
 

 1  31 وانةى 3 -كتَيبى مةشق لةسةر بةقوتابيكردن 

 31وانةى 

 نويَذ 1

 وةندخودانويَذ بكة بة تةرخانكردنى طروث و بةرنامةى ِراهيَنانى بؤ كردنة قوتابى بؤ : ِرابةرى طروث
 

 خولةك(                              خودا ِرزطاركارة20خودا ثةرستى و ستايشكردن ) 2

 ةِرزطاركارخودا : بيرؤكةى سةرةكى

 بخويَنةوة 23 -1: 20 هةوالَ  2

 

 ضؤن لة ميَذووى كؤندا كارى كرد بؤ ِرزطاركردنى طةلةكةى؟ خودا-1

هةستا بة ِرزطاركردنى طةلةكةى لة هيَرشةكانى دوذمن سةرنجةكانت لةسةر سَى كار وورد  خودابة كورتى باس لةوة بكة ضؤن 

 بكةرةوة

 (.4ةن )ئايةتى بك خوداكاتيَك ِروبةرووى هيَرش دةبنةوة يةكبطرن و بةيةكةوة داواى يارمةتى لةأ( 

 (.12دان ثيَدابنيَن بؤ خوداو بؤ يةكترى كة بةتةنها تواناى ِرووبةِرووبوونةوةى دوذمنان نية )ئايةتى ب( 

تان هةبَى كة خودا لة جياتى ئيَوة دةجةنطَى و ِرزطارى باوةرِ لة دوذمنةكانتان مةترسن،هةروةها مةضنة ناو ئةو شةِرةوة،بةلَكو ج( 

 (20 ،17-15ةبارَى )ئايةتةكانى دةبيَت كةبةسةرتاندا د

 

 ئةمِرؤ خودا ضؤن كاردةكات بؤ ِرزطاركردنى ِرؤلَةكةى؟-2

ئةوانى لة هيَرشى دوذمنان  بوار بؤ ئةندامانى طروث بِرةخسيَنة بؤ هاوبةشيكردن لةوةى خودا لة ذيانى ئةواندا كردوويةتى و ضؤن

 ان كورت بن.ابردوودا ِرزطار كردووة.ئاطادار بة بابةشداريكردنةكلة رِ 

 

كةس زياتر  3ثةرستى بكةن كة هةر طروثة و لة  خودا بثةرستن.لة طروثى بضوكدا خودا كارِرزطار ووةك: ِرابةرى طروث

 نةبَى.
 

 خولةك(                      دةرضوون20بةشداريكردن ) 3

 
َينةوة( ئةوة بخويَنةوة كة لة خةلَوةى ِروحيدا و بةنؤرة بةشدارى بكةن )لةدةفتةرةكانى خةلَوةى ِروحى تايبةت بة هةريةكيَكتان بخو

( با بةشدارييةكان كورت بن.طوَى لةو كةسة بطرن كة 29: 10 -14: 17دةرضوونتيَِرمانتان لة بِرطة كتيَبيةكان فَيرى بوون )

 بةشدارى هةلَسوكةوتى لةطةلَدا بكةن و طفتوطؤ لةسةر بةشدارييةكةى مةكةن.

 

 نويَذ: بةكارهيَنانى ئايةتةكانى كتيَبى ثيرؤز بؤ نويَذكردن.  خولةك(      70فيَركردن ) 4

 

ثيَشةكى/تؤ طوَى لة خودا دةطريت كة ئةو بة خويَندنةوةت بؤ ئايةتةكانى كتيَبى ثيرؤز قسةت بؤ دةكات هةروةها نويَذ ِرَيطايةكة كة 

ذةكانتدا.كتيَبى ثيرؤز نويَذى تيَداية كة دةكرَى بؤ خودا خودا ليَيةوة طوَيت بؤ دةطرَى.فيَر ببةو كتَيبى ثيرؤز بةكار بهيَنة لة نويَ 

 بةرزيان بكةيتةوة.

 

 هؤيةكانى بةكارهيَنانى ووشةكانى كتيَبى ثيرؤز لة نويَذةكانتدا: ثالَنةرأ(        

 بخويَنةوة.  31 – 18: 4تؤ دةضن.كردارى نيَردراوان  ئةزمونىئةو باوةِردارانةى لة كتيَبى ثيرؤزدا باسكران لة  نىوئةزمو-1

ئةو ئايةتانةى كتيَبى ثيرؤز كة ئةم باوةِردارانة لة نويَذةكانياندا بةكارى دةهيَنن ضؤن دةبةستيتةوة بة : بدؤزةرةوة و طفتوطؤ بكة

 رودؤخى ئيَستايان؟اب

 

سيح دةطيَِرا بؤ ئةوةى يساى مةنى يةهود بَى هيوا ثيالنيان دذى عزوو بينيان كة ضؤن دةسةالَتة ئاينيةكا تيَبينى/نيَردراوةكان هةر

 ( هةروةها بينيان كة ضؤن ِرؤمانةكان71 - 47: 22لَوقاخستبووية ئةستؤى ) خوداِريَطاى جيَبةجيَكردنى ئةو ئةركةى ليَبطرن كة 

دس(و (.هةروةها بينيان كة ضؤن ثاشاى يةهودى )هيروَ 56 -1: 23 لَوقايسادا باراند و لة خاضياندا )ِرق و تووِرةيان بةسةر ع

( سةرةِراى ئةوةش 12: 23لَوقايساى مةسيح )ة هاوِرَى لة دوذمانةيةتى كردنى عونتس( بوون بثس وَ يالتثوةرى ِرؤمانى )داد

يساى مةسيح ،زؤر لة يةهودةكان باوةِريان بة عبةضارةسةركردنى ثياوَيكى ثةك كةوتة لة زكماكيدا انيَوحةنو  سۆترەبكاتيَك 

و ئةم هةِرةشانةى دةسةالَتى يةهودى ضاندنى ترس بوو لة دلَى باوةِردارانى مةسيحدا و ( مةبةست لة هةمو22 -1: 4)كردارهيَنا

يساى انيان بثاريَزن و باشتر هةوالَى عناضار كردنيان بؤ بيَدةنطى.بةالَم ئةم هةِرةشانة واى لة باوةِردارانى مةسيحى كرد كة نويَذةك

ليَدةكرد كة ئازايةتى زياتريان ثَى  نى مةسيحى نويَذيان بؤ خودا كرد و داوايامةسيح بطةيةنن بةخةلَكانى تر.بةم شيَوةية باوةِرداران

ببةخشَى بؤ ئةوةى بتوانن بانطةواز بة ئينجيل بكةن لة هةموو شوَينيَك.ئةمانة هةنديَك لة ووشةكانى ناو كتيَبى ثيرؤزيان لة 

 (.2 -1: 2 زةبوورنويَذةكانياندا بةكار دةهيَنا )

 

 ى ِراطةيةندراو لة كتيَبى ثيرؤزدا متمانة دةدا بة باوةِرداران دةربارةى ئةو كارانةى نويَذى بؤ دةكةن.اخودناسينى ويستى -2
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 بخويَنةوة 14: 5 انيَوحةن1

 .خودافيَربكة/ئاطادار بة بؤ شوَينكةوتنى مةسيحيانى سةرةتاو ووشةكانى كتيَبى ثيرؤز بةكار بهيَنة لة نويَذةكانتدا بؤ 

نويَذ بؤضى بكةى.بةالَم دةتوانى كتَيبى  ثيَويستة نويَذ بؤضى بكةى.كاتيَك باوةِردارى تازةى،نازانى كة ثَيويستةدواتر دةزانى كة أ( 

ثيرؤز بكةيتةوة و ئايةتى زؤرى تيادا ببينى كة لة نويَذةكانتدا بةكارى بهيَنى.ثيَويستة نويَذ بؤ ئةو شتانة بكةيت كة كتيَبى ثيرؤز 

 قسةيان لةبارةوة دةكات.

بة متمانةوة نويَذ دةكةيت بةو شيَوةيةى لةطةَل ويستى خودا دةطونجَى.كاتيَك ئةو ِرَينمايى و ثةيمانانةى ناو كتيَبى ثيرؤز بةكار ب( 

   دةهيَنى لة نويَذةكةتدا بة دلَنيايى نويَذى وا بةرزدةكةيتةوة كة مايةيى دلَخؤشى خودابن.خودا

بةكار دةهيَنى ئةوا نويَذةكانت  خوداتيَك ووشةكانى كتَيبى ثيرؤز لة نويَذةكانت بؤ ويستى خؤى لة كتيَبى ثيرؤزدا ِراطةيةندووة.كا

طوَى بؤ ئةو  خودالةطةَل ويستى خودا دةبن نةك ويستى تايبةتى خؤت.كاتيَك ئةمة دةكةى متمانةت بة نويَذةكانت زياتر دةبَى و 

 نويَذانة دةطرَى.

 

 لة نويَذةكانتدا بةكار دةهيَنى.ضؤن ووشةكانى كتيَبى ثيرؤز : شيَوازب(       

 فيَربكة/ضوار ِريَطاى كردةيى هةن بؤ بةكارهيَنانى ئايةتةكانى ناو كتَيبى ثيرؤز لةكاتى نويَذةكانتدا.

كتَيبى ثيرؤز بةكار بهيَنة لةكاتى نويَذةكانتدا لةكاتى خةلَوةى تايبةتيدا.فيَربووين ضؤن بِرطةى كتيَبى بخوَينيتةوة و ضؤن ئةو -1

ئةم ِراستية ،ية هةلَبذيَرى كة الى تؤ ثةسندة و ضؤن سةرنج لةو ِراستية دةدةيت.دواى ئةوةى ئةم هةنطاوانة تةواو دةكةيتِراست

وةك  خودا.بيرؤكةكانت دةربارةى ئةم ِراستية كتَيبية بطؤِرة بؤ نويَذ و بةرزى بكةوة بؤ خودابةكار بهيَنة بؤ بةرزكردنةوةى نويَذ بؤ 

وتةى ثيرؤزى.نويَذ بةم ِراستية بكة بؤ خؤت و بؤ كةسَيكى نزيك لة خيَزانةكةت و كةسيَكى نزيكى بةدةنطةوة ضوون بؤ و

 خؤت.ئةطةر لةطةَل هاوِريَيةك نويَذ دةكةى. دةتوانى ئةم ِراستية بكةى بة نويَذ لة ثيَناوى هاوِرَييةتيت.

بؤ كتَيبى ثيرؤز.فيَربوويت ضؤن بِرطةى كتَيبى ثيرؤز بخويَنى  وةلَيكَولَينةلة كاتى  داكاتى نويَذكردنت ەل كتَيبى ثيرؤز بةكاربهيَنة-2

لةو ِرؤذةدا  خودابدةيتةوة.دواى خويَندن و ليَكدانةوةى بِرطةى كتيَبى.نويَذى بةدةنطةوة ضوونى ِراستية طرنطةكان بكة لة  ىو ليَك

بؤ ضةسثاندنى يةكيَك لة ِراستيةكانى كتيَب لةسةر  بكة كة يارمةتيت بدات خودافيَرى كردووين.نويَذى تايبةتى بةرزبكةوة و داوا لة

 ذيانى تايبةتى خؤت.

 كتَيبى ثيرؤز بةكار بهيَنة لةكاتى نويَذى تايبةتيت.-3

ر كاتيَك بةتةنها نويَذ دةكةيت،دةتوانى بِرطةيةكى كتيَبى ثيرؤز بخويَنيتةوة و هةولَبدة ئةو ِراستية تيَبطةى كة لةم بِرطةيةداية.دوات

بة ثشت بةستن بةو ِراستيةى لةهةر ئايةتيَكدا هاتووة.بيرؤكةكانى نوسةر و هةست و داواكاريةكانى بةكار بهَينة بؤ  نويَذ بكةى

 دةربِرينى هةست و بيرؤكةو داواكاريةكانى خؤت.

 كتَيبى ثيرؤز بةكار بهيَنة كاتى نويَذكردنت لةطةَل باوةِردارانى تر.-4

ران دةكةيت،دةتوانن بِرطةيةكى كتيَبى ثيرؤز بخوَيننةوة و هةولَى تيَطةيشتنى ئةو ِراستية بدةن كاتيَك نويَذ لةطةَل طروثيَكى باوةِردا

كة لةو ئايةتةدا هاتووة و دواتر نويَذ بكةن بة ثشت بةستن بة ِراستى ناو هةر ئايةتيَك وةك بة دةنطةوة ضوون لةطةَل 

ك بكة كة ئةو ِراستيانة بةكار بهيَنن كة لةهةر ئايةتيَكدا هاتوون بؤ خودا.طروثةكة دابةش بكة بؤ طروثى دوانى و داوا لةهةر طروثيَ 

بةرزكردنةوةى نويَذ بؤ بةدةنطةوة ضوون لةطةَل خودا.دةكرَى هةر دووكةس بةنؤرة نويَذ بكةن دةربارةى ِراستيةكانى ناو 

م و كةسى دووةميش دةربارةى ِراستى ناو ئايةتةكان.بؤ نموونة دةكرَى كةسى يةكةم نويَذ بكات دةربارةى ِراستى ناو ئايةتى يةكة

ئايةتى دووةم و بةم شيَوةية.....دةكرَى ئةم ِريَطاية زؤر باش بَيت ضونكة بوار بؤ باوةِردارانى تازة دةِرةخسيَنَى بؤ زانينى ئةو 

ر نويَذكردن لةطةَل كةسيَك كارانةى كة ثيَويستة نويَذى بؤ بكةن.هةروةها هةلى زؤر دةدا بة هةر باوةِرداريَك بؤ نويَذكردن.زؤر جا

 باشترة لة نويَذ كردن لةطةَل كؤمةلَيَكى طةورة.

 

 

 ناو كتَيبى ثيرؤز لة نويَذةكانتدا نويَذةكانى نموونةى بةكارهَينانىج(          

 نويَذ و ثاِرانةوةى زؤر لةخؤى دةطرَى كة دةكرَى دابةشبكريَت بةسةر سَى بةشى سةرةكيدا. زةبوورةكان

 كردن بؤ خودا لة ثيَناوى دابينكردنى ثيَويستى تايبةتى خؤت.يةكةم/نويَذ

 لَكردنةوةى.ةِرانةوةى ثةيوةندى لةطةَل خودا و قودووةم/نويَذكردن لة ثيَناوى ط

 لة ثيَناوى دابينكردنى ثيَداويستى خةلَكةكانى تر. خوداسيَيةم/نويَذ بؤ 

 

 خؤت.لة ثيَناوى دابينكردنى ثيَداويستى كةسى  خودانويَذ بؤ -1

ن.لةهةنديَك كاتدا هةستيان بة دوورى كردووة لة خودا و هةنديَك ةلَكانى ئاسايى وةكو من و تؤ بوونووسةرةوانى كتيَبى ثيرؤز خ

جارى تريش هةستيان بة نزيكى ئةو كردووة.دلَتةنط بوون لةسةر ئةو طوناهانةى كردوويانة و ضةرمةسةريان كيَشاوة بةدةست 

بدةين لةو  سةرنجيَكيان بطؤرَى.بائةوةى ِريَنماييان بكات و ذيان ۆكردووة ب خوداين جار نويَذيان بؤخراثةى ئةوانى ترةوة.ضةند

 : لة ثيَناوى خؤتدا بيانكةى نويَذانةى كة دةتوانى

ئةو كاتيَك ئةم نويَذانةى ناو كتَيبى ثيرؤز بةرز دةكةيتةوة بيروهةستى نووسةر بةكاربهَينة بؤ دةربِرينى بيرو هةستةكانى خؤت.

 و و لةنويَذةكانتدا ئةو داواكاريانة بةرز بكةوة.خوداداواكاريانة بةكار بهَينة كة نووسةر بةرزى كردوونةتةوة بؤ 

بكة.هةر نويَذيَك  و ناونيشان لةسةر كارتى سثى يان ِرةش ثوختة شايةترةوة لة ِريَطةى نوسينى اخوثووختة بكة/ئةم شةش نويَذةى 

بةكاربهَينة بؤ بةرزكردنةوةى نويَذ بؤ  15 زةبووركة دابةش بكة بؤ طروثى دوانى و سيانى ؤظة بكة.طروثةزؤر بةكورتى شل
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بؤ ئةوةى بيطؤِرَى.نؤرة بكة لة نويَذكردندا لةطةَل خودا بة ثشت بةستن بة ئايةتيَك يان دوان لة بِرطةى هةلَبذيَردراوى ناو  خودا

 كتَيب.

 : نويَذى جيَهيَلَدراوأ( 

 11 - 8: 77 زةبوورو  4 -1: 13 زةبوورين كة باوةِرداران واليَدةكات كة هةست بكةن جَيهيَلَدراوة ثرسيار/ئةو كارانة ض

 بخويَنةوة.

جيَى هيَشتووى.نويَذى جَيهيَلَدراو بةرزبكةوة ئةم نويَذةى ناو كتَيبى ثيرؤز بةكار بهَينة بؤ  خودافيَربكة/كاتيَك هةست دةكةيت كة 

تكردن بةوةى كة جيَهيَلَدراوى.دلَنيا بة كة خودا وات ليَدةكات هةست بةنزيكى ئةو دةكةيت لةكاتى دةربِرينى ئازارةكةت بةهؤى هةس

 طونجاودا.

 

 .، نويَذى ئازاردراوب( 

 ثرسيار/ئةو كارانة ضين كةوا دةكات باوةِردار ئازار بكيَشَى؟

 بخويَنةوة. 23-6،12 -1: 31 زةبوور

رودؤخيَك دةبيتةوة و وا دةكات ئازار بكيَشى.ئةم نويَذةى ناو كتيَبى ثيرؤز بةكار بهيَنة بؤ فيَربكة/كاتيَك ِرووبةرووى دوذمنان يان با

خى ذيانت بةدةست خوداية. هةروةها لةبيرت بيَت كة ِرؤذيَك دَيت كة كردن بة ئازار.لةبيرت بَى كة بارودوَ دةربِرينى ترس و هةست

ةندة د طةورةية كة بؤ ترسنؤكةكانت ثةسةند توانا و ضاكسازى تؤ ضةنئةوة دةلَيَيت كة نووسةرى كتَيب ووتويةتى ))ئةى خوداو

 انةت دةرخستووة كة متمانةيان بة كردووة بؤ ئةو

لة ثيالنطيَرى و خةلَكى لة خيَوةتى ثاريَزراو  ثاريَزراوى خؤت و مرؤظ تؤ دةيانثاريَزيت بة ئامادةتؤية.لةبةر ضاوى هةموو 

 ى زمانى دوذمناكانيان(( ثاسةوانيان ليَدةكةيت و لة ثيَوةدان

 

 نويَذى ثشكنين و تاقيكردنةوة؟ج( 

 ثرسيار/بؤضى طرنطة نويَذى ثشكنين و تاقيكردنةوة بةرزبكةيتةوة؟

 بخويَنةوة. 44-23 ،10 -1: 139 زةبوور

ى لة كتيَبى ثيرؤزدا فيَربكة/كاتيَك دةزانى يان هةست دةكةيت كة ذيانت باش نية نويَذى ثشكنين و تاقيكردنةوة بةرزبكةوة،ئةو نويَذة

بؤ ئةوةى داوا لة خودا بكةي كة ثالَنةرة شاردراوةكانت تاقي بكاتةوة و هةستة قولَةكانت بثشكنى.داوا لة خودا بكة ،هاتووة

كةترسةكانت ئاشكرا بكات و ئازارةكانت بدؤزيتةوة هةروةها هةر هةلَسوكةوتيَكى دوذمنانة كة هةتة.هةرضةندة خودا ئاطادارى 

ى))ِراستى وفةرمو مةسيحى خوداوةندكانى ناو ئةقَل و دلَتة،بةالَم دةيةوَى كة داواى ليَبكةى ئةو شتانةت بؤ ئاشكرا بكات.هةموو شتة

( بةم شيَوةية ِراستى ثةيوةست بة ناوضةى تاريكى كةسايةتيت ئازار 32: 8 انيَوحةندةزانن و ِراستى ِرزطارتان دةكات(( )

 دةرة،بةالَم دةكرَى ِرزطارت بكات.

 

 : نويَذى خؤبةدةستةوة داند( 

 بةردةوامى بةدةستةوةيان بدات؟ ثرسيار/ئةو اليةنانة ضين كة ثيَويستة لةسةر باوةِردار بة

 بخويَنةوة. 15، 10-7 ،5 -4: 25زةبوور

لة كتيَبى  فيَربكة/كاتيَك لةسةر ِريَِرةوى خؤت و هةلَطةِرانةوةت لةخودا هيالك دةبيت.نويَذى خؤبةدةستةوة دان بةرزبكةوة كة

ثيرؤزدا هاتووة بؤ دةربِرينى ئارةزووى وةستان لة ِرؤيشتن و بةردةوام بوون لةسةر ِريَطاى تايبةتى خؤت كة بة هةلَطةِرانةوة 

وةند خودادةناسرَى و طرتنةبةرى ئةو ِرَيطايةى كة خودا بؤى هةلَبذاردووي. واز لة ِريَبازى خؤت بهيَنة و ِرَيبازى دروستى 

تاقى كردؤتةوة كة لة دوو  25 زةبوورئةمةت كرد ئةوا تؤش ئةو هةستانة تاقى دةكةيتةوة كة نووسةرى  بطرةبةر.ئةطةر

يدةهيَنَى لةسةر ئةو ِريَطايةى خودا بؤى هةلَبذاردووة(( و ))خودا ئةوانةى ليَى دةترسن لة مةبةستة ِرا))دةلَىَ  14و  12ئايةتةكانى 

و باوةرِ فيَربوونيان ثَى دةدا(( هةروةكو تؤش ئةوكات دلَنيا دةبيت لة نويَذ كردن بة  شاردراوةكانى خؤى ئاطادار دةكات و ثةيمانى

 ةكار( دا هاتووة ))ضاوةكانم هةميشة ِروو لة خوداوةند دةكةن ضونكة قاضم لةتةلَةى خراث15متمانةوة بةثيَى ئةوةى لة ئايةتى )

 بدةى خؤشةويستى ئةو تاقى دةكةيتةوة. خوداِرزطاردةكات(( بةم شيَوةية ئةطةر ِريَبازى خؤت راِدةستى 

 

 : كاريىنويَذى طؤِرانه: 

 ثرسيار/ئةو طؤِرانكاريانة ضين كة ثيَويستة باوةِردار نويَذيان بؤ بكات؟

 بخوَينةوة. 15 زةبوور

رؤزدا هاتووة بؤ فيَربكة/كاتيَك ئارةزوو دةكةيت و بَى سةرزةنشت بيت.نويَذى طؤِران بكة.ئةم نويَذة بةكاربهَينة كة لة كتيَبى ثي

 دةربِرينى ئارةزووى ئةوةى كة بةئاشتى و بَى سةرزةنشت بذيت بةرامبةر خودا.لةطةَل كتيَبى 

ثيرؤز بةشدارى بكة بؤ دةربِرينى ئارةزووى هةلَسوكةووتى ِراست و دروست و كارى ِراست و دووركةوتنةوة لة هةموو طةندةلَى 

ى تايبةتيدا كة ئارةزوو طؤِرانى بكةيت ئةطةر بارودؤخت ئاوابَى ئةوا ئةم شتانة بخة و خراثةيةك.لةوانةية اليةنى وا هةبن لة ذيان

كرد بؤ ئةوةى بتطؤِرَى،ئةوا دةتطؤِرَى.ئةو فريشتةيةش كة لة  خودالة نويَذةكانتدا ئةطةر بةِراستطؤى داوات لة خودابةردةم 

 (.37: 1 لَوقاردنى ئةستةم بيَت(( )))ثةيمانيَك الى خودا نية كة تةواو كدةلَىَ ئامادةيى خوداية ثَيت 

 

 : و/نويَذى ئامؤذطارى و ِريَنمايى



 

 4  31 وانةى 3 -كتَيبى مةشق لةسةر بةقوتابيكردن 

 ثرسيار/ئةو كارانة ضين كة باوةِردار ثيَويستى بة ئامؤذطارى و ِريَنمايية؟

 بخويَنةوة. 10 -8: 143زةبوور

سةرى بِرؤين لة ذيانتدا يان دةربارةى فيَربكة/كاتيَك ثيَويستت بة ئامؤذطارى و ِريَنمايى هةية دةربارةى ئةو ِراستةى كة ثيَويستة لة

 ئةو بِريارانةى كة ثيَويستة بياندةيت لة هةنديَك هةلَويَستى قورسدا.نويَذى ئامؤذطارى و ِريَنمايى بكة.ئةو نويَذة بكة كة لة كتيَبى

د ئةوا ئةوة تاقى دةيةويَت ئةنجامى بدةيت.ئةطةر ئةمةت كر خوداثيرؤزدا هاتووة بؤ دةربِرينى ئارةزووى زانينى ئةوةى كة

باسى كردووة))فيَرت دةكةم و ِريَنمايت دةكةم بؤ ئةو ِريَبازةى دةيطريتةبةر ئامؤذطاريت  8: 32زةبوورلة  خودادةكةيتةوة كة 

 دةكةم.ضاوةكانم سةرثةرشتيت دةكةن((.

 

 : لة ثيَناوى طيَِرانةوةى ثةيوةنديت بةخودا و قولَكردنةوةى خودانويَذكردن بؤ -2

ةوةش بزانى كة نوسةرانى مرؤظى كتَيبى ثيرؤز خةلَكانى وةك من و تؤن لة ثةيوةنديان لةطةَل خودا.ئةمةش ماناى ئةوةية ثيَوسيتة ئ

كة ئةوانيش زؤر جار ِرووبةِرووى هةنديَك ئاستةنط بوونةتةوة لة ثةيوةنديان لةطةَل خودا و زؤر جار هةستيان بة تاوانبارى و 

اهةكانيان لة ذياندا و ثيَويستيان بة دانان بةو طوناهانة.هةروةها زؤر جار هةستيانكردووة كة سةرشؤِرى كردووة لة بةرامبةر طون

لةخودا دوورن و هةستيان بة نزيكى و ئامادةيى خودا نةكردووة.بةالَم سةرةِراى ئةوةش ثيَويستى زؤريان بة ئاراستةكردن و 

وويةتى.هةروةها ستايشكردنى و خؤتةرخانكردن بؤ ئةو.سةرنجى ئةم سوثاس هةبووة لة بةرامبةر ئةوةى كة لة ثيَناوى ئةواندا كرد

 نويَذانة بدة كة لةكتَيبى ثيرؤزدا هاتووة كة دةكرَى بةكاريان بهَينى بؤ قوتكردنةوةى ثةيوةندين لةطةَل خودا.

ِرةش.زؤر بةكورتى ى كتَيب لةسةر كارتيَكى سثى يان شايةترةوة ثووختة بكة لة ِريَطاى نوسينى ناونيشان و اخوئةم ثيَنج نويَذانةى 

كاربهيَنة بؤ بةرزكردنةوةى ةب 14 -1: 103 زةبوورؤظة بكة طروثةكة دابةش بكة بؤ طروثى دوانى يان سيانى.هةر نويَذيَك شل

لة بِرطةى  نويَذى ستايشكردن.بةنؤرة نويَذى بةدةنطةوة ضوون لةطةَل خودا بكةن بة ثشت بةستن بة ئايةتيَك يان دوان

 هةلَبذيَردراوى كتيَب.

 
 : نويَذى دان ثيانانأ( 

 بؤضى طرنطة باوةِردار دان بةطوناهةكانيدا بنَى؟: ثرسيار

 بخويَنةوة. 16 -1: 51 زةبوور

 فيَربكة/كاتيَك دةزانى بةرامبةر خودا يان خةلَكانى تر يان خؤت هةلَة و طوناهت كردووة.يان كاتيَك هةست بة 

.ئةو نويَذة بةكاربهيَنة كة لة كتيَبى ثيرؤزدا هاتووة بؤ دةربِرينى هةستكردن بة خودانت دةكةيت نويَذةكانت بةرز بكةوة بؤ قورسى هةنطاوةكا

بكة كة لةو طوناهانةت خؤش ببَى كة كردووتن و ليَى بثاِريَوة كة ثاكت بكاتةوة و تازةت  خوداطوناهو شةرمكردن لة خؤت.داوا لة 

ندةى طوناه وات ليَناكات هةست بةتاوان و شةرم بكةيت.هةروةها هيض شتيَك ئةوةندةى طوناه بةختةوةريت بكاتةوة.هيض شتيَك ئةوة

و نويَذى دان ثيانان لة  ضاوةِرَى مةكة لةبةرئةوةت ناداتَى.هيض شتَيك ئةوةندةى طوناه ناتِروخيَنَى.خوداليَناسيَنيَتةوة و هةستى دوور لة

 تةنها ئةو كاتة ئةو ِراستية تاقيدةكةيتةوة.خودا ِرقى لة دلَى شكاو و ِروخيَندراو نابيَتةوة.بةرزبكةوة. خودانزيكترن كاتدا بؤ 
 

 : ئامادةيى خودا ئةزمونداريىنويَذى ب( 

 لة ذيانيدا زياتر لةكاتةكانى ثيَشتر تاقيبكاتةوة؟ خوداضؤن دةكرَى مرؤظ ئامادةيى : ثرسيار

 بخوَينةوة. 16 زةبوور

اكةيت كة بةِراستى خودا نية،يان وةك ثيَويست ئامادةيى ئةو تاقي ناكةينةوة يان هةست ناكةيت كة خودا وةك فيَربكة/كاتيَك هةست ن

ثيَويست ليَت نزيك نية.نويَذى تاقيكردنةوةى ئامادةيى خودا بةرزبكةوة.ئةو نويَذة بةكار بهيَنة كة لة كتيَبى ثيرؤزدا هاتووة بؤ 

 : رةوةاخوبةديهيَنانى ئةمةى 

 خيَروخؤشيت نابَى. خودادبوونةوة لةو ِراستية كتيَبيةى كة دةلََي دوور لةبؤ وور-1

 بؤ ِراهيَنان لةسةر ئةوةى كة خودا بخةيتة بةرامبةر خؤت لةهةموو كاريَكدا.-2

 سوودمةند بوون ليَى.و بؤ ضوونة ئامادةيى خودا -3

اهَينانى بةردةوام هةية بؤ بوون لةئامادةيى ئيَمةى مرؤظ خةلَكى سةر زةوين و ِروحانى نين.ثَيويستمان بة مةشق و رِ 

لةهةر كاتيَكدا كة هةست بة دابِران و ثةيوةندى دةكةيت  خودالةبةر بكة و وةك نويَذ بةرزى بكةوة بؤ  8و  16: 2 زةبووردا.خودا

ووة.خودا ِريَطات ثيشان ( هات11دا.ئةطةر ئةوةت كرد ئةوا تؤش ئةو ِراستية تاقى دةكةينةوة كة لة ئايةتى )خودالة نيَوان خؤت و 

 دةدا بؤ ذيان و ثِرت دةكات لة خؤشى و كامةرانى.

 

 : نويَذى ستايشكردنج( 

 بخويَنةوة  14-1: 103زةبووربكةن لةسةرى  خودائةو شتانة ضين كة ثَيويستة لةسةر باوةِرداران ستايشى : ثرسيار

بؤتى كردووة و سةرنجى هةموو سيفةتةكانى خودا دةدةيت،نويَذى فيَربكة/كاتيَك هةموو ئةو شتة جوانانةت بيردةكةويَتةوة كة خودا 

سوثاس و ستايشكرن بةرزبكةوة بؤى.ئةو نويَذة بةكار بهَينة لة كتَيبى ثيرؤزدا هاتووة بؤ ستايشكردنى سيفةتةكانى و ئةو كارة مةزن 

.سيفةتةكانى خودا بةخةلَكانى ايشكردن بةكاربهَينةكاتَى ِرادةميَنى لة خسلَةتةكانى خودا نويَذ و ستو جوانانةى كة بؤتؤى ئةنجامداوة.

زياتر  خوداناسيَنة بة ِريَباز و كردةوة و بةزةييةكانى.ئةوةش بزانة تا كتيَبى ثيرؤز زياتر بخوَينينةوة مةعريفةت لةسةر انتر بلََى بي

 .!دةبَى ضةندة مةعريفةشت بة خودا زياتر ببَى،ستايشت بؤى زياتر دةبىَ 

 

 



 

 5  31 وانةى 3 -كتَيبى مةشق لةسةر بةقوتابيكردن 

 سكردننويَذى سوثاد( 

 بكات لةسةرى؟ خودائةو شتانة ضين كة ثَيويستة باوةِردار سوثاسى : ثرسيار

 بخويَنةوة. 9 -4: 107زةبوور

فيَربكة/كاتيَك هةست بةوة دةكةيت كة ثَيت خؤشة بة خودا بلَيَى ))سوثاس(( بةهؤى بةزةيى و كارة باشةكانى بةرامبةر 

 ینڕی بڕدهةرزبكةيتةوة.ئةو نويَذة بةكاربهَينة كة لة كتيَبى ثيرؤزدا هاتووة بؤ بةتؤ،دةتوانى نويَذى سوثاس و ثيَزانين بؤ خودا ب

 شتانةش زيادبكةيت كة دةتةوَى سوثاسى لةسةر بكةيت. ئةو سوثاس و ثيَزانين.دةتوانى هةموو

 

 : نويَذى تةرخانكردنه: 

 ؟خوداخانيان بكات بؤ رضين كة دةكرَى مرؤظ تة ئةو شتانة: ثرسيار

 بخويَنةوة. 4 -1: 101 زةبوور

تةرخان بكةيت،نويَذى تةرخانكردنى بؤ بةرزبكةوة.ئةو نويَذة بةكاربهيَنة كة لة كتيَبى ثيرؤزدا هاتووة  خوداخؤت بؤ فيَربكة/كاتيَك 

بؤ دةربِرينى تةرخانكردنى خؤت و ذيانت هةروةها دةتوانى نويَذ بكةيت و بلَيَيت ))ئةى خودا ثةيمانت دةدةمَى كة ضاوم لة هيض 

 كاريَكى خراثةوة نابَى و هيض خراثةيةك ناكةم((.

 

 لة ثيَناوى دابينكردنى ثيَداويستى خةلَكانى تر. خودانويَذ كردن بؤ -3

لةهةنديَك كاتدا نوسةرانى كتيَبى ثيرؤز نويَذيان بؤ ثيرؤز كردنى خةلَكانى تر بةرز دةكردةوة.وة لةهةنديَك كاتى تردا لة ثيَناوى 

.هةروةها ثةيمانى نوَى نويَذى جوانى تيَداية كة دةتوانى بةرزيان بكةيتةوة لة ثيَناوى ثاِرانةوة بؤ خةلَكى.با سزادانى دوذمنةكانيان

 سةيريَكى ئةو نويَذانة بكةين كة دةتوانى بةكاريانت بهَينى لةكاتى نويَذكردن لة ثيَناوى خةلَكانى تردا.

ى كتيَبى لةسةر كارتيَكى ِرةش يان سثى.زؤر شايةتاى نووسينى ناونيشان و رةوة ثووختة بكة بةِريَطاخوثووختةبكة/ئةم سَى نويَذةى 

بةكاربهيَنة بؤ   9-1: 20 زةبووردوانى يان سيانى. ؤظة بكة.طروثةكة دابةش بكة بَو طروثىلبةكورتى هةر نويَذيَك ش

 كةت لةخودا دةكةى.ةبةرزكردنةوةى نويَذيَك كة تيايدا داواى بةر

 زى(/نويَذى بةرةكةت)ثيرؤأ( 

 ئةو بةرةكةتانة ضين كة دةكرَى باوةِردار بؤ خةلَكانى تر داوا بكات؟: ثرسيار

 بخويَنةوة. 5-1: 20 زةبوور

فيَربكة/كاتيَك ثَيت خؤشة كةسَيكى تر ثيرؤز بكةيت،دةتوانى نوَيذى ثيرؤزى بؤ بكةيت.نويَذةكانى ثيرؤزى و بةرةكةت بةكار بهيَنة 

و ثشت بةستن  خودايرؤزكردنى خةلَكانى تر.بيَطومان بناغةى ئةم ثيرؤزيانة متمانة كردنة بةكة لة كتيَبى ثيرؤزدا هاتوون بؤ ث

ئةسثةكان.بةالَم ئيَمة ثشت بةناوى  (دا دةخويَنينةوة))ئةمانة ثشت بة ئاميَرةكانى جةنط دةبةستن و ئةوانى تر بة7ثيَى.ئيَمة لة ئايةتى )

يان بةركةوَى ثيَويستة باوةِردارى بن و ضاوةِريَى بةدةنطةوة خوداانة بةرةكةتى ى ئيَمة دةبةستين(( بؤ ئةوةى ئةمخوداوةند خودا

 هاتنى نويَذةكانيان و جيَبةجَيبوونى مةبةستةكانيان بن.

 : نويَذى ليَثرسينةوةب( 

 ئايا باوةِردار مافى هةية كة داوا لةخودا بكات ليَثرسينةوةى خؤى داببةزيَنَيتة سةر خةلَكانى تر؟: ثرسيار  

 بخويَنةوة. 28 -27: 6لَوقا؛  11-1: 94 زةبوور؛  55: 9 ةبوورز

فيَربكة/كاتيَك دةبينى زولَميَكى زؤر لة هةذاران و الوازةكان دةكرَى،دةتوانى ثةنا بؤ نويَذةكانى ناو كتيَبى ثيرؤز بةريت بؤ 

 ن و خراثةكارى دةسةالَتداران.دةربِرينى ِرقت لةزؤردارى خراثةكاران لة الوازةكان و داِرمانى ِرةوشتى طةندةلَكارا

كاتيَك دةبينى كة خراثةكاران تووندوتيذى بةكار دةهَينن بؤ جيَبةجيَكردنى ثالنةكانيان دةتوانى نويَذ بكةيت و بلََييت)بة ثيَى -1

 تةلَة بةزمانى خراثةكان بكةى(خوداية  10 -9: 55 زةبوور

....هتر بؤية .ِرؤذنامة و ،تةلةفزيؤن ،ر دةهيَنن )ِراديؤنى ِراطةياندن بةكايَت كة هؤيةكاهةروةها كاتيَك طوَيت لة درؤزنةكان دةب-2

دا هاتووة بلَيَى ))خوداية  9: 55زةبووربةديهيَنانى مةبةستى تايبةتى خؤيان دةتوانى نويَذ بكةيت و بة ثيَى ئةوةى كة لة )

رانى زؤردار و فاشى هةذار و الوازةكان دةكوذن و خراثةكاران الَل بكةيت(( هةروةها كاتيَك دةخويَنيتةوة كة ضؤن دةسةالَتدا

و منداالَنى بيَتاوان بالَو دةكةنةوة و ضؤن تاكةكانى ِريَطر و ضةتةكان هؤشبةرةكان ذةهرةكانيان لةنا ضؤن بازرطانانى ماددة

دةتوانَى )تةنانةت زؤر دةولَةمةندةكان دةكوذن و ِرابةر سةربازييةكانى جةنط و ئاشوب لةناو جيهاندا بالَودةكةنةوة،ئةو كات 

يان واية كة خودا خاوةنى باوةرِ ثيَويستة لةسةرت( كة نويَذةكانى كتَيبى ثيرؤز دذى ئةو زؤردار و خراثةكارانة بكةيت.مةسيحييةكان 

لةخؤ  د زؤر ماناخودادةسةالَتى باالَية و بِرياردةرى ئةخالقى ئةم جيهانةية كة تيَيدا دةذين.هةردووك ضةمكى ِراست و هةلَة بؤ 

تووِرةيى لَيثرسينةوةشى هةية. بةالَم طرنطة كة بزانين ئةو  ودةطرن.ئةو تةنها نيعةتى خؤى بةسةر خةلَكيدا ناباريَنَى بةلَك

ِرووناكيةى باوةِرداران لة ثةيمانى نوىَدا بةرى كةوتوون لةو ِرووناكية طةورةتر و بةهيَزترة كة طةلى خودا لة ثةيمانى كؤندا 

لةذيَر ِرؤشنايى ِراطةياندنى ثةيمانى نوىَدا ثيَويستة لةسةر باوةِردارانى مةسيحى كة واز لةنةفرةتى  ةلةبةرئةووةريطرت.

دوذمنةكانيان بهيَنن و هةولَى تؤلَة سةندنةوة نةكةن، لةجياتى ئةوة نويَذ بكةن لة ثيَناوى خراثةكاراندا بؤ ئةوةى واز لة كارة 

يَن و بةخشش و بةزةيى ئةو بةدةست بهَينن.بةالَم ئةطةر ئةمانة بةردةوامبوون لةسةر وةرطةرِ  خوداخراثةكانيان بهَينن و بؤ الى 

بكةن و نويَذ بكةن و داوا لةخودا بكةن كة  خوداخراثةكارى و تؤبة ثةشيمانيمان ِرةتكردةوة ئةوا باوةِرداران دةتوانن كة ِروو لة

كردن بيان وةستيَنَى.بةالَم هةرطيز بيرت نةضَى كة سزاو ليَثرسينةوة ليَثرسينةوة لةطةَل ئةو خراثةكارانة بكات بؤ ئةوةى لة خراثة

ثيَويستة لةسةر باوةِردارانى مةسيحى كةخؤ بةدوور بطرن لة  لةبةرئةوة( 21 -17: 12 َومارِ بةتةنها بؤ خوداية و بةتةنها )

 13: 2 عقوبی ؤقَينةرو تيرؤرست.جيَبةجيَكردنى سزاو ليَثرسينةوة كة تايبةتة بةخودا بؤ ئةوةى لة كؤتايدا نةبن بة ت



 

 6  31 وانةى 3 -كتَيبى مةشق لةسةر بةقوتابيكردن 

 

 : نويَذى ثاِرانةوةج( 

 داواكارييةكانى نويَذ ضين كة دةكرَى باوةِردار بةزييان بكاتةوة لة ثيَناوى باوةِردارانى تر؟: ثرسيار

 بخويَنةوة. 12 -9: 1 كَولَوسى

  ةرز بكةنةوة كة لة كتيَبى ثيرؤزدافيَربكة/كاتيَك نويَذ لة ثيَناوى باوةِردارانى تردا دةكةين.دةتوانى ئةو نويَذة ب

هاتووة بؤ بةرزكردنةوةى داواكارى دياريكراو لة خودا بؤ باوةِردارانى تر.نويَذ بكة كة خودا ثِريان بكان لة مةعريفةى ويستى 

نويَذ بكة كة  خؤى لة هةموو دانايى و هةستيَكى ِروحى دا.يان نويَذ بكة لة ثيَناوياندا بؤ ئةوةى هةلَسوكةوتى طونجاو بكةن.يان

بن.يان نويَذ بكةن ربيَت.يان نويَذ بكة بؤ ئةوةى لة هةموو كاريَكى باشدا بةرهةمدا خوداهةلَسوكةوتيَك بكةن كة جيَطاى ِرازامةندى 

لة مةعريفةى خودا طةشة بكةن.يان بؤ ئةوةى خودا بةتووندى بؤ الى خؤى ِرايان بكيَشَى خودا ئارامى بةرطةطرتنيان ثَى 

ن نويَذ بكة لة ثيَناويدا بؤ ئةوةى بتوانن نويَذى سوثاس و ثيَزانين بة دلَفراوانى و شادمانييةوة بؤ خودا بةرزبكةنةوة لة ببةخشَى.يا

( دان زةبوورةكانهةموو بارودؤخيَكدا ثووختة/لة نويَذدا ئةو نويَذانة بةكار بهيَنة لة كتيَبى ثيرؤزدان.ئةو نويَذانة بةكاربهَينة كة لة )

يساى مةسيح و نويَذةكانى نيَردراوان لة ثةيمانى نوىَدا بةكاربهيَنة بؤ دةربِرينى هةست و بيرةكانت.ثةنا بؤ داواكارى نى عو نويَذةكا

ئةو نويَذانة ببة كة نوسةرانى كتَيبى ثيرؤز بةرزيان كردؤتةوة بؤ خودا بؤ دارشتنى داواكارية تايبةتييةكانت و تؤش بةرزيان بكةوة 

 بؤ خودا.

 

 رهيَنانى ِريَنماييةكانى كتَيبى ثيرؤز لة نويَذةكانتدانموونة لةسةر بةكا( د        

ة لة ثاَل ئةو نويَذانةى لة كتيَبى ثيرؤزدا هاتوون،دةتوانى كة ِريَنمايى و ثةيمان و ووتة بةنرخةكانى ناو كتَيبى ثيرؤز بةكاربهَينى ل

َيبى ثيرؤز لَيكبدةيتةوة نةك تةنها ثَيش ِريَنمايى كتيَبى ثيرؤز بةلَكو ثيَش نويَذةكانتدا.بَيطومان ثيَويستة بة شيَوةى ِراست و دروست كت

 بةكارهيَنانى ووتةكانى كتَيبى ثيرؤز لة نويَذةكانتدا.

 

 لة نويَذةكانتدا. ارةكانىو ك خودائةو ِريَنماييانة بةكار بهَينة كة تايبةتن بة خودى -1

 : خودانويَذ بؤ داواكارى ضاوديَرى أ( 

 بخوَينةوة. 23 زةبوور

باس لةوة دةكات ضؤن ضاوديَريت دةكات.وةك ضؤن شوان ضاوديَرى مةِرةكانى دةكات ئةوا ضاوديَريت  زةبوور فيَربكة/

كوِريت نةبَى لة ثيَداويستية و دةكةيت.داواى ضاوديَرى ليَبكة بؤ ئةوةى كةمو خوداة بةكاربهَينة كاتيَك نويَذ بؤ زةبووردةكات.ئةم 

ردن و جيَى نيشتةجَيبوونت دابين بكات.داواى ليَبكة ِرَينمايت بكات بؤ ِريَبازى ضاكة و اخواواى ليَبكة ثيَداويستى بنةِرةتييةكانت.د

يارمةتيدانت كاتيَك بة ئاستةنط و طرفتدا تيَدةثةِرَى.داواى ليَبكة ناوت ثاك و بَيتاوان بكات لةبةردةم دوذمنةكانت.لةهةموو ئةمةش 

 بيت. وةند تةرخان بكةيت و هةموو ِرؤذيَك لة حوزرى ئةوداخوداطرنطتر ئةوةية كة خؤت بؤ 

 

 : خودانويَذ بؤ داواكارى ِرزطارى ب( 

 بخوَينةوة. 34 زةبوور

ة بةكار بهَينة كاتيَك داوا لةخودا دةكةيت كة لة هةموو مةترسييةكان زةبوورة باس لة ِرزطارى خودا دةكات.ئةم زةبوورفيَربكة/ئةم 

بكةيت كاتَيك  خوداا لة شورةيى و طرفتةكان ِرزطارت بكات.داواى ليَبكة وات ليَبكات كة هةست بةنزيكى ِرزطارت بكات،هةروةه

 دلَشكاو دةبيت و ِرزطارت بكات لة تيَشكانى ِروحت.

 

 ِريَنمايى تايبةت بة ذيانى مةسيحى بةكار بهَينة لة نويَذةكانتدا.-2

 ييةكان.دنويَذ دةربارةى ثةيوةنأ( 

 بخويَنةوة. 12 -9: 12 َومارِ 

 فيَربكة/ئةم ِريَنمايية باس لة ثةيوةندى باوةِرداران دةكات لةطةَل يةكترى.ئةم ِريَنمايية لة لة نويَذةكانتدا بةكار بهيَنة.

 : نويَذ دةربارةى طرنطيدان بة ئةندامانى كلَيَساب( 

 بخويَنةوة. 12 -1: 2 ؤنيكىتةسال1

انى كلَيَسا ضاوديَرى ئةندامانى كلَيَسا بكةن و طرنطيان ثَى بدةن.ئةم ِرابةرثيَويستة  فيَربكة/ئةم ِريَنمايية باس لةوة دةكات ضؤن

ِريَنمايية بةكار بهَينة لة نويَذةكةتدا داوا لة خودا بكة كة ئازايةتى ثيَويستت بداتَى بؤ ئةوةى بانطةواز بةنامةى ئينجيل بكةى 

ةها داواى ليَبكة كة نيعمةتى تةواوت بداتَى بؤ ئةوةى هةولَى بةدةستهَينانى سةرةِراى ئةو ناِرةزاييةى ِرووبةِرووى دةبيَتةوة.هةرو

ِرةزامةندى ئةو بدةيت نةك ِرةزامةندى خةلَكى،داواى ليَبكة كة وات ليَبكات وةك دايك بةبةزةيى و وةك باوك هاندةر بيت لة 

 هةلَسوكةوت كردن لةطةَل ئةندامانى كلَيَسا.

 

 : اوةِرداران لة كلَيَسانويَذ دةربارةى هاندانى بج( 

 بخويَنةوة. 15 -1: 2تيتؤس 

انى كلَيَسا ضؤن ئةندامانى كلَيَسا هانبدةن.ئةم ِريَنمايية لة نويَذدا بةكاربهيَنة ِرابةرفيَربكة/ئةم ِريَنماييانة باس لةوة دةكات كة ثيَويستة 

ئةوةى فيَركردنت لةطةَل فيَركردنى دروست ِريَك بَيت بكة كة ئةم نيعمةتةت بداتَى كة ثيَويستت ثيَى دةبَي بؤ  خوداو داوا لة 



 

 7  31 وانةى 3 -كتَيبى مةشق لةسةر بةقوتابيكردن 

ى ضاك بن بؤ باوةِردارانى نوَى و فيَريان بكةن ضؤن بة ثيرؤزييةوة ِرَى بكةن لة ِرابةرهةروةها داوا بكة كة باوةِردارانى كؤن 

 ذيانياندا.

اى ئةوة دةتوانن دةست بةخويَندنةوةى بِرطةيةكى كتَيبى ثووختة/ِريَنماييةكانى كتيَبى ثيرؤز بةكار بهَينة لة نويَذةكانى تةنياكانتدا.دو

ثيرؤز بكةن.دواى ئةوة لة طروثةكة بثرسة ئاخؤ هيض ثرسياريان لةسةر ئةو بِرطة كتَيبية هةية.هةولَبدة بةِراستى لة بِرطةكة 

س بكة كة نؤرة بكةن لة نويَذكردن تيَبطةن ثيَش دةسثيَكردن بة نويَذ.ئيَستا دابةش بكة بؤ طروثى بضوكى دوانى و داوا لة هةردووكة

 بة ثةنابردن بؤ ئةو بِرطة كتيَبية ئايةت دواى ئايةت.
 

 خولةك(               بةكارهيَنانى كتَيبى ثيرؤز بؤ نويَذ 8نويَذ ) 5

كانتان بكةن.هةر بخوَينةوة.دواى ئةوة ئةم ئايةتة لَيكبدةوة.دواى طروثةكة دابةش بكة بؤ طروثى دوانى و نويَذة 21 -9:  12 رَوما

 كةسة و نويَذى ئايةتَيك دةكات.
 

 ئةركى مالَةوة )دووخولةك(                      بؤ وانةى داهاتوو 6

 /ئةم ئةركةى مالَةوة بة نوسراوى بدة بة ئةندامانى طروثةكةت.يان داوايان ليَبكة لة دةفتةرةكانيدا بينووسنةوة.ِرابةرى طروث

 خةلَكانى تر بكةى بة قوتابى مةسيح. ثةيمان بدة/ثةيمان بدة كة-1

ووتاربدة و فيَربكة يان ئةو فيَركردنة ثيَشكةش بكة كة تايبةتة بة ))بةكارهيَنانى كتَيبى ثيرؤز بؤ نويَذ(( لةطةَل كةسيَكى تر يان 

 كؤمةلَيَك لة خةلَكى.

هةموو ِرؤذيَك.شيَوازى  14 -1: 11بةشةكانى دةرضوون ةىخةلَوةى ِروحى/خةلَوةى ِروحى بكة بة ثةنابردن بؤ نيو-2

 خستةِرووى ثرسيار بةكاربهَينة..تيَبينيةكانت بنووسة.

( ئةنجامةكانى كلَيَسا.شيَوازى ثَينج هةنطاوةكة  16-1: 4 ئةفةسَوسئةم وانةى داهاتوو لة مالَةوة ئامادة بكة )ب( وانةى كتيَ -3

 .بةكاربهَينة بؤ خويَندنى كتَيبى ثيرؤز تيَبينيةكانت تؤمار بكة

 نويَذ/بؤ هةفتةى داهاتوو هةندَيك بِرطةى كتَيبى بةكاربهيَنة لة نويَذةكانتدا ئةوانةى طفتوطؤمان لةسةر كردن.-4

ثةرستى خودايسا و كاتى ع لةدةفتةرةكةتدا تؤماربكة/هةر تيَبينييةكى تازة كة ثةيوةستة بة ئامادةكردنى قوتابيانى تازة بؤ خوداوةند-5

 وحى و فيَركردن و ئةم ئةركةى مالَةوة.و ستايشكردن و خةلَوةى رِ 

 


