{ بڕۆن و موژدەی شانشینی خودا جاڕبدەن }

ڕێبەری دوازدەهەم

بۆ ڕابەرانی کۆمەڵەکان
چاپی سێ یەم
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پێشەکی
ئینجیلی شانشین چی یە ؟
ئینجیلی شانشین هەواڵی خۆشە لەبارەی شانشینی خوداوە  .بەشێوەیەکی
گشتی  ،دەکرێ پێناسەی شانشینی خودا بکرێ بەوەی خودا فەرمانڕەوایی
دەکات بە سەروەریی خۆی وە پاشایە بەسەر هەموو مرۆڤەکان و هەموو
شتێکدا لە جاویدانەوە تا هەتایە ( زەبور ١ :٢٤؛  . )١٣ :١٤٥وە
بەشێوەیەکی تایبەت و زیاتر دیاریکراو  ،شانشینی خودا فەرمانڕەوایەتی
سەروەرانەی خودایە لە ڕێگەی عیسای مەسیحەوە ( مەتا . )١٨ :٢٨
شانشینی خودا لەسەر بنەمای کاری ڕزگاریی تەواوەتی مەسیح بونیاد
نراوە ( کردار  ، )٣٦ :٢وە باوەڕدارانیش سود لەم کارە ڕزگاریە دەبینن
بۆ ژیانیان لە ڕێگەی ڕۆحی پیرۆزەوە ( ڕۆما  . )١٧ :١٤شانشینی خودا
هەستی پێدەکرێ ودەبینرێ لە دڵی باوەڕداراندا ( لۆقا ، ) ٢١ -٢٠ :١٧
وە کار دەکات لە ژیانیاندا  .شانشینی خودا لە چوار الیەنی بینراودا
دەردەکەوێت  :لە ڕزگاری تەواوەتی باوەڕداراندا لە سەرەتاوە تا کۆتایی
( مەرقۆس  ، )٢٦ -٢٥ :١٠وە لە دامەزراندنی باوەڕداران و
ڕێکخستنیان لە یەك کڵێسای سەر زەوی ( مەتا  ، )١٩ -١٨ :١٦وە
لەکار چاکەکانی باوەڕداران و کاریگەری باشەو چاکەیان لە هەموو
الیەنەکانی کۆمەڵگەی مرۆڤایەتی ( مەتا  ، )٤٠ -٣٤ :٢٥وە لە کۆتاییدا
لە ئاسمانی نوێ و زەوی نوێ ئەوەی خودا بەدی دەهێنێ لە هاتنەوەی
دوەمی خوداوەند عیسای مەسیح دا ( ١کۆرنسۆس . )٢٥ -٢٤ :١٥

کەی بە ئینجیل موژدەی شانشینی خودا جاڕ دەدرێت ؟
لە هاتنی یەکەمی عیسای مەسیح دا  ،عیسای مەسیح بە ئینجیل جاڕی
موژدەی شانشینی دا ( مەرقۆس  ١٥ -١٤ :١؛ مەتا  . )٢٣ :٤وە زیاتر
لە پەنجا نمونەی باس کرد زۆربەیان تایبەت بوون بە شانشینی خودا .
لەو نمونانەدا عیسای مەسیح فێرمان دەکات لەبارەی سروشتی شانشینی
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خودا  ،بەتایبەتی لەبارەی چۆنیەتی چوونە ناو شانشینی خوداو چۆنیەتی
ژیان کردن تیایدا .لە کۆتاییدا عیسای مەسیح فەرموی  " :ئەم مزگێنی
پاشایەتییەش لە هەموو جیهاندا ڕادهگەیەنرێت ،وهك شایەتییەك بۆ هەموو
نەتەوهكان ،ئینجا كۆتاییەكە دێت ( ".مەتا  . )١٤ :٢٤ئیدی بەم شێوەیە ،
دوای دامەزراندنی کڵێسای مەسیح ەسەر زەوی  ،باوەڕداران دەستیان
کرد بە مزگێنیدان بە ئینجیل و بانگەوازی شانشینی خودا ( کردار :٨
١٢؛  ٨ :١٩؛  ٢٥ -٢٤ :٢٠؛  . )٣١ ، ٢٣ :٢٨جاڕدانی موژدەی
شانشینی خودا و ژیانکردن تیایدا بە پێی ئەو شانشینیە و بەپێی هەمان ئەو
جاڕدانی موژدەیە و بانگەوازە ئەرکی هەموو باوەڕدارێکی مەسیحە لە
ئەمڕۆدا مەتا . ٣ :٢٣
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 :
 -١هەر یەك لە چوار ڕێبەری ڕێنماییەکەی تایبەت بە جاڕدانی موژدەی
شانشینی خودا  ١٢وانە لە خۆ دەگرێ و دەکرێ لە ماوەی سێ مانگدا
لێکۆڵینەوەی بکرێت .
 -٢شایەتیەکانی کتێب گرنگن ویارمەتی خوێندکار دەدات لە ناسینی
مەسیح و زانیاری لەبارەی شانشینیەکەیەوەو کتێبی پیرۆزەوە .
 -٣ڕابەری کۆمەڵەکە دەتوانێ سود وەربگرێت لە پرسیارەکان و داوا
بکات بەشی ئاماژە پێکراو لە شایەتیەکانی کتێبی پیرۆز بخوێننەوە پێش
گفتوگۆکردن لەبارەیەوە .
 -٤خستنە ڕووی تێبینیەکان  ،دەکرێ تێبینیەکان کورتەیەك بن لە وەاڵمی
هەر پرسیارێك و ئەو تێبینیانەش دەبنە ڕێبەرێك بۆ ڕابەری کۆمەڵەکە .
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 -٥ئەم ڕاهێنانە شیوازێکی کردەیی لە جاڕدانی موژدەی شانشینی خوداو
فێرکردن لەبارەیەوە فێر دەکات و هەروەها یارمەتیدەرە بۆ
لێکۆڵینەوەیەکی کردەیی لەنامەی ڕۆما لەسەر ئاستی تاک یان
کۆمەڵەیەکی بچوک .
 -٦هەر وانەیەك ئەرکی ماڵەوەی هەیەو دەکرێ بدرێت بە
خوێندکارەکان.
 -٧دەکرێ ئەم ڕاهێنانە بگوازرێتەوە بۆ کەسانی تر  ،هەر کاتێ
خوێندکارەکان دوازدە وانەکەیان تەواو کرد دەکرێ لەگەڵ کۆمەڵەی
بچوکی دیکەدا بەشداری پێبکەن و هەر یەکەیان کۆپیەکەیان بدرێتێ .
نوێژ دەکەین خوداوەند لە ناوچەکەتدا مزگێنیدەر و مامۆستا و وتاردەر و
ڕابەری کۆمەڵەکان زۆر بکات .
دروێنە زۆرەو دروێنەکار کەمن ( مەتا ! )٣٧ :٩
نوێژ دەکەین کارەکانتان خوداوەند شکۆدار بکات ( ڕۆما ! )٣٦ :١١

ناوەڕۆکی ڕێبەری یازدەهەم بۆڕابەری کۆمەڵەکان
پرۆگرامی ڕاهێنانی یەکەم
پرۆگرامێکی هەفتانەیەو ماوەکەی سێ مانگەو هەر هەفتەو دوو کاژێر
دەخایەنێت  ،کۆمەڵەیەکی بچوک پێکبهێنە بریتی بن لە  ٣بۆ  ١٠کەس
هەر وانەیەك بە نوێژ دەست پێدەکات وبە نوێژ و ئەرکی ماڵەوە کۆتایی
پێ دێت .
وانەی  ٣٧بەشداریکردنی خەڵوەتی ڕۆحی ( ئیشایا ،٥٢ ، ٤٩ ،٤٨
 . ) ٥٣لەبەرکردن (ئامادەگی خودا  :عیبرانیەکان  )٦ -٥ :١٣فێرکردن
( دوو نمونە لەسەر بریکار (سەرکار) لە شانشینی خودا ) نمونەی
سەرکاری ناپاك .
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وانەی  ٣٨بەشداریکردنی خەڵوەتی ڕۆحی ( ئیشایا )٦١ ، ٥٩ ،٥٨ ،٥٥
لەبەرکردن (وشەکانی خودا) زەبور  .١٠٥ :١١٩وانەی کتێب (ڕۆما
.)١١
وانەی  ٣٩بەشداریکردنی خەڵوەتی ڕۆحی ( یەرمیا )10 ، 4 ، 2 ،١
لەبەرکردن ( هێزی خودا) ئیشایا  .١٠ :٤١فێرکردن ( نمونەیەك
لەبارەی خزمەت لە شانشینی خودا ) نمونەی کۆیلەی بێکار (دەستبەتاڵ) .
وانەی  ٤٠بەشداریکردنی خەڵوەتی ڕۆحی ( یەرمیا )٢٣ ،١٨ ،١٧ ،١٥
لەبەرکردن ( دانایی خودا  :یاقوب  . ٥ :١وانەی کتێب (ڕۆما . ) 12
وانەی  41بەشداریکردنی خەڵوەتی ڕۆحی (یەرمیا )31 ،30 ،29 ،25
لەبەرکردن ( چاککردنەوەی خودایی ٢ :هەواڵ )١٤ :٧
فێرکردن ( نمونەیەك لەبارەی ڕێزلێنان لە شانشینی خودا ) نمونەی
کرێکارەکانی ڕەز .
وانەی  ٤٢بەشداریکردنی خەڵوەتی ڕۆحی ( یەرمیا ،٣٦ ،٣٣ ، ٣٢
 )37لەبەرکردن ( پێداچونەوە بکە بۆ ئەو ئایەتانەی لەبەرکردن کە
تایبەتن بە شتەکانی خودا ) وانەی کتێب ( ڕۆما )١3
وانەی  43بەشداریکردنی خەڵوەتی ڕۆحی ( حەزقیال ، ٣٣ ، ١٨ ،٢
 )٣٤لەبەرکردن ڕۆما  . ١٦ :١٢فێرکردن (نمونەیەك لەبارەی ڕێزلێنان
لە شانشینی خودا) نمونەی کیسە زێڕەکان ( دواکەوتنی گەورەی ماڵ) .
وانەی  ٤٤بەشداریکردنی خەڵوەتی ڕۆحی (حەزقیال ، ٣٨ ، ٣٧ ،٣٦
 )٣٩لەبەرکردن ڕۆما  . 17 :١٢وانەی کتێب ڕۆما ) 14
وانەی  45بەشداریکردنی خەڵوەتی ڕۆحی (دانیال )6 ،4 ،٣ ،٢
لەبەرکردن ڕۆما  . 8 :13فێرکردن نمونەیەك لەبارەی بێداری و
شەوارەگرتن لە شانشینی خودا  ،دە پاکیزەکە (کچە داناکان وکچە
گێلەکان).
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وانەی  ٤٦بەشداریکردنی خەڵوەتی ڕۆحی ( دانیال . ١٢ ، ٩ ، ٨ ، ٧
لەبەرکردن ڕۆما  ، ١٤ :١٣وانەی کتێب ڕۆما . ١5
وانەی  47بەشداری کردنی خەڵوەتی ڕۆحی ( هۆشەع  ، ٢یۆئیل ، ٢
ئامۆس  ، ٥یۆنان  . )١لەبەرکردن ڕۆما  . ١٧ :١٦فێرکردن نمونەیەك
لەبارەی دادوەریی لە شانشینی خودا  ،نمونەی مەڕو بزن .
وانەی  ٤٨بەشداریکردنی خەڵوەتی ڕۆحی ( میخا  ، ٥حەخەی ، ٢
زەکەریا  ، ١٤مەالخی  . )٣لەبەرکردن پێداچوونەوە بکە بۆ پێنج
ئایەتەکەی نامەی ڕۆما  .وانەی کتێب ڕۆما . 16
نمونەی زیاتر
پاشکۆی  ١نمونەی کۆیلە دەستپاکەکان و کۆیلە ناپاکەکان
پاشکۆی  ٢نمونەی کیسە زێڕەکان ( دواکەوتنی گەورەی ماڵ) /
دەستپاکەکان
پاشکۆی  ٣نمونەی دارهەنجیری گەاڵ سەوز وە نمونەی کۆیلە بێدارو
شەوارەگرەکان (کۆیلە دەستپاکەکان).
پاشکۆی  ٤نمونەی خزمەت لە کتێبی پیرۆزدا .
پاشکۆکان شێوازی ڕاڤەکردنی نمونەکان  :بڕوانە پاشکۆی  ١لە ڕێبەری
لێکۆڵینەوەی . ٩
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
کۆمەڵەیەکی بچووک کە بریتی بن لە تەنها  ٣بۆ  ١٠کەس و ڕابەری
ڕاهێنراو سەرپەرشتی هەر یەك لەو کۆمەاڵنە بکەن .
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پرۆگرامی پێشنیارکراو  ٣٠ :٠٩ – ٠٠ :٠٩ :پەرستن وستایش بە
کۆمەڵ .
 ٠٠ :١١ -٣٠ :٠٩فێرکردن بە کۆمەڵ
 ٠٠ :١٣ – ٣٠ :١١وانەی کتێبی پیرۆز بە کۆمەڵ
پشوو
 ٠٠ :١٧ – ٠٠ :١٦کاتی درێکژکراوە بۆ کۆتایی هێنان بە فێرکردنەکان
یان وانەی کتێب یان بۆ وەاڵمدانەوەی پرسیارەکان یانیش فێرکردنی زیاتر
(بەکۆمەڵ)
پشوو
 ٤٥ :١٧ – ٣٠ :١٧لەشێوەی گروپی دوانەیی تێڕامان ولەبەرکردن .
 ٣٠ :١٨ -٤٥ :١٧بە تەنهایی خوێندنەوەی کتێبی پیرۆز لە خەڵوەتی
ڕۆحیدا .
 ٠٠ :١٩ -٣٠ :١٨خەڵوەتی ڕۆحی بە گروپی دوانەیی ( دووبەدوو ) .
 ٤٥ :١٩ -٠٠ :١٩نوێژو بەشداریکردن ( بە کۆمەڵی بچوک کە زیاتر
نەبن لە  ١٠کەس ) .

ڕۆژی چوارەم  :وانەی ٤٤+ ٤٣
نوێژ
فێرکردن (نمونەیەك لەبارەی
ڕێزلێنان لە شانشینی خودا)
وانەی کتێب ( ڕۆما )٢3 -١ :١٤
لەبەرکردن ( ڕۆما + 16 :12
ڕۆما  ) ١٧ :١٢خوێندنەوەی کتێب
(حەزقیال ، ٣٤ ، ٣٣ ، ١٨ ، ٢
 )٣٩ ، ٣٨ ،٣٧ ، ٣٦خەڵوەتی

ڕۆژی یەکەم  :وانەی ٣٨ + ٣٧
نوێژ
فێرکردن (نمونە لەبارەی بریکار
یان (سەرکار) لە شانشینی خودا)
وانەی کتێب ( ڕۆما )36 -١ :11
لەبەرکردن (عیبرانیەکان -٥ :١٣
 + ٦زەبور .)١٠٥ :١١٩
خوێندنەوەی کتێب (ئیشایا ،٤٨
، ٥٩ ،٥٨ ، ٥٥ ،٥٣ ، ٥٢ ،٤٩
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 . )٦١خەڵوەتی ڕۆحی (لە گروپی ڕۆحی (لە گروپی دوانەییدا :
دوانەییدا  :ئیشایا  :٥٣ – ١٣ :٥٢حەزقیال ) ٣١ -١ :٣٤
بەشداریکردن ونوێژ
 )١٢بەشداریکردن ونوێژ
--------------------------------- --------------------------------ڕۆژی دوەم وانەی ٤٠ + ٣٩
نوێژ
ڕۆژی پێنجەم  :وانەی ٤٦ + 45
فێرکردن  :نمونەیەك لەبارەی
نوێژ
خزمەت لە شانشینی خودا) وانەی فێرکردن (نمونەیەك لەبارەی
کتێب ڕۆما . 21 -١ :١٢
بێداری و شەوارەگرتن لە شانشینی
لەبەرکردن ئیشایا  +١٠ :٤١یاقوب خودا)
وانەی کتێب ( ڕۆما )٣٣ -١ :١٥
 . ٥ :١خوێندنەوەی کتێب (
لەبەرکردن ( ڕۆما  + ٨ :١٣ڕۆما
یەرمیا ،15 ، 10 ،4 ، 2 ، ١
 . )٢٣ ، 18 ،17خەڵوەتی ڕۆحی  . )١٤ :١٣خوێندنەوەی کتێب
( دانیال ٨ ، ٧ ، ٦ ، ٤ ، ٣ ، ٢
لە گروپی دوانەییدا یەرمیا :٢٣
 )12 ، 9 ،خەڵوەتی ڕۆحی لە
 )٤٠ -٩بەشداریکردن و نوێژ
 --------------------------------گروپی دوانەییدا  :دانیال ٢٨ -١ :٦ڕۆژی سێ یەم وانەی  ) 42 + 41بەشداریکردن ونوێژ
---------------------------------نوێژ
فێرکردن  :نمونەیەك لەبارەی
ڕێزلێنان لە شانشینی خودا) وانەی ڕۆژی شەشەم  :وانەی ٤٨ + ٤٧
نوێژ
کتێب ڕۆما . ١٤ -١ :١٣
فێرکردن (نمونەکان لەبارەی
لەبەرکردن  ٢هەواڵ + ١٤ :٧
دادوەریی لە شانشینی خودا)
پێداچونەوەی زنجیرە )
وانەی کتێب ( ڕۆما )٢7 -١ :١٦
خوێندنەوەی کتێب ( یەرمیا ،٢٥
لەبەرکردن ( ڕۆما  17 :16وە
،٣٦ ،٣٣ ،٣٢ ،٣١ ،٣٠ ،٢٩
پێداچونەوەی دوایین پێنج ئایەتی
 )٣٧خەڵوەتی ڕۆحی لە گروپی
لەبەرکردن لە ڕۆما ) خوێندنەوەی
دوانەییدا  :یەرمیا ) ٣٢ -١ :٢٩
کتێب ( هۆشەع  ، ٢یۆئیل ، ٢
بەشداریکردن و نوێژ
ئامۆس  ، ٥یۆنان  ، ١میخا ، ٥
حەخەی  ، ٢زەکەریا  ، ١٤مەالخی
 ) ٣خەڵوەتی ڕۆحی لە گروپی
دوانەییدا  :مەالخی ) ١8 -١ :٣
بەشداریکردن ونوێژ
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فێرکردنی زیاتری پێشنیارکراو :
نمونەی زیاتر
پاشکۆی  : ١نمونەی کۆیلە دەستپاکەکان و کۆیلە ناپاکەکان
پاشکۆی  : ٢نمونەی کیسە زێڕەکان ( دواکەوتنی گەورەی ماڵ) /
دەستپاکەکان
پاشکۆی  : ٣نمونەی دارهەنجیری گەاڵ سەوز وە نمونەی کۆیلە بێدارو
شەوارەگرەکان (کۆیلە دەستپاکەکان).
پاشکۆی  : ٤نمونەی خزمەت لە کتێبی پیرۆزدا .

وانەی ()٣٧

نوێژ

١

ڕابەری کۆمەڵەکە  :نوێژ بکەو کۆمەڵەکەت وئەم پرۆگرامی ڕاهێنانە
تەرخان بکە تایبەت بە مزگێنیدان و بانگەوازی شانشینی خودا .
٢

بەشداریکردن ( ٢٠خولەك) ئیشایا
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بە نۆرە بەشداری بکەن و پەڕاوی تایبەتی خەڵوەتی ڕۆحیتان
بخوێننەوە ئەوەی فێری بوون لە خەڵوەت و تێڕامانەکانتان لەو بەشە
دیاریکراوەی کتێبی پیرۆز (ئیشایا )٥٣ ، ٥٢ ، ٤٩ ،٤٨
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 ،
تەنها تێبینیەکانت بنوسەوە .

٣

لەبەرکردن (٥خولەك) ئامادەگی خودا  :عیبرانیەکان :١٣
٦ -٥

زنجیرەی دوازدەهەم لە ئایەتەکانی لەبەرکردن تایبەتە بە "شتەکانی
خودا" وە ناونیشانی پێنج ئایەتەکەی لەبەرکردن ئەمانەن  :ئامادەگی
خودا  ،وشەکانی خودا  ،دانایی خودا  ،چاکردنەوەی خودایی .
بە شێوەی گروپی دوانەیی ( دوو باوەڕدار پێکەوە ) تیاڕامان و
لەبەرکردن و پێداچونەوە بکەن  ،ئامادەگی خودا  :عیبرانیەکان :١٣
. ٦ -٥

٤

فێرکردن ( ٨٥خولەك) سەرکاری ناپاك

"نمونەی سەرکاری ناپاك " لە لۆقا  ١٣ -١ :١٦تایبەتە بە بریکاریی لە
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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نهێنیەکانی شانشینی خودا و ڕوناکیەکەی  ،وە بۆ ڕوبەڕوبونەوەی خەڵکی
لەبارەی بارودۆخی ڕاستەقینەیان و پێویستییان بە نوێبوونەوە .
لێکۆڵینەوە بۆ ئەم نمونەیە دەکەین خاڵ بەخاڵ بە بەکارهێنانی شەش
ڕێبەری ڕێنماییەکانی تایبەت بە لێکۆڵینەوەی نمونەکان ( بڕوانە ڕێبەری
ڕێنماییەکانی  ، ٩پاشکۆی .)١
لۆقا  ١٣ -١ :١٦بخوێنەوە .
 .١چیرۆکە سروشتیەکە تێ بگە کە لە نمونەکەدا پێشکەش کراوە.
پێشەکی  :نمونەکە بە زمانێکی میتافۆری دەدوێ و واتای ڕۆحیەکەی
بونیاد نراوە لەسەر ئەم زمانە میتافۆریە  .بۆیە یەکەمجارشرۆڤەی
وشەکانی نێو چیرۆک ونمونەکەو بانگراوندە کلتوریەکەی دەکەین
ودەخوێنین  /شارستانی و ڕاستیە میژوویەکانی .
گفتوگۆ :ئەو بنەما سەرەکیانە کامانەن  ،کە نمونەکە لە خۆی گرتوە ؟
تێبینیەکان .
پیاوە دەوڵەمەندەکە .
پێ دەچێ ئەم کابرایە خاوەن سەرمایەو موڵکو مااڵتی زۆر بووبێت ،
دەبێت وای دابنێین کە پیاوێکی پاك بوە چونکە چیرۆکەکە ئاماژە بە
بریکاریی و سەرکاری دەکات نەك خودی ئەو پیاوە  ،ئەی کێ ناپاك و بێ
ئابڕوو بوو .
سەرکاریی یان بریکاریی .
ئەم پیاوە کاروباری خێزانێکی بەڕێوە دەبرد  ،یان بریکار وسەرکار بوو
بە بایەخدان بە کاروباری دارایی خێزانێک وە کاری تایبەت و موڵکو
سەروەت و سامان وپڕۆژەکانیان  .تۆمەتبار کرا بەوەی سامانی
گەورەکەی تەخشان وپەخشان دەکات و بەفیڕۆی دەدات  ،چیرۆکەکە باسی
ئەوەمان بۆ ناکات کێ تۆمەتەکەی خستۆتەپاڵی یان سکااڵکەی لێکردوە
یاخود چۆن سامانی گەورەکەی بەفیڕۆداوە  .پێدەچی تاوانبار بووبێت
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بەپێی ئەوەی هیچ ناڕەزاییەکی نەبووو لە بەرامبەر بڕیاری گەورەکەی ،
وە دەنگی بەرز نەکردەوە بۆ بەرگریکردن لە بێتاوانیەکەی .
قەرزارەکان .
ڕەنگە ئەوانە کەسانێك بووبن پارچەیەك زەویان بە کرێ گرتبێت لە
موڵکی گەورەکەیان  ،ئیدی کرێی تێچووی زەوی بەکارهێنان نرخەکەی
جێگیر بوو لە داهات ودەستکەوتی سااڵنە  ،یان ڕەنگە ئەمانە پارەیان
قەرز کردبێت لەو دەوڵەمەندە بۆ کڕینی کااڵ وشتومەك  ،ئیدی هەر یەک
لەمانە بە بڕێك پارە قەرزار بوون بە گەورەکەیان کە خاوەنی موڵک
وسامانی زۆروزەوند بوو .
هەق وحسابی سەرکار .
گەورەکە داوی کرد لە سەرکارەکە حیساب وتۆمارەکەی بخاتە بەردەست
ئەوەی چۆنیەتی بەڕێوەبردنی کاری گەورەکەی دەردەخات  .سەرکارەکە
تۆمەتبار نەبوو بەوەی دەستباڵوەو سامانی بەفیڕۆ داوە بەاڵم بە نیمچە
دڵنیاییەوە تۆمەتبار بوو بەوەی خراپ مامەڵەی دەکرد لەبەڕێوەبردن دا .
ڕەنگە هەندێ لە سامان وموڵکی گەورەکەی لەدەست دابێت بەو هۆیەوە ،
یان ڕەنگە کەمتەرخەم بووبێت و خراپ مامەڵەی کردبێت لە کاروباری
بازرگانی و بایەخدان بە پارەی گەورەکەی  .ئیدی گەورەکەی ویستی
کۆتایی بە کارەکانی بهێنێت و هەروەها دەرفەتێکیشی بداتێ تاکو
تۆمارەکانی ڕێکوپێك بکات و پێشکەشی بکات پێش ئەوەی دەستبەرداری
کارەکەی بێت .
ئەوەی سەرکارەکە کردی .
سەرکارەکە دوای ئەوەی دەرکرا لەکارەکەی بە بێدەنگی مایەوە  ،ئەمەش
دادەنرێ بە دانپیانان بە تاوانەکەیدا  .سەرەتا شڵەژابوو سەبارەت بەوەی
کردبووی  ،هێندە بەهێز نەبوو لە ڕووی جەستەییەوە شتێك بکات کە بەس
بێت بێت بۆ دەربازبوونی  ،ئیدی هەستی بە شەرمەزاری دەکرد پشت بە
کەسانی تر ببەستێت و چاوەڕوانی چاکەی کەسانی تر بکات  ،بەاڵم
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بیرۆکەیەکی لەال گەاڵڵەبوو یارمەتی دا پالنێك دابنێت لەو بارەیەوە  ،ئیدی
بڕیاری دا چاکە بکات لەگەڵ قەرزارەکاندا  ،تاوەکو ئەوانیش لە داهاتودا
چاکەی لەگەڵ بکەنەوە  ،ئیدی بەم شێوەیە بۆ هەر یەک لە قەرزارەکان
بڕێك لە قەرزەکەی لەسەر کەم کردنەوە کە قەرزاری گەورەکەی بوون
تاوەکو هاوکاری بکەن لە ڕووی ماددیەوە لە ئاییندەدا .
گۆڕینی بڕی قەرزەکان لە پسولەو تۆماردا .
پسولە یان شیک  ،جۆرێك بوو لە دانی پیانانی قەرز بە شێوەی نوسراو کە
قەرزار ئیمزای دەکرد  ،وەکو کۆمپیالەی بانک یان شیکی بانک یاخود
گرێبەستی قەرزی بانک وا بوو لە ڕۆژگاری ئەمڕۆماندا ،چونکە ئەو
کەسەی کە قەرزی دەکرد دەبوو بڕەکەی لەسەر ئەو پارچەیە بنوسێت بۆ
خاوەن قەرزەکە ئیدی پەیوەیست بوونی خۆی ڕادەگەیاند بە گەڕانەوەی
قەرزەکە  ،پێ دەچێ قەرزارەکان نەیانزانیبێت ئەو کارە دروست وپاك نیە
کەر سەرکارەکە دەیکات بەهۆی بارودۆخی کەشوهەوای ناجێگیر هەندێك
جار  ،کە دەشێ کاریگەری بخاتە سەر بەروبومی کشتوکاڵ  ،ئەمەش
شتێكی ئاسایی نەبوو کە خاوەن قەرز یان خاوەن بەروبومی فەوتاو یان
پارەی فەوتاو بڕی قەرزەکان لەسەر خەڵكی کەم بکاتەوە  ،لەسەروو
ئەمەشەوە ڕەنگە قەرزارەکان پێیان واببوبێت سەرکارەکە ڕێنماییەکانی
گەورەکەی جێبەجێ دەکات .
ستایشکردنی سەرکارەکە ناپاکەکە لەالیەن گەورەکەیەوە .
گەورەکە ستایشی سەرکارە ناپاکەکەی کرد چونکە بە دانایی هەڵسوکەوتی
کرد  ،وشەی گەورە ئاماژە دەکات بە خاوەن پارەی فەوتاو لە ئایەتەکانی ٣
و  ٥دا  ،وە ئاماژە ناکات بۆ عیسای مەسیح چونکە عیسای مەسیح
چیرۆکەکە باس دەکات وتێیدا دەڵێت کە خاوەن پارەی فەوتاو گەورەی
سەرکارەکەیە ئیدی ستایشی سەرکارە ناپاکەکەی کرد لەبەر ئەوە نا کە
ناپاك بوو بەڵکو لەبەر ئەوەی بە دانایی هەڵسوکەوتی کرد بە
بەرچاوڕوونیەوە ! ئەوە بوو پالنی دانا بۆ ئاییندەی خۆی  ،ئەمەش دانایی
و ژیری زۆری تێدا بوو لە شێوازی بەڕێوەبردندا ! چونکە خاوەن
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موڵکەکە نەیدەتوانی شیک و گرێبەستەکان وەکو خۆی لێبکاتەوە  ،چونکە
لەو کاتەدا هەموان پێیان وابوو خاوەن قەرزەکە بەڕێزەو چاکەکارە لەگەڵ
قەرزارەکاندا  ،ئیدی خاوەن موڵک نەیوست ئەم وێنەیە بگۆڕێت لەبارەی
خۆیەوە .

 .٢چوارچێوەی دەقە ڕاستەوخۆکە بخوێنەوەو تاقی بکەوە  ،وە
بنەماکانی نمونەکە دیاری بکە .
پێشەکی  :چوارچێوەی "چیرۆکەکە" زۆرجار ڕەهەندو بانگراوندی هەیە
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
کەوتوەتە پێش چیرۆکی نێو نمونەکەوە  ،بەاڵم شرۆڤە یان جێبەجێکردنی
دوای چیرۆکی نمونەکە باسکراوە .
ئاشکرای بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە  :چیرۆک و بانگراوند و شرۆڤە
یان جێبەجێکردنی ئەم نمونەیە چی یە ؟
تێبینیەکان .
أ .بانگراوندی نمونەی هاتوو لە بەشەکانی  ١٥و  ١٦ی ئینجیلی لۆقا .
لە لۆقا  ، ١٥عیسای مەسیح سێ نمونەی باس کرد  ،ئەوانیش نمونەی
مەڕی ونبوو  ،درهەمی ونبوو  ،کوڕی ونبوو  ،کە تیایدا فێرکردنی
پێشکەش دەکرد لەبارەی هەڵوێستی خودا بەرامبەر بە گومڕاو لەناوچوانی
جیهان  .ئەمەش بەرپەرچدانەوەی هەڵوێستی نەرێنی فەریسیەکان و
نوسەران و مامۆستایانی شەریعەت بوو بەرامبەر بە باجگران
وگوناهباران  ،لەم نمونانەدا عیسا ئەو هەڵوێستانەی شەرمەزارو ڕیسوا
دەکرد کە بەرامبەر داماو بەدبەختەکان لەخۆیان گرتبوو فەریسیەکان !
وە لە لۆقا  ١٦دا عیسای مەسیح باسی دوو نمونەی کرد  .وە لە نمونەی
سەرکاری ناپاكدا عیسای مەسیح ئەوەی ڕیسوا کرد کە بەکاریان دەهێنا
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بەرامبەر بە گوناهبار و تاوانباران لە موڵکی ماددیدا  .وە بەپێی لۆقا ، ١٦
ئەم نمونەیە ئاراستە کراوە بۆ بازنەی گەورەی قوتابیەکانی مەسیح لەگەڵ
ئەوەشدا بەدڵنیاییەوە فەریسیەکان گوێبیستی بوونە  ،مەبەست لەوەش
کاریگەری بوە لەسەر هەڵوێستەکانی ئەوانیش هەروەها (لۆقا . )١٤ :١٦
بەشی  ١٦لە ئینجیلی لۆقا لە سێ بەش پێکهاتوە کە گرێدراون پێکەوە:
ئایەتی  ١٤ -١ئەوە ئاشکرا دەکات کە بەکارهێنانی خراپ و تاوانی موڵکی
ماددیە .
ئایەتی  ١٨ -١٤دووڕووی پارە خۆشەویستەکان ئاشکرا دەکات.
ئایەتی  ٣١ -١٩فێرمان دەکات لەبارەی دەرئەنجامی مامەڵەی خراپ و
تاوانکاری لەگەڵ خەڵکی و دەوڵەمەند  ،وە دواتر هەموو بابەتەکان
کۆدەبنەوە لە بەشەکانی  ١٥و ١٦لە ئینجیلی لۆقادا .

ب .چیرۆکی نێو نمونەی هاتوو لە لۆقا . ٨ -١ :١٦
ج .شرۆڤە یان جێبەجێکردنی نمونەی هاتوو لە لۆقا . ١٣ -٨ :١٦
شرۆڤەی دوو گوزارشەکە " ڕۆڵەکانی ئەم جیهانە " و " ڕۆڵەکانی
ڕوناکی " لۆقا . ٨ :١٦
ئەم دوو دەستەواژەیە گوزارش دەکەن لە کەسێك یان شتێك کە پێناسەی
وشەی یەکەمی پێدەکرێ و پەیوەندی بە شتێك یان کەسی دوەمەوە هەیە .
ئیدی ڕەنگە ئەم پەیوەندیە پەیوەندی ئەندامێتی یان موڵکداری یان پەیوەندی
هاوشێوە بوون بێت وەکو ڕۆڵەی ڕوناکی ئەوانەن کە سەر بە ڕوناکی
جیهانن و هاوشێوەی ڕوناکی جیهانن کە عیسای مەسیحە  .ئەوانە کەسانێك
نین سەر بە شەو و تاریکی بن  ،چونکە گوناهە بەڕێوەیان نابات و ئەوان
ڕوناکی دانایی و پیرۆزی و خۆشی هەموو جۆرە ڕوناکیەکی تریان لە
خۆگرتوە لۆقا  ٨ :١٦؛ ١سالۆنیکی  . ٥ :٥ئەوان پێچەوانەی ڕۆڵەکانی
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ئەم جیهانەن ئەوانەی سەر بەجیهانن لۆقا  ٨ :١٦ئیدی بەم شێوەیە عیسا
دەڵێت زۆرجار بێباوەڕان هەڵسوکەوتێك دەکەن بە بەرچاوڕوونی و
ژیرانە بۆ ئاییندەیان (بۆ ژیانی سەرزەویان ) کە زۆرباشتروژیرانەترە لە
هەڵسوکەوتی باوەڕداران .
شرۆڤەی گوزارشی "سەرکاری ناپاك " لۆقا . ٨ :١٦
ئەم گوزارشە ئاماژەیە بۆ سەرکارێکی ناپاك و ناڕێك  .لەڕاستیدا عیسا ئەم
سەرکارەی بە " بەڕێوەبەری کارەکان" ناوزەد کرد لە چیرۆکی ناپاکەکەدا
وە جەختی نەکردەوە لەسەر ئەوەی ستایشی سەرکارە ناپاکەکە بکات کە
سامان وپارەی جیهانی بە ناپاکی بەکارهێناوە یان مامەڵەی خراپ وناپاکی
لەگەڵ کردوە وەک چؤن ئایەتەکانی  ١٢ -١٠دەیسەلمێنێ کە عیسا ستایشی
ناپاکیەکەی نەکردوە .
شرۆڤەی گوزارشی " پارەو سامانی ستەم " یان " پارەو سامانی تاوان "
لۆقا . ٩ :١٦
لەم گوزارشەدا دەبینین سامان ودەوڵەمەندی جیهانی دەستنیشان دەکات ،
واتە موڵک وپارە  ،عیسا ناڵێت سامان وموڵك تاوانە خۆی لە خۆیدا بەڵکو
مەبەستی ئەو ئەوە بوو کە کۆکردنەوەی سامان وبەکارهێنانی موڵک وپارە
زۆرێك لە تاوان وگەندەڵی بەدوای خۆیدا دەهێنێ ١سالۆنیکی ! ١٠ -٩ :٦
کتێبی پیرۆز لە هیچ بەش و ئایەتێکدا فێرکردن ناکات بەوەی سامان و
ماددە و موڵک خۆی لە خۆیدا خراپەو تاوانە  ،بۆیە ئەم گوزارشە
وەردەگێڕدرێت بۆ دەوڵەمەندی جیهانی یان سامانی جیهان بۆ دەرخستنی
سامان وموڵک وماددەی زەمەنێکی کاتیی لەبەرامبەر دەوڵەمەندی و
سامانی ڕاستەقینەی ئاسمانی لۆقا . ١١ :١٦
شرۆڤەی پێشوازی لێکردنتان "شێوازی سادەی هاوبەشی گریمانە " لە
ماڵی تاهەتایی لۆقا . ٩ :١٦
ئەم دەستەواژەیە ئاماژە دەکات بۆ ئەوانەی سامانیان بۆ چاکەکاری بەکار
دەهێنن لەسەر زەوی و ئیدی پێشوازیان لێدەکرێ لە ئایندەدا لە ئاسمان
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بڕوانە ٢کۆرنسۆس  . ١ :٥ئەم ئایەتە بەرامبەر بە ئایەتی  ٤کاتێ باس
لەوانە دەکات کە سودمەند بوون لە سەرکارەکە ناپاکەکە  ،ئەوان پێشوازی
لە سەرکارەکە دەکەن لە ماڵەکانی سەر زەویان کاتێ بێکار بوو یان
پێویستی بەوان بوو .
ئەم دەستەواژەو بەشە فێرکردن ناکات و ئاماژەش ناکات بەوەی جەستەی
هەندێ لە خەڵکی هەڵدەستێتەوەو بەرز دەکرێتەوە بۆ ئاسمان لەپێش ئەوانی
تردا "ئەوەش کە پێی دەوترێ ڕفاندن " ئەوەی دەیڵێ ئەوەیە کە هەندێك
سودمەند دەبن لە سامان و موڵکی ماددی سەرزەوی ئیدی دان دەنێن بەم
کارە چاکەدا لەبەردەم خودا لە ئاسمان وە لەهەمان چوارچێوەدا لەعازەر
پێشوازی نەکرد لە دەوڵەمەندەکە بەهەمان شێوە  ،چونکە دەوڵەمەندەکە
هیچ چاکەیەکی لەگەڵ نەکرد بە پارەو سامانەکەی لە ژیانی هەژاری
لەعازەردا لەسەر زەوی لۆقا . ٢٥ -٢٣ :١٦
جێبەجێکردن  :داناو ژیر بن وەك ئەو خەڵکەی جیهان .
عیسا لە لۆقا  ٨ :١٦دەڵێت " ئەو مرۆڤانەی ئەم جیهانەیان هەڵبژاردوە
لێزان ترن بۆ ژیانی سەرزەویان لە ڕۆڵەکانی ڕووناکی "  .گەورەکە
ئافەرین و دەستخۆشی لە بەڕێوەبەری کارەکەی کرد کە ناپاکیش بوو بەاڵم
لەبەرئەوەی بەدانایی کاری کرد  ،عیسا هاوڕابوو لەگەڵ ئافەرینی
گەورەکە بۆ سەرکارەکە بەاڵم نەك بۆ ناپاکیەکەی  ،بەڵکو بۆ دانایی و
ژیریەکەی بۆ پالنی ئایندە  .عیسا ئافەرین و دەستخۆشی ناکات لە
سەرکارە ناپاک والدەرەکە بەاڵم ئافەرین و دەستخۆشی لە ژیری و
داناییەکەی دەکات لە پێناوی پێویستیەکانی ئایندەی  ،وە بەهەمان شێواز
عیسا بە قوتابیەکانی ناڵێت ناڕاست و ناپاک بن بەڵکو پێیان دەڵێت داناو
ژیر بن وپالن دابنێن بۆ ئاییندە .
جێبەجێکردن  :سامان و دەوڵەمەندی بەکار بهێنن بۆ بەدەستهێنانی هاوڕێ.
عیسا لە لۆقا  ٩ :١٦دەڵێت " بە سامانی ئەم دنیایە دۆستی خۆتان
دروستبكەن ،تاكو ئەگەر نەما ،خودا لە ماڵی تاهەتایی پێشوازیتان لێ
بكات  ".بەاڵم لەبەرامبەردا دەبێت باوەڕداران سامان و موڵکیان بەکار
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بهێنن بۆ بەدەستهێنانی دۆست و هاوڕێ تا ئەو کاتەی لەسەر زەوین بۆ
پێشکەوتنی شانشینی خودا  ،ب ۆئەوەی کاتێ مردن هەموو ئەوانەی
سودمەند بوونە لە بەخشینە دڵفراوانیەکەیان پێشوازیان لێبکەن لە ئاسمان ،
هەروەها بڕوانە پەندەکان  ٤ :١٩وە ژیرمەندی  ١ :١١؛ مەتا ٢١ -١٩ :٦
؛ ١تیمۆساوس . ١٩ -١٧ :٦
جێبەجێکردن  :سەرڕاست ودەستپاك وجێی متمانە بن لە کەم بێت یان
زۆر.
لۆقا  ١٢ -١٠ :١٦عیسا پێداگر یدەکات لەسەر دەستپاکی و سەرڕاستی و
متمانە لە کەمدا واتە لە موڵکی زەوی وپارە  .هەروەها بڕوانە مەتا :٢٥
 ٣٤؛ عیبرانیەکان  ٢٨ :١٢؛ یۆحەنا  ٨ -٣ :٣؛ ٢کۆرنسۆس  ١٨ :٤؛ :٥
.٧
جێبەجێکردن  :ناتوانن لەیەک کاتدا خزمەت خوداو پارە بکەن .
لە لۆقا  ١٣ :١٦عیسا پێداگری دەکات لەسەر باوەڕدار کە ناتوانێ بەندەو
خزمەتکاری خوداو جیهان بێت لەیەك کاتدا  ،هەروەها بڕوانە
١تیمۆساوس . ٥ :٦

 .٣وردەکاری پەیوەندیدار و ناپەیوەندیدار بە نمونەکە دیاری
بکە.
پێشەکی  :عیسا مەبەستی نەبوو بڵێ هەر خاڵێکی نێو نمونەکان
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 .
ئاشکرای بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە  :ئەو وردەکاریانە
کامانەن نمونەکە لەخۆی دەگرێ و بە سەرەکی و واتادار دادەنرێن
؟
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تێبینیەکان .
لەبەرئەوەی عیسا شرۆڤەو ڕوونکردنەوەی نەکردوە بە وردەکاریەوە ،
نابێت هیچ بنەماو وردەکاریەك لەم نمونەیەدا واتایەکی دیاریکراوی بۆ پێ
بدرێت.
مرۆڤە دەوڵەمەندەکە .
ئەم بنەمایە زۆر گرنگە دەبێت وە نابێت مرۆڤە دەوڵەمەندەکە ڕاڤە بکرێت
وەك هاوشێوەی عیسای مەسیح لە پارە یان هەر شتێکی تر .
سەرکار  /بەڕێوەبەری کار.
ئەم بنەمایەش گرنگە چونکە وێنەیەکە بۆ گرنگترین کەسایەتی نێو ئەم
نمونەیە  .بەاڵم وێنەیەك نیە بۆ باوەڕداری مەسیحی  ،چونکە باوەڕدار
نابێت ناپاك بێت  ،وە سەرکاری ناپاك بەراورد ناکرێت بە باوەڕدار وەکو
ئاماژەیەك بەوەی چۆن کاردەکات و دەبێت چۆن هەڵسوکەوت بکات.
ئافەرین وستایش ودەستخۆشی کردن لەسەرکارە ناپاکەکە چونکە بە
ژیری ودانایی هەڵسوکەوتی کرد.
ئەم بنەمایەش گرنگە  ،گرنگ سەرکارەکەو هەڵسوکەوتی ناپاکی نیە
بەڵکو داناییەکەی و بەرچاوڕوونیەکەی کە بەکاری هێنا .
قەرزارەکان و قەرزەکانیان .
ئەم بنەمایە لە نمونەکەدا گرنگ نیە  .چونکە قەرزارەکان وبڕی
قەرزەکانیان هیچ واتایەکی دیاریکراوی نیە تەنها کورت دەکرێتەوە
لەوەی ئەم بنەمایە تەنها نمونەکە دەڕازێنێتەوەو بەهێزتری دەکات.

 .٤پەیامی سەرەکی نمونەکە دیاری بکە .
پێشەکی  :پەیامی سەرەکی نمونەکە لە شرۆڤەو جێبەجێکردندایە
یاخود دەکرێ کورتبکرێتەوە لە خودی نمونەکەدا .
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ئاشکرای بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە  :پەیامی سەرەکی ئەم
نمونەیە چی یە ؟
تێبینیەکان .
نمونەی سەرکاری ناپاك وفێڵباز لە لۆقا  ١٣ -١ :١٦نمونەیەکە
فێرمان دەکات لەبارەی "بریکاریی لە شانشینی خودا " .
پەیامی سەرەکی نمونەکە ئەمەیە  :دەبێت باوەڕداران دانابن لە
چۆنیەتی بەکارهێنانی موڵکو سامانیان لەسەر زەوی بۆ
بەدەستهێنانی دۆست و هاوڕێ لە تاهەتاییدا  .واتە باوەڕدار ژیر
بێت ودانا بێت وبەرچاو ڕوون بێت بەشێوەیەك توانای جیاکاری
هەبێت و دانایی کردەیی هەبێت .
بریکاریی نیشانەو بنەمایەکی سەرەکیە لە شانشینی خودا .

 .٥بەراوردی نمونەی هاوسەنگی و بەرابەری لە کتێبی پیرۆزدا.
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
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 .
ئاشکرای بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە  :بەشەکانی تر چی
ڕاستیەك فێر دەکات کە ئەم نمونەیە پێشکەشی دەکات ؟
مەتا . ٢٤ -١٩ :٦
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نمونەی سەرکاری ناپاك فێردەکات کە باوەڕدار دەبێت ژیر بێت وە
بەرچاوڕوون بێت و توانای جیاکاری شتەکانی هەبێت و دانایی کردەیی
هەبێت لە بەکارهێنانی سامان وموڵک وماڵی وە عیسا فێرمان دەکات لە
مەتا  ٢٤ -١٩ :٦لەبارەی بەرپرسیارێتی هاوشێوەی ئەم نمونەیە وە دەبێت
باوەڕدار جەخت بکاتەوە لەسەر ڕاستی ڕۆحی بە بەردەوامی هەرچەندە
ئەو ڕاستیە ڕۆحیە نەبینراوە بەاڵم تاهەتاییە ٢ .کۆرنسۆس  ١٨ :٤؛ ٧ :٥
 .دەبێت باوەڕدار سامانی لە ئسامان کۆبکاتەوە نەك زەوی .
لۆقا . ٢١ -١٣ :١٢
ئەم نمونەیەی دەوڵەمەندە گێلەکە فێرمان دەکات کە باوەڕدار دەبێت
خۆویست نەبێت لە وەی هەیەتی لە موڵک وسامان  ،بەڵکو دەبێت پشت بە
خودا ببەستێت و پەنای بۆ ببات لە هەموو بوارەکانی ژیانیدا .
لۆقا . ٣١ -١٩ :١٦
ئەم نمونەیەی دەوڵەمەندە لوتبەرزەکەو لەعازەر فێرمان دەکات کە
باوەڕدار دەبێت بەرپرسیاری لەئەستۆ بگرێت تایبەت بە مامەڵەکردنی
لەگەڵ خەڵکی بەدبەخت و داماو  ،وە چۆنیەتی بەکارهێنانی سامان
وموڵکی  ،وە دەرئەنجام هەست بە بەرپرسیارێتی بکات لە کەمتەرخەمی
والوازیەکانی تایبەت بە ژیانی سەرزەوی پێش مردنی .
مەتا . ٣٠ -١٤ :٢٥
ئەم نمونەیەی کیسە زێڕەکان ( دواکەوتنی گەورەی ماڵ) فێرمان دەکات
کە باوەڕدار دەبێت دەستپاك بێت و بە پاکی موڵک وسامانی
وپەیوەندیەکانی وتواناکانی بەکار بهێنێ یان ئەو دەرفەتەی لەبەردەمیدایە و
خودا پێی بەخشیوە بە باشی ودروستی بەکاری بهێنێ ئەگەر چی کەم بێت
یان زۆر .
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 .٦کورتەی فێرکردنی سەرەکی نمونەکە .
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 .
دەبێت خەڵکی خودا بناسن کە کێیەو سروشتی چۆنە .
خودا موڵکی خۆی داناوە لەسەر زەوی لەالی خەڵکی تاوەکو دەست پاك
بن تیایدا و بەباشی بەڕێوەی بەرن پەیدابوون . ٢٨ :١
دەبێت باوەڕدارانی ڕاستەقینە بزانن چۆن بن وچی بن .
خودا فەرمانی نەکردوە کە خەڵکی ژیانێک بژین تەنها دوور بن لە
خۆویستی و بەس بەڵکو هەروەها فەرمانی کردوە دەست پاکیش بن وجێی
متمانە بن لە بواری تایبەت بەو شتانەی پێیان دراوە لە موڵکو سامانی سەر
زەوی لەم ژیانەی ئێستادا !

٥

نوێژ (  ٨خولەك ) نوێژێك ڕەنگدانەوەی وشەکانی
خودا بێت

بە نۆرە نوێژ بکەن  ،نوێژێکی کورت ئەوە دەربخات کە ئەمڕۆ
فێربوون  .یان کۆمەڵەکە بکە بە دوو یان سێ کۆمەڵ و نوێژێك
بکەن ڕەنگدانەوەی ئەوە بێت کە ئەمڕۆ فێربوون .
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٦

ئەرکی ماڵەوە ( دوو خولەك ) بۆ وانەی داهاتوو

ڕابەری کۆمەڵەکە  .ئەرکی داهاتوو بدە بە ئەندامانی کۆمەڵەکەت بە
شێوەی نوسراو  ،یان داوایان لێ بکە لە پەڕاوەکانیاندا بینوسن.
 -١بەڵێن  .بەڵێندان بە ڕاهێنانی قوتابی نوێی خوداوەند و بونیادنانی
کڵێسای مەسیح و جاڕدانی موژدەی شانشینی خودا .
 -٢وتاری ئامۆژگاری یان فێرکردن  ،یان وانە دابەشکردن (لەگەڵ
کەسێكی تر یان لەگەڵ کۆمەڵێکدا) فێرکردنی پەیوەست بە نمونەی "
سەرکاری ناپاك وفێڵباز " وە نمونەی داناو گێل " .
 -٣خەڵوەتی ڕۆحی  .چێژ وەربگرە لە خەڵوەتی ڕۆحی لەگەڵ خودا و
هەموو ڕۆژێك هاوکاری وەربگرە لە نیوەی بەشێك لە ئیشایا ،٥٨ ،٥٥
 .٦١ ، ٥٩باشترین شێوازی ڕاست بەکاربهێنە و تێبینیەکانت بنوسەوە .
 -٤لەبەرکردن  :وشەکانی خودا  :زەبور  . ١٠٥ :١١٩ڕۆژانە
پێداچونەوە بکە بۆ دوایین ئەو پێنج ئایەتەی لەبەرت کردوە .
 -٥وانەی کتێبی پیرۆز  .وانەی داهاتووی کتێبی پیرۆز ئامادە بکە لە
ماڵەوە  :ڕۆما  .3٦ -1 :11ئەو پێنج ڕێگەیەی لێکۆڵینەوەی کتێبی
پیرۆز بەکار بهێنەو و سودیان لێ ببینە .تێبینیەکانت بنوسەوە .
 -٦نوێژ .نوێژ بکە بۆ کەسێكی دیاریکراو یان شتێکی دیاریکراو لەم
هەفتەیەداو تەماشا بکە خودا چی دەکات ( زەبور .)٣ :٥
 -٧تێبینیەکانت بنوسە سەبارەت بە بونیادنانی کڵێسای مەسیح  .هەروەها
ئەو تێبینیانە بنوسەوە کە پەیوەندیان بە کاتی خەڵوەتت لەگەڵ خودا و
ئایەتەکانی لەبەرکردن و فێرکردن و ئامادەکاری یەوە هەیە .

وانەی ()٣٨
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نوێژ

١

ڕابەری کۆمەڵەکە  :نوێژ بکەو کۆمەڵەکەت وئەم پرۆگرامی ڕاهێنانە
تەرخان بکە تایبەت بە مزگێنیدان و بانگەوازی شانشینی خودا .
٢

بەشداریکردن ( ٢٠خولەك) ئیشایا

بە نۆرە بەشداری بکەن و پەڕاوی تایبەتی خەڵوەتی ڕۆحیتان
بخوێننەوە ئەوەی فێری بوون لە خەڵوەت و تێڕامانەکانتان لەو بەشە
دیاریکراوەی کتێبی پیرۆز ( ئیشایا )٦١ ، ٥٩ ، ٥٨ ،٥٥
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 ،
تەنها تێبینیەکانت بنوسەوە .

٣

لەبەرکردن (٥خولەك) " وشەکانی خودا " زەبور :١١٩
١٠٥

بە شێوەی گروپی دوانەیی ( دوو باوەڕدار پێکەوە پێداچونەوە بکەن ،
" وشەکانی خودا " زەبور . ١٠٥ :١١٩
٤

فێرکردن ( ٨٥خولەك) ڕۆما ٣٦ -١ :١١

پێشەکی  :بەشی نۆیەم لە نامەی ڕۆما فێر دەکات کە خودا مەبەستی نیە
تەنها یەك تاك لە گەلی ئیسرائیلی سروشتی ڕزگار بکات ڕۆما  ٦ :٩؛
بڕوانە دواوتار  . ١٠ -٦ :٧ئەو مەبەستیەتی هەمیشە هەموو ئەوانە
ڕزگار بکات کە هەڵی بژاردوون بە خواستی خۆی و بەپێی
بانگهێشتەکەی  .ئەوانەی دێن بۆ الی بە باوەڕ ڕۆما  ١١ :٩؛ بڕوانە
کردار  ٤٨ :١٣؛ ٢تیمۆساوس . ١٠ -٩ :١
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وە بەشی دەیەم لە نامەی ڕۆما هۆکاری دۆڕان وشکستی گەلی ئیسرائیل
باس دەکات وەکو گەل  ،چونکە بەشێوەیەکی گشتی جولەکە هەوڵیان دەدا
بە کارکردن بەشەریعەت ڕزگاریان بێت لە بری ئەوەی هەوڵ بدەن بە
باوەڕ بە مەسیا عیسای مەسیح ئەو ڕزگاریە بەدەست بهێنن .
وە بەشی یازدەهەم لە نامەی ڕۆما خواستی تاهەتایی خودا باس دەکات
لەبارەی ڕزگاریی گەلی ئیسرائیل و نەتەوەکان هەروەها !

وشەی خودا
هەنگاوی  :١بخوێنەوە .
پێکەوە ڕۆما  ٣٦ -١ :١١دەخوێنینەوە .
بە نۆرە هەر کەسێ ئایەتێك بخوێنێتەوە تا هەموو ئایەتەکان بە تەواوی
دەخوێنینەوە .
تێبینیەکان
هەنگاوی  :٢ئاشکرای بکە.
بیرکەوە  .ئەو ڕاستیە کامەیە پێت وایە گرنگە بەالتەوە سەبارەت بە خۆت
لەم ئایەتانەدا ؟ یان لە کۆی گشتی ئەم ئایەتانە کام ڕاستیە چووە ناو هۆش
و دڵتەوە ؟
بنوسە  .یەك یان دوو ڕاستی ئاشکرا بکە کە تێگەیشتووی لێی  .بیریان
لێبکەوە و بیرۆکەکانت بنوسە لە پەڕاوەکەتدا .
بەشداری بکە ( .دوای ئەوەی ئەندامان کاتێك بەسەردەبەن لە
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
شێوەیەکی جیاواز بەشداری دەکەن).
ڕۆما ٢٤ -١ :١١
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ئاشکراکردنی  :١لە پالنی خودا بۆ ڕزگاریی  ،بەدەنگەوەچونێکی جوان
هەبوو لەنێوان گەلی ئیسرائیل و نەتەوەکان (ناجولەکەکان) .

أ .ڕۆما  ١٠ -١ :١١پێناسەی ئەو وێنە ناتەواوەی ئێستا دەکات لە بارەی
دۆخی گەلی ئیسرائیلەوە .
وێنەی ناتەواوی گەلی ئیسرائیل ئەو وێنەیە لە سەردەمی پۆڵسی نێردراو
کە گەلێکی یاخی بوون و ملکەچ نەبوون و دڵڕەق بوون .
خودا گەلی خۆی ڕەت نەکردەوە  ،پۆڵس دەڵێت خودا هەرگیز گەلی خۆی
ڕەت نەکردۆتەوە وشەی گەل ئاماژەکردنە بۆ گەلی ئیسرائیل ئەوانەی
باوەڕیان بە خوداو مەسیحەکەی کرد  .وە یەکێك لەو بەڵگانەی کە خودا
گەلی خۆی ڕەت نەکردەوە ئەوەیە کە پۆڵس بۆ خۆی ئیسرائیلیە ،
هەروەها یەکێکی تر لە بەڵگەکان ئەوەیە هەمیشە خودا لە مێژووی گەلی
ئیسرائیلدا کۆمەڵێکی لە نێو ئەو گەلەدا هەبوە کە چۆکیان دانەداوە بۆ بت
و بە سەرڕاستی ماونەتەوە لەگەڵ خوداوەند بڕوانە . ٤ -١ :١١
ئەوانی دی لەهەر نەوەیەکدا لە مێژووی گەلی ئیسرائیل خودا بە نیعمەتی
خۆی هەڵیبژاردوون ڕۆما  ٦ -٥ :١١وە لە ئایندەدا خودا بایەخ دەدات بە
گەلی ئیسرائیل و نەتەوەکانیش هەروەها  ،وە لە کۆتایی مێژوودا لەم
سەردەمەی ئێستادا پالنی خودا پڕوتەواو دەبێت بۆ ڕزگاریی .
هیوایەکی زۆر مەزن هەیە بۆ ڕزگاریی جولەکە بەهەمان شێوەی
ڕزگاریی نەتەوەکان  ،لەماوەەی نوسینەوەی پەیمانی نوێ زۆرێك لە
جولەکەکان باوەڕیان هێنا بە عیسای مەسیح ( کردار  ٤٧ ، ٤١ :٢؛ :٤
 ٤؛  ١٤ :٥؛  ٧ ،١ :٦؛ ٤٢ ، ٣٥ ،٣١ :٩؛ ١ :١٤؛  ١٢ :١٧بڕوانە
ڕۆما  ١٦ :١؛  ٣٠ :٣؛ ١٢ :٤؛  ١٩ -١٨ :٥؛  ٤ :٧؛ ٢٧ ،٢٤ ،٦ :٩
 ٢٩ ،؛  ١٦ ، ١٣ -١١ ، ١ :١٠وە لە هەموو سەدەیەکی درێژایی
مێژووی مرۆڤایەتی کۆمەڵێك لە جولەکە ڕزگاریان بوە لە گەلی
ئیسرائیلی سروشتی ڕۆما . ٢٧ :٩
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خودا هەموو گەلی ئیسرائیلی هەڵنەبژاردوە بۆ خۆی  :شتێکی دیکەش
هەیە بە ڕوونی ئەوەمان بۆ دەردەخات بە درێژایی مێژووی مرۆڤایەتی
زۆرێك لە جولەکە دڵیان ڕەق کردوە بەرامبەر بە خوداو پەیامەکەی .
بۆیە خودا دڵڕەقی کردن ڕۆما  ! ١٠ -٧ :١١ئەمەش ڕوویدا لە
ڕۆژگاری موسادا دواوتار  ٤ -٢ :٢٩وە لە ڕۆژگاری ئیشایای پێغەمبەر
ئیشایا  ١٠ -٩ :٦وە لە ڕۆژگاری عیسای مەسیح یۆحەنا ١١ :١؛ :٥
 . ٤٠ -٣٩وە لە ڕۆژگاری ئیستیفانۆس کردار  ، ٥٣ -٥١ :٧ئیدی ئەمە
بەردەوام بوو تا سەردەمی پۆڵسی نێردراو کاتێ زۆرێك لە جولەکە
عیسای مەسیح و ڕاستودروستیەکەیان ڕەتکردەوە ڕۆما  ٨ :١١وە
هەردوو ئایەتی  ١٠ -٩جەخت دەکاتەوە لەسەر سزای ئەوانە کە دڵیان
ڕەق کردوە بەرامبەر بە خوداو پەیامەکەی .
ئاسان نیە تێبگەی لە دڵڕەقی ئەوانە  .لەالیەکەوە خودا هەندێك لەو کەسە
دیاریکراوانەی دڵڕەق کردوەو بێبەشی کردوون لە نیعمەتەکەی ڕۆما :٩
 ١٨وە لەالیەکی ترەوە واتە دڵڕەقیەکەیان لە کاتێکدایە کە سزای دڵڕەقیان
دەدرێت بەهۆی بێباوەڕیان و ملکەچ نەبوونیان بڕوانە ڕۆما ٢٥ ، ١٨ :١
 . ٢٨ ،ئیدی زۆرێك لە جولەکە دڵڕەق بوون نەك تەنها لە ماوەی پەیمانی
کۆن کە گوێیان لە پێغەمبەرانی خودا نەدەگرت عیبرانیەکان  ١١ -٧ :٣؛
مەتا  ، ٣٦ -٣٤ :٢١بەڵکو لە ماوەی نوسینەوەی پەیمانی نوێشدا
هەروەها گوێیان لە عیسای مەسیح و پەیامی ئینجیل نەدەگرت مەتا :١٢
٢٤ ، ١٤ ، ١٠ ، ٧ ،٢؛  ١٥ -١١ :١٣؛ کردار  . ٥١ :٧ئیدی بەم
شێوەیە لە بری ئەوەی ئەوانە بە نیعمەتی خوداو بە باوەڕ بە عیسای
مەسیح و ئینجیلەکەی بێتاوان وڕاستودروست بن  ،هەوڵیان دەدا بە
کارکردن بە شەریعەت خۆیان ڕاستودروست و بێتاوان بکەن ڕۆما :٩
. ٣٣ -٣٠
ب .ڕۆما  ١٥ -١١ :١١پێناسەی ئەوە دەکات کە ڕوویدا لە نێوان
جولەکەو نەتەوەکان .
ڕەتکردنەوەیەکی کاتیی نەبوو بەڵکو بەش بەش  :کەوتنی گەلی ئیسرائیل
لەماوەی هاتنی یەکەمی عیسای مەسیح کەوتنێك نەبوو هەڵنەستنەوەو
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چاک نەبنەوە ڕۆما  . ١١ :١١ئەم وشەیەش بەو واتایە نیە کە کەوتنی
گەلی ئیسرائیل کاتیی بوو  ،وە لە ئایندەدا جارێکی تر خودا گەلی
ئیسرائیل هەڵدەستێنێتەوە  ،بەڵکو واتای ئەوەیە کەوتنی گەلی ئیسرائیل
کەوتنێکی بەش بەش بوو واتە پڕوتەواو نەبوو بەشێوەیەك هیچ
چاکسازیەکی تێدا نەکرێ و هەڵنەستنەوە .
چوارچێوەی پێشوو جارەسەری ئەمەمان بۆ دەکات ڕۆما ١٠ -١ :١١
بابەتی هەڵبژاردنی هەندێک لە گەلی ئیسرائیل و دڵڕەقی ئەوانی تر ،
ئیدی بەم شێوەیە دەقەکە باسی ڕەتکردنەوەی کاتیی ناکات  ،ڕۆما :١١
. ٢٤ -١٧
بەرواردکاری لە نێوان ڕەتکردنەوەی بەش بەش و پێشوازیکردنی بەش
بەش  :ئایەتی  ١٢و ١٥لە یۆنانیدا ئاماژە ناکات بۆ کردارێك لە
سەردەمێك لە سەردەمەکانی ئێستا یان ئایندەدا بەڵکو بۆ ئەمڕۆ و هەر
ئێستا ڕۆما  ٢٤ -١٧ :١١هەروەها بڕوانە ڕۆما  ١٢ :١١ئاماژە دەکات
بە ڕزگاریی گەلی ئیسرائیلی سروشتی وە ڕۆما  ٢٥ :١١وە ڕۆما :١١
 ٢٦ -٢٥بەڕوونی ئاماژە دەکات بۆ ژمارەی تەواو و کۆتایی
ڕزگارکراوان لە هەموو نەتەوەکان لە هەمان کاتدا .
باوەڕهێنانی نەتەوەکان دەبێتە مایەی ئیرە بردنی جولەکەکان  :لە خزمەتی
پۆڵسدا کە نێردراو بوو بۆ نەتەوەکان وە تا کاتی نوسینەوەی نامەی ڕۆما
زۆرێك لە تواناکانی بەکار دەهێنا لە خزمەتی نەتەوەکاندا لە پێناوی
وروژاندنی هەستی جولەکە ( گەلی سروشتی جولەکە) تاوەکو هەندێکیان
ڕزگار بکات ڕۆما  ١٣ :١١بڕوانە ١کۆرنسۆس  ٢٢ -١٩ :٩وە بە
درێژایی مێژوو لە هاتنی یەکەمی عیسای مەسیحەوە تا هاتنەوەی دوەمی
گەر جولەکە بێباوەڕ نەبێت و بەردەوام نەبێت لە بێباوەڕیی ئەوا
ڕزگاریان دەبێت ڕۆما  ، ٢٣ :١١هەروەها بڕوانە ڕۆما . ٣١ -٣٠ :١١
پالنی جوانی خودا بۆ ڕزگاریی ئەوەیە هەموان ڕزگاریان بێت ،
جولەکەو ناجولەکە بڕوانە ڕۆما  ١٥ :١١هەروەها بڕوانە کردار :١٣
 ٤٨ -٤٤؛  ٦ :١٨؛  ٢٨ -٢٣ :٢٨؛ ئەفەسۆس  ٢٢ -١١ :٢؛ ڕۆما :١١
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 ١٤ -١٣؛ ڕۆما  ٣١ :١١؛ حەزقیال  ٢٧ -٢٥ :٣٦؛  ١٤ :٣٧؛ لۆقا
 ٣٢ ،٢٤ :١٥؛ ئەفەسۆس  ٥ ، ١ :٢؛  ١٤ :٥ئیدی بەم شێوەیە جولەکە
بەبێ ڕزگاریی نەتەوەکان ڕزگاریی بەدەست ناهێنێ !
ج .ڕۆما  ٢٤ -١٦ :١١پێناسەی ئەو شیوازە دەکات کە خودا بە دەسەاڵتی
خۆی پالنی ڕزگاریی داناوە .
بڕوانە ئایەتی  ١٣پۆڵس بیرۆکەیەك ئاراستەی ئەو باوەڕدارانە دەکات کە
سەر بە نەتەوەکانن  ١٣ :١١بەپێی بەڵێنی خودا بۆ ئیبراهیم و ئیسحاق و
یاقوب  ،کە فەرموی من دەبمە خودای خۆیان ونەوەکانیان و ئەوانیش
دەبنە گەلی من بۆ تاهەتایە  .بۆیە دڵڕەقی بەش بەشی گەلی ئیسرائیل
بەپێی سەردەمەکانی مێژوو هیچ کاریگەریەکی نیە لەسەر پالنی خوداو
هەروەها ناتوانێ پالنی خودا بۆ ڕزگاریی پەك بخات یان ئەو بەڵێنەی کە
خودا دوایەتی بە گەلی ئیسرائیل پەک بخات واتە باوکانی باوەڕدار
ئەوانەی باوەڕیان هێنا لە نێو گەلی ئیسرائیلی سروشتیدا .
نۆبەرە و پیرۆزی  :پیرۆز وا دەکات هەموو ئەوانەی گرێدراون
بەخۆیەوە پیرۆز بن بڕوانە ڕۆما  . ١٩ -١٧ :٥وەرگێرانی ڕۆما :١١
 ١٦ئەگەر بەشی یەکەمی هەویر پیرۆز بێت ئەوا هەموو هەویرەکە
پیرۆزە ئەگەر ڕەگ پیرۆز بێت ئەوا هەموو لقەکانیش پیرۆزن ڕۆما :١١
 ١٦شرۆڤەی هەمان دوو وێنەی ڕاستەقینە دەکات  .گەلی ئیسرائیل
نۆبەرەی دانەوێڵەکانیان بەکار دەهێنا بۆ هەویر و نانیان لێ دروست
دەکرد و پێشکەشی خودایان دەکرد سەرژمێری . ٢١ -١٧ :١٥
ڕەچەڵەک یان ڕەگ وەکو پیرۆزی  .هەموو لقەکان پێکەوە بەشدارن لە
ژیانی دارەکەدا  .دار زەیتونی باش کە بەروبوم دەدات وێنەیەکە بۆ گەلی
خودا لە پەیمانی کۆن ڕۆما  ٢٤ :١١؛ یەرمیا  ١٧ -١٦ :١١ئیدی لقەکان
وێنەیەکن بۆ باوەڕدارانی مەسیح لە نێو گەلی ئیسرائیل  ،ڕەگ یان
ڕەچەڵەکی دارەکە وێنەیەکە بۆ باوکان کە خودا کاری کردوە لە
نێوانیانداو بەڵێنی پێداون ڕۆما  ٢٨ :١١وە بەرزترین وێنەو شێوەی ئەم
دارە وێنەیەکە بۆ عیسای مەسیح بینین  ١٦ :٢٢کە تۆو و ڕەگی ئەم
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بەڵێنەیە گەاڵتیە  ١٦ :٣؛ عیبرانیەکان  ٢٢ :٧؛ عیبرانیەکان  ٦ :٨؛
١پەترۆس  ١٠ -٩ :٢؛ ١کۆرنسۆس  ١٣ -١٢ :١٢؛ ئەفسۆس  ١٣ :١؛
 ٢٢ -١١ :٢؛ ڕۆما ١٣ -١٢ :١٠؛ گەاڵتیە  ٢٨ :٣؛ ئەفسۆس -١٤ :٢
 ١٨؛  ٦ -٢ :٣؛ کۆلۆسی  ١٢ -١١ :٣وە جولەکەو ناجولەکە ئەوانەی
باوەڕ ناهێنن بە عیسای مەسیح یان دوور دەکەونەوە لە باوەڕ لەگەلی
پەیمانی دەردەکرێنە دەرەوە بڕوانە مەتا  ١٢ -١١ :٨؛ . ٤٤ -٤٢ :٢١
لەماوەی پەیمانی کۆندا زۆربەی باوەڕداران لە گەلی ئیسرائیل
پێکهاتبوون لە جولەکە بەشێوەی سروشتی وەکو گەل  ،بەاڵم لە ماوەی
پەیمانی نوێدا گەلی خودا پێکهاتوە لە باوەڕداران لە هەموو نەتەوەکان ،
لەماوەی پەیمانی نوێدا گەلی خودا بە شانشینی خودا و جەستەی مەسیح
(یەك کڵێسا) ناودەبرێ .
نەرمونیانی و توندی خودا  :هەموو ئەو جولەکانەی گەلی ئیسرائیل
ئەگەر داواکاری و مەرجەکانی پەیمانی خودا پەیڕەونەکەن وکاری
پێنەکەن کە بریتیە لە متمانەو ملکەچی (باوەڕهێنان بە عیسای مەسیح )
ڕزگاریان نابێت نە ئێستاو نە لەکۆتاییدا ئەمەش توندی خودایە  .وە
هەموو ئەوانەی بەردەوام نابن لە بێباوەڕی ویاخی بوون بەدڵنیاییەوە
ڕزگاریان دەبێت بۆ تاهەتایە ئەمەش نەرمونیانی خودایە .بۆ توندی و
نەرمونیانی خودا بڕوانە یەرمیا  ١٢ -٥ :١٨؛ ڕۆما  ١٦ :١؛ مەتا :١٠
 ٦ -٥؛ مەتا . ١٩ :٢٨

ڕۆما ٣٢ -٢٥ :١١

ئاشکراکردنی  : ٢بەپێی پالنی خودا بۆ ڕزگاریی  ،ژمارەی تەواویی
جولەکەو ناجولەکە پڕوتەواو دەبێت لە ڕزگاربونیان .
أ .نهێنی ئەوەی کە باوەڕدارانی نەتەوەکان یەکسان دەبن لە میراتدا لەگەڵ
باوەڕدارانی جولەکە .
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ڕۆما  ٣٢ -٢٥ :١١شرۆڤەی پەیوەندی دەکات لە نێوان پڕی وتەواویی
ژمارەی نەتەوەو جولەکەدا بڕوانە ئەفەسۆس  ٦ -٢ :٣ئەوەی
پێغەمبەرانی پەیمانی کۆن نەیاندەزانی خودا ڕایگەیاند بۆ نێردراوانی لە
پەیمانی نوێدا  ،بڕوانە کردار  ٢٥ -٢٤ :١٠؛ ئەفەسۆس  ٦ -٣:٢؛
٢کۆرنسۆس  ٢٠ :١؛ یۆحەنا  ١٦ :١٠؛ ئەفەسۆس  ١٨ -١٤ :٢؛
٢کۆرنسۆس  ١٦ :٦؛ گەاڵتیە  ١٦ :٦؛ ١پەترۆس . ١٠ -٩ :٢
ب .نهێنی ئەوەی کە ژمارەی جولەکە باوەڕدارەکان یەکسان دەبێت بە
ژمارەی تەواوی باوەڕدارە ناجولەکەکان .
پۆڵسی نێردراو لە ڕۆما  ٢٦ -٢٥ :١١بەشێوەیەکی تایبەت پێداگری
دەکات لەسەر ئەم نهێنیە کە ژمارەی باوەڕداری جولەکەو ناجولەکە
لەیەك کاتدا ولەکۆتایی مێژوودا پڕوتەواو دەبێت .هەروەها بڕوانە ڕۆما
 ١٢ :١١؛ ڕۆما  ٣ :٢١ڕۆما  ٦ :٩ڕۆما  ١١باوەڕدارانی مەسیحی لە
نەوەی ئیسرائیلی ڕاستەقینە ئەوانەی خودا ڕەتی نەکردنەوە !

ڕونکردنەوە
هەنگاوی  :٣پرسیار .
بیربکەوە  :حەز دەکەی کام پرسیارە بخەیتە ڕوو بۆ کۆمەڵەکە لەبارەی
ئەم بەشەی کتێبی پیرۆز؟ باشترە هەوڵ بدەین هەموو ئەو ڕاستیانەی
ڕاگەیەنراون لە ڕۆما  ٣٦ -١ :١١تێ بگەین  ،وە ئەو شتانەی تا ئێستا
لێی تێنەگەیشتووین پرسیاری لەبارەوە بکەین.
بنوسە :وریا بە لە شێوازی پرسیارەکەت هەوڵ بدە ڕوون بێت  ،دواتر
پرسیارەکەت لە پەڕاوەکەتدا بنوسەوە.
بەشداری بکە  ( :دوای ئەوەی ئەندامان کاتێك بەسەردەبەن لە
بیرکردنەوەو نوسینەوە  ،یەکەمجار داوا لە هەر یەکێكیان بکە
پرسیارەکانیان بخەنە ڕوو ).
گفتوگۆ بکە  ( :دوای ئەوە  ،هەندێ پرسیار هەڵبژێرە وە هەوڵ بدە لە
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
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گفتوگۆکردن سەبارەت بە پرسیارەکان ).

ڕۆما 26 :11
پرسیاری  : ١دەستەواژەی ( هەموو ئیسرائیل ) واتای چیە ؟
تێبینیەکان .
أ .پەیوەندی نێوان ئایەتەکانی  ٢٥و . ٢٦
" ڕزگاریی هەموو ئیسرائیل " خۆی لە خۆیدا نهێنی نیە بەڵکو
دەرئەنجامی نهێنیەکەیە  ،نهێنیەکە ئەوەیە کە ڕاگەینراوە لە پەیوەندی
ئاڵوگۆڕی نێوان بەشێکی گەلی ئیسرائیل و ڕزگاریی ژمارەی تەواویی
نەتەوەکان و ئەو شێوازەیە کە ڕزگاریەکەی تێدا بەدی دێت لە " هەموو
ئیسرائیل " ژمارەی تەواوی ئیسرائیل .
ب .ناکرێ دەستەواژەی " هەموو ئیسرائیل " بەو واتایە بێت کە هەموو
جولەکەکانی گەلی ئیسرائیل بگرێتەوە بە درێژایی سەدەکان .
ئەگەر ئەم دەستەواژەیە بەو واتایە بوایە ئیدی هەموو جولەکەیەكی سەر
زەوی ڕزگاری دەبوو بەبێ جیاوازی  ،بۆیە لەمبارەیەوە پەیمانی کۆن
ونوێ سەرکۆنەی بێباوەڕان و ئەوانەی ملکەچ نین لە گەلی ئیسرائیل
دەکات و ڕایدەگەیەنێ کە ئەوانە حوکم دەدرێن بە سزای دۆزەخ تاهەتایە
بڕوانە دانیال  ٢ :١٢؛ مەتا  ١٢ :٨؛ ڕۆما  ، ٢٧ :٩بۆیە پۆڵس بیرۆکەی
ڕزگاریی هەموو جولەکە بە دوور دەزانێ .
ج .وە ناکرێ دەستەواژەی هەموو ئیسرائیل  ،هەموو گەلی ئیسرائیل لە
خۆبگرێ لە ڕۆژگاریی کۆتاییدا .
ناکرێ ئەم دەستەواژەیە کورت بکرێتەوە لە ژمارەیەکی زۆری جولەکەدا
ئەوانەی زیندوون لە کۆتایی زەمانەدا چونکە جیاوازی دەکات و
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ملیۆنەهای زۆری جولەکە دووردەخاتەوە ئەوانەی لەپێش کۆتایی زەمانەدا
دەژین  ،ئەمە دەڕوانێتە باوەڕدارانی جولەکە ئەوانەی پێش کۆتایی زەمانە
دەژین وەك ئەوەی سەر بە گەلی ئیسرائیل نەبن  ،ئەگەر تەنها بەشێک لە
گەلی ئیسرائیل بەدرێژایی مێژوو ڕزگاریان ببێت لە کۆتایی زەمانەدا ئیتر
چۆن دەکرێ بوترێ هەموو ئیسرائیل ڕزگاریان دەبێت ؟
د .دەستەواژەی هەموو ئیسرائیل ئاماژە ناکات بۆ گەلی ئیسرائیلی
سروشتی یان ئیسرائیل وەکو نەتەوە .
ڕۆما  ٦ :٩فێرمان دەکات کە هەموو نەوەی ئیسرائیل ئیسرائیلی نین یان
هەر کەسێک سەر بە گەلی ئیسرائیل بوو ئیدی ئیسرائیلی ڕاستەقینە نیە ،
وە لە بەشی نۆیەم لە نامەی ڕۆمادا پۆڵس ئاڵنگاریی چەمکی نەتەوەیی
ئیسرائیلی دەکات  .ئیدی هەر کەسێک جولەکە بێت  ،نابێتە ئیسرائیلی
ڕاستەقینە یان ڕۆڵەی ڕاستەقینەی خودا  ،بە هۆی زاوزێ و ڕەگەزونەژاد
یان نەتەوەیەکی دیاریکراوەوە ڕۆما  ٢٩ -٢٨ :٢بەڵکو تەنها لەڕێگەی
بەڵێنی خوداو هەڵبژاردنەکەی و بانگەوازەکەی و خۆشەویستیەکەی و
بەزەییەکەی ڕۆما  ١٨ -٦ :٩؛ یۆحەنا  ٨ -٣ :٣؛ . ٤٤ :٦
هـ  .دەستەواژەی هەموو ئیسرائیل واتە هەموو ژمارەی جولەکە
هەڵبژێردراوەکان لە سەردەمی پەیمانی کۆن و نوێ .
ئەم بەشە ئاماژە دەکات بە کۆمەڵێك لە سەرڕاستەکانی نێو گەلی ئیسرائیل
( ١پاشایان  ١٨ :١٩؛ ئیشایا  ٩ :١؛  ٤ :٢وە مێگەلی بچووك ئەوەی لە
قوتابیەکانی عیسا پێکهاتوون (لۆقا  ، )٣٢ :١٢وە ئەوانەی ناودەبرێن بە
زۆرینەی ئیسرائیل بڕوانە لۆقا  ٣٤ :٢؛ کردار  ٤٧ ، ٤١ :٢؛  ٤ :٤؛ :٦
 ٧؛  ) ٣١ :٩وە ئەوانی تر لە سەردەمی پۆڵس ڕۆما  ، ٥ :١١وە
سەرڕاستەکانی تر کە لە سەردەمەکانی سە زەویدا ناسراون ڕۆما ٢٣ :١١
؛ بینین  ، ٩ :٧باسی ژمارەیەکی زۆر دەکات کە ناژمێردرێن بە دڵنیاییەوە
ئەمانە زۆرێك لە جولەکە دەگرێتە خۆ کە باوەڕ دەهێنن بە عیسای مەسیح .
ڕۆما ٢٦ :١١
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پرسیاری  :٢کەی هەموو ئیسرائیل ڕزگاری دەبێت ؟
تێبینیەکان .
أ .لێرەدا کە باس لە توندی دەکات مەبەست لە توندی کاتیی و لەبارەی
ڕزگاریی هەموو جولەکە نیە لە داهاتودا .
پۆڵس لە ئایەتەکانی  ٢٥و  ٢٦ناڵێت ئیسرائیل لە توندی و دڵڕەقیەکەی
کاتیی ئەزموندار بوون تاکو نەتەوەکان ژمارەیان تەواو بێت و پاشان
هەموو جولەکە ڕزگاریان بێت  .هەروەها ئاماژە ناکات بە ئایندە دوای
ئەوەی باوەڕدارانی نەتەوەکان دێنە نێو شانشینی خوداوە ئیدی ماوەیەکی
کاتیی و جیاکەرەوە هەبێت لەو زەمەنەدا تیایدا گەلی ئیسرائیل تۆبەی تێدا
بکەن  .چونکە هیچ جێیەك نیە لە کتێبی پیرۆزدا ئاماژە بۆ ئەوە بکات ،
مەتا  ٤٣ -٣٧ :١٣؛  ٣١ -٢١ :٢٤؛  ٣٣ -٣١ :٢٥؛ ٢پەترۆس -٧ :٣
 ١٣؛ بینین . ! ١٥ -١١ :٢٠
ب .واتای دڵڕەقی و توندیەکی بەش بەشە  ،ئەمەش ئەو شێوازەیە کە
هەموو ئیسرائیلی پێ ڕزگار دەبێت .
ئەو وشە یۆنانیەی بەکار هاتوە لەبارەی دڵڕەقی و توندی بەش بەش
مەبەستی نیە لە دڵڕەقی وتوندیەك تا کاتێکی تر  ،وە وشەی یۆنانی
وەرگێڕدراو واتە ئەو شێوازە نەك کاتێکی تر  .ئایەتەکانی  ٢٥و . ٢٦
ج .تۆبەکردن و باوەڕهێنانی ئیسرائیل بە درێژایی مێژوو .
پۆڵس مەبەستی نەبوو لە ئایەتەکانی  ١٤ -١١تۆبەکردن و گەڕانەوەی
ئیسرائیل بۆ الی خوداوەند لە کۆتایی زەمانەدا بەڵکو تۆبەکردن و
گەڕانەوەی ئیسرائیل بە درێژایی مێژوو  .ڕۆما  ٣١ -٣٠ :١١؛ ڕۆما
 ١٧ -١٤ :١٠؛ ڕۆما ١٠؛  ١٣ -١٢؛ پەیدابوون  ٣ :١٢؛ ئیشایا -٣ :٥٦
 ٨؛ ڕۆما  ١٦ :١؛  ٢٣ :١١؛ ڕۆما  ٩ :٢؛ مەتا  ١٢ -١١ :٨؛ -٤٢ :٢١
 ٤٤؛ ڕۆما  ٢٤ -١٧ :١١؛ ئەفەسۆس  ١٨ -١٤ :٢؛ ئەفەسۆس  ٦ :٣؛
١پەترۆس . ١٠ -٩ :٢
ڕۆما ٢٧ -٢٦ :١١
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پرسیاری  :٣چۆن دەبێت لە پێشبینیەکانی هاتوو لە ڕۆما ٢٧ -٢٦ :١١
بڕوانرێت ؟
تێبینیەکان .
أ .پێشبینیەکان .
ئەم پێشبینیانە ئاماژە دەکات بە ئەوانەی لە پەیمانی کۆنەوە وەرگیراون بۆ
ڕزگاریی گەلی ئیسرائیل  ،ئیدی ئەرکی ڕزگارکار البردنی گوناهەیە
لەسەر گەلی ئیسرائیل  ،پۆڵس لە ڕۆما  ٦ :١١وەرگیرانێك ناهێنێتەوە بە
دیاریکراوی کە ئایەتێکی پەیمانی کۆندا بەاڵم پوختەیەك پێشکەش دەکات
لە چەند بەشێک وئایەتێکی لە پەیمانی کۆن .
ئیدی مەسیا دێت کە خۆبەخت کەرە لە هاتنی یەکەمیدا لە زایۆنەوە واتە لە
یەهودا ؛ میخا  ٢ :٥؛ مەتا  ، ٦ :٢دەقی عیبری بۆ ئیشایا  ٢٠ :٥٩؛
بڕوانە مەتا  ٨ -٥ :١٠دەشێ بوترێ دێت لە پێناوی یان بەهۆی زایۆنەوە
و گوناهە الدەبات واتە دەریدەکات و دووری دەخاتەوە لە یاقوب  ،دەقی
یۆنانی حەفتایی بۆ ئیشایا  ٢٠ : ٥٩وە پەیمانێك لەگەڵیان دەبەستێت " ئەمە
پەیمانەکەمە لەگەڵیان" ئیشایا . ٢١ :٥٩
ب .بەدیهاتنی ئەم پێشبینیانە .
ئەوەی پێشبینی کرا لە بەشەکانی پەیمانی کۆن هەموی هاتە دی لە هاتنی
یەکەمی خوداوەندمان عیسای مەسیح چونکە لە بەیت لەحم لەدایک بوو ،
وە لە نەوەی ئیسرائیل بوو مەتا  ٦ :٢؛ یۆحەنا  . ٢٢ :٤وە هات بۆ مەڕە
ونبوەکانی ئیسرائیل بەاڵم پێشوازیان لێنەکرد و ڕەتیان کردەوە مەتا :١٥
 ٢٤؛ یۆحەنا  . ١١ :١هات لە پێناوی ئیسرائیل تاوەکو ڕزگاریان بکات لە
گوناهەکانیان مەتا  ٢١ :١؛  ٦ :١٠؛ لۆقا  ١٠ :١٩؛ گەاڵتیە  ، ٥ -٤ :٤وە
ئەم پەیمانەی لەگەڵ ئیسرائیل بەست یەرمیا  ٣٤ -٣١ :٣١؛ مەتا ٢٨ :٢٦
؛ عیبرانیەکان . ١٣ -٦ :٨
ئەم پێشبینیانە دەریدەخات کە ڕزگاریی ئیسرائیل و دەربازکردنیان
ڕزگاریی نەبوە لە دوژمنی سەر زەویان وەکو دژی مەسیح و سوپاکەی کە
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ناویان هاتوە لە بینین  ، ١٩ :١٩بەاڵم لە خراپەکانیان وتاوان
وگوناهەکانیان ! بڕوانە ١سالۆنیکی  ١٦ :٤؛ بینین  ١١ :١٩؛ ڕۆما :٤
 ٨ -١؛  ٨ :١٠ -٢٥ :٩؛  ١٨ -١٦ :١٠؛ ڕۆما  ١٥ -٩ :١٠؛ ڕۆما :١١
 ٢٧ -٢٦ ،٢٣لێرەدا دەتوانین بڵێین هیچ شێواز و ڕێگەیەك نیە بۆ
ڕزگاریی جولەکە جگە لە باوەڕهێنان بە ڕزگارکار و خوداوەند عیسای
مەسیح !
ڕۆما ٢٨ :١١
پرسیاری  : ٤چۆن دەکرێ بڕوانرێتە گەلی ئیسرائیل وەکو دوژمن و
خۆشەویست ؟
تێبینیەکان .
ئەو خەڵکەی ژمارەی ئیسرائیل تەواو دەکەن تێکەڵن لە دوژمن
وخۆشەویست ئایەتەکە لە ڕۆما  ٣١ -٣٠ :١١دەریدەخات کە پۆڵس لێرەدا
باسی گەلی سروشتی ئیسرائیل ناکات وەکو نەتەوە بەڵکو وەکو هەموو
گەلی ئیسرائیل ئەوانەی ئێستا ئیسرائیل پێکدەهێنن واتە باسی هەموو ئەو
جولەکانە دەکات کە باوەڕ دەهێنن بە عیسای مەسیح  .دوژمن و
خۆشەویست یان دۆست هەمویان یەك گەلن وەك چۆن بە درێژایی مێژوو
ئەم شێوازە ڕویداوە  ،ئەوان وەکو جولەکە لە سەرەتاوە دوژمنی مەسیح و
ئینجیلەکەی بوون بەاڵم ئێستا باوەڕدارن و مەسیحین بەهۆی بەزەیی خودا
کە دەریخست وپێشکەشی کرد بۆ نەتەوەکان  ،ئیدی بەم شێوەیە هەموو
ئەوانەی لە ڕابردوو دوژمن بوون ئێستا بوونە دۆست و خۆشەویست ،
بڕوانە ڕۆما  ٣٩ :٨؛ پەیدابوون  ١٨ -١٧ :٢٢بەراوردکاری بکە لە
نێوان ژیانی پۆڵس لە پێش باوەڕی ( کردار  )١١ -٩ :٢٦وە ژیانی لە
دوای باوەڕی ( کردار . ) ٢٣ -١٩ :٢٦
ڕۆما ٢٩ :١١
پرسیاری  : ٥چۆن دەبێت بڕوانرێتە دیاری خوداو بانگەوازەکەی کە هیچ
گۆڕانێکی تێدا نیە و پاشگەزبوونەوەی نیە ؟
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تێبینیەکان .
ئەو وشانەی کە " خودا لە دیاری و بانگەوازەکەی پاشگەز نابێتەوەو
ناگەڕێتەوە " ناکرێ ئاماژە بێت بۆ گەلی ئیسرائیل وەکو نەژاد ونەتەوەو
ڕەگەزێکی دیاریکراو بەشێوەیەکی گشتی  .وە ناکرێ ئاماژە بێت بۆ
خۆشەویستی و لێبوردن یەکەم جار لەگەڵ دڵڕەقەکانی جولەکە بە درێژایی
مێژوو پاشان ڕزگارکردنیان لە کۆتایی زەمانەدا .
أ .بەپێی ڕۆما  ٩هەڵبژاردنی خودایی بۆ گەلی ئیسرائیلی سروشتی وەکو
نەژاد و نەتەوەیەکی دیاریکراو واتای بژاردەی ڕزگاریی ناگەیەنێ  .وە
هیچ گۆڕانکاریەکی بەسەردا نایەت و پاشگەز نابێتەوە ئەمەش سروشتی
خودایە ! بانگەوازی خودا ناگۆڕدرێت و پاشگەز نابێتەوە تاهەتایە  .ئەو
ئاماژە دەکات بۆ بانگەوازی نێوخۆیی و کردارەکی ڕزگاریی کەلەسەر
هەڵبژاردنی جاویدانی بونیاد نراوە  .ڕۆما  ٣٠ -٢٨ :٨؛ . ١١ :٩
ب .دیاری خودا ناگۆڕدرێ و پاشگەز بونەوەی نیە .
وە سروشتی دیاری خودا هەروەها ناگۆڕدرێ و پاشگەز بونەوەی نیە .
ڕۆما . ٥ -٤ :٩
ڕۆما ٣٢ :١١
پرسیاری  :٦چۆن دەبێت بڕوانرێتە یاخی بوونی هەموان و بەزەیی خودا
بۆ هەموان .
تێبینیەکان .
لە رۆما  ٣٢ :١١دەخوێنینەوە کە دەفەرموێ " خودا هەمووانی لە
گوێڕایەڵنەبووندا بەندكرد ،تاكو بەزهیی بە هەموواندا بێتەوه " بڕوانە
ڕۆما  ٢٣ :٣؛ ڕۆما  ١٠ :٣؛ ڕۆما  ١٨ :٥؛ ڕۆما  ١٧ -١٦ :١؛ ڕۆم :٣
 ٢٤؛ . ١٨ -١٧ :٥
ڕۆما ٣٦ -٣٣ :١١
پرسیاری  : ٧پۆڵس چی دەڵێت لە ستایش کردنەکەیدا ؟
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ئای لە قووڵی دهوڵەمەندی و دانایی و زانیاری خودا!
حوكمەكانی لە سەرووی تێگەیشتنەوهیە و
ڕێگاكانی لە سەرووی وردبوونەوهیە  .كێ بیری یەزدانی زانی؟
یان كێ بووه ڕاوێژكاری ؟ كێ شتێكی پێ بەخشیوه تاكو پێی بدرێتەوه؟
چونكە هەموو شتەكان لە ئەوه و بەهۆی ئەوه و بۆ ئەوه.
هەتاهەتایە شكۆمەندی بۆ ئەوه! ئامین  .ڕۆما  ٣٦ -٣٣ :١١پۆڵس
ستایش بەرز دەکاتەوە بۆ خوداوەند بە تێڕامان لە پالنی خودا بۆ
ڕزگاریی .
أ .پۆڵس بیر دەکاتەوە بەشێوەیەکی تایبەت لەوەی دەیڵێ لە ئایەتەکانی -٢٥
 ٢٦و . ٣٢ -٣٠
ئەم ئایەتانە ڕاستیەك دەردەخات وەکو ئاڵوگۆڕێك لە نێوان ڕزگاریی
باوەڕداران لە نەتەوەکان و باوەڕدارانی جولەکە .
ب .پۆڵس دەزانێ وهەست دەکات و دانی پێدا دەنێت کە خودا سەرچاوەی
ڕزگارییە .
هەروەها بڕوانە ئیشایا  ٧ :٤٣؛ کۆلۆسی . ١٦ :١

پەیڕەوکردن
هەنگاوی  :٤پەیڕەوی بکە.
بیربکەوە  :چی ڕاستیەك لەم بەشەی کتێبدا هاتوە دەشێ باوەڕداران بە
شێوەی پراکتیك پەیڕەوی بکەن ؟
بەشداری بکەو بنوسە :وەرن پێکەوە بیربکەینەوە و هەندێ پەیڕەوکردن
بنوسینەوەو تەواو بکەین لە ڕۆما . 36 -١ :11
بیربکەوە  :ئەو پەیڕەوکردنە پێشنیارکراوە کامەیە کە خودا دەیەوێ
بیگۆڕێ بە پەیڕەوکردنی کەسێتی ؟
بنوسە  :ئەم پەیڕەوکردنە کەسێتیە بنوسە لە پەڕاوەکەتدا .بەشداری بکە بە
ئازادی لەو پەیڕەوکردنە کەسێتیەی کە خودا دایناوە لەسەر دڵت.
(لەیادت بێت ئەندامانی هەموو کۆمەڵەیەك ڕاستیە جیاوازەکان
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پەیڕەودەکەن  ،یان لە هەمان ڕاستیدا پەیڕەوکردن ی جیاواز دەردەهێنن .
ئەمانەی خوارەوە هەندێ پەیڕەوکردنی پێشنیارکراون ).

 -١نمونە لەسەر پەیڕەوکردنی پێشنیارکراو لە ڕۆما . 36 -١ :11

 : 1 :11بزانە کە خودا پالنی خۆی بۆ ڕزگاریی دەستکاری ناکات و
ڕەت ناکاتەوە ئەوەی ڕایگەیاندوە لە پەیمانی کۆندا ئەو باوەڕداران
ڕزگار دەکات ئەوانەی سەر بە گەلی ئیسرائیلن بەشێوەی سروشتی وەکو
نەتەوەو نەژاد هەروەها لە نەتەوەکانیش زیاد دەکات بۆ سەر ڕزگاربوان
ئیدی بەم شێوەیە خودا سنوری گەلەکەی فراوان دەکات لە هەموو
باوەڕداران لە نەتەوەکانی سەر زەوی !
 : ٤ :١١باوەڕت هەبێت کە سەخت ترین و گەورەترین چەوسانەوە لە
واڵتەکەتدا بەرامبەر بە گەلی خودا چۆکیان پێ دانادات بۆ بت یان
خودایەکی تر جگە لەو خودایەی کە خۆی ڕاگەیاندوە لە کتێبی پیرۆزدا !
 : ٦ -٥ :١١نیعمەتی خودا هەموو ئەو هەواڵنە دوور دەخاتەوە کە
خەڵکی دەیدەن بۆ ڕزگاربونیان بە کارکردن بە شەریعەت لەڕێگەی
کاروکردەوە باشەکانی ئایینیەوە .
 : ١١ :١١لەبیرت بێت کاتێ کۆمەڵێكی دیاریکراو دەکەون لە واڵتەکەتدا
بەشێوەی بەش بەش وە دوور دەکەونەوە لە خودا ئەو خودایەی خۆی
ڕاگەیاندوە لە کتێبی پیرۆزدا ئیدی دەکرێ خودا ئەو دۆخە بەکار بهێنێ بۆ
ڕزگارکردنی هەروەها بەشێکی تر و کۆمەڵێکی تر لە خەڵکی واڵتەکەت!
 : ١٤ :١١لە بری ئەوەی شوێنکەوتوانی جولەکەی باوەڕدار یان
موسڵمان یان ئەو مەسیحیانەی بەناو مەسیحین یان هەر کۆمەڵێکی تر
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ڕەتبکرێتەوە لە خەڵکی دەبێت مزگێنی ئینجیلیان بۆ ڕابگەیەنرێ و بە پێی
ئەو هەواڵە خۆشە بژین بەشێوەیەك وا لە دوژمنان بکات ئیرەیی بەرن بە
ئەو گۆڕانکاری و سەرنج ڕاکێشیە  ،ئەوکات زۆر بایەخ دەدەن بە
خوێندنەوەو گوێ دەگرن لە پەیامی خۆشی ئینجیلی عیسای مەسیح
وکارکردن پێی .
 : ١٨ :١١دەبێت باوەڕدارانی عیسای مەسیح لە نەتەوە ناجولەکەکان
دڵخۆش نەبن بەوەی بەسەر جولەکەدا هاتوە ئەوانەی جیا بونەوە لە گەلی
خودا بەهۆی بێباوەڕیان  ،دەبێت لەیادیان بێت کە خودا سەرەتا پەیمانی
بەست لەگەڵ ئیبراهیم و ئیسحاق و یاقوب  ،ئەوانەی بە ڕەچەڵەك لەناخی
ئەو گەلەوە هەڵقواڵون .
 : ٢٣ – ٢٠ :١١تەنها ڕێگە ئەوەئە کە مرۆڤ بتوانێ ببێتە بەشێك لە
گەلی خودا باوەڕهێنانە بە عیسای مەسیح وە تاقە ڕێگە بۆ جیابونەوە لە
گەلی خودا بێباوەڕیە بە عیسای مەسیح و ئەوەی تایبەتە بە عیسای
مەسیح.
 : ٢٤ :١١لەیادت بێت کە گەلی کتێب نزیکترە لە باوەڕ بە عیسا (مەسیا)
وە ئەوان زیاتر ئامادەن بگەڕێنەوە بۆ الی عیسا مەسیا .
 : ٢٥ :١١دەبێت باوەڕداران نهێنی بەکارهێنانی جولەکە بۆ گەیاندنی
پەیامی مزگێنی لەالیەن خوداوە بزانن بۆ نەتەوەکان  ،وە ئەو هەروەها
نەتەوەکانیش بەکار دەهێنێ بۆ گەیاندنی پەیامی ئینجیل بۆ جولەکە .
لەکۆتاییدا ژمارەیەکی مەزن و زۆرو زەوەند لە خەڵکی دەبنە
شوێنکەوتەی عیسای مەسیح .
 : ٢٨ :١١لەیادت بێت کە ئەوانەی ئەمڕۆ دوژمنی تۆن ڕەنگە سبەی ببنە
خۆشەویست و براو خوشکت بۆیە پێش وەخت حوکم مەدە بەسەر هیچ
کەسێکدا بە پەلەو شپرزەیی !
 : ٣٠ :١١لەیادت بێت کاتێ خودا بانگی کردیت بۆ ڕزگاریی عیسای
مەسیح ئیدی ئەو بانگەوازەکەی ناگۆڕێ و لێی پاشگەز نابێتەوە ! وە
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کاتێ خودا باوەڕو خۆشەویستی و هیوای پێت بەخشی ئەوە دیاریەکە و
هەرگیز لێی پاشگەز نابێتەوە و لێتی وەرناگرێتەوە !
 : ٣٦ -٣١ :١١لەیادت بێت کە هەموو مرۆڤێك دەشێ ڕزگاریی بێت
هەرچەندە پێشتر یاخی بوەو لەناوچوو بوە و بێ هیوا بوە ! بۆیە شانازی
مەکە یان لوتبەرزی مەکە  ،بەڵکو ستایشی خودا بکەو شکۆمەندی بدە بە
خودا چونکە ئەو سەرچاوەی ڕزگاریتە و ئامانجی خۆیەتی و هەر خۆی
ئەو ئامانجەش دەهێنێتە دی !
 .٢نمونە لەسەر پەیڕەوکردنی کەسێتی :
أ .دەمەوێ چەسپاو بم وبەردەوام بم لە باوەڕم ئەو کات ناترسم لە
جیابونەوەم لە خودا و گەلەکەی .
ب .دەمەوێ هەروەها سوپاسی خودا بکەم چونکە سەرچاوەی ڕزگاریمەو
هەر ئەو ڕزگارییەکەم و ئامانجەکەی دەهێنێتە دی !

هاتنەدەنگ
هەنگاوی  :٥نوێژ بکە
بە نۆرە نوێژ دەکەین  ،هەریەکێك سەبارەت بە یەك ڕاستی کە خودا فێری
کردین لە ڕێگەی ئایەتەکانیەوە لە ڕۆما . ٣٦ -١ :١١
( 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 ).
٥

نوێژ (  ٨خولەك ) نوێژی داکۆکیکاری
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بەردەوام بن لە نوێژ لە شێوەی کۆمەڵەی دووانەیی یان سیانی .
نوێژەکانتان بەرز بکەنەوە لە پێناوی یەکتر و لە پێناوی خەڵکی
جیهان.

٦

ئەرکی ماڵەوە ( دوو خولەك ) بۆ وانەی داهاتوو

ڕابەری کۆمەڵەکە  .ئەرکی داهاتوو بدە بە ئەندامانی کۆمەڵەکەت بە
شێوەی نوسراو  ،یان داوایان لێ بکە لە پەڕاوەکانیاندا بینوسن.
 -١بەڵێن  .بەڵێندان بە ڕاهێنانی قوتابیەکانی خوداوەند و بونیادنانی
کڵێسای مەسیح و جاڕی موژدەی شانشینیی .
 -٢وتاری ئامۆژگاری یان فێرکردن  ،یان وانە دابەشکردن (لەگەڵ
کەسێكی تر یان لەگەڵ کۆمەڵێکدا) ڕۆما .٣٦ -١ :١١
 -٣خەڵوەتی ڕۆحی  .چێژ وەربگرە لە خەڵوەتی ڕۆحی لەگەڵ خودا و
هەموو ڕؤژێك هاوکاری وەربگرە لە نیوەی بەشێك لە یەرمیا ،2 ،١
 . 10 ، 4باشترین شێوازی ڕاست بەکاربهێنە و تێبینیەکانت بنوسەوە .
 -٤لەبەرکردن  :هێزی خودا  :ئیشایا  . ١٠ :٤١ڕۆژانە بەو ٥
ئایەتانەدا بچۆرەوە کە لەبەرت کردوون .
 -٥فێرکردن  :کۆیلەی بێکار هاتووە لە لۆقا  ١٠ -٧ :١٧وە نمونەی
هەنجیری بێ بەر هاتووە لە لۆقا  ٩ -١ :١٣سود ببینە لە شەش
هەنگاوەکانی ڕێنمایی بۆ راڤەکردنی ئەم نمونانەی هاتوون لە وانەی
یەکەمدا .
 -٦نوێژ .نوێژ بکە بۆ کەسێكی دیاریکراو یان شتێکی دیاریکراو لەم
هەفتەیەداو تەماشا بکە خودا چی دەکات ( زەبور .)٣ :٥
 -٧تێبینیەکانت بنوسە سەبارەت بە بونیادنانی کڵێسای مەسیح  .هەروەها
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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وانەی ()٣9

نوێژ

١

ڕابەری کۆمەڵەکە  :نوێژ بکەو کۆمەڵەکەت وئەم پرۆگرامی ڕاهێنانە
تەرخان بکە تایبەت بە مزگێنیدان و بانگەوازی شانشینی خودا .
٢

بەشداریکردن ( ٢٠خولەك) یەرمیا

بە نۆرە بەشداری بکەن و پەڕاوی تایبەتی خەڵوەتی ڕۆحیتان
بخوێننەوە ئەوەی فێری بوون لە خەڵوەت و تێڕامانەکانتان لەو بەشە
دیاریکراوەی کتێبی پیرۆز (یەرمیا )١٠ ، ٤ ، ٢ ،١
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 ،
تەنها تێبینیەکانت بنوسەوە .

٣

لەبەرکردن (٥خولەك) هێزی خودا  :ئیشایا 10 :٤١

بە شێوەی گروپی دوانەیی ( دوو باوەڕدار پێکەوە ) تیاڕامان و
لەبەرکردن و پێداچونەوە بکەن  : ،هێزی خودا  :ئیشایا . 10 :٤١

٤

فێرکردن ( ٨٥خولەك) کۆیلەی بێکار (دەستبەتاڵ)
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"نمونەی کۆیلەی بێکار " لە لۆقا  ١٠ -٧ :١٧تایبەتە بە خزمەت لە
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
نهێنیەکانی شانشینی خودا و ڕوناکیەکەی  ،وە بۆ ڕوبەڕوبونەوەی خەڵکی
لەبارەی بارودۆخی ڕاستەقینەیان و پێویستییان بە نوێبوونەوە .
لێکۆڵینەوە بۆ ئەم نمونەیە دەکەین خاڵ بەخاڵ بە بەکارهێنانی شەش
ڕێبەری ڕێنماییەکانی تایبەت بە لێکۆڵینەوەی نمونەکان ( بڕوانە ڕێبەری
ڕێنماییەکانی  ، ٩پاشکۆی .)١
لۆقا  ١٠ -٧ :١٧بخوێنەوە .
 .١چیرۆکە سروشتیەکە تێ بگە کە لە نمونەکەدا پێشکەش کراوە.
پێشەکی  :نمونەکە بە زمانێکی میتافۆری دەدوێ و واتای ڕۆحیەکەی
بونیاد نراوە لەسەر ئەم زمانە میتافۆریە  .بۆیە یەکەمجارشرۆڤەی
وشەکانی نێو چیرۆک ونمونەکەو بانگراوندە کلتوریەکەی دەکەین
ودەخوێنین  /شارستانی و ڕاستیە میژوویەکانی .
گفتوگۆ :ئەو بنەما سەرەکیانە کامانەن  ،کە نمونەکە لە خۆی گرتوە ؟
تێبینیەکان .
چیرۆکەکە پێناسەی پەیوەندیەکی نمونەیی دەکات لە نێوان خزمەتکار یان
کۆیلەو گەورەکەیان لە سەردەمی عیسای مەسیحدا  ،چیرۆکەکە
دەسوڕێتەوە بەدەوری خاوەن کێڵگەیەکی بچووك کە خزمەتکارێك یان
کۆیلەیەکی هەیە  .لەم چیرۆکەدا خزمەتکارەکە وێنا دەکات بەوەی دەبێت
ئەوە بکات کە فەرمانی پێ دەکات  ،نابینین کە گەورەکەی ئافەرین و
دەستخۆشی لێبکات لەوەی دەیکات .
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عیسا باسی ئەم چیرۆکە دەکات لەڕێگەی چەند پرسیارێکەوە کە دەیخاتە
ڕوو  .پرسیاری یەکەم  :كامەتان ،ئەگەر كۆیلەیەكی هەبێت و خەریكی
كاری كێڵگە و لەوهڕاندنی ئاژهڵەكانی بێت ،دوای ئەوهی كە لە كێڵگە
هاتەوه ،پێی دهڵێت :دەستبەجێ وهره و دانیشە ؟ بێگومان وەاڵمیش ،
نەخێر کەس خزمەتی کۆیلە یان خزمەتکارەکەی خۆی ناکات  .وە
پرسیاری دوەم  :ئایا پێی ناڵێت :شتێكم بۆ ئاماده بكە بیخۆم ،ناوقەدت
ببەستە و خزمەتم بكە تاكو دهخۆم و دهخۆمەوه ،پاشان تۆ بخۆ و بخۆوه ؟
وەاڵمیش بەڵی فەرمانی پێدەکات ئەوەو ئەمە بکات .
پرسیاری سێ یەم  :ئایا سوپاسی ئەو كۆیلەیە دهكات ،لەبەر ئەوهی ئەو
شتانەی كرد كە فەرمانی پێ كرابوو؟ وەاڵمیش نەخێر سوپاسی ناکات .

 .٢چوارچێوەی دەقە ڕاستەوخۆکە بخوێنەوەو تاقی بکەوە  ،وە
بنەماکانی نمونەکە دیاری بکە .
پێشەکی  :چوارچێوەی "چیرۆکەکە" زۆرجار ڕەهەندو بانگراوندی هەیە
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
کەوتوەتە پێش چیرۆکی نێو نمونەکەوە  ،بەاڵم شرۆڤە یان جێبەجێکردنی
دوای چیرۆکی نمونەکە باسکراوە .
ئاشکرای بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە  :چیرۆک و بانگراوند و شرۆڤە
یان جێبەجێکردنی ئەم نمونەیە چی یە ؟
تێبینیەکان .
أ .بانگراوندی نمونەی هاتوو لە لۆقا .19 -11 ، 6 -1 :17
ئەم نمونەیە لە سێ بەش پێکهاتوە  ،هۆشداریی بەتوندی  ،هاندانێکی مەزن
 ،وە بەرابەریی و بەراوردکاریی  .عیسا قوتابیەکانی فێر دەکرد هەروەها
کەسانی دیکەش گوێیان دەگرت لە فێرکردنەکانی عیسا دەیزانی ئەوانی
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دیکە فەریسیەکانن کە گوێ بیست بوون لۆقا ١٤ ،١ :١٦؛ . ٢٠ :١٧
هۆشداری توند تەنها ئاراستەی باوەڕداران ناکرێت بەڵکو هەروەها
ئاراستەی بێباوەڕان دەکرێت .
هۆشداری توند تایبەت بوو بە کەوتنی مرۆڤێکی دیکە لە گوناهە .
لە لۆقا  ١٦عیسا هۆشداری توندی دەدا بە خەڵکی لە چونیان بۆ دۆزەخ و
شوێنی لەناوچوون  .شوێنی لەناوچوون جێیەکی ترسناکە لۆقا -٢٣ :١٦
 ، ٢٤وە کاتێك مرۆڤ دەگاتە ئەو شوێنە دەرچوون لێی کارێکی مەحاڵە
لۆقا  . ٣١ -٢٦ :١٦بۆیە دەبێت مرۆڤ بەئاگا بێت و هۆشیار بێت
وتەکانی و کارەکانی نەبنە هۆکار بۆ لەناوچوون و گومڕایی کەسانی
دیکە لۆقا  ، ١ :١٧ئەم ئەزمونەش دێت بە دڵنیاییەوە چونکە بەشێکە لە
سروشتی گوناهە و کردەی بەرباڵوی گوناهە  .بەاڵم گەر مرۆڤ ببێتە
هۆکارێك بۆ ئەو ئەزمونە ئیدی شەرمەزاریەکی گەورەیە  .بڕوانە مەتا
 ٤١ :١٣؛ پەیدابوون  ٦ -١ :٣؛ ١تیمۆساوس  ١٠ -٩ :٦؛ لۆقا ٢٢ :٢٢
؛ کردار  ٢٣ :٢؛ مەتا  ٧ :١٨؛ مەتا  ٩ -٨ ، ٦ :١٨؛ زەبور ١ :١؛
١کۆرنسۆس  ، ١٣ :١٠بۆیە دەبێت باوەڕداران هەمیشە ئاگاداری ژیانیان
بن وچاودێری بکەن  .پێویستە ئاگادار بێت تاوەکو نەبێتە هۆکاری
توشبوونی کەسێکی تر بە گوناهە لۆقا  . ٣ -١ :١٧دەبێت ژیانێك بژی
پشت بە مەسیح ببەستێت یۆحەنا  ، ٥ :١٥وە هەمیشە و بەردەوام داوا لە
ڕۆحی پیرۆز بکات سەرزەنشتی بکات لەسەر هەر گوناهەیەك لە ژیانیدا
کە پێویست دەکات تۆبەی لەسەر بکات یۆحەنا  ، ٨ :١٦وە ساکار بێت
لەگەڵ خەڵکی دیکەدا کاتێ ئاماژە بە هەڵەیەک یان گوناهەیەکی ژیانی
دەکەن مەتا  ، ١٥ :١٨دەبێت باوەڕداران هەروەها چاودێری یەکتر بکەن
و هەر باوەڕدارێك گوناهەیەکی کرد پێویستە باوەڕدارەکەی تر
سەرزەنشتی بکات  ،ئەگەر تۆبەی کرد دەبێت لێی خۆش بن و پێشوازی
لێبکەن لۆقا  ، ٤ -٣ :١٧ئەگەر هەڵەیەکی گەورەشی کرد و بە مەبەست
بوە هۆی کەوتنی کەسێکی تر لە گوناهەدا ئەوا هەڵەیەکی گەورە ترە
ئەگەر لێی نەبورن  ،لۆقا  ، ٤ :١٧بە سادەیی حوکم دان بەسەر خەڵکی
تردا و تۆمەتبارکردنیان کارێکی هەڵەیە و قەدەغەیە مەتا  ٢ -١ :٧بەاڵم
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سەرزەنشت کردنی یەکتری پێویستە لۆقا  ٣ :١٧؛ ١کۆرنسۆس -٩ :٥
 . ١٣کاتێ گوناهبار سەردەکەوێت بەسەر گوناهەدا و تۆبە دەکات لەسەر
گوناهەکەی ئیدی هەر کەسێك گوناهەکەی دەرهەق کراوە سەرکەوتوو
دەبێت گەر لە گوناهبارەکە خۆش بێت و بەزەیی پێدا بێتەوە لۆقا -٣ :١٧
 ٤؛ یاقوب . ١٣ -١٢ :٢
هاندانی مەزن تایبەتە بە باوەڕ ئەوەی کارەکانی خودا تەواو دەکات .
دورکەوتنەوە لە بوونە هۆکاری کەوتنی کەسانی تر لە گوناهەدا و
بەردەوام ئامادەبوون بۆ لێخۆشبوون دوو شتن پێویستیان بە ئازایەتی و
هێز و خۆشەویستی خودا هەیە ! لۆقا  ٥ :١٧بەاڵم عیسا هانی ئەوان
وئێمەش دەدات الواز نەبین و وورە بەر نەدەین لەمبارەیەوە .
باوەڕ  ،هەرچەند بچووك بێت گەشە دەکات بە هۆی پەیڕەوکردنەوە !
هیچ ئەرکێکی خوداو عیسای مەسیح نیە پێمان ببەخشێ و مەحاڵ بێت لە
هاتنەدی و تەواو کردندا تا لە پەیوەندی وباوەڕ و متمانەدا بین لەگەڵ
خودا لۆقا  . ٦ :١٧لەم دەقەی ئێستادا عیسای مەسیح ڕامان دەسپێرێ بۆ
ئەم ئەرکانە  :ئازاد بوون لەوەی بمانەوێ ببینە هۆکاری کەوتنی کەسانی
تر لە گوناهەدا وە ئامادە بین بەردەوام بۆ لێبوردن و لێخۆشبوون لە
کەسانی تر کە گوناهەمان بەرامبەر دەکەن  .ئەمەیە کە باوەڕمان پێی
هەیە ! ئەوانەی توشی نەخۆشی گولی بوون بە باوەڕ عیسای مەسیح
ئەرکی پێ بەخشین و چاکی کردنەوە ئیدی ڕۆیشتن بۆ ئەنجام دانی
ئەرکەکە  ،ئەوان باوەڕیان بە عیسای مەسیح بەهێز بوو بەو ئەندازەیەی
تا ئەو کارانە بکەن کە پێی ڕاسپاردن لۆقا . ١٠ -١ :٧
نمونەی بەرابەری و بەراوردکاریی لە هەڵوێستی سامیریە گولەکە .
یەکەم ئەوە بینیمان کە هۆشداریە بۆ قوتابیەکان نەبنە هۆکاری کەوتنی
کەسانی تر لە گوناهەدا و و ئەوان بەرپرسیارین لەوەی خزمەتەکەیان
نەبێتە هۆکارێك بۆ کۆسپ لەبەردەم کەسانی تر و کەوتنیان لە گوناهەدا .
وە دوەم  ،هاندانی قوتابیەکانە کە باوەڕیان بەهێز بێت لە تەواوکردنی ئەو
ئەرکانەی خودا ڕایان دەسپێرێ بۆی  .بەاڵم سێ یەم  ،چی کام ڕۆحەکە
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قوتابیەکان لە خزمەتدا ڕادەپەڕێنێ و دەبزوێنێ بۆ ئەرکە جیاوازەکان
ئەوەی خودا دیاری دەکات بۆیان ؟ وەاڵمی ئەم پرسیارە لە نمونەی
خزمەتکار یان کۆیلەی بێکار (دەستبەتاڵ) دایە لە لۆقا  ١٠ -٧ :١٧لە
نمونەی بەراوردکاریدا کە دوای ئەم نمونەیە لە لۆقا  ١٩ -١١ :١٧دایە
کاتێ لۆقا باس لە دە گول دەکات ئەوەیان کرد کە عیسا فەرمانی پێکردن
ئیدی چاک بوونەوە بەاڵم تەنها یەكیان گەڕایەوە و ستایش و سوپاسی
خوداوەندی کرد  .ڕەنگە ئەم ڕوداوە پێناسەیەکی پێچەوانە پێشکەش بکات
بۆ ئەو ڕۆحەی پێناسەی نمونەی خزمەتکاری بێکار دەکات .

ب .چیرۆکی نێو نمونەی هاتوو لە لۆقا . 9 -7 :١7

ج .شرۆڤە یان جێبەجێکردنی نمونەی هاتوو لە لۆقا . ١0 :١7
عیسا دەڵێت  :ئێوهش بەم شێوهیە ،كاتێك هەموو ئەوهی فەرمانتان پێ
دهكرێت دهیكەن ،بڵێن :ئێمە كۆیلەی بێ کەڵکین و تەنها ئەركی خۆمان
بەجێگەیاندووه  .شرۆڤە یان جێبەجێکردنەکە تایبەت نیە بە گەورەکە
بەڵکو بە کۆیلە  /خزمەتکار  .وە خزمەتکار لەم چیرۆکی نمونەیەدا ئەوە
دەکات کە فەرمانی پێدەکرێت  .بە پێی شرۆڤە یان جێبەجێکردن کاتێ
قوتابیەکان ئەوە دەکەن کە فەرمانیان پێ دەکرێت دەبێت بەخۆیان بڵێن
ئێمە تەنها کۆیلکەیەکی ناشایستە یان بێ کەڵکین وتەنها ئەرکی
سەرشانمان جێبەجێکردوە .
وشەی سەرەکی لەم شرۆڤەیەدا  :کۆیلەی بێ کەڵکە و ئەوە دەکەن کە
ئەرکی سەرشانیانە  ،وە بەهۆی نەبوونی زانیاری زۆرەوە لەبارەی ئەم
بابەتە دوو جۆر شرۆڤەو جێبەجێکردن دەکرێ هەبن وە هەردوکیان
تایبەتن بە ڕۆحی کۆیلەیەتی ئەوەی خزمەتکار ئەرکەکانی پێ
ڕادەپەڕێنێت .
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شرۆڤەی یەکەم پێداگری دەکات لەسەر ڕاستیەك کە دەبێت قوتابیەکان
بە ڕۆحی خزمەتکار  /کۆیلەیەتیەوە خزمەت بکەن .
لەم چیرۆکەدا خزمەتکارەکە تەنها ئەوە دەکات کە داوای لێدەکرێت .
لەگەڵ ئەوەی گوێرایەڵی و ملکەچ بوونی هەڵە نیە بەاڵم کێشەیەك هەیە لە
هەڵوێستی لە خزمەتدا ! چونکە هیچ شتێك ناکات مەگەر داوای لێبکرێت
 .وە فەرمانی بەردەوامیش بۆ خزمەتکار دەشێ ئاماژەیەك بێت بۆ ئەوەی
خزمەتکارەکە چاوەڕێی فەرمانی نوێ دەبێت  .ڕۆحی خزمەتکاریی و
کۆیلەیی بەسەریدا زاڵە  ،واتە تەنها ئەرکەکانی خۆی جێبەجێ دەکات  ،نە
زیاتر و نە کەمتر  ،وە دوای جێبەجێکردنی ئەرکەکەی چاوەڕێ دەکات
گەورەکەی ئەرکێکی نوێی پێ بسپێرێت  ،ئەم کۆیلەیە یان خزمەتکارە
دەستپێشخەری نیە بۆ خۆی خزمەت بکات  .وە بە ڕۆحی کۆیلەیەتیەوە
ئەرکەکانی سەرشانی جێبەجێدەکات  .ڕۆحی خۆتەرخان کردنی لە دڵەوە
تێدا نابینرێ وە بە پەرۆش و دڵخۆشیەوە خزمەت بکات  .بۆیە سەیر نیە
کە گەورەکەی سوپاسی ناکات لەسەر ئەو کارانەی کە دەیکات کاتێ
داوای لێدەکات .
ئیدی ئەم نمونەیە لە جێبەجێکردندا بەم شێوەیە  :ئەگەر باوەڕداران
خزمەتیان کرد وەکو ئەم کۆیلەیە بە خۆویستی و دوور لە خۆتەرخان
کردن لە دڵەوە  ،وە تەنها ئەوەیان کرد کە داوایان لێ دەکرێت ئیدی ئەو
باوەڕدارانە بە خۆیان دەڵێن ئەوان هیچ کەڵکێکیان نیەو شایستە نین و
تەنها ئەرکی سەرشانی خۆیان جێبەجێکردوە  ،دەبێت خزمەتەکەیان بە
شێوەیەك بێت شایەنی ئافەرین کردن و دەستخۆشی بێت یان
خەاڵتکردنیان لەالیەن گەورەکەیانەوە  ،مەسیح لەمبارەیەوە گوزارش
دەکات و دەفەرموێ لە مەتا  : ٢٠ :٥ئیتر پێتان دهڵێم :ئەگەر
ڕاستودروستیتان لە مامۆستایانی تەورات و فەریسییەكان زیاتر نەبێت،
هەرگیز ناچنە ناو شانشینی ئاسمان  .هەروەها بڕوانە مەتا . ٤٨ -٤٧ :٥
ئیدی بەم شێوەیە لۆقا بەرابەریی دەکات لە نێوان ڕۆحی خزمەتکاری
دەستەبەتاڵ و بێ کەڵک لە نمونەکەدا وە ڕۆحی سامیریە گولەکە ئەوەی
چاکبۆوە  ،لۆقا  ١٠ -٧ :١٧؛ لۆقا . ١٩ -١١ :١٧
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شرۆڤەی دوەم پێداگری دەکات لەسەر کاری خزمەت بە ڕۆحی
ساکاریەوە.
لە چیرۆکی ئەم نمونەیەدا خزمەتکار ئەوە دەکات کە داوای لێدەکرێت
لەگەڵ ئەوەی گوێرایەڵی و ملکەچ بوونی هەڵە نیە بەاڵم کێشەیەك هەیە لە
هەڵوێستی لە خزمەتدا ! ڕەنگە ئەو پرسیارانەی پێش چیرۆکەکە کەوتوون
ئاماژەیەك بن بۆ ئەوەی چاوەڕوانی سوپاس بووبێت یان خەاڵتکردن
لەسەر خزمەتەکەی  .چونکە ڕۆحی لوتبەرزی و زێدەڕۆیی و
خۆبەزلزانی زاڵ بوو بەسەریدا  ،ئەو چاوەڕوانی ئەوەی دەکرد
گەورەکەی سوۆاسی بکات لەبەرامبەر خزمەتەکەیدا  .لە دڵی خۆیدا وا
بیری دەکردوە کە ئەو شەوو ڕۆژ ماندوەو خزمەت دەکات دەبێت
سوپاسی بکرێت یان هیچ نەبێت بەشێوازێکی باشتر مامەڵەی لەگەڵ
بکرێت ئەمەش ئەو وێنەیە بوو کە لە خۆی زل تر بوو لە ناخی خۆیدا
خۆی پێ وێنا کردبوو  .بەم شێوەیە جێبەجێکردنی ئەم نمونەیە  :کاتێ
باوەڕداران ملکەچ دەبن دەبێت بەخۆیان بڵێن ئەوان شایەنی سوپاس و
خەاڵت نین لەسەر ئەرکەکانیان کە جێبەجێیان کردوە دەبێت وای دابنێن
خزمەتەکەیان خۆی لە خۆیدا دیاریەکە  ،هیچ شتێك نیە شایەنی ئافەرین و
دەستخۆشی بێت  ،باوەڕداران سوپاس و پێزانینی زیاتریان شایەن نیە لە
ملکەچ بوون و خزمەتیان بۆ خودا  .چونکە ملکەچی شتێکی زیاتر نیە
تاوەکو بیکەین بەاڵم لقێکی بنەڕیتیە لە باوەڕمان وئەرکەکانمان  ،لەم
نمونەیەدا عیسا ناڕوانێتە خزمەتەکانمان وەکو بێ واتاو بێ نرخ و بێ
کەڵك وە مەبەستیشی نیە خەاڵتمان نەکات بەاڵم هێڕش دەکاتە سەر
زێدەڕۆیی بێ پاساو لە ناخدا  .هەروەها ڕۆحی لوتبەرزی ڕەت دەکاتەوە
 ،بۆیە دەبێت باوەڕداران بە ڕۆئی ساکاریەوە خزمەتی خودا بکەن .

 .٣وردەکاری پەیوەندیدار و ناپەیوەندیدار بە نمونەکە دیاری
بکە.
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پێشەکی  :عیسا مەبەستی نەبوو بڵێ هەر خاڵێکی نێو نمونەکان
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 .

بزانە :عیسا واتایەکی دیاریکراوی نەداوە بە هیچ کام لە وردەکاریەکانی
ئەم نمونەیە .

 .٤پەیامی سەرەکی نمونەکە دیاری بکە .
پێشەکی  :پەیامی سەرەکی نمونەکە لە شرۆڤەو جێبەجێکردندایە
یاخود دەکرێ کورتبکرێتەوە لە خودی نمونەکەدا  .وە بە تێڕوانین
لە شرۆڤەکەی عیسای مەسیح بۆ نمونەکە یان جێبەجێکردنی
دەزانین چۆن دەبێت ڕاڤە بۆ نمونەکە بکەین .
ئاشکرای بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە  :پەیامی سەرەکی ئەم
نمونەیە چی یە ؟

تێبینیەکان .

نمونەی کۆیلەی بێکار یان دەستبەتاڵ لە لۆقا  ١٠ -٧ :١٧فێرمان
دەکات لەبارەی خزمەتکردن لە شانشینی خودا  .پەیامی سەرەکی
نمونەکە ئەوەیە  :دەبێت باوەڕداران هەوڵ بدەن خزمەتکاری بە
سود بن نەوەك دەستبەتاڵ وبێکار و تەنها ئەوە بکەن کە ئەرکی
سەرشانیانە  ،دەبێت باوەڕداران خزمەت بکەن بەاڵم نەك بە ڕۆحی
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کۆیلەیەتیەوە و تەنها ئەوە بکەن کە پێیان دەوترێت  ،بەڵکو بە
ڕۆحی ئازادیەوە خزمەت بکەن لە دڵیانەوەو بە هەموو دڵخۆشی
یەکەوە ئەوەی داوای لێ دەکرێت بیکەن ١پەترۆس  . ٢ :٥ئەوان بە
ڕۆحی خۆشەویستی و هەست کردن بە سوپاسگوزاری یەوە
خزمەت دەکەن  ،چونکە ڕۆحی کۆیلەیەتی هیچ خەاڵت و ئافەرین
و دەستخۆشی لێ ناکرێت لە شانشینی خودا .

وە نابێت بە ڕۆحی لوتبەرزیەوە خزمەت بکەن وچاوەڕوانی
سوپاس وخەاڵت و ئافەرین بن  ،بەڵکو بە ڕۆحی ساکاری یەوە
بڕوانە ١پەترۆس . ٦ -٥ :٥
خزمەت کردن بنەمایەکی سەرەکیە لە شانشینی خودا  ،وە گەلی
خودا خزمەت دەکەن بە دڵخۆشیەوە زیاتر لەوەی کارەکانیان داوایان
لێدەکات  ،وە خزمەت دەکەن بەبێ چاوەڕوانی کردنی سوپاس و
ئافەرین یان بەباشتر زانینیان لەوانی تر .

 .٥بەراوردی نمونەی هاوسەنگی و بەرابەری لە کتێبی پیرۆزدا.
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
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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ئاشکرای بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە  :هەریەك لەم بەشە کتێبیانە
چیمان فێر دەکات بە بەراورد لەگەڵ ئەوەی نمونەی کۆیلەی بێکار
و دەستبەتاڵ فێڕمان دەکات ؟
مەتا  ٣٠ :٢٥بخوێنەوە .
تێبینیەکان .
وشەی یۆنانی بەکارهاتوو لەم نمونەی کۆیلەی دەستبەتاڵی بێ
کەڵکدا بەهەمان شێوە لە مەتا  ٣٠ :٢٥بەکار هاتوە  ،کۆیلەو
خزمەتکار لە مەتا  ٣٠ : ٢٥کۆیلەیەکە بێ کەڵک وبێ نرخ چونکە
هیچ شتێك ناکات سەبارەت بە ئەرکەکەی کە پێی سپێردراوە  .ئیدی
فڕێ درایە دۆزەخەوە  ،بەاڵم کۆیلەو خزمەتکاری هاتوە لە لۆقا
 ١٠ :١٧پێناسەیەکی بۆ دەکرێت کە بێ نرخەو تەنها ئەوە دەکات کە
فەرمانی پێ دەکرێت  ،بۆیە لەالیەن گەورەکەیەوە هیچ سوپاس
وئافەرینێکی وەرنەگرت و دان نەنرا بە کارە باشەکانیدا .
کۆیلە  /خزمەتکاری سەروو ئاسایی .
مەتا . ٤٨ -٤٠ ، ٢٤ -٢٣ ،٢٠ :٥
تێبینیەکان .
لێرەدا بەراوردکاریەك دەبینین لە نێوان ئەم نمونەیەو وتاری
سەرچیا کە عیسا فەرموی لە مەتا  : ٢٠ :٥ئەگەر ڕاستودروستیتان
زیاتر نەبێت لە نوسەرانی شەریعەت و فەریسیەکان هەرگیز ناچنە
نێو شانشینی ئاسمانەوە  .شانشینی خودا بەوە دەناسرێتەوە کە
نائاساییەو لەسەروو ئاساییەوەیە نەك ئاسایی  .وە گەلی خودا کارێك
دەکەن لەسەروو ئاساییەوە  ،مەتا  ٤٨ -٢٣ :٥؛ مەتا  ٤٧ :٥؛ لۆقا
. ٢٨ -٢٧ :٦
کۆیلە /خزمەتکاری بەوەفا یان سوپاسگوزار .
لۆقا  ١٩ -١١ :١٧بخوێنەوە .

53

تێبینیەکان .
لێرەدا بەراوردکاریەك دەبینین لە نێوان نمونەکەو ئەو بەشەی
بەدوایدا دێت ڕاستەوخۆ  .عیسا پرسی لە لۆقا  ١٨ -١٧ئەرێ ده
كەس پاك نەبوونەوه؟ كوا نۆیەكەی دیكە؟ هیچ كەسێكیان نەبینران
بگەڕێنەوه و ستایشی خودا بكەن ،ئەم بێگانەیە نەبێت ؟ هەموو
گولەکان ئەوەیان کرد کە عیسا فەرمانی پێکردن بەاڵم تەنها یەکێك
لەوان زیاتر لەوەی کرد کە فەرمانی پێکرابوو  ،ڕۆڵەکانی
شانشینی خودا دەبێت بەوە بناسرێنەوە کە ڕۆحی ستایش
وسوپاسگوزاری و بەوەفاییان تێدا بێت .
کۆیلە/خزمەتکاری ساکار .
لۆقا  ٣٧ :١٢؛  ٢٧ :٢٢بخوێنەوە .
تێبینیەکان .
لێرەدا بەراوردکاریەك دەبینین لە نێوان ئەم نمونەیەی عیساو
نمونەکانی دیکەی عیسادا لە نمونەی کۆیلە بێدارەکان لە لۆقا :١٢
 ٣٧عیسا بەڵێن دەدات و دەفەرموێ  :خۆزگە بەو كۆیالنە
دهخوازرێت كە گەوره دێتەوه دهبینێت بەخەبەرن .ڕاستیتان پێ
دهڵێم ،گەورهكە ناوقەدی خۆی دهبەستێت و كۆیلەكان دادهنیشێنێت،
دێت و خزمەتیان دهكات  .وە لە لۆقا  ٢٧ :٢٢عیسای مەسیح
دەفەرموێ  :كێ پایەبەرزتره ،ئەوهی لەسەر خوان دانیشتووه یان
ئەوهی خزمەت دهكات؟ بێگومان ئەوهی كە لەسەر خوان
دانیشتووه .بەاڵم من لەنێوتان وهك ئەوهم كە خزمەت دهكات .
ڕوینەداوە عیسا پێجەوانەی ژیانی خۆی نمونەیەکی باس کردبێت ،
چونکە ئەوەی بانگەشەی بۆ دەکرد خۆی بەو شێوەیە دەژیاو
بانگەشەی بۆ دەکرد لە خزمەتکردندا هەروەها پەیڕەوی دەکرد ،
وە لە یۆحەنا  ١٣پێی قوتابیەکانی شوشت " من نموونەیەكم پێدان
تاكو ئەوهی بۆم كردن ئێوهش بیكەن " بەهەمان شێوە دەبێت گەلی
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شانشینی خودا خزمەت بکەن بە ڕۆحی ساکاری و پێشکەشکردنی
نمونەی ژیانیان بۆ خەڵکی دیکە .
کۆیلە /خزمەتکاری دڵسۆزوپاك .
کۆلۆسی  ٢٤ -٢٢ :٣بخوێنەوە .
تێبینیەکان .
پۆڵسی نێردراو خزمەتکار و کۆیلە باوەڕدارەکان ئاگادار دەکاتەوە
لە پێویستی ملکەچ بوونیان بۆ گەورەکانیان تاوەکو نیعمەت
بەدەست بهێنن لەبەردەمیاندا کاتێ بەم شێوازە هەڵسوکەوت دەکەن .

 .٦کورتەی فێرکردنی سەرەکی نمونەکە .
پوختەی فێرکردن و وانە سەرەکیەکان کە نمونەکە پێشکەشی دەکات
تایبەتە بە خزمەت لە شانشینی خودا .
نمونەی تایبەت بە بریکاریی وەکو نمونەی کۆیلەی
بێکارودەستبەتاڵ و بێ کەڵك لە لۆقا  ١٠ -٧ :١٧وە نمونەی کۆیلەی
ناپاك و کۆیلەی دەستپاك و سەرڕاست لە مەتا  ٥١ -٤٥ :٢٤وە لۆقا
 ٤٦ -٤٢ :١٢بخوێنەوە .
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 .
دەبێت هەموو خەڵکی سروشتی خوداو عیسای مەسیح و چۆنیەتی
کارکردنیان بزانن .
عیسای مەسیح خۆی خزمەتکار بوو لە نێوانماندا نەهات بۆ ئەوەی
خزمەت بکرێت بەڵکو هات تاوەکو خزمەت بکات و ژیانی خۆی
بەخت بکات لە پێناوی زۆرینە مەرقۆس  . ٤٥ :١٠عیسای مەسیح
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باوەڕدارانی ڕاسپاردوە هەریەکێکیان بۆ خزمەت و ئەركێکی
دیاریکراو دەبێت ئەرك وخزمەتەکانیان تەواو بکەن بەڕێکوپێکی ،
وە لەهاتنەوەی دوەمیدا لێپرسینەوە دەکات لەگەڵ هەموو باوەڕداران
بەپێی هەڵوێستی دڵیان ئەگەر سارد بووبێت یان بەپێی ڕۆحی
خۆتەرخان کردن بووبێت  ،خودا حوکم دەدات بەسەریاندا بەپێی
دەستپاکیان یان ناپاکیان .
دەبێت باوەڕداران بزانن چۆن دەبێت بژین و چی بن و چۆن پێناسە
بکرێن  .لۆقا " ١٩ ،١٧ :١٩ئەویش پێی گوت :ئافەرین كۆیلەی
چاك ،چونكە لە كەمترین شت دهستپاك بوویت ،ببە بە فەرمانڕهوای
ده شار " هەروەها بڕوانە ١کۆرنسۆس  ٢٢ :٩؛ ١کۆرنسۆس :١٠
 ٣١؛ ١کۆرنسۆس  . ٩ -٥ :٣ئیدی ئەوان کارێك دەکەن
لەسەرووی ئاساییەوە کە خەڵکی دیکە ناتوانن ئەوە بکەن .

٥

نوێژ (  ٨خولەك ) نوێژێك ڕەنگدانەوەی وشەکانی
خودا بێت

بە نۆرە نوێژ بکەن  ،نوێژێکی کورت ئەوە دەربخات کە ئەمڕۆ
فێربوون  .یان کۆمەڵەکە بکە بە دوو یان سێ کۆمەڵ و نوێژێك
بکەن ڕەنگدانەوەی ئەوە بێت کە ئەمڕۆ فێربوون .

٦

ئەرکی ماڵەوە ( دوو خولەك ) بۆ وانەی داهاتوو

ڕابەری کۆمەڵەکە  .ئەرکی داهاتوو بدە بە ئەندامانی کۆمەڵەکەت بە
شێوەی نوسراو  ،یان داوایان لێ بکە لە پەڕاوەکانیاندا بینوسن.
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 -١بەڵێن  .بەڵێندان بە ڕاهێنانی قوتابی نوێی خوداوەند و بونیادنانی
کڵێسای مەسیح و جاڕدانی موژدەی شانشینی خودا .
 -٢وتاری ئامۆژگاری یان فێرکردن  ،یان وانە دابەشکردن (لەگەڵ
کەسێكی تر یان لەگەڵ کۆمەڵێکدا) فێرکردنی پەیوەست بە نمونەی "
کۆیلەی بێکار  /دەستبەتاڵ ".
 -٣خەڵوەتی ڕۆحی  .چێژ وەربگرە لە خەڵوەتی ڕۆحی لەگەڵ خودا و
هەموو ڕۆژێك هاوکاری وەربگرە لە نیوەی بەشێك لە یەرمیا ،١٥
 .٢٣ ، ١٨ ،١٧باشترین شێوازی ڕاست بەکاربهێنە و تێبینیەکانت
بنوسەوە .
 -٤لەبەرکردن  :دانایی خودا  :یاقوب  . 5 :١ڕۆژانە پێداچونەوە بکە
بۆ دوایین ئەو پێنج ئایەتەی لەبەرت کردوە .
 -٥وانەی کتێبی پیرۆز  .وانەی داهاتووی کتێبی پیرۆز ئامادە بکە لە
ماڵەوە  :ڕۆما  .21 -1 :12ئەو پێنج ڕێگەیەی لێکۆڵینەوەی کتێبی
پیرۆز بەکار بهێنەو و سودیان لێ ببینە .تێبینیەکانت بنوسەوە .
 -٦نوێژ .نوێژ بکە بۆ کەسێكی دیاریکراو یان شتێکی دیاریکراو لەم
هەفتەیەداو تەماشا بکە خودا چی دەکات ( زەبور .)٣ :٥
 -٧تێبینیەکانت بنوسە سەبارەت بە بونیادنانی کڵێسای مەسیح  .هەروەها
ئەو تێبینیانە بنوسەوە کە پەیوەندیان بە کاتی خەڵوەتت لەگەڵ خودا و
ئایەتەکانی لەبەرکردن و فێرکردن و ئامادەکاری یەوە هەیە .

وانەی ()40

نوێژ

١

ڕابەری کۆمەڵەکە  :نوێژ بکەو کۆمەڵەکەت وئەم پرۆگرامی ڕاهێنانە
تەرخان بکە تایبەت بە مزگێنیدان و بانگەوازی شانشینی خودا .
٢

بەشداریکردن ( ٢٠خولەك) یەرمیا
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بە نۆرە بەشداری بکەن و پەڕاوی تایبەتی خەڵوەتی ڕۆحیتان
بخوێننەوە ئەوەی فێری بوون لە خەڵوەت و تێڕامانەکانتان لەو بەشە
دیاریکراوەی کتێبی پیرۆز ( یەرمیا )٢٣ ، ١٨ ، ١٧ ،١٥
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 ،
تەنها تێبینیەکانت بنوسەوە .

٣

لەبەرکردن (٥خولەك) " دانایی خودا " یاقوب ٥ :١

بە شێوەی گروپی دوانەیی ( دوو باوەڕدار پێکەوە پێداچونەوە بکەن ،
" دانایی خودا " یاقوب . ٥ :١
٤

فێرکردن ( ٨٥خولەك) ڕۆما 21 -١ :١2

پێشەکی  :لەگەڵ ئەوەی نامەی ڕۆما پرە لە فێرکردن لەبارەی بیروباوەڕی
مەسیحیەت و پەیڕەوکردن و ژیانی باوەڕدارانە  ،بەشەکانی  ١١ -١لە
نامەی ڕۆما جەخت دەکاتەوە لەسەر بیروباوەڕ  ،بەاڵم بەشەکانی ١٦ -١٢
جەخت دەکاتەوە لەسەر پەیڕەوکردن و ژیان .
بابەتی بەشی دوازدە لەنامەی ڕۆما پیرۆزییە  .بەشی شەش لە نامەی ڕۆما
بناغەی ڕاستودروستی و پیرۆزیی یە کە یەکێتی ڕۆح لەگەڵ مەسیح لە
مردن و هەستانەوەیدا لە خۆ دەگرێ ڕۆما  ٧ -٢ :٦؛ بڕوانە ١کۆرنسۆس
 . ٣٠ :١بەبێ دۆخی بێتاوانبوون و ڕاستودروستی یاسایی و دۆخی
پیرۆزیی ئەخالقی ناکرێ بتوانین گەشە بکەین لە پیرۆزیی کەسێتیدا ! وە
بەبێ پیرۆزیی ناتوانین دڵنیابین لە ڕاستودروستی و بێتاوانیمان !
لەبەرئەوەی یەکێتی ڕۆح لەگەڵ مەسیح لە مردن وهەستانەوەیدا یەکێتیەکی
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بەردەوامەو جێگیرە ئیدی گەشەکردن لە پیرۆزیی کردەیەکی بەردەوام
دەبێت بە شێوەیەکی دینامیکی زیندە لە باوەڕداراندا ڕۆما ، ١١ -١٠ :٦
یەکێتی ڕۆح لەگەڵ عیسای مەسیح واتە مرۆڤ داوای عیسای مەسیحی
کردوە بۆ ناو دڵ وژیانی  ،واتە ڕۆحی پیرۆز دەژی لە جەستەی
باوەڕداری ڕاستەقینەدا  .ڕۆحی پیرۆز ڕۆحی مەسیحە  ،ڕۆحی
خوداوەندە کە هەستایەوە لە مردن و بەرزبۆوە بۆ ئاسمان وشکۆداربوو
لەسەر تەختەکەی  ،ئەوەی ئێستا حوکم دەکات لە ئاسمان ڕۆما ١٠ -٩ :٨
 .ژیانی باوەڕداری ڕاستەقینە بەشێوەی کردەیی و ئەخالقی بونیادنراوە
لەسەر بنەمایەکی تۆکمە ئەویش ئەو گیانبەختکردنە بوو کە عیسای مەسیح
تەواوی کرد  ،وە گەشەکردنی و پیرۆزکردنی ڕوودەدات کاتێ باوەڕدار
سەر بە عیسای مەسیح دەبێت  ،ئیدی مەسیح یارمەتی دەدات و پشتگیری
لێدەکات لە ژیانێکی نوێی باوەڕدارانە لەڕێگەی کارەکانی ڕۆحی
پیرۆزیەوە .

وشەی خودا
هەنگاوی  :١بخوێنەوە .
پێکەوە ڕۆما  21 -١ :١2دەخوێنینەوە .
بە نۆرە هەر کەسێ ئایەتێك بخوێنێتەوە تا هەموو ئایەتەکان بە تەواوی
دەخوێنینەوە .
تێبینیەکان
هەنگاوی  :٢ئاشکرای بکە.
بیرکەوە  .ئەو ڕاستیە کامەیە پێت وایە گرنگە بەالتەوە سەبارەت بە خۆت
لەم ئایەتانەدا ؟ یان لە کۆی گشتی ئەم ئایەتانە کام ڕاستیە چووە ناو هۆش
و دڵتەوە ؟
بنوسە  .یەك یان دوو ڕاستی ئاشکرا بکە کە تێگەیشتووی لێی  .بیریان
لێبکەوە و بیرۆکەکانت بنوسە لە پەڕاوەکەتدا .
بەشداری بکە ( .دوای ئەوەی ئەندامان کاتێك بەسەردەبەن لە
بیرکردنەوەو نوسینەوە  ،بە نۆرە بیرۆکەکانتان بەشداری پێبکەن ).
هەریەکێکمان بەشداری دەکەین لەو شتانەی کە ئاشکرا کران لەالیەن
ئەندامانەوە .
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(لەیادت بێت لەهەر کۆمەڵەیەکی بچوکدا  ،ئەندامانی کۆمەڵەکە بە
شێوەیەکی جیاواز بەشداری دەکەن).
ڕۆما ١ :١2

ئاشکراکردنی  :١ئەرکی باوەڕدار بەرامبەر بە جەستەی .

جەستەی باوەڕدار بەشیکی گرنگە لە پیرۆزکردن  .ئایەتی یەك
دەخوێنینەوە  " :بۆیە ئەی خوشك و برایان ،لەبەر میهرهبانی خودا لێتان
دهپاڕێمەوه لەشتان وهك قوربانییەكی زیندوو پێشكەش بكەن ،پیرۆز و
پەسەندكراو لەالی خودا ،كە پەرستنی هۆشمەندانەتانە " ئاینی زۆر هەن
لە جیهاندا ڕقیان لە جەستە دەبێتەوەو بە خراپەی دەزانن  .وە گرنگترین
نمونەی ئەخالقیان ئەوەیە ئازاد بن لە جەستەو کاریگەریە
شەرمەزاریەکانی و خراپەکانی  .بەاڵم لەبەرامبەردا  ،باوەڕی مەسیح
گرنگی ونرخێکی مەزن دەدات بە جەستە  .لەسەرەتای بەدیهێنانیەوە
جەستەی مرۆڤ بەشێکی بنەڕەتی و سەرکەی بوە لە قەوارەی مرۆڤدا.
پەیدابوون  .٢٣ -٢١ ،٧ :٢لەکۆتاییدا ژیانی مرۆڤدا جەستەی مرۆڤ
دەمرێت بەهۆی گوناهەوە  ،بەاڵم ئەمە بە کارێکی سروشتی دەبینرێ
چونکە خواستی خودا وایە کە هەموو جەستەکان هەڵبستێنێتەوە دانیال :١٢
 ٢؛ فیلیپی  . ٢١ -٢٠ :٣وە لەبەرئەوەی جەستەی باوەڕدار پەرستگای
ڕۆحی پیرۆزە  ،ئیدی هەموو ئەندامەکانی جەستەی تەرخان دەکات بۆ
خودا بۆ ڕاستودروستی ڕۆما  . ١٩ ،١٣ :٦باوەڕدار جەستەی وەك
قوربانی زیندوو پێشکەش دەکات بە خودا واتە جەستەی تەرخان دەکات
بۆ پیرۆزیی لەبری حەزوئارەزوی خراپەکاری  .ئەو هەموو ئەوانە
دووردەخاتەوە لەجەستەی کە نابنە مایەی ڕەزامەندی خودا  ،وە ژیانی
تەرخان دەکات بۆ ڕەزامەندی خودا و دڵخۆشکردنی خودا  .وەك
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قوربانیەکی پەسەندکراو کە دەبێتە مایەی شکۆدارکردنی خودا جەستەی
خۆی پێشکەش دەکات ئەم قورباینەش پێێ دەوترێ پەرستنی هۆشمەندانە.
ڕۆما ٢ :١٢
ئاشکراکردنی  :٢ئەرکی باوەڕدار لەبەرامبەر هۆش وعەقڵیدا.
عەقڵ وهۆشی باوەڕدار كلیلی گۆڕانکاریە  .ئایەتی  ٢دەخوێنینەوە " :
شێوهی ئەم دنیایە وهرمەگرن ،بەڵكو بە نوێكردنەوهی بیرتان بگۆڕێن،
تاكو بە لێكدانەوه بتوانن دهریبخەن خواستی خودا چییە ،كە باش و
پەسەندكراو و تەواوه " .لەپێناوی ژیانێکی کردەیی بەڕاستی باوەڕدار
دەبێت پێوەرێکی هەبێت ،دەبێت یەکەمجار پێوەری جیهانی گوناهەو تاوان
نەکات بەپێوەری خۆی  ،وە دەبێت هەروەها هیچ ڕابەرێکی ئایینی ئەم
جیهانە نەکات بە پێوەری خۆی ! دەبێت پێوەری باوەڕدار خودی خودا
بێت  ،ئەو خودایەی لەژیانی عیسای مەسیحدا خۆی ڕاگەیاند
وبەرجەستەبوو لە عیسادا بە خۆشەویستیە تەواو وڕەهاکەی بڕوانە
ئەفەسۆس  . ٢ -١ :٥وە خواستی تەواوەتی خودا لە ئایەتی  ٢دا فەرمان
وجڵەوگیری و بەڵین لەخۆ دەگرێ .
أ .جڵەوگیری .
"خۆتان ڕامەهێنن یاخود مەگونجێنن " لێرەدا پۆڵس باسی خۆالدان دەکات
لە خراپەکاریی لە شێوە ڕوکەشیەکەیدا وە خۆالدان لە کاریگەریەکانی "
ڕێگە نادەن بەخۆیان شێوەی ئەم نەوە خراپەکارە وەربگرن  " .ئیدی بەم
شێوەیە هەندێ شت هەن دەبێت باوەڕداران خۆیانی لێ البدەن ! بۆ نمونە
کتێبی پیرۆز فێرمان دەکات کە باوەڕداران دەبێت خۆیان البدەن لە
بەکارهێنانی زمان پیسی و وتەی خراپ  ،وە دوورکەوتنەوەیان لە
گوێگرتن لە گۆرانی خراپ و وتنەوەی  ،خوێندنەوەی گۆڤار و کتێبی
خراپ  ،بینینی فیلمە بێ ڕەوشتەکان  ،پۆشینی جلوبەرگی ئابڕوبەرو و
ڕووت  ،بەشداریکردن لە چاالکی گوماناوی و بێ ڕەوشتی کاتێ
بانگهێشت دەکرێن لەالیەن هاوڕێ یەکەوە  .بەڵگەی یەکەم کە بەژیانێکی
باوەڕدارانە بژی دوورکەوتنەوەیە لە گوناهە (١سالۆنیکی  ! )٩ :١دەبێت
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ژیانی باوەڕدار لەگەڵ ئەم ژیانە لەناوچوە کاتییە خراپەکاریەی جیهان
یەك نەگرێت (١یۆحەنا  ١٧ :٢؛ ١کۆرنسۆس  ، )٨ ،٦ :٢بەڵکو دەبێت
پالنی بۆ داڕێژرابێت لەژێر کاریگەری ژیانی تاهەتایی ئاسمانی ! دەبێت
ژیانێک بژی لەم جیهانەدا بەردەوام بێت بۆ ژیانی ئایندەی تاهەتایی !
ب .فەرمان .
"بگۆڕێن" ئاماژەیە بۆ گۆڕینی ناخ کە دەیبات بەرەو گۆڕانکاریی
تاهەتایی " ڕێگەیان دا بە خۆیان بگۆڕێن لەڕێگەی نوێبونەوەی هۆش
وعەقڵیان" ئیدی بەم شێوەیە  ،هەندێ شت هەن دەبێت باوەڕداران بیکەن
 ،بۆ نمونە باوەڕداران دەبێت هەوڵ بدەن بگۆڕێن  ،هەوڵ بدەن خواستی
خودا بزانن لە کتێبی پیرۆزدا  ،وە هۆش وعەقڵیان پڕ بکەن لە وشەکانی
خودا  ،وە هەوڵ بدەن و ڕێگە بدەن بە ڕۆحی پیرۆز وشەکانی خودا
بەکار بهێنێ بۆ گۆڕینینان  .دەبێت بۆچوون و بیروباوەڕ و ویژدانیان
بگەڕیننەوە بۆ قوتابخانەی کتێبی پیرۆز و فێرکردن لە ڕۆحی پیرۆزەوە
وەربگرن  ،دەبێت بوچوونەکانیان تاقی بکەنەوە تاچەند گونجاو و
یەکگرتوە لەگەڵ فێرکردنەکانی کتێبی پیرۆز  ،ئەم بابەتە ڕاستەوخۆ
ئاراستەکراوە بۆ تەمبەڵی و لوتبەرزی و خۆبەباش زان  ،ئەوەی پۆڵس
لێرەدا فێرمان دەکات گۆڕینێکی ئان وسات نیە یان بەرەکەتێکی دوبارە
بەڵکو نوێبوونەوەی بەردەوامە !
ج .بەڵێن .
کاتێك باوەڕداران ئەمە دەکەن ئیدی دەزانن کامەیە خواستی خودا
سەبارەت بەوەی دەبێت چۆن بژین  .وە پیرۆزیی و دادپەروەری و چاکە
لەژیانی باوەڕداردا وێنەیەکە بۆ سروشتی خواستی خودا و لەژیانیاندا ئەم
وێنەیە ڕەنگ دەداتەوە .

هەنگاوی  :٣پرسیار .

ڕونکردنەوە
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بیربکەوە  :حەز دەکەی کام پرسیارە بخەیتە ڕوو بۆ کۆمەڵەکە لەبارەی
ئەم بەشەی کتێبی پیرۆز؟ باشترە هەوڵ بدەین هەموو ئەو ڕاستیانەی
ڕاگەیەنراون لە ڕۆما  ٢١ -١ :١٢تێ بگەین  ،وە ئەو شتانەی تا ئێستا
لێی تێنەگەیشتووین پرسیاری لەبارەوە بکەین.
بنوسە :وریا بە لە شێوازی پرسیارەکەت هەوڵ بدە ڕوون بێت  ،دواتر
پرسیارەکەت لە پەڕاوەکەتدا بنوسەوە.
بەشداری بکە  ( :دوای ئەوەی ئەندامان کاتێك بەسەردەبەن لە
بیرکردنەوەو نوسینەوە  ،یەکەمجار داوا لە هەر یەکێكیان بکە
پرسیارەکانیان بخەنە ڕوو ).
گفتوگۆ بکە  ( :دوای ئەوە  ،هەندێ پرسیار هەڵبژێرە وە هەوڵ بدە لە
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 ).

ڕۆما ٣ :1٢
پرسیاری  : ١ئایەتی  ٣واتای چیە ؟
تێبینیەکان .
ڕۆما  ٣ :١٢دەڵێت  " :بەو نیعمەتەی پێم دراوه بە هەر یەكێك دهڵێم كە
لەنێوتاندایە :با لە نرخ بۆ خۆ دانان زێدهڕۆیی نەكات ،بەڵكو لە نرخاندن
هۆشیار بێت ،بەو بڕه باوهڕهی خودا بە هەر یەكێكی بەخشیوه ".لێرەدا
پۆڵس باسی ئەو جیاوازیانە دەکات لەنێوان باوەڕدارانی کڵێسادا  .کە خودا
ڕێگەی داوە بە بوونی سێ جیاوازی لەنێوان باوەڕداران  .بەپێی ئایەتی
 ، ٣خودا بڕو پێوانەیەکی جیاوازی باوەڕی داوە  ،وە بەپێی ئایەتی ، ٤
کاری جیاوازی نێو کڵێسا دراوە بە باوەڕداران  ،وە بەپێی ئایەتی ، ٦
بەهرەی ڕۆحی جیاوازیان پێدراوە  .خواستی خودا ئەوەیە کە ئەم
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جیاوازیانە هەبن لەنێوان باوەڕداران دواتر ئەو ئاراستەیە دیاری دەکات
کە بۆ پیرۆزی و خزمەت و خۆتەرخانکردنیانە .
أ .زێدەڕۆیی کردن لە نرخ بۆ خۆدانان گوناهەیە .
" ...با لە نرخ بۆ خۆ دانان زێدهڕۆیی نەكات " .خودا هۆشداری دەدات
بە باوەڕدار لە گوناهەی زێدەڕۆیی کردن لە نرخ بۆخۆ دانان لەکڵێسادا .
ڕەنگە لوتبەرزی دەربکەوێت لە کاتی پەیڕەوکردنی بەهرە ڕۆحیەکان لە
کڵێسادا لەالیەن خاوەن بەهرەکەوە  ،هەروەها ڕەنگە کاروخزمەتێك یان
پەیڕەوکردنێكی دیاریکراو دەربکەوێت لەکڵێسادا کە تایبەت نەبێت بەو
کەسەو خودا ڕاینەسپاردبێت بۆ ئەو کاروخزمەتە  .ئەو باوەڕدارانەی
ناڕازین لە بەهرە ڕۆحیەکانیان یان ئەو کارو خزمەتەی پێیان دراوە
لەالیەن خوداوە لە کڵێسادا و دەگونجێ لەگەڵ بڕی باوەڕەکەیان کە خودا
پێی بەخشیون خۆیان توشی گوناهەو لوتبەرزی یان زێدەڕۆیی کردن
دەکەن لە نرخ بۆخۆدانان .
ب .ساکاری درۆ گوناهەیە .
"هەر یەکێکتان ئامۆژگاری دەکەم  ...لەبیرکردنەوەیدا هۆشیار بێت".
خودا هانی باوەڕداران دەدات بە هۆشمەندی و ژیرانە بیر لەخۆی
بکاتەوە .دەبێت ئاگادار بێت واهەست نەکات ئەو بەهرانەی هەیە کە
لەڕاستیدا نیەتی  ،دەبێت ئەو ڕاستیە ڕەت نەکاتەوە کە خودا چی جۆرە
بەهرەیەکی پێ بەخشیوەو کام بەهرەیەشی پێ نەبەخشیوە  .چونکە
ساکاری درۆ هەروەها گوناهەیە .
ج .بڕی باوەڕ .
وشەی بڕ ئاماژەیە بۆ دەرئەنجامی پێوەر  ،کە پێوانەی ڕێژەیەکی
دیاریکراو و جۆرایەتی دیاریکراو دەکات ئیدی بەم شێوەیە وشەکە ئاماژە
دەکات بۆ بڕی باوەڕ کە پێوانەی دەکات بەاڵم کە ئەفەسۆس ٧ :٤
دەخوێنینەوە دەبینین پێداگری دەکات لەسەر جۆری باوەڕ نەك بڕەکەی
یان جۆری بەهرە ڕۆحیەکە یان جۆری کارو خزمەت ئەوەی خودا
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بڕیاری لەسەر داوە و بەخشیویەتی بە باوەڕدار لە کڵێسادا .نمونە
لەمبارەیەوە ئایەتەکانی  ٨ -٦؛ هەروەها بڕوانە ١کۆرنسۆس  ١١ :١٢؛
ڕۆما  ٣ :١٢؛ فیلیپی  ١٣ :٤؛ ١کۆرنسۆس  ١٣ -١ :١٣؛ ئەفەسۆس :٤
.٧
ڕۆما ٨ -٤ :١٢
پرسیاری  :٢ئەرکی باوەڕدار چیە لە کڵێسادا ؟
تێبینیەکان .
أ .پێناسەی بەهرە ڕۆحیەکان .
بەهرەی ڕۆحی حەز وتوانایەکی تایبەتە خودا دەیبەخشێت بە باوەڕدار
یان کارێکی دیاریکراوەو باوەڕدار ڕادەسپێرێ بۆی  .بەپێی ١کۆرنسۆس
 ٧ -٤ :١٢دەرکەوتنی هێز یان دانایی یانیش نیعمەتی خودایە لەڕێگەی
باوەڕدارەوە ئەوەش بە جۆرەها شێوەو جۆری جیاواز لە خزمەتدا
دەردەکەوێت .
ب .ئامانج لە بەهرەی ڕۆحی .
ئەرکی سەرشانی هەموو باوەڕدارێکە بە بەهرەی ڕۆحی خزمەتی خودا
بکات یان ئەو کارەی خودا ڕایدەسپێرێ بۆی  .جەستەی مرۆڤ
ئەندامەکانی جیاوازە وە هەر ئەندامێك کارێکی جیاواز دەکات لە جەستەی
مرۆڤدا  ،بەاڵم کارەکان هەموی گرنگن هەرچیەك بن  .ئیدی بەم شێوەیە
هەموو باوەڕداران پێکەوەن لە جەستەی مەسیح  ،وە هەر باوەڕدارێك
ئەندامێکە لەو جەستەیەدا وکارێکی پێویست و گرنگ دەکات تیایدا .
پۆڵس لە ڕۆما  ٥ :١٢دا دەڵێت  " :ئێمەش بە هەمان شێوه ،هەرچەنده
زۆرین بەاڵم ئەندامی یەك لەشین كە لەشی مەسیحە ،ئیتر هەمووشمان
بەیەكەوه بەندین " بڕوانە ئەفەسۆس  ، ٢٥ :٤ئەمەش واتە دەبێت
باوەڕداران خزمەتی یەکتر بکەن بەو بەهرە ڕۆحیەی خودا پێی بەخشیون
یان ئەو کارەی خودا دیاری کردوە بۆیان و دەستنیشانی کردوون بۆی
١پەترۆس . ١٠ :٤
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ج .جۆرەها بەهرەی ڕۆحی .
١کۆرنسۆس  ٢٨ :١٢فێرمان دەکات کە سێ گرنگترین بەهرەی ڕۆحی
یان کاری ڕۆحیی هەن ئەمانەن  :یەکەم  ،پێشبینی کردن چونکە هیچ
نێردراوێک نیە لە ڕۆما  ، ٢٩ -١٥ :١٥وە بەتایبەتی ئایەتی  ٢٠کە
دەفەرموێ  ":بۆیە ئامانجی بەرزم بوو كە مزگێنی بدهم ،نەك لەو شوێنەی
ناوی مەسیحی تێدا هێنرابوو ،تاكو لەسەر بناغەی یەكێكی دیكە بنیاد
نەنێم" ئاماژە بۆئەوە دەکات کە پۆڵسی نێردراو لەسەر بناغەی نێدراوێكی
دیکە بونیادی نەناوە  .بەهەرحاڵ ڕۆما  ٨ -٦ :١٢مەبەستی نیە کە
ڕیزبەندیەك پێشکەش بکات بۆ بەهرە ڕۆحیەکان یان کارە ڕۆحیەکان  .لە
ڕۆما  ١٢چوار بەهرەی ڕۆحی یەکەمین تایبەتن بەو بوارەی بەهرە
ڕۆحیەکانی تێدا پەیڕەودەکرێت  .ئەو بەهرانەش ئەمانەن  :پێشبینی
کردن(ڕاگەیاندنی پەیامی خودا)  ،خزمەت  ،فێرکردن و ئامۆژگاری
(هاندان)  .وە سێ بەهرەی کۆتایی تایبەتن بە حەزی دڵ و ئەو خواستەی
دەریدەبڕن لە خزمەتدا  .دەبێت بەشداری بکەن لە پێویستیەکانی کەسانی
تر و ببەخشین بە دڵفراوانی  ،وە دەبێت بە دڵگەرمیەوە ڕابەرایەتی بکەن
 ،وە بەزەیی وکارەکانی پێشکەش بکات بە دڵخۆشیەوە .
ڕۆما ٦ :١٢
پرسیاری  :٣بەهرەی (ڕاگەیاندنی پەیامی خودا) پێشبینی کردن کامەیە ؟
تێبینیەکان .
وشەی پێشبینی کردن یاخود پێغەمبەرایەتی گوزارشە لە توانایەکی تایبەت
یان کارێکی دیاریکراوی خودا ئەویش گەیاندنی پەیامی خوداو
ڕاگەیاندنیەتی  ،کردار  ١٧ -١٦ :٢؛ .١١ -١٠ :٢١
أ .پێشبینی کردن یاخود پێغەمبەرایەتی لە کڵێسای یەکەمیندا .
لە کڵێسای یەکەمیندا پێش تەواوبوونی پەیمانی نوێ پێویستیەکی ڕاستەقینە
هەبوو ئەویش پێغەمبەرانی پەیمانی نوێ بوون  .پەیمانی نوێ بە
نوسراوی لەبەردەستی باوەڕداران نەبوو ئەو کات  ،بۆیە خودا
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پێغەمبەرانی بەکارهێنا بۆ ڕاگەیاندنی ڕاستیەکەی بۆیان  .پێغەمبەران
بەشێوەیەکی تایبەت خواستی خودا سەبارەت بە چۆنیەتی ئەوەی دەیەوێ
لە باوەڕدارانیان ڕاگەیاند بۆئەوەی بەو شێوەیە بژین لەم ژیانەی ئێستادا
کە بە پێی خواستی خودا بێت .هەندێ جار ئەو پێغەمبەرانە ڕوداوەکانی
ئایندەی باوەڕدارانیان ڕادەگەیاند  ،وە مێژووی مەسیحیەت دەریدەخات کە
پێغەمبەرانی پەیمانی نوێ بەردەوام بوون تا تەواوبوونی نوسینەوەی
پەیمانی نوێ .
دەبوو پێغەمبەرانی پەیمانی نوێ پێشبینی کردن بەکاربهێنن بەپێی بڕی
باوەڕیان  ،واتای ئەمەش ئەوەیە ئەوان دەبوو بەهرە ڕۆحیەکانیان
پەیڕەوبکەن لەچوارچێوەی سنوری باوەڕیان و بواری کارەکەیان ئەوەی
خودا بۆی دیاری کردبوون  ،لەالیەک پێغەمبەرانی پەیمانی نوێ دەدوان
بەو ڕاستیەی کە خودا دەیویست لەبارەیەوە بدوێن  .کردار ، ٢٠ :٢٠
لەالیەکی ترەوە ڕێگە نەدەدرا بە پێغەمبەرانی پەیمانی نوێ ئەو سنورە
ببەزێنن لە وشەکانیاندا کە خودا بۆی دیاری کردبوون بدوێن لەبارەیەوە
یەرمیا . ٢٢ -٢١ :٢٣
ب .پێغەمبەرایەتی دوای تەواوبوونی یاسای کتێبی پیرۆز .
دوای تەواوبوونی بەشە یاساییەکانی کتێبی پیرۆز کە پێکهاتوە لە ٦٦
بەش  ،ئیدی کەس پێشبینی وپێغەمبەرایەتی نەدەکرد وەکو پێغەمبەرانی
پەیمانی کۆن کە دەیانکرد  .وە ناکرێ هیچ پێشبینیەکی نوێ زیاد بکرێت
بۆ یاسای کتێبی پیرۆز کە  ٦٦بەشە  ،بڕوانە ئاشکراکردن -١٨ :٢٢
 .١٩دەبێت باوەڕداران ئەوانەی بەهرەی پێغەمبەرایەتی (پێشبینی
کردنیان) هەیە بە وشەی خودا بدوێن وەکو چۆن ڕاگەیەنراوە لە کتێبی
پیرۆزدا  ،ئەگەرچی پەیوەندی هەبێت بە ئێستا یان ڕابردوو یانیش
ئایندەوە  ،بەاڵم نابێت ئەو سنورە ببەزێنن کە نوسراوەتەوە لە کتێبی
پیرۆزدا  ،وەك چۆن پۆڵسی نێردراو بە ڕوونی لە ١کۆرنسۆس  ٦ :٤دا
فێرکردن لەبارەیەوە پێشکەش دەکات  .وە دەکرێ باوەڕدارانی تر پشکنین
بکەن بۆ ئەو وتانەی خاوەن بەهرەی پێغەمبەرایەتی پێی دەدوێن  ،ئەوەش

67

بە پشتبەستن بە پێوەری کتێبی پیرۆز وەك چۆن کردار  ١١ :١٧؛
١کۆرنسۆس  ٢٩ :١٤بە ڕوونی فێرمان دەکات .
ڕۆما ١٠ :١٢
پرسیاری  :٤چۆن باوەڕداران ڕێز لەیەکتر بگرن ؟
تێبینیەکان .
بەهۆی بوونی بڕی جیاوازی باوەڕ و جۆرەها بەهرەی ڕۆحی جیاواز و
جۆرەها کاری جیاواز لە کڵێسادا دەکرێ هەر باوەڕدارێك کارێکی بەسود
بکات چونکە هەر باوەڕدارێك بەشداری دەکات تیایدا  .ئیدی هەر
باوەڕدارێك لەالیەن خۆیەوە چێژ وەردەگرێت لەو تواناو توانستەی خودا
پێی بەخشیوە  .بەاڵم دەبێت ئەوە بزانین هیچ باوەڕدارێك نیە هەموو
خاڵەکانی هێزی تێدا کۆبووبێتەوە و هەموو تواناکانی هەبێت  .هیچ
باوەڕدارێك هەموو الیەنەکانی خزمەت جێبەجێ ناکات  ،باوەڕداران
پێویستیان بە بەهرەی یەکترەوکاری یەکترە  ،دەبێت باوەڕداران ڕێز
بگرن لە بەهرەی ڕۆحی و خزمەت وکاری ئەوانی تر هەروەها ئەوانی
تر وەکو ئاڵوگۆڕ هەمان ڕێز بنوێننەوە بەتەواوەتی  .دەبێت باوەڕداران
ڕێزی ئەوانە بگرن کە توانای ڕۆحی بێهاوتای باشتریان هەیە  .بەپێی
فیلیپی  ٤ :٢دەبێت باوەڕداران ئەوانی تر لە خۆیان بەباشتر بزانن ،
ئەمەش واتە باوەڕداران ڕێز لە خاڵە بەهێزەکانی ئەوانی تر بگرن لەو
بەشداریکردنانەی پێشکەشی دەکەن لە کڵێسادا  .هیچ شتێك نابێت بۆ
ڕوخاندن بێت بەڵکو بۆ بونیادنان بێت ،نابێت بە سوك یان بێ نرخ
بڕوانیتە کارو خزمەتی ئەوانی تر لەوەی دەیکەن لە کڵێسادا  ،بەڵکو
هانی یەکتر بدرێت و ڕیز لە خاڵی هێزو توانای یەکتر بگیرێت  ،ئیدی
کڵێسا بونیاددەنرێ و گەشە دەکات.
ڕۆما ٢١ -١٧ :١٢
پرسیاری  :٥کتێبی پیرۆز لەبارەی تۆڵەسەندنەوە چیمان فێر دەکات؟
تێبینیەکان .
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أ .نابێت باوەڕداران تۆڵەبکەنەوە یاخود تۆڵە بستێنن .
ئایەتی  " :١٧خراپەی كەس بە خراپە مەدهنەوه " .لەگەڵ ئەوەی
حکومەتەکان سزای خراپەکاران دەدەن ڕۆما  ، ٤ :١٣باوەڕداران نابێت
هەوڵ بدەن یاسای تۆڵەسەندنەوەو سزا بەدەستەکانی خۆیان جێبەجێ بکەن
لەبەرامبەر خراپەکاراندا ! لەگەڵ ئەوەی باوەڕداران دەناڵێنن بەدەست
خراپەو ستەمەوە بەاڵم نابێت تۆڵە بستێنن ڕۆما  ١٩ :١٢؛ ١سالۆنیکی :٥
 ١٥؛ ١پەترۆس  ، ٩ :٣لەبری ئەوە دەبێت ئاگادار بن چی باشەو پاكە
ئەوە بکەن لەبەردەم هەمواندا ٢کۆرنسۆس  ، ٢١ :٨وە دەبێت تەنها
لەبەرچاوی خودا کاری باشە نەکەن بەڵکو لەبەرچاوی بێباوەڕانیش
هەروەها هەمان کاری چاکەو باشە بکەن  ،مەتا  ٤٨ -٢٠ :٥؛ لۆقا :٦
 ٣٧ -٢٧؛ ٢کۆرنسۆس  ٢ :٤؛ ١تیمۆساوس . ٧ :٣
ب .دەبێت باوەڕداران بە ئاشتی بژین لەگەڵ هەمواندا .
ئایەتی  ١٨دەخوێنینەوە  " :بەپێی تواناتان هەوڵ بدهن كە لەگەڵ هەموو
خەڵك بە ئاشتی بژین" ژیان بە ئاشتی لەگەڵ ئەوانەی خراپەت لەگەڵ
دەکەن واتای سێ شتی لەخۆگرتوە  * :باوەڕداری مەسیح شەڕ ناکات
لەگەڵ خەڵکی  * ،باوەڕداری مەسیح هەوڵ دەدات و تێدەکۆشێت
چارەسەری پەیوەندیە شکستخواردوەکان بکات لەگەڵ خەڵکی دیکە *
باوەڕداری مەسیح کاردەکات بۆ چاکەی خەڵکی دیکەو تەنانەت ئەوانەش
خراپەی بەرامبەر دەکەن .
ئەمەش ئاسان نیە هەمیشە  ،هەندێ جار هەڵوێستی نەرێنی بەردەوام
لەالی کەسانی تر وا دەکات نەتوانیت بەردەوام بە ئاشتی بژیت لەگەڵیدا
.وەهەندێ جار بۆچوونی بەرزت هەیە وەك ئەوەی ناتوانی بەشداری
گوناهەی خەڵکی دیکە بکەیت ئەمەش وا دەکات ڕقیان لێت ببێتەوە و
ڕەتت بکەنەوە  ،لەگەڵ ئەوەشدا دەبێت باوەڕداران هەوڵ بدەن بەئاشتی
بژین لەگەڵ هەموان .
ج .دەبێت باوەڕداران بابەتی حوکمدان و تاوانبارکردن واز لێبهێنن بۆ
خودا .
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ئایەتی  ١٩دەخوێنینەوە  " :توڕەیی لێگەڕین بۆ خودا " مافی حوکمدان
بەسەر خەڵکیدا مافێکە تایبەت بە خودا  ،وە کەسانێكیش هەن خودا
تەرخانی کردوون و دەسەاڵتی داوە پێیان بۆ سزادان ،بەپێی کتێبی پیرۆز
خودا دەسەاڵتی داناوە بۆ سزای خراپەکاران بەم شێوەیەی خوارەوە :
لەالی حکومەتەکانی واڵت کە کاروباری واڵت بەڕێوەدەبەن دەسەاڵتیان
پێدراوە و بەرپرسیارن لە سزادانی خراپەکاران لە واڵتدا ڕۆما ٤ -٣ :١٣
 .بەاڵم دەسەاڵتی حکومەت سنوردارەو نابێت سنور ببەزێنێ وەکو
چەوسانەوەی باوەڕداران ئەوانەی ملکەچی یاسای واڵتن کردار -١٩ :٤
 ٢٠؛ . ٢٩ :٥
لەالی دایکوباوك هەروەها دەسەاڵتیان پێدراوەو بەرپرسیارن لە
تەمێکردن وسزای منداڵە بچوکەکانیان کە هێشتا پێنەگەیشتوون لەسەر
هەڵەکانیان پەندەکان  ١٢ -١١ :٣؛  ٢٤ :١٣؛  ١٨ : ١٩؛  ١٥ :٢٢؛
 ١٤ -١٣ :٢٣؛  ١٧ ،١٥ :٢٩؛ عیبرانیەکان  ، ١١ -٥ :١٢بەاڵم
دەسەاڵتیان سنوردارە  ،وە نابێت باوکان منداڵەکانیان توڕە بکەن
ئەفەسۆس  ٤ :٦؛ کۆلۆسی . ٢١ :٣
لەالی کڵێسا هەروەها دەسەاڵتیان پێدراوە و بەرپرسن لە پەیڕەوکردنی
تەمێکردنی کڵێسایی بەڕاستی بەرامبەر بە ئەندامەکانیان ئەوانەی گوناهە
دەکەن وبەردەوام دەبن لە گوناهە ١کۆرنسۆس  ١٣ -١٢ :٥؛ ٢سالۆنیکی
 ١٥ -١٤ ، ٦ :٣؛ ١تیمۆساوس  ٢٠ :٥؛ تیتۆس  ، ١٠ :٣وە
بەرپرسیارێتی جیاکردنەوەی ناکۆکی وجیاوازی نێوان باوەڕداران
١کۆرنسۆس  . ٨ -١ :٦بەاڵم دەبێت ئەو کەسەی ستەمی لێکراوە بە
نەرمی مامەڵە بکات لەگەڵ ئەو کەسەی ستەمەکەی کردوە مەتا -٣٨ :٥
 ٤١وە پۆڵسی نێردراو هانی باوەڕداران دەدات کە واز لە تۆڵە سەندنەوە
بهێنن و بیخەنە بەردەم پێیەکانی ئەو خودایەی کە بە دادپەروەری حوکم
دەدات ١پەترۆس  . ٢٣ -٢١ :٢کاتێ خەڵکی جوێنیان بە عیسای مەسیح
دەدا  ،جنێوی نەدهدایەوه و هەڕهشەی نەدهكرد "بەڵكو خۆی دهدایە دهست
ئەوهی حوكمی دادپەروهرانەیە " ١پەترۆس  ٢٣ :٢؛ زەبور ١٣ -٥ :٣٧
!
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د .دەبێت باوەڕداران زاڵ بن بەسەر خراپەدا بەکاری چاکە.
ئایەتی  ٢١ -٢٠دەخوێنینەوە  " :خراپە نەتبەزێنێت ،بەڵكو بە چاكە خراپە
ببەزێنە " نابێت باوەڕداران ورەیان بڕوخێت کاتێ ئەوانی تر خراپەیان
بەرامبەر دەکەن بەڵکو دەبێت بەکاری چاکە وەك ئامێڕێک بن بەدەستی
خوداوە بۆ کوژاندنەوەی ئاگری دوژمنایەتی وناکۆکی مامەڵە بکەن  ،وە
وەستانی خراپەکاری و ئەوانەی دەیانچەوسێننەوە خراپەیان بەرامبەر
دەکەن  ،بەم شێوەیە پشكۆی داگیرساو لەسەر سەری ئەوانە كەڵەكە دهكەن
کە خراپەیان بەرامبەر دەکەن .

پەیڕەوکردن
هەنگاوی  :٤پەیڕەوی بکە.
بیربکەوە  :چی ڕاستیەك لەم بەشەی کتێبدا هاتوە دەشێ باوەڕداران بە
شێوەی پراکتیك پەیڕەوی بکەن ؟
بەشداری بکەو بنوسە :وەرن پێکەوە بیربکەینەوە و هەندێ پەیڕەوکردن
بنوسینەوەو تەواو بکەین لە ڕۆما . ٢١ -١ :1٢
بیربکەوە  :ئەو پەیڕەوکردنە پێشنیارکراوە کامەیە کە خودا دەیەوێ
بیگۆڕێ بە پەیڕەوکردنی کەسێتی ؟
بنوسە  :ئەم پەیڕەوکردنە کەسێتیە بنوسە لە پەڕاوەکەتدا .بەشداری بکە بە
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 ).

 -١نمونە لەسەر پەیڕەوکردنی پێشنیارکراو لە ڕۆما . ٢١ -١ :1٢
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 : 1 :1٢ئەندامانی جەستەت تەرخان بکە بە بەردەوامی وەك ئامێرێکی
سروشتی نوێ بۆ خزمەتی خودا.
 : ١ :١٢جەستەت دوور بخەوە لە هەر شتێك کە خودا بێزار دەکات و
نابێتە مایەی ڕەزامەندی خودا وە جەستەت تەرخان بکە بۆ هەموو ئەو
شتانەی خودا لێی ڕازیە .
 : ٢ :١٢خۆت دوور بخەوە لە شێوازی ژیان و کێشەو ئاراستەکانی
خراپەکاران  ،ڕێگە مەدە بە خۆت بەپێی ئەم جیهانە خراپەکارە بژیت ،
زمانی خراپە وەالنێ و گۆرانی خراپ مەچڕە و گۆڤاری خراپ و
قێزەون مەخوێنەوە و مەڕوانە فیلمی بێ ئابڕوو  ،پۆشاکی ڕووت و
وروژێنەر مەپۆشە  ،تێکەڵ مەبە لە هەر چاالکیەکی گوماناوی و بێ
ڕەوشتی و شوێنی خراپەکاران مەکەوە  ،دوور بە لە گوناهە .
 : ٢ :١٢خۆت تەرخان بکە بۆ گۆڕینی ناخت ئەوەی دەتبات بەرەو
گۆڕنی دەرەکی .
 : ٣ :١٢بەکارهێنانی بەهرەی ڕۆحیت ڕەت مەکەوە کە خودا پێی
بەخشیویت  ،زێدەڕۆیی مەکە لەو بڕەی لە ناختدایە و خۆت بە زلتر
دامەنێ .
 : ٣ :١٢بەکارهێنانی بەهرەی ڕۆحیت ڕەت مەکەوە کە خودا پێی
بەخشیویت و واز لە ساکاری درۆ بهێنە .
 : ٥ :١٢بزانە وبڕیار بدە کە تۆ پێویستت بە ئەوانی دیکە هەیە کاتێ
لەسەر پێیەکانی خۆت دەوەستی و گەشە دەکەیت و دەژیت وکار دەکەیت
بەشێوەیەکی دروست و خزمەتی خودا دەکەیت وەك ئەو دەیەوێ  ،واز لە
سەربەخۆییت بهێنە لە ناتەندروستە و گەشە بە پشتبەستن بە ئاڵوگۆڕێکی
تەندروست بدە لە ناختدا.
 : ٦ :١٢ئەگەر بەهرەی پێغەمبەرایەتیت هەیە بەکاری بهێنە لە
ڕاگەیاندنی وشەکانی خودا لە کتێبی پیرۆزدا ئەوەی تایبەتە بە ڕابردوو ،
ئێستاو داهاتوو .
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 : ٨ :١٢ئەگەر بەهرەی بەشداریکردنت هەیە لە دابینکردنی
پێویستیەکانی خەڵکی دیکە بە دڵفراوانیەوە ببەخشە .
 : ٨ :١٢ئەگەر بەهرەی ڕابەرایەتی کردنت هەیە بە تێكۆشان وچاالکانە
بەڕێوەی بەرە بەاڵم نەك خۆت بکەیتە ڕابەرێکی گشتگیرو دیکتاتۆر مەتا
. ٢٨ -٢٥ :٢٠
 : ١٠ :١٢ڕێز بگرە لە باوەڕدارانی دیکە و بەهرە ڕۆحیەکانیان وئەو
بڕەو کارانەی خوداوەند ڕاتدەسپێرێ بۆی .
 : ١١ : ١٢کارەکانت بە تینوگوڕ و سەرڕاستانە ئەنجام بدەو مەوەستە لە
کارکردن .
 : ١٢ :١٢دڵخۆش بە چونکە بەڵینی خودا دێتە دی لە ئاییندەدا.
 : ١٢ :١٢خۆڕاگر بەو بەرگەی ناخۆشی و ناڕەحەتی بگرە چونکە بەمە
خۆشەویستیت دەردەکەوێت لەنێو بارودۆخە سەختەکاندا.
 : ١٢ :١٢سەرڕاست بە لە نوێژ کردن کاتێ کەسێک داوای نوێژت
لێدەکات وە هەر کەسێ داوای لێکردیت پێی ببەخشە و هەر کەسێک لە
دەرگای دایت لێی بکەوە.
 : ١٣ :١٢ئەوەی لەتواناتدایە بیبەخشە بەو باوەڕدارانەی کە خاوەن
پێویستین  ،خانەخوێ بە بۆ میوان .
 : ١٤ :١٢ئەوانە پیرۆز بکە کە دەتچەوسێننەوە ونوێژ بکە لەپێناوی
ئەوانەدا خراپەت بەرامبەر دەکەن لۆقا . ٢٨ -٢٧ :٦
 : ١٥ :١٢گەشە بدە بە هەستت بەرامبەر بە خەڵکانی دیکە .
 : ١٦ :١٢ئامادە بە بۆ مامەڵەکردن لەگەڵ سادەکان وئەوانەی پێگەیەکی
سادەی کۆمەاڵیەتیان هەیە .
 : ٢١ -١٧ :١٢خراپە نەتبەزێنێت ،بەڵكو بە چاكە خراپە ببەزێنە .
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 . ٢نمونە لەسەر پەیڕەوکردنی کەسێتی :
أ .نامەوێت دوای ئەو شێوە دەرەکیەی جیهانی خراپەکار بکەوم ،
نامەوێت جیهانی خراپەکار شێوەم بکێشێت  ،بەڵکو دەمەوێت ناخم بگۆڕم
و بیرو هۆش و ویژدانم و هەوڵسوکەوتم بگۆڕم  ،دەمەوێ هەوڵ بدەم
خواستی تەواوەتی خودا بۆ ژیانم بزانم .
ب .نامەوێت پێوانەیەکی زێدەڕۆییم هەبێت بۆ ئەو بڕەی ناخم  ،بەڵکو
دەمەوێت هۆشمەند بم و تێروانینم بۆ خودی خۆم (کەسایەتیم) ڕەچاو
بکەم ،دەمەوێت ڕێز بگرم لە خاڵی هێز وتوانای باوەڕدارانی دیکە  ،وە
ئەو ڕاستیە ببینم کە ئەوان لە من باشترن لە چەندین بواردا .

هاتنەدەنگ
هەنگاوی  :٥نوێژ بکە
بە نۆرە نوێژ دەکەین  ،هەریەکێك سەبارەت بە یەك ڕاستی کە خودا فێری
کردین لە ڕێگەی ئایەتەکانیەوە لە ڕۆما . ٢١ -١ :١٢
( 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 ).

٥

نوێژ (  ٨خولەك ) نوێژی داکۆکیکاری
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بەردەوام بن لە نوێژ لە شێوەی کۆمەڵەی دووانەیی یان سیانی .
نوێژەکانتان بەرز بکەنەوە لە پێناوی یەکتر و لە پێناوی خەڵکی
جیهان.

٦

ئەرکی ماڵەوە ( دوو خولەك ) بۆ وانەی داهاتوو

ڕابەری کۆمەڵەکە  .ئەرکی داهاتوو بدە بە ئەندامانی کۆمەڵەکەت بە
شێوەی نوسراو  ،یان داوایان لێ بکە لە پەڕاوەکانیاندا بینوسن.
 -١بەڵێن  .بەڵێندان بە ڕاهێنانی قوتابیەکانی خوداوەند و بونیادنانی
کڵێسای مەسیح و جاڕی موژدەی شانشینیی .
 -٢وتاری ئامۆژگاری یان فێرکردن  ،یان وانە دابەشکردن (لەگەڵ
کەسێكی تر یان لەگەڵ کۆمەڵێکدا) ڕۆما .21 -١ :١2
 -٣خەڵوەتی ڕۆحی  .چێژ وەربگرە لە خەڵوەتی ڕۆحی لەگەڵ خودا و
هەموو ڕؤژێك هاوکاری وەربگرە لە نیوەی بەشێك لە ئیشایا ،٤٨
 . ٥٣ ، ٥٢ ،٤٩باشترین شێوازی ڕاست بەکاربهێنە و تێبینیەکانت
بنوسەوە .
 -٤لەبەرکردن  :چاککردنەوە لەالیەن خوداوە ٢ :هەواڵی ڕۆژان :٧
 . ١٤ڕۆژانە بەو  ٥ئایەتانەدا بچۆرەوە کە لەبەرت کردوون .
 -٥فێرکردن  :نمونەی " کرێکارانی ناو ڕەز" ئامادە بکە لە مەتا :٢٠
 ١٦ -١دا هاتووە  .سود ببینە لە شەش هەنگاوەکانی ڕێنمایی بۆ
راڤەکردنی ئەم نمونانەی هاتوون لە وانەی یەکەمدا .
 -٦نوێژ .نوێژ بکە بۆ کەسێكی دیاریکراو یان شتێکی دیاریکراو لەم
هەفتەیەداو تەماشا بکە خودا چی دەکات ( زەبور .)٣ :٥
 -٧تێبینیەکانت بنوسە سەبارەت بە بونیادنانی کڵێسای مەسیح  .هەروەها
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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وانەی ()٤١

نوێژ

١

ڕابەری کۆمەڵەکە  :نوێژ بکەو کۆمەڵەکەت وئەم پرۆگرامی ڕاهێنانە
تەرخان بکە تایبەت بە مزگێنیدان و بانگەوازی شانشینی خودا .
٢

بەشداریکردن ( ٢٠خولەك) یەرمیا

بە نۆرە بەشداری بکەن و پەڕاوی تایبەتی خەڵوەتی ڕۆحیتان
بخوێننەوە ئەوەی فێری بوون لە خەڵوەت و تێڕامانەکانتان لەو بەشە
دیاریکراوەی کتێبی پیرۆز (یەرمیا )٣١ ، ٣٠ ، ٢٩ ،٢٥
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 ،
تەنها تێبینیەکانت بنوسەوە .

٣

لەبەرکردن (٥خولەك) چاککردنەوە لەالیەن خوداوە :
٢هەواڵی ڕۆژان ١٤ :٧

بە شێوەی گروپی دوانەیی ( دوو باوەڕدار پێکەوە ) تیاڕامان و
لەبەرکردن و پێداچونەوە بکەن  : ،چاککردنەوە لەالیەن خوداوە :
٢هەواڵی ڕۆژان .١٤ :٧
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٤

فێرکردن ( ٨٥خولەك) کرێکارانی ناو ڕەز

"نمونەی کرێکارانی ناو ڕەز " لە مەتا  ١٦ -١ :٢٠تایبەتە بە
خەاڵتکردن لە 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
نهێنیەکانی شانشینی خودا و ڕوناکیەکەی  ،وە بۆ ڕوبەڕوبونەوەی خەڵکی
لەبارەی بارودۆخی ڕاستەقینەیان و پێویستییان بە نوێبوونەوە .
لێکۆڵینەوە بۆ ئەم نمونەیە دەکەین خاڵ بەخاڵ بە بەکارهێنانی شەش
ڕێبەری ڕێنماییەکانی تایبەت بە لێکۆڵینەوەی نمونەکان ( بڕوانە ڕێبەری
ڕێنماییەکانی  ، ٩پاشکۆی .)١

مەتا  ١٦ -١ :٢٠بخوێنەوە .
 .١چیرۆکە سروشتیەکە تێ بگە کە لە نمونەکەدا پێشکەش کراوە.
پێشەکی  :نمونەکە بە زمانێکی میتافۆری دەدوێ و واتای ڕۆحیەکەی
بونیاد نراوە لەسەر ئەم زمانە میتافۆریە  .بۆیە یەکەمجارشرۆڤەی
وشەکانی نێو چیرۆک ونمونەکەو بانگراوندە کلتوریەکەی دەکەین
ودەخوێنین  /شارستانی و ڕاستیە میژوویەکانی .
گفتوگۆ :ئەو بنەما سەرەکیانە کامانەن  ،کە نمونەکە لە خۆی گرتوە ؟
تێبینیەکان .
گەورەی ماڵ (یاخود خاوەن ڕەز).
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خاوەن ڕەز ناوە دەبرێ بە (گەورەی ماڵ) ئەمەش وەرگێڕانێكی
وشەبەندیە بۆ دەستەواژەی یۆنانی  ،پێدەچێ ئەم پیاوە خاوەنی موڵکێك
بووبێت کە ماڵەکەی لە نێو ڕیزەکەدا بووبێت و چواردەوری ماڵەکەی
ڕەزێکی گەورە بووبێت .
کرێکارەکان (کرێ گرتەکان).
لە وەرزی بەروبومدا  ،کرێکارەکان بەکرێ دەگیران بۆ کاری ڕۆژانە ،
کرێکارەکان لە مەیدان و ناو بازاڕ کۆدەبونەوە  ،کاتێ خاوەن کار دەهات
دەیبردن بۆ کار و بەکرێی ڕۆژانە  .کاتی کارکردنی ئەو ڕۆژەی کرێکار
بریتی بوو لە  ١٢کاژێر کارکردن لە کاتی ڕۆژهەاڵتنەوە دەستی پێدەکرد
تا ڕۆژئاوا دەبوو لە کۆتایی هەموو ڕۆژێکی کارکردن کرێکەیان پێ
دەدرا ( لێڤیەکان . )١٣ :١٩
ڕێککەوتن .
کرێکارەکان سەرەتا ڕێککەوتن لەسەر کرێی ڕۆژانەیان کە دینارێك بوو،
دینارێك کرێی ڕۆژانەی کرێکار بوو بۆ هەموو ڕۆژەکە لەو سەردەمەدا،
نەدەکرا کرێکارەکان کە درەنگ هاتبوون بۆ سەر کارەکە لەو جۆرە
ڕێكکەوتنە بکەن لەگەڵ خاوەن ڕەزدا چونکە بەشێک لە ڕۆژەکە ئەوان
کاریان دەکرد  ،بەاڵم خاوەن ڕەزەکە بەڵێنی پێدان مافی خۆیان بداتێ.
پێدانی کرێ .
لەکۆتایی ڕۆژی کارکردن کە دوازە کاژێری دەخایاند واباوبوو
کرێکارەکان دیناری خۆیان وەربگرن  ،لەم چیرۆکەدا  ،ئەو کرێکارانەی
یەکەمجار هاتبوونە سەر کار ڕێكەوتنیان نەکردبوو لەسەر کرێی
کارەکەیان  .بەاڵم خاوەن ڕەز کارێکی زۆرزیاتری کرد لەوەی
کرێکارەکانی دیکە چاوەڕوانیان لێدەکرد  .هەستا بە پێدانی کرێ و بەپێی
هەمان کرێی ئەوانەی یەکەمجار هاتبوون کرێی دا بەوانیش !
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 .٢چوارچێوەی دەقە ڕاستەوخۆکە بخوێنەوەو تاقی بکەوە  ،وە
بنەماکانی نمونەکە دیاری بکە .
پێشەکی  :چوارچێوەی "چیرۆکەکە" زۆرجار ڕەهەندو بانگراوندی هەیە
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
کەوتوەتە پێش چیرۆکی نێو نمونەکەوە  ،بەاڵم شرۆڤە یان جێبەجێکردنی
دوای چیرۆکی نمونەکە باسکراوە .
ئاشکرای بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە  :چیرۆک و بانگراوند و شرۆڤە
یان جێبەجێکردنی ئەم نمونەیە چی یە ؟
تێبینیەکان .
أ .بانگراوندی نمونەی هاتوو لە مەتا . ٣٠ -١٦ :1٩
ئەم نمونەیە بە دوو شت بانگراوندەکەی ڕوون دەبێتەوە  :وشەی چونکە
لەسەرەتای نمونەکەدا کە گرێدراوە بە نمونەی پێشووتر هەروەها کۆتایی
هێنان بە نمونەکە بەهەمان شێوەی نمونەی پێشووتر "بەم شێوهیە
دواهەمین دهبنە یەكەمین و یەكەمینیش دهبنە دواهەمین " مەتا  ٣٠ :١٩؛
بڕوانە مەتا . ١٦ :٢٠
مەترسی نەچوونە نێو شانشینی خودا .
ئینجیلی مەتا  ٢٦ -١٦ :١٩پێناسەی گەنجێکی دەوڵەمەند دەکات بەاڵم
زانی کە ژیانی تاهەتایی دەست نەکەوتوە (ڕزگاریی)  .ئەو هەوڵی دەداو
دەگەڕا بەدوای دەستکەوتنی ڕزگاری  ،بەاڵم گەڕانەکەی بەشێوەیەکی
هەڵە بوو  .ئەم گەنجە بیری دەکردەوە کە دەبێت لەڕێگەی کارەکانی و
جێبەجێکردنی ڕاسپاردەکانی شەریعەتەوە ڕزگاریی دەستبکەوێت مەتا
 . ٢٠ ،١٦ :١٩وە لە وتوێژی لەگەڵ عیسادا  ،عیسا ڕاسپاردەی دوەمی
لە دە ڕاسپاردەکە وەرگرتەوە  ،عیسا ڕاسپاردەی یەکەمی لە دە
ڕاسپاردەکە وەرنەگرتەوە چونکە ئەگەر ڕاسپاردەی دوەم جێبەجێ
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نەکرێت وەك ئەوە وایە ڕاسپاردەی یەکەم جێبەجێ نەکرابێت ١یۆحەنا :٤
 . ٢٠وەاڵمی گەنجەکە هەڵوێستی ڕوکەشی دەردەخات ئەگەر بڕوانینە
ڕاڤەی عیسای مەسیح لەڕووی ڕۆحیەوە بۆ ئەم ڕاسپاردەیە مەتا -٢١ :٥
 ٤٨ئیدی عیسا وەاڵمی دایەوە و فەرموی  " :ئەگەر دهتەوێت تەواو بیت،
بڕۆ سامانەكانت بفرۆشە و بیده هەژاران ،ئیتر گەنجینەیەكت لە ئاسماندا
دهبێت و وهره دوام بكەوه " عیسا داوای لە گەنجەکە نەکرد بەکارکردن
ڕزگاریی دەستبکەوێت بەڵکو متمانەی تەواوەتی لە ملکەچیدا تاقی
کردەوە  ،چونکە بەبێ متمانەی تەواو بە عیسای مەسیح ڕێی تێندەچوو
ئەو گەنجە بچێت و هەرچی هەیە بیفرۆشێ و دابەشی بکات بەسەر
هەژاراندا  ،ئەمەش واتا خۆڕەتکردنەوەو ملکەچ بوون بۆ عیسای مەسیح
بەبێ خۆڕەتکردنەوەو ملکەچ بوون بۆ عیسای مەسیح مەحاڵە مرۆڤ
بتوانێت دوای عیسا بکەوێت و ڕزگاریی بەدەست بهێنێت  .بڕوانە
پەیدابوون ٦ :١٥؛ ڕۆما  ٢٨ :٣؛ عیبرانیەکان  ٤٠ -١ :١١؛ یاقوب :٢
. ٢٣ -٢١
سەختی چوونە نێو شانشینی خودا .
گەنجە دەوڵەمەندەکە ئەوەی هەڵبژارد کە دەست بگرێت بە سامان
وموڵکەکانیەوەو دوور بکەوێتەوە لە عیسای مەسیح ئەم گەنجە متمانەی
نەکرد بەعیسای مەسیح و دوای عیسای مەسیح نەکەوت ئەو کات عیسا
فەرموی  " :ئاسانتره وشترێك بە كونی دهرزییەكەوه بچێت لەوهی
دهوڵەمەندێك بچێتە ناو شانشینی خوداوه " مەتا  ، ٢٤ :١٩ئەوەی عیسا
فەرموی بەو واتایە دێت کە بەتەواوی مەحاڵە دەوڵەمەند بتوانێ ڕێگە
بگرێتە بەر بەرەو شانشینی خودا ! چونکە سامان وموڵک وپارە وشتەکان
کە خۆی لە نمونەی سەرکەوتن و هێز و دەسەاڵت و ناوبانگدا دەبینێتەوە
کاریگەری زۆری هەیە لەسەر دڵ و بیروهۆش و ژیانی مرۆڤی
سروشتی تا وای لێدێت ئەو شتانە دەبنە خاوەنی مرۆڤەکە و زۆر سەخت
دەبێت ڕزگاریان بێت لەو شتانە ! مەتا  ٢٤ :٦؛ ١تیمۆساوس ١٠ -٩ :٦
؛ یۆحەنا  ٤٥ -٤٤ :٦؛ ئەفەسۆس  ٩ -٨ :٢؛ مەتا  ٢٦ :١٩؛ یۆحەنا :٣
 ٨ -٣؛ کردار  ٤٨ :١٣؛ فیلیپی  ٢٩ :١؛ ٢تیمۆساوس . ١٠ -٩ :١
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خەاڵتکردنی ئەو خزمەتکارانەی قوربانی دەدەن لە شانشینی خودا.
پەترۆسی نێردراو ووتی خۆی و قوتابیەکانی دیکە هەموو شتێكیان
بەجێهێشت و دوای عیسای مەسیح کەوتن  ،وەك ئەوە وابوو پەترۆس لە
عیسا بپرسێ ئەی هەڵوێستی ئەوان چۆن خەاڵت دەکرێت  .لەالیەك
پەترۆس وقوتابیەکان ئەوەی عیسا داوای لە گەنجەکە کردبوو جێبەجێیان
کردبوو چونکە " ئەوهتا ئێمە وازمان لە هەموو شتێك هێناوه و دوات
كەوتووین" لۆقا  ١١ :٥وە لەالیەکی دیکەوە عیسا فەرموی ڕزگاریی بە
کارکردنی مرۆڤ نیە مەرقۆس  ٢٧ -٢٦ :١٠تەنها خودا ڕزگاریی
دەبەخشێت .
ئیدی عیسا وەاڵمی پەترۆس وقوتابیەکانی دایەوە و دڵنیای کردن وهانی
دان  ،هەر کەسێک قوربانی بدات لە پێناوی عیسای مەسیح هەر لەم
سەردەمەدا دە هێندە وەردەگرێتەوە  ،لەگەڵ ئەوەی چەوسانەوەو ناڕیحەتی
ڕوبەڕویان بوو لە پێناوی عیسای مەسیح لەسەر زەوی بەاڵم هەروەها
چێژیان دەبینی لە دەستکەوتنی پەیوەندی لەگەڵ خەڵکی زۆر زیاتر لە
خراپەکاران  ،وە لە ژیانی داهاتوشدا کاتێ خوداوەند عیسای مەسیح لە
هاتنەوەی دوەمیدا دێتەوە و هەموو شتێك نوێ دەکاتەوە ئیدی خودا
خەاڵتی نێردراوان و هەموو ڕۆڵەکانی دەکات  ،ئیدی شانشینی خودا بە
میرات وەردەگرن لەسەر شێوەی کۆتاییەکەی ئەوەی خۆی لە ئاسمانی
نوێ و زەوی نوێدا دەبینێتەوە مەرقۆس . ٣٠ -٢٩ :١٠
هۆشداری بۆ یەکەمینەکان ودواهەمینەکان .
خودا ناڕوانێتە خەڵکی و سەرکەوتن و دەستکەوتەکانیان و چیان هەیە
بەو شێوەیەی خەڵکی لێی دەڕوانن ١ ،سامۆئیل  ٧ :١٦دەخوێنینەوە " :
یەزدان وهك مرۆڤ تەماشا ناكات ،چونكە مرۆڤ تەماشای ڕوخساری
دهرهوه دهكات ،بەاڵم یەزدان تەماشای دڵ دهكات " هەروەها بڕوانە
١کۆرنسۆس  ٥ :٤؛ مەتا  ٢٣ -٢١ :٧؛ لۆقا  ١٠ -١ :١٩؛ لۆقا :٢٣
 ٤٣ -٣٩؛ مەرقۆس  ٤٤ -٤١ :١٢؛ مەتا  ٨ :٢٦؛ مەتا  ٤ -١ :١٨؛
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 . ٢٨ -٢٠ :٢٠وەکو کرێکارەکانی ناو ڕەز کە وێنەیەکی ڕوونە لە
بارەی بنەمای یەکەمینەکان کە دەبنە دواهەمین .

ب .چیرۆکی نێو نمونەی هاتوو لە مەتا . ١٥ -١ :٢٠

ج .شرۆڤە یان جێبەجێکردنی نمونەی هاتوو لە مەتا . ١٦ :٢٠
عیسا کۆتایی بەم نمونەیە دەهێنێت بەهەمان ئەو شێوەیەی کە کۆتایی بە
باسەکانی هێنا لە مەتا  " ٣٠ -١٦ :١٩بەاڵم زۆر لە یەكەمینەكان دهبنە
دواهەمین و دواهەمینەكانیش دهبنە یەكەمین " عیسا ئاگاداری قوتابیەکانی
و هەموو باوەڕدارێک دەکاتەوە نەبنە ئەو یەکەمینانەی کە دواتر دەبنە
دواهەمین !
دەشێ سێ جۆر خەڵکی بە یەکەمین دابنرێن :
ئەوانەی پێیان وایە یەکەمینن ودەبێت خەاڵت بکرێن لەوەی کردویانە!
ئەوانەی پێیان وایە یەکەمینن ودەبێت خەاڵت بکرێن بەو شایستە بونەی
کە کردویانە !
ئەوانەی پێیان وایە یەکەمینن و ئەو کارانەی کردویانە نابێت کەسانی
دیکە خەاڵت بکرێن لە بری ئەمان لەوەی کردویانە .

 .٣وردەکاری پەیوەندیدار و ناپەیوەندیدار بە نمونەکە دیاری
بکە.
پێشەکی  :عیسا مەبەستی نەبوو بڵێ هەر خاڵێکی نێو نمونەکان
واتاو مەبەستێکی ڕۆحی لە پشتەوەیە  ،وە وردەکاری نێو نمونەکە
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خاڵی جەوهەری یان بابەتی سەرەکی لە خۆ دەگرێ  ،بۆیە دەبێت
هەوڵ بدەین واتاو مەبەستی ڕۆحی بۆ هەموو خاڵێک و وردەکاری
نێو نمونەکان دیاری نەکەین .
ئاشکرای بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە  :ئەو وردەکاریانە
کامانەن نمونەکە لەخۆی دەگرێ و بە سەرەکی و واتادار دادەنرێن؟
تێبینیەکان .
أ .ڕاڤەی میتافۆری .
زۆرجار بە هەڵە لەم نمونانە تێدەگەن بەهۆی ڕاڤەی میتافۆریەوە
(مەجازی)  .وەك بۆ نمونە ڕاڤەی ئیریناوس (  ٢٠٠ -١٣٠زایینی)
بەم شێوەیە راڤەی نمونەکەی کردبوو  ،خاوەن ماڵ خودایەو
کرێکارەکان کە بەکرێ گیرابوون لە کاتە جیاوازەکاندا وێنەیەکن بۆ
ئەو مرۆڤانەی لەسەرەتای بەدیهێنانەوە هاتنە بوون و ئەوانەی دوای
بەدیهێنان هاتنە بوون و ئەوانەی لە کۆتایی زەمانەدا دێنە بوون.
ئۆریگانوس (  ٢٥٤ -١٨٥زایینی) بەم شێوەیە ڕاڤەی نمونەکەی
کردبوو  ،خاوەن ماڵ وێنەیەکە بۆ خودا وە کرێکارەکان ییەکەم
وێنەیەکە بۆ مرۆڤ لە کاتی بەدیهێنانەوە تا دەگاتە نوح وە
کرێکارەکانی دوەم وێنەیەکە بۆ مرۆڤ لە نوحەوە تا دەگاتە ئیبراهیم
و تاد ئیدی بەم شێوەیە وەکو نمونەی ڕاڤەی میتافۆری گریگۆریۆس
 ٦٠٤ – ٥٤٠زایینی و لینسکی و ئەوانی دیکە کە ڕاڤەکانیان
میتافۆریەو ڕەت دەکرێنەوە هەروەها ڕاڤەی دیکەش هەن هەر
دەبێت ڕەت بکرێنەوە وەکو ڕاڤەی نمونەکە بکرێت بە جولەکەو
ناجولەکە چونکە ئەم جۆرە ڕاڤانە پێچەوانەی فێرکردنەکان و
بنەماکانی کتێبی پیرۆزن بڕوانە ٢سالۆنیکی ! ١٠ :٣
ب .ڕاڤەی وردەکاری گرنگ .
عیسا بۆخۆی ڕاڤەیەک و شرۆڤەیەکی نمونەکە دەکات بۆ بنەمای "
بەاڵم زۆر لە یەكەمینەكان دهبنە دواهەمین و دواهەمینەكانیش دهبنە

83

یەكەمین " بە دڵنیاییەوە عیسا مەبەستی لە قۆناغە جیاوازەکانی
میژووی کڵێسا نیە !
خاوەن ماڵی زەوی مافی ئەوەی هەیە کێ بەکرێ بگرێ و چی
لەپارەی خۆی بکات هەرچۆنێکی بوێت .
لەڕاستیدا عیسا لە شانشینی خودا لە خاوەن ماڵەکە دەچێت وا
دەردەکەوێت بەشێوەیەکی بنەڕەتی دەڕوانێتە هەموو شتەکان
وهەموو مرۆڤەکان و بڕیار دەدات لەسەر چارەنوسی خەڵکی بە
دەسەاڵتە شکۆدارەکەی خۆی  ،مافی حوکم دان و دەسەاڵتدارێتی
بابەتێکە تایبەتە بە خودا بە تەواوەتی  ،ڕزگاریی دیاریەکی بێ
بەرامبەرە نەك لە ئەنجامی هەوڵ وتێکۆشانی خەڵکیەوە  ،ئەفەسۆس
 . ٩ -٨ :٢ئەم خاڵەش زۆر گرنگە لە نمونەکەدا .
ڕێککەوتن لەگەڵ کرێکارەکانی یەکەمین دادپەروەرانە بوو.
کرێی ڕۆژانەی ئاسایی سەرباز وکرێکار لەسەردەمی عیسای
مەسیحدا یەك دینار بوو  ،لە ڕاستیدا خاوەن ماڵ یاخود گەورەی ماڵ
لەسەر زەوی ڕێککەوت لەسەر کرێی کرێکارانی یەکەم وە
دەرکەوت کە کرێکارەکان کار دەکەن لەپێناوی دەستکەوتنی
کرێکەیان  ،ئیدی خاوەن کار و ئەوانەی ئەم جۆرە کارە دەکەن
وایان دانا ئەمە دادپەروەرانەیە چونکە هەردووالیان ڕێککەوتن
لەسەری  ،ئەم خاڵە گرنگە بۆ تێگەیشتن لە نمونەکە .
کاژێرەکانی سێ یەم و شەشەم و نۆیەم و یازدەهەم .
ڕۆژ بە کاژێری شەش دەستی پێدەکرد لەبەرەبەیاندا ئەوەی پێی
دەوترێ کاژێری یەکەم  ،بۆیە کاژێرەکانی سێ یەم و شەشەم و
نۆیەم و یازدهەم بەرامبەرە بە کاژێری نۆ و دوازدەی نیوەڕۆ و سێ
یەم وپێنجەم بە عەسر (دوانیوەڕۆ) .
بەڵێن بۆ کرێکارەکانی دواهەمین .
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خاوەن ماڵ یان گەورەی ماڵ لەسەر زەوی ڕێکەوتنی نەکرد لە
دوانیوەڕۆدا لەگەڵ کرێکارەکانی یەکەمین بەاڵم بەڵێنی دا کە
کرێیەکی بداتێ کە بە گونجاوی بزانێت  .ئەم خاڵە لە نمونەکەدا
هەروەها گرنگە .
وتەکانی ئێوارە .
ئەم وتانە گرنگن بۆ تێگەیشتن لە نمونەکە مەتا  ٢٨ :١٩ئاماژەیە بۆ
کۆتایی زەمانە و مێژووی جیهان کاتێ مەسیح حوکم دەدات بەسەر
هەموو مرۆڤەکاندا  .ئەم خاڵە سەرەکیەو پەیامی سەرەکی لە
خۆدەگرێت لە نمونەکەدا .
سەرکاری ڕەز  .هەندێ لە ڕاڤەکاران وای دەبینن کە سەرکاری
ڕەز ئاماژەیەکی هێمادارە بۆ ئەو ڕاستیەی کە " باوك كەس حوكم
نادات ،بەڵكو هەموو حوكمدانی داوهتە دهست كوڕهكە " یۆحەنا :٥
 . ٢٢بەاڵم ئێمە لەبەرئەوەی نابینین کە سەرکارەکە شتێك بکات لە
ئایەتەکانی  ١٥ -١١ئیدی ڕاڤەی ئەوەی کە گەورەی ماڵ وێنەیەك
بێت بۆ باوك و سەرکار وێنەیەك بێت بۆ کوڕ ڕاڤەیەکی گوماناویەو
تەواو نیە  ،باشترە بڕوانینە سەرکار وەك ئەوەی کەسایەتیەکە لە
چیرۆکەکەدا و بێ ئەو چیرۆکی نێو نمونەکە الواز دەبێت ،
کەسایەتی سەرکار لە نمونەکەدا شتێك لە وروژاندنەو ژیان
دەبەخشێت بە چیرۆکەکە .

کرێدان لەپێشدا بەو کرێکارانەی کە لەدواییدا بەکرێ گیران .

ئەم خاڵە گرنگی خۆی هەیە بۆ تێگەیشتن لە نمونەکە .

هەموان وەك یەك کرێ وەردەگرن و هەمان خەاڵت دەکرێن.
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 .٤پەیامی سەرەکی نمونەکە دیاری بکە .
پێشەکی  :پەیامی سەرەکی نمونەکە لە شرۆڤەو جێبەجێکردندایە
یاخود دەکرێ کورتبکرێتەوە لە خودی نمونەکەدا  .وە بە تێڕوانین
لە شرۆڤەکەی عیسای مەسیح بۆ نمونەکە یان جێبەجێکردنی
دەزانین چۆن دەبێت ڕاڤە بۆ نمونەکە بکەین .
ئاشکرای بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە  :پەیامی سەرەکی ئەم
نمونەیە چی یە ؟

تێبینیەکان .

نمونەی کرێکارانی ناو ڕەز لە مەتا  ١٦ -١ :٢٠فێرمان دەکات
لەبارەی خەاڵتکردن لە شانشینی خودا  .پەیامی سەرەکی نمونەکە
ئەوەیە  :خودا ماف و دەسەاڵتی تەواوەتی هەیە بە ڕەهایی لەوەی
دەیەوێ بەکاری بهێنێ لە شانشینیەکەیداو چۆنی بوێت و چۆن
خەاڵتیان بکات لە کۆتاییدا  ،بۆیە لە نێو ئەو شتانەی کە دەبێت
خەڵکی وەالی نێن ئەوەیە لە یەکەمینەکان نەبن کە دەبنە دواهەمین ،
ئیدی بەم شێوەیە  ،دەبێت هەوڵ بدەن نەبنە نێچیری ڕۆحی کار
لەپێناوی کرێیەك کە تایبەتە بە کاروباری ڕۆحی !  ،باوەڕداران
ڕزگاریەکەیان بێ بەرامبەرەو لەدەستی خودایە نەك
بەکاروکارکردن بەدەست بێت ! .
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بڕوانە مەتا ٢٧ ، ٢٢ ، ١٦ :١٩؛  ١٣ ،٢ :٢٠؛ مەتا ٢٣ ، ١٥ -١٤ :٢٠
؛ مەتا . ٢٨ -٢٠ ، ١٥ :٢٠

 .٥بەراوردی نمونەی هاوسەنگی و بەرابەری لە کتێبی پیرۆزدا.
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
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 .
ئاشکرای بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە  :هەریەك لەم بەشە کتێبیانە
چیمان فێر دەکات بە بەراورد لەگەڵ ئەوەی نمونەکە فێڕمان
دەکات ؟
مەرقۆس  ٣٤ :١٣؛ ١کۆرنسۆس . ١١ -٥ :٣
خودا مافی ڕەهای هەیە لەوەی کێ بەکاربهێنێت بۆ خزمەتەکەی  ،عیسای
مەسیحی خوداوەند بەرپرسیارێتی ماڵەکەی دا بە خزمەتکارەکانی (کڵێسای
مەسیح لە جیهاندا ،یان شانشینیەکەی قۆناغی ئێستا ) وە هەر یەك لە
خزمەتکارەکانی دەستنیشان کرد بۆ خزمەتێك لە کڵێسادا و شانشینیەکەی
مەرقۆس  ٣٤ :١٣؛ ١کۆرنسۆس . ١١ -٥ :٣
١کۆرنسۆس  ١٥ -١٠ :٣؛ ٢تیمۆساوس  ٨ -٦ :٤؛ ١کۆرنسۆس -٢٤ :٩
 ٢٧؛ لۆقا . ٢٧ -١١ :١٩
خودا ماف ودەسەاڵتی ڕەهای هەیە لەوەی خەاڵتی کام لە خزمەتکارەکانی
بکات بەو شێوەیەی کە دەیەوێت ١ ،کۆرنسۆس  ١٥ -١٠ :٣؛
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٢تیمۆساوس  ٨ -٦ :٤؛ ١کۆرنسۆس  ٢٧ -٢٤ :٩؛ لۆقا ٢٧ -١١ :١٩
بڕوانە پاشکۆی  ٢؛ بڕوانە ١کۆرنسۆس . ١٥ -١٠ :٣
لۆقا . ١٠ -٧ :١٧
دەبێت باوەڕداران خۆیان بپارێزن لەوەی نەبنە نێچیرێکی ئاسانی ڕۆحی
کار لەپێناوی کرێی کاردا  ،بڕوانە وانەی  . ٣٩دەشێ پەیامی سەرەکی ئەم
نمونەیە ئەمە بێت  :دەبێت باوەڕداران هەوڵ بدەن بە سەرڕاستی خزمەت
بکەن و کار بکەن لەسەرووی ئەوەی ئەرکی خۆیانە  ،دەبێت باوەڕداران
بە گیانی کۆیالیەتیەوە کار نەکەن بەڵکو بە گیانێکی ئازاد و بە حەزو
پەرۆش بوونەوە و بە دڵگەرمیەوە کار بکەن بەو پەڕی دڵخۆشیەوە وە بە
گیانی خۆشەویستی و سوپاسگوزاریەوە خزمەت بکەن چونکە گیانی
کۆیالیەتی خەاڵتی نیە لە شانشینی خودا  .بڕوانە ١پەترۆس . ٦ -٥ :٥

 .٦کورتەی فێرکردنی سەرەکی نمونەکە .
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 .
دەبێت هەموان خودا و سروشتەکەی بناسن .
خودا بە نیعمەتی خۆی هەموو باوەڕدارێك خەاڵت دەکات لە حوکمدانی
کۆتاییدا  .بەاڵم ئەم خەاڵتانە هەموی کە دەدرێت بۆ ئەوە نیە کە
باوەڕداران شایەنین  ،بەڵکو هەموو شتێك پشت دەبەستێت بە
خۆشەویستی و نیعمەتی خودا  ،ئەفەسۆس ! ١٠ :٢
هەموو باوەڕداران پێویستە بزانن چی بن و چۆن بن .
گرنگ ئەوەیە خزمەتی خودا بکەین بە ڕۆحێکی تەندروست و بە
سەرڕاستی و هەوڵ و تێکۆشانەوە  ،گەلی شانشینی خودا نابنە نێچیری
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کار لەپێناوی کرێی کار لەوەی تایبەتە بە کاروباری ڕۆحی  .لەبری ئەوە
ڕاستی خوداو ماف ودەسەاڵتی ڕەهای خودا دەزانن لەوەی چۆنی بوێت
وبەگونجاوی بزانێت بەو شێوەیە خەاڵتی خەڵکی دەکات .

٥

نوێژ (  ٨خولەك ) نوێژێك ڕەنگدانەوەی وشەکانی
خودا بێت

بە نۆرە نوێژ بکەن  ،نوێژێکی کورت ئەوە دەربخات کە ئەمڕۆ
فێربوون  .یان کۆمەڵەکە بکە بە دوو یان سێ کۆمەڵ و نوێژێك
بکەن ڕەنگدانەوەی ئەوە بێت کە ئەمڕۆ فێربوون .

٦

ئەرکی ماڵەوە ( دوو خولەك ) بۆ وانەی داهاتوو

ڕابەری کۆمەڵەکە  .ئەرکی داهاتوو بدە بە ئەندامانی کۆمەڵەکەت بە
شێوەی نوسراو  ،یان داوایان لێ بکە لە پەڕاوەکانیاندا بینوسن.
 -١بەڵێن  .بەڵێندان بە ڕاهێنانی قوتابی نوێی خوداوەند و بونیادنانی
کڵێسای مەسیح و جاڕدانی موژدەی شانشینی خودا .
 -٢وتاری ئامۆژگاری یان فێرکردن  ،یان وانە دابەشکردن (لەگەڵ
کەسێكی تر یان لەگەڵ کۆمەڵێکدا) فێرکردنی پەیوەست بە نمونەی "
کرێکارانی ناو ڕەز ".
 -٣خەڵوەتی ڕۆحی  .چێژ وەربگرە لە خەڵوەتی ڕۆحی لەگەڵ خودا و
هەموو ڕۆژێك هاوکاری وەربگرە لە نیوەی بەشێك لە یەرمیا ،٣٢
 .٣٧ ، ٣٦ ،٣٣باشترین شێوازی ڕاست بەکاربهێنە و تێبینیەکانت
بنوسەوە .
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 -٤لەبەرکردن  :پێداچوونەوە بکە بۆ زنجیرەی ئایەتەکانی لەبەرکردن
(کەرەستەکانی خودا .)٥ -١
 -٥وانەی کتێبی پیرۆز  .وانەی داهاتووی کتێبی پیرۆز ئامادە بکە لە
ماڵەوە  :ڕۆما  .١٤ -1 :1٣ئەو پێنج ڕێگەیەی لێکۆڵینەوەی کتێبی
پیرۆز بەکار بهێنەو و سودیان لێ ببینە .تێبینیەکانت بنوسەوە .
 -٦نوێژ .نوێژ بکە بۆ کەسێكی دیاریکراو یان شتێکی دیاریکراو لەم
هەفتەیەداو تەماشا بکە خودا چی دەکات ( زەبور .)٣ :٥
 -٧تێبینیەکانت بنوسە سەبارەت بە بونیادنانی کڵێسای مەسیح  .هەروەها
ئەو تێبینیانە بنوسەوە کە پەیوەندیان بە کاتی خەڵوەتت لەگەڵ خودا و
ئایەتەکانی لەبەرکردن و فێرکردن و ئامادەکاری یەوە هەیە .

وانەی ()4٢

نوێژ

١

ڕابەری کۆمەڵەکە  :نوێژ بکەو کۆمەڵەکەت وئەم پرۆگرامی ڕاهێنانە
تەرخان بکە تایبەت بە مزگێنیدان و بانگەوازی شانشینی خودا .
٢

بەشداریکردن ( ٢٠خولەك) یەرمیا

بە نۆرە بەشداری بکەن و پەڕاوی تایبەتی خەڵوەتی ڕۆحیتان
بخوێننەوە ئەوەی فێری بوون لە خەڵوەت و تێڕامانەکانتان لەو بەشە
دیاریکراوەی کتێبی پیرۆز ( یەرمیا )37 ، 36 ، 33 ،32
گوێ بگرن لە ئەو کەسەی بەشداری دەکات  ،بەشێوەیەك مامەڵەی
لەگەڵ بکەن هەست بکات ئەوەی دەیڵێ جێی بایەخی ئێوەیە  ،پێشوازی
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لێبکەن  .مشتومڕی لەگەڵ مەکەن لەو بابەتەی بەشداری پێدەکات ،
تەنها تێبینیەکانت بنوسەوە .

٣

لەبەرکردن (٥خولەك) پێداچوونەوە بکە بۆ ئایەتەکانی
لەبەرکردن تایبەت بە کەرەستەکانی خودا

بە شێوەی گروپی دوانەیی ( دوو باوەڕدار پێکەوە پێداچونەوە بکەن ،
بۆ ئایەتەکانی لەبەرکردن تایبەت بە کەرەستەکانی خودا.
٤

فێرکردن ( ٨٥خولەك) ڕۆما 14 -١ :١3

پێشەکی  :بەشەکانی  ١٦ -١٢لە نامەی ڕۆما جەخت دەکاتەوە لەسەر
پەیڕەوکردنی ژیان  ،باس لە پیرۆزیی کردەیی یان پیرۆزکردن دەکات .
پۆڵسی نێردراو فێرمان دەکات لە ڕۆما  ١٢کە باوەڕدار بەرپرسیارە لە
جەستەیی وبیروهۆشی جۆرەها لە پەیوەندیەکانی  .وە ڕۆما  ١٣فێرمان
دەکات کە باوەڕدار بەرپرسیارە لە بەرامبەر دەسەاڵت و حکومەت و
نزیکەکەی و جیهانی تاریکی و ڕوناکی .

وشەی خودا
هەنگاوی  :١بخوێنەوە .
پێکەوە ڕۆما  ١٤ -١ :١٣دەخوێنینەوە .
بە نۆرە هەر کەسێ ئایەتێك بخوێنێتەوە تا هەموو ئایەتەکان بە تەواوی
دەخوێنینەوە .
تێبینیەکان
هەنگاوی  :٢ئاشکرای بکە.
بیرکەوە  .ئەو ڕاستیە کامەیە پێت وایە گرنگە بەالتەوە سەبارەت بە خۆت
لەم ئایەتانەدا ؟ یان لە کۆی گشتی ئەم ئایەتانە کام ڕاستیە چووە ناو هۆش
و دڵتەوە ؟
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بنوسە  .یەك یان دوو ڕاستی ئاشکرا بکە کە تێگەیشتووی لێی  .بیریان
لێبکەوە و بیرۆکەکانت بنوسە لە پەڕاوەکەتدا .
بەشداری بکە ( .دوای ئەوەی ئەندامان کاتێك بەسەردەبەن لە
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
شێوەیەکی جیاواز بەشداری دەکەن).
ڕۆما ٧ -١ :١٣

ئاشکراکردنی  :١بەرپرسیارێتی و ئەرکی باوەڕدار بەرامبەر بە
دەسەاڵتی حوکمڕان .

أ .دەسەاڵتی مەدەنی .
کتێبی پیرۆز فێرکردن لەخۆدەگرێ لەبارەی حکومەتەکانی جیهان  ،وە
پۆڵسی نێردراو لێرەدا باس لە دەسەاڵتی مەدەنی دەکات وەك لە وشەکەیدا
دەردەکەوێت "شمشێری هەڵگرتن" و" باج دان" ئەم فێرکردنە زۆر
گرنگە چونکە هەموو باوەڕداران لە جیهاندا دەژین لەژێر سایەی دەسەاڵتە
حوکمڕانەکان کە دیاریکراون  ،ئەم بابەتە گرنگیەکی تایبەتی هەیە
لەنامەی ڕۆمادا  ،چونکە ژمارەیەکی زۆر لە ئەندامانی کڵێسا لە ڕۆما لەو
باوەڕدارانەوە بوون کە بەڕەچەڵەك جولەکە بوون  ،وە زۆربەی جولەکە
لە سەردەمی پۆڵسدا بە دوای دەرفەتێکدا دەگەڕان ڕاپەڕن و چیتر ملکەچی
ڕۆما نەبن  .زۆر بە پەرۆش بوون جارێکی تر سەربەخۆ بن  .دەیانویست
پاشایەکی تایبەت بە خۆیان هەبێت و دەسەاڵتی حوکمڕانی تایبەت بە
خۆیان هەبێت ( یۆحەنا  ١٥ :٦؛  ٣٣ :٨؛ کردار  ٦ :١؛  ٣٧ -٣٦ :٥؛
بڕوانە کردار . ٢ :١٨
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ب .حەوت دەسەاڵتە حوکمڕانەکان .
خودا حەوت پەیوەندی دەسەاڵتی ڕیزبەند کردوە – ملکەچ کردوە لە زەوی
(ڕۆما  )١( : ٢ -١ :١٣خودا لە مەسیحدا دەسەاڵتدارە بەسەر هەموو
مرۆڤەکان وشتەکاندا (١کۆرنسۆس  ٣ :١١؛ ئەفەسۆس  ٢٣ -٢٠ :١؛
کۆلۆسی . ١٨ :١
( )٢مرۆڤ دەسەاڵتدارە بەسەر بەدیهێنراوەکانی خودا  :بەسەر زەوی و
درەخت و ڕوەك و ئاژەڵەکاندا ( پەیدابوون  ٢٨ :١؛  ١٦ -١٥ :٢؛ زەبور
. ٨ -٤ : ٨
( )٣پیاو دەسەاڵتی هەیە بەسەر ژندا لە پەیوەندی هاوسەرگیریدا (
پەیدابوون  ١٦ :٣؛ ئەفەسۆس  ٢٤ -٢٢ :٥؛ کۆلۆسی  ١٨ :٣؛ ١پەترۆس
 ، ) ٦ -١ :٣وە لە کۆبونەوە فەرمیەکانی تایبەت بە کڵێسا (١کۆرنسۆس
 ٣ :١١؛  ٣٥ -٣٣ :١٤؛ ١تیمۆساوس  ١٤ -١١ :٢؛ . ) ٥ -٢ :٣
( )٤دایکوباوك دەسەاڵتیان هەیە بەسەر منداڵەکانیاندا ئەو مندااڵنەی کە
تەمەنیان لەژێر تەمەنی یاساییە (ئەفەسۆس  ٣ -١ :٦؛ کۆلۆسی . )٢٠ :٣
( )٥حکومەتی واڵت دەسەاڵتی هەیە بەسەر هاواڵتیەکانیدا (ڕۆما -٣ :١٣
 ٧؛ ١پەترۆس . )١٧ -١٣ :٢
( )٦خاوەن کار دەسەاڵتی هەیە بەسەر کرێکارو کارمەندەکانیدا (
ئەفەسۆس  ٩ -٥ :٦؛ کۆلۆسی ١ :٤ – ٢٢ :٣؛ ١پەترۆس .) ٢٣ -١٨ :٢
( )٧پیرانی کڵێسا دەسەاڵتیان هەیە بەسەر ئەندامانی کڵێسا (کردار :٢٠
 ٢٨؛ ١سالۆنیکی  ١٢ :٥؛ عیبرانیەکان . )١٧ :١٣
خودا ئەم حەوت پەیوەندیە دەسەاڵتانەی ڕیز بەند کردوە  ،نابێت مرۆڤ
بیگۆڕێ  ،هەموو دەسەاڵتەکان ملکەچن جگە لە دەسەاڵتی یەکەم  ،وە
هەمویان ئەرکی دیاریکراویان هەیە بەاڵم سنوردار  ،هەروەها
دەسەاڵتەکانیش سنوردارن .
ڕۆما ١٤ -٨ :١٣
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ئاشکراکردنی  :٢ئەرکی باوەڕدار بەرامبەر بە نزیکەکەی .
نامەی ڕۆما  ١٤ -٨ :١٣فێرمان دەکات لەبارەی پیرۆزیی کردەیی یان
پیرۆزبوون  ،بەشێوەیەکی سەرەکی پێناسەی ژیانی خۆشەویستی و ژیانی
ڕوناکی دەکات  .بڕوانە ئەفەسۆس . ٢ -١ :٥
هەروەها ئەفەسۆس . ١٤ -٨ :٥

ڕونکردنەوە
هەنگاوی  :٣پرسیار .
بیربکەوە  :حەز دەکەی کام پرسیارە بخەیتە ڕوو بۆ کۆمەڵەکە لەبارەی
ئەم بەشەی کتێبی پیرۆز؟ باشترە هەوڵ بدەین هەموو ئەو ڕاستیانەی
ڕاگەیەنراون لە ڕۆما  14 -١ :١3تێ بگەین  ،وە ئەو شتانەی تا ئێستا
لێی تێنەگەیشتووین پرسیاری لەبارەوە بکەین.
بنوسە :وریا بە لە شێوازی پرسیارەکەت هەوڵ بدە ڕوون بێت  ،دواتر
پرسیارەکەت لە پەڕاوەکەتدا بنوسەوە.
بەشداری بکە  ( :دوای ئەوەی ئەندامان کاتێك بەسەردەبەن لە
بیرکردنەوەو نوسینەوە  ،یەکەمجار داوا لە هەر یەکێكیان بکە
پرسیارەکانیان بخەنە ڕوو ).
گفتوگۆ بکە  ( :دوای ئەوە  ،هەندێ پرسیار هەڵبژێرە وە هەوڵ بدە لە
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 ).

ڕۆما 5 -1 :13
پرسیاری  : ١ئەرکی باوەڕدار چی یە بەرامبەر بە دەسەاڵتی
حوکمڕان ؟
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تێبینیەکان .
أ .ملکەچ بوون بۆ دەسەاڵتی حوکمڕان بەشێکە لە کردەی پیرۆزبوون.
ملکەچبوون بۆ دەسەاڵتی حوکمڕان بەشێکە لە "خواستی چاکی خودا بە
تەواوەتی" ئەوەی ڕۆما  ٢ :١٢فێرمان دەکات لەبارەیەوە .
هەروەها بڕوانە مەتا  ١٧ -١٦ :٢٢؛ مەرقۆس  ١٤ :١٢؛ لۆقا -٢١ :٢٠
 ٢٢؛ یۆحەنا  ٣٣ :٨؛ کردار  ٣٧ – ٣٦ :٥؛ کردار  . ٢ :١٨لەالی
جولەکەکان یاخی بوون و وروژاندنی دوبەرەکی و دڵەڕاوکێ و شۆڕش
هەبوو ئەو کات هەروەها بەڵگەی دیکەی نوسراوی مێژووی هەبوو
سەبارەت بەوەی جولەکەکان زۆربێزار بوون لەوەی لەژێر دەسەاڵتی
ڕۆمەکان بوون .
لەژێر ئەم ڕۆشناییەوە دەبێت باوەڕداران باوەڕیان بە دەسەاڵت و
پەروەردگاریی عیسای مەسیح هەبێت وە بەپێی نامەی ڕۆماو
فێرکردنەکانی نابێت بەهەڵە و الدان بڕوانینە ئازادی لەنێو باوەڕداراندا .
وە پۆڵس لە فێرکردنەکەیدا و لەژێر ڕوناکی ئەو ڕاستیە سیاسیانەدا
فێرمان دەکات کە پەیوەندی باوەڕدار بە دەسەاڵتی حوکمڕانەوە بەشیکە لە
پیرۆزبوون لەژیانیدا !
ب .ملکەچبوون بۆ دەسەاڵتی حوکمڕان بەبێ ئەوەی هەندێ شت ڕەچاو
بکرێ .
پەیمانی نوێ فێرمان دەکات لەبارەی ئەرکی باوەڕدار بەرامبەر بە
دەسەاڵتی حوکمڕان ١ ،تیمۆساوس  ١ :٢فێرمان دەکات کە نوێژ بکەین
لە پێناوی هەموو ئەوانەی لە دەسەاڵتدان  .وە نامەی تیتۆس ١ :٣
فءرمان دەکات کە باوەڕداران دەبێت ملکەچی دەسەاڵت بن وە بەئاشتی
بژین بێ ئەوەی وتەی خراپ بەکەس بڵێن  .هەروەها بڕوانە کردار :٤
 ٢٠ -١٩؛ . ٢٩ :٥
ڕۆما ٧ -٦ :١٣
پرسیاری  : ٣ئەرکی باوەڕدار چیە لەوەی تایبەتە بە باج دان ؟
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تێبینیەکان .
أ .باوەڕداران دەبێت باج بدەن بە حکومەت .
چونکە حکومەت هەموو کاتەکانی تەرخان کردوە بە ڕاپەڕاندنی
ئەرکەکانی بۆیە پێویستی بە هاوکاری و پشتگیری دارایی هەیە هەروەها
ئەوانەی کاردەکەن لە حکومەتدا پێویستیان بە داهات هەیە بۆ بژێویان ،
وە دەسەاڵتی حوکمڕان کار دەکات بۆ چاکەی خەڵکی لە کۆمەڵگەدا
لەڕێگەی گەشەدان بە سیستەمی فێرکردنی مندااڵن ومێرمندااڵن والوان ،
وە لەڕێگەی پارێزگاریی کردن لە دادپەروەریی لە دادگاکاندا  .وە لە
ڕێگەی گەشەدان بە گوندو شارو شاروچکەکان و بایەخ دان بە
کۆاڵنەکان و باخچەکانیان  ،وە چەندینی تر ،هەروەها دەسەاڵتی
حوکمڕان دەبێت بجەنگێ لە دژی تاوان وگەندەڵی  ،وە سزادانی ئەوانەی
خراپە دەکەن وخراپەکاران لە کۆمەڵگەدا وە پارێزگاری کردن لە یاساو
سیستەم لە کۆمەڵگەدا وە دەسەاڵت بۆ هەموو ئەمانە پێویستی بە پارەیە ،
بۆیە خودا فەرمان دەکات بە خەڵکی لەنێویاندا باوەڕدارانیش کە باج بدەن
ئەوەی حکومەت بڕیاری لەسەر داوە و کردویەتی بە ئەرك بەسەریانەوە
لە بازرگانی و موڵک و کڕین و فرۆشدا لۆقا . ٢٥ -٢٢ :٢٠
ب .ئەرکی باوەڕدارانە کە ڕێز لە حکومەت بگرن .
نەك تەنها باج دان بە حکومەت بەڵکو دەبێت باوەڕداران ڕێز بگرن لە
کارمەندەکانی حکومەت وەك ئەرکی سەرشانیان .
ڕۆما ٧ -٦ :١٣
پرسیاری  :٣وشەی "یاسا" یان "شەریعەت" واتای چیە بەپێی نامەی
ڕۆما ؟
تێبینیەکان .
أ .بەشەکانی شەریعەت .
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پۆڵس زۆر فێرکردنی پێشکەش کرد لەبارەی شەریعەتەوە  .دەبێت بەئاگا
بین لەو ڕاستیەی کە پۆڵس بەکاری دەهێنێ لە وشەی "شەریعەت" بە
واتاو شێوە جیاوازەکانیەوە  .بەاڵم بەشێوەیەکی گشتی شەریعەتی خودا
دەکرێ بە شی بەشەوە :
(شەریعەتی ئەخالقی) کە گوزارشە لە داواکاریەکانی خودا تایبەت بە
ژیان لە ڕاسپاردەکانی خودا تایبەت بە الیەنە ئەخالقیەکان  .ئەم
داواکاریانە پێکهاتووە لە دە ڕاسپاردەکەو شەریعەتی ئەخالقی تردا  .وە تا
ئێستاش ئەم شەریعەتە بەردەوامە لە پەیمانی نوێدا .
(شەریعەتی پەرستش) لەماوەی پەیمانی کۆن گوزارش لە نزیکبوونەوە لە
خوداو بە پەرستن و شەریعەتی پەرستش (ڕێوڕەسمە ئاینیەکان) دەهاتن
بەرەو خودا  ،ئەمەش پێکهاتوە لە کۆمەڵێ یاسا بە کەسە پیرۆزەکان
وتەرخان کراوەکان بۆ خودا ( .کاهینەکان ولێڤیەکان) وە شوێنی پیرۆز
(پەرستگاو خێوەتی کۆبونەوە) وە وەرزە پیرۆزەکان (شەبەت و جەژنە
ئاینیەکان) وە کارە پیرۆزەکان ( قوربانی پێشکەشکردن  ،خەتەنەکردن ،
مامەڵەکردن لەگەڵ خۆراکە پاکەکان  ،نۆبەری بەروبومەکان  ،دەیەك ،
تاد) شەریعەتی پەرستش هاتەدی و ڕاوەستا لە بەردەوام بوون ( مەتا :٥
 ١٧؛ ئەفەسۆس  ) ١٥ :٢وە نابێت کڵێسا چیتر بەکاری بهێنێتەوە.
( شەریعەتی مەدەنی ) لە ماوەی پەیمانی کۆن داواکاریەکانی حوکمڕانی
لەسەر گەلی ئیسرائیل لە شەریعەتی کۆمەاڵیەتی – مەدەنیدا دەردەکەون .
ئەم شەریعەتە پێکهاتوە لە کۆمەڵێ شەریعەت و یاسای تایبەت بە پاشاو
دادوەران و جەنگ و موڵک و سزاکان  ،تاد .
ب .واتای جیاواز بۆ وشەی "شەریعەت" .
شەریعەت مەرجی ڕەهای دەستکەوتنی ڕاستودروستیە (بێتاوانی) :
شەریعەت داواکاریەکانی خوداو مەرجەکانیەتی بەڕەهایی بۆ دەستەکوتنی
بێتاوانی (ڕزگاریی) وە ئەزمونداریی لە پیرۆزیدا  .ئەم شەریعەتە
ڕاگەیەنرا بۆ هەموو خەڵکی جیهان لە دڵیانداو لە ویژدانیاندا ئەوان
دەزانن ئەگەر دەستدرێژی بکەنەوە سەر ئەم شەریعەتانە و سنور ببەزێنن
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واتە مردن (ڕۆما  ١٥ -١٤ :٢؛  ٣٢ :١؛ ڕۆما  ١٢ :٢؛ ڕۆما -١٩ :٣
. ٢٠
شەریعەت بەشەکانی پەیمانی کۆنە  :شەریعەت پەیمانی کۆنە  ،چونکە
ڕاگەیاندنی رزگاریی خودای لەخۆ گرتوە  ،ڕۆما  ١٢ :٢؛ ڕۆما -٢١ :٣
 ٢٢؛  . ٨ -٣ :٤وە ئەمڕۆ پەیمانی کۆن و نوێ لەبەردەستدان لەالی
جولەکەو نەتەوەکان .
شەریعەت مەرجی ڕەهای ئەزمونکردنی پیرۆزییە  :وشەی شەریعەت
هەروەها بەکار دێت وەك ئاماژەیەك بۆ شەریعەتی ئەخالقی یان دە
ڕاسپاردەکە ئیدی بەمشێوەیە  .ڕۆما  ٩ -٨ :٧؛ ڕۆما . ١٠ -٨ :١٣
ڕۆما ١٠ – ٨ :١٣
پرسیاری  :٤ئەرکی باوەڕدار چی یە تایبەت بە نزیکەکەی ؟
تێبینیەکان .
نامەی ڕۆما  " ٨ :١٣بە هیچ شتێك قەرزاری كەس مەبن ،جگە لەوهی
یەكتریتان خۆشبوێ ،چونكە ئەوهی خەڵكی دیكەی خۆشبوێ ،تەوراتی
هێناوهتە دی " ئەم بەشە پێداگری ناکات لەسەر قەرزاریی پارە  ،بەڵکو
پەیوەست بوونی باوەڕدارە کە دەبێت نزیکەکەی خۆش بوێت ئەم بەشە
فێرمان دەکات کە خۆشویستنی کەسە نزیکەکان بەشێکە لە پیرۆزبوون.
أ .خۆشویستنی نزیک پەیوەست بونێکە دەمێنێتەوەو بەردەوام دەبێت
لەسەر باوەڕداران .
بەشەکە ناڕوانێتە خۆشەویستی وەکو قەرزار بونێك ودەبێت بدرێتەوە
ئەوەی پۆڵس دەیکات ئەوەیە کە یادی باوەڕداران دەهێنێتەوە پەیوەست بن
بە خۆشەویستنی بەردەوام و بێ کۆتایی .
ب .خۆشویستنی نزیک تەواوکردنی شەریعەتە .
" چونكە ئەوهی خەڵكی دیكەی خۆشبوێ ،تەوراتی هێناوهتە دی " پۆڵس
لێرەدا وشەی شەریعەت بەواتای شەریعەتی ئەخالقی بەکاردەهێنێت
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ئەوەی کورت دەکرێتەوە لە دە ڕاسپاردەکەدا پۆڵس لەم بەشەدا چوار لە دە
ڕاسپاردەکە وەردەگرێتەوە  ،ئەمەش واتە دە ڕاسپاردەکە دەمێنێتەوەو
بەردەوامە و دەبێت باوەڕداران پەیوەست بن پێوەی  .دە ڕاسپاردەکە
گوزارش دەکات لە گرنگیی خۆشەویستی ڕاستەقینە  ،وە باوەڕدار فێڕ
دەکات کە ژیانێك بژی خودای لێ ڕازی بێت  ،واتە چۆنیەتی ژیان لە
خۆشەویستیدا  .واتە بەبێ خۆشەویستی تەورات (شەریعەت) نایەتە دی .
ج .خۆشویستنی نزیک واتە مرۆڤ گوناهە نەکات بەرامبەر بە
نزیکەکەی .
زۆربەی دەڕاسپاردەکە بە شێوەی جڵەوگیرین  :داوێن پیسی مەکە .
مەکوژە  ،مەدزە  ،شایەتی درۆ مەدە  ،ئارەزوو مەکە  ،بەاڵم شەریعەتی
خۆشەویستی گوزارش دەکات لە فەرمانی ئەرێنی  :نزیکەکەت خۆش
بوێ  .هەروەها بڕوانە سالۆنیکی  ٢٢ :٥؛ ١کۆرنسۆس . ٦ -٤ :١٣
ب .خۆشویستنی نزیک واتە مرۆڤ هەڵوێستێکی ئەرێنی وکردەیی هەبێت
بەرامبەر بە نزیکەکەی .
" نزیکەکەت خۆش بوێ " ئەمەش بە شێوەی ئەرێنیە و هەموو
نەرێنیەکان دەخاتە دەرەوەی ئەرێنیەکان .
ڕۆما ١٤ -١٣ :١٣
پرسیاری  :٥ئەرکی باوەڕدار چی یە تایبەت بە جیهانی تاریکی و
ڕوناکی ؟
تێبینیەکان .
أ  .ئەرکی باوەڕدارانە بزانن لە چی سەردەمێکدا دەژین .
ڕۆما . ١٢ – ١١ :١٣
ب .ئەرکی باوەڕدارانە هەرچیەك پەیوەندی بە تاریکیەوە هەیە دایماڵن و
ئەوە لەبەربکەن کە بەڕوناکیەوە گرێدراوە .
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ڕۆما  ١٢ :١٣؛ ڕۆما  ١٤ :١٣؛ ئەفەسۆس  ٢٤ :٤؛ تیتۆس -١٢ :٢
. ١٣

پەیڕەوکردن
هەنگاوی  :٤پەیڕەوی بکە.
بیربکەوە  :چی ڕاستیەك لەم بەشەی کتێبدا هاتوە دەشێ باوەڕداران بە
شێوەی پراکتیك پەیڕەوی بکەن ؟
بەشداری بکەو بنوسە :وەرن پێکەوە بیربکەینەوە و هەندێ پەیڕەوکردن
بنوسینەوەو تەواو بکەین لە ڕۆما . ١٤ -١ :1٣
بیربکەوە  :ئەو پەیڕەوکردنە پێشنیارکراوە کامەیە کە خودا دەیەوێ
بیگۆڕێ بە پەیڕەوکردنی کەسێتی ؟
بنوسە  :ئەم پەیڕەوکردنە کەسێتیە بنوسە لە پەڕاوەکەتدا .بەشداری بکە بە
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 ).

 -١نمونە لەسەر پەیڕەوکردنی پێشنیارکراو لە ڕۆما . ١٤ -١ :1٣

 : 1 :1٣ملکەچ بە بۆ هەموو حەوت پەیوەندیە دەسەاڵتەکان ئەوەی
کتێبی پیرۆز فێرمان دەکات لەبارەیانەوە .
 : ٢ -١ :١٣هێزودەسەاڵتی خراپەکار هەن لە خوداوە نین بۆیە دەبێت
باوەڕداران ملکەچی نەبن  ،خودا ڕێگە دەدات بەو جۆرە دەسەاڵتانە
دەسەاڵتیان پەیڕەوبکەن لەسەر هەندێ خەڵک دواتر لەناوی دەبات و
کۆتایی بەدەسەاڵتیان دەهێنێت بۆ نمونە شەیتان دەسەاڵتی هەیە بەسەر
جیهانی خراپەکاردا  ،واتە ئەو جیهانەی بەرهەڵستی خوداو مەسیحەکەی
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و گەلەکەی دەکات ١یۆحەنا  ١٩ :٥؛ یۆحەنا ٣١ :١٢؛  ١٦ -١٤ :١٧وە
نمونەی دیکە هەیە وەکو دەسەاڵتی دوو دڕندەکە  .ئەو دڕندەیەی لە
دەریاوە دێتە دەرەوە وێنەیەکە بۆ ئەو حکومەتە شەیتانانەی دژی مەسیحن
 ،وە ئەو دڕندەیەی لە زەویەوە دێتە دەرەوە وێنەیەکە بۆ ئاین و فەلسەفە
شەیتانیەکانی دژ بە مەسیح ئاشکراکردن ١٣؛ . ٢٠ -١٩ :١٩
 : ٣ :١٣مەترسە لەوانەی لە دەسەاڵتدان  .گەر دەتەوێ ئازاد بیت لە
ترس هەرچی چاک و پەسەندە لەبەرچاوی خوداو حکومەتەکان ئەوە
بکە .
 : ٤ :١٣لەهەندێ بارودۆخدا حکومەت مافی ئەوەی هەیە شمشێر بەکار
بهێنێت  ،وەکو سزای مردن یان بەرگری لە واڵت لەکاتی جەنگدا ،
لەگەڵ ئەوەشدا نابێت شمشێر بەکار بێت بە شێوەی هەڕەمەکی و نابێت
سنوری وشەکانی خودا ببەزێنێت .
 : ٧ – ٦ :١٣باج وسەرانەی جیاواز بدە بە حکومەت  ،وە ڕێز بگرە
لەوانەی لە پێگەی دەسەاڵتدان .
 : ٨ :١٣لەهەموو بارودۆخەکانی ژیانتدا تۆ پەیوەیستی بەوەی نزیکەکەت
خۆش بوێ واتە ئەو مرۆڤەت خۆش بوێ کە خودا لەژیانتدا دایناوە .
 : ٩ :١٣نزیکەکەت بپارێزە لەهەموو جۆرە گەندەڵیەكی ئەخالقی سێکسی
 ،وە هاوکاری چاکە بکە لە بوارەکانی جەستەیی و سۆزداریی و
کۆمەاڵیەتی و عەقاڵنی و بیری ڕۆحیی .
 : ٩ :١٣هەمیشە موڵک ومااڵتی نزیکەکەت بپارێزە  ،ڕێز بگرە لە
دەستکەوتەکانی و ئەو ڕێزە دەربڕە .
 : ١٠ :١٣نزیکەکەت ئازار مەدە  ،بەڵکو چاکە بکە هەمیشە لەگەڵیدا .
 : ١١ :١٣هەموو ڕۆژێك بەئاگا بە چونکە هاتنەوەی دوەمی عیسای
مەسیح نزیکە  ،بە پەلەو خێرایی دێت .
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 : ١٣ -١٢ :١٣بوەستە و واز بهێنە لە ئاهەنگی ڕووت و سەرخۆشی و
گەندەڵی ئەخالقی سێکسی و بێ ئابڕوویی و دوبەرەکی و حەسودی.
 : ١٤ :١٣مەسیح و ڕاستودروستی و پیرۆزیەکەی بپۆشە  ،هەرگیز بیر
مەکەوە لەوەی ئارەزوەکانی سروشتە کۆنەکەی گوناهەت تێر بکەیت.
 .٢نمونە لەسەر پەیڕەوکردنی کەسێتی :
أ  .چونکە من باوەڕدارم بە مەسیح  ،ملکەچ دەبم بۆ دەسەاڵتی حکومەت
لە هەموو ئەو شتانەدا کە پێچەوانەی فێرکردنە ڕوونەکانی کتێبی پیرۆز
نین  .واتە من پەیوەستم بەوەی باج وسەرانە بدەم بە سەرکردەکانی
حکومەت بەڕێزەوە .
ب .دە ڕاسپاردەکە زۆر گرنگن  ،لەڕێگەیانەوە دەزانم چۆن خودا
دەیەوێ بەژیانێك بژیم نزیکەکەم خۆش بوێ بە کردەوە  .نامەوێت گوناهە
بکەم بەرامبەر بە نزیکەکەم بەڵکو دەمەوێ هەرچیەك چاکە ئەوەی
لەگەڵدا بکەم  ،دەمەوێ لەیادم بێت کە خۆشەویستی واتە گوناهە نەکردن
لەگەڵ نزیکەکەم و خراپەی لەگەڵ نەکەم واتە بەشێوەیەکی چاالکانە بە
ئەرێنی و چاکە مامەڵەی لەگەڵ بکەم .

هاتنەدەنگ
هەنگاوی  :٥نوێژ بکە
بە نۆرە نوێژ دەکەین  ،هەریەکێك سەبارەت بە یەك ڕاستی کە خودا فێری
کردین لە ڕێگەی ئایەتەکانیەوە لە ڕۆما . ١٤ -١ :١٣
( 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 ).
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٥

نوێژ (  ٨خولەك ) نوێژی داکۆکیکاری

بەردەوام بن لە نوێژ لە شێوەی کۆمەڵەی دووانەیی یان سیانی .
نوێژەکانتان بەرز بکەنەوە لە پێناوی یەکتر و لە پێناوی خەڵکی
جیهان.

٦

ئەرکی ماڵەوە ( دوو خولەك ) بۆ وانەی داهاتوو

ڕابەری کۆمەڵەکە  .ئەرکی داهاتوو بدە بە ئەندامانی کۆمەڵەکەت بە
شێوەی نوسراو  ،یان داوایان لێ بکە لە پەڕاوەکانیاندا بینوسن.
 -١بەڵێن  .بەڵێندان بە ڕاهێنانی قوتابیەکانی خوداوەند و بونیادنانی
کڵێسای مەسیح و جاڕی موژدەی شانشینیی .
 -٢وتاری ئامۆژگاری یان فێرکردن  ،یان وانە دابەشکردن (لەگەڵ
کەسێكی تر یان لەگەڵ کۆمەڵێکدا) ڕۆما .١٤ -١ :١٣
 -٣خەڵوەتی ڕۆحی  .چێژ وەربگرە لە خەڵوەتی ڕۆحی لەگەڵ خودا و
هەموو ڕؤژێك هاوکاری وەربگرە لە نیوەی بەشێك لە حەزقیال ،٢
 . ٣٤ ، ٣٣ ،١٨باشترین شێوازی ڕاست بەکاربهێنە و تێبینیەکانت
بنوسەوە .
 -٤لەبەرکردن :ڕۆما  . ١٦ :١٢ڕۆژانە بەو  ٥ئایەتانەدا بچۆرەوە کە
لەبەرت کردوون .
 -٥فێرکردن  :نمونەی " کیسە زێڕەکان ( دواکەوتنی گەورەی ماڵ)
" ئامادە بکە لە مەتا  ٣٠ -١٤ :٢٥دا هاتووە  .سود ببینە لە شەش
هەنگاوەکانی ڕێنمایی بۆ راڤەکردنی ئەم نمونانەی هاتوون لە وانەی
یەکەمدا .
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 -٦نوێژ .نوێژ بکە بۆ کەسێكی دیاریکراو یان شتێکی دیاریکراو لەم
هەفتەیەداو تەماشا بکە خودا چی دەکات ( زەبور .)٣ :٥
 -٧تێبینیەکانت بنوسە سەبارەت بە بونیادنانی کڵێسای مەسیح  .هەروەها
ئەو تێبینیانە بنوسەوە کە پەیوەندیان بە کاتی خەڵوەتت لەگەڵ خودا و
ئایەتەکانی لەبەرکردن و فێرکردن و ئامادەکاری یەوە هەیە بۆ هەفتەی
ئایندە .

وانەی ()٤3

نوێژ

١

ڕابەری کۆمەڵەکە  :نوێژ بکەو کۆمەڵەکەت وئەم پرۆگرامی ڕاهێنانە
تەرخان بکە تایبەت بە مزگێنیدان و بانگەوازی شانشینی خودا .
٢

بەشداریکردن ( ٢٠خولەك) حەزقیال

بە نۆرە بەشداری بکەن و پەڕاوی تایبەتی خەڵوەتی ڕۆحیتان
بخوێننەوە ئەوەی فێری بوون لە خەڵوەت و تێڕامانەکانتان لەو بەشە
دیاریکراوەی کتێبی پیرۆز (حەزقیال )٣4 ، ٣3 ، 18 ،٢
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 ،
تەنها تێبینیەکانت بنوسەوە .
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٣

لەبەرکردن (٥خولەك) ڕۆما ١٦ :١٢

بە شێوەی گروپی دوانەیی ( دوو باوەڕدار پێکەوە ) تیاڕامان و
لەبەرکردن و پێداچونەوە بکەن بۆ  :ڕۆما .١٦ :١٢

٤

فێرکردن ( ٨٥خولەك) کیسە زێڕەکان ( دواکەوتنی گەورەی
ماڵ)

" نمونەی کیسە زێڕەکان " (نمونەی دواکەوتنی گەورەی ماڵ) لە مەتا
 ٣٠ -١٤ :٢٥تایبەتە بە خەاڵتکردن لە 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
نهێنیەکانی شانشینی خودا و ڕوناکیەکەی  ،وە بۆ ڕوبەڕوبونەوەی خەڵکی
لەبارەی بارودۆخی ڕاستەقینەیان و پێویستییان بە نوێبوونەوە .
لێکۆڵینەوە بۆ ئەم نمونەیە دەکەین خاڵ بەخاڵ بە بەکارهێنانی شەش
ڕێبەری ڕێنماییەکانی تایبەت بە لێکۆڵینەوەی نمونەکان ( بڕوانە ڕێبەری
ڕێنماییەکانی  ، ٩پاشکۆی .)١

مەتا  ٣٠ -١٤ :٢٥بخوێنەوە .
 .١چیرۆکە سروشتیەکە تێ بگە کە لە نمونەکەدا پێشکەش کراوە.
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پێشەکی  :نمونەکە بە زمانێکی میتافۆری دەدوێ و واتای ڕۆحیەکەی
بونیاد نراوە لەسەر ئەم زمانە میتافۆریە  .بۆیە یەکەمجارشرۆڤەی
وشەکانی نێو چیرۆک ونمونەکەو بانگراوندە کلتوریەکەی دەکەین
ودەخوێنین  /شارستانی و ڕاستیە میژوویەکانی .
گفتوگۆ :ئەو بنەما سەرەکیانە کامانەن  ،کە نمونەکە لە خۆی گرتوە ؟
تێبینیەکان .
گەورەی ماڵ موڵکی خۆی دەداتە دەست کۆیلەکانی  /خزمەتکارەکانی .
ئەم پیاوە بۆ هەر یەك لە کۆیلەکانی  /خزمەتکارەکانی بڕێكی
دیاریکراوی کیسە زێڕیان دەداتێ " کیسە زێڕ" پێوانەیەك بوو بۆ دراو،
بەاڵم خۆی لە خۆیدا دراوێکی دارایی بوو هەروەها  ،نرخەکەی جیاواز
بوو بەپێی ڕۆژ و سەردەمەکان  .لە سەردەمی عیسادا کیسە زێڕی
ئەغریقی النی کەم بەرامبەر بە شەش هەزار دینار بوو  ،وە یەك دینار
کرێی ڕۆژانەی کرێکارێك بوو یان سەربازێك  .ئەمەش واتە کرێکارێکی
ئاسایی پێویستی بە بیست ساڵ بوو کاربکات بۆئەوەی یەك کیسەزێڕ
بەدەست بهێنێت ! ئەم پیاوە خاوەن موڵك وسامان بوو دەیویست پارەو
موڵکی زیاد بکات کاتێ خۆی لەوێ ئامادە نابێت .
گەورەی ماڵ بۆ هەر یەك لە کۆیلەکانی  /خزمەتکارەکانی بڕێکی پێدان.
ئەم پیاوە زۆر دانا بوو دەیزانی خزمەتکارەکانی خاوەن ئەزمون نین و
پسپۆڕو شارەزا نین لە جیهانی سەودوا مامەڵەو بازرگانی و وەبەرهێناندا
 ،بۆیە پێنج کیسە زێڕی دا بە یەکێکیان و دوو کیسەی دا بە یەکێکی
دیکەیان و هەروەها یەك کیسەی دا بە سێ یەمیان  .لەیادت بێت کیسە
زێڕ نرخێکی کەمی نەبوو  ،چونکە کرێی بیست ساڵ کارکردن بوو!
دوو خزمەتکار  /کۆیلەیان وەربەرهێنانیان کرد بە کیسە زێڕەکان .
کرێکارەکانی یەکەم ودوەم ئەو بڕە پارەیە یان کیسە زێرەی پێیان درا ،
بڕەکەیان بەرابەر زیاد کرد  .چیرۆکەکە باسی ئەوەمان بۆ ناکات چۆن و
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چی کارێکیان کردوە  .بەاڵم ئاماژە دەکات بۆ ئەوەی بە ڕێگەیەکی
یاسایی و ئابڕومەندانە بەدەستیان هێناوە !
کۆیلە /خزمەتکاری سێ یەم پارە یاخود زێڕی گەورەکەی شاردەوە.
کۆیلەی سێ یەم کەمتەرخەم بوو لەو ئەرکەی پێی سپێردرابوو .وە
لەبەرئەوەی زۆرئاسان بوو تااڵنکردنی ماڵ یان دەرگا شکاندن و دزی
کردن لێی زۆرجار گەنجینەکان لەدەرەوەی ماڵ لە زەویدا دەشاردرانەوە
مەتا  ١٩ :٦؛  . ٤٤ :١٣ئەم کۆیلەیە بەبێ پاساو کەمتەرخەمی کرد
لەبەرامبەر گەورەکەیدا و تەمبەڵی کرد .
کاتی هەق و حیساب .
کاتێ گەورەکە دەگەڕێتەوە لە گەشتەکەی بانگی کۆیلەکانی دەکات و
حیسابیان لەگەڵ دەکات .
 .٢چوارچێوەی دەقە ڕاستەوخۆکە بخوێنەوەو تاقی بکەوە  ،وە
بنەماکانی نمونەکە دیاری بکە .
پێشەکی  :چوارچێوەی "چیرۆکەکە" زۆرجار ڕەهەندو بانگراوندی هەیە
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
کەوتوەتە پێش چیرۆکی نێو نمونەکەوە  ،بەاڵم شرۆڤە یان جێبەجێکردنی
دوای چیرۆکی نمونەکە باسکراوە .
ئاشکرای بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە  :چیرۆک و بانگراوند و شرۆڤە
یان جێبەجێکردنی ئەم نمونەیە چی یە ؟
تێبینیەکان .
أ .بانگراوندی نمونەی هاتوو لە مەتا . ١٣ :٢٥ -١ :٢٤
عیسا لە مەتا  ٢٤فێرمان دەکات لەبارەی نیشانەکانی هاتنەوەی دوەمی و
کۆتایی زەمانە  ،کەس نازانێ ئەو ڕۆژوکات وکاژێرە مەتا  . ٣٦ :٢٤بۆیە
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لەسەر هەر باوەڕدارێكە شەوارە بگرێ و ئامادە بێت بە تەواوەتی کە
بەهۆشمەندانە بژی وەك ئەوەی عیسای مەسیح لەهەر ساتێكدا بگەڕێتەوە
مەتا  . ٤٦ -٤٥ ، ٤٢ :٢٤ئەمە چوارچێوەی سێ نمونەکەیە  :نمونەی
کۆیلە دەستپاكەکان و کۆیلە ناپاكەکان و دە پاکیزەکە (کچە داناکان وکچە
گێلەکان) و دواکەوتنی گەورەی ماڵ (کیسە زێڕەکان) .کاتێ عیسا
دەفەرموێ "پاشایەتی ئاسمان لە  ...دەچێت " مەبەستی ئەوەیە فێرمان
بکات لەبارەی ئەو ڕووداوانەی ڕووددەدەن لە حوکمکردنی خودا لەسەر
زەوی لە ئێستادا وە ئەوەی ڕووددەدەن لە کۆتاییدا لە کاتی هاتنەوەی
دوەمی عیسای مەسیح هەموو ئەم ڕووداوانە لە نمونەکاندا یەك بەیەك
پێناسە کراون وە هەر یەك لە نمونەکانی عیسا پەیامن بۆ من تۆ لە ئەمڕۆدا
!!!
ئەدی چی ڕوویدا لەگەڵ ئەم پیاوەو کۆیلەکانیدا  /خزمەتکارەکانی لە
بارەی کیسە زێرەکان  ،ئەمە وێنەیەکی ڕوونە لەوەی ڕوودەدات لە نێوان
عیسای مەسیح و هەموو خەڵکی بە درێژایی مێژوو  .هەروەك چۆن
گەورەی ماڵ گەڕایەوەو هەق وحیسابی کرد لەگەڵ کۆیلەکانی /
خزمەتکارەکانی بەم شێوەیە عیسای مەسیح حیساب دەکات لەگەڵ هەر
مرۆڤێك لە مێژوودا کاتێ دەگەڕێتەوە بۆ سەر زەوی بۆ جاری دوەم.

ب .چیرۆکی نێو نمونەی هاتوو لە مەتا . 30 -14 :٢5

ج .شرۆڤە یان جێبەجێکردنی نمونەکە لە خودی چیرۆکەکەدایە .
نمونەکە وێنەیەکە بۆ شانشینی خودا لەسەر زەوی لەم سەردەمەی
ئێستاماندا  ،وە بەشێوەیەکی تایبەتی لەوەی ڕوودەدات لەکاتی هاتنەوەی
دوەمی عیسای مەسیح  ،شرۆڤەو جێبەجێکردنی بەشێوەیەکی تایبەت لە

108

مەتا  ٣٠ -٢٨ :٢٥دایە  .کاتێ خوداوەند عیسای مەسیح دبارە دەگەڕێتەوە
حیساب لەگەڵ هەموو خەڵکیدا دەکات .

 .٣وردەکاری پەیوەندیدار و ناپەیوەندیدار بە نمونەکە دیاری
بکە.
پێشەکی  :عیسا مەبەستی نەبوو بڵێ هەر خاڵێکی نێو نمونەکان
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 .
ئاشکرای بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە  :ئەو وردەکاریانە
کامانەن نمونەکە لەخۆی دەگرێ و بە سەرەکی و واتادار دادەنرێن؟
تێبینیەکان .

شانشینی خودا مەتا . ١٤ -١ :٢٥
شانشینی خودا سنوری کڵێسای بینراو دەبەزێنێ  ،واتە جەستەی مەسیح
یان کۆمەڵەی باوەڕدارانە ئەوانەی دان دەنێن بەوەدا کە سەر بە عیسای
مەسیحن لەهەموو جیهان .
پێناسەی شانشینی خودا .
شانشینی خودا سنوری کڵێسای بینراو دەبەزێنێ  ،واتە جەستەی مەسیح
یان کۆمەڵەی باوەڕداران ئەوانەی دان دەنێن بەوەدا کە سەر بە عیسای
مەسیحن لەهەموو جیهان  * .زەبور  : ١ :٢٤بەشێوە گشتیەکەی،
پاشایەتی خودا یان حوکم و دەسەاڵتەکەی لەئاسمان بەسەر هەموو
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خەڵکیدا وهەموو شتێکدا لە جاویدانەوە تاهەتایە  .زەبور ١٣ :١٤٥؛
 ١٠ :١٤٦یەرمیا  ١٠ :١٠؛ ١تیمۆساوس  * . ١٦ :٦مەتا : ١٨ :٢٨
بەشێوە تایبەتەکەی  ،پاشایەتی خودا یان حوکم و دەسەاڵتەکەی لەسەر
زەوی لەڕێگەی عیسای مەسیحەوە یۆحەنا ٣ :١٣؛ ئەفەسۆس -٢٠ :١
 ٢٢؛ فیلیپی  ١١ -٩ :٢؛ کۆلۆسی  ٢٠ -١٥ :١؛ ئاشکراکردن  ٥ :١؛
١٤ :١٧؛  * . ١٦ :١٩ئاشکراکردن  : ٦ -٥ :١پاشایەتی خودا لەسەر
بناغەی کاری ڕزگاریی عیسای مەسیح ئەوەی تەواوی کرد لەهاتنی
یەکەمیدا مەتا  ٤٣ -٤٢ ، ٣٩ :٢١؛  ١٨ :٢٨؛ کردار  ، ٣٦ :٢وە
جێبەجێکردن و کارا کردنی ئەم کارە بەهۆی باوەڕدارانەوەیە لەڕێگەی
ڕۆحی پیرۆزەوە ڕۆما  * . ١٧ :١٤لۆقا  : ٢١ -٢٠ :١٧پاشایەتی خودا
واتە دەسەاڵت و پاشایەتی عیسای مەسیح ئەوەی دڵەکان دەپشکنێ و
پێشوازی لە باوەڕداران دەکات  ،ئەوەی کارو کاریگەریەکانی لە ژیانی
باوەڕداراندایە مەتا  ٣٣ ، ١٠ :٦؛ . ٤٠ -٣٤ :٢٥
شانشینی خودا لە چوار الیەنەوە دەردەکەوێت بە شێوەی بینراو * :
مەرقۆس  : ٢٦ -٢٥ :١٠شانشینی خودا یاخود پاشایەتی خودا
دەردەکەوێت لە ڕزگاریی باوەڕداردا لەسەرەتاوە تاکۆتایی  :لە
جاویدانەوە هەڵیبژاردوە ئەفەسۆس  ، ٥ -٤ :١وە لەدایکبونەوەی دوەمی
لە ئێستادا یۆحەنا  ، ٨ -٣ :٣وە گۆڕینی ڕوداوەکانی ژیانی ١کۆرنسۆس
 ، ١١ -٩ :٦وە هەستانەوەی جەستەی کاتی هاتنەوەی دوەمی عیسای
مەسیح ١کۆرنسۆس  . ٢٦ -٢٤ :١٥ئەم ڕزگارییە کە خودا دەیبەخەشێت
هەموو بەرەکەتە ڕۆحیەکان و ماددی و دەرونی و جەستە لە خۆ
دەگرێت ئەوەی مرۆڤ ئەزمونی دەکات کاتێ هەست بە پاشایەتی خودا
دەکات و ملکەچی دەبێت ئەفەسۆس  * . ٣ :١مەتا : ١٩ -١٨ :١٦
پاشایەتی خودا دەردەکەوێت لەنێو هەموو باوەڕداراندا کە یەك کڵێسای
زەوی پێك دەهێنن ئەفەسۆس  ٣٣ -٢٠ :١؛ ١پەترۆس ١٠ -٩ ، ٥ -٤ :٢
 .کڵێسا کۆمەڵەی باوەڕدارانە ئەوەی پاشایەتی خوداو دەسەاڵتەکەی لەنێو
دڵیانەو لەژیانیاندا ملکەچن بۆی  * .مەتا  : ٤٠ -٣٤ :٢٥پاشایەتی خودا
دەردەکەوێت لەکارە چاکەکانی باوەڕداراندا لە هەموو الیەنەکانی
کۆمەڵگەی مرۆیی (کاریگەریان لە الینەی بیرو هۆش وجەستەو
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سۆزداری و کۆمەاڵیەتی و ڕۆحی  ،وەکو بەزەیی و دادپەروەری و
خۆشەویستی ؛ ڕۆما  ١ * . ١٧ :١٤کۆرنسۆس  : ٢٦ -٢٤ :١کۆتایی ،
پاشایەتی خودا دەردەکەوێت لەوەدا کە خۆی خۆبەختکارەو ئەوەی دەبێتە
ئاسمانی نوێ و زەوی نوێ لە شکۆمەندیەکەی داهاتویدا کاتێ کاری
ڕزگاریی خودا تەواو دەکات لەوانەدا بانگی کردوون مەتا  ٣٤ :٢٥؛
٢پەترۆس  ١١ :١؛ ئاشکراکردن . ١٥ :١١
پاشایەتی خودا پێنج تایبەتمەندی هەیە * :مەتا  : ٢٨ :١٢شانشینی خودا
بەشێوەیەکی تایبەت دامەزرا لە هاتنی یەکەمی خوداوەند عیسای مەسیح
مەتا  * . ٤٣ :٢١یۆحەنا  : ٣٦ :١٨شانشینی خودا لەم جیهانەی
سەردەمی ئێستادایە  ،بەاڵم سەر بەم جیهانەی ئێستا نیە لۆقا * . ٢١ :١٧
مەتا  : ١٧ -١١ :١٣شانشینی خودا ڕاگەیەنراو بۆ باوەڕداران  ،بەاڵم
لەهەمان کاتدا نهێنیە بۆ بێباوەڕان  *.مەتا : ٤٣ -٣٦ ، ٢٦ -٢٤ :١٣
شانشینی خودا شێوەی ئێستای هەیە لە سەر زەوی و شێوەی ئایندەی هەیە
لە زەوی نوێدا  * .مەتا  : ٣٣ -٣١ :١٣شانشینی خودا بە بچوکی دەست
پێدەکات و گەشە دەکات و گەورە دەبێت بەشێوەیەك لەکۆتاییدا هەموو
شتێك پڕ دەکات دانیال . ٤٥ -٤٤ ، ٣٥ -٣٤ :٢
گەشتی پیاوەکە .
چونکە شرۆڤەو جێبەجێکردنی ئەم نمونەیە تایبەتە بە شانشینی خودا
لەکۆتایی زەمانەدا  ،کاتێ عیسای مەسیح دەگەڕێتەوەو حیساب دەکات
لەگەڵ هەموو خەڵکی  ،ئیدی گەشتی ئەم پیاوە وێنەیەکە بۆ ئەو ماوەیەی
کە دەکەوێتە پێش هاتنەوەی دوەمی عیسای مەسیح وە تا هاتنەوەی دوەمی
عیسای مەسیح خودا  ،پێویستە ئەوەی خودا داویەتە دەستی خەڵکەکە
بەکاری بهێنن  ،مەبەست لەم چیرۆکی نمونەیە دەرخستنی
پوچەڵکردنەوەی ئەو بیروباوەڕەیە کە قوتابیەکان دەچنە ئۆرشالیم و
دەوڵەتێکی بەهێز دروست دەکەن بۆ ئیسرائیل کردار  ٦ :١هەروەها
بڕوانە یۆحەنا  ٣٦ :١٨؛ ١کۆرنسۆس . ٥٨ :١٥
خاوەن کیسە زێڕەکان و بریکارەکان .
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ئەم کیسە زێڕانە موڵکی گەورەکە بوون وە کۆیلەکان /خزمەتکارەکان کە
بریکار بوون درایە دەستیان تاوەکو بەکاری بهێنن و وەربەرهێنانی پێوە
بکەن  ،داوایان لێکرا کە بەرهەمەکەی زیاد بکەن چەند بەرابەر  ،ئەم
خاڵە گرنگە لە نمونەکەدا  .گەورەکە تاقە خاوەنداری کیسە زێڕەکانە وە
کۆیلەکان تەنها بریکارن و دراوەتە دەستیان و بەرپرسیارن لەبەردەم
گەورەکەیان کە حیسابیان لەگەڵ دەکات لەسەر بریکاریەکەیان !
پیاوەکە بۆ هەر یەکێکیان بەپێی تواناو توانستی خۆیان پێی بەخشین.
ناکرێ کیسە زێڕەکان ئاماژە بن بۆ توانای سروشتی یان بەهرەی ڕۆحی
مەتا . ١٥ :٢٥
دوان لە کۆیلەکان وەبەرهێنانیان کرد بەو پارەوە کە پێیان درابوو.
ژمارەی کیسە زێڕەکان گرنگ نین بەڵکو گرنگ ئەوەیە کۆیلەکان چی
پێدەکەن بەوەی وەریان گرتوە ! ئەم خاڵە گرنگە لە چیرۆکی نمونەکەدا ،
چونکە لە ڕۆژی کۆتاییدا چەندین جۆر دەرفەتێك نادرێت بە مرۆڤ ئەمە
خاڵێكی گرنگە  ،گرنگ ئەوەیە تا چەند هەر یەكێك وەبەرهێنان دەکات و
ئەو بڕي زیاد دەکات کە پێی دراوە و لەبەردەستیدایە !
کۆیلەی سێ یەم پارەی گەورەکەی شاردەوە .
کۆیلە/خزمەتکاری سێ یەم کەمتەرخەمی کرد و سودی لە دەرفەتەکەی
نەبینی بۆ تەواوکردنی ئەوەی پێی سپێردرابوو لە خزمەتەکەی
/کارەکەیدا! ئەم کۆیلەیە گوناهی کەمتەرخەمی ئەنجام دا واتە ئەوەی
نەکرد کە فەرمانی پێکرابوو  .ئەم خاڵە گرنگە لە نمونەکەدا  ،مەتا :٢٤
 ٤٥ -٤١؛ یاقوب . ١٧ :٤
هەق وحیساب کردن .
حیساب کردن لەگەڵ کۆیلەکان  /خزمەتکارەکانی بابەتی دوبارەیە لە
نمونەکەدا  ،ئەم بابەتە لە کۆیلەی بێ بەزەییدا هەیە لە مەتا  ، ٢٣ :١٨وە
نمونەی بریکارە خراپەکارەکان مەتا  ٣٤ :٢١وە نمونەی کیسە زێرەکان
مەتا  ، ١٩ :٢٥وە نمونەی دە دەستپاکەکان لۆقا  ١٥ :١٩بۆیە بۆ هەر
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کۆیلەیەك  /خزمەتکارێك ئەرکێك هەیە و هەمیشە بەیادی دەهێنێتەوە کە
ئەو حیسابی لەگەڵ دەکرێت ! ئەم خاڵە گرنگە بۆ تێگەیشتن لە نمونەکە .
هەمان خەاڵتکردن بۆ ئەرکە جیاوازەکان .
ئەم خاڵە گرنگە لە نمونەکەدا  ،چونکە دوو کۆیلەکە دەست پاك بوون لەو
کەمەی پێیان درابوو  ،خودا کردیانی بە بەرپرسی کاروباری زۆر .
هەردوکیان ئەو بڕەی پێیان درابوو زۆریان کرد  ،بۆیە هەمان خەاڵتیان
وەرگرت  .وێنەیەکە بۆ چوونە نێو خۆشی خوداوەند و خۆشی ئاسمان .
سزای کەمتەرخەمەکە .
ئەم خاڵە گرنگە لە نمونەکەدا  .کۆیلەی خراپەکار سزا درا لەسەر
تەمبەڵیەکەی بە سزایەکی قورس  .وە فڕێ درایە نێو تاریکی و دەرەوە ،
کە لەوێدا گریان و ناڵە وهاوار هەیە  ،وێنەیەکە بۆ ئازارو ئەشکەنجەی
دۆزەخ .
بنەمای خەاڵت و سزا .
بنەمایەکی گرنگ هەیە لە شانشینی خودا ئەویش " :ئەوهی هەیەتی ،پێی
دهدرێت و لێی دهڕژێ ،بەاڵم ئەوهی نییەتی تەنانەت ئەوهی هەشیەتی لێی
دهسەنرێتەوه " مەتا  ٢٩ :٢٥؛ لۆقا  ١٨ :٨؛  . ٢٦ :١٩ئەم خاڵەش
هەروەها گرنگە .
یەکەم  ،ئەم بنەمایە بۆ ڕاسپاردنەو کەمتەرخەمی تیایدا یان خەاڵتکردنی،
بڕوانە لۆقا  ٣٧ -٢٩ :١٠؛ گەاڵتیە  ١٠ :٦؛ ١سالۆنیکی ، ١٥ :٥
ئەمەش جێبەجێ دەکرێت بەدڵنیاییەوە لە کاروباری ڕۆحیدا .
بڕوانە یۆحەنا  ١٧ :١بۆ بەرەکەتە زۆرەکان کاتێ مرۆڤ شتێکی پێ
دەدرێت و سەرڕاستانە مامەڵەی لەگەڵ دەکات ئیدی زیاترو زیاتر بەهێز
دەبێت و کاریگەری دەبێت  .بڕوانە مەرقۆس  ٢٥ -٢٤ :٤هەر کەسێك
وشەی خودا بخوێنێتەوە بەرەکەتی زیاتری دەست دەکەوێت بڕوانە مەتا
 ١٢ -١١ :١٣وە مەرقۆس  ١٣ :٤هەرکەسێك دڵی بکاتەوە بۆ وشەکانی
خودا و پێشوازی بکات لە وشەکانی خودا سی بەرابەر بەڵکو سەد
113

بەرابەر وەردەگرێت  .بڕوانە مەتا  ٨ -٧ :٧هەرکەسێك نوێژ بکات وەاڵم
دەدرێتەوە بڕوانە یاقوب  ٣ -٢ :٤هەرکەسێك نوێژ بکات وداوا بکات
دەستی دەکەوێت .وە بڕوانە پەندەکان  ٢٤ :١١و لۆقا  ٤٦ :٦هەرکەسێك
ببەخشێت زیاتری پێ دەبەخشرێت وە هەرکەسێك دەستی بگرێتەوەو
نەبەخشێ ئەوەشی کە هەیەتی لەدەستی دەدات  .وە بڕوانە مەتا ٢٩ :٢٥
هەر کەسێك ئەو دەرفەتانەی بەکار بهێنێ وبقۆزێتەوە کە خودا پێی
دەبەخشێت دەرفەتی زیاتری دەدرێتێ بەاڵم نابێت کەمتەرخەمی بکرێت لە
دەرفەتەکاندا .
دوەم  ،ئەم بنەمایە هۆشداریە کە ناپاكی و کەمتەرخەمی سزای هەیە  .تۆ
کە باوەڕداریت واتە دەرفەتت دراوەتێ بۆ بونیادنانی گیانت و
گەشەکردنت هەروەها بۆ خزمەتی خوداو گەورەکەت  ،باوەڕداریی
ئەندامێك نیە جیابوبێتەوە لە جەستەی مەسیح (كڵێسا) بەڵکو ئەندامێتی
بەشداری دەکات لە گەشەی جەستەو لەگەڵ جەستەدایە  ،وە هەر ئەندامێك
بەشداری نەکات لەوەدا دەمرێت !
کاتێ مرۆڤ ڕاسپاردەیەکی پێدراو سەرڕاست نەبوو تیایدا ئیدی ئەو
دەرفەتەی لێ وەردەگیرێتەوە (هۆشەع  ٦ :٤؛ مەتا ١٢ :٨؛ -٤٢ :٢١
! ٤٣

 .٤پەیامی سەرەکی نمونەکە دیاری بکە .
پێشەکی  :پەیامی سەرەکی نمونەکە لە شرۆڤەو جێبەجێکردندایە
یاخود دەکرێ کورتبکرێتەوە لە خودی نمونەکەدا  .وە بە تێڕوانین
لە شرۆڤەکەی عیسای مەسیح بۆ نمونەکە یان جێبەجێکردنی
دەزانین چۆن دەبێت ڕاڤە بۆ نمونەکە بکەین .
ئاشکرای بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە  :پەیامی سەرەکی ئەم
نمونەیە چی یە ؟
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تێبینیەکان .

نمونەی کیسە زێڕەکان یاخود دواکەوتنی گەورەی ماڵ لە مەتا :٢٥
 ٣٠ -١٤فێرمان دەکات لەبارەی خەاڵتکردن لە شانشینی خودا .
پەیامی سەرەکی نمونەکە ئەوەیە  :دەبێت خەڵکی دەستپاك
وسەرڕاست بن لەوەی پێیان دەدرێت و لەو دەرفەتەی پێیان
دەبەخشرێت بەپێی بەهرەو توانستە سروشتیەکانیان وبەهرە
ڕۆحیەکانیان  ،خودا خەاڵتی ئەوانە دەکات کە بەهەوڵ وتێکۆشانەوە
کاردەکەن وسزای ئەوانەش دەدات کەمتەرخەمن .
دەستپاکی و سەڕاستی لەوەی پێت دەبەخشرێت وەکو ڕاسپاردن بنەمایەکی
سەرەکیە لە شانشینی خودا  .گەلی شانشینی خودا هەوڵ دەدەن وتێدەکۆشن
لەوەی تایبەتە بە دەرفەت و خودا پێیان دەبەخشێت .

 .٥بەراوردی نمونەی هاوسەنگی و بەرابەری لە کتێبی پیرۆزدا.
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
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 .

115

ئاشکرای بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە  :هەریەك لەم بەشە کتێبیانە
چیمان فێر دەکات بە بەراورد لەگەڵ ئەوەی نمونەکە فێڕمان
دەکات ؟
بریکاریی کردنمان لەم سەردەمەی ئێستا  .بڕوانە پەیدابوون  ٦ -٢ :٣٩؛
لۆقا ٢ :١٦؛ ١کۆرنسۆس  ٧ ،٢ :٤؛ ٢کۆرنسۆس  ٢٠ -١٩ :٥؛
١پەترۆس . ١٠ :٤
سەرەتا ١کۆرنسۆس  ٧ :٤بخوێنەوە .
بریکاریی تەنها لەو کاتەدا دەبێت کە پێش هاتنەوەی دوەمە  .بڕوانە مەتا
 ١٤ -٩ :٢٤؛  ١٩ ،٥ :٢٥؛ ٢سالۆنیکی  ٣ -٢ :٢؛ ٢پەترۆس ٩ -٤ :٣
؛ ئاشکراکردن  . ١١ -٧ ،٣ -١ :٢٠مەتا  ١٩ :٢٥ئەم خاڵە گرنگە لە
نمەکەدا کە پێش هاتنەوەی گەورەکە لە خۆ دەگرێت نەك تەنها لەم
نمونەیەدا بەڵکو لە هەموو کتێبی پیرۆزدا دەبینین کە ماوەکە درێژە .
لێپرسینەوە لەگەڵ بریکارەکان لە ڕۆژی کۆتاییدا  .بڕوانە کۆمکار :١٢
 ١٤؛ مەتا  ٤٥ -٣٥ ، ١٩ :٢٥؛ لۆقا  ٤٨ -٤٧ :١٢؛ ڕۆما  ١٦ :٢؛
٢کۆرنسۆس  ١٠ :٥؛ ئاشکراکردن  . ١٣ :٢٠دەبێت هەموو خەڵکی
حیسابی لەگەڵ بکرێت لە ڕۆژی دواییدا .
خودا ئەوە دروێنە دەکات کە چاندویەتی .
دەرچوون  ٩ -٧ :٥؛ ١پاشایان  ١١ :١٢؛ مەتا  ١٥ :٢٥بخوێنەوە .

ئەو پاساو و بیانوانەی مرۆڤەکان پێشکەشی دەکەن لەوەی بریکاریی
ڕەتبکەنەوە .
مەتا  ٢٣ -١٥ :٧؛ ٥ :٢٢؛  ٤٥ -٤٤ ، ٢٣ ، ٢١ :٢٥؛ لۆقا -٢٦ :١٣
 ٢٧؛  ٢٠ -١٨ :١٤بخوێنەوە .
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بەپێی مەتا  ٢٥ -٢٤ :٢٥کۆیلەکە /خزمەتکارەکە کەمتەرخەمی نەکرد لە
ئەرکەکەیدا لەبەرئەوەی خۆی بەکەم زانیبێت بە بەراورد لەگەڵ ئەوانی
دیکە بەڵکو بەهۆی ئەو گومانەی دڵی پڕ کردبوو !
بەپێی لۆقا  ٢٧ -٢٦ :١٣هەندێ کەس بە درۆ بانگەشەی ئەوە دەکەن
سەر بە عیسای مەسیحن وەك چۆن لەگەڵیدا نانیان خواردو گوێیان لە
فێرکردنەکانی گرت بەاڵم عیسای مەسیح پێی ووتن ئەوان ناناسێت .
هەندێك تەنها بە دەمیان باس لە پەیوەندیان بە عیسای مەسیحەوە دەکەن
بەاڵم باوەڕداری ڕاستەقینە بە خواستی خودا کاردەکات نەوەك تەنها بە
دەم و سەرزارەکی  .مەتا  ٢٣ -٢٢ :٧باس لە پەیوەندی نێوان قوتابیەکان
و ئەوانە دەکات کە کاری پەرچوو دەکەن و بە درۆ خۆیان بە مەسیحی
دەزانن  .لەگەڵ ەئوەی ئەوانە بەناوی مەسیحەوە بانگ دەکەن و دەتوانن
پەرجوو بکەن بەاڵم مەسیح بانگی نەکردوون دواتر بێتوانیان ناکات و
ڕزگاریان ناکات  ،پێدەچێ ئەوانە ئاینەکەیان پەیڕەوبکەن بە پشتبەستن بە
شەیتان وهێزی شەیتان .
بەپێی مەتا  ٤٥ -٤٤ :٢٥بڕوانە ئەو خەڵکانە چی دەڵێة لەبارەی عیسای
مەسیحەوەو هەروەها عیسای مەسیح چیان پێ دەڵێت و چۆن باسی
باوەڕداران دەکات وەك بریکاری خۆی لەوەی دەیکەن لەگەڵیاندا .
وە بەپێی مەتا  . ٥ :٢٢هەندێ خەڵکی دەڵێن ئەوان کاتیان نەبوە بۆ
کاروباری ڕۆحی وە زۆر سەرقاڵ بوونە بەکاروباری سەر زەویان وە
بەپێی لۆقا  ٢٠ -١٨ :١٤خەڵکەکە جۆرەها پاساو دەهێننەوە بۆ بە
دەنگەوە نەچونیان بۆ پەیامی عیسای مەسیح .
خەاڵتکردنی بریکار لە بریکاریەکەیدا .
مەتا  ٢٣ -٢١ :٢٥؛ ٢تیمۆساوس  ٨ :٤بخوێنەوە .
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 .٦کورتەی فێرکردنی سەرەکی نمونەکە .
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 .
دەبێت هەموان خودا و سروشتەکەی بناسن .
خودا بە نیعمەتی خۆی هەموو باوەڕدارێك خەاڵت دەکات لە حوکمدانی
کۆتاییدا  .بەاڵم ئەم خەاڵتانە هەموی کە دەدرێت بۆ ئەوە نیە کە
باوەڕداران شایەنین  ،بەڵکو هەموو شتێك پشت دەبەستێت بە
خۆشەویستی و هێزو نیعمەتی خودا  ،ئەفەسۆس ! ١٠ :٢
هەموو باوەڕداران پێویستە بزانن چی بن و چۆن دەبێت بژین .
گرنگ ئەوەیە خزمەتی خودا بکەین بە سەرڕاستی و هەوڵ وتێکۆشان ؛
گەلی راستەقینەی خودا سەرڕاست و دەستپاکن لەوەی تایبەتە بە دەرفەت
و ئەو توانایەی خودا پێیان دەبەخشێت  ،بڕوانە پاشکۆی : ٢نمونەی کیسە
زێرەکان".
بنەمایەکی گرنگ .
بنەمایەکی گرنگ هەیە لە شناشینی خودا ئەویش  :ئەوهی هەیەتی ،پێی
دهدرێت و لێی دهڕژێ ،بەاڵم ئەوهی نییەتی تەنانەت ئەوهی هەشیەتی لێی
دهسەنرێتەوه  .مەتا  . ٢٩ :٢٥کەمتەرخەمیمان لە بەکارهێنانی ئەوەی
خودا پێی بەخشیوین وا دەکات ئەوە لەدەست بدەین کە تایبەتە بە ئایندەمان
 ،بەاڵم بەکارهێنانمان بۆ ئەوەی خودا پێی بەخشیوین بە دەستپاکانەو
سەڕاستانە ئیدی گەشە دەکەین و زیاد دەکەین ودەوڵەمەند دەبین لە ڕۆحدا
!
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٥

نوێژ (  ٨خولەك ) نوێژێك ڕەنگدانەوەی وشەکانی
خودا بێت

بە نۆرە نوێژ بکەن  ،نوێژێکی کورت ئەوە دەربخات کە ئەمڕۆ
فێربوون  .یان کۆمەڵەکە بکە بە دوو یان سێ کۆمەڵ و نوێژێك
بکەن ڕەنگدانەوەی ئەوە بێت کە ئەمڕۆ فێربوون .

٦

ئەرکی ماڵەوە ( دوو خولەك ) بۆ وانەی داهاتوو

ڕابەری کۆمەڵەکە  .ئەرکی داهاتوو بدە بە ئەندامانی کۆمەڵەکەت بە
شێوەی نوسراو  ،یان داوایان لێ بکە لە پەڕاوەکانیاندا بینوسن.
 -١بەڵێن  .بەڵێندان بە ڕاهێنانی قوتابی نوێی خوداوەند و بونیادنانی
کڵێسای مەسیح و جاڕدانی موژدەی شانشینی خودا .
 -٢وتاری ئامۆژگاری یان فێرکردن  ،یان وانە دابەشکردن (لەگەڵ
کەسێكی تر یان لەگەڵ کۆمەڵێکدا) فێرکردنی پەیوەست بە نمونەی "
دواکەوتنی گەورەی ماڵ  /کیسە زێرەکان ".
 -٣خەڵوەتی ڕۆحی  .چێژ وەربگرە لە خەڵوەتی ڕۆحی لەگەڵ خودا و
هەموو ڕۆژێك هاوکاری وەربگرە لە نیوەی بەشێك لە حەزقیال ،٣٦
 .٣٩ ، ٣٨ ،٣٧باشترین شێوازی ڕاست بەکاربهێنە و تێبینیەکانت
بنوسەوە .
 -٤لەبەرکردن  :پێداچوونەوە بکە بۆ دوایین ئەو پێنج ئایەتەی
لەبەرتکردوون .
 -٥وانەی کتێبی پیرۆز  .وانەی داهاتووی کتێبی پیرۆز ئامادە بکە لە
ماڵەوە  :ڕۆما  .٢٣ -1 :1٤ئەو پێنج ڕێگەیەی لێکۆڵینەوەی کتێبی
پیرۆز بەکار بهێنەو و سودیان لێ ببینە .تێبینیەکانت بنوسەوە .
 -٦نوێژ .نوێژ بکە بۆ کەسێكی دیاریکراو یان شتێکی دیاریکراو لەم
هەفتەیەداو تەماشا بکە خودا چی دەکات ( زەبور .)٣ :٥
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 -٧تێبینیەکانت بنوسە سەبارەت بە بونیادنانی کڵێسای مەسیح  .هەروەها
ئەو تێبینیانە بنوسەوە کە پەیوەندیان بە کاتی خەڵوەتت لەگەڵ خودا و
ئایەتەکانی لەبەرکردن و فێرکردن و ئامادەکاری یەوە هەیە .

وانەی ()4٤

نوێژ

١

ڕابەری کۆمەڵەکە  :نوێژ بکەو کۆمەڵەکەت وئەم پرۆگرامی ڕاهێنانە
تەرخان بکە تایبەت بە مزگێنیدان و بانگەوازی شانشینی خودا .
٢

بەشداریکردن ( ٢٠خولەك) حەزقیال

بە نۆرە بەشداری بکەن و پەڕاوی تایبەتی خەڵوەتی ڕۆحیتان
بخوێننەوە ئەوەی فێری بوون لە خەڵوەت و تێڕامانەکانتان لەو بەشە
دیاریکراوەی کتێبی پیرۆز ( حەزقیال )3٩ ، 3٨ ، 3٧ ،3٦
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 ،
تەنها تێبینیەکانت بنوسەوە .

٣

لەبەرکردن (٥خولەك) ڕۆما ١٧ :١٢

بە شێوەی گروپی دوانەیی ( دوو باوەڕدار پێکەوە پێداچونەوە بکەن ،
بۆ ڕۆما . ١٧ :١٢
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٤

فێرکردن ( ٨٥خولەك) ڕۆما ٢٣ -١ :١٤

پێشەکی  :نامەی ڕۆما  ٦ :١٥ -١ :١٤فێرمان دەکات لەبارەی ئەرکی
باوەڕدارانی خاوەن باوەڕی الواز وبەهێخ لەم چوارچێوەدا مەبەست لە
باوەڕی کەسێتی نیە بە عیسای مەسیح کە تایبەتە بێت بە ڕزگاریی بەڵکو
باوەڕیان تایبەت بەوەی کە دەبێت باوەڕداران چی بکەن یان چی نەکەن.

وشەی خودا
هەنگاوی  :١بخوێنەوە .
پێکەوە ڕۆما  ٢٣ -١ :١٤دەخوێنینەوە .
بە نۆرە هەر کەسێ ئایەتێك بخوێنێتەوە تا هەموو ئایەتەکان بە تەواوی
دەخوێنینەوە .
تێبینیەکان
هەنگاوی  :٢ئاشکرای بکە.
بیرکەوە  .ئەو ڕاستیە کامەیە پێت وایە گرنگە بەالتەوە سەبارەت بە خۆت
لەم ئایەتانەدا ؟ یان لە کۆی گشتی ئەم ئایەتانە کام ڕاستیە چووە ناو هۆش
و دڵتەوە ؟
بنوسە  .یەك یان دوو ڕاستی ئاشکرا بکە کە تێگەیشتووی لێی  .بیریان
لێبکەوە و بیرۆکەکانت بنوسە لە پەڕاوەکەتدا .
بەشداری بکە ( .دوای ئەوەی ئەندامان کاتێك بەسەردەبەن لە
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
شێوەیەکی جیاواز بەشداری دەکەن).
ڕۆما ٢ -١ :١٤

ئاشکراکردنی  :١ئەو شتانەی هۆکاری جیاوازی نێوان باوەڕدارانن .
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أ .بابەتی بێ ڕەوشتی  .پۆڵسی نێردراو نامە دەنوسێت بۆ باوەڕداران لە
بارودۆخی جیاوازدا بۆ نمونە  :لەنامەی یەکەمی بۆ کۆرنسۆس
چارەسەری کێشەی بارودخۆی باوەڕداران دەکات تایبەت بە حوکمدان و
دادگایی کردنی یەکتر لە دادگا مەدەنیەکاندا وە لێبوردنی باوەڕداران
بەرامبەر بە یاخی بوەکانی نێوانیان وە بابەتی تایبەت بە هاوسەرگیری و
جیابونەوە و چەندین بابەتی دیکە  .وە لە نامەکەیدا بۆ گەاڵتیە چارەسەری
کێشەی فێرکردنە هەڵەکان دەکات کە باڵوبوو لە نێو جولەکەکاندا وەك بۆ
نمونە باوەڕداران ڕزگاریان نابێت مەگەر بە کارکردن بە شەریعەت  .وە
لەنامەکەیدا بۆ کۆلۆسی چارەسەری کێشەی فێرکردنە هەڵەکانی
گنوسیەکان دەکات کە بانگەشەی ئەوەیان دەکرد پێویستە ئازاد بن لە
ڕۆحی مرۆیی و جەستەی مرۆیی  ،بەتایبەتی لەڕێگەی جێبەجێکردنی
ڕێژەیەکی زیاتر لە پاكڕاگریی و جڵەوگیری .
ئەوەی تایبەت بێت بە هەموو بابەتەکان کتێبی پیرۆز فێرکردنێکی ڕوون
پێشکەش دەکات لەبارەیانەوە و ئەمەش جێگەی ناکۆکی و جیاوازی نیە!
ب .ئەو بابەتانەی جێی ناکۆکی وجیاوازین .
هەندێ بابەتی هەن لەنێو باوەڕداراندا جێگەی ناکۆکی و جیاوازین .
لەنامەی ڕۆما پۆڵسی نێردراو چارەسەری هەندێ لەو کێشانە دەکات  .ئەو
شتانەش کە جێگەی ناکۆکی و جیاوازین زۆر کەمن کە کتێبی پیرۆز
لەبارەیانەوە فێرکردن پێشکەش بکات  ،لەگەڵ ئەوەشدا هەندێك لە
باوەڕداران پێیان وایە ئەو جۆرە ناکۆکی و جیاوازیانەی هەبوونە دەبێتە
مایەی جیاوازی بۆچوون لە نێو باوەڕداراندا وەك لە یۆنانیەکەی پێی
دەوترێ دیالۆگیسۆمای  .بڕوانە ڕۆما  ٥ ، ٢ :١٤پێدەچێت پاشخانی
هەموو ئەو ناکۆکی و جیاوازیانە بگەڕێتەوە بۆ شەریعەتی پەرستش لە
پەیمکانی کۆندا وەکو بنەماکانی ئەو کەسانەی خۆیان تەرخان دەکەن بۆ
خزمەت (کاهینەکان ولێڤیەکان ) وە کارو پەیڕەوکردنە ئاینیە پیرۆزەکان
(قوربانی و خەتەنەو خواردنە پاکەکان و شوشتن و نۆبەرەی بەروبوم و
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دەیەك و تد )..وە مامۆستایانی جولەکە  ٦١٣شەریعەتیان زیاد کردبوو بۆ
شەریعەتی پەرستش لە کتێبی پیرۆزدا ئیدی ئەوان پێیان وابوو هەموو
جولەکەیەك دەبێت پەیوەیست بێت پێیانەوە .
ئیدی بەم شێوەیە  ،جولەکەو ئەوانەی دەبوونە جولەکە (لەخواترسەکان و
بە جولەکە بوەکان) ئەوانەی دواتر بوون بە مەسیحی هەر دەیانڕوانیە
شەریعەت وەکو ئەوەی زۆر گرنگەو دەبێت پەیوست بن پێوەی  .ئەوان
تێنەگەیشتبوون لەوەی عیسای مەسیح شەریعەتی پەرستشی پەیمانی کۆنی
ڕاوەستان ئەفەسۆس  ١٥ :٢؛ کۆلۆسی  . ١٤ :٢وە عیسای مەسیح هەموو
ئەو شەریعەتانەی ڕەتکردەوە کە مامۆستایانی جولەکە زیادیان کردبوو
لەسەر شەریعەت مەرقۆس  . ١٣ -١ :٧وە لەالیەکی ترەوە  ،ئەو
باوەڕدارانەی سەر بە نەتەوەکان بوون وجولەکە نەبوون ئەم
شەریعەتانەیان بەالوە گرنگ نەبوو بۆیە مشتومڕ دروست دەبوو لەنێوان
باوەڕدارانی ڕۆما لەسەر ئەم بابەتانە .
ج .ئەو بابەتانەی جێگەی ناکۆکی وجیاوازین لەنێو باوەڕدارانی ئەمڕۆ .
لەم ڕۆژگارەی ئەمڕۆماندا باوەڕداران پێیان وایە ئەم بابەتانە جێگەی
جیاوازی وناکۆکین  * :ئایا دەبێت باوەڕداران یادی هەموو ئەو جەژنانە
بکەنەوە کە دیاریکراون لەالی هەندێكیان لەماوەی ساڵەکەدا یان یادی
هەندێکیان بکەنەوە ؟ * ئایا دەبێت باوەڕداران باپتیزبکرێن بە تەنها
شێوازێک و دیاریکراو ؟ * ئایا دەبێت باوەڕداران یادی شێوی خوداوەند
بکەنەوە هەموو ئێوارەیەك لە هەفتەکاندا جارێك یان دووجار لە ڕۆژی
خوداوەندا یان جگە لەوانە ؟ * ئایا دەبێت باوەڕداران گۆرانی ڕۆحی بە
وشەکانی زەبور بڵێنەوە کە لە کتێبی پیرۆزدا هاتوون یان هەروەها دەتوانن
جۆرەها گۆرانی ڕۆحی و سرودی ڕۆحی دیکە بڵێنەوە ؟ * ئایا ئایا
باوەڕداران دەتوانن ئامێرەکانی مۆزیك بەکاربهێنن لە خزمەتەکاندا ؟
ئەگەر وەاڵم ئەرێنی بوو ئایا دەبێت ئامێرێکی دیاریکراو بێت یان
باوەڕداران دەتوانن گۆرانی بڵێن ومۆزیک بژەنن بەشێوازێکی جیاوازتر
؟ ئایا دەبێت باوەڕداران چەپڵە لێبدەن لەکاتی گۆرانیە ڕۆحیەکاندا یان نا؟
* ئایا دەبێت ڕابەرانی کڵێسا (پیرانی کڵێسا) پۆشاکی ئایینی بپۆشن یان
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پۆساکی ئاسایی ؟ * ئایا باوەڕداران دەبێت پۆشاکێك بپۆشن لە خەڵکی
دیکەیان جیا بکاتەوە یان پۆشاکی ئاسایی بپۆشن ؟ * ئایا دەبێت سەرتاشین
و ڕیش دانانی پیاوان کورت بێت ؟ ئایا دەبێت ژنانی باوەڕدار سەریان
داپۆشن ؟ * ئایا دەشێ باوەڕداران ئەڵقەو گوارەو ملوانکە بەکاربهێنن یان
خواردنەوە کحولیەکان بخۆنەوە یان سەما بکەن یان گەمەی بەخت و
قومار یان بینەری فیلمەکانی تەلەفزیۆن و سینەما بن تاد...؟ باوەڕداران
پێویستیان بە بۆچوونی کەسێتی هەیە سەبارەت بەم بابەتانە ! بەاڵم
هەروەها دەبێت بزانن چۆن مامەڵە دەکەن لەگەڵ ئەو باوەڕدارانەی
بۆجوونی جیاوازیان هەیە سەبارەت بەم بابەتانە !
ڕۆما ٤ -٣ :١٤
ئاشکراکردنی  : ٢دەبێت هەڵوێستی باوەڕداران بەڕێزەوە بێت لەبەرامبەر
یەکتری تایبەت بە بابەتە ناکۆک وجیاوازەکان .
ئایەتی  ١پیناسەی الوازیی باوەڕی هەندێك لە باوەڕداران دەکات  .لەم
چوارچێوەدا مەبەستی باوەڕیان نیە بە عیسای مەسیح کەتایبەت بێت بە
ڕزگاریی بەڵکو باوەڕیان سەبارەت بەوەی کە دەبێت یان نابێت
باوەڕداران چی بکەن !
أ .نابێت ئەو باوەڕدارانەی باوەڕیان بەهێزە حوکم بدەن بەسەر ئەوانەدا کە
باوەڕیان الوازە  .ڕۆما  ١ :١٤بخوێنەوە  .هەروەها بڕوانە ڕۆما . ٣ :١٤
نابێت حوکم بدرێت بەسەر باوەڕداری دیکەدا سەبارەت بە بیروبۆچوون و
خواردن و خواردنەوەو ئەو بۆچونانەی جێگەی ناکۆکی و جیاوازی
بیروڕان لەوبارەیەوە .
ب .نابێت ئەو باوەڕدارانەی باوەڕیان الوازە حوکم بدەن بەسەر ئەوانەدا
کە باوەڕیان بەهێزە  .ڕۆما  ٣ :١٤بخوێنەوە  .دەربارەی خواردن پۆڵس
لەم بەشەدا فێرکردن ئاراستەی ئەوانە دەکات کە باوەڕیان الوازە  .دەبێت
ئەوانە ئاگاداری هەڵوێستیان بن لەبەرامبەر ئەو باوەڕدارانەی باوەڕیان
بەهێزە  .هەروەها ڕۆما  ٤ :٤بخوێنەوە  .تۆ کێی تا حوکم بدەی بەسەر
خزمەتکارێکی دیکەدا ...؟
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ڕونکردنەوە
هەنگاوی  :٣پرسیار .
بیربکەوە  :حەز دەکەی کام پرسیارە بخەیتە ڕوو بۆ کۆمەڵەکە لەبارەی
ئەم بەشەی کتێبی پیرۆز؟ باشترە هەوڵ بدەین هەموو ئەو ڕاستیانەی
ڕاگەیەنراون لە ڕۆما  ٢٣ -١ :١٤تێ بگەین  ،وە ئەو شتانەی تا ئێستا
لێی تێنەگەیشتووین پرسیاری لەبارەوە بکەین.
بنوسە :وریا بە لە شێوازی پرسیارەکەت هەوڵ بدە ڕوون بێت  ،دواتر
پرسیارەکەت لە پەڕاوەکەتدا بنوسەوە.
بەشداری بکە  ( :دوای ئەوەی ئەندامان کاتێك بەسەردەبەن لە
بیرکردنەوەو نوسینەوە  ،یەکەمجار داوا لە هەر یەکێكیان بکە
پرسیارەکانیان بخەنە ڕوو ).
گفتوگۆ بکە  ( :دوای ئەوە  ،هەندێ پرسیار هەڵبژێرە وە هەوڵ بدە لە
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 ).

ڕۆما ٩ -٥ :1٤
پرسیاری  : ١باوەڕداران دەبێت چۆن بڕواننە بۆچوونی کەسێتی یەکتر
سەبارەت بەو شتانەی جێگەی ناکۆکی و جیاوازین ؟
تێبینیەکان .
أ .دەبێت باوەڕداران بەتەواوی دڵنیابن سەبارەت بەو بابەتانەی جێگەی
جیاوازی وناکۆکین ڕۆما . ٥ :١٤
دوو هەڵوێستی توندڕەوانە هەن هەردوکیان ڕەت دەکرێنەوە .
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لەالیەك زۆرجار ئەوەی داوا دەکرێت ڕێكکەوتن وهاوشێوە بوونە
لەبابەتی جیاوازی و ناکۆکدا ئەوەی زۆرجار دەسەپێنرێت بەسەر
باوەڕداراندا لە کڵێساکان یان لەالیەن مامۆستایانی دیاریکراو لە کڵێسادا .
وە لەالیەکی دیکەوە هەندێ جار بۆچوونی کەسێتی دروست نابێت :
پۆڵس دەڵێت دەبێت باوەڕدار بەتەواوی دڵنیا بێت و بەڕاستی
بیروبۆچوونی تەواو و دروست بێت لە بیروهۆشیدا سەبارەت بە
بابەتەکانی جێ ناکۆکی و جیاوازی هەمە جۆر  ،چونکە ئەوە تاقە ڕێگەیە
بۆ ئەوەی بتوانیت شتێك بکەیت یان نەکەیت لە پێناوی خوداوەند بە
هۆشیاری و بە مەبەستەوە .
ب .دەبێت باوەڕداران ڕێگە بدەن بەوەی هەڵسوکەوتیان بەشێوەیەك بێت
کە هەرشتێك دەیکەن بۆ خوداوەند بێت ڕۆما . ٦ :١٤
لە بواری ئازادیدا  ،هەڵسوکەوتی باوەڕدار بابەتێکی ڕۆحیە نەك ناڕۆحی
و نائاینیی  ،چونکە ئەوەی باوەڕدار دەیکات یان نایکات ئەوە لە پێناوی
خوداوەندە هەروەها بە تەواوی لەناخیەوە  ،بڕوانە ١کۆرنسۆس ٣١ :١٠
؛ کۆلۆسی  . ٢٣ ،١٧ :٣وە بڕوانە ١تیمۆساوس  ٥ -٤ :٤؛ مەتا :١٥
 ٣٦؛ کردار  ٣٥ :٢٧؛ ١کۆرنسۆس . ٣٠ :١٠
ج .دەشێ باوەڕداران بەرگری بکەن لە بیروڕا و بۆچوونە کەسێتیەکانیان
بەاڵم بەشێوەیەکی بونیادنەر ڕۆما  . ١٦ :١٤هەروەها بڕوانە
١کۆرنسۆس . ٣١ – ٣٠ -٢٩ :١٠
د .دەبێت باوەڕداران بۆچوون وبیروڕا کەسێتیەکانیان بابەتێکی تایبەت
بێت لە نێوان خۆیان وخودا ڕۆما  ٢٢ :١٤هەروەها بڕوانە ڕۆما :١٤
. ٢٣
ڕۆما ١٤ -١٠ :١٤
پرسیاری  :٢باوەڕداران دەبێت چۆن بڕواننە بۆچوون وبیروڕا
کەسێتیەکانی ئەوانی دیکە سەبارەت بەو بابەتانەی جێگەی ناکۆکی و
جیاوازین ؟
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تێبینیەکان .
أ .دەبێت باوەڕداران حوکم نەدەن بەسەر بیروڕاو بۆچوونی کەسانی
دیکەدا تایبەت بەو بابەتانەی جێگەی ناکۆکی و جیاوازین ڕۆما -١٠ :١٤
. ١٢
ڕۆژێك لە ڕۆژان هەموو باوەڕداران لەبەردەم تەختی دادوەریی خودا
دەوەستن و حیسابی ژیانیان دەبێت پێشکەش بکەن  .کاتێكیش هەق
وحیسابی ژیانیان پێشکەش دەکەن وەکو شێوەی ژیانی ئەوانی دیکە
پێشکەشی ناکەن بەڵکو وەکو شێوەی ژیانی خۆیان ئایا چۆن ژیاون بۆیە
پێویستە حوکم نەدەن بەسەەر بۆچوونی کەسێتی ئەوانی دیکەدا  ،مەتا :٧
 ٢ -١؛ ١کۆرنسۆس  ١٣ -١٢ :٥؛ ١کۆرنسۆس  ١٣ -١ :٥؛
١تیمۆساوس . ٢٠ :٥
ب .دەبێت باوەڕداران جیاکاری بکەن لە نێوان ئەوەی دروستەو
بابەتیانەیەو ئەوەش کە هەندێك باوەڕداری دیکە بە دروستی دەزانن
لەسەر ئاستی کەسێتی خۆیان ڕۆما . ١٤ :١٤
ئەوەی کتێبی پیرۆز فێرمان دەکات بە ڕوونی دروست و بابەتیانەیە ئیدی
بۆچوونی خەڵکی هەرچیەك بێت سەبارەت بەو ڕاستیە  .بەاڵم ئەوەی
هەندێك پێیان وایە دروستە لەگەڵ ئەوەشدا فێرکردنی ڕوونی کتێبی
پیرۆزی لەگەڵدا نیە  ،دروستە لەسەر ئاستی کەسێتی .
بۆ نمونە عیسا بە ڕوونی فێری کردوین هەموو خواردنێك پاكە مەرقۆس
 ١٩ ،١٥ :٧هەروەها پۆڵس فێرمان دەکات و دەڵێت ئەوەی خودا
بەدیهێناوە چاکە ١ ،تیمۆساوس  ٥ -٤ :٤؛ بڕوانە ڕۆما ، ٢٠ ، ١٤ :١٤
پۆڵس ئەو ڕاستیەی کە هەموو خواردنێك پاكەو خواردنیان ئاساییە بە
مافێکی بابەتی و فێرکردنی کتێبی پیرۆزی زانیوە هەروەها مافێکی
کەسێتیشە لەسەر ئاستی کەسێتی .
بەهەرحاڵ لەگەڵ ئەوەی فێرکردنی بابەتیانە لە کتێبی پیرۆزدا هەموو
شتێك بەپاك دادەنێت  ،ئەمە واتای ئەوە نیە بۆچوونی کەسێتی الی هەنێك
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باوەڕدار هەموو شتێك بەپاك دابنێت  ،چونکە باوەڕداری الواز
ڕاستیەکی بابەتیانە دەزانێت لە کتێبی پیرۆزدا بەاڵم ڕەنگە نەتوانێ وەکو
پێویست پێشوازی لێبکات و وەری بگرێت وە باوەڕی بەوە نیە ئەو
ڕاستیە وەربگرێت و پێی بژی بۆ نمونە دەزانێ کە عیسای مەسیح
ڕایگەیاند هەموو خواردنێك پاكە بەاڵم مەحاڵە بەالیەوە هەندێك خواردن
بخوات بۆیە ئەوەی تایبەتە بە باوەڕدارە الوازەکان دەبێت باوەڕدارە
بەهێزەکان نەك تەنها وەك راستیەکی بابەتیانە ئەوەی کتێبی پیرۆز فێرمان
دەکات و بەس بەڵکو دەبێت بۆچوونی کەسێتی باوەڕدارە الوازەکان
لەبەرچاو بگرن هەروەها !
بابەتەکە هاوشێوەیە بە ئەو شتانەی تایبەتن بە بتپەرستی بڕوانە
١کۆرنسۆس . ٧ ، ٤ :٨
ڕۆما . ٢٠ -١٥ :١٤
پرسیاری  :٣دەبێت باوەڕداران چۆن بژین تایبەت بەو شتانەی جێگەی
ناکۆکی و جیاوازین ؟
تێبینیەکان .
پێناسەی الواز وبەهێز مەبەست لە جوامێر و بودەڵە نیە تەنها جیاکاریەکە
 ،پۆڵس باسی ئەوانە دەکات کە بڕوایان بەوە هەیە مرۆڤ هەندێك کار
نەکات چونکە باوەڕەکەیان ڕێگەیان پێ نادات ئیدی بە الوازیان پێناسە
دەکات چونکە ئەو جۆرە باوەڕە زیاتر دەبێتە کۆسپ بەهۆی هەڵسوکەوتی
ئەو باوەڕدارانەی باوەڕەکەیان ڕێگەیان دەدات بە هەمان کارو
هەڵسوکەوت .
أ .دەبێت باوەڕداران ڕێگە نەدەن ماف وئازادیان دیاری بکرێت لەڕێگەی
هەڵسوکەوتیانەوە وە دەبێت خۆشەویستی بنەمای سەرەکی بێت لەمبارەیەوە
ڕۆما . ١٥ ،١٣ :١٤
باوەڕدارە بەهێزەکان ماف وئازادییان هەیە چی بۆچوونێکی دیاریکراویان
هەبێت تایبەت بەو شتانەی جێگەی ناکۆکی و جیاوازین  ،بەاڵم ماف
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وئازادی ئەوەیان نیە گوزارش بکەن لەو ڕاستیەی کە پەیڕەوی دەکەن
کاتێ دەزانن دەبێتە کۆسپ لەبەردەم باوەڕداری دیکەدا کە باوەڕەکەیان
الوازە  ،چونکە شەریعەتی خۆشەویستی گرنگترە لە شەریعەتی مافەکان
وئازادی !
ب .دەبێت باوەڕداران ڕێگە بدەن بەوەی هەڵسوکەوتیان یەکبگرێت لە
حەزکردن بە بونیادنانی باوەڕی ئەوانی تر ڕۆما . ١٥ ،١٣ :١٤
نابێت باوەڕدار ئازاری باوەڕدارانی دیکە بدات و ئەوانی دیکە بڕوخێنێت
ڕۆما  ، ١٥ :١٤وە نابێت باوەڕدار کاری باوەڕداری دیکە بڕوخێنێت
ڕۆما  ، ٢٠ :١٤هەروەها بۆ ڕوخاندن بڕوانە وشەی یۆنانی ئەپۆلۆمی لە
١کۆرنسۆس  ١١ :٨بەاڵم ئاماژە ناکات بە هەڵگەڕانەوە لە باوەڕ وە
هەروەها ئاماژەش ناکات بۆ لەناوچوونی تاهەتایی .
هەموو گوناهەیەك ڕوخێنەرە کاتێ باوەڕداری بەهێز پەیڕەوی شتێك
دەکات کە تایبەتە بە جێگەی ناکۆکی و جیاوازی دەبێت بۆچوونی
باوەڕداری الواز لەبەرچاو بگرێت .
وە نابێت ئەو سنورە ببەزێنێ و هەروەها نابێت ببێتە هۆی ڕوخانی
بەرامبەرەکەی لەگەڵ ئەوەمشدا خودا توانادارە کە باوەڕدارە الوازەکە
بیچەسپێنێت ڕۆما  ، ٤ :١٤بۆ شێوازی ژیان و کاری خودا لە باوەڕدارە
الوازەکاندا بڕوانە ئەفەسۆس  . ١٠ :٢نابێت باوەڕداری بەهێز ئازاری
باوەڕدارە الوازەکان بدەن و بیانڕوخێنن دوور لە خۆشەویستی لەکاتی
پەیڕەوکردنی ئازادیەکانیاندا .
ج .باوەڕداران بەرپرسیارن کە پشتگیری لە ماف وئازادیەکانیان بکەن
بەشێوەیەك بونیادنەر بێت و شانشینی خودای پێ بونیادبنێن ڕۆما :١٤
. ١٩ -١٧
کاتێ ماف وئازادی باوەڕداری بەهێز دەبێتە هۆی ئازار و ڕوخانی
باوەڕداری الواز ئیدی ئەو ماف وئازادیە ناوبانگێکی خراپی دەبێت ،
چونکە لە شانشینی خودا گرنگ ئەوەی نیە دەست بگیرێت بە بۆچوونی
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بەهێزەوە سەبارەت بەوانەی جێگەی مشتومڕ و جیاوازین بەڵکو گەشەدان
و پشتگیری کردن لە ڕاستودروستی و ئاشتی و خۆشی لە ڕۆحی پیرۆزدا
بڕوانە ڕۆما  . ١٩ -١٨ :١٤ئەمانەش پەیوەیدنیان بە هەڵسوکەوتی
باوەڕدارانەوە هەیە لە کڵێسادا و لە بەشداری کردنی نێو کڵێسا لەگەڵ
یەکتر .
ڕۆما ٢٣ -٢٠ :١٤
پرسیاری  :٤پەیوەندی نێوان باوەڕی مرۆڤ و بۆچوونەکانی تایبەت بە
بابەتەکانی جیاوازی چیە ؟
باوەڕدارانی بەهێز و الواز و بۆچوون و ڕای جیاواز وپێچەوانەیان هەیە
سەبارەت بەو بابەتانەی جێگەی مشتومڕ وجیاوازین  .بەاڵم بۆچونەکانیان
و بیروڕا کەسێتیەکانیان لەکەسێکەوە بۆ کەسێکی تر دەگۆڕێت .
أ .دەبێت باوەڕداران کارێك نەکەن پێچەوانەی بیروبۆچونە کەسێتیەکانیان
بێت .
وەرگێرانی وشەبەندی بۆ ڕۆما  " ٢٠ :١٤بەاڵم بۆ مرۆڤ ئەگەر ببێتە
كۆسپ خراپە بیخوات " زۆرجار ئەوەیە کە " ئەو مرۆڤەی دەیخوات
لەڕێگەی کۆسپەوە " باوەڕداری الوازە چونکە ئایەتی  ٢١بەڕوونی باسی
باوەڕداری الواز دەکات کە دەبێتە کۆسپ  ،باوەڕداری الواز دەبێتە
کۆسپ کاتێ شتێك دەخوات پێچەوانی بۆچونە کەسێتیەکانی خۆیەتی واتە
کاتێ شتێك دەخوات بێ ئەوەی ویژدانی ئاسودە بێت و بڕوای پێ نیە ڕۆما
 ٢٣ ،١٤ :١٤بۆیە باوەڕداری بەهێز هان دەدات لەئایەتی  ٢١کە شتێك
نەکات ڕەنگە ببێتە کۆسپ لەبەردەم باوەڕداری الوازدا .
ب .دەشێ باوەڕداران هەموو شتێك بکەن بەپێی بڕوای کەسێتیان واتە
بۆچوونە کەسێتیەکانیان .
باوەڕدارانی بەهێز مافیان هەیە داکۆکی بکەن لە بوچوونە کەسێتیەکانیان
سەبارەت بە ئازادیەکانیان هەروەها پەیڕەوی ئازادیەکانیان بکەن
سەبارەت بەو شتانەی جێگەی مشتومڕ وجیاوازین ڕۆما  ٢٢ :١٤بەاڵم
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نابێت واز لە بوچوونە کەسێتیەکانیان بهێنن چونکە گەر ئەوەیان کرد
لەباوەڕەکەیانەوە سەرچاوە ناگرێت ڕۆما  ، ٢٣ :١٤هەروەها بروانە ڕۆما
 . ٢٢ : ١٤نابێت شتێك بکەن جێگەی گومانی خۆیان بێت و ویژدانیان
ئاسودە نەبێت لەبەرامبەریدا  ،ڕۆما " ٢٣ : ١٤بەاڵم ئەوهی گومان بكات،
ئەگەر بخوات تاوانبار دهكرێت ،چونكە لە باوهڕهوه نییە .هەرشتێك لە
باوهڕهوه نەبێت گوناهە "

پەیڕەوکردن
هەنگاوی  :٤پەیڕەوی بکە.
بیربکەوە  :چی ڕاستیەك لەم بەشەی کتێبدا هاتوە دەشێ باوەڕداران بە
شێوەی پراکتیك پەیڕەوی بکەن ؟
بەشداری بکەو بنوسە :وەرن پێکەوە بیربکەینەوە و هەندێ پەیڕەوکردن
بنوسینەوەو تەواو بکەین لە ڕۆما . ٢٣ -١ :1٤
بیربکەوە  :ئەو پەیڕەوکردنە پێشنیارکراوە کامەیە کە خودا دەیەوێ
بیگۆڕێ بە پەیڕەوکردنی کەسێتی ؟
بنوسە  :ئەم پەیڕەوکردنە کەسێتیە بنوسە لە پەڕاوەکەتدا .بەشداری بکە بە
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 ).

 -١نمونە لەسەر پەیڕەوکردنی پێشنیارکراو لە ڕۆما . ٢٣ -١ :1٤

 : ٣ ،١ :1٤دەبێت باوەڕداری بەهێز پێشوازی بکات لە گومان
وبۆچوون وبیروڕای باوەڕداری الواز سەبارەت بەو شتانەی جێگەی
مشتومڕ وجیاوازین بێ ئەوەی حوکم بدەن بەسەریدا و بێ ئەوەی ڕقیان
لێی بێتەوە یان سوکایەتی بکەن بە گومان و نادڵنیاییەکەی .
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 : ٣ :١٤دەبێت باوەڕداری الواز سەرزەنشتی باوەڕداری بەهێز نەکات
لەوەی بۆچوونی جیاوازی هەیە سەبارەت بەو شتانەی کە جێگەی
مشتومڕ وجیاوازین .
 : ٢٣ ،٥ :١٤دەبێت باوەڕدارانی بەهێز والواز بەتەواوی دڵنیابن
سەبارەت بەو شتانەی بڕوایان پێی هەیەو بە دروست و گونجاوی دەزاننز
 : 9 -6 :14باوەڕدار هەرچیەك دەکات سەبارەت بەو شتانەی جێگەی
جیاوازی ومشتومڕن دەبێت لەپێناوی خوداوەند بیکات و بە سوپاسەوە
پێشکەشی خوداوەندی بکات .
 : ١٢ -١٠ :١٤دەبێت باوەڕداران بەو شێوەیە بژین کە بەتەواوی دڵنیان
لەو ڕاستیەی کە حیسابی ژیانی خۆیان پێشکەش دەکەن لەبەردەم تەختی
دادوەریی خودا .
 : ٢٠ ،١٣ :١٤دەبێت باوەڕداران پێداگری بکەن لەسەر ئەوەی نەبنە
کۆسپ بۆ یەکتری تاوەکو کاری خودا نەڕوخێنن کە تیایاندایە .
 : ١٤ :١٤لەگەڵ ئەوەی هەموو خواردنێك پاكە خۆی لەخۆیدا  ،دەبێت
باوەڕدارانی الواز خواردنێك نەخۆن کە خۆیان بڕوایان پێی نیە پاك بێت.
 : ٢١ ،١٥ :١٤دەبێت باوەڕدارانی بەهێز خۆیان بگرنەوە لە خواردنی
گۆشت یان شەراب کاتێ دەبێتە کۆسپ بۆ باوەڕدارێکی دیکە.
 : ١٥ :١٤هەڵسوکەتی باوەڕداری بەهێز ماف وئازدیەکانی دیاری
ناکات بەڵکو بە خۆشەویستی بۆ خوداو نزیکەکەی وەك خۆی.
 : ٢٢ ، ١٦ :١٤نابێت باوەڕدارانی بەهێز ڕێگە بدەن باوەڕدارانی الواز
بە خراپە باسی ئەو بابەتانە بکەن کە جێگەی مشتومڕ وجیاوازین .
 : ١٩ ، ١٧ :١٤هەڵسوکەوتی باوەڕداران بەوە دیاری دەکرێت کە ئەوان
موڵکی خودان و هەرچی داوایان لێدەکات دەکات لەبەرچاوی خودا چاکەو
باشە و دروستە وە بە ئاشتی بژین لەگەڵ ئەو خەڵکانەی بۆچونیان لەوان
جیاوازە و ببنە بونیادنانی یەکتر .
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 : ٢٢ :١٤دەبێت باوەڕدارانی بەهێز و الواز بۆچونە کەسێتیەکانی خۆیان
بپارێزن لە نێوان خۆیان وخودا سەبارەت بەو شتانەی جێگەی مشتومڕن.

 .٢نمونە لەسەر پەیڕەوکردنی کەسێتی :
أ .دەمەوێت زیاتر هۆشدار بم و ڕەخنە نەگرم یان حوکم نەدەم و ڕقم لەو
باوەڕدارانە نەبێتەوە کە بۆچونیان لە من جیاوازە .
ب .دەمەوێت زیاتر هۆشدار بم و پێداگری بکەم لەسەر ئەوەی شتێك نەڵێم
یان کارێك نەکەم ببێتە کۆسپ لەبەردەم باوەڕدارانی دیکە .

هاتنەدەنگ
هەنگاوی  :٥نوێژ بکە
بە نۆرە نوێژ دەکەین  ،هەریەکێك سەبارەت بە یەك ڕاستی کە خودا فێری
کردین لە ڕێگەی ئایەتەکانیەوە لە ڕۆما . 23 -١ :١4
( 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 ).

٥

نوێژ (  ٨خولەك ) نوێژی داکۆکیکاری
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بەردەوام بن لە نوێژ لە شێوەی کۆمەڵەی دووانەیی یان سیانی .
نوێژەکانتان بەرز بکەنەوە لە پێناوی یەکتر و لە پێناوی خەڵکی
جیهان.

٦

ئەرکی ماڵەوە ( دوو خولەك ) بۆ وانەی داهاتوو

ڕابەری کۆمەڵەکە  .ئەرکی داهاتوو بدە بە ئەندامانی کۆمەڵەکەت بە
شێوەی نوسراو  ،یان داوایان لێ بکە لە پەڕاوەکانیاندا بینوسن.
 -١بەڵێن  .بەڵێندان بە ڕاهێنانی قوتابیەکانی خوداوەند و بونیادنانی
کڵێسای مەسیح و جاڕی موژدەی شانشینیی .
 -٢وتاری ئامۆژگاری یان فێرکردن  ،یان وانە دابەشکردن (لەگەڵ
کەسێكی تر یان لەگەڵ کۆمەڵێکدا) ڕۆما .23 -١ :١4
 -٣خەڵوەتی ڕۆحی  .چێژ وەربگرە لە خەڵوەتی ڕۆحی لەگەڵ خودا و
هەموو ڕؤژێك هاوکاری وەربگرە لە نیوەی بەشێك لە دانیال ،٣ ،٢
 . ٦ ، ٤باشترین شێوازی ڕاست بەکاربهێنە و تێبینیەکانت بنوسەوە .
 -٤لەبەرکردن :ڕۆما  . ٨ :١٣ڕۆژانە بەو  ٥ئایەتانەدا بچۆرەوە کە
لەبەرت کردوون .
 -٥فێرکردن  :نمونەی " دە پاکیزەکە "(کچە داناکان وکچە گێلەکان)
ئامادە بکە لە مەتا  ١٣ -١ :٢٥دا هاتووە  .سود ببینە لە شەش
هەنگاوەکانی ڕێنمایی بۆ راڤەکردنی ئەم نمونانەی هاتوون لە وانەی
یەکەمدا .
 -٦نوێژ .نوێژ بکە بۆ کەسێكی دیاریکراو یان شتێکی دیاریکراو لەم
هەفتەیەداو تەماشا بکە خودا چی دەکات ( زەبور .)٣ :٥
 -٧تێبینیەکانت بنوسە سەبارەت بە بونیادنانی کڵێسای مەسیح  .هەروەها
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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وانەی ()٤5

نوێژ

١

ڕابەری کۆمەڵەکە  :نوێژ بکەو کۆمەڵەکەت وئەم پرۆگرامی ڕاهێنانە
تەرخان بکە تایبەت بە مزگێنیدان و بانگەوازی شانشینی خودا .
٢

بەشداریکردن ( ٢٠خولەك) دانیال

بە نۆرە بەشداری بکەن و پەڕاوی تایبەتی خەڵوەتی ڕۆحیتان
بخوێننەوە ئەوەی فێری بوون لە خەڵوەت و تێڕامانەکانتان لەو بەشە
دیاریکراوەی کتێبی پیرۆز (دانیال )٦ ، ٤ ، ٣ ،٢
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 ،
تەنها تێبینیەکانت بنوسەوە .

٣

لەبەرکردن (٥خولەك) ڕۆما ٨ :١٣

بە شێوەی گروپی دوانەیی ( دوو باوەڕدار پێکەوە ) تیاڕامان و
لەبەرکردن و پێداچونەوە بکەن بۆ  :ڕۆما . ٨ :١٣

٤

فێرکردن ( ٨٥خولەك) دە پاکیزەکە (کچە داناکان وکچە
گێلەکان)
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" نمونەی دە پاکیزەکە " (کچە داناکان وکچە گێلەکان) لە مەتا -١ :٢٥
 13تایبەتە بە بێداری و شەوارەگرتن لە 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
نهێنیەکانی شانشینی خودا و ڕوناکیەکەی  ،وە بۆ ڕوبەڕوبونەوەی خەڵکی
لەبارەی بارودۆخی ڕاستەقینەیان و پێویستییان بە نوێبوونەوە .
لێکۆڵینەوە بۆ ئەم نمونەیە دەکەین خاڵ بەخاڵ بە بەکارهێنانی شەش
ڕێبەری ڕێنماییەکانی تایبەت بە لێکۆڵینەوەی نمونەکان ( بڕوانە ڕێبەری
ڕێنماییەکانی  ، ٩پاشکۆی .)١
سێ نمونە هەن لەبارەی بێداری و شەوارەگرتن لە شانشینی خودا :
نمونەی دە پاکیزەکە (کچە داناکان وکچە گێلەکان) لە مەتا  ١٣ -١ :٢٥وە
نمونەی دارهەنجیری گەاڵگرتوو لە مەتا  ٣٥ -٣٢ :٢٤وە نمونەی کۆیلە
دەستپاکەکان ئەوانەی شەوارەیان گرتوە لە لۆقا . ٤٠ -٣٥ :١٢
أ .نمونەی دە پاکیزەکە (کچە داناکان وکچە گێلەکان) .

مەتا  3 -١ :٢٥بخوێنەوە .
 .١چیرۆکە سروشتیەکە تێ بگە کە لە نمونەکەدا پێشکەش کراوە.
پێشەکی  :نمونەکە بە زمانێکی میتافۆری دەدوێ و واتای ڕۆحیەکەی
بونیاد نراوە لەسەر ئەم زمانە میتافۆریە  .بۆیە یەکەمجارشرۆڤەی
وشەکانی نێو چیرۆک ونمونەکەو بانگراوندە کلتوریەکەی دەکەین
ودەخوێنین  /شارستانی و ڕاستیە میژوویەکانی .
گفتوگۆ :ئەو بنەما سەرەکیانە کامانەن  ،کە نمونەکە لە خۆی گرتوە ؟
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تێبینیەکان .
وێنەی ئاهەنگی هاوسەرگیری جولەکە .
لە کتێبی پیرۆزدا ئاهەنگی هاوسەرگیری ئاهەنگێكی کۆمەاڵیەتی و ئاینیی
بوو  .لەسەروو ئەمەشەوە ئاهەنگەکە گشتی و بەئاشکرا بوو  ،لە کتێبی
پیرۆزدا دەبینین هاوسەرگیری کارێکی نهێنی نیە بەڵکو هەمیشە
ڕوداوێکی گشتی و ئاشکرا بوە ! لە کۆندا بەڵینی هاوسەرگیری شتێکی
تایبەت بوو بە هەموو خێزانەکە و ئیدی هاوبەشی ژیانی دەگرتەخۆ
پەیدابوون  ، ٢١ :٢١وە هەندێ جار دیاری دەبەخشرا بە خێزانی بووك
وەك جۆرێك لە قەرەبوکردنەوە لەبری خواستنی بووک (مارەیی ؛
پەیدابوون  ١٨ :٢٩؛  ، ) ١٢ :٣٤وە دیاری بەخشین بە بوك وزاوا
(پەیدابوون ٦١ ، ٥٩ :٢٤؛ ١پاشایان . )١٦ :٩
وە ئاهەنگی هاوسەرگیری ڕوداێکی ئاشکراو گشتی بوو  ،ئیدی ئەم
بنەمایانەی لەخۆ دەگرت  :بوك وزاوا جلوبەرگ (پۆشاکی) تایبەت بە
هاوسەرگیریان دەپۆشی زەبور  . ١٤ -١٣ :٤٥وە هاوڕێکانی بووکە
خانم و هاوڕێکانی زاوا وەك لە کوردەواریدا پێیان دەوترێ برا زاوا و پێ
خەسوو لەگەڵیان دەبوون  ،زەبور  ١٤ :٤٥؛ یۆحەنا  . ٢٩ :٣ئیدی
کەژاوەیەکی تایبەت بە بوك وزاوا دەڕازایەوە و سواری دەبوون مەتا
 . ١٤ -١ :٢٥وە شێو لەسەر خوان ئامادە دەکرا و هەندێ جار
هەفتەیەکی دەخایاند بەتەواویی مەتا  ١٤ -١ :٢٢؛ یۆحەنا  ١٠ -١ :٢؛
دادوەران  . ١٧ :١٤وە باشترین و گرنگترین بەش لە ئاهەنگەکەدا بەشی
بەڵیننامەی هاوسەرگیری بوو ئەوەی تیایدا شایەت دەبوون لەسەری
مەالخی  ١٤ :٢؛ پەندەکان  ١٧ :٢؛ حەزقیال  . ٨ :١٦وە بە درێژایی
مێژوو مەسیحیەکان بە ئاشکرا ئاهەنگی هاوسەرگیریان گێڕاوە لەبەردەم
خوداو بە ئامادەبوونی خێزانەکان و هاوڕێ وخزم و دۆست و خوشک و
براکانیان لە باوەڕدا  .هەرگیز هاوسەرگیری بە پەیوەندیەکی
خۆشەویستانە کۆتایی نەدەهات تەنها لە دوای سەرجەم ڕێوڕەسمەکانی
هاوسەرگیری نەبێت پەیدابوون  ٢٣ -٢١ :٢٩؛ وتەکان  ٢١ -١٣ :٢٢؛
عیبرانیەکان . ٤ :١٣
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پاکیزەکان (کچەکان) .
ئەو پاکیزانە کێ بوون ؟ ئایا هاوڕێی بووك بوون یان کچانی هاوڕێ و
دراوسێ بوون ؟ لەکوێ ئەم ئاهەنگە دروست بوو ؟ ئایا لە ماڵی بووك
یان لە ماڵی زاوا ؟ کچەکان لەکوێ بوون کاتێ دەنگ وهاوار بەرز بۆوە
تاوەکو بێنە دەرەوە بەرەو دیداری زاوا ؟ ئایا لەشوێنیکی دەرەوە بوو یان
لە ڕێگا یان لە ناوەوەی یەکێك لە ماڵەکان بوو ؟ ئایا ئەوان لە ماڵی بووك
بوون یان گەیشتبوونە ماڵی زاوا ؟ ڕۆڵی ئەوان چی بوو ؟ ئایا چوون بۆ
دیداروچاوپێکەوتنی زاواو هاوڕێکانی کاتێ هاتن بۆماڵی بووك بۆ
گواستنەوەی و دواتر گەڕانەوەیان بۆ ماڵی زاوا بە کەژاوەی مەزن و
سامناک ؟ یان لە ماڵی زاوا بوون لەگەڵ بووك و هەموو میوانە
بانگهێشتراوەکان کە چاوەڕێی گەیشتنی زاوایان دەکرد؟ لە باشترین
دەستنوسە یۆنانیەکانی پەیمانی نوێدا یەکێکیان نیە ئاماژە بکات بۆئەوەی
بووك لەگەڵ زاوا ئامادە بووبێت لە کەژاوەکەدا ئەوەی گەیشت  .بەڵکو
بووكە خانم ناوی هەرگیز نەهاتوە لەم بەشەدا  .بۆیە لۆژیکی ترە زیاتر
وای دابنێین زاوا لە شوێنێکدا ئامادە بوە کە ئاهەنگەکەی تێدا ساز کراوە ،
ئیدی ئەو شوێنە ماڵی خێزانەکەی بووبێت یان ماڵی زاوا.
دەرچوونە دەرەوە بۆ بینینی زاوا .
ئایەتی یەکەم پوختەیەکە بۆ ئەم چیرۆکە ،وە دەبینین ئەم کچانە نەچوونە
دەرەوە بۆ بینینی زاوا تەنها لە ئایەتی ١٠دا نەبێت .لەگەڵ ئەوەشدا لە
نیازی هەر دە کچەکەدا بوو لە بنەڕەتدا کە بچنە دەرەوە بۆ دیداری زاوا،
ئیدی پێنچ لە کجەکان دانابوون و چوونە دەرەوە بۆ بینینی زاوا وە زەیتی
نێو گۆزەی کچە گێلەکان بەتاڵ بوو ( مەشخەڵی ڕوناکی لە کۆندا یان لە
کوردەواریدا چرا  -فتیلە  ،بە قوڕ دروست دەکراو سوور دەکرایەوە بە
ئاگر و دواتر پارچە پەڕۆیەکی چنراویان تێدەکرد و زەیتیان تێ ڕۆدەکرد
) ئیدی چوون بۆ کڕینی زەیت .
چراکان .
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چراکان وەك باو بوو لەو سەردەمەدا لە قوڕی سوورکراو بەئاگر
دروست دەکران وەكو گۆزە  .ئەم چرایانە دەفرێکی ژێرەی هەبوو لەگەڵ
شوێنێکی تایبەت بە زەیتەکەی و سێ کونی تێدا بوو  .کونێك بۆ ئەوەی
زەیتی تێ بکرێت وە کونێك بۆ ئاڵوگۆڕی هەوا وە کونێکیش بۆ فتیلەکەی
 .ئیدی ئەم چرایانە بەکاردەهێنران بۆ کەژاوەو دایان دەگیرساند و بە
بەرزی هەڵدەگیران ئەویش بە بەستنەوەی بە دارێکەوە  .یەکەمجار
چراکان داگیرساند کە کچەکان هاواریان کرد ئەوە زاوا هات .
ئاهەنگ وشێوی هاوسەرگیریەکە .
کاتێ هەموو کەژاوەکە دەگەیشتە ماڵەکە  ،ئیدی هەموو بانگهێشتکراوان
دەچوونە ژورەوەو دەرگاکە دادەخرا  ،لێرەدا چیرۆکەکە زۆرکاریگەرەو
بارودۆخی ئاساییە دەخاتە ڕوو  ،کاتێک پاکیزە گێلەکان دەگەنە شوێنەکە
زۆر دواکەوتوونە  ،بۆیە ڕێگەیان پێنادرێت بچنە ژورەوە .لە ئاهەنگی
هاوسەرگیری ئاساییدا ناکرێت ڕێگری لەوانە بکرێت بۆ چوونە ژورەوە
 ،بەاڵم ئەم نمونەیە کە عیسا باسی دەکات و مەبەستی هەیە پەیامێك
بگەیەنێت پەیامێکی بەهێز ویەکالکەرەوە  .بۆیە لە چیرۆکەکەی عیسادا
دەرگا دادەخرێت و ڕێگە نادرێت بکرێتەوە ! وە زاواش دان نانێت بەوەدا
کە ئەو کچانە دەناسێت !
 .٢چوارچێوەی دەقە ڕاستەوخۆکە بخوێنەوەو تاقی بکەوە  ،وە
بنەماکانی نمونەکە دیاری بکە .
پێشەکی  :چوارچێوەی "چیرۆکەکە" زۆرجار ڕەهەندو بانگراوندی هەیە
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
کەوتوەتە پێش چیرۆکی نێو نمونەکەوە  ،بەاڵم شرۆڤە یان جێبەجێکردنی
دوای چیرۆکی نمونەکە باسکراوە .
ئاشکرای بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە  :چیرۆک و بانگراوند و شرۆڤە
یان جێبەجێکردنی ئەم نمونەیە چی یە ؟
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تێبینیەکان .
أ .بانگراوندی نمونەی هاتوو لە مەتا . ٢٣ -١ :٢٤
کەشی ئەو نمونەیە هەروەها وەك کەشی نمونەکانی پێشوترە  :نمونەی
دارهەنجیری گەاڵگرتوو  ،وە نمونەی کۆیلە دەستپاكەکان و نمونەی کۆیلە
ناپاکەکان .

ب .چیرۆکی نێو نمونەی هاتوو لە مەتا . 12 -1 :٢5

ج .شرۆڤە یان جێبەجێکردنی نمونەی هاتوو لە مەتا . ١٣ :٢٥
پەیامی سەرەکی نمونەکە ئەوەیە  :مانەوە لە دۆخی بەئاگایی و بێداریی
بەردەوام  ،بەاڵم بۆچی ؟ چونکە هیچ کەسێك کات و کاژێری هاتنەوەی
دوەمی خوداوەند عیسای مەسیح نازانێت مەتا . ٥٠ ، ٤٤ -٤٢ ، ٣٦ :٢٤
دێت لە ناکاوداو بەشێوەیەکی چاوەڕوان نەکراو  ،وەکو چۆن دز بەشەو
دێت ١سالۆنیکی . ٤ -١ :٥

 .٣وردەکاری پەیوەندیدار و ناپەیوەندیدار بە نمونەکە دیاری
بکە.
پێشەکی  :عیسا مەبەستی نەبوو بڵێ هەر خاڵێکی نێو نمونەکان
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 .
ئاشکرای بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە  :ئەو وردەکاریانە
کامانەن نمونەکە لەخۆی دەگرێ و بە سەرەکی و واتادار دادەنرێن؟
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تێبینیەکان .

أ .ڕاڤەی میتافۆری بۆ نمونەکە .
زۆرجار بە خراپە مامەڵە لەگەڵ ئەم نمونەیە دەکرێت بە ڕاڤەی میتافۆری
 ،لەگەڵ ئەوەی هەندێك ڕاڤەکار چەند فێرکردنێکی بەنرخیان نوسیوە
بەاڵم ڕاڤەی میتافۆریان بۆ ئەم نمونەیە کردوە و ناکرێت لەچوارچێوەی
نمونەکەدا پێی بگەین  ،بۆیە دەبێت ئەو جۆرە ڕاڤانە ڕەت بکرێنەوە ،
وەکو نمونەی ڕاڤە هەڵەکان بۆ ئەم نمونەیە :
ئۆگستینۆس  ٤٣٠ -٣٥٤ز  .ڕاڤەی بۆ ئەم نمونەیە کردوە بەم شێوەیە:
ژمارە پێنج وێنەیەکە بۆ پێنج ئەندامی جەستە چونکە پێنج ئەندامە
هەستیارەکانی جەستە و شێوەی هەست کردنیان و گەیاندنیان لەڕێگەی
ئەم پێنج ئەندامە هەستیارەوە دەبێت وە پێنج کجە داناکان ێنەیەکن بۆ
خۆشەویستی هەرچەندە گێلەکانیش هەڵگری چرا بوون بەاڵم داناکان
خۆشەویستیەکەیان هەبوو وەکو چۆن پۆڵسی نێردراو فێرمان دەکات لە
١کۆرنسۆس . ١٣
مارتن لۆسەر  ١٥٤٦ – ١٤٨٣ز  .بەم شێوەیە ڕاڤەی کردوە  :کچە
گێلەکان ڕەت کرانەوە چونکە خزمەتیان نەکرد .
ڕیچارد س  .ترنچ  ١٨٨٦ – ١٨٠٧ز  .بەم شێوەیە راڤەی کردوە :
چراکان وێنەیەکن بۆ دەرەوەو ڕوکەشی ژیانی باوەڕدار بەاڵم زەیت
وێنەیەکە بۆ ناخ وناوەوەیان وەك زەیتی باوەڕ ئەوەی ڕزگار دەکات و
بێتاوان دەکات بەاڵم نامەی یاقوب چراکان وێنەیەکن بۆ دان پیانانی
دەرەکی باوەڕ وە زەیت وێنەیەکە بۆ زەیتی کارەکان ئەوەی لە ئەنجامی
باوەڕی ڕاستەقینەوە دروست دەبێت  .بەاڵم دەبێت ئەم جۆرە ڕاڤە
میتافۆریانە ڕەت بکرێنەوە .
ب .وردەکاری گرنگ وکاریگەر بەواتاو وردەکاری بێ کاریگەر بە واتا.
دە کچە داناو گێلەکان ( دە پاکیزەکان) .
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ئەم خاڵە گرنگەو کاریگەرە بە واتا چونکە عیسا شانشینی خودا دەچوێنێ
پێیان !
چراکان .
عیسا هیچ واتایەکی تایبەت نادات بە چراکان  ،چرا ئامێرێك بوو بەکار
دەهات لە بەرزیدا وە دروست کرابوو لە گۆزەو زەیتی تێ ڕۆدەکراو بە
دارێکەوە دەبەسترا وەکو مەشخەڵ .
زەیت .
عیسا هیچ واتایەکی تایبەت نادات بە زەیت لەم نمونەیەدا بۆیە نابێت بچینە
نێو خەماڵندن و بیرکردنەوە لەوەی واتایەکی میتافۆری بۆ دابنێین  .زەیت
بەکار دەکات بۆ چەور کردنی پاشای نوێ هەروەها بەکار دەهات بۆ
تیمارکردنی برین و هەوکردنی زامداریی .
هەرچەند زەیت واتایەکی هێماداری هەبێت بەاڵم بەپێی ئیشایا ١ :٦١
ئاماژەیە بۆ چەورکردن و دەستنیشانکردنەکانی ڕۆحی پیرۆز  .بڕوانە
زەکەریا  ٦ -١ :٤؛ یۆحەنا ٥ ، ٣ :٣؛ ٢سالۆنیکی . ١٣ :٢
پێنج کجە داناکان وپێنج کچە گێلەکان .
ئەم خاڵە زۆر گرنگە بۆ تێگەیشتن لە پەیامی سەرەکی نمونەکە .
ماندوو بوون و نوستن .
ڕوونە کە دە کچەکان لەو ماڵەدا نوستوون کە بۆی هاتوون  .ئەوان لە
شوێنێکی درەوە نەنوستوون بۆ نمونە لە ڕێگا  ،چونکە چیرۆکەکە دەڵێت
چوونە دەرەوە کاتێ هاوارکراو بەخەبەر هاتن ئیدی پێنج کچە داناکان
چون بۆ دیداری زاوا .
ڕەنگە ئەوەی لێکۆڵینەوە بکات لەم ئەزمونە توشی ڕاڤەی میتافۆری ببێت
و بڵێت نوستن وێنەیەکە بۆ الوازی کڵێسای مەسیحیەت بەاڵم عیسا هیچ
واتایەکی دیاریکراوی نەداوە بەم خاڵە و ئاماژەش نیە بۆ الوازی کڵێسا
بەڵکو بۆ ئامادەباشی کڵێسا ئاماژە دەکات .
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لە نیوەشەودا گوێیان لە هاوار بوو " لە نیوهشەودا هاوار كرا :ئەوه زاوا
دهركەوت ،بەرهو پیری بچن ! "
کە هاوار کرا هەموان بەخەبەر هاتن  .عیسا پێمان ناڵێت لە نمونەکەدا
کێ بوە ئەوەی هاوارەکەی کرد  .ڕەنگە یەکێك لە میوانەکان بووبێت
کاتێ چاوەڕێی هاتنی زاوای کردوەو بە بێداری ماوەتەوە  ،یان ڕەنگە
یەکێك لەو گەنجانە بووبێت کە هاوەڵی زاوا بوە  ،لەگەڵ ئەوەشدا زاوا
مەودایەک دوور بوە لەماڵەکە  ،لەبەرئەوە دەبوو کچەکان فتیلەو
چراکانیان چاک بکەن وئاگرەکەی داگیرسێنن پاشان ماوەیەك بڕۆن لە
تاریکیدا بۆ چاوپێکەوتنی زاوا  .ئەم خاڵە گرنگە لە نمونەکەدا  ،کاتی
هاتنەوەی دوەمی عیسای مەسیح کاتێکی دوورودرێژ ڕوودەدات لە
ڕاگەیاندنی هاتنەکەیدا  ،هەروەها ئەم خاڵە ئاماژەیە بۆ هاتنەوەی دوەمی
کە بەشێوەیەکی چاوەڕوان نەکراو ڕوودەدات .
پاکیزەکان چراکانیان داگیرسان بەاڵم چرای گێلەکان کوژانەوە .
عیسای مەسیح شرۆڤەی ئەم خاڵە ناکات بەاڵم خاڵی سەرەکی یان وانەی
سەرەکی نمونەکە بەهێز دەکات ئەویش ئامادەباشیە .
پاکیزە داناکان یاخود کچە داناکان ڕەتیان کردەوە خەیت بدەن بە کچە
گێلەکان .
ئەم خاڵەش شرۆڤە نەکراوە بەاڵم خاڵی سەرەکی و پەیامی سەرەکی
نمونەکە بەهێز دەکات  ،دەشێ مرۆڤ دانا بێت یان گێل .
دەرگا داخرا .
ئەم خاڵە پێچەوانەی ئەوەیە ڕوویدا لەڕاستیدا  ،چونکە زاوای سەر زەوی
ڕێگری ناکات لە بەشداری کردنی ئەو کجانە لە ئاهەنگەکەدا  ،بەاڵم ئەم
نمونەیە یان چیرۆکی نێو ئەم نمونەیە پەیامێکی ئاسمانی تایبەتە  ،بۆیە
دەرگا داخستن ڕاستیەکی تەواوەتیە  ،ئەم خاڵە گرنگەو کاتێك دێت
دەرگای شانشینی خودا بەتەواوی دادەخرێت ! پێش هاتنی دوەمی عیسای
مەسیح دەرگا کراوەیەو بە کراوەیی دەمێنێتەوە بڕوانە یۆحەنا ٩ -٧ :١٠
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 ،تا کاتەکە کاتی نیعمەتە خەڵکەکە بانگ دەکرێن کە ئامادە بن بۆ
چاوپێکەوتنی زاوا مەرقۆس  ١٥ :١؛ لۆقا  ١٩ -١٨ :٤؛  ٥ -١ :١٣؛
٢کۆرنسۆس  ، ٢ -١ :٦واتە بۆ تۆبەکردن و باوەڕهێنان بە عیسای
مەسیح بەم شێوەیە خەڵکی ژیانیان پڕ دەبێت لە ڕۆحی پیرۆز
١کۆرنسۆس  ١٦ :٣؛ ئەفەسۆس  ١٤ -١٣ :١؛ ١سالۆنیکی  ١٣ :٣؛ :٥
 . ٢٣خودا بە نیعمەتی خۆی لە جاویدانەوە هەڵیبژاردوون یۆحەنا :١٠
 ٢٩ -٢٧؛ ڕۆما  ٣٠ -٢٨ :٨؛  ٨ -١ :١١؛ ١پەترۆس  . ٢ -١ :١بەاڵم
دوای هاتنەوەی دوەمی خوداوەند عیسای مەسیح هیچ دەرفەتێکی دیکە نیە
بۆ تۆبەکردن وڕزگاریی ئیشایا  ٢ :٦١وە لە ڕۆژی حوکمدانی کۆتاییدا
عیسای مەسیح هەموو ئەوانە ڕەت دەکاتەوە کە تۆبەیان نەکردوە وە پێیان
دەڵێت  :من ئێوە ناناسم مەتا  ١٢ :٢٥هەروەها بڕوانە ١کۆرنسۆس ٣ :٨
؛ ٢تیمۆساوس . ١٩ :٢

 .٤پەیامی سەرەکی نمونەکە دیاری بکە .
پێشەکی  :پەیامی سەرەکی نمونەکە لە شرۆڤەو جێبەجێکردندایە
یاخود دەکرێ کورتبکرێتەوە لە خودی نمونەکەدا  .وە بە تێڕوانین
لە شرۆڤەکەی عیسای مەسیح بۆ نمونەکە یان جێبەجێکردنی
دەزانین چۆن دەبێت ڕاڤە بۆ نمونەکە بکەین .
ئاشکرای بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە  :پەیامی سەرەکی ئەم
نمونەیە چی یە ؟

تێبینیەکان .
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نمونەی کچە داناکان و گێلەکان لە مەتا  13 -١ :٢٥فێرمان دەکات
لەبارەی بێداری و شەوارەگرتن لە شانشینی خودا  .پەیامی سەرەکی
نمونەکە ئەوەیە  :دەبێت باوەڕداران ئامادەباش بن و بێداربن و
شەوارەبگرن وئامادەبن بۆ هاتنەوەی دوەمی عیسای مەسیح ،
چونکە بەشێوەیەکی کتوپڕو چاوەڕوان نەکراو دێتەوە لە
چرکەساتێکدا .
نمونەکە پێداگری ناکات لەسەر ئەو کەسەی دێت بۆ الی عیسای
مەسیح لەژیانیدا بەڵکو ڕوداوی هاتنەوەی دوەمی عیسای مەسیح
مەتا ٣١ :٢٤؛ ١سالۆنیکی  ١٦ :٤؛ ئاشکراکردن  ١٦ -١٥ :١٤؛
ئاشکراکردن . ١٩ -١٨ :١٤

 .٥بەراوردی نمونەی هاوسەنگی و بەرابەری لە کتێبی پیرۆزدا.
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
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 .
ئاشکرای بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە  :هەریەك لەم بەشە کتێبیانە
چیمان فێر دەکات بە بەراورد لەگەڵ ئەوەی نمونەکە فێڕمان
دەکات ؟
لۆقا . ٣٠ -٢٢ :١٣
عیسای مەسیح هانی خەڵکی دەدات کە واز لە خراپەکاری بهێنن و
پێشوازی لێ بکەن وەکو ڕزگارکاریان  .دەبێت هەوڵ بدەن بە تینوگوڕەوە
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و بە تێکۆشان و هەموو هێزیانەوە بچنە نێو شانشینی خودا  ،دەبێت
بجەنگن لەگەڵ سروشتە کۆنە گوناهبارەکەیان و حەزو ئارەزوە جیهانی و
شەیتانیەکانیان  ،هەروەها دەبێت هەوڵ بدەن وتێبکۆشن دژ بە ڕازی
کردنی ناخیان ودژ بە درێژکردنەوەو دواخستن و کەمتەرخەمی کردنیان،
هەر کەسێك هەوڵ بدات و تێبکۆشێت لە ملکەچبوونی بۆ عیسای مەسیح
بەدڵنیاییەوە دەچێتە ژورەوە ! بەاڵم ڕزگاریی لەدەرئەنجامی هەوڵ
وتێکۆشانی مرۆڤ نیە بەڵکو لەدەرئەنجامی بەخشینی خودایە بە نیعمەتی
خۆی تاوەکو ئەوە بکەن کە خواستی خودایە ئەفەسۆس  ٩ -٨ :٢؛ فیلیپی
 ١٣ -١٢ :٢بخوێنەوە .
مەتا  ٢٣ -٢١ :٧؛  ١٢ -١١ :٨؛ ٢تیمۆساوس . ١٩ :٢
عیسای مەسیح هۆشداری دەدات بە خەڵکی و پێیان دەڵێت بەشداری کردن
لە کڵێساو چاالکی ئەنجام دان تیایدا زامنی چونە نێو شانشینی خودا نیە ،
گرنگ ئەوەیە مرۆڤ دوبارە لەدایک بێتەوە بەکاری عیسای مەسیح ،
گرنگ ئەوەیە عیسای مەسیح بانگمان بکات بۆ ئەوەی ببین بە قوتابی
خۆی ئیدی ئەو مرۆڤەکە دەناسێت و دانی پێدا دەنێ وەکو ڕۆڵەی خۆی.

ب .نمونەی دارهەنجیری گەاڵگرتوو
مەتا  ٣٥ -٣٢ :٢٤بڕوانە پاشکۆی . ٣
ج .نمونەی کۆیلە دەستپاکەکان ئەوانەی شەوارەیان گرتوە
لۆقا  ٤٠ -٣٥ :١٢بڕوانە پاشکۆی . ٣
د .پوختەی پەیامەکە یان وانەکان وفێرکردنی سەرەکی ئەوەی نمونەکان
پێشکەشیان کردوە تایبەتن بە بێداری وشەوارەگرتن لە شانشینی خودا .
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 .
دەبێت هەموو خەڵکی بزانن خودا کێ یەو عیسای مەسیح کێ یەو
سروشت و خواستی چیەو چی دەکات.
هاتنەوەی دوەمی عیسای مەسیح کتوپڕو چاوەڕوان نەکراو دەبێت ،
پێشبینیەکانی عیسای مەسیح لەبارەی ئەو ڕوداوانەی ڕوودەدەن لەماوەی
نێوان هاتنی یەکەمی و هاتنەوەی دوەمیدا بە دڵنیاییەوە دێنە دی  .گرنگ
ئەوەیە ئەم پەیامانە هانمان بدات ئامدە بین و شەوارە بگرین بۆ هاتنەوەی
دوەمی عیسای مەسیح .
دەبێت باوەڕداران بزانن دەبێت چی بن وچۆن بن چۆن هەڵسوکەوت
بکەن.
هەندێ ڕوخساری جیاوازی و ناکۆکی و مشتومڕ هەن لەنێوان باوەڕداران
و ئەو باوەڕدارانەی تەنها بەناو باوەڕداران .
هەموو ئەوانەی دان دەنێن بەعیسای مەسیح لەچەندین الیەنەوە هاوشێوەن
و هەمویان بەڕێگاوەن بەرەو چاوپێکەوتنی زاوا عیسای مەسیح .
بەاڵم هەندێ شوێنکەوتەی مەسیح هەن دانان  ،ئەوانە باوەڕدارن  ،ئەوان
ژیانی کۆنیان فڕێ داوەو وازیان لێ هێناوە و ژیانیان ئاراستەکردوە بەرەو
عیسای مەسیح و باوەڕیان بە عیسای مەسیح وەکو خوداوەند
وڕزگارکاریان  ،ئەوانە دڵنیان بەتەواوەتی وئامادەباشن بۆ هاتنەوەی
دوەمی عیسای مەسیح بە ژیانێکی پڕ لە متامنەو ملکەچی بۆ
فێرکردنەکانی عیسای مەسیح  .بەاڵم هەندێک مەسیحی تر هەن گێل و
نەفامن  ،ئەوانەش پێیان دەوترێ مەسیحی بەاڵم باوەڕداری ڕاستەقینە نین
لەگەڵ ئەوەی بەشداری دەکەن لە جۆرەها چاالکی کڵێسا وەکو چوون بۆ
کۆبونەوەکانی کڵیساو خوێندنەوەی کتێبی پیرۆز و گۆرانی ڕۆحی و نوێژ
و دان نان بە باوەڕدا و بانگ کردن بەناوی عیسای مەسیئەوە بەاڵم
دوورن لە شانشینی خوداوەد و ناچنە نێو شانشینەکەی  .بۆچی ؟ هۆکاری
ئەمە ئەوەیە عیسای مەسیح پێیان دەڵیت من ناتانناسم  ،بۆیە گرنگ ئەوە
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نیە بەشداری دەکەیت لە کڵێساو چاالکیەکانی بەڵکو گرنگ ئەوەیە عیسا
بانگی کردویت تا ببیتە قوتابی ئەو بڕوانە لۆقا  ٦٢ -٥٧ :٩وە بەشیوەی
کەسێتی بتناسێت بڕوانە یۆحەنا  . ٢٨ -٢٧ :١٠لە هاتنەوەی دوەمدیا
عیسای مەسیح هەموو ئەوانە فڕێ دەداتە دەرەوە کە تۆبەی ڕاستەقینەیان
نەکردوە واتە دوبارە لەدایک نەبوونەتەوە یۆحەنا  ١٣ -١٢ :١؛ ٥ ،٣ :٣
 . ٣٦ ، ١٨ ، ١٦ ،هەروەها بڕوانە مەتا  ٢٣ -٢١ :٧؛ ٢تیمۆساوس ٥ :٣
.
ماوەیەكی زەمەنی هەیە درێژ بۆتەوە لەنێوان هاتنی یەکەمی و هاتنەوەی
دوەمی عیسای مەسیح  .بڕوانە مەتا  ١٤ :٢٤؛ مەتا  ١٩ ، ١٦ :٢٥؛ مەتا
 ٩ :٢٤لەنێوان ئەو ماوەیەدا مزگێنی ئینجیل دەدرێت بە هەموو نەتەوەکان
و دانیشتوانی سەر زەوی وە باوەڕدارانییش لەو ماوەیەدا توشی
چەوسانەوە دەبن  ،گرنگ ئەوەیە باوەڕداران چراکانیان داگیرساندبێت و
کیسەزێرەکانیان وەگەڕ خستبێت و بەروبومی باشیان دابێت .
هاتنەوەی دوەمی عیسای مەسیح کتوپڕ دەبێت و چاوەڕوان نەکراو دەبێت
بێ ئەو گوێیان لێ بێت یان بیبینن  .لۆقا  ٤٠ :١٢؛ ١سالۆنیکی ٤ -١ :٥
؛ ٢پەترۆس  ١٠ :٣؛ ئاشکراکردن  ٣ :٣؛  ١٥ :١٦؛ مەتا ٣١ -٣٠ :٢٤
؛  ٦ :٢٥؛  ٦٤ :٢٦؛ ١سالۆنیکی  ١٦ :٤؛ ئاشکراکردن . ٧ :١
ئامادەباشی شتێك نیە بگواسترێتەوە لە کەسێکەوە بۆ کەسێکی تر بەڵکو
شتێکی کەسێتیە .
ناکرێت باوەڕداری دانا ئامادەییان بگوازنەوە بۆ باوەڕدارە گێلەکان ،
چونکە هەر مرۆڤێک بەرپرسە لە گوناهەکەی و سزای گوناهەکەی
یەرمیا  ٣٠ -٢٩ :٣١؛ حەزقیال  ١٨؛ مەرقۆس  ١٥ :١؛ لۆقا ٥ -١ :١٣
؛ مەتا  ٩ -٧ :٢٥؛ زەبور  ٧ :٤٩؛ پەندەکان . ١٢ :٩
هیچ دەرفەتێکی دیکە نیە بۆئەوانەی ئامادە نەبوونە  ،بڕوانە مەتا :٢٥
 ١٢ -١٠؛  ٣٣ -٣٢ :١٠؛  ٤٢ -٣٧ :٢٤؛  ٤٦ -٣٤ :٢٥؛ ٢کۆرنسۆس
 ١٠ -٩ :٥؛ گەاڵتیە  ٨ -٧ :٦؛ ٢سالۆنیکی . ٩ -٨ :١
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بێداری و شەوارەگرتن دوو شتن لە هەموو باوەڕداران داواکراوە .
چونکە هاتنەوەی دوەمی عیسای مەسیح نەزانراوەو بەدڵنیایی ڕوودەدات
بۆیە دەبێت هەموو باوەڕداران شەوارە بگرن و هەمیشە ئامادە بن مەتا
 ٢٥:١٣؛ پەندەکان  ١ :٢٧؛ ٢کۆرنسۆس  ٢ :٦؛ ٢پەترۆس . ١١ -٥ :١

٥

نوێژ (  ٨خولەك ) نوێژێك ڕەنگدانەوەی وشەکانی
خودا بێت

بە نۆرە نوێژ بکەن  ،نوێژێکی کورت ئەوە دەربخات کە ئەمڕۆ
فێربوون  .یان کۆمەڵەکە بکە بە دوو یان سێ کۆمەڵ و نوێژێك
بکەن ڕەنگدانەوەی ئەوە بێت کە ئەمڕۆ فێربوون .

٦

ئەرکی ماڵەوە ( دوو خولەك ) بۆ وانەی داهاتوو

ڕابەری کۆمەڵەکە  .ئەرکی داهاتوو بدە بە ئەندامانی کۆمەڵەکەت بە
شێوەی نوسراو  ،یان داوایان لێ بکە لە پەڕاوەکانیاندا بینوسن.
 -١بەڵێن  .بەڵێندان بە ڕاهێنانی قوتابی نوێی خوداوەند و بونیادنانی
کڵێسای مەسیح و جاڕدانی موژدەی شانشینی خودا .
 -٢وتاری ئامۆژگاری یان فێرکردن  ،یان وانە دابەشکردن (لەگەڵ
کەسێكی تر یان لەگەڵ کۆمەڵێکدا) فێرکردنی پەیوەست بە نمونەی "
کچە داناکان وکچە گێلەکان ".
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 -٣خەڵوەتی ڕۆحی  .چێژ وەربگرە لە خەڵوەتی ڕۆحی لەگەڵ خودا و
هەموو ڕۆژێك هاوکاری وەربگرە لە نیوەی بەشێك لە دانیال ٩ ،٨ ،٧
 .١٢ ،باشترین شێوازی ڕاست بەکاربهێنە و تێبینیەکانت بنوسەوە .
 -٤لەبەرکردن  :ڕۆما  . ١٤ :١٣ڕۆژانە پێداچوونەوە بکە بۆ دوایین
ئەو پێنج ئایەتەی لەبەرتکردوون .
 -٥وانەی کتێبی پیرۆز  .وانەی داهاتووی کتێبی پیرۆز ئامادە بکە لە
ماڵەوە  :ڕۆما  .٣٣ -1 :1٥ئەو پێنج ڕێگەیەی لێکۆڵینەوەی کتێبی
پیرۆز بەکار بهێنەو و سودیان لێ ببینە .تێبینیەکانت بنوسەوە .
 -٦نوێژ .نوێژ بکە بۆ کەسێكی دیاریکراو یان شتێکی دیاریکراو لەم
هەفتەیەداو تەماشا بکە خودا چی دەکات ( زەبور .)٣ :٥
 -٧تێبینیەکانت بنوسە سەبارەت بە بونیادنانی کڵێسای مەسیح  .هەروەها
ئەو تێبینیانە بنوسەوە کە پەیوەندیان بە کاتی خەڵوەتت لەگەڵ خودا و
ئایەتەکانی لەبەرکردن و فێرکردن و ئامادەکاری یەوە هەیە .

وانەی ()4٦

نوێژ

١

ڕابەری کۆمەڵەکە  :نوێژ بکەو کۆمەڵەکەت وئەم پرۆگرامی ڕاهێنانە
تەرخان بکە تایبەت بە مزگێنیدان و بانگەوازی شانشینی خودا .
٢

بەشداریکردن ( ٢٠خولەك) حەزقیال

بە نۆرە بەشداری بکەن و پەڕاوی تایبەتی خەڵوەتی ڕۆحیتان
بخوێننەوە ئەوەی فێری بوون لە خەڵوەت و تێڕامانەکانتان لەو بەشە
دیاریکراوەی کتێبی پیرۆز ( دانیال )١٢ ، ٩ ، ٨ ،٧
گوێ بگرن لە ئەو کەسەی بەشداری دەکات  ،بەشێوەیەك مامەڵەی
لەگەڵ بکەن هەست بکات ئەوەی دەیڵێ جێی بایەخی ئێوەیە  ،پێشوازی
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لێبکەن  .مشتومڕی لەگەڵ مەکەن لەو بابەتەی بەشداری پێدەکات ،
تەنها تێبینیەکانت بنوسەوە .

٣

لەبەرکردن (٥خولەك) ڕۆما ١٤ :١٣

بە شێوەی گروپی دوانەیی ( دوو باوەڕدار پێکەوە پێداچونەوە بکەن ،
بۆ ڕۆما . ١٤ :١٣
٤

فێرکردن ( ٨٥خولەك) ڕۆما ٣٣ -١ :١٥

پێشەکی  :ڕۆما  ٦ -١ :١٥بەردەوام دەبێت لە فێرکردن سەبارەت بە
ئەرکی باوەڕدارە الوازەکان و بەهێزەکان  ،وە ڕۆما  ١٣ -٧ :١٥دەبارەی
ئەرکی باوەڕدار سەبارەت بە نەتەوەو نەژادەکانی دیکە  ،وە ڕۆما :١٥
 ٣٣ -١٤دەربارەی خزمەتەکەی پۆڵس وسیاسەتی لەمامەڵەکردن لەگەڵ
شتەکان و پالنەکانی ئایندەی .

وشەی خودا
هەنگاوی  :١بخوێنەوە .
پێکەوە ڕۆما  ٣٣ -١ :١٥دەخوێنینەوە .
بە نۆرە هەر کەسێ ئایەتێك بخوێنێتەوە تا هەموو ئایەتەکان بە تەواوی
دەخوێنینەوە .
تێبینیەکان
هەنگاوی  :٢ئاشکرای بکە.
بیرکەوە  .ئەو ڕاستیە کامەیە پێت وایە گرنگە بەالتەوە سەبارەت بە خۆت
لەم ئایەتانەدا ؟ یان لە کۆی گشتی ئەم ئایەتانە کام ڕاستیە چووە ناو هۆش
و دڵتەوە ؟
بنوسە  .یەك یان دوو ڕاستی ئاشکرا بکە کە تێگەیشتووی لێی  .بیریان
لێبکەوە و بیرۆکەکانت بنوسە لە پەڕاوەکەتدا .
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بەشداری بکە ( .دوای ئەوەی ئەندامان کاتێك بەسەردەبەن لە
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
شێوەیەکی جیاواز بەشداری دەکەن).
ڕۆما 6 -١ :١5

ئاشکراکردنی  :١دەبێت باوەڕدارانی بەرگەی کەموکوڕی و الوازی
باوەڕدارە الوازەکان بگرن .
پۆڵس بەردەوام دەبێت لەباسکردنی باوەڕی باوەڕداران ئەوەی ناودەبرێ
بە الوازی یان هێز لەم چوارچێوەدا پۆڵس مەبەستی نیە لەباوەڕ وەکو
باوەڕ بە عیسای مەسیح و تایبەت بە ڕزگاریی بەڵکو مەبەستی کار و
بۆچوون وبیروڕای کەسێتی باوەڕدارانە .
أ .دەبێت باوەڕداران هەوڵ بدەن نزیكەكانیان بۆ چاكە ڕازی بكەن لە
پێناوی بونیادنان  .واتای ڕازیکردن ئەوەیە بە دڵنەرمی و ئامادەباشی
هەرچیەك چاکەیە بۆ الوازەکان کاری پێبکرێت وە بەرگەی الوازیەکانیان
بگیرێت بەاڵم نابێت بەو شێوەیە ڕاڤەی ڕازیکردن بکرێت وەك ئەوەی
هەموو حەزو ئارەزوەکانیان بسەپێنن بەسەر باوەڕدارانی دیکەدا یاخود
هەرچیەك الوەزەکان پێیان خۆش بوو ئەوە بکرێت چونکە واتای
ڕازیکردن لێرەدا تەنها بۆ ئەو بابەتانەیە کە جێگەی مشتومڕن وجیاوازین
وەکو بابەتی خواردن وخواردنەوە نەك ئەو شاتەنی کە کتێبی پیرۆز
فێرکردنی ڕوونی لەبارەوە پێشکەش کردوون گەاڵتیە  ١٠ :١؛
١کۆرنسۆس . ٣٣ ، ٣١ :١٠
ب .دەبێت باوەڕداران شوێنی نمونەکانی عیسا بکەون لە خۆشەویستی
خۆنەویستانە .
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کاتێ عیسای مەسیح هات بۆ سەرزەوی بەرگەی دژایەتی و ئەوانەی گرت
کە خودایان ڕەت کردەوە بڕوانە یۆحەنا  ٢٠ :١٠؛ مەتا ، ٢٥ -٢٤ :١٠
بۆیە دەبێت باوەڕداران بەهەمان ڕێچکەی عیسادا بڕۆن وبەرگەی الوازی
براوخوشکە باوەڕداراەکانیان بگرن لە بیروڕای جیاواز تایبەت بە ئەو
شتانەی جێگەی مشتومڕ وجیاوازین  .بڕوانە زەبور  ٩ : ٦٩؛
١کۆرنسۆس ١١ ، ٦ :١٠؛ ٢تیمۆساوس  ١٧ -١٦ :٣؛ ڕۆما . ٥ -٤ :١٥
ڕۆما ١٣ -٧ :١٥
ئاشکراکردنی  :٢دەبێت جولەکەو نەتەوەکان پێشوازی لەیەکتری بکەن ،
چونکە عیسای مەسیح هات بۆ ڕزگارکردنی جولەکەو نەتەوەکان.
ڕۆما  " ٩ -٧ :١٥بۆیە پێشوازی لە یەكتری بكەن ،هەر وهك مەسیح
پێشوازی لێكردین  ،بۆ شكۆمەندی خودا .من پێتان دهڵێم ،مەسیح لەبەر
ڕاستی خودا بوو بە خزمەتكاری جولەكەكان  ،تاكو ئەو بەڵێنانەی بۆ
باوكانە بیانچەسپێنێت ،لەبەر ئەوهی خودا بە بەزهییە نەتەوهكانیش ستایشی
خودا دهكەن ،وهك نووسراوه:
لەبەر ئەوه لەنێو نەتەوهكاندا ستایشت دهكەم،
گۆرانی ستایش بۆ ناوت دهڵێم " .هۆکاری سەرەکی کە دەبێت جولەکەو
نەتەوەکان پێشوازی لەیەکتری بکەن ئەوەیە عیسای مەسیح هات بۆ
ئامانجێکی ڕوون ئەویش ڕزگارکردنی جولەکەو نەتەوەکان .
أ .عیسای مەسیح هات لەپێناوی جولەکەدا .
وەرگێڕانی وشەبەندی بۆ ڕۆما  ٨ :١٥ئەوەیە کە عیسا بوە خزمەتکاری
خەتەنەکراوان واتە بوە خزمەتکاری خەتەنەکراوەکانی نێو خەڵکی ڕۆما
 ١٢ :٤ئەمەش ئاماژەیەکە بۆ ئیسرائیل وەکو جەستە واتە نەژاد ونەتەوەی
ئیسرائیل  .بڕوانە عیبرانیەکان  ١٨ -١٦ :٦؛ پەیدابوون  ١٨ :٢٢؛
پەیدابوون  ٢١ -١ :١٧؛ ڕۆما  ١١ :٤؛ مەتا  ٥٤ :٢٦؛ مەتا  ٢٤ :١٥؛
یۆحەنا  ٢٢ :٤؛ مەتا  ١٤ :٢٤؛  ١٩ :٢٨؛ ئیشایا . ٣ -٢ :٢
ب .عیسا هات لەپێناوی نەتەوەکاندا .

153

عیسا هات لەپێناوی جولەکە بەاڵم نەك تەنها جولەکە بەڵکو هەروەها
نەتەوەکانیش بڕوانە ئیشایا  ٦ :٤٢؛  . ٦ :٤٩هەروەها بڕوانە ڕۆما :١٥
 ١٣ -١٢؛ عیبرانیەکان . ١ :١١

ڕونکردنەوە
هەنگاوی  :٣پرسیار .
بیربکەوە  :حەز دەکەی کام پرسیارە بخەیتە ڕوو بۆ کۆمەڵەکە لەبارەی
ئەم بەشەی کتێبی پیرۆز؟ باشترە هەوڵ بدەین هەموو ئەو ڕاستیانەی
ڕاگەیەنراون لە ڕۆما  3٣ -١ :١5تێ بگەین  ،وە ئەو شتانەی تا ئێستا
لێی تێنەگەیشتووین پرسیاری لەبارەوە بکەین.
بنوسە :وریا بە لە شێوازی پرسیارەکەت هەوڵ بدە ڕوون بێت  ،دواتر
پرسیارەکەت لە پەڕاوەکەتدا بنوسەوە.
بەشداری بکە  ( :دوای ئەوەی ئەندامان کاتێك بەسەردەبەن لە
بیرکردنەوەو نوسینەوە  ،یەکەمجار داوا لە هەر یەکێكیان بکە
پرسیارەکانیان بخەنە ڕوو ).
گفتوگۆ بکە  ( :دوای ئەوە  ،هەندێ پرسیار هەڵبژێرە وە هەوڵ بدە لە
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 ).

ڕۆما 19 -14 :15
پرسیاری  : ١هەندێ لەو بنەماو نیشانانە کامانەن پێناسەن بۆ
خزمەتەکەی پۆڵسی نێردراو ؟
تێبینیەکان .
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لەنێوان ئەو شتانەدا کە پێناسەی خزمەتەکەی پۆڵس دەکەن ئازایەتی
(هاندان ) و یادهێنانەوەو ساکاری یە .
أ .پۆڵسی هاندەر ڕۆما . ١٤ :١٥
پۆڵسی نێردراو وەکو کەسایەتی خۆی پێناسە دەکرێت بە خاڵی هێز  ،وە
ئەم خاڵی هێز وتوانایە لە باوەڕدارانی دیکەشدا دەبینرێنەوە  .بۆیە لەبری
ئەوەی ڕەخنە بگیرێت لە خاڵی الوازی وشکستی الوازەکان دەبێت هانیان
بدرێت بە ئاماژەی خاڵە هێزەکان و دەستکەوتەکانیان ! ڕۆما ، ١٤ :١٥
وەك چۆن پێیان دەڵێت " ئێوە پڕن لە چاكە ،پڕن لە زانیاری ،تواناتان
هەیە ئامۆژگاری یەكتری بكەن "  ،چاکە پێچەوانەی خراپەیە .
زانیاری تێگەیشتنە لە باوەڕی مەسیح و گرێدراوە بە فێرکردنەکانی
باوەڕی مەسیح بۆ خەڵکی دیکە  ،بەشێوەیەکی تایبەت زانیاری ئاماژەیە
بۆ چۆنیەتی ئەوەی سێبەر بوو لە پەیمانی کۆندا و ڕاستی بوو هاتە دی لە
پەیامنی نوێدا لەڕێگەی عیسای مەسیح کۆلۆسی  ١٧ :٢؛ عیبرانیەکان
 ١ :١٠ئیدی بەم شێوەیە بڕوانە ڕۆما . ١٣ :١٥ -١ :١٤
توانای ئامۆژگاری یەکتر  ،کاریگەریەکی بەهێزی هەیە لە قواڵیی نێو
گەلی کڵێسادا واتای فێرکردن ئەوەیە شتێك بخەیتە نێو بیروهۆشی
کەسێکی دیکە .
ب .پۆڵسی یادهێنەرەوە ڕۆما . ١٦ -١٥ :١٥
پۆڵسی نێردراو یادی باوەڕدارانی ڕۆمای هێنایەوەو ووتی  " :بەاڵم
دهربارهی هەندێك خاڵ ئازایانەتر بۆم نووسیون ،وهك بەیادهێنانەوهتان،
لەبەر ئەو نیعمەتەی خودا پێیداوم ،تاكو ببمە خزمەتكاری عیسای مەسیح
بۆ نەتەوهكان ،وهك كاهین لە ئەركی ڕاگەیاندنی مزگێنی خودا ،تاكو
قوربانی نەتەوهكان پەسەندكراو بێت ،بە ڕۆحی پیرۆز پیرۆزكراو بێت" .
پێش زیاتر لە حەوت سەد ساڵ لەسەردەمی نوسینەوەی نامەکەی پۆڵس ،
ئیشایا پێشبینی کرد کە خودا پاشماوەی ئیسرائیل دەنێرێ بۆ نەتەوەکان
ئەوانەی گوێبیستی ناوی خوداو کارەکانی نەبوون و شکۆمەندیەکەیان
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نەبینیوە ئیشایا  . ٢١ -١٩ :٦٦ئیدی ئەو جولەکانە شکۆی خودا
ڕادەگەیەنن بۆ نەتەوەکان وە نەتەوەکانیش ڕابەرایەتی جولەکەکانی دیکە
دەکەن بەرەو خوداوەند ! بەمەش ئەوە ڕوون دەبێتەوە کە پێغەمبەر ئیشایا
جولەکە و نەتەوەکان دەبینێت کە هاوکاری یەکتر دەکەن بۆ هاتن بۆالی
خودای زیندوو وەك چۆن پۆڵسی نێردراو ڕایگەیاند لە ڕۆما .١١
ج .پۆڵس خزمەتکارێکی ساکارە ڕۆما . ١٩ -١٧ :١٥
پۆڵس خۆی دانا بە یەکێك لە جولەکەکان و خودا ناردویەتی بۆ ڕاگەیاندنی
ناو و شکۆمەندیەکەی بۆ ناجولەکەکان (نەتەوەکان) وەکو چۆن ئیشایای
پێغەمبەر پێشبینی کردبوو بڕوانە ئایەتی  " ١٨ناوێرم باسی شتێك بكەم
جگە لەوهی مەسیح بۆ گوێڕایەڵبوونی نەتەوهكان بۆ خودا لە ڕێگەی
منەوه ئەنجامی داوه ،بە وتە و كردار " ئەوەی پۆڵس کردی و بەدەستی
هێنا لەڕێگەی مەسیحەوە گرنگ نەبوو بەاڵم ئەوەی عیسای مەسیح کردی
لەڕێگەی پۆڵسەوە گرنگ بوو ! چونکە مزگێنی دان بە ئینجیل و
ڕابەرایەتی کردنی زۆرینە بەرەو عیسای مەسیح کاری مەسیحە نەك
کاری پۆڵس ! بڕوانە ٢کۆرنسۆس  ١٢ :١٢؛ گەاڵتیە  ٥ :٣؛
عیبرانیەکان  ٤ :٢؛ ٢کۆرنسۆس  ١٢ :١٢؛ ڕۆما  ١١ -٩ :٨؛
٢کۆرنسۆس  ١٨ -١٧ :٣؛ ڕۆما  ٣٠ :١٥؛ ئەفەسۆس . ٦ -٣ :٤
ڕۆما ٢١ -١٩ :١٥
پرسیاری  :٢سیاسەتی پۆڵس چۆن بوو لە خزمەتەکەیدا وەکو نێردراو ؟
تێبینیەکان .
أ .پۆڵس پوختەی ئەوەی بەدیهێنا دەخاتە ڕوو .
پۆڵسی نێردراو مزگێنی ئینجیلی ڕاگەیاند " لە ئۆرشەلیم و دهوروپشتی
تاكو ئیللیریكوم ".بەم وشانەی پێناسەی سنوری ڕۆژهەاڵت و ڕۆژئاوای
خزمەتەکەی دەکات لە ڕاگەیاندنی مزگێنی بڕوانە ٢تیمۆساوس  ١٠ :٤کە
دەڵێت  :مزگێنی دان بە ئینجیلی مەسیح تەواو کرا  ،لێرەدا پۆڵسی
نێردراو مەبەستی ئەوە نیە لەوشەی تەواوکرا ئەوەی فێرکردوون کە
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پێویستیان پێی هەبوە وەکو زانیاری وەك چۆن کردی لە ئەفەسۆس ،
کردار  ٢٧ ، ٢٠ :٢٠بەڵکو مەبەستی ئەوەیە ئەرکی مزگێنی دان بە
ئینجیل بە تەواوی جێبەجێکراوە لەو ناوچەیەدا ١ ،کۆرنسۆس ١٠ ، ٧ :٣
ئەمەشی کرد .
ب .پۆڵسی نێردراو شرۆڤەی سیاسەتە تایبەتەکەی دەکات لە خزمەتی
نێردراوێتیدا .
پۆڵسی نێردراو دەڵێت " :بۆیە ئامانجی بەرزم بوو كە مزگێنی بدهم ،نەك
لەو شوێنەی ناوی مەسیحی تێدا هێنرابوو ،تاكو لەسەر بناغەی یەكێكی
دیكە بنیاد نەنێم " سیاسەتی پۆڵس ئەوە بوو سنورو بواری خزمەتەکەی
بەشێوەیەك بێت بناغەی کڵێسای مەسیح دابمەزرێنێت وە پشتگیری لەوە
بکات کە پێشتر کردویەتی لەڕێگەی سەردانە کەسێتیەکانی و ناردنی
نامەکانی و ناردنی ئەو کەسانەی بەشداری خزمەتەکەی بوون  .بەاڵم لەو
شارانەدا کە پێشتر کەس بۆی نەچوون  ،پۆڵس لێوەرگرتنەوە دەکات لە
ئیشایا  ١٥ :٥٢وە ئەم پێشبینیەش سەبارەت بەکاریگەری شکۆمەندی
مەسیا دوای ساکاریەکەی لەسەر ئاستی جیهان ئیشایا  . ١٤ :٥٢ئەمە
سیاسەتەکانی بوو لە خزمەتی مزگێنی ئینجیل و سیاسەتی نێردراوێتی و
ناردنی هەموو نێردراوەکانی تر .
ڕۆما  ٢٤ -٢٢ :١٥پرسیاری  :٣پالنی پۆڵس چی بوو تایبەت بە
گەشتەکانی لە ئایندەدا ؟
تێبینیەکان .
لەڕاستیدا پۆڵسی نێردراو پێش هەموو شتێك ڕۆیشت بۆ ئەو واڵت
وشارانەی کە مزگێنی تێدا نەدرابوو ئەوەش هۆکار بوو لە نەچوونی بۆ
ڕۆما بەاڵم ئێستا و دوای تەواوکردنی کارەکەی لەم بەشەی جیهاندا ،
پالنی دانا بۆ سەردانی کردنی ڕۆما و ئیدی بەڕێوەیە بەرەو ڕۆژئاوا .
پالنی پۆڵس بۆ ئیسپانیا بەدڵنیاییەوە بوو  ،چونکە نامەکەی بۆ
کۆرنسۆسیەکان کە نوسی بۆ کلیمندس و چەند بەڵیننامەیەکی دیکەی کۆنی
باسی ئەوە دەکەن کە پۆڵس بەدڵنیاییەوە گەشتی کردوە بۆ ئیسپانیا  ،پۆڵس
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پالنی دادەنا بۆ سەردانی کردنی ڕۆما لەکاتێکدا بەڕێوە بوە بۆ ئیسپانیا ،
ئەو هیوای وابوو خزمەت بکات لە ڕۆما و هاوکاری بکرێت
لەگەشتەکەی بۆ ئیسپانیا وە بەڵگەی دیکە هەن لە کتێبی پیرۆزدا کە
کڵێسای دیکە هەبوون هاوکاری پۆڵسیان دەکرد لە گەشتەکانیدا بۆ
مزگێنیدان  ،کردار  ٤ -١ :١٣؛ ٢٦ :١٤؛  ٤٠ :١٥؛ فیلیپی ١٦ -١٥ :٤
.
ڕۆما ٢٩ -٢٥ :١٥
پرسیاری  : ٤ئەو خزمەتەی پۆڵس کامەبوو کە ئاراستەی هەژارەکانی
ئۆرشالیمی کرد ؟
تێبینیەکان .
پێش ئەوەی گەشت بکات بۆ ڕۆما و ئیسپانیا  ،پالنی دانا لە پێشدا گەشت
بکات بۆ ئۆرشالیم و لەگەڵ خۆیدا بەخشینی دارایی ببات و پێشکەشی
بکات ئەوەی کڵێسای مەکەدۆنیاو ئەخائیە پێشکەشیان کردبوو بۆ
هەژارەکانی ئۆرشالیم و یەهودیا  .بڕوانە ڕۆما  ٢٧ :١٥دەبێت
باوەڕداران لە هەموو جیهاندا پێکەوە بەشداری یەکتر بکەن لە بەرەکەتی
ڕۆحی و ماددی  .بڕوانە ئیشایا  ٣ :٢؛  ١ :١١؛  ١ :٤٢؛  ٣ :٦٠؛
یۆحەنا  ٢٢ :٤؛ ڕۆما  " ٢٨ :١٥بۆیە ،كاتێك ئەمەم تەواو كرد و ئەم
بەرهەمەم بۆ مۆركردن  ،بەرهو ئیسپانیا بەالتاندا تێدهپەڕم " .
ڕۆما ٣٣ -٣٠ :١٥
پرسیاری  :٥بۆچی پۆڵسی نێردراو داوای نوێژی کرد لە پێناویدا ؟
تێبینیەکان .
پۆڵسی نێردراو لە ڕۆما  ٣٠ :١٥دا دەڵێت "ئێستاش ئەی خوشك و برایان
لێتان دهپاڕێمەوه ،لەبەر عیسای مەسیحی خاوهن شكۆ و بە خۆشەویستی
ڕۆحی پیرۆز ،لەگەڵم تێبكۆشن لە نوێژهكان بۆ خودا لە پێناوی من "
پۆڵس دەپاڕێتەوە کە لەگەڵیدا تێبکۆشن و نوێژی لە پێناودا بکەن مەبەست
و هۆکار لەو بەرهەڵستیەی جیهانی خراپەکارەو ڕۆحە بەدکارەکانن کە
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چواردەوری باوەڕدارانیان گرتوە وە بەهۆی سروشتی گوناهەی
باوەڕدارانەوەیە پۆڵس بە شێوەیەکی تایبەتی داوای نوێژ دەکات لە پێناویدا
بکرێت چونکە لەپێناوی ڕزگاربوونی بوو لەو بێباوەڕانەی ناوجەی
یەهودیا کە جولەکە بوون و بەرهەڵستی توندی پۆڵسیان دەکرد بۆ هەر
شوێنێك دەڕۆیشت  ،پۆڵس حەزی بە شەهید بوون نەبوو بەاڵم هەڵوێستی
نەرێنی دەبینیەوە بەرامبەر بە خزمەتەکەی لەگەڵ نەتەوەکان  ،کردار
 ٢١ -٢٠ :٢١؛ ڕۆما  ٣٢ :١٥؛ مەتا  ٣٩ :٢٦؛ یاقوب . ١٧ -١٣ :٤

پەیڕەوکردن
هەنگاوی  :٤پەیڕەوی بکە.
بیربکەوە  :چی ڕاستیەك لەم بەشەی کتێبدا هاتوە دەشێ باوەڕداران بە
شێوەی پراکتیك پەیڕەوی بکەن ؟
بەشداری بکەو بنوسە :وەرن پێکەوە بیربکەینەوە و هەندێ پەیڕەوکردن
بنوسینەوەو تەواو بکەین لە ڕۆما . 3٣ -١ :15
بیربکەوە  :ئەو پەیڕەوکردنە پێشنیارکراوە کامەیە کە خودا دەیەوێ
بیگۆڕێ بە پەیڕەوکردنی کەسێتی ؟
بنوسە  :ئەم پەیڕەوکردنە کەسێتیە بنوسە لە پەڕاوەکەتدا .بەشداری بکە بە
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 ).

 -١نمونە لەسەر پەیڕەوکردنی پێشنیارکراو لە ڕۆما . 3٣ -١ :15
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 : ٢ -١ :15هەوڵ مەدە بۆ ڕازی کردنی خۆت بەڵکو هەوڵ بدە بۆ
ڕازی کردنی خەڵکی دیکە لە بەرگەگرتنی بیروبۆچونیان سەبارەت بەو
شتانەی جێگەی مشتومڕ وجیاوازین وە هەوڵ بدە بونیادیان بنێیت .
 : ٤ :١٥پەیمانی کۆن بخوێنەوەو لێکۆڵێنەوەی لەبارەوە بکە چونکە
ئەوەی تیایدا نوسراوە فێرکردنە بۆ باوەڕدارانی ڕاستەقینە وەکو
خۆڕاگری و بەرگە گرتن وچەسپاوی و بەردەوامی  ،ئەوەی خودا
فەرمویەتی و کردویەتی لە ڕابردوودا دەبێتە هاندەرت .
 : ٥ :١٥ئەوە بزانە کە یەکێتی کڵێسا بریتی نیە لە یەکێتی یەك کڵێسا
بەڵکو نێوان کڵێساکان .
 : ٧ :١٥پێشوازیکردن بریتی نیە لە ڕێگە دان بە گوناهە  ،پێوەری
باوەڕدار بۆ پێسوازی کەمتر نیە لەو شێوازەی عیسای مەسیح پێشوازی
لێکردین.
 : ١٤ :١٥گەشە بە توانستەکانتان بدەن لەپێناوی فێرکردنی یەکتر بڕوانە
کۆلۆسی . ١٦ :٣
 : ١٥ -١٤ :١٥ئاگاداروهۆشیار بە لەوەی هیچ کاریگەریەکت نەمێنێت
لەسەر خوشکوبرایانی دیکە  .هانیان بدە لەڕێگەی وشەی دەستخۆشی و
پیاهەڵدانی ڕاستەقینەوە  ،وە نیعمەتی خودایان بەیاد بهێنەوە بە
بەردەوامی.
 : ١٨ :١٥خودا شکۆدار بکە لەوەی عیسای مەسیح کردویەتی
لەڕێگەتەوە  ،لەبری ئەوەی تۆ چیت ئەنجام داوە لە پێناوی عیسای
مەسیح .
 : ٢٠ – ١٩ :١٥ڕێگە بدە بە سیاسەتی پۆڵسی نێردراو کە مزگێنی
ئینجیل لەو شوێنانە ڕابگەیەنیت کە پێشتر کەس تیایدا ڕاینەگەیاندوە.
 : ٢٤ :١٥پالن دابنێ بۆ ئەوانەی لە ئایندەدا ئەنجامی دەدەیت بەاڵم
هەمیشە پالنەکانت ڕادەستی خودا بکە پەندەکان . ٣ :١٦
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 : ٢٧ :١٥بە بەرەکەتە ڕۆحی و ماددیەکانت بەشداری خوشکوبراکانت
بکە بەتایبەتی ئەوانەی پێویستیان هەیە لەم جیهانەدا .
 : ٣٠ :١٥بەشدار بە لە تێکۆشان و خزمەتی باوەڕدارانی دیکە لە
ڕێگەی نوێژ و پاڕانەوە لە خودا لەپێناویاندا .
 .٢نمونە لەسەر پەیڕەوکردنی کەسێتی :
أ .دەمەوێت بەرگەی الوازی باوەڕدارە الوازەکان بگرم لە کڵێساکەماندا.
ب .دەمەوێ بەشداری خزمەت و تێکۆشانی خزمەتکارانی کڵێساکەمان بم
لە نوێژکردن .

هاتنەدەنگ
هەنگاوی  :٥نوێژ بکە
بە نۆرە نوێژ دەکەین  ،هەریەکێك سەبارەت بە یەك ڕاستی کە خودا فێری
کردین لە ڕێگەی ئایەتەکانیەوە لە ڕۆما . 33 -١ :١5
( 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 ).

٥

نوێژ (  ٨خولەك ) نوێژی داکۆکیکاری
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بەردەوام بن لە نوێژ لە شێوەی کۆمەڵەی دووانەیی یان سیانی .
نوێژەکانتان بەرز بکەنەوە لە پێناوی یەکتر و لە پێناوی خەڵکی
جیهان.

٦

ئەرکی ماڵەوە ( دوو خولەك ) بۆ وانەی داهاتوو

ڕابەری کۆمەڵەکە  .ئەرکی داهاتوو بدە بە ئەندامانی کۆمەڵەکەت بە
شێوەی نوسراو  ،یان داوایان لێ بکە لە پەڕاوەکانیاندا بینوسن.
 -١بەڵێن  .بەڵێندان بە ڕاهێنانی قوتابیەکانی خوداوەند و بونیادنانی
کڵێسای مەسیح و جاڕی موژدەی شانشینیی .
 -٢وتاری ئامۆژگاری یان فێرکردن  ،یان وانە دابەشکردن (لەگەڵ
کەسێكی تر یان لەگەڵ کۆمەڵێکدا) ڕۆما .33 -١ :١5
 -٣خەڵوەتی ڕۆحی  .چێژ وەربگرە لە خەڵوەتی ڕۆحی لەگەڵ خودا و
هەموو ڕؤژێك هاوکاری وەربگرە لە نیوەی بەشێك لە هۆشەع ، ٢
یۆئیل  ، ٢ئامۆس  ، ٥یۆنان  . ١باشترین شێوازی ڕاست بەکاربهێنە و
تێبینیەکانت بنوسەوە .
 -٤لەبەرکردن :ڕۆما  . 17 :١6ڕۆژانە بەو  ٥ئایەتانەدا بچۆرەوە کە
لەبەرت کردوون .
 -٥فێرکردن  :نمونەی " مەڕ و بزن " ئامادە بکە لە مەتا -31 :٢٥
 46دا هاتووە  .سود ببینە لە شەش هەنگاوەکانی ڕێنمایی بۆ راڤەکردنی
ئەم نمونانەی هاتوون لە وانەی یەکەمدا .
 -٦نوێژ .نوێژ بکە بۆ کەسێكی دیاریکراو یان شتێکی دیاریکراو لەم
هەفتەیەداو تەماشا بکە خودا چی دەکات ( زەبور .)٣ :٥
 -٧تێبینیەکانت بنوسە سەبارەت بە بونیادنانی کڵێسای مەسیح  .هەروەها
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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وانەی ()٤٧

نوێژ

١

ڕابەری کۆمەڵەکە  :نوێژ بکەو کۆمەڵەکەت وئەم پرۆگرامی ڕاهێنانە
تەرخان بکە تایبەت بە مزگێنیدان و بانگەوازی شانشینی خودا .
٢

بەشداریکردن ( ٢٠خولەك) پێغەمبەرانی بچووك

بە نۆرە بەشداری بکەن و پەڕاوی تایبەتی خەڵوەتی ڕۆحیتان
بخوێننەوە ئەوەی فێری بوون لە خەڵوەت و تێڕامانەکانتان لەو بەشە
دیاریکراوەی کتێبی پیرۆز (هۆشەع  ، ٢یۆئیل  ، ٢ئامۆس  ، ٥یۆنان
)١
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 ،
تەنها تێبینیەکانت بنوسەوە .

٣

لەبەرکردن (٥خولەك) ڕۆما 17 :١6

بە شێوەی گروپی دوانەیی ( دوو باوەڕدار پێکەوە ) تیاڕامان و
لەبەرکردن و پێداچونەوە بکەن بۆ  :ڕۆما . 17 :١6

٤

فێرکردن ( ٨٥خولەك) دە پاکیزەکە مەڕو بزن
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" نمونەی مەڕ و بزن " لە مەتا  46 -31 :٢٥تایبەتە بە دادوەریی لە
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
نهێنیەکانی شانشینی خودا و ڕوناکیەکەی  ،وە بۆ ڕوبەڕوبونەوەی خەڵکی
لەبارەی بارودۆخی ڕاستەقینەیان و پێویستییان بە نوێبوونەوە .
لێکۆڵینەوە بۆ ئەم نمونەیە دەکەین خاڵ بەخاڵ بە بەکارهێنانی شەش
ڕێبەری ڕێنماییەکانی تایبەت بە لێکۆڵینەوەی نمونەکان ( بڕوانە ڕێبەری
ڕێنماییەکانی  ، ٩پاشکۆی .)١

مەتا  46 -31 :٢٥بخوێنەوە .
 .١چیرۆکە سروشتیەکە تێ بگە کە لە نمونەکەدا پێشکەش کراوە.
پێشەکی  :نمونەکە بە زمانێکی میتافۆری دەدوێ و واتای ڕۆحیەکەی
بونیاد نراوە لەسەر ئەم زمانە میتافۆریە  .بۆیە یەکەمجارشرۆڤەی
وشەکانی نێو چیرۆک ونمونەکەو بانگراوندە کلتوریەکەی دەکەین
ودەخوێنین  /شارستانی و ڕاستیە میژوویەکانی .
گفتوگۆ :ئەو بنەما سەرەکیانە کامانەن  ،کە نمونەکە لە خۆی گرتوە ؟
تێبینیەکان .
ئەم نمونە نیە بە واتا ڕاستەقینەکەی  ،بەڵکو هەندێ بنەمای نمونە لە خۆ
دەگرێت بۆ وێنە  ،مەڕ وبزن زۆرجار پێکەوەن لە ڕۆژدا کاتێك
دەلەوەڕێن  ،بەاڵم ئێوارە کاتێ شوان بانگی مەڕەکانی دەکات بزن وەاڵم
ناداتەوە ! مەڕەکان گوێیان لەدەنگی شوانەکە دەبێت لەدەوری کۆدەبنەوە
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یۆحەنا  . ٦ -١ :١٠بەاڵم بزن تێکۆشانی دەوێ تا کۆیان دەکەیتەوە  ،وە
مەتا  ٤٦ -٣١ :٢٥پێناسەیەکی دراماتیکیە بۆ ڕۆژی دادوەریی و
حوکمدانی کۆتایی بە بەکارهێنانی ئەم هێمایانەو ئەم وێنانە .
 .٢چوارچێوەی دەقە ڕاستەوخۆکە بخوێنەوەو تاقی بکەوە  ،وە
بنەماکانی نمونەکە دیاری بکە .
پێشەکی  :چوارچێوەی "چیرۆکەکە" زۆرجار ڕەهەندو بانگراوندی هەیە
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
کەوتوەتە پێش چیرۆکی نێو نمونەکەوە  ،بەاڵم شرۆڤە یان جێبەجێکردنی
دوای چیرۆکی نمونەکە باسکراوە .
ئاشکرای بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە  :چیرۆک و بانگراوند و شرۆڤە
یان جێبەجێکردنی ئەم نمونەیە چی یە ؟
تێبینیەکان .
أ .بانگراوندی نمونەی هاتوو لە هەردوو بەشەکانی مەتا  ٢٤و  ٢٥لە
ئینجیلی مەتا .
چوارچێوەی نمونەکە پێناسەی حوکمدانی ڕۆژی دوایی دەکات  ،ئەم دوو
بەشە لەبارەی فێرکردنەکانی عیسا سەبارەت بە شتەکانی داهاتوو پەیامێکە
دەیەوێ بیگەیەنێت لەم دوو بەشەدا کە باوەڕداران بێدار بن و لەژێر
ڕۆشنایی هاتنەوەی عیسای مەسیح بن کاتێك حوکمی کۆتایی ڕادەگەیەنێت
و بڕیار لەسەر خەاڵت و سزا دەدات  ،وە پێشبینیەکانی هاتوو لەم بەشەدا
ئاماژە دەکات بۆ ڕوداوێك لە ئایندەیەکی نزیکدا لەکۆتایی زەمانە  .لە مەتا
 ٢٤باسی ئەو حوکمدانە دەکات بەم نزیکانە لە ئۆرشالیم ڕوودەدەن و
هەروەها سەبارەت بە حوکمدانی کۆتایی بەسەر ئەم جیهانەدا لە هاتنەوەی
دوەمدا  ،ئەم فێرکردنە مەزنانە پێکەوە شتەکانی کۆتایی پێکدەهێنن .ئەو
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کارەساتەی بەسەر ئۆرشالیم دێت نمونەیەکە ئەوە ڕوون دەکاتەوە کە
لەکۆتایی زەمانەدا ڕوودەدات .
وە لە مەتا  ٢٥نمونەی دە کچەکان باوەڕدار فێر دەکات دەربارەی ئەوەی
چەند پێویستەو گرنگە بێدار بن و شەوارە بگرن وئامادەباش بن هەموو
ڕۆژێك چونکە کاتی هاتنەوەی دومەی مەسیح نەزانراوە  ،وە نمونەی
کیسە زێڕەکان دەستپاکی و تێکۆشان وبەکارهێنان و وەبەرهێنان و تواناو
دەرفەتەکانە کە خودا دەیبەخشێت و بە زمانێكی دراماتیکی و بە هێما باسی
دەکات .

ب .چیرۆکی نێو نمونەی هاتوو لەشێوەی پێناسەیەکە بۆ حوکمدانی
کۆتایی .

ج .شرۆڤە یان جێبەجێکردنی نمونەکە لە خودی باسەکەدایە .

 .٣وردەکاری پەیوەندیدار و ناپەیوەندیدار بە نمونەکە دیاری
بکە.
پێشەکی  :عیسا مەبەستی نەبوو بڵێ هەر خاڵێکی نێو نمونەکان
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 .
ئاشکرای بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە  :ئەو وردەکاریانە
کامانەن نمونەکە لەخۆی دەگرێ و بە سەرەکی و واتادار دادەنرێن؟
تێبینیەکان .
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تەختی دادوەریی .
ئەم خاڵە گرنگە بۆ تێگەیشتن لە نمونەکە  ،چونکە بەشێوەیەکی
ڕاستەوخۆ گرێدراوە بە حوکمی کۆتایی لە هاتنەوەی دوەمی عیسای
مەسیح.
ئایا تەختی خودا لەسەر زەویە یان ئاسمان ؟ بە پشتبەستن بە زەکەریا
 ٤ :١٤هەندێ باوەڕدار وای دەبینن کە تەختی خودا لەسەر زەویە بەاڵم
زەکەریا  ٥ -١ :١٤باسی تەخت ناکات ! ئەو پێناسەی ئەو ڕوداوانەی
کۆتایی دەکات کە ڕوو دەدەن لە "ڕۆژی خوداوەند" بەشیوازێکی پەیمانی
کۆن واتە بە زمانی ڕوداوەکان ئەوەی ڕوودەدەن لەنێو گەلی ئیسرائیل لە
زەوی ئیسرائیلدا بڕوانە ئاشکراکردن  ٩ – ٨ :٢٠وە لە ئاشکراکردن
تەختی خوداو بەرخەکە عیسای مەسیح لە بەرزترین شوێنە ئاشکراکردن
 ٢ -١ :٤؛  ٦ :٥؛  ١٢ -١١ :٢٠؛ بڕوانە مەتا  ٢٩ -٢٨ :١٩؛ :٢٥
 .٣١پێدەچێ لە هەوادا بێت  ،کاتێك باوەڕداران هەڵدەگیرێن بە خۆشی و
چاوپێکەوتنیان لەگەڵ عیسای مەسیح ١سالۆنیکی  . ١٧ -١٥ :٤بێ
بەڵگەی بەردەستی کتێبی هەندێ لە باوەڕداران جیاوازیان هەیە لە
بۆچووندا سەبارەت بە سێ تەختی دادوەریی لە سێ کاتی جیاوازدا*.
پێیان وایە تەختی مەسیح ٢کۆرنسۆس  ١٠ :٥دادوەریەکی تایبەتە بە
باوەڕداران * پێیان وایە تەختی شکۆی مەسیح مەتا  ٣١ :٢٥دەرکردنی
حوکمە بەسەر هەموو نەتەوەکاندا جگە لە ئیسرائیل  ،زەکەریا * ، ٤ :١٤
پێیان وایە کە تەختی مەزنی سپی ئاشکراکردن  ١١ :٢٠تەنها بۆ
حوکمدانە بەسەر بێباوەڕاندا  ،بەاڵم لە ڕاستیدا هەموو ئەم ناوانە ئاماژەن
بۆ دادوەریی کۆتایی عیسای مەسیح لەهاتنەوەی دوەمیدا کە تەنها یەك
هاتنەوەی دوەم و یەك دادوەریی وحوکمدانی کۆتاییە !
دادوەر .
هەروەها ئەم بنەمایە گرنگە چونکە گرێدراوە بە دادوەریی کۆتایی و
هاتنەوەی دوەمی عیسای مەسیح .
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ئایا دادوەر خودای باوکە یان خودای کوڕە ؟
لەو کارانەی خودا دەیکات وەکو بەدیهێنان و چاودێری و خۆەبختکاری و
دادوەریی هەموو ئوقنومەکان تیایدا بەشدارن سێ ئوقنومی پیرۆز
(خودای سێ ئوقنوم) سیانەی پیرۆز  .لەگەڵ ئەوەشدا ڕوونە لە دەقەکەدا
ئەوەی لەپێشمانە و شەرەفی دادوەری پێ بەخشراوە عیسای مەسیحە
وەکو نێوەندگیر ئەمەش ئەو خەاڵتەیە لەبەرامبەر کارەکەی وەکو
نێوەندگیر دانیال  ١٤ -١٣ :٧؛ مەتا  ٤١ :١٣؛  ٢٧ :١٦؛  ٦٤ :٢٦؛
 ١٨ :٢٨؛ یۆحەنا  ٢٩ – ٢٧ ، ٢٣ -٢٢ :٥؛ فیلیپی  . ١٠ -٩ :٢عیسا
بە پاشا ناودەبرێ یۆحەنا  ٣٦ :١٨؛ ئاشکراکردن  ، ١٦ :١٩وە ئەو
هەموو دەسەاڵتێكی ئاسمان وزەوی هەیە مەتا  ٢٧ :١١؛  ١٨ :٢٨؛
یۆحەنا  ٣٥ :٣؛  ٣ :١٣؛ ئەفەسۆس  ، ٢٢ :١دانیشتوو لەسەر تەختی
سپی مەزن ئاشکراکردن  ١١ :٢٠عیسای مەسیحە  ،مەتا  ٢٨ :١٩؛
ئاشکراکردن  ٦ :٥ئەوەی دێت و دروێنەو بەروبومی کۆتایی تەواو
دەکات ئاشکراکردن  ١٤ :١٤وە ئەوەی چیاکان و دورگەکان لەبەردەمیدا
نامێنن وە ئەوەی ئاسمان و زەوی هەڵدێن لەبەردەمیدا ئاشکراکردن :٦
 ١٤؛  . ١١ :٢٠ئەمە واتای ئەوە نیە ئیدی گەردون لەناودەچێت لە
حوکمدانی کۆتاییدا بەڵکو نوێ دەکرێتەوە بە تەواوەتی ٢پەترۆس ١٠ :٣
؛ کردار  ٢١ :٣؛ ڕۆما . ٢١ :٨
فریشتە .
فریشتە بنەمایەکی گرنگە لە نمونەکەدا چونکە ئەوان گرێدراون
بەشێوەیەکی ڕاسەتەوخۆ بە حوکمدانی کۆتایی وهاتنەوەی دوەمی عیسای
مەسیح .
کاری فریشتە چیە ؟
فریشتە گرێدراون بەکارری عیسای مەسیحەوە لە کۆتایی زەمانەدا،
چونکە لە هاتنەوەی دوەمیدا ئەوانە کەژاوەیەکی شکۆدار پێکدەهێنن
ئەوەی عیسای مەسیحی پێ دێتەوە وە دوو ئەرکیان دەبێت  :یەکەم دوای
هەستانەوە لە مردن ١کۆرنسۆس  ٤٩ -٤٢ :١٥وە گۆڕینی ئەوانەی
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زیندوون لەسەر زەوی لەهاتنەوەی دوەمیدا ١کۆرنسۆس ٥٢ -٥٠ :١٥
ئیدی هەموو گەلی خودا کۆدەکەنەوە ئەوانەی هەڵبژێردراوی خودان
لەسەر زەوی واتە هەموو باوەڕدارانی ماوەی پەیمانی کۆن و نوێ
بەهەوردا دەڕفێنن بەرەو عیسای مەسیح لەهەوادا مەتا ، ٤٠ ، ٣١ :٢٤
 ٤١؛ ١سالۆینیکی  ١٧ -١٥ :٤؛ ئیدی دەبێتە جێی سەرسامی هەموان
٢سالۆنیکی . ١٠ :١
دوەم  ،فریشتە هەموو گوناهەو خراپەیەك دادەماڵێت لە شانشینی خودا
مەتا  ٤١ :١٣؛ مەتا  ٤٩ :١٣؛  ٣٣ -٣١ :٢٥؛ یەهوزا  ١٥ -١٤ :١؛
مەتا  ٥٠ ، ٤٢ :١٣؛ ٢سالۆنیکی  ٩ -٧ :١؛ ئاشکراکردن ٢٠ -١٧ :١٤
.
گەاڵن ونەتەوەکان .
گەاڵن و نەتەوەکان کە لەبەردەم تەختی دادوەریی کۆدەکرێنەوە بنەمایەکی
گرنگە لە نمونەکەدا چونکە گرێدراوە بە بنەمای سەرەکی بەشێوەی
سەرەکی بە ڕۆژی حوکم دانی کۆتایی لەهاتنەوەی دوەمی عیسای
مەسیحدا  ،ئەم گەالنە کێن کە کۆدەکرێنەوە لەبەردەم تەختی دادوەریی ؟
هەندێ لەباوەڕداران پێیان وایە کە ئەو حوکمدانەی پێناسە کراوە لە مەتا
 ٤٦ -٣١ :٢٥دا جیاوازە لەو حوکمدانەی لە یۆحەنا  ١٥ -١١ :٢٠دا
پێناسە کراوە  .دەڵێن کە مەتا  ٢٥پێناسەی دادگایی کردنی نەتەوە
ناجولەکەکان دەکرێت وبەس لەسەر ئەو شێوازەی مامەڵەیان کردوە
لەگەڵ جولەکەکان  ،وە ئاشکراکردن  ٢٠پێناسەی حوکمێکی دیکە دەکات
دوای هەزار ساڵ  ،ئەویش حوکمی تایبەتە بەو گوناهبارانەی تۆبەیان
نەکردوە لە نەتەوەکان بەاڵم هیچ بەڵگەیەکی کتێبی نیە لەمبارەیەوە !
ئەو حوکمدانەی پێناسە کراوە لە مەتا  ٢٥هەمان ئەو حوکمدانەیە کە
پێناسە کراوە لە ئاشکراکردن  ،هەروەها بڕوانە مەتا  ٤٦ -٣١ :٢٥؛
یۆحەنا  ١٥ -١١ :٢٠؛ مەتا  ٢٨ :١٩؛ دانیال  ٢ :١٢؛ یۆحەنا -٢٨ :٥
 ٢٩؛ کردار . ١٥ :٢٤
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مەڕ و بزن .
ئەم بنەمایە گرنگە چونکە گرێدراوە ڕاستەوخۆ بە ڕۆژیی حوکمدانی
کۆتایی لەهاتنەوەی دوەمی خوداوەند عیسای مەسیح .
مەڕ وبزن هێمایەکن لە پەیمانی کۆنەوە وەرگیروان  ،مەڕ هێمایە بۆ
باوەڕداران ئەوانەی متمانەیان بە عیسای مەسیح هەیە و شوێنی دەکەون ،
ئەوان نەرمونیان وملکەچن زەبور  ١٣ :٧٩؛ یۆحەنا . ٢٧ ، ٤ -٣ :١٠
بەاڵم بزن هێمایە بۆ ئەوانەی بە شەڕەنگێز و هەڕەمەکی و گەندەڵی
پێناسە دەکرێن  ،حەزقیال  ١٩ -١٧ :٣٤؛ دانیال ، ٢١ ، ٧ ، ٥ :٨
لەمەتا  ٢٥بەراوردێک دەبینین لە نێوان ئەوانەی بە باوەڕ ڕاگزریان
دەبێت ( مەڕەکان) وە ئەوانەی لەناودەچن بەهۆی یاخی بون و بێباوەڕیان
(بزنەکان).
کێن خوشکو براکانی عیسای مەسیح ؟
بڕوانە خاڵی  ٥تایبەت بە بەشە هاوسەنگەکان بەپێی مەتا  ٥٠ :١٢و :٢٨
 ١٠ئەوان باوەڕدارن واتە قوتابیەکانی عیسای مەسیح ئەوانەی بەپێی
خواستی خودا کاردەکەن .
مەڕ بە بێتاوان یان ڕاستودروستان ناودەبرێن .
ئەم خاڵە گرنگە چونکە عیسای مەسیح ئەم ڕاستیە ڕادەگەیەنێت سەبارەت
بە حوکمی کۆتایی لەهاتنەوەی دوەمیدا  ،بۆچی مەڕەکان بە بێتاوان یان
ڕاستودروستان ناو دەبرێن مەتا  ٣٧ :٢٥؟
مەڕەکان بە بێتاوان وڕاستودروست ناودەبرێن لەبەر ئەوە نا کە مامەڵەیان
لەگەڵ دەکرێت بەهۆی باوەڕیان بە عیسای مەسیح و بەس بەڵکو
لەبەرئەوەی ئەوان بەژیانێك دەژین ڕاستودروست و بێتاوان لە چاکەدا ،
مەتا  ٢٣ -٢١ :٧؛ مەتا  ٤٢ -٤٠ :١٠؛ . ٣٦ -٣٥ :٢٥
بزن بە خراپەکارو شەڕەنگێز ناودەبرێن .
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ئەم خاڵە گرنگە چونکە ڕاگەیاندنێکی ڕاستەوخۆیە لە عیسای مەسیحەوە
لە ڕۆژی حوکمدانی کۆتایی لە هاتنەوەی دوەمیدا  ،بۆچی بزن بە
شەڕەنگێز وخراپەکار ناودەبرێت یان نەفرەت لێکراوان مەتا  ٤١ :٢٥؟
بزن بە شەڕەنگێز وخراپەکارو نەفرەتلێکراوان ناو دەبرێ لەبەرئەوە نا
کە مامەڵەیان لەگەڵ دەکرێ بەهۆی بێباوەڕیان و بەس  .بەڵکو
لەبەرئەوەی ئەوان بەژیانێك دەژین دوورە لە ڕاستودروستی و بێتاوانی و
چاکە .
بناغەی ڕزگاریی .
ئەم خاڵە زۆز گرنگە  ،پێش ئەوەی یادی کارەکانی ڕاستودروستان
بکرێنەوە عیسا پێداگری دەکات لەسەر بناغەی ڕزگارییان  .مەتا :٢٥
 ٣٤؛ ئەفەسۆس  ٤ :١؛ مەتا  ٣٤ :٢٥؛ ئەفەسۆس . ١٠ -٨ :٢
ئەو پێوەرەی سەرچاوە دەگرێت لە دادوەریەکەدا .
ئەم خاڵە گرنگە هەروەها چونکە عیسا ئاماژەی پێدەکات بەشێوەیەکی
ڕاستەوخۆ لەئایەتی  ٣٤دا و باسی پێوەر دەکات  ،ڕوونتر مەبەستەکە
دەبینرێ کاتێك بەراورد بکری بە یۆحەنا  ٣٦ :٣و ٢سالۆنیکی -١٣ :٢
. ١٤
شەریعەت یان تەورات  ،پێوەرێكی دادپەروەرانەیە لە دادوەریی /
حوکمدانی کۆتاییدا .ئەوەی تایبەتە بە ڕزگاریی هەرچیەك شەریعەت لە
توانایدا بێت و بیکات ئەوەیە حوکم بەسەر مرۆڤدا بدات کە تاوانبارەو
لەناوچوە بەاڵم ئەوەی تایبەت بێت بە دادوەریی کۆتایی و حوکمدانی
کۆتایی شەریعەت پێوەرێکە ئەوەی خەاڵتی باوەڕدارانی پێ دەکرێت و
سزای بێباوەڕانی پێدەدرێت بابەتی ڕزگاریی مرۆڤ لە پێش مردنیدا
بڕیاری لەسەر دەدات بەاڵم لە حوکمدانی کۆتاییدا دیاریکراوەو ئەو کات
مرۆڤ بەپێی کارەکانی ئایا چاکەن یان خراپە دادگایی دەکرێن  .کۆمکار
 ١٤ :١٢؛ ٢کۆرنسۆس  ١٠ :٥؛ ئەفەسۆس . ٨ :٦
خراپەکاران دەڕۆن بۆ سزای تاهەتایی .
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ئەم خاڵە گرنگە چونکە عیسا ڕاستەوخۆ فێرکردنی لەبارەوە پێشکەش
کرد کە سزای خراپەکاران چی دەبێت ؟
بزن واتە خراپەکاران فڕێ دەدرێنە دۆزەخەوە ئیدی ئەوان جیادەکرێنەوە
لە ئامدەگی خوداو خۆشەویستی و چاودێری و بایەخی تاهەتایی دانیال
 ٢ :١٢؛ مەتا  ٤٦ :٢٥؛ ٢سالۆنیکی  ٩ -٨ :١؛ ئیشایا  ٢٤ :٦٦؛
مەرقۆس  ٤٨ :٩؛ ئاشکراکردن ١١ :١٤؛ . ٢٣ -٢١ :١٨
ڕاستودروست و بێتاوانەکان دەڕۆن بۆ ژیانی تاهەتایی .
ئەم خاڵە گرنگە چونکە عیسا فێرکردنی لەبارەوە پێشکەش کرد کە ئایا
میراتی ڕاستودروستەکان وبێتاوانان چی یە؟
مەڕ واتە بێتاوانەکان ڕزگاریان دەبێت بە نیعمەت لەڕێگەی باوەڕیانەوە
ودەبنە میراتگری ئەو شانشینەی لە دروستبوونی جیهانەوە ئامادەکراوە
بۆیان  ،یۆحەنا  ٣ :٣؛ ڕۆما  ١٧ :٨؛ کۆلۆسی  ١٣ :١؛ عیبرانیەکان
 ٢٨ :١٢؛ مەتا  ١٩ ، ١٠ ،٣ :٥؛ یۆحەنا  ٣ :٣؛ مەتا  ٣٤ :٢٥؛
ئاشکراکردن  ١٦ :٧؛ ئاشکراکردن . ٥ -٣ :٢١

 .٤پەیامی سەرەکی نمونەکە دیاری بکە .
پێشەکی  :پەیامی سەرەکی نمونەکە لە شرۆڤەو جێبەجێکردندایە
یاخود دەکرێ کورتبکرێتەوە لە خودی نمونەکەدا  .وە بە تێڕوانین
لە شرۆڤەکەی عیسای مەسیح بۆ نمونەکە یان جێبەجێکردنی
دەزانین چۆن دەبێت ڕاڤە بۆ نمونەکە بکەین .
ئاشکرای بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە  :پەیامی سەرەکی ئەم
نمونەیە چی یە ؟
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تێبینیەکان .

نمونەی مەڕ و بزن لە مەتا  ٤٦ -٣١ :٢٥فێرمان دەکات لەبارەی
دادوەریی لە شانشینی خودا  .پەیامی سەرەکی نمونەکە ئەوەیە :
هەموو باوەڕداران وبێباوەڕان لەبەردەم عیسای مەسیح لە دادگاو
دادوەریی و حیساب و لێپرسینەوەدا ڕادەوەستن لە حوکمدانی
کۆتاییدا لەهاتنەوەی دوەمی لەسەر بناغەو بنەمای پەیوەندیان بە
عیسای مەسیحەوە وهەڵسوکەوتیان تایبەت بە عیسای مەسیح و
شوێنکەوتنیان بە شێوەی ڕاستەقینە .
بڕوانە ١سالۆنیکی  ١٧ -١٥ :٤؛ ٢کۆرنسۆس  ١٠ :٥؛ ڕۆما :٣
 ٢٤ -٢١؛  ٣٦ :١١؛ ٢سالۆنیکی  ١٠ :١؛ ئاشکراکردن  ٧ :١؛
فیلیپی . ١٠ -٩ :٢

 .٥بەراوردی نمونەی هاوسەنگی و بەرابەری لە کتێبی پیرۆزدا.
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
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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ئاشکرای بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە  :هەریەك لەم بەشە کتێبیانە
چیمان فێر دەکات بە بەراورد لەگەڵ ئەوەی نمونەکە فێرمان
دەکات ؟
ڕۆژی حوکمدانی کۆتایی  .یۆحەنا  ٢٩ -٢٧ :٥؛ کردار  ١١ :١؛ :٢٤
 ١٥؛ ٢سالۆنیکی  ١٠ -٥ :١؛ ئاشکراکردن  ١٥ -١١ :٢٠بخوێنەوە .
ئاشکرای بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە  :چەند حوکمدانی کۆتایی
ڕوودەدات ؟
تێبینیەکان .
دوو ڕا هەن سەبارەت بەم بابەتە  ،ڕای یەکەم کتێبی نیە و ڕای دوەم
فێرکردنی کتێبیە .
ڕای یەکەم کە ناکتێبیەو سەبارەت بە حوکمدانە  ،هەندێك پێیان وایە چەند
حوکمدانێك هەیە لە کۆتاییدا ئەوان زیاتر لە ڕوانگەو پشتبەستن بە
٢کۆرنسۆس  ١٠ :٥؛ یۆئیل  ١٢ ،٢ :٣؛ مەتا  ٤٦ -٣١ :٢٥؛ مەتا :١٩
 ٢٨؛ ڕۆما  ٢٦ :١١؛ ئاشکراکردن  ١٥ -١١ :٢٠فێرکردنەکانیان چڕ
دەکەنەوە لەسەر چەند حوکمدانێك بەاڵم ئەم بۆچوونانە کتێبی نین !
ڕای دوەم کە کتێبیەو لەبارەی حوکمدانی کۆتایی .
بەپێی ٢سالۆنیکی  ٩ ٨٠ :١یەك حوکمدانی کۆتایی هەیە لەهاتنەوەی
دومەی عیسای مەسیح لە یۆنانیەکەدا بە وشەی ئیرخومای هاتوە ؛ وە
٢سالۆنیکی  ١٠ :١بە باروسیا هاتوە ؛ وە ٢سالۆنیکی  ١ :٢دەرکەوتن یان
ڕاگەیاندن لە یۆنانیدا ئەپۆکالوپسیس ؛ لە ٢سالۆنیکی  ٧ :١عیسای مەسیح
هەروەها بڕوانە مەتا  ٤١ -٣٩ :٢٤کە باسی گەڕانەوە یان هاتنەوە دەکات
لە یۆنانیدا ئەپۆکالوپتومای لەو ڕۆژەدا سزای بێباوەڕان دەدات بە
لەناوچوونی تاهەتایی و دوورخستنەوەیان لە ئامادەگی خودا ؛ ٢سالۆنیکی
 ٩ -٨ :١بەاڵم باوەڕداران سەرسام دەبن ودڵخۆش دەبن بە هاتنەوەی و
شکۆداری دەکەن ٢سالۆنیکی  . ١٠ :١کتێبی پیرۆز فێرمان ناکات
لەبارەی دوو هاتنەوەی عیسای مەسیح بەڵکو تەنها یەک هاتنەوەو بەس
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کردار  ١١ :١هەروەها هەموو نمونەکانی عیسای مەسیح بەهەمان شێوە
فێرمان دەکات کە یەك هاتنەوە هەیە نەك دوو وە یەك هەستانەوە هەیە نەك
دوو یۆحەنا  ٢٩ -٢٨ :٥؛ کردار  ١٥ :٢٤؛ هەستانەوەی یەکەم لە
ئاشکراکردن  ٥ :٢٠گوزارشێکی میتافۆریە لەبارەی ڕووداوێکەوە کە
ئاماژە بە گیانی نوستوی ئەوانە دەکات کە گەڕاونەتەوە بۆ ژیان واتە
ئوانەی گوازرانەوە بۆ ئاسمان ئەمەش ئەو واتایەیە کە لە بەشە کتێبیدا
دەیبینن وەکو لۆقا  ٣٨ – ٣٧ :٢٠؛ یۆحەنا  ٢٦ -٢٥ :١١؛ ڕۆما  ١٣ :٨؛
١سالۆنیکی  . ١٠ :٥وە مردن ی دوەم لە ئاشکراکردن  ٦ :٢٠هەروەها
گوزارشێكی میتافۆریە لەبارەی روداوێکەوە کە ئاماژە دەکات بۆ گیان
وجەستەی بێباوەڕان و فڕیدانیان بۆ دۆزەخ ئاشکراکردن . ٩ :٢١
یۆحەنا  ٦ -٤ :٢٠ئاماژە دەکات بۆ مردنی یەکەم کە مردنی جەستەییە
ئەوەی هەموو خەڵکی دەینۆشن وە هەستانەوەی یەکەم گواستنەوەی گیانی
تەنها ابوەڕدارانە بۆ ئاسمان بەاڵم هەستانەوەی دوەم هەستانەوەی
جەستەییە بۆ هەموو خەڵکی وە مردنی دوەم گواستنەوەی گیان وجەستەی
تەنها بێباوەڕانە بۆ دۆزەخ  .ئەم بیرۆکانە بەراورد بکە بە یۆحەنا -٢٤ :٥
 ٢٩لەبارەی هەستانەوەی تەنها جەستەی باوەڕداران لەکاتی هاتنی
یەکەمەوە بە دواوە ؛ ئەفەسۆس  ٤ ،١ :٢ئەمەش ڕوویدا لە لەدایکبونەوەی
دوەمیاندا یۆحەنا  ٨ -٣ :٣بەاڵم یۆحەنا  ٢٩ – ٢٨ :٥باسی جەستەی
هەموان دەکات کە گرێدراون بە حوکمدانی کۆتایی لە هاتنەوەی دوەمی
عیسای مەسیح دا !
کتێبی پیرۆز فێرمان ناکات لەبارەی چەندین جۆر حوکمدانی کۆتایی
جیاواز بەڵکو فێڕمان دەکات کە یەك تەنها یەك حوکمدانی کۆتایی هەیەو
بەس مەتا  ٣٣ -٣١ :٢٥؛ ٢پەترۆس  ١٣ -٣ :٣؛ ئاشکراکردن -١١ :٢٠
 ١٥؛ ١سالۆنیکی  ١٤ :٤؛ ١کۆرنسۆس  ٥٥ -٤٢ :١٥؛ ١سالۆنیکی :٤
 ١٧ -١٦؛ مەتا  ٤١ ، ٤٠ ، ٣١ :٢٤؛ مەتا  ٣٣ :٢٥؛ مەتا  ١٢ :٣؛ مەتا
 . ٤٣ -٣٦ :١٣ڕای کتێبی دروست ئەوەیە یەك حوکمدانی کۆتایی هەیە
بۆ هەموان وبەس بڕوانە مەتا . ٤٦ :٢٥
پێوەری دادوەریی .
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لۆقا  ٢٠ :١٠؛ ئاشکراکردن  ٨ -٧ :١٣؛  ١٥ -١١ :٢٠؛ ٨ :٢١
بخوێنەوە .
ئاشکرای بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە  :پێوەری سەرەکی دادوەریی چی
دەبێت ؟
تێبینیەکان .
ئاشکراکردن  ١٥ -١١ :٢٠؛  ١٣ :٢٠ ١٢ :٢٠؛ یۆحەنا  ٢٩ -٢٨ :٥؛
ئاشکراکردن  ١٤ :٢٠؛ کۆمکار  ١٤ :١٢؛ ٢کۆرنسۆس  ١٠ :٥؛ مەتا
 ٢٣ -٢٢ :٧؛ ٢تیمۆساوس  ١٩ :٢؛ یۆحەنا  ٢٩ :٦؛ ڕۆما  ٢٨ :٣؛
ئاشکراکردن  ١٥ :٢٠ئەمانە پێوەر بوون بۆ دادوەریی .
مەڕ و بزن ١ .یۆحەنا  ١٠ -٤ :٣ ، ١١ -٩ :١بخوێنەوە .
ئاشکرای بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە  :کێن ئەوانەی مەڕن یان بزن ؟
تێبینیەکان ١ ،یۆحەنا  ١١ -٩ :١و  ١٠ -٤ :٣جیاوازیەکی ڕوون
دەردەخەن لە نێوان ڕۆڵەکانی ئیبلیس و ڕۆڵەکانی خودا  ،بڕوانە یۆحەنا
 ٤٢ :٨؛ یۆحەنا . ٤٧ – ٣٩ :٨
خوشکوبراکانی مەسیح  .مەتا  ٥٠ :١٢؛  ١٠ :٢٨؛ مەرقۆس  ٥٣ :٣؛
یۆحەنا  ١٧ :٢٠؛ ڕۆما  ٢٩ :٨؛ عیبرانیەکان  ١٧ ، ١٣ -١١ :٢؛ یاقوب
 ١٧ -١٥ :٢؛ ١یۆحەنا  ١٨ -١٦ :٣؛ مەتا ٤٢ – ٤٠ ، ١٦ -١٤ :١٠
بخوێنەوە .
ئاشکرای بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە  :کێن ئەوانەی خوشکوبرای
عیسای مەسیحن ؟
تێىینیەکان  .هەر یەك لەو شایەتانەی سەرەوە پێناسەن بۆ خوشکو براکانی
مەسیح .
 .٦کورتەی فێرکردنی سەرەکی نمونەکە .
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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 .
دەبێت خەڵکی سروشتی خوداو سروشتی عیسای مەسیح و چۆنیەتی
کارکردنیان بناسن .عیسای مەسیح لەهاتنەوەی دوەمیدا دادگایی هەموو ئەو
خەڵکانە دەکات کە لەسەر زەوی ژیاون ! هیچ کەسێك دەربازی نابێت لە
دادوەریەکەیدا ! هەموان حیسابی ژیانیان پێشکەش بە عیسای مەسیح
دەکەن .
دەبێت باوەڕداران بزانن چۆن دەژین و دەبێت بەچی پێناسە بکرێن .
هەموو ئەوانەی لسەر زەوی ژیاون لەسەر بنەمای پەیوەندیان بەعیسای
مەسیح و هەڵسوکەوتیان بەرامبەر بە مەسیح و شوێنکەوتوانی دادوەریی
دەکرێن و حوکمیان دەدرێت کێ بن و پێگەو پایەیان هەرچیەك بوە
هەموان بەپێی ئەو بەڵگانەی لەسەر باوەڕیانە بە عیسای مەسیح لەژیانی
سەر زەویان دادوەریی دەکرێن ئایا باوەڕێكی ڕاستەقینەیان هەبوە بە
عیسای مەسیح .

٥

نوێژ (  ٨خولەك ) نوێژێك ڕەنگدانەوەی وشەکانی
خودا بێت

بە نۆرە نوێژ بکەن  ،نوێژێکی کورت ئەوە دەربخات کە ئەمڕۆ
فێربوون  .یان کۆمەڵەکە بکە بە دوو یان سێ کۆمەڵ و نوێژێك
بکەن ڕەنگدانەوەی ئەوە بێت کە ئەمڕۆ فێربوون .
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٦

ئەرکی ماڵەوە ( دوو خولەك ) بۆ وانەی داهاتوو

ڕابەری کۆمەڵەکە  .ئەرکی داهاتوو بدە بە ئەندامانی کۆمەڵەکەت بە
شێوەی نوسراو  ،یان داوایان لێ بکە لە پەڕاوەکانیاندا بینوسن.
 -١بەڵێن  .بەڵێندان بە ڕاهێنانی قوتابی نوێی خوداوەند و بونیادنانی
کڵێسای مەسیح و جاڕدانی موژدەی شانشینی خودا .
 -٢وتاری ئامۆژگاری یان فێرکردن  ،یان وانە دابەشکردن (لەگەڵ
کەسێكی تر یان لەگەڵ کۆمەڵێکدا) فێرکردنی پەیوەست بە نمونەی "
مەڕ و بزن ".
 -٣خەڵوەتی ڕۆحی  .چێژ وەربگرە لە خەڵوەتی ڕۆحی لەگەڵ خودا و
هەموو ڕۆژێك هاوکاری وەربگرە لە نیوەی بەشێك لە میخا ، ٥
حەخەی  ، ٢زەکەریا  ، ١٤مەالخی  . ٣باشترین شێوازی ڕاست
بەکاربهێنە و تێبینیەکانت بنوسەوە .
 -٤لەبەرکردن  :ڕۆژانە پێداچوونەوە بکە بۆ دوایین ئەو پێنج ئایەتەی
لەبەرتکردوون .
 -٥وانەی کتێبی پیرۆز  .وانەی داهاتووی کتێبی پیرۆز ئامادە بکە لە
ماڵەوە  :ڕۆما  .27 -1 :16ئەو پێنج ڕێگەیەی لێکۆڵینەوەی کتێبی
پیرۆز بەکار بهێنەو و سودیان لێ ببینە .تێبینیەکانت بنوسەوە .
 -٦نوێژ .نوێژ بکە بۆ کەسێكی دیاریکراو یان شتێکی دیاریکراو لەم
هەفتەیەداو تەماشا بکە خودا چی دەکات ( زەبور .)٣ :٥
 -٧تێبینیەکانت بنوسە سەبارەت بە بونیادنانی کڵێسای مەسیح  .هەروەها
ئەو تێبینیانە بنوسەوە کە پەیوەندیان بە کاتی خەڵوەتت لەگەڵ خودا و
ئایەتەکانی لەبەرکردن و فێرکردن و ئامادەکاری یەوە هەیە .
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وانەی ()48

نوێژ

١

ڕابەری کۆمەڵەکە  :نوێژ بکەو کۆمەڵەکەت وئەم پرۆگرامی ڕاهێنانە
تەرخان بکە تایبەت بە مزگێنیدان و بانگەوازی شانشینی خودا .
٢

بەشداریکردن ( ٢٠خولەك) پێغەمبەرانی بچووك

بە نۆرە بەشداری بکەن و پەڕاوی تایبەتی خەڵوەتی ڕۆحیتان
بخوێننەوە ئەوەی فێری بوون لە خەڵوەت و تێڕامانەکانتان لەو بەشە
دیاریکراوەی کتێبی پیرۆز ( میخا  ، ٥حەخەی  ، ٢زەکەریا ، ١٤
مەالخی ) . ٣
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 ،
تەنها تێبینیەکانت بنوسەوە .

٣

لەبەرکردن (٥خولەك) پێداچوونەوە بکە بۆ ئەو ئایەتانەی
لەبەرت کردوون لەنامەی ڕۆما

بە شێوەی گروپی دوانەیی ( دوو باوەڕدار پێکەوە پێداچونەوە بکەن ،
بۆ ئەو ئایەتانەی لەبەرت کردوون لەنامەی ڕۆما.
٤

فێرکردن ( ٨٥خولەك) ڕۆما 27 -١ :١6
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پێشەکی  :ڕۆما  ١٦پێناسەی ئەو کەسانە دەکات کە بەشداربوونە لە
خزمەتەکەی پۆڵس و ئەوانەی لە کڵێسای ڕۆما دەیانناسی .

وشەی خودا
هەنگاوی  :١بخوێنەوە .
پێکەوە ڕۆما  ٢٧ -١ :١٦دەخوێنینەوە .
بە نۆرە هەر کەسێ ئایەتێك بخوێنێتەوە تا هەموو ئایەتەکان بە تەواوی
دەخوێنینەوە .
تێبینیەکان
هەنگاوی  :٢ئاشکرای بکە.
بیرکەوە  .ئەو ڕاستیە کامەیە پێت وایە گرنگە بەالتەوە سەبارەت بە خۆت
لەم ئایەتانەدا ؟ یان لە کۆی گشتی ئەم ئایەتانە کام ڕاستیە چووە ناو هۆش
و دڵتەوە ؟
بنوسە  .یەك یان دوو ڕاستی ئاشکرا بکە کە تێگەیشتووی لێی  .بیریان
لێبکەوە و بیرۆکەکانت بنوسە لە پەڕاوەکەتدا .
بەشداری بکە ( .دوای ئەوەی ئەندامان کاتێك بەسەردەبەن لە
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
شێوەیەکی جیاواز بەشداری دەکەن).
ڕۆما 2 -١ :١6

ئاشکراکردنی  :١دەبێت باوەڕداران چۆن بڕواننە بابەتی بوونی ژنان لە
ناوەندی ڕابەرایەتیکردنی کڵێسا .
واتەی ناوی " فیبی" لە زمانی کوردیدا بە " پرشنگ " هەروەها بە "
درەخشان" یش دێت  .نامەی ڕاسپاردن پێویست و گرنگ بوو کاتێ
باوەڕدارێك گەشتی دەکرد لە کڵێسایەکەوە بۆ کڵێسایەکی دیکە و لەالیەن
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باوەڕدارانی دیکەوە ناسراو نەبایە  ،وە پۆڵس بەشانوباڵی فیبیدا هەڵدەدات
بەو پێیەی خزمەتکاری کڵێسای کەنخریا بوە پێدەچێت هەر ئەویش
نامەکەی پۆڵسی بردبێت بۆ کڵێسای ڕۆما  ،کەنخریا دەکەوێتە یەکێك لە
کەنارەکانی شاری کۆرنسۆس  ،لەو ناوچەیەدا کڵێسایەك هەبوو فیبی تیایدا
خزمەتکار بوو.
أ .فیبی خزمەتکار بوو لە کڵێسا نەك شەماسە .
لەگەڵ ئەوەی وشەی وەرگێڕدراوی یۆنانی "خزمەتکار" هەمان وشەی
وەرگێڕدراوە بۆ "شەماس" لە یۆنانیدا " دیاکۆنۆس" بڕوانە فیلیپی  ١ :١؛
١تیمۆساوس  ١٣ -٨ :٣ئیدی هیچ پێویست بە بەڵگە ناکات کە فیبی
خزمەتکار بوو نەك ڕابەری کڵێسا  .نامەی پەترۆسی یەکەم ١٠ :٤
فێردەکات کە هەموو پیاوان وژنان خزمەت بکەن لە کڵێسای ناوخۆدا وە
خزمەتی فیبی هاوشێوەی خزمەتی شەماسە بوو چونکە خزمەتی بەزەیی
بوو بۆ هەژاران ونەخۆش ولێقەوماوان " ڕونکردنەوەی وەرگێڕ  ،وشەی
شەماس لە ڕەچەڵەکدا وشەیەکی سریانیە مەبەست لە خزمەتکارە  ،لە
زمانی عەرەبیدا بۆ ژن پێی دەوترێ شەماسە بۆ پیاو شەماس بەکار دەهێنن
بەاڵم لەکوردیدا تەنها خزمەتکار بەکار دەهێنرێت " وە خزمەتی فیبی
تایبەت بوو بە خزمەتکردنی گەشتیاران (ڕێبواران) واتە خزمەتی
میوانداری وە پۆڵس پێناسەی دەکات بەوەی هاوکاری ئەو و زۆرێك بوە ،
دەشێ بەراورد بکرێ بەو ژنانەی کە ناویان هاتوە لە ١تیمۆساوس -٩ :٥
 ١٠؛ کردار  . ١٥ :١٦چونکە لەکتێبی پیرۆزدا هیچ بەڵگەیەك نیە کە
ژنان پلەو ئەرکی ڕابەرایەتی یان پیر یاخود شەماسیان هەبووبێت بەاڵم
هەندێ ژن بەهرەی خزمەتیان هەبوە  ،وە دەبێت هەر ژنێك خزمەت
بکات!
ب .جیاوازی نێوان خزمەتکار و شەماسە .
وشەی بەکارهاتوو لە زمانی ڕەسەندا یۆنانی واتە خزمەتکار بڕوانە
نامەی ڕۆما  ٨ -٣ :١٢؛ ١کۆرنسۆس  ٥ :١٢؛ ١پەترۆس  ١١ -١٠ :٤؛
ئەفەسۆس  ١٢ -١١ :٤؛ ڕۆما  ٧ :١٢؛ ١کۆرنسۆس  ٢٨ :١٢هەردوو
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بەهرە ڕۆحیەکە ئاماژە ناکەن بۆ ناوەندێکی سەرەکی یان ئەرکێکی
کڵێسایی بەڵکو بۆ تواناو ئەو حەزەی کە ڕۆحی پیرۆز لە مرۆڤدا دروستی
دەکات بۆ خزمەت لەبوارێکی دیاریکراودا .
دەبێت هەموو باوەڕدارێك لە کڵێسادا حەز بکات بەوەی خزمەت بکات ،
بڕوانە کردار  ٧ -١ :٦؛ ١تیمۆساوس  ١٣ -٨ :٣؛ فیلیپی . ١ :١
لە ساڵەکانی  ٣٠و  ٣٢ی ز  .پێویستی تایبەت و دیاریکراو لە کڵێسای
ناوخۆی ئۆرشالیمدا دەرکەوتن وەکو خزمەتی بێوەژنان و هەژاران وە ئەو
بێوەژنانەی بە یۆنانی دەدوان گۆشەگیرکرابوون بەهۆیەکی نادیار  ،بۆیە
کڵێسا حەوت پیاوی دەستنیشان کرد بۆ چارەسەرکردنی ئەو کێشە
دیاریکراوەو دابین کردنی پێویستیەکانیان  .وە دوای ماوەیەکی کورت
فیلیپۆس بە شەماس نەمایەوەو بەڵکو بوە خزمەتکاری مزگێنیدان بە ئینجیل
لە سامیرە وە لە ماوەی  ٦١ – ٦٠ز  .ناو و پلەی شەماس نەهاتوە لە
کتێبی پیرۆزدا جگە لە هەردوو کڵێسای ناوخۆیی ئەوانیش کڵێساکەی فیبی
و ئەفەسۆس فیلیپی  ١ :١؛ ١تیمساوس  . ١٣ -٨ :٣وە ڕوون بوو ئەوان
هەمان ئەرکی پیرانیان بەڕێوە نەدەبرد " .ڕونکردنوەی وەرگێڕ  ،شەماس
ئەرکی سەرپەرشتی سرودە ڕۆحیەکان و ڕێکخستنی کۆبونەوەکان و
هەندێ خزمەتی دیکەی لەخۆ دەگرت و لە کۆندا پیاوان لە کڵێسادا ئەو ناو
و پلەیان پێدەدرا و دەستنیشان دەکران بۆ ئەو خزمەتە " .
ج .ئایا شەماسە هەبوون لە کڵێسای مەسیحیەتدا ؟
نامەی ڕۆما  ١ :١٦شێوازی نێرینە بەکاردەهێنێت بۆ وشەی دیاکۆنۆس
بەاڵم کتێبی پیرۆز ئاماژە ناکات بۆ هیچ شوێنێک لەو ناوەندی خزمەتەدا
بۆ ژنان  ،ژنان پلەو ناوەند وئەرکی پیرانیان نەبوو هەروەها ئەرکی
شەماسیان نەبوو ١ ،تیمۆساوس  ١١ :٣؛ ١تیمۆساوس ١٦ -٣ :٥
هەروەها بڕوانە وشە یۆنانیەکان وەکو گونایکاس هۆساوتۆس ؛ تاس دی
دیاکۆنۆس ؛ هەروەها ئامژەش ناکات بۆ ژنانی شەماس وەکو گونایکاس
ئەوتۆ یان گونایکاس ئیخۆنتەس .
د .ئەوەی تایبەتە بە خزمەتی ژنان لە کڵێسای مەسیحیەتدا .
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لەگەڵ ئەوەی نامەی گەاڵتیە  ٢٨ :٣فێرمان دەکات نێرو مێ ڕۆڵەی
خودان وەکو یەك لە ڕێگەی عیسای مەسیح  .ئیدی پەیدابوون  ٣ -١؛
١کۆرنسۆس  ١٤ – ١١؛ ئەفەسۆس  ٥؛ کۆلۆسی  ٣؛ ١تیمۆساوس ٣ ،٢
 ٤ ،؛ تیتۆس  ٢؛ ١پەترۆس  ، ٣فێرمان دەکات کە پالنی خودا و
ڕیزبەندیەکانی و ڕێکخستنەکانی بۆ ڕۆڵی نێرومێ دوای بەدیهێنان و
دوای دروستبونەوەیان لە عیسای مەسیحدا بەدڵنیاییەوە جیاوازن  ،لەگەڵ
ئەوەی ژن وپیاو هەمان نرخیان هەیە لەبەرچاوی خودا بەاڵم خودا ئەرک
و ڕۆڵی جیاوازی دیاری کردوە بۆ نێرومێ لە پەیوەندی هاوسەرگیری و
کڵێسادا .
ڕۆما ٥ :١٦
ئاشکراکردنی  :٢چۆنیەتی کۆبونەوەی کڵێسا پێکەوە لە ڕۆما .
هەموو ئەو بەڵگانەی هاتوون لە ڕۆما ١٦دا ئاماژەن بۆ کڵیساکانی نێو
ماڵەکان ئەو کڵێسایانەی نێو ماڵەکان لە ڕۆمادا کۆدەبونەوە لە چەند ماڵێك
وە بەپێی ڕۆما  ٥ :١٦ماڵی بریسکەال وئەکیال کڵێسا بوو ١کۆرنسۆس
 ١٩ :١٦؛ کۆلۆسی  ١٥ :٤؛ فیلمۆن  . ٢دەبێت لەوە تێبگەین کە کڵێسای
نێو ماڵ کورت ناکرێتەوە لە خێزان و ئەندامانی خێزانی ماڵەکە  ،کردار
 ٢ :١٠؛  ١٤ :١١؛  ٣١ ، ١٥ :١٦؛  ٨ :١٨؛ ١کۆرنسۆس  ١٦ :١؛
١تیمۆساوس  ٤ :٣؛  ١٣ :٥؛ ٢تیمۆساوس  . ١٦ :١بەڵکو چەندین
خێزانیان پێكدەهێناو پێکەوە چاالکیە جیاوازەکانی کڵێسایان ئەنجام دەدا لە
ماڵی بریسکەالو ئەکیال  .وە لە ڕاستیدا ناوی کڵێساکەیان بەشێوەیەکی
تایبەت هاتوە دەردەکەوێت ئەوان تەنها کڵێسا نەبوونە لە ڕۆمادا لەسەروو
ئەمەشەوە ڕۆما  ١٤ :١٦دەڵێت  ،ساڵو بکەن لە خوشکان وبرایان
ئەوانەی لەگەڵیانن وە ڕۆما  ١٥ :١٦دەڵێت ساڵو بکەن لەهەموو
پیرۆزەکان ئەوانەی لەگەڵیانن  ،پێدەچێت ئاماژە بن بۆ ئەندامانی دوو
کڵێسای دیکەی نێو ماڵەکان لە ڕۆمادا  ،ئەو کڵێسایانە گرێدراون بەو
کەسانەوە کە ناویان هاتوە لە ئایەتەکاندا  ،لێرەدا بۆمان دەردەکەوێت کە
چەندین کڵێسای نێو ماڵ هەبوونە لە ڕۆمادا .
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ڕونکردنەوە
هەنگاوی  :٣پرسیار .
بیربکەوە  :حەز دەکەی کام پرسیارە بخەیتە ڕوو بۆ کۆمەڵەکە لەبارەی
ئەم بەشەی کتێبی پیرۆز؟ باشترە هەوڵ بدەین هەموو ئەو ڕاستیانەی
ڕاگەیەنراون لە ڕۆما  27 -١ :١6تێ بگەین  ،وە ئەو شتانەی تا ئێستا لێی
تێنەگەیشتووین پرسیاری لەبارەوە بکەین.
بنوسە :وریا بە لە شێوازی پرسیارەکەت هەوڵ بدە ڕوون بێت  ،دواتر
پرسیارەکەت لە پەڕاوەکەتدا بنوسەوە.
بەشداری بکە  ( :دوای ئەوەی ئەندامان کاتێك بەسەردەبەن لە
بیرکردنەوەو نوسینەوە  ،یەکەمجار داوا لە هەر یەکێكیان بکە
پرسیارەکانیان بخەنە ڕوو ).
گفتوگۆ بکە  ( :دوای ئەوە  ،هەندێ پرسیار هەڵبژێرە وە هەوڵ بدە لە
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 ).

ڕۆما 7 :16
پرسیاری  : ١ئایا ئەندرۆنیکۆس و یۆنیاس نێردراو بوون ؟
تێبینیەکان .
بەو پێیەی خزم بوون .
ڕەنگە ئەندرۆنیکۆس و یۆنیاس خزمی پؤڵسی نێردراو بووبن بڕوانە لۆقا
 ٣٦ :١؛ یۆحەنا  . ٢٦ :١٨هەروەها لە هاونیشتمانی بووبن ڕۆما  ٣ :٩؛
 . ٢١ ، ١١ ،٧ :١٦پێویست ناکات وا بیر بکرێتەوە کە ناوی یۆنیاس لە
یۆنانیدا ناوێکی ژنانەیە یان ئاماژە بێت بۆ ناوی ژنان بڕوانە یولیا بە
التینی یاخود جولیا لە ڕۆما  ١٥ :١٦وە مەتا  ١٤ :١٦بۆ هەردوو ناوی
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ئیلیا و یەرمیا کە هەمان شێوەن لە کۆتاییەکانیاندا  ،وە ئەندرۆنیکۆس
ویۆنیاس جارێکیان هاوەڵی پۆڵس بوون لە زیندان .
ب .بەوپێیەی نێردراو بوون .
ئەم دوو پیاوە بەناوبانگ بوون لە نێوان نێردراوەکاندا  .واتە ئەم
دەستەواژەیە پێمان دەڵێت پێگەیەکی مەزنیان هەبوە لە نێو نێردراوەکاندا ،
وە واتە ئەوان سەر بە ئەو کۆمەڵەیە بوون کە ناودەبران بە نێردراو ،
وشەی نێردراو واتە مرۆڤێك پەیامێک بگەیەنێ یان ئەرکێك  .وە دەکرێت
ئەم گوزارشە بەکاربێت لە ڕۆما  ٧ :١٦بەیەکێك لەم شێوازانە :
بەناوبانگ بوون لە نێو نێردراوەکانی مەسیح یان بەناوبانگ بوون لە نێو
نێردراوەکانی کڵێساکان .
نێردراوی مەسیح  ،مەرقۆس  ١٥ -١٤ :٣؛ ١کۆرنسۆس  ١ :٩وشەی
نێردراو ئاماژەیە بۆ واتایەکی بەرتەسک تەنها بۆ قوتابیەکانی عیسای
مەسیح و پؤلسی نێردراو ئیدی بەم شێوەیە  ،چونکە ئەوان لەپێش پۆڵسی
نێردراوەوە باوەڕیان هێنابوو ئیدی بە پێی ڕۆما  ٧ :١٦پێگەیەکی
تایبەتیان هەبوو لە نێوان نێردراوان پەترۆس ویۆحەناو ئەوانی دیکە.
نێردراوانی کڵیسا  ،کردار  ١٤ :١٤؛ فیلیپی  ٢٥ :٢وشەی نێردراو
بەواتای فراوان ئاماژەیە بۆ ئەوانەی دەنێردرێن ئاماژەیە بح کۆمەڵێك لە
خەڵکی وەکو بەرناباو ئەپفرۆدتس و ئەپۆلۆس و سلوانس وتیمۆساوس ،
ئەوان مزگێنی ئنیجیلیان ڕادەگەیاند  ،وە دەکرێت پێناسە بکرێن بە
کەسانی نێردراو لە کڵێساکان  ،وە بۆ ئەمڕۆ دەشێ ناویان ببرێت بە
نێردراوانی کڵێساکان  ،ڕەنگە ئەندرۆنیکۆس و یۆنیاس نێردراوانی کڵێسا
بووبن ئیدی لە ڕۆما  ٧ :١٦ئاماژە دەکات بۆ ئەوەی لە نێو نێردراواندا
پێگەیەکی تایبەتیان هەبوو .
ڕۆما ١٠ :١٦
پرسیاری  :٢واتای ئەوە چیە مرۆڤ بیسەلمێنێ کە دڵسۆزە یان پاکە لە
تاقیگەی خودا ؟
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تێبینیەکان .
أ .پاك لەالیەنی سەختی وناڕەحەتیەکان .
باوەڕدار پێویستە تاقی بکرێتەوە لەالیەنی سەختی و ناڕەحەتیەکانی
ژیان .ئەپۆلۆس لە ڕۆما  ١٠ :١٦بەوە پێناسە دەکرێت کە ئەو
تاقیکراوەتەوەو پاکە لە مەسیحدا – سەلماندویەتی کە سەرکەوتوە لە
تاقیکردنەوەکەیدا  ،کەی باوەڕدار تاقی دەکرێتەوە و پاك دەبێت ؟ خودا
بەشێوەیەکی تایبەت ناڕەحەتی و سەختی و ئەزمون و ئازارەکان بەکار
دەهێنێت بۆ تاقیکردنەوەی باوەڕدار و گەشەی ژیانیان وکەسێتی
مەسیحیان بڕوانە ڕۆما  ٤ -٣ :٥؛ یاقوب . ٤ -٢ :١
ب .پاك لە الیەنی هەڵسوکەوت .
باوەڕدار پێویستی بەوەیە تاقیبکرێتەوە لە خوداوە لە الیەنی هەڵسوکەتی
کۆمەاڵتی مەسیحیدا ١ ،کۆرنسۆس . ٢٢ -١٩ :١١
ج .پاك لەالیەنی ڕێکوپێکی لە ڕاهێنان و ڕۆحیدا ١ .کۆرنسۆس -٢٤ :٩
. ٢٧
د .پاك و لەخواترس لەالیەنی ڕاڤەی کتێبی پیرۆز .
باوەڕدار پێویستی بەوەیە تاقی بکرێتەوە و پاكی خۆی بسەلمێنێ لەالی
خودا لەالیەنی ڕاڤەی کتێبی پیرۆز ٢ .تیمۆساوس  ١٥ :٢پۆڵسی نێردراو
هانی تیمۆساوس دەدات و دەڵێت "كۆشش بكە خۆت بسەلمێنی بۆ خودا،
كارگەرێكی بێ شەرمەزاری ،وشەی ڕاستی بە ڕێگای ڕاست لێك
بدهیتەوه " هەموو ڕابەڕێکی کڵێسا لەسەریەتی ئەوە بکات کە تیمۆساوسی
پێ ڕاسپێردرا دەبێت کۆشش بکەن و خۆیان بسەلمێنن بۆ خودا
لەمامەڵەکردنیان لەبەرامبەر ڕاستیەکانی کتێبی پیرۆز بەشێوەیەکی
دروست .
هـ ( .بێ خەوش ) پاك و لەخواترس بێت لەالیەنی خزمەتی مەسیح .
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باوەڕدار پێویستی بەوەیە خۆی بسەلمێنێ بۆخودا و پاك وبێگەردو
لەخواترس بێت لەالیەنی خزمەتەوە  .بڕوانە ٢کۆرنسۆس .١٨ -١٢ :١٠
ڕۆما ١٦ :١٦
پرسیاری  :٣دەبێت چۆن ڕاڤەی ماچی پیرۆزی باوەڕدارانە بکەین ؟
تێبینیەکان .
ڕۆما  ١٦ :١٦دەڵێت " بە ماچی پیرۆز ساڵو لە یەكتری بكەن "
دەستەواژەی ماچی پیرۆز وەرگێڕانی دوو وشەی یۆنانی یە " فیلەماتی
هاگیۆ " دەردەکەوێت کە لەپەیمانی نوێدا باوەڕداران وەك باو بوە بە
یەکترماچ کردن ساڵویان لەیەکتری کردوە .
أ .ماچ گوزارش بوو لە سۆز وخۆشەویستی .
بەپێی لۆقا ( ٥٠ -٣٦ :٧ئایەتی  )٤٥کاتێ شیمۆنی فەریسی عیسای
داوەت کرد بۆ نانخواردن لەماڵەکەیدا عیسای ماچ نەکرد بەپێی نەریتی
ئەو ڕۆژگارە  .بەاڵم ژنە گوناهبارەکە ڕانەوەستا لە ماچ کردنی پێیەکانی
عیسا ! ئەم بەشە دەریدەخات کە گوزارشە لە سۆزداریی  ،لەسەردەمی
عیسادا ماچ گوزارش بوو لە سۆزداری و خۆشەویستی  ،لەم ڕۆژگارەی
ئەمڕۆماندا باوەڕداران لە زۆرێك لە واڵتاندا دەژین و کلتوری جیاواز
وهەمەجۆریان هەیە بۆیە باشترە باوەڕداران بۆخۆیان بڕیار بدەن کام
شێوازە گونجاوە بۆ گوزارش کردن لە سۆز و خۆشەویستی ئیدی باوەش
پێداکردن بێت یان ماچ کردن یاخود تەوقەکردن .
ب .دەبێت ماچ گوزارشێكی ڕاستگۆیانە بێت لە سۆز و خۆشەویستی .
بەپێی لۆقا  ٤٨ -٤٧ :٢٢یەهوزا ناپاکی کرد لەگەڵ عیساو دایە دەستی
دوژمنەکانی بە ماچ کردن  ،ماچەکەی یەهوزا ناپاکانە بوو  ،بۆیە دەبێت
باوەڕدارا لەو شێوە ماچانە نەکات وەکو ماچەکەی یەهوزای ناپاك  ،بۆیە
ماچی باوەڕدار دەبێت بێ خەوش و پاك وڕاستگۆیانە بێت .
ج .دەبێت ماچ گوزارشێکی پیرۆز بێت لە سۆزو خۆشەویستی.
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بەپێی ڕۆما  ١٦ :١٦؛ ١کۆرنسۆس  ١٢ :١٣پۆڵس هانی باوەڕداران
دەدات کە ساڵو لەیەکتری بکەن بە ماچی پیرۆز  .وشەی پیرۆز واتە
جیابۆتەوە لە خراپە و خۆی تەرخان کردوە بۆ خودا بۆیە ماچی پیرۆز
ئاماژە دەکات بۆ سێ الیەن کە پێکەوە گرێدراون  :دوو کەس کە یەکتری
ماچ دەکەن وە خودا ئەوەی دەیانبینێ و هەموو شتێك دەزانێت ! .
د .دەبێت ماچ گوزارشێکی گشتی بێت لە سۆزو خۆشەویستی .
بەپێی ١سالۆنیکی  ٢٦ :٥دەبێت ماچ بۆ هەموو ئەندامان و تاکەکانی
خێزانی کڵێسا بێت  ،دەبێت باوەڕداران خۆیان بپارێزن لەوەی سۆزو
خۆشەویستیان تەنها بۆ هەندێك هەبێت و بۆ ئەوانەی دیکە نەبێت بەهەر
هۆکارێك بێت ! دەبێت ماچی پیرۆز بۆ هەموو باوەڕدارێك بێت بەبێ
جیاوازی .
هـ  .دەبێت ماچ گوزارشێكی خۆشەویستانە بێت لە خۆشەویستی و سۆز.
بەپێی ١پەترۆس  ١٤ :٥دەبێت باوەڕداران ساڵو لەیەکتر بکەن و ماچی
یەکتر بکەن بە ماچی خۆشەویستی ئەم بەشە گوزارشە لە بەرپرسیارێتی
باوەڕداران کە یەکتریان خۆش بوێت بە خۆشەویستی مەسیح  ،چونکە
ماچ وەکو پەیوەست بوونێکە بە خۆشەویستی باوەڕدارانە بۆ یەکتر وەك
چۆن کەسیح خۆشی ویستن یۆحەنا  ٣٥ -٣٤ :١٣؛ ١کۆرنسۆس -٤ :١٣
.٨
و .مێژووی ماچ ی مەسیحیەت .
بەڵگە هەیە لەبارەی پەیڕەوکردنی ماچی پیرۆز لە کڵێسای ڕۆژئاوا
بەردەوام بووە تا سەدەی سیازدەهەم  .تا ئێستاش ئەم پەیڕەوکردنە
بەردەوامە لە کڵێسای ڕۆژهەاڵتیدا ! لە هەندێ کلتوردا بەیەکگەیشتنی
هەردوو ڕەگەز دەبێت بەپێی کۆمەڵێ یاسا بێت و لەهەندێ کلتوردا ئاسان
نیە و توندترە  .ئیدی بەم شێوەیە دەشێ پەیڕەوکردنی دروست بۆ ماچی
مەسیحی بەپێی واڵتان و کلتورە جیاوازەکان بڕیاری لەسەر بدەن کام
شیوازەیان گونجاوە لە دەربڕینی سۆزو خۆشەویستیان بۆ یەکتری.
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ڕۆما ١٨ -١٧ :١٦
پرسیاری  :٤دەبێت چۆن باوەڕدار مامەڵە بکات لەگەڵ مامۆستایانی
درۆزن ؟
تێبینیەکان .
پۆڵسی نێردراو لە ڕۆما  ١٨ -١٧ :١٦دا دەڵیت "ئەی خوشك و برایان،
لێتان دهپاڕێمەوه ،ئاگاتان لەوانە بێت كە ناكۆكی و كۆسپ دهنێنەوه ،بە
پێچەوانەی ئەو فێركردنەی فێری بوون .لێیان دوور بكەونەوه .ئەو
كەسانەی بەم شێوهیەن خزمەتی مەسیحی گەورهمان ناكەن ،بەڵكو
خزمەتی سكی خۆیان دهكەن ،بە قسەی خۆش و زمانلووسی دڵی
ساكارهكان هەڵدهخەڵەتێنن" .
أ .مامۆستایانی درۆزن و شێوازەکانیان .
ئاماژە ناکات بۆ هیچ شوێنێك کە ئەوانە ئەندامی کڵێسا بوون لە ڕۆما ،
چونکە پۆڵسی نێردراو بەشانوباڵی باوەڕداران هەڵدەدات و باسی
گوێڕایەڵی و ملکەچیان دەکات بۆ عیسای مەسیح لە ڕۆما  ٩ :١٦دا .
بۆیە پێدەچیت ئەوانە کەسانێكی دەرەوەی کڵێسا بووبن لە ڕۆژگاری
ئەمڕۆشماندا لەو جۆرە مامۆستا درۆزنانە هەن کە تەنها بۆ تێرکردنی
سکی خۆیان هەوڵ دەدەن و بەرهەڵستی فێرکردنە ڕاستەقینەکانی
نێردراوانی مەسیح دەکەن .
ب .باوەڕداران دەبێت چۆن مامەڵە بکەن لەگەڵ مامۆستایانی درۆزن و
ئەوانەی فێرکردنی هەڵە باڵودەکەنەوە .
پۆڵس ناڵێت دەبێت باوەڕداران بەرهەڵستی ئەو مامۆستا درۆزنانە بکەن ،
لەبەرئەوەی ڕەنگە توانای ئەوان لە توانای ئەندامانی سادەی کڵێسا
زۆرتربێت بۆیە پێیان دەڵێت و هۆشداریان دەداتێ کە ئاگادار بن لێیان
هەمیشە و هەموو کاتێك وە تێبینی و سەرنجیان هەبێت لەسەریان و
خۆیان لەوانە البدەن ! ٢یۆحەنا . ١١ -١٠
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ڕۆما ٢٦ -٢٥ :١٦
پرسیاری  :٥نهێنیەکە کامەیە ؟
تێبینیەکان .
أ .نهێنی شاراوە .
ئەو نهێنیە بە شاراوەیی ماوەتەوە تا خودا ئاشکرای کردو ڕایگەیاند ،
ئەفەسۆس  ٦ -٢ :٣؛ کۆلۆسی  ٢٧ -٢٥ :١؛ مەتا  ١٢ :١١؛  ١٤ :٢٤؛
وتەکان  ١٠ -٦ :٧؛ گەاڵتیە  ٢٨ :٣؛ ١پەترۆس . ١٠ -٩ :٢
ب .ئاشکراکردن و ڕاگەیاندنی نهێنیەکە .
لەگەڵ ئەوەی ئەم نهێنیە لە بەشەکانی پێغەمبەرانی پەیمانی کۆندا بەڵێنی
پێدراوە ڕۆما  ٢ :١؛  ٢٦ :١٦بەاڵم بەنهێنی و شاراوەیی مایەوە لە
سەردەمانێکی درێژی ڕابردوودا ڕۆما  . ٢٥ :١٦وە لەگەڵ ئەوەی پالنی
جاویدانی خودا بۆ ڕزگاریی ژمارەیەکی زۆری لە خەڵکی دەگرتە خۆ لە
هەموو نەتوەکانی جیهان پەیدابوون  ٣ :١٢؛  ١٨ :٢٢ئیدی ماوەی هاتنە
دی ئەم پالنە نەهات ئێستا نەبێت واتە لە هاتنی یەکەمی عیسای مەسیحدا
 ،بەهاتنی عیسای مەسیح سەردەمی پەیمکانی نوێ دەستی پێکرد ئیدی
خەڵکی لە هەموو نەتوەکانی زەوی باوەڕ دەهێنن بە عیسای مەسیح و
ملکەچ وگوێڕایەڵی دەبن ڕۆما  ٢٦ :١٦وە دێنە نێو شانشینی خوداوە مەتا
 ١٢ :٨؛ هەروەها بڕوانە ڕۆما . ! ٢٧ :١٦

پەیڕەوکردن
هەنگاوی  :٤پەیڕەوی بکە.
بیربکەوە  :چی ڕاستیەك لەم بەشەی کتێبدا هاتوە دەشێ باوەڕداران بە
شێوەی پراکتیك پەیڕەوی بکەن ؟
بەشداری بکەو بنوسە :وەرن پێکەوە بیربکەینەوە و هەندێ پەیڕەوکردن
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بنوسینەوەو تەواو بکەین لە ڕۆما . ٢٧ -١ :1٦
بیربکەوە  :ئەو پەیڕەوکردنە پێشنیارکراوە کامەیە کە خودا دەیەوێ
بیگۆڕێ بە پەیڕەوکردنی کەسێتی ؟
بنوسە  :ئەم پەیڕەوکردنە کەسێتیە بنوسە لە پەڕاوەکەتدا .بەشداری بکە بە
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 ).

 -١نمونە لەسەر پەیڕەوکردنی پێشنیارکراو لە ڕۆما . ٢٧ -١ :1٦

 : ١ :1٦نامەی ڕاسپاردن بنێرە لەگەڵ کەسێکی دیکەدا کە نوێنەری
کڵێساکەتە .
 : ٢ :١٦هاوکاری پێشکەش بەو باوەڕدارانە بکە گەشت دەکەن و
پێویستیانە بۆ گەشتەکەیان .
 : ٣ :١٦ببە هاوبەشی خزمەت وکاری باوەڕدارنی دیکە لەبری ئەوەی
سەربەخۆ بیت و جودا بێت لەوانی تر .
 : ٥ : ١٦ماڵەکەت بکە بە کڵێسایەکی نێو مااڵن .
 : ٧ : ١٦ئەو باوەڕدارنەت لەیاد بێت کە بەندکراون (عیبرانیەکان :١٣
 ) ٣وە نوێژ بکە لەپێناویاندا (کردار . ) ٥ :١٢
 : ١٠ : ١٦پێشوازی لەو ڕاستیە بکە کە خودا تاقیت دەکاتەوە بە
ناڕەحەتی و ناخۆشی تا پاک و بێگەرد وبێ خەوشت بکات .
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 : ١٦ : ١٦بگەڕێ بەدوای ئەو شێوازەدا کە خۆشەویستی و سۆزت بۆ
باوەڕدارانی پێ دەردەخەیت  ،بەشێوەیەک گونجاو بێت و پێشوازی لێ
بکرێت لە کلتورەکەتدا .
 : ١٧ : ١٦ئاگادار بەو بزانە کێن مامۆستایانی درۆزن و پێشوازیان لێ
مەکە لە ماڵەکەتدا .
 : ١٩ : ١٦بێتاوان وسادە بە لەوەی خراپە  ،بۆیە بینەری پرۆگرام یان
فیلمە خراپەکانی تەلەفزیۆن مەبە و کتێب و گۆڤاری خراپ مەخوێنەوە و
چاوەکانت دوور بخەوە و گوێیەکانت دوور بخەوە لە هەموو ئەوانەی
سادەیی و پاکیت لێ زەوت دەکات و توشی خراپەت دەکات .
 : ٢٠ : ١٦لەگەڵ ئەوەی شەیتان بەزیوە مەتا  ٢٩ -٢٨ :١٢؛ یۆحەنا
 ٣١ :١٢بەالم تا ئێستاش هێزێکی زۆری هەیە بۆ ئەوەی ببێتە هۆی
خراپەکاری بڕوانە ١پەترۆس  ٨ :٥بۆیە بەرهەڵستی بکە بە بەردەوامی
و بێ ڕاوەستان ١پەترۆس  ٩ :٥؛ یاقوب  ٧ :٤لەهاتنەوەی دوەمی
عیسای مەسیحدا شەیتان فڕێ دەدرێتە دۆزەخەوە بۆ تاهەتایی ٢سالنیکی
 ٨ :٢؛ ئاشکراکردن . ١٠ :٢٠
 .٢نمونە لەسەر پەیڕەوکردنی کەسێتی :
أ .دەمەوێ ماڵەکەم بکەم بە شوێنی کۆبونەوەی باوەڕداران .
ب .دەمەوێ فێر بمک چۆن سۆزو خۆشەویستیم بە ڕاستی دەربخەم بۆ
خوشکو برایانم بە شێوەی گونجاو دروست .
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هاتنەدەنگ
هەنگاوی  :٥نوێژ بکە
بە نۆرە نوێژ دەکەین  ،هەریەکێك سەبارەت بە یەك ڕاستی کە خودا فێری
کردین لە ڕێگەی ئایەتەکانیەوە لە ڕۆما . 27 -١ :١6
( 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 ).

٥

نوێژ (  ٨خولەك ) نوێژی داکۆکیکاری

بەردەوام بن لە نوێژ لە شێوەی کۆمەڵەی دووانەیی یان سیانی .
نوێژەکانتان بەرز بکەنەوە لە پێناوی یەکتر و لە پێناوی خەڵکی
جیهان.

٦

ئەرکی ماڵەوە ( دوو خولەك ) بۆ وانەی داهاتوو

ڕابەری کۆمەڵەکە  .ئەرکی داهاتوو بدە بە ئەندامانی کۆمەڵەکەت بە
شێوەی نوسراو  ،یان داوایان لێ بکە لە پەڕاوەکانیاندا بینوسن.
 -١بەڵێن  .بەڵێندان بە ڕاهێنانی قوتابیەکانی خوداوەند و بونیادنانی
کڵێسای مەسیح و جاڕی موژدەی شانشینیی .
 -٢وتاری ئامۆژگاری یان فێرکردن  ،یان وانە دابەشکردن (لەگەڵ
کەسێكی تر یان لەگەڵ کۆمەڵێکدا) ڕۆما .٢٧ -١ :١٦
 -٣تێبینیەکانت بنوسە سەبارەت بە بونیادنانی کڵێسای مەسیح  .هەروەها
ئەو تێبینیانە بنوسەوە کە پەیوەندیان بە کاتی خەڵوەتت لەگەڵ خودا و
ئایەتەکانی لەبەرکردن و تێبینیەکانت سەبارەت بەم ئەرک و وانەیە .
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بەردەوام بە لە گەشە کردن
 .١کاتی خەڵوەت .
بەردەوام کاتت هەبێت بۆ بەشداری کردنی کەسێتی لەگەڵ عیسای مەسیح
(کاتی خەڵوەت ) پرۆگرامی ( باشترین ڕاستی ) بەکار بهێنە بڕوانە
ڕێبەری ڕێنماییەکانی یەکەم پاشکۆی  . ١یەکێك لە شێوازە باشەکان
بەکارهێنانی پرۆگرامی خوێندنەوەی کتێبی پیرۆزە بڕوانە ڕێبەری
ڕێنماییەکانی یەکەم پاشکۆی  . ٢بەردەوام بە لە نوسینەوەی تێبینیەکانت
لەکاتی خەڵوەتدا .
 .٢لەبەرکردنی ئایەتەکان .
بەردەوام بە لە هەڵبژاردنی ئایەتی نوێ لە کتێبی پیرۆزدا بۆ لەبەرکردن
ئەوەی وەری دەگریت لە خوێندنەوەو لێکۆڵینەوەتدا لە کتێبی پیرۆز  ،ئەو
ئایەتانە لەبەر بکە بەشێوەیەکی ڕێکوپێك گرنگە بڕوانە ڕێبەری
ڕێنماییەکانی یەکەم پاشکۆی  . ٥بەردەوام پێداچونەوە بکە بۆ دواین پێنج
ئایەتی ڕۆژانە .
 .٣لێکۆڵینەوەی کتێبی پیرۆز .
بەردەوام بە لە لێکۆڵینەوەی کتێبی پیرۆز  ،بەشێك هەڵبژێرە لە کتێبی
پیرۆزدا و پشت ببەستە بە پرۆگرامی پێن جهەناگوەکەی لێکۆڵینەوەی
کتێبی پیرۆز  ،کاتێ دەست دەکەیت بە لێکۆڵینەوە  ،ئامۆژگاریت دەکەم
بەشێکی پەیمانی نوێ هەڵبژێرە پێش ئەوەی بەشێك لە پەیمانی کۆن
هەڵبژێریت چونکە دەبێت ڕاڤەی پەیمانی کۆن بکرێت لە ژێر ڕۆشنایی
ڕاگەیاندنی پەیمانی نوێدا .
 .٤نوێژ .
بەردەوام بە لە نوێژ کردن لەپێناوی کەسێک یان شتێكدا هەموو هەفتەیەك
ئیدی ببینە خودا چی دەکات زەبور . ٣ :٥
 .٥بەشداریکردنی باوەڕداران .
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بەردەوام بە لە کۆبونەوە لەگەڵ باوەڕدارانی تر لە کڵێسادا (ئیدی لە نێو
کۆمەڵە یان کڵێسای مااڵن یاخود کۆبونەوەی کڵێسای گەورە بێت).
 .٦بەروبوم .
بەردەوام بە لە بەروبومی زۆرو بەردەوام یۆحەنا  ، ١٦ ، ٨ ، ٥ :١٥ببە
بە شایەت بۆ عیسای مەسیح بڕوانە مەتا  ٣٢ :١٠؛ ١پەترۆس -١٥ :٣
 . ١٦جاڕی موژدەی ئینجیل بدە بە جۆرەها و شێوازی جیاواز  ،کۆشش
بکە کاریگەریت هەبێت لەسەر چواردەورەکەت تا زیاتر نزیک ببنەوە لە
عیسای مەسیح .
 .٧بە قوتابی بوون .
بەردەوام بە لەشوێنکەوتنی عیسای مەسیح لێوەی فێر بەو گوێڕایەڵ و
ملکەچی وشەکانی بە بروانە مەتا . ٢٧ -٢٤ :٧
کۆمەڵەی نوێ دامەزرێنە
کاتێ ئەم لێکۆڵینەوەو ڕاهێنانە تەواو دەکەیت لەگەڵ کۆمەڵەی باوەڕداران
دوو شت بکە :
 .١هەوڵ بدە ئەوانی تر لەگەڵ کۆمەڵەیەکی نوێ دەست پێبکەن.
هانی کۆمەڵەی باوەڕداران بدە ئەوانی ڕهێنانت پێکردوون لەگەڵ
کۆمەڵەیەکی نوێدا دەست پێبکەن ئەو باوەڕدارە نوێیانەی دەیانەوێ
لەڕووی ڕۆحیەوە گەشە بکەن  ،هانیان بدە ئەم لێکۆڵینەوەیە یان بەشێکی
ئەم ڕاهێنانە بەکار بهێنن لەگەڵ باوەڕدارە نوێیەکاندا .
 .٢تۆش هەروەها لەگەڵ کۆمەڵەیەکی نوێدا دەست پێبکە .
بە ڕۆحی نوێژەوە کۆمەڵەیەکی نوێ دەس پێبکەو لە گەنجان و الوانی
باوەڕدار بۆ ڕاهێنانیان  ،وە ئەم لێکۆڵینەوەیە یان بەشێکی بەکار بهێنە ،
لێکۆڵینەوەکە پێکهاتوە لە سێ بەش وەك ئەمانەی خوارەوە  * :بڕۆ و
بەقوتابی کردن ئەنجام بدە  ٤٨وانەیە لە ڕێبەری ڕێنماییەکانی  -١ن٤
تایبەت بە بەقوتابی بوون  * .بڕۆ و کڵێسای مەسیح دامەزرێنە  ٥٨وانەیە
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لەڕێبەری ڕێنماییەکانی  ٨ -٥تایبەت بە بونیادنان یان دامەزراندنی
کڵێسایە  * .بڕۆ و جاڕی موژدەی شانشینی خودا بدە  ٤٨وانەیە لە
ڕێبەری ڕێنماییەکانی  ١٢ – ٩تایبەت بە فراوانبوونی شانشینی خودایە.

پاشکۆی ١

کۆیلە دەستپاکەکان (دڵسۆزەکان) و کۆیلە ناپاکەکان

" نمونەی کۆیلە دەستپاکەکان و ناپاکەکان " لە مەتا  ٥١ -٤٥ :٢٤؛ لۆقا
 ٤٨ -٤٢ :١٢تایبەتە بە خزمەت لە نێو شانشینی خودا .
مەتا  51 -45 :24؛ لۆقا  ٤٨ -٤٢ :١٢بخوێنەوە .

 .١چیرۆکە سروشتیەکە تێ بگە کە لە نمونەکەدا پێشکەش کراوە.
گفتوگۆی لەبارەوە بکە  :ئەو فێرکردنە سەرەکیە کامەیە نمونەکە
پێشکەشی دەکات ؟
تێبینیەکان .
بەڕێوەبەر یاخود (لێپرسراوی) کۆیلەو خزمەتکارەکان .
گەورەی کۆمەڵێك لە خزمەتکار و کۆیلە لەسەر گەشتکردن بوو بۆ
گەشتێکی درێژخایەن  ،پێش ئەوەی گەشتەکەی بکات خزمەتکارێکی
هەبوو متمانەی پێی زۆری پێ هەبوو دەستنیشانی کرد بە لێپرسراوی
خزمەتکارەکان و کۆیلەکانی تر  .لەم پلە نوێیەدا تەنها لێپرسراوی
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خزمەتکارەکانی تر نیە بەڵکو دەبێت بایەخ بدات بەتایبەتی بە دابین
کردنی پێویستیەکانیشیان چونکە کاتێ سەرپەرشتیار یان لێپرسراو نەبێت
بەسەر کۆیلەو خزمەتکارەکانەوە قورس دەبێت کارەکانیان بەباشی
ڕاپەڕێنن .
گەڕانەوەی گەورەکە .
گەڕانەوەی گەورەکە کتوپڕەو چاوەڕوان نەکراوە کەسیان کات و
کاژێرەکەی نازانن بۆیە  ،لێپرسراوی خزمەتکارەکان وێناکردنە بۆ
دڵسۆزی ودەستپاکی یان ناپاکی  ،وە بە گەڕانەوەی گەورەکە
کاریگەریەکی تەواو جیاوازی دەبێت لەسەر کۆیلەی دڵسۆز یان ناپاك.
دەستخۆشی و ئافەرینکردنی کۆیلەی دڵسۆز و دەستپاك .
گەر کۆیلە دڵسۆز بوو لە بەڕێوەبردنی کارەکان و سەرکاریەکەی کە پێی
سپێردراوە و بە خواستی گەورەکەی کاری کرد ئیدی گەورەکەی لە
گەڕانەوەیدا دەیکات بە لێپرسراوی هەموو موڵکەکانی .
سەرزەنشتکردنی کۆیلەی ناپاك .
بەاڵم گەر کۆیلە ناپاك بوو لە بەڕێوەبردندا و ئەو ئەرکەی پێی سپێردراوە
سەرزەنشت دەکرێت ولەکاتی گەڕانەوەی گەورەکەیدا پارجە پارجە
دەکرێ و فڕێ دەدرێتە نێو دۆزەخەوە بڕوانە ئاشکراکردن  ٨ :٢١؛ مەتا
. ٤٦ :٢٥

 .٢چوارچێوەی دەقە ڕاستەوخۆکە بخوێنەوەو تاقی بکەوە  ،وە
بنەماکانی نمونەکە دیاری بکە .
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ئاشکرای بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە  :چیرۆک و بانگراوند و شرۆڤە
یان جێبەجێکردنی ئەم نمونەیە چی یە ؟
تێبینیەکان .
أ .بانگراوندی نمونەی هاتوو لە لۆقا . ٤١ -٣٥ :١٢
هەروەها بڕوانە لۆقا . ٢٤ -٢٣ :١٣
پەترۆس گوتی« :گەورهم ،ئەم نموونەیە بە ئێمە دهڵێی یان بە هەمووان؟
بەاڵم عیسا وەاڵمێکی ڕاستەوخۆی نەدایەوە ئەمەش دوبارە ڕویدا لە لۆقا
 ٢٤ -٢٣ :١٣دا ڕەنگە ئەوەی عیسا دەیڵێت ئەوەیە ( ئەوەندە خۆتان بەو
پرسیارانەوە سەرقاڵ مەکەن ئەوەی کە دەبێت بیکەن ئەوەیە کۆشش بکەن
وهەوڵ بدەن خزمەتکارێکی دەستپاک و دڵسۆز و دانا بن ) .

ب .چیرۆکی نێو نمونەی هاتوو لە لۆقا . ٤٦ -٤٢ :١٢
ج .شرۆڤە یان جێبەجێکردنی نمونەی هاتوو لە لۆقا .٤٨ -٤٧ :١٢
خوداوەند دەفەرموێت " :ئەو كۆیلەیەش كە خواستی گەورهكەی دهزانێت،
ئاماده نابێت و بە خواستی ئەو ناكات ،زۆری لێ دهدرێت .بەاڵم ئەوهی
نازانێت و كردهوهكەی شایانی لێدانە ،ئەوا كەمی لێ دهدرێ .ئەوهی
زۆری دراوهتێ داوای زۆری لێ دهكرێت ،ئەوهش زۆری لەال دانراوه
داوای زیاتری لێ دهكرێت ".لۆقا . ١٩ ، ١٧ :١٩
 .٣وردەکاری پەیوەندیدار و ناپەیوەندیدار بە نمونەکە دیاری
بکە.
بزانە :عیسا واتایەکی دیاریکراوی نەداوە بە هیچ کام لە وردەکاریەکانی
ئەم نمونەیە .
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 .٤پەیامی سەرەکی نمونەکە دیاری بکە .
ئاشکرای بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە  :پەیامی سەرەکی ئەم
نمونەیە چی یە ؟
تێبینیەکان .

نمونەی کۆیلەی دڵسۆز و ناپاک لە مەتا  ٥١ -٤٥ :٢٤؛ لۆقا :١٢
 ٤٦ -٤٢فێرمان دەکات لەبارەی " خزمەت لە شانشینی خودا " .
پەیامی سەرەکی نمونەکە ئەمەیە  :دەبێت باوەڕداران بە هەڕەمەکی
بێ گوێدانە کارەکان و بێ هەستکردن بە بەرپرسیارێتی مامەڵە
نەکەن لەوەی دەیانەوێ لەژیانیاندا ئەنجامی بدەن  ،چونکە خودا
لێپرسینەوە دەکات لەگەڵ هەموو خزمەتکارێکدا لەبارەی ئەرک و
ئەو کارەی پێی سپاردوە .
خزمەت بنەمایەکی سەرەکیە لە شانشینی خودا  .گەلی خودا خزمەت
دەکەن و تەواوی دەکەن بە دەستپاکی و دڵسۆزی لە هەموو ئەو
خزمەت و کارانەی خودا بۆیانی دیاری کردوە .

 .٥بەراوردی نمونەی هاوسەنگی و بەرابەری لە کتێبی پیرۆزدا.

ئاشکرای بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە  :هەریەك لەم بەشانە
چیمان فێر دەکات بە بەراورد لەگەڵ ئەوەی نمونەکە فێرمان
دەکات؟
کۆیلە/خزمەتکار و ئەرکە دیاریکراوەکەی .
هەر کۆیلەیەك ئەرکێکی بۆ دیاری کراوە  .عیسا لە مەرقۆس  ٣٤ :١٣دا
دەفەرموێت "وهك پیاوێك گەشتی كردبێت ،ماڵەكەی بەجێهێشتبێت و
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دهسەاڵتی دابێتە كۆیلەكانی ،هەریەكە و بە ئیشی خۆی ،دهرگاوانیشی
ڕاسپاردبێت ئێشك بگرێت".
داواکراوە لە هەر کۆیلەیەك دەستپاک و دڵسۆز بێت بڕوانە ١کۆرنسۆس
. ٢ - ١ :٤
هیچ کۆیلەیەك نازانێت کەی گەورەکەی دەگەڕێتەوە تا خزمەتەکەی
بپشکنێت و هەڵسەنگاندنی بۆ بکات  .بڕوانە مەرقۆس . ٣٥ -٣١ :١٣
کۆیلە  /خزمەتکار و بەرپرسیارێتی .
بەرپرسیارێتی کۆیلە جیاوازە بەپێی ئەو کارەی پێی دەسپێردرێت  .وە
بەرپرسیارێتی دەگونجێت لەگەڵ بڕی زانیاری ئەوەی هەیەتی لەگەڵ ئەو
دەرفەتەی پێی دەدرێت لەکارەکەیدا .
لێڤیەکان  ٤٦ -١ :٢٦بخوێنەوە  :گوێرایەڵی و یاخی بوون
خودا خەاڵتی گوێڕایەڵەکان دەکات و سزای یاخی بوان دەدات.
ژمارە  ٣١ -٢٢ :١٥؛ زەبور  : ١٣ -١٢ :١٩یاخی بوونی بێ مەبەست
و یاخی بوون و ئاڵنگاری بە مەبەست .
لۆقا  ٤٨ -٤٧ :١٢؛  ٣٤ :٢٣؛ کردار  ١٧ :٣؛ ١تیمۆساوس : ١٣ :١
گێالیەتی یان زانیاری و یاخی بوون  .لۆقا  ٤٨ :١٢بخوێنەوە .
هەروەها ئامۆس  ٢ :٣؛ مەتا  ١٥ :١٠؛  ٢٤ -٢٠ :١١بخوێنەوە  .نابێت
هەڵبژاردنی خودایی و بەرپرسیارێتی مرۆیی لەیەکتر جیابکرێنەوە .
ئیسرائیل گەلێك بوو خودا هەڵیبژارد لەنێوان گەاڵنی سەر زەوی تا ببێتە
گەلی تایبەتی خۆی  ،هەروەها سزای گوناهەکانی دەدات وە ئەو شارانەی
عیسای مەسیح مزگێنی تێدا ڕاگەیاند و کاری پەرجوی تێدا کردن و
تۆبەیان نەکرد سزایەکی توند دەدرێن زیاتر لە سزای ئەو شارە
خراپەکارانەی هیچ دەرفەتێکیان و بژاردەیەکیان نەبوو بەو شێوەیە.
کۆیلە  /خزمەتکار و یاخی بوون .
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بۆچی دەبێت سزای ئەو کۆیلە /خزمەتکارە بدرێت کە خواستی
گەورەکەی نازانێت ؟ چۆن دەبێت سزا بدرێت کە نازانێت ؟
ڕۆما  ٢١ -١٨ :١؛  ١٦ -١٤ :٢بخوێنەوە  .نەزانی یان نەفامی ،
گێالیەتیەکی ڕەها نیە ! کەس ناتوانێت بانگەشەی ئەوە بکات کە هیچ
زانیاریەکی نیەو هیچ نازانێت لەبارەی خوداو خواستەکانی خودا .
یۆحەنا  ٣٦ ، ١٨ -١٦ :٣؛ ڕۆما  ١ :٨؛ ١کۆرنسۆس  ١٤ :٣؛ کۆمکار
 ١٤ :١٢؛ یاقوب  ١٧ -١٤ :٢؛ ژمارە  ٣٥ -١ :١٦؛ ٣یۆحەنا ٩
بخوێنەوە  :ئەو پێوەرەی سەرچاوەی گرتوە لە دادوەریدا باوەڕە .
خودا دادگایی و دادوەریی هەموو خەڵکی دەکات بەپێی باوەڕیان یان
بێباوەڕیان بە پەیامەکەی .
کۆیلە  /خزمەتکار و هاتنەوەی دوەم .
دەبێت هەڵوێست و هەڵسوکەوتی خزمەتکاران چۆن بێت تایبەت بە
هاتنەوەی گەورەکەیان ؟
١سالۆنیکی  ٣ -١ :٥بخوێنەوە ! هەروەها ٢سالۆنیکی  ٢ -١ :٢؛ -٦ :٣
 ١٢بخوێنەوە  .دەبێت باوەڕداران بەشێوەیەك چاوەڕوانی هاتنەوەی
دوەمی عیسای مەسیح نەکەن بە شڵەژاویی وەکو گەلی کڵێسای سالۆنیکی.
ئاشکراکردن  ١٢ -٨ :٢بخوێنەوە  .دەبێت باوەڕداران چاوەڕوانی
هاتنەوەی دوەمی عیسای مەسیح بکەن بە شێوەیەك کە بە دڵسۆزی و
دەستپاکی و چاالکانەو تینوگوڕەوە بژین وەکو کڵێسای سەمیرنا  .ئەوە تاقە
شێوازە کە چاوەڕوانی هاتنەوەی دوەمی عیسای مەسیحی پێ بکرێت بە
بەردەوامی و لە خزمەتی عیسای مەسیحدا بن بە دڵسۆزیی !
 .٦کورتەی فێرکردنی کتێبی پیرۆز لەبارەی خزمەتەوە.
بڕوانە پاشکۆی . ٤
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پاشکۆی ٢

دە مەناکە

نمونەی دە مەناکە لە لۆقا  ٢٧ -١١ :1٩تایبەتە بە خەاڵتکردن لە
شانشینی خودا .

لۆقا  27 -1١ :19بخوێنەوە .

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

پێشەکی  :نمونەکە بە زمانێکی میتافۆری دەدوێ و واتای ڕۆحیەکەی
بونیاد نراوە لەسەر ئەم زمانە میتافۆریە  .بۆیە یەکەمجارشرۆڤەی
وشەکانی نێو چیرۆک ونمونەکەو بانگراوندە کلتوریەکەی دەکەین
ودەخوێنین  /شارستانی و ڕاستیە میژوویەکانی .
گفتوگۆی لەبارەوە بکە  :ئەو فێرکردنە سەرەکیە کامەیە نمونەکە
پێشکەشی دەکات ؟
تێبینیەکان .
پیاوماقوڵێك بۆ واڵتێكی دوور ڕۆیشت ،تاوهكو شانشینێك بۆ خۆی
وهربگرێت  .شتێکی ئاسایی نەبوو لەسەردەمی عیسادا کەسێك بڕوات بۆ
ڕۆما تا دەسەاڵتێكی شاهانە وەربگرێت  ،بەپێی ئەم چیرۆکەی
202

لەبەردەستماندایە  ،ئەم پیاوە پلەوپێگەیەکی بەرزی هەبوو پێش ئەوەی
بڕوات  ،وە چیرۆکەکە ئاماژە دەکات بۆ ئەوەی ئەم پیاوە کۆیلەو
خزمەتکاری هەبوەو دەسەاڵتدار بوە .
بۆ هەر یەك لە دە کۆیلەکە کیسەیەك زیوی پێدان .
وشەی یۆنانی بۆ کیسە لەئایەتی  ١٣دا "مەنا" جیاوازە لە وشەی
بەکارهاتوو لە نمونەی سێ کۆیلەکەی نێو مەتا  ٣٠ -١٤ :٢٥چونکە
وشەی بەکارهاتوو لە وێدا "تاالنتون" و جیاوازن لە نرخدا بە تەواویی ،
بۆیە ئەم جیاوازیە لە دوو وشە یۆنانیەکەدا ئاماژەن بۆ دوو نرخی جیاواز
لە وەرگێرانی ڤاندایک دا بە ڕوونی وشەی "مەنا" لەم نمونەیەدا تەنها بۆ
ئاسانکاریی لە جایاوزی نرخەکەدایە.
ئەم پیاوماقوڵە ویستی پارەو سامانی بازرگانی پێوە بکرێت لەالیەن
کۆیلەکانیەوە "مەنا" پارچەیەك دراوی یۆنانی بوو بەرامبەر بوو بە سەد
دراخما وە دراخما کرێی یەکی گونجاوی ڕۆژانەی کرێكارێكی ئاسایی
بوو  .جیاواز لە نمونەی سێ کۆیلەکەی لە مەتا  ٣٠ -١٤ :٢٥دا هاتوە .
ئەرکەکە .
پیاوەکە فەرمانی کرد بە کۆیلەکانی و پێی ووتن  :بازرگانی بکەن بە
پارەکەوە تا دەگەڕێمەوە  ،لەگەڵ ئەوەی "مەنا" بڕێك پارەی بچووکە بە
بەراورد لەگەڵ "تاالنتون" لە مەتا  ٢٥بەاڵم چیرۆکەکە پێداگری ناکات
لەسەر بابەتی پارە بەڵکو لەسەر ئەوەی چی بەو پارەیە دەکەن و چۆن
وەبەرهێنانی پێوە دەکەن تا دەگەڕێتەوە پیاوەکە کاتێك بوە بە پاشا !
هەندێ خەڵكی شارەکە ڕقیان لەپیاو ماقوڵەکە بوو وە ڕەتیان کردەوە.
ئەمەش هەر ئاسایی نەبوو لەسەردەمی عیسای مەسیحدا  ،چونکە هەندێك
لە خەڵکی لە هەوڵی ئەوەدا بوون دەسەاڵتیان دەستبکەوێت و گەشتیان
دەکرد بەرەو ڕۆما بۆ هەوڵی بەدەستهێنانی پلەو پایەو دەسەاڵت  ،هەندێ
خەڵکی ئەو شارە دەترسان لە سەرکوتکردن لەالیەن دەسەاڵتدارانەوە بۆیە
زۆرجار ئەوانە نوێنەریان دەنارد بۆ ڕۆما بۆ شکستهێنانی هەوڵی ئەو
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پیاوە کە هەوڵی دەدا ببێت بە پاشا بەسەریانەوە  ،ئەمەش ڕوویدا لەگەڵ
یۆحەنا هیرکانۆسی دوەم و ئەرستۆپۆلۆس  ،هەروەها ئەرخیالوس لە
مێژووی کەمێك پێش هاتنی یەکەمی عیسای مەسیح .
کاتی گەڕانەوەی پاشاو خەاڵتکردنی کۆیلە دڵسۆزەکان.
پیاوە ماقوڵەکە ئەوەی بوە بە پاشا فەرمانی دا بە کۆیلەکانی حیسابی
خۆیان پێشکەش بکەن کە چیان کردوە بەو "مەنا" یەی پێی دان  .کۆیلەی
یەکەم هات و بە ساکاریەوە بە پاشای ڕاگەیاند کە دە بەرامبەر قازانجی
کردوە ! وە دوەم کپئلە هات و هەروەها بە پاشای ڕاگەیاند کە پێنج
بەرامبەر قازانجی کردوە  ،پاشا ئافەرینی هەردوو کۆیلە دڵسۆزەکانی
کرد لەو ئەرکەی پێی سپاردبوون ئیدی بەم شێوەیە دە شاری بەخشی بە
یەکەم وپێنج شاری بەخشی بە دوەم .
کاتی گەڕانەوەی پاشاو سزادانی کۆیلە ناپاکەکە و خەڵکی شار کە
دەسەاڵتی ئەویان ڕەت کردەوە .
بڕوانە مەتا . ٣٠ -١٤ :٢٥

 .٢چوارچێوەی دەقە ڕاستەوخۆکە بخوێنەوەو تاقی بکەوە  ،وە
بنەماکانی نمونەکە دیاری بکە .
پێشەکی  :چوارچێوەی "چیرۆکەکە" زۆرجار ڕەهەندو بانگراوندی هەیە
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
کەوتوەتە پێش چیرۆکی نێو نمونەکەوە  ،بەاڵم شرۆڤە یان جێبەجێکردنی
دوای چیرۆکی نمونەکە باسکراوە .
ئاشکرای بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە  :چیرۆک و بانگراوند و شرۆڤە
یان جێبەجێکردنی ئەم نمونەیە چی یە ؟
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تێبینیەکان .
أ .بانگراوندی نمونەی هاتوو لە لۆقا .11 -1 :١٩
بڕوانە لۆقا  ١١ ، ١٠ ، ٧ :١٩؛ مەرقۆس  ٤٥ -٣٥ :١٠؛ کردار . ٦ :١

ب .چیرۆکی نێو نمونەی هاتوو لە لۆقا . ٢٧ -١٢ :١٩

ج .شرۆڤە یان جێبەجێکردنی لە خودی نمونەکەدایە .
نمونەکە تایبەتە بە شانشینی خودا وە بەشێوەیەکی تایبەت لەوەی ڕوودەدات
لە هاتنەوەی دوەمی عیسای مەسیحدا  ،ئاماژەیە بۆ کەشێك لو ژێر
ڕۆشنایی ئەوەدا کە خەڵکی پێیان وایە هەر ئێستا شانشینی خودا
ڕادەگەیەنرێ لۆقا  . ١١ :١٩ئامانجی عیسا لە چیرۆک و نمونەکە ئەوەبوو
ڕوبەڕووی ئەو بۆچوونە هەاڵنە ببێتەوە کە ئازار دەگەیەنن بە هاتنی
شانشینی خودا  ،بەپێی مەتا  ١٢ -١١ :٨؛  ٤٤ -٤٢ :٢١شانشینی خودا
ئەوەی عیسا ڕایگەیاند تەنها بۆ گەلی ئیسرائیل نیە بەڵکو بۆ هەموو
نەتەوەکانی جیهانە  ،وە بەپێی لۆقا  ١٩دەرکەوتنی دەرەکی شانشینی خودا
لە قۆناغی کۆتاییدایە  ،وە بەپێی مەتا  ٢٥؛ لۆقا  ١٩دەبێت هەموو
کۆیلەیەك دڵسۆز ودەستپاك بێت لە ڕاپەڕاندنی ئەرکەکەیدا کە بۆی دیاری
کراوە لەالیەن خوداوە  .شرۆڤەو جێبەجێکردنی سەرەکی ئەم نمونەیە لە
لۆقا  ١٦ :١٩دایە هەروەها لە لۆقا  ٢٧ :١٩دایە بڕوانە یۆحەنا ، ١٨ :٣
 ٣٦؛ ٢سالۆنیکی  ١٠ -٧ :١؛ مەتا . ٤٢ -٤٠ :١٣
 .٣وردەکاری پەیوەندیدار و ناپەیوەندیدار بە نمونەکە دیاری
بکە.
پێشەکی  :عیسا مەبەستی نەبوو بڵێ هەر خاڵێکی نێو نمونەکان
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 .
ئاشکرای بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە  :ئەو وردەکاریانە
کامانەن نمونەکە لەخۆی دەگرێ و بە سەرەکی و واتادار دادەنرێن
؟
تێبینیەکان .
پیاو ماقوڵەکە شانشینیەکەی وەرگرت ( .بوو بە پاشا) .
ئەم خاڵە گرنگە لە نمونەکەدا چونکە ئاماژە دەکات بە عیسای مەسیح
وەکو زمانێکی هێمادارو ئەوە ڕادەگەیەنێت کە دوای مردن وهەستانەوەی
و بەرزبوونەوەی بۆ الی خودای باوك لە ئاسمان کاتێ پاشایەتی
وەردەگرێت بەسەر هەموو گەردون وبەدیهێنراوان وەك پاداشت و
خەالتێك لەسەر کارە ڕزگاریەکەی ئەوەی تەواوی کرد فیلیپی ١١ -٥ :٢
؛ ئاشکراکردن  ١٤ -١ :٥بەو پێناسەیە عیسای مەسیح پاشایەو دادەنیشێت
لەالی ڕاستی خوداوە لەئاسمان و حوکم دەدات بەسەر هەموو گەردوندا
بۆ چاکەی کڵێسا ئەفەسۆس . ٢٣ -٢٠ :١
بۆهەر یەك لە دە کۆیلەکەی یەك مەنای پێدان .
گرنگ بڕەکە نیە کە دەدرێت بە کۆیلەکان بەڵکو گرنگ ئەوەیە لەڕاستیدا
کە هەر یەك لە کۆیلەکان هەمان بڕیان وەرگرت بڕوانە مەتا  ٢٥؛ لۆقا
. ١٠ :١٩
ئەرکەکە .
ئەم خاڵە گرنگەو ئاماژە دەکات بە پەیامی سەرەکی نمونەکە پیاوماقوڵەکە
فەرمانی کرد بە کۆیلەکانی کە بارزگانی بکەن بە پارەو سامانەکەیەوە
لەگەڵ ئەوەی مەنا بڕە پارەیەکی کەمە بە بەراورد لەگەڵ ئەو بڕەی لە
مەتا  ٢٥دا هاتوە بەاڵم گرنگ ئەوەی چیان پێ کردوە کاتێ گەورەکەیان
دەگەڕێتەوە .
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هەندێ لەخەڵکی شارەکە ڕقیان لە پیاوماقوڵەکە بوو وە ڕەتیان کردەوە
لەگەڵ ئەوەشدا ئەم پیاوە بوو بە پاشا .
لە نمونەی کیسە زێڕەکان لە مەتا  ٢٥عیسای مەسیح باسی تەنها
کۆیلەکانی دەکات بەاڵم لە نمونەی لۆقا  ١٩باسی هەروەها خەڵکی
شارەکەش دەکات  ،بڕوانە کردار  ٢٣ :٢؛ کردار  ٢٤ :٢؛ زەبور :١١٨
 ٢٣ -٢٢؛ مەتا . ٤٢ :٢١
کاتی گەڕانەوەی پاشا خەاڵت یاخود پاداشت و سزا دەدات بەسەر
کۆیلەکان و خەڵکی شارەکەدا  .پیاوە ماقوڵەکە ئەوەی بوو بە پاشا هێمایە
بۆ گەڕانەوەی عیسای مەسیح بە شکۆمەندیەکەیەوە لەهاتنەوەی دوەمیدا و
حوکمدانی کۆتاییدا ئیدی حوکمی هەموان دەکات و هەموان دەبێت
لەبەردەم تەختی دادوەریی و دادگای مەسیحدا بوەستن بەپێی باوەڕیان یان
بێباوەڕیان .
ئەوانەی ڕاوەستاون ئایەتی . ٢٤
ئەوانە بەشێکن لە چیرۆکەکە ئەوان گوێبیستی چیرۆکەکە بوون .

 .٤پەیامی سەرەکی نمونەکە دیاری بکە .
پێشەکی  :پەیامی سەرەکی نمونەکە لە شرۆڤەو جێبەجێکردندایە
یاخود دەکرێ کورتبکرێتەوە لە خودی نمونەکەدا .
ئاشکرای بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە  :پەیامی سەرەکی ئەم
نمونەیە چی یە ؟
تێبینیەکان .
نمونەی دە مەناکە لە لۆقا  ٢٧ -١١ :١٩نمونەیەکە فێرمان دەکات
لەبارەی " خەاڵت یاخود پاداشت لە شانشینی خودا " .
پەیامی سەرەکی نمونەکە ئەمەیە  " :دەبێت خەڵکی هەوڵ بدەن
بەباشترین شێوە ئەوە بەکاربهێنن کە عیسای مەسیح پێی بەخشیون و
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لەالی دایناون وە خودا پاداشتی هەوڵ وکۆششەکانیان دەکات و
سزای کەمتەرخەمی و گوێنەدان و تەمبەڵی دەدات .
لە ژێر ڕۆشنایی ئەم نمونەیەدا مرۆڤ دەبێت بەدەنگەوەچوونی هەبێت
لەبەرامبەر عیسای مەسیح و پەیامەکەی کە مزگێنی ئینجیلە بۆ تۆبەکردن
و ڕزگارییان وخزمەتکردنیان بە دەستپاکی و دڵسۆزی .

 .٥بەراوردی نمونەی هاوسەنگی و بەرابەری لە کتێبی پیرۆزدا.
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
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 .
پەیامی سەرەکی نمونەی "کرێکارانی ناو ڕەز " و " نمونەی دە
کیسە زێڕەکان " مەتا  ٢٥و "نمونەی دە مەناکە " گرێدراون بە
هاتنەوەی دوەمی عیسای مەسیح دەبێت هەموو باوەڕداران ئامادەبن
بۆ هاتنەوەی دوەمی عیسای مەسیح کاتێ حیسابی خۆیان پێشکەش
دەکەن لەوەی خودا داویەتی پێیان  .لەگەڵ ئەوەشدا هەر یەك لە
نمونەکان ڕاستیەکی گرنگمان فێردەکەن کە جیاوازن لەیەکتر.
نمونەی کرێکارانی ناو ڕەز  ،لۆقا  ١٦ -١ :٢٠بخوێنەوە ؛
هەروەها بڕوانە لۆقا . ٤٣ -٤٠ :٢٣
نمونەی دە کیسە زێڕەکان  ،مەتا  ٣٠ -١٤ :٢٥بخوێنەوە .
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نمونەی دە مەناکە  .لۆقا  ٢٧ -١١ :١٩بخوێنەوە ؛ هەروەها بڕوانە
١کۆرنسۆس . ١٥ -١٢ :٣

 .٦کورتەی فێرکردنی سەرەکی نمونەکە .
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 .
دەبێت هەموو خەڵکی سروشتی خوداو عیسای مەسیح و کارەکانیان
بناسن .
خودا بەنیعمەتی خۆی پاداشتی هەموو باوەڕدارێك دەداتەوە لە
حوکمدانی کۆتاییدا .
بەاڵم ئەم پاداشتە نادرێت تەنها بەو باوەڕدارانە نەبێت کە بە کۆشش
وهەوڵ وبەپشتبەستن بە خۆشەویستی و خوداو نیعمەتەکەی
بەدەستی دەهێنن بڕوانە ئەفەسۆس . ١٠ :٢
دەبێت باوەڕداران بزانن چۆن دەبێت بژین و بەچی پێناسە بکرێن .
گرنگ ئەوەیە بە هەڵوێستێکی دروست و ڕۆحێکی دروستەوە
خزمەت بکرێت بە هەوڵ و کۆششەوەو بە تێکۆشانەوە .
بنەمایەکی گرنگ لە شانشێنی خودا
" چونكە ئەوهی هەیەتی ،پێی دهدرێت و لێی دهڕژێ ،بەاڵم ئەوهی
نییەتی تەنانەت ئەوهی هەشیەتی لێی دهسەنرێتەوه "  .مەتا ٢٩ :٢٥
 .ئەوەی خودا پێمانی بەخشیوە بە دڵسۆزی و دەستپاکی بەکاری
بهێنین زیاترو زیاتر گەشە دەکات بە دەوڵەمەندی ڕۆحی !
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پاشکۆی 3

دارهەنجیری گەاڵگرتوو ؛ وە ئەو کۆیالنەی بێدارن و شەوارەیان
گرتووە

" نمونەی دارهەنجیری گەاڵ گرتوو " لە مەتا  ٣٥ -٣٢ :٢٤وە نمونەی "
ئەو کۆیالنەی بێدارن وشەوارەیان گرتووە " تایبەتن بە بەئاگا بوون و
شەوارەگرتن وچاوەڕوانی کردن لە نێو شانشینی خودا .

أ .دار هەنجیری گەاڵ گرتوو
مەتا  35 -32 :24بخوێنەوە .
 .١چیرۆکە سروشتیەکە تێ بگە کە لە نمونەکەدا پێشکەش کراوە.
گفتوگۆی لەبارەوە بکە  :ئەو فێرکردنە سەرەکیە کامەیە نمونەکە
پێشکەشی دەکات ؟
تێبینیەکان .
ئەم نمونەیە ڕونکردنەوەیەکە لەبارەی بەکارهێنانی چیرۆکەکە.
درەخت .
ئەوەی عیسای مەسیح فەرموی لەبارەی درەختەکەوە دەوترێ لەبارەی
هەموو درەختێکەوە جگە لەو درەختانەی هەمیشە سەوزن لۆقا . ٢٩ :٢١
گەاڵی نوێ .
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کاتێ دارودرەخت گەاڵی نوێ دەردەکەن ئیدی هەموان دەزانن کە هاوین
نزیک بۆتەوە .

 .٢چوارچێوەی دەقە ڕاستەوخۆکە بخوێنەوەو تاقی بکەوە  ،وە
بنەماکانی نمونەکە دیاری بکە .

ئاشکرای بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە  :چیرۆک و بانگراوند و شرۆڤە
یان جێبەجێکردنی ئەم نمونەیە چی یە ؟
تێبینیەکان .
أ .بانگراوندی نمونەی هاتوو لە مەتا . ٣١ -١ :٢٤
مەتا  ٢٤و  ٢٥پێکهاتوە لە فێرکردنەکانی عیسای مەسیح دەربارەی
شتەکانی کۆتایی  .پەیامی ئەم دوو بەشە ئەوەیە باوەڕداران چاوەڕوان بن
وشەوارە بگرن بۆ هاتنەوەی عیسای مەسیح ئەوەی دادوەریی و
لێپرسینەوە دەکات و بڕیار لەسەر پاداشت و سزا دەدات .
مەتا  : ٣ -١ :٢٤پێشبینی .
ئەم فێرکردنە دوو پرسیار لەخۆدەگرێ کە قوتابیەکان پێشکەشیان کرد :
کەی پەرستگا دەڕوخێ ؟ نیشانەی هاتنەوەی مەسیح چیە لە کۆتایی
زەمانەدا ؟
مەتا  : ١٤ -٤ :٢٤سەرەتای ژانەکان .
هەموو جۆرە ناڕەحەتی یەك وەکو جەنگ و برسێتی و بومەلەرزە
ڕوودەدەن لەپاڵ مزگێنیدان بە ئینجیل بۆ هەموو نەتەوەکانی زەوی دەبێت
ئەمانە ڕووبدەن پێش هاتنی کۆتایی زەمانە .
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مەتا  : ٢٨ -١٥ :٢٤گەورەترین تەنگانە ئەوەی وێنەیەکە بۆ " قێزەونی
وێرانکەر" تەنگانەکانی ئۆرشالیم  .لۆقا . ٢٠ :٢١
مەتا  : ٣١ -٢٩ :٢٤دەرکەوتنی عیسای مەسیح .
هاتنەوەی دوەمی عیسای مەسیح کتوپڕ ولەناکاو دەبێت و لە هەموو
شوێنێك دەبینرێ .
مەتا  : ٣٥ -٣٢ :٢٤وەکو دارهەنجیری گەاڵ گرتوو .
مەتا  : ٤٤ -٣٦ :٢٤گرنگی بەئاگا بوون و بێداری و شەوارەگرتن و
ئامدەباشی هەموو کاتێك ١ .سالۆنیکی  ١٧ :٤؛ ٢سالۆنیکی  ١٠ :١؛ مەتا
. ٣٣ -٣١ :٢٥
مەتا  : ٥١ -٤٥ :٢٤نمونەی کۆیلە  /خزمەتکارە دڵسۆزەکان و ناپاکەکان.
بەئاگایی و شەوارەگرتن و ئامادەباشی واتە خزمەتی دڵسۆزانە و بە
تێکۆشانەوە لە شانشینی خودا .
مەتا  : ١٣ -١ :٢٥نمونەی دە کچەکان (پاکیزەکان).
ئامادەباشی و بەئاگایی بەدرێژایی ڕۆژ پێویستە لەسەر هەموو باوەڕدارێك
چونکە کاتی هاتنەوەی دوەمی عیسای مەسیح نەزانراوە .
مەتا  : ٣٠ -١٤ :٢٥نمونەی دە کیسە زێڕەکان .
کۆشش و بەدڵسۆزانەو دەستپاکانە و باش بەکار هێنانی بەرهەم و تواناو
دەرفەتەکان کە خودا دەیبەخشێ پێش هاتنەوەی دوەمی و ڕۆژی دادوەریی
کۆتایی دەبێت باوەڕداران پێی هەڵسن و بەو شێوەیە بژین .
مەتا  : ٤٦ -٣١ :٢٥نمونەی مەڕ و بزن .
پێناسەی دادوەریی کۆتایی دەکات بۆ باوەڕداران و بێباوەڕان لەبەردەم
تەختی عیسای مەسیح لە هاتنەوەی دوەمیدا .
ب .چیرۆکی نێو نمونەی هاتوو لە مەتا . 32 :٢٤
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پێدەچێت زمانی نمونەی دارهەنجیری گەاڵگرتوو هەروەها ئەو وێنەی
پیشانی دەدات بگەڕێتەوە بۆ ئیشایا . ٤ :٣٤
ج .شرۆڤە یان جێبەجێکردنی نمونەی هاتوو لە مەتا .٣٥ -٣٣ :٢٤
عیسای مەسیح لە مەتا  ٣ :٢٤ – ٣٧ :٢٣باسی وێرانبوونی ئۆرشالیمی
کرد بە پەرستگاکەشەوە  ،قوتابیەکان پرسیاری یەکەمیان ئەوە بوو  ،کەی
ڕوودەدات ئەمە ؟ وە پرسیاری دوەمیان ئەوەبوو  ،نیسانەکانی کۆتایی
زەمانە کامانەن ؟ وە نمونەی دارهەنجیری گەاڵگرتوو شرۆڤەیەکە
گرێدراوە بەشێوەیەکی ڕاستەوخۆ بەم دوو پرسیارەوە  .نمونەی مەتا :٢٤
 ٣٣تایبەتە بە پرسیاری یەکەم و بەشی دوەم لە شرۆڤەکە مەتا -٣٤ :٢٤
 ٣٥گرێدراوە بە پرسیاری دوەمەوە  .هەروەها بڕوانە مەتا  ٨ -٤ :٢٤؛
مەتا  ٢٠ -١٥ :٢٤؛ لۆقا  ٢٠ :٢١؛ مەتا  ٣٥ :٢٤؛ مەتا :٢٥ -٤٦ :٢٤
 . ٤٦گرنگ نیە دەتسەواژەی ئەم نەوەیە گوزارش بێت لە کۆمەڵێكی
سەردەم نە لە سەردەمی عیسای مەسیح و نە لەم سەردەمەی ئێستاماندا
بڕوانە وتەکان  ٢٠ ، ٥ :٣٢؛ زەبور  ٧ :١٢؛  ٨ :٧٨؛ کردار  ٤٠ :٢؛
فیلیپی  ١٥ :٢؛ عیبرانیەکان  ١٠ :٣؛ ڕۆما . ٢٦ – ٢٥ ، ٢ -١ :١١
دەرئەنجامی مەتا  ٣٣ :٢٤وەاڵمی عیسای مەسیحە بۆ پرسیاری
قوتابیەکان لە مەتا  ، ٣ :٢٤مەتا  ، ٣٤ :٢٤مەتا . ٣ :٢٤
جیاوازیەك هەیە لە شرۆڤە یان جێبەجێکردنی ئەوانەی لەالیەك لە مەتا و
مەرقۆس پێشکەش کراون وە ئەوانەی لەالیەکی ترەوە لە لۆقا پێشکەش
کراوە  .بڕوانە لۆقا  ٢٤ -٢٠ :٢١؛ لۆقا  ٢٨ -٢٥ :٢١وە مەتا -٢١ :٢٤
 ٢٩؛ مەرقۆس  ٢٤ ،١٩ :١٣؛ مەتا  ٢٠ -١٥ :٢٤؛ مەرقۆس -١٤ :١٣
 ١٨؛ مەتا  ٣١ -٢١ :٢٤؛ مەرقۆس  ٢٧ -١٩ :١٣؛ لۆقا  ٢٣ :٢١؛ لۆقا
 ٣١ :٢١؛ لۆقا  ٢٨ -٢٥ :٢١؛ لۆقا . ٣١ :٢١

 .٣وردەکاری پەیوەندیدار و ناپەیوەندیدار بە نمونەکە دیاری
بکە.
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ئاشکرای بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە  :ئەو وردەکاریانە
کامانەن نمونەکە لەخۆی دەگرێ و بە سەرەکی و واتادار دادەنرێن
؟
تێبینیەکان .
ئەم نمونەیە لەڕاستیدا ڕونکردنەوەیەکە زیاتر لە چیرۆك چونکە
وردەکاری باس دەکات بە بێ واتایەکی مەبەستدار .

 .٤پەیامی سەرەکی نمونەکە دیاری بکە .
ئاشکرای بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە  :پەیامی سەرەکی ئەم
نمونەیە چی یە ؟
تێبینیەکان .
نمونەی دارهەنجیری گەاڵ گرتوو لە مەتا  ٣٥ -٣٢ :٢٤فێرمان
دەکات لەبارەی " بێداری و شەوارەگرتن لە شانشینی خودا" پەیامی
سەرەکی نمونەکە ئەوەیە  :پێشبینیەکانی عیسای مەسیح لەبارەی ئەو
شتانەی ڕوودەدەن لەماوەی نێوان هاتنی یەکەمی و دوەمیدا کە
بەدڵنیاییەوە ڕوو دەدەن  ،وە دەبێت ئەم ڕاستیە هانی باوەڕداران
بدات کە شەوارەبگرن و ئامادەباش بن بۆ هاتنەوەی دوەمی عیسای
مەسیح .

بێداری و شەوارەگرتن بنەمایەکی سەرەکیە لە شانشینی خودا  ،گەلی
شانشینی خودا باوەڕیان بە پێشبینیەکانی عیسای مەسیح هەیە تایبەت بە
هاتنەوەی دوەمی بۆیە دەبێت شەوارەبگرن وئامدەباش بن و بێدار بن بۆ
هاتنەوەی دوەمی .
 .٥بەراوردی نمونەی هاوسەنگی و بەرابەری لە کتێبی پیرۆزدا.
بڕوانە وانەی . ٤٥
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 .٦کورتەی فێرکردنی سەرەکی نمونەکە .
بڕوانە وانەی . ٤٥

ب .کۆیلە دڵسۆز ودەستپاکەکان ئەوانەی بێدارن و شەوارەیان گرتوە .
لۆقا  ٤٠ -٣٥ :١٢بخوێنەوە .

 .١چیرۆکە سروشتیەکە تێ بگە کە لە نمونەکەدا پێشکەش کراوە.
گفتوگۆ :ئەو بنەما سەرەکیانە کامانەن  ،کە نمونەکە لە خۆی گرتوە ؟
تێبینیەکان

.

ئامادە بە بۆ خزمەت  .کردار . ٥٨ :٧
چراکەت بە داگیرساوی بهێڵەوە .
دادوەران . ١٧ :١٤
چارەکی دوەم یان سێ یەمی شەو .
جولەکە شەویان دەکرد بە سێ بەشەوە (دادوەران  )١٩ :٧وە ڕۆمەکان
شەویان دەکرد بە چوار بەشەوە ( مەتا  ٢٥ :١٤؛ مەرقۆس )٣٥ :١٣
پێدەچێ لۆقا شوێن دابەشکردنەکەی ڕۆمەکان کەوتبێت بۆ شەو کە چوار
بەشە  ،لەبەرئەوەی دوابەدوای ئینجیلی مەرقۆس ومەتا دێت (لۆقا :١٢
. )٣٨
ئینجا گەورەکە خزمەتی کۆیلەکانی  /خزمەتکارەکانی دەکات .
ئەم شتە بەتەواوەتی نائاساییە ! لەژیانی ئاساییدا گەورە خزمەتی کۆیلەو
خزمەتکاری ناکات بەڵکو کۆیلەو خزمەتکار خزمەتی گەورەکەیان دەکەن
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هەموو کاتێك  ،خۆزگەی خوداوەند بۆیان دووجار لە لۆقا ٣٨ -٣٧ :١٢
ئاماژەیە بۆ هەڵوێستی ئەرێنی خوداوەند بەرامبەر بەوانە !
خاوەن ماڵ و دز .
هیچ خاوەن ماڵێك ڕێگە نادات دز خۆی بکات بە ماڵیدا ئەگەر بزانێ کەی
دێتە سەری  ،خاوەن ماڵەکان ئامادەنین بۆ هاتنی دز بۆیە بەالیانەوە سەیر
دەبێت کە شتێکی وەها ڕوودەدات وە هیچیشیان پێناکرێت کە ئامادە
نەبووبن .

 .٢چوارچێوەی دەقە ڕاستەوخۆکە بخوێنەوەو تاقی بکەوە  ،وە
بنەماکانی نمونەکە دیاری بکە .
ئاشکرای بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە  :چیرۆک و بانگراوند و شرۆڤە
یان جێبەجێکردنی ئەم نمونەیە چی یە ؟
تێبینیەکان .
أ .بانگراوندی نمونەی هاتوو لە لۆقا  ٣٤ -١٣ :١٢دایە .
بڕوانە لۆقا  ٣٤ :١٢بەتایبەتی .
ب .چیرۆکی نێو نمونەی هاتوو لە لۆقا . ٣٨ -٣٥ :١٢
ج .شرۆڤە یان جێبەجێکردنی نمونەی هاتوو لە لۆقا . ٤٠ -٣٩ :١٢
جێبەجێ کردنی نمونەکە لە چوارچێوەی خودی ڕاسپاردەکەدایە.

 .٣وردەکاری پەیوەندیدار و ناپەیوەندیدار بە نمونەکە دیاری
بکە.
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ئاشکرای بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە  :ئەو وردەکاریانە
کامانەن نمونەکە لەخۆی دەگرێ و بە سەرەکی و واتادار دادەنرێن
؟
تێبینیەکان .
عیسا هیچ واتایەک نادات بە وردەکاری نێو نمونەکە .
نێو قەدتان ببەستنەوەو چراکانتان داگیرساو بێت .
چارەکی دوەم یان سێ یەمی شەو  ،عیسا هیچ واتایەك نادات بەم بەشەش
بڕوانە مەتا  ٣٦ :٢٤؛ کردار  ٧ :١؛ ١سالۆنیکی . ٣ -١ :٥
ئینجا گەورەکە خزمەتی کۆیلەو خزمەتکارەکانی دەکات .
ئەم بەشە زۆر گرنگە بڕوانە لۆقا  ٢٧ :٢٢؛ یۆحەنا  ١٥ -١ :١٣؛
١یۆحەنا  ٢ :٣؛ ٢پەترۆس  ٤ :١؛ ئاشکراکردن . ٣ -١ :٢١
خاوەن ماڵ ئامادە دەبێت بۆ هاتنی دز .
ئەم خاڵە زۆر گرنگە چونکە ئاماژەیە بۆ جێبەجێکردنی نمونەکە
بەشێوەیەکی ڕاستەوخۆ .

 .٤پەیامی سەرەکی نمونەکە دیاری بکە .
ئاشکرای بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە  :پەیامی سەرەکی ئەم
نمونەیە چی یە ؟
تێبینیەکان .
نمونەی کۆیلە دڵسۆزەکان ئەوانەی شەوارەیان گرتوە لە لۆقا :١٢
 ٤٠ -٣٥فێرمان دەکات لەبارەی " بێداری و شەوارەگرتن لە
شانشینی خودا" پەیامی سەرەکی نمونەکە ئەوەیە  :دەبێت
باوەڕداران هەمیشە ئامادەباش بن و بێدار بن و شەوارە بگرن بۆ
هاتنەوەی دوەمی عیسای مەسیح .
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شەوارە گرتن وئامادەباشی بنەمایەکی سەرەکیە لە شانشینی خودا ،
گەلی شانشینی خودا هەمیشە ئامادەن بۆ پێشوازی کردن بە
خۆشحاڵیەوەو خزمەتکردنی گەورەکەیان عیسای مەسیح .

 .٥بەراوردی نمونەی هاوسەنگی و بەرابەری لە کتێبی پیرۆزدا.
بڕوانە وانەی . ٤٥
 .٦کورتەی فێرکردنی سەرەکی نمونەکە .
بڕوانە وانەی . ٤٥

پاشکۆی 4

خزمەت لە کتێبی پیرۆزدا

گفتوگۆی لەبارەوە بکە :کتێبی پیرۆز چیمان فێردەکات لەبارەی خزمەت ؟
 .١بۆچی دەبێت باوەڕداران خزمەت بکەن ؟
مەتا  ٢٨ -٢٥ :٢٠؛ فیلیپی  ٧ -٥ :٢؛ ١کۆرنسۆس  ٢٣ -١٩ :٩؛
١پەترۆس  ١١ -١٠ :٤؛ یۆحەنا  ٢٦ :١٢بخوێنەوە .
تێبینیەکان .
خزمەت پێوەرێکی ڕاستەقینەیە لە شانشینی خودا مەتا . ٢٨ -٢٥ :٢٠
خزمەت ئەوەیە ئێمە وەکو عیسای مەسیح بین وە شوێنی نمونەکانی
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عیسای مەسیح بکەوین فیلیپی  . ٧ -٥ :٢خزمەت ئەو تاقە ڕێگەیە بۆ
کڕینەوەی خەڵك بۆ عیسای مەسیح ١کۆرنسۆس  . ٢٣ -١٩ :٩خزمەت
ئەو تاقە ڕێگەیە کە خودای پێ شکۆدار دەکەین ١پەترۆس . ١١ -١٠ :٤
وە لەکۆتاییدا خزمەت پاداشتە یۆحەنا . ٢٦ :١٢
 .٢کێ لە باوەڕداران دەبێت خزمەت بکات ؟
١کۆرنسۆس  ٢ -١ :٤؛ عیبرانیەکان  ١٠ :٦؛ لۆقا  ١٣ :١٦؛ گەاڵتیە :١
 ١٠؛ ٢کۆرنسۆس  ٥ :٤؛ ئەفەسۆس  ٨ -٥ :٦؛ ڕۆما ١٨ -١٣ :١٤
بخوێنەوە .
تێبینیەکان .
دەبێت باوەڕداران خزمەتی عیسای مەسیح بکەن ١کۆرنسۆس . ٢ -١ :٤
وە دەبێت خزمەتی خەڵکانی تر بکەن عیبرانیەکان  . ١٠ :٦وە دەبێت
خزمەتی عیسای مەسیح بکەن لەڕێگەی خزمەتکردنی خەڵک وڕێنمایی
کردنیان وئاراستەکردنیان بەرەو عیسای مەسیح لۆقا  ١٣ :١٦هەروەها
بڕوانە گەاڵتیە  ١٠ :١وە ٢کۆرنسۆس  ٥ :٤؛ ئەفەسۆس  ٨ -٥ :٦؛
ڕۆما . ١٨ -١٣ :١٤
 .٣ئەو الیەنانە کامانەن کە دەبێت باوەڕداران خزمەتی تێدا بکەن ؟
مەتا  ٥١ -٤٥ :٢٤؛  ٢کۆرنسۆس  ٤ -١ :٨؛  ٢١ -١٨ :٥؛ کردار :٦
 ٤ -١؛ لۆقا  ٧٥ -٧٤ :١؛ مەتا  ٣٠ -١٤ :٢٥؛ ١پەترۆس -١٠ :٤
. ١١
تێبینیەکان .
باوەڕداران خزمەت دەکەن بە پێشکەشکردنی خواردن بۆ خێزانەکانیان لە
کاتی گونجاودا مەتا  . ٥١ -٤٥ :٢٤باوەڕداران خزمەت دەکەن بەوەی بە
دڵخۆشیەوە دەبەخشن ٢کۆرنسۆس  . ٤ -١ :٨خزمەت دەکەن بەجاڕدانی
موژدەی ئینجیل بە بێباوەڕان  .خزمەت دەکەن بە بونیادنانی باوەڕدارانی
دیکەو فێرکردنیان  ،خزمەت دەکەن بە پەرستنی ڕۆحی بەبێ ترس و بە
پیرۆزی و ڕاستودروستی بە درێژایی ژیانیان  .خزمەت دەکەن بە
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بەروبومی زیاتر و قۆزتنەوەی دەرفەتەکان وتواناو توانستەکان
دەخەنەگەڕ و کۆشش دەکەن وتێدەکۆشن بە دڵسۆزی و دەستپاکی  ،بەهرە
ڕۆحیەکانیان بەکار دەهێنن بۆ بونیادنانی کڵێسا .
 .٤باوەڕداران چۆن دەبنە خزمەتکار ؟
یۆحەنا  ٢٦ :١٢؛ ڕۆما  ١ :١٢؛ مەرقۆس  ٣٤ :١٣؛ لۆقا ١٣ -١٠ :١٦
؛ ١تیمۆساوس  ١٠ :٣؛ ٢کۆرنسۆس  ٢٨ -٢٣ :١١؛ عیبرانیەکان :٦
 ١٠؛  ٣٤ -٣٢ :١٠؛ ٢کۆرنسۆس  ١٠ -٣ :٦؛ کردار . ١٩ :٢٠
تێبینیەکان .
کەسێك دەبێت بە خزمەتکار کە شوێن عیسای مەسیح بکەوێت و ببێتە
قوتابی عیسا یۆحەنا  . ٢٦ :١٢کەسێك دەبێت بە خزمەتکار بەوەی ناخی
خۆی ڕادەستی خوداوەند بکات ڕۆما  . ١ :١٢کەسێك دەبێت بە
خزمەتکار کە ئەو ئەرکەی پێی دەسپێردرێت جێبەجێی بکات بە دەستپاکی
و دڵسۆزی  .نابێت کەسێک بکرێتە ڕابەر تا تاقی نەکرێتەوە لە ژیانی
ڕۆژانەی و دوای سەرەکەتوویی لە ئەرکە بچوکەکاندا  .کەسێك دەبێت
بە خزمەتکار کە تێبکۆشێ لەپێناوی عیسای مەسیح و ڕوبەڕوی
ناخۆشیەکان ببێتەوەو بەرگەی ناڕەحەتیەکان بگرێ و بایەخ بدات بە
کڵێسا وە یارمەتی ئەو باوەڕدارانە بدات کە لەئازار وناخۆشیدان .
وە خۆڕاگر بێت لەکاتی ناخۆشی و تەنگانەدا ٢کۆرنسۆس . ١٠ -٣ :٦
کەسێك دەبێت بە خزمەتکار کە ساکار بێت لە سەرکەوتنەکانیدا کردار
. ١٩ :٢٠
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