ثاشكؤي 1
َوةتى ڕوحى و بةشداريكردني
ضؤنيَتى خةل
َي لةطةأل خودا.
ئـ) كاتى هاوةل
َي لةطةأل خودا طويَطرتن و قسةكردنة .طويَطرتنة لة دةنطى خودا لة ڕيَطاي ووشةكاني لة كتيَبى ثريؤز و
 .1مةبةسيت هاوةل
َتدا دةرِةخسيَت .هةروةها قسةكردنة لةطةلَ خودا لة ڕيَطاي نوێژکردن.
ڕيَطاي ڕوحي ثريؤز كة لةنيَو دل
َي لةطةلَ خودا .بةشيَك خبويَنة لة كتيَبى ثريؤز ،يان بڕگەیێك ئةطةر هاتوو
 .2ڕؤذانة كاتيَكي تايبةت تةرخان بكة بؤ هاوةل
بةشةكة دريَذبوو .ثالنى خويَندنى كتيَبى ثريؤز خبويَنةوة (ثاشكؤي .)2ئةم بةرنامة مةشقيية داوات ىلَ دةكات ڕؤذانة بڕگەیێك
ناوهڕۆکی كتيَيب ثريؤز بزانن لة كاتى
خبويَين لة كتيَبى ثريؤز ثيَشى وانةي داهاتوو .ئةم كارة وادةكات كة ئةندامانى كؤبوونةوةكة 
َي كردن .هةروةها ثيَكةوة بريورِايان بطؤرن.
هاوةل
َوةتة ڕوَحييةكانت بةشىَ لة بري و بؤضونةكانت بنووسة لة ثةرِاوي تايبةتي ،وةكو (دؤزينةوةكان – وانةكان -
 .3لة كاتى خةل
َوةتيَكي ڕوحي .ئةم كارةش ئاسانكاريةكى زؤرى هةية بؤ ياد كردنةوة و
سوودةكان) كة بةديت ئةهيَنا لة كاتى هةموو خةل
َي ڕوحيدا.
بةشداريكردن لة كاتى هاوةل
َوةتي ڕوحيدا.
ب) بةكار هيَناني ڕيَطاى ڕاسيت ثةسةندكراو لة خةل
َوةتي ڕوحي .يةك لةوانة (ڕيَطاى ڕاسيت ثةسةندكراو) كة لة  5هةنطاو ثيَك ديَت.
ڕيَطا و شيَوازي جياواز هةية بؤ ئةجنامداني خةل
َت
َوةتي ڕوحيت دةست ثيَبكة بة ضوونة ناو حزورى خودا بة شيَوةيةكى ذير .داوا بكة لة خودا لةطةل
هةنطاوي  : 1نوێژبكة .خةل
بدويَ لةڕيَطاى ووشةكانى كة لة كتيَبى ثريؤزدا نووسراوة وة لة ڕيَطاى ڕؤحى ثريؤزةوة .هةروةها داواى ليَبكة ذيانت نوىَ بكاتةوة و
هانت بدات لة ڕيَطاى ووشةكانى كتيَبى ثريؤز .بؤ منوونة دةتوانى بلَيَيت :خوداية تكاية [ضاوم بكةرةوة ،شتة سةرسورِهيَنةرةكاني
فيَركردنةكانت دةبينم] (زةبوورةي.)18 :119
هةنطاوي  : 2خبويَنة .ڕؤذانة برِطةيةكي كتيَيب خبويَنة لةو حةوت برِطة كتيَبييانة كة بؤ ئةم .هةفتةية دةستنيشان كراوة.
َبذيَرة .لةوانةية (ڕاسيت ثةسةند كراو) بةالى تؤوة بريتى بيَت لة برِطةيَكي كتيَيب ،يان
هةنطاوى  : 3ڕاسيت ثةسةند كراو هةل
َت دةدويَ ،يان
مافيَكى دياريكراو لةو برِطة كتيَبييانةدا هاتووة كة خويَندووتة .ئةم ڕاستيية بريؤكةيةكة كة خودا بةهؤيةوة لةطةل
َت.
کاریگەری دةبيَت لةسةر دل

هانى بريت دةدات ،يانيش
هةنطاوي  : 4ڕامانكردن لة ڕاسيت ثةسةند كراو .تؤ ڕامان دةكةيت لة ووشةى خودا ضونكة دةتةويَت ڕاستى تيَبطةيت و نويَبيتةوة

و هان بدريَيت بة هؤى ئةم ڕاستيية ،هةروةها جيَبةجيَى بكةيت و بةكارى بهيَنى .ڕاماني مةسيحى لة  4بةش ثيَكديَت:
ئـ) بريبكةرةوة لة واتاى ئةو ووشة جؤراوجؤرانةى كة لة ڕاسيت ثةسةند كراو هاتووة .تكاية هةنديَك ثرسيار ئارِاستةي خؤت بكة
وةك( :كيَ؟ ضى؟ لةكويَ؟ كةى؟ بؤضى؟ ضؤن؟).
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ب) نوێژ بؤ خودا بةرز بكةرةوة لةكاتى بريكردنةوةت لةو ووشانةى دةخيويَنيتةوة .داوا بكة لة خودا لةطةأل دلَ و ميَشكت بدويَ و
ماناى ووشةكانت بؤ ڕوون بكاتةوة و ئةو شتةت بؤ روون بكاتةوة كة دةتةويَت بيزانيت و باوةرِى ثيَبكةيت ،وةآلمدانةوةت هةبيَت
لةطةأل ئةوةي خودا ثيَيت دةفةرمويَت.
ث) ئةو ڕ استيية ثةسةند كراوة ببةستةوة لةطةأل ذيانى تايبةتيت يان ئةو جيهانةى كة تيايدا دةذى .تكاية ئةم ثرسيارانة لة خؤت
بثرسة( :لة تيشكى ئةم ڕاستييةدا ثيَداويستيم ضيية؟)( .ئايا ضؤن ئةم ڕاستيية دةتوانيَت نويَم بكاتةوة يان هامن بدات؟)( .ئايا خودا
دةيةويَت ضى بزامن ،يان باوةرِى ثيَ بيَنم ،يان ضي ئةجنام بدةم؟).
َوةتة ڕوحييةكان طرنطرتين بؤضونةكانت بنووسة كة لةكاتى ڕامانكردن بريت ليَي دةكردةوة.
ت) لة ثةرِاوي تايبةتي بة خةل
هةنطاوي : 5

نوێژیکی

طوجناو لةطةأل ڕاسيت ثةسةندكراو بةرزبكةرةوة بؤ خودا .بةيارمةتي ووشةكاني ڕاسيت ثةسةندكراو

َك:
خودا بةرز بكةرةوة .نوێژی كورت بةرز بكةرةوة لةثيَناوي  4جؤري خةل
ئـ) بؤ خؤت.
ب) كةسيَك لة ئةندامانى خيَزانةكةت.
َيَسا ،يان لة شويَنى كاركردنت).
ث) كةسيَكى نزيكت (كةسيَك لةو طةرِةكةى ليَى دةذيت ،يان لة كل
ت) كةسيَكي دوور (كةسيَك لة شاريَكيرت يان لة والتيَكيرتدا بذى).

نوێژ

بؤ

َوةتة ڕوحييةكان.
ث) هاوبةشكردنى خةل
 .1كاتى بةشداريكردن لة وانةى كؤبونةوة بضوكةكان .هةموو وانەیێك كاتى بةشداريكردنى خؤى هةية .ثيَويستة هةر ئةندامىَ
لة كؤبونةوةكة ڕيَي ثيَبدريَت لةكةمي يةك جار بةشداري بكات لة يةكيَك لةو حةوت ثارضة برِطانة كة لة هةفتةى ثيَشو لة
َوةتة ڕوحييةكانى بةكارى هيَنابوو .ثيَويستة كاتى بةشدارييةكان لة  2خولةك زياتر نةبىَ.
خةل
 .2بةشداريكردن لةطةأل يةك كةس .هةنديَك جار ،دووكةس بةڕيَكى كؤدةبنةوة تاوةكو هاندةرى يةكنب لةطةشةكردن .كاتى
َي روحيتان ،هةروةها هاوكارى يةكرتي بكةن بةطؤرِينةوةى هةموو ئةو زانيارييانةي كة بةرِيَطاي
تايبةتى تةرةخان بكةن بؤ هاوةل
َوةتي ڕوحي بةدةستان هيَنا.
خويَندنةوةي كتيَيب ثريؤز و خةل
 .3وةآلمي ثرسيارةكان بدةرةوة .لةوانةية لة هةموو وانةيَكدا ڕابةرِي طروثةكة بيةوةيَت وةآلمي ثرسياريَكي طران بداتةوة كة
هاتة ڕيَي ئةنداماني كروثةكة لة كاتي خويَندنةوةي كتيَيب ثريؤز لة هةفتةي رابردوودا.
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