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 ئینجیلی شانشین چی یە ؟

ئینجیلی شانشین هەواڵی خۆشە لەبارەی شانشینی خوداوە . بەشێوەیەکی 

فەرمانڕەوایی گشتی ، دەکرێ پێناسەی شانشینی خودا بکرێ بەوەی خودا 

دەکات بە سەروەریی خۆی وە پاشایە بەسەر هەموو مرۆڤەکان و هەموو  

( . وە ١٣: ١٤٥؛ ١: ٢٤شتێکدا لە جاویدانەوە تا هەتایە ) زەبور 

تایبەت و زیاتر دیاریکراو ، شانشینی خودا فەرمانڕەوایەتی  ەکیبەشێوەی

.   (١٨:  ٢٨سەروەرانەی خودایە لە ڕێگەی عیسای مەسیحەوە ) مەتا 

شانشینی خودا لەسەر بنەمای کاری ڕزگاریی تەواوەتی مەسیح بونیاد  

وە باوەڕدارانیش سود لەم کارە ڕزگاریە دەبینن  ( ، ٣٦: ٢نراوە ) کردار 

شانشینی خودا  ( . ١٧: ١٤) ڕۆما بۆ ژیانیان لە ڕێگەی ڕۆحی پیرۆزەوە 

( ،   ٢١ -٢٠: ١٧هەستی پێدەکرێ ودەبینرێ لە دڵی باوەڕداراندا ) لۆقا 

وە کار دەکات لە ژیانیاندا . شانشینی خودا لە چوار الیەنی بینراودا  

دەردەکەوێت : لە ڕزگاری تەواوەتی باوەڕداراندا لە سەرەتاوە تا کۆتایی  

( ، وە لە دامەزراندنی باوەڕداران و ٢٦ -٢٥: ١٠) مەرقۆس 

( ، وە  ١٩ -١٨: ١٦ڕێکخستنیان لە یەك کڵێسای سەر زەوی ) مەتا 

کەکانی باوەڕداران و کاریگەری باشەو چاکەیان لە هەموو لەکار چا

( ، وە لە کۆتاییدا  ٤٠  -٣٤: ٢٥الیەنەکانی کۆمەڵگەی مرۆڤایەتی ) مەتا  

لە ئاسمانی نوێ و زەوی نوێ ئەوەی خودا بەدی دەهێنێ لە هاتنەوەی 

 ( . ٢٥ -٢٤: ١٥کۆرنسۆس ١) دا دوەمی خوداوەند عیسای مەسیح 

 موژدەی شانشینی خودا جاڕ دەدرێت ؟کەی بە ئینجیل 

لە هاتنی یەکەمی عیسای مەسیح دا ، عیسای مەسیح بە ئینجیل جاڕی 

( . وە زیاتر ٢٣: ٤؛ مەتا  ١٥  -١٤: ١مەرقۆس موژدەی شانشینی دا ) 

لە پەنجا نمونەی باس کرد زۆربەیان تایبەت بوون بە شانشینی خودا .  

لەبارەی سروشتی شانشینی   لەو نمونانەدا عیسای مەسیح فێرمان دەکات

خودا ، بەتایبەتی لەبارەی چۆنیەتی چوونە ناو شانشینی خوداو چۆنیەتی  

م مزگێنی ئە ژیان کردن تیایدا. لە کۆتاییدا عیسای مەسیح فەرموی : " 

موو ك بۆ هە تییە ك شایەنرێت، وه یەگەموو جیهاندا ڕاده هە ش لەتییە پاشایە
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( . ئیدی بەم شێوەیە ،  ١٤: ٢٤) مەتا ." دێت  كەیەكان، ئینجا كۆتایوهتەنە

دوای دامەزراندنی کڵێسای مەسیح ەسەر زەوی ، باوەڕداران دەستیان  

:  ٨کردار شانشینی خودا ) بە ئینجیل و بانگەوازی   کرد بە مزگێنیدان

جاڕدانی موژدەی  ( .٣١،   ٢٣: ٢٨؛  ٢٥ -٢٤: ٢٠؛  ٨: ١٩؛ ١٢

ا بە پێی ئەو شانشینیە و بەپێی هەمان ئەو شانشینی خودا و ژیانکردن تیاید

جاڕدانی موژدەیە و بانگەوازە ئەرکی هەموو باوەڕدارێکی مەسیحە لە 

 ئەمڕۆدا .  

ئامانجی چوار ڕێبەرەکەی ڕێنمایی تایبەتە بە مزگێنیدانی شانشینی     

 خودا

ئەم بابەتە یارمەتیدەرە و وا دەکات مزگێنیدان بە شانشنینی خوداو 

فێرکردن لەبارەیەوە دوو شتی کارا بن و یارمەتی ڕابەری کۆمەڵەکە یان  

 وتاردەر و مامۆستا دەدات بەم شێوەیەی خوارەوە :

هەر یەك لە چوار ڕێبەری ڕێنماییەکەی تایبەت بە جاڕدانی موژدەی   -١

وانە لە خۆ دەگرێ و دەکرێ لە ماوەی سێ مانگدا   ١٢شانشینی خودا 

 لێکۆڵینەوەی بکرێت .  

شایەتیەکانی کتێب گرنگن ویارمەتی خوێندکار دەدات لە ناسینی   -٢

 مەسیح و زانیاری لەبارەی شانشینیەکەیەوەو کتێبی پیرۆزەوە . 

ڕابەری کۆمەڵەکە دەتوانێ سود وەربگرێت لە پرسیارەکان و داوا   -٣

بکات بەشی ئاماژە پێکراو لە شایەتیەکانی کتێبی پیرۆز بخوێننەوە پێش  

 بارەیەوە .گفتوگۆکردن لە

خستنە ڕووی تێبینیەکان ، دەکرێ تێبینیەکان کورتەیەك بن لە وەاڵمی  -٤

 هەر پرسیارێك و ئەو تێبینیانەش دەبنە ڕێبەرێك بۆ ڕابەری کۆمەڵەکە .

ئەم ڕاهێنانە شیوازێکی کردەیی لە جاڕدانی موژدەی شانشینی خوداو    -٥

ە بۆ  فێرکردن لەبارەیەوە فێر دەکات و هەروەها یارمەتیدەر

لێکۆڵینەوەیەکی کردەیی لەنامەی ڕۆما لەسەر ئاستی تاک یان  

 کۆمەڵەیەکی بچوک .
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هەر وانەیەك ئەرکی ماڵەوەی هەیەو دەکرێ بدرێت بە   -٦

 خوێندکارەکان.

دەکرێ ئەم ڕاهێنانە بگوازرێتەوە بۆ کەسانی تر ، هەر کاتێ  -٧

ڵەی خوێندکارەکان دوازدە وانەکەیان تەواو کرد دەکرێ لەگەڵ کۆمە

 بچوکی دیکەدا بەشداری پێبکەن و هەر یەکەیان کۆپیەکەیان بدرێتێ . 

نوێژ دەکەین خوداوەند لە ناوچەکەتدا مزگێنیدەر و مامۆستا و وتاردەر و 

 ڕابەری کۆمەڵەکان زۆر بکات . 

 ( ! ٣٧: ٩دروێنە زۆرەو دروێنەکار کەمن ) مەتا 

 ( ! ٣٦:  ١١نوێژ دەکەین کارەکانتان خوداوەند شکۆدار بکات ) ڕۆما 

 

 ەم بۆڕابەری کۆمەڵەکانیناوەڕۆکی ڕێبەری دە

 پرۆگرامی ڕاهێنانی یەکەم 

پرۆگرامێکی هەفتانەیەو ماوەکەی سێ مانگەو هەر هەفتەو دوو کاژێر 

کەس  ١٠بۆ  ٣دەخایەنێت ، کۆمەڵەیەکی بچوک پێکبهێنە بریتی بن لە 

کۆتایی هەر وانەیەك بە نوێژ دەست پێدەکات وبە نوێژ و ئەرکی ماڵەوە 

 پێ دێت . 

( .   ١٨،  ١٧،  ٣پاشایان ١بەشداریکردنی خەڵوەتی ڕۆحی )   ١٣وانەی 

ەك ( فێرکردن ) نمونەی٥: ٢پەترۆس ١)سروشتی کڵێسا لەبەرکردن 

 . داوەتی پاشا لەسەر مەرجی چوونە ناو شانشینی خودا ( نمونەی 

(  ٢٥،  ١٧،  ٦،  ٥پاشایان ٢بەشداریکردنی خەڵوەتی ڕۆحی )   ١٤وانەی 

، وانەی کتێب   ٤٢: ٢لەبەرکردن )کارەکانی کڵێسا وچاالکیەکانی( کردار 

(  ١٧ -١: ٤)ڕۆما   

،   ١٨، ١٦هەواڵی ڕۆژان ٢بەشداریکردنی خەڵوەتی ڕۆحی )   ١٥وانەی 

،   ١٣ -١٢: ٤( لەبەرکردن خزمەتەکانی کڵێسا ، ئەفەسۆس ٢٦،  ٢٠
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فێرکردن ) نمونە ەبارەی بەرپرسیارێتی چوونە ناو شانشینی خودا ،  

هەنجیری بێ بەر . و نمونەی   دوو کوڕەکەنمونەی    

،  ٣٣، ٣٢هەواڵی ڕۆژان ٢بەشداریکردنی خەڵوەتی ڕۆحی )   ١٦وانەی 

،   ٢٨: ٢٠( لەبەرکردن ) ئەرکەکانی ڕابەرانی کڵێسا ، کردار ٣٦، ٣٤

( .   ٥٢ -١٧: ٤وانەی کتێب )ڕۆما   

( ٨،  ٥، ٢، ١بەشداریکردنی خەڵوەتی ڕۆحی )زەبور   ١٧وانەی 

(  ٢١ -٢٠: ٣لەبەرکردن ) شکۆ لە کڵێسادا : ئەفەسۆس    

فێرکردن ) نمونەیەك لەبارەی هەڵوێستی خودا کە خۆشحاڵی و پێشوازیە  

لە ونبوەکان بۆ شانشینی خودا ( نمونەی مەڕی ونبوو ، وە نمونەی 

 کوڕی ونبوو .  

(  ١٥، ١٤، ١١، ١٠بەشداریکردنی خەڵوەتی ڕۆحی ) زەبور   ١٨وانەی 

پێداچونەوە بکە بۆ ئەو ئایەتانەی لەبەرکردن کە تایبەتن بە  لەبەرکردن ) 

(  ١١ -١: ٥کڵیسای مەسیحیەت ( وانەی کتێب ) ڕۆما    

،   ١٩،   ١٨، ١٦بەشداریکردنی خەڵوەتی ڕۆحی ) زەبور   ١٩وانەی 

نمونەیەك لەبارەی خۆشەویستی  ، فێرکردن  ٥: ٤لەبەرکردن ڕۆما ( ٢٢

 زۆر بۆ کەسانی تر لە شانشینی خودا ( سامیریە چاکەکارەکە .

(  ٢٧،  ٢٥،  ٢٤، ٢٣بەشداریکردنی خەڵوەتی ڕۆحی )زەبور   ٢٠وانەی 

(   ٢١ -١٢: ٥، وانەی کتێب ڕۆما  ٢ -١: ٥لەبەرکردن ڕۆما   

(  ٣٤، ٣٣،  ٣٢، ٣١بەشداریکردنی خەڵوەتی ڕۆحی زەبور   ٢١وانەی 

. فێرکردن نمونەیەك لەبارەی ساکاری لە   ٤ -٣: ٥بەرکردن ڕۆما لە

شانشینی خودا ، نمونەی ئەو شوێنانەی تایبەتکراون بۆ زەماوەندەکەو 

 نمونەی فەریسی وباجگر . 

   ٤٩،  ٤٠،  ٣٨،  ٣٧بەشداریکردنی خەڵوەتی ڕۆحی زەبور   ٢٢وانەی 

.  ١١ -١: ٦، وانەی کتێب ڕۆما  ١٣: ٦لەبەرکردن ڕۆما   
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،   ٥٨،  ٥١،  ٥٠بەشداری کردنی خەڵوەتی ڕۆحی زەبور   ٢٣انەی و

، فێرکردن نمونەیەك لەبارەی لێخۆشبوون لە   ٢٣:  ٦. لەبەرکردن  ٦٢

 شانشینی خودا ، نمونەی کۆیلە بێ بەزەییەکە.

،    ٧٨،  ٧٣،   ٧١بەشداریکردنی خەڵوەتی ڕۆحی ، زەبور   ٢٤وانەی 

ئایەتەکەی نامەی ڕۆما . ، لەبەرکردن پێداچوونەوە بکە بۆ پێنج  ٨٢

.    ٢٣ -١٢: ٦وانەی کتێب ڕۆما   

 نمونەی زیاتر  

نمونەی دەرگای تەنگ و نمونەی داوەتێکی مەزن  ١پاشکۆی   

نمونەی ئەو مندااڵنەی لە گۆڕەپانی گشتیدا دانیشتوون و    ٢پاشکۆی 

 نمونەی نیشانەکانی کەش و هەوا و نمونەی تۆڕی ڕاوکردن 

ونبوو )مەتا( نمونەی درهەمی ونبوو.مەڕی نمونەی   ٣پاشکۆی   

نمونەی گەڕانەوەی ڕۆحی پیس و نمونەی دوو قەرزارەکە.  ٤پاشکۆی   

نمونەی دوژمن ،  ٥پاشکۆی   

.   ٩لە ڕیبەری لێکۆڵینەوەی  ١پاشکۆکان بڕوانە پاشکۆی   

شێوازی خەڵوەت بەسەربردن و لێکۆڵینەوەی کتێبی پیرۆز و تێڕامان 

ی هاتوو لە ڕێبەری ڕێنماییەکانی یەکەم ولەبەرکردن : بڕوانە پاشکۆکان

 بۆ ڕابەرانی کۆمەڵەکان .

 پڕۆگرامی ڕاهێنانی دوەم       

پرۆگرامێکی چڕوپرە و دەکرێ ڕۆژێکی تەواو و یەکجار لە هەفتەیەکدا  

بەکاربهێنرێت . یان لە شێوەی کۆنفرانسێکی تایبەت بە ڕاهێنان و ماوەی 

شەش ڕۆژ بخایەنێت . کۆمەڵە گەورەکان دابەش بکە بۆ چەند  

کەس و ڕابەری  ١٠بۆ  ٣کۆمەڵەیەکی بچووک کە بریتی بن لە تەنها  

 تی هەر یەك لەو کۆمەاڵنە بکەن .  ڕاهێنراو سەرپەرش
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پەرستن وستایش بە   ٣٠: ٠٩  – ٠٠: ٠٩پرۆگرامی پێشنیارکراو : 

 کۆمەڵ .

 فێرکردن بە کۆمەڵ   ٠٠: ١١  -٣٠: ٠٩

 وانەی کتێبی پیرۆز بە کۆمەڵ   ٠٠: ١٣ – ٣٠: ١١

 پشوو  

کاتی درێکژکراوە بۆ کۆتایی هێنان بە فێرکردنەکان   ٠٠: ١٧ – ٠٠: ١٦

یان بۆ وەاڵمدانەوەی پرسیارەکان یانیش فێرکردنی زیاتر    یان وانەی کتێب

 )بەکۆمەڵ( 

 پشوو  

 لەشێوەی گروپی دوانەیی تێڕامان ولەبەرکردن .   ٤٥: ١٧ – ٣٠: ١٧

بە تەنهایی خوێندنەوەی کتێبی پیرۆز لە خەڵوەتی  ٣٠: ١٨  -٤٥: ١٧

 ڕۆحیدا . 

 . خەڵوەتی ڕۆحی بە گروپی دوانەیی ) دووبەدوو (   ٠٠: ١٩  -٣٠: ١٨

نوێژو بەشداریکردن ) بە کۆمەڵی بچوک کە زیاتر  ٤٥: ١٩  -٠٠: ١٩

 کەس ( .  ١٠نەبن لە 

 

   ١٤و  ١٣ڕۆژی یەکەم : وانەی 
 نوێژ  

بارەی مەرجی )نمونە لەفێرکردن 
 شانشینی خودا(  چوونە ناو

(  ١7 -١: 4وانەی کتێب ) ڕۆما  

وە   ٥: ٢پەترۆس 1لەبەرکردن )

خوێندنەوەی کتێب  ( ٤٢: ٢کردار 
؛    ١٨،  ١٧، ١١، ٣پاشایان ١)
    ( ٢٥،   ١٧، ٦، ٥پاشایان ٢

 ٢٠و ١٩ڕۆژی چوارەم : وانەی 
 نوێژ 

لەبارەی  یەك)نمونەفێرکردن 
لە شانشینی   خۆشەویستی زۆر

 خودا(   
(  ٢١ -١٢: ٥وانەی کتێب ) ڕۆما  
وە ڕۆما   ٥: ٤لەبەرکردن ) ڕۆما 

( خوێندنەوەی کتێب  ٢ -١: ٥
،   ٢٢،  ١٩،   ١٨،  ١٦ زەبور)
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خەڵوەتی ڕۆحی )لە گروپی 
(  ١٨پاشایان  ١دوانەییدا : 

 بەشداریکردن ونوێژ 

   16و  15ڕۆژی دوەم وانەی    

 نوێژ  
ەك لەبارەی فێرکردن : نمونەی

  ینیشانش بەرپرسیارێتی چوونە ناو 
  -١7: 4خودا( وانەی کتێب ڕۆما 

٢٥   

  ١3-١2: 4لەبەرکردن ئەفەسۆس 

( خوێندنەوەی  ٢٨: ٢٠ کرداروە 
،   18،  ١٦ هەواڵی ڕۆژان٢کتێب 

20  ،26  ،32 ، ٣٦،  ٣٤، ٣٣   )

خەڵوەتی ڕۆحی لە گروپی دوانەییدا  
( ٢٠هەواڵی ڕۆژان  ٢

   بەشداریکردن و نوێژ 
   ١٨و ١٧ڕۆژی سێ یەم وانەی 

 نوێژ  
ەك لەبارەی فێرکردن : نمونەی

هەڵوێستی خوداو خۆشحاڵی لە 
پێشوازی کردنی ونبوەکان لە 

( وانەی کتێب ڕۆما شانشینی خودا
١١ -١: ٥   

  21 -20: 3ئەفەسۆس لەبەرکردن 

تایبەت بە  نجیرەی پێداچونەوەی ز
شانشینی خودا ( خوێندنەوەی کتێب  

،  ١١، ١٠، ٨، ٥،  ٢، ١ زەبور) 
( خەڵوەتی ڕۆحی لە ١٥، ١٤

  (   2 زەبورگروپی دوانەییدا : 

   بەشداریکردن و نوێژ 

( خەڵوەتی ٢٧،  ٢٥، ٢٤،  ٢٣
ڕۆحی )لە گروپی دوانەییدا :  

 ( بەشداریکردن ونوێژ  ١٨ زەبور
 

   22و 21ڕۆژی پێنجەم : وانەی 

 نوێژ  
)نمونەکان لەبارەی فێرکردن 
 لە شانشینی خودا(    ساکاری

(  ١١ -١: ٦وانەی کتێب ) ڕۆما  
وە    ٤ -٣: ٥لەبەرکردن ) ڕۆما 

 ( خوێندنەوەی کتێب )1٣: ٦ڕۆما 
  ٣٧،   ٣٤،  ٣٣،   ٣٢،  ٣١ زەبور

( خەڵوەتی ڕۆحی ٤٩،  ٤٠، ٣٨، 
(   ٣٤زەبور )لە گروپی دوانەییدا : 

 بەشداریکردن ونوێژ 
 

   24و  23ڕۆژی شەشەم : وانەی 

 نوێژ  
)نمونەکان لەبارەی فێرکردن 

 لە شانشینی خودا(    لێخۆشبوون 
(  ٢٣ -١٢: ٦وانەی کتێب ) ڕۆما  
وە     ٢٣: ٦لەبەرکردن ) ڕۆما 

پێداچونەوەی دوایین پێنج ئایەتی  
لەبەرکردن لە ڕۆما ( خوێندنەوەی  

،   ٥٨،  ٥١،   ٥٠ زەبور کتێب )
٨٢،  ٧٨، ٧٣،  ٧١، ٦٢   )

خەڵوەتی ڕۆحی )لە گروپی 
(   ٥١ زەبوردوانەییدا : 

 بەشداریکردن ونوێژ 
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 فێرکردنی زیاتری پێشنیارکراو :  

 نمونەی زیاتر 

 نمونەکان لەبارەی چوونە ناو شانشینی خودا

  -١: ٢٢؛ مەتا  ١٤ -١٣: ٧مەتا 
   ٢٤  -١٥: ١٤؛ لۆقا  ١٤

 مەرجی چوونە ناو شانشینی خودا 

  -٣١: ٧لۆقا  ١٩ -١٦: ١١مەتا 
  -٥٤: ١٢لۆقا  ٤ -١: ١٦مەتا  ٣٥
:  ١٣لۆقا  ٣٢ -٢٨: ٢١مەتا  ٥٦
   ٥٠  -٤٧: ١٢مەتا  ٩ -١

  ١٤  -١٢: ١٨مەتا   ٧ -١: ١٥لۆقا 
  ٣٢ -١١: ١٥لۆقا  ١٠ -٨: ١٥لۆقا 

  

بەرپرسیارێتی چوونە ناو شانشینی  
 خودا

 
هەڵوێستی خودا بەرامبەر ونبوەکان  

 لە شانشینی خودا  

 

 نمونەکان لەبارەی ژیان لە شانشینی خودا  

  -٢٤: ١١لۆقا  ٤٥ -٤٣: ١٢مەتا  
  -٢٩: ١٠لۆقا   ٥٠ -٤٠: ٧لۆقا  ٢٦
٣٧ 

 خۆشەویستی زۆر لە شانشینی خودا 

١٤ -٩: ١٨لۆقا  ١٤ -٧: ١٤لۆقا   ساکاری لە شانشینی خودا 

  -٢٣: ١٨مەتا  ٢٦ -٢٥: ٥مەتا 
٣٥   

 لێخۆشبوون لە شانشینی خودا 

 

 

 

 ( ١٣وانەی )

 

 ١ نوێژ 
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نوێژ بکەو کۆمەڵەکەت وئەم پرۆگرامی ڕاهێنانە  ڕابەری کۆمەڵەکە : 

 تەرخان بکە تایبەت بە مزگێنیدان و بانگەوازی شانشینی خودا .  

 

پاشایان١خولەك(    ٢٠بەشداریکردن )   ٢ 

 

و پەڕاوی تایبەتی خەڵوەتی ڕۆحیتان بە نۆرە بەشداری بکەن 

ئەوەی فێری بوون لە خەڵوەت و تێڕامانەکانتان لەو بەشە  بخوێننەوە

(  18،  17،  11، ٣پاشایان ١دیاریکراوەی کتێبی پیرۆز )  

گوێ بگرن لە ئەو کەسەی بەشداری دەکات ، بەشێوەیەك مامەڵەی  

لەگەڵ بکەن هەست بکات ئەوەی دەیڵێ جێی بایەخی ئێوەیە ، پێشوازی  

ابەتەی بەشداری پێدەکات ،  لێبکەن . مشتومڕی لەگەڵ مەکەن لەو ب

 تەنها تێبینیەکانت بنوسەوە . 

 

 

 

 ٣   ٥: ٢پەترۆس ١خولەك( سروشتی کڵێسا : ٥لەبەرکردن )

           

تیاڕامان و  بە شێوەی گروپی دوانەیی ) دوو باوەڕدار پێکەوە (  

.   ٥: ٢پەترۆس  ١بکەن ،  سروشتی کڵیسا: لەبەرکردن و پێداچونەوە 

  

 

 

 

 

خولەك( داوەتی پاشا یاخود داوەتی زەماوەند  ٨٥فێرکردن )  ٤ 

 

مەرجی چوونە ناو   بەتایبەتە  ١٤ -١: ٢٢" لە مەتا نمونەی داوەتی پاشا  "

 شانشینی خودا 

" نمونەکە" چیرۆکێکە باس لە ژیانی ڕۆژانەی سەرزەوی دەکات بە  

واتایەکی ئاسمانی . چیرۆکێکە دەکرێ بگێڕدرێتەوە لەژیانی ڕاستەقینەدا و  
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ئامانج لێی فێرکردنی ڕۆحیە . عیسای مەسیح ئەو بابەتانەی باو و باڵو  

بوون هەروەها ڕوداویی ڕۆژانەی بەکار دەهێنا لە پێناوی ڕاگەیاندنی  

ێنیەکانی شانشینی خودا و ڕوناکیەکەی ، وە بۆ ڕوبەڕوبونەوەی خەڵکی نه

 لەبارەی بارودۆخی ڕاستەقینەیان و پێویستییان بە نوێبوونەوە .  

ئەم وێنەیە خاڵ بەخاڵ لە شەش ڕێبەری ڕێنماییەکاندا تایبەت بە  

 (. ١، پاشکۆی  ٩لێکۆڵینەوەی نمونەکان  ) بڕوانە ڕێبەری ڕێنماییەکانی 

 بخوێنەوە .   ٤ -١ :٢٢مەتا 

 . چیرۆکە سروشتیەکە تێ بگە کە لە نمونەکەدا پێشکەش کراوە.١

پێشەکی : نمونەکە بە زمانێکی میتافۆری دەدوێ و واتای ڕۆحیەکەی  

بونیاد نراوە لەسەر ئەم زمانە میتافۆریە . بۆیە یەکەمجارشرۆڤەی  

وشەکانی نێو چیرۆک ونمونەکەو بانگراوندە کلتوریەکەی دەکەین 

 وێنین / شارستانی و ڕاستیە میژوویەکانی . ودەخ 

گفتوگۆ: ئەو بنەمایانەی ژیانی بەرچاوی ئێستامان کامانەن ، کە نمونەکە  

 لە خۆی گرتوە ؟  

 تێبینیەکان 

ئەم نمونەیە پڕە لە واتاو مەبەستی گرنگ دەکرێ لە سێ بەشدا بیبینینەوە  

 وەك سێ نمونەی گرێدراو لە یەك نمونەدا . 

کەکە تایبەتە بە ڕەتکردنەوەی داوەتی پاشا. ئەمەش لە بەشی یەکەمی چیرۆ

دایە . لە نێو جولەکەدا شتێکی ئاسایی نەبوو   ٤  -٣هەردوو ئایەتی 

یەکەمجار داوەتی گشتی بکرێت و دواجار بانگهێشتی ئەوانە بکرێ کە  

. لە ڕۆژگارەدا هەر   ١٤: ٦؛    ٨: ٥یەکەمجار داوەت کراون ، ئەستێر 

کردایەتەوە قورسترین سزا دەدرا ، بۆیە ) مەتا  کەسێ داوەتی پاشای ڕەتب

٧: ٢٢  . ) 

 بەشی دوەمی چیرۆکەکە ئەوەیە هۆڵەکە پڕ دەبێت . 
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تێڕوانینی پاشا وابوو ئەوانەی سەرەکی بوون و لە سەرەتادا بانگ کران  

شایەنی ئەوە نین زۆر بایەخیان پێ بدرێ و سەرقاڵ بێت پێوەیان بەاڵم ئەو  

اوەندێکی گەورە ساز بکات بۆ کوڕەکەی سوور بوو لەسەر ئەوەی زەم

بۆیە کۆیلەکانی نارد بۆ هەموو ئەو شوێنانەی خەڵکی پیایدا تێپەڕ دەبن  

تاکو داوەتی هەموو ئەوانە بکەن کە دەیانبینن . ئیدی بەم شێوەیە هۆڵەکە 

پڕ بوو لە خەڵکی . ڕەنگە وا دەربکەوێت کە پالنی پاشا شکستخواردوە  

 ت ! بەاڵم هەرگیز شکست ناهێنێ

بەشی سێ یەمی چیرۆکەکە تایبەتە بەو کەسەی جلوبەرگی زەماوەندی  

 نەپۆشیوە . 

کاتێ پاشا دێت و بانگهێشتراوەکان یاخود میوانەکان دەبینێ سەرنج دەداتە  

ئەو پیاوەی جلوبەرگی داوەتی نەپۆشیوە . بەڵگەی مێژوویی هەیە تەنانەت  

ەڕاست ئەو کەسەی  لە سەردەمەکانی دوای کتێبی پیرۆز لە ڕۆژهەاڵتی ناو

حەزی دەکرد چاوی بە پاشا بکەوێت لەسەری بوو ئەو جلوبەرگە بپۆشێ  

کە پاشا دەینارد بۆی ، مونەیەدا پاشا پێی وابوو هەموو میوانەکان 

جلوبەرگی زەماوەندەکەیان پۆشیوە . وە ئەو پیاوە هیچ بیانویەکی نەبوو بۆ  

کرد بە کردنە  نەپۆشینی جلوبەرگی زەماوەندەکە بۆیە پاشا فەرمانی 

   دەرەوەی بۆ تاریکی دەرەوە کە لەوێدا گریان و هاوارە !       

. چوارچێوەی دەقە ڕاستەوخۆکە بخوێنەوەو تاقی بکەوە ، وە ٢

 .  بنەماکانی نمونەکە دیاری بکە

: چوارچێوەی "چیرۆکەکە" زۆرجار ڕەهەندو بانگراوندی هەیە   پێشەکی

ەیە . دەکرێ ئاماژە بۆ  یان شرۆڤە کردن وجێبەجێکردنی نمونەکەی ه

بانگراوندی نمونەکە گونجاو بێت لەگەڵ پێناسەی چیرۆکەکە بۆ ئەو 

بارودۆخەی نمونەکەی تێدا باسکراوە . وە زۆرجار بانگراوندی نمونەکە  

کەوتوەتە پێش چیرۆکی نێو نمونەکەوە ، بەاڵم شرۆڤە یان جێبەجێکردنی  

 دوای چیرۆکی نمونەکە باسکراوە . 

: چیرۆک و بانگراوند و شرۆڤە   توگۆی لەبارەوە بکەئاشکرای بکەو گف

 یان جێبەجێکردنی ئەم نمونەیە چی یە ؟  
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 .  تێبینیەکان

 .   ٢٢و  ٢١أ. بانگراوندی نمونەی هاتوو لە مەتا 

بانگراوندی ئەم نمونەیە هەفتەی کۆتاییە لە ژیانی عیسا و خزمەتەکەی 

و زۆرێك لە   لەسەر زەوی پێش لە خاچدانی ، عیسا چووە ناو ئۆرشالیم

خەڵکی پێشوازیەکی گەرمیان لێکرد وەکو مەسیای چاوەڕوانکراو ، ئەو  

پەرستگای پاك کردەوە و بازرگانەکانی دەرکردە دەرەوە ئەوانەی پارەیان 

دەدا بە سەرۆک کاهینەکان تاکو ڕێگەیان پێ بدرێت بۆ فرۆشتنی 

ادا نابیناو  کااڵکانیان لەو ناوچەیەداو گۆڕەپانی پەرستگاکە ! وە لە پەرستگ

گۆجی چاککردەوە ئیدی خەڵکەکە هەلهەلەیان لێدەداو سردویان دەوتەوە و  

ڕایاندەگەیاند کە مەسیا هاتوە ، تەنها سەرۆک کاهینەکان و مامۆستایانی  

شەریعەت و پیرانی گەل پێشوازیان نەکرد لە عیسا لە ئۆرشالیم و پەرستگا  

ەکە کرد کە بێ بەر بوو  و دڵیاندا . دوای ئەوەی عیسا نەفرەتی لە هەنجیر

هەروەها کە ڕوبەڕووی سەرۆک کاهینەکان و پیرانی گەلی ئیسرائیل  

بۆوە بە پرسیارکردن لێیان لەبارەی دەسەاڵتەکەیەوە ، عیسا سێ نمونەی  

باس کرد ، نمونەی دوو کوڕەکەو نمونەی کرێگرتە خراپەکارەکان و  

 نمونەی داوەتی پاشا . 

ێوەی نمونەی داوەتی پاشا هەڵوێستی  ئیدی بەم شێوەیە ڕوونە کە چوارچ 

ڕابەرانی گەلی ئیسرائیل و پیرانیان کە بە خراپی مامەڵەیان کردو  

عیسایان ڕەتکردەوە و بەرهەڵستیان کرد ، ڕەتکردنەوەی عیساو  

شوێنکەوتەکانی لەالیەن ئەو ڕابەرانەوە بریتی بوو لەوەی ئەوان باوەڕیان  

هەروەها کارە پەرجوەکانی نەکرد کە عیسای مەسیای چاوەڕوانکراوە ،  

چاکردنەوەیان بەوە دانا کە بەهێزی شەیتان ئەو کارانە دەکات ئیدی  

خزمەتەکەیان ڕەتکردەوەو وەکو مامۆستای مزگێنیدان بۆ شانشینی خودا ،  

 لەو هەفتەیەدا پالنیان دانا بۆ کوشتنی !  
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 .    ١٣ -٢: ٢٢ب. چیرۆکی نێو نمونەی هاتوو لە مەتا 

 .  14: ٢٢یان جێبەجێکردنی نمونەی هاتوو لە مەتا ج. شرۆڤە 

لە کۆتایی نمونەکەدا دەڵێ بانگهێشتکراوان زۆرن و هەڵبژێردراوان کەمن  

، لەگەڵ ئەوەی مزگێنی دەدرێ بە ئینجیل لە زۆر شوێندا ئەم مزگێنیە  

دەگاتە زۆرێك لە خەڵکی بەاڵم زۆربەی خەڵکەکە وەك ئەو پیاوە 

ناکەن وگوێرایەڵ نابن ، وە لە کۆتاییدا  گوێدەگرن بەاڵم باوەڕی پێ

میراتگریی لە شانشینی خودا بەهۆی کۆشش ودەستکەوتی مرۆڤ نیە  

و    ١٦: ١٥بەڵکو دیاری خوداو نیعمەتی خۆیەتی وە بە پێی یۆحەنا 

خودا خۆی خەڵکی هەڵدەبژێرێ و بانگیان   ١٤  -١٣: ٢سالۆنیکی ٢

 دەکات.

  

بە نمونەکە دیاری   ناپەیوەندیدار.  وردەکاری پەیوەندیدار و  ٣

 بکە. 

:  عیسا مەبەستی نەبوو بڵێ هەر خاڵێکی نێو نمونەکان  پێشەکی

واتاو مەبەستێکی ڕۆحی لە پشتەوەیە ، وە وردەکاری نێو نمونەکە 

خاڵی جەوهەری یان بابەتی سەرەکی لە خۆ دەگرێ ، بۆیە دەبێت 

وردەکاری هەوڵ بدەین واتاو مەبەستی ڕۆحی بۆ هەموو خاڵێک و 

 نێو نمونەکان دیاری نەکەین . 

ئەو وردەکاریانە :  ئاشکرای بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە 

کامانەن نمونەکە لەخۆی دەگرێ و بە سەرەکی و واتادار دادەنرێن 

 ؟ 

. تێبینیەکان   

لەبەرئەوەی عیسا شرۆڤەو ڕوونکردنەوەی نەکردوە بە وردەکاریەوە ،  

ەتیەکان دیاری بکرێن بە پشتبەستن بە  دەبێت وردەکاریە گرنگەکان و بنەڕ

 چوارچێوەی بەشە هاوشێوەکانی نێو کتێبی پیرۆز .  
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 شانشینی خودا . 

( دەیەوێ شتێك  ٢: ٢٢کاتێ عیسا شانشینی خودا دەچوێنێ بە ...)مەتا 

بزانێ لە ڕوداوەکانی ڕابردوو لەڕێگەی ماوەی دەسەاڵتدارێتی خودا لە 

ێستادا لە ماوەی دەسەاڵتدارێتی پەیمانی کۆندا وە چی ڕوو دەدات لە ئ

خودا لە ماوەی پەیمانی نوێ ، وە چی ڕوو دەدات بەدڵنیایی کاتێ قۆناغی 

کۆتایی دەست پێدەکات لە دەسەاڵتدارێتی خودا لە هاتنەوەی دوەمی 

 عیسای مەسیح . 

 پاشا ،

تەنها بانگ ناکات بەڵکو  ١٤خودایە وە بەپێی ئایەتی   ٢: ٢٢پاشا لە مەتا 

 ئەم خاڵەش زۆر گرنگە .هەڵدەبژێرێ 

 کوڕ .  

کوڕ مەبەست لە عیسای مەسیحە چونکە کوڕی   ٢: ٢٢بەپێی مەتا 

 خودایە . 

 داوەتی زەماوەند . 

بنەمایەکی سەرەکی وگرنگە لە   ٢: ٢٢داوەتی زەماوەند بە پێی مەتا 

نمونەکەدا ، وێنەیەکە بۆ بەرەکەتە مەزنەکانی تایبەت بە شانشینی خودا لە 

لە کاتی هاتنەوەی دوەمی عیسای مەسیح بڕوانە بینین   قۆناغی کۆتاییدا 

. ئەم داوەتە وێنەیەکە بۆ خۆشی زەماوەند و بانگهێشتکراوان کە    ٧: ١٩

بانگ کراون دانیشن پێکەوە لەبەردەم خوانێك کە پڕیەتی لە خواردن لە  

هۆڵێكی فراواندا پڕ لە ڕوناکی ، لەم کەشەدا خۆشی و بەختەوەری باڵ  

وەن خوان وبانگکراوەکاندا . داوەتی زەماوەند  دەکێشێ بەسەر خا

گوزارشێکە لە کۆ بەپێی دەقی یۆنانی هەروەها لە تاك بەبێ جیاوازی ،  

بکە ڕەنگە شێوەی کۆ ئاهەنگ و    ٨بە ئایەتی  ٤ -٢بەراوردی ئایەتی 

زەماوەندەکە لە ڕاستیدا ئەوەی بێت کە زەماوەندی تایبەت چەندین ڕۆژی  

( ئیدی خوان و چەندین ئاهەنگی لەخۆ ١٧ :١٤خایاندوە ) دادوەران  

 دەگرت .  
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 بانگکردنی سێ یەمی کۆمەڵەی یەکەم لە خەڵکی . 

 ٤ –  ٣: ٢٢سێ بانگکردنی کۆمەڵەی یەکەم بۆ بانگکراوەکانە مەتا 

ئەمەش بنامەیەکی سەرەکیە لە نمونەکەدا ئەم داوەتانە وێنەیەکە بۆ 

بانگکردنی گەلی ئیسرائیل لەالیەن خوداوە لە ماوەی پەیمانی کۆن تاوەکو  

هاتنی یەکەمی عیسای مەسیح ، ئەم داوەتانە خۆشەویستی مەزن و  

ی خودا دەردەخات بەرامبەر بەوانەی خودا لە سەرەتاوە خۆڕاگری زۆر

هەروەها لە   ٢١: ١٠دەستی پێکرد لەگەڵیاندا ) گەلی ئیسرائیل( ڕۆما 

 .   ٩: ٣پەترۆس ٢ئێستاشدا بەرامبەر بە جولەکەو نەتەوەکان 

  -١٣: ٢٨؛   ٢٤: ٢٦؛  ٣ -١: ١٢بانگکردنی یەکەم . بڕوانە پەیدابوون 

( . هیچ کام لەمانە ٣موسا )دەرچوون  وە بەتایبەتی بانگکردنی ١٥

 بانگەوازەکانی خودایان ڕەتنەکردەوە .  

بانگەوازی دوەم . بانگکردنی دوەم بنەمایەکی سەرەکی وگرنگە لە 

نمونەکەدا چونکە ئاماژەیەکە بۆ هەڵوێستی گەلی ئیسرائیل کە بە خراپی 

ازی مامەڵەیان کرد بەرامبەر بە عیسا و بەرهەڵستیان کرد بۆیە بانگەو

دوەم لەم نمونەیەدا بۆ کۆمەڵەی یەکەم لە کۆیلەکان ئاماژەیە بە شێوەیەکی  

سروشتی بۆ بانگەوازی خودا بۆ گەلی ئیسرائیل بەشێوەی چەند بارە لە 

ڕێگەی پێغەمبەرانی کۆنەوە لە پەیمانی کۆن سامۆئیل و ئیلیا و ئەلیشەع  

 ( . ٣٥  -٣٤: ٢١و ئیشایا و یەرمیا و پێغەمبەرانی دیکە ) مەتا 

بانگەوازی سێ یەم . بانگەوازی سێ یەم هەروەها گرنگە لە نمونەکەدا  

چونکە ئاماژەیە بۆ بانگەوازی سێ یەمی خودا بۆ گەکی ئیسرائیل لە 

:  ٩ڕێگەی یەحیای لەئاوهەڵکێش و عیسای مەسیح و قوتابیەکانیەوە ) لۆقا 

:  ٧ -٨: ٦( ، وە دواتر لە ڕێگەی ئیستیفانۆس ) کردار  ٢ -١: ١٠؛   ٢ -١

( . هەموو ئەم سێ بانگەوازانە ٥٢  -١٣: ١٣( وە پۆڵس ) کردار ٦٠

:  ٤ئاراستەی گەلی پەیمانی کۆن کرا ) گەلی فەرمی ئیسرائیل( وتەکان 

٣٦ -٣٢،  ١٣ -٩   . 

وەاڵمدانەوەی خەڵکی بۆ بانگەوازەکەی پاشا . ئەم بنەمایە گرنگە 

ئیل لەماوەی ( بەشێوەیەکی گشتی ، گەلی ئیسرا٧ -٥:  ٢٢هەروەها ) مەتا 
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پەیمانی کۆن گوێیان نەگرت وە جولەکە لە ماوەی هاتنی یەکەمی عیسای  

مەسیح بایەخیان نەدا بە بانگەوازەکەی پاشا چونکە گەلی ئیسرائیل زیاتر  

سەرقاڵ بوون بە کاروباری زەوی و بایەخیان دەدا بە بازرگانی و 

  – ١٨: ١٤کشتوکاڵ زیاتر لە کاروباری ڕۆحی وەکو ڕزگاریی ) لۆقا 

( ، هەرچەندە پەرجوەکانی عیسایان بینی و   ٣٠  -٢٦: ١٧؛  ٢٠

فێرکردنەکانی عیسایان بیست لەگەڵ ئەوەشدا حەزیان نەکرد تۆبە بکەن 

 .   ٣٢ -٣١: ٢١وباوەڕ بهێنن مەتا 

لەڕاستیدا نمونەی خراپ مامەڵەکردن لەگەڵ کۆیلەکانی پاشاو سوکایەتی 

ە نمونەکەدا وە سەرەکیە ،  پێکردنیان وکوشتنیان بنەمایەکی گرنگە ل

چونکە وێنەیەکە بۆ خراپ مامەڵەکردن گەلی ئیسرائیل لەگەڵ پێغەمبەران 

. هەڵوێستی دوژمنکارانەیان   ٣٦ -٣٣: ٢٣؛   ٣٦ – ٣٥: ٢١مەتا 

بەرامبەر بە عیسای مەسیح ، ئەگەرچی جولەکە بن یان نەتەوەکان 

دوەمی هەروەها هۆکارە بۆ سزای هەموو بێ باوەڕان لە هاتنەوەی 

 عیسای مەسیح . 

 سزای ئەوانەی ڕەتیان کردەوە . 

  -١١: ٨. بڕوانە مەتا   ٧: ٢٢ئەمەش بنەمایەکی گرنگە هەروەها مەتا 

بەراورد بکە بە مەتا  ٦ -٥: ١٠وە مەتا  ٥١: ٢٧؛   ٤٣  -٤١: ٢١؛  ١٢

ئەمەش بەو واتایە نیە کە خودا بەتەواوەتی جولەکەی  ٢٠  -١٨: ٢٨

چونکە ئەوانەی بانگەوازەکەیان قبوڵ   ١٠ -١: ١١ڕەتکردۆتەوە ڕۆما 

کردو بەدەنگەوە هاتن و بەشداری زەماوەندەکەیان کرد زۆربەیان جولەکە 

 بوون .   

 داوەت یان بانگەوازی کۆتایی بۆ کۆمەڵەی دوەم . 

  ١٠  -٨: ٢٢ئەمەش بنەمایەکی گرنگ وسەرەکیە لە نمونەکەدا مەتا 

:  ٢١ناهباران مەتا ؛ باجگران وگو ٢:  ٦کۆرنسۆس ٢هەروەها بڕوانە 

کە ڕابەرانی جولەکە زۆر ڕقیان  ١١: ٨وە نەتەوەکان مەتا  ٣٢ -٣١

:  ١٤؛ ئیشایا  ٢٠ -١٨: ٢٨؛  ١٤: ٢٤لێیان بوو ،هەروەها بڕوانە مەتا 

٢٧، ٢٤   . 
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هۆڵەکە پڕ بوو لە باش وخراپ . ئەمەش بنەمایەکی گرنگە لە نمونەکەدا 

یح و مزگێنیدان بە  لەکاتی هاتنی یەکەمی عیسای مەس ١٠: ٢٢مەتا 

ئینجیلی ڕزگاریی بۆ هەموو خەڵکی جیهان بێ ڕەچاوکردن و جیاوازی 

ڕەگەز و نەژاد و باری کۆمەاڵیەتی ئیدی لەو کاتە بەدواوە هیچ گەل و 

نەتەوەو ڕەگەز ونەژادێك پێگەیەکی تایبەتی نەماوە لەبەردەم خودا وەك  

بەڕوونی،   ١١ : ٣فێرمان دەکات وە نامەی کۆلۆسی   ٢٨: ٣چۆن گەاڵتیە 

؛   ٣١: ٢١؛ مەتا  ٥٠ -٤٧: ١٣هەروەها مەتا  ٣٠ -٢٤:  ١٣بڕوانە مەتا 

 !   ٣٢: ٢٥؛   ٤١: ١٣؛ مەتا  ٢٣ -٢١: ٧مەتا 

 پۆشینی جلوبەرگی زەماوەند .

  -١١: ٢٢ئەم بنەمایەش هەروەها سەرەکی و گرنگە لە نمونەکەدا مەتا 

ی تایبەت بە  ، لەگەڵ ئەوەی نمونەکە ئاماژە ناکات بۆ جلوبەرگێک ١٣

زەماوەند بۆ میوانەکانی ناوخۆی هۆڵەکە بەاڵم بەڵگەیەکی تەواوەتی بوو  

لەو ڕۆژگارەدا چونکە ئەوانەی بانگ دەکران و پێگەیەکی کەم ونزمیان  

هەبوو لە نێو توێژ وچینەکانی کۆمەڵگەدا جلوبەرگێکی شیاویان نەبوو بۆ  

ست بکەوێت مەگەر ئەم جۆرە زەماوەندانە وە ئاسان نەبوو جلوبەرگیان دە

:  ٤؛ ئەفەسۆس  ١٤: ١٣لەالیەن خاوەن زەماوەندەکەوە ، بڕوانە ڕۆما 

 ، ئەمەش مەرجە بۆ چوونە نێو شانشینی خودا .  ٢٤

 

. پەیامی سەرەکی نمونەکە دیاری بکە . ٤  

: پەیامی سەرەکی نمونەکە لە شرۆڤەو جێبەجێکردندایە  پێشەکی

 یاخود دەکرێ کورتبکرێتەوە لە خودی نمونەکەدا . 

: پەیامی سەرەکی ئەم  ئاشکرای بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە 

 نمونەیە چی یە ؟  

.   تێبینیەکان  

  ١٤: ٢٢لە مەتا داوەتی پاشا یاخود داوەتی زەماوەند نمونەی  

ات لەبارەی "مەرجی چوونە نێو شانشینی  نمونەیەکە فێرمان دەک 



 
19 

 خودا " . 

پەیامی سەرەکی نمونەکە ئەمەیە : دەبێت خەڵکی وەاڵمدانەوەیان  

ی خودا وە دەبێت  هەبێت بۆ بانگەوازی خودا و بۆ چوونە نێو شانشین

کە دەچنە نێو شانشینی خودا لەسەر بنەمای بیروبۆچوون  

ودا ، وە هانی ومەرجەکانی ئەوان نەبێت بەڵکو بەپێی مەرجی خ 

هەر مرۆڤێك دەدات کە بانگەوازی نیعمەت قبوڵ بکات و بێ بەش 

نەبێت لە شکۆ لەکاتێکدا کەسانی دیکە دەچنە نێوی و چێژی لێ  

 دەبینن .  

 

بەاڵم دەبێت مرۆڤ ئەوەی لەیاد بێت ئەندام بوون لە کڵیسای بینراوی  

مسۆگەر ناکات هەروەها جیهان ئەندامێتی لە شانشینی خودای تاهەتاییدا 

ڕزگاریشی مسۆگەر ناکات ، ئەوەی مرۆڤ پێویستیەتی بۆ ڕزگاریی 

ئەوەیە عیسای مەسیح بپۆشێت ئەمەش دەیبات بۆ بێتاوانی و پیرۆزبوون  

 وە بۆ نوێبوونەوەو گۆڕانیی تەواوەتی . 

چوونە نێو شانشینی خودا بە مەرجی خوداوە یەکێکە لە بنەما 

 ا .  سەرەکیەکانی شانشینی خود

 

 

. بەراوردی نمونەی هاوسەنگی و بەرابەری لە کتێبی پیرۆزدا.  ٥  

پێشەکی : زۆرێك لە نمونەکان لەیەك دەچن و هاوشێوەن هەندێ  

جار دەتوانی بەیەکتریان بەراورد بکەیت ، ئەو ڕاستیەی لە هەر  

نمونەیەکدا هەیە هاوسەنگە یان بەرابەر ڕاستیەکە بەشەکانی دیکەی 

ڕوون دەکاتەوەو فێرمان دەکات . هەوڵ بدە ئەو   کتێبی پیرۆز بۆمان

ئایەت و شایەتە کتێبیە بدۆزیتەوە کە بەرابەر یان هاوشێوەی  

نمونەیەکەو یارمەتیدەرە بۆ ڕاڤەکردنی نمونەکە . ئاگاداربە لە 

ڕاڤەکردنی هەر نمونەیەك پشت ببەستە بە فێرکردنی ڕوون و  

 ڕاستەوخۆی کتێبی پیرۆز .  
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: ڕووی هاوشێوەیە کامەیە ی لەبارەوە بکە ئاشکرای بکەو گفتوگۆ

 کە ئەم بەشە کتێبیە فێرمان دەکات لە نمونەی ڕابەری نابینادا ؟  

بەراوردی سێ نمونەکە : نمونەی دوو کوڕەکە ونمونەی کرێگرتە  

 خراپەکارەکان و نمونەی داوەتی پاشا . 

 بخوێنەوە .    ١٤ -١: ٢٢؛ مەتا    ٣٣: ٢١؛ مەتا  ٣٢ – ٢٨: ٢١مەتا 

،   لە ئینجیلی مەتا  ٢٢و  ٢١سێ نمونەیە کە بریتین لە دوو بەشی ئەم 

فێر دەکات  ٣٢ – ٢٨: ٢١کە هاتوە لە مەتا " دوو کوڕەکە " نمونەی

ئەوانەی یاخی بوون لە ڕاسپاردەی خوداو نێردراوەکانی وەکو یەحیای 

لەئاوهەڵکێش ڕەت دەکەنەوە ناچنە نێو شانشینی خودا ، وە نمونەی  

هاتوە فێر دەکات   ٤٤ -٣٣: ٢١ارەکان کە لە مەتا کرێگرتە خراپەک

ئەوانەی پێغەمبەرانی خودایان ڕەتکردەوە و سوکایەتیان پێکردن و  

کوڕەکەیان کوشت کۆتاییەکی ترسناك چاوەڕێیان دەکات و بێبەش دەبن  

لەهەر دەرفەتێك و هەموو دیاریەکانیان لێ دەسەندرێتەوە و دەدرێت بە  

اوەتی پاشا ، ئەوانەی بانگەوازی خودایان  خەڵکانی دیکە ، وە نمونەی د

ڕەتکردەوە تیادەچن وە جولەکەو نەتەوەکان ئەوانەی ڕابەرانی ئایینی  

جولەکە ڕقیان لێیان دەبۆوە دێن و دەچنە نێو شانشینی خوداوە )کڵێسا(  

لەگەڵ ئەمەشدا خودا داوا لە هەموان دەکات جولەکەو نەتەوەکان  

 جلوبەرگی زەماوەند بپۆشن !  

ونی خودا لەبارەی گەلی ئیسرائیل لەپەیوەندیان بە نەتەوە  بۆچو

 بتپەرستەکانی ترەوە . 

بەروارد   ٦  -٥: ١٠بخوێنەوەو مەتا   ٤٤ -٤١: ٢١؛   ١٢ -١١: ٨مەتا 

:  ١٠؛ کردار  ١٦ -١٤: ١٠هەروەها یۆحەنا    ٢٠ -١٨: ٢٨بکە بە مەتا 

:  ٣گەاڵتیە ؛  ٢٠: ١کۆرنسۆس ٢؛  ١٧: ٨؛ ڕۆما  ٤٣ -٤٢،   ٣٥ -٢٤

؛   ١٢  -٩: ٣؛ کۆلۆسی  ٦  – ٤: ٣؛ ئەفەسۆس  ٧: ٤ -٢٣: ٣؛  ٩ -٨

 بخوێنەوە .  ١٠ -٩: ٥؛ بینین  ١٠ -٤: ٢پەترۆس ١
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لەماوەی پەیمانی کۆن خودا گەلی ئیسرائیلی هەڵبژارد و چەندین دیاری  

؛   ٥  -٤: ٩ناوازەی پێ بەخشین زیاتر لە هەر گەلێکی تر لە جیهاندا ڕۆما 

:  ٤ -١٨: ٣تا کاتی هاتنی یەکەمی مەسیح گەاڵتیە  ١٢ -١١: ٢ئەفەسۆس 

ئیدی مردنی عیساو هەستانەوەی ئەو دیوارو بەربەستەی ڕوخاند لە   ٢

  ١٤ -١٣: ٢؛ کۆلۆسی   ٢٢ -١٣: ٢نێوان جولەکەو نەتەوەکاندا ئەفەسۆس 

؛   ٦:  ١٥؛ پەیدابوون  ١٠  -٤: ٢پەترۆس ١؛  ٢٠: ١کۆرنسۆس ٢؛ 

:  ٣کۆرنسۆس ٢؛  ٩ -٨:  ٢؛ ئەفەسۆس  ١٢: ٤؛ کردار  ٦: ١٤یۆحەنا 

  -٢٥: ١٦؛ ڕۆما   ١: ١٠؛   ٥: ٨؛ عیبرانیەکان  ١٧: ٢؛ کۆلۆسی   ١٦ -٧

  ١٩:  ١پەترۆس ٢؛   ١٢ -١٠:  ١پەترۆس ١؛  ٦ -٤: ٣؛ ئەفەسۆس  ٢٦

بۆیە ناکرێت ڕاڤەی پێشبینیەکانی پەیمانی کۆن بکرێت بە بێ ڕاگەیاندنی  

 پەیمانی نوێ !  

 ی زەماوەند . واتای پۆشینی جلوبەرگ

بخوێنەوە بەڵگەمان  ٨ -٧:  ١٩؛ بینین   ٢٢ -١٨: ١٠پاشایان ٢

لەبەردەستدایە دەگەڕێتەوە بۆ ماوەی ڕوداوی سەرەتای کتێبی پیرۆز کە 

خەڵکی ئەو کات جلوبەرگیان دەپۆشی بۆ ئامادەبوون لە داوەتی شاهانە ،  

 .  ٢٣ -٢١: ١٤لۆقا 

:  ٦؛ یۆحەنا  ٢١، ١٦: ٣؛ گەاڵتیە  ١٤ -٥: ٣؛ کۆلۆسی  ٦: ٦٤ئیشایا 

 بخوێنەوە .  ٢٩

؛   ١٤: ١٣؛ ڕۆما  ١٠: ٦١؛  ٥: ١١؛ ئیشایا  ١٤:  ٢٩هەروەها ئەیوب  

؛   ١٤: ٧؛ بینین  ٨ -٧: ١٩؛ بینین   ٢٤: ٤؛ ئەفەسۆس  ٢٧: ٣گەاڵتیە 

  ٣١: ١کۆرنسۆس ١؛  ٢٧: ٣؛ گەاڵتیە  ١٤: ١٣؛ ڕۆما  ٢٤: ٤ئەفەسۆس 

زەماوەند هێمایەکە بۆ   بخوێنەوە . جلوبەرگی ٢١: ٥کۆرنسۆس ٢؛ 

ڕاستودروستی خودا بە واتا یاساییەکەی و بە واتا وشەبەندیەکەی و  

کردارەکی هێمایە بۆ ئەو ڕاستیەی کە خودا ڕاستودروستی خۆیمان دەداتێ  

تاوەکو بە بێتاوان وڕاستودروستمان دەزانێت و وەکو بێتاوان مامەڵەمان 

 روست و چاك . لەگەڵ دەکات بۆئەوەی بژین بە ژیانێکی ڕاستود
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. کورتەی فێرکردنی سەرەکی نمونەکە . ٦  

گفتوگۆی لەبارەوە بکە : ئەو فێرکردنە سەرەکیە کامەیە نمونەکە 

پێشکەشی دەکات ؟ عیسای مەسیح دەیەوێ چی بزانین و باوەڕمان  

 بە چی هەبێت وە دەیەوێ چی بکەین و چۆن بین ؟  

 تێبینیەکان .  

  

 مەرجی چونە بۆالی خودا کارێکە تەنها پاشا دەیاری دەکات .  

پاشا هێمایەکە بۆ خودا و بانگی خەڵکی دەکات بۆ هاتنە نێو شانشینیەکەی  

خۆی وە هانیان دەدات بەو پەڕی خۆڕاگری و ئارامیەوە تاوەکو بێنە نێو  

شانشینیەکەیەوە ، وە دەبێت خەڵکی وەاڵمدانەوەیان هەبێت بۆ  

خودا ئەگەر بیانەوێ بچنە نێو شانشینی خوداوە . یۆحەنا  بانگەوازەکەی

 .   ١٢: ٤؛ کردار   ٦: ١٤

ئەم نمونەیە پڕە لە واتاو مەبەست ، دەکرێ بە سێ بەش لێی بڕوانین وەك  

 یەك نمونە و یەك پەیام ومەبەست : 

 بەشی یەکەم لە چیرۆکەکە ڕەتکردنەوەی داوەتی پاشایە . 

ە خودا زۆر ئارام دەگرێت بەتایبەتی ئەم پەیامە گرنگە لەم بەشەدا وات

لەگەڵ خراپەکارانی جیهان بەاڵم ئارامی خوداو گوێندان پێی سنوری هەیە  

 .    ٤٤ -٤١: ٢١؛   ١٢ -١١: ٨مەتا 

 بەشی دوەم لە چیرۆکەکە پڕ بوونی هۆڵی زەماوەندەکەیە .

ئەم پەیامەش گرنگە لەم بەشەدا واتە خواست و پالنی خودا شکست  

؛    ٤٧ -٤٤:  ٢٤؛ لۆقا  ١٩: ٢٨؛ مەتا   ٢٧،  ٢٤: ١٤ئیشایا ناهێنێت بڕوانە 

 .   ١٠ -٩: ٢پەترۆس ١
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بەشی سێ یەمی چیرۆکەکە تایبەتە بە ئەو کەسەی جلوبەرگی زەماوەندی 

 نەپۆشیوە . 

ئەم پەیامەش گرنگە لەم بەشەدا واتە خەڵکی ناچنە نێو شانشینی خوداوە بە  

. عیسای مەسیح   مەرجە کەسێتیەکانی خۆیان بەڵکو بە مەرجی خودا

، ئەم بەشە   ٦: ١٤ڕێگایە هیچ کەسێ نایەت بۆالی باوك بەبێ ئەو یۆحەنا 

پێداگری دەکات لەسەر بەرپرسیارێتی کەسێتی لە پۆشینی جلوبەرگی 

 زەماوەند وە بەرپرسیارێتی هەڵەی نەپۆشینی جلوبەرگی زەماوەندەکە . 

 

       

      

(  نوێژێك ڕەنگدانەوەی وشەکانی خولەك  ٨)   نوێژ

 خودا بێت  

٥ 

                  

    

، نوێژێکی کورت ئەوە دەربخات کە ئەمڕۆ   بە نۆرە نوێژ بکەن 

فێربوون . یان کۆمەڵەکە بکە بە دوو یان سێ کۆمەڵ و نوێژێك  

 بکەن ڕەنگدانەوەی ئەوە بێت کە ئەمڕۆ فێربوون .  

 

وانەی داهاتوو  ) دوو خولەك ( بۆ  ئەرکی ماڵەوە   ٦ 

    

ئەرکی داهاتوو بدە بە ئەندامانی کۆمەڵەکەت بە  ڕابەری کۆمەڵەکە . 

 شێوەی نوسراو ، یان داوایان لێ بکە لە پەڕاوەکانیاندا بینوسن.  

١- بەڵێن .  بەڵێندان بە ڕاهێنانی قوتابی نوێی خوداوەند و بونیادنانی  

 کڵێسای مەسیح و جاڕدانی موژدەی شانشینی خودا .  
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٢- وتاری ئامۆژگاری یان فێرکردن ، یان وانە دابەشکردن )لەگەڵ 

کەسێكی تر یان لەگەڵ کۆمەڵێکدا( فێرکردنی پەیوەست بە نمونەی "  

 داوەتی پاشا " .  

٣- خەڵوەتی ڕۆحی .  چێژ وەربگرە لە خەڵوەتی ڕۆحی لەگەڵ خودا و  

،  ٦، ٥پاشایان ٢هەموو ڕۆژێك هاوکاری وەربگرە لە نیوەی بەشێك لە 

. باشترین شێوازی ڕاست بەکاربهێنە و تێبینیەکانت بنوسەوە .  ٢٥،    ١٧  

٤- لەبەرکردن :  تێڕامان بکە بۆ ئایەتی نوێی کتێبی پیرۆز و لە بەری 

بکە بۆ  ، ڕۆژانە پێداچونەوە   ٤٢: ٢بکە : کاروچاالکی کڵێسا : کردار 

 دوایین ئەو پێنج ئایەتەی لەبەرت کردوە  .   

٥- وانەی کتێبی پیرۆز . وانەی داهاتووی کتێبی پیرۆز ئامادە بکە لە 

. ئەو پێنج ڕێگەیەی لێکۆڵینەوەی کتێبی ١٦ -1: ٤ماڵەوە :  ڕۆما 

 پیرۆز بەکار بهێنەو و سودیان لێ ببینە. تێبینیەکانت بنوسەوە .  

٦- نوێژ.  نوێژ بکە بۆ کەسێكی دیاریکراو یان شتێکی دیاریکراو لەم 

(. ٣: ٥هەفتەیەداو تەماشا بکە خودا چی دەکات ) زەبور   

سەبارەت بە بونیادنانی کڵێسای مەسیح . هەروەها تێبینیەکانت بنوسە  -٧

ئەو تێبینیانە بنوسەوە کە پەیوەندیان بە کاتی خەڵوەتت لەگەڵ خودا و  

 امادەکاری یەوە هەیە .  ئایەتەکانی لەبەرکردن و فێرکردن و ئ

  

     

 

 

 

 

 

  

 

 ( ١٤وانەی )
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 ١ نوێژ 

 

نوێژ بکەو کۆمەڵەکەت وئەم پرۆگرامی ڕاهێنانە  ڕابەری کۆمەڵەکە : 

 تەرخان بکە تایبەت بە مزگێنیدان و بانگەوازی شانشینی خودا .  

 

پاشایان٢خولەك(    ٢٠بەشداریکردن )   ٢ 

 

و پەڕاوی تایبەتی خەڵوەتی ڕۆحیتان بە نۆرە بەشداری بکەن 

ئەوەی فێری بوون لە خەڵوەت و تێڕامانەکانتان لەو بەشە  بخوێننەوە

(  ٢٥،  ١٧،  ٦،  ٥پاشایان ٢دیاریکراوەی کتێبی پیرۆز )   

گوێ بگرن لە ئەو کەسەی بەشداری دەکات ، بەشێوەیەك مامەڵەی  

لەگەڵ بکەن هەست بکات ئەوەی دەیڵێ جێی بایەخی ئێوەیە ، پێشوازی  

ابەتەی بەشداری پێدەکات ،  لێبکەن . مشتومڕی لەگەڵ مەکەن لەو ب

 تەنها تێبینیەکانت بنوسەوە . 

 

 

 

 ٣   ٤٢: ٢خولەك( "کاروچاالکی کڵێسا"کردار ٥لەبەرکردن )

           

بکەن ،  پێداچونەوە  بە شێوەی گروپی دوانەیی ) دوو باوەڕدار پێکەوە 

.     ٤٢: ٢"کاروچاالکی کڵێسا"کردار   

 

 

١7 -١: 4خولەك(   ڕۆما  ٨٥فێرکردن )  ٤ 

 

لە بەشی سێ یەمی نامەی ڕۆما دەڵێ مرۆڤ بە باوەڕ پێشەکی : پۆڵس 

دەڵێ بێتاوان    ٤بێتاوان وڕاستودروست دەبێت . وە لە نامەی ڕۆما بەشی 

بوون بە باوەڕ هەمیشە تاکە ڕێگای دروستە بۆ بەدەستهێنانی ڕزگاریی لە 

کتێبی پیرۆزدا دواتر ئەو ڕێگایەیە کە خەڵکی ڕزگاریان پێ بەدەستهێناوە  

 مانی کۆندا .  لە ماوەی پەی
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   وشەی خودا            : بخوێنەوە .١هەنگاوی 

 .   دەخوێنینەوە   ١7 -١: 4پێکەوە ڕۆما 

بە نۆرە هەر کەسێ ئایەتێك بخوێنێتەوە تا هەموو ئایەتەکان بە تەواوی  

 دەخوێنینەوە . 

 

  تێبینیەکان            : ئاشکرای بکە. ٢هەنگاوی 

یە پێت وایە گرنگە بەالتەوە سەبارەت بە خۆت  . ئەو ڕاستیە کامە بیرکەوە

لەم ئایەتانەدا ؟ یان لە کۆی گشتی ئەم ئایەتانە کام ڕاستیە چووە ناو هۆش  

 و دڵتەوە  ؟  

یەك یان دوو ڕاستی ئاشکرا بکە کە تێگەیشتووی لێی . بیریان   بنوسە . 

 لێبکەوە و بیرۆکەکانت بنوسە لە پەڕاوەکەتدا .  

وەی ئەندامان کاتێك بەسەردەبەن لە  ) دوای ئە بەشداری بکە.

 بیرکردنەوەو نوسینەوە ، بە نۆرە بیرۆکەکانتان بەشداری پێبکەن (. 

هەریەکێکمان بەشداری دەکەین لەو شتانەی کە ئاشکرا کران لەالیەن  

 ئەندامانەوە . 

)لەیادت بێت لەهەر کۆمەڵەیەکی بچوکدا ، ئەندامانی کۆمەڵەکە بە 

 کەن(.    شێوەیەکی جیاواز بەشداری دە

  

 ٨  -١: ٤ڕۆما 

 

پۆڵس بە دوو بەڵگە دەیسەلمێنێت کە بێتاوان بوون بە  : ١ئاشکراکردنی 

باوەڕ هەمیشە تاکە ڕێگەیە بە پێی فێرکردنی کتێبی پیرۆز بۆ ئەوەی 

 مرۆڤ ڕزگاریی بەدەستبهێنێت.  

 هەردوو بەڵگەکەش وەرگیراونەتەوە لە پەیمانی کۆن . 

باوەڕ بۆ ئیبراهیم بە ڕاستودروستی   ٥ -١: ٤بەڵگەی یەکەم لە ڕۆما أ. 

 ا .  دانر
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 ستەی جەگوێرهئیتر چی بڵێین، ئیبراهیمی باوكمان بەپۆڵس دەپرسێت ،  

كرد، شانازی ده  كردار بێتاوان بووایە  ر ئیبراهیم بەگەئە؟  وهچی دۆزییە

. پۆڵس کۆتایی بە وتەکانی دەهێنێت و ئاماژە بەوە  الی خوداك لەاڵم نەبە

دەکات کە بێتاوان بوون بە کردار جێبەجێ نابێت بەسەر ئیبراهیمدا .  

 کە ئیبراهیم بەڵێنی لە خودا وەرگرت . ٦: ١٥هەروەها بڕوانە پەیدابوون 

کردارە خراپەکانی داود لە دژی   ٨ -٦: ٤ب. بەڵگەی دوەم لە ڕۆما 

 نەژمێردرا .  

ئاماژە دەکات بۆ نمونەیەکی تر لە کتێبی پیرۆزدا تاکو جەخت پۆڵس 

"   ٢ -١: ٣٢بکاتەوە لەسەر ئەوەی لەبارەی ئیبراهیمەوە ووتی . زەبور 

 ،خشراوهكانی بەیاخیبوونە  ی لەوهخوازرێ بەده خۆزگە

 یسەو كەخوازرێ بە ده خۆزگە.   كانی داپۆشراوهگوناهە

 ر ناژمێرێت و  سەزدان تاوانی لە یە كە

." ئیدی بەم شێوەیە خودا لە ڕۆژی حوکمدانی   ی بێ فێڵەكەڕۆحە لە

کۆتاییدا سزای نادات ! کتێبی پیرۆز پێمان دەڵێت بەرەکەتی ڕاستەقینە 

وەکو دیاریەکی نا شایستە بوون دەبەخشرێ بە نیعمەت لەڕێگەی 

 باوەڕەوە نەك بە شایستە بوون بە کردار . 

   ١٣ -٩: ٤ڕۆما 

پۆڵس دوو بەڵگەی تر دەخاتە ڕوو کە بێتاوان بوون بە  :   ٢اشکراکردنی ئ

باوەڕ هەمیشە تاکە ڕێگەیە بە پێی فێرکردنی کتێبی پیرۆز بۆ ئەوەی  

 .    مرۆڤ ڕزگاریی بەدەستبهێنێت

دوو بەڵگەکە بەراوردکاریە لە نێوان باوەڕ و خەتەنەکردن هەروەها 

ان بوون بەکارکردن بە بێتاوان بوون بە باوەڕ و هەوڵدان بۆ بێتاو

 شەریعەت .

ئیبراهیم بە باوەڕ بێتاوان کرا   ١٢ -٩: ٤ج. بەڵگەی سێ یەم لە ڕۆما 

 نەك بە خەتەنەکردن. 
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بێ  وهڕهی باوهڕێگە رگرت، لەكردنی وهنەتەی خەئیتر ئیبراهیم نیشانە 

موو  هەباوكی  رگرت، تاكو ببێتە كردن مۆری ڕاستودروستی وهنەتەخە

ڕاستودروستی   كراون، تاكو بۆیان بە نە  نەتەهێنن و خەڕ دهی باوه وانەئە

ساڵ   ١٤. ئیبراهیم باوەڕی هێناو بە ڕاستودروست دانرا پێش    دابنرێت

النی کەم لە خەتەنەکردنی . ئەم ڕاستیەش بەڵگەیە لەسەر ئەوەی  

. چونکە   خەتەنەکردن مەرجی سەرەکی نیە بۆ ڕاستودروستی و بێتاوانیی 

خەتەنەکردن تەنها نیشانەیەکە و مۆرێکە بۆ باوەڕەکەی و 

. ئیبراهیم خەتەنەکردنی وەکو   ١٧ڕاستودروستیەکەی . بڕوانە پەیدابوون 

نیشانەو مۆرێك وەرگرت ئیدی بوە باوکی باوەڕداران بە خەتەنەکراو و  

خەتەنە نەکراوەکانەوە . هەنگاوەکانی ئیبراهیم ئەوە لە خۆ دەگرێ کە  

وەڕی باوەڕداران دەیانبات بۆ خەتەنەکردن بە مەسیح بۆ ڕاستودروستی  با

 و بێتاوانکردنیان . 

دایە : ئیبراهیم بەڵینی پێدرا تاوەکو   ١٣: ٤د. بەڵگەی چوارەم لە ڕۆما 

ببێتە میراتگری جیهان نەك بەژیان بەپێی شەریعەت بەڵکو بە  

 ڕاستودروستی و بێتاوانبوون بە باوەڕ . 

میراتگری   ی درابوو تاكو ببێتە كەوهنە ئیبراهیم یان بە  ی بە ە ڵێنو بەجا ئە 

ی  و ڕاستودروستییەهۆی ئەڵكو بەبوو، بەنە وهتەریعەهۆی شەجیهان، بە

  ٢١: ٣؛ ڕۆما  ٢٢  -١٧: ٣. بڕوانە گەاڵتیە  بوو وهڕهڕێگای باوه بە كە

 .   ١٣: ٤؛ ڕۆما 

   ١٦ -١٤: ٤ڕۆما 

ا بەهۆی باوەڕەوە بەڵێنی خودا بەدەست دێت نەوەك  : تەنه٣ئاشکراکردنی 

 بە کارکردن بە شەریعەت .  

  

وا  ستن میراتگر بن، ئە بەورات دهتە پشت بە  ی كەوانەر ئەگەئە چونكە 

ورات تە  ڵ ، چونكەڵێنی خوداش پووچەبێت و بە ڕ بێ سوود ده باوه

 . بۆیە  رپێچیش نییە بێت، سەورات نەر تەگە. ئە وهوێتەكەیی لێ ده تووڕه
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كانی وهموو نەت بێت و بۆ هە ی نیعمەگوێره، تاكو بەیەوهڕهباوه ڵێن لە بە

ورات تە پشت بە  ی كەوانەنها بۆ ئە ك تەر بێت، نە ئیبراهیم مسۆگە

و باوكی . ئە یەڕی ئیبراهیمیان هە باوه ش كەوانەڵكو بۆ ئە ستن، بە بەده

ناکرێ   ١٦: ٤؛ ڕۆما  ١٥: ٢وە ڕۆما  ١٥: ٤. بڕوانە ڕۆما  انەموومهە

میراتگری نیعمەتی خودا و بەڵینەکانی بن بە کارکردن بە شەریعەت 

بەڵکو بە باوەڕ چونکە هەموو ئەوانەی بەپێی شەریعەت دەژین نابنە  

میراتگری بەڵێنی خودا ئەگەر چی جولەکە بن یان موسڵمان یان 

 مەسیحی. 

 ١٧ – ١٦: ٤ڕۆما 

: بەڵینی خودا : ئەوەی بەڵینەکەی وەرگرت و ناوەڕۆکی  ٤ئاشکراکردنی 

 بەڵینەکە .  

 أ. بەڵینەکەی خودا درا بە نەوەکانی ئیبراهیم . 

موو  ت بێت و بۆ هە ی نیعمەگوێره، تاكو بە یەوهڕهباوه ڵێن لە بە بۆیە 

  پشت بە كەی وانە نها بۆ ئەك تەر بێت، نە كانی ئیبراهیم مسۆگەوهنە

و . ئە یەڕی ئیبراهیمیان هە باوه ش كەوانە ڵكو بۆ ئەستن، بە بەورات دهتە

ندین  باوكی چە : من تۆم كرد بە كو نووسراوه ، وه موومانەباوكی هە

ی وهڕی پێ هێنا، ئە باوه رچاوی خودا كەبەلە . ئیبراهیم باوكمانە وهتەنە

بروانە   .بوون  یهێنێتە ده ی بوونی نییە و شتە و ئە  وهكاتەمردوو زیندوو ده

  -٥: ١٥؛   ٣: ١٢؛ پەیدابوون  ١٧  -١٦: ٤؛ ڕۆما   ١٧ -١٦: ٣گەاڵتیە 

 .  ١٥،   ١٢: ٤؛ ڕۆما  ١٨ -١٧: ٢٢؛  ٦

 ب. ناوەڕۆکی بەڵینی خودا ئەوەیە ئیبراهیم ببێتە میراتگری جیهان.  

کە نەوەی   ٣: ١٢پەیدابوون ئەمە ئاماژەیەکە بۆ ئەو بەڵینە چەند بارەیە لە 

ئیبراهیم )عیسای مەسیح ( هەموو هۆزو نەتەوەو خێزان و خێڵەکانی سەر 

زەوی پیرۆز و بەرەکەتدار دەکات . تەنها ئەوە نا کە بەڵینەکە بۆ ئیبراهیم  

ئەوە بێت کە عیسای مەسیح و هەموو باوەڕداران دەبنە میراتگری جیهان 

یح ئەم بەڵێنە بە باشترین وێنە  بەڵکو لە هاتنەوەی دوەمی عیسای مەس
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دەردەکەوێت و دێتە دی کاتێ هەموو شتێك چاک دەکرێتەوە و عیسای  

 .  مەسیح و باوەڕداران دەبنە میراتگری ئاسمانی نوێ و زەوی نوێ 

  

    

 ڕونکردنەوە .           پرسیار : ٣ هەنگاوی

: حەز دەکەی کام پرسیارە بخەیتە ڕوو بۆ کۆمەڵەکە لەبارەی بیربکەوە 

ئەم بەشەی کتێبی پیرۆز؟ باشترە هەوڵ بدەین هەموو ئەو ڕاستیانەی  

،  تێ بگەین ، وە ئەو شتانەی تا ئێستا   ١7 -١: 4ڕاگەیەنراون لە ڕۆما 

 لێی تێنەگەیشتووین پرسیاری لەبارەوە بکەین.  

ەکەت هەوڵ بدە ڕوون بێت ، دواتر  : وریا بە لە شێوازی پرسیاربنوسە

 پرسیارەکەت لە پەڕاوەکەتدا بنوسەوە. 

: )  دوای ئەوەی ئەندامان کاتێك بەسەردەبەن لە   بەشداری بکە

بیرکردنەوەو نوسینەوە ، یەکەمجار داوا لە هەر یەکێكیان بکە  

 پرسیارەکانیان بخەنە ڕوو (.  

: ) دوای ئەوە ، هەندێ پرسیار هەڵبژێرە وە هەوڵ بدە لە   گفتوگۆ بکە

 ڕێگەی گفتوگۆکردنەوە بە یەکسانی لەگەڵ کۆمەڵەکەتدا وەاڵمی بدەوە (. 

)ئەمانەی خوارەوەش نموونەن بۆ هەندێ پرسیار ڕەنگە ئەندامانی 

کۆمەڵەکە بیخەنە ڕوو، وە هەندێ تێبینی بەسودن بۆ بەڕێوەبردنی 

 ە پرسیارەکان (.    گفتوگۆکردن سەبارەت ب

  

 

 

   ٥ -3: 4ڕۆما       

   وشەی ) بۆی دانرا( واتای چیە  ؟ :   ١ پرسیاری

 تێبینیەکان .  

ناڵێت مرۆڤ شتێك دەکات بەڵکو مرۆڤ باوەڕ و متمانەی    ٥ -٣: ٤ڕۆما 

 .  ٦  -٥: ٤؛ ڕۆما  ٨: ٤؛ ڕۆما   ٢: ٣٢بە خودا هەبێت . زەبور 
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سایی واتە پەیوەندی مرۆڤ بە وشەی بۆی دانرا بە پێی دەستەواژەی یا

خوداوەو داواکاریەکانی خودا بەپێی شەریعەت دەگۆڕێ تەنانەت پێش  

گۆڕینی هەر شتێك لە سروشتی ئەخالقی ئەم مرۆڤەدا . کتێبی پیرۆز 

دەڵێت بۆ مرۆڤ دانان واتە جارێ ) ڕاستودروستی مەسیح ( ی بەدەست  

بەتە بە ) تاوان وگوناهە(  نەهێناوە هەروەه ادەڵێت بۆ دانەنانی لەڕاستیدا تای 

:  ٤؛ ڕۆما  ٢١: ٥کۆرنسۆس ٢؛  ٣٠:  ١کۆرنسۆس ١؛  ٦ -٥: ٤ڕۆما 

. ئەمانەش هەمووی دەرخەری یەك ڕاستین کە بێتاوان بوون  ٨

 وڕاستودروستی تەنها بە باوەڕە و بەس . 

 ٣: ٤ڕۆما 

 : چی بۆ ئیبراهیم دانرا لە ڕاستودروستی ؟  ٢پرسیاری 

 تێبینیەکان . 

واتای وشەی بۆی دانرا ئەوەیە کە شتێك ببەسترێتەوە بۆ کەسێکی تر ،  

و لە   ٦: ١٥ڕستەکە بەڕاستودروستی بۆی دانرا هەروەها لە پەیدابوون 

 دوبارە کراونەتەوە بەاڵم بە دوو شێوازی جیاواز .  ٣١: ١٠٦زەبور 

 تودروستی فینەحاس .أ. ڕاس

دەخوێنینەوە لەبارەی ئەو دەردەوە کە لە گەلی  ٩  -١: ٢٥سەرژمێری 

ئیسرائیلی دا چونکە کەوتن لە داوێن پیسی ڕۆحی و ئەخالقیدا کاتێ بتیان  

پەرست و داوێن پیسیان کرد لەو بارودۆخەدا فینەحاس ڕاپەڕی کە کوڕی  

استودروستی بۆی  سەرۆک کاهین بوو سزای تاوانکارانی دا ئەمەش بە ڕ

دانرا بەهۆی باوەڕەکەیەوە کە خۆی تەرخان کردبوو بۆ خودا و دڵی  

لەالی خودا بوو ئەم کارەی سەرچاوەی گرتبوو لە خۆتەرخانکردنی بۆ  

خودا وەك ڕاستودروستی واتە کارەکەی کە سەرچاوەی گرتبوو لە 

  گوێرایەڵی بۆ خودا کارێکی چاك بوو بەو واتای ئەخالقی ئایینی نەك بە

واتای یاسای ئایینی بۆیە فینەحاس ڕزگاری نەبوو بەهۆی کارەکەیەوە کە 

 خۆتەرخانکردنی بوو . 

 ب. ڕاستودروستی ئیبراهیم . 
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هەرچەندە کارەکەی فینەحاس سەرچاوەی گرتبوو لە خۆتەرخانکردن بۆ  

خوداوەند بە ڕاستودروستی بۆی دانرا ، باوەڕی ئیبراهیم بە  

تە بە فینەحاسەوە کارەکەی کە ڕاستودروستی دانرا ئەوەی تایبە

سەرچاوەی گرتبوو لە خۆتەرخانکردنیەوە بۆ خوداوەند وەك کارێکی 

ڕاستودروستی بە واتای ئەخالقی ئایینی واتە تایبەتە بە پیرۆزی و 

هەڵسوکەوتی ئەخالقیەوە ، بەاڵم ئیبراهیم بەهۆی باوەڕەکەیەوە بە 

یاسای ئایینی واتە لە  بەڵێنەکانی خودا کە وەاڵمدانەوەی هەبوو بە واتای 

ڕووی ڕاستودروستی و داواکاریەکانی خوداوە وەك یاسای شەریعەت ،  

ئیبراهیم بەهۆی کار و چاکەکانیەوە بە واتای ئەخالقی ڕاستودروستی بۆ  

دانەنرا بەڵکو بە واتای یاسای شەریعەت لەبەرچاوی خوداوەند. باوەڕ 

دای بەدەست هێنا دەستێکی بەتاڵ بوو لەالی ئیبراهیم کاتێ بەڵێنی خو

ی نامەی ڕۆما بەراوردکاریە لە  ٤ئەمەش وەکو بەڵگەیەك لە بەشی 

نێوان ڕاستودروستی بە باوەڕ  و ڕاستودروستی بە کردار . ئەگەر پۆڵس 

نمونەی فینەحاسی باس بکردایە لە بری ئیبراهیم سەرپێچی تەواوەتی 

ن بە  دا چونکە هەردوو بابەتەکە جیاواز ٤بەڵگەکەی دەکرد لە ڕۆما 

 تەواوەتی .  

ئیبراهیم    ١٧: ٥وە ڕۆما   ٦: ١٥هەروەها بڕوانە پەیدابوون 

وەاڵمدانەوەی هەبوو بۆ بەڵێنی خودا بۆیە خوداش لەسەر ئەو بنەمایە 

 مامەڵەی لەگەڵدا کرد .  

   ١٣: ٤ڕۆما 

: کاتێ خودا بە ئیبراهیمی ووت دەیکات بە میراتگری جیهان ٣پرسیاری 

 واتای چیە ؟ 

 تێبینیەکان . 

بەراورد   ٤٥ -٤٣: ٢١؛ یەشوع  ١٨ -١٧: ٢٢و  ٧ -٥: ١٥پەیدابوون 

:  ٤؛ ڕۆما  ١٦: ٣هەروەها بڕوانە گەاڵتیە    ١٦ -١٤:  ٢٣بکە بە یەشوع 

 .  ٢٧:  ٧؛ دانیال  ١٦ -١٣
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 پەیڕەوکردن.              ی بکەپەیڕەو : ٤هەنگاوی 

چی ڕاستیەك لەم بەشەی کتێبدا هاتوە دەشێ باوەڕداران بە   بیربکەوە :

 شێوەی پراکتیك پەیڕەوی بکەن ؟ 

: وەرن پێکەوە بیربکەینەوە و هەندێ پەیڕەوکردن بەشداری بکەو بنوسە

 .  ١٧ -١: ٤بنوسینەوەو تەواو بکەین لە ڕۆما 

پێشنیارکراوە کامەیە کە خودا دەیەوێ  : ئەو پەیڕەوکردنە بیربکەوە 

 بیگۆڕێ بە پەیڕەوکردنی کەسێتی ؟ 

: ئەم پەیڕەوکردنە کەسێتیە بنوسە لە پەڕاوەکەتدا. بەشداری بکە بە   بنوسە

 ئازادی لەو پەیڕەوکردنە کەسێتیەی کە خودا دایناوە لەسەر دڵت.  

)لەیادت بێت ئەندامانی هەموو کۆمەڵەیەك ڕاستیە جیاوازەکان 

پەیڕەودەکەن ، یان لە هەمان ڕاستیدا پەیڕەوکردن ی جیاواز دەردەهێنن .  

 ئەمانەی خوارەوە هەندێ پەیڕەوکردنی پێشنیارکراون (.        

    

 

                            

 .   ١٧ -١: ٤ا نمونە لەسەر پەیڕەوکردنی پێشنیارکراو لە ڕۆم -١

 

هیچ شتێك نیە لەالی باوەڕدارانی ڕاستەقینە شانازی پێوە   : ٥ -٢:   ٤

بکەن لەبەردەم خودا . چونکە ناتوانن شانازی بکەن بە خوداپەرستیانەوە  

 بەرامبەر بە خواستی خودا یان کارە چاکەکانیان . 

ە : فێرکردنەکانی کتێبی پیرۆز بنەمای سەرەکیە و ڕاستیە و تاقیگەی  ٣: ٤

 کە ڕاستی پێ دەپشکنرێت . 

: ئەگەر تا ئێستا گوناهەکانت نەبەخشراون ، باوەڕ بە عیسای   ٨ -٥: ٤

مەسیح بهێنە کاتێ باوەڕ بە خودا دەهێنیت ئەوەی بێتاوانت دەکات بە  

عیسای مەسیح لە هەموو تاوان وگوناهەکانت ئیدی ئەو لە گوناهەکانت 

اهەکانت لەسەر خۆش دەبێت وە ناگەڕێیتەوە بۆ ئەو دۆخەی گون
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بژمێردرێن بەڵکو بە ڕاستودروست سەد لەسەد بۆ تدادەنرێ و لەسەر ئەم  

 بنەمایە مامەڵەت لەگەڵ دەکات ! 

: بەرەکەتی خودا ئەوەیە کە لێخۆشبوونی تەواوەتیە و   ١٢ -٩: ٤

قوبڵکردنی تەواوەتیە لەالیەن خوداوە بۆ مرۆڤ وەکو کوڕی خۆی بە  

ەکراون لە جولەکەو موسڵمانان و باوەڕ  ڕۆح نەك تەنها بۆ ئەوانەی خەتەن

بە مەسیح دەهێنن بەڵکو هەروەها خەتەنەکراوەکانی جیهاینیش کە باوەڕ 

 بە مەسیح دەهێنن. 

: باوەڕ بە عیسای مەسیح لەو بازنەیەدا قەتیس نابێت کە سزای    ١٣: ٤

ڕۆحی مەزنە بەڵکو درێژ دەبێتەوە بۆ مەزنترین بەرەکەتی جەستەیی و  

. بەرەکەتی خودا لە ئایندەدا ئەوەیە باوەڕداران بە  ماددی هەروەها 

 عیسای مەسیح دەبنە میراتگری هەموو واڵتانی جیهان .  

: ژیان بە پێی شەریعەت نە بێتاوانت دەکات و نە دەبیتە   ١٦ -١٤: ٤

میراتگری بەڵینەکانی خودا ! بەاڵم ژیان بە نیعمەت و باوەڕ بەکاری 

تەواوەتی مسۆگەرت دەکات بە ڕاستودروستی ڕزگاریی مەسیح بە  

 وهەموو بەڵێنەکانی خودا بەوەشەوە کە دەبیتە میراتگری هەموو جیهان !

 . نمونە لەسەر پەیڕەوکردنی کەسێتی : ٢

پێمان دەڵێت باوەڕ بە خودا لە عیسای مەسیحدا بە ڕاستی    ٥: ٤أ. ڕۆما 

وانمان دەکات ودروستی بۆمان دادەنرێ و لە هەموو خراپەو تاوانێك بێتا

من دەزانم بێتاوان بوومە بە نیعمەتی خودا و بەزەییەکەی نەوەك بە  

 کردارەکانی خۆم .

پێمان دەڵێت هیچ خەتەنەکراوێک بێتاوان ناکرێت بەبێ   ١٢: ٤ب. ڕۆما 

مەسیح ئەگەر چی لە ڕابردوودا خەتەنەکرابن ، من دەزانم هیچ  

ن ولەئاوهەڵكێشان پەرستشێکی ئایینی و خواپەرستیەك وەکو خەتەنەکرد

ناتوانن ڕاستودروست و بێتاوانم بکات هیچ شتێك ناتوانێ بێتاوانم بکات  

نە کاری کڵێساو نە کرداری خۆم و خەڵکی ، خەتەنەکردن لە پەیمانی 

کۆن مەرج نەبوو بۆ بەدەستهێنانی ڕاستودروستی و بێتاوانیی بەڵکو 
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ر پەیمانی نیشانەیەك بوو هەروەها مۆرێك بوو بۆ باوەڕ ئەمەش بەسە

نوێدا پەیڕەودەکرێت ، کەواتە لەئاوهەڵکێشان مەرج نیە بۆ بێتاوانیی  

  ١٢ -١١:  ٢بەڵکو نێشانەو مۆرە لەسەر بێتاوان بوون بە باوەڕ کۆلۆسی 

 .  ٢٩  -٢٨: ٢؛ ڕۆما 

                  

 هاتنەدەنگ              نوێژ بکە :٥هەنگاوی 

سەبارەت بە یەك ڕاستی کە خودا فێری  بە نۆرە نوێژ دەکەین ، هەریەکێك  

 .   1٧ -١:  ٤کردین لە ڕێگەی ئایەتەکانیەوە لە ڕۆما 

) بەدەنگەوە هاتنت لە نوێژەکەتدا بۆ ئەو شتەی فێری بوویت لە وانەی ئەم  

کتێبەدا (. پرۆڤە بکەن لەسەر نوێژی کورت کە پێکهاتبێ لە ڕستەیەك یان  

ەك دەکرێ نوێژ بکەن  دوان . لە یادت بێت ئەندامانی هەر کۆمەڵەی

 سەبارەت بە کاروباری جیاواز تر (.  

 

(  نوێژی داکۆکیکاری  خولەك  ٨)   نوێژ  ٥ 

                  

    

 .  یانییان س   انەییلە شێوەی کۆمەڵەی دوو بەردەوام بن لە نوێژ  

ەکانتان بەرز بکەنەوە لە پێناوی یەکتر و لە پێناوی خەڵکی  نوێژ

. جیهان  

 

وانەی داهاتوو  ) دوو خولەك ( بۆ  ئەرکی ماڵەوە   ٦ 

    

ئەرکی داهاتوو بدە بە ئەندامانی کۆمەڵەکەت بە  ڕابەری کۆمەڵەکە . 

 شێوەی نوسراو ، یان داوایان لێ بکە لە پەڕاوەکانیاندا بینوسن.  

١- بەڵێن .  بەڵێندان بە ڕاهێنانی قوتابیەکانی خوداوەند و بونیادنانی 

 کڵێسای مەسیح و جاڕی موژدەی شانشینیی .
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٢- وتاری ئامۆژگاری یان فێرکردن ، یان وانە دابەشکردن )لەگەڵ 

.  ١٦  -١: ٤کەسێكی تر یان لەگەڵ کۆمەڵێکدا( ڕۆما   

٣- خەڵوەتی ڕۆحی .  چێژ وەربگرە لە خەڵوەتی ڕۆحی لەگەڵ خودا و  

هەواڵی ٢هەموو ڕؤژێك هاوکاری وەربگرە لە نیوەی بەشێك لە  

. باشترین شێوازی ڕاست بەکاربهێنە و    ٢٦،   ٢٠، ١٨،  ١٦ڕۆژان  

 تێبینیەکانت بنوسەوە . 

٤- لەبەرکردن : تێڕامان  بکەو ئایەتی نوێی لەبەرکردن : جاڕی  

لەبەر بکە. ڕۆژانە بەو   ١٣  -١٢: ٤موژدەی شانشین بدە  : ئەفەسۆس  

ئایەتانەدا بچۆرەوە کە لەبەرت کردوون .  ٥  

٥- فێرکردن : نمونەی دوو کوڕەکە هاتووە  لە مەتا ٢١: ٢٨-  ٣٢ وە  

سود ببینە لە شەش    ٩ -١: ١٣نمونەی هەنجیری بێ بەر هاتووە لە لۆقا 

هەنگاوەکانی ڕێنمایی بۆ راڤەکردنی ئەم نمونانەی هاتوون لە وانەی  

 یەکەمدا . 

٦- نوێژ.  نوێژ بکە بۆ کەسێكی دیاریکراو یان شتێکی دیاریکراو لەم 

(. ٣: ٥او تەماشا بکە خودا چی دەکات ) زەبور هەفتەیەد  

سەبارەت بە بونیادنانی کڵێسای مەسیح . هەروەها تێبینیەکانت بنوسە  -٧

ئەو تێبینیانە بنوسەوە کە پەیوەندیان بە کاتی خەڵوەتت لەگەڵ خودا و  

ئایەتەکانی لەبەرکردن و فێرکردن و ئامادەکاری یەوە هەیە بۆ هەفتەی  

 ئایندە .  

  

 (١٥) وانەی  

 

 ١ نوێژ 

 

نوێژ بکەو کۆمەڵەکەت وئەم پرۆگرامی ڕاهێنانە  ڕابەری کۆمەڵەکە : 

 تەرخان بکە تایبەت بە مزگێنیدان و بانگەوازی شانشینی خودا .  

 

هەواڵی ڕۆژان٢خولەك(    ٢٠بەشداریکردن )   ٢ 
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و پەڕاوی تایبەتی خەڵوەتی ڕۆحیتان بە نۆرە بەشداری بکەن 

ئەوەی فێری بوون لە خەڵوەت و تێڕامانەکانتان لەو بەشە  بخوێننەوە

(  ٢٦،   ٢٠،  1٨، ١٦هەواڵی ڕۆژان ٢دیاریکراوەی کتێبی پیرۆز )  

گوێ بگرن لە ئەو کەسەی بەشداری دەکات ، بەشێوەیەك مامەڵەی  

ەیە ، پێشوازی  لەگەڵ بکەن هەست بکات ئەوەی دەیڵێ جێی بایەخی ئێو

لێبکەن . مشتومڕی لەگەڵ مەکەن لەو بابەتەی بەشداری پێدەکات ،  

 تەنها تێبینیەکانت بنوسەوە . 

 

 

 

:  ٤خولەك( خزمەتەکانی کڵێسا : ئەفەسۆس  ٥لەبەرکردن )

١٣ -١٢   

٣ 

           

تیاڕامان و  بە شێوەی گروپی دوانەیی ) دوو باوەڕدار پێکەوە (  

:  ٤بکەن ، خزمەتەکانی کڵێسا : ئەفەسۆس لەبەرکردن و پێداچونەوە 

١٣ -١٢     .  

 

 

 

 

خولەك( دوو کوڕەکە و هەنجیری بێ بەر  ٨٥فێرکردن )  ٤ 

 

   ٣٢  -٢٨: ٢١نمونەی دوو کوڕەکە " لە مەتا "

 تایبەتن بە    ٩ -١: ١٣وە نمونەی هەنجیری بێ بەر لە لۆقا 

 بەرپرسیارێتی چوونە نێو شانشینی خودا  

" نمونەکە" چیرۆکێکە باس لە ژیانی ڕۆژانەی سەرزەوی دەکات بە   

واتایەکی ئاسمانی . چیرۆکێکە دەکرێ بگێڕدرێتەوە لەژیانی ڕاستەقینەدا و  

ئامانج لێی فێرکردنی ڕۆحیە . عیسای مەسیح ئەو بابەتانەی باو و باڵو  

بوون هەروەها ڕوداویی ڕۆژانەی بەکار دەهێنا لە پێناوی ڕاگەیاندنی  
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ێنیەکانی شانشینی خودا و ڕوناکیەکەی ، وە بۆ ڕوبەڕوبونەوەی خەڵکی نه

 لەبارەی بارودۆخی ڕاستەقینەیان و پێویستییان بە نوێبوونەوە .  

ئەم وێنەیە خاڵ بەخاڵ لە شەش ڕێبەری ڕێنماییەکاندا تایبەت بە  

 (. ١، پاشکۆی  ٩لێکۆڵینەوەی نمونەکان  ) بڕوانە ڕێبەری ڕێنماییەکانی 

 ی دوو کوڕەکەأ. نمونە

 بخوێنەوە .  ٣٢ -٢٨: ٢١مەتا 

 . چیرۆکە سروشتیەکە تێ بگە کە لە نمونەکەدا پێشکەش کراوە.١

پێشەکی : نمونەکە بە زمانێکی میتافۆری دەدوێ و واتای ڕۆحیەکەی  

بونیاد نراوە لەسەر ئەم زمانە میتافۆریە . بۆیە یەکەمجارشرۆڤەی  

کلتوریەکەی دەکەین  وشەکانی نێو چیرۆک ونمونەکەو بانگراوندە

 ودەخوێنین / شارستانی و ڕاستیە میژوویەکانی . 

 تێبینیەکان 

لەالی زۆربەی خێزانەکان شارەزاییەکی نەرێنی هەیە کە مایەی دڵتەنگیە  

بۆ گەشەی منداڵ ئەویش ئەوەیە کە منداڵەکانیان لە قۆناغێکدا گوزارش 

م شارەزاییە دەکەن لەوەی حەز ناکەن گوێرایەڵی باوکودایکیان بن ، بەاڵ 

ئەرێنی یەکانیان کە مایەی دڵخۆشیە ئەوەیە زۆرجار مندااڵن تۆبە دەکەن  

 لە هەڵسوکەوتەکانیان و ئەوە دەکەن کە باوکودایکیان داوایان لێدەکەن.  

. چوارچێوەی دەقە ڕاستەوخۆکە بخوێنەوەو تاقی بکەوە ، وە ٢

 .  بنەماکانی نمونەکە دیاری بکە

ەکە" زۆرجار ڕەهەندو بانگراوندی هەیە  : چوارچێوەی "چیرۆک پێشەکی

یان شرۆڤە کردن وجێبەجێکردنی نمونەکەی هەیە . دەکرێ ئاماژە بۆ  

بانگراوندی نمونەکە گونجاو بێت لەگەڵ پێناسەی چیرۆکەکە بۆ ئەو 

بارودۆخەی نمونەکەی تێدا باسکراوە . وە زۆرجار بانگراوندی نمونەکە  

بەاڵم شرۆڤە یان جێبەجێکردنی  کەوتوەتە پێش چیرۆکی نێو نمونەکەوە ، 

 دوای چیرۆکی نمونەکە باسکراوە . 
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: چیرۆک و بانگراوند و شرۆڤە   ئاشکرای بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە

 یان جێبەجێکردنی ئەم نمونەیە چی یە ؟  

 .  تێبینیەکان

 .  ٢٧ -٢٣: ٢١أ. بانگراوندی نمونەی هاتوو لە مەتا 

پرسیاریان دەکرد لە دەسەاڵتی    سەرۆك کاهینەکان وپیرانی گەلی ئیسرائیل

عیسای مەسیح لە پاککردنەوەی پەرستگا ، وە پرسیاریان لێکرد بە شێوەی  

تایبەت لەبارەی دەسەاڵتیەوە لە چاککردنەوە لە گۆڕەپانی پەرستگا ، وە لە  

وەاڵمدانەوەی عیسادا بۆیان پێی ووتن دەسەاڵتی یەحیای لەئاوهەڵکێش لە  

تیزکردن ، ئایا لە ئاسمانەوە بوو یان لە کوێوە سەرچاوەی گرتوە بۆ باپ

خەڵکیەوە ؟ بەاڵم ئامادە نەبوون خۆیان ئاشکرا بکەن و پێی بڵێن باوەڕیان  

بە چی هەیە چونکە دوو ڕووییان دەردەکەوت ، وایان پیشاندا کە نازانن ،  

 بەاڵم لە ڕاستیدا ئەوان یەحیای لەئاوهەڵکێشیان ڕەتکردەوە . 

   

 .    30 -28: 21اتوو لە مەتا ب. چیرۆکی نێو نمونەی ه

 

 .   32 -31: 21ج. شرۆڤە یان جێبەجێکردنی نمونەی هاتوو لە مەتا 

بە نمونەکە دیاری   .  وردەکاری پەیوەندیدار و ناپەیوەندیدار٣

 بکە. 

:  عیسا مەبەستی نەبوو بڵێ هەر خاڵێکی نێو نمونەکان  پێشەکی

واتاو مەبەستێکی ڕۆحی لە پشتەوەیە ، وە وردەکاری نێو نمونەکە 

خاڵی جەوهەری یان بابەتی سەرەکی لە خۆ دەگرێ ، بۆیە دەبێت 

هەوڵ بدەین واتاو مەبەستی ڕۆحی بۆ هەموو خاڵێک و وردەکاری 

 نێو نمونەکان دیاری نەکەین . 
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ئەو وردەکاریانە :  ی بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە ئاشکرا

کامانەن نمونەکە لەخۆی دەگرێ و بە سەرەکی و واتادار دادەنرێن 

 ؟ 

. تێبینیەکان   

 ڕەز .

لەبەرئەوەی ناڵێت ڕەزەکە "ڕەزی خودایە" ناکرێت ڕاڤەی بە شێوەیەك  

واتایەكی بکەین کە ڕەزی خودایە واتە گەلی ئیسرائیل وە نابێت هیچ 

 دیاریکراو بۆ ئەم دەستەواژەیە دابنێین . 

 کوڕی یەکەم . 

ئەم کوڕە وەکو هەر کوڕێکی مرۆڤ تۆبە دەکات و باوەڕ دەهێنێ دوای  

 ئەوەی یاخی بوەو بێباوەڕ بوە ، ئەم خاڵە زۆر گرنگە لە نمونەکەدا. 

 کوڕی دوەم . 

ئەم کوڕە وەك هەر کەسێك خۆی دەردەخات کە خواپەرستە بەاڵم لە  

 استیدا بێباوەڕو یاخیە ، ئەم خاڵەش زۆر گرنگە هەروەها لە نمونەکەدا. ڕ

    

. پەیامی سەرەکی نمونەکە دیاری بکە . ٤  

: پەیامی سەرەکی نمونەکە لە شرۆڤەو جێبەجێکردندایە  پێشەکی

 یاخود دەکرێ کورتبکرێتەوە لە خودی نمونەکەدا . 

ئەم   : پەیامی سەرەکیئاشکرای بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە 

 نمونەیە چی یە ؟  

.   تێبینیەکان  

نمونەیەکە فێرمان  ٣٢ -٢٨: ٢١لە مەتا دوو کوڕەکە نمونەی  

 دەکات لەبارەی "بەرپرسیارێتی چوونە نێو شانشینی خودا " . 

پەیامی سەرەکی نمونەکە ئەمەیە : ڕابردووی مرۆڤ هەرچیەك  
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بێت ، ئەگەر بێباوەڕ بێت یان باجگر یان داوێن پیس ، هەموو  

مرۆڤێك بەرپرسیارێتی کەسێتی لەئەستۆدایە بۆ چوونە نێو شانشینی  

خودا ، ئەو بەرپرسە لە ڕووی کەسێتیەوە کە تۆبە بکات لە ژیانی 

ڕابردووی لە یاخی بووندا ، وە بڕوات بەرەو کارکردن بە خواستی  

 خودا .  

 

ئەوەی پیشانی بدات بە خواستی خودا دەکات بێ ئەوەی    خۆدەرخستن بۆ

ئەو کارە بکات ، دوو ڕووییەکی تەواوەتیە ، هەر کەسێك بەو شێوەیە 

خۆی دەربخات لەو تۆوە دەچێت کە دەکەوێتە نێو بەردەاڵنەوە ، کەمێك 

دەنوێ بەاڵم خێرا وشک دەبێت ، یان وەکو ئەو مرۆڤەی جلوبەرگی 

 درێتە دەرەوە .  زەماوەند ناپۆشێ و فڕێ دە

   

 

. بەراوردی نمونەی هاوسەنگی و بەرابەری لە کتێبی پیرۆزدا.  ٥  

پێشەکی : زۆرێك لە نمونەکان لەیەك دەچن و هاوشێوەن هەندێ  

جار دەتوانی بەیەکتریان بەراورد بکەیت ، ئەو ڕاستیەی لە هەر  

نمونەیەکدا هەیە هاوسەنگە یان بەرابەر ڕاستیەکە بەشەکانی دیکەی 

پیرۆز بۆمان ڕوون دەکاتەوەو فێرمان دەکات . هەوڵ بدە ئەو    کتێبی

ئایەت و شایەتە کتێبیە بدۆزیتەوە کە بەرابەر یان هاوشێوەی  

نمونەیەکەو یارمەتیدەرە بۆ ڕاڤەکردنی نمونەکە . ئاگاداربە لە 

ڕاڤەکردنی هەر نمونەیەك پشت ببەستە بە فێرکردنی ڕوون و  

 ڕاستەوخۆی کتێبی پیرۆز .  

: بەشەکانی تر چی  بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە  ئاشکرای

؟  دەکات ڕاستیەك فێر دەکات کە ئەم نمونەیە پێشکەشی   

. تێبینیەکان   

٢٣  -٢٢: ١٥سامۆئیل ١  
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شاول گوێرایەڵی تەنها نیوەی ڕاسپاردەو فەرمایشتی خودا بوو. زاڵ بوو  

بەسەر دوژمنەکانیداو لەناوی بردن بەاڵم دەستی نەگرت بەسەر ماڵ 

ومااڵتی دوژمنەکانیدا وەك چۆن خودا فەرمانی پێکردبوو بەڵکو 

دەستکەوتی لەالبوو هەروەها عەمالیقی خراپەکاری بە زیندوویی  

هێشتبۆوە ، وە سامۆئیلی پێغەمبەر وەاڵمی دایەوە لەبارەی کارەکەی کە  

گوێرایەڵی خودا باشترە لە پێشکەشکردنی قوربانی و قوربانی سەربڕین ،  

وون لە خودا و گوێرایەڵ نەبوونی خراپەیەکی قێزەونە و  چونکە یاخی ب

 کاری جادوکەران وفاڵگرەکانە .

   ٤ -١: ٢٣؛   ٢٧ -٢١: ٧مەتا 

هەندێ لە خەڵکی بە قسەی خۆیان بانگەشەی ئەوە دەکەن کە باوەڕداران 

بە خوداو ئەو کارانە دەکەن کە پێیان وایە ڕەزامەندی خودای لەسەرە ،  

دا ناکەن کە ڕوون وئاشکرایە ، ئەوان گوێ  بەاڵم بەپێی خواستی خو

دەگرن و دەزانن خواستی خودا چیە بەاڵم گوێرایەڵ نابن ، ئەم هۆشداریە  

زۆر گرنگە بەتایبەتی بۆ ئەوانەی زۆر زانیاریان هەیە لە ناوەڕۆکی کتێبی  

 پیرۆز و فێرکردنەکانی . 

   ٢٩:  ٥؛ کردار  ١٤: ١٥یۆحەنا 

خوداوەند عیسای مەسیح پێیان دەڵێت   هەموو ئەوانەی کار بەوە دەکەن کە

بە خۆشەویست بانگ دەکرێن و ڕۆحی پیرۆز بەدەست دەهێنن ، چونکە 

خواستی خودا بە ڕێژەی یەکەم ئەوەیە باوەڕ بە عیسای مەسیح بهێنن و  

؛   ٣٦،  ١٦: ٣دان بنێن بەوەدا کە خوداوەند وڕزگارکارە ، بڕوانە یۆحەنا 

٢٩: ٦  . 

ەکی نمونەکە . . کورتەی فێرکردنی سەر٦    

گفتوگۆی لەبارەوە بکە : ئەو فێرکردنە سەرەکیە کامەیە نمونەکە 

پێشکەشی دەکات ؟ عیسای مەسیح دەیەوێ چی بزانین و باوەڕمان  

 بە چی هەبێت وە دەیەوێ چی بکەین و چۆن بین ؟  
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 تێبینیەکان .  

  

 کارکردن بە خواستی خودا زۆر پێویست وگرنگە .

؛    ١٤ -٨:  ٣؛ لۆقا  ٢٧،  ٨: ٢١؛ بینین  ١٠ -٩: ٦کۆرنسۆس  ١بڕوانە 

 .   ١٠: ١٩؛  ٣١ -٣٠:  ٥؛ لۆقا  ١١: ٦کۆرنسۆس ١

 خۆدەرخستن بەوەی کار دەکات بە خواستی خودا دووڕووییە. 

ڕابەرانی جولەکە زانیاری تەواویان هەبوو لەبارەی شەریعەتی خودا و بە  

ڵێی هەمیشە حەزیان دەکرد کار شێوەیەك هەڵسوکەوتیان دەکرد وەك ب

بکەن بە خواستی خودا بەاڵم لە ڕاستیدا تەنها خۆیان دەردەخست بە  

گوێرایەڵی خودا . ئیدی نێردراوی خودا یەحیای لەئاوهەڵکێشیان 

ڕەتکردەوە و دواتر عیسای مەسیح و پەیامەکەیان ڕەتکردەوە و بگرە 

 پالنیان داڕشت بۆ کوشتنی . 

 و یاخی بوون پەیامی سەرەکیە لەم نمونەیەدا.   تۆبەکردن دوای بێباوەڕی

ئەگەرچی خراپەکارێکی گوناهبار بیت و زۆر کاری قێزەونت ئەنجام 

دابێت تۆبە بکەو بگەڕێوە بۆالی عیسای مەسیح و باوەڕی پێ بهێنە  

تاوەکو لێخۆشبوون بەدەست بهێنی بۆ گوناهەکانت و ڕزگارت بێت بە  

؛ لۆقا   ١٩ -١٨: ٧؛ میخا  ٧:  ٥٥؛   ١٨: ١کارەکانی لە پێناوتدا )ئیشایا 

٤٣ -٤٠: ٢٣   . 

 

 ب. نمونەی هەنجیری بێ بەر  

 

 بخوێنەوە .   ٩ -١: ١٣لۆقا 
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 . چیرۆکە سروشتیەکە تێ بگە کە لە نمونەکەدا پێشکەش کراوە.١

پێشەکی : نمونەکە بە زمانێکی میتافۆری دەدوێ و واتای ڕۆحیەکەی  

میتافۆریە . بۆیە یەکەمجارشرۆڤەی  بونیاد نراوە لەسەر ئەم زمانە 

وشەکانی نێو چیرۆک ونمونەکەو بانگراوندە کلتوریەکەی دەکەین 

 ودەخوێنین / شارستانی و ڕاستیە میژوویەکانی . 

گفتوگۆ: ئەو بنەمایانەی ژیانی بەرچاوی ئێستامان کامانەن ، کە نمونەکە  

 لە خۆی گرتوە ؟  

 تێبینیەکان 

ێویستی بە ماوەیەکی زۆر هەیە دوای  بەشێوەیەکی گشتی داری هەنجیر پ 

چاندنی تاکو بەرهەم دەدات وە داری هەنجیر لە ڕەزی ئەم خاوەن موڵکەدا  

چێنرابوو ، ئەمەش شتێکی ئاسایی نەبوو چونکە پێ دەچێ ئەو دار 

هەنجیرە بایەخی زۆری پێدرابوو ، وە کاتی بەروبووم و بەرهەمەکەی 

ەنجیری گرتوە ، کاتێ خاوەن بەپێی لۆژیک پێیان وابوو بەرهەمدارە و ه 

ڕەز دەڕوات بۆ داواکردنی بەرهەم لێی دوای سێ ساڵی یەك لەدوای یەك  

ئیدی خاوەن ڕەز بەرهەمی نەدی بۆیە فەرمانی کرد بە بڕینی . عیسا  

 ویستی ئەم وانەیە پەیڕەو بکات بەسەر هەمواندا لەم نمونەیەدا . 

ەوە ، وە . چوارچێوەی دەقە ڕاستەوخۆکە بخوێنەوەو تاقی بک٢

 .  بنەماکانی نمونەکە دیاری بکە

: چوارچێوەی "چیرۆکەکە" زۆرجار ڕەهەندو بانگراوندی هەیە   پێشەکی

یان شرۆڤە کردن وجێبەجێکردنی نمونەکەی هەیە . دەکرێ ئاماژە بۆ  

بانگراوندی نمونەکە گونجاو بێت لەگەڵ پێناسەی چیرۆکەکە بۆ ئەو 

ە زۆرجار بانگراوندی نمونەکە  بارودۆخەی نمونەکەی تێدا باسکراوە . و

کەوتوەتە پێش چیرۆکی نێو نمونەکەوە ، بەاڵم شرۆڤە یان جێبەجێکردنی  

 دوای چیرۆکی نمونەکە باسکراوە . 

: چیرۆک و بانگراوند و شرۆڤە   ئاشکرای بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە

 یان جێبەجێکردنی ئەم نمونەیە چی یە ؟  
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 .  تێبینیەکان

 .   ٥ -١: ١٣بانگراوندی نمونەی هاتوو لە لۆقا أ.  

هەرچەندە پەیامی سەرەکی لە دەقەکەدا ئەوەیە "تۆبە بکەن" بەاڵم پەیامی  

 .  ٣ -٢: ١٣ئەوەیە کە هەر ئێستا تۆبە بکەن ! لۆقا  تر سەرەکی

 

 .    ٩ -٥: ١٣ب. چیرۆکی نێو نمونەی هاتوو لە لۆقا 

ی نمونەکەدا نیە بەاڵم لە  ج. شرۆڤە یان جێبەجێکردنی نمونەکە لە دەق

 چوارچێوەکەیدایە.  

 

بە نمونەکە دیاری   .  وردەکاری پەیوەندیدار و ناپەیوەندیدار٣

 بکە. 

:  عیسا مەبەستی نەبوو بڵێ هەر خاڵێکی نێو نمونەکان  پێشەکی

واتاو مەبەستێکی ڕۆحی لە پشتەوەیە ، وە وردەکاری نێو نمونەکە 

ە خۆ دەگرێ ، بۆیە دەبێت خاڵی جەوهەری یان بابەتی سەرەکی ل

هەوڵ بدەین واتاو مەبەستی ڕۆحی بۆ هەموو خاڵێک و وردەکاری 

 نێو نمونەکان دیاری نەکەین . 

ئەو وردەکاریانە :  ئاشکرای بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە 

کامانەن نمونەکە لەخۆی دەگرێ و بە سەرەکی و واتادار دادەنرێن 

 ؟ 

. تێبینیەکان   

  ٢٤ -٢٠:  ٢١؛  ١٦ -١٥:  ٢٠؛ لۆقا  ٤٤ -٤٢،  ٢٢ -١٨: ٢١مەتا 

. بخوێنەوە   

 مامەڵەکردن لەگەڵ ئەم نمونەیەدا وەکو چیرۆکێکی میتافۆری .  
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هەندێ جار خەڵکی دەیەوێ بۆ هەر خاڵێك وبنەمایەکی نمونەکە واتایەکی 

دیاریکراو دەستنیشان بکات ئەمەش پێی دەوترێ ڕاڤەی میتافۆری بۆ  

ز بۆ ئەم نمونەیە ئاوا ڕاڤەی  ٦٠٤ -٥٤٠نمونە گریگۆریۆسی مەزن 

کردوە خودا خاوەنی ڕەزەکەیە و هاتوە دوای سێ ساڵ داوای بەرهەم  

دەکات یەکەمجار کە خودا هات و داوای بەرهەمی کرد پێش شەریعەت 

بوو ئەوکات توانای دا بە خەڵکی بڕیار بدەن کە چۆن بژین ومامەڵە 

اکی سروشتی بکەن لەگەڵ خزمانیان ودراوسێ یان لە ڕیگەی ڕون

لۆژیکەوە وە دوەم جار کە خودا هات کاتی نوسینەوەی شەریعەت بوو  

ئەو کات خەڵکی فێری ڕاسپاردەکانی کرد وە سێ یەم جار کە خودا هات  

نیعمەتی هێنا و بەزەیی پێشکەش بە مرۆڤ کرد ، وە نمونەی ڕەزەوانەکە 

 ئەوانەن کە کاروباری کڵێسا بەڕێوە دەبەن تا.. 

اڤە میتافۆریانە ببەستین بۆ نمونەکە و دەبێت ڕەتی ناکرێ پشت بەم ڕ

 بکەینەوە . 

 هەنجیری بێ بەر . 

یەکێك لە ڕاڤەکاران ووتی هەنجیری بێ بەر کە چێنراوە لە ڕەزەکەدا 

هێمایە بۆ ئۆرشالیمی ئێستا لە ئیسرائیل بەاڵم لە ژێر ڕۆشنایی  

هەنجیرە بێ  ٢١نەفرەتەکەی عیسای مەسیح بۆ هەنجیرەکە لە مەتا 

ەرەکە ئاماژەیە بۆ گەلی ئیسرائیل کاتێ دیاری مەزنیان پێ بەخشرابوو ،  ب

 .  ١٠ -٩:  ٢پەترۆس ١؛ ٤٣ -٤١:  ٢١بڕوانە مەتا 

 ماوەی سێ ساڵەکە .

ئەم ماوەیە راڤە دەکرێ بەشێوازی جیاواز ، بە پێی یەکێك لە ڕاڤەکاران 

بە  ئەم ماوەیە وێنەیەکە بۆ تەواوی ماوەکانی مێژووی گەلی ئیسرائیل وە 

پێی ڕاڤەکارێکی تر ئەم ماوەیە خزمەتەکانی عیسای مەسیحە وە بەپێی  

ڕاڤەکارێکی تر ئەم ماوەیە وێنەیەکە بۆ ئەو ماوەیەی یەحیای  

لەئاوهەڵکێش خزمەتی تێدا دەکرد . بەاڵم هیچ بەڵگەیەکی کتێبی نیە  

لەمبارەیەوە تاکو واتایەکی هێماداری بۆ بکەین وەکو خاڵێكی گرنگی نێو  

 .  نمونەکە
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لەگەڵ ئەوەشدا لە ڕاستیدا خاوەن ڕەز دار هەنجیرە بێ بەرەکەی نەبڕی  

دەستبەجێ دای ساڵی یەکەم ئەمەش ئاماژەیە بۆ خۆشەویستی مەزنی خودا 

و ئارامگرتنی زۆری لەبەرامبەر خەڵکی و بەتایبەتی بەرامبەر بە گەلی 

 ئیسرائیل وەك لە چوارچێوەی نمونەکەدایە. 

 ڕەزەوانەکە.

ئەم کەسایەتیە بنەمایەکی گرنگە لە نمونەکەدا چونکە وێنەیەکە بۆ خودا  

کە چۆن مامەڵە دەکات لەگەڵ گەلی ئیسرائیل بە ئارامگرتنەوە وە تا 

ئێستاش بەردەوام خودا ئارامیەکی مەزنی هەیە بەرامبەر بە جولەکەو 

 ( .   ٩: ٣پەترۆس ٢بەرارود بکە بە   ٢١ -١٨:  ٤نەتەوەکان ) لۆقا 

    

 

پەیامی سەرەکی نمونەکە دیاری بکە .  .٤  

: پەیامی سەرەکی نمونەکە لە شرۆڤەو جێبەجێکردندایە  پێشەکی

 یاخود دەکرێ کورتبکرێتەوە لە خودی نمونەکەدا . 

: پەیامی سەرەکی ئەم  ئاشکرای بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە 

 نمونەیە چی یە ؟  

.   تێبینیەکان  

نمونەیەکە   ٩  -١: ١٣ هەنجیری بێ بەر هاتوە لە لۆقانمونەی  

 فێرمان دەکات لەبارەی "بەرپرسیارێتی چوونە نێو شانشینی خودا "  

پەیامی سەرەکی نمونەکە ئەمەیە : دەبێت هەر مرۆڤێك دەستبەجێ 

تۆبە بکات و بگەڕێتەوە بۆالی عیسای مەسیح بە بێ دواکەوتن یان  

 درێژەدان گەر نا توشی لەناوچوونی تاهەتایی دەبێت .  

 

بەرپرسیارێتی کەسێتی بنەمایەکی سەرەکیە لە شانشینی خودا . چونکە 

گەلی شانشینی خودا ڕاستگۆن و دەرێژدادڕ نین ودواناکەون لە بڕیاری 
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گرنگ بەڵکو دەستبەجێ تۆبە دەکەن ودەگەڕێنەوە بۆالی عیسا چونکە 

 نایانەوێت سەرکەشی بکەن و خۆیان توشی لەناوچوونی تاهەتایی بکەن .  

 

اوردی نمونەی هاوسەنگی و بەرابەری لە کتێبی پیرۆزدا.  . بەر٥  

بخوێنەوە.    ٢: ٦کۆرنسۆس ٢؛  ١: ٢٧؛ پەندەکان   ٧ -٦: ٥٥ئیشایا 

  

پێشەکی : زۆرێك لە نمونەکان لەیەك دەچن و هاوشێوەن هەندێ  

جار دەتوانی بەیەکتریان بەراورد بکەیت ، ئەو ڕاستیەی لە هەر  

ەرابەر ڕاستیەکە بەشەکانی دیکەی نمونەیەکدا هەیە هاوسەنگە یان ب

کتێبی پیرۆز بۆمان ڕوون دەکاتەوەو فێرمان دەکات . هەوڵ بدە ئەو  

ئایەت و شایەتە کتێبیە بدۆزیتەوە کە بەرابەر یان هاوشێوەی  

نمونەیەکەو یارمەتیدەرە بۆ ڕاڤەکردنی نمونەکە . ئاگاداربە لە 

ن و  ڕاڤەکردنی هەر نمونەیەك پشت ببەستە بە فێرکردنی ڕوو

 ڕاستەوخۆی کتێبی پیرۆز .  

: بەشەکانی تری کتێب  ئاشکرای بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە 

 چیمان فێر دەکەن لەمبارەیە وەك نمونەکە پێشکەشی کردوە  

.  تێبینیەکان   

  

كات   تازدان  یە دەڵێت " ڕوو بکەنە  ٧ -٦:  ٥٥ئیشای پێغەمبەر لە ئیشایا 

 ، ماوه

 ڕێگای خۆی بهێنێت و  دكار واز لەبا بە .    هێشتا نزیكە كە وهلێی بپاڕێنە 

ویش  زدان، ئە الی یە وهڕێتەبا بگە كانی،وهبیركردنە كاریش لەخراپە

. هەروەها  یەزۆر لێبورده  ، بۆ الی خودامان چونكەوهیی پێدا بێتە زهبە

 . ئەمڕۆ و هەر ئێستا ڕۆژی ڕزگاریە !   ٢: ٦کۆرنسۆس  ٢بڕوانە 
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. کورتەی فێرکردنی سەرەکی نمونەکە . ٦  

گفتوگۆی لەبارەوە بکە : ئەو فێرکردنە سەرەکیە کامەیە نمونەکە 

پێشکەشی دەکات ؟ عیسای مەسیح دەیەوێ چی بزانین و باوەڕمان  

 بە چی هەبێت وە دەیەوێ چی بکەین و چۆن بین ؟  

 تێبینیەکان .  

  

دواکەوتنی عیسای مەسیحە بێ وانەی سەرەکی لەم نمونەیەدا هاتنی بێ 

درێژەدان . لەگەڵ ئەوەی خودا ئارامگرە  لە مامەڵەکانی لەگەڵ گەلەکەی 

بەاڵم ئارامگرتنی تاهەتایی نیە ڕۆژێك لە ڕۆژان دێتەوە هەرچەندە تەنها  

خودا خۆی دەزانێ ئەو ڕۆژە کەیە ، تیایدا هەموو دەرفەتێك نامێنێت بۆ  

ەوە لە گوناهەکانتدا دەمریت و  ڕزگاریی ئیدی ئەو کات بە درێژەدان

. بۆیە بێ دواکەوتن ودەتسبەجێ   ٨: ٢١تاهەتایە لەناو دەچیت بڕوانە بینین 

 باوەڕ بهێنە بە عیسای مەسیح وەکو ڕزگارکارو خوداوەندت هەر ئێستا!

ج. پوختەی وانەو فێرکردنە سەرەکیەکانی ئەم دوو نمونەیە کە پێشکەشی  

 وونە نێو شانشینی خودا کردوە سەبارەت بە بەرپرسیارێتی چ 

 بزانە . 

بەرپرسیارێتی چوونە نێو شانشینی خودا بەرپرسیارێتی هەموو کەسێکە  

لەئەم جیهانەدا . وە کەس ناتوانێ بەرپرسیارێتی کەسی دیکە بگرێتە ئەستۆ  

لەم ڕووەوە . وە کەس ناتوانێ بڕیار بدات لە بری کەسێکی تر لەسەر تۆبە  

سیح وە کەس ناتوانێ سەرزەنشتی  کردن وباوەڕهێنانی بە عیسای مە

کەسی تر بکات لەسەر دەرئەنجامی بڕیارەکەی ، خودا ئەم  

بەرپرسیارێتیەی داوە بە هەموو کەسێك و دەرئەنجامی بڕیارەکەشی  

هەروەها بۆیە ئەم دوو نمونەیە فێرمان دەکەن لەبارەی بەرپرسیارێتی  

انشینی  مەزن کە لە ئەستۆی هەموو کەسێکدایە بەرامبەر چوونە نێو ش

 خودا. 

 .  ١٩  -١٦: ١١نمونەی ئەو مندااڵنەی لە بازاڕ دانیشتوون مەتا 
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هەموو مرۆڤێك بەرپرسیارە لە وەاڵم نەدانەوەی لەگەڵ مامەڵەکردنەکانی 

خودا . لە منداڵیەوە هەڵسوکەوت کردن بەبێ چەسپاویی و بێ هەستکردن  

بە بەپرسیارێتی. دەبێت هەموو مرۆڤێك لە هەڵسوکەوتی هەرزەیی 

 ڕاوەستێت و ببێتە کەسێکی بەرپرس لەبەرامبەر وتەکانی و کردارەکانی .

 .   ٤ -١: ١٦نمونەی نیشانەکانی کەشوهەوا مەتا 

هەموو مرۆڤێك بەرپرسیارە لە وەاڵم نەدانەوەی نیشانەو بەڵگەو 

پەرجوەکانی خودا سەبارەت بە زەمەن . لەبری ئەوەی بڕوانیتە نیشانەی  

ڕوانیتە نیشانەو بەڵگەو پەرجوە تایبەتەکان بێ بایەخی کەشوهەوا دەبێت ب

کە ئاماژە دەکەن بۆ دەستپێکی سەردەمێکی نوێ لە مێژووی رزگاریی 

خودا. هەموو ئەو ڕوداوە مەزنانەی دەورەی عیسایان داوە بەتایبەتی 

مردنی و هەستانەوەی و نێسانە مەزن وگرنگەکانی ، دەبێت خەڵکی 

 وەاڵمدانەوەیان هەبێت لەگەڵیدا . 

 .  ٣٢ -٢٨: ٢١نەی دوو کوڕەکە مەتا نمو

هەموو مرۆڤێك بەرپرسیارە لە وەاڵم نەدانەوەی خواستی خودا ، ئەگەر  

چی لەسەرەتاوە مرۆڤ بێباوەڕ بێت و یاخی بێت ، دەتوانێ تۆبە بکات و  

بێت بۆالی عیسای مەسیح و باوەڕی پێ بهێنێ وەکو خوداوەند  

 وڕزگارکاری ئەمەش خواستی خودایە . 

 .   ٩ -١: ١٣نجیری بێ بەر لۆقا نمونەی هە

هەموو مرۆڤێك بەرپرسیارە لە وەاڵم نەدانەوەی لەگەڵ کاری ئارامیی 

خودا لە ژیانیدا ، ئەگەر ماوەی سااڵنێکی زۆر وەاڵمی نەدایەوە  

لەسەریەتی خێراو دەستبەجێ و بەبێ دواکەوتن ودرێژدادڕیی بگەڕێتەوە 

ەردەوام نابێت ، کاتێك  بۆالی خودا چونکە ئارامگرتنی خودا تاهەتایە ب

 .   ١٧ -١٢:  ٦دێت مرۆڤ ناتوانێ تیایدا تۆبە بکات بۆ ڕزگاربوونی بینین 

 نمونەی تۆڕی ڕاو . 

 .  ٥٠ -٤٧: ١٣مەتا 
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هەموو مرۆڤێك بەرپرسیارە لەوەی زانیاری هەبێت لەبارەی حوکمدانی  

کۆتایی خودا کە بە دڵنیایی وبەیەکالکەرەوەیی و بێ گەڕانەوە ، دەبێت ئەم  

ستیە هانی بدات بۆ تۆبە کردن و قبوڵکردنی شانشینی خودا بۆیە مرۆڤ ڕا

 بەرپرسیارە لە تۆبە کردن و قبوڵکردنی شانشینی خودا !  

 

  

      

(  نوێژێك ڕەنگدانەوەی وشەکانی خولەك  ٨)   نوێژ

 خودا بێت  

٥ 

                  

    

، نوێژێکی کورت ئەوە دەربخات کە ئەمڕۆ   بە نۆرە نوێژ بکەن 

فێربوون . یان کۆمەڵەکە بکە بە دوو یان سێ کۆمەڵ و نوێژێك  

 بکەن ڕەنگدانەوەی ئەوە بێت کە ئەمڕۆ فێربوون .  

 

وانەی داهاتوو  ) دوو خولەك ( بۆ  ئەرکی ماڵەوە   ٦ 

    

ئەرکی داهاتوو بدە بە ئەندامانی کۆمەڵەکەت بە  ڕابەری کۆمەڵەکە . 

 شێوەی نوسراو ، یان داوایان لێ بکە لە پەڕاوەکانیاندا بینوسن.  

١- بەڵێن .  بەڵێندان بە ڕاهێنانی قوتابی نوێی خوداوەند و بونیادنانی  

 کڵێسای مەسیح و جاڕدانی موژدەی شانشینی خودا .  

٢- وتاری ئامۆژگاری یان فێرکردن ، یان وانە دابەشکردن )لەگەڵ 

کەسێكی تر یان لەگەڵ کۆمەڵێکدا( فێرکردنی پەیوەست بە نمونەی "  

 دوو کوڕەکە و نمونەی هەنجیری بێ بەر" .  

٣- خەڵوەتی ڕۆحی .  چێژ وەربگرە لە خەڵوەتی ڕۆحی لەگەڵ خودا و  

هەواڵی ٢هەموو ڕۆژێك هاوکاری وەربگرە لە نیوەی بەشێك لە 
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اشترین شێوازی ڕاست بەکاربهێنە و  . ب٣٦،  ٣٤، ٣٣، ٣٢ڕۆژان 

 تێبینیەکانت بنوسەوە . 

٤- لەبەرکردن :  تێڕامان بکە بۆ ئایەتی نوێی کتێبی پیرۆز و لە بەری 

، ڕۆژانە   ٢٨: ٢٠بکە ، ئەرکەکانی ڕابەرانی کڵێسا : کردار  

 پێداچونەوە بکە بۆ دوایین ئەو پێنج ئایەتەی لەبەرت کردوە  .   

٥- وانەی کتێبی پیرۆز . وانەی داهاتووی کتێبی پیرۆز ئامادە بکە لە 

. ئەو پێنج ڕێگەیەی لێکۆڵینەوەی کتێبی  ٢٥ -١٤: ٤ماڵەوە :  ڕۆما 

 پیرۆز بەکار بهێنەو و سودیان لێ ببینە. تێبینیەکانت بنوسەوە .  

٦- نوێژ.  نوێژ بکە بۆ کەسێكی دیاریکراو یان شتێکی دیاریکراو لەم 

(. ٣: ٥دەکات ) زەبور  هەفتەیەداو تەماشا بکە خودا چی  

سەبارەت بە بونیادنانی کڵێسای مەسیح . هەروەها تێبینیەکانت بنوسە  -٧

ئەو تێبینیانە بنوسەوە کە پەیوەندیان بە کاتی خەڵوەتت لەگەڵ خودا و  

 ئایەتەکانی لەبەرکردن و فێرکردن و ئامادەکاری یەوە هەیە .  

  

       

 

 ( ١٦وانەی )

 

 ١ نوێژ 

 

نوێژ بکەو کۆمەڵەکەت وئەم پرۆگرامی ڕاهێنانە  ڕابەری کۆمەڵەکە : 

 تەرخان بکە تایبەت بە مزگێنیدان و بانگەوازی شانشینی خودا .  

 

هەواڵی ڕۆژان٢خولەك(    ٢٠بەشداریکردن )   ٢ 

 

و پەڕاوی تایبەتی خەڵوەتی ڕۆحیتان بە نۆرە بەشداری بکەن 

ئەوەی فێری بوون لە خەڵوەت و تێڕامانەکانتان لەو بەشە  بخوێننەوە

(  ٣٦،   ٣٤،  ٣٣، ٣٢هەواڵی ڕۆژان  ٢دیاریکراوەی کتێبی پیرۆز )   
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گوێ بگرن لە ئەو کەسەی بەشداری دەکات ، بەشێوەیەك مامەڵەی  

لەگەڵ بکەن هەست بکات ئەوەی دەیڵێ جێی بایەخی ئێوەیە ، پێشوازی  

ەن لەو بابەتەی بەشداری پێدەکات ،  لێبکەن . مشتومڕی لەگەڵ مەک

 تەنها تێبینیەکانت بنوسەوە . 

 

 

 

خولەك( "ئەرکەکانی ڕابەرانی  کڵێسا"  ٥لەبەرکردن )

   ٢٨: ٢٠کردار 

٣ 

           

بکەن ،  پێداچونەوە  بە شێوەی گروپی دوانەیی ) دوو باوەڕدار پێکەوە 

.  ٢٨: ٢٠"ئەرکەکانی ڕابەرانی  کڵێسا" کردار   

 

 

25 -17: 4خولەك(   ڕۆما  ٨٥فێرکردن )  ٤ 

 

بەڵگەی خستە ڕوو لەبارەی بێتاوان   ١٧ -١: ٤پۆڵس لە ڕۆما پێشەکی :   

بوون بە باوەڕ هەمیشە ئەو ڕێگەیە کە ڕزگاریی پێ بەدەست دەهێنرێت  

دەریدەخات کە سروشتی   ٢٢ -١٧: ٤لە کتێبی پیرۆزدا ، وە لە ڕۆما 

:  ٤باوەڕی ئیبراهیم دەرخەری باوەڕی ڕاستەقینەی ئیبراهیمە وە لە ڕۆما 

فێرمان دەکات کە باوەڕدارانی ئەمڕۆ دەتوانن ئەو باوەڕەی  ٢٥ -٢٣

 ئیبراهیمیان هەبێت و دەبێت خاوەنی هەمان باوەڕ بن . 

 

         

   خوداوشەی              : بخوێنەوە .١هەنگاوی 

 .   دەخوێنینەوە   ٢٥  -١٧: 4پێکەوە ڕۆما 

بە نۆرە هەر کەسێ ئایەتێك بخوێنێتەوە تا هەموو ئایەتەکان بە تەواوی  

 دەخوێنینەوە . 
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  تێبینیەکان            : ئاشکرای بکە. ٢هەنگاوی 

. ئەو ڕاستیە کامەیە پێت وایە گرنگە بەالتەوە سەبارەت بە خۆت   بیرکەوە

یان لە کۆی گشتی ئەم ئایەتانە کام ڕاستیە چووە ناو هۆش    لەم ئایەتانەدا ؟ 

 و دڵتەوە  ؟  

یەك یان دوو ڕاستی ئاشکرا بکە کە تێگەیشتووی لێی . بیریان   بنوسە . 

 لێبکەوە و بیرۆکەکانت بنوسە لە پەڕاوەکەتدا .  

) دوای ئەوەی ئەندامان کاتێك بەسەردەبەن لە   بەشداری بکە.

 بیرکردنەوەو نوسینەوە ، بە نۆرە بیرۆکەکانتان بەشداری پێبکەن (. 

هەریەکێکمان بەشداری دەکەین لەو شتانەی کە ئاشکرا کران لەالیەن  

 ئەندامانەوە . 

)لەیادت بێت لەهەر کۆمەڵەیەکی بچوکدا ، ئەندامانی کۆمەڵەکە بە 

 بەشداری دەکەن(.    شێوەیەکی جیاواز 

  

 ٢٢ -١٧: ٤ڕۆما 

 

 باوەڕی ئیبراهیم چوار بنەمای هەیە.  : ١ئاشکراکردنی 

 هەردوو بەڵگەکەش وەرگیراونەتەوە لە پەیمانی کۆن . 

دایە و تایبەتە بە باوەڕی ئیبراهیم بە    ١٧: ٤بنەمای یەکەم لە ڕۆما أ. 

 خودای زیندوو . 

هاکەزایی نەبوو بەڵکو باوەڕی بە  باوەڕی ئیبراهیم تەنها باوەڕێکی 

کەسایەتیەک وشتێکی دیاریکراو هەبوو . ئەو باوەڕی بە خودای  زیندوو  

بوو وە هەرچیەک کە دەیڵێ و بەڵێنی پێداوە ، باوەڕی بە خودای بەتوانا  

بوو کە ژیان دەبەخشێ بە مردوان ، هەروەها باوەڕی بە خودای  

 ییەوە دێتە دی . سەرڕاست هەبوو ، وە بەڵێنی خودا بە دڵنیا

دایە ئەوەیش گرێدراوە بە باوەڕی  ١٨: ٤ب. دوەم بنەما لە ڕۆما 

 ڕاستەوخۆی ئیبراهیم بە هیواوە .  
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بەو پەڕی هۆش ودڵییاییەوە ئیبراهیم مامەڵەی دەکرد    ١٨ – ١١: ٤ڕۆما 

لەگەڵ بەڵینی خودا کە پێی فەرموو دەیکات بە باوکی زۆربەی نەتەوەکان 

 ە ئامانجی .ئیدی ئەم بەڵێنەی کرد 

سەرچاوەی هێزی باوەڕی  ٢١ -١٩: ٤. بنەمای سێ یەم لە ڕۆما ج

 ئیبراهیم ئەو تێڕوانین وبۆچوونەی بوو سەبارەت بە سروشتی خودا. 

دەرئەنجامی باوەڕەکەی ئیبراهیم   ٢٢: ٤د. بنەمای چوارەم لە ڕۆما 

 ئەوەبوو بە ڕاستودروست بۆی دانرا . 

   ٢٥ -٢٣: ٤ڕۆما 

وەڕی ئیبراهیم نمونەیە بۆ باوەڕدارانی ئەمڕۆ لەم  : با٢ئاشکراکردنی 

 الیەنانەی خوارەوە . 

دەڵێت ئەو شتانەی ڕوویدا لە نێو گەلی  ١١: ١٠کۆرنسۆس ١پۆڵس لە 

ئیسرائیلدا هانی دان وە تاکو ببێتە نمونەیەك بۆ ئێمە پەندی لێوەربگرین وە 

براهیم  تەنها سەبارەت بە ئی ٢٤ -٢٣: ٤هۆشداریشە بۆ ئێمە وە لە ڕۆما 

نانوسێت بەڵکو لەپێناوی ئێمەشدا هەروەها ، تەنها باوەڕی ئیبراهیم بە  

ڕاسودروست بۆی دانەنرا بەڵکو بۆ هەموو باوەڕداران ، لەگەڵ ئەوەی  

بارودۆخی باوەڕی ئیبراهیم جیاواز بوو لە بارودۆخی باوەڕی ئێمە ،  

باوەڕی ئەوا لەیەکچونێك هەیە لە نێوان باوەڕی ئیبراهیم وئێمە  چونکە  

ئیبراهیم لە پەیمانی کۆندا بنەماکەی و ناوەڕۆکەکەی لە پەیمانی نوێدا  

 دەردەخات .

أ. خاڵی هاوشێوەی یەکەم لە نێوان باوەڕی ئیبراهیم و باوەڕی ئێمە ئەوەیە 

وە   ٣:  ٤چەقی باوەڕی ئیبراهیم خودی خودا خۆی بوو بڕوانە ڕۆما 

.   ٢٤: ٤ما چەقی باوەڕی ئێمە هەروەها خودی خودا خۆیەتی ڕۆ

 .   ٣٠  -٢٩: ٣هەروەها بەراوردی بکە بە ڕۆما 

ب. خاڵی هاوشێوەی دوەم ئەوەیە باوەڕی ئیبراهیم ئاراستە بوو بەرەو 

هەروەها باوەڕی ئێمەش   ١٧:  ٤خودا بەو پێیەی ژیان دەبەخشێت ڕۆما 
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ئاراستەیە بەرەو خودا ئەوەی عیسای مەسیحی خوداوەندی هەستانەوە لە 

 .    ١٢: ٤مردن ڕۆما 

ج. خاڵی هاوشێوەی سێ یەم ئەوەیە باوەڕی ئیبراهیم بەڵێنی خودای  

وە باوەڕی ئێمەش  ٢١: ٤لەگەڵ بوو کە بە دەڵنیاییەوە دێتە دی ڕۆما  

هەروەها بەڵینی خودای لەگەڵدایەو هاتە دی لە مردنی عیسای مەسیح و  

 .    ٢٥: ٤هەستانەوەیدا ڕۆما 

بەقۆناغی مێژووی ڕزگاریی خودا بەاڵم نابێت ڕاگەیاندنی قۆناغ 

لەبەرچاومان وون بکەین ، جیاوازی سەرەکی لە نێوان دۆخی ئیبراهیم  

وئێمە ئەوەیە ئیبراهیم بەڵێنی پێدرا بەاڵم ئێمە وەرمان گرت ئەو بەڵینە !  

 .  ١١: ١٠کۆرنسۆس ١

    

 

 

  

 ڕونکردنەوە .           پرسیار : ٣ هەنگاوی

ارە بخەیتە ڕوو بۆ کۆمەڵەکە لەبارەی : حەز دەکەی کام پرسیبیربکەوە 

ئەم بەشەی کتێبی پیرۆز؟ باشترە هەوڵ بدەین هەموو ئەو ڕاستیانەی  

،  تێ بگەین ، وە ئەو شتانەی تا ئێستا   25 -17: 4ڕاگەیەنراون لە ڕۆما 

 لێی تێنەگەیشتووین پرسیاری لەبارەوە بکەین.  

بێت ، دواتر  : وریا بە لە شێوازی پرسیارەکەت هەوڵ بدە ڕوون بنوسە

 پرسیارەکەت لە پەڕاوەکەتدا بنوسەوە. 

: )  دوای ئەوەی ئەندامان کاتێك بەسەردەبەن لە   بەشداری بکە

بیرکردنەوەو نوسینەوە ، یەکەمجار داوا لە هەر یەکێكیان بکە  

 پرسیارەکانیان بخەنە ڕوو (.  

: ) دوای ئەوە ، هەندێ پرسیار هەڵبژێرە وە هەوڵ بدە لە   گفتوگۆ بکە

 ەی گفتوگۆکردنەوە بە یەکسانی لەگەڵ کۆمەڵەکەتدا وەاڵمی بدەوە (. ڕێگ

)ئەمانەی خوارەوەش نموونەن بۆ هەندێ پرسیار ڕەنگە ئەندامانی 

کۆمەڵەکە بیخەنە ڕوو، وە هەندێ تێبینی بەسودن بۆ بەڕێوەبردنی 
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 گفتوگۆکردن سەبارەت بە پرسیارەکان (.    

  

 

 

   17: 4ڕۆما       

: مەبەست چیە لەو وتەیەی کە دەڵێ خودا مردوو زیندوو   ١پرسیاری 

 بوون  ؟   یهێنێتەده ی بوونی نییە و شتەو ئە وهكاتەده

 تێبینیەکان .  

 أ. ئیبراهیم باوەڕی هێنا بە خودا "ئەوەی مردوو زیندوو دەکاتەوە."

 .   ٢٠ -١٩:  ١؛ ئەفەسۆس  ٢٩ -٢٨: ٥؛ یۆحەنا  ١٧: ٤ڕۆما 

هیم باوەڕی هێنا بە خودای هەرە بەتوانا ئەوەی " ئەو شتەی  ب. ئیبرا

 بوونی نییە دەیهێنێتە بوون ."  

پۆڵس ناڵێت خودا شتێك کە بوونی نیە دەهێنێتە بوون ، وەك ئەوەی  

بەردەوام بێت لە ئەفراندنی شتی نوێ بەو شێوەیەی کە بوونیان هەیە ئەو  

دەڵێت ئەو شتانەی بوونیان نیە ئێستا وایان لێدەکات هەبن ! عیبرانیەکان 

١: ١١    . 

 ١٨: ٤ڕۆما 

 ؟  : سروشتی هیوای ئیبراهیم کامە بوو ٢پرسیاری 

 تێبینیەکان . 

 .  ١٩ -١٨: ٤ڕۆما 

 ٢١ -١٩: ٤ڕۆما 

 : چی وای کرد باوەڕی ئیبراهیم بەهێز بێت ؟  ٣پرسیاری 

 تێبینیەکان . 
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أ. تێڕوانینی ئیبراهیم بۆ خودا سروشتی باوەڕەکەی دیاری کرد . ڕۆما 

ڕوونی دەکاتەوە  ٢٠وە ئایەتی  ١١:  ١٨؛ ١٧: ١٧؛ پەیدابوون   ١٩: ٤

الواز نەبوو وەك ئاماژەیەك بۆئەوەی ئیبراهیم خۆی  کە باوەڕی ئیبراهیم  

سەرقاڵ نەکردبوو بە گومانەوە و عەقڵی پڕ نەبوو لە گومان بەرامبەر بە 

بەڵێنی خودا ، ئیدی ئیبراهیم شوێنێکی نەهێشتبۆوە بۆ گومان سەبارەت بە 

بەڵێنی خودا چونکە بە تەواوەتی و بەو پەڕی تواناوە باوەڕی بە خودا 

 استی و متمانەوە . هەبوو بە سەڕ

پێمان دەڵێت کە ئیبراهیم متمانەی تەواوی هەبوو کە خودا   ٢١وە ئایەتی 

توانادارە و هەرچیەکی بوێ دەیکات و بەڵێنی خۆی دەباتە سەر ئەمە 

 خاڵی بەهێزی باوەڕی ئیبراهیم بوو . 

ب. بەڵێنە یەک لەدوای یەکەکانی خودا وای کرد باوەڕی ئیبراهیم بەهێز  

 .  ٢١  -٢٠: ٤ڕۆما بێت . 

   ٢٢: ٤ڕۆما 

واتای ڕاستەقینەی ئەم وشانە چیە " بەڕاستودروستی بۆی  :  ٤پرسیاری 

 دانرا "؟ 

 تێبینیەکان . 

باوەڕی ئیبراهیم بە ڕاستودروستی بۆی دانرا یەمە بەو واتایە نیە کە 

خودی باوەڕی ئیبراهیم بە جۆرێك لە کردار بۆی دانرا بەڵکو بە 

: ٤وەك کارێکی چاك  و ڕاستودروست ڕۆما  ڕاستودروستی بۆی دانرا

٢  . 

وشەی بۆی دانرا هیچ  ٤: ٤؛ ڕۆما  ١٦: ٤هەروەها بڕوانە ڕۆما 

پەیوەندی بە پاداشت و کرێوە نیە چونکە دەستەواژەیەکی یاساییە و  

 دەخرێتە پاڵی بەو واتایەی بەو وای دادەنێ ومامەڵەی لەگەڵدا دەکرێ . 

وانی یاخود ڕاستودروستیمان پشت  : بۆچی بێتا٥پرسیاری  ٢٥: ٤ڕۆما 

 دەبەستێ بە مردنی عیسای مەسیح و هەستانەوەی ؟ 
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 تێبینیەکان . 

دەڵێت عیسا درایە دەستەوە بۆ مردن لە پێناوی یاخی  ٢٥ئایەتی 

بوونەکانمان وە هەستایەوە لە پێناوی ڕاستودروستیمان یاخود بێتاوانیمان  

تاوان بوونمان دەستەبەر  ، عیسای مەسیح درایە دەستەوە بۆ مردن تاکو بێ

بکات واتە مامەڵە بکات لەگەڵ کاریگەری گوناهەکانمان و کەفارەتی 

؛   ٩: ٥؛  ٢٤: ٣بکات تاکو خودا ڕاستودروستمان بکات . بڕوانە ڕۆما 

 .   ٢٥: ٤؛ ڕۆما   ٢٢: ٣ڕۆما 

 

 

 پەیڕەوکردن.              پەیڕەوی بکە: ٤هەنگاوی 

تێبدا هاتوە دەشێ باوەڕداران بە  چی ڕاستیەك لەم بەشەی ک بیربکەوە :

 شێوەی پراکتیك پەیڕەوی بکەن ؟ 

: وەرن پێکەوە بیربکەینەوە و هەندێ پەیڕەوکردن بەشداری بکەو بنوسە

 .  ٢٥  -١٧: ٤بنوسینەوەو تەواو بکەین لە ڕۆما 

: ئەو پەیڕەوکردنە پێشنیارکراوە کامەیە کە خودا دەیەوێ  بیربکەوە 

 ؟  بیگۆڕێ بە پەیڕەوکردنی کەسێتی

: ئەم پەیڕەوکردنە کەسێتیە بنوسە لە پەڕاوەکەتدا. بەشداری بکە بە   بنوسە

 ئازادی لەو پەیڕەوکردنە کەسێتیەی کە خودا دایناوە لەسەر دڵت.  

)لەیادت بێت ئەندامانی هەموو کۆمەڵەیەك ڕاستیە جیاوازەکان 

پەیڕەودەکەن ، یان لە هەمان ڕاستیدا پەیڕەوکردن ی جیاواز دەردەهێنن .  

 ئەمانەی خوارەوە هەندێ پەیڕەوکردنی پێشنیارکراون (.        

    

 

                            

 .   ٢٥ -١٧: ٤نمونە لەسەر پەیڕەوکردنی پێشنیارکراو لە ڕۆما  -١
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خودا ژیان و ویژدان دەبەخشێ بە مردوان بۆیە ڕێگە بدە بە   :  17:  ٤

خودا ژیانی تاهەتاییت بدات بە ڕۆحت بەوەی عیسای مەسیح قبوڵ  

بکەیت و کارە ڕزگاریە تەواوەتیەکەی بۆ دڵ وژیانت ، ڕێگە بدە بە خودا  

ماددی بەهێزی نوێ و توانایەکی نویت بداتێ تاوەکو بتوانی   جەستەیەکی

 ئەو کارانە بکەیت کە پێشتر نەتوانیوە بیکەیت . 

: خودا ئەو شتە نەبووانە دەهێنێتە بوون وەکو ئەوانەی کە بوونیان    ١٧: ٤

هەیە . باوەڕێکی چەسپاوت هەبێت بە خوداو بەڵێنەکانی بێ دڵەڕاوکێ و 

 ودا چاکن و بە تەواوەتی دێنە دی . گومان چونکە بەڵینەکانی خ 

 : ئامانجی خودا بکە بە ئامانجی خۆت . ١٨،  ١١: ٤

: باوەڕ بکە بە بەڵینەکانی خودا بەبێ واز هێنان لە هیواو   ١٨: ٤

 چاوەڕوانیت بەچەسپاوی و بە بێ گومان کردن .  

: ڕێگە مەدە بە بارودۆخت بڕیار بدات لەسەر سروشتی   ٢٠ -١٩: ٤

ڕێگە بدە بە خودا باوەڕت بەهێز بکات لە بەڵێنە یەک   باوەڕەکەت بەڵکو

 لەدوای یەکەکانی . 

: بەردەوام گەشە بکە لە زانیاریت لە خودا زیاتروزیاتر  ٢١ -٢٠: ٤

 چونکە تێروانینت بۆ خودا بڕیار دەدات لە سروشتی باوەڕەکەت.

: بەبیری خۆتی بهێنەوە وشەی خودا لە پەیمانی کۆن تەنها   ٢٤ -٢٣: ٤

نیە بەو خەڵکانەی لەو ماوە کۆنەدا ژیاون ، هەروەها بۆ ئەوانەشە   تایبەت

 کە لە ماوەی پەیمانی نوێدان ) بۆ تۆشە هەروەها(.

: بەردەوام بەبیری خۆتی بهێنەوە کە مردنی عیسای مەسیح    ٢٥: ٤

بێتاوان بوون وڕاستودروستی هێنایە دی وە هەستانەوەی ئەو  

 . ڕاستودروستی و بێتاوانیەی مسۆگەر کرد

 . نمونە لەسەر پەیڕەوکردنی کەسێتی :  ٢

أ. من دەزانم هێزی باوەڕم تێڕوانینم بۆ خودا دیاری دەکات و دەچیتە ژێر 

کاریگەری تێروانینەکەمەوە بۆیە دەمەوێ تێڕوانینێکی دروستم هەبێت کە  
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خودا سەرڕاستەو بەڵینەکانی خۆی دەباتە سەر وە تێڕوانینم وەها بێت کە  

ەتوانێ ئەوە بکات کە بەڵینی داوە ، هەروەها دەزانم خودا توانادارە و د

من دەتوانم بەهێز بم لەڕێگەی باوەڕەکەمەوە، وە کاتێ دەست دەگرم بە  

بەڵێنەکانی خوداوە کە لە کتێبی پیرۆزدا دایەتی پێم هێز بەدەست دەهێنم ،  

هەروەها هێز بەدەست دەهێنم کاتێ شکۆمەندی دەدەم بە خودا و بە  

 وشەکانی . متمانەکردنم بە 

ب. دەزانم کە باوەڕەکەم هاوشێوەی باوەڕی ئیبراهیمە لە زۆر ڕووەوە ، 

هەروەها منیش باوەڕم بە خودای زیندوە وە باوەڕم بەوەیە کە مردوو  

زیندوو دەکاتەوە ، ئەوەبوو عیسای مەسیحی هەستاندەوە لە مردن وە  

دا بە   هەروەها منیش باوەڕم بە بەڵینەکانی خودا هەیە وەك چۆن بەڵێنی

ئیبراهیم لە ڕێگەی عیسای مەسیحەوە ئەوەی مرد وهەستایەوە لە مردن ،  

 کە خودا هەموو هۆزەکانی زەوی پیرۆز دەکات !

  

    

                  

 هاتنەدەنگ              نوێژ بکە :٥هەنگاوی 

بە نۆرە نوێژ دەکەین ، هەریەکێك سەبارەت بە یەك ڕاستی کە خودا فێری  

 .   25 -17:  ٤ڕێگەی ئایەتەکانیەوە لە ڕۆما کردین لە 

) بەدەنگەوە هاتنت لە نوێژەکەتدا بۆ ئەو شتەی فێری بوویت لە وانەی ئەم  

کتێبەدا (. پرۆڤە بکەن لەسەر نوێژی کورت کە پێکهاتبێ لە ڕستەیەك یان  

دوان . لە یادت بێت ئەندامانی هەر کۆمەڵەیەك دەکرێ نوێژ بکەن  

 واز تر (.  سەبارەت بە کاروباری جیا

 

 

(  نوێژی داکۆکیکاری  خولەك  ٨)   نوێژ  ٥ 
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 .  یانییان س   انەییلە شێوەی کۆمەڵەی دوو بەردەوام بن لە نوێژ  

ەکانتان بەرز بکەنەوە لە پێناوی یەکتر و لە پێناوی خەڵکی  نوێژ

. جیهان  

 

وانەی داهاتوو  ) دوو خولەك ( بۆ  ئەرکی ماڵەوە   ٦ 

    

ئەرکی داهاتوو بدە بە ئەندامانی کۆمەڵەکەت بە  ڕابەری کۆمەڵەکە . 

 شێوەی نوسراو ، یان داوایان لێ بکە لە پەڕاوەکانیاندا بینوسن.  

١- بەڵێن .  بەڵێندان بە ڕاهێنانی قوتابیەکانی خوداوەند و بونیادنانی 

 کڵێسای مەسیح و جاڕی موژدەی شانشینیی .

٢- وتاری  ئامۆژگاری یان فێرکردن ، یان وانە دابەشکردن )لەگەڵ 

.  25 -17: ٤کەسێكی تر یان لەگەڵ کۆمەڵێکدا( ڕۆما   

٣- خەڵوەتی ڕۆحی .  چێژ وەربگرە لە خەڵوەتی ڕۆحی لەگەڵ خودا و  

  5، 2، ١هەموو ڕؤژێك هاوکاری وەربگرە لە نیوەی بەشێك لە  زەبور  

و تێبینیەکانت بنوسەوە .    . باشترین شێوازی ڕاست بەکاربهێنە 8،    

٤- لەبەرکردن : تێڕامان  بکەو ئایەتی نوێی لەبەرکردن : شکۆ لە 

ئایەتانەدا    ٥لەبەر بکە. ڕۆژانە بەو  ٢١ -٢٠: ٣کڵێسادا  : ئەفەسۆس  

 بچۆرەوە کە لەبەرت کردوون . 

٥- فێرکردن : نمونەی مەڕی ونبوو ئامادە بکە لە لۆقا ١٥: ١-  ٧ وە  

سود ببینە لە   ٣٢ -١١: ١٥نمونەی کوڕی ونبوو ئامادە بکە لە لۆقا 

شەش هەنگاوەکانی ڕێنمایی بۆ راڤەکردنی ئەم نمونانەی هاتوون لە 

 وانەی یەکەمدا . 

٦- نوێژ.  نوێژ بکە بۆ کەسێكی دیاریکراو یان شتێکی دیاریکراو لەم 

(. ٣: ٥یەداو تەماشا بکە خودا چی دەکات ) زەبور هەفتە  

سەبارەت بە بونیادنانی کڵێسای مەسیح . هەروەها تێبینیەکانت بنوسە  -٧

ئەو تێبینیانە بنوسەوە کە پەیوەندیان بە کاتی خەڵوەتت لەگەڵ خودا و  

ئایەتەکانی لەبەرکردن و فێرکردن و ئامادەکاری یەوە هەیە بۆ هەفتەی  

 ئایندە .  
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 ( ١7وانەی ) 

 

 ١ نوێژ 

 

 

نوێژ بکەو کۆمەڵەکەت وئەم پرۆگرامی ڕاهێنانە  ڕابەری کۆمەڵەکە : 

 تەرخان بکە تایبەت بە مزگێنیدان و بانگەوازی شانشینی خودا .  

 

هەواڵی ڕۆژان٢خولەك(    ٢٠بەشداریکردن )   ٢ 

 

 

و پەڕاوی تایبەتی خەڵوەتی ڕۆحیتان بە نۆرە بەشداری بکەن 

ئەوەی فێری بوون لە خەڵوەت و تێڕامانەکانتان لەو بەشە  بخوێننەوە

(  8،  5،    2، ١دیاریکراوەی کتێبی پیرۆز )زەبور   

گوێ بگرن لە ئەو کەسەی بەشداری دەکات ، بەشێوەیەك مامەڵەی  

لەگەڵ بکەن هەست بکات ئەوەی دەیڵێ جێی بایەخی ئێوەیە ، پێشوازی  

بەشداری پێدەکات ،   لێبکەن . مشتومڕی لەگەڵ مەکەن لەو بابەتەی

 تەنها تێبینیەکانت بنوسەوە . 

 

 

 

 

 

:  ٣خولەك( شکۆ لە کڵێسا دا: ئەفەسۆس ٥لەبەرکردن )

٢١ -٢٠   

٣ 

           

تیاڕامان و  بە شێوەی گروپی دوانەیی ) دوو باوەڕدار پێکەوە (  

  -٢٠: ٣بکەن ، شکۆ لە کڵێسادا : ئەفەسۆس لەبەرکردن و پێداچونەوە 

٢١      .  
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خولەك( مەڕی ونبوو ، وە کوڕی ونبوو   ٨٥فێرکردن )  ٤ 

 

  ٧ -١: ١٥نمونەی مەڕی ونبوو " لە لۆقا "

 دەسوڕینەوە بە دەوری   ٣٢  -١١: ١٥وە نمونەی کوڕی ونبوو لە لۆقا 

 هەڵوێست وخۆشحاڵی خودا بەرامبەر بە ونبوەکان لە نێو شانشینی خودا  

" نمونەکە" چیرۆکێکە باس لە ژیانی ڕۆژانەی سەرزەوی دەکات بە   

واتایەکی ئاسمانی . چیرۆکێکە دەکرێ بگێڕدرێتەوە لەژیانی ڕاستەقینەدا و  

نج لێی فێرکردنی ڕۆحیە . عیسای مەسیح ئەو بابەتانەی باو و باڵو  ئاما

بوون هەروەها ڕوداویی ڕۆژانەی بەکار دەهێنا لە پێناوی ڕاگەیاندنی  

نهێنیەکانی شانشینی خودا و ڕوناکیەکەی ، وە بۆ ڕوبەڕوبونەوەی خەڵکی 

 لەبارەی بارودۆخی ڕاستەقینەیان و پێویستییان بە نوێبوونەوە .  

ەیە خاڵ بەخاڵ لە شەش ڕێبەری ڕێنماییەکاندا تایبەت بە  ئەم وێن

 (. ١، پاشکۆی  ٩لێکۆڵینەوەی نمونەکان  ) بڕوانە ڕێبەری ڕێنماییەکانی 

 

 مەڕی ونبوو لە ئینجیلی لۆقا أ. نمونەی 

 بخوێنەوە .   ٧ -١: ١٥لۆقا 

 

 . چیرۆکە سروشتیەکە تێ بگە کە لە نمونەکەدا پێشکەش کراوە.١

بە زمانێکی میتافۆری دەدوێ و واتای ڕۆحیەکەی  پێشەکی : نمونەکە 

بونیاد نراوە لەسەر ئەم زمانە میتافۆریە . بۆیە یەکەمجارشرۆڤەی  
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وشەکانی نێو چیرۆک ونمونەکەو بانگراوندە کلتوریەکەی دەکەین 

 ودەخوێنین / شارستانی و ڕاستیە میژوویەکانی . 

ەن ، کە نمونەکە  گفتوگۆ: ئەو بنەمایانەی ژیانی بەرچاوی ئێستامان کامان

 لە خۆی گرتوە ؟  

 تێبینیەکان 

 چاودێری کردن. 

عیسا لە ناوچەیەکەوە بۆ ناچەیەکی تر لە فەلەستین دەگەڕا و زۆرجار بە 

نێو ئەو ناچانەدا تێپەڕدەبوو کە شوانەکان مێگەلیان دەلەوەڕاند ئیدی بەم  

ئاشنا بوو  شێوەیە دیمەنی مێگەل بە دەوری شوانەکەدا لەو سەردەمە زۆر 

، خەڵکی دەیانزانی بەرپرسیارێتی شوان چیە : دەبوو مەڕەکان 

بلەوەڕینێت و بیانبات بۆ لەوەڕی سەوز و ئاوی هێمن ی ڕوبارەکان وە 

بیانپارێزێ لە شێر و ورچ وگورگ ودز ، وە بەرخەکان بخاتە سەرشانی 

و هەڵیان بگرێ وە بگەڕی بە دوای مەڕە ونبوەکان و بیانگەڕێنێتەوە بۆ  

 ناو مێگەل. 

 هەڵگرتنی مەڕ .

شێوازی هەڵگرتنی ئاسایی مەڕ لە ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست بەو شێوەیە بوو  

کە دەخرایە سەر شان بەشێوەیەك کە ورگی مەڕەکە دەنوسا بە پشتە ملی  

 شوانەکەوەو چوار پەلیشی دەبەسترایەوە لەسەر سنگی شوانەکە .

 

بخوێنەوەو تاقی بکەوە ، وە . چوارچێوەی دەقە ڕاستەوخۆکە ٢ 

 .  بنەماکانی نمونەکە دیاری بکە

: چوارچێوەی "چیرۆکەکە" زۆرجار ڕەهەندو بانگراوندی هەیە   پێشەکی

یان شرۆڤە کردن وجێبەجێکردنی نمونەکەی هەیە . دەکرێ ئاماژە بۆ  

بانگراوندی نمونەکە گونجاو بێت لەگەڵ پێناسەی چیرۆکەکە بۆ ئەو 

تێدا باسکراوە . وە زۆرجار بانگراوندی نمونەکە  بارودۆخەی نمونەکەی 
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کەوتوەتە پێش چیرۆکی نێو نمونەکەوە ، بەاڵم شرۆڤە یان جێبەجێکردنی  

 دوای چیرۆکی نمونەکە باسکراوە . 

: چیرۆک و بانگراوند و شرۆڤە   ئاشکرای بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە

 یان جێبەجێکردنی ئەم نمونەیە چی یە ؟  

 .  تێبینیەکان

 .   ٢ -١: ١٥انگراوندی نمونەی هاتوو لە لۆقا أ. ب

لە ڕووداوی پێشوودا فەریسیەکان و مامۆستایانی شەریعەت لەبەردەم  

قوتابیانی عیسا کەوتنە بۆڵەبۆڵ بەرامبەر بە باجگرەکان وگوناهباران لۆقا 

لێرەدا ڕەخنەکانیان ئاراستەی عیسای مەسیح کرد لە  ٣٠ -٢٩: ٥

 کەسانەدا .  مامەڵەکردنی لەگەڵ ئەو جۆرە 

 

 .    ٦ -٤: ١٥ب. چیرۆکی نێو نمونەی هاتوو لە لۆقا 

عیسا دیمەنێکی ئاشنای تایبەت بە شوان ومێگەڵ بەکارهێنا لە پێناوی  

فێرکردن لەبارەی ئەوەی دەبێت چۆن مامەڵە بکرێ لەگەڵ مەڕی ونبوو  

وە پرسیار ئەوەیە : ئایا دەبێت مەڕی ونبوو فەرامۆش بکرێ و ڕقی لێ 

 یان دەبێت بەدوایدا بگەڕێن وبیدۆزنەوە ؟ هەڵبگیرێ  

 

 .  7: ١٥ج. شرۆڤە یان جێبەجێکردنی نمونەی هاتوو لە لۆقا 

بە نمونەکە دیاری   .  وردەکاری پەیوەندیدار و ناپەیوەندیدار٣

 بکە. 

:  عیسا مەبەستی نەبوو بڵێ هەر خاڵێکی نێو نمونەکان  پێشەکی

واتاو مەبەستێکی ڕۆحی لە پشتەوەیە ، وە وردەکاری نێو نمونەکە 

خاڵی جەوهەری یان بابەتی سەرەکی لە خۆ دەگرێ ، بۆیە دەبێت 
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هەوڵ بدەین واتاو مەبەستی ڕۆحی بۆ هەموو خاڵێک و وردەکاری 

 نێو نمونەکان دیاری نەکەین . 

ئەو وردەکاریانە :  ی بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە ئاشکرا

کامانەن نمونەکە لەخۆی دەگرێ و بە سەرەکی و واتادار دادەنرێن 

 ؟ 

. تێبینیەکان   

 مەڕەکان یاخود مێگەل . 

لە کتێبی پیرۆزدا مەڕ وێنەیەکە بۆ مرۆڤ هۆکاری ئەمەش دەگەڕێتەوە 

یەك و پەیوەندی  بۆ ئەوەی شێوەو وێنەی نێوان پەیوەندی مەڕ و شوان لەال

؛   ٦: ٥٣خوداو گەلەکەی لەالیەکی تر زۆر لەیەك دەچن . بڕوانە ئیشایا  

 .  ١٣ -١١: ١٠یۆحەنا 

 نەوەدو نۆ مەڕ . 

عیسا ڕوونی دەکاتەوە کە نەوەدو نۆ مەڕ ئەوانەن کە ڕاسودتوستن و  

پێویستیان بە تۆبەکردن نیە بۆیە ئەم خاڵ وبنەمایە زۆر گرنگە ، بڕوانە  

خودا زیاتر دڵخۆشە بەو گوناهبارانە نوێیانەی تۆبە   ٣٢ -٣١: ٥لۆقا 

: ٩؛ یۆحەنا  ٢ -١: ١٥؛ لۆقا  ٩: ١٨دەکەن ودەگەڕێنەوە بۆالی . لۆقا 

٣٩  . 

  

    

. پەیامی سەرەکی نمونەکە دیاری بکە . ٤  

: پەیامی سەرەکی نمونەکە لە شرۆڤەو جێبەجێکردندایە  پێشەکی

ەکەدا . یاخود دەکرێ کورتبکرێتەوە لە خودی نمون   

: پەیامی سەرەکی ئەم  ئاشکرای بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە 

 نمونەیە چی یە ؟  
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.   تێبینیەکان  

نمونەیەکە فێرمان دەکات  ٧ -١: ١٥لە مەتا دوو کوڕەکە نمونەی  

 لەبارەی "بەرپرسیارێتی چوونە نێو شانشینی خودا " . 

پەیامی سەرەکی نمونەکە ئەمەیە : ڕابردووی مرۆڤ هەرچیەك  

بێت ، ئەگەر بێباوەڕ بێت یان باجگر یان داوێن پیس ، هەموو  

مرۆڤێك بەرپرسیارێتی کەسێتی لەئەستۆدایە بۆ چوونە نێو شانشینی  

خودا ، ئەو بەرپرسە لە ڕووی کەسێتیەوە کە تۆبە بکات لە ژیانی 

بڕوات بەرەو کارکردن بە خواستی   ڕابردووی لە یاخی بووندا ، وە 

 خودا .  

 

بەو شێوەیە نا کە خودا ئەوانە پشتگوێ ناخات و دەگەڕێ بەدوایاندا ، 

فەریسیەکان ومامۆستایانی شەریعەت )تەورات( کار دەکەن و ناگەڕێن 

بەدوایاندا بەهیچ شێوەیەکی ئاسایی وەك بڵێی کرێگرتەن ، بەڵکو خودا  

کان بەو پەڕی پەرۆشیەوە تاوەکو دەگەڕێ بە دوای ونبوە گومڕا

دەیاندۆزێتەوە ! هەوڵدان بۆ ڕزگاریی ونبوە گومڕاکان یەکێکە لە بنەما  

سەرەکیەکانی شانشینی خودا ، وە ڕاستگۆکان لە شانشینی خودا شووێن  

پێی عیسای مەسیح هەڵدەگرن و دەگەڕێن بە دوای ونبوەکان وگومڕاکان 

 بۆ ڕزگارکردنیان .

 

 

 

نەی هاوسەنگی و بەرابەری لە کتێبی پیرۆزدا.  . بەراوردی نمو ٥  

پێشەکی : زۆرێك لە نمونەکان لەیەك دەچن و هاوشێوەن هەندێ  

جار دەتوانی بەیەکتریان بەراورد بکەیت ، ئەو ڕاستیەی لە هەر  

نمونەیەکدا هەیە هاوسەنگە یان بەرابەر ڕاستیەکە بەشەکانی دیکەی 

دەکات . هەوڵ بدە ئەو   کتێبی پیرۆز بۆمان ڕوون دەکاتەوەو فێرمان

ئایەت و شایەتە کتێبیە بدۆزیتەوە کە بەرابەر یان هاوشێوەی  
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. ئاگاداربە لە  نمونەیەکەو یارمەتیدەرە بۆ ڕاڤەکردنی نمونەکە

ڕاڤەکردنی هەر نمونەیەك پشت ببەستە بە فێرکردنی ڕوون و  

 ڕاستەوخۆی کتێبی پیرۆز .  

بخوێنەوە.   ١٦ -١٥: ٣٤' حەزقیال  ١١: ٤٠؛ ئیشایا ٢٣زەبور   

: بەشەکانی تر چی  ئاشکرای بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە 

؟  دەکات ڕاستیەك فێر دەکات کە ئەم نمونەیە پێشکەشی   

. تێبینیەکان   

 

خودا لەو شوانە دەچێ کە مێگەلەکەی دەبات بۆ لەوەڕی سەوز و ئاوی  

سازگارو هێمن تاکو حەسانەوەیان پێ ببەخشێت ، ئەو دەیانبات بە چیا 

تەکاندا و بە دۆڵە قوڵەکاندا ، وە مەڕەکان کۆ دەکاتەوە و بە دەستەکانی سەخ 

خۆی هەڵیان دەگرێ و نزیک یدڵی خۆیان دەکاتەوە ، ئەو بە هێمنی ئەو  

بەرخە تازە لە دایکبووانە بەڕێوە دەبات بەو پەڕی دڵنەرمی و  

خۆشەویستیەوە ، ئەو دەگەڕی بە دوای و سەرلێشیواو و ونبوەکاندا و  

ەڕێنێتەوە ، ئەو ساڕێژی برینی زامدارەکان دەکات و الوازەکان دەیانگ

 بەهێز دەکات.

 ب. نمونەی کوڕی ونبوو  

 بخوێنەوە .  ٣٢ -١١: ١٥لۆقا 

  

 . چیرۆکە سروشتیەکە تێ بگە کە لە نمونەکەدا پێشکەش کراوە.١

پێشەکی : نمونەکە بە زمانێکی میتافۆری دەدوێ و واتای ڕۆحیەکەی  

لەسەر ئەم زمانە میتافۆریە . بۆیە یەکەمجارشرۆڤەی  بونیاد نراوە 

وشەکانی نێو چیرۆک ونمونەکەو بانگراوندە کلتوریەکەی دەکەین 

 ودەخوێنین / شارستانی و ڕاستیە میژوویەکانی . 
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گفتوگۆ: ئەو بنەمایانەی ژیانی بەرچاوی ئێستامان کامانەن ، کە نمونەکە  

 لە خۆی گرتوە ؟  

 تێبینیەکان 

 نمونەی کوڕی ونبوو لە چوار بەش پێکدێت :  

 وازهێنان وبەجێ هێشتنی ماڵ لەالیەن کوڕی ونبوو . 

ماڵەوە ، ئەمەش وێنەیەکە بۆ  مانەوەی لە ئیدی کوڕی بچووك بێزار بوو لە 

 .   ١٧: ٢١الوان لە کۆنەوە تا ئێستا ، بڕوانە وتەکان  زۆرێك لە

 ژیان بەسەربردنی کوڕی ونبوو لە دوورە واڵت . 

کوڕی بچووك ژیانێکی گێالنەو هەمژانەی بەسەر برد چونکە هەرچی 

بەرکەوت لە بردی لەگەڵ خۆی و بێ ئەوەی هیچ شتێك بەجێ بهێڵێ لە  

گەر پالنەکەی زێدی خۆی تاکو دواتر بتوانێ پشتی پێ ببەستێ ئە

سەرکەتوو نەبوو وە ناچار بوو بە گەڕانەوە بۆ شارەکەی خۆی یان  

واڵتەکەی خۆی . ئیدی وای لێهات وەك نمونەکە باسی دەکات تەنانەت  

خڕنوکی دەخوارد کە لەوەڕی بەراز بوو . تا وای لێهات بۆی دەرکەوت 

بەڵکو  ئەو هەڵەیەی کردویەتی تەنها گوناهەیەك نەبوە بەرامبەر بە باوکی 

بەرامبەر بە ئاسمانیش واتە خودا . هەستی کرد چەند پەشیمانەو  

 ناسوپاسگوزار بوەو خۆویست و گێل بوە ! 

 خۆشحاڵی باوک بۆ کوڕە ونبوەکەی . 

 .  ١٠: ١٩؛ لۆقا   ١: ٢؛ ئەفەسۆس  ٢١ -١٩: ١٥هەروەها بڕوانە لۆقا  

 ڕەتکردنەوەی لەالیەن برا گەورەکەیەوە بە بێ بەزەییانە . 

شە لە چیرۆکەکە بەشێکە لە نمونەکە هەروەها ، چونکە بەراوردی  ئەم بە

نێوان هەڵوێستی کوڕە گەورەکە و باوك دەکات ، عیسا ویستی ئەوە ڕون  

بکاتەوە ، لەگەڵ ئەوەی باوك بەگەرمی پێشوازی کرد لە کوڕە  

پەشیمانەکەی بەاڵم برا گەورەکەی بێ بەزەییانە ڕەتی کردەوە ، بۆیە عیسا  
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کەکەی بەرز نرخاند و سەرزەنشتی هەڵوێستی  هەڵوێستی باو

 براگەورەکەی کرد ، بۆ ئەمەش سەرنج بدە ئەمانەی خوارەوە :  

توڕەبوونی کوڕە گەورەکە لەبەرئەوە بوو بیری لەالیەنی دادوەری و  

ویژدان دەکردەوە )شەریعەت( بەاڵم باوکەکە دڵخۆش بوو بە گەڕانەوەی  

 .  ٧ -٦: ٤گوناهبارە تۆبەکارەکە ، پەیدابوون 

کوڕە گەورەکە ڕەزامەندی خەڵکی بەالوە گرنگ بوو چونکە پێناسی 

پەیوەندی خۆی کرد بە باوکیەوەو پێی وت ئەوەتا ئەم هەموو ساڵە من  

خزمەتت دەکەم چونکە کوڕە گەورەکە دڵخۆش و ڕازی نەبوو لەو  

کارانەی دەیکرد چونکە بە گیانی کۆیالیەتیەوە خزمەتی باوکی دەکرد بە  

انی . ئەمەش واتە کوڕە گەورەکە لە ناخیدا پێی وابوو درێژایی ژی

 ڕاستودروست و بێتاوانە و بەوشێوەیە خۆی پیشاندا . 

کوڕە گەورەکە جگە لەوانەش ئیرەیی دەبرد . بۆیە ڕاستی گۆڕی بە درۆ و  

براکەی تۆمەتبار کرد بەوەی سەروەت و سامانی باوکیانی بەفیڕۆ داوە ،  

وەت وسامانی لە بەشەکەی خۆی بە  لە ڕاستیدا کوڕە بچووکەکە سەر

 فیڕۆدا چونکە باوکی پێی بەخشی وەك بەشە میراتی خۆی . 

کوڕە گەورەکە جوێندەر و بوختان چی بوو ، بەشێوەیەك قسەی دەکرد کە 

 ڕقی لە براکەی دەبۆوە . 

     

 

. چوارچێوەی دەقە ڕاستەوخۆکە بخوێنەوەو تاقی بکەوە ، وە ٢

 .  بنەماکانی نمونەکە دیاری بکە

: چوارچێوەی "چیرۆکەکە" زۆرجار ڕەهەندو بانگراوندی هەیە   پێشەکی

یان شرۆڤە کردن وجێبەجێکردنی نمونەکەی هەیە . دەکرێ ئاماژە بۆ  

بانگراوندی نمونەکە گونجاو بێت لەگەڵ پێناسەی چیرۆکەکە بۆ ئەو 

بارودۆخەی نمونەکەی تێدا باسکراوە . وە زۆرجار بانگراوندی نمونەکە  
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ێش چیرۆکی نێو نمونەکەوە ، بەاڵم شرۆڤە یان جێبەجێکردنی  کەوتوەتە پ

 دوای چیرۆکی نمونەکە باسکراوە . 

: چیرۆک و بانگراوند و شرۆڤە   ئاشکرای بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە

 یان جێبەجێکردنی ئەم نمونەیە چی یە ؟  

 .  تێبینیەکان

 .   ٢ -١: ١٥أ. بانگراوندی نمونەی هاتوو لە لۆقا 

راوندی نمونەی مەڕی ونبوو هەمان بانگراوندی نمونەی  پاشخان و بانگ

بڕوانە نمونەی مەڕی ونبوو لە    ١٠ -١: ١٥درهەمی ونبووە لە لۆقا 

 ئینجیلی لۆقا . 

 

   

 .    32 -١١: ١٥ب. چیرۆکی نێو نمونەی هاتوو لە لۆقا 

 

ج. شرۆڤە یان جێبەجێکردنی نمونەی هاتوو لە چوارچێوەی  

 چیرۆکەکەدایە .  

،   ٢٤ -٢٠: ١٥شرۆڤەی نمونەی هاتوو بەشێوەیەکی تایبەت لە لۆقا 

٣٢    . 

بە نمونەکە دیاری   .  وردەکاری پەیوەندیدار و ناپەیوەندیدار٣

 بکە. 

:  عیسا مەبەستی نەبوو بڵێ هەر خاڵێکی نێو نمونەکان  پێشەکی

واتاو مەبەستێکی ڕۆحی لە پشتەوەیە ، وە وردەکاری نێو نمونەکە 

ری یان بابەتی سەرەکی لە خۆ دەگرێ ، بۆیە دەبێت خاڵی جەوهە

هەوڵ بدەین واتاو مەبەستی ڕۆحی بۆ هەموو خاڵێک و وردەکاری 

 نێو نمونەکان دیاری نەکەین . 
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ئەو وردەکاریانە :  ئاشکرای بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە 

کامانەن نمونەکە لەخۆی دەگرێ و بە سەرەکی و واتادار دادەنرێن 

 ؟ 

. تێبینیەکان   

 أ . مامەڵەکردن لەگەڵ نمونەکە وەکو میتافۆریە . 

( وە  ٢١٦  -١٥٠هەندێ لە ڕاڤەکاران  وەکو ئەکلیمندسی ئەسکەندەری ) 

( جۆرێك ڕاڤەیان بۆ کردوە  ١٨٨٦ – ١٨٠٧ڕیتشارد . س . ترنش ) 

بەاڵم ناکرێ پشت بە ڕاڤەکانیان ببەستین و دەبێت ڕاڤەکانیان ڕەت 

ی کتێبی پیرۆز بەرپەرچی ڕاڤەکانی بکەینەوە . چونکە ئەم شایەتانە

بەراورد بکە بە  ٢٥ -٢١: ٣؛ ڕۆما  ٢٢: ٩دانەوە وەکو عیبرانیەکان 

، هەر ڕاڤەیەك نەگونجێ بە تەواوەتی لەگەڵ کتێبی     ٢٩  -٢٨: ٦یۆحەنا 

 پیرۆز بێگومان ڕەت دەکرێتەوە . 

 ڕاڤەی وردەکاری و بنەما گرنگەکان .

اسەی ئەوە دەکات کە چۆن خودا  عیسا ڕوونی دەکاتەوە کە نمونەکە پێن

خۆشحاڵە بە گەڕانەوەی تۆبەکارێك وە لە بەرامبەردا ڕابەرە ئاینیەکانی 

جولەکە لەالیەکی ترەوە ، بۆیە تەنها باوك و دوو کوڕەکە وێنەیەکن بۆ  

 کەسایەتیە دیاریکراوەکان .

 باوك .  

  وێنەیەکە بۆ باوکی ئاسمانی ، وە بۆ خودای سێ ئوقنوم لە خۆشەویستیە

:  ٨مەزنەکەیدا بۆ هەوڵدان لە ڕزگارکردنی گوناهباران . عیبرانیەکان 

١٢  . 

 کوڕی ونبوو . 

 وێنەیەکە بۆ هەموو گوناهبارێك . 

 کوڕی گەورە .
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 وێنەیەکە بۆ فەریسیەکان و مامۆستایانی شەریعەت . 

 

 

. پەیامی سەرەکی نمونەکە دیاری بکە . ٤  

ێبەجێکردندایە : پەیامی سەرەکی نمونەکە لە شرۆڤەو ج  پێشەکی

 یاخود دەکرێ کورتبکرێتەوە لە خودی نمونەکەدا . 

: پەیامی سەرەکی ئەم  ئاشکرای بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە 

 نمونەیە چی یە ؟  

.   تێبینیەکان  

نمونەیەکە فێرمان    ٣٢ -١١: ١٥لە لۆقا کوڕی ونبوو  نمونەی 

دەکات لەبارەی "هەڵوێستی خودا لەبەرامبەر گومڕاکان و لە  

وان " . وناوچ   

پەیامی سەرەکی نمونەکە ئەمەیە : لەگەڵ ئەوەی ڕابەرانی ئایینی لە 

رەکانیان ڕەتکردەوە بەبێ بەزەییانە ، ئیسرائیل گوناهبارە تۆبەکا

بەاڵم خودا پێشوازیان لێ دەکات بە خۆشحاڵیەوەو تا ئێستا بە  

 خۆشحاڵیەوە پێشوازیان لێ دەکات بەرەو شانشینیەکەی  .  

 

هەوڵدان بۆ ڕزگارکردنی گومڕاکان و لەناوچووان یەکێکە لە بنەما 

ی پێدەکرێت ، گەلی ڕاستەقینەی  سەرەکیەکان کە پێناسەی شانشینی خودا

خودا کە سەر بە شانشینی خودان شوێن پێ وهەنگاوەکانی عیسای مەسیح  

هەڵدەگرنەوەو پێشوازی لە گوناهبارە تۆبەکارەکان دەکەن بە خۆشحاڵیەوە 

 یان ونێو کڵێساکانیان . لە دڵ
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. بەراوردی نمونەی هاوسەنگی و بەرابەری لە کتێبی پیرۆزدا.  ٥  

پێشەکی : زۆرێك لە نمونەکان لەیەك دەچن و هاوشێوەن هەندێ  

جار دەتوانی بەیەکتریان بەراورد بکەیت ، ئەو ڕاستیەی لە هەر  

ەی نمونەیەکدا هەیە هاوسەنگە یان بەرابەر ڕاستیەکە بەشەکانی دیک

کتێبی پیرۆز بۆمان ڕوون دەکاتەوەو فێرمان دەکات . هەوڵ بدە ئەو  

ئایەت و شایەتە کتێبیە بدۆزیتەوە کە بەرابەر یان هاوشێوەی  

نمونەیەکەو یارمەتیدەرە بۆ ڕاڤەکردنی نمونەکە . ئاگاداربە لە 

ڕاڤەکردنی هەر نمونەیەك پشت ببەستە بە فێرکردنی ڕوون و  

 ڕاستەوخۆی کتێبی پیرۆز .  

بخوێنەوە .  ١٦: ١٥؛ حەزقیال  ١١: ٤٠؛ ئیشایا  ٢٣زەبور   

: بەشەکانی تر چی  ئاشکرای بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە 

؟  دەکات ڕاستیەك فێر دەکات کە ئەم نمونەیە پێشکەشی   

.   ١٥سێ نمونەکە لە لۆقا    

 

 .   ١٥هەیە لە لۆقا  هاوشێوەیەکیانگفتوگۆ : ئەم سێ نمونەیە چی 

 ١٥پێشنیار دەکەم کە ئەم نمونانە بە شێوەی ڕیز بەندی هاتوون لە لۆقا 

بەپێی ڕێژەی ونبوون : لە کەمەوە بۆ زۆر چونکە مەڕی ونبوو یەك لە  

سەدە ، وە درهەمی ونبوو یەك لە دەیە ، وە کوڕی ونبوو یەك لە دوانە .  

ەیە لەگەڵ ئەوەشدا نمونەی  نازانین ئەم ڕیزبەندیە چی مەبەستێکی لەپشتەو

کوڕی ونبوو لەهەمویان درێژترەو کاریگەری زیاتری هەیە لەسەر 

 دەرون . 

مەبەستی سەرەکی ئەم سێ نمونەیە پێناسەکردنی خۆشەویستیەکەی 

خودایە بەرامبەر بە گومڕاکان ولەناوچووان ، ئەو دەگەڕی بە شوێنیانداو  

ڕاستەقینەیان و ژیانیان  دەیانگەڕێنێتەوە و دڵخۆش دەبێت بە تۆبەکردنی 

 چاك دەکات بەتەواوەتی .
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 .  ١١  -٩: ٢یۆحەنا ١

گفتوگۆی لەبارەوە بکە . ئەم بەشە کتێبیە چۆن گرێ دەدرێت بەوەی 

 نمونەی کوڕی ونبوو پێشکەشی دەکات ؟ 

 پەیوەندیت بە براکەتەوە ڕووی ڕاستەقینەت دەردەخات ! 

 

 

سەرەکیەکانی ئەم دوو نمونەیە کە پێشکەشی  ج. پوختەی وانەو فێرکردنە 

 کردوە سەبارەت بە هەڵوێستی خودا لەبەرامبەر گومڕاکان ولەناوچووان

گفتوگۆی لەبارەوە بکە . ئەو فێرکردن و وانە سەرەکیە کامەیە کە 

نمونەکان پێشکەشیان کردوە لەبارەی هەڵوێستی خودا لەبەرامبەر 

یح چیمان فێردەکات تاکو  گومڕاکان لە شانشینی خودا ؟ عیسای مەس 

بیزانین وباوەڕمان پێی هەبێت وە دەیەوێ چیمان پێ بڵێت و چی بین و  

 چی بکەین ؟ 

 تێبینیەکان . 

 دەبێت هەموو خەڵکی بەتایبەتی گومڕاکان دڵی باوکایەتی خودا بناسن. 

دەبێت باوەڕدارانی ڕاستەقینە گەشە بکەن وحەز بە دەستکەوتنی  

وە   ٧  -١: ١٥نەی مەڕی ونبوو لە لۆقا گومڕاکان بکەن . بڕوانە نمو 

کە هەڵوێستی خودا بەرامبەر  ١٠ -٨: ١٥درهەمی ونبوو لە لۆقا 

 گومڕاکانمان فێر دەکات . 

وانەی سەرەکی ئەوەیە کە عیسا حەز دەکات فێرمان بکات لە ڕێگەی ئەم  

نمونانەوە : خودا کە نیشتەجێە لەئاسمان و چواردەوری فریشتەیە دەگەڕی 

 اهباران تاکو یەکێکیان لێ دەدۆزێتەوەو تۆبە دەکات . بە دوای گون
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گەڕان بە دوای ونبوو یەکێکە لە بنەماکانی شانشینی خودا ، وە ئەوانەی  

هەنگاوەکانی عیسای مەسیح هەڵدەگرنەوە دەگەڕێن بەدوای ونبوەکاندا تاکو  

 ڕزگاریان بکەن . 

ران وە  دەبێت باوەڕدارانی سەرڕاست بێزار نەبن لە تۆبەکردنی گوناهبا 

:  ١٥نابێت وەك فەریسیەکان بن کە تا ئێستاش هەن لەنێو کڵێسادا . لۆقا 

 .   ٨٤؛ زەبور  ٢١ -٢٠: ٥٧؛ ئیشایا  ٧٣؛ زەبور   ٣١ -١١

دەبێت باوەڕدارانی ڕاستەقینە واز بهێنن لە هەموو ئەو جۆرە 

هەڵوێستانەیان کە بریتیە لە تۆمەتبارکردن یان ڕەتکردنەوەی باوەڕدارانی 

. گەڕان  ١٤ -١٢: ١٨؛ مەتا  ٧ -١: ١٥؛ لۆقا  ٣٢  -١١: ١٥ا تر . لۆق

بەدوای سەرگەردانەکان وگومڕاکان یەکێکە لە بنەما سەرەکیەکان کە  

پێناسەی شانشینی خودا دەکات . گەلی ڕاستەقینەی سەر بە شانشینی خودا  

بە شوێن پێ وهەنگاوەکانی عیسای مەسیحدا دەڕۆن ودەگەڕێن بە دوای  

 رکەوتوەکان لە باوەڕی مەسیح وکڵێسای مەسیح .ونبوەکان و دوو

 

 

      

(  نوێژێك ڕەنگدانەوەی وشەکانی خولەك  ٨)   نوێژ

 خودا بێت  

٥ 

                  

    

، نوێژێکی کورت ئەوە دەربخات کە ئەمڕۆ   بە نۆرە نوێژ بکەن 

فێربوون . یان کۆمەڵەکە بکە بە دوو یان سێ کۆمەڵ و نوێژێك  

 بکەن ڕەنگدانەوەی ئەوە بێت کە ئەمڕۆ فێربوون .  

 

وانەی داهاتوو  ) دوو خولەك ( بۆ  ئەرکی ماڵەوە   ٦ 
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ئەرکی داهاتوو بدە بە ئەندامانی کۆمەڵەکەت بە  ڕابەری کۆمەڵەکە . 

وەی نوسراو ، یان داوایان لێ بکە لە پەڕاوەکانیاندا بینوسن.  شێ  

١- بەڵێن .  بەڵێندان بە ڕاهێنانی قوتابی نوێی خوداوەند و بونیادنانی  

 کڵێسای مەسیح و جاڕدانی موژدەی شانشینی خودا .  

٢- وتاری ئامۆژگاری یان فێرکردن ، یان وانە دابەشکردن )لەگەڵ 

کەسێكی تر یان لەگەڵ کۆمەڵێکدا( فێرکردنی پەیوەست بە نمونەی "  

 مەڕی ونبوو ، وە نمونەی کوڕی ونبوو" .  

٣- خەڵوەتی ڕۆحی .  چێژ وەربگرە لە خەڵوەتی ڕۆحی لەگەڵ خودا و  

،  ١٠هەموو ڕۆژێك هاوکاری وەربگرە لە نیوەی بەشێك لە زەبور 

شترین شێوازی ڕاست بەکاربهێنە و تێبینیەکانت . با١٥،  ١٤، ١١

 بنوسەوە .  

٤- لەبەرکردن :  ڕۆژانە پێداچونەوە بکە بۆ زنجیرە ئایەتەکانی  

 لەبەرکردن تایبەت بە " کڵێسای مەسیح ".  

٥- وانەی کتێبی پیرۆز . وانەی داهاتووی کتێبی پیرۆز ئامادە بکە لە 

ەی لێکۆڵینەوەی کتێبی . ئەو پێنج ڕێگەی11 -١:  5ماڵەوە :  ڕۆما 

 پیرۆز بەکار بهێنەو و سودیان لێ ببینە. تێبینیەکانت بنوسەوە .  

٦- نوێژ.  نوێژ بکە بۆ کەسێكی دیاریکراو یان شتێکی دیاریکراو لەم 

(. ٣: ٥هەفتەیەداو تەماشا بکە خودا چی دەکات ) زەبور   

سەبارەت بە بونیادنانی کڵێسای مەسیح . هەروەها تێبینیەکانت بنوسە  -٧

ئەو تێبینیانە بنوسەوە کە پەیوەندیان بە کاتی خەڵوەتت لەگەڵ خودا و  

 ئایەتەکانی لەبەرکردن و فێرکردن و ئامادەکاری یەوە هەیە .  
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 ( ١٨وانەی )

 

 ١ نوێژ 

 

نوێژ بکەو کۆمەڵەکەت وئەم پرۆگرامی ڕاهێنانە  ڕابەری کۆمەڵەکە : 

 تەرخان بکە تایبەت بە مزگێنیدان و بانگەوازی شانشینی خودا .  

 

خولەك(   زەبورەکان ٢٠بەشداریکردن )   ٢ 

 

و پەڕاوی تایبەتی خەڵوەتی ڕۆحیتان بە نۆرە بەشداری بکەن 

ە ئەوەی فێری بوون لە خەڵوەت و تێڕامانەکانتان لەو بەش بخوێننەوە

(  ١٥،  ١٤،  ١١، ١٠دیاریکراوەی کتێبی پیرۆز ) زەبور   

گوێ بگرن لە ئەو کەسەی بەشداری دەکات ، بەشێوەیەك مامەڵەی  

پێشوازی  لەگەڵ بکەن هەست بکات ئەوەی دەیڵێ جێی بایەخی ئێوەیە ، 

لێبکەن . مشتومڕی لەگەڵ مەکەن لەو بابەتەی بەشداری پێدەکات ،  

 تەنها تێبینیەکانت بنوسەوە . 

 

 

 

خولەك( پێداچوونەوە بکە بۆ ئایەتەکانی  ٥لەبەرکردن )

 تایبەت بە "كڵێسای مەسیح"  

٣ 

           

بکەن ،  پێداچونەوە  بە شێوەی گروپی دوانەیی ) دوو باوەڕدار پێکەوە 

 بۆ ئایەتە لەبەرکراوەکانی تایبەت بە "كڵێسای مەسیح" 

 

 

١١ -1: ٥خولەك(   ڕۆما  ٨٥فێرکردن )  ٤ 

 

کۆتایی بە فێرکردنەکەی دەهێنێ   ٢٠ -١٩: ٣پۆڵس لە ڕۆما پێشەکی :   

بەوەی هیچ نەتەوەو جولەکەیەك ناتوانێ ڕاستودروست بێت و بێتاوان  
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وەك تۆمەتبار بێت لەبەرچاوی خودا ، وە هەموان بۆ لێپرسینەوە دەبێت 

بوەستن لەبەردەم خودا . هەروەها لە دەرئەنجامی فێرکردنەکەیدا باسی  

دەکات کە پاراستن وکارکردن بە شەریعەت مرۆڤ نابات بەرەو ئەوە 

پۆڵس باسی چۆنیەتی ئەو  ٣١ -٢١: ٣ڕاستودروستی . وە لە ڕۆما 

 دەکات کە مرۆڤ پێی بێتاوان وڕاستودروست دەبێت. 

باسی ئەوە دەکات کە نەتەوەکان و جولەکە   ٢٠:   ٣ -١: ١ڕۆما 

باسی   ٢٥: ٤ -٢١: ٣پێویستیان بە ڕاستودروستی خودا هەیە وە ڕۆما 

 ٣ئەو شێوازە دەکات کە ڕاستودروستی تێدا دەست دەکەوێت وە لە ڕۆما 

مردنی مەسیح وێنەیەکی کەفارەتمەندانەیە لەسەر بنەمای ڕاستودروستی  

  ٨ -٥نمونەی باوەڕی ئیبراهیم دەردەخات وە ڕۆما   ٤خودا . وە لە ڕۆما 

  -١: ٥ە ڕۆما ئەنجام وکاریگەریەکانی ڕاسودروستی خودا دەردەخات و

بەرەکەتی ڕاسودروستی خودا دەردەخات کە باوەڕداران ئەزمونی  ١١

دەکەن لە ئاشتی و نیعمەت کە بەژیانی هیواو خۆشەویستی بەڕێوەیان 

 دەبات .  

    

   وشەی خودا            : بخوێنەوە .١هەنگاوی 

 .   دەخوێنینەوە   11 -١: ٥پێکەوە ڕۆما 

نێتەوە تا هەموو ئایەتەکان بە تەواوی  بە نۆرە هەر کەسێ ئایەتێك بخوێ

 دەخوێنینەوە . 

 

  تێبینیەکان            : ئاشکرای بکە. ٢هەنگاوی 

. ئەو ڕاستیە کامەیە پێت وایە گرنگە بەالتەوە سەبارەت بە خۆت   بیرکەوە

لەم ئایەتانەدا ؟ یان لە کۆی گشتی ئەم ئایەتانە کام ڕاستیە چووە ناو هۆش  

 و دڵتەوە  ؟  

یەك یان دوو ڕاستی ئاشکرا بکە کە تێگەیشتووی لێی . بیریان   بنوسە . 

 لێبکەوە و بیرۆکەکانت بنوسە لە پەڕاوەکەتدا .  

) دوای ئەوەی ئەندامان کاتێك بەسەردەبەن لە   بەشداری بکە.

 بیرکردنەوەو نوسینەوە ، بە نۆرە بیرۆکەکانتان بەشداری پێبکەن (. 

کە ئاشکرا کران لەالیەن   هەریەکێکمان بەشداری دەکەین لەو شتانەی 
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 ئەندامانەوە . 

)لەیادت بێت لەهەر کۆمەڵەیەکی بچوکدا ، ئەندامانی کۆمەڵەکە بە 

 شێوەیەکی جیاواز بەشداری دەکەن(.    

  

 ٢ -١: 5ڕۆما 

 

 ئەنجامی بێتاوانیی بە باوەڕ.  : ١ئاشکراکردنی 

 

دایە :  ٢ -١ئەنجامی یەکەمی بێتاوانیی بە باوەڕ لە ئایەتەکانی أ. 

پەیوەندی نوێمان  ١بەدڵنیاییەوە ئاشتیمان هەیە لەگەڵ خودا . بەپێی ئایەتی 

هەیە لەگەڵ خودا ئەمەش دەکرێ گوزارش بکرێ بەوەی ئاشتیمان هەیە  

لەگەڵ خودا ئەمەش لەسەر بنەمای مردنی عیسای مەسیح وەکو کەفارەت 

ێمە ، ئێمەش ئاشتی دروست دەکەین لەگەڵ خودا بەوەی نیعمەتەکەی بۆ ئ 

لەڕێگەی باوەڕەوە بەدەست دەهێنین . وە بە پێی ئایەتی دوەم ئێمە تاهەتایە  

لەڕێگەی عیسای   تەنهابێتاوانیمان بەبێ بەرامبەر بەردەوام دەبێت 

 .  مەسیح

دڵخۆشین بە  دایە :  ٢ب. ئەنجامی دوەمی بێتاوانیی بە باوەڕ لە ئایەتی 

 هیوای شکۆی خودا. 

هیوا ئەو دڵنیاییە یە کە بیرکردنەوەیە لەو داهاتوەی کە بەڵێنی پێدراوە لە 

 ئێستادا . 

 ١١ -٣: ٥ڕۆما 

 : دو ئەنجامئ تر لە بێتاوانیی بە باوەڕ . ٢ئاشکراکردنی 

دایە دڵنیایی   ٥ -٣ج. ئەنجامی سێ یەم بۆ بێتاوانی بە باوەڕ لەئایەتەکانی 

 ەیە بە خۆشەویستی خودا بۆمان . تەواومان ه
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  -١٢: ٤پەترۆس  ١؛   ١١ -٥: ١٢؛ عیبرانیەکان  ٤  -٢: ٢بڕوانە یاقوب 

١٦  . 

دایە :   ١١ -٦د. ئەنجامی چوارەم بۆ بێتاوانی بە باوەڕ لە ئایەتی 

 دڵنیاییمان هەیە سەبارەت بە ڕزگاریی کۆتایی وتەواوەتیمان. 

 .  ١١-٩ەکانی وە ئایەت ٨هەروەها ئایەتی  ٧بڕوانە ئایەتی 

     

 ڕونکردنەوە .           پرسیار : ٣ هەنگاوی

: حەز دەکەی کام پرسیارە بخەیتە ڕوو بۆ کۆمەڵەکە لەبارەی بیربکەوە 

ئەم بەشەی کتێبی پیرۆز؟ باشترە هەوڵ بدەین هەموو ئەو ڕاستیانەی  

،  تێ بگەین ، وە ئەو شتانەی تا ئێستا    11 -1: 5ڕاگەیەنراون لە ڕۆما 

 ەگەیشتووین پرسیاری لەبارەوە بکەین.  لێی تێن

: وریا بە لە شێوازی پرسیارەکەت هەوڵ بدە ڕوون بێت ، دواتر  بنوسە

 پرسیارەکەت لە پەڕاوەکەتدا بنوسەوە. 

: )  دوای ئەوەی ئەندامان کاتێك بەسەردەبەن لە   بەشداری بکە

بیرکردنەوەو نوسینەوە ، یەکەمجار داوا لە هەر یەکێكیان بکە  

 نیان بخەنە ڕوو (.  پرسیارەکا

: ) دوای ئەوە ، هەندێ پرسیار هەڵبژێرە وە هەوڵ بدە لە   گفتوگۆ بکە

 ڕێگەی گفتوگۆکردنەوە بە یەکسانی لەگەڵ کۆمەڵەکەتدا وەاڵمی بدەوە (. 

)ئەمانەی خوارەوەش نموونەن بۆ هەندێ پرسیار ڕەنگە ئەندامانی 

کۆمەڵەکە بیخەنە ڕوو، وە هەندێ تێبینی بەسودن بۆ بەڕێوەبردنی 

 ە پرسیارەکان (.    گفتوگۆکردن سەبارەت ب

  

 

 

   2 -1: 5ڕۆما       

 : خەڵکی چۆن ئاشتیان لەگەڵ خودا دەست دەکەوێت  ؟  ١پرسیاری 

 تێبینیەکان .  
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ئەو مرۆڤەی پشت دەبەستێ بە کارە چاکەکانی وکارکردن بە شەریعەت 

لە پێناوی بێتاوانی و ڕاستودروستی ناتوانێ ئاشتی لەگەڵ خودا بەدەست  

بهێنێ یان ئاشتی ئەزمون بکات بە هزری ، وە ناتوانێ کارە باش 

وچاکەکانی وا بکات توڕەیی خودا لەسەر گوناهەکانی الببات . وە ناتوانێ  

سزای خودا بڕەوێنێتەوە ، وە ناتوانێ ئاشتی لەگەڵ خودا دەست   ترس لە

بکەوێت بەبێ بێتاوانیی بە باوەڕ ، چونکە بێتاوانیی لەسەر بنەمای  

قوربانی کەفارەتمەندانەی مەسیحە ، ئێمە ناتوانین ئاشتی لەگەڵ خودا 

دروست بکەین بە کارکردن بە شەریعەت بەڵکو خودا بە قوربانی 

 مەسیح ئەو ئاشتیەمان دەداتێ .  کەفارەتمەندانەی 

 ٥ -٣: ٥ڕۆما 

 : بۆچی باوەڕدارانی ڕاستەقینە دڵخۆش دەبن بە ئازارەکانیان؟٢پرسیاری 

 تێبینیەکان . 

. چونکە کاتێ   ٩: ١٢کۆرنسۆس ٢؛   ١٢ -٤: ٥؛ مەتا  ٣: ٥ڕۆما 

پەیوەندیمان لەگەڵ خودا دەگۆڕێت ئیدی پەیوەندیمان لەگەڵ هەموو  

 وخەڵکی و ڕوداوەکاندا دەگۆڕێ . شتەکان 

 ٨ -٦: ٥ڕۆما 

 : خواد چۆن خۆشەویستی خۆی ڕادەگەیەنێ بۆمان؟ ٣پرسیاری 

 تێبینیەکان . 

وەاڵممان دەداتەوە کە خودا خۆشەویستی خۆی   ١٠ -٦: ٥ڕۆما 

 دەردەخات بۆمان لە ڕێگەی مردنی مەسیح لە پێناوماندا . 

ر نیە خۆشەویستیەکەی  أ. خۆشەویستی سروشتی خودایە ، بۆیە ئەو ناچا

 .  ٣:  ٣١خۆی دەربخات لەکارێکی دیاریکراودا. بڕوانە یەرمیا 

ب. خودا خۆشەویستیەکەی خۆی دەردەخات بۆمان لە ڕێگەی مردنی 

 عیسای مەسیح لەسەر خاچ. 
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ج. خودا خۆشەویستیەکەی خۆی دەردەخات بۆمان بەردەوام بۆ 

  ٦ەسیح . ئایەتی سودمەندبونی ژیانی الواز و ناشایستەمان لە کاری م

پێمان دەڵێت کاتێ ئێمە الوازبوین عیسای مەسیح مرد لە پێناوی 

؛   ١٠: ٤یۆحەنا ١؛  ١٠، ٨، ٦: ٥خراپەکاراندا . هەروەها بڕوانە ڕۆما 

 .  ٨-٦: ٥ڕۆما 

 ١١ -٩: ٥ڕۆما 

 : جیاوازی چیە لە نێوان بێتاوانی و چاکبوونەوەو ڕزگاریی ؟٤پرسیاری 

 تێبینیەکان . 

ەی بێتاوانی گوزارش دەکات لە گۆڕانکاری لە دۆخی أ. دەستەواژ

وە   ٩:  ٥؛ ڕۆما  ٣٠ -٢٩:  ٨؛ ڕۆما  ٢٤: ٥یاساییدا. بڕوانە یۆحەنا 

بناغەو هۆکاری بێتاوانیمان کارەکانمان نیە و باوەڕ وگوێرایەڵیمان نیە  

تەنانەت کارەکانی مەسیحیش نیە تیاماندا بەڵکو ئەو کارەیە کە مەسیح  

؛   ١٣: ٢؛ ئەفەسۆس  ٢٥: ٣ا بڕوانە ڕۆما کردی لە پێناوماند

 .   ١٢: ٩عیبرانیەکان 

ب. دەستەواژەی چاکبوونەوە یاخود ئاشتبوونەوە گوزارش دەکات لە 

؛ مەتا   ١:  ٥؛ ڕۆما  ١١ -٩: ٥گۆڕانکاری لە پەیوەندیدا . بڕوانە ڕۆما 

 .   ١٦ -١٤: ٢؛ ئەفەسۆس  ٢٤ -٢٣: ٥

ی گۆڕانکاری بەردەوام ج. دەستەواژەی ڕزگاریی گوزارشە لەو کردەیە

؛   ٣٠  -٢٩: ٨؛ ڕۆما  ١: ٨؛ ڕۆما  ١٠ -٩: ٥لەخۆ دەگرێ . بڕوانە 

:  ١٤؛ یۆحەنا ١١: ٨؛ ڕۆما   ٢٥: ٤؛ ڕۆما  ١٠: ٥؛ ڕۆما ٦: ١فیلیپی 

لە ڕاستیدا باوەڕدارانی عیسای مەسیح بێتاوان بوون و چاکبوونەوەو   ١٩

بێت لە ئاییندەدا و  ئاشتبوونەوە لەگەڵ خودا و بە تەواوەتی رزگاریان دە

خۆشی و بەختەوەری مەزن دێتە نێو دڵیان ، ئێمە خۆشحاڵین وشانازی 

دەکەین بە رزگارییەوە ئەوەی دەستی پێکرد لەژیانمان لەسەر زەوی  ،  

 وە  پڕ و تەواو دەبێت لە هاتنی دوەمی عیسای مەسیح . 
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 پەیڕەوکردن.              پەیڕەوی بکە: ٤هەنگاوی 

چی ڕاستیەك لەم بەشەی کتێبدا هاتوە دەشێ باوەڕداران بە   بیربکەوە :

 شێوەی پراکتیك پەیڕەوی بکەن ؟ 

: وەرن پێکەوە بیربکەینەوە و هەندێ پەیڕەوکردن بەشداری بکەو بنوسە

 .  11 -١: ٥بنوسینەوەو تەواو بکەین لە ڕۆما 

: ئەو پەیڕەوکردنە پێشنیارکراوە کامەیە کە خودا دەیەوێ  بیربکەوە 

 بە پەیڕەوکردنی کەسێتی ؟ بیگۆڕێ  

: ئەم پەیڕەوکردنە کەسێتیە بنوسە لە پەڕاوەکەتدا. بەشداری بکە بە   بنوسە

 ئازادی لەو پەیڕەوکردنە کەسێتیەی کە خودا دایناوە لەسەر دڵت.  

)لەیادت بێت ئەندامانی هەموو کۆمەڵەیەك ڕاستیە جیاوازەکان 

پەیڕەودەکەن ، یان لە هەمان ڕاستیدا پەیڕەوکردن ی جیاواز دەردەهێنن .  

 ئەمانەی خوارەوە هەندێ پەیڕەوکردنی پێشنیارکراون (.        

    

 

                            

 .   11 -١: 5ا نمونە لەسەر پەیڕەوکردنی پێشنیارکراو لە ڕۆم -١

 

ئاشت بەرەوە لەگەڵ خودا بە باوەڕهێنانت بە مردنی عیسای    : 1:  5

 مەسیح و هەستانەوەی لە پێناوتدا . 

: لەبری ئەوەی هەوڵ بدەی ڕەزامەندی خودا بەدەست بهێنیت بە    ٢: ٥

کارە چاکەکانت و پەیڕەویە ئایینیەکانت ، نیعمەتی خودا بە باوەڕ بە 

 عیسای مەسیح قبوڵ بکە .

: دڵخۆش بە بە ئازارەکانت لە ئێستادا جونکە خودا ئەم تەنگانەو   ٤ -٣: ٥

ئازارانەت بەکاردەهێنێ بۆئەوەی چەسپاویت تێدا دروست بکات و هیوات  

 تێدا بچینێ تاوەکو بێ هیوا نەبیت و نەڕووخێیت .  
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: بزانە کاتێ عیسای مەسیح قبوڵ دەکەیت لە ژیانتدا ڕۆحی پیرۆز    ٥: ٥

ێ دەبێت لە نێو دڵ وژیانتدا وە لە ڕێگەی ڕۆحی پیرۆزەوە تیاتدا نیشتەج 

 خودا دڵت پڕ دەکات لە خۆشەویستی . 

: بزانە کە بە سروشتەکەت الوازو گەندەڵ و گوناهبار و  ١٠ -٦: ٥

دوژمنی خودایە ، وە بزانە هەموو ئەمانە دەگۆڕێت کاتێ باوەڕ دەهێنیت  

، بزانە کە مردنی  بە عیسای مەسیح کە مرد لە پێناوتداو لە بری تۆ 

عیسای مەسیح لەسەر خاچ تاقە ڕێگەیەکە کە دەتوانی بەهۆیەوە  

ئاشتبیتەوە لەگەڵ خودا و پیرۆز بیت و بێتاوان بیت وە خۆشەویستی و  

 بەزەیی خودا بەدەست بهێنیت . 

: دڵنیابە کە تۆ باوەڕ دەهێنیت بە عیسای مەسیح بێتاوانی   ١١ -٩: ٥

دەهێنیت . واتای بێتاوانی ئەوەیە کە وئاشتبوونەوەو ڕزگاریی بەدەست 

ئازاد دەبیت لە حوکمدان لەسەر گوناهە ، خودا لە گوناهەکانت خۆش 

دەبێت وە سەد لەسەد لەبەردەمیدا بێتاوان دەبیت وە بە بێتاوانت دادەنێت و  

لەسەر ئەو بنەمایە مامەڵەت لەگەڵ دەکات ، واتای ئاشتبوونەوە ئەوەیە کە 

و ئاشت دەبیتەوە لەگەڵ خودا و پەیوەندیە لەگەڵ ئازاد دەبیت لە گوناهە 

خودا دروست دەکەیتەوەو دەگەڕێنیتەوە . واتای ڕزگاریی ئەوەیە کە تۆ  

ڕزگارت بوو لە تاوانی گوناهە و حوکمدانی بەوەی زیاتروزیاتر 

ڕزگارت دەبێت لە هێزی گوناهە و گەندەڵی ئەم جیهانەی ئێستا ، وە تۆ لە  

دا بە تەواوەتی ڕزگاری=ت دەبێت لە هاتنی دوەمی عیسای مەسیح 

 دەرئەنجامەکانی گوناهە . 

 . نمونە لەسەر پەیڕەوکردنی کەسێتی : ٢

أ. لەبەرئەوەی من باوەڕم بە عیسای مەسیح هێناوە وەکو ڕزگارکاری 

کەسێتیم ئیدی باوەڕم هەیە کە خودا بە بێتاوانم دادەنێت و ئاشتم دەکاتەوە 

تی لەگەڵ خودا ، وە دەزانم ئەو  لەگەڵ خۆی بۆیە چێژ دەبینم لە ئاش 

گوناهانەی لە ڕابردوو کردوومە بەر لێخۆشبوون کەوتن ، وە  

خراپەکاریەکانم لە ئێستادا لە ژێر دەسەاڵتی چاکەدایە وە ڕوداوەکانی 

 داهاتووی ژیانم ناتوانێ لە خۆشەویستی خودام جیا بکاتەوە ! 
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کاری  ب. لەبەرئەوەی باوەڕم بە عیسای مەسیح هەیە وەکو رزگار

کەسێتیم ، دڵنیام هەموو فشارو تەنگانەوە چەوسانەوەیەكان کە توشم دەبن  

لە پێناوی مەسیح و ئەرک وئامانجەکەیدا پێم دەگەیەنێ لە مەسیحدا و  

زیاتر خزمەتەکەم بەروبومی دەبێت هەروەها دەزانم کە خۆشەویستی  

و خودا بۆ من وام لێدەکات زیاتر بچەسپێم لەکاتی تەنگانەو چەوسانەوە

ئازاردا ، من سوپاسی خودا دەکەم وستایشی دەکەم کە وازم لێناهێنێ  

 تاهەتایە !  

 

                      

 هاتنەدەنگ              نوێژ بکە :٥هەنگاوی 

بە نۆرە نوێژ دەکەین ، هەریەکێك سەبارەت بە یەك ڕاستی کە خودا فێری  

 .   11 -1:  5کردین لە ڕێگەی ئایەتەکانیەوە لە ڕۆما 

) بەدەنگەوە هاتنت لە نوێژەکەتدا بۆ ئەو شتەی فێری بوویت لە وانەی ئەم  

کتێبەدا (. پرۆڤە بکەن لەسەر نوێژی کورت کە پێکهاتبێ لە ڕستەیەك یان  

دوان . لە یادت بێت ئەندامانی هەر کۆمەڵەیەك دەکرێ نوێژ بکەن  

 سەبارەت بە کاروباری جیاواز تر (.  

 

 

(  نوێژی داکۆکیکاری  خولەك  ٨)   نوێژ  ٥ 

                  

    

 .  یانییان س   انەییلە شێوەی کۆمەڵەی دوو بەردەوام بن لە نوێژ  

ەکانتان بەرز بکەنەوە لە پێناوی یەکتر و لە پێناوی خەڵکی  نوێژ

. جیهان  

 

وانەی داهاتوو  ) دوو خولەك ( بۆ  ئەرکی ماڵەوە   ٦ 
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ئەرکی داهاتوو بدە بە ئەندامانی کۆمەڵەکەت بە  ڕابەری کۆمەڵەکە . 

 شێوەی نوسراو ، یان داوایان لێ بکە لە پەڕاوەکانیاندا بینوسن.  

١- بەڵێن .  بەڵێندان بە ڕاهێنانی قوتابیەکانی خوداوەند و بونیادنانی 

 کڵێسای مەسیح و جاڕی موژدەی شانشینیی .

٢- وتاری ئامۆژگاری یان فێرکردن ، یان وانە دابەشکردن )لەگەڵ 

.  11 -1: 5کەسێكی تر یان لەگەڵ کۆمەڵێکدا( ڕۆما   

٣- خەڵوەتی ڕۆحی .  چێژ وەربگرە لە خەڵوەتی ڕۆحی لەگەڵ خودا و  

،  16هەموو ڕؤژێك هاوکاری وەربگرە لە نیوەی بەشێك لە  زەبور  

.  باشترین شێوازی ڕاست بەکاربهێنە و تێبینیەکانت   22،   19، 18

وسەوە .  بن  

٤- لەبەرکردن : تێڕامان  بکەو ئایەتی نوێی لەبەرکردن : ڕۆما  ٤: 5  

ئایەتانەدا بچۆرەوە کە لەبەرت کردوون .   ٥لەبەر بکە. ڕۆژانە بەو   

٥- فێرکردن : نمونەی" سامیریە چاکەکە" ئامادە بکە لە لۆقا ١٠: ٢٩-  

سود ببینە لە شەش هەنگاوەکانی ڕێنمایی بۆ راڤەکردنی ئەم     ٣٧

 نمونانەی هاتوون لە وانەی یەکەمدا . 

٦- نوێژ.  نوێژ بکە بۆ کەسێكی دیاریکراو یان شتێکی دیاریکراو لەم 

(. ٣: ٥هەفتەیەداو تەماشا بکە خودا چی دەکات ) زەبور   

سەبارەت بە بونیادنانی کڵێسای مەسیح . هەروەها تێبینیەکانت بنوسە  -٧

ئەو تێبینیانە بنوسەوە کە پەیوەندیان بە کاتی خەڵوەتت لەگەڵ خودا و  

ئایەتەکانی لەبەرکردن و فێرکردن و ئامادەکاری یەوە هەیە بۆ هەفتەی  

 ئایندە .  
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 (١٩وانەی ) 

 

 ١ نوێژ 

 

نوێژ بکەو کۆمەڵەکەت وئەم پرۆگرامی ڕاهێنانە  ڕابەری کۆمەڵەکە : 

 تەرخان بکە تایبەت بە مزگێنیدان و بانگەوازی شانشینی خودا .  

 

هەواڵی ڕۆژان٢خولەك(    ٢٠بەشداریکردن )   ٢ 

 

و پەڕاوی تایبەتی خەڵوەتی ڕۆحیتان بە نۆرە بەشداری بکەن 

ئەوەی فێری بوون لە خەڵوەت و تێڕامانەکانتان لەو بەشە  بخوێننەوە

(  ٢٢،  ١٩،  ١٨، ١٦دیاریکراوەی کتێبی پیرۆز )زەبور   

گوێ بگرن لە ئەو کەسەی بەشداری دەکات ، بەشێوەیەك مامەڵەی  

لەگەڵ بکەن هەست بکات ئەوەی دەیڵێ جێی بایەخی ئێوەیە ، پێشوازی  

ەتەی بەشداری پێدەکات ،  لێبکەن . مشتومڕی لەگەڵ مەکەن لەو باب

 تەنها تێبینیەکانت بنوسەوە . 

 

 

 

 ٣    ٥: ٤خولەك( ڕۆما ٥لەبەرکردن )

           

تیاڕامان و  بە شێوەی گروپی دوانەیی ) دوو باوەڕدار پێکەوە (  

.      ٥:  ٤بکەن ، ڕۆما لەبەرکردن و پێداچونەوە   

 

 

 

 

خولەك( سامیریە چاکەکە ٨٥فێرکردن )  ٤ 

 



 
90 

خۆشەویستی تایبەتە بە    ٣٧ -٢٩: ١٠نمونەی سامیریە چاکەکە " لە لۆقا "

 زۆری خودا بۆ ئەوانی تر لە شانشینی خودا   

" نمونەکە" چیرۆکێکە باس لە ژیانی ڕۆژانەی سەرزەوی دەکات بە  

واتایەکی ئاسمانی . چیرۆکێکە دەکرێ بگێڕدرێتەوە لەژیانی ڕاستەقینەدا و  

. عیسای مەسیح ئەو بابەتانەی باو و باڵو   ئامانج لێی فێرکردنی ڕۆحیە

بوون هەروەها ڕوداویی ڕۆژانەی بەکار دەهێنا لە پێناوی ڕاگەیاندنی  

نهێنیەکانی شانشینی خودا و ڕوناکیەکەی ، وە بۆ ڕوبەڕوبونەوەی خەڵکی 

 لەبارەی بارودۆخی ڕاستەقینەیان و پێویستییان بە نوێبوونەوە .  

ڕێبەری ڕێنماییەکاندا تایبەت بە  ئەم وێنەیە خاڵ بەخاڵ لە شەش 

 (. ١، پاشکۆی  ٩لێکۆڵینەوەی نمونەکان  ) بڕوانە ڕێبەری ڕێنماییەکانی 

 

 . چیرۆکە سروشتیەکە تێ بگە کە لە نمونەکەدا پێشکەش کراوە.١

پێشەکی : نمونەکە بە زمانێکی میتافۆری دەدوێ و واتای ڕۆحیەکەی  

بۆیە یەکەمجارشرۆڤەی  بونیاد نراوە لەسەر ئەم زمانە میتافۆریە . 

وشەکانی نێو چیرۆک ونمونەکەو بانگراوندە کلتوریەکەی دەکەین 

 ودەخوێنین / شارستانی و ڕاستیە میژوویەکانی . 

گفتوگۆ: ئەو بنەمایانەی ژیانی بەرچاوی ئێستامان کامانەن ، کە نمونەکە  

 لە خۆی گرتوە ؟  

 تێبینیەکان 

 ڕێگای نێوان ئۆرشالیم و ئەریحا.

 دەکەوێتەەکەوێتە لوتکەی ناوچەیەکی شاخاوی بەاڵم ئەریحا ئۆرشالیم د

لە  لە ئۆرشالیمەوە دوورەوکیلۆمەتر  ٢٧نزیکەی و ڕۆژهەاڵتی ئۆرشالیم 

مەتر نزمترە لە ئۆرشالیم .    ١٢٠٠دۆڵێکی نزمدایە ، وە بەرزاییەکەی 

ڕێگای نێوان ئەم دوو شارە زۆر سەخت و سامناك بوو . لەسەروو  

نکاران خۆیان لە ئەشکەوتەکانی ئەو ناوچە ئەمەشەوە دز وتاوا
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شاخاویانەدا حەشار دەدا ، ئیدی ئەم ڕێگایە بەناوبانگ بوو لە ڕووی  

 مەترسیەوە .  

 ئەو پیاوەی گەشتی کرد لە ئۆرشالیمەوە بۆ ئەریحا .

ئەم پیاوە جولەکە بوو ئەگەر نا عیسا ئاماژەی بۆ دەکرد ئەگەر جولەکە 

کردە سەری و ڕوتیان کردەوە هەرچیەکی  نەبایە ، ئیدی دزەکان هێڕشیان

 پێ بوو وە لێیان دا و بەجێیان هێشت لە ڕێگاکە لە نێوان مردن وژیاندا. 

 کاهینە لێڤیەکە . 

خێزانی کاهینەکان زۆر بوون کە لە ئەریحا دەژیان ، بۆیە زۆرجار 

گەشتیان دەکرد لە نێوان ئۆرشالیم وئەریحا . ئەم کاهینە دادەبەزێت بەرەو 

بۆیە پێ دەچێت بەرەو ماڵی خۆیان گەڕابێتەوە دوای تەواو بوونی  ئەریحا 

ماوەی خزمەتە کاهینایەتیەکەی لە ئۆرشالیم . وە ئەم کاهینە پیاوەکە 

دەبینێ کە لەسەر ڕێگاکە فڕێ دراوە ، بەاڵم تێدەپەڕێ و لێی دوور 

دەکەوێتەوە ، چونکە نایەوێ خۆی هەڵقورتێنێ لە بابەتەکە . عیسای  

ناڵێت هۆکاری ئەم دوور کەوتنەوەی کاهینە چی بووە  مەسیح پێمان

ڕەنگە بیانووی زۆری هەبووبێ کاهینەکە وەکو بۆ نمونە وای دانابێت ئەم  

کەسە کاهینێك نیە لە خۆمان یان دەستم پیس دەبێت ئەگەر دەستی لێبدەم !  

لەگەڵ ئەوەشدا هیچ بیانویەکی نەبوو بۆ چاکەکردن لەگەڵ ئەو پیاوە 

تی پەیمانی کۆن بە ڕوونی فەرمان دەکات بە خەڵکی ،چونکە شەریعە

بەزەییان هەبێت بۆ خەڵکی نامۆ و هەروەها بۆ دوژمنانیش ) لێڤیەکان 

( ! وە لێڤیەکە کە  ٢٣ -٨: ٦پاشایان ٢؛  ٥ -٤: ٢٣؛ دەرچوون   ٣٤: ١٩

ئەرکەکەی هاوکاری کردن ویارمەتیدانی کاهینایەتی بوو لە پەرستگا 

زەیی پێدا نەهاتەوە ، ئەمەش هیچ بیانویەکی بەالیدا ڕۆیشت و هیچ بە

نەبوو کە کەمتەرخەم بێت لەگەڵیداو بە ئەرکە ڕاستەقینەکەی خۆی  

 هەڵنەستێت کە یارمەتیدانی ئەو پیاوە داماوەیە . 

 سامیریەکە .
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جولەکەو سامیری لە دۆخێکی گرژ ودوژمنایەتیدا بوون لەگەڵ یەکتر ) 

؛ ئیشایا   ٢٣: ٥تیمۆساوس ١؛  ٥٦ -٥١: ٩؛ لۆقا  ٤٨: ٨؛  ٩: ٤یۆحەنا 

٦: ١   . 

      

. چوارچێوەی دەقە ڕاستەوخۆکە بخوێنەوەو تاقی بکەوە ، وە ٢ 

 .  بنەماکانی نمونەکە دیاری بکە

: چوارچێوەی "چیرۆکەکە" زۆرجار ڕەهەندو بانگراوندی هەیە   پێشەکی

یان شرۆڤە کردن وجێبەجێکردنی نمونەکەی هەیە . دەکرێ ئاماژە بۆ  

بانگراوندی نمونەکە گونجاو بێت لەگەڵ پێناسەی چیرۆکەکە بۆ ئەو 

بارودۆخەی نمونەکەی تێدا باسکراوە . وە زۆرجار بانگراوندی نمونەکە  

کی نێو نمونەکەوە ، بەاڵم شرۆڤە یان جێبەجێکردنی  کەوتوەتە پێش چیرۆ

 دوای چیرۆکی نمونەکە باسکراوە . 

: چیرۆک و بانگراوند و شرۆڤە   ئاشکرای بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە

 یان جێبەجێکردنی ئەم نمونەیە چی یە ؟  

 .  تێبینیەکان

 .  29 -25: ١0أ. بانگراوندی نمونەی هاتوو لە لۆقا 

 چۆنیەتی میراتگریی ژیانی تاهەتایی . پرسیار سەبارەت بە  

یەکێك لە زانایانی شەریعەت ویستی عیسا شەرمەزار بکات کاتێ هەوڵیدا  

الی هەموان ئاشکرای بکات کە عیسا ناتوانێ وەاڵمی پرسیارە قورسەکان 

بداتەوە ، وە یەکێك لە پرسیارەکانی یەوە بوو چی بکەم تا ژیانی تاهەتایی 

 بەدەست بهێنم ؟  

اتوو لە کتێبی پیرۆزدا )شەریعەت( ئەوەیە خوداو نزیکەکەت وەاڵمی ه

؛ گەاڵتیە   ٥: ١٨؛ لیڤیەکان  ١٨:  ١٩؛ لێڤیەکان  ٥: ٦خۆش بوێ . وتەکان  

 .   ٢٨:  ١١؛ مەتا  ١٣: ١٨؛ لۆقا  ١٠: ٣؛ ڕۆما  ١٤: ٧؛ ڕۆما ١٢: ٣

 ئەو پرسیارەی تایبەتە بە نزیکەکەت . 
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ەبارەت بە ئەوەی کێ نزیکمە  بۆچوونی جیاواز هەبوو لە نێو جولەکەدا س 

، هەندێکیان ڕاسپاردەی خودایان گۆڕیبوو بەوەی نزیکەکەت خۆش بوێ  

  -٤٣: ٥وڕقت لە دوژمنەکەت بێت بۆیە عیسا ڕاڤەی کرد بۆیان لە مەتا  

٤٨   . 

 .   ٤٩: ٧هەروەها بڕوانە یۆحەنا 

 

 .    35 -30: ١0ب. چیرۆکی نێو نمونەی هاتوو لە لۆقا 

 

 .  37 -36: ١0جێبەجێکردنی نمونەی هاتوو لە لۆقا ج. شرۆڤە یان 

بە نمونەکە دیاری   .  وردەکاری پەیوەندیدار و ناپەیوەندیدار٣

 بکە. 

:  عیسا مەبەستی نەبوو بڵێ هەر خاڵێکی نێو نمونەکان  پێشەکی

واتاو مەبەستێکی ڕۆحی لە پشتەوەیە ، وە وردەکاری نێو نمونەکە 

لە خۆ دەگرێ ، بۆیە دەبێت  خاڵی جەوهەری یان بابەتی سەرەکی

هەوڵ بدەین واتاو مەبەستی ڕۆحی بۆ هەموو خاڵێک و وردەکاری 

 نێو نمونەکان دیاری نەکەین . 

ئەو وردەکاریانە :  ئاشکرای بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە 

کامانەن نمونەکە لەخۆی دەگرێ و بە سەرەکی و واتادار دادەنرێن 

 ؟ 

. تێبینیەکان   

ڕاڤەکەی  –مامەڵەکردن لەگەڵ ئەم نمونەیە وەکو چیرۆکێکی میتافۆری 

 میتافۆریە .  

چوار نوسەری مەسیحی شتی جوانیان نوسیوە لەبارەی ئەم چیرۆکەوە 

بەاڵم ناکرێ گرێ بدرێن بە چیرۆک ونمونەکەوە بۆیە دەبێت ڕەتبکرێنەوە  
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( یەکێکە لە پیرانی کڵێسا وە  ٢٠٠ -١٣٠. ئەوانیش ئیریناوس ) 

 .    ٢٩: ١٩( تاد.. بڕوانە مەتا ٤٣٠ -٣٥٤ئوگستیۆنۆس ) 

( وە ریتشارد س . ترنچ )  ١٥٤٦ -١٤٨٣هەروەها مارتن لۆسەر ) 

١٨٨٦ -١٨٠٧ . ) 

ئەم وردەکاریانە گرنگ وبنەمان وە شایەنی هەوڵدانن بۆ تێگەیشتن لە  

 مەبەستەکانی .

تێکی  عیسا مەبەستی نەبوو بڵێ هەر خاڵێکی نێو نمونەکان واتاو مەبەس

ڕۆحی لە پشتەوەیە ، وە وردەکاری نێو نمونەکە خاڵی جەوهەری یان  

بابەتی سەرەکی لە خۆ دەگرێ ، بۆیە دەبێت هەوڵ بدەین واتاو مەبەستی  

 ڕۆحی بۆ هەموو خاڵێک و وردەکاری نێو نمونەکان دیاری نەکەین .  

دەبێت باوەڕدارانی ڕاستەقینە نەڕواننە دەوروبەری خۆیان و بپرسن کێ 

کمە ؟ بەڵکو بپرسن من نزیکی کێم ، کێیە ئەو کەسەی خاوەن نزی

 پێویستیەو خودا لەسەر ڕێگای منی داناوەو من لەوەوە نزیکم . 

  

   

. پەیامی سەرەکی نمونەکە دیاری بکە . ٤  

: پەیامی سەرەکی نمونەکە لە شرۆڤەو جێبەجێکردندایە  پێشەکی

 یاخود دەکرێ کورتبکرێتەوە لە خودی نمونەکەدا . 

: پەیامی سەرەکی ئەم  کرای بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە ئاش

 نمونەیە چی یە ؟  

.   تێبینیەکان  
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نمونەیەکە فێرمان   ٣٧ -٢٩: ١٠لە لۆقا  سامیریە چاکەکە نمونەی  

دەکات لەبارەی "خۆشەویستی زۆر بەرامبەر بە کەسانی تر لە  

 شانشینی خودا " . 

اتێ خۆشەویستیم  پەیامی سەرەکی نمونەکە ئەمەیە : من نزیکیم ک

دەردەبڕم بەرامبەر بە کەسانی تر و مامەڵەیان لەگەڵ دەکەم بە  

بەزەیی و بایەخ دەدەم بە هەژار وخاوەن پێوسیتیەکان کە لە  

 ڕێگاکەمدان  .  

 

؛   ١٠ -٨: ١٣؛ ڕۆما  ٤٧ -٤٣:  ٥؛ مەتا   ٣٤:  ١٩بڕوانە لێڤیەکان 

 .    ٨:  ٢؛ یاقوب  ٢:  ٦؛ گەاڵتیە  ١٢: ٩کۆرنسۆس ١

   

. بەراوردی نمونەی هاوسەنگی و بەرابەری لە کتێبی پیرۆزدا.  ٥  

پێشەکی : زۆرێك لە نمونەکان لەیەك دەچن و هاوشێوەن هەندێ  

، ئەو ڕاستیەی لە هەر    جار دەتوانی بەیەکتریان بەراورد بکەیت

نمونەیەکدا هەیە هاوسەنگە یان بەرابەر ڕاستیەکە بەشەکانی دیکەی 

کتێبی پیرۆز بۆمان ڕوون دەکاتەوەو فێرمان دەکات . هەوڵ بدە ئەو  

ئایەت و شایەتە کتێبیە بدۆزیتەوە کە بەرابەر یان هاوشێوەی  

لە نمونەیەکەو یارمەتیدەرە بۆ ڕاڤەکردنی نمونەکە . ئاگاداربە 

ڕاڤەکردنی هەر نمونەیەك پشت ببەستە بە فێرکردنی ڕوون و  

 ڕاستەوخۆی کتێبی پیرۆز .  

بخوێنەوە.   ١٤ -١٢،  ٩ -٦:  ٣؛  ١٦: ٢گەاڵتیە   

: بەشەکانی تر چی  ئاشکرای بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە 

؟  دەکات ڕاستیەك فێر دەکات کە ئەم نمونەیە پێشکەشی   

. تێبینیەکان   

 

 .  ١٢: ٣گەاڵتیە 
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ئەم ئایەتە فێرمان دەکات کە ئەو مرۆڤەی کاردەکات بە ڕاسپاردەکانی 

شەریعەت پێی دەژی ، ئەمەش واتە ئەگەر مرۆڤ نزیک بێت و چاکەکار 

و توانی ببێتە نزیکێکی باش و پڕوتەواو لەمەدا ، کاتێ بە تەواوەتی  بێت 

 خودای خۆش ویست بە تەواوەتی ئیدی دەبێتە میراتگری ژیانی تاهەتایی .  

 .   ١٦: ٢گەاڵتیە 

دەڵێ لەسەر بنەمای شەریعەت مرۆب بێتاوان نابێت ،    ١٦: ٢بەاڵم گەاڵتیە 

 .   ٢٣ -١٢: ٣ڕۆما 

 .  ١٣: ٣گەاڵتیە 

، وهت كڕییەریعەتی شەفرهنە  ی لەسیح ئێمە مە دەڵێ ،  ١٣: ٣گەاڵتیە 

. لەگەڵ ئەوەی لە مێژوودا هیچ کەسێك   تفرهنە پێناوماندا بووه ی لەوهبە

لەم جیهانەدا نەیتوانیوە هەموو ڕاسپارەدەکانی خودا بە تەواوەتی جێبەجێ 

بکات ئیدی عیسای مەسیح توانی ئەمە بکات چونکە بە تەواوەتی 

گوێڕایەڵ بوو وە هەموو ڕاسپاردەکانی شەریعەتی جێبەجێ کرد 

 .    ١٢: ٥سۆس کۆرن٢؛   ٣ -١: ٨؛ ڕۆما  ٩ -٨: ٥عیبرانیەکان 

 .  ٩- ٦: ٣گەاڵتیە 

ئیدی بەم شێوەیە ، ئایەتەکە فێرمان دەکات کە هەر کەسێك باوەڕ بە  

؛   ١٦:  ٣عیسای مەسیح بهێنێ ئەوا خودا بە بێتاوانی دادەنێت یۆحەنا 

 .   ٨ -٣: ٣. ؛ یۆحەنا  ١: ٥ڕۆما 

 

 

ان دەسوڕێنەوە بەدەوری  . کورتەی فێرکردنی سەرەکی نمونەک٦

.   ر لە شانشینی خوداخۆشەویستی زۆ  

گفتوگۆی لەبارەوە بکە : ئەو فێرکردنە سەرەکیە کامەیە نمونەکە 

پێشکەشی دەکات ؟ عیسای مەسیح دەیەوێ چی بزانین و باوەڕمان  

 بە چی هەبێت وە دەیەوێ چی بکەین و چۆن بین ؟  
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 تێبینیەکان .  

 

 (  ٤٥ -٤٣: ١٢نمونەی گەڕانەوەی ڕۆحی بەدکار )مەتا  

خۆشەویستی زۆر بەرامبەر ئەوانی تر  ئەم نمونەیە فێرمان دەکات لەبارەی 

لە شانشینی خودا . پەیامی سەرەکەی نمونەکە ئەوەیە : شانشینی خودا  

پێناسەدەکرێ بە ئاینێکی ئەرێنی زۆر بەرامبەر کەسانی تر نەوەك ئاینێکی  

نەرێنی ، ئەو پێناسەی خۆشەویستی زۆر دەکات بەرامبەر بە خەڵکی لە 

سیح ئاراستەیە بەرەو خەڵکی ، ئەو  بری هەر شتێکی تر ، خۆشەویستی مە

 خەڵکەی پێویستیان بە چاککردنەوەو ڕزگاریی هەیە . 

 ( . ٣٧  -٢٩: ١٠نمونەی سامیری چاکەکە )لۆقا 

ئەم نمونەیە فێرمان دەکات لەبارەی خۆشەویستی زۆر بەرەو کەسانی تر  

لە شانشینی خودا ، پەیامی سەرەکەی ئەم نمونەیە ئەوەیە : نزیک دەبم  

ویستی زۆرم دەبێت واتە کاتێ بەزەیی و چاودێری پێشکەش بە  کاتێ خۆشە

:  ١٣کەسانی خاوەن پێویستی دەکەم ئەوانەی لەسەر ڕێگاکەمدان . ڕۆما 

١٠ -٨    . 

 (  ٥٠ -٤٠: ٧نمونەی قەرزارەکان )لۆقا 

ئەم نمونەیە فێرمان دەکات لەبارەی خۆشەویستی زۆر بەرەو کەسانی تر  

 لە شانشینی خودا . 

ئەم نمونەیە ئەوەیە : خۆشەویستی زۆر بۆ خەڵکی تر لە  سەرەکی میپەیا

هەستکردن بە لێخۆشبوونەوە سەرچاوە دەگرێ وە هەستکردن بە 

لێخۆشبوون لەدەرئەنجامی باوەڕ بە مزگێنی ئینجیلەوە دێت . بڕوانە  

 .   ١: ٥یۆحەنا ١؛   ٤٢: ٨یۆحەنا 

 چی فێر دەبین لە سروشتی خودا ؟  

ایبەتی گومڕاکان و لەناوچوان کە لەبارەی دەبێت هەموو خەڵکی بزانن بەت

ڕاستێتی سروشتی خودا و عیسای مەسیح وکارەکانیەوە ، یەکێك لە وانە  

مەزنەکانی کە ئەم نمونەیە پێشکەشی دەکات ئەوەیە ئەو خەڵکی ڕزگار 
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دەکات لە ڕۆحە خراپەکارەکان و نەخۆشەکان چاک دەکاتەوە و لە 

سەرقاڵە بە خەڵک   گوناهەکانیان خۆش دەبێت و دڵی هەمیشە 

 .   ٣٦: ٩وپێویستیەکانیان و بەزەیی هەیە بۆیان ، مەتا 

 چی فێر دەبین لە سروشتی باوەڕدارانی ڕاستەقینە ؟ 

دەبێت باوەڕدارانی ڕاستەقینە بزانن لەبارەی ڕاستێتی خۆیان وچۆنیەتی  

یەو شێوازەی پێی دەژین . وانەیەکی تری ئەم نمونەیە ئەوەیە کە تایبەتە  

ا دەیەوێ ئێمە چی بین و چی بکەین )خۆشەویستی زۆر( بەوەی خود

گوزارشە لە سوپاسگوزاریمان بۆ خودا لەسەر ڕزگاریەکەی ئەوەی 

بەدەستمان هێنا بە نیعمەتی خۆی لە عیسای مەسیحدا . بۆیە دەبێت 

سوپاسگوزار بین لەسەر ئەم ڕزگاریە مەزنە کە خودا بە نیعمەتی خۆی 

 پێی بەخشین . 

  

     

      

(  نوێژێك ڕەنگدانەوەی وشەکانی خولەك  ٨)   نوێژ

 خودا بێت  

٥ 

                  

    

، نوێژێکی کورت ئەوە دەربخات کە ئەمڕۆ   بە نۆرە نوێژ بکەن 

فێربوون . یان کۆمەڵەکە بکە بە دوو یان سێ کۆمەڵ و نوێژێك  

 بکەن ڕەنگدانەوەی ئەوە بێت کە ئەمڕۆ فێربوون .  

 

وانەی داهاتوو  ) دوو خولەك ( بۆ  ئەرکی ماڵەوە   ٦ 
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ئەرکی داهاتوو بدە بە ئەندامانی کۆمەڵەکەت بە  ڕابەری کۆمەڵەکە . 

 شێوەی نوسراو ، یان داوایان لێ بکە لە پەڕاوەکانیاندا بینوسن.  

١- بەڵێن .  بەڵێندان بە ڕاهێنانی قوتابی نوێی خوداوەند و بونیادنانی  

 کڵێسای مەسیح و جاڕدانی موژدەی شانشینی خودا .  

٢- وتاری ئامۆژگاری یان فێرکردن ، یان وانە دابەشکردن )لەگەڵ 

کەسێكی تر یان لەگەڵ کۆمەڵێکدا( فێرکردنی پەیوەست بە نمونەی "  

 سامیریە چاکەکە " .  

٣- خەڵوەتی ڕۆحی .  چێژ وەربگرە لە خەڵوەتی ڕۆحی لەگەڵ خودا و  

،  ٢٣هەموو ڕۆژێك هاوکاری وەربگرە لە نیوەی بەشێك لە زەبور 

نە و تێبینیەکانت . باشترین شێوازی ڕاست بەکاربهێ٢٧،  ٢٥، ٢٤

 بنوسەوە .  

٤- لەبەرکردن :  تێڕامان  بکەو ئایەتی نوێی لەبەرکردن : ڕۆما  5:  

ئایەتانەدا بچۆرەوە کە لەبەرت  ٥لەبەر بکە. ڕۆژانە بەو   2 -1

 کردوون . 

٥- وانەی کتێبی پیرۆز . وانەی داهاتووی کتێبی پیرۆز ئامادە بکە لە 

. ئەو پێنج ڕێگەیەی لێکۆڵینەوەی کتێبی 21 -12: 5ماڵەوە :  ڕۆما 

 پیرۆز بەکار بهێنەو و سودیان لێ ببینە. تێبینیەکانت بنوسەوە .  

٦- نوێژ.  نوێژ بکە بۆ کەسێكی دیاریکراو یان شتێکی دیاریکراو لەم 

(. ٣: ٥دەکات ) زەبور  هەفتەیەداو تەماشا بکە خودا چی  

سەبارەت بە بونیادنانی کڵێسای مەسیح . هەروەها تێبینیەکانت بنوسە  -٧

ئەو تێبینیانە بنوسەوە کە پەیوەندیان بە کاتی خەڵوەتت لەگەڵ خودا و  

 ئایەتەکانی لەبەرکردن و فێرکردن و ئامادەکاری یەوە هەیە .  
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 ( ٢٠وانەی )

 

 ١ نوێژ 

 

نوێژ بکەو کۆمەڵەکەت وئەم پرۆگرامی ڕاهێنانە  ڕابەری کۆمەڵەکە : 

 تەرخان بکە تایبەت بە مزگێنیدان و بانگەوازی شانشینی خودا .  

 

خولەك(   زەبورەکان ٢٠بەشداریکردن )   ٢ 

 

و پەڕاوی تایبەتی خەڵوەتی ڕۆحیتان بە نۆرە بەشداری بکەن 

مانەکانتان لەو بەشە ئەوەی فێری بوون لە خەڵوەت و تێڕا بخوێننەوە

(  ٢٧،  ٢٥،  ٢٤، ٢٣دیاریکراوەی کتێبی پیرۆز ) زەبور   

گوێ بگرن لە ئەو کەسەی بەشداری دەکات ، بەشێوەیەك مامەڵەی  

لەگەڵ بکەن هەست بکات ئەوەی دەیڵێ جێی بایەخی ئێوەیە ، پێشوازی  

لێبکەن . مشتومڕی لەگەڵ مەکەن لەو بابەتەی بەشداری پێدەکات ،  

ینیەکانت بنوسەوە . تەنها تێب  

 

 

 

٢ -١: ٥خولەك( ڕۆما ٥لەبەرکردن )  ٣ 

           

بکەن ،  پێداچونەوە  بە شێوەی گروپی دوانەیی ) دوو باوەڕدار پێکەوە 

.    ٢ -١: ٥بۆ  ڕۆما   

 

 

٢١ -١٢: ٥خولەك(   ڕۆما  ٨٥فێرکردن )  ٤ 
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هەندێ بەرەکەت بوو لە دەرئەنجامی  ١١ -١: ٥پوختەی ڕۆما پێشەکی :   

پێداگری دەکات لەسەر دۆخی  ٢١ -١٢: ٥بێتاوان بوونەوە وە ڕۆما 

 یاسایی باوەڕدار کە بێتاوان بوە لەبەرچاوی خودا .  

 

   وشەی خودا            : بخوێنەوە .١هەنگاوی 

 .    دەخوێنینەوە   ٢١ -١٢: ٥پێکەوە ڕۆما 

هەر کەسێ ئایەتێك بخوێنێتەوە تا هەموو ئایەتەکان بە تەواوی  بە نۆرە 

 دەخوێنینەوە . 

 

  تێبینیەکان            : ئاشکرای بکە. ٢هەنگاوی 

. ئەو ڕاستیە کامەیە پێت وایە گرنگە بەالتەوە سەبارەت بە خۆت   بیرکەوە

  لەم ئایەتانەدا ؟ یان لە کۆی گشتی ئەم ئایەتانە کام ڕاستیە چووە ناو هۆش 

 و دڵتەوە  ؟  

یەك یان دوو ڕاستی ئاشکرا بکە کە تێگەیشتووی لێی . بیریان   بنوسە . 

 لێبکەوە و بیرۆکەکانت بنوسە لە پەڕاوەکەتدا .  

) دوای ئەوەی ئەندامان کاتێك بەسەردەبەن لە   بەشداری بکە.

 بیرکردنەوەو نوسینەوە ، بە نۆرە بیرۆکەکانتان بەشداری پێبکەن (. 

اری دەکەین لەو شتانەی کە ئاشکرا کران لەالیەن  هەریەکێکمان بەشد

 ئەندامانەوە . 

)لەیادت بێت لەهەر کۆمەڵەیەکی بچوکدا ، ئەندامانی کۆمەڵەکە بە 

 شێوەیەکی جیاواز بەشداری دەکەن(.    

  

 ١٩  -١٢: 5ڕۆما 

 

بەراورد لە نێوان ئادەم ومەسیح ڕوونی دەکاتەوە کە  : ١ئاشکراکردنی 

ناکات لەگەڵ خەڵکی لەسەر بنەمای تاك وبەس ،  خودا بەئاسانی مامەڵە

 بەڵکو لەسەر بنەمای یەکێتیان یان لەگەڵ ئادەم وەیان لەگەڵ مەسیح .  
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لەیەکچوون هەیە لە نێوان کەوتنی ئادەم وهەستانەوەی مەسیح . چونکە 

بێتاوان بوونی هەر باوەڕدارێك لە مەسیحدا بابەت و شرۆڤەی کەوتنی  

 ادەمدا . هەموو مرۆڤێك دەکات لە ئ

 

بەشی یەکەم تەنها بەراورد ڕوون دەکاتەوە : وەك چۆن ئێمە   ١٢ئایەتی  أ. 

 حوکمدراوین لە ئادەمدا بەهەمان شێوە بێتاوان دەبین لە مەسیحدا .  

وەك چۆن گوناهەی ئادەم سەرەتای حوکمدانی بە مردن هێنایە کایەوە بۆ  

ڕاستودروستی   ١٩ -١٨: ٥هەموو خەڵکی سەر زەوی ئەو بەپێی ڕۆما 

ەرەتای بێتاوانبوون وژیانی بۆ هەموو باوەڕدارێك بە مەسیح  مەسیح س

 هێنایە کایەوە !  

ڕوونی دەکاتەوە کە سەرپێچی ئادەم وگوناهەکەی  ١٤  -١٣ب. ئایەتەکانی 

 هۆکار بوون بۆ کەوتنی ڕەگەزی ئادەمیزاد . 

نێوان کەوتن    یڕوونی دەکاتەوە کە هاوشێوە بوون ١٧ -١٥ج. ئایەتەکانی 

 وهاوسەنگ نین بە تەواوەتی .  ی تەریبو ڕزگاری

ئێمە   شرۆڤەیەکی تەواوی ئەوەمان بۆ دەکات کە ١٩ -١٨د. ئایەتەکانی 

 تۆمەتبارین لە ئادەمدا بەاڵم هاوکات بێتاوان دەبین لە مەسیحدا . 

 ٢١ -٢٠: ٥ڕۆما 

: پوختەی بەرابەریی نێوان گوناهەی مرۆڤ و نیعمەتی  ٢ئاشکراکردنی 

 خودا . 

 یادکردنی گوناهە . أ. شەریعەت هات بۆ ز

لە ماوەی نێوان ئادەم ومەسیح شەریعەت هات ، شەریعەت ئاماژەیە بۆ  

سەرجەم شەریعەتی موسایی واتە تەواویی سیستەمەکانی پەیمانی کۆن ،  

ئەم شەریعەتە هات لە ماوەی نێوان ئادەم ومەسیح بەمەبەستی بەدەست  

تکردن و زانین  هێنانی ژیانی تاهەتایی نا ، بەڵکو وەك ئامرازێک بۆ هەس
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لە مەزنایەتی گوناهەو مردن و گرنگی و پێویست بوون بە ڕزگاریی ، 

 .    ١٣، ١١:  ٧؛ ڕۆما  ١٥: ٤؛ ڕۆما  ٢٤: ٣گەاڵتیە 

ب. بە زیادبوونی گوناهە ، نیعمەتی خودا زیاد دەکات بەشێوەیەکی 

 مەزنتر .

پالنی خودا وابوو کە لەناخ وقواڵیی خراپەی مرۆڤدا چاکە دەربهێنێ ،  

ۆیە مەبەستی بوو کە بەزیادبوونی خراپەی گوناهە ، نیعمەت زۆر زیاد ب

بکات ، هەموو گوناهەکانی جیهان بوە هۆی دەرکەوتنی نیعمەتی خودا 

بەشێوەیەکی جوان ، لەگەڵ ئەوەی شەریعەت تا ئێستا ئامرازێکی 

کاریگەرە بۆ زیادکردنی گوناهەو تاوان کە خەڵکی ئەنجامی دەدەن لەگەڵ 

رکەوتنی نیعمەتی خودا بوە ئامرازێکی مەزنتر بۆ ئەوەشدا دە

 دەستەبەربوونی بێتاوانی و ژیان . 

     

 ڕونکردنەوە .           پرسیار : ٣ هەنگاوی

: حەز دەکەی کام پرسیارە بخەیتە ڕوو بۆ کۆمەڵەکە لەبارەی بیربکەوە 

ئەم بەشەی کتێبی پیرۆز؟ باشترە هەوڵ بدەین هەموو ئەو ڕاستیانەی  

،  تێ بگەین ، وە ئەو شتانەی تا ئێستا   21 -12: 5ون لە ڕۆما ڕاگەیەنرا

 لێی تێنەگەیشتووین پرسیاری لەبارەوە بکەین.  

: وریا بە لە شێوازی پرسیارەکەت هەوڵ بدە ڕوون بێت ، دواتر  بنوسە

 پرسیارەکەت لە پەڕاوەکەتدا بنوسەوە. 

: )  دوای ئەوەی ئەندامان کاتێك بەسەردەبەن لە   بەشداری بکە

یرکردنەوەو نوسینەوە ، یەکەمجار داوا لە هەر یەکێكیان بکە  ب

 پرسیارەکانیان بخەنە ڕوو (.  

: ) دوای ئەوە ، هەندێ پرسیار هەڵبژێرە وە هەوڵ بدە لە   گفتوگۆ بکە

 ڕێگەی گفتوگۆکردنەوە بە یەکسانی لەگەڵ کۆمەڵەکەتدا وەاڵمی بدەوە (. 

ەنگە ئەندامانی )ئەمانەی خوارەوەش نموونەن بۆ هەندێ پرسیار ڕ

کۆمەڵەکە بیخەنە ڕوو، وە هەندێ تێبینی بەسودن بۆ بەڕێوەبردنی 

 گفتوگۆکردن سەبارەت بە پرسیارەکان (.    
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   14: 5ڕۆما       

: پۆڵس مەبەستی چیە کە دەڵێت ئادەم هێمایەك بوو بۆ   ١پرسیاری 

 عیسای مەسیح   ؟  

 تێبینیەکان .  

پۆڵس فێرمان دەکات کە هەموو مرۆڤێك لە جیهاندا دەبێت بوەستێت 

بەشێوەیەك لەم شێوانە و پەیوەندی دیاریکراوی هەیە بە ئادەم و 

ەوەستین بە  مەسیحەوە ، بەهۆی سەرپێچی کردنی ئادەمەوە هەموان د

تاوانباریی لەبەردەم خودا بەاڵم بەهۆی کارە ڕاستودروستیەکەی ڤمەسیح  

واتە مردنی و هەستانەوەی ئەوا باوەڕداران بە عیسای مەسیح بێتاوان  

 .   ١٢: ٥دەبن ، ڕۆما 

 أ. ئەم سەردەمەی ئێستامان پێداگری دەکات لەسەر تاکڕەوی .  

 .   ١٢: ٥ڕۆما 

ڕەگەزی مرۆڤ پێکەوە و فێربوون لە  ب. کتێبی پیرۆز فێری یەکێتی 

؛   ١٣ -١٠:  ١٦؛ یەرمیا  ١٨بەرپرسیارێتی کەسێتیمان دەکات . حەزقیال 

  -١٢: ٥؛ ڕۆما  ٦ -٥: ٢٠؛ دەرچوون  ١٠دە ڕاسپاردەکە لە دەرچوون 

پۆڵس دەڵێت گوێرایەڵی کردنی یەك مرۆڤ عیسای   ١٩. لەئایەتی  ١٩

کی بێتاوان دەکات .  مەسیح لە یۆنانیدا کاتیزتەمی زۆرێک لە خەڵ

 .   ١٩ -١٢: ٥؛ ڕۆما  ٤: ١٤؛ ئەیوب  ٥: ٥١هەروەها بڕوانە زەبور 

   ١٧ -١٥: ٥ڕۆما 

 : کاری مەسیح مەزنترە لەکاری ئادەم . چۆن ؟  ٢پرسیاری 

 تێبینیەکان . 

 ڕوونی دەکاتەوە .  ١٧ -١٥: ٥ڕۆما 
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بەڵکو  أ. ڕزگارمان دەبێت بەاڵم بەتەنها لە سزای یاخی بوون نا یەك ئادەم 

 لە سزای یاخی بوونە زۆرەکان کەسایەتی هەروەها .

ب. مەسیح بە نیعمەتە ئەرێنیەکەی زیاتر کاری کرد لە کارە 

 .  ١٧کاولکاریەکەی ئادەم ئایەتی 

یاخی بوونی ئادەم هەموو شتێکی جواڵند بەرەو نەرێنی بەرەو حوکمدانی 

موو مردنی دادپەروەرانە ، بەاڵم ڕاستودروستی مەسیح وای کرد هە

: ٥؛ ڕۆما   ١١: ٣٣؛  ٢٣: ١٨شتەکان بڕۆن بەرەو ئەرێنی ، حەزقیال 

٢١،  ٢٠، ١٥    . 

 ١٨: ٥ڕۆما 

: ئایا کتێبی پیرۆز فێرمان دەکات کە هەموو خەڵکی  ٣پرسیاری 

 ڕزگاریان دەبێت ؟  

 تێبینیەکان . 

ئەگەر لە چوارچێوەکەی خۆیدا دەربکرێ وەکو ئەوە وایە   ١٨ئایەتی 

هەموو مرۆڤەکان ڕزگاریان دەبێت . گوزارش کردن لە فێربکات کە 

هەموو ئادەمیزاد کە بەکارهاتوە لە کتێبی پیرۆز هەمیشە بە واتای ئەوە  

 نیە هەر کەسێک بژی لەسەر ڕووی زەوی بە بێ جیاوازی. 

أ. دەبێت دەستەواژەی گشتگیری "هەموان " بەپێی مەرجی پیویست بێت  

 کە گرێدراوە بە بەرەکەتەوە .

 ئاماژە بەو مەرجەی بێتاوانیی دەکات . ١٧: ٥ڕۆما 

ب. دەبێت دەستەواژەی گشتگیر تایبەت بێت بە سروشتی بابەتەکە یان 

؛   ٣٢: ١١؛  ٢٠: ٥؛   ٣٧: ١چوارچێوەکە . بڕوانە مەرقۆس 

 .   ٢٣ -٢٢: ١٥کۆرنسۆس ١

ج. دەستەواژەی گشتگیر "هەموو" بەکار دێت بۆ دژایەتی هەڵوێستی  

لەالی جولەکە بە گشتی کاتێ دەڵێن ئەوان  ناچاری گشتگیری هەڵە

 باشترن لە نەتەوە ناجولەکەکان .
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پۆڵس پێداگری دەکات کە جیاوازی نیە لە نێوان جولەکەو ناجولەکە 

چونکە هەموو خەڵکی ڕزگاریان دەبێت ئەگەر جولەکە بێت یان لە 

؛ ڕۆما   ٣٥ -٣٤: ١٠نەتەوەکان بەهەمان شێوە رزگاریان دەبێت ، کردار 

 .   ٣٦،  ١٨:  ٣؛ یۆحەنا  ١٢: ١٠؛  ٢٢: ٣؛  ١١: ٢

    

 پەیڕەوکردن.              پەیڕەوی بکە: ٤هەنگاوی 

چی ڕاستیەك لەم بەشەی کتێبدا هاتوە دەشێ باوەڕداران بە   بیربکەوە :

 شێوەی پراکتیك پەیڕەوی بکەن ؟ 

: وەرن پێکەوە بیربکەینەوە و هەندێ پەیڕەوکردن بەشداری بکەو بنوسە

 .  21 -12: ٥بنوسینەوەو تەواو بکەین لە ڕۆما 

: ئەو پەیڕەوکردنە پێشنیارکراوە کامەیە کە خودا دەیەوێ  بیربکەوە 

 ێ بە پەیڕەوکردنی کەسێتی ؟ بیگۆڕ

: ئەم پەیڕەوکردنە کەسێتیە بنوسە لە پەڕاوەکەتدا. بەشداری بکە بە   بنوسە

 ئازادی لەو پەیڕەوکردنە کەسێتیەی کە خودا دایناوە لەسەر دڵت.  

)لەیادت بێت ئەندامانی هەموو کۆمەڵەیەك ڕاستیە جیاوازەکان 

ی جیاواز دەردەهێنن .   پەیڕەودەکەن ، یان لە هەمان ڕاستیدا پەیڕەوکردن

 ئەمانەی خوارەوە هەندێ پەیڕەوکردنی پێشنیارکراون (.        

    

 

                            

 .   21 -12: 5نمونە لەسەر پەیڕەوکردنی پێشنیارکراو لە ڕۆما  -١

 

دەزانم کە خودا نەك تەنها گوناهە زۆرەکانم بەڵکو دۆخی  :  ١٢:  5

بەشێوەی شەریعەتی و یاسایی هەروەها لەبەرچاو گرتوە کە تاوانباریم 

 دەگەڕێنەوە بۆ یەکبوونم لەگەڵ ئادەم . 

: دەزانم کە گوناهەی ئادەم گەیشتە منیش وەکو مرۆڤ  ١٤ -١٣: ٥

سروشتی بۆ دۆخی حوکمدانی یاسایی ، چونکە ئادەم وای کرد پێویستم بە  
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ڕاستودروستی مەسیح  کڕینەوە هەبێت بەتەواوەتی ! وە دەزانم هەروەها 

مردنی و هەستانەوەی لە پێناومدا و لەبری من وەك باوەڕدار بە مەسیح  

دەمگەیەنێتە دۆخی یاسایی وەکو بێتاوان بەشێوەی شەریعەتی ویاسایی ، 

 چونکە مەسیح منی کڕیەوە !

: دڵنیابە بەتەواوەتی کە نیعمەتی خودا ئەوەی لە ڕێگەی  ١٩ -١٧: ٥

ەوتوو دەبێت بەسەر گوناهەکانی مرۆڤدا عیسای مەسیحەوە هات سەرک

ئەوەی ئادەم بەهۆی کەوتنەکەیەوە هێنایە جیهان ، وە دڵنیابە بەتەواوەتی 

 کە خودا نیعمەت دەبەخشێت زیاترو زیاتر لە حوکمدان . 

: شەریعەت دە ڕاسپاردەکەی وەك نمونە بەکار هێنا لە کتێبی    ٢٠: ٥

تر وە زانینی ئەو ڕاستیەی  پیرۆزدا بۆ تێگەیشتن لە گوناهە بەشێوەی باش

 کە گوناهباران لە دۆخی سروشتیاندان .  

 . نمونە لەسەر پەیڕەوکردنی کەسێتی :  ٢

أ . نامەوێ مامەڵەکردنی خودا لە بیر بکەم لەگەڵ خەڵکی نەك تەنها وەکو 

تاك بەڵکو لەسەر ئاستی پەیوەندیەکانیان ویەکبوونیان لەگەڵ ئادەم یان  

ت کە ژیانی کەسێتیم کاریگەری دەبێت لەسەر مەسیح ، دەمەوێ لەبیرم بێ

 خودی خۆم و خەڵکی تر و بەتایبەتی منداڵەکانم . 

ب. هەست بە دڵخۆشیەمی مەزن دەکەم کاتێ دەزانم کاریگەری نیعمەتی  

جاکەی خودا لەم جیهانەدا زۆرمەزنترەو پێوانە ناکرێت و بەروارد 

جیهانە !  ناکرێ بەرامبەر بە کاریگەری گوناهەو خراپەکاریی ئەم 

دەمەوێ نیعمەتی خودا کە سەردەکەوێ بەسەر گوناهەی مرۆڤدا لە بیرم  

نەچیت ، دەمەوێ لەیادم بێت کە من نیعمەتی خودا لە ژیانمدا دەردەکەوێ 

بە ڕاستودروستیم بە باوەڕ بە عیسای مەسیح و ژیانی نوێ وبێتاوانیی  

 لەگەڵ عیسای مەسیح لەم جیهانەدا . 
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 هاتنەدەنگ              نوێژ بکە :٥هەنگاوی 

بە نۆرە نوێژ دەکەین ، هەریەکێك سەبارەت بە یەك ڕاستی کە خودا فێری  

 .   21 -12:  5کردین لە ڕێگەی ئایەتەکانیەوە لە ڕۆما 

) بەدەنگەوە هاتنت لە نوێژەکەتدا بۆ ئەو شتەی فێری بوویت لە وانەی ئەم  

کتێبەدا (. پرۆڤە بکەن لەسەر نوێژی کورت کە پێکهاتبێ لە ڕستەیەك یان  

دوان . لە یادت بێت ئەندامانی هەر کۆمەڵەیەك دەکرێ نوێژ بکەن  

 سەبارەت بە کاروباری جیاواز تر (.  

 

 

کۆکیکاری  (  نوێژی داخولەك  ٨)   نوێژ  ٥ 

                  

    

 .  یانییان س   انەییلە شێوەی کۆمەڵەی دوو بەردەوام بن لە نوێژ  

ەکانتان بەرز بکەنەوە لە پێناوی یەکتر و لە پێناوی خەڵکی  نوێژ

. جیهان  

 

وانەی داهاتوو  ) دوو خولەك ( بۆ  ئەرکی ماڵەوە   ٦ 

    

ئەرکی داهاتوو بدە بە ئەندامانی کۆمەڵەکەت بە  ڕابەری کۆمەڵەکە . 

 شێوەی نوسراو ، یان داوایان لێ بکە لە پەڕاوەکانیاندا بینوسن.  

١- بەڵێن .  بەڵێندان بە ڕاهێنانی قوتابیەکانی خوداوەند و بونیادنانی 

 کڵێسای مەسیح و جاڕی موژدەی شانشینیی .

٢- وتاری ئامۆژگاری یان فێرکردن ، یان وانە دابەشکردن )لەگەڵ 

.  21 -12: 5کەسێكی تر یان لەگەڵ کۆمەڵێکدا( ڕۆما   

٣- خەڵوەتی ڕۆحی .  چێژ وەربگرە لە خەڵوەتی ڕۆحی لەگەڵ خودا و  

،  31هەموو ڕؤژێك هاوکاری وەربگرە لە نیوەی بەشێك لە  زەبور  

.  باشترین شێوازی ڕاست بەکاربهێنە و تێبینیەکانت   34،   33، 32

 بنوسەوە .  
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٤- لەبەرکردن : تێڕامان  بکەو ئایەتی نوێی لەبەرکردن : ڕۆما  5: 3-  

ئایەتانەدا بچۆرەوە کە لەبەرت کردوون .  ٥لەبەر بکە. ڕۆژانە بەو   4  

٥- فێرکردن : نمونەی" شوێنی تایبەت لە شاییدا" ئامادە بکە لە لۆقا 

سود   ١٤ -٩: ١٨وە نمونەی فەریسی وباجگر لە لۆقا   ١١ -٨: ١٤

ەنگاوەکانی ڕێنمایی بۆ راڤەکردنی ئەم نمونانەی ببینە لە شەش ه

 هاتوون لە وانەی یەکەمدا . 

٦- نوێژ.  نوێژ بکە بۆ کەسێكی دیاریکراو یان شتێکی دیاریکراو لەم 

(. ٣: ٥هەفتەیەداو تەماشا بکە خودا چی دەکات ) زەبور   

سەبارەت بە بونیادنانی کڵێسای مەسیح . هەروەها تێبینیەکانت بنوسە  -٧

ئەو تێبینیانە بنوسەوە کە پەیوەندیان بە کاتی خەڵوەتت لەگەڵ خودا و  

ئایەتەکانی لەبەرکردن و فێرکردن و ئامادەکاری یەوە هەیە بۆ هەفتەی  

 ئایندە .  

  

    

 (٢١وانەی ) 

 

 ١ نوێژ 

 

ۆگرامی ڕاهێنانە  نوێژ بکەو کۆمەڵەکەت وئەم پرڕابەری کۆمەڵەکە : 

 تەرخان بکە تایبەت بە مزگێنیدان و بانگەوازی شانشینی خودا .  

 

خولەك(   زەبورەکان ٢٠بەشداریکردن )   ٢ 

 

و پەڕاوی تایبەتی خەڵوەتی ڕۆحیتان بە نۆرە بەشداری بکەن 

ئەوەی فێری بوون لە خەڵوەت و تێڕامانەکانتان لەو بەشە  بخوێننەوە

(  ٣٤،  ٣٣،  ٣٢، ٣١دیاریکراوەی کتێبی پیرۆز )زەبور   

گوێ بگرن لە ئەو کەسەی بەشداری دەکات ، بەشێوەیەك مامەڵەی  

لەگەڵ بکەن هەست بکات ئەوەی دەیڵێ جێی بایەخی ئێوەیە ، پێشوازی  
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ەتەی بەشداری پێدەکات ،  لێبکەن . مشتومڕی لەگەڵ مەکەن لەو باب

 تەنها تێبینیەکانت بنوسەوە . 

 

 

 

 ٣    ٤ -٣: ٥خولەك( ڕۆما ٥لەبەرکردن )

           

تیاڕامان و  بە شێوەی گروپی دوانەیی ) دوو باوەڕدار پێکەوە (  

.     ٤ -٣:  ٥بکەن ، ڕۆما لەبەرکردن و پێداچونەوە   

 

 

 

 

فەریسی و  خولەك( شوێنی تایبەت لە شاییدا و  ٨٥فێرکردن )

 باجگر

٤ 

 

وە نمونەی "    ١١ -٨: ١٤شوێنی تایبەت لە شاییدا " لە لۆقا  نمونەی " 

ساکاریی لە شانشینی  تایبەتن بە   ١١ -٨: ١٨فەریسی وباجگر" لە لۆقا 

 خودا   

" نمونەکە" چیرۆکێکە باس لە ژیانی ڕۆژانەی سەرزەوی دەکات بە  

واتایەکی ئاسمانی . چیرۆکێکە دەکرێ بگێڕدرێتەوە لەژیانی ڕاستەقینەدا و  

ئامانج لێی فێرکردنی ڕۆحیە . عیسای مەسیح ئەو بابەتانەی باو و باڵو  

بوون هەروەها ڕوداویی ڕۆژانەی بەکار دەهێنا لە پێناوی ڕاگەیاندنی  

ێنیەکانی شانشینی خودا و ڕوناکیەکەی ، وە بۆ ڕوبەڕوبونەوەی خەڵکی نه

 لەبارەی بارودۆخی ڕاستەقینەیان و پێویستییان بە نوێبوونەوە .  

ئەم وێنەیە خاڵ بەخاڵ لە شەش ڕێبەری ڕێنماییەکاندا تایبەت بە  

 (. ١، پاشکۆی  ٩لێکۆڵینەوەی نمونەکان  ) بڕوانە ڕێبەری ڕێنماییەکانی 

 ی شوێنی تایبەت لە شاییداأ. نمونە

 بخوێنەوە .   ١٤ -١: ١٤لۆقا 
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 . چیرۆکە سروشتیەکە تێ بگە کە لە نمونەکەدا پێشکەش کراوە.١

پێشەکی : نمونەکە بە زمانێکی میتافۆری دەدوێ و واتای ڕۆحیەکەی  

بونیاد نراوە لەسەر ئەم زمانە میتافۆریە . بۆیە یەکەمجارشرۆڤەی  

و بانگراوندە کلتوریەکەی دەکەین وشەکانی نێو چیرۆک ونمونەکە

 ودەخوێنین / شارستانی و ڕاستیە میژوویەکانی . 

گفتوگۆ: ئەو بنەمایانەی ژیانی بەرچاوی ئێستامان کامانەن ، کە نمونەکە  

 لە خۆی گرتوە ؟  

 تێبینیەکان 

 ئەم نمونەیە جۆرێکە لە هاندان. 

 شوێنی پێشەوەو تایبەت . 

هەموو دەوڵەتێك لە جیهاندا بنەمای تایبەتی خۆی هەیە لە ئەتەکێت . ئەم  

بنەماو ئەتەکێتانە لە ئاهەنگ وشایی و زەماوەند لە ئیسرائیلدا توندترە ، لە  

ماڵ و لەسەر خوان کاتی نان خوارن لە شایی و ئاهەنگەکاندا چەندین جۆر  

کان ، لەو  خوان هەیە ، ئەمەش دەگۆڕێ بەپێی ژمارەی بانگهێشتکراوە

ڕۆژگارەدا خەڵکی لەسەر کورسی دانەدەنیشتن بەڵکو لەسەر سەکۆی  

ی ئینگلیزی بەدەوری خوانەکەدا  uتایبەت بە خوان کە لەشێوەی پیتی 

دادەنیشتن کە نزم بوو . وە هەر یەك لەو سەکۆیانە سێ کەس دادەنیشت  

ر  لەسەری بەالی چەپدا وە ڕوویان لە خوانەکە دەبوو وە پێیەکانیان دوو

بوو لە خوانەکەوە ، دەستەکانیان بەالی ڕاستدا بەکار دەهێنا بۆ نانخواردن 

، هەر یەك لەم شوێنانە کە نۆ شوێن بوون لە سەکۆکان بەدەوری  

خوانەکەدا شوێنی تایبەت بوون یان شوێنی ڕێز لە بیروهزری گەلی 

  ئیسرائیلدا .  بەپێی یەکێك لەزانایانی جولەکە بەم شێوەیە شوێنی پێشەوەو

ڕێز دیاری کرابوو : لە سەرەوەو الی چەپەوە تا الی ڕاست و لەسەرەوە : 

. وە شووێنی دەستە    ٩،  ٧،  ٨ئینجا   ٣،   ١، ٢ئینجا   ٦، ٤،  ٥ژمارەکان 

ڕاست تەرخان دەکرا بۆ ئەو کەسانەی کە ڕێزی تایبەتیان لێدەگیرا بڕوانە  
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ێنان بەم  ، وە شوێنە تایبەتەکان بۆ ڕێزل  ٢٥ -٢٣:  ١٣؛  ١٨: ١یۆحەنا 

شێوەیە بوو لە بەرزترین پیاوی الی چەپەوە بۆ بەرزترین پیاوی دەستە  

. گرنگ    ٥،  ٤،  ٦ئینجا  ٢،  ١،  ٣پاشان   ٨،  ٧،   ٩ڕاست ژمارەکان 

 ئەوەیە لێرەدا ئەم ڕیزبەندیە جێگیر بوو بۆ دانیشتوان وبانگهێشتکراوەکان. 

 تەرخانکردنی شوێنەکان .  

هێشت دەکرد زۆرجار خاوەن ماڵ  بوو ئەو  ئەو کەسەی میوانەکانی بانگ  

شووێنی دیاری دەکرد بۆ بانگهێشتکراوەکان و میوانەکان ، ئیدی عیسا  

هانی گوێگرانی دا کاتێ بانگ دەکرێن بۆ شایی شوێنی پێشەوە نەگرن 

 بەڵکو لە دواوە دانیشین . 

 

 

. چوارچێوەی دەقە ڕاستەوخۆکە بخوێنەوەو تاقی بکەوە ، وە ٢ 

 .  ونەکە دیاری بکەبنەماکانی نم

: چوارچێوەی "چیرۆکەکە" زۆرجار ڕەهەندو بانگراوندی هەیە   پێشەکی

یان شرۆڤە کردن وجێبەجێکردنی نمونەکەی هەیە . دەکرێ ئاماژە بۆ  

بانگراوندی نمونەکە گونجاو بێت لەگەڵ پێناسەی چیرۆکەکە بۆ ئەو 

بارودۆخەی نمونەکەی تێدا باسکراوە . وە زۆرجار بانگراوندی نمونەکە  

کی نێو نمونەکەوە ، بەاڵم شرۆڤە یان جێبەجێکردنی  کەوتوەتە پێش چیرۆ

 دوای چیرۆکی نمونەکە باسکراوە . 

: چیرۆک و بانگراوند و شرۆڤە   ئاشکرای بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە

 یان جێبەجێکردنی ئەم نمونەیە چی یە ؟  

 .  تێبینیەکان

 .   ٧ -١: ١٤أ. بانگراوندی نمونەی هاتوو لە لۆقا 

 ڕۆژی شەممەدا . خۆراکی گرنگ لە 
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؛   ٣٧: ١١؛    ٣٦: ٧عیسا زۆرجار لەگەڵ فەریسیەکان نانی دەخوارد )لۆقا 

( لەمجارەدا بانگکرا بۆ نان خواردنێکی گرنگ لە ڕۆژی شەممەدا ١: ١٤

. بەپێی ئەو یاساوڕیسا توندانەی تایبەت بە ڕۆژی شەممە دەبوو  

بانگکرا بۆ   ئامادەکاری بکرێت بۆ ئەم نان خواردنە ، نازانین بۆچی عیسا

ئەم نانخواردنە بەاڵم کتێبی پیرۆز دەڵێت فەریسیەکان چاودێریان دەکرد 

ڕەنگە هۆکاری بانگهێشتکردنی عیسا بۆ نانخواردن ئەوەی بێت کە ئەم  

فەریسیەو فەریسیەکانی ترو مامۆستایانی شەریعەت هەوڵیانداوە بیانویەك  

ی وەك ئەوەی بدۆزنەوە بۆ سکااڵکردنیان لەسەر عیسا و تۆمەتبارکردن

 .   ٣٨ -٣٧:  ٧پالنیان بۆدانابوو لە بارەی چاککردنەوە لە شەممەدا . لۆقا 

 پاڵەپەستۆی ناشایستە بۆ جێگرتن لە ڕیزی پێشەوە . 

دوای ئەوەی عیسا پیاوە نەخۆشەکەی چاککردەوە ، ئیدی  

بانگهێشتکراوەکان شوێنی خۆیان گرت لە دەوری خوانەکە ، بەاڵم  

ماڵ شوێنیان بۆ دیاری بکات . ئەوان  چاوەڕێیان نەکرد خاوەن 

پاڵەپەستۆیان کردو باشترین شوێنیان گرت ! ئەمەش سەرپێچیکردنی  

بنەماو ئەتەکێتی مامەڵەکردن بوو لەگەڵ داوەت وخوانی نانخواردن ،  

لێرەدا عیسا قسەی کرد لەبارەی شوێنی تایبەت و تەرخانکراو لە 

 نانخواردن وداوەتەکاندا . 

 

 .    ١٠ -٨: ١٤نەی هاتوو لە لۆقا ب. چیرۆکی نێو نمو

 

 .  11: ١٤ج. شرۆڤە یان جێبەجێکردنی نمونەی هاتوو لە لۆقا 

لەکۆتایی نمونەکەدا عیسا فێر دەکات کە هەر کەسێ خۆی بەرزبکاتەوە 

 دەکەوێت وە هەر کەسێ خۆی نزم بکاتەوە بەرزدەکرێتەوە . 

ری  بە نمونەکە دیا .  وردەکاری پەیوەندیدار و ناپەیوەندیدار٣

 بکە. 
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:  عیسا مەبەستی نەبوو بڵێ هەر خاڵێکی نێو نمونەکان  پێشەکی

واتاو مەبەستێکی ڕۆحی لە پشتەوەیە ، وە وردەکاری نێو نمونەکە 

خاڵی جەوهەری یان بابەتی سەرەکی لە خۆ دەگرێ ، بۆیە دەبێت 

هەوڵ بدەین واتاو مەبەستی ڕۆحی بۆ هەموو خاڵێک و وردەکاری 

نەکەین . نێو نمونەکان دیاری    

ئەو وردەکاریانە :  ئاشکرای بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە 

کامانەن نمونەکە لەخۆی دەگرێ و بە سەرەکی و واتادار دادەنرێن 

 ؟ 

. تێبینیەکان   

ڕاڤەکەی  –مامەڵەکردن لەگەڵ ئەم نمونەیە وەکو چیرۆکێکی میتافۆری 

 میتافۆریە .  

ەکی و خاڵێکی لە بزانە، عیسا هیچ واتایەکی دیاریکراو یان بنەمای

 چیرۆکئ نمونەکەدا پێشکەش نەکردوە . 

 

 

  

. پەیامی سەرەکی نمونەکە دیاری بکە . ٤  

: پەیامی سەرەکی نمونەکە لە شرۆڤەو جێبەجێکردندایە  پێشەکی

 یاخود دەکرێ کورتبکرێتەوە لە خودی نمونەکەدا . 

: پەیامی سەرەکی ئەم  ئاشکرای بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە 

 نمونەیە چی یە ؟  

.   تێبینیەکان  
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  ١١ -٨: ١٤لە لۆقا  شوێنی تایبەت لە داوەتد یان شایی نمونەی  

 نمونەیەکە فێرمان دەکات لەبارەی "ساکاری لە شانشینی خودا " . 

پەیامی سەرەکی نمونەکە ئەمەیە : هەرکەسێك خۆی بەرزبکاتەوە 

 نزم دەکرێتەوە هەر کەسێکیش خۆی نزم بکاتەوە بەرز دەکرێتەوە  .  

 

ساکاری یەکێکە لە نیشانەو بنەما سەرەکیەکان کە پێناسەی شانشینی  

 .    ٤ -٣: ٢وە فیلیپی  ١١ -٥: ٢بڕوانە فیلیپی خودای پێدەکرێت ! 

 

 

. بەراوردی نمونەی هاوسەنگی و بەرابەری لە کتێبی پیرۆزدا.  ٥  

پێشەکی : زۆرێك لە نمونەکان لەیەك دەچن و هاوشێوەن هەندێ  

جار دەتوانی بەیەکتریان بەراورد بکەیت ، ئەو ڕاستیەی لە هەر  

ستیەکە بەشەکانی دیکەی نمونەیەکدا هەیە هاوسەنگە یان بەرابەر ڕا

کتێبی پیرۆز بۆمان ڕوون دەکاتەوەو فێرمان دەکات . هەوڵ بدە ئەو  

ئایەت و شایەتە کتێبیە بدۆزیتەوە کە بەرابەر یان هاوشێوەی  

نمونەیەکەو یارمەتیدەرە بۆ ڕاڤەکردنی نمونەکە . ئاگاداربە لە 

ڕاڤەکردنی هەر نمونەیەك پشت ببەستە بە فێرکردنی ڕوون و  

وخۆی کتێبی پیرۆز .  ڕاستە  

: بەشەکانی تر چی  ئاشکرای بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە 

؟  دەکات ڕاستیەك فێر دەکات کە ئەم نمونەیە پێشکەشی   

. تێبینیەکان   

 

 لوتبەرزی نەبوخەزنەسەر . 

 بخوێنەوە .  ٣٧ -٢٩: ٤دانیال 
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 لوتبەرزی هێرۆدس . 

 بخوێنەوە .   ٢٣ -٢١: ١٢کردار 

 ساکاری پۆڵس . 

  -٧: ٣؛ ئەفەسۆس  ١٢ -٩: ١٢کۆرنسۆس  ٢؛  ١٠  -٩: ١٥کۆرنسۆس ١

کۆرنسۆس  ١؛  ١٤: ٦؛  ٢٠: ٢؛ گەاڵتیە   ١٦ -١٥:  ١تیمۆساوس ١؛  ٩

 بخوێنەوە .   ١٠: ١٥

 .   دالوتبەرزی و ساکاری لە پەیمانی کۆن 

:  ٥٧؛  ١٥ -١٢: ١٤؛   ٢٢ -٦:  ٢؛ ئیشایا  ١٢: ٢٦؛  ٧ -٦: ٢٥پەندەکان 

 بخوێنەوە .    ١٥

 

 لوتبەرزی وساکاری لە پەیمانی نوێدا .  

:  ١٣؛ یۆحەنا  ٢٧: ٢٢؛ لۆقا  ١٢ -٨: ٢٣؛   ٢٨ -٢٥:  ٢٠؛   ٤: ١٨مەتا 

 بخوێنەوە .  ٦ -٥: ٥پەترۆس ١؛   ٦: ٤؛ یاقوب  ٨ -١: ٢؛ فیلیپی   ١٥ -١

 پشتگوێ خراوەکان لە کۆمەڵگەدا .  مامەڵەکردن لەگەڵ توێژە 

 بخوێنەوە .  ١٣: ١٢؛ ڕۆما  ٤٠ -٣٤: ٢٥؛ مەتا  ١٤ -١٢: ١٤لۆقا 

 ب. نمونەی فەریسی وباجگر 

 بخوێنەوە .    ١٤ -٩: ١٨لۆقا 

 

 . چیرۆکە سروشتیەکە تێ بگە کە لە نمونەکەدا پێشکەش کراوە.١

ەکەی  پێشەکی : نمونەکە بە زمانێکی میتافۆری دەدوێ و واتای ڕۆحی

بونیاد نراوە لەسەر ئەم زمانە میتافۆریە . بۆیە یەکەمجارشرۆڤەی  

وشەکانی نێو چیرۆک ونمونەکەو بانگراوندە کلتوریەکەی دەکەین 

 ودەخوێنین / شارستانی و ڕاستیە میژوویەکانی . 
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گفتوگۆ: ئەو بنەمایانەی ژیانی بەرچاوی ئێستامان کامانەن ، کە نمونەکە  

 لە خۆی گرتوە ؟  

 ەکان تێبینی

 دوو کەس .  

پەرستگا شوێنی جۆرەها چاالکی ئایینی بوو . تیایدا کۆبونەوە ئاینیە  

گشتیەکان ساز دەکرا وە خەڵکی قوربانیەکانیان دەهێناو پێشکەشیان دەکرد  

و نوێژیان بەرز دەکردەوە . وە لەنێو جولەکەدا سێ نوێژ دەکرا لە 

فەریسیەکانیان  بە خواناس ، بەشێوەیەکی گشتی  ١٠:  ٦ڕۆژێکدا ، دانیال  

؛ لۆقا   ٤٧: ٢٠؛ لۆقا  ٥: ٦دەبینی و باجگرانیش بە ناپاك وچاوچنۆک مەتا 

 .  ٢٧: ٥؛ لۆقا  ٢: ١٩

 دوو نوێژ . 

فەریسیەکە ڕاوەستاو نوێژی کرد بەپێوە . نوێژ کردن لەباری ڕاوەستان  

وبەپێوەو دەست و ڕوخسار بۆ سەرەوە  نەدەکرا ئەم نوێژە نائاسایی بوو  

پێدەچی ئەم فەریسیە لە شوێنێک ڕاوەستابێت هەموان   ٨: ٢یمۆساوس ت١

بینیویانە ، بەڕواڵەت ئەم پیاوە وتەکانی بەرز دەکاتەوە بۆ خودا بەاڵم  

  -٢٩: ١٦لەناوەڕۆکیدا و لە ڕاستیدا لەگەڵ خۆیدا قسەی دەکرد ، لێڤیەکان  

 .    ٢: ٤؛ یاقوب  ٤٢: ١١؛ لۆقا   ٢٣ -٢٢: ١٤؛ وتەکان  ١٣

 ەنجام . دوو دەرئ

فەریسیەکە گەڕایەوە بۆ ماڵەی خۆی و هیچ گۆڕانکاریەك ڕووی نەدا ،  

 دەکرا لەماڵەوە بمێنێتەوە ، ئەگەر هیچ جیاوازیەکی نەبێت . 

بەاڵم باجگرەکە گەڕایەوە بۆ ماڵەوە بە ڕاستودروستی و بێتاوانیی . وشەی  

رەکە بێتاوان واتە خودا مامەڵەی کرد لەگەڵ باجگرەکە بەشێوەیەك کە باجگ

 بێتاوانەو لە گوناهەکانی خۆش بوە بە تەواوەتی . 
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. چوارچێوەی دەقە ڕاستەوخۆکە بخوێنەوەو تاقی بکەوە ، وە ٢ 

 .  بنەماکانی نمونەکە دیاری بکە

: چوارچێوەی "چیرۆکەکە" زۆرجار ڕەهەندو بانگراوندی هەیە   پێشەکی

اماژە بۆ  یان شرۆڤە کردن وجێبەجێکردنی نمونەکەی هەیە . دەکرێ ئ

بانگراوندی نمونەکە گونجاو بێت لەگەڵ پێناسەی چیرۆکەکە بۆ ئەو 

بارودۆخەی نمونەکەی تێدا باسکراوە . وە زۆرجار بانگراوندی نمونەکە  

کەوتوەتە پێش چیرۆکی نێو نمونەکەوە ، بەاڵم شرۆڤە یان جێبەجێکردنی  

 دوای چیرۆکی نمونەکە باسکراوە . 

: چیرۆک و بانگراوند و شرۆڤە   ە بکەئاشکرای بکەو گفتوگۆی لەبارەو

 یان جێبەجێکردنی ئەم نمونەیە چی یە ؟  

 .  تێبینیەکان

 .   9: ١٨أ. بانگراوندی نمونەی هاتوو لە لۆقا 

سووك   ڵكیان بەنا و خەبێتاوان داده  خۆیان بە  ی دڵنیا بوون كەوانە بۆ ئە 

یوەیە پێ دەچی عیسا  . ئیدی بەم ش وهی هێنایە یەم نموونەكرد، ئەیر ده سە

؛   ١٥:  ١٦ئەم نمونەیەی بۆ کۆمڵێك لە فەریسیەکان باس کردبێت لۆقا 

 .   ٣٠: ٧؛ لۆقا  ٣٢ -٣١: ٥؛ لۆقا  ٤٩  -٤٨: ٧یۆحەنا 

 

 .   ١٣ -١٠: ١٨ب. چیرۆکی نێو نمونەی هاتوو لە لۆقا 

 

 .  14: ١٨ج. شرۆڤە یان جێبەجێکردنی نمونەی هاتوو لە لۆقا 

 

بە نمونەکە دیاری   وردەکاری پەیوەندیدار و ناپەیوەندیدار.  ٣

 بکە. 
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:  عیسا مەبەستی نەبوو بڵێ هەر خاڵێکی نێو نمونەکان  پێشەکی

واتاو مەبەستێکی ڕۆحی لە پشتەوەیە ، وە وردەکاری نێو نمونەکە 

خاڵی جەوهەری یان بابەتی سەرەکی لە خۆ دەگرێ ، بۆیە دەبێت 

ڕۆحی بۆ هەموو خاڵێک و وردەکاری  هەوڵ بدەین واتاو مەبەستی

 نێو نمونەکان دیاری نەکەین . 

ئەو وردەکاریانە :  ئاشکرای بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە 

کامانەن نمونەکە لەخۆی دەگرێ و بە سەرەکی و واتادار دادەنرێن 

 ؟ 

. تێبینیەکان   

ڕاڤەکەی  –مامەڵەکردن لەگەڵ ئەم نمونەیە وەکو چیرۆکێکی میتافۆری 

 یە .  میتافۆر

بزانە . عیسا هیچ واتایەکی دیاریکراوی بۆ هیچ کام لە خاڵەکانی ئەم  

 نمونەیە پێشکەش نەکردوە . 

   

. پەیامی سەرەکی نمونەکە دیاری بکە . ٤  

: پەیامی سەرەکی نمونەکە لە شرۆڤەو جێبەجێکردندایە  پێشەکی

 یاخود دەکرێ کورتبکرێتەوە لە خودی نمونەکەدا . 

: پەیامی سەرەکی ئەم  لەبارەوە بکە ئاشکرای بکەو گفتوگۆی 

 نمونەیە چی یە ؟  

.   تێبینیەکان  

 

 

نمونەیەکە فێرمان  14  -٩: ١٨لە لۆقا  فەریسی وباجگر نمونەی 

 دەکات لەبارەی "ساکاری لە شانشینی خودا " . 
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پەیامی سەرەکی نمونەکە ئەمەیە : ئەوەی خۆی بەرز بکاتەوە نزم 

 دەکرێتەوەو ئەوەی خۆی نزم بکاتەوە بەرز دەکرێتەوە   .  

 

ساکاری یەکێکە لە نیشانەوە بنەما سەرەکیەکان کە پێناسەی شانشینی  

خودای پێ دەکرێ . گەلی ڕاستەقینەی شانشینی خودا بەوە نەناسراون کە  

لوتبەرز و دوو ڕوو بن بەڵکو لە ڕاستیدا دەژین وە دان دەنێن بەوەدا کە بە  

خودا   ڕاستی پێویستیان بە لێخۆشبوونی خودا هەیە و هەروەها بە نیعمەتی

 هەیە وە هەمیشە ساکارن و دان دەنێن بە گوناهەکانیاندا .  

   

. بەراوردی نمونەی هاوسەنگی و بەرابەری لە کتێبی پیرۆزدا.  ٥  

 

   ٣ -١: ١٤زەبور 

تەنەناتە بەپێی پەیمانی کۆن ، هیچ کەسێك بێتاوان نەبوە تەنانەت یەكێکیش  

 .  ١٢ -١٠:  ٣، ڕۆما 

   ٥ -١: ٣٢زەبور 

بکاتەوە دان بنێت بە گوناهەکانیدا توشی جۆرەها  هەرکەسێك ڕەتی 

تەنگانەو ناڕەحەتی دەبێت بەاڵم هەر کەسێك دان بنێت بە گوناهەکانیدا  

 خوداوەند لێی خۆش دەبێت و پیرۆزی دەکات . 

 ١٧ -١٥،    ١٢ -١: ٥١زەبور 

لێرەدا دەخوێنینەوە کە داود دانی بە گوناهەکانیدا ناو چوە بەردەمی خودا بە  

 وەوە ، وە ئەویش دڵی وردوخاش ڕەتناکاتەوە .  دڵێكی شکا

 ١٢: ١٠٣زەبور 

 خودا گوناهەکانمان دوور دەخاتەوە وەکو دووریی ڕۆژهەاڵت لە ڕۆژئاوا. 

 ١٧: ٣٨ئیشایا 
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 خوداوەند گوناهەکانمانی خستە پشت خۆیەوە .  

 ٢٥: ٤٣ئیشایا 

خوداوەند گوناهەکانمان دەسڕێتەوە لە پێناوی خۆیدا وە گوناهەکانمان 

 ناهێنێتەوە بیری خۆی  .   

 ٢٢: ٤٤ئیشایا 

ك كانیشمان وهگوناهە ،وهوری تار دەسڕێتە ك هە وه مانكانخودا یاخیبوونە 

 یانییان .  می بەتە

   ١٩ -١٨: ٧میخا 

یاخیبوونی  بوورێت و لە تاوان ده  لە كە ،ك تۆیەكی وهكێ خودایە

 ڵناگریت یی خۆت هەر تووڕهتا سەبێت؟  ت خۆشدهكەلەی گەپاشماوه

ییت  زهو بە وهڕێیتەگەت دڵخۆشیت ، ده كەگۆڕهنە  ویستییەخۆشە بە چونكە

نمان كاموو گوناهەو هە  وهژێر پێتە یتەخەكانمان دهتاوانە ،وهپێماندا دێتە 

    ریا .ناو قوواڵیی ده یتە دهفڕێیده

 

 

 

ج. کورتەی فێرکردنە سەرەکیەکانی هەردوو نمونەکەی تایبەت بە 

 ساکاری لە شانشینی خودا . 

گفتوگۆی لەبارەوە بکە : ئەو پەیامە سەرکەی فێرکردنانە کامەن 

نمونەکە پێشکەشی دەکات ؟ عیسای مەسیح چی لێمان دەوێ کە  

ن پێی هەبێت ، وە دەیەوێ ئێمە چی بین و چی بیزانین و باوەڕما

 بکەین ؟  

 تێبینیەکان . 
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 سروشتی خودا . 

هەموو خەڵکی بەتایبەتی گومڕاکان ولەناوچوان دەبێت سروشتی خودا 

بناسن وبزانن وە عیسای مەسیح و ئەو شێوازەی کە مامەڵەی پێدەکات ، 

؛   ٨: ١٦؛ یۆحەنا  ٢٥ -٢٢: ١؛ یاقوب  ٣٠ -٢٨: ١١؛ مەتا  ٣٤: ٧لۆقا 

 .   ٦ -٥: ٥پەترۆس ١؛  ٢٩: ١١مەتا 

 سروشتی باوەڕدارانی ڕاستەقینە . 

  -٣: ٢دەبێت باوەڕدارانی ڕاستەقینە بزانن چین و دەبێت چۆن بن فیلیپی 

٤   . 

     

      

(  نوێژێك ڕەنگدانەوەی وشەکانی خولەك  ٨)   نوێژ

 خودا بێت  

٥ 

                  

    

، نوێژێکی کورت ئەوە دەربخات کە ئەمڕۆ   بە نۆرە نوێژ بکەن 

فێربوون . یان کۆمەڵەکە بکە بە دوو یان سێ کۆمەڵ و نوێژێك  

 بکەن ڕەنگدانەوەی ئەوە بێت کە ئەمڕۆ فێربوون .  

 

وانەی داهاتوو  ) دوو خولەك ( بۆ  ئەرکی ماڵەوە   ٦ 

    

ئەرکی داهاتوو بدە بە ئەندامانی کۆمەڵەکەت بە  ڕابەری کۆمەڵەکە . 

 شێوەی نوسراو ، یان داوایان لێ بکە لە پەڕاوەکانیاندا بینوسن.  

١- بەڵێن .  بەڵێندان بە ڕاهێنانی قوتابی نوێی خوداوەند و بونیادنانی  

 کڵێسای مەسیح و جاڕدانی موژدەی شانشینی خودا .  
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٢- وتاری ئامۆژگاری یان فێرکردن ، یان وانە دابەشکردن )لەگەڵ 

کەسێكی تر یان لەگەڵ کۆمەڵێکدا( فێرکردنی پەیوەست بە نمونەی "  

 شوێنی تایبەت لە داوەتدا وە نمونەی فەریسی وباجگر" .  

٣- خەڵوەتی ڕۆحی .  چێژ وەربگرە لە خەڵوەتی ڕۆحی لەگەڵ خودا و  

،   ٣٧هەموو ڕۆژێك هاوکاری وەربگرە لە نیوەی بەشێك لە زەبور 

. باشترین شێوازی ڕاست بەکاربهێنە و تێبینیەکانت 49 ،  40، 38

 بنوسەوە .  

٤- لەبەرکردن :  تێڕامان  بکەو ئایەتی نوێی لەبەرکردن : ڕۆما  6:  

ئایەتانەدا بچۆرەوە کە لەبەرت کردوون.  ٥لەبەر بکە. ڕۆژانە بەو  13  

  

٥- وانەی کتێبی پیرۆز . وانەی داهاتووی کتێبی پیرۆز ئامادە بکە لە 

. ئەو پێنج ڕێگەیەی لێکۆڵینەوەی کتێبی 11 -1: ٦ڵەوە :  ڕۆما ما

 پیرۆز بەکار بهێنەو و سودیان لێ ببینە. تێبینیەکانت بنوسەوە .  

٦- نوێژ.  نوێژ بکە بۆ کەسێكی دیاریکراو یان شتێکی دیاریکراو لەم 

(. ٣: ٥هەفتەیەداو تەماشا بکە خودا چی دەکات ) زەبور   

ارەت بە بونیادنانی کڵێسای مەسیح . هەروەها سەبتێبینیەکانت بنوسە  -٧

ئەو تێبینیانە بنوسەوە کە پەیوەندیان بە کاتی خەڵوەتت لەگەڵ خودا و  

 ئایەتەکانی لەبەرکردن و فێرکردن و ئامادەکاری یەوە هەیە .  

  

      

 

 

 ( ٢2وانەی )

 

 ١ نوێژ 

 

نوێژ بکەو کۆمەڵەکەت وئەم پرۆگرامی ڕاهێنانە  ڕابەری کۆمەڵەکە : 

 تەرخان بکە تایبەت بە مزگێنیدان و بانگەوازی شانشینی خودا .  
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خولەك(   زەبورەکان ٢٠بەشداریکردن )   ٢ 

 

و پەڕاوی تایبەتی خەڵوەتی ڕۆحیتان بە نۆرە بەشداری بکەن 

ئەوەی فێری بوون لە خەڵوەت و تێڕامانەکانتان لەو بەشە  بخوێننەوە

(  49،  40،  38، 37دیاریکراوەی کتێبی پیرۆز ) زەبور   

گوێ بگرن لە ئەو کەسەی بەشداری دەکات ، بەشێوەیەك مامەڵەی  

لەگەڵ بکەن هەست بکات ئەوەی دەیڵێ جێی بایەخی ئێوەیە ، پێشوازی  

بەتەی بەشداری پێدەکات ،  لێبکەن . مشتومڕی لەگەڵ مەکەن لەو با

 تەنها تێبینیەکانت بنوسەوە . 

 

 

 

13: 6خولەك( ڕۆما ٥لەبەرکردن )  ٣ 

           

بکەن ،  پێداچونەوە  بە شێوەی گروپی دوانەیی ) دوو باوەڕدار پێکەوە 

.      13: 6بۆ  ڕۆما   

 

 

1١ -١: 6خولەك(   ڕۆما  ٨٥فێرکردن )  ٤ 

 

دەڵێت ئینجیل هێزی خودایە بۆ   ١٦: ١پۆڵس لە ڕۆما پێشەکی :   

فێرمان دەکات  ٥ -٣ڕزگاریی هەر کەسێك باوەڕ بهێنێ وە لە بەشەکانی 

لەبارەی هێزی خوداوە بۆ ڕزگاریی و بێتاوانی باوەڕدار بە مەسیح . وە  

دەربارەی هێزی خودا کە باوەڕدار بە عیسای مەسیح پیرۆز   ٦لە بەشی 

یاسای باوەڕدار بە مەسیح   لەبارەی یاساو پێگەی  ٥دەکات وە لە ڕۆما 

باسی پیرۆزیی دەکات  ٦ئەوەی کە بێتاوانی دەکات تاهەتایە وە لە ڕۆما 

هەروەها دۆخی ڕەوشت واتە یەکجار پیرۆزی دەکات بۆ تاهەتایە ڕۆما 

شرۆڤەی بیروباوەڕ دەکات و پێناسەی ئەوە دەکات کە  ١٦ -١: ٦

بارەی کردەییەوە فێرکردنە لە ١١: ٦باوەڕمان بە چی هەبێت بەاڵم ڕۆما 

 کە دەبێت چۆن باوەڕدار بژی . 
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   وشەی خودا            : بخوێنەوە .١هەنگاوی 

 .   دەخوێنینەوە   1١ -١: ٦پێکەوە ڕۆما 

بە نۆرە هەر کەسێ ئایەتێك بخوێنێتەوە تا هەموو ئایەتەکان بە تەواوی  

 دەخوێنینەوە . 

 

  تێبینیەکان            : ئاشکرای بکە. ٢هەنگاوی 

. ئەو ڕاستیە کامەیە پێت وایە گرنگە بەالتەوە سەبارەت بە خۆت   بیرکەوە

لەم ئایەتانەدا ؟ یان لە کۆی گشتی ئەم ئایەتانە کام ڕاستیە چووە ناو هۆش  

 و دڵتەوە  ؟  

یەك یان دوو ڕاستی ئاشکرا بکە کە تێگەیشتووی لێی . بیریان   بنوسە . 

 پەڕاوەکەتدا .  لێبکەوە و بیرۆکەکانت بنوسە لە  

) دوای ئەوەی ئەندامان کاتێك بەسەردەبەن لە   بەشداری بکە.

 بیرکردنەوەو نوسینەوە ، بە نۆرە بیرۆکەکانتان بەشداری پێبکەن (. 

هەریەکێکمان بەشداری دەکەین لەو شتانەی کە ئاشکرا کران لەالیەن  

 ئەندامانەوە . 

ۆمەڵەکە بە )لەیادت بێت لەهەر کۆمەڵەیەکی بچوکدا ، ئەندامانی ک

 شێوەیەکی جیاواز بەشداری دەکەن(.    

  

 7 -١: 6ڕۆما 

 

پۆڵس بەڵگە دەخاتە ڕوو کە مەحاڵە باوەڕدار لە  : ١ئاشکراکردنی 

 گوناهەدا بژی .  

لە ڕۆما حزبێك هەبوو پێێ دەوترا "ناموسیەکان" واتە تەوراتیەکان ،  

عەت ئەوان بەهەڵە فێرکردنیان دەکرد کە مرۆڤ بەکارکردن بە شەری

بێتاوان دەبێت ، لەبەرامبەردا حزبێکی دیکە هەبوو پێی دەوترا ، " بێ  

ناموسەکان " واتە بێ تەوراتیەکان ، ئەوانیش فێرکردنی هەڵەیان دەکرد کە  

مرۆڤ ناچار نیە بەپێی تەورات "شەریعەت" بژی ، بەڵکو دەتوانێ لە  
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و   گوناهەدا بژی ، پۆڵس  هەردوو ئەم فێرکردنە هەڵەیەی ڕەتکردەوە

ڕوبەڕووی هەردوالیان بووەوە و پێی ڕاگەیاندن کە مرۆڤ بەنیعمەتی 

باوەڕ بە عیسای مەسیح دەتوانێ بەپێی شەریعەتی خودا بژی ، وەکو  

ژیانێکی نوێی پیرۆز ئیدی بەم شێوەیە پۆڵس فێری کردن کە شەریعەت 

ئامراز و هۆکارێك نیە بۆ ڕزگاریی بەاڵم پێوەرێکە بۆ ئەو شێوەیەی  

 ان پێی دەژین .  ڕزگارکراو

فێردەکات لەبارەی بیروباوەڕی بێ ناموسەکان کە  ٢ -١: ٦أ . ڕۆما 

 دژبەیەکن .  

پۆڵس دەڵێ ئەگەر پێت وابێت کە مرۆڤ بێت بۆ مەسیح و ڕزگاری بێت لە  

گوناهەو دواتر بەردەوام بێت لە گوناهەکردن و لە ژیانی گوناهەدا بێت  

 ئەمە شتێكی دژ بەیەك وپێچەوانەیە . 

فێر دەکات کە باوەڕدار لەگەڵ مەسیح یەکگرتوە لە   ٤ -٣: ٦ب. ڕۆما 

 مردنەکەیدا بۆیە دەبێت سەبارەت بە گوناهە بمرێت .  

 .  ٣٠: ١کۆرنسۆس ١

فێر دەکات کە باوەڕداری ڕاستەقینە لە هەستانەوەی   ٧ -٥: ٦ج. ڕۆما 

مەسیح دا یەکگرتوە بۆیە حەز دەکات بە ژیانێکی نوێ بژی وە دەتوانێ  

 مە بکات . ئە

 ١١  -٨: ٦ڕۆما 

 : پۆڵس بەڵگە دەخاتە ڕوو کە باوەڕدار بەدڵنیاییەوە دەگۆڕێت.  ٢ئاشکرای 

وایدانێن مردوون سەبارەت بە گوناهە و زیندوو لە عیسای    ١١: ٦ڕۆما 

مەسیحدا . ئەمەش ڕاستیە ئیدی ئێمە مردین سەبارەت بە هێزی گوناهەو  

 دەتوانین بە ژیانێکی نوێ وپیرۆز بژین . 
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 ڕونکردنەوە .           پرسیار : ٣ هەنگاوی

: حەز دەکەی کام پرسیارە بخەیتە ڕوو بۆ کۆمەڵەکە لەبارەی بیربکەوە 

ئەم بەشەی کتێبی پیرۆز؟ باشترە هەوڵ بدەین هەموو ئەو ڕاستیانەی  

،  تێ بگەین ، وە ئەو شتانەی تا ئێستا    11 -1: 6ڕاگەیەنراون لە ڕۆما 

 لێی تێنەگەیشتووین پرسیاری لەبارەوە بکەین.  

ەکەت هەوڵ بدە ڕوون بێت ، دواتر  : وریا بە لە شێوازی پرسیاربنوسە

 پرسیارەکەت لە پەڕاوەکەتدا بنوسەوە. 

: )  دوای ئەوەی ئەندامان کاتێك بەسەردەبەن لە   بەشداری بکە

بیرکردنەوەو نوسینەوە ، یەکەمجار داوا لە هەر یەکێكیان بکە  

 پرسیارەکانیان بخەنە ڕوو (.  

وە هەوڵ بدە لە   : ) دوای ئەوە ، هەندێ پرسیار هەڵبژێرە گفتوگۆ بکە

 ڕێگەی گفتوگۆکردنەوە بە یەکسانی لەگەڵ کۆمەڵەکەتدا وەاڵمی بدەوە (. 

)ئەمانەی خوارەوەش نموونەن بۆ هەندێ پرسیار ڕەنگە ئەندامانی 

کۆمەڵەکە بیخەنە ڕوو، وە هەندێ تێبینی بەسودن بۆ بەڕێوەبردنی 

 گفتوگۆکردن سەبارەت بە پرسیارەکان (.    

  

 

 

   1: 6ڕۆما       

: کێن ئەوانەی پێیان وایە دەشێ باوەڕداران بەردەوام بن   ١پرسیاری 

 لە گوناهە   ؟  

 تێبینیەکان .  

بە ڕستەیەك تەواو بوو " شەریعەت هات بۆ دەرکەوتنی زۆریی  ٥بەشی 

یاخی بوون بەاڵم تا چەند گوناهە زۆر بێت نیعمەت زیاتر دەبێت ، ڕۆما 

 بەهەڵە داڕشتنیان کردووە بۆ ئەم ئایەتە . . کۆمەڵێ لە خەڵكی   ٢٠: ٥

بێ ناموسەکان پێداگریان دەکرد لەسەر کارکردنی خودا بەاڵم أ. 

 بەپرسیارێتی مرۆڤیان پشتگوێ دەخست .  
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بێ ناموسەکان پێداگریان دەکرد لەسەر کاری عیسای مەسیح بەشێوەیەك  

ڕاستێتی پێویستی مرۆڤیان بە نوێبوونەوە ڕەت دەکردەوە " 

وونەوەی نوێ" وە تۆبەکردن وپیرۆزیی ، لەگەڵ ئەوەی کە لەدایکب

عیسای مەسیح ڕزگاریی تەواوکرد بۆ باوەڕداران ودەستیان کەوت ئەوان  

باوەڕدار بوون بەاڵم بە بەردەوام بوون لە گوناهەداو پێیان وابوو کە 

 باوەڕدار پێویست ناکات هیچ شتێك بکات . 

یعمەتی خودا بەڕێژەیەك کە ب. بێ ناموسەکان پێداگریان دەکرد لەسەر ن

 ناموس "شەریعەتیان ڕەتکردەوە .

بێ ناموسەکان "بێ تەوراتەکان" باوەڕیان هەیە کە باوەڕداران لە ژێر 

سایەی نیعمەتدان بۆیە پێویست ناکات کاربەڕاسپاردەکانی شەریعەت 

 بکەن بەاڵم هەڵە بوون . 

 ٤ -٣: ٦ڕۆما 

  : باپتیزی باوەڕداران واتای چیە ؟ ٢پرسیاری 

 تێبینیەکان . 

باپتیزم ئاماژەیە بۆ یەکگرتن لەگەڵ مەسیح و   ٣: ٦بەپێی ڕۆما 

بەشداریکردن لەگەڵ مەسیح لە هەموو بەرەکەت و دەستکەوت  

 ودیاریەکانی گەنجینەی مەسیح .  

 أ. مردن . 

فێر دەکات کە باوەڕدارانی ڕاستەقینە   ١٢: ٢؛ کۆلۆسی  ٤ -٣: ٦ڕۆما 

مەسیحدا هەروەها لە مردنەکەیدا باپتیز  ئەوانەی باپتیزکران لە عیسای 

کراون ، ئەوان نێژران لەگەڵ مەسیح و مردن لەگەڵیدا ، بەاڵم نوێبوونەوە  

لە ڕۆحی پیرۆزدا هێمایەکە بۆ یەکگرتنی ڕۆحی لەمردنی عیسای مەسیح  

و هەستانەوەیدا . ئیدی باپتیز هێمایە بۆ یەکگرتنی ڕۆحی باوەڕدار لە 

 انەوەیدا . مردنی عیسای مەسیح و هەست

 ب. هەستانەوە . 
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فێردەکات کە باوەڕدارانی ڕاستەقینە یەکدەگرن لەگەڵ مەسیح   ٥: ٦ڕۆما 

لە هەستانەوەیدا لێرەدا هەستانەوەی مەسیح ئاماژە دەکات بۆ ژیانی 

 هەستانەوەی ئێستا وە هەستانەوەی جەستە لە ئایندەدا .  

   ٦: ٦ڕۆما 

 نەکە و مرۆڤی نوێ ؟ : جیاوازی چیە لە نێوان مرۆڤە کۆ٣پرسیاری 

 تێبینیەکان . 

دەبێت باوەڕدارانی ڕاستەقینە جیاکاری بکەن لە دەستەواژەی مرۆڤی 

 کۆن "سروشتی گوناهە " مرۆڤ وەکو ڕواڵەت و الیەنی دەرەکی.

 أ. مرۆڤی کۆن مردو مرۆڤی نوێ ئێستا هەیە . 

مرۆڤی کۆن وێنەیەکە بۆ سروشتی نوێ نەبووەوە یان سروشتی لەدایک  

. ئیدی ئەم سروشتە گوناهەیە بە تەواوەتی لەژێر  ٦:  ٦ە ، ڕۆما نەبووەو

 .   ٨ -٦: ٨دەسەاڵتی گوناهەدایە ڕۆما 

بە باوەڕ هێنان بە عیسای مەسیح سروشتە کۆنەکە بە تەواوەتی لەخاچ 

؛   ٢٤: ٤؛ ئەفەسۆس   ٢٢: ٤؛ ئەفەسۆس   ٢٠: ٢دەدرێ بڕوانە گەاڵتیە 

بووەوە کاتێ مرۆڤی  مرۆڤی کۆن داماڵدراو پوچەڵ ١٥: ٢ئەفەسۆس 

ئیدی ئەوان لەیەک کاتدا بەیەکەوە   ١٠ -٩: ٣نوێ لەبەرکرا ، کۆلۆسی 

 نابن . 

ب. بەاڵم تا ئێستاش سروشتە کۆنە گوناهە تاوانبارەکە لە مرۆڤە نوێیەکەدا  

 هەیە. 

  ٢٣ -١٦: ٥؛ گەاڵتیە   ١٩،  ١٣: ٦؛ ڕۆما  ٢: ٨؛   ١٨: ٧؛  ٧: ٦ڕۆما 

 .   ١٠:  ٣؛ کۆلۆسی  ٢ -١: ١٢؛ ڕۆما   ١٣،  ٩: ٨؛ ڕۆما 

ج.  دەشێ جیاکاری بکرێت لە مرۆڤە نوێیەکەدا لەڕێگەی مرۆڤی 

 ڕواڵەتی و دەرەکی هەروەها مرۆڤی ناخ و ناوەڕۆك .  
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؛   ١١ -١٠: ٤کۆرنسۆس  ٢؛   ٧: ٤کۆرنسۆس  ٢؛   ١٦: ٤کۆرنسۆس ٢

  ١٧ -١٦: ٣؛ ئەفسۆس  ٥: ٥؛   ٢٢: ١کۆرنسۆس ٢؛   ٦: ٤کۆرنسۆس ٢

ڕاستیەکی مەزنی باوەڕداران دەکات کە بینینی  . پۆڵس لێرەدا باسی  

ڕواڵەتی باوەڕداران پەیوەندی بە ئەزمونداری نوێبوونەوەی ناخ هەیە  

 ڕۆژ لەدوای ڕۆژ !  

 

  

 پەیڕەوکردن.              پەیڕەوی بکە: ٤هەنگاوی 

چی ڕاستیەك لەم بەشەی کتێبدا هاتوە دەشێ باوەڕداران بە   بیربکەوە :

 شێوەی پراکتیك پەیڕەوی بکەن ؟ 

: وەرن پێکەوە بیربکەینەوە و هەندێ پەیڕەوکردن بەشداری بکەو بنوسە

 .  11 -1: ٦بنوسینەوەو تەواو بکەین لە ڕۆما 

: ئەو پەیڕەوکردنە پێشنیارکراوە کامەیە کە خودا دەیەوێ  بیربکەوە 

 بە پەیڕەوکردنی کەسێتی ؟   بیگۆڕێ

: ئەم پەیڕەوکردنە کەسێتیە بنوسە لە پەڕاوەکەتدا. بەشداری بکە بە   بنوسە

 ئازادی لەو پەیڕەوکردنە کەسێتیەی کە خودا دایناوە لەسەر دڵت.  

)لەیادت بێت ئەندامانی هەموو کۆمەڵەیەك ڕاستیە جیاوازەکان 

ی جیاواز دەردەهێنن .  پەیڕەودەکەن ، یان لە هەمان ڕاستیدا پەیڕەوکردن 

 ئەمانەی خوارەوە هەندێ پەیڕەوکردنی پێشنیارکراون (.        

    

 

                            

 .    11 -1: 6نمونە لەسەر پەیڕەوکردنی پێشنیارکراو لە ڕۆما  -١

 

بیر بکەوە لە نەریتە گوناهەو تاوانەکانت ، بڕیار بدە دەرباز بیت   :  ١:  6

 لەو نەریتە تاوانانە و بەردەوام نەبیت لە گوناهەکردن . 
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: بزانە کاتێ باوەڕ دەهێنی بە عیسای مەسیح و متمانەی پێ   ٤ -٣: ٦

دەکەیت ئیدی ناگەڕێتەوە بۆ ژێر دەسەاڵتی گوناهەو کۆیالیەتی کردنی،  

کەوتوو بیت بەسەر بیری گوناهەو کارو نەریت وە دەتوانی سەر

 وخەسڵەتەکانی گوناهەو تاوانی ڕابردووت ئەگەر بتەوێ . 

: بەباشی و ڕوونی بزانە واتای باپتیزکردنی باوەڕداران  ٤ -٣: ٦

نیشانەو هێمای دەرەکیە بۆ یەکگرتنی ڕۆحیی لەگەڵ مەسی حو 

و ئێستاو ئایندەدا  بەشداریکردن لەکارەکانیدا ، ڕزگاریەکەی لە ڕابردوودا

، وە هێمایە بۆ بەشداریکردن لە بەرکەتی مردنەکەی لە بری تۆ واتە ئەو  

ئەمەش واتە    ١٦: ٢٢بەرەکەتەی گوناهەکانت دەشواتەوە بڕوانە کردار 

 .   ٧: ٦یان بێتاوانبوون ڕۆما  ٣٨: ٢لێخۆشبوونت دەستکەوت کردار 

کە ناکرێ جیا : بزانە دۆخی یاساییت وێنەیەکە بۆ بێتاوانی  ٦ -٥: ٦

بکرێتەوە لە دۆخی ئەخالقی کە وێنەیەکە بۆ پیرۆزیی ، چونکە کاتێ 

بەشداری دەکەیت لە مردنەکەیدا ئیدی تۆ بەشداری دەکەیت هەروەها لە 

 هەستانەوەیدا بۆیە بە ژیانێکی نوێ لە مەسیحدا بژی . 

 : بە ژیانی نوێت بژی بۆ ڕەزامەندی خودا .  ١١ -١٠: ٦

 ەوکردنی کەسێتی :  . نمونە لەسەر پەیڕ ٢

أ. دەمەوێ خۆم وا دابنێم کە مردووم سەبارەت بە گوناهەو زیندوو بۆ  

خودا . چێژ دەبینم لەو ڕاستیەی کە سروشتی گوناهەو تاوانم پوچەڵ 

بووەوە ، وە ئازادم لە کۆیالیەتی گوناهەو بەردەوام بوون لە تاوان ،  

بۆ خودا وە ئەو   دەمەوێ لەیادم بێت ئەو ڕاستیەی کە من ئێستا زیندووم

 ڕاستیەی کە دەبێت ژیانێکی پیرۆز بژیم هەمیشە . 

ب. دەمەوێ لەیادم بێت کە باوەڕدارانی ڕاستەقینە بەشداری هەموو  

بەرەکەتەکان و سودەکانی مردنی مەسیح دەکەن و هەموو بەرەکەتەکانی 

هەستانەوەشی هەروەها ! مردنی ڕۆحیم لەگەڵ مەسیحدا دەبێتە مایەی 

  ٧: ٦ەو پەکخستنی هێزی سروشتی گوناهەوتاوان ، ڕۆما پوچەڵ کردنەو

حوکمدرا بەسەر سروشتی گوناهەو تاوان بە مردن وە بە درێژایی ژیانم  



 
132 

ئەم حوکمە جێبەجێ کرا ، بەاڵم لەڕێگەی کاری ڕۆحی پیرۆز تیامدا ئەم  

هێزی سروشتی گوناهەیە پوچەڵ دەکاتەوە زیاتر وزیاتر ، ئیدی من هێزم  

 ەی ژیانێکی نوێ وپیرۆز بژیم . پێ بەخشرا بۆ ئەو

 

 

 

                      

 هاتنەدەنگ              نوێژ بکە :٥هەنگاوی 

بە نۆرە نوێژ دەکەین ، هەریەکێك سەبارەت بە یەك ڕاستی کە خودا فێری  

 .   11 -1:  6کردین لە ڕێگەی ئایەتەکانیەوە لە ڕۆما 

) بەدەنگەوە هاتنت لە نوێژەکەتدا بۆ ئەو شتەی فێری بوویت لە وانەی ئەم  

کتێبەدا (. پرۆڤە بکەن لەسەر نوێژی کورت کە پێکهاتبێ لە ڕستەیەك یان  

دوان . لە یادت بێت ئەندامانی هەر کۆمەڵەیەك دەکرێ نوێژ بکەن  

 سەبارەت بە کاروباری جیاواز تر (.  

 

 

 

 

(  نوێژی داکۆکیکاری  خولەك  ٨)   نوێژ  ٥ 

                  

    

 .  یانییان س   انەییلە شێوەی کۆمەڵەی دوو بەردەوام بن لە نوێژ  

ەکانتان بەرز بکەنەوە لە پێناوی یەکتر و لە پێناوی خەڵکی  نوێژ

. جیهان  
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وانەی داهاتوو  ) دوو خولەك ( بۆ  ئەرکی ماڵەوە   ٦ 

    

ئەرکی داهاتوو بدە بە ئەندامانی کۆمەڵەکەت بە  ڕابەری کۆمەڵەکە . 

 شێوەی نوسراو ، یان داوایان لێ بکە لە پەڕاوەکانیاندا بینوسن.  

 

١- بەڵێن .  بەڵێندان بە ڕاهێنانی قوتابیەکانی خوداوەند و بونیادنانی 

 کڵێسای مەسیح و جاڕی موژدەی شانشینیی .

 

٢- وتاری ئامۆژگاری یان فێرکردن ، یان وانە دابەشکردن )لەگەڵ 

.  11 -1: 6کەسێكی تر یان لەگەڵ کۆمەڵێکدا( ڕۆما   

 

٣- خەڵوەتی ڕۆحی .  چێژ وەربگرە لە خەڵوەتی ڕۆحی لەگەڵ خودا و  

،  50هەموو ڕؤژێك هاوکاری وەربگرە لە نیوەی بەشێك لە  زەبور  

.  باشترین شێوازی ڕاست بەکاربهێنە و تێبینیەکانت   62،   58، 51

 بنوسەوە .  

٤- لەبەرکردن : تێڕامان  بکەو ئایەتی نوێی لەبەرکردن : ڕۆما  6:  

ئایەتانەدا بچۆرەوە کە لەبەرت  ٥ەو لەبەر بکە. ڕۆژانە ب   23

 کردوون . 

٥- فێرکردن : نمونەی" خزمەتکارە بێ بەزەییەکە " ئامادە بکە لە مەتا 

دا هاتوە ، سود ببینە لە شەش هەنگاوەکانی ڕێنمایی بۆ   ٣٥ -٢٣: ١٨

 راڤەکردنی ئەم نمونانەی هاتوون لە وانەی یەکەمدا . 

 

٦- نوێژ.  نوێژ بکە بۆ کەسێكی دیاریکراو یان شتێکی دیاریکراو لەم 

(. ٣: ٥هەفتەیەداو تەماشا بکە خودا چی دەکات ) زەبور   

 

سەبارەت بە بونیادنانی کڵێسای مەسیح . هەروەها تێبینیەکانت بنوسە  -٧

ئەو تێبینیانە بنوسەوە کە پەیوەندیان بە کاتی خەڵوەتت لەگەڵ خودا و  

ە هەیە بۆ هەفتەی  ئایەتەکانی لەبەرکردن و فێرکردن و ئامادەکاری یەو

 ئایندە .  
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 ( ٢3وانەی ) 

 

 ١ نوێژ 

 

نوێژ بکەو کۆمەڵەکەت وئەم پرۆگرامی ڕاهێنانە  ڕابەری کۆمەڵەکە : 

 تەرخان بکە تایبەت بە مزگێنیدان و بانگەوازی شانشینی خودا .  

 

خولەك(   زەبورەکان ٢٠بەشداریکردن )   ٢ 

 

و پەڕاوی تایبەتی خەڵوەتی ڕۆحیتان بە نۆرە بەشداری بکەن 

ە ئەوەی فێری بوون لە خەڵوەت و تێڕامانەکانتان لەو بەش بخوێننەوە

(  62،  58،  51، 50دیاریکراوەی کتێبی پیرۆز )زەبور   

گوێ بگرن لە ئەو کەسەی بەشداری دەکات ، بەشێوەیەك مامەڵەی  

پێشوازی  لەگەڵ بکەن هەست بکات ئەوەی دەیڵێ جێی بایەخی ئێوەیە ، 

لێبکەن . مشتومڕی لەگەڵ مەکەن لەو بابەتەی بەشداری پێدەکات ،  

 تەنها تێبینیەکانت بنوسەوە . 

 

 

 

 ٣    23: 6خولەك( ڕۆما ٥لەبەرکردن )

           

تیاڕامان و  بە شێوەی گروپی دوانەیی ) دوو باوەڕدار پێکەوە (  

.     23:  6بکەن ، ڕۆما لەبەرکردن و پێداچونەوە   

 

 

 

 

خولەك( خزمەتکارە بێ بەزەییەکە  ٨٥فێرکردن )  ٤ 
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تایبەتە بە   ١١ ٣٥ -١٥: ١٨خزمەتکارە بێ بەزەییەکە " لە مەتا  نمونەی " 

 لێخۆشبوون لە شانشینی خودا   

" نمونەکە" چیرۆکێکە باس لە ژیانی ڕۆژانەی سەرزەوی دەکات بە  

واتایەکی ئاسمانی . چیرۆکێکە دەکرێ بگێڕدرێتەوە لەژیانی ڕاستەقینەدا و  

بابەتانەی باو و باڵو    ئامانج لێی فێرکردنی ڕۆحیە . عیسای مەسیح ئەو

بوون هەروەها ڕوداویی ڕۆژانەی بەکار دەهێنا لە پێناوی ڕاگەیاندنی  

نهێنیەکانی شانشینی خودا و ڕوناکیەکەی ، وە بۆ ڕوبەڕوبونەوەی خەڵکی 

 لەبارەی بارودۆخی ڕاستەقینەیان و پێویستییان بە نوێبوونەوە .  

دا تایبەت بە  ئەم وێنەیە خاڵ بەخاڵ لە شەش ڕێبەری ڕێنماییەکان

 (. ١، پاشکۆی  ٩لێکۆڵینەوەی نمونەکان  ) بڕوانە ڕێبەری ڕێنماییەکانی 

 بخوێنەوە .  ٣٥ -١٥: ١٨مەتا 

 

 . چیرۆکە سروشتیەکە تێ بگە کە لە نمونەکەدا پێشکەش کراوە.١

پێشەکی : نمونەکە بە زمانێکی میتافۆری دەدوێ و واتای ڕۆحیەکەی  

زمانە میتافۆریە . بۆیە یەکەمجارشرۆڤەی  بونیاد نراوە لەسەر ئەم 

وشەکانی نێو چیرۆک ونمونەکەو بانگراوندە کلتوریەکەی دەکەین 

 ودەخوێنین / شارستانی و ڕاستیە میژوویەکانی . 

گفتوگۆ: ئەو بنەمایانەی ژیانی بەرچاوی ئێستامان کامانەن ، کە نمونەکە  

 لە خۆی گرتوە ؟  

 تێبینیەکان 

 اتوە لە سێ بەش :چیرۆکی ئەم نمونەیە پێكه

پاشا بەزەیی بە خزمەتکارەکەیدا دێتەوەو لە قەرزێکی گەورەی خۆش  

 دەبێت . 
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پاشا ویستی لێپرسینەوە بکات لەگەڵ خزمەتکارەکانی تایبەت بە 

کاروباری دارایی . ئەم خزمەتکارانە خزمەتکاری ئاسایی نەبوون بەڵکو  

ونە بەسەر گەورە لێپرسراو بوون ، زۆرجار ئەمانە دەسەاڵتدار بو 

، کاری ئەمانە ئەوە بوو باج  ٢ -١:  ٦ناوچەکاندا ، بڕوانە دانیال 

وسەرانەی پاشایەتی کۆبکەنەوە لەناوچەو هەرێمەکانیان وە بڕێكی زۆر 

پارە لە کاتی خۆیدا پێشکەش بە پاشا بکەن لە کاتی دیاریکراوی خۆیدا ،  

ەیدا لە  پاشا فەرمانی کرد بە فرۆشتنی ئەم خزمەتکارە لەگەڵ خێزانەک

بری قەرزەکەی ، فرۆشتنی کەسێکیش لە بری قەرز قەدەغە بوو لە  

ئیسرائیلدا ، بەاڵم لە واڵتانی دەوروبەر باڵو بوو . ئیدی خزمەتکارەکە 

پاڕایەوە و داوای بەزەیی کرد لە پاشا ، ئەم خزمەتکارە ئینکاری نەکرد  

الوە لەوەی بڕێكێ زۆر قەرزارە وە نەیویست ڕوونی بکاتەوە چۆن تێوەگ

و توشی ئەم دۆخە سەختە بوە ، وە دەیزانی گەڕانەوەی ئەو بڕە زۆرە 

کارێکی مەحاڵە بەاڵم پاڕایەوە لە پاشا تا مۆڵەتی بداتێ بۆ گەڕانەوەی 

هەموو قەرزەکە ، ئەمەش لەپێناوی ئەوەی ڕزگاری بێت لە سزا 

تۆقێنەرەکەی . پاشا بەزەیی پێدا هاتەوە و لە هەموو قەرزەکانی خۆش 

 بوو . 

 خزمەتکارەکە نەیویست لە قەرزێکی بچوکی هاوڕێکەی خۆش بێت. 

پاشا بڕیارەکەی پێشووی کار پێکردەوە لەسەر خزمەتکارەکە زۆر بە  

 توندی و سەخت تر . 

. چوارچێوەی دەقە ڕاستەوخۆکە بخوێنەوەو تاقی بکەوە ، وە ٢  

 .  بنەماکانی نمونەکە دیاری بکە

ر ڕەهەندو بانگراوندی هەیە  : چوارچێوەی "چیرۆکەکە" زۆرجا پێشەکی

یان شرۆڤە کردن وجێبەجێکردنی نمونەکەی هەیە . دەکرێ ئاماژە بۆ  

بانگراوندی نمونەکە گونجاو بێت لەگەڵ پێناسەی چیرۆکەکە بۆ ئەو 

بارودۆخەی نمونەکەی تێدا باسکراوە . وە زۆرجار بانگراوندی نمونەکە  

ە یان جێبەجێکردنی  کەوتوەتە پێش چیرۆکی نێو نمونەکەوە ، بەاڵم شرۆڤ

 دوای چیرۆکی نمونەکە باسکراوە . 
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: چیرۆک و بانگراوند و شرۆڤە   ئاشکرای بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە

 یان جێبەجێکردنی ئەم نمونەیە چی یە ؟  

 .  تێبینیەکان

 .  ٢٢ -١٥: ١٨أ. بانگراوندی نمونەی هاتوو لە لۆقا 

 یاسای تەمێکردن . 

قوتابیەکانی فێرکرد کە دەبێت  ١٧ -١٥: ١٨عیسا لە ئینجیلی مەتا  

دەتسپێشخەری بکەن لە ئاشتەوایی لەگەڵ براکانیان کاتێ ئەو برایەیان 

 .  ١٥: ١٨؛ مەتا  ٤ -٣: ١٧هەڵەیەك دەکات بەرامبەریان . بڕوانە لۆقا  

 بابەتی لێخۆشبوون . 

پەترۆس دەیزانی کە دەبێت باوەڕداری ڕاستەقینە دەستپێشخەری بکات بۆ  

.    ٢٢ -٢١:  ١٨ئاشتەوایی ، بەاڵم حەزی دەکرد بزانێ تا چەند جار ، مەتا 

  بێ سنورەوبەاڵم عیسا وەاڵمی دایەوە کە گوزارش کردن لە لێخۆشبوون 

جار لێی خۆش بە بەڵکو  ٤٩٠عیسا مەبەستی نەبوو بڵێ  پێوەری نیە . 

 ەك ئاماژەیەکی میتافۆری ئەمەی بەکار هێنا ، و

لێرەدا عیسا چیرۆکی ئەم نمونەیەی خزمەتکاری بێ بەزەیی بۆ  

 باسکردن.   

 

 .    34 -23: ١8ب. چیرۆکی نێو نمونەی هاتوو لە مەتا 

 

 .  ٣٥: ١٨ج. شرۆڤە یان جێبەجێکردنی نمونەی هاتوو لە مەتا 

ردنی گە وهدڵە تان لەكەریەهەر گەكات، ئە"باوكی ئاسمانیشم واتان لێده  

 كات."ی ئازاد نەخوشكی یان براكە
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بە نمونەکە دیاری   .  وردەکاری پەیوەندیدار و ناپەیوەندیدار٣

 بکە. 

:  عیسا مەبەستی نەبوو بڵێ هەر خاڵێکی نێو نمونەکان  پێشەکی

واتاو مەبەستێکی ڕۆحی لە پشتەوەیە ، وە وردەکاری نێو نمونەکە 

ەری یان بابەتی سەرەکی لە خۆ دەگرێ ، بۆیە دەبێت خاڵی جەوه

هەوڵ بدەین واتاو مەبەستی ڕۆحی بۆ هەموو خاڵێک و وردەکاری 

 نێو نمونەکان دیاری نەکەین . 

ئەو وردەکاریانە :  ئاشکرای بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە 

کامانەن نمونەکە لەخۆی دەگرێ و بە سەرەکی و واتادار دادەنرێن 

 ؟ 

. تێبینیەکان   

ڕاڤەکەی  –مامەڵەکردن لەگەڵ ئەم نمونەیە وەکو چیرۆکێکی میتافۆری 

 میتافۆریە .  

بزانە، عیسا هیچ واتایەکی دیاریکراو یان بنەمایەکی و خاڵێکی لە 

 چیرۆکئ نمونەکەدا پێشکەش نەکردوە . 

 پاشاو خزمەتکارەکانی .

دەبینین ناوەڕۆکی   ٣٥: ١٨لەپەیڕەوکردنی عیسا بۆ ئەم نمونەی مەتا  

نمونەکە گرێدراوە بە خوداو باوەڕدار و براکەی کە هەڵە دەکات . ئەمە  

باوكی ئاسمانیشم  بنەمای سەرەکی وجەوهەری نمونەکەیە کاتێ دەڵێت ، 

ی  ردنی خوشكی یان براكەگە وهدڵە تان لەكەریەر هە گەكات، ئەواتان لێده 

 كات .  ئازاد نە

 دە هەزار کیسە زێڕ و سەد دینار . 

زار کیسە زێڕ هێمایە بۆ گوناهەی من تۆ لەپەیوەندیمان لەگەڵ خودا دە هە

هەرگیز من وتۆ ناتوانین بیگەڕێنینەوە بۆ  قەرزە ، ئەم بڕە پارە زۆرە 



 
139 

خودا ، بۆ مرۆڤ مەحاڵە . وە بڕە پارە کەمەکە سەد دینار هێمایە بۆ ئەو  

 گوناهەو تاوانەی براکەت کە دەیکات دەرهەق بە تۆ . 

 کەنجەدەرەکان"کان "ئەشجەالدە

ئەم خاڵە هیچ واتایەکی دیاریکراوی نیە بەاڵم وێنەیەکە بۆ حوکمدانی  

 .    ١٠: ٥کۆرنسۆس  ٢کۆتایی 

  

  

. پەیامی سەرەکی نمونەکە دیاری بکە . ٤  

: پەیامی سەرەکی نمونەکە لە شرۆڤەو جێبەجێکردندایە  پێشەکی

 یاخود دەکرێ کورتبکرێتەوە لە خودی نمونەکەدا . 

: پەیامی سەرەکی ئەم  ئاشکرای بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە 

 نمونەیە چی یە ؟  

.   تێبینیەکان  

 

 

نمونەیەکە   ٣٥ -٢٣: ١٨لە مەتا   خزمەتکاری بێ بەزەیی نمونەی 

لەبارەی " لێخۆشبوون لە شانشینی خودا " . فێرمان دەکات   

پەیامی سەرەکی نمونەکە ئەمەیە : خاڵێكی هاوبەش وگرێدراو هەیە 

مرۆڤانە ، واتە ئەو لە نێوان لێخۆشبوونی خودایی و لێخۆشبوونی 

لێخۆشبوونەی دەستمان دەکەوێت لەالیەن خوداوە ، هەروەها ئەو  

هەڵە یان تاوانی  لێخۆشبوونەی ئێمە پێشکەشی کەسێکی دەکەین کە

کردوە بەرامبەرمان ، دەبێت باوەڕداری ڕاستەقینە کە خودا لە  

گوناهەکانی خۆش بوە ئامادە بێت لە گوناهی ئەوانە خۆش بێت کە 

 خراپەی بەرامبەر دەکەن وە حەزیش بەمە بکات .  
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نابێت باوەڕداری مەسیح تەنها وەکو سوپاسگوزاریەك بۆ خودا کە 

ئەویش لێخۆشبوونی هەبێت بەڵکو هەروەها  لەگوناهەکانی خۆش بوە

 .   ١٥ -١٤، ١٢:  ٦لەبەر ئەوەی خودا فەرمانی پێکردوە ، مەتا 

 

  

. بەراوردی نمونەی هاوسەنگی و بەرابەری لە کتێبی پیرۆزدا.  ٥  

پێشەکی : زۆرێك لە نمونەکان لەیەك دەچن و هاوشێوەن هەندێ  

ستیەی لە هەر  جار دەتوانی بەیەکتریان بەراورد بکەیت ، ئەو ڕا

نمونەیەکدا هەیە هاوسەنگە یان بەرابەر ڕاستیەکە بەشەکانی دیکەی 

کتێبی پیرۆز بۆمان ڕوون دەکاتەوەو فێرمان دەکات . هەوڵ بدە ئەو  

ئایەت و شایەتە کتێبیە بدۆزیتەوە کە بەرابەر یان هاوشێوەی  

نمونەیەکەو یارمەتیدەرە بۆ ڕاڤەکردنی نمونەکە . ئاگاداربە لە 

دنی هەر نمونەیەك پشت ببەستە بە فێرکردنی ڕوون و  ڕاڤەکر

 ڕاستەوخۆی کتێبی پیرۆز .  

 أ. نمونەی ڕکابەر یاخود نەیار 

بخوێنەوە .   ٢٦ -٢٥: ٥مەتا   

: چۆن ئەم دوو نمونەیە کە  ئاشکرای بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە 

 تایبەتن بە لێخۆشبوون لە شانشینی خودا هاوشێوەن ؟  

. تێبینیەکان   

 

هەروەها نمونەیەکە لەبارەی  ٢٦ -٢٥: ٥ڕکابەر کە هاتوە لە مەتا  نمونەی

لێخۆشبوون لە شانشینی خودا وە پەیامی سەرەکی ئەم نمونەیە ئەوەیە کە 

 هەمیشە کاتی ئاشتەوایی ئێستایە !  
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لێخۆشبوون یەکێکە لە بنەما سەرەکیەکان کە شانشینی خودای پێ پێناسە  

شانشینی خودا بێت ئاشتەوایی دواناخات دەکرێت وە ئەوەی سەر بە گەلی 

لەگەڵ براکەی یان خوشکەکەی کە لێی توڕەبوە چونکە سبەی کاتێکی 

درەنگە و زۆریش درەنگە ، ئەو مرۆڤەی هەوڵدان بۆ ئاشتەوایی 

 ڕەتدەکاتەوە هەرگیز ناتوانێ قەرزەکەی بداتەوە . 

 ب. خزمەتکارەکان وئەشکەنجەدان . 

ئاشکرای بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە : کتێبی پیرۆز چی فێر دەکات 

 لەبارەی خزمەتکاروئەشکەنجەدان ؟ 

 تێبینیەکان . 

 دیاردەی فرۆشتنی کۆیلە یان خزمەتکار .

؛   ١:  ٤پاشایان ٢؛ ٤٣ – ٣٩،  ١٠  -٨: ٢٥؛ لێڤیەکان  ٣: ٢٢دەرچوون 

ەپێی دەرچوون . ب ٦: ٨؛ ٦: ٢؛ ئامۆس ١: ٥٠؛ ئیشایا  ٦ -٤: ٥نەحمیا 

تەنها ڕێگە دەدرا بە فرۆشتنی مرۆڤ وەکو کۆیلە لە دزیدا . وە بەپێی   ٢٢

لێڤیەکان ئەو کۆیلەیەی دەفرۆشرا دەبوو وەکو کرێگرتەیەكی کاتیی  

مامەڵەی لەگەڵ بکرێت نەوەك کۆیلە ، وە دەبوو لە ساڵی یۆبیلدا ئازاد 

اوە وەکو کۆیلە  پاشایان ئاماژە بۆ ئەوە فرۆشتنی خەڵکی کر٢بکرێت ، وە 

بێ ئەوەی پشتڕاست بکرێتەوە ئەم دیاردەیە ، وە لە کۆتاییدا لە نەحمیا 

لەسەر قەرز مرۆڤ بە کۆیلە فرۆشراوە بۆ دانەوەی قەرزەکەی ، وە بە  

پێی ئیشایا خوداوەند گوزارشی کردوە لە دوو وێنە لەبارەی ئەو  

پێچ بەرەو ڕاستیەیەی ئەو گەلی ئیسرائیلی نەناردوە بۆ کۆیالیەتی و ڕا

بابل بەڵکو خودی گەلی ئیسرائیل هۆکار بوونە بۆ ئەو کۆیالیەتی وڕاپێچ  

کردنەیان . خوداوەند نوسراوی جیابونەوەی پێشکەش نەکردوە تا 

بیسلەمێنێ کە وازی لێهێناون هەروەها ئەو ئیسرائیلی نەفرۆشتوە وەکو 

وە بۆ  کۆیلە ، لەڕاستیدا فرۆشتن وڕەتکردنەوەیان وەکو کۆیلە دەگەڕێتە

 گوناهەکانیان !  
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وە بەپێی ئامۆس خوداوەند سەرزەشتی فرۆشتنی خەڵکی کردوە وەکو 

 کۆیلە !  

 ئەشکەنجەدان . 

دەڵێت ،    ٣٤: ١٨بخوێنەوە ، خوداوەند لە مەتا  ٧  -٦: ١٨؛ ٥: ٩بینین 

گەورەکەی توڕەبوو جەالدەکانی بانگ کرد ئەشکەنجەی بدات تا ئەو  

ئەشکەنجەدەرانە لە ڕۆژهەاڵتی کاتەی قەرزەکەی دەداتەوە . ئەو  

ناوەڕاستدا لەالیەن دادگاوە دادەمەزران و بەرپرس بوون لە  

ئەشکەنجەدانی تاوانکاران ، وە جارێكی تر کتێبی پیرۆز ئەشکەنجەدان 

پشتڕاست ناکاتەوە ، بەاڵم ئاشنامان دەکات بەوەی دەگوزەرێ لە بەشێکی  

کردارەکانی مرۆڤ  ئەم جیهانە ، وە سزای دادپەروەرانە وێنەیەکە بۆ

بەرامبەر کەسانی تر لەبارەی بێ بەزەیی و بوونە مایەی دڵتەنگی و ئازار  

 بۆ کەسانی تر وە وێنەیەکە بۆ حوکمدانی خودایی  . 

 ج. فێرکردن لەبارەی لێخۆشبوون .   

بەشەکانی تر چی ڕاستیەك فێر  ئاشکرای بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە :  

 ؟ دەکات  دەکات کە ئەم نمونەیە پێشکەشی

 تێبینیەکان . 

   ٢٣:  ٣؛ ڕۆما  ٢٣: ١٨؛ مەتا  ٣: ١٣٠زەبور 

شكۆی   موو گوناهیان كرد و لە ی هە وهر ئەبەلەدەڵێت ،    ٢٣: ٣ڕۆما 

. ئەم ئایەتە فێرمان دەکات کە هەموو خەڵکی سەرزەوی    وتنخودا كە

 قەرزاری خودان و پێویستیان بە لێخۆشبوون هەیە .  

 . ٢٠:  ٣؛ ڕۆما  ٧: ٤٩ر ؛ زەبو ٢٥: ١٨مەتا 

 .  ١٨: ٥؛ ١٩: ٣؛ ڕۆما   ١٧: ٢؛ پەیدابوون  ٢٤ -٢٣: ١٨مەتا 

 . ٢١: ٥کۆرنسۆس ٢؛   ٢٤: ٣؛ ڕۆما  ٢٨:  ٢٠؛  ٢٧: ١٨مەتا 

 .  ١٥: ٩کۆرنسۆس ٢
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  -١٢:  ٣؛ کۆلۆسی  ٣٢: ٤؛ ئەفسۆس   ١٥ -١٢: ٦؛   ٣٤ -٣٢: ١٨مەتا 

 .    ١٥ -١٤: ٦.هەروەها بڕوانە مەتا  ١٤

 .   ١٥: ١٨هەروەها بڕوانە مەتا  ١٧: ١٨؛   ٢٤ -٢٣: ٥مەتا 

     

. کورتەی فێرکردنی سەرەکی نمونەکە . ٦  

گفتوگۆی لەبارەوە بکە : ئەو فێرکردنە سەرەکیە کامەیە نمونەکە 

پێشکەشی دەکات ؟ عیسای مەسیح دەیەوێ چی بزانین و باوەڕمان  

 بە چی هەبێت وە دەیەوێ چی بکەین و چۆن بین ؟  

 تێبینیەکان .  

 

 چی فێر دەبین لە سروشتی خودا ؟   

دەبێت هەموو خەڵکی سروشتی خودا بناسن . یەکێك لە وانە مەزنەکانی 

لەم نمونەیەدا فێری دەبین ئەوەیە ڕۆحی بەزەیی ومیهرەبانی خودایە  

کەلەسەروو بیرکردنەوەو ئەندێشەیە دەکرێ گوناهەکانمان هاوشێوە بکەین  

؛ ڕۆما   ١١: ١٠؛ یۆحەنا  ١٢:  ١بە دەهەزار کیسە زێڕ ، بڕوانە یۆحەنا 

١٣: ١٠  . 

 چی فێر دەبین لەبارەی سروشتی باوەڕدارانی ڕاستەقینە ؟  

دەبێط باوەڕدارانی ڕاستەقینە بزانن کە چۆن دەژین وهەڵسوکەوت دەکەن  

، یەکێك لەوانە مەزنەکانی لەم نمونەیەدا فێری دەبین ئەوەیە کە خودا  

مان دەکات کە بڕۆین ئاشت  دەیەوێ ئێمە چۆن بین و چی بین ئەو فێر

بینەوە لەگەڵ ئەوەی هەست دەکەین تاوان یان ستەمی لێکردووین ،  

 .   ١٥ -١٤،  ١٢: ٦؛ مەتا  ٥: ١٣کۆرنسۆس ١
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(  نوێژێك ڕەنگدانەوەی وشەکانی خولەك  ٨)   نوێژ

 خودا بێت  

٥ 

                  

    

، نوێژێکی کورت ئەوە دەربخات کە ئەمڕۆ   بە نۆرە نوێژ بکەن 

فێربوون . یان کۆمەڵەکە بکە بە دوو یان سێ کۆمەڵ و نوێژێك  

 بکەن ڕەنگدانەوەی ئەوە بێت کە ئەمڕۆ فێربوون .  

 

وانەی داهاتوو  ) دوو خولەك ( بۆ  ئەرکی ماڵەوە   ٦ 

    

ئەرکی داهاتوو بدە بە ئەندامانی کۆمەڵەکەت بە  ڕابەری کۆمەڵەکە . 

 شێوەی نوسراو ، یان داوایان لێ بکە لە پەڕاوەکانیاندا بینوسن.  

١- بەڵێن .  بەڵێندان بە ڕاهێنانی قوتابی نوێی خوداوەند و بونیادنانی  

 کڵێسای مەسیح و جاڕدانی موژدەی شانشینی خودا .  

٢- وتاری ئامۆژگاری یان فێرکردن ، یان وانە دابەشکردن )لەگەڵ 

کەسێكی تر یان لەگەڵ کۆمەڵێکدا( فێرکردنی پەیوەست بە نمونەی "  

 خزمەتکاری بێ بەزەیی " .  

٣- خەڵوەتی ڕۆحی .  چێژ وەربگرە لە خەڵوەتی ڕۆحی لەگەڵ خودا و  

،   ٧١هەموو ڕۆژێك هاوکاری وەربگرە لە نیوەی بەشێك لە زەبور 

ڕاست بەکاربهێنە و تێبینیەکانت  . باشترین شێوازی٨٢،  ٧٨، ٧٣

 بنوسەوە .  

٤- لەبەرکردن :  پێداچوونەوە بکە بۆ زنجیرەی ئایەتی لەبەرکردن  

 تایبەت بە شانشینی خودا .   

  

٥- وانەی کتێبی پیرۆز . وانەی داهاتووی کتێبی پیرۆز ئامادە بکە لە 

. ئەو پێنج ڕێگەیەی لێکۆڵینەوەی کتێبی  ٢٣ -١٢: ٦ماڵەوە :  ڕۆما 

 پیرۆز بەکار بهێنەو و سودیان لێ ببینە. تێبینیەکانت بنوسەوە .  
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٦- نوێژ.  نوێژ بکە بۆ کەسێكی دیاریکراو یان شتێکی دیاریکراو لەم 

(. ٣: ٥هەفتەیەداو تەماشا بکە خودا چی دەکات ) زەبور   

سەبارەت بە بونیادنانی کڵێسای مەسیح . هەروەها تێبینیەکانت بنوسە  -٧

وسەوە کە پەیوەندیان بە کاتی خەڵوەتت لەگەڵ خودا و  ئەو تێبینیانە بن

 ئایەتەکانی لەبەرکردن و فێرکردن و ئامادەکاری یەوە هەیە .  

  

      

 

 

 ( ٢4وانەی )

 

 ١ نوێژ 

 

نوێژ بکەو کۆمەڵەکەت وئەم پرۆگرامی ڕاهێنانە  ڕابەری کۆمەڵەکە : 

 تەرخان بکە تایبەت بە مزگێنیدان و بانگەوازی شانشینی خودا .  

 

خولەك(   زەبورەکان ٢٠بەشداریکردن )   ٢ 

 

و پەڕاوی تایبەتی خەڵوەتی ڕۆحیتان بە نۆرە بەشداری بکەن 

ئەوەی فێری بوون لە خەڵوەت و تێڕامانەکانتان لەو بەشە  بخوێننەوە

(  82،  78،  73، 71دیاریکراوەی کتێبی پیرۆز ) زەبور   

گوێ بگرن لە ئەو کەسەی بەشداری دەکات ، بەشێوەیەك مامەڵەی  

لەگەڵ بکەن هەست بکات ئەوەی دەیڵێ جێی بایەخی ئێوەیە ، پێشوازی  

بەتەی بەشداری پێدەکات ،  لێبکەن . مشتومڕی لەگەڵ مەکەن لەو با

 تەنها تێبینیەکانت بنوسەوە . 

 

 

 

خولەك( پێداچوونەوە بکە بۆ ئایەتەکانی  ٥لەبەرکردن ) ٣ 
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 لەبەرکردن کە لە نامەی ڕۆماوە وەرگیراون  

           

بکەن پێداچونەوە  بە شێوەی گروپی دوانەیی ) دوو باوەڕدار پێکەوە 

بۆ ئایەتەکانی لەبەرکردن کە لە نامەی ڕۆماوە وەرگیراون .    ،   

 

 

٢٣ -١٢: 6خولەك(   ڕۆما  ٨٥فێرکردن )  ٤ 

 

شرۆڤەیەکی بیروباوەڕە " دەبێت باوەڕمان بە چی  ١0: ١ڕۆما پێشەکی :  

فێرکردنێکی کردەییە ئەوەمان بۆ دەردەخات  ١٦ -١١: ٦هەبێت ' ڕۆما 

هاندانە بۆ پێشکەوتن لەوەی   ٢٣  -١٧: ٦کە چۆن دەبێت بژین ، ڕۆما 

هاتوەتە دی ، ئەم بەشە نمونەیە بۆ ڕیزبەندی دروست بۆ پرۆسەی  

ڕاستەقینە . باوەڕی دروست ، وە جێبەجێکردنی  بونیادنانی باوەڕداری

گونجاو لەگەڵ باوەڕی دروست ، وەهاندان لەسەر کاری جێگیر و 

 خۆڕاگری و چەسپان . 

  

 

 

 

   وشەی خودا            : بخوێنەوە .١هەنگاوی 

 .   دەخوێنینەوە   23  -12: ٦پێکەوە ڕۆما 

ەکان بە تەواوی  بە نۆرە هەر کەسێ ئایەتێك بخوێنێتەوە تا هەموو ئایەت

 دەخوێنینەوە . 

 

  تێبینیەکان            : ئاشکرای بکە. ٢هەنگاوی 

. ئەو ڕاستیە کامەیە پێت وایە گرنگە بەالتەوە سەبارەت بە خۆت   بیرکەوە

لەم ئایەتانەدا ؟ یان لە کۆی گشتی ئەم ئایەتانە کام ڕاستیە چووە ناو هۆش  

 و دڵتەوە  ؟  
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شکرا بکە کە تێگەیشتووی لێی . بیریان  یەك یان دوو ڕاستی ئا بنوسە . 

 لێبکەوە و بیرۆکەکانت بنوسە لە پەڕاوەکەتدا .  

) دوای ئەوەی ئەندامان کاتێك بەسەردەبەن لە   بەشداری بکە.

 بیرکردنەوەو نوسینەوە ، بە نۆرە بیرۆکەکانتان بەشداری پێبکەن (. 

ەن  هەریەکێکمان بەشداری دەکەین لەو شتانەی کە ئاشکرا کران لەالی

 ئەندامانەوە . 

)لەیادت بێت لەهەر کۆمەڵەیەکی بچوکدا ، ئەندامانی کۆمەڵەکە بە 

 شێوەیەکی جیاواز بەشداری دەکەن(.    

  

 15 -12: 6ڕۆما 

 

پۆڵس هانی باوەڕداران دەدات کە هەست بە : ١ئاشکراکردنی 

بەپرسیارێتی بکەن وبەردەوام نەبن لە ژیانی خراپەکاری و ناپیرۆز ،  

وەك چۆن بێ باوەڕان و بێ ناموسەکان "بێ تەوراتەکان" لە ڕۆما  

 دەژیان. 

 أ. سروشتی نوێ نەبووەوەو سروشتی گوناهە . 

فێرمان دەکات کە باوەڕدارانی ڕاستەقینە لێناگەڕێن  ١٣ -١٢: ٦ڕۆما 

گوناهە جەستەی مردوو ولەناوچویان بەڕێوە ببات ، وە دەبێت ئەرکی 

بەرپرسیارێتی ئەوەی کە نەژین بەپێی سروشتی گوناهباریان لە ئەستۆ  

بگرن ، بەڵکو دەبێت بە سروشتە نوێیەکەیان بژین کە دەستیان کەوت لە  

:  ٦وە لە ڕۆما  ١٨ -١٦: ٥ەدایکبونەوەی دوەمیان بڕوانە گەاڵتیە کاتی ل

پۆڵس دەریدەخات کە خودا مرۆڤە کۆنەکەی داماڵیوە ، سروشتە    ١١ -١

هانی    ٢٣ -١٢وە لە ڕۆما   ٦:  ٦نوێ نەبووەوەکە ، سروشتی گوناهە 

  ١٢: ٦باوەڕداران دەدات کە گوێڕایەڵی گوناهەی جەستەی مردویان نەبن 

خودا دەسەاڵتی تەواوەتی سروشتی گوناهەی   ١١ -١: ٦وە لە ڕۆما 

هانی باوەڕداران دەدات گوێرایەڵ    ٢٣ -١٢: ٦داماڵیوە ، وە لە ڕۆما 

وملکەچی حەزو ئارەزوە خراپەکانیان نەبن کە سەر بە سروشتی گوناهەیە  

لەگەڵ ئەوەی سروشتی گوناهە تا ئێستا هەر  ١٣: ٦، وە لە ڕۆما 



 
148 

؛    ٧: ٦ی تێکشکاوە ، هەروەها بڕوانە ڕۆما لەنێویاندایە بەاڵم هێزەکە

 .    ١٣: ٨ڕۆما 

 ب. ژیان لەژێر سایەی شەریعەت یان لە ژێر سایەی نیعمەت . 

نابێت باوەڕدارانی ڕاستەقینە بەپێی شەریعەت بژین وە    ١٥ -١٤: ٦ڕۆما 

ئەوان ملکەچی شەریعەت نین بەاڵم لەبەرامبەردا دەبێت لە ژێر سایەی  

 .  ٢٦ -١٦: ٥تیە نیعمەتدا بژین ، گەاڵ 

. زۆرێك تا ئێستا لە ژێر سایەی شەریعەتن واتە ئەوان هەوڵ دەدەن ١

بەهەموو هێزی خۆیانەوە ڕزگاریان بێت یان ڕەزامەندی خودا بەدەست  

بهێنن بە کارکردنیان بە شەریعەت ، ئیدی بەراوردی بکە بە تەوراتی 

انی هەندێ  جولەکە و شەریعەتی ئیسالم و ناموسدارەکان یان شەریعەتیەک

مەسیحیش ، کتێبی پیرۆز دەڵێت ئەوانە بێتاوانیان دەست ناکەوێت وە  

هەروەها دۆخی پیرۆزی ئەخالقیش ، ئەوانە ناتوانن بە ژیانێکی نوێ بژین  

 کە بێتاوانی و پیرۆزە چونکە دەیانەوێ بە هێزی خۆیان بژین . 

وە بە  . بەاڵم ئەوانەی لە ژێر سایەی نیعمەتن واتە ئەوانەی رزگاریان ب٢

نیعمەتی باوەڕ ، ئەوان چێژ دەبینن لە بێتاوانی و ژیانی پیرۆزی ئەخالقی .  

وە کتێبی پیرۆز دەڵێ ئەوانە ناتوانن لە ژیانی گوناهەدا بژین ، ڕەنگە 

ئیدی    ٩ -٦: ٣یۆحەنا ١بکەونە گوناهەوە بەاڵم بەردەوام نابن لە گوناهەدا 

خۆشبوونی گوناهەکانیان تۆبە دەکەن و دان دەنێن بە گوناهەکانیاندا و لێ

ونیعمەتی خودایان دەست دەکوێت کاتێ بەرهەڵستی گوناهە دەکەن . ڕۆما  

١٤: ٦  . 

دەڵێ بیروباوەڕی بێتاوانیی بە نیعمەت لەڕێگەی  ١٥. پۆڵس لە ئایەتی ٣

باوەڕەوە ماف نادات بە مرۆڤ شەریعەتی ئەخالقی ڕەتبکاتەوە " دە  

کردن بە بێ سزا . بڕوانە بەشی   ڕاسپاردەکە" وە بەردەوام بێت لە گوناهە 

 حەوتەم لە نامەی ڕۆما .  

 ٢٣ -١٦: ٦ڕۆما 
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: پۆڵس هانی باوەڕداران دەدات ئەو بەرپرسیارێتیە لە   ٢ئاشکراکردنی 

 ئەستۆ بگرن کە بە ڕاستودروستی و پیرۆزی بژین .  

. ملکەچی بۆ مەسیح تاقە ڕێگەیە بۆ   ١: ٥؛ گەاڵتیە   ١٥: ١٥یۆحەنا 

 ە . ئازادی ڕاستەقین

أ. ژیان لەسایەی دەسەاڵتی گوناهەدا یان دەسەاڵتی ڕاستودروستی 

 "بێتاوانی" . 

 .  ١٧: ٥هەروەها بڕوانە ڕۆما   ١٦ئایەتی 

 ب. چارەنوسی کۆیالیەتی گوناهە یان کۆیالیەتی ڕاستودروستی . 

ئیدی بەم شێوەیە ، پۆڵس فێڕمان دەکات کە مرۆڤ ناتوانێ بە بێ گەورە 

خۆ و ئازاد نیە لەم جیهانەدا و بێ گەورە نیە ،  بژی ! هیچ کەسێك سەربە

هەموو مرۆڤێك گەورەیەکی هەیە ئیدی ئەم گەورەیە یان گوناهەیە یان  

 ڕاستودروستی .  

        

   

 

 ڕونکردنەوە .           پرسیار : ٣ هەنگاوی

: حەز دەکەی کام پرسیارە بخەیتە ڕوو بۆ کۆمەڵەکە لەبارەی بیربکەوە 

ۆز؟ باشترە هەوڵ بدەین هەموو ئەو ڕاستیانەی  ئەم بەشەی کتێبی پیر 

،  تێ بگەین ، وە ئەو شتانەی تا ئێستا   23 -12: 6ڕاگەیەنراون لە ڕۆما 

 لێی تێنەگەیشتووین پرسیاری لەبارەوە بکەین.  

: وریا بە لە شێوازی پرسیارەکەت هەوڵ بدە ڕوون بێت ، دواتر  بنوسە

 پرسیارەکەت لە پەڕاوەکەتدا بنوسەوە. 

: )  دوای ئەوەی ئەندامان کاتێك بەسەردەبەن لە   بکە بەشداری

بیرکردنەوەو نوسینەوە ، یەکەمجار داوا لە هەر یەکێكیان بکە  

 پرسیارەکانیان بخەنە ڕوو (.  

: ) دوای ئەوە ، هەندێ پرسیار هەڵبژێرە وە هەوڵ بدە لە   گفتوگۆ بکە

 دەوە (. ڕێگەی گفتوگۆکردنەوە بە یەکسانی لەگەڵ کۆمەڵەکەتدا وەاڵمی ب 
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)ئەمانەی خوارەوەش نموونەن بۆ هەندێ پرسیار ڕەنگە ئەندامانی 

کۆمەڵەکە بیخەنە ڕوو، وە هەندێ تێبینی بەسودن بۆ بەڕێوەبردنی 

 گفتوگۆکردن سەبارەت بە پرسیارەکان (.    

  

 

 

   6ڕۆما       

 ؟ ئەم بەشە چیمان فێر دەکات لەبارەی پیرۆزیەوە  :   ١پرسیاری 

 تێبینیەکان .  

 أ. پیرۆزیی چیە "مرۆڤی نوێ " ؟  

لەخاچدرا لەگەڵ مەسیح ، کرداری   دەڵێ مرۆڤە کۆنەکە ٦: ٦ڕۆما 

زەمەنی بەکارهاتوو لێرەدا ئاماژەیە بۆ مردنی سروشتی نوێ نەبووەوە کە 

 یەکجار ڕوودەدات . 

پیرۆزیی واتە ناخمان لە دوای نوێبوونەوە ، مرۆڤی نوێ ئاماژەیە بۆ 

 .    ٣٠: ١کۆرنسۆس  ١؛  ٢٢ -١٩: ٦بڕوانە ڕۆما 

 ب. ئامانجی پیرۆزیی چیە "مرۆڤی نوێ" ؟ 

ئامانجی پیرۆزی ئەوەیە ڕێگە نەدات جەستەی ماددی دەسەاڵتدار بێت  

  ١٦: ٦؛ ڕۆما  ١٣: ٨؛ ڕۆما  ٦: ٦بەسەر سروشتە گوناهەکەیدا . ڕۆما 

 .  ٢٦ -١٦: ٥؛ گەاڵتیە  ١٩  -١٨: ٦؛ ڕۆما 

 ج. بەڵگەی پیرۆزی لە ژیاندا کامەیە ؟ 

بەڵگە لەسەر ئەوەی کە مرۆڤ نوێ بووەتەوە و ژیانی پیرۆز بووە 

  ١١، ٧، ٢: ٦ئەوەیە مردووە سەبارەت بە هێز ودەسەاڵتی گوناهە ڕۆما 

 .   ١٩،  ١٧، ١٣،  ١١،  ٤: ٦؛ ڕۆما  ٦: ٦؛ ڕۆما 

 د. بۆچی پیرۆزی گرنگە ؟ 
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گرنگترین بیروباوەڕ کە بەشی شەشەمی نامەی ڕۆما پێشکەشی دەکات 

نیعمەتە نەوەك شەریعەت ئەمەش خاڵێکی سەرەکیە بۆ ژیان  بە پیرۆزی  

 .    ١٤: ٦واتە بە مرۆڤێکی نوێ بژی ڕۆما 

 هـ . دڵنیابوون لە پیرۆزیی کامەیە ؟ 

؛   ٣٠: ٨ڕۆما  ١٣ -١٢: ٢؛ فیلیپی   ١٦: ٦؛ ڕۆما   ١١ -٨: ٦ڕۆما 

 .   ٣٧،  ٣١: ٨؛ڕۆما   ٢ -١: ١پەترۆس ١؛  ٦: ١لیپی فی

 ١٧: ٦ڕۆما 

 : مەبەست چیە لە "ملکەچ بوون لە دڵەوە"  ؟  ٢پرسیاری 

 تێبینیەکان . 

 أ. شێوازی فێرکردنەکە کامەیە ؟

شێوازی فێرکردن نمونەو پێوەرێکی فێرکردنی مەسیحیەتە ، ئەوەی 

؛   ١٣: ١تیمۆساوس  ٢نێردراوان شوێنی کەوتن وبەکاریان هێنا ، بڕوانە 

 .  ٣٥ -١٧: ٢٠؛ کردار  ١٦ – ١٤، ١٢: ٣پەترۆس ٢

 ب. باوەڕدارانی راسەتەقینە ملکەچن بۆ ئەم شێوازە فێرکردنە . 

 .  ١٠ -٩: ٢کۆرنسۆس  ١بڕوانە 

 ج. باوەڕداران ملکەچی ئەم شێوازە فێرکردنەن . 

 .  ٢٧: ٢٠؛ کردار  ١٧ -١٦: ٦بڕوانە ڕۆما 

   ١٩: ٦ڕۆما 

چۆن باوەڕداران دەتوانن جەستەی ماددیان تەرخان بکەن  : ٣پرسیاری 

 بۆ خزمەتی ڕاستودروستی ؟ 

 تێبینیەکان . 

هەردوو پەیمانی کۆن ونوێ پێداگری دەکەن لەسەر ئەوەی ئەندامەکانی 

 جەستە لە ملمالنێدان لەدژی گوناهە : 
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 . ٢٣: ٤پەندەکان 

 .  ٢٧ -٢٦: ٤پەندەکان 

 .   ٣٠: ١٥پەندەکان 

 .  ٢٠: ١٩پەندەکان 

ئەگەر حەوت جاریش بکەوین دەبێت پێیەکانمان بەکار  ١٦: ٢٤پەندەکان 

 بهێنینەوەو هەڵسینەوە دوبارە . 

دەبێت دەستەکانمان بەکار بهێنین بۆ تەواوکردنی کارە  ٢٧: ٢٤پەندەکان 

 گرنگەکان یەکەمجار .

دەبێت چاوەکانمان بەکاربهێنین بۆ بینین وچاودێری   ٣٢: ٢٤پەندەکان 

 ەرگرتن . کردن ووانە و

دەبێت زارمان بەکاربهێنین بۆقسەکردن بەئارامی و  ١٥: ٢٥پەندەکان 

 نیانی تاکو خەڵکی قسەکانمان لێ وەربگرن.

عەقڵمان بەکار بهێنین بۆ بیرکردنەوە لەوانەی ڕاست و   ٨: ٤فیلیپی 

 دادپەروەر و ئابڕومەند وپاك و شایەنی ستایشن .  

 

  

 پەیڕەوکردن  .            پەیڕەوی بکە: ٤هەنگاوی 

چی ڕاستیەك لەم بەشەی کتێبدا هاتوە دەشێ باوەڕداران بە   بیربکەوە :

 شێوەی پراکتیك پەیڕەوی بکەن ؟ 

: وەرن پێکەوە بیربکەینەوە و هەندێ پەیڕەوکردن بەشداری بکەو بنوسە

 .  ٢٣  -١٢: ٦بنوسینەوەو تەواو بکەین لە ڕۆما 

پێشنیارکراوە کامەیە کە خودا دەیەوێ  : ئەو پەیڕەوکردنە بیربکەوە 

 بیگۆڕێ بە پەیڕەوکردنی کەسێتی ؟ 

: ئەم پەیڕەوکردنە کەسێتیە بنوسە لە پەڕاوەکەتدا. بەشداری بکە بە   بنوسە

 ئازادی لەو پەیڕەوکردنە کەسێتیەی کە خودا دایناوە لەسەر دڵت.  
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)لەیادت بێت ئەندامانی هەموو کۆمەڵەیەك ڕاستیە جیاوازەکان 

ودەکەن ، یان لە هەمان ڕاستیدا پەیڕەوکردن ی جیاواز دەردەهێنن .  پەیڕە

 ئەمانەی خوارەوە هەندێ پەیڕەوکردنی پێشنیارکراون (.        

    

 

                            

 .   ٢٣ -١٢: 6نمونە لەسەر پەیڕەوکردنی پێشنیارکراو لە ڕۆما  -١

 

لەدڵەوە پەیمان بدە ملکەچ بیت بۆ دەسەاڵتی عیسای مەسیح و   :  ١٢:  6

پەروەردگارێتیەکەی ، ئەگەر نا دەگەڕێیتەوە بۆ سروشتی گوناهەت و  

گوناهە دەسەاڵتدار دەبێت بەسەر جەستەی لەناوچووتدا . ملکەچ مەبە بۆ  

 ارەزوە خراپەکان کە سەرچاوەی گرتوە لە سروشتی گوناهەتدا. حەزوئ

: ئاداگار بە و پەیوەست بە و بەڵێن بدە ڕۆژانە ئەندامانی  ١٩ -١٣: ٦

جەستەت پێشکەش بکە وەك چەکێك بۆ کاروباری دروست و پیرۆز 

لەبەرچاوی خودا ئەندامانی جەستەت وەکو " عەقڵ وهۆشت ، دڵت ،  

 مانت ، دەستەکانت ، پێیەکانت ، تاد.." چاوەکانت ، گوێیەکانت ، ز

: هەوڵ مەدە بڕیار بدەیت بەوەی ژیانت لەژێر سایەی شەریعەتدا   ١٤: ٦

و هەوڵدان بە هێزی خۆت ڕزگارت بێت و ملکەچی بنەماو یاساکانی 

شەریعەت بیت و کاروباری ئایینی پەیڕەو بکەیت وەکو نوێژ و ڕۆژووی 

، وە کاری چاکە بکەیت بۆ  پەرستش بەراوردی بکە بە فەریسیەکان 

دەستکەوتنی ڕەزامەندی خودا ، بەڵکو هەوڵ بدە بڕیار بدەیت لە ژێر 

سایەی نیعمەت دا بژیت ، واتە پشتبەستن بەو ڕاستیەی کە تۆ ڕزگارت 

 بوە بە نیعمەتی خودا و لەڕێگەی باوەڕهێنانت بە عیسای مەسیح . 

وشتی : بزانە کە مرۆڤ کاتێ خۆی پێشکەش دەکات بە سر  ١٦: ٦

گوناهە وملکەچ دەبێت بۆ حەزوئارەزوە خراپەکان کە سەرچاوەی گرتوە  
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لە سروشتی گوناهەدا هەر بە کۆیلەیی گوناهە دەمێنێتەوە ، وە ملکەچ 

 .  ٢٣:  ٦بوون بە سروشتی گوناهە مرۆڤ دەبات بەرەو مردن ڕۆما 

: ملکەچ بە بۆ ئەو "شێوازی فێرکردن"ەی بە دەستاودەست    ١٧: ٦

تە دەست باوەڕدارانی ڕاسەتەقینە ، واتە بزانەو ملکەچ بە هاتوەو دراوە

بۆ نمونەی فێرکردن و بیروباوەڕی دروست و جێگیر وچەسپاو ئەوەی  

بیری باوەڕداران ڕێکدەخات . ئەمەش تاقە ڕێگەیە بۆ دەستکەوتنی  

 پیرۆزی . 

 . نمونە لەسەر پەیڕەوکردنی کەسێتی : ٢

ژیم بەژیانێکی نوێ  أ. ئیدی ژیانی خۆم تەرخان کرد بۆ ئەوەی ب

 وڕاستودروست وپیرۆز بۆ شکۆی خودا . 

ب. دەمەوێ هەوڵ بدەم وکۆشش بکەم لە فێربوون بۆ شێوازی دروست  

وچەسپاو لەبارەی فێرکردن وبیروباوەڕی باوەڕداریی ، من دەزانم کە  

نامەی ڕۆما یەکێکە لە باشترین نمونەکان لە کتێبی پیرۆزدا لەبارەی ئەم  

پاوە بۆ فێربوون لەبارەی خواستی خودا . بۆیە  شێوازە دروست وچەس

بەردەوام دەبم لە لێکۆڵینەوەی نامەی ڕۆما وفێربوون لە نامەی ڕۆما و 

 هەروەها خەڵکی دیکەش فێردەکەم لە هەموو سەردەمەکاندا . 

    

 

                      

 هاتنەدەنگ              نوێژ بکە :٥هەنگاوی 

هەریەکێك سەبارەت بە یەك ڕاستی کە خودا فێری  بە نۆرە نوێژ دەکەین ، 

 .   ٢٣ -١٢:  6کردین لە ڕێگەی ئایەتەکانیەوە لە ڕۆما 

) بەدەنگەوە هاتنت لە نوێژەکەتدا بۆ ئەو شتەی فێری بوویت لە وانەی ئەم  

کتێبەدا (. پرۆڤە بکەن لەسەر نوێژی کورت کە پێکهاتبێ لە ڕستەیەك یان  

ەر کۆمەڵەیەك دەکرێ نوێژ بکەن  دوان . لە یادت بێت ئەندامانی ه

 سەبارەت بە کاروباری جیاواز تر (.  
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(  نوێژی داکۆکیکاری  خولەك  ٨)   نوێژ  ٥ 

                  

    

 .  یانییان س   انەییلە شێوەی کۆمەڵەی دوو بەردەوام بن لە نوێژ  

ەکانتان بەرز بکەنەوە لە پێناوی یەکتر و لە پێناوی خەڵکی  نوێژ

. جیهان  

 

وانەی داهاتوو  ) دوو خولەك ( بۆ  ئەرکی ماڵەوە   ٦ 

    

ئەرکی داهاتوو بدە بە ئەندامانی کۆمەڵەکەت بە  ڕابەری کۆمەڵەکە . 

 شێوەی نوسراو ، یان داوایان لێ بکە لە پەڕاوەکانیاندا بینوسن.  

١- بەڵێن .  بەڵێندان بە ڕاهێنانی قوتابیەکانی خوداوەند و بونیادنانی 

 کڵێسای مەسیح و جاڕی موژدەی شانشینیی .

٢- وتاری ئامۆژگاری یان فێرکردن ، یان وانە دابەشکردن )لەگەڵ 

.  ٢٣ -١٢: 6کەسێكی تر یان لەگەڵ کۆمەڵێکدا( ڕۆما   

٣- خەڵوەتی ڕۆحی .  چێژ وەربگرە لە خەڵوەتی ڕۆحی لەگەڵ خودا و  

،  ٨٤هەموو ڕؤژێك هاوکاری وەربگرە لە نیوەی بەشێك لە  زەبور  

.  باشترین شێوازی ڕاست بەکاربهێنە و تێبینیەکانت    ٩٢،   ٩١، ٩٠

 بنوسەوە .  

٤- لەبەرکردن : تێڕامان  بکەو ئایەتی نوێی لەبەرکردن : "خودا 

لەبەر بکە. ڕۆژانە بەو     ٢٦  -٢٥:  ٤٠ا   هاوتاو هاوشێوەی نیە " ئیشای

ئایەتانەدا بچۆرەوە کە لەبەرت کردوون .  ٥  

٥- فێرکردن : نمونەی" نابینا ، کە ڕابەرایەتی نابینا دەکات" ئامادە بکە 

:  ٧دا هاتوە ، هەروەها نمونەی " دانا و گێل " لە مەتا   14:  ١٥لە مەتا 

وەکانی ڕێنمایی بۆ دا هاتوە ،  سود ببینە لە شەش هەنگا  ٢٧ -٢٤

 راڤەکردنی ئەم نمونانەی هاتوون لە وانەی یەکەمدا . 
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٦- نوێژ.  نوێژ بکە بۆ کەسێكی دیاریکراو یان شتێکی دیاریکراو لەم 

(. ٣: ٥هەفتەیەداو تەماشا بکە خودا چی دەکات ) زەبور   

سەبارەت بە بونیادنانی کڵێسای مەسیح . هەروەها تێبینیەکانت بنوسە  -٧

انە بنوسەوە کە پەیوەندیان بە کاتی خەڵوەتت لەگەڵ خودا و  ئەو تێبینی

ئایەتەکانی لەبەرکردن و فێرکردن و ئامادەکاری یەوە هەیە بۆ هەفتەی  

 ئایندە .  

  

    

  

 

 ١پاشکۆی 

 

 دەرگای تەنگ و داوەتی مەزن
 

 

وە نمونەی داوەتی مەزن  ١٤ -١٣: ٧" نمونەی دەرگای تەنگ " لە مەتا 

 تایبەتن بە مەرجی چوونە نێو شانشینی خودا .  ٢٤ -١٥: ١٤لە لۆقا 

 أ. مەرجی چوونە نێو شانشینی خودا .  

 

 بخوێنەوە .   ١4 -13: ٧مەتا 

  

 . چیرۆکە سروشتیەکە تێ بگە کە لە نمونەکەدا پێشکەش کراوە.١ 

پێشەکی : نمونەکە بە زمانێکی میتافۆری دەدوێ و واتای ڕۆحیەکەی  

مانە میتافۆریە . بۆیە یەکەمجارشرۆڤەی  بونیاد نراوە لەسەر ئەم ز
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وشەکانی نێو چیرۆک ونمونەکەو بانگراوندە کلتوریەکەی دەکەین 

 ودەخوێنین / شارستانی و ڕاستیە میژوویەکانی . 

گفتوگۆی لەبارەوە بکە : ئەو فێرکردنە سەرەکیە کامەیە نمونەکە 

 پێشکەشی دەکات ؟ 

 تێبینیەکان .  

هاندان وڕاسپاردەمان پێشکەش دەکات . چیرۆکی ئەم نمونەیە وێنەیەکی   

ئەم ڕاسپاردەیەش پێشکەشە بە هەموو خەڵکی لە جیهاندا ، خوداوەند  

هانیان دەدات کە لە دەرگای تەنگەوە بچنە ژوورەوە و ڕێگەی تەنگ  

بگرنە بەر ، وە ڕێگەی پان وبەرین نەگرنە بەر ، بۆ هەردوو ڕێگەکە 

 کی ڕاستیە لە ژیاندا.مەبەستی دیاریکراوی تێدایە ئەمەش وێنەیە

 دەرگای تەنگ . 

ئەم دەرگایە ئەوەمان بیر دەهێنێتەوە کە تەنها یەك پیایدا دەڕوات لەهەر 

 جارێکدا .

 ڕێگەی تەنگ . 

ئەم ڕێگەیە شێوەی لە ڕێڕەوێکی سەخت دەچێت لە نێوان دوو تاشە بەردا  

 کە لەچواردەوریدا ڕێبواران هەن . 

 دەرگای پان وبەرین . 

ئەم دەرگایە زۆر پان وبەرینە دەتوانن کۆمەڵێ خەڵکی زۆر پیایدا بچنە  

ژوورەوە لەیەکاتدا ، وەکو الفیتەیەك وایە لەسەر دەرگا هەڵواسرابێت و  

 نوسرابێت ، زۆرترین ژمارەی خەڵکی بەخێر بێن فەرموون .  

 ڕێگەی پان وبەرین . 

ێچ بێت . وە ئەم ڕێگەیە شێوەی لە شەقامێك دەچێت پان وبەرین و پێچاوپ

درێژایی ئەم ڕێگەیە الفیتەی تێدا بێت و نوسرابێت ، چۆنت دەوێ پیایدا  

 بڕۆ ، وە چەند دەتەوێ بە خێرایی بڕۆی فەرموو .



 
158 

 

 

 

. چوارچێوەی دەقە ڕاستەوخۆکە بخوێنەوەو تاقی بکەوە ، وە ٢  

 .  بنەماکانی نمونەکە دیاری بکە

و بانگراوندی هەیە  : چوارچێوەی "چیرۆکەکە" زۆرجار ڕەهەند پێشەکی

یان شرۆڤە کردن وجێبەجێکردنی نمونەکەی هەیە . دەکرێ ئاماژە بۆ  

بانگراوندی نمونەکە گونجاو بێت لەگەڵ پێناسەی چیرۆکەکە بۆ ئەو 

بارودۆخەی نمونەکەی تێدا باسکراوە . وە زۆرجار بانگراوندی نمونەکە  

بەجێکردنی  کەوتوەتە پێش چیرۆکی نێو نمونەکەوە ، بەاڵم شرۆڤە یان جێ

 دوای چیرۆکی نمونەکە باسکراوە . 

: چیرۆک و بانگراوند و شرۆڤە   ئاشکرای بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە

 یان جێبەجێکردنی ئەم نمونەیە چی یە ؟  

 .  تێبینیەکان

 لە ئینجیلی مەتا .  ٧ -٥أ. بانگراوندی نمونەی هاتوو لە بەشەکانی 

 یا .بانگراوندی نمونەکە وێنەیەکە بۆ وتاری سەرچ 

:  ٥لە وتاری سەرچیا عیسا پێناسەی هاواڵتیانی شانشینی خودا دەکات مەتا 

 .   ٢٧ -١٥: ٧؛ مەتا   ١٤ -١٣: ٧؛ مەتا  ١٢:  ٧ -١٧: ٥؛ مەتا   ١٦ -١

 .    ١٤ -١٣: ٧ب. چیرۆکی نێو نمونەی هاتوو لە مەتا 

 کە.  ج. شرۆڤە یان جێبەجێکردنی نمونە

 چوارچێوەی خودی ڕاسپاردەکەدایە. جێبەجێ کردنی نمونەکە لە 
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بە نمونەکە دیاری   .  وردەکاری پەیوەندیدار و ناپەیوەندیدار٣

 بکە. 

:  عیسا مەبەستی نەبوو بڵێ هەر خاڵێکی نێو نمونەکان  پێشەکی

واتاو مەبەستێکی ڕۆحی لە پشتەوەیە ، وە وردەکاری نێو نمونەکە 

، بۆیە دەبێت خاڵی جەوهەری یان بابەتی سەرەکی لە خۆ دەگرێ 

هەوڵ بدەین واتاو مەبەستی ڕۆحی بۆ هەموو خاڵێک و وردەکاری 

 نێو نمونەکان دیاری نەکەین . 

ئەو وردەکاریانە :  ئاشکرای بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە 

کامانەن نمونەکە لەخۆی دەگرێ و بە سەرەکی و واتادار دادەنرێن 

 ؟ 

. تێبینیەکان   

 دوو ڕێگەو دوو دەرگا .

وێنەیەکە بۆ بڕیاری یەکەم لە ژیاندا ، وە ڕێگەی ژیان وێنەیەکە بۆ  دەرگا 

 ئەوەی مرۆڤ چۆن پێی دەژی دوای ئەوە .

 دوو جۆر ڕێبوار لەسەر دوو ڕێگا . 

زۆرینە وکەمینە گوزارشگەلێکن زۆر جار لە کتێبی پیرۆزدا هاتوون ،  

 هیچ گومانی تێدا نیە کە ئەم دوو خاڵە گرنگ لە نمونەکەدا. 

 ان .مەبەستەک

لەناوچوون و ژیان دوو شتن زۆر جار هەروەها لە کتێبی پیرۆزدا باس 

 کراون وە بە دڵنیاییەوە ئەمانەش دو خاڵی گرنگن لە نمونەکەدا . 

   

. پەیامی سەرەکی نمونەکە دیاری بکە . ٤  

: پەیامی سەرەکی نمونەکە لە شرۆڤەو جێبەجێکردندایە  پێشەکی

مونەکەدا . یاخود دەکرێ کورتبکرێتەوە لە خودی ن  
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: پەیامی سەرەکی ئەم  ئاشکرای بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە 

 نمونەیە چی یە ؟  

.   تێبینیەکان  

نمونەیەکە    ١٤ -١٣:  ٧لە مەتا نابینا چاوساغی نابینایە نمونەی  

 فێرمان دەکات لەبارەی  بە "مەرجی چوونە نێو شانشینی خودا " . 

کەم کە مرۆڤ  پەیامی سەرەکی نمونەکە ئەمەیە : " بڕیاری یە

دەیدات لە ژیاندا ئەو ڕێگەیە دیاری دەکات کە دەیگرێتەبەر و پێی 

دەژی لەسەر زەوی هەروەها مەبەستی کۆتایی دیاری دەکات . بۆیە  

 ئاگادار بە کام ڕێگەیە هەڵدەبژێریت .   

 

چوونە نێو شانشینی خودا مەرج و بوارێکە کە خودا بڕیاری لەسەر دەدات  

ا سەرەکیەکانی شانشینی خودا ، هیچ کەسێك ناچێتە  ئەمەش یەکێکە لە بنەم

نێو شانشینی خوداوە بە مەرجەکانی خۆی وە مەرجی خوداش بۆ چوونە 

نێو شانشینیەکەی ئەوەیە لە دەرگای تەنگەوە بێت وە بە ڕێگای تەنگدا  

  -٢٥: ١٠بڕوات و باوەڕی بە مەسیح هەبێت کە ڕزگاری کردوە ، لۆقا 

 .  ٧ -٥؛ مەتا   ١٢:  ٤؛ کردار ٦: ١٤؛   ٩: ١٠؛ یۆحەنا  ٢٦

   

. بەراوردی نمونەی هاوسەنگی و بەرابەری لە کتێبی پیرۆزدا.  ٥  

پێشەکی : زۆرێك لە نمونەکان لەیەك دەچن و هاوشێوەن هەندێ  

جار دەتوانی بەیەکتریان بەراورد بکەیت ، ئەو ڕاستیەی لە هەر  

نمونەیەکدا هەیە هاوسەنگە یان بەرابەر ڕاستیەکە بەشەکانی دیکەی 

کتێبی پیرۆز بۆمان ڕوون دەکاتەوەو فێرمان دەکات . هەوڵ بدە ئەو  

بدۆزیتەوە کە بەرابەر یان هاوشێوەی   ئایەت و شایەتە کتێبیە 

نمونەیەکەو یارمەتیدەرە بۆ ڕاڤەکردنی نمونەکە . ئاگاداربە لە 

ڕاڤەکردنی هەر نمونەیەك پشت ببەستە بە فێرکردنی ڕوون و  

 ڕاستەوخۆی کتێبی پیرۆز .  
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: بەشەکانی تر چیمان  ئاشکرای بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە 

نمونەیە پێشکەشی دەکات ؟  ەم و ڕاستیەی ئفێردەکات سەبارەت بە  

 کامیان سەرەتا دێت : ڕێگا یان دەرگا ؟ 

 بخوێنەوە .  ٣٠ -٢٣: ١٣لۆقا 

ئایا هەردوو ڕێگاکە دەڕۆن بەرو دوو دەرگاکە لە کۆتاییدا ؟ یان هەردوو  

 دەرگاکە دوو ڕێگەی جیاوازیان هەیە . 

وایە یەکەم  پێیان  ٣٠ -٢٣: ١٣هەندێ لە باوەڕداران بە پشتبەستن بە لۆقا  

  -٢٣: ١٣جار ڕێگاکە دێت و دەتبات بەرەو دەرگاکە بەاڵم شێوازی لۆقا 

 .  ١٠:  ٢٥، بڕوانە مەتا  ١٤ -١٣: ٧جیاوازە لە شێوازی مەتا  ٣٠

 چەند لەژمارەی خەڵکی لە کۆتاییدا ڕزگاریان دەبێت ؟ 

 .   ٩: ٧بخوێنەوە . هەروەها بینین  ٢٧: ٩؛ ڕۆما  ١٤: ٢٢مەتا 

 زی ژیانە لەجیهاندا؟ کامەیە ئەو شیوا

:  ١١٩بخوێنەوە . هەروەها زەبور  ٢١ -٢٠: ٥٧؛ ئیشایا  ٣٤: ٨یۆحەنا 

کۆرنسۆس  ٢؛  ١٠ -٨: ٦کۆرنسۆس ٢؛  ٩ -٨:  ٤کۆرنسۆس ٢وە  ١٦٥

 بخوێنەوە .  ١٨: ٨؛ ڕۆما  ١٧: ٤

 مەبەست چیە لە دوای ژیانی ئەم جیهانە ؟ 

  ١١  -٩: ١٤؛ بینین  ٩ -٨: ١سالۆنیکی ٢؛  ٤٦:  ٢٥؛   ١٢: ٣مەتا 

 بخوێنەوە . 

    

. کورتەی فێرکردنی سەرەکی نمونەکە . ٦  

گفتوگۆی لەبارەوە بکە : ئەو فێرکردنە سەرەکیە کامەیە نمونەکە 

پێشکەشی دەکات ؟ عیسای مەسیح دەیەوێ چی بزانین و باوەڕمان  

 بە چی هەبێت وە دەیەوێ چی بکەین و چۆن بین ؟  
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 مەرجی چوونە نێو شانشینی خودا . 

ونە نێو شانشینی خودا ئەوەیە ڕزگاریت دەستکەوتەوە ، وەعیسا  واتای چو

فێرمان دەکات کە ڕزگاری چەند خۆشە بەاڵم هاوکات فێڕمان دەکات کە 

ئاسان نیە بەڵکو دەبێت بە ڕێگەی تەنگ ودەرگای تەنگدا بچینە ژوورەوە 

 .  ١؛ زەبور   ٢٣:  ٩؛ لۆقا  ٢٥ -١٤:  ٧، ڕۆما 

   خودا .ئەنجامەکانی چوونە نێو شانشینی 

وتاری سەرچیا فێڕمان دەکات کە چوونە نێو شانشینی خودا خۆشی و  

 .  ٥ناخۆشی تێدایە ، مەتا 

 ب. داوەتی مەزن . 

 بخوێنەوە .  ٢٤ -١٥: ١٤لۆقا 

 

 

 . چیرۆکە سروشتیەکە تێ بگە کە لە نمونەکەدا پێشکەش کراوە.١

ڕۆحیەکەی  پێشەکی : نمونەکە بە زمانێکی میتافۆری دەدوێ و واتای 

بونیاد نراوە لەسەر ئەم زمانە میتافۆریە . بۆیە یەکەمجارشرۆڤەی  

وشەکانی نێو چیرۆک ونمونەکەو بانگراوندە کلتوریەکەی دەکەین 

 ودەخوێنین / شارستانی و ڕاستیە میژوویەکانی . 

گفتوگۆ: ئەو بنەمایانەی ژیانی بەرچاوی ئێستامان کامانەن ، کە نمونەکە  

 لە خۆی گرتوە ؟  

   بینیەکانتێ

چیرۆکی ئەم نمونەیە لە داوەتی شایی دەچێت بەاڵم هەمان چیرۆک نیە ،  

 .    ١٥؛ لۆقا  ١٨مەتا 
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بەڕوونی باسی ئەوە دەکات کە هەموان  ١٦داوەتی یەکەم ئایەتی  

 پێشوازیان کرد لە داوەتەکە وهیچ کەسێك ڕەتی نەکردەوە .

 داوەتی دوەم . 

هێنانەوە و بەڵێنینا دا بێن بەاڵم بەڵێنەکەیان هەندێ کەس کەوتنە بیانوو 

 نەبردە سەر و نەهاتن . 

 داوەتی سێ یەم . 

بەپێی ئەوەی پێشتر کاتەکەی دیاری کرابوو بۆیە تا هیچ کەموکوڕیەك 

نەبێت لە ژمارەی میوانەکان وئامادەبوان ، خزمەتکارەکان نێردران بۆ  

و فەرمانیان پێکرا بانگکردنی خەڵکی لە توێژ وچینە نزمەکانی کۆمەڵگە 

ئەوانە بانگ بکەن و ئامادەیان بکەن ئیدی دەستیان گرتن وهێنایانن بۆ  

ژووری داوتەکە . تا وای لێهات خزمەتکارەکان تەنانەت بە خۆشەویستی  

 و هەروەها بە توندیش ئامادەیان دەکردن ! .  

 

 

. چوارچێوەی دەقە ڕاستەوخۆکە بخوێنەوەو تاقی بکەوە ، وە ٢

 .  مونەکە دیاری بکەبنەماکانی ن

: چوارچێوەی "چیرۆکەکە" زۆرجار ڕەهەندو بانگراوندی هەیە   پێشەکی

یان شرۆڤە کردن وجێبەجێکردنی نمونەکەی هەیە . دەکرێ ئاماژە بۆ  

بانگراوندی نمونەکە گونجاو بێت لەگەڵ پێناسەی چیرۆکەکە بۆ ئەو 

بارودۆخەی نمونەکەی تێدا باسکراوە . وە زۆرجار بانگراوندی نمونەکە  

کی نێو نمونەکەوە ، بەاڵم شرۆڤە یان جێبەجێکردنی  کەوتوەتە پێش چیرۆ

 دوای چیرۆکی نمونەکە باسکراوە . 

: چیرۆک و بانگراوند و شرۆڤە   ئاشکرای بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە

 یان جێبەجێکردنی ئەم نمونەیە چی یە ؟  

 .  تێبینیەکان
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 .  ١٥ -١: ١٤أ. بانگراوندی نمونەی هاتوو لە لۆقا 

ە ماڵی یەکێك لە سەرۆکی فەریسیەکان ئیدی فێری  عیسا نانی دەخوارد ل

لەکاتی داوەت ونانخواردندا چۆن مامەڵە بکەن لەگەڵ نابیناو هەژار  کردن 

ئەمەش ئەوە ناگەیەنێت کە بانگی    ١٤ -١٢: ١٤و کەمئنەدامەکان . لۆقا 

هاوڕێ وخزمەکانمان نەکەین بەڵکو بانگکردنی هەژار وبەدبەختەکانی 

 کی مەزنتری هەیە .  نێو کۆمەڵگە بەرەکەتێ 

 .   ٢٤ -١٦: ١٤ب. چیرۆکی نێو نمونەی هاتوو لە لۆقا 

 .  24: ١٤ج. شرۆڤە یان جێبەجێکردنی نمونەی هاتوو لە لۆقا 

هەرکەسێ بانگکراو داوەتەکەی ڕەتکردەوە هەرگیز ناچێتە نێو شانشینی  

خوداوە . تەنها ئەوانە دەچنە نێو شانشینی خوداوە کە وەاڵمی بانگهێشتەکە  

 دەدەنەوە .  

  

بە نمونەکە دیاری   .  وردەکاری پەیوەندیدار و ناپەیوەندیدار٣

 بکە. 

:  عیسا مەبەستی نەبوو بڵێ هەر خاڵێکی نێو نمونەکان  پێشەکی

واتاو مەبەستێکی ڕۆحی لە پشتەوەیە ، وە وردەکاری نێو نمونەکە 

خاڵی جەوهەری یان بابەتی سەرەکی لە خۆ دەگرێ ، بۆیە دەبێت 

دەین واتاو مەبەستی ڕۆحی بۆ هەموو خاڵێک و وردەکاری هەوڵ ب 

 نێو نمونەکان دیاری نەکەین . 

ئەو وردەکاریانە :  ئاشکرای بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە 

کامانەن نمونەکە لەخۆی دەگرێ و بە سەرەکی و واتادار دادەنرێن 

 ؟ 

. تێبینیەکان   
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عیسا لە نمونەکانیدا فەریسیەکان ونوسەران بە خۆدەرخەر و دوڕو 

ناودەبات چونکە ڕابەری نابینان لەم خاڵەدا و لە وتوێژی عیسا  

. واتاو مەبەستی تایبەتی تێدایە   

:  ٢٥؛ ئیشایا   ٥: ٢٣؛ زەبور  ٧: ١٩داوەتی مەزن . بڕوانە بینین 

؛   ٢٠: ٣؛ بینین  ٢٩: ٢٦؛  ١٤ -١: ٢٢؛  ١٢ -١١: ٨؛ مەتا  ٦

. وە پرسیار لێرەدا ئەوەیە تا چەند ڕاڤەی ئەم بنەماوخاالنە   ٩: ١٩

بەشێوەی ڕاستەقینە دەکری وە تا چەند بەشێوەی میتافۆری دەکرێت  

؟ وەاڵم ئەم هێمایانە لە نمونەکاندا واتای ئەوە نیە وێنەیەك نەبن بۆ  

ڕاستی . ئاسمانی نوێ وزەوی نوێ ڕاستین ، وە خۆشی  

گاربوان لە شانشینی خودادا بە تەواوەتی ڕاستین وبەختەوەری ڕز

 هەموو ئەم شتانە ڕاستین بە هەموو ودرەکاریەکانیانەوە .

 بانگکردنەکان .

گرنگترین شت لە نمونەکاندا تێگەیشتنە لە خاڵ وبنەمای سەرەکی 

 یان پەیامی سەرەکی فێرکردنەکانی عیسای مەسیح . 

 

. پەیامی سەرەکی نمونەکە دیاری بکە . ٤  

: پەیامی سەرەکی نمونەکە لە شرۆڤەو جێبەجێکردندایە  شەکیپێ

 یاخود دەکرێ کورتبکرێتەوە لە خودی نمونەکەدا . 

: پەیامی سەرەکی ئەم  ئاشکرای بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە 

 نمونەیە چی یە ؟  

.   تێبینیەکان  

نمونەیەکە   ٢٤ -١٥: ١٤لە مەتا نابینا چاوساغی نابینایە نمونەی  

دەکات لەبارەی  بە "مەرجی چوونە نێو شانشینی خودا " . فێرمان   

پەیامی سەرەکی نمونەکە ئەمەیە : " ڕەتکردنەوەی بانگکردن ی  

بێبەرامبەر بۆ وەرگرتنی ڕزگاری بەنیعمەتی باوەڕ دەتبات بەرەو  

بێ بەش بوون لە بەرەکەتەکان ودڵخۆشیەکانی شانشینی خودا لە  
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وێ  .  قۆناغی کۆتاییدا لە ئاسمان وزەوی ن  

 

چوونە نێو شانشینی خودا بە مەرجی خودا یەکێکە لە بنەما سەرەکیەکانی 

شانشینی خودا ، گەلی ڕاستەقینەی شانشینی خودا وەاڵمی بانگکردنەکانی  

 خودا دەدەنەوە . 

 

 

   

 

. بەراوردی نمونەی هاوسەنگی و بەرابەری لە کتێبی پیرۆزدا.  ٥  

: ئەم نمونەیە چیمان  ئاشکرای بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە 

فێردەکات بە بەراورد بەوەی نمونەی دوو کوڕەکەو جوتیارە 

 -٢١خراپکارەکان ونمونەی داوەتی شایی فێرمان دەکات لە مەتا 

؟   ٢٢  

 تێبینیەکان .  

ئەم نمونەی داوەتی مەزنە لەو سێ نمونانە دەچێت کە فێرمان دەکات 

ە ناکەن وناگەڕێنەوە بۆالی خودا ناچنە نێو شانشینی خوداوە ئەوانەی تۆب

 لە قۆناغی کۆتایی لە هاتەنوەی دوەمی عیسای مەسیح . 

   

    

. کورتەی فێرکردنی سەرەکی نمونەکە . ٦  

گفتوگۆی لەبارەوە بکە : ئەو فێرکردنە سەرەکیە کامەیە نمونەکە 

ڕمان  پێشکەشی دەکات ؟ عیسای مەسیح دەیەوێ چی بزانین و باوە

 بە چی هەبێت وە دەیەوێ چی بکەین و چۆن بین ؟  
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 تێبینیەکان .  

  

مەرجی چوونە نێو شانشینی خودا قبوڵکردنی بانگەوازی خودایەو  

 ڕەتنەکردنەوەیەتی .  

گەلی ئیسرائیل گەلی پەیمانی خودا بوون لە پەیمانی کۆندا ، ئیدی 

نیعمەتی  بانگەوازی خودایان ڕەتکردەوە کە پێشکەشیان کرا بە 

خودا لەسەرەتاوە لە ڕێگەی پێغەمبەرانی پەیمانی کۆن . وە لەم  

دواییەشدا لە ڕێگەی عیسای مەسیح و نێردراوەکانیەوە ئایەتەکانی 

. بۆیە بێباوەڕان لە گەلی ئیسرائیلدا تامی داوەتە مەزنەکە   ٢٠ -١٦

  ١٨:  ١٩پاشایان ١، هەروەها بڕوانە  ٢٤ناکەن لە کۆتاییدا . ئایەتی 

:  ١٣؛   ٣٢ -٣١: ٥؛ لۆقا  ١٤: ٢٢؛ مەتا   ٢٢:  ١٠؛   ٩: ١شایا ؛ ئی 

.   ٥: ١١؛   ٢٧: ٩؛ ڕۆما  ٥ -١  

ئەو شێوازەی کە خەڵکی پێ ئامادە دەکرێت بەرەو شانشینی خودا  

؛   ١٨ -١٧: ٢٢خۆشەویستی و ڕەزامەندیە . بڕوانە پەیدابوون 

؛ زەبور   ٣ -١: ٦٥؛  ٣ -١: ٦٠؛  ٨ -٣: ٥٦؛   ٣ -٢: ٥٤ئیشایا 

.  ٤٥ -٤٤،  ٣٥  -٣٤: ٢دانیال  ؛٧٢  

ئەوانەی گوێ لەم نمونەیە دەگرن ودەیخوێننەوە لەسەریانە 

 وەاڵمدانەوەیان هەبێت .  

پەیامی سەرەکی ئەم نمونەیە ئەوەیە : بۆ چوونە نێو شانشینی خودا  

دەبێت وەاڵمی بانگەوازەکەی خودا بدەیتەوە و قبوڵی بکەیت ،  

 نیعمەتی خودا قبوڵ بکە هەر ئێستا . 

 

  

   

ج. کورتەی فێرکردنە سەرەکیەکانی ئەم نمونانە لەبارەی مەرجی  

 چوونە نێو شانشینی خودا . 

گفتوگۆی لەبارەوە بکە : ئەو پەیامە سەرکەی فێرکردنانە کامەن 

نمونەکە پێشکەشی دەکات ؟ عیسای مەسیح چی لێمان دەوێ کە  

بیزانین و باوەڕمان پێی هەبێت ، وە دەیەوێ ئێمە چی بین و چی 

 بکەین ؟  
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بزانە : مەرجی چوونە نێو شانشینی خودا هیچ مرۆڤێک دیاری ناکات ، 

 دەکات .  تەنها خودا دیاری

 .  ١٤ -١٣: ٧نمونەی دەرگای تەنگ مەتا 

 .  ٤ -١: ٢٢نمونەی داوەتی شایی مەتا 

 .   ٢٤ -١٥: ١٤نمونەی داوەتی مەزن لۆقا 

 

   

  

 

 

 ٢پاشکۆی 

 

ئەو منااڵنەی لە گۆڕەپانی گشتیدا دانیشتوون ،وە نیشانەکانی  

 کەشوهەوا ، تۆڕی ڕاو 
 

 

  -١6: 11نمونەی ئەو مندااڵنەی لە گۆڕەپانی گشتیدا دانیشتوون  لە مەتا  

، وە نمونەی   ١٤ -١: ١٦، وە نمونەی نیشانەکانی کەشوهەوا لە مەتا  19

رسیارێتی چوونە نێو  تایبەتن بە بەرپ ٥٠ -٤٧: ١٣تۆڕی ڕاو لە مەتا 

 شانشینی خودا . 

 أ. ئەو مندااڵنەی لە گۆڕەپانی گشتیدا دانیشتوون .  

 

 بخوێنەوە .    ٣٢ -٣١: ٧؛ لۆقا   19 -16: ١١مەتا 
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 . چیرۆکە سروشتیەکە تێ بگە کە لە نمونەکەدا پێشکەش کراوە.١ 

پێشەکی : نمونەکە بە زمانێکی میتافۆری دەدوێ و واتای ڕۆحیەکەی  

نراوە لەسەر ئەم زمانە میتافۆریە . بۆیە یەکەمجارشرۆڤەی   بونیاد 

وشەکانی نێو چیرۆک ونمونەکەو بانگراوندە کلتوریەکەی دەکەین 

 ودەخوێنین / شارستانی و ڕاستیە میژوویەکانی . 

گفتوگۆی لەبارەوە بکە : ئەو فێرکردنە سەرەکیە کامەیە نمونەکە 

 پێشکەشی دەکات ؟ 

 تێبینیەکان .  

  

 گشتی . گۆڕەپانی 

بازاڕەکان لە نێو گۆڕەپان وشەقامە گشتیەکاندا بوون لە ڕۆژدا ، وە کاتێ 

دەبوە ئێوارە ئەم گۆڕەپانە چۆڵ دەبوو لە کاری فرۆش وکڕین ، ئیدی  

مندااڵن کۆدەبوونەوەو یاریان تێدا دەکرد ، ئەمەش باو بوو لە هەموو 

 واڵتانی جیهاندا لەو کاتەدا . 

 یاری و شەڕ کردن . 

چیرۆکەدا وێنەی کۆمەڵێ منداڵمان پیشان دەدات کە هەوڵ دەدەن لەم 

یاری بکەن پێکەوە بەاڵم سەرکەوتوو نابن لەوەدا ، ئیدی هەمیشە منداڵی  

تر هەن یاری یەکتر ڕەتدەکەنەوە لەوەی چی یاریەك بکەن . کاتێ هەندێ  

منداڵ پێشنیاریان کرد یاریەکی خۆشی بکەن وەکو سەماو زوڕنالێدان ،  

منداڵی تر ئەو بیرۆکەیان ڕەتکردەوە ، وە کاتێ پێشنیاری   کۆمەڵێ

یاریەکی غەمگینیان کرد وەکو لەخۆدان وخۆڕنینەوەو شین کردن ،  

کۆمەڵێ منداڵی تر وازیان لەو یاریە هێنا ئیدی بەم شێوەیە منداڵەکان 

کەوتە شەڕکردن لەگەڵ یەکتر و یەکتریان تۆمەتبارکردن بەوەی هاوکار 

 نین . 
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ێوەی دەقە ڕاستەوخۆکە بخوێنەوەو تاقی بکەوە ، وە . چوارچ٢

 .  بنەماکانی نمونەکە دیاری بکە

: چوارچێوەی "چیرۆکەکە" زۆرجار ڕەهەندو بانگراوندی هەیە   پێشەکی

یان شرۆڤە کردن وجێبەجێکردنی نمونەکەی هەیە . دەکرێ ئاماژە بۆ  

و بانگراوندی نمونەکە گونجاو بێت لەگەڵ پێناسەی چیرۆکەکە بۆ ئە

بارودۆخەی نمونەکەی تێدا باسکراوە . وە زۆرجار بانگراوندی نمونەکە  

کەوتوەتە پێش چیرۆکی نێو نمونەکەوە ، بەاڵم شرۆڤە یان جێبەجێکردنی  

 دوای چیرۆکی نمونەکە باسکراوە . 

: چیرۆک و بانگراوند و شرۆڤە   ئاشکرای بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە

 ؟   یان جێبەجێکردنی ئەم نمونەیە چی یە

 .  تێبینیەکان

 .  ٣٠ -٢٤: ٧؛ لۆقا  15 -7: ١1أ. بانگراوندی نمونەی هاتوو لە مەتا 

عیسا باسی گرنگی خزمەتەکەی یەحیای کرد و ئاماژەی بە الوازی 

  ٧ -٥:  ٣وەاڵمدانەوەی گەلی ئیسرائیل کرد بۆ یۆحەناو خزمەتەکەی . مەتا 

 .  ٣٠ -٢٩: ٧؛لۆقا 

 

  -٣١: ٧؛ لۆقا  ١٧ -١٦: ١1تا ب. چیرۆکی نێو نمونەی هاتوو لە مە

٣٢   . 

؛   ١٩ -١٨: ١١ج. شرۆڤە یان جێبەجێکردنی نمونەی هاتوو لە مەتا 

 .   ٣٥ -٣٣: ٧لۆقا 
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بە نمونەکە دیاری   .  وردەکاری پەیوەندیدار و ناپەیوەندیدار٣

 بکە. 

:  عیسا مەبەستی نەبوو بڵێ هەر خاڵێکی نێو نمونەکان  پێشەکی

واتاو مەبەستێکی ڕۆحی لە پشتەوەیە ، وە وردەکاری نێو نمونەکە 

خاڵی جەوهەری یان بابەتی سەرەکی لە خۆ دەگرێ ، بۆیە دەبێت 

هەوڵ بدەین واتاو مەبەستی ڕۆحی بۆ هەموو خاڵێک و وردەکاری 

 نێو نمونەکان دیاری نەکەین . 

ئەو وردەکاریانە :  ی بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە ئاشکرا

کامانەن نمونەکە لەخۆی دەگرێ و بە سەرەکی و واتادار دادەنرێن 

 ؟ 

. تێبینیەکان   

عیسا هیچ واتایەکی دیاریکراو و وردەکاری بۆ ئەم نمونەیە ناکات.  

  

. پەیامی سەرەکی نمونەکە دیاری بکە . ٤  

رۆڤەو جێبەجێکردندایە : پەیامی سەرەکی نمونەکە لە ش پێشەکی

 یاخود دەکرێ کورتبکرێتەوە لە خودی نمونەکەدا . 

: پەیامی سەرەکی ئەم  ئاشکرای بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە 

 نمونەیە چی یە ؟  

.   تێبینیەکان  

:  ١١لە مەتا ئەو مندااڵنەی لە گۆڕەپانی گشتیدا دانیشتوون نمونەی  

ەکات لەبارەی نمونەیەکە فێرمان د  ٣٢ -٣١: ٧؛ لۆقا   ١٩ -١٦

 "بەرپرسیارێتی چوونە نێو شانشینی خودا" .

پەیامی سەرەکی نمونەکە ئەمەیە : دەبێت مرۆڤ بوەستێت لە  

هەڵسوکەوتە منداڵیەکانی و بەرپرسیارێتی وتەکانی و کردارەکانی 

 بگرێتە ئەستۆ .  
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:  ١١عیسا باسی ساکاری مندااڵن دەکات بەاڵم لە مەتا  ٥ -١: ١٨لە مەتا 

سەرزەنشتی هەڵسوکەوتی مندااڵنە دەکات ، هەروەها بڕوانە لۆقا   ١٩ -١٦

 .  ١٥: ١؛ مەرقۆس   ٣٠ -٢٩: ٧

 

. بەراوردی نمونەی هاوسەنگی و بەرابەری لە کتێبی پیرۆزدا. ٥  

بخوێنەوە .   ٣: ٦ -١١: ٥؛ عیبرانیەکان  ٤ -١: ٣کۆرنسۆس ١  

هەریەك لەم بەشە  ئاشکرای بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە :  

  کتێبیانە چیمان فێردەکات بە بەراورد لەگەڵ فێرکردنی نمونەکە ؟ 

پێشەکی : هەردوو ئەم بەشە فێردەکات لەبارەی سزای هەڵسوکەوتی  

 ناپێگەیشتوانە .  

 

    

. کورتەی فێرکردنی سەرەکی نمونەکە . ٦  

ێرکردنە سەرەکیە کامەیە نمونەکە گفتوگۆی لەبارەوە بکە : ئەو ف

پێشکەشی دەکات ؟ عیسای مەسیح دەیەوێ چی بزانین و باوەڕمان  

 بە چی هەبێت وە دەیەوێ چی بکەین و چۆن بین ؟  

 تێبینیەکان .  

 

:  ٧هەڵسوکەوتی هەڵگەڕاوەو نابەرپرسانە تاوانبار دەکرێت . لۆقا 

٣٤ -٢٢   .  

ەلمێنرێت . دانایی بەکارەکانی بێتاوان دەبێت یاخود دەس   

  ٣٠  -٢٩: ٧؛ لۆقا  ٦ -٤:  ١١، مەتا  ٨، ٢: ٣هەروەها بڕوانە مەتا  

  . 

 ب. نیشانەکانی کەشوهەوا . 
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بخوێنەوە .   ٥٦ -٥٤: ١٢؛ لۆقا   ٤ -١: ١٦مەتا   

 

 

 . چیرۆکە سروشتیەکە تێ بگە کە لە نمونەکەدا پێشکەش کراوە.١

واتای ڕۆحیەکەی  پێشەکی : نمونەکە بە زمانێکی میتافۆری دەدوێ و 

بونیاد نراوە لەسەر ئەم زمانە میتافۆریە . بۆیە یەکەمجارشرۆڤەی  

وشەکانی نێو چیرۆک ونمونەکەو بانگراوندە کلتوریەکەی دەکەین 

 ودەخوێنین / شارستانی و ڕاستیە میژوویەکانی . 

گفتوگۆ: ئەو بنەمایانەی ژیانی بەرچاوی ئێستامان کامانەن ، کە نمونەکە  

 ؟   لە خۆی گرتوە

   تێبینیەکان

پێشبینی کردنی تەماشای ئاسمانیان دەکرد بۆ ئەم چیرۆکە باو بوو کە 

 کەشوهەوا .   

. چوارچێوەی دەقە ڕاستەوخۆکە بخوێنەوەو تاقی بکەوە ، وە ٢

 .  بنەماکانی نمونەکە دیاری بکە

: چوارچێوەی "چیرۆکەکە" زۆرجار ڕەهەندو بانگراوندی هەیە   پێشەکی

یان شرۆڤە کردن وجێبەجێکردنی نمونەکەی هەیە . دەکرێ ئاماژە بۆ  

بانگراوندی نمونەکە گونجاو بێت لەگەڵ پێناسەی چیرۆکەکە بۆ ئەو 

بارودۆخەی نمونەکەی تێدا باسکراوە . وە زۆرجار بانگراوندی نمونەکە  

کی نێو نمونەکەوە ، بەاڵم شرۆڤە یان جێبەجێکردنی  کەوتوەتە پێش چیرۆ

 دوای چیرۆکی نمونەکە باسکراوە . 

: چیرۆک و بانگراوند و شرۆڤە   ئاشکرای بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە

 یان جێبەجێکردنی ئەم نمونەیە چی یە ؟  

 .  تێبینیەکان
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 .  ١: ١٦أ. بانگراوندی نمونەی هاتوو لە مەتا 

گەلی ئیسرائیل بەرهەڵستی عیسای مەسیح و   ڕابەرانی ئایینی و سیاسی

خزمەتەکەیان دەکرد تا دەهات بەرهەڵستیەکەیان زیاتر دەبوو ، عیسای  

مەسیح مزگێنی ئینجیلی دەداو خەڵکی چاک دەکردەوە نەك تەنها لە نێو  

زەوی ئیسرائیلدا بەڵکو لە ناوچەکانی نەتەوەکانیشدا هەروەها وەکو  

؛   ٣٨: ١٢؛ مەتا  ٣٩ -٢٩: ١٥ەتا ؛ م ٢٢ -٢١: ١٥سوروسەیدا مەتا 

؛   ١٠:  ٧سامۆئیل ١؛   ١٤ -١٢:  ١٠؛ بڕوانە یەشوع  ٣٢ -٣٠: ٦یۆحەنا 

 .  ٤٠ -٣٠: ١٨پاشایان ١

 

 .    ٣ -٢: ١٦ب. چیرۆکی نێو نمونەی هاتوو لە مەتا 

 .  ٤  -٣: ١٦ج. شرۆڤە یان جێبەجێکردنی نمونەی هاتوو لە مەتا 

 نیشانی ئاسمانی . 

وسەدوقیەکانی وت بە باشی ئاگاداری نیشانەکانی عیسا بە فەریسیەکان  

؛   ٢١ -١٩:  ٣کەشوهەوان زیاتر لە نیشانەکانی ئاسمان ، بڕوانە کردار 

 .   ٣٤: ٣١؛ یەرمیا  ٩: ١١؛ ئیشایا  ١٧: ١یۆحەنا 

 نیشانەی یۆنان . "یونس"

. بەراوردە بە مانەوەی کوڕی مرۆڤ لە نێو    ٤٢ -٣٨: ١٢بڕوانە مەتا 

 کردنی دەسەاڵتی جولەکەو ڕۆمانی لە لەخاچدانەکەیدا. زەویدا و بەشداری

کتێبی پیرۆز بە تەواوەتی ڕاینەگەیاندوە چۆن ئەم سێ ڕۆژو سێ شەوە 

ژمێردراوە ، هەندێ باوەڕدار ئەمە بەکار دەهێنن وەکو بەلگەیەكی 

ژمارەییی لەسەر عیسا کە سێ ڕۆژی تەواو ماوەتەوە بە مردوویی .  

ێرە . وە لە ئێوارەی پێنچ شەممەدا  کاژ ٢٤بەشێوەیەك هەر ڕۆژێك 

لەخاچدراوە ، بەاڵم ئەم بیردۆزە ڕاست نیە ، چونکە یەکەمجار کتێبی  

پیرۆز فێرمان دەکات بە ڕوونی کە عیسا لە دوانیوەڕۆی ڕۆژی هەینیدا  
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:  ١٦مرد وە لە بەرەبەیانی ڕۆژی یەك شەممەدا هەستایەوە . بڕوانە مەتا 

 .  ١٩ -١٨: ٢٠؛    ٢٣ -٢٢: ١٧؛ ٢١

  

بە نمونەکە دیاری   .  وردەکاری پەیوەندیدار و ناپەیوەندیدار٣

 بکە. 

:  عیسا مەبەستی نەبوو بڵێ هەر خاڵێکی نێو نمونەکان  پێشەکی

واتاو مەبەستێکی ڕۆحی لە پشتەوەیە ، وە وردەکاری نێو نمونەکە 

خاڵی جەوهەری یان بابەتی سەرەکی لە خۆ دەگرێ ، بۆیە دەبێت 

هەوڵ بدەین واتاو مەبەستی ڕۆحی بۆ هەموو خاڵێک و وردەکاری 

 نێو نمونەکان دیاری نەکەین . 

ئەو وردەکاریانە :  ی بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە ئاشکرا

کامانەن نمونەکە لەخۆی دەگرێ و بە سەرەکی و واتادار دادەنرێن 

 ؟ 

: ئەم نمونەیە تەنها پێشکەشکراوە بۆ جێبەجێکردن ئەمەش بزانە 

.  ٤:  ١٦وردەکاری و بنەمای ڕاستەقینەی نمونەکەیە . مەتا   

. پەیامی سەرەکی نمونەکە دیاری بکە . ٤  

: پەیامی سەرەکی نمونەکە لە شرۆڤەو جێبەجێکردندایە  پێشەکی

 یاخود دەکرێ کورتبکرێتەوە لە خودی نمونەکەدا . 

: پەیامی سەرەکی ئەم  ئاشکرای بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە 

 نمونەیە چی یە ؟  

.   تێبینیەکان  

نمونەیەکە فێرمان    ٤ -١: ١٦لە مەتا نیشانەی کەشوهەوا نمونەی  

لەبارەی "بەرپرسیارێتی چوونە نێو شانشینی خودا " . دەکات   

پەیامی سەرەکی نمونەکە ئەمەیە : دەبێت مرۆڤ بوەستێ لەوەی بە  

وە دەبێت  پەرۆشەوە بڕوانێتە نیشانەکانی کەشوهەوا کە گرنگ نین
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بۆ  دەستبکات بە ڕوانین لە نیشانە گرنگەکان کە ئاماژەن 

اریی خودا  .  دەستپێکردنی زەمەنێکی نوێ لە مێژووی ڕزگ  

 

 بەرپرسیارێتی کەسێتی یەکێکە لە بنەما سەرەکیەکانی شانشینی خودا . 

 

 

. بەراوردی نمونەی هاوسەنگی و بەرابەری لە کتێبی پیرۆزدا.  ٥  

پێشەکی : زۆرێك لە نمونەکان لەیەك دەچن و هاوشێوەن هەندێ  

جار دەتوانی بەیەکتریان بەراورد بکەیت ، ئەو ڕاستیەی لە هەر  

ەیەکدا هەیە هاوسەنگە یان بەرابەر ڕاستیەکە بەشەکانی دیکەی نمون

کتێبی پیرۆز بۆمان ڕوون دەکاتەوەو فێرمان دەکات . هەوڵ بدە ئەو  

ئایەت و شایەتە کتێبیە بدۆزیتەوە کە بەرابەر یان هاوشێوەی  

نمونەیەکەو یارمەتیدەرە بۆ ڕاڤەکردنی نمونەکە . ئاگاداربە لە 

پشت ببەستە بە فێرکردنی ڕوون و  ڕاڤەکردنی هەر نمونەیەك 

 ڕاستەوخۆی کتێبی پیرۆز .  

: : هەر یەك لەم بەشە  ئاشکرای بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە 

نمونەیە   و ڕاستیەی ئەم چیمان فێردەکات سەبارەت بە کتێبیانە 

 پێشکەشی دەکات ؟ 

 بخوێنەوە .  ٣٣ -٢٣: ٢٢بڕواننە خودای باوکانی زیندوو . مەتا 

بڕواننە مەسیا ، مەسیحی چاوەڕوانکراو لە هەموو کتێبی پیرۆزدا .  

 بخوێنەوە .   ٤٧ -٣٩: ٥یۆحەنا 

جولەکە زۆر بەوردی لێکۆڵینەوەیان دەکرد بۆ کتێبی پیرۆز چونکە پێیان  

وابوو ژیانی تاهەتایی تێدایە بەاڵم ئەم لێکۆڵێنەوەیان بۆ کتێبی پیرۆز ژیانی  

چیەکە بۆ ئەوەی خودا فێریان دەکات و  تاهەتایی نابەخشێت بەڵکو ملکە

ڕایدەگەیەنێ لەو کتێبەدا وە ئەو کتێبەش باسی هاتنی عیسای مەسیح دەکات  
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لەپێناوی بەخشینی ژیانی تاهەتایی . وە لە ڕۆژی کۆتاییدا موساو هەموو  

پێغەمبەران سکااڵ دەکەن لە دژی جولەکەو بێباوەڕیان و ملکەچ نەکردنیان  

 و نوسراوە لەو کتێبەدا . بۆ ئەوەی ڕاگەیاندراوە

 

    

. کورتەی فێرکردنی سەرەکی نمونەکە . ٦  

گفتوگۆی لەبارەوە بکە : ئەو فێرکردنە سەرەکیە کامەیە نمونەکە 

پێشکەشی دەکات ؟ عیسای مەسیح دەیەوێ چی بزانین و باوەڕمان  

 بە چی هەبێت وە دەیەوێ چی بکەین و چۆن بین ؟  

 تێبینیەکان .  

  

مردنی عیساو هەستانەوەی مەزنترین ڕوداوە لە مێژووی مرۆڤایەتیدا کە  

 دەیکات بە دوو بەشەوە .   مێژوو لەت دەکات و 

 ج. تۆڕی ڕاو  

 بخوێنەوە .  ٥٠ -٤٧: ١٣مەتا 

 

 

 . چیرۆکە سروشتیەکە تێ بگە کە لە نمونەکەدا پێشکەش کراوە.١

پێشەکی : نمونەکە بە زمانێکی میتافۆری دەدوێ و واتای ڕۆحیەکەی  

بونیاد نراوە لەسەر ئەم زمانە میتافۆریە . بۆیە یەکەمجارشرۆڤەی  

چیرۆک ونمونەکەو بانگراوندە کلتوریەکەی دەکەین وشەکانی نێو 

 ودەخوێنین / شارستانی و ڕاستیە میژوویەکانی . 

گفتوگۆ: ئەو بنەمایانەی ژیانی بەرچاوی ئێستامان کامانەن ، کە نمونەکە  

 لە خۆی گرتوە ؟  
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   تێبینیەکان

دەبێت ڕابەر توانای ئەوەی هەبێت بزانێ چۆن هەنگاو دەنێ و بۆ کوێ  

ۆن خەڵکی تر بەڕیوە دەبات ئەگەر نا ، ناتوانێ ببێتە ڕابەر دەڕوات و چ 

! بۆیە ڕابەری نابینا وێنەیەکە گوزارش دەکات لە کەسێک کە خۆی بە  

ڕابەر دەزانێ لەگەڵ ئەوەشدا خەڵکی بەڕیوە دەبات بۆ هەڵدێر و 

 لەناوچوون !  

. چوارچێوەی دەقە ڕاستەوخۆکە بخوێنەوەو تاقی بکەوە ، وە ٢

 .  بنەماکانی نمونەکە دیاری بکە

: چیرۆک و بانگراوند و شرۆڤە   ئاشکرای بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە

 یان جێبەجێکردنی ئەم نمونەیە چی یە ؟  

 .  تێبینیەکان

 .  51 -36: ١3أ. بانگراوندی نمونەی هاتوو لە مەتا 

ئەم نمونەیە لەچوارچێوەی نمونەی گەنم و زیزانەو گەنجینەی شاراوە و  

واری گرانبەهادایە و ئاراستەی هەموو قوتابیەکان کراوە نەك خەڵکەکە مر

 بە گشتی . 

 

 .    48 -47: ١3ب. چیرۆکی نێو نمونەی هاتوو لە مەتا 

 .   50 -49: ١3ج. شرۆڤە یان جێبەجێکردنی نمونەی هاتوو لە مەتا 

ئەم نمونەیە باس لە سروشتی تێكەڵە دەکات لە شانشینی خودا لەم قۆناغەی  

دا . بۆیە دەبێت باوەڕدارانی ڕاستەقینەو ڕزگاربوو لەگەڵ ئێستای

باوەڕدارانی ناڕاست و ناڕزگاربوو پێکەوە بن تا ڕۆژی کۆتایی ، ئیدی لە  

هاتنەوەی دوەمی عیسای مەسیح ، عیسا فریشتەکانی دەنێرێ بۆ  

جیاکردنەوەی بێباوەڕان لە باوەڕداران و خراپەکاران لە ڕاستودروستان ،  

 ان بەرەو دۆزەخ و سزای تاهەتایی . ئیدی خراپەکار
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بە نمونەکە دیاری   .  وردەکاری پەیوەندیدار و ناپەیوەندیدار٣

 بکە. 

ئەو وردەکاریانە :  ئاشکرای بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە 

کامانەن نمونەکە لەخۆی دەگرێ و بە سەرەکی و واتادار دادەنرێن 

 ؟ 

. تێبینیەکان   

عیسا هیچ واتایەکی دیاریکراو نادات بە چیرۆکەکە و ڕاڤەی واتای  

تۆڕ ناکات بەاڵم وێنەیەکە بۆ قوتابیەکانی کە ڕاوی خەڵکی دەکەن 

نەیەکە بۆ  وە جیاکردنەوەی ماسی خراپ لە باش وێ ١٠: ٥لۆقا 

.حوکمدانی یەکەم وەك چۆن عیسا ڕوونی کردەوە   

. پەیامی سەرەکی نمونەکە دیاری بکە . ٤  

: پەیامی سەرەکی ئەم  ئاشکرای بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە 

 نمونەیە چی یە ؟  

.   تێبینیەکان  

نمونەیەکە فێرمان دەکات   ٥٠ -٤٧: ١٣لە مەتا تۆڕی ڕاو نمونەی  

ی خەڵکی لە شانشینی خودا " بەڵکو  لەبارەی نەك تەنها "جۆر

 بەرپرسیارێتی چوونە نێو شانشینی خوداش هەروەها . 

پەیامی سەرەکی نمونەکە ئەمەیە : دەبێت هەموو مرۆڤێك ئەو  

ڕاستیە بزانێت کە حوکمدانی کۆتایی هەیە کاتێ خراپەکاران جیا 

دەکرێنەوە لە ڕاستودروستان ئەمە بە دڵنیاییەوە ڕوودەدات و  

وە بە تەواوەتی و پاشگەزبونەوەو گۆڕانکاری تێدا ناکرێت  یەکالبۆتە

    .  

 

پەیامی سەرەکی نمونەکە تایبەتە بە پەیامی سەرەکی نمونەی گەنم وزیزانە  

چونکە هەردوکیان پێداگری دەکەن لەسەر   ٤٣ -٤١: ١٣لە مەتا 



 
180 

ئارامگرتن لە مامەڵەکردن و تێکەاڵوبوونی باوەڕدارانی ڕاستەقینە بە  

 ی ناڕاست لە شانشینی خودا . باوەڕداران

   

. بەراوردی نمونەی هاوسەنگی و بەرابەری لە کتێبی پیرۆزدا.  ٥  

پێشەکی : زۆرێك لە نمونەکان لەیەك دەچن و هاوشێوەن هەندێ  

جار دەتوانی بەیەکتریان بەراورد بکەیت ، ئەو ڕاستیەی لە هەر  

نمونەیەکدا هەیە هاوسەنگە یان بەرابەر ڕاستیەکە بەشەکانی دیکەی 

کتێبی پیرۆز بۆمان ڕوون دەکاتەوەو فێرمان دەکات . هەوڵ بدە ئەو  

بدۆزیتەوە کە بەرابەر یان هاوشێوەی   ئایەت و شایەتە کتێبیە 

نمونەیەکەو یارمەتیدەرە بۆ ڕاڤەکردنی نمونەکە . ئاگاداربە لە 

ڕاڤەکردنی هەر نمونەیەك پشت ببەستە بە فێرکردنی ڕوون و  

 ڕاستەوخۆی کتێبی پیرۆز .  

     

. کورتەی فێرکردنی سەرەکی نمونەکە . ٦  

کامەیە نمونەکە گفتوگۆی لەبارەوە بکە : ئەو فێرکردنە سەرەکیە 

پێشکەشی دەکات ؟ عیسای مەسیح دەیەوێ چی بزانین و باوەڕمان  

 بە چی هەبێت وە دەیەوێ چی بکەین و چۆن بین ؟  

 تێبینیەکان .  

  

حوکمدانی کۆتایی ڕوودەدات و هیچ گەڕانەوەیەکی نیە و گۆڕانکاری 

بەسەردا نایەت ، بۆیە بە بەردەوامی عیسا پێداگری دەکات لەسەر 

:  ٢٥؛  ٥٠: ١٣؛  ٤: ١٣؛  ١٢: ٨حوکمدانی کۆتایی و ڕایگەیاند . مەتا 

. بۆیە ئەو هانی خەڵکی  ٣٧  -٢٦: ١٧؛ لۆقا  ٤٦: ٢٥؛  ٣٠:  ٢٥؛  ١٠

، وە هانیان   ١٣: ٩؛ ١٧:  ٤وو شوێنێك کە تۆبە بکەن مەتا دەدات لە هەم

  - ٣٥: ٩؛ مەتا  ١٣: ٢٥دەدات ئاگادار و چاوکراوە بن بە بەردەوامی مەتا 

 .    ٣٧:  ٢٣؛ ٣٢: ١٥؛  ١٨ -١٣: ١٤؛  ٣٠ -٢٨:  ١١؛  ٣٨
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 ٣پاشکۆی 

 

 مەڕی ونبوو ، درهەمی ونبوو
 

 

وە نمونەی درهەمی  ١٤ -١٢: ١٨" نمونەی مەڕی ونبوو " لە مەتا 

تایبەتن بە هەڵوێستی خودا بەرامبەر گومڕاو  ١٠ -٨: ١٥ونبوو لە لۆقا 

 ونبوەکان لە شانشینی خودا . 

 أ. مەڕی ونبوو لە ئینجیلی مەتا . 

 

 بخوێنەوە .   ١4 -1٢: ١٨مەتا 

  

 . چیرۆکە سروشتیەکە تێ بگە کە لە نمونەکەدا پێشکەش کراوە.١ 

 ا هەمان فێرکردن پێشکەش دەکەن لەم چیرۆکەدا.بزانە : ئینجیلی مەتاو لۆق

 

. چوارچێوەی دەقە ڕاستەوخۆکە بخوێنەوەو تاقی بکەوە ، وە ٢  

 .  بنەماکانی نمونەکە دیاری بکە

 

: چیرۆک و بانگراوند و شرۆڤە   ئاشکرای بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە

 یان جێبەجێکردنی ئەم نمونەیە چی یە ؟  

 .  تێبینیەکان
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لەگەڵ ئەوەی مەڕی ونبوو لە ئینجیلی لۆقا و مەتا هاوشێوەن بەاڵم  

هاوسەنگ و دەقاودەق لەیەک ناچن ئەم نمونەیە هەمان ئەو شێوازەیە کە 

 ءیسا بەکاری هێنا لە زۆربەی وانە جیاوازەکاندا .  

 . ١١ - ١: ١٨انگراوندی نمونەی هاتوو لە مەتا أ. ب

قوتابیەکان مشتومڕیان بوو لەسەر ئەوەی کامیان مەزنترە لە شانشینی  

خودا ، عیسا دەیزانی بۆچی مشتومڕیانە ، بۆیە سێ شتی کرد : نمونەی  

 پێدان ، وە هۆشداری پێدان ، وە ئەرکی پێدان .  

 .   ١٥ۆقا ؛ ل ١٤: ١؛ عیبرانیەکان  ١٠: ١٢بڕوانە ڕۆما 

 .   ١٣ -١٢: ١٨ب. چیرۆکی نێو نمونەی هاتوو لە مەتا 

 .  ١٤ -١٣: ١٨ی هاتوو لە مەتا ج. شرۆڤە یان جێبەجێکردنی نمونە

 

عیسا کە دەڵێت شوانە زۆر دڵخۆش دەبێت کاتێ مەڕە ونبوەکە دەدۆزێتەوە  

زیاتر دڵخۆشە بە نەوەدونۆیەکەی تر مەبەستی ئەوە نیە کە شوانە نەوەد  

خۆش ناوێ ، ئەوەی عیسا مەبەستیەتی بیڵێ ئەوەیە کە  ونۆیەکەی

لەڕاستیدا خودا دڵخۆشە کە هەوڵ دەدات بگەڕێ بەدوای مەسیحیەکی 

 سەرلێشیواو تاکو بیدۆزێتەوە . 

بە نمونەکە دیاری   .  وردەکاری پەیوەندیدار و ناپەیوەندیدار٣

 بکە. 

ئەو وردەکاریانە :  ئاشکرای بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە 

کامانەن نمونەکە لەخۆی دەگرێ و بە سەرەکی و واتادار دادەنرێن 

 ؟ 

. تێبینیەکان   

بۆیە    ١٥چوارچێوەی نمونەکە جیاوازە لە چوارچێوەی نمونەی لۆقا 

وردەکاری ئەم نمونەیە ئاماژە دەکات بۆ چەند ڕاستیەكی جیاوازتر 
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کە ئاماژەیە بۆ ڕۆڵەکانی خودا وە مەڕی ونبوو یەکێکە ، سەد مەڕە

لە ڕۆڵە ونبوەکانی خودا کاتێ دوور کەوتوەتەوە لە خوداو  

. کڵێساکەی   

. پەیامی سەرەکی نمونەکە دیاری بکە . ٤  

: پەیامی سەرەکی نمونەکە لە شرۆڤەو جێبەجێکردندایە  پێشەکی

 یاخود دەکرێ کورتبکرێتەوە لە خودی نمونەکەدا . 

: پەیامی سەرەکی ئەم  رای بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە ئاشک

 نمونەیە چی یە ؟  

.   تێبینیەکان  

نمونەیەکە فێرمان  ١٤ -١٢: ١٨لە مەتا مەڕی ونبوو  نمونەی 

دەکات لەبارەی  بە "هەڵوێستی خودا بەرامبەر بە گومڕاکان و  

 لەناوچوان " . 

راو  خواستی خودای ڕاگەیەنپەیامی سەرەکی نمونەکە ئەمەیە : 

ئەوەیە هیچ کام لە مەڕەکانی لەناونەچن بەڵکو هەمویان ڕزگاریان  

بێت بە تەواوەتی ، چونکە خۆشەویستی خودا دەوری ڕۆڵە  

ونبوەکانی داوە و دەگەڕێ بە دوایاندا و دەیانگەڕێنێتەوە بۆ نێو  

.   مێگەل   

 

هەوڵدان بۆ ڕزگاریی لەناوچوان وگومڕاکان یەکێکە لە بنەما  

 سەرەکییەکانی شانشینی خودا . 

   

 

. بەراوردی نمونەی هاوسەنگی و بەرابەری لە کتێبی پیرۆزدا.  ٥  
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:  ٤٨؛  ٢٣ -٢٢: ٤٥؛ ئیشایا  ١٧٦: ١١٩؛ زەبور  ٢٩: ٥وتەکان 

؛   ٣٨ -٣٧:  ٩؛ مەتا   ١١:  ٣٣، ٣٢، ٢٣: ١٨؛ حەزقیال   ١٩ -١٧

؛    ٢٠ -١٩: ٥؛ یاقوب   ٣٧: ٧؛ یۆحەنا  ٣٧:  ٢٣؛  ٢٩ -٢٨: ١١

.    ١٧: ٢٢؛ بینین  ٩: ٣پەترۆس ٢  

  

هەر یەك لەم بەشانە  :  ئاشکرای بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە 

مان فێر دەکەن بە بەراورد لەگەڵ ئەوەی نمونەکە فێرمان دەکات چی

؟     

 

 تێبینیەکان .  

ڕاستی ئەوەیە کە خودا نایەوێ هیچ کام لەم مندااڵنە لەناو بچن  

)ڕۆڵەکانی خودا( ئەمەش ڕێك دەگونجێ لەگەڵ فێرکردنەکانی 

 کتێبی پیرۆز .  

 ب.  

 درهەمی ونبوو  

بخوێنەوە .   ١٠ -٨: ١٥لۆقا   

بنەما سەرەکیەکان کامانەن لەم نمونەیەدا ؟ گفتوگۆ:   

تێبینیەکان . درهەمی سپی لە شێوەی زیو کرێی ڕۆژێکی کارکردن  

 بوو .  

 

. چوارچێوەی دەقە ڕاستەوخۆکە بخوێنەوەو تاقی بکەوە ، وە ٢

 .  بنەماکانی نمونەکە دیاری بکە
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: چیرۆک و بانگراوند و شرۆڤە   ئاشکرای بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە

 یان جێبەجێکردنی ئەم نمونەیە چی یە ؟  

 .  تێبینیەکان

 .   ٧ -١: ١٥أ. بانگراوندی نمونەی هاتوو لە لۆقا 

 

 .    ٩ -٨: ١٥ب. چیرۆکی نێو نمونەی هاتوو لە لۆقا 

 .  10: ١٥ج. شرۆڤە یان جێبەجێکردنی نمونەی هاتوو لە لۆقا 

  

بە نمونەکە دیاری   پەیوەندیدار و ناپەیوەندیدار.  وردەکاری ٣

 بکە. 

ئەو وردەکاریانە :  ئاشکرای بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە 

کامانەن نمونەکە لەخۆی دەگرێ و بە سەرەکی و واتادار دادەنرێن 

 ؟ 

. تێبینیەکان   

مامەڵەکردن لەگەڵ نمونەکە وەك چیرۆکێکی میتافۆری  

 راڤەیەکەشی میتافۆریە .

یسا. شرۆڤەی ع  

عیسا هیچ واتایەکی دیاریکراوی پێنەداوە بە نمونەکە بەاڵم  

 شرۆڤەی دڵخۆشیەکەی خودا دەکات بە تۆبەکردنی یەك گوناهبار .  

. پەیامی سەرەکی نمونەکە دیاری بکە . ٤  

: پەیامی سەرەکی نمونەکە لە شرۆڤەو جێبەجێکردندایە  پێشەکی

 یاخود دەکرێ کورتبکرێتەوە لە خودی نمونەکەدا . 
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: پەیامی سەرەکی ئەم  ئاشکرای بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە 

 نمونەیە چی یە ؟  

.   تێبینیەکان  

نمونەیەکە فێرمان  ١٠ -٨:  ١٥لە لۆقا   درهەمی ونبوو نمونەی  

دەکات لەبارەی  بە "هەڵوێستی خودا بەرامبەر بە گومڕاکان  

 ولەناوچوان " . 

پەیامی سەرەکی نمونەکە ئەمەیە : خودا کە نیشتەجێە لە نێو  

فریشتەکاندا دەگەڕی بە دوای گوناهباران و دڵخۆش دەبێت بە  

 تۆبەکردنی یەك لەوانە .  

 

. بەراوردی نمونەی هاوسەنگی و بەرابەری لە کتێبی پیرۆزدا.  ٥  

 بڕوانە نمونەی کوڕی ونبوو .  

  

  

  

 

 ٤پاشکۆی 

 

 گەڕانەوەی ڕۆحی پیس وقەرزارەکان 
 

 

وە نمونەی   ٤٥ -٤٣: ١٢" نمونەی گەڕانەوەی ڕۆحی پیس " لە مەتا 

تایبەتن بە خۆشەویستی زۆر لە شانشینی   ٥٠ -٤٠: ٧قەرزارەکان لە لۆقا 

 خودا . 

 أ. گەڕانەوەی ڕۆحی پیس .  
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 بخوێنەوە .   ١٤ -١: ٢٢مەتا 

  

 نمونەکەدا پێشکەش کراوە.. چیرۆکە سروشتیەکە تێ بگە کە لە  ١ 

 گفتوگۆ: ئەو بنەما سەرەکیانە کامانەن لە چیرۆکی نمونەکەدایە؟ 

 تێبینیەکان . 

بنەمای ئەم چیرۆکە ڕاستەقینەیە لە بژاردەکانی خەڵکیدا دەگەڕێتەوە بۆ  

ئەوەی ئەوانە باوەڕیان بەوە نیە کە شەیتان یان ڕۆحی پیس بوونی هەیە .  

کاری شەیتان یان ڕۆحە پیسەکان و  بۆیە جیاکاری ناکەن لە نێوان 

خراپەکارەکان ، لەگەڵ ئەوەشدا نازانن کە هەندێ ڕوداوی ژیانیان  

 هۆکارەکەی ڕۆحە بەدەکارەکانن . 

 

. چوارچێوەی دەقە ڕاستەوخۆکە بخوێنەوەو تاقی بکەوە ، وە ٢  

 .  بنەماکانی نمونەکە دیاری بکە

 

: چیرۆک و بانگراوند و شرۆڤە   ئاشکرای بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە

 یان جێبەجێکردنی ئەم نمونەیە چی یە ؟  

 .  تێبینیەکان

لەگەڵ ئەوەی مەڕی ونبوو لە ئینجیلی لۆقا و مەتا هاوشێوەن بەاڵم  

هاوسەنگ و دەقاودەق لەیەک ناچن ئەم نمونەیە هەمان ئەو شێوازەیە کە 

 ءیسا بەکاری هێنا لە زۆربەی وانە جیاوازەکاندا .  

 . ٤٢ - ٢٢: ١٢انگراوندی نمونەی هاتوو لە مەتا أ. ب

 ئەمانەی خوارەوە لەخۆ دەگرێ .  
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چارەسەری  ٣٧ -٢٢: ١٢نیشانەی حوکمدانی لەناوچوونی شەیتان ، مەتا 

بابەتی پەرجوەکانی عیسای مەسیح دەکات بە تێڕوانینی ئەوەی نیشانەیەک  

ەریدا و  وبەڵگەیەکن لەسەر دەسەاڵتی شەیتان وە نیشانەی حوکمدان بەس 

  ١٠،  ٧، ٢:  ١٢چارەنوسی کۆتایی کە لەناوچوونە . هەروەها بڕوانە مەتا  

 .   ٢٣ -٢٢: ١٢وە مەتا   ١٤، 

 نیشانەی یۆنان "یونس".

لەبارەی نیشانەی ئاسمانی   ١: ١٦هەروەها بڕوانە مەتا  ٤٢ -٣٨: ١٢مەتا 

 وەکو ئاگرەکەی ئیلیا کە دابەزی لە ئاسمانەوە .  

 . نیشانەی ئایینی نەرێنی 

ئەو ئایینداریەی کە فەریسیەکان و زانایانی شەریعەت پێداگریان لەسەر 

دەکرد الیەنی نەرێنی بوو نەوەك ئەرێنی ، ئەوان پێداگریان دەکرد لەسەر 

 الیەنە نەرێنیەکانی پەیمانی کۆن و ئەم شتانەیان فێر دەکرد . 

 مامەڵە مەکەن لەگەڵ باجگرەکان وگوناهباران . 

مە مەکەن بە لێکردنەوەی گوڵە گەنم یان  سەرپێچی ڕاسپاردەی شەم

 چاکردنەوەی نەخۆش . 

 لەبارەی نەزرو بەڵێندان بە خودا تاد .. 

بیر بکەوە لەوانەی پیاوانی ئایینی ئەو سەردەمەو دیندارەکانی ئەمڕۆ 

 داوای دەکەن . 

بۆ هەموان : خواردنێکی دیاریکراو مەخۆ . خواردنەوەیەکی دیاریکراو 

. کاتێ پەرستش گۆرانی مەڵێن . باوەڕتان بەوە   مەخۆنەوە . سەما مەکەن

نەبێت کە خودا لە جەستەیەکی مرۆڤانەدا خۆی ڕادەگەیەنێت یان لە 

 .  ٦ -١: ٣دەوەنێکی گڕگرتوودا دەرچوون 

گومان مەکە لە کتێبی ئایینەکەم ئایا ڕاستە یان نا ، وە هەوڵ مەدە دڵنیابیت  

 لە ڕاستودروستیەکەی . 



 
189 

دەڵێ من پێغەمبەرم یان ماۆستاو ڕابەری ئایینێکم  گومان مەکە لەو کەسەی 

 وە هەوڵ مەدە دڵنیابیت لەوەی ڕاستە یان نا . 

 مامەڵە مەکە لەگەڵ ئەو کەسانەی ئایینێکی تریان هەیە وە زۆر شتی تر. 

وە بۆ پیاوان ، سەرت مەتاشە ، مەچۆرە دەرەوە بێ ئەوەی سەرت 

سەرداپۆشین ، لەبارەی داپۆشیت . وە بۆ ژنان ، خواپەرستی مەکە بە بێ 

خواوە قسە لەگەڵ پیاوان مەکە ، خۆت بە جوان و کەشخە دەرمەخە 

 لەبەردەم کەسانی تر ، قسە لەگەڵ پیاوان مەکە . 

  ٣٦٥ئیدی لەالی پیاوان ومامۆستایانی شەریعەت لیستێکی 

قەدەغەکراوەکانیان هەبوو دەبوایە شوێنکەوتەکانیان پەیڕەویان بکردایە ،  

 بارەیەوە نمونەی گەڕانەوەی ڕۆحی پیسی بۆ باس کردن.  بۆیە عیسا لەم

 

 .   ٤٥ -٤٣: ١٢ب. چیرۆکی نێو نمونەی هاتوو لە مەتا 

 .  45: ١٢ی هاتوو لە مەتا ج. شرۆڤە یان جێبەجێکردنی نمونە

 

عیسا ووتی ئەم نەوە خراپەکارە بەم شێوەیە دەبن ، مەبەستی لە ماڵێکی 

بەتاڵ ئەوەیە کە پەیڕەودەبێت بەسەر نەوەی خراپەکاردا ، واتە گەلی 

ئیسرائیل ئەوانەی عیسایان نەناسی وباوەڕیان پێی نەهێنا کە مەسیای  

 چاوەڕوانکراو و دەستنیشانکراوە .  

بە نمونەکە دیاری   وەندیدار.  وردەکاری پەیوەندیدار و ناپەی٣

 بکە. 

ئەو وردەکاریانە :  ئاشکرای بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە 

کامانەن نمونەکە لەخۆی دەگرێ و بە سەرەکی و واتادار دادەنرێن 

 ؟ 

. تێبینیەکان   
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 مرۆڤ .

عیسا هیچ واتایەکی دیاریکراوی نەداوە بەم بنەمایە یان وردەکاری بۆ   

 وێنەیەکە بۆ نەوەی خراپەکار.ئەم نمونەیە . بۆیە تەنها 

 ڕۆحی پیس . 

ئەوەی عیسا ویستی بیری لێ بکەینەوە ئەم نەوە خراپەکارەبوو لە مەتا 

کە لە مرۆڤێك دەچێت هەشت ڕۆحی پیسی تێدا بێت ئیدی   ٤٥،   ٣٩: ١٢

بەم شێوەیە . وە ڕۆحە پیسەکان وێنەیەك نین بۆ هیچ شتێك بۆیە ئەم خالە 

 امانج لێی وێنەیەکە بۆ نمونەکە . زۆر گرنگ نیە بەڵکو تەنها ئ

 شوێنی وشك . 

وەك چۆن فریشتەکان گرێدراون بە سیستەمێکی جوانی و پڕی ژیان ئەوا  

فریشتە خراپەکارەکانیش یان ڕۆحە پیسەکان گرێدراون بە بێ سیستەمی  

 و وێرانەو مردن . ئەم خاڵە زۆر گرنگە لە چیرۆکەکەدا.

ئازادکردن پاشان شوێنی یەك ڕۆحی پیس و  شوێنی ڕۆحە پیسەکان و 

:  ٤؛ مەتا   ١٧: ٤؛ مەتا  ٥: ٣بەڵکو هەشت ڕۆحی پیس . بڕوانە مەتا 

   ١: ٢٧؛   ٥٩: ٢٦؛ مەتا  ٢٤،  ١٤،   ١٠،   ٧،  ٢:  ١٢؛ مەتا  ٢٥ -٢٣

 ،٤١،  ٢٠  . 

 

  

. پەیامی سەرەکی نمونەکە دیاری بکە . ٤  

ەرەکی ئەم  : پەیامی سئاشکرای بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە 

 نمونەیە چی یە ؟  

.   تێبینیەکان  

نمونەیەکە    ٤٥ -٤٣: ١٢لە مەتا گەڕانەوەی ڕۆحی پیس نمونەی 

 فێرمان دەکات لەبارەی  بە "خۆشەویستی زۆر لە شانشینی خودا " . 
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پەیامی سەرەکی نمونەکە ئەمەیە : شانشینی خودا بە ئاینی ئەرێنی 

وبنەمای  دەناسرێ نەك نەرێنی ئەو بە خۆشەویستی زۆر 

خۆشەویستی دەناسرێ نەك نەرێنی . خۆشەویستی عیسا بەرامبەر 

بە خاوەن پێویستیەکان ونەخۆش و ئازادکردنیان نەك نەرێنیەکانی  

 فەریسیەکان  .  

 

 

 

. بەراوردی نمونەی هاوسەنگی و بەرابەری لە کتێبی پیرۆزدا.  ٥  

  ٤٦ -٤١:  ٢٥؛ ٢٨ -٢٦،  ١٨:  ٢٥؛  ١٩:  ٢١؛  ١٣: ١٥مەتا 

 بخوێنەوە . 

: هەریەك لەم بەشانە  ئاشکرای بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە 

چیمان فێر دەکات بە بەراورد لەگەڵ ئەوەی نمونەکە فێرمان  

 دەکات؟  

؟ تێبینیەکان   

.   ١٣: ١٥مەتا    

 

    

. کورتەی فێرکردنی سەرەکی نمونەکە . ٦  

گفتوگۆی لەبارەوە بکە : ئەو فێرکردنە سەرەکیە کامەیە نمونەکە 

پێشکەشی دەکات ؟ عیسای مەسیح دەیەوێ چی بزانین و باوەڕمان  

 بە چی هەبێت وە دەیەوێ چی بکەین و چۆن بین ؟  

 تێبینیەکان .  
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خۆشەویستی زۆر یان خۆتەرخان کردن وچەسپاویی و خۆڕاگری و  

م لە هەڵە کردن . کاری دروست نەك ترسی بەردەوا  

کاتێ هەوڵ دەدرێ هۆکار نەبیێ بۆ هیچ زیانێك واتای ئەوە نیە  

پیرۆزیی بێت ! نەرێنی تەوراتی و شەریعەتی خۆشەویستی زۆر 

   ١٣: ١٥نیە . مەتا 

هەندێ نمونەی تر هەروەها فێڕمان دەکات لەبارەی مەترسی 

.    ٤٦ -٣٤: ٢٥ڕواڵەتی دەرەکی دوور لە ناوەڕۆک وناخ . مەتا   

شانشینی خودا واتە ئایینی ئەرێنی عیسای مەسیح نەك ئایینی پیاوان  

 ومامۆستایانی ئایینی جولەکە کە نەرێنی بوون . 

.  ٢٠: ٥مەتا   

 دوو قەرزارەکە 

بخوێنەوە .   ٥٠ -٤٠: ٧لۆقا   

     

   

. چیرۆکە سروشتیە پێشکەشکراوەکەی نێو نمونەکە تێبگە . ١  

ڕاستەقینانە کامانەن چیرۆکی نێو  گفتوگۆی لەبارەوە بکە : ئەو بنەما 

 نمونەکە لەخۆی دەگرێ ؟ 

  

 تێبینیەکان .  

ئەم چیرۆکە دەسوڕێتەوە بەدەوری دوو پیاودا کە هەردوکیان قەرزداری 

پیاوێک بوون ، ئەمەش ڕوونە ، بڕەکە پێنج سەد دینار بوو واتە 

کرێکارێکی ئاسایی دەیتوانی بە پێنج سەد ڕۆژ کارکردن ئەم بڕە پەیدا  

بکات ، بەاڵم پەنجا دینارەکە بە پەنجا ڕۆژ پەیدای دەکرد . هیچ کام لەمانە 
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نەیان توانی قەرزەکەیان بدەنەوە ، بەاڵم بێ ئەوەی خاوەن قەرز 

   هەردوکیان بخاتە زیندانەوە لێیان خۆش بوو بە دڵگەورەیی خۆی . 

ئیدی عیسا کۆتایی هێنا بەم نمەیە بە پرسیارێك لە بیسەران تاکو بیر  

بکەنەوە لە پەیامی سەرەکی کە ئەوەیە : کامیان خۆشەویستی زیاتریان پێ 

؟ ئیدی شیمۆن ووتی پێم وایە ئەوەیان کە قەرزە زۆرەکەی  بەخشرا

لەالبوە . ئینجا عیسا نمونەکەی جێبەجێکرد بە بەراوردی ژنێك کە بە 

فرمێسک و قژی پێیەکانی دەسڕییەوە ، لەالی ئەو فەریسیەی کە لەماڵیان 

داوەت بوو بۆ نانخواردن ، گوناهە زۆرەکانی بەخشران چونکە 

 ی .  خۆشەویستی زۆری دەربڕ

    

    

چوارچێوەی دەقە ڕاستەوخۆکە بخوێنەوەو تاقی بکەوە ، وە . ٢

 .   بنەماکانی نمونەکە دیاری بکە

: چیرۆک و بانگراوند و شرۆڤە   ئاشکرای بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە

 یان جێبەجێکردنی ئەم نمونەیە چی یە ؟  

 .  تێبینیەکان

 

  . ٣٩ -٣٦:  ٧لۆقا  أ. بانگراوندی نمونەی هاتوو لە

 فەریسی .  

:  ٧؛ لۆقا  ٣٠ -٢٩: ٥؛ لۆقا  ٤٦  -٤٤: ٧؛ لۆقا  ٧: ٦؛ لۆقا  ١٦: ٧لۆقا 

 .  ١: ١٤؛   ٣٧: ١١؛  ٣٦

 ژنەکە .

لە ئیسرائیلدا ئاسایی نەبوو کەسانێك بێ ئەوەی داوەت کرابن بێنە ئەو   

 ماڵە بۆ نانخواردن . 
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 کاری ژنەکە گوزارش بوو لە سوپاسگوزاریەکەی و پێزانینی . 

 .    ٤٢ -٤١: ٧چیرۆکی نێو نمونەی هاتوو لە لۆقا  ب. 

 .  ٥٠ -٤٣: ٧ج. شرۆڤە یان جێبەجێکردنی نمونەی هاتوو لە لۆقا  

:  ٤٥؛ ١٣:  ٢٩؛ پەیدابوون  ٢١:  ١٩؛ دادوەران   ٤: ١٨بڕوانە پەیدابوون 

؛   ٧: ٤٥؛  ٥: ٢٣؛ زەبور  ١٤: ٥پەترۆس  ١؛   ١٦: ١٦؛ ڕۆما  ١٥

ڕ باوه ی بەوهر ئەبە ، لەواتەكە "   ١ :٥؛ ڕۆما  ٥٠:  ٧؛ لۆقا  ٥: ١٤١

ڵ خودا  گەلە وهمانەورهسیحی گەی عیسای مەڕێگە بێتاوان كراوین، لە 

 .   ٢١ -٢٠: ٥٧" بەراوردی بکە بە ئیشایا    یەئاشتیمان هە 

 

  

بە نمونەکە دیاری   .  وردەکاری پەیوەندیدار و ناپەیوەندیدار٣

 بکە. 

   :عیسا هیچ واتایەکی دیاریکراوی نەداوە بەئم چیرۆکە .بزانە  

 

  

. پەیامی سەرەکی نمونەکە دیاری بکە . ٤  

: پەیامی سەرەکی ئەم  ئاشکرای بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە 

 نمونەیە چی یە ؟  

.   تێبینیەکان  

مان دەکات نمونەیەکە فێر  ٥٠  -٤٠: ٤لە لۆقا  نمونەی قەرزارەکان 

 لەبارەی  بە "خۆشەویستی زۆر لە شانشینی خودا " . 

پەیامی سەرەکی نمونەکە ئەمەیە : خۆشەویستی زۆر لە هەستکردن  

بە لێخۆشبوونەوە سەرچاوە دەگرێت وە هەستکردنیش بەئەم  

 ڕاستیەی لێخۆشبوون لەدەرئەنجامی باوەڕە بە مزگێنی ئینجیل  .  
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 .   ٨  -٤: ٤ڕۆما 

 

  

 

بەراوردی نمونەی هاوسەنگی و بەرابەری لە کتێبی پیرۆزدا. . ٥  

بخوێنەوە .     ٢٦ -١٧: ٥لۆقا   

: هەریەك لەم بەشانە  ئاشکرای بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە 

چیمان فێر دەکات بە بەراورد لەگەڵ ئەوەی نمونەکە فێرمان  

 دەکات؟ 

 تێبینیەکان . 

ئیفلیجێکە کە چوار هاوڕێی هێنایە  چیرۆکی چاکردنەوەی  ٢٦ -١٧: ٥لۆقا 

بەردەمی عیسا . لێرەدا عیسا ئەو مافەی دەردەخات کە لە گوناهەکانی 

مرۆڤ خۆش دەبێت بەاڵم فەریسیەکان سەرقاڵ بوون بە ئایینی  

قەدەغەکردنی زۆرێك لە کارەکان وەکو لە ڕۆژی شەممەدا چاک مەکەوە 

ی خۆشەویستیەکەی  بەاڵم عیسا سەرقاڵ بوو بە کاری ئەرێنی و دەرخستن

 بۆ خاوەن پێویستیەکان لە جیهاندا . 

 

  

  

 

 5پاشکۆی 
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 ڕکابەر
 

 

تایبەتە بە لێخۆشبوون لە  ٢٦ -٢٥: ٥" نمونەی ڕکابەر " لە مەتا 

 شانشینی خودا . 

 

 بخوێنەوە .   26 -25: 5مەتا 

  

 . چیرۆکە سروشتیەکە تێ بگە کە لە نمونەکەدا پێشکەش کراوە.١ 

 بنەما ڕاستیانە کامانەن نمونەکە لەخۆی گرتوە ؟ گفتوگۆ : ئەو  

 تێبینیەکان . 

هەندێ لە خەڵکی پێیان وایە ئەم وتوێژە نمونە نیە ، بەاڵم چیرۆکێکی 

 .  ، بۆ هاندانزەویەو واتایەکی ئاسمانی هەیە 

 

. چوارچێوەی دەقە ڕاستەوخۆکە بخوێنەوەو تاقی بکەوە ، وە ٢  

 .  بنەماکانی نمونەکە دیاری بکە

 

: چیرۆک و بانگراوند و شرۆڤە   ئاشکرای بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە

 یان جێبەجێکردنی ئەم نمونەیە چی یە ؟  

 .  تێبینیەکان

 . 24 - 21:  5أ. بانگراوندی نمونەی هاتوو لە مەتا 

 بانگراوندی ئەم نمونەیە دوو بەشە :  
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 چارەسەری ڕاڤەی ڕاسپاردەی شەشەم دەکات . ٢٢ -٢١: ٥مەتا 

بە   ٢١: ٥ڤەکار سەبارەت بە وەرگێڕانی وشەی پێشینان لە مەتا  هەندێ ڕا

تەواوەتی بە ڕادەستکردن ناودەبرێ . بەاڵم عیسای مەسیح جەختی کردەوە 

:  ٤؛ هەروەها بڕوانە مەتا  ٢١:  ٥لەسەر شەریعەت ، مەتا  ١٧: ٥لە مەتا 

، ڕڤەکاران   ٦: ٩مەکوژە ، پەیدابوون  ١٣: ٢٠وە دەرچوون  ١٠، ٧، ٤

ەمی عیسادا شرۆڤەیەکی وشەبەندیان دەکرد بۆ ڕاسپاردەی شەشەم  لەسەرد

بەاڵم بێئاگابوون لە ڕۆحی پشت شەریعەتەوە ، چونکە ئەوەی ئەوان  

دەیانوت واتاکەی ئەوەبوو کە ئاگادار بن کاتێ چەقۆ یان چەك بەکار 

دەهێنن نەوەك ببێتە هۆی کوشتنی کەسێکی تر . بەاڵم عیسا هۆشداری دا  

دار بکرێتەوە لە هۆکاری پشت کوشتنەکە . ئەمەش کە خەڵکی ئاگا

 ناوەڕۆك وجەوهەری ڕاستەقینەیە .  

 چارەسەری جێبەجێکردنی ڕاسپاردەی شەشەم دەکات .  ٢٤ -٢٣: ٥مەتا 

وێت« و كێك گوتی: »خودام خۆشده ر یەگەئە "  ٢٠: ٤یۆحەنا ١بڕوانە 

ی خوشك  وهئە ە، چونكدرۆزنە وه، ئەوهی بێتە خوشكی یان براكە ڕقی لە

  تی، ناتوانێت خودای خۆشبوێ كەبینیویە  وێت كەو برای خۆی خۆشنە 

" جێبەجێکردنی ئەرێنی عیسای مەسیح بۆ ڕاسپاردەی شەشەم   یبینیوه نە

ئەوەیە کە دەبێت دڵ هەمیشە پڕ بێت لە خۆشەویستی نەك توڕەیی و ڕق  

 لێبوونەوە و تاڵی .  

 .    ٢٦ -٢٥: ٥ەتا ب. چیرۆکی نێو نمونەی هاتوو لە م

 .  ٢٦  -٢٥: ٥ی هاتوو لە مەتا ج. شرۆڤە یان جێبەجێکردنی نمونە

 

دەبێت مرۆڤ چارەسەری ملمالنێ وکێشەکانی بکات لەگەڵ ڕکابەرەکەیدا 

 .  ٢٦: ٥و خێراو دەستبەجێ دەستپێشخەری بکات بۆ ئاشتەوایی ، مەتا 

 

   نمونەکە دیاری بکە.بە  .  وردەکاری پەیوەندیدار و ناپەیوەندیدار٣
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بە نمونەکە دیاری   .  وردەکاری پەیوەندیدار و ناپەیوەندیدار٣

 بکە. 

ئەو وردەکاریانە :  ئاشکرای بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە 

کامانەن نمونەکە لەخۆی دەگرێ و بە سەرەکی و واتادار دادەنرێن 

 ؟ 

. تێبینیەکان   

عیسا هیچ واتایەکی تایبەتی نەداوە بە خاڵێک یان وردەکاریەکی 

نمونەکە بەاڵم لە چوارچێوەکەیدا دەردەکەوێت کە عیسا باسی  

؛    ١٥: ٦دادوەری زەوی ناکات بەڵکو دادوەری ئاسمانی مەتا 

. بۆیە دەبێت مرۆڤ  ٣٥،   ٣٠: ١٨؛  ٢٢: ٥هەروەها بڕوانە مەتا  

تانە بێت بەرامبەر بە خەڵکی هەڵوێستی دڵی هەڵوێستێکی خۆشەویس

، وە عیسا هۆشداری دا کە مرۆڤ هەستکردن بە توڕەیی و ڕق 

بمرێنێت لە ناخ ودڵی خۆیدا بەرامبەر بە کەسانی تر مەبەستی  

عیسا ئەوەبوو کە گەلی شانشینی خودا بەردەوام نابن لە ئەم جۆرە 

. هەڵوێستە نەرێنیانە بەرامبەر بە کەسانی تر   

نمونەکە دیاری بکە . . پەیامی سەرەکی ٤  

: پەیامی سەرەکی ئەم  ئاشکرای بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە 

 نمونەیە چی یە ؟  

.   تێبینیەکان  

نمونەیەکە فێرمان دەکات  26 -25: 5لە مەتا داوەتی شایی  نمونەی  

 لەبارەی " لێخۆشبوون لە شانشینی خودا " . 

 پەیامی سەرەکی نمونەکە ئەمەیە : کاتی ئاشتەوایی هەمیشە ئێستایە .  
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 لێخۆشبوون یەکێکە لە بنەما سەرەکیەکانی شانشینی خودا .  

   

 

. بەراوردی نمونەی هاوسەنگی و بەرابەری لە کتێبی پیرۆزدا.  ٥  

 پیت یان وشەبەندی شەریعەت و ڕۆحی شەریعەت . 

؛ پەندەکان    ١٨: ١٩لێڤیەکان  ؛  ٥: ٦؛ وتەکان   ٧ -٦: ٤پەیدابوون 

بخوێنەوە .   ٢: ٥؛ ئەیوب  ٢٥ –  ٢٤:  ٢٢؛   ١٧: ١٤  

: کتێبی پیرۆز چیمان  ئاشکرای بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە 

 فێردەکات لەبارەی سەرچاوەی خراپە ؟ 

 تێبینیەکان . 

هۆکاری ڕاستەقینەو سەرچاوەی خراپە لە دڵدایە ، نەك پیتێکی شەریعەت 

ت ئەوە دەردەخات کە ڕاستی و سروشتی هەڵوێستی  بەڵکو ڕۆحی شەریعە

گوناهەو تاوانی مرۆڤە ، لەالی ڕاڤەکارانی پێشینانی جولەکە هەروەها 

نوێیەکانیان هیچ بیانوویەك نیە بۆ ئەو شێوازی ڕاڤەیان بۆ ڕاسپاردەی 

شەشەم وەکو کوشتنی دەرەکی "ڕواڵەت " یەکەم کێشەی خێزانی لەسەر 

د بە قایینی فەرموو بۆچی توڕە بوویت ؟ چونکە  زەویدا کە ڕوویدا خوداوەن

ئیرەیی و توڕەیی لە ڕوخساری قاییندا بوو ، بۆیە خوداوەند ڕاسپاردەی 

شەشەمی پوخت کردۆتەوە لە "خودات خۆش بوێ " وە " نزیکەکەت 

خۆش بوێ " ئەم خۆشەویستیەی ناخ بڕیار دەدات لەسەر هەڵسوکەوتی  

کات گێل بێت وە تاڵی ڕق دەرەکی مرۆڤ ، توڕەیی وا لە مرۆڤ دە

   بکوژن . 

  

  

 


