
47یوانه
ژكردنێنوونزا.1
.رهێتبسپكهگروپهبهیقوتابیدروستكردنوهبكوهپارانهژوێگروپ:نویوهڕشێپ
یكانهییژگارۆخوداوئامۆكردنبرخانتهۆخ"كخوله20"رستن.په2
شتچهداهیوانهمله بپهیربارهدهنیبدهرێفكێند خۆرستن بكردرخانتهۆخوداو ۆن
.یكانرمانهفهویژگارۆئام
ینجامدانئهۆبكێشتانیكێسكهبهنیخشبهۆكردنواتاخرخانتهۆكردن:خرخانتهۆ.خ1

ئامۆكردنبرخانتهۆخنموونهبهكێكار زیرستنپهیكانهییژگارۆخوداو یوهێشلهاتریخودا
.تێوكهردهتدادهخزمه

.وهنهێبخو13،19ـ12:1،6:12ڕۆما:مانستهجهیرخانكردن.ته2
ههتهمهێئیسته:جهكانستهجه بههیینیاویزیفیكێرشتنها كهاتووهێمانپستهجهڵكو،
روون(دهوهستجهوڕۆحندام)ندانئهچهوهمانیتێسكهوڕۆحله
لهندوویزیقوربان• دهسهیقورباننهێكردهرانوهانهیگكداێكات: بهنێدرڕبر مهێئماڵ،
بكهالشهیكانندامهئهتێبده بهۆبیقورباننهیمان ئییندوویزخودا ناولهتریچمهێ،

بهێكرابۆڵنترۆكنۆكیتاوانكاریكێسروشتبهكهنیناژكداهیالشه ، ۆڵنترۆكتێبدهڵكو
.تێناوماندابلههڕۆحوئهیوسروشتزۆریپیڕۆحبهێكراب
وزۆریپیقوربان• جزۆریپیشهو: پاكیوهاكردنهیواتا بهسیپو شتهینیخشو

خراپیفتارهڕلهوهنهیكهدهایجمانۆخمهێئكهیالكانلهپاكه مانۆخوهدیكهیكهیاللهو
خودا.ۆبنیكهرخاندهته
خودایندزامههڕیگهیجتهێببكهكهییقوربان•
شتههۆبمانۆختێبده بكهتهكێموو دهیندزامههڕیگهێجتهێببكهنیرخان تێبخودا

خوداكهنینجامبدهئهانهیچاالكوئهوهانێیلهییازڕخوداكهنیبكهنانهێشووئهیردانسه
.تێگرردهوهمانێل

تكردنخزمهۆبیڕۆحیكارانییڕۆحیرستنپهیكار
مانههستهجهینیخشبههۆیبه ڵگهلهتێبدروستدهۆبمانیندوهیپهمهێئێژڕۆموو
لهڵكو،بههیینكانداهینیئانهۆبژوێنویكاتنهالهرستنتهپه!یڕۆحیتخزمهانییڕۆحیكار
رخانتههۆیبهنیرستپهخودادهمهێئنموونهبهوهیرستنههپهشداژانهڕۆییئاسایژیان
.یكههیڕۆحهانهیخوداوجیتخزمهۆبژانهڕۆمانستهجهیكانندامهئهیدنكر
وهنهێبخو12:2ماڕۆ:شمانۆهرویبیرخانكردن.ته3
داهانهیمجئهڵگهلهسازاننه

قاتاوهنینادهمانۆخبهڕێگا نیبگربڵكو بقبهچهو قالهنیستوو ویكارخراپهیكێبڵناو
بهدایتانیشه ئهڵگهسازانمانلهكهیوهێشچیهبهكهنیبدهڵوههتێبدهڵكو، هییرگهیكارو

نهكارانهخراپه لتێبدا فهوهكارانهخراپههییرگهیكاروه، ینیوئاینیدێبیفهلسهكو
هاویكسێسیفتارهڕدبهستراووبهڵهه گفتوگڕێی، گۆیخراپ، ،سیپیارۆڤخراپ،

باریكسێسیگرجلوبه كارو ئایستیرۆریتی، دهرماندهبهبوونوودهڵو تێبو....هتد.
ئهیرگهبهكانسیحییهمه بگرنخراپانههییرگهیكارو ،انیدژهلتێبههانیرۆزیكێزێهو

.انهیژوازهێشوهلوهونهدووربكه
خواستیخوداوهربهانۆڕگ
یرنامهبهوهوشمانۆروهیبیوهكردنهێنویوامردهبهۆبنیهرخانبكتهمانۆختێبدهمهێئ

یكانرمانهفهیورهیپهكهداتوودهڕكێشكاتمهكانمانئهكارهینگشهێپروبهێرنهیخودابكه
نینێبهشمانداۆروهیربسهبهیانكارۆڕگوهناوهولهنیبكهیكترهییكاریهارونیخودابكه

.وخسارمانداڕلهتێبدهیوهنگدانههڕدایدوالهشمهبه
كانمانندامهئهیرخانكردن.ته4

وهنهێبخو23ـ6:22اتتمه:كانچاوه



بچاوهمهێئ دهتهیخوداۆكانمان دهچاوهیوهئهربهلهنیكهرخان رویبیرگاكانمان
"31:1وبی"ئهكانمانهڕۆحناوبچنهنیدهكاندهشتهبهڕێگاوهانههۆیبهكه،شماننۆه
وهنهێبخو5ـ50:4ایشای:ئكانهێیگو
تهۆبكانمانهێیگو دهخودا لهنیكهرخان ئهبه، وئهننههیگهماندهكانمانهێیگویوهر

.تێخودابینگدهلهمانێگوكهیئاسته
وهنهێبخو37ـ12:34اتتمه:زمان

لهنكهخهردهدهوهكانمانئهزمانهیوهئهربهلهنیكهرخاندهخوداتهۆكانمانبانهزممهێئ
"4:15،29سۆسفه"ئههیماندادڵ
.داستهڕدووانیكهیستهڕلهتیخودابكهیرستنپهكهبدهڵوههستاێ:ئرستنپه

وهۆبتیبكهیانرختهكهگرنگهالوهتبهستهجهیندامهئهكامه كارخودا یڕۆحیكێكو
؟رستنپه
"مكارۆك"كخوله20شداریبه.3

لهبكهدایكترهیڵگهلهیشداربهیكورتبهنبدهڵوهه ئهرسهن بوونیرێفكهیشتانهو
وئهۆببگرهێگو"1،2،3،4مكارۆك"لینجیئیوهندنهێخوۆكردنبرخانتهۆخینجامئهله
وهدهیشداربهكهیسهكه ۆیگفتوگماڵبهرگرهوهیجددبهیكانرنجهسهكات
ن.كهمهكاننجهرسه
یتهیركرداسه"كخوله70"ركردنێ.ف4
یحیسمهیركردهسهیكانهیندتمهبهیتا
یركردههسیكانهیندتمهبهیتایربارهده47یوانه4یلكهینامیهیوهندنهێخومئه
.داێنویمانیپهلهیتهیركرداسهبهتهبهیتاهیوهندنهێمخو.ئههیحیسمه
ـ5:1سۆترپه1لینجیئیوهندنهێخو"ساڵێكیتهیادركرسهۆبنهیبب34یوانه3یلكهینام-
7"
یساڵێكلهیتهیركرداسهییوژوێمیندنسهشهگهۆبنهیبب4ۆیپاشك4یلكهینام-

.دایحیسمه
.ساكانڵێكیرابهڕیربارهدهنهیبب5ۆیپاشك4یلكهینام-
رستگادا.پهیندامانناوئهتلهئافرهیكاركاریربارهدهنهیبب3ۆیپاشك6یلكهینام-
ساڵێكینییئایسمهڕوڕێیربارهدهنهیبب17یوانه6یلكهینام- یتاڵسهدهو

.ساڵێكیتهیركرداسه
یهانیجیساڵێكیكانهیتهڕبنهركرده.سهأ

سهناساندن یسایعلهبریتییهساڵێكانییحیسمهیڵگاكۆمهیمرنهواڵبایركرده:
كانرهامبهیپهشیوانئهكههیحیسمهیڵگاكۆمهیگرنگویینهیبنچیركرده،سهحیسمه
وهتهێگرده
ژێنوۆبكانداهینیئاوهبونهۆكیربهۆزلهداتشاندهینۆیخوهحهیسمهیستهجهساڵێك
ڵگهلههاتووهوهكههی"به1:2سۆرنسۆك1"وهبوونهۆكئینجیلدالههانیجیررانسهسهله
16سۆنسۆرۆك1"ساداڵێك :19 كههئینجیلداله" مهیراسمهژوێنوۆبكانوهبوونهۆموو
"لیسرائیئیساڵێك"نۆخربهسهكانهینیئا 11"كردار :22 "خیۆنتئهیساڵێك"" :11"كردرا
25 "ایكلسلهولیسرائیئیساكانڵێك"" 15:41"كردار "ایزاریسیساكانڵێك"" :18"كردار
22 "سۆسفهئهیساكانڵێك"" كردار "20 ته17ـ      ع" یركردهسهحیسمهیساینها
.کارانهژێنویستهدهمووهه
حیسمهیسای.ع1
یهانیجیساڵێكوحیسمهیسای.عأ

.وهنهێ"بخو16:18اتتمه"،"23ـ1:22سۆسفه"،"ئه2:25،5:4سۆترپه1"،"20:28"كردار
؟یهانیجیساڵێكراووردبهبهبههێیكحیسمهیسای:عكردنۆگفتوگوهونهیزۆد



عرنجسه لههیحیسمهیساڵێكیرنهێرزدامهوهورهزهۆدحیسمهیسای: ج، هاندایگشت
رهابهڕمووههیپرسراوێلوكانشهقهیواهڕرمانفهوكۆرسهحیسمهیسایهاعروههه
دانههاندایگشتجلهكانههینیئا خاوه، ومردنهۆیبههی"ێنویمانیپهیساڵێك"ینرو
وهیوهندووبوونهیز زهسهلهیواهڕرمانفههۆیبهساڵێكیوهادنانهیبون، ویور
یباسكههیینلداینجیئلهكهینیبێتچیههیهانیجیساڵێكیكۆرسهكاندا،تاكهئاسمانهله
.یورزهسهلهوهتهێبگرحیسمهیسایعینێشوبكاتكهكێرنهێنوچیهیبوون
.یكهتهاڵسهدهجێكردنیجێبهوحیس.مهب
چكردنۆگفتوگوهونهیزۆد ێجبهێجساداڵێكلهیكههییواهڕرمانفهحیسمهیسایعنۆ:
؟تێبدهیوهنگدانههڕنۆچداكانسیحییهمهیژیانلههاروهههكاتوهده
وهلهینجیئهۆیبهكاتدهێجبهێجیكهتهاڵسهدهسای.ع1
،15ـ3:14ساوسۆمیت17،1ـ3:16ساوسۆمیت1:9،2سۆتی،ت13ـ4:12كانهیبرانیع
وهنهێ،بخو32ـ20:27،كردار6:17سۆسفهئه

مهرنجسه لینجیئهۆیبهووڕخاتهدهۆیخیتاڵسهدهحیس: یكانهییژگارۆئامندوپهو
ئۆیخ حیسمهۆبرراوینیبێكتلهبریتییهلینجی، مهههو حیسمهیسایعكهیحیسموو
دهچه بیكێوورستند ئهێیپبهستهیوێپكهساڵێكۆدانا بكهستوورهدهو ههكار موون
لینجیئیكڕۆناوهیوانهچهێپكانسیحییهمهتێنابوهتهكراونهۆكداێنویمانیپهلهشهمانئه
1سۆنسۆرۆك1ن"بكهوتسوكهڵهه :19 ،4 7ـ6: لهپشتبكهتێنابانی" یرانامبهیپهن
انی"وه4:2،5:32كان"،"وته1:7شوعهی"،"29:13ایشای"،"ئ8:8ئیرمیا"نۆكیمانیپه
باوهیشنهوهگونجاونهێنویمانیپهیرانامبهیپهیكردننهێگوبه 22نینی" "،"19ـ18:
تێ"ناب7ـ4:4اتتمه"،"26:22،28:25"،"كردار12ـ1:9سۆترپه1"،"2ـ3:1سۆترپه2

:15اتتمه"،"8ـ7:7سۆرق"مهگرنڵخوداههیرنامهبهستلهدهكانسیحییهمهزیرگهه
3،6"
وهزهۆریپیڕۆحهۆیبهكاتدهێجبهێجیكهتهاڵسهدهسای.ع2

رنجسه زۆریپیڕۆح: نووهوهحیسمهیڕۆحواتا رسهلههیواحیسمهیسایعیرنهێكو
شوساداڵێكلهحهیسمهیكانهیندتمهبهیتاڕیربدهیتاوهوتهبهیوزه ڕدارانباوهینێو

:16اننیۆحه"،23ـ14:26،20:21اننیۆحه"،"24:49قاۆ"ل"،8ـ1:5و........هتد."كردار
13 وهنهێبخو15ـ رخانتهۆیخیكانرهامبهیپهحیسمهیسایعوهزهۆریپیڕۆحهۆیبه.
ببنهتاوهانیكانكارهۆبدووهكر حیسمهوهزهۆریپیڕۆحهۆیبهساكانڵێكیرابهڕكو
بروهههیاستڕیتنوووهربهكردووهاستهڕئایانیمووهه چكهوهتهێنێهدهانیریها یوا
زهسهله زهسهلهكهكداێكاتلهركردنێفیور ههبووهیور شت. كهركردوونێفیكێموو
شبهزاننیببووهستیوێپ یسایعیدێشاهدراووێپتاڵسهدهكانرهامبهیپههیوهێم

زهسهلهحنیسمه وپهكهیور وهوهوننهێخودهكڵخهۆبحیسمهیكانهییژگارۆئامند
بهكهدهیكڵخهیشهبانگه یاستڕوهرن ئهمووههو داێنویمانیپهلهشانهیاستڕو

ئهكراوهیوباسوهتهنهكراوۆك نوسئهكهیبهێكتو بهانهیویوان یهیكهكهڕۆناوهماڵ،
حهیسمهیسایع 15"كردار بخو28: حیسمهیسایعیوزهۆریپیڕۆحهۆیبهوهنهێ"

كهكڵێسایرنهێنویاردانیڕبوهوبوونهۆكیربهڕێیتوان بوون.خێۆنتئهیڕدارانباوهبكات
.لیائڕسیئیكڵێسایكانهوچواڵسابهڵگهلهوهحیسمهیسایعیكانرهامبهیپهڵگهله
رۆزبهكێارڕیبچیهتێونابتێكارددادگاكاندابهلهاتریز"16:4كردار"له(اردانڕیب)یشهوو

وهتێبدر كه. رمنهبه كهرانامبهیپهیاریبركو وپهیانینو حیسمهیكانهییژگارۆئامند
وهكاتهدهیتهڕشیتریكێندههوهندسهپهكڵخهكێندههیالانهیژگارۆئاموئه.ننهیگهده
یرستنپهلهوهونهدووربكهوننێوازبهكههیوهئهگرنگهرۆزكانسیحییهمهۆبدارهێلیوهئه

بوهیكالوه تیك ئهو كانهییفسانهخودا روهههو یوشتهڕدبه لهوهونهدووربكهها
یكسێس 16كردار هه4: روه، دوورێیلستهیوێپكهدیكهیگرنگانهشتهوهلكێكهیها
سهوسویچاو بهوهونهبكه جولهیركردنیك ربهلهتێبدهچونكهانهیكانكهبرا



یستیوشهۆخ تێبوشۆخانیكترهیخودا بكهوهو ههلهوهونهدوور كووهیتیرنهندێك
یخواردنانیكانهیینهفساخودائهوكانبتهۆبیقوربانتهكراوهكهیشتهۆگوئهیخواردن

كێشتچیهوهرئهبه"له6ـ14:1ماڕۆ"؛"29ـ15:28"كردارندراوێخنكڵیئاژهیشتۆگ
:8ڕۆما"؛"5:16،18،25التیاهغ"؛"6:17سۆسفهئه"تهیستنادهوهتانهیرنهرهۆمجله
16اننیۆحه"؛"10ـ5 ووهخستنهریبلهتێبدهوامردهبهزۆریپیڕۆحوهنهێبخو"8:
.كانسیحییهمهیكردنیرابهڕ
ع3 دهێجبهێجیكهتهاڵسهدهحیسمهیسای. یكانتاكهیتهیركرداسههۆیبهكات
.کارانژێنویستهده

عوهنهێبخو20:28كردار یستهدههۆیبهكاتدهێجبهێجیكهتهاڵسهدهحیسمهیسای،
باوهڵهكۆمهیچوواناڵسابه ئهۆبكانسیحییهمهیوتنكهنێ)شوڕدارانی وپهو ند
كهتێبدهكێشكاتمهئه(ن.كهدهیباسساداڵێكلهچووانهاڵسابهوئهكهیانهییژگارۆئام
یوكارتێرگرتبوهانیكانڕاستییهشترێپانیشۆبنخنهیقاستهڕیرنههیگهچوانهاڵساهبوهئ
بهبكهێپ ییئاسوودهیگهێجیاستڕن. یسایعیزاندهكێكاتكههیرانشگوزهۆخو

هیئامادهكانداژهێموونوههلهشهیمههوهوهكاتهدهیرچسهختلهجهشهیمههحیسمه
ههتداڵگهله بهقسهانیژكردنێنوۆبوهبنهدهۆككڵێساكهكێركات. وهحهیسمهیناوكردن
".18:20،28:25اتتمه"هیئامادهانیناولهۆیخحیسمه
حیسمهیاساییكان.نموونهج

كهن؟یچحیسمهیسایعیاساكانییكانارهیدنموونهلهكێند:ههبكهۆگفتوگووهبدۆزه
ن.ههساداڵێناوكلهوهزهۆریپیڕۆحهۆیبه

.داتالدهتاوانوهگونالهكڵخهحیس،مهوهنهێبخو10ـ46:8اننیۆحه
3اننیۆحه :3 8ـ 1سۆترپه1، :20 2سالۆنیكی2، :13 بخو14ـ ئهوهنهێ، بانگكڵخهو
ده وپههۆیبهكات كانهییژگارۆئامند كیدالهدووبارهۆیهتهێبدهكهوهزهۆریپیڕۆحو

.انیزكردنۆریوپانی،پاراستنانیوهبوونه
12سۆنسۆرۆك1 :4 7ـ ئه11، 4سۆسفه، بخو7: كهداتدهڵوههحیسمهوهنهێ،
ئاشنابكات.كانهیڕۆحپاداشتهبهكانسیحییهمه
3سۆنسۆرۆك1 :6 ،12 :5 مه7ـ 13سۆرق، بخو34: ئهحیسمهوهنهێ، مووههیرككارو
خزمهههانیكردووهیاریدیكهیحیسمه گوزارر لهكهكهییت شكهشێپداكڵێساناو
تێبكر  12سۆنسۆرۆك1. :18 ،24 بخو26ـ عههوهنهێ، مووههكهحهیسمهیسایر
.خاتكدهڕێداكڵێساناولهكانسیحییهمه
وهئهڵگهله شانهسهلهانیسكهوهورگهیكهیاریرپرسبهكانحییهسیمهشدا مووههلهر
ئه ئهرگهئهدانانهێشوو ركئهو ههێپشتگوانیهییتهیاریپرسبهو ڵوههزیرگخستبا
بدهنه یسكهبێتدهكهننهیبنچمانهئهچونكهحیسمهیاساكانیجێكردنیجێبهۆن
بكات.انیوهیڕپهیحیسمه
حیسمهیسایعیكانرهامبهی.په2

پهبكهۆگفتوگووهبدۆزه ده؟بوونێكحیسمهیسایعیكانرهامبهی: یچانیتاڵسهكارو
؟بوو
.وهنهێبخو19ـ3:13سۆرقهاوتابوون:مهێبیكێگروپحیسمهیسایعیكانرهامبهی.پهأ

یووڕوانلهئهوهرئهبهبوون،لهكڵخهیهاوتاێبیكێگروپحیسمهیسایعیكانرهامبهیپه
وهحهیسمهنهیاللهانیتاڵسهدهزوێهوهردرابوونێبژڵهههۆیرزبووببهانیپلهوههییتهیساكه
تاوهێپ ببنهدرابوو ئهیتهیشاكو یكهوهندووبوونهیزیربارهدهیتبهیتابهو 1كردار ـ21:

22.
اننیۆحه،"1:8:"كرداررگرتووهوهانیهاوتاێبیكێركئهحیسمهیسایعیكانرهامبهیه.پب
20 :19 23ـ ،16 :12 بخو15ـ دهوهنهێ" ۆبزۆریپیڕۆحلهدراوهێپانیتبهیتایتاڵسه.
پدهۆبنبدهڕجاكوتاوهانیكههییتبهیتاركهئه تاوهساڵێكیژووێمیكردنێست وئهكو،



ێوتردهانێیپكههیوهرئهبهشلهمهئهداێنویمانیپهیكانبهێكتلهنكهبكهمارۆتانهیاستڕ
".2:20سۆسفه"،"ئه21:14نینی"بیهانیجیساڵێكیبناغهیردبهیراندانه
16:18اتتهمبوو:ههانیتبهیهاوتاوتاێبیكێتاڵسهدهحیسمهیسایعیكانرهامبهی.پهت
وبزههمهیزراندندامهۆدرابووبێپانیتبهیتایكێتاڵسهوانده.ئهوهنهێبخو19،18:18ـ
وهانهیكانهییركارێفوانههۆیبهساڵێكیواوتهۆبكێبازڕێ 1ساوسۆمیت2" :13 "،"14ـ

 15كردار :28 تاوه29ـ فه" بهكو كهبكهكانسیحییهمهرمان وپهیوهیڕپهن ند
"،"كردار6:17ڕۆما"،"6ـ10:4سۆرنسۆك2"،"3:14سالۆنیكی2ن"بكهانیكانهیژگارۆئام
ـ8:14"كردارورهگهیخودایتهیناوپاشاۆبكڵخهیوهناوودوورخستنهنانهێهۆ"ب16:4
4ـ2:3كانهیبرانی"عكڵێسایركردهسهمكههییشانكردنیستندهۆ"ب11ـ17،5:1
".16:20سۆرق"،"مه12:12سۆنسۆرۆك2"،"
پهپ بهیینانینینشێجحیسمهیسایعیكانرهامبهی. 21نینی: ئه14: 2سۆسفه، ـ19:
هاتنلهدهكێپحیسمهیسایعیكانرهامبهی.پهوهنهێ،بخو26ـ1:21،كردار5ـ20،3:4
،1:1سۆنسۆرۆك1"پۆڵۆسینێردراو"وه24:9،33قاۆ"لحیسمهیسایعیكههیقوتاب11
انیكهیوهگرهێجچیهحیسمهیسایعیكانرهامبهی"په18ـ22:14،26:15"كردار؛"9:1
ئهبهلههیین كهئهیهیپاوهپلناگاتهكێسكهچیهیوهر بگرئهینێشووان بهوهتهێوان

"كردایرهێگو 1ر :21 ژماره22ـ 12هیتاههتاههۆبحیسمهیسایعیكانرهامبهیپهی"
یباسكهنینینابلداینجیئلهكێرنجسهوینیبێتچی"ه21:14نینی"برهیگێجوهرامبهیپه
یاسینهاعتهڵكو،بهوهكانهشهقهنهیالبكاتلهكانرهامبهیپهیوهگرتنهنێشویوامردهبه
"2:25سۆترپه1"هیتاتاههههۆبوهوتهێنێمكاندهشهقهیكۆرسهیرابهڕكووهحیسمه
دهج یكڵێسایكانرهامبهیپهلهوهنهێبكرایجحیسمهیسایعیكانرهامبهیپهتێب.
پهیحیسمه ئهیرنهێنویحیسمهینانێخوژێنویستهدهیكانرهامبهی: "نهیستهدهو
"نڕدارانباوهێینویستهدهیردانهكانرهامبهی"په8:23سۆنسۆرۆك2"،"2:25یپیفل
2سالۆنیكی1 :6 7ـ كردار "،"14 :1 ئه4ـ كهوانه" كووهرگرتووهوهانیتێرامبهیپهن
ئهیڕۆحیكهیارید 4سۆسفه" :11 16ـ 12سۆنسۆرۆك1"،" ئه28: انیشیئوانه"

كردنهخزمه "نكهكاردهساداڵێكیركردهسهكهیرێژلهانیمووههساداڵێكلهت
".5:17ساوسۆمیت1
ۆبهییهانیجیساڵێكیكۆرسهونخاوهروادنهیبونرونهێزرمه،دهحیسمهیسای:عیكورتبه
هههه حیسمهیاسیعیكانرهامبهیپهحهیسمهیستهجهیهانیجیساڵێكهیتاتا
.حیسمهیسایعیدوالهنێنردادهساڵێكیرابهڕبه
یحیسمهیكڵێسایكانرهنهێزردامهركرده.سهب

بهناساندن هاروهههوهننۆكیمانیپهیهڵمهۆكیرنهێزردامهیستهدهكانچووهاڵسا:
ندچهلهكهیهانیجیساڵێ)كنێنویمانیپهیهڵمهۆكیرنهێزردامه ۆیخكڵێساان
حیسمهیسایعیكانرهامبهیبوونپهندوویزشتاێهكێكات(بنكێنێرشوههلهوهتهێنیبده
ئهكووه 1اننیۆحه2"اندیگهدهێجبهانیكانرمانهفهكڵێسایكانچوهاڵسابهو :1"،"
انیتهیتایكێركهئشنیكانشهقهیردهدهیارییرچ".هه4ـ6:2"،"كردار5:1سۆترپه1
.ساداڵێكلهردراوهێسپێپ
:نداۆكیمانیپهلهكانچووهاڵسا.به1
.وهنهێ،بخو26ـ3:16،18:17رچوون،ده18،31:28ـ1:9كان،وته107:32كانبوورهزه

؟كراینگشهێپییخوداینۆكیمانیپهیلهمهۆكنۆ:چبكهۆگفتوگووهبدۆزه
لرنجسه ،بووهههیبوونبووهكێتعهیواقشترداێپلهداییخوداینۆكیمانیپهیهڵمهۆكه:

"ده1447شێپ پ.ز 3رچوون :18 ،4 به29: "كانزهۆهیكۆرسهكانچووهاڵسا" بوون
19ئیرمیا عه1: "،" 6زرا :7 4لیئۆسام1"،" وته3: "،" 31كان :28 یكۆرسهانی"

كانتهرهیشعهیكێشبه " 12لیئۆسام2بوون كات17: نیستهڵفهلهكانهیلیسرائیئكێ"
:31كاننده"پهدابووێتیكهیچوواڵساندبهچهكهیچكهۆمووشاروشاربوونههێجشتهین



راعوس23 "،"4 وته2: "،" 21كان به3: ئاستسهلهنهیبنچلهكانچوهاڵسا". تواناویر
انییهاتوێل لو نرخخوداههترسان نهیپاوهپلو "دهانیزڕی، 18رچوون :17 "26ـ

ژمارهانیتهیركرداسه " 11كان :16 ژ17ـ وتهانیشتنیگهێتانییری" " 1كان :9 "18ـ
كانرهامبهیپهۆبیوه.خودائهردرابوونێبژڵسداههزارانكهههودانرسهسهبهانیكانركهئه
 كهیاریدكاناڵباشهقهو جتهكردبوو بهبننهوهگرهێنها ، جچهلهتێبدهڵكو یگهێندان

".8یشبهلیئۆسام1ن"بكهتهیحیسمهتبهخزمهرداۆراوجۆج
.دایفارسوینانیۆویمانڕۆیكانرهۆمپراتیئیماوهلهكانچوهاڵسا.به2
وهیپاوهپلێیپبهكانداگانهێبتههیرۆراتمپیئیاسیسیتاڵسهدهیماوهلهكانچوهاڵسابه
.ركردهسهبوونهكردودهدهانیتاڵسهدهیبچوكوهورگه
بابلۆبوونبئاوارهینهادوا(پ.ز:ته331ـ559)یفارسیتهیرۆمراتیئیتاڵسهدهی.ماوهأ
له538) وهاتهكهیهركردسهدایفارسیتهیرۆمپراتیئیتاڵسهدهیماوهپ.ز( بوون
ـ7:25زرا"عهیردادگهدابهیوبرهپ.زبووكه458زراعهشیوستئهدهگرتنهتاڵسهده
26،10:14"
ماوهب فهی. ل312)دیسیۆسلینانیۆیتهیرۆمپراتیئییواهڕرمان داهیماوهوهپ.ز(:
پنهمهتهبهلهكهكهاتێپ(رانیپیننجومه)ئهیناوبهكهیستهده لهدهكێكان ڵگههات
بووههرانیپیننجومهئهكهیهیوهێمشبه.ڵگاكۆمهمووههكانلهناوبانگهبهوهورگهشهقه
برد.دهوهڕێبهیكهجولهیوهتهموونهههكه
ماوهت لیمكههییده)سهیمانڕۆیتهیرۆمپراتیئی. ز(: د. و ز مووههداهیماوهوهپ.
بوونههرانیپیننجومهئهرۆزهیوهێمشبووبهههیرانیپیننجومهئهۆییناوخیكێمیرهه
زوێهبهنهجومهنئهیربهۆز(ز66ـ6دا)یمانڕۆیتهیرۆمپراتیئیهیماوهوهشدالوهئهڵگهله

كانچووهاڵسابهله(كهنیردێووترا)سانهدهانێیپبوونوهلیسرائیئلهكانتهاڵسهندهخاوه
وانهشهقهیركردهسهڵگههاتلهدهكێپ ییاساییژێبكان، 16اتتمه)و له21: و ڵگه(
ئلیائڕسیئیكانناوبانگهبهزانهێخیندامانئه بهیتاڵسهدهزوێهیمانڕۆیتهیرۆمپراتی، دا

یربازوسهیاسیسینهیالو)باجتاڵوویكانهۆییناوخهمووكاروباررههسهلهنیردێسانه
سانهنانهته(دابوویمانڕۆیتهیرۆمپراتیئیستدهله ههلهنیردێت خهناو كداڵموو

".22:5بوون"كردارواڵبناسراوبوونچونكه
كان(كه)جولهداێنویمانیپهلهكانچوهاڵسا.به3
وهنهێبخو4،2:42ـ6:1،كردار5:1سۆتر،په1اننیۆحه3

؟كراوهیوهڕشێپكهجولهیكڵێسامكههینۆ:چبكهۆگفتوگووهبدۆزه
لهرنجسه یستهدهمكههییوهئهیكاندواكهجولهیژنجهیدواداێنویمانیپهیماوه:
مانههلهردراێبژڵههلیائسریئیچواناڵسابهیكهیستهدروستبوودهحیسمهیانییقوتاب

رزئاستبهیتریكانڵخهوكانزانهێخوكۆرسهلهنۆكیمانیپهیمردهسهیاوانیپیلۆپ
كهروهههردراونێبژڵههوهكانهدارهڕباوهنهیالله كانرهابهڕكو ههشهقهو "ردرانێبژڵكان

".7ـ6:1كردار
5سۆترپه1 :1 ،1اننیۆحه3، 6كردار ل4: زقاۆ، وونڕرۆ، یكانرهامبهیپهكههیئاشكراو
بهوهحیسمهیسایع وئهییتارهسهیركئهداكڵێسالهكردووهانیكاركانچوهاڵساكو
"6:4"كردارونزانوێژلهبوویتیتاكبووبربهكهكاندانهێخوژێنویستهدهلهچوانهاڵسابه
كان(كه)ناجوولهداێنویمانیپهلهكانچوهاڵسا.به3

بكهووهبدۆزه چگفتوگۆ لهزراوهدامهتازهنهێخوژێنویستهدهنۆ: ناجوولهكان كانداكهناو
؟كرددهانیوهڕشێپ

پهرنجسه كانرهامبهی: تازهسپاردهیراوورد)بهانیكانكارهیهارو یكانرهبهوهێربهانیكان
یتهیركرداسهۆبكرانیاریدكانچوهاڵسازراندبهدامهانیتازهینێخوژێنویستهده(ساڵێك

نخهردهدهوهئهیواوتهبهكانرهامبهیپهیكاننهیكونوسروهههكداهیستهموودهههكردنله
وئهیكاروباروونكهگروپببهڵكو،بهداكڵێساناولهبووهنهچوواڵسابهكهینهاتهزیرگههكه



ئهدهوهڕێبهانیستهده گروپهبرد، )ئهدهێیپچوواناڵسابهیم (رانیپیننجومهوترا
"4:14ساوسۆمیت1"
عیكورتبه دامهدانهیۆخحیسمهیسای: هكانسیحییهمهیساڵێكینخاوهرونهێزررو

 20"كردار :28 16اتتمه"،" ئه"18: كۆرسهتاكهو قهیربهوهیربهو وكانشهگشت
كهرهامبهیپهوهشقه"تاكه23ـ1:20سۆسفه"،"ئه2:25،5:4سۆترپه1"ساكانهڵێك
:3كانهیبرانی"عنراوهداێپیدانوههكانسیحییهمهنهیاللهوههدیاریكراووههۆیخوداخنهیالهل
.هكانسیحییهمههسڵێووكمههوهشقهیكۆرسههیردهركسهشتاێهحیسمهیسای"ع1
:21نینین"بدروستبكهیحیسمهیكڵێسامكههیكردكهیكانرهامبهیپهلهیداواوهئ

ئه14 16اتتمه"،"2:20سۆسفه"،" :18 په19ـ یرنهێزردامهیركردهسهكانرهامبهی"
پهحیسمهیسایعیدوالهننكاسیحییهمهیساڵێكیژووێم یسایعیكانرهامبهی.
حیسمه ندهانیكانچوهاڵسابهانیكانهاوكارهو لهدهشانیست یكڵێسامكههیكرد
تدایحیسمه 1سۆتی" :5 كردار "،"14 ئه"23: یركردهسهشتاشێهچوانهاڵسابهو

لهداۆمرئهلهداڕدارانباوهیكانتاكهستهدهلهرننهێزردامه ئهتێبدهكداێكات. هییاستڕو
1:21"كردارتهیدوادانابهانیكێنینشێجچیهحیسمهیسایعیكانرهامبهیواپهكهنییبزان
 په22ـ ئهێیپبهكانرهامبهی" "ێیپحیسمهیسایعكهنڕۆدهرمانانهفهو كردوون
،20:17"،"كردار15ـ7،14ـ3:1ساوسۆمیت1"،"9ـ1:5سۆتی"،"ت4ـ5:1سۆترپه1
28."
كانچووهاڵسابهیهڵمهۆ.كج

بهناساندن دهههێنویمانیپهیكڕۆناوهێیپ: نهیاللهڕدارانباوهیكهیستهموو
"كانچووهاڵسابهیهڵمه)كۆێوتردهێیپكهتێكردهیوهڕشێپاوانیپلهكهیستهده )
انییردۆببهنیبهناودههڵمهۆكوئهمهێئۆمر"ئه20:17،28"،"كردار4:14ساوسۆمیت1
لهرانیپانیچوواناڵسابهیننجومهئه وهیكانهزاراوداێنویمانیپه. رێچاودروابهڕكو
(چوواڵسا)بهیزاراوهبههیههانیندوهیپهشهیمهه
(كانرهێ()چاودكانرهابهڕ)(چوواناڵسا)بهیكان.زاراوه1
.وهنهێبخو20:17،28،كردار1:5،7سۆتی،ت4ـ5:1سۆترپه1

بكهووهبدۆزه جگفتوگۆ چوواڵسابهیكانزاراوهوانێنلههییچیاوازی: چاودرابهڕ، رێ،
دا؟ێنویمانیپهله

:رنجسه
.تێنێهكاردهبهیكترهییاتیجلهرۆوگڵئایوهێشبهمزاراوانهئهێنویمانی.پهأ

هاتووهبه(presbuteros)ینانیۆیشهووكوروههه ورامبهبهلهكار (چوواڵسا)بهیشهور
(presbutros)ینانیۆیشهوولهێوتردهێپی(prist)یزینگلیئبهكهشهقهیشهوو
راوهیرگوه
بهdiacon)یزینگلیئیشهووجیاتیله(diakonos)ینانیۆیشهوو- كهكارهاتووه(
هاتووهوه(هdiakonos)ینانیۆیوشهو(لهdiacon)یزینگلیئیشهووتێدرابهڕیمانابه
poimen)ینانیۆیشهوو- ساڵێكیاریرشترپهسهانیرابهڕیشهووجیاتیله(
(shepherdبه)كارهاتووه
یشهوووئهستاێئندهرچهههكارهاتووه(بهshepherd)جیاتیله(pastor)ینیالتیوشه-
(pastorله)هیینیالتینهیبنچماڵبهتێكاردبهدایزینگلیئ.

episkopos)ینانیۆیشهووهاروههه یمانابهكهكارهاتووه(بهoverseer)جیاتیله(
لهepiskopos)ینیالتیشهوووهتێدساڵێكیرێچاود shepherd)یبر( یزینگلیئی(
.كارهاتووهبه
30)نداۆكیمانیپهیماوهله زاراوه97ـ شهقهیزینگلیئبهچوواڵسابهیز(
(G.Prestuterosوه ینیالتبهاریرشترپهسهروابهڕ( وهpastor)یزینگلیئبهو رێچاود(
ێبكاتوبهدهمانپلهههوهكێسكهۆب(ئاماژهG.Episkopos)شهقهكۆرسهیزینگلیئبه



لهیاوازیج 20"كردار باس17: دا بهههكاتكهدهی" قهوهكانچووهاڵساموو كانشهكو
"دا1:5سۆتی"تله!"20:28"كرداریاوازیجێبكانبهشهقهیكۆركوسهوهنوهكهكارده

"وه1:7سۆتی"تشهقهارویرشتهرپسهێوتردهانێیپكانچووهاڵسامووبهكاتههباسده
حیسمهیسایعیتاڵسهدهرێژلهانیموومووههههكاتكه"داباسده5:1سۆترپه1"له

 " 5سۆترپه1دان ئه2: بهمه". پوهئهیوونڕش كهدهشانیمان یركردنیسهبهدات
وئهینانێكارهبه دهقاۆ)للهشانهوم سڵۆپكهنینیب(دا یشهووێرسههسۆترپهو
چاوداڵابه و وئهیاڕرهسه!داینویمانیپهلهننێهكاردهبهیكترهیجیاتیلهرابهڕروێچوو
وچوواناڵسابهوانێنناكاتلهیاوازیجێنویمانی،پهننهیگهیدهزاراوانهوئهڕۆمئهكههیمانا
.كانرهابهڕروێچاود
یكێننجومهئهتێبدهڕدارانباوهیكهیستهموودهههكاتكهدهرمانێفێنویمهماننای.پهب
.یتهیركرداكوسهوهتێبههیچوواناڵسابه

به!داێنویمانیپهلهكراوهكاننهركردهسهیهیپاوهپلیشكرندابهیباس ، هنتهڵكو كهیا
(رانیپیننجومه)ئهێوتردهانێیپكههیههیتهیركرداسهیرنهێزردامهیگروپ

4ساوسۆمیت1" له14: دههه" بهههداڕدارانباوهیكهیستهر وهلكانچووهاڵساموو
اقوبی"،"5:1سۆترپه1"هیههانییتهیاریرپرسوبهیتهیركرداسهشدارنلهبهداهیستهده
11:30،14:23،15:2،22،20:17دار"،"كر5:17ساوسۆمیت1"،"1:5سۆتی"،"ت5:14
"
رانهۆجراوۆجزاراوهوئهی.ماناج
قهpoimen)چوواڵسابهیمانابه(كهpresbutros)یكهزاراوهێس وهتێدشه(
(Episkoposكه یفیزوهیپلهێسانیرۆراوجۆجیشتێتسێدرێچاودروابهڕیمانابه(
بهنڕرنابدهرۆراوجۆج ڵ، پلههكو ماناههوهمان هیههانیمان دهكهیواتا لهوهگرنهگروپ
.وهنههیالێس

یهیپاوهپلوئههاروهههویڕۆحیووڕلهشتنیگهێپۆكاتبدهئاماژه(چوواڵسا)بهیزاراوه
.رۆزیكهیهاتووێلوههارمهیبونوهیتهیههكه

نڕبردهدهانیكانكارهیسروشت(رابهڕروێ)چاودیكانزاراوه
دهفهێنویمانیپه كهرمان بهههكات )ككڵێسا)یكانچووهاڵساموو (ۆییناوخیساڵێ(

ئهیرابهڕروێچاود ههنهیستهدهو وهانیموو. لهبهكهیكو وداهیپاوهپلشدارن
.بردنداوهڕێبهله
.هیپاوهپلۆبدایحیسمهیساڵێكلهیتهیركرداسهیژووێمیوتنشكهێندنوپسهشهد.گه

بكه4ۆیپاشك4یلكهینامیریسه
لداینجیئلهكانچوهاڵسابهییتوانابهوییهاتوێ.ل2
9ـ1:6سۆتی،ت7ـ3:1ساوسۆمیت1

باسبكهۆگفتوگووهبدۆزه بهییهاتوێلی: نۆچئینجیلدالهكانچووهاڵسابهییتواناو
؟وههاته
پرنجسه كاتتهاوانی: دنێردرێبژدهڵههكێنها لهكهیانهییمداواكارئهكێكاتنێكردهیاریو

ن:وهخوارهیمانهئهنكهبكهێجبهێهاتوونجلداینجیئ
تێبڵزایكێسكهتێبدهیكانزوووئاواتهئارهراووردبهبه:بهدایتێسكهفتاروهڕلهی.چاكأ
لهیكرهسهیئامانجتێئاگاداربتێبشدهپارهۆببكاتوهڕۆڵنتۆكۆیخوداۆیرخسههب
.تێبنهپارهاندایژ
یكهژنهۆبتێبوییفاوهبهویزۆسڵدینموونهتێبژناندهربهرامبه:بهیزانێخیانی.ژب
خگهئه دهنهزاندارێر یپاكنێداوینموونهتێببوو بهرامبهبهتێبزێڕو ئافرهههر كێتموو
بهرامبهبه دهشیناڵمندار كهانیرێفتێب، ننێبهحیسمهبهڕباوهبكات یورهیپهو
بگرن.انیباوانیزڕێنكهبكهرێوافكانهمنداڵبگرنوهیزێرونبكهیكانرمانهفه



توانات یتهیراابهڕی. شیئیراندناپهڕو بهكاو ویكههییشتوویگهێپیرهێگور:
تهێهاتبتازهتێبكێسكهتێنابیكههیهاتووێل بهتهیحیسمهیبازڕێناو لینجیئیرهێگو،

.تێبحیسمهیسایعیكانهییژگارۆئامندوپهیئاگادارتێبده
كانچووهاڵسابهیرك.ئه3
أ یندامانئهیرابهڕكارویرێچاودببنهكهیوههلبریتییهكانچووهاڵسابهیركئهمكههی.
وهنهێ(بخو31ـ20:28،كردار5:2سۆترپه1.)ساڵێك


:بكهۆگفتوگووهبدۆزه
؟ساڵێكیرابهڕانیرێچاودبوونههییچیمانا

دهرنجسه واتا ئهتێب: كڵخهیمتمانهێیجچووانهاڵسابهو رستگاوپهیندامانئهو
.ننهیبگهێجبهانیكانركهئه
(كانچووهاڵسا)بهرانهێچاودوئهیكانركهئه
شانهسهلهانیوهئهیتهیاریرپرسبه- ههبكهكڵێسایتهیراابهڕكهر لهروهن یبازێركو

"2:25سۆترپه1"،"23كانبوورهبن"زهساڵێكیواوتهیرێواتاچاودارهیدحدایسمه
انییربهڕێوندهدهێپانینوخواردنكهنداماندهئهلهیزگاریپاركانچووهاڵسابهوهكههیبه-
.وههیانڕۆحیكێدیدنبهكهده
شانهسهلهانیوهئهیركئهكانچووهاڵسابهوهكههیبه- بدهتهیگرنگكهر نواو
كڵێسایندامانئهبه ههوهنێبوانیشۆخو وانیتكو ژنانوهێبو نراوانێهڕباوهتازهو
"5:16ساوسۆمیت1"
"15ـ5:14اقوبی"وهنهڕێبپاانۆیبونبكهشۆخنهیردانسهتێبده-
لهتێبدهوهكههیبهكانچوهاڵسابه- واكهیوانهئهوهساختیستاۆمامیبوونئاگاداربن

".31ـ20:29"كرداروهونهدووربكهتهیحیسمهژوێنولهكڵنخهدهدهڵوهه
بههه- پارروهههوهترهیكهچووهاڵسابهیرزهێپارورێچاودكهیچواڵسار مووههیرزهێها
هیرستگاپهیندامانئه "كردار ،20 به28: ئههههیوهێمش" بهپهیندامانموو وهكههیرستگا

ن.هكدهیكترهییهاوكار
قهوهكانچووهاڵسابهتێبده ئهكانههشهكو نهننێرابپهڕكێركموو بتهانیستنوهو ۆنها
بن.گرتنێج
خودابنڵیمایرێچاودكههیوهئهكانچوهاڵسابهیمدووهیرك.ئهب
وهنهێبخو15ـ5:12سالۆنیكی3:5،5:17،1ساوسۆمیت1:7،1سۆتیت

بكهووهبدۆزه بهگفتوگۆ چاودوهكانچووهاڵسا: لهبهرێكو چاالكههپرسن وكهییموو
(G. oikos)ساڵێكیتالمهسهله
(رێ،كارگربهوهیر)بهرێكوچاودوهچوواناڵسابهیكانتههیاریرپرسبه
.رنبهوهڕێبهكڵێسایكاروباریرێكارگتێب(دهوهتهێناگركانرهابهڕ)چوواناڵسابه-
ییواهڕرمانفهۆبكهوهتهوونكراوهڕكانچووهاڵسابهیركئهساوسداۆمیتوسالۆنیكیله-

كردن دانراوێڕیكارگو یوهڕشێپشبهمهئهوهكردن و دهكارهیاندنڕاپهڕكردن تێبكان
(G.oikonomos)وهێشنیباشتربه
ندێكهههیوانهلهماڵبهگرنگهچوواناڵسابهیكردنیتهیركرداسهیوازێشداشوهئهڵگهله
ئهجار 5سۆترپه1"تڕێپهانهڕێپانیركهئهو :2 به3ـ ئهرگهئهنموونه" چووهاڵسابهو
3ساوسۆمیت1"ۆیخیكهزانهێخیتوانینه :4 5ـ یتوانینهانیتێربهوهڕێبهباشیبه"
كارستلهدهۆیختێبوادهئهـتێباشبدایكانهڵمنداوژنڵگهلهیكردنهڵمامهیوازێش
بهوهتهێشێبك واز مامهتاوهتێنێو دهیگشتبهدایكهزانهێخڵگهلهیهڵكو وكاتباش

..دایكهزانهێخوۆیخوانێنكاتلهدروستدهكهیینگهاوسه
نخهكدهڕێكڵێسایكانوهبوونهۆكیكاروباركانچووهاڵسابه



كانداهیتبهیتاژهڕۆرستنلهپهیتگوزاركوخزمهوهكانوهبوونهۆكیكانكاربارهومووانههئه-
"كرداركانهییتبهیتاوهبوونهۆكولینجیئیوهندنهێخوۆنببخهكڕێكانگروپهانۆیختێبدهوه
2:42."
كاتهده(كهسایعانانخواردنی)دویژڕۆوزكردنۆریپنموونهۆكوبوهیتبهیتایوهبوونهۆك-
كان.ردانهكان،سه،پرسهنڕیبكان،مارهژنهجهڵیایڤستی،فیخاچدانلهشێپ
هاندایگشتجلهنبهدهوهڕێبهكڵێسامووههیكاروباركانچووهاڵسابه
ندهنجامدهئهوهخوارهیانهیچاالكمئه
ژوێنوۆنبهانبدهانیكانزانهێكوخنتاوهدهدهنانێخوژێنویستهدهیندامانئهیوانهانئه-
سڵمووههههلهوهولینجیئیوهندنهێخوۆنببدهانیهانوهتهیحیسمهیكردنیوهیڕپه
كانسیحییهمهلهكداێتیرنهووتكهو 5بچن"كردار 5اتتمه"،"42: :13 انیانه"وه16ـ

".2ـ2:1ساوسۆمیت1"یگشتنبهبكهیكڵخهۆبوهكونزاوپارانهنتاوهبده
دهانۆیخیریپشتگ- ناوچهمێرههیدانیتارمهیۆبوهنهكهدووپات ینكهو یتارمهیترو

یتارمهیتێبدهوهداهانهیجوهبنلدیكهیكهیگهێرجههنلهبدهساڵێكیندامانمووئههه
،16ـ1:5،4:15یپی،فل8ـ5اننیۆحه8،3سۆنسۆڕك2ن"كانبدهتهرامهمدهژاروكههه
"24ـ16:23ماڕۆ
نبهدهوهڕێكانبهرنامهبهینانێاهڕشقومهیباركاروكانچووهاڵسابه
تێبكاندهندامهووئهمههوهاندایكانوهبونهۆكنلهخهدهكڕێیقوتابیدروستكردنیكاروبار-
ییشتوویگهێپیناغۆقنهكوبگهتاوهتێبدرێپانیرهپه
بارههه- كارو بوارهخزمهۆندامانبئهدیكهیكانموو "نخهكدهڕێكانرهۆجراوۆجتكردنو
"16ـ4:11سۆسفهئه
پنخهكدهڕێكردنزۆریپیكانلهۆپ- گهناڵمنداۆبركردنێفیكانلهۆ، پ، وشتوانیگهێنجان،
دیكهیكانكانوگروپهنهمهتهبه
نخهكدهڕێناننێخوژێنویستهدهیندامئهكانكهسهكهیتبهیتایكاروباركانچووهاڵسابه
ئهههیهان- دهموو كهدهندامان رامبهبهتێبههانیستیوشهۆخن هیندوهیپهلهیكترهیر
16ـ4:11سۆسفهن"ئهبدهچاكهیكارینجامدانئهڵیوههوهزداربنۆسانداینكاهیتبهیتا
"
كهئه- وهدهدهانیكانندامهئهیهڵههیوهاستكردنهڕڵیوههوانن بدهدهانیهانن ۆن
پهوبهته و مامهكانهڵههلهوهبوونهمانیشكردن و بوون ئارام ویایووربهكردنهڵو
"5ـ4:1ساوسۆمیت2:15،2سۆتی"توهانهۆیاستگڕ
ئهههیژگارۆوانئامئه- تهكهكاندهندامهموو رسهچارهۆبانیانیژیكانمههڵنگوچهنو
"15ـ5:12سالۆنیكی1ن"كهده
"17ـ18:15اتتمه"وهنهوگوناهوپاكبولهنانێوازهوهرنبهكهدهكانهیقوتابشقبهمه-
ندهنداماندهئهیكانرهۆجربهۆجركهئهیكخستنڕێیتارمهیكانچووهاڵسابه
وئهڵگهلهنكبخهڕێانۆینوخبخهكڕێانیكانكوكارهنتاوهدهنداماندهئهیتارمهیوانئه-
داونێپیرمانفهحیسمهكهیركانهئه
انداۆیخییهاتووێتواناولیدوابهوهزنهۆبدانۆیخیڕۆحیپداشتكونتاوهدهدهانیتارمهی-

،40ـ14:26سۆنسۆڕك1"ڕگهنهبخهانیوتواناكانننیببانیژیكانهیشۆكوختاوهنڕێبگه
4اننیۆحه1 :1 2سۆنسۆڕك1، :10 5سالۆنیكی1، :19 21ـ 1ساوسۆمیت2، :6،
"4:14ساوسۆمیت1
خودابنیرنامهبهیركارێفیستاۆمامكههیوهئهكانچووهاڵسابهیمههێسیركئه-ج
وهنهێ"بخو5:12سالۆنیكی3:2،5:17،1ساوسۆمیت1:9،1سۆتی"ت

(ییخودایرنامهبهیركارێفیستاۆمامنهیبب)؟هییچی:ماناگفتوگۆبكهووهبدۆزه
ننێكاربهبهلینجیكوئتاوهتێكردهێپانیمتمانهانكچووهاڵسا،بهستاۆكومام:وهرنجسه
یژگارۆئامندوپهكووه



:ژێتاربوستاوۆكوماموهچواناڵسابهیكانركهئه
بدهوتێبده- بتار بدارانڕباوهۆن ۆبانیسایعیبازڕێنبدهڵوههوهكانهڕباوهێو
"5:17ساوسۆمیت1"وهنهوونبكهڕ
بهبهلیجنیئ- تاوهننێكار بكهكو ێبڵگهلهۆگفتوگكێكاتحیسمهیربارهدهنگفتوگۆ

"4،11ـ17:1ن"كرداركهدهكانداهڕباوه
ئهمووههیرێفرانکاژێنویستهدهیندامانمووئههه- لهنكهكهدهرمانانهوفهیاریزانو

"20:20،27"كردارهاتووهئینجیلدا
ندهدهڵونههبكهحیسمهیكانرمانهفهیوهیڕكوپهنتاوهكهدهرێكانفندامهمووئههه-
هانننێسپبچهاندایهزررویبلهیییخودایژگارۆئامندوپهوهرنامبه وانكهدهدهوانهئهی،

تاوههینانۆیخبهانڕیباوه و ئازا ئاگادارتواناكو و نهڵهمبتهیبن دهزانهو وهنهكهكان
لهتاوهیرمنهبه واز نهڵیمبهتهكو بننێبهیزانو دوننهێو وییئاسودهڕپیایناو
"3:16یسۆلۆ،ك15ـ5:12سالۆنیكی26،1ـ2:23ساوسۆمیت2"یرانشگوزهۆخ
:1ساوسۆمیت2ن"خهدهكڕێكانبارهڕێكانوبهزههمهیبارنكارودهدهارڕیبواننكهئه-

13 كردار هه15، ههروه" شتها دهرپهبهۆدروهساختیكێموو ۆیدربهوهونهدهرچ
.وهنهخهده
بنكڵخوداوخهیتكارخزمهكههیوهئهكانچووهاڵسابهیركمئهچواره-د
وهنهێ"بخو3ـ5:2سۆترپه28،1ـ20:25اتتمه"

؟هییچ(كڵخوداوخهیتكارخزمه)ی:مانابكهۆگفتوگووهبدۆزه
وهرنجسه خزمه: بهكو خوداویتخزمهكهدراوهێپانیوهئهیمتمانهكانچووهاڵساتكار
یستبهمهبهننڕێاپهڕانیكانكارهتێب،دهزانهۆسڵدیكهیوهێشبهوهوشهڕۆپهنبهبكهكڵخه

قازانج تهخزمهیگشتیسودو ئهتكردن بههینكێركنها ، یكهیندتمهبهیتاڵكو
تێاوازبیجكانداژهێنووهوبونهۆكلهچوواناڵسابهوئهیتهیركرداسهتێبدهشهیچوواناڵسابه
هیههیگشتبهداجیهانلهكهیهیتهیركرداسهوهل

كانداهنوێژلهرانابهڕكهكردووهانییغهدهقهسۆترپهرامبهیوپهحیسمهیسایعردووهه
بنزمتربزاننانۆیخوانلهنوئهبكهدیكهیكانندامهئهڵگهلههڵمامهركردهسهوهوركوگهوه
ندامهئهكهنبدهڵوههانیوه بهنبدهانیتارمهیكان ، وانئهتێبدهوهئهجیاتیلهڵكو

ئهوهنبدهڵووههنندامانبكهئهیتخزمه هننێبنوانۆیخدیكهیوانكو زڕفهانۆیخچیو
"10:45رقۆسمه،27ـ22:25قاۆ"لدیكهیوانرئهسهنبهكهنه
رسهلهنراونێهانهڕستیوێكوپوهكانچووهاڵسا:بهكانچووهاڵسابهینانێاهڕشقو.مه4
چوواناڵسابهداێنویمانیپهلهوهرئهبه،لهلینجیئیرقوتابخانهسهلهانیینییئایناریمیس
نتهیشهقه بو،نیواو نتهیستاۆمامژوێتار نیواو 3ساوسۆمیت1" و2: تێبدهه"
چوواناڵسابهلهندێكهه!"1:9سۆتی"تتێبههحدایسمهیوتننكهێشولهكڕێیكێوازێش
ماڵ"به5:17ساوسۆمیت1"ستانۆمامژوێتاربویكهرسهیكهیوهێشبهداێنویمانیپهله
ههتازههینییئانارهیمیسیربارهدهتڵێناێپچمانیهلینجیئ كان كانسیحییهمهموو

"3:16یسۆلۆ،ك28:19تامه"ننێابهڕدیكهیكانڵنوخهبكهرێفكهنێدرهانده
كانچووهاڵسابهیتاڵسه.ده5
دههیداێتیانیكانركهئهكهینانهێشووهلهیههانیتاڵسهدهكانچووهاڵسابه-أ انیتاڵسه،

بهكڵخهینزگاركردڕۆبتاڵسهدهسنورداره پارسهبههینانیتاڵسهدهكانچووهاڵسا. وهر
ربهلهوهانهیاتكوهشیپرسهبهانیهینكاندازانهێرخسهبهانیتاڵسهكاندادهندامهئهیخود
دهفهسایعكههیوهئه بهرمان بهسهكات السهبهانیمافكهكانداچووهاڵسار نههیر
.هینكداڵخهیانیژیكانهیتبهیتا
هاروههههیههانیتاڵسهدهوهشتووهڕۆینهرۆزانینمهتهشتاێهكهچووانهاڵسابهوئه-ب
"کردندانوێژلهیكترهیررامبهكانبهنجهكانوگهنهمهتهردووبهههۆبوونبههستێوڵهه
.5:5سۆترپه1



كخوله8نوێژونزا.5
تیبویرێفكهیشتهوئهرسهخودالهۆبكهیكوسوپاسگوزارنوهبكهنوێژونزانبدهڵوهه
كخوله2وههڵماۆبیكار.ئاماده6
تووداهایوانهۆب
گروپیندامانئهبهبدهیپۆكانینوسراویوهێشبههیكارمئامادهگروپ:ئهیوهڕشێپ
1 دروستكردناسپاردهڕ. بسپكهگروپهبهیقوتابی: فویڕێگالهرهێت و وركردنێتاردان
لینجیئیوهندنهێخو
،5مكارۆ"كیشبهیوهینیوهندنهێخوۆبیرخانبكهكاتتهبدهڵورخانكردن:هه.كاتته2
نهێكاربهبهوازێشنیباشترێكژڕۆموو"هه6،7،8
"كرداروههڵمالهبكهئامادهلینجیئیوهندنهێخویداهاتووی:وانهلینجیئیوهندنهێ.خو3
20 :17 بابه38ـ به" لهردهت: بوون سهسهوام لهنانێخوژێنویستهدهیتهیركردار

.داجیهان
"یریسهوهرهڕێبپاكراویاریدیكێشتانیكێسكهۆببدهڵوههوهبكنوێژونزا:نوێژونزا.4
"بكه5:3كانبورهزه
كانههینیبێرنجوتدروستكردنوسهیقوتابتبهبارهسهكهوهبكهێتنوكهرهفته.ده5


