قوتابيَيت 2 -
وانةي بیست وچوار

نوێژ

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

نامةي ڕؤما

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 (ڕؤما )16-13لةطةأل
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.

ي لة مةسيحدا هةية
ثيَداضوونةوةي ئةو برِطة كتيَبيانةي ثةيوةندي بة ذياني نو َ
دةرخكردن

شيَوازي يثَداضوونةوةي ئةو ئايةتة كتيَبييانةي دةرختكرد ئـ)


1

ثيَداضوونةوةى ئةو ئايةتة كتيَبييانةي ثيَشرت دةرخت كردبوو ئةم بةشانةى خوارةوة لةخؤ دةطريَت:

ثيَدابضؤرةوة .واتا ڕؤذي يةك جار ئةو ثيَنج برِطة
كتيَبيانةى ثيَشرت دةرخت كردووة دووبارة
ڕێگه 
یه

بكةيتةوة .ضونكة دووبارةكردنةوة باشرتين
بؤ بةبريهاتنةوةى ئايةتة كتيَبييةكان بةشيَوةيَكي
ڕاست .بؤية بؤ ماوةي  5هةفتة ئةو كارة
ئةجنامبدة .بةم شيَوةية هةر برِطةيَكي كتيَبيت
 35جار دووبارة كردةوة ثيَش ئةوةى بطةيتة
ڕيَطاى (ثيَداضوونةوة لة سةرةتاوة).
3

َبطرة.
ثةرِاوي برِطةي دةرخكردن لةطةأل خؤت هةل
لة كاتي ڕؤيشتنت بؤ سةر كار ،يان لة كاتي
ثشوودان ثيَداضوونةوة و ڕامان و نوێژ بكة.
ثيَداضوونةوةى دوا ثيَنج برِطةي بكةرةوة كة ثيَشرت
دةرختكردووة .لةسةرتاوة ثيَداضوونةوةى ئةو برِطة
كتيَبيانة بكة كة ثيَشرت دةرختكردووة .ثاشان
ڕامبيَنة لة برِطةكان و نوێژ بكة بة ثشت بةسنت بة
ناوةرِؤكى برِطةكان.

2

4

ثيَداضوونةوة لة سةرةتاوة .واتا  3هةفتة جاريَك بةو برِطة
كتيَبييانة بضؤرةوة كة ثيَشرت دةرخت كردووة .ثيَداضوونةوة لة
سةرةتاوة باشرتين ڕيَطاية بؤ بة بريهاتنةوةى ئةو برِطة
كتيَبييانةي ثيَشرت دةرخت كردووة .بؤية بؤ هةر  100برِطةي
كتيَبى كة ثيَشرت دةرختكردووة ،ڕؤذي ثيَداضوونةوةى  5ئايةت
بكة .بةم شيَوةية ،ثيَداضوونةوةى هةموو ئةم برِطة كتيَبييانة
دةكةيت كة ثيَشرت دةرختكردووة يةكجار لة سيَ هةفتةدا.

َنيابة لةوةى براكةت لة طرووثةكةت بة تةواوى برِطةكاني
دل
َنيابيَت لةوةى تؤش برِطةكانت
دةرخكردووة (داواى ليَبكة دل
طرووثةكة
طرووثةكةدا،
دةرخكردووة) .لة هةموو


كؤبوونةوةيةكى 

بكة لة هةر
دابةش بكة طرووثى دووانىو داوا 
َنيابن
دوو كةسيَك دل
لةوةى دوا برِطةكانيان دةرخكردووة .بؤية ناوةناوة طرووثةكة دابةش
َنيا بن لةو  5برِطةيةي ثيَشرت
بكة بؤ طرووثى دووانى و دل
َنيابن بؤ ئةوةى بزانن كة هيَشتا بابةت يان
دةرختانكردووة .لة يةكرت دل
سةرديَر ،نيشانةي كتيَيب و برِطةكة بةتةواوةتى دةزانن بؤ يارمةتى دان
َيَت ،يان
يان نا .هةركةسيَك دةتوانيَت بابةتةكة بة هاورِيَكةى بل
سةرديَرةكة يان نيشانة كتيَبييةكة برِطةكة ضيية.

َبييانة 
ث) بةو ب رِطة كتي 
(دوو دوو) بضؤرةوة كة ثةيوةندى بة ذياني نويَ لة مةسيحدا هةية
111

 .1مةسيح (2كؤرنسؤس.)17 :5
 .2ووشة (مةتا.)4 :4
 .3نزا (يؤحةننا.)7 :15

وبهش (1يؤحةننا.)7 :1
ژیانیهه 

.4
شاییهتیدان (مةتتا.)32 :10

.5

وانةي خويَندنةوةي كتيَيب ثريؤز
سيفةتي ثةيوةندييةكاني نريي ثيَضةوانة ضيية؟ 2كؤرنسؤس:7 – 14 :6
1

شيَوازي ثيَنج هةنطاوي خويَندنةوةى كتيَيب ثريؤز بةكار بهيَنة بؤ ئةوةي (يؤحةنا )17 - 1 :15ثيَكةوة خبويَنني.
هةنطاوى

1

خبويَنة

خبويَنة .با ثيَكةوة (2كؤرنسؤس )1 :7 – 14 :6خبويَنينةوة .با بة رِيز هةر كةسيَك ئايةتيَك خبويَنيَتةوة
تاوةكو تةواو دةبني لة خويَندنةوةى برِطة كتيَبييةكة.

هةنطاوى  2بدؤزة
َتةوة لةم برِطةيةدا؟
بريكةرةوة :ئةو ڕاستيية ضيية كة بة الي تؤوة طرنطة لةم برِطةيةدا؟ ئةو ڕاستيية ضيية كة ضووة ميَشك و دل
بنووسة :يةك يان دوو ڕاستى بدؤزةوة كة ليَيان بطةيت .برييان ليَبكةرةوة و ثاشان بريؤكةكانت لة ثةرِاوةكةتدا بنووسة.
بةشداريكردن( :ثاش ئةوةى ئةندامانى طرووثةكة هةندآ كات بة بريكردنةوة و نووسني بةسةر دةبةن ،بريؤكةكانتان بةشدار بكةن).
بةشدارى ئةو شتانة بكةين كة هةريةكيَك لة ئيَمة دؤزييةوة( .ئةمانةى خوارةوة ضةند منوونةيةكة سةبارةت بةو شتانةى كة دؤزيويانةتةوة.
لة بريت بيَت لة هةر طروثيَكى بضووك ،ئةندامانى طرووثةكة بة شتى جياواز بةذداري دةكةن ،طرنط نيية هاوشيَوةي يةكنب).

دؤزينةوةي  1ڕاستيي ثةسةندكراو بةالمةوة لة (2كؤرنسؤس)14 :6داية ،كة دةفةرمويَت [لةطةأل بيَ باوةرِان لةذيَر يةك نريدا
مةبن] .لة زماني ڕةسةني ثةمياني نويَ ،كردةكان لةم ئايةتةدا بةشيَوازي بةردةوامي ديَتةوة بةم شيَوةية[ :بةردةوام مةبن لةوةي

َيَسا كة لة كؤرنسؤس دان ضوونة ناو
لةطةأل بيَباوةرِان لةذيَر يةك نري بن] .مةبةست ليَرةدا ئةوةية كة هةنديَك لة باوةرِداراني كل
َسي نيَردراو ئامؤذطارييان دةكات بةردةوام نةبن لة ملكةض كردن
تيَكةآلوييةكي ثيَضةوانةوة لةطةلَ ئافرةتانيَكي بيَ باوةرِ .بؤية ثؤل
َسةنطيَنم تاوةكو
بةم شيَوةية! كاتيَكيش من بةدريَذايي كات لة نيَوان كةسانيَكي بيَ باوةرِدا دةذيم ،ثيَويستة لةسةرم ذيامن هةل
بزامن ئايا لةطةلَ كةسانيَكي بيَ باوةرِدا تيَكةآلوم لة هةنديَك اليةني ذيامندا .هةروةها ثيَويستة لةسةرم كؤتايي بة هةموو كاريَك
بهيَنم كة ثيَويسيت بة سةودا كاريية ،هةموو ثةيوةندييةكيش كة ثيَويسيت بة سةرداطرتنة لةسةر بنةما و بريوباوةرِةكامن.

دؤزينةوةي  2ڕاستيي ثةسةندكراو بةالمةوة لة (2كؤرنسؤس)17 :6داية ،كة دةفةرمويَت [لةبةر ئةوة لةناوةرِاستان برِؤنة
َن .خوداوةند دةفةرمووآ] لة زماني ڕةسةني ثةمياني نويَدا ،كردةكان لةم ئايةتةدا بةم شيَوةية ديَتةوة:
دةرةوة و بةجيَيان بهيَل
[ثيَويستة ه ةر ئيَستا برِؤنة دةرةوة لةنيَو بيَ باوةرِان ،ثيَويستة بةتةواوي جياببنةةوة لة بيَ باوةرِان] هةنديَك لة باوةرِداراني
َسي نيَردراو فةرمانيان دةداتيَ سنووريَكي بةثةلة و
َيَساي كؤرنسؤس بةردةوام بوون لة ثيَشكةش كردني سةرداطرتن .بؤية ثؤل
كل
كؤتايي بؤ ئةم كردارانة دابنێن كة هانيان دةدات بؤ وازهيَنان لة بريوباوةرِيان .بيَطومان باوةرِداران ناتوانن بضنة ناو هةنديَك
ثةيوةندييةوة ،ناشتوانن بةشداري بكةن لة هةنديَك ضاالكي .بةم شيَوةية ،كاتيَك باوةرِداران بةدريَذايي كات لةنيَوان بيَ باوةرِان
دةذين ،ثيَويستة لةسةرم باوةرِداران ئاطادار بكةمةوة لةو ثةيوةندي و ضاالكييانةي كة ناتوانن تيَكةآلوي بنب.
هةنطاوى  3هةنديَ ثرسيار بكة
بريكةرةوة :ئةو ثرسيارة ضيية كة دةتةويَ ئاراستةى طروثةكة بكةيت سةبارةت بةم برِطة كتيَبيية؟ با هةوأل بدةين هةموو ئةو
 112ثيَكراوة.
ڕاستييانة تيَبطةين كة لة (2كؤرنسؤس )1 :7 -14 :6ئاماذةى

ثرسيارى  )14 :6( 1نري ضيية؟
تيَبينييةكان :ليَرةدا نري (دوانيية) كة دوو ئاذةلَ لة ذيَريدا بةتةنيشت
يةكةوة كار دةكةن .نري كةرةستةيةكة بؤ بةستنةوةي دوو ئاذةلَ ثيَكةوة
بةكار دةهيَنريَت بؤ ناضاركردنيان تاوةكو ثيَكةوة كاربكةن بةيةك
ئاراستةدا برِؤن ،ئةجنامداني هةمان مجوجؤلَ ،ڕيَكردن بة هةمان خيَرايي،
ڕاوةستان لة هةمان كاتدا ،ئةجنامداني هةموو شتيَك لةيةك كاتدا .بةم
َةكان لة ڕيَرِةوة ڕاستةقينةكة دةرضوو،
شيَوةية ،ئةطةر يةكيَك لة ئاذةل
َةكةي ديكةش لة ڕيَرِةوةكة دةردةضيَت .ئةطةر يةكيَك لة
بيَطومان ئاذةل
َي دووةميش ناضار
َةكانيش خاو بووةوة و ڕاوةستا ،بيَطومان ئاذةل
ئاذةل
َياندا
َةكةيش هةول
دةكات خاو ببيَتةوة و ڕاوةستيَت .ئةطةر هةردوو ئاذةل
بة ثيَضةوانةوة برِؤن ،تووشي كيَشةي زؤر دةبن كة كاريطةري نةريَنييان
َسي نيَردراو بريي لة
بةسةر ڕؤيشتنةكةياندا دةبيَت .بيَطومان ثؤل
(وتةكان )10 :22دةكردةوة كاتيَك ئةم وشانةي دةنووسي .لة
(وتةكان )10 :22دةخويَنينةوة[ :كيَآلن بةطا و طويَدريَذ ثيَكةوة
َسي نيَردراو هةمان بنةما جيَبةجيَ دةكات
مةكة] .بةم شيَوةية ،ثؤل
بةئاماجني جةختكردنةوة لةسةر ريَكنةكةوتين باوةرِداران لةطةلَ بيَ
باوةرِان.
ئةو باوةرِدارةي بة نري خؤي بة كةسيَكي بيَ باوةرِدا دةبةستيَتةوة ،بؤي
دةردةكةويَت كة كةسي بيَ باوةرِ دةكريَت لة ڕيَطاي خودا دووري خباتةوة،
ضؤن كاريطةريي نةريَين بةسةر طةشةكردني ڕوحييةوة دةبيَت ،ضؤن
دةتوانيَت دووري خباتةوة لة ذياني باوةرِ بةتةواوةتي.

ثرسيارى  )15 :6( 2كارة هاوبةشةكاني نيَوان
باوةرِدار و بيَ باوةرِدار ضيية؟
تيَبينييةكان :كاري هاوبةش هةية لة نيَوان باوةرِدار و
بيَ باوةرِدار .بؤ منوونة ،هةردووكيان هةمان خواردن
دةخؤن ،هةمان جلوبةرطيش دةثؤشن ،هةمان كةرةستةي
طواستنةوة بةكار دةهيَنن ،هةمان دراويش بةكار
دةهيَنن و كاري ديكةي هاوشيَوةش .بةآلم كاري تر
هةية كة كةساني بيَ باوةرِ جيَبةجيَي دةكةن ،ئةوانةيش
كاريَكن كة عيساي مةسيح ئامؤذطاري كردووين ليَي
بةدوور بني .بؤ منوونة ،ذياني بيَ باوةرِ لة دةوروبةري
خؤيدا دةسورِيَتةوة ،بةآلم ذياني باوةرِدار لة دةوري
عيساي مةسيح دةسورِيَتةوة .هةروةها ،طةجنينةي
كةسي بيَ باوةرِ لةسةر ئةم زةمينةية ،بةآلم طةجنينةي
باوةرِدار لة ئامسانداية .لة اليةكي ترةوة،
دابونةريتةكاني كةسي بيَ باوةرِ دابونةريتةكاني جيهاني
ئيَستاية ،بةآلم دابونةريتةكاني باوةرِدار دابونةريتةكاني
جيهانة كة لة ئايندةدا ديَت .هةروةها ،كةسي بيَ باوةرِ
َي شكؤداركردني مرؤظ دةدات ،بةآلم باوةرِدار
هةول
َي شكؤداركردني خودا دةدات .بةم شيَوةية ،كاري
هةول
هاوبةش لة نيَوان باوةرِداران و بيَ باوةرِدا نيية دةربارةي
ئاراستةكردن لة ذيان ،مةبةسيت ذيان ،دابونةرييت ذيان،
ئةوانةي هاوشيَوةي ئةم كارانةن.

ثرسيارى  )14 :6( 3ضيية ئةو منوونانةي دةربارةي (ثةيوةندييةكاني نريي ثيَضةوانة) كة كتيَيب ثريؤز قةدةغةي دةكات؟
تيَبينييةكان:
ئـ) ثةيوةندي نريي ثيَضةوانة لة (1كؤرينسؤس.)11-9 :5

[لة نامةكمةدا بؤم نووسني تيَكةلَي داويَنثيسان مةبن ،مةبةستم لة داويَنثيس و ضلَيَس و تاآلنكار و بتثةرستاني ئةم جيهانة
113
نيية ،ئةطينا ناضار دةبوون لةم جيهانة بضنة دةرةوة .بةآلم ئيَستا بؤتان دةنووسم تيَكةلَي يةكيَك مةبن بة خوشك يان برا

ثيَناو هاورِيَتييةكي مرؤييدا .هةروةها باشرت نابيَت ئةطةر اليةني بيَ باوةرِ برِياريدا ببيَت بة باوةرِدار تاوةكو ڕازيت بكات ،ئةطةر
َي بؤ ڕازيكردنت ،لة هةردوو دؤخةكةدا هاورِيَتييةكةتان كيَشةيةك
برِياريشي دا بكةويَتة دواي عيساي مةسيح بة نيوةي دل
114
َي فةرمانةكاني
دةبيَت .هةرضةندة هيض كاريَك نييية بةالي خوداوة سةخت بيَت ،بةآلم ثيَويستة لةسةرمان ئاطادار بني و طويَرِايةل

ثرسيارى  4ثةيوةندييةكاني تري نريي ثيَضةوانة ضيية كة نارِةوان بؤ باوةرِداران؟
تيَبينييةكان :ڕ يَنمايي كتيَيب دةربارةي (ثةيوةندييةكاني نريي ثيَضةوانة) جيَبةجيَ دةبيَت بةسةر هةموو اليةنةكاني ثةيوةنديدار بة
َييةكانةوة يان ثةيوةنديية بةهيَزةكانةوة لةطةلَ بيَ باوةرِةكاندا .منوونةيش لةسةر ئةوانة:
ثةيوةنديية هاوةل
ئـ) ثيَويستة باوةرِدار هيض هاوةَليَكي بازرطاني لةطةلَ كةسي بيَ باوةرِ نةكات .ڕةنطة باوةرِدار لةالي كةسيَكي بيَ باوةرِ كار بكات
ضونكة كاريَكي ثيَضةوانةي كتيَيب ثريؤز ئةجنام نادات بةآلم هاوثشكي بازرطاني نارِيَك هاوثشكييةكي نيَوان باوةرِدار و بيَ باوةرِة
َي
بةشيَوةيةك كة هةردووكيان ثارةكانيان خبةنة كارةوة و هاوبةش بن لة برِيارةكان و لةئةستؤ طرتين بةرثرسيارييةتي .ڕةنطة هاوةل
َةكةي
َي باوةرِدار خباتة كاري درِندةوة كة هاوةل
َي بكات ،يان ساختة لة بازرطانيدا بكات كة هاوةل
بيَ باوةرِ بةرتيل بدات يان قبوول
ئةجنامي داوة.
ب) ثيَويستة قوتاخبانة مةسيحييةكان مامؤستاي بيَ باوةرِ دانةمةزريَنن لة قوتاخبانةكةدا.
َكي
َيَسايةك باوةرِي بة ثاراستين كتيَيب ثريؤز نةبيَت ،يان ثةيامي ڕزطاركردن بة خةل
ث) ثيَويستة باوةرِدار نةضيَتة هيض كل
َي ڕيَطاييةكاني كتيَيب ثريؤز نةبيَت .هةروةها ،ثيَويستة باوةرِدار هیچ ڕيَنماييةك وةرنةطريَت لة
ثيَشكةش نةكات ،يان طويَرِايةل
هةركةسيَك ثيَي وانةبيَت كة كتيَيب ثريؤز جيَي متمانةية ،يان بة سةرضاوةي تةواوي بريؤكة و ڕةفتارةكاني مرؤظي نةزانيَت.
ت) ثيَويستة باوةرِدار ڕيَطا بةخؤي نةدات لةذيَر نرييَكدا بيَت لةطةلَ هةر نةريتيَك يان ضاالكييةك مةسيحي نةبيَت كة دةكريَت
بيباتة الي هةنديَك دابونةرييت نةريَنييةوة وةك تةماشاكردني ثرؤطرامي تةلةفزيؤني نا رِيَك ،يان خويَندنةوةي كتيَب و طؤظاري
خراث ،يان ڕؤيشنت بؤ ئةو شويَنانةي كة جؤرةها طوناهيان تيَدا ئةجنام دةدريَت ،يان ئامادةبوون لة ئاهةنطة هةراوهورياكان،
ثةيوةندي كردن بة طروث و ڕيَكخراوة نهيَنييةكانةوة ،يان شيت ديكةي هاوشيَوة .ثةيوةندي كردن بة طروث و ڕيَكخراوة
نهيَنييةكانةوة ،يان شيت تري هاوشيَوة .ثيَويستة باوةرِدار دوور بكةويَتةوة لة هةر شتيَكي نةريتة مةسيحييةكان بة بيَزاركار و
كؤن بطيَرِيَتةوة ،هةروةها دوور بكةويَتةوة لةو نةريتانةي دذي مةسيحييةتن ئةطةر ئةو نةريتانة كؤمةآليةتي بيَت يان ئايين يان
دادوةري يان شتيرت.
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ثيَويستة باوةرِدار ضي بكات ئةطةر هيَشتا ثةيوةندي نريي ثيَضةوانةي هةبيَت لةطةلَ هةنديَك كةسي بيَ باوةرِ؟
ثرسيارى
تيَبينييةكان :ثيَويستة بةثيَي (2كؤرنسؤس )17 :6كار بكات كة دةيَليَت[ :لةبةر ئةوة لة ناوةرِاستيان برِؤنة دةرةوة و بةجيَيان
َيَت:
َن ،دةست مةدةنة هيض طآلويَك ،خوداوةند دةفةرموويَ ،ئينجا وةرتان دةطرمةوة] .هةروةها ئةو ئامؤذطاريةي كة دةل
بهيَل
[لةطةأل بيَ باوةرِان لةذيَر يةك نريدا مةبن] هةمان واتاي ئةم ئايةتة دةطةيةنيَت [لة ناوةرِاستيان برِؤنة دةرةوة و بةجيَيان
َةيةك كةوتوونةتة ناوي .ثيَويستة باوةرِداران
َن] .بؤية ،ثيَويستة باوةرِداران هةنطاوي كردةيي بةثةلة بنيَن بؤ طؤرِيين هةر هةل
بهيَل
لةذيَر نريي هاوشيَوة بن لةطةلَ باوةرِداراني ديكةدا ،هةروةها هةمان ڕيَطا بطرن و هاني يةكرتي بدةن ،يارمةتي يةكرت بدةن و
خزمةتي يةكرت بكةن .هةروةها ثيَويستة باوةرِداران ،لةذيَر نريي هاوشيَوة بن لةطةلَ باوةرِداراني ديكةدا لة هاوسةرطرييدا،
َكي.
هةروةها لة خزمةتكردندا و لة شایهتی لة بةردةم خةل
هةنطاوى  4جيَبةجيَكردن
بريبكةرةوة :كام لةو ڕاستييانةى كة لة كتيَيب ثريؤز هاتووة دةست دةدات وةكو كاريَكى ڕةفتارى باوةرِداران؟
بةشداريكردن :وةرن با ثيَكةوة بري بكةينةوة و ئةو جيَبةجيَكردنانة بنووسني كة دةتوانني لة (2كؤرنسؤس)1 :7 – 14 :6
دةريبهيَنني.
بريبكةرةوة :ئةو جيَبةجيَكردنة ثيَشنياركراوة ضيية كة خودا ليَيت داوا دةكات بيطؤرِيتة بة جيَبةجيَكردني كةسى؟
بنووسة :ئةم جيَبةجيَكردنة كةسيية لة ثةڕاوةكةت بنووسة .هةست بة سةربةخؤيى بكة لة بةشداريكردنى جيَبةجيَكردنة
َتى داناوة( .لةبريت بيَت كة ئةندامانى هةر طروثيَك ڕاستى جياواز ريَكدةخةن :يا لة خودى
كةسييةكةت كة خودا لة دل
ڕاستييةكة جيَبةجيَكردنى جياواز دةردةهيَنن .ئةمةى خوارةوة ليستةيةكة بة جيَبةجيَكردني ثيَشنياركراو).
منوونةي جيَبةجيَكردني ثيَشنياركراو.









لةذيَر (نريي كؤمةآليةتي) مةبة لةطةلَ مةسيحي بةناو كة هاوشيَوةي بيَ باوةرِان ڕةفتار دةكةن .هةروةها ثةيوةندي هاورِيَيت
َكو ثابةندي دروستكردني ثةيوةندي توندوتؤلَ بة لةطةلَ باوةرِداراني ڕاستةقينة.
َدا دروست مةكة .بةل
َي لةطةل
هاوةل
لةذيَر (نريي ياسايي) مةبة لةطةلَ بيَ باوةرِان .ناكؤكيية ياساييةكانيش لةبةردةم دادوةراني بيَ باوةرِ ضارةسةر مةكة.
ثابةندي ضارةسةركردني كيَشةكانت بة لةبةردةم ڕابةراني باوةرِدار و لةثيَش باوةرِداراني ثيَطةيشتوو.
لةذيَر (نريي سؤزداري) مةبة لةطةلَ بيَ باوةرِان .لةطةلَ كضيَكي بيَ باوةرِ دةرمةضؤ بؤ ناسينةوةي بةئاماجني هاوسةرطريي.
ثابةندي ناسينةوةي كضيَكي باوةرِدار بة بةئاماجني هاوسةرطريي( .ئةوةي لةسةر كورِ جيَبةجيَ دةبيَت لةسةر كضيش
بةهةمان شيَوةية).
لةذيَر (نريي ئاهةنططيَرِي) مةبة لةطةلَ بيَ باوةرِان .مةضؤ بؤ هيض ئاهةنطيَكي هةراوهوريا .تةنها برِؤ بؤ ئةو ئاهةنطانةي
كة ڕيَز لة ياساو نةريتة مةسيحييةكان دةطريَت.
َي بازرطاني) مةبة لةطةلَ بيَ باوةرِان.
لةذيَر (نريي ثةيوةندي هاوةل
َةية و ووشةي خودا بةجواني فيَر
َيَسايةكةوة كة دان بةوةدا بنيَت كة كتيَيب ثريؤز بيَ هةل
ثابةندبة بة ثةيوةنديكردن بة كل
َي ووشةي خودا بيَت.
بكةن و طويَرِايةل
لةذيَر نري مةبة لةطةلَ هيض نةريت و ضاالكييةك مةسيحي نةبيَت كة ڕةنطة بةرةو هةنديَك ڕةفتاري نةريَين بتبات.
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منوونةي جيَبةجيَكردني كةسي.
ئـ) كةسي بيَ هاوسةر .دةمةويَ بةشيَوةيةكي تايبةت ثابةندمب بة دةرضوون لةطةلَ كضيَكي باوةرِدار بؤ ئةوةي بيناسم بةئاماجني
َيَكةوة خؤشيبويَت .برِيارمدا دةرنةضم لةطةلَ هيض
هاوسةرطريي .دةبيَ ئةم كضة عيساي مةسيحي خوداوةند بناسيَت و بةهةموو دل
كضيَكي بيَ باوةرِ بةئاماجني هاوسةرطريي .سةبارةت بة جيَذواني و هاوسةرطرييش ،لةذيَر نرييَكدا نامب لةطةلَ هيض كضيَكي بيَ
باوةرِ.
َم طآلو
ب) دةمةويَ هؤشدار مب بةشيَوةيةكي تايبةت لة كتيَب و طؤظار و رؤذنامةكان كاتيَك دةخيويَنمةوة .نامةويَ بريؤكةكامن و دل
بكةم بةهيض نةريتيَك يان ئةنديَشةيةك يان خواستيَك سةر بة جيهاني مةسيحي نةبيَت .سةبارةت بة نةريت و ضاالكييةكان كة
ڕةنطة بةالي نةرييت خراث و نةرينييةوة مببةن ،لةذيَر نرييَكدا نامب لةطةلَ جيهانيَك مةسيحي نةبيَت.

هةنطاوي

5

نوێژ بكة.

با بة نؤرة نوێژ بةرزبكةينةوة بؤ خودا ،هةر كةسيَك بؤ ڕاستييةك نوێژ بكات كة خودا لة ڕيَطاى (2كؤرنسؤس:7 – 14 :6
کهت لةطةلَ ئةو شتة وةآلمدانةوةت هةبيَت كة لة وانةى ئةم ثةرتووكة فيَرى بوويت .مةشق بكةن
ژه 
 )1فيَرمانى كرد( .لة نوێ 
لةسةر نوێژی كورت كة لة ڕستةيةك يان دوو ڕستة ثيَكبيَت .لة بريت بيَت كة ئةندامانى هةر طروثيَك دةتوانن بؤ شتى جياواز
نوێژ بكةن).
نوێ
ژ
لة طروثي دوواني يان سيانيي ،نوێژ بةرز بكةنةوة لة ثيناوي يةكرتى و هةموو جيهان.


بؤ وانةي داهاتوو

َى
ئةركى مال

ڕابةري طروث :ئةم ئةركةى خوارةوة بة نووسراوى بدة ئةندامانى طرووثةكةت ،يان داوايان ليَبكة لة ثةرِاوةكانيان بينووسنةوة.
َيَن بدة قوتابيَيت بة كةسانيرت بكةيت .فيَركردن ثيَشكةش بكة دةربارةي (2كؤرنسؤس.)1 :7 – 14 :6
َيَن :بةل
بةل

َوةتي ڕوحى .ڕؤذانة نيو بةشي (ثةيدابوون  )4-1خبويَنة .شيَوازي
َوةتي ڕوحي :هةموو ڕؤذيَك كاتيَكى بةسةر بةرة لة خةل
خةل
ڕاسيت ثةسةندكراو بةكار بهيَنة .تيَبينييةكانت بنووسة.

دةرخكردن :زجنريةي (ذياني نوآ لة مةسيحدا  )5-1خبويَنةوة .ڕؤذانة دوا ثيَنج ئايةتي دةرخكردني كتيَيب دووبارة بكةرةوة.

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 تيَبينييانةت بنووسة كة ثةيوةندى هةية بة خةل

َيية .
دةرخكردن ،خويَندنةوةى كتيَيب ،ئةم ئةركة مال
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