
 6 يثاشكؤ
 كةيتدةروثي بضووك طايةتي ابةرڕضؤن 

 
 .كردنشداريبة لةي طروثةكة دةدات بؤ هاندانى قوتابييان ابةرڕيارمةتى  ،بة فؤنيت تؤخنووسراوةكان وشة و

 
 بردنى كاتى ثةرسنت.بةرِيَوة .1
 لةكيَك ةسةبارةت بة يدةخويَنيَتةوة  يَكامانڕ طروثةكةابةري ڕ ،خبويَننةوةكتيَبييةكان  برِطة لةئةندامانى طروثةكةداوا بكة ( ئـ

 خودا. سيفاتةكاني 
كة سةر طروثي دواني يان سياني بؤ بةكة دابةشطروث نيا .آلمدةرى طفتوطؤبن لةطةأل خوداةوستة ڕيان دوو  یێكڕستهبة ب( بةنؤرة 

 خودا بثةرسنت.بةدةنطيَكى نزم ئةوةي 
 
 كردن.بةشداريتى بردنى كابةرِيَوة .2
 كردنىيبةشدار خؤى تاوةكو كاتيَكى شيَوازانة بةسةر ببات لة ديارى بكات بؤكتيَيب  گەیێکیبردةبآ ضةند ك ( هةموو ئةنداميَئـ

 .وحى(ڕلةطةأل خودا )خةَلوةتى 
كانيان ةيوحيڕخةَلوةتة فيَرى بوونة لة ئةو شتانة دةكةن كةبةشداري بةنؤرة  ث، ئةندامةكانى طروکۆبوونوەیێکداب( لةهةموو 

خةَلوةتى  بؤثةرِاوي تايبةتي بةكارهيَنانى  ئةندامةكان هانبدة بؤ .بكة بؤ هةموو ئةنداميَك خولةك تةرخاندوو  .ابردووڕهةفتةى 
 .وحيڕ

كةسة، هيض  ةوئةن بةرامبةر خبدةر ككاردانةوةيَبة بيَ ئةوةي هيض . ى دةكاتداربةش كةبن اطرى ئةو كةسة ڕبآ ئةندامان طويَ ج( دة
 .ورةي نةروخيَت انةطرن تةخنةى ىلَ ڕليَدوان و 

 :كردندا مةشق يبةرنامة خباتة نيَوك يَدةتوانآ ضةن جورة هاوبةشي ثطروابةري ڕد ( 
 .بة باش و بة خراثن كاذينة ئةزمونييةكردني ةشداريب .1

 بةشداريكردني شايةتي. .2

 .نوێژن داواكاري يا کاننوێژهآلم دانةوةى ةوبةشداريكردني  .3

 .وحييانڕكردني كردني طةشةبةشداري .4
 
 .بردنى كاتى فيَربوونيَوةبةرِ .3
 .وون بكةيتةوةڕيَك وانيت هةموو خاَلكة بت ،بكةي وانةكة دةستنيشان كاتيَكي ڕبة  .كة زؤر بة باشي ئامادة بكة( وانةئـ
فيَركردني شيَوةى  لةك بيَت ويستة شيَوةى فيَركردنت زؤر نزيثيَ، ابةري طروثڕوةك فيَركردن دةكةيتة دةست  ةاتيَك ك( كب
 .تآلدةسة ، بةكردنقايل  ، بةوون دةكاتةوةڕي وانةكة ڕامؤستا بة بيَ كةمووكوملةبةر ئةوةى  ،ستاؤمام
تاكة هةروةها ، ةوشتةكانىڕمرؤظ و بريكردنةوةى  بؤية سةرضاوة تاكة، لةبةر ئةوةي تةنانةت كتيَبى ثريؤز بةكار بهيَنة( ث
 .نو ذيا باوةرئايني و  بؤةية ضاوسةر
 (.خبويَنةت )فيَركردنةكان لةكة بةكاري دةهيَنيت خبويَنن ن ئةو برِطة كتيَبيية قوتابيا بكة لة ( داوات
 تيَطةيشتنى كتيَبى ثريؤز و بهيَنة بؤ بةكاراست ڕبنةمايَكي  (.بدؤزةرةوةكان بدؤزنةوة )استييةڕبدة بةخؤيان قوتابيان ( يارمةتى ج
 .وونكردنىڕ



 (.طفتوطؤبكةبثرسن ) كانيانتايبةتيية ثرسيارة كردن، هةروةهاشداريبةطفتوطؤ و ةشداري بكةن لة ب ريَ بدة قوتابيان( ض
، بدؤزةوة بؤفيَركردن یێكوونكردنةوةڕثوختة  .آلمى ثرسيارةكانةئامادةبكة لةطةأل وكردن طفتوطؤبةبايةخدانيَكي زؤر بةشي ( ح

 .ينييةكان(تيَبكردن )لةكتيَبى مةشق  خوارةوةى هةموو ثرسياريَك لة ئامادة بكةآلميَكى ثوختة ةو
 .ن بؤكتيَبى ثريؤز لةطةأل يةكرتداكانيان دةربارةى فيَربونياقوتابيان هانبدة بؤ نووسينى تيَبينيية( خ
 .دالةماَلك و نةوة بضوووكؤبو لةكردنةكان فيَرتوانا. مةشق بكةن بة  يكردنةكان كاري بيَت بة ثيَفيَرأل بدة هةو( د
 .ولةمالةوة ثيَشى كؤبونةوةى داهاتوبكةن  واوان تةيئةركةكانيان يقوتابي بكة لة ( داوار
 
 ئايةتةكان.كردنى خةردبةرِيَوة بردنى  .4
 .بكةن خةرئايةتي كتيَيب دبةردةوامى  هانبدة بةقوتابيان ( ئـ
 .نوآ ئايةتيَكي( رِامان بكةن لة ماناى هةموو ب
 .ئايةتةكانيَو كؤمةَلة ن ي لةكووثةرت يكردنى يةكةم نيشانةخردةكار بكةن بؤ وةكو طروثيَك ( ثيَكةوة ث
 .دوا ئايةتكردنى رخةدبكةن بؤ زانينى  ثشكنينى يةكرتقوتابي هةردوو ، كةب ، طروثةكة بةشیێكهةموو كؤبونةوة ( لةت
 .كردووةئايةتيان دةرخ 5بزانن  ثشكنينى هاوريَكانيان بكةن تا قوتابيان بكة،( جاروبار طروثةكة بةش ج
 
 . ثريؤزكتيَيبخويَندنةوةي بردنى كاتى وانةكانى بةرِيوة .5
 .ئامادة بكةخويَندنةوةي كتيَيب ثريؤز نةى واباشي بة ( ئـ

كانى ابةرى باش قوتابييةڕئامؤذطار بيَت.  شيَوازىوةك  ثيَويستة شيَوازى بةرِيَوةبردنت ،رايةتى طروثةكة دةكةىابةڕب( كاتى 
كردني ن، جيَبةجيَكردن. هةروةها طفتوطؤدةرئةجنامةكا ،نةوةبريكرداسيت، ڕ، لة دؤزينةوةي نبيَردةكات ضؤن ثشت بةستى خؤيانف

( 11: 17استى )كردارڕانةيَك كة بريتية لة: دؤزينةوةى ي هةموو وئاماجنئةجنامداني ان بؤ ثرسيارةكان. ئاماجنى طةياندي قوتابيي
 :28ا ترت )مةتبؤ خةَلكاني فيَركردنى راستى، (27-24: 7اتاستى )مةتڕئةجنامداني ( 15: 2تيمؤساوس2استى )ڕتيَطةيشتنى 

19-20). 
وتارةكانى و ة، بةآلم ئةو مةبةستى خوداية لةدةرخستنى يني يَلك( بريوباوةرِ و بؤضونى خةاستىڕثيَويستة ئةمة شي بكةينةوة كة )

، بةثيَي َلينةوةبکۆ لة كتيَبى ثريؤزاست ڕبةشيَوةيةكى ثيَويستة ية، ى لةكتيَبى ثريؤز خويَندومانةتةوة. بوَةكردارةكانى بةثيَي ئةو
بؤ هةستياربآ ابةري طروث ڕلةبةر ئةوة دةبآ . ابةري طروثةكةيةڕَلينةوةي كتيَيب ثريؤز. ئةمةش بةرثرسياريَيت لێکۆريَزمانى 

 .وحي ثريؤزڕايةتيى بةراڕ
 ثيَش دةنطيَكى بيسرتاو لةبةخبويَنن كتيَبييةكان  برِطةبةنؤرة  قوتابييان بكة لة . داواى بكاتداردة بةهةموو ئةندامآ بةشب آرج( 

كان لةسةر استييةڕهةروةها ئةجنامداني  ،كان لةيةكدةنةوةبةتةواوى رِاستيية، يان بدة بةخؤيان رِاستى بدؤزنةوة. هانقوتابياني طروثةكة
، تةكانيان بكةنكانيان و هةسؤكةبريبةشداري هانبدة . قوتابيان دؤزينةوةكان و لةيةكدانةوةكانكردني بةشداري، خؤيان تايبةتىذيانى 

 .و دةربريين ثرسيارة تايبةتييةكانيانكان استييةڕبة  تةبارةهةروةها طفتوطؤ بكةن س
كردن لةوانةى . هةروةها، لةكاتى طفتوطؤدنى وانةكانيان لةماَلةوة بنووسنان لةكاتى ئامادةكريكانيقوتابييان هان بدة تيَبينيية( د

 .نووسننة لةيةكرتةوة دةبآ بيوضى بوكتيَبةكة فيَرى 
 
 .نوێژبردنى كاتى بةرِيَوة .6
 .(ستةڕيةك يان دوو كورت بآ ) کاننوێژهبا  ،بكةن ێژنوبةنؤرة  یێك( لةهةموو كؤبونةوةئـ



 .بكةن ێژنوي دوواني يان سياني طروثب( جاروبار لة
 وانةىن يا ،كردنبةشدارين يا، فيَربوون لةطةأل آلمدةرة)و خوداشةى وووةآلم دراو بكةن بةثيَي  نوێژیبكة قوتابييان فيَر ( ث
 كتيَبى ثريؤز(.هيَناني ئايةتةكاني  بةكار بة ێژنوكتيَيب )  نوێژی ، يانلة ثيَناوي يةكرت بكةن نوێژ نيا، (كتيَيب يَندنةوةيخو
 يارانةربارةى ئةوككانيان بنووسن دةيةتيَبينيهةروةها  ،بنووسنةوة لة ثةراوي تايبةتي کاننوێژهداواكارى فيَربكة قوتابييان ( ت

 .دةكةن بؤ نوێژی
 
 .طروثةكةابةري ڕبةرِيَوةبردنى  شيَوازى .7
 .(28-25: 20ا تسةريان )مةتبة  بيتنةوةكو دةسةآلت دار ة،رتداني كةسانييارمةتى  ايةتيابةرڕواتاي ( ئـ

 : ( لةم اليةنانةوة3: 5 ترۆسپه1بؤيان: ) یێكتي ببيت بة منوونةابةرايةڕواتاي ب( 
 .(12: 4تيمؤساوس1لةطةأل خؤت ) رت،طةأل خودا، لةطةأل كةسانيكةت لةلةثةيوةندية تايبةتية .1
 .(16-15: 4تيمؤساوس1) استتڕي ڕباوة ةوشتت، لةڕ لة ثيَشكةوتنت، لة .2
 استةوخؤڕ شةى خودا بةوكدانةوةى ويَل لة (8-7: 2تيتؤس( )14-1:13ساوستيمؤ2) استتڕكردني فيَر لة .3

 (.15: 2تيمؤساوس2)
 .(10: 7( )عةزرا3: 23اتكة فيَرياني دةكةيت )مةتةى شتانئةجنامداني ئةو  لة .4
 .(26-23: 2ستيمؤساو2جياتى توندوتيذى ) نةرمى لة بة، ڕسةرزةنش كردني دوذمناني باوةوان و وبةزةيى بةهةم لة .5

 .(42: 5كردار) لةماآلن كؤدةبنةوة كةوك بضوي طروثلة نيَو  و طةورة نةوةيكؤبوابةرايةتي فيَركردن ثيَشكةش بكةيت لة ڕواتاي ( ج
بؤ طةشةكردن هةروةها ئةو شتانةيان فيَر بكةيت كة يارمةتييان ددةات ، فيَريان بكةيت كة خواسيت خودا لة كتيَيب ثريؤز نووسراوة

 .(27، 20: 20لةباوةردا )كردار


