
46یوانه
رهێاسپڕتكهگروپهدروستكردنبهیقوتابوهبكنوێژونزا،گروپیوهڕشێپ:نوێژونزا.1
"وبی"ئهكخوله20شداریبه.2

وئهیوهندنهێخوۆكاتبیرخانكردنتهینجامئهبوونلهیرێفكهوهنهبكهیشوهئهنبدهڵوهه
گو38،39،40،41،42وبیئه"لینجیئیهدیاریكراوشهبه بێ" یسهوكهئهۆبگرن

.بگرنیروهیجدكاتوبهدهقسه
كخوله20ركردنزبهئه.3

"20ـ28:18تامه":دروستكردنیقوتاب
وهنهێ"بخو20ـ28:16تامه"ڵقویوهركردنهیب-أ

تهسهلههركردنزبهئهۆبكهوهخوارهیتههیئامئه یسپیكهیختهتهانیكێشهڕختهر
:هیوهێمشبهبنووسه









تكهكارتهیوهپشتهلهبنووسهلینجیئیرچاوهسه
"28:18تامه":ورهگهیانگێشهب.1
ئهدهورهگهیكهیشهێگبانحیسمهیسایع زیدوالهكههیوهئهشیوكات و ندوویمردن
دهباوكههیخودایوههنوبو لهكتهنهوهیخشبهێپیكێتاڵسهموو بهشتههبهنها ڵكو،
.شیورزهسهله
الیبوو"داننۆكیمانیپهیكهینیشبێپیهاتنیدبهوهئه:كانهینیبشێپیهاتنیدبه-أ
7:13 14ـ تهشهینینیبله13" ئهماشامدهودا و لهوهكرد ئاسماندایكانورهههڵگهتا
بۆڤمریهڕۆڵكوهكێكهی هات، بردژانۆرینیرێدیالۆبوو یمردهبهانهیهاتو جا14.

ن.بكهیتكانخزمهوزمانهتانللهیالنوممووگهتاههدراێپیتهیوپاشاۆوشكتاڵسهده
لههییتاتاههههیكێتاڵسهدهیكهتهاڵسهده "تێنابڕبنبیكههییتهیاشاپت،ێناوناچو ).
ینیشبێپسایع " 16:28اتتمهكرد ههمڵێدهێپتانیاستڕ28" دارهێلیوانهلهكێند:
.("وهتهێدوههیكههیتهیپاشابهننیبنهۆڤمریهڕۆڵنتامردنناكهیتامستاون،اوهڕ
.وهبونهندوویوزیمردنیودواشێپیتاڵسهده-ب
كهبووهههكێمانزهایئا""28:18اتتمه"نهیببكهییاریپرس30یوانهێسیلكهیینام
"؟ێبووبنهیكێتاڵسهموودهههسایع
زشێپ و ههژێبوهورگهیكێتاڵسهدهسایعیوهندووبونهیمردن باوكیخودابووهمار

داروێفیكڵخه،وهكردهچاكدهیشۆخ"نه11:27اتتمه"سپاردووهوهبیكێمووشتهه
وهكردهچاكدهیجیفلیئوهكردهكدهچایداركهۆجن له4:24اتتمه" وئهاشدوهئهڵگه"
ئهمووهه بهههیتهاڵسهدهو گولووڕندانگهچهوههیبوباندوویزوهیبمردباهیبوادهماڵبوو
وهچاككردهیرێكو ئه"8:4،9:30اتتهم" دهههوهئهوتیدهشهیمههو یتاڵسهموو

ئهخوداوهیخودا دهكارانهو 6:14اننیۆحهكات" ئه"15ـ سوكاچهو ێپیتهیندانجار
خاچدراتالهههیوهئهشتهیتاكارگهدراوههێیلیقامچوبهیموچاودههیكراوتفكراده
 26:67،27:1اتتمه" 2،26ـ پ31ـ زشێ" و حیسمهیسایعیوهندوبونهیمردن
یستنقهستئهدهیكیوهێشبهرشههمهكردئهدهنهزهیاكتڕپیروسنوێبیكێتاڵسهده
كهۆیخ فلیستبهمهبوو " 2:6یپیبوو به8ـ زیدواماڵ" و ویوهبونهندوویمردن
ۆیخیتاڵسهدهیكردنزهیاكتڕپكردبهیستخودادهیتهیپادشاۆبیوونوچیوهرزبونهبه

 " 20ـ  18:  28 تتامهدروستكردن "  قوتابی
رسهئاسمانولهاڵتێكملهسهموودهیبۆكردن:)ههوقسهبۆوهعیسالێیاننزیك

ناویباوكوكوڕوقوتابی،بهنهكانبكهوهتهموونهبڕۆن،ههواتهكهتێ.اوهویدرزه

له رمانمپێكردوونیفهوهمووئهنههفێریانبكهڵبكێشن،ههئاویانڕۆحیپیرۆز

.(مانهزهڵتانم،تاكوكۆتاییگهمووڕۆژێكلهتامنههوهبیپارێزن.ئه

 



وامبووردهبهشهیمههدایتهیدشاپاولهیورزهسهبوولهههیروسنوێبیكێتاڵسهدهكه
ئامپهیشاندانیپله یواحیسمه،یكانرهامبهیپهیڕێگالهشیوئهیژگارۆرجوو
كهككانرهامبهیپهله جهرۆزردبوو لهزهربهئازاو وپهیوهكردنهواڵببوون یكانهیژگارۆئامند
ندوپهولینجیئۆبیوازبانگههۆیبههیوهێمشترسانبهێبتێبكێنێرشوههلهحیسمه
وتێنێربهدهتانیشهیتاڵسهدهیروسنورێژلهیكڵواخهكهیتوانحیسمهیكانهیژگارۆئام
تێابگرڕحیسمهتێناتوانكێشتچی"ه1:13یسۆلۆ"كۆیخیتهیناوپادشاتهێانهیبوه
نێندهوهكاندانبهمووزمانهههوهوهنهێنوشتدهودائهیمردهبهلهكانۆژنمووئهكوههتاوه
"23ـ45ئیشایاcf،11ـ2:9یپی"فلزگاكارهڕندوخوداوهحیسوامهكه
:كێكوپاداشتوهتاڵسهده–ت
ئهحیسمهیسایع پاداشتوهیرهوسنوێبتهاڵسهدهو لهێپكێكو تهرامبهبهدرابوو واور

،5:5نینی"بیتهیاۆڤمریزگاركردنڕوانهبوولهۆیستئهلهكهیوكارانهمووئهههیكردن
2:9یپیفل 1:19سۆسفهئه،11ـ له23ـ رسهبهتاڵسهدهسادایعیهاتنمكههی"
یوانهرانوئهبهامی"په16:23اننیۆحه"هیوهێمشبهوهتهێنێمكاتودهدههاندایمووجهه
وهیواهڕرمانفهوئهناوننهێبهاتریزكڵخهدابنكهوهئهڵیوههلهتێبوندهكهدهانیشێپكه

"17:14،19:16نینیدا"بحیسمهیتهیپادشابهنێدانبن
"28:19اتتمه"ورهزنوگهمهیتاڵسهده.2
دروستیردادگهلهڕپزنمهیكێهانیجكاتكهدهواحیسمهیسایعیزنمهیتاڵسهده

 ئهبهله"بكات جههنڕۆبوهر فیقوتابهنبكههانیموو وابكهبكهانیرێو كهن منن
"شنێبكڵههانیئاولهوهزهۆریپیڕۆحوهڕۆڵباوكویناوبهوه،اردوونامسپڕ
تاوهبكهڕێیچاوهحیسمهیسایعیكانهیقوتابتێناب-أ خهن مووهههانیجیكڵكو
بهانیالتهێد ، بچنهنێبنیجدینگاوههتێبدهڵكو ،وهنهونبكهڕانۆیبوهسانوكهئهیالو
شارههله وههلهكێموو لهكێتاڵوموو شوههو لههه.كێنێموو لینجیئیهاتنیرتاسهر
"12:3دابوونی"پهتێبشیوامردهبهتێبدهووهكردووهێپیستدهمهئه
ههتاوهرهسهله "كردووهانیگوناهوتاوانكهوهشهوانهبهستووهیوشۆخیكڵمووخهخودا

هه3:16اننیۆحه خودا ئه" زمانزوگههڕلهیاوازیجیبوونێبستووهیشوۆخیوانهموو
به.تدیهوهوتهنه ئههیوهێشم كارانهو گوناه ئهربهتاوانبارو بهیستیوشهۆخو یهییزهو

كهورهگهیخودا 1سۆترپه17:14،1ماڕۆوتوون" 1:9ساوسۆمیت2،2ـ ،10،2:19ـ
ستاێ"ئ12،11:5ـ34،9:11ـ8:29ماڕۆ،1:14سۆسفهئه،14ـ2:13یكینۆسالته2
تبارهسهكهیدهیناێهاندویگهێجبهیورهگهیخودایكهیداواكارحیسمهیسایع
یكردنزگارڕبه زهۆیبهبوو و پالنیوهكردنهندوویمردن یزگاركردنڕینامهۆبیخودا
مووههتهێبچوهلهیائڕسیئلهكهكراێپیرمانفهكهحیسمهیسایعهۆیبهنادایتهیاۆڤمر
زهسهلهكاننهێشو یور كردار كه1:8" پهرهسه" پاشانكانرهامبهیتا كانسیحییهمهو
هانیجگشتۆبهینامهوئهیرنههیگهبوونهانیمووهه
كهیوهتهموونهههلهیقوتابیدروستكردن-ب
لیكرهسهیكرداروهئه بهكهیهیورهگهاسپاردهڕوهبوو ،سپاردووهیحیسمهخودا

بنهچه:بكهیوهیڕپه،بكهرێف،زبكهۆریپنڕۆب:كووهیتریكانكرداره پشتكهكنهیماند
كووهیبقوتا"هیقوتابیدروستكردن"یسپاردنشیوئهستنكهبهدهیكرهسهیكرداربه
دروستكێكاتیقوتاب.حیسمهیسایعیكێوكارهڕپهتهبووهكووڵبووبهنهكیدالهحیسمه
كهتێكرده گهیقوتابیدروستكردنۆبتێرێسپادهڕكانسیحییهمهخودا یاندنیو
شویقوتابیكهامهیپه یكردنوهڕیپهیرێفكهحیسمهیسایعیوتهنكهێواتا
یسایعكههیههیدیاریكراویندمهتبهیتایقوتاب.تێبدهحیسمهیسایعینكانهرمافه
وانهنیكردوویرێفئینجیلدالهیووردبه فه2یلكهینام23ی" هیوهئهدارهێلكهرمانه"
وهشبانگههۆیبهشمهئهتێدروستبكركێزگههڕوكێزمانوهوتهموونهههلهیقوتابكه
.تێبدهوهكردنهوهیڕئاووپهبهزكردنۆریوپلینجیئیوهندنهێخو



زۆریپیڕۆحوهڕۆڵباوكویناوبهبكهانیزۆریپ-ت
ئاوبهزكردنۆریپلهبریتییهكهرمانهفه
كاتبهتێبكرزۆریپتازهیدارڕباوهكهكردووهیرمانفهحیسمهیسایع كڵخهكێئاو
تهكردووهاندایانیوژدڵلههیوایماناوهئهننێهدهحیسمهیسایعبهڕباوهوههیزۆسڵدبه
وهبوونهكیدالهبارهواتادوو"زۆریپیڕۆحبهبوونهزۆریپیشاندانیپانكردووهڵیوقبونگشهێپ
" كردار "11:14 18،15:7ـ 9ـ دلهڕبیروباوه" پروهههانداویكانهڵناو دان انیانانیها
یمانازۆریپیڕۆحكردنبهزۆریواتاپكهحهیسمهیكردنوهیڕپهیماناحدایسمهیسایعبه
"هاندایمووجههلهكانسیحییهمهیساڵێكیمانندائهلهكێندامئهتهبوونهوانهئهكههیوهئه
"13ـ12:12سۆنسۆڕك1
زۆریپیڕۆحكردنبهزۆریپیگاڕێ
"،كراوێكالیتهڵحا"ئاووبهانهیزبونۆریپ،زۆریپیڕۆحبهكانهڵخهوئهیبوونزۆریپیشانهین

دارانڕجارباوهندێكهه"hudati : Gكراوێكارلیتهڵحا""pneumatic : G،1:8رقۆسمه
"G:enونێشویكراوێكارلیتهڵحا1:5رقۆسمه"،كراوێلركایتهڵحا"ئاوبهنێكردهزۆریپ
ئهكههینوهئهیماناوهه ئهبهله.ئاودانقومكراونرێژوانلهوا ئهاوكهیوهر تێنهیگهدهوهتا

فلههكه ۆسپیردوو لهکهشیهبهحهو كرا رێژلهداوهیوڕكهكردنهزۆریپ،داكهئاوهنقوم
پكهئاوه انیردووكههكێكاتدایوڕچوهنهێبكركهئاوهرێژینقومدیكهیكێجاریوهئهشێدا

كهئاوهلهكهئاوهیوهخوارهچوونه بهیئاوۆسپیفلكداێكاتلهستاناوهڕدا رسهكرد
لهدههاتنهدووبارهوهکهشیهبهحه وهكهئاوهر كردار "8:38 ئهروه"هه39ـ كانهیننانها
كرددهیستابووهاواروهكهكداێكاتله.وههڵمالهدایرسهئاوبهینكردیدوازكردۆریپانیسۆڵپ
شبهوهحهیسمهیسایعیناوبه ییشانهینیكهیوهێشبهسۆڵپیكانگوناهههیوهێم
:45،11ـ2:3،17،33،10:44كردارcf،22:16"كرداردایرسهئاوبهیكردنبهوهرانهۆش
"7ـ3:5سۆتیت،16ـ15
یحیسمهیكردنزۆریپیمانا
ارهیدیكهییشانهینكانسیحییهمهیزكردنۆریپ كه4:11ماڕۆ" حیسمهیسایعتێیدا"

نوه دهزگارڕیتهیاۆڤمرتداراڵسهدهیرنهێۆكو " 5:17ماڕۆكات وه19ـ یئنجامله"
حیسمهینامهیاندنیواوگهتهكاتلهدهیشداربهتازهیدارڕباوهشدایحیسمهیشهبانگه

باوهئهلهیتهیاۆڤمریزگاركردنڕۆب حیسمهڵگهولهتیژدهحیسمهڵگهلهكهدارهڕنجامدا
"7ـ2:4سۆسفهئه،5ـ6:3ماڕۆ"خودایتهیپادشالهتێبدهشدایوئهڵگهولهتێمرده
"فلستهجهیوهبونهندوویزلهتێبشداردهبه 3:20یپیكاندا تفرهنهبهزیرگهه"وه21ـ

"3:16،5:24اننیۆحه"تێبدهییشهیمههیكێانیژیوهرئهبه"له8:1ماڕۆ"تێوناكه
تێنهیگهشتدهێسكانسیحییهمهیكردنزۆریپ
1 شیڕۆحیكێنێشوكهدارهڕباوه. وهحهیسمهیسایعبهتێبدهیڕۆحیكێانیژیوازێو
یزۆریپلهشدارهبهوهرانهروهدادپهیكێستههبه حدایسمهۆیاستگڕو :1سۆنسۆڕك1"
.كراوهابردووداڕموولهشههوه"ئه30
ـ3:5سۆتی"تتێگرردهوهێنویڕۆحیكێسروشتوهتهێبدهكیدالهدووبارهكهدارهڕباوه.2
7"
3 مهوهكهدارهڕباوهدایتاۆكله. جهڕۆحبهتێبوادهحیسكو ستهو " 3:1اننیۆحه1دا ،3ـ
داهاتووهینیشبێشپمه"ئه21ـ3:20یپیفل
نلهیحیسمهیزكردنۆریپ لهشبوونهۆخێلیشانهیئاودا كردار " تاوان و وه2:38گوناه "

هیخودایرروهدادپهیشانهیشنوه"ئه22:16دار"كریكههیكارمووخراپهههیوهنهڕیس
لهیحیسمهیكردنزۆریپ بهییكگرتووهیئاودا بهبوونهزێهو و زۆریپیڕۆحوهڕۆڵباوك

"28:19اتتمه"وهناوهلهاوازیجیشتێسیبوونێببهتێوكهردهخودادهكهیكووهكه
مبه"وه2:38"كردارحدایسمهڵگهلهكبوونههییشانهیئاونبهیحیسمهیكردنزۆریپ

دهبههیوهێش كردنتهلهتێبشدار ئڕلهۆڤمریكردنزگارڕینامهیواو ستاوێابردوو



یشانهیئاونبهیحیسمهیزكردنۆری"پ6ـ2:5سۆسفهئه،8ـ6:1ماڕۆداهاتوودا"له
فتاروهڕینۆڕیگیشانهین،هیاستهڕئاینۆڕیگیانهشینشۆهرویبیانۆڕگ،انهۆڕگ

وتسوكهڵهه ن2:38"كردار كانهتاوانهیوهنهڕیسیشانهی" یالبردن"وه3:19"كردار
دزكاره كانوهێخراپو كردرا له22:16" " باسده28:19تامه" دا یشانهینكاتكه"

بهیحیسمهیزكردنۆریپ لهبهلهیهبریتیئاو بوون دهكهیوهشدار و"بهكاتیخودا باوك
ههلهیقوتابیدروستكردنلهداجیهانله"زۆریپیحۆڕوهڕۆڵ یاوازیجێبكهیوهتهنهموو
نبهیحیسمهیزكردنۆریپیكورتبه ڕۆحبهزكردنهۆریپیشانهیئاو كردار "10:47 "48ـ
كانسیحییهمهكاتبهرماندهفهوهوكاتهدهوونڕئاوداكردنلهزۆریپیمانایوونڕبهرۆزلینجیئ

.رناكاتێفمانزكردنهۆریپرهۆجوئهیڕێگاوازوێشلینجیئماڵبه،ئاودابنلهزۆریپكه
كردوونێپیرمانفهسایعنكهبكهرمانانهفهوئهمووههیوهیڕكوپهتاوهبكهانیرێف-پ
كردنوهیڕپهوهوكردنوبوژانهشهگهلهتێبوامدهردهكرابهزۆریپكێدارڕباوهكهیوهئهیدوا

زان بهتهبهربوونێفوهوهحهیسمهیسایعلهاتریزیشتینیو ننها بههیس ، تێبدهڵكو
ئهدارانڕباوه زانو و داكانیحییهسمهیتخزمهلهوهوهیكرداریبوارنهبخهانهیاریزانست
"27ـ7:24اتتمه"ننێبهیكاربه
"28:20اتتمه"كهزنهمهمانهی.په3
كهمهوهورگهیمانیپه باتریزتاڵسهكاتدهدهوازن ببتێفراوان حاشایكهیاستڕتهێو
ئهاوكه،گرنهڵهه پهتهبهوهتا ڕڵكبههینمانینها ئههیداێتیشنڕۆیكهیاستو شهیاستڕو
لهردهبهحیسمهیسایعكههیوهئه ڕۆژێكههتییهیكانهیقوتابڵگهوام كههموو ییتاۆتا
هیبدهیردویكێرنجسهكهتێنهیگهدهوهئهیماناتێبرتیبتڵێدهسایعكێكات,مانهزه
مووههۆبگرهنهڵحاشاههیكهیاستڕشمهئههیئاساننیكێركئهدارهێزنلمهیاسپاردهڕ

بكاتیوهیڕپهكهكێدارڕباوه
وهداچوونهێوپركردنزبهئه-ب
تكهرهفتهدهیرپشتسهلهانیڵتابهیكێركارتسهلهلینجیئیكێتهیئا:بنووسه.1
"20ـ28:18اتمه"دروستبكهیقوتاب،وهێشنیباشتربهلینجیئیتهیئا:ربكهبهله.2
3 بدابه:وهداچوونهێپ. وهۆشبن دوو دیكهیوئهیركرابهلهیتهیئابهتانكههیرهه دوو
وهتهێبچ
كخوله70لینجیئیوهندنهێخو.4
"26ـ5:13التیاهغ"داجیهانلهڕۆحیمرههبه
"وهننهێبخووهكههیبهلینجیئبدهڵوههوهنهێكاربهبهلینجیئیوهندنهێخویكهنگاوهههنجێپ
"26ـ5:13التیاهغ

وهنهێبخو:مكههیینگاوهه
وهننهێ"بخو26ـ5:13التیاهغ"وهكههیبهانممووباهه
تێبواودهتهیكهوهندنهێكوخوتاوهوهتهێنێبخوكێندههانمكههیرباهه
كردنوهیڕپهوهرهزهۆبد:مدووهینگاوهه
گرشهبهوهلهیاستڕكامه:بكهچاوهڕ بهلههیاستڕكامهانی؟ۆتۆبنگهیدا شهم فێریدا

؟كاتدهتیاستڕیشتندێكهه
انیكهیاستڕ:بكهمارۆت رویببهوهوبكهێلانیریبتیگهدهانێیتكهوهرهزهۆبدیاستڕدوو
.تداكهفترهدهلهبنووسهووبارهدتۆخیاڕ
وهبیركردنهۆبووبههانیكدووخولهیكهیگروپنزیندامانئهكهیوهئهیدوا:بكهیشداربه
.نبكهیشداربهوهكههیبهستاێئنیسونوو
چهوهخوارهیمانهئه ئهینجامئهلهكنهینموونهند ئهوانێنیهۆیگفتوگو رتانیبگروپانهو
انیكێندههنكهكهباسدهرۆجراوۆجیگروپشتیندامانبچوكدائهیكێمووگروپههلهتێب
.نینستیوێپ



كردنشاندانیپ:مكههییوهنهیزۆد ئاشكرا یسروشتیبوونههیتاوانكاریسروشتیو
دهیاویزیفیتاوانكاریوهێشلهیگوناهكار بهوهتێوكهردهدا ویكسێسیفتارهڕدكو

یوهێشجارلهندێكههوهنیناسوخودانهیرستكوبتپهوهدایڕۆحیگوناهلهڕۆییادهیز
ئاواتوهیتهیاڵمهۆكیگوناه ناپهیرستپهۆخیكو گفتوگیندسهو تورهقهڕۆیو ییو
زێئام
زۆریپیڕۆحیبوونههیوئاشكراكردنشاندانیپ:مدووهیوهنهیزۆد

ددهبهكهتێنێنودهۆیخكداێمرههبهیوهێشلهزۆریپیڕۆحینبووهه ۆبتێست
ئهپاشانوهكانسیحییهمه بهسههیحیسمهو تێبدهحیسمهیسایعر زۆریپیڕۆحو
جهله تلهحیسمهتیحیسمهكێكاتتیژدهدایستهناو ماناپوهیداۆناو تۆكههیوایاشان
دهتیبكهیوهیڕپه دهتیبژداڕۆحڕۆڵینتۆكرێژلهتێبو تیبدهڕۆحبهڕێگاتێبواتا
بهنهاتاتهاوكهتینێهستدهدهبههیوهڕشێپوئهیمرههبهشۆتبكاتووهتیوهڕشێپكه

ئههۆی ددهبهوهزهۆریپیڕۆحلهكهمهرههبهو یسروشتینگاررهبهتیتواندهتێست
شبهوهتهیببیركاگوناهیئاشكرا یرستپهۆخیوهێشلهزۆریپیڕۆحیكانكارههیوهێم

ئاشتیشۆخ لهمهئهوهتێوكهردهدهدایكارچاكهیو دایتهیاڵمهۆكیندوهیپهیوهێشش
لهیارامئكووهتێوكهردهده مۆییرخسهو چاكیبانهرهیو یرمنهخوداۆبیزۆسڵدوهو

خرامبهنواندنبه زایواوتهبهكردنڕۆڵنتۆكۆخوهدیكهیكڵهر دهسهبوونبهڵواتا یروونر
تداۆخ

كانوهونكردنهڕاریپرس:مههێسینگاوهه
تكهگروپهلهتیكهزدهداحهشهبهوهلتێبكێرشتههیربارهدهكهكێاریچپرس:بكهچاوهڕ

؟تیبكه
5:13التیاهغ"لهكانمهاڵووهیاستڕمووباهه یربارهدهنیبكهاریپرسوهنیربێ"ف26ـ
.گومانهیگهێوجنیزانیناشتاێهكهیشتانهوئه
ارانهیپرسوئهپاشانوهتیگونجاودروستبكهیوهێشبهكانتارهیپرسبدهڵوهه:بكهمارۆت

.تداكهرهفتهدهلهبكهانیمارۆتوهوبنووسه
باووهبیركردنهۆبووبههانیكدووخولهیكهیگروپنزیندامانهئیوهئهیدوا:بكهیشداربه
.ووڕبخاتهۆیخیاریپرسوهكهیرهه

بكه چه:گفتوگۆ پرسپاشان ههكهیكێاریند وهنهبدهانیماڵوهنبدهڵوههوهرنێبژدهڵم
د.تداكهروپهگلهانیرسهلهكردنۆگفتوگیڕێگابه
وهتێانبیههكانهیقوتابهیوانهلهكهارانهیپرسوهلكنهینموونهندچهوهخوارهیمانهئه و
.ارانهیپرسوئهیربارهدهینیبێتندێكههڵگهله
؟هیچنهیقاستهڕویئازاد/1پ:15ـ5:13

تۆكهكێرشتههینجامدانئهلهتیئازادتۆكههینوهئهیمانانهیقاستهڕیئازاد:رنجسه
.كردێزتلحه
ۆواوواتاتتهیئازادزاننكهدهوانوائههیههیئازادبهانیواوتهڕیباوهداجیهانلهكڵخهرۆز

ۆبیئازادوهوههیچاكوخراپبهتێبێزووتلوئارهتیبدهینجامئهكهكێرشتههلهیئازاد
كهوهنهدهدهیكێوالیتبهیتاسبهكهندێكههیالوهتڵێیمتداداهاتوبردهبهلهكێرشتهه
ئارهههیدواكههیوهئهۆبیئازاد و كاربكهانۆیخیزووست و نجامئهیفتارهڕدبهیون
.نبده
.ودروستهتاسڕكهكێرشتههینجامدانئهۆبیئازادۆواتاتنهیقاستهڕیئازاد
ئارهههیدواكهتێنهیناگهوهئهزیرگههنهیقاستهڕیئازادلینجیئیرهێگوبه و زووست
ێیزتلحهكهییرچههۆتوهنهیقاستهڕیئازادهۆیبهتیوبكهیوتاوانكاریوشتهڕدبه
وفتاركردنهڕواتانجیلدائیلهنهیقاستهڕیئازادتیبدهینجامئهتیتواندهتێباستڕوتێب
لهنهیقاستهڕیئازادكردووهێلیوهیڕپهحیسمهیسایعكهیهیڕێگاوئهمانههلهانیژ

سنوئینجیلدا دوواتا یاریر و كارهسهلهشتنڕۆیكردن وحیسمهیسایعیكانر



لهیكانستهبهمهازوینجێكردنیجێبهوه 8:32اننیۆحه" ب36ـ اسده" یاستڕ32كات"
ده و دهشیاستڕناسن ئازادتان )ئانیتوومدااڵوهله33كات.( ن،یمیبراهیئیوهنهمهێ:
ئنیبووسنهكهیلهۆیكزیرگهه ئڵێیدهمانێپنۆچتری! دهوهێ: ئازاد ساشیع34بن؟(
)وهدانهیماڵوه ههمڵێدهێپتانیاستڕیاستڕ: كه: یلهۆیكبهتێبدهبكاتگوناهكێسر

36.یژدهتێیدارتاسههڕۆڵماڵبه،وهتهێنێرنامتاسهدایكهورهگهڵیمالهلهۆیك35.گوناه
گه جا بهئهكردن،یئازادهڕۆڵر دهیاستڕوا خهئازاد خودا " ێبدروستكردووهیكڵبن.
بهسهیجاركهیوانبهئهكهیوهئهیرگهئهیوهئهیبوون ئازادبنكهۆخر یرچههبنو
ئهێلانیزووئاره ههبدهینجامبوو خودن كراوهكۆڤێمریموو كهیرچههۆبسنوردار
دهدهیئنجامكه یماناوهتهێودووربكهحیسمهیسایعلهتێوهیبكێسركهههكاتیداتو
تاوانكاریتانیشهیكێسنوربههیوا بهوهدراورهدهیو كێسركههه!گوناهیندهبوون
نهیاساكانییهیڕپهوهتێبیگوناهكاریندهبه 8:7ماڕۆكات"خودا ئه8ـ انڕیباوهوه"
یكێشسروشتمهنوبهكهشلدهانۆیخیزووئارهۆربكردئازادنوبهانیكێرشتههكههیوا

یلهۆیكڵكو،بهنیئازادنوانهئهدایاستڕلهشبزاننكهوهئهتێبنودهكهدهوهیڕپهیتانیشه
دایاستڕنلهكهدهحیسمهیسایعیوهیڕپهیوانهئهكڵمووخهههوهوانهچهێپبه.تاننیشه

له دوورن و ههسروشت ئهیتاوانكارندێك زحیسمهیوكارانهیڕپهبهوانهو شیاتریو
یزانێخبه یكانهڕۆڵێوتردهانێیپوهنێركدهچاوهڕخودا كوانیخودا و خودایكانهڕكچ
.داسانهكهوهپاكولیڕۆحیكێستههیبوونیشمانامهئه

دایستیوشهۆخلهیكترهییتكردنواتاخزمهنهیقاستهڕیئازاد
تڵێدهكههیوهئهوههیبارهوهللینجیئینگیگریاسپاردهڕ :وههیدایماڵوهسایع29"
ههیمكههی) }گوهیمهئهكاناسپاردهڕموو كهیمهێئیندخوداخوداوهل،یسرائیئبگرهێ:

مووههوانیمووگوههڵموودههبهێبوشۆندخوداتخخوداوهێبجاده30،ندهخوداوه
{،ێبوشتۆختۆكخوهكهینزتێلیوه}ئه،هیمهئهشیمدووه31.{وهمووتواناتهوههریب
یاسای"31ـ12:29رقۆسمه.("هیاسپاردهڕمدووزنترلهمههیینكهیاسپاردهڕچیهتریئ

پههه عرانامبهیموو ئهرسهلهسایو و "گرتووهیرچاوهسهوستاوهوههیاسپاردهڕدوو
22:37تامه ل"كه40ـ مابنهلهكهنیگهدهێتنهیقاستهڕویئازادیستبهمهلهدارهێوتا
یسروشت.تۆكوخوهوهدیكهیكانڵحهیستنیشوۆخوداوخیستنیشوۆخیكانهیكرهسه
13:5سۆنسۆڕك1"تیبدهتۆخبهینگینهاگررتهههكههینوهئهیحیسمهیستیوشهۆخ
.تیبكهدیكهیسانكهیتوخزمهتیبدهدیكهیسانكهبهینگیگرتێبدهڵكو،به"
پرس2پ:5:16 دوو زكراوۆریپیحیسمهوهۆبكیدالهدووبارهیحیسمهیكهورهگهارهی/
؟نیچ

مههه:رنجسه بهتاوهیژیانلهپرسهربهكهیحیسموو یزۆریپیڕۆحكهیبژكهیوێشكو
كهیواهڕرمانفهتۆكههیوایماناشوهئهتێستببهحیسمهیسایعپشتبهوهتێبداڵگهله

ده مههههیههكتێتداراڵسهو یگوناهكاریسروشتكهیوهلهرپرسهبهكهیحیسموو
بهتێنێچده تێنێهدهیمرههو كه8:13ماڕۆ" تاو" یڕۆحیكهێیملمالنلهشهیمههۆتا
تیوامداردهبه
3پ:5:17 چی/ ئهكانسیحییهمهبۆ خلهوهنهكهدهیتاقهیكناوههێیملمالنو ؟انداۆیناو
.دارڕباوهاساوییوكارهیڕپهیكێسوكهڵاڵهڕبهیسكهوانێنیاوازیج
كهیرچوههتێوكهدهۆیخیكانزووهستوئارهههیدواسیپنێداووڵاڵهڕبهیس.كه1

نجامگوناهئهسهكهوئهواتاتێبشیباخراپوهكاتهدهیوتاقتێوكهدهیبكاتدوایزووئاره
.تێنێستبهدهبهتاندایرشهسهوتنبهركهسهتێوهیشنامهداتوبهده
كه2 پهكههینۆیخیزووئارهبهاساییوكارهیڕپهیس. سهخودا بكاتو جارندێكههند
داردهبهیتهیملمالنله هلههیوام یوهئهۆباساوییپاراستنۆبداۆیخیتاڵسهدهزوێناو

بهسهبهتێنێستناهدهوتنبهركهسهماڵبهوهداتهنجامنهگوناهئه گوناهدا یتامشهمر
.تێژێناچییاینڵدیستوههیشۆخ



كه3 بدهورهگهڵیوههدارڕباوهیس. لهجهۆدات اتددهڵوههوهداوۆیخیخودڵگهنگان
.تیژدهدایوئازادیشۆناوخولهتێبشۆخیشوێپیكانگوناههخودالهكه

داكانسیحییهمهناونهالهتهیڕۆحێیملمالن
وشتهڕزۆریپیڕۆحكێركاتهه ناخلهیحۆڕیاسپاردهڕو دروستنهوانهئهیناو كرددا
رگهئهكهندهسهپهانیالسانهكهوئهشتاێهوئه،مانادارههیاسپاردهڕوهئكهتێوابانیالكه

ـ2:14ماڕۆن"نجامبدهئهدیكهیشتندێكههكوشتنویودزێڵنفبكهۆندرگوناهبكه
داێخوداتلهیبوونتمنهێوبیرستپهۆخیانیگشتاێهسهكهوئهكهتێوكهردهده"وه15
.خوداناكاترملهشهوهماو
بووبهچهدایناخلهزۆریپیڕۆحزكراوۆریپسهوكهئهكێكاتماڵبه و داروڕباوهیكێسكهسپا
كاتدهیتاوانبارستبهههتدیوهیدزۆكودرنجامبداتوهئهكهیرتاوانكارواههئهاستڕ
.كاتدهیرازرمهشهستبهخودابووههیكانرمانهفهیوانهچهێپكردكهیكێركارگهئهوه

.تێبدهتردهێزهیدازۆریپیڕۆحویكاننهۆكهیزووتاوانكارئارهوانێنلهكهیناوناخێیملمالن
ناوناخدالهیڕۆحێیملمالنیسروشت
لوانهلهكێندشتچهلهتێدكێپیڕۆحێیملمالن بوونو وئهررامبهبهوهووردبوونهێئاگادار
نكهیشتانه ههانیوهتیبدهانینجامئهتێوتهدهشۆتونیباش كارندێك یجار

ئهتێوناتهدایاستڕلهكهتیدهنجامدهئهیفتارهڕدبه تینجامبدهئهكارهو "7:19ماڕۆ"
بهلهزۆریپیڕۆحبهتیشاوهگهۆتدایاستڕله یونزهێقیكێڕۆحشتاشێهماڵناختداو

ماڕۆ"ێیلێبزگارتڕزووهیرچههتێوتهودهیتهێیلقتڕكهاوهناوناختداملهیتاوانكار
تیبكهستواههووهكێندبهبتكاتهكاتكهدهواكههیگوناهكارنهۆك"سروشته20ـ7:15
تناڵههیبواركه كردهیفتارهڕدبهلههینزگاربونتڕو لهیوهو ێیملمالندایاستڕخراپ
ئاسودهرۆزسپاوهچهوهیناختدالهزۆریپیڕۆحكهیوهئهینیزانماڵبههینشۆخیڕۆح
!هیشۆخڵدیگهێجوهكار
مانا4پ:5:18 گروپیوهڕشێپكێكاتهیاسادانیرێژلهتریچیحیسمهتڵێیدهكههیچی/
.وههڕۆحهۆیبهتێكرده

اسای:رنجسه
داواكاریاسای واتا كهینهیقتهاسڕیخودا خهههخودا تهیئاشتلهكڵموو وییباو

وهنیبژدایرروهدادپه كهههو بدریاساییروسنوكهشیكێسموو ربهلهتێشكاندسزا
بهیوهئه یكانرمانهفهنێشوكڵمووخهههكاتكهداوادهوههیاستڕزوۆریپیاستڕخودا
تێبدهكێنێزربهومووسنوههیاستڕهابهروهههنوهبكهێجبهێجیاساكانیونوبكه

بدر داواگهئه!تێسزا خودا روسنووهئههیكردبانهۆیخیاساكانییكردنوهیڕپهیر
نهیشینانێزبه وهدهسزا مووهه10"تڵێدهلینجیئ.بوودهنهاستڕزوۆریپتریچدران
لهبهدهتعهیرشهیكرداربهشتپیوانهئه چونكهفرهنهرێژستن، زۆریپیبێكتلهتدان،

نووسراوه لفرهنه"": ههسهلهیوهئهكراوهێت نووسراوهر توێسپناچهتعهیرشهیكانموو
هه3:10التیاهغ""ناكات.انیوهیڕپه ئروه" تڵێدهلینجیها مووههبهیوهئه10"
لهیهڵههوهبهتێنێبشكانیاسپاردهڕكهینهاتهماڵبكات،بهكارتعهیرشهیكاناسپاردهڕ

خوداویرمانفهێبوهشكاندوویاسایسهكهوئه"چونكه2:10اقوبی،"مووداكردووههه
.كردووهیكانزهۆریپمووشتههه
اسادانیرێژلهییاساییكهیوهێشبهینییئایكێكڵخهمووهه
داخراپوچاكهیكاروانێنكاتلهدهیاوازیخوداجهیواانڕیباوهكاندانهیئایربهۆزلهكڵخه
سزایژڕۆلهدایدواله ئهرسهلهتێدردهانیسزاداندا كهیوهئهوهوهخراپانكارهو

یوانكارئهرگههئكههیواڕیباوههینییئاكهڵخهوئهوهتهێدردهیپاداشتێكردبیشچاكه
وهنهیپرسێلیژڕۆلهتێبوبشۆخێیخودالهیوانهلهخراپهیكارربهرامبهبهێكردبانیباشتر

شوههبهلهوهیررامبهبهێببوردهێل نونیندچهژانهڕۆ،داتدهێپانیكێنێشتدا ژێجار
وهدهژووڕۆوهونهڕێپاندهكهده نهێشویردانگرنسهدهكانهینییئاودهسرۆبێگوگرنو



"مقدستیب"زۆریپڵیمایكردنیردانهیجحهۆوبككهمهۆبنۆكوچنوهكهدهكانزهۆریپ
انۆیخیزمانبه
نیناسادایرێژلهكانسیحییهمهتریچییاساییكهیوهێشبه
یكارینجامدانوئهۆییاستگڕۆبخودایكانهیداواكارڵگهلهرهرامبهخودابهیستیوشهۆخ

لهچاكه ئهبهـ بهیوهر ههتهخودا پنها بههینۆاستگڕزوۆریر ، ههڵكو ئهخودا یشوانهموو
دهئهچاكهیكاركهتێوشدهۆخ ههدهنجام خودا ـ تێوشدهۆخیشوانهئهشهیمن
كهوهئهتێبدهوهنڕۆدحیسمهیسایعیكانرمانهفهێیپبهكه بزانن عتهش یساینها
دیكهیكێسمووكههه"وه4:11كانهیبرانی"عهیوزهوئهرسهلهگوناهبووهێبحیسمه

ده بهگوناه ئهمهماڵكات وهئهربهبكاتلهشبوونۆخێلیداواوهوكاتهنهیدووبارههیوهرج
سۆنسۆڕك2"نیبمرشیوانئهینێشوولهنیبنهیقاستهڕیدارڕباوهكهنیبدهڵوههتێبده
5:12 خودا ئهكهیوشتانهلهێزێپاردهدارانڕباوهوهحهیسمهیسایعهۆیبه" وانوا

خ البدهێلیانۆیناتوانن كردار " هه13:39ن حیسمهیسایعبهڕیباوهكهكێسركه"
مووههیوهیڕپهكێسبكاتكهیزگارڕكههیههكێسكهبهیستیوێپكهتێزانده،تێبهه
كهداوهیزاندنانهربهوتاوانوسنووئهمووههیباجكهكێسكه،كردووهیخودایاساكانی
كردوئه حیسمهیسایشعوهئهكهنكهیدهوهانیوان ع5:17تامه" حیسمهیسای"

التیاهغ"ۆیخیخاچدانلهیڕێگالهشیوئهخودایاساییسزالهپاراستووهیدارانڕباوه
كهوادهحیسمهیسایع!"3:13 كاریسروشتلهنێزرێبپاردارانڕباوهكات كهیگوناه

لهپاراستووهیدارانڕباوهحیسمهیسای"ع6:6ماڕۆگوناه"یلهۆیكتهێببكڵكاتخهواده
تریچحیسمهیسایعبهدرانڕباوه!"10:13سۆنسۆڕك1تاوان"دوورلهرداویگێجیكێژیان
حیسمهیسایعبهدارانڕباوهاساوهییپاراستنهۆیبهنێزرێبپاریوهئهۆبننادهڵوهه
وانئهیگهێجلهوهداویباجهوئهوانئهجیاتیلهۆیخحیسمهیسایعكههیواانڕیباوه
ۆبوهۆبندوویزحیسمهیسایعكانوهتاوانهۆبكهیزاكوسوهمردووهحیسمهیسایعاوهیژ

.دیكهیدارانڕباوهۆبهیواكهینتكوگرهوههیتاتاهههه
بوونهیوهئهیدواماڵبهاسادانیرێژلهشتاێوانهئهیحیسمهببنهكڵخهیوهئهشێپ

چئهوههییاساییووڕلهیحیسمه كههیوایمانامهئهنیاسادانیرێژلهتریوان
یكردنیوهیڕپهبهنێزرێوبپار"نێخشرببه"كونتاوهنادهوهئهڵیوههتریچكانسیحییهمه
وانكردووهئهجیاتیلهیشتانهوئهشترێپحیسمهیسایعیوهرئهبهله،خودایاساكانی
"5:18التیاهغدا"سانهكهوئهناولهانهیژیواهڕرمانفهكاروڕۆڵنتۆكزۆریپیڕۆحستاێئ

نكهدهاساییوهیڕپهشتاێهكانسیحییهمه
یكردنوهیڕپههۆیبه"نێخشرونابهنێزرێناپار"تریچكانسیحییهمهكهیوهئهیاستڕ
ئهیئاگاداركانسیحییهمهتریچكههینوهئهیمانا،وهاساكانهی كهنهانهیاسایو خودابن
بهناونیدا ، پهزۆریپوهوبونهكیدالهدووبارهڵكو دههیوداخیاساكانییكردنوهیڕبوونو "
هیوهئهیكههیوازی"ج5:14التیاهغ،10ـ13:8ماڕۆ،31ـ12:29رقۆسمه"كهرمانهفه
كوهكههیوهئهیماناڵكو،به"تێبوردهانێیل"وانئهكههینیوهئهیماناتریچاساكهیكه
!وپاراستنشبوونۆخێلیانیژۆبهیوا"یووناكڕ،خشهنه،نمابلهیق"كێربهڕێ
5:19 ئه:/5پ21ـ كهدهدهشانیپهیاستڕوهئكهنیچوونانهڕشانهینو شتاێهن

؟كاتدهۆتڕۆڵینتۆكیگوناهكاریسروشت
یڕۆحكهیوهئهێبیگوناهكاریسروشتلهكنهیشانهیندنچهوهخوارهیوانهئه:رنجسه

.وهتهێستبوهیدژزۆریپ
هیههوهكسهێسبهانیندوهیپهیفتارانههڕوهئ
ئه:یكسێسیوشتهڕدبه ئهمووههیماناهیواژهستهدهو وهتهێگردهشانهوكردراورویبو
وهمارهشێپهیههوهكسهێسبهانیندوهیپهكه پهاساداییوهرهدهلهكردن یندوهیواتا
كووهییاسایانیكسێسیندوهیپهۆكاتبدهئاماژهتبهیتابهوهییرمارهسهلهیاساینا
یسیپنێداو له5:1،6:13،18،7:2سۆنسۆڕك1" په" بهدایرستبت یفتارهڕد



بهبهیندوهیپهكینزرۆزیكهیوهێشبهیكسێس وهههوههیڕۆحیفتارهڕد بتبوو كو
"3:5یسۆڵۆ"كیرستپه

ویكسێسینهێكوووهیكانخراپهمووشتهههبهیندوهیپهشهیواژهستهمدهئه:یناپاك
كردن"ڵیوچاوباشقاكسێسشێپیووتهیكسێسڵیایوخهیناسروشتیكسێس
"4:7نیكیسالۆ1
یربازێونیكسێسیوهڕادهیمووالدانوزههبهیندوهیپهشهیواژهستهمدهئه:ییڵاڵهڕبه

داو بوونیزانێخیسیپنێو جووت لهوجووهندانڕدیو بوون هاروهههداوڵئاژهڵگهت
لخراپهتهئافرهیتهیزانۆس " و ،18:6،20،22،23،20:10،13،15،17كانهێڤیكان
"2:7سۆترپه4:19،2سۆسفهئه
هیههوهكانهفسانهدروستركراوئهخودابهانیندوهیپهیفتارانههڕوهئ

دهئه:یرستپهبت پههیواژهستهم داهیشتوهنێویرستنواتا كراو نراوێدروست
وئهیكوخواردنوههیههوههیرستبتپهبهانیندوهیپهكهیوكارانهمووئهههجێكردنیجێبهوه
دادهبتهۆبكهیشتهۆگ لهكان ژدانیوكهكداێكاتنرا هاروهههكاتهدغهدهقهوهئهاسایو
هیوێمشبه.یوتڕدانصبهیكارینجامدانرستگاكانداوئهپهلهیكسێسیكارینجامدانئه
وهتێنهیگهدهیرستبتپهیماناتێداهاتبوهكهێسكهرههنهیاللهرستشهپهرهۆمجئه
یخواتهۆكردۆیخیستهزرونوجهدهوهوكاتهردهیبواسهكهوئهێبیازڕێیپێسركههه
.هینیكهیخوداچیوهۆیخ

دهئه:یتهیرهکجادو هههیستواژهم ئهمووواتا تێیداكهنێكردهكهیانهیرهکجادوكردارهو
دهچه بهوسنوێباروینادیكێتاڵسهند درههر ههكهتێم لهندێك وهنوشتیوهێشجار

نێواسردهڵههوهستهجهبهتدابهیتاینوسراو ههو راوۆجیبێكتیوهێشلهشیجارندێك
لهنێنوسردهرۆج دسهو نێنردادهتبهیتاینێشووارویر دایتبهیتاینهۆبلهانیو
47:9ئیشایاخت"بهیرهێستئهیوهێشجارلهندێكهه"وه7:11رچوون"دهوهنهێنرێخوده

ـ8:9،13:8،19:13كردار،9:21،21:8نینیخودا"بجیاتیلهحریسبوونبهاوڕ"وب
ئه19 ئه.یرستبتپهلهكههیوهێششمه" قڕبهانیدنوهیپهیانهییفتارهڕدبهو ونهیكو

.هیههوههیكرهدووبه
یزناحه قڕو دهئه:نهیكو دوژمناتداهڕبنهلههیواژهستهم نهیتهیواتا "یكترهییاریو
"2:16سۆسفهئه
"6:4ساوسۆمیت3:9،1سۆتیت"یكرهدووبهوڵێقامهدههیواژهستهمدهئه:یكۆناك
دههئ:یسیپڵد كههیواژهستهم لیخبهكێسواتا بهرامبهبهسهیپڵدو انیكێسكهر

وهوتهێستوهدهیدژوهدوژمنكارانهبهوئهتێكردهدیكهیكێشتیباسكێكاتانی،تریكێكار
ینواهڵپاانهتهشهیمههلیخبه،تێبداههشتهوهلانیوهلیڤتزهۆپڵیخاكهشهۆناخێیپ
.یتهۆیخ
دهئه:ییهڕتو تههیواژهستهم كردنهڕتووۆخداوییهڕتولهوهنهیقواتا یقسهیرچووندهو

تشتهلهكێسكهكهداتوودهڕكێكات،وهمهدهلهنیریناش گاتنهێكان ۆوخاستهڕو
.تێچدهڵهه
دهئه:یرستپهۆخیئاوات لههیواژهستهم خبویازۆڕخواتا و بارههلهیرستپهۆون یكێر
وڕدارانیباوهڵهكۆمهلهكڵخهندێكههوهداخهبهتێدابیئابوور،یتهیاڵمهۆك،یاسیس
وئهوهداخههب"1:17،2:3یپیفل"وهیداێتیانئاكارانهرهۆمجئهماڵبهساشنڵێكربهسه
ئهكانهڵخه یرروهنادادپهۆداتبدهانیهانتانهفهیسرهۆجو یرستلپهههو ۆبدانڵوههو
.یگشتیندوهرژهبهیوهرچوونهیبوۆیخیخودۆنگبدهیادكردنیوزپاندنسهۆخ
لهاوڕرویبیاوازیج جئه:یكترهیدابران شبووندابهیواتاهیواژهستهدهرهۆم یكهیدژو
كهدهقسهیكترهییدژكڵخهتێیداكهێنهیگهده و شمهبه،تێناوشۆخانیكترهین
یوانهچهێپیفتارهڕشمهبه،تێنێنامیتهیبراویهاوكاریانیگوهوونهكهدووردهیكترهیله



ویتێرگهستهدهیواتابوون:نهێحزبحزبویتێرگهستهده"16:17ماڕۆ".نكهدهلینجیئ
."19ـ11:18سۆنسۆرۆك1"وتچهوهڵههیكێڕبیروباوهندچهیركردنێوفیتێچتاقمه

لهیسیپڵدكداێكاتله:یلیخبه ترسان ئهمووههیستداندهلهواتا تهههكهیشتانهو
پیلیخبه شتههیبوونشۆناخێواتا ههكهرهرامبهبهكهكێموو كوروههه،یتهیت
بۆبوسفییدانیفرانی(لی)هابیتنكوشۆیهبووهبووكهیلیخبه یاخیانیكهرهیناو
پاشا)شائول(.ی(دژراهۆ)گیبوون
"هیههوهوهخواردنهبهانیندوهیپهیانهییفتارهڕدبهوهئ"

بهدهۆكحول)مشروب(مانبیباسكداهیگاێندجچهلهلینجیئ:یشۆرخسه یتاوانكاتو
بنانهتهوهخواتهیبكهكێسركهههۆبتێزانده وئهمووههیكردنغهدهقه،شیشۆخنهۆت

یكدانێتۆیهتهێبدهیوموههمانهئهچونكهتێناكروهۆخلهوهیههیتبهیتایماناشتانه
.ڵگاكۆمه
یفتارهڕدبه خواردنهمهئه:انێڕنگگئاههو یكسێسیكارینجامدانئهروۆزیوهشواتا
زهییاسایناڵیمهۆكبه پاشان ئاههماوهو گندو یكهیهڵههمهئهدابنچینهله.انێڕنگ

ههكههیورهگهیكوشنده لهندێك كانقامهشهجار ئهكانداهییگشتنهێشولهو دبهو
انیشوس()بایپاشانناووهوهوتهێخوردهرۆزییاساینایوهخواردنهونێكردهانهییفتارهڕ

كهوسینیۆ)دا نبهده،وانئهیالبهابهڕشهیخودا( زانندهیانۆیخیخودابهو مبهو
شتۆگهیوهێش نۆخدهرۆزیكێرابشهو ئاشوبدهئاژاوهو وهنهێنو مهۆز. تازهیحیسر
كارهوئهونێادڕئاژاوهوابڕشهوكانبتهڵیایڤستڤیكووهیتانهیرنهوهلكێندرههسهله
.دارڕباوهببنهیوهئهشێنپكهدهونانهزهێق

:لهپهبهویجددیكهیوهكردنهئاگادار
باسمانكردنوهكهنیژدهوانهئهیوهێشبهكهكانهڵخهوئهكهوهكاتهئاگادارماندهسۆڵپ
یكارله نابخیرشعهزیرگهه،ستناناوهڕخراپ ننیودا پادشاهناچنهو خوداوهیتێناو
داواگهئه نهشۆخێلیر نكهبوون دهندێكهه. ئهبانڕێگهمانێ)لنڵێجار نیبكهكارانهو

3ماڕۆ)(مهێئۆبهیههانیباشینجامئهچونكه :8،6 یكهۆیدرلهیراستشبهمهئه(1:
كارانهوئهینجامدانئهسبهكهچیهبزاننكهوهئهتێبئه،هییندیكهیچیهوالوهبهورهگه

یخوداحافزتازهیدارڕباوهتێبدهواتهكه.تێنیخودانابیرشناكاتوعهیازڕۆیخخوداله
كهتێنێلمسهیرنادهگهئهوتێنێبهیكیتاریایدونوازلهوبكاتخراپانهكارهوئهمووههله
ـ5:7سۆسفهئه،6:11سۆنسۆرۆك1)وههییووناكڕڕپیایناودونتههاتووهنهشتاێهوئه
12).
تڵێدهكهیهییاستڕوئهیربارهدهنیچانهیئاشكراووونڕشانهینوئه/6پ:23ــ5:22

؟كاتدهۆتۆڵینترۆكزۆریپیڕۆح
نچهوهخوارهیمانهئه:رنجسه وهزهۆریپیڕۆحهۆیبهكهتازهیانیژلهنكهیشانهیند
:كراوهۆڵنترۆك
كانهییڕۆحهییندتمهبهیتا
وئهوهئه،كانهیحیسمهیكانهیندتمهبهیتانیگرنگترلهكهێكهیمهئه:یستیوشهۆخ
هیینشهییگرۆهوهئهاروههه،انهیههیكترهیربهرامبهبهاویپوژنكههیینهییستیوشهۆخ
ئههاروههه،انهیههانیكانهڵمنداۆباوانبكه داڕێدووهاووانێنلهكههیینشهیتهڕێیهاوو
بههیهه ئهڵكو، كههیهیستیوشهۆخو هیههیدارانڕباوهۆبوهحهیسمههۆیبهخودا
خوداۆبوهحهیسمههۆیبهدارانڕباوهكهیهیستیوشهۆخوهئ(وه8:39ڕۆما)تبهیتابه
ئهیكانهیندتمهبهیتا،هیههانداۆیخوانێنلهوهانهیهه 1)لههیستیوشهۆخرهۆجو
.(بكه14یوانه2یلكهینامیری)سهكراوهی(داباس8ـ13:1سۆنسۆرۆك
بنبهدهشۆخڵدوهوتهێنێشگههددارانڕباوهیشادویشۆخینڕیربواتادهمهئه:یشۆخ
)زهیكانرمانهفهیكردنێجبهێج له119:35كانبوورهخودا و ههیوهئهربه( مووخودا

(.8:28ماڕۆ)وهكههیبهاندایانیژلهێنێگونجدهۆبباشیبهانیكانشته



وئهكهیالله:یئاشت بوونهیشهوم سهیرانگوزهشۆخیواتا وهئاژاوینبونوویتالمهو
ییخودایتاڵسهدهزوێهیواتابوونهیموشهئه،وهترهیكهیاللهوه،ییهڕتوویزێنگرهشه

.ووداوڕناكاوولهیشتندێكههوكڵخهیركردنسهچارهۆب
كانهییتهیاڵمهۆكیندتمهبهیتا

وئه:یئارام ئارامبوونهیشهوم واتا بهۆرخسهلهو بهرامبهبوون خهههر كهیكانهڵموو
ده،نكهدهزعاجتیئ بهكهدهتهڕتوووهستنهوهدژت شن ناخهیوهێم گرتن ۆبشهۆئارام

ونالهانهیژشیوئهكهتێبدهشۆخیكهمهرههبهییدواماڵبهرۆزیكهیماوه
.ئاژاوهوڕشهداودوورلهیرانشگوزهۆخ
تبهیتابهویكڵرخهرامبهبهوههاتنهییزهبهونواندنیرمواتانههیشهوموئه:یبانهرهیم
.(22:34قاۆوگوناهكاران)ل(17ـ18:15قاۆ)لناڵمندا،(13ـ13:10قاۆرژنان)لرامبهبه

سۆسفه)ئهوههیڕۆحیوڕگرتنلهابینایوپلهیرزبهوشتهڕیماناهیموشهئه:یباش
(5:22التیاگه،5:9

دایندوهیپهێسلهیكارچاكه
ویستیوشهۆخیواتابهدارهێلماڵبه،ودروستاستڕیڕبیروباوهواتاهیموشهئه:یزۆسڵد
.تردایسانركهرامبهبهلهیزۆسڵد
یرمونهكانرهیژۆبڵیهیاێڕروگوبهرامبهیزگرتنڕێواتاهیموشهئه:یزڕێبهویانینورمنه

.وهستهوهدژتدهجارلهندێكههوناگرنزتڕێكهیكانهڵخهوئهۆنواندنب
وشهئه:كردنڕۆڵنتۆكۆخ خهیم نهسهبهیتواوهتهبهتۆواتا وتیبڵزاتداۆخیفسر
بهرامبهبهتبهیتابهتیكانتبكهزووهئارهۆڵینترۆك یكسێسیفتارهڕر ینهیالندێكههو

.دیكهیخراپ
؟ڕۆحیمرههبهیدژلههییناسایتڵێدهكهیوهلههییستچبه/مه7پ5:23

یڕۆحهیندتمهبهیتایدژ:رنجسه لهوهانهۆیهبهزۆریپحیڕۆكهكانهییتهیاڵمهۆكو كار
دهدارانڕباوه تبهیتایكرداریغهدهقهیگشتیكهیوهێشهباساكانی،هییناسایكات
.نكهده
داواكردن:مچوارهینگاوهه
.كانسیحییهمهۆبگونجاوهاوویشكهییكوداواكارداوهشهبهوهلكهییاستڕچ:بكهچاوهڕ
مارۆتكهییندداواكاروچهنیبكهیشداربهوهكههیموومانبهباهه:بكهمارۆتوهبكیشداربه
(26ـ5:13هییتاڵ)غهلهكداێستیلیوهێشبنلهبكه
؟تێودهۆتلهیسكهیكهییخوداچداواكار:بكهچاوهڕ
ئه:بكهمارۆت یشداربهلهستبهربهسهوه،تداكهرهفتهدهلهبنووسههیسكههییداواكارو
.تردایوانئهڵگهلهتهییسكههییداواكاروئهیكردنێپ
گروپههلهكڵخهكهتێبرتی)ب چهكداێر دهتێنێهردهدهرۆراوجۆجیكهییاستڕند خاتهیو
(اوانهیشهییداواكاروهلكهێستیلوهخوارهیمهئه.ووڕ
دا(26ـ5:13التیاهغ)لهاویشیداواكاری.نموونه1
تێبدهڵكو،بهتاوانوهگونایندهبهتهیبنهكههوكردوۆتلهیاواخودادكهتێبرتیب:5:13

.تردایسانكهوتۆخوانێنلهتینێبچیستیوشهۆوختیستبربهسه
كهداتوودهڕداسانهكهوهنهالتهیستیوشهۆخیماننهومبوونكهكهتێبرتیب:5:15

.هیینداێتانییهاوكاریانینوگدهدهیكترهییشكاندنڵیوهه
5 ئهته:16: لهگهنها یتاوانكاریسروشتیزووئارهتیبژزداۆریپیڕۆحۆڵینترۆكرێژر

.تیناكه
5 ویگوناهكاریسروشتیشانهینیدژشهیمههزۆریپیڕۆحكهتێبرتیب:17:

!وهتهێستوهدهیتاوانكار
مووههبهخاچداوهلهانییتاوانكاریسروشتنهیقاستهڕیحیسمهكهتێبرتیب:5:24

.وهكانههییندتمهبهیزووتائاره



یتبهیتایداواكاری.نموونه2
ههأ منحهرچه. بهند سروشتزۆریپیڕۆحوانێنینگجهز مناكهكهنهۆكهییتاوانكارهیو

جهنالهزۆریپیڕۆحیبوونبهشمۆخڵدشیرۆزماڵبه وهیناخوهستو بهنمیشبگهمندا
نگاوههتێومهدهوهرئهبهلهزۆریپیڕۆحبهوهزبوونمهۆریپهۆیبهموهبوونهكیدالهدووباره

.زداۆریپیڕۆحڵگهوامبملهردهنگاوبهههبه
لهب كهوهئهڵگه. نههلهتێبزگارمڕمبدهڵوههتێبدهشدا یسروشتیكهیشانهیموو

بهسهختلهجهیگشتبهماڵبه،انمدایژلهدایتاوانكار زۆریپیڕۆحیمرههبهیگرتنرگهر
.مۆخیوخوددیكهیكانڵخوداوخهۆبیستیوشهۆختبهیتابهوهمهكهده
:منجهێپینگاوهه


وهدانهماڵوهنزا
نیكردیرێفكهیانهیاستڕوئهرسهلهنیخودابكهیوسوپاسهونهێیموومانبپارههتێبده
(دا26ـ5:13هییتاڵ)غهله
نوبكهژێنودایسكهێسویسدووكهیگروپیوهێشلهنبدهڵوهه(كخوله8):ژكردنێنو.5

.هانیگشتجیكڵخهۆبوهونهێبپاریكترهیۆبشیپاشان
ك(خوله2)وههڵماۆبیكارئاماده.6
.تكهگروپهیستدهرهبدهیپۆكانینوسراویوهێشبههییكارمئامادهگروپئهیوهڕشێپ
ـ5:13التیاهغ)یوهندنهێخووهتیرێبسپێپانییقوتابیدروستكردنبدهڵوهه:سپاردن.1
وهكههی(به26
1،2،3،4یشبهیوهینیوهندنهێخوۆبرخانبكهتهكێكات:خوداۆكاتبیرخانكردنته.2
.دروستبكهینیبێرنجتسهووهێژڕۆمووههمكارۆكله
3 28اتتمه)ركردنزبهئه. :18 له20ـ یركراوبهلهیتهیئانجێپبهوهداچوونهێپڵگه(
.شووترداێپ
.نهی(بب5:3كانبوورهزه)وهتهڕێیبپاكراویاریدیكێشتانیكێسكهۆببدهڵوهه:نزا.4
5 نوكهرهفتهده. تیقوتابیدووبارهكهوهبكهێت و ینیبێدروستكردن یوهندنهێخوو
.لهینجیئ


