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 1ثاشكؤي 

 يبةشداريكردنوحى و ڕخةَلوةتى  ضؤنَيتى
                               

 خودا. أللةطة ةَليكاتى هاوئـ( 
و  زكتيَبى ثريؤلة ةكاني شوو يَطايڕ لةخودا ى طدةنلة طرتنة طويَ. ةقسةكردن و طرتنطويَ أل خوداةطلة ةَليهاومةبةسيت  .1
 .نوێژکردن يَطايڕةروةها قسةكردنة لةطةلَ خودا لة هخسيَت. ةدا دةرِكة لةنيَو دَلتز ي ثريؤوحڕيَطاي ڕ

و وطةر هاتئة بڕگەیێك نياثريؤز، ة لة كتيَبى ويَنخب يَكبةش خودا. لةطةلَةَلي بكة بؤ هاو تةرخانتايبةت  يكاتيَك انةؤذڕ .2
 بڕگەیێك انةؤذڕدةكات  داوات ىلَيية ئةم بةرنامة مةشق .(2ي)ثاشكؤخبويَنةوة ثريؤز النى خويَندنى كتيَبى ثو. وبةشةكة دريَذب

لة كاتى كتيَيب ثريؤز بزانن  ڕۆکیناوهونةوةكة وئةندامانى كؤب وادةكات كةئةم كارة و. وداهات وانةيثريؤز ثيَشى لة كتيَبى خبويَين 
 ن.ايان بطؤرهةروةها ثيَكةوة بريورِ كردن. ةَليهاو

 - وانةكان – وةكو )دؤزينةوةكانلة ثةرِاوي تايبةتي، وسة وت بنبؤضونةكان و ةكانت بةشىَ لة برييحيوَڕلة كاتى خةَلوةتة  .3
 كاريةكى زؤرى هةية بؤ ياد كردنةوة وكارةش ئاسانم ئة .وحيڕخةَلوةتيَكي  ودةكان( كة بةديت ئةهيَنا لة كاتى هةمووسو

 .وحيداڕةَلي لة كاتى هاوبةشداريكردن 

 
 وحيدا.ڕ ياسيت ثةسةندكراو لة خةَلوةتڕَيطاى ڕب( بةكار هَيناني 

 .ديَتهةنطاو ثيَك  5كة لة ( ثةسةندكراو اسيتڕى يَطاڕ)يةك لةوانة  .وحيڕي خةَلوةتئةجنامداني بؤ و شيَوازي جياواز هةية  يَطاڕ
 

وا بكة لة خودا لةطةَلت وحيت دةست ثيَبكة بة ضوونة ناو حزورى خودا بة شيَوةيةكى ذير. داڕبكة. خةَلوةتي نوێژ:  1هةنطاوي 
نت نوىَ بكاتةوة و ؤحى ثريؤزةوة. هةروةها داواى ليَبكة ذياڕيَطاى ڕكتيَبى ثريؤزدا نووسراوة وة لة  شةكانى كة لةويَطاى وڕبدويَ لة

 سةرسورِهيَنةرةكاني شتة بكةرةوة، ضاوم]شةكانى كتيَبى ثريؤز. بؤ منوونة دةتوانى بَليَيت: خوداية تكاية ويَطاى وڕهانت بدات لة 
 (.18: 119)زةبوورةي [دةبينم فيَركردنةكانت

 
 ؤذانة برِطةيةكي كتيَيب خبويَنة لةو حةوت برِطة كتيَبييانة كة بؤ ئةم .هةفتةية دةستنيشان كراوة.ڕ: خبويَنة.  2هةنطاوي 

 
 ناسيت ثةسةند كراو( بةالى تؤوة بريتى بيَت لة برِطةيَكي كتييَب، ياڕةند كراو هةَلبذيَرة. لةوانةية )اسيت ثةسڕ : 3هةنطاوى 

يان استيية بريؤكةيةكة كة خودا بةهؤيةوة لةطةَلت دةدويَ، ڕكة خويَندووتة. ئةم  مافيَكى دياريكراو لةو برِطة كتيَبييانةدا هاتووة
 دةبيَت لةسةر دَلت. ریکاریگەهانى بريت دةدات، يانيش 

 
يتةوة استى تيَبطةيت و نويَبڕدةتةويَت شةى خودا ضونكة وامان دةكةيت لة وڕاسيت ثةسةند كراو. تؤ ڕامانكردن لة ڕ:  4هةنطاوي 

 بةش ثيَكديَت: 4اماني مةسيحى لة ڕبةجيَى بكةيت و بةكارى بهيَنى. استيية، هةروةها جيَڕو هان بدريَيت بة هؤى ئةم 
ئارِاستةي خؤت بكة اسيت ثةسةند كراو هاتووة. تكاية هةنديَك ثرسيار ڕوشة جؤراوجؤرانةى كة لة ئـ( بريبكةرةوة لة واتاى ئةو و

 وةك: )كيَ؟ ضى؟ لةكويَ؟ كةى؟ بؤضى؟ ضؤن؟(.
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شانةى دةخيويَنيتةوة. داوا بكة لة خودا لةطةأل دلَ و ميَشكت بدويَ و وبؤ خودا بةرز بكةرةوة لةكاتى بريكردنةوةت لةو و ێژنوب( 
و باوةرِى ثيَبكةيت، وةآلمدانةوةت هةبيَت  وون بكاتةوة و ئةو شتةت بؤ روون بكاتةوة كة دةتةويَت بيزانيتڕوشةكانت بؤ ماناى و

 لةطةأل ئةوةي خودا ثيَيت دةفةرمويَت.
نة لة خؤت استيية ثةسةند كراوة ببةستةوة لةطةأل ذيانى تايبةتيت يان ئةو جيهانةى كة تيايدا دةذى. تكاية ئةم ثرسياراڕث( ئةو 

استيية دةتوانيَت نويَم بكاتةوة يان هامن بدات؟(. )ئايا خودا ڕ ئةماستييةدا ثيَداويستيم ضيية؟(. )ئايا ضؤن ڕبثرسة: )لة تيشكى ئةم 
 دةيةويَت ضى بزامن، يان باوةرِى ثيَ بيَنم، يان ضي ئةجنام بدةم؟(.

 .بريت ليَي دةكردةوةامانكردن ڕسة كة لةكاتى وكان طرنطرتين بؤضونةكانت بنوةيوحيڕخةَلوةتة ثةرِاوي تايبةتي بة  لةت( 
 

بؤ  نوێژ اسيت ثةسةندكراوڕوشةكاني اسيت ثةسةندكراو بةرزبكةرةوة بؤ خودا. بةيارمةتي وڕطوجناو لةطةأل  یکینوێژ:  5هةنطاوي 
 جؤري خةَلك: 4كورت بةرز بكةرةوة لةثيَناوي  نوێژی خودا بةرز بكةرةوة.

  ئـ( بؤ خؤت.
 ب( كةسيَك لة ئةندامانى خيَزانةكةت.

 يَسا، يان لة شويَنى كاركردنت(.ى دةذيت، يان لة كَلث( كةسيَكى نزيكت )كةسيَك لةو طةرِةكةى ليَ
 ت( كةسيَكي دوور )كةسيَك لة شاريَكيرت يان لة والتيَكيرتدا بذى(.

                                  
 .ةكانيوحيڕكردنى خةَلوةتة هاوبةش (ث
ئةندامىَ  هةرثيَويستة  .نى خؤى هةيةردبةشداريككاتى  وانەیێكو وهةم .وانةى كؤبونةوة بضوكةكانلة كردن بةشداريكاتى  .1

لة هةفتةى ثيَشو لة  كةبرِطانة حةوت ثارضة لة يةكيَك لةو  يَي ثيَبدريَت لةكةمي يةك جار بةشداري بكاتڕلة كؤبونةوةكة 
 زياتر نةبىَ.خولةك  2 لةبةشدارييةكان كاتى  ثيَويستة. وةكانى بةكارى هيَنابويوحيڕخةَلوةتة 

كاتى لةطةشةكردن. تاوةكو هاندةرى يةكنب يَكى كؤدةبنةوة ڕدووكةس بة جار، هةنديَكك كةس. ية طةألكردن لةبةشداري .2
بةرِيَطاي  كةانةي يو ئةو زانياريةموينةوةى هن بةطؤرِةَلي روحيتان، هةروةها هاوكارى يةكرتي بكةهاورةخان بكةن بؤ ةتتايبةتى 
 .وحي بةدةستان هيَناڕوةي كتيَيب ثريؤز و خةَلوةتي خويَندنة

رسياريَكي طران بداتةوة كة ابةرِي طروثةكة بيةوةيَت وةآلمي ثڕة. لةوانةية لة هةموو وانةيَكدا وةآلمي ثرسيارةكان بدةرةو .3
 يَي ئةنداماني كروثةكة لة كاتي خويَندنةوةي كتيَيب ثريؤز لة هةفتةي رابردوودا.ڕهاتة 


