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قوتابيَيت 2 -

نوێژ

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

ستايش و ثةرسنت

َسؤزة
بريؤكةي سةرةكي :خودا دل

َسؤزة
خودا دل

خبويَنة و روونبكةرةوة :هةموو برِطةيَكي كتيَيب خبويَنة و ڕوونيبكةرةوة ،ثاشان دابةشي بكة سةر ئةنداماني طروثةكةتدا
تاوةكو لة كاتي ستايشكردندا بةكاري بهيَنن.
َسؤزيشة لة
َسؤزة لة ميهرةباني و نيعمةت و خؤشةويسيت و ليَبووردنيدا ،هةروةها دل
( .1دةرضوون .)7-6 :34خودا دل
هؤشياركردني سةبارةت بة سةرزةنشتكردني ئةو كةسانةي كة ثةشيمان نابنةوة لة طوناهةكانيان و تةوبةت ناكةن.
َيَنةكاني كة لةكتيَيب ثريؤزدا هاتوون.
َسؤزة لة ووشةكةي ،هةروةها لة بةل
( .2ذمارة .)19 :23خودا دل
َسؤزة لة هةموو شتيَك ئةجنامي بدات ،هةموو شتيَكيش بة ڕاستودروسيت و دادثةروةري
( .3زةبووري .)5-4 :33خودا دل
تاییه و هةرطيز ناكةويَت.
ههتاهه 
دروست دةكات ،هةروةها خؤشةويستييةكةي 
َسؤزة سةبارةت بة ثالن و مةبةستة ڕوونكراوةكاني لة كتيَيب ثريؤزدا.
( .4زةبووري .)11-10 :33خودا دل
َكاو.
َي مردن و قورِ و زةل
َسؤزة لة ڕزطاركردنت لة ضال
( .5زةبووري .)10-9 ، 3-1 :40خودا دل
َسؤزة و بيَطومان ئةو كارة تةواو دةكات كة لة تؤدا دةستيثيَكرد.
( .6فيلييب1( )6 :1سالؤنيكي .)24-23 :5خودا دل
َسؤزيتدا.
َسؤزي دةميَنيَتةوة تةنانةت ئةطةر تؤيش هةنديَك جار ثاشةكشيَت كرد لة دل
2( .7تيمؤساوس .)13 :2خودا بة دل
َيَنةكانيَيت كة لةكتيَيب ثريؤزدا هاتوون.
َسؤزي بةل
( .8عيربانييةكان .)23 :10خودا بةتةواوةتي دل
َي بؤ بدات.
َسؤزييةوة ثاداشيت هةموو كةسيَك دةكات كة داواي بكات و هةول
( .9عيربانييةكان .)6 :11خودا بةدل
( .10عيربانييةكان .)6-5 :13خودا بةجيَت ناهيََليَت و تاهةتاية وازت ليَناهيَنيَت.
داوا لة هةر ئةنداميَكي طروثةكةت بكة ئايةتيَكي كتيَيب بةكار بهيَنيَت بؤ ثةرستين خودا و ستايشكردني.
َيَنةكاني و بؤ طةلةكةي.
َسؤزيَكي تةواوة بؤ بةل
خودا بة نؤرة بثةرسنت بةو ثيَييةي كة دل
َسؤزة لة ذياني هةر كةسيَك لة ئيَوة.
خودا بثةرسنت ضونكة دل
خودا بثةرسنت وةك طرووثيَكي طةورة ،يان ضةند طروثيَكي بضووك كة هةر يةكةي لة  3كةس ثيَكديَت.

بةشداريكردن

كرداري نيَردراوان

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

برِطة كتيَبييانةى بؤتان دةستنيشان كراوة (كردار )18 :11 - 1 :8لةطةأل ڕةضاوكردنى ئةوةى بةشداريةكان كورت بيَت.
َى بكةن و كيَربِكيَى ئةو شتانة مةكةن
َة لةطةأل قسةكانى بكةن و قبوول
طويَ بطرن لةو كةسةى بةشدارى دةكات ،بة ڕاستى مامةل
كة بةشدارى دةكات.
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فيَركردن

ثةيوةندييةكان :ثةيوةندييةكاني نيَوان ثياو و ئافرةت

َقوآلوة بؤ شكؤمةندكردني خودا لةم ثةيوةنديية تايبةت و نايابة .جيَبةجيَكردنة كردارييةكان تةنها
ئةم وانةية لة حةزيَكي زؤر هةل
َطةكةت و ئاسيت ڕؤشنبرييت.
ثيَشنيازن كة دةتواني برييان ليَبكةيتةوة و (هةنديَك هةمواريان بكةيت) لة ضوارضيَوةي كؤمةل

ئـ )

شةيدايي و خؤشةويسيت مةسيحي
ڕاستةقينة

شةيدايي

1

َي ڕاستةوخؤ لة نيَوان يةكرتدا دةكةن .كةسانيَكي
َكةكة ضاوةرِواني ثةيوةندي هاوةل
ئيَمة لة سةردةمي ڕؤمانسييةتدا دةذين .خةل
زؤريش هةن كة ثيَيان واية ئةطةر ثةيوةندييةكانيان باش بيَت – بةتايبةت لة ضوارضيَوةي ثةيوةنديية جةستةييةكان – ذياني
هاوسةرطريييان سةركةوتوو دةبيَت .بةآلم لةطةلَ ئةوةشدا ،بةرزبوونةوةي ڕيَذةي جيابوونةوة لة هاوسةرطرييية ويَرانةكان لة
َطةكان ،نيشانةي ئةوةية كة ثةيوةندي جةستةيي و سؤزداري هاوةلَ ئاكامةكةي تيَربووني تةواو لة نيَوان
سةرجةم كؤمةل
هةردووالدا نابيَت .كةوتنة خؤشةويستيشةوة ئةو خؤشةويستييةية كة تيَيدا ثياو و ئافرةت هةست بة ضوونةالي يةكرتةوة دةكةن
لة اليةنة كؤمةآليةتي و جةستةيي و سؤزدارييةكاني ذيانياندا .ئةو كات خةون و ئةنديَشةكان لةالي هةردووال ضاالك دةبيَت و
َكو بةر يةكرتيش بكةون.
هةردووكيان هةست بة حةزيَكي زؤر دةكةن كة ثيَكةوة بن ،بةل
لة ماوةي هةرزةكاريدا ،ئةندرؤجينةكان لة لةشتدا ضاالك دةبن و بووني خؤيان ڕادةطةيةنن .هةر لة تةمةني هةرزةكاريدا ڕةنطة
بكةوينة خؤشةويسيت كضانيَكي زؤرةوة (يان رةنطة كضيَك بكةويَتة خؤشةويسيت ذمارةيةك الوةوة) ثيَش ئةوةي بطةيتة تةمةني
َيَيت( ،ئةمة كضيَكي طوجناوة بؤ من ،بةنيازم
ثيَطةيشنت .لة هةر جاريَكيش كة بكةويتة خؤشةويستييةوة ،لةطةلَ خؤتدا دةل
بيخوازم) يان (ئةمةية ئةو طةجنة طوجناوة بؤ من كة بةنيازم شووي ثيَبكةم) بةآلم كاتيَك زانياريت بةو كةسةوة قوول ببيَتةوة ،زؤر
َةتان
جار ئةو حةزة ثاشةكشيَ دةكات و هةستة رؤمانسييةكان بةرةو نةمان دةضن .ئةو كات ،دةزانيت كة هةستةكانت تؤيان خةل
َي كردوون! بؤية ،سةرباري ئةوةي كة كةوتنة داوي خؤشةويسيت هةستيَكي زؤر نايابة ،بةآلم ڕةنطة ساختة و شيَويَنةر بيَت.
و ويَل
هةستةكاني مرؤظ ثيَشبيين ناكريَن .هةروةها سةقامطري نيية و لة طؤرِانداية .زؤر جار هةستةكانت ئاراستةي خؤت دةبيَت نةك
اليةنيرت .بؤية ،بؤ ئةوةي تواناي وةرطرتين برِياريَكي دانا و دروست دةربارةي هاوسةرطريي هةبيَت ،ثيَويستيت بة بنةمايَكيرتة،
بنةمايَكي ثتةو و ضةسثاوة ،ئةويش خؤشةويسيت (ئاغابي)ية.
 2خؤشةويسيت (ئاکاپێ)
ووشةي (( )Agapeئاکاپێ) ووشةيةكي يؤنانيية زؤر جار بؤ طوزارشت كردن لة (خؤشةويسيت) دةكات لة سةردةمي ثةمياني نويَ.
َيَني (خودا خؤشةويستيية) (1يؤحةننا )8 :4مةبةستمان لةوةية كة
خؤشةويسيت (ئاکاپێ) خؤشةويسيت مةسيحي ڕاستةقينةية .كاتيَك دةل
خؤشةويستييةكةي (خؤشةويسيت ئاکاپێیه) .خودا بة خؤشةويسيت ئاکاپێ خؤمشاني دةويَت (يؤحةننا )16 :3هةروةها ئامؤذطارميان دةكات
َمان،
كةساني ترمان خؤشبويَت بة خؤشةويسيت ئاکاپێ (مةرقؤس .)31-30 :12كاتيَكيش خودا خؤشةويسيت ئاکاپێ دةرذيَنيَتة دل
هةست بة خواستيَكي زؤر بؤ خؤشةويسيت كةسانيرت دةكةين بة خؤشةويسيت ئاکاپێ  ،تواناي ئةوةمشان دةبيَت كة كةساني ترمان
خؤشبويَت بةم خؤشةويستيية ئاکاپێ .ثاشان بة كردةيي كةساني ترمان بةم خؤشةويستيية ئاکاپێه خؤشدةويَت .خؤشةويسيت ئاکاپێش
َسؤزي ،اليةنطري
َةتي زؤر ڕوون هةية وةك خؤرِاطري ،سؤزداري ،ڕةزامةندي ،بيَ خؤويسيت ،ليَبوردةيي ،ڕاسيت ،دل
تايبةمتةني بة خسل
(1كؤرنسؤس .)8-4 :13هةروةها خؤشةويسيت ئاکاپێمةزنرتين خؤشةويستيية ،دوور لة جةختكردنةوة لةسةر خؤ .خؤشةويسيت ئاکاپێ

هانت دةدات بؤ ك ؤششدان بة هةموو توانايةك بؤ ثةرةدان بة خؤشةويست .هةروةها خؤشةويسيت ئاغابي وات ليَدةكات اليةني بةرامبةرت
خؤشبويَت نةك بؤ ئةوةي كة شتيَك
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َكو بؤ ئةوةي كة بةشداري بة شتيَك لةو ثةيوةنديية بكةيت .ئةمة خؤشةويستييةكي
لةو ثةيوةندية دةستةبةر بكةيت ،بةل
خؤويسيت نيية ضونكة خؤشةويستييةكي قوربانيدةرة .لةاليةكي تروة ،خؤشةويسيت ئاکاپێ خؤشةويستييةكي بونياتنةرة نةك
ڕووخيَنةر .خؤي هةولَ دةدات بؤ ضاكةي كةسيرت بة باشرتين شيَوة .بؤية ،تواناي ضاوةرِواني بؤ دةرخستين خؤشةويسيت
ڕؤمانسي لة كاتي طوجناودا لةجياتي ملنان بة بيَ ثالن بؤ ثيشانداني ئةم هةستانة ثيَش هاتين كاتةكةي .سةرباري ئةوةي كة
َيَك يان دوو سالَ بةردةوام بيَت ،بةآلم خؤشةويسيت ئاغابي دةبيَتة بةشيَكي
خؤشةويسيت سؤزداري دةكريَ بؤ ماوةى سال
جيانةكراوة لة كةسيَيت و لة ذيانت .بؤية ،ثيَويستة ثةيوةندي جةستةيي هاولَ نةبيَتة ئامانج لة ثةيوةندي نيَوان ثياو و ئافرةتدا،
َيَنيَك) لة نيَوان ثياويَك و
َكو ثيَويستة بةروبوومي خؤشةويسيت ئاغابي لةنيَوانياندا بيَت .كاتيَك ناسينةوةيةك( ،يان بةل
بةل
ئافرةتيَك بةئاماجني هاوسةرطريي هةبيَت ،ثيَويستة بةوثةرِي تواناوة هةولَ بدةن بؤ طةيشتين خؤشةويستييةكةيان بة خؤشةويسيت
ئاغابي .كاتيَك خؤشةويسيت ئاکاپێ لة نيَوان هةردووال تةشةنة بكات ،زياتر هاوبةش دةبن لة بريؤكةكانيان (لةوانةيش باوةرِ
َويَستةكانيان) و برِيارةكانيان (لةوانةيش خواست و
و ئاماجنةكانيان) ،هةروةها هةستةكانيان (لةوانةيش هةست و هةل
َبذاردنةكانيا ن) .هةروةها هاوبةش دةبن لة طرنطرتين ثةيوةندييةكانياندا بةتايبةت ثةيوةندييان لةطةلَ خودا ،ثةيوةندييةكانيان
هةل
لةطةلَ كةسوكار و هاورِيَكانيان .بةم شيَوةية مةبةست لة ناسينةوة لة نيَوان ثياو و ئافرةتدا بؤ طةيشنت بة خؤشةويسيت
ئاکاپێ و بؤ ئةوةي بؤيان دةركةويَت كة ئايا خودا دهیهوێ ذياني هاوسةرطريي ثيَكبهيَنن يان نا .دةرئةجنام خؤشةويسيت
ئاکاپێ ئاكامةكةي هاورِيَتييةكي ڕاستةقينة و قوولة و بة بيَ خؤويسيت.

1

هاورِيَيت نيَوان باوةرِداران

ئامادةبوون بؤ ناسيين كةسيَك لة ضةشنيرت ب )

قةوارةي مرؤيي و ذياني مرؤيي بة تيَكرِا دوو شيت ثريؤزي زؤر بةنرخن لة رِوانيين خودادا .جا ئةطةر كار بكةين ،يان خبويَنني،
َيَسا بكةين ،يان سةرداني هاورِيَكامنان بكةين ،ئةوا هةموو شيت ثريؤز و
يان ڕاهيَناني وةرزشي ئةجنام بدةين ،يان سةرداني كل
بةنرخن لة تيَرِوانيين خودا .بؤية شيَوازي بةكارهيَناني هةستةكامنان و ئةو دةرفةتانةي بؤمان ڕةخساون ،كاريطةرييةكي ناياب لة
َيَت .بريؤكةكامنان (ڕاست يان درؤ) كاريطةرييةكي زؤري دةبيَت لةسةر ئةوانةي هةسيت ثيَدةكةين .ئةوةي
سةرمان بةجيَدةهيَل
هةستيشي ثيَدةكةين كاريطةرييةكي زؤري لةسةر جل و ڕةفتارةكامنان دةبيَت .هةروةها دؤخي ڕووحيشمان كاريطةرييةكي زؤري
لةسةر ثةيوةندييةكامنان دةبيَت لةطةلَ كةسانيرتدا .هةروةها ئيَمة ناتوانني بةئارةزووي خؤمان جةستةمان بكاربهيَنني بةبيَ ئةوةي
كاريطةرييةكي زؤري لةسةر بري و هةستةكامنان هةبيَت.
هاورِيَيت لة نيَوان باوةرِداران ئةوة دةطةيةنيَت كة هةموويان ثيَكةوة بةسرتاون وةك باوةرِداران! باوةرِداران ثيَكةوة دةبةسرتيَنةوة
وةكو ئةوةي خيَزانيَكي طةورةبن .ئةم ثةيوةندييةش لة نيَوان الويَكي باوةرِدار و كضيَكي باوةرِدار بةردةوام دةبيَت كاتيَك
َكو تا دوايي هاوسةرطرييش بةردةوام دةبيَت! سةرباري هاورِيَتيية
ناسينةوة لة نيَوانياندا بةئاماجني هاوسةرطريي قوول ببيَت ،بةل
نايابةكةيان ،بة دريَذايي ذيانيان وةكو خوشك و برا لة مةسيحدا دةميَننةوة .ئامانج لة ثةيوةندي هاورِيَيت دروست لة نيَوان
َيَسا بونياد بنيَن .ئامانج ئةوة نيية يةكرت برِوخيَنن .زؤر جاريش
باوةرِداراندا ئةوةية كة يةكرتي بونياد بنيَن ،هةمووانيش كل
ثةيوةنديية نايابةكاني هاورِيَيت لة ثةيوةنديية ئاساييةكاني نيَوان باوةرِداران سةرضاوة دةطريَت .بةم شيَوةية ،ثيَويستة لةسةر هةر
باوةرِداريَك ئاشنا بيَت لةوةي كة ذمارةيةك بةرثرسايةتي لةسةرة بةرامبةر بة هاةورِيَتييةكاني لةطةلَ باوةرِدارةكانيرتدا.
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 ئـ) وةك باوةرِداريَك ،بةرثرسيارين
بةرامبةر بة خؤمان.
ثيَويستة دووبارة لةدايك بني
َيش
(يؤحةننا ،)8-3 :3هةول
بدةين بؤ ثةيرِةوكردني ويسيت
خودا (مةرقؤس،)35-31 :3
هةروةها ثيَويستة وةك قوتابييَك
بكةوينة دواي عيساي مةسيح
(لؤقا.)26-23 :9

ب) وةك باوةرِداريَك ،بةرثرسيارين بةرامبةر يةكرت.
َي هيض كةسيَكمان درِندة نةبيَت،
َيَت ثيَويستة ئاطاداربني ،بؤ ئةوةي دل
كتيَيب ثريؤز دةل
واتة بيَ باوةرِمان نةبيَت (عيربانييةكان .)15-12 :3هةروةها ثيَويستة لةسةر هةر يةك
لة ئيَمة هاني ئةوةيرت بدات بؤ خؤشةويسيت مةسيحي لة ثةيوةندييةكاندا و بؤ كاري
ضاكةش (عيربانييةكان .)25-24 :10هةروةها ثيَويستة لةسةر هةر يةك لة ئيَمة
ئةوةيرت فيَر بكات و ئامؤذطاري بكات (كؤلؤسي .)16 :3هةروةها ثيَويستة لةثيَناو
يةكرت نوێژ بكةين (كؤلؤسي .)2 :4ثيَويستيشة ذيانيَك بذين كة شايستةي عيساي
مةسيح بيَت ،ثيَكةوة ئازار بكيَشني لة ثيَناو باوةرِمان (فیلیپی .)29،27 :1هةروةها
َة لةطةلَ ضةشنيرت بكةين (1تيمؤساوس.)2-1 :5
ثيَويستة بة ثاكي دأل مامةل

ث) وةك باوةرِداريَك ،بةرثرسيارين سةبارةت
بةو كةسانةي كة خةخمؤر نني لة باوةرِةيان.
ثيَويستة دوور بكةوينةوة لة كةسي خراث
(ثةندةكان( )15-14 :4ئةفةسؤس.)7 :5
هةروةها ثيَويستة دوور بكةوينةوة لةو
كةسانةي ڕيَطاي خراثةيان طرتووة
(2تسالؤنيكي( )6 :3كؤرنسؤس.)13-9 :5

َةتي هاورِيَيت لة كتيَيب ثريؤزدا.
ت) هةنديَك خسل
هاورِيَ ڕاستةقينةكان هاورِيَي ڕاستةقينةي خوداشن (ياقوب .)4 :4هةروةها
َي داناياننب (ثةندةكان ،)20 :13هةروةها
هاورِيَكان ثابةندن بةوةي تيَكةل
ئامؤذطاري ثيَشكةشي كةسانيرت دةكةن و ليَشيان قبولَ دةكةن (ثةندةكان:27
 ،)17 ، 10-9 ، 6-5خؤشيان تةرخان دةكةن لةثيَناو يةكرتدا ،هاني
يةكرتش دةدةن بؤ طوزةراني ذيان بةثيَي ثيَوانةكاني خودا ،هاوبةشيش دةكةن
لةوانةي كة لةخوداوة فيَري دةبن (يؤحةننا.)15-13 :15
ثيَشنياري كرداري بؤ دروستكردني ثةيوةندي نيَوان باوةرِداران
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ئـ) ثةيوةندي بكة بة طروثي باوةرِداران.
َطةكةت بشيَويَنيَت.
دةرفةت بة الوان و كضان بدة ثيَكةوة بن بةشيَوةيةكي تةندروست و ڕيَكوثيَك بة بيَ ئةوةي كةلتوري كؤمةل
 ئةو كات ،كؤبونةوةكاني داهاتوو بةشداري دةكةن لة دروستكردني هاورِيَيت دروست لة نيَوان الوان و كضاني باوةرِدار .ثاش
 ئةوةي هاورِيَيت لةنيَوان الوان و كضان ڕوودةدات لة ضوارضيَوةي طروثي مةسيحيدا ،تواناي جياوازيكردنت دةبيَت لة نيَوان
 هاورِيَيةك و هاورِيَيةكي نوێژدا .لة كاتي طةشةكردنيانيش لة ڕووي ڕوحيةوة ،بةشداربوونتان ثيَكةوة لة ذمارةيةك خزمةتي

مةسيحيدا لة ضوارضيَوةي ئةم طروثةي هاورِيَ باوةرِدارانةدا ،تواناي بةراوةردكردني اليةنة بةهيَز و الوازةكانت دةبيَت ،لةالي

هاورِيَيةكت بةراوردي اليةنة بةهيَزةكان بكةيت و لةالي هاورِيَيةكي ترش اليةنة الوازةكان .لة ڕاستيشدا پێویستیان 
به
َبوون دةبيَت لة ذياني يةكرتدا لة ضوارضيَوةي طروثي مةسيحيدا بؤ ئةوةي كةسيَيت يةكرت بناسنةوة ،هةروةها
كاتيَكي زؤر و تيَكةل
َةتي يةكرت و كاريطةرييان و قوولي ثةيوةندي هةر باوةرِداريَك لةطةأل خودا.
خسل
ب) فيَربة قسة بكةيت و بةشداري بكةيت لةطةلَ طروثي





مةسيحيدا.
باسي ثةيوةندييةكانتان لةطةلَ خودا بكةن و ڕاستيية
كتيَبيةكانيش لةطةلَ يةكرتدا بهشداری بكةن .ئةطةر ئةم
شتانةتان لة ضوارضيَوةي طروثي مةسيحيدا جيَبةجيَ كرد،
لةثاش ذياني هاوسةرطرييشدا بةردةوام دةبن لة جيَبةجيَكردني.
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ث) كارةكان ثيَكةوة ئةجنام بدةن وةك طروثيَكي مةسيحي.
بةشداري بكةن لة ضاالكيية ڕوحييةكاندا وةك طروثي
خويَندنةوةي وانةي كتيَيب ،طروثي نوێژ ،فيَركردني منداآلن،
يانةي الوان ،يان هةر شتيَكيرت .هةروةها ،بةشداري بكةن لة
َةكان ،خواردني
ضاالكيية كؤمةآليةتييةكاندا ،ياريية بةكؤمةل
خواردةمةني وةك طروث ،طةشيت بةكؤمةأل.

حةوت بنةما  3بؤ جياكردنةوةي ويسيت خودا دةربارةي هاوسةري ذياني طوجناو
ثيَش ئةوةي برِياري دامةزراندني هاورِيَتييةكي تايبةت بكةيت لةطةلَ كةسيَكيرت لة ضةشنيرت ،ثيَويستة هةنديَك برِياري طرنط
 بدةيت لة ذيانت .ئةم حةوت برِيارةيش هةمووي لةسةر بناغةي كتيَيب ثريؤز دامةزراوة( .تيَبيين :ليَرةدا ديقةتي ئةوة دةكةيت
 كة قسةكان ئاراستةي نيَرينة دةكريَت لةبةر هؤكاري زمانةواني .لة ڕاستيشدا هةموو ئةم بنةمايانة لةسةر هةردوو رةطةز

َيَني( :برِيار بدة كة ذن ناهيَنيت ئةطةر لة كضيَكي باوةرِدار نةبيَت) ،ئةم ڕستةية لةسةر كضيش
جيَبةجيَ دةبيَت .بؤية كاتيَك دةل

جيَبةجيَ دةبيَت( :برِيار بدة كة شوو نةكةيت ئةطةر كورِيَكي باوةرِِِدار نةبيَت).
ئـ) برِيار بدة ئايا دةتةويَ ذن خبوازيت يان نا.
َيت ضيية؟
طفتوطؤبكة :جياوازي نيَوان هاوسةرطريي و ذياني سةل
خبويَنة( :طؤمكار( )12-9 :4ئيشايا( )5-1 :54مةتتا1( )12-10 :19كؤرنسؤس.)35-32 ، 7-1 :7
َيت ئةوةية كة دةتواني هةموو ذيانت بؤ عيساي مةسيح تةرخان بكةيت .ئةو كةسانةيش
تيَبينييةكان :تاقة جياوازي ذياني سةل
َتيش ئةوةية كة تةنيايي و نةبووني
َي ڕوحييان هةبيَت! بةآلم عةيبةكاني ذياني سةل
َيان نيية دةكريَت مندال
كة مندال
يارمةتيدةريَكة لة كاتي ثيَويستدا ،هةروةها سوتاني سؤزداري.
جيَبةجيَكردنيَكي شياو :دةتواني لةطةلَ خودا برِيار بدةيت كة ذياني هاوسةرطريي ثيَكناهيَنيت تا تةمةنيَكي دياريكراو تاوةكو
لةڕووي ڕوحي و سؤزدارييةوة طةشةبكةيت ،هةروةها تاوةكو هةنديَك مةشقي مةسيحي طرنط وةربطريت ،يان هةنديَك
ئةزمووني طرنط وةربطريت لة خزمةتدا .كاتيَك خوداش دواي ماوةيةك بؤ هاوسةرطريي ئاراستةت دةكات ،زياتر ثيَطةيشتوو
دةبيت و ئةزمونيَكي زياترت لة ذياندا دةبيَت .خودا داوا لة هةنديَك باوةرِدار دةكات بة دريَذايي ذيانيان بة بيَ خيَزان مبيَننةوة
تاوةكو هةنديَك ئةركي تايبةت لة ثادشايةتييةكةي ئةجنام بدةن .
ب) برِيار بدة كة هاوسةرطريي ثيَكنةهيَنيت ئةطةر كضيَكي باوةرِدار نةبيَت.
طفتوطؤبكة :بؤضي ثيَويستة كورِي باوةرِدار تةنها كضي باوةرِدار خبوازن؟
خبويَنة( :وتةكان1( )4-3 :7كؤرنسؤس2( )39 :7كؤرنسؤس( )1 :7 – 14 :6ئةفةسؤس.)25-22 :5
تيَبينييةكان :كتيَيب ثريؤز ئامؤذطاري باوةرِداران دةكات جطة لة باوةڕدارا نةخوازن (1كؤرنسؤس)39 :7
(2كؤرنسؤس .)1 :7 – 14 :6زؤر جار اليةني ناباوةرِ ال باوةرِدارةكة دوور دةخاتةوة لة باوةرِي بة عيساي
مةسيح (وتةكان .)4-3 :7بةآلم خودا ويسيت ثةيوةندي هاوسةرطريي ببيَتة ويَنةيةكي بينراو سةبارةت بة عيساي
َيَساي مةسيحي بةردةوام لة تاقيكردنةوة دةبيَت
َيَساي مةسيحي .بؤية ،ويَنةي عيساي مةسيح و كل
مةسيح و كل
لةهةموو هاوسةرطريييةكي مةسيحي (ئةفةسؤس.)25-22 :5
جيَبةجيَكردنيَكي شياو :ثيَويستة ئةو كضةي كة دةتةويَ بيخوازيت باوةرِداريَكي ڕاستةقينة بيَت ،ثيَش ئةوةي
برِياري طةشة ثيَداني ثةيوةندييةكةي نيَوانتان بدةيت بةئاماجني هاوسةرطريي( .هةمان شت سةبارةت بة كض) 
ث) برِيار بدة كة هاوسةرطريي ثيَكنةهيَنيت ئةطةر كضيةكة بةتةواوي نةناسيت.
طفتوطؤبكة :دةتواني ض ئةجنام بدةيت بة شيَوةيَكي كرداري بؤ دؤزينةوةي ڕاستيي كةسي بةرامبةر؟
خبويَنة( :ثةندةكان.)23 ،19 :27
َي ئةو كضة و دؤخي ڕوحيي بزانيت كة بةنيازي بيخوازيت .هةرطيز بري
تيَبينييةكان :طرنطة بةشيَوةيةكي تايبةت ڕاسيت دل
مةكةوة لة خوازبيَين كضيَك كة بةتةواوةتي نةيناسيت.
جيَبةجيَكردنيَكي شياو :ثةيوةندي بكة بة طروثيَكي باوةرِداران .فيَربن ثيَكةوة قسة بكةن و بةشداري بكةن .شتةكان ثيَكةوة
ز
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جيَبةجيَ بكةن وةك طروثيَك .بةشيَوةيةكي تايبةت تةماشاي ئةم خاآلنة بكة:
 ئايا ئةم كضة هامن دةدات بؤ طةشةكردني ثةيوةنديم لةطةلَ خوداو كةسانيرتدا؟
َيَت و زياتر كاريطةر دةمب؟ ئايا دةبيَتة هؤي ئةوةي ذيانيَكي ثرِ
 ئايا ئةم كضة كاريطةرييةكي ئةريَين لة ذيامندا بةجيَ دةهيَل
خؤشي و بةبةرهةم بذيم؟ ئايا يارمةتيم دةدات بؤ ئةوةي بة شيَوةيةكي باشرت ڕةفتار بكةم؟ ئايا دةبيَتة هاندةرم بؤ
جيَبةجيَكردني ثيَوانةكاني عيساي مةسيح لة ذيامندا و بةرةو خراثة و طوناهة ڕامناكيَشيَت؟
َم دةكات؟
َم دةبيَت و قسةكامن بةهةندةوة وةردةطريَت و قبول
 ئايا طويَرِايةل
 ئايا هةولَ دةدات هةميشة بووني هةبيَت –بةثيَي توانا– بةشيَوةيةك كة بتوامن ثةناي بؤ بةرم كاتيَك ثيَويستيم بة
ئامؤذطاري و يارمةتي ڕاستةقينة هةبيَت؟
َيدا قسة بكةم لةبارةي
َيدا هةست بة حةوانةوة بكةم و بتوامن ثيَبكةمن و بگریێم و لةطةل
 ئايا كضيَكة كة بةبةردةوام لةطةل
هةر بابةتيَك بةبيَ كؤت و بةند؟
َسوكةوت دةكات؟
َيَت؟ ئايا بةثيَي سروشتيي خؤي هةل
َسؤزة؟ ئايا بةبةردةوامي ڕاسيت دةل
 ئايا كضيَكي ڕاستطؤ و دل
َكو
َيش نادات مبخاتة دةرةوةي ثةيوةندييةكاني ،بةل
 ئايا ئةم كضة تواناي بةشداريكردمني هةية لة ثةيوةندييةكاني ،هةول
َي ڕاكيَشامن دةدات بؤ ثةيوةندي ريَكوثيَك لةطةلَ كةسانيرتدا؟ 
هةول
ت) برِيار بدة هاوسةرطريي ثيَكنةهيَنيت ئةطةر كضيَكي خؤرِاطر نةبيَت.
طفتوطؤبكة :ئايا خودا دةربارةي خؤرِاطري و ثةيوةندييةكاني نيَوان ذن و ثياو ضي دةفةرميَت؟
آلتیه ( )23-22 :5غهآلتیه1( )8-7 : 6تسالؤنيَك( )8-1 :4عيربانييةكان.)4 :13
غه 
خبويَنة ( :
اڵتیه !)23-22 :5هةروةها خؤرِاطري يةكيَكة لة
غه 
تيَبينييةكان :خؤرِاطري يةكيَكة لة بةروبوومةكاني ثةيوةندي لةطةلَ خودا ( 
بابةتة طرنطةكاني ثةيوةندي لةطةلَ ضةشنيرت و لة هةموو شتة ثةيوةنديدارةكان بة خاويَين و بيَطةردي .ئةوةي لة ذياني ئيَستاتدا
بيضيَنيت ،بيَطومان لة ذياني داهاتوو دةيدووريتةوة (غةالتيا!)8-7 :6
جيَبةجيَكردنيَكي شياو :دوور بكةوة لة هةر جؤريَك لة جؤرةكاني ثةيوةندي داويَنثيسي .خؤرِاطري ثةيرِةو بكة بةوةي كة ثةيوةندي
بة ضاوةكانتةوة هةية (ئةوةي تةماشاي دةكةيت) ،هةروةها ميَشكت (ئةوةي بريي ليَدةكةيتةوة) دةستةكانت (ئةوةي دةسيت
ليَدةدةيت) ،لةطةلَ شتيرت .لةبةردةم خودا ثةميان بدة كة ثيَش هاوسةرطريي كاري داويَنثيسي ئةجنام نةدةيت ،لة دةرةوةي بازنةي
هاوسةرطرييش ئةو كارة نةكةيت (عيربانييةكان) .خودا فةرمانت دةدات بةشيَوةيةكي خاويَن و ثريؤز ثيَشوازي لة هاوسةري ذياني
ئايندةيت بكةيت ،نةك لة ريَطاي حةزي ڕةطةزي هاوشيَوةي بت ثةرستةكان (1تسالؤنيكي .)8-1 :4بؤية ،ذمارةيةك سنووري
كتيَيب دروست بكيَشة دةربارةي ثةيوةنديت لةطةلَ ضةشنيرت .

ج) برِيار بدة هاوسةرطريي ثيَكنةهيَنيت ئةطةر كضيَك نةبيَت هةمان ئاماجنةكاني ذيانيت نةبيَت.
طفتوطؤبكة :بؤضي طرنطة هاوسةري ذيانت هةمان ئةو ئاماجنانةي ذياني هةبيَت كة تؤ هةتة؟
خبويَنة( :عامؤس( )3 :3مةتتا( )33 :6فیلیپی( )27 :فلیپی.)4-2 :2
تيَبينييةكان :كاتيَك ئاماجنةكانت لة ذيان جياواز بيَت لةطةلَ ئاماجنةكاني هاوسةري ذيانت ،ناتوانن ثيَكةوة بةهةمان ئاراستةدا
هةنطاو بنيَن (عامؤس .) 3 :3عيساي مةسيح ئةوةمان فيَر دةكات كة ثيَويستة ئاماجنةكاني باوةرِداري مةسيحي بةم شيَوةية
َت) هةروةها ضاكةكةي (ريَنماييةكاني ثةيرِة و بكة)
َكي خودا لةسةر سةيواني دل
بيَت :يةكةجمار داواي شانةشيين خودا بكةن (مول
(مةتتا .)33 :6بؤية ثيَويستة باوةرِداران ثيَكةوة ثتةو بن لة باوةرِةكةياندا و لة بري و ئاماجنيشدا يةك بن (فلیپی)27 :1
(فیلیپی .)4-2 :2
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جيَبةجيَكردنيَكي شياو :تيَبيين بكة كامةية ئةو كةسة لة طروثة مةسيحييةكةتدا هةمان ئاماجني هةية .بة مةبةستةوة لةطةلَ
باوةرِداراني رتدا باسي ئامانج و ئاواتةكاني ذيانت و ئامانج و ئاواتةكاني ذياني ئةوان بكة .لة ئيَستاوة دةستبةكار بة لة
جيَبةجيَكردني ئاماجنةكاني ذيانت.
ض) برِيار بدة هاوسةرطريي ثيَكنةهيَنيت ئهگهر كضيَكي رزطاربوو نةبيَت لة ذياني تاريكي .
خبويَنة( :دةرضوون.)6-5 :20
طفتوطؤبكة :ض بنةمايةك فيَر بووي لةم برِطة كتيَبييةدا؟ ضؤن ئةم بنةماية ڕوون كرايةوة لة ميَذووي طةلي كؤندا لة كتيَيب
َةكاني خيَزانةكةت كاريطةري لةسةر ثةيوةندييةكاني تؤيش لةئايندةدا دةبيَت؟
ثريؤز؟ ضؤن ثةيوةنديية هةل
تيَبينييةكان :ئةو بنةمايةي لة (دةرضوون )6-5 :20هاتووة ئةوةية كة ئةو طرفتانةي لة نيَوان تؤ و باوك و دايكت (برا،
خوشك ،هاورِيَ ،مامؤستا ،كةسانيرت) دةكريَ لة ئايندةدا ببنة طرفت لة ذيانت و ثةيوةندي هاوسةرطرييت (2سامؤئيَل، 4 :11
2( )27 ، 15سامؤئيَل2( .)14-12 :13هةواأل2( .)4-2 :22هةواأل2( )2 :25هةواأل .)4 :26بؤ منوونة ،شيَوازي
َةكردني لةطةلَ هاوسةرةكةيدا ڕةنط بداتةوة .هةروةها شيَوازي
َةكردني طةنج لةطةلَ دايكي دةكريَ لة ئايندةدا لة مامةل
مامةل
َةكردني لةطةلَ ميَردةكةي ڕةنط بداتةوة .ثيَويستة ڕووبةرِووي ئةو
َةكردني كض لةطةلَ باوكي دةكريَ لة ئايندةدا لة مامةل
مامةل
كيَشانة ببينةوة كة لةڕابردوودا ڕوويان داوة و كاردانةوة خراثةكاني ضارةسةر بكةين .ثيَويستة ثةيوةنديية پچڕاوەکان بطةرِيَتةوة،
هةستة برينةكانيش ساريَذ بكريَن .هةروةها ثيَويستة بزانني كة نيعمةتي خودا بةسة بؤ لێخۆشبوون لةو طوناهة ڕةشانةي لة
ڕابردوودا ڕوويان داوة ،طةرِانةوةي هةر ثةيوةندييةكي پچڕاو ،ساريَذ كردني هةر هةستيَكي بريندار .بؤية ،نيعمةتي خودا
يارمةتيت دةدات بؤ طةشةكردني ڕوحي و سؤزداري تاوةكو ببيت بة كةسيَكي ثيَطةيشتو و تةندروست .
ح) برِيار بدة كة ذياني هاوسةرطريي لة كاتي طوجناودا ثيَكدةهيَنيت.
طفتوطؤبكة :طرنطي ضاوةرِوانيكردني كاتي طوجناو بؤ هاوسةرطريي ضيية؟
خبويَنة( :کۆمکار( )5 :3کۆمکار( )6-5 :8ثةيدابوون1( )20 :29كؤرنسؤس.)9 :7
یهك
به 
به یکردن كاتي خؤي هةية و جيابوونةوة لة باوةش 
تيَبينييةكان :هةموو شتيَك لةسةر زةوي كاتي هةية[ .باوةش 
َي دانا كاتي طوجناو و شيَوازي طوجناو دةزانيَت بؤ دروستكردني ثةيوةندي لةطةلَ
نةكردنيش كاتي خؤي هةية] (کۆمکار . )5 :دل
ضةشنيرت .ئةو كةسةي كة متمانهی بة خودا ببةخشيَت ،متمانةشي دةبيَت لةوةي كة خودا ڕيَطا بة ڕووداني شيت نويَ دةدات لة
كاتي طوجناودا .خؤشةويسيت ڕاستةقينةيش خؤشةويستييةكي خؤرِاطرة ،تواناي ضاوةرِواني هةية ثيَش هاوسةرطريي
(1كؤرنسؤس.)4 :13
جيَبةجيَكردنيَكي شياو :دةتواني هاوسةرطريييةكةت دوا خبةيت تا دواي خويَندني زانكؤ .دةشتواني ضاوةرِوان بي تا ڕيَكخستين
كاروباري داراييت .هةروةها دةتواني ضاوةرِوانبيت تا وةرطرتين ئةزموونيَكي كرداري لة بواري كارةكةت يان خزمةتة
مةسيحييةكةت .هةروةها ،ثيَويستة كورِ و كض ڕةزامةندي كةسوكاريان لةسةر هاوسةرطريييان وةربطرن .بةآلم ئةطةر كورِ و
كضةكة سةخت بوو لةاليان لةڕووي ڕةطةزييةوة خؤيان ڕابطرن ،ثيَويستة ثةلة بكةن لة هاوسةرطرييدا (1كؤرنسؤس .)9 :7
4

ئامؤذطاري كرداري كاتيَك دةكةويتة شةيدايي (خؤشةويسيت)

كاتيَك دةكةويتة شةيدايي(خؤشةويسيت) ،هةولَ بدة جياوازي بكةيت لة نيَوان هةست و ڕاستييةكان .هةست بة ڕووكردني سؤزداري
دةكةيت بةهؤي جواني دميةني دةرةكييةوة (يان هةست بة ڕووكردني سؤزداري بةهؤي قؤزييةكةيةوة دةكةيت) ،يان خؤشةويستييةكي
َةكردن (ثةندةكان:19
َةتةكانةوە؟ كتيَيب ثريؤز هؤشداريت دةكات لة ثةلةكردن و هةل
ڕاستةقينة خؤشت دةويَت بةهؤي كةسيَتيي و خسل
 ،)4-2بةآلم هانيشت دةدات بؤ طةرِان و بةدواداضووني ڕاستييةكان (کۆمکار .)26-25 :7بؤية،
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ثيَش ئةوةي برِيار بدةيت بةمةبةسيت هاوسةرطريي كةسيَك لة ضةشنيرت بناسيت ،ثيَويستة ئةم كارانة ئةجنام بدةيت (وةكو ثيَش
كةميَك ئاماذةمان ثيَدا ،ئةو بنةمايانةي لةسةر كورِ جيَبةجيَ دةبيَت ،لةسةر كضيش جيَبةجيَ دةبيَت):
ئـ) نوێژ بكة بؤ خودا دةربارةي ئةم كضة.
داوا لة خودا بكة يارمةتيت بدات بؤ ناسيين ئةو كضة و
َت بةرامبةر بةو كضة
خؤشةويستييةكي ڕاستةقينة لة دل
بضيَنيَت ئةطةر ئةوة ويسيت خؤي بيَت .يان داوا لة خودا بكة
هةستةكانت بةرامبةر كضةكة الواز بكات .نوێژ بكة بؤ
ئةوةي تواناي بينيين دوورتر لة هةستةكانت هةبيَت.
ب) ثابةند بة بة قولكردني ناسينةكةت بةو كضةوة.
بيناسة لةڕيَطاي ضاالكي و بارودؤخة جؤراوجؤرةكان كة لة
ضوارضيَوةي طروثي مةسيحيدا ،بة بيَ ئةوةي هةستةكانت بؤي
ئاشكرا بكةيت .هةوأل بدة ڕاسيت ئةو كضة بةرامبةر بة خودا
بدؤزيتةوة ،هةروةها ثةيوةندييةكاني لةطةلَ كةسانيرتدا،
َةتةكاني و اليةنة
ثةيوةندي لةطةلَ خؤيدا .كةسيَتيي و خسل
بةهيَزةكاني ،اليةنة الوازةكاني ،كاريطةري لةسةر تؤ و
كةسانيرت بزانة .ضؤن دةبيَ بزاني ئةطةر كاريطةريي بةهيَز
بيَت؟ دةكريَ ئةوة بزانيت كاتيَك لة ڕووي ڕوحييةوة زياتر
َيدا (ئةفةسؤس:5
طةشة بسيَنيت بةهؤي ثةيوةنديت لةطةل
.)27-26

ث)

ث) داواي ئامؤذطاري بكة دةربارةي ئةم كضة.
لة كةسيَكي بةتةمةن واتة ثيَطةيشتوو داواي ئامؤذطاري بكة كة
هاوبهشی لةطةأل خودا هةبيَت .باشرتيش واية ئةو

ثةيوةندييةكي
كةسة ناسياوي ثتةوي لةطةلَ تؤ و كضةكة هةبيَت (ثةندةكان:19
 .)21-20ڕاستيية ثةيوةنديدارةكان بةو كضةوة كؤبكةوة تاكو
بزانيت هةستةكانت لةسةر كاري ڕاستةقينةية يان بةثيَضةوانةوة.
ت) بةهيض شيَوةيةك لةطةلَ كضيَكي بيَ باوةرِ مةضؤ دةرةوة.
ئةطةر كةوتيية خؤشةويسيت كضيَكي بيَ باوةرِةوة سةرباري هةموو
َيدا
ئةم ئامؤذطاري و هؤشدارييانة ،بةهيض شيَوةيةك بةتةنها لةطةل
َيش بدة لة هةموو ڕةوشت و بارودؤخيَكدا ليَي
مةضؤ دةرةوة ،هةول
بةدوور بيت .هةولَ بدة بانطةهيَشيت بكةيت بؤ كؤبوونةوةكاني
طرووثة مةسيحييةكةت ،بة هاورِيَ باوةرِدارةكانت بيناسيَنة،
َيش بدة بيخةيتة قازاجني عيساي مةسيحةوة .هةميشة
هةول
باشرتيش واية ضاوثيَكةوتنةكان لة نيَوان باوةرِدارةكان بيَت بةالي
بيَ باوةرِةكان لة ضةشنيرتدا لة ضوارضيَوةي طروثي مةسيحيدا.

قؤناغة كردارييةكان بؤ طةشةكردني ثةيوةندي بةرةو هاوسةرطريي.

طفتوطؤبكة :هةنديَك لةو ڕيَنمايية بةبايةخانة ضيية كة يارمةتي كةسيَك دةدات بؤ طةشةكردني ثةيوةندي بة
كةسيَك لة ضةسنيرت بةمةبةسيت هاوسةرطريي؟
تيَبينييةكان :دةكريَ ثةيوةندي نيَوان كورِ و كض دابةش بكريَتة سةر سيَ قؤناغ :قؤناغي ناسينةوة ،قؤناغي
خؤشةويسيت ،قؤناغي خوازبيَنيكردن .هةر قؤناغيَك لةم سيَ قؤناغةيش سةرةتايةكي ڕووني هةية ،كؤتاييةكي
ڕوون ،ئاماجنيَكي ڕوون و هةنطاوي كرداري ڕوون بؤ جيَبةجيَكردني ئةو ئاماجنةي هةية.

قؤناغي ناسينةوة

1

ئـ) واتا( .ناسينةوة) واتا كورِةكة و كضةكة يةكرتي بناسن بةبيَ هيض هةوَليَكي خؤشةويسيت.
ب) ئاماجنةكة :دةستةبةركردني زانياري ثيَويست كة يارمةتيت بدات بؤ وةرطرتين برِيار دةربارةي بةردةوامي يان وةستاني
ثةيوةندييةكة.
ث) شيَوازةكة :كاتيَك بة كرداري بايةخ بة كضيَك دةدةيت ،يان يةكيَكيانت خؤشدةويَت ،دةتواني ئةم خاآلنة ثةيرِةو بكةيت:
 .1جياوازي بكة لة نيَوان هةستةكاني خؤشةويسيت كة هةسيت ثيَدةكةيت لةطةلَ خؤشةويسيت مةسيحي ڕاستةقينة.
 .2داواي ئامؤذطاري بكة لة كةسانيَك تؤ و كضةكة بناسن.
َطةدا ،ڕةنطة كضةكة بةهيض شيَوةيةك هةنطاو بؤ
 .3لة كضةكة بثرسة دةربارةي ئاسيت ئامادةيي بؤ ناسينت (لة هةنديَك كؤمةل
ناسيين كورِةكة نةنيَت).
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 .4ئةطةر ڕازي بوو ،ريَكبكةون بؤ يةكطرتن لة ذوانيَكي دياريكراو و شويَنيَكي دياريكراودا (بؤ منوونة ،هةفتة جاريَك تا ماوةي
شةش مانط تاوةكو باش يةكرت بناسن).
ت) ضاالكي كردةيي.
 .1هةولَ بدةن هةردووكتان يةكرت بناسن بةباشرتين شيَوة بةتايبةتي سةبارةت بة ثةيوةنديتان لةطةلَ خودا ،باوةرِتان،
َةتة كةسيَتيية نايابةكان.
بريؤكةكانتان ،خسل
اڵتیه:)22 :5
غه 
 .2ئةمة ضةند تيَبينييةكي كرداريية دةربارةي خؤرِاطري ( 
 دوور بكةونةوة لةهةر نزيكبوونةوةيةكي جةستةيي :باشرت واية هيض نزيكبوونةوةيةكي جةستةيي لة نيَوانتاندا ڕوو نةدات،
ضونكة ئةو نزيكبوونةوةية ڕةنطة بتانكات بة بةندكردني هةستةكانتان .ئيَوة ثيَويستيتان بة زؤرترين ئازاديية تاوةكو بطةن
بة باوةرِي دروست و وةرطرتين برِياري ذيرانة دةربارةي ثةيوةندييةكانتان!
 ثةمياني هيض شتيَك مةدةن سةبارةت بة داهاتووي ثةيوةندييةكةتان .دوور بكةونةوة لة هةر شتيَك ثةيوةندييةكةتان فةرمي
و ثابةند بكات ،ئيَوة تةنها هاورِيَن .هةروةها باشرت واية هيض كامتان ضاوةرِيَي هيض شتيَك لةوةي تر نةكات .وةك دوو
(هاورِيَ) باسي ثةيوةندييةكةتان بكةن نةك وةكو دوو (ئةويندار) .ڕةنطة ئةمة يارمةتيتان بدات بؤ كةمكردنةوةي هةنديَك
فشاري كؤمةآليةتي كة ڕةنطة هةنديَك هاورِيَ بةسةرتاندا ئةجنامي بدةن.
 طوزارشت لة هةستةكانتان مةكةن .باشرت واية هةر يةك لة ئيَوة دةستبةكار نةبيَت لة كيَشاني ذيانيَكي ئةنديَشةيي
دةربارةي ئةوةيرت ،باسي هةستةكانتان مةكةن ،بةهيض شيَوةيةكيش طوزارشت لة هةستةكانتان نةكةن .ضاوةرِيَ بكةن تاوةكو
ئامادةبن بؤ ئةو قؤناغة  .ئةطةر ثيَشوةختيش باسي هةستةكانتان بكةن و ئاشكراي بكةن ،هةر يةك لة ئيَوة ثيَشبينيية
نادروستةكاني خؤي ثيَكدةهيَنيَت ،ئةمةش لةالي خؤيةوة كؤسث دةخاتة بةردةم ثةيوةندي ڕوحي ڕاستةقينة لة نيَوانتان و
نگه ببيَتة هؤي برينداركردني هةسيت يةكيَكتان لة ئايندةدا.
ڕه 

 باسي هاوسةرطريي مةكةن .باشرت واية باسي هاوسةرطريي نةكةن يان هةر ثالنيَكي تايبةت ثةيوةندي بة هاوسةرطريييةوة
هةبيَت .ڕةنطة ئةمةيش ببيَتة هؤي دةربرِيين ثيَشبيين نادروست .لةم كاتةدا ،ئيَوة لة دوو هاورِيَ زياتر نني.
ج) كؤتايي.
ئةم قؤناغة بةوة كؤتايي ديَت كاتيَك يةكيَكتان يان هةردووكتان هةست بكةن ثيَويستة ضاوثيَكةوتن ڕابطريَت .بةآلم ئةطةر
هةردووكتان ڕ ازي بوون بةوةي كة ثةيوةندي هاورِيَيت نيَوانتان ناياب بووة ،دةتوانن ثيَكةوة برِيار بدةن بؤ طوازتنةوة بؤ قؤناغي
دووةم كة قؤناغي خؤشةويستيية.
ئـ) واتا( .خؤشةويسيت) واتا سازداني هاورِيَتييةكي ثتةو بةمةبةسيت هاوسةرطريي.
ب) ئاماجنةكة :زانيين ئةوةي كة ويسيت خودا بؤ ئيَوة ثيَكهيَناني هاوسةرطرييية (ئةفةسؤس.)17 :5
هةروةها زانيين ئةوةي كة بنةمايةكي ثيَويستتان هةية بؤ ضوونة ذوورةوةي ناو هاوسةرطريي تاهةتايي.
ث) شيَوازةكة:
 .1ثيَويستة يةكرتي ئاطادار بكةنةوة ،كةساني تريش ئاطادار بكةنةوة كة ئيَوة بوون بة هاوريَي ناياب و
هةسيت خؤشةويستيتان بؤ يةكرت هةية.
 .2ثابةند بن بةوةي كة بةشيَوةيةكي كراوة طةشة بة ثةيوةندي خؤشةويستيتان بدةن ،بةآلم لة
ضوارضيَوةي سنووريَكي ڕوون و دياريكراو و ثيَشرت لةسةري ريَككةوتبوون.
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قؤناغي خؤشةويسيت

ت) ضاالكيية كردارييةكان.
 .1سنووريَكي ڕوون و دياريكراو و ريَكةوتوو بكيَشن بؤ ثةيوةندي خؤشةويسيت نيَوانتان .ثيَويستة ئةم سنوورة
بةثيَي ريَنماييةكاني كتيَيب ثريؤز بيَت .باشرتيش واية سنوورةكة بةم شيَوازانة بكيَشن:
 كات :ضةند جار لة هةفتةيةك يةكرت دةبينن؟ هةر ديداريَك ضةند كاتذميَر دةخايةنيَت؟ ثيَويستة لة ض
َةوة؟
كاتذميَريَك هةر يةك لة ئيَوة بطةرِيَتةوة مال
 شويَن :لة كويَ يةكرت دةبينن؟ كامانةن ئةو شويَنانةي برِيارتان داوة سةرداني نةكةن؟
َطةكانتان
َكراوة ،لة كؤمةل
 ليَيةكداني جةستةيي :كامةية ئةو ليَكدانة جةستةييةي لة تيَرِوانيين خودا قبول
َكراوة و يارمةتيدةرتان دةبيَت بؤ بونيادنان؟ كامانةن شيَوازةكاني ليَيةكدان كة ثيَويستة ئةجنامي نةدةن؟
قبول
َة ريَكبكةون.
زؤر بةرِووني لةسةر ئةم خال
 ضاالكييةكان :كامانةن ئةو شتانةي ثيَكةوة ئةجنامي دةدةن؟ كامانةن ئةو شتانةي كة ثيَكةوة برِيارتان داوة
ئةجنامي نةدةن؟
شاییهتی لةسةر ثةميانةكةتان)

با هةر يةك لة ئيَوة لةطةأل يةكرتدا ثةميانيَك لة ئامادةيي خودادا بدات (كة خودا ببيَتة
بةوةي كة ثيَضةوانةي ئةم ثيَوانانة نابيَت ،هاني ئةوةيرت دةدات بؤ ثاراستين ئةم ريَنماييانة (1تسالؤنيكي-3 :4
.)8
 .2با هةريةك لة ئيَوة هاني ئةوةيرت بدات بؤ طةشةثيَداني ڕوحي ،با هةريةك لة ئيَوة كار بؤ بونيادناني ئةوةيرت لة
باوةرِدا بكات .ثيَكةوة خزمةتي خودا بكةن .كار بؤ دروستكردني هاورِيَيت هاوبةش بكةن لةطةلَ كةسانيرتدا و
لة هةردوو ضةشن.
 .3طفتوطؤ لةبارةي بريؤكةي هاوسةرطريي ئايندةيي مةكةن تا ئةو كاتةي بةتةواوةتي ئامادة دةبن .بةثيَضةوانةي
ئةوةوة ،هةر يةك لة ئيَوة ثيَشبيين لةالي خؤيةوة دروست دةكات كة ڕةنطة ببيَتة هؤكاري دروستبووني
بارطرذي لة ثةيوةنديتان يان ثةميان دانيَك كة نةتوانن لة ئايندةدا جيَبةجيَي بكةن.
ج) كؤتايي .ئةم قؤناغة كاتيَك كؤتايي ديَت كة يةك لة ئيَوة يان هةردووكتان هةست بكةن كة طرنطة ليَرةدا كؤتايي بة
ثةيوةندييةكة بهيَنيَت .ئةو كات ،دةتوانن برِياريَك بدةن بؤ ڕاطرتين ديدارةكانتان ،بطةرِيَنةوة وةك تةنها هاورِيَيةكي ئاسايي.
ڕةنطة ئةمة زؤر سةخت بيَت ،بةآلم باشرتة لة جيابوونةوة لة ئايندةدا .بةآلم ئةطةر بؤتان دةركةوت كة خودا دةيةويَ هاوسةرطريي
ثيَكبهيَنن ،دةتوانن بطوازنةوة بؤ قؤناغي سيَيةم كة قؤناغي دياريكردنة .جا ئةطةر دياري كران يان نةكران ،دةبيَ ثيَكةوة بؤ
هاوسةرطريي خؤتان ڕيَكبخةن و هةموو شتيَك بؤ ڕؤذي زةماوةند جيَبةجيَ بكةن.
3

قؤناغي خوازبيَنيكردن

َي ئامادةكارين بؤ هاوسةرطةريية
ئـ) واتا( .خوازبيَنيكردن) واتا هةردوكتان ڕاتانطةياندووة كة بةنيازي هاوسةرطريين ،سةرقال
نزيكةكةتان و ڕؤذي زةماوةند .دياريكردن ئةوةيش دةطةيةنيَت كة هةردووكتان بؤ كةسيرت نةماون.
ب) ئاماجنةكة :ئامادةكاري بؤ هاوسةرطريي و ئاهةنطي زةماوةند.
ث) شيَوازةكة:
 .1با هةر يةك لة ئيَوة ثةميانيَكي ثريؤز بؤ هاوسةرطريي تاهةتايي بةوةوةيرت بدات.
 .2ڕيَكبكةون لةسةر كاتيَكي دياريكراو بؤ هاوسةرطريي و ثالنيَكي ورد بؤ ڕيَكخستنةكاني زةماوةند دابرِيَذن.
 .3ئةنداماني خيَزان و هاورِيَكانتان هةست بة خؤشي و كامةراني دةكةن.
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 .4كاريَكي بةسوودة لة ئيَستاوة دةستبةجيَ ئامادةكاري بؤ هاوسةرطريي بكةيت ،ماوةي دياريكردن كورت بكةنةوة .ئةمة
يارمةتيتان دةدات بؤ ئةوةي نةكةونة ناو ئةزموونةكةوة.
ت) ضاالكية كردارييةكان.
 .1ثيَشبينييةكانتان دةربارةي ذيان و كار ثيَكةوة تاوتويَ بكةن .بةرِاشكاوي طفتوطؤ بكةن لةبارةي هةر اليةنيَكي طرنط لة
َيَسا ئايندةييةكةتان،
َي ئايندةيي و شيَوازي ذياني ئايندةييتان تاوتويَ بكةن ،هةروةها كل
ثةيوةندييةكانتان .بؤ منوونة ،مال
خزمةتكردني خودا ،ثةيوةندييةكانتان لةطةلَ كةسوكار ،ناسياو ،كارةكان ،كارة داراييةكان ،كارةكاني ڕةطةزي و
َةكانتان .ڕاستطؤ بن لةبارةي ئةو ئةزموونة خراثانةي كة لةڕابردوودا بةسةرتاندا هاتووة ،دان بةوةدا بنيَن – لة كاتي
مندال
طرنطدا – بة طوناهةكانتان ،لةيةكرتيش خؤشنب (ياقوب.)16 :5
 .2بةردةوام بن لةسةر ثاراستين ئةو سنوورانةي لةسةري ڕيَككةوتوون لةبارةي ليَيكداني جةستةيي .ثيَويستيتان بة خؤرِاطري
زياترة بؤ ثاراستين خاويَنيتان تا ڕؤذي زةماوةند.
 .3باشرت واية بؤضووني كةسوكارتان وةربطرن بؤ ريَكخيستنةكاني زةماوةند.
ج) كؤتاييةكة .ئةم قؤناغة كاتيَك كؤتايي ديَت كة يةك لة ئيَوة يان هةردووكتان هةست بكةن كة طرنطة ليَرةدا كؤتايي بة
ثةيوةندييةكة بهيَنيَت .هةرضةندة ئةمة زؤر سةخت دةبيَت ،بةآلم لة جيابوونةوة لة ئايندةدا باشرتة .بةآلم ئةطةر هةردووكتان
بةردةوام بوون لةسةر نيازي ثيَكهيَناني هاوسةرطريي ،دةبيَ هاوسةرطريي ئةجنام بدةن و كامةران بن بة ئاهةنطي زةماوةندي
ناياب!
بة نؤرة وةكو طروث نوێژ بةرز بكةنةوة بؤ خودا ،وةكو وةآلمدانةوةيةك بؤ ئةوةي ئةمرِِِِؤ
ژهکانتان بةرز
فيَرى بوونة .ياخود طرووثةكة دابةش بكة طرووثى دووانى ياخود سيانى ونوێ 
بكةنةوة بؤ خودا وةكو وةآلمدانةوةيةك بؤ ئةوةى ئةمرِؤ فيَرى بوونة.

نزا

َى
ئةركى مال

بؤ وانةي داهاتوو

ئةندامانى طرووثةكةت ،ياخود داوايان ليَبكة لة ثةرِاوةكانيان بينووسنةوة.
ڕابةري طروث :ئةم ئةركةى خوارةوة بة نووسراوى بدة

َيَن بدة قوتابيَيت بة كةسانيرت بكةيت بؤ عيساي مةسيح .فيَركردن ثيَشكةش بكة دةربارةي (ثةيوةندي نيَوان ثياو و
َيَن :بةل
 بةل
ئافرةت).
َوةتي ڕوحي بة خويَندنةوةي نيو بةش ڕؤذانة لة (كردار.)28 :14 – 19 :11
َ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 (1تسالؤنيكي.)8-1 :4
جاوازي ثةيوةنديية مةسيحييةكان ضيية لةطةأل ضةشنيرت؟ ثيَنج هةنطاوي خويَندنةوةي كتيَيب ثريؤز بةكار بهيَنة .تيَبينييةكانت
بنووسة.
نوێژ :بؤ كةسيَكى دياريكراو ياخود 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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