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ئازاربچێژێتوبمرێهتسیحهمهعیسایكانیشكهیقوتابیهورهبێتگهده.1

بۆئاسمان.وهوبڕواتههوهڵستێتههمردنلهودوایمردنی
یڕوونهی.زرربههعیساباسیمردیخۆیبكاتبههمجاربووكهكهبۆیهمهئه
میشههیانههكهوهپێشهڕهزانهیكههمیعیساداوایهاندهردهسهكانلهكهجوله
مزانینههیئهههوهئهههربهله،وهبێتهههكانیاندهنگاریدوژمنهههرهوبهههبێههتناویاندهلههه
نالیهاڵممردنیلهشۆككرد.بهیوانیتوشكوشتێكیسامناكئهوهوااڵنههه
هاروه،هههیمانیكۆنهداباسهیكراوهپههلههیانرابووكههپێشهترڕاگههوهرانهمبهپێغه

ووهتههقوربهانینهببێتههبه دهرموێفههۆیدهعیساخكهشكراوهوهباسیئه
،ڵێهتمهنشهوانێكیدڵسهۆزمداده"10:11اننیۆحهه"لهه.وتوانیخهۆیشوێنكه

بوایههكانی.عیسهادهڕهپێناویمههقوربهانیلههكاتههشوانیدڵسۆزیشخهۆیده
،24:44لۆقها"كبوویهیوپێویستمردنیئه،نجامیبداتئهتییهستبهیمهوهئه

كوكردنیخههودایبههاوكیڕاسههتیتههاوهڕێگههابههۆقههای تاكهههبێتهههده"4:12كههردار
.كانیئێمهواوبداتبۆگوناههتهتیفارهكه

ئیسرائیل.لهیانكردووهكهقازانجیئاینهرگرییانلهبهیكهوانهئهرنجبدهسه
درین"ههن"سههندامبهوونلههئیسڕائیلئهكانیكۆنه،خاچداوهكانیانلهڕزگاركاره

كانرركیكاهینههههاتن..سههرزیهیهررد پێهكدهبههپایهخێزانیلههاروههه
رسهههشههووڕاهێنانیههانلهتمهریعهمامۆسههتایانیشههه،نههدامیبههااڵبههوونئه
یكانیانبریتهركههئه،بهووننڵكیئایینزایانخهشمووهه،یمانیكۆنكردبووپه

.دیكهسانییاندنوفێركردنیكهخوێندنوگهبووله
"9:23خۆیبكات"لۆقابێتنكۆڵیلهقوتابیده.1

سیح"وتنیعیسامه"دواكه
بهزاننویعیسادهوتهشوێنكهخۆیانبهیكهوانهوتن"واتائهی"دواكهشهوو

ون،كههدهدوایعیسهاوامدهربههنكهه هههدانكهه.سههونكهدهدوایعیسا

:9نكهههۆڵیكردن"لۆقههها
23"

مووانیههئینجابه23
كێكویستیریهوت:)گه

وازبڕوات،باوهدوامهبه
موووههخۆیبهێن له
یبهكهخاچهكڕرژێ
وبێتوهكۆڵه

 وێت.دوامبكه



اڵمن.بههكههكانیدهرجووهیریپههگهرنوسههكانیدهبهۆئامۆژگاریههوانگهوێئه
بێتچۆنبێت.دهقینهقوتابیڕاستهكهوهكاتهداعیسابۆمانڕووندهلێره
خۆت"كردنلهبۆنكۆڵی"

البنه كانیخهۆیوهرامهمهكمووشتێههرلهبهكهیهوهئهقینهقوتابیڕاسته
ڵێهتمهنكهاتدهعیسهادهنكۆڵیلههسیشترركاتێكپه،خۆیبكاتنكۆڵیلهو
تیسهتبهیتواتاتهۆپشهتدهكهخۆتدهكاتێكتۆنكۆڵیله،ناناسمسهمكهئه
،یتبكهههج بهههسههیحجهه كانیعیسههایمهرمانهههفهیههتدهوڵدهخوداوههههبههه
گونهاهوتهاوانیتۆبهیكهشتانهومووئههههێنانلهازخۆتواتاوكردنلهنكۆڵی
وازلهه وشههتانهمووئهههههدیكهههكیواتایهههبه،كاریچاكهههزانیههتوڕووكردنهههده
كۆڕنسۆ 2"لهبكهكردنكانینكۆڵییرینمونهسهدژیخودابێت.كهتهێنیده
."8–3:7ف یپی؛9:9اتتمه؛22ه4:19اتتمه؛8:9
ڵگرتنیخهاچمانهایههه،"9:23"لۆقهاڵگرێیهههكههچهابێتخقوتابیده.2
بهۆڵگرێیخهۆیهههكههكوخاچكرێتتاوهدهزرریل سێكیتاوانباركراوكهكه

وئههیكههوهنێهوانئهه.لههیهشداجیاوازیههوهڵئهگهدانی.لهخاچشوێنیله
یوقوتابیههڵئههگههله،نجامیبهداتئهپێنراوهداسهریسهبهكراوهبارتاوانسهكه
یكهیههۆیدڵسهۆزیداوبهوپێناوهلهتنهێژچیئازاروئامادهختكردووهخۆیبهكه

بههۆیهههكخههاچیجیههاوازیههمووقوتابیهههههههوهرئهههبهههسههیح.لهبههۆعیسههایمه
ڵگرتن.هه
نهاوخرانههگیهرانودهكاندهچهۆنقوتابیههكاتكهانیباسده"دابۆم5"كردارله
كانیوئامۆژگاریهندوانئینجیلوپهیئهوهرئهبهله،كراندهالقهفه،وهندیخانهبه

،ڵكخههیداڕزگاریاندهیموژدهواتا،وهخوێندهڵكیدهسیحیانبۆخهعیسایمه
"ینێردراوان"كردارله،بووندیخانهناوبهدانوخستنهوانئازاریئهكهخاچهبۆیه

یوهرئهبهله،كومردنكراتاوهبارانردئیستیفانۆ بهچۆن"كهوهگێڕێتهبۆمانده
وانموئهههڵهههقهتكاریدابوونهههیههاخیوخیانهههیكردبههووبهههكهههڵكهباسههیخه

."52ه7:51"كرداریخۆیانكردبووكهنێردراوهتیانلهخیانه
ئایههاكههاتوباسههی)"باسههیپۆڵسههمانبههۆده28ه11:23كۆڕنسههۆ 2"لههه
مهنباشهترم.مهنزیهاتر-ڵهێمكمێشكتێكچووێكدهوه-سیحن؟تكاریمهخزمه
یمهردنزرروهڕووبوونههداركهاریكردنزیهاتر،ڕووبهزیاتر،لههزیندان،لهنجمداوهڕه

كیانلێداوم،س جارداركاریكهراوم،میهنججارچلقامچیكهپێكهجار.جوله
ووڕرژێكمله،شهدابووموشكاوهشتیكهردبارانكراوم،س جارلهجارێكبه
ترسهیڕووبهارومهتههوتوومهشهتیزرردا،كهگهربرد.لههسههریادابهقوواڵییده

شهاروترسهیلههوان،مهتهرسینهتمومهكهلهترسیگه،مهتهترسیچهمه
ترسیخوشكانوبرایهانیدررزن،ریاومهدهترسیلهشت،مهدهترسیلهمه
برسههیێتیوتینههوێتی،بهههونخونیزرر،بهههشهههنجههدانومانههدوویی،بهههڕهبههه

دانڕرژگرنگیك،ڕرژبهالیهموولهههمانهرماوڕووتی.ئهسهڕرژووگرتنیزرر،به
(بێت.دهكهڵهرمكهسهمووكڵێساكانلهههبه
یدورگهههكرالهههغهههدهاقهننیۆحهههكهههوهخوێنینههه"داده1:9ئاشههكراكردن"لههه

وبریتهیبهوولههیئههكههواتاخاچه،سیحیمهیاندنیموژدهڕاگهربهله،باتمۆ 
كردن.ردهشاربه
قوتهابیدوای،"9:23وێت"لۆقهاسیحبكهبێتدوایعیسایمهدهیقوتاب.3

وتنیعیسهایرشهوێنكهسههبێهتلهوامدهردهێهتوبههوكههسهیحدهعیسایمه
سیح.مه



دا"69ه6:66انن"یۆحههه،لهههعیسههاڕبوونبهههوتنیئینجیههلواتههابههاوهشههوێنكه
پیررزكهراویعیساتاكهڕیانوابووكهكانباوهیقوتابیهوهئهربهلهكهوهخوێنینهده

وتنواتههاكهشههوێن.وتنیشههوێنكهبوونلهههنهههیدیكهههكهههڵكهكخهوه،خودابههوو
"2:21ترر پههه1"لههه،سههیحكانیعیسههایمهرشههوێنپێیهههسهههڕریشههتنله

پێناویئێهوهسیحیشلههیمهوهرئهبهبانگكراون،لهمهبۆئهكات)چونكهباسده
ون.(كانیبكههنگاوهوایهههدبههكوجێهێشهتن،تهایبهۆبهموونههونئازاریچێژت

كانی.رمانهچبوونبۆعیساوفهوتنواتام كهكهشوێن
"دا12:26انن"یۆحههههكولههههروهههههه،تكردنیعیسهههاواتهههاخزمههههوتنشهههوێنكه
رشهوێنێكبهم،ههوێت.جهالههدوامبكههكاتبابههتمدهیخزمهوهئهكات)باسده
(گرێهت.ڕێهزیله دهكهتمبكاتباوكهكێكخزمهریهگه.ئهوێیهتكاریشملهخزمه
درێژایهیژیهانداوالههسهیحبههعیسهایمهیهمشهێوهبههتههمئایهیئهگوێرهبه

ونههدرگرتنههیپهرپیررزكههردنووهسهههوامبههنلهردهبهههكههاتكهههكانیدهقوتابیههه
شتیدروستكراو.كندێیههوهتكردنهسیحوڕهئامۆژگاریمه

ه9:24سهیح"لۆقهابداتبهۆعیسهایمهستدهبێتژیانیخۆیلهوتابیده.ق5
اڵمیدرڕێنێت،بهوێتخۆیڕزگاربكاتدهیبیهوهئهچونكهكات)"بۆمانباسده25
ڵكیكههچهیبهچونكهه، كهاتپێنهاویمهنخهۆیبهدرڕێنێت،ڕزگهاریدهیلهوهئه

سهتیدهاڵمخۆیبهدرڕێنێتیهانلهه،بهوهمووجیهانبباتهرههگهمررڤدێتئه
ژیهان،خهود،ڕرحوانههلهوهگرێتهستمانزررشتدهبهڵێینژیانمهده(كهبدات؟

دتبۆخۆی..ه
دانیژیانستدهلهڕرحیشهوو
الیهڕرحیشهوو24تیمیئایهكهییهنیوهله سێككهبینراویكهنینهواتا
بهبهجوانیخوداییكهلهشێكهشبهمهئه كهگهئه،خشیوهمررڤی سێكر
بێتئهڕرحوێبیه پێویستهیڕزگار لهوا بهواز وهاكاریتاوانكاریبێهێنێتو

نمو،ندیخۆیبپارێزێتشكۆمه لهنهوبۆ 12:16"لۆقا "21ه كاتكهباسدهدا
:)مررڤێكیوهكیبۆهێنانهیهئینجانموونه):خۆیووتبهكهندهمهوڵهدهنجهگه
متی:"چیبكهوداودڵیخۆیمێكیزرریدا.لهرههیبهكهوییهند،زهمهوڵهده
نهكه بهشوێنم كۆبكهكهمهرههب  ل  ووهمهمی جا دهو؟" "وا م،كهتی:
تێكدهمبارهئه گهدهكانم و لهكهتریدهورهم ههوێم، دانهدا ماڵهوێڵهموو مكهو

،بۆڵگرتووهتاماڵێكیزررتههوهیگیانم،ئهڵێم:)ئهخۆشمده.بهوهمهكهكۆده
بحهچه بخۆوهسێوهندینساڵ. و بخۆ دڵشادبهو بهو پێیفه.(" رموو:اڵمخودا
ئه،ههیگێ ه"ئه باشهردهوگیانتدهمشهر بۆیئامادهوهئهچێت. تكردووه،
الیاڵملهبهوهكاتهیبۆخۆیكۆدهوهب بۆئهدهمانشێوهههت؟"بهیبدهیكێ

ده نییهمهوڵهخودا وگرێڵدهشتههسێككهركهبۆههكهیهنهونمومهئه.(ند
.نییهندمهوڵهرخودادادهرامبهاڵمبهبۆخۆیبهندهمهوڵهده
ڕزگاركردنیژیاندالهڕرحیشهوو
بینراوینهاوشهینههمانایبهبهڕرحیشهوداو24تیمیئایهیدووهوهینله

شدوبهارهمههبه.كهاریخهوداییكهاریتێكهراوهبههكهه،ن یههگهناخیمررڤده
مههسهیحئهیمهداتبهۆعیسهادهسهتدهڕرحهیلهسهێككاتێككه،وهبۆتهدایكله

،رخانكردووهسهیحتههنیخهۆیبهۆمهواویژیهاتههبههسههكهوئههیههوهمانایئه
سهههوكهیئههوهرهنها ودهیهمشهێوهپارێزێهتبههسهیحژیهانیدهمهوهئههربهله

،هێنێتدهسهتدهودواخۆشهیوشهادیبهمههگهاتولههدهخۆشیوشادیپ 
چنونههیكههوهبهه،وقوتهابیئههببنهوێتیانهدهداتكهدهوانهعیساهانیئه



وبچنووالیئهرهبێتبهڵكودهبه،زانینببنورهگهرستیوخۆبهپهتوشیخۆ
ه10:37اتت"مهلهنمونهرن.بهبهرسهسیحداژیانبهنیعیسایمهناوجیهاله
وخۆشویستنیئه،هێنێتدهكارستدانیژیانبهدهیلهواژهستهداعیساده"39

یواژهسههتهعیسهاده"26ه16:21اتت"مهه.لههدایكوبهاوكوكههوڕهزررزیهاترلهه
وهوسهاندنهوچهئهازارسهتیچێژتنهیبهمهبههێنێتكاردهبهستدانیژیاندهله
انن"یۆحههلهه،یكههرنامهوتنیبهسهیحوشهوێنكهپێناویناسینیعیسهایمهله
تكردنیخزمهستیبهمهبهستدانیژیاندهیلهواژهستهعیساده"26ه12:24
بهه"دا33ه17:30"لۆقها.لهههێنێهتكاردهبههرسهتیبهوونیخۆپهسیحب مه
وهئهربهله،یداوهمهاتنهدووهڵعیسالهگهبوونبۆڕریشتنلهئامادهستیبهمه
اڵمبههك،رشهتێهێنانیههسهتدهرخانبكاتبۆبهنیخۆیتهمووژیامررڤههكه
.كرووهوهیچشتێكینهندبووهمهررهزهوابێتئهسیحدانهپێناویعیسایمهله
سیحڵعیسایمهگهخۆیلهترسیچاونهرزیوبهرسهبێتقوتابیبهده.6

مهنوبههرمیبههیشههوهئههكات)باسهده"دابۆمهان9:26"لۆقهابگونجێنێتله
شكۆیخۆیوباوكبێت،كات بهرمیپێیدهكانمبێت،كوڕیمررڤیششهوته

سهیحمانهایوعیسهایمهخهوداكردنلهرم.(شهوهدێتهوهكانهپیررزهوفریشته
كههیسهانهكهوئهه،ڵكهدابهاشبیهتڵخهگههلهمیشههیههوهئههبهۆوڵدانههه
:13"لۆقهالهه،ڕزگاریاننابێتوهبنهیدهكهرنامهوبهڕوویعیساڕووبهمیشههه
سهكبچنهههرگههایتهدهنتههاكولهه)كۆشههشبكههرموێتفهه"داعیسههاده25ه24
 v\ونهاتوانن.وهژوورهنبچنههدهوڵهده ههڵێم،زرركهه،پێتانده،چونكهوهژووره

وهرهدهلهههخههات،ئێههوهرگههادادهسههتێتودهڵدهنمههاڵههوهیخههامهههودهلههه
اڵم!"وهوهم،لێمههانبكهههورهن:"گهههكهههنوتكههادهدهرگههادهدهسههتن،لهههوهده
(ڵكیكوێن."خه:"نازانمئێوهوهداتهده
"9:27"لۆقاوهاڵتهسهودههێزخودابهتیپاشایهیئاشكراكردن.7
نهدێكڵهێم،ههاڵمڕاسهتیتانپه دهبههكات)یلۆقهادابۆمهانباسهدهشهبهمله
(چههۆنبیههنن.سههتاونمههردننههاچێژنتههاكوشانشههینیخههودادهڕاوهیلێههرهوانهههله
وهاڵتهسههدهتهیخهودابههیهقوتابیهانیعیسهاپاشهالههكنهدێههكههگونج ده
وكۆتاییتارهباسێكیسهوهكهیهبه"27ه9:26"؟"لۆقا9:1قۆ ر"مهبیننده
مداعیسههاباسههیدووه26تیئایهههلههه.ویرزهسهههنلهكهههكانیمههانبههۆدهكاره
زارانههههندیوبهههشههكۆمهكانبهههورهرههههسهههكاتێههكله،كههاتیدهوههاتنههه
لههكهاتڵكیدهداحهوكمڕانیگشهتیخههوكاتههلهه،وهوێتههكهردهدهوهفریشته
ناسێتودهئهڵكهوخهیئایائهربنچینهسهكاتلهویداحوكمڕانیدهمووزههه

تایرهداباسههیسههه27تیئایهههیههاننهها؟لهوتووهیههاننهها؟ئایههاشههوێنیكههه
هاباسهههیروهههههه،ویرزهسههههكهههاتلهسهههتپێكردنیحهههوكمڕانیخهههۆیدهده

،كهاتشهتدهههاڵتوبهسهختیدهرتهسهنهووچووهرزبونهوبهوهبونهزیندوو
گشهتجیهانهدایبههكههرنامهیپیهررزوبهڕرحهیوههاخێرایهیبووبونههروههه
،وههێزیخوداییزیندووبویهیعیسابهوهدوایئه،مداكهییهدهیسهماوهله
،یههكانیههوتابیهقاڵتدانیبهسهنیشێتوتوانایدهخودادادهیالیڕاستهله
ه1:19سهۆ فهئه؛1:8كهات."كهردارركیخۆیهانبهۆدیهاریدهئهیهمشێوهبه
تی()شههاییهواهیوگهیانبینیههوهمڕوداوانهههوتوانیئهههشههوێنكهدانلههه"سههه21
."15:6كۆڕنسۆ 1"یانداوهوهئه
وهركردنوپێداچونهبهله–ب



كییههههڕهركهههارتێكیبهههۆشیهههانالپهسههههیئینجیهههللهتێكئایهههه-:.بنوسهههه1
.بنووسهتكهرهفتهده
."9:23"لۆقاربكهبهلهباشترینشێوهئینجیلبهێكیتئایه-:بكهربه.له2
ووردیبههوڵبهدهپاشهانهه،شیبكههدابهشداردووبهسهبه-:وه.پێداچونه3

یت.هریاندابكسهبهوهپێداچوونه
كخوله70یئینجیلوه.خوێندنه4

"11ه4:1اتتجیهاندا"مهفریودانله
یوهخوێندنههكهووه،یئینجیهلوهبهۆخوێندنههبهێنههكاریئینجیلبهپێنجڕێگاكه

.وهكهیه"به11ه4:1اتت"مه
كتێبیپیررزیوهخوێندنه:مكهنگاوییههه

وهبخوێنینهوهكهیه"به11ه4:1اتتبا"مه:وهبخوێنه
بێت.واودهتهكوتاوهوهتێكبخوێنینهمانئایهكهیهرههبا
كردنچاووڕهوهدرزینه:منگاویدووههه
ودابیهرهقهدهولههخهاڵ؟یانكهامبۆتۆگرینگهداقهدهملهخاڵكام:چاوبكهڕه
كات؟وڕاستیتدهتیتازهجوڵێنێتوفێریشستیتۆدههه

ووهرهبكههیتبیریهانله تێیهانبگههكههوهرهیهاندوانبهدرزهخاڵێك:تۆماربكه
تیخۆتدا.ریتایبهفتهدهكانتلهرنجوتێبینیهسه،بنوسه
بووبهۆكیانهههیدووخولهندامانیگروپنزیكهیئهوهدوایئه:شداریبكهبه

شهدارییانبهكههریهباههجائین.نشداریبكهبهوهكهیهونوسینبهوهبیركردنه
.چیفێربوونداوهوخوێندنهلهنكهنوباسیبكهكتریدابكهڵیهگهله
یكههوهرئههسههڵكلهشهداریخههربهسههیبهاونلهنمونهوهیخوارهمانهئه

شهتینهدامانیگهروپبههگروپێكیبچوكهدائهمووههله،بیرتبێتوهتهدرزیویانه
ن.كهشداریدهبهوهوجیاوازهجۆرجۆراو
ینوسراوواژهستهده،مكهییهوهدرزینه4:4

وباسهیهورگرتهوكیپیهررزوهوڕتوپههیلههواژهسهتهمدهنهدجهارئههعیساچه
جارهاس روههه،هاتووهاتتمهینووسینیگوێرهبهموژدهكولهروههه،كردووه
ررامبههبههاداریبهورزیمانیكۆنداعیسابۆچونێكیبهپه"و8ه6كان"ووتهله
كانیمووڕاستیهیههرچاوهسهكیپیررزیبهوڕتووپهئهبووهڕتوكیپیررزههپه

كیپیهررزیبهۆووڕتپههمیشهوههئه،زانیكاندهبوئایینهزههموومهژیانوهه
ووهكردنههكیپیهررزیبهۆووریاوڕتوپهه،هێنادهكارڵكیبههڕاهێنانیخهفێركردنو

یكارڵكبههكانیخههیپرسهیارهوهاڵمدانههبهۆوه،هێنادهكارڵكبههیاندنیخهتێگه
!ڵكبۆكاریخراپهدژیفریودانیخهلهستانبۆوه،هێناده
هێشت"یتانعیسایج "شهمیدووهوهدرزینه4:11
كووه،داتكاندهسیحیهبردنیمهخشتهوڵیفریودانولهیتانههشهوامردهبه
شبهۆمههئه،رێتبههتهوان دهمانخشهتهلهوهرهدهڵێكشتیفریوكۆمهدابهلێره
شهداوهڵئهگههله،وبدرڕێینوهستینهڵنهوینوههسیحیبكهیمهیئێمهوهئه

كانیهدارهدهفریویتانوكهارهرشهسهینبهتواندهكاتكهمانبۆباسدهوهعیسائه
یتانیشهههرانهههفریودهوكههارهكاتێكههداكۆتههاییبههههاخههودالهروههههه،زاڵبههین

سهیحیكهومهوهاڵمئێمهبه.یتانشهیدژیفریودانلهنگێكدوایجه،هێنێتده
وهوڵیئهههههمیشههوههیئههوهئههربهله،باشیدابینئامادههملردهبێتههده
وفریومانبدات.وهڕێتهبگهداتكهده
"وهپرسیار"ڕونكردنه:منگاویسێیههه



وهالتهههبهداقهههدهمرشههتێكبێههتتههۆلهههیههربههارهچپرسههیارێكده:چههاوبكهههڕه
"11ه4:1اتت"مههلههوڕاسهتیانهمووئهت؟باههیتیبكهكهگروپهلههكگرینگه
ین.ناگهلێیانت ینكهبكهوشتانهمووئههاپرسیاریههروههه،فێربینوه

وپاشهانئهه،بكههیاندروسهتگونج دهیكهوشێوهكانبهپرسیاره:تۆماربكه
.تتۆماربكهكهرهفتهردهسهلهپرسیارانه

بووبهۆكیانهههیدووخولهندامانیگروپنزیكهیئهوهدوایئه:شداریبكهبه
یخۆیبكات.كهپرسیارهكهریهباهه،ونوسینوهبیركردنه

بههههوڵبهههدهوههڵبژێرهمهههههنهههدپرسهههیارێكیكههههپاشهههانچه:گفتوگهههۆبكهههه
.وهیتهاڵمیانبدهوهتكهگروپهكردنیانلهگفتوگۆ
ڵگهله،نیكهقوتابیاندهیكهوپرسیارانهلهكهیهندنمونهچهوهخوارهیمانهئه
.وپرسیارانهیگفتوگۆیئهربارهتێبینیدهندێهه
یتانكێیه/شه1پ4:1

وپالنههیخههوداخههودایدژلهههوئههه،كیدرڕاوهیهیتانفریشههتهشههه:رنجسههه
دا.مدونیایهڕانلهكانوبێباوهیتانهشهكلهدنیسوپایهكۆنتڕرڵكر.بهوهستایهوه
داتیكتێبیپیررزدهوهمیخوێندنهردهبهخستنهرهگهوڵیتهههمیشهوههئه

وریرداگرتنیبسهستبهوڵیدهنجامدانیتاوانوههداتبۆئهڵكهاندهوخه
."2:26 تیمۆسهاو2بكهات"ج بههج تیخهۆینییهیوهداتبۆئههۆشده

لههتهوانندهوههۆیهێزیخوداییههنهابهكانتهسیحیهومهیارێكیسامناكهنه
دوای،بههۆگونههاهوتههاوانڵكهههسههتیهانههدانیخهبهممهكهههیه.وهسههتنهدژیبوه

كاتندهتاوانباریاالیخوداكاتودهناوگوناهوتاوانپشتیانت یخستیهوهئه
یتاندررزنوبهاوكیدرریههشههوانههمووئهڕایههرهسه."12:10ئاشكراكردن"

."8:44انن"یۆحه
هۆیفریودان؟توانێتببێتهدهوك /فریودانچییه2پ4:1

كهاریوكهاریگوناهرهیمررڤبههئێمهكوتاوهفریودانمانایهۆكارێكه:رنجسه
رامیخهوداییستومهبهمهلهوهوتنههۆیدووركهبێتهدههرێت.گوناهشتێكبه

مبههه،درڕێن وبمانههوهترسههیهمهوێتژیانمههانبخاتهههیهههدهمیشههههه،فریههودان
درێین.فریودهوهیخوارهشتانه

مانباتدهوفریودانرهسروشتیتاوانكاریمانبه
وهكرێتههه كههات تههاقیدهبههاكهه)كات"بۆمهانباسههده15ه1:13"یههاقوبلهه
،وهتاقیناكرێتهخراپهخودابه.(چونكهوهكرێمهتاقیدهنخوداوهالیهڵێت:)لهنه
تیتاقییهیههسهوهوههسێكبهركهڵكوهه.بهوه تاقیناكاتهویشكهئه
 سهكبكهاتگونهاهیوههههتا.كههڵهڵخهرپێیڕاكێشراوههگه،ئهوهكرێتهده

(مدێنێت.رههیكردمردنبهشهگهبێت،گوناهیشكهل ده
باتوفریودانماندهرهیتانبهكاریوشهجیهانیخراپه

كولههروهههه،ناوجیههانیفریودانهدالهیهجۆرههتیجۆراووبابهشێوهینندچه
كاتێهككاتكهدهنێردراوبا یاننكات.یۆحه"داباسیده17ه2:15اننیۆحه1"
ینودواتهربههكههشهتێكدهزلههدڵوبیهرحههبهئێمهداتكهڕوودهوفریودانهئه

وڕووهمیشههكارههڵكیخراپههچهاویخهه،یهندهنجامیدهئهیكرداریانهشێوه
زرریخراپههوتامههزحههمیشههدڵهه،یههنجامدانیكاریتاوانكهاریوخراپههئه
نجامئهكهیكاریتاوانكاریهوهدوایئهیه.زررههیهی یتاوانكاریههمه،كاتده
زررجههارلههه،زانێههتڕاسههتدهكههاتوخههۆیبهههدهداتدواتههرزررشههانازیپێههوهده
،كهاتزانێهتوباسهیدهرزدهبهرسههكاریسێكسیدادواترخهۆیبهنجامدانیئه
الیكوشهتنوشهتیزررسهامناكدای یبهمهزووهوئارهزووحههجارئكندێهه



تاوانكاریانهههوكههارهچههۆنئهههكاتكهههبۆمههانباسههدهنێههردراوینایۆحههه،یههههه
گات.دهوكوێرهنجامیانبهرئهسه
رێتوفریودانمانبهرهتوانێتبهیتاندهشه
وهسهوڕێتهدهیداكهورینێچیرهدهبهكهایهڕونهڕهنهكوشێرێكیبهیتانوهشه
ورهبههڵكهیتانفریودانیخهستیشهبه"مه6:16سۆ فهئه،4:8ترر په1"

سهتیبهمهكانیخودابێهتولهرمانههدژیفهلههبۆكردنیكارێككههوتاوانكاری
دووربێت.وهخوداییه
كانسهیحیهمڕرمهئایهائهه،ڕرژووبهووڕرژبههچهلوو/عیساچلشهه3پ4:2
ڕرژووبن؟تواننبهده

دا"18ه6:5اتتمه"ڕرژوولهنوێژو:رنجسه
ڕرژوو،مهههاتنیعیسههاداكهههیهلههه،یمانیكههۆنیاسههایپهههلهههشههێكهڕرژووبه

شهیدوابه"لهه15ه2:14سۆ فهئه،22ه2:18قۆ ر"مهوهشێنرایهڵوههه
یبازنههكندێههلهڕرژوودیكهجارێكی،میدوایزایینیداكهییهدهییسهكۆتا

،كردنكهردووهونزاكانیفێرینوێژسیحیهسیحمهعیسایمه،وهڕایهئایینیداگه
ڕرژووبههكهكردووهشینهغهدههاقهروههه،ڕرژووبنبهكردوونكهنهوایل اد

ڕرژووبهیشاراوهشێوهبێتبهڕرژووبندهوێتبهیانهكاندهسیحیهرمهگهبن.ئه
."18ه6:16اتتبن"مه
"دا15ه9:14اتت"مهنلهوڕرژووبوبه
ئایهاكهات"دافێرمانده"9:15اتتمه"عیسالهیوهشێكبوولهنبهوڕرژووبوبه
اڵمڕرژانێكدێت؟بهناویاندایهالهیزاووكاتهمبگێرن،لهكرێتشاییگێڕانماتهده

كانسهیحیهومه"عیسهازاوایههبن.ڕرژوودهوسابهگیرێت،ئهڵدهناویانههزاواله
تهواننكاندهسهیحیهمهكاتكهدهسیحبا مه"22ه16:16اننیۆحه"له،بووك
م"كیكههیههما"بۆماوههناویاننهزاوالهنهاكاتێككهڕرژووبنتهوبهمبگێڕنماته
نێوانلهیكهڕرژهودهمیانئهدووهناوگۆڕدابووولهیكهڕرژهوس شئهمهئه
ناولهههتههوان .دوایعیسههادهدابههوویپیههررزڕرحههیوهنهههویوبووبووهرزبونهههبه
اننیۆحه؛28:20اتتمهڵیانبێت"گهلهتاكوكۆتاییدونیاوهكاندابمێنێتهسیحیهمه
"17ه14:16

"17ه9:16اتتمه"ڕرژووله
نههاونهههناكهڕابیتههازهڵكشهههڵێههتخهههبێههتودهوامدهردهسههیحبهههمهدواتههر

رگههقێتوبهتههدهكهشهكهوامهنئههبكههمههرئهگههئهچونكهه،یكۆنشكهمه
نههاونهههكهدهرابیتههازهشههههیههۆچێههتبفێڕردهبهههشكهڕابهمووشههههههه،نههاگرێ
سهاڵێكدا"خهۆگرتن"نهاڕرژێهكلههیمانیكۆنداتههیپهماوه.لهوهیتازهشكهمه
"وهڕرژی"گوناهپاكردنهوتهكهشدهمهئه،ڵكیئیسڕائی داناوخهدرالهنجامدهئه
"32ه16:26كانلێڤیه"(پ.ز.1407)

خهۆگرتنكاتكهڕوونیفێرمانده(زرربهپ.ز.680–740)رمبهئیشایایپێغه
یوجۆرهئه،وهخواردنوخواردنهلهوهوتنهدووركهلهجیاوازهشتێككهلهبریتیه

واییوینههاڕهزنجیههرهیهههوهبههۆئهداینههاوهرهوهخههودایگههڕرژوو"خههۆگرتن"كههه
وارێكیهههیچشههوێنه،هێڵێتگینهههبهههرهرێتوزررداریودهریالبهههروهپهههدنادا
تیییارمهوههابۆئهروههه،هێڵتنهوهكانهندهربهسهریبهربهتیودهندایهبه
ڵكیپه یخهوهبۆئه،وشوێنیانبۆدابینبكرێكانبدرێتهرامهوكامدهژارهه
 تیمۆسهاو1"تیریههگهخزملههوهوتنههابۆدووركهروههه،بكرێتیپۆشتهپه
"8ه5:4



كهویانوهوهكانخۆگرتنههكهه(جولهپ.ز.538یی)شدادوایئهاوارهوهڵئهگهله
مبه،كانیاننهریتیبۆنهشێكلهبهكردبویانهیهمشێوهكردوبهدهژماردههڕرژوو
چیگوتهووهوهیخۆگرتنهربارهدهائیشایخستكهدهوێگیانپشتوهئهیهشێوه
كههكانیجولهیهیسهیرهمیعیساشهدافهردهسه"له19ه8؛10ه7:5ریاكه"زه
"18:12لۆقا"بوونڕرژوودهربهیدووجارههفتههه

اریودیهورهكیگههندیههمهتتایبهبهووه"كههمههماتهیڕابیكهۆننیشهانه"شه
مگێڕی،بههۆماتهههیكههۆنشههكههامهروههههه،یییئههاوارهكاندوایمههاوهكهههجوله
ڕزگهاربهوونوخۆشهیبهووكههوڕابیتهازهشههكانبهووهكهڕرژووبوونیجولهبه
یخۆشهیوڕزگهاربهوونینهربڕدهشیتهازهشكهمه،هاتبوووهسیحههۆیمهبه
خۆشهیڕزگهاربهوونڕرژووبوونبههومماتههخۆشیڕزگاربوونجیاوازبهوولهه،بوو

یكهههكۆنهتكردنههیڕێگهههوخزمهههخههودانههدیبهههیوهپهبووبهههكیتههازهڕێگایههه
ریخۆشیبوو.ونالبهوبڕرژووبه

وهئهههههربهله"5:17اتتمههههه"هاتدییعیسههههابهههههوهونهههههوبمههههردنوزیندوو
مبهه"،2:15سهۆ فهئه"كرانههكاریپ و"2:14كۆڵۆسی"وهشێنرایهڵوههه

ودوامههههڵكولهبهههه،وهمایههههكیئهههایینینهیههههكهههوبۆنهبوونوهڕرژووبههههیهشهههێوه
.ناكرێرنازرریانل گهڕرژووبنئهتواننبهدهزیانكردرحهگهئهكانسیحیهمه
؟هچیبوووهیتانهنشهالیهمفریودانیعیسالهكه/یه4پ:4ه4:2

یتانشهه،ڕرژعیسازرربرسیبهوو"40"یماوهڕرژووبوونبۆدوایبه:رنجسه
بهوویهمشهێوهبهه،نهانردێكبكاتههبههكهردكههداوایله وتوركههدهعیسهابۆ
یتانشههه،بێتخههودانهههڕیبهههیبههاوهوهدابههۆئهههبههیتانویسههتیعیسههافریوشههه
مبهه،دایدهكههڕهوڵیالوازكردنهیباوهههداوشكاندنیعیسایدهوڵیتێكهه

وورهخههودایگهههتبێههتلههمنههكوبهه داتهاوهبههیویسههتعیسهافریودهیهشهێوه
مرئهههسهههبهیخههوداوشهههوسههتنبهههبهپشتاڵمعیسههابهههبهههی،كههپشههتیوانی
ردوونیگههیهسهتێرهووئهممهههتیئههرخهوداتوانیویههگهئه،دازاڵبووفریودانه
مووههههخههودائاگههایلهههتازررئاسههانهاوكهههشهههووكیهههنهابهههبكاتتهههدروسههت

.كانیبێتندهبهبێتوئاگایلهپێویستیوكاریڕرژانه
؟چییهوهرهدهدێنهمیخوداوهدهیلهوووشانه"ئهستلهبه/مه5پ:4:4
لهه"بریتیههوهرهدهدێنههمیخوداوهدهلهیوووشانه"ئهستلهبهمه:رنجسه
ردوونیگههیهمشهێوهكوبههروهههه،كردنداقسههاڵتیخهوداییلههسههودهتوانا

كانعیبرانیهه"وههیتمڕرشهێشهتویهكوئههتاوه"11:3كانعیبرانیه"دروستكرد
كانلههبۆئیسڕائی یهخوداخواردنیوهیخۆیههۆیقسهنهابهرتههه"3ه1:2

یچهلڕرژیمهاوهلههخهوداوهمهۆیهبه،ئاگاداریشیبوو،بیاباندروستكردبوو
یتانڕایوابهووكاتێكهداشههلهچاودێریعیسایكردوانیچۆڵهبوونیلهڕرژووبه
اڵمعیسهابهه،وهزیندووییبمێنیتههیبهوهبۆئهنهانانیئاساییپێویستهتهكه
ژییخودادهشهووڵكوومررڤبهكخواردنبهنهێیوابووكهپ
؟وهیتانهنشهالیهمفریودانیعیساچیبووله/دووه6پ7ه4:5

دانێهفڕخۆویشبههئهه،وهوڵیداعیساخوداتهاقیبكاتههیتانههشه:رنجسه
ئایهاوێتكههركههدهیعیسهابهۆیوهبهۆئههرسهتگاوهرزیپهبهربانیسهرسهله

وێتههیبكهوههرله،بههوهگرنهیبونوبكهتواننپارێزگاریلهكانیخودادهفریشته
كوتهاوهت،بهدایوستعیسافریویتاندهمفریودانبووشهشدووهمهئه،وهخواره
یتانیشههمفریودانههئهه،به خهودابهۆدروسهتربههرامبههڕێكیخراپیبهباوه

یوسهتعیسهایتاندهشههیهمشهێوهبهه،بهوووهروویئاساییهسهشتێكبووله
وهیوستعیساخوداتاقیبكاتهیتاندهنجامبدات.شهئهمێشكانهشتێكیب 



وهرزهبهههالرێكیتهههبانیرسهههبكههاتكاتێههكلهههرێزگههاریلهه توانێههتپائایههادهكههه
كانیمووفێ هههرههههسهههدوایههداعیسههاتههوانیبهلهاڵمبههه،وهخههوارهوێتهههكهده
"هههیچ:ڵێههتدهپیههررزكهههكتێبههییوهوتنهههبیركهویشبهههئههه،یتاندازاڵبێههتشههه
"وهوهتاقیكردنهخودابخاتهسێكناتوان كه
،رخهودارامبههبهڵههڕیههبهوونیبهاوهكنلههیههنهدنمونهچهوهیخوارهمانهئه
مانكاتیشداههخۆشیولهنهلهوهچاكمبكاتهمكهخودابكهمنداوالهرگهئه

خهوداربههرامبههمبهڵههڕیههمهنبهاوهوائههمبهندروسهتداژیهانێكیناتهمنله
لهههمووشههتیههانتونههدوتیژبكههههڕدبهههكییریڤیدیۆیهههرمههنسهههگهههئه،یههههه
(وهخاتهههكانیدووردهنرخهههبهههشههتهمههنلهههیهههخودا)ممانكاتههدانههوێژبكههههه
عیسا،نیكارهدوودڵملهبارمورخوداتاوانرامبهوتامنبهكه"19:37كانبورهزه"
ڕمبههكاتێكهدامهنبهاوهملهبدهوڵیفریودانیخوداوتیپێویستناكاتمنههگ

.هێزهخودابه
كتێبهیپیهررزدالهبێتكهوشتانهئهیوتهئایانابێتعیساشوێنكه7پ:4:6

؟كاتدهانوباسیریگرتوونیتانوهشهكه،نوسراون
ری.دانهههوههێنێتههه(بههۆعیسههاده12ههه91:11كههانبوورهیتان)زهشههه:رنجسههه
كانكهردووهخوداییهتهكانیفریشیبۆكارهئاماژهداودهكانیئینجیلكهسرووده

بههه"28:12یههدابوونپه؛1:14كانعیبرانیههه"ڵكیخهههنیانبهههیاندگهبههۆسههوود
"24:7یهدابوونپهكهات"تیمهررڤدهرایههڕابهكهاریچاكههورهبهفریشته،نهوونم
مدووه؛34:7كههانبوورهزه"اتكههڕداردهبههاوهپارێزگههاریلهههمیشههههاههروههههه

ڵكوێتخهیهودهكاتیئینجیلكاردههوانیتانپێچهاڵمشهبه؛17ه6:16پاشایان
كوبههتهاوه"12هه91:11كهانبوورهزه"سهرودبێژبهوویتاندات.شههبهوعیسافریو

له!كاتوپارێزگاریعیسادهئهیبزانێتكهوهئهبیروڕایخۆیخودافریوبداتبۆ
رگیزتانههههیشههه،درریهههوبههاوكیهیتاندررزنههڵێههتشهههداده"8:44اننیۆحههه"

.ڕاستییهموویههكاتێكدائینجیلڕاستینالێتله
ووهونیهازیخهودابخوێنرێتههتنییههیگهوێرهبێهتبههكانیناوئینجیلدهوشه

بهۆبێهتدهوهرئههبهه.لهسهتێكداینهاوهبهخوداخۆیبۆچمهكاریپ بكرێتكه
تیایهدابزانرێهتكههیههوچوارچێوهئههموردهسههكانیئینجیلشهوویشتنیتێگه
خسهتنیگوێكانپشتویۆنانیههكانكۆنههیئیسهرائی یهگوێرهكوبهروههه،هدانراو
كنهدێیههوههۆیئهبووهوهاڵتدارانهسهودهورهگهپیاونالیهشتلهكندێهه
یتانستیشهبهمهوتنییهشمهئهن،همانایئینجیلت بگلهڵههه بهكه
بۆنریكیفێركردنیئینجیلبووخهئاكاربهنبوو ههكهكندێكوههروهههبوو.
سهتیبهكهردومهڵكیشدهخههولهخۆیمانكاتدافێڵیلهههاڵملهبه،ڵكخه
بوو.ههیدیكه

انلههیتشههیزانهیكههودهئهه،زانییتانیدهكانیشهونیازهستبهعیسامه
وڵكبهداتپیشهانیخههڵههكیههیهشێوهڕركیئینجیلبهكوناوهتاوهوڵدایههه

ئاگهاداربنههیچیاندكههڵكیڕاگهخهاڵمعیسابهبه،یبۆدابن ڵهكیههمانایه
.وهوهتاقیكردنه ناتوانێتخودابخاتهكه
ژێههریتانولهههشهههلهههشههێكهجیهههانبهمووههههكهههئایههاڕاسههته8پ:9ههه4:8

؟دایهوكۆنتررڵیئه
یتانیشهڵهوههیساختهشهبانگه:رنجسه
تیومررڤایههردوونمووگههههكاتكهدهوهخۆیهشانازیبهمیشهیتانههشه
ردوونمووگههزانێتهههودهیئهوهرئهبهله،ژێركۆنتررڵیخۆیدایهولهوههیئه

یتانشههبچێهتكههیادلههمانوهرگیزئههنابێتهه"7ه4:5لۆقا"خشراوهوبهبه



ومووشانازیوههئه"11:14كۆرنسۆ 2؛8:44اننیۆحه".شهووڕهڕودررزن
ونییهههدیكههههیچههیشههتێكیبێهههوودهلهههیتانجگهههیشهههزانیهههورهگهههخۆبه
.ودرریهیساختهشهبانگه
سههتێكیجیههاوازبهنههدمهچهبهههئینجی ههداجیهههان("كۆزمههۆز"لهههی)شهههوو
كارهاتووهبه

كههوجیهههانوه،خشههێتبهیدهكهمانههاڕاسههتییهكهههقهیدهاڵمچوارچێههوهبههه
جیههان"21:25اننیۆحه"وی"زه17:5،24؛1:10اننیۆحه"ردوونێكیڕێكخراوگه
،4:1اننیۆحهمررڤخۆی"،ویرزهسهڵكیخه،تیكوشانۆیمێژوویمررڤایهوه
؛9:39؛11:27؛12:46؛14:31؛16:21،28؛17:18؛37هههه18:36؛3،4:9
"1:9؛19

"14:22؛7:4اننیۆحهكیگشتی"یهشێوهجیهانبه
اننیۆحه"گوناهپڕله،خودانجاوودوورلهدڵڕه:اوڕكیدرتیهكومررڤایهجیهانوه

3:19"
تیدرڕاولههجیههانیمررڤایهه-:وروپشهتدهیهاوازیلههجبهوونیب جیهانبهه
وزگهههبههوونیجیههاوازیڕهب ڵكبهههاڵمخهههبههه"دابهها كههراوه3:19انن"یۆحههه
وزمانو...هتدوهتهنه
؛8:12؛51ه6:33؛3:17؛3:16؛1:29اننیۆحه؛15ه4:14؛2:2اننیۆحه1"
لهههنییهههشههێكجیهههانبهلمێننكهههسههه"واده4:42؛12:32؛11:52؛9:15
سهههیحوبهههۆمه،وهڕێتههههگهنهابهههۆخهههودادهڵكوتههههبهههه،یتاناڵتیشههههسههههده
،یتانیخۆشهناوێخهوداشهه"5:19اننیۆحهه1؛15:18اننیۆحه".كانسیحیهمه
یوانهههائهروهههه،ونكههیتاندهشههدوایكهشیخۆشناوێوانههائهروههه
:1ڕرمها؛6ه5:4؛11:5كهانرهوبوزه؛4:4یاقوب".نهككاریخراپدهمیشههه
لهههتیناكههاتكهههموومررڤایهههبههۆههههئامههاژهمهههشبزانیههتئهوهتئهههێههبده"18
.ژیاونویهمزهرئهسهلهتاوهرهسه

تانیكاریوشهجیهانیخراپه
واڵمئههبهه،كهراوهتیدرڕاومررڤایههداباسهی"3:19اننیۆحهه"لههوتمانكههگ
؛12:31؛8:23؛7:7اننیۆحه"،نكهكاریدهدژیخوداكاریخراپهیكهڵكانهخه
؛3:1،13؛17ه2:15اننیۆحهه1؛16،25ه17:9،14؛15:18؛14:17،30،31
ودوایئهكهیتاندایهژێركۆنتڕرڵیشهلهشهوبهنهائهته"5:4،5،19؛5ه4:4
بێتبشزانینكهاڵمدهبه"5:19اننیۆحه1"ندهنجامدهونوكاریخراپئهكهده
".5:18اننیۆحه1"تێن ڵهتبخهكوب یمهڵكیزیرهیتانناتوانێتخهشه

ڵبژێردراوڵكیههجیهانیخه
نهاعیسهایتهه،ننههوڵیبژاردووننموجیهانهداهههخهودالههیكهوانهمووئههه
"4:14اننیۆحه1؛4:42اننیۆحه"سیحڕزگاركاریانهمه
دایهیتانشهیژێركۆنتڕرڵكاریلهنهاجیهانیخراپهته

كارێكدایهههێههركههۆنتڕرڵیخراپهههژجیهههانلههه:ڵێههتدهنههدخوداوهیكاتێههكعیسهها
ژێهرلههكههنییههڵكوجیههانموووواڵتوخههسهتیهههبهمه"5:19اننیۆحه1"
مووجیههانی"جیهان"هههشهوودا"5:19اننیۆحه1"له،یتاندابێتستیشهده
ڵكوجیههانیتاوانبهارانبهه،وهكانناگرێتهسیحیههاجیهانیمهروههه،ن یهناگه
كانینهدهتیایهدابهیكههوجیهانههئه،وهگرێتههڕاندباوهجیهانیب ،وهگرێتهده

میشهههه،ریكیكهاریتاوانكهارینوخههوهمێننههدهیهوشهێوهربههتاوانكاریهه
سهیحیسهێكیمهیتانناتوانێهتكهشهه،یتانیشهستهدارودهبێتهدهریكهخه
موویتانكهۆنتڕرڵیهههشههیهمشهێوهبهه5:18اننیۆحهه1ڵتێن وبخههڕپتههباوه



ژێركهۆنتڕرڵیمووكاتلههیتانهههاڵمشههبهه6:16سۆ فهكاتئهتاوانكارانده
داكهۆنتڕرڵیوسهاتانههالههروه"هه4:4اننیۆحه1"كاندایهقینهڕاستهسیحیهمه

سهتیانڕابكهاتدهكانداونازانێتچهۆنلهسیحیهڵمهگهداتلهستدهدهخۆیله
"8:28ڕرما"

سیحدایهستیعیسایمهژێردهگشتجیهانله
مووجیهههاننشههینیههههشانخههاوه،یمانیكۆنههدامیپهههردهیسهههمههاوهلههه

؛9:7كانرهوبوزه،32:17،27رمیائیبوو"اڵتێكینهسهیتانهیچدهشه،خودابوو
كانفریشتهنهونموۆ"ب2كانبورهزه؛146:10،14؛13ه2،145ه93:1؛29:10
"37ه37:36ائیشهای"زانهد،بهوداكشههیههمهاوهلههانیتانیمووسوپایشهههه
ویژیههارزهسهههویههداپێشههتركاتێههكعیسههالهرزهسهههژیههانیعیسههالهماوهلههه
یقسهههمیشههههاههروههههه،كردووهڕێكیپیههررزدانههههههیچشهههشههداریلهههبه
شمشێریپه كسێركهههوتكهگیده،كردڕێكیپیررزدهمووشهیههربارهده
خهودایوالههادوتكهگیعیساده"26:25اتتمه"،شمشێربكوژرێبهب دهب 

یتانوشههكارڵكیخراپههمووخههبهداتوهههاڵتیپه سههكودهباوكبكاتتاوه
،بوویههههدیكهههسهتیبهمهچونكههه،وهكهردهتهیروهوئهههاڵمئههبههه،رێتبههناوله
ه26:53اتتمهه"رانبهوومبههكانیپێغهریوئامۆژگاریههدیهێنانیدادگهویشبهئه
54."

نییهههسههیحدارمهسهههاڵتیبهسهههسههێكدههاهههیچكهروهههههخههودالهههجگههه
"19:11اننیۆحه"

شهتههبهنلههیتاسیحمردشههكاتێكعیسایمه-:سیحمردنیعیسایمه
كههردڕدارانیتاوانبههاردهبههاوهوهرزیهههلوتبهبهههمیشهههوههئهههچونكههه،ركههراده
اڵتیشهیسهشهوێنیدههالههروه"ههه1:6اننیۆحهه؛12ه12:7ئاشهكراكردن"
؛32ه12:31اننیۆحهه؛3:8اننیۆحهه1؛3ه20:1بینهین"ركهراویدهرزهسههله
"14ه10:13دانیال؛24:14؛30ه12:28اتتمه

وهمردنههسهیحلههیعیسهایمهوهدوایئه-:سیحیعیسایمهوهزیندووبونه
واڵتیئههسههژێهردهویخرانههكانیئاسهمانوزهاڵتهسههموودههههبۆوهزیندوو
یتانوشههههه،سههههیحزینههههدوبۆوهیعیسههههایمهوهدوایئههههه"28:18اتتمههههه"

كانیبهههوونرمانههههچیفهموویانم كههههكانهههههیوفریشهههتهكههسهههتدهدارو
یوهدوایئهه"22ه1:20سۆ فهئه؛3:23ترر په1؛14ه5:8ئاشكراكردن"

اڵتیسههناودهبچنهكردكهڵكدهیبۆخهشهبانگهبۆوهووسیحزیندعیسایمه
ریوسههنووانیلهههئههه"12:32اننیۆحههه"رگههرنكانیوهوئامۆژگاریهههنههدوپهوئههه
:1كۆڵۆسی"وهریخۆیهوژێرسنووخستنیهوهرهدهیتانهێنایهاڵتیشهسهده
رجیهههانیتاوانكههارانوسهههبهبهه زاڵدهیهمشههێوهسههیحبهههعیسههایمه"13
اننیۆحهه"مێنه ردهكوكۆتهاییژیهانهههاڵمجیهانیتاوانكاریتاوهبه،یتانیداشه
اڵتداریسهههههودهسههههیحئێسههههتاپادشههههایپادشههههایانهعیسههههایمه"16:33
:17؛12ه12:10؛6:2؛14ه5:8؛27ه3:26؛8ه1:5بینهین"اڵتدارانهسههده
سههههیحڵعیسهههایمهگههههلهوهكههههیهكانبهسهههیحیهمه"22:13؛19:16؛14
2؛12:30اتتمههه"سههیحهكبههۆعیسههایمیهههوهتهموونهههههلههه،وهبنهههكۆده

"26ه2:25تیمۆساو 
؟چیبووهوهیتانهنشهالیهمفریودانیعیسالههی/سێ9پ:10ه4:8
وجیهاتیئههولههالبن كوخوداوهداتاوهبیتانویستیعیسافریوشه:رنجسه
عیسهاداویسهتیوجیهانههاڵتیئههسههریدهوسهنوولهئه،ڵبژێرێیتانههشه

مووجیههانوشانشهینییتانههشه،یاڵبوبێتخهبهیهوانهتلهنانهته،فریوبدا



مووجیههانیبهههههداكههعیسایمانیبهپاشانپه.داجیهانیپێشانیعیسا
.رسهت وبپهعیسهائههیرجهومهبهت،خشێببهپ وهندیهوشكۆمهپایهوپ ه
یتانبكاتلهشهڕبهباوهبداكهیتانویستیعیسافریوشهمفریودانداسێیهله

"5:5؛5ه1:1كانعیبرانیهه؛8ه2:6كهانرهوبوزه"خهوداڕكردنبههجیهاتیبهاوه
وهمامكیفێوویهدهبهمیشههاههروههه"8:44اننیۆحه"یتاندررزنهاڵمشهبه

بههه"11:14كۆڕنسههۆ 2"دراویخودایهههونێههرئهههداتكهههواخههۆیپێشههانده
؛145:13كهانبورهزه"نییههنیهیچشهتێكداخاوهمجیهانهیتانلهشهوهدڵنیایه
رعیسهاههه!خشهێتتوانێتبیبهبێتچۆندهشتێكینهكهوهئهربهله"146:10
ڵێهتدهكههوهوتههیخودایبیركهتانههوئاییشتوئهوتێگهیئهوفریودانهزووله

.تیكانیهویئاسمانوشتهمووزهنیههخوداخاوه
كانینهاوڵبتههگهوتنلهكهرستگاكانوڕێكپهچنهدهبینیندهڵكیداخهڤمڕرله
كهههبتهرج مههدابینبكاتبههكهمووشتێكبۆبتهههنكهكهرستگاكاندادهپه

ودرریالییمانێكیسهاختهپههكهبینیندهیهشێوهمبه،دیوبهێنێتهنیازیئه
تیررریسههتوخههۆیبهههرببێتهههگهههئهنهههونموۆبهه،بێههتبههۆدروسههتدهوهكهههبته

رینهاووتهاردهتهه،شهتههبهچێتههخۆدهواسهتهڕوائههوهقێنێتههكانیدابتهدوژمنه
لههكههنبینهیڵكدهكهوزررخههروهنههكهردهدهیاندنانهڕاگهوودررزنئهساخته

وكتێه وگۆڤهاركنهدێنوسهراوینهاوههڕبههوبهاوهدرێدهمڕردافریهوڕرژگاریئه
لهههیتانبریتیهههكیشهههرهسههتوئامههانجیسهههبهمه،كههاتدهدیكهههنوسههراوی
ڵێهتسهیحدهعیسهایمه.ورهجیاتیخودایگههولهرستنیئهوپهوتنشوێنكه

.ئینجی داباسیكراوهلهكهاڵتهسهنیدهنهابۆخودایخاوهرستنتهپهكه
وتووبن؟ركهداسهوهرتاقیكردنهسهتواننبهكاندهسیحیه/مه10پ
كیهوهتاقیكردنهرچههكهوهتهداخوێندومانه"10:13كۆڕنسۆ 1"له:رنجسه

وێتتهۆخودانایهه،بێتاڵتههسهندهخاوهخودایڕمانبهباوهتوشمانبێتكه
درابیتپشهتبههرفریویشگهئه،بێتخۆگرتنتههبهبێتداناڵمدهبه،بدرێیتفریو

خههودادڵسههۆزیو،ێههتنرتبهێدهوفریودانهههژێههرئهههكولهههتههاوه،سههتهخههوداببه
نفریههودهنههڕێگهههیكههوهداتبهههكاندهسهیحیهبهانیخهۆیپیشههانیمهمیهره
هاروهههه،یبگرێهترگهتوانێتبهكدهسیحیهرمهههیكهوهترلهورهگه،بدرێن

،كاندانهاوهسهیحیهمهسهێكلههركهفریودانبهۆهههربازبوونیلهیدهخوداڕێگه
ورهبههوڵێككهرههرههسهوتووبنبهركهتواننسهكاندهسیحیهمهوهرئهبهله
رێت.بهیودانیانفر

داواكاری:منگاویچوارههه
كانگرینگن؟سیحیهدابۆمهشانهمبهناوئهلهكامڕاستیانه:چاوبكهڕه
ینولیسهتێكتۆمههارشهداریبكههبهوهكههیهبهبها:وتۆمهاربكههشهداریبكههبه
دا"11ه4:1اتتمه"رداواكاریگونجاولهسهینلهبكه
تههێیببوهبهۆئههیهتۆههكیگونجاویلهچداواكاریهورهخودایگه:اوبكهچڕه

.تیكیتایبهیهداواكار
كردنهتداریژبهله،بنووسهتداكهرهفتهیدهڕهپهتیلهداواكاریتایبه:تۆماربكه
،هێهننردهجهۆردهرگروپێكهداڕاسهتیجۆراوهههلههیڵكخهبیرتبێتكه،ئازادبه
:لیستێكهوهیخوارهمانهئه
دا"11ه4:1اتتمه"كانیداواكاریگونجاولهنهونمو.1
درخێهككههناوباروباتهكاندهسیحیهمهجارخوداكندێهه/بیرتبێتكه4:1
شهداخهودابهۆكهاریخهراپوهڵئهگههله،توانرێتفریوبدرێنبهۆگونهاهوتهاوانده

اڵمخهودابه،ناوگوناهوتاوانوێتهوێتبكهاڵمنایهبه"1:13یاقوب"داتفریویده



كوكهاتتهاوهمهانبفێر"1:12یهاقوب"یوهتاقیكردنههلههتیهسهتیبهمهمكهارهله
بێتهههههمهههانبوونربازوڕێگهههایدهینسهههتیببهكههههرنامهوبهخهههوداپشهههتبهههه

گرتنورگههوفێهریبهینرفریودانهدازاڵبهسهبههاروههه"10:13كۆڕنسۆ 1"
ندیهۆیپێشاندانیشهكۆمهبێتهدهیهمشێوهبه"4ه1:2یاقوب"ینپاراستنب
"4:10تامه؛22ه1:21یوبئه"خودا
ڵگههله،كهوڕیخهودانهینوئێمههیخودایههڕعیساكهوبێتكهیادتله/4:2
اڵمئینجیهللههبهه،ڕرژووبهوووانیبههچۆڵههڕرژلهیچلماوهشداعیسابۆوهئه

بهههكههدایهماوهوێتلهههتهههردهگهههئه،ونناكههاتوبڕرژووهههیچشههوێنێكداداوایبههه
."18ه6:16اتتمه"ڕرژووبیتبهییونهێنیشاراوه
كانسهیحیهانیمهوڵیفریهودتیهههتایبههیتانبههشهچێتكه/بیرتنه4:3
؛4:7یهاقوب؛1:13كۆڵۆسهی"ودانهینژێهركهۆنتڕرڵیئههیلهوهئهربهاتلهدده
".9ه5:8ترر په1

دێتههمیخوداوهدهلهككهیهشهووموورههسهاڵملهخۆراكبژیبهبه/4:4
"نییههخهواردن،ب كیچینیبڕیارێكیگرینگیدا"ئینجیلنهسیحیهمه،وههرده
یئینجیههلوهخوێندنهههیخههواردنبخههواتبیههریلهههوهیانیههداواتههاپههێشئهههبهلههه
.وهكردهده
فریهوتوگوناهرهكوبهداتتاوهوڵدهههمیشهیتانههشه/بیرتبێتكه4:5
.یت دهلینهههوڵبدهشداههوهكۆبونهنوێژوكاتیتلهنانهته،بدات
ڵههههداتفریوتبداتبۆتاوانكهاریوبههدهڵوانههیتشه/بیرتبێتكه4:6
بهۆزاڵبهوونوهوبجوڵێیتههزوویئههئهارهكوبههشتهاوهمهئه،یشتنیئینجیلتێگه
تیلێیواوهتهوبهوههمووڕرژئینجیلبخوێنیتههوڵبدههه،داتهوحاڵهرئهسهبه

.اوهخوداداینیكهیهوڕێگهیتبهتێبگه
سههیحنههاویعیسههایمه"بهههداتپێههیبڵهه یتانفریههوتده/كاتێههكشههه4:7
كانیتهههئایهتێك"لهههك"ئایهههیهواژهسههته"یههاخوددهوهوێتهههیتانلههێمدووربكهشههه

رهخهاڵتدارمهسه"خودایدهئینجی دانوسراوهلهنهونموبه،وهئینجی یبۆبهێنه
."وهوهناوتاقیكردنه

داتڕاتبكێشهێتبهۆشهوێنێكوڵدهیتانهههشههچێتكههیهادتنههله/4:8
یتانیشوێنیفریودانیشهلهوهرئهبهله،فریوتبداتزوویخۆیئارهكوبهتاوه

.وهدووربكه
ستیبهكمهیتانیهكانیشهمووفریودانوفێڵهههبێتكهیادتله/10ه4:9
نكیزینههدووخههاوهرسههتنیخودایهههپهلهههویشوازهێنانهههئههه،ێدایهههكیترهسههه
لێهیهۆكارێهككههیتهیتانبكهیشهنهاڵوههئهوڵبدهههوهرئهبهله،اڵتسهده

.ئامانجیتهبكهرستیخوداپهنهاوتهوهویتهدووربكه
یتانشههاڵمزررووریابههبهه،خۆفریهونادرێیهتوڕاسهتهكهیادتبێتله/4:11
."4:13لۆقا"داتباتوفریوتدهتدهخشتهكولهداتتاوهوڵدهههمیشههه
سیكانیداواكاریكهنهو.نمو2
ركاتێكمههنفریههودرامكارهێنانیئینجیههلههههبهههمبهههسههتبكهههوێتدهمهههده-أ
ینجیهلمووڕرژێكئمنههوهرئهبهله،یفریودانببموهاڵمدانهوێتفێریوهمهده
.كاربهێنمئینجیلبهیتانیشهوهاڵمدانهبۆوهكوفێربموبزانمتاوهوهخوێنمهده
وڵیفریهودانمبهداتویتانهههشههیكههوهبملههوووریادهئاگادارمنزرر-ب
ندیمهنیوهپهیوهلهبریتیهیتانشهكیرهستیسهبهمه.مبكهڵهاتریشههود
ڕبههبهاوه،خودابۆدروسهتبێهتڕبوونبهباوهڵخودابپچڕێنێتوگومانمبهگهله



ربهله،مرگریبكهبهودژیئهلهب دهوهئهربهله.جیاتیخوداملهیتانبكهشه
.هتییایهموومررڤوههڵكودوژمنیخودابه،نییهردوژمنیمنوههیئهوهئه
م/نوێژنگاویپێنجههه

دا"11ه4:1اتتمهه"لهیكردووهخودافێریئێمهككههیینبۆڕاستبانوێژبكه
،ویههتوچههیفێربیخوێنههدنیئینجی ههدامههاوهلهههكهههوهرهاڵمبههدهتههداوهكهنزالههه
وپێكهداگررهههڵكلهخهبێتكهیادتله،یتبكهنوێژونزاشووڕاهێنانبكهمه
.نكهوداوایشتیجۆراوجۆردهوهپاڕێتهخودادهله
كخوله8نزاكردن.4
وسه سیكهیگروپیدووشێوهلهوهنزاوپاڕانهلهوامبیتردهبهوڵبدههه
جیهان.مووههڵكیوبۆخهدیكهكێكیبۆخۆتوبۆیهوهداوپاڕانهسیكه
داهاتوویوانهكبۆخوله2وهكاریبۆماڵهئاماده.5

وهبینووسهنه،وهندامانیگروپبۆماڵهئهبدهكاریهمئامادهئه-:ویگروپپێشڕه
ن.یانباكۆپیبكه

بێتبۆدروستكردنیقوتابیرنجولێدوانتههسه-:رنجولێدوانسه.1
"11ه4:1اتت"مههیوهخوێندنهه،بكههفێهریئینجیهلدیكههڵكیوخههووتاربده

ڵك.خهیانگروپێكلهدیكهسێكیڵكهگهلهوهكهیهبه
لهه،یتبهۆخهودارخانبكههكاتێهكتههوڵبدههه-:رخانكردنیكاتبۆخوداته.2
ووهبیخوێنهههمووڕرژێهههه15،17،18،22مههیسههامۆئیلشههیدووهیبهنیههوه
.كاربهێنهیپرسیاربهشێوه
ودواپێهههنجبههههیڕرژانههههوه"پێداچونهههه9:23لۆقههها؛"دانیهههال-:ركردنبههههله.3
رتكردوون.بهلهیكهتانهئایه
نجامگشهتیئههسهێكیهانبههبهۆكهنزایتونوێژبكهوڵبدههه-:نوێژونزا.4
.وه(بخوێنه5:4كانرهوبوزه)دایهفتهوههله،یتبده
كانهتومووتێبینیهوستكردنیقوتابیههبۆدر-:تكهرهتهفیدهوهنوێكردنه.5
.پێویستهتهوههرتكردووهبهیلهوشتانهئه


