
 

 1  33 وانةى 3 -كتَيبى مةشق لةسةر بةقوتابيكردن 

   33یوانه

 

 نويَذ 1

 وةند تةرخان بكة.خوداى قوتابيان بؤ نِراهيَنا /نويَذ بكة و طروثةكةت و ئةم بةرنامةىِرابةرى طروث 

 خولةك(                 خودا خؤى طَوزةكارة )خزاف(20خودا ثةرستى و ستايشكرد )  2

 

 َوزةكارةبيرؤكةى سةرةكى/خودا ط

 بخويَنةوة 21-20: 9 رَوما 10 -1: 18يةرميا؛  16: 29ئيشايا 

 

 وا دروست دةكات كة لةبةر ضاوى خؤى جوانة. ىقاث و قاضاخ ياخود طَوزةكار طلَينةكار-1

وةسفى ئةو طلَينةكارانة بكة ضؤن قاث و قاضاخى طلَينة دروست دةكةن لة ئيَستاو ِرابووردوودا.قوِر بِريار نادات ضؤن طلَينةكار 

 دةهيَنَى. كارى لةسةر دةكات و ضى لَى ثيَك

 خودا طلَينةكارة و ئَيمةش قوِرين لةناو دةستةكانيدا.-2

 : سةرنج بدة سةر سَى كار

 ؟؟؟؟(43: 4ت لةياد بيَت )ئيشايا خوداخودا ثالنى الية بؤ ثيَكهيَنانى هةريةك لة ئيَمة.خؤشةويستى أ( 

 11: 29 يةرمياو مةبةستةكةشى بؤ ذيانت 

مَيندراوة.خودا لة ِرقى خؤى دةطةِريَتةوة و واز لةو خاراثة دةهيَنَيت كة بِريار بوو ئةطةر خراثةكاريت و خراثةكانت سةلب( 

 سزات ثَى بدات.

 ئةطةر دةستت كردةوة بة خراثة خودا لةو ضاكةية دةطةِريَتةوة كة بِربار بوو ضاكةت ثَى بداتةوة.ج( 

 

 يان ))لة بِرياريَك بطةِريَتةوة((. ئةو بيرؤكةى كة خودا ))ثةشيمان دةبَيتةوة(( بِروانينةثيَويستة ضؤن -3

ثةى بةِريَباز و لةهةنديَك لةو ئايةتانةى كتَيبى ثيرؤز،وا دةردةكةوَى كة خودا بؤضوونى خؤى دةطؤِرَى.بةمةش قورس دةبَى 

 َى.بِريارةكانى ببر

: 6شووتر ثاشطةز بؤتةوة )ثةيدابوون ثةشيمانة يان لة توِرةيى خؤى طةِراوةتةوة دواوة يان لة بِريارى ثيَ  خودائيَمة دةخوَينينةوة كة
 -7: 18 يةرميا 15 -14: 21 هةوالَ  1؛  16 -15: 24ساموئيل  2؛  35 -11: 15ساموئيل 1؛ 14 -9: 32دةرضوون 5-9

10 
دا خودا كة خودا))ثةشيمان بؤوة(( يا ))ثاشطةزبؤوة(( لة كاريَك ئةوة ناطةيةنَى كة طؤِراناكارى لة ثالنى دةلَىَ كاتيَك كتيَبى ثيرؤز 

 ِروويداوة،بةلَكو طؤِرانكاريةك لة ِراطةياندن و جيَبةجيَكردنى ئةو ثالنة ِروويداوة.

 

 ئةوةى ثةيوةندى بةخةلَكةوة هةية ثةشيمانى شتَيكة ثيَشبينى ناكرَى.أ( 

 ،و مالَ ردنى مولَك وونك ،ةمبارى خةلَكى لةئةنجامى طوناهةكانيان دةترسن )ثةروةردةكردنلة غلةهةنديَك كاتدا ثةشيمانى بريتية 

ناكةن و واز لةطوناهةكانيان ناهيَنن و لةهةنديَك كاتى تردا ثةشيمانى خةميَكى ِراستةقينةية  بةالَم تؤبة (لةكيس ضوونى بةختةوةرى

 11 -8: 7كَورنسَوس 2يةكجارى وازى لَى بهَينن  بة شيَوةيةك خةلَكى هةر بةِراستى تؤبة لة خراثةكانيان دةكةن بِريار دةدةن بؤ

 

 وة هةية ثةشيمانى شتَيكة ثيَشبينى دةكرَى.خودائةوةى ثةيوةندى بةب( 

وةك خةلَكى ناطؤِرَى كة ئةستةمة ثيَشبينى هةلَسوكةوتيان بكرَى يان  خودابةتةواوى جياوازة لة ثةشيمانى مرؤظ. خوداثةشيمانى 

.ئةو بؤ هةتا هةتاية بة ثيرؤزى و ضاكةكار دةميَنَيتةوة ى زيندووى ِراستةقينة ناطؤِرىَ خوداوةك ئةو بتانةى نةدةبيستَى و نةدةبينَى 

 ى بةبةزةيية كة لة طوناهةكانى خةلَكى خؤش دةبَى كاتيَك تؤبة دةكةن.خوداهةتاية طوناهةكان دةدات.هةروةها تا هةتاو سزاى 

تى خةلَكى و بةدةنطةوة ضوونيان بؤ مةبةستى بةردةوام و بَى كؤتايى بِريارى بةردةوام و بَى كؤتايى دةطريَتةوة بةوةى كة هةلَويَس

 ئةو بةشيَكن لة بِريار و ثالنى ئةو.بةم شيَوةية ثةشيمانى خودا هةلَسوكةوتَيكة لة 

ثيرؤزى و ضاكةو طةورةيى ئةوةوة سةرضاوةى طرتووة بةرامبةر بةو طوناهانةى مرؤظ دةيكةين.يان بةزةيى و خؤشةويستية 

ا.ئيتر ثةشيمانى خودا طؤِرينى بِريارةكةيةتى دةربارةى جيَبةجيَكردنى مةبةستى بةرامبةر تؤبةكردنيان و ملكةضيان بؤ خود

 هةتاهةتايى لة ميَذووى مرؤظدا لة ئةنجامى طؤِرانكارى لة هةلَويَستةكانى خةلَكيدا.

 

 : خودا لة هةِرةشةكانى دةطةِريَتةوةج( 

و ثاشطةزبوونةوة  ى دةطةِريَتةوة لةكاتى تؤبةكردن طوناهلةاليةن خوداى ثِرخؤشةويستى بِريارى خؤى دةطؤِرى و لة جيَبةجيَكردن

 8 -7: 18يةرميالة طوناهةكانيان 
 

 : خودا ثةيمانى خؤى دةطؤِرىَ د( 

لة اليةكى ترةوة،خوداى ثيرؤز بِريارى خؤى دةطؤِرَى و لة ثةيمانى خؤى بةرامبةر طةلةكةى دةطةِريَتةوة لة كاتى ئةنجامدانيان بؤ 

 10-9: 18يةرمياةيان لةو )خراثة و هةلَطةِرانةو
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ئامانج لة طؤِرانكارى لة ووتةكانى خودا و كردةوةكان دةربارةى ِراطةياندنى ثالنى و جيَبةجيَكردنى )كة لةكتيَبى ثيرؤزدا ئاماذةى 

 خةلَكة بؤ تؤبةكردن و دواتر جيَبةجيَكردنى ثالنى يةكجارى بةتةواوةتى (( هاندانىخودابؤ كراوة بة ))ثةشيمانى 

 

 لة طروثى بضوكى سَى كةسدا بيثةرستن.: .خودا بثةرستن كة طلَينةكارةةرى طروثِراب
 

 خولةك(                          دةرضوون20بةشداريكرن) 3

ة بةنؤرة بةشدارى بكةن )يان لة دةفتةرةكانى خةلَوة ِروحيةكانتاندا بخويَننةوة( ئةو بخوَيننةوة كة لة خةلَوةيةكى ِروحى و تيَِرامان ل

(فيَرى بوون لةطةَل لةبةر ضاوطرتنى كورتى بةشدارييةكان.طوَى لةو 25: 19 -1: 16 دةرضوونبِرطةى كتَيبى دياريكراو )

 كةسة بطرن كة بةشدارى دةكات و بةباشى هةلَسوكةوتى لةطةَل بكةن و طفتوطؤ لةسةر ئةو كارانة مةكةن كة بةشدارى ثَى دةكات
 

 طويَِرايةلَى:جيَبةجيَكردنى كردةيى       خولةك(               70فيَركرد ) 4

 جيَبةجيَكردنى كردةيى ضية؟أ(                   

لة ئَيمةى دةوَى.بةمانايةكى تر جَيبةجيَكردنة كردةيى  خودافيَربكة/جيَبةجيَكردنى كردةيى ئةو بةدةنطةوة ضون و وةالَمدانةوةية كة 

يَوازيَك كة يارمةتيمان بدات بؤ طةشةكردن و طؤِران.هةروةها ئةوة دةطةيةنَى كة و بةكارهيَنانيةتى بةشووشةى خوداطويَِرايةلَى 

بؤ يارمةتى دانى خةلَكانى تر وةطشةكردن و طؤِران بةكار بهيَندريَت دةشَى خوَيندنةوةى كتيَبى ثيرؤز بةبةردةوامى  ووشةى خودا

ت بةو ِراستية هةبيَت كة باوةرِ ملكةض دةبيت،ثَيويستة لةسةرت و ِريَكى شارةزاييةك بيَت كة ذيانت بطؤِرَى كاتَيك متمانةت هةيةو 

ئاشكرات كردووة و دةتوانَى ذيانت بطؤِرَى.ثَيويستة لةسةرت خؤتى بؤ تةرخان بكةيت و ئةوة بكةيت كة ثَيت دةلََي.ئةو كات 

بةبَى  خوداوةى نابَيتة مايةى ِرةزامةندى ى ِراستةقينة خويَندنةوةى كتَيبى ثيرؤز و لَيكدانةباوةرِ بةدلَنياييةوة دةطؤِريَى.بة بَى 

كردنى كتيَبى ثيرؤز كامَل نابَى.دواى ئةوةى لة خويَندن و  ِراظةجيَبةجيَكردنى ِراستيةكانى كتيَب لةسةر ذيانت خويَندنةوة و 

بةدنطةوة ضونةى لةمن  كام وةالَم و خوداليَكدانةوةى كتَيبى ثيرؤز دةبيتةوة ثيَويستة لةسةرت وةالَمى ئةم ثرسيارانة بدةيتةى))

؟(( ))خودا لةمن ضي دةوَى دةربارةى ئةم بِرطة كتيَبيةى خودادةوَى؟(( ))ئةو بةدةنطةوة ضونة ضية دةبيَتة ِرةزامةندى 

 خويَندمةوة؟((

 

 ِراستيةكانى كتيَبى ثيرؤز طرنطة؟ كردارةكىجيَبةجيَكردنى وةهاية كة بؤضى ب(         

 ملكةضى بةندة بة هةنديَك لة طرنطترين اليةنةكانى ذيانى مةسيحى.وى لة كتيَبى ثيرؤزدا طويَِرايةلَ 

ندامانى دواى ئةوة داوا لة ئة ،داوا لةهةر ئةنداميَك بكة كة بِرطةيةك لة كتيَبى ثيرؤز بخويَنيَتةوة: ئاشكرا بكةو طفتوطؤ بكة

ييةوة هةية كة تايبةتن بة وةلَى و جيَبةجَيكردنى كردةطرنطانة ئاشكرا بكةن كة ثةيوةندييان بة طويِراي نههیطروثةكة بكة كة ئةو ال

 ذيانى مةسيحى 

 بخويَنةوة 21: 7 اتمةت-1

بؤ ناو كتيَبى ثيرؤز هةميشة هةمان ماناى لة دايك بوونى نوَى  ثاشايةتىنة وضو: تيَبينى/طويِرايةلَى بؤ ِرزطار بوون طرنطة

( بةالَم ئةمة ماناى ئةمة نية كة لةنوَى لةدايك دةبيت يان 27 -24: 10قؤسڕ( يان ِرزطارى )مة8-3: 3 انيَوحةندةطةيةنَى )

ِرزطارت دةكات  خودا( كاركردن بة ويستى 10 -8: 2 ئةفةسَوسِرزطارى بةدةست دةهيَنى.بة ِريَطاى هةندَى كردارى ضاكة )

 ناردوويةتى  خودامةسيح كة يساى ية بة عباوةرِ ماناى  خوداهاتووة كار بةويستى  29 -27: 6 انيَوحةنبةثيَى ئةوةى كة لة 

 

 بخويَنةوة. 24-22: 7 اتمةت-2

بةالَم زانينى جيَبةجَيكراو بة  و طياَليةيتةتيَبينى/طويَِرايةلَى بؤ بةدةست هيَنانى دانايى طرنطة.زانين بةبَى طويَِرايةلَى طةوجيةتية

 كردةوة دانايية 

 

 بخويَنةوة. 46: 6 لَوقا-3

يساى مةسيح َينَى، هةروةها دةيسةلميَنَى كة عمةسيحى بوونت دةسةلم ،طويَِرايةلَى: ةسيح طرنطةطويَِرايةلَى بؤ خوداوةنديةتى م

 وةند و ثاشاى ذيانتة خودا

 

 بخويَنةوة. 49 -47: 6 لَوقا-4

طويَِرايةلَى طرنطة بؤ داِرشتنى بناغةيةكى ثتةو بؤ ذيانت و : هيَز طرنطة ضةسثاوى و تيَبينى/طويَِرايةلَى بؤ جيَطيرى و

يساى مةسيح دةخةيتة بوارى جيَبةجيَكردنةوة دةكرَى ذيانى مةسيحيت طةشة وةند عخوداخزمةتكردنى مةسيحيت.كاتيَك ووشةكانى 

 بكات و بةهيَز ببيَت.ئةو كات دةتوانى بةرطةى ناخؤشيةكانى ذيان بطريت و بةسةر هةلَةو طوناهدا زاَل ببيت 

 بخويَنةوة 22 17: 2ياقوب -5

طويَِرايةلَى دةيسةلميَنَى كة ذيانت ِراستةقينةية.طويَِرايةلَية وا دةكات كة باوةِرت كاراو زيندوو : لَى بؤ باوةِر طرنطةتيَبينى/طويَِراية

 يةكى مردوو دةردةضيَت باوةرِ بيَت لة ذيانتدا.بةبَى طويَِرايةلَى باوةِرت تةنها ئةقلَى دةبيَت و 

 

 بخويَنةوة. 23 -21: 14 يَوحةنا-6
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يساى مةسيح دةبيت بةِراستى خؤشت سثاردةكانى خوداوةند عكاتيَك طويَِرايةلَى ِرا: ى طرنطةايةلَى بؤ خؤشةويستتيَبينى/طويَرِ 

 تاقيدةكةيتةوة  خودادةويَت.طويَِرايةلَى ئةو ِريَطايةية كة بةهؤيةوة خؤشةويستى 

 

 بخويَنةوة. 36-35: 10عيبرانيةكان -7

 : طرنطة خوداداشت و بةليَنى تيَبينى/طويَِرايةلَى بؤ بةدةست هَينانى ثا

 ستى ئةو نةبيَ اخوبةلَيَنى ثَى داوي تةنها بة طويَِرايةلَى  خوداناتوانى ئةوة بةدةست بهيَنى كة 

 

 بخويَنةوة. 22: 3 انيَوحةن1 -8

 ةيت نويَذةكانت طيرا دةبندةبيت و بة ِرةزامةندى ئةو دةك خوداكاتيَك طويَِرايةلَى ِراسثاردةكانى : تيَبينى/طويَِرايةلَى بؤ نويَذ طرنطة

 

 بخويَنةوة. 32 -31: 8 نناەحیۆ-9

 يساى مةسيح.دار بى بةقوتابى خوداوةند عتيَبينى/طويَِرايةلَى طرنطة بؤ ئةوةى باوةرِ 

 ِراستةقينةى ئةو هیدةبى بة قوتاب ،يساى مةسيح دةبىوةند عخوداكاتيَك طويَِرايةلَى ِراسثاردةكانى 

 

ى داوة بةتؤ نةك تةنها بؤ ئةوةى ِراستى بزانى بةلَكو بؤ ئةوةى ذيانت بطؤِرَى.ئامانجى سةرةكى كتيَبى ثيرؤز خوداثووختة/

 جيَبةجيَكردنى ِراستيةكانى كتيَب بةكردةوة بؤ ئةوةية زياتر لة مةسيح بضيت.

 

 ضؤن دةطةيتة جيَبةجيَكردنى كردةيى طونجاو بؤ ِراستيةكانى كتَيبى ثيرؤز؟ج(           

 بكة  ِراظةى ِراست كتَيبى ثيرؤز بةشيَوةيةك-1

ى بِرطةى ِراظةثيَويستة ِراست و دروستى  ،فيَربكة/ثيَش ئةوةى دةست بكةى بة جيَبةجيَكردنى ِراستى ناو كتَيبى ثيرؤز بة كردةوة

جيَبةجيَكردنى كردنى كتَيبى ثيرؤز طرنطن بؤ طةيشتن بة  ِراظةرةوة بؤ اخوئةم ضوار ِريَسايةى .29وانةى  بِرواننةكتَيبيى بكةى.

 كردةيى دروست

 : كتَيبى ثيرؤز هةلَةى تيَدا نيةأ( 

( هةرضةندة ِراستيةكانى كتَيبى ثيرؤز هةلَة هةلَناطرن بةالَم 35: 24 اتمةتِراطةياندنى كتيَبى ثيرؤز بؤ هةتاهةتاية ِراستة)

بطرن ضونكة ئيَمة كامَل نين و هةلَةمان لَى تيَطةيشتن و جيَبةجَيكردنمان بؤ ئةم ِراستيانة لةوانةية سنوردار بن و هةلَة هةلَ 

 دةوةشيَتةوة

 : ى هةيةِراظةكتيَبى ثيرؤز تةنها يةك ب( 

كتيَبى ثيرؤزيش ِراستة : (.دةيةوَى بة ِروون و ئاشكرايى مةبةستةكانى خؤى بؤ ئيَمة ِرابطةيةنىَ 2: 1ِراستطؤية )تيتؤس  خودا

دوو مانا هةلَناطرَى.ئةو ووشانةى لةناو كتيَبى ثيرؤزدا هاتوون تةنها ئةو (.بؤية بةهيض شيَوةيةك بِرطةيةك 17: 17 يَوحةنا)

مةبةستى بووة.بؤية كاتيَك كتيَبى ثيرؤز دةخويَنيتةوة ثَيويستة حةز و ئارةزووت هةبَى بؤ تيَطةيشتن  خوداماناية دةبةخشن كة 

 .خودالةمةبةستى 

 

.ثةيمانى كؤن و نوَى يةكترى تةواو دةكةن.ثةيمانى كؤن ِريَطا بؤ ثةيمانى كتيَبى ثيرؤز يةكةيةكى يةكطرتووة و يةك ِراطةياندنةج( 

لة كتيَبى ثيرؤزدا.ثةيمانى  خودا نوَى خؤش دةكات و ثةيمانى نويَش ثةيمانى كؤن تةواو دةكات.ثلة بةندى هةية لة ِراطةياندنةكانى

بكة و ليَكى  ِراظةؤز لة ِريزبةندى هةموو كتَيبى ثيرؤزدا بكة.هةر ئايةتيَكى كتَيبى ثير ِراظةكؤن لة ذيَر ِرءشناى ثةيمانى نوَى 

 .بدةوة

 

 : ةكاتِراظةى خؤى دكتَيبى ثيرؤز خؤى د( 

كردنى تايبةت بةخؤيان شرؤظة  ِراظةثيَويستى زمانى ِروانبيَذى و ووتةى بةنرخ و شيعرةكان و ثيَشبينيةكان بة ثَي بنةماكانى 

بوونةتةوة.هةروةها ِرَينمايية  هيةكةم بدرَى بةو ِريَنماييانةى زياتر لة جاريَك دووباربكريَن و ليَك بدريَنةوة.زؤر كات طرنطى 

كردنى ِريَنماية ناديارةكان.طومانى تيَدا نية كة ِرَينماييةكانى ثةيمانى نوَى يارمةتى ِراظةئاشكراو ِراستةوخؤكان يارمةتى دةرن بؤ 

 كردنى ثيَشبينيةكانى ثةيمانى كؤن.ِراظةدةرن بؤ 

 

 : بكةوة كانبير لة جيَبةجيَكردنة كردةيية ثيَشنياركراوة-2

 .فيَربكة/ثيَش ئةوةى هيض جيَبةجيَكردنيَك ثيَشنيار بكةى بير لة جيَبةجيَكردنة كردةيية ثيَشنيار كراوةكان بكةوة

ستيةكانى ناو بِرطةى ة ِرابةيةكةوة طفتوطؤ بكةن و ليستيَكى كورت بةو جيَبةجيَكردنانة بنوسن كة لةوانةية لأ( لة طروثى بضوكد

 بن.كتَيبدا هات

 

 : يةك ِراستى ئةطةرى جيَبةجيَكردنى كردةيى زؤرى هةيةأ( 

لةتؤى دةوَى.سةرةِراى ئةوةى كة ِراستى ِراطةيةندراو  خودانى ئةوةية كة وبيرت نةضَى كة جيَبةجيَكردنى كردةيى بةدةنطةوة ضو

م دةشَى جيَبةجيَكردنى لةكؤمةلَيَكةوة بؤ كؤمةلَيَكى تر جياواز بَي.هةروةها لة لة بِرطةيةكى كتيَبيدا ِراستيةكى جيَطيرة،بةالَ 
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هةلَويَستيَكيشةوة بؤ هةلَويَستَيكى تر يان بة ووتةيةكى تر دةكرَى يةك ِراستى جيَبةجيَكردنى زؤر هةلَبطرَى.بةالَم ناكرَى هيض لةم 

 جيَبةجيَكردنانة دذ بة ِراستى كتيَبى بيَت.

 

 : بخويَنةوة 15: 20 دةرضوون

 .طؤ لةسةر جيَبةجيَكردنى هةمة جؤر بكة بؤ ئةم ِراستيةوطؤ بكة/ طفتووطفتو

 ن كة دةكرَى لةيةك ِراستيدا هةبن.ئةوةى ديَت هةنديَك جيَبةجيَكرد: تيَبينى

 .ناتوانى ئةو شتة بدزيت كة بؤ فرؤشتن خراوةتة ِروو ،ئةطةر لة دووكانيَك يان فرؤشطايةك بوويت-1

 ناتوانى ثارةى كؤمثانياكة بةمةبةستى دزين بشاريتةوة. ،كارت بوويت لة شويَنى رگهئه-2

 ناتوانى ثارضةى شيرينى يان ثسكيت بدزيت. ،ئةطةر لةمالَةوة بوويت-3

ناتوانى مؤزيك يان بةرنامةو بابةتى ضاثكراو بدزيت.بة تايبةتيش ئةوانى بة  ،ئةطةر لة بوارى مؤزيك و ِراطةياندن كار بكةيت-4

 ثيَى مافى ضاث و نووسين ثاريَزراون.

 

 بيربكةوة/لة ئةطةرى ئةو جيَبةجيَكردنةى هةر ِراستيةكى ئةو بِرطة كتيَبيةى دةيخويَنى ئةو جيَبةجيَكردنانة تؤمار بكة.

 

 : بيركردنةوة لة ئةطةرةكانى ئةو جيَبةجَيكردنة كردةييانةضةند ثرسياريَك يارمةتيت دةدةن بؤ ب( 

دةيةوَى بيزانم؟ ))جيَبةجَيكردنة كردةييةكان ثةيوةستن بة مةعريفةوة((. دةتوانى بير لةم ثرسيارانة  خودائةو ِراستية ضية كة -1

ويستة هةستيان ثيَبكةم؟ ئايا ِريَنماييةك هةية كة ئايا ِراستيةكى نوَى هةية كة ثيَويستة بيزانم؟ ئايا ئةنجامى وا هةية كة ثيَ : بكةيتةوة

 ة ثيَويستة وةريبطرم؟ ئايا ِراستيةك هةية كة ثيَويستة لةبةرى بكةم؟يَى بطةم؟ ئايا بيرؤكةيةك هةية كثيَويستة ت

 

وانى بير لةم ثرسيارانة جيَبةجَيكردنة كردةييةكان دةربارةى باوةِرة. دةت ؟دةيةوَى باوةِرى ثَى بهَينم خودائةو ِراستية ضية كة -2

ئايا بكةيتةوة.))ئايا ِراستيةك هةية كة ثيَويستة باوةِرى ثَيبهيَنم؟(( ))ئايا قةناعةتيَك هةية كة ثيَويستة الى خؤم طةشةى ثيَبكةم؟(( ))

 بةلَيَنيَك هةية كة ثيَويستة داواى بكةم؟(( ))ئايا الينيَك هةية كة ثيَويستة متمانةم تيايدا هةبَى؟((

 

دةيةوَى لةسةرى بم؟ جيَبةجيَكردنة كردةيةكان دةربارةى كةسايةتين. دةتوانى بير لةم ثرسيارانة  خوداو كةسايةتية ضية كة ئة-3

ك بكةيتةوة. ))ئايا ِرةوشتيَكى بةرز هةية كة ثيَويستة لةسةر بِرؤم؟(( ))ئايا هةلَويَستيَك هةية كة ثيَويستة بيطؤِرم؟(( ))ئايا هةستيَ 

ة دةرى ببِرم يان كؤنتِرؤلَى بكةم؟(( ))ئايا هاندانَيك هةية كة ثيَويستة قبولَى بكةم؟(( ))ئايا سيفةتيَكى كةسايةتى هةية هةية كة ثيَويست

 كة ثيَويستة ثيادةى بكةم؟((

 

سيارانة دةيةوَى ثيَيان هةلَبستم جيَبةجيَكردنة كردةييةكان دةربارةى هةلَسوكةوتن.دةتوانى بير لةم ثر خودائةو شتانة ضين كة -4

اطادار بكةيتةوة))ئايا ِراسثاردةيةك هةية كة ثيَويستة جيَبةجيَى بكةم؟(( ))ئايا ِرَينماييةك هةية كة ثيَويستة جيَبةجيَى بكةم؟(( ))ئايا ئ

يَويستة كردنةوةيةك هةية كة ثيَويستة لةبةرضاوى بطرم؟(( ))ئايا بِرياريَك هةية كة ثيَويستة بيدةم؟(( ))ئايا ثةيوةنديةك هةية كة ث

يةكى باش هةية كة شويَنى بكةوم؟(( ))ئايا ِرابةرضاكى بكةمةوةوة؟(( ))ئايا طوناهيَك هةية كة ثيَويستة خؤمى لَي البدةم؟(( ))ئايا 

هةوالَى هاندةر هةية كة ثيَويستة لةطةَل خةلَكانى تر بةشدارى تيَدا بكةم؟(( ))ئايا كارى وا هةية كة بانطم دةكات بؤ ستايشكردنى 

 و سوثاس كردنى؟((اخود

 : ضةندين جؤرى جيَبةجيَكردنى كردةيىج( 

 هةنديَك جيَبةجيَكردن هانى وازهيَنان دةدات لة هةنديَك كارى ديارى كراو.وةك وازهيَنان لة سةيركردنى طؤظارى ئابِرووبةر.-1

 اسينى هاوِريَى باشهةنديَك جيَبةجيَكردن هانى دةسثيَكردن دةدات بةكارى دياريكراوةوة.وةك دةست كردن بة ن-2

هةنديَك جيَبةجيَكردن هانى زياتكردنى يان كةمكردنةوةى شتَيك دةدات.وةك بةسةربردنى كاتى زياتر لةطةَل هاوسةرى ذيان و -3

 ماَل و منداَل و تةرخانكردنى ثارةى زياتر بؤ خيَزان.

دةشَى ئارةزوو بكةيت : ؤسةيةكى دوور و دريَذ وةكهنديَك جيَبةجَيكردن بةخيَراى دةكريَن.بةالَم هةنديَكى تر بةشيَكن لة ثرِ -4

نةريتيَكى دياريكراو يان سيفةتيَكى دياريكراو لة كةسايةتيدا بطؤِرى.هةروةك زانراوة طؤِرينى نةريت و سيفةتى كةسايةتى كاتى 

انكارى كردووة و زؤرى دةخايةنَى.لةوانةية كارةكة ضةند مانطيَك يا ضةند سالَى بوَى.كةسيَك بةجوانى باسى ثرؤسةى طؤرِ 

 ووتويةتى.

 
 كاتيَك بيرؤكةيةك دةضيَنى كرداريَك درويَنة دةكةيت 

 كاتيَك كرداريَك دةضيَنيت،نةريتيَك درويَنة دةكةيت.

 كاتيَك نةريتيَك دةضيَنى،كةسايةتى درويَنة دةكةيت.

 كاتيَكيش كةسايةتى دةضيَنى،ضارة نووسيَك درويَنة

 دةكةيت. 

 
 : تى ثوختةكردنى ))جيَبةجَيكردنى تايبةتى )كةسى( لة ِراستية كتيَبيةكانضؤنيةد(              

 فيَربكة/دواى ئةوةى كة لة ئامادةكردنى شتيَك لة جيَبةجيَكردنى كردةيى دةبيتةوة بؤ ِراستيةكانى ناو بِرطةى كتَيبى كة دةيخةَينيتةوة

 ةجيَكردنى كةسى خؤت )تايبةتى( كة دةتةوَى لةم هةفتةيةدا ثيادةى بكةى.يان ليَكى دةدةيتةوة جَيبةجيَكردنَيك هةلَبذيَرة و بيكة بة جَيب
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 : جيَبةجيَكردنيَكى كةسى )تايبةتى( هةلَبذيَرة-1

 : جيَبةجيَكردنيَكى كةسى هةلَبذيَرة بةِريَطاى خستنة ِرووى ئةم ثرسيارة

 لةمنى دةوَى؟(( خودا))ئةو بةدةنطةوة ضوونة ضية كة 

 رزبكةوة و داوا بكة كة ِريَنمايت بكات بؤ هةلَبذاردنى يةكيَك لةو ليستة كورتةى الى خؤتةبة خودابة نويَذ دلَت بؤ 

 

 : رةوةاخوجيَبةجيَكردنة تايبةتيةكةت تؤمار بكة بة بةكارهيَنانى ئةم ثيَنج هةنطاوةى -2

 

كردووة؟(( شايةتى كتَيبى بنوسة وةك : شايةتى كتيَبى ))ئةو ئايةتة كتيَبية ضية كة جيَبةجيَكردنى كردةيت لَى ثووختة  1هةنطاوى 

 15:20دةرضوون 

 

 :  ))ِراستى كتَيبى(( : ))ئةم ئايةتة كتيَبة ضى دةلََى؟((. 2هةنطاوى 

 هةولَبدة بة باشى ِراظةى ئايةتةكة بكةيت و ِراظةةكة لة دةفتةرةكةتدا بنوسة وةك ))خودا دزيكردن قةدةغة دةكات((

 

 بةخودى خؤم دةلََى؟(( ثيَداويستى ئيَستام ضية لة ذيَر ِرؤشنايى ئةم ِراستية ؟ : ثيَداويستيم ))خودا ضى 3هةنطاوى 

 ))ئةم كارانة ضين كة ثيَيان هةلَدةستم سةرةِراى ئةوةى دذى ئةم ِراستيةن؟((

 ئةم ِراستية ضؤن هانم دةدات بؤ بةديهيَنانى ثيَشكةوتنى زياتر لة بواريَكى ثيَداويستيم؟

 ةربارةى ئةو شيَوازةى كة خودا بةهؤيةوة دةيةويَت بطؤِرَى وةك:خودا ثيشانى دام كة كاتَى خاوةنكار دةدزم.تيَبينيةكانت تؤمار بكة د

 

 : جيَبةجيَكردنم ))خودا دةيةوَى ضى بزانم ؟ يان باوةِرى ثَى بيَنم يان لةسةرى بم يان بيكةم؟ 4هةنطاوى 

ابكة جيَبةجَيكردنة ئاسان بيَت )تيَبطةيت ، واقيعى بيت ، بؤ ئةو ثالنة كردةيية تؤمار بكة كة خودا دةيةوَى دواى بكةوى.و

جيَبةجيَكردن بشيَت(( ئةطةر جيَبةجيَكردنة كة دةربارةى مةشق كردن بوو لةسةر هةلَويَست يان سيفةتى كةسى ، ئةو مادةية ديارى 

م لةكاتى دياريكراودا  دةست ثَيبكةم و شويَنى بكة كة لة مةشقكردنى بةئاطا لةسةر ئةم اليةنة.وةك )) ثةيمانم بةخودا داوة كة كارةكة

 كارةكةم جَى نةهيَلَم ثيَش تةواووبوونى كاتذميَرةكانى كاتى فةرمى )ديلريكراو((

 

 : نويَذم ))ثيَويستة ض نويَذيَك بةرزبكةمةوة وةك بةدةنطةوة ضون لةطةَل خودا؟(( 5هةنطاوى 

دا.يان ضيت لَى داواكراوة وةك ))باوكى ئاسمانى خؤشةويستم ، بمبوورة بةكورتى ئةوة تؤمار بكة كة ثةيمانت لةسةر داوة بؤخو

 ضونكة كاتى خاوةنكارةكةمم دزى.تكات ليَدةكةم كة يارمةتيم بدةى لة ثابةندى كاتذميَرةكانى كاربم وةك ئةوة ثيَويستة.

 
 : جيَبةجيَكردنة تايبةتةكانى ثيَشووت ساغ بكةوة-3

نيا بوون و ساغ كردنةوةى ثابةندبوونت بة جَيبةجيَكردنى تايبةتيت بؤ نموونة.هةولَبدة بة ِريَطايةك بدؤزيتةوة   ً  بؤ دَل

دتوانى بةشدارى جيَبةجيَكردنى تايبةتى خؤت بكةيت لةطةَل هاوِريَيةكت يان ِرابةرى ِروحيت بة شيَوةيةك بتوانى بةدواضونت أ( 

 دة بكةيت.بكات و هانت بدات تا ئةو كاتةى دةتوانى ئةو جَيبةجيَكردنة ثيا

 دةتوانى كة جيَبةجيَكردنى تايبةتى خؤت لة ليستى نويَذةكانت تؤمار بكةى و دةربارةى ئةو بة بةردةوامى نويَذ بكةى.ب( 

ِرؤذَى  ةيةوة بينوسيَنى كة هةموودةتوانى تَيبينى تؤمار بكةى بؤ وةبيرهاتنةوةى جيَبةجيَكردنى تايبةتيت )دةتوانى بةو ئاويَنج( 

 (بةكارى دةهيَنى

بؤ ئةوةى ِرادةى ثابةندبوونت بة جيَبةجيَكردنى تايبةتى بزانى.ثيَويستة ئةو ثشكنينة ئةوةش بطرَيتةوة كة  ناو بةناو خؤت بپشکنهد( 

 ئاخؤ ئةم جيَبةجيَكردنة يارمةتى داوين يان نا.

 

  :ِراهيَنان لةسةر نوسينى جيَبةجيَكردنى كردةيى لةسةر ِراستية كتَيبيةكان ه:            

 

رةوة بة تةنها يان لةطةَل طروثةكةت تةواو بكة.ئامانج لةم ِراهيَنانة نوسينى ليستيَكى كورتة بة اخوئةم ِراهيَنانةى : ِريَنمايى

 جيَبةجيَكردنى ضاوةِروانكراو.هةروةها ِراهيَنانيَكة لةسةر نوسينى جيَبةجيَكردنى كةسى بة بةكارهَينانى ثَينج هةنطاوةكة.

 : بخويَنةوة10 -1: 3 ثةندةكانةسةر نوسينى ليستيَكى كورتكراوة بةو جيَبةجَيكردنانة كة دةشَى بيَنة كايةوة ِراهيَنان بكة ل-1

 طفتوطؤ بكة/هةنديَك لةو جيَبةجَيكردنانة ضين كة دةشَى بؤ ئةم ئايةتانة هةبن.

 ة لةوانة جيَبةجيَكردنى تر هةلَبطرن.تيَبينى/ئةم جيَبةجَيكردنانة تةنها نموونةن لةسةر هةنديَك جيَبةجيَكردن.ئةم ئايةتان

وةند و جَيبةجيَكردنانةى كة دةكرَى لةو خودايةكيَك لةو جيَبةجيَكردنة ضاوةِروانكراوانة ثاراستنى ِرَينماييةكانى  2-1: 3 ثةندةكانأ( 

 ار و ئامؤذطارى دةدات.ئايةتانةدا هةبن ئةوةية كة هةلَبستَى بة تؤماركردنى تيَبينيةكان كاتى طويَطرتنت لة كةسيَك كة ووت

 4-3: 3 ثةندةكانب( 
: يةكيَك لةو جيَبةجَيكردنانةى كة دةشَى لةو ئايةتانةدا هةبن دةرخستنى بؤ كةسيَك كة ثيَويستى بةزةيى زو تَيطةيشتنى تؤ هةبَى وةك

  یبووردنێل بهن شتيَك دةشكيَنَى، ئةويش دةرخستنى بةزةيى بؤ مندالَيَك كاتيَك هةلَيةكة دةكات يا
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لة ِريَطاى  خودادةرخستنى ثاكى بةرامبةر : و خةلَكى وةك خوداجيَبةجيَكردنيَكى تر دةرخستنى ثاكيية لة هةلَسوكةوت لةطةَل 

 نويَذكردنى بةردةوام بؤى.

  6-5: 3 ثةندةكانج( 

طرتن لة ئامؤذطارى باش  ةطوىَ .جيَطرتنةوةى ئةوة بخوداو سةربةخؤ بوون لة  قىهڕجيَبةجيَكردنيَكى تر دووركةوتنةوةية لة كةلة 

 اويَذ و دانايى.و ر

 جيَبةجيَكردنيَكى تر نويَذ كردنة ثَيش وةرطرتنى بِريارة طرنطةكان بةشيَوةيةكى تايبةتى

 8-7: 3 ثةندةكان د( 
ة لةوانةية جيَبةجيَكردنى ئةو ئايةتانة خؤ الدانة لة ضون بؤ شويَن خراثةكان.جيَبةجيَكردنَيكى تر دووركةوتنةوةية لة كةسى خراث ك

 كاريطةرى خراثى هةبيَت هةروةها واز هيَنان لة نةريتى خراث

 10-9: 3 ثةندةكان ه: 

يةكيَك لةو جَيبةجيَكردنةى كة دةشَى لةم ئايةتةدا هةبَى تةرخان كردنى بةشيَك بة ثارةى مانطانةية و ثيَشكةشكردنيةتى بؤ خزمةتَيكى 

 .مةسيحى

 ة وةك شويَنيَك بؤ كؤبوونةوةى باوةِرداران جيَبةجيَكردنيَكى تر تةخان كردنى مالَ 

 ِراهيَنان لةسةر نووسينى جيَبةجيَكردنى كةسى بةبةكارهيَنانى ثيَنج هةنطاوةكة.-2

 طروثةكة دابةش بكة بؤ طروثى دوانى.: دابةش بكة

 رَى داوا لةهةر طروثيَكى بضوك بكة كة جيَبةجيَكردنيَك لة لستى جيَبةجيَكردنةكان هةلَبذيَ : هةلَبذيَرة

 داوا لةهةر طروثيَك بكة كة جيَبةجيَكردنَيكى خؤى نوسَى بةبةكارهيَنانى ثيَنج هةنطاوةكة.: بنوسة

 داوا لةهةر طروثيَك بكة كة جيَبةجيَكردنى تايبةتى خؤى بخويَنيَتةوة بةسةر ئةندامانى تردا.: بةشدارى بكة

 : سةيرى ئةم نموونةية بكة

 ئايةتى كتيَبية ضية كة جيَبةجَيكردنى كردةييت لَى ضووختة كردووة؟(( : شايةتى كتيَبى ))ئةو 1هةنطاوى 

))لةهةموو دلَتةوة ثشت بةخودا ببةستة نةك بةزيرةكى خؤت.لةهةموو ِريَطاكانتا خوداوةند بناسة و ئةويش  6-5:3ثةندةكان 

 بةهيَزت دةكات((

 :ِراستى كتيَبى ))ئةم ئايةتة كتَيبية ضى دةلَيَت؟((  2هةنطاوى 

جياتى ئةوةى باوةِردار لةبيركردنةوة و هةلَسوكةوت بةردةوام بيَت ثَيويستة لةسةرى بيربكاتةوة و نويَذ بكات ثيَش ئةوةى  لة

 هةلَسوكةوت بكات.

:ثيَداويستيم.))خودا ضى بةمن دةلََى؟(( ))ثيَداويستى ئيَستاى خؤم ضية لةذيَر ِرؤشنايى ئةم ِراستيةدا((.من هةنديَك جار  3هةنطاوة 

ةلَشةم.من نويَذ ناكةم و داوا لةخودا ناكةم كة خؤشةويستى و دانايم بداتى ثيَش ئةوةى هةلَسوكةوت بكةم.لةبةرئةوة دةمةوَى زياتر ه

 ثشت بةخودا ببةستم 

 : جيَبةجيَكردنم.))خودا دةيةوَى ضى بزانم ، يان باوةِر بةضى بهيَنم ، يان ضؤن بم و ضى بكةم؟(( 4هةنطاوى 

يكةم ئةوةية ثيَش هةر بِرياريَكى طرنط و هةستان بةكاريَكى طرنط نويَذ بكةم.من سورم لةسةر مةشق كردن ئةوةى دةمةوَى ب

 لةسةر ئةم كارة بؤ ماوةى دوو هةفتة.

: نويَذم))ئةو نويَذة ضية كة ثيَويستة بةرزى بكةمةوة وةك بةدةنطةوة ضون لةطةَل خودا؟(( ))باوكى ئاسمانى  5هةنطاوى 

ثشت بةستن بةخؤم بهَينم و ثيَش وةرطرتنى هةر بِريار و كارَيكى  ت لَي دةكةم يارمةتيم بدة بؤ ئةوةى واز لهخؤشةويستم ، تكا

طرنط نويَذت بؤ بكةم.هةروةها ثيَش ئةوةى قسة بؤ خةلَكى بكةم و بؤ هةر شويَنيَك بضم.تكا دةكةم كة يارمةتيم بدةى بؤ ناسينت 

 ين((   لةهةموو ِريَطايةكمدا بةناوى ئيسا. ئام

 

وةك وةالَمدانةوة لةطةَل ئةوةى ئةمِرؤ فيَرى بوون.يان  خوداوةك طروث نؤرة بكةن لةسةر بةرزكردنةوةى نويَذى كورت بؤ 

مةك بةدةنطةوة ضوون لةطةَل ئةوةى ئةمِرؤ  خوداطروثةكة دابةش بكة بؤ طروثى دوانى و سيانى و نويَذةكانتان بةرزبكةنةوة بؤ 

 فيَرى بوون.

 

 خولةك(                      بؤ وانةى داهاتوو8الَةوة )ئةركى م 6

 
يان )داوايان ليَبكة كة لة دةفتةرةكانياندا  ،ِرابةرى طروث/ئةم ئةركةى مالَةوة بة نوسراوى بدة بة ئةندامانى طروثةكةت

 بينووسنةوة(

بدة و ئامؤذطارى ثيَشكةش يكة،يان ئةو ليَدوانة .ووتار مةسيحى خوداوةندثةيمان بدة/ثةيمان بدة كة خةلَكانى تر بكةى بة قوتابى -1

 فيَربكة كة ثةيوةستة بة جيَبةجيَكردنى كردةيى لةطةَل كةسيَكى تر يان كؤمةلَيَك لة خةلَكى

هةموو ِرؤذيَك.شيَوازى خستنةِرووى  14-1: 11 ذمارةثةرتوكى  ةىنيو ةبةرخةلَوةى ِروحى/خةلَوةى ِروحى بكة بة ثةنابردن-2

 هيَنة تيَبينيةكانت تؤمار بكة.ثرسيار بةكارب

( ِرابةريكردنى كلَيَسا شيَوازى ثَينج هةنطاوةكة بةكار 7 -1: 5 ثةترَوس1ئةم وانةى كتَيبة لةمالَةوة ئامادة بكة )ب( وانةى كتيَ -3

 بهَينة بؤ خوَيندنى كتيَبى ثيرؤز.تَيبينيةكانت تؤمار بكة.

 (.4-3: 5 زةبوورضى دةكات ) خودا بِرواننةو لةم هةفتةيةداو نويَذ/نويَذ بكة بؤ كةسيَك يان شتيَكى دياريكرا-4
 وهپاڕانهخولةك(                  نويَذ و  8ئةركى مالَةوة )  5

 



 

 7  33 وانةى 3 -كتَيبى مةشق لةسةر بةقوتابيكردن 

وةند ئيساى مةسيح تؤماربكة هةروةها خودالةدةفتةرةكةتدا هةر تيَبينيةكى نوَى هةية دةربارةى ئامادةكردنى قوتابيانى نوَى بؤ -5

 لَةوة.لَوةى ِروحى و فيَركردن و ئةو ئةركةى ماةثةرستى و ستايشكردن و خ خودادةربارةى كاتى 


