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قوتابيَيت 2 -

نوێژ

ڕابةري طروث :نوێژ بكة لةثيَناوي تةرخانكردني طروثةكةت و ئةم بةرنامةيةي ئامادةكردني قوتابى بؤ خوداوةند.ێ
بةشداريكردن
كرداري نيَردراوان
بوون

َوةتة ڕوحييةكان فيَرى
َوةتى تايبةت خبويَنةوة) لةو زانيارييانةي كة لة خةل
بةنؤرة بةشداري بكةن (يان لة ثةرِاوي خةل

كردنةكان
بةشداري
كردن
سةبارةت بةو برِطة كتيَبييانةى دياريكراوة بؤتان (كردار )28 :14 - 19 :11لةطةأل ڕةضاوكردنى ئةوةىدةرخ
َى7 :15
يؤحةنينا
بكةن .كيَربِك
َيَت و قبوول
َة بكةن لةطةلَ ئةوةى دةيل
طويَ بطرن لةو كةسةى بةشداري دةكات ،و بة ڕاستى مامةل
كورتتيبيَت.
َىنوێژ
َروانني
ئـ )
ئةو شتانة مةكةن كة بةشدارى دةكات.
نوێژ 
ئايةتى دةرخكردن
نيشانةي كتيَيب
(يؤحةننا)7 :15
لةسةر ثةرِاويَك بةم
لةثشت ثةرِاوةكة
[ئةطةر لة مندا بضةسثيَن و ووشةكامن لةناوتاندا بضةسثيَت ،ضيتان دةويَ داواي
شيَوةية بنووسةوة.
بنووسةوة 
بكةن بؤتان دةبيَت]( .يؤحةنا)7 :15
متمانةي نوێژی وةآلمدراو ثشتبةسيت دوو مةرجة:

1

عيساي مةسيح ووشةي مةرجي (ئةطةر) بةكار دةهيَنيَت ،فيَرمان دةكات و دةليَت كة وةآلمي
نوێژهکانماندةداتةوة لة كاتي بووني ئةم دوو مةرجةي خوارةوة:

نوێژهکانمان ئةوةية كة دةبيَ ضةسثاو بيت لةودا و لة خؤشةويستييةكةي

ئـ) مةرجي يةكةم .هؤي مسؤطةر كردني وةآلمدانةوةي عيساي مةسيح بؤ
(يؤحةننا.)9 ، 5 :15
 .1عيساي مةسيح لة باوةرِداراندا دةضةسثيَت! عيساي مةسيح بة هؤي ڕوحي ثريؤز لة تؤدا دةضةسثيَت[ .ئايا نازانن ثةرستطاي خودان و
ڕوحي 
خوداتان تيَدا نيشتةجيَية؟] (1كؤرنسؤس.)16 :3
 ثيَويستة باوةرِداران لة مةسيح و خؤشةويستييةكةي بچەسپێن .ئةو ثةيوةندييةي نيَوان تؤ و مةسيح ثيَويسيت بة بةرثرسايةتي هةردوو لةاليةن
 دةكات .لة اليةني يةكةمةوة ،ئةطةر مةسيح لة تؤدا نةضةسثيَت ،ئةوة بةهيض شيَوةيةك ناتواني بيب بة باوةرِدار[ .بةآلم ئيَوة ،ئةطةر ڕوحي خودا
َكو لة ڕوحدان .ئةطةر يةكيَكيش ڕوحي مةسيحي نةبيَت ،ئةوا هي مةسيح نيية .ئةطةر مةسيح
 لةناوتاندا نيشتةجيَ بيَت ،ئةوا لة جةستةدا نني ،بةل
 لة ئيَوةدا بيَت ،ئةوا لةش بة هؤي طوناة مردووة ،بةآلم ڕوح بة هؤي ڕاستودروسيت زيندووة] (ڕؤما .)10 -9 :8لة اليةكي ترەوە ،ئةطةر لة

مةسيحدا نةچەسپێن  ،ئةوة دةسةمليَنيت كة هيض ڕؤذيَك لة ڕؤذان سةر بة مةسيح نةبووي .بؤية ،تؤ بةرثرساريَيت ضةسثاندنت لة مةسيحدا
لةئةستؤية .بةآلم ضةسثاندن لة مةسيحدا ضي دةطةي ةنيَت؟ ضةسثاندن لة مةسيحدا ئةوةية كة دةبيَ ثةميان بدةيت بة دروستكردني ثةيوةندييةكي
َيدا .هةروةها ئةوة دةطةيةنيَت كة
َيدا .هةروةها ئةوة دةطةيةنيَت كة ثيَويستة ثابةند بي بة بةردةوامي ثةيوةندييةكةت لةطةل
تايبةت و بةردةوام لةطةل
خؤت بؤ مةسيح و مةبةستةكاني بؤ ذيانت تةرخان بكةيت .ووشةي (دةضةسثيَت) لة زمانةوانيدا بة شيَوازي ئيَستاي بةردةوام ديَت بؤ ئةوةي ئاماذة
بدات بةوةي كة ثيَويستة ئةم ثةيوةنديية ڕؤذ لة دواي ڕؤذ بةردةوام بيَت .بة بيَ ئةم هةولَ و كؤششة بةردةوامة ،ڕزطاربوون و طةشةكردن و
َت!
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نوێژهکانت ئةوةية ،كة دةبيَت لة ووشةكةيدا ضةسثاو بيت (يؤحةننا:15

ئـ) مةرجي دووةم .هؤي مسؤطةر كردني وةآلمدانةوةي عيساي مةسيح بؤ
.)7
 .1ثيَويستة باوةرِداران لة ووشةي عيساي مةسيحدا بضةسثيَن .عيسا لة (يؤحةننا )32-31 :8دةَليَت[ :ئةطةر لة ووشةكةمدا جيَطريبن،
ئوا بةڕاسيت قوتابي منن و ڕاسيت دةناسن ،ڕاستيش ئازادتان دةكات] دةتواني ليَرةدا تيَبيين بكةيت كة بةرثرسايةتي تؤ ئةوةية لة ووشةي
َي قسةكاني عيساي مةسيح بيت لة ڕيَطاي ئامؤذطاري و
مةسيحدا بضةسثيَت ،لة ڕيَطاي ثةيرِةو كردني ئةم حةوت كارة :ثيَويستة طويَرِايرل
ريَنماييةوة .ثيَويستة ڕؤذانة قسةكاني عيساي مةسيح لة كتيَيب ثريؤزدا خبويَنيتةوة .ثيَويستة هةموو هةفتةيةك قسةكاني عيساي مةسيح تاوتويَ
بكةيت لة طرووثي وانةي كتيَبيَكدا .ثيَويستة قسةي سةرةكي عيساي مةسيح بةشيَوةيةكي ڕيَكوثيَك دةرخ بكةيت .ثيَويستة ڕامان بكةيت لةسةر

قسةكاني عيساي مةسيح ،واتا بري لة واتةكةي لة ذياني تايبةتيتدا بكةيتةوة و داوا لة خودا بكةيت ضؤن لة ذياني تايبةتيتدا جيَبةجيَي بكةيت.

ثيَويستة قسةكاني عيساي مةسيح لة ذياني تايبةتيتدا جيَبةجيَ بكةيت (مةتتا( )24 :7يؤحةننا .)10 :15هةروةها ثيَويستة قسةكاني عيساي

مةسيح بطوازيتةوة بؤ كةسانيرت لة ڕيَطاي ئامؤذطاري و ڕيَنماييةوة.

 .2ثيَويستة باوةرِداران ڕيَطا بة ووشةي عيساي مةسيح بدةن تيَياندا بضةسثيَت .تيَبيين دةكةيت كة بةرثرسايةتيت لة (يؤحةننا)7 :15

جياوازة لةطةلَ بةرثرسايةتيت لة (يؤحةننا .)32 :8بةرثرسايةتيت ليَرةدا ئةوةية كة ڕيَطا بدةيت بة عيساي مةسيح طاريطةري لةسةرت هةبيَت و
بتطؤرِيَت! لة ڕ يَطاي خويَندنةوةي قسةكاني عيساي مةسيح ،تاوتويَ كردني ،جيَبةجيَكردني ،قسةكاني لة ميَشك و دلَ و ذيانت ضاب دةبيَت .ثاشان،
َينةر بؤ تؤ ،واتا قسةكاني عيساي
ثيَويستة ڕيَطا بة قسةي عيساي مةسيح بدةيت – كة لة ميَشك و دلَ و ذيانت داية – ببيَت بة هيَزيَكي جول
مةسيح بةتةواوةتي دةسةآلت بطريَتة سةرت .ثيَويستة قسةكاني عيساي مةسيح دةسةآلت بطريَتة سةر بريؤكة و باوةر و مةبةست و ئارةزوو و
َويَست و هةست و كردةوةكانت .عيساي مةسيح هؤشدارمان دةكات لة مةترسي زانياري زارةكي كة دوور بيَت لة جيَبةجيَكردني كردةيي و دةَليَت:
هةل
[هةر كةسيَكيش طويَي لةم وتانةم بيَت و ثةيرِةوي نةكات ،وةك ثياويَكي طيَل واية خانووةكةي لةسةر مل بنيادنابيَت .باران باري و الفاو هةستا و
َيكرد و لةو خانووةي دا و ڕووخا ،ڕووخانةكةشي طةورة بوو] (مةتتا .)27-26 :7بةم شيَوةية ،ئةطةر تيَر بووي بة وةرطرتين زانياري
رةشةبا هةل
زارةكي لةبارةي عيساي مةسيحةوة بةبيَ ئةوةي لة ميَشك و دلَ و ڕةخسارت ثةيرِةوي بكةيت ،ذيانت دةرِوخيَت و بةهةموو اليةكةوة ثرشوبآلوة
َيَت .ثيَويستة قسةكاني عيساي مةسيح
دةبيَت .بؤية ،ثيَويستة ڕيَطا بة قسةكاني عيساي مةسيح بدةين مةزنرتين شويَنةوار لة ذيانتدا بةجيَبهيَل
َويَست و
ببيَتة كاريطةري دةسةآلتدار كة ڕ ةزامةندي و باوةرِةكانت دياري بكات .هةروةها ثيَويستة ببيَتة ئةو هيَزة دةسةآلتدارة كة ئةو هةل
مةبةستانة نيشانيان دةدةيت دياري دةكات .هةروةها دةبيَ ببيَتة ڕ استييةكي دةسةآلتدار كة برِيار دةدات لةسةر ئةوةي كة باسي ضي دةكةيت و لة
ثيَناو ضيدا ذيانت دةبةخشيت .تةنها ئةو كات قسةكاني عيساي مةسيح لةناوتدا دةضةسثيَت!

ئايا دةتواني داواي هةر شتيَك بكةيت كة بتةويَ؟

3

َيَ ،بةآلم ئةطةر باوةرِداريَكي ڕاستةقينة بيت ،داواي هيض شتيَك ناكةيت كة ئارةزومةندي بيت ،ضونكة دةزانيت كة هةنديَك شت هةن
بةل
خودا لةسةريان ڕازي نابيَت .جا ئةطةر لة مةسيحدا ضةسثاو بيت و هيَشتت قسةي مةسيح لة ناختدا ضةسثاو بيَت ،ئةو كات تةنها داواي
ئةو شتانة دةكةيت كة بةثيَي ويسيت خوداية .ئةمةيش ئةوة دةطةيةنيَت كة داواي ئةو شتانة ناكةيت كة ناكؤك بيَت لةطةلَ كةسيَيت
عيساي مةسيح وناكؤك بيَت لةطةلَ ويستة جارِدراوةكةي عيساي مةسيح لة كتيَيب ثريؤزدا .عيساي مةسيح لةثيَناو هةنديَك شت نوێژی
َكو بة خواسيت خؤت بيَت] (لؤقا .)42 :22كاتيَك داوا لة خودا دةكةيت
كرد ،بةآلم فةرمووي[ :بةآلم نةك بة خواسيت من بةل
ويستةكاني خؤي بكات ،هةميشة خودا وةآلمي نوێژهکانت دةداتةوة و هةميشة ويستةكةي خؤشي جيَبةجيَ دةكات! كاتيَكيش داواي
شتيَكي طوجناو لةطةلَ ويسيت خودا بكةيت ،دةتواني بة متمانةيةكي مةزنةوة نوێژ بكةيت .

(1يؤحةننا .)14 :5بؤ منوونة ،ئةطةر لة خودا داواي شتيَكت كرد كة نةوسنيت ڕازي بكات و ببيَتة هؤي سةركةوتنت لة
دةسةآلتي دونياي و ناوبانطي جيهانيت ،خودا وةآلمي نوێژهکهت ناداتةوة .بةآلم ئةطةر ثابةندي ضةسثاندنت بووي لة مةسيحدا
و خؤت بؤ ڕةفتاركردن بةثيَي ووشةكةي تةرخان كرد ،دةت واني بة متمانةيةكي مةزنةوة نزا بكةيت .ئةو كات نزاةكةت بيسرتاو و
كارا و بةهيَز دةبيَت! لة (ياقوب )16 :5دةخويَنينةوة[ :ثارِانةوةي مرؤظي ڕاستودروست زؤر بةهيَز و كاريطةرة].
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ب)

دةرخكردن و ثيَداضوونةوة

بنووسة :ئايةتة كتيَبييةكان لةسةر كاخةزيَكي نويَ بنووسة يان لةناو ثةرِاوي تيَبينييةكان.
دةرخكردن :ئايةتة كتيَبييةكان بة شيَوةيةكى ڕاست دةرخ بكة .نوێژ( :يؤحةننا.)7 :15
َنيا بيَت لةوةى
ثيَداضوونةوة :طرووثةكة دابةش بكة طرووثى دووانى ،هةر كةسيَك دل
هاورِيَكةى ئايةتى دةرخكردووة.

وانةي خويَندنةوةي كتيَيب ثريؤز
جياوازي ثةيوةندية مةسيحييةكان ضيية لةطةأل ضةشنيرت؟
شيَوازي ثيَنج هةنطاوي خويَندنةوةى كتيَبى ثريؤز بةكار بهيَنة بؤ ئةوةي (1تسالؤنيكي )8 -1 :4ثيَكةوة خبويَنني.
هةنطاوي  1خبويَنة
خبويَنة :با ثيَكةوة (1تسالؤنيكي )8 -1 :4خبويَنني .با بة نؤرة خبويَنني ،بة شيَوةيةك هةر كةسيَك ئايةتيَك خبويَنيَتةوة تاوةكو
تةواو دةبني لة خويَندنى برِطةكة بة تةواوةتى.
هةنطاوي  2بدؤزة
َتةوة لةم برِطة
بريبكةرةوة :ئةو ڕاستيية ضيية كة بةالتةوة طرنطة لةم برِطةيةدا؟ ئةو ڕاستيية ضيية كة ضووة ناو ميَشك و دل
كتيَبييةدا؟
بنووسة :يةك يان دوو ڕاستى بدؤزةرةوة كة تيَيان بطةيت ،و برييان ليَبكةوة و بريؤكةكانت لة ثةرِاوةكةت بنووسة.
بةذداري كردن( :دواى ئةوةى ئةندامانى طروثةكةت هةنديَ كات بة بريكردنةوة و نووسني بةسةر دةبةن .بريؤكةكانتان بة نؤرة
بةشدار بكةن) .با نؤرة بطةرين بؤ بةشدارى كردنى ئةو شتانةى هةر يةكيَك لة ئيَمة دؤزيويةتةوة( .ئةمانةى خوارةوة منوونةن بؤ
ئةوانةى بةشدارى ئةو شتانة دةكةن كة دؤزيويانةتةوة .لةبريتبيَت ،لة هةر طرووثيَكى بضووك ،ئةندامانى طرووثةكة بة شتى
جياواز بةشداري دةكةن .طرنط نيية ئةو شتانة وةك يةك بيَت).
دؤزينةوةي  1بةالي منةوة ڕاسيت ثةسةندكراو لة (1تسالؤنيكي )3 :4نوسراووة .ثيَويستة باوةرِداران لة طوناهة
دوور بكةونةوة .كتيَيب ثريؤز دةَليَت[ :ويسيت خودا ئةمةية :ثريؤزيتان .ئةويش بة وازهيَنانتانة لة داويَن ثيسي] ئيَمة لة
سةردةميَكدا دةذين كة طوناهي جنسی تيَيدا زؤرة .طؤظاري و جنسی خراث لة شةقاكةمان دةفرؤشريَن ،هةروةها فليمي
َثةرِةكاني ئينتةرنيَت منايش دةكريَن .هةرضةندة هةنديَك ووآلت هان دةدات بؤ
َي تةلةفزيؤن و لة مال
خراثيش لة هةنديَك كةنال
منايشكردني بةناو (جنسی ئاسوودة) (بةكارهيَناني نةهيَشتين دووطياني و بةربةسيت ثالستيكي) ،بةآلم دياردةي لةباربردن
لةنيَوان هةرزةكارةكاندا لة هةموو شويَنيَكي جيهان تةشةنةي كردووة .بةآلم زؤر لة هةرزةكاران و طةورةكانيش مةترسييةكاني
طوناهي ڕةطةزي نازانن .هةروةها نازانن كة (جنسی ئاسوودة) بةهيض شيَوةيةك ئاسوودة نيية .بةم شيَوةية ،زؤربةي الواني
ثيَطةيشتوو نازانن ضؤن ثةيوةندي تةندروست لةطةلَ چەشنیتردا دروست بكةن .تةنها منوونة كة ثةيرِةوي دةكةن ئةو شتانةية كة لة
جنسیەکاندا دةيبينن ،يان ئةو شتانةي كة لة هاورِيَ بيَ باوةرِةكانيانةوة دةيبينن .بؤية دةمةويَ ئةو بنةمايانة فيَرمب

فيلم و طؤظارة
كة كتيَيب ثريؤز لةم بارةيةوة باسي دةكات.
جنسیەکان
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دؤزينةوةي  2بةالي منةوة ڕاسيت ثةسةندكراو لة (1تسالؤنيكي )1 :4نوسراووة .كتيَيب ثريؤز بةڕووني باوةرِداران فيَر دةكات كة
ضؤن ذيانيَك بطوزةريَنن كة خودا ڕازي بكات .كتيَيب ثريؤز دةلَيَت[ :برايان ،لة ئيَمةتان وةرطرتووة ضؤن دةبيَت بذين تاكو خودا ڕازي

بكةن ،وةك ئاواش دةذين ،ئيرت داواتان ليَ دةكةين و ليَتان دةثارِيَينةوة لة عيساي خوداوةند تاكو زياتر بكةن] .ئةم ئايةتة بة ڕووني باسي

َكي ناتوانن وةكو ئةوةي دةيانةويَ بژین ،بةتايبةت ئةوةي كة ثةيوةندي بة ثةيوةندييكان لةطةلَ ضةشنيرتوة هةية.
ئةوة دةكات كة خةل

هةروةها ئةم ئايةتة كتيَبيية بةڕووني فيَرم دةكات كة ثيَويستة ضي بكةم لة ثةيوةندييةكان لةطةلَ ضةشنيرتدا بؤ ئةوةي خودا ڕازي بكةم.
تاقة كار كة خودا ڕازي دةكات ثريؤزميانة .ثريؤزميان سةبارةت بة ثةيوةندييةكامنان بة ضةشنيرت لة ضوار كار ثيَكديَت:
ئـ) يةكةم ،دوور بكةوينةوة لة طوناهي جنسی.
َكردني جةستةمان بني.
ب) دووةم ،فيَري كؤنرتؤل
ث) سيَيةم ،فيَري طةرِان بني بةدواي هاوسةري ذيان.
وه.
جنسیە 

ت) ضوارةم ،زيان نةطةيةنني بةهيض خوشكيَك يان برايةكي باوةرِدار لةڕووي طوناهي
بةم شيَوةية ،من دةمةويَ بةردةوامبم لة فيَركردني ئةم ڕاستييانة بؤ هةموو طةجنان تاكو فيَربن ضؤن بذين تاكو خودا ڕازي بكةن.

هةنطاوي  3هةنديَ ثرسيار ئارِاستة بكة
بريبكةرةوة :ض ثرسياريَك ئارِاستةي ئةم طرووثة دةكةيت ،سةبارةت بةم برِطة كتيَبيية؟ با هةوأل بدةين هةموو ئةو ڕاستيية
تيَبطةين كة لة (1تسالؤنيكي )8 -1 :4نووسراوة ،ثاشان هةندآ ثرسيار بكةين سةبارةت بةو شتانةي كة تيَينةطةيشتووين.
بنووسة :ئاطاداربة لة دارشتنى شيَوةى ثرسيارةكةت كة بة ڕوونرتين شيَوةبيَت .دواتر ثرسيارةكة لة ثةرِاوةكةت بنووسة.
بةشداري بكة :ثاش ئةوةى ئةندامانى طرووثةكة هةندآ كات بة بريكردنةوة و نووسني بةسةر دةبةن ،داوايان ليَ بكة بةشدارى
بكةن بة دةربرِيين ثرسيارةكانيان).
َبدة وةآلميان بدةيتةوة لة ڕيَطاى طفتووطؤكردن لةطةأل طرووثةكةت).
َبذيَرة و هةول
طفتووطؤبكة( :دواتر هةندآ ثرسيار هةل
وه هةندآ منوونةن دةربارةى هةندآ ثرسيار كة لةوانةية ئةندامانى طرووثةكةت بيكةن ،و هةندآ تيَبينى بةسوود
خواره 

(ئةمانةى
بؤ بةريَوةبردنى طفتووطؤ دةربارةى ثرسيارةكان) .
ثرسياري  )2-1 :4( 1جياوازي نيَوان بةرِةآليي و داويَنثيسي ضيية؟
تيَبينييةكان :لة (عيربانييةكان )4 :13دةخويَنينةوة[ :با الي هةمووان هاوسةرايةتي ڕيَزي هةبيَت ،نويَين هاوسةرايةتيش
ناطآلو بيَت ،ضونكة خودا بةرِةآل و داويَنثيس تاوانبار دةكات].
زینا :هةموو كاريَكي جنسی ناڕةوا لةطةأل هاوسةري كةسيَكيرتدا .هةروةها دةستيَوةردانيَكي ناڕةواية لة هاوسةرطريي
كةسيَكيرت .ئةوة دةطةيةنيَت كة ئةو كةسةي ئةجنامي دةدات هاوبةشيَكي طوناهكارة لة كاتي ڕووداني جيابوونةوة (تةآلق).
جگە لة هاوسةري ذيانت .هةروةها بريكردنةوة و ئارةزوو و قسةي جنسی
داويَنثيسي :هةموو كاريَكي جنسی لةطةلَ كةسيَكيرت 
َطةرِانةوة لة خودا يان بتثةرسيت بكةن .ئةمةية بةرِةآليي ڕوحي يان
دةطريَتةوة .دةكريَ هةردوو وشةكةيش ئاماذة بة هةل
داويَنثيسي ڕوحي .بةم شيَوةية ،كتيَيب ثريؤز بة ڕووني فيَرمان دةكات كة تاقة جنسی ڕةوا لةطةأل هاوسةري ذيانة لة ثاش
هاوسةرطريي .هةروةها ئاطادارمان دةكاتةوة كة خودا بة توندي سزاي ئةو كةسانة دةدات كة نوقمي بةرِةآليي وداويَنثيسي بوونة!
فيَربكة1( :تسالؤنيكي )4-3 :4دةكريَ بة دوو شيَوازي دروست ليَي تيَبطةين يان وةربطيَرِدرِيَت:
ستەم بة ثريؤزي و ڕيَزةوة
جە 
ئـ) [ضونكة ئةمةية خواسيت خودا :ثريؤزكردنتان ،واز لة داويَنثيسي بهيَنن ،هةريةكةتان بزانيَ 

بثاريَزيَت].
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ب) [ضونكة خواستى خودا ئةوةية دةيةوىَ ئيَوة ثاك و ثريؤز بن ،لةداويَن ثيسى خؤتان دوورخةنةوة ،هةريةكةتان بزانىَ ضؤن
 بةثاكي و ڕِةوشت بةرزيةوة ئافرةتيَك بؤ خؤى هةلَبذيَرىَ].


ثرسياري  )4-3 :4( 2ضؤن فيَرمب جةستةم بثاريَزم؟

 ئـ) فيَربة زمانت بثاريَزيت.

تيَبينييةكان:

خبويَنة( :ئةفةسؤس[ )4-3 :5بةآلم داويَنثيسي و هةموو طآلوييةك يان چاوچنۆکیهك با لةناوتاندا ناوي نةبيَت ،وةك لة ثريؤزبووان
َكو لة جياتي ئةمة سوثاس كردن].
ناوةشيَتةوة .هةروةها شةرمةزاري و قسةي ناشريين و سووك ناشيَت ،بةل
ووشةي [داويَنثيسي] بة بةستنةوة لةطةلَ زماندا بةكار دةهيَنريَت[ .شةرمةزاري] قسةي ناشرين و ناخؤشة وةك دووزماني لةسةر ذياني
جنسیە يان

َتةي
جنسی كةسانيرت يان بةكارهيَناني ووشةي جنسی لة سويَنخواردن[ .قسةي ناشريين و سووك ناشيَت] باسكردني طال
َياندا بةشيَوةيةكي ڕيَكوثيَك باسي
َةكانيان بة ثةروةدةييةكي جنسی دروست ثةروةردة بكةن و لةطةل
زمانثيسي .ثيَويستة باوةرِداران مندال
َتةي جنسی لة بؤضووني خودا
ضؤنيَيت دروستكردني ثةيوةندي جنسی لة ضوارضيَوةي هاوسةرطرييدا بكةن .بةآلم باسكردني طال
َتةي جنسی.
داويَنثيسيية .بؤية ،ثيَويستة باوةرِداران دوور بكةونةوة لة قسةي ناشرين و طال
ب) فيَربة ضاوةكانت بثاريَزيت.
خبويَنة( :ئةيوب[ )1 :31ثةميامن لةطةلَ ضاوةكامن بةست ،ئيرت ضؤن تةماشاي ثاكيزةيةك بكةم].

وه تاقيدةكريَنةوة لة ڕيَطاي ئةوةي ضاويان دةيبينيَت .بؤمنوونة ئةطةر ثياويَك ئافرةتيَكي بيين كة
جنسیە 

هةموو ثياواني جيهان لة ڕووي

َة
جليَكي سةرنج ڕاكيَشي ثؤشيبوو يان تةواوي لةشي نةثؤشيَت ،ڕةنطة هةست بة ئارةزووي ڕوطوزي بكات و بري لة بريؤكةي جنسی هةل

بكاتةوة .هةروةها ئةطةر ثياويَك طؤظاريَكي بيين كة ويَنةي ئافرةتي ڕووت يان نيمضة ڕووتي تيَدابوو ،ڕةنطة بري لة بريؤكةي جنسی
َة لة ميَشكت دةورذيَنيَت .ئةمةش
َةي جنسی بة بينني دةستثيَدةكات .ئةم دميةنانة بريؤكةي جنسی هةل
خراث بكاتةوة ,زؤر جاريش هةل
َة دةتبات .هةروةها جةنط دذي ئارةزووي ڕةطةزي بة بينني دةستثيَدةكات و
َة دةتبات و لة كؤتايشدا بةرةو كاري هةل
بةرةو برِياري هةل
َيَت( :ثةميانيَك لةطةلَ
بةوةي دةيبيس يت و ئةوةي بريي ليَدةكةيتةوة .بؤية ،خودا ئةم وشانةي لة كتيَيب ثريؤزدا نووسيوة تاوةكو بة تؤ بل
ضاوت ببةستة كة بة ضاوي ئارةزومةندييةوة تةماشاي هيض كضيَك نةكةيت) .ئةمةيش ئةوة دةطةيةنيَت كة ثةميانيَك بة خودا بدةيت كة

هاتووضؤي ئةو شويَنانة نةكةيت كة تيَيدا ئافرةت خؤي منايش دةكات ،هةروةها تةماشاي فيلم و طؤظاري جنسی ناكةيت .ثةميان بة خودا
بدة كة تةنانةت ئةطةر بة ڕيَككةوتيش ئافرةتيَكت بةو شيَوةية بيين يان ويَنةيةك ،تةماشاي ناكةيت.
ث) فيَربة دلَ و ميَشكت بثاريَزيت.
خبويَنة( :ثةندةكان[ )25 :6لة دلَةوة ئارةزووي جوانييةكةي مةكة ،با برذانطةكاني نةتبات].
خودا زؤربةي ئافرةتاني بة جواني دروست كردووة .بةآلم زؤر بة داخةوة هةنديَك ئافرةت بة خراثة جوانييةكانيان بةكار دةهيَنن بؤ كةواندني
َةكانيان ،يان ڕيَكردنيان ،يان ضاوةكانيان بةكار دةهيَنن
ثياوان بة طوناهي جنسی .ڕةنطة ئةو ئافرةتانة جلي سةرنج ڕاكيَش ،يان مجوجؤل
َي الوازي
َي الوازي خؤيان و خال
بؤ جووآلندني ئارةزووي ثياوان و كةواندنيان بة طوناهي جنسی .لةش فرؤشةكان لة هةموو جيهان خال
ثياوانيش دةزانن ،دلَ ناوةندي فةرمانة لة ناخي هةموو مرؤظيَكدا .دلَ فةرمانرِةوايي بة بريؤكةكاني ميَشك و ئارةزووةكاني دلَ دةكات،
َبذاردن و برِيارةكاني خواستةكان .سةرب اري ئةوةي كة ناتواني تةماشاي ئافرةت نةكةيت ،بةآلم هةموو كاتيَك دةتواني دريَذة بة
هةروةها هةل
َةكانيان بؤ
َيَت تةنانةت نابيَ ڕيَطا بة خؤت بدةيت بري لة جوانييةكانيان بكةيتةوة يان لة هةول
تةماشاكردنةكة نةدةيت .كتيَيب ثريؤز دةل
َكو ڕيَطا بة ڕوحي ثريؤز بدة كة لة ناختداية بؤ فةرمانرِةوايي كردني بري
َت مةدة ئارةزوويان بكات .بةل
ڕاكيَشاني سةرجنت .ڕيَطايش بة دل
و دلَت .هةروةها كتيَيب ثريؤز لة (2كؤرنسؤس )5 :10ثيَمان دةلَيَت [هةموو بةلَطةيةك و هةر شتيَك كة بؤ بةرهةلَسيت زانياري خودا

قيت بيَتةوة ويَراني دةكةين ،هةموو برييَكيش بؤ طويَرِايةلَي مةسيح بة ديل دةطرين].
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ت) فيَربة ثيَيةكانت بثاريَزيت.
خبويَنة( :ثةندةكان[ )10-7 :5ئيَستاش كورِامن طويَم ليَبطرن ،لة قسةي دةمم خؤتان المةدةن .ڕيَطاي خؤتي ىلَ دوورخبةوة ،لة
َرِةق .نةوةك بيَطانةكان لةتوانات تيَر بن
َكي تر بدةيت و ساآلنت بة مرؤظي دل
َةكةي نزيك مةبةوة .نةوةك هيَزت بة خةل
دةرطاي مال
َي نامؤيةك برِوات].
و بةري ماندووبوونت بؤ مال
َي
َكي ناوبانط خراث هةية .زؤر جار ئةمانةيش هةول
لة هةموو شاريَك كةساني ڕةوشت خراث هةية ،لة هةموو طونديَكيش خةل
َكي لة داوة خراثةكانيان دةدةن .بؤية ،دوور بكةوة لةو شويَنانةي ئةم جؤرة كةسانةي تيَدا دةبيَت .كتيَيب ثريؤز
كةواندني خةل
َةكةي نزيك مةبةوة] هةروةها ثيَويستة دوور بكةويتةوة لة مةخيانةكان ،يان
دةَليَت[ :ڕيَطاي خؤتي ىلَ دوورخبةوة ،لة دةرطاي مال
َي تووشكردنت بة طوناة
ناوةندةكاني شيَالنن ،يان شويَنةكاني حةوانةوةي شةوان ،يان هةر شويَنيَك كةسانيَكي تيَدا بيَت كة هةول
دةدةن  .هةروةها دوور بكةوة لة هاورِيَيت كردني كضان يان كورِاني ناوبانط خراث لة قوتاخبانةكةتدا .بةم شيَوةية ،ثيَويستة فيَري
ثاراستين ثيَمان بني و لةم جؤرة شويَنانة نزيك نةبينةوة.
ج) فيَربة دةستةكانت بثاريَزيت.
َقوآلوي بريةكةت .بؤ كانييةكانت برِذيَتة سةر
خبويَنة( :ثةندةكان[ :)21-15 :5لة بريي خؤت ئاو خبؤوة ،لة ئاوي هةل
َدا نةبيَت .با كانياوةكةت بةرةكةتدار ببيَت ،بة
شةقامةكان ،وةك جؤطةي ئاو لة طؤرِةثانةكان .با تةنيا بؤ تؤ بيَت ،بيَطانةت لةطةل
َخؤش بيَت .ئاسكيَكي خؤشةويست و مامزيَكي ثةسةند ،با هةموو كاتيَك تيَرت بكةن مةمكةكاني ،بة
هاوسةري طةجنيت دل
َي بىَ نامووس دةبيت ،يان ئافرةتي داويَن ثيس لة باوةش دةطريت؟
خؤشةويسيت ئةو هةميشة ويَلَ بيت .ئيرت بؤضي كورِي خؤم ويَل
ضونكة ڕيَطاكاني مرؤظ لة بةرضاوي خوداوةندة ،هةموو ڕيَرِةوةكاني هةلَدةسةنطيَنيَت].
َةكردن لةطةلَ ضةشنيرتدا (بة شاراوةيي يان بة ئاشكرا) ئةوةية كة هيض سنووريَك يان
تايبةمتةندي شيَوازي نويَ لة مامةل
مةرجيَكي بؤ ئةم ثةيوةندييانة نيية.
َكي وا دةزانن كة دةتوانن هةر كاريَك بة ثيَي ئارةزووي خؤيان بكةن بة بيَ ترس لة كاردانةوةكان .بؤية ،زؤر لة كضان و
خةل
طةجنان دةستيان ناثاريَزن .كاتيَك بة تةنيا مبيَننةوة زؤر جار جةستةيان لة يةكرت دةدةن بة شيَوةيةكي دوور لة ڕةوشت .لةبةر
َيَنيَت ،دةبيَ طةجنان فيَري ثاراستين دةستةكانيان بن .هةر وةكو ضؤن
ئةوةي كة دةستليَدانةكاني طةجنان هةسيت كضان دةجول
ياساكاني ووآلت سنووري ذياني كؤمةآليةتي ئاشكرا دةكات ،ياساكاني هاتووضؤيش ليَخورِيين ئاسايش مسؤطةر دةكات ،كتيَيب
ثريؤزيش سنوور بؤ ثةيوةندييةكان لة نيَوان هةردوو جنس دةكيَشيَت بةتايبةت ئةوانةي ثةيوةندييان بة سيَكسةوة هةية .بؤية،
ثيَويستة فيَربني دةستةكامنان بثاريَزين ،بةشيَوةيةكي ثاك و ثريؤز دةست لة كةسانيرت بدةين.
َبذيَرم؟
ثرسياري  )4-3 :4( 3ضؤن فيَرمب هاوسةرةكةم هةل
تيَبينييةكان :لةبةر هةموو ئةو هؤكارانةي باس كران ،ثيَويستة باوةرِداران لةطةلَ ضةشنيرتدا ثةيوةندي ببةسنت بة شيَوازيَك كة
َبذاردني هاوسةريَك،
جياواز بيَت لةطةلَ كةساني بيَ باوةرِ  .كتيَيب ثريؤز فيَر دةكات كة ثيَويستة ثياو شارةزا بيَت لة ضؤنيَيت هةل
واتا ضؤن بتوانيَت سةرجني كضيَك بةالي خؤيةوة ڕابكيَشيَت تاكو ببيَت بة هاوسةري .بةآلم كتيَيب ثريؤز فيَري ئةوةيش دةكات كة
ثيَويستة ثياو ئةو كارة لة ڕيَطاي ئارةزووي ثووضةوة ئةجنام نةدات.
خودا ئامؤذطاري ثياو دةكات كة هاوسةريَك بة ثريؤزي و بةريَزةوة دةستنيشان بكات نةك بة شيَوازيَكي ئارةزومةندي .ووشةي
(بة ثريؤزي) ليَرةدا ئاماذة بة شيَوازيَكي زؤر جياواز لةطةلَ شيَوازة باوةكةي ئةم جيهانة ثرِ طوناهة دةكات .هةروةها ووشةي
َكي .ثيَويستة ئةو شيَوازةي بؤ
(بةريَزةوة) ئاماذة بةوة دةكات كة شيَوازيَكي ڕازيكةرة لةبةردةم خوداو لة بةردةم خةل
َطةكةشت نةبيَت .لة
َكي كؤمةل
دةستةبةركردني هاوسةر ثةيرِةوي دةكةيت لةاليةن خوداوة ةتكراوة نةبيَت و جيَي ڕةخنةي خةل
قؤناغي يةكرتناسيين نيَوان ثياو و ئافرةتيش ثيَش هاوسةرطريي ،ثيَويستة خؤرِاطري بؤ جةستةيان هةبيَت!
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ثيَويستة هةردووكيان زمانيان بثاريَزن ،لةطةلَ ضاوو ،ميَشك ،ثيَ و دةستيان .هةروةها ثيَويستة بزانن كة خودا خؤي ئةم سنوورةي
بؤ ثةيوةندي نيَوان ثياوو ئافرةت كيَشاوة .خودا خؤي ئةو شتانةي دةستنيشان كردووة كة ثيَويستة لة قؤناغي يةكرت ناسيندا
ثةيرِةوي نةكةن (واتا ثيَش هاوسةرطريي) .بؤية ،ثيَويستة لةسةر ثياوان و ئافرةتان لة هةموو طوناهيَكي جنسی دوور بكةونةوة.
ثرسياري  4ئةو سنوورةي ثيَويستة لة ثةيوةنديم لةطةلَ ضةشنيرتدا بيكيَشم ضيية؟
تيَبينييةكان :ثيَويستة باوةرِداران سنووريَكي ڕوون لة ثةيوةنديان لةطةلَ ضةشنيرتدا بكيَشن .ثيَويستة دايكان و باوكان و ڕابةرة
مةسيحييةكانيش كضان و طةجنان فيَري ئةو سنوورانة بكةن و ضؤن بيكيَشن .كاتيَك ثةيوةندي لة نيَوان طةجنيَك و كضيَكي باوةرِدار
بةمةبةسيت هاوسةرطريي دةستثيَبكات ،ثيَويستة ثيَكةوة هةنديَك سنووري طرنط بكيَشن ،هةروةها ثيَكةوة ڕيَكبكةون لةسةر
نةبةزاندني ئةو سنوورانة .ثيَويستيشة ريَككةوتنيان سنووري ڕوون بطريَتةوة لةم ضوار اليةنة .هةروةها ثيَويستة ڕيَكبكةون
لةسةر ئةو ثيَوانانةي كة لة ثةيوةندييةكةياندا ثةيرِةوي دةكةن .بؤية ،ثيَويستة لةسةريان ئةم ضوار اليةنة تاوتويَ بكةن و وةآلمي
ئةم ثرسيارانة بدةنةوة:
ئـ) كات :كةي ضاوتان بةيةك دةكةويَت؟ ضةند جار لة هةفتةيةك يةكرت دةبينن؟ ماوةي هةر ديداريَك ضةند دةخايةنيَت؟ ثيَويستة
َةوة؟
لة ض كاتيَك هةر يةك لة ئيَوة بطةرِيَتةوة مال
ب) شويَن :لة كويَ يةكرت دةبينن؟ دةتوانن بؤ ض شويَنك برِؤن؟ كامانةن ئةو شويَنانةي ثيَويستة سةرداني نةكةن؟
ث) ضاالكييةكان :ضيية ئةو شتانةي دةتوانن ثيَكةوة ئةجنامي بدةن؟ ضيية ئةو شتانةي ناتوانن ثيَكةوة ئةجنامي بدةن؟ ثيَويستة
ئاشنابن لةوةي كة خودا هةموو كاريَكتان دةبينيَت.
ت) ليَيةكداني جةستةيي :ئةوةي ثيَي دةوتريَت (جنسی ئاسوودة) (بةكارهيَناني كةرةستة جياجياكاني ڕيَطاطرتن لة دووطياني)
بةهيض شيَوةيةك ئاسوودة نيية! لة كاتيَكدا كة زؤر جار لةسةر ئاسيت جةستةيي ئاسوودة نيية ،بيَطومان لةسةر ئاسيت ڕوحيش
ئاسوودة نابيَت ! كتيَيب ثريؤزيش ئامؤذطارميان دةكات كة دوور بكةوينةوة لة هةموو شيَوازةكاني ليَكداني جةستةيي لة ثيَش
هاوسةرطريي( .عيربانييةكان .)4 :13بؤية ،ثيَويستة ثياو و ئافرةت لةبةردةم خودا ڕيَكبكةون كة ثيَش هاوسةرطريي هيض
كاريَكي جنسی نةكةن (لة ذيَر هةر بارودؤخيَكدا بيَت).
ثيَويستة ثياو و ئافرةت هةنديَك ثيَوانةي ڕوون بؤ ثةيوةندييةكانيان دياري بكةن بةشيَوةيةك كة ئةم ثيَوانانة بةثيَي كتيَيب ثريؤز
بيَت .هةروةها ثيَويستة ثياو و ئافرةت ثيَكةوة وةآلمي ئةم ثرسيارانة بدةنةوة:
بةثيَي ثيَوانةكاني خودا كة لة كتيَيب ثريؤز ڕوونكراوةتةوة ،ضؤن ليَيةكدانيَكي جةستةيي دةتوانني ئةجنام بدةين؟ ضؤن ليَيةكدانيَكي
جةستةيي ثيَويستة ليَي دوور بكةوينةوة؟ ضؤن ليَيةكدانيَكي جةستةيي بةثيَي ڕيَنماييةكاني كتيَيب ثريؤز ڕيَطاثيَدراوة ،بةآلم لة
ڕووي كؤمةآليةتييةوة ڕةتكراوةتةوة (يان بةثيَضةوانةوة)؟ ضؤن ليَيةكدانيَكي جةستةيي دةبيَتة يارمةتيدةر بؤ بنياتناني يةكرت؟
ضؤن ليَةكدانيَكي جةستةيي يارمةتي اليةني بةرامبةر نادات؟
ثوختة :شيَوازي ثةيوةنديكردني باوةرِداران بة ضةشنيرت بةتةواوةتي جياوازة لةطةلَ شيَوازي ثةيوةنديكردني كةساني بيَ باوةرِ بة
ضةشنيرت .كتيَيب ثريؤز ئامؤذطاري باوةرِداران دةكات كة ثةيوةندي لة نيَوان هةردوو جنس لةسةر بنةماي ثريؤزي و ڕيَزكردن بيَت،
نةك لةسةر ئارةزووي ثووض .هةر كةسيَكيش سووكايةتي بة ئامؤذطاري خودا بكات سووكايةتي بة خؤي دةكات!
ثرسياري  )6 :4( 5كيَية ئةو براية كة دةستدريَذي كراية سةر مافةكاني؟
تيَبينييةكان :كاتيَك ثياويَك كاريَك ئةجنام بدات كة خودا قةدةغةي كردبيَت و بة شيَوةيةكي ناثريؤزي ثةيوةندي بة ئافرةتيَكةوة
َدا بكات هاوشيَوةي بيَ باوةرِةكان ،بةو كارةي دةستدريَذي كردؤتة سةر
َةي لةطةل
بكات ،يان بةشيَوةيةكي ئارةزوومةندي مامةل
مافةكاني براكةي .ڕةنطة ئةو برايةش كة دةستدريَذي كراية سةر مافةكاني ،باوكي كضةكة بيَت ،يان براي ،يان هاوسةري
َي سةرةكي لة ثةيوةندي جنسی لةطةلَ ئافرةتدا دةطيَرِيَت.
ئايندةي .ثياو بةرثرسايةتي طةورةي لة ئةستؤداية و ڕؤل
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بؤية ،كاتيَك ثياو كاري جنسی لةطةلَ كضيَكدا ئةجنام دةدات ،دةستدريَذي دةكاتة سةر ئةو ثياوانةي كة ثةيوةندييان بةو كضةوة
هةية .ئةوا ئةو برايةيان دةضةوسيَنيَتةوة ،ناوبانطيان دةشيَويَنيَت ،ميَردة ئايندةييةكةشي بيَبةش دةكات لة دةستةبةركردني
َةسةندنةوة تةنها بؤ
َةسةندنةوةي بؤ ئةو برايانة بة هةموو شيَوةيةك قةدةغة كردووة ضونكة تؤل
كضيَكي ثاكيزة .بةآلم خودا تؤل
خودي خوداية (ڕؤما .)21-17 :12بةهةر شيَوةيةك بيَت ،ئةطةر باوةرِدار طوناهيَكي جنسی كرد ،دةبيَ بزانيَت ضي كردووة،
هةست بة ثةشيمانييةكي ڕاستةقينة بكات و لة بةردةم خودا دان بة طوناهةكةيدا بنيَت .طةجنان و كضان كة طوناهي داويَن
ثيسييان كردووة( ،يان ئةوانةي هةر طوناهيَكي جنسیان كردووة) دةتوانن ليَبووردني خودا دةستةبةر بكةن ،سةرلةنويَ ذيانيان
دةستثيَ بكةنةوة ،ئةويش لة كاتيَكدا ئةطةر ئاورِيان لة مةسيح دايةوة و تؤبةتيَكي ڕاستةقينةيان لةسةر طوناهةكانيان كرد.
هةنطاوي  4جيَبةجيَكردن
بريبكةرةوة :كام لةم ڕاستييانةى كة لةم برِطة كتيَبيية هاتووة دةست دةدات وةك ڕيَكخستنى كردارى بؤ باوةرِِداران؟
بةشداري بكة و بنووسة :با ثيَكةوة هةندىَ لةو ڕيَكخستنانة بنووسني كة دةتوانني لة (1تسالؤنيكي )8-1 :4دةريبهيَنني.
بريبكةرةوة :ئةو ڕيَكخستنة ثيَشبينى كراوة ضيية كة خودا دةيةويَت بيطؤرِيتة ڕيَكخستنى كةسى؟
بنووسة :ئةم ڕيَكخستنة كةسيية لة ثةرِاوةكةت بنووسة .هةست بة سةربةخؤيى بكة لة بةشداري كردنى ريَكخستنى كةسى كة
َت( .لةبريت بيَت كة ئةندامانى طرووثةكةت ڕاستى جياواز ڕيَكدةخةن ،ياخود لة هةمان ڕاستى
خودا هاويَشتيتية سةر دل
ڕيَكخستنى جياواز دةردةهيَنن .ئةمانةى خوارةوة ليستيَكة بة هةنديَ ڕيَكخستنى ثيَشبينى كراوة).
ضةند منوونةيةكي ڕيَكخستين ثيَشبيين
كراو  )1كتيَيب ثريؤز خبويَنةوة لة كاتي بريكردنةوة لةم ثرسيارة :ثيَويستة ضؤن شيَوازيَك ثةيرِةو بكةم بؤ ڕازيكردني خودا؟
(:4
( )1 :4ثيَويستة ضؤن شتيَك بطؤرِم بؤ ئةوةي ذيانيَكي زياتر بذيَم كة خودا ڕازي بكات؟
وه؟
جنسیە 

( )3 :4ثيَويستة ضي بكةم تاوةكو نةكومة طوناهي
( )4 :4ثيَويستة ضي بكةم تاوةكو باشرت جةستةم بثاريَزم؟
َبذاردني هاوسةريَك بة ثريؤزي و بة ڕيَزةوة؟
َت مب ،ثيَويستة ضي بكةم بؤ هةل
( )4 :4ئةطةر تاكو ئيَستاكة سةل
( )5 :4ضؤن دةبيَ دوور بكةومةوة لة هةموو شيَوازةكاني ئارةزووي سؤزداري كة هاوشانة لةطةلَ شيَوازي ذياني كةسيَك
مةسيحي نةبيَت؟
وه ،دةتوامن تؤبةت لةم طوناهة بكةم ،ليَبووردني عيساي
جنسیە 

( )6 :4ئةطةر دةستدريَذيم كردة سةر مايف كةسيَك لة ڕووي
مةسيح دةستةبةر بكةم و ذيانيَكي نويَ بةخاويَين دةستثيَبكةمةوة لة ثةيوةنديكردمن لةطةلَ كةسيَكي ضةشنيرتدا؟
( )7 :4دةتوامن ڕستةي (خودا بانطةهيَشتت دةكات بؤ طوزةراني ذيانيَكي ثريؤز) لةسةر كاخزيَك بنوومسةوة و لة
نووسينطةكةمدا بيثاريَزم تاكو ڕؤذانة بيبينم؟
( )8 :4ثيَويستة هةرطيز لةبريم نةضيَت كة ئةطةر ئامؤذطارييةكاني خودام ڕةتكردةوة دةربارةي طوناهي جنسی  ،ئةوة
دةطةيةنيَت كة خودي خودا ڕةتدةكةمةوة.
ضةند منوونةيةكي ڕيَكخستين كةسي
ئـ) دةمةويَ فيَرمب ضؤن ضاوم و بريؤكةكامن بثاريَزم .ثةميامن بة خودا داوة بة شيَوةيةكي ئارةزوومةندانة تةماشاي ضةشنيرت نةكةم،
َم جيَطري بيَت.
هةموو بريؤكةيةكي ئارةزوومةندي قاو بدةم ثيَش ئةوةي لة ميَشك و دل
ب) دةمةويَ بةردةوامبم لة فيَركردني الوان لة هةموو شويَنيَك كة شيَوازي مةسيحي بؤ ثةيوةندي بة ضةشنيرتوة شيَوازيَكة
جيَبةجيَ دةكريَت ،هةروةها شيَوازيَكي نايابة بؤ دةستةبةركردني هاوسةري ذياني ئايندة .هةروةها دةمةويَ ئةم وانةيةي كتيَبةكة
بةهةموو ئةو طةجنانة بَليَمةوة كة دةتوامن كاريطةرمب لةسةريان.
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هةنطاوي  5نوێژ بكة
وةرن با ثيَكةوة بة نؤرة نوێژ بكةين ،بة شيَوةيةك كة هةر كةسيَك بؤ ڕاستييةك نوێژ بكات كة خودا فيَرى كردووين لة ڕيَطاى
(1تسالؤنيكي( .)8-1 :4سةبارةت ئةو شتانة نوێژ بكة كة فيَري بويت لةم خويَندنةوةيةدا .مةشق بكةن لةسةر نوێژی كورت
لة يةك يان دوو ڕستة ثيَك بيَت .لةبريت بيَت كة ئةندامانى طرووثةكةت دةتوانن بؤ شتى جياواز نوێژ بكةن).

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

نوێژهکانتان


َى
ئةركى مال
بؤ وانةي داهاتوو


ئةندامانى طرووثةكةت ،يان 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 (1تسالؤنيكي.)8-1 :4
َيَن :بةل
 بةل

َوةتي ڕوحي بة خويَندنةوةي نيو بةش ڕؤذانة لة (كردار.)17 :18 – 1 :15
َوةتي ڕوحي :بةردةوام بة لةسةر خةل
خةل
شيَوازي ڕاسيت ثةسةندكراو بةكار بهيَنة .تيَبينييةكانت بنووسة.
دةرخكردن :ووشة :نوێژ( :يؤحةننا .)7 :15ڕؤذانة بةو برِطةيةدا بضؤوة كة دةرخت كردووة.
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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