وانةي ثيَنجةم

قوتابيَيت 1 -

نوێژ

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

ستايش و ثةرسنت

خودا زيندووة

فيَربكة :ئايا (ثةرسنت) ضيية؟
َويَسيت ملكةضي و نوشتانةوة و تةرخان كردنة بؤ خودا ،ئةمانةش بةريَطاي نوێژی جؤراوجؤر و شيَوازي ذيامنان دةريدةخةين.
هةل
بؤ ئةوةى خودا بثةرستني ،ثيَويستة بزانني خودا كيَية .لةم وانةيةدا سةبارةت بة يةكيَك لة تايبةمتةنديةكاني خودا فيَردةبني.
َيَت "بة تةواوي لة خودا ناطةين").
(ڕابةري طروث :ئةو فيَركردنة خبويَنةوة كة دةل
1

سروشيت
بريؤكةي سةرةكي :خودا زيندووة
بتةكان(زةبووري )8-2 :115خبويَنة
ئـ) سروشيت بتةكان :هةنديَ كةس لة شيَوةى مرؤظ بت دروست دةكةن .لةطةلَ ئةوةى ئةم بتانة
ضاويان هةية بةآلم نابينن .لةطةلَ ئةوةى طويَيان هةية بةآلم نابيسنت .هةروةها ئةم بتة مردووانة ث) بنةماى كتيَبى :بة
لة بةرد يان لة دار دروست كراوة كة ناتوانيَت قسة بكات و هيض كاريَك بكات .بة هةمان شيَوة ثيَضةوانةى ثةرستنى بت كة
هةنديَك كةس هةن فةلسةفة و باوهڕی ئايين خؤيان بةكار دةهيَنن بؤ ڕيَكخستين بريؤكةي دروستكراوى مرؤظة يان ئةو
ڕاسته 

تايبةتي خؤيان كة ثيَويستة خوداي
قینه ضؤن بيَت .بةآلم (خوداوةند)يَك كة ميَشكي مرؤظ خوداوةندانةي كة لة
َة ببيَتة خودايَكي ڕاستی.
بةدي هيَنابيَت ئةوة مةحال
َى مرؤظةوة ضنراوة،
خةيال
ب) كاريطةري بتةكان :
پهرستنی ئةو بتانةى كة دروستكراوى مرؤظة ،هةروةها ئةو ئةو كةسانةى كة خوداى
(خوداوةند)ةى كة لة ضنينى خةياآلتى مرؤظة ثةرستنيى بةتال
َة .ضونكة منوونةى ئةم جؤرة بت و ڕاستةقينة دةثةرسنت كة
خوداوةندانة هةرطيز وةآلم نادةنةوة .بةآلم لةمةش خراثرت ئةوةية كة كتيَبى ثريؤز ئاطادارمان كتيَبى ثريؤز باسى دةكات،
دةكاتةوة كة ئةو كةسانةى ئةم جؤرة بتانة دروست دةكةن ،يان ئةوانةى وةك ئةم خوداوةندانة لة وردة وردة وةك خوداي
خةيال
َى خؤيان دةضنن ،وةكو بتةكانيان ليَديَت كة دروست كراوى دةستى خؤيانن و وةك زيندوويان ليَديَت!
َيان ضنيويانة (زةبووري .)8 :115هةر كةسيَك بةدةستى خؤى
خوداوةندةكانيان كة لة خةيال
َى ،بة هةستى ،بة هونةرةكانى ،بة
بتيَك دروست بكات ،يان خوداوةنديَك بدؤزيَتةوة بة عةقل
ئاواتةكانى ،ئةوة وةك بتةكةى و خوداوةندةكةي خؤي ليَ ديَت.

پهرتووکیپيرۆز
له 
ڕهوشتیخودایزيندوو 


2

ضونكة ثةرسنت اليةنى
كةسايةتى و ثريؤزميان
دةطؤرِيَت!

دهرچوون )12-1 :3خبويَنة
(

َكو خودايَكى زيندووة.
ئـ) خودا زيندووة و سيفةتى كةسايةتى هةية :خودا بةالى ئيَمةوة بيَطانة نيية .بةل
َيَت ،هةروةها دةتوانني بريؤكة و هةست
َمان دةدويَت .بؤية دةتوانني بزانني خودا ضيمان ثيَ دةل
 خودا بة قسةى ڕ وون و تيَطةيشرتاو لةطةل
و ويسيت ئارةزووةكانى خودا تيَبطةين ،بةو برِةى كة خؤى بؤماني ئاشكرا دةكات .
َكو كارة شاراوةكانيشمان دةبينيَت.
 خودا هةموو شتيَك دةبينيَت .نةك تةنها ئةو كارانة دةبينيت كة دةيكةين (شتة ڕونةكان) ،بةل
بيَ هيوايى و ئازار و هةموو ذيامنان دةبينيَت هةروةها نامخان دةبينيت .
نوێژهکانمان دةبيَت .

 خودا طويَى لة هةموو شتيَكة .طويَى لة طفتووطؤ و ضرثة و هانا بردنة بةر و

 خودا هةستى هةية ،طرنطى بة ناآلندن و ضاكةمان دةدات .كتيَبى ثريؤز دةَليَت كة خودا طةلةكةى خؤشدةويَت و توورِةيي ...
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َخؤش دةبيَت.
دةباريَنيَتة سةر ئةوانةى بةرةنطارى دةبنةوة .بةو شيَوةية خودا خةم دةخوات و دل

 ضونكة خودايَكى زيندووة ،هاتة زةوى بؤ ئةوةى ڕزطارمان بكات .سةرةرِاى ئةوةش هةندىَ كارمان ثيَرِادةسثيَريَت (هةروةك
َمان ديَت و يارمةتيمان دةدات لة
َكو لةطةل
لةطةلَ موسا ئةجناميدا) .بةآلم بة تةنيا ناماننيَريَت بؤ ئةجنامدانى كاريَك ،بةل
ئةجنامدانى ڕاسثاردةكة (هةروةك ضؤن لةطةلَ موسا ضوو و يارمةتيدا لة ئةجنامدانى ڕاسثاردةكةى) .
ب) خودا زيندووة و مرؤظى لةسةر ويَنةي خؤى دروست كرد.
خوداي زيندوو و ڕاستةقينة تاكة كة خودى خؤى لة كتيَبى ثريؤز ئاشكرا كرد،
َى مرؤظ بيَت .ضونكة خودا دةدويَ و
َى ئةقل
خودای َیك نيي ة لة ضنينى خةيال
دبينيََت و طويَى ليَدةبيَت و هةست دةكات و بري دةكاتةوة و ئارةزوو دةكات و
كار دةكات .بةآلم ئةم كارانة ئةجنام نادات لةبةر ئةوةى ئيَمةى مرؤظ ئةجنامى
َى مرؤظ ويَنةى بكيَشيَت ،هةروةها
دةدةين .ضونكة خودا ويَنةيةك نيية كة ئةقل
َكو لة سروشتى
خودایَیك نيية بة طويَرةى بريؤكةى مرؤظ دروست كرابيَ ،بةل
خؤى خودايَكى زيندووة .ئةو بة تةواوةتى زيندووة .مرؤظ خوداى لة ميَشكى
َكو خودا مرؤظى لةسةر ويَنةي خؤى دروست كرد .خودا
خؤى دروست نةكرد ،بةل
مرؤظى وةك منوونةيةك لةسةر ويَنةي خؤى دروست كرد .لةبةر ئةوةى خودایَیكى
زيندووة ،زيندووةكانى دروست كرد .مرؤظ زيندووة ضونكة لة شيَوةى خودا
دروست كراوة ،لةبةر ئةوة دةتوانن بدويَن ضونكة خودا دةدويَ .هةروةها دةبينني
ضونكة خودا دةبينيَت ،بريدةكةينةوة ضونكة خودا بريدةكاتةوة ،هةروةها ئيَمة
َدةبذيَرين و برِيار دةدةين ...هتد .لةبةر ئةوةي خودا زيندووة ،ئيَمةى مرؤظ
هةل
سيفاتى زيندوومان هةية .بةآلم لةطةلَ ئةوةش سيفاتة زيندووةكامنان زؤر لة
سيفاتى خودا كةمرتة.
ئينجيلي مةتتا

بةشداريكردن

فيَركردن

ئـ )

ج) خودا زيندووة و ثةيوةنديةكى
زيندووى لةطة َل مرؤظ هةية.
لةبةر ئةوةى خودا زيندووة و ئيَمةى مرؤظ
زيندووين ،دوتوانني ثةيوةندييةكمان هةبيَت و
هاوبةشييةكمان لةطةلَ يةكرتدا هةبيَت! لةبةر
ئةوةى خودا زيندووة و ئيَمةى مرؤظيش
زيندووين ،دةتوانني بةيةكةوة بدويَن و يةكرت
بناسني ،لة يةكرت تيَبطةين و هةست بة يةكرت
بكةين ،هاوبةشيمان بةيةكةوة هةبيَت و
بةيةكةوة كاربكةين .ئةطةر خودا تةنها
هيَزيَك بوواية بةبيَ كةسايةتى ثةيوةندى و
هاوبةشى نزيكى نيَوان ئيَمة و خودا هةرطيز
نةدةبوو .بةآلم لةبةر ئةوةى خودا زيندووة
كةواتة ئةم ثةيوةنديية كةسايةتيية و
هاوبةشية نزيكة نةك تةنها شياو دةبيَت،
َكو دؤخيَكي ڕاستيية .
بةل

َوةتي ڕۆحی قوتابيان) ئةوةى فيَرى بوونة لة
بة نؤرة بةشداري بكةن (يان لة ثةرِاوي خةل

َوةتةكان و رِامانتان لةو برِطة كتيَبييانةى بؤتان دةستنيشان كراوة (مةتتا- 1 :15
يةكيَ لة خةل
 )20 :18لةطةأل ڕةضاو كردنى ئةوةى بةشداريةكان كورت بيَت.
َى
َة لةطةأل قسةكانى بكةن و قبوول
طويَ بطرن لةو كةسةى بةشدارى دةكات ،بة ڕاستى مامةل
بكةن و كيَربِكيَى ئةو شتانة مةكةن كة بةشدارى دةكات.

حةوت هةنطاوي بؤ بةكارهيَناني كتيَيب ثريؤز

ڕوونكردنةوة
بةرثرسياريةتى باوةرِدار بةرامبةر كتيَبى ثريؤز.

َي كتيَبى پیرۆز بة( .لؤقا( )28 :11بينني )7 :2خبويَنة.
 1طوآ ڕايةل
 2كتيَبى ثريؤز خبويَنة( .وتةكان( )20-18 :17نةحةميا)8 :8

(1تيمؤساوس )13 :4خبويَنة.
 3كات بةسةر بةرة لةطةأل خويَندنةوةي كتيَبى ثريؤز( .عةزرا( )10 :7كردار )11 :17خبويَنة.
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 4هةنديَك ئايةتي كتيَبى ثريؤز دةرخ بكة( .زةبووري )11-9 :119خبويَنة.
 5رامبيَنة لة ثةيام و فيَركردنةكانى كتيَبى ثريؤز( .يةشوع )8 :1خبويَنة.

َبىيَنة.
كتيخبو
َركردنةكانى)11
(زةيووريفي-9 :119
(یۆحهننا)21 :14

ثريؤز جيَبةجيَ بكة لة ذيانت( .لؤقا)49-46 :6
 6.ثةيام و
خبويَنة.
ثةيام و فيَركردنةكانى كتيَبى ثريؤز بطةيَنة كةسانيرت( .كؤلؤسي2( )16 :3تيمؤساوس )2 :4خبويَنة.
7
َنة.
خبوييَنة.
خبو
هةرضةندة كتيَيب ثريؤز بةئةجنامداني ئةم حةوت هةنطاوة جياوازة بةكاربهيَنى ،ئةوة زياتر لة كتيَبى ثريؤز دةطةيت.
 ))11خبو
11--99 ::119
(زةيووري119
( ..زةيووري
َنة..
خبوييَنة
هاندةر
خبويَنة.
بؤضي دةبيَت كتيَيب ثريؤز بةكار بهيَنيت.
 1منوونةي عيساي مةسيحي خوداوةند.
( .زةيووري )11-9 :119خبويَنة.
ئـ) خبويَنة( :لؤقا.)47-46 :2
ب) خبويَنة( :يؤحةننا.)18-14 :7
بدؤزة و طفتووطؤبكة :عيساي مةسيح ضؤن
َكي و عيساي مةسيح ضييان ووت سةبارةت
بدؤزة و طفتووطؤبكة :خةل
ووشةى خوداى بةكاردةهيَنا (كتيَبى ثريؤز)؟
بة فيَركردن و كةلتوورةكةى؟
َييةوة
تيَبينييةكان :عيساي مةسيح لة مندال
تيَبينييةكان :لةطةلَ ئةوةى عيساي مةسيح هيض وانةيةكى الهوتى
دةستى كردة خويَندنةوةى ووشةى خودا .لة ڕيَى
وةرنةطرتووة لة خويَندنطاى مامؤستايانى شةريعةت ،بةآلم بة باشرتين
طويَطرتن و ثرسياركردن ،هةروةها بة طفتووطؤ
شيَوة ووشةى خوداى دةزانى .بةهرةكانى عيساي مةسيح لة فيَربوون و
كردنى ووشةى خودا لةطةأل كةسانيرت.
فيَركردن بنضينةكةى خوداى زيندوو بوو كة ناردوويةتى .عيساي مةسيح
َة.
فةرمووى كة ڕاست دةَليَت نةك هةل

ب)

ث) خبويَنة( :لؤقا.)28-25 :10
بدؤزة و طفتووطؤبكة :ئايا عيساي مةسيح ضى كرد بة ووشةى خودا (كتيَبى ثريؤز)؟
تيَبينييةكان :لةو سةردةمةدا ووشةى خودا لةسةر ثارضةيةك ثيَسيت لوولكراو يان لةسةر كاغةزي بةردى دةنووسرا .عيساي مةسيح
بةزؤري ووشةى خوداى بةكاردةهيَنا .ووشةى خوداى لة ذيانى تايبةتي خؤى ئةجنامدا (لؤقا.)45 :44 ، 27-25 :24 ، 21 :4
هةروةها ووشةى خوداي بةكارهيَنا كاتيَك كة رووبةرِووى شةيتان بووةوة (مةتتا .)10 ، 7 ، 4 :4ووشةى خوداى بةكار هيَنا بؤ فيَركردنى
ڕاستى (مةتتا .)44-43 ، 39-38 ، 34-31 ، 27 ، 22-21 :5هةروةها بؤ وةآلمدانةوةى ثرسيارةكان (مةتتا)6-3 :19
َكى دةذين
َةكان (مةتتا .)46-41 :22هةروةها بؤ ئابرِوو بردنى ذيانى ڕيايى كة خةل
(لؤقا )28-25 :10و ثوضةأل كردني فيَركردنة هةل
(مةرقؤس .)9-5 :7لةبةر ثيَشبيين كردن (مةتتا.)31 :26



َسي نيَردراو.
 2منوونةي ثؤل

 ئـ) خبويَنة( :كردار.)4-2 :17
 بدؤزة و طفتووطؤبكة :ضؤن ثؤلسي نيَردراو ووشةى خوداى بةكارهيَنا؟

َة كةسيَك كة ئارةزووى خويَندنةوةى ووشةى خودايان هةبيَت (كتيَبى
تيَبينييةكان :ثؤلسي نيَردراو ڕاهاتبوو لةسةر دؤزينةوةى كؤمةل
ثريؤز) .طرووثةكة هةفتةي يةكجار كؤدةبوونةوة .ثؤلسي نيَردراو دةربارةي كتيَبى ثريؤز طفتووطؤى لةطةلَ دةكردن .ووشةى {طفتووطؤ

دةكات} (لة زماني يؤنانى )Dialegomai واتة {ڕامان كردن لة }...ڕاستييةكانى كتيَبى ثريؤز لة ميَشكيدا ،ثاشان {طفتووطؤ
كردن} (وتوويَذ كردن سةبارةت )...بةم ڕاستيي انة لةطةأل ئةو كةسانةى لة طرووثةكة ئامادةن .لةماوةى ئةم طفتووطؤ كردنة لة كتيَبى
انةى بؤ ڕووندةكردنةوةو هةندآ ڕاستى كتيَبى ثريؤزى بؤدةسةملاندن .واتةي ووشةي {ڕوون كردن} (كردنةوةي
ثريؤز ،ثؤلس ئةم ڕاستيي 
كتيَبى ثريؤز بةتةواوي) ،واتة مةبةسيت برِطة قوورسةكانى كتيَبى ثريؤزى بؤ ڕوون دةكردنةوة.
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واتةي ووشةى {ڕوونكراو} ئةوة دةرخبةيت كة
ئةوةى فيَرى دةكةيت بة ڕوونى لة كتيَبى ثريؤز
َكي
نووسراوة .مةبةستى ثؤلس ئةوة بوو خةل
{قايل بكات} بؤئةوةي باوةرِ بيَنن بةو
ڕاستييانةى لة كتيَبى ثريؤز هاتووة .ثؤلسي
 نيَردراو بؤ ماوةي دوو سالَ لة شارى ئةفةسؤس

مايةوة و ڕؤذانة طفتووطؤي دةكرد سةبارةت بة

 ڕاستييةكاني كتيَبى ثريؤز (كردار.)10-8 :19
 3منوونةي دانشتواني بريية.

ب) خبويَنة( :كردار.)31 ، 30 ، 27 ، 20 :20
بدؤزة و طفتووطؤ بكة :مةبةستى ثؤلسي نيَردراو ضى بوو لة فيَركردن و
ئامؤذطاري كردن؟
َكي فيَرى هةموو
تيَبينييةكان :مةبستى ثولسي نريدراو ئةوة بوو خةل
مةبةستةكانى خودا بكات سةرةرِاى ثيَشكةشكردنى ئامؤذطارى .لة
اليةنيَكةوة هةموو ڕاستييَكي طرنطي فيَردةكردن لة كتيَبى ثريؤزدا .لة
اليةنيَكي تريشةوة ئةو شتةى يارمةتيانى نةدةدا فيَريانى نةدةكرد .ثؤلس
َكي ئاطاداركردةوة كة ثيَويستة لةسةريان خؤيان بة مشتومرِى طيَالنة
خةل
و فيَركردنى بةتاأل خةريك نةكةن (1تيمؤساوس .)7-3 :1

خبويَنة( :كردار.)12-10 :17
َكى بريية ضؤن ووشةى خودا يان بةكار دةهيَنا
بدؤزة و طفتووطؤبكة :خةل
(كتيَيب ثريؤز)؟
َكى بريية هةموو ڕؤذيَك كتيَبى ثريؤزيان دةخويَندةوة بؤ
تيَبينييةكان :خةل
ئةوةى بةخؤيان ڕاستى بدؤزنةوة .ضونكة ويستيان طةشة بة قايلى خؤيان
َيَت لة (كتيَيب ثريؤز) .لة زماني
بدةن سةبارةت بةو ووشةيةي خودا دةيل
يؤنانى واتاي ووشةى {دةخويَنيَت} بةم شيَوةيةية( :ثشكنيين ڕاسيت لة
َسةنطاندنى
ڕيَطاى تويَذينةوة ،ثرسيار كردن ،جياكردنةوةى ڕاستى ،هةل
ڕاستى .واتة هةستيَت بة تويَذينةوةيةكى ورد و ئاطادار وةك ليَثرسينةوةى
ياسايى .بؤية ئةو ڕيَطاييةى كة ثيَويستة لةسةرت بةكارى بهيَنى بؤ
ضةسثاندنى قايلبووني تايبةتيت دةربارةى شتة ڕوحييةكان ئةوةية كة خؤت
ئةو ڕاستيية بثشكنى كة ئاشكرا كراوة لة كتيَبى ثريؤز .باشرتين ڕيَطا
ئةوةية كة ئةو كارة ئةجنام بدةيت لةطةأل طرووثكى بضووك لة باوةرِدارانيرت .

5

منوونةى يةشوع و پاشا داود

 4منوونةي عةزرا.
خبويَنة( :عةزرا.)10 :7
بدؤزة و طفتووطؤبكة :عةزرا ضؤن ووشةى خوداي
بةكار هيَنا (كتيَيب ثريؤز)؟
تيَبينييةكان :عةزرا مامؤستايةكى مةزنى كتيَبى
ثريؤز بوو ،خؤى تةرخان كردبوو بؤ سيَ شت :يةكةم،
كتيَبى ثريؤز خبويَنيَت .دووةم ،فيَركردنةكانى كتيَبى
ثريؤز بةكاربهيَنيَت .سيَيةم ،كةسانيرت فيَرى
ڕاستييةكانى كتيَبى ثريؤز بكات .ئةمةش
منوونةيةكى باشة بؤ هةموو قوتابيانى كتيَبى ثريؤز
و سةركردةى طرووثةكان (مامؤستايانى كتيَبى
ثريؤز) .ثيَش ئةوةي ڕاستييةكاني كتيَيب ثريؤز
فيَري كةسانيرت بكةيت .ثيَويستة لةسةرت ئةم
ڕاستيية لة كتيَبى ثريؤز خبويَنيت و لة ذيانى
تايبةتيت بةكارى بهيَنى .

خبويَنة( :يةشوع( )9-7 :1زةبووري.)3-1 :1
بدؤزة و طفتووطؤ بكة :ئةو ثةميانة ضيية كة خودا داى؟ ئةو شتة ضى بوو كة طةلةكةى تاقيكردةوة؟
تيَبينييةكان :خودا فةرمانى كردة سةر يةشوع كة بةردةوام بيَت لةسةر وردبوونةوة لة ووشةى خودا (كتيَبى ثريؤز) ،هةروةها
ئاطاداربآ لة جيَبةجيَكردنى ئةوةى تيَيدا هاتووة .خوادوةند ثةميانى ثيَدا كة هةموو سةركةوتنيَك لة ذيانى تاقيبكاتةوة.
بةهةمان شيَوة شا داود تاقيكردةوة كة وردبوونةوة لة ووشةى خودا كة لة كتيَبى ثريؤز ئاشكرا كراوة لة ستةمكاران دةيثاراست
و ذيانى بةبةرهةم دةكرد .بؤية ڕامان لة ووشةى خودا و جيَبةجيَكردنى طةورةترين كاريطةرى دةبيَت لةسةر ذيانت .خودا
َسوكةوت
ثاداشتى ئةوةت دةكاتةوة بة طةشةسةندن و سةركةوتن (واتا بة شيَوةيةكى ڕاست لة ذيان تيَدةطةيت و بة دانايى هةل
دةكةيت) .ئةوكات ذيانت خؤش و بةبةرهةم دةبيَت .
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 6ثيَنض بنةماي خويَندنةوةي كتيَيب ثريؤز
ئةو ئايةتة كتيَبييانةى الى سةرةوة ئاماذةى ثيَكراوة .هةندآ بنةماى جوامنان فيَردةكات كة ثةيوةندى هةية بة وانةي كتيَيب:
ئـ) طرووثى بضووك.طرووثيَكى بضووك ثيَك بهيَنة لةو كةسانةى ئارةزووى خويَندنى كتيَبى ثريؤزيان هةية بةيةكةوة(.باشرت
واية هةفتةى جاريَك كؤببنةوة).
ب) بة شويَن ڕاستيدا بطةرِآ .بةشويَن ڕاستيدا بطةرِيَ .هةروةها ويستى خوداى تةواو و هةر شتيَك يارمةتى ئةوة بدات .
ث) ڕاستى شلؤظة بكة .ثرسيار بكة و طويَ لة بريورِاى ئةوانيرت بطرة.طفتووطؤى ئةو ڕاستييانة بكةن كة لة كتيَبى ثريؤز
َميَنة كة لة ڕيَطاى كتيَبى ثريؤز بة بريتدا دىَ .كتيَبى ثريؤز
َيَك بسةل
هاتووة .ووشة و بريؤكة قورسةكان ڕوون بكةوة .هةموو خال
ڕوون بكةوة بة روونكردنةوةيةكى ڕاست .باشرت واية ئةو كارة لة ذيَر تيشكى برِطةكاني ديكةى كتيَبى ثريؤز.
ت) ڕاستى جيَبةجيَ بكة .رامبيَنة لةوةى خودا دةيةويَت بيزانى و باوةرِى ثيَبكة ،لةسةر ڕيَطاى بي و ئةجنامى بدةى .ثاشان ئةو
ڕاستيية ئةجنام بدة كة خودا دةيةويَت ئةجنامى بدةيت.
ج) هةستة بة دارِشتنى ڕاستى .ڕاستيية سةرةكييةكان دارِيَذة بة شيَوةيةك بريوباوةرِ ،دةرةجنام ،ريَكخستنة تايبةتييةكانت
ثيَكبيَنيَت.

ث)

جيَبةجيَكردني كرداري

حةوت هةنطاوي كردارى بؤ بةكارهيَنانى كتيَبى ثريؤز.

لة ماوةى ئةم بةرنامة مةشقيية ،ئةم كارانة فيَردةبني :ضؤنيَيت بةكارهيَناني كتيَبى ثريؤز بة شيَوةيةكى كردارى ،طويَ طرتن لة
كتيَبى ثريؤز ،خويَندنةوةي كتيَبى ثريؤز ،دةرخكردني ئايةتةكانى كتيَبى ثريؤز ،وردبوونةوة لة ڕاستييةكانى كتيَبى ثريؤز،
َكيرت.
جيَبةجيَ كردني ثةيام و فيَركردنةكانى كتيَبى ثريؤز لة ذيامنان ،طةياندني ثةيام و فيَركردنةكانى كتيَبى ثريؤز بؤ خةل
1

طويَ بطرة لة كتيَبى ثريؤز

فيَربة طويَبيسيت دةنطى خودابيت و طويَى ليَرِابطريت كاتيَك قسةت لةطةلَ
َيَ.
دةكات لة ڕيَطاى كتيَبى ثريؤز ،ثيَشبينى بكة خودا شتيَكت ثيَ بل

ڕؤذانة كتيَبى ثريؤز خبويَنةوة

2

َدا بة تةواوى كتيَبى ثريؤز خبويَنةوة .كتيَبى ثريؤز بريتية لة
َيك يان دوو يان سيَ سال
ئـ) كتيَبى ثريؤز خبويَنةوة :لة ماوةي سال
 1187بةش .بؤية دةتوانى لة ريَطاى خويَندنى  3بةش رؤذانة و  5بةش لة ڕؤذي ثشوودانت هةمووكتيَبى ثريؤز خبويَنيتةوة.
ڵوهتی ڕوحيت برِطةكانى ثةميانى نويَ خبويَنةوة .ئيَوارة
خه 
يةكيَك لة ثيالنةكانى خويَندنةوةى كتيَبى ثريؤز بةكاربهيَنة .لةكاتى 
ثيَش ئةوةى خبةوى برِطةيةك يان دوو برِطةى ثةميانى کۆن خبويَنةوة .سيستةمى هيَمادانان بةكار بهيَنة لةكاتى خويَندنةوةى كتيَبى
ثريؤز .ئةوة يارمةتيت دةدات بؤ دؤزينةوةى برِطة طرنطةكان لة كتيَبى ثريؤز .هةروةها يارمةتيت دةدات بؤ خويَندنى هةندىَ لة
بابةتة دياريكراوةكانى كتيَبى ثريؤز .سةيرى ثاشكؤى  2و  3بكة.
ب) كتيَبى ثريؤز خبويَنةوة بؤ ئةندامانى خيَزانت.
بةشيَك لة كتيَبى ثريؤز خبويَنة بؤ ئةندامانى خيَزانت (بؤ منوونة
دواى ذةمى سةرةكى) .دواتر طفتووطؤى برِطةكة بةيةكةوة بكةن و

ث) كتيَبى ثريؤز بؤ كةسانيرت خبويَنةوة.
بة دواى كةسانيَكي طوجناو بطةرِيَ بؤ خويَندنى كتيَبى ثريؤز بة دةنطيَكى
بيسرتاو بؤ ئةوانةى كة باوةرِدارنني1( .تيمؤساوس.)13 :4

بةيةكةوة نوێژ بكةن (وتةكان.)9-4 :6
3

هةفتانة كتيَبى ثريؤز خبويَنة.
خبويَنةوة
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بةخؤت كتيَبى ثريؤز خبويَنةوة ،ثاشان كتيَبى ثريؤز لةطةلَ طرووثى بضووك خبويَنةوة.
ئـ) هةستة بة ثيَكهيَنانى طرووثى خويَندنى كتيَيب ثريؤز يان طرووثى قوتابيَيت .بةدواى كةسانيَك بطةرِىَ ئارةزووى خويَندنى كتيَبى
ثريؤزيان هةبيَت .ثيَويستة لةسةر هةر كةسيَك لة ئةندامانى طرووثةكة وانةى كتيَب ئامادة بكات ثيَش ئةوةى بيَتة كؤبوونةوةى طرووثى
خويَندنى كتيَيب ثريؤز .كاتيَك بةيةكةوة كؤدةبنةوة ثيَويستة لةسةر هةموو كةسيَك بةشدارى تويَذينةوة ،طفتووطؤ ،بةشداريكردن،
جيَبةجيَكردنى ڕاستى بكات .باشرت واية هةفتةى جاريَك كؤبنةوة بؤ خويَندنى كتيَبى ثريؤز و نوێژکردن.
ب) شيَوةى جياواز فيَربة بؤ خويَندنى كتيَبى ثريؤز .ضةند شيَوةيةك هةية يارمةتيت دةدات بؤ خويَندنى ئايةتةكانى كتيَبى ثريؤز ،يان
برِطةكانى كتيَبى ثريؤز ،يانيش بةشةكانى كتيَبى ثريؤز ،هةروةها ثةرتووكةكاني كتيَبى ثريؤز ،يان ئةكتةرةكاني كتيَبى ثريؤز ،يان
بابةتةكانى كتيَبى ثريؤز .لةم بةرنامة مةشقيية ،شيَوةيةكى هةرةباش فيَر دةبى ئةويش (شيَوازي ثيَنج هةنطاو) كة دةتوانى بةكاري بيَنى
بؤ خويَندنى هةر برِطةيةكى كتيَبى ثريؤز .سةيرى ثاشكؤى  4بكة.

بة شيَوةيةكى ڕيَك و ثيَك ئايةتةكانى كتيَبى ثريؤز دةرخ بكة.
خبويَنةوة
بة شيَوةيةكى ڕيَك و ثيَك ڕامبيَنة لة ئايةتةكان كتيَبى ثريؤز و دةرخيان بكة .هةروةها بةو
َنيا بة لة دةرخكردنيان .سةيرى ثاشكؤى  5بكة.
ئايةتانةدا بضؤوة كة ثيَشرت دةرخت كردبوو .دل
4

وردبةرةوة لة ڕاستييةكانى
كتيَبى ثريؤز.
5

فيَربة و مةشق بكة لةسةر ڕامان لة ڕاستييةكانى كتيَبى ثريؤز .ئةمة ثيَويستى بة كات و ڕيَكخستنيَكى زياتر هةية.
ڕامانى مةسيحى زؤر جياوازة لة ڕامانى ئاينةكانيرت ،هةمان كةسةكة دةبيَتة تةوةرى ڕامانى .بةآلم لة باوةرِي مةسيحيدا خودا
و ووشةكةى هةردةم تةوةرى ڕاماننت .ضونكة ڕامانى مةسيحى وةستاوة لةسةر بنةماكانى وشةى خودا نةوةك لةسةر بنةما و
بةهاى كةسي ،ئةوة طفتوطوَيةكي هةميشةيية لةنيَوان خوَت و خودا .سةرةرِاى ئةوة ڕامانى مةسيحى بة شيَوةيةكى تايبةت
ڵوهتی ڕوحي و لةكاتى ثارِانةوة و لةكاتى دةرخكردني ئايةتة كتيَبييةكان و لةكاتى خويَندنت بؤ كتيَبى ثريؤز.
خه 
دةبيَت لةكاتى 
بةآلم ضوار ڕيَطاى شويَنكةوتوو لة ڕامانى مةسيحى ئةوةية :بريكةوة ،بثارِيَوة ،كاربكة ،بنووسة .سةيرى ثاشكؤى  1بكة لة
كتيَبى مةشق لةسةر قوتابى بوون 1-بكة.
6

ڕاستييةكانى كتيَبى ثريؤز لة ذيانت جيَبةجيَ بكة.

ئـ) مةبةست لة جيَبةجيَكردنةكان.
َكو بؤ ئةوةى ذيانت بطؤرِيَت.
خودا كتيَبى ثريؤزى ثيَنةبةخشيووى بؤ ئةوةى رؤشنبريى و زانياريت زياد بكات ،بةل
ب) جيَبةجيَكردنة ثيَشنياركراوةكان.
بريبكةوة ضؤن دةتوانى ئةو ڕاستيية جياوازانة لة ذيانت جيَبةجيَ بكةيت كة لة برِطةى كتيَبى ثريؤز هاتووة .لةوانةية هةر
ڕاستييةك لة كتيَبى ثريؤز زياتر لة يةك جيَبةجيَكردنى هةبيَت .لة خؤت بثرسة:
َويَستيَك ياخود ڕةفتاريَك هةية كة دةبيَت بيطؤرِم؟
ئايا هةل
َى مب؟ 
ئايا ياداشتيَك هةية كة دةبيَت طويَرِايةل
ئايا طوناهةيَك هةية كة دةبيَت ليَى دوور بكةومةوة؟
ئايا ڕاستييةك هةية كة دةبيَت باوةرِى ثيَ بكةم؟
ئايا نويَنةريَكى باش هةية كة دةبيَت بة ريَيدا برِؤم؟
ئايا ثةميانيَك هةية كة دةبيَت داواى بكةم؟
ئايا نامةيةكى نوآ هةية كة دةبيَت بةشدارى بكةم؟ 
ئايا داناييةك هةية كة دةبيَت جيَبةجيَى بكةم؟
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ث) جيَبةجىَكردنى كةسى.
لة خودا بثرسة ئايا دةيةويَت ضى بزانى ،يان باوةرِى
ثيَبكةى ،يان لة ڕيَى دابى ،يانيش ئةجنامى بدةيت.
هةوأل بدة واقيعى بيت و جيَبةجيَ كردنيَك دابنآ كة بتوانى
بهالى كةمى بؤ ماوةى هةفتةيةك جيَبةجيَى بكةى .

7

ت) ثيَشكةوتن لة جيَبةجيَكردن.
كاتيَك هةموو ڕؤذيَك نوێژ دةكةيت ،لة خودا داوا بكة
يارمةتيت بدات لة دةسطرتن بة جيَبةجيَ كردنى كةسى .لة
هةموو هةفتةيةكدا بةشدارى ئةندامانى طرووثةكةت بكة بةو
شتةى بةدةستت هيَناوةلة جيَبةجيَكردنى تايبةت بة خؤت.

ڕاستييةكانى كتيَبى ثريؤز بطةيةنة كةسانيرت.

شايةتي بدة لةةوةي كة خويَنديتتةوة بة ڕيَطةي هةوالَ بطةيةنيتة كةسانيرت ،يان دةرخت كردووة لة كتيَبى ثريؤز .ڕاستييةكانى
كتيَبى ثريؤز بطةيةنة كةسانيرت لة ڕيَطاى بةشداريكردن ،شايةتيدان ،فيَركردن ،ئامؤذطاري كردن ،هاندان ،ئاطاداركردن.

نوێژ
بة نؤرة وةكو طروث نوێژ بةرز بكةنةوة بؤ خودا ،وةكو وةآلمدانةوةيةك بؤ ئةوةي ئةمرٍٍِِِِؤ فيَرى
بوونة .يان طرووثةكة دابةش بكة طرووثى دووانى يان سيانى و نوێژکردنتان بةرز بكةنةوة بؤ
خودا وةكو وةآلمدانةوةيةك بؤ ئةوةى ئةمرِؤ فيَرى بوونة.

َى
ئةركى مال
بؤ وانةي داهاتوو


َكى شلؤظة بكةيت.
َيَن بدة نامةى موذدة بة ڕوونى بؤ خةل
َيَن :بةل
 بةل
َوةتي ڕوحي بة خويَندنةوةي نيو بةش ڕؤذانة لة (مةتتا.)46 :21 – 21 :18
َوةتي ڕوحي :بةردةوام بة لةسةر خةل
 خةل
شيَوازي ڕاسيت ثةسةندكراو بةكار بهيَنة .تيَبينييةكانت بنووسة.
وانةي خويَندنةوةي كتيَيب ثريؤز :تكاية وانةي خويَندنةوةي كتيَيب ثريؤز ئامادة بكة لة ماأل (ئةفةسؤس .)22-1 :2من
كيَم؟ ثيَنج هةنطاوي خويَندنةوةي كتيَيب ثريؤز بةكار بهيَنة .تيَبينييةكانت بنووسة.
نوێژ :بؤ كةسيَكى دياريكراو يان بؤ شتيَكى دياريكراو نوێژ بةرز بكةرةوة و بزانة خودا ضى دةكات (زةبووري.)3 :5
َوةتي ڕۆحي ،دةرخكردن ،وانةي خويَندنةوةي
زانياريية نويَكان لة ثةرِاوي تايبةتي بنووسة .تيَبينييةكانت سةبارةت بة (خةل
َيية.
كتيَيب ثريؤز) لة ثةرِاوي تايبةتي بنووسة .هةروةها ئةم ئةركة مال
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