
48یوانه
نو1 پژێ. نویوهڕشێ: ئهوهرهڕێبپاوهبكژێگروپ، تكهگروپهبهیقوتابیدروستكردنیركو

.رهێبسپ
"مكارۆك"كخوله20شداریبه.2

نوبویرێفكهیشتانهوهتببارهنسهبكهیكترهیڵگهلهیشداربهوهكههیبهنبدهڵوهه
كلینجیئیوهنهندێخوینجامئهله 5مكارۆ" ،6 ،7 گو8، بێ" ئهۆبگرن یسهكهو
ن.كهمهۆیگفتوگماڵرگرنبهوهیچاكبهیكانرنجهكاتسهدهیشداربه
یقوتابیربارهدهیتانههیئاوئهیوهداچوونهێكپخوله20ركردنزبهئه.3
كانراوهركبهلهتههیئایوهداچوونهێپیگاڕێ-أ
هیههیوهخوارهیشانهمبهئهرتكردوونكهبهلهكهشووێپیكانتههیئایوهداچوونهێپ
پ1 پوهداچوونهێ. دووبارهوهداچوونهێ: ئهیوهكردنهواتا رتبهلهدایتاۆكلهكهیتههیئانجێپو

هه كردوون دووبارهكێجاركێژڕۆموو بهكانتههیئایوهئهۆبهیگاڕێنیباشتریوهكردنه،
ئهبهلهننێبمادیلهباشی كهینهیالبهوهر وهرهۆبچداتههیئانجێپوهبكێجاریژڕۆم

كانداتههیئاجاربه35یكهینزۆبۆتوهێمشبهفتهههنجێپیماوهۆرتكردوونببهلهشترێپكه
.یگشتیوهداچوونهێپتهیبگهیوهئهشێپوهتهیچده
رتكردوونبهلهشترێپكهیتانههیئاوئهمووههبهوهداچوونهێ:واتاپیگشتیوهداچوونهێ.پ2

سهه ههتاوههیڕێگانیباشتریگشتیوهداچوونهێپكێجاروهفتههێر وئهمووكو
بهلهكهیتانههیئا ئهبهلهتێنێبمرتیبلهباشیبهرتكردوون ههۆبوهر یكێتهیئا100ر
بهله وهبكهدااتانهیئاوهلنجێپبهوهداچوونهێپڕۆژانه,ئینجیللهركراو شبه, هیوهێم
.كێجارفتهههێمووسههكانبكهركراوهبهلهتههیمووئاههۆبیگشتیوهداچوونهێپ
هه3 ههگرتنڵ. ئهبدهڵو: نوسراوهسهلهیكهتههیئاكهیكارتهو ێلههتداۆخڵگهلهر

كوههۆبتیبگر كراوبهلهیتهیئانجێپبهوهداچوونهێپشهیمههتیچووكهێیر دایتاۆكیر
.وهڵێبكانتههیئایدووربهوهبكهریبكانداتههیئابهبكهیگشتیوهداچوونهێپیدواوهبكه
(یدوانیوهچوونهداێپ)یوهكردنهكێ.چ4
واتا,رتانكردووههزبئهكهوهبچنهداتانههیئاوهنببدهڵوههدیكهیكێكهیڵگهلهستهیوێپ

دروستیاستڕینیزانۆبتێبگردیكهیولهێگوهكهیرهه كههلهیو یوهبونهۆموو
وهنهبكهكێچدیكهیوئهیهانتكههیرسوههردوودووكهسهۆشبنبدادابهكهگروپه

یكههیقوتابتبهبارهسهوهبچنهكانداتههیئادوودووبه-ب
"2ـ12:1ماڕۆ:"یتهیركردا.سه1
"9:23قاۆ"لۆڵی.نك2
"10:45رقۆسمهت".خزمه3
"7ـ9:6سۆنسۆڕك2"نیخش.به4
"20ـ28:18اتتمهدروستكردن"ی.قوتاب5
خو4 بهخوله70لینجیئیوهندنهێ. لهردهك بوون سهسهوام ژێنویستهدهیتهیركردار
"38ـ20:17"كردارداجیهانلهنانێخو
بهبهلینجیئیوهندنهێخویكهبازهڕێنجێپ یوهندنهێخوۆبننێكار كردار "20 :17 "38ـ
وهكههیبه
وهندنهێخو-:مكههیینگاوهه

.وهنهینێ"بخو38ـ20:17"كرداروهكههی:بابهوهبخوێنه
وهرهزهۆم:بددووهینگاوهه
بكهچاوهڕ كام بشهبهوهلنگهیگرهیاستڕ: انی؟ۆتۆدا بهلههیاستڕكام فشهم یرێدا
؟كاتدهتیاستڕ
بكهمارۆت انیكهیاستڕ: بوهوبكهێلانیریبووههبدۆزیاستڕدوو تۆخیاڕرویپاشان
تدا.كهرهفتهدهلهبكهیمارۆتوهبنووسوهانهیبارهله



ووهبیركردنهۆبووبههانیكدووخولهیكهیگروپنزیندامانئهیوهئهی:دوابكهیشداربه
ن.بكهیشداربهدایكترهیڵگهلهستاێئنینوس

.تێوامبردهبهیتهیركرداسهكهتێدكێكاتشهیم:ههمكههییوهنهیزۆد
كوتاوهتێكردهیاریودنێردرێبژدهڵههێنویحیسمهیركردهسهتێداكهكێكاتشهیمهه
كارشتونڕۆیكهوهبگرنهدیكهیوانهئهیگهێج دیكهیكێو ردراوهێسپێپیان پۆڵۆسی.

ووچێپڵیدووسا"وه19"كردارسۆسفهئهزراندلهدامهینانێخوژێنویستهدهنێردراو
رزووهههیوانهلهوهئوابووكهڕیباوهسۆڵ"پ10زراند"كرداردامهیهیستهدهوئهكوتاوه
203،19،22كان"كرداركهجولهیوهساندنهوهچهۆیبهتێبمر 23،21:10ـ "13ـ
"دا20"كردار"له38ـ20:25"كردارسۆسفهئهۆبتێبیرداندواسهوهئههیوانهلهوه
بنهچهكاترماندهێف بهبارهسهنگیگریكهیماند یكانهیستیوێپانییكانهییداواكارت

تێیڕبگهدایحیسمهیركردهسهیتوانایدوابهتێوهتدهكێكاتكانسیحییهمهیركردهسه
"20"كردارلهبكهكانهیندمهتبهیتایریواسهئه
كانهێینوركردهسهۆبنبكهینموونهتێبدهكاننهۆكركردهم:سهدووهیوهنهیزۆد
كێرجندمهچهبهتێبدهنێبكریاریودنێردرێبژڵههیئاسانبهوتازهێنویركردهسهتێناب
كێكهیماڵبهتێدابێتیواوتهیندمهتبهیتاوهتێنرابێاهڕشترێپتێبدهنێردرێبژڵهه
مهكاننهۆكركردهسهتێبدهكههیوهئهكاننگهیگرهیاستڕله ركردهسهبهنانێاهڕشقو
ن.كانبكهتازه
(وهونكردنهڕ)اری:پرسمهێیسینگاوهه
؟تهبابهوهتببارهسهیبكهیكهگروپهلهكهتیكهدهێلیزحهۆتكێاری:چپرسبكهچاوهڕ

ههلهنیبدهڵوباهه لهنیبگهێتكانڕاستییهموو كردار "20 :17 پرس38ـ دا بكهاری"
.تیناگهێیتوهینوونڕالتشتاێتاكهیشتانهوئهیربارهده
.بكهانیتوماروهانوسیبكێرفتههردسهپاشانلهوهدروستبككانتارهی:پرسبكهمارۆت
وهبیركردنهۆبووبههانیكدووخولهیكهیگروپنزیندامانئهكهیوهئهی:دوابكهیشداربه
.ووڕبخاتهۆیخیاریپرسكێكهیرباههستاێ،ئنینوسو

بكه پاشانچهگفتوگۆ پرس: یڕێگابهوهنهبدهانیماڵوهبدهڵوههوهرێبژڵمههكهیكێاریند
تداكهگروپهڵگهلهیرسهلهكردنۆگفتوگ

چهوهخوارهیمانهئه ڵگهلهكاتیبهیوانهلهیقوتابكهیارانهیپرسوهلكنهینموونهند
.كانارهیپرسۆیگفتوگیربارهدهینیبێتندێكههیبوون
؟تێبنۆچکارانژێنویستهدهیچوواناڵسابهییهاتووێتواناولتێب/ده1:پ20:17
پهرنجسه نامهچهكانرهامبهی: لیوونڕبهكهوهینوسانیكهیند یهاتووێتواناو
نابوهنهكهووندهڕۆبكانمانچووهاڵسابه بنچسهلهچوواڵسابهتێ، زوێهوهیپاوهپلینهیر

ینهیبنچرسهلهتێبدهڵكو،به.انهیههداڵگاكۆمهناولهكهتێردرێبژڵتوسامانههروهسه
.تێبحیسمهیسایعۆبیوهیڕوپهیزانێخیانیژوهسكهوئهیتبهیتایانیژ

فتارهڕویتبهیتایانیژیرهێگوبهكانهیداواكار
:نمانهئهانهیدواكاروهلندێكهه
ئهتێبده ئامتێبنهیزاجمهسهكهو كهتێبكاریژگارۆ، نهسهبهتێبڵزایكێس، یفسر
ژی،توندوتێبووبكاننهرهكهشۆرخسهمادهیودهڵ،ئاتێبستۆدوانی،متێبزڕێ،بهداۆیخ
بهتێبنه دهتێبزڕێ، ش، پارهتێبنهڕم نهپه، كهتێبرست لسهیكێس، واوێشێر اڕاڕو
،تێگوناهبێبتێب"،ده7ـ3:1ساوسۆمیت1"وهرهدهلهتێبههیباشی،ناوبانگتێبنه
ههتێبنهنگبروزهزهبه زوو تێچنهڵ، استڕ، پتێبوانهڕو ههتێبزۆری، یاستڕشهیم،
13كانهیبرانی"عتێبڕبیروباوهفتاروهڕیكهینموونهتێبوشۆخ ده7: یزووئارهتێب"،

نابتێبداێتیكردنیتهیركرداسه یچاوبرستێ، وهسادیكێسكهتێبدهتێبلیخبهو
".5:15سۆترپه1دا"یكانهیژگارۆئامندوپهوتاردانولهتێبرگهیكارتێبده،وهتێب

یكهزانهێخیرهێگوبهكانهیداواكار



ڵیچاوباشقاتێنابكێربارههلهكههیوهئهڵكو،بهتێبههیژنكههیینوهرجئهمهویداواكار
ڕێزگرتنلهویكهژنهیزگرتنڕێینموونهتهێببتێببوودهههیرژنگهژنانداوئهڵگهلهبكات

 ژنگهئه.دیكهتانیئافرهگشت هرمبهبهتێبیتێپاكینموونهتێبدهتێبنهیر مووهر
بكاتكهانیرێفوواانباتیبداڕباوهیڕێگابهبداتڵوههتێببوودهههمنداڵیرگه،ئهكێتئافره
.یكانهییژگارۆوئامحیسمهۆبنبڵهیاڕێگو


یڕۆحییهاتووێلیرهێگوبهكانهییداواكار
دونتهێهاتبتازهتێبكێسكهتێنابدایڕۆحیتوانالهییشتویگهێپیرهێگوبه یایناو
.تێبتازهیدارڕباوهوتهیحیسمه
؟نیچپۆڵۆسینێردراویسكهیتهیركرداسهینكاهیندتمهبهی/تا2،پ19ـ20:18
یونخهوتوووهكهپسۆژاروكههیكڵخهۆبهیكراوهڵیدیحیسمهیركرده:سهرنجسه
.ێانگاتیبنبكێنێرشوههلهكهتێبدهوهئه
سهتهسۆڵپ نهیحیسمهیسادهیكهیركردهنها ،كڵێسایسادهیكهیشهقهانیبوو
عحیسمهیسایعیكێرامبهیپهڵكوبه پۆڵۆسیوهكرهامبهیپه11حیسمهیسایبوو

زهسهلهیحیسمهیساڵێكیزراندندامهۆبناێكارهبهینێردراو سۆترپهرامبهیپهیور
كهكهمكههی بوو "كرداریكهجولهیكڵێساس له2دانا وهین)كهكانییهسامیرهوانێن"

له8"كرداربوون(كهجوله "كرداركهناجوله)كهوهكانهوهتهنهوانێن" سه10بوون( یری"
16اتتمه"لهسۆترپهۆببكهسایعیشهوو به18: نێردراوپۆڵماڵ"دا لهیكڵێساسی

بچووكیایئاسلهیستهدهمكههیداناوهماڕۆیتهیرۆمپراتیئیژئاواڕۆوتاڵژههڕۆمووهه
"وه9:30"كردار"،23ـ1:21التیاهغ""،14ـ13"كرداراشیسورله(وهایزراند)توركدامه
سۆتی"ت"15:19ڕۆما"(ایلبان)ئهمۆكیدی"،ئل19ـ17"كردارنانیۆ"،16"كرداراینۆدكهمهله
".15:24،28ڕۆما"اشیسپانیئ"وه15:23ڕۆما"،"19:21"كرداراڵیتای"ئ1

كاتتدهخزمهنۆچوتیژدهنۆچكهكهینموونهتهێبدهیحیسمهیركردهسه
نیكردوویرێفسایعدیكهیكڵخهیهلهاوازهیجیحیسمهیركردهسهیكردارفتاروهڕ

تكارتامدا،خزمهێبیكهیڵگاكۆمهلهێبێ،خودایكیتاریوشهلهتێبكهییووناكڕتێبده
".16ـ28،5:14ـ20:25اتتمهكات"دهانیوهڕشێپینهوائهۆبتێب

؟نیچسینێردراوپۆڵیسكهیتهیركرداسهیكانركه/ئه3پ27ـ20:20
ووڕخاتهدهلینجیئیازینیواوتهدایكانوتارهلهیحیسمهیركرده:سهرنجسه :20"كردار
بچوكتر27 ننزانیبتێبدهكانسیحییهمهكهنی". تهی، باوههیخودایستیوو تازهیدارڕ،
تهههتێناب گور وپهلهێنها بهچهلهانیتێبگركانهییژگارۆئامند یكراویاریدیكێشند
بهلینجیئ ، ستیوبداتلهڵوههاتریزرۆزتێبدهڵكو بهیازینو بگاتو بردهخودا تێوام
.لینجیئیوهندنهێرخوسهله
فتازهدارهڕباوهكانسیحییهمهركردهسهتێبده- بابهئهیرێكان نۆكیمانیپهیتانهم

یزگاركردنڕیرنامه،بهوهناوگوناهوتاوانهتهێوكهدهنۆچۆڤ،مرلینجیئین،سروشتبكه
ب للداینجیئلهحیسمهینهی،الیتهیاۆڤمرۆخودا ییبووردهێ، كتاسای، لهنكاهییژووێمبهێ،

.لداینجیئلهكانهییرامبهیپهبهێخودا،كتیتاڵسهدهورش،عهلداینجیئ
بابهئهكانسیحییهمهركردهسهتێبده- فداێنویمانی)پهلهوهخوارهیتانهم یرێ(

ن.بكهتازهیدارڕباوه
مردنحیسمهیانیژ- زحیسمهی، سهحیسمهیوهندوبوونهی، ،حیسمهیتهیركردا،

یتهیپاشا كیحیسمهیڵگاكۆمهخودا، ۆی)ناوخساڵێ، بوژاندنهیهانیجو وهو(،
ژنیندوهی،پهتاڵسهدهینگكردنكار،هاوسهینانێاهڕ،ی،قوتابیحیسمهیوهبوونهێنو
.حیسمهیسایعیوههاتنه،زۆریپیڕۆحی،كاریڕۆحینگ،جهیحیسهمیاویپو



نهبكهدارانڕباوهیرێفوهئهكانسیحییهمهیركردهسهتێبده- ههتهکن بزانننها ور
كونتاوهبكهانیرێفتێبن،دهربكهسهلهینوكاربكهیشێجبهێجتێبدهڵكو،بهننێبهڕباوه
خودا.ربهرامبهنبهبكهزێهبهانیكردارینهیال

"كردارتێبدانیتارمهیسوودویگهێجتێبدهتیڵێدههككێرشتههیحیسمهیركردهسه
20:20"

كهكهیفهلسهفهۆبێگودارانڕباوهتێناب یتهۆیخۆڤمریستكرددهبگرن انی،
ۆیخباشیبهیحیسمهیوهڕشێپستاوۆمامتێبستكردودروستكراو،دهدهیكێتاسهیس

بئاماده لینجیئیربارهدهكهكێرشتههیوهوتنهوهووونكردنهڕۆبكات وپهو ند
4سۆسفه"ئهحهیسمهیكانهییژگارۆئام یگشتبهیحیسمهیركردهسه".29: وهڵماو
."20:20كات"كرداردهرێفكڵخهڵما
3ساوسۆمیت1"تێبههیوهوتنهوانهیتواناتێبدهچوواڵسابهیسكه :2 ندێكهه"
15:17ساوسۆمیت1"كانژهێنوینێشولهوهنهڵێدهیركارێفیوانهیحیسمهیركردهسه
ـ5:42،17:1"كرداروههڵمالهوهنهڵێبچوكتردهیگروپبهوانهدیكهیكێندههكداێكات"له
4"

:20"كرداریاوازیجێببهننێبهڕباوهكاتكهسدهمووكهههداوالهیحیسمهیركردهسه
21"
كاتدهێلانیتاداوارهسهڵكو،بهسناداتمووكهههبهوانهیئاسانبهیحیسمهیركردهسه
كونتاوهكهدهانڕباوهێبداوالهسیحبهێننمهڕبهباوهوهشهباوهبگرنهحیسمهینامهكه
پهخودابهانڕیباوه پیرۆزی مانیشپهانیشووێپیكارلهشیاستڕبهوهتێبههرتووکی
گوناهكاربوون،شووترێوانپئهداكهوهبهنێنداندهانڕباوهێبكههیاویمانامهئهوهببنه
كهوانهئهتێبده پشتووهڕۆیۆریفبهانیانیژشووترێپبزانن .كهێزگاركارڕبهانیستیوێو

"23ـ20:22"كرداركانمههڵچهونگتهوندكردنبهۆبهیئامادهیحیسمهیركردهسه
یرنامهبهوتهیحیسمهیوازبانگهۆبهۆیستئهلهیگرنگیكێركئهیحیسمهیركردهسه
خاوهكهحیسمهیسایعهیههیشاوهڕبنهیكێپاداشتماڵبهحیسمه وۆییاستگڕن

یندمهۆشكوئهدارهێ"ل4:8ساوسۆمیت2"تێنردهسهلهانیندمهۆشكی،تاجهییرروهدادپه
ووهانهڕبێبوییتاتاههههیتهیپاشالههییتیبرتێخشبهدهمانێپحیسوامهكههییرزبهو

"17،3:6ـ2:15دابوونی"پهنیژدهتێیدایشۆخمبهردههه
"20:24"كرداریتاۆكوكهتاووامهردهربهههوكرهیزوتمهیبلیحیسمهیركردهسه
كرهیزیحیسمهیركردهسه استڕو ههزۆسڵدو ناهزیرگ، ییتاۆگتاكوههتێنێواز
"4:17یسۆلۆسپاردوون"كێیخوداپكهننهیگهدهیواوتهبهانیكهامهیپه
ا؟رستگادپهلهتێبنۆچتێبدهكانچووهاڵسابهیكاردیاریكردنی/4پ31ـ20:28
مرستگا.بهپهیراننهڕێسوڵههكوببنهتاوهتێندادهاینڵدواریدیكێسندكهچهزۆریپیڕۆح
:هیوهێش
."8ـ3:3اننیۆحه"تێبزكراوۆریپیكێسكهتێورڵێپادهیسهكهوئهتێبده-
شتوویگهێپیدارڕوهوباتێبحیسمهیقوتابماڵ،بهتێبنهتازهیدارڕباوهسهكهوئهتێبده-
."3:6ساوسۆمیت1"تێب
كڵخهبهڕباوهنۆچكهانهیلماندوورستگاداوسهپهچاالكبوونلهشووترێپكهیسانكهوئه-
نێردرێبژڵكوهه،تاوهنێنردادهوراوڵێپانیباشتر،بههیههانیگرنگیرگهیوروكاردهوننێهده
".6:3،5"،"كردار10:18سۆنسۆرۆك2."چوواناڵسابهیستهدهیندامانئهبه
زكراوۆریپیدارڕباوهشیوانئهتێبدهرنێبژدهڵههتازهیچوواناڵسابهكهكڵێسایندامانئه-

وبژاردنڵههنلهبكهیشدارناتواننبهنینیحیسمهیوانه"ئه22،6:3ـ1:21بن"كردار
.داووانهچاڵسابهوئهیكردنیارید

:هیههیوهخوارهیركانهمئهئهیحیسمهیتهیركرداسه



كڵێساتێبده لهپهو :4ساوسۆمیت2"تێبچوهڕێبهوهرانهیپیكێننجوومهئهنهیالرستگا
كه14 بهچهله" تهوهنهتێدكێپكهیچوواڵساند ك انیتێبشه)قهچوواڵسابهكهینها
(.نیكا
بن.كهیمووچاالكههیبنوئاگاداركاندارهڕباوهیكۆرسهروێچاودكانچووهاڵسابهتێبده-
كنوهنجامبدهئهوههیووردبهویووردبهانۆیخیپاراستنروێچاودكانچووهاڵسابهتێبده-
وهیترسلهیتێكانهڕمهیئاگاداركهنۆچ ویخالقئهینهیاللهرپرسهبهگورگ.

"20:28"كردارتێكرردهێفنۆچكهسهكهوئهیوتسوكهڵهه
دارانڕباوهیتوشكهـتێبكانهییكارساختهوانهوهكۆریبیئاگاركهچووهاڵسابهتێبده-
كات.دهزارێبكڵێساوتێبده
رههلهوهنهبكهئاگاداركڵخهوهوونبكهسۆڵپیكاننموونهیدواكانچووهاڵسابهتێبده-

.انیكاروانیرژسهۆبهیشههڕههكهكهیترسمه
؟تێبكرانیریپشتگكانسیحییهمهركردهسهتێبدهنۆ/چ5پ35ـ20:32
پهرنجسه په: كهدهكڵخهبهمانیرستگا ئاگاداردات دهكڵخهیخودا "كردار :20كات
مانیپهكاتوهدهكڵخهیوئاگادارتێنێوازناهوهئكههوكاتهدهیدووپاتپۆڵۆسینێردراو"32
ئاگادارداتكهده شتههیخودا كاتدهانیكێموو چروهههتێزێانپاریدهو یاراستنپنۆكو
بوو.اندایناولهكهكێكات
تێبكریریشتگیكوپتاوهكهیركردهسهیماف
پشتگگمهدهبهسۆڵپندهرچههه 9سۆنسۆرۆك1"دیكهیكڵێسالهگرتووهروهیرین :6"
كهدهرمانێفماڵبه بهكات دهپهیباروكاریوانهئهكانچووهاڵساوا بهبهرستگا بهوهڕێن

ۆبیتبهیتابههمفن،ئهرهشهزوڕێنیرزتربهویندمهۆشكیتاجیرگرتنوهینهیشاباشی
ێیكرینهیشاكارێن،كردهتاردهونوكهدهیكڵخهیرێفلینجیوائكهیچووانهاڵسابهوئه

تبكاتكوخزمهتاوهكهیركردهسهیستربه".سه18ـ5:17ساوسۆمیت1"یتهیكهكاره
هاوكاریریپشتگیبوونێب 20"یو :23 34ـ  نێردراو". یستهدهیتخزمهپۆڵۆسی
کارانژێنو لڕێیهچاویوهئهێبكردووهیكڵخهو ئهكهڵخهوهپاداشت ڵگهلهوهبكات
كهوهئه دژانیسۆڵپیوردهاستڕناوهساختیكڵندانخهچهشدا وهستانهوهدهیدابوو،
ئهماڵبه بزۆدلسو ئهیكهكارهۆبوو رگرتبوووهوهحهیسهمیسایعلهیتاڵسهدهو
نداماندارئهسهقورسبهیركباروئهتهێببستیودهینهزیرگههوهئ"وه4:7سۆنسۆرۆك1"
 11سۆنسۆرۆك2" به9: تاوهكهیركردهسهیتهیاریرپرس". بداتههیتارمهیكو ژاران

"20:35"كردار
بوهئهڵگهله بهكهتێچنهرمانیشدا پیتێبدرانیپارهانیتێبیهاوكاروا ستهیوێ،
یپشتكانسیحییهمه بگرنانیكانژارهههبرا "بدهانیتارمهیو 3اننیۆحه1ن :16 ؛"18ـ
2اقوبی" :14 كه17ـ !داهكناوچهلهتێبكهینموونهتێبدهیحیسمهیركردهسهواته".

"ترهروهختهرگرتنبهوهخشینلههب":تڵێدهۆیخحیسمهیسایكوعروههه
20 :36 چ6پ38ـ نێردرنۆ: اوپۆڵۆسی پهسۆسفه)ئهیكانسیحییهمهو انیندوهی(
بوو؟ههوههییكترهیبه

سۆڵپكێكاتژبووێنویمانیدابوونپهێگروههیكترهیبهیگرنگانهشتهوهلكێكهی:رنجسه
كرد.انیژێنونزاۆیبۆژنرئهسهلهانیمووههشتڕۆی
انیوانێنلهیستیوشهۆخیندبهیبوون

شمهكردئهانیماچوهوشهباوهكردهانیوئهکوبراوهماونهانیتفهخهوموانخهئهپاشان
.هییندوهیپهوئهۆباشبووبیكهیڕێگا


م:چوارهینگاوهه
نانێكارهبهویداواكار
؟كانسیحییهمهۆباوهیشیكهیداداواكرشهبهوهلهیاستڕ:كامهبكهچاوهڕ



ههبكهمارۆتوهبشداربه "كردارلهاوانهیشهیداواكاروهنلدروستبكهكێستیلنبدهڵو:
"دا.38ـ20:17
؟یسكهیكهیداواكارتهێببكهتێبدهۆتۆگونجاوبیكهیی:چداواكاربكهچاوهڕ
.كردنیشداربهلهستبهبهرتدا،سهكهرهفتهدهلهبنووسههیسكههیمداواكار:ئهبكهمارۆت
(دا38ـ20:17)لهكانهیداواكاری.نموونه1
20 به17: بكێجاریمانگوهنهبكهۆكوهكههیبهكانچووهاڵسا: شداریبهۆ، وشقمهو
انیكانركهرئهسه،لهنانێاهڕ

.ركردنێفوتاردانورسهلهبكهنانێاهڕكێرابهڕكو:وه20:18
كێرابهڕكووهبهیخاكوهسادشهیم:هه20:19

خنهیمباسوودوكهێبكهدهمهوتارانهوئهزیرگ:هه20:20
گرێگونیرترۆزبهتینهیكانتبگهوتارهبدهڵو:هه20:21
20 ئه:23: بكهمكههیشهیمههكانسیحییهمهرهابهڕكهبكهڵقبوهیاستڕو ۆسن
رفرازن.سهدایدوالهماڵ،بهانیوازبانگههۆیبهانڕێیتهێدكهمههڵچهونگوتهارچێژتنئاز
20 هه24: بتهشهیم: ئههواوكار و داناوهیتۆبسایعكهبكهێجبهێجیجوانبهركهئهو
"27ـ7:24سۆنسۆرۆك1""4:17یسۆلۆ""ك4:7ساوسۆمیت2"،"3ـ12:1كانهیبرانی"ع
4:20اننیۆحه" 25؛ ئامندپهكهابهینڵد"34؛ یهڵگهلهكانهییژگارۆو كردار"كنهیخودا

".31،8:12،20:25ـ20:24،28:23
20 هه27: ن: تهیموو كهیكانستهبهمهو باسئینجیللهخودا كڵخهۆبكراوهیدا
.وهبكهوونڕ

.بهكانهیچاالكیوهڕشێپ،وهبهكڵخهیرێچاودكهیهركردكوسه:وه20:28
كان.ساختهزهۆردیوبیكرهدهیستدهبهكڵگشتخهی:ئاگادار31ـ20:29
.انهیكارساختهوانهاوڕرویبوهلوهئاگاداربكهشیكڵخه:وه20:31
20 كات32: سهسهلهتیوامردهبهكهكێ: دیكهیركردهسهڵگهلهبدهڵوههیتهیركردار
.بكهدایپهیندوهیپه
.بدهانیتارمهیتداوكهگروپهڵگهلهرگونجا،كاربكهگه:ئه34ـ20:33
.نیرگروهنهاتهكووه،نهنیخشببهكهزهۆریپرۆ،زتێبرتی:ب20:35
وههرڕێبپاكانتۆژنرئهسهلهوهتهڕێپادهكێ:كات20:36
.ڕێگانیباشتربهبدهشانیخوشكوبراكانتپۆبتۆخیزۆوسیستیوشهۆ:خ20:37
.تبهیتایداواكاریكاننموونه.2
ومربكهێفكهیاللهزمێدووسنوردابپاروانێنلهكانمهیكاررێفكانووانهتارهوتێومهمنده-أ
یركارێفتارووانهودیكهیكهیالولهئینجیلدالهداخویكانستهیرمانوورفهسهملهتاربدهو
.هینرخنسودوبهبهكهكێرشتسهملهدهنه
دهشقبكهمهتێومهده-ب بدهوتێومهم ژتار ههانمیم ئهو دهمیڵێدهیوهموو مكهیو
تێبههمیرگهیكارتێبدهبزانمكهشهیمههتێبدهدیكهیسانكهۆبتێبكهینموونهتێبده
.دایسلبینهیالكبهنهتێوباشدابیڤیتزهۆپینهیالبهتێبدهكههیرگهیكارماڵبه
ماڵوهنزا:منجهێپینگاوهه
."38ـ20:17"كردارلهنیوكردویرێخودافكهیهییاستڕوئهۆبوهنهڕێیموومانبپاههبا
وهانهڕوپانزاكخوله8ژێ.نو5
یكترهیۆپاشانب,یسكهێوسیسدووكهیگروپیوهێشبهنوێژكردنلهبهوامردهبه
.وهنهڕێبپا
كخوله2وههڵماۆبیكار.ئاماده6
داهاتوویوانهۆب
.نوسراوانییپۆكبه,تكهگروپهیندامانئهبهبدههییكارمئامادهگروپ:ئهیوهڕشێپ
.رهێكانتبسپندامهئهبهیقوتابیدروستكردنیرك:ئهاسپاردهڕ.1



ته2 كات . بكهتهدنخوداوهڵگهلهكێكاتڕۆژانهرخانكردن: یوهینیوهندنهێخوبهرخان
."14،20ـ1:1رقۆسمه"یشبه
3 بهركردنزبهئه. 1وتابیڕێنماییق"یرهیمزنجچواره: بچ5: دا یتهیئانجێپژانهڕۆوهرهۆ"
.وهرهۆدابچێركراوپبهله
نو4 نوژێ. بوهبكژێ: ههلهوهرهڕێبپاكراویاریدیكێشتانیكێسكهۆپاشان وهداهیفتهم

."5:3كانرهوبو"زهلهتڵێدهیخوداچربكهیسه
.وهبكهێتنوكهرهفته.ده5


