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 پێشەکی

 ئینجیلی شانشین چی یە ؟

ئینجیلی شانشین هەواڵی خۆشە لەبارەی شانشینی خوداوە . بەشێوەیەکی 

فەرمانڕەوایی گشتی ، دەکرێ پێناسەی شانشینی خودا بکرێ بەوەی خودا 

دەکات بە سەروەریی خۆی وە پاشایە بەسەر هەموو مرۆڤەکان و هەموو  

( . وە ١٣: ١٤٥؛ ١: ٢٤شتێکدا لە جاویدانەوە تا هەتایە ) زەبور 

بەشێوەیەکی تایبەت و زیاتر دیاریکراو ، شانشینی خودا فەرمانڕەوایەتی 

.   (١٨:  ٢٨سەروەرانەی خودایە لە ڕێگەی عیسای مەسیحەوە ) مەتا 

شانشینی خودا لەسەر بنەمای کاری ڕزگاریی تەواوەتی مەسیح بونیاد  

( ، وە باوەڕدارانیش سود لەم کارە ڕزگاریە دەبینن  ٣٦: ٢نراوە ) کردار 

( . شانشینی خودا  ١٧: ١٤بۆ ژیانیان لە ڕێگەی ڕۆحی پیرۆزەوە ) ڕۆما 

( ،   ٢١ -٢٠: ١٧هەستی پێدەکرێ ودەبینرێ لە دڵی باوەڕداراندا ) لۆقا 

وە کار دەکات لە ژیانیاندا . شانشینی خودا لە چوار الیەنی بینراودا  

دەردەکەوێت : لە ڕزگاری تەواوەتی باوەڕداراندا لە سەرەتاوە تا کۆتایی  

( ، وە لە دامەزراندنی باوەڕداران و ٢٦ -٢٥: ١٠) مەرقۆس 

( ، وە  ١٩ -١٨: ١٦ڕێکخستنیان لە یەك کڵێسای سەر زەوی ) مەتا 

کەکانی باوەڕداران و کاریگەری باشەو چاکەیان لە هەموو لەکار چا

( ، وە لە کۆتاییدا  ٤٠  -٣٤: ٢٥الیەنەکانی کۆمەڵگەی مرۆڤایەتی ) مەتا  

لە ئاسمانی نوێ و زەوی نوێ ئەوەی خودا بەدی دەهێنێ لە هاتنەوەی 

 ( . ٢٥ -٢٤: ١٥کۆرنسۆس ١دوەمی خوداوەند عیسای مەسیح دا ) 

 انشینی خودا جاڕ دەدرێت ؟کەی بە ئینجیل موژدەی ش

لە هاتنی یەکەمی عیسای مەسیح دا ، عیسای مەسیح بە ئینجیل جاڕی 

( . وە زیاتر ٢٣: ٤؛ مەتا  ١٥  -١٤: ١موژدەی شانشینی دا ) مەرقۆس 

لە پەنجا نمونەی باس کرد زۆربەیان تایبەت بوون بە شانشینی خودا .  

سروشتی شانشینی   لەو نمونانەدا عیسای مەسیح فێرمان دەکات لەبارەی

خودا ، بەتایبەتی لەبارەی چۆنیەتی چوونە ناو شانشینی خوداو چۆنیەتی  
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م مزگێنی ئە ژیان کردن تیایدا. لە کۆتاییدا عیسای مەسیح فەرموی : " 

موو ك بۆ هە تییە ك شایەنرێت، وه یەگەموو جیهاندا ڕاده هە ش لەتییە پاشایە

( . ئیدی بەم شێوەیە ،  ١٤: ٢٤." ) مەتا ێت د كەكان، ئینجا كۆتاییەوهتەنە

دوای دامەزراندنی کڵێسای مەسیح ەسەر زەوی ، باوەڕداران دەستیان  

:  ٨کردار شانشینی خودا ) بە ئینجیل و بانگەوازی  کرد بە مزگێنیدان 

جاڕدانی موژدەی  ( .٣١،   ٢٣: ٢٨؛  ٢٥ -٢٤: ٢٠؛  ٨: ١٩؛ ١٢

شانشینی خودا و ژیانکردن تیایدا بە پێی ئەو شانشینیە و بەپێی هەمان ئەو 

جاڕدانی موژدەیە و بانگەوازە ئەرکی هەموو باوەڕدارێکی مەسیحە لە 

 ئەمڕۆدا .  

 ئامانجی چوار ڕێبەرەکەی ڕێنمایی تایبەتە بە مزگێنیدانی شانشینی خودا

مزگێنیدان بە شانشنینی خوداو  و وا دەکاتئەم بابەتە یارمەتیدەرە 

 و یارمەتی ڕابەری کۆمەڵەکە یان  فێرکردن لەبارەیەوە دوو شتی کارا بن 

 وتاردەر و مامۆستا دەدات بەم شێوەیەی خوارەوە :

نماییەکەی تایبەت بە جاڕدانی موژدەی  ێهەر یەك لە چوار ڕێبەری ڕ -١

وانە لە خۆ دەگرێ و دەکرێ لە ماوەی سێ مانگدا   ١٢شانشینی خودا 

 لێکۆڵینەوەی بکرێت .  

لە ناسینی  شایەتیەکانی کتێب گرنگن ویارمەتی خوێندکار دەدات  -٢

 مەسیح و زانیاری لەبارەی شانشینیەکەیەوەو کتێبی پیرۆزەوە . 

کۆمەڵەکە دەتوانێ سود وەربگرێت لە پرسیارەکان و داوا  ڕابەری  -٣

بکات بەشی ئاماژە پێکراو لە شایەتیەکانی کتێبی پیرۆز بخوێننەوە پێش  

 گفتوگۆکردن لەبارەیەوە .

خستنە ڕووی تێبینیەکان ، دەکرێ تێبینیەکان کورتەیەك بن لە وەاڵمی  -٤

 . ەەری کۆمەڵەکهەر پرسیارێك و ئەو تێبینیانەش دەبنە ڕێبەرێك بۆ ڕاب

ئەم ڕاهێنانە شیوازێکی کردەیی لە جاڕدانی موژدەی شانشینی خوداو    -٥

فێرکردن لەبارەیەوە فێر دەکات و هەروەها یارمەتیدەرە بۆ  
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لێکۆڵینەوەیەکی کردەیی لەنامەی ڕۆما لەسەر ئاستی تاک یان  

 کۆمەڵەیەکی بچوک .

  هەر وانەیەك ئەرکی ماڵەوەی هەیەو دەکرێ بدرێت بە -٦

 خوێندکارەکان.

 دەکرێ ئەم ڕاهێنانە بگوازرێتەوە بۆ کەسانی تر ، هەر کاتێ -٧

کرد دەکرێ لەگەڵ کۆمەڵەی تەواو  یاندوازدە وانەکە خوێندکارەکان

 و هەر یەکەیان کۆپیەکەیان بدرێتێ . بچوکی دیکەدا بەشداری پێبکەن  

دەر و نوێژ دەکەین خوداوەند لە ناوچەکەتدا مزگێنیدەر و مامۆستا و وتار

 ڕابەری کۆمەڵەکان زۆر بکات . 

 ( ! ٣٧: ٩دروێنە زۆرەو دروێنەکار کەمن ) مەتا 

 ( ! ٣٦:  ١١ڕۆما نوێژ دەکەین کارەکانتان خوداوەند شکۆدار بکات ) 

 

 ناوەڕۆکی ڕێبەری یازدەهەم بۆڕابەری کۆمەڵەکان

 پرۆگرامی ڕاهێنانی یەکەم 

پرۆگرامێکی هەفتانەیەو ماوەکەی سێ مانگەو هەر هەفتەو دوو کاژێر 

کەس  ١٠بۆ  ٣، کۆمەڵەیەکی بچوک پێکبهێنە بریتی بن لە دەخایەنێت 

هەر وانەیەك بە نوێژ دەست پێدەکات وبە نوێژ و ئەرکی ماڵەوە کۆتایی 

 . پێ دێت 

،  ٩١،  ٩٠،  ٨٤بەشداریکردنی خەڵوەتی ڕۆحی ) زەبور   ٢٥وانەی 

بەراورد ناکرێ بە هیچ  و خودا لەسەرووی هەموانە . لەبەرکردن )   (٩٢

) دوو نمونە لە گوێڕایەڵی  فێرکردن( . ٢٦ -٢٥:  ٤٠ئیشایا شتێك ) 

 وشەکانی خودا لە شانشینی خودا(  

و نمونەی وەستای داناو و  چاوساغی نابینایەکی ترە نمونەی ئەو نابینایەی 

  ١٠١بەشداریکردنی خەڵوەتی ڕۆحی ) زەبور    ٢٦وانەی  وەستای گێل ( 
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( لەبەرکردن ) خودای شکۆدار : یەکەم هەواڵی  ١٠٧،  ١٠٤،  ١٠٣، 

 (  ١٣ -١:  ٧( وانەی کتێب ) ڕۆما ١١: ٢٩ڕۆژان 

  -١:  ١١٩،   ١١٥بەشداریکردنی خەڵوەتی ڕۆحی ) زەبور   ٢٧وانەی 

) خودا دەسەاڵتدار و ( لەبەرکردن ١٣٩،  ١٧٦ -٨٩: ١١٩( ، ٨٨

نمونەی  ) ( فێرکردن ١٢ -١١: ١سەروەرە بە تەواوەتی ئەفەسۆس 

کراسی کۆن و   زاواولەبارەی ڕۆژوو لە شانشینی خودا ( نمونەی 

 پینەکردنی و مەشکەی شەراب  

(   ١٤٦،   ١٤٥،  ١٤٣.  ١٤١بەشداریکردنی خەڵوەتی ڕۆحی )زەبور 

(  ١٣: ٤لەبەرکردن ) خودا سەرچاوەی هەموو زانینێکە : ) عیبرانیەکان  

 (  ٢٥ -١٤: ٧ڕۆما   ٠وانەی کتێب 

(  ٥، ٤،  ٣،  ١بەشداریکردنی خەڵوەتی ڕۆحی ) پەندەکان   ٢٩وانەی 

 (  ١٧:  ٣٢خودا بەتوانایە : یەرمیا لەبەرکردن ) 

فێرکردن )دوو نمونە لەبارەی نوێژی ئازایانەو پێداگری لە شانشینی خودا  

 ) 

نمونەی ئەو هاوڕێیەی داکۆکیکارەو نمونەی ئەو بێوەژنەی بە   ٣٠وانەی 

،  ٦پێداگریەوە داوا دەکات ، بەشداریکردنی خەڵوەتی ڕۆحی ) پەندەکان 

١٠، ٨،  ٧  ) 

پێداچونەوە بکە بۆ ئایەتەکانی لەبەرکردن تایبەت بە " مەزنی  لەبەرکردن

 (  ١٧ -١: ٨خودا "( وانەی کتێب )ڕۆما 

،   ١٧، ١٦، ١٥بەشداریکردنی خەڵوەتی ڕۆحی ) پەندەکان    ٣١وانەی 

 (  ١: ٨( لەبەرکردن )ڕۆما ١٩

فێرکردن ) دوو نمونە لەبارەی شایەتیدان لە شانشینی خودا ( نمونەی :  

  ٣٢پزیشك و نەخۆش وە نمونەی خوێی زەوی و ڕوناکی جیهان ( وانەی 

( ٣١،  ٢٩،  ٢٨، ٢٧بەشداریکردنی خەڵوەتی ڕۆحی )پەندەکان 

 ( ٣٩ -١٨: ٨( وانەی کتێب ) ڕۆما ٣٩ -٣٨: ٨لەبەرکردن )ڕۆما 
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( ٤،  ٣، ٢، ١)ئیشایا بەشداریکردنی خەڵوەتی ڕۆحی    ٣٣وانەی 

 (  ١٠ -٩: ١٠لەبەرکردن )ڕۆما 

فێرکردن دوو نمونە لەبارەی بە قوتابی کردن لە شانشینی خودا ( نمونەی  

 ( ٨، ٧،  ٦، ٥)ئیشایا  گێلپاشای و نمونەی هەڵەشەوەستای 

 ( ٩( وانەی کتێب )ڕۆما ١٢: ١٠لەبەرکردن )ڕۆما 

:  ١٠( لەبەرکردن )ڕۆما ٤٠، ١١، ١٠، ٩ڕۆحی )ئیشایا  ٣٥وانەی 

١٧  ) 

فێرکردن دوو نمونە لەبارەی موڵکداریی یان سەرمایەکانی زەوی لە  

ندە گێلەکەو دەوڵەمەندە لوتبەرزەکەو ەشانشینی خودا ( نمونەی دەوڵەم

 سواڵکەرلەعازەری 

(  ٤٦، ٤٥،  ٤٢، ٤١بەشداریکردنی خەڵوەتی ڕۆحی )ئیشایا    ٣٦وانەی 

 ( پێداچونەوە بکە بۆ پێنج ئایەتی لەبەرکردن لە ڕۆمالەبەرکردن )

 ( ١٠)ڕۆما فێرکردن 

 نمونەی زیاتر 

 ئەو کوڕەی داوا دەکاتنمونەی    ١پاشکۆی 

 نمونەی خاوەن ماڵ و نمونەی کرێکار و دروێنەکەر  ٢پاشکۆی 

 گاسن نمونەی دەست لەسەر   ٣ۆی پاشک

 شەریعەت لە کتێبی پیرۆزدا   ٤پاشکۆی 

 مەسیح ئامانجی شەریعەت و کۆتاییەکەیەتی ٥پاشکۆی 

لە ڕیبەری   ١پاشکۆکان شێوازی ڕاڤەکردنی نمونەکان : بڕوانە پاشکۆی 

. شێوازی خەڵوەت بەسەربردن و لێکۆڵینەوەی کتێبی   ٩لێکۆڵینەوەکانی 

بەرکردن : بڕوانە ئەو پاشکۆیانەی هاتوون لە پیرۆز و تێڕامان و لە 

 ڕیبەری ڕێنماییەکانی یەکەم بۆ ڕابەرانی کۆمەڵەکان .
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 پڕۆگرامی ڕاهێنانی دوەم 

پرۆگرامێکی چڕوپرە و دەکرێ ڕۆژێکی تەواو و یەکجار لە هەفتەیەکدا  

بەکاربهێنرێت . یان لە شێوەی کۆنفرانسێکی تایبەت بە ڕاهێنان و ماوەی 

شەش ڕۆژ بخایەنێت . کۆمەڵە گەورەکان دابەش بکە بۆ چەند  

کەس و ڕابەری  ١٠بۆ  ٣کۆمەڵەیەکی بچووک کە بریتی بن لە تەنها  

 تی هەر یەك لەو کۆمەاڵنە بکەن .  ڕاهێنراو سەرپەرش

پەرستن وستایش بە   ٣٠: ٠٩  – ٠٠: ٠٩پرۆگرامی پێشنیارکراو : 

 کۆمەڵ .

 فێرکردن بە کۆمەڵ   ٠٠: ١١  -٣٠: ٠٩

 وانەی کتێبی پیرۆز بە کۆمەڵ   ٠٠: ١٣ – ٣٠: ١١

 پشوو  

کاتی درێکژکراوە بۆ کۆتایی هێنان بە فێرکردنەکان   ٠٠: ١٧ – ٠٠: ١٦

یان وانەی کتێب یان بۆ وەاڵمدانەوەی پرسیارەکان یانیش فێرکردنی زیاتر  

 )بەکۆمەڵ( 

 پشوو  

 لەشێوەی گروپی دوانەیی تێڕامان ولەبەرکردن .   ٤٥: ١٧ – ٣٠: ١٧

ی بە تەنهایی خوێندنەوەی کتێبی پیرۆز لە خەڵوەت ٣٠: ١٨  -٤٥: ١٧

 ڕۆحیدا . 

 خەڵوەتی ڕۆحی بە گروپی دوانەیی ) دووبەدوو ( .  ٠٠: ١٩  -٣٠: ١٨

نوێژو بەشداریکردن ) بە کۆمەڵی بچوک کە زیاتر  ٤٥: ١٩  -٠٠: ١٩

 کەس ( .  ١٠نەبن لە 

 

   26و  25ڕۆژی یەکەم : وانەی 

 نوێژ  

 ٣٢و ٣١ڕۆژی چوارەم : وانەی 
 نوێژ 
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) دوو نمونە لە گوێڕایەڵی  فێرکردن 
 وشەکانی خودا لە شانشینی خودا(  

(  ١٣ -١: ٧تێب ) ڕۆما  وانەی ک
  ٢٦ -٢٥: ٤٠لەبەرکردن )ئیشایا 

(  ١١: ٢٩وە یەکەم هەواڵی ڕۆژان 
،   ٨٤خوێندنەوەی کتێب )زەبور 

١٠٣،  ١٠١،  ٩٢،  ٩١،  ٩٠  ،
( خەڵوەتی ڕۆحی )لە ١٠٧،  ١٠٤

(  ١٠٣گروپی دوانەییدا : زەبور 
 بەشداریکردن ونوێژ 

   ٢٨و  ٢٧ڕۆژی دوەم وانەی    
 نوێژ  

نمونەی ڕۆژوو لە  فێرکردن : 
ینی خودا( وانەی کتێب ڕۆما شانش

٢٥ -١٤: ٧   
  ١٢-١١: ١لەبەرکردن ئەفەسۆس 

( ١٣: ٤وە عیبرانیەکان 
،   ١١٥خوێندنەوەی کتێب زەبور 

و   145،   ١٤٣،  ١٤١،  ١١٩

خەڵوەتی ڕۆحی لە گروپی (  146

( ١٣٩دوانەییدا زەبور 
   بەشداریکردن و نوێژ 
   30و 29ڕۆژی سێ یەم وانەی 

 ێژ  نو
نوێژی  فێرکردن : نمونەی 

لە  ئازایەنەو پێداگری و داواکاریی
ینی خودا( وانەی کتێب ڕۆما شانش

٧ -١: ٨   
  ١٧: ٣٢یەرمیا لەبەرکردن 

نجیرەی خوێندنەوەی  پێداچونەوەی ز
،  ٦، ٥، ٤، ٣،  ١کتێب ) پەندەکان 

( خەڵوەتی ڕۆحی لە ١٠، ٨، ٧
  -١: ٣گروپی دوانەییدا : پەندەکان 

بارەی شایەتیدان  )نمونە لەفێرکردن 
   لە شانشینی خودا( 

(  39 -18: 8وانەی کتێب ) ڕۆما  

وە ڕۆما   ١: ٨ڕۆما  لەبەرکردن )
خوێندنەوەی کتێب   (٣٩ -٣٨: ٨
،   ١٩،  ١٧،  ١٦،  ١٥ پەندەکان)

( خەڵوەتی ٣١،  ٢٩، ٢٨،  ٢٧
ڕۆحی )لە گروپی دوانەییدا :  

(   ٣٣ -١: ١٥پەندەکان 
 بەشداریکردن ونوێژ 

 
   ٣٤و ٣٣ڕۆژی پێنجەم : وانەی 

 نوێژ  
)نمونەکان لەبارەی فێرکردن 

 شانشینی خودا(   بەقوتابیکردن لە  
( لەبەرکردن 9وانەی کتێب ) ڕۆما  

: 10وە ڕۆما    10 -9: 10) ڕۆما 

،   ١ئیشایا  ( خوێندنەوەی کتێب )12

٨،  ٧،  ٦،  ٥،  ٤،   ٣،  ٢  )
خەڵوەتی ڕۆحی )لە گروپی 

(   ٣٠ -١:  ٥دوانەییدا : ئیشایا 
 بەشداریکردن ونوێژ 

 
   ٣٦و  ٣٥ڕۆژی شەشەم : وانەی 

 نوێژ  
)نمونەکان لەبارەی فێرکردن 

لە  موڵکداریی و سامانی زەوی
 شانشینی خودا(   

(  ١٠وانەی کتێب ) ڕۆما  

وە     17: 10لەبەرکردن ) ڕۆما 

پێداچونەوەی دوایین پێنج ئایەتی  
خوێندنەوەی  لەبەرکردن لە ڕۆما ( 

،  ٤٠،   ١١،  ١٠،   ٩ئیشایا  کتێب )
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خەڵوەتی  ( ٤٦،   ٤٥،  ٤٢، ٤١   بەشداریکردن و نوێژ    (  ٣٥
وانەییدا : ئیشایا  ڕۆحی )لە گروپی د

 ( بەشداریکردن ونوێژ  ٣١ -١: ٤٠
 

  

 فێرکردنی زیاتری پێشنیارکراو :  

 نمونەی زیاتر 

 ئەو کوڕەی داوا دەکاتنمونەی    ١پاشکۆی 

 نمونەی خاوەن ماڵ و نمونەی کرێکار و دروێنەکەر  ٢پاشکۆی 

 نمونەی دەست لەسەر گاسن   ٣پاشکۆی 

 پیرۆزدا شەریعەت لە کتێبی    ٤پاشکۆی 

 مەسیح ئامانجی شەریعەت و کۆتاییەکەیەتی ٥پاشکۆی 

  

        

 

 ( ٢٥وانەی )

 

 ١ نوێژ 

 

نوێژ بکەو کۆمەڵەکەت وئەم پرۆگرامی ڕاهێنانە  ڕابەری کۆمەڵەکە : 

 تەرخان بکە تایبەت بە مزگێنیدان و بانگەوازی شانشینی خودا .  

 

خولەك(   زەبورەکان ٢٠بەشداریکردن )   ٢ 
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و پەڕاوی تایبەتی خەڵوەتی ڕۆحیتان بە نۆرە بەشداری بکەن 

ئەوەی فێری بوون لە خەڵوەت و تێڕامانەکانتان لەو بەشە  بخوێننەوە

(  ٩٢،  ٩١،  ٩٠،  ٨٤دیاریکراوەی کتێبی پیرۆز )زەبوری   

گوێ بگرن لە ئەو کەسەی بەشداری دەکات ، بەشێوەیەك مامەڵەی  

لەگەڵ بکەن هەست بکات ئەوەی دەیڵێ جێی بایەخی ئێوەیە ، پێشوازی  

بەتەی بەشداری پێدەکات ،  لێبکەن . مشتومڕی لەگەڵ مەکەن لەو با

 تەنها تێبینیەکانت بنوسەوە . 

 

 

 

خولەك( "خودا مەزنەو بەهیچ شتێك  ٥لەبەرکردن )

   ٢٦ -٢٥: ٤٠بەراورد ناکرێت" ئیشایا 

٣ 

           

زنجیرەی یازدەهەم لە ئایەتەکانی لەبەرکردن تایبەتە بە " مەزنیی خودا  

". ناونیشانی پێنج ئایەتەکەی لەبەرکردن ئەمانەن : )خودا مەزنەو  

بەراورد ناکرێت بە هیچ شتێك ؛ خودا شکۆدارە؛ خودا خاوەنی هەموو 

زانینێکە ؛ خودا توانادارە (  . بە شێوەی گروپی دوانەیی ) دوو  

بکەن ، "  تیاڕامان و لەبەرکردن و پێداچونەوە پێکەوە (   باوەڕدار

٢٦  -٢٥: ٤٠خودا مەزنەو بەراورد ناکرێت بە هیچ شتێك " ئیشایا   

 

 

 

خولەك( ئەو نابینایەی چاوساغی نابینایەکی ترە ؛   ٨٥فێرکردن )

 وەستای داناو وەستای گێل  

٤ 

 

وە   ١٤:  ١٥" لە مەتا نمونەی ئەو نابینایەی چاوساغی نابینایەکی ترە"

  بەتایبەتن  ٢٧ -٢٤: ٧نمونەی وەستای داناو وەستای گێڵ هاتوە لە مەتا 

 گوێرایەڵی خودا لە شانشینی خودا 

" نمونەکە" چیرۆکێکە باس لە ژیانی ڕۆژانەی سەرزەوی دەکات بە  

واتایەکی ئاسمانی . چیرۆکێکە دەکرێ بگێڕدرێتەوە لەژیانی ڕاستەقینەدا و  

ئامانج لێی فێرکردنی ڕۆحیە . عیسای مەسیح ئەو بابەتانەی باو و باڵو  
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بوون هەروەها ڕوداویی ڕۆژانەی بەکار دەهێنا لە پێناوی ڕاگەیاندنی  

ێنیەکانی شانشینی خودا و ڕوناکیەکەی ، وە بۆ ڕوبەڕوبونەوەی خەڵکی نه

 لەبارەی بارودۆخی ڕاستەقینەیان و پێویستییان بە نوێبوونەوە .  

نماییەکاندا تایبەت بە  ێئەم وێنەیە خاڵ بەخاڵ لە شەش ڕێبەری ڕ

 (. ١، پاشکۆی  ٩نماییەکانی ێلێکۆڵینەوەی نمونەکان  ) بڕوانە ڕێبەری ڕ

 ەی ئەو نابینایەی چاوساغی نابینایەکی ترەأ . نمون

 بخوێنەوە .  ٤٢ -٣٩: ٦وە لۆقا   ٢٠ -١: ١٥مەتا 

 . چیرۆکە سروشتیەکە تێ بگە کە لە نمونەکەدا پێشکەش کراوە.١

پێشەکی : نمونەکە بە زمانێکی میتافۆری دەدوێ و واتای ڕۆحیەکەی  

رۆڤەی  بونیاد نراوە لەسەر ئەم زمانە میتافۆریە . بۆیە یەکەمجارش

وشەکانی نێو چیرۆک ونمونەکەو بانگراوندە کلتوریەکەی دەکەین 

 ودەخوێنین / شارستانی و ڕاستیە میژوویەکانی . 

گفتوگۆ: ئەو بنەمایانەی ژیانی بەرچاوی ئێستامان کامانەن ، کە نمونەکە  

 لە خۆی گرتوە ؟  

   تێبینیەکان

بۆ کوێ    دەبێت ڕابەر توانای ئەوەی هەبێت بزانێ چۆن هەنگاو دەنێ و 

دەڕوات و چۆن خەڵکی تر بەڕیوە دەبات ئەگەر نا ، ناتوانێ ببێتە ڕابەر 

! بۆیە ڕابەری نابینا وێنەیەکە گوزارش دەکات لە کەسێک کە خۆی بە  

ڕابەر دەزانێ لەگەڵ ئەوەشدا خەڵکی بەڕیوە دەبات بۆ هەڵدێر و 

 لەناوچوون !  

، وە  . چوارچێوەی دەقە ڕاستەوخۆکە بخوێنەوەو تاقی بکەوە٢

 .  بنەماکانی نمونەکە دیاری بکە

: چوارچێوەی "چیرۆکەکە" زۆرجار ڕەهەندو بانگراوندی هەیە   پێشەکی

یان شرۆڤە کردن وجێبەجێکردنی نمونەکەی هەیە . دەکرێ ئاماژە بۆ  

بانگراوندی نمونەکە گونجاو بێت لەگەڵ پێناسەی چیرۆکەکە بۆ ئەو 
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ۆرجار بانگراوندی نمونەکە  بارودۆخەی نمونەکەی تێدا باسکراوە . وە ز

کەوتوەتە پێش چیرۆکی نێو نمونەکەوە ، بەاڵم شرۆڤە یان جێبەجێکردنی  

 دوای چیرۆکی نمونەکە باسکراوە . 

: چیرۆک و بانگراوند و شرۆڤە   ئاشکرای بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە

 یان جێبەجێکردنی ئەم نمونەیە چی یە ؟  

 .  تێبینیەکان

 .  ١٢ -١: ١٥نمونەی هاتوو لە مەتا أ. بانگراوندی 

ئەم بەشە زۆر گرنگە کە تایبەتە بە نەریتە مرۆییەکان و پەیوەندیان بە  

وشەکانی خوداوە . تیایدا گفتوگۆی گەشەی نەریتەکانی پیران دەکەین و  

تێڕوانینی عیسا بۆ نەریتی پیرەکان ، وە تێروانینی هەروەها بۆ ئەوانەی  

 .   شوێن نەریتی پیرەکان دەکەون

 گەشەی نەریتی پیرەکان . 

نەریتی پیرەکان پێکهاتوە لە ڕیژەیەکی زۆر لە ڕاڤەی شەریعەتی پەیمانی  

کۆن ، وە بەتایبەتی بۆچوونی مرۆڤانە لە خۆ دەگرێ و بڕیاری 

ئادەمیزادانە لە چۆنیەتی جێبەجێکردنی شەریعەت و یاساکانی لە 

ە سەردەمی بارودۆخی جیاواز ، ئەم نەریت و بڕیارانەش بۆ خەڵکی ل

عیسادا نەوە دوای نەوە وەرگیرابوو ، ئەم نەریتەش دەبوو ڕەچاو بکرێ  

 .   ٤٨  -٢٠: ٥هەروەها مەتا  ٨ -١: ١٢وپابەند بن پێوەی بڕوانە مەتا 

دەیبینن   ٢ -١: ١٥وە داواکردنی پاکبونەوەی پەرستش ئەوەی لە مەتا 

ان دابوو وە  نمونەیەکی ترە لە نەریتی پیرەکان کە لە شەریعەتی خوداش الی

( ئەم پەرستشە پیرۆزیی ناخی لە خۆ ٢: ١٩سنوریان بەزاندبوو ) لێڤیەکان 

دەگرت کە گوزارش بوو لە هەڵسوکەوتی ڕەوشت لە ڕێگەی  

( کە  ١١ -١٠: ١٩هەڵسوکەوتێکی پەرستشانەوە وەك نمونەی ) دەرچوون 

چۆن دەبوو خەڵکەکە جلوبەرگەکانیان بشۆن پێش ئەوەی خوداوەند  

ەر کێوی سینا وە دەبوو کاهینەکان خۆیان بشۆن پێش هەستانیان  دابەزێتە س

  -١٥: ١٧:  ٢٨؛  ٢٦:  ١٦؛  ٣٣ -١: ١٥بە ئەرکە ئاینیەکانیان ) لێڤیەکان 
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( وە فەرمانکردن بە هارون و نەوەکانی کە پاك خۆیان ڕابگرن و  ١٦

دەستەکانیان پاك بکەنەوە پێش هەستان بە ئەرکەکانیان وەکو کاهین لە  

 ( .   ٢١ -١٧: ٣٠ۆبونەوە ) دەرچوون خێوەتی ک

  -٣:  ٧( هەروەها بڕوانە مەرقۆس ٦:  ٢١؛ وتەکان   ١١: ١٥) لێڤیەکان 

ی خودا فەرمان ناکات بە  عەت( . وە چەندین بابەتی تر هەیە شەری٤

لەبەرکردنی بەاڵم نەریتی جولەکە توندی کردوە بە ڕێژەیەک کە خودی  

 ناوەڕۆکی شەریعەتیان وەال ناوە . 

ریتی پیرەککان گەشەی کرد لە مێژووی ئیسرائیلدا ؟ وێرانکردنی  چۆن نە

پ. ز ( وە راپێچکردن بۆ بابل   ٥٨٦ئۆرشالیم و پەرستگا لە ساڵی ) 

کاریگەری زۆریان هەبوو لەسەر جولەکە و زەبرێکی بەهێز بوو بەریان  

ڕاپێچکردنی جولەکەکان بۆ بابل تا کاتی   ٥ ٦٠کەوت  لەساڵی 

  ٥٨٦پ. ز یان وێرانکردنی پەرستگا لە ساڵی  ٥٣٧گەڕانەوەیان لە ساڵی 

پ. ز   ٥١٦پ. ز وە تا کاتی نوژەنکردنەوەی پەرستگا ساڵی 

خواپەرستەکانی نێو جولەکە هەستیان دەکرد کە ئەم شتانە ڕویداوە تاکو  

گەلی ئیسرائیل دوور بکەونەوە لە خودا . وە هەستیان دەکرد تاکە هیوایان  

و گەڕانەوەیان بۆ زەوی خۆیان بەوە دەبێط   لە ئاشتبونەوەیان لەگەڵ خودا

( .  ١٤ -١٣: ٢٩بە هەموو دڵیانەوە بگەڕینەوە بۆالی خوداوەند ) یەرمیا 

ئەوان باوەڕیان وهیوایان ئەوە بوو گوێرایەڵی شەریعەتی خودا بن ئەوەی  

ڕاگەینراوە لە پێنج پەرتوکەکەی یەکەمی کتێبی پیرۆزدا ، ئیدی نیعمەت و  

ماوەی راپێچ هەردوو پێغەمبەر حەزقیال و دانیال   چاکە دێت بۆیان وە

بەڕێوەیان بردن بە ڕێگادا . دوای ڕاپێچ عەزرا و پێغەمبەران حەجی و 

زەکەریا ومەالخی بە نوسین بەڕیوەیان بردن ئیدی بارودۆخێکی نوێ وای  

دەخواست کە شەریعەت جێبەجێ بکەن . وە ماوەیەك هەموو شتێك باش  

 بوو . 

کی کورت حزب و تایەفەیەك دەرکەوت ناوی  بەاڵم دوای ماوەیە

فەریسیەکان بوو واتە ئەوانەی خۆیان جیا دەکەنەوە . ئەمانە هەموو جۆرە 

سیستەم ویاسایەکیان دیاری کرد و باڵو کردەوە گوایە ئەوە شەریعەتی 

خودایە . ئەمانە وەوکو پسپۆڕێك لەنێویاندا ئەو یاساو سیستەمانەیان دادەناو  
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( . ئیدی شێوازی  ٢١: ٥ان لێ بگیرێ  ) مەتا  دەبوو ڕێزێکی زۆری

فێرکردنیان بریتی بوو لە لەبەرکردن و دوبارەکردنەوە ، ئەو بابەتەی  

دەیانویست فێری بکەن دەبوو مامۆستا بە گوێی قوتابیەکانی بڵێتەوە وە  

قوتابیەکانیش دوبارەی بکەنەوە لەبەردەم مامۆستاکانیاندا . ئیتر هەر 

رد ساڵ بەساڵ . تا وای لێهات زۆر بوو ، وە  جارەوە شتێک زیادی دەک

مامۆستای یەهودا نەریتەکانیان تۆمار کرد بەوەی پێی دەوترا نەریتی  

زایینی گۆڕا بۆ مەشنا واتە دوبارەکردنەوە  ٢٠٠پیرەکان ئەمەش لەساڵی 

دوای ئەوەش مەشنا شتێکی بۆ زیار کراو وەکو ڕاڤەکردنی و پێیان ووت  

وە مەشنا وجیمارا گرێدراون بە تەلمودەوە واتە   جیمارا واتە تەواوکردنی . 

فێرکردن ئیدی قوتابخانەی ڕابیەکان لە ئۆرشالیم دروست بوو بە ناوی  

تەلمودی ئۆرشالیمی . بەاڵم قوتابخانەی ڕابیەکان لە بابل ناوی تەلمودی  

بابلی بوو ئەمانەش دوو کتێبی گەورەن ، ماددەی تەکمودی بابلی 

شالیمی بە چوار بەرابەر . ئەمەش دادەنرێ بە  گەورەترە لە تەلمودی ئۆر

 سەرچاوەیەکی گەورەتر لە تەلمودی ئۆرشالیمی .  

 بۆچوونی عیسا سەبارەت بە نەریتی پیرەکان . 

فەریسیەکان بە بەردەوامی نەریتی پیرەکانیان باو دەکردەوەو بەکاریان 

دەبینین فەریسیەکان ونوسەران   ١٥دەهێنا . لە چوارچێوەی مەتا 

تایانی شەریعەت ( ئەوانە ڕووی دەمیان کردبوە عیسا ، وە )مامۆس

هاوڕیکیانیان هان دەدا لە ئۆرشالیم کە خزمەتەکەی عیسا تاقی بکەنەوەو 

بیوەستێنن . ئەوان تێبینیان کرد کە قوتابیەکانی عیسا بەپێی نەر یتی 

پیرەکان هەڵسوکەوت ناکەن چونکە قوتابیەکانی عیسا دەستیان بەو شێوەیە  

 کە فەریسی و نوسەرانی شەریعەت شوێنی دەکەون . ناشۆن 

نەریتی پیرەکان وا بوو تایبەت بوو بە ڕوکەشی دەرەوە و بەس . 

فەریسیەکان و ڕەخنەکانیان هیچ پەیوەندیەکی بە بنەماکانی شەریعەتەوە 

نەبوو . بەاڵم تایبەت بوو بە پەرستشی دەرەکی و بەس . ئەوان داوایان  

ە گاڵوی بەکار بهێنن پێش نانخواردن .  دەکرد پەرستشی دەست شتن ل

چونکە پێیان وابوو دەستیان پیسە بە واتا پەرستشیەکە چونکە چوونە بۆ  

بازاڕ و تێکەاڵو بە نەتەوەکان بوونە ئەوانەی بە پیسیان دەزانی . ئیدی بەم  
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شیوەیە فەریسیەکان و مامۆستایانی شەریعەت شوێنی خواپەرستی 

اڵەتی دەرەکی پیرەکان شوێنی دڵ و بیریانی  ڕاستەقینەیان گرتبۆوە . وە ڕو

 گرتبۆوە .  

بەاڵم نەریتی پیرەکان زۆرجار پێجەوانەی وشەکانی خودا بوو بۆیە عیسا  

پێانی ووت لەگەڵ ئەوەی قوتابیەکانی ئەو سنوری نەریتی پیرەحکانی 

ئەوانی بەزاندوە ، بەاڵم فەریسیەکان سنوری وشەکانی خودایان بەزاندوە !  

اوانباری کردن بەوەی پێویستە ملکەچی وشەی خودا بن نەك  بۆیە عیسا ت

نەریتەکانیان ، ئیدی پێیی وتن ئێوە بۆچوون یخەڵکیتان بەالوە گرنگترە لە 

وشەی خودا ! وە ك نمونە لەسەر بەزاندنی سنوری ، عیسا بەیادی  

هێنانەوە بەو شیوازەی کە دەبێت فێرکردنی پێبکەن بۆ مدنالەکانیان کاتێ  

( بۆیە عیسا  ١٢: ٢٠ە دایکو باوکیان  دەکەن . ) دەرچوون سوکایەتی ب

پێی ووتن "  ئێوە بەمە وشەی خودا ڕەتدەکەنەوە و پارێزگاری لە 

بۆچوونی عیسا سەبارەت بە  ٧: ١٥نەریتەکانتان دەکەن " ، بڕوانە مەتا 

نەریتی پیرەکان ئەوە بوو کە نەریتەکانیان پێکهاتبوو لە بۆچوونی خەڵکی 

ەموو بۆچوونێکی مرۆڤانە دەبێت بە وشەکانی خودا  و بەس . وە ه

 تاقیبکرێتەوە و ملکەچی وشیکانی خودا بێت !  

بۆچوونی عیسا سەبارەت بە وانەی نەریتی پیرەکان دەست پێوە دەگرن 

 وباڵوی دەکەنەوە . 

عیسا فەریسیەکانی بە خۆدەرخەر دادەنا وەك چۆن ئیشایا باشترین پێناسەی  

خۆیان دەردەخەن و خۆیان بە خواپەرست و باش کردووم کە چۆن 

دەناسێنن . لەگەڵ ئەوەشدا تەنها خۆدەرخەرن وهیچی تر ! تەنها بە دەمیان  

( بەاڵم  ١١: ١٨؛ لۆقا   ٥: ٦ڕێز لە خودا دەگرن بە ڕواڵەت . ) ،مەتا 

دڵەکانیان گەندەڵە . وە دڵیان دوورە لە خودای زیندوو . بۆیە عیسا پێیانی  

ەکانیان پوچەڵە چونکە مکەچن بۆ یاساو شەریعەتی ووت خواپەرستی

 مرۆڤانە و شوێن وشەی خودا ناکەون . 

 (  ١١: ١٥ئیدی عیسا لە فەریسیەکان دوور کەوتەوە ) مەتا 
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وە دواتر عیسا بۆ قوتابیەکانی ڕوون کردەوە ئەوەی لەدەم دێتە دەرەوە 

ۆڤ ئەوە لە دڵ دێتە دەرەوە ئەوەیە کە مرۆڤ گاڵو دەکات . کێشەی مر

 ئالودەبوونی دەرەکی نیە بەڵکو ئالودەبوونی ناخە ! 

ئیدی بەم شیوەیە عیسا ئابڕووی فەریسیەکانی برد لەبەردەم هەمواندا کە  

 خۆدەرخەرن و دەستدرێژی دەکەنەوە سەر وشەکانی خودا  

عیسا فەریسیەکانی بەوە ناوبرد کە هێشتا دوبارە لەدایک نەبوونەتەوە ،  

وە   ٧: ٥وە ئیشایا  ١٢:   ٩٢؛ ٣:  ١ڕوانە زەبور . هەروەها ب ١٣: ١٥مەتا 

( وە  ٤٤: ٦؛  ٨ -٣: ٣وە یۆحەنا  ٩: ٣کۆرنسۆس ١هەروەها  ١١: ٥٨

 .   ٣٩، ٢٥: ١٣مەتا 

هەر تۆوێك خودا نەیچاندبێت هەڵدەکێشرێ و فڕێ دەدرێتە نێو ئاگرەوە ) 

( . بەدڵنیاییەوە ئەمە لە ١٢؛ یەهوزا   ٦ -٥: ١٥؛ یۆحەنا  ٤٢: ١٣مەتا 

مدانی کۆتاییدا ڕوودەدات ، بەاڵم لە ئێستادا ، دەکرێ خەڵکی دارەکە حوک

( بەاڵم عیسا  ٢٠ -١٥: ٧بناسنەوە لەوەی چی بەرێکی گرتوە )مەتا 

فەریسیەکانی بە ڕابەری نابینا ناوبرد بۆیە عیسا لەم ساتەدا نمونەی نابینای  

 هێنایەوە کە نابینایەکی تر چاوساغی دەکات .  

 .   ١٤: ١٥ەی هاتوو لە مەتا ب. چیرۆکی نێو نمون 

 .   20 -15: ١3ج. شرۆڤە یان جێبەجێکردنی نمونەی هاتوو لە مەتا 

  

بە نمونەکە دیاری   .  وردەکاری پەیوەندیدار و ناپەیوەندیدار٣

 بکە. 

:  عیسا مەبەستی نەبوو بڵێ هەر خاڵێکی نێو نمونەکان  پێشەکی

واتاو مەبەستێکی ڕۆحی لە پشتەوەیە ، وە وردەکاری نێو نمونەکە 

خاڵی جەوهەری یان بابەتی سەرەکی لە خۆ دەگرێ ، بۆیە دەبێت 

هەوڵ بدەین واتاو مەبەستی ڕۆحی بۆ هەموو خاڵێک و وردەکاری 

 نێو نمونەکان دیاری نەکەین . 
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ئەو وردەکاریانە :  ی بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە ئاشکرا

کامانەن نمونەکە لەخۆی دەگرێ و بە سەرەکی و واتادار دادەنرێن 

 ؟ 

. تێبینیەکان   

عیسا لە نمونەکانیدا فەریسیەکان ونوسەران بە خۆدەرخەر و دوڕو 

ناودەبات چونکە ڕابەری نابینان لەم خاڵەدا و لە وتوێژی عیسا  

. ەتی تێدایە واتاو مەبەستی تایب  

. پەیامی سەرەکی نمونەکە دیاری بکە . ٤  

: پەیامی سەرەکی نمونەکە لە شرۆڤەو جێبەجێکردندایە  پێشەکی

 یاخود دەکرێ کورتبکرێتەوە لە خودی نمونەکەدا . 

: پەیامی سەرەکی ئەم  ئاشکرای بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە 

 نمونەیە چی یە ؟  

.   تێبینیەکان  

نمونەیەکە فێرمان    ١٤: ١٥لە مەتا ی نابینایە نابینا چاوساغ نمونەی  

 دەکات لەبارەی  بە "گوێڕایەڵی وشەکانی خودا لە شانشینی خودا " . 

پەیامی سەرەکی نمونەکە ئەمەیە : " ڕێکردن بە دوای ڕابەری  

نابینا کە پشت دەبەستن بە نەریتی مرۆڤانە لە جێی وشەکانی خودا 

 بەرەو کارەساتت دەبات .  

 

لەبارەی وشەکانی خودا و تێگەیشتن لێی یەکێکە لە بنەما  زانین 

سەرەکیەکانی شانشینی خودا . گەلی ڕاستەقینەی خودا لە شانشینی خودا  

چاویان کراوەیەو ڕۆحی پیرۆز ڕاستیە ڕۆحیەکانیان پیشان دەدای )  

( . بەاڵم هەموو خەڵکی ئەوانەی ئەو تۆوە نین کە  ٢٧ -٢٦: ٢یۆحەنا ١

 ە لەدایک نەبوونەتەوە دوبارە ، بە نابینایی دەمێننەوە . خودا چاندوونی وات
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. بەراوردی نمونەی هاوسەنگی و بەرابەری لە کتێبی پیرۆزدا.  ٥  

پێشەکی : زۆرێك لە نمونەکان لەیەك دەچن و هاوشێوەن هەندێ  

جار دەتوانی بەیەکتریان بەراورد بکەیت ، ئەو ڕاستیەی لە هەر  

نمونەیەکدا هەیە هاوسەنگە یان بەرابەر ڕاستیەکە بەشەکانی دیکەی 

کتێبی پیرۆز بۆمان ڕوون دەکاتەوەو فێرمان دەکات . هەوڵ بدە ئەو  

بدۆزیتەوە کە بەرابەر یان هاوشێوەی   ئایەت و شایەتە کتێبیە 

نمونەیەکەو یارمەتیدەرە بۆ ڕاڤەکردنی نمونەکە . ئاگاداربە لە 

ڕاڤەکردنی هەر نمونەیەك پشت ببەستە بە فێرکردنی ڕوون و  

 ڕاستەوخۆی کتێبی پیرۆز .  

: ڕووی هاوشێوەیە کامەیە ئاشکرای بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە 

دەکات لە نمونەی ڕابەری نابینادا ؟  کە ئەم بەشە کتێبیە فێرمان   

 نابینایی فەریسیەکان

. دوای ئەوەی  بخوێنەوە   ٢٤ -١٧: ٢؛ ڕۆما  ٤١ -٣٥: ٩یۆحەنا 

کە بەزگماك نابینا بوو ،   عیسا چاوی نابینایەکی چاککردەوە

هەروەها چاوی ڕۆحیشی چاکردەوە ئیدی بەم شێوەیە ئەم پیاوە تەنها 

ەڵکو هەروەها ڕاستیە  ڕاستیەکانی جەستەیی نەدەبینی ب

ڕۆحیەکانیشی دەبینی ! وە زانی کە عیسا مەسیای ڕزگارکارە ! 

 هەروەها باوەڕی بە عیسای مەسیح هێناو کڕنوشی بۆ برد .  

بەاڵم فەریسیەکان خۆی وا دادەنا کە ڕاستی ڕۆحی دەزانن بەاڵم لە 

ڕاستیدا نابینا بوون لە ڕۆحدا ! نەیانزانی عیسای مەسیح مەسیای 

  ١٥  -١١: ١٣( . هەروەها بڕوانە مەتا ٣٩: ٩ارە )یۆحەنا ڕزگارک

( !  ٢٤ -١٧: ٢؛ ڕۆما  ٤٩ -٤٧: ٧؛ یۆحەنا  ٢٠ -١٩: ٣؛ یۆحەنا   

 ئەو تەختە دارەی لە چاودایە . 

بخوێنەوە ، ئایا نابینا دەتوانێ چاوساغی نابینایەکی   ٤٢ -٣٩: ٦لۆقا 

نە تاکو دیکە بێت ؟ ... یەکەمجار تەختەدارەکەی ناوچاوت دەربهێ
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:  ٦ببینیت بەباشی ئەوجا پوشی ناوچاوی براکەت دەربهێنە )لۆقا 

( . ٤٢و   ٣٩  

 ب. نمونەی وەستای داناو وەستای گێل  

بخوێنەوە .   ٤٩ -٤٣: ٦و لۆقا   ٢٧ -١٥: ٧مەتا   

. چیرۆکە سروشتیە پێشکەشکراوەکەی نێو نمونەکە تێبگە . ١  

ان کامانەن گفتوگۆی لەبارەوە بکە : ئەو بنەما ڕاستەقینانەی ژی

 چیرۆکی نێو نمونەکە لەخۆی دەگرێ ؟ 

  

 تێبینیەکان .  

 ئەم چیرۆکە لە سێ بەش پێکهاتوە :  

 ئەو شێوازەی هەردوو وەستاکە بەکاریان دەهێنا . 

دوو کەس خانویان دروست کرد . خانوو لێرەدا عیسا ئاماژە دەکات 

بۆ ئەو جۆرەی کە پێی سیستەمی بەرباڵو بەکاریان دەهێنا لەو  

ەدا . چونکە دزەکان دەیانتوانی دیواری خانوەکان ببڕن )مەتا ڕۆژ

( وە بانەکەی لە دار پێکهاتبوو پاشان خۆڵ دەخرایە سەری  ١٩: ٦

لەگەڵ پوش وپەاڵشی تردا . زۆر بەئاسانی دەکرا کون بکرێت و  

( .٦:  ١٢٩؛ زەبور  ٤:  ٢بچێتە ئەو دیوی دیوارەکەوە ) مەرقۆس   

خانوەکە . تاقیکردنەوەی هەردوو   

لەماوەی وەرزی باران باریندا . ڕەشەبای بەهێز هەڵی دەکرد  

هەروەها هەورە بروسکەو شەپۆلی باو باران لە دەریای  

ناوەڕاستەوە لە ڕۆژئاواوە زیاد لەوەش بای بەهێز هەمیشە هەڵی  

دەکرد ، ئیدی دەبوە هۆی باران بارینی زۆر و ئاو سەری دەکرد و  

بە خێرایی . ئەم بایە ئەوەندە بەهێز بوو  زیادی دەکرد لە ڕوبارەکان 
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ترسی هەبوو بۆ دیوارەکان و ئاویش پاڵی دەنا بە بناغەی  تەنانەت مە

 خانوەکاندا .  

 دەرئەنجامی تاقیکردنەوەو هۆکاری ئەم دەرئەنجامە 

ئاو ناتوانێ بناغەی خانویەك تێك بدات کە لەسەر بەرد دروست  

سەر خۆڵ دروست کراوە کرابێت ، بەاڵم بناغەی خانوی دوەم کە لە 

بەئاسانی لەناو دەبات ، لەگەڵ ئەوەی ڕەشەبا بەهێزە بەاڵم ناتوانێ 

خانویەك بڕوخێنێ کە لەسەر بەرد دروست کرابێت بەاڵم دوەم  

 دەڕوخێنێ کە لەسەر خۆڵ دروست کراوە . 

    

چوارچێوەی دەقە ڕاستەوخۆکە بخوێنەوەو تاقی بکەوە ، وە . ٢

 .   کەبنەماکانی نمونەکە دیاری ب

: چیرۆک و بانگراوند و شرۆڤە   ئاشکرای بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە

 یان جێبەجێکردنی ئەم نمونەیە چی یە ؟  

 .  تێبینیەکان

 

لە مەتا پێکهاتوە لە   ٧ -٥بەشەکانی  أ. بانگراوندی نمونەی هاتوو لە

 وتاری سەرچیا .   

 

 چوار بەش هەیە لە وتاری سەر چیا :  

 بەراوردی نێوان ڕێگەی پان وبەرین و ڕێگەی تەنگ . 

ئەمەش عیسا پێناسەی هاواڵتیانی شانشینی خودا دەکات   ١٦ -١: ٥لە مەتا 

. 
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عیسا پێناسەی ڕاستودروستی دەکات لە شابشینی   ١٢:  ٧ -١٧: ٥وە لەمەتا 

 خودا  

دەدات کە پەیامەکەیان پێ  عیسا هانی خەڵکی  ٢٧ -١٣: ٧وە لەمەتا 

بگەیەنێت چی ئەو کاتەی قسەی بۆ کردن وە چی لە داهاتودا تاکو بچنە نێو  

هۆشداریان دەداتێ    ١٤ -١٣:  ٧شانشینی خوداوە ، وە لەکۆتاییدا لە مەتا 

وە   ٢٠  -١٥: ٧بەتایبەتی لە فێرکردنی پێغەمبەرە درۆزنەکان لە مەتا 

وان چارەنوسی کۆتایی ئەوانەی بە  کۆتایی پێدەهێنێت بە بەراوردکردنی نێ

  ٢٧ -٢١: ٧ڕێگەی پان وبەریندا دەڕۆن وئەوانەش بە ڕێگەی تەنگ مەتا 

   . 

 بەراوردکاریی لە نێوان پێغەمبەرانی درۆزن و پێغەمبەرانی ڕاستەقینە .  

  ٣٢ -٩: ٢٣؛ یەرمیا  ١٠: ٣٠وە هەروەها بڕوانە ئیشایا   ٢٠ -١٥: ٧مەتا 

 .    ٤ -٣: ٤تیمۆساوس ٢؛ 

راوردکاریی لەنێوان ئەوانەی قسە دەکەن و ئەوانەی کارەکە دەکەن .  بە

 .  ٣: ٢٣مەتا  ١٠ -٩: ٢سالۆنیکی ٢؛  ١:  ١٠؛ مەتا   ٢٣ -٢١: ٧مەتا 

 بەراوردکاریی لەنێوان ئەوانەی کارەکە دەکەن و ئەوانەی گوێدەگرن . 

 .   ٢٧ -٢٤: ٧مەتا 

 

 ێوەی هاندان. .  لەش 14 -13:  7لە مەتا چیرۆکی نێو نمونەی هاتوو ب. 

 

  

 

 هاندان .  شرۆڤە یان جێبەجێکردنی نمونەی هاتوو لەج.  
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عیسا ئەم نمونەیە ڕوون دەکاتەوە کە خانو دروست کردن نیشانەیەکە بۆ  

وشەکانی عیسا  وتەکانی و دەبێت پەیڕەو بکرێن و کاری پێ بکرێن. 

. بەاڵم بە    ٧ -٥لێرەدا مەبەست لە وتاری سەرچیایە بە نمرەی یەکەم مەتا 

ە واتایەکی میتافۆریی تەواویی قسەکانی عیسا دەگرێتەوە کە تۆمارکراون ل

 .   ٢٠: ٢٨کتێبی پیرۆزدا بڕوانە مەتا 

 

 

بە نمونەکە دیاری  .  وردەکاری پەیوەندیدار و ناپەیوەندیدار٣ 

 بکە. 

:  عیسا مەبەستی نەبوو بڵێ هەر خاڵێکی نێو نمونەکان  پێشەکی

واتاو مەبەستێکی ڕۆحی لە پشتەوەیە ، وە وردەکاری نێو نمونەکە 

ۆ دەگرێ ، بۆیە دەبێت خاڵی جەوهەری یان بابەتی سەرەکی لە خ

هەوڵ بدەین واتاو مەبەستی ڕۆحی بۆ هەموو خاڵێک و وردەکاری 

 نێو نمونەکان دیاری نەکەین . 

 

ئەو وردەکاریانە :  ئاشکرای بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە 

ێ و  کامانەن  نمونەکە  لەخۆی دەگرێ و بە سەرەکی دادەنر

؟  دەیەوێ پەیامێك بگەیەنێ  

 

. تێبینیەکان   

ز(   ٤٠٧ – ٣٤٧ی دەم زێڕین یەکێکە لە پیرەکانی کڵێسا ) یۆحەنا

دەڵێ " ئەوانەی گوێڕایەڵی فێرکردنەکانی عیسان بەرەکەت 

 وەردەگرن نەك تەنها لە ئایندەدا بەڵکو لەئێستاشدا " . 

 بەردو خۆڵ یان لم .  
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عیسا شرۆڤەی ئەم دوو خاڵەی نێو نمونەکەمان بۆ ناکات ، نابێت 

لەم بارەیەوە لەگەڵ ئەوەشدا عیسا خۆی  بچینە نێو ودرەکاریەوە 

وخواستەکانی ڕاگەیاند لەو ڕێگەیەوە کە ووتی و فەرمانی پێکرد  

بۆیە باشترە چاوببڕینە واتا ڕۆحیەکانی نمونەی وەستای داناو  

وەستای گێل یاخو ئەوەی بەدانایی خانوەکەی دروست کردو ئەوەش 

فێڕکردنەکانی بەگێالیەتی ، چونکە تاشەبەرد وێنەیەکە بۆ مەسیح و 

 و وشەکانی بەاڵم خۆڵ یاخود لم وێنەیەکە بۆ بۆچوونی مرۆڤانە . 

 دورستکردنی خانوو لەسەر بەرد یان لم . 

عیسا ئەم وردەکاریە شی دەکاتەوە کە زۆز گرنگن وبنەڕەتین  

دروستکردنی خانوو لەسەر بەرد وێنەیەکە بۆ ژیان بەپێی وشەکانی 

بەستن بە خود و  مەسیح وە لەسەر لم وێنەیەکە بۆ پشت 

بیرنەکردنەوە لە ئایندە بەتایبەتی گوێنەدان بە وشەکانی مەسیح لە 

 ژیاندا و پەیڕەونەکردنی . 

 باران و ڕەشەبا . 

عیسا شرۆڤەی بنەماکانی ئەم نمونەیەی نەکردوە بۆیە گەر بچینەوە 

بۆ چوارچیوەی نمونەکە ڕوونە کە وێنەیەکە بۆ تاقیکردنەوە ،  

لەسەر شێوەی پێغەمبەرە درۆزنەکان .  دەکرێ تاقیکردنەوە بێت

.   ٢ -١. ئیبراهیم ؛ ئەیوب   ٢٢، پەیدابوون  ٢٠ -١٥: ٧مەتا   

کرداری  ٢٢ -١٨: ١ئەیوب    ٣٦:  ٤٢پەیدابوون  ٣٩پەیدابوون 

:  ٢٥؛   ٤٤  -٤٢: ٢٤، مەتا  ٣٧ -٣٦: ٩؛  ٦٠ -٥٩: ٧نێردراوان 

.  ٢: ٥سالۆنیکی ١؛  ٣٣ -٣١،  ٦  

 خانوەکە ناروخێت . 

ئەم خاڵەی ڕوون نەکردۆتەوە بەاڵم نەڕوخانی خانوو عیسا 

گڕیدراوە بە کتێبی پیرۆزەوە بەوەی سەرکەوتن ی ڕاستەقینە  

:  ٢سالۆنیکی  ١ ٦: ٢پەترۆس ١بەدەست دەهێنی بە گوێرایەڵیت . 
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؛    ١٠ -٧: ١سالۆنیکی ٢؛  ١٧ -١٦: ٤؛  ١٣: ٣؛   ٢٠ – ١٩

.  ١٤ -١٣: ٢؛ تیتۆس  ٨: ٤تیمۆوساوس ٢  

ڕوخێ . ئەو خانوەی دە  

ئەم وردەکاریە شرۆڤە بەکراوە لەالیەن عیساوە بەام ئەمیش  

گرێدراوە بە کتێبی پیرۆزەوە بە شکستی یاخیبوان ، هەر کەسێك 

گێل بێت و وشەکانی عیسا ڕەت بکاتەوە لە ڕۆژی کۆتایی و  

 حوکمدانی کۆتاییدا ڕەت دەکرێتەوە .  

 

. پەیامی سەرەکی نمونەکە دیاری بکە . ٤  

 

: پەیامی سەرەکی ئەم  ئاشکرای بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە 

 نمونەیە چی یە ؟  

.   تێبینیەکان  

نمونەیەکە   ٤٩ -٤٣: ٦لە لۆقا وەستای داناو وەستای گێل نمونەی 

فێرمان دەکات لەبارەی  بە "گوێڕایەڵی وشەکانی خودا لە شانشینی 

 خودا " . 

پەیامی سەرەکی نمونەکە ئەمەیە : " نابێت چارەنوسی تاهەتایی  

مرۆڤ لە مرۆڤ و بۆچوونی مرۆڤانەدا بێت یان نەریت و  

بیروباوەڕیی مرۆڤانەدا بێت بەڵکو دەبێت لە عیسادا بێت و عیسا ئەو  

بنەمایەی دانابێت بۆی لە فێرکردنەکانیدا تاکو ژیانی بەو پێیە بێت و  

 پەیڕەوی بکات .  

  

مرۆڤەی خانوەکەی لەسەر لم دروست دەکات گوێبیستی   ئەو

وشەکانی عیسا بوە بەاڵم بە مەبەست پشتی بە بیرو بۆچوونی خۆی  

بەستوە بەاڵم ئەوەی خانوەکەی لەسەر تاشە بەردەکە دروست  
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دەکات پشتی بە مەسیح بەستوە لە گوێرایەڵی بۆی و بۆ  

 فێڕکردنەکانی .  

 

 

 

بەرابەری لە کتێبی پیرۆزدا.  . بەراوردی نمونەی هاوسەنگی و  ٥  

  

:  فێرکردنەکانی بەشەکانی ئاشکرای بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە 

دیکەی کتێبی پیرۆز چۆن هاوشێوەو لێکچوونیان هەیە لەگەڵ ئەم  

 فێرکردنەی  نمونەی ڕابەری نابینا ؟    

   تێبینیەکان . 

 ڕەتکردنەوەی وشەکانی خودا . 

:  ٣٠؛  ٢٤: ٥؛ ئیشایا   ٣٣  -٢٠: ١؛ پەندەکان   ٢٢: ١١٨زەبور 

بخوێنەوە .   ٣٠:  ٧؛ لۆقا  ٦: ٤؛ هۆشەع  ٢ -١  

 ٢٨ -٢٤: ١دەخوێنینەوە . )....( هەروەها پەندەکان  ٦: ٤هۆشەع  

.   ٢ -١:  ٣٠)...( وە ئیشایا   

 گوێرایەڵی وشەکانی خودا . 

  ٢٣، ٢١: ١٤؛ یۆحەنا   ٢٨: ١١؛  ١٥:  ٨؛ لۆقا  ٤: ٤مەتا 

 بخوێنەوە .  

وێنەیەکە بۆ زەوی باش بۆ باوەڕدارانی ڕاستەقینە کە  ١٥: ٨لۆقا 

وشەکانی خودا لە دڵیاندا دەپارێزن و بەروبوم دەدەن . ئامانج لە  

وشەکانی خودا ئەوەیە کە ژیانی باوەڕداری ڕاستەقینە بەرهەمدار 

 بێت .   
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 مەسیح تاشەبەردەکەیە .

؛   ٤: ١٠؛  ١١: ٣کۆرنسۆس ١؛  ٣٣: ٩؛ ڕۆما   ١٦: ٢٨ئیشایا 

بخوێنەوە .   ٦: ٢پەترۆس ١  

دەڵێ . مەسیح بەردی گۆشەکەیە و بەنرخەو   ٦: ٢پەترۆس 

 دەستنیشانکراوە ، هەر کەسێک متمانەی پێبکات شەرمەزار نابێت

دەڵێ ئەو تاقە بناغەی  ١١: ٣کۆرنسۆس ١یان بێ هیوا نابێت . وە 

مەسیح ئەو تاشە بەردەیە کە باوەڕدارانە ، هەردوو بەشەکە دەڵێن 

 باوەڕداران دەبێت ژیانی خۆیان لەسەر بونیاد بنێن . 

 

ج. کورتەی فێرکردنە سەرەکیەکانی هەردوو نمونەکەی تایبەت بە 

 گوێرایەڵی وشەکانی خودا لە شانشینی خودا . 

گفتوگۆی لەبارەوە بکە : ئەو پەیامە سەرکەی فێرکردنانە کامەن 

عیسای مەسیح چی لێمان دەوێ کە  نمونەکە پێشکەشی دەکات ؟ 

بیزانین و باوەڕمان پێی هەبێت ، وە دەیەوێ ئێمە چی بین و چی 

 بکەین ؟  

 تێبینیەکان . 

 دەبێت هەموان بزانن کە خودا کێ یە یان عیسای مەسیح .  

مەسیح تاشەبەردەکەیە کە هەموان دەبێت ژیانیان لەسەر بونیاد بنێن  

. 

.   ١٢: ٤بڕوانە کردار   

ەڕدارانی ڕاستەقینە بزانن کە چۆن بژین . دەبێت باو  

باوەڕدارانی ڕاستەقینە بەرپرسیارێتیان لە ئەستۆدایە لەوەی چۆن 

ژیانیان لەسەر عیسای مەسیح بونیاد دەنێن لەسەر تاشەبەردەکە .  

 وە چۆن فێرکردنەکانی دەبێتە ژیانیان و پەیڕەوی دەکەن . 
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ەسیح لە  هۆکاری ئەمە چیە کە دەبێت فێڕکردنەکانی عیسای م

 ٢٣و  ٢١: ١٤ژیاندا بێت و کاری پێ بکرێت ؟ عیسا لە یۆحەنا 

ڕوونی دەکاتەوە . وەك چۆن بڵێ هەر کەسێك ڕاسپاردەکانی منی 

هەبێت و کاری پێبکات ئەوە منی خۆش دەوێ ئەوەش منی خۆش 

 بوێ باوکم خۆشی دەوێ ومنیش خۆشم دەوێ .  

 

 

ی (  نوێژێك ڕەنگدانەوەی وشەکانخولەك  ٨)   نوێژ

 خودا بێت  

٥ 

                  

    

، نوێژێکی کورت ئەوە دەربخات کە ئەمڕۆ   بە نۆرە نوێژ بکەن 

فێربوون . یان کۆمەڵەکە بکە بە دوو یان سێ کۆمەڵ و نوێژێك  

 بکەن ڕەنگدانەوەی ئەوە بێت کە ئەمڕۆ فێربوون .  

 

وانەی داهاتوو  ) دوو خولەك ( بۆ  ئەرکی ماڵەوە   ٦ 

    

ئەرکی داهاتوو بدە بە ئەندامانی کۆمەڵەکەت بە  ڕابەری کۆمەڵەکە . 

وەی نوسراو ، یان داوایان لێ بکە لە پەڕاوەکانیاندا بینوسن.  شێ  

١- بەڵێن .  بەڵێندان بە ڕاهێنانی قوتابی نوێی خوداوەند و بونیادنانی  

 کڵێسای مەسیح و جاڕدانی موژدەی شانشینی خودا .  

٢- وتاری ئامۆژگاری یان فێرکردن ، یان وانە دابەشکردن )لەگەڵ 

کدا( فێرکردنی پەیوەست بە " وەستای  کەسێكی تر یان لەگەڵ کۆمەڵێ

 داناو وەستای گێل " . 

٣- خەڵوەتی ڕۆحی .  چێژ وەربگرە لە خەڵوەتی ڕۆحی لەگەڵ خودا و  

،  ١٠١هەموو ڕؤژێك هاوکاری وەربگرە لە نیوەی بەشێك لە زەبور 
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.   باشترین شێوازی ڕاست بەکاربهێنە و  ١٠٧،   ١٠٤،   ١٠٣

 تێبینیەکانت بنوسەوە . 

٤- لەبەرکردن : ڕامان بکە لە ئایەتی نوێی کتێبی پیرۆز و لەبەری  

.  ڕۆژانە    ١١: ٢٩ەواڵی ڕۆژانی یەکەم  بکە. "خودا شکۆدارە " ه

 بەو پێنچ ئایەتەدا بچۆرەوە کە لەبەرت کردوون .   

٥- وانەی کتێبی پیرۆز . وانەی داهاتووی کتێبی پیرۆز ئامادە بکە لە 

. ئەو پێنج ڕێگەیەی لێکۆڵینەوەی کتێبی ١3 -١:  7ماڵەوە :  ڕۆما 

نت بنوسەوە .  پیرۆز بەکار بهێنەو و سودیان لێ ببینە. تێبینیەکا  

٦- نوێژ.  نوێژ بکە بۆ کەسێكی دیاریکراو یان شتێکی دیاریکراو لەم 

(. ٣: ٥هەفتەیەداو تەماشا بکە خودا چی دەکات ) زەبور   

سەبارەت بە بونیادنانی کڵێسای مەسیح . هەروەها تێبینیەکانت بنوسە  -٧

ئەو تێبینیانە بنوسەوە کە پەیوەندیان بە کاتی خەڵوەتت لەگەڵ خودا و  

 ئایەتەکانی لەبەرکردن و فێرکردن و ئامادەکاری یەوە.  

  

 

  

 

 ( ٢٦وانەی )

 

 ١ نوێژ 

 

نوێژ بکەو کۆمەڵەکەت وئەم پرۆگرامی ڕاهێنانە  ڕابەری کۆمەڵەکە : 

 تەرخان بکە تایبەت بە مزگێنیدان و بانگەوازی شانشینی خودا .  

 

خولەك(   زەبورەکان ٢٠بەشداریکردن )   ٢ 
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و پەڕاوی تایبەتی خەڵوەتی ڕۆحیتان بە نۆرە بەشداری بکەن 

ە ئەوەی فێری بوون لە خەڵوەت و تێڕامانەکانتان لەو بەش بخوێننەوە

( ١٠٧،   ١٠٤،   ١٠٣،  ١٠١دیاریکراوەی کتێبی پیرۆز ) زەبور   

گوێ بگرن لە ئەو کەسەی بەشداری دەکات ، بەشێوەیەك مامەڵەی  

ازی  لەگەڵ بکەن هەست بکات ئەوەی دەیڵێ جێی بایەخی ئێوەیە ، پێشو

لێبکەن . مشتومڕی لەگەڵ مەکەن لەو بابەتەی بەشداری پێدەکات ،  

وە . تەنها تێبینیەکانت بنوسە  

 

 

 

خولەك( "خودا شکۆدارە "یەکەم هەواڵی  ٥لەبەرکردن )

   ١١: ٢٩ڕۆژان 

٣ 

           

بکەن ،  پێداچونەوە  بە شێوەی گروپی دوانەیی ) دوو باوەڕدار پێکەوە 

.   ١١: ٢٩"خودا شکۆدارە "یەکەم هەواڵی ڕۆژان   

 

 

١٣ -١: ٧خولەك(   ڕۆما  ٨٥فێرکردن )  ٤ 

 

لەنامەی ڕۆمادا دەریدەخات کە   ٤و  ٣پێشەکی : پۆڵس لەم دوو بەشەدا 

پێویستمان بە ڕزگاری هەیە لە کۆیالیەتی شەریعەت تاکو ڕاستودروست  

دەریدەخات   ٦ -١: ٧و  ٦بین لەبەردەم خودا . وە لەنامەی ڕۆما بەشەکانی 

کە پێویستمان بە ئازادی هەیە لە کۆیالیەتی شەریعەت تاکو بەژیانێکی 

پۆڵس بۆمان    ٢٥ -٧: ٧پیرۆز بژین لەبەردەم خودا . وە لەنامەی ڕۆما 

 دەردەخات کە سودی شەریعەت چیە و کاریگەریەکانی چین .  

ئازاد بوون لە کۆیلەبوونی شەریعەت زۆر گرنگە . نەك  لەبەرئەوەی  

شەریعەت هەڵەیە ، بەاڵم لەبەرئەوەی خەڵکی شەریعەتیان کردوە بە  

ستی و پیرۆزبوون لەبەردەم خودا . بۆیە  ئامرازێك بۆ ڕاستودرو

 ڕزگاربوون لە شەریعەت زۆر گرنگە .  
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پۆڵس پێناسەی پێگەی باوەڕداری ڕاستەقینەمان بۆ دەکات  ٦وە لە ڕۆما 

پێناسەی پێگەی باوەڕداری   ٧تایبەت بە گوناهە . وە لە ڕۆما 

 .  ١٤: ٦ڕاستەقینەمان بۆ دەکات تایبەت بە شەریعەت . ڕۆما 

لەنامەی ڕۆما وشەی شەریعەت ئاماژەیە بۆ یاسا بەو واتا ڕەهایەی کە  

داواکاری خودای پیرۆز و ڕاستودروست و دادپەروەر بە تەواویی بۆ  

 خەڵک دەخاتە ڕوو گوایە بەوە ڕاستودروست و پیرۆزیی بەدەست دەهێنن  

 .   ٥: ١٠بڕوانە ڕۆما 

پەرستنیان  مامۆستایانی شەریعەت لە جولەکەدا پەرستشی مەدەنی و 

هەموی تێکەڵ کردبوو بە ڕاڤەکانیان بۆ گەلی ئیسرائیل وەك نەریتێکی  

 خۆیان وەك مامۆستایانی شەریعەت بە پێی مێژوو . 

شەریعەتە ئەخالقیەکان دە ڕاسپاردەکەی فێر دەکرد بۆ خەڵکی لە ماوەی  

پەیمانی کۆندا کە بە شێوەیەکی ڕاستودروست و پیرۆز بژین وەك گەلی 

لەگەڵ براو خزمەکانیان هەروەها بەو پێیە بژین . وە   خودا هەروەها

شەریعەتی پەرستش تایبەت بوو بە شوێنە پیرۆزەکان و ناوەند و ئەرکە 

پیرۆزەکان و وەرزە پیرۆزەکان و کارە پیرۆزەکان . لەماوەی پەیمانی 

 کۆندا تاکو خەڵکی بەو شێوەیە هەڵسوکەوت بکەن وبێن بەرەو خودا. 

ایبەت بوو بە پاشاو دادوەرو یاساو سزاو  وە شەریعەتی مەدەنی ت

قەرەبووەکان . کە خەڵکی لەماوەی پەیمانی کۆندا چۆن دەبێت بژین  

 وکاروباری مەدەنیان بەڕیوە بەرن وەك گەلی خودا لە نێو گەالنی دیکەدا. 

لە شاری ڕۆما هەندێ کەمینەی باوەڕدار هەبوون بە ڕەچەڵەك جولەکە 

شەریعەتی ئەخالقی و   –ا دەژیان بوون ئەمانە بەپێی شەریعەتی موس

پەرستش ومەدەنی پەیمانی کۆن ، هەروەها هەندێ باوەڕداری تر هەبوون  

بە ڕەچەڵەك لە نەتەوەکان بوون بەاڵم ئەوانیش هەوڵیان دەدا پارێزگاری 

:  ٨بکەن لە شەریعەتی ئەخالقی بەتایبەتی دە ڕاسپاردەکە . بڕوانە ڕۆما 

ەپێی شەریعەت بژین لەڕووی ئاینی و  چونکە ئەوان هەوڵیان دەدا ب ٨ -٧
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سۆزداریەوە هەروەها وەك کۆیلەو دیلی جەنگ لەسایەی شەریعەتی موسا  

 دەیانویست بمێننەوە . 

         

   وشەی خودا            : بخوێنەوە .١هەنگاوی 

 .   دەخوێنینەوە   ١٣  -١: ٧پێکەوە ڕۆما 

ان بە تەواوی  بە نۆرە هەر کەسێ ئایەتێك بخوێنێتەوە تا هەموو ئایەتەک

 دەخوێنینەوە . 

 

  تێبینیەکان            : ئاشکرای بکە. ٢هەنگاوی 

. ئەو ڕاستیە کامەیە پێت وایە گرنگە بەالتەوە سەبارەت بە خۆت   بیرکەوە

لەم ئایەتانەدا ؟ یان لە کۆی گشتی ئەم ئایەتانە کام ڕاستیە چووە ناو هۆش  

 و دڵتەوە  ؟  

را بکە کە تێگەیشتووی لێی . بیریان  یەك یان دوو ڕاستی ئاشک بنوسە . 

 لێبکەوە و بیرۆکەکانت بنوسە لە پەڕاوەکەتدا .  

) دوای ئەوەی ئەندامان کاتێك بەسەردەبەن لە   بەشداری بکە.

 بیرکردنەوەو نوسینەوە ، بە نۆرە بیرۆکەکانتان بەشداری پێبکەن (. 

  هەریەکێکمان بەشداری دەکەین لەو شتانەی کە ئاشکرا کران لەالیەن

 ئەندامانەوە . 

)لەیادت بێت لەهەر کۆمەڵەیەکی بچوکدا ، ئەندامانی کۆمەڵەکە بە 

 شێوەیەکی جیاواز بەشداری دەکەن(.    

  

 

پۆڵسی نێردراو دەریدەخات کە شەریعەت پروتەواو نیە  : ١ئاشکراکردنی 

 بۆ ڕاستودروستی و پیرۆزبوون .  

پۆڵس فێرمان دەکات کە بارودۆخی باوەڕداری ڕاستەقینە تایبەت بە  

:  ٦شەریعەت لەم بەشەدا و لەم نامەیەدا بە ڕوونی و بە دڵنیاییەوە لە ڕۆما 

 ەریعەت .  دەخاتە ڕوو . ئیدی ئێوە لە سایەی نیعمەتن نەك ش ١٤
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پۆڵس دەڵێ شەریعەت دەسەاڵتی تائەو کاتە هەیە کە    ١: ٧أ. لە ڕۆما 

 مرۆڤ لە ژیاندایە و بەس . 

جولەکە و ناجولەکەکان لە ڕۆمادا ئەوانەی دەیانویست بەپێی شەریعەت 

بژین وە ئەوانەی بەکردەیی و بەڕاستی دەیانویست بەپێی شەریعەت بژین  

ەریعەت بەتەواویی بڕوانە گەاڵتیە  پەیوەست بوون بە گوێرایەڵیکردنی ش

 .    ٧: ٤ -٢٣: ٣هەروەها گەاڵتیە  ١٠: ٢؛ یاقوب  ١٠: ٣

پۆڵس دەڵێ شەریعەت دەسەاڵتی بەسەر ئەوانەدا   ٤ -٢:  ٧ب. لەڕۆما 

 نامێنێ کە دەمرن .  

پەیوەندی مرۆڤ بە شەریعەتەوە وەك پەیوەندی هاوسەرگیریە تائەوکاتە 

یوەیستن بەیەکەوە کە لە ژیاندان  هاوبەشەکانی ژیانی هاوسەرگیری پە

بەاڵم کە یەکیان مرد ئەو پەیوەست بوونە نامێنێ و الیەنی بەرامبەر ئازاد 

دەبێت لەو پەیوەست بوونەی هاوسەرگیریە و دەتوانێ جارێکی تر 

 هاوسەرگیری بکات سەرلەنوێ .  

ئیدی هەروەها بەم شێوەیە مرۆڤ پەیوەندی کۆتایی پێدەێت بە شەریعەتەوە 

 ئازاد دەبێت لە پەیوەندیەکی نوێدا لەگەڵ عیسای مەسیح .  کاتێ 

بە مردنی عیسا و بە مردنی باوەڕدارانی ڕاستەقینەی ڕۆحی لەگەڵ 

:  ٦باوەڕداران دەمرن سەبارەت بە گوناهە ڕۆما  ٤ -٣:  ٦مەسیحدا ڕۆما 

. واتە ئازاد دەبن لە گوناهەو هەستکردن بەتاوان و هێزی گوناهە   ٢

  ٣: ٣شتی گوناهەیان ڕەتکردۆتەوە . بڕوانە کۆۆسی چونکە گوناهەو سرو 

  . 

بە مردنی عیساو مردنی باوەڕدارانی ڕاستەقینە لەگەڵ مەسیح ئەوان  

. چونکە پەیوەندیە    ٤: ٧دەمردن سەبارەت بە شەریعەت بڕوانە ڕۆما 

کۆنەکەیان کۆتایی پێهاتوەو دەستیان کردوە ب پەیوەندیەکی نوێ لەگەڵ 

 عیسای مەسیح .  

پۆڵس فێرمان دەکات ئەوانەی لەسایەی شەریعەت   ٥ -٤:  ٧ڕۆما ج. لە 

یاخود لە ژێر نیری شەریعەتدان بەرهەمیان بۆ مردنە بەاڵم باوەڕدارانی  
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هەروەها   ٢٣ -٢٢: ٥ڕاستەقینە بەرهەم دەدەن بۆ خودا . بڕوانە گەاڵتیە 

 .    ٧ -٤:  ٤ – ٢٣: ٣گەاڵتیە   ١٦: ١؛   ٣: ٣کۆۆسی  ٢٠: ٢گەاڵتیە 

پۆڵس فێڕمان دەکات کە باوەڕدارانی ڕاستەقینە بەپێی   ٦: ٧ا د. لە ڕۆم

 سیستەمی نوێ خزمەت دەکەن سیستەمی ڕۆحی .  

 .   ٢٧:  ٣٦؛ حەزقیال  ٣٣:  ٣١هەروەها یەرمیا   ١٤: ٦بڕوانە ڕۆما 

   ١٣  -٧: ٧ڕۆما 

: پۆڵس بە پێی ئەزمونی کەسێتی خۆی دەریدەخات کە   ٢ئاشکراکردنی 

 شەریعەت دەتوانێ چی بکات . 

شەریعەت گوناهە تاقیدەکاتەوە و وا لە مرۆڤ دەکات بزانێ کە گوناهە  

 چیەو سەرزەنشتی دەکات لەسەری . 

ئەوەی دەتوانێ شەریعەت بیکات لە ڕووی ئەخالقیەوە لە مرۆڤدا حەزی 

 .   ٥: ٧خراپەکاری بۆ زیاد دەکات ، ڕۆما 

ڕوانە  لەیادت بێت وشەی گوناهە واتە وونکردنی ئامانجی خودا لە ژیاندا ب

؛   ٤ -٢: ١؛ ئیشایا    ١٥: ٤؛ ڕۆما  ٢٣: ٣هەروەها ڕۆما   ٢: ١٩پەندەکان 

 .    ٢: ٤؛ عیبرانیەکان  ٩: ١٦؛ یۆحەنا  ٢: ٤؛  ١٧: ٢کۆرنسۆس ٢

پۆڵس دەڵێ شەریعەت زانینی گوناهە دەهێنێتە    ٨ -٧:  ٧أ. لە نامەی ڕۆما 

 کایەوە .

یعەت بۆ  خەڵکی پێویستیان بەوەیە ئازاد بن لە پشت بەستن بە شەر

وەدەستهێنانی پیرۆزیی و ڕاستودروستی . چونکە شەریعەت ناتوانێ  

ڕاستودروستی و پیرۆزی بەرهەم بهێنێ ! ئەوەی لە توانایدایە  

تاقیکردنەوەی گوناهەیە و گوناهە دەناسێنێ بە مرۆڤ و دواتر  

 سەرزەنشتی دەکات لەسەر گوناهە .  

خودا وون ناکات . بە  شەریعەتی ئەخالقی گوناهە نیە و ئامانج وخواستی 

دڵنیاییەوە شەریعەتی ئەخالقی ئامانج و سودی هەیە ئەو فێڕمان دەکات کە 

 .    ١٠  -٨: ١٦گوناهە چیە و سنوری خودا چیە . بڕوانە یۆحەنا 
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 .    ٨ – ٧:  ٧هەروەها بڕوانە ڕۆما 

 پۆڵس دەڵێ شەریعەت مردن دەهێنێتە کایەوە .  ١١ -٩: ٧ب. لە ڕۆما 

 مرۆڤ پێی وایە دەژی . بەبێ شەریعەت 

هەرچەند خەڵکی گرنگی نەدەن بە شەریعەتی ئەخالقی خودا ئەوەی 

نوسراوە لە کتێبی پیرۆزدا یان لە دڵدایە ئەوان نازانن ڕاستی گوناهە چیە   

لەبەرچاوی خودا . ئیدی وادەزانن دەژین بە شێوەی جەستەیی و دەرونی و  

ورن لە پەیوەندی  کۆمەاڵیەتی ، بەاڵم بە شێوەی ڕۆحی ناژین و دو

 کەسێتیان لەگەڵ خودای کتێبی پیرۆز .  

:  ١تیمۆساوس ١؛  ١٠ -٨: ١٣ڕۆما  ١٩: ٣؛ ڕۆما  ٢٠: ٣بڕوانە ڕۆما 

 . ٩: ٧؛ ڕۆما   ١٠ -٩

 مرۆڤ بە شەریعەت دەمرێ . 

بەاڵم دوای ڕاگەیاندنی شەریعەتی خودا وەك شەریعەتی ئەخالقی لە 

  -١٧:  ٣وێ بروانە گەاڵتیە مێژووی خودا بۆ ڕزگاریی و دوای پەیمانی ن

، ئیدی خەڵکی بە باشی مامەڵە دەکەن لەگەڵ شەریعەتی خودا و   ١٩

سروشتی گوناهەیان کە سەروەرە بەسەر جەستەیانەوە ویژدانیان  

ڕادەچڵەکێنێ و سەرزەنشتیان دەکات ، هەرچەندە خەڵکی هەوڵ بدەن  

گەندەڵن  پارێزگاری بکەن لە شەریعەت زیاتر بۆیان دەردەکەوێت کە چەند 

 .    ١٥ -١٤: ٧لە ڕووی ئەخالقی و ڕۆحیەوە . بڕوانە ڕۆما 

 پێش کەوتن . 

:  ٢پێش کەوتنی ئادەم لە گوناهەدا خودا شەریعەتی دا بە ئادەم لە پەیدابوون 

تا گرنگی بدات بە دروستکراوانی خودا و بەو پێیە بژی و لەو    ١٧ -١٥

  ٥: ١٠ڕۆما  ٥: ١٨سنورەدا بژی کە خودا بۆی دیاری کردوە ، لێڤیەکان 

 .    ١٠: ٧ڕۆما 

 دوای کەوتن .  



35 
 

دوای کەوتن لە گوناهەدا ئیدی شەریعەتی خودا نەیتوانی پارێزگاری بکات 

لە ڕاستودروستی و ژیان چونکە مرۆڤ کەوتە گوناهەوەو دەبێت بمرێ .  

دوای کەوتن ئیدی شەریعەت توانای نەما کەس ڕاستوردوست و بێتاوان  

:  ٣؛ گەاڵتیە   ١٠: ٢هەروەها یاقوب   ٢ -١: ٢٠بکات ! بڕوانە دەرچوون 

 .   ١١  – ١٠: ٧؛ ڕۆما  ١٠

پۆڵس کۆتایی دەهێنێت بەوەی شەریعەت باشە   ١٣  -١٢:  ٧ج. لە ڕۆما 

 بەاڵم هۆکارێك نیە بۆ بەرهەمی باشە .  

لەگەڵ ئەوەی شەریعەتی ئەخالقی پیرۆز و دادپەروەر و باشە خۆی لە  

بەاڵم ناتوانێ ئەوە بەرهەم بهێنێ لە خەڵکیدا کە   ١٢: ٧خۆیدا ڕۆما 

  ٨: ٧وانی و ڕاستودروستی وچاکەیە ، بڕوانە ڕۆما پیرۆزیی و بێتا

  ٢٠: ٥وە ڕۆما  ٢٠: ٣وە بەراوردی بکە بە ڕۆما  ١٣: ٧هەروەها ڕۆما 

 زۆر ڕوونتر .  

 

    

 ڕونکردنەوە .           پرسیار : ٣ هەنگاوی

: حەز دەکەی کام پرسیارە بخەیتە ڕوو بۆ کۆمەڵەکە لەبارەی بیربکەوە 

اشترە هەوڵ بدەین هەموو ئەو ڕاستیانەی  ئەم بەشەی کتێبی پیرۆز؟ ب

،  تێ بگەین ، وە ئەو شتانەی تا ئێستا   ١٣ -١:  ٧ڕاگەیەنراون لە ڕۆما 

 لێی تێنەگەیشتووین پرسیاری لەبارەوە بکەین.  

: وریا بە لە شێوازی پرسیارەکەت هەوڵ بدە ڕوون بێت ، دواتر  بنوسە

 پرسیارەکەت لە پەڕاوەکەتدا بنوسەوە. 

)  دوای ئەوەی ئەندامان کاتێك بەسەردەبەن لە   :  بەشداری بکە

بیرکردنەوەو نوسینەوە ، یەکەمجار داوا لە هەر یەکێكیان بکە  

 پرسیارەکانیان بخەنە ڕوو (.  

: ) دوای ئەوە ، هەندێ پرسیار هەڵبژێرە وە هەوڵ بدە لە   گفتوگۆ بکە

 . ڕێگەی گفتوگۆکردنەوە بە یەکسانی لەگەڵ کۆمەڵەکەتدا وەاڵمی بدەوە (

)ئەمانەی خوارەوەش نموونەن بۆ هەندێ پرسیار ڕەنگە ئەندامانی 

کۆمەڵەکە بیخەنە ڕوو، وە هەندێ تێبینی بەسودن بۆ بەڕێوەبردنی 

 گفتوگۆکردن سەبارەت بە پرسیارەکان (.    
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   7: ٧ڕۆما       

چیە )گۆشکردنی  یان ئارەزووکردنگوناهەی حەزکردن :  ١ پرسیاری

   خراپەکاری(  ؟   وئارەزوویحەز 

 تێبینیەکان .  

ڕەنگە واتای حەزکردن و ئارەزوو یان ئارەزووکردن بە پەرۆشیەوە  

بەاڵم ئەم وشەیە   ١٧: ٢سالۆنیکی   ١واتای پۆززەتیڤی هەبێت لە 

بەکارهاتوە لە زۆربەی کاتەکاندا وەك نێگەتیڤ کە ئارەزویەکی یاساغ و  

  ٩: ٦تیمۆساوس ١؛  ٥: ٤سالۆنیکی   ١تێبی پیرۆزدا ، قەدەغەکراوە لە ک

 .  ٢٣  -٢٠: ٧؛ مەرقۆس  ١٢: ٢تیتۆس  ٢٢: ٤ئەفەسۆس 

چەندین نمونەی تر هەیە لەسەر ئارەزووکردن لە کتێبی پیرۆزدا وەکو 

ئارەزووکردنی حەوا بۆ بەری ئەو درختەی خودا ڕیگری کردبوو لە  

ی یوسف لە پێگەیان لە نێو  وە ئارەزووی براکان ٦: ٣خواردنی پەیدابوون  

هەروەها عخان بۆ دەستکەوت و  ٤:  ٣٧خێزانەکەیاندا پەیدابوون 

وە   ١: ٢١پاشایان  ١؛ وە ئاخاب لە  ٢١: ٧گەنجینەی ئەریحا یەشوع 

 ٢وە ئەبشالوم بۆ تەختەکەی داود   ١: ١٣سامۆئیل ٢ئامون بۆ ژن  

ە کڵێسادا  . وە حەنانیاو سەفیرە بۆ جێگەیەکی تایبەت ل  ١: ١٥سامۆئیل 

وە دیماس بۆ جیهانی  ١٨: ٨وە شیمۆن بۆ جادوو کردار  ١: ٥کردار 

وە   ١٦: ٢یۆحەنا  ١وە چەندینی تر وەکو  ١٠: ٤تیمۆساوس ٢ئێستا 

 .    ١٧: ٢٠دەرچوون 

   ٨: ٧ڕۆما 

 : جیاوازی چیە لە نێوان ئەمانەی خوارەوە : ٢پرسیاری 

 ١٥: ٤ئەگەر شەیعەت نەبایە گوناهە دەرنەدەکەوت ڕۆما 
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وە ڕۆما   ١٣: ٥وە ئەگەر گوناهە نەبایە شەریعەت بوونی نەدەبوو ڕۆما 

 لەالیەکی ترەوە ؟  ٨: ٧

 تێىینیەکان . 

لەنامەی ڕۆما پۆڵسی نێردراو وشەی شەریعەی بەکار دەهێنێ وەك 

 ڕێگەیەك و واتایەکی جیاواز .

شەریعەت هەرچیەك نەگونجێ لەگەڵ پێوەرەکەیدا تاوانباری دەکات وەکو 

نەفرەت   ١٠: ٣گوێڕایەڵی تەواو و ژیانی پیرۆزیی گەاڵتیە  پێوەری

لێکراوە هەر کەسێ کار نەکات بەوەی لە شەریعەتدا نوسراوە . وە یاقوب  

... هەر کەسێ گوێرایەڵی هەموو ئەوانە نەبێت کە لە شەریعەتی   ١٠: ٢

موسادا هاتوە و سەرپێچی یەك دانەیان بکات بە تەواوی تاوانبار دەکرێت  

 ی سەرپێچی لە هەمووی کردبێت . وەك ئەوە

 پەیوەندی شەریعەت بە حوکمدانی هەر مرۆڤێک .   ١٥: ٤أ . ڕۆما 

ئەمە   ١٥: ٤ئەگەر شەریعەت نەبایە گوناهە دەرنەدەکەوت ڕۆما 

ئاماژەیەکە بۆ داواکاریەکانی خودای دادپەروەر و ڕاستودروست ، ڕۆما 

   ٢٤ -١٧:  ٢وە ڕۆما  ١٥: ٢

موو شەریعەت بەتەواویی پەیڕەو بکات ئەوا  ئەگەر مرۆڤ بیتوانیایە هە

: ٣پێی بێتاوان دەبوو وە ژیانی تاهەتایی لەڕێگەیەوە بدەست دەهێنا ڕۆما 

١٩  . 

لەم چوارچێوەدا پێداگری دەکرێت لەوەی شەریعەت کە خودا داویەتی بە  

مەرجە ڕەهاکانی خودایە بۆ  ٢٤ -١٧: ٢؛   ١٥: ٢مرۆڤ ڕۆما 

ی شەریعەتی خودا بکات توڕەیی ڕزگاریی وە هەر مرۆڤێك سەرپێچ 

خودای بەسەردا دێت ئیدی بەم شێوەیە پۆڵس بەرپرسیارێتی دەخاتە 

 ئەستۆی تاك .  

پەیوەندی شەریعەت بە حوکمدانی ڕەگەزی مرۆڤ  ١٣: ٥ب. ڕۆما 

 بەتەواویی . 
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؛   ١٩،  ١٨،  ١٧: ٥وە ڕۆما  ١٧ -١٥: ٢وە پەیدابوون  ٢٣: ٦ڕۆما 

 .   ٢٢: ١٥کۆرنسۆس ١

ێوەدا شەریعەت تاکە ڕاسپاردەیەکە کە خودا داویەتی بە ئادەم  لەم چوارچ 

 .   ١٧ -١٥: ٢و بەس پەیدابوون 

 : پەیوەندی شەریعەت بە کاری گوناهەی هەر مرۆڤێك .  ٨: ٧ج. رۆما 

ئەگەر گوناهە نەبایە شەریعەت مردبوو ئەمەش ئاماژەیەکە بۆ شەریعەتی 

 دا هاتوە .   ٥٦: ١٥کۆرنسۆس ١ئەخالقی وەك لە 

 .  ٩: ٧وە ڕۆما  ٢٤ -٢٣: ٧وە ڕۆما   ٨ – ٥: ٧هەروەها بڕوانە ڕۆما 

لەم چوارچێوەدا پێداگری دەکرێت لەسەر شەریعەتی ئەخالقی کە خودا 

 .   ٢٤ –  ١٧: ٢؛  ١٥: ٢داویەتی بە مرۆڤ ڕۆما 

 ١٣ -٧: ٧ڕۆما 

: ئەو قۆناغە کامەیە کە ئەزمونی کەسێتی پۆڵس لەم بەشەدا  ٣پرسیاری 

؟ ئایا ئەمە ئەزمونی مرۆڤێکە کە لەدایک بۆتەوە دوبارە پێناسە دەکات 

 یان هێشتا ئەزمونی نەکردوە ؟

 تێىینیەکان . 

ڕەنگە ئەم بەشە پێناسەی پۆڵس بکات لە پێش باوەڕهێنانی ڕاسەوخۆ 

وە فیلیپی    ٥: ٢٦دوای ماوەیەکی کورت لە شوێنکەوتنی باوەڕ . کردار 

٦: ٣    . 

شەریعەتی نوسراوی موساوە  چونکە ماوەیەکی زۆر سەرقاڵ بوو بە

ڕاسپاردەکەی بپارێزێ و لەبەربکات ئەوەی   ٦١٣هەوڵی دەدا 

فەریسیەکان وەك ڕاڤەیەك بۆ شەریعەت دایان نابوو بەاڵم شەریعەتی 

ئەخالقی کە داوای ڕاستودروستی و پیرۆزیی تەواوەتی دەکات کار ناکات 

 .  ٩: ٧و ئەنجامی نابێت لە ژیاندا . ڕۆما 
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بێ شەریعەتی ئەخالقی گوناهە خۆی لەنێو سروشتی پۆڵس دەڵی بە

وە ئەو کاتەمان پێ ناڵێت کە دەستی   ٨: ٧گوناهدا حەشارداوە . ڕۆما 

:  ٧کردوە بە مامەڵەکردن بە تەواوەتی لەگەڵ شەریعەتی ئەخالقیدا . ڕۆما 

. چونکە ئەو کات ئەو   ١٨ -١٣:  ١؛ گە:اڵتیە  ٢٦و   ٢٢و ٩وە کردار  ٧

و کەمێك بیری دەکردەوە پێش باوەڕی بە مەسیح ،  کڵێسای دەچەوساندەوە

وە بیرکردنەوەی بە شایەتی ئیستیفانۆس و شەهیدانی تری مەسیحی 

یارمەتیدەر بوون لەوەی ووتی ، وە گوێبیستیی لە حەنانیاو باوەڕدارانی 

تر و بیرکردنەوە لە وتەکانی عیسا کە بەڕێگەوە بوو بەرەو دیمەشق . وە  

یرۆز بەتایبەتی ئەو بابەتانەی پەیوەست بوون بە  لێکۆڵینەوەی لە کتێبی پ

  ١٣: ٥٢ئیشایا  ١١ -١: ٣٢زەبور   ٦: ١٥ڕیگای رزگاریی پەیدابوون 

، هەستی کرد ناتوانێ  ٩: ٧.  وە ڕۆما  ٤: ٢حەبەقوق  ١٢: ٥٣ –

شەریعەت لەبەر بکات و بیپارێزێ ، وە ئەو تەواو گەندەڵە لە سروشتە  

  -١٠: ٣اتە بەڕۆح مردوە بڕوانە ڕۆما کۆنەکەیدا کە لەدایک نەبۆتەوە و

 .   ٤ -١:  ٢؛ ئەفەسۆس   ٢٠

شەریعەتی ئەخالقی فێڵێك نەبوو چونکە شەریعەتی ئەخالقی پیرۆزەو 

بەاڵم گوناهەی نیشتەجێ   ١٢: ٧راستوردوستە و چاکە دادپەروەرە ڕۆما 

بوو لە سروشتی گوناهەدا فێڵێكە و وادەکات بڕوات پێی هەبێت کە 

ت بکات بە پاراستنی شەریعەت وەك چۆن فەریسیەان  دەتوانێ بێتاوان

. ئەمەش وای کرد هەست   ١٣، ١١ -١٠: ٧ڕاڤەیان کردبوو . ڕۆما 

 بکات بەوەی پێویستی بە ڕزگارکار هەیە ! 

 

     

 پەیڕەوکردن.              پەیڕەوی بکە: ٤هەنگاوی 

چی ڕاستیەك لەم بەشەی کتێبدا هاتوە دەشێ باوەڕداران بە   بیربکەوە :

 شێوەی پراکتیك پەیڕەوی بکەن ؟ 

: وەرن پێکەوە بیربکەینەوە و هەندێ پەیڕەوکردن بەشداری بکەو بنوسە

 .  ١٣ -١: ٧بنوسینەوەو تەواو بکەین لە ڕۆما 

: ئەو پەیڕەوکردنە پێشنیارکراوە کامەیە کە خودا دەیەوێ  بیربکەوە 
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 بە پەیڕەوکردنی کەسێتی ؟   بیگۆڕێ

: ئەم پەیڕەوکردنە کەسێتیە بنوسە لە پەڕاوەکەتدا. بەشداری بکە بە   بنوسە

 ئازادی لەو پەیڕەوکردنە کەسێتیەی کە خودا دایناوە لەسەر دڵت.  

)لەیادت بێت ئەندامانی هەموو کۆمەڵەیەك ڕاستیە جیاوازەکان 

ی جیاواز دەردەهێنن .  پەیڕەودەکەن ، یان لە هەمان ڕاستیدا پەیڕەوکردن 

 ئەمانەی خوارەوە هەندێ پەیڕەوکردنی پێشنیارکراون (.        

    

 

                            

 .   ١٣ -١: ٧نمونە لەسەر پەیڕەوکردنی پێشنیارکراو لە ڕۆما  -١

 

هیچ کەسێك ناتوانێ گرێ بدرێ بە عیسای مەسیح و بە    : ٤ -١:   ٧

شەریعەتەوە لەیەک کاتدا ! ناتوانی بە کارکردن بە شەریعەت بێتاوان بیت  

و لەهەمانکاتدا بە نیءمەتی مەسیح و باوەڕ بە عیسای مەسیح ! دەبێت  

 سەرەتا بمری سەبارەت بە شەریعەت پێش ئەوەی بژی لەگەڵ مەسیح . 

تەی دەمریت لە شەریعەتدا ئازاد دەبیت و دەژیت و  : تەنها ئەو کا  ٦: ٧

 خزمەت دەکەیت بە ڕۆحی پیرۆز  . 

و مەتا   ١٧ -١: ٢٠تێرامان بکە لە دە ڕاسپاردەکە لە دەرچوون :   ٧: ٧

وە بزانە کە تۆ سەرجەم ڕاسپاردەکانت سەرپێچی کردوە وە  ٤٨ -٢١: ٥

 بزانە کە گوناهە لەبەردەم خودا چی ماهیەتێکی هەیە .  

: بزانە کە سروشتی گوناهەت گەورەیەکی بەهێز و توندوتیژە ،    ٨: ٧

ئیدی سروشتەکەت بەکار دەهێنی بۆ ئەوەی شەریعەت وڕاسپاردەکانی 

ئەخالقی خودا کارت لێ بکات بۆ ئارەزووکردنی هەموو جۆرە  

 ئارەزویەکی خراپە .

: ئەو شێوازە پێناسە بکە کە ڕاسپاردەی خودای ئەخالقی تیاتدا   ١١ -٩: ٧

 ڕاستودروستی ناخت و هەستی درۆیینەت دەمرێنێ .  
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: بزانە کە شەریعەتی ئەخالقی خواد دە ڕاسپاردەکە پیرۆز و   ١٢: ٧

 دادپەروەر و چاك و باشن . 

 . نمونە لەسەر پەیڕەوکردنی کەسێتی : ٢

أ. دەمەوێ بزانم بە ڕاستی بە سروشت گوناهبارم وە ئەوەندە چاك نیم  

رەزووی خراپ وقێزەونم هەیە وەکو سێکسی  وەك خۆم پێم وایە دەزانم ئا

قەدەغەو فێڵ و ئارەزوە جیهانیەکان کە گەندەڵن لە ڕووی ئەخالقیەوە 

زۆرجار وەکو حەوا ئارەزووی ئەو شتانە دەکەم کە خودا قەدەغەی 

کردوە . وە دەزانم کە ئارەزووی قەدەگە کراو نیشتەجێ یە لە سورشتی  

م گەندەڵ و گوناهبارە ، وە زۆر گوناهەمدا . دەزانم تا چەند سروشتەکە

بەپرۆشەوە حەز دەکەم ئازاد بم لە سروشتە گوناهەکەم و دەسەاڵتی 

 گوناهە . 

ب. دەمەوی شەریعەتی خودای ئەخالقی بەکار بهێنم بۆ مزگێنیدان و  

فێڕکردنەکانم ، وە دەمەوێ لە هەر خزمەتێکی پەرستندا دە ڕاسپاردەکە 

ی و بەڕوونی . ئەو کاتەی گەلی بخوێنمەوەو واتاکانی بزانم بە کورت

کڵێسا چاو دەبڕنە دە ڕاسپاردەکە زیاتر ئاشنا دەبن بە سروشتی گوناهە و  

 ئارەزوو دەکەن کە ئازاد بن لە دەسەاڵتی گوناهەو سروشتی گوناهە .

 

                

 هاتنەدەنگ              نوێژ بکە :٥هەنگاوی 

ە یەك ڕاستی کە خودا فێری  بە نۆرە نوێژ دەکەین ، هەریەکێك سەبارەت ب

 .   1٣ -١:  ٧کردین لە ڕێگەی ئایەتەکانیەوە لە ڕۆما 

) بەدەنگەوە هاتنت لە نوێژەکەتدا بۆ ئەو شتەی فێری بوویت لە وانەی ئەم  

کتێبەدا (. پرۆڤە بکەن لەسەر نوێژی کورت کە پێکهاتبێ لە ڕستەیەك یان  

نوێژ بکەن  دوان . لە یادت بێت ئەندامانی هەر کۆمەڵەیەك دەکرێ 

 سەبارەت بە کاروباری جیاواز تر (.  

 

(  نوێژی داکۆکیکاری  خولەك  ٨)   نوێژ  ٥ 
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 .  یانییان س   انەییلە شێوەی کۆمەڵەی دوو بەردەوام بن لە نوێژ  

ەکانتان بەرز بکەنەوە لە پێناوی یەکتر و لە پێناوی خەڵکی  نوێژ

. جیهان  

 

وانەی داهاتوو  ) دوو خولەك ( بۆ  ئەرکی ماڵەوە   ٦ 

    

ئەرکی داهاتوو بدە بە ئەندامانی کۆمەڵەکەت بە  ڕابەری کۆمەڵەکە . 

 شێوەی نوسراو ، یان داوایان لێ بکە لە پەڕاوەکانیاندا بینوسن.  

١- بەڵێن .  بەڵێندان بە ڕاهێنانی قوتابیەکانی خوداوەند و بونیادنانی 

 کڵێسای مەسیح و جاڕی موژدەی شانشینیی .

٢- وتاری ئامۆژگاری یان فێرکردن ، یان وانە دابەشکردن )لەگەڵ 

.  ١٣  -١: ٧کەسێكی تر یان لەگەڵ کۆمەڵێکدا( ڕۆما   

٣- خەڵوەتی ڕۆحی .  چێژ وەربگرە لە خەڵوەتی ڕۆحی لەگەڵ خودا و  

،  ١١٥هەموو ڕؤژێك هاوکاری وەربگرە لە نیوەی بەشێك لە  زەبور   

. باشترین شێوازی ڕاست   ١٣٩؛   ١٧٦ -٨٩: ١١٩؛  88 -1: ١١٩

بنوسەوە .  بەکاربهێنە و تێبینیەکانت   

٤- لەبەرکردن : تێڕامان  بکەو ئایەتی نوێی لەبەرکردن : خودا  

لەبەر  ١٢ -١١:  ١دەسەاڵتدارو سەروەرە بەتەواوەتی  : ئەفەسۆس 

ئایەتانەدا بچۆرەوە کە لەبەرت کردوون .   ٥بکە. ڕۆژانە بەو   

٥- فێرکردن : نمونەی زاواو جلی پینەکراو بە کۆنەو مەشکەی شەراب 

سود ببینە لە شەش    ١٧  -١٤: ٩ە هاتوون لە مەتا ئامادە بکە ک

نمایی بۆ راڤەکردنی ئەم نمونانەی هاتوون لە وانەی  ێهەنگاوەکانی ڕ

 یەکەمدا . 

٦- نوێژ.  نوێژ بکە بۆ کەسێكی دیاریکراو یان شتێکی دیاریکراو لەم 

(. ٣: ٥هەفتەیەداو تەماشا بکە خودا چی دەکات ) زەبور   

سەبارەت بە بونیادنانی کڵێسای مەسیح . هەروەها تێبینیەکانت بنوسە  -٧

ئەو تێبینیانە بنوسەوە کە پەیوەندیان بە کاتی خەڵوەتت لەگەڵ خودا و  
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ئایەتەکانی لەبەرکردن و فێرکردن و ئامادەکاری یەوە هەیە بۆ هەفتەی  

 ئایندە .  

  

 

  

 ( ٢٧وانەی )

 

 ١ نوێژ 

 

نوێژ بکەو کۆمەڵەکەت وئەم پرۆگرامی ڕاهێنانە  ڕابەری کۆمەڵەکە : 

 تەرخان بکە تایبەت بە مزگێنیدان و بانگەوازی شانشینی خودا .  

 

خولەك(   زەبورەکان ٢٠بەشداریکردن )   ٢ 

 

و پەڕاوی تایبەتی خەڵوەتی ڕۆحیتان بە نۆرە بەشداری بکەن 

مانەکانتان لەو بەشە ئەوەی فێری بوون لە خەڵوەت و تێڕا بخوێننەوە

( .   139؛  176 -89: 119،  ١١٥دیاریکراوەی کتێبی پیرۆز ) زەبور 

    

گوێ بگرن لە ئەو کەسەی بەشداری دەکات ، بەشێوەیەك مامەڵەی  

لەگەڵ بکەن هەست بکات ئەوەی دەیڵێ جێی بایەخی ئێوەیە ، پێشوازی  

،    لێبکەن . مشتومڕی لەگەڵ مەکەن لەو بابەتەی بەشداری پێدەکات

 تەنها تێبینیەکانت بنوسەوە . 

 

 

 

خولەك( "خودا سەروەرو دەسەاڵتداری  ٥لەبەرکردن )

١٢ -١١: ١ڕەهایە " ئەفەسۆس   

٣ 
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تیاڕامان و  . بە شێوەی گروپی دوانەیی ) دوو باوەڕدار پێکەوە (  

بکەن ، "خودا سەروەرو دەسەاڵتداری لەبەرکردن و پێداچونەوە 

١٢ -١١: ١ئەفەسۆس ڕەهایە "   

 

 

 

خولەك( زاواو جلی دڕاو و پینەکردنی و   ٨٥فێرکردن )

 مەشکەی شەراب  

٤ 

 

:  ٩" لە مەتا زاواو جلی دڕاو و پینەکردنی ومەشکەی شەراب "نمونەی 

 ڕۆژووگرتن لە شانشینی خودا  تایبەتە بە  ١٧ -١٤

 بخوێنەوە .   ٣٩ -٣٣: ٥؛ لۆقا   ٢٢ -١٨: ٢؛ مەرقۆس   ١٧ -١٤: ٩مەتا 

عیسا سێ نمونە بەکاردەهێنێ تاکو باوەڕدارانی    ١٧ -١٤: ٩لە مەتا 

 ڕاستەقینە فێری ڕۆژووگرتن بکات : 

ن بگێڕن توانن شیوه ند ده ماوهئایا بانگهێشتكراوانی زه   نمونەی زاوا: "

، وهخرێتەاڵم ڕۆژێك دێت زاوایان لێ دوور ده؟ بەڵیاندایەگەكاتێك زاوا لە

 " بنڕۆژوو دهە وسا بئە

  ئاو پینە چووبێتەنە ك كەڕۆیەپە س كراسی كۆن بەكەنمونەی جلی دڕاو : 

خراپتر   كەكێشێت و دڕاویە لێك ڕاده كەكراسە كەپینە  ناكات، چونكە

  كات ."ده

ی  شكەناو مە نەرابی نوێش ناكەنمونەی مەشکەی شەراب : "  شە 

ش كەشكەڕژێت و مەده كەرابەدڕێت، جا شەده كەشكەگینا مە، ئە وهكۆنە

كرێت و ی نوێ ده شكەناو مەرابی نوێ لە ڵكو شەچێت. بە ناودهلە

 "... "  ٣٩: ٥بن " هەروەها بڕوانە لۆقا ردووكیان پارێزراو ده هە

عیسا ئەم سێ نمونەی دوبارە کردەوە لە فێرکردنەکانیدا بەو واتایەی  

 خودا گرنگیەکی زۆری هەیە !   ڕۆژووگرتن لە شانشینی
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 . چیرۆکە سروشتیەکە تێ بگە کە لە نمونەکەدا پێشکەش کراوە.١

پێشەکی : نمونەکە بە زمانێکی میتافۆری دەدوێ و واتای ڕۆحیەکەی  

بونیاد نراوە لەسەر ئەم زمانە میتافۆریە . بۆیە یەکەمجارشرۆڤەی  

دەکەین  وشەکانی نێو چیرۆک ونمونەکەو بانگراوندە کلتوریەکەی

 ودەخوێنین / شارستانی و ڕاستیە میژوویەکانی . 

 تێبینیەکان .  

 زاواو میوانەکانی .  

 زاواو میوانەکانی زاوا شتێکی باوبوو لە نێو هەموو کۆمەڵگەکانی جیهاندا. 

 پارچەی لەئاو نەچوو .

هەموو ئەوانەی کار دەکەن لە بواری پارچەو پەڕۆدا دەزانن کاتێ 

ێت پینەی کراسێکی کۆنەی پێبکرێت کراسەکە پارچەیەك لەئاو نەچووب

 لەبەر یەك هەڵدەوەشێنێت و کراسەکە زیاتر دەدڕێت . 

 مەشکەی شەراب .  

مەشکە زۆرجار لە پێستی بزن یان مەڕ دروست دەکرا . پێستەکەیان  

لەبەر مەڕەکە دەکردەوەو خۆشەیان دەکردو خوریەکەیان کورت دەکردەوە 

هەرچوار کونی ئەمالوالی دەدورایەوە و  پاشان هەڵیان دەگێڕایەوە . ئیدی 

 کونی دەمەکەی بە کراوەیی دەمایەوە .  

 شەرابی نوێ . 

شەرابی نوێ زوو ئاڵوگۆڕ دەکات ، بۆیە ئەگەر شەرابی نوێ بکرێتە 

مەشکەی نوێوە کرداری ئاڵوگۆڕ و گازەکانی نێوی دەبێتە مایەی دڕاندنی  

 نوێیەکەش . مەشکەکە و لەناوچوونی مەشکەکەش وشەرابە 

  

. چوارچێوەی دەقە ڕاستەوخۆکە بخوێنەوەو تاقی بکەوە ، وە ٢  

 .  بنەماکانی نمونەکە دیاری بکە



46 
 

: چوارچێوەی "چیرۆکەکە" زۆرجار ڕەهەندو بانگراوندی هەیە   پێشەکی

یان شرۆڤە کردن وجێبەجێکردنی نمونەکەی هەیە . دەکرێ ئاماژە بۆ  

پێناسەی چیرۆکەکە بۆ ئەو   بانگراوندی نمونەکە گونجاو بێت لەگەڵ

بارودۆخەی نمونەکەی تێدا باسکراوە . وە زۆرجار بانگراوندی نمونەکە  

کەوتوەتە پێش چیرۆکی نێو نمونەکەوە ، بەاڵم شرۆڤە یان جێبەجێکردنی  

 دوای چیرۆکی نمونەکە باسکراوە . 

: چیرۆک و بانگراوند و شرۆڤە   ئاشکرای بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە

 کردنی ئەم نمونەیە چی یە ؟  یان جێبەجێ

 .  تێبینیەکان

 .  ١٤ -٩:  ٩أ. بانگراوندی نمونەی هاتوو لە مەتا 

دوای بانگکردنی مەتا دێت ڕاستەوخۆ لە هەر سێ ئینجیلی ئەم نمونانە 

مەتاو مەرقۆس و لۆقادا . ئەم گرێدانەش پەیوەندی بە زەمەنی هەردوو  

شێوەیەکی دراماتیکی لەو کاتەدا  ڕوداوەکەوە هەیە وەك کۆن و نوێ بە 

عیساو قوتابیەکانی لەگەڵ باجگران وگوناهباران نانیان دەخوارد لەماڵی 

مەتا ، قوتابیەکانی یەحیای لەئاوهەڵکێش و قوتابی فەریسیەکان بەڕۆژوو 

 بوون . 

بەاڵم ئەگەر گرێدانێكی زەمەنیش نەبێت لە نێوان ئەم دوو ڕوداوەدا ئەوا  

ە . لە ڕاستیدا زۆرجار عیساو و قوتابیەکانی گرێدانێکی لۆژیکی هەی

؛   ٣٤: ٧؛ لۆقا  ١٩: ١١تێکەڵ دەبوون بە باجگران و گوناهباران ) مەتا 

( . بەاڵم قوتابیەکانی یەحیای لەئاوهەڵکێش   ١٠ -١: ١٩؛ ١: ١٥

وفەریسیەکان نانیان نەدەخوارد لەو جۆرە یادو داوەتانە بەڵکو خۆیان بە  

    ڕۆژوو بن . پاکی ڕادەگرت و دەبوو بە 

 .  ١٧ -١٥: ٩ب. چیرۆکی نێو نمونەی هاتوو لە مەتا 

 

 ج. شرۆڤە یان جێبەجێکردنی نمونەکە . 
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ئەنجامی جێبەجێکردنەکە لە چیرۆکە هاتوەکەوە بێت و بانگراوندی  دەبێت  

 ئەم چیرۆکەوە بێت . 

 

بە نمونەکە دیاری   .  وردەکاری پەیوەندیدار و ناپەیوەندیدار٣   

 بکە. 

عیسا مەبەستی نەبوو بڵێ هەر خاڵێکی نێو نمونەکان   : پێشەکی

واتاو مەبەستێکی ڕۆحی لە پشتەوەیە ، وە وردەکاری نێو نمونەکە 

خاڵی جەوهەری یان بابەتی سەرەکی لە خۆ دەگرێ ، بۆیە دەبێت 

هەوڵ بدەین واتاو مەبەستی ڕۆحی بۆ هەموو خاڵێک و وردەکاری 

 نێو نمونەکان دیاری نەکەین . 

ئەو وردەکاریانە :  بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە ئاشکرای 

کامانەن نمونەکە لەخۆی دەگرێ و بە سەرەکی و واتادار دادەنرێن 

 ؟ 

. تێبینیەکان   

لەبەرئەوەی عیسا شرۆڤەو ڕوونکردنەوەی نەکردوە بە وردەکاریەوە ،  

دەبێت وردەکاریە گرنگەکان و بنەڕەتیەکان دیاری بکرێن بە پشتبەستن بە  

 چوارچێوەی بەشە هاوشێوەکانی نێو کتێبی پیرۆز .  

 زاوا .

زۆرجار کتێبی پیرۆز ئەم وشەیەی لێكچواندوە بە پەیوەندی نێوان خوداو  

نێوان مەسیح و کڵێساکەی بە گرێدانێکی خۆشەویستی   گەلەکەی یان

؛ یەرمیا   ٥: ٦٢؛ ٥، ١: ٥٤ئەوەی زاوا دەبەستێتەوە بە بووكەوە ) ئیشایا 

؛   ٢: ١١کۆرنسۆس ١؛   ٢٩: ٣؛ یۆحەنا  ١:  ٢٥؛ مەتا   ٣٢: ٣١

  ٢: ١١کۆرنسۆس ٢؛وە بەپێی  ٩: ٢١؛ ٧: ١٩؛ بینین  ٣٢: ٥ئەفەسۆس 

 وێنەیەکن بۆ مەسیح و کڵێسا .   زاوا و بووك ٣٢: ٥؛ ئەفەسۆس 

 میوانەکانی زاوا . 
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کتێبی پیرۆز دەستەواژەکە بەکار دەهێنێ بۆ کەسوکاری زاوا وەك 

 ئاماژەیەك بۆ هاوڕێکانی زاوا .

 کراسی کۆن . 

عیسا هیچ واتایەکی دیاریکراو نادات بۆ ئەم دەستەواژەیە بەاڵم ڕوونی 

وێنەیەکە بۆ سیستەمی   دەکاتەوە لە چوارچیوەی بەشەکەدا کە کراسی کۆن

 کۆن ئەوەی مرۆڤ دایناوە . 

 پەڕۆی لەئاو نەچوو . 

عیسا هیچ واتایەکی دیاریکراو نادات بۆ ئەم دەستەواژەیەش بەاڵم ڕوونی  

دەکاتەوە لە چوارچێوەی بەشەکەدا کە پەڕۆی لەئاو نەچوو وێنەیەکە بۆ  

 سیستەمی نوێ ئەوەی خودا دایناوە . 

 شەرابی کۆن و مەشکەی کۆن .  

عیسا شرۆڤەی ئەم دوو دەستەواژەیە ناکات بەاڵم لە چوارچێوەی 

بەشەکەدا ڕوونی دەکاتەوە کە شەرابی کۆن وێنەیە بۆ دڵتەنگی و 

ڕۆژووگرتن کە هیچ خۆشیەکیان تێدا نیە لەالی قوتابیەکانی یەحیاو 

ن کە فەریسیەکان وە مەشکەی شەراب وێنەیەکە بۆ شێوەو ڕێگەی کۆ 

 شەریعەتی جولەکە پەیڕەویان دەکرد . 

 شەرابی نوێ و مەشکەی نوێ . 

عیسا شرۆڤەی ئەم دوو دەستەواژەیە ناکات بەاڵم لە چوارچێوەی 

بەشەکەدا ڕوونی دەکاتەوە کە شەرابی نوێ وێنەیە بۆ ڕزگاریی و 

بەرەکەتەکانی وە مەشکەی نوێ وێنەیەکە بۆ گوزارشەکانی ڕزگاریی و 

ئەوەی گوزارشێکە لە خۆشی و هەستکردن بە  ژیان لە مەسیحدا

 سوپاسگوزاریی . 

ناکرێ بڵێین شەرابی کۆن وێنەیەکە بۆ ڕزگاریی بەکارکردن بە 

شەریعەت وە شەرابی نوێ وێنەیەکە بۆ ڕزگاریی بە نیعمەت چونکە 

بەراوردکاریی لەنێوان سیستەمی شتە کۆنەکان ئەوەی فێرکردنەکانی 
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و لەالیەن مرۆڤەکانەوە دانرابوون وە   شەریعەت بوون و پەیڕەو دەکران

سیستمەی نوێی شتەکان ئەوەی عیسا هێنای . بەراوردکاریەکن لەنێوان  

دەزگاکان و پەیڕەوکردنی مرۆیی لەالیەك و بڕیارەکانی خودا لەالیەکی 

 ترەوە لە نێوان نەریتی مرۆڤانەو فێرکردنی خودایی ! 

ی کۆن و نوێ چونکە ناکرێ بەراوردکاریی ئەمە بکەین لە نێوان پەیمان

بەردەوامیەك هەیە لە نێوان فێرکردنەکانی پەیمانی کۆن و نوێ ) وتەکان  

( ، وە فێرکردنەکانی عیسا لە پەیمانی نوێ  ١٨: ١٩؛ لێڤیەکان  ٥: ٦

( . بەاڵم مامۆستایانی شەریعەت و فەریسیەکان  ٣١  -٣٠: ١٢)مەرقۆس 

لە ژێر نەریتە  فێرکردنەکانی پەیمانی کۆنیان لە گۆڕنا و شاردیانەوە

 مرۆڤانەکەیاندا .

دوای خواردنەوەی شەرابی کۆن کەس حەز ناکات شەرابی نوێ  

 بخواتەوە چونکە دەڵی کۆنەکە باشترە .  

هێنای گوزارشێکە و واتایەکی لەڕاستیدا ، سیستەمی نوێ ئەوەی عیسا  

باشن بۆ وشەی کۆن . چونکە هات و ناوەڕۆکی فێرکردنەکانی پەیمانی 

 .  ٦ -٥: ٢٣ەوەو ژیانی خستەوە بەر بڕوانە زەبور کۆنی گەڕاند

بەاڵم فەریسیەکان ئاماژەیان دابە نەریتی پیرەکان وەك خەسڵەتی شەرابی  

کۆن ئیدی بەم شێوەیە ئەوان دەستیان گرتبوو بە نەریتی مرۆڤانەو 

بۆچوون و بڕیارەکانی مرۆڤەوە و وشەی خودایان ڕەتکردەوە ئەوەی 

:  ١٥مانی نوێ فێرکردنیان لەبارەوە کرد )مەتا پێغەمبەران و عیسا لە پەی

:  ٢؛ ئەفەسۆس  ١٧: ٥وە باوەڕیان نەهێنا بە عیسای مەسیح مەتا  ٩ -٦

 .   ١٤:  ٢؛ کۆلۆسی  ١٥

  

     

 

. پەیامی سەرەکی نمونەکە دیاری بکە . ٤  
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: پەیامی سەرەکی نمونەکە لە شرۆڤەو جێبەجێکردندایە  پێشەکی

ودی نمونەکەدا . یاخود دەکرێ کورتبکرێتەوە لە خ   

: پەیامی سەرەکی ئەم  ئاشکرای بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە 

 نمونەیە چی یە ؟  

.   تێبینیەکان  

  -١٤: ٩لە مەتا زاواو کراسی دڕاو و مەشکەی شەراب نمونەی 

شانشینی لە نمونەیەکە فێرمان دەکات لەبارەی " ڕۆژووگرتن  ١٧

 خودا " . 

پەیامی سەرەکی نمونەکە ئەمەیە : "  سیستەمی شتە نوێیەکان  

ئەوەی عیسای مەسیح هێنای لە هاتنی یەکەمیدا ناگونجێ لەگەڵ  

سیستەمە کۆنەکەی شتەکاندا ئەوەی نەریت و بڕیاری مرۆڤانە بوون  

یسیەکان لە ڕاپێچی بابل وەریان گرتەوە ، سیستەمی نوێ  و فەر

پێکهاتوە لە ڕزگاریی خەڵک وچاکردنەوەیان و گۆڕانیان و  

نوێبونەوەیان ئەمەش لە شێوەی ژیانە کە مەسیح بڕیاری لەسەر  

داوە ، وێنەیەکە بۆ خۆشی ڕزگاریی . بەاڵم سیستەمە کۆنەکە  

وازی پەیڕەوکردنی پێکهاتوە لە نەریتی پیرەکان و گوزارشە لە شێ

ئایینی ئەوەی مرۆڤ بڕیاری لەسەر داوە وەکو ڕۆژووگرتن و  

 دڵتەنگی .  

 

سیستەمی شتە کۆنەکان بەدیاری کراوی نەریتی پیرەکان ) بڕوانە    

:  ٦. هەروەها بڕوانە  مەتا   ٢٥، وانەی ١١نماییەکان  ێڕیبەری ڕ

.     ١٢: ١٨وە لۆقا  ١٦  

پێکهاتوە لە   ١٩ -١٨: ٤وە لۆقا   ٥ -٤: ١١سیستەمی شتە نوێیەکان لە مەتا 

سیستەمی شتە نوێیەکان وەکو چاککردنەوەی نەخۆش و ئازادکردنی  

ان و  ئەوانەی ڕۆحی پیسیان تێدایەو زیندوو کردنەوەی مردوان و مزگێنید

 ڕاگەیاندنی نیعمەتی خودا و ڕزگاریی لە گوناهە .  

چوارچێوەی بەشەکەش بەراوردکاریە لە نێوان پەیڕەوکردنەکانی 

 مرۆڤانەو ڕاسپاردەکانی خودایی .  
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. بەراوردی نمونەی هاوسەنگی و بەرابەری لە کتێبی پیرۆزدا.  ٥  

پێشەکی : زۆرێك لە نمونەکان لەیەك دەچن و هاوشێوەن هەندێ  

ر دەتوانی بەیەکتریان بەراورد بکەیت ، ئەو ڕاستیەی لە هەر  جا

نمونەیەکدا هەیە هاوسەنگە یان بەرابەر ڕاستیەکە بەشەکانی دیکەی 

کتێبی پیرۆز بۆمان ڕوون دەکاتەوەو فێرمان دەکات . هەوڵ بدە ئەو  

ئایەت و شایەتە کتێبیە بدۆزیتەوە کە بەرابەر یان هاوشێوەی  

بۆ ڕاڤەکردنی نمونەکە . ئاگاداربە لە  نمونەیەکەو یارمەتیدەرە

ڕاڤەکردنی هەر نمونەیەك پشت ببەستە بە فێرکردنی ڕوون و  

 ڕاستەوخۆی کتێبی پیرۆز .  

: بەشەکانی تر چیمان  ئاشکرای بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە 

نمونەیە پێشکەشی دەکات ؟  و ڕاستیەی ئەم فێردەکات سەبارەت بە  

 بزانە . 

ا ڕۆژوو هەروەها لە زمانی یۆنانیدا  ڕۆژوو لە زمانی عیبرید

نیستوو ، خۆگرتنەوەیەکی ئارەزومەندانەیە لە خواردن و ئامانج  

تێیدا الیەنی ڕۆحیە ، ڕۆژووگرتن جیاوازە لە مانگرتن لە خواردن  

کە ئامانج لێی سەرنج ڕاکێشانی بەرامبەرە بۆ دۆزێکی دیاریکراو  

 بەتایبەتی دۆزی سیاسی .  

بارەی ڕۆژوو لە شەریعەتی پێغەمبەراندا. أ. فێرکردنی سەرەکی لە  

پ. ز( ؛ ژمارە  ١٤٤٦)  ٣٢ -٢٦: ٢٣؛ ٣٤ -٢٩: ١٦لێڤیەکان 

پ.  ٦٨٠  – ٧٤٠)  ١٢ -٦:  ٥٨پ. ز( ، ئیشایا  ١٤٠٧) ٧: ٢٩

 ز(. بخوێنەوە . 

ئاشکرای بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە : واتاو کاتی ڕاستەقینەی  

 ڕۆژوو کامەیە ؟ 
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اری دەکرێ لە نێوانیاندا وەك  دوو وشەی عیبری هەیە جیاک

دەستەواژە " عننە نیفش" واتە خۆی ملکەچ دەکات یان ملکەچ 

دەبێت یان وا لە خۆی دەکات بناڵێنێت ، یان خۆی زەبون وکەساس 

وداماو دەکات واتە مرۆڤ ناخی خۆی بێ بەش دەکات ) لە  

عەرەبیدا : خۆ ڕەتکردنەوە ( وە وشەی عیبری "ڕۆژوو" بەرامبەر 

عیبری "ڕۆژوو" واتە خۆ گرتنەوە لە خواردن . بە وشەی   

پ. ز( شەریعەت بە    ١٤٠٧  – ١٤٤٦لەماوەی پەیمانی کۆن ) 

درێژایی ساڵ ڕۆژێكی فەرمان پێکردبوو بۆ گەلی ئیسرائیل کە  

تیایدا خۆیان زەبون و داماو بکەن ! واتە ناخیان ملکەچ بکەن . ئەو 

ڕۆژە ڕۆژی کەفارەت بوو ) ڕۆژی دەیەمی مانگی حەوت( . ئەو  

دادەنرا بە شێوەیەك هەموان   ڕۆژە بە شەبەت واتە پشووی تەواوەتی 

دەبوو خۆیان بگرنەوە لە هەر کارێکی ژیانی ئاسایی و ڕۆژانەو  

هیچی تێدا نەکەن ، فەرمان کرابوو بە گەلی ئیسرائیل کە ناخیان  

ملکەچ بکەن تیایدا لە ڕۆژی کەفارەت دەبوو زیاتر هۆشیار بن و 

او  هەست بەو ڕاستیە بکەن کە کەمتەرخەمن لە داواکاریەکانی خود

ژیان بەپێی خواستەکانی ! ڕۆژی کەفارەت ڕۆژی تاقیکردنەوەی  

ناخ بوو ، ڕۆژی خۆ ملکەچ کردن بوو ڕۆژی داننان بە گوناهەو  

 ڕۆژی کەفارەتی گوناهە بوو ڕۆژی خۆڕەتکردنەوە بوو .  

پ. ز( فێری کردن کە ئەو   ٦٨٠ – ٧٤٠پێغەمبەر ئیشایا ) 

ردنی ستەمە و  ڕۆژووەی خودا دەیەوێ ودیاری کردوە ڕۆژی الب

 مەئایا ئە )    ١٢ -٦: ٥٨ئازادکردنی ستەملێکراوانە بڕوانە ئیشایا 

وێتمەمن  ده  كە نییە  و ڕۆژووهئە  وهمكاری بكرێتەكۆتی ستە  

اڵ بكرێن و  ڕهكان بە وساوه، چەوهكانی نیر شل بكرێنەوگرێیە  

موو نیرێك بشكێنن؟ هە  

بێ  ژارهیت وهە ت بكەبرسی لە   نانی خۆت بۆ كە نییە  وهئایا ئە 

یت و  ی بكەڕووتێكت بینی پۆشتە  ، كەوهماڵە یتە كان ببەالنە   

؟وهشاریتەكانی خۆت نە خزمە خۆت لە  
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  ندروستیت بە،تەوهداتەیان پڕشنگ ده ك بە وسا ڕووناكیت وهئە

ڕوات و ده  وهپێشتەكات، ڕاستودروستیت لە خێرایی چرۆ ده  

ری تۆیەو و پارێزهزدانیش پاشڕهدی یە نشكۆمە  

وتن  ،هاواری فریاكەوهداتەاڵم ده زدان وهیت و یە كەوسا هاوار ده ئە

تاموهرموێت ئەفەویش پێت دهیت، ئە كەده   

خۆت داماڵیت و  م لە رگی ستەر بەگەئە  

ڵكی بهێنێت د و تاوانباركردنی خەی بەقسە واز لە  

لیل یت وپێداویستی زهر خۆت بۆ برسی ماندوو بكەگەها ئەروههە

و   وهوشێتە درهناو تاریكی دهیت، ئاوا ڕووناكیت لە دابین بكە   

بێتڕۆ ده ك نیوهچاوت وهنگوستە تاریكی ئە  

كات وڕێنماییت ده میشەزدان هە یە  

كات وندا گیانت تێر ده خاكی ڕووتە لە  

كاهێز دهت بەستەجە كی تێر ئاوت لێدێت،  یەك باخچەوه   

بڕێتئاوی لێ نە ك كەكانییە  

،وهنێنە كان بنیاد دهكۆنە داڕووخاوه الوه لی تۆ كەگە  

،  یەوهكانی پێشووهوهنە  لە ، كەوهستێننە ڵدهكان هەبناغە  

ی وهرهدانكەی شوورا و ئاوهوهرهنێن، بنیادنە ئینجا ناوت لێ ده 

كان .(  كۆاڵنە   

پێناسەی گەشەی مێژووی بۆ پەیڕەوکردنی ڕۆژوو لە پەرتوکە ب. 

 مێژوویەکانی پەیمانی کۆندا. 

پ. ز(   ٤٠٠ -١٠٠٠)  ١٣: ٣٥وە زەبور  ٥، ٣: ٥٨ئیشایا 

 بخوێنەوە . 

ئاشکرای بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە : چۆن جیاوازی واتاوکاتی 

ڕۆژوو دروست بوو لەگەڵ گۆڕانکاریەکانی مێژوودا ، تەنانەت 

 ئەوانەش کە فەرمان وداواکاری نەبوون ؟  

 گۆڕانکاری لە واتای ڕۆژوودا. 

بەشێوەیەکی مێژوویی دەستەواژەی ملکەچی و خۆ داماو کردن  

گۆڕا بۆ خۆگرتنەوەی دەرەکی و ڕواڵەت لەبارەی خواردنەوە . واتە  

ئەم دوو دەستەواژەیە  بەڕۆژووبوون . لە زەبورەکاندا و ئیشایادا  

گریذراون بەتەواوی بەیەکەوە ، چونکە گوزارش کردن لە ملکەچی 

یدا "عننە نیفش" نزیک بوو  یان ناخ کەساس کردن لە عیبر

لەبەکارهێنانی بۆ واتای وشەی ڕۆژوو کە لە زمانی عیبریدا  

 "ڕۆژووە" وردە وردە تا وای لێهات بوە وشەیەکی بەرامبەر .  
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پ. ز( ئەم  ٦٨٠ -٧٤٠لە دواییدا لە ناوەڕاستی ماوەی پاشاکان ) 

  ٥، ٣: ٥٨دوو وشەیە بە هاوسەنگی بەکاردەهێنران پێکەوە )ئیشایا 

ڕۆژوو ئامرازێکە بۆ ناخ ملکەچکردن ئیدی   ١٣: ٣٥لە زەبور  وە

بەم شێوەیە لەگەڵ خۆملکەچ کردن گوزارش دەکرا لە سەرەتای 

 ڕۆژی پشوودا وەك تاقیکردنەوەی ناخ لەبەردەم خودا . 

سەبارەت بە خەڵکی ڕۆژهەاڵت ڕۆژوو گرێدراوە بە کارەسات و  

یادێکدا )   مردن بۆیە ڕۆژوو گرتن کارێکی ئاسایی بوو لەهەر

( . وە لەماوەی تۆبەکردنی ٣٥: ٣سامۆئیل  ٢؛   ١٣:  ٣١سامۆئیل  ١

:  ٧سامۆئیل ١؛ ٢٦: ٢٠نیشتمانیدا لەسەر ئاستی گەل ) دادوەران 

( . ئیدی خۆگرتنەوە لە خواردن ئامرازێک بوو  ١٦: ٤؛ ئەستێر ٦

بۆ ئەشکەنجەدانی ڕۆح زیاتر لەوەی هەلێك بێت بۆ پشکنینی ناخ و  

داننان بە گوناهەداو کەفارەتی گوناهە .   خۆداماو کردن و  

 زیادکردنی ماوەی ڕۆژوو . 

 

لەگەڵ تێپەڕبوونی کات ، بزوتنەوەی ڕۆژوو چەند بەرابەر زیاتر 

بوو لەنێو گەلی جولەکەدا . لەسەرەتای سەردەمی حوکمڕانی 

پ.ز( گەل یەك ڕۆژ بەڕۆژوو دەبوو لە  ٩٣١پاشاکان ) نزیکەی 

( وە هەر لەوێدا هەفتەیەك ١٢: ١ۆئیل  سام٢بەیانیەوە تا ئێوارە )  

( . وە لەسەردەمی ١٣  -١١:  ٣١سامۆئیل  ١ڕۆژووگرتن هەبوو ) 

دانیال سێ ڕۆژ بەڕۆژوو دەبوون بەاڵم بەسەر یەکەوە نا بەڵکو  

لە کۆتاییدا ماوەی شانشین وپاشاکان )  ( . ٣: ١٠بەش بەش )دانیال 

وو بوە  پ. ز( ڕۆژووگرتن سنوری ئاسایی تێپەڕاند ٥٨٦پێش ساڵی 

پ.    ٥١٨ – ٥٢٠( . وەە دوای ڕاپێچ ) ٨: ١٩پاشاکان  ١چل ڕۆژ ) 

ز( ڕۆژوو گرتن هەبوو لەماوەی هەردوو مانگی پێنج و حەوتدا)  

( ، هەروەها بەخێرایی ڕۆژووگرتن دەرکەوت لە  ٥ -٣: ٧زەکەریا 

مانگەکانی چوار وپێنج وحەوت و دەدا لەهەموو ساڵێکدا )زەکەریا 

١٩: ٨ ! )  

سەردەمی هاتنی یەکەمی عیسا ڕۆژوو گرتن وای   لە کۆتاییدا 

لێهاتبوو لە هەفتەیەکدا دوو ڕۆژوو بوو ئەوە بوو کە فەریسیەکان 

( .  ١٢: ١٨پەیڕەویان دەکرد )لۆقا   

جگە لە خۆداماوکردن ڕۆژوو گرتن کە لەالیەن خوداوە فەرمانی 

  -٢٩: ١٦پێکرابوو بۆ گەلی ئیسرائیل لە پەیمانی کۆندا لە لێڤیەکان 

، هەموو ڕۆژوەکانی تر ڕاسپاردەی مۆرڤ بوون بە تەواویی  ٣٤
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وە خودا داوای نەکردبوو ئەمەش بەشێک بوو لە نەریتی پیرەکان )  

( .  ١٣ -١:  ٧بڕوانە مەرقۆس   

 ج. ئامانجەکانی ڕۆژوو لە کتێبی پیرۆزدا .

ئاشکرای بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە : ئامانجەکانی ڕۆژووگرتن  

پیرۆزدا؟   چیە لە مێژووی کتێبی  

 

ڕۆژوگرتن گوزارشێکی فەرهەنگی بوو بۆ ملکەچی و ناخ 

 ملکەچکردن . 

دا هاتوە بخوێنەوە نزیکەی    ٣ -١: ٩پێناسەی مێژووی کە لە نەحمیا 

پ .ز .  ٤٠٠ساڵی   

 ڕۆژوو گرتن گوزارشێکی فەرهەنگی بوو بۆ دڵتەنگ بوون . 

  : ٢٠هەواڵی ڕۆژان   ٢و  ١٢: ١سامۆئیل ٢پێناسەی مێژووی کەلە 

دا هاتوون بخوێنەوە .   ٤ -٢  

ڕۆژوو گرتن ئامانج لێی زیادکردنی توانا بوو بۆ جەختکردنەوە و  

 باش بیرکردنەوە . 

:  ١٤؛ کردار   ٣ -٢: ١٣؛ کردار ٢: ٤پێناسەی مێژوویی کە لە مەتا 

وە  ٢٨، ٢: ٣٤هاتوە بخوێنەوە . هەروەها بڕوانە دەرچوون  ٢٣

هەروەها   ٢:  ٤لۆقا  وە  ٨: ١٩پاشایان  ١وە  ١٨، ٩: ٩وتەکان 

. !  ١٨ -١٦: ٦سەرنج بدە لە مەتا   

هەروەها کتێبی پیرۆز دەنوسێت لەبارەی پەیڕەوکردنی ڕۆژوو بۆ  

 مەبەست و ئامانجی هەڵە .

؛   ٥ -٣: ٧؛ زەکەریا ٩: ٢١پاشایان ١پێناسەی مێژوویی کە لە 

دا هاتوە بخوێنەوە .   ١٢ -١: ٥٨ئیشایا   

رتنەوە نیە لە خواردن بەڵکو لە د. ڕۆژووی ڕاستەقینەو کتێبی خۆگ

 خراپە .

بخوێنەوە .   ١٠ -٤: ٧؛ زەکەریا  ١٣ -٣: ٥٨ئیشایا   

 ئاشکرای بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە :  

 

خودا گەلەکەی فێردەکات لەبارەی  ١٢  -٣: ٥٨تێبینیەکان . ئیشایا 

 ڕۆژووی ڕاستەقینەوە ئەوەی ئەو دەیەوێت و ڕازیە لەسەری .  

:  ٥٨ودا نایەوێت و پێی ڕازی نیە ، ئیشایا ئەو جۆرە ڕۆژووەی خ 

٥ -٣    .  

( .  ١٢ -٦:  ٥٨ئەو جۆرە ڕۆژوەی خودا ڕازیە لێی )ئیشایا   
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خودا نایەوێ بەشێوەی   ٧وە زەکەریا  ٥٨هەروەها بڕوانە ئیسایا 

وشەبەندی ڕۆژوو بگرین بەڵکو بە فەرمانکردن بە خۆشەویستی 

 خوداو نزیکبوونەوە لێی .  

هـ . دەبێت ڕۆژووگرتن ئارەزوومەندانە بێت و بە نهێنی بێت /  

 بەبێ هەوڵدان بۆ ڕاگەیاندنی . 

بخوێنەوە .    ١٨ -١٦: ٦مەتا   

ی بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە : کاتێ بەڕۆژوو دەبن  ئاشکار

 باوەڕداران دەبێت چۆن بەڕۆژوو بن ؟  

 تێىینیەکان . 

عیسای مەسیح فێرمان    ١٨  -١٦: ٦لەماوەی پەیمانی کۆن لە مەتا 

ك دووڕووان، بن وهبن، ڕووگرژ مەڕۆژوو ده كاتێك بە دەکات  )
ڕۆژوون. بە ن كەربخەڵكی دهگۆڕن تاكو بۆ خەڕوویان ده چونكە

 اڵم تۆ كەبە رگرتووهپاداشتی خۆیان وه وانەڵێم ئە ڕاستیتان پێ ده 
موچاوت بشۆ تاكو بۆ  و ده ور بكەرت چەبیت، سە ڕۆژوو دهبە

بینراوت  نها باوكی نە ڕۆژوویت، تە بە ت كەوێكەرنەڵك دهخە
، نجام دراوهنهێنی ئە  بە بینێت كە ده و كارهبێت، باوكیشت ئە نە

.(   وهداتە پاداشتت ده  
 و. خۆشی ڕزگاریی ناگونجێ لەگەڵ ڕۆژووگرتن ودڵتەنگی . 

ئاشکرای بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە : کتێبی پیرۆز چیمان فێر 
امادەبوان و ئامادەنەبوانی زەماوەندەکەی عیسای  دەکات لەبارەی ئ

 مەسیح ؟ ئەم بابەتە چی پەیوەندیەکی بە نوێژەوە هەیە ؟ 
 تێبینیەکان . 

  
توانن  ند دهماوهرموون: " ئایا بانگهێشتكراوانی زهعیسا پێی فە

اڵم ڕۆژێك دێت زاوایان ؟ بەڵیاندایەگەن بگێڕن كاتێك زاوا لەشیوه 
." ئەو کاتە کامەیە کە  بنڕۆژوو دهوسا بە ، ئەوهەخرێتلێ دوور ده 

 عیسا ئاماژەی بۆ دەکات ؟  

هەندێك پێیان وایە عیسا ئاماژە دەکات بۆ ماوەی نێوان  

بەرزبوونەوەی و هاتنەوەی دوەمی بەاڵم هەندێکی تر پێیان وایە  

ئاماژەیە بۆ ماوەی نێوان مردنی و هاتنەوەی بۆالیان دوای  

ك ولەالیەکی ترەوە هاتنی بۆالیان کاتێ ڕۆحی هەستانەوەی لەالیە

 پیرۆز ڕژا بەرسەیاندا .  

 عیسا هەیەو ئامادەیە هەموو کاتێك .  
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؛ ئەفەسۆس  ٩: ٢١؛ ٧: ١٩؛بینین   ٢٠: ٢٨؛ ١: ٢٥؛ ٢٠: ١٨مەتا 

بخوێنەوە .   ١٧ -١٦: ٣؛   ٢٣ -٢٢: ١  

 تێبینیەکان .  

ندێ کەس هە  ٩: ٢١وە  ٧: ١٩وە بینین  ١: ٢٥بە پشبەستن بە مەتا 

وا فێرکردن دەکەن گوایە زاوا عیسای مەسیح ئامادەنیە تا هاتنەوەی 

دوەمی ! بۆیە دەڵێن مەسیح داوای کردوە لە باوەڕداران کە  

بەڕۆژوو بن ماوەی پەیمانی نۆێ تا هاتنەوەی دوەمی ، ئەم  

بۆچوونە ڕاست نیە چونکە عیسا فەرمانی نەکردوە کە بەڕۆژووبن  

بن . دوەم عیسای مەسیح لەنێو کڵێسادا  بەاڵم دەڵێت بەڕۆژوو دە

نادیار نەبوو بەدرێژایی ماوەی پەیمانی نوێ چونکە کڵێسا  

جەستەیەتی وە نادیار نەبوو لە ژیانی هەموو باوەڕدارانی  

ڕاستەقینەدا ماوەی پەیمانی نوێ وە بەڵێنی پێدان تا کۆتایی زەمانە لە 

( . ٢٠: ٢دڵی باوەڕداراندا بژی ) گەاڵتیە   

ەک عیسای مەسیح نادیار بوو لە قوتابیەکانی . بۆ ماوەی  

؛  ١٠  -٩: ٢١؛ بینین   ٢٢ -١٦: ١٦وە یۆحەنا   ٩ -٧: ٥٣ئیشایا 

بخوێنەوە .   ٢٣ -٢٢: ١٢عیبرانیەکان   

 تێبینیەکان .  

.   ١٥: ٩هەروەها بڕوانە مەتا    

دوای هەستانەوەی عیسای مەسیح لە مردن قوتابیەکان دڵخۆش  

؛   ٢٢: ٥؛ گەاڵتیە  ٢٢ -٢٠: ١٦ا ( ؛ یۆحەن٤١:  ٢٤بوون )لۆقا  

وە   ٢٣ -٢٢: ١٢وە عیبرانیەکان   ١٠ -٩: ٢١سەرنج بدە لە یۆحەنا  

.  ٢٠: ٢٨مەتا   

 ز. داواکاریی ڕۆژووی پەیمانی کۆن پوچەڵ کرایەوە . 

بخوێنەوە .  ١٥ -١٤: ٢؛ ئەفەسۆس   ١٤: ٢کۆلۆسی   

ز(   ٣٠بزانە دوای مردنی عیسای مەسیح و هەستانەوەی )

نی شەریعەتی پەرستش گۆڕانکاری بەسەردا هات  داواکاریەکا

.   ١٥ -١٤:  ٢وە ئەفەسۆس  ١٤: ٢بڕوانە کۆلۆسی   

ح. دەرئەنجام : بەشە کتێبیە گرنگەکان سەبارەت بە ڕۆژووگرتن  

 ئەمانەن : 

  ١٢:  ٦. مەتا   ٢١:  ١٧. مەتا   ١٧ -١٥: ٩. مەتا  ١٢ -٦: ٥٨ئیشایا 

.   ١٨ -٦١: ٦وە مەتا  ١٥: ٢وە ئەفەسۆس   ١٤: ٢. کۆلۆسی   

    

. کورتەی فێرکردنی سەرەکی نمونەکە . ٦  
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بکە : ئەو فێرکردنە سەرەکیە کامەیە نمونەکە  وەگفتوگۆی لەبارە

پێشکەشی دەکات ؟ عیسای مەسیح دەیەوێ چی بزانین و باوەڕمان  

 بە چی هەبێت وە دەیەوێ چی بکەین و چۆن بین ؟  

 تێبینیەکان .  

پەیامی سەرەکی نمونەکە ئەمەیە :  پەیامی سەرەکی نمونەکە  

مەسیح هێنای لە  ئەمەیە : "  سیستەمی شتە نوێیەکان ئەوەی عیسای

هاتنی یەکەمیدا ناگونجێ لەگەڵ سیستەمە کۆنەکەی شتەکاندا ئەوەی 

نەریت و بڕیاری مرۆڤانە بوون و فەریسیەکان لە ڕاپێچی بابل  

وەریان گرتەوە ، سیستەمی نوێ پێکهاتوە لە ڕزگاریی خەڵک 

وچاکردنەوەیان و گۆڕانیان و نوێبونەوەیان ئەمەش لە شێوەی ژیانە 

ڕیاری لەسەر داوە ، وێنەیەکە بۆ خۆشی ڕزگاریی . کە مەسیح ب

بەاڵم سیستەمە کۆنەکە پێکهاتوە لە نەریتی پیرەکان و گوزارشە لە 

شێوازی پەیڕەوکردنی ئایینی ئەوەی مرۆڤ بڕیاری لەسەر داوە 

 وەکو ڕۆژووگرتن و دڵتەنگی .  

خودا ڕازی نیە بە هەموو شێوازو نەریتێکی خەڵکی لە دڵتەنگیدا .  

یەکەمی عیسای مەسیح سیستەمێکی نوێی دەستپێکرد : خودا هاتنی 

:  ٢( مەسیحتان تێدایە )گەاڵتیە ٢٣: ١لەگەڵمانە )عەمانۆئیل مەتا 

: ٧( وە ڕۆحی پیرۆز لەنێوتاندایە ) یۆحەنا  ٢٧: ١؛ کۆلۆسی  ٢٠

( .  ٢٢: ٢؛ ئەفسۆس  ١٧  -١٦: ١٤؛   ٣٩ -٣٨  

و جگە لە هەموو ڕۆژوویەکی شەریعەتی بەتاڵە لە خۆشی ، ئەمە

نەریتە وشکەکان کە فەریسیەکان دورستیان کردبوو . دەبێت ئەمانە  

بخەیتە الوە تاکو جێی ئەمانە ڕزگاریی عیسای مەسیح ئەوەی هێنای  

بگرێتەوە دەتوانین بە نهێنی بەڕۆژوو بین لەپێناوی هۆکارێکی  

گونجاوی خۆمان کە هەمانە ، شانشینی خودا بە ڕۆژوو پێناسە  

ڕاستودروستی و ئاشتی و خۆشی لە ڕۆحی   ناکرێت بەڵکو بە 

.    ١٨ -١٧: ١٤پیرۆزدا ڕۆما   

 

    

     

     

(  نوێژێك ڕەنگدانەوەی وشەکانی خولەك  ٨)   نوێژ

 خودا بێت  

٥ 
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، نوێژێکی کورت ئەوە دەربخات کە ئەمڕۆ   بە نۆرە نوێژ بکەن 

فێربوون . یان کۆمەڵەکە بکە بە دوو یان سێ کۆمەڵ و نوێژێك  

 بکەن ڕەنگدانەوەی ئەوە بێت کە ئەمڕۆ فێربوون .  

 

وانەی داهاتوو  ) دوو خولەك ( بۆ  ئەرکی ماڵەوە   ٦ 

    

ئەرکی داهاتوو بدە بە ئەندامانی کۆمەڵەکەت بە  ڕابەری کۆمەڵەکە . 

وەی نوسراو ، یان داوایان لێ بکە لە پەڕاوەکانیاندا بینوسن.  شێ  

١- بەڵێن .  بەڵێندان بە ڕاهێنانی قوتابی نوێی خوداوەند و بونیادنانی  

 کڵێسای مەسیح و جاڕدانی موژدەی شانشینی خودا .  

٢- وتاری ئامۆژگاری یان فێرکردن ، یان وانە دابەشکردن )لەگەڵ 

کەسێكی تر یان لەگەڵ کۆمەڵێکدا( فێرکردنی پەیوەست بە نمونەی "  

 زاواو جلی دڕاو وە مەشکەی شەراب" .  

٣- خەڵوەتی ڕۆحی .  چێژ وەربگرە لە خەڵوەتی ڕۆحی لەگەڵ خودا و  

هەموو ڕؤژێك هاوکاری وەربگرە لە نیوەی بەشێك لە زەبورەکان  

.   باشترین شێوازی ڕاست بەکاربهێنە و  ٤٦١،   ١٤٥،  ١٤٣، ١٤١

 تێبینیەکانت بنوسەوە . 

٤- لەبەرکردن : ڕامان بکە لە ئایەتی نوێی کتێبی پیرۆز و لەبەری  

.      ١٣: ٤بکە. "خودا سەرچاوەی هەموو زانینێکە " عیبرانیەکان 

 ڕۆژانە بەو پێنچ ئایەتەدا بچۆرەوە کە لەبەرت کردوون .   

٥- وانەی کتێبی پیرۆز . وانەی داهاتووی کتێبی پیرۆز ئامادە بکە لە 

. ئەو پێنج ڕێگەیەی لێکۆڵینەوەی کتێبی  ٢٥ -١٤: ٧ماڵەوە :  ڕۆما 

 پیرۆز بەکار بهێنەو و سودیان لێ ببینە. تێبینیەکانت بنوسەوە .  

٦- نوێژ.  نوێژ بکە بۆ کەسێكی دیاریکراو یان شتێکی دیاریکراو لەم 

(. ٣: ٥ی دەکات ) زەبور هەفتەیەداو تەماشا بکە خودا چ   

سەبارەت بە بونیادنانی کڵێسای مەسیح . هەروەها تێبینیەکانت بنوسە  -٧

ئەو تێبینیانە بنوسەوە کە پەیوەندیان بە کاتی خەڵوەتت لەگەڵ خودا و  

 ئایەتەکانی لەبەرکردن و فێرکردن و ئامادەکاری یەوە هەیە .  
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 ( ٢٨وانەی )

 

 ١ نوێژ 

 

نوێژ بکەو کۆمەڵەکەت وئەم پرۆگرامی ڕاهێنانە  ڕابەری کۆمەڵەکە : 

 تەرخان بکە تایبەت بە مزگێنیدان و بانگەوازی شانشینی خودا .  

 

خولەك(   زەبورەکان ٢٠بەشداریکردن )   ٢ 

 

و پەڕاوی تایبەتی خەڵوەتی ڕۆحیتان بە نۆرە بەشداری بکەن 

ئەوەی فێری بوون لە خەڵوەت و تێڕامانەکانتان لەو بەشە  بخوێننەوە

( ١46،  ١45،  ١4٣،  ١41دیاریکراوەی کتێبی پیرۆز ) زەبور   

گوێ بگرن لە ئەو کەسەی بەشداری دەکات ، بەشێوەیەك مامەڵەی  

لەگەڵ بکەن هەست بکات ئەوەی دەیڵێ جێی بایەخی ئێوەیە ، پێشوازی  

و بابەتەی بەشداری پێدەکات ،  لێبکەن . مشتومڕی لەگەڵ مەکەن لە

 تەنها تێبینیەکانت بنوسەوە . 

 

 

 

خولەك( "خودا سەرچاوەی هەموو زانینێکە  ٥لەبەرکردن )

   ١٣: ٤"عیبرانیەکان

٣ 

           

بکەن ،  پێداچونەوە  بە شێوەی گروپی دوانەیی ) دوو باوەڕدار پێکەوە 

.    ١٣: ٤"خودا سەرچاوەی هەموو زانینێکە "عیبرانیەکان  

 

 

٢٥ -١٤: ٧خولەك(   ڕۆما  ٨٥فێرکردن )  ٤ 
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فێر دەکات کە جەنگی ڕۆحی  ٢٥ -١٤: ٧پێشەکی : پۆڵس لە ڕۆما 

وئەخالقی لە نێو بازنەی هەموو باوەڕدارێکی ڕاستەقینەدا هەیە .  

سروشتی گوناهەو سروشتی نوێ کە  باوەڕدار دوو سروشتی هەیە : 

بەدەستی هێناوە لە لەدایکبونەوە نوێیەکەیدا . سروشتی گوناهەکەی  

ڕاستەقینەکەی نیە لەگەڵ ئەوەشدا دەسەاڵت وهێزی هەیە وەك سروشتە 

زیندانیەکی لێبکات . وە زۆرجار دەبینین باوەڕدار توشی گوناهەیەکی 

 دیاریکراو دەبێت بەاڵم زۆر بە پەرۆشە تاکو ئازاد بێت لەو گوناهەیە. 

شەریعەتی ئەخالقی ناتوانێ ئازادی بکات لەم هێز و گەندەڵیەیەی گوناهە  

ە ئەزمون دەریدەخات کە شەریعەت بەس نیە بۆ گەیشتن بە  ! پۆڵس ب

پیرۆزیی ! چونکە تاقە هیوا بۆ سەرکەوتن بەسەر ئەم ملمالنێیەدا لە نێوان  

 سروشتی گوناهەو سروشتە نوێیەکەیدا نیعمەتی خوداوەند عیسای مەسیحە. 

          

   وشەی خودا            : بخوێنەوە .١هەنگاوی 

 .   دەخوێنینەوە   25  -14: ٧پێکەوە ڕۆما 

بە نۆرە هەر کەسێ ئایەتێك بخوێنێتەوە تا هەموو ئایەتەکان بە تەواوی  

 دەخوێنینەوە . 

 

  تێبینیەکان            : ئاشکرای بکە. ٢هەنگاوی 

. ئەو ڕاستیە کامەیە پێت وایە گرنگە بەالتەوە سەبارەت بە خۆت   بیرکەوە

نە کام ڕاستیە چووە ناو هۆش  لەم ئایەتانەدا ؟ یان لە کۆی گشتی ئەم ئایەتا

 و دڵتەوە  ؟  

یەك یان دوو ڕاستی ئاشکرا بکە کە تێگەیشتووی لێی . بیریان   بنوسە . 

 لێبکەوە و بیرۆکەکانت بنوسە لە پەڕاوەکەتدا .  

) دوای ئەوەی ئەندامان کاتێك بەسەردەبەن لە   بەشداری بکە.

 پێبکەن (. بیرکردنەوەو نوسینەوە ، بە نۆرە بیرۆکەکانتان بەشداری 

هەریەکێکمان بەشداری دەکەین لەو شتانەی کە ئاشکرا کران لەالیەن  

 ئەندامانەوە . 

)لەیادت بێت لەهەر کۆمەڵەیەکی بچوکدا ، ئەندامانی کۆمەڵەکە بە 

 شێوەیەکی جیاواز بەشداری دەکەن(.    
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 ٢٠ -١٤: ٧ڕۆما  

 

ئەوەی شەریعەت ناتوانێ بیکات : لەگەڵ ئەوەی  : ١ئاشکراکردنی 

شەریعەت پیرۆزەو دادپەروەرەو ڕاستودروستەو چاکە ، بەاڵم ناتوانێ  

 وا لە باوەڕداران بکات پیرۆز بن و ڕاستودروست و چاك بن .  

 أ. دوو الیەن هەیە لە سروشتی مرۆڤانەی باوەڕداراندا . 

ش سروشتی گوناهەیانە ،  ئەوی ١٨: ٧یەكێك لەم الیەنانە "جەستەیە" ڕۆما 

وە سروشتی نوێیان   ٢٥ -١٤: ٧هەروەها ڕۆما  ٢٥،  ٢٢: ٧بڕوانە ڕۆما 

وە هەردوو سروشتەکە گوناهەو  ١٩ -١٧:  ٥نوێبوونەوەیان ؛ ڕۆما 

 نوێیەکە لە هەمان گیان )ڕۆح( ی باوەڕدار دایە .  

ب. باوەڕداران حەز دەکەن چاکە بکەن بەاڵم لە بری ئەوە زۆرجار خراپە 

هەروەها ڕۆما  ١٢: ٧وە ڕۆما   ١٥ -١٤: ٧تاوان دەکەن . بڕوانە ڕۆما و 

 .    ٢٣، ١٥، ١٤:  ٧ڕۆما  ١٦: ٦

؛ عیبرانیەکان  ٤٨: ٥وە مەتا  ١٤ -١٢: ٣وە بەراوردی بکە بە فیلیپی 

١٤: ١٢  . 

ج. شەریعەتی ئەخالقی ناتوانێ وا لە باوەڕدار بکات پیرۆز  

 وڕاستودروست و چاک بێت . 

. دەرئەنجام شەریعەتی ئەخالقی ناتوانێ  ٢٠  -١٦: ٧ڕۆما بڕوانە 

یامەتیدەر بێت بۆ باوەڕدار لە ملمانێی نێوان سروشتە گوناهەکەی 

 وسروشتە نوێیەکەیدا .

 ٢٥ -٢١: ٧ڕۆما 

ئەوەی شەریعەت ناتوانێ بیکات : لەگەڵ ئەوەی  :  ٢ئاشکراکردنی 

ی  ی خودا باوەڕداران چیژ وەردەگرن و ڕێ دەکەن بە پێی شەریعەت

ئەخالقی بەاڵم تەنها نیعمەتی خودا توانادارە لە ڕزگارکردنیان لەو 

 دەسەاڵتە ڕەهایەی سروشتە گوناهباریەکەیان .
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 أ. دەسەاڵتی ڕۆحی پیرۆز لەنێو باوەڕداراندا تەواوەتی و پڕ نیە .

دەرئەنجامی کۆتایی پێشکەش دەکات ،   ٢٥ -٢١: ٧پۆڵس لە ڕۆما 

ن سورشتی گوناهەی و سروشتە نوێیەکەی ملمالنێی باوەڕدار لە نێوا

ئەوەی لە مەسیحدایە ، بەردەوام دەبن لە شەریعەتی ئەخالقی خودا بڕوانە  

  ٢٣، ١٥: ٧بەراوردی بکە بە ڕۆما  ٢٣: ٧هەروەها ڕۆما  ٢٢: ٧ڕۆما 

 . کە دەیبات بەرەو مردنی جەستەیی .  ٢٤، 

رشتی ب. بەردەوام عیسای مەسیح باوەڕدار ڕزگاردەکات لە کاری سو

 گوناهە و هێزەکەی . 

شەریعەتی ئەخالقی لە خودی خۆیدا وا لە باوەڕداران دەکات زیاتر 

  ٦: ٦ڕۆما  ٢٥ -٢٤: ٧هەست بکەن بە دۆخی الواز  گەندەڵیان . ڕۆما 

 .  ٢٤:  ٧ڕۆما  ٢٢،  ١٨، 

ج. دەبێت باوەڕدار بجەنگێ لەگەڵ سورشتە گوناهەکەیدا و کاربکات 

 ی هێنان بە گوناهەو تاوانەکانی . لەسەر دانانی دۆخێك بۆ کۆتای

دەرئەنجام : ملمالنێی باوەڕداران لە نێوان سروشتی گوناهەیانداو 

سروشتە نوێیەکەیان ، سروشتی ڕاستەقینەی باوەڕدار کە گوناهەیە 

هێزێکە باوەڕدار ناتوانێ لێی ڕزگار بێت چونکە ئەو خزمەتی ئەو  

ە و دەبێتە کۆیلەی  سروشتە گوناهەیە دەکات بەشێوەی بەردەوام ودوبار

بەاڵم سروشتی نوێی باوەڕدار هەروەها هێزێکە چونکە خودی ڕۆحی 

پیرۆزە تیایدا دەژی بۆیە ئەو هێزە زۆر خزمەتی شەریعەتی ئەخالقی 

خودا دەکات وەکو کۆیلەی هەروەها . پۆڵس بڕوای وایە کە مەسیح  

ەڵ ڕزگاری دەکات لەم دۆخەیدا . بۆیە لەسەر ئەستۆیەتی کە بجەنگێ لەگ

ئەو سروشتە گوناهەیدا و مردنی گوناهەکەی بە هێزی ڕۆحی پیرۆز 

 .    ٢٦ -١٦: ٥، گەاڵتیە  ١٣: ٨بڕوانە ڕۆما 

     

 ڕونکردنەوە .           پرسیار : ٣ هەنگاوی

: حەز دەکەی کام پرسیارە بخەیتە ڕوو بۆ کۆمەڵەکە لەبارەی بیربکەوە 
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و ئەو ڕاستیانەی  ئەم بەشەی کتێبی پیرۆز؟ باشترە هەوڵ بدەین هەمو

،  تێ بگەین ، وە ئەو شتانەی تا ئێستا   ٢٥ -١٤:  ٧ڕاگەیەنراون لە ڕۆما 

 لێی تێنەگەیشتووین پرسیاری لەبارەوە بکەین.  

: وریا بە لە شێوازی پرسیارەکەت هەوڵ بدە ڕوون بێت ، دواتر  بنوسە

 پرسیارەکەت لە پەڕاوەکەتدا بنوسەوە. 

: )  دوای ئەوەی ئەندامان کاتێك بەسەردەبەن لە   بەشداری بکە

بیرکردنەوەو نوسینەوە ، یەکەمجار داوا لە هەر یەکێكیان بکە  

 پرسیارەکانیان بخەنە ڕوو (.  

: ) دوای ئەوە ، هەندێ پرسیار هەڵبژێرە وە هەوڵ بدە لە   گفتوگۆ بکە

 (.  ڕێگەی گفتوگۆکردنەوە بە یەکسانی لەگەڵ کۆمەڵەکەتدا وەاڵمی بدەوە

)ئەمانەی خوارەوەش نموونەن بۆ هەندێ پرسیار ڕەنگە ئەندامانی 

کۆمەڵەکە بیخەنە ڕوو، وە هەندێ تێبینی بەسودن بۆ بەڕێوەبردنی 

 گفتوگۆکردن سەبارەت بە پرسیارەکان (.    

  

 

 

  ٢٦  -١٤: ٧ڕۆما       

ئەو قۆناغە کامەیە کە پۆڵس لەم بەشەدا وەك ئەزمونی  :   ١ پرسیاری

ئایا ئەم ئەزمونە ئەزمونی مرۆڤێکە  کەسێتی خۆی پێناسەی دەکات   ؟ 

کە نوێبۆتەوە و سورشتی نوێی هەیە یان ئەزمونی مرۆڤێکە هێشتا 

   نوێ نەبۆتەوە ؟ 

 تێبینیەکان .  

ێناسەیەك  هاتوە ناکرێ پ    ٢٥ -١٤: ٧هەندێك دەڵێن بەپێی ئەوەی لە ڕۆما 

بێت بۆ ئەو کەسەی کە نوێ بۆتەوە و دوبارە لەدایکبۆتەوە . ئەوان  

بیرۆکەی خۆیان لەسەر وشەکانی پۆڵس کە دەڵێ بەاڵم من جەستەم بونیاد  

 ٨و  ٦لەالیەك و ڕۆما  ٧وە بەراورد بە ڕۆما  ١٤: ٧دەنێن ڕۆما 

 لەالیەکی تر . 



65 
 

پێناسەی ئەزمونی کەسێك  پۆڵس  ٢٦ -١٤: ٧لەگەڵ ئەوەشدا لە ڕۆما 

 دەکات کە دوبارە لە دایکبۆتەوە . 

 أ. پۆڵس ملکەچ وساکارەو ڕاستگۆیە سەبارەت بە ناخی خۆی .

:  ٧ڕۆما  ١٥: ١تیمۆساوس ١وە  ٨: ٣وە ئەفەسۆس   ٩: ١٥کۆرنسۆس ١

 .  ١٤ -٨: ٣؛ فیلیپی  ٣  -١: ٣یۆحەنا ١هەروەها بڕوانە   ٢٤

 بێت بۆ باوەڕدار نەك بێباوەڕ. پێناسەیەك  ٢٦ -١٤: ٧ب. پێ دەچێ ڕۆما 

پێناسەیەکە بۆ کەسێك دوبارە لەدایکبۆتەوە نەك  ٢٥ -١٤: ٧ڕۆما 

و   ٣: ١٢کۆرنسۆس  ١مرۆڤێك لەدایک نەبووبێتەوە . هەروەها بڕوانە 

 .   ١٥ -١٤: ٧بەراوردی بکە بە ڕۆما 

: ٧و ڕۆما  ٢٦ -١٤: ٧ج. جیاوازیەکی زۆر گەورە هەیە لە نێوان ڕۆما 

٩، ٥  . 

پێانسەی کەسێك دەکات لە بێباوەڕەو دوبارە لەدایک   ٩، ٥: ٧ ڕۆما

  -١٩: ٥بڕوانە گەاڵتیە  ٥: ٧نەبۆتەوە دەژی بە جەستە بۆ مردن ڕۆما 

 .   ٩: ٧هەروەها ڕۆما  ٢١

پێانسەی کەسێکی بێباوەڕ دەکات کە دوبارە لە دایک    ١٣ -٧: ٧ڕۆما 

اوەڕەەکەی بە نەبۆتەوە ئەم ئایەتە پێناسەی ئەزمونی پۆڵس دەکات پێش ب

ماوەیەکی کەم وە لە ماوەی سەرەتای باوەڕیدا . گواستنەوە لە سەردەمی 

  ٢٥ -١٤:  ٧بۆ سەردەمی داهاتوو لە ڕۆما  ١٣ -٨:  ٧ڕابردوو لە ڕۆما 

ئاماژەیە بۆ گۆڕانکاری ڕادیکاڵی لە مرۆڤێکی بێباوەڕ و لەدایکنەبوو بۆ  

اسەی پۆڵس پێن  ٢٦ -١٤:  ٧مرڤێکی لەدایکبوو دوبارە بڕوانە ڕۆما 

دەکات وەك الوازی باوەڕ و ملمالنێکەی تا لە جەستەدا بژی لەسەر 

 زەوی !

،  ١٨: ٦و ڕۆما   ٢٦ -١٤: ٧د. هیچ دژبەیەک بونێك نیە لە نێوان ڕۆما  

 دا .  ٢٢

 باوەڕی لەدایک بۆوە گوناهبارەو پیرۆزە لەهەمانکاتدا . 
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اتە هێشتا لە  و ١٤: ٧لەالیەکەوە باوەڕدار لە ژێر سایەی گوناهەدایە ڕۆما 

سروشتی گوناهەدایەو کاریگەری بەسەر ژیانیەوە هەیە وەك ئەوەی 

ناتوانێ بە تەواوەتی بە شێوەیەك بژی بەتاڵ بێت لە گوناهە بڕوانە مەتا 

چونکە تا ئێستا گەندەڵەو   ٢ -١: ٢؛   ١٠ -٨: ١یۆحەنا ١؛  ١٢: ٦

ڕۆما  گوناهبارە و هێزێك هەیە هێزی گوناهە دەیەوێ زاڵ بێت بەسەریدا 

. ئیدی لە کاتێکەوە بۆ کاتێکی تر ئەو هێڕش دەکاتە  ٢٥،  ٢٣،  ٢١: ٧

سەر سروشتی باوەڕدارەکەو دژ بە ڕۆحی پیرۆزە کە تیایدا دەژی وە  

:  ٧هەوڵ دەدات باوەڕدار بگەڕێنێتەوە بۆ شێوازی ژیانە کۆنەکەی ڕۆما 

، وە زۆرجار سورشتە کۆنەکە گوناهبارەکەی  ١٧: ٥بڕوانە گەاڵتیە  ٢٣

:  ٧ەتیعەتی گوناهە وای لێدەکات بیکات بە دیل وکۆیلەی خۆی ڕۆما ش

. بەاڵم لەالیەکی ترەوە باوەڕدار کە مردوە یەکجار و بۆتاهەتایە  ٢٣

ئیدی تاهەتایە دەژی بە   ٢: ٦سەبارەت بە گوناهە بوە بە ڕابردوو ڕۆما  

ڕزگاری بوو لە گوناهە   ٧: ٦ڕاستودروستی و بێتاوان لە گوناهەدا ڕۆما 

 .    ٢٢: ٦ئیدی کۆیلەی خودایە ڕۆما  ٢٢،   ١٨: ٦ما ڕۆ

، وە   ٢٣،  ١٩، ١٧،   ١٣،   ١٢، ١١: ٦هەروەها بڕوانە ڕۆما 

 .  ١٦ -١٥: ١پەترۆس ١

بە تەواوەتی دوو دۆخی   ٨  -٧: ٨وە ڕۆما  ٢٦ -١٤: ٧هـ . ڕۆما 

 دژبەیەکمان پێشکەش دەکات .  

:  ٨ژەیە لە ڕۆما مرۆڤی لەدایک نەبوو دوبارە : وەرگێڕان بۆ ئەم دەستەوا

بیرۆکەی جەستەییە کە دژ بە خودایە واتە بەردەوام یاخیەو ملکەچ  ٨ -٧

ناکات بۆ شەریعەتی خودا لە سەردەمی داهاتوی بەردەوام . ئەوانەی لە  

جەستەدا دەمێننەوە ناتوانن ڕەزامەندی خودا بەدەست بهێنن لە سەردەمی 

 داهاتوی بەردەوامدا . 

وەڕ . لە جەستەدا دەژی واتە سروشتی  مرۆڤی لە دایک نەبووی بێبا

گەندەڵە بۆیە لە دۆخی دژایەتیکردنی خودا دەبێت و هەرفگیز ملکەچ 

ناکات بۆ شەریعەتی خودا لە سەردەمی داهاتوی بەردەوام وە ناتوانێ  
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ملکەچ بێت بۆ شەریعەتی خودا لە سەردەمی داهاتوی بەردەوامدا ڕۆما 

٧: ٨    . 

:  ٨ێڕان بۆ ئەم دەستەواژەیە لە ڕۆما مرۆڤی لەدایکبووی دوبارە: وەرگ

ئەوەیە ئەوانەی بەردەوام دەژین بە پێی ڕۆحی پیرۆز بیریان  ٦ -٥

ئاراستەیە بۆ کاروباری ڕۆحی لەس ەردەمی داهاتوی بەردەوام بڕوانە  

 .  ٧: ٨هەروەها ڕۆما  ٢٥،  ٢٢،   ١٥: ٧ڕۆما 

   ١٤: ٧ڕۆما 

ەستەدا بێت یان  : جیاوازی چیە لە نێوان ئەوەی مرۆڤ لە ج ٢پرسیاری 

 ڕۆحی نەبێت ؟ 

 تێبینیەکان .  

 أ. هەموو ئەوانەی باوەڕدار نین لە جەستەدان . 

لە یۆنانیدا پێی دەوترێ سارکس بەوانەی بێباوەڕن و یەک سروشتی  

بێباوەڕیان هەیە کە گوناهەو گەندەڵیە و دەستی گرتوە بەسەریاندا و  

 .  ١٦: ٦ڕۆما   ١٠ -٧: ٨ڕۆحی پیرۆز تیاندا ناژی ڕۆما 

ب. هەموو ئەوانەی بێباوەڕن ڕۆحیی نین ئەوەی تایبەتە بە سروشتی  

 مرۆڤانەیان و بەس . 

شەریعەتی ڕۆحیی خودا لە یۆنانیدا بنوماتیکوس واتە سروشت و خواستی  

خودا دەردەخات کە پیرۆزی و دادپەروەری و ڕاستودروستی و چاکەن 

 .   ١٢: ٧ڕۆما 

 .   ٣،  ١: ٣کۆرنسۆس ١؛  ١٨: ٧هەروەه ابڕوانە ڕۆما 

سروشتی نوێی باوەڕدار کە لە دەرئەنجامی دوبارە لەدایک بوونەوەیەتی  

ئاماژەیە بۆ ئەوەی    ٢٣: ٧پێی دەوترێ عەقڵ واتە عەقڵی باوەڕدار ڕۆما 

بیرو هۆشی عیسای مەسیحە یان شێوازی بیرکردنەوەی بە پێی عیسای  

وە ڕۆحی پیرۆز تیایدا دەژی بڕوانە   ١٦:  ٢ۆس کۆرنس١مەسیحە بڕوانە 



68 
 

 ٣٠:  ١کۆرنسۆس ١؛  ٨ -٤: ٦؛  ١٨: ٥وە ڕۆما  ١٧: ٥گەاڵتیە 

 .  ١١ -١٠:  ٥١هەروەها زەبور 

ج. هەموو باوەڕداران بوونە ڕۆحی وە لە کۆتاییدا پیرۆز دەبن  

 بەتەواوەتی . 

  ١٥: ٢کۆرنسۆس ١مرۆڤی ڕۆحی دەژی بە پێی خواستی خودا . بڕوانە 

 .   ١٤: ٥گەشە دەکەن و پێدەگەن عیبرانیەکان وە 

باوەڕداری گوناهبارو شکۆدار پێش لەدایکبونەوەی    ٨: ٥بڕوانە ڕۆما 

مرۆڤ گوناهبارە بە/اڵم دوای لەدایکبونەوەی دەبێتە پیرۆزێکی گوناهبار 

. لە کۆتاییدا دەبێتە باوەڕدارێکی ڕاستەقینەو پیرۆزێکی شکۆدار   ٧ڕۆما 

 .   ١٨  -١٦: ٥گەاڵتیە  ٣ -١: ٣ەنا یۆح ١؛  ٣٠: ٨. ڕۆما 

 ١٤: ٧ڕۆما 

: جیاوازی چیە لە نێوان ئەوەی مرۆڤ کۆیلەی گوناهە بێت  ٣پرسیاری 

 یان وەك کۆیلە فرۆشرابێت بە گوناهـ ؟  

 تێبینیەکان . 

  ١٦، ٦: ٦أ. مرۆڤ پێش لەدایکبوونەوەی دوەمی کۆیلەی گوناهە . ڕۆما 

: ٨وە ڕۆما  ١٧: ١٧پاشایان ٢؛  ٢٠: ٢١پاشیان ١وە بڕوانە  ١٩،  ١٧، 

٨ -٧  . 

ب. مرۆڤ و فرۆشتنی وەك کۆیلەی گوناهە دوای لەدایکبونەوەی دوەمی  

: ٦هەروەها ڕۆما  ٢٢،  ١٨: ٦و لە دۆخی سروشتە نوێیەکەیدا . ڕۆما 

١٩،  ١٧،  ١٦، ٦   . 

دۆخی مرۆڤ کە وەك کۆیلە فرۆشرابێت بە گوناهە دەبێتە تاقیکردنەوەی  

. لە یۆنانیدا    ١٤: ٧ی ژیانی لەسەر زەوی . ڕۆما باوەڕدار بە درێژای

پێرپرامینۆس ئوپۆ تێن ئەمارتیان وەك کۆیلە فرۆشرابێت بە گوناهە 

لەسەردەمی ڕابردوی تەواو پیپراسکۆ نەك کۆیلەیەکی فرۆشتبێ بە  
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گوناهە هەروەها کۆیلە لە دەقی یۆنانیدا چۆن پێی بوترێ لە دۆخی 

   باوەڕداری دوبارە لەدایک بۆوە  ؟ 

 دایە .   ٢٦ -١٦: ٥وە گەاڵتیە  ٢٦ -١٤: ٧باشترین شرۆڤە لە ڕۆما 

 بخوێنەوە .   ١٧ -١٦: ٥گەاڵتیە 

  -٢٢: ٥وە گەاڵتیە  ٥: ٧؛ ڕۆما   ٢١ -١٩: ٥هەروەها بڕوانە گەاڵتیە 

.   ٢٦ -١٤:  ٧بەراورد بکە بە ڕۆما   ٢٤: ٥وە گەاڵتیە  ٤:  ٧؛ ڕۆما  ٢٥

 .    ٣٠: ١کۆرنسۆس ١وە بڕوانە 

فێر دەکات کە باوەڕدار وەك کۆیلە  ١٤: ٧شێوەیە ڕۆما   ئیدی بەم

ئەو بە پێی شەریعەتی گوناهە  ١٤: ٧فرۆشراوە بە گوناهە وە ڕۆما 

ملکەچی سروشتی گوناهەیە وە نواتوانێ لێی   ٢٣:  ٧دەڕوات وە ڕۆما 

لە تاقیکردنەوەو ملمالنێدایە لە ڕوی ڕۆحی و  ١٥:  ٥رزگار بێت ڕۆما 

 .    ٢٣،  ١٨ –  ١٧: ٧ڕوانە ڕۆما بیرو ئەخالقیەوە ، وە ب

فێر دەکات کە لە ڕێگەی  ١٤ -١٢:  ٨وە ڕۆما  ٢٥ -٢٢: ٥بەاڵم گەاڵتیە 

ڕۆحی پیرۆزەوە کە تیایدا دەژی دەتوانێ بەروبومی گوناهە بمرێنێت بە  

 هێزی ڕۆحی پیرۆز و بە خواستی خودا بژی .  

 

   ٢٤: ٧ڕۆما 

 و جەستەی مردن ؟  : جیاوازی چیە لە نێوان جەستەی گوناهە٤پرسیاری 

 تێبینیەکان . 

پۆڵس چوار دەستەواژە بەکار دەهێنێت و گرێی دەدا بە جەستەوە لە ڕۆما 

جەستەی مردن و لە فییپی    ٢٤: ٧جەستەی گوناهە و لە ڕۆما  ٦: ٦

 جەستەی کەساس یان داماو وە جەستەی شکۆدار .  

  ٢٢،  ١٨، ٦: ٦. هەروەها بڕوانە ڕۆما  ٦: ٦أ. جەستەی گوناهە ڕۆما 

. 
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 .   ٢٤: ٧ب. جەستەی مردن ڕۆما 

 .    ٢٣، ٢١: ٧بڕوانە شەریعەتی گوناهە 

 .  ٢١:  ٣ج. جەستەی کەساس یان داماو فیلیپی 

 .  ٢٦: ١٥کۆرنسۆس ١هەروەها بڕوانە 

ئەو جەستە شکۆدارەیە کە باوەڕدار   ٢١: ٣د. جەستەی شکۆدار فیلیپی 

هاتنەوەی دوەمدا عیسای  دوای هەستانەوەی لە مردن دەیبێت تەنها لە 

مەسیح هێزی تەواوی خۆی بەکار دەهێنێت بۆ ئەم گۆڕانکاریە جەستەی 

کەساس بۆ جەستەی شکۆدار ، ئیدی جەستەیان وەك جەستەی شکۆداری  

 مەسیح دەبێت کە هەستایەوە . 

  

 

 

 پەیڕەوکردن.              پەیڕەوی بکە: ٤هەنگاوی 

چی ڕاستیەك لەم بەشەی کتێبدا هاتوە دەشێ باوەڕداران بە   بیربکەوە :

 شێوەی پراکتیك پەیڕەوی بکەن ؟ 

: وەرن پێکەوە بیربکەینەوە و هەندێ پەیڕەوکردن بەشداری بکەو بنوسە

 .  ٢٥  -١٤: ٧بنوسینەوەو تەواو بکەین لە ڕۆما 

: ئەو پەیڕەوکردنە پێشنیارکراوە کامەیە کە خودا دەیەوێ  بیربکەوە 

 ێ بە پەیڕەوکردنی کەسێتی ؟ بیگۆڕ

: ئەم پەیڕەوکردنە کەسێتیە بنوسە لە پەڕاوەکەتدا. بەشداری بکە بە   بنوسە

 ئازادی لەو پەیڕەوکردنە کەسێتیەی کە خودا دایناوە لەسەر دڵت.  

)لەیادت بێت ئەندامانی هەموو کۆمەڵەیەك ڕاستیە جیاوازەکان 

ی جیاواز دەردەهێنن .   پەیڕەودەکەن ، یان لە هەمان ڕاستیدا پەیڕەوکردن

 ئەمانەی خوارەوە هەندێ پەیڕەوکردنی پێشنیارکراون (.        
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 .   ٢٥ -١٤: ٧نمونە لەسەر پەیڕەوکردنی پێشنیارکراو لە ڕۆما  -١

 

لێکۆڵینەوە لە شەریعەتی ئەخالقی خودا )ئەوەی دە ڕاسپاردەکە  :  14:  ٧

چونکە گوزارشێکە لە سروشتی خودا لە شێوەی  لە خۆ دەگرێ ( 

 ڕاسپاردە ، ئەو ڕۆحیە واتە پیرۆزو ڕاستودروست و دادپەروەر و چاکە.

: بێهیوا مەبە کاتێ تاقی دەکرێیتەوە لە جەنگی ڕۆحی و   ٢٣،  ١٥: ٧

ئەخالقیدا بە بەردەوامی لە نێوان سروشتی گوناهەو سروشتە نوێیەکەتدا  

 بارە لەدایکبوونەوەت.ئەم جەنگە بەڵگەیە لەسەر دو

: بزانە کە هیچ چاکەیەك نیە نیشتەجێ بێت لە سروشتە    ١٧: ٧

 شتە گوناهەکەت .روگوناهەکەتدا بۆیە هیچ گوناهەیەك تاقی مەکەوە بە س

: دڵنیابە بە تەواوی کە عیسای مەسیح تیاتدا نیشتەجێیە لە   ٢٤: ٧

امی و جەستەتدا بە ڕۆحی پیرۆز و دەتوانێ ڕزگارت بکات بە بەردەو

 دەسەاڵتدار بێت بەسەر سروشتە گوناهەکەتدا . 

 . نمونە لەسەر پەیڕەوکردنی کەسێتی :  ٢

أ . دەزانم کاری سروشتە گوناهەکەم بەهێزەو پاڵم پێوە دەنێ تاکو ئەو  

کارانە بکەم کە ڕقم لێیەتی و نامەوێ . لەگەڵ ئەوەشدا من بەرپرسیارێتی 

ەی دەیکەم . دەزانم سروشتی  تەواوم لە ئەستۆدایە لەبارەی ئەو گوناهان

گوناهەم لەسەرووی توانامدایە هەروەها لەسەرووی توانای شەریعەتی 

خودایە و سورشتە گوناهەکەم لەگەڵمدا دەمێنێتەوە تا لە ژیاندا بم من دڵنیام  

بە تەواوەتی سروشتی گوناهەم گەندەڵە و بەردەوام دەبم بەوەی دان بنێم بە  

 بکەم .  گوناهەکانمدا و تۆبەیان لەسەر

ب. دەزانم و دانی پیادەنێم کە ناخم الوازەو بەرگری سروشتە  

گوناهەکەمی پێ ناکرێت بۆیە وەکو پۆڵس چاوەڕوانی ئەوە دەکەم بە  

پەرۆشیەوە تاکو ئازاد بم لەو دەسەاڵت وسروشتە گوناهەیە بە هێزێك کە  



72 
 

لەدەرەوەی خۆمە وە دەزانم و دانی پیادەنێم من پێویستم بە عیسای  

رۆزم بکات ، نیعمەتی خودا کە لە عیسای مەسیحدا مەسیحە تاکو پی

دەرکەوتوە لە ئێستادا دەسەاڵتی هەیە بەسەر سروشتە گوناهەکەمدا بە  

تەواوەتی وە لە ئایندەدا بە تەواوەتی ئازادم دەکات بەیەکجاری لە 

 سروشتی گوناهەم .  

 

                

 هاتنەدەنگ              نوێژ بکە :٥هەنگاوی 

نۆرە نوێژ دەکەین ، هەریەکێك سەبارەت بە یەك ڕاستی کە خودا فێری  بە 

 .   ٢٥ -١٤:  ٧کردین لە ڕێگەی ئایەتەکانیەوە لە ڕۆما 

) بەدەنگەوە هاتنت لە نوێژەکەتدا بۆ ئەو شتەی فێری بوویت لە وانەی ئەم  

کتێبەدا (. پرۆڤە بکەن لەسەر نوێژی کورت کە پێکهاتبێ لە ڕستەیەك یان  

ادت بێت ئەندامانی هەر کۆمەڵەیەك دەکرێ نوێژ بکەن  دوان . لە ی

 سەبارەت بە کاروباری جیاواز تر (.  

 

(  نوێژی داکۆکیکاری  خولەك  ٨)   نوێژ  ٥ 

                  

    

 .  یانییان س   انەییلە شێوەی کۆمەڵەی دوو بەردەوام بن لە نوێژ  

پێناوی خەڵکی  ەکانتان بەرز بکەنەوە لە پێناوی یەکتر و لە نوێژ

. جیهان  

 

وانەی داهاتوو  ) دوو خولەك ( بۆ  ئەرکی ماڵەوە   ٦ 

    

ئەرکی داهاتوو بدە بە ئەندامانی کۆمەڵەکەت بە  ڕابەری کۆمەڵەکە . 

 شێوەی نوسراو ، یان داوایان لێ بکە لە پەڕاوەکانیاندا بینوسن.  
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١- بەڵێن .  بەڵێندان بە ڕاهێنانی قوتابیەکانی خوداوەند و بونیادنانی 

 کڵێسای مەسیح و جاڕی موژدەی شانشینیی .

٢- وتاری ئامۆژگاری یان فێرکردن ، یان وانە دابەشکردن )لەگەڵ 

.  ٢٥ -١٤: ٧کەسێكی تر یان لەگەڵ کۆمەڵێکدا( ڕۆما   

٣- خەڵوەتی ڕۆحی .  چێژ وەربگرە لە خەڵوەتی ڕۆحی لەگەڵ خودا و  

،   ١هەموو ڕؤژێك هاوکاری وەربگرە لە نیوەی بەشێك لە  پەندەکان  

. باشترین شێوازی ڕاست بەکاربهێنە و تێبینیەکانت بنوسەوە .  5، ٤، 3  

٤- لەبەرکردن : تێڕامان  بکەو ئایەتی نوێی لەبەرکردن : خودا  

  ٥لەبەر بکە. ڕۆژانە بەو    17: ٣٢توانادارە بەتەواوەتی  : یەرمیا 

 ئایەتانەدا بچۆرەوە کە لەبەرت کردوون . 

٥- فێرکردن : نمونەی هاوڕێی داکۆکیکار لە لۆقا ١١: ٥-  ١و نمونەی  

ئامادە بکە ،  سود ببینە لە  ٨ -١: ١٨لە لۆقا بێوەژنە کۆڵنەدەرەکە  

نمایی بۆ راڤەکردنی ئەم نمونانەی هاتوون لە ێشەش هەنگاوەکانی ڕ

 وانەی یەکەمدا . 

٦- نوێژ.  نوێژ بکە بۆ کەسێكی دیاریکراو یان شتێکی دیاریکراو لەم 

(. ٣: ٥هەفتەیەداو تەماشا بکە خودا چی دەکات ) زەبور   

نی کڵێسای مەسیح . هەروەها سەبارەت بە بونیادناتێبینیەکانت بنوسە  -٧

ئەو تێبینیانە بنوسەوە کە پەیوەندیان بە کاتی خەڵوەتت لەگەڵ خودا و  

ئایەتەکانی لەبەرکردن و فێرکردن و ئامادەکاری یەوە هەیە بۆ هەفتەی  

 ئایندە .  
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 ( ٢٩وانەی )

 

 ١ نوێژ 

 

نوێژ بکەو کۆمەڵەکەت وئەم پرۆگرامی ڕاهێنانە  ڕابەری کۆمەڵەکە : 

 تەرخان بکە تایبەت بە مزگێنیدان و بانگەوازی شانشینی خودا .  

 

خولەك(   پەندەکان ٢٠بەشداریکردن )   ٢ 

 

و پەڕاوی تایبەتی خەڵوەتی ڕۆحیتان بە نۆرە بەشداری بکەن 

 ئەوەی فێری بوون لە خەڵوەت و تێڕامانەکانتان لەو بەشە بخوێننەوە

( .    ٥، ٤، ٣،  1دیاریکراوەی کتێبی پیرۆز ) پەندەکان    

گوێ بگرن لە ئەو کەسەی بەشداری دەکات ، بەشێوەیەك مامەڵەی  

ێشوازی  لەگەڵ بکەن هەست بکات ئەوەی دەیڵێ جێی بایەخی ئێوەیە ، پ 

لێبکەن . مشتومڕی لەگەڵ مەکەن لەو بابەتەی بەشداری پێدەکات ،  

. تەنها تێبینیەکانت بنوسەوە   

 

 

 

خولەك( "خودا توانادارە بە تەواوەتی "  ٥لەبەرکردن )

١7:  ٣٢یەرمیا   

٣ 

           

تیاڕامان و  . بە شێوەی گروپی دوانەیی ) دوو باوەڕدار پێکەوە (  

بکەن "خودا توانادارە بە تەواوەتی " یەرمیا لەبەرکردن و پێداچونەوە 

٣٢ :17   .  

    

 

 

 

خولەك( هاوڕێی داکۆکیکارو بێوەژنە   ٨٥فێرکردن ) ٤ 
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 کۆڵنەدەرەکە    

 

وە نمونەی بێوەژنە   ١٠ -٥: ١١هاوڕێ داکۆکیکارەکە" لە لۆقا "نمونەی  

دا هاتوون و تایبەتن بە نوێژی ئازایانەو   ٨ -١: ١٨کۆڵنەدەرەکە   لە لۆقا  

 بە کوڵ وبەردەوام لە شانشینی خودا .  

 أ. نمونەی هاوڕێ داکۆکیکارەکە 

 .   ١٠ -١: ١١لۆقا 

 

 کەش کراوە.. چیرۆکە سروشتیەکە تێ بگە کە لە نمونەکەدا پێش١

پێشەکی : نمونەکە بە زمانێکی میتافۆری دەدوێ و واتای ڕۆحیەکەی  

بونیاد نراوە لەسەر ئەم زمانە میتافۆریە . بۆیە یەکەمجارشرۆڤەی  

وشەکانی نێو چیرۆک ونمونەکەو بانگراوندە کلتوریەکەی دەکەین 

 ودەخوێنین / شارستانی و ڕاستیە میژوویەکانی . 

ئەو فێرکردنە سەرەکیە کامەیە نمونەکە گفتوگۆی لەبارەوە بکە : 

 پێشکەشی دەکات ؟ 

 تێبینیەکان .  

عیسا بە شێوەی پرسیار لەم نمونەیەدا دەدوێ وە پرسیارەکە ئەوەیە کە  

لەگەڵ  ٧و    ٥عیسا دەیخاتە ڕوو ئەو دۆخەیە وەك وێنەیەك لە ئایەتەکانی 

ئەم   وە عیسا وەاڵمیش پێشکەش دەکات لەبارەی ٧هەندێ توندی لە ئایەتی 

 دا .  ٨پرسیارەوە لە ئایەتی  

 چیرۆکەکە تایبەتە بە سێ هاوڕێ وە .  

وە بۆ جیاکاری لەنێوان ئەو سێ هاوڕێیەدا . پێیان دەوترێ هاوڕێی خاوەن 

 پێویستی و هاوڕێی داکۆکیکار و خاوەن میوان وە هاوڕێی بەتوانا .  

 داواکاری خاوەن میوانەکە یان هاوڕێ داکۆکیکارەکە . 
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شەوە و لەناکاو هاوڕێیەكی خاوەن پێویستی لەبەردەم   دەرنگانێکی

دەرگاکەیەتی ئەم میوانە زۆر خاوەن پێویستی و ماندوە لەگەشتێکی 

دوورەوە هاتوە و ئێستا برسیە تاد.. وە داوای لەو هاوڕێیەی کرد کە  

بەتوانایەو دەتوانێ سێ نانی بە قەرز بداتێ و بەڵێنی دا کە بۆی  

 تردا .  بگەڕێنێتەوە لە ڕۆژیی دوا

 وەاڵمی گونجاوی هاوڕێ بەتواناکە .  

ئایا هاوڕی میوانەکە وەاڵمی نێگەتیڤ وەردەگرێ لە هاوڕێ بەتواناکەی ؟ 

لە ژیانی ئاسایی سەر زەوی دەکرێ بڕوانیتە هاوڕێی بەتوانا وەك 

کەسێکی ڕاڕا ، بگرە وەك کەسێك کە نایەوێ هاوکاری هاوڕێ خاوەن 

 پێویستیەکەی بدات و ببەخشێ . 

 نان .  سێ

ئەو نانانە خڕو تەخت بوون وەك نانی عەرەبی سێ دانە لەوانە مرۆڤێكی 

 تێر دەکرد وەك ژەمێکی تەواو . 

 

    

. چوارچێوەی دەقە ڕاستەوخۆکە بخوێنەوەو تاقی بکەوە ، وە ٢  

 .  بنەماکانی نمونەکە دیاری بکە

: چوارچێوەی "چیرۆکەکە" زۆرجار ڕەهەندو بانگراوندی هەیە   پێشەکی

یان شرۆڤە کردن وجێبەجێکردنی نمونەکەی هەیە . دەکرێ ئاماژە بۆ  

بانگراوندی نمونەکە گونجاو بێت لەگەڵ پێناسەی چیرۆکەکە بۆ ئەو 

بارودۆخەی نمونەکەی تێدا باسکراوە . وە زۆرجار بانگراوندی نمونەکە  

کی نێو نمونەکەوە ، بەاڵم شرۆڤە یان جێبەجێکردنی  کەوتوەتە پێش چیرۆ

 دوای چیرۆکی نمونەکە باسکراوە . 

: چیرۆک و بانگراوند و شرۆڤە   ئاشکرای بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە

 یان جێبەجێکردنی ئەم نمونەیە چی یە ؟  
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 .  تێبینیەکان

 .   ٤ -١: ١١أ. بانگراوندی نمونەی هاتوو لە لۆقا 

عیسا داوای کرد فێری نوێژیان بکات وە کاتێ فێری   یەکێك لە قوتابیەکانی

کردن چۆن نوێژ بکەن "نوێژی خوداوەند" وەك بەروردێک بە نوێژی  

بە  ١١دەبینن ئەو دەقە هاتوە لە لۆقا  ٦خوداوەند کە هاتوە لە مەتا 

شێوەیەکی کورت تر . چونکە داواکاریەکانی سێ یەم وچوارەم لە دەقی 

 پێنجەم لە خۆ دەگرێ لە دەقی لۆقادا .   مەتا داواکاریەکانی دوەم و

 

.    

 .  ٧ -٥: ١١ب. چیرۆکی نێو نمونەی هاتوو لە لۆقا  

 

 .  ١٣ -٨:  ١١ج. شرۆڤە یان جێبەجێکردنی نمونەکە کە هاتوە لە لۆقا 

ئەنجامی جێبەجێکردنەکە لە چیرۆکە هاتوەکەوە بێت و بانگراوندی  دەبێت  

  ١بڕوانە پاشکۆی   ١٣ -٩: ١١شرۆڤەکردنی لۆقا  ئەم چیرۆکەوە بێت . بۆ 

 .    ١١نماییەکانی ێلە ڕێبەری ڕ

 

بە نمونەکە دیاری   .  وردەکاری پەیوەندیدار و ناپەیوەندیدار٣   

 بکە. 

:  عیسا مەبەستی نەبوو بڵێ هەر خاڵێکی نێو نمونەکان  پێشەکی

واتاو مەبەستێکی ڕۆحی لە پشتەوەیە ، وە وردەکاری نێو نمونەکە 

خاڵی جەوهەری یان بابەتی سەرەکی لە خۆ دەگرێ ، بۆیە دەبێت 

هەوڵ بدەین واتاو مەبەستی ڕۆحی بۆ هەموو خاڵێک و وردەکاری 

 نێو نمونەکان دیاری نەکەین . 
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ئەو وردەکاریانە :  ی بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە ئاشکرا

کامانەن نمونەکە لەخۆی دەگرێ و بە سەرەکی و واتادار دادەنرێن 

 ؟ 

. تێبینیەکان   

 عیسا یەك خاڵ بە وردەکاریەوە شرۆڤە دەکات ئەویش ئازایەتی پیاوەکەیە.

 وردەکاری گرنگ وسەرەکی سێ هاوڕێکە .

 ارەکە بنەمایەکی گرنگ وسەرەکین.ئازایەتی و بەکوڵ داواکاریی داکۆکیک

  

. پەیامی سەرەکی نمونەکە دیاری بکە . ٤  

: پەیامی سەرەکی نمونەکە لە شرۆڤەو جێبەجێکردندایە  پێشەکی

 یاخود دەکرێ کورتبکرێتەوە لە خودی نمونەکەدا . 

: پەیامی سەرەکی ئەم  ئاشکرای بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە 

 نمونەیە چی یە ؟  

.   تێبینیەکان  

نمونەیەکە فێرمان     ١٣ -٥: ١١هاوڕێی داکۆکیکار لە لۆقا نمونەی  

شانشینی خودا " . لە  نوێژی بە کوڵ و بەردەوامدەکات لەبارەی "   

پەیامی سەرەکی نمونەکە ئەمەیە : "  جگە لە مەبەست  بەاڵم  

هاوڕێی زەوی هاوکاریمان دەکات لە دابین کردنی پێویستیەکانمان و  

هاتنیان بۆ داواکاریمان بەاڵم هاوڕێی ئاسمان هەمیشە  بەدەنگەوە 

 وەاڵمی داواکاریەکانمان دەداتەوە بە ئازایانەو بەردەوامی . 

بخوێنەوە .     ٨ئایەتی   

 

نوێژ یان داکۆکیکردنی ئازایانەو بەردەوام یەکێکە لە نیشانەکانی   

شانشینی خودا ! گەلی شانشینی خودا نوێژ دەکەن و داکۆکی دەکەن بە  
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ئازایانەو بێ ترس وە بە کوڵ داوادەکەن و بە متمانەوە بێ هەست کردن بە  

 .  ٢١ -٢٠:  ٤. هەروەها بڕوانە ڕۆما  ١٦: ٤شەرم . عیبرانیەکان  

    

 

بەراوردی نمونەی هاوسەنگی و بەرابەری لە کتێبی پیرۆزدا.  . ٥  

پێشەکی : زۆرێك لە نمونەکان لەیەك دەچن و هاوشێوەن هەندێ  

جار دەتوانی بەیەکتریان بەراورد بکەیت ، ئەو ڕاستیەی لە هەر  

نمونەیەکدا هەیە هاوسەنگە یان بەرابەر ڕاستیەکە بەشەکانی دیکەی 

تەوەو فێرمان دەکات . هەوڵ بدە ئەو  کتێبی پیرۆز بۆمان ڕوون دەکا

ئایەت و شایەتە کتێبیە بدۆزیتەوە کە بەرابەر یان هاوشێوەی  

نمونەیەکەو یارمەتیدەرە بۆ ڕاڤەکردنی نمونەکە . ئاگاداربە لە 

ڕاڤەکردنی هەر نمونەیەك پشت ببەستە بە فێرکردنی ڕوون و  

 ڕاستەوخۆی کتێبی پیرۆز .  

: بەشەکانی تر چیمان  بکە  ئاشکرای بکەو گفتوگۆی لەبارەوە

نمونەیە پێشکەشی دەکات ؟  و ڕاستیەی ئەم فێردەکات سەبارەت بە  

با   بۆیە بخوێنەوە "   ١٦: ٤نوێژ بکە بە ئازادی و متمانەوە . عیبرانیەکان 

ربگرین و  یی وهزهی بە وهپێش، بۆ ئە  بچینە تختی نیعمە تە  لە وهمتمانە بە

" بڕوانە   تیمان بداتكاتی پێویستدا یارمە لە تاكو وهت بدۆزینە نیعمە

 .   ٦: ١١عیبرانیەکان 

 بە وشەی زۆروبۆر نوێژ مەکە کە پێویست نین .  

 بخوێنەوە .  ٧: ٦مەتا 

 

. کورتەی فێرکردنی سەرەکی نمونەکە . ٦  
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گفتوگۆی لەبارەوە بکە : ئەو فێرکردنە سەرەکیە کامەیە نمونەکە 

پێشکەشی دەکات ؟ عیسای مەسیح دەیەوێ چی بزانین و باوەڕمان  

 بە چی هەبێت وە دەیەوێ چی بکەین و چۆن بین ؟  

 تێبینیەکان .  

پەیامی سەرەکی نمونەکە ئەمەیە :  پەیامی سەرەکی نمونەکە ئەمەیە : "    

 ۆکیکار پێویستیە ڕاستەقینەکان ببینێت .  دەبێت هاوڕێی داک

هاوڕێی داکۆکیکار هاوڕێکەی خۆش بوێ و بەبێ خۆویستی . لۆقا دەبێت  

 .    ٥: ١٣کۆرنسۆس ١وە   ٢٣: ٩

دەبێت هاوڕێی داکۆکیکار ئەو ڕاستیە بزانێ کە الوازە لە پێشکەشکردنی 

 هاوکاری .

ستیەکەی هاوڕێ داکۆیکارەکە ئامادە بوو هاوکاری هاوڕێ خاوەن پێوی 

بکات بەاڵم هیچی نەبوو تاکو بیداتێ ! وە هیچ توانایەکی نەبوو پێی  

ببەخشێ . چونکە ئەویش گەیشتبوە قۆناغی هەژاری و الوازی ! ئەم  

هەستکردنە بە الوازی لە پێشکەشکردنی هاوکاری وای لێکرد بچیتە  

دەرەوە بۆ داواکردنی هاوکاری ، بەڵکو سواڵیشی بۆ بکات ، وە دانی نا  

وەدا لەبەرامبەر هاوڕێکەیدا کە ئەو الوازەو هەژارە و ووتی هاوڕێکەم بە

 لە گەشتەوە گەڕاوەتەوەو هیچم نیە تاکو پێشکەشی بکەم .  

ئەم هەستە وای لێکرد نوێژ بکات و داکۆکی بکات . ئەمەش هانی 

خزمەتکاران دەدات تاکو هەست بە الوازی خۆیان بکەن و نوێژ بکەن 

 تاکو بەرەکەتی ئاسمانی لە خوداوە وەربگرن .  

دەبێت هاوڕێی داکۆکیکار بڕوای بە هاوڕێ بە تەوناکەی هەبێت تاکو  

 هاوکاری بکات .  

 کار نوێژ بکات بە ئازایانەو بە کوڵ .  دەبێت هاوڕێی داکۆکی 

دەبێت هاوڕێی داکۆکیکار دڵنیا بێت کە هاوڕێکەی بە توانایەو دەستی  

 هاوکاری بۆ درێژ دەکات .
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 دەرئەنجام .  

بە پشت بەستن بەوانەی پێشوو ، نیشانەکانی داکۆکیکاری ڕاستەقینە 

ە ئەمانەن : مەعریفەو زانیاری هەبێت لە پێویستیەکانی خەڵکی ، و

خۆشەویستی هەبێت بۆ دابین کردنی پێویستیەکانی خەڵکی بە هەمان 

خۆشەویستی مەسیح ، وە باوەڕی بە خودای بەتوانا هەبێت کە دەتوانێ و  

حەز دەکات وەاڵمی نوێژەکانی بداتەوە ، وە ئازایەتی و بە کوڵ داواکاری 

هەبێت هەرچەندە سەختی و ناڕەحەتی هەبن لەبەردەمیدا . وە دڵنیا بێت  

 لەوەی خودا وەاڵمی دەداتەوە لە کاتی خۆیدا .  

 . بێوەژنە کۆڵنەدەرەکە   ب . نمونەی 

 بخوێنەوە .   ٨ -١: ١٨لۆقا 

 . سروشتی چیرۆکی نێو نمونەکە تێ بگە .١

گفتوگۆی لەبارەوە بکە : ئەو بنەمایانە کامانەن چیرۆکەکە لە خۆی  

 دەگرێت ؟ 

 تێبینیەکان .  

دادوەر . پێ دەچێت دادوەرەکان لەنێو شارەکاندا نیشتەجێ بووبن نەك لە  

گوند و شاروچکە بچوکەکان ، ئەم دادوەرە دژ بە خودا و خەڵکی بوو  

و کاروبارەکانیان   هیچ لە خودا نەدەترسا وە گوێی نەدەدا بە خەڵکی

ئەوەی گرنگ بوو بەالیەوە خۆی بوو . ڕەنگە ئەم پرسیارەی لە خۆی  

نەکردبێت ئایا خودا چی لە من دەوێ بیکەم ؟ یان خەڵکی چی بەالیانەوە 

باشە یان خراپە ؟ ئەو دادوەرە بەتاڵ بوو لە هەموو خۆشەویستیەکی بۆ  

اتەوە ، یان بێ  دادپەروەریی وە هیچ بەزەیی بە ستەملێکراواندا نەدەه

 بەختەکانی نێو کۆمەڵگە .  

 بێوەژنەکە . 
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ئەو بێوەژنە وێنەیەکە بۆ ئەو کەسەی الوازەو ستەملێکراوە ، بێوەژن لە 

کتێبی پیرۆزدا بەشێوەیەکی گشتی لەنێو گروپ و بەشیکدا پۆلێن کراون 

 کە بێ بەخت و کڵۆڵن ، وە زۆرجار توشی ستەم و زۆرداری بوونە .  

 ڕوبەڕوبونەوە . 

ئەم بێوەژنە بە شێوەیەکی خراپ مامەڵەی لەگەڵدا کرا ، ڕەنگە کەسێك بێ  

بەشی کردبێت لە شتێك کە موڵکی بێوەژنەکە خۆی بوە یان مافێکی 

داگیرکراوە بۆیە ڕۆیشت بۆ الی دادوەرەکە و جەختی کردەوە لەسەر 

دۆزەکەی ، بەاڵم دادوەرەکە قێزەون و توندڕەو بوو وە ڕەتی کردەوە 

ات ، بۆیە بێوەژنە دوبارە گەڕایەوە الی چونکە دەیزانی هاوکاری بک

 داوکاریەکەی دادپەروەرانەیەو مافی خۆیەتی داوای بکات .  

 بەکوڵ وبەردەوام داواکاریەکەی بێوەژنەکەو کۆڵنەدانی .  

ڕوونە کە دادوەرەکە دەیزانی ئەو دۆزە دادپەرورەو ڕاستیە ، بەاڵم  

ش هیچ پێگەیەك و ناوبانگێکی دەیزانی کە بەرتیلی ناداتێ و ئەو ژنە

وەهای نیە لە شارەکەدا ، دوای ماوەەیەکی کورت ژنەکە هەوڵی دایەوە  

دوبارە بەاڵم گەیشتەوە هەمان ئەنجامی پێشوو لەگەڵ ئەوەشدا کۆڵی نەدا !  

بۆیە دیسان گەڕایەوە بۆ الی دادوەرەکەو داوای مافەکەی خۆی کردەوە ، 

ییدا دادوەرەکە هەراسان بوو لە ئەو دادوەرە ستەمکار بوو ، لە کۆتا

بێوەژنەکە ئەوەی بێوەژنەکەی سەرکەوتوو کرد بەسەر دادوەرەکەدا کۆڵ  

 نەدان و بەردەوامیی بوو !  

بە نمونەکە دیاری   .  وردەکاری پەیوەندیدار و ناپەیوەندیدار٣   

 بکە. 

ئەو وردەکاریانە :  ئاشکرای بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە 

خۆی دەگرێ و بە سەرەکی و واتادار دادەنرێن کامانەن نمونەکە لە

 ؟ 

. تێبینیەکان   

 عیسا هیچ واتایەکی دیاریکراوی نەداوە بە وردەکاریی نمونەکەی .  
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 دادوەری ستەمکار . 

دادوەری ستەمکاری خراپەکار و خودا دژ بەیەکن بە تەواوەتی . چونکە  

جگە  دادوەری ستەمکارو خراپەکار گرنگی وبایەخ نادات بە هیچ کەسێ

لەخۆی ، بەاڵم خودا بایەخ دەدات بە خەڵکی بەتایبەتی ئەوانەی باوەڕیان 

پێی هەیە . عیسای مەسیح ئەم نمونەیەی بەکار هێنا وەك بەراوردێك  

 لەگەڵ خودای دادپەروەر . 

 کۆڵ نەدان و بەردەوامیی بێوەژنەکە .  

عیسا فەرومی بێوەژنەکە بەردەوام بوو ئەمە تەنها خاڵە کە عیسای  

ڕوونی   ٧و ئایەتی   ١نگیی پێدەدا بە تایبەتی لە نمونەکەدا و لە ئایەتی گر

دەکاتەوە . ئەمەش تاکو باوەڕەکان تاقی بکرێنەوە لەوەی خودا بە خێرایی 

کاردەکات و هەروەها بزانن کە خودا جیاوازە لەو دادوەرە خراپەکارەی 

 زەوی .  

 

. پەیامی سەرەکی نمونەکە دیاری بکە . ٤  

: پەیامی سەرەکی ئەم  ئاشکرای بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە 

 نمونەیە چی یە ؟  

.   تێبینیەکان  

نمونەیەکە     ٨ -١:  ١٨بێوەژنە کۆڵنەدەرەکە   لە لۆقا نمونەی  

شانشینی لە   نوێژی بە کوڵ و بەردەوامفێرمان دەکات لەبارەی " 

 خودا " . 

ری خۆویست و  پەیامی سەرەکی نمونەکە ئەمەیە : "  تەنانەت دادوە

ستەمکاری سەر زەوی دەشی لە کۆتاییدا داواکری بێوەژنەکە  

جێبەجێ بکات بە هۆی کۆڵنەدان و بەردەوامیەوە بەاڵم خودای  

ئاسمان دادپەروەرەو خۆشەویستە و بێ سنور دەتوانێ ودەیەوێ  

زیاتر کار بکات بەرامبەر بەوانەی مافیان هەیەو بە کۆڵنەدان  

ەکەن  .    وبەردەوامیەوە داوای لێ د  
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ئیدی عیسا کۆتایی بەم نمونە هێنا لەسەر شێوەی پرسیارو ئاڵنگاری لە   

جێبەجێکردنیدا . ئەم پرسیارەی نەخستە ڕوو بۆ گومان کردن بەڵکو بە  

 ئامانجی پشکنینی ناخ .  

 

. بەراوردی نمونەی هاوسەنگی و بەرابەری لە کتێبی پیرۆزدا.  ٥  

: بەشەکانی تر چیمان  ە ئاشکرای بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بک

نمونەیە پێشکەشی دەکات ؟  و ڕاستیەی ئەم فێردەکات سەبارەت بە  

 بخوێنەوە .  ٥: ٦٨؛ زەبور  ١٨:  ١٠؛ وتەکان  ٢٣ -٢٢:  ٢٢ دەرچوون 

ئەگەر الوازەکان و بەدبەختەکان لە کۆمەڵگەدا بخەڵەتێنن وەکو بێوەژن و  

ودا گوێی لە مندااڵنی بێ سەرپەرشت و هاوار بکەن بۆ خودا ئەوا خ 

هاوارەکانیانە ، خودا بە توانایەو کار دەکات خودا مەزنە و الیەنگیری  

کەس ناکات لەسەر حسابی کەسانی تر و بەرتیل قبوڵ ناکات و بەرگری 

دەکات لە دۆزی بێ سەرپەرشتان و بێوەژنان . خودا باوکی ئەوانەیە کە  

بە هەمان ئەو  بێ باوکن ، وە بەرگری دەکات لە بێوەژنان و الوازەکان .  

شێوازە خودا گرنگی وبایەخ دەدات بە باوەڕداران ئەوانەی بە کوڵ نوێژ  

 دەکەن و کۆڵ نادەن . 

 کێن ئەوانەی هەڵبژێردراوی خودان ؟ 

؛    ٤٨: ١٣؛ کردار   ٣٧،  ٤٤: ٦؛ یۆحەنا   ٢٠: ١٠؛ لۆقا   ٣: ٣١یەرمیا 

سالۆنیکی  ٢؛  ٤: ١؛ ئەفسۆس  ٨-١: ١١؛ ٢١ -٦: ٩؛   ٣٠ -٢٨: ٨ڕۆما 

  -٤: ٢؛  ٢ -١: ١پەترۆس ١؛   ١٠  -٩: ١تیمۆساوس ٢؛  ١٤ -١٣: ٢

بخوێنەوە ، هەڵبژێردراوانی خودا    ٨: ١٣؛  ٣: ٧؛ بینین  ١٠

 دەستەواژەیەکە پێناسەی باوەڕدارانی عیسای مەسیحی پێ دەکرێ . 

ئەو جۆرە بەڵێنانەی خودا کە دێنە دی کامانەن بە درێژایی سەردەمی پێش  

 هاتنەوەی دوەمی ؟ 
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:  ١٠کۆرنسۆس ١؛  ٢٨: ٨؛ ڕۆما ٢: ٤٣؛ ئیشایا   ١٩ -١٨: ٣٤بور زە

 بخوێنەوە .    ١٧: ٤کۆرنسۆس ٢؛  ١٣

خودا ئازادمان دەکات و دەرمان دەهێنێت لە کێشەکانمان . ئەو لەگەڵمانە 

 لەکاتی ناڕەحەتی و تەنگانەو چەوسانەوەدا .  

نوێژی  ج. کورتەی فێرکردنە سەرەکیەکانی ئەم نمونانە لەبارەی 

 بەکوڵ و ئازایانەو کۆڵنەدان لە شانشینی خودا . 

گفتوگۆی لەبارەوە بکە : ئەو پەیامە سەرکەی فێرکردنانە کامەن 

نمونەکە پێشکەشی دەکات ؟ عیسای مەسیح چی لێمان دەوێ کە  

بیزانین و باوەڕمان پێی هەبێت ، وە دەیەوێ ئێمە چی بین و چی 

 بکەین ؟  

 تێبینیەکان .  

عیسای مەسیح نوێژی بە کوڵ و بەردەوام بە کارێکی گرنگ باس دەکات 

و فێرمان دەکات لەو بارەیەوە . بۆیە سێ نمونە لە کتێبی پیرۆزدا 

  -١: ١٨وە لۆقا   ٨ -٥: ١١وە لۆقا  ١٢ -٧: ٧لەمبارەیەوە هاتوە لە مەتا 

٨   . 

تیەکان ئینجا ڕەنگە سەختی هەبێت تیاماندا لە نوێژەکانماندا . پوختەی سەخ 

دا هاتوە هەروەها   ٢ -١: ٥٩ئەوەی تایبەتە بە نوێژەکانمان لە ئیشایا 

 .  ١و پاشکۆی ١١نماییەکانی ێوە بڕوانە ڕێبەری ڕ ١٢ -٧: ٧بڕوانە مەتا 

 ڕەنگە سەختی تایبەت بە نوێژەکانمان لە جیهان ودەروبەرماندا هەبێت. 

؛   ١٣ -١٢:  ١٠بخوێنەوەو هەروەها بڕوانە دانیال  ١٢: ٦ئەفەسۆس 

 .   ٢٩ -٢٥: ٩مەرقۆس 

 ڕەنگە سەختی تایبەت بە نوێژەکانمان هەبێت لەالیەن خوداوە . 

 وەکو نمونەی هاوڕێ داکۆکیکارەکەو بێوەژنە کۆڵنەدەرەکە . 
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:  ٤وە کۆلۆسی  ٢٣ -١: ٩وە دانیال  ٥ -١: ٣٢هەروەها بڕوانە زەبور 

 .   ١٧ -١: ٥١وە زەبور  ١٣ -١٢

 و کۆڵنەدان . سودە مەزنەکانی نوێژی بە کوڵ 

ڕەنگە هەست بەوە بکەین کە لۆژیکی نیە خودا داوامان لێدەکات بە  

ئازایانەو کۆڵنەدانەوە نوێژ بکەین ، بەاڵم لە ژیانی جەستەییماندا دەزانین  

کە ڕاهێنان ومەشقی بەردەوام ماسولکەکان بەهێز دەکات و گەشەیان 

دەکات . وە  پێدەکات ، وە کارکردن بە باشی ، توانای خۆڕاگری زیاتر 

ناڕەحەتی و سەختیەکان کەسایەتی گەشە پێدەکات وە لە جیهانی فێرکردندا  

زاڵ بوونی ڕۆژانە بەسەر بابەتە عەقڵیە نوێیەکاندا چاوکراوەیی و دانایی  

 گەشە پێدەکات .  

     

      

(  نوێژێك ڕەنگدانەوەی وشەکانی خولەك  ٨)   نوێژ

 خودا بێت  

٥ 

                  

    

، نوێژێکی کورت ئەوە دەربخات کە ئەمڕۆ   نۆرە نوێژ بکەنبە  

فێربوون . یان کۆمەڵەکە بکە بە دوو یان سێ کۆمەڵ و نوێژێك  

 بکەن ڕەنگدانەوەی ئەوە بێت کە ئەمڕۆ فێربوون .  

 

وانەی داهاتوو  ) دوو خولەك ( بۆ  ئەرکی ماڵەوە   ٦ 

    

ۆمەڵەکەت بە  ئەرکی داهاتوو بدە بە ئەندامانی کڕابەری کۆمەڵەکە . 

 شێوەی نوسراو ، یان داوایان لێ بکە لە پەڕاوەکانیاندا بینوسن.  
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١- بەڵێن .  بەڵێندان بە ڕاهێنانی قوتابی نوێی خوداوەند و بونیادنانی  

 کڵێسای مەسیح و جاڕدانی موژدەی شانشینی خودا .  

٢- وتاری ئامۆژگاری یان فێرکردن ، یان وانە دابەشکردن )لەگەڵ 

کەسێكی تر یان لەگەڵ کۆمەڵێکدا( فێرکردنی پەیوەست بە نمونەی "  

 هاوڕێی داکۆکیکار و نمونەی بێوەژنە کۆڵنەدەرەکە" . 

٣- خەڵوەتی ڕۆحی .  چێژ وەربگرە لە خەڵوەتی ڕۆحی لەگەڵ خودا و  

،   ٧، ٦هەموو ڕؤژێك هاوکاری وەربگرە لە نیوەی بەشێك لە پەندەکان 

.   باشترین شێوازی ڕاست بەکاربهێنە و تێبینیەکانت بنوسەوە .  ١٠،    ٨  

٤- لەبەرکردن :  ڕۆژانە پێداچوونەوە بکە بۆ زنجیرەی " مەزنیی 

 خودا  ١ - ٥ " .   

٥- وانەی کتێبی پیرۆز . وانەی داهاتووی کتێبی پیرۆز ئامادە بکە لە 

ڵینەوەی کتێبی . ئەو پێنج ڕێگەیەی لێکۆ17 -١:  8ماڵەوە :  ڕۆما 

 پیرۆز بەکار بهێنەو و سودیان لێ ببینە. تێبینیەکانت بنوسەوە .  

٦- نوێژ.  نوێژ بکە بۆ کەسێكی دیاریکراو یان شتێکی دیاریکراو لەم 

(. ٣: ٥هەفتەیەداو تەماشا بکە خودا چی دەکات ) زەبور   

سەبارەت بە بونیادنانی کڵێسای مەسیح . هەروەها تێبینیەکانت بنوسە  -٧

ئەو تێبینیانە بنوسەوە کە پەیوەندیان بە کاتی خەڵوەتت لەگەڵ خودا و  

 ئایەتەکانی لەبەرکردن و فێرکردن و ئامادەکاری یەوە هەیە .  
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 ( 30وانەی )

 

 ١ نوێژ 

 

نوێژ بکەو کۆمەڵەکەت وئەم پرۆگرامی ڕاهێنانە  ڕابەری کۆمەڵەکە : 

 تەرخان بکە تایبەت بە مزگێنیدان و بانگەوازی شانشینی خودا .  

 

خولەك(   پەندەکان ٢٠بەشداریکردن )   ٢ 

 

و پەڕاوی تایبەتی خەڵوەتی ڕۆحیتان بە نۆرە بەشداری بکەن 

انەکانتان لەو بەشە ئەوەی فێری بوون لە خەڵوەت و تێڕام بخوێننەوە

(  ١٠،   ٨،  ٧، ٦دیاریکراوەی کتێبی پیرۆز ) پەندەکان   

گوێ بگرن لە ئەو کەسەی بەشداری دەکات ، بەشێوەیەك مامەڵەی  

لەگەڵ بکەن هەست بکات ئەوەی دەیڵێ جێی بایەخی ئێوەیە ، پێشوازی  

لێبکەن . مشتومڕی لەگەڵ مەکەن لەو بابەتەی بەشداری پێدەکات ،  

نیەکانت بنوسەوە . تەنها تێبی  

 

 

 

خولەك( ڕۆژانە پێداچوونەوە بکە بۆ  ٥لەبەرکردن )

 زنجیرەی تایبەت بە "مەزنیی خودا"   

٣ 

           

بکەن ،  پێداچونەوە  بە شێوەی گروپی دوانەیی ) دوو باوەڕدار پێکەوە 

 بۆ پێنج ئایەتەکانی لەبەرکردن تایبەت بە "مەزنیی خودا"   .  

 

 

17 -١: ٧خولەك(   ڕۆما  ٨٥فێرکردن )  ٤ 
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پۆڵس شرۆڤەی دۆخی بێتاوانبوون و ڕوونتر کە    ٥ -١پێشەکی : لە ڕۆما 

  ٧ -٦شەریعەت ناتوانێ بێتاوان بوون دەستەبەر بکات ، وە لە  ڕۆما 

 ڕاستەقینەو گرەنتی و دڵنیایی ڕزگاریی باوەڕداران دەکات .شرۆڤەی 

ڕزگاری باوەڕداران کە مەبەست و خواستی خودای باوکە ئەوەی بە  

مەسیحی کوڕی کڕیەوەو دەستەبەری کرد بۆ خەڵکی وە ئەوەی جێبەجێی 

دەکات و تەواویی دەکات بە ڕۆحی پیرۆزی وە ئەوەی ڕایگەیاند لە  

دڵنیایی تەواوەتیمە ! ڕزگاریی   ١٦: ١ مزگێنی ئینجیلەکەیدا ڕۆما

باوەڕداران مسۆگەرەو دڵنیایە چونکە ئەوانە ڕزگاریان بوو لە دەسەاڵت و  

. وە ڕزگاریی باوەڕداران   ٤ -١: ٨حوکمی سروشتی گوناهە ڕۆما 

مسۆگەرە وجێگیرە چونکە نوێبوونەوەو پیرۆزکردنی دڵەکان وژیانیان بە  

. وە ڕزگاریی باوەڕداران  ١٣  -٥ : ٨ڕۆحی پیرۆز دەستی پێکردوە ڕۆما 

مسۆگەرە چونکە هەروەها خودا لە خۆی گرتوون وەکو ڕۆڵە و  

 .   ١٧ -١٤: ٨میراتگری شکۆمەندی داهاتوون ڕۆما 

 

   

   وشەی خودا            : بخوێنەوە .١هەنگاوی 

 .   دەخوێنینەوە   17 -1: ٨پێکەوە ڕۆما 

وو ئایەتەکان بە تەواوی  بە نۆرە هەر کەسێ ئایەتێك بخوێنێتەوە تا هەم

 دەخوێنینەوە . 

 

  تێبینیەکان            : ئاشکرای بکە. ٢هەنگاوی 

. ئەو ڕاستیە کامەیە پێت وایە گرنگە بەالتەوە سەبارەت بە خۆت   بیرکەوە

لەم ئایەتانەدا ؟ یان لە کۆی گشتی ئەم ئایەتانە کام ڕاستیە چووە ناو هۆش  

 و دڵتەوە  ؟  

ڕاستی ئاشکرا بکە کە تێگەیشتووی لێی . بیریان  یەك یان دوو  بنوسە . 

 لێبکەوە و بیرۆکەکانت بنوسە لە پەڕاوەکەتدا .  

) دوای ئەوەی ئەندامان کاتێك بەسەردەبەن لە   بەشداری بکە.

 بیرکردنەوەو نوسینەوە ، بە نۆرە بیرۆکەکانتان بەشداری پێبکەن (. 
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ان لەالیەن  هەریەکێکمان بەشداری دەکەین لەو شتانەی کە ئاشکرا کر

 ئەندامانەوە . 

)لەیادت بێت لەهەر کۆمەڵەیەکی بچوکدا ، ئەندامانی کۆمەڵەکە بە 

 شێوەیەکی جیاواز بەشداری دەکەن(.    

 

 4 -١: 8ڕۆما  

 

باوەڕدارانی ڕزگاربوو مسۆگەرن چونکە رزگاریان : ١ئاشکراکردنی 

 بوە لە هێزی سروشتە گوناهەکەیان کە دەسەاڵتدار بوو بەسەریانەوە .  

دەڵێ ئیدی باوەڕدارانی ڕزگاربوو حوکم نادرێن لە  ٢٤: ٥یۆحەنا 

دەڵێ باوەڕدارانی ڕزگاربوو دادگایی  ١: ٨حوکمدانی کۆتاییدا وە ڕۆما 

وە   ٤٦:  ٢٥ەتایی و سزا نادرێن بڕوانە مەتا ناکرێن بۆ لەناوچوونی تاه

 .   ٣ -٢:  ٨هەروەها بڕوانە ڕۆما 

شەریعەت داواکاری ڕەهای خودایە بۆ بێتاوانی )ڕزگاریی( وە بنەمایەکی 

ڕەهایە بۆ ژیان وە گوزارش دەکڕی لێی وەکو شەریعەتی ئەخالقی خودا  

:  ٥. وە کردار  ٣: ٨؛ ڕۆما  ٢٤: ٢پەترۆس   ١)دە ڕاسپاردەکە( بڕوانە 

؛    ٢٥ -٢٤: ٧ڕۆما  ٣  -١: ٣یۆحەنا ١؛  ٢:  ١پەترۆس ١؛  ٣٢

 .    ٤: ٨؛ ڕۆما  ٥٧ -٥٤ :١٥کۆرنسۆس ١

   ١٣  -٥: ٨ڕۆما 

: باوەڕدارانی ڕزگاربوو مسۆگەرن چونکە  ٢ئاشکراکردنی 

لەدایکبونەوەیانەوە ڕزگاریان بوو ، وە دڵ وژیانیان پیرۆز کرا بە ڕۆحی 

 پیرۆز .  

أ . باوەڕدارانی ڕزگاربوو بە پێی ڕۆحی پیرۆز دەژین و بە گونجان 

 لەگەڵ ئەودا . 

:  ٨؛  ٣٩ – ٢٨: ٨؛ ڕۆما  ٣:  ١٧؛ یۆحەنا  ٢٦ -١٦ : ٥بڕوانە گەاڵتیە 

٨ -٥    . 
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 ب. بێباوەڕان بەپێی سروشتی گەندەڵیان کە نوێ نەبۆتەوە دەژین . 

 .  ١٠ -٩: ٨وە ڕۆما  ٨ -٥: ٨بڕوانە ڕۆما 

ج. باوەڕدارانی ڕزگاربوو بەوە جیادەکرێنەوە کە ڕۆحی پیرۆز تیایاندا  

 نیشتەجێیە . 

 .   ١١  -١٠: ٨ڕۆما وە  ٥  -٣: ٣بڕوانە یۆحەنا 

 .   ١٣ -١٢: ٨د. باوەڕدارانی ڕزگاربوو پەیوەستن . بڕوانە ڕۆما 

: گرەنتی و مسۆگەریی هەیە لەالی باوەڕدارانی  ٣ئاشکراکردنی 

ڕزگاربوو چونکە ئەوان ڕۆڵەی خودان و میراتگری شکۆمەندی  

 داهاتوون .  

:  ٨؛   ٥: ٥؛ ڕۆما  ٦ -٥: ٣وە عیبرانیەکان  ٧:  ٤ -٢٣: ٣بڕوانە گەاڵتیە 

 .    ٢٦ -٢٥: ١٦؛ ڕۆما  ١٦

      

 ڕونکردنەوە .           پرسیار : ٣ هەنگاوی

: حەز دەکەی کام پرسیارە بخەیتە ڕوو بۆ کۆمەڵەکە لەبارەی بیربکەوە 

ئەم بەشەی کتێبی پیرۆز؟ باشترە هەوڵ بدەین هەموو ئەو ڕاستیانەی  

تانەی تا ئێستا  ،  تێ بگەین ، وە ئەو ش   17 -١: 8ڕاگەیەنراون لە ڕۆما 

 لێی تێنەگەیشتووین پرسیاری لەبارەوە بکەین.  

: وریا بە لە شێوازی پرسیارەکەت هەوڵ بدە ڕوون بێت ، دواتر  بنوسە

 پرسیارەکەت لە پەڕاوەکەتدا بنوسەوە. 

: )  دوای ئەوەی ئەندامان کاتێك بەسەردەبەن لە   بەشداری بکە

بیرکردنەوەو نوسینەوە ، یەکەمجار داوا لە هەر یەکێكیان بکە  

 پرسیارەکانیان بخەنە ڕوو (.  

: ) دوای ئەوە ، هەندێ پرسیار هەڵبژێرە وە هەوڵ بدە لە   گفتوگۆ بکە

 (.  ڕێگەی گفتوگۆکردنەوە بە یەکسانی لەگەڵ کۆمەڵەکەتدا وەاڵمی بدەوە

)ئەمانەی خوارەوەش نموونەن بۆ هەندێ پرسیار ڕەنگە ئەندامانی 

کۆمەڵەکە بیخەنە ڕوو، وە هەندێ تێبینی بەسودن بۆ بەڕێوەبردنی 

 گفتوگۆکردن سەبارەت بە پرسیارەکان (.    
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   4 -١: 8ڕۆما       

گوناهە ئایا تاوانبارکردن ئاماژەیە بۆ تەنها ئازاد بوون لە :   ١ پرسیاری

  ؟  یان ئازاد بوون لە تاوانی گوناهەو هێزەکەی

 تێبینیەکان .  

لە یۆنانیدا کاتاکریما واتە سزا ئەوەی لە   ٤ -١: ٨وەرگێڕان بۆ ڕۆما 

ڕیگەی حوکمەوە دەردەچێت واتە جێبەجێکردنی حوکمەکە . کاتێ خودا 

کوڕەکەی نارد بوە کەفارەتی گوناهە و البردنی حوکمی لەناوچوون بە  

  ٢٤: ٢پەترۆس ١ری ڕابردووی سادە . ئەمەش لەسەر خاچ ڕوویدا کردا

  -١٤: ٧وە ڕۆما   ٢٥:  ٧ -١:  ٦؛ ڕۆما  ١٥: ٤وە بڕوانە عیبرانیەکان 

٢٥   . 

پۆڵس لێرەدا ئەو دەرئەنجامەمان بۆ دەخاتە ڕوو کە بەبێ بێتاوانکردن 

   پیرۆزی نابێت ! 

أ . واتای تاوانبارکردن ، جێبەجێکردنی ئەو حوکمەیە کە دەرچوە و  

 راگەیەنراوە . 

لەم چوارچێوەدا وشەی تاوانبارکردن واتای ڕاگەیاندنی تاوانبارکردن نیە  

وە   ١٨: ٥لەسەر تاوانی گوناهە بەڵکو جێبەجێکردنی حوکمەکەیە . ڕۆما 

 .  ١: ٨ڕۆما ، هەروەها بڕوانە   ٦: ٢پەترۆس ٢وە  ٢٣: ١١کۆرنسۆس ١

ب. تاوانبارکردنی گوناهە لە سروشتی گوناهەدا داواکاریەکانی 

 .  ٤: ٨شەریعەتی دادپەروەرانەو چاکی خودایە ڕۆما 

 .   ٣١ – ٣٠: ١کۆرنسۆس  ١بڕوانە 

   ٤ -١: ٨ڕۆما 
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: دەستەواژەکانی شەریعەتی ڕۆح و شەریعەتی گوناهەو  ٢پرسیاری 

 مردن ئاماژە بۆ چێ دەکات ؟ 

 تێبینیەکان . 

أ. ئەم دوو دەستەواژانە ئاماژە دەکەن بۆ ڕۆحی پیرۆز لەبەرامبەر 

 سروشتی گوناهەدا . 

باشترین    ٢٥،   ٢٣، ٢١: ٧لەسەر بنەمای ئەوەی خوێندمانەوە لە ڕۆما 

ڕاڤە بۆ وشەی شەریعەت هێزی خۆسەپێنەرە یان دەسەاڵتدارە چونکە 

 ڕۆحی پیرۆز شەریعەتە یان بنەمای دەسەاڵتداری ڕەهایە بەسەر

  -١٤: ٧وە ڕۆما  ٢١ -١٩:  ٥باوەڕدارانی ڕزگاربوو .بڕوانە گەاڵتیە 

 .   ٥٧  -٥٤: ١٥کۆرنسۆس  ١. وە  ١٧: ٥وە گەاڵتیە  ٢٥

ب. باوەڕدارانی ڕاستەقینە دەتوانن بژین بە ژیانێکی نوێ وپیرۆز وە 

 دەبێت ئەمە بکەن وە دەیکەن . 

دوەرییە لە  ئاماژە دەکات بۆ ئەم بنەما دا ٧: ٦وە ڕۆما  ٤ -٣: ٨ڕۆما 

 .  ١٣،  ٥،  ٤ – ٢: ٨وە ڕۆما   ٧، ٢: ٦پیرۆزبوون . بڕوانە ڕۆما 

   ١٤ -١٢: ٨ڕۆما 

 هەڕەشەیە یان هاندان ؟   ١٣: ٨: ئایا ڕۆما ٣پرسیاری 

 تێبینیەکان . 

ی سروشتی دنیایی  گوێرهبە ر بێتو ئێوهگەدەڵێ " ئە  ١٣: ٨پۆڵس لە ڕۆما 

كانی سروشتی یرۆز كردارهڕۆحی پ ر بەگەاڵم ئەمرن، بەبژین ده 

ژین. " ئایا ئەمە هەڕەشەیە بۆ باوەڕدارانی وا دهدنیاییتان مراند، ئە 

ڕزگاربوو کە دەشێ مسۆگەریی تاهەتاییان لەدەست بدەن یان هاندانیانە  

 کە بەرپرسیار بن لەوەی دەیکەن و چۆن دەژین ؟ 

نی ئەم هاندانە پێویستیەکە بۆ سروشتی گوناهە ، چونکە باوەڕدارا

ڕزگاربوو پەیوەست بونیان هەیە لە ژیانیاندا وە بەرپرسیاری مەزن 
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وگرنگیان لە ئەستۆدایە ، کە نەژین بە پێی سروشتە گوناهەکەیان بەڵکو  

 .  ١٩، ١٣: ٦بەپێی ڕۆحی پیرۆز کە نیشتەجێیە تیایاندا . بڕوانە ڕۆما 

   ١٦ -١٤: ٨ڕۆما 

لەوەی ڕۆڵەی  : چی وا دەکات کە باوەڕداران دڵنیا بن ٤پرسیاری 

 خودان؟ 

 تێبینیەکان .  

دوو شت هەیە باوەڕداران وا لێدەکات دڵنیا بن لەوەی ئەوان ڕۆڵەی 

 خودان بە ڕاستی : 

أ. هەستی خۆشەویستی بەرامبەر بە خودا کە باوەڕدارانی ڕزگاربوو  

 .   ١٤،  ٥: ١ڕۆڵەی خودان . بڕوانە ئەفەسۆس 

باوەڕدارانی ڕزگاربوو کە ئەوان  ب. شایەتیدانی ڕۆحی پیرۆز لە دڵی 

 .   ٣٩: ٨ڕۆڵەی خودان . بڕوانە ڕۆما 

   ١٧: ٨ڕۆما 

: ئەو الیەنانە کامانەن کە باوەڕدارانی ڕزگاربوو هاوبەش  ٥پرسیاری 

 ومیراتگرن لەگەڵ مەسیح ؟  

 تێبینیەکان . 

 أ. باوەڕدارانی ڕزگاربوو پشکیان هەیە لە شکۆی مەسیحدا .  

گاربوو بەشداری بکەن لە ئازاری مەسیح تاکو  ب. دەبێت باوەڕدارانی ڕز

هەروەها بڕوانە   ٢٤:  ١بەشدار بن لە شکۆمەندیەکەیدا .  بڕوانە کۆلۆسی 

  ٧ -٦: ١پەترۆس  ١؛  ٢٣ -١٨: ٢پەترۆس ١؛  ٣٨ -٣٤: ٨مەرقۆس 

ئەمەش مەرجێکی پێویست و بنەڕەتیە بۆ بەشداریکردن لە کۆتاییدا لە  

 شکۆی مەسیح .  
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 پەیڕەوکردن.              پەیڕەوی بکە: ٤هەنگاوی 

چی ڕاستیەك لەم بەشەی کتێبدا هاتوە دەشێ باوەڕداران بە   بیربکەوە :

 شێوەی پراکتیك پەیڕەوی بکەن ؟ 

: وەرن پێکەوە بیربکەینەوە و هەندێ پەیڕەوکردن بەشداری بکەو بنوسە

 .  17 -١: ٨بنوسینەوەو تەواو بکەین لە ڕۆما 

کردنە پێشنیارکراوە کامەیە کە خودا دەیەوێ  : ئەو پەیڕەوبیربکەوە 

 بیگۆڕێ بە پەیڕەوکردنی کەسێتی ؟ 

: ئەم پەیڕەوکردنە کەسێتیە بنوسە لە پەڕاوەکەتدا. بەشداری بکە بە   بنوسە

 ئازادی لەو پەیڕەوکردنە کەسێتیەی کە خودا دایناوە لەسەر دڵت.  

 )لەیادت بێت ئەندامانی هەموو کۆمەڵەیەك ڕاستیە جیاوازەکان

پەیڕەودەکەن ، یان لە هەمان ڕاستیدا پەیڕەوکردن ی جیاواز دەردەهێنن .  

 ئەمانەی خوارەوە هەندێ پەیڕەوکردنی پێشنیارکراون (.        

    

 

                            

 .   ١٧:  -١: 8نمونە لەسەر پەیڕەوکردنی پێشنیارکراو لە ڕۆما  -١

 

تەواوەتی تاوانبار ناکرێی و لەناو ناچیت و سزا  بزانە و دڵنیابە بە  :  1:  ٨

 نادرێی چونکە لە مەسیحدای. 

: ئەو ڕاستیە قبوڵ بکە کە ڕۆحی پیرۆز دەسەاڵتی خودایە    3 -2: 8

بەسەر جەستەی مرۆڤانەت و ڕۆحی مرۆڤانەتدا چونکە مەسیح سروشتە  

 گوناهەکەتی تاوانبار کردوە و حوکمی لەناوچوونی بەسەردا داوە.

: باوەڕ هەبێت کە عیسای مەسیح هەموو داواکاریەکانی   ٤: ٨

دادپەروەرانەو چاکی شەریعەتی خودای تەواوکردوە لە بری تۆ ! ئێستا تۆ  

لە دۆخی بێتاوانیدایت بە تەواوەتی وە لە دۆخی پیرۆزیدایت بە تەواوەتی  
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. بۆیە دەتوانی لەکاری   ٣٠: ١کۆرنسۆس ١لە عیسای مەسیحدا بڕوانە 

 گەشە بکەیت وە دەبێت گەشە بکەیت تیایدا .  پیرۆزیدا

: بزانە کە بیرکردنەوە دوو شێوازی هەیە لە جیهاندا ، بێباوەڕ بە   ٥: ٨

بەردەوامی بیردەکەنەوە بەو چۆنیەتیەی کە دەیانەوێ ئارەزوەکانی 

سروشتی گوناهەیان تێر بکەن . باوەڕداران دەتوانن هەوڵ بدەن بۆ ئەو  

 دی لەسەرە وە هەوڵیش دەدەن هەموو کاتێك . کاروبارانەی خودا ڕەزامەن

: بزانە مرۆڤ بەبێ ڕۆحی پیرۆز ناتوانێ ملکەچی خودا و   ٨ -٧: ٨

خواستەکانی بێت بە ئارەزوی ناخی یان هەوڵ وتێکۆشانی خۆی ، چونکە  

هەرکەسێك لەسەروە لەدایک نەبێت بە ڕۆحی پیرۆز ناتوانێ بچیتە نێو  

 .   ٤٤: ٦؛  ٨ -٣: ٣شانشینی خوداوە بڕوانە یۆحەنا 

: باوەڕت هەبێت کە مرۆڤ بەبێ ڕۆحی پیرۆز نابێتە باوەڕدارێکی   ٩: ٨

 ڕاستەقینە . 

: ئەو ڕاستیە قبوڵ بکە کە ڕۆحی پیرۆز لە ڕاستیدا ڕۆحی  ١٠ -٩: ٨

خودایە یان ڕۆحی مەسیحە . خودا یەکە ، وە گوزارش لەئەم ڕاستیە بە  

یسای مەسیح لە دڵ و  شێوازێکی تر ئەوەیە : ئەو ڕاستیە بزانە کە ع

 ژیانی باوەڕداراندا دەژی لە ڕێگەی ڕۆحی پیرۆزەوە .

: ئەو ڕاستیە بزانە کە دەبێت جەستەی ماددیت بمرێ چونکە   ١١ -١٠: ٨

ڕۆحی پیرۆز ئەوەی ڕۆحتی ژیاندۆتەوە جەستەی مادیت هەروەها 

 زیندوو دەکاتەوە .  

نەژی بەپێی  : هەموو باوەڕدارێکی ڕزگاربوو پەیوەستە کە   ١٣ -١٢: ٨

سروشتی گوناهەی بەڵکو کارەکانی سروشتی گوناهەی بمرێنێ لە 

 جەستەیدا و بیریدا لە ڕێگەی هێزی ڕۆحی پیرۆزەوە . 

: باوەڕت هەبێت کە ئیدی کۆیلەی سروشتی گوناهە نیت وە   ١٥ -١٤: ٨

تۆ ڕۆڵەی خودای باوەڕت هەبێت کە ڕۆحی پیرۆز لە دڵ و ناختدا  

. وە پەیوەندی   ٥: ٥ات بڕوانە ڕۆما خۆشەویستی خودا دروست دەک

 کەسێتی و گەرمت لەگەڵ باوکی ئاسمانی دەداتێ . 
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: ئەو راستیە بزانە کە ڕۆحی پیرۆز بەردەوام شایەتی دەدات بۆ    ١٦: ٨

 ڕۆحی مرۆڤانەت و لەگەڵتدا کە تۆ ڕۆڵەی خودای . 

: ئەو ڕاستیە قبوڵ بکە کە ناتوانی بەشداری مەسیح بکەیت لە    ١٧: ٨

 شکۆکەیدا ئەگەرهەروەها بەشداری ئازارەکانی نەکەیت.   میرات و

 نمونە لەسەر پەیڕەوکردنی کەسێتی : 

أ. دەمەوێ بە باشی مامەڵە بکەم لەگەڵ بەرپرسیارێتیەکەم وەکو 

باوەڕداری ڕزگاربوو وە پەیوەست بم بە بەرپرسیارێتیەکانمەوە بۆیە  

وناهەم  دەمەوێ هەموو ڕۆژێ بیربکەمەوە لەوەی کارەکانی سروشتی گ

 بمرێنم لە جەستەی مادییمدا بە هاوکاری ڕۆحی پیرۆز دەتوانم ئەمە بکەم.

ب. دەمەوێ لەیادم بێت کە خودا پالنی داناوە کە یەکەمجار ئازار بچێژم  

لەم جیهانەدا پێش ئەوەی بەشداری میراتی شکۆکەی بکەم ، هەر وەکو  

ێشە  هەموو مرۆڤێك  منیش بەشداری دەکەم لە ئازارەکانی ژیان و ک

ئاساییەکان . وەکو باوەڕداری شوێنکەوتەی مەسیح هەروەها بەشداری  

دەکەم لەو ئازارانەی دێن بەهۆی چەوسانەوە . بەاڵم خودا پالنی داناوە  

لەم ئازارانەدا لە پێناوی ئەوەی ئامادەم بکات تاکو بەشداری  

 شکۆمەندیەکەی بکەم .  

  

                

 هاتنەدەنگ              نوێژ بکە :٥هەنگاوی 

بە نۆرە نوێژ دەکەین ، هەریەکێك سەبارەت بە یەك ڕاستی کە خودا فێری  

 .   17 -١:  ٨کردین لە ڕێگەی ئایەتەکانیەوە لە ڕۆما 

) بەدەنگەوە هاتنت لە نوێژەکەتدا بۆ ئەو شتەی فێری بوویت لە وانەی ئەم  

ان  کتێبەدا (. پرۆڤە بکەن لەسەر نوێژی کورت کە پێکهاتبێ لە ڕستەیەك ی

دوان . لە یادت بێت ئەندامانی هەر کۆمەڵەیەك دەکرێ نوێژ بکەن  

 سەبارەت بە کاروباری جیاواز تر (.  
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(  نوێژی داکۆکیکاری  خولەك  ٨)   نوێژ  ٥ 

                  

    

 .  یانییان س   انەییلە شێوەی کۆمەڵەی دوو بەردەوام بن لە نوێژ  

یەکتر و لە پێناوی خەڵکی  ەکانتان بەرز بکەنەوە لە پێناوی  نوێژ

. جیهان  

 

وانەی داهاتوو  ) دوو خولەك ( بۆ  ئەرکی ماڵەوە   ٦ 

    

 

ئەرکی داهاتوو بدە بە ئەندامانی کۆمەڵەکەت بە  ڕابەری کۆمەڵەکە . 

 شێوەی نوسراو ، یان داوایان لێ بکە لە پەڕاوەکانیاندا بینوسن.  

١- بەڵێن .  بەڵێندان بە ڕاهێنانی قوتابیەکانی خوداوەند و بونیادنانی 

 کڵێسای مەسیح و جاڕی موژدەی شانشینیی .

٢- وتاری ئامۆژگاری یان فێرکردن ، یان وانە دابەشکردن )لەگەڵ 

.  17 -١: 8کەسێكی تر یان لەگەڵ کۆمەڵێکدا( ڕۆما   

٣- خەڵوەتی ڕۆحی .  چێژ وەربگرە لە خەڵوەتی ڕۆحی لەگەڵ خودا و  

،  15هەموو ڕؤژێك هاوکاری وەربگرە لە نیوەی بەشێك لە  پەندەکان  

. باشترین شێوازی ڕاست بەکاربهێنە و تێبینیەکانت 19، 17، 16 

 بنوسەوە .  

٤- لەبەرکردن : تێڕامان  بکەو ئایەتی نوێی لەبەرکردن: ڕۆما ٨: 1   

ئایەتانەدا بچۆرەوە کە لەبەرت کردوون .   ٥لەبەر بکە. ڕۆژانە بەو   

٥- فێرکردن : نمونەی پزیشك و نەخۆش لە مەتا ٩: ٩- ١٣ هاتوە ، وە  

دا  ١٦ -١٣: ٥نمونەی خوێی زەوی و ڕوناکی جیهان کە لە مەتا 

نمایی بۆ ێسود ببینە لە شەش هەنگاوەکانی ڕهاتووە ئامادە بکە ،   

 راڤەکردنی ئەم نمونانە.

٦- نوێژ.  نوێژ بکە بۆ کەسێكی دیاریکراو یان شتێکی دیاریکراو لەم 

(. ٣: ٥هەفتەیەداو تەماشا بکە خودا چی دەکات ) زەبور   
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سەبارەت بە بونیادنانی کڵێسای مەسیح . هەروەها تێبینیەکانت بنوسە  -٧

ئەو تێبینیانە بنوسەوە کە پەیوەندیان بە کاتی خەڵوەتت لەگەڵ خودا و  

ئایەتەکانی لەبەرکردن و فێرکردن و ئامادەکاری یەوە هەیە بۆ هەفتەی  

 ئایندە .  

  

 

  

 

 ( ٣١وانەی )

 

 ١ نوێژ 

 

نوێژ بکەو کۆمەڵەکەت وئەم پرۆگرامی ڕاهێنانە  ڕابەری کۆمەڵەکە : 

 تەرخان بکە تایبەت بە مزگێنیدان و بانگەوازی شانشینی خودا .  

 

خولەك(   پەندەکان ٢٠بەشداریکردن )   ٢ 

 

و پەڕاوی تایبەتی خەڵوەتی ڕۆحیتان بە نۆرە بەشداری بکەن 

 ئەوەی فێری بوون لە خەڵوەت و تێڕامانەکانتان لەو بەشە بخوێننەوە

(  ١٩،  ١٧،  ١٦،  ١٥دیاریکراوەی کتێبی پیرۆز ) پەندەکان   

گوێ بگرن لە ئەو کەسەی بەشداری دەکات ، بەشێوەیەك مامەڵەی  

شوازی  لەگەڵ بکەن هەست بکات ئەوەی دەیڵێ جێی بایەخی ئێوەیە ، پێ 

لێبکەن . مشتومڕی لەگەڵ مەکەن لەو بابەتەی بەشداری پێدەکات ،  

.  تەنها تێبینیەکانت بنوسەوە  

 

 

 

 ٣   ١: ٨خولەك( ڕۆما ٥لەبەرکردن )



100 
 

           

.   ١: ٨بکەن . ڕۆما   ) دوو باوەڕدار پێکەوە (  پێداچونەوە  

 

 

خولەك( نمونەی پزیشك ونەخۆش وە نمونەی   ٨٥فێرکردن )

 خوێی زەوی و ڕوناکی جیهان 

٤ 

 

 ،   ١٣ -٩: ٩لە مەتا  "پزیشك ونەخۆش"نمونەی 

  تایبەتن  ١٦ -١٣: ٥وە نمونەی خوێی زەوی و ڕوناکی جیهان " لە مەتا 

 شایەتیدان لە شانشینی خودا   بە

 

" نمونەکە" چیرۆکێکە باس لە ژیانی ڕۆژانەی سەرزەوی دەکات بە  

واتایەکی ئاسمانی . چیرۆکێکە دەکرێ بگێڕدرێتەوە لەژیانی ڕاستەقینەدا و  

سیح ئەو بابەتانەی باو و باڵو  ئامانج لێی فێرکردنی ڕۆحیە . عیسای مە

بوون هەروەها ڕوداویی ڕۆژانەی بەکار دەهێنا لە پێناوی ڕاگەیاندنی  

نهێنیەکانی شانشینی خودا و ڕوناکیەکەی ، وە بۆ ڕوبەڕوبونەوەی خەڵکی 

 لەبارەی بارودۆخی ڕاستەقینەیان و پێویستییان بە نوێبوونەوە .  

کانی شەشەم و لێکۆڵینەوەی نماییەێ ئەم وێنەیە خاڵ بەخاڵ لە ڕێبەری ڕ

 (. ١، پاشکۆی  ٩نماییەکانی ێنمونەکان دا دەخوێنین ) بڕوانە ڕێبەری ڕ 

 أ. نمونەی پزیشك ونەخۆش 

 بخوێنەوە .   ٣٢ -٢٧: ٥؛ لۆقا  ١٧ -١٣: ٢؛ مەرقۆس   ١٣ -٩: ٩مەتا 

 

 . چیرۆکە سروشتیەکە تێ بگە کە لە نمونەکەدا پێشکەش کراوە.١ 

انێکی میتافۆری دەدوێ و واتای ڕۆحیەکەی  پێشەکی : نمونەکە بە زم

بونیاد نراوە لەسەر ئەم زمانە میتافۆریە . بۆیە یەکەمجارشرۆڤەی  
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وشەکانی نێو چیرۆک ونمونەکەو بانگراوندە کلتوریەکەی دەکەین 

 ودەخوێنین / شارستانی و ڕاستیە میژوویەکانی . 

کە گفتوگۆی لەبارەوە بکە : ئەو فێرکردنە سەرەکیە کامەیە نمونە

 پێشکەشی دەکات ؟ 

 تێبینیەکان .  

ئەم نمونەیە لە شێوەی ڕاوێژی پزیشکە چونکە چاویان بە نەخۆش 

دەکەوێ لە پێناوی چاککردنەوەیان ، بەاڵم لەشساغ زۆرجار پێویستی بەوە  

 نیە سەردانی پزیشك بکات .  

 

    

. چوارچێوەی دەقە ڕاستەوخۆکە بخوێنەوەو تاقی بکەوە ، وە ٢  

 .  نەکە دیاری بکەبنەماکانی نمو

: چوارچێوەی "چیرۆکەکە" زۆرجار ڕەهەندو بانگراوندی هەیە   پێشەکی

یان شرۆڤە کردن وجێبەجێکردنی نمونەکەی هەیە . دەکرێ ئاماژە بۆ  

بانگراوندی نمونەکە گونجاو بێت لەگەڵ پێناسەی چیرۆکەکە بۆ ئەو 

بارودۆخەی نمونەکەی تێدا باسکراوە . وە زۆرجار بانگراوندی نمونەکە  

کی نێو نمونەکەوە ، بەاڵم شرۆڤە یان جێبەجێکردنی  کەوتوەتە پێش چیرۆ

 دوای چیرۆکی نمونەکە باسکراوە . 

: چیرۆک و بانگراوند و شرۆڤە   ئاشکرای بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە

 یان جێبەجێکردنی ئەم نمونەیە چی یە ؟  

 .  تێبینیەکان

 .  ١١ -٩:  ٩أ. بانگراوندی نمونەی هاتوو لە مەتا 

نوسینگەی باج ودەرامەت ی یەکێك لەوانەی باجی لەخەڵکی دەسەند ناوی  

الوی یان مەتا بوو دەکەوتە ناوچەی کەناری دەریاچەی تەبەریا لە 
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( . ئەرکی ئەم پیاوە ئەوە بوو کە باج ١٣: ٢کەفەرناحوم )مەرقۆس 

وسەرانە کۆبکاتەوە کە دەبوو لە هەموو داهاتێك لەوانەی بە ڕێگەی  

تێدەپەڕێت لە نێوان میسرو سوریا وەربگرێت . مەتا لە   نێودەوڵەتیدا

کەفەرناحوم نیشتەجێ بوو ئەو شوێنەی کە عیسا هەڵیبژارد کە ببێتە  

بارەگای وتیایدا نیشتەجێ بێت و هەر لەوێشەوە دەستپێبکات ودەرپەڕێت 

ڕەنگە پێش ئەم ڕوداوە مەتا پەیوەندی و چاوپێکەوتنی   ١٦ -١٢: ٤مەتا 

یسای مەسیحدا بەشێوەی بەردەوام ودوبارە. وە ڕینگە  هەبووبێت لەگەڵ ع 

دڵی بەخشیبێت بە عیسا لەوەی تایبەتە بە خزمەتەکەی . بۆیە کاتێ عیسا  

بانگی کرد کە شوێنی بکەوێت بە تەواوەتی لە پیشەی ڕابردووی دابڕاو  

 جیابۆوەو دوای عیسا کەوت . 

 .  12: ٩ب. چیرۆکی نێو نمونەی هاتوو لە مەتا    

 

 .  ١٣:  ٩یان جێبەجێکردنی نمونەکە کە هاتوە لە مەتا  ج. شرۆڤە

 

بە نمونەکە دیاری   .  وردەکاری پەیوەندیدار و ناپەیوەندیدار٣   

 بکە. 

:  عیسا مەبەستی نەبوو بڵێ هەر خاڵێکی نێو نمونەکان  پێشەکی

واتاو مەبەستێکی ڕۆحی لە پشتەوەیە ، وە وردەکاری نێو نمونەکە 

خاڵی جەوهەری یان بابەتی سەرەکی لە خۆ دەگرێ ، بۆیە دەبێت 

هەوڵ بدەین واتاو مەبەستی ڕۆحی بۆ هەموو خاڵێک و وردەکاری 

 نێو نمونەکان دیاری نەکەین . 

ئەو وردەکاریانە :  ی بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە ئاشکرا

کامانەن نمونەکە لەخۆی دەگرێ و بە سەرەکی و واتادار دادەنرێن 

 ؟ 

. بزانە    
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عیسا شرۆڤەی وردەکاری نمونەکە ناکات ، بەاڵم ئەم نمونەیە کە هاتوە لە  

شێوەی ڕاوێژی پزیشکدا ڕاستەوخۆیە و ڕوونە کە تایبەتە بە لەش ساغ و  

 یشکەوە ئەمەش وردەکاری و واتاو ئامانجەکەیە .نەخۆش وپز

 

 

 

. پەیامی سەرەکی نمونەکە دیاری بکە . ٤  

: پەیامی سەرەکی نمونەکە لە شرۆڤەو جێبەجێکردندایە  پێشەکی

 یاخود دەکرێ کورتبکرێتەوە لە خودی نمونەکەدا . 

: پەیامی سەرەکی ئەم  ئاشکرای بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە 

 نمونەیە چی یە ؟  

.   تێبینیەکان  

فێرمان دەکات لەبارەی  ١٣ -٩: ٩نمونەی پزیشك ونەخۆش لە مەتا 

شایەتیدان لە شانشینی خودا . پەیامی سەرەکی نمونەکە ئەوەیە :  

کات و یادەوەری هەیە کە گونجاو بوو دەبێت باوەڕدار لە پەیوەندیدا  

بێت لەگەڵ فەرامۆشکراوەکان و هەژاران بە تایبەتی ئەگەر ئامانج  

وەدا دابینکردنی پێویستیەکانیان بوو . لە  

     

 

مزگێنیدان بە کەسانی تر یەکێکە لە نیشانەکانی بنەڕەتی کە   

پێناسەی شانشینی خودا دەکات . گەلی شانشینی خودا دەردەچنە  

دەرەوەو مامەڵە دەکەن لەگەڵ توێژەکانی کۆمەڵگەی مرۆڤایەتی و  

دەبنە شایەت بۆ شانشینی خودا ، ئیدی هەرچیەك بێت پاشخانی 

یەتیان و ئاستی گەشەی  کۆمەاڵیەتیان یان بارودۆخی کۆمەاڵ

 کۆمەاڵیەتیان ئەمەش بۆ گەیاندنی چاککردنەوەو ڕزگارییان .
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. بەراوردی نمونەی هاوسەنگی و بەرابەری لە کتێبی پیرۆزدا.  ٥  

پێشەکی : زۆرێك لە نمونەکان لەیەك دەچن و هاوشێوەن هەندێ  

جار دەتوانی بەیەکتریان بەراورد بکەیت ، ئەو ڕاستیەی لە هەر  

نمونەیەکدا هەیە هاوسەنگە یان بەرابەر ڕاستیەکە بەشەکانی دیکەی 

کتێبی پیرۆز بۆمان ڕوون دەکاتەوەو فێرمان دەکات . هەوڵ بدە ئەو  

بدۆزیتەوە کە بەرابەر یان هاوشێوەی   ئایەت و شایەتە کتێبیە 

نمونەیەکەو یارمەتیدەرە بۆ ڕاڤەکردنی نمونەکە . ئاگاداربە لە 

ڕاڤەکردنی هەر نمونەیەك پشت ببەستە بە فێرکردنی ڕوون و  

 ڕاستەوخۆی کتێبی پیرۆز .  

: بەشەکانی تر چیمان  ئاشکرای بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە 

نمونەیە پێشکەشی دەکات ؟  ەم و ڕاستیەی ئفێردەکات سەبارەت بە  

 .   ٦: ٥؛ مەتا  ١٨ -١٧:  ١٠وتەکان 

عیسا فێرمان دەکات کە باوەڕداران دەبێت برسی بن و تینوو بن بۆ  

ڕاستودروستی وە دەبێت ڕاپەڕن بۆ بەرگری کردن لە مافی الواز 

ومافخوراوان ئەوانەی دەنگیان کپ کراوە لە نێو کۆمەڵگەدا وەکو بێوەژن  

ت و نامۆکان ، ئەوانەی کۆچەری و پەنابەرن یان بەهۆی  و بێ سەرپەرش

نەبوونی یەوە یان پەنابەری سیاسین یان بەهۆکاری ئایینی وە زۆرجاریش 

 کۆچەری نایاسایین .  

 .   ٣٠ -٢٨: ١١مەتا 

هەوڵ بدە هاوکاری ئەوانە بکە کە لەژێ باری دڵەڕاوکێ و ناخۆشی و  

ەسێکە ئامادە بێت گوێیان  کێشەو ترسدان زۆرجار ئەوانە پێویستیان بە ک

بۆڕادێرێ و مامەڵە بکە لەگەڵ بارودۆخیاندا و ئەوەی دەیڵێن ، وە قبوڵیان  

بکە ، زۆرجار هەست بە تەنیایی دەکەن و پێویستیان بە کەسێکە 

 مامەڵەیان لەگەڵدا بکات . 
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 .  ١٠ -٩: ٢٢مەتا 

بڕۆ بۆ الی ئەوانەی لە کۆاڵنەکەتدا یان گەڕەکەکەتدا نیشتەجێن یان 

ەوانەی لە گۆشەو سوچی شەقامەکەتاندا وەستاون یان پیاسە دەکەن ،  ئ

زۆر گەنج والو هەن هیچ ئامانجێکیان نیە تا ژیانی خۆیانی بۆ تەرخان 

بکەن .  بانگی هەموو ئەوانە بکە بۆ الی عیسای مەسیح و شانشینەکەی  

 ئەگەرچی چاکەکار بن یان دووڕوو .  

 .  ٢٣ -٢١: ١٤لۆقا 

نەکانی شارەکەت و هەژاران و گۆج و نابیناو شەل  بڕۆ بۆ جادەو کۆاڵ

بهێنەوە . زۆرجار ئەوانەی فەرامۆشکراون و پەراوێزخراون لە نێو  

کۆمەڵگەدا ئەوان ئامادەییان تیایە وەاڵمی بانگەوازەکەی عیسای مەسیح  

 بدەنەوە .  

 .  ٢٤، ٨، ٤: ١٥لۆقا 

 بگەڕێ بەدوای مەڕی ونبوودا دەیدۆزیتەوە .

 .    ١٠: ١٩لۆقا 

بگەڕێ بە دوای گومڕاکان ولەناوچواندا وڕزگاریان بکە بەپڕاوپڕی ئەو  

 وشەو واتایەی لەم ئایەتەدایە . 

 .  ٣٨  -٣٧: ٧یۆحەنا 

بانگی تینوەکان بکە بۆ پەیوەندیان لەگەڵ خودا . وە بۆ ئەو ڕاستیەی کە 

خودا نیشتەجێ دەبێت تیایاندا بە ڕۆحی پیرۆزی ، وە تاکو چێژ وەربگرن 

ئاوی ژیان ئەوەی هەڵدەقوڵێ لە ناخیاندا وە ئەوەی هەموو بارودۆخیان لە 

 دەگۆڕێت . 

 

. کورتەی فێرکردنی سەرەکی نمونەکە . ٦  
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گفتوگۆی لەبارەوە بکە : ئەو فێرکردنە سەرەکیە کامەیە نمونەکە 

پێشکەشی دەکات ؟ عیسای مەسیح دەیەوێ چی بزانین و باوەڕمان  

و چۆن بین ؟   بە چی هەبێت وە دەیەوێ چی بکەین   

 تێبینیەکان .  

 

عیساو قوتابیەکانی پەیوەندیان هەبوو لەگەڵ داماو وهەژارو  

و فەرامۆشکراوەکان و پەککەوتەکان . عیسا بە  پەراوێزخراوەکان

گەرمی مامەلەی دەکرد لەگەڵ ئەوانەی ناوبانگیان خراپ بوو نەك وەك 

ئەوەی هاوبەشیان بێت لە خراپەکانیان بەڵکو وەکو پزیشك ، بێ ئەوەی  

ئەو نەخۆش بکەوێ بەهەمان ئەو نەخۆشیەی ئەوان دەبوو لێیان نزیک  

 ئەمەش ئەرك وکاری پزیشکی ڕاستەقینەیە.   بێتەوە تاکو چاکیان بکاتەوە ،

فەریسیەکان خۆیان دوورەپەرێز دەگرت لە مامەڵەکردنیان لەگەڵ 

 پەککەوتەو کڵۆڵەکان .

 .   ٤٩: ٧؛ یۆحەنا   ٩: ١٨لۆقا 

خودا دەیەوێ بە بەزەییەوە مامەڵە بکرێت لەگەڵ داماو وکڵۆڵ  

 وپەکەوتەکاندا . 

لی ئیسرائیل لەسەردەمی وەرگرتەوە ، گە ٦:  ٦عیسا ئەمەی لە هۆشەع 

پێغەمبەر هۆشەع دەستپاك وسەرڕاست نەبوون لەگەڵ خودا . وە 

پاریزگاریان نەکرد لە بەڵینەکانی خودا و لێی یاخی بوون و چاکەیان 

ڕەتکردەوە وە هەموو ئەو شتانەیان کرد بەبێ ڕەزامەندی خودا وە بتیان  

  ٢:  ٧ – ٩: ٦( هەروەها بڕوانە هۆشەع   ٤ -١:  ٨دروست کرد )هۆشەع 

 .  ١٣: ٩وە بڕوانە مەتا  ١٣: ٨؛ هۆشەع 

عیسا هات بۆ بانگکردنی ئەوانەی گوناهبارن بۆ تۆبە کردن نەك ئەوانەی  

هەروەها  ١٤: ٢٢وە مەتا  ٣٢: ٥خۆیان بە ڕاستودروست دەزانن . لۆقا 

 .  ٣٠: ٨بڕوانە ڕۆما 

 ب. نمونەی خوێی زەوی و ڕوناکی جیهان 
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 بخوێنەوە .  ١٦ -١٣: ٥مەتا 

ئەم دوو وێنە لەیەکچوە ئاماژەیەکن بۆ خوێنەر لە ناوەڕۆکی چوارچێوەکە 

یان ڕستەکە خاڵی هاوبەش ببیننەوە وەکو چەندین نمونەی تر لە کتێبی  

  ١٧ -١٠:  ٦خاڵی هاوبەش لە ئەفەسۆس  ١: ٢٣پیرۆزدا بۆ نمونە زەبور 

 .   ٢:  ٣بستانی وە بڕوانە فیلیپی   –دایە بە شێوە وەرگێڕانی ڤاندایک 

 

 . سروشتی چیرۆکی نێو نمونەکە تێ بگە .١

گفتوگۆی لەبارەوە بکە : ئەو بنەمایانە کامانەن چیرۆکەکە لە خۆی  

 دەگرێت ؟ 

 تێبینیەکان .  

خوێ نیشانەو خەسڵەتی زۆرە ، ڕەنگی سپیە تامی سوێرە . خوێ 

هێزوکاریگەری هەیە بۆ پاراستن لەم چیرۆکە ڕونکراوەدا ڕەنگە زیاتر 

ی نکرێت وەکو بەرگریکردن لە کەڕوو ، وە کاریگەری لە باس لەکارەکان

پاراستنی خۆراك ، خوێ مادەیەکە بەرگری دەکات لە خراپ بوونی  

خۆراك یان کەڕووکردن و بۆگەنبوونی یان بۆگەنکردن و کەڕووکردن  

دوادەخات . لەگەڵ ئەمەشدا نابێت ئەو تام وچێژەی کە دەیدات بە خواردن 

 .    ٦: ٤؛ کۆلۆسی   ١٣: ٢بەکەم بزانین )لێڤیەکان 

 خوێ و لەدەستدانی سوێریەکەی .  

ئەو خوێیەی لە قەراغ دەریای مردوو یان بەردەاڵنیەکان یان زۆنکاوەکان 

دەست دەکەوێت بە ئاسانی زۆر تامی ناخۆشە بەهۆی تێکەڵبوونی بە گەچ 

( ئەم جۆرە خوێیە کارەکەی خۆی لە دەستداوە بۆیە  ١١: ٤٧) حەزقیال 

بۆ هیچ شتێك . ئیدی خەڵکی فڕێی دەدەن ودەخرێتە ژێر بەکەڵك نایەت 

 پێوە .  

 ڕوناکی .
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هەروەها ڕوناکیش نیشانەو خەسەتی زۆری هەیە ، شەوقەکەی و  

یارمەتیدانی بۆ بینینی شتەکان و ڕەنگەکان و هێزی دەرکەوتەی ، لەم  

چیرۆکە ڕونکراوەدا زیاتر باس لە بینینی شتەکان دەکات چونکە ڕوناکی 

 کە ئەو شتانە دەردەخات کە چاکن و تاریکی لەناو دەبات . ئەو شتەیە 

 ڕوناکیەکی شاری بینراو لەسەر چیایەك .

ناکرێ شارێك بشاردرێتەوە کەلەسەر چیایەك یان گردێك دروستکراوە 

 چونکە بە ڕوونی دەردەکەوێت بۆ هەموان . 

 ڕوناکی چرایەك دانرابێت لە شوێنێکی بەرز .

قوڕ دروستکرابوون درێژ دەبۆەوە و  چرای سەردەمی عیسا لە 

لەکۆتاییەکەیدا کونێکی تێدا بوو بۆ ئەوەی فتیلەکەی لێوە دەربهێنن . وە  

لەسەرەوەی دوو کونی هەبوو یەکیان بۆ ئەوەی زەیتی تێ بکەن دوەمیش  

بۆ ئەوەی هەوا بکێشێت . ئیدی لەسەر پایەیەك یان شوێنێکی بەرز 

ا ئەم پایەیە هاوکار بوو بۆئەوەی دایاندەنا لە ناوەڕاستی ژووری مااڵند

هەموو بانەکە ڕابگرێ وە زۆر جاریش چراکە لەسەر دیوار یان بە  

پایەکەوە هەڵدەواسرا ئیدی ئەم چرایە دەبوو لە شوێنێك دابنرێ تاکو 

 ڕوناکی ببەخشێ بەهەموو ئەوانەی لە ژورەکەدان .

 

  

ە . چوارچێوەی دەقە ڕاستەوخۆکە بخوێنەوەو تاقی بکەوە ، و٢  

 .  بنەماکانی نمونەکە دیاری بکە

: چیرۆک و بانگراوند و شرۆڤە   ئاشکرای بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە

 یان جێبەجێکردنی ئەم نمونەیە چی یە ؟  

 .  تێبینیەکان

 .  ١٢ -١١:  ٥أ. بانگراوندی نمونەی هاتوو لە مەتا 
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عیسا پێناسەی کاریگەری جیهانی کرد لەسەر باوەڕداران: زۆرجار 

خراپەکاران جوێن دەدەن بە باوەڕداران و سوکایەتیان پێدەکەن  

ودەیانچەوسێننەوە . وە لە نمونەی خوێی زەوی و ڕوناکی جیهان عیسا  

پێناسەیەکی پێچەوانە دەکات وەك ئەوەی : کاریگەری باوەڕداران لەسەر  

یگەری شانشینی خودا لەسەر جیهان و کاری خوێ و  جیهان ! وەك کار

 ڕوناکی   .  

 

 

 .  ١٥ -١٣: ٥ب. چیرۆکی نێو نمونەی هاتوو لە مەتا  

 

 .  ١6:  ٥ج. شرۆڤە یان جێبەجێکردنی نمونەکە کە هاتوە لە مەتا 

ئەنجامی جێبەجێکردنەکە لە چیرۆکە هاتوەکەوە بێت و بانگراوندی  دەبێت  

  ١بڕوانە پاشکۆی   ١٣ -٩: ١١ڤەکردنی لۆقا  ئەم چیرۆکەوە بێت . بۆ شرۆ

 .    ١١نماییەکانی ێلە ڕێبەری ڕ

 

بە نمونەکە دیاری   .  وردەکاری پەیوەندیدار و ناپەیوەندیدار٣   

 بکە. 

ئەو وردەکاریانە :  ئاشکرای بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە 

کامانەن نمونەکە لەخۆی دەگرێ و بە سەرەکی و واتادار دادەنرێن 

 ؟ 

. تێبینیەکان   

 خوێ . 

ی گەلی شانشینی خودای چواند بە خوێ . خوێ تام وچێژ ۆعیسا بۆخ 

دەدات بەاڵم کاری سەرەکی خوێ بەتایبەتی بەرگری کردنە لە 
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ۆیە ئەم خاڵە زۆر کەڕووکردن و بۆگەنکردن یان النی کەم دواخستنی ، ب

 گرنگە لەم نمونەیدا . 

 ڕوناکی .

عیسا بۆخۆی هەروەها گەلی شانشینی خودای چواند بە ڕوناکی . ڕوناکی  

شارێكی بینراو لەسەر چیایەك یان ڕوناکی چرایەك بابەتی 

ڕوناکردنەوەیەکی بەرزە کە ناکرێ بشاردرێتەوە ، بۆیە ئەم خاڵەش زۆر 

 گرنگە لە نمونەکەدا . 

 

 

پەیامی سەرەکی نمونەکە دیاری بکە . . ٤  

: پەیامی سەرەکی نمونەکە لە شرۆڤەو جێبەجێکردندایە  پێشەکی

 یاخود دەکرێ کورتبکرێتەوە لە خودی نمونەکەدا . 

: پەیامی سەرەکی ئەم  ئاشکرای بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە 

 نمونەیە چی یە ؟  

.   تێبینیەکان  

   16 -14: 5خوێی زەوی و روناکی جیهان لە مەتانمونەی 

شانشینی خودا " . لە  شایەتیداننمونەیەکە فێرمان دەکات لەبارەی "   

پەیامی سەرەکی نمونەکە ئەمەیە : "  کاریگەری گەلی شانشینی 

خودا لەڕووی نەرێنیەوە ئەوەیە بجەنگن لە دژی گەندەڵی ئەخالقی 

پەیامی ڕزگاریی و و ڕۆحی وە لە ڕووی ئەرێنیەوە ئەوەیە 

 بەرەکەتەکانی باڵو بکەنەوە .    

 

شایەتیدان هەروەها یەکێکە لە بنەما سەرەکیەکان لە شانشینی خودا .    

گەلی شانشینی خودا ڕێگری دەکات لە بیری جیهانی دوور لە خودا  
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کۆرنسۆس  ١لەالیەك و لەالیەکی تر دژ بە گۆشەگیریە لە جیهاندا. بڕوانە 

٣٢: ١٥  . 

    

راوردی نمونەی هاوسەنگی و بەرابەری لە کتێبی پیرۆزدا.  . بە٥  

: بەشەکانی تر چیمان  ئاشکرای بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە 

نمونەیە پێشکەشی دەکات ؟  و ڕاستیەی ئەم فێردەکات سەبارەت بە  

 .    ١٢: ٤تیمۆساوس ١؛   ٦: ٤؛ کۆلۆسی  ٢٩: ٤ئەفەسۆس 

بە شێوەیەك خوێ هێزی هەیە بۆ پارێزگاری کردن لە خواردن 

ڕێگری دەکات لە بۆگەنکردنی و کەڕووکردنی و خراپبوونی ،  

دەبێت باوەڕداران بێ تام وچێژ نەبن لەوەی بە زمان دەیڵێن .  

چونکە تاچەند خوێ بەتام بێت تایبەتمەندی خۆی دەبێت ، دەبێت  

باوەڕداران کاتێ دەدوێن جەوهەری وتەکانیان چاکەو باشە لە خۆ 

هەبێت و هاندەر بن ، نەك وتەکانیان بێ  بگرێ . وە کاریگەریان

فەڕ وبەد بن ، بەڵکو دەبێت سەرنجی خەڵکی ڕابکێشن وەك کاری  

جادووی ڕۆحی بۆیە باوەڕداران لە ڕێگەی وتەکانیانەوە  

 هەڵسوکەتیان دەناسرێتەوە .  

:  ٤کۆرنسۆس  ٢؛  ٢٣ -٢٢: ٦؛ مەتا  ١٠٥: ١١٩؛ ٩: ٣٦زەبور 

؛   ١٤ -٨:  ٥؛ ئەفەسۆس  ٢١  -١٩: ٣. هەروەها بڕوانە یۆحەنا  ٦

:  ١؛ لۆقا ١: ٢٧؛ زەبور   ١٢: ٨؛  ٤: ١؛ یۆحەنا  ٧ -١: ٩ئیشایا 

.   ١٤: ٥؛ مەتا  ٧٩ -٧٧  

. کورتەی فێرکردنی سەرەکی نمونەکە . ٦  

گفتوگۆی لەبارەوە بکە : ئەو فێرکردنە سەرەکیە کامەیە نمونەکە 

ان  پێشکەشی دەکات ؟ عیسای مەسیح دەیەوێ چی بزانین و باوەڕم

 بە چی هەبێت وە دەیەوێ چی بکەین و چۆن بین ؟  

 تێبینیەکان .  
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 لە سانشینی خودا خوێ یە .  گەل  

گەلی شانشینی خودا یان باوەڕداران کاری گرنگیان لەبەردەمە لە جەنگی 

 .    ٣٢ -٢٠: ١٨دژ بە گەندەڵی ئەخالقی و ڕۆحی ، پەیدابوون 

چی ڕودەدات لە خەڵکی ئەگەر لە شانشینی خودا سوێری وتامی خوێیان  

 لەدەستدا ؟ 

فەریسیەکان و مامۆستایانی شەریعەت بانگەوازی ئاینێکی لەسەر شێوەی  

ەریعەتیان دەکرد نەك ئەوەی پێغەمبەران ڕایانگەیاند لە پەیمانی کۆندا ،  ش

ئەمەش بوە هۆی ئەوەی تام و سوێری خوێ لە ژیانی ئایینی ئیسرائیلدا  

لەدەست بدەن ، بۆیە زۆرێك لە ڕۆڵەکانی شانشین واتە ئەوانەی الیاندا لە  

:  ٨مەتا باوەڕدارانی پەیمانی کۆن فڕێ دەدرێنە دەرەوەی شانشینی خودا 

 .   ٦ -٤:  ٦؛ عیبرانیەکان  ٣٢: ١٢وە بڕوانە مەتا  ١٢

 گەل لە شانشینی خودا ڕوناکی و چران .  

هاواڵتیانی شانشینی خودا تەنها ڕوناکی نابەخشن بەڵکو هەموو  

بەرەکەتێکی ڕزگاریی . بەم ڕوناکیەشیان خودا شکۆدار دەکەن  

ستیان لەگەڵ باوەڕداران کاری چاکە دەکەن بەهۆی دەسپاکیان وسەرڕا

خودا و لە ڕزگاریەکەیاندا کە بە نیعمەت لەڕێگەی باوەڕەوە بەدەستیان  

. کڵیسا   ٥:  ١٥وە یۆحەنا  ١٢: ٨وە یۆحەنا  ١٥:  ٢هێناوە . بڕوانە فیلیپی 

دەبێت ڕوناکی عیسای مەسیح باڵوبکاتەوە واتە ڕاگەیاندنی پەیامی 

 ڕزگاریی . 

  

نانە لەبارەی  ج. کورتەی فێرکردنە سەرەکیەکانی ئەم نمو

 شایەتیدان لە شانشینی خودا . 

ئەو نمونانەی تایبەتن بە بابەتی شایەتیدان لە شانشینی خودا  

 ئەمانەن: 
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دا هاتوە ؛  ١٣ -٩: ٩نمونەی پزیشك ونەخۆش کە لە مەتا   

دا  ١٦ -١٣: ٥نمونەی خوێی زەوی و ڕوناکی جیهان کە لە مەتا 

 هاتوە ؛ 

دا   ٥٢ -٥١: ١٣ە لە مەتا نمونەی خاوەن ماڵ یان گەورەی ماڵ ک

؛ نمونەی   ٢پاشکۆی   ١١نماییەکانی ێهاتوە ، بڕوانە ڕێبەری ڕ

دا هاتوە بڕوانە ڕێبەری   ٣٨ -٣٥: ٩دروێنەو کرێکار کە لە مەتا 

.   ٢پاشکۆی  ١١نماییەکانی ێڕ  

گفتوگۆی لەبارەوە بکە : ئەو پەیامە سەرەکی و فێرکردنانە کامەن 

لە شانشینی خودا ؟  نمونەکە پێشکەشی دەکات تایبەت بە شایەتیدان

عیسای مەسیح چی لێمان دەوێ کە بیزانین و باوەڕمان پێی هەبێت 

 ، وە دەیەوێ ئێمە چی بین و چی بکەین ؟ 

  تێبینیەکان .  

تی گومڕاکان و لەناوچوان بزانن کە خودا دەبێت هەموو خەڵکی بەتایبە

 کێ یە یان عیسای مەسیح کێ یە وە خەسڵەت و کارەکانی بزانن .

دەبێت باوەڕداران بزانن کە دەبێت چۆن چێژ وەربگرن لە خەسڵەتەکانیان 

 و دەبێت چۆن بژین . 

    

       

      

(  نوێژێك ڕەنگدانەوەی وشەکانی خولەك  ٨)   نوێژ

 خودا بێت  

٥ 
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، نوێژێکی کورت ئەوە دەربخات کە ئەمڕۆ   بە نۆرە نوێژ بکەن 

فێربوون . یان کۆمەڵەکە بکە بە دوو یان سێ کۆمەڵ و نوێژێك  

 بکەن ڕەنگدانەوەی ئەوە بێت کە ئەمڕۆ فێربوون .  

 

وانەی داهاتوو  ) دوو خولەك ( بۆ  ئەرکی ماڵەوە   ٦ 

    

ئەرکی داهاتوو بدە بە ئەندامانی کۆمەڵەکەت بە  ڕابەری کۆمەڵەکە . 

 شێوەی نوسراو ، یان داوایان لێ بکە لە پەڕاوەکانیاندا بینوسن.  

١- بەڵێن .  بەڵێندان بە ڕاهێنانی قوتابی نوێی خوداوەند و بونیادنانی  

 کڵێسای مەسیح و جاڕدانی موژدەی شانشینی خودا .  

٢- وتاری ئامۆژگاری یان فێرکردن ، یان وانە دابەشکردن )لەگەڵ 

کەسێكی تر یان لەگەڵ کۆمەڵێکدا( فێرکردنی پەیوەست بە نمونەی "  

 پزیشك ونەخۆش"  وە " نمونەی خوێی زەوی و ڕوناکی جیهان" .  

٣- خەڵوەتی ڕۆحی .  چێژ وەربگرە لە خەڵوەتی ڕۆحی لەگەڵ خودا و  

،  ٢٧هەموو ڕؤژێك هاوکاری وەربگرە لە نیوەی بەشێك لە پەندەکان 

.   باشترین شێوازی ڕاست بەکاربهێنە و تێبینیەکانت  ٣١،  ٢٩،  ٢٨

 بنوسەوە .  

٤- لەبەرکردن :  تێڕامان بکە بۆ ئایەتی نوێی کتێبی پیرۆز و لە بەری 

بکە : ڕۆما ٨: ٣٨-  ٣٩ ، ڕۆژانە پێداچونەوە بکە بۆ دوایین ئەو پێنج  

 ئایەتەی لەبەرت کردوە  .   

٥- وانەی کتێبی پیرۆز . وانەی داهاتووی کتێبی پیرۆز ئامادە بکە لە 

. ئەو پێنج ڕێگەیەی لێکۆڵینەوەی کتێبی ٣٩ -١٨:  8ماڵەوە :  ڕۆما 

 پیرۆز بەکار بهێنەو و سودیان لێ ببینە. تێبینیەکانت بنوسەوە .  

٦- نوێژ.  نوێژ بکە بۆ کەسێكی دیاریکراو یان شتێکی دیاریکراو لەم 

(. ٣: ٥هەفتەیەداو تەماشا بکە خودا چی دەکات ) زەبور   

سەبارەت بە بونیادنانی کڵێسای مەسیح . هەروەها تێبینیەکانت بنوسە  -٧

ئەو تێبینیانە بنوسەوە کە پەیوەندیان بە کاتی خەڵوەتت لەگەڵ خودا و  

 بەرکردن و فێرکردن و ئامادەکاری یەوە هەیە .  ئایەتەکانی لە
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 ( 3٢وانەی )

 

 ١ نوێژ 

 

نوێژ بکەو کۆمەڵەکەت وئەم پرۆگرامی ڕاهێنانە  ڕابەری کۆمەڵەکە : 

 تەرخان بکە تایبەت بە مزگێنیدان و بانگەوازی شانشینی خودا .  

 

خولەك(   پەندەکان ٢٠بەشداریکردن )   ٢ 

 

و پەڕاوی تایبەتی خەڵوەتی ڕۆحیتان بە نۆرە بەشداری بکەن 

 ئەوەی فێری بوون لە خەڵوەت و تێڕامانەکانتان لەو بەشە بخوێننەوە

(  ٣١،  ٢٩،  ٢٨،  ٢٧دیاریکراوەی کتێبی پیرۆز ) پەندەکان   

گوێ بگرن لە ئەو کەسەی بەشداری دەکات ، بەشێوەیەك مامەڵەی  

شوازی  لەگەڵ بکەن هەست بکات ئەوەی دەیڵێ جێی بایەخی ئێوەیە ، پێ 

لێبکەن . مشتومڕی لەگەڵ مەکەن لەو بابەتەی بەشداری پێدەکات ،  

.  تەنها تێبینیەکانت بنوسەوە  

 

 

 

 ٣    ٣٩ -٣٨: ٨خولەك( ڕۆما ٥لەبەرکردن )

           

بکەن ،  پێداچونەوە  بە شێوەی گروپی دوانەیی ) دوو باوەڕدار پێکەوە 

.    ٣٩ -٣٨: ٨ڕۆما   

 

 

٣٩ -١٨: ٨خولەك(   ڕۆما  ٨٥فێرکردن )  ٤ 
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پێشەکی :  ڕزگاریی باوەڕداران ئەوەی خواستی خودای باوك بوو وە  

مەسیحی کوڕی هێنایە دی و ڕۆحی پیرۆزی جێبەجێی کرد وە ڕایگەیاند  

دڵنیاییەکی تەواوە ! هەروەها بڕوانە ڕۆما   ١٦: ١لە مزگێنی ئینجیلدا ڕۆما 

 .    ١٩: ٤یۆحەنا ١؛  ١٠،  ٨، ٦: ٥

پۆڵس   ٣٩ -١٨: ٨وە لە ڕۆما  ٢٥:  ٧هەروەها بڕوانە عیبرانیەکان 

بەردەوام دەبێت لە فێرکردنەکانی لەبارەی گرەنتی و دڵنیایی باوەڕداران لە 

مەسیحدا. وە ڕزگاریی باوەڕداران لەسەر بنەمای ئەو هیوایەی کە هەموو  

:  ٨. هەروەها بڕوانە   ٢٨ -١٨:  ٨شتەکان دەگۆڕێن ونوێ دەبنەوە ڕۆما 

 .   ٣٩ -٣٥:  ٨وە ڕۆما   ٣٤ -٣١:  ٨وە ڕۆما ٣٣ -٢٩

 

 

   وشەی خودا            : بخوێنەوە .١هەنگاوی 

 .   دەخوێنینەوە   39  -18: ٨پێکەوە ڕۆما 

بە نۆرە هەر کەسێ ئایەتێك بخوێنێتەوە تا هەموو ئایەتەکان بە تەواوی  

 دەخوێنینەوە . 

 

  تێبینیەکان            : ئاشکرای بکە. ٢هەنگاوی 

. ئەو ڕاستیە کامەیە پێت وایە گرنگە بەالتەوە سەبارەت بە خۆت   بیرکەوە

لەم ئایەتانەدا ؟ یان لە کۆی گشتی ئەم ئایەتانە کام ڕاستیە چووە ناو هۆش  

 و دڵتەوە  ؟  

یەك یان دوو ڕاستی ئاشکرا بکە کە تێگەیشتووی لێی . بیریان   بنوسە . 

 لێبکەوە و بیرۆکەکانت بنوسە لە پەڕاوەکەتدا .  

) دوای ئەوەی ئەندامان کاتێك بەسەردەبەن لە   بەشداری بکە.

 بیرکردنەوەو نوسینەوە ، بە نۆرە بیرۆکەکانتان بەشداری پێبکەن (. 

کە ئاشکرا کران لەالیەن   هەریەکێکمان بەشداری دەکەین لەو شتانەی 

 ئەندامانەوە . 

)لەیادت بێت لەهەر کۆمەڵەیەکی بچوکدا ، ئەندامانی کۆمەڵەکە بە 

 شێوەیەکی جیاواز بەشداری دەکەن(.    
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 28 -18: 8ڕۆما  

 

باوەڕدارانی ڕزگاربوو مسۆگەرن و دڵنیان چونکە  : ١ئاشکراکردنی 

دەکرێن بە هیوای   تەنانەت لە ئازارەکانی ئێستاشدا ئەوان پشتگیری

نوێبونەوەی هەموو شتەکان وبە هاوکاری ڕۆحی پیرۆز و بە 

مەعریفەی ڕاستی کە خودا دەسەالتدارو سەروەرە بەسەر هەموو  

 بارودۆخەکان دا .  

سێ ڕاستی هانی باوەڕداران دەدات لەنێو ئازارەکانی ئێستایاندا : 

پیرۆز لە  نوێبونەوەی ئایندەی هەموو شتەکان ، وە داکۆکیکاریی ڕۆحی

ئێستادا وە دەسەالتی خودا بەسەر هەموو ڕوداوەکاندا . خودا لەسەرەوە 

خودا کار دەکات لە  ٢٥ -١٨:  ٨کار دەکات لەپێناوی باوەڕداران . ڕۆما 

خودا کاردەکات لەنێو   ٢٧  – ٢٦: ٨پێناوی ئایندەی باوەڕداران ڕۆما 

دەکات خودا لەسەرووی باوەڕداران کار ٢٨: ٨باوەڕداراندا . ڕۆما 

چونکە خودا دەسەاڵتدارە بەسەر هەموو شتێك وهەموو ڕوداوێکدا کە  

 ڕوودەدات تیایاندا و لەژیانیاندا .  

   ٣٠ -٢٩: ٩ڕۆما 

ئەوان لەنێو پالنی جاویدانی   باوەڕداران دڵنیان چونکە  :  ٢ئاشکراکردنی 

   خودان .

هەروەها ئەفەسۆس   ٩: ١تیمۆساوس ٢؛  ١٥ -١٣: ٢سالۆنیکی ٢بڕوانە 

 .   ٢٧،  ٢٤: ١٤؛ ئیشایا  ١١: ٩؛ ڕۆما  ١١: ١

   ٣٤ -٣١: ٨ڕۆما 

خودا لەگەڵیانە نەك دژیان وە   باوەڕداران دڵنیان چونکە:   ٣ئاشکراکردنی 

ئەوەی پێویستیانە خودا داویەتی پێیان بۆ تەواوکردنی خواستە جاویدانی و  

 هەتاییەکەی .  تا
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 .  ٣٤ – ٣١: ٨هەروەها بڕوانە ڕۆما 

   ٣٩ -٣٥: ٨ڕۆما 

: باوەڕداران دڵنیان چونکە خۆشەویستی خودای ڕەهایان ٤ئاشکراکردنی 

 هەیە کە هیچ سنورێك وگۆڕانکاریەکی تێدا نیە .  

باوەڕداران زۆر لە سەرکەوتوەکان مەزنترن چونکە هیچ مرۆڤێك ناتوانێ  

 .   ٣٧ -٣٥: ٨یان بکاتەوە ڕۆما لە خۆشەویستی خودا جیا

       

 ڕونکردنەوە .           پرسیار : ٣ هەنگاوی

: حەز دەکەی کام پرسیارە بخەیتە ڕوو بۆ کۆمەڵەکە لەبارەی بیربکەوە 

ئەم بەشەی کتێبی پیرۆز؟ باشترە هەوڵ بدەین هەموو ئەو ڕاستیانەی  

،  تێ بگەین ، وە ئەو شتانەی تا ئێستا   39 -18: 8ڕاگەیەنراون لە ڕۆما 

 لێی تێنەگەیشتووین پرسیاری لەبارەوە بکەین.  

رەکەت هەوڵ بدە ڕوون بێت ، دواتر  : وریا بە لە شێوازی پرسیابنوسە

 پرسیارەکەت لە پەڕاوەکەتدا بنوسەوە. 

: )  دوای ئەوەی ئەندامان کاتێك بەسەردەبەن لە   بەشداری بکە

بیرکردنەوەو نوسینەوە ، یەکەمجار داوا لە هەر یەکێكیان بکە  

 پرسیارەکانیان بخەنە ڕوو (.  

ە وە هەوڵ بدە لە  : ) دوای ئەوە ، هەندێ پرسیار هەڵبژێر گفتوگۆ بکە

 ڕێگەی گفتوگۆکردنەوە بە یەکسانی لەگەڵ کۆمەڵەکەتدا وەاڵمی بدەوە (. 

)ئەمانەی خوارەوەش نموونەن بۆ هەندێ پرسیار ڕەنگە ئەندامانی 

کۆمەڵەکە بیخەنە ڕوو، وە هەندێ تێبینی بەسودن بۆ بەڕێوەبردنی 

 گفتوگۆکردن سەبارەت بە پرسیارەکان (.    

  

 

 

  25 -18: 8ڕۆما       

چۆن هیوای باوەڕداران بەهێز دەبێت کاتێ لە نێو  :   ١ پرسیاری

   ؟  ئازاردان
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 تێبینیەکان .  

پێناسەی کاری خودا دەکات لەپێناوی ئایندەی  ٢٥ -١٨: ٨ڕۆما 

باوەڕداران ، باوەڕداران پشتگیری دەکرێن و هاوکاری دەکرێن لە نێو  

ەی هیوایان هەیە لە نوێبونەوەو  ئازارەکانی ئێستایان کە گەمارۆدراون بەو

گۆڕانی ئایندەیان کە خودا بەڵێنی پێداون بە هەستانەوەی جەستەی  

 لەناوچووشیانەوە .  

 ملکەچیی ئێستای بونەوەر بۆ پوچی و گەندەڵی ملکەچیەکی کاتییە. أ.  

 . ٢٣ -٢٢: ٨ڕۆما 

  ب. نوێبونەوەی ئایندەیی بۆ هەموو شتەکان تایبەتە بە هیوا ، وە دڵنیاییە

؛ ئیشایا   ٢١:  ٣؛ کردار  ٢٨: ١٩ئایندەیی و ڕاستی ئایندەیە . بڕوانە مەتا 

 .    ٢٩ -٢٦: ١٢؛ عیبرانیەکان  ١٣: ٣پەترۆس ٢؛   ١٧: ٦٥

  ٢ -١:  ٣٥ئیشایا  ٥ -١: ٢١وە بینین   ٤١: ١٣هەروەها بڕوانە مەتا  

 .  ٢٥ – ٢٣: ٨ڕۆما  ٩ -١: ١١ئیشایا   ١٦  -١٥: ٣٢ئیشایا 

   ٢٦ -٢٥: ٨ڕۆما 

: چۆن ڕۆحی پیرۆز باوەڕداران بەهێز دەکات لە کاتی ٢ری پرسیا

 ئازارەکانیان ؟ 

 تێبینیەکان . 

پێناسەی کاری خودا دەکات لەنێو باوەڕداران ،   ٢٧ -٢٦: ٨ڕۆما 

هاوکاری بەردەوامی ڕۆحی پیرۆز و بەهێزکردنی باوەڕداران لەنێو  

 ئازارەکانی ئێستایان و لەهەموو الوازەیەکانیاندا .  

 أ. ڕۆحی پیرۆز هاوکاری باوەڕداران دەکات لە هەموو الوازیەکانیاندا. 

ئەو هیوایەی ئایندەی شکۆدار کە باوەڕداران  وشەی هەروەها ئاماژەیە بۆ

؛   ١٥: ٤هاوکاری دەکرێن لە ئازارەکانی ئایندەیاندا . بڕوانە عیبرانیەکان 

 .    ٥: ١٢کۆرنسۆس ٢
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ب. ڕۆحی پیرۆز هاوکاری باوەڕداران دەکات لە پێویستیەکانیان ئەوەی  

 ناتوانن گوزارشی لێبکەن یان تەنانەت نایزانن .  

ی و ئەخالقی هەیە لەنێو باوەڕداران بۆیە ئەوەی  زۆرجار کەوتنی ڕۆح 

دەریدەبڕن نەدەبوو دەریببڕن وە زۆرجار نازانن بۆچی نوێژ بکەن 

 .   ٣٠ -٢٨:  ٨هەروەها ڕۆما  ١٤: ٥یۆحەنا ١بڕوانە 

   ٣٠ -٢٨: ٨ڕۆما 

: چۆن دەسەالت و سەروەری خودا هاوکاری باوەڕداران ٣پرسیاری 

 دەکات لە نێو ئازارەکانیان ؟ 

 نیەکان . تێبی

پێناسەی کاری خودا دەکات لەسەرەوەی باوەڕداران  ٣٠ -٢٨: ٨ڕۆما 

چونکە باوەڕداران هاوکاری دەکرێن لەنێو ئازارەکانی ئێستایان بەوەی 

 خودا دەسەاڵتدارە بەسەر هەموو ئەو شتانەی ڕوودەدات تیایاندا.

 أ. خودا دەسەاڵتدارە بەسەر بارودۆخی باوەڕداران .  

 .  ٢٨: ٨ڕۆما 

 خودا دەسەاڵتدارە لەسەر ڕزگاریی باوەڕداران بە تەواوەتی .   ب.

 شکۆدارکردنی باوەڕداران . 

  -٢٩: ٨؛ ڕۆما  ١٤ -١٣: ٢سالۆنیکی ٢؛  ٢٧ -٢٤:  ١٤بڕوانە ئیشایا 

دەستپێشخەریەکە ئەوەیە کە خودا ئەوانی   ١٠،  ٤:  ١؛ ئەفەسۆس   ٣٠

ت بۆ مزگێندان  هەڵبژاردوە لە جاویدانەوە و بانگی کردوون تاکو بیانێرێ

:  ٨هەروەها ڕۆما   ٧: ١ڕۆما  ١٤: ٢٢بە ئینجیل .  هەروەها بڕوانە مەتا 

٣٠ -٢٩  . 

:  ٢وە عیبرانیەکان  ٢٩: ٨سەرکەوتوویی عیسای مەسیح ، بڕوانە ڕۆما 

 .   ٣٦  -٣٣:  ١١؛ ڕۆما  ١٤: ١٦؛ یۆحەنا  ١١

   ٣٤ -٣١: ٨ڕۆما 
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: چۆن خودا بە بێتاوانکردن و ڕاستودروستی هاوکاری ٣پرسیاری 

 باوەڕداران دەکات لە نێو ئازارە سەختەکانیان ؟ 

 تێبینیەکان . 

   .  ٣٤ -٣١: ٨بڕوانە ڕۆما 

 .  ٣٢ -٣١: ٨أ. خودا لەگەڵ باوەڕدارانەو لەپێناویانە ! ڕۆما 

؛    ٢٠ -١٩: ٣یۆحەنا ١ب. خودا باوەڕداران بێتاوان دەکات . 

؛   ١٠،   ٨: ١یۆحەنا ١؛  ١٧  -١٥: ٦؛ بینین  ١١  -٩: ٧کۆرنسۆس ٢

  ٢٥: ٧؛   ١٦ -١٤: ٤؛ عیبرانیەکان  ٢ -١: ٢یۆحەنا ١؛   ٩: ١یۆحەنا ١

 .  ٣٤  -٣٣: ٨؛ ڕۆما 

 

  

 پەیڕەوکردن.              پەیڕەوی بکە: ٤هەنگاوی 

چی ڕاستیەك لەم بەشەی کتێبدا هاتوە دەشێ باوەڕداران بە   بیربکەوە :

 شێوەی پراکتیك پەیڕەوی بکەن ؟ 

: وەرن پێکەوە بیربکەینەوە و هەندێ پەیڕەوکردن بەشداری بکەو بنوسە

 .  ٣٩  -١٨: ٨بنوسینەوەو تەواو بکەین لە ڕۆما 

: ئەو پەیڕەوکردنە پێشنیارکراوە کامەیە کە خودا دەیەوێ  بیربکەوە 

 بیگۆڕێ بە پەیڕەوکردنی کەسێتی ؟ 

: ئەم پەیڕەوکردنە کەسێتیە بنوسە لە پەڕاوەکەتدا. بەشداری بکە بە   بنوسە

 ئازادی لەو پەیڕەوکردنە کەسێتیەی کە خودا دایناوە لەسەر دڵت.  

یەك ڕاستیە جیاوازەکان )لەیادت بێت ئەندامانی هەموو کۆمەڵە

پەیڕەودەکەن ، یان لە هەمان ڕاستیدا پەیڕەوکردن ی جیاواز دەردەهێنن .  

 ئەمانەی خوارەوە هەندێ پەیڕەوکردنی پێشنیارکراون (.        
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 .   ٣٩:   -١٨: 8نمونە لەسەر پەیڕەوکردنی پێشنیارکراو لە ڕۆما  -١

 

 بیربکەوە لە ئازارەکانی ئێستا لە ژێر ڕوناکی شکۆی ئایندەدا.  :  ١٨:   ٨

: لەگەڵ ئەوەی بونەوەری ئێستا ملکەچە بۆ پوچی و گەندەڵی   ٢١ -٢٠: ٨

دا کە   ٢٨: ١بەاڵم باوەڕداران ڕاسپێردراون بە کلتورێك لە پەیدابوون 

 بایەخ بدەن بە بونەوەرەکانی خوداو بیانپارێزن . 

بزانە کە تۆ بە باوەڕ ڕزگارت بوە تا ئەو ڕاستیە  :  ٢٤ -٢٣: ٨

بەتەواوەتی ڕزگارت بێت وە گیانت ڕزگاری بوەو هیوای هەیە بۆ 

 ڕزگاری جەستەشت هەروەها .

: ڕۆحی پیرۆز داکۆکی دەکات لە پێناوتدا لەسەر زەوی بەاڵم  ٢٧ -٢٦: ٨

عیسا داکۆکیت لێ دەکات لە ئاسمان ڕۆحی پیرۆز نوێژ دەکات بۆ  

وازی لە گوزارش کردن لێیان ئیدی هاوارەکانی ناخت پێویستیەکانت کە ال

دەگەیەنێتە خودا بەاڵم مەسیح نوێژ دەکات لە پێناوی تەواوکردنی پالنی  

 .   ٥ -٣: ٨خودا و خواستەکانی لە ژیانتدا بڕوانە بینین 

: باوڕ بکە هەرچی ڕوودەدات خودا ڕێگەی پێداوە وە لە کۆتاییدا    ٢٨: ٨

 نت دەهێنێتە دی .  خواست و پالنی خودا بۆ ژیا

: گومان مەکە هەرگیز لەوەی خودا بانگی کردوی تا  ٣٠ -٢٩: ٨

بێتاوانت بکات و پیرۆزت بکات بەتەواویی ، واتە شکۆدارت دەکات ئەو 

 .   ٦: ١کارەی چاکەی دەستی پێکردوە لە تۆدا تەواویی دەکات فیلیپی  

،  : باوەڕت هەبێت کە خودا مەزنترین دیاری بەخشیوە  ٣١ -٣١: ٨

عیسای مەسیح پێت ئیدی هیچ شتێك نابێتە بەربەست لە پێناوی  

 خێروچاکەتدا . 

: باوەڕت هەبێت کە خودا بێتاوانی کردوویت و دەیکات بۆیە   ٣٤ -٣٣: ٨

 هەر سکااڵیەك لە دژت خۆی ناگرێت لەبەردەم دادگایی خودا ! 
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:  بە تەواویی دڵنیابە هیچ بونەوەرێك وشتێك نیە بتوانێ   ٣٩ -٣٥: ٨

 ت بکاتەوە لە خۆشەویستی خودا .  جیا

 . نمونە لەسەر پەیڕەوکردنی کەسێتی : ٢

فێرم دەکات بەهێزم دەکات و  ٨أ. ئەو هیوایەی خودا دەمداتێ و لە ڕۆما 

هاوکاریم دەکات لەوەی خواستی لەسەرە لە نەخۆشیم وئازارم 

وچەوسانەوەم وە هەموو ئەمانەش کاتیین ، وە کاتێ خودا شتەکان 

ئیدی ئازار نامێنێت وە باوەڕداران بەشداری دەکەن لە شکۆی   نوێدەکاتەوە

 مەسیح تاهەتایە . 

ب. خۆشەویستی خودا بۆ من بەهێزم دەکات لەوەی خواستی لەسەرە لە 

نەخۆشیم وئازارم وچەوسانەوەم هیچ شتێك نیە لە گەردوندا بتوانێ لە 

ن  خۆشەویستی نەگۆڕی خودا جیام بکاتەوە کە هیچ سنورێکی نیە بۆیە م

لە سەرکەوتوان مەزنترم وە لە بەسەر شتەکان وخەڵکیدا سەرکەوتووم  

ئەگەر بیانەوێ ئازارم بدەن ، خۆشەویستی خودا بۆ من تەنانەت 

 ناخۆشیەکانی ژیانم بەکاردەهێنێ و دەیگۆڕێ بۆ چاکەی من لە کۆتاییدا. 

 

         

 

         

 هاتنەدەنگ              نوێژ بکە :٥هەنگاوی 

نوێژ دەکەین ، هەریەکێك سەبارەت بە یەك ڕاستی کە خودا فێری  بە نۆرە 

 .   39 -18:  ٨کردین لە ڕێگەی ئایەتەکانیەوە لە ڕۆما 

) بەدەنگەوە هاتنت لە نوێژەکەتدا بۆ ئەو شتەی فێری بوویت لە وانەی ئەم  

کتێبەدا (. پرۆڤە بکەن لەسەر نوێژی کورت کە پێکهاتبێ لە ڕستەیەك یان  

ێت ئەندامانی هەر کۆمەڵەیەك دەکرێ نوێژ بکەن  دوان . لە یادت ب 

 سەبارەت بە کاروباری جیاواز تر (.  
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(  نوێژی داکۆکیکاری  خولەك  ٨)   نوێژ  ٥ 

                  

    

 .  یانییان س   انەییلە شێوەی کۆمەڵەی دوو بەردەوام بن لە نوێژ  

خەڵکی  ەکانتان بەرز بکەنەوە لە پێناوی یەکتر و لە پێناوی نوێژ

. جیهان  

 

وانەی داهاتوو  ) دوو خولەك ( بۆ  ئەرکی ماڵەوە   ٦ 

    

 

ئەرکی داهاتوو بدە بە ئەندامانی کۆمەڵەکەت بە  ڕابەری کۆمەڵەکە . 

 شێوەی نوسراو ، یان داوایان لێ بکە لە پەڕاوەکانیاندا بینوسن.  

١- بەڵێن .  بەڵێندان بە ڕاهێنانی قوتابیەکانی خوداوەند و بونیادنانی 

 کڵێسای مەسیح و جاڕی موژدەی شانشینیی .

٢- وتاری ئامۆژگاری یان فێرکردن ، یان وانە دابەشکردن )لەگەڵ 

.  39 -18: 8کەسێكی تر یان لەگەڵ کۆمەڵێکدا( ڕۆما   

٣- خەڵوەتی ڕۆحی .  چێژ وەربگرە لە خەڵوەتی ڕۆحی لەگەڵ خودا و  

  2،  1هەموو ڕؤژێك هاوکاری وەربگرە لە نیوەی بەشێك لە  ئیشایا   

. باشترین شێوازی ڕاست بەکاربهێنە و تێبینیەکانت بنوسەوە .  4، 3،  

٤- لەبەرکردن : تێڕامان  بکەو ئایەتی نوێی لەبەرکردن: ڕۆما 10: 9-  

ئایەتانەدا بچۆرەوە کە لەبەرت کردوون   ٥لەبەر بکە. ڕۆژانە بەو    10

. 

٥- فێرکردن : نمونەی وەستای هەڵەشە و نمونەی پاشای گەمژە لە لۆقا  

هاتوون ئامادە بکە ،  سود ببینە لە شەش هەنگاوەکانی  ٣٣ -٢٨: ١٤

یی بۆ راڤەکردنی ئەم نمونانە. نماێڕ  

٦- نوێژ.  نوێژ بکە بۆ کەسێكی دیاریکراو یان شتێکی دیاریکراو لەم 

(. ٣: ٥هەفتەیەداو تەماشا بکە خودا چی دەکات ) زەبور   

سەبارەت بە بونیادنانی کڵێسای مەسیح . هەروەها تێبینیەکانت بنوسە  -٧

ەتت لەگەڵ خودا و  ئەو تێبینیانە بنوسەوە کە پەیوەندیان بە کاتی خەڵو
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ئایەتەکانی لەبەرکردن و فێرکردن و ئامادەکاری یەوە هەیە بۆ هەفتەی  

 ئایندە .  

  

 

  

 ( ٣٣وانەی )

 

 ١ نوێژ 

 

نوێژ بکەو کۆمەڵەکەت وئەم پرۆگرامی ڕاهێنانە  ڕابەری کۆمەڵەکە : 

 تەرخان بکە تایبەت بە مزگێنیدان و بانگەوازی شانشینی خودا .  

 

خولەك(   ئیشایا  ٢٠بەشداریکردن )   ٢ 

 

و پەڕاوی تایبەتی خەڵوەتی ڕۆحیتان بە نۆرە بەشداری بکەن 

ئەوەی فێری بوون لە خەڵوەت و تێڕامانەکانتان لەو بەشە  بخوێننەوە

(  4،  3،   2، ١یاریکراوەی کتێبی پیرۆز ) ئیشایا د  

گوێ بگرن لە ئەو کەسەی بەشداری دەکات ، بەشێوەیەك مامەڵەی  

پێشوازی  لەگەڵ بکەن هەست بکات ئەوەی دەیڵێ جێی بایەخی ئێوەیە ، 

لێبکەن . مشتومڕی لەگەڵ مەکەن لەو بابەتەی بەشداری پێدەکات ،  

 تەنها تێبینیەکانت بنوسەوە . 

 

 

 

 ٣   10 -9: 10خولەك( ڕۆما ٥بەرکردن )لە

           

.  10 -9: 10بکەن . ڕۆما   ) دوو باوەڕدار پێکەوە (  پێداچونەوە  
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خولەك( نمونەی وەستای هەڵەشە و پاشای گەمژە ٨٥فێرکردن )  ٤ 

 

 ،   ٣٠ -٢٨:  ١٤لە لۆقا  "وەستای هەڵەشە"نمونەی 

قوتابیکردن   بە  تایبەتن ٣٣ -٣١:  ١٤وە "نمونەی پاشای گەمژە " لە مەتا 

 لە شانشینی خودا  

 

" نمونەکە" چیرۆکێکە باس لە ژیانی ڕۆژانەی سەرزەوی دەکات بە  

واتایەکی ئاسمانی . چیرۆکێکە دەکرێ بگێڕدرێتەوە لەژیانی ڕاستەقینەدا و  

بەتانەی باو و باڵو  ئامانج لێی فێرکردنی ڕۆحیە . عیسای مەسیح ئەو با

بوون هەروەها ڕوداویی ڕۆژانەی بەکار دەهێنا لە پێناوی ڕاگەیاندنی  

نهێنیەکانی شانشینی خودا و ڕوناکیەکەی ، وە بۆ ڕوبەڕوبونەوەی خەڵکی 

 لەبارەی بارودۆخی ڕاستەقینەیان و پێویستییان بە نوێبوونەوە .  

و لێکۆڵینەوەی  نماییەکانی شەشەمێ ئەم وێنەیە خاڵ بەخاڵ لە ڕێبەری ڕ

 (. ١، پاشکۆی  ٩نماییەکانی ێنمونەکان دا دەخوێنین ) بڕوانە ڕێبەری ڕ 

 أ. نمونەی وەستای هەڵەشە

 بخوێنەوە .   ٣0 -٢5: 14لۆقا 

 

 . چیرۆکە سروشتیەکە تێ بگە کە لە نمونەکەدا پێشکەش کراوە.١ 

پێشەکی : نمونەکە بە زمانێکی میتافۆری دەدوێ و واتای ڕۆحیەکەی  

د نراوە لەسەر ئەم زمانە میتافۆریە . بۆیە یەکەمجارشرۆڤەی  بونیا

وشەکانی نێو چیرۆک ونمونەکەو بانگراوندە کلتوریەکەی دەکەین 

 ودەخوێنین / شارستانی و ڕاستیە میژوویەکانی . 

گفتوگۆی لەبارەوە بکە : ئەو فێرکردنە سەرەکیە کامەیە نمونەکە 

 پێشکەشی دەکات ؟ 
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 تێبینیەکان .  

 قەاڵ . قوەلل یان 

دەشێ ئەم قوەللیە وەك قوەللیەك بۆ چاودێری کردن یان لە شوێنی 

یان خانوەیەکی تەواو بوە لە نێو   ٢: ٥کۆکردنەوەی دانەوێڵە دەچێت ئیشایا 

 کێڵگەدا . 

 بڕی تێچوون . 

هەموو کەسانی بازرگانی کارامە بڕی تێچوونی هەر پرۆژەیەك لەبەرچاو 

 دەگرن پێش ئەوەی دەستی پێبکەن . 

 و ئەوانەی دەیبینن . هەمو

هەمیشە بینەران ئامادەن بۆ گاڵتەو نوکتەو فشەپێکردن و سوکایەتی کردن  

 بەو کەسەی کە دەکەوێت یان دەدۆڕێت .  

    

. چوارچێوەی دەقە ڕاستەوخۆکە بخوێنەوەو تاقی بکەوە ، وە ٢  

 .  بنەماکانی نمونەکە دیاری بکە

: چوارچێوەی "چیرۆکەکە" زۆرجار ڕەهەندو بانگراوندی هەیە   پێشەکی

یان شرۆڤە کردن وجێبەجێکردنی نمونەکەی هەیە . دەکرێ ئاماژە بۆ  

بانگراوندی نمونەکە گونجاو بێت لەگەڵ پێناسەی چیرۆکەکە بۆ ئەو 

بارودۆخەی نمونەکەی تێدا باسکراوە . وە زۆرجار بانگراوندی نمونەکە  

کی نێو نمونەکەوە ، بەاڵم شرۆڤە یان جێبەجێکردنی  کەوتوەتە پێش چیرۆ

 دوای چیرۆکی نمونەکە باسکراوە . 

: چیرۆک و بانگراوند و شرۆڤە   ئاشکرای بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە

 یان جێبەجێکردنی ئەم نمونەیە چی یە ؟  

 .  تێبینیەکان

 .  ٢٧ -٢٥: ١٤أ. بانگراوندی نمونەی هاتوو لە لۆقا 
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بە بیریەدا ئیدی قسەی بۆ   ٥١: ٩و بۆ ئۆرشالیم لۆقا عیسا لە ڕێگایدا بو

 خەڵکێکی زۆر دەکرد لەبارەی بە قوتابی بوونەوە . 

 دەبێت هەموو باوەڕدارێكی ڕاستەقینە ببنە قوتابی . 

ئاماژە دەکات بۆ قوتابیەکان کە یەکەمجار لە ئەنتاکیا بە   ٢٦: ١١کردار 

ە ڕوو لە نێوان  مەسیحیەکان ناوبران . عیسای مەسیح جیاکاری دەخست

  ٦٩ -٦٠:  ٦قوتابی ڕاستەقینەو ئەوانەی بە ڕاستی قوتابی نەبوون یۆحەنا 

 .   ٥٢ -٤٨: ١٣؛ ٢٦: ٩؛ کردار 

وە هەندێ لەو باوەڕدارانە یان قوتابیانە تا ئێستاش پێگەیشتوو نین و  

  ٢ -١: ٦بوونە هۆی پەرت وباڵوی دوبەرەکی لە نێوان خۆیاندا کردار 

قوتابیەکانی تر و باوەڕدارانی تر پێگەیشتوون وەکو تیمۆساوس بەاڵم 

ئیدی عیسای مەسیح بە ڕوونی فێرمان دەکات لەبارەی  ٢ -١: ١٦کردار 

؛   ٢٥ -٢٤: ١٠نیشانەکانی قوتابی بە دیاری کراوی لە ئینجیلەکاندا مەتا 

؛   ٣٣،   ٢٧ -٢٦: ١٤؛  ٤٠: ٦؛ لۆقا  ٢٠ -١٩:  ٢٨؛ مەتا   ٥٢: ١٣

. وە ئامانجی عیسای    ٨ -٥: ١٥؛  ٣٥ -٣٤: ١٣؛  ٣٢  -٣١: ٨یۆحەنا 

مەسیح ئەوەیە کە هەر کەسێك باوەڕی پێی هەبێت گەشە دەکات بە  

 نیعمەتی خودا و ئەو نیشانانەی قوتابی دەبێت . 

 ئەو قوتابیەی شوێنکەوتەی عیسای مەسیحە .

عیسا جۆرەها خەڵکی بانگ کرد تاکو ببنە قوتابی ئەو ئیدی پێی دەوتن  

؛   ١١  -١: ٥؛ لۆقا  ٥١ -٣٥: ١وببینن یان دوام کەون ، یۆحەنا وەرن 

 .   ١٥ -١٣: ٣مەرقۆس 

 قوتابی فێرکراو لەالی عیسای مەسیح .  

  ١٥ -١٣: ١٣قوتابی بە بینین وگوێگرتن و چاولێکردن فێر دەبێت یۆحەنا 

 .    ١٢ -٩: ٤؛ فیلیپی  ١٣: ٤؛ کردار  ٢٣: ٤؛ مەتا 

 ستەقینەی عیسا ئەوەیە ڕقیان لێی بێت . یەکەم نیشانەی قوتابی بوونی ڕا
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ئەمەش واتە بەتەواوەتی قوتابی ڕاستەقینەی عیسای مەسیحە بەپێی ئایەتی  

، دەبێت قوتابی ، خێزانەکەی و ژیانی ڕەتبکاتەوە تاکو ببێتە قوتابی   ٢٦

عیسای مەسیح ، ئەمەش بەو واتایە نیە کە ئێمە دەبێت ڕقمان لە دایکو  

خێزانەکانمان بێت بەو واتایەی خۆشمان نەوێن   باوکمان بێت و ڕقمان لە

یان وازیان لێ بهێنین وفەرامۆشیان بکەین چونکە کتێبی پیرۆز فەرمان 

دەکات بە باوەڕداران کە بایەخ بدەن بە دایکوباوکیان و هاوسەرەکانیان 

خۆش بوێ ومنداڵەکانیان بەخێو بکەن و تەمێیان بکەن بەڵکو هەروەها 

ە خزمەکانیشیان خۆش بوێ وەك چۆن خۆیان  فەرمانیشیان پێدەکات ک

 خۆش دەوێ .  

وشەی ڕق لێبونەوە ئاماژەیە بۆ باشتر زانینی ئاستی شتێکی دیاریکراو 

  ٢٧: ١٠کەمێك زیاتر لەوانی تر وەك چۆن لەبەشەکەدا دەیبینین لە مەتا  

 .   ١٨: ١هەروەها بڕوانە کۆلۆسی 

 اچەکەی هەڵبگرێت.نیشانەی دوەم بۆ قوتابی ڕاستەقینەی عیسا ئەوەیە خ 

 .  ٢٧ -٢٦: ١٤لۆقا 

 .  ٣٠ -٢٨: ١٤ب. چیرۆکی نێو نمونەی هاتوو لە لۆقا  

 

 ج. شرۆڤە یان جێبەجێکردنی نمونەکە نەدراوە لە دەقەکەدا . 

دەبێت لە چوارچێوەی نمونەکە تێبگەی ، دەبێت باوەڕدار زانیاری  

ئەوەی ڕاستەقینەی هەبێت لەبارەی تێچوونی نرخی قوتابی بوون پێش  

 کاربکات و دەست بکات بە ڕۆیشتن لەگەڵ عیسادا. 

 

بە نمونەکە دیاری   .  وردەکاری پەیوەندیدار و ناپەیوەندیدار٣   

 بکە. 

:  عیسا مەبەستی نەبوو بڵێ هەر خاڵێکی نێو نمونەکان  پێشەکی

واتاو مەبەستێکی ڕۆحی لە پشتەوەیە ، وە وردەکاری نێو نمونەکە 
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ی سەرەکی لە خۆ دەگرێ ، بۆیە دەبێت خاڵی جەوهەری یان بابەت

هەوڵ بدەین واتاو مەبەستی ڕۆحی بۆ هەموو خاڵێک و وردەکاری 

 نێو نمونەکان دیاری نەکەین . 

ئەو وردەکاریانە :  ئاشکرای بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە 

کامانەن نمونەکە لەخۆی دەگرێ و بە سەرەکی و واتادار دادەنرێن 

 ؟ 

. بزانە    

یان خاڵێک یان بنەمایەکی نەداوە لەم نمونەیەدا بۆیە   عیسا هیچ واتایەک

 دەبێت ڕاڤەی وردەکاریەکان بەپێی چوارچێوەی نمونەکە بێت. 

 دروستکردنی قوەلل .  

ئەم بنەمایە گرنگە لە نمونەکەدا ، دروستکردنی قوەلل پرۆژەیەکی 

گەورەیە و پارەی زۆری دەوێ وکات و گوێڕایەڵی دەوێ لەم  

نی قوەلل ئاماژەیەکە بۆ قوتابی مەسیح ، چونکە چوارچێوەدا دروستکرد

کاتێ مرۆڤ بڕیار دەدات ببێتە قوتابی مەسیح بڕیارێکی گرنگە وە 

دەکرێ ئەم بڕیارە کاریگەری بکاتە سەر الیەنی دارایی وە پەیوەندی  

دایکوباوکی و خێزانی و منداڵی و براو خوشکی وە ئاراستەی ژیانت 

 بەتەواوەتی بگۆڕێ ! 

ی تێچوون یەکەمجار بۆ ئەوەی پێشبینی ئەوە بکات ئایا  خەماڵندنی بڕ

 دەتوانێ کارەکە تەواو بکات یان . 

ئەم بنەمایەش گرنگە هەروەها لە نمونەکەدا ، چونکە خاڵێکی سەرەکیە ، 

 ئەمە پەیامی سەرەکیە کە نمونەکە دەیەوێ بیگەیەنێ .   

 

. پەیامی سەرەکی نمونەکە دیاری بکە . ٤  

: پەیامی سەرەکی نمونەکە لە شرۆڤەو جێبەجێکردندایە  پێشەکی

 یاخود دەکرێ کورتبکرێتەوە لە خودی نمونەکەدا . 
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: پەیامی سەرەکی ئەم  ئاشکرای بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە 

 نمونەیە چی یە ؟  

.   تێبینیەکان  

فێرمان دەکات   ٣٠  -٢٨: ١٤لە لۆقا وەستای هەڵەشە نمونەی 

لە شانشینی خودا . پەیامی سەرەکی نمونەکە لەبارەی قوتابی بوون 

ئەوەیە : هەموو مرۆڤێك بەرپرسیارە کە چۆن بیردەکاتەوە لەبارەی 

تێچوونی بەقوتابی بوونی ، وە دەبێت بزانێ کە ئەو نرخی تێچوونی  

هەیە پێش ئەوەی ببێتە قوتابی ، وە دەبێت پێش ئەوەی باز بدات  

 ببینێت . 

     

 

  

وسەنگی و بەرابەری لە کتێبی پیرۆزدا.  . بەراوردی نمونەی ها٥  

پێشەکی : زۆرێك لە نمونەکان لەیەك دەچن و هاوشێوەن هەندێ  

جار دەتوانی بەیەکتریان بەراورد بکەیت ، ئەو ڕاستیەی لە هەر  

نمونەیەکدا هەیە هاوسەنگە یان بەرابەر ڕاستیەکە بەشەکانی دیکەی 

. هەوڵ بدە ئەو   کتێبی پیرۆز بۆمان ڕوون دەکاتەوەو فێرمان دەکات

ئایەت و شایەتە کتێبیە بدۆزیتەوە کە بەرابەر یان هاوشێوەی  

نمونەیەکەو یارمەتیدەرە بۆ ڕاڤەکردنی نمونەکە . ئاگاداربە لە 

ڕاڤەکردنی هەر نمونەیەك پشت ببەستە بە فێرکردنی ڕوون و  

 ڕاستەوخۆی کتێبی پیرۆز .  

چیمان   : بەشەکانی ترئاشکرای بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە 

نمونەیە پێشکەشی دەکات ؟  و ڕاستیەی ئەم فێردەکات سەبارەت بە  

 .    ٣٤ -٢٥: ٦مەتا 

نرخی تێچوونی قوتابی بوون ئەوەیە کە یەکەمجار داوای پاشایەتی خوداو  

ڕاستودروستیەکەی بکەین ، داواکردنی پاشایەتی خودا و هەوڵ دان بۆی  
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وەکو خواردن زیاتر لە داواکردن و هەوڵدان بۆ شتە ماددیەکان 

 وخواردنەوەو پۆشاك .

 .  ٣٩ -٣٧: ١٠مەتا 

نرخی تێچوونی قوتابی بوون ئەوەیە مرۆڤ عیسای مەسیحی زیاتر خۆش 

بوێ لە دایکوباوکی و منداڵەکانی ، ئەمەش ئامادەبوونە کە قوربانی بدات  

و خۆی تەرخان بکات وە هەڵبژاردەیەکە بۆ ئەوەی ژیانی خۆی پێشکەش 

 ت و شانشینیەکەی مەسیح باڵوبکاتەوە . بە عیسای مەسیح بکا

 .    ١٢: ٣تیمۆساوس ٢؛ ٣٣: ١٦؛ یۆحەنا ١٤: ٧مەتا 

دەبێت هەموو کەسێك نرخی تێجوونی قوتابی بوون بیر لێبکاتەوە پێش  

؛   ٨ -٤:  ٦ئەوەی پەیوەست بێت بە قوتابی بوونی بڕوانە عیبرانیەکان 

؛ مەتا   ١٠،  ٨: ٤تیمۆساوس ٢؛    ٧١ -٧٠: ٦؛ یۆحەنا  ١٩: ٢یۆحەنا ١

؛   ٢٨ -٢٧: ١٠؛ یۆحەنا  ١٢:  ١١؛ مەتا  ٦٦: ٦؛ یۆحەنا  ٢٣ -٢٢: ٧

  -٣١: ٢٢؛ لۆقا   ١٦: ٢٤؛ پەندەکان  ١٩: ٢تیمۆساوس ٢؛  ٦: ١فیلیپی 

 .   ١٧ -١٥: ٢١؛ یۆحەنا  ٣٢

 ب. نمونەی پاشای گەمژە 

 بخوێنەوە .   ٣٣ -٣١: ١٤لۆقا 

     

 . سروشتی چیرۆکی نێو نمونەکە تێ بگە .١

گفتوگۆی لەبارەوە بکە : ئەو بنەمایانە کامانەن چیرۆکەکە لە خۆی  

 دەگرێت ؟ 

 تێبینیەکان .  

 پاشاکان جەنگ بەرپا دەکەن . 

چیرۆکی پاشاکان ئەوانەی جەنگیان بەرپا کردوە کتێبەکانی مێژوویان پڕ  

 کردوە لە جیهاندا. 
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 بیرکردنەوە لە دەرئەنجامی جەنگەکە .

رکردەکانیەتی پێش ئەوەی جەنگ ئەمە کاری سەرەکی پاشا و سە

ڕابگەیەنن بەسەر پاشایەتیەکی تردا ، بەتایبەتی ئەگەر بزانێ دوژمنەکەی 

لە ڕووی ژمارەوە لەوان زیاترن ، ئەو کات ناچار دەبێت بڕیارێك بدات  

 یان جەنگەکە بدۆڕێنێت یانیش هەوڵی ئاشتی بدات . 

یانەو  ناردنی شاند و داواکردنی بەیەک گەیشتن وڕێکەوتنی ئاشت 

 ئاشتەوایی . 

ئەم بڕیارە زۆرباشترە لە بڕیاری جەنگ لە بارودۆخی وەهادا چونکە 

 ێ لێی دەرباز بێت . دەرئەنجام دۆڕاندنەو ئیدی ناتوان

 

. چوارچێوەی دەقە ڕاستەوخۆکە بخوێنەوەو تاقی بکەوە ، وە ٢  

 .  بنەماکانی نمونەکە دیاری بکە

ۆک و بانگراوند و شرۆڤە  : چیر ئاشکرای بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە

 یان جێبەجێکردنی ئەم نمونەیە چی یە ؟  

 .  تێبینیەکان

 .  ٣٠ -٢٥: ١٤أ. بانگراوندی نمونەی هاتوو لە لۆقا 

 

 .  ٣٢ -٣١: ١٤ب. چیرۆکی نێو نمونەی هاتوو لە لۆقا  

 

 .  ٣٥ -٣٣:   ١٤ج. شرۆڤە یان جێبەجێکردنی نمونەکە کە هاتوە لە لۆقا 
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جێبەجێکردنی ئەم نمونەیە خۆی لە چیرۆکەکەدا دەبینێتەوە : ئەگەر مرۆڤ 

بیەوێ شتێك بکات دەبێت ژیرانە بیکات وبیربکاتەوە لەوەی دەیکات 

 ئەگەر بینی سەرکەوتوو نابێت دەبێت هەوڵی ئاشتی و ئاشتەوایی بدات ! 

ئەمانەی خوارەوە لە فێرکردنەکانی عیسای مەسیحن لەبارەی قوتابی بوون  

 ەك چۆن لە نمونەکەدایە : و

نیشانەی سێ یەم بۆ قوتابی بوونی مەسیح ئەوەیە واز لە هەموو شتەکانی  

 .    ٣٣بهێنێت . ئایەتی 

 دەبێت ئامادە بێت واز لە هەموو شتێك بهێنێ تاکو دوای عیسا بکەوێت . 

 نیشانەی چوارەم بۆ قوتابی بوونی مەسیح ئەوەیە وەکو خوێ بێت . 

:  ١٢؛ مەتا  ٤٤ -٤٢:  ٢١؛ ١٢: ٨ها بڕوانە مەتا . هەروە  ٣٥  -٣٤ئایەتی 

 .   ٧: ٢؛ بینین ٣٥: ١٤؛ لۆقا  ٣١ -٢٦:  ١٠؛   ٦ -٤: ٦؛ عیبرانیەکان  ٣٢

  

 

بە نمونەکە دیاری   .  وردەکاری پەیوەندیدار و ناپەیوەندیدار٣   

 بکە. 

ئەو وردەکاریانە :  ئاشکرای بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە 

کامانەن نمونەکە لەخۆی دەگرێ و بە سەرەکی و واتادار دادەنرێن 

 ؟ 

. تێبینەکان   

، بۆیە   عیسا هیچ واتایەکی دیاریکراوی نەداوە بە وردەکاریی نمونەکە

 دەبێت ڕاڤەی وردەکاریەکان لە چوارچێوەی نمونەکەدا بێت .  

 ەکی تر . ئەو پاشایەی دەیەوێ جەنگ بەرپا بکات لە دژی پاشای
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ئەم بنەمایە گرنگە لە نمونەکەدا . چونکە بەپێی چوارچێوەکە پاشا وێنەیەکە 

بۆ ئەو کەسەی دەیەوێ ببێتە قوتابی مەسیح بەاڵم دوەم پاشا ئەوەیە کە 

 سوپایەکی مەزنی هەیە ئەویش مەبەست لە عیسای مەسیحە . 

شای  پێویستە پاشای یەکەم بیر بکاتەوە ئایا دەتوانێ بجەنگێ لە دژی پا

 دوەم. 

ئەم بنەمایەش هەروەها گرنگە چونکە خاڵی سەرەکیە و پەیامی سەرەکی 

نێو نمونەکەیە ، دەبێت هەر پاشایەك یان سەرکردەیەکی سەربازیی پالنی  

هەبێت بۆ ڕوبەڕوبونەوە پێش ئەوەی جەنگ ئەنجام بدات ئامانج لەم  

 نمونەیە فێرکردنرر بۆ هەر مرۆڤێک کە بەرپرسیارە لە بیرکردنەوە

لەوەی ڕوودەدات ئەگەر ڕەتی کردەوە ببێتە قوتابی مەسیح لەسەریەتی  

بیربکاتەوە کە عیسای مەسیح و سوپای فریشتەکانی زۆر بەرابەر 

  -١٢: ١٧بەهێزترو زیاترە لە هێزو ژمارەو توانای ئەو ، بڕوانە بینین 

١٤   . 

  

  

. پەیامی سەرەکی نمونەکە دیاری بکە . ٤  

: پەیامی سەرەکی ئەم  ارەوە بکە ئاشکرای بکەو گفتوگۆی لەب

 نمونەیە چی یە ؟  

.   تێبینیەکان  

فێرمان دەکات لەبارەی  ٣٣  -١: ١٤نمونەی پاشای گەمژە لە لۆقا 

قوتابی بوون لە شانشینی خودا . پەیامی سەرەکی نمونەکە ئەوەیە :  

هەموو مرۆڤێك بەرپرسیارە لەو بڕیارەی دەیدات کە ببێتە قوتابی 

ر بکاتەوە لە پالنەکانی و هەنگاوەکانی ئەمەش مەسیح وە دەبێت بی

 باشترە . 
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؛   ١٨: ١٥؛ یۆحەنا   ١٧: ٥؛ گەاڵتیە   ٢٥  -١٤: ٧بڕوانە ڕۆما 

؛ لۆقا  ١٧  -١٥: ٢یۆحەنا ١؛  ٧: ٤؛ پەیدابوون  ١٢: ٦ئەفەسۆس 

. هەموو ئەمانەش هانمان  ٢٠: ٣؛ بینین  ٨: ٥پەترۆس  ١؛  ١٤: ٨

ە  لهەڵبژێرین ! بەقوتابی بوون یەکێکە  دەدات بڕیار بدەین وە دەبێت 

نیشانە سەرەکیەکان کە پێناسەی شانشینی خودای پێدەکرێت .  

.   ٢٠  -١٧: ٥کۆرنسۆس ٢  

  

. بەراوردی نمونەی هاوسەنگی و بەرابەری لە کتێبی پیرۆزدا.  ٥  

: بەشەکانی تر چیمان  ئاشکرای بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە 

نمونەیە پێشکەشی دەکات ؟  ڕاستیەی ئەم و فێردەکات سەبارەت بە  

.   ٥٩ -٥٧: ١٢لۆقا   

باشترین ستراتیژی قوتابی بوون ئەوەیە کە مرۆڤ بۆخۆی حوکم 

بدات کامە باشەو تەواوە تایبەت بەو بابەتانەی پەیوەندیدارە بە  

 دادگاوە . 

.    ٥ -١: ١٣لۆقا   

عیسای  باشترین ستراتیژی قوتابی بوون تۆبەکردن و باوەڕە بە 

 مەسیح پێش ئەوەی کار لە کار بترازێ ! . 

.    ٢: ٦کۆرنسۆس ٢  

باشترین ستراتیژی قوتابی بوون ئەوەیە بڕیاری دەستبەجێ بدرێ و  

 بەبێ دواکەوتن ودرێژکردنەوە . ئەمڕۆ ڕۆژی ڕزگاریە !

.  ٢٤ -٢٠: ١٩لۆقا   

باشترین ستراتیژی قوتابی بوون ئەوەیە واز لە هەموو ئەو شتانە  

دەبنە ڕێگر لەبەردەم شوێنکەوتنی بۆ عیسای مەسیح لە    بهێنێ کە

.   ٧ -٥: ٥؛ ئەفەسۆس  ١٥ -١٠: ١بەقوتابی بوونیدا ! پەندەکان   
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.  ٣ -٢: ٣؛  ١٦  -١٤: ٢کۆرنسۆس ٢؛   ٣٥ -٣٤: ١٤لۆقا   

باشترین ستراتیژی قوتابی بوون ئەوەیە باوەڕدارێك بێت کاریگەری 

 هەبێت لەسەر کۆمەڵگەکەی . 

ردنە سەرەکیەکانی ئەم نمونانە لەبارەی قوتابی ج. کورتەی فێرک

 بوون لە شانشینی خودا . 

ئەو نمونانەی تایبەتن بە بابەتی قوتابی بوون لە شانشینی خودا  

 ئەمانەن: 

دا هاتوە ؛   ٣٠ -٢٨:  ١٤نمونەی وەستای هەڵەشە ، کە لە لۆقا   

دا هاتوە ؛  ٣٣ -٣١: ١٤نمونەی پاشای گەمژە ، کە لە لۆقا   

دا   ٦٢ -٥١: ١٩دانان ، کە لە لۆقا  گاسنوە نمونەی دەست لەسەر 

.   ٣پاشکۆی   ١١هاتوە ، بڕوانە ڕێبەری ڕێنماییەکانی   

گفتوگۆی لەبارەوە بکە : ئەو پەیامە سەرەکی و فێرکردنانە کامەن  

نمونەکە پێشکەشی دەکات تایبەت بە شایەتیدان لە شانشینی خودا ؟ 

کە بیزانین و باوەڕمان پێی هەبێت عیسای مەسیح چی لێمان دەوێ 

 ، وە دەیەوێ ئێمە چی بین و چی بکەین ؟ 

 تێبینیەکان .  

دەبێت باوەڕداران ببنە قوتابی مەسیح ئەمە باوەڕدارێتی  

 ڕاستەقینەیە . 

 دەبێت بڕی تێچوونی نرخی قوتابی بوونت بژمێری . 

دەبێت هەڵبژێری لە نێوان ئەوەی لەگەڵ مەسیح بیت و بۆئەو بیت 

دژی دەبیت .  یان  

 دەبێت هەموو ڕۆژێك قوتابی مەسیح بیت لە ڕۆژگارەکانی ژیانتدا. 
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ئەم سێ نمونەیە پێکەوە فێر دەکات کە قوتابی بڕی تێچوونی هەیە 

وە دەبێت بڕیار بدات سەبارەت بە قوتابی بوونی وە دەبێت  

پەیوەست بێت بە بەردەوام بوونی و ڕوانینی بۆ پێشەوە و  

یح !  شوێنکەوتنی عیسای مەس  

    

       

      

(  نوێژێك ڕەنگدانەوەی وشەکانی خولەك  ٨)   نوێژ

 خودا بێت  

٥ 

                  

    

، نوێژێکی کورت ئەوە دەربخات کە ئەمڕۆ   بە نۆرە نوێژ بکەن 

فێربوون . یان کۆمەڵەکە بکە بە دوو یان سێ کۆمەڵ و نوێژێك  

 بکەن ڕەنگدانەوەی ئەوە بێت کە ئەمڕۆ فێربوون .  

 

وانەی داهاتوو  ) دوو خولەك ( بۆ  ئەرکی ماڵەوە   ٦ 

    

ئەرکی داهاتوو بدە بە ئەندامانی کۆمەڵەکەت بە  ڕابەری کۆمەڵەکە . 

 شێوەی نوسراو ، یان داوایان لێ بکە لە پەڕاوەکانیاندا بینوسن.  

١- بەڵێن .  بەڵێندان بە ڕاهێنانی قوتابی نوێی خوداوەند و بونیادنانی  

 کڵێسای مەسیح و جاڕدانی موژدەی شانشینی خودا .  

٢- وتاری ئامۆژگاری یان فێرکردن ، یان وانە دابەشکردن )لەگەڵ 

کەسێكی تر یان لەگەڵ کۆمەڵێکدا( فێرکردنی پەیوەست بە نمونەی "  

 وەستای هەڵەشە"  وە " نمونەی پاشای گەمژە" .  

٣- خەڵوەتی ڕۆحی .  چێژ وەربگرە لە خەڵوەتی ڕۆحی لەگەڵ خودا و  

  ٧،  ٦، ٥هەموو ڕۆژێك هاوکاری وەربگرە لە نیوەی بەشێك لە ئیشایا 

.   باشترین شێوازی ڕاست بەکاربهێنە و تێبینیەکانت بنوسەوە .  ٨،   
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٤- لەبەرکردن :  تێڕامان بکە بۆ ئایەتی نوێی کتێبی پیرۆز و لە بەری 

نە پێداچونەوە بکە بۆ دوایین ئەو پێنج  ، ڕۆژا  12:  ١٠بکە : ڕۆما 

 ئایەتەی لەبەرت کردوە  .   

٥- وانەی کتێبی پیرۆز . وانەی داهاتووی کتێبی پیرۆز ئامادە بکە لە 

. ئەو پێنج ڕێگەیەی لێکۆڵینەوەی کتێبی ٣3 -1: 9ماڵەوە :  ڕۆما 

 پیرۆز بەکار بهێنەو و سودیان لێ ببینە. تێبینیەکانت بنوسەوە .  

٦- نوێژ.  نوێژ بکە بۆ کەسێكی دیاریکراو یان شتێکی دیاریکراو لەم 

(. ٣: ٥هەفتەیەداو تەماشا بکە خودا چی دەکات ) زەبور   

سەبارەت بە بونیادنانی کڵێسای مەسیح . هەروەها تێبینیەکانت بنوسە  -٧

ئەو تێبینیانە بنوسەوە کە پەیوەندیان بە کاتی خەڵوەتت لەگەڵ خودا و  

 و فێرکردن و ئامادەکاری یەوە هەیە .   ئایەتەکانی لەبەرکردن

  

     

  

  

 ( 3٤وانەی )

 

 ١ نوێژ 

 

نوێژ بکەو کۆمەڵەکەت وئەم پرۆگرامی ڕاهێنانە  ڕابەری کۆمەڵەکە : 

 تەرخان بکە تایبەت بە مزگێنیدان و بانگەوازی شانشینی خودا .  

 

خولەك(   ئیشایا  ٢٠بەشداریکردن )   ٢ 

 

و پەڕاوی تایبەتی خەڵوەتی ڕۆحیتان بە نۆرە بەشداری بکەن 

ئەوەی فێری بوون لە خەڵوەت و تێڕامانەکانتان لەو بەشە  بخوێننەوە

(  ٨،  ٧،   ٦، ٥یاریکراوەی کتێبی پیرۆز ) ئیشایا د  

گوێ بگرن لە ئەو کەسەی بەشداری دەکات ، بەشێوەیەك مامەڵەی  

پێشوازی  لەگەڵ بکەن هەست بکات ئەوەی دەیڵێ جێی بایەخی ئێوەیە ، 
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لێبکەن . مشتومڕی لەگەڵ مەکەن لەو بابەتەی بەشداری پێدەکات ،  

 تەنها تێبینیەکانت بنوسەوە . 

 

 

 

 ٣    ١٢:  ١٠خولەك( ڕۆما ٥لەبەرکردن )

           

بکەن ،  پێداچونەوە  بە شێوەی گروپی دوانەیی ) دوو باوەڕدار پێکەوە 

.     ١٢: ١٠بۆ ڕۆما   

 

 

33 -١: 9خولەك(   ڕۆما  ٨٥فێرکردن )  ٤ 

 

دا دەڵێ ، ئینجیل هێزی خودایە بۆ   ١٧ -١٦: ١پێشەکی : پۆڵس لە ڕۆما

ڕزگاریی هەر کەسێك باوەڕ بهێنێ ، یەکەکجار جولەکە پاشان نەتەوەکان 

بەاڵم لە ڕاستیدا جولەکە یەکەمجار لە پێشترە مزگێنی پێبدرێت بڕوانە مەتا 

 .    ٦، ٢: ٤، هەروەها بڕوانە عیبرانیەکان  ٦ -٥: ١٠

بۆیە پۆڵس پێناسەی خواستی بنەڕەتی خودا دەکات بە گشتگیری تایبەت بە  

وە   ٥ -١:  ٩دا هەروەها بڕوانە ڕۆما   ١١،  ١٠، ٩گەلی جولەکە لە ڕۆما 

 .  ٣٣ -٦: ٩وە ڕۆما  ١٨ -١٧: ٩وە ڕۆما  ١٦  -٦: ٩ڕۆما 

  

   وشەی خودا            : بخوێنەوە .١هەنگاوی 

 .   ینەوەدەخوێن   33 -1: 9پێکەوە ڕۆما 

بە نۆرە هەر کەسێ ئایەتێك بخوێنێتەوە تا هەموو ئایەتەکان بە تەواوی  

 دەخوێنینەوە . 

 

  تێبینیەکان            : ئاشکرای بکە. ٢هەنگاوی 

. ئەو ڕاستیە کامەیە پێت وایە گرنگە بەالتەوە سەبارەت بە خۆت   بیرکەوە

ستیە چووە ناو هۆش  لەم ئایەتانەدا ؟ یان لە کۆی گشتی ئەم ئایەتانە کام ڕا
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 و دڵتەوە  ؟  

یەك یان دوو ڕاستی ئاشکرا بکە کە تێگەیشتووی لێی . بیریان   بنوسە . 

 لێبکەوە و بیرۆکەکانت بنوسە لە پەڕاوەکەتدا .  

) دوای ئەوەی ئەندامان کاتێك بەسەردەبەن لە   بەشداری بکە.

 بیرکردنەوەو نوسینەوە ، بە نۆرە بیرۆکەکانتان بەشداری پێبکەن (. 

هەریەکێکمان بەشداری دەکەین لەو شتانەی کە ئاشکرا کران لەالیەن  

 ئەندامانەوە . 

)لەیادت بێت لەهەر کۆمەڵەیەکی بچوکدا ، ئەندامانی کۆمەڵەکە بە 

 بەشداری دەکەن(.    شێوەیەکی جیاواز 

 

 

 5 -1: 9ڕۆما  

 

 پێناسەی تایبەتمەندیەکانی گەلی ئیسرائیل بکە  .  : ١ئاشکراکردنی 

دواتر قسە دەکەین لەبارەی تایبەتمەندیەکانی گەلی ئیسرائیل . خودا ڤیای  

کردنەوە تاکو خزمەتی بکەن و خەڵکی دیکە لە ڕێگەی ئەوانەوە بیناسن  

 .    ١٣ -١١: ٢؛ ئەفەسۆس   ٢٣ -١٦: ١٣بڕوانە کردار 

لە خۆگرتن یان لەخۆگرتنی منداڵ دەتسەواژەیەکە ئاماژەیە بۆ ئیسرائیل  

  ١: ١١؛ هۆشەع   ٢٣ -٢٢: ٤ەرەی خودا ، دەرچوون وەکو کوڕی نۆب

واتە ئیسرائیل سەرەتای گەلی خودایە لەسەر زەوی نەك تەنها گەلی ئەو  

 بن لەسەر زەوی . 

شکۆ یان شکۆی خودا دەستەواژەیەکە ئاماژە دەکات بۆ ڕاگەیاندنی خودا  

بۆیان وە ئامادەبونی خودا لەگەڵیان لە مێژووی ڕابردوودا بڕوانە 

 .   ٣ -١:  ٧هەواڵی ڕۆژان ٢وە  ٢٢  -٢١: ١٣ دەرچوون

:  ٦؛ دەرچوون  ١٨  -١٧: ٢٢؛   ٣  -١: ١٢پەیمانەکان . بڕوانە پەیدابوون 

بەرواردی   ٣٤ -٣١: ٣١؛ یەرمیا  ١٤ -١١: ١٧هەواڵی ڕۆژان ١؛  ٧ -١

 .   ١٦: ٣بکە بە گەاڵتیە 
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 .   ١٩ -١٦: ٣شەریعەت . بڕوانە گەاڵتیە 

 .   ١٠ -٦: ٩پەرستن . بڕوانە عیبرانیەکان 

 ٢٠: ٤پاشایان ١؛  ٦: ١٥بەڵێن یان بەڵێنەکان .بڕوانە پەیدابوون 

؛ زەبور   ١٤، ١٠: ١٨؛ پەیدابوون  ٢١: ٤پاشایان ١؛   ١٨: ١٥پەیدابوون 

٢٩: ١٨  . 

 .    ١٧ -١٦: ٣باوکان . گەاڵتیە 

:  ٤؛ یۆحەنا  ٣: ١؛ ڕۆما  ٣٧،  ٢٣: ٣مەسیح بەپێی جەستە . بڕوانە لۆقا 

 .    ٢١ -٨: ٣؛ فیلیپی   ١١ -٥: ٢؛ فیلیپی  ٤: ٤؛ گەاڵتیە   ٢٢

 ١٣  -٦: ٩ڕۆما 

 : دەرکەوتن وچەسپانی سەرڕاستی خودا . ٢ئاشکراکردنی 

 .    ٩ -٦: ٩أ. خودا بەپێی بەڵێنی خۆی بە سەرڕاستیانە کاردەکات ڕۆما 

وشەکانی ئیسرائیل و نەوەو ڕۆڵە بەشێوەیەکی گشتگیر و تایبەتیش بەکار 

 بەڵێنەکەی خودا دیاری دەکرێت . دێت دیارە بەپێی 

 .  ٨  -١: ٥٦هەروەها بڕوانە ئیشایا   ٩یەشوع 

دەرئەنجام : خەڵکی بە لەدایکبونی سروشتی نابنە ڕۆڵەی خودا بەڵکو 

تەنها لە ڕێگەی بەڵێنی خوداو دەسەاڵت و سەروەریی خودا دەبنە ڕۆڵەی  

 خودا . 

وی خۆی  ب. خودا بە سەرڕاستی کاردەکات بەپیی خواستی هەڵبژێردرا

 .   ١٣ -١٠: ٩ڕۆما 

لە الیەکەوە وشەکانی یاقوب وعیسۆ بەکاردەێن وەکو واتای گشتگیر بەاڵم  

 .  ١٣ – ١١: ٩لەالیەکی ترەوە بەکار دێن وەکو دیاریکراو . بڕوانە ڕۆما 
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دەرئەنجام : خەڵکی نابنە ڕۆڵەی خودا بەپێی کارە مرۆڤانەکانیان ئەوان  

ڕۆڵەی خودا وە بە بانگکردنی خودایی  تەنها بە هەڵبژاردنی خودایی دەبنە 

 و خۆشەویستیەکەی . 

   ١٨ -١٤: ٩ڕۆما 

 : دەرکەوتنی دادپەروەری و ڕاستودروستی خودا.٣ئاشکراکردنی 

أ. خودا بەرزترین دەسەاڵتە بۆیە مافی خۆیەتی نیعمەت ببەخشێ بە کێ کە  

 .   ١٦ -١٤: ٩دەیەوێ ڕۆما 

ەریەوە کاتێ کەسێك باسی  دەتوانین هەمومان قسە بکەین لەبارەی دادپەرو

 دادپەروەری دەکات. 

ڕۆما   ٢٣:  ٣؛ ڕۆما  ٤: ١٤؛ ئەیوب  ٥: ٥١؛ زەبور  ١٢: ٥بڕوانە ڕۆما 

 .    ٣٦،  ١٨،   ١٦: ٣؛ یۆحەنا  ١٩ -١٧:  ٥؛ ڕۆما  ١٠،  ٨، ٦: ٥

ناتوانین جگە لە نیعمەت قسە لەبارەی هیچ شتێکی ترەوە بکەین کاتێ 

 مافی خۆیەتی .  کەس ناتوانێ داوای مافێک بکات کە 

نیعمەت وبەزەیی دیاری بێ بەرامبەری خودایە کە هیچ کەس شایەنی نیە .  

دەرئەنجام : مرۆڤ نابێتە ڕۆڵەی خودا بە حەزو هەوڵەکانیان بەڵکو بە  

 نیعمەت و بەزەیی و سۆزو و دەسەاڵت و میهرەبانی خودا .  

لەگەڵ ب. خودا گەورەو مەزنترینە بۆیە ئازادەو مافی خۆیەتی توند بێت 

 .    ١٨ -١٧: ٩ئەوەی خۆی دەخوازێ ڕۆما 

؛   ٢٨،  ٢٦، ٢٤: ١، ڕۆما  ٢٥، ١٨: ١تاوانی مرۆڤانەو توندیی ، ڕۆما 

 .   ٨ -٧: ٦گەاڵتیە 

 خواستی خوداو توندیی . 

لە تێڕوانینی دادوەریەوە ، هەموان گوناهەیان کردو شایەنی ئەو توندیەن  

رین دڵەکانی خەڵکی بەڵکو  بەاڵم لە ڕاستیدا خودا توند نەبوە لەگەڵ زۆرت

بەزەیی هەیە بۆ گەڕانەوەیان وەك چۆن بڕیاری داوە . هەندێ لە خەڵکی 
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نابنە ڕۆڵەی خودا لەبەر دوو هۆکار : لەسەر ئاستی دادوەری خودا ،  

ئەوان گوناهیان کردو شایەنی ئەو توندیەن ، وە لەسەر ئاستی سەروەریی 

 ن . خودا : خودا ڕێگری کردوە لە نیعمەتەکی بۆیا

دەرئەنجام : خەڵکی نابنە ڕۆڵەی خودا بە خواستی خۆیان یان بڕیارەکانیان 

، بەڵکو بە خواستی خوداو ئامانجی ئەو کە لە دەسەاڵت و  

 سەروەریەکەیەوە سەرچاوەی گرتوە بەتەواوەتی . 

 ٢٦ -١٩: ٩ڕۆما 

 : دەرکەوتنی دەسەاڵت و سەروەریی خودا.٤ئاشکراکردنی 

  ١٩: ٩ا لەسەروو هەموو شتێکەوەیە ڕۆما أ. خواستی سەروەرانەی خود

وە ڕۆما   ١٢ -٧: ١وە ئەفەسۆس  ٢٧ -٢٤: ١٧هەروەها بڕوانە کردار 

 .   ٣٦ -٣٣: ١١؛ ڕۆما  ٢٦  -٦: ٩؛  ٣٠ -٢٨: ٨؛ ڕۆما  ٦: ٣

  –ب. خواستی سەروەرانەی خودا مامەڵە دەکات لەگەڵ جیهانی ڕاستەقینە 

 .  ٢٣ -٢٠:  ٩جیهانی مرۆڤی کەوتوو ڕۆما 

 .   ٣٠ -٢٩:  ٨وە ڕۆما  ٢٣:  ٦هەروەها بڕوانە ڕۆما 

دەرئەنجام : هەموو مرۆڤەکانی سەر زەوی یان جێی توڕەیی خوداو  

  ٢٣: ٩یان جێی بەزەیی خودان ڕۆما   ٢٢ -١٧: ٩حوکمدانی خودان ڕۆما 

. 

ج. دەسەاڵت و سەروەریی خودا بانگەوازەکەی دیاری دەکات بۆ 

 .  ٢٦ -٢٤: ٩ناجولەکەکان ڕۆما 

 جولەکەو ناجولەکە بانگ دەکات بۆ خۆی .  خودا

؛   ٦: ٩ڕۆما   ٢٤: ٩خودا سەرڕاستە لە بەڵینەکان و پەیمانەکانیدا ڕۆما 

؛   ٩: ٥بینین  ٩: ١تیمۆساوس ٢؛   ١٤ -١٣: ٢سالۆمیکی ٢؛ ٣٣: ٨ڕۆما 

 .  ٣: ١٢؛ پەیدابوون  ١٠ -٩: ٢پەترۆس ١

 بانگکردنی ناجولەکە لەالیەن خوداوە لە پەیمانی کۆندا .  



145 
 

ئاماژە دەکات بۆ ناجولەکە  ١٠: ١و  ٢٣: ٢لە پەیمانی کۆن هۆشەع 

ئەوانەی گەلی خودا نەبوون لەماوەی پاشایانی خراپەکاری گەلی ئیسرائیل  

. لەگەڵ ئەوەشدا خودا بەڵێنی دا بە جولەکە کە جارێکی تر ببنەوە بە گەلی  

تی  خودا ئەمەش هاتە دی لە گەڕانەوەی جولەکە لە ڕاپێچەکەی بابل و کا

ڕژانی ڕۆحی پیرۆز بەسەردا دواتر بەسەر جولەکەدا لە ئۆرشالیم لە  

 ڕۆژی پەنجاهەمیندا . 

 نەتەوەکان لە پەیمانی نوێدا .   –بانگکردنی ناجولەکەکان 

؛   ١٦ -١٤: ٦گەاڵتیە  ٦: ٩؛ ڕۆما  ٦ -١: ٣؛   ٢٢ -١: ٢ئەفەسۆس 

 .   ٢٦ -٢٥: ٩؛ ڕۆما  ١٠ -٩: ٢پەترۆس ١؛  ١٦: ٦کۆرنسۆس ٢

 ٣٣ -٢٧: ٩ ڕۆما

 : شرۆڤەو ڕونکردنەوەی کێن ئەوانەی پاشماوەن .  ٥ئاشکراکردنی 

أ. پێشبینی پەیمانی کۆن بە ڕوونی باسی پاشماوە دەکات لە ئیسرائیلدا ڕۆما  

٢٩ -٢٧: ٩   . 

؛   ٩: ١هەواڵی ڕۆژان  ٢؛  ١٦:  ١٣؛ پەیدابوون   ٨:  ٣پاشایان ١بڕوانە 

:  ٤پاشایان ١؛  ١٧: ٢٢ن ؛ پەیدابوو ٢٢: ١٠؛ وتەکان  ٥: ١٥پەیدابوون 

؛ یەرمیا   ١٨: ١٩پاشایان ١؛   ٢٣  -٢٢: ١٠؛ هەروەها بڕوانە ئیشایا  ٢٠

:  ٨؛ ڕۆما   ١٣  -١١: ١وە یۆحەنا  ١٢: ٢؛ میخا  ٣٢:  ٢؛ یۆئیل  ٢٠: ٥٠

:  ٩؛ ڕۆما  ٩: ١؛ ئیشایا   ١١: ٩؛ ڕۆما  ٥: ١١؛ ڕۆما  ٣٣،   ٣٠ -٢٩

٢٩ -٢٧    . 

اری داوە بە ڕوونی لەبارەی ب. پێشبینیەکانی پەیمانی کۆن هۆشد

 .   ٣٣ -٣٠: ٩ساتمەکردنەوە ڕۆما 

ئەو ڕاستودروستیەی بەدەست دەهێنرێت و ئەو ڕاستودروستیەی هەوڵی   

 بۆ دەدرێت . 

ڕاستودروستی خودا ئەوەی لە عیسای مەسیح دایە دەکرێ دەست بکەوێت  

بە نیعمەتی خودا تەنها لەڕێگەی باوەڕەوە ، بەاڵم ئەو راستودروستیەی  
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ەوڵی بۆ دەدرێت لەالیەن دیندارەکانەوە کە هەوڵ دەدەن لەبەرچاوی ه

خودا ڕاستودروست بن بە پەرستنی ئایینی و کردارەکانیان ئەوان هیوایان  

هەیە کە خودا ڕاستودروستیان ڕابگەیەنێت لەسەر بنەمای هەوڵ 

 وتێکۆشانەکانە ئاینیەکانیان . 

:  ٢٨؛ ئیشایا  ١٤: ٨شایا  هۆشداری و بەڵێن لە پەیمانی کۆندا ، بڕوانە ئی

 .   ٤٤: ٢١؛ مەتا  ٢٤: ٢؛ لۆقا  ١٦

 پەیوەندی نێوان خواستی خوداو خواستی مرۆڤ . 

 .  ٨ -٥: ٨بڕوانە ڕۆما 

دەرئەنجام : خواستی سەروەرانەی خودا خواستی مرۆڤ لە خۆدەگرێ لە 

بەرپرسیارێتیەکەی کە باوەڕ بهێنێ و گوێرایەڵی بێت و بەژیانێکی پیرۆز  

ش دڵنیاییەکە بۆ بەدیهاتنی خواستەکانی لەسەر زەوی ئەفەسۆس بژی ئەمە

 .   ١٤ -١٢: ٢؛ فیلیپی  ٩:  ١تیمۆساوس ٢؛  ١٤ -٤: ١

 

      

 ڕونکردنەوە .           پرسیار : ٣ هەنگاوی

: حەز دەکەی کام پرسیارە بخەیتە ڕوو بۆ کۆمەڵەکە لەبارەی بیربکەوە 

هەموو ئەو ڕاستیانەی  ئەم بەشەی کتێبی پیرۆز؟ باشترە هەوڵ بدەین 

،  تێ بگەین ، وە ئەو شتانەی تا ئێستا    33 -1: 9ڕاگەیەنراون لە ڕۆما 

 لێی تێنەگەیشتووین پرسیاری لەبارەوە بکەین.  

: وریا بە لە شێوازی پرسیارەکەت هەوڵ بدە ڕوون بێت ، دواتر  بنوسە

 پرسیارەکەت لە پەڕاوەکەتدا بنوسەوە. 

ندامان کاتێك بەسەردەبەن لە  : )  دوای ئەوەی ئە بەشداری بکە

بیرکردنەوەو نوسینەوە ، یەکەمجار داوا لە هەر یەکێكیان بکە  

 پرسیارەکانیان بخەنە ڕوو (.  

: ) دوای ئەوە ، هەندێ پرسیار هەڵبژێرە وە هەوڵ بدە لە   گفتوگۆ بکە

 ڕێگەی گفتوگۆکردنەوە بە یەکسانی لەگەڵ کۆمەڵەکەتدا وەاڵمی بدەوە (. 

ەش نموونەن بۆ هەندێ پرسیار ڕەنگە ئەندامانی )ئەمانەی خوارەو

کۆمەڵەکە بیخەنە ڕوو، وە هەندێ تێبینی بەسودن بۆ بەڕێوەبردنی 
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 گفتوگۆکردن سەبارەت بە پرسیارەکان (.    

  

 

 

   9 -4: 9ڕۆما       

ئایا کتێبی پیرۆز دەڕوانێتە ئیسرائیل لەسەر ئاستی :   ١ پرسیاری

   ؟ ئایینیئەوەی کە گەلێکن بە واتای 

 تێبینیەکان .  

جولەکە و مەسیحی ئەمڕۆ وای دادەنێن کە وشەی ئیسرائیل واتایەکی 

مەبەستداری نەتەوەیی هەیەو بەس . ئەوان بڕوایان وایە گەلی ئیسرائیل  

وەکو قەوارەیەکی نەتەوەیی گەلی خودان ، هەروەها بڕوایان وایە خودا 

ەییەوە جیاواز لە پالنی ڕزگاریی هەیە بۆ ئیسرائیل لە ڕووی نەتەو

پالنەکەی بۆ نەتەوەکانی دیکە ، بەاڵم کاتێ لێکۆڵینەوە دەکرێ و پشکنینی  

پەیمانی کۆن و نوێ دەکرێ دەردەکەوێت کە هەموو کتێبی پیرۆز وشەی  

ئیسرائیلی کورت نەکردۆتەوە لە ئاماژەیەکدا بۆ گەلی ئیسرائیل وەکو 

تایبەت وەکو  نەتەوە . بەڵکو بەکاری هێناوە هەروەها بەشێوەیەکی

 ئاماژەیەك بۆ گەلی ڕۆحی خودا .  

؛   ١٨:  ١٩پاشایان ١أ. تێروانینی پێغەمبەرانی پەیمانی کۆن . بڕوانە 

:  ٢؛ میخا  ٣٢:  ٢؛ یۆئیل  ١٠:  ١؛ هۆشەع  ٢٢ -٢٠: ١٠؛  ٩: ١ئیشایا 

١٢   . 

 ب. تێروانینی عیسای مەسیح  

گەلی عیسای مەسیح لەسەردەمی خۆیدا جیاکاری کرد ، ئەو لە نێو 

ئیسرائیلدا دەژیا لە نێوان جولەکە ئەوانەی میراتگری شانشینەکەی خودا  

نەبوون لەالیەك و ئەو جولەکانەو نەتەوانەی کە میراتگری شانشینی خودا  

؛ یۆحەنا  ٤٤ -٤٢: ٢١؛  ١٢  -١١: ٨بوون لەالیەکی تر ، بڕوانە مەتا 

 .  ٤٧: ١؛ یۆحەنا  ٤٧ -٣٠: ٨؛  ٦٦ -٦٠: ٦
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 راوانی پەیمانی نوێ . ج. تێروانینی نێرد

؛ گەاڵتیە    ٣٢،   ٢٧: ٩؛ڕۆما  ٩ -٤: ٩؛ ڕۆما  ٢٩ -٢٨: ٢بڕوانە ڕۆما 

:  ٢١؛  ١٢ -١١: ٨؛ مەتا  ١٠  -٩: ٢پەترۆس  ١؛  ١٦: ٦؛  ٢٩ -٢٨: ٤

 .    ١٦: ١٠؛ یۆحەنا  ٤٤ -٤٢

 ٥ -٤: ٩ڕۆما 

 : کتێبی پیرۆز چۆن دەڕوانێتە هەڵبژاردنی گەلی ئیسرائیل ؟  ٢پرسیاری 

 کان . تێبینیە

 أ. هەڵبژاردنی ئیسرائیل هەڵبژاردنێک بوو بۆ هەموو نەتەوەی ئیسرائیل. 

؛ ئامۆس   ١٥: ١٠؛   ٨ -٧: ٧؛   ٣٧: ٤؛ وتەکان  ٢:  ١٤بڕوانە وتەکان 

٢: ٣    . 

ب. هەڵبژاردنی نەتەوەی ئیسرائیل هەڵبژاردنێک بوو لە پێناوی 

 تایبەتمەندیەکان . 

: ٨؛ ڕۆما  ١٦ -١٣: ٣اڵتیە ؛ گە  ٧: ٤ -٢٣: ٣؛ گەاڵتیە  ٥ -٤: ٩ڕۆما 

کۆرنسۆس  ٢؛  ٦ -٤: ٣؛  ٢٢ -١١: ٢؛ ئەفەسۆس  ٥: ١؛ ئەفەسۆس ١٤

 .  ٢٠: ١کۆرنسۆس ٢؛  ١٠ -٩: ٢پەترۆس  ١؛  ٢٠: ١

 ج. هەڵبژاردنی ئیسرائیل بژاردەیەك نەبوو بۆ ڕزگاریی .  

 .   ٢٧: ٩؛ ڕۆما  ٢٢ -٢٠: ١٠؛ ئیشایا  ٩ -٦: ٩ڕۆما 

   ١٣ -١٠: ٩ڕۆما 

: ئایا پۆڵسی نێردراو تێگەیشتوە لە ) خواستی خودا لە ڕووی  ٣پرسیاری 

هەڵبژاردنەوە بە واتای هەڵبژاردنی هەموو نەتەوەکە بە تەواوەتی 

لەپێناوی مەبەستێکی دیاریکراودا یان بە واتای هەڵبژاردنی تاک بۆ  

 ڕزگاریی ؟ 

 تێىینیەکان . 
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کردوە بە هەڵبژاردنی خودایی بۆ تاك لە پێناوی  ڕوونە کە پۆڵس ئاماژەی 

 ڕزگاریی نەك هەموو نەتەوەکە . 

أ. خواستی خودا لەڕووی هەڵبژاردنەوە خواستێکی جێگیرە و دیاریکراوە 

 کە گوزارش دەکات لە هەڵبژاردنی ڕزگاریی . 

؛  ١١: ٣؛ ١١: ١؛ ئەفسۆس  ٢٨: ٨؛ ڕۆما  ١٣: ٢سالۆنیکی ٢

 .   ٩: ١تیمۆساوس ٢

خودا لەڕووی هەڵبژاردنەوە کاریگەری هەیە لەسەر  ب. خواستی

 خۆشەویستی خودا بۆ یاقوبی مرۆڤ . 

  ٦: ٩ڕۆما  ٥ -٢: ١؛ مەالخی  ٢٣:  ٢٥؛ پەیدابوون  ١٣ -١٢: ٩ڕۆما 

 .    ٢٩،   ٢٧: ٩؛ ڕۆما 

 .   ٩: ٥هەروەها بڕوانە یۆحەنا 

لە کۆتاییدا ، سەردەمی کرداری خۆشم دەوێ و ڕقم لێی دەبێتەوە بە  

وی سادەی زانراو ئاماژەیە بۆ کارەکانی تاک ی یاقوب وعیسۆ  ڕابردو

نەك کارە بەردەوام ودوبارەکان لە مێژووی نەتەوەکانی ئیسرائیل و ئەدۆم  

. زۆرێك لەو جولەکانەی کە گەلی ئیسرائیلن باوەڕیان نەهێنا بە عیسای  

مەسیح ئەمەش واتای ئەوە نیە کە بەڵێنی خودا بۆ گەلی ئیسرائیل پوچەڵ  

چونکە بەڵینی خودا تایبەت نیە بە هەموو جولەکەوە لە نێو گەلی  بۆوە

ئیسرائیلدا . وە ئەو بەڵینە هاتە دی لە نێو ئەو جولەکانەدا کە خودا بە  

 نیعمەتی خۆی هەڵیبژاردن تاکو ڕزگاریان بێت وەکو ئیسحاق و یاقوب.

 

 

  

 پەیڕەوکردن.              پەیڕەوی بکە: ٤هەنگاوی 

ڕاستیەك لەم بەشەی کتێبدا هاتوە دەشێ باوەڕداران بە  چی  بیربکەوە :

 شێوەی پراکتیك پەیڕەوی بکەن ؟ 
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: وەرن پێکەوە بیربکەینەوە و هەندێ پەیڕەوکردن بەشداری بکەو بنوسە

 .  ٣3 -١: ٩بنوسینەوەو تەواو بکەین لە ڕۆما 

: ئەو پەیڕەوکردنە پێشنیارکراوە کامەیە کە خودا دەیەوێ  بیربکەوە 

 پەیڕەوکردنی کەسێتی ؟ بیگۆڕێ بە 

: ئەم پەیڕەوکردنە کەسێتیە بنوسە لە پەڕاوەکەتدا. بەشداری بکە بە   بنوسە

 ئازادی لەو پەیڕەوکردنە کەسێتیەی کە خودا دایناوە لەسەر دڵت.  

)لەیادت بێت ئەندامانی هەموو کۆمەڵەیەك ڕاستیە جیاوازەکان 

اواز دەردەهێنن .  پەیڕەودەکەن ، یان لە هەمان ڕاستیدا پەیڕەوکردن ی جی

 ئەمانەی خوارەوە هەندێ پەیڕەوکردنی پێشنیارکراون (.        

    

 

                            

 .   ٣3:  -١: 9نمونە لەسەر پەیڕەوکردنی پێشنیارکراو لە ڕۆما  -١

 

هەمیشە بدوێ بە ڕاستی وە وئژدانت با لە ژێر دەسەاڵتی ڕۆحی  :  ١:  9

 دڵنیایی ببەخشێ بەو ڕاستیە . پیرۆز بێت و  

: بایەخ بدە بە ڕزگاریی خەڵک ئەوانەی سەر بە گەل ونەتەوەکەتن   ٢: ٩

 .   ١٩: ٢٨و ئەوانەش سەر بە گەل ونەتەوەکانی ترن مەتا 

: پشت مەبەستە بە باو وباپیران وڕەچەڵەکت تایبەت بە ڕزگاریی   ٨: ٩

 ەی خودایت . چونکە تەنها لەڕێگەی باوەڕت و نیعمەتی خوداوە تۆ ڕۆڵ

: پشت مەبەستە بە کردارەکانت تایبەت بە ڕزگاریی چونکە  ١٣ -١١: ٩

تەنها لە ڕێگەی هەڵبژاردنی خوادیی و بانگەواز و خۆشەویستیەکەیەوە 

 تۆ ڕۆڵەی خودایت . 

: نەکەی خودا تاوانبار بکەیت بە ستەمکار چونکە هەموو   ١٥ -١٤: ٩

ێوان لەناوچوەکاندا ئەو  مافێکی هەیە کە کێی بوێ ڕزگاریی بکات لە ن
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ژمارەیەکی زۆر مەزن ڕزگار دەکات لە خەڵکی بەاڵم بە نیعمەت چونکە 

 شایەنی ئەوە نین. 

: پشت مەبەستە بە حەزو ئارەزووت )خواست ئازادانەت( یان    ١٦: ٩

هەوڵ وتێکۆشانت بۆ بەدەستهێنانی ڕزگاریی چونکە بە بەزەیی خودا تۆ  

 بویتە بە ڕۆڵەی خودا . 

و ڕاستیە بزانە کە خودا هەموو مرۆڤێك بەکار دەهێنێ لە : ئە  ١٧: ٩

؛ ئیشایا  ٤: ١٦مێژوودا بۆ بەدیهێنانی خواستە جاویدانیەکەی پەندەکان 

٧: ٤٥   . 

: هۆشداریەکانت لەیاد بێت : یان ساتمە دەکەیت بە عیسا وە یان  ٣٣: ٩

 .   ٣٤:  ٢ئەو دەبێتە بەردی بناغەی ژیانت لۆقا 

 دنی کەسێتی : . نمونە لەسەر پەیڕەوکر٢

أ. دڵخۆشم بەو ڕاستیەی کە خودا منی هێنا بەرەو مەسیح وە ئەو ڕاستیەی  

کە ئێستا سەر بە مەسیحم و دڵنیام وە خودا هەڵیبژاردم وبانگی کردم  

 وخۆشی دەوێم . 

ب. لەبەرئەوەی من گۆزەیەکی شێوە کێشراوی بەزەیی خودام لەسەرمە 

 .   ٧: ٤٣ەی ئیشایا بزانم کە خودا هەڵیبژاردووم بۆ شکۆمەندیەک

 

         

 هاتنەدەنگ              نوێژ بکە :٥هەنگاوی 

بە نۆرە نوێژ دەکەین ، هەریەکێك سەبارەت بە یەك ڕاستی کە خودا فێری  

 .   33 -1:  9کردین لە ڕێگەی ئایەتەکانیەوە لە ڕۆما 

) بەدەنگەوە هاتنت لە نوێژەکەتدا بۆ ئەو شتەی فێری بوویت لە وانەی ئەم  

کتێبەدا (. پرۆڤە بکەن لەسەر نوێژی کورت کە پێکهاتبێ لە ڕستەیەك یان  

دوان . لە یادت بێت ئەندامانی هەر کۆمەڵەیەك دەکرێ نوێژ بکەن  

 سەبارەت بە کاروباری جیاواز تر (.  
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(  نوێژی داکۆکیکاری  خولەك  ٨)   نوێژ  ٥ 

                  

    

 .  یانییان س   انەییلە شێوەی کۆمەڵەی دوو بەردەوام بن لە نوێژ  

ەکانتان بەرز بکەنەوە لە پێناوی یەکتر و لە پێناوی خەڵکی  نوێژ

. جیهان  

 

 

 

 

وانەی داهاتوو  ) دوو خولەك ( بۆ  ئەرکی ماڵەوە   ٦ 

    

 

ئەرکی داهاتوو بدە بە ئەندامانی کۆمەڵەکەت بە  ڕابەری کۆمەڵەکە . 

 شێوەی نوسراو ، یان داوایان لێ بکە لە پەڕاوەکانیاندا بینوسن.  

١- بەڵێن .  بەڵێندان بە ڕاهێنانی قوتابیەکانی خوداوەند و بونیادنانی 

 کڵێسای مەسیح و جاڕی موژدەی شانشینیی .

٢- وتاری ئامۆژگاری یان فێرکردن ، یان وانە دابەشکردن )لەگەڵ 

.  33 -1: 9کەسێكی تر یان لەگەڵ کۆمەڵێکدا( ڕۆما   

٣- خەڵوەتی ڕۆحی .  چێژ وەربگرە لە خەڵوەتی ڕۆحی لەگەڵ خودا و  

  10،  9هەموو ڕؤژێك هاوکاری وەربگرە لە نیوەی بەشێك لە  ئیشایا   

ەوە.  . باشترین شێوازی ڕاست بەکاربهێنە و تێبینیەکانت بنوس40، 11،
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٤- لەبەرکردن : تێڕامان  بکەو ئایەتی نوێی لەبەرکردن: ڕۆما 10:  

ئایەتانەدا بچۆرەوە کە لەبەرت کردوون.    ٥لەبەر بکە. ڕۆژانە بەو  17  

٥- فێرکردن : نمونەی "دەوڵەمەندی گێل " لە لۆقا ١٢: ١٣- ٢١  

هاتووە ، وە نمونەی " دەوڵەمەندی لوتبەرز و لەعازەری سواڵکەر " 

هاتووە ئامادە بکە ،  سود ببینە لە شەش    ٣١ -١٩: ١٦لە لۆقا 

 هەنگاوەکانی ڕێنمایی بۆ راڤەکردنی ئەم نمونانە. 

٦- نوێژ.  نوێژ بکە بۆ کەسێكی دیاریکراو یان شتێکی دیاریکراو لەم 

(. ٣: ٥هەفتەیەداو تەماشا بکە خودا چی دەکات ) زەبور   

سەبارەت بە بونیادنانی کڵێسای مەسیح . هەروەها تێبینیەکانت بنوسە  -٧

ئەو تێبینیانە بنوسەوە کە پەیوەندیان بە کاتی خەڵوەتت لەگەڵ خودا و  

هەفتەی  ئایەتەکانی لەبەرکردن و فێرکردن و ئامادەکاری یەوە هەیە بۆ  

 ئایندە .  

  

 

  

 ( ٣٥وانەی )

 

 ١ نوێژ 

 

نوێژ بکەو کۆمەڵەکەت وئەم پرۆگرامی ڕاهێنانە  ڕابەری کۆمەڵەکە : 

 تەرخان بکە تایبەت بە مزگێنیدان و بانگەوازی شانشینی خودا .  

 

خولەك(   ئیشایا  ٢٠بەشداریکردن )   ٢ 

 

و پەڕاوی تایبەتی خەڵوەتی ڕۆحیتان بە نۆرە بەشداری بکەن 

ئەوەی فێری بوون لە خەڵوەت و تێڕامانەکانتان لەو بەشە  بخوێننەوە

(  ٤٠،   ١١،   ١٠، ٩یاریکراوەی کتێبی پیرۆز ) ئیشایا د  
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گوێ بگرن لە ئەو کەسەی بەشداری دەکات ، بەشێوەیەك مامەڵەی  

لەگەڵ بکەن هەست بکات ئەوەی دەیڵێ جێی بایەخی ئێوەیە ، پێشوازی  

لێبکەن . مشتومڕی لەگەڵ مەکەن لەو بابەتەی بەشداری پێدەکات ،  

 تەنها تێبینیەکانت بنوسەوە . 

 

 

 

 ٣   17: 10خولەك( ڕۆما ٥لەبەرکردن )

           

.   17: 10بکەن . ڕۆما   ) دوو باوەڕدار پێکەوە (  پێداچونەوە  

 

 

خولەك( نمونەی دەوڵەمەندی گێل و لەعازەری  ٨٥فێرکردن )

 سواڵکەر 

٤ 

 

 ،    ٢١ -١٣: ١٢لە لۆقا  "دەوڵەمەندی گێل"نمونەی 

:  ١٦لەعازەری سواڵکەر " لە لۆقا وە "نمونەی دەڵەمەندی لوتبەرز و 

 لە شانشینی خودا    موڵکداری سەرزەوی بە  تایبەتن   ٣١ -١٩

 

" نمونەکە" چیرۆکێکە باس لە ژیانی ڕۆژانەی سەرزەوی دەکات بە  

واتایەکی ئاسمانی . چیرۆکێکە دەکرێ بگێڕدرێتەوە لەژیانی ڕاستەقینەدا و  

بەتانەی باو و باڵو  ئامانج لێی فێرکردنی ڕۆحیە . عیسای مەسیح ئەو با

بوون هەروەها ڕوداویی ڕۆژانەی بەکار دەهێنا لە پێناوی ڕاگەیاندنی  

نهێنیەکانی شانشینی خودا و ڕوناکیەکەی ، وە بۆ ڕوبەڕوبونەوەی خەڵکی 

 لەبارەی بارودۆخی ڕاستەقینەیان و پێویستییان بە نوێبوونەوە .  

 

م و لێکۆڵینەوەی ئەم وێنەیە خاڵ بەخاڵ لە ڕێبەری ڕینماییەکانی شەشە

 (. ١، پاشکۆی  ٩نمونەکان دا دەخوێنین ) بڕوانە ڕێبەری ڕینماییەکانی 
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 أ. نمونەی دەڵەمەندی گێل 

 بخوێنەوە .    ٢١ -١٣: 1٢لۆقا 

 

 . چیرۆکە سروشتیەکە تێ بگە کە لە نمونەکەدا پێشکەش کراوە.١ 

پێشەکی : نمونەکە بە زمانێکی میتافۆری دەدوێ و واتای ڕۆحیەکەی  

اد نراوە لەسەر ئەم زمانە میتافۆریە . بۆیە یەکەمجارشرۆڤەی  بونی

وشەکانی نێو چیرۆک ونمونەکەو بانگراوندە کلتوریەکەی دەکەین 

 ودەخوێنین / شارستانی و ڕاستیە میژوویەکانی . 

گفتوگۆی لەبارەوە بکە : ئەو فێرکردنە سەرەکیە کامەیە نمونەکە 

 پێشکەشی دەکات ؟ 

 تێبینیەکان .  

 ل . مرۆڤی گێ 

دەوڵەمدنێک داهاتێکی زۆری بەدەستهێنا . کتێبی پیرۆز سەرزەنشتی ئەو  

کەسە ناکات کە دەوڵەمەندە یان سەرکەوتوە . چونکە ئەیوب و ئیبراهیم و  

سلێمان و یوسفی ڕامی دەوڵەمەند بوون ، هەروەها دەقەکە ئاماژە ناکات 

یی بەڵکو کاتێ بۆ ئەو پیاوە کە دەوڵەمەند بوە بە شێوەیەکی ناشیاو و نایاسا

دەیخوێنینەوە سەرنجی خوێنەر بۆ ئەوە ڕادەکێشی کە خودا کارەکانی 

 دەستی پیرۆز کردوە .

 ماددی . 

کێشەی ئەو پیاوە ئەوە نەبوو کە دەوڵەمەند بوو بەڵکو کەسێکی ماددی  

 بوو ! نەیدەزانی جەستەی لەناوچوە و سااڵنێکی زۆر ناژی .  

 خۆویستی . 

 خۆی بیری لە هیچی تر نەدەکردەوە . ئەو دەوڵەمەندە جگە لە 
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 بێباوەڕ . 

ئەو پیاوە سوپاسی خودای نەدەکردو شکۆداری نەدەکرد لەسەر ئەو  

 .   ٨  -٦: ٤٠سامان و سەرکەوتنەی ، ئیشایا 

 

. چوارچێوەی دەقە ڕاستەوخۆکە بخوێنەوەو تاقی بکەوە ، وە ٢  

 .  بنەماکانی نمونەکە دیاری بکە

: چوارچێوەی "چیرۆکەکە" زۆرجار ڕەهەندو بانگراوندی هەیە   پێشەکی

یان شرۆڤە کردن وجێبەجێکردنی نمونەکەی هەیە . دەکرێ ئاماژە بۆ  

بانگراوندی نمونەکە گونجاو بێت لەگەڵ پێناسەی چیرۆکەکە بۆ ئەو 

بارودۆخەی نمونەکەی تێدا باسکراوە . وە زۆرجار بانگراوندی نمونەکە  

کی نێو نمونەکەوە ، بەاڵم شرۆڤە یان جێبەجێکردنی  کەوتوەتە پێش چیرۆ

 دوای چیرۆکی نمونەکە باسکراوە . 

: چیرۆک و بانگراوند و شرۆڤە   ئاشکرای بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە

 یان جێبەجێکردنی ئەم نمونەیە چی یە ؟  

 .  تێبینیەکان

 .  ١٥ -١٣،  ٧ -٤: ١٢أ. بانگراوندی نمونەی هاتوو لە لۆقا 

 بارەت بە مردنی جەستەیی . دڵەڕاوکێ سە

عیسا هەموانی ئاگادارکردەوە کە دڵەڕاوکێ و شڵەژاو نەبن لەبارەی 

مردنی جەستەییانەوە ، کاتێ ووتی مەترسن لەوانەی جەستە دەکوژن 

چونکە ناتوانن لەوە زیاتر بکەن . بەاڵم پیشانتان دەدەم لە چی بترسن لەوە  

 .  بترسن کە دوای کوشتن فڕێ دەدرێتە دۆزەخەوە 

 دڵەڕاوکێ سەبارەت بە پارە . 

پیاوەکە لەبەردەم هەمواندا داوای کرد لە عیسا دەستێوەردان بکات 

سەبارەت بە میرات . بنەماکانی تایبەت بە دابەشکردنی میرات لە پەیمانی  
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دا   ٣٦؛ ژمارە  ١١  -٨: ٢٧؛ ژمارە   ١٧ -١٥:  ٢١کۆندا لە وتەکان 

را گەورەکە نەیویستبێت سێ  نوسراون . ڕەنگە لەم دۆخەی بەردەمماندا ب

بەشی میراتەکەی بداتە برا بچوکەکەی . بەاڵم لە هەموو بارودۆخەکاندا 

پێدەچێت ئەم دۆزە ستەمێکی لەخۆ گرتبێت . بەاڵم مامۆستایانی شەریعەت 

هەندێ جار لە دۆزی وەهادا بەشداریان دەکرد ، بۆیە داوای لە عیسا کرد  

 حوکم بدات لەسەر ئەم بابەتە .  

 

 .  ٢٠ -١٦: ١٢یرۆکی نێو نمونەی هاتوو لە لۆقا  ب. چ

 

وە بەشێکی  ٢١ -٢٠: ١٢ی لۆقا ج. شرۆڤە یان جێبەجێکردنی نمونە

 . چیرۆکەکە و بەشێکی هۆشداریە کۆتاییەکەی عیسا

عیسا ووتی تەنها گێلەکە بیر دەکاتەوە لەوەی دەسەاڵتدار بێت بەسەر ژیان  

بەرەو کۆتایی دەچێت یاخود  و بارودۆخەکەیدا . بەاڵم ژیانی وا خەریکە 

مردنی نزیک بۆتەوە . ژیان شتێکە تەنانەت دەوڵەمەندەکانیش ناتوانن  

 دەستی بەسەردا بگرن و قۆرخی بکەن . 

 

بە نمونەکە دیاری   .  وردەکاری پەیوەندیدار و ناپەیوەندیدار٣   

 بکە. 

:  عیسا مەبەستی نەبوو بڵێ هەر خاڵێکی نێو نمونەکان  پێشەکی

واتاو مەبەستێکی ڕۆحی لە پشتەوەیە ، وە وردەکاری نێو نمونەکە 

خاڵی جەوهەری یان بابەتی سەرەکی لە خۆ دەگرێ ، بۆیە دەبێت 

هەوڵ بدەین واتاو مەبەستی ڕۆحی بۆ هەموو خاڵێک و وردەکاری 

 نێو نمونەکان دیاری نەکەین . 
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ئەو وردەکاریانە :  ی بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە ئاشکرا

کامانەن نمونەکە لەخۆی دەگرێ و بە سەرەکی و واتادار دادەنرێن 

 ؟ 

. تێبینیەکان   

عیسا تەنها واتای دیاریکراوی پیاوە دەوڵەمەندەکە دەدات ، کە وێنەیەکە  

بۆ هەموو مرۆڤێك کە پارەو موڵك هەڵدەگرێت و کۆی دەکاتەوە . بەاڵم  

 چاوی خودا دەوڵەمەند نیە .  لەبەر

  

. پەیامی سەرەکی نمونەکە دیاری بکە . ٤  

: پەیامی سەرەکی نمونەکە لە شرۆڤەو جێبەجێکردندایە  پێشەکی

 یاخود دەکرێ کورتبکرێتەوە لە خودی نمونەکەدا . 

: پەیامی سەرەکی ئەم  ئاشکرای بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە 

 نمونەیە چی یە ؟  

 

.   تێبینیەکان  

 

 

فێرمان دەکات  ٢١ -١٣: ١٢لە لۆقا دەوڵەمەندی گێل نمونەی  

ی سەرزەوی لە شانشینی خودا . پەیامی سەرەکی یلەبارەی موڵکدار

نمونەکە ئەوەیە : پێویستە مرۆڤ تەنها بۆخۆی نەژی بەڵکو خودا 

الیەنەکانی ژیانیدا ، دەبێت هەمیشە  لەبەرچاو بگرێ لەهەموو 

هۆشیار بن لەسەر ئەو ڕاستیەی کە پشت ببەستن بە خودا لە  

 ژیانیاندا بەتایبەتی ، لەڕووی موڵکداریی ژیانی سەرزەوی  . 
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. بەراوردی نمونەی هاوسەنگی و بەرابەری لە کتێبی پیرۆزدا.  ٥  

ن هەندێ  پێشەکی : زۆرێك لە نمونەکان لەیەك دەچن و هاوشێوە

جار دەتوانی بەیەکتریان بەراورد بکەیت ، ئەو ڕاستیەی لە هەر  

نمونەیەکدا هەیە هاوسەنگە یان بەرابەر ڕاستیەکە بەشەکانی دیکەی 

کتێبی پیرۆز بۆمان ڕوون دەکاتەوەو فێرمان دەکات . هەوڵ بدە ئەو  

ئایەت و شایەتە کتێبیە بدۆزیتەوە کە بەرابەر یان هاوشێوەی  

ارمەتیدەرە بۆ ڕاڤەکردنی نمونەکە . ئاگاداربە لە نمونەیەکەو ی

ڕاڤەکردنی هەر نمونەیەك پشت ببەستە بە فێرکردنی ڕوون و  

 ڕاستەوخۆی کتێبی پیرۆز .  

 أ . کتێبی پیرۆز چۆن دەڕوانێتە سامان و دەوڵەمەندی ماددی ؟ 

 هیچ دەقێکی کتێبی پیرۆز نیە دەوڵەمەندی سەرزەنشت بکات . 

مەند بوو ، وە مااڵت و زیو ئاڵتونی زۆری هەبوو ،  چونکە ئیبراهیم دەوڵە

 .   ٢: ١٣پەیدابوون 

وە سلێمان نەك تەنها دانایی بەڵکو دەوڵەمەندی و ڕێزی هەروەها پێ  

 .    ١٣ -١٠: ٣پاشایان   ١بەخشرابوو ، 

وە ئەیوب موڵکی زۆری هەبوو تەنانەت بەوە ناسرابوو کە مەزنترین  

 .  ١٢: ٤٢؛  ٣: ١نەوەی ڕۆژهەاڵتە ، ئەیوب 

 .   ٥٧: ٢٧وە یوسفی ڕامی کە قوتابی عیسا بوو ، دەوڵەمەند بوو ، مەتا 

خودا فەرمان دەکات بە دەوڵەمەند لەم سەردەمەدا و جیهانەدا کە لوتبەرز  

نەبن و پشت بە هیوای خۆیان نەبەستن لە سامانەکانیاندا کە لە ڕاستیدا  

ا دابنێن چونکە  لەناودەچیت و نامێنێت ، بەڵکو هیوای خۆیان لەسەر خود

ئەو بە دەوڵەمەندی خۆی هەموو شتێك دەبەخشێت . وە خودا فەرمان 

دەکات بە دەوڵەمەند کە چاکە بکەن و کاری چاکە ئەنجام بدەن و ئامادەبن 

بەشداری بکەن بە دەست و دڵفراوانیەوە . چونکە بەمە گەنجینەیەك 
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  ١٩ -١٧  :٦تیمۆساوس ١بۆخۆیان کۆدەکەنەوە لە ئاسمان وزەوی نوێدا . 

 .    ٢١ -١٩:  ٦؛ بروانە مەتا 

 ب. مەترسیەکانی سامان ودەوڵەمەندی ماددی کامانەن ؟ 

:  ٨ڕەنگە سامان مرۆڤ لوتبەرزبکات و خودای لەبیر نەمێنێت ، وتەکان 

١٤ -١١    . 

ڕەنگە سامان مرۆڤ وا لێبکات متمانە بەو شتانە بکات کە هەیەتی وە  

ژیانی خۆی تەرخان بکات لە پێناویدا تەنها بۆ زۆرکردنی موڵکە  

 .  ١١ -١٠:  ٥ماددیەکانی ، کۆمکار 

ڕەنگە سامان ڕێگر بێت لە چونە ناوەی مرۆڤ بۆ شانشینی خودا ،  

 .  ٢٦  -٢١: ١٠مەرقۆس 

بۆ ئەوەی مرۆڤ لوتبەرز بێت و هەڕەشە   وە ڕەنگە سامان هۆکارێك بێت 

بکات و بێزارکەر بێت و خۆویست و چاوچنۆك یان ستەمکار بێت .  

 .    ١٢ -٢: ٧٣زەبور 

 

ج. چۆن لەیەك دەچن و گرێدەدرێن بەیەکەوە هەر یەك لەم بەشانەی  

 نمونەکە فێرکردنی لەبارەوە دەکات ؟

 .  ٦ -٤: ٣٧زەبور 

 .   ٣ -٢: ١٦پەندەکان 

 .  ٣٣: ٦مەتا 

 .  ٣١: ١٠کۆرنسۆس ١

 .  ٢٥ -٢٤: ٣کۆلۆسی 
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  ٢٤  -١٩: ٦د. چۆن گرێدەدرێن بەیەکەوە ئەوەی خوداوەند لە مەتا 

فێرکردن دەکات لەبارەیەوە لەگەڵ ئەوەی نمونەکە فێرکردن لەبارەیەوە 

 دەکات ؟

 .  ٥: ٩یەشوع  

 .   ٢٦: ١٠٢زەبور 

 .   ٣٠: ٢٤پەندەکان 

 .  ٣١: ٢٤پەندەکان 

 .  ١٨: ١٠کۆمکار 

 .  ١٨، ٧: ١پەترۆس ١

 .   ١٦  -١٤: ١٠٣؛  ١٠: ٩٠؛   ٧ -٤:  ٣٩؛ ٣: ٣٢زەبور 

 .   ٨: ١٣٨زەبور 

 .  ٣٩ -٣٧: ٦؛ یۆحەنا   ١٤: ٤یۆحەنا 

 .  ٢٨: ١٠یۆحەنا 

؛   ١٩: ٢تیمۆساوس  ٢؛  ٢٩: ١١؛ ڕۆما  ٣٩ -٣٧،   ٣٠ -٢٨: ٨ڕۆما 

 .   ٥ -٤: ١پەترۆس ١؛  ٤٤: ٢؛ دانیال  ٢٨  -١٢: ٢عیبرانیەکان 

 

. کورتەی فێرکردنی سەرەکی نمونەکە . ٦  

گفتوگۆی لەبارەوە بکە : ئەو فێرکردنە سەرەکیە کامەیە نمونەکە 

پێشکەشی دەکات ؟ عیسای مەسیح دەیەوێ چی بزانین و باوەڕمان  

 بە چی هەبێت وە دەیەوێ چی بکەین و چۆن بین ؟  

 تێبینیەکان .  

 سەربەخۆبوون لە خودا .  
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لەم ڕۆژگارەدا خەڵکی سامان کۆدەکەنەوە و داهاتی کارەکانیان 

زامن دەکەن  کۆدەکەنەوە بۆ کاتی پیریی و خانەنشینی ، هەموو شتێکیان 

لەوەی هەیانە ، بەاڵم لەسەر ئاستی مرۆڤانە ناکرێ دڵنیابن لەوەی زامنیان  

 .  ٣  -١:  ١٤کردوە تەنانەت ژیانیش . زەبور 

 چاوچنۆکی .

  ٧:  ٤کۆرنسۆس ١ەبات بۆ سەربەخۆبوون لە خودا . چاوچنۆکی مرۆڤ د

؛ مەتا   ٣٤ -٣١: ٦؛ مەتا  ٣٢: ١٥کۆرنسۆس ١؛   ١٢ -١١: ٤؛ فیلیپی 

 .  ٧: ٥کۆرنسۆس ٢؛   ٢٦: ١٦

 پەرستنی پارە .

پارە شێوازێکی خۆی هەیە تا بەهێز تربێت لە خاوەنەکەی ، بۆیە بۆیە  

کۆتاییدا . دەشی پارە زۆرجار دەبینین ئەو دەبێتە موڵکداری خاوەنەکەی لە 

ئازادی ئەخالقی و ڕۆحی مرۆڤ لەناوبەرێت لەکۆتاییدا . وە ئیدی مرۆڤ  

 ببێتە کۆیلەی موڵکەکانی و سامانە ماددیەکانی .  

 ب. نمونەی دەوڵەمەندی لوتبەرزو لەعازەری سواڵکەر  

 بخوێنەوە .  ٣١ -١٩: ١٦لۆقا 

  

 

 نمونەکەدا پێشکەش کراوە.. چیرۆکە سروشتیەکە تێ بگە کە لە  ١ 

گفتوگۆی لەبارەوە بکە : ئەو فێرکردنە سەرەکیە کامەیە نمونەکە 

 پێشکەشی دەکات ؟ 

 تێبینیەکان .  

شێوازی ژیانی پیاوە دەوڵەمەندەکەو هەژارەکە پێش مردنیان تا ئەمڕۆش  

دەیبینین . بەاڵم ژیانی دوای مردنیان تەنها پێناسەیەکە لە عیسا بۆ ژیانی  

 دوایی .  
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 پیاوە دەوڵەمەندەکەو پیاو هەژارەکە پێش مردنیان . 

پیاوە دەوڵەمەندەکە زۆر دەوڵەمەند بوو دەیتوانی ئەرخەوان وجل وبەرگی 

کەتانی نەرم وناسك بپۆشێ کە ئەرخەوان ڕەنگەکەی لە سەدەفی دەریا 

دروست دەکرا و نرخی تێچوونی زۆر بوو ، زۆربەی پاشاو شازادەکان 

   ئەرخەوانیان دەپۆشی .

ئەو پیاو دەوڵەمەندە لوتبەرز بوو ، حەزی بە خۆدەرخستن بوو ، بەاڵم  

نەك تەنها لوتبەرزی و خۆدەرخستن بەڵکو هەروەها خۆویست و بێ  

 هەست بوو بەرامبەر بە کەسانی تر . 

 پیاوە دەڵەمەندەکەو هەژارەکە دوای مردنیان . 

 .   ١٨: ١؛ یۆحەنا   ٧: ١٤. لۆقا   ١٤: ١عیبرانیەکان 

 رەنوسی هەموو ئەو مرۆڤانەیە کە ناگۆڕێن .  ئەمەش چا

 تاکە پەیامی هۆشداریی بۆ مرۆڤ .  

 .   ١٨:  ١٧؛ ٢: ٤؛ کردار  ٥٠ -٤٧: ١١؛ یۆحەنا  ١٠: ١٢یۆحەنا 

          

. چوارچێوەی دەقە ڕاستەوخۆکە بخوێنەوەو تاقی بکەوە ، وە ٢  

 .  بنەماکانی نمونەکە دیاری بکە

: چیرۆک و بانگراوند و شرۆڤە   بکە ئاشکرای بکەو گفتوگۆی لەبارەوە

 یان جێبەجێکردنی ئەم نمونەیە چی یە ؟  

 .  تێبینیەکان

لو ئینجیلی   ١٦و ١٥أ. بانگراوندی نمونەی هاتوو لە بەشەکانی لۆقا 

 لۆقا . 
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سێ نمونەی باس کرد ، مەڕی ونبوو ، درهەمی ونبوو .   ١٥عیسا لە لۆقا 

کوڕی ونبوو ، کە تیایدا عیسا فێرکردنی دەربارەی هەڵوێستی خودا لە  

 ونبوەکانی ئەم جیهانە خستە ڕوو .  

ناپاك و   سەرکاریدا عیسا دوو نمونەی باس کرد ، نمونەی   ١٦وە لە لۆقا 

 .   ٣٧  -٣٠: ١٠؛ لۆقا  ١٥،  ٩: ١٦ نمونەی دەوڵەمەندی لوتبەرز لۆقا

 

 .  ٣١ -١٩: ١٦ب. چیرۆکی نێو نمونەی هاتوو لە لۆقا  

 

 ج. شرۆڤە یان جێبەجێکردنی نمونەکە نەدراوە لە دەقەکەدا . 

 دەکرێ ئەنجامی جێبەجێکردنی نمونەکە لە چوارچێوەی چیرۆکەکەدا بێت. 

 

ە دیاری  بە نمونەک .  وردەکاری پەیوەندیدار و ناپەیوەندیدار٣   

 بکە. 

ئەو وردەکاریانە :  ئاشکرای بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە 

کامانەن نمونەکە لەخۆی دەگرێ و بە سەرەکی و واتادار دادەنرێن 

 ؟ 

 تێبینیەکان . 

 

 أ. ڕاڤەی هەڵە . 

 

یەکێك لە نمونەکانی ڕاڤەی هەڵە بۆ ئەم نمونەیە ئەوەیە کاتێ لەالی  

ز( دەبینین ئەم   ٦٠٤ – ٥٤٠گریگۆریۆس ی مەزن دەیخوێنینەوە ) 



165 
 

نمونەیە وەك چیرۆکێکی میتافۆریە چونکە ناتوانی بگەیتە ئەو ڕاڤەیەی 

 کە پشت بە چوارچێوەکە دەبەستێت ئەمەش دەبێت ڕەتبکرێتەوە. 

 ەی بنەڕەتی نین و مەبەستدار نین .  ئەو وردەکاریانب. 

عیسا واتایەکی دیاریکراو بە ودرەکاریەوە نادات بۆیە بنەمای سەرەکی 

 نین یان گرنگ نین بۆ تێگەیشتن لە نمونەکە !  

 ج. ئەو وردەکاریانەی بنەڕەتی نین و مەبەستدار نین . 

؛   ٦ -٥:  ٩؛ کۆمکار  ٢١: ١٤؛ ئەیوب   ١٣ -٩:  ١٨بڕوانە وتەکان 

 .  ٢٠ -١٩: ٨؛ ئیشایا   ١٦: ٦٣ئیشایا 

 کە مرۆڤ دەوڵەمەند بێت و بە خۆشگوزەرانی بژی . 

ئەم خاڵە گرنگە لە نمونەکەدا . چونکە دەوڵەمەندی خۆی لە خۆیدا گوناهە  

نیە ، بەاڵم خۆویستی و بەکارنەهێنانی سامان لەپێناوی چاکەی کەسانی تر  

بەرئەوەی کاری گوناهەیە . ئەو دەوڵەمەندە حوکم نەدرا بە سەریدا لە

خراپەی ئەنجام داوە بەڵکو لەبەرئەوەی کەمتەرخەم بوو لە چاکەکردن 

 لەگەڵ دراوسێکەی ! 

 لەعازەر هەڵگیرا بۆ باوەشی ئیبراهیم .  

ئەم خاڵەش گرنگە چونکە وێنەیەکە بۆ باوکی هەموو باوەڕداران ڕۆما 

 .   ٢٣: ١٢؛ عیبرانیەکان  ١١: ٤

ڵەمەندەکە لە ئەشکەنجەو ئازاردا بوون لە جیهانی مردووان، کاتێ دەو

 بوو.  

هەروەها ئەم خاڵەش گرنگە . گونجانی ئەم خاڵە لەگەڵ فێرکردنەکانی تر 

لە بەو بەشانەی تری کتێبی پیرۆز فێرکردن لەبارەیەوە دەکات ، دەبینین  

جیهانی مردووان بە ڕاستی بوونی هەیە و وێنەیەکە بۆ چارەنوسی 

 تاهەتایی بۆ بێباوەڕان و خراپەکاران . 

 ی تێپەڕبن .  بۆشایی گەورە کە ناتوانرێ لێوە
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ئەم خاڵەش گرنگە . گونجانی ئەم خاڵە لەگەڵ فێرکردنەکانی تر لە بەو  

بەشانەی تری کتێبی پیرۆز فێرکردن لەبارەیەوە دەکات چارەنوسی 

تاهەتایی هەر مرۆڤێك یان ئاسمانە یان جیهانی مردووان . ئیدی گرنگە 

  مرۆڤ متمانەی خۆی لەسەر کێ دادەنێ و چۆن دەژی لەسەر زەوی وە

ناکرێ جەوهەری ئەم چارەنوس بگۆڕێ دوای مردن ، مرۆڤ هیچ  

دەرفەت وهەلێکی نابێت تاکو جارێکی تر بتوانێ عیسای مەسیح  

 هەڵبژێرێ !  

    

  

. پەیامی سەرەکی نمونەکە دیاری بکە . ٤  

 

: پەیامی سەرەکی ئەم  ئاشکرای بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە 

 نمونەیە چی یە ؟  

 

 

.   تێبینیەکان  

 

 

 

 

دەوڵەمەندە لوتبەرزەکەی کە حەزی لە خۆدەرخستن هەبوو  نمونەی  

فێرمان دەکات   ٣١ -١٩:  ١٦، وە لەعازەری هەژار لە لۆقا 

لە شانشینی خودا . پەیامی سەرەکی نمونەکە ئەوەیە :  ماددە لەبارەی 

لە پێش  ئایندەو چارەنوسی ئەو شێوازەی کە مرۆڤ پێی دەژی 
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انەی ئێستادا ناکرێ دوای مردن بگۆڕدرێت ئیدی مردنی لەم جیه

چارەنوسی تاهەتایی مرۆڤ ئەگەرچی لە ئاسمان بێت یان جهانی 

مردووان ئەوەی دیاری دەکات متمانەیە و کۆیالیەتیە و خزمەتە بە  

کێی دەکات لەم جیهانەدا پێش مردن ، خودا حوکم دەدات بەسەر  

مەڵەیان کردوە هەر هەموو مرۆڤەکاندا بە پێی ئەو شیوازەی ما

.   لەگەڵ هەژاراندا   

     

 

  

. بەراوردی نمونەی هاوسەنگی و بەرابەری لە کتێبی پیرۆزدا.  ٥  

: بەشەکانی تر چیمان  ئاشکرای بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە 

نمونەیە پێشکەشی دەکات ؟  و ڕاستیەی ئەم فێردەکات سەبارەت بە  

:  ٥ -٣٢:  ٤؛ ئەفەسۆس  ١١، ٦: ١٠کۆرنسۆس ١؛   ١٠٥: ١١٩زەبور 

٢   . 

کتێبی پیرۆز لە هەردوو پەیمانی کۆن ونوێ ئەو شێوازە دەردەخات کە 

خەڵکی دەیانەوێ پێی بژین ، وە کتێبی پیرۆز پڕە لە فێرکردن ونمونە  

لەسەر چۆنیەتی ژیانی عیسای مەسیح و باوەڕداران . دەوڵەمەندە 

ەم فێرکردنانەی کتێبی پیرۆزی فەرامۆشکرد کە نمونەکە لوتبەرزەکە ئ

 پێشکەشی دەکات ! 

 بیردۆزەکان سەبارەت بە ژیانی دوای مردن . 

 .   ٢پاشکۆی  ٥بڕوانە ڕێبەری ڕێنماییەکانی 

 

ج. کورتەی فێرکردنەکانی یان وانەکانی سەرەکی کە ئەم نمونانە 

ە شانشینی  پێشکەشی دەکەن سەبارەی بە موڵک و داهاتە ماددیەکان ل

 خودا .  
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گفتوگۆی لەبارەوە بکە : ئەو پەیامە سەرەکی و فێرکردنانە کامەن  

نمونەکە پێشکەشی دەکات تایبەت بە شایەتیدان لە شانشینی خودا ؟ 

عیسای مەسیح چی لێمان دەوێ کە بیزانین و باوەڕمان پێی هەبێت 

 ، وە دەیەوێ ئێمە چی بین و چی بکەین ؟ 

  

 تێبینیەکان .  

 دەبێت هەموو خەڵکی خودا و سروشتەکەی و خواستەکەی بناسن . 

 .  ٤٦ -٣٤: ٢٥؛  ٢٤: ٦مەتا 

 دەبێت باوەڕداران بزانن چۆن بن و چۆن بژین . 

لەم دوو نمونەدا وانەیەکی مەزنی تێدایە ئەویش ئەوەیە خودا دەیەوێ ئێمە  

ەیە کە نەژین  چی بین و چی بکەین ، ئەوەی خودا دەیەوێ لە خەڵکی ئەو

تەنها لە پێناوی خۆیاندا بەڵکو بژین بە هۆشیاری تەواوەتی و پشت  

ببەستن بە خودا ، بەتایبەتی لە الیەنی ژیان وموڵکی سەر زەوی ، ئەو  

دەیەوێ خەڵکی هەستیار بن لەبەرامبەر پێویستیە ماددیەکانی خەڵکی تر ، 

 .   وە بەزەییان بێتەو بە هەژاران وبەدبەختەکان لە جیهاندا

       

 

 

 

 

      

(  نوێژێك ڕەنگدانەوەی وشەکانی خولەك  ٨)   نوێژ

 خودا بێت  

٥ 
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، نوێژێکی کورت ئەوە دەربخات کە ئەمڕۆ   بە نۆرە نوێژ بکەن 

فێربوون . یان کۆمەڵەکە بکە بە دوو یان سێ کۆمەڵ و نوێژێك  

 بکەن ڕەنگدانەوەی ئەوە بێت کە ئەمڕۆ فێربوون .  

 

وانەی داهاتوو  ) دوو خولەك ( بۆ  ئەرکی ماڵەوە   ٦ 

    

ئەرکی داهاتوو بدە بە ئەندامانی کۆمەڵەکەت بە  ڕابەری کۆمەڵەکە . 

 شێوەی نوسراو ، یان داوایان لێ بکە لە پەڕاوەکانیاندا بینوسن.  

١- بەڵێن .  بەڵێندان بە ڕاهێنانی قوتابی نوێی خوداوەند و بونیادنانی  

 کڵێسای مەسیح و جاڕدانی موژدەی شانشینی خودا .  

٢- وتاری ئامۆژگاری یان فێرکردن ، یان وانە دابەشکردن )لەگەڵ 

کەسێكی تر یان لەگەڵ کۆمەڵێکدا( فێرکردنی پەیوەست بە نمونەی "  

دەوڵەمەندی گێل  وە " نمونەی دەوڵەمەندی لوتبەرز و لەعازەری 

 هەژار یان سواڵکەر" .  

٣- خەڵوەتی ڕۆحی .  چێژ وەربگرە لە خەڵوەتی ڕۆحی لەگەڵ خودا و  

  ٤٢، ٤١بەشێك لە ئیشایا هەموو ڕۆژێك هاوکاری وەربگرە لە نیوەی 

.   باشترین شێوازی ڕاست بەکاربهێنە و تێبینیەکانت  ٤٦،   ٤٥، 

 بنوسەوە .  

٤- لەبەرکردن :  ڕۆژانە پێداچونەوە بکە بۆ دوایین ئەو پێنج ئایەتەی  

 لەبەرت کردوە  .   

٥- وانەی کتێبی پیرۆز . وانەی داهاتووی کتێبی پیرۆز ئامادە بکە لە 

. ئەو پێنج ڕێگەیەی لێکۆڵینەوەی کتێبی 21 -1: 10ماڵەوە :  ڕۆما 

 پیرۆز بەکار بهێنەو و سودیان لێ ببینە. تێبینیەکانت بنوسەوە .  

٦- نوێژ.  نوێژ بکە بۆ کەسێكی دیاریکراو یان شتێکی دیاریکراو لەم 

(. ٣: ٥دەکات ) زەبور  هەفتەیەداو تەماشا بکە خودا چی  

سەبارەت بە بونیادنانی کڵێسای مەسیح . هەروەها تێبینیەکانت بنوسە  -٧

ئەو تێبینیانە بنوسەوە کە پەیوەندیان بە کاتی خەڵوەتت لەگەڵ خودا و  

 ئایەتەکانی لەبەرکردن و فێرکردن و ئامادەکاری یەوە هەیە .  
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 ( 3٦وانەی )

 

 ١ نوێژ 

 

نوێژ بکەو کۆمەڵەکەت وئەم پرۆگرامی ڕاهێنانە  ڕابەری کۆمەڵەکە : 

 تەرخان بکە تایبەت بە مزگێنیدان و بانگەوازی شانشینی خودا .  

 

خولەك(   ئیشایا  ٢٠بەشداریکردن )   ٢ 

 

و پەڕاوی تایبەتی خەڵوەتی ڕۆحیتان بە نۆرە بەشداری بکەن 

ەکانتان لەو بەشە ئەوەی فێری بوون لە خەڵوەت و تێڕامان بخوێننەوە

(  ٤٦،  ٤٥،  ٤٢، ٤١دیاریکراوەی کتێبی پیرۆز ) ئیشایا   

گوێ بگرن لە ئەو کەسەی بەشداری دەکات ، بەشێوەیەك مامەڵەی  

لەگەڵ بکەن هەست بکات ئەوەی دەیڵێ جێی بایەخی ئێوەیە ، پێشوازی  

لێبکەن . مشتومڕی لەگەڵ مەکەن لەو بابەتەی بەشداری پێدەکات ،  

یەکانت بنوسەوە . تەنها تێبین   

 

 

 

خولەك( پێداچوونەوە بکەن بۆ ئەو ئایەتانەی  ٥لەبەرکردن )

 لە نامەی ڕۆماوە وەرگیراون   

٣ 

           

بکەن ،  پێداچونەوە  بە شێوەی گروپی دوانەیی ) دوو باوەڕدار پێکەوە 

 بۆ ئەو ئایەتانەی لە نامەی ڕۆماوە وەرگیراون    .  

 

 

٢١ -١:  ١٠خولەك(   ڕۆما  ٨٥فێرکردن )  ٤ 
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دەریدەخات کە جولەکە بێباوەڕەکان  ١١ -٩پێشەکی : پۆڵس لە ڕۆما 

 ڕەتدەکرێنەوە و  ئەو باوەڕدارانەی تر ڕزگاریان دەبێت لە نەتەوەکان

سەرپێچیکردنی فێرکردنە ڕوونەکانی کتێبی پیرۆز نیە لەبەر ئەم  

 هۆکارانەی خوارەوە :

ئەم فێرکردنە پێچەوانەی بەڵینەکانی خودا نیە چونکە خودا دەسەاڵتدارەو  

  -٦: ٩سەروەرە لەوەی کێ هەڵدەبژێرێ و لەگەڵ کێ توند دەبێت )ڕۆما 

٢٤ . ) 

:  ٩لەم پێناوەشدا هۆشداری داوە لە ڕاگەیاندنەکەیدا لە پەیمانی کۆن )ڕۆما 

( . بۆیە هیچ بیانویەك نیە بۆ ئیسرائیل کاتێ ٢١ -١٨:  ١٠؛  ٢٩ -٢٥

 سەبارەت بەم ڕاستیە هۆشداری دراوەتێ .  

سەرەتا پەیامی ڕزگاریی بۆ ئیسرائیل بوو لەماوەی پەیمانی کۆن ، وەك  

بۆ نەتەوەکان و جولەکە لە پەیمانی نوێدا   چۆن ئێستا پێشکەش کراوە

 ( . ٨ -٥: ١٠)ڕۆما 

ڕزگاریی لەماوەی پەیمانی کۆن و ماوەی پەیمانی نوێ تەنها بە باوەڕە 

( . چونکە  ٢٩ -٢٦،  ٩ -٦: ٣؛ گەاڵتیە  ٦: ١٥)بڕوانە پەیدابوون 

خخەڵکی بەهۆی بێباوەڕیانەوە ڕەتدەکرێنەوەو بە هۆی باوەڕیانەوە 

(  ١٧،  ١١،  ٤ -١: ١٠؛  ٣٣ -٣٠: ٩دەکرێت ) ڕۆما پێشوازیان لێ  

بۆیە ئیدی هیچ جیاوازیەك نەما لە نێوان جولەکەو ناجولەکە )نەتەوەکان( 

 .  ١٣ -١٢: ١٠ڕۆما 

 

 

   وشەی خودا            : بخوێنەوە .١هەنگاوی 

 .   دەخوێنینەوە   ٢١  -1: ١٠پێکەوە ڕۆما 

هەموو ئایەتەکان بە تەواوی  بە نۆرە هەر کەسێ ئایەتێك بخوێنێتەوە تا  

 دەخوێنینەوە . 
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  تێبینیەکان            : ئاشکرای بکە. ٢هەنگاوی 

. ئەو ڕاستیە کامەیە پێت وایە گرنگە بەالتەوە سەبارەت بە خۆت   بیرکەوە

لەم ئایەتانەدا ؟ یان لە کۆی گشتی ئەم ئایەتانە کام ڕاستیە چووە ناو هۆش  

 و دڵتەوە  ؟  

وو ڕاستی ئاشکرا بکە کە تێگەیشتووی لێی . بیریان  یەك یان د بنوسە . 

 لێبکەوە و بیرۆکەکانت بنوسە لە پەڕاوەکەتدا .  

) دوای ئەوەی ئەندامان کاتێك بەسەردەبەن لە   بەشداری بکە.

 بیرکردنەوەو نوسینەوە ، بە نۆرە بیرۆکەکانتان بەشداری پێبکەن (. 

کران لەالیەن   هەریەکێکمان بەشداری دەکەین لەو شتانەی کە ئاشکرا

 ئەندامانەوە . 

)لەیادت بێت لەهەر کۆمەڵەیەکی بچوکدا ، ئەندامانی کۆمەڵەکە بە 

 شێوەیەکی جیاواز بەشداری دەکەن(.    

 

 

 1: ١٠ڕۆما  

 

مزگێنیدان بە ئینجیل ڕاستودروستی خودایە بۆ  : ١ئاشکراکردنی 

 گومڕاکان و لەناوچوان  .  

. مزگێنیدان بە ئینجیل    ١:  ١٠هەروەها بڕوانە ڕۆما  ٩ڕۆما 

 بەرپرسیارێتی و ئەرکی ئێمەیە .  

 ٤ -٢: ١٠ڕۆما 

: ڕاستودروستی بە لەبەرکردنی شەریعەت چەمکێکی ٢ئاشکراکردنی 

 هەڵەیە .  

 دوو جۆر ڕاسودروستی هەیە: لەبەرامبەر ئەم بەشەدا 

ڕاستودروستی شەریعەت ، ئەمە ڕاستودروستیەکە کە جولەکە هەوڵی بۆ  

دەدا بەدی بهێنێ ، پێیان وایە کە خودا مرۆڤ بێتاوان دەکات یان 
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ڕاستودروست دەکات بە پاراستنی شەریعەت یاخود لەبەرکردنی 

 شەریعەتی موسایی یان هەر شەریعەتێکی تر . 

ڕ ، ئەمە ئەو ڕاستودروستیەیە کە لە عیسای  ڕاستودروستی باوە

مەسیحدایە و خودا بە نیعمەتی خۆی دەیبەخشێت ، بە هەموو ئەوانەی  

 باوەڕیان بە عیسای مەسیحە .  

أ. گەلی ئیسرائیل شکستیان خوارد لە بەدەستهێنانی ڕاستودروستی ڕۆما 

٣ -٢: ١٠    . 

تەواوکردنی  ب.  عیسای مەسیح کۆتایی هێنا بە شەریعەت یان ئامانجی 

 .  ٤: ١٠بوو ڕۆما 

 بە دوو شێواز بکرێن .  ٤:  ١٠دەکرێ وەرگێڕان بۆ وشەکانی ڕۆما 

 مەسیح کۆتایی هێنا بە شەریعەت . 

واتای شەریعەت لێرەدا ئەو بنەمای ڕاستودروستیەیە لە ڕێگەی پاراستنی  

شەریعەت یاخود لەبەرکردنی شەریعەتی موسایی بەپێی ڕاڤەی نوسەران  

جولەکە بوو. مەسیح کۆتایی بەم چەمکە هەڵەیە هێنا   و مامۆستایانی

سەبارەت بە ڕاستودروستی لەالی جولەکە  . وە دەبێت هەموو ئەوانەی  

پێیان وایە دەتوانن بە پاراستنی شەریعەت ڕاستودروست بن بزانن کە  

هەڵەن . هیچ کەسێ بە پاراستنی شەریعەت و دەست گرتن بە شەریعەتەوە 

ڵکو مرۆڤ بە باوەڕ بە عیسای مەسیح  ڕاستودروست نابێت ، بە

 ڕاستودروست دەبێت .

 مەسیح ئامانجی تەواوکردنی شەریعەت بوو . 

واتای شەریعەت لێرەدا ئەوەیە ڕاگەیاندنی پەیمانی کۆنە بە شەریعەتە 

. مەسیح نەك     ١٧: ٥ئەخالقی و پەرستش ومەدەنیەکانە ، مەتا 

نی و ناوەڕۆکی ، ئیدی  شەریعەتەکان ئامانجی پەیمانی کۆن بوە ، بەدیهات

بەم شێوەیە خەڵکی لە پەیمانی کۆندا بە باوەڕ بە مەسیا کە دێت  

ڕاستودروست دەبوون ، وە خەڵکی لە پەیمانی نوێدا تەنها بە ابوەڕ بە  

عیسای مەسیح کە هات ڕاستودروست دەبن ، هەردوو وەرگێڕانە ڕاستەکە  
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ڕەنگە بژاردەی  بۆ واتای ئەم وشانە ڕاستن بەاڵم لە نێو چوارچێوەکەدا

 یەکەم باشتر بێت .  

 ٨ -٥: ١٠ڕۆما 

: ڕاستودروستی بە باوەڕ بە عیسای مەسیح فێرکردنی  ٣ئاشکراکردنی 

 پەیمانی کۆنە . 

پۆڵس ئەمانەی وەرگرتۆتەوە لە شەریعەتی پەیمانی کۆن تاکو بیسەلمێنێ  

کە پەیمانی کۆنیش هەروەها فێری کردووین کە ڕاستودروستی شەریعەت 

 یە بە تەواوەتی لە ڕاستودروستی باوەڕ .پێچەوانە

. داواکاری خودا ئەوەیە خەڵکی گوێڕایەڵی بن و    ٥: ١٨أ . لێڤیەکان 

٪ وە پۆڵس ئەم پێناسەیە بەکار ١٠٠ڕاسپاردەکانی بپارێزن بەتەواوەتی  

دەهێنێ بۆ پەیمانی کۆن لێرەدا لە باسی شەریعەت بۆ سەلماندنی ئەوەی  

لەبەرچاوی خودا بەم ڕێگەیە چونکە مرۆڤ ناتوانێ ڕاسودروست بێت 

٪  ١٠٠هیچ کەسێ ناتوانێ هەموو شەریعەت بپارێزێ بە تەواوەتی 

 ڕێگەی ڕاسودروستی بە شەریعەت کۆتاییەکەی دۆڕان وشکستە !

 ١٣ -١١:  ٣٠ب. وتەکان 

فێرمان دەکات کە ڕاسودروستی بە باوەڕە .   ١٣ -١١:  ٣٠وتەکان 

 .   ١٦: ١؛ ڕۆما  ٨ -٦: ١٠هەروەها بڕوانە ڕۆما 

ج. ئەرکی تەواوکردنی داواکاریە دادپەروەریەکان ئەوەی شەریعەتی خودا  

 .   ٧ -٦: ١٠نەیداوە بە خەڵکی بەڵکو بە مەسیح ڕۆما 

  ٣ -١:  ٤؛  ٢٢ -٢١: ٣؛  ١٧: ١. هەروەها بڕوانە ڕۆما   ٧ -٤: ١٠ڕۆما 

؛   ١٤ -١١: ٣٠؛ وتەکان  ١٤ -٨: ٢٨؛ وتەکان  ٢٦ -٩: ٢٧؛ وتەکان 

. ئەوەی پۆڵس    ٣ -١: ٤؛ عیبرانیەکان  ٦ -٤:  ٩؛  ١٨ -١٧: ٨وتەکان 

دەیەوێ بیڵێ ئەوەیە ئەرکی تەواوکردنی شەریعەت و داواکاریەکانی 

خودای ڕاسودروست لە پێناوی ڕاستودروستی و پیرۆزیی واتە ڕزگاریی 

لەسەرەتاوە تا کۆتایی هەرگیز ئەرکێك نەبوە بدرێ بە خەڵکی بەڵکو 

سای مەسیح وە تەنها ئەویش تەواوی کرد . بڕوانە  ئەرکێك بوە دراوە بە عی
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؛ فیلیپی   ٣٠ -٢٩: ٨؛ ڕۆما  ٤:  ٦؛ ڕۆما  ٤٦: ٢٧؛ مەتا   ١٤: ١یۆحەنا 

 .  ٢٥: ٤؛ ڕۆما  ٦: ١

د. ئەو وشەیەی داوای باوەڕ دەکات و باوەڕ دروست دەکات نزیکەو 

 .   ٨: ١٠دەکرێ پێی بگەن ڕۆما 

وە  هەروەها بڕوانە وتەکان  وەردەگرێتە ١٤: ٣٠پۆڵس ئەمەش لە وتەکان 

؛    ٢٥ -٢٢،   ١٥ -١٣: ١١؛  ١٣ -١٢:  ١٠؛   ٩ -٧: ٧؛   ٩ -٤: ٦؛  ٦: ٥

 .   ١٤ -١: ٢٨؛   ١٩ -١٦:  ٢٦؛  ١٨ -١٥: ١٨

ئەم وشانە دران بە ئیسرائیل لە چوارچێوەی نیعمەتی خودادا، کە چۆن  

خودا ڕزگاری کردن لە کۆیالیەتی میسریەکان . بەاڵم ئەو وشانە 

ان نەکرا وەك کاروکرداری مرۆڤانە ، داوا نەکرا لە گەلی ئاراستەی

ئیسرائیل کە شەریعەت بپارێزن تاکو ببنە گەلی خوداو ڕاستودروست بن  

بەهۆیەوە . بەڵکو پۆڵس ڕوونی دەکاتەوە کە تەنها وشەی باوەڕ  

راگەیەندراوە لە پەیمانی کۆندا وە هەروەها لە پەیمانی نۆێدا وە بەتایبەتی  

 رێ بە ئینجیل بۆ ڕزگاریی .مزگێنی پێدەد

ئەوەی قسەیان پێکرد کاتێ نێردران بۆ    ١٧: ١٠هەروەها بڕوانە ڕۆما 

 مزگێنیدان و ئەوەی مزگێنی ئینجیل دەخاتە دڵ و زاری خەڵکیەوە .  

  

 ڕونکردنەوە .           پرسیار : ٣ هەنگاوی

: حەز دەکەی کام پرسیارە بخەیتە ڕوو بۆ کۆمەڵەکە لەبارەی بیربکەوە 

ئەم بەشەی کتێبی پیرۆز؟ باشترە هەوڵ بدەین هەموو ئەو ڕاستیانەی  

،  تێ بگەین ، وە ئەو شتانەی تا ئێستا   ٢١ -1: ١٠ڕاگەیەنراون لە ڕۆما 

 لێی تێنەگەیشتووین پرسیاری لەبارەوە بکەین.  

رەکەت هەوڵ بدە ڕوون بێت ، دواتر  : وریا بە لە شێوازی پرسیابنوسە

 پرسیارەکەت لە پەڕاوەکەتدا بنوسەوە. 

: )  دوای ئەوەی ئەندامان کاتێك بەسەردەبەن لە   بەشداری بکە

بیرکردنەوەو نوسینەوە ، یەکەمجار داوا لە هەر یەکێكیان بکە  

 پرسیارەکانیان بخەنە ڕوو (.  

: ) دوای ئەوە ، هەندێ پرسیار هەڵبژێرە وە هەوڵ بدە لە   گفتوگۆ بکە
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 ڕێگەی گفتوگۆکردنەوە بە یەکسانی لەگەڵ کۆمەڵەکەتدا وەاڵمی بدەوە (. 

)ئەمانەی خوارەوەش نموونەن بۆ هەندێ پرسیار ڕەنگە ئەندامانی 

کۆمەڵەکە بیخەنە ڕوو، وە هەندێ تێبینی بەسودن بۆ بەڕێوەبردنی 

 ە پرسیارەکان (.    گفتوگۆکردن سەبارەت ب

  

 

 

   4: ١٠ڕۆما       

: مەسیح ئامانجی   ٤: ١٠چۆن دەبێت تێبگەین لە ڕۆما :   ١ پرسیاری

  ؟ شەریعەتە یان کۆتایی شەریعەتە 

 تێبینیەکان .  

 .   ٥پاشکۆی    ١١بڕوانە ڕێبەری لێکۆڵینەوەی 

 ٥: ١٠ڕۆما 

ار ؛ چۆن دەبێت تێبگەین لەو بنەمایەی : ئەو مرۆڤەی ک٢پرسیاری 

 بەمانە بکات پێی دەژی ؟ 

 تێبینیەکان . 

 أ. پێش کەوتن لە گوناهەدا . 

ڕاستودروستی ڕزگاریی بە گوێرایەڵی شەریعەتی خودا تەنها پێش کەوتن  

بوو لە گوناهە . بەاڵم خودا مەبەستی نەبوو لەم ڕاسپاردانەی بۆ ئادەم لە  

کە بەهۆیەوە ڕاستودروست بێت و رزگاریی  ١٧ -١٥: ٢پەیدابوون 

بەدەست بهێنێت لە ڕێگەی گوێرایەڵیەوە بەڵکو ئەم ڕاسپاردانە بۆ ئەوە  

و تاکو ئادەم پارێزگاریی لێبکات لە دۆخی ڕاستودروستیدا لە ژیانی بو

 تاهەتایی تائەو کاتەی بەردەوام بە  گوێرایەڵی دەمێنێتەوە .  

 ب. دوای کەوتن لە گوناهەدا . 
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لەماوەی پەیمانی کۆن و دوای کەوتن لە گوناهە کارکردن بە شەریعەت 

بنەمایەك   ٥:  ١٨بنەمای ڕاستودروستی و ڕزگاریی نەبوو بەڵکو لێڤیەکان 

بوو لە دۆخی بێتاوانی پێش کەوتن لە گوناهەدا . هەروەها بڕوانە لێڤیەکان 

:  ٥؛ وتەکان  ١٧ -٣: ٢٠؛ دەرچوون  ٢ -١: ٢٠؛ دەرچوون  ٥ -١: ١٨

٣٣ -٣٢   . 

   ١٠ -٩: ١٠ڕۆما 

 : چۆن باوەڕ بە دڵەوە دەبەسترێتەوە بە دانپیانانی زارەکی ؟٣پرسیاری 

 تێبینیەکان . 

 أ. کورتەو پوختەی مزگێنی ئینجیل . 

 .   ١٣ -٩: ١٠؛ ڕۆما  ٤ -١: ١٥کۆرنسۆس ١

  ٣٤: ١٢هەروەها بڕوانە مەتا  ١٤: ٣٠ب. ئەمەش وەرگیراوە لە وتەکان 

 ١١ -٩: ٢؛ فیلیپی  ٢٣ -٢٠: ١؛ ئەفەسۆس  ٢٣: ٤؛ پەندەکان 

  ٥: ٩؛ ڕۆما   ٣: ٤٠لەگەڵ ئیشایا  ٣: ١بەراوردی بکە بە مەرقۆس 

باوەڕ بە بێ دانپیانان هیچ سودێکی نیە   ٢٣ -٢١: ٧هەروەها بڕوانە مەتا  

؛   ٣٦ -١٨:  ٣؛ یۆحەنا  ٤٢: ١٢؛ یۆحەنا   ٣٢: ١٠هەروەها بڕوانە مەتا  

؛   ٢٢  -١٧: ٢؛ یاقوب  ١٣:  ٤کۆرنسۆس ٢؛  ١٠ -٨: ٢ئەفەسۆس 

یۆحەنا ١؛    ١٢: ٦تیمۆساوس ١؛  ٢٠:  ٤؛ کردار  ٢٠ -١٨: ٣یۆحەنا ١

. باوەڕ ئەو باوەشە  ١٠ -٩:  ٥؛   ١٦: ١؛ ڕۆما   ٥: ٤؛ ڕۆما  ١٥: ٤

بەتاڵەیە کراوەتەوە بۆ پێشوازی و لەئامێزگرتنی ڕزگاریی خودا بە  

 نیعمەت . 

 ١٣ -١١: ١٠ڕۆما 

نەما لە نێوان جولەکەو ناجولەکە  : بۆچی جیاوازی٤پرسیاری 

 )نەتەوەکان( ؟ 

 تێىینیەکان .  

 ئیتر جیاوازی نەما لە نێوان جولەکەو ناجولەکە لەبەر دوو هۆکار:
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. عیسای مەسیح خوداوەندی هەموو   ١١: ٢؛ فیلیپی    ١٨:  ٢٨بڕوانە مەتا 

 مرۆڤایەتیە .

 مزگێنی ئینجیل بۆ هەموانە . 

دارانی بە ڕەچەڵەك جولەکەو باوەڕادارانی أ. جیاوازی نیە لە نێوان باوەڕا

 .  ١١: ١٠بە ڕەچەڵەك ناجولەکە )نەتەوەکان( ڕۆما 

؛   ١٦:  ٢٨بڕوانە ئیشایا  ٣٣: ٩پۆڵس ئەمە دوبارە دەکاتەوە لە ڕۆما 

؛   ٢٣ -٢٠:  ١٠؛  ٩: ١؛ ئیشایا  ٩  -٦: ٣؛ گەاڵتیە ٦: ١٥پەیدابوون 

،   ٢٤  -٢٢،  ١٨ -١٠: ٣؛ ١١: ٢؛  ١٧: ١؛ ڕۆما  ٩، ٦: ١هۆشەع  

؛   ٣٢: ١١؛ ١٢: ١٠؛ ٢٤: ٩؛  ١٩ -١٨: ٥؛  ١٢ -٩: ٤؛  ٣٠ -٢٩

:  ٢؛ ئەفسۆس   ١٥: ٦؛  ٦: ٥؛   ٢٩، ٩: ٣؛ گەاڵتیە   ١٩: ٧کۆرنسۆس ١

 .   ١٠ -٩: ٢پەترۆس ١؛ ١١: ٣؛ کۆلۆسی   ٦ -٢: ٣؛  ١٨ -١٤

ب. جیاوازی نیە لە نێوان خوداوەندی جولەکەو خوداوەندی نەتەوەکان 

 .   ١٢: ١٠ڕۆما 

عیسای مەسیح خوداوەندی هەموانە هیچ جیاوازیەك نیە لە نێوان  

  ٣٢: ٢؛ هەروەها بڕوانە یۆئیل  ١٨: ٢٨جولەکەو ناجولەکە بڕوانە مەتا 

؛   ١٨:  ٢٨؛ مەتا  ٢٩: ٣؛ ڕۆما  ١٣: ١٠؛ ڕۆما  ٢١: ٢؛ کردار 

  -١٠: ٥٠؛ زەبور   ٨: ٢حەجی  ١٤: ١٧؛ بینین  ٢٣ -٢٠: ١ئەفەسۆس 

 .  ١٧ -١٦: ١؛ یۆحەنا  ٩: ٢؛ کۆلۆسی   ٧: ٢؛  ٣:  ١؛ ئەفەسۆس   ١٢

ج. هەموو ئەوانەی بەناوی خوداوەندەوە بانگ دەکەن هیچ جیاوازیەك نیە  

 .   ١٣: ١٠لە نێوان جولەکەو وناجولەکە . ڕۆما 

  ٣٣: ١٤وەردەگرێتەوە هەروەها بڕوانە مەتا  ٣٢: ٢پۆڵس ئەمە لە ئۆئیل  

. هیچ   ١٤ -٦: ٥؛ بینین  ٣٨: ٩؛ یۆحەنا   ٥٢: ٢٤؛ لۆقا   ١٧، ٩: ٢٨؛ 

جیاوازیەك نیە لە نێوان جولەکەو ناجولەکە )نەتەوەکان( . وە دەبێت  

 مزگێنی ئینجیل باڵوبکرێتەوە لە هەموو شوێنێك وبگاتە هەموان . 

 ١٥ -١٤: ١٠ڕۆما 
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 : چۆن دەبێت باوەڕداران مزگێنی ئینجیل ڕابگەیەنن؟ ٥پرسیاری 

 تێبینیەکان . 

 كە وهپاڕێنەكێك دهیە  ئیتر چۆن لەدەڵێ  ١٥ -١٤: ١٠پۆڵس لە ڕۆما 

ر گەهێنن ئە كێك دهیە ڕ بەهێنابێت؟ چۆن باوهڕیان پێی نە باوه

 نێت؟ یەكێك پێیان ڕابگە ی یەوهیبیستن بێ ئە یانبیستبێت؟ چۆنیش دهنە

ند : چەك نووسراوه نێردرابن؟ وهر نەگەنن ئە یەگەها چۆن ڕادهروههە

 ! .  ندهی مزگێنی خۆشی ده وانەكانی ئەێیە پ جوانە

 أ. گرنگی مزگێنیدان بە ئینجیل و ڕاگەیاندنی .

ئەم دوو ئایەتە فێڕمان دەکات کە دەبێت مزگێنی بدرێ بە ئینجیل بۆ  

هەموان چونکە بەبێ مزگێنیدان بە ئینجیل کەس نایەت بۆ باوەڕ بە  

 عیسای مەسیح . 

 یی .ب. ڕیزبەندی مێژووی لە کردەی ڕزگار

 .  ١: ١١؛ ٢١،  ١٩،  ٣ -١: ١٠بڕوانە ڕۆما 

 ج. نێردراوان . 

  ١٦: ١٠نێردراوان ڕاسپێردراون چونکە عیسای مەسیح ناردوونی . لۆقا 

  ٧: ٥٢؛ ئیشایا  ٣٢ -٩: ٢٣؛ یەرمیا  ٢٠ -١٨: ٥کۆرنسۆس ٢؛ بڕوانە 

  . 

 د. گوێبیستیی ڕاستەقینە لە مزگێنی ئینجیل .

دەبێت خەڵکی گوێیان لە مزگێنی ئینجیل بێت بەو واتایەی دەبێت لێی  

 دانەوەیان هەبێت بۆی . تێبگەن تاکو بتوانن وەاڵم

 هـ. گوێبیستیی چاوپێکەوتنی کەسێتیە .   

ئەوەیە : چۆن بڕوایان پێی هەیە   ١٤وەرگێڕانەی وشەبەندی بۆ ئایەتی 

 .  ١٧:  ١٠هەروەها ڕۆما  ٣٥: ٩گەر گوێبیستی نەبووبن بڕوانە لۆقا 
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 و. باوەڕ چاوپێکەوتنی کەسێتیە . 

ە لەگەڵ وشەکانی عیسا لە  باوەڕ بە عیسای مەسیح چاوپێکەوتنێکی کەسێتی

 نامەی ئینجیلدا دواتر چاوپێکەوتنە لەگەڵ خودی عیسای مەسیح . 

   ٢١ -١٦: ١٠ڕۆما 

: هۆکار چیە کە هیچ پاساو وبیانویەك نیە بۆ وەاڵم نەدانەوەی  ٦پرسیاری 

 گەلی ئیسرائیل بۆ مزگێنی ئینجیل ؟  

ل گوێیان لە  ، بەدڵنیاییەوە گەلی ئیسرائی ١٨ -١٦: ١٠تێبینیەکان . ڕۆما 

مزگێنی ئینجیل بوو بەاڵم زۆربەیان ڕەتیان کردەوە وە ئەوان خواستی 

خودایان دەزانی لەبەرامبەریان بەاڵم زۆربەیان بەردەوام بوون لە یاخی 

 بوون .  

، عیبرانیەکان  ٢١  -١٤: ١٠هەروەها ڕۆما   ٢١ -١٩: ١٠بڕوانە ڕۆما 

 .  ١١ -٩وە بەشەکانی ڕۆما   ٢ -١:  ٤؛  ١: ٢

. هەروەها   ١٦: ١٠ی ئیسرائیل مزگێنی ئینجیلیان ڕەتکردەوە ڕۆما أ. گەل

؛   ١١:  ١یۆحەنا ١؛  ١: ٥٣؛ ئیشایا  ٢١: ١٠؛  ٢٧: ٩بڕوانە ڕۆما 

 .    ٥: ١٠کۆرنسۆس ١

 .  ١٧:  ١٠ب. باوەڕ بەهۆی گوێبیستن لە مزگێنی ئینجیلەوە دێت ڕۆما 

کتێبی پیرۆز زۆر بانگەواز وهاندان لە خۆ دەگرێ لەبارەی وەاڵمدانەوە 

:  ١٤؛  ٨:  ٨؛ لۆقا  ٤٣،  ٩: ١٣؛   ١٥: ١١بۆ پەیامی خودا بڕوانە مەتا 

 .  ٩: ١٣؛  ٦:  ٣؛  ٢٩،  ١٧، ١١،  ٧: ٢؛ بینین  ٣٥

 .  ١٨: ١٠گوێبیستی مزگێنی ئینجیل بوو ڕۆما ج. گەلی ئیسرائیل 

جولەکە ناتوانن حاشا بکەن و بڵێن گوێمان لە مزگێنی ئینجیل نەبوە 

چونکە گوێبیستی پەیامی باوەڕ بوون لە پێنج پەرتوکەکەی موسادا بڕوانە  

:  ١٠؛ ڕۆما  ١٤ -١١: ٣٠؛ وتەکان  ٨: ٣؛ گەاڵتیە  ٦: ١٥پەیدابوون 

.   ١٤  -٧: ١٩؛ زەبور  ٦  -١: ١٩ر ؛ زەبو ٤:  ١٩؛ زەبور  ٨ -٦

؛   ١٥: ٢؛  ٢٠ -١٩: ١؛ ڕۆما  ٣١  -٢٤: ١٧هەروەها بڕوانە کردار 
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  ١٤: ٢٤؛  ١٩: ٢٨؛ مەتا  ٨: ١؛ کردار   ٢٢ -٢١: ٣؛ ڕۆما  ١٩زەبور 

؛ یۆحەنا  ٦: ١؛ کۆلۆسی  ١٣ -١٢: ١؛ فیلیپی  ٢٤ -٢٢: ١٥؛ کردار 

 .   ٦: ١٧؛ ٤: ٤؛  ٤٧، ٤١:  ٢؛ کردار   ١٩: ١٢

 .   ١٩: ١٠گەلی ئیسرائیل تێگەیشتن لە مزگێنی ئینجیل ڕۆما  د.

جولەکە ناتوانن حاشا بکەن و بڵێن تێنەگەیشتوونە لە مزگێنی ئینجیل ، وە  

نەزانیان هۆکار نەبوە بۆ بێباوەڕیان بەڵکو ئامادەنەبوون بۆ گوێرایەڵ 

؛ کردار   ٤٤ -٤٢: ٢١؛ مەتا  ٢١: ٣٢بوون و ڕەتیان کردەوە . وتەکان 

٤٨  -٤٤ :١٣  . 

هـ . ئیدی گەلی ئیسرائیل سنوریان بەزاند بەهۆی یاخی بوونیانەوە ڕۆما 

٢٠: ١٠   . 

وە وەردەگرێتەوە کە ئیشایا ئاماژە دەکات بۆ   ١: ٦٥پؤلس ئەمە لە ئیشایا  

گەلی ئیسرائیل بەاڵم وشەکانی پۆڵس بەسەر نەتەوەکانیشدا بەهەمان شێوە  

 پەیڕەو دەکرێت .  

  ١٠: ١و   ٢٣: ٢هەروهەا هۆشەع  ١٢: ٦٤؛  ١١ -٩:  ٦٣بڕوانە ئیسایا 

:  ٥٦؛ ٦:  ٤٩؛ ئیشایا  ٢٠: ١٠ڕۆما  ١:  ٦٥ئیشایا  ٢٦  -٢٥: ٩؛ ڕۆما 

 .    ١٤: ١١؛ بڕوانە ڕۆما   ٨ -١

و. گەلی ئیسرائیل بە بەرپرسیارێتی دەمێننەوە لەوەی خوداو  

. پۆڵس ئەمەی لە وتەکانی   ٢١: ١٠مەسیحەکەیان ڕەتکردەوە ڕۆما 

؛   ٩: ١٠؛ ڕۆما  ٣٨ -٣٧:  ٢٣وەرگرتەوە بڕوانە مەتا  ٢: ٦٥ئیشایا 

٢٣: ١١    . 
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 پەیڕەوکردن.              پەیڕەوی بکە: ٤هەنگاوی 

چی ڕاستیەك لەم بەشەی کتێبدا هاتوە دەشێ باوەڕداران بە   بیربکەوە :

 شێوەی پراکتیك پەیڕەوی بکەن ؟ 

: وەرن پێکەوە بیربکەینەوە و هەندێ پەیڕەوکردن بەشداری بکەو بنوسە

 .  21 -١: 10بنوسینەوەو تەواو بکەین لە ڕۆما 

: ئەو پەیڕەوکردنە پێشنیارکراوە کامەیە کە خودا دەیەوێ  بیربکەوە 

 ێ بە پەیڕەوکردنی کەسێتی ؟ بیگۆڕ

: ئەم پەیڕەوکردنە کەسێتیە بنوسە لە پەڕاوەکەتدا. بەشداری بکە بە   بنوسە

 ئازادی لەو پەیڕەوکردنە کەسێتیەی کە خودا دایناوە لەسەر دڵت.  

)لەیادت بێت ئەندامانی هەموو کۆمەڵەیەك ڕاستیە جیاوازەکان 

ی جیاواز دەردەهێنن .   پەیڕەودەکەن ، یان لە هەمان ڕاستیدا پەیڕەوکردن

 ئەمانەی خوارەوە هەندێ پەیڕەوکردنی پێشنیارکراون (.        

    

 

                            

 :    21   -١: 10نمونە لەسەر پەیڕەوکردنی پێشنیارکراو لە ڕۆما  -١

 

بە پەرۆشەوەو بە دڵێکی ئازاوە نوێژەکانت با تایبەت بن بە   :  ١:  ١٠

 گومڕاکان ولەناوچوانی ئەم جیهانە .  

: ئازایەتی ئایینی گەر لەسەر زانیاری ڕاستی و ڕاگەیەنراو   ٢: ١٠

 نەبێت لە کتێبی پیرۆزدا پوچە . 

: هەوڵ مەدە هەرگیز ڕاسودروستی خۆت بسەلمێنی لەبەردەم   ٣: ١٠

 ی بکە لە ڕاستودروستیەکەی ئەو .  خودا بەڵکو پێشواز

: بە دڵ باوەڕ بهێنە بە عیسای مەسیح و بە دەم دان بنێ بەو   ١٠ -٩: ١٠

 باوەڕەدا لەبەردەم خەڵکانی تر . 

: بە تەواوەتی دڵنیا بە کە خەڵکی ناتوانن بێن بۆ باوەڕ  ١٥  -١٤: ١٠

 ئەگەر گوێبیستی مزگێنی ئینجیل نەبن ولێی تێنەگەن . 
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ار بە ملکەچی پەیامی کتێبی پیرۆز و فێرکردنەکانی بە : ئاگاد  ١٦: ١٠

 هەر جارێك گوێبیستی دەبیت.  

: دەرپەڕەو مزگێنی ئینجیل بدە بە خەڵکی ، ئەوانەی پێشتر   ٢٠  -١٩: ١٠

 نەیانبیستووە ، چونکە خودا بەڵێنی داوە ئەوانە بدۆزێتەوە .  

 . نمونە لەسەر پەیڕەوکردنی کەسێتی :  ٢

بم لە گوێڕایەڵی وشەکانی خودا ئەوەی    أ . دەمەوێ بەردەوام

 دەیخوێنمەوەو لە خەڵوەتمدا یان لە کڵێسادا گوێم لێیان دەبێت . 

ب. دەمەوێ دەرپەڕم و مزگێنی ئینجیل بدەم بەوانەی تا ئێستا گوێبیستی  

 نەبوون .  

 

 

 

         

 هاتنەدەنگ              نوێژ بکە :٥هەنگاوی 

هەریەکێك سەبارەت بە یەك ڕاستی کە خودا فێری  بە نۆرە نوێژ دەکەین ، 

 .  21 -1: 10کردین لە ڕێگەی ئایەتەکانیەوە لە ڕۆما 

) بەدەنگەوە هاتنت لە نوێژەکەتدا بۆ ئەو شتەی فێری بوویت لە وانەی ئەم  

کتێبەدا (. پرۆڤە بکەن لەسەر نوێژی کورت کە پێکهاتبێ لە ڕستەیەك یان  

ەر کۆمەڵەیەك دەکرێ نوێژ بکەن  دوان . لە یادت بێت ئەندامانی ه

 سەبارەت بە کاروباری جیاواز تر (.  
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(  نوێژی داکۆکیکاری  خولەك  ٨)   نوێژ  ٥ 

                  

    

 .  یانییان س   انەییلە شێوەی کۆمەڵەی دوو بەردەوام بن لە نوێژ  

ەکانتان بەرز بکەنەوە لە پێناوی یەکتر و لە پێناوی خەڵکی  نوێژ

. جیهان  

 

 

 

 

وانەی داهاتوو  ) دوو خولەك ( بۆ  ئەرکی ماڵەوە   ٦ 

    

 

ئەرکی داهاتوو بدە بە ئەندامانی کۆمەڵەکەت بە  ڕابەری کۆمەڵەکە . 

 شێوەی نوسراو ، یان داوایان لێ بکە لە پەڕاوەکانیاندا بینوسن.  

١- بەڵێن .  بەڵێندان بە ڕاهێنانی قوتابیەکانی خوداوەند و بونیادنانی 

 کڵێسای مەسیح و جاڕی موژدەی شانشینیی .

٢- وتاری ئامۆژگاری یان فێرکردن ، یان وانە دابەشکردن )لەگەڵ 

.  21 -1: 10کەسێكی تر یان لەگەڵ کۆمەڵێکدا( ڕۆما   

٣- خەڵوەتی ڕۆحی .  چێژ وەربگرە لە خەڵوەتی ڕۆحی لەگەڵ خودا و  

،   48هەموو ڕؤژێك هاوکاری وەربگرە لە نیوەی بەشێك لە  ئیشایا   

. باشترین شێوازی ڕاست بەکاربهێنە و تێبینیەکانت  53، 52، 49

 بنوسەوە.   
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٤- لەبەرکردن : تێڕامان  بکەو ئایەتی نوێی لەبەرکردن: عیبرانیەکان 

ئایەتانەدا بچۆرەوە کە لەبەرت   ٥لەبەر بکە. ڕۆژانە بەو   ٦ -٥: ١٣

 کردوون.  

٥- فێرکردن : نمونەی " سەرکاری ژیر" لە لۆقا ١٦: ١- 13  هاتووە ،  

هاتووە ئامادە بکە ،  سود ببینە لە شەش هەنگاوەکانی ڕێنمایی بۆ 

 راڤەکردنی ئەم نمونانە لە وانەی یەکەمدا. 

٦- نوێژ.  نوێژ بکە بۆ کەسێكی دیاریکراو یان شتێکی دیاریکراو لەم 

(. ٣: ٥هەفتەیەداو تەماشا بکە خودا چی دەکات ) زەبور   

سەبارەت بە بونیادنانی کڵێسای مەسیح . هەروەها تێبینیەکانت بنوسە  -٧

ە کاتی خەڵوەتت لەگەڵ خودا و  ئەو تێبینیانە بنوسەوە کە پەیوەندیان ب

ئایەتەکانی لەبەرکردن و فێرکردن و ئامادەکاری یەوە هەیە بۆ هەفتەی  

 ئایندە .  

  

 

  

 

 ١پاشکۆی 

 

 ئەو کوڕەی داوا دەکات
 

 

  -٩: ١١و لۆقا  ١٢ -٧: ٧" نمونەی ئەو کوڕەی داوا دەکات " لە مەتا 

   .کۆڵنەدان لەشانشینی خودادەسوڕێتەوە لەبازنەی نوێژی ئازایانەو  ١٣

 

 بخوێنەوە . ١٣ -٩: ١١و لۆقا  ١٢ -٧: ٧مەتا 
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 . چیرۆکە سروشتیەکە تێ بگە کە لە نمونەکەدا پێشکەش کراوە.١ 

پێشەکی : نمونەکە بە زمانێکی میتافۆری دەدوێ و واتای ڕۆحیەکەی  

بونیاد نراوە لەسەر ئەم زمانە میتافۆریە . بۆیە یەکەمجارشرۆڤەی  

ی نێو چیرۆک ونمونەکەو بانگراوندە کلتوریەکەی دەکەین وشەکان

 ودەخوێنین / شارستانی و ڕاستیە میژوویەکانی . 

گفتوگۆی لەبارەوە بکە : ئەو فێرکردنە سەرەکیە کامەیە نمونەکە 

 پێشکەشی دەکات ؟ 

 تێبینیەکان .  

ئەم نمونەیە لەشێوەی پرسیار دێت . کاتێ مندااڵن داوای شت باش  

 کیان .  دەکەن لە باو

 

. چوارچێوەی دەقە ڕاستەوخۆکە بخوێنەوەو تاقی بکەوە ، وە ٢  

 .  بنەماکانی نمونەکە دیاری بکە

: چوارچێوەی "چیرۆکەکە" زۆرجار ڕەهەندو بانگراوندی هەیە   پێشەکی

یان شرۆڤە کردن وجێبەجێکردنی نمونەکەی هەیە . دەکرێ ئاماژە بۆ  

بانگراوندی نمونەکە گونجاو بێت لەگەڵ پێناسەی چیرۆکەکە بۆ ئەو 

بارودۆخەی نمونەکەی تێدا باسکراوە . وە زۆرجار بانگراوندی نمونەکە  

کی نێو نمونەکەوە ، بەاڵم شرۆڤە یان جێبەجێکردنی  کەوتوەتە پێش چیرۆ

 دوای چیرۆکی نمونەکە باسکراوە . 

: چیرۆک و بانگراوند و شرۆڤە   ئاشکرای بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە

 یان جێبەجێکردنی ئەم نمونەیە چی یە ؟  

 .  تێبینیەکان

چوارچێوەی نمونەکە وشرۆڤەی چیرۆکەکەی یان   ١١لە لۆقا 

جێبەجێکردنی جیاوازە لە نمونەی ئەو کوڕەی داوا دەکات وەك هاتوە لە  

ئەمەش دەریدەخات کە عیسا هەمان ڕاستی فێر دەکات چەند جارێك   ٧مەتا 
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لە چەندین چوارچێوەی جیاوازدا وەك چۆن هەر مامۆستایەکی ئەم  

  ڕۆژگارە دەیکات . 

 لە ئینجیلی مەتا .  ٧ -٥بانگراوندی نمونەی هاتوو لە بەشەکانی   أ.

 بانگراوندی نمونەکە وێنەیەکە بۆ وتاری سەرچیا .

 داواکاریەکە ساکاری و هەست کردن بە پێویستی لەخۆدەگرێ . 

وشەی داوابکەن واتە مرۆڤ داوای شتێك دەکات وەك چۆن منداڵ داوا  

 .  ١٨وە لۆقا  ٢: ٤دەکات یاقوب دەکات یان کۆیلەیەك داوا لە گەورەکەی 

 هەروەها هەوڵ دان بۆ داواکردن و کارکردن پێی لەخۆ دەگرێ. 

وشەی هەوڵ بدەن واتە هەوڵ وکۆشس بکەن تا بیدۆزنەوەو بەدەستی  

   بهێنن . 

لە دەرگا بدەن وداوا بکەن ، کارکردن بەمە دەبێت چەسپاویی و کۆڵنەدانی  

 لەگەڵدا بێت .  

دەوامی لەدەرگا دان لەخۆ دەگرێ تا دەرگاکە وشەی لەدەرگا بدەن بەر

 دەکرێتەوە لێی . 

 

 .  ١٢ -١١: ٧ب. چیرۆکی نێو نمونەی هاتوو لە مەتا  

 

 .    ١٢ -١١: ٧ی مەتا ج. شرۆڤە یان جێبەجێکردنی نمونە

 .    ١٧:  ١؛ یاقوب  ١٣: ١١لۆقا 

 

بە نمونەکە دیاری   .  وردەکاری پەیوەندیدار و ناپەیوەندیدار٣   

 بکە. 
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:  عیسا مەبەستی نەبوو بڵێ هەر خاڵێکی نێو نمونەکان  پێشەکی

واتاو مەبەستێکی ڕۆحی لە پشتەوەیە ، وە وردەکاری نێو نمونەکە 

خاڵی جەوهەری یان بابەتی سەرەکی لە خۆ دەگرێ ، بۆیە دەبێت 

هەوڵ بدەین واتاو مەبەستی ڕۆحی بۆ هەموو خاڵێک و وردەکاری 

مونەکان دیاری نەکەین . نێو ن  

ئەو وردەکاریانە :  ئاشکرای بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە 

کامانەن نمونەکە لەخۆی دەگرێ و بە سەرەکی و واتادار دادەنرێن 

 ؟ 

. تێبینیەکان   

 باوك و کوڕەکەی . 

ئەم جێبەجێکردنە ئەو ڕوون دەکاتەوە کە باوك و کوڕ نیشانەو هێمان بۆ  

باوەڕداران بەاڵم بەراوردکاریەکە زۆر بە وردی نیە  خودای باوك و  

چونکە باوکانی زەوی هەڵە دەکەن و الوازن بەاڵم خودای باوك پیرۆزەو  

 خاوەن هەموو دەسەاڵت و توانایەکە . 

 نان وماسی . 

وێنەو هێمایەکن بۆ شتە نوێیەکان ئەوەی باوەڕداران داوای دەکەن لە 

 خودا لە نوێژەکانیاندا .

 مار . بەرد و 

وێنەو هێمایەکن بۆ شتە خراپەکان ئەوەی خودای باوك نایدات بە 

 باوەڕداران.

 

  

. پەیامی سەرەکی نمونەکە دیاری بکە . ٤  
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: پەیامی سەرەکی نمونەکە لە شرۆڤەو جێبەجێکردندایە  پێشەکی

 یاخود دەکرێ کورتبکرێتەوە لە خودی نمونەکەدا . 

امی سەرەکی ئەم  : پەیئاشکرای بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە 

 نمونەیە چی یە ؟  

 

.   تێبینیەکان  

 

 

فێرمان دەکات  ١٢ -٧:  ٧لە مەتا ئەو کوڕەی داوا دەکات نمونەی  

لەبارەی نوێژەوە لە شانشینی خودا . پەیامی سەرەکی نمونەکە  

ئەوەیە : باوكی ئاسمانی هیچ کام لە ڕۆڵەکانی بێهیوا ناکات کاتێ  

وەاڵمی نوێژەکان دەداتەوە کاتێ  نوێژ دەکەن ولێی دەپاڕێنەوە ، ئەو

 بە کۆڵنەدان وبەردەوام نوێژ دەکەن واتە بە باوەڕ وکارکردنەوە  . 

     

 

  

. بەراوردی نمونەی هاوسەنگی و بەرابەری لە کتێبی پیرۆزدا.  ٥  

، وە نمونەی "   ١٠ -٥: ١١بڕوانە نمونەی " هاوڕێی داکۆکیکار " لە لۆقا 

لەم ڕێبەرە  ٢٩لە وانەی  ٨  -١: ١٨بێوەژنە کۆڵنەدەرەکە" لە لۆقا 

 ڕێنماییەدا .  
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 ٢پاشکۆی 

 

 گەورەی ماڵ وکرێکارەکان
 

 ،   ٥٢ -٥١: ١٣" نمونەی گەورەی ماڵ " لە مەتا 

 تایبەتن بە ٣٨ -٣٥: ٩وە " نمونەی کرێکارەکان " لە مەتا 

 شایەتیدان لە شانشینی خودا  

 أ . نمونەی گەورەی ماڵ 

 بخوێنەوە .  ٥٢ -٥١: ١٣مەتا 

عیسا لە شێوەی فەرمان ئەم نمونە باس دەکات ئەم فەرمانەش دەسوڕێتەوە  

بە دەوری مامۆستایانی ڕاستەقینەی شەریعەتدا )نوسەران( . لە ماوەی 

سەردەمی عیسادا مامۆستایانی شەریعەت زۆربوون ) ڕابیەکان( ئەوان  

لەسەر دەستی مامۆستایانی دیکە ڕاهێنرابوون و پێگەیشتبوون ، ئەوان بە  

ێوەیەکی تایبەت گرنگیان بە الیەنی پەرستن دەدا و زۆر شرۆڤەو ش

جێبەجێکردنیان دەخستە ڕوو لەوبارەیەوە وە دوای ماوەیەکی کورت 

لەم ڕێبەری  ٢٥؛ بڕوانە وانەی   ٢: ١٥نەریتی پیران هاتە کایەوە مەتا 

ڕینماییەدا ئەمانە مامۆستای شەریعەت نەبوو بەڵکو ئەوان مامۆستای  

 ەریعەت بوون .  ڕاستەقینەی ش

 

 . چیرۆکە سروشتیەکە تێ بگە کە لە نمونەکەدا پێشکەش کراوە.١ 

پێشەکی : نمونەکە بە زمانێکی میتافۆری دەدوێ و واتای ڕۆحیەکەی  

بونیاد نراوە لەسەر ئەم زمانە میتافۆریە . بۆیە یەکەمجارشرۆڤەی  

وشەکانی نێو چیرۆک ونمونەکەو بانگراوندە کلتوریەکەی دەکەین 

 وێنین / شارستانی و ڕاستیە میژوویەکانی . ودەخ 
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گفتوگۆی لەبارەوە بکە : ئەو فێرکردنە سەرەکیە کامەیە نمونەکە 

 پێشکەشی دەکات ؟ 

 تێبینیەکان .  

" گەورەی ماڵ " ئەو کەسەیە کە کاروبارو موڵک ومااڵتی خاوەن ماڵ  

دەکرێ لە و گەنجینەش ئەو شوێنەیە کە تیایدا پارێزگاری بەڕێوە دەبات 

موڵکو مااڵت و سامانی بەنرخ . بێگومان ئەم گەنجینەیە زۆر شتی کۆن   

ونوێ لە خۆ دەگرێ و کاتێ پێویست بوون ئیدی گەورەی ماڵ یان 

 بەڕێوەبەر دەریدەکات ئەم بنەمایە ئاسانە بۆ تێگەیشتن . 

    

. چوارچێوەی دەقە ڕاستەوخۆکە بخوێنەوەو تاقی بکەوە ، وە ٢  

 .  ەکە دیاری بکەبنەماکانی نمون

: چوارچێوەی "چیرۆکەکە" زۆرجار ڕەهەندو بانگراوندی هەیە   پێشەکی

یان شرۆڤە کردن وجێبەجێکردنی نمونەکەی هەیە . دەکرێ ئاماژە بۆ  

بانگراوندی نمونەکە گونجاو بێت لەگەڵ پێناسەی چیرۆکەکە بۆ ئەو 

نەکە  بارودۆخەی نمونەکەی تێدا باسکراوە . وە زۆرجار بانگراوندی نمو

کەوتوەتە پێش چیرۆکی نێو نمونەکەوە ، بەاڵم شرۆڤە یان جێبەجێکردنی  

 دوای چیرۆکی نمونەکە باسکراوە . 

: چیرۆک و بانگراوند و شرۆڤە   ئاشکرای بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە

 یان جێبەجێکردنی ئەم نمونەیە چی یە ؟  

 .  تێبینیەکان

 .    ١٣أ. بانگراوندی نمونەی هاتوو لە مەتا 

پێکهاتوە لە حەوت نمونەی تر لەبارەی شانشینی خودا و    ١٣شی بە

  ٥١پرسیاری زۆر گرنگ لە خۆ دەگرێ کە عیسا دەیخاتە ڕوو لە ئایەتی 

 دا ئایا لەم شتانە هەمووی تێگەیشتن ؟   
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 .   52: ١3ب. چیرۆکی نێو نمونەی هاتوو لە لۆقا  

 

کە لە نێو هەمان ڕونکردنەوەی ج. شرۆڤە یان جێبەجێکردنی نمونە

 نمونەکەدایە .  

 

بە نمونەکە دیاری   .  وردەکاری پەیوەندیدار و ناپەیوەندیدار٣   

 بکە. 

:  عیسا مەبەستی نەبوو بڵێ هەر خاڵێکی نێو نمونەکان  پێشەکی

واتاو مەبەستێکی ڕۆحی لە پشتەوەیە ، وە وردەکاری نێو نمونەکە 

ی لە خۆ دەگرێ ، بۆیە دەبێت خاڵی جەوهەری یان بابەتی سەرەک

هەوڵ بدەین واتاو مەبەستی ڕۆحی بۆ هەموو خاڵێک و وردەکاری 

 نێو نمونەکان دیاری نەکەین . 

ئەو وردەکاریانە :  ئاشکرای بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە 

کامانەن نمونەکە لەخۆی دەگرێ و بە سەرەکی و واتادار دادەنرێن 

 ؟ 

. تێبینیەکان   

 ێوەبەری ماڵ . گەورەی ماڵ یان بەڕ

ئەم خاڵە زۆر گرنگە : گەورەی ماڵ نیشانەوە هێمایەکە بۆ مامۆستای  

 ڕاستەقینەی شەریعەت . 

 گەنجینەو ئەو شتە بەنرخانەی تێیدایە . 

لەگەڵ ئەوەی ئەم بنەمایە شرۆڤە نەکراوە لە نمونەکەدا بەاڵم گرنگە 

دایە  چونکە گەنجینەکە وێنەیەکە بۆ ناخی خەڵکی و چی شتێكی بەنرخی تێ

 وەكو الیەنی ڕۆحی کە لە ژیانیاندا کۆیان کردۆتەوە . 
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شتە کۆنەکان شتە ڕۆحیەکانە کە لە لێکۆڵینەوەیان بۆ پەیمانی کۆن کۆیان  

کردۆتەوە هەروەها شتە نوێیەکان شتە ڕۆحیە نوێیەکانە کە کۆیان کردەوە 

 کاتێ قوتابی مەسیح بوون .  

   

. پەیامی سەرەکی نمونەکە دیاری بکە . ٤  

: پەیامی سەرەکی نمونەکە لە شرۆڤەو جێبەجێکردندایە  پێشەکی

 یاخود دەکرێ کورتبکرێتەوە لە خودی نمونەکەدا . 

: پەیامی سەرەکی ئەم  ئاشکرای بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە 

 نمونەیە چی یە ؟  

 

.   تێبینیەکان  

 

 

فێرمان دەکات لەبارەی    52 -51: ١3لە مەتا گەورەی ماڵ  نمونەی 

شانشینی خودا . پەیامی سەرەکی نمونەکە ئەوەیە :  قوتابی بوون لە 

دەبێت مامۆستایان لە شانشینی خودا ئەو ئەرکو بەرپرسیارێتیە لە 

ئەستۆ بگرن کە تایبەتن بە لێکۆڵینەوەی پەیمانی کۆن و نوێ تاکو  

ئەو گەنجینە ڕۆحیە دەربکەنەوە دەرەوە کە تیایاندا شاراوەتەوە و 

 لەسەریانە خەڵکی تر فێر بکەن . 

     

 

  

. بەراوردی نمونەی هاوسەنگی و بەرابەری لە کتێبی پیرۆزدا.  ٥  

پێشەکی : زۆرێك لە نمونەکان لەیەك دەچن و هاوشێوەن هەندێ  

جار دەتوانی بەیەکتریان بەراورد بکەیت ، ئەو ڕاستیەی لە هەر  
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نمونەیەکدا هەیە هاوسەنگە یان بەرابەر ڕاستیەکە بەشەکانی دیکەی 

ان ڕوون دەکاتەوەو فێرمان دەکات . هەوڵ بدە ئەو  کتێبی پیرۆز بۆم

ئایەت و شایەتە کتێبیە بدۆزیتەوە کە بەرابەر یان هاوشێوەی  

نمونەیەکەو یارمەتیدەرە بۆ ڕاڤەکردنی نمونەکە . ئاگاداربە لە 

ڕاڤەکردنی هەر نمونەیەك پشت ببەستە بە فێرکردنی ڕوون و  

 ڕاستەوخۆی کتێبی پیرۆز .  

گۆی لەبارەوە بکە : هەریەك لەم بەشە کتێبیانە ئاشکرای بکەو گفتو

چیمان فێر دەکات بە بەراورد لەگەڵ ئەوەی نمونەکە فێڕمان دەکات 

 ؟ 

.    ١٠: ٧عەزرا   

.   ٤ -٣: ٢٣مەتا   

.    ٢٧ -١٨: ٢٠کردار   

 

. کورتەی فێرکردنی سەرەکی نمونەکە . ٦  

گفتوگۆی لەبارەوە بکە : ئەو فێرکردنە سەرەکیە کامەیە نمونەکە 

پێشکەشی دەکات ؟ عیسای مەسیح دەیەوێ چی بزانین و باوەڕمان  

 بە چی هەبێت وە دەیەوێ چی بکەین و چۆن بین ؟  

 تێبینیەکان .  

  

 دەبێت مامۆستایان لە شانشینی خودا ڕاهێنانی تەواو وەربگرن . 

ئەوەی دەقەکە دەیڵێ ئەوەیە کە لەکاتێکی ژیاندا ئەم پیاوە بوە قوتابی یان  

ڕاهێنانی پێکرا تا ببێتە قوتابی لە شانشینی خودا . هەموو مامۆستایەك یان  

شوان یان پیر یان خزمەتکار دەبێت لە شانشینی خودا ببێتە قوتابی دەبێت  

ودا بۆ سەر  بەشێوەی کەسێتی دان بنێت بە موڵك وحوکم ودەسەاڵتی خ 

ژیانی و دڵی . لەگەڵ ئەوەی مامۆستایانی شەریعەتی  جولەکە دانیان دەنا  
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بە پەیمانی کۆندا و هەموو نەریتەکانی پیرەکان کە فەرزیان کردبوو  

لەسەریان وزیاد کرابوون بۆ پەیمانی کۆن بەاڵم مامۆستایانی مەسیحی  

ن بە شانشینی  دەبێت فێرکراوبن و ڕاهێنەریش بن لەو کاروبارانەی تایبەت 

خودا . وە لە هەموو نمونەکانی عیسای مەسیح ، هەروەها لە سروشتی  

 شانشینەکەی خودا تێبگەن . 

دەبێت مامۆستایان لە شانشینی خودا بەرپرسیارێتی بەڕێوەبردنی 

 خێزانەکانیان لە ئەستۆ بگرن .  

 .    ٢١: ١٩؛ ٤٤: ١٣؛ ٣٥: ١٢؛  ٢١ -١٩: ٦؛   ١١: ٢مەتا 

ینی خودا توانایان هەیە ئەوەی لە گەنجینەکەدایە دەری  مامۆستایان لە شانش 

 بکەنەوە دەرەوە وەکو مرواری گرانبەهای نوێ وکۆن . 

؛ کردار  ٤٦:  ٢٥؛ مەتا  ٤٨ -١٧:  ٥؛ مەتا   ٣٧:  ١٨؛  ٦: ١٤یۆحەنا 

  ٢٤:  ٦ -٢١: ٥؛ مەتا   ٥١ -٣:  ١٣؛ مەتا  ٢٣: ٢٣؛ مەتا   ٢٧،   ٢٠: ٢٠

نی جولەکە وشك بوو وەك وشکایی . بەاڵم وتارو ئامۆژگاری مامۆستایا

 خۆڵ و لمی بیابان .  

؛   ١٤  -١٢: ٢١؛   ٢٩ -٢٨:  ٧؛  ١٨ -١٧: ٥؛ مەتا   ٣٣ -١: ٢٣مەتا 

؛ دەبێت خزمەتکاران ومامۆستایان    ١٣: ٢؛ یەرمیا   ٥٠ -٤٩: ١٢یۆحەنا 

لە شانشینی خودا بەردەوام لەو ئاوە بخۆنەوە کە عیسای مەسیح دەیدات  

 .   ١٧، ١: ٢٢ ؛ بینین  ١٤: ٤یۆحەنا 

 ب. نمونەی کرێکارەکان و دروێنە  

 بخوێنەوە .   ٣٨ -٣٥: ٩مەتا 

 

 . چیرۆکە سروشتیەکە تێ بگە کە لە نمونەکەدا پێشکەش کراوە.١ 

گفتوگۆی لەبارەوە بکە : ئەو فێرکردنە سەرەکیە کامەیە نمونەکە 

 پێشکەشی دەکات ؟ 



196 
 

 تێبینیەکان .  

 دروێنە .  

تی بە بایەخدانی ڕاستەوخۆ هەیە یان  دروێنەی کێڵگە فراوانەو پێویس 

بایەخدان بە گەنمی پێگەیشتوو یانیش بە دروێنەکردنی چونکە کێڵگە 

ئامادەیە بۆ دروێنە . وە ئەو کێڵگەیەی عیسا باسی دەکرد زۆر کاری تێدا  

 بوو تا بکرێن .  

 کرێکارەکان .

ئەوانە کرێکاری ڕۆژانەن ئەوانەی بەکرێ دەگیرێن ڕۆژانە تاکو لە 

کەدا کار بکەن . لەم چیرۆکەدا ژمارەی ئەوانەی ئەم کارەیان دەکرد  کێڵگە

 کەم بوون . 

 

   

. چوارچێوەی دەقە ڕاستەوخۆکە بخوێنەوەو تاقی بکەوە ، وە ٢  

 .  بنەماکانی نمونەکە دیاری بکە

: چیرۆک و بانگراوند و شرۆڤە   ئاشکرای بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە

 یان جێبەجێکردنی ئەم نمونەیە چی یە ؟  

 .  تێبینیەکان

 .٣٦ -٣٥:  ٩أ. بانگراوندی نمونەی هاتوو لە مەتا 

ئەم دوو ئایەتە وەکو کورتەیەکی تێڕوانین وایە لە خزمەتە مەزنەکەی 

 .  ٢٠: ١٥تا  ١٢: ٤عیسا لە جەلیل ، مەتا  

 پەرێشانەکان . 
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ن ئازارچەشتوەکان لە واتا ڕەسەنەکەیدا پێی دەوترێ "  وشەی پەرێشان یا

ئەوانەی پێستیان لەبەر کراوەتەوە " یاخود لە کوردەواریدا کەوڵکراوەکان.    

 .   ٢٣:  ٢٣؛ مەتا  ١٤: ١٥؛ مەتا  ٥ -٤: ٢٣؛ مەتا    ٢٨: ١١مەتا 

 دەربەدەرەکان .

ڕای  لە زمانی ڕەسەندا واتە کەوتوەکان وە بەکار دێت بۆ ئەوەی کە تێك

گەلی ئیسرائیل لە سەر زەوی کەوتبوون بە الوازی و ماندوو بوون و  

 کەساس وزەبوون بوون و وازیان لێ هێنرابوو !  

 مێگەلی بێ شوان . 

سەرجەم گەلی ئیسرائیل لە مێگەلێكی گەورە دەچوو کە شوانی نەبێت  

 .   ٣٤تاکو بیپارێزێ و بگەڕێ بە دوای ونبوەکانیدا ، حەزقیال 

  

 .   37:  ٩ێو نمونەی هاتوو لە مەتا ب. چیرۆکی ن 

 

وە بەشی دەیەم لە    37:  ٩مەتا ی ج. شرۆڤە یان جێبەجێکردنی نمونە

 . ئینجیلی مەتا   

عیسا هانی قوتابیەکانی دا کە نوێژ بکەن بۆ خودا تاکو کرێکار  ٩لە مەتا 

 بنێرێ . 

 : عیسا قوتابیەکانی ڕاهێنا تاکو بنە کرێکار .  ١٠وە لە مەتا 

 

بە نمونەکە دیاری   وردەکاری پەیوەندیدار و ناپەیوەندیدار.  ٣   

 بکە. 
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ئەو وردەکاریانە :  ئاشکرای بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە 

کامانەن نمونەکە لەخۆی دەگرێ و بە سەرەکی و واتادار دادەنرێن 

 ؟ 

. تێبینیەکان   

عیسا مەبەستی نەبوو بڵێ هەر خاڵێکی نێو نمونەکان واتاو  

ە پشتەوەیە ، وە وردەکاری نێو نمونەکە خاڵی مەبەستێکی ڕۆحی ل

جەوهەری یان بابەتی سەرەکی لە خۆ دەگرێ ، بۆیە دەبێت هەوڵ 

بدەین واتاو مەبەستی ڕۆحی بۆ هەموو خاڵێک و وردەکاری نێو 

 نمونەکان دیاری نەکەین .  

 دروێنە . 

.  ٢٠ -١٨: ٢٨؛ مەتا  ٦: ١٠مەتا   

 کرێکارەکان .

.  ٠٢ -١٨: ٢٨؛  ٧ -٥: ١٠مەتا   

 

. پەیامی سەرەکی نمونەکە دیاری بکە . ٤  

: پەیامی سەرەکی نمونەکە لە شرۆڤەو جێبەجێکردندایە  پێشەکی

 یاخود دەکرێ کورتبکرێتەوە لە خودی نمونەکەدا . 

: پەیامی سەرەکی ئەم  ئاشکرای بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە 

 نمونەیە چی یە ؟  

 

.   تێبینیەکان  
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فێرمان دەکات     ٣٨  -٣٥: ٩لە مەتا دەوڵەمەندی گێل نمونەی  

لەبارەی شایەتیدان لە شانشینی خودا . پەیامی سەرەکی نمونەکە  

ئەوەیە : بەراوردێکی گەورە هەیە لە نێوان ژمارەی زۆری خەڵکی 

کە وێنەیەکن بۆ کێڵگە لەالیەك و کرێکارەکان ئەوانەی کێڵگەکە  

وکۆدەکەنەوە  . دروێنە دەکەن   

     

 

  

. بەراوردی نمونەی هاوسەنگی و بەرابەری لە کتێبی پیرۆزدا.  ٥  

  ١٣ -١٢: ١٠؛ ڕۆما  ١٦: ٣؛ یۆحەنا  ٣ -١: ٦١؛   ٧ -١: ٥٥ئیشایا 

 بخوێنەوە . 

ئاشکرای بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە : هەر کام لەم بەشە کتێبیانە 

 رمان دەکات ؟چیمان فێردەکات بە بەراورد بەوەی نمونەکە فێ

 تێبینیەکان . 

هەر یەك لەم بەشانە ڕاستیەکی گرنگمان فێردەکات کە خودا دەیەوێ  

هەواڵی خۆشیی بگەیەنین بە گوناهباران وە خودا خۆی دڵخۆش دەبێت بە  

 تۆبەکردنیان و ڕزگاربوونیان . 

  ٣٠: ١١؛ پەندەکان  ١٥ -٨: ٧٢؛ زەبور  ٤٣ -٤١:  ٨پاشایان  ١بڕوانە 

؛   ٩: ٢٢؛ مەتا  ١١: ١؛ مەالخی  ٢٠ -١٨: ٧؛ میخا  ٣: ١٢؛ دانیال 

؛   ١٦: ١٠؛ یۆحەنا  ١٠:  ١٩؛ ١٥؛ لۆقا  ٢٠  -١٩: ٢٨؛   ٣٧: ٢٣

؛   ٢١ -٢٠: ٥کۆرنسۆس ٢؛  ٢٢:  ٩کۆرنسۆس ١؛  ١٢: ٤کردار 

 .   ٢٠: ٣؛ بینین    ١٥: ١تیمۆساوس ١
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 ٣پاشکۆی 

 

 دەست لەسەر گاسن
 

 

تایبەتە بە قوتابی    ٦٢ -٦١: ٩لە لۆقا " نمونەی دەست لەسەر گاسن " 

 بوون لە شانشینی خودا . 

 

 بخوێنەوە .  62 -51: 9لۆقا 

  

 . چیرۆکە سروشتیەکە تێ بگە کە لە نمونەکەدا پێشکەش کراوە.١ 

پێشەکی : نمونەکە بە زمانێکی میتافۆری دەدوێ و واتای ڕۆحیەکەی  

یەکەمجارشرۆڤەی  بونیاد نراوە لەسەر ئەم زمانە میتافۆریە . بۆیە 

وشەکانی نێو چیرۆک ونمونەکەو بانگراوندە کلتوریەکەی دەکەین 

 ودەخوێنین / شارستانی و ڕاستیە میژوویەکانی . 

گفتوگۆی لەبارەوە بکە : ئەو فێرکردنە سەرەکیە کامەیە نمونەکە 

 پێشکەشی دەکات ؟ 

 تێبینیەکان .  

لە سەردەمی عیسا گاسن لە دارێکی بەهێز دروست دەکرا دەخرایە ملی  

گاو جووتی پێدەکرا واتە زەوی پێ دەکێڵدرا تەختە داری خوارەوە تیژ  

بوو بۆ ئەوەی زەویەکە بکێڵێت ، ئەوەی گرنگە لەم بابەتەدا ئەوەیە بەشی  
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سەرەوەی گاسنەکە دارێك بوو بۆ دیاری کردنی ئاستی جووت کردنەکە 

وەیەکی ڕاست دەبوو بڕوات کێاڵنی زەویەکە بەاڵم گەر جوتیارەکە بەشێ

بەردەوام ئاوڕی لە دواوە بدایەتەوە و سەیری پێشەوەی نەکردایە 

خواروخێچ دەبوو کێاڵن وجووتەکەی دەبوو بوەستایەو سەرلەنوێ بە  

هەڵەکانیدا بچوایەتەوە تاکو ڕاستی بکاتەوە بۆیە نەدەبوو دەست لەسەر 

 وڕ لە دواوە بداتەوە . گاسن دابنێ وئا

    

. چوارچێوەی دەقە ڕاستەوخۆکە بخوێنەوەو تاقی بکەوە ، وە ٢  

 .  بنەماکانی نمونەکە دیاری بکە

: چوارچێوەی "چیرۆکەکە" زۆرجار ڕەهەندو بانگراوندی هەیە   پێشەکی

یان شرۆڤە کردن وجێبەجێکردنی نمونەکەی هەیە . دەکرێ ئاماژە بۆ  

او بێت لەگەڵ پێناسەی چیرۆکەکە بۆ ئەو بانگراوندی نمونەکە گونج 

بارودۆخەی نمونەکەی تێدا باسکراوە . وە زۆرجار بانگراوندی نمونەکە  

کەوتوەتە پێش چیرۆکی نێو نمونەکەوە ، بەاڵم شرۆڤە یان جێبەجێکردنی  

 دوای چیرۆکی نمونەکە باسکراوە . 

ە  : چیرۆک و بانگراوند و شرۆڤ ئاشکرای بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە

 یان جێبەجێکردنی ئەم نمونەیە چی یە ؟  

 .  تێبینیەکان

 .    ٦١ -٥١:  ٩أ. بانگراوندی نمونەی هاتوو لە لۆقا 

دەبینین عیسا سورە لەسەرئەوەی بچێت بۆ ئۆرشالیم تاکو   ٥١لە ئایەتی 

:  ٩خۆی بەخت بکات لە پێناوی هەموو ئەوانەی باوەڕی پێدەهێنن . لۆقا 

 .    ٢٤ -٢٣: ٩؛ ٢٢

 مەسیح ئەمانەی فێرکردین لەبارەی قوتابی بوونەوە. عیسای 

 .  ٣٥ -٣٤،  ٣٣،   ٢٧،   ٢٦: ١٤لۆقا 
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پەرۆش بوونی یەکەم بۆ قوتابی بوون وشوێنکەوتنی عیسا ئەوەیە زۆر  

:  ٩؛ لۆقا   ٣٤: ٨؛ مەتا   ٦٦: ٦؛   ١٨: ٥بەتینوگڕەوە ئامادە بیت. یۆحەنا 

 .  ٤٦: ٢٧؛ مەتا  ٢٣: ٢٧؛ مەتا   ٥٣

ەم بۆ قوتابی بوون وشوێنکەوتنی عیسا ئەوەیە ئەم پیاوە  پەرۆش بوونی دو

ویستی زۆر لە نزیکەوە شوێنی عیسا بکەوێت وەکو نێردراو بەاڵم مەرجی 

 دانا بۆ شوێنکەوتنی ئەو ویستی لە پێشدا باوکی بنێژێ . 

پەرۆش بوونی سێ یەم بۆ قوتابی بوون وشوێنکەوتنی عیسا ئەوەیە ڕەنگە 

 ێت . لە پێشدا خۆی باش نەناسیب

 . بۆیە لەم خاڵەدا عیسا باسی دەست لەسەر گاسنی کرد .   ٥٢: ٢یۆحەنا 

 

 .   62: ٩ب. چیرۆکی نێو نمونەی هاتوو لە لۆقا  

 

 ج. شرۆڤە یان جێبەجێکردنی نمونەکە لە نێو خودی نمونەکەدایە . 

 

بە نمونەکە دیاری   .  وردەکاری پەیوەندیدار و ناپەیوەندیدار٣   

 بکە. 

ا مەبەستی نەبوو بڵێ هەر خاڵێکی نێو نمونەکان :  عیس پێشەکی

واتاو مەبەستێکی ڕۆحی لە پشتەوەیە ، وە وردەکاری نێو نمونەکە 

خاڵی جەوهەری یان بابەتی سەرەکی لە خۆ دەگرێ ، بۆیە دەبێت 

هەوڵ بدەین واتاو مەبەستی ڕۆحی بۆ هەموو خاڵێک و وردەکاری 

 نێو نمونەکان دیاری نەکەین . 

ئەو وردەکاریانە :  گفتوگۆی لەبارەوە بکە ئاشکرای بکەو 

کامانەن نمونەکە لەخۆی دەگرێ و بە سەرەکی و واتادار دادەنرێن 

 ؟ 
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. تێبینیەکان   

عیسا وردەکاری نێو نمونەکەو واتایەکی دیاریکراو نادات بۆیە دەبێت  

 ڕاڤەی وردەکاری لەژێر ڕۆشنایی چوارچێوەکە بێت . 

 دادەنێت . ئەوەی دەست لەسەر گاسن 

ڕوونە ئەم خاڵە تایبەتە بە ئەو کەسەی دەیەوێت ببێتە قوتابی عیسای  

مەسیح ، دەست لەسەر گاسن دانان واتە مرۆڤ کە بڕیار دەدات ببێتە  

 قوتابی عیسای مەسیح پەیوەست بوون . 

 ئاوڕدانەوە بۆ دواوە . 

 ئەم خاڵە چەقی بابەتەکەیە و پەیامی سەرەکیە . 

کردن لە شانشینی خودا . ئەمە ڕاڤەو جێبەجێکردنی ناگونجێ بۆ خزمەت 

 عیسای مەسیح بۆ نمونەکە .

     

  

. پەیامی سەرەکی نمونەکە دیاری بکە . ٤  

: پەیامی سەرەکی نمونەکە لە شرۆڤەو جێبەجێکردندایە  پێشەکی

 یاخود دەکرێ کورتبکرێتەوە لە خودی نمونەکەدا . 

ی سەرەکی ئەم  : پەیامئاشکرای بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە 

 نمونەیە چی یە ؟  

 

.   تێبینیەکان  
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فێرمان دەکات لەبارەی   62: ٩لە لۆقا دەوڵەمەندی گێل نمونەی  

قوتابی بوون لە شانشینی خودا . پەیامی سەرەکی نمونەکە ئەوەیە :  

هەموو مرۆڤێك بەرپرسە لەوەی بە پەیوەست بوون و  

عیسای مەسیح خۆتەرخانکردن بمێنێتەوە بە هەموو دڵیەوە شوێنی 

 بکەوێت و قوتابی ئەو بێت تا کۆتایی . 

     

 

  

. بەراوردی نمونەی هاوسەنگی و بەرابەری لە کتێبی پیرۆزدا.  ٥  

پێشەکی : زۆرێك لە نمونەکان لەیەك دەچن و هاوشێوەن هەندێ  

جار دەتوانی بەیەکتریان بەراورد بکەیت ، ئەو ڕاستیەی لە هەر  

نمونەیەکدا هەیە هاوسەنگە یان بەرابەر ڕاستیەکە بەشەکانی دیکەی 

کتێبی پیرۆز بۆمان ڕوون دەکاتەوەو فێرمان دەکات . هەوڵ بدە ئەو  

بدۆزیتەوە کە بەرابەر یان هاوشێوەی   ئایەت و شایەتە کتێبیە 

نمونەیەکەو یارمەتیدەرە بۆ ڕاڤەکردنی نمونەکە . ئاگاداربە لە 

ڕاڤەکردنی هەر نمونەیەك پشت ببەستە بە فێرکردنی ڕوون و  

 ڕاستەوخۆی کتێبی پیرۆز .  

ئاشکرای بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە : پەیوەندی ئەم بەشە کتێبیانە چیە 

 نمونەی سەرکارە جوتیارە خراپەکارەکان فێرمان دەکات ؟ بەوەی 

 تێبینیەکان .  

 .   ١٥، ٢: ٢٤؛ یەشوع  ١٥: ٢٤یەشوع  

 .  ٢١:  ١٨پاشایان ١؛  ٤٠  -١٦: ١٨پاشایان ١

  ٤٢: ١٠؛ لۆقا   ٢١: ١٠؛ مەرقۆس  ٤: ٢٧؛ زەبور  ١٤ -١٢: ٣فیلیپی 

 .   ٢٥: ٩؛ یۆحەنا 
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 4پاشکۆی 

 

 پیرۆزداشەریعەت لە کتێبی 
 

وشەی شەریعەت یان لە عیبریدا تەورات وە لە یۆنانیدا نوموس لە کتێبی  

پیرۆزدا واتای جیاوازی هەیە بۆ تێگەیشتن لە ڕۆما ، پێویستمان بەوەیە  

 ئەم واتایانە بزانین وجیاوازی بکەین لە نێوانیاندا . 

. شەریعەت بەو پێیەی داواکاری ڕەهای خودایە بۆ ڕزگاریی و  ١

 ڕەهایە بۆ داداوەریی و حوکمدان )تاوانبارکردن( .  پێوەرێكی

شەریعەت پێکهاتوە لە ڕاسپاردەکان وفێرکردنەکان وبنەماکان ونمونە  

ئەخالقیەکان لە کتێبی پیرۆزدا . بە کورتی تێکڕای کتێبی پیرۆزە  ئەو  

گوزارشێكی ناوازە دەکات لە سروشتی خوداو خواستەکانی ، لەکۆتاییدا  

   ایە کە دەردەکەوێت لە ڕاسپاردەکاندا .شەریعەت سروشتی خود

: ٣یۆحەنا ١؛  ١٤: ١٢؛ کۆمکار  ١٦ -١٥: ١پەترۆس ١؛  ٤٨: ٥مەتا 

:  ١کۆرنسۆس ١؛  ٢٣: ٣؛ ڕۆما  ١٠: ٢؛ یاقوب  ١٠: ٣؛ گەاڵتیە  ٤

 .    ٢١: ٥کۆرنسۆس ٢؛  ٣٠

:  ٤؛  ٢١ -١٩: ٣؛  ١٥ -١٤: ٢ئەمەیە واتای وشەی شەریعەت لە ڕۆما 

؛   ٥ -٤:  ١٠؛   ٧، ٤، ٣: ٨؛    ٦، ٤،  ١: ٧؛  ١٥  -١٤: ٦؛  ١٥ -١٣

 .   ١٨: ٥؛   ١٣ -١٠، ٥، ٢: ٣؛ ٢١، ١٩: ٢گەاڵتیە 

أ. شەریعەت بەو پێیەی کە ڕاگەیاندنی سروشتی خوداو خەسڵەت و  

دانی لە پاراستنی شەریعەت خواستەکانیەتی . هیچ مرۆڤێك بە هەوڵ 

 بێتاوان ناکرێت . 

:  ١٨؛ لێڤیەکان  ٤: ٣یۆحەنا ١؛  ١٠: ٢؛ یاقوب ٣:  ٥؛  ١٠: ٣گەاڵتیە 

؛ یاقوب   ٨ -٧: ٨؛ ڕۆما  ١٢: ٣؛ گەاڵتیە  ٥: ١٠؛  ١٠: ٧؛ ڕۆما  ٥

 .    ١٦: ٢؛ گەاڵتیە   ٢٨،  ٢٠  -١٩: ٣؛ ڕۆما  ٥: ١٨؛ لێڤیەکان  ١٠: ٢
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هەموو خەڵکی . وە هەوڵدان بۆ پاراستنی  ب. شەریعەت ڕاگەیەنرا بۆ  

شەریعەت نەفرەتێك بوو لەسەر مرۆڤ کە هەوڵدەدات شەریعەت 

؛ ڕۆما  ٣٢: ١؛  ١٥ -١٤: ٢؛ ڕۆما   ١٧ -١٦: ٢بپارێزێ . پەیدابوون  

؛   ٢٩:  ٩؛ نەحمیا  ٢٤: ٦؛  ١: ٤؛ وتەکان  ٥: ١٨؛ لێڤیەکان  ١٩: ٣

 .   ٢٥  -١٠: ٣تیە ؛ گەاڵ ٥:  ١٠؛ ڕۆما   ٢١،  ١٣، ١١: ٢٠حەزقیال 

ج. شەریعەت سەرجەم ڕاگەنراوی پەیمانی کۆن یان پەیمان و بەڵێنی  

 پەیمانی کۆن لە خۆ دەگرێت .   

سەبارەت بە جولەکە لە پەیمانی نوێدا شەریعەت تەواوی پەیمانی کۆن  

لەخۆ دەگرێت بەاڵم بە شێوەیەی تایبەت شەریعەتی موسا لە پەیمانی کۆندا  

. 

 ە ڕاسپاردەکە(شەریعەتی ئەخالقی )د

شەریعەتی پەرستش وەکو کارە پیرۆزەکان و وەرزە پیرۆزەکان و  

 پەرستن تیایاندا . 

شەریعەتی مەدەنی ئەوەی تایبەت بوو بە پاشاو دادوەریی و یاساکان 

وسزاو قەرەبووکردنەوەکان . بەاڵم جولەکە هەڵەن بە هەوڵدان بۆ 

؛   ٦: ٧ەبن . ڕۆما پاراستنی شەریعەتی موسا کە پێیان وایە پێی ڕزگار د

:  ٨؛ ٢٢،   ١٩ -١٨،  ١٦، ١٢:  ٧؛ عیبرانیەکان  ٣:  ٥؛  ١٠: ٣گەاڵتیە 

 .    ٤ -١: ١٠؛  ١٣ -٥

د. شەریعەت وەکو ئەوەی فراوانیان کردو زیادیان کرد لە ڕێگەی ڕاڤەی 

 مامۆستایانی جولەکەو نەریتەکانیان . 

ابینا بڕوانە بابەتی "نەریتی پیرەکان" لە لێکۆڵینەوەی " نمونەی ن

. عیسای    ٢٥، وانەی  ١١چاوساغی نابینایە " لە ڕێبەری ڕینماییەکانی 

مەسیح و نێردراوان ڕاڤەو نەریتی زیادەی مامۆستایانی جولەکەیان 

؛   ٣: ٢٣؛  ٩ -٦: ١٥ڕەتکردەوە ئەوەی تایبەتە بە شەریعەت ) مەتا 

 .   ٤  -١: ٥؛ گەاڵتیە  ١٠، ١: ١٥کردار 

 تیە نوێیەکان ڕاڤەی دەکەن .هـ . شەریعەت وەك ئەوەی تەورا
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 .  ٢ -١: ٢٠وە دەرچوون   ٩ -٨:  ٢بڕوانە ئەفەسۆس   ٦، ٤: ٧ڕۆما 

 و. تەنها عیسای مەسیح شەریعەتی تەواو کرد .  

ئامانجی هاتنی یەکەمی عیسای مەسیح )ژیانی و ئازارەکانی و 

هەستانەوەی( ئەوە بوو داواکاریەکانی خودای دادپەروەر و ڕاستودروست  

: ٤؛ یۆحەنا   ١٧: ٥؛  ١٥: ٣ی مرۆڤەکان تەواو بکات . مەتا بۆ ڕزگاری

؛ کۆلۆسی   ١: ١٠؛   ١٠ -٨: ٩؛ عیبرانیەکان  ٣٠:  ١٩؛   ٤: ١٧؛  ٣٤

؛   ١٩ -١٨:  ٧؛ عیبرانیەکان  ١٢:  ٧؛ عیبرانیەکان  ١٧:  ٥؛ مەتا  ١٧: ٢

؛ گەاڵتیە    ١٥ -١٤: ٢؛ ئەفەسۆس  ١٤: ٢؛ کۆلۆسی  ١٣: ٨عیبرانیەکان 

 .  ٥: ٤؛  ١٤ -١٣: ٣

. شەریعەت بەو پێیەی فێرکردنێکی ڕۆحی خودایەو ڕاسپاردەی ٢

 ئەخالقیە تاکو گەلی خودا پێی بژین بە پێی سەردەم . 

أ. شەریعەت وەکو ئامرازێك بۆ ئامادەکاریی ڕزگاریی ، زانیاری  

 لەبارەی گوناهەوە دەدات . 

:  ١تیمۆساوس ١؛  ٢٥ -١٩: ٣؛ گەاڵتیە   ١٤، ١٢: ٧؛ ڕۆما  ٧: ٧ڕۆما 

 .   ١٠: ٨؛ عیبرانیەکان  ١١ -٨

ب. شەریعەت وەکو کااڵیەك بەدەست سروشتی گوناهەوە وا دەکات 

 مرۆڤ ئەزمون بکات لە سروشتی گوناهە .

؛   ٢١ -١٩: ٦؛ گەاڵتیە  ٥: ٧؛ ڕۆما  ١١ -٨: ٧ڕۆما  ١٤، ١٢: ٧ڕۆما 

 .  ٩: ٧هەروەها ڕۆما  ١٥ -١٤: ٧ڕۆما 

پیرۆزو ڕاستودروست و   ج. شەریعەت وەکو پێوەرێکی خودا بۆ ژیانی

 چاك .

 .  ١٤: ٦ڕۆما 

؛   ١٦٥،   ١٣٦،   ٩٧،  ١٨: ١١٩وشەی خودا وەکو شەریعەت . زەبور 

 .  ٢٥: ١یاقوب 
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 .    ١٧ -١: ٢٠دە ڕاسپاردەکە وەکو شەریعەت . دەرچوون 

؛ گەاڵتیە    ١٠: ١٣؛ ڕۆما  ٣١  -٣٠: ١٢؛ مەرقۆس  ١٠ -٨: ١٣ڕۆما 

 .    ٨: ٢؛ یاقوب ٢: ٦؛  ١٤: ٥

 د. شەریعەت وەکو پێوەرێکی دادوەریی و حوکمدان . 

؛    ١٦: ١٠؛ عیبرانیەکان   ١٨: ١؛ یاقوب   ٢٥: ١؛ یاقوب  ١٢: ٢یاقوب 

؛   ٣٢: ٥بڕوانە کردار   ٣٦،  ٣٢ -٣١: ٨؛ یۆحەنا  ٢٣، ٢١: ١٤یۆحەنا 

. خودا بۆ خۆی دادوەرو داڕێژەری شەریعەتە و    ١٢ -١١: ٤یاقوب 

هەمو خەڵکی دادوەریی دەکات بە شەریعەتی ئازادی واتە بە  

 فێرکردنەکانی کتێبی پیرۆز بە تایبەتی لە ڕووی شەریعەتی ئەخالقیەوە .

. شەریعەت وەکو بنەماو بناغەیەکی حوکم لەسەر هەڵسوکەوت وئاکارو ٣

 کارکردن. 

 .  ٩ -٨: ٢بڕوانە ئەفەسۆس   ٢٧: ٣شەریعەتی کارکردن ڕۆما أ. 

 .  ٢٧: ٣ب. شەریعەتی باوەڕ ڕۆما 

 .   ٢٥،  ٢٣،  ٢١: ٧ج. شەریعەتی گوناهە ڕۆما 

  ١٩،  ١٣:  ٦؛ ڕۆما  ٧: ٤؛ پەیدابوون  ٨: ٥پەترۆس ١هەروەها بڕوانە 

؛   ٥٧  -٥٤: ١٥کۆرنسۆس ١؛  ٢٤: ٧؛ ڕۆما  ٢٠،  ١٧،  ١٤: ٧؛ 

؛ گەاڵتیە   ١٩،  ١٣: ٦؛ ڕۆما  ٢: ٨؛  ١٨: ٧؛  ٧: ٦ڕۆما  ؛ ٦: ٦ڕۆما 

 .   ١٠: ٣؛ کۆلۆسی   ٢ -١: ١٢؛ ڕۆما  ١٣، ٩: ٨؛ ڕۆما   ٢٣ -١٦: ٥

 د. شەریعەتی ژیربێژی )عەقڵ(  

 .   ١٧: ٦، ڕۆما  ٢٦،  ٢٢،  ١٦: ٧ڕۆما  ٢٢: ٧ڕۆما 

 .  ٢: ٨هـ . شەریعەتی ڕۆحی ژیان ڕۆما 

 .  ٢٥،   ٢٣،  ٢١: ٧؛ ڕۆما  ٢: ٨و. شەریعەتی گوناهەو مردن ڕۆما 

 .   ٣١: ٩ز. شەریعەتی بێتاوانکردن ڕۆما 
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  – ١٩: ٥؛ گەاڵتیە   ٢٣: ٥ح . هیچ شەریعەتێك دژی ئەمانە نیە گەاڵتیە 

٢١   . 

 

    

  

 

 ٥پاشکۆی 

 

 ئامانجی شەریعەت و کۆتاییەکەی مەسیحە
 

 

أ. ئامانجی شەریعەت مەسیحە ) ئامانج و واتاو جەوهەرو ناوەڕۆك و  

. وشەی تیلوس ی یۆنانی بەکاردێت بە واتای   ٤: ١٠بەدیهاتنی ( ڕۆما 

ئامانج یان کۆتایی ، دەکرێ شەریعەت ئاماژە بێت بۆ تەواوی ڕاگەیاندنی  

پەیامنی کۆن و داواکاریە شەریعەتیەکان و یاساییەکان بە پێی ڕاڤەی 

بە دوو  ٤: ١٠مامۆستایانی جولەکە بۆیە دەکرێ وەرگێرانی ڕۆما 

 دا .  ١٠چەمك بێت لە چوارچێوەی ڕۆما  شێوازو

 . عیسای مەسیح شەریعەتی تەواوکرد . ١

بژاردەی یەکەم بۆ وەرگێرانی وشەی تیلوس "ئامانج" یان مەبەست ،  

ئاماژەیە بۆ وشەی شەریعەت بۆ ڕاگەیاندنی پەیمانی کۆن لە نێویاندا  

 شەریعەتە ئەخالقیەکان و پەرستش ومەدەنی چونکە ئامانج یان ناوەڕؤك

ی شەریعەت بە واتای ڕاگەیەندنی پەیمانی کۆن واتە مەسیح لە پێناوی  

 بێتاوانکردنی هەر کەسێك باوەڕی پێ بهێنێ .

  -١١: ٩؛    ٨ -٧: ٤؛  ٢١: ٣بڕوانە ڕۆما    ١٧: ٥؛ مەتا   ٤: ١٠ڕۆما 

:  ٣؛ ڕۆما  ٢٢  -٦: ٣؛ گەاڵتیە  ٢٣، ٢٠: ١١؛   ١٣  -١٩: ١٠؛  ١٢
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. لە گەڕانەوەی جولەکە  ٢: ٤نیەکان ؛ عیبرا ٨ -٦: ٣؛ گەاڵتیە   ٢٢ -٢١

پ. ز( مامۆستایانی ئایینی شەریعەتی  ٥٣٨لە ڕاپێچەکەی بابلەوە ) 

پەیمانی کۆنیان وەکو ئامرازێك بۆ وەدەستهێنانی بێتاوانکردن یاخود  

ڕاستودروستی دادەنا ، وە فێریان دەکردن کە بێتاوانی بە کارکردن بە  

 شەریعەت دەبێت .  

یح هات گەڕاندیەوە بۆ مەبەستە ڕەسەنەکەی وە کاتێ عیسای مەس

 ڕاگەیاندنی پەیمانی کۆن ئەویش بێتاوانکردنە بە باوەڕ . 

؛   ١٧: ٢؛ کۆلۆسی  ١٤: ٢؛ کۆلۆسی   ١٥: ٢؛ ئەفسۆس  ١٧: ٥مەتا 

: ٦؛ وتەکان   ٤٤،   ٢٧ -٢٥: ٢٤؛  ٣١: ١٨؛ لۆقا  ١: ١٠عیبرانیەکان 

 .  ٣٩ – ٣٧: ٢٢؛ مەتا  ١٨: ١٩؛ لێڤیەکان  ٥

ای مەسیح تەنها مرۆڤێکە کە داواکاریە ڕاستودروست  عیس

 ودادپەروەریەکەی شەریعەتی خودا کە فەرزی کردوە تەواوکرد . 

 .  ٩  -٨: ٥؛ عیبرانیەکان   ٣٠: ١کۆرنسۆس ١

عیسای مەسیح تەنها مرۆڤێکە کە شەریعەتی ئەخالقی پاراست و 

 تەواوکرد . 

 .  ٣١  – ٢٨: ١٢؛ مەرقۆس  ٤٨ -١٧: ٥مەتا 

 ح تەنها مرۆڤێکە کە شەریعەتی پەرستشی تەواوکرد . عیسای مەسی 

؛   ١٠: ٩؛   ٥: ٨؛ عیبرانیەکان  ١٧: ٢؛ کۆلۆسی  ١٠: ٩عیبرانیەکان 

؛   ١٢: ٧؛ عیبرانیەکان  ٢١  -١٩: ٢؛ یۆحەنا  ٥١: ٢٧؛ مەتا  ١: ١٠

؛   ٧:  ٥٣؛ ئیشایا  ٥ -٤: ١٢؛ دەرچوون  ٢٨  -١٦: ٧عیبرانیەکان 

؛ عیبرانیەکان  ٢٧ -٢٦: ٧عیبرانیەکان ؛  ٢٥: ٣؛ ڕۆما   ٢٩: ١یۆحەنا 

؛   ١٧: ٥؛ مەتا  ١٢  -١١: ٢؛ کۆلۆسی  ٢٩ -٢٨: ٢؛ ڕۆما   ١٠ -٨: ١٠

  – ١٠: ٣؛ گەاڵتیە    ١٥: ٢پوچەڵی کردەوە ؛ ئەفەسۆس  ١٤: ٢کۆلۆسی 

 .   ٩ -٦: ١؛ بڕوانە ڕۆما  ١٤

 عیسای مەسیح تەنها مرۆڤێکە کە شەریعەتی مەدەنی تەواوکرد .
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؛ مەتا   ٢٥ -٢٣،  ١٨،  ١٣،   ٧ -٥؛ مەتا  ٣٠ -٢٨: ١٢؛  ١٧: ٤مەتا 

 .    ٦: ٣؛ ئەفەسۆس   ٢٧: ١؛ کۆلۆسی    ١٤: ٢٤

 . عیسای مەسیح پێگەمبەرانی تەواوکرد . ٢

 .   ٢٨: ٣؛ ڕۆما  ١٦: ٣؛ گەاڵتیە  ١٨: ٢٢؛  ٦: ١٥؛   ٣: ١٢پەیدابوون 

 عیسای مەسیح مەزنترین پێغەمبەرە . 

تیمۆساوس ٢؛  ٢١ -٢٠: ١ پەترۆس ٢؛ بڕوانە  ١٢ -١٠: ١پەترۆس ١

؛   ١٨،  ١٦، ١:  ٢٢؛ زەبور  ٢٣: ١؛ مەتا  ١٤: ٧؛ ئیشایا  ١٦: ٣

  ١٩ -١٨،   ١٥: ١٨؛ وتەکان  ٤، ١: ١١٠؛ زەبور   ١١ -١٠: ١٦زەبور 

:  ١٨؛ وتەکان   ٣؛ یەهوزا  ٢ -١:  ١؛ عیبرانیەکان  ٢٣ -٢٢: ٣؛ کردار 

؛   ٢: ٤س  کۆرنسۆ٢؛   ١٤ -٣: ١٥؛ مەتا  ٦: ٣٠؛ پەندەکان  ٢٢ -١٥

 .  ١٩  -١٨: ٢٢بینین 

 عیسای مەسیح سەرۆك کاهینانە . 

  ٦ -٥: ٥٣؛ ئیشایا  ١٢: ٥٣؛ ئیشایا  ٢٨ -٢٤: ٧؛  ١٥: ٤عیبرانیەکان 

  ٢٨ -٢٣:  ٧؛ عیبرانیەکان  ٧ -٥: ١٠؛ عیبرانیەکان  ٨ -٦: ٤٠؛ زەبور 

 .  ١٣: ٦؛ زەکەریا  ٤: ١١٠؛ زەبور 

هەواڵی  ١؛   ١٠: ٤٩تاهەتاییە . پەیدابوون عیسای مەسیح پاشای بە تواناو 

؛    ١٨: ٢٨؛ مەتا   ١٦: ١٩؛  ٥: ١؛ بینین   ٧: ٩؛ ئیشایا  ١٤: ١٧ڕۆژان 

؛   ٧: ٩؛ ئیشایا   ١٤: ١٧؛ بینین  ٤٤: ٢؛ دانیال  ٢٨: ١٢عیبرانیەکان 

 .  ٢زەبور 

 ڕاڤەی پەیمانی کۆن . 

ڕاگەیاندنەکەی پەیمانی کۆن لەبەرئەوەی عیسای مەسیح هات تاکو 

تەواوبکات بۆیە ناکرێ بەشێوەیەکی دروست لە پەیمانی کۆن تێبگەین 

 تەنها لە ژێر ڕۆشنایی پەیمانی نوێدا نەبێت . 

 .   ٤: ١٠ب. عیسا کۆتایی بە شەریعەت هێنا ، ڕۆما 
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 . مەسیح کۆتایی شەریعەتە .١

یعەت چەمکی دوەم بۆ وشەی یۆنانی تیلوس واتە کۆتایی بەاڵم شەر

ئاماژەیە بۆ ئەم چەمکە بەوەی خەسڵەتەکانی داواکاری خودا وەکو 

یاساییەکان وشەریعەتی دادپەروەرانە بۆ بێتاوانکردن بە تایبەتی ئەو  

واتایەی ڕابەرە ئایینیەکانی جولەکە شەریعەتی موسایان پێ ڕاڤە دەکرد :  

خاڵی کۆتایی شەریعەت بەو واتایەی داواکاریە شەریعەتیەکانی 

انکردن بە پێی ڕاڤە و شرۆڤەی ڕابەرانی جولەکە خودی مەسیحە ،  بێتاو

 تاکو هەر کەسێ باوەڕی پێ بهێنێ بێتاوان بکرێت .  

؛ لێڤیەکان  ٥: ١٠هەروەها ڕۆما  ٤: ١٠ئیدی بەم شێوەیە ، بڕوانە ڕۆما 

  ٥: ١٨؛ لءڤیەکان  ٦:  ١٥؛ پەیدابوون  ١٧ -١٥: ٢؛ پەیدابوون   ٥: ١٨

 .   ١٣ -١: ٧ ؛ مەرقۆس ١: ١٥؛ کردار 

 . تێڕوانینی جولەکەو فێرکردنەکانی پەیمانی کۆن . ٢

پەیمانی کۆن خەڵکی فێرنەکردوە کە کارکردن بەشەریعەت مرۆڤ 

ڕزگار دەکات و بێتاوانی دەکات بەڵکو ئەم جۆرە فێرکردنە لەالیەن 

مامۆستایانی جولەکەوە بوو لە ماوەی گەڕانەوەی جولەکە لە ڕاپێچەکەی 

کەمی عیسای مەسیح ، وە جولەکە هەڵە بوون کە بەم  بابل و هاتنی یە

 شێوەیە راڤەی خواستی خودایان کرد لە شەریعەت .

؛   ٨ -٦: ١٠؛  ١٦ -١٥: ٩؛  ١٣،  ٨ -٦: ٤؛  ٢٢ -٢١: ٣بڕوانە ڕۆما 

. بەمەش  ٣١ -٢١: ٤؛  ٢٢  -١٧،  ١١ -١٠: ٣؛ گەاڵتیە   ٩ -٨: ١٥

ماوەی پەیمانی کۆندا  پۆڵس بەهیچ شێوەیەك ناڵێت شەریعەت ڕزگارییە لە 

 و ئینجیلیش ڕێگەی ڕزگاریە لە ماوەی پەیمانی نوێدا .  

ئەوەی پۆڵس دەیکات بەراوردێکە لە نێوان تێروانینی هەڵەی ئایینی 

جولەکە سەبارەت بە ڕزگاریی لەالیەك و لەالیەکی ترەوە فێرکردنەکانی 

 پەیمانی کۆن و نوێ سەبارەت بە ڕزگاریی .

مەبەستی پۆڵس بووبێت . ئەوەی پۆڵس دەیڵێت    بۆیە ڕەنگە ڕاڤەی دوەم

ئەوەیە کە عیسای مەسیح کۆتایی بە تەورات )شەریعەت( هێنا ، واتە  
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شێوازی ژیان کە مرۆڤ هەوڵی بۆ بێتاوانی )رزگاری( لە ڕێگەی 

کارکردن بە شەریعەت ، ئیدی عیسای مەسیح کۆتایی بەو چەمکە 

ە رزگاری و بێتاوانیی بە  هەڵەیەی جولەکە هێنا ، بە ڕوونی ڕایگەیاند ک

کارەکانی شەریعەت نایەتە دی بەڵکو دیاریەکی بێ بەرامبەرە دەدرێ بە  

 هەموو ئەوانەی باوەڕ بە عیسای مەسیح دەهێنن .      

 

  


