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 ؟يةضيفيَربكة: ئايا )ثةرسنت(     
 جؤراوجؤر و شيَوازي ذيامنان دةريدةخةين. نوێژیة بؤ خودا، ئةمانةش بةريَطاي هةَلويَسيت ملكةضي و نوشتانةوة و تةرخان كردن

 ردةبني.فيَ يةكاني خوداةمتةندتايببؤ ئةوةى خودا بثةرستني، ثيَويستة بزانني خودا كيَية. لةم وانةيةدا سةبارةت بة يةكيَك لة 
 ابةري طروث: ئةو فيَركردنة خبويَنةوة كة دةَليَت "بة تةواوي لة خودا ناطةين"(.ڕ)

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مرؤظ بت دروست دةكةن. لةطةلَ ئةوةى ئةم بتانة  هةنديَ كةس لة شيَوةىوشيت بتةكان: سرئـ( 
ضاويان هةية بةآلم نابينن. لةطةلَ ئةوةى طويَيان هةية بةآلم نابيسنت. هةروةها ئةم بتة مردووانة 
 لة بةرد يان لة دار دروست كراوة كة ناتوانيَت قسة بكات و هيض كاريَك بكات. بة هةمان شيَوة

يَكخستين بريؤكةي ڕئايين خؤيان بةكار دةهيَنن بؤ  یڕهباوهةنديَك كةس هةن فةلسةفة و 
ضؤن بيَت. بةآلم )خوداوةند(يَك كة ميَشكي مرؤظ  قینهڕاسته يتايبةتي خؤيان كة ثيَويستة خودا

 .ڕاستیوة مةحاَلة ببيَتة خودايَكي بةدي هيَنابيَت ئة
ا ئةو وةهرئةو بتانةى كة دروستكراوى مرؤظة، هة ینرستپه بتةكان: ريب( كاريطة

ى بةتاَلة. ضونكة منوونةى ئةم جؤرة بت و مرؤظة ثةرستنيتى آلةى كة لة ضنينى خةيا)خوداوةند(
خوداوةندانة هةرطيز وةآلم نادةنةوة. بةآلم لةمةش خراثرت ئةوةية كة كتيَبى ثريؤز ئاطادارمان 

اوةندانة لة دةكاتةوة كة ئةو  كةسانةى ئةم جؤرة بتانة دروست دةكةن، يان ئةوانةى وةك ئةم خود
خةياَلى خؤيان دةضنن، وةكو بتةكانيان ليَديَت كة دروست كراوى دةستى خؤيانن و وةك 

(. هةر كةسيَك بةدةستى خؤى 8: 115خوداوةندةكانيان كة لة خةياَليان ضنيويانة )زةبووري
بتيَك دروست بكات، يان خوداوةنديَك بدؤزيَتةوة بة عةقَلى، بة هةستى، بة هونةرةكانى، بة 

 اواتةكانى، ئةوة وةك بتةكةى و خوداوةندةكةي خؤي ليَ ديَت.ئ

 1 -قوتابَييت  ثَينجةموانةي 

 خودا زيندووة
 ستايش و ثةرسنت

 نوێژ

روشيت س
 بتةكان

 .بكة لةثيَناوي تةرخانكردني طروثةكةت و ئةم بةرنامةيةي ئامادةكردني قوتابى بؤ خوداوةند نوێژابةري طروث: ڕ

 خودا زيندووةبريؤكةي سةرةكي: 
1 

 خبويَنة (8-2: 115)زةبووري
 

بة  ث( بنةماى كتَيبى:
ثيَضةوانةى ثةرستنى بت كة 
دروستكراوى مرؤظة يان ئةو 
خوداوةندانةي كة لة 
خةياَلى مرؤظةوة ضنراوة، 

 ىئةو كةسانةى كة خودا
استةقينة دةثةرسنت كة ڕ

اسى دةكات، كتيَبى ثريؤز ب
وردة وردة وةك  خوداي 

 زيندوويان ليَديَت!
ضونكة ثةرسنت اليةنى 
كةسايةتى و ثريؤزميان 

 دةطؤرِيَت!
 

 2 رتووکیپيرۆزپهلهزيندووایوشتیخودڕه

 كو خودايَكى زيندووة.ة. بةَليانة نيطخودا بةالى ئيَمةوة بيَخودا زيندووة و سيفةتى كةسايةتى هةية: ئـ( 
 وون و تيَطةيشرتاو لةطةَلمان دةدويَت. بؤية دةتوانني بزانني خودا ضيمان ثيَ دةَليَت، هةروةها دةتوانني بريؤكة و هةست ڕبة قسةى  خودا

و ويسيت ئارةزووةكانى خودا تيَبطةين، بةو برِةى كة خؤى بؤماني ئاشكرا دةكات.

 (، بةَلكو كارة شاراوةكانيشمان دةبينيَت. ةكانونڕشتة نها ئةو كارانة دةبينيت كة دةيكةين )خودا هةموو شتيَك دةبينيَت. نةك تة
بيَ هيوايى و ئازار و هةموو ذيامنان دةبينيَت هةروةها نامخان دةبينيت.

  دةبيَت. کانماننوێژهو خودا طويَى لة هةموو شتيَكة. طويَى لة طفتووطؤ و ضرثة و هانا بردنة بةر

 توورِةيي ... هةية، طرنطى بة ناآلندن و ضاكةمان دةدات. كتيَبى ثريؤز دةَليَت كة خودا طةلةكةى خؤشدةويَت و خودا هةستى 

 خبويَنة (12-1: 3رچوونده)
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 حةوت هةنطاوي بؤ بةكارهَيناني كتَييب ثريؤز

 فَيركردن

 بةر كتيَبى ثريؤز.مبةرثرسياريةتى باوةرِدار بةرا

 وونكردنةوةڕ ئـ (

 دةباريَنيَتة سةر ئةوانةى بةرةنطارى دةبنةوة. بةو شيَوةية خودا خةم دةخوات و دَلخؤش دةبيَت.
 َاى ئةوةش هةندىَ كارمان ثيَرِادةسثيَريَت )هةروةك زطارمان بكات. سةرةرِڕكى زيندووة، هاتة زةوى بؤ ئةوةى ضونكة خوداي

يارمةتيمان دةدات لة لةطةلَ موسا ئةجناميدا(. بةآلم بة تةنيا ناماننيَريَت بؤ ئةجنامدانى كاريَك، بةَلكو لةطةَلمان ديَت و 
اسثاردةكةى(.ڕرمةتيدا لة ئةجنامدانى اسثاردةكة )هةروةك ضؤن لةطةلَ موسا ضوو و ياڕئةجنامدانى 

ج( خودا زيندووة و ثةيوةنديةكى 
 زيندووى لةطةَل مرؤظ هةية.

لةبةر ئةوةى خودا زيندووة و ئيَمةى مرؤظ  
ةكمان هةبيَت و يزيندووين، دوتوانني ثةيوةندي

هةبيَت! لةبةر  داةكمان لةطةلَ يةكرتيهاوبةشي
 شيظئةوةى خودا زيندووة و ئيَمةى مرؤ

زيندووين، دةتوانني بةيةكةوة بدويَن و يةكرت 
يةكرت تيَبطةين و هةست بة يةكرت لة بناسني، 

بكةين، هاوبةشيمان بةيةكةوة هةبيَت و 
بةيةكةوة كاربكةين. ئةطةر خودا تةنها 
هيَزيَك بوواية بةبيَ كةسايةتى ثةيوةندى و 
هاوبةشى نزيكى نيَوان ئيَمة و خودا هةرطيز 

م لةبةر ئةوةى خودا زيندووة نةدةبوو. بةآل
ة و ية كةسايةتييكةواتة ئةم ثةيوةندي

، هاوبةشية نزيكة نةك تةنها شياو دةبيَت
ة.ياستيڕبةَلكو دؤخيَكي 

 ب( خودا زيندووة و مرؤظى لةسةر وَينةي خؤى دروست كرد.
كة خودى خؤى لة كتيَبى ثريؤز ئاشكرا كرد، تاكة استةقينة ڕزيندوو و  يخودا
ة لة ضنينى خةياَلى ئةقَلى مرؤظ بيَت. ضونكة خودا دةدويَ و يني َیكیخودا

و دةكات و دبينيََت و طويَى ليَدةبيَت و هةست دةكات و بري دةكاتةوة و ئارةزو
كار دةكات. بةآلم ئةم كارانة ئةجنام نادات لةبةر ئةوةى ئيَمةى مرؤظ ئةجنامى 

ة كة ئةقَلى مرؤظ ويَنةى بكيَشيَت، هةروةها يدةدةين. ضونكة خودا ويَنةيةك ني
ة بة طويَرةى بريؤكةى مرؤظ دروست كرابيَ، بةَلكو لة سروشتى يني كیَخودای

واوةتى زيندووة. مرؤظ خوداى لة ميَشكى خؤى خودايَكى زيندووة. ئةو بة تة
خؤى دروست نةكرد، بةَلكو خودا مرؤظى لةسةر ويَنةي خؤى دروست كرد. خودا 

 كىیَخودایمرؤظى وةك منوونةيةك لةسةر ويَنةي خؤى دروست كرد. لةبةر ئةوةى 
زيندووة، زيندووةكانى دروست كرد. مرؤظ زيندووة ضونكة لة شيَوةى خودا 

بةر ئةوة دةتوانن بدويَن ضونكة خودا دةدويَ. هةروةها دةبينني دروست كراوة، لة
ئيَمة ضونكة خودا دةبينيَت، بريدةكةينةوة ضونكة خودا بريدةكاتةوة، هةروةها 

هتد. لةبةر ئةوةي خودا زيندووة، ئيَمةى مرؤظ  يار دةدةين...هةَلدةبذيَرين و برِ
زيندووةكامنان زؤر لة سيفاتى زيندوومان هةية. بةآلم لةطةلَ ئةوةش سيفاتة 

 سيفاتى خودا كةمرتة.
 

قوتابيان( ئةوةى فيَرى بوونة لة  ڕۆحیثةرِاوي خةَلوةتي بة نؤرة بةشداري بكةن )يان لة  كردنبةشداري اتئينجيلي مةت
 - 1: 15اتتةانةى بؤتان دةستنيشان كراوة )ميو رِامانتان لةو برِطة كتيَبييةكيَ لة خةَلوةتةكان 

 ةضاو كردنى ئةوةى بةشداريةكان كورت بيَت.ڕ أل( لةطة20: 18
قسةكانى بكةن و قبووَلى  ألاستى مامةَلة لةطةڕبة  طويَ بطرن لةو كةسةى بةشدارى دةكات، 

 كات.بكةن و كيَربِكيَى ئةو شتانة مةكةن كة بةشدارى دة
 

 ( خبويَنة.7: 2( )بينني28: 11بة. )لؤقا پیرۆز ايةَلي كتيَبىڕطوآ  1
( 8: 8مياة( )نةح20-18: 17كتيَبى ثريؤز خبويَنة. )وتةكان 2 
 ( خبويَنة.13: 4تيمؤساوس1)
 .( خبويَنة11: 17)كردار (10: 7)عةزرا ى ثريؤز.كات بةسةر بةرة لةطةأل خويَندنةوةي كتيَب 3 
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 (.18-14: 7انحةنؤ)يخبوَينة:  ب(
 ةتربات سةوان ويضي ي مةسيحو عيسا يخةَلك بكة:بدؤزة و طفتووطؤ

 لتوورةكةى؟ةفيَركردن و كبة 
هيض وانةيةكى الهوتى  ي مةسيحلةطةلَ ئةوةى عيسا ةكان:يتَيبيني

، بةآلم بة باشرتين شةريعةتانى يوةرنةطرتووة لة خويَندنطاى مامؤستا
لة فيَربوون و  عيساي مةسيحةكانى شةى خوداى دةزانى. بةهروشيَوة و

 ي مةسيحعيسا كة ناردوويةتى. بوو زيندوو ىفيَركردن بنضينةكةى خودا
 هةَلة.دةَليَت نةك است ڕكة فةرمووى 

 .ي خوداوةندمنوونةي عيساي مةسيح 1

 .( خبويَنة11-9: 119ووريب)زة .بكة دةرخ ى ثريؤزهةنديَك ئايةتي كتيَب 4
 ويَنة.( خب8: 1شوعةي) ى ثريؤز.كتيَبو فيَركردنةكانى ثةيام رامبيَنة لة  5 
 .( خبويَنة11-9: 119)زةيووري .
 

( 21: 14ننا)یۆحه( 49-46: 6لؤقاذيانت. ) لة ثةيام و فيَركردنةكانى كتيَبى ثريؤز جيَبةجيَ بكة 6
 خبويَنة.
 خبويَنة.

 ( خبويَنة.11-9: 119. )زةيووري
 

 ( خبويَنة.2: 4ؤساوستيم2( )16: 3)كؤلؤسي .بطةيَنة كةسانيرت ى ثريؤزكتيَبو فيَركردنةكانى ثةيام  7
 خبويَنة.

 .( خبويَنة11-9: 119)زةيووري .
 

 .دةطةيت ى ثريؤزكتيَب لةزياتر ئةوة  بةكاربهيَنى،جياوازة  هةنطاوةحةوت بةئةجنامداني ئةم ثريؤز كتيَيب هةرضةندة 
 خبويَنة.

 .( خبويَنة11-9: 119)زةيووري .
 

 كتيَيب ثريؤز بةكار بهيَنيت. دةبيَتبؤضي 

 (.47-46: 2)لؤقا خبوَينة: (ئـ
ضؤن  ي مةسيحعيسا بكة:بدؤزة و طفتووطؤ

 (؟ى ثريؤز)كتيَببةكاردةهيَنا شةى خوداى وو
 ةوةيلة منداَلي ي مةسيحعيسا :ةكانييتَيبين

يَى ڕلة شةى خودا. وى وةوةخويَندن ةدةستى كرد
 طفتووطؤهةروةها بة ثرسياركردن، طويَطرتن و 

 .لةطةأل كةسانيرت شةى خوداوكردنى و
 

  ( ب هاندةر

 (.28-25: 10)لؤقاخبوَينة:  ث(
 شةى خودا )كتيَبى ثريؤز(؟وئايا عيساي مةسيح ضى كرد بة و ة:كببدؤزة و طفتووطؤ

عيساي مةسيح  .دةنووسرابةردى زي ةلةسةر كاغ نيا كراولثارضةيةك ثيَسيت لوو لةسةرةى خودا شووسةردةمةدا لةو  ةكان:يتَيبيني
 (.45: 44 ، 27-25: 24،  21: 4لؤقا)ئةجنامدا خؤى تايبةتي شةى خوداى لة ذيانى ووشةى خوداى بةكاردةهيَنا. ووبةزؤري 
ى بةكار هيَنا بؤ فيَركردنى وشةى خوداو .(10،  7،  4: 4ات)مةت بووةوة شةيتانة رووبةرِووى اتيَك كك ي بةكارهيَناشةى خوداوو هةروةها

 (6-3: 19اتمدانةوةى ثرسيارةكان )مةتآلبؤ وة هةروةها(. 44-43،  39-38،  34-31،  27،  22-21: 5اتاستى )مةتڕ
كة خةَلكى دةذين  يايىڕهةروةها بؤ ئابرِوو بردنى ذيانى . (46-41: 22اتفيَركردنة هةَلةكان )مةتو ثوضةأل كردني ( 28-25: 10الؤق)

 (.31: 26اتكردن )مةت ثيَشبيينلةبةر (. 9-5: 7)مةرقؤس

 راو.دمنوونةي ثؤَلسي نيَر 2

 (.4-2: 17)كردارخبوَينة:  ئـ(
 شةى خوداى بةكارهيَنا؟ووراو دنيَر يضؤن ثؤلس بكة:بدؤزة و طفتووطؤ

)كتيَبى يان هةبيَت وشةى خوداوى ةوةسيَك كة ئارةزووى خويَندنةدؤزينةوةى كؤمةَلة ك سةراهاتبوو لةڕراو دنيَر يثؤلس ةكان:يتَيبيني
طفتووطؤ } شةىوكتيَبى ثريؤز طفتووطؤى لةطةلَ دةكردن. و دةربارةينيَردراو ثؤلسي  .كؤدةبوونةوةيةكجار هةفتةي ثريؤز(. طرووثةكة 

طفتووطؤ }ميَشكيدا، ثاشان ةكانى كتيَبى ثريؤز لة ياستيڕ {امان كردن لة...ڕ} واتة ( Dialegomaiزماني يؤنانى لة) {دةكات
انة لةطةأل ئةو كةسانةى لة طرووثةكة ئامادةن. لةماوةى ئةم طفتووطؤ كردنة لة كتيَبى ياستيڕةم ب( سةبارةت... )وتوويَذ كردن {كردن

)كردنةوةي  {وون كردنڕ} شةيوبؤدةسةملاندن. واتةي و استى كتيَبى ثريؤزىڕوون دةكردنةوة و هةندآ ڕانةى بؤ ياستيڕئةم س ثؤلثريؤز، 
 وون دةكردنةوة.ڕطة قوورسةكانى كتيَبى ثريؤزى بؤ كتيَبى ثريؤز بةتةواوي(، واتة مةبةسيت برِ



51 

 

 
 
 
 

  








 
 
 
 

                          
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ئةوة دةرخبةيت كة  {وونكراوڕ}شةى ووواتةي 
وونى لة كتيَبى ثريؤز ڕت بة فيَرى دةكةي ئةوةى

 ينووسراوة. مةبةستى ثؤلس ئةوة بوو خةَلك
بةو  يَننباوةرِ ببؤئةوةي  {قايل بكات}
ثؤلسي انةى لة كتيَبى ثريؤز هاتووة. ياستيڕ

راو بؤ ماوةي دوو سالَ لة شارى ئةفةسؤس دنيَر
دةكرد سةبارةت بة طفتووطؤي  انةؤذڕ مايةوة و

 (.10-8: 19ردارككتيَبى ثريؤز ) ةكانيياستيڕ

 (.31،  30،  27،  20: 20)كردارخبوَينة:  ب(
راو ضى بوو لة فيَركردن و دنيَرثؤلسي مةبةستى  بدؤزة و طفتووطؤ بكة:

 كردن؟ ئامؤذطاري
فيَرى هةموو  يئةوة بوو خةَلكراو دنري يمةبستى ثولس ةكان:يتَيبيني
لة  نى ئامؤذطارى.تةكانى خودا بكات سةرةرِاى ثيَشكةشكردسمةبة

لة  دا.لة كتيَبى ثريؤزفيَردةكردن  ييَكي طرنطياستڕهةموو  اليةنيَكةوة
ثؤلس  ئةو شتةى يارمةتيانى نةدةدا فيَريانى نةدةكرد. اليةنيَكي تريشةوة

ثيَويستة لةسةريان خؤيان بة مشتومرِى طيَالنة  ةئاطاداركردةوة كخةَلكي 
(.7-3: 1تيمؤساوس1خةريك نةكةن ) ألو فيَركردنى بةتا

 (.12-10: 17)كردارخبوَينة: 
 بةكار دةهيَنا يان شةى خوداوخةَلكى بريية ضؤن و بكة:بدؤزة و طفتووطؤ

 ؟)كتيَيب ثريؤز(
بؤ  ةوةؤذيَك كتيَبى ثريؤزيان دةخويَندڕخةَلكى بريية هةموو  ةكان:يتَيبيني

ةشة بة قايلى خؤيان ط ضونكة ويستيان استى بدؤزنةوة.ڕخؤيان بةئةوةى 
لة زماني . )كتيَيب ثريؤز( دةيَليَت لةشةيةي خودا وبةو وسةبارةت بدةن 

لة  اسيتڕ)ثشكنيين : بةم شيَوةيةية {دةخويَنيَت}شةى وو واتاييؤنانى 
هةَلسةنطاندنى  استى،ڕجياكردنةوةى  ، ثرسيار كردن،ى تويَذينةوةيَطاڕ
د و ئاطادار وةك ليَثرسينةوةى واتة هةستيَت بة تويَذينةوةيةكى ور استى.ڕ

يَويستة لةسةرت بةكارى بهيَنى بؤ ةى كة ثييَطايڕبؤية ئةو  ياسايى.
ةكان ئةوةية كة خؤت يوحيڕشتة  ضةسثاندنى قايلبووني تايبةتيت دةربارةى

يَطا ڕكراوة لة كتيَبى ثريؤز. باشرتين ة بثشكنى كة ئاشكرا ياستيڕئةو 
.أل طرووثكى بضووك لة باوةرِدارانيرتلةطةئةو كارة ئةجنام بدةيت كة ئةوةية 

 (.10: 7)عةزراخبوَينة: 
 يشةى خوداوزرا ضؤن وةع بكة:بدؤزة و طفتووطؤ

 ؟)كتييَب ثريؤز( هيَنا ربةكا
زرا مامؤستايةكى مةزنى كتيَبى ةع ةكان:يتَيبيني

، بؤ سيَ شت: يةكةم ثريؤز بوو، خؤى تةرخان كردبوو
ى فيَركردنةكانى  كتيَب ،ز خبويَنيَت. دووةمكتيَبى ثريؤ

فيَرى كةسانيرت  ،بةكاربهيَنيَت. سيَيةمثريؤز 
ى كتيَبى ثريؤز بكات. ئةمةش نةكاياستيڕ

منوونةيةكى باشة بؤ هةموو قوتابيانى كتيَبى ثريؤز  
و سةركردةى طرووثةكان )مامؤستايانى كتيَبى 

 ةكاني كتيَيب ثريؤزياستيڕثيَش ئةوةي ثريؤز(. 
. ثيَويستة لةسةرت ئةم فيَري كةسانيرت بكةيت

و لة ذيانى  خبويَنيت ة لة كتيَبى ثريؤزياستيڕ
بةكارى بهيَنى.تايبةتيت 

 منوونةي دانشتواني بريية. 3

 منوونةي عةزرا. 4

 داود پاشا منوونةى يةشوع و 5

 (.3-1: 1( )زةبووري9-7: 1)يةشوعخبوَينة: 
 ئةو شتة ضى بوو كة طةلةكةى تاقيكردةوة؟ ؟ة كة خودا داىيئةو ثةميانة ضي بدؤزة و طفتووطؤ بكة:

هةروةها شةى خودا )كتيَبى ثريؤز(، ووبيَت لةسةر وردبوونةوة لة  شوع كة بةردةوامةيكردة سةر خودا فةرمانى  :ةكانيتَيبيني
لة ذيانى تاقيبكاتةوة.  يَكخوادوةند ثةميانى ثيَدا كة هةموو سةركةوتن بآ لة جيَبةجيَكردنى ئةوةى تيَيدا هاتووة.ئاطادار

ان دةيثاراست شةى خودا كة لة كتيَبى ثريؤز ئاشكرا كراوة لة ستةمكارولة ووونةوة وردبود تاقيكردةوة كة شيَوة شا داهةمان بة
خودا  ين كاريطةرى دةبيَت لةسةر ذيانت.شةى خودا و جيَبةجيَكردنى طةورةتروامان لة وڕبؤية  كرد.و ذيانى بةبةرهةم دة

لة ذيان تيَدةطةيت و بة دانايى هةَلسوكةوت است ڕو سةركةوتن )واتا بة شيَوةيةكى  ثاداشتى ئةوةت دةكاتةوة بة طةشةسةندن
دةكةيت(. ئةوكات ذيانت خؤش و بةبةرهةم دةبيَت.
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 :كتيَيبوانةي بة فيَردةكات كة ثةيوةندى هةية  انانةى الى سةرةوة ئاماذةى ثيَكراوة. هةندآ بنةماى جوامنيئةو ئايةتة كتيَبي
 ى ثريؤزيان هةية بةيةكةوة.)باشرتطرووثيَكى بضووك ثيَك بهيَنة لةو كةسانةى ئارةزووى خويَندنى كتيَبطرووثى بضووك. ئـ(

 .كؤببنةوة(ى جاريَك ةواية هةفت
ى ئةوة بدات.و هةر شتيَك يارمةت ى تةواوهةروةها ويستى خودا .استيدا بطةرِيَڕشويَن بة ةِرآ.بطاستيدا ڕ شوَينبة  ب(

انة بكةن كة لة كتيَبى ثريؤز ياستيڕة.طفتووطؤى ئةو ربطار بكة و طويَ لة بريورِاى ئةوانيرت ثرسي استى شلؤظة بكة.ڕ ث(
كتيَبى ثريؤز  دىَ.  يَطاى كتيَبى ثريؤز بة بريتداڕهةموو خاَليَك بسةَلميَنة كة لة وون بكةوة. ڕورسةكان شة و بريؤكة قوهاتووة. و

 ديكةى كتيَبى ثريؤز. ئةو كارة لة ذيَر تيشكى برِطةكاني. باشرت واية استڕة بة روونكردنةوةيةكى وون بكةوڕ
ئةو  شاناثيَطاى بي و ئةجنامى بدةى. ڕبيزانى و باوةرِى ثيَبكة، لةسةر رامبيَنة لةوةى خودا دةيةويَت  استى جَيبةجَي بكة.ڕ ت(
 ةيت. ية ئةجنام بدة كة خودا دةيةويَت ئةجنامى بدياستڕ

ةكانت يتايبةتيةكان دارِيَذة بة شيَوةيةك بريوباوةرِ، دةرةجنام، ريَكخستنة ية سةرةكيياستيڕ استى.ڕهةستة بة داِرشتنى  ج(
 ثيَكبيَنيَت.

 ثيَنض بنةماي خويَندنةوةي كتيَيب ثريؤز 6

 ى ثريؤز.كتيَبرى بؤ بةكارهيَنانى هةنطاوي كرداحةوت  جَيبةجَيكردني كرداري ( ث

ن لة تطويَ طرى ثريؤز بة شيَوةيةكى كردارى، كتيَببةكارهيَناني  يَيتضؤن :ردةبنيفيَئةم كارانة  ة،يلة ماوةى ئةم بةرنامة مةشقي
 ةكانى كتيَبى ثريؤز،ياستيڕلة وردبوونةوة ، ى ثريؤزئايةتةكانى كتيَبكردني خدةر ،ى ثريؤزكتيَبخويَندنةوةي  ،كتيَبى ثريؤز

 .يرتخةَلك بؤو فيَركردنةكانى كتيَبى ثريؤز اندني ثةيام طةي ان،منو فيَركردنةكانى كتيَبى ثريؤز لة ذياجيَبةجيَ كردني ثةيام 

لةطةلَ  تدةنطى خودابيت و طويَى ليَرِابطريت كاتيَك قسة فيَربة طويَبيسيت
 يَطاى كتيَبى ثريؤز، ثيَشبينى بكة خودا شتيَكت ثيَ بَليَ.ڕدةكات لة 

 بريتية لة كتيَبى ثريؤز سيَ ساَلدا بة تةواوى كتيَبى ثريؤز خبويَنةوة. ندوو يا نساَليك يا ماوةي لة ئـ( كتَيبى ثريؤز خبوَينةوة:
. هةمووكتيَبى ثريؤز خبويَنيتةوة دانتثشووؤذي ڕبةش لة  5و رؤذانة بةش  3بةش. بؤية دةتوانى لة ريَطاى خويَندنى  1187

ئيَوارة  .طةكانى ثةميانى نويَ خبويَنةوةبرِوحيت ڕ تیڵوهخه لةكاتى خويَندنةوةى كتيَبى ثريؤز بةكاربهيَنة.لة ثيالنةكانى  يَكيةك
نة لةكاتى خويَندنةوةى كتيَبى يَهسيستةمى هيَمادانان بةكار ب خبويَنةوة. کۆنطةى ثةميانى دوو برِ نثيَش ئةوةى خبةوى برِطةيةك يا

هةروةها يارمةتيت دةدات بؤ خويَندنى هةندىَ لة  ؤزينةوةى برِطة طرنطةكان لة كتيَبى ثريؤز.ئةوة يارمةتيت دةدات بؤ د ثريؤز.
 .بكة 3و  2بابةتة دياريكراوةكانى كتيَبى ثريؤز. سةيرى ثاشكؤى 

 ى ثريؤزكتيَبطويَ بطرة لة 

 ى ثريؤز خبويَنةوةكتيَب ؤذانةڕ

 ندامانى خَيزانت.ةب( كتَيبى ثريؤز خبوَينةوة بؤ ئ
)بؤ منوونة  تخبويَنة بؤ ئةندامانى خيَزانلة كتيَبى ثريؤز  بةشيَك

و  دواى ذةمى سةرةكى(. دواتر طفتووطؤى برِطةكة بةيةكةوة بكةن
 (.9-4: 6)وتةكان بكةن نوێژبةيةكةوة 

 

 خبوَينةوة. ى ثريؤز بؤ كةسانيرت( كتَيبث
طوجناو بطةرِيَ بؤ خويَندنى كتيَبى ثريؤز بة دةنطيَكى  سانيَكيةكبة دواى 

 (.13: 4ساوسؤيمت1. )ننيبؤ ئةوانةى كة باوةرِدار بيسرتاو
 

 .خبويَنةى ثريؤز كتيَبة انهةفت
 خبويَنةوة

1 

2 

3 
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 .خبويَنةوة طرووثى بضووك ى ثريؤز لةطةلَكتيَبثاشان  ،نةوةى ثريؤز خبويَخؤت كتيَببة
كتيَبى بةدواى كةسانيَك بطةرِىَ ئارةزووى خويَندنى  .ن طرووثى قوتابَييتيا  ثريؤزهةستة بة ثَيكهَينانى طرووثى خوَيندنى كتَييب (ئـ

وانةى كتيَب ئامادة بكات ثيَش ئةوةى بيَتة كؤبوونةوةى طرووثى  طرووثةكة كةسيَك لة ئةندامانى. ثيَويستة لةسةر هةر يان هةبيَتثريؤز
 ،بةيةكةوة كؤدةبنةوة ثيَويستة لةسةر هةموو كةسيَك بةشدارى تويَذينةوة، طفتووطؤ، بةشداريكردن اتيَك. ك ثريؤزخويَندنى كتيَيب

 .نوێژکردنبؤ خويَندنى كتيَبى ثريؤز و  استى بكات. باشرت واية هةفتةى جاريَك كؤبنةوةڕى يَكردنجيَبةج
 نضةند شيَوةيةك هةية يارمةتيت دةدات بؤ خويَندنى ئايةتةكانى كتيَبى ثريؤز، يا شَيوةى جياواز فَيربة بؤ خوَيندنى كتَيبى ثريؤز. ب(

 نكتيَبى ثريؤز، يان ئةكتةرةكاني كتيَبى ثريؤز، ياكةكاني وهةروةها ثةرتويَبى ثريؤز، بةشةكانى كت نيشبرِطةكانى كتيَبى ثريؤز، يا
كة دةتوانى بةكاري بيَنى  ج هةنطاو(ن)شيَوازي ثيَ، شيَوةيةكى هةرةباش فيَر دةبى ئةويش ةيى ثريؤز. لةم بةرنامة مةشقيبابةتةكانى كتيَب

 بكة. 4شكؤى بؤ خويَندنى هةر برِطةيةكى كتيَبى ثريؤز. سةيرى ثا
 

ةكانى ياستيڕ لةوردبةرةوة 
 كتيَبى ثريؤز.

هةروةها بةو  بكة. يانخردةامبيَنة لة ئايةتةكان كتيَبى ثريؤز و ڕيَك و ثيَك ڕبة شيَوةيةكى 
 بكة. 5كردنيان. سةيرى ثاشكؤى خةردَلنيا بة لة د كردبوو. دةرختبضؤوة كة ثيَشرت  دائايةتانة

 يَكخستنيَكى زياتر هةية.ڕئةمة ثيَويستى بة كات و  ةكانى كتيَبى ثريؤز.ياستيڕامان لة ڕفيَربة و مةشق بكة لةسةر 
خودا  دامةسيحيي باوةرِم لة آلامانى.  بةڕ، هةمان كةسةكة دةبيَتة تةوةرى امانى ئاينةكانيرتڕزؤر جياوازة لة  امانى مةسيحىڕ

بنةما و  بنةماكانى وشةى خودا نةوةك لةسةرامانى مةسيحى وةستاوة لةسةر ڕاماننت. ضونكة ڕهةردةم تةوةرى  وشةكةىوو 
امانى مةسيحى بة شيَوةيةكى تايبةت ڕ. سةرةرِاى ئةوة و خودا ئةوة طفتوطوَيةكي هةميشةيية لةنيَوان خوَت بةهاى كةسي،

لةكاتى خويَندنت بؤ كتيَبى ثريؤز.  ةكان ويئايةتة كتيَبي دةرخكردنيلةكاتى  و و لةكاتى ثارِانةوة وحيڕ تیڵوهخهكاتى لةدةبيَت 
بكة لة  1امانى مةسيحى ئةوةية: بريكةوة، بثارِيَوة، كاربكة، بنووسة. سةيرى ثاشكؤى ڕيَطاى شويَنكةوتوو لة ڕم ضوار آلبة

 بكة. 1-كتيَبى مةشق لةسةر قوتابى بوون

 بكة. خةرديَك و ثيَك ئايةتةكانى كتيَبى ثريؤز ڕة شيَوةيةكى ب
 خبويَنةوة

 . ئـ( مةبةست لة جَيبةجَيكردنةكان
 بةَلكو بؤ ئةوةى ذيانت بطؤرِيَت. ،زياد بكات تريى و زانياريى ثريؤزى ثيَنةبةخشيووى بؤ ئةوةى رؤشنبكتيَب خودا

 .ب( جَيبةجَيكردنة ثَيشنياركراوةكان
لةوانةية هةر  بكةيت كة لة برِطةى كتيَبى ثريؤز هاتووة. جيَبةجيَ وازانة لة ذيانتية جياياستڕى ئةو بريبكةوة ضؤن دةتوان

 كردنى هةبيَت. لة خؤت بثرسة:يةك لة كتيَبى ثريؤز زياتر لة يةك جيَبةجيَياستڕ
 ةفتاريَك هةية كة دةبيَت بيطؤرِم؟ڕئايا هةَلويَستيَك ياخود 

 وة؟وناهةيَك هةية كة دةبيَت ليَى دوور بكةومةطئايا 
 ئايا نويَنةريَكى باش هةية كة دةبيَت بة ريَيدا برِؤم؟
ئايا نامةيةكى نوآ هةية كة دةبيَت بةشدارى بكةم؟

 كانى كتيَبى ثريؤز لة ذيانت جيَبةجيَ بكة.يةياستڕ
 

4 

5 

6 

مب؟ةية كة دةبيَت طويَرِايةَلى ئايا ياداشتيَك ه

 ةك هةية كة دةبيَت باوةرِى ثيَ بكةم؟ياستيڕئايا 
 ئايا ثةميانيَك هةية كة دةبيَت داواى بكةم؟

 ةية كة دةبيَت جيَبةجيَى بكةم؟ئايا داناييةك ه
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 .وونى بؤ خةَلكى شلؤظة بكةيتڕبدة نامةى موذدة بة بةَليَن  بةَلَين:
 (.46: 21 – 21: 18اتؤذانة لة )مةتڕبة خويَندنةوةي نيو بةش  وحيڕبةردةوام بة لةسةر خةَلوةتي   وحي:ڕخةَلوةتي 

 ةكانت بنووسة.ياسيت ثةسةندكراو بةكار بهيَنة. تيَبينيڕشيَوازي 
من (. 22-1: 2ئةفةسؤس)تكاية وانةي خويَندنةوةي كتيَيب ثريؤز ئامادة بكة لة ماأل  :ندنةوةي كتَييب ثريؤزوانةي خوَي

 ةكانت بنووسة.يتيَبيني .ج هةنطاوي خويَندنةوةي كتيَيب ثريؤز بةكار بهيَنةنكيَم؟ ثيَ
 (.3: 5خودا ضى دةكات )زةبووري بةرز بكةرةوة و بزانة ێژنوبؤ شتيَكى دياريكراو  نبؤ كةسيَكى دياريكراو يا :ێژنو

حي، دةرخكردن، وانةي خويَندنةوةي ڕۆةكانت سةبارةت بة )خةَلوةتي يتيَبينية نوَيكان لة ثةِراوي تايبةتي بنووسة. يزانياري
 ة.يكتيَيب ثريؤز( لة ثةرِاوي تايبةتي بنووسة. هةروةها ئةم ئةركة ماَلي

بةرز بكةنةوة بؤ خودا، وةكو وةآلمدانةوةيةك بؤ ئةوةي ئةمر ٍٍِِِِؤ فيَرى  ێژنوبة نؤرة وةكو طروث 
بةرز بكةنةوة بؤ  ێژکردنتاننوسيانى و  نطرووثةكة دابةش بكة طرووثى دووانى يا نبوونة. يا

 خودا وةكو وةآلمدانةوةيةك بؤ ئةوةى ئةمرِؤ فيَرى بوونة.
 

 ێژنو

 وانةي داهاتووبؤ 

 ئةركى ماَلى

 ت( ثَيشكةوتن لة جَيبةجَيكردن.
دةكةيت، لة خودا داوا بكة  ێژنوؤذيَك ڕهةموو  اتيَكك

لة ةتيت بدات لة دةسطرتن بة جيَبةجيَ كردنى كةسى. ميار
بةشدارى ئةندامانى طرووثةكةت بكة بةو  هةموو هةفتةيةكدا

 ايبةت بة خؤت.كردنى تشتةى بةدةستت هيَناوةلة جيَبةجيَ

 ث( جَيبةجَىكردنى كةسى.
باوةرِى  ندةيةويَت ضى بزانى، يا ئايالة خودا بثرسة 

ئةجنامى بدةيت.   نيشيَى دابى، ياڕلة  نيا  ثيَبكةى،
كة بتوانى  عى بيت و جيَبةجيَ كردنيَك دابنآهةوأل بدة واقي

الى كةمى بؤ ماوةى هةفتةيةك جيَبةجيَى بكةى.به

 .كةسانيرتكتيَبى ثريؤز بطةيةنة ةكانى ياستيڕ
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ةكانى ياستيڕى ثريؤز. ت كردووة لة كتيَبخردة نيا ،يَطةي هةوالَ بطةيةنيتة كةسانيرتڕي بدة لةةوةي كة خويَنديتتةوة بة شايةت
 .دنرككردن، هاندان، ئاطادار ئامؤذطاري ،فيَركردن دان،شايةتي ،يَطاى بةشداريكردنڕلة كةسانيرت كتيَبى ثريؤز بطةيةنة 


