
 ٢٥وانەی  -ڕێبەری حەوتەم 
 

 ١ نوێژ

 

نوێژ بکەو کۆمەڵەکەت وئەم پرۆگرامی ڕاهێنانە تەرخان بکە بۆ بونیادنانی ڕابەری کۆمەڵەکە : 

 کڵێسای مەسیح . 

 

لۆقاخولەك(    ٢٠بەشداریکردن )  ٢ 

 

ئەوەی فێری بوون لە  بخوێننەوەو پەڕاوی تایبەتی خەڵوەتی ڕۆحیتان بە نۆرە بەشداری بکەن 

( لەگەڵ ٣٠:  ٤ -١: ١لۆقا خەڵوەت و تێڕامانەکانتان لەو بەشە دیاریکراوەی کتێبی پیرۆز )

 ڕەچاوکردنی کات  باشترە بەشداریکردنەکان کورتخایەن بن .

گوێ بگرن لە ئەو کەسەی بەشداری دەکات ، بەشێوەیەك مامەڵەی لەگەڵ بکەن هەست بکات ئەوەی 

ئێوەیە ، پێشوازی لێبکەن . مشتومڕی لەگەڵ مەکەن لەو بابەتەی بەشداری  دەیڵێ جێی بایەخی

 پێدەکات .

 

 

 ٣  ٢٤: ٢( بەجێ هێشتن و پێکەوە نوسان : پەیدابوون خولەك٥لەبەرکردن )

          

زنجیرەی حەوتەم لە ئایەتەکانی لەبەرکردن تایبەتە بە " هاوسەرگیری مەسیحی ". ناونیشانی پێنج 

ئایەتەکەی لەبەرکردن ئەمانەن : بەجێ هێشتن و پێکەوە نوسان، خۆشەویستی و ڕابەرایەتی کردن، 

 خۆشەویستی و ملکەچی ، چارەسەری کێشەکان ، دڵسۆزی بەردەوام . بە شێوەی گروپی دوانەیی )

بکەن ، بەجێ هێشتن و پێکەوە تیاڕامان و لەبەرکردن و پێداچونەوە دوو باوەڕدار پێکەوە (  

.  ٢٤: ٢نوسان: پەیدابوون   

 

 

پێگەیاندنی منداڵ لە خێزانی مەسیحیدا خولەك(  ٨٥)فێرکردن   ٤ 

 

ئەم فێرکردنە تایبەتە بە پێگەیاندن و پەروەردەکردنی مندااڵن لە خێزانی باوەڕداری مەسیحی :  پێشەکی

. لەم وانەیەدا ئەوە فێر دەبین کە کتێبی پیرۆز فێرمان دەکات سەبارەت بە بەرپرسیارێتی دایکوباوكی 

ویستیدا . بە پێی باوەڕدار لە پەروەردەکردنی مندااڵنیان و پێگەیاندنیان . وە بە نمونە بوون لە خۆشە

، مندااڵن  ٣: ١٢٧، خودا بۆ شکۆمەندی خۆی منداڵی بەدیهێناوە . هەروەها بەپێی زەبور  ٧: ٤٣ئیشایا 

میراتی خوداوەندن . وە خودا بەخشیونی بە دایکوباوك تاکو ئەوان پەروەردەیان بکەن لە بری خودا ! وە 

، حەنا نەززرێکی کردو تەرخان دەکات بۆ خوداحەنا کوڕەکەی دەخوێنینەوە کە  ٢٨، ١١: ١سامۆئیل  ١

کوڕێکی پێ ببەخشێت ئیدی خودا کوڕێکی پێ بەخشی و ئەویش کوڕەکەی  خودانوێژی کرد تاکو 



تەرخان کرد بە درێژایی تەمەنی بۆ خزمەتی خودا . خودا داوا دەکات لە باوەڕداران کە منداڵەکانیان 

ایان لێ ناکات منداڵەکانیان تەرخان بکەن بۆ کڵێسا یان پەروەردە بکەن لە ترسی خوداوەندا ، بەاڵم داو

دەزگایەکی مەسیحی یان خۆتەرخان کردن بۆ خزمەتی خودا ، چونکە بۆ ئەم کاروبارانە دواتر دەبێت 

منداڵەکە کاتێ گەورە بوو بڕیار بدات . خودا داوا دەکات لە هەموو مندااڵنی باوەڕداری مەسیحی کە 

ئاسایی ڕۆژانەیانەوە لەنێو کۆمەڵگەدا . لەگەڵ ئەمەشدا خودا داوا دەکات  خزمەتی بکەن لەڕێگەی ژیانی

لە دایکان و باوکان لەهەموو شوێنێك کە منداڵەکانیان پەروەردە بکەن و پێبگەیەنن لە بری ئەو بە پێی 

ئەو داواکاریانەی کە کتێبی پیرۆز فێرمان دەکات . خودا سێ بەرپرسیارێتی گرنگی داوە بە دایکان و 

وکان : دەبێت خۆیان ببنە نمونەو پێشڕەو بۆ منداڵەکانیان ، وە منداڵەکانیان خۆش بوێ ، وە منداڵەکانیان با

 فێر بکەن . بابەتی تایبەت بە " فێرکردنی مندااڵن " لە وانەی دواتردا دەبێت . 

 

 أ. بەرپرسیارێتی دایکان و باوکان کە ببنە نمونەو پێشڕەو بۆ منداڵەکانیان 

 

 و نمونانەی کە دایکان وباوکان لەخۆیان گرتوەو پێشكەشی دەکەن . . جۆری ئە١

 

: جۆری ئەو کاریگەریە کامەیە کە دەکرێ باوکودایک بیکاتە  ئاشکرای بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە

 سەر منداڵ ؟ 

 

 أ. کتێبی پیرۆز هۆشداری دەدات لە نمونەی دایکوباوکی خراپ .

  بخوێنەوە. ١٩ -١٦، ٤: ٢٦؛  ٢٠ -١٤، ٢: ٢٥وو پوختەی مێژ ٢؛  ٥٣ -٥١: ٢٢پاشایان  ١

 . تێبینیەکان 

ئەحەزیا پاشای ئیسرائیل لەبەرچاوی یەزدان خراپەکاری کرد ، ڕێچکەی دایکو باوکی ئەحاڤ و ئێزابێل 

ی گرتە بەر کە خراپەکاربوون ، ئەوانەی وایان لە گەلی ئیسرائیل کرد گوناه بکەن و ببن بە بتپەرست ، 

بوو بە بتپەرست . هەروەها ئەمەسیا دڵی خوداوەندی بە هەموو هەروەها کوڕیشیان  ئیدی ئەحەزیای

دڵیەوە نەپەرست لوتبەرزی کردو لەخۆی بایی بوو، ئیدی کوڕەکەی عوزیا ڕێچکەی باوکی گرتەبەر لە 

 لوتبەرزی و لەخۆبایی بوون . 

 

 ب. کتێبی پیرۆز نمونەی کاریگەری دایکوباوکی باشمان بۆ دەردەخات .

 

 .  بخوێنەوە ٣١ -١٠: ٣١ەندەکان پ



 

 . تێبینیەکان 

کاریگەری باشی مەزنی هەیە تەنانەت منداڵەکانی و  ٣١ئەو دایکەی پێناسە کراوە لە پەندەکان 

مێردەکەی بەرز دەکاتەوەو خۆزگەی پێ دەخوازن و ستایشی دەکەن چونکە بووە بە هۆی بەرەکەتێکی 

: گوێڕایەڵی  مەزن بۆیان ! زۆر گرنگە دایکوباوك ببنە نمونەو پێشڕەو بۆ منداڵەکانیان لەم پێنج الیەنەدا

 و ڕاستی ) ڕاستەڕێ گرتن و بێگەردی ( ڕێز و دانایی و خۆشەویستی . 

 

ج. لەگەڵ ئەوەی دایکوباوکی باوەڕداری مەسیحی ڕزگاربوون و ) بێتاوان کراون( ، بەاڵم هەندێ جار 

 ( . ٢: ٢ – ٨: ١یۆحەنا  ١هەڵە دەکەن ) 

 

 .  بخوێنەوە ٣٣: ٣؛ پەندەکان  ٢٤ -٢٣: ٥مەتا 

 . تێبینیەکان 

دایکو باوك کامڵ یاخود پڕو تەواو نین دەشێ توشی هەڵەو گوناهە بن لە هەندێ الیەندا کە کاریگەری 

نەرێنی بکاتە سەر منداڵیان . بەاڵم لەئەم الیەنانەدا دەبێت دایکو باوک داوای لێبوردن لە منداڵێان بکەن 

مرۆڤی وڕەکەیان ئەمەش نمونەیەکە بۆ لە هەڵەو هەڵسوکەوتی خراپیان بۆ ئاشتبونەوەیان لەگەڵ ک

  .كانیان ڕاگرتووهوهپاڕانە گوێی لە و ر ڕاستودروستانەسەزدان لەچاوی یە ڕاستودروست .   چونكە

 ( ! ١٢: ٣پەترۆس  ١)  كارانەدژی خراپە زدان لەاڵم ڕووی یەبە

 

 وک. . نمونە لەسەر ئەو بەرپرسیارێتیانەی خودا داویەتی بە دایکو با٢

 

: کێ لە ئایندەدا کە کوڕەکەی گەورە دەبێ هاوشێوەی خۆی  ئاشکرای بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە

دەبێت ؟ وە کێ هاوشێوەی کوڕەکەی دەبێت کاتێ گەورە دەبێ لە ئایندەدا ؟ باشترین شێوازی فێرکردن بۆ 

مندااڵن خۆشەویستی و ڕابەرایەتی و ڕێز و ملکەچی یە کاتێ باوکو دایکیان دەبینن چۆن بەو شێوازە 

 کەن ڕۆژانە ! دەژین و هەڵسوکەوت دە

 

 أ. ئەو بەرپرسیارێتیەی خودا داویەتی بە دایک. 

 

 . بخوێنەوە  ٥ -٤: ٢؛ تیتۆس  ١٦: ٣پەیدابوون 



 . تێبینیەکان 

 

خودا بەرپرسیارێتی داوە بە دایک کە باوکی منداڵەکانی خۆش بوێ و ڕێزی لێ بگرێ و ملکەچی بێت . 

 وكان مێرد و منداڵیان خۆشبوێت، وە ژیرنجەگە ژنەفێرمان دەکات کە دەبێت  ٤: ٢وە نامەی تیتۆس 

ی وشە فر بەوك بۆئەوەی سوکایەتی وكانیان بن، چی مێردهرقاڵ بن، چاك بن، ملكەسە وهماڵە بە وپاك

لەگەڵ ئەوەی ژنان بەهەمان شێوەی پیاوان لەبەرچاوی خودا بە نرخن ، بەاڵم خودا  .نەکرێت خودا 

ی دەستنیشان کردوە بۆیان : لە ڕووی جەستەییەوە سك پڕبوون بە منداڵ کۆمەڵێك ئەرکو چاالکی جیاواز

و لە ڕووی کۆمەاڵیەتیەوە ڕۆڵی تایبەتیان لە خێزان و هاوسەرگیریدا ، هەروەها لە ڕووی ڕۆحیەوە 

هەستان بە ئەرکەکانیان لە نێو گەلی خودا لە کڵێسادا . ئەگەرچی لە جیهاندا ئەم ئەرکو چاالکیانە 

کە خودا داویەتی ، دەبێت ژنانی باوەڕدار لە شانشینی خوداوەندا پێی هەستن ! وە بە ڕەتبکرێتەوە 

تایبەتی کاتێ منداڵەکانیان بچوکە و پێویستیان بە دایکیانە لە ماڵەوە بۆ ئەوەی خۆشی بوێن و فێریان 

باری بکات و هانیان بدات تا گەشە بکەن و گەورە بن . ئەگەر بیانەوێ زیاتر خاوەنی سامان  بن و 

داراییان باشتر بکەن دەبێت مێردەکە ڕەزامەندی لەسەر بێت بۆ ئەوەی ژنەکە کار بکات ، تاکو لەالیەك 

سەربەخۆ بژین و لەالیەکی دیکەوە بتوانن بە باشی چاودێری الیەنی کۆمەاڵیەتی و سۆزداریی و ماددی 

 و ڕۆحی منداڵیان بکەن . 

 

 .  ب. ئەو بەرپرسیارێتیەی خودا داویەتی بە باوك

 .  بخوێنەوە ٨ -٤: ١٣کۆرنسۆس ١؛  ٤: ٦؛  ٢٥ -٢٢: ٥؛ ئەفەسۆس  ١٩ -١٧: ٣پەیدابوون 

 .  تێبینیەکان

ئەو بەرپرسیارێتیەی خودا داویەتی بە باوك ئەوەیە کە دایکی منداڵەکانی خۆش بوێ و بەڕێوەی بەرێت . 

ۆش دەوێ . وە دەبێت دەبێت پیاو ،  دایکی منداڵەکانی خۆش بوێ وەك چۆن مەسیح باوەڕدارانی خ

دایکی منداڵەکانی بەڕێوە بەرێت وەك چۆن مەسیح باوەڕداران بەڕێوە دەبات . لەگەڵ ئەوەی خودا 

بەرپرسیارێتی کارو بژێوی پەیداکردنی خێزانی داوە بە پیاو هەروەها خودا ئەرکی پێگەیاندن و 

ن بە پێی ڕێنمایی خوداوەند . پەروەردەو فێرکردن و هۆشداری منداڵەکانی پێداوە هەروەها تەمێکردنیا

ئەگەرچی ئەم ئەرکو چاالکیانەی خودا داویەتی بەاڵم جیهان ڕەتی دەکەنەوە ، دەبێت باوکانی باوەڕدار 

پەیڕەوی بکەن لە شانشینی خودا ! وە کاتێ منداڵەکانیان دەگەنە تەمەنی هەرزەکاری بەتایبەتی پێویستیان 

 ڕێیەتی و ئامۆژگاری و هاندان . بە باوکیانە لە گرنگیدان و چاودێری و هاو

 

 ج. هەروەها لە خێزاندا باوکو دایک دروێنەی ئەوە دەکەن کە چاندویانە . 

 .  بخوێنەوە ٤٤: ١٦؛ حەزقێل  ٨ -٧: ٦گەاڵتیە 

 .  تێبینیەکان



کاتێ باوکێك مەسیحی خۆش دەوێ و وەك مەسیح ڕابەرایەتی دەکات ، قورس نابێت بۆ دایکەکە 

ەکەی بێت بۆ خێزانەکە ! ئیدی منداڵەکانیش ئەمە دەبیننەوەو فێر دەبن کە چۆن ملکەچی ڕابەرایەتی

خۆشویستن و ڕابەرایەتی و ڕێزو ملکەچی بەشێوازێکی پراکتیک بەکار بهێنن . وە کاتێ دایکو باوك 

ن خۆیان تەرخان دەکەن بۆ ئەو بەرپرسیارێتیەی خودا داویەتی پێیان ، منداڵەکان دەیبیننەوەو ئەوە فێر دەب

، ئەنجامەکەی " دایک  ٤٤: ١٦کە باوك و دایك واتای چیە لە شانشینی خودا . ئەو کات بەپێی حەزقێل 

 چۆن بێت کچیش وا دەبێت " ، وە " باوك چۆن بێت کوڕیش وا دەبێت ! " 

 

 د. هۆکارەکانی پێشوو ئەوە دەردەخات کە هەموو منداڵێك پێویستی بە دایکو باوکە . 

 .  بخوێنەوە ٢٧: ١؛ یاقوب  ١٤ -١٢: ١٤؛ لۆقا  ١٦ -١٣: ٢مەالخی 

 .  تێبینیەکان

یەکێك لە هۆکارەکانی ڕق لێبونەوەی خودا لە تەاڵق )جیابونەوە( ئەوەیە کە تەاڵق دەبێتە هۆی ماڵوێرانی 

پاك ! وە لە و سەرگەردانی مندااڵن ! خودا خێزانی پاك بەکار دەهێنێ بۆ پەروەردەو پێگەیاندنی مندااڵنی 

کاتی مردنی باوك یان دایک یان جیابونەوەیان دەبێت براو خوشکی باوەڕدار گرنگی بدەن بە منداڵی 

بێوەژن یاخود تەاڵق دراو . دەبێت بەزۆری بانگهێشتی ئەو مندااڵنە بکەن یان منداڵە بێ سەرپەرشتەکان 

 رنگەکان هەروەها . بۆ ماڵەکانیان تاکو ئەوانیش فێر بکەن سەبارەت بە ڕاستیە ڕۆحیە گ

 

 . نمونەی بەدەنگەوە هاتنی باوك بۆ خەڵکی و بارودۆخ . ٣

 

: ئەو بارودۆخە کامەیە تیایدا باوك دەتوانێ کاریگەری بکاتە  ئاشکرای بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە

 سەر کوڕەکەی یان کچەکەی ؟ 

دەنگەوە هاتنیان هەیە بۆ گرنگە کە مندااڵن بزانن چۆن دایکوباوکیان بەدەنگ یەکتریەوە دێن و بە

بارودۆخەکان ، بەتایبەتی بەرامبەر بەو خەڵکانەی سەرسەختن وە خاوەنی بارودۆخێکی سەخت و 

 توندوتیژن . 

 

 أ. شوێنکەوتنی نمونەی دایکوباوکی باش . 

 

 . بخوێنەوە  ٢٨: ٨؛ ڕۆما  ١٤: ٥؛  ٣: ١سالۆنیکی  ١

 .  تێبینیەکان



ڵکی سەرسەخت هەل و دەرفەتێکە بۆ دایکوباوك تاکو ببنە ڕوبەڕوبونەوەی بارودۆخی سەخت و خە

نمونەی خۆشەویستی بەرامبەر بە خەڵکی ، وە نمونەی باوەڕ لە ڕوبەڕوبونەوەی ئاڵنگاری کردنی 

بارودۆخ ، وە نمونەی هیوا لە بارودۆخی سەخت و دژواردا . مندااڵن سەرسام دەبن بە باوکودایکیان 

ن و ورەی ترساوەکان بەرز دەکەنەوەو یارمەتی الوەزەکان دەدەن و کاتێ سەرزەنشتی تەمبەڵەکان دەکە

بە پشوودرێژیەوە مامەڵە لەگەڵ هەموان دەکەن . وە کاتێ مندااڵن دەبینن چۆن دایکوباوکیان خزمەت 

دەکەن و هانی خاوەن پێویستیەکان دەدەن ئیدی ئەوانیش چاویان لێ دەکەن و هەمان کار دەکەنەوە ! وە 

ەبینن چۆن دایکوباوکیان متمانەیان بە خودا هەیەو ملکەچن بۆ خواست و ویستی خودا لە کاتێ مندااڵن د

بارودۆخە سەختەکاندا ، ئیدی ئەوانیش حەز دەکەن شوێن نمونەی باشی ئەوان بکەون دواتر کە گەورە 

 دەبن . 

 

 ب. شوێنکەوتنی نمونەی دایکوباوکی خراپ . 

 .  بخوێنەوە ٢٣: ٢پەترۆس  ١

  . تێبینیەکان

بەاڵم مندااڵن هەمیشە حەز بە شوێنکەوتنی نمونەی دایکوباوکی باش ناکەن بە تەنها ، بەڵکو هەروەها 

نمونەی خراپیش . ئەگەر دایکوباوکیان حوکمیان دا بەسەر خەڵکیداو ڕەخنەیان گرت یان لە پاشەملە 

جوێنیان پێدرا وە  باسی خەڵکیان کرد و دوزمانیان کرد یان تۆڵەیان سەندەوە ، وە جوێنیان دا کاتێ

هەڕەشەیان کرد لەوانەی بوونەتە هۆی ئازاردانیان ، ئیدی منداڵەکانیشیان حەز بە شوێنکەوتنی نمونەی 

 باوکودایکە خراپەکەیان دەکەن کە دواتر گەورە بوون . 

 

 . نمونەی پەیوەندی باوك / دایک لەگەڵ خودا . ٤

 

 أ. شوێنی مەسیح لە خێزانی باوەڕداردا . 

 

: ئەو شوێنە کامەیە کە جێگەی خودا و مەسیحە لە ماڵی  بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە ئاشکرای

 باوەڕدار و خێزانی باوەڕداردا ؟ 

 . بخوێنەوە  ٦ -٥: ٦دواوتار 

 .  تێبینیەکان

دەبێت باوکودایک نمونە و پێشڕەو بن بۆ منداڵەکانیان سەبارەت بە چۆنیەتی مامەڵەکردنیان لەگەڵ خودا . 

خودا فەرمان  ٦ -٥: ٦لەو نمونانەش خوێندنەوەی کتێبی پیرۆزلە ماڵەوە و نوێژکردن . لە دواوتار 

 وهموو تواناتانەهە بە موو گیان وهە موو دڵ و بەهە دایکوباوک و دەفەرموێ : "  جا بەدەکات بە 



 ر دڵتان بێتسەم لەكەرمانتان پێ دهمڕۆ فەی من ئەم ڕاسپاردانەبا ئە .ردگارتان خۆشبوێروهزدانی پەیە

." دەبێت خۆشەویستی خودا لە پێش هەموو شتێکی دیکەوە بێت . وە دەبێت دایکوباوك ڕاسپاردەکانی 

کات و ڕێنماییان بکات لە ژیان و ڕەفتاریاندا . نابێت تەنها یەکەم خودا لە دڵیاندا بێت و فەرمانڕەواییان ب

بێت لەژیانی دایکو باوکدا بەڵکو هەروەها لە هەموو ماڵەکەدا ) ماڵی باوەڕدار بە مەسیح ( دەبێت خوداو 

 ڕاسپاردەکانی یەکەم بێت تیایاندا ! 

 

 ب. شوێنی مندااڵن و خزمەت لە خێزانی باوەڕداردا . 

 

: ئەو شوێنە کامەیە بۆ مندااڵن یان خزمەت نابێت لە ماڵی  و گفتوگۆی لەبارەوە بکەئاشکرای بکە

 باوەڕدارو خێزانی باوەڕداردا بێت ؟ 

 . بخوێنەوە  ٥ -٤: ٣تیمۆساوس  ١؛  ٣٧: ١٠مەتا 

 . تێبینیەکان 

من  ی باوك یان دایكی لەوهدا فێرمان دەکات و دەفەرموێ : " ... ئە ٣٧: ١٠عیسا لە مەتا 

" بۆیە دەبێت دایکوباوك بەرهەڵستی ئەو تاقیکردنەوەیە بکەن و ڕێگە   .خۆشتربووێت، شایانی من نییە

نەدەن ڕوبەڕوی خێزان و منداڵەکانیان بێتەوە ، چونکە بۆی هەیە منداڵەکانیان وا لێبکات خۆویست بن و 

ی منداڵەکانیان بدەن بۆ بەناز بن و بەرو گەندەڵیان بەرێت ! لەبری ئەوە ، دەبێت دایکوباوك یارمەت

پێگەیشتن و گەشەیان لە هەستکردن بە بەرپرسیارێتی و سروشتیان . وە بەهەمان نمونەش ، دەبێت ماڵ 

و خێزانی باوەڕدار تەنها لە چوارچێوەی خزمەتێك لە خزمەتەکانی مەسیحی قەتیس نەبێت ، چونکە 

وە وایان لێبکات کە هەست بە  ڕەنگە ئەمەش ببێتە هۆی هەستکردن بە کەمتەرخەمی و گوێنەدان ،

ڕوخان بکەن بەرامبەر بە دایکوباوکیان . لەبری ئەوە ، دەبێت خێزانی باوەڕدار و ماڵی باوەڕدار لە 

چەق و ناوەندی خوداوەند مەسیح و فێرکردنەکانیدا بن ! بەم شێوازە باشترین هاوسەنگی لە نێوان 

 منداڵ ڕادەگرێت . بەرپرسیارێتی و یەکەمینە جیاوازەکانی دایکوباوک و 

 

 ب. بەرپرسیارێتی باوك کە کوڕەکەی خۆش بوێت

 .   ١٣کۆرنسۆس ١.  خۆشەویستی بەپێی بنەماکانی ١

: چۆن دەکرێ باوکودایکی باوەڕدار بە شێوەیەکی پراکتیزە  ئاشکرای بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە

 منداڵەکانیان خۆش بوێ ؟ 

 .  بخوێنەوە ٨ -٤: ١٣کۆرنسۆس  ١

 ان . تێبینیەک



دەبێت باوکودایکی باوەڕدار منداڵەکانیان خۆش بوێ بەاڵم نەك بە شێوەیەکی سۆزداری و بەناز 

بەخێوکردنیان بە ڕێژەیەك بەرەو گەندەڵیان بەرێت ، بەڵکو بەپێێ بنەماکانی کتێبی پیرۆز . " پشوو 

منداڵەکەت بەاڵم  درێژی " یان " نییانی" خۆشەویستی یەکی دڵسۆزانەو دۆستانەیە کە یارمەتیدەرە بۆ

هیچ دەرفەتێكی چاکە لەپێناویدا لەدەست مەدە . وە چاکەی منداڵەکەت دیاری ناکرێ بە حەز و گڕووی 

ئەو ، بەڵکو بە وشەکانی خوداو ئەزمون وشارەزایی دایکوباوک . وە " ئیرەیی نییە" ئەو خۆشەویستیەیە 

ت . وە " شانازی نییە " ئەو کە ڕێزو دڵفراوانی دەبەخشێ بە منداڵەکەت کاتێ شایستەی دەبێ

خۆشەویستیەیە کە تایبەتە بە میانڕەوی و ڕێكوپێکی منداڵەکەت سەبارەت بە شایستەییەکانی و 

دەستکەوتەکانی ، ئەو خۆشەویستیەش هەوڵ نادات بۆ وروژاندنی سەرسام بوونی منداڵ . وە " 

زو الوازی لە پەیوەندیەکانی لوتبەرزی نییە " ئەو خۆشەویستیە ساکارەی باوکە سەبارەت بە خاڵی هێ

لەگەڵ منداڵەکەیدا . چونکە منداڵ دەتوانێ پڕوپاگەندەو بانێکەو دوو هەوا ببینێتەوە لە دایکوباوکدا . وە " 

بەدڕەوشتی نییە " ئەو خۆشەویستیەیە کە ڕەنگدانەوەی هەڵسوکەوتی باشە بە ڕێکوپێکی و نیانی لەگەڵ 

و خۆشەویستیەیە کە هەوڵ دەدات بە بێ خۆویستی لەپێناوی منداڵەکەدا . " بۆ خۆی داوا ناکات " ئە

بەرژەوەندی منداڵەکانی زیاتر لە هەوڵی لەپێناوی بەرژەوەندی خۆی . " زوو توڕە نابێت و خراپە ناکات 

" ئەو خۆشەویستیەیە کە ملکەچە بە نیانی لە ئازەرەکانیدا ئەوەی توشی دەبێت هەندێ جار بەهۆی 

 منداڵەکانیەوە . وە تاد.

 

 . خۆشەویستی بە ئاراستەی گرنگیدانی تەواوەتی و بێ جیاکاری . ٢

: چۆن دەکرێ باوکودایکی باوەڕدار ئاراستەکراو بن بۆ  ئاشکرای بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە

 گرنگیدان بە منداڵەکانیان و ئاگالێبونیان بە شێوازێکی پراکتیك ؟ 

 أ. ئاراستەی ئاگالێبوون و گرنگیدانی تەواوەتی . 

 . بخوێنەوە  ٨ -٧: ٦گەاڵتیە 

 . تێبینیەکان 

دەبێت  دایکوباوك بێ جیاکاری بە تەواوی ئاگایان لە منداڵەکانیان بێت لەوەی دەیڵێن و دەیکەن ، ئەگەرنا 

کاتێ گەورە دەبن دەچنە نێو تەمەنی هەرزەکاریەوە ، حەز ناکەن گوێ لە هیچ ئاگاداری و 

کە ئەو بەرهەم و دروێنەیەی دایکوباوك لە تەمەنی ئامۆژگاریەکی دایکوباوکیان بگرن ! چون

 هەرزەکاری منداڵەکانیاندا دەیبیننەوە پێشتر لە تەمەنی منداڵیاندا چاوندویانە تیایاندا. 

 

 ب. بە ئاگایی و باش گوێگرتن . 

 

 . بخوێنەوە  ١٣: ١٨پەندەکان 

 . تێبینیەکان 



دەبێت دایکوباوك بە باشی و بەئاگاییەوە گوێ بگرن لە منداڵەکانیان کاتێ پرسیار دەکەن و دەدوێن . 

دەبێت دایکوباوك بەگریمانەوە گوێڕادێری منداڵەکانیان نەبن لەوەی کە دەیڵێن ، بەڵکو دەبێت 

گرنگیەوە  بەپشوودرێژیەوەو بەردەوام گوێیان لێ بگرن تا تەواو دەبن لە قسەکردن . وە دەبێت بە

: ١٥مامەڵەیان لەگەڵ بکەن لەوەی کە دەیڵێن ، وە یارمەتیان بدەن کە هەست بە ڕەزامەندی بکەن )ڕۆما 

( . چونکە کاتێ منداڵەکان هەست دەکەن باودایکیان ڕەخنەیان لێ دەگرن و سوکایەتی دەکەن بەوەی ٧

و پێیان وایە خودی خۆشیان دەیڵێن ئیدی تەنها هەست بەوە ناکەن کە وتەکانیان ڕەت دەکەنەوە بەڵک

ڕەتدەکەنەوە ! ئەگەر منداڵ گوێی لە باوك نەگرت هۆکارەکەی ئەوەیە کە باوکەکە گوێی لە منداڵە 

 نەگرتەوە !

  

 ج. بەسەربردنی کاتێکی باش و بێ پچڕان . 

  بخوێنەوە . ١٤ -١٣: ٣مەرقۆس 

 .  تێبینیەکان

عیسا ویستی قوتابیەکانی لەگەڵیدا بن . بوونی ئەو لەگەڵیاندا تاکە ڕێگەیەك بوو کە دەیتوانی کاریگەری 

بکاتە سەریان و ڕایان بهێنێ . بۆیە دەبێت دایکوباوك کاتێکی باش بەسەربەرن لەگەڵ منداڵەکانیان و 

پێکەوە یاری کردن ، وە  بەڕێکوپێکی . هەمیشە هەوڵ بدەن پێکەوە شتی ناوازەو داهێنان بکەن ، وەکو

لەگەڵیاندا بچن بۆ ژوان ، گۆرانی ووتن لەگەڵیاندا ، گێڕانەوەی چیرۆك بۆیان ، وە تاد .. پێکەوە 

 لەگەڵیاندا هەموو شتێك بکەن زۆر گرنگە ! 

 

 د. پارە خەرجکردن و ناخ . 

 .  بخوێنەوە ١٥ -١٤: ١٢کۆرنسۆس  ٢

 . تێبینیەکان 

یکوباوك بۆ منداڵەکانیان کۆبکەنەوە . ئەو دەڵێ ئامادەیە بەوپەڕی پۆڵسی نێردراو دەڵێت دەبێت دا

دڵخۆشیەوە هەرچی هەیە خەرجی بکات لەپێناوی ڕۆڵە ڕۆحیەکانیدا . بۆیە دەبێت دایکوباوک دڵخۆش 

بن لە خەرجکردنی ئەوەی هەیانە بۆ دابینکردنی پێویستیە ڕاستەقینەکانی منداڵەکانیان . دەبێت فێرکردن 

اش بە منداڵەکانیان بکەن لەماڵەوە ، باشترین ڕاهێنانی ڕۆحی و چاکترین فێرکردنیان بدەنێ و ڕاهێنانی ب

. دەبێت ئامادە بن بۆئەمە ئەگەرچی لە خەرجیەکانی دیکەیان کەمکردۆتەوە یان کاریان کردوە بۆ 

ەوڵ بدەن وەدەستهێنانی پارە بۆیان کاتێ منداڵەکان لەدەرەوەی ماڵەکەش بن . دواتر دەبێت دایکوباوك ه

 نەبنە بارگرانی لەڕووی مادیەوە بەسەر منداڵەکانیانەوە . 

پۆڵسی نێردراو هەروەها دەڵێ ئەو ئامادەیە خودی خۆی لەپێناوی ئەواندا پارەیان تێدا خەرج بکات . 

ئەگەرچی خۆشەویستی شایستەی ئەوانیش نەبینێتەوە بۆ باوکایەتی ، ئەو ئامادەیە بەردەوام لەپێناویاندا 

کات . چونکە کەم خۆشویستنی ئەوان بۆ پۆڵس لە خۆشەویستی ئەم کەم ناکاتەوە بۆ ئەوان ، خەرخ ب

چونکە ئەو نایەوێ ڕۆڵەکان بەئەوەوە پەیوەست بن بەڵکو بە مەسیحەوە ! وە مەسیح هەروەها نەهاتوە 



کات تاکو خزمەت بکرێت لەالیەن منداڵە ڕۆحیەکانیەوە ، بەڵکو خزمەتیان بکات و ژیانی خۆی بەخت ب

(. بێگومان دەبێت دایکوباوك جیاوازی بکەن لە نێوان قوربانی دان ٤٥: ١٠بۆ کڕینەوەیان ) مەرقۆس 

 لەپێناوی پێویستیە ڕاستەقینەکانی منداڵەکانیان لەگەڵ تەنها بەنازەوە ئەوەی حەزیان لێیە پێیان بدرێ ! 

 

 فرانیەوە . . خۆشەویستی بۆ گەشەپێدان و پێگەیاندن و پشتبەستن بە یەکتر بە دڵ٣

پێشەکی : هەندێ لە مندااڵن کە سەربەخۆ دەبن بە تەواوەتی لەهەر دەسەاڵتێك و پەیوەست بوونێك . ئیدی 

ئەو مندااڵنە یان تاوانبار یانیش یاخی دەبن . ڕەنگە ئەو جۆرە مندااڵنە بە ناپێگەیشتوویی بمێننەوە یان 

ۆ بوون لە خەڵکی و پشتبەستن بە ڕەهایی کێشەی جۆراوجۆری کەسایەتیان هەبێت . بەتەواوەتی سەربەخ

بە خەڵکی دوو پەیوەندی ناتەندروستن . لەو ڕووەوە کتێبی پیرۆز فێرمان دەکات کە باوەڕدارانی 

: ٤پەترۆس  ١؛  ٢١: ١٢کۆرنسۆس ١پێگەیشتوو پێویستیان بەیەکترەو دەبێت خزمەتی یەکتر بکەن ) 

و تەندروست پشتببەستن بەیەکتری لە  (. بۆیە دەبێت مندااڵن فێر بن بە ئاستێکی شیاو١٠

پەیوەندیەکانیاندا. لەڕوویەکی دیکەوە ، کتێبی پیرۆز ڕێگری دەکات لەوەی باوەڕداران کۆیلەی خەڵکی 

(. بۆیە دەبێت مندااڵن ١٠: ١؛ گەاڵتیە  ٨ -٥: ١٧دیکە بن بەهەر شێوەیەك لەشێوەکان )یەرمیا 

 تری لە پەیوەندیەکانیاندا لەگەڵ کەسانی دیکە . بەئاستێکی شیاو ئاڵوگۆڕی پشتبەستن بکەن بۆ یەک

ئاشکرای بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە : کتێبی پیرۆز چیمان فێردەکات لەبارەی یارمەتیدانی دایکوباوكی 

باوەڕدار بۆ منداڵەکانیان لە گەشەکردنیان و پێگەیاندنیان و ئاڵوگۆڕی پشتبەستن بەیەکتر بەشێوەی 

 تەندروست ؟ 

 

 رسیارێتی بدە بەمنداڵەکانت بۆ جێبەجێکردن . أ. کارو بەرپ

 . بخوێنەوە  ٢٧: ٣شینەکانی یەرمیا 

 .  تێبینیەکان

دایکوباوك یارمەتی منداڵەکانیان دەدەن بۆ پێگەیشتنیان و گەشەکردنیان تاکو بزانن چۆن ئاڵوگۆڕی 

لە ڕێگەی پێدانی چەند بەرپرسیارێتی و کارێکەوە .  بەشێوەیەکی تەندروستپشبەستن بەیەکتر دەکەن 

نی مەتە ر لەهە ڵبگرێتپیاو نیر هە باشە: "  فێرمان دەکات و دەفەرموێ  ٢٧: ٣شینەکانی یەرمیا 

" نابێت دایکو باوك ئەم الیەنە فەرامۆش بکەن ! خودا بەرپرسیارێتی داوە بە دایکوباوك کە  .وهمنداڵییە

ێو بکەن ، بۆیە دەبێت کەمتەرخەمی نەکەن لە ئەرکەکانیان بەرامبەر بە خودا . منداڵەکانیان بەخ

فێرکردنی مندااڵن پێویستی بە دانایی و کاتی زۆر و تێکۆشان هەیە لەالیەن دایکوباوکەوە ، هەروەها 

پێویستی بە کاتی زۆر وتێکۆشان و خۆڕاگری منداڵەکانیش هەیە . خودا پێت دەفەرموێ بەو پێیەی 

دەبێت نەترسی لەوەی منداڵەکەت نیری کارو بەرپرسیارێتی هەڵدەگرێت . چونکە کاتێك مندااڵن باوکی 

کاتێکی زۆری بەتاڵیان دەبێت هەست بە بێزاری دەکەن و تێوە دەگلێن لە چەندین کاری خراپ و 

 ئازاربەخش و ڕەفتاری ناکۆمەاڵیەتی ، تەنانەت تاوانیش . بەاڵم کاتێ مندااڵن سەرقاڵ دەکرێن بە

چاالکی و بەرپرسیارێتی تەندروستەوە ، ئیدی گەشە دەکەن و پێدەگەن و دەبنە گەنج و پیاو و ژنانێك 



هەست بە بەرپرسیارێتی دەکەن . ئەو کاروچاالکی و بەرپرسیارێتیەی منداڵەکە فێری دەبێ و لەئەستۆی 

 دەگرێ لەنێو بازنەی خێزانەکەیدا دواتر لەنێو کۆمەڵگەدا دووبارەی دەکاتەوە ! 

 

  ب. مندااڵن فێری قایل بوون ڕازیبوون بکە .

 .  بخوێنەوە ١٠ -٦: ٦تیمۆساوس  ١؛  ١٢ -١١: ٤فیلیپی 

 . تێبینیەکان 

دایکوباوك یارمەتی منداڵەکانیان دەدەن بۆ پێگەیشتنیان و گەشەکردنیان تاکو بزانن چۆن ئاڵوگۆڕی 

ردنیان بە قایلبوون و ڕازیبوون . فێرک ، لە ڕێگەی بەشێوەیەکی تەندروستپشبەستن بەیەکتر دەکەن 

کاتێ دایکوباوك بەخۆشەویستیەکی ڕاستەقینە منداڵەکانیان خۆش دەوێ هەموو ئەو شتانەی کە 

منداڵەکانیان داوای دەکەن نایاندەنێ . چونکە هەموو ئەوەی منداڵ حەزی پێ دەکات و بیدرێتێ بەرەو 

ارودۆخەی تیایدایە و ئەو شتانەی حەزی گەندەڵی دەبات ، بەاڵم کاتێ فێر دەبێت ڕازی بێت لەو ب

پێدەکات نییەتی ئیدی فێر دەبێت بەڕەوشتبەرزانە دەستپێشخەری  بکات لەکردنی کارێكی بچووكی بەنرخ 

)نیو شەفت( یان چاالکیەك یان وانە وتنەوەی دەرەکی وە یانیش یارمەتیدانی ناوەندێکی بەدواچوونی 

 کۆمەاڵیەتی نێو خۆیی . 

 

 ج. زیادەڕۆیی مەکە لە پاراستنی . 

 . بخوێنەوە  ٢: ٤٣ئیشایا 

 .  تێبینیەکان

دایکوباوك یارمەتی منداڵەکانیان دەدەن بۆ پێگەیشتنیان و گەشەکردنیان تاکو بزانن چۆن ئاڵوگۆڕی 

زیادەڕۆیی نەکردن لە پاراستنی  ، لە ڕێگەی بەشێوەیەکی تەندروستپشبەستن بەیەکتر دەکەن 

، من وهڕیتەبپە ناو ئاودابە دەفەرموێ : " كە ٢: ٤٣بەڵێن دەدات لە ئیشایا دا . خودا منداڵەکانیان

 ش ناتسووتێنێتناو ئاگردا بڕۆیت، داغ نابیت، بڵێسەبە . نكانیشدا، نوقومت ناكەناو ڕووبارهبە ڵتدام،گەلە

یەك و خراپەیەك ، ئیدی !" کاتێ دایکوباوك هەوڵ دەدەن منداڵەکانیان بپارێزن لەهەر جۆرە مەترس

! هەروەها فێر نابێت   ڕوبەڕوی مەترسی بێتەوە ومنداڵەکە فێر نابێت چۆن بەرەنگاری خراپە بکات 

 متمانە بە خودا بکات لە هاوکاری کردنی کاتێ توشی کێشەو گرفت و تاقیکردنەوەی سەخت دەبێت . 

تدا ، بەاڵم هەروەها دەبێت دەرفەت بدەن بێگومان دەبێت دایکوباوك منداڵەکانیان بپارێزن لە کاتی پێویس

بە منداڵەکانیان ڕوبەڕوی کێشەو مەترسی ببنەوە . بەم شێوازە منداڵەکە دەرفەتێکی لەبەردەستدا دەبێت 

تاکو فێری دانایی ببێت و بڕیاری تەندروست بدات سەبارەت بە بژاردەی گونجاو وە متمانەشی بە 

تدا بوەستە ، وتوێژی لەگەڵ بکە لەبارەی کێشەکانی جیهان و بەڵێنەکانی خودا دەبێت . لەگەڵ منداڵەکە

ئەنجامەکانی ، وە هانی بدە و ئامۆژگاری و ڕاوێژی دانایی بکە ، وە نوێژ بکە لە پێناویدا تاکو تووشی 

 کێشە نەبێت ، بەاڵم هەموو دەرفەتەکانی لێ دوور مەخەوە کە دەتوانێ لێیانەوە فێر بێت ! 



 

 دا . د. خۆت زاڵ مەکە بەسەری

 .  بخوێنەوە ٣: ١٢٧زەبور 

 .  تێبینیەکان

دایکوباوك یارمەتی منداڵەکانیان دەدەن بۆ پێگەیشتنیان و گەشەکردنیان تاکو بزانن چۆن ئاڵوگۆڕی 

. دەبێت خۆزاڵ نەکردن بەسەریاندا  ، لە ڕێگەی بەشێوەیەکی تەندروستپشبەستن بەیەکتر دەکەن 

هەر منداڵێك لە جیهاندا مندااڵن فێر بن کە ئەوان موڵکی دایکوباوکیان نین ، بەڵکو موڵکی خودان ! 

موڵکی خودایە . بۆیە نابێت دایکوباوك خۆیان زاڵ بکەن بەسەریانداو بەشێوەیەك مامەڵەیان لەگەڵ 

لەبری خودا پەروەردەیان نەکەن وەك شتومەکی خۆیان . مندااڵن بەخششێکن دراون بە دایکوباوك تاکو 

بکەن . "خۆشەویستی خۆسەپێنەر" بەتایبەتی لەالیەن دایکەوە ئەوەیە کە دایکەکە دەیەوێ هەموو 

بیرۆکەو کارێك بزانێ لەوەی منداڵەکە دەیکات ، یان هەوڵ دەدات خۆی زاڵ بکات بەسەر کاری 

اریەوە دەستی پێوە بگرێ و منداڵەکەدا و چۆنی بوێ بەکاری بهێنێ ، یان هەوڵ دەدات لەڕێگەی سۆزد

وای لێبکات پشت بە چاودێری و یارمەتی ئەو ببەستێ . بەاڵم " خۆشەویستی خۆسەپێنەر" لەالیەن 

باوکەوە ئەوەیە باوکەکە هەموو بڕیارەکانی کوڕەکەی بۆخۆی وەردەگرێ . گەر دایکوباوك خۆشەویستی 

منداڵەکانیشیان دەبنە خۆسەپێنەر! وە  خۆسەپێنەریان هەبوو بەرامبەر بە منداڵەکانیان ئیدی هەروەها

خۆویست و چاوچنۆك دەبن ، یان گۆشەگیر و پارەپیس ، یانیش لوتبەرز . دەبێت لەبری ئەوە دایکو باوك 

منداڵەکانیان فێر بکەن و هەندێ خاڵی ناوازەو گرنگیان تێدا دروست بکەن وەکو خۆڕەتکردنەوەو 

 بەشداریکردنی خەڵکانی دیکە و خزمەتکردن . 

: دایکوباوك بەرپرسیارێتیان لە ئەستۆدایە لە یارمەتیدانی منداڵەکانیان کە پێبگەن و گەشە بکەن و  وختەپ

ئەو جیاوازیەیان هەبێت کە ئاڵوگۆڕی پشبەستن بەیەکتریان تێدا بێت بە شێوەیەکی تەندروست . بەاڵم 

نیان لە خوێندنگەو مندااڵن دەچنە ژێر کاریگەریەکی زۆر مەزنەوە بە هاوڕێکانیان و مامۆستاکا

کەناڵەکانی ڕاگەیاندن وەکو تیڤی و ئەو کتێبانەی دەیخوێننەوە . بۆیە گەر ویژدانی دایکوباوك ئاسودە بوو 

بەوەی دەیکەن لە پەروەردەکردنی منداڵەکانیان لەگەڵ ئەوەشدا منداڵەکانیان پێنەگەیشتن و هەستیان بە 

یان بکەن . دەبێت ئاگادار بن لە کۆتاییدا هەموو بەرپرسیارێتی نەکرد دەبێت دایکوباوك گلەیی لە خۆ

پێمان دەڵێت  ١٤ -١٣،  ١: ١٢؛ ٩: ١١منداڵێك بەرپرسە لەوەی چی دەکات و دەبێت بەچی ! ژیرمەندی 

ڕێگای  بە .ڕۆژانی الویێتیت دڵت خۆش بێت با لە ،نجیێتیت شادمان بەمی گەردهسە ی الو، لە: "  ئە

تهێنێت بۆ حوكم خودا ده مانەموو ئەر هەسەلە كە اڵم بزانەكانتدا بڕۆ، بەوهبینینی چا دڵی خۆت و بە

 ی ڕۆژگاری خراپەوهنجیێتیت، پێش ئەگە میردهسە لە بیر بێتری خۆت لەدیهێنە..   بە.ردادانسەبە

 و شت ئێستا بیستراوهموو ... هە .خۆشییان تێدا نابینم :بڵێی كە وهنزیك بێتە و سااڵنەبێت یان ئە

 ، نەیەجێبگەكانی بەو ڕاسپارده خودا بترسە لە : یەوهی ئەكەنجامەرئەده

ر سەلە دات،موو كارێك دهر هەسەخودا حوكم بە چونكە .موو مرۆڤەر شانی هەركی سەئە مەئە چونكە

 " .موو كارێكی نهێنی، جا چ چاك بێت یان خراپهە

 

 



 

(  نوێژێك ڕەنگدانەوەی وشەکانی خودا بێت خولەك  ٨)  نوێژ  ٥ 

                

   

، نوێژێکی کورت ئەوە دەربخات کە ئەمڕۆ فێربوون . یان کۆمەڵەکە بکە  بە نۆرە نوێژ بکەن 

 بە دوو یان سێ کۆمەڵ و نوێژێك بکەن ڕەنگدانەوەی ئەوە بێت کە ئەمڕۆ فێربوون . 

 

وانەی داهاتوو ) دوو خولەك ( بۆ ئەرکی ماڵەوە   ٦ 

   

ئەرکی داهاتوو بدە بە ئەندامانی کۆمەڵەکەت بە شێوەی نوسراو ، یان داوایان ڕابەری کۆمەڵەکە . 

 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 کەسێكی تر یان لەگەڵ 

. پەیوەست" باپتیزکردن لە مەسیحیەتدا" کۆمەڵێکدا( فێرکردنی   

٣- خەڵوەتی ڕۆحی . چێژ وەربگرە لە خەڵوەتی ڕۆحی لەگەڵ خودا و هەموو ڕۆژێك هاوکاری 

. باشترین شێوازی ڕاست بەکاربهێنە و   ٥٠: ٧ -٣١: ٤لە لۆقا وەربگرە لە نیوەی بەشێك 

 تێبینیەکانت بنوسەوە . 

٤- لەبەرکردن : ڕامان بکە لە ئایەتی نوێی کتێبی پیرۆز و لەبەری بکە.  خۆشت بوێ وبەڕێوەی 

   . ڕۆژانە بەو پێنچ ئایەتەدا بچۆرەوە کە لەبەرت کردوون ٢٥، ٢٣: ٥بەرە : ئەفەسۆس 

٥- وانەی کتێبی پیرۆز . وانەی داهاتووی کتێبی پیرۆز ئامادە بکە لە ماڵەوە : یۆحەنا ١١. ئەو پێنج 

. ڕێگەیەی لێکۆڵینەوەی کتێبی پیرۆز بەکار بهێنەو و سودیان لێ ببینە. تێبینیەکانت بنوسەوە   

٦- نوێژ. نوێژ بکە بۆ کەسێكی دیاریکراو یان شتێکی دیاریکراو لەم هەفتەیەداو تەماشا بکە خودا 

(.٣: ٥چی دەکات ) زەبور   

سەبارەت بە بونیادنانی کڵێسای مەسیح . هەروەها ئەو تێبینیانە بنوسەوە کە تێبینیەکانت بنوسە  -٧

 یەوە.  پەیوەندیان بە کاتی خەڵوەتت لەگەڵ خودا و ئایەتەکانی لەبەرکردن و فێرکردن و ئامادەکاری

 


