
45یوانه
شمهئهیقوتابیردروستكردنسهلهوهنهڕێوبپانبدهڵوهه،گروپیوهڕشێپ:نوێژونزا.1
.رهێتبسپكهگروپهبه
خودایندمهۆشكۆبانیژكخوله20رستنپه.2

خودایندمهۆشكۆبانیكوژرستنوهپه:تبابه
خودایندمهۆشكۆبنڕیبردهدهمانۆخیرستنپهچۆنكهنیبدهرێفوهئهداهیوانهمله
"5ـ15:1كانبوره"زهیحیسمهیانیژیوازێ.ش1

وهكاتهدهایجكانسیحییهمهیانیژیوازێشكهیندمهتبهیچتا:بكهۆگفتوگ
وهانجورۆزیوتسوكهڵههفتاروهڕیحیسمهیتاڵهاو:وتسوكهڵههفتاروهڕ:رنجسه
كارانهوئهنهاتهنیریناشیفتارهڕدوورلهبهتێگرادهڕپاكۆیخوهتاوگوناهخهێبشهیمهه
استنڕكاتكهده
وهتهێڵێناهكێاریگومانوپرسچیهوههدڵلهڕێبردهدهیاستڕشهیمهه:ینڕیربدهوهقس

وونهڕیوتسوكهڵنههخاوهووڕاستڕچونكه
ڵگهلهكهیهڵههچیواهداتكهدهوهئهڵیوههشهیمهه:یكانێهاوسڵگهلهیندوهیپه

نهیكانێهاوس دهبهۆیخكاتوهدا بوختانیستنبهڵوههكڵۆقسهوهقسلهێگردوور
.انۆیب
بهیكڵخهڵگهلهیندوهیپه بهیكڵخهلهیقڕشهیمهه:فتارهڕد وهكاراپهخرفتاروهڕد
خستنهۆخڵیوهه لدهوهدوور وهوداتهدهانیكانخراپهكارهیتهڕشهیمههانێیدات
نابوهئهڵگهلهماڵبهكارانهوئهرسهناكاتلهانیشیستازیرگههوه انیتوندیكێقڕتێشدا
"28ـ6:27قاۆ"لتێداگرێل
لهكهتێگردهسانهكهوهلزڕێ:دارانداڕباوهڵگهلهیندوهیپه دهوا نجامرهترسنسهخودا
.نێودهیشۆنخخراپناكهوههودێبیكاركهیوانهئه
پهنڵێبه بهرامبهبهزهۆسڵدشهیمهه:یكانمانهیو پهنڵێر ئهنانهتهیكانمانهیو رگهت
ـ6:1كانندهبكات"پهیرسهوچارهزوداتدهڵوههتێدابیشهڵههیكێنڵێجاربهندێكهه
5"
ئه:ژارانداههڵگهلهیندوهیپه دهههیتارمهیشهیمههو بژاران چیهیبوونێدات
ینجامرخودائهبهنهالهتهڵكو،بهوهوانهئهنهیالپاداشتلهیچاوكردنهڕێبوهكێررامبهبه
.داتده

ئه:یكههیرروهدادپه نهدهڵقبوهوشوڕهولیرتبهنهشهیمههو شهوشوڕهولیرتبهكاتو
"16:19کانوته"سكهداتبهده
یوهیڕپهستاێئیانهیژوئهایئا؟تیكهرخاندهتهتۆخانهیژیوازێشكامهۆبۆتستاێئواتاكه
؟خودایندمهۆشكۆبانیوشیستالهبریتییهتیكهده
په2 ئه:خودایمانی. ئهكووهكهیانهیحیسمهو زهلهكهنیژدهانهیژو دا15كانبوره" "

چیهنهیاللهزیرگ"هه15:1كانبوره"زهنیژدهخوداشانشینیناولهوهئهكراوهیباس
"15:5كانبوره"زهوهپتهانڕیوباوهنێنادرویفروهكهێسكه
وهنهێ"بخو16ـ4:12ساوسۆمیت1":یحیسمهیواشهێپیانیژیازوێ.ش3
شت:ۆگفتوگوهونهیزۆد یوهڕشێپیكانهیندمهتبهیتایوهنهیناسۆبستهیوێپكێچ

؟یحیسمه
(كاننهمهتهبه)یحیسمهیواشهێپتهێببكهوهتهێنێناسێلیوهئهیمافینمهته:رنجسه

"3ـ5:2سۆترپهcf " 1"دیكهیكانسیحییهمهۆبهیوئاشكرااستڕیكهیهنموون-
لینجیئیركردنێوفلینجیئیوهندنهێخوۆكاتبرخاندهتهیانیژوهزووكاتوشهیمهه-
.وهیخشبهێیخوداپكهتیژدهداانهیڕۆحهیاریدوئهڵگهلهشهیمهه-
.هیكردنداشهوگهوتنشكهێپواملهردهبه-



ئه- ئهسهلههیههینیبێتوهوردبونهووامردهبهو ئهوتیژدهتێیداكهیانهیوژر یهیگاڕێو
.واتڕدهیرسهلهكه
یهلهاوازهیجیانیژیوازێششمهداتوبهخودادهیرستنپهڵیوههشهیمهه:رستنپه
.داستهڕدووانیكهیخودالهیرستنپه.رزهربهسهندومهۆكششهیمههدیكهیكانڵخه
"وبی"ئهشهیپیشبهكخوله20:شداریبه.3
هدهوهتیچكهتیبگهێتوهلهیكورتبهبدهڵوههستاێئ كاتینجامئهلهناوهێست
،1،2،12وبی"ئهتوكڕپهیكراوهیاریدشهبهوئهیوهندنهێخوۆبخوداڵگهرخانكردنلهته
14"
.ربگرهندوهههبهیكانرنجهوسهینیبێكاتوتدهیشداربهكهیسهوكهئهۆببگرهێگو
(زۆریپیڕۆح)كخوله70ركردنێ.ف4
زۆریپیڕۆحلهبوونڕوپزكردنۆریپ
ناولهیكاروهنۆچزۆریپیڕۆحیسروشتكهنیبورێفوهئهمهێدائ21یوانه2یلكهینامله
كیحیسمهیكڵخه رێفتبهیتایشتندێكهه45یوانه4یلكهینامله.نهۆچساداڵێو
بهزۆریپ،زۆریپیڕۆحیربارهدهنیبده وئهیمرههبهوهزۆریپیڕۆحبهبوونڕپ،ڕۆحكردن
هڕۆح
نیبدهرێفزۆریپیڕۆحوكانهیڕۆحهیاریدیربارهداده35یوانه7یلكهینامله
زۆریپیڕۆحكردنبهزۆریپ-أ
زۆریپیڕۆحبهزكردنۆریپیواژهستهده.1
ئینجیلدالهنڕیربده-أ

ـ3:10اتتمه"هاتووهداێنویمانیپهجارله7نهاتهزۆریپیڕۆحبهزكردنۆریپیواژهستهده
سۆنسۆڕك18،1ـ11:14كردار،1:5كردار،1:33اننیۆحه،3:16قاۆل،1:8رقۆسمه،12
12:12 "هه13ـ دووبارهیربارهكاتدهدههوبونهكیدالهوهوبونهێنویباسكهجاره7موو
3:10اتتمه"!یحیسمهیسكهۆبێنویكێانیژیوهكردنهێستپده كردنزۆری"پ12ـ
شانشینیرێژلهیوهبونهۆكبههیههیندوهیپهزۆریپیڕۆحبه بهزۆریپوهخودا ئاگركردن
انڕباوهێبییدوایژڕۆیسزابههیههیندوهیپه
نداۆكیمانیپهلهشترێپ،زۆریپیڕۆحكردنبهزۆریپ:شتنیئامانجگهكردنوبهینیشبێپ-ب
"27ـ36:25حزقیال،32ـ12:28لێوئی"كراوهیباسوهكراوینیشبێپ

:زۆریپیڕۆحبهزكردنۆریپیئامانج
كراوهی"داباس4ـ2:1"كردارلهكهحیسمهیسایعیكانهیقوتابمكههۆیب-
كراوهی"داباس41ـ2:37كردار،1:8"كردارلهكهكهجولهیدارانڕباوهمكههیۆب-
"دا17ـ8:12كردار،b8:1"كردارلهكهنیستهڵفهیكاندارهڕباوهییههسامیرمكههیۆب-

.باسكراوه
ولهنیحیسمهوهكجولهیریغهكهیدارانهڕباوهوئهمكههیۆب- ـc8،11: 14:1"كردار

كراوهی"داباس48ـ11،10:34ـ18،15:7
كهجولهوێنلهساڵێكیزراندندامهیدوا و ههكهجولهرهیغهكانییهسامیرهكان مووكان
حیسمهیسایعبهداربووڕبووباوهێلێگویحیسمهیكانهیژگارۆئامندوپهكهكێسكه
باوهتێگرردهوهزۆریپیڕۆح- وهكاتهدهۆبیشو كردار "2:38 كه39ـ كردنهزۆریپ"
"14ـ1:13سۆسفه"ئهزۆریپیڕۆحبهكردنشانهیونركردنۆ"مزۆریپیڕۆحبه
انیكێنڕێربنددهچهمانه"ئه7ـ3:5سۆتی"تزۆریپیڕۆحیوهوبوژانهوهبوونهكیداله-
زۆریپیڕۆحیرگرتنوهۆبووبكهیواژهستهده
2 بهزۆریپیمانا. دهچهلینجیئ:زۆریپیڕۆحبوون كاربهرۆجراوۆجیكهیواژهستهند
داسهبهیباسكردنۆبتێنێهده وهكجولهیژنجهیژڕۆلهزۆریپیڕۆحیژانڕر
داكانسیحییهمه



سۆتیت،33،10:45ـ2:17"كردارناێهانڕیباوهكهژاڕداكانهڵخهوئهرسهبهزۆریپیڕۆح-
3:6"
"10:44،11:15"كردارناێهانڕیباوهكردكهزۆریپیوانهمووئهههزۆریپیڕۆح-
"11:17،15:8"كردارناێهانڕیباوهیوانهرئهسهبهژاڕزۆریپیڕۆح-
"10:7"كردارناێهانڕیباوهیوانهئهنهیالكرالهێلیشوازێپزۆریپیڕۆح-
"11:16"كردار(زۆریپیڕۆحكردنبهزۆریپ)وترادهێیپمهئه-
"22ـ1:21سۆنسۆڕك1:13،2سۆسفه"ئهزۆریپیڕۆحبهكردنشانهیوتراندهێیپ-
اننیۆحه"یڕۆحیوهبوونهكیدالهانیوهئاسمانهلهوهبوونهكیودالهتڵێدهێیپیسایع-
"8ـ3:3

ننهیگهمانادهكهیاوازانهیجواژهستهدهوئهمووهه
وهڕۆحكردنبهزۆریپ-أ وهوتهێبدهكیدالهدووبارهكێسكهیوهبه،زۆریپیڕۆحیرگرتنواتا

ئهرهسهكێكاتێزرێپارده دهنهیحیسمهوهكجولهیوانهتا وپهیربارهبوون ند
،ینییزایچلیكهینزناێهحیسمهیسایعبهانڕیباوهستیبانیحیسمهیكانهیژگارۆئام
لهروهههژاڕاندایرسهبهزۆریپیڕۆح جولهسهبهتاوهرهسهكو كهر ،ینییزایسژاڕكاندا

زۆریپیووداوٍ  ڕوترادهێیشپمهئهزۆریپیڕۆحبوولهیتیبركهیخشبهانێیپیاریخوداد

ینییزایسڵیساكانلهكهجولهیژنجهمكههی"17ـ11:15"كردارزۆریپیڕۆحبوونبه
دابووینییزای34ۆب33ڵیسایكهینزله،كانكهجولهوهینكانییهسامیرهیژنجهدابوووه

كهكهجولهرهیغهیژنجهوه مهیڵنتاێجبهكان كوروهههزرانڕێپا،بووههحیسناسرابوو
ماڕۆ،21،11:14،15،11ـ2:18بوو"كردارههحیسمهیسایعبهانڕیباوهكانكهكهجوله
لهبوونمانیشخوداپهیزۆریپیڕۆحبوونبهزۆریپكێ"كات1:13سۆسفهئه،13ـ10:12
انیشووێپیژیان كردار وه11:8" د" وهپاكردهیانیكانهڵخودا كردار ئه15:9" شمانه"
یسایعوهئهشێپرۆز،بوونانیژوهوبوونهكیدالهدووبارهڕیربدهكهنیلینجیئینیربرده
بووكهههێیپانڕیباوهكردبووكهرێفیكڵخهحیسمه "خشراوهبهێپانیزۆریپیڕۆحوا

ناوله"وه3:16اننیۆحه"تێبدهانییتاتاههههیانیژ"وه8ـ13،3:3ـ1:12اننیۆحه
3:3اننیۆحهن"خودایتهیپادشا سۆڵپ،وهئهیدوارۆزیكهیماوههوێمانشهه"به8ـ

كهیكڵخهیرێفیوهئه ژتێزێپاردهیكڵخهزۆریپیڕۆحكردبوو وهئاسودیكێانیو
"8ـ3:3سۆتیدات"تدهێپانیرانكامه
وهانهڕگهكاتبهستدهدهكێسكهتێیداكه:زۆریپیڕۆحیرگرتنواتاوهڕۆحكردنبهزۆریپ-ب
زۆریپسانهكهوئهحیسمهیسایعكهیتووكارهزۆریپكهاننیۆحهساڵێوكحیسمهیالۆب

ـ3:11اتتمه"كاتدهوئهیكانهیژگارۆئامندوپهیوهیڕپهوهوئهیالوهربهنێدكاتكهده
پ12 ئهیربارهدهتێنوسدهسۆڵ" رهیغهیدارانڕباوهیژنجهیدواڵسا26تهبابهو
جولهیحیسمه كلهكه،كهو دهسۆنسۆڕ" ئهروهههانیژ" نهاتهكهاندیاگهڕیوهها
بهتێناكرزۆریپكراویاریدیكێگروپ ، پههمهێئڵكو لهڕۆحكهیبهنێیكردهزۆریموو كهیناو
پمهئهستهجه ههوهئهحیسمهیستهجهێوتردهێیش پهش مووههوهیكهامهیموو
،حیسمهیسایعبهبوونڕباوهكانبهكهجولهدانهیبنچلهكهداجیهانلهوهتهێگردهدارانڕباوه

ئهانیژكهیبهنێكردهزۆریپ 1:22سۆسفه" ده23ـ یزۆریپیستهجهیندامانئهبنه"
یكێتاكتریچدارانهڕباوهوئهدواوهشبهمهلهیهانیجیساڵێكیندامانئهبنهدهوهحیسمه

.یحیسمهیڵگاكۆمهێینویكێندامئهبنهدهڵكو،بهنینساده
بهزۆریپ-ت ژتێدزۆریپیڕۆحتێیدا،ڕۆحكردن لهوهانهیانیناو ناخو كاردارانداڕباوهیناو
لهده لهزۆریپكات جهلهتێبدهێجشتهینزۆریپیڕۆح،زداۆریپیڕۆحركردن یستهناو
7:37اننیۆحهدارانداڕباوه وه39ـ كله" جهلهزۆریپیڕۆحساداڵێناو وئهیستهناو
كێسركهوانداههئهیناوناخلهحیسمهیسایعیبوونجگههینكێشتچیههیداسانهكه
ئه مهوهیزهۆریپهڕۆحو ئهروههههیحیسرگرت ئهیوهها چنهروهیهڕۆحو تریگرت
حیسمهیژگارۆئامندوپهزۆریپیڕۆح"12:3سۆنسۆڕك10،1ـ8:9ماڕۆ"هینیحیسمه



دهبه پارزگارڕۆبكهتێنێهكار و یبوونڕپهێتبهدارانهڕباوهیكردنیزگارێبوون وونڕكات
بتواننچۆنكهكانارهدڕباوهداتبهدهرۆجراوۆوجنگیگریپاداشتزۆریپیڕۆحكهوهتهێبده

"نێبنادیبنساڵێكاننبتونۆچ"وه11ـ4:10سۆترپه1ن"بكهێپیتریوانهئهیتخزمه
ده12:7،14:12سۆنسۆڕك1 یكسانهیچۆنكهندهدهڵوههكاندارهڕباوهننیب"

ئهننێسپبچه 4:11سۆسفه" وه13ـ بهیندمهۆشكنۆچ" "ننێهدهستدهخودا
"4:11سۆترپه1

ننێبهحیسمهیسایعبهڕباوهكڵخهكهداتوودهڕكێكات:زۆریپیڕۆحكردنبهزۆریپ:پوخته
.انیانیگیوپاراستنانیانیژیوهشانهگهدووبارهوهوبوژانهۆیهتهێبشدهمهئهوه
زۆریپیڕۆحبهزكردنۆریپیكانووداوهڕیهاتنكداهییدوابه.3
"كردار؟زۆریپیڕۆحكرانبهنهزۆریپحیسمهیسایعیكههیقوتاب120مجاركههیبۆچی-أ
"1:5كردار،24:39نینیب،24،16:7ـ12:23اننیۆحه،4،33ـ2:1
رۆزیكهیماوهۆبحیسمهیسایعیكههیقوتاب120مجاركههیبۆچی:گفتوگۆبكهوهرزهۆبد
؟زۆریپیڕۆحكرانبهزۆریپانینانێهڕباوهیدوا
كداێوداوڕكاتلهباسدهۆهاوتامانبێبیژووێمیكهینهێ"و4ـ2:1"كردار:رنجسه

كرانزۆریپبووكهدارڕباوهشترێپحیسمهیسای"ع1:15"كرداریكههیقوتاب120:مكههی
،ناێهانڕیباوهكرانكهنهزۆریپۆوخاستهڕوانهئهداكانیهسیحیمهیژنجهلهزۆریپیڕۆحبه
رسهلهاندابوویناولهشتاێهوكاتهئهكهنابووێهحیسمهیسایعبهانڕیباوهیوهرئهبهله
چاوهده،یوزه عتاوههیبكرداانڕێیبوو وهتهێكررزدهبهحیسمهیسایكو ێنردهێلیزڕێو
چاوهده،اشتدههبهله عتاوههیبكرداانڕێیبوو دهلهحیسمهیسایكو ندوویز،دراخاچ
.بوودهێجشتهینخودایتهیپاشالهوههیكراده
 7اننیۆحه" 39،16ـ37: باسده7: كه" بیئاماژهحیسمهیسایعكات یژڕۆۆكرد

ئهیمكههییژڕۆلهزۆریپیڕۆحیژاندنڕرداسهبهداراكانڕباوهیژنجهیداهاتوو داژنهجهو
(زۆریپیڕۆحبهزكردنۆری)پێوتردهێیپ كردار "1 :5،11 شبه"18ـ14: هیوهێم
وهحهیسمهیكههیقوتاب120مكههی:نهیاللهیرگرتنوهوزۆریپیزڕۆحیژانڕرداهسبه
مردنیدواكهدایووڕكێكاتوهیهاوتاێبیژووێمیكێووداوڕ یرزبوونهبهوهوندووبوونهیزو
ئهحیسمهیسایع یزگاربوونڕیژووێ)میكانهیژووێمووداوهڕلهكێكهیمهبوو
كولهروهبووهه(یتهیاۆڤمر 2"كردار :1 باسكراوه4ـ حیسمهیسایعیوهرئهبهله"دا
تێبدهزۆریپۆوخاستهڕتێنێهدهڕباوهكهێسركهههستاێئ،نراوهێلیزڕێوهزكراوۆریپشترێپ
كهستیوێپوهزۆریپیڕۆحبه وهڕێچاوهناكات بكات یسایعیكانهیقوتابمكههیكو
باسمانۆ"ب10ـ8:9ماڕۆ"تێكرزدهۆریپۆوخاستهڕدارانڕباوهیژنجهیدوالهحیسهم
كهده یڕۆح)زۆریپیڕۆحبهتێبنهزۆریپكێسركهههكات (حیسمهیڕۆحخوداو
نیبكهیاكاریجنناتوانیوهرئهبهله!هیینیحیسمهوه،هیینحیسمهیسایعیوتهنكهێشو
حیسمهیسایعبهداربوونڕباوهوێنله یزۆریپیڕۆحیرگرتنوهو " 1اننیۆحهخودا :12،

وهپاككههیخوداههكهیبهانڕیباوهكانسیحییهمه"14ـ1:13سۆسفهئه،1:13اننیۆحه
.حهیسمهیسایعكهڕكوكهی
سۆسفهئه،18:18اتتمه"؟ڕۆحكرانبهنهزۆریپۆوخاستهڕیسامریدارانڕباوهبۆچی-ب
.وهنهێ"بخو19ـ16:18تامه،17ـ18:12كردار،20ـ2:19

بك چی:وهرهزهۆبدوهگفتوگۆ زۆریپانینانێهڕباوهیدواكهیماوهكانییهسامیره:مكههیبۆ
.زۆریپیڕۆحكرانبه

:رنجسه كردار "8:12 باس17ـ بوونتهیكهجولهنهكانییهسامیرهكاتكهدهی" واو
ئهتهیكهجولهرهیغهنه بوون واو بهئه،بوونواڵكهێتێیزگههڕوان لنهكێشوان وهبوون
سهلهنداۆكیمانیپهیمردهسهلهكهیهكانڵخه نهییخودایچكهڕێر ـ یتیربوون

كهتێدژواربیكێشتكردبووكهیواكانییهسامیرهكانوكهجولهوانێنلهنۆكیتهیدوژمنا
بپارننێبهڕباوهكانییهسامیرهتێوابڕباوه ههروههه.نێزرێو ئهمانها شهیتهیدوژمناو



"10،11یشكرداربهCFبوو"هه(كانكهجولهرهیغه)كانهیلینتاێكانوجكهجولهوانێنله
ناێهانڕیباوهیدوابوووهحیسمهیسایعیكانهیژگارۆئامندوپهلهانێیگوكانییهسامیره

وولهبنهكێكهیماڵبووبهیحیسمهیكێردهینێمزگكهپیفلهۆیبهحیسمهیسایعبه
خودایتهیاپادشیرگاكاندهیوهكردنهیلیكلكهحیسمهیسایعیكهرهامبهیپهدوانزه
دهئه.بوون بكهیتهاڵسهم وهحهیسمهیسایعنهیاللهرهامبهیپهدوانزهوهدرابوو
یبناغهڵكو،بهوسادهیدارڕرباوهسهله،ادنایبونۆیخیساڵێكۆیخحیسمهیسایع،بوو
پهسهله بۆیخیرانامبهیر " 20:21اننیۆحه،21:14نینیبوو ،2:20سۆسفهئه،23ـ
:1یسۆڵۆ"كوههۆیخیتهیناوپادشاباتهدهكهكهڵنهاخوداخه"ته16:18،18:18اتتمه
13 ڕێگاكووهنێردراوپۆڵۆسیتبهیتابهحیسمهیسایعیكهرهامبهیپهدوانزه"وه14ـ
كانییهسامیرهمكههیهاروههه"وه41ـ2:37ر"كردانهێشووئهناوچوونهۆوانبكێردهێپ
ـ10:34كان"كرداركهجولهرهیغهمكههی"وه17ـ8:12"كردار(بوونكهجولهوهینكه)

.خوداوهیتهیناوپادشاتوانبچنه"ده48
1:13سۆسفه"ئهزۆریپیڕۆحبهنێكردهزۆریپۆاستوخڕداڕۆمئهلهدارانڕباوه-ت "14ـ

.وهنهێبخو
ردراوانێنیكرداریشبهیوهئهیدوا:رنجسه " كردار یكردنێستپدهیژووێمباسی"
8"كرداركانداییهسامیرهناو"له2كاندا"كرداركهناوجولهكردلهیكانسیحییهمهیساڵێك

له غه" كهجولهرهیناو كردار " به10كاندا به" راورد كردار ئ1:8" كاتدهرمانێفلینجی"
كێسكهداتكهدهووڕكێكاتزۆریپیڕۆحبهزكردنۆریپنهۆكردنچزۆریپیڕێگاوازوێشكه
یاستڕبهكهیوانهئه.كاتدهیوهیڕوپهتێستیبدهحیسمهیسایعیكانهیژگارۆئامندوپه

ێبزۆریپیڕۆحبهنێكردهزۆریپۆخوهاستڕننێهدهحیسمهیسایعبهڕباوهیزۆسڵدوبه
"39ـ2:38"كرداردیكهیكێسكهانیكێوهڕشێپچیهپرسبهژوێاوڕ
.نێدادزۆریپیڕۆحبهزكردنۆریپیدوابهكهیشانانهینوئه.4
.زۆریپیڕۆحبهنێدزكردنداۆریپیدوابهكهیشانانهینوئهیربارهكاتدهسدهبایچلینجیئ

بكهووهبدۆزه دهباسدهیچلینجیئ:گفتوگۆ ئهیربارهكات یدوابهكهیشانانهینو
.زۆریپیڕۆحبهنێدزكردنداۆریپ
بێبیشانهینلینجیئ لهباسدهۆهاوتامان وه،بایشانهینوانهكات كردنقسهئاگر
.وهنهێ"بخو11،10:46ـ2:1"كردار.زانراونهیزمانبه

دهنهیاللهیتهیاۆڤمریزگاركردنڕیژووێملهكێشبهیباسلینجیئ:رنجسه كاتخودا
كووهكهستیبانیكێنگدهزكرانۆریپحیسمهیسایعیكانهیقوتابمجاركههیۆبكێكات

كهرۆزیكهیبایگرمه بوو وهخوداوهیتهیپادشالهتوند ماهههاتبوو .كردڕپیكههڵموو
پشووهكهینیبانیئاگریوهێشانوئه پانیرسههاتهوهشتهههبهلهكهیوكو بوونڕو
سوسهیشمانامهئهزۆریپیڕۆحله بهمانڕر بهرامبهبوو باویشانهین.خودایكانكارهر

دیكهیكێجاردووبارهوهحدایسمهیژنجهیمكههییژڕۆهاوتابوونلهێبیاستڕهئاگرب
!بداتووڕهیوانهلهشتاشێههانیجیكانناسراوهزمانهكردنبهقسهماڵبهوهناداتهووڕ

13:1سۆنسۆڕك1"لهكهكانشتهیفریكردنقسهیزمانلهاوازهیجكهكردنهقسهیزمان
هی"دا
ـ2:37"كردار.بووننهێدكاتكهدهیحیسمهیڵگاكۆمهیكانباوهشانینیباسلینجیئ

.وهنهێ"بخو47
كاتدهخوداوهنهیاللهیتهیاۆڤمریزگاركردنڕیژووێمیكێشبهیباسلینجیئ:رنجسه
ژنجهیژڕۆكهژداڕۆمانههله.انكرزۆریپزۆریپیڕۆحكانبهكهجولهدارهڕباوهمكههیكێكات
.بوو
بتهانۆیخیكاتوانئه چرانمبهغهێپیكانهیركارێفوانهۆرخاكردبوو یرستنپهیتهینۆو

یڕۆحكردنبهزۆریپ بووكهوهئهنگیگررۆوزڵماۆڕنیشانهینیكورتبهنوێژونزاۆبخوداووه



،2:47،4:4،5:14،6:7،8:12كردارcf"وهدیكهیكهیایدونناوۆبوونبواتاهاتنهزۆریپ
.etc،23ـ11:21،13:48،14:21
دهدهرێفمانیچلینجیئ-ب بهزۆریپیدوابه كهیكانشانهینیربارهكات یڕۆحكردن
؟نێزدادۆریپ

زكردنداۆریپیدوابهتێبده كهیكانشانهیكاتندهرێفمانیچلینجیئ:بكهۆگفتوگووهبدۆزه
؟زۆریپیڕۆحبهتێب

مههلهكاتكهدهرێمانفوهئهلینجیئ:رنجسه داوكانسیحییهمهیزگاركردنڕیكهیژووێموو
نێنریببوونڕارویدرۆزیشانهینێستێتوانردهزكردنۆریپیدوا له
ئه.1 ئهوهتێبدهو جهلهكهتێوابوهكو وئهبهشیوئهتێبحدایسمهیستهناو نجامدان

"27ـ12:12سۆنسۆڕك1"!كانرمانهفهژوێنوجێكردنیجێبه
بخاتهكردووهستدروانیخراپیكێنجامئهیوانهكانوئهخراپهكاره كهبداتڵوههتێبده.2
"یستیوشهۆخیتهبیتابهوهتهێرکبزۆریپیڕۆحیمرههبهۆشبباوهمهئهجیاتیلهوهالو
"23ـ5:22التیاهغ
3 ئهحیسمهیتخزمهتێبده. ئهینانێكارهبهیڕێگالهشیوبكات یهیڕۆحباداشتهو
یژیانلهوهنهدهدهنگهڕانهیڕۆحپاداشتهوهئكهكداێكاتله،وهیخشبهێیپزۆریپیڕۆحكه
یپلهبهشتنهیگهوهیوهبونهێونوانهیژیكردنشهگهیاناممهئهدادارهڕباوههیحیسمهوئه
"31،13:1ـ7،11:30ـ12:3سۆنسۆڕك1"یشتوویگهێپ
زۆریپیحۆڕبهبوونڕپ-ب
كراویاریدیكهیوهێشبهتێبههتێتواندهۆڤمرسكهوبهكێزێنهاهتهزۆریپیڕۆحرگهئه
توانمدهنۆچ)تێبدههیوهێمشبهزۆریپیڕۆحیرهێگوبهكانحییهسیمهیانیژیواتاباركه

ئهبهلهماڵ(به؟اتریزیزۆریپیڕۆحینخاوهببمه تێتواندهكهكهێسكهزۆریپیڕۆحیوهر
یحیسمهیدیاریكراویستێوڵههكراویاریدیكهیوانهێپبكاتبهۆتكارلهوهۆتینخاوهتهێبب
ۆیخلهاتریمنزتێتواندهزۆریپیڕۆحنۆچ)تێبهیوهێمشبهتێبدهزۆریپیڕۆحربهرامبه
ژسهلهیرگهیكاراتریززۆریپیڕۆحنۆچ؟تێبگر دهیانیر كه؟تێبمن زیرگههكێس(

ینخاوهتهێببتێناتوان ماڵبه(زۆریپیڕۆحوحیسمه)خودا حیسمه)خودا (زۆریپیڕۆحو
ئهیانیژینخاوهتهێبده بهوهوهسكهو ئهیاستڕخودا خگهئهتێودهیسهكهو ۆیر
!ستبكاتهه
كهۆمنبیندوهیپه رسهێیجیكهیشانهینانیهینكێاریپرسزیرگههزهۆریپیڕۆحخودا
لهشمههئداژیانلهحهیسمهیسایعیوتنكهنێشویتبابهكهیادهڕتاماڵبههینمانڕسو
دارهێلیكهرسهیاریپرس،تێبدهریگێداجسهكهوئهناولهكهتێبدهوهزهۆریپیڕۆحیڕێگا
یستهناوجهلهتێبدهریگێجوهزهۆریپیڕۆحهۆیبهحیسمهیسایعنۆچ)تێبدهوهئه

وه ژسهكاتهدهیرگهیكارنۆچمنداو و من دیداهاتوویانیر بوونڕپ؟(كاتهدیاریمن
زۆریپیڕۆحله خودا ههینخاوهتهۆب(زۆریپیڕۆح،حیسمهیسایع)واتا شهیممن
بهداتكهدهوهئهیولچهه پیانیژوهتێربهلداجینیئیاستهڕئامن ودهخهیباڕمن كات
هیوایمانازۆریپیڕۆحلهبووڕپكێسركهههزداۆریپیڕۆحبملهپڕیواوتهمنبهكاتكهواده
ێتودهیشۆخخودانهیاللهسهكهوئه
زۆریپیڕۆحبهبوونڕپیمانیپه.1
باوهههبهیمانیپهسایع وهزۆریپیڕۆحكهداوهدارانڕموو هههیواكێوبارڕكو شهیمو
7:37اننیۆحهكات"دهڕیبكاتپكێنێرشوههلهووڕوههیداشتنڕۆیله تبهیتا"به39ـ
ارنیدكانداهكناوجولهلهگرنكهردهوهورهزۆرگهێبیكێزێهكهداوهیكانهیقوتاببهیمانیپه

غهیسامر لهكهولهجرهیو ایدونییتاۆككان كردار "1:8 ۆیهتهێبدهزۆریپیڕۆح"
.انیژۆبورهگهیكێزێخوداوهیتهیپادشاینیخشبه
زۆریپیڕۆحبهبوونڕپیمانیپهیاننێهیدبه.2



ندانچهزۆریپیڕۆحبهتێكردهزۆریپكڵخهكێكاتكاتلهدهۆبزمانۆریپیڕۆحیباسلینجیئ
بدهسه،وهتهێوكهدهێلینجامئه چهیباسلینجیئكهرنج ۆبمانیژووێمیكێوداوڕند
كهده وهخودانهیاللهییخودایزگاركردنڕینمایپهیكردنێجبهێجیكاتلهانداوهیووڕكات
.زۆریپیڕۆحبهبوونڕپكاتلهباسدهۆبرمانۆجراوۆجیكێوداوڕندچهلینجیئهیوێمشبه
بووهحیسمهمهیمریكههڵوامنداكاتكهباسدهكهیاریندزان"چه43ـ1:41قاۆ"ل.1
كردووهحیسمهونایۆحهردراوێنیداهاتوویربارهدهكهینیشبێندپ"چه79ـ1:67قاۆ"ل.2
تانیشهیكانودانهیرفرسهبهتێبڵزایتوانحیسمهیسای"ع2ـ4:1قاۆ"ل.3
4 . كردار "2:4 كێكاتزۆریپیڕۆحلهبوونڕپحیسمهیسایعیكههیقوتاب120مكههی"
بهوهزۆریپیڕۆحبهزكرانۆریپ ئهییئاشكرادواتر سوپاسانیخودایكارهو و یباسكرد

كردانیخودا
:3رقۆسمهكردن"قسهۆبشتیگهێیپۆیوخاستهڕیكهیگاینسۆتر"په4:8"كردار.5
11، قوتاب4:31كردار نهیتهیئازاكانهی" چاو چهیترسو نامهو ێپانییخودایكهیند
شتیگه
شهیمههوهژاڕرداسهبهانیزۆریپیڕۆحساكانڵێكیرابهڕمكههی"10ـ6:3،8"كردار.6

وههیریژكردبهانییخودایرنامهبهیشهبانگه
بووورهگهیڕۆحیكێپاداشتینخاوهسۆفانیستیئ.7
8 . كردار گهیندمهۆشككهیتوانیدهسۆفانیستیئ7:55" ببییورهو ڵگهلهتێنیخودا
حیسمه
وهستانهتاردانووهوبوولهدهتراڵسهدهبهزتروێهبهردهوردهوسۆڵ"پ22ـ9:17كردار".9
بوونحیسمهیسایعیدژیوانهوئهلینجیئیكانارهینهیدژ
تداراڵسهدهیخودابهنانێهڕباوۆبشاێاكڕیرۆزیكێكڵرناباخه"به11:24"كردار.10
كارخودابهڕاستیكوخشراتاوهبهێپیرۆزیكێتاڵسهدهسۆڵ"پ11ـ13:9"كردار.11
كرددهانیتهیحیسمهیتهیدژایوانهوئهكانزنهۆدركهڵخهیدژێنێبه
12 . 13:49"كردار شداوهوسانهچهیبوونڵگهلهیانتوانیدهكانهێینوهیحیس"مه52ـ
.داكاتهوهئال
وهنهێ"بخو21ـ5:15سۆسفه"ئهزۆریپیڕۆحبهبوونڕپیربارهدهكردنرێف.3

ئهیربارهدهكاتردهێفمانیچلینجیئ:وهرهزهۆبدوهبكۆگفتوگ ستدهبهكهینجامانهئهو
؟زۆریپیڕۆحبهنێكردهزۆریپكڵخهكێكاتنێد

پوهئهیوونڕبهلینجیئ:رنجسه كێكاتتێبیچتێبدهكهنجامهئهكهتڵێدهێمان
:زۆریپیڕۆحبنبهدهزۆریپكانسیحییهمه
ئهشهبهوهلێتێبدرانیرنجسهستهیوێپكههیههنگیگریاستڕێسدارهێل شیواندا

كبوونهیوكگرتنهی،یكستووواتاالوهپشتبهیرمانفه،یكرهسهیرمانفه
تێكاردبهیوامردهبهبهوهسپاردنهێپیكهرسهیرمانفه-أ

(ڕۆحبهتێبڕپ)دا18یتهیئالهیكرهسهیرمانفه
1 ئههیرمانكردندافهیوهێشلهیكرهسهیكرداردارهێل. و ینهیبنچكهتڕێبردهدههیاستڕو

كهكراوهێپانیرمانفهكانسیحییهمهكاتكهدهرێمانفوهئهلینجیئ،رمانكردنهفهكهكاره
كاتیبتێبدهڵكو،بهێرێبژڵیههۆیخیئارزووبههینبژاردنڵههمهواتائهزۆریپیڕۆحبهبنڕپ

!تێبیچملكهتێبدهیحیسمهرمانهفه
خاتردهدهۆبمانهیاستڕووئههیدایوامردهبهیبردووانهڕیوازێشلهیكرهسهیكردار.2
كردارهكه دووباریوامردهبهبهكهوا دبهدووبارهوهو بهفهلینجیئتێكار كاتدهوهرمان
زۆریپیڕۆحبهبنڕپیوامردهبهبهكه
پشتكهواكردارهكهتڕێبردهدههیاستڕوهئوهوهیداارینادیوهێشلهیكرهسهیكردار.3
.تێستنابهكانحهیسمهوپشتبهییخودایرمانرفهسههلندهواتابهتێستبهدهخودابه



دهتهكهێشتزۆریپیڕۆحبهبوونڕپ خودا ئهجاۆڤمریكخودنهكاتیبتێتواننها سهكهو
مكاتبهیشدهوهكاتیبداوهیشیرمانوفهكاتیبتێتواننهاخودادهناتهانیتێبوهڕشێپ

فموهئهلینجیئ،هیوهێش ژوهزۆریپیڕۆحلهبووڕپیانیژكاتردهێان وهئاسودڕپیكێانیكو
.تێكردهریسهكانسیحییهمهیرانشگوزهۆخ
ستننابهكههیكرهسهكردارهدانوپشتبهابردووڕیوهێشلهیكالوهیكردار-ب
كردارهدانوپشتبههسادیابردووڕیوهێشداله21ـ19یتهیئالهدیكهیكهكردارهنجێپ

كردارهڵگهداتلهدهووڕوهۆخلهنڕبردهدهكهیوهێشبهكهكردارهستنوهبهدهكههیكرهسه
شبهوهكههیكرهسه دبهوامردهبهیوهێشبهكههیداێتیرمانكردنفهیزێههیوهێم تێكار
كردن،تكردندروسكیوزیم،تنویرانۆگ،كردنقسه)شیوانئه بوونملكه،سوپاس (چ
تبهیتاوهبتێبدهبووهزۆرێپزۆریپیڕۆحبهیحیسمهكهێنهیگهادهڕمانێپلینجیئ

.وهتهێبكرایجانهیندمه
شهیمههوهتێزاندهندمهۆشكخودابهشهیمههزۆریپیحوڕبهبووڕپیحیسمهیسكه.1
دهبهۆیخ ئهكانهیكارساختهباندهگالنلههوێتبهتێگردوور وهوشتههڕیووڕلهیوانهو
دانینزمله 4:3سۆترپه1" 5:3سۆسفهئه،4ـ 13ـ ڵگهلهوهئهجیاتیله"
یدووسریكردنشینماوهوكههیبهكردنۆگفتوگبهتێستدهڵههدیكهیكانسیحییهمه
"5:22التیاهغ"زۆریپیڕۆحیبوونورهگهیكاننموونهلهكهێكهیشمهئهتدی..ه.وینییئا
،141:3كانبوره"زههیههیكراوۆكڕۆڵنتۆكیكێزمانزۆریپیڕۆحبهزبووۆریپیحیسمه.2
cf3:1اقوبی ناب12ـ بهیكهیوهێشبهیزمانتێ" بكات كار یردروستكهوهخنهڕخراپ

بهتێبكڵۆقسهوهقس ، تێابگرڕكڵخهڵیدتێبدهڵكو فلتێبۆاستگڕو "2:14یپی"
خودابهتێبیازڕیكێسكهتێبده وه4:11یپیفل،6:6ساوسۆمیت1" تێبده"

بكاتلهیسوپاس بارودههخودا كداێخۆموو ئه5:18سالۆنیكی1" یكهینموونهشمه"
:7:9،9سۆنسۆڕك1كردن"ڕۆڵنتۆكۆخێترگودهێیپكهزهۆریپیڕۆحیمرههبهیارید

"5:23التیاهغ،27ـ24
3 بملكهزۆریپیڕۆحبهبووڕپیحیسمهتێبده. ختێچ نهورهگهبهۆو نابتێبزان تێو
"تێبنهینهێوبكاتكهكێتخزمهشهیمههتێبده،تێبرستپهۆوختێستداخراوبده

تێب"ده2:4یپی"فلتڕێبگهدیكهیسانكهیدوسویدوابهتێب"ده17ـ13:1اننیۆحه
بگڕێ دیكهیكانڵخهلهتێریز ده12:10ماڕۆ" شمهئهتێبستۆدێهاورتێب"

"5:23التیاهغ"ێوتردهێیپكهڕۆحیمرههبهیكهینموونه
كهدهرمانێفلینجیئهیوهێشمبه یكێانیژۆیهتهێبدهزۆریپیڕۆحلهڕپیانیژكات

دهوئاسو
یڕۆحلهڕپیانیژبهوهتهێستبهده17ۆب15یتهیئاكه18و17یتهیئاوانێنیكگرتنهی-ج
زۆریپ
داێنویمانیپهیكههیینهیبنچهینانیۆقهدهله18و17یتهیئاوانێنلههیههكێكگرتنهیدارهێل
.دا17ۆب15یتهیئالهنوسراوهكهوهتهێبكرایجوهبهتێبدههیوهێمشبه
وهئهشهیمههتێبده،نكهفتاردههڕنۆچ،نیژدهنۆچبنكهایوركانسیحییهمهتێبده.1
(21:25راندادوهcfبزانن)ۆخربهسهبهانۆیخوبنرستپهۆخیكێسكهكهوهنهبكهتهڕ
الههلهوهئهجیاتیله ههیتهڕ،دایانیژیكێنهیموو یكێفتارهڕموو لهوهوبكاتهخراپ
.نیبژزداۆریپوێنویكێژیان
2 كیكنتهنیباشترتێبده،یریژلهتێبڕپانیانیژكانسیحییهمهتێبده. وازێشو
هدهبهۆبتێنێكاربهبه ئهتێبده،یكانئامانجهینانێست یئینجیللهكهینهایاریزانو
(5:15سۆسفه)ئه.دایژانهڕۆیانیژلهتێنێبهیكاربهرگرتووهوه
"5:16سۆسفهداوون"ئهێیخوداپرگرنكهكاتوهسوودلهكانسیحییهمهتێبده.3



4 ههیكانرمانهفهڵیهیاێڕگوكانسیحییهمهیوامردهبهبهتێبده. بن روهخودا لهكو
ئهلهئینجیلدا باس5:17سۆسفه" بگهوهئهیدوابهتێبدهوهكراوهی" یچكهنڕێیدا
"5:10سۆسفهكات"ئهدهشۆخڵخوداد

زۆریپیڕۆحبوونبهزۆریرپسهلهنانێاهڕ.4
ندوپههلێگوسهكهوئهێبجاردهمكههیۆبنیربگروهزۆریپیڕۆحكهیوهئهۆب:ربوونێف

"1:13سۆسفه"ئهتێبههحیسمهبهڕیوباوهتێبگرحیسمهیكانهیژگارۆئام
زۆریپیڕۆحبهكردنڕرپسهلهانییزاشارهكێنكاتبكهیچكانسیحییهمهتێبده:اریپرس

؟حیسمهیسایعلهتێوییهبانیژكهوهتهۆكردنهیتاقانیكێانیوانژئهكێكاتهین
وهنهێ"بخو1:9اننیۆحه11،1ـ32،5:8ـ4:25سۆسفهئه،10ـ4:5اقوبی"-أ

؟زۆریپیڕۆحلهڕپیكێانیژیوهانهڕگهۆبتیبكهیچستهیوێپ:وهرهزهۆبدوهگفتوگۆبك
؟بكاتۆتڕۆڵینتۆكدووبارهزۆریپیڕۆحیوهئهۆبتیبكهیچتێبده

ۆیهتهێبدهوهزۆریپیڕۆحۆبرهسهداخوكهیماناوههیكانوهێمووشههگوناهبه:رنجسه
تیكهگوناهدهۆتكێشداكاتوهئهڵگه"له2ـ59:1ئیشایاخودا"وۆتوانێنیوهابوونهیج

ییفاوهوبهۆییاستگڕیكێتهڵحاینخاوهشترێپۆتیوهرئهبهلهتێڵێناهتێجزۆریپیڕۆح
ۆتڵگهلههیتاههتاههۆبزۆریپیڕۆحكهداوهیارڕیبحیسمهیسایعوهئهربهلهوهتیبو
خودادووبارهتوۆخوانێنیندوهیپهیوهئهۆشدابوهئهڵگه"له17ـ14:16اننیۆحه"تێداب
.تینجامبدهئهوهخوارهیمانهئهتێبدهییئاسایخۆدوههینڕێبگه
یجاركهیبهمجارهئهكهنجامتداونوئاگاداربهئهكهیتاوانانهوئهمووههبهێدانبن.1

"1:9اننیۆحه1"خودابكهلهشبوونۆخێلیداوا
:28كانسنده"پهیژیانلهوهتهیودووربكهوهوتهڕیبسكانتهڵههمووكردارهههبدهڵوهه.2
گوم13 لوسهییاڕ" یواوێشێر وه15:33سۆنسۆڕك1" مووههلهبكهزگارڕتۆخ"
"14ـ5:3سۆسفه"ئهكێتاوان
:5اقوبینجامداون"رئهرامبهبهتهڵههیكاركهبكهسانهكهوهلشبوونۆخێلیداوا.3
ڵگهلهئارامبهوهوههبكاستڕكانهڵههێگونجدهكهیكێنۆرچ"هه24ـ5:23اتتمه،16

كڵگشتخه ئه12:17ماڕۆ" حا" ۆبكهێنڕیربدهژانهڕۆیانۆڕگێگوتردهێیپشتههڵم
"28ـ6:27قاۆ"لیستیوشهۆخ
4 بهتۆخیندوهیپهبدهڵوهه. خودا یژیانله وهبهیكانرمانهفهیچملكه،تیبكهزێهو
بكهیستهرجهبهتداژانهڕۆ 4:5اقوبی" وه10ـ دهمهئه " یستیوشهۆخینڕیربش
"23ـ14:21اننیۆحه"هینهیقاستهڕ
بكهزۆریپیڕۆحلهڕپیكێانیژیداوا-ب

؟زۆریپیڕۆحلهڕپیژیانلهتیوامبردهبهتیتواندهنۆچ:گفتوگۆبكهووهبدۆزه
دهردهبهزۆریپیڕۆحلهڕپیانیژ:رنجسه لهردهبهبهتێبوام بوون یڕۆح،دایتهیقوتابوام

اندایژیكاننههیمووالههلهستهیوێپرۆززۆریپ
یشاندانیرخستنوپدهۆبڕۆح"16:14اننیۆحه"داۆتیانیژیقچهلهحیسمهیڕۆح.1
داۆتیژیانلهحهیسمهیسایع
دوژمنانیدژنێكاردبهكهكنێرێ"شمش6:17سۆسفهخودا"ئهیرنامهوبهڕۆح.2
یبوونڵقبوونزاۆبكهێردهیتارمهیڕۆح"27ـ8:26ماڕۆ،6:18سۆسفه"ئهانهڕوپاڕۆح.3
هینزاوئه
4 هاوڕۆح. یتهڕێیو 5:5ماڕۆ" خیئاشتۆبكهێكارۆهڕۆح" وهیرانشگوزهۆو كوو

دانگانهتهلههیواكهڕێیهاو
ینخاوهشهیمههڕۆح"12ـ12:11قاۆل،12:11سۆنسۆڕك1"یكهروبومهوبهڕۆح.5

یناوتهێچدهیسهكهوئهۆبهیهیپاوهپاداشتوپل
تهاڵسهدهزوێهیشانهینڕۆح"1:8،5:32كردار،1:2سۆترپه1"یڵگوێڕایهوڕۆح.6
تێبخودادهڵیهیاێڕگوكهیسهكهوئهۆبخوداوهنهیالله



مانازۆریپیڕۆحبهبوونڕپ:پوخته پییئاسایكێانیژیواتا ئهۆبهییئاسودهڕو سهكهو
.خوداوهربهیشۆهرویبیانۆڕوگانیژیوامردهبهوهوبونهێنویمانابه
وهنهێ"بخو25ـ5:13التیاهغ،16ـ8:9ماڕۆ"زۆریپیڕۆحیمرههبه–ج

زۆریپیڕۆحیسروشتیتهیوبونیتاوانكاریسروشتیتهیبوننۆچ:گفتوگۆبكهووهبدۆزه
؟نخهردهدهانۆیناوناختداخله

:رنجسه
یستهناوجهلهیتاوانكاریسروشتیبوونێجشتهین:یتاوانكاریسروشتیتنوركهده.1
تاوانویوهڕادهیوزیكسێسیفتارهڕدبهوانهلهشانداوهیپۆیخادیاویزیفیوهێشلهداۆت

باوهوهیڕۆحیتاوان ئهیرجادوگهبهبوونڕكو پهیوانرهێستو بت یتاوانوهیرستو
دیكهیشهێوكیرستپهۆخیكوئاواتوهیتهیاڵمهۆك
2 جهلهزۆریپیڕۆحیبوونێجشتهین:زۆریپیڕۆحیوتنركهده. یمانادامهێئیستهناو

ویئاشتوهیرانشگوزهۆوخیستیوشهۆخڕیربدهوهمهێئۆبهیهڕۆحوئهیمرههبهیبوون
لهندێكههوهوهیكارچاكه وهتێوكهردهدهدایتهیاڵمهۆكیندوهیپهیوهێشجار ویئارامكو

چاكهیبانهرهیم بهرامبهكردنبهو دروهههكڵخهر بهرامبهبهبوونهزۆسڵها ترویكانڵخهر
كردنهڕۆڵنتۆكۆخ
بانهرهیمیخودالهنزاكخوله8نزا.5

سوپاسبانهرهیمیخودالهوهنهڕێبپانبدهڵوهه لهبكهیو ئهرسهن یرێفكهیشتانهو
اسدكهێسوسردووكهسهبهشبكهتدابهكهبوونگروپه

داهاتوویوانهۆبكخوله2وههڵماۆبیكار.ئاماده6
ئامادهئه:گروپیوهڕشێپ بكهگروپهیندامانئهبدهانهیكارم انینیسونوبهوههڵماۆت
ێراندهیبیپۆكبه
تیرێبسپێدروستكردنبانپیقوتاببدهڵوهه:اسپاردهڕ.1
2 لهیرخانكردنته. ته  ڕۆژانهبدهڵوهه:خوداڵگهكات بكهكات یوهندنهێخوۆبتیرخان
.نۆكیمانیپه"له38،39،40،41،42وبیئه"
"وههڵمالهبكهیاریدلینجیئیوهندنهێخوۆداهاتووبیوانه:زۆریپیتوكڕپهیوهندنهێخو.3
یوهندنهێخویكهنگاوههه5داجیهانهلزۆریپیڕۆحیمرههبه:ت"بابه26ـ5:13التیاهغ
نهێكاربهبهلینجیئ
تڵێدهیخوداچكهنهیببوهداهیفتهههوهلدیاریكراویكێشتانیكێسكهۆبوهڕێبپا:نزا.4
"5:3كانرهوبو"زهله
ركردنێرستنفوپهیقوتابیدروستكردنبهتهبهیتاكه:وهبكهێنوكانتهینیبێتیرفتهده.5

یكاروئاماده


