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 ١ نوێژ

 

نانە نوێژ بکەو کۆمەڵەکەت وئەم پرۆگرامی ڕاهێڕابەری کۆمەڵەکە : 

 تەرخان بکە بۆ بونیادنانی کڵێسای مەسیح . 

 

تیمۆساوس ٢تیمۆساوس و  ١خولەك(  ٢٠بەشداریکردن )  ٢ 

 

و پەڕاوی تایبەتی خەڵوەتی ڕۆحیتان بە نۆرە بەشداری بکەن 

بەشە  ئەوەی فێری بوون لە خەڵوەت و تێڕامانەکانتان لەو بخوێننەوە

(. ١تیمۆساوس  ٢و  ٦-٥تیمۆساوس  ١دیاریکراوەی کتێبی پیرۆز )  

ەڵ گوێ بگرن لەو کەسەی بەشداری دەکات ، بەشێوەیەك مامەڵەی لەگ

ی بکەن هەست بکات ئەوەی دەیڵێ جێی بایەخی ئێوەیە ، پێشواز

ات .مەکەن لەو بابەتەی بەشداری پێدەک لێبکەن . مشتومڕی لەگەڵ  

 تێبینەکانتان بنوسنەوە . 

 

 

 ٣   ٢٨: ١٠خولەك( یۆحەنا ٥لەبەرکردن )

          

.  ٢٨: ١٠بکەن بۆ یۆحەنا  پێداچوونەوەدوو بەدوو   

 

 

شینی خولەك(  کلتوری مرۆڤایەتی و کلتوری شان ٨٥فێرکردن )

 خودا  

٤ 

 

ئەم فێرکردنە تایبەتە بە کلتوری مرۆڤایەتی و کلتوری شانشینی :  پێشەکی

خودا . تیایدا جیاوازی نێوان کلتوری مرۆڤایەتی ئەوەی بەردەوام لە 

گۆڕانکاریدایە بەشیوەیەکی گشتی ، وە کلتوری شانشینی هەمیشە چەسپاو 

و جێگیر و نەگۆڕ فێر دەبین .  ئەوە دەبینین کە کتێبی پیرۆز فێرمان 



ەبارەی پەیوەندی باوەڕدار بە دایکوباوکی زیندوویی و باپیرانی دەکات ل

 دا .  ٥و  ٤مردووی لە ڕێبەری شەشەم ، پاشکۆی 

 

 أ. کلتوری نەتەوەکان ئەوەی لە گۆڕانکاریدایە 

: هەموو ڕەفتارەکانی مرۆڤایەتی و پەیوەندیە جیاوازەکانی نێوان  پێشەکی

. بەاڵم هەروەها کتێبی مرۆڤەکان لە ژێر کاریگەری کلتورەکەیاندایە 

پیرۆز پێناسەی پەیوەندیەکانی مرۆڤ و ڕەفتاری مرۆڤەکانمان بۆ دەکات 

کە دەبێت بە پێی ئەوە بژین . لەبەرئەوە ، دەبێت باوەڕداران گۆڕانکاری 

بکەن لە پەیوەندیەکانیان و ڕەفتاریان ، ئەگەر پێویست بوو ، لە پێناوی 

باوەڕداران بە بەردەوامی  ژیان بە پێی کتێبی پیرۆز ، واتە دەبێت

گۆڕانکاری بکەن لە کلتوری مرۆڤانەی بۆ ماوەیی تاکو زیاتر نزیك بنەوە 

لە شێوەی کلتوری شانشینی هەتاهەتایی خودا ! چونکە عیسا هات نەك بۆ 

ئەوەی تەنها گیانمان بۆ خۆی بەرێت و بیگۆڕێ ، بەڵکو تاکو گۆڕانکاری 

وشتمان و کۆمەڵگەشمان بکات لە ڕەفتارو پەیوەندیەکانمان و سر

 هەروەها! 

 .  پێناسەی کلتور. ١

 : کلتور چی یە؟ پێکهاتەکانی کلتور کامانەن ؟  گفتوگۆی لەبارەوە بکە

 .  تێبینیەکان

کلتور واتە کۆمەڵێك لە خەڵکی تێڕوانینیان هەیە بۆ بوون و ڕاستیەکان و 

 بیروباوەڕەکان و ئەو بەهایانەی گوزارش دەکەن لە ڕەزامەندیان و

 ئەزمون و ڕەفتارو پەیوەندیەکانیان و دەزگاکانیان ) نەریت ( . 

 .  ڕەچەڵەکی کلتوری مرۆڤایەتی. ٢

: ١١تا  ١: ١٠؛  ٢٢ -١٦: ٤؛  ١٧: ٣؛  ١٥: ٢؛  ٢٩ -٢٨: ١پەیدابوون 

 . بخوێنەوە  ٩



: چۆن کلتوری مرۆڤایەتی  ئاشکرای بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە

 دەرکەوت ؟ ڕەچەڵەکی کامەیە ؟ 

 .  تێبینیەکان

لە پەیدابوون سەرەتای کلتوری مرۆڤایەتیە لە جیهان :  ١١ -١بەشەکانی 

ئەو پێناسەی سەرەتای گەردونی ماددی و سەرەتای ڕەگەزی 

مرۆڤایەتیمان بۆ دەکات ، هەروەها پێناسەی ڕاگەیاندنی خواستی خوداو 

ی سەرەتای گوناهەی مرۆڤایەتیمان بۆ دەکات ، هەروەها پێناسەی سەرەتا

ناڕەحەتی مرۆڤایەتی و سەرەتای پالنی ڕزگاریی خودامان بۆ دەکات ، لە 

کۆتاییدا پێناسەی سەرەتای ژیانی خێزانی مرۆڤمان بۆ دەکات ، وە 

سەرەتای شارستانی مرۆڤمان بۆ دەکات ، وە سەرەتای نەتەوەکان و 

 دەوڵەتە جیاوازەکانی جیهانمان بۆ دەکات . 

کلتوری مرۆڤایەتی لە مێژووی ڕەگەزی بە پێی کتێبی پیرۆز ، سەرەتای 

ئادەمیزاد لەم جیهانەدا شێواو شارایەوە کاتێ مرۆڤەکان بوونە چەند 

کۆمەڵەیەکی جیاواز و گەشەیان کرد بە شێوەیەك کە نەتوەی جیاوازیان لێ 

دروست بوو ، جیاوازیەکانی نەتەوەکان گەشەی کرد . بە درێژایی مێژوو 

ان بۆ خواستی خودای زیندوو ، ، وە بە لە بیرچونەوەی نەتەوەک

شارستانیەتی مرۆڤایەتی یەکەم گەندەڵ بوو وە بەردەوام بوو لە 

گەندەڵیەکانی . بتپەرستی ئایینی و هەڕەمەکی و مشتومڕی فەلسەفی و 

بۆچوونە ئەفسانەییەکان یارمەتیدەر بوون بۆ جیاوازی لە کلتوری 

ڕەسەنی  مرۆڤەکاندا . وە ئەمڕۆ زۆر سەختە بزانرێت کە کلتوری

 نەتەوەکانی جیهان کامە بوە لە سەرەتای مێژوودا . 

 .  ڕەچەڵەکی سیستەمی بەهاکان. ٣

 ٢٨،  ٢٥،  ٢٠ -١٨: ١؛ ڕۆما  ٢٧ -٢٤: ١٧؛ کردار  ٤ -١: ١٩زەبور 

 . بخوێنەوە  ١٥ -١٤: ٢؛ ڕۆما  ٣٢، 

: چۆن خەڵکی جیهان زانیان  ئاشکرای بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە

 نێوان ڕاست و هەڵە ؟  جیاوازی بکەن لە



 .  تێبینیەکان

خودا چەند ڕاستیەکی ڕاگەیاندوە لەڕێگەی بەدیهێنانیدا . بە ڕوانین لە 

بەدیهێنان و چاودێری کردنی ، دەکرێ خەڵکی ببینن وتێبگەن کە خودا 

بوونی هەیە وەکو بەدیهێنەر ، وە هێزی مەزنی خودایان بۆ دەردەکەوێت 

انن لە بەدیهێنانی ماددەو وزەو بۆشایی ئاسمان و زەمەندا . هەروەها دەتو

یاسا فیزیاییە سەرسوڕهێنەرەکانیان بۆ دەربکەوێت کە خودا دروستی 

 کردوە لە بەدیهێناندا وە جوانی بەدیهێنان و سیستەمە نایابەکەی ببینن . 

وە خودا چەند ڕاستیەکی کردوەتە دڵی مرۆڤ و ویژدانیەوە . ئەگەر 

ان مرۆڤەکان گوێ لە دڵ و ویژدانیان بگرن ، ڕاستیە ئەخالقیە سەرەکیەک

دەزانن و تێدەگەن ، وەکو ڕاسپاردەکان : " مەکوژە ،" داوێن پیسی مەکە " 

 و " دزی مەکە " شایەتی ساختەو درۆ مەدە ." 

الیەنە باشەکان و الیەنە خراپەکان لە هەموو کلتورەکانی . ٤

  مرۆڤایەتیدا.

: الیەنی باش و الیەنی خراپ کامانەن لە هەر  گفتوگۆی لەبارەوە بکە

 ؟ کلتورێکدا 

؛  ٢٩ -٢٢: ٧؛ یەرمیا  ٩ -١: ١٠پاشایان  ١؛  ٢٠ -١٨: ١٦دواوتار 

 .  بخوێنەوە ٥ -١: ٣تیمۆساوس  ٢؛  ٥ -١: ١٠

 تێبینیەکان . 

لە هەر کلتورێکی مرۆڤایەتیدا الیەنی باشە هەیە ، ئیدی پەسەندە . چەند 

نمونەیەك لەبارەی ئەم الیەنەوە : ئەو سیاسی و بازرگانانەی گەندەڵ نین ، 

وە یاسا دادپەروەرەکان و دادوەرە دادپەروەرەکان ، وە ئەو کرێکارانەی 

بە باشی کار دەکەن و ئەو هاواڵتیانەی بە باشی ڕەفتار دەکەن ، وە ئەو 

دەزگایانەی خێرخوازن و بە بەزەیین ، وە پەیوەندیە باشەکان و 

 خۆشەویستیەکان . 

ری سەرجەم بەاڵم چونکە هەموو مرۆڤایەتی گوناهبارە ، بۆیە کلتو

مرۆڤایەتی لە جیهاندا الیەنی خراپەو گوناهەو تاوانی تێدایە ئیدی پەسەند 



نیە . زۆرجار تێڕوانینە گەردونیەکانن ئەوەی تەواوی تێروانینی مرۆڤ 

بۆ ژیان دیاریدەکات ، بۆ نمونە ئەو تێروانینانەی لەسەر بنەمای فەلسەفەو 

وە زۆرجار ئەو بابەتانەی ئایدیاو ئاینەکانی نا مەسیحی سەرچاوەی گرتوە. 

کە خەڵکی باوەڕیان پێی هەیەو لەسەر بنەمای ئەفسانەیی و درۆ 

سەرچاوەی گرتوە ، وە زۆرجار ئەو بەهایانەی پێی دەژین نا ئینسافی و 

بێ ڕەوشتیە . وە ئەو پەیڕەویانەی کە زۆرجار چاپۆشی لێ دەکرێت ، 

ش سێکس کردن وەکو هەندێ جموجۆڵی ئایینی یان ماددە سڕکەرەکان یانی

، کە ڕووخێنەرن . وە زۆرجار جۆرێك لە شێوازی ژیان و ڕەفتار 

بەرگری لێ دەکرێت وە گەشەی پێ دەدرێت لە کاتێکدا خۆپەرستی و 

 ڕوخێنەرە . 

زۆرجاریش دەزگا سیاسی و یاسایی و دادوەری و پەروەردەیی و 

کۆمەاڵیەتیەکان و دەزگای تاوانن ، ستەم لە کەمینەکان دەکەن ، وە 

جۆرەها گوناهـی جیاواز باڵو دەکەنەوە . وە ئەو پەیوەندیەی کە لە ڕێگەی 

کلتوری کەسێکەوە ڕێكدەخرێت ، زۆرجار خەڵکی دەڕوخێنێت لە بری 

ئەوەی بونیادیان بنێت . ئیدی بەم شێوەیە الیەنە خراپ و تاوانەکانی هەر 

کلتورێك فێڵ لە مرۆڤ دەکات و دەیڕوخێنێت و لە مرۆڤایەتی 

 اڵێت. دایاندەم

دەبێت خاوەن هەر کلتورێکی مرۆڤایەتی تۆبە بکەن لە الیەنە خراپ 

وتاوانەکانیان ، وە هەوڵ بدەن لەگەڵ کلتوری شانشینی خودا بگونجێن و 

 دەستلەمالن بن ! 

 

 ب. کلتوری شانشینی هەتاهەتایی خودا

 .  پێناسەی شانشینی خودا. ١

شانشینی خودا واتە خاوەندارێتی یان فەرمانڕەوایی یان سەروەری خودا بە 

شیوەی ڕەها لە ڕیگەی عیسای مەسیحەوە بەسەر هەموو خەڵکیەوە لە 

هەر شوێنێك . شانشینی خودا بە شێوەیەکی تایبەت واتە فەرمانڕەوایی یان 



سەروەری خودا بە شێوەی ڕەها لە ڕێگەی عیسای مەسیحەوە کە هەستی 

ەکرێت و لە دڵی گەل دایەو کاری پێدەکەن . وە لەسەر کاری ڕزگاریی پێد

تەواوەتی و کارایی ڕۆحی پیرۆز بۆ ئەو ڕزگاریە لە ژیانی گەلەکەیدا 

سەرچاوەی گرتوە . وە چوار کاریگەری و گۆڕانکاری سەرەکی هەن لە 

 شانشینی خودا :

 ، * ڕزگاری باوەڕدار بە تەواوەتی لە سەرەتاوە تا تەواوبوونی 

 * دامەزراندنی کڵیسا ) النەی باوەڕداران ( لەسەر زەوی ، 

* باشکردنی بارودۆخ لەسەر ئاستی تاکو خێزان و کۆمەڵگە وە نیشتمانی  

 و نێو دەوڵەتی، 

 * نوێکردنەوەی تەواوەتی بۆ گەردوون . 

 .  . چەندین الیەنی شانشینی خودا٢

شانشینی خودا : الیەنەکانی  ئاشکرای بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە

 کامانەن ؟  

أ. شانشینی خودا واتە فەرمانڕەوایی سەروەرانەی خودا کە هەستی 

پێدەکەن و لە دڵی گەلدایە و کاری پێدەکەن لە هەموو الیەنەکان و 

 بوارەکانی ژیانیاندا .

  بخوێنەوە . ٢١: ١٧؛ لۆقا  ٣٣،  ١٠: ٦مەتا 

 . تێبینیەکان 

دەل و هەویر ترشەکەوە . وتاری زۆر فێر دەبین لە نمونەی دەنکە خەر

سەرچیا فێرمان دەکات کە دەبێت لە پێش هەر شتێکی دیکەوە داوای 

شانشینی خودا بکەین ، ئەمەش هەمیشە ڕاستەو تەواوە . شانشینی خودا 

هەموو حەزو الیەنگریەکانی دیکە بچوک دەکاتەوە ، وەکو الیەنگری 

: ١٣. بەراوردی مەتا خێڵەکی و نیشتمانی و ئایدیاو الهوتی و کلتوریی 

دەریدەخات کە " شانشینی ئاسمان " و" شانشینی  ٣٠: ٤بە مەرقۆس  ٣١



خودا " هەمان شتە ، چونکە عیسا هەردوو دەستەواژەکەی بەکارهێناوە بۆ 

 هەمان مەبەست . 

ب.فەرمانڕەوایی سەروەرانەی خودا کاریگەری دەکاتە سەر ڕزگاریی 

 گەل لە سەرەتاوە تا تەواوکردنی . 

؛  ٢٦ -٢٥: ١٠؛  ١٥ -١٤: ١؛ مەرقۆس  ٣١ -٣٠: ٢٨؛  ١٢: ٨ردار ک

 . بخوێنەوە  ١٣: ١؛ کۆلۆسی  ١١ -٩: ٦کۆرنسۆس ١؛  ٨ -٣: ٣یۆحەنا 

 .  تێبینیەکان 

ئینجیل " هەواڵی خۆشە سەبارەت بە شانشینی خودا ." لەبەرئەوە موژدەی 

ئینجیل تەنها نادوێ سەبارەت بە مردنی عیسای مەسیح و هەستانەوەی و 

دەربارەی تۆبەکردن و باوەڕهێنان ، بەڵکو دەربارەی شانشینی خودا لە 

و  دڵی گەلەکەیداو هەروەها لە ژیانیاندا . ڕزگاری سەرەتا لە تۆبە کردن

باوەڕهێنان بە عیسای مەسیح دەست پێدەکات . ئەمەش پێی دەوترێ 

بێتاوان کردن . ئیدی بە درێژایی ژیان ڕزگاریی بەردەوام دەبێت ، تیایدا 

باوەڕداران زیاترو زیاتر ڕزگاریان دەبێت لە لە بیرو نەریتی هەڵەو 

تاوان. ئەمەش پێێ دەوترێ پیرۆزیی . ئیدی لە کۆتاییدا باوەڕداران 

گاریان دەبێت لە هەموو گوناهەیەك و مردن، ئەمەش پێی دەوترێ ڕز

 شکۆداریی . 

شانشینی خودا لە هاتنی یەکەمی عیسای مەسیحەوە دەستی پێکرد ) مەتا 

( ، ئێستا زیاتر گەشەی کردوەو گەورە تر بووە لە هەموو ٢٩ -٢٨: ١٢

ێت ( ، بەاڵم شانشینی خودا پڕو تەواو ناکر٣٣ -٣١: ١٣جیهاندا ) مەتا 

: ٢٥؛  ٥٠ -٤٧: ١٣تەنها بە هاتنی دوەمی عیسای مەسیح نەبێت ) مەتا 

( . هەر کەسێك تۆبە بکات و باوەڕ بە عیسای مەسیح بهێنێت دەچێتە ٣٤

نێو شانشینی خوداوە . چوونە نێو شانشینی خوداوە واتە لەدایکبونەوەی 

 ( ، هەروەها واتە ئازادبوون لە دەسەاڵتی تاریکی٣: ٣نوێ ) یۆحەنا 

( . وتاری ٢٦،  ٢٣: ١٠( ، وە ڕزگاریی ) مەرقۆس ١٣: ١)کۆلۆسی 

سەرچیا فێرمان دەکات کە شانشینی خودا سەرجەم الیەنەکانی ژیانی 



( . هەموو ئەوانەی ٧ -٥کەسێتی و ژیانی کۆمەڵگە لەخۆ دەگرێت ) مەتا 

 سەر بە پاشای پاشایانن دەبێت بە شێوازی ژیانی شانشینی خودا بژین . 

نی سەروەرانەی خودا کڵێسای مەسیحەت )باوەڕداران( ج. شانشی

 دادەمزرێنێت . 

؛  ١٣ -١٢: ١٢کۆرنسۆس ١؛  ٥: ٣؛ یۆحەنا  ١٩ -١٨: ١٦مەتا 

 ٣٠ -٢٤: ١٣؛ مەتا  ١٠ -٤: ٢پەترۆس ١؛  ٢١ -٢٠، ١٣: ١ئەفەسۆس 

 .  بخوێنەوە

 .  تێبینیەکان

کڵیسای مەسیحیەت کۆمەڵگەیەکی بینراوە و پێکهاتوە لە ئەوانەی خودا 

پاشایە لە دڵیاندا. کڵیسای مەسیحیەت کۆمەڵگەیەکی بینراوە و پێکهاتوە لە 

ئەوانەی گوێبیستی موژدەی ئینجیل بوون و باوەڕیان هێنا بە مەسیح ، وە 

بە ڕۆحی پیرۆز مۆرکران . کڵێسای مەسیحیەت پێكهاتوە لە گەلی 

ەڵبژاردەی خودا . ئەوان لەالیەن خوداوە بانگ کراون تاکو ببنە پاشا و ه

کاهین و پێغەمبەر لە جیهان . وە بانگ کراون ببنە خوێ زەوی و ڕوناکی 

 ( . ١٦ -١٣: ٥جیهان )مەتا 

( فێرمان دەکات کە ٤٣ – ٣٦،  ٣٠ -٢٤: ١٣وە نمونەی زیزانە لە ) مەتا 

ە شێوەکەی ئێستایدا بریتی یە لە شانشینی خودا یان کڵیسای مەسیحیەت ل

کۆمەڵگەیەكی تێکەاڵو ، ئەم دۆخەش بەردەوام دەبێت تا هاتنی دوەمی 

مەسیح . ئیدی هەمیشە بێ باوەڕان و هەڵگەڕاوەکان لە نێو باوەڕداراندا 

دەبن . لەگەڵ ئەمەشدا ، دەبێت باوەڕداران ڕێگە نەدەن بە بێ باوەڕان 

وەڕداران هەبێت ، بەڵکو دەبێت کاریگەریان لەسەر شیوازی ژیانی با

باوەڕداران کاریگەریان هەبێت لەسەر ژیانی بێ باوەڕان تاکو ژیانیان 

(! دەبێت ١٩: ١٥زیاتر شێوەی ژیانی شانشینی خودا وەربگرێت ) یەرمیا 

باوەڕداران ڕێگە نەدەن بە جیهان چۆنی بوێت شێوەیان وێنا بکات ، بەڵکو 

شێوەیان وێنا بکات بەپێی خواست و  دەبێت بەردەوام ڕێگە بدەن بە خودا

 ( ! ٢ -١: ١٢پالنەکانی ) ڕۆما 



د. شانشینی سەروەرانەی خودا بارودۆخی تاکو کۆمەڵگەکان باش 

 دەکات.

 .  بخوێنەوە ١٤ -١٠: ٣؛ لۆقا  ٤٠ -٣١: ٢٥؛  ٦ -٤: ١١مەتا 

 .  تێبینیەکان

وای کردارەکانی باوەڕداران نێو خێزانەکان و کۆمەڵگەیانی چاالك کرد 

کرد نەخۆشخانەو ناوەندە تەندروستیەکان دامەزرێنێ و گرنگی بدرێت بە 

گەڕوگول و مەینەتباران ، وە هاوکاری نابیناو ئیفلیجەکانی دەدا ، وە 

هاوکاری هەژارو ستەملێکراوانی دەداو باجی دەدا بە حکومەت ، وە 

بەرهەڵستی گەندەڵی و هەڕەشەی هەلپەرستانی کرد ، وە دادپەروەری و 

 ەهای ڕاست و تەندروستی باڵو کردەوە ، شتی دیکەش . ب

 

 هـ . شانشینی سەروەرانەی خودا هەموو گەردوون دادەپۆشێت . 

 -٩،  ٢ -١: ٢١؛ بینین  ٢١: ٣کردار  ٣٤ -٣١: ٢٥؛  ٤٣ -٣٦: ١٣مەتا 

 .  بخوێنەوە ٢٧،  ١٠

 . تێبینیەکان 

لە ئەوانەی  لە هاتنی دوەمیدا عیسای مەسیح شانشینیەکەی پاك دەکاتەوە

گوناهبار و خراپەکارن . ئیدی لە شانشینی خودا لەقۆناغی کۆتایی 

تەواوەتیدا جگە لە ڕاستودروست )بێتاوان( کەسی دیکەی تێدا ناژی. وە 

هیچ گاڵو و لەکەدار و فێڵبازێك ناچێتە ناوی . شانشینی خودا لە قۆناغە 

ی نوێ و کۆتاییەکەیدا نوێکردنەوەی هەموو شتەکانە . ئەو ئاسمانێک

 –زەویەکی نوێ دەبێت ئەوەی ئۆرشالیمی ئاسمانی دادەبەزێتە نێوی 

ئۆرشالیمی نوێ . ئەمەش بوکی بەرخەکەیە واتە کڵێسای مەسیح کە 

هەموو بێتاونکراوەکانی سەرجەم سەردەمەکانی مێژوو لە خۆ دەگرێ 

 )باوەڕداران( . 



ێش هاتنی لە ڕاستیدا شانشینی خودا لەم سەردەم ئێستاماندا ، ئەوەی پ

دوەمی مەسیحە ، زۆرجار وەکو نادیارو نەبوو وایە ، ئەمەش واتای ئەوە 

خودا  ٩: ٣پەترۆس  ٢نیە کە خودا توانای تەواوەتی نییە . بەاڵم بە پێی 

پشوو درێژە لەگەڵ خەڵکی سەر زەوی ، چونکە دەیەوێ بەرەو تۆبەکردن 

 بێن . 

 

 . نیشانەکانی شانشینی خودا . ٣

: ئەو نیشانە تایبەتانە کامانەن کە  توگۆی لەبارەوە بکەئاشکرای بکەو گف

 پێناسەی شانشینی خودا دەکەن ؟ 

 أ. شێوەی ئێستای شانشینی خودا ، وە شێوەی ئایندەی.

 ٤٥ -٤٢: ٢١؛  ١٤: ١٩؛  ٤٣ -٣٦: ١٣؛ ٢٨: ١٢؛  ١٢ -١١: ٨مەتا 

 . بخوێنەوە

 .  تێبینیەکان

شێوەی ئێستای شانشینی خودا لە کێڵگەی عیسای مەسیح دەچێت بۆ 

نەوەکانی شانشین و کێڵگەی شەیتان بۆ نەوەکانی ئیبلیس لە جیهانی 

( . ئیبلیس و خراپەکاران بەردەوامن و ٣٩ -٣٦: ١٣ئێستاماندا ) مەتا 

چاالکن لەم سەردەمدا و لەم شێوەیەی ئێستای شانشیندا . بەاڵم بەتەواوی لە 

 ڕیشەوە هەڵدەکێشرێن لە شێوە ئایندەییەکەی شانشیندا . ڕەگو

لەشێوەی ئێستای شانشیندا ، زۆرێك لە ڕۆژهەاڵت و ڕۆژئاوا ڕزگاریان 

دەبێت لە گوناهەو خراپەکاری ، وە ملکەچ دەکەن بۆ پاشا مەسیح لە 

( . شانشین ١٣: ١؛ کۆلۆسی  ٢٨: ١٢ڕێگەی جاڕدانی موژدەوە ) مەتا 

( . بەاڵم نەوەکانی گەلی خودا ٤٣: ٢١ن دەبێت )مەتا بدە بە گەل بەرهەمیا

)ئەوانەی تەنها بەناو سەر بە خودان( ئەوانەی پێشوازیان لە پاسا نەکردوە 

 (. ١٢ -١١: ٨فڕی دەدرێنە دەرەوە )مەتا 



بەاڵم لە شێوە ئایندەکەی شانشیندا ، هەموو خراپەکاران و ئەوانەی 

( بە تەواوی دادەماڵدرێن لە  هۆکارن بۆ گوناهە ) کۆسپ و سەرپێچیکاران

 ( ! ٤١: ١٣شانشینی خودا )مەتا 

 ب. شانشینی خودا ڕاگەیاندن و نهێنیە لەهەمان کاتدا . 

  بخوێنەوە . ١٧ -١١: ١٣مەتا 

 تێبینیەکان . 

زانینی نهێنی شانشین بۆ ئەوانەیە دڵیان دەکەنەوە بۆ تۆوی وشەکانی خودا. 

بەاڵم شانشینی خودا بە نهێنی دەمێنێتەوە بۆ ئەوانەی دڵڕەقییان بەردەوامە 

 بەرامبەر بە مەسیح و وشەکانی کتێبی پیرۆز . 

ج. شانشینی خودا لەم جیهانەی ئێستاماندایە بەاڵم لە جیهانەوە نیەو 

 هانە نیە.سەر بەم جی

 . بخوێنەوە  ٣٦: ١٨؛ یۆحەنا  ٢٠ -١٩: ٥؛ مەتا  ٢١ -٢٠: ١٧لۆقا 

 . تێبینیەکان 

شانشینی خودا لە نێوماندایە ، لە دڵماندایە ، پەیڕەوی دەکەین و لەبارەیەوە 

فێرکردن پێشکەش دەکەین لە ژیانماندا ، ئەو هاوشێوەی هیچ شانشینێکی 

تێکی سیاسی سەرزەوی بێت وە جیهان نییە . ئەو شانشینێك نیە حکومە

خاوەنی وەزارەتی بەرگری و سەربازی بێت ، بەڵکو شانشینێکە عیسای 

 مەسیح فەرمانڕەوایی دەکات لە ئاسمان بە سەروەری خۆی . 

د. شانشینی خودا بە بچوکی دەست پێدەکات ، بەاڵم لە کۆتاییدا باڵو 

 دەبێتەوەو دەسەاڵتدار دەبێت بەسەر هەموو شتێکدا . 

؛ ٤٥ -٤٤،  ٣٥ -٣٤: ٢؛ دانیاڵ  ٧ -٦: ٩؛ ئیشایا  ٣٣ -٣١: ١٣ مەتا

 .  بخوێنەوە ١٨: ٢٨مەتا 

 . تێبینیەکان 



سەرەتا و دەستپێکی شانشینی خودا زۆر بچوک بوو . بەاڵم گەشە دەکات و 

بە هێواشی گەورە دەبێت ، نەك تەنها لە ژیانی تاکدا ، بەڵکو لە واڵتانیش 

 هەروەها. 

ەی خودا لە ڕێگەی عیساوە بە ردەوام دەبێت و پەل شانشینی سەروەران

دەهاوێت بۆ ناوچە نوێیەکان و بۆ ناو دڵی خەڵکی لەسەر ئاستی پێگە 

جوگرافیەکان لە هەموو واڵتانی جیهانی ئێستا ! پەل دەهاوێ و بەردەوام 

دەبێت لە پەل هاویشتن تا کاتی حوکمدانی کۆتایی لەالیەن عیسای 

( ، کاتێ شانشینی خودا ٤٦ -٣١: ٢٥؛  ٤١: ١٣مەسیحەوە ) مەتا 

هەرچیەك لە (. ٣٣: ١٣دەسەاڵتدار دەبێت بەسەر هەموو شتێکدا ) مەتا 

ئاسمان و لەسەر زەویە ملکەچ دەکات بۆ یەك سەر ئەویش عیسای 

( . ئیدی عیسا هەموو گەردوون پڕ دەکات و  ١٠: ١)ئەفەسۆس  مەسیحە

ی دەنکە خەردەل و (. هەروەك نمونە١١: ٤تەواوی دەکات )ئەفەسۆس 

هەویرترشەکە فێرمان دەکات . هەموو ئەژنۆیەك چۆك دادەدات و هەموو 

زمانێك دان دەنێت بەوەدا کە عیسای مەسیح خوداوەندە بۆ شکۆی خودا ) 

(. ئیدی شانشینی خودا لە کۆتاییدا سەری هەموو ١١ -٩: ٢فیلیپی 

ئەو دەمێنێتەوەو شانشینەکانی زەوی پان دەکاتەوەو لەناویان دەبات ، بەاڵم 

(. شانشینی خودا ٤٤: ٢؛ دانیاڵ  ٧: ٩بەردەوام دەبێت تاهەتایە )ئیشایا 

 تاهەتایە دەمێنێتەوە ! 

 ج. بەرپرسیارێتی ڕودانی گۆڕانکاری لە کلتورماندا 

: هۆکارەکان کامانەن کە دەبێت  ئاشکرای بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە

وانایان لە گۆڕانکاریەکانی باوەڕدارانی مەسیح بەرپرسیار بن بە پێی ت

تایبەت بە بواری گوناهەو تاوانی نێو کلتوریان ئەوەی پەیوەندی بە 

 ژیانیانەوە هەیە ؟ 

 

 –. عیسای مەسیح باوەڕداران فێری یەك کلتوری تەواوەتی دەکات ١

 کلتوری شانشینی خودا . 



 . بخوێنەوە لە ئینجیلی مەتا(  ٦ -٥) بەشەکانی  ١٦ -١: ٥مەتا 

 .  تێبینیەکان

ماوەی گەشتەکەی عیسا لە زەوی ، زۆر فێرکردنی پێشکەش کرد 

سەبارەت بە شانشینی خودا ! تەنها کلتوری تەواوەتی لە جیهاندا کلتوری 

شانشینی خودایە ئەوەی کتێبی پیرۆز فێرمان دەکات ! کلتوری 

ڕاگەیەنراوی شانشینی خودا تەنها لە کتێبی پیرۆزدایە و بەس . چونکە 

بی پیرۆز تێروانینی خودا و بیری خودا ئاشکرا دەکات ، وە کتێ

ڕاستیەکانی خودا ، وە خەڵکی دەبێت باوەڕیان بە چی هەبێت ، وە بەهاکان 

و ڕەوشتی خەڵکی کە دەبێت پەیڕەوی بکەن لە هەموو واڵت و شوێنێکی 

نیشتەجێ بووندا ، هەموو ئەمانە تەنها کتێبی پیرۆز بۆمانی ئاشکرا 

ەروەها ئەوەمان بۆ ئاشکرا دەکات کە دەبێت خەڵکی بەچی دەکات! ئەو ه

ڕەزامەند بن ، هەروەها هەست و ئەزمونە ڕاستیەکان لەبەرچاوی خودا 

ئاشکرا دەکات . کتێبی پیرۆز ئەو شێوازە ئاشکرا دەکات کە خەڵکی دەبێت 

ژیانی کەسێتیان چۆن بێت لە پەیوەندی کۆمەاڵیەتیان و لە نێو دەزگاکانی 

 انی جیهان ! هەموو واڵت

 

. عیسای مەسیح فەرمان دەکات بە باوەڕداران کە شانشینی خودا ٢

 ڕابگەیەنن و هاوکاری کلتوری شانشینی خودا بکەن . 

 .  بخوێنەوە ١٤: ٢٤؛  ٣٣،  ١٠: ٦؛ مەتا  ١٥: ٢؛ ٢٨: ١پەیدابوون 

 .  تێبینیەکان

لە دەبێت باوەڕدارانی مەسیح بەرپرسیارێتی داواکردنی شانشینی خودا 

ئەستۆ بگرن و بیخەنە پێش هەموو شتێکی دیکەوە لە ژیانیاندا . 

بەرپرسیارێتی نوێژکردنیان لە ئەستۆیە کە تیایدا داوا بکەن شانشینی خودا 

بێتە نێو ژیانی خەڵکی دیکەوەو نێو هەموو نەتەوەکانی جیهان . هەروەها 

موو بەرپرسیارێتی جاڕدانی موژدەی شانشینی خودایان لە ئەستۆیە بۆ هە

 نەتەوەکانی جیهان ! 



باوەڕداران ناچار نین کە کلتوری واڵتیان و نەتەوەیان بگۆڕن ، وە 

دەسەاڵتی ئەو کارەشیان نیە . لەگەڵ ئەمەشدا ، دەبێت بەرپرسیارێتی بانگ 

کردنی ڕۆڵەکانی نیشتمانیان و کلوریان لە ئەستۆ بگرن تاکو ژیانی 

گۆڕانکاری بکەن لە کەسێتیان بگۆڕێت . دەبێت باوەڕداران داوای 

خەڵکی لە هەموو بوارەکانی گوناهەو تاوان لە نێو کلتوری واڵتیان تاکو 

کلتوریان هاوشێوە بێت بە کلتوری شانشینی خودا . چونکە گوێبیست 

بوونی خەڵک لە هەموو جیهاندا بۆ هەواڵی خۆشی ئینجیلی شانشینی خودا 

بانگ دەکرێن تاکو بانگ کردنێکە بۆ ئەوەی تۆبە بکەن وبگۆڕێن . ئەوان 

فەلسەفەی ژیانیان و ئەوەی بەالیانەوە ڕاستیە لە ژیانیاندا و بیروباوەڕیان 

و بەهاکانیان و بڕوایان و ئەزمون و ڕەفتار و پەیوەندی و دەزگاکانیان 

 بگۆڕێ و هاوشێوە بێت بە کلتوری شانشینی خودا ! 

 

. عیسای مەسیح بە دەسەاڵت و سەروەری خۆی کاتی هاتنەوەی ٣

 وەمی  هەموو باوەڕدارانی سەر زەوی دەگۆڕێت . د

: ٣پەترۆس  ٢؛  ٢١ -١٩: ٨؛ ڕۆما  ٢١: ٣؛ کردار  ٤٣ -٤١: ١٣مەتا 

 . بخوێنەوە  ٢٧ -٢٤: ٢١؛ بینین  ٣ -١: ٣یۆحەنا ١؛  ١٣

 .  تێبینیەکان

عیسای مەسیح هەموو شتەکان دەگەڕێنێتەوە بۆ دۆخی تەندروست ئەمەش 

بە داماڵینی هەموو ئەو شتانەی نێو شانشینیەکەی کە هۆکارن بۆ گوناهەو 

هەموو ئەو خەڵکانەی خراپە فێردەکەن ! ڕێگە نادات بە هیچ گاڵوی 

لەکەداری یان گومڕایی بێتە نێو شانشینیەکەی لە قۆناغی کۆتاییدا دوای 

نی دوەمی مەسیح . ڕێگە نادات بە هیچ کلتورێك تەنها شتی دروست و هات

تەواوەتی نەبێت بێتە نێو شانشینیەکەیەوە ، چونکە هەموو ئەو بوارانە 

دەبێت تەواو دەسلەمالن و تەبا بن لەگەڵ وشەکانی خوداو هەروەها خودا 

شکۆدار بکەن . لەگەڵ ئەمەشدا ، وەك چۆن مەسیح باوەڕداران پڕو تەواو 

( ، بەهەمان شێوە ٣ -١: ٣یۆحەنا  ١دەکات لە هاتنەوەی دوەمیدا ) 

هەروەها هەموو الیەنەکانی چاکەو باشەی نێو کلتوری مرۆڤایەتی پڕو 



تەواو دەکات ئەمەش تەنها کاری مەسیحەو بەس لەکاتی هاتنەوەی دوەمیدا 

 ( .٢١ -١٩: ٨) ڕۆما 

  

 د. هەڵسەنگاندنی الیەنەکانی کلتور

باوەڕداران پێویستیان بەوەیە هەڵسەنگاندن بکەن بۆ هەموو الیەنەکانی 

کلتوریان لە ژێر ڕوناکی کلتوری شانشینی خودا ، وەك چۆن کتێبی پیرۆز 

 ڕایدەگەیەنێت . بە درێژایی ژیانت بەردەوام ئەم پرسیارانە لە خۆت بکە : 

کتێبی * فەلسەفەی من چی بۆ گەردون وژیان لە ژێر ڕوناکی تێروانینی 

 پیرۆز ئەوەی بەرامبەر بە گەردوون نەگۆڕە ؟  

* کامەیە ئەوەی لە ئێستادا بە ڕاستیەکی ڕەهای دەزانم لە ژێر ڕوناکی 

 ڕاستی ڕەهای تاهەتایی کە لە کتێبی پیرۆزدا هاتوە ؟

* کامەیە ئەوەی باوەڕم پێی هەیە لە ژێر ڕوناکی هەموو ئەو شتانەی کە  

 تێبی پیرۆزدا؟ دەبێت باوەڕم پێی هەبێت لە ک

* بەهای ئێستام و بەهای کلتورم کامەیە لە ژێر ڕوناکی بەهای کتێبی 

 پیرۆز ئەوەی کە دەبێت باوەڕم پێی هەبێت و دەستی پێوە بگرم ؟

* ڕەزامەندی ئێستام کامەیە لە ژێڕ ڕوناکی ڕەزامەندی کتێبی پیرۆز کە  

 دەبێت باوەڕم پێی هەبێت و دەستی پێوە بگرم ؟

 رۆز هەست و ئەزمونەکانم چۆن هەڵدەسەنگێنێت ؟ * کتێبی پی 

 * کتێبی پیرۆز پەیوەندیەکانی ئێستام چۆ هەڵدەسەنگێنێت ؟

* کامەیە ڕەفتارەکانی ئێستام لە ژێر ڕوناکی ئەوەی کتێبی پیرۆز فەرمان  

 دەکات بەو پێیە ڕەفتار بکەم ؟

* کتێبی پیرۆز دەزگا سیاسیەکان و دادوەریەکان و پەروەردەو  

 اڵیەتی و ئایینی و کلتورەکەم چۆن هەڵدەسنگێنێت ؟ کۆمە



 

 بڕوانە ئەم دوو وانە گرنگانەی داهاتوو : 

* ڕێبەری شەشەم ، پاشکۆی چوارەم : پەیوەندی لەگەڵ دایکوباوکی 

 زیندوو . 

 .  مردوو پێشینانی* ڕێبەری شەشەم ، پاشکۆی پێنجەم : پەیوەندی لەگەڵ 

 

 

انەوەی وشەکانی (  نوێژێك ڕەنگدخولەك  ٨)  نوێژ

 خودا بێت 

٥ 

                

   

ڕۆ ، نوێژێکی کورت ئەوە دەربخات کە ئەم بە نۆرە نوێژ بکەن 

ك فێربوون . یان کۆمەڵەکە بکە بە دوو یان سێ کۆمەڵ و نوێژێ

 بکەن ڕەنگدانەوەی ئەوە بێت کە ئەمڕۆ فێربوون . 

 

وانەی داهاتوو ) دوو خولەك ( بۆ ئەرکی ماڵەوە   ٦ 

   

ە ئەرکی داهاتوو بدە بە ئەندامانی کۆمەڵەکەت بڕابەری کۆمەڵەکە . 

. شێوەی نوسراو ، یان داوایان لێ بکە لە پەڕاوەکانیاندا بینوسن  

١- بەڵێن . بەڵێندان بە ڕاهێنانی قوتابیەکانی خوداوەند و بونیادنانی 

 کڵێسای مەسیح .

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

پتیزکردن لە کەسێكی تر یان لەگەڵ کۆمەڵێکدا( فێرکردنی پەیوەست" با

 مەسیحیەتدا" . 



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

. ٤ -٢تیمۆساوس  ٢ڕۆژانە هاوکاری وەربگرە لە نیوەی بەشێك لە 

ەوە . تێبینیەکانت بنوسباشترین شێوازی ڕاست بەکاربهێنە و   

٤- لەبەرکردن : ڕۆژانە بەو پێنچ ئایەتەدا بچۆرەوە کە لەبەرت 

 کردوون .  

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

یرۆز . ئەو پێنج ڕێگەیەی لێکۆڵینەوەی کتێبی پ10ماڵەوە : یۆحەنا 

  کانت بنوسەوە .بەکار بهێنەو و سودیان لێ ببینە. تێبینیە

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

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

سەبارەت بە بونیادنانی کڵێسای مەسیح . هەروەها تێبینیەکانت بنوسە  -٧

ا و ئەو تێبینیانە بنوسەوە کە پەیوەندیان بە کاتی خەڵوەتت لەگەڵ خود

 ئایەتەکانی لەبەرکردن و فێرکردن و ئامادەکاری یەوە.

  

 

         

 


