : يَبةجيَى بكةج -ج

  ؟وَى ضى بكةم يةخودا دة ؟لةذيَر ِرؤشناى ئةم ِراستيةدا ضيةلةخؤت بكة وةك ثيَداويستى من 

  ؟كةخودا لةمن ضاوةِريَى دةكاتئةو بةدةنطةوة ضوونة ضية : بةكورتى

ترين ئةو بيرو بؤضونانة تؤمار بكة طرنط لةبةرئةوة .خةلَكانى تردةتةوَى ِراستيت لةبير بيَت و بيطةيةنيتة  تؤ: بنوسة -د

 .لةكاتى تيَِرامان و سةرنج دانتكةبةئةقلَتدا هاتوون 
 

  .دةستت كةوتوون نويَذ بكةبؤ ئةو وةالَمانةى  .5

وةالَمدانةوةية لةطةَل  (نويَذ)بيربكةوة نت الةكاتى تيَِرامرتدا هاتوون بيةترين ئةو بيرو بؤضونانةى كةبطرنطنويَذ بكة بؤ 

  .ئةوةى خودا بةتؤى ووت

 

 ِروحى خةلَوةتىثيَشنيارى كردةيى بؤ سودمةند بوون لة( ج

  نةريتيَكى ِرؤذانة -1
  .ِروحيت هةبىَ  خةلَوةتىهةموو ِرؤذَى : فيَربكة

  .ِروحى دابة لَوةتىخةلةنى تر نها يان لةطةَل باوةِردارابةتة( أ

  .ِريَبازى ِراستى ثةسةند كراوو ثرسيار كردن بةكار بهيَنة( ب

  .ى ثيرؤز ببةستةكتيَبئاماذةى ثةرتوكى ثيرؤزو سيستةمى ثشت بةثالنى خويَندنةوةى ( ج

 

 .ِرؤذانة خةلَوةتىدةفتةرى  -2

  .ِروحى تةرخان بكة خةلَوةتىدةفتةريَك بؤ : فيَربكة

 ،ِروحيتدا خةلَوةتىبةلَطةى ثةرتوك بؤئةو بِرطةيةى كةخويَندوتةوة لةكاتى  ،ميَذوو: تؤماركردنى ئةمانةخؤت ِرابهيَنة لةسةر 

ئةو بيرؤكانةى بةبيرتدا لةطةَل ئةو هةموو ِراستيانةى ئاشكرات كردون و يان ئةو ثرسيارانةى بةبيرتدا هاتوون ئةو ثرسيارة 

و وةبيرهاتنةوة  كتيَبضونانة يارمةتيت دةدةن بؤ ِروونكردنةوةى ِراستيةكانى ئةم بيرو بؤلةكاتى تيَِرامانت داِرشتنى هاتوون 

ِروحى يارمةتيت دةدات لةسةر بةشدارى كردنى خةلَوةرى ِروحيت  خةلَوةتىهةروةها دةفتةرى  .طةيانديان بةخةلَكانى تر يان

ةفتةرة يارمةتيت دةدات بؤ وةبيرهاتنةوةى يان ضةندسالَيَك ئةم دلةطةَل باوةِردرانى تر دواى تَيثةربوونى ضةند مانطَيط 

ِرابةرى كردوى لةساالَنى ضؤن خودا دةبينى  ،كاتيَك ئةم تيَبينيانة دةخويَنيتةوةهةموو ئةوةى لةِرابردوودا خودا ثيَى ووتوى 

  .ِرابردوتدا
 

 : ِروحى بةيةكةوة خةلَوةتى -3

 بة  مةندبةكؤمةَل سود خةلَوةتىبة: فيَربكة

طفتوطؤيان لةسةر بكةيت بةشدارى كةحةز دةكةيت بةكار بهَينة و بِريار بدة كةئةو ثرسيارانة كامانةن وازى ثرسياركردن شيَ 

  .بةيةكةوة نوَيذ بكةن ،ئةو ِراستيانة بكة كةئاشكرات كردوون وةدؤزيتنةوة
 

  ِروحي خةلَوةتىبةشدارى كردنى  -4

 ِروحيت بكة  خةلَوةتىهةموو هةفتةيةك بةشدارى : فيَربكة

 خةلَوةتىبةشدارى كردن لةبؤ كؤبونةوةكة تةرخان بكة ثةكةت هةفتةى جاريَك كؤدةبنةوة ئةوا بةشيَك لةكاتى ئةطةر طرو

وحى  ً لةو خةلَوة ِروحيانةى كةبةسةرى بردوون لةهةفتةى طروثةكة بكات كانى ترى هةريةكَيك بةشدارى تاكةدةكرَى  .ِر

 .ِرابردودا



 

 7  25 وانةى 3 -كتَيبى مةشق لةسةر بةقوتابيكردن 

 

 خولةك(  8نويَذ ) 5

 لةطةَل ووشةى خودا نويَذى بةدةنطةوة ضوون
 

  .وةك بةدةنطةوة ضوونى ئةوةى ئةمِرؤ فيَرى بوونبؤ خودا بكةن  بةنؤرة نويَذى كورتوةك طروث 

بؤ طروثى دوانى يان سيانى و نويَذةكانتان بؤ خودا بكةن وةك بةدةنطةوة ضوونى ئةوةى ئةمِرؤ فيَرى دابةش بكة يان طروثةكةت 

 .بوون
 

 (ئةركى مالَةوة )دوو خولةك 6

 بؤ وانةى داهاتوو
 

 (.نوسنةوةان لَى بكة لةدةفتةرةكانياندا بييان داوايئةم ئةركةى مالَةوة بةنوسراو بدة ئةندامانى طروثةكةت : سةركردةى طروث)

ى ثيرؤز كتيَببِرطةيةك لةلةطروثةكةتاندا مةشق بكةن  .كةخةلَكانى تر بكةى بةقوتابى مةسيحثةيمان بدة : ثةيمان بدة .1

بةكؤمةَل لةطةَل ِروحى  خةلَوةتىو شيَوازى ثرسيار ركدن بةكار بهيَنن بؤ  (8 مةتايان  34زةبورةكان )وةك هةلَبذيَرن 

  .خوداوةند

لةطةَل كةسيَك ة (ِروحى خةلَوةتىةمةند بوون لبؤ سود دنرازى ثرسياركشيَو)ووتار بدةو ئةو فيَركردنة بخويَنةوة كةدةربارةى 

  .يان طروثيَكى تر

هةموو ِرؤذيَك شيَوازى ثرسياركردن بةكار  (9: 6ثةيدابوون )د وةربطرة لة وِروحى سو خةلَوةتىلة: ىِروح خةلَوةتى .2

  .تيَبينيةكان تؤمار بكة ،بهَينة

ئةركى ِرؤشنبيرى كلَيَسا ثالنى ثيَنج  (25: 2 ،24: 1ثةيدابوون )ة لةمالَةوة ئامادة بكة كتيَبئةم وانةى : كتيَبوانةى  .3

  .تؤمار بكةتيَبينيةكانت  ،بةكار بهَينةى ثيرؤز كتَيبى هةنطاوةكة بؤ خويَندن
  (.3: 5زةبورةكان )خودا ضى دةكات  بِرواننة وةةسَيكى دياريكراو يان شتيَكى لةم هةفتةيةدا بكة نويَذ بؤ ك: نويَذ .4
هةروةها  ،لةدةفتةرى تايبةت بةقوتابى بوون هةر تيَبينيةك هةية دةربارةى خودا ثةرستى و ستايش كردن تؤمار بكة .5

  .فيَركردن و ئةم ئةركةى مالَةوةِروحى و  خةلَوةتىتيَبينيةكانى تايبةت بة


