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بكة لةثيَناوي تةرخانكردني طروثةكةت و ئةم بةرنامةيةي ئامادةكردني قوتابى بؤ

خودا لة اليةني ڕةوشتةوة تةواو و بيَ كةم و كورِة
ستايش و ثةرسنت
بريؤكةي سةرةكي :خودا لة اليةني ڕةوشتةوة تةواو و بيَ كةم و كورِة.



خبويَنة( :وتةكان( )18-17 :10وتةكان.)19-18 :16
َةمةند و خاوةن دةسةآلتةكان نابيَت .هةروةها اليةنطري هةذارانيش نابيَت
خودا اليةنطري دةول
َكو ثةيوةندي
(ليَظييةكان .)15 :19خودا جياوازي ناكات لة نيَوان طةالن و ڕةطةزةكان ،بةل
َطا (كردار.)35-34 ،28 :10
دةبةستيَت لةطةلَ سةرجةم طةل و ڕؤشنبري و ضينةكاني كؤمةل
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خودا جياوازي ناكات.

خودا بةرتيل ناخوات 2

َيَت ئةو كةسانةي كة بت و خوداوةندة دةستكردةكان دةثةرسنت لة
لة (زةبووري )115هؤشدارييةك دةخويَنينةوة كة دةل
كؤتايدا دةبنة هاوشيَوةي خوداوةندة ساختةكةيان .بتةكانيان طةنيون ضونكة خؤشةويسيت بةرتيل قبوأل دةكةن و جياوازي
َكيدا دةكةن .بتثةرستةكانيش و ئةو كةسانةي كة خوداوةندةكانيان بةدةسيت خؤيان دروست دةكةن ئةوانيش
لة نيَوان خةل
َكي وةردةطرن .بةآلم خوداوةندة ڕاستةقينة زيندووةكةمان هةرطيز بةرتيل قبولَ ناكات!
طةنيو دةبن ضونكة بةرتيل لة خةل
َيَسايةك يان ئةجنامداني هةنديَك ڕيَورةمسي ئايين
هيض كةسيَك ناتوانيَت لة ڕيَطاي ثيَشكةشكردني هةنديَك ثارة بة كل
ڕةزامةندي خودا دةستةبةر بكات .هيض كةسيش ناتوانيَت خوداي زيندوو بةالي خؤيةوة ڕابكيَشيَت لة ڕيَطاي
ئةجنامداني هةنديَك كاري ضاكة ،يان بة هةر شيَوازيَكيرت كة لةطةلَ سروشيت خودا طوجناو نةبيَت .بةئاسانييةكي زؤر،
خوداي زيندوومان بةرتيل وةرناطريَت! بؤية ،مرؤظ ناتوانيَت ياري لةطةلَ خوداي زيندوو بكات! خوداي زيندوو ثةيوةندي
َكو بةثيَي مةرجةكاني خؤي!
َكي دةبةستيَت نةك بةثيَي مةرجةكاني ئةوان ،بةل
لةطةلَ خةل
3

خودا بةرطري لة هةذاران دةكات

َيَت (مانةوة بؤ ضاكرت) يان (كةسي بةهيَز هةميشة لةسةر ڕاستيية) يان (تةنها
زؤر كةس لة جيهاندا باوةرِيان بةو بنةماية هةية كة دةل
من ،با جيهان بفةوتيَ)! بؤية ئةوانة هةتيو و بيَوةذن و كضي ثاكيزة و بيَطانة و بةتةمةنةكان دةضةوسيَننةوة .بةداخيَكي طرانيشةوة
َةمةند دةبن
َةمةندةكان ڕؤذانة زياتر دةول
بازرطاني بة منداآلن و كؤيلةكردني منداآلن لة زيادبوونيَكي بةردةوامداية لة جيهاندا .دةول
لةسةر شاني هةذاران كة ڕؤذ لة دواي ڕؤذ هةذارييان زياتر دةبيَتةوة .ڕؤذانة لة جيهاندا ( )24000كةس بةهؤي برسيَيت و خراثي
خواردةمةنييةوة دةمرن! هةروةها ساآلنة زياتر لة شةش مليؤن مندالَ لة جيهاندا بةهؤي خراثي خواردةمةنييةوة دةمرن! هةرةها ،بيَوةذنان
و بةتةمةنةكان بةبةردةوام فةرامؤش دةكريَن و بيَطانة و كةمينةكانيش بةبةردةوام تووشي ضةوسانةوة ديَن .بةآلم بةثيَضةوانةي هةموو ئةم
َةمةند
ڕةفتارة ناڕ ةوشتييانة كة لةناو سةرجةم طةالني جيهاندا باوة ،خوداي زيندوو بةرطري لة هةذاران دةكات هةروةها بةثيَضةوانةي دةول
و ستةمكاران ،خوداي زيندوو لة نيَو هةذار و ضةوسيَنةران كار دةكات .هةر كةسيَكي هةتيو لة زةوي ،باوكيَكي لة ئامسان هةية بةزةيي بؤ
هةبيَت .هةر بيَوةذنيَكيش لة زةوي خوداوةنديَكي لة ئامسان هةية بيثاريَزيَت .هةر بيَطانةيةكيش لة زةوي خوداوةنديَكي لة ئامسان هةية
بةرطري ليَبكات .هةر كةسيَكيش ذيانيَكي تةنيايي سةخت بة بيَ هاورِيَ بطوزةريَنيَت ،هاورِيَيةكي لة ئامساندا هةية .هةر كةسيَكيش
ثيَويسيت بة .
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َسؤزي هةبيَت ،خوداوةنديَك لة ئامسان دةدؤزيَتةوة بؤ ئةوةي خؤشةويسيت و سؤزي ثيَ ببةخشيَت (هؤشةع .)4-1 :11خوداي
دل
َكي دةدات – بةتايبةت ئةوةي ثةيوةندي بة ثيَداويستيية سةرةكييةكانيانةوة هةبيَت (خواردن و خواردنةوة و
زيندوو بايةخ بة خةل
پێیهکان لة كاتي
جل و بةرط و جيَنشني) .هةروةها خودا لة هةموو شويَنيَكي جيهان باوةرِداران بةكار دةهيَنيَت تاوةكو بنب بة 
وسێنهران ،هةروةها تاوةكو ببنة دةستةكان لةڕيَطاي یارمهتیداني هةذاران و كةم دةرامةتةكان ،ببنة دةم لة

رؤيشتنيان بؤ الي 
چه
َدانةوة و هاندان .كاتيَك كة ڕؤذي کۆتایی ديَت ،خودا هةموو درِندةكاني سةر
ڕيَطاي بةرزكردنةوةي ورةي نائوميَدان بة ووشةي دل
زةوي سزا دةدات.
4

خودا خاوةني دابونةرييت بيَ ثايانة.
خبويَنةوة( :زةبووري( )16-15 :34ئيشايا.)23-20 ،12-11 ،8 :5
َة و هةموو شتيَكي خراث
خودا سيستةميَكي ڕةوشيت و ڕوحي بؤ دابونةريت هةية .هةروةها جياية لة هةموو شتيَكي هةل
و هةموو شتيَكي زؤردار و هةموو شتيَكي طآلو .هةروةها بةئةندازةي جيايي لةم شتانة ،خودا بةتةواوةتي لكيَندراوة بة
هةموو ڕاستييةكةوة ،بة هةموو شتيَكي يةكسانةوة ،هةموو شتيَكي ثريؤزيش .ئةو شتةي كة تايبةمتةندي دةداتة سيستمي
نةرييت خوداوةنديي ئةوةية كة ڕيَذةيي نيية و لةسةر بارودؤخ نةوةستاوة و لةسةر ثيَشكةوتين مرؤظ لة تةمةندا نةوةستاوة.
ئةو نةريتة ڕةوشيت و ڕوحييانةي كة خودا دايناون نةريتيَكي تةواون! بؤية ووشةكاني خودا لة كتيَيب ثريؤز ئةوة دةطةيةنيَت
َك بيناسن و لة ويستةكاني تيَبطةن .خودا ئةم سيستمةي نةريتةي لة ڕيَطاي فةرمان
كة دةيَليَت! خودا دةيةويَ هةموو خةل
کانیوه ڕاطةياند .فةرمان و قةدةغةكاني خودا وةكو خؤي دةميَنيَتةوة لة هةموو ڕؤشنبرييَك و هةموو شارستانييةك

ده 
غه
قه 
و 
و بة دريَذايي ميَذوو .بؤية ،سيستةمي نةريتةكان كة خودا دايناوة بنةمايةكي ضةسثاو و ثيَوةريَكي جيَطرية بؤ هةر شتيَكي
ڕ است و دروست لة هةموو سةردةميَك .هةر كةسيَكيش دةستدريَذي بكاتة سةر ئةم نةريتانة ،كة خودا دايناون –لة ڕيَطاي
فةرمان و قةدةغةكاني– ئاشيت لة ذياني ئيَستادا تاقي ناكاتةوة ،لة ڕؤذي کۆتایی سزا دةدريَت .خودا ضاوديَري
بيَبةرييةكان دةكات و دذي خراثةكاران دةوةستيَت (زةبووري .)16-15 :34بؤية ،هةركةسيَك ملكةضي سيستمي
َي كردني فةرمانةكاني و دووركةوتنةوة لةوانةي قةدةغةي كردوون،
نةريتةكان بيَت كة خودا دايناوة لة ڕيَطاي طويَرِايةل
َنياييةوة ذياني دةطوزةريَنيَت .باوةرِدارة ڕاستةقينةكان
ويذد اني ضاك دةبيَت ،ئاشيت لةطةلَ خودا تاقي دةكاتةوة و بة دل
دةزانن تيَرِوانيين خودا بؤ ئةوان ضيية ،دةشزانن كة ديةويَ كام ڕيَطا ثةيرِةو بكةن لةم جيهانة.

ستايش و ثةرسنت
َةتةي كة لة اليةني ڕةوشتةوة تةواو و بيَ كةم و كورِة! خودا بثةرسنت لة
خودا بثةرسنت بةو خسل
طرووثي بضووكدا هةر يةكةو لة سيَ كةس ثيَكبيَت.
كرداري نيَردراوان

بةشداريكردن

َ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)17 :18 - 1 :15
خةل
َةى
َدةرانة مامةل
لةطةأل ڕةضاوكردنى بةشداريي ةكان بةشيَوةيةكى كورت بة ثيَي توانا .طويَ بطرن لة بةذداربوان ،هةروةها بة هةوال
لةطةَلدا بكةن و ثةسةندي بكةن ،بةبيَ ئةوةي طفتوطؤي زؤري لةسةر بكةن.
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فيَركردن

کیهکان  priortyمهسیحي
ره 
سه 
خوداوةندي :ثيَشةنطي 

ثيَشةنطي ضيية؟

1

ثيَشةنطي ئةو بايةخدانةية يان اليةنة كة ثيَش بايةخ و اليةنةكاني
تري ذيان ديَت لةڕووي كات و ڕيَكخسنت و طرنطييةوة.

زؤر لة باوةرِداران وا دةزانن كة ليستيَكي جيَطري و دياريكراو هةية لة ثيَشةنطييةكاني ذياني
مةسيحي ،بةآلم ريَكناكةون لةسةر ريَكخستين ئةم ثيَشةنطييانة .هةنديَك لة باوةرِداران ثيَيان
واية كة ثيَشةنطييةكان بةم شيَوةية :ئـ) خودا .ب) خيَزان .ث) خزمةت .ت) كار .ج)
طةشةكردني تايبةتي .بةم شيَوةية ،ئةم كةسانة خيَزانةكانيان دةخةنة ثيَش خزمةتكردني خودا
لة جيهاندا .تويَذيَكي تري باوةرِداران هةية كة ثيَيان واية كة ثيَشةنطييةكان بةم شيَوةية :ئـ)
خودا .ب) خزمةت .ث) كار .ت) خيَزان .ج) طةشةكردني تايبةتي .بةم شيَوةية ،ئةمانة
خزمةتي خودا لة جيهاندا دةخةنة سةرووي هةموو ضاالكييةكاني تروة.
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خودا خؤي تاقة
ثيَشةنطيية؟

ئـ

) ثيَشةنطييةكان

2

ئايا ليستيَكي دياريكراو بة
ثيَشةنطييةكان هةية؟

زؤر جار باوةرِداران ثيَيان سةختة ئةو اليةنانة جيا بكةنةوة كة ثيَطةي يةكةمي ذيانيان بيَت .بةآلم كتيَيب
ثريؤز بةرِووني باسي اليةنة طرنطةكاني ذيان دةكات .هةروةها كتيَيب ثريؤز ئهوەمان فيَر دةكات كة خودا
ثيَشةنطي يةكةمة  ،خؤي برِيار دةدات كام اليةن ثيَويستة ثيَشةنطي دووةم داطري بكات لة كاتيَكي
دياريكراوي ذيانت .لة هةنديَك بارودؤخدا ،ڕةنطة خودا برِيار بدات خيَزانةكةت لة خزمةتةكةت طرنطرت
بيَت ،لة بارودؤخيَكي تريشدا ،ڕةنطة خودا برِيار بدات خزمةت لة خيَزانةكةت طرنطرت بيَت.

ثيَويستة باوةرِداران ثابةند بن بة تةرخانكردني كاتيَكي ثيَويست و طرنطيدانيَكي
ثيَويست بؤ هةر اليةنيَك لة ثيَنج اليةنة طرنطةكاني ذيان.

اليةنةكاني تري ذيانيش طرنطن.

طرنطرتين ثيَنج اليةني ذيان


بدؤزة و طفتووطؤبكة:
 .1طرنطرتين اليةنةكاني ذيان ضيية؟ خودا ضي فيَر دةكات؟

ب)




 .2ئةم اليةنانة ضؤن ثيَكةوة دةبةسرتيَنةوة؟ خودا ضي فيَر دةكات؟
 1 ثةيوةنديت لةطةأل كارةكةتةوة

ئـ) بدؤزة و طفتوطؤبكة :ثلةي طرنطي كارةكةت (ثيشةكةت) ضةندة؟
خبويَنة :برِطة كتيَبييةكاني خوارةوة خبويَنة.
تيَبينييةكان:
َةكانت و خؤت هةبيَت.
2( تسالؤنيكي )10 :3ثيَويستة كار بكةيت تاوةكو تواناي بةخيَوكردني هاوسةرةكةت و مندال
1( تيمؤساوس )8 :6
بةآلم ڕازي بة كاتيَك ثيَداويستيية طرنطةكاني ذيان دةستةبةر دةكةيت (خواردن و ثؤشاك).
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ب) بدؤزة و طفتوطؤبكة :خودا سنوور بؤ كار دةكيَشيَت.
بةآلم ثيَويستة ضي ببيَتة ثيَشةنط لة كارةكةتدا؟
خبويَنة :برِطة كتيَبييةكاني خوارةوة خبويَنة.
تيَبينييةكان :خودا نايةويَت هةموو كات و توانات لة كار و ثيشةكةتدا بةسةر بةريت .اليةنيرت لة ذياندا هةية طرنطن و
ثيَويسيت بة بةشيَك لة كات و توانات هةية! لةطةلَ ئةوةيشدا خودا دةيةويَ ثيَشةنطي تةواو لة كارةكةتدا بدةيتة ئةم شتانة:
 .1ڕازيبوونت دةربارةي سنوور لة
كارةكةتدا.
( مةرقؤس .)36 :8خؤت مةدؤرِيَنة لة
ڕيَطاي بةسةربردني ذيانت بةكاركردن!
( ثةندةكان .)5-4 :23خؤت ماندوو
َةمةند بيت .دانا بة
مةكة بؤ ئةوةي دةول
لة داناني سنووري باوةرِثيَكراو بؤ ئةو
كاتةي لة كاركردندا بةسةري دةبةيت و
ئةو توانايةي خةرجي دةكةيت .هةنديَك
كات و توانا بؤ اليةنة طرنطةكاني تري
ذيانت بثاريَزة .بةم شيَوةية ،لة اليةنة
طرنطةكاني تري ذيانت نادؤرِيَي.

 .2ثةيوةندي تايبةتيت لةطةأل خوداوة لة كاركردندا.
هاوبهشیی تايبةتيت
(لؤقا.)42-38 :10كاتيَك تةرخان بكة بؤ ژیانی  
لةطةأل عيساي مةسيحدا ثيَش دةستبةكاربوونت لة كارةكةتدا.
( دةرضوون( )12 :23ليَظييةكان( )3 :23مةرقؤس .)4 :3بةالي
َةت وةرطرة تاوةكو ثشوويةك بدةيت و
كةمةوة هةفتانة ڕؤذيَك مؤل
هةنديَك هةناسة بكيَشيت ،لةطةلَ باوةرِدارانيرتدا ستايشي خودا بكةن و
کردوه.

ثيَكةوة كاري ضاكة ئةجنام بدةن كة خودا بؤتاني ئامادة
( زةبووري .)2-1 :127ثشت بة خودا ببةستة تاكو دانايي ،هيَز،
كاريطةريي ،بةروبوومت ثيَببةخشيَت لة كارةكةتدا.
َسؤزي لة كارةكةتدا ثيَشكةش بة خودا بكة
( كردار .)29 :5طةورةترين دل
تةنانةت ئةطةر كارةكة ثيَويسيت بة ڕةتكردنةوةي هةر ئةركيَكي خراث
هةبيَت كة بةرِيَوةبةرةكةت داواي بكات.

 .3خزمةتكردني خودا لة ضوارضيَوةي كارةكةت.
( كؤلؤسي .)1 :4 - 22 :3هةموو خزمةتيَك يان ئةركيَكي ضاكة لة كارةكةتدا ئةجنام بدة وةكو ئةوةي كة بؤ خودا ئةجنامي
بدةيت ،ريَزيش لة ثةيوةندييةكانت لةطةأل بةرثرسانت لةسةر كاردا بطرة.
1( تيمؤساوس )7 :3بة ليَهاتوويي لةسةر كار ئةركةكةت جيَبةجيَ بكة و ناوبانطيَكي باش دةستةبةر بكة لةنيَوان ئةو
َدا دةكةيت.
كةسانةي كة كاريان لةطةل
( مةتا .)33-31 :6هةولَ و كؤشش بدة بؤ بآلوكردنةوةي شانشيين خودا و ڕاستودروستييةكةي لة ڕيَطاي كارةكةتدا.
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ثةيوةنديت لةطةأل ئةنداماني خيَزانت

ئـ) بدؤزة و طفتوطؤبكة :ئاسيت طرنطي خيَزانةكةت ضةندة (ذن  /ثياو و منداآلن)؟
خبويَنة :برِطة كتيَبييةكاني خوارةوة خبويَنة.
تيَبينييةكان:
َي ئامؤذطارييةكاني خودا بكة سةبارةت بة خيَزان.
( كؤلؤسي( )21-18 :3ئةفةسؤس )4 :6 – 22 :5طويَرِايةل
ب) بدؤزة و طفتوطؤبكة :خودا سنووريَكي بؤ ثةيوةندييةكاني نيَوان ئةنداماني خيَزان كيَشاوة.
بةآلم سةرباري ئةوةش ،ئةو شتانة ضيية كة ثيَويستة ثيَشةنطي يةكةميان بدةييتَ لة سنووري خيَزانةكةتدا؟
خبويَنة :برِطة كتيَبييةكاني خوارةوة خبويَنة.
66

تيَبينييةكان :خودا نايةويَت هةموو كات و توانات تةنها بؤ ثةيوةندييةكانت لةطةلَ ئةنداماني خيَزانت ببةيتة سةر .اليةني
طرنطي تريش لة ذيا ندا هةية كة ثيَويستييان بة بةشيَك لة كات و توانات هةية! بةآلم سةرباري ئةوةيش خودا دةيةويَ
ثيَشةنطييةكي تةواو بدةيت بةم كارانة لة ضوارضيَوةي ثةيوةندييةكانت لةطةلَ ئةنداماني خيَزانةكةتدا:
 .1خزمةت كردنت يان ئةركة تايبةتةكانت لة ثيَناوي عيساي مةسيح لة ضوارضيَوةي خيَزانةكةتدا.
سهر بكة لةطةلَ ئةنداماني خيَزانةكةتدا ،ثابةندي جيَبةجيَكردني ئةو
گفتوگۆیله 

( وتةكان .)7-5 :6كتيَيب ثريؤز خبويَنةوة و
ڕاستييانةش بن كة فيَري دةبن.
( ئةفةسؤس .)23-22 :5طةشة بدة بة ثةيوةنديت لةطةلَ هاوسةري ذيانت و وا لةم ثةيوةنديية بكة ببيَتة منوونةيةكي ثةيرِةو
َةكانت و كةسانيرت.
كراو لةالي مندال
َةكانت ثةروةردة بكة لةسةر ريَزطرتن لة خودا و هؤشيارييةكاني ،واتا لة ڕاستييةكاني كتيَيب ثريؤز
( ئةفةسؤس .)4 :6مندال
ئاشنابن و لة ذيانياندا جيَبةجيَي بكةن.
َةكانت و ڕاهيَنانيان بة لة هةموو اليةنةكاني ذيان.
( لؤقا( )52 :2ئةفةسؤس .)4-1 :6ثابةندي ثةروةردكردني مندال
َي بكة ،لةطةلَ ريَز و ڕاستيي و دانايي و ضاكة ...هتد.
َةكانت فيَري طويَرِايةل
( ثةندةكان .)25-22 :23مندال
 .2خزمةت كردنت يان ئةركة تايبةتةكانت لة ثيَناو عيساي مةسيحدا لة دةرةوةي ضوارضيَوةي خيَزانةكةتدا.
َي عيساي مةسيحي خوداوةند بكة كاتيَك بانطةهيَشتت دةكات بؤ خزمةتكردني بؤ
( مةرقؤس )30-29 :10طويَرِايةل
ماوةيةكي كورت يان دريَذ خايان.
َيَسةدا.
1( تيمؤساوس .)12 ، 5-4 :3بةريَوةبردني خيَزانةكةت بة باشي طرنطرتة لة وةرطرتين ڕؤَليَكي ڕابةرايةتي لة كل
 .3كاركردنت بؤ بذيَوي خيَزانةكةت.
2( كؤرنسؤس1( )14 :12تيمؤساوس .)4،8 :5بايةخ بدة بة دابينكردني سةرجةم ثيَداويستيية طرنطةكاني خيَزانةكةت.
 .4ثةيوةندي تايبةتت لةطةلَ خودا لة ضوارضيَوةي خيَزانةكةت.
َسؤزيت بؤ خؤشةويستيرتين ئةندام لة
َسؤزيت بؤ خودا لة ضوارضيَوةي خيَزانةكةتدا مةزنرت بيَت لة دل
( مةتتا .)37 :10با دل
ئةنداماني خيَزانةكةتدا.
3

ثةيوةنديت لةطةأل خزمةتةكةت

ئـ) بدؤزة و طفتوطؤبكة :طرنطي خزمةتةكةت لة تيَروانيين خودا ضيية؟
خبويَنة :برِطة كتيَبييةكةي خوارةوة خبويَنة.
تيَبينييةكان:
( مةرقؤس )45 :10ماناي ڕاستةقينةي ذيان خزمةتكردني كةسانيرتة لة ثيَناوي عيساي مةسيحي خوداوةند.
ب) بدؤزة و طفتوطؤبكة :خودا سنووري بؤ خزمةتي مةسيحي كيَشاوة.
بةآلم سةرباري ئةوةيش ،ئةو شتانة ضيية كة ثيَويستة ثيَشةنطي يةكةميان لة سنووري خزمةتةكةتدا بدةييتَ؟
خبويَنة :برِطة كتيَبييةكاني خوارةوة خبويَنة.
تيَبينييةكان :خودا نايةويَت هةموو كات و توانات لة خزمةت كردن يان لة ئةجنامداني ضاالكي تايبةت لة ثيَناوي عيساي
َيَسا .اليةني طرنطيرت لة ذياندا هةية كة ثيَويستييان بة بةشيَك لة كات و
َيَسادا يان لة دةرةوةي كل
مةسيح خةرج بكةيت لةناو كل
توانات هةية! بةآلم لةطةلَ ئةوةيشدا خودا دةيةويَت ثيَشةنطي تةواو بدةيتة ئةم كارانة لة ضوارضيَوةي خزمةتكردني مةسيحيدا:
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 .1خزمةت و ئةركة تايبةتةكانت لة ثيَناو
َيَسادا.
عيساي مةسيح لة ضوارضيَوةي كل
( يؤحةننا .)24 -23 :4خودا بة ڕاسيت و بة
بیپهرستن.
ڕوح 
( يؤحةننا .)15-14 :13لة ڕيَطاي
َكةوة خزمةتي خودا بكة–
خزمةتكردني خةل
بةتايبةت لةو كارانةي كة كةسانيرت ئامادةيي
دةرنابرِن بؤ ئةجنامداني ،يان لةو كارانةي كة
كةسانيرت ناتوانن جيَبةجيَي بكةن.
دروستكردني
.)35-34
( يؤحةننا:13
ثةيوةندي طرنطرتة لة ئةجنامداني ضاالكي و
جيَبةجيَكردني ثرؤطرام.
( ئةفةسؤس .)16-12 :4سةرجةم باوةرِداران لة
َيَسادا بكة بة قوتابي عيساي مةسيح،
كل
مةشقيان ثيَبكة لةسةر ئةجنامداني خزمةتي
جؤراوجؤر كة جةستةي مةسيح بنياد بكةن.

 .2خزمةت و ئةركة تايبةتةكانت لة ثيَناو عيساي مةسيح لة
َيَسةدا.
دةرةوةي ضوارضيَوةي كل
2( كؤرنسؤس2( )16-14 :2كؤرنسؤس .)3-2 :3ببة بة
َكاني دةورةبةرت.
كةسيَك كة بةردةوام كاريطةر بيت لةسةر خةل
شایهتی بدة بؤ عيساي مةسيح،

( مةتتا.)33-32 :10
ئامؤذطاري بة ئينجيل بدة ،ڕاستييةكاني كتيَيب ثريؤز بةكةسانيرت
فيَر بكة.
( ياقوب( )27 :1ياقوب .)17-15 :2بةشداري بكة لة
خزمةتكردني بةسةركردنةوةي هةذاران و ضةوساوةكان و كةسانيرت
لة جيهاندا.
 .3خزمةت و ثةيوةندي تايبةتت لةطةلَ عيساي مةسيحي
خوداوةند.
( يؤحةننا .)5 :15ثابةندي قوولكردنةوةي ثةيوةندي تايبةتيت بة
لةطةلَ عيساي مةسيح .ئةمة لة ضاالكييةكاني خزمةت طرنطرتة،
ضونكة بةبيَ ثةيوةندييةكي تايبةت لةطةلَ عيساي مةسيح
بةروبووميَكي ڕاستةقينة يان بةردةوام نابيَت.
ثةيوةنديت لةطةأل خؤت

4

ئـ) بدؤزة و طفتوطؤبكة :طرنطي طةشةكردني تايبةتيت ضيية؟
خبويَنة :برِطة كتيَبييةكاني خوارةوة خبويَنة.
تيَبينييةكان:
( مةرقؤس( )31 :12ئيشايا )4 :43خؤتت خؤشبويَت وةكو ضؤن عيساي مةسيحي خوداوةند خؤشيت دةويَ.
ب) بدؤزة و طفتوطؤبكة :خودا سنووري بؤ طةشةكردني تايبةتيت كيَشاوة.
بةآلم سةرباري ئةوةش ،ئةو شتانة ضيية كة ثيَويستة ثيَشةنطي يةكةميان بدةييتَ سةبارةت بة طةشةكردني تايبةتيت؟
خبويَنة :برِطة كتيَبييةكاني خوارةوة خبويَنة.
تيَبينييةكان :خودا نايةويَت هةموو كات و توانات لة طةشةكردني تايبةتيت بةسةر بةريت .اليةني طرنطيرت لة ذياندا هةية كة
ثيَويستييان بة بةشيَك لة كات و توانات هةية! بةآلم لةطةلَ ئةوةيشدا خودا دةيةويَت ثيَشةنطي تةواو بدةيتة ئةم كارانة لة
ضوارضيَوةي طةشةكردني تايبةتيت:
( .1زةبووري( )2 :16زةبووري .)25 :73ئاطاداربة لة جةنطي ڕوحييتدا .خوازياري هيض كةس مةبة جطة لة خودا.
َسوكةوت بكة.
( .2ئةفةسؤس .)2 :5جةنطي سؤزداري .بة خؤشةويسيت هةل
بکهی .بزانة ويسيت خودا ضيية.
( .3ئةفةسؤس .)10،17 :5جةنطي بريكاري .بطةرِيَ بةدواي هةموو شتيَك خودا ڕازي 
1( .4كؤرنسؤس .)20-19 :6جةنطي جةستةيي .لة جةستةتدا خودا شكؤدار بكة (تةندروستيت ،ليَوةشاوةييت ،دميةنت).
1( .5كؤرنسؤس .)33 :15جةنطي كؤمةآليةتي .دووركةوة لة هاورِيَيت خراث ،ضونكة ڕةوشيت باش تيَكدةدات.
1( .6ثةترؤس .)11 :2جةنطي ڕةوشيت .دوور بكةوة لة حةز و ئارةزوويةكان ضونكة جةنطيَك دذت دةوروذيَنيَت.
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( .7زةبووري .)18 :34دةرفةت بة خودا بدة تاوةكو ساريَذي برينةكانت بكات (برينة سؤزدارييةكان ،الوازيت ،شكستةكانت،
دؤرِانةكانت لة ذياندا).
( .8دةرضوون )5-3 :31ثابةندي طةشةدان بة بةو تواناكانت كة خودا ثيَيت بةخشيوة .بةهرةكانت ثيَشبخة و داهيَنةر بة.
( .9ئةفةسؤس( )16-15 :5مةتتا .)15 :25بةشيَوةيةكي باش ئةو دةرفةتانة بقؤزةوة كة خودا بؤي دابني دةكات.
1( .10تسالؤنيكي .)11 :5هاني كةسانيرت بدة و هاندانيان ليَ قبولَ بكة.
ثةيوةندي تايبةتيت لةطةأل خودا
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ئـ) بدؤزة و طفتوطؤبكة :طرنطي ثةيوةندي تايبةتيت لةطةأل خودا ضيية؟
خبويَنة :برِطة كتيَبييةكةي خوارةوة خبويَنة.
تيَبينييةكان:
( يؤحةننا )8-5 :15لة عيساي مةسيح و لة قسةي مةسيح و لة خؤشةويسيت مةسيح بضةسثيَ .بةبيَ عيساي مةسيح ناتواني هيض
شتيَك ئةجنام بدةيت كة نرخيَكي تاهةتايي هةبيَت.
َيدا نةكيَشاوة.
ب) بدؤزة و طفتوطؤبكة :خودا هيض سنووريَكي بؤ ثةيوةنديية تايبةتييةكةت لةطةل
بةآلم سةرباري ئةوةيش ،ئةو شتانة ضيية كة ثيَويستة ثيَشةنطي يةكةميان بدةييتَ لة ضوارضيَوةي ثةيوةندي تايبةتيت لةطةلَ خودا؟
خبويَنة :برِطة كتيَبييةكاني خوارةوة خبويَنة.
َيدا بةسةر بةريت .اليةني طرنطيرت لة ذياندا هةية
تيَبينييةكان :خودا نايةويَت هةموو كات و توانات لة طةشداني ثةيوةندي تايبةتيت لةطةل
كة ثيَويستييان بة بةشيَك لة كات و تواناكانت هةية! لةطةأل ئةوةيشدا خودا دةيةويَت ثيَشةنطي تةواو بدةيتة ئةم كارانة لة ضوارضيَوةي
َيدا:
ثةيوةندي تايبةتيت لةطةل
ئةو ئةركة تايبةتانةي خرانةتة ئةستؤت لة ضوارضيَوةي ثةيوةندي تايبةتيت لةطةلَ عيساي مةسيحي خوداوةند.





(بينني .)5-4 :2ثيَطةي يةكةم بة مةسيح بدة .واز لة خؤشةويسيت يةكةمت مةهيَنة بةرامبةر بة مةسيح!
(كؤلؤسي .)7-6 :2وةك باوةرِداريَك ثابةندي ڕةفتار و طةشةكردن بة .لة مةسيحدا بضةسثيَ و طةشة بدة بة ذياني ڕوحيت.
َةمةندي لة دلَ و ذيانت نيشتةجيَ بيَت.
(كؤلؤسي .)16 :3ڕيَطا بدة ووشةكاني عيساي مةسيحي خوداوةند بة دةول
(مةتتا .)27-24 :7ريَنماييةكاني مةسيح خبةرة جيَي جيَبةجيَكردنةوة ،كار بؤ طةياندني ئةو ڕيَنماييانة بؤ كةسانيرت بكة.

( مةتتا .)8-7 :7تاهةتاية لة نوێژکردن ڕانةوةسيت .بةردةوامة لةسةر نوێژکردنبة ملةجؤرِي.
ژیانیهاوبهش و فيَربوون .يةكرتي هان

( عيربانييةكان .)25-24 :10بةردةوام بة لة كؤبوونةوة لةطةلَ باوةرَدارانيرتدا بةئاماجني
بدةن بؤ خؤشةويسيت لة ثةيوةندييةكاندا و كارة ضاكةكان لة خزمةتدا.
( يؤحةننا .)16 :15دةستثيَشخةر بة لة بةرهةمهيَناني بةروبووم لة ذياني كةسانيرتدا.

6

خودا خؤي ثيَشةنطي يةكةمي تةواوة لة هةموو اليةنيَك لة اليةنةكاني ذياندا

خبويَنةوة( :مةتتا .)10 :4هةموو ثةرسنت و خزمةتت تةنها بؤ خودا تةرخان بكة .هةموو ئايةتةكاني ثيَشوو ئةوة ڕوون دةكاتةوة كة
خودا دةيةويَت لة جةرطةي هةموو اليةنيَك لة اليةنةكاني ذيانت جيَطريي بكةيت! خودا خؤي تةنها ثيَشةنطي هةميشةيية لة هةموو
اليةنيَك لة اليةنةكاني ذيانت! بؤية ،ڕيَطا بةهيض ليستيَكي ثيَشةنطةكان مةدة ئةو شتانةت بةسةردا زالَ بكات كة تيَيدا ذيان و كات و
َكو ڕيَطا بة خودا بدة ڕيَنماييت بكات بؤ ئةو شتانةي كة ثيَويستة .
تواناكانت بةكار دةهيَنيت .بةل
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َبوونة بةسةر ذيانتدا لة ڕيَطاي
َويَستيَك بةجيا .خودا ثةرؤشي زال
تيَيدا ذيان و كات و تواناكانت بةكار بهيَنيت لة هةموو هةل
َتدا نيشتةجيَ بووة.
ڕوحي ثريؤز كة لةدل
ثةيوةندي تايبةتي لةطةأل خودا
يؤحةننا
خيَزان
خزمةت
8-5 :15

خودا خؤي ثادشاي خاوةن دةسةآلتي تةواوة بةسةر هةموو
اليةنيَك لة اليةنةكاني ذيانتدا!
خودا خؤي نةك ليسيت ثيَشةنطةكان ،خؤي ڕيَنمايت
دةكات بؤ ئةو شتانةي كة ثيَويستة تيَيدا هةموو ڕؤذيَك
ذيان و كات و توانات بةكار بهيَنيت!
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1تيمؤساوس
4-5 :3

كاركردن
زةبووري
2-1 :127

هةموو شتيَك كاتي خؤي هةية

خودا

مةتتا
37 :10

طةشةكردن
مةرقؤس
31-30 :12

ضؤن دةتواني هاوسةنطي نيَوان ثيَنض ثيَشةنطييةكان و كاري كتوثرِي تر لة بكةيت ذيانتدا؟
 .1ثةيوةندي نيَوان ضاالكي و كات.
ئـ) بدؤزة و طفتوطؤبكة :تيَرِوانيين كتيَيب ثريؤز بؤ ثةيوةندي نيَوان ضاالكي و كاتت ضيية؟
خبويَنة( :کۆمکار( )8-1 :کۆمکار.)6-5 :8
تيَبينييةكان :هةموو شتيَك كاتي خؤي هةية!
ثابةندي تةرخانكردني كات و طرنطيداني ثيَويست بة بةهةموو اليةنة طرنطةكاني ذيانت!
 .2ئةجنامداني ئةو كارةي كة خودا ثيَيت ڕاسثارد.
ب) بدؤزة و طفتوطؤبكة :كتيَيب ثريؤز ضيت فيَر دةكات دةربارةي ئةو كارةي كة خودا ثيَيت ڕاسثارد؟
خبويَنة :برِطة كتيَبييةكاني خوارةوة خبويَنة.
تيَبينييةكان:
َسي نيَردراو ئةو كارةي ئةجنامدا كة عيساي مةسيحي
َس( :كردار( )10 :22كردار2( )24 :20تيمؤساوس )7 :4ثؤل
ئـ) ثؤل
خوداوةند ثيَي ڕاسثارد.
ب) باوةرِداران( :مةرقؤس1( )34 :13كؤرنسؤس( )5 :3ئةفةسؤس( )13 :6كؤلؤسي .)17 :4خودا ئةركيَكي دياريكراوي
ئارِاستةي هةر باوةرِداريَكي كرد .هةروةها ڕؤذانة  24سةعاتي بة باوةرِداران داوة بؤ ئةجنامداني ئةو ئةركة .ئايا ضؤن ئةو كارة
ئةجنام دةدريَت؟
ث) عيسا( :مةرقؤس( )35 :1يؤحةننا .)4 :17هةرضةندة عيساي مةسيح هةموو كةسيَكي نةخؤشي ضارةسةر نةكرد و جاري
بة ثةيامي ئينجيل نةدا بؤ هةموو جيهان ،بةآلم ئةو كارةي ئةجنامدا كة خوداي باوةك ثيَي ڕاسثارد .ضؤن ئةوة كاري ئةجنامدا؟
َكو ڕاهاتبوو لةسةر نوێژکردنو
عيساي مةسيح ليستيَكي دياريكراوي نةبوو بةو كارانةي كة ثيَويستة ڕؤذانة ئةجنامي بدات .بةل
ضاوةرِوان كردني ڕيَنمايي و هيَز لةخوداي باوكةوة بؤ جيَبةجيَكردني ئةو ڕيَنماييانة .عيساي مةسيح فيَربوو – لة ڕيَطاي ژیانی
هاوبهشڕؤذانةي لةطةلَ خوداي باوك – ويسيت خودا باوك بزانيَت ،هةروةها جياوازي بكات لة نيَوان كارة طرنكةكان ونا طرنك.

َكو ئةو كارانةي ئةجنام دةدا كة بةرِاستييةوة
بةم شيَوةية ،ثشيت دةكرد لةو شتانةي كة لةدميةني دةرةكي طرنك دياري دةدا ،بةل
طرنط بوون.
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نوێژ
طرووثةكة دابةش بكة طرووثى دووانى ياخود سيانى .ثاشان بة نؤرة نوێژی كورت بةرز بكةنةوة بؤ خودا ،بؤ
وةآلمدانةوةیێك لةطةأل ئةو شتانةي فيَري بوون.

َى
ئةركى مال
بؤ وانةي داهاتوو
ئةندامانى طرووثةكةت ،يان داوايان ليَبكة لة ثةرِاوةكانييان بينووسنةوة.
ڕابةري طروث :ئةم ئةركةى خوارةوة بة نووسراوى بدة

َيَن بدة قوتابيَيت بة كةسانيرت بكةيت بؤ عيساي مةسيح .فيَركردن ثيَشكةش بكة دةربارةي (ثيَشةنطي باوةرِدار).
َيَن :بةل
 بةل
َوةتي ڕوحي بة خويَندنةوةي نيو بةش ڕؤذانة لة (كردار.)40 :21 – 18 :18
َوةتي ڕوحي :بةردةوامبة لةسةر خةل
 خةل

شيَوازي ڕاسيت ثةسةندكراو بةكار بهيَنة .تيَبينييةكانت بنووسة.
وانةي خويَندنةوةي كتيَيب ثريؤز :تكاية وانةي خويَندنةوةي كتيَيب ثريؤز ئامادة بكة لة ماأل (ئةفةسؤس.)33-22 :5
جياوازي هاوةسةرگیری مةسيحي ضيية؟ ثيَنج هةنطاوي خويَندنةوةي كتيَيب ثريؤز بةكار بهيَنة .تيَبينيةكانت 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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