
 ؟كسدزِشطاز  ىئيَنة خودا بؤضي

لةبةز ئةو  (.6-4: 2خودا ئيَنةى بة بةزةكةت و بةشةيى خؤى زِشطاز كسد )ئةفةسةؤس
(, بؤ شلؤى 68-66: 3خؤشةويستيةى كة بؤ ئيَنة يةيبوو ئيَنةى زِشطاز كسد)يؤحةنا

خواستى ئةو بؤ ئيَنة كة بسِؤيو و دةست ( يةزوةيا 64-66: 6خؤى )ئةفةسؤس 
-67: 5بلَاو كسدنةوةى شلؤمةندى ئةو لة يةموو جيًاى )دووةم كؤزنسؤسبلةيو بة 

 (.64: 2, حةبةقؤق26

 (22-69: 28زِاسجازدة )مةتا ضواز

 بسِؤى. 6 �
 قوتابى دزووست بلةى. 2 �
 لة ئاوياى يةلَبليَصو. 3 �
 فيَسياى بلةى كة كاز بلةى بؤ ئةو شتانةى زِامسجازدووى.. 4 �

�  
 ضواز بانطةشة

 65-66: مةزقؤط سةزةوةبانطةشة لة . 6 �
 28-27: 66: لؤقا خوازةوةبانطةشة لة . 2 �
  67-66: 9: يةكةم كؤزنسؤسةوةناو بانطةشة لة. 3 �
 9: 66: كسدازى نيَسدزاواى دةزةوة بانطةشة لة. 4 �
�  

 تؤزِى ثةيوةنديت لةطةلَ كةسانيرت كيَ؟                  

ثةيوةندياى لةطةلَ خودا نية. كةس بهووسة كة دةياناسى و ئةو كةسانة  22ناوى 
 نويَرياى بؤ بلةى و ضريؤكى خؤتاى و يةزوةيا ضريؤكي خوداياى بؤ باس بلةى.

 ضريؤكى خؤتاى باس بلةى.ضؤى؟ 

   ذيانت ثيَض مةسيح                                                                          

 ضؤى مةسيحت ناسى                                                                         

 

 

 ضريؤكى خودا باس بلةى ضؤى؟

 

 

 

 

 

 

 

 (3/3ثيَلًيَهانى طسووثي كؤبوونةوة )

 سةيسى دواوة بلةى                                                   

 طسنطى بدةى و ستايض بلةى                                               

  ضاوديَسى بلةى                       

 ضؤى طويَ زِايةلَ بووى؟                                
 زِاييَهانت بة كيَ كسدووة؟                                 

 

                           

 .كسدنى قوتابى و طسووثةكاىشؤز بيهيهو: بؤ                            

 

 سةيسى سةزةوة بلة                                                

          نويَر بلة                               

 بةشةكة خبويَهةوة                              

 حةشت لة ضي بوو؟                                    
  ضيت دؤشيةوة كة توشى بةزنطاز بوونةوةت بلات؟                                           

 

     بةشةكة دووبازة خبويَهةوة                             

 ضيت فيَس دةكات سةبازةت بة خودا؟                                     

 ضيت فيَس دةكات سةبازةت بة خةلَم؟                                         

 

 سةيسى ثيَصةوة بلة

نويَر بلة و طويَ لة خودا بطسة. ضؤى دةتوانى طويَ زِايةلَ بى؟ دةتوانى زِاييَهاى 
لةطةلَ طسووثةكة باسى  بة كيَ بلةيت؟ دةتوانى لة الي كيَ باسى بلةى؟

 زِاسجازدةكانت بلة.

 

 

 

 

ذيانت ثاط ناسيهى مةسيح, ئةو ضؤى 
 .تؤى طؤزِى

داواى وةلَاميَم بلة ياى تةنًا  
 ضريؤكى خودا باس بلةى

 

ضريؤكى خؤت ياى ضريريؤكى خوداترياى   ئايا تاكوو ئيَستا 
 بؤ كةس باس كسدووة؟

 

ةتوانو طويَ زِاييَهاى: ثيَلةوة تاقى بلةنةوة, ئيَوة ضؤى د
ئةمسِؤ بلَيَهةوة. بة نويَر كؤتايى ثيَ زِايةلَ بو يا وانةى 

 بًيَهو.


