
42یوانه
نوێژونزا.1
نزابدهڵوهه:گروپیوهڕشێپ دروستكردنتیبكهوهپاڕانهو تكهگروپهبهیقوتابیو

تیرێبسپ
(میانحهك)خوله20:شداریبه.2
ئهوهكههیبهستهیوێپستاێئ كاتهوهلنكهباسبكهشتانهو یكیرخهكهبوونیرێفتاندا

كهیسانهكهوئهۆبتیبگرێگوبدهڵو(هه4،8،9،10ایمحهن)لداینجیئلهبوونندنێخو
.نكهمهرسهلهۆیگفتوگماڵبه,ربگرهوهیجدبهانیكاننوشتهكهدهڵگهلهتیشداربه
كخوله20ركردنزبهئه.3

10:45رقۆسمه:یتگوزارخزمه
ڵووقیوهركردنهیب-أ

رموون:عیساشبانگیكردنوپێیفه)وهنهێبخو"45ـ10:42ۆسرقمه"
كانیانورهنوگهكهتیدهنرێنئاغایهدادهوهتهرۆكنهسهیبهوانهزاننئه)ده
یوهئاوانابێت،ئهنێوئێوهاڵملهبه.نكهجێدهداجێبهریانسهاڵتیانبهسهده
وێتیهدهشكهوهئه.تكارتانخزمهرزبێت،باببێتهیبهداپایهنێوتانوێتلهیهده
كوڕیمرۆڤیشچونكه.مووتانیههندهبهم،باببێتهكهیهداببێتهنێوتانله
پێناویزۆرانژیانیخۆیتبكاتولهڵكوخزمهتبكرێت،بهتاكوخزمههاتووهنه
 .(ختبكاتبه


:هركردنزبهئهۆبوهخوارهیتههیئامئه
،وهنوسهیبشهڕانییسپیكهیختهتهرسهله

.وسهوبنتكهكارتهیرپشتسهلهلینجیئیكهتهئایهیرچاوهسه




یحیسمهیانیواهڕرمانفه.1
ركردهسهیربهۆزنۆچ كاتباسدهمانۆبسایع؟نكهدهییواهڕرمانفهداجیهانلهكان
خهدهدهشانیپركردهكوسهوهانۆیخهانیجیكانركردهسهكه انیركردهسهبهشیكڵنو
كهئه,هییننهیقاستهڕیركردهسهشتاێهخوداوهنهیاللهماڵبه,ێزانده دانراون وا وان

ناتواننببنهندێكههماڵبه,نركردهسه ۆمانبهوئهساشیع،نهیقاستهڕیركردهسهجار
.بندهاوازیجیتواوهتهوابهبنئهركردهسهوانهرئهگهئهتڵێكاتودهسدهبا

وزههههانیجیكانركردهسه سامانموو بگهتاوهڕگنهخهدهانۆیخیو لهلوتكهنهكو
وانهئیشێكتێبدهكڵمووخهههنكهكهواده,ولوتكهتاڵسهدهشتنهیگهكه,تدااڵسهده
كهوهنهناكهكانهڵخهوهلریوبوهنهكهدهانۆیخلهرینهابهاتهروههه,تدااڵسهدهلهتێبزان
هاروهههپێنن.سهدهكداڵرخهسهبهیوهڕتاكیتاڵسهجاردهرۆز.واندانئهڕۆڵینتۆكرێژله
وانلهیتاڵسهدهیروسسنوكهندهدهڵوهه,ندهدهدایكڵرخهسهرمانبهنگفهبروزهزهبه

نه تتێبفراوانتر هه.تڕێپهنهێو بانگهندێك كهكهدهوهئهیشهجار ئهن مخودا
نههیالاتریزناوهێهركابهرماننجدههڕیشهووكهدارهێل.ونیخشبهێپیتهاڵسهده
.بكاتكێتخزمهوتێبدههیینیرئازادكاركهوهلۆیكوكواتاوه,وههتێگردهكههیرێینه
بنكڵخهیتكارخزمهتێبدهحیسمهیسایعیكانهیقوتاب.2
رمانێفحیسمهیسایع؟نبكهیهڕشێپكانسیحییهمهوههڕشێوپركردهسهتێبدهنۆچ
ایجهانیجیكانكردهرسهولهنیبكهكڵخهیتهیواهڕشێپیحیسكومهوهچۆنكهكاتده
عروههه.وهنهێیكرده وورهگهیركردهسهێوهیدهكێسركهههكاتكهدهرمانێفسایكو



مهیندمهۆشككهتڵێدهسایع.تێبكڵخهیتكارخزمهتێبدهتێبانگبناوبه لهیزنو
شانشینی ئهینهواچهێشپمهئه,تێدستدهبهوهتهخزمهیڕێگالهخودا كههیهیڕێگاو

مانۆخستهیوێپكهتڵێدهمانێپسایع.نكهدهیوهیڕپههاندایجلهانڕباوهێبڕۆمئه
وتێببانگمانههكوناوتاوه,زوومانداواوئارهرههسهبهنیبڵوزایرستپهۆخلهنیبگردووربه

.یدنهێكانمانبئامانجه
ۆیخوهیرنسهلهینگبروزهزهچیهیحیسمهیتكارخزمهكههیوههئاوازهیجدارهێلیوهئه
كاتدهیكانكارهیستبهرسهبه دهخزمهو پمهئه،كاتت ولهۆیكیوانهچهێش
.یكههییتهڕمانابنهبههییتهیرگهلهۆیك
:حیسمهیسایعیێتیتداراڵسهدهینموونه.3
رسهبههتاڵسهندهپادشاكانوخاوهیپادشاسایع،تكارهخزمهووهڕشێپحیسمهیسایع

رسهۆبدایهاتنمكههیلهشتاێه(19:16نینیب)یورزهسهیكانتهاڵسهندهمووخاوههه
وهتهڕێگایخزمهلهسایع,تكردنهاتخزمهۆبڵكو،بهێتبكرهاتخزمهنهوهئهۆبیوزه
.كردیكڵهخیوهڕشێپ

لهۆیكیوهنهڕیكیپاره
وئهجیاتیلهشیحیسمهیسایع,ێئازادبكرێپیكهیلهۆیكوكدراتاوهدهكهبووهیپارهوهئ

بووكهنگیگریكهییشقوربانمهئه,كانندهبهیزگاركردنڕۆبیخشبهۆیخیانیژهیپاره
مهێئهچونكوتانیشههیخشبهینه؟یخشبهێكبهیانهیژوئهسایع.كردیندسهخوداپه

شتاوهمهئه,خوداهیخشبهڵكو،بهنینوئهیندهبه یكانگوناههبكاتتالهیازڕكوخودا
اوكه,تێبشۆخۆڤمر لوسوێكایدونلهتا ؟داینجامئهحیسمهكهبینێدهكارهوهد
كهوهئهڵگهله كارئهشدا خهههۆبحیسمهیسایعیهم یوانهئه,سودهبهیكڵموو
ئهنێشو روسنوۆكاتبباسده"53:8ئیشایا"له.نكهجێدهجێبهیكانرمانهونفهكهدهو
ئهنانێزبه ده"1:21تامه"له.اونۆڕدشهیمههوانهنئهكهخراپدهیكاریوانهو تڵێدا
:6اننیۆحه"لههاروههه,گوناهوتاوانلهكهڵخهیزگاركارڕكهوئهتێبادیلهساتانیعیناو
كردار"له.هیههیوپاداشتتێستمناچدهلهوهیخشبهیمنخودابهیوهئه:تڵێداده"39
تڵێداده"33ـ8:32ماڕۆ"له.وههیڕیكیساڵێكۆیخینێخوبهحیسمهتڵێداده"20:28

ه شتهخودا كنهیقوربانكردهۆیخیانیژسایع،سایعبهوهیخشبهمهێئۆبیكێموو
له.ونكهدهوئهیكهرنامهبهنێشویوانهمووئهههۆبڵكو،بهمكهیكڵخهندێكههۆنهابته
ده"7:9نینیب" هاتندهژماردننهلهكهینیبیرۆزیكێتشامهحهاننیۆحهكهوهنهینێخودا
لهڵكهێت نهههبوون هوهتهموو ردهبهلهكێزمانوزۆو یرشهعم لهخودا یسایعیالو

.حیسمه
ئینجیلدالهتخزمه.4
بدارانڕباوهیتكارخزمهیشبهلهكانسیحییهمهیتگوزارخزمهیربارهده لهانڕباوهێو
.هیداێتیرۆزیاریزانكداهیۆیپاشك12یلكهینام
.وهداچوونهێوپركردنزبهئه-ب
.تداكهرهفتهدهیهڕپهلهانیشۆبیكێركارتسهلهلینجیئیتهیئا:بنووسه.1
".10:45رقۆسمه"،وهێشنیباشتربهلینجیئیتهیئا:ربكهزبهئه.2
یهوئهیهبهیوهداچوونهێپتانكههیرباهه,ردووگروپسهشبنبهدابه:وهداچوونهێپ.3

.ریكردووهزبهئهبكاتكهدیكه
كخوله70:لینجیئیوهندنهێخو.4

"20ـ6:10سۆسفهئه"داجیهانلهیڕۆحینگجه
بهلینجیئیوهندنهێخویكهڕێگانجێپ 6:10سۆسفهئه"ونهێهیكار 20ـ وهكههیبه"

.وهننهێبخو
خودا(یبێ)كتوهنهێبخو:مكههیینگاوهه
.وهنهینێبخو"20ـ6:10سۆسفهئه"وهكههیبابه،وهنهێبخو



.تێبواودهكوتهتاوهوهنهینێبخوكێتهیئامانكههیرههبا
(كردنوهیڕپه)وهرهزهۆبد:مدووهینگاوهه
؟گرنگهۆتۆبشههبوئهیهییاستڕكام:چاوبكههڕ
؟كاتدهررتۆزیشتیرێفشهبهوئهیهییاستڕكامانی
ووهبكهێلانیریب،تیگهدهانێیتووهتهوتهیزۆدكهیاستڕدووانیكهییاستڕ:بكهمارۆت
.بنووسهتداكهرهفتهدهلهتوانهكردنهێلریبووهكدانهێلوئه
ووهبیركردنهۆبووبههانیكدووخولهیكهیگروپنزیندامانئهیوهئهی)دوا:بكهیشداربه

وبكاتیشداربهدیكهیوئهڵگهلهكههیرههبا(نبكهیشداربهوهكههیبهستاێئنینوس
اوازیجیگروپشتیندامانبچوكئهیكێرگروپههلهشبزانهوهئه،وهتهزراوهۆدیچێبزان
.ووڕهنخهده
.ننهیقاستهڕیدوژمنیكهستهدهوداروسوپاوتانیشه:مكههییوهنهیزۆ/د6:12

تاوهدهدهكێبوونماندوووڵوههمووهه ههن ننێتهڵخهمڵكو شكستیتووشو انمۆڕدو
لهمنوهرئهبهله،رسهكاتهدهرشمێهتانیشهتێیدانكهخراپههیژڕۆنیندچه،نبكه

یبێكتیوهدوورخستنهیشیستبهمه,بمردهێفتانیشهیكانپالنهیربارهدهوههئینجیل
دڵلههیخودا 8قاۆ)لكڵخهیرووندهو خهدهكڵخهۆبۆدرشهیمهه،(12: یكیركاتو

8اننیۆحه)هییكارساخته وكاتبرێكویكڵخهیشۆهوریداتبدهڵوههشهیم(هه44:
وه(7ـ4:6قاۆ)لحیسمهیكانهییژگارۆوئامندپهجێكردنیجێبهدووربنلهكهبكاتێلانیوا

4قاۆل)وهبداتهكێلیكڵخهۆوتبچهوهڵههبهلینجیئداتدهڵوهه یوهنانهڵیو(هه6:
13اتتمه)دایحیسمهیكڵخهوانێنلهداتهدیكرهدووبهوهئاژاو :37 كڵخه.(41ـ
1)ندهدهستدهلهانۆیخڕۆڵینتۆككێكاتیتبهیتابه,تاوانویكسێسیكارۆبداتودهیفر
7سۆنسۆرۆك ێڵفیوهوكردنهاڵبیتارمهی(5: بهدهیبازكههڵتهو یژێبانهوۆیهدات

.(3ـ4:1وسساۆمیت1)وهزنهۆدروهساخت
:وانێنیندوهیپه:مدووهیوهنهیزۆ/د6:11
چهههكهیالله گهسوپالهكه،كانهیڕۆحكهموو پیلو خوداوهنهیاللهننێهدهكێخودا
ئه.نێد یربازسهوهدیكهیكهیالله،یكانربازهسهداتهیكاتودهدروستدهكانهچهوخودا

ینگجهلهواتههك.تێنێبهكاركارانبهوخراپهتاوانبارانیدژلهیكهكهچهتێبدهیحیسمه
دهوخپشتبهیتواوهتهبهدایڕۆح ،نامۆخیزێهبهماڵبه,بمدهزێهمنبه،نیستبهدا
.یكهستهدارودهوتانیرشهرامبهبهتیبگرتۆختێبده،خودایزێهبهڵكوبه
(كردنهڤاڕوهووونكردنهڕ)اری/پرسمهێیسینگاوهه
پرس:بكهچاوهڕ دههیههداهقدهوهلتێبكێرشتههیربارهدهكهكێاریچ لهتێوتهو

؟تیبكهیتكهگروپه
یاریهاپرسروههه،هی(داهه20ـ6:10سۆسفهئه)لهكهتیبگهكانڕاستییهمووههلهبا
.نیناگهانێیتمهێئكهنیبكهشتانهوهئ
یكهیوهێشبهكانارهیپرس:بكهمارۆت پرسدروستبكهگونجاو یهڕپهلهكانتارهیپاشان

.بنووسهكانتداهینیبێتیرفتهده
ۆبووبههانیكدووخولهیكهینزوهكهیرگروپههیندامانئههكیوهئهیدوا:بكهیشداربه

.بكاتۆیخیاریسپروهكهیرههبا،نینوسووهبیركردنه
چه:بكهۆگفتوگ پرسپاشان ههكهیكێاریند انیكردنۆگفتوگیڕێگالهبدهڵوههوهرێبژڵم

.وهتهیبدهانیماڵوهوهكههیبه
ئهینموونهوهخوارهیمانهئه یربارهدهنكهیبانیقوتابهیوانهلهكهنارانهیپرسو

:كانۆگفتوگ
؟هیی(چمهێئیششۆ)كیرووندهینگجه:1/پ6:12

بههیینكڵخهیدژمهێئینگجهكهتڵێدهمانێپلینجیئ:رنجسه ، یدژدایاستڕلهڵكو
یوانهئه,كانكارهخراپهزهێوهكانهییتانیشهواهڕرمانفهوانه.لهیهیتانیشهیكێڕۆحمووهه



جهتانیشهیفێكڕرێژله سوپاینانێارهكبه،هیینییستهجهیگنجهیڕۆحینگدان.
چه،هیین جهروههه.كڵخهیكوشتنۆبرۆریتیڕێگالهانیك ینگجهلهیڕۆحینگها
وههییاویزیفینمهقهتهوكچهیڕێگالهیڕۆحینگجهواتا.اوازهیجزۆریپینگوجهینییئا

تێناكر یڕۆحینگجه, ئهوومههیدژنگانهجهواتا پالنو وتانیشهكهیخشانهنهو
داتانیشه بهمهواتهكه.ۆتیدژلهنێندهیئاساكان كهیاللهیڕۆحینگجهلهست
سهلههییوامردهبه شووتێپیڕبیروباوهر لهكهڵخهیوهدوورخستنهوهدیكهیكهیاللهو

.وپالنهداووهتووشبوونب
6 پ14: ئهایائ:2/ مانۆخیرمهكهیوردهلهستهیوێپكههییچهییاستڕنهێپشتو
؟نیستبهیب

دهمهكهیوردهلهینهێپشتوئهدایاویزیفینگجهله:رنجسه لهبهر ربازهسهنهیالسترا
شبه،وهكانهمانهڕۆ قاچهیوهێم لهیكانباسكهو لهكهكداێكاتله،شتنداڕۆیئازادبوون

.یكهنهێپشتڵپاخستهدهیكهرهێشمشوهكغانهڵقهكهربازهبووسهنهداڕشه
،تماسهحهویزۆسڵدیمانا,ێنهیگهدهیاستڕیماناهینهێپشتوئهدایڕۆحینگجهله

نگمبجهێومهدهوههییزۆسڵدمنبهای)ئاهیوهئهیحیسمهیربازسهۆبیكرهسهیاریپرس
بریتییهیاستڕینهێپشت؟(یڕۆحینگجهۆبندمزامههڕواومنتهایئا؟دایڕۆحینگجهله
.نگجهۆبكانسیحییهمهربازهسهیهاندانله
)دادوهله 7ران به3: دا وههیاڕگهسوپاكهی2/3لهاتریزنڵێدهكهتێوكهدهمانێرگو(
ن(گدعۆ)ماڵبه،نگهجهوئهۆدرابوونبهاننهزۆسڵدیكهیوهێشوانبهئهیهورئهبهلهوههڵما

س جهزۆسڵدیدیكهیسكهدسهێو تواننگاوهو ورهگهیكهیسوپااینتهبهانییر
.ننێبشككێت
؟نیبكهیربهلهمهێئستهیوێپكههییچهییاستڕیغانڵقهوئه:3/پ6:14

یكانمانهڕۆربازهسهیستهجهیربهۆزكههیشتهوئهغانڵقهدایاویزیفینگجهله:رنجسه
تاوهوهملهله,یشۆپداده پبهدووله،یكانانهڕكو یوهشهێپكێكهی,هاتدهكێش
،17:5لێئۆسام1،غانڵقهیرگ)بهیشۆپدادهیدواوهیشبهیاندیكهیوئهویشۆپداده
.زراێپاردهكهربازهسهیكانهییسوڵكودوهیكانگرنگهندامهئههیوهێمشبه(38
ئهدایڕۆحینگجهله ئهینێشو,هییاستڕیماناغانهڵقهو بكههیینهییاستڕو ۆخودا

بهكهناستانهڕشتهوئهڵكو،بهداناوهیدارانڕباوه یبوونوانیژۆبۆڤمرتههیویخشخودا
ایئا)هیوهئهیحیسمهیربازسهۆبیكرهسهیاریپرس.رزبهیوشتهڕ یكێژیانلهمن
تاوهزدامۆریپوهنیقاستهڕ میتارمهیكو یاستڕیغانڵقه؟(دابمیڕۆحینگجهلهبدات

ییاینڵدتێناتوانیحیسنگان.مهجهۆبیڕۆحیتواناوهرولهبریتییهیحیسمهیربازسه
وژێنوله,هیداتانیشهیرشێهیشهڕهههرێژواملهردهبه.زگاربوونڕۆبتێبههیواوته
كاتباسدهمانۆ(داب7ـ6:6سۆنسۆرۆك2)(له5:16اقوبی.......هتد)،.كارله،وهنهپارا
دژداتتاوهدهكانربازهسهیتارمهییتێاستڕیكچه لهوهستنهوهبكێرشێمووهههیكو
.ێنردادهیزۆسڵدویئاراموهوبوونهپاكینگجهشبهنگهمجهئه,وههپچهواستڕ
؟نیبكهیربهلهمهێئستهیوێپكههییچهییئامادهیهوێاڵپوئه:4/پ6:15

لهانیمكراویمارقابزوبهستوورئهیوێاڵپكانهییمڕۆربازهسهدایاویزیفینگجهله:رنجسه
ئامادهباشیبهكهكهربازهسهوهرئهبهله,بكاتانیكانقاچهلهیزگارێكوپاركردتاوهدهێپ

بده شبه,نگجهۆكرا تێنگبجهرۆزیكیماوهۆبیتوانیدههیوهێم مهێئ,بكاتیرگربهو
انیكانمداودوژمنهكهیكهیماوهگرتلهیرۆزیكێنێشورسهیقهیسوپاكێكاتكهنیزانده
.ننگانهجهوئهینموونهشلهمهئه،زاندبه
ئامادهوێاڵپدایڕۆحینگجهله بتهیكارواتا ئامادهئه,نگجهۆواو یڕێگالهشهییكارم
خوداڵهگلهدروستواستڕیندوهیپهلینجیئ،ێكردهوهحهیسمهیسایعیكانهییژگارۆئام

ستاێمنئای)ئایوههلهییتیبریحیسمهیربازسهۆبیكرهسهیاریپرس.كاتدروستده
سهكهوئهتێبواتاده,یڕۆحیكارئامادهواته(كه؟یڕۆحینگجهۆمبئامادهیتواوهتهبه



ههله ب,تێبههخوداوهبهیندوهیپهوههیڕۆحیكهیووڕموو كهكێسكه:نموونهۆ
لهیكههییندمههڵودهناداتڵوههوهسامانوڵمایوهكردنهۆكیكیرخهروههندهمههڵوده
یناوێپ لهجهۆبهیینئامادهكهتێردرێژمدهسانهكهوهل,تێنێكاربهبهخودا یووڕنگ

وههیڕۆح ئهگهئه, شهر 12قاۆ)لهییینێپیكهیشووێتچیهتێبمروهو :13 وئه,(21ـ
وامبهردهكاتوبهدهیكانرهرمانبهفهڵگهلهفتارهڕنیریناشیكهیوهێشبهكهیرهبهوهڕێبه
بههوودهێبیشت دهیڕۆفكات دات یوهانهڕگهۆبهیینئامادهوهیئاگاێبیواوتهبهو
.(24:45:51تامه)یكهورهگه
؟نیخراپچیكێسكهیكانگردارهرهیتوڕباوهیكانغانهڵ/قه5پ:6:16

یشهێالكوهلۆژكێدریوهێشكانهیمڕۆیربازانسهیغانڵقهدایاویزیفینگجهله:رنجسه
كرابوونیزایواد,كرادهسم(دروست120×75)یندازهئهبهویتبهیتایرمچهبهوبووهه
یگرنگانهندامهئهوئهمووههوكانهییسلهیزگارێهاپارروههه،بكاتدڵلهیزگارێپاركه

،ررامبهبهنهێشریبهاویوهئهشێپرانهیتوئه،وتنكهدوژمندهیكانرهیرتبهكهبكاتدیكه
ئهكێكات،كراندهئامادهوهوكرانهسوورده لدهانیغانهڵقهوهلرانهیتو وخشاندهێیدا

.وههیكوژادهانیكههڕگ
دهدارهسهڵێبوگرداررهیت،دایڕۆحینگجهله ڵگهلهتانهیشهیكانرشهێهیڕربكان
ونگتهوهشێكوكوهشیوانئه,دارسهڵێبیریتلهانهڕیپكانرهیتیدانفیك.یكانوتهكهنێشو
گومانۆیهببنهكهادنراونیونبواانیكانرهیتلهكێندهه،مههڵچه وئازار،یكرهدووبهو

.دایكڵخهیشكێمودڵله،.......هتد،.ییرهیئ،ییباۆخله،یچیه،یتێچاوبرس
ئهندێكهه یچاندنۆیهبنهدهمانهجار گهلهایگژوگزیوانو ڵوهههیوهێمشبه،نمداناو
یریكوتوهانیزمانمانهجارئهندێكهه"13:25،38اتتمه"ندروستبكهشهێكرۆنزدهده

.(9:8ئیرمیا)كانهستییاڕیكشكاندنێتۆیهتهێبدهكههیبكوژوا
.هیحیسمهیڕبیروباوهشهڕبیروباوهمئههڕبیروباوهڕیربدهكهغانهڵقه،دایرووندهینگجهله
بیروباوهئه خوداكهیهڕو چهههڕبیروباوهتێزاندهاستڕبهیكهامهرنبهو یكێكم
چهههوهكاریرگربه یربازسهۆبدارهێلیكرهسهیاریپرس.شهیرشكارێهیكێكم
رسهتهبردووهۆیخیكانمانهیپهونڵێبهچاالكانهیكهیوهێشبهایئا)لههییتیبریحیسمه
خودارامبهبه كردنیرگربهۆبیحیسمهیربازسهیتوانالههییتیبرڕباوهیغانڵقه؟(ر
یمخهكردكهیژگارۆامئحیسمهیسایمردع(یایرۆس)یكچكێكات:نموونهبه.ۆیخله
ـ8:49قاۆ)لوهتهیێژدهدیكهیكێجاركهتێبههڕیباوهتێبدهڵكو،بهوتێترسنهوتێبنه
هاندایمووجرههسهبهكههیوتنهركهسهوئهڕباوهكهوهنهینێخو(داده5:4نایۆحه1)(له50
.وهنهگوناهدووربخهلهانۆیتواننخدهكانسیحییهمهوههڕبیروباوهیكارهۆیبهتێكرده
؟هییچزگاربوونڕ(خووده)كاڵوی/6پ6:17

رمچهومسجارلهندێكههانیوستكراوهئاسندرلهكهوهاڵكدایاویزیفینگجهله:رنجسه
.ربكاتسهلهیزگارێپاركراكهدهنییزایوادكراوهدروستدهدیكهیشتو

ئهدایڕۆحینگجهله 5سالۆنیكیت1)لهزگاربوونهڕڕیربدهیوهاڵكو ك8: یمانابهواڵ(
یربازانسهداشهیئاروهمهڵچهوگنتهیاستڕناوهله،تێدشی(زگاربوونڕیوای)هڕیربده
كاتههۆبهیههنوزگاربوڕیربهستهدهبهانییستیوێپیحیسمه داهاتووستاوێئیردوو
هیوانهلهمهئهێببه بهكهیوهشبهمهئهێنێبهنگجهلهواز لهردهخودا هیداڵیگهوام
ئاگربهكهكێتكاتنانهته ئاوو 43ایشای)ئواتڕدهشدایناو وه2: ) كاتلهدهیزگارڕخودا
له3:11ساوسۆمیت2)اڵبهوهشیئار وامردهبهزوێهكاتبهدهیحیسمهیربازانسه(وا

به شبن )فیالییاینڵدیركردنبهستهدهبهوهیوهێم 1یلپیخودا سه6: ربازه(
كانبووره)زهلهرشكارێهیكێكچهتهێبدهزگاركردنڕجارندێكهه.نێزرێپاردهكانسیحییهمه
40 ئ3ـ1: دا گنۆچكهوهنهینێخودهمهێ( دهزگاربوونڕی)سروودیرانۆداود یدوا.تڵێ(
یوهئه لهیزگارڕخودا لهكرد بوون ئهداشهێكنقوم گیرانۆگو ۆبێینویكهیرانۆ)خودا
ز.نامێه ترسندهندهرچهههكڵخهرۆ.. دهغهو بهمبار بهبهانیپشتماڵبن ستووهخودا



خوروههه بسادایعیبێكتلهزگاربوونڕ)یشبهیوهندنهێها یاریپرس،تریكانڵخهۆ(
مكهدهمڵقعهشوۆهرویبلهیزگارێمنپارای)ئالههییتیبریحیسمهیربازسهۆبیكرهسه
هتانیشهیدژله ئه،یكانرشهێو خوداتاوهزراومێپاركهابمینڵدیتواوهتهبهیوهبۆ كو

پاریكانرشهێهلهدووبارهوهدووبار بم موهتێزێدوژمن یپاراستنۆبتێنێكاربهبهنخودا
ك؟تریسانكه لهیزگارێپارۆبیحیسمهیربازسهیتوانالههییتیبرزگاربوونڕیواڵ(
.ییاینڵدیوهشتنهێهۆبدوژمنوهیكانرشهێهیدژیستههوچوونۆروبیب
؟هییچیڕۆحیرێ/شمش7پ6:17

رنجسه تێریگدهڵههرێشمش،دایاویزیفینگجهله: ربازهسهنهیاللهتێكاردبهو
لهابینارۆزیكێشتواتهكهكانهییمڕۆ بوكاتهبوو چ برشكارانێهۆدا وهكارانیرگربهۆچ
.ماركردۆتمڕۆۆبانیوتنركهندانسهشچهمهبه
ناكاتلینجیمووئههۆبئاماژههییخودایبێوكتشهووڕیربدهرێشمش،دایڕۆحینگجهله
ئهشهیمهه،لینجیئیشتكێندههۆبكهیادهڕتاماڵبه وهشێككهداتدهڵوهههڕۆحو

قڕ،تێڵێهنهیكرهدووبه رامبهبهنهیكو ڵگههنگانلجهوابكاتكهوهتێڵێهنهیستاڕر
یاریپرس.شنهڕۆیبازڕێیوهرهكهووناكڕهاهروه.ـتێبكانمانهییكرهسهكارهلهتاندایشه
ییخودایرنامهبهانیمۆخیرنامهمنبهای)ئاهیوهئهیحیسمهیربازسهۆبیكرهسه
ۆبیحیسمهیربازسهیتوانالههییتیبریڕۆحیرێشمش؟(یڕۆحینگجهۆبنمێهكاردهبه
بردنرشێه :نموونهبه،خودایكانهییاستڕبهكڵخهیكردنیازڕۆبوهۆدریوهتكردنههڕو
ئهوهتانهیشهنهیاللهودرایفرسایعكێكات ئیشتجارێسو یرێشمشوهوتهویلینجیناو
تهتاوهناێكارهبهیڕۆح یلینجیئیباسوامردهبهسایع.تێڵێهنهتانیشهیداووهڵكو
لهده چ بینیهانشیجیربارهدهكڵخهیركردنێفیكاتكرد چ یماڵوهۆخوداو

.انیشیكانارهیپرس
؟یڕۆحینگجهلهكهێشبهنوێژونزاای/ئا8پ20ـ6:18

6یتهیئاسۆسفهئهله:رنجسه 7و یربازسهكهستراوهبهوهكههیبهانیماناكه18و
وهتێنێكاربهبهیڕۆحیرێشمشستهیوێپیحیسمه لهیڕۆحینزادوعاو مووههبكات
كولهروهستههبهمهوتهینڵگهگونجانلهبهڕۆحبهنزا(واتایڕۆحینوێژونزا)كاندانهۆب
زگاربوونڕۆبكاتبكهینزارهۆمووجههتێبدهیحیسمهیربازسه،كراوهیباسلداینجیئ

گروه ،تۆخیمافینانێستهدهبه،یریژینیخشبهێپۆبیداواكار،دانیتارمهیۆبانیكو
.كانتهییداواكاریوهمدانهاڵوهۆبیهاسوپاسگوزارروههه
،دارانڕوهمووباههۆبڵكو،بهتۆخۆربكههنهنزاوژكردنێرنوسهلهتیوامبردهبهتێبده

بكه ییورهگهوتهینورمانفهكهدوعا ترایزدارانداڕباوهیدڵلهخودا .تێسپبچهاتریزو
پارای)ئاهیوهئهیحیسمهیربازسهیاریپرس لهدهزراوێمن یكاتلهژكردنداێنوونزابم
؟دایڕۆحینگجه نزا( و بتاوههییحیسمهیربازسهیتوانانوێژ ۆوخاستهڕیكهیوهێشهكو
ونگتهوهشێكتێتوانخوداده.هینوێژونزاوئههۆیبهشیوئهتێبههخوداوهبهیندوهیپه
.رجمهولههیوهێرشسههتبخاكانسیحییهمهیكانمههڵچه
(كانهیی)داواكاریداواكار:مچوارهینگاوهه
؟كانسیحییهمهۆبتێنرگونجاودادهیداواكابهداجهیپاسوهلهییكامگرنگ:بكهچاوهڕ
لهنیدروستبكهیداواكاریكێستیلوهكههیبهمانكههیرباهه:بكهمارۆتوهبكیشداربه
(20ـ6:10سۆسفه)ئه
داواكار:بكهچاوهڕ بكهگونجاوههییكام ئهۆتلهتێوهیخودا یكهییكارداواتهێببیوهبۆ

؟یسكه
ئه:بكهمارۆت كهرهفتهدهلههییسكههییداواكارو كردنتیشداربهلهئازادبه،بنووسهتدا
گروپههلهكڵخهكهتێبرتی)ب داواكارچهكداێر وهخوارهیمهئه،ننێهردهدهكهییند
(.گونجاوانههییداواكاروهلكهێستیل
(20ـ6:10سۆسفه)ئهگونجاولهیداوكاریكاننموونه.1



6 هه10: دهالشهوهستجهلهتۆخیزێهبهكهدهمهڵوههزیرگ/ به.تیربخهتدا ڵكو،
.وئهیكانرنامهبهخوداوبهیتاڵسهدهزوێهبهتیادبكهیزتتاڵسهدهزوێهكهبدهڵوهه
6 دووپارچهتهبهتیبكهیرووندهینگجهكهدهمهڵوههزیرگ/هه11: ،یڕۆحیكچهلهنها
.ێنگبجهنجایئ،تیداناوۆیخودابكهستهببهیڕۆحیشۆپێزروكمووچهههڵكوبه
6 وه11: مه/ بهڕۆبوهشیدانوهسڵههكهییحیسكو وخوداڵگهلهبهدایندوهیپهلهماڵو
،5:2"4:1،17"2:2،10سۆسفه)ئهتێبوههڕباوهینگهواڕلهكداڵخهڵگهلهفتارتهڕوه
.وهتهیبیكانپالنهویكهستهودارودهتانیشهیدژكهبدهڵووامههردهبه(وه8،15
دیكهیكڵخهیدژزیرگههنێكربانگدهۆبیكانسیحییهمهینگهجهوئهكه/بزانه6:12
ئههیین(شتنڕنێخویوهێشبه)واتههیین و ورشێهبهزیرگههوهیغهدهقههیوهێشو

بههیینیربازسهیركوتكردنسه ، كارخراپهیڕۆحیدژشهیمههڵكو هییرگهیكارو
.تێكاردبهكانوشتههڕدبه
6 ب13: دژتاوههیههییخودایڕۆحیكچهیواوتهبهتیستیوێپۆتكهتێبرتی/ یكو
.یوامردهبهبهوهنهیستبوهیكانهییرگهیكاروتانیشهیرشێه
6 ب14: بهتیكهانهڕدایڕۆحینگجهلهزیرگههكهاربدهڕی/ ، خردهبهڵكو وههانبدتۆوام

.بكهیڕۆحینگجه
6 ب14: یكهیوهێشبهوهوهوتهیستبوهكانسهیگرنههڕۆحیدژشهیمههكهبدهارڕی/
.كههڵتهوێڵفدوورلهتیالدروستبژواستڕ
6 ب15: تۆكبهتێیكرنهپچهلهكهتیبدهڵوههكهاربدهڕی/ بهكانتانهیشهیندبهو ڵكو،
.نهێكاربهبهیڕۆحینگچهوهدابلینجیئڵگهواملهردهبهبهكێسكه
6 ب16: ونگودهێبدیكهیچكهاربدهڕی/ وتانیشهیكانرشهێهیماڵوهلهتینابن

.یبكهێجبهێالدانجێوبۆیكوخخوداوهیرنامهبهتیبدهڵوهه
6 ب17: ستههكهاربدهڕی/ وابردهههوهوهیترسمهتهیخهنهرتیبو الت خوداكهێم
كات.دهزگارتڕكاندژوارهوختسهكاتهداتلهدهتیتارمهی
6 بر17: تانیشهیكانرشهێهیماڵوهلهكهاربدهی/ كووهلینجیئ،كانكارهتانیشهو
.بردنخشتهلهوودانیرفرسهبوونبهڵزایستبهمهشبهمهئه،تینێكاربهبهیرگربه
6 :18 بر20ـ بهكانهیتانیشهزهێهیرشێهلهتیترسنهزیرگههكهاربدهی/ وامردهو
تهیبكهیڕۆحڕیشهكهبدهڵوههونوێژونزایڕێگالهوخوداوهیڕێگالهتیدابیندوهیهپله
.یڕۆحیلهه
یسكهیداواكاریكاننموونه.2
أ ینگجهشداربملهبهتێومهدهكانوهدژوارهخهۆبارودلهاكردنڕستملهبوهتێومهده.

كوتاوهوهمهڕێپاخودادهلهشهیممنهه،هیمسپاردههستمبببهیاستڕینێپشتویڕۆح
(عوندیكو)جترسوهئازاوچاونهیكێسكهبمكاتهوهوهدووربخاتهێترسمل

ب نامێهۆبانیرشێهكانهیتانیشهزهێهكێركاتههنمێكاربهبهڕباوهیغانڵقهتێومهده.
وومڕیسڵێچوییرهیئ،یتهیباۆخله،ئازار،گومان،ترس،یڵدوودیكاندارهسهڵێبرهیتكێكات
.بگرمیكاننهپالوتانیشهیرگهبهتێومهدهوهنهیقاستهڕڕیباوههۆیبه.نبكهێت

ماڵوهنزا:منجهێپینگاوهه
ـ6:10سۆسفهئه)لهكردووهیمهێئیرێخودافكهیاستڕكهیۆبوهنهڕێیبپاموومانباهه
بكهنانێاهڕـلینجیئیشهبهوئهیوهندنهێخوینجامئهلهتیربوێچفبكهیباس)دا(20
راوۆجیتبابهیربارهدهكداێپرگروههلهكڵخهكهتێبرتیب،داستهڕدووانیكهیلهنزاۆب
(وهنهڕێپادهرۆج
كردنۆبتكاكخوله8نزاوژێ.نو5
نهیگروپیوهێشلهبهوامردهبه دیكهیوئهۆبوهكهیرهه.دایرفهنهێسانییرفهدوو
.یورزهسهیكڵمووخهههۆبشیوپاشانوهتهڕێبپا
كخوله2وههڵماۆبیكار.ئاماده6



داهاتوویوانهۆب
تهیبدهوههڵمایكاركردنئامادهیپۆكنایوهنهینوسیڕێگالهبدهڵوگروپههیوهڕشێپ)
(كانندامهئه
لهشیوئهرهێكانبسپندامهئهبهیقوتابیداكردنیدروستكردنوپهئاگاداربه-:اسپاردهڕ.1

دیكهیكێسكهڵگهلهوهكههیبه(20ـ6:10سۆسفهئه)یشبهلینجیئوهندنهێخویڕێگا
.كڵخهانی
ئیشایا)وهندنهێخوۆبخوداڵگهلهرخانبكهتهكێكاتڕۆژانه-:خوداۆكاتبیرخانكردنته.2
.تینێبهیرودهتیدروستبكهكهیاستڕندچهبدهڵوهه,(2،3،4،5
.ۆركراودابچبهلهیتهیئانجێپبهژانهۆڕ(10:45رقۆسمه)تكردنخزمه:ركردنزبهئه.3
تڵێدهیخوداچبكهریوپاشانسهداهیفتهههوهلكێشتانیكێسكهۆبوههڕێیبپا-:نزا.4

(5:3كانبورهزه)كاتلهدهیوچ
5 نوكهرهفتهده. دروستكردنسهله-:وهبكهێت كاتینیبێتیدروستكردن،یقوتابیر و
.لینجیئیوهندنهێوخوكانتههیئایركردنزبهئهرخانكردنوته



