
38یوانه
نوێژ -1
لێره وهدا یارمهسهك داوای لهتیبكهرۆكیگروپ و بۆیارمهكهبپاڕێوهخودا تیتبدات

.رزبهاڵتداریپایهسهدروستكردنیقوتابیبۆده
كخوله20:شداریكردنبه -2
وباسیبكهوهكورتیبخوێنهكانتبهرنجوتێبینیهوسهداریبكهژبهتداكهگروپهدالهلێره
ئینجا،"8:35ـ5:13شوعیه"چیفێربویتكردنیئینجیلوڕاڤهوهیخوێندنهماوهلهكه

.رێرنجیبدهكاتوسهدهقسهكهبگرهسهكهولهگوێ
كخوله20:ركردنبهله -3
"2ـ12:1ڕۆما"تیاڵتداریهسهده

زینجره بهقوتابیه)یربارهكانیئینجیلدهتهركردنیئایهبهیلهكهچوار كانینیشانهناوتی(
.خشینودروستكردنیقوتابیتگوزاریبهخزمه،وهتكردنهڕه،تیاڵتداریهسهده
:یقوڵوهبیركردنه–ا
ربهلهمكهكهدهبرایانمنداواتانلێوهرئهبهله،وهبخوێنه"2،6:13،19ـ12:1ڕۆما"
كییهیكوقورباناڵموهبه،یخۆتانستهجهبهنجامدانیقوربانیئهڵسنبهییخوداههزهبه

،رستنیخودابۆپهیهڕۆحشكردارێكیمهئه،ربۆخوداودڵخۆشكهیپیرۆزشێوهزیندووبه
تویهینیلهئاسانتوانیتبهپاشانده،دابێتوهنوێبونهمێشكتلهكهوڵبدهوامههردهبه

تكاریستهكانیجهندامهكانییانئهشهبهكهبدهڵوهه،یتبگهتێورهنیازیخودایگه
نهتاوانكاریئه نهدهنجام و ههبه،نگێزیاڕئامرازێكیشهبنهن پێناویخودادالهمیشهڵكو

بهێنبه چاكهیكاریان كاری پێو بدهئهی بدههه،ینجام لهردهبهوڵ بیت رسهوام
ندیسهوشتیوناپهڕهدناوبردنیگیانیبهوڵیلهههمیشهوههنجامدانیكاریچاكهئه
.بده
:وهیتهبنووسكیهختهرتهسهركردننلهبهبۆلهكهوهیخوارهتانهمئایهئه
"2ـ12:1ڕۆما"
(ین..تێبگه.برایان،وهرئهبهله)
:كانیقوربانیكردنبنچینه.1
پڕۆگرامهئه بهبهلهم زهر خودا دهیی ئاماژهمهئهكرێت، ههیهش كهبۆ شتێك لهموو

نوسراوه بهله،پێشوتردا یانزهكهشییهڕۆما نهتواننخۆیانبكهكاندهسیحیهمه.میهمتا
بااڵده خودای ههبه،ستقوربانی الشهروهاڵم زیهكو لهوهئهربهله،یندووكی خودا ی

تاكهرهسه كهتادا خۆی لهمهكوڕی بوو جیاتیههسیح مهباوهموو ڕدارانی هیكردسیح
.یهیكوڕابردوونئێستاداوهقوربانیدانلهوهرئهبهله،قوربانی

:مانستهرخانكردنیجهته.2
ڵكوبه،سكیفیزیاویوبهیهالشهبریتیبێتلهكهنییهوهرئهنهاههتهیئێمهستهجه
هه كهڕۆحموو ههسایهو و ههتی شتێكمان لهموو ئهر الشهناو كانیندامهئه،دایهیهو

دهالشه ئهبێتتهمان بكرێتبۆ الشهله.كانیخودارمانهنجامدانیفهرخان ژیاندا ڕۆحو
یناسهههلههیبریتییئێمهڕۆح.وههچیانببنهناتواننلهستراونوهیچیانبهوهكهیهبه

بهوهئهربهله،داوشتهرمسلهیهبیرنراویالشهكینهیهحپێكهاتهڕۆتوانینبڵێینژیانوده
.كرێتدهدژماربوونیمرۆڤئهوستكانیدرگرینگهپێكهاتههكێكلیه

زیندووییقوربانیدانبه
كورببڕدرێتتاوهاڵنسهبێتئاژهواتاده،بێتدهڵئاژهنهابهیمانیكۆنداقوربانیدانتههپله

بكرێت لهبه،قوربانی پهاڵم دهیمانی پێی ئهگنوێدا قوربانیانهوترێ دهم وهگرێتهمرۆڤ
یمانپهاڵملهبه،ڕدرێترببكانسهمووقوربانیهههوایهوبیمانیكۆندادهپهله،ڵكوئاژهوهنه
ئهنوێ بهمرۆڤننامرنوههكهوقوربانیانهدا ئهپهله،وهمێننهزیندووییدهر ویمانیكۆندا

،درێتنجامدهوامئهردهیبهشێوهیمانینوێدابهپهاڵملهبه،درانجامدهئهسااڵنههیقوربانی



ناكاتله داوا خودا تهبه،مرۆڤخۆیبكوژێتكهقوربانیداندا داوایلێڵكو كاتكهدهنها
قوربانیدانبزانینكهوهبێتئهشدادهوهڵئهگهله.وبژیننوبۆئهرخانبكهوتهژیانیانبۆئه
سیحهویشژیانیمهئه،وهناوژیانێكیتازهبچینهئێمهبێتكهنهاكاتێكقبوڵدهبۆخوداته
لهوێتكهیهده،وێتبمرێتنایهتیكۆنیئێمهوسروش ههگوناهچێژ رستیخۆیلپهو

یهده،رگرێوه وێتبخوات ههوهبخواتهو "15:32كۆڕنسۆس1"خۆشیدابێتلهمیشهو
خۆشیههه ههكیژیانیدهموو دهوێتو وێتبۆیهدهسروشتیكۆنیئێمه.داتوڵیبۆ

دهكندێخۆیبژیتوهه ئاڵودهله،بچێتتتارهفهوێتبهیهجار بوونوشێوازیشێتیو
.تیرۆرستی

بژیتسروشتیكۆنیئێمهناوژیانیئێمهوێتلهیهسیحدهكاتێكعیسایمه وێتیهدهدا
بوهرامبهبه به،ستێتری مهڕۆحاڵم عیسای لهی دهسیح جێگیر دڵماندا وناو بێت

سروشته،وهدایكبوونهلهڵێیندووبارهپێیدهئێمهكاتكهستدهدروسروشتێكیتازه
رستیوخۆپهلهژیانێكیدووروێتلهیهودهیهیههئاساسیحڵوێستیمهمانههكهتازه

.ڵكیدادابێتتیخهخزمهلهمیشهبژیتوههوهكردنهخۆوهشانازیبه
:قوربانیپیرۆز

واشهوو جیابونهیپیرۆز ناپهههلهیهوهتا شتێكیخراپو ته،ندسهموو بۆرخانكردنهخۆ
لهڕۆحكاری.خودا ئهئێمهیپیرۆز تاوانبێتوههڕقمانلهكهیهوهدا و بهمیشهگوناه

،وێتكهردهدهكانیخوداهیندیمهتمووتایبهههله،كوپیرۆزیروههه،بژینوهژیانێكیخوداییه
،دوورهگوناهوتاوانێكبهمووجۆرهههواویلهتهبهوویستیخوداپیرۆزهخۆشهنهونموۆب
كردهههله بهیهوهموو ناپهیوشتدڕهكی شێوهبه.ندسهو وزهبهیهم ڕاستی و یی

توانامانوهیپیرۆزهڕۆحهۆیبه.موویانپیرۆزنههدت..ه.ریوروهبانیودادپهمیهره خودا
.بژینوهژیانێكیپیرۆزانهبهداتكهدهپێ

:خوداندیزامهڕهقوربانیو
ئهندیزامهڕه خودا قوربانواتا دهسهپهیهیو كهند به،كرێتدهكات كارهخودا دڵخۆشو
خۆمانیارلهچینپرسرشوێنێكدهینوبۆههكهركارێكدهسیحیههكومهوهئێمه.بێتده
اڵمییوهوهبۆئه؟یانناچینپیرۆزهیبۆیدهوشوێنهئه؟چیندهئایابۆكوێینكهبكه
.ینربكهسهیژیانمانوكاریلهرچاوهسهینهبێتئینجیلبكهدهوهینهشبدهوپرسیارانهئه

كانینهرماووفهالیئهوهڕێینهبگهكاتكهریماندهڕێبهوهیئینجیلهاڕێگلهمیشهخوداهه
.ینبكهجێبهجێ

تكردنیخزمهڕۆحرستنیانكارییپهڕۆحكاری
وشه دهڕۆحی بهی بهتوانێت بكرێت ڕهراورد و ئێمه،وانڕاست كاتێك مهواتا سیحیی

خودایپێقوربانیخوداینهكهخۆمانده ڕازیدهلهو وئهكهایهمانایو،ینكهخۆمان
ئێمهكاره ڕهكردومانهی و گهبهلهوانهڕاست خودای كارهئهورهرچاوی ،ویستهخۆشهو
مهئه ژیانی ڕاستهڕۆحش مهقینهی مه.كانهسیحیهی واتا چونكهڕۆحسیحی كاتێكی

.مووكاتێكپیرۆزهوههیهڕۆحوواتائهكاتكهشیخودادهقوربانیپێشكه
هۆشرخانكردنیبیرته.3 ڕههئێمه:و ئهنادهاگێرگیز نهین دوونیا بمانخاتهگریسهو

گرنلهدووردهكانخۆیانبهسیحیهمه،كاریچاكهلهوهقاڵبیكاریخراپودوورمانبخاته
ڕیوباوهبێوانهلهبێت،شیاوداندونهسهڵكاریناپهگهلهخۆگونجاندنێككهمووجۆرههه

نرخوگۆڤاریپیسدیسێكسیوهاوڕێیخراپوشتیبێوكاریبهستراوڵبهئایینیهه
تد.بوونو...هوئاڵودهرتیتۆقێنهسیاسهورگیفریودانوچاالكیگوماناویوجلوبه

ڕاستهمه ههرگهبهقینهسیحی شهی نهڵپۆموو ناڕهێكی و دهگریس نابێت،گرێتوا
وتوندوشهڕهزمانیههلكێشمانبكات.پهكاریوخراپهرهبهینكهودواشكارێكبكهمههل

هیچونابێتبهستینبوهرمشهرسرودوگۆڕانیبێرامبهبێتبهده،هێنینكارنهتیژیبه
رگیفریودهرنابێتبه،وهڕۆكپیسبخوێنینهناوهكتێبینابێت،بگرینكگوێیانلێیهشێوه

.بپۆشین



رویستیخودارامبهانیناخبهدبۆسازڵێبه
،وهۆشمانقڵوبیرهئبهوهچونهوپێداوهینبۆنوێكردنهرخانبكهخۆمانتهئێمهپێویسته

،وهداتهنگدهڕهمانوهرهودهرهكاتوئینجابهپێدهستدهوهناخهلهگۆڕانتارهكاتێكداسهله
بێتیدهوهشكاردانهمهئه،رستنیخوداوپهرهوهۆشبهگۆڕانیناخیشواتاگۆڕانیبیر

.ردادێتسهییبهیخۆمانوژیانمانگۆڕانیڕیشهوهوكردهركارسهله
قوربانیكردنبه -4 بۆ بهلێره:ڵێنیخودا پێنج دهڵگهدا سهكهدهستمان بۆ لماندنیوێت

.بۆقوربانیتیخوداهینی
.ڵخوداگهندیلهیوهپهیخۆتلهوهمانهوڵدانبۆبۆهه"15:5اننیۆحه" .1
.اڵتیخوداییسهبوونیدهچهكبۆمل"49ـ6:46لۆقا" .2
.كانیخوداونهێنیهشاراوهرشتهرامبهدانبهوهستهدهبۆخۆبه"8:28ڕۆما" .3
4. " ن"12:2ڕۆما بۆ گۆڕان هۆشبیریوهوێكردنهبۆ دهبهیهمشێوهبه،و بینلهدوور

.كاریچاكهینبهكهستدهشتودهكندێنجامدانیههئه
5. " خودا"12:1ڕۆما بۆ قوربانیكردن خۆ بۆ بڕیاردان كانمانمافهبێتبڕیاریلهده،بۆ

بدهژارانههتیینیارمهوڵبدهبێتههده،ینبده ییرسههوچاویڕێزهبهینو
".14ـ14:12لۆقا"ینوسێنراوانبكهندامانوچههئمكه

وهركردنوپێداچونهبهله–ب
.هبنووستكهرهفتهردهسهركارتێكیبۆشیانلهسهتیئێنجیللهئایه:هبنووس .1
".2ـ12:1ڕۆما"رستنپه.ربكهبهلهباشترینشێوهتیئینجیلبهئایه:بكهربهله .2
.رتكردووهبهدواجارلهیتكهدابكههتوئایهبهوهپێداچوونهوڵبدههه:وهپێداچوونه .3
.(كخوله70):ئینجیلوهخوێندنه .4
"19ـ6:3تیمۆسی1"جیهاندالهپاره
"19ـ6:3تیمۆساوس1"یئینجیلوهبۆخوێندنهبهێنهكاربهوهیخوارهنگاوهێنجههمپئه
.وهبخوێنینه"19ـ6:3تیمۆساوس1"وهكهیهبابه:مكهنگاوییههه
ئایهكهریهههبا بخوێنینهمان تهتاوهههوهتێك وستمانهبهمهیكهوهئه،ینكهواویدهكو

.دیاریمانكردووه
(چاودێری)وهدۆزینه:منگاویدووههه
داشههبو؟یانچشتێكیگرینگلهتۆگرینگهدابۆشهبهوگلهچشتێكیگرین:چاوبكهڕه

؟كاتشتتدهندێفێریهه
تێیاندهكهوهرهكیاندووڕاستیبدۆزهیه:بكهتۆمار وهبكهبیریانلێ،یتگهتۆ پاشانو
.هبنووستداكهرهفتهدهكانتلهرنجهسه
نزیكهیئههودوایئه):شداریبكهبه كردهخوله2یندامانیگروپ بیریان شتیوهك و

باهه(نشداریبكهبهوهكهیهجابهینئ،خۆیاننوسی یدیكهویكێكپێشانیئهریهواتا
.(یهههوههیچیندیبهیوهوپهوهتهمچیدۆزیوهبزانێتئه،بدات

ووهتههدۆزیویانوهكهیهندامانیگروپبههئنكهودۆزراوانهیئهونهونموهیخوارهمانهئه)
شداریكاندابهبچوكهمووگروپهههبێتبیرمانبێتلهده،باسیانكردوونوهكهیهدواتربه
سهپرسیار تێبینیهو و رنج 6تیمۆساوس1(نكهدهدیكهكانی یهوهدۆزینه6: :مكهی
.زنهزۆرگرینگومهوهیهیوئازادییئاسودهرستیبهپهخودا
كهله وابوو الم پارهپهپێشوتردا ههیداكردنی گرینگی مانای زۆر بهبه،یهی ئێستا اڵم

یمانهمووئهههلهوهییوئازادیهئاسودهرستنبهپهخودامكهكهستدهواههوهوانهپێچه
داژیانێكیخوداییانهبزانمچۆنلهمكهدهوڵدهههوهرئههبله،وسامانگرینگترهكوپارهوه

19-6:18تیمۆساوس1.بژیم
رخانكردنبۆخودارهێنانوتهبهوه:میدووهوهدۆزینه

گرینگنیندمیانههمهوڵهمندهكاتێككه ژیانیداهاتوومپارهپێویسته،هیژار بۆ یخۆم
بكهته چونكه،مرخان ژیانێكی باشترمهدهوهیدیكهبۆ چۆن فێربم لهوێت جیهانهین م



وهخوداییه شتههبهكلهیهزێنهكوخهتاوه،ستبهێنمدهخشینبهودبهوهێنانوسربهدا
.بهێنمستدهبه
ئهههبا ڕاستیانهموو 6:3تیمۆساوس1"لهم وفێروهه"19ـ شتانهپرسیاریئهبین و

.ینولێیتێناگهیهیالمانڕووننلههێشتاینكهبكه
.سهوتدابینوكهرهفتهناودهوپاشانلهتچۆنگونجادروستیبكهكهپرسیاره:بكهتۆمار
وهبووبۆبیركردنهوهستهدهكیانبهخوله2ندامانیگروپئهیكهوهدوایئه:شداریبكهبه

.وپرسیاریخۆیبكاتكهریهباهه،نكاونوسینیپرسیاره
چه):گفتوگۆبكه لهپاشان پرسیارێك ههڵبژێرهههمانهند بدهو بدهوهوڵ ،وهیتهاڵمیان

(.تداكهڵگروپهگهلهوهكهیهیگفتوگۆكردنبهاڕێگشلهمهئه
خوارهمانهئه چهوهی لهیهنموونهند پرسیارانهكن كهو بیانكاتیهانهولهی 1:قوتابی

هۆكارێككورستیوهپهخوداڕوواننهدهچۆنساختهمامۆستایانی/1پ6:5تیمۆساوس
وتنیئابووری؟سكهبۆده
سهدهسهله:رنجسه چهرهكانی مامۆستایهتادا ههند درۆزن كهكی وبوون ڕاستی

مانهئه،كانیخۆیانداتیهتایبهرامویستهمهڵگهاڵوكردبوولهكانیئینجیلیانتێكهدروستیه
لههه ناونیشانیان وهوانهندێك خۆیان پێش دهردهی پاشان و هێناگرت تۆزێكیان و
شمهبه،وهكردهیاندهواڵبوهرنجڕاكێشهیسهرچاوهتایتڵوسهكردوبهستكاریاندهده
دهیهپاره زۆریان دهكی ئهبنهلهواتا،وتكهست ڕتدا ساختانهماو وهمۆستا كوئاینیان

ڵكێكیزۆریانلهخهچونكه،كانیانپیسهرامهجێكردنیمههێنابۆجێبهدهكاررێكبهڕێخۆشكه
دواترلهیكهوكتێبانهئه.وتنگدهیانپێكیزۆروانهیهپارهبهووریخۆیانكۆكردبۆوهده
تۆماپه كراوهیمانیكۆندا ئهڕۆژگاریئهله.ر مڕۆشماندا ساختانهم ماونوههمامۆستا ر

به،چاالكن ئایینیخۆیان شوێنێككهههله،وهفرۆشنهڵكدهخههێشتا وهڵێنهدهوانهر
بهرامبهڵكبهخهڕێیپاداشتێكیزۆرنلهچاوه نیندكوئێستاچهروههه،یانوهوتنهگوانهر
نموونهۆب،نبهدهڵهههڵكبهنوخهدهنجامدهئهمكارانهئهكهیهیدرۆزنههدیكهیگروپ
یندهوڵدهینوههكهدابیندهبۆ(هتد....واتیڤیومانئهكهناوئاینهربێیتهگهئه):ڵێتده
بڕههه بۆ گروپهلهئاگاداربه،خسێنینلیكارت كوروههه(21:8راكردنئاشك)درۆزنانهو

گۆگردبهكهدارهئاگرێكیبڵێسهودرۆزنانهمووئهیههجێگهكاتكهئینجیلبۆمانیباسده
تیمۆساوس1.هییبۆنیوهوكوژانهسوتێده
؟ناسراوهكانیخراپهمووجۆرههیهرچاوهسهبهویستیبۆپاره/بۆچیخۆشه2پ6:10

وگڕهڵكبۆپارهویستیخهاڵمخۆشهبه،نییهیخراپهوڕیشهگخۆیڕهپاره:رنجسه
خراپهڕیشه پارهخۆشه،هیكاریی بۆ جۆرهرچاوهسهتاكهویستی خراپهی ،نییهكانی

كانعیبرانیه"هۆیخراپهبێتهكانیژیاندهیهیئومێدیودژاوارجاربێكندێیههوهرئهبهله
لهئێمه."12:15 خۆشهكهوههتخوێندومانهئینجیلدا پارهچۆن بۆ هۆیتهبوهویستی

خراپه مه"كاری ده"22–10:21رقۆس ههمههوڵپیاوێكی بهند لهڵستا وازهێنان
عیساییزۆرلهكهوسامانهیپارهوهئهربهله،سیحوعیسایمهرهیبهاوتنیڕێگشوێنكه

كاتكهنددهمهوڵهداباسیپیاوێكیده"31ـ16:19لۆقا"له،ویستسیحزیاترخۆشدهمه
چووهبه،خستدهگوێپشتژاریسانیههكهمیشههه كاتێكمرد ربهله،وهخهدۆزهاڵم

"له،یكهیهیرستخۆپه 22:1لۆقا باسییه"6ـ دهدا پارهكاتكههوزا تاوبۆ كوهڕازیبوو
"له.وهپاشاندووچاریخۆكوشتنبوووه،سیحبكاتعیسایمهتلهخیانه ـ5:1كردار
باسیحه"11 دواتریشكهپارهتبهبارهكردسهدرۆیانكاتكهدهفیرهوسهنانیادا یانو

بهووهخۆیانگلدابۆیانبۆسپارهكهكندێههكاتكهداباسده"6ـ5:1یاقوب"له،مردن
پڕئاسوده لهدهوهییهژیانێكی ئاگایان و ههخهژیان كهژارڵكانی نهرامهمدهو ،مابووت

خهردهبه خهوام بڕینی و كوشتن ههریكی بوونڵكی پارهتاوه،ژار زیاتركو یان
ژیانیلهنهڵكاخهمجۆرهئهكاتكهدهیانلێوهیئهشهڕهیاقوبیشهه.تبووایهوبكهستده

.وهكوژرێنهكوژرێنودهوامدهردهبهكۆتاییدا



؟كاترژیانیتۆدروستدهسهلهكیهیرچكاریگه/پاره3پ6:10
(تێرتبكاترگیزناتوانێتههپاره)

زیوتێرنابێت،زیوبێت،لهزیلهیحهوهئه)كهوهتهداخوێندومانه"17ـ5:10كۆمكار"له
خواتدادهتاریكیمووڕۆژانیلههه...داهاتتێرنابێت،سامانبێتلهزیلهیحهوهئه
(یی.خۆشیوتووڕهكیزۆرونهستییهڵپهگهله
وباسیئهدا"19ـ4:18رقۆسمه"لهوهژیانیخوداییدوورتبخاتهتوانێتلهدهكهیهپاره

یڵكانهوخهئهمانایوایهمهئهچاندبوووداڵداكڕدناوتۆویلهندێههكاتكهدهجوتیاره
لهوهخاتهرماڵوساماندووریاندهرامبهاڵمدوودڵیبهبهیخودابووهووشهگوێیانلهكه
ئهبهله،كانڕاستیهكاره ههپارهوهر سامان لهریهكاریگهمیشهو زۆریان ژیانسهكی ر
.هیهه
دهكورتیپارهبه سامان كاریگهو ژیانیمهسهنهبكهورهكیگهیهیرتوانن .كانسیحیهر

ئێمه كاریگهبهێننتاوهكاربهتواننپارهكاندهسیحیهچۆنمهوهینهكهڕوونیدهدواتر ریكو
.هێنینكارینهدابهبواریخراپهربێتولهسهباشمانله

؟ڵیچییهندهگه/4پ6:10
.ڵیندهكانیگهجیاوازهجۆره:رنجسه
بهندهگه واتا لهستدهڵی سامان و ماڵ نایاسایاڕێگهێنانی خراپهیی هاروههه،وهو
ۆب،رجبكرێكاریداخهیخراپهاڕێگندلهسهیخراپوناپهشێوهبهاڵهموهێنانیئهكاربه

كانلێڤییه"ڵیتندهگهكهیمانایوایهدهنجامدهئهاریتااڵنكیانزیكاتێككارێكیدنموونه
تۆكهمانایوایه،رتهسهلهورزتكردووهقهكهوهڕێنیتهناگهیهوپارهكاتێكئه".13ـ19:11
ریكیهیتوخنجدامبدهشتیئهوهدڕڵیتكاتێككاریبهندهتۆگه."5:4یاقوب"ڵیتندهگه

كانكراوهغهدهقهاڕێگكێكلهیهلهڵیتكاتێكندهگهتۆ."15ـ25:13كانوته"كاریدرۆبیت
وییانسیبوتۆماراڕێگیداكردنلهپهپاره"11:2،16:8كانندهپه"هێنیتستدهدهبهپاره
تۆ"10:2كانندهپه"ڵیندهگهرسهوهچێتهودهنرخهركارێكیبێدیسانههوهوكردنهگره
بهندهگه كاتێك بهڵیت و دهرتیلرتیل قبوڵ كهكاری ندهپه"یت بێتده"17:8،23كان
.ڵیهندهگهوهكانیهمووجۆرهههبهشوههرتیلوڕكاریبهبزاننكهموویانههكانسیحیهمه

بهكاتێكله ،یتخهیتوفایلیخۆتدادهكهتاواندهۆتبێخوهرتیلهوبههۆیپارهدادگا
خه بهكاتێك تاوهدهپارهڵك ببنهكڕیت گروپهئهكو نایاسا،تكهندامانی شتی ییكاتێك

ستیتبهڵدهتۆههمانهمووئهههله،وهیتهخهدووردهباجدانیكاتێكخۆتله،فرۆشیده
.ڵیندهپێدانیگهورههب

گ له:ڵیندههسزای ڕقی بههیڵیندهگهخودا خودا گه! بهندهڕاستی و سزادڕهڵ وشتان
نجامدانیرئههرامببهلهگرێردهداتیانوهدهسێكپارهداتكاتێككه!چشتێكڕوودهداتده

رهه،انكژارهتیههتایبهبه،كاتمووتاكێكدهههلهشهڕهڵیههنده؟گهكارێكینایاسایی
.یهالیخوداشسزایخۆیههلهوڵهندهیداتگهگرێتیاندهردهوهیهوپارهئهسێككهكه

دهكاراندهتاوانبارانوساختهپشتگیریلهمكارهبهچونكه مبه،وانڕیزیئهچێتهكاتو
خراپترین،نێیهگهڵگادهكۆمهكانییتاكهكهیهبهكهوخێزانویهاڵتوشارووزیانبهكاره

ئه ئهسانهوكهسزاشبۆ نهكهیهوهالیخودا "27:25كانوته"كاتدهتیانلێفرهخودا
یوهئهربهلهوهخهدۆزهیخاتهادهكۆتایداخودله"،15:34یوبئه"داتتێكدهخوداژیانیلێ

نموونهۆب"9ـ18:7اتتمه"شیگوناهوتاوانبێتشتودیكهڵكییخهوههۆیئهتهوهوب
برسله قاتیهیكاتی و دهتی ستهوقڕیدا كڵێساكانیباوهی مهڕدارانی و دۆنیاكهیۆنان

.ربڕیڵستیندهژاریفهڵكیههپشتیوانیوهاوكاریخۆیانبۆخه
نبێت؟چۆدارزترینپلهبهكانلهسیحیهیژیانیمهبێتشێوه/ده5پ

6:3دانیال"له:رنجسه كهبرددهڕێوهباریبهككارویهشێوهدانیالبه،وهخوێنینهده"4ـ
گه هیچ بهندهبواری و نهیهیوشتڕهدڵی هه،دادهكی تهوڵیزۆر مردهبهنهبخهرهگهاندا

بدۆزنهندهكانیوگهكاره پلهلهدانیالكهچون،یانتوانیاڵمنهبه،وهڵیتێدا ژیرانهرزهبهو دا



گهمڕڕۆژگاریئهله.فتاریكردڕه بوارهههكهوهبۆتهكباڵویهشێوهڵیبهندهۆدا كانیموو
وانیئایینیتوپێشڕهڵكانیناوحكومهخه،وهئاینیشیگرتۆتهكوتاوهبازرگانیویاساییو

گهبۆ كاری ئهندهخۆیان دهڵی ئههه،ندهنجام گهر كهڵكارانهندهو هۆیبنهدهشن
كیالیهله،بنهێزدهبنوبهنددهوڵمهواندهكاتێكئهچونكه،ڵكیبۆگشتخهئێشهرهس

تیوتوانیویهداژیاوهوجیهانهیشلهدانیال،نكهرامۆشدهستیانفهڵكانیژێردهخهوهدیكه
بێتلهكارترسانهچاونهكه سیكهندێههخۆیلهدانیال،كارانهڵندهوگهبكاتوجیاواز

گهدیكه خراپهندهی ڵی پیشهبهندهرچههه،وهجیاكردهكار لهكههۆی بوومهی ،ترسیدا
ههزۆربه جار دهی لوڵیان بكهپایهوپلههدا الی خۆی مهگهلهچونكه،نهدی وڵ رام
ئهبهمه نهوستی ئهگهله،وههاتهدهاندا بهوهڵ ساختهشدا لهپالنی خۆیان یدایكۆتای

داواورهاڵمخودایگهبهچاڵێك،ناوخستیانهیبرسیندشێرێكچهڵگهلهویانالدادانیال
.نادانیالخۆیڕێزیلهورهخودایگه،بندانیالكووهكاتكهكاندهسیحیهمهله
.هێنانكاربه:میچوارهنگاوهه
؟نربكهسهكانكاریلهسیحیهمهیوهگونجاونبۆئهداقهدهوكامڕاستیلهچاوبكهڕه
بكهشداربهبه تۆمار :و 6:3تیمۆساوس1"لهنبكهندشتێكچهباسیبا دواتر"،19ـ
.ینشداریبكهبهكتریداڵیهگهله
بكهڕه داواكا:چاو داواتگونجاوهریكام لێاو كهدهن كهلهكات خۆتدیهیسژیانی اتی
یت؟یبكهستهرجهبه

بكه شتانهئه:تۆمار كهرهفتهدهلهم خۆتدا هبنووسی بهو لهبهلهئازاد شداریكردنت
كییهیدڕاستنكانداچهمووگروپهههڵكلهخهبیرتبێتكه)وداواكاریانهكردنیئهپڕاكتیزه
.(كاتهێنێتوباسیدهكاردهجۆربهجۆراو

وداواكاریانهلهلیستێكهوهیخوارهمهئه
كهخێرهاتنیانمهشتبهوهماڵهتلهنانهته،ڵهیههوڕێچكهبازێڕلهدووربگرهبهتخۆ6:3
".11ـ2:10اننیۆحه"
ودروستكردنیگوماننلهریكیموجامهوامخهردهیبهڵكانهوخهلهدووربگرهخۆتبه6:4
كان.ڕدارهباوهرسهله
.ستبهێنندهبهپارهوهیئایینهاڕێگوێتلهیانهوادهیكهڵكانهوخهلهدووربگرهخۆتبه6:5
شیت.یپۆدهریبهلهیكهرگهوبهیخۆیتوئهدهیكهوخواردنهبهڕازیبه8ـ6:6
.نڕابكهویستیپارهستخۆشهدهكانلهسیحیهبێتمهده
نابێتچیترمهمهله دهبه،یپارهستهداردهكانببنهسیحیهودا رمانیچیفهبێتملكهڵكو

بن په،خودایی دهیڕهزیاتر خواستی و داواكاری نهوی پارهكهروون بۆ ون سامان و
وتنیڕێبازیدرۆكوشوێنكهووهوهوێتهدووركهوشتانهتلهبێسیحیدهمه.یستویهخۆش
ویستینگێزیوخۆشهاڕڵیوشهندهیناشیرینوگومانیخراپوگههسغیلیوقوبه
.پاره
(نناسیبكهكانقبوڵیخوداسیحیهبێتمهده)
ههده بهسیحیهمهمیشهبێت بیركان و خوداناسی و ڕاستی باوهدوای وو ڕاست ڕی

ودیهێنانیهیوابۆبهمێكهرههئارامگرتنبه"6:33اتتمه"ڕێنویستیوڕێزدابگهخۆشه
 ته1"ئامانج پشتباوه"،1:3سالۆنیكی چاالكی واتا بهبهڕ پهست و یكهیمانهخودا

عیبرانیه" خۆشهڕباوه"11كان سێو هیوا و تایبهكهكلیلهویستی ندیتمهی
؛5ـ4:2سۆسفهئه؛6ـ5:5التیاهغ؛13:13كۆڕنسۆس1؛5ـ5:2ڕۆما"كاننسیحیههم
"12ـ6:10كانعیبرانیه؛1:3،5:8سالۆنیكیته1؛5ـ1:4ۆسیلكۆ
خوداپێیسپاردووننكهبكهركهوئهكانپارێزگاریلهسیحیهبێتمهده
كبۆژیانویهنموونهبێتهدهپێیسپاردووهوهیهكهینامهاێگڕتیمۆساوسلهیكهركهوئهئه
بهندهبپا ئهبوون كهركهو سپێردراوهی مهده،پێمان ههسیحیهبێت ههوڵبدهكان موون



سكهجۆرێككهبه،ننجامبدهكوخۆیئهكوهیهیهیچساختهباشیوبێكانیانبهركهئه
تیمۆساوس1.بگرێتیانلێخنهتوانێتڕهنه
ندچۆنبێتمهوڵهكیدههیسیحییژیانیمهبێتشێوه/ده6پ19ـ6:17

هه:رنجسه نیڵهكارێكی خراپ كهگهئههیو مهر دهسێكی بێتمهوڵهسیحی اڵمبه،ند
بكاتدهئارهككهسیحیهبۆمهیهڵهكارێكیهه كسیحیهمهكهیهڵه!ههندبێتمهوڵهزوو
وادوایهه پارهكانیبكهزووهئارهو كارێكیههوێتبۆ هلكێكیهكبهسیحیهمهكهیهڵه!
گهشێوازه دهندهكانی بێتمهوڵهڵی هه،ند پێیهینڵهكارێكی سامانێكت خودا كاتێك

.یدهنجامدهئهیپێخشێتوتۆشكارێكیچاكهبهده
(نكاننابێتبیكهندهوڵمهدهسیحیهمهیكههوشتانئه)

مه لهندهمهوڵهدهسیحیهنابێت بهكان خۆ و ڕازی بهورهگهخۆ شانازی و بن وزان ماڵ
وههۆیبوونیماڵوسامانهنبهبیربكهرگیزخودالهنابێتههنوهبكهوهسامانیانه

:نتواننبیكهاندهكندهوڵمهدهسیحیهیمهوشتانهئه
دهندهمهوڵهدهسیحیهمه وهكان چێژ لهبرتوانن ئهههگرن شتانهموو كهو پێیی خودا
خشیونبه
:نبیكهبێكاندهندهوڵمهدهسیحیهمهیكهوشتانهئه
بنخشندهبێتبهده،ننجامبدهئهوامكاریچاكهردهكانبهندهومهوڵهدهسیحیهبێتمهده
 بهمهو ههچاكهستی دهده،بێتكاریان لهندهمهوڵهبێتسامانی ژارانداتیههخزمهكان
ئهندهمهوڵهدهسیحیههموهئهربهله.بێت تایبهكان و گرینگ لهركێكی ،یهداستۆئهتیان
بكهتروهڵسهگهلهڵهمامهكیژیرانهیهشێوهبهیهوهویشئهئه سامانیاندا كووهنه،نو
تیمۆساوس1.هیالكیانبباتبه
6:9 پارههه11ـ نزیكمههه،وێتتخۆشنهرگیز خۆت ئارهواههلهوهكهرگیز زوویو

.كردنیداپهندبوونوپارهمهوڵههندبۆدسهناپه
ویستیوهیواوخۆشهڕهودوایخواناسیوباووهدوایكاریڕاستبكهمیشههه6:11

.وهبكه
یكهرنامهوبهخوداكارانوپشتبهوخراپهڵدونیاگهلهزۆرانبازیدابهلهمیشههه6:12

.ستهببه
خوداكه،كهدامهێتیتوخیانهتوندیبگرهبهیهتوڕاسپاردهمانهوئهمووكاتئههه6:14
.خشیوهتۆیبهبه
یوهنبۆئهبكهكانندهمهوڵهدهسیحیهمهرمانبهبێتفهسیحیدهوانیمهپێشڕه6:17
.زانننماڵوساماننهوخاوهاڵتدارسهدهبنوخۆیانبهرزنهبهلوت
یوهنبۆئهكانبكهندهمهوڵهدهسیحیهمهرمانبهبێتفهسیحیدهوانیمهپێشڕه6:18
.نژارانبدهتیههبهێننویارمهكاردابهكاریچاكهیانلهكهیهیندهمهوڵدهكه
وپارهنكهكانبكهندهمهوڵهدهسیحیهمهرمانبهبێتفهسیحیدهوانیمهپێشڕه6:19

.نربكهمسۆگهشتیپێههكوبهتاوه،خشنببهخودایپێناویانلهكهسامانه
(ڵكداواكاریخه)تیسایهكهیداواكارینموونه.2
تیبهخوداداویهیكهوشتانهمووئهرههسهوێتچاودێرێكیباشوووردبمبهمهمنده-أ

بهمهده،من ووێتپارهمهده،موهوانهشوێنیحه،رگمجلوبه،مكهخواردنهوێتڕازیبم
له بخهیپێناوسامانم یمهده،ڕگهمهخودا مهارمهوێت بدهژارهههسیحیهتی ،مكان

.وهخوێننهئینجیلدهمكهبدهوانهتیئههایارمهروههه
ملهردهوێتههمهده،وهمهجیابكهمداڵگاكهكۆمهلهخۆمكسیحیهكومهوێتوهمهده–ب
كارهندهگه و دووربم بهڵی ڕاپهكانم وهبمیشههه،ڕێنمباشی رتیلبهرتیل تڕهكاری
لهوسامانتهپاره،وهمهكهده وێتمهده،هێنمدهستدهبهوهرعیهوشهیگونجاواڕێگنها

.نكهوشتیدهدڕهندوبهسهكاریناپهیكهڵكانهوخهبملهجیاواز




وهاڵمدانهوه:نوێژونزا:منگاویپێنجههه
لهكهیوهبۆئهوهنهیینوبپاڕێبكهنوێژبا یدافێریئێمه"19ـ6:3تیمۆساوس1"خودا
یماوههاتۆفێریچیبویتلهروههه،یندهنجامیاندهئهیكهونوێژانهاڵمبۆئهوه)كاتده

(یئینجیلداوهخوێندنه
(كخوله8)نوێژكردن -5
(وهكردن)پاڕانهنزا
سهلهوامبهردهبه ر و كهشێوهبه-:وهپاڕانهنزا دوو گروپی سێیسی باكهو سی
 .ونزابكاتوهبپاڕێتهدیكهیهوكێكبۆئهریههه


