قوتابيَيت 1 -

وانةي دووةم

نوێژ

ڕابهری طروث :نزا بكة لةثيَناوي تةرخانكردني طروثةكةت و ئةم بةرنامةيةي ئامادةكردني قوتابى بؤ خوداوةند.


بةشداريكردن

ئنجيلي مةتا

َوةتي ڕۆحی تايبةت بة هةر يةكيَك لة ئيَوة) ئةو زانيارييانة خبويَنة كة لة يةكيَك لة
بةنؤرة بةشداري بكةن (يان لة ثةرِاوي خةل

ڕۆحییهکان يان لة ئةجنامي ورد بوونةوةت لةو برِطة كتيَبييانةي كة بؤتان ئامادة كراوة (مةتا )29 :7 - 1 :1لةطةأل

َوةتة
 خةل
َةى
َدةرانة مامةل
 رةضاوكردنى بةشدارييةكان بةشيَوةيةكى كورت بة ثيَي توانا .طويَ بطرن لة بةذداربووان ،هةروةها بة هةوال
لةطةَلدا بكةن و ثةسةندي بكةن ،بةبيَ ئةوةي طفتوطؤي زؤري لةسةر بكةن.
متمانهیڕزگاری1يؤحةننا13 - 11 :5

یوحهننا28:10


دةرخكردن

ئـ) هاندةري دةرخكردن

ب) ڕامان

خبويَنة( :ئةفةسؤس( )27 ، 11 :6مةتا.)4 -2 :4

طفتوطؤبكة :ئايا طرنطى دةرخكردنى هةندآ لة ئايةتةكاني كتيَيب ثريؤز ضيية؟
تيَبينييةكان :ئةو ئايةتانةي دةرخي دةكةيت يارمةتيت دةدةن زالَ بيت بةسةر هيَزةكانى تاريكى.

یۆحهننا28:10
ئايةتي دةرخكردن :متمانةي ڕزگاری 
ژیانی ههتاههتاییان دهدهمێ و ههرگیز لهناو ناچن ،كهسیش له دهستم نایانڕفێنێت.

کهی هةبيَت ذياني هةية ،ئةوةي كورِي
کوڕه 

1 :يؤحةننا[ 13 - 11 :5ئةمةش شايةتييةكةية :خودا ذياني تاهةتايي ثيَ داوين و ئةو ذيانةش لة كورِةكةي داية .ئةوةي
تاههتاییتان هةية]
هه 
خوداي نةبيَت ،ذياني نابيَت .ئةمانةم بؤ ئيَوة نووسي كة باوةرِتان بة ناوي كورِي خودا هةية ،تاكو بزانن ذياني 

1

(شايةتى) ضيية؟ شايةتى باسكردني ڕوداويَكة كة كةسيَك بينيبيَتى
ياخود طويَبيستى بووبيَت ،يان شتيَكة كة تاقي كردبيَتةوة .واتة شتيَك بة
َيَت كة ثيَشرت نةيانزانيبيَت .بيَطومان شايةتي بة ئاشكرايى
َكى دةل
خةل

شايةتي سةبارةت بة ذياني ههتاههتایی
2

تاهةتايي 
ذياني 
 واتاي 
ة؟
تاییهش ضيي 
ذيانيَكة لة جؤريَكى
تاهه 
هه 
ذيانى  
نوىَ .ذيانيَكى نايابة .واتادار و هاندةر و
سةرسامكارة! ذيانيَكى بةردةوامة ،واتة كؤتايى
نيية .لة هةمووي طرنطرت ثةيوةندية لةطةأل
خوداى زيندوو لة ڕيَطاى عيساى مةسيحةوة.
واتا ناسينيَكي كةسايةتي و نزيكة لة خودا،
َكو عيساى مةسيح هةر خؤي خودى خوداية
بةل
(يؤحةننا.)3 :17

دةوتريَت بؤ ئةوى هةموو كةس ڕاستى بزانيَت1( .يؤحةننا)12-11 :5

شايةتى خوداية سةبارةت بة خؤي (ئايةتى .)10خودا دةيةويَت هةموو
كةس ڕاستی بزانيَت .يؤحةنناي نيَردراويش شايةتى خودا تؤمار دةكات

(ئايةتى )13بؤ ئةوةى هةموو نةوةكانى داهاتوو شايةتى خودا بزانن .لةم
تاییه بة مرؤظ بةخشي .ئةم
تاهه 
هه 
شايةتييةدا خودا دةفةرمويَت ذيانى 
تاییهش لة (مةسيح)داية .هةروةها دةفةرمويَت هةركةسيَك
تاهه 
هه 
ذيانة 
شه هةية .بة ثيَجةوانةوة ذيانى
تاییه 
تاهه 
هه 
مةسيحى هةبيَت ذيانى 
تاهةتايى نابيَت.
 3ضؤن ذيانى ههتاههتاییی بةدةست دةهيَنى
m

َكى دةبةخشيَت لة ڕێگای تاكة كةسيَك بة دريَذايى
تاههتایی بة خةل
هه 
ذيانيَكة بة نيعمةت بةدةست ديَت! خودا خؤى ذيانى 

َكو
تاههتایی بة دةست بهنيَت ،بةل
َداني خؤى ذيانى هه 
َكو مرؤظ ناتوانيَت بة هةول
ميَذوو ئةويش خودى عيساى مةسيحة .بةل





تاییهش
تاهه 
هه 
وةكو ديارييَكي بة خؤرايي بةدةسيت دةهيَنيَت .كاتيَك كة باوةر بة عيساى مةسيح ديَنيت .ئةوا تؤ ئةم ذيانة  
تاییهش دةدؤريَنيَت.
تاهه 
هه 
بةدةست ديَنيت! هةروةها ئةطةر كةسيَك باوةڕ نةهيَنيَت ئةوة ئةم ذيانة 
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4

متمانةي
ذيانى
تاهةتايى

ث) دةرخكردن

َنيا بيَت) كة هةركةسيَك باوةر بة عيساى مةسيح بهيَنيَت ،ئةوة
يؤحةننا شايةتى خوداى تؤماركرد بؤ ئةوةى (دل

َكو
تاههتایی لةسةر (هةست) ناوةستيَت ،بةل
هه 
تاههتایی بةدةست ديَنيَت (ئايةتى )13بيَطومان ذيانى 
هه 
ذيانى 
دةوةستيَت لة سةر (زانيارى) ئةو ثةميانةى كة خودا ثيَمانى داوة! كاتيَك كة عيساي مةسيح وةكو خوداوةند و
تاههتایت بةدةست هيَنا.
هه 
َنيابيت لةوةى كة ذياني 
ڕزگاریکار لة ذيانت قبوولَ دةكةيت ،دةتوانى هةردةم دل
َكو سةرضاوةى ئةم متمانةية ئةوةية كة خودا ثةميانى ئةوةى ثيَداويت ،تؤش باوةرت بة عيساي مةسيح هيَنا.
بةل

 1ئايةتة كتيَبي يةكان لةسةر كاخةزيَكي سثى ياخود لةسةر الثةرِةيةك لة ثةرِاوي تيَبيين
بنووسة ،بةم شيَوةيةى خوارةوة :

َيَك بكيَشة و ئايةتة كتيَبييةكة لة ذيَر
ناونيشاني برِطة كتيَبييةكة و نيشانة كتيَبييةكة لة سةروي الثةرِةكة بنووسة ،ثاشان هيَل
َة بنووسة .نيشانة كتيَبييةكان لة خوارةوةى الثةرِةكة و ثشت الثةرِةكة بنووسة.
ئةو هيَل

متمانةي ڕزطاري
1يؤحةننا13-11 :5
تاههتایی ثيَ داوين و
هه 
ئةمةش شايةتييةكةية :خودا ذياني  
کهی هةبيَت ذياني
ئةو ذيانةش لة كورِةكةي داية .ئةوةي کوڕه 
هةية ،ئةوةي كورِي خوداي نةبيَت ،ذياني نابيَت .ئةمانةم بؤ
ئيَوة نووسي كة باوةرِتان بة ناوي كورِي خودا هةية ،تاكو بزانن
تاههتایتان هةية(1يؤحةننا )13-11 :5
هه 
ذياني 
بة شيَوةيَكي ڕاست ئايةتة كتيَبييةكان دةرخ بكة

1يؤحةننا 13-11 :5

2

هةردةم بة بابةت ياخود ناونيشان و نيشانةي كتيَيب دةست ثيَبكة كة لةو برِطة كتيَبييةي دةتةوىَ دةرخي بكةيت .كاتيَك توانيت
َة ئةم بةشة خبويَنيتةوة ،ئايةتى دووةم دةرخ بكة بة مةرجيَك دووبارة لة سةرةتاوة لةبةرى بكةيت ،واتا بابةت و
بة بىَ هةل
نيشانةي كتيَيب و ئايةتى يةكةم ودووةم لة برِطةى كتيَيب .ئايةتةكان بة جياجيا لةبةر مةكة .ئةطةر وات كرد ئةوا ئةو بةستةرانة
لةبةر ناكةى كة ئةم بةشانةى بةيةكةوة دةبةستيَتةوة .لةطةلَ خستنة سةرى هةر بةشيَك بطةرِيَوة سةرةتا .ئاطاداربة لة كؤتايى
هيَنانى دةرخكردنةكة بة دووبارة كردنةوةى نيشانة كتيَبييةكةبيَ  ،ضونكة نيشانة كتيَبييةكة قورسرتين بةشي دةرخكردنة.
ضاكرتين شيَوةي دةرخكردنى ئايةتةكانى كتيَيب ثريؤز بةم شيَوةيةية :بابةت(ياخود ناونيشان) ،ثاشان نيشانة كتيَبى ،دواتر دةقى
ئايةتة كتيَبييةكان ،لةكؤتايدا دووبارة نيشانة كتيَبى .

وانةي خويَندنةوةي كتيَيب ثريؤز
ضؤن مامةل
َة لةطةأل ووشةي خودا بكةم؟ لؤقا15-4 :8
ئامانج لة خويَندنى كتيَيب ثريؤز وةكو طروث بةيةكةوة ئةوةية ،ئةندامانى طروثةكة بةيةكةوة طةشة بكةن لة ثةيوةندييةكانيان
لةطةلَ عيساى مةسيحدا و لة ثةيوةندييةكانيان لةطةأل يةكرتدا .هةروةها ڕيَطايةكة بؤ ئةوةى ئةندامان يارمةتى يةكرت بدةن لة
ڕاستیانهی لة ذيانيان .بؤية ،طرنطة ئةندامانى طروثةكة

زانني و تيَطةيشتنى كتيَيب ثريؤز و فيَريان دةكات لة ئةجنامداني ئةو
هانى يةكرت بدةن لةبةشداري كردن لة طفتووطؤى وانةي خويَندنى كتيَيب ثريؤز .بريورِاى هةر ئةنداميَك لة طروثةكة طرنطة.
هةروةها نابيَت هيض كةسيَك جيابكريَتةوة ئةطةر دةركةوت كة ئةوةى وتوويةتى ڕاست نيية (لة اليةنى بريوباوةرِ يان الهوتى).
َكو ز
بةل
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ڕاستیهکانی كتيَيب

ثيَويستة لةسةر سةرؤكى طرووثةكة ئةندامانى طروثةكة هان بدات بؤ فيَربوون بةيةكةوة لة ڕێگای دؤزينةوةى
ثريؤز و طفتوطوَكردنيان .ثيَويستة هةر ئةنداميَك لة طرووثةكة وا هةست بكات كة ئةندامةكانيرت طويَى ليَدةطرن كاتيَك قسة
َكو يةكرتيان
دةكات و قسةكانى وةردةطرن .ضونكة ئةندامانى طروثةكة ثيَشربكيَ ناكةن لة نيَوان خؤيان لة زانينى كتيَيب .بةل
خؤشدةويَت و يةكرتى هان دةدةن بؤ طةشةكردن و بةشداري كردن بة متمانةوة.
ڕابهری طروثةكة ئامادةكراوة لة كاتى ئامادةكردنى
منوونةى داهاتووي وانةي خويَندنةوةى كتيَيب ثريؤز لةبةر يارمةتى دانى 
وانةى خويَندنةوةي كتيَيب ثريؤز ،ياخود بؤ يارمةتى دانى طرووثةكة لة كاتى طفتووطؤكردنى ثرسياريَكى طران .لةوانةية وانةى
خويَندنةوةي كتيَيب ثريؤز ضةند شتيَكيرت لة خؤي بطريَت كة ئةندامانى طرووثةكة دةيدؤزنةوة ياخود ضةند ثرسياريَك كة ئاراستةى
يةكرتى دةكةن.
شيَوازي ثيَنج هةنطاوي خويَندنةوةى هةنطاوى  1خبويَنة
كتيَيب ثريؤز بةكار بهيَنة بؤ ئةوةي خبويَنة .با ثيَكةوة (لؤقا )15 -4 :8خبويَنينةوة .با بة رِيز هةر كةسيَك
(لؤقا )14-4 :8ثيَكةوة خبويَنني.

ئايةتيَك خبويَنيَتةوة تاوةكو تةواو دةبني لة خويَندنةوةى برِطة كتيَبييةكة.

هةنطاوى  2بدؤزة
َتةوة لةم برِطة
ڕاستیه ضيية كة ضووة ميَشك و دل

ڕاستیه ضيية كة ثيَت واية طرنطة لةم برِطةيةدا؟ ئةو 

بريكةرةوة :ئةو
كتيَبييةدا؟
بنووسة :يةك يان دوو ڕاستی بدؤزةوة كة ليَيان بطةيت .برييان ليَبكةرةوة و ثاشان بريؤكةكانت لة ثةرِاوةكةتدا بنووسة.
بةذداري كردن( :ثاش ئةوةى ئةندامانى طرووثةكة هةندآ كات بة بريكردنةوة و نووسني بةسةر دةبةن ،بريؤكةكانتان بةشدار
بكةن) .بةشدارى ئةو شتانة بكةين كة هةريةكيَك لة ئيَمة دؤزييةوة( .ئةمانةى خوارةوة ضةند منوونةيةكة سةبارةت بةو شتانةى
كة دؤزيويانةتةوة .لة بريت بيَت لة هةر طروثيَكى بضووك ،ئةندامانى طرووثةكة بة شتى جياواز بةذداري دةكةن ،و طرنط نيية
هاوشيَوةي يةك بن).
دؤزينةوةي  1بؤم دةركةوت كة سيَ كةس هةن دةيانةويَت كاريَك
َم.يةكةميان عيساى
ئةجنام بدةن بة ووشةى خوداى ضيَنراو لة دل
َم بضيَنيَت .دةيةويَت
مةسيحة كة دةيةويَت ووشةى خؤى لة دل
ووشةكةى ببينيَت كة بةرهةمى هةية لة ذيامن .و دووةميان
َم بستيَنيَت .ئةو نايةويَت
شةيتانة كة دةيةويَت ووشةى خودا لة دل
ووشةى خودا كاريطةري هةبيَت لةسةر ذيامن .سيَيةميان منم .من
بةرثرسيارم لة ڕوودانی هةر شتيَك لةو ووشةيةى كة عيساى
َمى ضاندووة .ئةطةر لة دَليَكى ثاك و ڕاستگۆثاراستم
مةسيح لة دل
ئةوا دةتوامن لة ڕێگای – دان بةخؤكرتن -بةرهةم بةدةست بيَنم.
بةآلم ئةطةر هيض شتيَكم ئةجنام نةدا بة ووشةي خودا ئةوا
بةيةكجارى لة دةستى دةدةم .بةآلم ئةو ڕاستييةى بةالى منةوة زؤر
طرنطة لةم برِطة كتيَبيية ئةوةية كة من بةرثرسيارم لة ئةجنامداني
كاريَك لة ووشةى خودا .هةر جاريَك كة طويَبيستى ووشةى خودا
دةمب (يان دةخيويَنمةوة) ئةوا من بةرثرسيارم لة جيَبةجآ كردنى.
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دؤزينةوةي  2بؤم دةركةوت كة جطة لة شةيتان
َم
دوذمنانيرت هةن كة دةيانةويَت ووشةى خودا لة دل
دةربيَنن( .ئايةتى )14باسى هةموو ئةو شتانةيرت دةكات
َيَت خةمى
كة دذايةتى ووشةى خودا دةكةن .هةروةها دةل
َةمةندى و خؤشييةكانى ذيان
ذيان و ئاوات خواستنى دةول
َة لة
ووشةى خودا دةخنكيَنيَت ،لةبةر ئةوةي جيهانى هةل
َة لة نامخدا طةورةترين دوو دوذمين
دةرةوة و سروشتى هةل
تري عيساي مةسيحن .بةم شيَوةية ئةم شتانة نايانةويَت
ووشةى خودا بةرهةمى هةبيَت لة ذيامن .بؤية ووشةى
َدانى بؤ لةناوبردنى لة
خودا دةخنكيَنيَت لة كاتى هةول
ڕاستیهی كة زؤر طرنطة بةالمةوة لةم

ذيامن .بةآلم ئةو
َم
برِطة كتيَبيية ئةوةية كة دةبيَت من ئاطادارمب و نةهيَل
َةمةندى و خؤشييةكانى ذيان ووشةى
خةمى ذيان و دةول
خودا لة ذيامن خبنكيَنيَت.

هةنطاوى  3هةنديَ ثرسيار بكة
بريكةرةوة :ئةو ثرسيارة ضيية كة دةتةويَت ئاراستةى ئةم طروثةى بكةيت سةبارةت بةم برِطة كتيَبيية؟ با هةوأل بدةين هةموو ئةو
ڕاستییانه تيَبطةين كة لة (لؤقا ) 15 - 4 :8ئاماذةى ثيَكراوة و ثرسيارى ئةو شتانة بكةين كة هيَشتا ليَي تيَنةطةيشتووينة.

بنووسة :هةوأل بدة بة ڕوونترین شيَوة ثرسيارةكةت ئامادة بكةيت .ثاشان لة ثةرِاوةكةت تؤماريان بكة.
بةشداري كردن :ثاش ئةوةى ئةندامانى طروثةكة هةندآ كات بة بريكردنةوة و نووسني بةسةر دةبةن ،داوا بكة لة هةر كةسيَك ثرسياريَك
ئاراستة بكات).
َبذيَرة و هةوأل بدة لة ڕيَطاى طفتوطؤكردن لةطةأل طرووثةكةت وةآلميان بدةيتةوة).
طفتوطوَبكة( :دواتر هةندآ لةم ثرسيارانة هةل
ئةمانةى خوارةوة ضةند منوونةيةكن دةرباةرى ضةند ثرسياريَك كة لةوانةية ئةندامانى طرووثةكةت ئاراستةى بكةن و هةندآ تيَبينى طرنط
بؤ بةريَوةبردنى طفتوطؤكة دةربارةى ثرسيارةكان.
ثرسيارى  1ئايا تؤ ئاماذة بة ض شتيَك دةكةيت؟ 
تيَبينييةكان :تؤ ئاماذة بة ووشةى خودا دةكةيت (لؤقا ،)11 :8هةروةها ئةو نامةيةى كة ثةيوةستة بة شانشني (مةتتا )19 : 3ئةوةي
بة موذدة يان ئينجيل دةست ثيَدةكات( .بةراورد بكة نيَوان (مةرقؤس )15-14 :1و (كردار( )25-24 :20كردار.)23 :28
َكى خودا و سةركردايةتيةتى لة ڕيَطاى عيساى مةسيحةوة كة باوةرِثيَكراوة لة دلَ و ذيانى طةىل خودا (لؤقا:17
(شانشينى خودا) مول
ڕێگاێکه بۆ ڕزگاربوونی باوةرِداران لة سةرتاوة تاوةكو كؤتايى (مةرقؤس )26-25 :10و دامةزراندنى

 )21-20ئةمةش
كليَساى خودا لةسةر زةوى لة ڕێگای باوةرِدارانةوة (مةتتا .)19-18 :16هةروةها كارليَكردنى باوةڕِداران لة هةر اليةنيَك لة

اليةنةكانى كؤمةلَطا(.مةتتا )36-34 :25ثاشان دامةزراندنى زةوى و ئامسانى نوآ (بينني.)15 :11

ثرسيارى  : 2ئةو شتة ضيية كة هةر جؤريَك لة
جؤرةكانى زةوى ئاماذةثيَكراو ثيشانى دةدات لةم
برِطة كتيَبييةدا؟
تيَبينييةكان :لة سةردةمى عيساي مةسيح،
َكو
جووتياران ئاميَرى ضاندني تؤيان نةبوو ،بةل
توَيةكان بة دةستيان ثةرشوبآلو دةكردةوة بة ڕاست و
ضةثي خوَيان لة كاتي ڕۆیشتنیاندا .بةم شيَوةية
ڕێیهی كة

هةندآ لة تؤيةكان دةكةوتنة ئةو
جووتياران بةسةريدا ديَن و دةرِؤن و هةنديَكى
دةكةوتة سةر بةرد و هةنديَكيان دةكةوتنة نيَوان درِك
و هةنديَكيان دةكةوتنة سةر زةوى ضاك .ضوار جؤرى
زةوى ضوار جؤرى دلَ دةطةيةنيَت (لؤقا)12 :8
(مةتا .)19 :13بيَطومان ئةو واتايانةى كة لةم
ضوار جؤرى زةوية هةية زؤر طرنطة.

ثرسيارى  : 3ئةو شتة ضيية كة (ريَطا) ئاماذةى ثيَدةكات؟
َيكةمتةرخةم .كة دؤخ و
َي ڕةق ،دل
تيَبينييةكان :ڕيَطا ويَنةيةكة لة دل

َة لةطةأل ووشةى خودا
َم بةم شيَوةية بيَت هةرطيز مامةل
َويَستى دل
هةل
ناكةم .من هةميشة بري لةوة دةكةمةوة كة ووشةى خودا بةالى من
هيض شتيَكى طرنط لةخؤى ناطريَت .بؤية من هيض خؤم ماندوو ناكةم

بؤ تيَطةيشتنى ثةيامي كتيَيب ثريؤز (مةتتا )19 :13و ياخود من
َم كةمرتخةم و ڕةق
َةى لةطةأل ناكةم .لة ئةجنامي ئةمة دل
مامةل
دةبيَت .لةبةر ئةوةى شةيتان ئاسيت هيَزى ووشةى خودا دةزانيَت،
هةردةم ئامادةية ئةو ووشةية بڕفێنێت كة قبوولی ناكةم .وانةى
سةرةكى ئةوةية كة دةبيَت هةموو توانايةك خبةمة کار بؤ تيَطةيشتين
ووشةى خودا (ثةيامى كتيَيب ثريؤز) (مةتتا )23 :13و قبووڵ

كردني (مةرقؤس )20 :4كة طويَبستى دةمب ياخود كة دةخيويَنمةوة.
َويَستيَكى كةمرتخةمي
َة لةطةلَ هةر هةل
بؤ ثيَويستة يةكسةر مامةل
ياخود دواخسنت ياخود دوذمنايةتى بكةم كة لة نامخداية .
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ثرسيارى  : 4ئةو شتة ضيية كة زةوى بةردينى ئاماذةى ثيَدةكات؟
َويَستى
ڕهگ بيَت ،بة ثةلة بيَت لةبرِيارةكانى ،كة دؤخ و هةل
َيَك كة قوأل نةبيَت ،بيَ 
تيَبينييةكان :زةوى بةردينى ويَنةيةكة لة دل
َة لةطةأل ووشةى خودا دةكةم .كاتيَك كة طويَبيستى ثةيامي
َضوون مامةل
َةشةيى و هةل
َم بةم شيَوةية بيَت ،ئةوا من بة هةل
دل
َسؤزى و ويستيَك دةكةم لة وةآلمدانةوة لةطةلَ قسةكار .بؤية بة
ئينجيل دةمب كاتى كؤبوونةوةكانى ثةرسنت هةست بة كاريطةرى دل
َةشةيى عيساي مةسيح ياخود ثةيامةكةي قبوولَ دةكةم ،ياخود بؤ برِياردان .بةآلم من بري لة واتاى ووشةكان ناكةمةوة
هةل
َدةستيَت بة هةرِةشة ليَكردمن ياخود بة ضةوساندنةوةم بة
َكى هةل
َكردني ووشةي خودا .كاتيَك خةل
هةروةها بري لة دةرةجنامي قبوول
بؤنةى ثةيامي ئينجيل ،من ئةو بايةخة لةدةست دةدةم كة بة ووشةى خودا دةيدةم و وازديَنم لةشويَنكةوتنى عيساي مةسيح و
ڕهگم .ئةمةش ئةوة دةطةيةنيَت كة ثةيامي ئينجيل قبووأل
وه ذياني ثيَشوم .بةم شيَوةية من (بنضينةم نيية) ياخود بآ 
ڕێمه 
گه 
ده 

قینهکان نيية .لة دوايدا من دةدؤرِيَم لة
ڕاسته 

قینه .واتة دان ثيَدانامن بة باوةرِ لة دان ثيَدانانة
ڕاسته 

دةكةم بةآلم نةك بة قايليةكى
َى
قینه ثثيَويستى بة بةدةست دانى خود و نكؤل
ڕاسته 

َم ،دةدؤرِيَم لة زانينى ئةوةى كة قوتابيَيت
ثاراستين ووشةى خودا لة دل
كردن لة دةروون و قوربانى و خزمةت و ضةشنت هةية .من مووضةى ضوونة ڕيزى باوةرِداران ،ياخود مانةوةم لة ڕيزى باوةرِداران
هةذمار نةكردووة .هةروةها دةدؤرِيَم لة زانينى ئةوةى كة ڕێگا بةرةو خودا ناچار بة خاضدا برِوات .خاضيش ئاماذة بة ضةشنت
دةكات .ئةمةش وام ليَدةكات كة بؤ ماوةيةكى كورت لة ڕێگایباوةرِدا برِؤم.
َنةدان لةسةر باوةرِ و
وانةى سةرةكى ئةوةية كة ووشةى خودا لة دَليَكى باش و ڕاستطؤ بثاريَزم (لؤقا ،)15 :8هةروةها كؤل
َسؤزيم بكةم لةطةأل طويَبيست
َة لةطةأل كاريطةرى دل
َى كردنى لة هةموو بارودؤخيَكدا .كةواتة ثيَويستة يةكسةر مامةل
طويَرِايةل
بوونى ووشةى خودا!
ثرسيارى  : 5ئةو شتة ضيية كة زةوى ثرِ لة درِك ئاماذةى ثيَدةكات؟
َم بةم شيَوةية
َويَستى دل
َي لةتكراو و سةرقاأل بة غةم و ثةذارةي ذيان .كة دؤخ و هةل
تيَبينييةكان :زةوى ثرِ لة درِك ويَنةيةكة لة دل
َم دابةش كراوة لة نيَوان جيهان و ئةو شتانةى
بيَت ،ئةوا من وةآلمدانةوةم هةية لةطةلَ ضةند شتيَكيرت لةثاأل ووشةى خودا .واتة دل
َم بؤ نيطةرانى لةاليةن ذيان و كارى ڕؤذانةم ،ياخود بؤ
َم بؤشاييةكى زؤر بةجيَدةهيَل
ووشةى خودا فيَرمي دةكات .بةآلم من لة دل
َكاري بؤ بةدةست هيَناني ساماني زياتر ،ياخود بؤ سوود وةرطرتن لة خوشييةكاني ذيان بة ثلةيةك
نقووم بوون لة خةوناكان و هيَل
َى غةم و ثةذارةي ذيان و ثيَشينةيية
َم بؤ ووشةى خودا .هةروةها من بة شيَوةيةكى بةردةوام سةرِقال
كة ضيَطايةك ناميَنيَت لة دل
َةكان بووم لة ذيامن ،ئةمة سةرةرِاى سةرقاأل بوومن بة شتةكانى ذيان بةو ثلةيةى كة هيض كاتيَك تةرخان نةكةم بؤ خويَندنةوةي
هةل
َم و ذيامنة ووشةى خودا دةخنكيَنيَت .ئةوكات من طةشة
ووشةى خودا ياخود جيَبةجيَكردنى لة ذيامن .دةرةجنام ئةو درِكانةى لة دل
ناكةم و ناطةمة قؤناغى طةشةكردن و هيض بةرهةميَكم نابيَت.
َم ئازاد
َم بة ثاك و ثريؤز و ڕاستودروسيت و ضاك بثاريَزم (لؤقا .)15 :8هةروةها ثيَويستة لةسةرم دل
وانةى سةرةكى ئةوةية كة دل
َة لةطةأل خةفةت و
َةكانى .دةبيَت يةكسةر مامةل
َةمةندى و خؤشيي ةكان و ويستة هةل
ڕابطرم لة ناخؤشييةكانى ذيان و دةول
َةكامن بكةم.
َةمةندى و ئارةزووةكاني جيهان و ثيَشينةيية هةل
الربوومن بةاليةن دةول

ثرسيارى  : 6ئةو شتة ضيية كة زةوى ضاك ئاماذةى ثيَدةكات؟
َي قايل ثيشاندةر كة ووشةي خودا بياريَزيت .ئةوةي ئامادةييةكي ضاكي هةية .كة دؤخ و
تيَبينييةكان :زةوى ضاك ويَنةيةكة لة دل
َم بةم شيَوةية بيَت ،ئةوا وةآلمدانةوةم لةطةلَ ووشةى خودا بةو شيَوةية دةبيَت كة عيساى مةسيح لة منى دةويَت.
َويَستى دل
هةل
َويَستةكانييةتى .
َى رابردوو و هةل
َم بةم شيَوةية بيَت ،ئةمة ئةوة دةطةيةنيَت كة ثيَضةوانةى دؤخي سيَ دل
َويَستى دل
كة دؤخ و هةل
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ئـ) بة ثيَضةوانةى زةوى يةكةم ،كة طويَبستى ووشةى
خودا دةمب ،ياخود كة دةخيويَنمةوة ،ئةوا من بة
َي دةكةم و تيَيدةطةم
بايةخةوة طويَبيسيت دةمب و قبوول
(مةتا .)23 :13بؤ ئةوةي ڕزطار مب بة ريَطاى باوةرِم

بة عيسا .هةروةها بؤ ئةوةى بطؤرِيَم (لؤقا .)12 :8

رهتا
سه 
ب) بة ثيَضةوانةى زةوى دووةم ،كة طويَبيستى ووشةى خودا دةمب 
َيم هةذمار دةكةم .ئةو كيَشةى هةذمار دةكةم
كيَشةى باوةرِ و طويَرِايةل
ضونكة دةمةويَت ثاريَزطارى لة باوةرِم بكةم هةتاوةكو ئةطةر دووضارى
َم دةثاريَزم و لة
زةمحةتى و ضةوسانةوة بووم .ووشةى خودا لة كانطاى دل
سةخرتين بارودؤخ دةستى ثيَوة دةطرم( .لؤقا.)15 :8

َم بة ثاكي دةثاريَزم ،لة هةموو شتيَك كة ووشةى خودا دةخنكيَنيَت (لؤقا .)15 :8بؤ منوونة ،ئازاد
ث) بة ثيَضةوانةى زةوى سيَيةم :دل
َدا دةبيَت ،بة
َم كار ناكات ئةطةر وةآلمدانةوةم لةطةل
ڕايدةطرم لة خةم و خؤشةويستى سامان و ئارةزووةكاني جيهان .ووشةى خودا لة دل
َم دةكةم! ئةو كات ،بةرةجندان و ئارامطرتن بةرهةم دةهيَنم (لؤقا:8
َى دةكةم ،ثاريَزطارى ثاك و ثريؤزي دل
ڕازيبوونيَكى تةواو طويَرِايةل
 .)15هةندآ جار سي ئةوةندة ياخود سةد ئةوةندة بةرهةم دةهيَنم( .مةتتا( )23 :13مةرقؤس.)20 :4

ثرسيارى  7ئايا ئةم منوونةية نامةيةكة بؤ ئةو كةسانةى ئامؤذطارى دةكةن بة ووشةى خودا ،ياخود نامةيةكة بؤ ئةو
كةسانةى كة طوآ لة ووشةى خودا دةطرن؟
َكو نامةيةكة
تيَبينييةكان :لة ثايةى يةكةم ،ئةم منوونةية نامةيةك نيية بؤ ئةو كةسانةى ئامؤذطارى بة ووشةى خودا دةكةن ،بةل
بؤ ئةو كةسانةى كة طوآ لة ووشةى خودا دةطرن .ئةم منوونةية ثيَمان ڕاناطةيةنيَت كةوا دةبآ ئامؤذطار ثيَشبينى بوونى ضوار
َكى لةم ڕيَطايانةوة وةآلمدانةوةيان دةبيَت لةطةأل
َك لةم جيهانةدا ،ياخود ضوار ڕيَطا هةية كة خةل
جؤرى جياواز هةية لة خةل
َك لةم جيهانةدا ،لة
َكو لةوة زؤر زياترمان ثيَرِادةطةيةنيَت! ئةم منوونةية فيَرمان دةكات كة هةموو خةل
ثةيامي ئينجيل .بةل
نيَوانيان -ئامؤذطار– دةتوانن وةآلمدانةوةيان هةبيَت لةطةأل ووشةى خودا ،بة هؤي ئةم ضوار ڕيَطا جياوازة لة كاتة جياوازةكاني
ذيانيان .عيساي مةسيح ئةم منوونةيةى بؤمان هيَناوةتةوة بؤ ئةوةى بةرثرسياريةتيمان بزانني بةرانبةر ووشةى خودا.
بةرثرسياريَتيمان بةرامبةر ووشةى خودا ئةمانةية.
َى ،واتا طويَبيسيت
ئـ) وةآلم دانةوةمان هةبيَت لةطةل
َي بكةيت (مةتتا)19 :13
بيت و تيَيبطةيت و قبوول
(مةرقؤس ،)20 :4قبووڵکردن) واتا ووشةى خودا
قبوول بكةين بة مةرجةيَك ڕاستة (كردار،)21 :16
هةروةها بة ملكةضى و خؤشةويستةيةوة قبووىل بكةين
(عيربانييةكان.)6 :12

ث) بة دَليَكى باش و
راستطؤ وةآلم دانةوةمان
َى ،دوور لة
هةبيَت لةطةل
َبوون بة شتيرت.
سةرقال
(لؤقا.)15 :8

َكارى و ئارامي و ثةشيماني وةآلم دانةوةمان
ب) دةبيَت بة هةوال

َى بؤ ئةوةي بيثاريَزين (لؤقا .)15 :8مةبةسيت
هةبيَت لةطةل
(ثاريَزطاري) ووشةى خودا ثابةندبوونة بة ووشةى خودا لة

ميَشكمان1( .كؤرينسؤس )2 :15و وازي ليَنةهيَنني (لؤقا:8
1( )15سالؤنيكى )21 :5هةروةها ثاريَزطارى بكةين لة ونبوون
(1كؤرينسؤس .)2 :11

َى (لؤقا )15 :8هةموو
ت) دةبيَت بة بةرهةم هيَنان و خۆڕاگری وةآلم دانةوةمان هةبيَت لةطةل
َم كاردةكةن بؤ
َويَستى دل
جاريَك كة طويَم لة ووشةى خودا دةبيَت ياخود دةخيويَنمةوة ،هةل
َم
َآ! لة هةموو جاريَدا دل
دياريكردنى ئةو كاريطةريةى كة ووشةى خودا لةسةر ذيامن بةجيَى دةهيَل
بة وةآلم دانةوة و ڕاستخواز ئامادة بيَت ،بة ثةرؤش دةمب بؤ طويَبيست بوونى ووشةى خودا و
تيَطةيشتنى ،هةروةها ثةميان دةبةستم لة ثاريَزطارى كردنى تاوةكو لة قورسرتين و ناخؤشرتين
بارودؤخدا و كاتيَك دياري دةكةم بؤ طةشةكردن و بةرهةم هيَنان.

َم لة هةر ڕؤذيَك لة ڕؤذةكانى ذيامن برِيارى ئةو كاريطةرية دةدات كة ووشةى خودا
َويَستى دل
كورتةيةك بؤ ئةوانةى ثيَشوو ،هةل
َويَستم لة ووشةى خودا ،كاتيَك طويَبيستى دةمب ياخود كة دةخيويَنمةوة ،بؤم دياري دةكات كة
َيَت .هةل
لةسةر ذيامن بة جيَى دةهيَل
ئايا طةشة دةكةم و دةطؤرِيَم و بةرهةم دةهيَنم يان نا.
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ثرسيارى  : 8ثةيامي بنةرِةتى ئةم منوونةية ضيية؟
َت وةآلم دانةوةت لةطةأل ووشةى خودا دةستنيشان
َويَستى دل
تيَبينييةكان :ثةيامي بنةرِةتى ئةم منوونةية ئةوةية كة دؤخ و هةل
دةكات .هةروةها ضؤنيةتى وةآلم دانةوةت لةطةأل ووشةى خودا برِى ئةو بةرهةمة دةستنيشان دةكات كة بؤ خودا ئةجنامي
دةدةيت .بةم شيَوةية كاريطةريت لة ذيان دةوةستيَتة سةر ئاسيت وةآلم دانةوةت لةطةأل ووشةى خودا .وةآلم دانةوةت لةطةأل
َت.
َويَستى دل
ووشةى خودا دةوةستيَتة سةر دؤخ و هةل
لةطةأل ئةوةى ئةم منوونةية ئاطاداركردنةوةيةكة بؤ ئةو كةسانةى وةآلمدانةوةيان نيية لةطةأل ووشةى خودا ،بةآلم هاندةريَكى بةهيَز
َيان بطؤرِن .هةر جاريَك كة طويَبستى ووشةى خودا دةبيت ياخود
َويَستى دل
و هيوايَكي بة نرخة بؤ ئةو كةسانةى كة دةيانةويَت هةل
َى بكةيت و لة دَليَكى ثاك و
َويَستت بطؤرِى بؤ ئةوةى طويَبيستى بيت و تيَيبطةيت و قبوول
دهتوانی يةكسةر هةل
كة دةخيويَنيتةوة ،
ڕاستطؤ بيثاريَزي بؤ ئةوةى بة خؤڕاطريةوة بةرهةم بهيَنيت!
ثرسيارى  : 9بؤضى نهيَنيةكاني شانشينى خودا تةنها دراية قوتابييةكان؟ ئايا ئةمة نارِةوايى نيية؟ (ئايةتى)10

تيَبينييةكان( :نهيَنيةكاني شانشينى خودا) (لؤقا )10 :8ثةيامي ثةميانى نويَية بة تةواوةتى .بةآلم لةثاش يةكةم هاتنى مةسيح
َكو بوو بة (ڕاستييةكى ئاشكرا) ،بةآلم لةطةأل ئةوةشدا مةسيح ئةم ڕاستيية
بؤ سةر زةوى ،هيض (نهيَنيةكى شاراوة) نةما ،بةل
ياخود ئةم ثةيامةي بؤ هةموو كةسيَك ئاشكرا نةكرد .لةطةأل ئةوةى زؤر كةس طويَبيستى ثةيامي ئينجيل و وانةكانى ثةميانى
نويَي بوون ،بةآلم طوآ ناطرن و ناطةرِيَنةوة الى خودا لةبةر ئةوةي دأل رةقن .مةسيح ئةم ووشانةى لة ثةرتووكي ئيشايا وةرطرتووة.
ئـ) لة ثةميانى كؤن ،بة تايبةتى لة (ئيشايا،)15-2 :1
ئةوة دةخويَنينةوة كة نةوةى ئيسرائيل ياخى بوون لة
خودا ،لة (ئيشايا )10-9 :6خودا سةرزةنشتيان
دةكات و دةلَيَت [دلَي ئةم طةلة ڕةق بكة ،طويَي طران

بكة و ضاوي بنوقيَنة ،نةوةك بة ضاوي ببينيَت و بة طويَي
ببيستيَت ،بة دلَي تيَبطات و بطةرِيَتةوة و ضاك ببيَتةوة]

نةوةى ئيسرائيل زؤر ثةرجوويان دي ،لةطةأل ئةوةشدا
َى خؤشيان طوآ
لةسةر زارى ثيَغةمبةران زؤر هةوال
َيان ڕةق بيَت
َبذارد كة دل
ليَبوو .بةآلم خؤيان ئةوةيان هةل
و لة خودا ياخينب .بؤية ،خودا ڕيَطاي دا وةكو ئةوةي
ويستيان ئاوابن .بة واتايةكيرت ،خودا دايانية دةسيت
دةرئةجنامي ئارةزووةكانيان! ضاو و طويَي خؤيان داخست،
ئيَستاش وا خودا زياتر و زياتر ضاو و گوێیانی داخست،
بةمةش ئةوةى ضانديان بة دةستى خؤيان دووريانةوة.
اڵتیه)8-7 :6
(غه 

ب) لة ثةميانى نوآ ،بةتايبةتى لة (مةتتا )12دةبينني كة
فريسييةكان و زؤر لة جوولةكةكان ڕاثةرين بةرامبةر بة عيساي
مةسيح ،رةخنةيان ليَ طرت (مةتتا )2 :12و ستةمكاريان كرد
َةيان بؤ مةسيح دانا
بةرامبةر بة بيَتاوانةكان (مةتتا ،)7 :12و تةل

(مةتتا )10 :12و ثيالني كوشتنيان دانا (مةتتا،)14 :12
هةتاوةكو بةوة تؤمةتباريان كرد كة بة ڕابةرِايةتي شةيتان روحة

ثيسةكان دةردةكات (مةتتا .)24 :12لة (مةتتا)15-10 :13
(لؤقا )10 :8مةسيح بة هةمان شت تاوانباريان دةكات كة لة
ثةميانى كؤن هاتووة .ضونكة ثةرجووى زؤريان بيين لة دةسيت
عيساى مةسيحةوة ،وانةي زؤريان طوآ ليَبوو ،بةآلم باوةرِيان ثيَ
َيان ڕةق كرد
نةهيَنا .بؤية بة هةمان شيَوة تاوانبارياني كرد .دل
بةرامبةر عيساى مةسيح .ئيَستاش عيساي مةسيح دايانية دةسيت
دةرئةجنامي ئارةزووةكانيان! ڕيَطاي دا وةكو ئةوةي ويستيان
ئاوابن .لةطةأل ئةوةى دواتر طويَبيستى ثةيامي ئينجيل دةبن ،بةآلم
ناتوانن تيَى بطةن و برِيارى تةوبةت وةربطرن.

َـدةطريَت لةطـةأل ووشـةى
ث) ئةمةش لةسةر كاتى ئيَستامان جيَبةجآ دةكرآ ،هةموو مرؤظيَك بةرثرسياريةتى وةآلم دانـةوة هةل
َويَستى فهریسیهكان بوو ،ئةطةر هةميشـة ڕةخنـةطر بـووي لـة كةسـايةتى
َويَستت وةكو هةل
خودا لة كتيَيب ثريؤز .ئةطةر هةل
َت رةق دةبيَت و ناتوانى بضيتة ناو شانشينى خودا .بةآلم ئةو كةسانةى وةآلم دانـةوةيان
عيساي مةسيح و وانةكانى ،ئةوا تؤش دل
َيَكى ثـاك و ڕاسـتطؤ كـة وةآلم دانـةوةى هةيـة لةطـةأل
هةية لةطةأل ووشةى خودا .ئةوا ثيَويستيان بة ترس نيية .ضونكة هةر دل
ووشةى خودا ،بيَطومان طةشة دةكات و بةرهةم دةهيَنيَت .
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َى رةق بيَت بةرامبةر خوداى كتيَيب ثريؤز و دذى ووشةى خودابيَ لة كتيَيب ثريؤز ،لة
كورتةيةك بؤ ئةوانةى ثيَشوو ،هةركةسيَك دل
َي رةق دةبيَت بة شيَوةيةك كة تواناي طويَكرتنى ووشةى خوداي ناميَنيَت .بةآلم هةركةسيَك بة راستطؤيانة
كؤتاييدا زؤر زياتر دل
وةآلمدانةوةى هةبوو لةطةلَ خودا و ووشةكةى ،ئةوا تيَيدةطات و طةشةدةكات و بةرهةم دةهيَنيَت! خودا ناتوانآ ئةو كةسة رةت
َسؤزى بؤى ديَت (يؤحةننا.)37 :6
بكاتةوة كة بة دل
َمان بستيَنيَت؟ (ئايةتى)12
ثرسيارى  : 1بؤضى شةيتان دةيةويَت ووشةى خودا لة دل
َمان بستيَنيَت ضونكة ووشةى خودا ئاميَريَكي كاراية بؤ رزطاربومنان .هةركةسيَك باوةرِ بة
تيَبينييةكان0 :شةيتان دةيةويَت ووشةى خودا لة دل
ووشةى خودا بهيَنيَت ڕزطاري دةبيَت (ڕوما .)17 :10بة واتاى ئةوةى ئازاد بووة لة دةسةآلتي شةيتان و شانشينى شةيتان! عيساى

مةسيح شةيتاني ضةك كرد (مةتتا( )29-28 :12يؤحةننا .)32-31 :12كتيَيب ثريؤز دةفةرمووآ [ئةوةي (واتة خودا) لة دةسةآلتي
تاريكي دةربازي كردين و ئيَمةي طواستةوة بؤ شانشيين كورِة خؤشةويستةكةي] (كؤلؤسى ،)13 :1لةبةر ئةوةى ووشةى خودا (كتيَيب

َيَك تاقى دةكاتةوة بؤ ڕفاندني ووشةى خودا
ثريؤز) ئةو ڕيَطايةية كة خودا بةكارى دةهيَنآ بؤ ڕزطار كردنى مرؤظـ ،ئةوا شةيتان هةموو فيَل
َك! بؤية ئاطادار بة ضونكة مةسيح ئيَمةى لةم شتة ورياكردؤتةوة.
َى خةل
لة دل

ثرسيارى  : 1ضؤن دةتوامن ئارام بطرم تاوةكو بةرهةم بهيَنم؟
َة لة نامخانداية .لةبةر ئةوةى ئةمانة
تيَبينييةكان 1:شةيتان ڕاوةدوومان دةنآ و جيهاني ماددي لة دةورمانة و سروشيت هةل
َمان
هةمووى دذمانة ،ثيَويستة بة بةردةوامى بةرطرى بكةين .بةآلم ضؤن ئارام بطرين؟ كاتيَك دةتوانني ئارام بطرين كة دؤخي دل
َنةدان لة طويَطرتن لة ووشةى
َمان ثاك و ڕاستطؤ دةبيَت .هةروةها دةتوانني ئارام بطرين لة ڕيَطاى كؤل
دروست بيَت ،واتا كة دل
خودا و خويَندنةوةى و جيَبةجيَكردنى ثةيامةكاني لة ذيامنان ،و طةياندنى بة كةسانيرت .كاتيَك دةتوانني ئارام بطرين كة بةردةوام
دةبني لة ئةجنامدانى ئةم مةشقة ڕوحييانة هةتا وةكو ئةطةر تووشى نارِةحةتى و دووضارى ضةوساندنةوة بووينةوة .دةبيَت برِيارى
خؤ نةدانة دةستةوة وةربطرين .هةروةها دةبيَت ئارام بطرين .ثيَويستة بزانني كة ئيَمة دةتوانني ئارام بطرين لةبةر ئةوةى خودا
َمان بيَت.
ثةميانى ثيَداين كة لةطةل
هةنطاوى  : 4جيَبةجيَكردن
بريبكةرةوة :كام لةو ڕاستييانةى كة لة كتيَيب ثريؤز هاتووة دةست دةدات وةكو كاريَكى رةفتارى باوةرِداران؟
بةشداري كردن :وةرن با ثيَكةوة بري بكةينةوة و ئةو جيَبةجيَكردنانة بنووسني كة دةتوانني لة (لؤقا )15-4 :8دةريبهيَنني.
بريبكةرةوة :ئةو جيَبةجيَكردنة ثيَشنياركراوة ضيية كة خودا ليَيت داوا دةكات بيطؤرِيتة بة جيَبةجيَكردني كةسى؟
بنووسة :ئةم جيَبةجيَكردنة كةسيية لة ثةراوةكةت بنووسة .هةست بة سةربةخؤيى بكة لة بةشداريكردنى جيَبةجيَكردنة كةسييةكةت كة خودا لة
َتى داناوة( .لةبريت بيَت كة ئةندامانى هةر طروثيَك ڕاستى جياواز ريَكدةخةن :ياخود لة خودى ڕاستييةكة جيَبةجيَكردنى جياواز دةردةهيَنن.
دل
ئةمةى خوارةوة ليستةيةكة بة جيَبةجيَكردني ثيَشنياركراو).

منوونةي جيَبةجيَكردني ثيَشنياركراو.
8 :8ب10-
11 :8
12 :8
13 :8
14 :8

بة طرنطيةكى بيَثايةن طويَ بطرة لو وشةى خودا كة ثياوانى خودا ئامؤذطارى ثيَدةكةن.

هةولَ بدة ثةيامي كتيَيب ثريؤز تيَبطةيت (مةتا( )19،23 :13مةرقؤس.)13 :4
برِياريَك بدة بايةخ بدةيتة كتيَيب ثريؤز و ثةيامةكاني و وةآلمدانةوةت هةبيَت.
باوةرِبكة بة ثةيامي كتيَيب ثريؤز بؤ ئةوةى ڕزطارت بيَت.

َت كة بة ثيَي ووشةى خوداية .
ڕاو بؤضوونة ڕاستةكان جيَطري بكة لة دل
وردبةرةوة لة ووشةى خودا ،هةندآ ئايةت دةرخ بكة كة لة ذيانت بةكارى دةهيَنى.
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15 :8

15 :8

َت ثاك و ڕاستطؤ مبيَنيَتةوة كة هةر جاريَك ووشةى خودا دةخويَنيتةوة.
ئاطادار بة لةوةى دل
بةرهةم بهيَنة لة ڕيَطاى ئةجنامداني بةردةوامى ثةيامةكانى كتيَيب ثريؤز لة ذيانت.

منوونةي جيَبةجيَكردني كةسي.
ئـ) خودا دةيةويَت لة كتيَيب ثريؤز بطةم كة هةرجاريَك طويَبيستى دةمب و دةخيويَنمةوة .بؤ ئةوةى شةيتان نةتوانيَت ووشةى خودا
َم دةربيَنيَت .بؤية من دةمةويَت هةفتةي جاريَك كتيَيب ثريؤز خبويَنمةوة .ضونكة كتيَيب ثريؤز يارمةتيم دةدات ووشةى خودا
لة دل
تيَبطةم.
ب) خودا دةيةويَت طةشة بكةم و بةرهةم بهيَنم .بؤية هةرجاريَك كتيَيب ثريؤز دةخويَنمةوة ،ئةم ثرسيارة لةخؤم دةكةم( :ضؤن ئةم
ووشةية دةتوانيَت مبطؤرِيَت ياخود كاريطةرى لةسةر كةسانيرت هةبيَت؟) ئةوكات هةوأل دةدةم هةموو ئةو شتانة ريَكبخةم كة لة
ووشةى خودا فيَرى دةمب لة ذيامن.
هةنطاوي 5
ڕاستیهكنوێژ بكات كة خودا لة ڕيَطاى (لؤقا )15-4 :8فيَرمانى كرد.

با بة نؤرة نوێژ بةرزبكةينةوة بؤ خودا ،هةر كةسيَك بؤ
نوێژکهت لةطةلَ ئةو شتة وةآلمدانةوةت هةبيَت كة لة وانةى ئةم ثةرتووكة فيَرى بوويت .مةشق بكةن لةسةر نوێژی كورت كة لة ڕستةيةك

(لة
ڕسته ثيَكبيَت .لة بريت بيَت كة ئةندامانى هةر طروثيَك دةتوانن بؤ شتى جياواز نوێژ بكةن)

ياخود دوو

نوێژبکه 


لة طروثي دوواني يان سيانيي ،نوێژ

نوێژ

بةرز بكةنةوة لة ثيناوي يةكرتى و هةموو جيهان.

َى
ئةركى مال
بؤ وانةي داهاتوو 
َنةدةيت لة خويَندنةوةى
َيَن :بةَليَن بدة وةآلمدانةوةت هةبيَت لةطةأل ئةو شتانةى كة خودا ثيَتى فةرمووة لة كتيَيب ثريؤز .هةروةها بةَليَن بدة كؤل
بةل
كتيَيب ثريؤز بة شيَوةيةكى ريَك و ثيَك.
َوةتي روحى .رؤذانة نيو بةشلة (مةتا )24 :11-1 :8خبويَنة.
َوةتي ڕوحي :هةموو رؤذيَك كاتيَكى بةسةر بةرة لة خةل
خةل
دةرخكردن :وردبةرةوة لة ئايةتة نويَكان و دةرخيان بكة .متمانةي ڕزگاربوون1( :يؤحةننا .)13-11 :5هةموو رؤذيَك ثيَداضوونةوةيةك بكة
لةو ئايةتة كتيَبييانةي دةرخت كردووة.
ڕوانبه خودا ضى دةكات (زةبووري.)3 :5

نوێژ :ئةم هةفتةية سةبارةت بة شتيَك يان كةسيَكى دياريكراو بكة ،
چاوه
َوةتي ڕۆحی ،دةرخكردن،
زانياريية نويَكان بنووسةوة لة ثةرِاوي تايبةت بة قوتابيَيت .ئةو تيَبينييانةت بنووسة كة ثةيوةندى هةية بة خةل
َيية .
خويَندنةوةى كتيَيب ،ئةم ئةركة مال
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