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وانةي يانزة

نوێژ

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

ستايش و ثةرسنت


روپشتیوانمه
ندیارمه 
تیده


خوداوه

فيَربكة :ئايا (ثةرسنت) ضيية؟
َويَسيت ملكةضي و نوشتانةوة و تةرخانكردنة بؤ خودا ،ئةمانةش بة ڕيَطاي نوێژی جؤراوجؤر و شيَوازي ذيامنان دةريدةخةين.
هةل
بؤ ئةوةى خودا بثةرستني ،ثيَويستة بزانني خودا كيَية .لةم وانةيةدا سةبارةت بة يةكيَك لة تايبةمتةندييةكاني خودا فيَردةبني.
تیدهرو ثشتيوامنة)).
یارمه 

َيَت (خوداوهند
(ڕابةري طروث :ئةو فيَركردنة خبويَنةوة كة دةل
1

بريؤكةي سةرةكي :خودا ثشتيوامنة
(وتةكان( )33-29 :1عيربانييةكان )6-5 :13خبويَنة.

تیدهروثشتيوامنة لةسةر دوذمنةكامن
یارمه 

خودا

ئـ) هةموو باوةرداريَك دوذمين هةية.
لةوانةية ئةم دوذمنانة كةسانيَكى دياريكراوبن كة ڕقيان لة باوةرِمانة بة عيساى مةسيحي خوداوةند ،لةوانةشة ئةم دوذمنانة
ضةند ڕوحيَكى ستةمكاربن بيانةويَت باوةرِ مان بة عيساى مةسيح لةناو ببةن ،هةنديَ جاريش ئةم دوذمنانة ئةندامانى خيَزامنانن
يان ئةوانةى لةدايكبووني دووهمیان بةدةست نةهيَناوة لة كليَساكامنان .زؤر جاريش دوذمنى طةورةمان ئةو سروشتة خةراثةي لة
نامخانداية .بةآلم خودا ثشتيوامنانة .خؤي فةرمووي [لة ثيَشت دةڕؤم و لةجياتيت دةجةنطم] بةآلم ضؤن خودا لةجياتيمان
دةجةنطيَت؟
ب) هةند َي جار خودا دوذمنةكامنان لةناو دةبات.
َي ڕؤذان )23-22 ،17-12 :20ئةو لةجياتيمان دةجةنطيَت و وامان ليَدةكات هيَز و سةركةوتنى ببينني.
(2هةوال
ث) هةنديَ جار دةبيَت ڕووبةرووى دوذمنةكامنان ببينةوة.
(لؤقا1( )28-27 :6ثةترؤس )23-21 :2خبويَنة .هةنديَ جار خودا دوذمنةكامنان لةناو نابات ضونكة دةيةويَت بةكاريان
َةى ستةمكاران بكةين بة
بهيَنيَت بؤ ثوختةكردني كةسايةتيمان .بؤ ئةوةى فيَربني وةآلم دانةوةي ستةم بة ضاكة بدةينةوة و مامةل
شيَوةيةكى شياو كة خودا شكؤدار بكات .كاتيَك وةآلمى كردةوةكامنان بةرامبةر بة دوذمنةكامنان بة شيَوةيةكى ڕازيكار بيَت لة
َمان (ثةندةكان .)7 :16هةنديَ جار خودا دةيةويَت
ديدى خودا ،ئةوا خودا زؤرجار وا دةكات دوذمنةكامنان ئاشتيخوازبن لةطةل
لةسةر جةنط مةشقمان ثيَبكات بةوةى ضةكى ڕوحيمان بداتيَ كة لة جةنط بةكاري بيَنني .لة (ئةفةسؤس )17-10 :6ئةوة
فيَردةبني كة ثيَويستة ضةكى تةواوى خودا لةبةربكةين و لة بةرامبةر دوذمن ڕاوةستني.
خودا لة 2
يةكيَك لةو شتة طرانانةى كة مرؤظ بريي ليَبكاتةوة ئةوةية كة لة بيابان برِوات و بذيَت ،بة رؤذ زؤر طةرم و بة شةو
بارودؤخةكامنان زؤر سارد دةبيَت ،هيض سةرضاوةيةكى سروشتى ئاو و خواردن و شويَنى نووسنت نيية .هةروةها ترسى هيَرشى
ثشتيوانيمان دوذمنى هةية لة هةموو اليةكةوة .بةڕاسيت شتيَكي زؤر قورس وطرانة بؤ ماوةى  40سالَ بةم جؤرة بذيت .ئةمة
َطرت (هةروةك ضؤن باوك كورِةكةى
لةطةأل طةىل خودا ڕوويدا لة ثةميانى كؤن ،سةرةرِاي ئةوة خودا طةلةكةى هةل
دةكات
َدةطريَت) بةدريَذايى ڕيَطا هةتاوةكو طةيشتنة شويَنى مةبةست .بةم شيَوةية ،زؤر جار خودا بارودؤخة
هةل
.
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قورسةكان لة ڕيَمان النادات ،بةآلم لة هةمان كاتدا بةجيَمان ناهيَليَت بةتةنها ڕووبةڕووى ئةم بارودؤخة بينةوة .خودا ريَ دةدات
بة بارودؤخة قورسةكان تيَثةرِين بؤ ئةوي فيَر نةبني ثشت ببةستني بة تواناو و سةربةخؤى و لووتبةرزميان ،ضونكة خودا بة خؤى
َمان دةطريَت مةشقمان ثيَدةكات
َمان دةطريَت و يارمةتيمان دةدات بؤ ئةوةي لةم بارودؤخة قورسة تيَثةرِين .لةو كاتةى كة هةل
هةل
َسؤزى ،ثشتيوانى بة خؤي.
لةسةر ثشت بةسنت ،دانايى ،هيَزي ،دل
 3خودا لة طةشتى ذيان ثشتيوانيمان دةكات
لة كارة هةرة قورسةكان ئةوةية طةشت بكةيت بؤ اليةكى نةناسراو لة زةويةكى نةزانراو .طةشتى ذيامنان طةشتيَكى هاوشيَوةى
ئةوةية .ئيَمة ثيَشرت ئةم طةشتةمان نةكردوة ،لةطةلَ ئةوةى بة باوةرِ دةزانني كة بؤ كويَمان دةبات ،بةآلم ئيَمة ئةوة بة ئةزموونى
خؤمان نازانني .ضونكة ئيَمة هيَشتا نةطةيشتووينةتة ويَستطةى كؤتايى .بةم شيَوةية دةرضومنان بؤ طةشتى ذيان بةبيَ خودا لة
كةشتيةك دةضيَت بةبيَ قيبلةمنا وبيَ سوكاني كةشيت .ئةوكات طةشتى ذيامنان بةبيَ ئامانج و لة دةرةوةى كؤنرتؤل دةبيَت ،ضونكة
بة بيَ خودا لةتواناماندا نابيَت بزانني كة دةبيَت بة كام الوة برِؤين ،لة كؤتاييدا ون دةبني .بةبيَ خودا متمانةي ثيَويستمان نابيَت
بؤ بةردةوام بوون لة رؤيشنت .هةروةها بةبيَ خودا نازانني كةى و لة كويَ حبةسيَينةوة.
بةآلم خودا لة ثيَشمان دةرِوات بؤ ئةوةى ئةو ريَيةمان ثيَشان بدات كة ثيَويستة ثيَيدا برِؤين ،بؤ ئةوةى ئةو شويَنانةمان
ثيشاندات كة دةتوانني تيَيدا حبةسيَينةوة ،خودا ثيَشرت ريَطاكةمان ثيشان نادات ضونكة دةيةويَت متمانة بة خؤى و بة ريَبةرى
بكةين .دةستمان خبةينة دةستى بؤ ئةوةى قؤناغ بة قؤناغ ڕيَبةرميان بكات .بؤية ئةو قؤناغ بة قؤناغ ريَطاكةمان ثيشان دةدات
(زةبووري.)105 :119
ڕابةري طروث :خودا بة سيفةتى ثيشتيواندةر بثةرسنت .لة طرووثى بضووك بيثةرسنت كة هةريةكيان ثيَكديَت لة سيَ كةس.

بةشداريكردن

ئينجيلي يؤحةننا

فيَركردن

َوةتي ڕوحي قوتابيان) ئةوةى فيَرى بوونة لة
بة نؤرة بةشداري بكةن (يان لة ثةرِاوي خةل
َوةتةكان و رِامانتان لةو برِطة كتيَبييانةى بؤتان دةستنيشان كراوة
يةكيَ لة خةل

(يؤحةننا )37 :11 - 53 :7لةطةلَ ڕةضاوكردنى ئةوةى بةشداريةكان كورت بيَت.
َة لةطةلَ قسةكانى بكةن و
طويَ بطرن لةو كةسةى بةشدارى دةكات ،بة ڕاستى مامةل
َى بكةن و كيَربِكيَى ئةو شتانة مةكةن كة بةشدارى دةكات.
قبوول

َي :بةرثرسياريَتيمان بةرامبةر يةكرتي
هاوةل

ئـ )

َي مةسيحى؟
طرنطى هاوةل

خبويَنة( :يؤحةننا.)35-34 :13
َي مةسيحى ضيية؟
بدؤزة و طفتووطؤبكة :طرنطى و سروشتى هاوةل
َي مةسيحى بة شيَوةيةكى سةرةكى واتا (يةكرتمان خؤشبويَت وةك ضؤن عيساي مةسيح ئيَمةي خؤشويست).
تيَبينييةكان :هاوةل
سةرنج بدة خاآلني خوارةوة:
َبذاردة.
َي مةسيحى ڕاسثاردةية نةك هةل
ئـ) هاوةل
َي مةسيحى سيفةتيَكى نايابة .خؤشةويستيمان بؤ يةكرتى طرنطرتين سيفةتة كة باوةرِداران لةوانيرت جيا دةكاتةوة،
ب) هاوةل
َكي بؤ عيساي مةسيح ڕادةكيَشيَت و شكؤدارى دةكات.
هةروةها خؤشةويسيت خةل
َي مةسيحى بةسرتاوةتةوة بة بةرثرسيارميان بةرامبةر بة يةكرت .بة طويَرةى فيَركردنةكانى كتيَبى ثريؤز ،هةريةك لة ئيَمة
ث) هاوةل
بةرثرسياريةتى زؤري هةية بةرامبةر بة يةكرت كة دةبيَت ئةجنامى بدةين.
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ڕوخسارةكاني هاوةلَي مةسيحى ب )

هاوةل
َي مةسيحى جياوازة بة بوونى ثةيوةندى لةطةلَ خودا و طةىل خودا 2

خبويَنة1( :كؤرنسؤس( )25 ، 13-12 :12 ، 9 :1ئةفةسؤس( )12 :3 ، 18 :2عيربانييةكان( )16-15 :4يؤحةنا.)3 :1

َيان؟
بدؤزة و طفتووطؤبكة :ئةو كةسانة كيَن كة باوةرِداران شاد دةبن لة ثةيوةندى نزيك لةطةل
تيَبينييةكان :باوةرِداران شاد دةبن لة ثةيوةندى نزيك لةطةلَ خودا (سيَ ئةقنوم) باوك و كورِ و ڕوحى ثريؤز .لةطةلَ ئةو
باوةرِدارانةى كة لةشى مةسيح ثيَكديَنن .لةبةر ئةوةى باوةرِدار ئةنداميَكة لة لةشى مةسيح ،بؤية ناتوانيَت لة عيساى مةسيحي
خوداوةند جيابيَتةوة كة سةريةتى ،هةروةها لة كليَساى مةسيح جيانابيَتةوة كة لةشيةتى.


3

َي مةسيحى جياوازة بة بوونى ثةيوةندى لةطةلَ طرووثةكة
هاوةل

 خبويَنة( :كردار( )42 :5 ، 42 :2ئةفةسؤس.)19 :5

َي؟
 بدؤزة و طفتووطؤبكة :باوةرِداران ضى دةكةن لة كاتى هاوةل
 تيَبينييةكان :باوةرِداران لةكاتى ريَك وثيَك لة طرووثى بضووك ياخود طةورة كؤدةبنةوة .لةم كؤبوونةوانة باوةرِداران طو َي دةطرن لة
َيَن ،و نوێژ دةكةن و بةيةكةوة خواردن دةخؤن.
 ئامؤذطاريةكانى كتيَبى ثريؤز هةروةها كتيَبى ثريؤز دةخويَنن و طؤرانى ڕوحى دةل

َي مةسيحى جياوازة بة بوونى ثةيوةندى بةرثرسيار
هاوةل

4

َي مةسيحى ،خويَندنى بةرثرسياريةتيمانة بةرامبةر بة يةكرت لة كتيَبى ثريؤز.
فيَربكة :باشرتين ڕيَطا بؤ تيَطةيشتنى هاوةل
ئيَمةى برِطةى (يةكرتي) دةخويَنينةوة لة زؤربةى ئايةتة كتيَبييةكان بؤ منوونة [يةكرتيتان خؤشبويَ] [يةكرتي فيَر بكةن]





[خزمةتي يةكرتي بكةن] هتد ...ئةم كارانة بةرثرسياريَتيمانة بةرامبةر بة يةكرتى و هةموو باوةرِداراني جيهان.
بةآلم مةترسيةكى طةورة هةية لةوةى ئةم بةرثرسيارية طؤرِاوانة بطؤرِين بؤ ياسايَكي مةسيحى كة قورسبيَت لةسةرمان ثابةندى
بني .هيض باوةرِداريَك نيية هةستيَت بة ئةجنامدانى ئةم هةموو بةرثرسيارية لةهةمان كاتدا ياخود هةتاوةكو لة هةموو كاتيَكدا.
بؤية خودا ضاوةرِيَى ئةوةت ليَدةكات هةستيت بة ئةجنامدانى ئةم بةرثرسياريانة ئةوةندةى دةطوجنيَت لةطةلَ ئاستى ثيَطةيشتنى
ڕوحيت ،ئةوةندةى دةطوجنيَت لةطةلَ ئةو بةهرة و توانايانةى كة خودا ثيَتى بةخشيووة.
َبذيَرة و بؤ ماوةي ضةند مانطيَك ئةجنامى بدة.
ثيَشنيار :يةكيَك لةم بةرثرسياريانة هةل


ث )
1

بةرثرسياريةتيية زؤرةكامنان بةرامبةر بة يةكرت لة هاوةَلى مةسيحى
بدؤزة و طفتووطؤبكة:
بةرثرسياريةتى سةرةكى

بةرثرسياريةتى باوةرِداران ضيية بةرامبةر بة يةكرت؟
هةنديَ لةو جيَبةجيَكردنة كردارية شياوانة ضيية بؤ ئةم بةرثرسياريةتيية؟

خبويَنة( :يؤحةننا1( )35-34 :13سالؤنيكى1( ) 13- 12 :3كؤرنسؤس.)7-4 :13
تيَبينييةكان :بةرثرسياريةتيي ة سةرةكيةكان ئةوةية (يةكرتمان خؤشبويَت وةك ضؤن مةسيح ئيَمةي خؤشويست) .ضونكة ئةمة
َى مةسيحى! جيَبةجيَكردنة شياوةكان( :خؤشت بويَت) واتا ئارامطر و بةسؤز بيت بةرامبةر كةسيَكيرت
تاكة ثيَوةرة بؤ هاوةل
َطا فرِيَدراو بيَت ،يان بيَتوانا دةبيَت لة بةرِيَوةبردنى كاروباري
كاتيَك طوناهيَك دةكات ،كةسيَكيرتت خؤشبويَت كة لة كؤمةل
َسووكةوتت لةطةلَ دةكات .هةروةها خؤشةويستى واتا دةسثيَشخةر بيت لة كاريَكى ضاك بؤ
خؤى ،يان كاتيَك وةكو دوذمنيَك هةل
كةسيَكيرت ئةطةر هيض خؤشةويستيةك دةرنةبرِيَت سةبارةت بة تؤ .خؤشةويستى واتا ذيانت دانيَى لة ثيَناوي كةسيَكيرت ،هةروةها
خؤشةويسيت واتا كةسيَكيرتت خؤشبويَت بةهةمان ئةو خؤشةويستيةى لة (1كؤرنسؤس )8-1 :13نووسراوة.
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َكو ئةو توانايةى ثيَبةخشيوين بؤ ئةجنامدانى
َي مةسيحى ئةجنام بدةين ،بةل
خودا تةنها ئامؤذطارى ئةوةى ثيَنةكردووين كة هاوةل
ئةو كارة لة ڕيَطاى نشتةجيَبووني ڕوحى ثريؤز لةنامخاندا (ڕؤما.)5 :5
َويَستةكانى باوةرِدار
 2هةل
ئـ) خبويَنة( :ڕؤما.)10 :12
تيَبينييةكان :بةرثرسياريَيت ئةوةية كة بة خؤشةويسيت برايانة
يةكرتميان خؤشبويَت ،لةخؤمان زياتر ڕيَز لة يةكرت بطرين.
جيَبةجيَكردنة شياوةكان :خؤشةويستى برايانة واتا ثاريَزطارى
بكةي لة ثةيوةندية بةهيَزةكانت و هةستة ناسكةكانت و
يةكيَيت ڕوحيت لةطةلَ باوةردارانيرت .هةروةها لةخؤت زياتر ڕيَز
لة باوةرِداران بطرة ،واتا سةيرى ووشة باشةكان و كردةوة
َيَى
ضاكةكان بكةيت كة باوةرِدارانيرت ئةجنامى دةدةن هةروةك بل
َقوآلبيَت لة هاندةرى بيَطةرد نةوةك لة هاندةرى ستةمكار
هةل
(تةنانةت ئةطةر شتيَك هةبيَت بوونى هاندةرى ستةمكار
َكيرت واتا بة ضاكة
دووثات بكاتةوة) .هةروةها ڕيَزليَنانى خةل
باسيان بكةين نةوةك بة خراثة.

ب) خبويَنة( :ڕؤما.)10-8 :13
تيَبينييةكان :بةرثرسياريَيت ئةوةية كة يةكرتي ئازار
نةدةين.
جيَبةجيَكردنة شياوةكان :نةك تةنها ئازار كضيَك نةدةيت بة
َكو
َي ،بةل
نةهيَشتنى ئةجنامدانى داويَن ثيسي لةطةل
ثاريَزطارى بكةيت لة ثريؤزى ثةيوةندى هاوسةرى .نةك
َكو ثيَويستة يارمةتى هاورِيَكةت
تةنها كةس نةطوذيت ،بةل
يان دراوسيَكةت بدةيت كة لة باشرتين بارودؤخدا بيَت .نةك
َكو ثيَويستة شتومةكى هاورِيَكةت
تةنها دزي نةكةيت ،بةل
َي
و دراوسيَكةت بثاريَزيت .نةك تةنها ضاو نةبرِيتة مال
َشاد بيت كاتيَك هاورِيَكةت يان
َكو دل
َكي ،بةل
خةل
دراوسيَكةت شتيَكي نويَى بةدةست ديَنيَت.

ث) خبويَنة( :ئةفةسؤس.)32 :4
تيَبينييةكان :بةرثرسياريَيت ئةوةية كة ثيَويستة لةطةأل يةكرتي نيان بني و بة
بةزةيي بني بةرامبةر يةكرت و طةردةني يةكرتي ئازاد بكةن.
جيَبةجيَكردنة شياوةكان :واتاي (نيان) بيت ئةوةية كة ثيَويستة نةرمونيان
بيت لةجياتي ئةوةي رةخنةطر و بزيَو بيت .هةروةها مةبةست لة نياني
َكى ثيَ بدةيت و
ئةوةية بة دواى ڕيَطايةك بطةرِيَيت كة يارمةتى خةل
ثيَداويستيةكانيان ثيَ دابني بكةيت .هةرةوها بة بةزةيي بيت بةرامبةر بة
َنةطرى
َت قينة بةرامبةر هيض كةسيَك هةل
َكي .هةروةها ثيَويستة لةدل
خةل
َكو ثيَويستة نوێژی بؤ بكةيت.
َدا كردووى ،بةل
كة خراثةى لةطةل

ت) خبويَنة( :كؤلؤسى.)13 :3
تيَبينييةكان :بةرثرسياريَيت ئةوةية يةكمان
بةرطةى ئةويرت بطريَت و هةر خراثةيةك لة يةكرت
ببورين.
جيَبةجيَكردنة شياوةكان :ببوريت وةك ئةوةى
خودا ليَى بووريت .حةوت جار حةفتا جار
َتةوة لة
ببوريت (واتا بةبيَ وةستان) .لة دل
كةسيرت ببوريت .ئةوةى لة كةسانيرت نابوريَت
بةخشندةيى خودا بةدةست نايةنيَت.

ج) خبويَنة( :ئةفةسؤس.)32 :4
َويَستةكان هةية.
تيَبينييةكان :بةرثرسياريَتيرت كة ثةيوةندى بة هةل
جيَبةجيَكردنة شياوةكان( :ڕؤما )7-1 :15ثيَشوازي لة يةكرتي بكةن( .ڕؤما )16 :16بة ماضيَكى ثريؤز سآلو لة يةكرت
بكةين( .غةالتيا )26 :5لةخؤبايي نةبني و لةطةلَ يةكرتي ضاوثيس نةبني( .ئةفةسؤس )2 :4بةرطةي يةكرتي بطرين.
(ئةفةسؤس )21 :5ملكةضي يةكرتي بني1( .سالؤنيكى )13 :5بة ئاشيت لةطةلَ يةكرتي بذين1( .ثةترؤس)6-5 :5
ڕوحسووكي لةبةربكةين بؤ يةكرتي.
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 3قسةي باوةرِدار
تيَبينييةكان :بةرثرسياريَتيمان لة تاوانبار نةكردني ب) خبويَنة( :كؤلؤسي.)9 :3
تيَبينييةكان :بةرثرسياريَتيمان لة

ئـ) خبويَنة( :ڕؤما.)13 :14
يةكرتي.
جيَبةجيَكردنة شياوةكان :ثيَويستة الواز وازبهيَنيَت لة تاوانباركردني بةهيَز ،هةروةها بةهيَز ووتين ڕاسيت كة لةطةأل يةكرتي،
َةكانى الواز .نابيَت باوةرِداران يةكرت ناضار بكةن بؤ واتة درؤ نةكةين.
وازبهيَنيَت لة طةرِان بة دواى هةل
جيَبةجيَكردنة شياوةكان :ثيَويستة
ئةجنامدانى باوةرِةكانيان بة هةمان ئةو ڕيَطايةى ئةوان ئةجنامى دةدةن .بؤ منوونة ثيَويستة
َيَيت
بل
ڕاسيت
بةشيَوةيَك
ڕيَز بطرن لة هةمةجؤرى بريوڕاكان بةوةى ثةيوةندى هةية بة جؤرةكانى ئةو خواردنةى
بةرامبةرةكةت بنياد بنيَيت.
دةتوانن بيخؤن ياخود بةو ڕؤذانةى كة دةتوانن بة ڕؤذيَكى تايبةتى هةذمارى بكةن و هتد...
ثيَويستة هةر طرووثيَك يارمةتى طرووثةكةيرت بدات بؤ ئةوةى ببيَتة طةواهيدةري عيساي
تيَبينييةكان :بةرثرسياريَتيمان لة فيَركردني يةكرتي و ئاطاداركردنةوةي يةكرتي.
ث) خبويَنة( :كؤلؤسي.)16 :3
مةسيح.
َكو ئةركي هةموو باوةرِدارانة! ثيَويستة لةسةر
جيَبةجيَكردنة شياوةكان :فيَركردن تةنها ئةركي قةشة و ڕابةري طروثةكان نيية ،بةل
َوةتي ڕوحييان يةكرت فيَر بكةن .هةروةها لة ڕيَطاي
باوةرِداران يةكرتي فيَر بكةن ،بؤ منوونة ،دةتوانني بة بةشداربووني خةل
خويَندنةوةي كتيَيب ثريؤز ثيَكةوة .هةروةها لة ڕيَطاي شايةتي دان بة كاري عيساي مةسيحي خوداوةند .هةروةها لة ڕيَطاي
َةكامنان .ثيَويستة فيَركردنةكاني
فيَركردن و ئاطاداركردن .واتاي (ئاطادار كردن) ئةوةية كة يةكرتي ئاطادار بكةين سةبارةت بة هةل
َي يةكرتي نةخشةي بوَ ڕاكيَشني( .وتةكان.)7-6 :6
خودا و ڕاسثاردةكاني كة لة كتيَيب ثريؤز نووسراوة ،لة ميَشك و دل
ت) خبويَنة( :عيربانييةكان.)25-24 :10
تيَبينييةكان :بةرثرسياريَتيمان لة هانداني يةكرتي لةسةر
خؤشةويسيت و كاري ضاكة .هةروةها يةكرت هان بدةين بؤ ئةوةي
بةيةكةوة كؤ ببينةوة.
جيَبةجيَكردنة شياوةكان :يةكرت هان بدةين لةسةر خؤشةويستى و
كاري ضاكة ،واتا يةكرتى هان بدةين بؤ ئةو ثةيوةنديانةى
بونياتنراوة لةسةر خؤشةويستى و ئةجنامدانى ئةو كارانةى سوودى
ئةوانيرتى هةية( .هاندان) واتا يةكرت هان بدةين بؤ بةشداريكردن
لةكةمي يةك كؤبوونةوةى ڕيَك و ثيَك كة باوةرِداران تيايدا
ئامؤذطارى يةكرت دةكةن بؤ خؤشةويستى و كردةوةى ضاكة.
4

َسووكةوتى
هةل
باوةرِدار

ج) بةرثرسياريَتيرت ثةيوةندى بة قسةكردنةوة هةية.
(ڕؤما )14 :15ئامؤذطارى يةكرت بكةين.
(1كؤرنسؤس )10 :1يةك بطرين لة بريورا( .ئةفةسؤس:5
 )19لةطةأل يةكرت بة ستايش و سروودى ڕوحى بدويَني.
َنةوايي يةكرت
(1سالؤنيكى )1 :5يةكرتي هان بدةين و دل
بكةين و يةكرت بونيات بنيَني( .عيربانييةكان)13-12 :3
يةكرتي هان بدةين( .ياقوب )11 :4بة خراثة باسى
يةكرتي نةكةين( .ياقوب )9 :5سكاآل يةكرتي نةكةين.
(ياقوب )16 :5دان بة كةم و كورِى خؤمان بنيَني
بةرامبةر بة يةكرت ،بؤ يةكرت نوێژ بكةين.

تيَبينييةكان :بةرثرسياريَتيمان لة بايةخدان بة يةكرتي.
ئـ) خبويَنة1( :كؤرنسؤس.)25 :12
جيَبةجيَكردنة شياوةكان :ئةو توانايانةى خودا ثيَتى بةخشيووة و ئةو وضانةي بؤتى ڕةخساندووة بةكاري
بهێنی بؤ خزمةتى باوةرِدارانيرت كة ثيَويستيان بة يارمةتي تؤية .لةاليةكى ديكةوة ثشتيوانى كةسة الوازةكان
َك.
َةيةك لة خةل
بكة و مةشق بة بةهيَزةكان بكة .هيض اليةنطرتنيَك دةرنةخةيت بةرامبةر هيض كؤمةل

َطرتين باري يةكرتي .بةبيَ ئةوةي خؤمان غةمبار بني.
ب) خبويَنة( :غةالتيا .)5 ، 2 :6تيَبينييةكان :بةرثرسياريَتيمان لة هةل
َطرتنى باري باوةرِدارانيرت (وةك يارمةتى
جيَبةجيَكردنة شياوةكان :باوةرِداران بةرثرسيارن لة بةطةرِخستنى هةموو ڕةجنيَكى شياو بؤ هةل
َقوآلوة لة بةرثرسياريةتيان و
َطرتنى ئةو غةمانةيان كة هةل
َيان لة ناخؤشي و تةنطانةدا) بةآلم بةرثرسيار نني لة هةل
دانيان ،وةستان لةطةل
َسووكةوتةكانيان.
َويَست و بريوباوةرِ و ثيَداويستى و ئةزموون و بنةما و بةهرة و هةل
بري و هةل
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ث) خبويَنة1( :ثةترؤس.)9 :4
َةبؤأل ثيَشوازي لة
تيَبينييةكان :بةرثرسياريَيت ئةوةية كة بة بيَ بؤل
يةكرتي بكةين.
جيَبةجيَكردنة شياوةكان :يارمةتي خزمةتكاراني مةسيح بدةيت كة
لة جيَطاي دوورةوة هاتوون ،بة دابينكردني شويَنى حةسانةوة و
خواردن ،يان يارمةتي خوشك و برا هةذارةكانى طةرِةكةكةت بدةيت.

َسووكةوت هةية.
ج) بةرثرسياريَتيرت كة ثةيوةندى بة هةل
(يؤحةننا )14 :13ثيَي يةكرتي بشؤين( .يؤحةننا)12 :15
يةكرتمان خؤش بويَت( .غةالتيا )13 :5بةخؤشةويسيت
خزمةتي يةكرتي بكةين1( .ثةترؤس )11-10 :4بةهرة و
تواناكامنان خبةينة كار بؤ خزمةتكردنى يةكرتي1( .يؤحةننا:1
َيمان لةطةلَ يةكرتي هةبيَت).
 )7هاوةل

َويَستى دلَ و ووشةى زار و
َى مةسيحى واتا هةر يةكيَك بةرثرسياريةتى بةرامبةر ئةويرت ئةجنام بدات سةبارةت بة هةل
ثوختة :هاوةل
َسووكةوتةكان.
كردةوة و هةل
ت) مةشقى كردارى
 .1ئاماجنةكانت دةستنيشان بكة( .وةك طروث يان وةك كليَسا) بةرثرسيارةتييةك دةستنيشان بكة ،ثاشان بؤ ماوةي ضةند
مانطيَك بةرامبةر يةكرتي ئةجنامي بدةن.
 .2بةشدارى بكةن لة شانؤطةريةك .طرووثى بضووك ثيَك بيَنن كة هةر يةكى لة دوو كةس يان ضوار كةس ثيَكبيَت ،بة
شيَوةيةك هةر طرووثيَك هةستيَت بة ئامادةكردنى شانؤطةريةكى بضووك (نزيكةى دوو خولةك) سةبارةت بة يةكيَك لة
بةرثرسياريةتيةكامنان بةرامبةر بة يةكرتي .هةسنت بة ثيشاندانى ئةم شانؤطةريانة لة ثيَش ئةندامانيرت .
بة نؤرة وةكو طروث نوێژ بةرز بكةنةوة بؤ خودا ،وةكو وةآلمدانةوةيةك بؤ ئةوةي ئةمرِؤ
نوێژهکانتان بةرز

فيَرى بوونة .يان طرووثةكة دابةش بكة طرووثى دووانى يان سيانى و
بكةنةوة بؤ خودا وةكو وةآلمدانةوةيةك بؤ ئةوةى ئةمرِؤ فيَرى بوونة.

نوێژ

َى
ئةركى مال
بؤ وانةي داهاتوو

ڕابةري طروث :ئةم ئةركةى خوارةوة بة نووسراوى بدة ئةندامانى طرووثةكةت ،يان داوايان ليَبكة لة ثةرِاوةكانيان بينووسنةوة.
َيَن بدة بةرثرسيارةكانت ئةجنام بدةيت بةرامبةر كةسانيرت.
َيَن :بةل
بةل
َوةتي ڕوحي بة خويَندنةوةي نيو بةش ڕؤذانة لة (يؤحةننا.)31 :14 – 38 :11
َوةتي ڕوحي :بةردةوام بة لةسةر خةل
خةل
بنووسة.
شيَوازي ڕاسيت ثةسةندكراو بةكار بهيَنة .تيَبينييةكانت 
 وانةي خويَندنةوةي كتيَيب ثريؤز :تكاية وانةي خويَندنةوةي كتيَيب ثريؤز ئامادة بكة لة ماأل (يؤحةننا .)17-1 :15ضؤن
 بةرهةمدارمب؟ 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 ڕوحي ،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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