
44یوانه
1 نزا. و كهگروپهیندامانئهبدهڵهه،گروپیوهڕشێپ:نوێژ قوتابتاوهتیرێاسپڕت یكو

.ۆنشكخاوهیخوداۆنبدروستبكه
(رێستئه)كخوله20شداریبه.2

كهباسبكهوهئهدایكترهیڵگهلهنبدهڵوهه لهیرێفن تهینجامئهبوون بكات ۆرخانكردن
(6،7،8،9رێستئه)ئینجیلدالهكردووهتیاریدكهیشهبهوئهیوهندنهێخوداوخو

ئهۆببگرهێگو وهرگروهیجدبهیكانكاتشتهدهكاتوقسهدهیشداربهكهیسهكهو
.كهكانمهشتهۆیگفتوگ

كخوله20ركردنزبهئه.3
7ـ9:6سۆنسۆڕك2:نیخشبه
وهنهێبخو15ـ9:6سۆنسڕۆك2:ڵقویوهركردنهیب-أ

تهسهلهنوسهیبهركردنزبهئهۆبكهوهخوارهیتههیئامئه مبهكهیسپانیكێشهڕختهر
هیوهێش
تكهكارتهیوهرپشتهسهلهبنووسهلینجیئیكهرچاوهسه
7ـ9:6سۆنسۆڕك2:نیخشبه





نیخشبهۆبێنویمانیپهینهیبنچ.1

16:2سۆنسۆڕك7،10،1ـ9:6سۆنسڕۆك2لهنیخشبهۆبێنویمانیپهیكاننهیبنچ
نڵێدهیوانچئهنیماشابكهتهوهكههیبابههاتووهدا
سۆنسۆڕك2لهرتگرتووهوهكهیوهئهینیخشواتابهیحیسمهینیخشبه:مابنهمكههی
بهوۆتراك،ۆخۆبێخشبهناندهارویجوتداتبهدهوۆتیهیخوداوئهجا10)تڵێداده9:10
درودهشوهێئ و وهئههانتهتێتواندهیحیسمه(كات.دهادیزتانیاستودروستڕینهێدات

یكێشتمووههكههیخوداخودایتهیویخشبهیتهیههكهیوهئهوهیتهیههكهتێخشببه
شتكاتههدهرگهۆمسۆب ئهننێچیدهكانسیحییهمهكهكێر انۆیبخوداوهلهمجاركههیوا

4:7سۆنسۆڕك1لهوه(هیخوداوهنهیالموولههه)كاتباسده5:18سۆنسۆڕك2هاتووه
یگاێجكانهسیحییمهینیخشبهوهرئهبهله؟(تێگرتبرتنهوههیههكتێچشت)تڵێداده

تههینوههكانسیحییهمهیباشینجامئهلههیخودایندزامههڕ تخودا ناداتوۆنها
نزنبكههخوانهۆتوئهوكداتتاوهدهێپانیشوهئهیتواناڵكو،بهچاندنۆبكانسیحییهمهبه

تێباتریزانینهێدرویموروبووبه
سۆنسۆڕك2لهوهۆتیچاندنچاالكانهیكهیوهێشبهیحیسمهینیخشبه:مدووهینهیبنچ
باسده9:6 بدا پیلیزهڕبهێسركهههتێبرتیكات مانههبهێنێبچوۆتییسكهیو
تێبستكراوهدهوهخشندبهكێسركهههوهوهتهێنێهستدهدهبهیكهنجامهئهشوهێش
كانسیحییهمهكهیوهئهتێبئاوهادهشدایروبومبهیتنگرڵههیكاتلهوهێمانشههبهوائه
وئهكوتاوهرهسهلهیورهگهیكێباداشتڵكو،بهتێبچسیكلههینوهئهیماناخشنبهیده
تێنرێبنچتێبدهوائهتێنێمبهرههبهتێبادیزۆیخندجارلهوچهتێبادیزهیههكهیوهۆت
.بكاتشهگهپاشانداویوزهبه
لهوهتهێدرودهوهئهێنێچیدهیوهئهۆڤمردایحیسمهینیخشبهله:مههێسیمابنه
یرهێگوبهیحیسمه،تێنێچیدهكهکاتدهدورێنهوهئهۆڤمركاتوهداباسده6:7التیاهغ
ئهوهتهێدرودهیكهنجامهئهیكهچاندنهیوازێش شداڵیوكاكشتیجیهانلههیاسایم
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روهههوه،استهڕ سروشتیڕۆحیجیهانلهها بچكهێسركهههدایو مكهێنێم
.وهتهێگردهڵهه
كێاویپدانوسراوه25ـ11:24كانندهپهلههیواهڕهینهیبنچوئه،نداۆكیمانیپهلهشترێپوه
بهیئازادبه زههشتاێهیچكه،ێخشبهدهۆیخیزووئارهو دهدهوهاتریر ،ێنێهست
تیوپتیژدهدایژارههرلهههماڵبه،تێخشبهدهرردهبهادهڕناكاتولهیغێدردیكهیكێكهی

.یكهمهرههناوبهتهێتناچكهرهوبه
واتاوهتهێنێببوژدیكهیكڵخهكهكێسكهشهۆخڵوتوودركهسهشهیمههخشندهبهیسكه
نوسراوه(19:17كانندهپه)لهزگاركردووهڕۆیخوهوتهۆبوژاندۆیخیانیژ بهقه17)دا رز

دهخوداوه ئهند بههبهییزهبهیوهدات، .(وهداتهیدهتێدرابێیپیوهئهشیوئه،وهتهێژاردا
بهیئاوكێرداخپهینیخشتبهنانهتهكهتێنێگهادهڕمانێپسایع یپاداشتكێسكهسارد
یئاودانانییبریكڵخهۆبراكۆخینیخشهابهروههه10:42اتتمهتێننابووئاسمانله
یكڵخهرگبهبهلوجینیخشبهانیۆنامیوانێمیكردنیشوازێپانییتهینویتكهكێسكه
حیسمهسایعبهتداوهنهمشتائهۆتهیوایمانا،شۆخنهیتارمهیكردنویرێچاود،ژارهه
اتتمهوهتهیدوردهتیپبهیكێمرههوبهوهتهێدرپاداشتتدههچاكانوهكردهوئهرسهواتالهكه
40ـ25:35
ئهوهكانسیحییهمهینیخشبهیندازهئه:مچوارهیمابنه ،هینكهنهیخشبهیندازهكو
هڵدیئاواتزووئارهیندازهئهبهڵكوبه
شبامهئهدا،یبێوهیدهۆیخیندهوهئهتانكههیرباهه7)تڵێداده9:7نسوسۆڕك2له
بهنهێبۆیخیزووئارهبه خودایخشبهدهوههیشۆخڵدبهیوهئهچونكه،یناچارك
خرابووكڕێاسایبهماڵبووبهنهئازادانهنیخشبهنداۆكیمانیپهیمردهسهله(.ێودهیشۆخ
3یخاڵمهله(لیائڕسیئیوهتهنهیاسای) :6 4یشبهنهیببیقوتابیلكهینام)12ـ

اساییرهێگوباجدانبهۆبیداواكارنداێشومکهیهله(نداۆكیمانیپهباجدانله1ۆیپاشك
مئه.2:15سۆسفهئه،2:14یسۆڵۆك،17:اتتمهێیپكوبهروهههلیائڕسیئیوهتهنه
لهوههیندراێشوهڵههداێنویمانیپهیمردهسهلههیاسای كرانهێپیكارساكانداڵێكو
یردارۆزوبهیرۆزكوبهكاتتاوهناچاردهكانسیحییهمهباجدانۆبیداواكارنداێمشودووهله
مهههكاتكهدهرمانێفلینجیئ،خشنبهیب بداتارڕیبداۆیخیدڵلهستهیوێپكهیحیسر

هیوانهشلهمهئهوههیشۆخڵدبهێخشببهیچتێتواندهوهێخشبهیبستهیوێپیچكه
21:1قاۆل،كهیدهلهێباتریزرۆز ینیخشبهلههیواوههتهیكهیئازادوهوانهچهێپبه!4ـ

ینهیخشبهوئهڕیببداتكهارڕیبداۆیخیدڵلهتێبدهكهیحیسرمهههداكانسیحییهمه
.نراوهێپسهنهرۆزبهیرسهلهكێشتچیهندهچهیتهیرسهلهكه
یكێماتستهیسیوهێشوبهكێوپكڕێبهتێبدهكانسیحییهمهینیخشبه:منجهێپیمابنه
.تێب
ده16:2سۆنسۆڕك1له هه2)تڵێدا با پارهچهممهكشههییژڕۆلهتانكههیر یند
ئهتاك،هیالخاتهیبهیتواناداله ڕیباوهسۆڵپ(التان.مهگهدهكهوهتهێكرنهۆكپارهژهڕۆو
وهههكانسیحییهمهبه وهدهڵگهلهیهڵمامهكهیوهێشبهبوو كردن انیمووههیوهئهكو
ۆیخیداهاتندلهچهستهیوێپداتكهدهارڕیبكهیحیسمهمووبنههنانێخوژێنویندامانئه

یتارمهیبههیههانیستیوێواپكهیسانهكهوئهداتهیوتبكاتودواتربكههپاش
2.
ئهۆبیستیوێپیبوونینجامئهلهكانسیحییهمهینیخشبه) 2له(تێبدهنهیخشبهو
ۆب،ڕیتاپێخشببهێتتانپكهرهمووبهههێتواندهخوداش8)تڵێداده9:8سۆنسۆڕك
كاتههیوهئه لهكێموو شتههو پروهههێبههستتانیوێپیرهێگوبهكێموو تا تانێها
(باش.یكێمووكردارههۆبوههڕییپبهێخشببه
كهوادهكانسیحییهمهینیخشبه) ههتڕۆیبچاكهیكاروهربهكات بو نگاوهههنگاو
(كاتدهادیزشهیمههوه



9سۆنسۆڕك2له ده8: بهههێتوانخوداشده8)تڵێدا تاێخشببهێتتانپكهرهموو
كاتههیوهئهۆب،ڕیپ لهكێموو شتههو تاروهههێبههستتانیوێپیرهێگوبهكێموو ها
9كات)داباسده9:9سۆنسۆڕك2له(باش.یكێمووكردارههۆبوههڕییپبهێخشببهتانێپ

نووسراوهزهلهكروههه بوور ددهبه"": و دا،یژارانههیتارمهیوههیفراوانڵست
ئ"".وهتهێنێمدههیتاتاههیكههیاستودروستڕ مانگهڵبهستهیوێپكهتڵێنامانێپلینجی(

شتههبهتێبهه كهههبهمانیخشبهكهكێر و بهكانتهرامهدهمژاران ، وهسركهههڵكو
خوداتێخشبهدهشیكهیحیسرمهههوهوهیههۆیخیگهڵبهحیسمهیڕبیروباوهرسهله
چاكهیكاركاتلهدهیندمهڵوده
دایخشندهبهلهتێبندمههڵوكاتدهدهێواتلكانسیحییهمهینیخشبه
ده9:11سۆنسۆڕك2له شتههله11)تڵێدا ههدهندمههڵودهكێموو تا كاتبن، ێموو
بكهیسوپاسرۆزیكێكڵخهیوهئهۆیهنهیبشدهمهبهفراوانبن،ڵد ندێكهه(ن.خودا

دهئهكڵخه رگهئهكداڕۆناوهلهماڵبهتێزاندهیایدونیبوونندمههڵودهبهبوونهندمههڵوم
وئههیڕۆحویكناوهیندبوونمههڵودهبوونهندمههڵودهبوونهندمههڵودهوئهتیبكهیریسه
رسهبهیواماڵبهتێبندمههڵودهوههیماددیووڕلههیرجنمهتێخشبهدهكهیهیحیسمه
ههننێنامیكانهیستیوێپكهتێد لهروهههتیژدهدایئاسودهلهشهیمو دا8یتهیئاكو

ئهشداوهئهڵگهلهكراوهباس لهلهتێخشبهدهكهیهیحیسمهو و دناخ دایشڵیناو
ئهدایخشندهبهلهتێبدهندمههڵوده ههردهبهتێشخبهدهكهیهیحیسمهو داتدهڵووام
لهتاوهاتكدهكارهوئههیحیسمهوئهتێخشببهاتریوزاتریزكه توبكایازڕۆیخكوخودا

.بكاتیكانچاكهكارهیندسهخوداپه
(نبكهنزاوژێنوكڵخهكهۆیهتهێبدهكانسیحییهمهینیخشبه)
9:11سۆنسۆڕك2له باسده14ـ كهدا ئهواكات شانهیخشبهوهئكهیكانهڵخهو
دهیگرنسوپاسردهوه ئهۆنبكهخودا نجامئهكهنهیخشبهیكاركهوهنهڕێپادهسانهكهو
لهدهده 12:24سۆنسۆڕك1ن نوسراوه26ـ ئهماڵبه24)دا نرخنبهیندامانهئهو
ئهچونكه،هیینمهبهانیستیوێپ كردووهكهیوهێشبهیشلهیكانندامهخودا دروست
داناوهیتبهیتایكێشنرخلهیندامئهنیبچووكترۆتبنانهته تێدایكۆشناكلهتاكو25،
بهێبنهدایپه ، ندامهئهڵكو بهبارهسهێبههانیخهیباكهیكان یكترهیت هاتوورگه26.
ههههیئازاركێندامئه ئهبوو دهڵیگهلهكهیدیكانندامهموو گهئهژن،ێچئازار كێكهیر
ههئهنرا،ێلیزڕێندامانئهله ئهوا ئهكه(بندهشۆخڵدڵیگهندامانلهموو كهگهواتا كێمر
ئهههكهنینیبدهوهنهیردبو ئهساكانڵێكیندامانموو ناننێخوژێنویستهدهلهیوانهو
وهشئهمهئه!حهیسمهیستهجهشیوئهوهستهجهكهیستراونبهبههاندایمووجههله
ههكهتێنهیگهده كارهوا بههلهكێساتر سهبهایدونیكێشهر داكانسیحییهمهلهكێكهیر
نبدهیتارمهیڵیووههتێبشۆناخانیێپتێبدهدیكهیوانئهتێب
ییخودایاریدۆبهیسوپاسگوزارینڕیربواتادهكانسیحییهمهینیخشبه
باسده9:15سۆنسۆڕك2له بهۆسوپاسب15كات)دا ئهررامبهخودا كهیهنیخشبهو
یستبهمهشبهمهئهیكوقوربانوهوهیخشبهۆیخڕیكوخوداتاكه(.ێناكریمباسدهبه
وهلهشبوونۆخێل تاوان و ههوهحهیسمههۆیبهگوناه .ێخشبهدهكێمووشتخودا
ههینیخشبه سنوخودا ترهوموو وهتێنڕێپهدهكێكان زو ،هیخشندهبهرۆزرۆخودا
بووهینیشخبه هیوهئهیكارۆشهمهئهكانسیحییهمهگشتیبوونزگارڕۆیهتهخودا
بكاتیوباستڕێببیردهكهیئاستهوئهناگاتهۆڤمریزمانێناكرباسخوداینیخشبه
.ێوربكهدهۆبیوهئهیاستڕوهوبكاتهییتاقمهئهداۆیخیدڵلهۆڤمرماڵبه
؟ندهدهێكبهنیخشبهانكسیحییهمه.3
(نكهدهرێفیكڵخهكهیانهیحیسمهوئه)



9:7ساوسۆمیت1ێیپبه وانهئهۆبۆیخیریپشتگیحیسمهتێبده6:6التیاهغ،14ـ
ههكهوهدووپاتبكاته دانوخهبهستندهڵوا ۆبلینجیئیوهندنهێوخوركردنێفیكڵووتار

بننهشیوانئهیندامانئهربهسهوانهرئهگهئهاكدێكاتلهكڵخه
(نكهدهۆتیوهڕشێپیانهیحیسمهوئه)
5:17ساوسۆمیت1یرهێگوبه ۆبنڕرببدهانۆیخیریپشتگكانسیحییهمهتێبده18ـ
ندهرچهههنكهدهرێفانیباشهینترنوكارمهتهوانبهنولهكهدهانیوهڕشێپكهیوانهئه
ئه چاودتددیهوهشقهكهینییئایرانابهڕ)نانهمهتهبهو نكهنهیریپشتگیداوا(رانێو
نیخودابیچملكهانیمووشوههتێبدرانیتارمهیمانهئهتێبده
نكهباشدهیوكارننهیگهخودادهیاسپاردهڕكهیانهیحیسمهوهئ
4:14یپیفلیرهێگوبه 18ـ 5اننیۆحه3و انۆیخیریپشتگكانسیحییهمهتێبده8:
ئهكانهینهییئااسپاردهڕۆبنڕرببده گهدهدهنییئایكردنێپشهگهیوانهو و ۆبكنڕۆن
.بننهشوهێئیندامانئهوهریتزوۆهربهرسهگهچنئهدهكێنێمووشوهه
ستهیوێپانیتۆكهیانهیحیسمهوهئ
تێبكاتدهداباسده17ـ2:15اقوبی،18ـ3:17اننیۆحه15،1ـ8:7سۆنسۆڕك2ێیپبه
ئهیتارمهیكانسیحییهمه كهبدهانیندامانهئهو كهبدهانیهیستیوێپن وهههن كوژارن
نێبدریتارمهینهاومووئهههتێبكاندهوتووهككهندامانوپهمئهكه،كانوهیتهه،ژنانوهێب
:یگشتژاربهههیكڵخهۆب
6:1اتتمهیرهێگوبه ندهپه،4ـ وئهیتارمهیكانسیحییهمهتێبده19:17،21:3كان
.هاندایمووجههلهنینیحیسمهنكهشبدهژارانههه
؟خشنندببهچهكانسیحییهمهتێب.ده4
خشنكانتانببهشتهژهڕێبه
ێیواخوداپئه،ێبههتانییئامادهیاستڕربهگه12)وهنهینێخوداده8:12سۆنسۆڕك2له
كاتدباسده16:2سۆنسۆڕك1(لهتانهینیوهكئهنهتانهههیوهئهیرهێگوبهێبدهیازڕ

پفهلینجیئكه هه2)كاتكهدهێرمانمان با پارهچهمهمكشههییژڕۆلهتانكههیر یند
ئهتاك،هیالخاتهیبهیتواناداله تێبده(التان.مهگهدهكهوهتهێكرنهۆكپارهژهڕۆو
توانندهكانندهمههڵودهنموونهبهانهیههیوهئهیرهێگوخشنبهسامانببهكانسیحییهمه
یریسه)كهیدهینیخشبهۆبنێناكرراكانناچژارهههماڵخشنبهببهكهیدهلهاتریزرۆز
بكه(1ۆیپاشك4یلكهینامنداۆكیمانیپهلهنیخشبه
تۆخیارڕیربسهلهخشهببهوههیخشندهبهبه
9:6سۆنسۆڕك2له ده7ـ بچكهیوهئهدایاستڕله6)وهنهینێخودا دروكه،ێنێم نهێم
ۆیخیندهوهئهتانكههیرباهه7كات.دهنهێدرورۆز،ێنێبچرۆزیوههائهروهكات،ههده
وههیشۆخڵدبهیوهئهچونكه،یناچاركبهنهێبۆیخیزووئارهشبابهمهئهدا،یبێوهیده
.(ێودهیشۆخوداخیخشبهده
وهداچوونهێوپركردنزبهئه-ب
1 كاسهلهلینجیئیتهیئا:بنووسه. پارچهسهلهانیشۆبیكێرتر رسهیكهیقهرهوهر
تكهرهفتهده
7ـ9:6سۆنسۆڕك2نیخشبه،وهێشنیباشتربهلینجیئیتهیئا:ربكهبه.له2
پ3 بهۆشبنبدابه:وهداچوونهێ. لهكهتێبگرتریوئهیهلهێباگوتانكههیرشوههدوو
.ریكردووهزبهئه
داجیهانلهئازارچێژتنكخوله70لینجیئیوهندنهێخو.4
25ـ2:11سۆترپه1

وهننهێبخووهكههیبه25ـ2:11سۆترپه1نهێكاربهبهلینجیئیكهنگاوهههنجیپبدهڵوهه
خودایكوتوڕپهوهنهێبخو:مكههیینگاوهه

وهنهینێبخووهكههیبه25ـ2:11سۆترپه1با:وهبخوێنه



نیكهواودهتهكهوهندنهێكوخوتاوهوهنهینێبخوكێتهیئامانكههیرباهه
:رنجسهوهرهزهۆبد:مدووهینگاوهه
ڵدگرافههڕپهوئهناویاستڕكامانی؟نگهیگرۆتۆبداگرافههڕپهوهلهیاستڕمكا:بكهچاوهڕ
كاتدهرێشتتفوهوتهێنێئاگادبهشتۆهو
انیكهیاستڕ:بكهمارۆت وهوبكهێلانیریبتیگهدهێتانێیلكهوهرهزهۆبدیاستڕدوو
انوسهیب
ووهبیركردنهۆبووبههانیكولهدووخهیكهیگروپنزیندامانئهیوهئهیدوا:بكهیشداربه

ههبكهیشداربهوهكههیبهستاێئنینوس با وهبوویرێفكهووڕبخاتهوهئهوهكهیرن
ئهینموونهوهخوارهیمانهئهوهتههیویزۆد وهوكههیبهوهوتههیونیزۆدكڵخهكههیزراوانهۆدو
وپگریندامانبچوكدائهیكێرگروپههلهشبزانهوهئهنكهدهاندایوهكردنهیشلهیشداربه
.ووڕنهخهدهاوازیجیشت
ئازارچێژتنۆكاتبدهكانسیحییهمهلهوااخوداد:مكههییوهنهیزۆد:2:23

وئهكووههاباروهههنڕۆبحدایسمهیسایعنێشوبهكاتكهدهكانسیحییهمهداوالهخودا
بچ تێوانهیدهكهیانهیحیسمهوئهمووههتێالنادرێلۆیخكهێشتئازارچێژتن،ژنێئازار

ندێكهه3:12ساوسۆمیت2بندهیرسهردهدهوهووسانهچهیتوشنیبژانهیخودایكێانیژ
یبازڕێلهئازارچێژتنبندهوهبوونهێلقڕوركردنیسوكسهوبهیرروهنادادپهیجارتوش

ونكهدهحیسمهیكاننموونهیدواكهیوانهئهۆبرهۆزیسودوهزنمهوهورگهتداهیحیسمه


وهونكردنهڕاریپرس:مههێسینگاوهه
پرس:بكهچاوهڕ ئهناویارهیكام شتههیربارهدهكهگرافههڕپهو ێوتهدهتێبكێر
باهه،یبكهیكهگروپهله 2:11سۆترپه1لهنیبگهێتكانڕاستییهموو پرس25ـ اریدا
الماننینوونڕشتاێهكهیشتانهوئهیربارهدهنیكهده
تداكهرهفتهدهلهارهیپرسوئهپاشانگونجاودروستبكهیوهێشبهكانارهیپرس:بكهمارۆت

بكهیمارۆتوهبنووس
وهردنهبیركۆبووبههانیكدووخولهیكهیگروپنزیندامانئهكهیوهئهیدوا:بكهیشداربه
ووڕبخاتهۆیخیكانشتهشداێپلهوهكهیرباههنینوسو

ههرنێبژڵههارانهیپرسوهلكێمپاشانكه:بكهۆگفتوگ كهبدهڵوو وهوتهیبدهانیماڵوهن
وهكههیبهكهمووگروپهههانیرسهكردنلهۆگفتوگیڕێگالهشیوئه
ئهینموونهوهخوارهیمانهئه) یبوونڵگهلهنكهیبهیوانهلهكانهیقوتابكهنارانهیپرسو

(كانارهیپرسۆیگفتوگیربارهدهكهینیبێندتچه
؟نكهدهیتهیالۆیكیریسهكانسیحییهمهنۆ/چ1پ:2:18

روئازایتووششهیمههنداۆكیمردهسهلهكانسیحییهمهدامهێئیكهقهدهله:رنجسه
لهدهیتحههڕنا بهسهیقهڕیهڵمامهرێژبوون دا(18)یتهیئالهاندایكانرهبهوهڕێركارو

كوباسده " بكهورهگهیڵگوێڕایهكانلهیكات بهكانتان لوهزهڕێن لهۆیكیشهوودارهێ"
وئهڵگهلههیههانیكینزوۆوخاستهڕیندوهیپهكهتێدكانهڵمایتكارخزمهیمانابه
ئهنلهكهدهۆبانیكاروههڵمالهكهیسانهكه دهوهرهدهلهیوانهچاو :5رچوونده)نكهكار
6) داوا انیرسهوانلهئهكههیوایانابنمانیكانورهگهڵیهیاێڕگووانهئهكهکاتدهخودا
بهبهاندایكانكارهلهزڕێكهستهیوێپ دهروهههننێكار كهبدهڵوههتێبها یزڕێن

دهادسۆترخراپبنپهاندایشڵیگهلهندهرچهبگرنههانیكانركارهسه تكارهخزمهكاتكهوا
ماخاوهیزڕێكانسیحییهمه لهانیكانهڵن كهوهئهڵگهبگرن ههشدا كارندێك یكێجار
ربهوهڕێتكاروبهخزمهوانێنیندوهیپه.یكسانهیونایرروهنادادپهندێكهههۆیبهختهسه
-نخاوهكاروێكروانێنیندوهیپهلهبریتییهكهداڕۆمئهیواقعلهتێتواندهبووهههنداۆكلهه

ئ لهادلینجیكار كهدهیحیسمهیكارێكروا كات بڵگوێڕایهوا كارهخاوهۆبن ن
بهانیكانسیحییهمه ههبكهۆبانیشیئوهزهڕێو كارهخاوهكێركاتن یكێفتارهڕانینکان



كارهێكروئهۆبئازارچێژتنێوتردهێیپوهبووئهههانڵیناماقویكهینجامداوداوائهانیاویشنه
كارهخاوهیربهۆزدامهێئیمدهرسهلههیحیسمه بهن فتارهڕنیریناشیكهیوهێشكان
كهده و بهیناویشكههیههانیداواندێكههن كارانهخاوهوهلكێندههنموونهۆ یداوان
دیكهینكارخاوهندێكههانیادهیزیكهێیكرچیهیدانێبنبهكهدهادهیزیشكردنیئ

دیكهیكێندههنوهترسناكداكاربكهیخۆودرباندێكههرێژلهانیكانستهدهرێژكهنكهواده
كێكهیننادهێپیتواوهتهبهانۆیخیپارهماڵنبهكهدهانیكانكارهێكرختبهسهرۆزیكار
ئهیتریكاناوهیشنهاردهیدله بكێندههكههیوهئهنكارانهخاوهو كار مكهڵیمنداۆجار
دهمهته بكهن بكهانیردهروهپهینهیالیریسهیوهئهێن ستهیوێپ5:6اتتمهن
ئهسهبنلهمواردهبهكانسیحییهمه بهیكارینجامدانر بكهیجدباشو وهكار تێبدهن
وهئهڵگهله.بنزڕێبهزوۆسڵد یكاروساختهێڵفیكانداوانكارهجارخاوهندێكههشدا
ههكهدهكانكارهێكرله و بهكهدهێلانیشههڕن كاتههماڵن وئهتێبدهدایووڕمهئهكێر
نهلهڵێبكارهێكر خودامچونكهسناكهكهۆبوساختهێڵفسناترسمووهكهلهێبخودا

20،5:29cfـ4:19كردارئاگاداره
؟خوداوهیچاولهچاكهیكاریكردنۆبنیچئازارچێژتنیكان/سوده2پ:2:19

لهبكهیاوازیجكانحییهسیمهتێبده:رنجسه خراپداویكارناوێپلهئازارچێژتنوانێنن
كوروهههتێدابچاكهیكارناوێپمانلهئازارچێژتنتێبدهمهێچاكدائیكارناوێپلهئازارچێژتنوه
یكردندائازارچاكهناوێپلهحیسمهیسایعبووهانیئامانجوهئهابردووداڕلهردراوانێموونهه
دهكه،شتچه داوا لهتهچێژتنئازاركهكانسیحییهمهلهتێكرواتا داچاكهیكارناوێپنها

نیبوتوودهركهسهوهههۆیبهوهیههیپاداشت
وئهكروهبنههحیسمهیسایعیوتهكهنێشوكهتێكردهكانسیحییهمهوالهادهاروههه
خوداوهچاكیكارنبهبدهانۆیخیزووسوئارهوهههیورهدهتێبدهشتووهچهیئازارنۆچ

قازانجدایكارچاكهناوێپلهئازارچێژتنهیوێمشبهانیانیژینگشهێنپبكه یرۆزیكێسودو
.كانسیحییهمهۆبهیهه
5:11اتتمهله باسده12ـ "دا وندهدهێپوتانێجنكڵخهێكات،وهێئبهزگهۆخ11كات
كهدهێمنبوختانتانپیناوێپله،وهننهێوستانچهده وشادومانبن،چونكهشۆخڵد12ن.

مه پلهزنهپاداشتتان ئاواش وهتهۆوساندچهوهێئشێپانیرانمبهغهێئاسمان. وانهله!"
كات"باسده11ـ12:10كانهیبرانیهاعروهههئیرمیاوالیوموساودانوسفیرانامبهیپه
زهسهیباوك10 ئهدهمانێمتهكهیماوهۆبمانیور ماڵبه،وهیزانانباشیبهیندهوهكات

11.نیشداربودابهئهیزۆریپپاكوتالههه،مهێئیندوهرژهبهیناوێپكاتلهدهمانێمخودا،ته
خنهزارهئایهیماكهێوكهردهدهۆیخیكاتلهكردنێمتهچونكه دواتر،ماڵبه،یشۆك

كهنراون،ێاهڕیوانهئهۆبوهتهێوكهدهێلیاستودروستڕیرووبوومبهدایئاشتله متا
انیبرایئه2كات)باسده4ــ1:2اقوبی."وهچاكببنهڵكو،بهچنرنهدهگاڕێكانلهندامهئه
ناخوهدنهكریتاقهارهۆجونهكهدهێكاتن،ێدابنیشۆخبه زانندهوهێئچونكه3،یشۆو
ۆیخیكاریواوتهبائارامگرتنبه4كات.دروستدهایئارامگرتنتانتتانڕباوهیوهكردنهیتاق
لهاتانیت تا ههبكات، پوواتهكهیووڕموو كوكهكێشتچیهلهشتووبن،یگهێو و تانڕیم
.(تێبنه
؟ادایدونلهرهۆمردنزوئازارچێژتنبۆچی/3پ2:20

ئهۆبچاكهیكارناكهوهرئهبهله،نێدچێژتنئازاریتوشكڵخهیربهۆز:رنجسه نجامخودا
،كراوهندنهسهپهوونزهێخوداقیالنكهكهشتدهندێكههكهیوهرئهبهلهڵكو،بهندهده
.خراپیكارینجامدانرئهسهلهنێئازاردیوشتوكڵخهبۆچیكههیههكارۆهنجێپدارهێل
.نڕباوهێبیوهرئهبهلهنێدئازارچێژتنیتوشكڵخه.أ

بكهیسانهكهوهلهیهڕتوشهیمههخودا 1ماڕۆ)نڕباوهێوا :18 ب23ـ واتاڕیباوهێ(
خودایبوونبهبوونهنهڕباوهواتاڕیباوهێب،دانهیقاستهڕیخوداڵگهلهیندوهیپهیبووننه
دهییخوداێبیكێژیانلهسهكهوهئوه كهندێكههوهتیێژدا یخوداۆیخكهسهجار



لهواكهیهیخوداوهبنانهواتاداننهڕیباوهێب.داتدهینجامئهتێبشۆخێپیچیتهۆیخ
وهباسكراوهئینجیلدا هه، ئهجارندێك یكهیخودایرستنپهۆبێشێكردهسهسهكهو

دروستكراوهۆیخۆڤمریستدهبه.دانراوهوهكێبتانیهیفسانهئهانیهیینیبوونكهدیكه
بكه دنههیندرمهرهزهدایتاۆكلهكڵخهكههیوهئهڕیباوهێواتا تێبدهایردوو انڵیدو
وۆدرلهجگهمانهئهبنوهمدهرههبهێبانیكانهڵوووههمهههیوهێمشبهتیژدهدایكیتارله

وئهرسهلهژنێچدهشیئازاروننێهستنادهوهدیكهیچیهانداۆیخڵگهلهیتێچساخته
.انیخراپههیكاره
وهئاژاوهویزێنگهڕشههۆیبهئازارچێژتن.ب

ـ1:24ماڕۆ)نڕشهیوهنانهیكیروامخهردهبهكههیهڕتووشكانهڵخهوههالروهههخودا
ندێكههخوداڵگهلههییندوهیپهینڕیدازبیزێنگهڕشهوهئاژاوینجامرهسههیوهێمش(به32

خه ئهناوشنهێكادهڕدیكهیكڵجار یكارۆبننێهدادهڕێگاندانچهوهوههییزێنگهڕشهو
ویكسێسیوشتهڕدخوداوبهلهوهقبوونهڕویڕۆحیرزكولووتبه(وه1ماڕۆ)یكارخراپه

ویززۆسڵدیستههیبووننهوكڵۆقسهوهقسانیدیكهیكارساختهویبازرگانیماعته
ئارامبهبهۆییاستگڕ ئه.نییر ئهجارندێكههبندهیكارخراپهۆینغركانهڵخهو كانهڵخهو
واتاكهانیكانكارهبهواجدانهڕۆبوهننهێهدهییساختهیوهێشبهینییئایگهڵبه
.تێبدهئازارچێژتنیواتوشبووئهیفاتیسوهئهێسركههه
هڵههوهساختیاڕرویببوونبهڕباوههۆیبهئازارچێژتن-ت
نراوێداهیشتندێكههنهكهدهووڕجیاتیلهوهوشارنهدهكانڕاستییهجارندێكههیكڵخه
تاوانهداونهیقاستهڕیخوداڵگهلهیندوهیپهیماننهۆبكههۆیشهمهئه1:18،25ماڕۆ
برامبهبه ئهسهوكهئهیشۆهرویر دهیربارهدهانهیاستڕو یكوتوڕپهوهشویربارهخودا

یاڕرویببوونبهڕباوهینجامئه.ایدونینجامئهرهسه،ۆڤمریادیبون،خودایوهكرده،خودا
ۆیهتهێبودهێنێنامیهینگیگروئه،انیوژكڵخهیتمانهزهیماننهۆیهتهێبدهساخته

وهستبكاتههچینهناكهنهیقاستهڕیستیوشهۆخیبونستبهههئازارچێژتنوییاڕاڕ
.هییچیماناانیدروستكراونوژبۆچیوانئهایئانكهناكههیاستڕ
هیمردنههیوهرئهبهلهئازارچێژتن-پ
،كاتتاواندهكڵمووخهههیوهرئهبه"لهمردنهگوناههێیكات"كرداباسده6:23ماڕۆله
ههاوكه خهتا شبهوهێمردهكڵموو ینجامرئهسههیوهێم گوناه و تاوان مووهه!مردنهو
بنههحزناكهكڵخهكهسامناكهندهوهئهێترسمردندهلهكڵخه وهنهبكهێلیشیریر
لهۆیگفتوگانی لوتكهبكهوهبارهو مردن ئازارهههین جكانهموو واتا واتا،وهابونهیمردن
ناوۆبوهتهڕێگهتدهكهالشهیاویژڵیگهلهڵندانساچهكهتۆخیستهجهوهلوهابونهیج

ده و ج،ۆڵخوهتهێبخاك وهسهكهنیستریوشهۆخلههیوهابونهیمردن كێژڕۆتێبدهكانت
بوونێجشتهینینێشووهردروهپهوهشیمووپههیستداندهمردنله.تێڵیبهانیێجربههه
یناغۆقنازاننكهیوهرئهبهلههسامناكرۆزدانژیانلهستاێئكهیوانهئهۆمردنبتدهی..ه.و

كڵمووخهههۆبشتنێچزارئاۆیهتهێبمردندهداتوودهڕیمردنچیدوا
هیههیردادگهیوهرئهبهلهئازارچێژتن-ج

ئهبهلهژنێچئازاردهكڵخه 6:7التیاغهننێچیدهكهوهدورنهدهوهئهیوهر 8ـ یڕێگاخودا
ننێشكدهاسایچنوردهدهنییئایروسنولهنكهبدهنهاوئهیسزاكهداوهیكانرهروههدادپ

 بونهههۆبیاسایخودا داناوهوهموو ئهرگهئهر دهیتوشنرانێشكانهیاسایو بنسزا
كهگهئهنموونهبه ئهێپشتگو(شانێاكڕیزێه)شێكیاویزیفیاسایكێسر وهبخات

دهیكێوتنكهیتوش ههتێبخراپ روهخودا یڕۆحیاسایها ۆبداناوهیشیوشتهرو
ئهوهبونه خهگهر ئهكڵر یڕۆحسنورهو دهیتوشوهئهننێبشكانهیوشتهڕو وبنسزا
ت،ێناكرێلێڵیخودافنن،ێتهڵخهمهڵههتانۆخ7"تڵێدهلینجیئژنێچنجامئازاردهرئهسه

شتدروهه،واندووتانهڕیوهئهچونكه كهدهنهێمان " هه6:7التیاهغن كێسكهرواتا
شهتێبڵمبهته سهئهتێبزێانگڕو كهرئهوا نهههیكێسنجام ێچردهدهێلیدارژارو



گومانئهتێبردارۆمكاروزستهكێسركههه روههتێنێچدهیزێنگهڕشهیوۆتهیدانێتیوا
.وهتهێدروشدهوهئه
"10ـ1:6یگخودا"خهیكانئاگاداركارهساتهكارههۆیبهبندهئازارچێژتنیتوشكڵخه
ستبوون؟كوامهماڵبهوهبوون؟خواردتانهرێكواتماڵمهاتخواردتانبهچاندوكهرتانۆز6
پبه گهماڵبهیشۆرگتان بوونهكوا كروهرم یكێرفانیگۆبتێگرردهوهێكرشگرتهێ؟
ۆونبركهسه8ن،كانتانبدهوهكردهیرنجرموو:)سهفهیسوپاساالرئاوایندخوداوه7(او؟ڕد

چسه بهایر دار ماننێو لنێادبنیبنكههڵو دهدارۆبموشكدهیازڕێیو ڕێی)چاوه9بم.(
ئهرتانۆز و كهوهكرد لفوووههڵماناتانهێهكهمهتا چبهلهكرد،ێیم خوداوه؟یر یند(

ۆیخڵیماۆبوهكهیرههشوهێوئرانهێوكهیوهئهمكههڵرمابه.)لهیرمووسوپاساالرفه
زهاگرتڕیونمشهوهرتانهسهئاسمانلهوهرئهبهله10.(كاتادهڕ ۆیخیروبوومبهشیوو
یكارخراپهلهانهینانێووازهیكڵخهیوهاركردنهئاگادیستبهمهمووبهشههمه."ئهاگرتڕ

یوشوتیكڵ"خه14:21حزقیال"12ـ4:6اموسئ"نهیقاستهڕیخودایالۆبهیوهانهڕوگه
ییتاۆكیسزارێژلهتێبدهئازارچێژتن علهخودا باسده9:27كانهیبرانی" دا یتاۆكاتك"

سانهكهوئهمووكاتپاشانخوداههدهێستپدهوههمردنیدوالهورهگهیخودایسزا
هیتاتاههههۆداتوبسزادهنجامداوهئهانیكارساخته،بوونزێانگڕشه،بوونڕباوهێبكه
9ـ1:8سالۆنیكیت2خهزهۆدوانهئهۆبژڕۆووشهبنوهردهبهێخودابییزهوبهمڕۆحله

لهانهیاویزیفیكهیوهێشبهكهیمردنهوهلشترهۆناخرۆزرۆزییادویژڕۆیئازارچێژتن
.هڵههیكردنۆنبناكهئازارچێژتنبهستیوێپكانسیحییهمهشداوهئهڵگهله!ادایدون
/4پ23ـ2:21

نایتووشكڵخهكێكاتداجیهانله:رنجسه توندێكهه،بندهیتحههڕئازارو یژیوندوتجار
ننێنوده یتهییزئهكێنكارخاوهكێكاتنموونهبه،وهستنهوهدهانیكانرهرامبهبهیدژو
بچیكانكارهێكر ئازار بهندێكهههییدوورنژنێبداتو وهكانهرهاركهكنهیالالماردانلهپهجار
كرانهێجبهێجانیكانهییداواكاركێكاتانیبندهیاخینكارهخاوهوئهیدژوهتێبێپییتاۆك

داڕۆمئهیجیهانله.تێدێپییتاۆكڕشهویرانكارێوجاربهندێكههوننێنودهیژیتوندوت
)بوهیكهرهرامبهبهداتلهدهوهكردنههۆڵتڵیوسههكهندێكهه وتراوهستوتانهیكو چاو":
بهبه ددان 5اتتمه.()"ددانچاو، چاو38: واتا شتههیتووشی( چاوئهتێبكێر یوا
كات.زامداردهوهێمانشههبهیكهرهرامبهبه

؟یكاررچاكهسهلهئازارچێژتنۆبتێبدهیچكانهییحیسمهیوهكاردانه
یسایعشیوئهونكهبكهانیكانورهگهێیپنێشوكانسیحییهمهتێبده:تڵێدهسڕۆتپه
ئه.حهیسمه وهبیتهیسوكاكهكێسركهههشتاشێهوه،كردووهنهیگوناهزیرگههو
ئه،كاتده هه،ناداتانیوهكردنههۆڵتڵیوههوهیبووردهێلو یكاراپهخركڵخهندهرچهواتا
ئهننێكاربهبه بهرامبهبهانیخراپهو وئهودائهلهانیهۆڵكمشتهكڵخهكێكات،تێنێكارناهر
كهیسوپابهیتوانیدهوهئشداكهوهئهڵگهله.كردنهیخراپیكهیوهكاردانهوهشهڕههچیه
.وهكردهنهیمهردههوهئهجیاتیلهماڵبهتێستبوهانیدژوهشتهیفرله
چێژتنارئازیتووشكێكاتوههیمانهیوناچاالكیارینادبهحیسمهیسایشداعوهئهڵگهله

كرد"ۆیخبهیمتمانهوئهوهئهجیاتیله"تڵێ(ده23)یتهیئاوهچاكهیكارۆیهبووبه
پائازارچێژتنیتووشحیسمهیسایعكێكات ئهوهوهوهیاڕبوو یخودایالبردهیتهبابهو

12:17ماڕۆباوك) وه21ـ ستدههیدایمافهوئهحیسمهیسایعۆیخیكوسروشت(
نهكهوتیدهچونكهورهگهیرروهدادپه لهفرهسزاو باوكیخودا،هیخوداوهنهیالت
داترانسزادهروهنادادپه ئهو بن.....بنوانهڕشێپ،تبنحكومه،ركاربنسهوانهجا هتد

ئهبهله تێبده،وهكردههدنهوههۆیخنهیاللهوهكردنهۆڵتلهیریبحیسمهیسایعوهر
ههبكهحیسمهیسایعینێشوكانهییحیسمه و دهنهوهندنهسههۆڵتڵیوون انین
.شههڕههورشكردنێهڵیوهه
(23:34،27قاۆ)لوههیاڕپایكاندوژمنهۆهاتبئازارچێژتنیتووشسایعكێكات



كانهییداواكاریداواكار:مچوارهینگاوهه
:بكهچاوهڕ ئهلههییاستڕكام پاسناو داواكارانیگرنگهداجهیم ۆبگرنگههییكام

كان؟هییحیسمه
نیبكهیشداربهدیكهیوئهڵگهلهوهكهیرباهه:بكهمارۆتوهبكشداربه مارۆتكێستیلو
(25ـ2:11سڕۆتپه1)گونجاولهیكهییندداواكارچهیربارهدهنیبكه
؟یسكهیكهییداواكارتهیكهیبۆتتێوهیخودادهتێیداكهگونجاوههییكامداواكار:چاوبكههڕ
ئه:بكهمارۆت یكردنیشداربهلهئازادبه،تداكهرهفتهدهلهبنووسههییسكههییداواكارو

وهوننهیبدهرۆجراوۆجیاستڕ،كداێگروپرههلهكڵخهكهتێبرتی)بكانتهییسكههییداواكار
(هیاوانهگونجهییداواكاروئهیكێستیشلوهخوارهیمانهئهنوهكهدهیداوا
(25ـ2:11سڕۆتپه1)گونجاوكهیداواكاریكان.نموونه1
نگانهجهكه،یگوناهكاریسوهزوووههئارهلهنانێوازهوستانوهكهتێبرتیب:2:11
یوشتهڕدبهشانهیتاوانكارزووهئارهوهل.ختهسهكهیادهڕتاتداۆخیفسنهڵگهله
بزاوهئهماڵبه،ماددهۆبیتێچاوبرس،نیزاناستڕبهۆخ،یرستپهۆخ،یكسێس نهش
لهجهینجامرهسه ئهیدژنگان سهیزۆریپلهبریتییهانهیتاوانكارزووهئارهو تاههیفرازرو
.ییتاهه
پهكهتێبرتیب:2:12 بت وا و ههرست پهههیكڵخهندێك سوكبههیوانهلهرستل

بهبكهرتیسه و دابنكهن ئهبهلهشیوئهنێمت عتیحیسمهیكێسكهیوهر یسایو
:6قاۆباشلیكێكاریكردنلهتێوامبردهربهگهئهماڵبهیزاندهتۆخیوهڕشێپبهحیسمه
ئه28ـ27 ستده"وه16:7كانندهپه"وهببنهمانیشپهكانهڵخهوهئكهتێدكێژگارڕۆوا
ستدهاڵبایخودایرستنپهنبهبكه
تێتبحكومهجاندهسهوپهاستڕخودایاللهكهكێمووشتههۆچبوونبملكه15ـ2:13
تێبدیكهیكێنهیرالههانی
2 لهنانهته16: تێبنهیحیسمهیكێتحكومهكهدیكهیتحكومهوهووساندنهچهرێژت

نهتیبژیئازادبهكهبدهڵوهه داوتهێوكهو بگرتۆخوهوههیگوناهكاریناو تیدوور
.یرروهنادادپهوۆدروهنیوكقڕله
تێبشنهوهنهوسندچهووهتێبنهیحیسمهكهكداێتحكومهیربهێسرێژتلهنانهته2:17
گتیبگرشتیررامبهبهیسانكهیزڕێبدهڵوههوهبگرتۆخیزڕێۆت یتهیبرایانیو

ارئازكێكاتتبهیتاكاندابهتاكهوانێنلهیستیوشهۆخیڕێگالهشیوئهوهوبكهاڵبیحیسمه
دهژنێچده تیژدهدایهیسارێژلهكهیتهحكومهوهلبگرهزڕێشهیمههوهوهنهێنرێوسچهو
ۆخوهاستڕكهتێبنهاسانهیوهئنهاتتهحكومهیكانرمانهفهۆچبوونبملكهۆشبمهئه
.لنینجیئیدژله
شهیمههیحیسمهرهیغهیكێنكارخاوهیستدهرێژلهیكێندكارمهۆرتگهئه20ـ2:18

كردنهڵمامهلهوئهرگهئههینلینجیئیدژلهكهبگرهیزڕێكداێمووشتههلهوهبیڵگوێڕایه
خودادایدوالهداوڵیگهلهتیبۆرخسهلهكاتكهدهێبووخوداداواتلقهڕڵدداۆتڵگهله
.داتدهیهیقهڵڕدوئهیسزاۆیخ
2:21 خكهتێچنهرتیبزێرگهه23ـ بدهكانسیحییهمهیوازبانگهۆیخودا ۆكات

ئه:ئازارچێژتن كردووهۆیتو ئهرسهلهئازارچێژتنۆببانگ انینجامئهكهیچاكانهكارهو
یوانهئهیدژگرنلهرمهوهوهوهكردنههۆڵتبهستێوڵههزیرگههكاتكهخوداداوادهتیدهده
بهكه درامبهخراپن دهارت كهوا ۆیهتهبوونهكهتیكهنهوانهئهلههشرشهههكات

نافه!ۆتیئازارچێژتن خودا ئهیوهنهیپرسێلۆتتێرموواتا انیئازاركهتیبكهسانهكهرهۆجو
.تیداو
یسكهیداواكاریكاننموونه.2
نمێشكووڕكڵمووكاتخهداههئازارچێژتنوملهبكهحیسمهیكاننموونهنێشوتێومهده-أ

توهندنهسههۆڵتیانیگتێومهبكاتده تێبنهداێم خوداكهوهمهڕێبپاوهئهجیاتیلهو



دهكێكاتاستڕیگاڕێرسهتهێنێانهیب ئازار ماناكهڕوهدیكهیسانكههۆیبهژمێچمن
.گرمدهیرگهبهڵكو،بههئازارچێژتنوئهیستدهله
لهجهتێومهده-ب ئهسهخت كارسهلهمنۆبئازارچێژتنكهوهمهبكهوهر تێبچاكهیر
.وهوانهچهێپكوبهوهنه
كردووهیمهێئیرێخودافكهكهیاستڕیربارهدهوهنهڕێیبپاوهكههیبابه:نزا:منجهێپینگاوهه
تیربوێفیچكهوهتهیبخهتۆخیریبوهئهبدهڵوههداهینزاوهل)دا25ـ2:11سۆترپه1له
كڵخهكهتێبرتیبتێبداستهڕدووانیكهیلهتكهنزابدهڵوههلداینجیئیهیوهندنهێخووهل
(.وهتهڕێپادهاوازیجیشتیربارهدهكداێرگروپههله
وهانهڕپاونزاكخوله8ژێ.نو5

ۆبوهسركهههوهیسكهێسانیدوویگروپیوهێشلهوهنهڕیبپاونبكهژێنونبدهڵوهه
.وهتهڕێبپادیكهیهوئه
كخوله2وههڵماۆبیكار.ئاماده6

داهاتوویوانهۆب
تكهگروپهیندامانئهبهوههڵمایرككوئهوهانهیكارئامادهوئهبدهڵوهه:گروپیوهڕشێ)پ

(.كردنیپۆكبهانیوهنهیسونوبهتیبده
.تیرێبسپێپانییقوتابیدروستكردنبدهڵوهه:سپاردنێ.پ1

وهكههینبابهبدهڵو(هه25ـ2:11سڕۆتپه1)بكهرێفیكڵخهوهونهێبخولینجیئوهبدوتار
.بن
ته2 كات ب. كردن ههبدهڵوهه:خوداۆرخان تهندێك بكهكات یشبهیوهینهلتیرخان
1وبیئه ،2 ،12 هه14، بخهدهوهوونڕیاستڕبدهڵوههكێژڕۆموو رنجسه،تیست

.دروستبكه
له3 بكهبه. 9سۆنسۆڕك2)نیخشبه:ر :6 7ـ یتهیئانجێپبهبدهڵوههژانهڕۆ(
وهتهیركراودابچبهله
4 لهروهههداهیفتهههوهلوههتڕێیبپاكێشتانیكێسكهۆببدهڵوهه:نزا. خودا كو

.كردووهی(داباس5:3كانبووره)زه
هه5 نوكهرهفتهدهبدهڵو. دروستكردنسهلهكهوهتهیبكهێت یركردنزبهئه،یقوتابیر
.لهینجیئیوهندنهێخو،لینجیئیتهیئا







