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 29وانة 

 نويَذ 1

 نويَذ بكة و طروثةكةت و ئةم بةرنامةى ِرهيَنانة تةرخان بكة بؤ بوونة قوتابى بؤ خوداوةند: ِرابةرى طروث
 

 خولةك(                                         خودا ثاريَزطارى20خودا ثةرستى و ستايشكردن ) 2

 ثاريَزطارى دةكاتخودا : بيرؤكةى سةرةكى

 بخويَنةوة 7:  34 زةبوور(  38 - 33، 23 -14:  37 ایشای)ئ؛  16 - 1؛  91 زةبوور؛ 23 -8:  6ملوك 2

 لة ميَذووى كؤندا طةلى خؤى ثاراست؟ خوداضؤن -1

ثيَغةمبةر و خزمةتكارةكةى سةرنج لةسةر سَى شت ضِر  شعیە لەئبكة لة ثاراستنى  خودابة كورتى باس لة ضؤنيةتى كارى 

 : بكةوة

  دةلَىَ ثَيغةمبةر  ەدةزانَى لة ذوورى نوستنةكةى و ب ئةو ووتانةى دوذمن خوداوةندأ( 

 خودا و سوثاى فريشتةكان لة دوذمن و سوثاكةى بةهيَزترةب( 

خوداوةند تواناى ئةوةى هةية ضاوى طةلةكةى بكاتةوة و ئةسث و طاليسكة ئاطرينةكانى ببينن كة ضواردةورى طرتوون و ج( 

 دةيانثاريَزَى.

 

 ةمِرؤ ضؤن ِرؤلَةكانى دةثاريَزَى؟خودا ئ-2

: وة لة ِرابردووياندا. ِرابةرى طروثخودابوار بؤ تاكةكانى طروثةكة بِرخسيَنة بؤ بةشداريكردن لة ضؤنيةتى ثارستنيان لةاليةن 

 وةك ثاريَزةرى خؤتان لة طروثى سَى كةسيدا خودا بثةرستن.

 

 ثةيدابوون     خولةك(                           20بةشداريكردن ) 3

بة نؤرة بةشدارى بكةن )يان لة دةفتةرةكانى خةلَوة ِروحيةكانتدا بخوَينةوة( ئةوة بخوَينةوة كة لة خةلَوةيةكى ِروحيدا و 

( لةطةَل بةرضاوطرتنى كورتى 23-1: 20تيَِرمانةكانتان لةو بِرطانةى كتيَبى ثيرؤزدا فيَرى بوون كة دياريكراوة )ثةيدابوون 

 ن.طوَى لةو كةسة بطرن كة بةشدارى دةكات و بةباشى طويَى لَى بطرن و طفتوطؤ لةسةر بةشدارييةكةى مةكةن.بةشدارييةكا
 

 خولةك(          كتيَبى ثيرؤز : ليَكدانةوةى دروستى كتيَبى ثيرؤز70فيَركردن ) 4

بداتةوة.ثيَويستة لةسةرمان كة ليَكدانةوةى ثيَشةكى/لةسةر هةموو باوةِرداريَكى مةسيحى ثيَويستة كة بةدروستى كتَيبى ثيرؤز ليَك 

 2تيمَوساوس 2)( و بةِراستى ووشةى ِراستى شرؤظة بكةين 2: 4كورونسوس 2نادروست و شيَواندنى ِراستى دوور بكةونةوة )
:  24اتةتمو ثؤلسى نيَردراومان ئاطادار كردؤتةوة لة ِروو بةِرووبوونةوةى لةطةَل مامؤستايانى درؤزن ) مةسيحى خوداوةند 15:

مةسيحدا تاكة كةسى بة تواناية لة  سایع اناى شاردراوة لة ِريَنماييةكانى( لةبةر ئةمة م2 -1:  4 تيمَوساوس1 11 - 10

 32 - 31: 8 انيَوحةنِرزطاركردنى خةلَكى )

.هةروةها وةك نڕخوێلمبيلةكانيان لةسةر جادةكان ضؤية بؤ ئةوةى ئؤتؤثيَويستيان بة نيشانةكانى هاتوو هةروةك ضؤن خةلَكى

ئةوةى ضؤن ثيَويستة هةنديَك مةرجى تةندروستى لةبةر ضاو بطرن بؤ خؤثاراستن لة نةخؤشى،يان ثيَويستيان بؤ ياساو ِريَساكان 

بؤ ئةوةى بةيةكةوة بذين، هةر بةو شيَوةيةش ثيَويستيان بة ضةند ِريَسايةك هةية بؤ ليَكدانةوةى كتَيبى ثيرؤز بؤ ئةوةى بة شيَوةيةكى 

 وست ليَى تيَبطةن.در

د و ثةيمان و ثيَشبينى. بيَطومان هةر وكتَيبى ثيرؤز لة زؤر شيَوةى ئةدةبى ثيَك دَيت وةك شةريعةت و ِريَنمايى ميَذوو و سرو

 نموونةيةك لةمانة ِريَساى ليَكدانةوةى تايبةت بة خؤى هةية ئيَمة ثيَمان واية كة هةنديَك ِراستى لة ميَذوودا بدؤزينةوة و زمانى

 مةجازى لة شيعردا و بةراووردكارى لة ووتة بةنرخةكان.

 لةم وانةية هةنديَك لة بنةماكانى ليَكدانةوةى كتيَبى ثيرؤز دةناسين.

 

 سروشت و زمان: 1 ینگاوهه

 يةكةم: سروشت و زمان ینگاوهه

سةرضواوةى ِرةهواى بيركردنوةوة و هةلَسووكةوتى مرؤظوة.دواتر بوة أ/كتيَبى ثيرؤز كتيَبيَكى بان سروشتة،ضونكة خوودا نووسوةرى ِراسوتةقينةكةيةتى.ئةم كتيَبوة 

مانواى جيواوازى  دلَنيايةوة كتيَبوى ثيورؤز بوة توةواوى شوايةنى متمانوة ثيَكردنوة. لةبوةر ئةموة بوة هوين شويَوةيةك نواكرَى كوة هوين بِرطةيوةكى كتيَبوى ثيورؤز دوو

 هةبيَت.

 ووتةى خؤى بؤ خةلَكى ِراطةياندووة.لةبةرئةوة كتيَبى ثيرؤز بة زمانى خؤت كتيَبى خوداية. داێوەب/كتيَبى ثيرؤز كتيَبيَكى سروشتيية،ضونكة خودا ل

 

 كتَيبى ثيرؤز كتيَبَيكى بان سروشتة.

 بخوَينةوة  2: 1؛ تيتؤس  19:  23ذمارة؛  21 -20:  1ثةترَوس 2؛  16:  3تيمَوساوس 2

 : فيَربكة



 

 2  29 وانةى 3 -كتَيبى مةشق لةسةر بةقوتابيكردن 

لةخؤ  خوداكتيَبى ثيرؤزة.كتيَبى ثيرؤز ووتةكانى خودى خوداى طيانى ثيرؤز دامةزريَنةرى : خاوةن دةسةالَت (1

نها خاوةن دةسةالَتة بةسةر بيركردنةوة و هةلَسوكةوتى ها بووترَى كة كتَيبى ثيرؤز بة تناكرَى بة تةن لةبةرئةوةدةطرَى.

 مرؤظدا بةلَكو سةرضاوةى كؤتايى و دوا سةرضاوةى باوةِر و هةلَسوكةووتى مةسيحيية.

 

سيفةتةكانى خودا ِرةنطدانةوةى ووتةكةيةتى.سةرةِراى ئةوةى كة كتيَبى ثيرؤز نةمرة و بؤ : شايةنى متمانةية كتيَبى ثيرؤزب( 

دواتر شايةنى ،بةالَم خودا لة ميَذووى مرؤظدا ِرايطةياندووة.هةروةها كتَيبى ثيرؤز ِراستطؤ و ثيرؤز و بةبةزةيية ،هةتاهةتاية

ية و دةيةوَى مةبةستةكانى بة ِروونى بؤ مرؤظ ِرايطةيةنَى،ناتوانين كة دوو ماناى دذ متمانة ثَيكردنة.بةوةى كة خودا ِراست طؤ

بةيةك لة ضايةتةكانيدا ببينين.بةم شيَوةية ثيَويستة لةسةرت كة هةوَل بدةي بؤ تيَطةيشتنى ئةوةى خودا دةيةوَى لةهةر ئايةتيَكدا لة 

 ئايةتةكانى كتيَبى ثيرؤز.

 

 : روشتييةكتَيبى ثيرؤز كتَيبَيكى س-2

 فيَربكة/

 بخويَنةوة4 -1:  36 يةرميا 8:  30؛ ئيشايا   26: 14 يَوحةنا؛  (1

 فيَربكة/

ووتةى ِراطةيةندراوى خوداية لة خةلَكيةوة بؤ خةلَكى،خودا قسةى بؤ هةنديَك لةو كةسانة  خودا: زمانة ِرةسةنةكان (1

ثيرؤز بةو زمانة باوانةى ئةو سةردةم نوسراوة كة  كردووة كة اليانى خؤيانةوة هةستاون بة تؤماركردنى ووتةكانى كتَيبى

ووتةى خؤى تيَدا ِراطةياندووة،بةم شيَوةية ثةيمانى كؤن بة زمانى عيبرى و )بةشيَكى زؤر كةميش بة زمانى  خودا

تَيبى ئارامى( نوسراوة.لة كاتيَكدا ثةيمانى نوَى بةزمانى يؤنانى نوسراوة.ئةم هؤية وا دةكات كة دةست نووسة كؤنةكانى ك

ثيرؤز بةهةر دوو زمانى يؤنانى و عيبرى دةستنووسى ثيَوانةيى بن بؤ هةموو وةرطيَِردراوةكانى كتَيبى ثيرؤز و 

 ليَكدانةوةى.

 

ئةم وةرطيَِرانة ئةوةى  سةر يؤنانى ثةيمانى نوىَ  ۆب ساَل ثيَش زاينى وةرطيَِردراوة 250ثةيمانى كؤن : وةرطيَِردراوةكانب( 

ية،ضونكة ووشةى خوداية.وةرطيَِرانى باوى كتَيبى ثيرؤز بؤ سةر زمانى خؤت ئةوةية كة وشةى خوداوبةخؤيةوة بينى كة 

مةبةستى ئةوةية وةرطيَِرانى ِراستى ثةيمانى كؤنى عيبرى و تازةى يؤنانى بيَت.بةالَم ئةطةر توانى خويَندنةوةى كتيَبى ثيرؤزت 

 بؤ تيَطةيشتنى كتَيبى ثيرؤز بة شيَوةيةكى باشتر. ةوا زؤر يارمةتيت دةداتهةبَى بة زمانة ِرةسةنةكانى يان زمانة تازةكانى تر،ئ

 

 ەوەکاتەووندڕ ەوەئ زۆریپ یرتووکەپ یخود زۆریپ یرتووکەپ یکگریەو  زۆریپ یرتووکەپ كیە  2 ینگاوهه

 دووةم: يةكيَتى و ِروونى ینگاوهه

 نى بؤ جيهان.أ/كتيَبى ثيرؤز تاكة تؤمارى نوسراوة بؤ ِراطةياندنى خودا و ثال

 ب/ثةيمانى كؤن و ثةيمانى نوَى بة هةردووكيان يةكتر ثيَك دةهَينن بةم ماناية ))ثةيمانى نوَى لة ثةيمانى 

 

كؤندا شاردراوةتةوة و ثةيمانى كؤن لة ثةيمانى نوَى دا ِراطةيةندراوة لةبةرئةوة كتَيبى ثيرؤز خؤى باشترين لَيكدةرةوة و 

 يرؤزة.شرؤظةكةرى بةشةكانى كتيَبى ث

 

 

 

 : يةكةية كتَيبى ثيرؤز يةك-1

 بخويَنةوة 20: 1كؤرنسوس 2؛  4 -1:  10 عيبرانيةكان؛  17 -16:  2 كَولَوسى؛  17:  5 مةتا

 : كة-----فيَرب

كؤن  هين دذايةتييةك لة نيَوان ثةيمانى نوىَدا نيية.بةلَكو هةر يةكةيان ئةوى تر تةواو دةكات.ثةيمانى: ئامادةكرن و تةواو كردنأ( 

 ِرَى بؤ ثةيمانى نوَى خؤش دةكات و ثةيمانى نوىَش ثةيمانى كؤن تةواو دةكات.

 

ِراطةياندنةكانى خودا وا ناسراون كة ثلةبةندى تيَداية.كتَيبى ثيرؤز دةربارةى شةريعت و ثيَشبينييةكان : ثلةبةندى لة ِراطةياندنداب( 

 دةلَىَ يَر و ضاكة باسيان دةكات كة ديَنة دى.دةربارةى ثةيمانى نوَىش و ثةيمانةكان كة لةثةيمانى كؤندا هاتوون وةك سيَبةرى خ

))ِراستييةكانى ناو مةسيحن(( ثةيمانى نوَى فيَرمان دةكات ضؤن خودا لة كةسى مةسيحدا هةستايةوة بة هيَنانة دى شةريعةتةكانى 

ر ِرؤشنايى ثةيمانى نوىَدا ليَكبدرَيتةوة.ِريَنماييةكانى ثةيمانى كؤن و ثيَشبينى ثةيمانةكان.بؤية ثَيويستة هةميشة ثةيمانى كؤن لة ذيَ 

 ثةيمانى نوَى ِريَنمايى ثيَوانةيين.

 

 كتَيبى ثيرؤز خؤى شرؤظةى خؤى دةكات.-2

 بخويَننةوة 28 - 25: 10لَوقا
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ثيرؤز. ئةويش بة يساى مةسيح وةالَمى ثرسيارةكانى خةلَكى دةداتةوة دةربارةى كاروبابةتة نوسراوةكانى ناو كتَيبى ع: فيَربكة

وةالَمى نوسراوة لةناو كتَيبى ثيرؤز.هةروةها ووتة و ِرستة ناديارةكانى ناو هةنديَك لة بةشةكانى كتيَبى ثيرؤزى 

 27: 1( ئةويش بة ِريَنمايى ِروون و ئاشكرا لة بةشةكانى ترى كتَيبى ثيرؤزدا )ثةيدابوون 1: 24 کانەوت بِرواننةِروونكردؤتةوة)

( بةم شيَوةية كتيَبى ثيرؤز خؤى ليَكدانةوةى بؤخؤى دةكات.ئةو باشترين ليَكدةرةوة و 8 -3: 19 مةتا 24 : 2 دابوونەیپ؛ 

هةميشة هةولَبدة كة لةو  لةبةرئةوةشرؤظةكةرى هةر بةشيَكى خؤيةتى بة تايبةتى كة هين ئايةتيَك دوو ماناى دذ بةيةك هةلَناكرَى،

 لةو ئايةتة.ماناية بطةيت كة خودا مةبةستيةتى لةم يان 

 

 ثيرؤز و باوةرِ  ِرَوحى: 3 ینگاوهه

 سيَيةم: ِرَوحى ثيرؤز و باوةرِ  ینگاوهه

أ/خوداى كتيَبى ثيرؤز نوسةرى كتيَبى ثيرؤز و بابةتةكةيةتى.خوداى ِروحى ثيرؤزة كةوا لةخةلَكى دةكات ووتةى كتَيبى ثيرؤز 

   تيَبطةن.

 

 و ووتةية دةبةستَى كة لة كتيَبى ثيرؤز نوسراوة.ب/باوةِر هَينان بة عيساى مةسيح هةميشة ثشت بة

ؤز بةو شيَوةية خويَنةرانى كتَيبى ثيرؤز ثيَويستيان بة ِروحى ثيرؤز و باوةِر بة عيساى مةسيح هةية لة دلَياندا بؤ ئةوةى لة كتيَبى ثير

 تيَبطةن و بة دروستى ليَكى بدةنةوة.

 

 : ئةو كةسانةى ِروحى ثيرؤز و باوةِريان هةية-1

- 7:  2 كَورنسَوس1؛  17-10: 14 رَوما  45 – 44:  24  لَوقا؛  15 - 13:  16 نناەحیۆ؛  47-45؛  40 -39:  5انَوحةني

بَى باوةِرةكان ناتوانن كتيَبى ثيرؤز  لةبةرئةوةبَى باوةِرةكان بة ِروح مردوون و تا ئيَستاش ضاويان داخراوة.: فيَربكة .بخويَنةوة15

يساى مةسيح و زادةى ِروحى ثيرؤز ةولَيَكى طةورة بةبَى باوةِر بة عبؤية ليَكدانةوةى كتيَبى ثيرؤز بة هبة ِراستى ليَكبدةنةوة.

يساى مةسيح و خوداى كتَيبى ثيرؤز دةيَلَى باوةِر دةربارةى كتيَبى ثيرؤز و عهةولَيَكى بَى ئةنجام.بؤية ثَيويستة ئةوةى بيَ 

 .يةى كة تا ئَيستاش لة دايكبوونى دووةميان تاقى نةكردؤتةوةهةلَسةنطيَندرَى لة ذيَر ِرؤشنايى ئةو ِراستي

 

 ئةو جةماوةرةى كة ئامانجة: 4 ینگاوهه

 

 

 ضوارةم : ئةو جةماوةرةى كة ئامانجة ینگاوهه

كتَيبى ثيرؤز لةطةَل ضينى جياواز دةدوَى.لةبةرئةوة ئةو ضينةى خةلَكى ديارى بكة كة خودا مةبةست و ئامانجييةتى لةهةر 

يةكى كتَيبى ثيرؤزدا.ئةم ِريَساية بة شيَوةيةكى تايبةت بؤ ليَكدانةوةى ثةيمانةكان و هةِرةشةكان و ِراسثاردة و ثيَشبينيةكانى ناو بِرطة

 كتَيبى ثيرؤز طرنطة.

 نى مةسيح.أ/لة هةنديَك كاتدا ئةو ِراستييةى لة كتيَبى ثيرؤزدا هاتووة ئاراستةى هةموو خةلَكى جيهان كراوة يان هةموو باوةِردارا

ب/لة هةنديَك كاتى تردا ئةو ِراستييةى لة كتيَبى ثيرؤزدا هاتووة ئاِراستةى كةسيَكى دياريكراو يان ضينَيكى دياريكراو لة تةمةن يان 

 دؤخيَكى دياريكراو كراوة.

 

 : استةى هةموو خةلَكى كراوةتدا،ِراستى ناو كتَيبى ثيرؤز ئارلةهةنديَك كا-1

 بخويَنةوة2 - 1: 1س تروَ ثة 2؛   30-28: 10رقؤس ؛ مة 27 - 25:  14 لَوقا

:  14 لَوقا: استةى هةموو خةلَكى لة هةموو طةلةكانى جيهان كراوناوانةى ناو بِرطة كتيَبيةكان ئارفيَربكة/ئةو ِراستيية ِراطةيةندر

انة بؤ هةموو باوةِردارانى .هةروةك ِراستى ِراطةيةندراوى ناو ئةم بِرط16: 3 يَوحةنا؛  38-34: 8؛  15: 1؛ مةرقؤس 25-27

 .1: 1س وَ ترثة؛  2-1: 1س تروَ ثة1 35-34:  16 يَوحةنا؛ 30 -28: 10مةرقؤس: مةسيحيية

 لة هةنديَك كاتى تردا،ِراستى ناو بِرطةى كتَيبى ئاِراستةى ضينيَكى خةلَكى كراوة.-2

 بخويَنةوة 1: 1مةالخى  ؛21-17: 10مةرقؤس

 ثيرؤز ئاراستةى كةسيَكى دياريكراو كراون فيَربكة/ئةم ِراستييةى ناو كتيَبى

يان بؤ  10-8: 6؛ ئيشايا  1: 1يان بؤ ضينَيكى ديارى كراو مةالخى  21: 10؛ مةرقؤس  14-11؛  7: 17 مەکیە هةوالَ 

-6 :18يان بؤ كات و سةردةميَكى دياريكراو ئةرميا 15 -12: 6 ەو  4-3: 5غةالَتية  14-9: 17ثةيدابوون: ماوةيةكى دياريكراو

 7: 2؛ بينين  20 -11: 33حةزقيال  10

 

 شيَوازى ئةدةبى و ووردبوونةوة 5 ینگاوهه

 

 ثيَنجةم :شيَوازى ئةدةبى و ووردبوونةوة ینگاوهه



 

 4  29 وانةى 3 -كتَيبى مةشق لةسةر بةقوتابيكردن 

وريابة و و أ/كتيَبى ثيرؤز طةليَك شيَوازى ئةدةبى لةخؤ دةطرَى:ئةو شيَوازة ئةدةبية ديارى بكة لةخودا لةهةر بِرطةيةكى كتيَبيدا بةكارى دةهيَنى

كدانوةوةى بؤ ليَكدانةوةى هةر شيَوازيَكى ئةدةبى بةثيَى ِريَساى ليَكدانةوةى تايبوةت بوةو شويَوازة.بؤ نموونوة نموونوةكانى عيسواى طوةورة بوةثيَى ليَ 

 تايبةت بؤ نموونةكان ليَكبدةوة.

سةر باوةِريةك دةكاتةوة يان لةسةر هانودانى هةسوتان ب/كتيَبى ثيرؤز لة اليةنى جياواز وورد دةبيَتةوة.ديارى بكة ئاخؤ بِرطةى كتيَبى جةخت لة

 بة كاريَكى دياريكراو يان طيَِرانةوةى ِرووداوى ميَذووى يان ثةيمانيَك يان ثيَشبينييةك  

 
كتَيبى ثيرؤز طةليَك شيَوازى ئةدةبى جياواز لةخؤى دةطرَى وةك شةريعةت و ميَذوو و شيعر و ووتةى بةنرخ و نموونة و ثيَشبينى 

 اطةياندن و بابةتى تر....و رِ 

شَيوازى ئةدةبى بِرطةى  ئةوة لةبةرئةوةى شايةنى تيَبينى كردنة ئةوةية كة هةر شَيوازيَكى ئةدةبى ِريَساى تايبةت بةخؤى هةية.

بة كتَيبى ديارى بكة بة ثيَى ليَكدانةوةى تايبةت بةخؤى }سةيرى ثيَشةكى زؤربةى أسفارى كتَيبى ثيرؤز بكة لة كتَيبى تايبةت 

 (( { بكة.ثاشايةتىِراهيَنانى كلَيَسا و ))كتَيبى تايبةت بة ِراهيَنانى 

هةولَبدة ئاخؤ بِرطةى كتيَبى جةخت لةسةر فيَركردنى  ،لة كاتيَكدا كة كتيَبى ثيرؤز لةسةر اليةن و كارى جياواز وورد دةبَيتةوة

ان بؤ دةطيَِرَيتةوة يان باسى كاريَكمان بؤ دةكات كة لةداهاتوو يةك دةكاتةوة يان هانى هةستان بة كاريَك دةدات يان ميَذوويةكمباوةرِ 

 ِروو دةدات.

 كاتيَك بِرطةى كتَيبى فيَركردنى باوةِر دةكاتة ضةقى مةبةستةكةى.-1

 : بخويَنةوة 6: 14 انيَوحةن

دةبينين  6: 14 يَوحةناثَى بهَينى لة ى باوةرِ يةكى دياريكراوة،ثَيويستة باوةرِ فيَربكة/كاتيَك بِرطةى كتيَبى ثيرؤز مةبةستى فيَركردنى 

دابِريَذة.بؤ  بيروباوةرِ يةكى دياريكراو دةكات.لة ِريَطةى ووردبوونةوةى ضِر بة تايبةتى لةناوةكان باوةرِ جةخت لةسةر فيَركردنى 

ك((.بةم شيَوةية ثيَويستة يسا(( و ))ِريَطا(( و ))ِراستى(( و ))ذيان(( و ))هين كةس(( و ))باوونة تيَبنى ئةو ناوانة بكة من ))عنمو

 ((.!باوك بةرةويسا تاكة ِريَطاية ثَي بهيَنَى كة ))ع باوةِرىلةسةر هةموو كةسَى كة 

 

 كاتيَك بِرطةى كتَيبى هةستان بة كاريَكى دياريكراو دةكاتة ضةقى مةبةستةكةى.-2

 بخويَنةوة. 35 -34: 13 يَوحةنا

دةبنين  35-34: 13 انيَوحةنستان بةكاريَكى دياريكراو ثيَويستة ئةمة بكةيت.لة فيَربكة/كاتيَك بِرطةى كتَيبى هانت دةدات بؤ هة

بة شيَوةيةكى تايبةت كارةكة  كردارتةوةرةى مةبةستةكة هاندانة بؤ ئةنجامدانى كارى دياريكراو.لة ِريَطاى جةخت كردنةوة لةسةر 

(( و ))وةك خؤشم ويستوون(( و ))هةمووان دةزانن(( و دابِريَذة.بؤ نموونة سةيرى ئةم كردارانة بكة ))يةكتريتان خؤش بويَت

))ئَيوة قوتابى منن((.بةم شيَوةية ئةو ِراسثاردةيةى كة ثَيويستة لةسةر هةموو باوةِرداريَكى مةسيحى بيدات ئةوةية ))ثيَويستة 

 لةسةرمان وةك باوةِردارانى مةسيحى كة يةكتريمان خؤش بوَى وةك ضؤن مةسيح خؤشى ويستووين((.

 

 كاتيَك بِرطةى كتَيبى طيَِرانةوةى ِرووداويَكى ميَذوويى ضةقى مةبةستةكةيةتى.-3

 بخويَنةوة 11: 17 راوانێن یکردار

ِرووداويَكى ميَذوويى دةكات ثيَويستة لةسةرت كة بِريار بدةى ئاخؤ دةتوانى  فيَربكة/كاتيَك بِرطةى كتيَبى جةخت لةباسى طيَِرانةوةى

ان نا ئةطةر نموونة ميَذوويةكة خراث بوو ثَيويستة لةسةرت كة لة هين كاتيَكدا دواى نةكةوى.بؤ دواى ئةو نموونةية بكةوى ي

ثيَويستة لةسةر باوةِردارانى مةسيحى كة وةك طةلى ئيسرائيل نةكةن لة ثةيمانى كؤندا لةو كارة خراثانةى كة كرديان وةك : نموونة

ى كلََيسا ِرابةرتة لةسةر باوةِردارانى مةسيحى السايى ))ديوتريفوس((ى باسكراوة.هةروةها ثيَويس 11: 6:  10 كَورنسَوس1لة 

 ( دا هاتووة.11-9 انيَوحةن 3نةكةنةوة لة ثةيمانى نوىَدا.بةثيَى ئةوةى كة لة )

 1؛  28 -25: 20اتمةتدةستةكانى خؤيان )بةرامبةر ذيَريانى كلَيَسا كة خؤيان بةزل نةزانن لةِرابةرهةروةها ثيَويستة لةسةر 
 نةكةنةوة و ِريَطة لةبةر دةستةكانيان نةطرن بؤ ضاكة و خَير.يانى تر ِرةتِرابةر( و 4-1: 5ثةترَوس

بةالَم ئةطةر نموونةى نموونة مَيذووييةكة باش بوو،ثيَويستة لةسةرت كة دواى بكةوى.بةالَم داوا لة باوةِردارانى تر مةكة كة دواى 

مةسيحى دةتوانن هةموو  یدارانڕباوهةتيَكى تردا.بؤ نموونة واى ئةو كارة نةكات لة بابئةو نموونةية بكةون ئةطةر كتيَبى ثيرؤز دا

ردنانة نةخؤن ئةطةر اخوشتيَك بخؤن كة لة بازاِر دةفرؤشرَى يان خانة خويَكانيان لةبةر دةميان دادةنيَن.هةروةها دةتوانن ئةو 

باوةِردارانة بكةن كة طؤشت دةخؤن يان نايخؤن،هةروةها ناتوانن  ويذدانيان ِريَطةى ثَى نةدان.بةالَم ناتوانن سةر زةنشتى ئةو

 \(1: 11 -23: 10كَورنسَوس1؛  15: 14-1: 14 رَوماباوةِرداران ناضار بكةن وةك خؤيان هةلَسوكةوت بكةن)

تيَبى ثيرؤز بة شيَوةى دةكرَى باوةِردارانى مةسيحى وةك باوةِردارانى ))بيرية(( بكةن لة خويَندن و ليَكدانةوةى ك: نموونةيةكى تر

( بةالَم ناكرَى باوةِرداران ناضار بكريَت بؤ ئةم 11: 17 )كردارِرؤذانة و دلَنيا بوون لة ِراستى و ناِراستى ووتار دةرو مامؤستايان 

 كارانة.

 

 ك دةكاتة تةوةرةى باسةكةى.يةينبكاتيَك بِرطةى كتَيبى ثةيمانيَك يان ثيَش-4

 بخويَنةوة. 16 -8: 3؛ غةالَتية -17: 11عيبرانيةكان بةراوورد؛  ؟18 -15: 22؛ ثةيدابوون 21: 14انيَوحةن

فيَربكة/ئةطةر بِرطةى كتيَبى جةختى لةسةر ثةيمانيَك كردةوة يان ئاطاداركردنمان لةسةر شتيَك كة لة داهاتوو ِروو دةدات 

( و 18قيال ز؛ ح 17-18: 5 يةرميايان دؤخى باو )( 18-22: 15)ثيَشبينى( هةولَبدة ئةو جةماوةرة بناسة كة ئامانجة.)ثةيدابوون 



 

 5  29 وانةى 3 -كتَيبى مةشق لةسةر بةقوتابيكردن 

: 2 ثةترَوس1؛  22 -11: 2 ئةفةسَوس؛  29 -26: 3ةالَتية غ( 44 -42: 21؛  12 -11: 8مةتاهاتنةدى ثةيمان و ثيَشبينيةكة )

4- 10 

ئةو : تةوة ليَكبدريَتةوة.بؤ نموونةهةروةها ثيَويستة ثيَشبينيةكانى ثةيمانى كؤن لةذيَر ِريَنمايى ثةيمانى نوَى كة ثيَويستة بةو بابة

بة طةلى ئيسرائيل.بةالَم ليَكدانةوةى لةثةيمانى نوَىدا  ەستیوێپ( دا هاتووة 12 -11: 9ثيَشبينيةى ثةيمانى كؤن كة لة )عاموس 

: 3غةالَتية و  12: 10رَوما بةراوورد؛  19 -14: 14)كردارثةيوةندى بة هةموو باوةِردارانةوة هةية بة تايبةتى لة نةتةوةكان 

18.) 

 

 داب و نةريت و باوةرِ : 6 ینگاوهه 

 شةشةم:داب و نةريت و باوةرِ  ینگاوهه

 ِريَنمايى و فةرمانةكان لة كتيَبى ثيرؤزدا ديارى دةكات كة ثيَويستة كلَيَسا ضى فيَربكات 

 ضى فيَربكات. أ/داب و نةريتةكانى كلَيَسا ثيَوةر نين.كة كلَيَسا بِريار نادات كة كتيَبى ثيرؤز دةبىَ 

ى ب/ثيَويستة ثشكنين و هةلَسةنطاندن بؤ هةموو باوةِرةكانى كلَيَسا بةبةردةوامى بكريَت لة ذيَر ِرؤشنايى ِريَنمايية ِروونةكانى كتَيب

 ثيرؤز و لَيكدانةوةى ِراست و دروست.

 

 نين. و ئةندازةيى ىيداب و نةريتة ئاينيةكان ثيَوةر-1

 : ضاالكيية ئاينييةكانأ( 

بخوَينةوة.خودا بؤ ئيشايا ثيَغةمبةرى ِراطةياند كة خودا ثةرستى بة شيَوةيةكى ِرَيو ِرةسم و داب و نةريتى كؤن لة  18 -1: 1شايا ئي

نةطرى و واز  خوداثةرستطادا وةك قوربانى و بخور و ئاهةنط خوداثةرستى بيَماناو قيَزةوونة ئةطةر طةل طوَى بؤ شةريعةتى 

 نى.لةو كارة خراثانة نةهيَ 

 

 خةون و بينين و ووتةى ثيَغةمبةران.ب( 

ى ِراطةياند كة هةميشة خةلَكى هةن بانطةشةى ئةوة يةرميابخويَنةوة.خودا بؤ ثيَغةمبةر   40-25 ،22-21؛  16: 23 يةرميا

نين و خةون دةكةن كة دةكةن كة ثيَغةمبةرى خودان.بةالَم لة ِراستيدا خودا نةيناردوون.لة كاتيَكد كة ثَيغةمبةرانى درؤزن قسة لة بي

ران زادةى بيرى خؤيانن.بةالَم ثيَغةمبةرانى ِراستةقينة بة ئةمانةتةوة ووتةكانى خودا بة بةخةلَكى دةلَيَن.بؤية ثيَويستة لةسةر باوةِردا

وور كة جياوازى بكةن لةنيَوان ووتةكانى خودا و ووتةكانى خةلَكى.ووتةكانى خودا وا لة خةلَكى دةكات لة ِريَطاى خراث د

بكةونةوةبةالَم بة داخةوة الى خؤيانةوة زؤر كة بةناوى ثيَغةمبةرانةوة دةدويَن و قسة دروست دةكةن واتا درةستكراوى بيرو 

 نين و ووتةى خةلَكين و ووتةكانى خودا ناشيرن دةكةن.ووشةى خوداهؤشى خؤيانة و لة خوداوة نية. بؤية ئةم ووتانة 

 

 يتةكان.رداب و نةج( 

تاوانبار  ى (جولةكة شارةزايانى) ى مةسيح فةريسيةكان و مامؤستايان ويسا. خوداوةند ع46 -44: 11 لَوقا؛  9 -1: 7مةرقؤس 

 كرد كة ِراسثاردةكانى خودا كة لة كتيَبى ثيرؤزدا هاتوون وةال ناوة و طرنطى دةدةن بة ثيادةكردنى ئةو نةريتانةى 

بةوةى كة ئةو بِريارانةى لةسةر نةريتةكان دامةزراوة كرد بة ِراسثاردة  وةضة بة وةضة وةريانطرتووة.هةروةها تاوانبارى كردن

ووتى ئةم نةريت و ِريَنماييانة تةنها ))ِراسثاردةى خةلَكين(( و  خوداوةند(مةسيحى 14 -1: 15 اتمةتو ِريَنمايى كتَيبى ثيرؤز )

ئةوةش مةسيح ووتى ئةو كةسانةى دةلَيَن كة  ( سةرةِراى7-6: 7)مةرقؤسثةرستى  خوداازيَكى نةزؤكة بؤ دواكةوتنيان ِرَيب

ى كويَرن و خؤالدان و دووركةوتنةوة لَييان زؤر ثيَويستة وةك دووركةوتنةوة ِرابةرطرنطترة ئةوانةش  ووشةى خودانةريتةكان لة 

 (.46 -44: 11لَوقا؛  14-15: 13 مةتالة طؤِرة ترسناكةكان )

 

 ة ِروونةكانى كتيَبى ثيرؤز و ليَكدانةوةى ِراست دابمةزرَى.ى مةسيحى لةسةر ِريَنماييباوةرِ ثيَويستة -2

 بخويَنةوة. 17 -16: 3 تيمَوساوس 2؛  15-14: 3 تيمَوساوس1؛  6: 4 كَورنسَوس 1؛  26 -24: 7 مةتا

 فيَربكة/

 ثيَويستة باوةِر لةسةر كتيَبى ثيرؤز دابمةزرَى.أ( 

نى ناو كتَيبى ثيرؤز دابمةزرَى بةمةرجيَك بةِراستى و دروستى لَيك ى مةسيحى لةسةر فرمان و ِريَنماييةكاباوةرِ ثيَويستة 

و بدريَتةوة.ِرَينماييةكان و فةرمان و قةدةغةكراوةكان كة لةناو كتيَبى ثيرؤزدا هاتوون لة هةموو ئةو ِريَنمايى و فةرمانانة باالَ تر 

مامؤستايةكةوة دةردةضن،هةروةها لةهةموو زانست و فةلسةفةيةك يةك يان ِرابةرطرنطترن كة لةهةر كلَيَسايةك يان 

 لَوقاو نيَردراوةكان ضةندين جار ئاماذةيان بؤ ئةوة كردووة كة لةكتيَبى ثيرؤزدا نوسراون ) مةسيحى خوداوةندبةرزترن.دةبينين كة 

ا ديارةكان ووتوويةتى يان باوكيَك لة ( نةك بؤ ئةوةى كة يةكيَك لة مامؤست41 -40: 13 كردار؛  16: 2 كردار؛  26 -25:  10

 نوسةريَكى مةسيحى.و كتَيبى ثيرؤز  ِراظةكارانىكلَيَسا يان 

 

 يساى مةسيح بة كردةوة جيَبةجَى بكرَين.ثَيويستة ِريَنماييةكانى عب( 

؛  28: 4 انيَوحةنى بكةن )يساى مةسيح خةلَكى فيَر كردووة كة ثيَويستة لةسةريان باوةِر بة قسةكانى بهيَن و بة كردةوة جيَبةجيَ ع

نية و هةموو ئةوانةى  مةسيحى خوداوةندى نيَردراو ووتوويةتى هةموو ئةوةى بة ثيَى ووتةى انيَوحةن( هةروةها  26 -24: 7اتمةت



 

 6  29 وانةى 3 -كتَيبى مةشق لةسةر بةقوتابيكردن 

:  3 يَوحةنا 1 بةراوورد؛  11-9 يَوحةنا 2يساى مةسيح ئةوا خودا لةبةشى ئةوان نابَى )ؤيى دةكةنة سةر ِريَنماييةكانى عزيادة رِ 

21- 24 

 

 سنورى نوسراوةكانى ناو كتَيبى ثيرؤز مةبةزَينة.ج( 

: 3 تيمَوساوس2  ؛ 6: 4كورنسؤس 1))بيرؤكةكانتان مةخةنة سةر ئةوةى نوسراوة(( ) دةلَىَ خودا ِريَسايةكى طرنطى داناوة كة 

 -14: 3 تيمَوساوس1؛  9: 4فيليثىكانيدا )هةروةها كلَيَساى ِراسثارد كة دواى ئةو ِراسثاردة نوسراوانة بكةوة كة لة نامة 17 -16

15.) 

 هۆڤةست( ووتةى تايبةتى خؤى يان شلئةو ئاطادارية ترسناكةى داوة بة ئيَمة كة هةر كةسيَك )بةمةب مةسيحى خوداوةندهةروةها 

ر كةسيش خراثةى زؤرترى بةسةر دةهيَنَى.هة خودائةوا  ،كردن و ليَكدانةوةى تايبةت بةخؤى بخاتة سةر كتيَبى ثيرؤز

 -18:  22)بينين بيَبةشى دةكات)بةمةبةست( بةشيَك لةوةى كتَيبى ثيرؤز دةيلََى كةمبكاتةوة و ببِرَى،ئةوا خودا لةدرةختى ذيان 

19.) 

ى مةسيحى لةسةر ِريَنمايية ِروونةكانى كتيَبى ثيرؤز و لَيكدانةوة دروستةكان دابمةزرَى.نةك لةسةر ووتة و باوةرِ ثيَويستة : ختةثو

ينةكانى مامؤستايانى ئاينى و باوكانى كلَيَسا و لَيكدةرةوةكان.هةر ضةندة ياساى تايبةت بةهةر كلَيَسايةك دةشَى بة سوود بَي بؤ نوس

ى مةسيحى،بةالَم ثيَويستة هةلَسةنطاندن و ثشكنينيان بؤ بكرَى بة شيَوةيةكى بةردةوام،ئةويش لةذيَر ِرؤشنايى باوةرِ بناغةكانى 

 تَيبى ثيرؤز و ليَكدانةوةى دروست و ساغ.ِريَنماييةكانى ك

 

 بةرثرسياريَتى: 7 ینگاوهه

 حةوتةم : بةرثرسياريَتى ینگاوهه

 مةبةست لة كتيَبى ثيرؤز ِراطةياندنى ِراستى خوداية و طؤِرينى ذيانى خةلَكيية.

ا و ذيانى خؤيدا.بةالَم لةهةمان كاتدا بةر ثرسيارة بةرامبةر أ/مافى هةموو كةسيَكة كة ئةو ِراستيية بخويَنَى و ليَكبداتةوة و جيَبةجَى بكات لة خؤيد

 ليَكدانةوةى ِراست و دروستى كتيَبى ثيرؤز.

 ب/مافى هةموو باوةِرداريَكى ِراستةقينة كة ِراستى فيَر بكات.بةالَم ثيَويستة ليَكدانةوةى بة درؤى ِريَنماييةكان ِرةت بكاتةوة   

   

 و طويَِرايةلَيكردنى. ليَى و تيَطةيشتن ى ِراستىبةرثرسياريَتى زانين-1

؛  9: 4فيليثى 16: 3 كَولَوسى؛  52 -51:  13؛ 26- 24:  7 تتاەم؛  17: 17؛  21،23 ،16: 14؛ 32 -31: 8 يَوحةنا

 بخويَنةوة 

 فيَربكة/

يساى مةسيح خوداوةند ع مةسيح ِراستيية. يساىخوداية.هةروةها ِريَنماييةكانى ع يساى مةسيح ِراستى ِراطةيةندراوىع: زانينأ( 

تية ِراِمان دةسثيَرَى كة ِراستى بناسين و ثابةندى ِراستيةكةى بين و طويَِرايةلَى ِراستيةكةى بين.ئةويش ثةيمانمان ثيَدةدا كة ئةو ِراس

 ِرزطارمان دةكا و ثاكمان دةكاتةوة.

يان هانداوة بؤ تيَطةيشتنى ئةوةى ثيَيان دةلَيَن و و نيَردراوان ضةندين جار خةلَكانى ئاساي مةسيحى خوداوةند: طويَِرايةلَىب( 

 (10: 7 عةزرا بةراووردهةروةها فيَركردنى خةلَكانى تريش بةو ِريَنماييانة ) ،جيَبةجيَكردنى ِرَينماييةكانيان لة ذيانى ِرؤذانةياندا

رانى كتيَبى ثيرؤز بؤ ئةوةى ))ثيرؤز بن و نيَردراوان هةستاون بة هاندانى خوَينة مةسيحى خوداوةندثيَغةمبةران و : كةسايةتىج( 

ة طويَِرايةلَى ِريَنماييةكانى كتَيبى ثيرؤز دةست ثيَدةكات ب( ِريَطاى ثيرؤز بوونيش 16 -14 1ثةترَوس1ضونكة خودا ثيرؤزة(( )

 نةك بةتةنها ناسينى.

  

 بةرثرسياريتى ِرةتكردنةوةى مامؤستايانى درؤزن.-2

 ( بخويَنةوة11-9 انيَوحةن 23 -20: 2انيَوحةن1؛ 9: 1؛ تيتؤس 26 -23: 2 تيمَوساوس 2)

فيَربكة/ثيَويستة لةسةر باوةِردارانى مةسيحى كة مامؤستايانى درؤزن ِرةت بكةنةوة و لةمالَةكانياندا ثيَشوازيان ليَنةكةن و بةخؤيان 

 نةطرن.

 

 ِرؤشنبيرى: 8 ینگاوهه

 هةشتةم:ِرؤشنبيرى ینگاوهه

ثيرؤز لة ِراسثاردةكان و ريَنماييةكان ثةيوةست بة هةلَسوكةوتى مرؤظ:ِريَضكةى ِرؤشنبيرى كتيَبى ِريَضكةى ِرؤشنبيرى كتيَبى 

ثيرؤز ثيَودانطةى بةردةوام و هةميشةيية بؤ هةلَسوكةوتى باوةِردارى مةسيحى.تةنها لةو كاتةدا نةبَى كة كتيَبى ثيرؤز ئةو ِريَضكة 

 يارى كراو.ِرؤشنبيرييةى ثابةند كردبَى بةكات و شوَينى د

أ/ِرؤشنبيرى:شارستانيةتى و مرؤظايةتى لة هةر شويَنيَكى ئةم سةر زةوية و لةهةر قؤناغيَكى ميَذوويدا بِريار نادات كة كتَيبى 

 ثيرؤز ضى فيَر دةكات،ضونكة ئةم ِرؤشنبيريية شارستانيةتة ثةلَةى طوناه و زيادة ِرؤيى بؤ سةر ويستى خوداى ثيَوةية.

مرؤظ --شارستانييةتى-ديارى دةكات كة ثيَويستة ِرؤشنبيرى--كةكتيَبى ثيرؤز بة فيَركردن هةلَدةستىَ --تى خوداب/ِرؤشنبيرى ثاشاية

 لةهةموو شويَنيَك و قؤناغيَكى مَيذوودا ثيَويستة ضؤن بيَت   

 



 

 7  29 وانةى 3 -كتَيبى مةشق لةسةر بةقوتابيكردن 

 ِرؤشنبيرى و ِريَِرةوى ِرؤشنبيرى.-1

 بخويَنةوة. 21 -18: 3 كَولَوسى 44-43 ،39-38 ،32-31 ،28-27؛  22 -21: 5 اتمةت

 فيَربكة/

 هةر كؤمةلَيَكى خةلَكى لةهةر قؤناغيَكى ميَذوودا لة دوو شت ثيَك دَيت.: ِرؤشنبيرىأ( 

بةِريَوةيان  لةسةردةمى خؤياندا ةىِروح ئةفسانةكانيان و ئةوتيَِروانينيان بؤ جيهان و بيروباوةِرةكانيان و بةهاو ئاكارةكانيان،-1

 .دةبات

 ن لةم اليةنانة و قةناعةت و شارةزايى و هةلَسوكةوت و داب و نةريت و ثةيوةندى و دةزطاكانيان.شيَوازى دةربِرينيا-2

 ِريَِرةوى ِرؤشنبيرى كتَيبى ثيرؤزيش لة دوو شت ثيَك دَيت.ب( 

: 1 ارَوموةسفكردنى اليةنة هةلَةكان و الدراوةكان هةر ِرؤشنبيرييةكى مرؤظ بؤ خؤالدان ليَى و طؤِرينى.نموونةى ئةمةش -1

18- 32 

  7-5 اتمةتخودا كة ثيَويستة ثةيِرةوى بكرَى.نموونةى ئةمةش  ثاشايةتىفيَركردنى ِرؤشنبيرى -2

 

 مرؤظ و ِرؤشنبيرى هةلَة.-2

 بخويَنةوة. 32 -18: 1رَوما
: 4كوشتن )ثةيدابوون : رى مرؤظفيَربكة/لة اليةكةوة،كتيَبى ثيرؤز دوودَل نية لة تؤماركردن و وةسفكردنى اليةنة هةلَة و شيَواوةكانى ِرؤشنبي

 ( لة سةربة خؤى وةرطرتن5 -2: 6( هاوسةرطيرى باوةِرداران لةطةَل بَى باوةِرةكان )ثةيدابوون 8

( دةستدريَذى و ئةنجامدانى سيَكسى ثيَش هاوسةرطيرى 5 -4: 19( سيَكسى هاوشيَوة و )ثةيدابوون 4: 11و جيابوونةوة لة خودا )ثةيدابوون

( خؤ ثةرستى و 5: 4-32:  4)كردار( دةست ثيسى لةكاروبارى دارايى 8 -1: 32دةرضوون( بتثةرستى و )7،31-2 :34)ثةيدابوون 

( و ئةطةرى فيَركدنى بةهةلَة و هةلَسوكةوتى 10-9 انيَوحةن 3)يةتى كردنى خؤسةثاندن و ملهوِرى لة كلَيَسا اِرابةر( 23 -18: 8 )كردار

 ( شتى ترى لةو بابةتة.ثيَويستة لةهةموو اليةنة خراثةكانى ِرؤشنبيرى دوور بكةوينةوة.23 -20،  16 -14: 2خراث لة كلَيَسا )بينين

 

 خودا. ثاشايةتىِرؤشنبيرى -3

 بخويَنةوة.  4 -1: 5 ثةترَوس1؛  32  -1: 1 رَوما؛  20- 16 ، 13: 9: 18 ووتةكان

 فيَربكة/

 شكةش دةكات.كتيَبى ثيرؤز ليَكدانةوة و هةلَسةنطاندنى ِرؤشنبيرى ثيَ أ( 

 لة اليةكى ترةوة،كتيَبى ثيرؤز بة ِروونى فيَرمان دةكات كة ثيَويستة ضؤن ِرؤشنبيرى مرؤظ لةهةموو شويَنيَكى ئةم جيهانةدا ة لة هةموو

نةوة و قؤناغيَكى ميَذوودا ضؤن بطؤِرَى.لة كؤتايدا هةموو ِريَنمايى و فةرمان و قةدةغةكراوةكان كة لة كتيَبى ثيرؤزدا هاتوون ليَكدا

بيَت بةثيَى ويست و داواى خودا لة هةموو  كة ثيَويستة ئةم ِرؤشنبيريية ئاشکرا هةلَسةنطاندنى ِرؤشنبيرى ثيَشكةش دةكات ؛ واتا فيَرمان دةكات

بهيَنن.هةروةها ى ثَى باوةرِ كات و شويَنيَكدا.كتَيبى ثيرؤز خةلَكى فيَر دةكات كة ضؤن سةيرى جيهان بكةن و ئةو ِراستيانة ضين كة ثيَويستة 

هةروةها ضؤن هةلَسوكةوت لةطةَل يةكترى بكةن و ئةو داب و نةريتانة -ئةو بةهاو ِرةوشتانة ضين كة ثيَويستة لة خؤيان بطرن و ثابةندى بن

 ضين كة مايةى ِرةزامةندى خودان.

 خودا فيَردةكات. ثاشايةتىكتيَبى ثيرؤز ِرؤشنبيرى ب( 

يَر هةلَسةنطاندن ثيَش ئةوةى و قؤناغيَكى ميَذوودا دةكةويَتة ژشنبيرى مرؤظ لةهةموو شويَنيَك و هةمولة كتيَبى ثيرؤزدا،دةبينين كة ِرؤ 

موو راِبسثيَردرَى يان قةدةغة بكرَى.بةم شيَوةية خودا ِريَنمايى و فةرمان و قةدةغةكردنى ِروون بةكار دةهيَنَى بؤ دواندنى ِرؤشنبيرى هة

خودا،خودا دةيةوَى طةليَكى تايبةت بة خؤى  ثاشايةتىِرينى ئةو ِرؤشنبيريية بؤ هاوشيَوةى ِرؤشنبيرى طروث و كؤمةلَيَك لة جيهاندا و طؤ

 !(7-5 اتمةت –سةرضيا  ووتارى خوداية )بؤ نموونة، ثاشايةتىهةبيَى و ئةو طةلةش ِرؤشنبيرى خؤى هةبَى كة ئةويش ِرؤشنبيرى 

 .لةسةر بونيادبنرىَ  ىيستة ِرؤشنبيرى مرؤظكتيَبى ثيرؤز ئةو ويَنةية ئاشكرا دةكات كة ثيَوج( 

ثيرؤزدا بةو شيَوةيةى كة بؤ سةردةميَكى دياريكراو ثيَويستة  ِرةوى ِرؤشنبيرى بكةين لة كتيَبىهةلَةية كة سةيرى ِريَ ،بةم شيَوةية-1

 .دارانى مةسيحى لةسةردةميَكى ترداو ثيَوةر نية بؤ باوةرِ 

بوون.بةلَكو  وى طةالندا لة ِرابردوودا نووسراميَذوويى نين لة ِرؤشنبيرى دياريكرابةشةكانى كتَيبى ثيرؤز ضةند بةشيَكى -2

 سةردةم وستى خودا ئاشكرا دةكةن بؤ ِرؤشنبيرى مرؤظ لة هةموو كات وخودابةشةكانى ئةو ئاطادارييانةى خودان كة مةبةست و 

 شويَنيَكدا.

ظ ئاشكرا دةكات كة لةهةموو كات و شويَنيَكدا تيايدا نوسراوون.دواتر ةكانى ِرؤشنبيرى مرؤتَيبى ثيرؤز اليةنة هةلَةو شيَواوك-3

 اليةنة هةلَةو شيَواوةكانى ِرؤشنبيرى مرؤظ لة هةموو شويَنَيكى سةر زةوى لةهةموو قؤناغيَكى مَيذوودا ئاشكرا دةكات.

كى سةر زةوى و ميَذووى مرؤظدا ضؤن هةروةها كتَيبى ثيرؤز فيَردةكات كة ثيَويستة هةر ِرؤشنبيرييةكى مرؤظ لةهةر شوَينيَ -4

بيَت.بؤية ثيَويستة لةسةر باوةِردارانى مةسيحى كة بةو شيَوةية سةيرى ِريَِرةوى ِرؤشنبيرى بكةن لة كتيَبى ثيرؤزدا كة ثيَوةريَكة 

 .بةسةر هةموو طروث و كؤمةلَةكاندا دةضةسثَى لةهةموو جيهاندا و لةهةموو سةردةم و قؤناغيَكى ميَذووى مرؤظدا

  ى.ينموونةى كتَيب لةسةر ِرؤشنبيرى ثيَوةرد( 

( 9 -3: 19) اتمةتيساى مةسيح لةسةر هاوسةرطيرى و جيابوونةوة هةميشة ِرَينمايى ثَيوةرين ريَنماييةكانى خوداوةند ع-1

 23 -20،22، 6 -3 :18هةروةها ِريَنماييةكانى موساو ثؤلسى نيَرداو لةسةر طوناهى سيَكسى هةميشة ِريَنمايى ثيَوةرين )الويةكان

( هةروةها ِريَنماييةكانى ثؤلسى نيَردراو لةسةر بةرثرسياريَتى ئةندامانى خيَزان هةميشة ِريَنمايى ثيَوةرين 27 -24: 1َوماڕ؛ )

( ئةم ِريَنماييانة هةموويان ِراسثاردةكانى خودا فيَرى هةموو خةلَكى دةكةن 18 -12: 3 كَولَوسى؛  23 -22: 5 ئةفةسَوس)

 و شويَنيَك و هةموو سةردةميَكى ميَذووى مرؤظ دةربارةى هةلَسوكةوتيان دةربارةى هاوسةرطيرى و ذيانى خيَزان.لةهةمو



 

 8  29 وانةى 3 -كتَيبى مةشق لةسةر بةقوتابيكردن 

بةهةمان شيَوة ِريَنماييةكانى كتَيبى هةن كة ِروونى دةكةنةوة خودا ضؤن مرؤظ ِرادةسثيَرَى كة ضؤن هةلَسوكةوت لةسةر -2

؛  16 -1: 4 ئةفةسَوس( لة كلَيَسا )20 -18: 16 ووتةكانهةروةها لة دادطاكان و )( 7 -1: 13َوماڕدةسةالَتةكانى مرؤظدا بكةن )

 (.7 -1: 5 ثةترَوس1 ،15 -1: 3 تيمَوساوس1

( لة كاتيَكدا هين ِريَنمايى تر نين لة كتيَبى ثيرؤزدا كة ئةم 17: 5، 17: 4ئةفةسَوسو كؤمةلَطاو دةرةوةى كلَيَسا )هةروةها لةنا

 بة ِريَنمايى ثيَوةرى دادةنريَن لة هةموو كات و شوَينيَكدا. ،و سنوردار بكةنِريَنماييانة ثابةند 

 17-13: 2 سۆترەپ 1، 9 -5: 1 سۆتیت

 

 ميَذوو: 9 ینگاوهه

 نؤيةم:ميَذوو ینگاوهه

خودا بينيونى لة ذيانى ذينطةى ميَذووى كتيَبى ثيرؤز باس لة ِرووداوى ميَذووى و هةلَسوكةوتى مرؤظ دةكات:ئةو كار و شتانةى كة بة ِراستى 

ت كة كتيَبى مرؤظدا ِروويانداوة،لةبةرئةوة ِريَضكةى ميَذووى كتيَبى ثيرؤز ثيَوةر نية بؤ هةلَسوكةوتى باوةِردارانى مةسيحى،تةنها ئةو كاتة نةبيَ 

 ثيرؤز بة ثيَوةرى دابنَى.

دةربارةى هةلَسوكةوتى مرؤظ كارى فيَركارى كتيَبى ثيرؤز ديارى أ/هةموو ئةو ِرووداوة ميَذوويانة و نموونة تؤماركراوانةى ناو كتيَبى ثيرؤز 

 طوناه و زؤر دوورن لة ويستى خودا. ناكات ضونكة بةزؤرى ثِرن له

كتيَبى ثيرؤزدا تؤمار كراون دةربارةى هةلَسوكةوتى مرؤظ ثيَويستة لةذيَر ِرؤشنايى  ب/هةموو ِرووداوة ميَذوويةكان و ئةو نموونانةى له

 و فةرمان و قةدةغة ليَكراوةكانى ناو كتيَبى ثيرؤز شلؤظة بكريَن و ليَك بدريَنةوة.ريَنمايى 

 

ميَذوو لة كتَيبى ثيرؤزدا ئةوةمان بؤ دةطيَِريَتةوة كة خودا ووتويةتى و كردوويةتى،لة ِروويةكةوة هةروةها ئةوةش كة خةلَكى 
 ووتوويةتى و كردوويةتى لة ِروويةكى ترةوة.

 خودا و ميَذووى بة دةنطةوة ضوونى مرؤظ لةطةَل خودا.ميَذووى ِرزطارى -1

 : دوو ئامانج هةن لة ضيرؤكةكانى ناو كتيَبى ثيرؤز

هةروةها ِرؤلَى خؤى لة بوونةوةردا و لة ميَذوودا لة ِريَطةى ووتة و كارة  ،خودا بة دريَذايى خؤى و ثالنى و ويستى بؤ ئيَمة ِرابطةيةنىَ أ( 

شيَوةية ميَذووى ِرزطارى خودا و ِرؤذى كؤتاى ِراطةيةندراوة و تؤمار كراوة لة كتيَبى ثيرؤزدا.ئةم طرنطة ضونكة مةزنةكانى لة ميَذوودا.بةم 

ئةو هؤيةية وامان ليَدةكات لة ِراستى خوداى زيندوو ئامادة تيَبطةين )ثيرؤزى و ضاكة و خؤشةويستى و بةزةيى( لة بوونةوةر و 

 رؤظ تيَبطةين.ميَذوودا.هةروةها لة ثالنى ِرزطارى م

 : وة دةضىَ خودامرؤظ بة دريَذايى ميَذوو بةدةنط ووتة و كارى ب( 

نى هةروةها خودا دةيةوَى بؤمان ِرابطةيةنَى كة ضؤن بةشيَكى زؤر لة تاك و كؤمةَل و نةتةوةكان بة دريَذايى ميَذوو بةدةنط ووتة و كارةكا

 وة ضوون.خودا

ئةمةش طرنطة ضونكة وا دةكات بتوانين  بةدةنطةوة ضوون بةالَم هةنديَكى تر بة ثيَضةوانةوة هةنديَك لةوانة بة شيَوةيةكى دلَخؤشكةرانة

 و دلَِرةشى دلَِرةقيان( وة تيَبطةين و دؤخى داِرمانى خةلَكيش تيَبطةين )ثيسيان و طوناهخوداِراستى مرؤظ لة ِروانطةى 

 : ؤظة نةكراوةكان لة كتيَبى ثيرؤزدانموونة ميَذوويية شل-2

 : نية يىميَذووى كتيَبى ثيَوةرأ( 

ى لة زؤر كاتدا ميَذوو لة كتَيبى ثيرؤزدا دةطيَِردريَتةوة بةبَى ليَكدانةوة و هةلَسةنطاندن.بؤية ميَذووى مرؤظ و نموونة ميَذووييةكان

ات.ئةوةى دةيكات ناو كتَيبى ثيرؤز ثيَوةرى نين.واتا فيَرمان ناكات كة ثيَويستة مرؤظ ضؤن باوةِر بهَينَى و هةلَسوكةوت بك

طيَِرانةوةى ضؤنييةتى هةلَسوكةوتى مرؤظة لة ميَذوودا.لة كاتيَكدا كة ويستى ِراطةيةندراوى خودا لة كتيَبى ثيرؤزدا هةميشة 

 ثيَوةريية )ئةطةر كتيَبى ثيرؤز ثابةندى نةكردبيَت بةكات يان شويَنَيكى دياريكراوة(وة لةكاتيَكدا ِريَنمايى تايبةت بة هةلَسوكةوتى

مرؤظ هةميشة ِريَنمايى ثيَوةرين ئةطةر كتيَبى ثيرؤز واى دانةنابن، ئةوا خةسلَةتةكانى هةلَسوكةوتى مرؤظ ثيَوةرى نين ئةطةر 

كتَيبى ثيرؤز بة ثيَوةرييان دانةنَى.هةروةها قةدةغةليَكراوةكان و فةرمان و ِريَنماييةكانى ناو كتيَبى ثيرؤز )ِريَضكةى ِرؤشنبيرى( 

دروستى ليَكدراونةتةوة ثيَوةرين و فةرمانن)ئةطةر كتيَبى ثيرؤز سنوردارى نةكردبن(ئةمانة دةريدةخةن كة خودا كة بةِراست و 

 دةيةوَى خةلَكى ضؤن هةلَسوكةوت بكةن و ثَيويستة لة ذيانى خةلَكى و ميَذووى مرؤظدا ضى ِرووبدات.

رؤز )ِريَضكةى ميَذوويى( ثيَوةرى و فةرمان نين )ئةطةر كتَيبى بةالَم ِرووداوة ميَذووييةكان و نموونة مرؤييةكانى ناو كتَيبى ثي

بؤمان دةطيَريَتةوة كة خةلَكى ضؤن بة كردةوة هةلَسوكةوتيان كردووة بةرامبةر فةرمان و : ثيرؤز بة ثيَوةرى دانةنابن(

ذوييةكان و وة.بةم شيَوةية ِرووداوة ميَ قةدةغةليَكراوةكان و ِريَنماييةكان كة خودا دايناون و ضى لة ذيان و ميَذووى مرؤظدا ِروويدا

 و كتيَبى ثيرؤزدا ثيَوةرى نين و فةرمان نين، ئةطةر ِريَنمايى وا نةبَى لة كتيَبى ثيرؤزدا ثشطيرى لَى بكات.نموونة مرؤييةكان لةنا

 : ميَذووى كتيَبى نموونةى ِروونكةرةوةنب( 

فيَربكات،بةلَكو دةكرَىنموونةى ِروونكةرةوة بن بؤ ئةوةى كة كتيَبى ثيرؤز  ِرووداوة ميَذووييةكان بِريار نادةن كة كتيَبى ثيرؤز ضى

 : فيَرى دةكات.بؤ نموونة

 ( فيَركردنيَكى 8 -5: 6 اتمةتن)دووِروةكابةبَى خؤدةرخستن وةك  ةو ثةنهانىفيَركارييةكانى مةسيح لةسةر نويَذ لة خةلَوةتط-1

ا دةضةسثَي.بةالَم ثةيِرةوكردنى مةسيح لة نويَذكردن لة شويَنى ضؤَل لةبةيانى ثيَوةريية و بةسةر هةموو باوةِردارانى مةسيحيد

ى.باوةِرداران دةتوانن ثةيِرةوى ي( هين ليَكدانةوةيةكى نية لة كتيَبى ثيرؤزدا بةمةش نابَيتة ثيَوةر35: 1زوودا )مةرقؤس 

كةن.بةالَم ناتوانن ئةم نموونة بةسةر باوةِردارانى تردا نموونةكةى مةسيح بكةن و بضن بؤ شويَنَيكى ضؤَل لة بةيانياندا و نويَذ ب

 يةك يان ئةركيَكى ثيَويست فيَرى خةلَكى ترى بكةن و بيكةن بة ئةركيَكى ثيَويست بةسةر هةموواندا.باوةرِ بسةثيَنيَت و ناتوانن وةك 



 

 9  29 وانةى 3 -كتَيبى مةشق لةسةر بةقوتابيكردن 

ثَيشكةش بكةين لة هةموو جيهاندا داوامان ليَدةكات كة بة ئينجيل ئامؤذطارى  مةسيحى خوداوةندبةهةمان شيَوة كاتيَك -2

( ئةوة كاريَكى ثيَوةريية بؤ هةموو باوةِردارانى مةسيحى بةبَى جياوازى.بةالَم سياسةتى ثؤلسى نيَردراو 15: 16)مةرقؤس

نية ( لَيكدانةوةيةكى ئاشكراو ِروونى 20: 15 َوماڕدةربارةى ئامؤذطارى نةكردن بة ئينجيل لةو شوَينانةى مذدةى ثَى طةيشتووة )

لةهين شويَنيَكى كتيَبى ثيرؤزدا،بةمةش ثيَوةرى نية،بةم شيَوةية هةرضةندة باوةِرداران دةتوانن بةويستى خؤيان ثةيِرةوى ثؤلسى 

نيَردراو بكةن بةالَم ناتوانن سياسةتى ثؤلسى نيَردراو بةسةر باوةِردارانى تر بسةثَينن سياسةتى ثؤلسى نيَردراو فيَركردنَيك نةبوو 

 ت بَى كَليَسا ثةيِرةوى بكات،بةلَكو وةسفيَك بوو بؤ ئةوةى ثؤلس دةيكات.كة ثيَويس

 

 : لة كتيَبى ثيرؤزدا ِراظةكراوةكان نموونة ميَذويية-3

تةنها لةم ،لةزؤر دؤخ لةكتيَبى ثيرؤزدا دةبينين كة ميَذووى مرؤظ يان نموونة ميَذووييةكان ليَكدراونةتةوة و ِروونكراونةتةوة

ئةطةر نموونة مَيذووييةكان ليَكدرابوونةوة و ِروون  لةبةرئةوةركردنى طشتى لةم ِرووداوانة ثووختة بكرَى.دؤخانة دةكرَى فيَ 

 كرابوونةتةوة دةتوانين ثةيِرةوييان بكةين.

 : بؤ نموونة

 : هَوشدارىميَذووى كتيَبى وةك ئامرازيَكى أ( 

انة بؤ ئةوةن كة ببنة نموونة بؤ ئيَمة بؤ ئةوةى ئارةزووى كارى دةخويَنينةوة لة ِراستيدا ئةم ِرووداو 11-10: 6 كَورنسَوس1لة 

خراثة نةكةين وةك ئارةزووى ئةوانة هةموو ئةو كارانة بؤية لةوان ِروويداوة بؤ ئةوةى ببنة نموونة و ئاطادارى بؤ ئَيمة ناردووة 

كتيَبى ثيرؤزدا بؤ ئاطاداركردنةوةى خةلَكى  لهى ميَذوويى )خراث( تؤماركراوون لةسةر بنةماى ئةم بِرطةى كتَيبة هةنديَك ِرووداو

لة ئةنجامى كارى خراثة.ثيَويستة لةسةر خةلَكى لةم كارة خراثانة دووربكةونةوة كة لة كتيَبى ثيرؤزدا باسكراون و وةك ثةند 

 وةريبطرن.

 : ميَذووى كتيَبى وةك ئامرازَيكى هاندان و ثشطيرىب( 

سةر بنةماى ئةم ئايةتة باوةِردارانى مةسيحى دةتوانن ثةيِرةوى كةسة ضاكةكان بكةون لة: دةخويَنينةوة 1: 11كَورنسَوس1لة 

 بؤ نموونة  بطونجىَ  خودائةطةر ويستيان هةلَسوكةوتيان لةطةَل ويستى 

الَم دةتوانن لة كتيَبى ثيرؤزدا ِراسثاردةيةك نابينين كة بلََى ثَيويستة لةسةر باوةِرداران دواى نموونةى ثؤلسى نيَردراو بكةون،بة-1

لة شويَنى تردا ستايشى ثؤلسى نيَرداو و نموونةكانى دةكات وةك ثالَةوانى -بة ويستى خؤيان ثةيِرةوى بكةن،ضونكة كتيَبى ثيرؤز

 .باوةرِ 

 دار)كربؤ ئةوةى كلَيَسايةك دابمةزريَنَى  مةجمةعبةالَم نابَى باوةِردارانى مةسيحى ثةيِرةوى ثؤلس بكةن كاتيَك درزى خستة ناو -2

 ضونكة هين ِروونكردنةوةيةك نابينين بؤ ئةم ِرووداوة ميَذوويية لة هين شويَنيَكى كتيَبى ثيرؤزدا. 8-9: 19

 : ميَذووى كتيَبى وةك ئامرازَيكى فيَركردنى طشتىج( 

ئةو -زدا ِروون دةكرَيتةوةكاتيَك ِرووداوَيكى ميَذووى دياريكراو يان نموونةيةكى تايبةتى لة دةقيَكدا يان شويَنَيكى ترى كتيَبى ثيرؤ

 كات دةتوانين ِريَنمايى طشتى لَى ثووختة بكةين.

ى بةشداريكردنى بةرةكةتى ماديمان فيَربكات باوةرِ ؤظة كرد بؤمان بؤ ئةوةى نيَردراو نموونةيةكى ميَذوويى شل بؤ نموونة/ثؤلسى

 (6: 6غةالَتية  بةراوورد 14: 9 كَورنسَوس1؛  26 -25: 15 َوماڕلةطةَل ئةو كةسانةى بةشدارى بةرةكةتى ِروحيمان دةكةن )

 

 خولةك(       نويَذى بةدةنطةوة ضوون لةطةَل ووشةى خودا 8نويَذ    ) 5

    

 وةك بةدةنطةوة ضوونى ئةوةى ئةمِرؤ فيَرى بووين. خوداوةك طروث نؤرة بكةن لةبةرزكردنةوةى نويَذى كورت بؤ 

وةك بةدةنطةوة ضوونى ئةوةى فيَرى  خوداسيانى و نويَذةكانتان بةرز بكةنةوة بؤ يان طروثةكة دابةش بكة بؤ طروثى دوانى و 

 بووين.
 

 خولةك(       نويَذى بةدةنطةوة ضوون لةطةَل ووشةى خودا 8نويَذ    ) 6

 

 بينوسنةوة. يان داوايان ليَبكة لة دةفتةرةكانياندا،ئةم ئةركةى مالَةوة بة نوسين بدة بة ئةندامانى طروثةكةت: ِرابةرى طروث

ليَكدانةوةى ِراستى كتَيبى  یکهنگاوههه،هةر ثَينج مةسيحى خوداوةندثةيمان بدة/ ثةيمان بدة كة خةلَكانى تر بكةى بة قوتابى بؤ -1

ةى ثيرؤز لةبةر بكة و هةولَبدة بة ووردى جيَبةجيَى بكة لةكاتى خويَندنةوةى كتيَبى ثيرؤز.ووتار بدة يان فيَربكة و بخويَنة دةربار

 )ليَكدانةوةى ِراستى كتيَبى ثيرؤز( لةطةَل كةسيَكى تر يان لةطةَل طروثيَك لة خةلَكى.

هةموو ِرؤذَى خةلَوةى ِروحى بكة.ِريَطاى  13: 7 -1: 4 دةرضوون ش لهِروحى/بة ثشت بةستن بة نيو به خةلَوةى-2

 ثرسياركردن بةكاربهيَنة.تَيبينييةكانت تؤمار بكة.

كلَيَسا.شيَوازى ثَينج هةنطاوةكة  نيَردراويَتى( ئةركى 20 -16: 28اتمةتوانةى كتَيبة لةمالَةوة ئامادةبكة )ئةم ب( وانةى كتيَ -3

 تؤمار بكة. بةكاربهَينة بؤ خويَندنى كتَيبى ثيرؤز.تيَبينيةكانت

 (4-3: 5زةبوورضيدةكات ) خودانويَذ/بؤ كةسيَك يان شتيَكى دياريكراو لةم هةفتةدا نويَذ بكةو بزانة -4

ثةرستى و ستايشكردن و خةلَوةى ِروحى و  خودايساى مةسيح و كاتى ايبةت بة ئامادةكردنى قوتابى بؤ عهةر تيَبينيةكى تازةى ت-5

 فيَركردن و ئةم ئةركةى مالَةوة لة دةفتةرةكةتدا تؤمار بكة.


