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

ستايش و ثةرسنت
خودا خؤي دروستكاري ئاشتيية
بريؤكةي سةرةكي :خودا خؤي دروستكاري ئاشتيية
خبويَنة( :ڕؤما( ) 9،10،12، 8 ، 6 ، 2-1 :5ئةفةسؤس( )13-12 ، 3-1 :2كؤلؤسي ، 22-19 :1کۆلۆسی )9-5 : 3

َكي – لة دؤخي سرووشتيياندا – دوذمنايةتي خودا لة ناخياندا هةية ،خودا بة دوذمين
واتاي ضيية ببني بة دوذمين خودا؟ ئايا هةموو خةل
خؤياني دادةنيَن؟ يان خودا لة هةموو مرؤظ تورِةية و لة دؤخي سروشتيياندا و بة دوذمين خؤيياني دادةنيَ؟ وةآلممان ئةمةية :هةردوو

بابةتةكة درووسنت .هةموو خةلَكي – لة دؤخي سروشتيياندا – لة خودا دابرِاون[ :ئةو كاتة بيَ مةسيح بوون ،لة هاوآلتييةتي ئيسرائيل
بيَطانة بوون و نامؤ بوون لة ثةميانةكاني بةلَيَن ،لة جيهاندا بيَ هيوا و بيَ خودا بوون .بةآلم ئيَوة ئيَستا لة عيساي مةسيحدان ،كة ثيَشرت
دوور بوون ،بة خويَين مةسيح نزيك بوونةوة ...كة ميَشكيان تاريكة ،لةبةر ئةو نةزانييةي تيايانداية و لةبةر دَلرِةقييان لة ذياني خودا
دابرِاون] (ئةفةسؤس .)18 :4 ،13-12 :2ئةم دابرِانة لة خودا لة ئاكامي نةزاني ڕووينةداوة .لةبةر ئةوةي هيض بت ثةرستيَكي بيَتاوان
نيية! هةموو خةلَكي – لة دؤخي سروشتيياندا – بييانني و دوذمين خودان[ .ئيَوة ثيَشرت لة خودا دابرِابوون و دوذمن بوون لة بريكردنةوة
َةي خؤيانة كة لةخودا دوور مانةوة ضونكة لةڕاستيدا ئةوان ڕقيان لة خودا بوو و
َةكة هةل
بة خراثةكاري] (كؤلؤسي .)21 :1هةل
دوذمنايةتييان دةكرد .سةرباري ئةوةي كة خودا –تا رِادةيةك -لة ڕيَطاي ويذدانيانةوة خؤي بؤيان ڕاطةياند ،هةروةها لة ڕيَطاي سروشت
و ميَذووةوة خؤي بؤيان ڕاطةياند ،بةآلم ئةوان [بة نارِةوايي ڕاسيت دادةثؤشن] بةهؤي دوذمنايةتيان (ڕؤما .)23-18 :1بةهؤي

تکردنەوەی ،هةروةها بةهؤي ثشتطويَخستين دةنطي ويذدانيان و ڕاستيية ديارةكاني سروشت و ميَذوو،

دوذمنايةتي كردني خودا و 
ڕه
لةناو خراثةدا نوقم بوون (كؤلؤسي .)9-5 :3لة ئاكامي ئةم دوذمنايةتييةش كة بيانووي نيية و لة كارة خراثةكانياندا دةركةوت،
َكي بة سرووشتيي خؤيان طوناهبارن (ڕؤما)23 :3
شايستةي تورِةيي خودا بوون (ڕؤما( )18 :1كؤلؤسي .)6 :3دةرئةجنام ،سةرجةم خةل
و [كورِي توورِةيي بوون] (ئةفةسؤس.)3 :2

ئاشيت طرنطة لة سيَ ثةيوةنديدا

1

َم اندا دروست كرد .ثيَش ئةوةي دووبارة لةدايك ببني ،خودا وةك دوذمن تةماشاي دةكردين .ئةمةش
ئـ) خودا خؤي ثيَشان ئاشيت لةطةل
َةي زؤرمان دةكرد .بؤية ،خودا
َيدا ،ئيَمةيش كاري هةل
ئةوة دةطةيةنيَت كة خودا بةضاوي شكستييةوة دةرِوانيية ثةيوةندييةكامنان لةطةل
ليَمان تورِة بوو .هةروةها تورِةبوونةكةي ڕاطةياند لةسةر هةموو ئةو كةسانةي طوناهييان دةكرد و ياخيبوون لة جيهاندا( .ڕؤما!)18 :1
َييان نةدةكرد (يؤحةننا:3
ماوةتةوة كة باوةرِيان بة عيساي مةسيح نةبووة و طويَرِايةل
هةموو ئةو كةسانة 
تورِةيي خودا ش لةسةر 
 .)36،18ووشةي (دوذمنةكان)يش (ڕؤما )10 :5ووشةيةكي هاوواتاي (ياخييةكان)ة (ڕؤما )6 :5و ووشةي (طوناهباران) (ڕؤما:5
َدا نةبووة .تورِةيي خودا تورِةييةكي ثريؤز و يةكسانة لة
 .)8بةآلم تورِةيي خودا هيض كاتيَك هةسيت ڕ قليَبوونةوة و كاري زؤرداري لةطةل
َة نيية (ئةفةسؤس .)26 :4يةكساني خودا و خؤشةويستييةكةي لة سروشيت
هةموو كاتيَكدا .ئةوة بةهيض شيَوةيةك تورِةييةكي هةل
خوداي ثريؤز لةيةك ئاسيت تةواودان! هةروةها خؤشةويسيت خودا لةو ڕاستييةوة دةردةكةويَت كة خؤي هةنطاوي يةكةمي ناوة تاوةكو بؤ
َماندا ناوة! قورباني
َماندا ئاشيت دروست بكات! خودا نةك ئيَمة ،هةنطاوي دروستكردني ئاشيت لةطةل
الي خؤميان ڕاكيَشيَت و لةطةل
ليَخؤشبوونةكةي عيساي مةسيح لةسةر خاض كاري كرد بؤ البردني تورِةي 
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 تورِةيي خوداي ثريؤز و دوذمنايةتييةكةي بةرامبةر بة طوناهةكامنان .بةم شيَوةية قورباني ليَخؤشبوونةكةي عيساي مةسيح

َماندا دروست دةكات لة ڕيَطاي لةخاضداني
َيدا ئاشيت كردينةوة .بؤية ،خودا ئاشيت لةطةل
تورِةيي خوداي كوذاندةوة و لةطةل

 عيساي مةسيحةوة ضونكة ضيرت وةك دوذمن تةماشامان ناكات .
ب) تةنها ئةو كاتة دةتوانني لةطةلَ خودا
لةئاشتيدا بني .كاتيَك كة باوةرِمان بة عيساي
مةسيح ديَنني (ڕؤما )2-1 :5ئيَمة ئةو
َماندا
باوةرِة قبولَ دةكةين كة خودا لةطةل
ئاشيت دروستكرد لةڕيَطاي عيساي مةسيحي
خوداوةندةوة و لةطةلَ خؤيدا ئاشيت كردينةوة.
ڕوحي ثريؤز كاري ڕزطاري عيساي مةسيح
دةبات – كة لة ڕابردوو ئةجناميدا  -لة
ئيَستاي ذياني باوةرِدار جيَبةجيَي دةكات.
هةروةها ڕوحي ثريؤز ئاشتيمان دةداتيَ لة دلَ
و ذيامنان وةك تةواوي بةروبوومي كاري
اڵتیە-22 :5
غە 
ڕزطاري عيساي مةسيح ( 
 .)23هةروةها بةهؤي باوةرِةوة دةتوانني
لةئاشتيدا بني لةطةلَ خودا و ئاشتييةكةي لة
َماندا قبولَ بكةين .ڕاوةستاين لةوةي
دل
بةدوذمنايةتييةوة بري لةخودا بكةينةوة و
َيَ ،ڕاوةستاين لةوةي
ڕقمان ليَي بيَت .بةل
وةك دوذمنيَك تةماشاي خودا بكةين ،ضونكة
ئيَستا لةطةلَ خودا لة ئاشتيداين.

ث) لة كؤتايدا ،دةتوانني لةطةلَ يةكرتدا لةئاشتيدا بذين لةسةر زةوي .ثاش ئةوةي
َماندا دروستكرد ،ئيَمةش دةتوانني لةطةلَ
تاقيمان كردةوة ضؤن خودا ئاشيت لةطةل
دوذمنامنان ئاشتی دروست بكةين و بةئاشيت بذين لةسةر زةوي .ثيَش مرن و
هةستانةوةي عيساي مةسيح ،شةريعةت دوذمنايةتي لةنيَوان جولةكة و نةتةوةكاني
(غةيرة جولةكة) دروست دةكرد .بةم شيَوةية ،جولةكةكان و نةتةوةكان لةڕووي
كؤمةآليةتي و ئاينييةوة دوذمنايةتييان هةبوو .دابونةريتة كؤمةآليةتييةكان و ياسا
ئاينييةكانيش وايان دةكرد كة ثيَكةوة ذيان لة نيَوان هةردووال شتيَكي مةحالَ بيَت.
بةآلم مردني عيساي مةسيح لةسةر خاض ياساي ئايين و سةرجةم ئةوانةي ئامؤذطاري
و ڕيَنماييةكان دةيانطريَتةوة داواكارييةكاني شةريعةتي هيَناية دي (مةتتا)17 :5
َي كرد (ئةفةسؤس )15 :2هةموو داواكارييةكاني شةريعةتي
هةروةها ثووضةل
َكرد (كؤلؤسي .)14 :2بةم شيَوةية ،عيساي مةسيح خؤي بووة دروستكةري
هةل
ئاشيت لةنيَوان ئةو نةتةوانةي كة ثيَشان دوذمنايةتي لةنيَوانياندا هةبوو
(ئةفةسؤس .)14 :2بؤية ،جولةكة و نةتةوةكان  -كة لة ڕيَطاي عيساي مةسيحةوة
لةطةلَ خودا ئاشت بوونەوە  -تواناي ئةوةيان هةية لةڕيَطاي عيساي مةسيحةوة
لةطةأل يةكرتدا ئاشت ببنةوة! عيساي مةسيح ثيَشبيين ئةوة دةكات لة باوةرِداران كة
لةطةلَ دوذمنةكانيان ئاشيت دروست بكةن .بؤية دةلَيَت[ :خؤزطة دةخوازريَ بة ئاشيت
خوازان] (مةتتا !)9 :5هةروةها ثؤلَسي نيَردراو دةلَيَت[ :ئةطةر بكريَت ،ئةوةندةي
َك بة ئاشيت بذين] (ڕؤما.)12:18
لةسةرتانة لةطةلَ هةموو خةل

ئاشيت لة دوو بةش ثيَكديَت2 :

ووشةي (ئاشيت) كة لة
كتيَيب ثريؤزدا هاتووة
دوو واتاي طرنط
دةطةيةنيَت:

ئـ) ئاشيت نةبووني ناكؤكيية .ئاشيت واتاي نةبووني ناكؤكي و شةڕي دةرةكي دةطةيةنيَت .هةروةها واتاي
نةبووني تورِةيي ناوخؤيي ،شؤرِشي ناوخؤيي ،ترس ،هةسيت ثةشيَوي ،ملمالنيَي ڕةوشيت و شيت تر
َكي ووشةي (ئاشيت) بة نةبووني ناكؤكي و شةري دةرةكي دةبةستنةوة.
دةطةيةنيَت .زؤر جاريش خةل

ب) ئاشيت ثيَكهاتن و ريَككةوتنة .ئاشيت واتةي بآلوبوونةوةي ڕيَكةوتن و ثيَكهاتن دةطةيةنيَت .ئاشيت ئةو شتانة ضاك دةكاتةوة كة
ثيَشرت شكاون .ئةو ثةيوةنديية درزبووةكان دةطةيةنيَتةوة ،يارمةتي مرؤظ دةدات بؤ ضاوديَريكردني ئةو ئاماجنانةي كة لةذيانيدا تةواوي
نةكردووة ،هةستة بريندارةكان ضاك دةكاتةوة ،هةموو ئةوانة ضاك دةكاتةوة كة خودا بةطوجناوي دةزانيَت ،لةطةلَ شيت تري هاوشيَوة .بؤ
منوونة ،كاتيَك بةهؤي مردني يةكيَك لة خؤشةويستةكانت يان بةهؤي ئةو ذيانةي كة لة ڕابردوودا بة طوناة بةسةرت بردوة تووشي
داڕووخان ديَيت ،خودا دةتوانيَت دووبارة ضاكت بكاتةوة وةكو ئةوةي كة هيض نةهامةتيةك بةسةرتدا نةهاتبيَت! خودا مةزنرتين باوك و برا
َكو كؤسثةكاني طوناهةكانيشت الدةبات! خودا دوذمنايةتي و
و هاورِيَية لة ذياندا! خودا تةنها لة طوناهةكاني ڕابردووت خؤشنابيَت ،بةل
َكو ئةو ثزيشكيَكي مةزنيشة بؤ تؤ.
شكاندن الدةبات! بةم شيَوةية ،خودا تةنها دروستكاري ئاشيت مةزن نيية لة ذيانتدا ،بةل
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كؤسثةكاني طوناهةكانيشت الدةبات! خودا دوذمنايةتي و شكاندن الدةبات! بةم شيَوةية ،خودا تةنها دروستكاري ئاشيت مةزن
َكو ئةو ثزيشكيَكي مةزنيشة بؤ تؤ.
نيية لة ذيانتدا ،بةل
3

بناغةي ئاشيت ڕاستيية نةك هةستةكان

(يؤحةننا)36 ،32-31 :8

ئـ) ڕاسيت شتيَكي تاهةتايية .ڕاستيية راطةيةندراوةكاني كتيَيب ثريؤز ،تةنها بناغةي ضةسثاوة بؤ باوةرِ .تةنها ئةم ڕاستيية
دةتوانيَت ڕزطارت بكات لة هةموو ئةو شتانةي ميَشك و هةست و ذيان و ثةيوةندييةكانت دةبةستيَتةوة.
ب) هةستةكان ڕووبةرِووي طؤرِان دةبنةوة .ڕةنطة هةستةكانت بطؤرِيَن بةهؤي طؤرِيين بارودؤخ و ڕةوشةكانت .بؤية لةوانةية
نةبووني ئاشيت بةهؤي ڕاسيت نةبيَت .بؤ منوونة ،ڕيَزنةگرتن لة خودي خؤت ،يان ترست لةوةي كة خودا ضاوديَريت ناكات،
هةستيَكن درؤكاني شةيتان دروسيت دةكةن (يؤحةننا( )44 :8ئةفةسؤس .)16 :6بةآلم لةطةلَ ئةوةيشدا ،ڕةنطة هةنديَك جار
بةالتةوة سةخت بيَ ت لة نةبووني ئاشيت لة ذيانتدا دوور بكةويتةوة .بؤ منوونة ،كاتيَك كاريَكي دروست بة تيَرِوانيين خودا ئةجنام
َستييةكي زؤر ببيتةوة لةاليةن ئةو كةسانةي كة ناڕازين لةسةر ئةو كارةت .كاتيَكيش كة
بدةيت ڕةنطة ڕووبةرِووي بةرهةل
َويَستيَكي ثتةوكةري ئاشيت نني ،ڕةنطة تووشي نائوميَدي و دارِووخان يان ترست
َتةجارِي و ضةوسانةوة هةل
َسيت و طال
بةرهةل
بكات ،ئةم كارانةيش ڕةنطة لة هةموو شويَنيَك باوةرِدار تووشي بيَت .بؤية ،ثيَويستة فيَربي ضؤن جياوازي بكةيت لة نيَوان
ئاشيت ناوەخۆییت (واتا باوةرِت بةو كارانةي كة جيَي ڕةزامةندي خودان) و لة نيَوان ئاشيت دةرةكيت (واتا هةستةكاني
َة بكةيت – وةك
َسيت باوةرِةكانت دةكةن) .هةروةها ،كاتيَك لة تيَرِوانيين خودا كاريَكي هةل
َكي بةرهةل
دارِووخان كاتيَك خةل
دواخستين كاريَك كة خودا دةيةويَ دةستبةجيَ ئةجنامي بدةيت – دةرئةجنامةكةي نةبووني ئاشيت دةبيَت لة ذيانت و
َي يةكسةريت بؤ ويسيت خودا و مةبةستةكاني لة ذيانتدا) بيَطومان
گوێڕایەڵی (واتا طويَرِايةل

ثةيوةندييةكانت ،بةآلم
دة رئةجنامةكةي ئاشيت دةبيَت لة هةستةكانت و لة ثةيوةندييةكانيشت .بةم شيَوةية ،خودا تةنها مةزنرتين دروستكاري ئاشيت
َكو مةزنرتين رزطاركريشتة .ئةو دةيةويَت لة سةرجةم كؤتةكاني ذيانت ڕزطارت بكات!
نيية لة ذيانتدا ،بةل

ستايش و ثةرسنت
َتاندا دروست كرد ،لةبةر
خودا بثةرسنت بة سيفةتي دروستكاري ئاشتيية و ڕزطاركارة! ستايشي خودا بكةن ضونكة ئاشيت لةطةل
ئةوةي كة ضاكي كردوون ،لةبةر ئةوةي كة ڕزطاري كردوون .لة طرووثي سيانيدا خودا بثةرسنت.

بةشداريكردن
كرداري نيَردراوان

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

َوةتة ڕوحييةكان يان لة ئةجنامي ورد بوونةوةت لةو برِطة كتيَبييانةي كة بؤتان ئامادة كراوة (كردار )10 :3 - 1 :1لةطةأل
خةل
َدا
َةى لةطةل
َدةرانة مامةل
ڕةضاوكردنى بةشدارييةكان بةشيَوةيةكى كورت بة ثيَي توانا .طويَ بطرن لة بةذداربوان ،هةروةها بة هةوال
بكةن و ثةسةندي بكةن ،بةبيَ ئةوةي طفتوطؤي زؤري لةسةر بكةن.

فيَركردن 

كةسايةتي باوةرِدار :هةلَسةنطاندني خود 
َكي ضيية سةبارةت بة خؤيان
ئـ :تيَرِوانيين خةل

؟
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َسةنطاندني بةهاي خؤتة .زؤر كةس دةَليَن( :خؤمم خؤشناويَت) يان (ذيامن بيَ نرخة) .بؤية ،بةهاي
َسةنطاندني خود واتا هةل
هةل
تؤ لة تيَرِوانيين خؤتدا ضيية؟ ئايا بؤضوونيَكي ئةريَين يان نةريَنيت لةسةر خؤت هةية؟ ئايا هةست دةكةيت لة كةسانيرت
َسةنطاندني خودي خؤت؟
كةمرتي؟ ئايا هةست دةكةيت ذيانت بيَ ئاماجنة؟ ئايا كتيَيب ثريؤز ض فيَر دةكات دةربارةي هةل
ب :جةخت بكة سةر خودا (مةسيح)
(كاتيَك ئةم ويَنة ڕوونكةرةوة بكيَشيت ،هةر ئةو ذمارة بةرةوذوورانة بةكار بهيَنة:
يةكةم ،ذمارةكاني ،3 ،2 ،1 ،ثاشان  4لةناورِاست بيَت ،دواتر ذمارةكاني .)7 ،6 ،5
 7كةسيَتيم زياتر دةضيَتة سةر كةسيَيت عيساي مةسيح 


ئـ) خبويَنة( :ئةفةسؤس2( )2-1 :5كؤرنسؤس.)18 :3
ثرسيار :ضؤن دةمبة هاوشيَوةي عيساي مةسيح؟
َسووكةوت بكةم وةك منوونةي عيساي مةسيح كة خؤمشي ويست و خؤي لةثيَناومدا كردة
بةوةي كة بة خؤشةويستيدا هةل
قورباني .بةوةي كة دريَذة بكيَشم لة تةماشاكردني كةسيَيت عيساي مةسيح تاوةكو بطؤرِيَمة سةر شيَوةي.
6

َسةنطاندني خودي خؤم زياتر دبيَت لة ڕيَطاي طةشةكردمن لة عيساي مةسيحدا
هةل

ئـ) خبويَنة( :ئيشايا( )4 :43ئريميا.)11 :29
َسةنطاندني خودا بؤ من ضيية؟ من لة ضاوةكاني خودا بةنرخم .من خؤشةويست و بةرِيَزم لةالي خودا .خودا
ثرسيار :هةل
َسةنطاندمن بؤ خؤم ئةريَين دةبيَت.
َيَت ،هةل
ثالنيَكي نايابي بؤ ذيامن هةية! كاتيَك باوةرِم هةبيَت بةوةي كة خودا لةبارةمةوة دةيل
بةوةي كة بة خؤشةويستيدا برِؤم وةك منوونةي مةسيح كة خؤمشي ويست و خؤي لةثيَناومدا كردة قورباني.
ب) خبويَنة( :كؤلؤسي.)7-6 :2
َسةنطاندني خؤت؟ كاتيَك طةشة دةكةم و دةطةمة
ثرسيار :ڕ ةسةنايةتي و بنةمات لة مةسيحدا ضؤن دةتوانن طةشة بكةن لة هةل
َنيابوون :كاتيَك هةست دةكةم كة خودا خؤشةويستييةكي بيَ
قؤناغي ثيَطةيشنت لة مةسيحدا( ،ڕيشةكامن) (هةستكردمن بة دل
مةرجانة خؤمشي دةويَت) زياتر قوول دةبيَتةوة ،هةروةها (بنةماكامن) (طرنطيم :كاتيَك بزامن كة ذيامن زؤر طرنطة لةالي خودا) زياتر
بةرز دةبيَتةوة.
ث) خبويَنة( :عيربانييةكان.)24،25 :10
َي خوشك و براكان لة مةسيحدا ضيية؟ لة ڕيَطاي كؤبوونةوةمان ثيَكةوة بة شيَوةيةكي ڕيَكوثيَك وةك باوةرِداران،
ثرسيار :ڕؤل
خؤشةويستيم بؤ خودا و بؤ كةسانيرت و بؤ خؤم زياتر طةشة دةكات و قووڵتر دةبيَتةوة .هةروةها كارة ضاكةكامن (ئةركةكامن لة
ثادشايةتي خودا) بة بةردةوام كاريطةرييان زياتر دةبيَت.
 5تةنها جةخت بكة سةر عيساي مةسيح لةم جيهانةدا
خبويَنة( :كؤلؤسي.)24-23 ، 4-1 :3
َكي و شتةكاني سةر زةوي ڕابطرم،
ثرسيار :ئايا ثيَويستة جةختكردمن لةكويَ بيَت؟ ثيَويستة جةختكردمن لة تةماشاكردني خةل
لةجياتي ئةوة جةخت بكةمة سةر عيساي مةسيح و لةثيَناو مةسيحدا بذيم و كار بكةم ضونكة دةزامن كة لةئايندةدا لةطةلَ
عيساي مةسيحدا لة شكؤمةندي دةردةكةوم و مرياتي تاهةتايي دةستةبةر دةكةم.
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جةختكردمن دةطؤرِم

4

خبويَنة( :يؤحةننا.)9-8 :1
َةوة بؤ جةختكردني دروست؟ بةراوردكردني خؤم لةطةلَ كةسانيرت – يان بة كةسيَيت
چەختکردنی هةل
ثرسيار :ضؤن بطؤرِيَم لة 
منوونةيي كة هيوادارم ثيَي بطةم – طوناهةية .هةروةها ئاكامة زؤرةكاني ئةم جؤرة بةراوردكردنةيش طوناهةية .دةتوامن
جةختكردمن بطؤرِم لةڕيَطاي دانثيَدانامن بة طوناهةكامن و قبووأل كردني ليَبوردةيي خودا.
خؤم لةطةلَ كةسيَكيرتدا بةراورد دةكةم (يان بة كةسيَيت منوونةيي كة هيوادارم ثيَي بطةم)

1

ئةمة ئاكامةكةي ئةم هةست و بريؤكة نةريَنييانة دةبيَت :يان هةست دةكةم كة لةكةسيرت كةمرتم ،يانيش لةكةسيرت زياترم.
ئـ) خؤمم خؤشناويَت ،يان كةسيرتم خؤشناويَت.
ب) هةست بة نارِازيي دةكةم لةسةر ئةو شيَوازةي كة خودا دروسيت كردووم ،يان شانازي و فيز زلي بةخؤمةوة دةكةم.
ث) هةست بة شانازی دةكةم لةوةي كة هةيةتي ،يان بة ڕقةوة دةرِوامنة ئةوانةي هةيةتي.
ت) لة تةماشاكردنةكاني دةترسم ،يان طرنطي نادةم بة تةماشاكردنةكاني.
ج) ڕةخنة لة دريَغي خؤم دةطرم و دةمبة هؤكاري دارِووخاني خؤم ،يان ڕةخنة لة دريَغييةكاني دةطرم و دةمبة هؤكاري دارِووخاني
ئةو.
ض ) خؤم ليَي بةدوور دةطرم ضونكة دةترسم بريندارم بكات يان زيامن ثيَبطةيةنيَت ،يان ضاونةترس دةمب و طرنطي نادةم تةنانةت
ئةطةر هةسيت ئةويشم برينداركرد يان ڕةمت كردةوة.
َي رازيكردمن بدات.
َم بكات ،يان زؤردار دةمب جاوةڕوان دةمب هةول
ح) هةولَ ئةدةم ڕازي بكةم تاكو خؤمشي بويَت و قبول
هةر جاريَك ضاوم بةم كةسة بكةويَت دؤخم خراثرت دةبيَت 2

هةر جاريَك ضاوم بةو كةسة بكةويَت هةست بة نائاسايشي دةكةم ،هةست بة هةسيت شانازی بةرامبةر بةخؤم دةكةم ،يان زياتر
لووت بةرز و فيز زل دةمب لة قسة و ڕةفتارةكامن بةرامبةر بة كةسانيرت .ئةم كارةيش بة بةردةوامي ڕؤذطار خراثرت دةبيَت.
3

كةسيَتيم دةبيَتة ويَنةيةكي تةواوي هاوشيَوةي هةست و بريؤكةكامن

لة كؤتايدا ،دةمبة ويَنةيةكي تةواوي هاوشيَوةي هةست و بريؤكةكامن بةرامبةر بةخؤم .وةكو ئةو كةسةم ليَهات.
اڵتیە.)8-7 :
غە 
خبويَنة ( :
ثرسيار :كامانةن ئةو بنةمايانةي كة كةسيَتيم ثيَكدةهيَنن؟
ئـ) بنةماي يةكةم :كاتيَك هةميشة بريؤكة و شيَوازي ڕةفتاركردني دياريكراو بضيَنم ،كةسيَتييةك دةستةبةر دةكةم كة هةموو
ئةم بريؤكة و ڕةفتارانة لةئاميَز بطريَت.
ب) كاتيَك بري بكةمةوة و ڕةفتار بكةم بةشيَوةيةك كة ثيَطةم لة كةسانيرت كةمرت ثيشان بدات ،دةمبة كةسيَكي ثةشيَو ،ترسنؤك،
نارِازي لةخؤم.
ث) كاتيَك بري بكةمةوة و ڕةفتار بكةم بةشيَوةيةك كة ثيَطةم لة كةسانيرت بةرزتر ثيشان بدات ،دةمبة كةسيَكي لووت بةرز ،فيز
َبم
قینە لة دلَ .هةروةها بةرِقةوة لةطةلَ كةسانيرت ڕةفتار دةكةم ،هةولَ دةدةم زال
زل ،طويَنةدةر دةمب بة هةسيت كةسانيرت ،
َة و زيَدةرِؤ دةبيَت.
َسةنطاندني خؤم بؤ خؤم هةل
بةسةرياندا .سةرباري ئةمةو ئةوة ،هةل
چەخت لةسةر تيَرِوانينت بؤ مةسيح بكةوة!
َكو 
ثوختة :خؤت لةطةلَ كةسانيرتدا بةراورد مةكة ،بةل
30

چەخت بكة سةر مةبةستةكاني خودا
ث :
ضؤن بريم ليَدةكاتةوة؟
ضؤن بةرامبةرم هةست دةكات؟

خودا ضي لة ذيانيدا دةكات؟ ضؤن دةتوامن
يارمةتي بدةم يان بةشداري بكةم؟

چەخت دةكاتة سةر خؤي
ئةو كةسةي كة 
چەختكردنةوة لةسةر خؤ)
( 

چەخت دةكاتة سةر كةسانيرت
ئةو كةسةي كة 
(جةختكردنةوة لةسةر مةبةستةكاني خودا لة
ذياني كةسانيرتدا)

خبويَنة( :فلیپی( )5-3 :2فلیپی.)21-20 :
بدؤزة و طفتوطؤبكة :خودا فةرماني ضيت دهداتێ ئةجنام بدةيت؟
چەخت لةسةر مةبةستةكاني خودا بكةيت لة ذياني كةسانيرت ،نةك تةنها لةسةر
تيَبينييةكان :خودا فةرمان دةدات 
َي بريكردنةوةي لةخؤت ،لة خؤت بثرسة( :بؤضي جةخت دةكةمة سةر
مةبةستةكاني خؤت .ئةطةر بؤت دةركةوت كة سةرقال
خؤم؟).
َي كيَشة و هةستة بريندارةكاني خؤي دةبيَت ،تيَيدا هةست بة
بيَطومان ،ڕةنطة هةنديَك كات بيَتة ئاراوة كة تيَيدا مرؤظ سةرقال
ثيَويسيت بة طرنطيداني كةسانيرت و خؤشةويستييان هةية .ئةو كات ،ثيَويستة داوا لة كةسانيرت بكات بايةخي ثيَ بدةن و
يارمةتي بدةن ،تاوةكو دواتر بتوانيَت يارمةتي كةسانيرت بدات.
َكو جةخت بكة سةر مةبةستةكاني خودا لة ذياني كةسانيرتدا.
ثوختة :جةخت مةكة سةر خؤت ،بةل
چهخت بكة سةر ڕاستييةكاني خودا
ت :
1

تؤ بةديهيَنةري نايةبي خوداي

خبويَنة( :زةبووري.)14 :139
بدؤزة و طفتوطؤبكة :ئاسيت نايابي دروستكردنت لةاليةن خوداوة ضةندة؟ بة شيَوةيةكي تايبةت بري لة نايابي هةنديَك بةشي
جةستةت بكةوة وةك (ضاوةكانت ،يان دةستةكانت) .هةروةها بري لة ڕوحت بكةوة (توانات بؤ ناسيين خودا) ،لةطةلَ ويذدانت
َة) ،هةروةها ورياييت (توانات بؤ جياكردنةوةي ڕاسيت و درؤ) ،بةهرةييت (توانات بؤ
(توانات بؤ جياكردنةوةي دروسيت و هةل
داهيَنان و دروستكردني شيت نويَ).
بةشداري بكة :ئةو شتانةي كة حةزيان ليَناكةيت كامانةن؟
وانة :حةز نةكردنت لةو شيَوازةي كة خودا دروسيت كردووي دةبيَتة هؤكاري ئةوةي كة تواناي متمانةكردنت لة خودا نةبيَت.
بةآلم ڕازي بوونت لةسةر ئةو شيَوازةي كة خودا دروسيت كردووي دةبيَتة هؤكاري بووني توانات بؤ متمانةكردنت لة خودا.
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2

لةطةلَ خودا ،ثيَويست بة هيض ضاكةيةك نيية.

خبويَنة( :زةبووري( )1 :23زةبووري.)10 :34
بةشداري بكة :ئـ) ئةو شتانة ضيية كة هةست دةكةيت نيتة؟ ب) ضي دةكةيت كاتيَك هةست بكةيت شتيَكت نيية؟ (بؤ منوونة،
َي
كاتيَك هةست بكةيت ثيَويستيت بة خواردنة ،يان شويَين نيشتةجيَبوون ،يان ثاراسنت ،يان حةوانةوة ،يان يارمةتي لة دؤل
سيَبةري مردن ،يان يارمةتي بؤ ڕووبةرِووبوونةوةي دوذمنيَك ،يان ثةيوةنديكردن بة خوداوة).
طفتوطؤبكة :طفتوطؤ بكة لةسةر ئةو شيَوازانةي كة مرؤظ بةكاريان دةهيَنيَت بؤ قةرةبووكردنةوةي هةستكردنت بة كةموكورِي
َدان بؤ ثرِكردنةوةي ئةو اليةنانة ،يان كاركردن بة كؤشش ،يان زيَدةرِؤيي لة كاركردن ،يان خوويي ،يان شاردنةوةي
(وةك هةول
ڕاسيت لة ڕيَطاي نواندنةوة ،يان شتيرت) .ئةم شيَوازانة لةطةلَ شيَوازي ڕوحي بةراورد بكة بؤ قةرةبووكردنةوةي هةست كردن بة
كةموكورِي (وةك نوێژ ،ستايشكردن ،ڕازيبوون ،سوثاس كردن ،شتيرت).
َة بؤ كارة طرنطةكانت،
چەختکردن لةسةر ئةو شتانةي كة ثيَت واية نيتة دةبيَتة هؤكاري ڕيَكخستنيَكي هةل
وانة :بةردةوامي 
بةآلم جةختكردنةوةت لةسةر ئةو شتانةي كة لةمةسيحدا هةتة دةبيَتة هؤي ڕيَكخستين دروسيت كارة طرنطةكانت.
3

لةطةلَ خودا ،تؤ ثيَويستيت بة هيض كةسيَك يان شتيَك نيية بؤ ضاككردنةوةي تيَرِوانينت بؤ خؤت.

اڵتیە( )10:1ئريميا.)8-5 :17
غە 
خبويَنة ( :
َكردنت لةاليةن كةساني ترةوة.
بةشداري بكة :ضي دةكةيت بؤ ثركردنةوةي ثيَويستيت سةبارةت بة قبول
َي بةردةوام بؤ
َسووكةوتي مرؤظانة (وةك خؤبةدةستةوةدان بة فشارةكاني هاورِيَكان ،هةول
طفتوطؤبكة :ضؤن هةنديَك ڕةفتار و هةل
َي ،ثةنا بردن بؤ ضاالكي
ڕازيكردني كةسانيرت ،قةرةبووكردنةوةي الوازي ثةيوةنديية كؤمةآليةتييةكان بةكرِيين شيت مال
َكي) دةبنة هؤكاري ثةكخستنت لة خزمةتكردني عيساي مةسيح؟
َبوون بة خةل
جؤراوجؤر لةجياتي تيَكةل
َة دةبيَتة هؤي ثةكخستين خزمةتكردنت بؤ
وانة :حةزنةكردنت لة كةسانيرت ،يان خؤشةويستيت بؤيان لةبةر مةبةسيت هةل
جەختکردنی بةردةوام لةسةر خود و ڕازيكردني خود دةكريَ ببيَتة هؤي نةزؤكي ڕوحي .بةآلم كاتيَك
عيساي مةسيح .هةروةها 
عيساي مةسيح ببيَتة (كاني) ذيانت (زةبووري( )9 :36يؤحةننا )39 – 37 :7يان (رةز) (يؤحةننا )5 :15بةروبووميَكي زؤر
بةرهةم ديَنيت!
چەخت لةسةر بنةماي خودا بكة كة لة كتيَيب ثريؤزدا هاتووة.
َكو 
ثوختة :باوةرِ بة بنةماكاني جيهان مةكة ،بةل
نوێژ

نوێژی وةآلم دراو لةطةأل ووشةى خودا
ئةمرٍِِؤ فيَرى بوونة .يان طرووثةكة دابةش بكة
بة نؤرة وةكو طروث نوێژ بةرز بكةنةوة بؤ خودا وةكو وةآلمدانةوةيةك بؤ ئةوةي ٍِِ
طرووثى دووانى يان سيانى و نوێژتان بةرز بكةنةوة بؤ خودا وةكو وةآلمدانةوةيةك بؤ ئةوةى ئةمرِؤ فيَرى بوونة.
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َى
ئةركى مال
بؤ وانةي داهاتوو 
ڕابةري طروث :ئةم ئةركةى خوارةوة بة نووسراوى بدة ئةندامانى طرووثةكةت ،يان داوايان ليَبكة لة ثةرِاوةكانيان بينووسنةوة.
َيَن بدة كة قوتابيَيت بة كةسانيرت بكةيت بؤ عيساي مةسيح.
َيَن :بةل
بةل
َوةتي ڕوحى .ڕؤذانة نيو بةشي خبويَنة (كردار.)60 :7 - 11 :3
َوةتي ڕوحي :هةموو ڕؤذيَك كاتيَك بةسةر بةرة لة خةل
خةل

وانةي خويَندنةوةي كتيَيب ثريؤز :تكاية وانةي خويَندنةوةي كتيَيب ثريؤز ئامادةبكة لة ماأل (يؤحةننا.)15 – 13 :15
جياوزي خؤشةويسيت مةسيحي ضيية؟ ثيَنج هةنطاوي خويَندنةوةي كتيَيب ثريؤز بةكار بهيَنة .تيَبينيةكانت بنووسة.
نوێژ :ئةم هةفتةية سةبارةت بة شتيَك يان كةسيَكى دياريكراو نوێژ بكة ،ضاوةڕوانبة خودا ضى دةكات( .زةبووري.)3 :5
َوةتي ڕوحي،
زانياريية نويَكان بنووسةوة لة ثةرِاوي تايبةت بة قوتابيَيت .ئةو تيَبينيانةت بنووسة كة ثةيوةندى هةية بة خةل
َيية .
دةرخكردن ،خويَندنةوةى كتيَيب ،ئةم ئةركة مال
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