وانةي يةكةم

قوتابيَيت 1 -

نوێژ

بکه لةثيَناوي تةرخانكردني طروثةكةت و ئةم بةرنامةيةي ئامادةكردني قوتابى بؤ خوداوةند.
ڕابةري طروث :نوێژ 

ستايش و ثةرسنت

بة تةواوي لة خودا ناطةين

فيَربكة :ئايا (ثةرسنت) ضيية؟
َويَسيت ملكةضي و نوشتانةوة و تةرخانكردنة بؤ خودا ،ئةمانةش بةڕيَطاي نوێژ جؤراوجؤر و شيَوازي ذيامنان دةريدةخةين.
هةل
بؤ ئةوةى خودا بثةرستني ،ثيَويستة بزانني خودا كيَية .لةم وانةيةدا سةبارةت بة يةكيَك لة تايبةمتةندييةكاني خودا فيَردةبني.
َيَت (بة تةواوي لة خودا ناطةين)).
(ڕابةري طروث :ئةو فيَركردنة خبويَنةوة كة دةل
بريؤكةي سةرةكي :بة تةواوي لة خودا
ناطةين.لةطةأل ئةوةشدا مرؤظ دةتوانيَت بيناسيَت.
 1بةتةواوي لة سنووري خودا ناطةين ،بةآلم
خبويَنة( :ئةيوب .)8-7 :11فيَربكة :هيض كةسيَك ناتوانيَ سنووري خوداي مةزن بثيَوآ .هةروةها ناتوانيَ هةموو شتيَك
دةربارةي خودا بزانيَ ياخود تيَى بطات .بؤ ئةوةى شتيَك ثيَناسة بكةيت ثيَويستة سنووري ئةو شتة دياري بكةيت ،بةهةمان
شيَوة بوَ ئةوةي خودا ثيَناسة بكةيت ثيَويستة سنووري دياري بكةيت .بةآلم ئةطةر هةر كةسيَك بيتوانيياية خودا ثيَناسة بكات
واتا سنوورى خودا دةزانيَت و دواتر لة خودا مةزنرت دةبوو .كتيَبى ثريؤز فيَرمان دةكات كة خودا مرؤظى بة سنوورداري دروست
كردووة ،لةبةر ئةوةي خودا بةخؤي سنوورى ئيَمةى داناوة بيَطومان هةموو شتيَك دةربارةى ئيَمة دةزانيَت .ئةم ڕاستييةش وامان
ليَدةكات ثيَطةى خؤمان بزانني لة نيَو بةديهيَنةرةكاني خودا .دواتر دةبيَت زياتر بيَ فيز بني لةبةردةم خوداي مةزن .بةآلم ئةطةر
هيض كةسيَك لة توانايدا نةبوو سنوورى خودا دياري بكات ياخود ئةو نهيَنييانة تيَبطات كة تايبةتة بة خودا ،ئايا ئةمة ئةوة
َآ.
دةطةيةنيَت كة ئيَمة ناتوانني هيض شتيَك دةربارةى خودا بزانني؟ ئايا دةكرآ ئيَمةى مرؤظ هيض شتيَك دةربارةى خودا بزانني؟ بةل
دةتوانني ،بةآلم لةو سنوورةى كة خودا بؤمانى ئاشكرا كردووة[ .نهيَنيةكان بؤ خوداوةند خودامانة و ئاشكراكراوةكان بؤ ئيَمة و

كوڕامنانة تا هةتاية ،تا كار بة هةموو وشةكاني ئةم فيَركردنة بكةين] (وتةكان.)29 :29

َكى.
 2خودا نابينرآ .بةآلم خؤى ڕادةطةيَنيَت بؤ خةل
ڕۆحه (يۆحهننا ،)24 :4لةبةر ئةوة نابينريَت بة ضاوى مرؤيي .بؤية هيض مرؤظيَك

خبويَنة( :كؤلؤسى .)15 :1فيَربكة :خودا
نيية خوداى بينيبيَت ،هةروةها هيض كةسيَك نيية بتوانيَت ثيَطةى خودا ياخود ثيَناسةي كةسايةتى خودا باس بكات ،ئةطةر
َآ .ضونكة
خودا بةخؤى دةربارةى خودي خؤى و كةسايةتييةكةي ڕ انةطةيَنيَت بؤ مرؤظ .ئايا دةكرآ ئيَمةى مرؤظ خودا ببينني؟ بةل
عيساى مةسيح ويَنةى بينراوي خوداي نةبينراوة .خوداي مةزن (ئةوةي كة ڕۆحی نةبينراوة) تايبةمتةنديةكى مرۆڤی وةرطرتووة
لة مةسيحدا ،خودا لة نيَوان خةلَكى دا ذيا بؤ ئةوةى بتوانن بيبينن .عيساي مةسيح فةرمووى [ئةوةي مين بينيوة باوكي
يۆحهننا .)9 :14هةزاران كةس عيساى مةسيحيان بيين و ضاوديَرى ذيانيان كردووة .دةكرآ ئةو زانياريانةي كة لة
بينيووة] ( 
كتيَ بى ثريؤز دا نووسراوة يارمةتيمان بدات لة بينني و ناسينى عيساى مةسيح .بةم شيَوةية ،دةتوانني بةهؤي عيساى مةسيحةوة
خوداي نةبينراو ببينني و بيناسني.هةروةها دةتوانني لة ڕيَطاى عيساى مةسيحةوة خؤشةويستى خودا و بةزةيى و ثريؤزي و
ضاكة و توانا و دةسةآلت و دانايى خودا ببينني .بة كورتى دةتوانني لة ڕيَطاى عيساى مةسيحةوة شكؤى خودا ببينني ،ضونكة
شكؤى خودا ثوختةى هةموو تايبةمتةندى و تةواوي خوداية (كهماڵي خودا) -لة نيَوان ئةوانةش بوونى خوداية لة ذيامنان.
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کهيهتی (عيربانييةكان .)3 :1خوداى نةبينراو لةئامساندا خودي
کوڕه 

عيساي مةسيح تيشكي شكؤى خوداية و بةتةواوي ويَنةى
خؤى لة (هةروةها لة ريَطاى) عيساى مةسيحى بينراوةوة ڕاطةياند لةسةر زةوى .هةروةها لة كتيَيب بريؤز نووسراوة [ضونكة هةموو
ثرِي خودايي لة مةسيحدا نيشتةجيَ بووة ،بة لةشي خؤي( ]،كؤلؤسى .)9 :2
 3كةس لة خودا نزيك نابيَتةوة ،بةآلم ئةو خؤى ليَمان نزيك دةبيَتةوة.
خبويَنة1( :تيمؤساوس .)16 :6فيَربكة :خودا لة ڕووناكيةكدا دةذي كة ليَي نزيك نابيتةوة .بؤية ،هيض كةسيَك ناتوانيَت لة خودا
نزيك ببيَتةوة .هةروةها هيض كةسيَك ناتوانيَت بةرز بيَتةوة بؤ ئامسان بؤ ئةوةي خودا ببينيَت و ياخود ضاوي ثيَ بكةويَت .بةم
َكو هيض رةجنيَكي مرۆڤی ناتوانيَت مرؤظ بطةيَنيَتة خودا .بؤية هيض ئاينيَك نيية لة هةموو
شيَوةية ،خودا تةنها نةبينراو نيية بةل
جيهاندا بتوانيَت يارمةتيمان بدات بؤ نزيكبوونةوة لة خوداى زيندوو كة لة كتيَبى ثريؤز خؤى بؤ مرؤظ راطةياند!
َكو خودا ليَمان
ئا يا دةتوانني لة خودا نزيك ببينةوة؟ كتيَبى ثريؤز فيَرمان دةكات كةوا مرؤظ ناتوانيَت لة خودا نزيك ببيَتةوة ،بةل
نزيك دةبيَتةوة! خودا هاتة سةر زةوى بؤ ئةوةى خؤى ئاشكرا بكات بؤ ئيَمة .خودا خؤى بة تايبةمتةنديةكى مرۆڤی بيَ هيَز
داثؤشى و هاتة ئةم زةويية بؤ ئةوةى لة نيَوامنان بذى (يؤحةننا( )14 - 1 :1فيليبى .)8-6 :2بةم شيَوةية ،خودا ليَمان نزيك
بووةوة بؤ ئةوةى بيناسني و ثةيوةندي لةطةأل ببةستني .لة هةموو ئاينةكانيرتدا ،خودا زيندووة و بة هيض شيَوةيةك ليَى نزيك
نابيتةوة ،بةآلم ئيَمة دةتوانني بة يةك ريَطا ليَى نزيك ببينةوة ئةويش لة ريَطاى عيساى مةسيحي خوداوةندةوة! 

فيَركردن
َوةتي ڕۆحی :ريَطاى راسيت ثةسةندكراو
خةل
ئـ ) هاندةر :ثؤضى طرنطة رؤذانة هةندىَ كات لةطةلَ عيساى مةسيح ببةينة سةر؟

دميةني ثيَكةوة نان خواردن

1

َكى حةز دةكةن ثيَكةوة نان خبؤن؟
طفتوطوَبكة :بؤضى خةل
خبويَنة( :بينني.)20 :3
هاوبهشی يةكرت دةكةن! لةكتيَيب ثريوَزدا (نان

تيَبينييةكان :مرؤظ حةز دةكات لةطةأل كةسانيرت نان خبوات ضونكة بةم شيَوةية
َكو دةيةويَت
هاوبهشی .عيساى مةسيح نايةويَت لة دةرةوةى كؤبوونةوةكانى كليَسا بوةستيَت .بةل
خواردن بةيةكةوة) دميةنيَكة لة 
َي .ثاش ئةوةى عيساى مةسيح بة خوداوةند قبووأل بكةيت لةسةر ذيانت و
هاوبهش  بن لةطةل

لة نيَو باوةرِداران بيَت بؤئةوةي
َي .ئةوةى عيساى مةسيح بة خوداوةند قبووأل بكات واتا خوداى
هاوبهش بيت لةطةل

َت ،يةكةم شت عيساى مةسيح دةيةويَت
دل
هاوبهشی لةطةأل عيساى مةسيح هةبيَت ئةوا

قبووأل كردووة (مةتتا( )40 :10كؤلؤسى ،)15 :1هةروةها ئةوة كةسةي
هاوبهشی لةطةأل خودا هةية لة ڕيَطاى ڕؤحى ثريؤز (يؤحةننا.)15-13 :16


هاوبهش لةطةأل عيساى
 2ئامرازي 
مةسيح 
َكيرت نان دةخؤن ئةوا خواردن
َكيرت نان دةخؤيت؟ تيَبينييةكان :كاتيَك لةطةأل خةل
ئـ .طفتوطوَبكة :ضى دةكةيت كاتيَك لةطةأل خةل
هاوبهشیدهبى لةطةأل

وه  ،كاتيَك كة نان دةخؤيت يان لة
ڕۆحيشه 

دةكةنة ناو لةشتان و قسة و باس دةطؤرِنةوة .لة اليةنى
وه لةطةأل عيساى مةسيح
نوێژه 

َت .دةتوانيت بة ڕيَطاى
عيساى مةسيح ،ئةوا تؤ خواردنى ڕؤحى دةكةيتة ناو ميَشك و دل
بدويَى.
ب .خبويَنة( :مةتا( )4 :4يؤحةننا1( )34 :4ثةترؤس .)2 :2بدؤزة و طفتوطوَبكة :عيساى مةسيح ضي بة خؤراكى ڕۆحی
دادةنىَ؟ تيَبينييةكان :خؤراكى ڕۆحی ڕ استةقينة ووشةى خوداى ثريؤزة كة ئاشكرا كراوة لة كتيَبى ثريؤز .ضونكة مرؤظ
وه) كاتيَك كة ئةوةى لة كتيَبى ثريؤز نووسراوة لةذياني جيَبةجيَى بكات.
ڕوویڕۆحيه 

له
َدةستيَت بة تاقيكردنةوةى ذيان ( 
هةل
َي هةبيَت لةطةأل عيساى مةسيحي خوداوةند ،واتا لةطةأل خودا ،دةبيَت فيَربيت خؤراكت وشةى خودا بيَت.
بؤ ئةوةى هاوةل
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 3بةرثرسياريةتى بةسةربردني كاتيَك
يانیهاوبهش لةطةأل عيساي مةسيح.

َي و ژ
لة هاوةل

ثيَويستة لةسةرت فيَربيت ئةوةى خودا ثيَيت
دةفةرمويَت لة كتيَبى ثريؤز (بيخؤيت) و (هةرسى)
بكةيت و (ثيَى بذيت).

فيَربكة( :بينني )20 :3باسى دوو شت دةكات ،يةكةميان باسي
َت نان دةخوات ،دووةميان
عيساي مةسيح دةكات كاتيَك كة لةطةل
باسي تؤ دةكات كاتيَك كة لةطةأل عيساي مةسيح نان دةخؤيت.
بدؤزةوة و طفتوطوَبكة :كىَ ميوانداري دةكات لةم ليَكضوواندنة؟
َت نان دةخوات ،بةرثرسياريةكةت
ئايا كاتيَك عيساي مةسيح لةطةل
ضيية بةرامبةرى؟ كاتيَكيش تؤ لةطةأل عيساي مةسيح نان دةخؤيت،
ئايا بةرثرسياريةتى ئةو ضيية بةرامبةر بة تؤ؟
َم نان دةخوات ،بةمةش من
تيَبينييةكان :ئـ) عيساي مةسيح لةطةل
دةمبة ميواندار ،عيساي مةسيحيش دةبيَتة ميوان .ثاشان من لةطةأل
عيساي مةسيح نان دةخؤم ،بةمةش عيساي مةسيح دةبيَتة
ميواندار و من دةمبة ميوانى .ب) كاتيَك كة من دةمبة ميواندار،

ث .خبويَنة( :زةبووري( )9-8 :62لؤقا-1 :11
 .)4بدؤزةوة و طفتوطوَبكة :دةتوانيت بة ريَطاى
هاوبهشيت

نوێژ لةطةأل خودا بدويَيت .بؤ ئةوةى
هةبيَت لةطةأل خودا ،ثيَويستة فيَربيت ضؤن نوێژ
بكةيت .ضونكة نوێژکردن كاريَكى بةردةوامى
َةيةكى ئاينى
ئايين نيية ،هةروةها ووشة و جول
َكو كاتيَكى
دياريكراو نيية كة ئةجنامى بدةيت ،بةل
َخؤشكةرة كة ڕاشكاوانة بةسةرى دةبةيت
ڕؤحى دل
هاوبهشی لةطةأل خوداى ڕاستةقينةى زيندوو .لة

لة
نوێژکردندا ،خودا خودى خؤى قسةت لةطةأل دةكات
و تؤش وةآلمدانةوةى ئةوانة دةدةيتةوة كة ثيَيت
به نوێژ
َت داية 
دةفةرمويَ .ياخود ئةوةى لة دل
َيدةرِيَذى ،خوداش لة كاتى طوجناو
لةبةردةم خودا هةل
و بةو شيَوةيةى كة خؤى دةيةويَت وةآلمت
دةداتةوة .فيَربة كة وةآلمدانةوةت هةبيَت لةوةى
خودا ثيَيت دةفةرمويَت لة ووشةكةيدا .هةروةها
َت بؤ
َت بؤ خودا بكةيتةوة و ئةوةي ناخي دل
فيَربة دل

ئةوا بةرثرسم لةوةى كة ضيم هةيةثيَشكةشى عيساي مةسيحى
وبهشبوون
َم ،كامت ،ثةرؤشيم بؤ ها 
خوداوةند بكةم ،مةبةست :دل
َي .هةروةها طوناه و ئازار و ترسةكامن .ث) كاتيَك كة عيساي
لةطةل
مةسيح دةبيَتة ميواندار ،دةتوامن ضاوةرِيَى زؤر شتى ليَبكةم! لةبةر
ئةوةي من ميوانى ئةوم .دةتوامن ثيَشبينى ئةوة بكةم كة خودا بة
َيدا .هةروةها
هابهشبوونم لةطةل
َم بدوىَ لة كاتى 
خودى خؤى لةطةل
ههرچيم بويَت و ثيَويستم ثيَي
دةتوامن ثيَشبينى ئةوة بكةم كة 

ئةو بةريَذي .

هةبيَت لةو رؤذةدا دةمداتآ( .عيربانييةكان .)16-15 :4

4

هاوبهشبوون لةطةأل عيساى مةسيح 


ئـ .طفتوطوَبكة :لة ڕؤذى ئاساييدا ضةند جار نان دةخؤيت؟ لةبةرضى ثيَويستة بة ريَكوثيَكى نان خبؤيت؟ ئةو بريؤكة ناوةرِؤكية
هاوبهشيمان لةطةأل خودا؟

ضيية كة دةتوانني دةريبهيَنني لة (بينني ،)20 :3ثاشان جيَبةجيَى بكةين لة
َك دوو يان سيَ ذةم دةخؤن لة رؤذيَكدا .2 .بؤ ئةوةى ثاريَزطارى لة تةندروستيمان بكةين و هيَزيَك
تيَبينييةكان .1 :زؤربةى خةل

َكو دةبيَت بة ريَك و ثيَكى نان خبؤين .3 .بة ثشت بةسنت بةو
بةدةست بهيَنني بؤ كاركردن ،نابيَت تةنها خواردنيَكى باش خبؤين بةل

هاوبهشی لةطةأل خودا .

ليَكضوونةى كة لة (بينني )20 :3هاتووة ،ثيَويستة لةسةرمان هةموو ڕؤذيَك كاتيَك تةرخان بكةين بؤ
ب .خبويَنة( :ئيشايا( )5-4 :50مةرقؤس.)35 :1
بدؤزة و طفتوطوَبكة :ئةو شتة ضي بوو كة عيساى مةسيح بة ڕيَك و ثيَكى ئةجنامدا كاتيَك كة لةسةر زةوى بوو؟

تيَبينييةكان :لة ثةميانى كؤن عيساى مةسيح بة (كؤيلةي خودا) ناونرا بوو .بةشي 50ثةرتووكي ئيشايا دةربارةى
ثيَغةمبةرايةتى عيساى مةسيح بوو ثيَش نزيكةى 700ساأل بةر لة هاتنى يةكةمي بؤ سةر زةوى .عيساي مةسيح لة هةموو
بةيانييَكدا طويَى لة دةنطي خوداي باوكي دةطرت و نوێژی بةرز دةكردةوة بؤي .بةم شيَوةية عيساى مةسيح لةسةر زةوى ذيا،
هاوبهشی دا بوو لةطةأل خوداى باوك.
كاتيَكى دياريكراوى هةبوو كة هةموو بةيانيان لة نوێژو 
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ث .خبويَنة( :زةبووري( )10 ، 8 :143زةبووري( )2-1 :1زةبووري.) 4 - 3 :5
بدؤزةوة و طفتوطوَبكة :ئةو شتة ضى بوو كة داوود ثاشا بة ڕيَك و ثيَكى ئةجنامى دةدا؟
َى خوداوة
تيَبينييةكان :بةيانيان داود ثاشا ثيَشبينى ئةوةى دةكرد كة طويَبستى ضةند ووشةيةكى خؤشةويستى بيَت كة لة دل
َقوآلبيَت .هةروةها ثيَشبينى ئةوةى دةكرد كة خودا ئةو ڕيَطايةي ثيشان بدات كة دةبيَت بيطريَتةبةر .ئةمةش كاتيَكڕووى
هةل
دةدا كة لة ووشةى خودا ڕ ادةما .لة نزاكانيدا داواكاريةكانى لة بةردةم خودا دادةنا ،ثاشان بة هيواوة ضاوةريَي وةآلمدانةوةي
هاوبهشبوونی لةطةأل خودا دةبردة سةر.

خوداي دةكرد ،بةم شيَوةية ،داوود ثاشا هةموو بةيانييةك كاتيَكى دياريكراوى لة
َوةتي ڕۆحی
َوةتي ڕۆحی) .تؤش هةوأل بدة خةل
َيَني (خةل
هاوبهش لةطةأل خودا دةيبةينة سةرى ثيَى دةل

ثوختة :ئةو كاتةى كة بة
َوةتي ڕۆحی ،ووشةى خودا (دةخؤيت) كة لة كتيَبى ثريؤز نووسراوة ،هةروةها لة
ببيَتة نةريتيَكى رؤذانة لةالت .لة كاتى خةل
وه لةطةأل خودا دةدويَى.
نوێژه 

ريَطاى

هاوبهشی لةطةأل خودا.

ب) ريَطا :ضؤن رؤذانة كاتيَكى خؤش بةسةر دةبةيت لة
َوةتي ڕۆحيت دةست ثيَبكة بة ضوونة ناو حزورى خودا بة شيَوةيةكى ذير .داوا بكة لة خودا
هةنطاوي  1نوێژ بكة .خةل
َت بدويَ لةريَطاى وشةكانى كة لة كتيَبى ثريؤزدا نووسراوة وة لة ريَطاى ڕۆحی ثريؤزةوة .هةروةها داواى ليَبكة ذيانت نوىَ
لةطةل
بكاتةوة و هانت بدات لة ريَطاى وشةكانى كتيَبى ثريؤز .بؤ منوونة دةتوانى بلَيَيت :خوداية تكاية [ضاوم بكةرةوة ،شتة
سةرسورِهيَنةرةكاني فيَركردنةكانت دةبينم] (زةبوورةي.)18 :119
هةنطاوي  2خبويَنة .رؤذانة برِطةيةكي كتيَيب خبويَنة لةو حةوت برِطة كتيَبييانة كة بؤ ئةم .هةفتةية دةستنيشان كراوة.
لةوانةية (ڕاستی ثةسةند كراو) بةالى تؤوة بريتى بيَت لة برِطةيَكي كتيَيب ،ياخود مافيَكى
ڕاستيه بريؤكةية كة خودا بةهؤيةوة

دياريكراو لةو برِطة كتيَبييانةدا هاتووة كة خويَندووتة .ئةم
َت.
َت دةدويَ ،يان هانى بريت دةدات ،يانيش كاريكةري دةبيَت لةسةر دل
لةطةل

هةنطاوي 3

َبذيَرة
ڕاستی ثةسةند كراو هةل

هةنطاوي  4ڕامانکردن له ڕاستی پهسندکراو .تؤ ڕامان دةكةيت لة ووشةى خودا ضونكة دةتةويَت ڕاستى تيَبطةيت و
نويَبيتةوة و هان بدريَيت بة هؤى ئةم ڕاستيية ،هةروةها جيَبةجيَى بكةيت و بةكارى بهيَنى .ڕاماني مةسيحى لة  4بةش
ثيَكديَت :ئـ) بريبكةرةوة لة واتاى ئةو ووشة جؤراوجؤرانةى كة لة ڕاسيت ثةسةند كراو هاتووة .تكاية هةنديَك ثرسيار ئارِاستةي
خؤت بكة وةك( :كيَ؟ ضى؟ لةكويَ؟ كةى؟ بؤضى؟ ضؤن؟) .ب) نوێژ بؤ خودا بةرز بكةرةوة لةكاتى بريكردنةوةت لةو ووشانةى
دةخيويَنيتةوة .داوا بكة لة خودا لةطةأل دلَ و ميَشكت بدويَ و ماناى ووشةكانت بؤ ڕوون بكاتةوة و ئةو شتةت بؤ ڕوون بكاتةوة
كة دةتةويَت بيزانيت و باوةرِى ثيَبكةيت ،وةآلمدانةوةت هةبيَت لةطةأل ئةوةي خودا ثيَيت دةفةرمويَت .ث) ئةو ڕاستيية ثةسةند
كراوة ببةستةوة لةطةأل ذيانى تايبةتيت يان ئةو جيهانةى كة تيايدا دةذى .تكاية ئةم ثرسيارانة لة خؤت بثرسة( :لة تيشكى ئةم
ڕاستييةدا ثيَداويستيم ضيية؟)( .ئايا ضؤن ئةم ڕاستيية دةتوانيَت نويَم بكاتةوة يان هامن بدات؟)( .ئايا خودا دةيةويَت ضى بزامن،
يان باوةرِى ثيَ بيَنم ،يان ضي ئةجنام بدةم؟).
َوةتي روحي طرنطرتين ئةو بريؤكانة بنووسة كة بة بريتدا ديَت لة كاتى راماندا.
ت) لة ثةرِاوي تايبةت بة خةل
هةنطاوي  5نوێژێکی طوجناو لةطةأل ڕاسيت ثةسةندكراو بةرزبكةرةوة بؤ خودا .بةيارمةتي ووشةكاني ڕاسيت ثةسةندكراو
َك:
ڕاستیبؤ خودا بةرز بكةرةوة .نوێژی كورت بةرز بكةرةوة لةثيَناوي  4جؤري خةل
ث) كةسيَكى نزيكت (كةسيَك لةو طةرِةكةى ليَى دةذيت،
ب) كةسيَك لة ئةندامانى خيَزانةكةت.
ئـ) خؤت.
ت) كةسيَكي دوور (كةسيَك لة شاريَكيرت يان لة والتيَكيرتدا بذى).
يان لة كليَسا ،يان لة شويَنى كاركردنت).
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َوةتي ڕۆحی.
فيَربكة :هةموو ڕؤذيَك كاتيَك تةرخان بكة بؤ خةل
َوةتي ڕۆحی (بةتةنيا يان لةطةأل كةسانيرتدا).
ئـ) رؤذانة كاتيَك تةرخان بكة بؤ خةل
َوةتي ڕۆحی بةيانيان ،يان ئيَواران ،ياخود شةوان ،ئةجنام بدةيت.
ب) دةتوانيت خةل
ث) شيَوةي ڕاستی ثةسةند كراو بةكار بهيَنة.
ت) ثالنى خويَندنةوةى كتيَبى ثريؤز بةكار بهيَنة.
ج) سيستةمى نيشانكردنى كتيَبى ثريؤز بةكاربهيَنة.

َوةتيڕۆحی
ث ) ثيَشنيار بؤ خةل
َوةتي رؤذانة
خةل

1

َوةتي ڕۆحی
 2ثةرِاوي خةل

َوةتي ڕۆحی .وةك نةريتيَك ئةم تيَبينييانة بنووسة :ئـ) ميَذوو .ب) نيشانةي ئةو
فيَربكة :ثةرِاويَكي تايبةت بةكار بهيَنة بؤ خةل
َوةتي ڕۆحيدا .ث) ذمارةي برِطةي كتيَبى بؤ ڕاسيت ثةسةند كراو .ت) هةموو ئةو ڕاستيية
برِطة كتيَبييةي خويَندوتة لة خةل
َوةتي
َوةتي ڕۆحی يارمةتي بةشداربووني خةل
طرنطانةى كة خودا دةيةويَت بة بريت بيَتةوة ياخود بةشداري بكةيت .ثةرِاوي خةل

َكانيرتدا .هةروةها يارمةتيت دةدات بؤ يادكردنةوةى ئةو شتانةى كة خودا لة ڕابردوودا ثيَتى
ڕۆحيت دةدات لةطةأل خةل
فةرمووة .لةثاشةرؤذدا كاتيَك ئةم تيَبينييانة دةخويَنيتةوة ،ريَطايَكى دياريكراو دةبينى كة خودا بةكارى هيَناوة بوَ ريَنيشاندانت .
3

َوةتي
خةل
روحي
بةكؤمةلَ

4

كاتى
بةشداري
كردني
َوةتة
خةل
ڕۆحييهکان


َوةتي ڕۆحی لةطةأل خةلكانيرت.
فيَربكة :كاتيَكى خؤش بةسةربةرة لة خةل
ئـ) هةستة بة دامةزراندنى طروثيَكي بضووك ثيَكبيَت لة ضةند كةسيَك كة ئارةزوويان هةية كاتيَكى خؤش بةيةكةوة
َوةتي ڕۆحيدا  .لةوانةية ئةم طروثة بضووكة لة ئةندامانى خيَزانيَك ثيَكبيَت ،يان هاورِيَ ،يانيش
بةرنةسةر لة خةل
باوةرِدارانى طةرِةكةكة .كاتيَكى طوجناو ديارى بكةن بؤ هةمووان .هةنديَ باوةرِداران بةيانى زوو ضاو ثيَكةوتن دةكةن
َوةتي ڕۆحی ببةنةسةر و بةيةكةوةنوێژ بكةن ثيَش ئةوةى بضنة سةر كارةكانيان.
بؤ ئةوةى كاتيَك لة خةل
َوةتي ڕۆحی
َوةت .طروثة بضووكةكة دابةش بكة بؤ طروثي دووانى .كاتيَكى خؤش ببةنةسةر لة خةل
ب) كاتى خةل
لة طروثي دوواني بة بةكار هيَناني شيَوازي ڕاستی ثةسةند كراو.
ت) كاتى بةشداريكردن .لة كؤتاييدا ،سةر لة نويَ كؤببنةوة بؤ ئةوةى هةر كةسيَك بةشدارى ڕاستی ثةسةند كراو و
زانياريية نويَكان بكات (بة شيَوةيةكى كورت).
ج) كاتى نوێژ .لةكؤتايي ،يةك بة دواى يةك بة كورتى نزا بكةن دةربارةى ئةو شتانةى بةشداريتان كرد .
َوةتة ڕۆحیهکانتان بكةن.
 فيَربكة :هةموو هةفتةيةك بةشدارى خةل

ئـ) ئةطةر طروثةكةت هةفتةى يةك جار كؤبووةوة ،بةشيَك لة كاتى كؤبوونةوةكة ديارى بكة بؤ بةشداريكردن.
ڕۆحييهکان هةفتةي ڕابردوودا بكات لةطةأل ئةنداماني ترى

َوةتة
ب) هةموو كةسيَك بةشدارى يةكيَك لة خةل
طروثةكة.
ث) لةكؤتايي ،يةك بة دواى يةك بة كورتى نوێژ بكةن دةربارةى ئةو شتانةى بةشداريتان كرد .
ت) مةشقى كردارى

َوةتي ڕۆحی .شيَوةي ڕاسيت ثةسةند كراو و برِطةى كتيَيب دياريكراو بةكار بهيَنة (ياخود
به بةختةوةر بة بةخةل
 .1هةموو رؤذ 
َوةتي
َوةتي ڕۆحی هةموو ڕؤذيَك .ثةرِاوي خةل
ثالنى خويَندنى كتيَبى ثريؤز) ،بؤ دةست ثيَكردن بة بةسةربردنى كاتيَك لة خةل
َوةتيَكي ڕۆحی كة لةطةأل خودا بةسةرى دةبةيت .دةتوانى
ڕۆحی بةكار بهيَنة بؤ نووسينى تيَبينييةكانت لةسةر هةموو خةل
َوةتيڕۆحیبةريتةسةر بةتةنها يان لةطةأل كةسانيرت.
كاتيَكى ئاسودة لة خةل
ڕۆحييهکانت بكة لة كؤبوونةوةكانى طروث .ئةطةر ڕؤذانة يان هةفتانة كؤدةبنةوة ،كاتيَك ديارى بكة بؤ

َوةتة 
 .2بةشداري خةل
ڕۆحييهکان .

َوةتة
بةشداريكردن كة هةموو كةسيَك تيايدا هةستيَت بة بةشداري كردنى تيَبينييةكانى دةربارةى يةكيَك لة خةل
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جيَبةجيَ كردن

َوةتي ڕۆحی :شيَوازي ڕاسيت
خةل
كراو11:4–1:1
مهتتا
ثةسةند 
برِطةيةك لة كتيَبى ثريؤز دةستنيشان بكة
مهتتا:3
ندبکهوێت 


خوداوه
کهتچاويانبه
تگروپه 

کاتیخه 
ڵوه

یله
وه 
بۆئه 
ریگروپنوێژبکه 

 -1
ڕابه
 11:4-1
مهتتا 11:4-1:3
وه 
بخوێنێته 

شه
مبه 
یئه 
وه 
بۆئه 
ره 
کێكههڵبژێ 

ڕابهریگروپ 
يه
 -2
بۆی .
گرنگه 

الیزۆرتايبهتهو

ڵبژێرێکه


تێكهه

وئايه
رکه 
سه
هه 
وه 
دوایخوێندنه 

-3
ڵيانبژاردوهدوای

که 
هه
ندامانیگروپه 

یکه 
ئه
ته 
وئايه 

وه 
له
يربکاته 

تهنياب
وبه 
سه 
رکه 
هه 
قه 
دووده 

-4
ڵيانبژاردووه .

که 
هه
ندامیگروپه 

نکه 
ئه
بکه 
تانه 
مئايه 
باسله 

وه
بخوێننه 

نۆره
كبه 
يه 
گهڵ 
له 
وه 
بيرکردنه 

یکه
وڕاستيه 


نبۆخۆتئه

ێژبکه
بهکورتینو
نۆره 
به 
طروثةكةت دابةش بكة بوَ طروثي دووانیيانسيانی 
خۆتبۆئهندامیخێزانتبۆ

نوێژبکه،بۆ

چوارجاربهکورتی

ڵتبژاردوه،

یکه 
هه
ته 
يايه 
لهم 
تۆبينيت 
دوورهلێت.

کێكکه


لێتبۆيه
زۆرنزيكه

کێكکه


يه

َوةتيڕۆحی ئةجنام بدةن.
هةر دوو كةس بةيةكةوة بة بةكارهيَناني شيَوازي ڕاسيت ثةسةند كراو خةل

نوێژ
نوێژی وةآلمدانةوة لةطةأل ووشةي
خودا
بةنؤرةنوێژی كورت بؤ خودا بةرزبكةنةوة بة شيَوةيةك كة وةآلمدانةوةتان دةرخبات سةبارةت بةو شتانةى كة ئةمرِؤ فيَرى بوون.
يان طروثةكة دابةش بكة بؤ طروثى دووانى يان سيانى ثاشان نوێژیكورت بؤ خودا بةرزبكةنةوة بة شيَوةيةك كة وةآلمدانةوةكةت
 ثيَضةوانةي ئةو زانياريانة بكات كة ئةمرِؤ فيَرى بوون (ڕۆما30:15کۆلۆسی.)12:4

َى
ئةركى مال

بؤ وانةي داهاتوو

َوةتي ڕۆحی) .طوجناوترين كات
هاوبهشبوونت لةطةأل خودا (خةل

َيَن بدة بؤ تةرخانكردني كاتيَكي تايبةت بؤ
َيَن :بةل
بةل
دةستنيشان بكة بؤ جيَبةجيَكردني ئةم كارة.

ههتا )29 :7خبويَنةوة .شيَوازي ڕاستی ثةسةند كراو بةكار بهيَنة.
َوةتي ڕۆحی :ڕؤذانة بةشيَك لة (مةتتا 12 : 4
خةل
تيَبينييةكانت بنووسة.
َةوة ئامادة بكة (لؤقا .)15-4 :8ضؤن وةآلمدانةوةي ووشةي
وانةي خويَندنةوي كتيَيب ثريؤز :يةكةم وانةى كتيَبى لة مال
خودا بكةم؟

نوێژ :لةم هةفتةيةدا بؤ شتيَكى دياريكراو يان كةسيَكى دياريكراو نوێژبكة وثاشان جاوةڕواني كاري خودا بكة (زةبووري:5
.)3
زانياريية نويَكان بنووسةوة لة ثةرِاوي تايبةت بة قوتابيَيت .تكاية تيَبيين ستايش و ثةرسنت ،هةروةها تيَبيين فيَركارييةكان.
َي لة ثةرِاوي تايبةتيت بنووسةوة.
و ئةركةكانى مال
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