قوتابيَيت 1 -

وانةي حةوتةم

نوێژ

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

ستايش و ثةرسنت

خودا ثريؤزة

فيَربكة :ئايا (ثةرسنت) ضيية؟
َويَسيت ملكةضي و نوشتانةوة و تةرخان كردنة بؤ خودا ،ئةمانةش بهڕێگاینوێژی جؤراوجؤر و شيَوازي ذيامنان دةريدةخةين.
هةل
بؤ ئةوةى خودا بثةرستني ،ثيَويستة بزانني خودا كيَية .لةم وانةيةدا سةبارةت بة يةكيَك لة تايبةمتةندييةكاني خودا فيَردةبني.
َيَت (خودا ثريؤزة).
ڕابةري طروث :ئةو فيَركردنة خبويَنةوة كة دةل
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واتاي ثريؤزي

بريؤكةي سةرةكي :خودا ثريؤزة

ووشةى (ثريؤزي) دوو اليةن دةطريَت:
ئـ) دابرِان لة ستةم و طوناه و بابةتة دنياييةكان.

)(دهرچوون )7-6:34
(ئيشايا )8-1 :6ئیشایا 17-15:1

ب) تةرخانكردنى خودة بؤ ڕاستوودروسيت و ڕاستى و ترسي خودا.

َكو
(ثريؤزى) واتا (تةواوى كةسايةتى و ڕ ةفتار) .بةآلم بة (ثريؤزي) ناو نابريَت كة تةنها دابرِيَت لة ستةم وطوناه و بابةتة دنياييةكان ،بةل
كاتيَك كة تةرخان دةكريَت بؤ ڕاستوودروسيت و ڕاستى و ترسي خودا .اليةنى يةكةم بةبيَ اليةنى دووةم بة (تةواو) هةذمار ناكريَت،
ضونكة تةواوةتى كةسايةتى و ڕةفتار ثيَويستى بة بوونى هةردوو اليةن هةية( :دابرِان) و (تةرخان كردن).

ثريؤزي و خودا
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ثريؤزي و

ژیانیهاوبهش


خودا ثريؤزة .ئةو تةواوة لة كةسايةتى (سيفةتةكانى) و ڕةفتارى (كردةوةكانى) .ئـ) اليةنى
يةكةم .خودا دابرِاوة لة ستةم بة هةموو جؤر و شيَوةكانييةوة .ئةو ڕقى لة ستةمة بة
هةموو ڕوخسارةكانى .هةروةها ڕقى لة طوناهةية ئةطةر زؤر بيَت يا كةم .ب) اليةنى
دووةم .خودا تةرخان كراوة لة هةموو سيفةتة خوداييةكانى .ڕاستطؤية لة جيَطريبوون و

كاتيَك ئيشايا ضووة حزوري خوداى
ثريؤز .طآلوي خؤي بيين .بؤية بة
سةرسورِمانييةوة وتى( :قورِ بةسةرم،
فةوتام! ضونكة من كابرايةكي ليَو طآلوم

ڕاستى .بة واتايةكى ديكة .ئةو بةتةواوةتى ڕاستوودروستة هيض شتيَك ناكات و هيض
َيَت جطة لة ضاكة و ڕاسيت .هةروةها تةرخانكراوة بؤ يةكسانى و دادوةرى .بؤية
شتيَك نال
يةكسانييةكةي تةواوة .ئةو ڕؤذة ديَت كة تيايدا ستةم سةرزةنشت دةكات و ثاداشتى
َي لة خودا نيية .هةروةها تةرخانكراوة بؤ
يةكسا نى دةداتةوة .هةروةها هيض لةكة و طةندةل
خؤشةويستى و هةموو شتيَك كة بانطهيَشتى خؤشةويستى دةكات .ئةمةش ئةوة
دةطةيةنيَت كة خؤشةويستى تةواوة و هةموو ووشة و كردارةكانى هاندةرن بؤ خؤشةويستى.
تةرخانكراوة بؤ جيَبةجيَكردنى ثيال نة جوانةكةى بؤ ئةم جيهان و بؤ ئةم طةردوونة .ئةمةش
واتا ويستى هةردةبيَت بةتةواوةتى جيَبةجيَ بكريَت ،بؤية فريشتةكاني ئامسان تةواوةتى
َيَن :ثريؤزة ،ثريؤزة ،ثريؤزة!
كةسايةتى ورةفتارى دةبينن بؤية ستايش دةكةن و دةل
خوداوةندي سوثاساالر!

و لة نيَو طةليَكي ليَو طآلودا
نيشتةجيَم) .خودا ثريؤزة ناكريَت
ژیانی هاوبهشی هةبيَت لةطةأل
كةساني طآلو! بةآلم لةطةأل ئةوةشدا
خودا دةيةويَت ژیانی هاوبهشی
هةبيَت لةطةلَ مرؤظ ،تاكة ضارةسةريش
بؤ ئةجنامداني ئةم كارة البردنى طآلوي
مرؤظة ،بةآلم مرؤظ بةخؤى ناتوانيَت
لةطآلوي ڕزطار بيَت .تةنها خودا
دةتوانيَت لةطآلوي ڕزطارى بكات.
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خودا كآلوي ئيشاياي البرد بةڕيَطاي ليَخؤشبووني طوناهةكةى .ئةو كارةش بة شيَوةيَكي هێمایی ئةجنامدرا بة بةكار هيَناني
َيطرت بؤ ثاككردني ئيشايا لةطآلويةكةي بةكاري هيَنا( .كةفارةت كردن) لة كتيَيب
ثشكؤيةك لة قوربانطاي ئامسانييةوة هةل
ثريؤز واتا (ثيَدانى كريَي طوناهةية و جيَطريكردنى توڕةيي خودا سةبارةت بة طوناهة ،ئاشتكردنةوةى تاوانبار لةطةأل خوداية)
ژیانیهاوبهشی لةطةأل خودا هةبيَت.

لةبةر ئةوةي كةفارةتي كوناهةكانى ئيشايا كرا ،توانى بةبىَ ترس لة حزوري خودا بوةستيَت،
هاوبهشیمان هةبيَت لةطةأل خودا ثيَويستة ڕيَطا بدةينة خودا كةفارةتى طوناهةكامنان بكات.
هةروةها ئةطةر ويستمان ژیانی 
4

ثريؤزي
و
خزمةت

مبهری طآلو نويَنةرايةتى خوداي ثريؤز بكات لة
پێغه 
خودا كةسي طآلو لة خزمةت خؤي بةكار ناهيَنيَت! ناكريَت 
ثيَش خةلك .بةآلم لةبةر ئةوةي خودا كةفارةتى طوناهةكانى ئيشاياى كرد ،توانى ئيشايا لة خزمةتةكةي بةكار
بهيَنى .ئةطةر ويستمان خزمةتي خوداى ثريؤز بكةين ،ثيَويستة ڕێگا بدةين خودا كةفارةتى طوناهةكامنان بكات.

رابةري طروث :خودا بة سيفةتى خودايَكى ثريؤز بثةرسنت .لة طرووثى بضووك بيثةرسنت كة هةريةكيان ثيَكديَت لة سيَ كةس.

ئينجيلي مةتتا بةشداريكردن
َوةتي ڕۆحى تايبةت بة هةر يةكيَك لة ئيَوة) ئةو زانيارييانة خبويَنة كة لة يةكيَك لة
بةنؤرة بةشداري بكةن (يان لة ثةرِاوي خةل
َوةتة ڕۆحييةكان يان لة ئةجنامي ورد بوونةوةت لةو برِطة كتيَبييانةي كة بؤتان ئامادة كراوة (مةتتا)13 :25 - 1 :22
خةل
َةى
َدةرانة مامةل
لةطةأل ڕةضاوكردنى بةشداريي ةكان بةشيَوةيةكى كورت بة ثيَي توانا .طويَ بطرن لة بةذداربوان ،هةروةها بة هةوال
َدا بكةن و ثةسةندي بكةن ،بةبيَ ئةوةي طفتوطؤي زؤري لةسةر بكةن.
لةطةل

فيَركردن

حةوت هةنطاوي بؤ بةكارهيَناني كتيَيب ثريؤز
نوێژ طفتووطؤ كردنة

ئـ

) نوێژ ضيية؟

1

ئـ) دوو جؤر لة طفتووطؤكردن.
طفتووطؤبكة :جياوازى ضيية لة نيَوان ئةم دوو شيَوةيةى خوارةوة؟
خودا

خودا

ووشة

نوێژ
منوونة :تكاية خوداوةند ضاكم
كةرةوة لة نةخؤشييةكةم

منوونة[ :بة درؤ شايةتي
لةسةر نزيكةكةت مةدة]

(دةرضوون)16 :20

تؤ

تؤ
تيَبينييةكان :ئةمة طفتووطؤيةكي يةك اليية .لةبةر ئةوةي تؤ لة
دةفةرمويَت (لة كتيَيب ثريؤز).
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نوێژکردنت

وةآلمدانةوةت نيية لةطةأل ئةوةى خودا ثيَيت

خودا

ووشة

نوێژ
منوونة :خوداوةند من ڕاستيم طؤرِي ،بؤية
تكات ليَدةكةم ليَم ببووري و يارمةتيم

منوونة[ :بة درؤ شايةتي لةسةر
نزيكةكةت مةدة] (دةرضوون.)16 :20

بدةيت بؤ ووتين ڕاسيت.
تؤ
تيَبينييةكان :ئةمة طفتووطؤيةكي دوو اليية .لةبةر ئةوةي تؤ لة نزاكردنت وةآلمدانةوةت هةية لةطةأل ئةوةى خودا ثيَيت
دةفةرمويَت (لة كتيَيب ثريؤز).
ب)
طفتووطؤ
كردنة.

نوێژ

ث) كيَ ثيَشان
دةست بة قسة
دةكات.

خبويَنة( :ثةيدابوون.)33-17 :18
نوێژهدا خودا ضةند جار قسةي كرد ،هةروةها ئيرباهيم ضةند جار قسةي كرد؟

بدؤزة و طفتووطؤبكة :لةم
نوێژه ئةوة ثيشان

نوێژهدا ،خودا  7جار قسةي كرد و ئيرباهيم  6جار .ئةم

تيَبينييةكان :لة ماوةى ئةم
دةدات كةوا نوێژ طفتووطؤ كردنة لة نيَوان خودا و مرؤظ كاتيَك بةيةكةوة طفتووطؤ دةكةن.
خبويَنة( :زةبووري .)3 :5بدؤزة و طفتووطؤبكة :ثيَويستة كيَ دةست بة طفتووطؤ بكات؟
تيَبينييةكان .1 :خودا دةتوانيَت دةسثيَبكات هةروةها تۆش دةتوانى دةست بةم طفتووطؤ كردنة بكةيت .لة
(ثةيدابوون )18دةبينني ضؤن خودا دةسثيَشخةرى كرد و ئارةزووي خؤي بؤ ئيرباهيم ئاشكرا كرد سةبارةت بة
دوو شارى (سةدوم و عةمورة)ي ستةمكار .ثاشان ئيرباهيم وةآلمدانةوةى هةبوو لة ڕيَطاى نوێژکردن لة
ثيَناوى ئةو بيَتاوانانةى كة لةو دوو شارةدا بوون .2 .لة (زةبووري )5داود دةست بة نوێژ دةكات بؤ خودا.
کهی بداتةوة.
نوێژه 

ثاشان بة تكاوة ضاوةرِيَى كرد تا خودا وةآلمى
زةبووري3 :5

ثةيدابوون 18

خودا

خودا
ووشة

نوێژ

نوێژ

ووشة

ووشةكاني
ئاطاداركردنةوةي خودا

وةآلمدانةوةت بة ڕيَطاي

كاتي بةياني بؤ خودا
نوێژ بةرز دةكةيت و بة
هيواوة جاوةڕوان دةبيت.

ثاشان ،خودا لة ڕيَطاي
ووشة و كردار وةآلم
دةداتةوة

نوێژه 
وه


تؤ

تؤ
ثوختة :نوێژ طفتووطؤيةكى طؤرِاوة لة نيَوان خودا و تؤ .هةريةكتان دةتوانن دةسستى ثيَبكةن.

تيَبينييةكان
:

 2نوێژ وةآلم
دانةوةية

خبويَنة :برِطة كتيَبييةكاني خوارةوة خبويَنة.
َك ضؤن وةآلم دةدةنةوة؟
َيَت يان ضى دةكات؟ خةل
بدؤزة و طفتووطؤبكة :خودا ضى دةل
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خودا دةدويَ و كاردةكات
ئـ) (زةبووري )4-1 :33ووشةى خودا ڕاستة.
ب) (زةبووري .)12-4،10 :51ووشةى خودا
لة ڕيَطاى ناسان ثيَغةمبةر طوناه سةرزةنشت
دةكات.
ث) (زةبووري .)37-33 :119خودا لة ڕيَطاي
شةريعةت ،ڕاسثاردة ،ياسا ،ثةميانةكاني.
ت) (ثةيدابوون )26-20 ،17 :18خودا
َكي ڕوون دةكاتةوة.
ثيَداويستى خةل
ج) (زةبووري .)15-4 :107خودا لة بةآلكان
رزطارمان دةكات.

ئيَمة بة ريَطاي نزا وةآلم دةدةينة
به خۆشی و شادی
ئـ) ستايشى خودا بكة لة ڕيَطاى نوێژ 
ستایشیخودابکهن طؤراني روحي بۆبڵێن.

تیمۆسیقاوه


ئاله
ب) دان بينَ بة طوناهةكانت بؤ خودا ،داواى ليَبكة ليَت ببووريَت.
ث) داوا بكة لة خودا تيَطةيشتنيَكى راستت بداتيَ و ريَبةريت بكات
لة ذيانت ،يارمةتيت بدات لة دوور كةوتنةوة لة ئةجنامدانى طوناه لة
دذى ئةو.
ت) داكؤكي بكة لة بةردةم خودا لة ثيَناو ئاراستة كردنى ثيَداويستى
َك.
خةل
ج) سوثاسى خودا بكة لةبةر ئةو خؤشةويستييةى كة كؤتايى نايةت
و لةبةر كارة مةزنةكاني.

ثوختة :نوێژ وةآلمدانةوةى ووشة و كارى خوداية بة ثيَنج ڕيَطاى جياواز.
نوێژ وةآلمدانةوةية لة ڕيَطاى ستايش كردن ،دان ثيانان ،ثارِانةوة (داواكارييةكان) ،داكؤكي كردن ،سوثاس
كردن.
 3دةكريَت نوێژ ضةخت بكاتة سةر ضةند اليةنيَك
خبويَنة :برِطة كتيَبييةكاني خوارةوة خبويَنة.
بدؤزة و طفتووطؤبكة :ئةم سيَ نزا جياوازة جةخت دةكاتة سةر كيَ؟ 
تيَبينييةكان
 :زةبووري14-7 :77

نوێژه ضةخت دةكاتة سةر خودا .لةسةر

ئةم
سيفةتةكاني ،ووشةكاني ،كارةكاني.

كؤلؤسي12-9 :1

نوێژه ضةخت دةكاتة سةر كةسيرت .لةسةر

ئةم
ثيَداويستييةكانيان.

زةبووري5-2 :31

نوێژه ضةخت دةكاتة سةر خود .لةسةر

ئةم
ثيَداويستيية تايبةتييةكانت.

ثوختة:

 دةكريَت نوێژ ضةخت بكاتة سةر خودا – سيفةتةكاني ،ووشةكاني ،كارةكاني .
 دةكريَت نوێژ ضةخت بكاتة سةر كةسيرت – ثيَداويستةكانيان .
 دةكريَت نوێژ ضةخت بكاتة سةر خود – ثيَداويستية تايبةتييةكانت.

َويَستة (ڕةفتار) طرنطةكان ضني لة كاتى نوێژ كردندا؟
بدؤزة و طفتووطؤبكة :هةل
ئـ) ب َي 
فيزي.

هةلَويَستةكان و نوێژ ب )


خبويَنة( :ثةندةكان1( )6-5 :3يؤحةننا.)14 :5

َسيت لووتبةرزةكان دةكات ،ئةوانةي ثشت
 تيَبينييةكان :هؤشت (بريؤكة و هاندةرةكانت) ملكةضي هؤشى خودا بكة .خودا بةرهةل
 دةبةستنة تيَطةيشتنيان (1ثةترؤس.)6-5 :5
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ب) ليَخؤشبوون.

خبويَنة( :مةرقؤس.)25 :11
تيَبينييةكان :هةموو كةسيَك ببةخشة كة خراثةى بةرامبةر
َة بسةنيتةوة .ئةطةر لةو
كردووى .تورِة مةبة و هةولَ مةدة تؤل
خراثةى لةطةل 

َدا كردووى ئةوا خودايش
كةسة نةبووريت  كة
ليَتنابووريَت( .مةتتا( )15-14 :6زةبووري.)18 :66

ث)

ث) دةست ثاكي.
خبويَنة( :مةتتا.)8-5 :6
تيَبينييةكان :بةرةنطارى ويستةكانت بةرةوة بة سةرسام كردنى
َكي بتبينيَت و
َك بة نوێژکردنت .ئةطةر حةز دةكةيت خةل
خةل
طويَبيستت بيَت لةكاتى نوێژکردن ئةوا ثاداشتى خودا بةدةست
ناهيَنى.

جيَبةجيَكردني كرداري :ڕيَطاى جياوازى نوێژکردن بؤ وةآلمدانةوة ووشةى خودا.

نوێژ لةكاتى خةڵوهت بؤ وةآلمدانةوةي ووشةى خودا :ثاش ئةوةى تةواو دةبى لة ڕامان لة ڕاستى ثةسةند كراو .نوێژ بكة
کهت وةآلمدراوي ووشةى خودا بيَت .نوێژ بكة بة ڕاسيت ثةسةند كراو
نوێژه 

بة ثشت بةسنت بة ڕاسيت ثةسةند كراو بة شيَوةيةك
بؤ خؤت و كةسيَكيرت لة خيَزانت و كةسيَكى نزيكت و كةسيَكى دوور ليَت .كاتيَك لةطةأل هاورِيَيةك نوێژ دةكةيت ،دةتوانن هةر
يةك لةئيَوة بة ڕاسيت ثةسةند كراو نوێژ بكةن.

وةآلمدانةوي ووشةى خودا :ثاش ئةوةى تةواو دةبى لة خويَندنى برِطةى كتيَيب،
نوێژ لةكاتى خويَندنةوةي كتيَيب ثريؤز بؤ
 نوێژ بكة بة ثشت بةسنت بةو ڕاستيية طرنطانةى خودا لةم برِطةية فيَرى كردوويت .بة شيَوةيةكى تايبةت نوێژ بكة بؤ ئةوةى

خودا ريَبةريت بكات بؤ ئةو ريَطايةى كة دةيةويَت بةكارى بهيَنى بؤ جيَبةجيَكردنى ئةو ڕاستييةى ئاشكرا كراوة لةم برِطة
كتيَبيية لةسةر ذيانى كةسيت.
نوێژ لةكاتى خويَندنى كتيَبى ثريؤز بؤ وةآلمدانةوي ووشةى خودا :ثاش ئةوةى تةواو دةبى لة خويَندنةوة و تيَطةيشتنى
واتاى برِطةى كتيَبى ،نوێژی ئةو ڕاستييانة بكة كة لةو برِطةية هاتووة ،ئايةت لة دواى ئايةت -بة شيَوةيةكى وةآلمدراو لةطةأل
خودا .ئةم ڕيَطاية ثيَى دةوتريَت (نوێژلة ڕيَطاى ثشت بةسنت بة ئايةتةكانى كتيَبى ثريؤز).
طرووثةكة دابةش بكة طرووثى دووانى يان سيانى ،ثاشان بةنؤرة (زةبووري )21-1 :34خبويَننةوة .هةر
كةسيَك ئايةتيَك خبويَنيَت دةستبةجيَ نوێژ كورت بةرز بكات بؤ وةآلمدانةوةيَك لةطةأل ئةو ئايةتي خويَندي.

نوێژ

َى
ئةركى مال
بؤ وانةي داهاتوو

ڕابةري طروث :ئةم ئةركةى خوارةوة بة نووسراوى بدة ئةندامانى طرووثةكةت ،يان داوايان ليَبكة لة ثةرِاوةكانييان بينووسنةوة.
نوێژکردن كاتيَك قسةت لةطةأل دةكات.
َيَن بدة وةآلمدانةوت هةبيَت لةطةأل خودا بة
َيَن :بةل
بةل

َوةتي ڕۆحی بة خويَندنةوةي نيو بةش رؤذانة لة (مةتتا.)20 :28 – 14 :25
َوةتي ڕۆحی :بةردةوامبة لةسةر خةل
 خةل
 شيَوازي ڕاسيت ثةسةندكراو بةكار بهيَنة .تيَبينييةكانت بنووسة.
وانةي خويَندنةوةي كتيَيب ثريؤز :تكاية وانةي خويَندنةوةي كتيَيب ثريؤز ئامادة بكة لة ماأل (ئةفةسؤس.)17 :5 – 17 :4
بؤضي من ليَرةم؟ ثيَنج هةنطاوي خويَندنةوةي كتيَيب ثريؤز بةكار بهيَنة .تيَبينيةكانت بنووسة.
نوێژ :بؤ كةسيَكى دياريكراو يان بؤ شتيَكى دياريكراو نوێژ بةرز بكةرةوة و بزانة خودا ضى دةكات (زةبووري.)3 :5
َوةتي ڕۆحی ،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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