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 ١ نوێژ

 

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

 کڵێسای مەسیح . 

 

لۆقا        خولەك(   ٢٠بەشداریکردن )  ٢ 

 

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

(. 17: 8-١: ١٥خەڵوەت و تێڕامانەکانتان لەو بەشە دیاریکراوەی کتێبی پیرۆز )لۆقا   

ی گوێ بگرن لەو کەسەی بەشداری دەکات ، بەشێوەیەك مامەڵەی لەگەڵ بکەن هەست بکات ئەوە

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

 پێدەکات .

 تێبینەکانتان بنوسنەوە . 

 

 

 ٣  ٤ -٣: ٣خولەك( دڵسۆزی: پەندەکان ٥لەبەرکردن )

          

   ٤ -٣: ٣بکەن . دڵسۆزی: پەندەکان  پێداچوونەوەدوو بەدوو 

 

 

ڕاهێنانی باوەڕدارانی نوێ لە ڕێگەی هاوکاری  خولەك( ٨٥فێرکردن )

 کەسێتیەوە 

٤ 

 

: ئەم فێرکردنە تایبەتە بە ڕاهێنانی باوەڕدارانی نوێ لە ڕێگەی هاوکاری کەسێتیەوە . تیایدا ئەو  پێشەکی

شێوازە فێر دەبین کە دەکرێ باوەڕدارانی بە ئەزمون و پێشکەوتوو هاوکاری باوەڕدارانی نوێ بدەن بۆ 

 ن.  گەشە کرد

 أ. گرنگی هاوکاری کەسێتی

 . هاوکاری کەسێتی چی یە ؟ ١

هاوکاری کەسێتی لەئەم لێکۆڵینەوەدا پێناسەیە بۆ ئەو یارمەتیەی پێشکەش دەکرێ لەالیەن باوەڕداری 

بەتەمەن و پێگەیشتوو بۆ باوەڕداری بچکۆلەو نوێ لە باوەڕدا . هاوکاری کەسێتی یارمەتیدانی 

شەکردنی بۆ ئەوەی ببێتە قوتابی عیسای مەسیح . ئەمەش هاوکاریەکی باوەڕداری نوێیە لەسەر گە



گونجاوە بۆ پێویستیەکانی و کەسایەتیەکەی لە ڕێگەی فێرکردنەکانی کتێبی پیرۆزەوە . ئەوەی پێ 

 دەبەخشێ کە پێویستیەتی لە پەیوندی کەسێتی و خۆشەویستی و گرنگیدان پێیان لە ڕووی کەسێتیەوە . 

 

 اری کەسێتی لە کتێبی پیرۆزدا . . نمونەکانی هاوک٢

:  نمونە زۆرن لە کتێبی پیرۆزدا لەبارەی خزمەتی عیسای مەسیحەوە ، یەکێك لەوانە عیسای  پێشەکی

مەسیح قوتابیەکانی هاندا کە شوێنی نمونەکانی ئەو بکەون . وە ئەو نمونانەی خوارەوە کە پێشکەش 

 بە هەندێ الیەنی هاوکاری کەسێتی .  دەکرێ بۆ هاندان و بیرکردنەوەمانە لەوەی پەیوەستە

 أ. هاوکاری کەسێك بکە لەڕووی کەسێتیەوە بۆ ئەوەی ڕزگاری بەدەست بهێنێت . 

 .  بخوێنەوە ١٠ -١: ١٩لۆقا 

 : عیسا چی کرد کاتێ زەکای بینی؟  ئاشکرای بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە

 تێبینیەکان . 

ات بۆ ئەوانەی گومڕاو لەناوچوون . زەکا گومڕابوو عیسای مەسیح هاتە جیهان تاکو داوای ڕزگاری بک

، بەاڵم عیسا دۆزیەوە ! زەکا گەورەی باجگران بوو ، بۆیە دەوڵەمەند بوو چونکە فێڵی دەکرد لە خەڵکی 

وباجی زۆری لێدەسەندن . کاتێ عیسا هاتە شارەکەی زەکا ، زەکاش ویستی هەروەها عیسا ببینێ 

کا ویستویەتی چاوی بە عیسا بکەوێ . ڕەنگە ویژدانی ئاسودە وچاوی پێبکەوێ . نازانین بۆچی زە

نەبووبێت بەهۆی فێڵ و ساختەچێتیەکانیەوە . لەگەڵ ئەمەشدا عیسا بۆ زەکای ئاشکرا کرد کە پێویستیە 

ڕاستەقینەکەی کامەیە ، وە دەستپێشخەری کرد لەوەی سەردانی ماڵەکەی بکات و لەوێ چاوپێکەوتن 

م، ورهگفتوگۆیان پێکەوە ، زەکا دانی نا بە گوناهەکەیدا بۆ عیساو ووتی : "  گەئەنجام بدەن . لە ڕێگەی 

سێك كردبێت، چوارقاتی كە ك فێڵم لەیەر شێوههە ر بەگەژاران و ئەهە مەدهم دهكەی سامانەتا نیوهوهئە

مڕۆ یەوە پێی فەرموو : " ئە." لەوکاتەدا عیسا یارمەتی دا بۆ وەرگرتنی ڕزگاری و لەو بارە وهمەدهده

ڕێت و ڕزگاریان بگە ناوچواندادوای لەبە كوڕی مرۆڤ هاتووه هات ... چونكە م ماڵەڕزگاری بۆ ئە

 بكات ." یەکێك لە الیەنە گرنگەکانی یارمەتی کەسێتی ئەوەیە هاوکاری بکرێ بۆ وەرگرتنی ڕزگاری . 

 ر بێت لەبارەی عیسای مەسیحەوە . ب. هاوکاری کەسێک بکە لەپێناوی ئەوەی زیاتر فێ

 .  بخوێنەوە ١٨ -١٦: ٤کۆرنسۆس ٢؛  ٤٢ -٣٨: ١٠لۆقا 

کە خەڵکی پێویستی   کامەیە ئەو تەنها  شتە: بە بۆچوونی تۆ  ئاشکرای بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە

 پێی هەیە ؟ 

 تێبینیەکان . 

یشن لەبەردەم پێیەکانی عیساو لێوەی فێر "تەنها ئەو شتە " کە خەڵکی پێویستیانە بە تەواوەتی ئەوەیە دان

بن . نازانین بەتەواوی پێویستیەکە کەسێتیەکەی مریەم چی بوو یان چی فێر بوو . بەاڵم دەزانین کە عیسا 

گرنگی و یەکەمینی دا بە ڕوداوەکە . لەمبارەیەوە فەرمووی هاوکاریە کەسێتیەکەی مریەم کە حەزی 



وو لەوەی کارە ئاساییەکانی ناوماڵ ئەنجام بدات . وەرگرتنی دەکرد دەستی بکەوێ زیاتر و گرنگتر ب

هاوکاری لە عیسای مەسیح لە ڕووی کەسێتیەوە زیاتر بەالیەوە گرنگتر بوو ، بۆیە دەبێت باوەڕدارانی 

مەسیح چاویان بکەنەوە نەك لەسەر ئەوەی دەیبینن ، بەڵکو لەسەر ئەوەی نایبینن ! ئیدی بەم شێوەیە 

مەسیح ئەوانەی بە تەمەنن لە باوەڕدا بانگی باوەڕدارە الوەکان و نوێیەکان بکەن کە  دەکرێ باوەڕدارانی

کاتیان هەبێت پێکەوە لەگەڵ یەکتر " دانیشتن لەبەردەم پێیەکانی " واتە پێکەوە فێرکردنەکانی عیسا 

 وەربگرن . چونکە یەکێك لە الیەنە گرنگەکانی هاوکاری کەسێتی فێربوونە پێکەوە لە عیسا . 

 . هاوکاری کەسێک بکە لە پێناوی گەڕانەوەی پەیوندی تێکشکاو . ج

 .  بخوێنەوە ١٩ -١٥: ٢١؛ ٣٧: ١٣یۆحەنا 

: عیسا چی کرد کاتێ چاوی بە پەترۆس کەوت لە دەریاچەی  ئاشکرای بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە

 جەلیل ؟  

 . تێبینیەکان 

پەیوەندیە تێكشاوەکەی چاککردەوە . پێش  عیسا دەستپێشخەری کرد لە چاوپێکەوتنی لەگەڵ پەترۆس و

لەخاچدانی عیسا ، پەترۆس زۆر شانازی دەکرد بەوەی شوێنی عیسا دەکەوێ تەنانەت ئەگەر ڕوبەڕوی 

نێم." بەاڵم کاتێ عیسا دەستگیرکرا چەوسانەوەو کوشتنیش بێتەوە ، لەمبارەیەوە ووتی : " ژیانم بۆ تۆ داده

اتن . وە کاتی لێکۆڵینەوەو دادگایی کردنی عیسا ، سێ جار پەترۆس ، پەترۆس و قوتابیەکانی دیکە هەڵه

نکۆڵی کرد لە عیسا و ووتی عیسا و قوتابیەکانی ناناسم . ئەم کارەی پەترۆس بوە هۆی ڕودانی 

 پچڕاندنی پەیوەندی و کەلێن خستنە نێو پەیوەندی نێوان خۆی و عیسا . 

پەترۆس دوا بە گفتوگۆیەکەی کەسێتی و پێی فەرموو وە دوای هەستانەوەی عیسا لە مردن ، عیسا لەگەڵ 

: " ئەی شیمۆنی کوڕی یۆنا ، منت خۆش تر دەوێ لەوانەی خۆشیان دەوێم ؟" ئیدی سێ جار عیسا 

هەمان ئەو پرسیارەی ڕوبەڕوی پەترۆس کردەوە ، وە سێ جار هەمان ئەو چاالکی و ئەرکەی دا بە 

انی پێویستی یەکەمین و گەورەی پەترۆس چی یە . پەترۆس : " مەڕەکانم بلەوەڕێنە " عیسا دەیز

پەترۆس سێ جار نکۆڵی لێکردبوو پێش مردنی ، وە پەترۆس پێویستی بە لێخۆشبوون و چاککردنەوەی 

پەیوەندیەکەی هەبوو لەگەڵ عیسای مەسیح . عیسا دەستپێشخەری کرد لە یارمەتیدانی پەترۆس لە 

ش بوو وە گەڕاندیەوە تاکوو ببێتەوە بەیەکێك لە قوتابیەکانی پێویستیە کەسێتیەکەیدا . عیسا لە پەترۆس خو

و هاوبەشی لەکارەکانیدا . یەکێك لە الیەنە گرنگەکانی تر لە یارمەتی کەسێتی ئەوەیە هاوکاری کەسێک 

 بکەیت لە پێویستیە کەسێتیەکەیدا ، ئیدی هەرچیەك بێت ئەو پێویستیە . 

 .  . الیەنە کردەییەکان لە هاوکاری کەسێتیدا٣

 أ. ڕاگەیاندن و ئاگادارکردنەوە و فێرکردن لە یارمەتیدانی کەسێتیدا . 

 .  بخوێنەوە ٢٩ -٢٨: ١کۆلۆسی 

 پۆڵسەوە لە چی پێکهاتبوون ؟  بەالی : پێویستیە کەسێتیەکان  ئاشکرای بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە

 .  تێبینیەکان



ڕی وپەو بە وهینەكەسێك ئاگادار دهموو كەنین، هەەیگەو نهێنیە ڕادهئە پۆڵسی نێردراو دەڵێت : " ئێمە

ڵ گەكبوون لەیە شتوو بەسێكی پێگەك كەكێكیان وهر یەی بتوانین هەوهین، بۆ ئەكەفێریان ده وهداناییە

 لە وههێزهەب ی كەكەی كارهگوێرهكۆشم، بەبم و تێدهش ماندوو دهمەبۆ ئە .م خوداردهبە سیح بهێنینەمە

. هاوکاری کردنی پۆڵس کەسێك  " ئەمە مەبەستی پۆڵس بوو لەوەی بیکات لەگەڵ هەر .كاتمندا كار ده

 بەشێوەی کردەیی پێکهاتبوو لەمانەی خوارەوە : 

. پۆڵس بەو پەڕی ڕاشکاوی و ئاشکرا ڕایگەیاند کە  کەسێكپۆڵس عیسای مەسیحی ڕاگەیاند بۆ هەر 

خوداوەندە ! کاتێ باوەڕداری بە تەمەن لە باوەڕدا هاوکاری باوەڕدارێکی الو  تەنها عیسا ڕزگارکار و

دەکات بۆ گەشەکردن ، دەبێت عیسای مەسیح ڕابگەیەنێت ، نەك شتێکی دیکە جگە لە مەسیح ، چونکە 

تەنها مەسیح سەرچاوەی ڕزگاری و پێگەیاندنە ، وە چونکە تەنها ئەو نێوەند گیرە لە ڕزگاری و 

( . بێگومان ٣٦: ١١وە چونکە تەنها ئەو ئامانجی رزگاری و پێگەیاندنە ) بڕوانە ڕۆما  پێگەیاندن ،

دەکرێ دوو باوەڕدار پێکەوە گفتوگۆ بکەن لەبارەی بابەتێك ڕەنگە گرنگ بێت بۆ باوەڕدارە الوە 

 نوێیەکە ، وەکو بابەتی کاریگەری فەلسەفە لەسەر بیری مرۆڤ . بەاڵم موژدەی ئینجیلی عیسای مەسیح

خەڵکی ڕزگار دەکات و گەشەیان پێدەکات لەژیانی باوەڕیان و هاوشێوە بونیان بە مەسیح نەك فەلسەفە ) 

 (. ٢٥ -٢٠: ١کۆرنسۆس  ١

ئاگادار کردەوە . واتای تەواوەتی بۆ وشەی وتاردەر ئەوەیە وشەکان چاپ دەکات لە  کەسێکیپۆڵس هەر 

و هاندانەوە . پۆڵس خودی خۆی ئەم نمونانەی زهنیەتی کەسێکدا لەڕێگەی فێرکردن و ئاگادارکردنەوە

 ٢٠: ٥کۆرنسۆس  ٢لەژیانیدا پێشکەش کرد لە هاندان وفێرکردن وئاگادار کردنەوەی کەسانی دیکە . لە 

، پۆڵسی  ٣١: ٢٠دەبینین ، پۆڵس دەپاڕیتەوە لە خەڵکی بۆ ئاشتبونەوەیان لەگەڵ خودا . وە لە کردار 

لە ئامۆژگاری کردنی هەر یەكێك لە پیرانی کڵێسا لە ئەفەسۆس بە نێردراو دەفەرموێ کە ئەو ناوەستێ 

 ١فرمێسكەوە شەو و ڕۆژ . هاوکاریە کەسێتیەکانی پۆڵس کورت دەکرێتەوە بە شێوەیەکی جوان لە 

ك دایكێك ڵتاندا، وهگەرمونیان بووین لەاڵم نە، وەك دەفەرموێ : "...  بە ١٢ -١١، ٧: ٢تەسالۆنیکی 

وتمان ڵسوكەكو باوكێك هەوه ئێوه ك لەریەڵ هەگەلە ئێمە زانن كەك دهروهكانی...  هەڵەمندا شیر بداتە

رز مان بەدان و ورهكات،هانمان دهوت دهڵسوكەكانی خۆیدا هەڵ منداڵەگەك چۆن باوكێك لەكرد، وه

ی بۆ شانشین و شكۆی خۆی وها بێت، ئەك بژین شایانی خودیەشێوه ، بەوهپاڕاینەو لێتان ده وهكردنەده

 "  .كاتبانگتان ده

فێر دەکرد . واتای وشەی "فێرکار" ئەوەیە کە شرۆڤەی ڕاستیەکانی کتێبی پیرۆز  کەسێكی پۆڵس هەر

دەکات بۆ کەسێك بە شێوەیەکی ڕێکخراو و کردەیی و سیستەماتیك . جیاوازیەك نەبوو لە هاندان 

یەك و فێرکردنەکانی لەالیەکی دیکە ، لە نێوان بیروباوەڕی و ڕەوشتی . وئاگادارکردنەوەکانی پۆڵس لەال

مەبەستی پۆڵس لە ئاگادار کردنەوەو هاندانەکانی ڕەگەکەی لە فێرکردنەکانیەوە بوون . بۆیە پۆڵس 

هەمیشە مەسیحی ڕادەگەیاند کە تەنها ئەو خەڵکی لە گوناهە ڕزگار دەکات ، وە تەنها ئەو خوداوەندەو 

ێڕایەڵی بن ، وە تەنها ئەو نمونەیەو شوێنی هەنگاوەکانی دەکەوێ ! لە ڕاستیدا سەرسام بوون دەبێت گو

بە عیسای مەسیح بەبێ پێشوازی کردن لێی وەکو ڕزگارکار وخوداوەند مرۆڤ لە کۆیالیەتی گوناهە 

 ڕزگار ناکات ، وە ئەو هێزەشی ناداتێ کە شوێن نمونەکانی عیسای مەسیح بکەوێ . 

 نێوان فێرکردن وئاگادارکردنەوە / هاندان .  ب. پەیوەندی

 پۆڵس هەمیشە لە فێرکردنەکانیدا هانی دەدان لەسەر تایبەتمەندیەکانی کەسایەتی مەسیح و کارەکانی . 



: پۆڵس ئاگادارکردنەوەو هاندانی سەبارەت بەچی بوو وە چی  ئاشکرای بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە

 تێبیانەوە؟ فێرکردنێکی پێشکەش کرد لەم دەقە ک

. پۆڵس فێرکردن پێشکەش دەکات و دەفەرموێ: تەنانەت مەسیحش هەوڵی  بخوێنەوە ٣ -٢: ١٥ڕۆما 

ی كەنزیكە ئێمە ك لەر یەبا هەنەدا بۆ ڕازی کردنی خۆی ." بۆیە هانی خوێنەرانی دەدات و دەڵێت : " 

  پێناوی بنیادنان ." ڕازی بكات لە بۆ چاكە

سیح ك مە. پۆڵس فێرکردن پێشکەش دەکات و دەفەرموێ: " ... وه وەبخوێنە ٢: ٥ئەفەسۆس 

 ختكرد ." بۆیە هانی خوێنەرانی دەدات و دەڵێت : " لەدا خۆی بەپێناوی ئێمە خۆشیویستین و لە

 ، واتە " بە ژیانێکی خۆشەویستی بژین ." ویستیدا بژین " خۆشە

ست سیحی بااڵدهك مەوهات و دەفەرموێ : " ... . پۆڵس فێکردن پێشکەش دەک بخوێنەوە ١٣: ٣کۆلۆسی 

ن." پۆڵس كتری ئازاد بكەردنی یەلێتان خۆشبوو." بۆیە هانی خوێنەرانی دەدات و دەڵێت : " گە

بەوپەڕی دانایی هاندان وڕاگەیاندن وفێرکردنی پێشکەش کرد . واتای "دانایی" ئەوەیە باشترین ئامراز 

ترین ئامانج ، ئەمەش واتە جێبەجێکردنی ڕاستی لە کاتی گونجاو و بە بەکار بهێنرێ بۆ گەیشتن بە بەرز

 شێوازی گونجاو لەسەر کەسەکەو دۆخی گونجاویان . 

 

  ج. بەرپرسیارێتی ئاڵوگۆڕانە .

: ئەو الیەنانە کامانەن لە هاوکاری کردەیی کەسێتیدا دەتوانێ  ئاشکرای بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە

 ت و دەبێت پێشکەشی بکاتەوە ؟ هەر باوەڕدارێك وەری بگرێ

 .  بخوێنەوە ٢٥ -٢٤: ١٠؛ عیبرانیەکان ١١: ٥تەسالۆنیکی  ١؛  ٢: ٦گەاڵتیە 

 . تێبینیەکان 

زۆرجار لەبارەی بەرپرسیارێتی باوەڕدارانەوە دەخوێنینەوە بەرامبەر بە یەکتر . نمونەش لەسەر ئەمە : 

ەکتری بکەن " وە دەبێت ئاگاداری یەکتری بین " هەر یەکەتان باری ئەوی تر هەڵبگرێ " ؛ دڵنەوایی ی

و هانی یەکتری بدەین لەسەر خۆشەویستی و کاری چاکە ... دەبێت یەکتری هانبدەین ." هەموو ئەم 

بەرپرسیارێتیانە ئاڵوگۆڕن بۆ باوەڕدارانی پێگەیشتوو کە جێبەجێی بکەن بە چاالکانە و کردەیی وە 

 ۆ باوەڕدارانی گەنجانی نوێ . پێشکەشی بکەن وەك یارمەتیدانی کەسێتی ب

 

 . ئامانج لە هاوکاری کەسێتی . ٤

 .  بخوێنەوە ٦: ١؛ فیلیپی  ٧ -٥: ٣؛  ٩ -٨: ١کۆرنسۆس ١؛  ٢٩ -٢٨: ١کۆلۆسی 

 . تێبینیەکان 



ئامانج لە هاوکاری کەسێتی پێگەیشتنی ڕۆحیە ، "  تاکو هەر مرۆڤێك لە مەسیحدا بە تەواوی پێشکەش 

نی وەرگێردراوی "تەواو" لە یۆنانیدا "تەلیۆز" دەکرێ وەربگێڕدرێ بۆ " " وشەی ڕەسە .بکەین 

 کۆتایی" یان " پێگەیشتوو" چونکە ئەم وشەیە واتای زەمەن و نمرە لە خۆ دەگرێ: 

 . ئەوەی پەیوەیست بێت بە زەمەنەوە لەبارەی وشەی "تەواو" واتە "هەتا کۆتایی" . ٥

سپێنێت )خودی خودا(." تانچەتا كۆتایی دهی هەوه: " ئە دا دەڵێت ٨: ١کۆرنسۆس ١پۆڵسی نێردراو لە 

کاری خودا لە باوەڕداردا بەردەوام دەبێت هەتا کۆتایی ، واتە تا هاتنی دوەمی مەسیح ! خودا دڵسۆزەو بە 

 دڵسۆزی کار دەکات وەك بەڵێنی داوە ! 

" واتە " بێ گلەیی" و. ئەوەی پەیوەستە بە واتا ڕەوشتیەکەو نمرەکەیەوە لەبارەی وشەی "تەواو

 هیچ کەس ناتوانێ گلەیی لێبکات ، تەواوە ، پێگەیشتوە ، پڕوتەواوە ." 

کاری خودا لە باوەڕداردا دەیبات بەرەو پێگەیشتن ، بە شێوەیەك کەس نەتوانێ گلەیی لێ بکات . 

هاوکاری کەسێتی بۆ باوەڕدار لەسەر گەشە کردنی کاتی زۆر و تێکۆشانی زۆری دەوێت ، لەگەڵ 

ەمەشدا خودا بۆخۆی بەڵین دەدات کە ئەم کارە سەرکەوتوو بێت . ئەم دڵنیاییە زۆر گرنگە بۆ ئ

باوەڕدارانی مەسیح ! ڕەنگە هەندێ جار باوەڕدار گەشە نەکات بەشێوەیەك کە گلەیی لەسەر نەبێت و 

توو تەواو و پێگەیشتوو بێت ، بەاڵم بەڵین دەدات لە هاتنەوەی دوەمی مەسیحدا هەموو باوەڕداران پێگەیش

 ٦: ٣کۆرنسۆس  ١بێ گلەیی بکات ! باوەڕداری خزمەتکار هەمان ئامانجی هەیە کە خودا هەیەتی . لە 

ی پێكرد ." خودا باوەڕداران بەکار شەاڵم خودا بوو گەپۆلۆس ئاوی دا، بەدەخوێنینەوە : " من چاندم و ئە

م خودا خۆی هەمیشە هۆکارە بۆ دەهێنێ بۆ یارمەتی باوەڕدارانی نوێ بۆ گەشەکردنیان ، بەاڵ

 ٣کۆرنسۆس ١گەشەکردنیان و بەرپرسە لە کرداری گەشەکردن . لەم وێنەیەی کە پێشەکەش کراوە لە 

دەبینین کە پۆڵس موژدە دەدات بە خەڵکی کۆرنسۆس بەاڵم خودا وای لێکردن لەدایك بنەوە . وە 

ردەوام ئەو کارە چاکە دەکات کە دەستی ئەپۆڵۆس کردنی بە قوتابی بەاڵم خودا گەشەی پێکردن . خودا بە

 ( . ئیدی ئەو کات بە یەکجاری پڕو تەواو دەبن ! ٦: ١پێکردوە تا گەڕانەوەی دوەمی مەسیح ) فیلیپی 

 ب. ناوەڕۆکی هاوکاری کەسێتی 

: کاتێ یارمەتی کەسێتی پێشکەش دەکرێ بە باوەڕدارێکی تر ، پێویستت بە ئەم پێنج هەنگاوە پێشەکی 

 خوارەوە دەبێت .  کردەییانەی

 : نوێژ بکە بۆ باوەڕدارە نوێیەکە .  ١. هەنگاوی ١

: کاتێ هاوکاری کەسێتی پێشکەش بە باوەڕداری نوێ دەکەیت  ئاشکرای بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە

 ، سەبارەت بەچی نوێژ دەکەیت لە پێناویدا کاتێ لەگەڵیدای ؟ 

 اری کردوەو ڕایکێشاوە بۆ الی مەسیح . . سوپاسی خودا بکە کە ڕزگبخوێنەوە  ٤٤: ٦یۆحەنا 

بخوێنەوە . سوپاسی خودا بکە لەوەی تیایدا کردویەتی لە گەشەی ڕۆحی . سوپاسی  ١٤ -٢: ١کۆلۆسی 

خودا بکە کە دڵی پڕ دەکات لە باوەڕ وخۆشەویستی و هیوا . سوپاسی خودا بکە لە پێناوی باوەڕدارانی 

وە ئەوانەی فێری دەکەن . نوێژ بکە لە پێناوی گەشەی  خزمەتکار کە موژدەی ئینجیلیان پێی داوە ،

ڕۆحی و پەیوەندیەکانی و خزمەتەکەی لە کڵێسادا . دەتوانی هەمان ئەو نوێژەی پۆڵس کردی بۆ 



دا نوسراوە ، نوێژ بکە لە پێناوی گەشەی و  ١٢ -٩: ١باوەڕدارانی کۆلۆسی بەکار بهێنی کە لە کۆلۆسی 

ەم نوێژەدا پۆڵس لە پێناویاندا داوای زانین و هەڵسوکەوت و خزمەتی ژیانی و پەیوەندی و خزمەتی . ل

 بەرهەمدار و پێگەیشتوویانی کرد . 

بخوێنەوە . دەتوانی وەك عیسا بکەیت و نوێژ بکەیت لە پێناوی پێویستیە کەسێتیەکانی  ٣٢ -٣١: ٢٢لۆقا 

 باوەڕداری نوێ . 

ێیەکە تاکو خواستی خودا بزانێ لە کتێبی پیرۆزدا ، بخوێنەوە . نوێژ بکە بۆ باوەڕدارە نو ١٠ -٩: ٦مەتا 

وە تاکو خودا دەست لە دڵی بدات ، وە خودا ببێتە گەورەی ژیانی ، وە خودا شکۆدار بکات لە ژیانیدا . 

کاتێ نوێژ دەکەیت بۆ باوەڕداری نوێ لە خۆی بپرسە : " خودا دەیەوێ لە پێناوی چیدا نوێژ بکەم بۆ 

 ندانی ؟" باوەڕدارە نوێیەکە بۆ ها

 : بدوێن لەبارەی پێشکەوتنەکانتان لەگەڵ یەکتر .  ٢. هەنگاوی ٢

: کاتێ هاوکاری کەسێتی پێشکەش بە باوەڕداری نوێ دەکەیت  ئاشکرای بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە

 ، ئەو شتانە چین کە دەتوانن بەشداری پێبکەن لەگەڵ یەکتر و بدوێن لەبارەیەوە ؟ 

 .  تێبینیەکان

شداری بکەن لە گفتوگۆکردن سەبارەت بە گەشەتان و ملمالنێکانتان لە ژیان ، وە هانی یەکتر پێکەوە بە

بدەن . دەبێت باوەڕدارە پێشکەوتوەکە گفتوگۆ بکات لەبارەی چۆنیەتی گەشەکردنی خۆی تاکو ببێتە 

 نمونەیەك بۆ باوەڕدارە نوێیەکە . 

ی دەیکەن بۆ گەشە کردن . بۆ نمونە ، بدوێ بخوێنەوە . بدوێن لەبارەی ئەو شتانە ١٥: ٤تیمۆساوس  ١

لەبارەی ئەوەی فێری بویت لە خوێندنەوەی کتێبی پیرۆز یان کاتی کەسێتیت لە خەڵوەتت لەگەڵ خودا لە 

 ماوەی ئەو هەفتەیەدا . پێکەوە پێداچونەوە بکەن بۆ ئەو ئایەتانەی کتێبی پیرۆز کە لەبەرتان کردوون . 

ڕی باوه ڕی من و منیش بەباوه بە ین، ئێوهكتری هانبدهیە وهوومان پێكەم. " هەبخوێنەوە  ١٢: ١ڕۆما 

." یەکتری هان بدەن بە گفتوگۆتان لەبارەی باوەڕتان . بۆ نمونە ، بدوێن لەبارەی بەڵێنەکانی خودا  ئێوه

ن . پێکەوە لە کتێبی پیرۆزدا . مشتومڕی ئەو شتانە بکەن کە خوداوەند کردویەتی بۆ هاندانی باوەڕەکەتا

بەشداری یەکتر بکەن لە گفتوگۆکردن دەربارەی بینینتان و پالنتان سەبارەت بە ئایندەو چۆنیەتی 

پشتبەستنتان بە خودا لەوەی پەیوەندی هەبێت بە ئایندەوە . وە کاتێ پێکەوە دەدوێن ، لە خۆت بپرسە : " 

 چۆن دەتوانم بەشداری بکەم لە هاندانی باوەڕەکەی و پێشکەوتنی ؟" 

 : وشەی خودای فێر بکە . ٣. هەنگاوی ٣

: کاتێ هاوکاری کەسێتی پێشکەش بە باوەڕدارێکی نوێ  ئاشکرای بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە

 دەکەیت ئەو شتانە کامانەن کە دەکرێ فێری بکەیت ؟ 

 .   تێبینیەکان



: ٢٨دەکات لە مەتا  باوەڕدارە نوێیەکە یان بچکۆلەکە فێری وشەی خودا بکە . لەیادت بێت عیسا فەرمان

باوەڕدارە بەتەمەنەکان و پێگەیشتوەکان باوەڕدارانی نوێ فێر بکەن کە ئەو ڕاسپاردانەی عیسا  ٢٠ -١٩

 فەرمانی پێکردوە بپارێزن وکاری پێبکەن . 

: پێکەوە لێکۆڵینەوە بکەن لە کتێبی پیرۆز وە لێکۆڵینەوە بکەن لە بابەتێکی  بخوێنەوە ٩: ٤فیلیپی 

پشتبەستن بە کتێبی پیرۆز . هەر بەشێك لە وانەکانی تایبەت بە قوتابی بوون بەکار بهێنە لە  دیاریکراو بە

ڕاهێنان و فێرکردنیدا . گرنگ ئەوەیە یەکتری هان بدەن لەسەر جێبەجێکردنی ڕاستیەکانی کتێبی پیرۆز 

 لە ژیانتاندا ! 

ت ئەوەیە دەبێت خاڵە . یەکێك لەو بابەتانەی گرنگە لەیادت بێ بخوێنەوە ١٠: ١٣کۆرنسۆس ٢

سەرەکیەکانی هێزی باوەڕدار بونیاد بنێی نەك خاڵە الوازەکانی . بۆ نمونە ، ئەگەر لێکۆڵینەوەی کتێبی 

پیرۆز خاڵی هێزی بوو ، بەاڵم لەبەرکردنی ئایەتەکان خاڵی الوازی بوو ، جەخت بکەرەوە لەسەر 

ۆشی لێبکە لەو پێشکەوتنانەی بەدەستی ڕاهێنانی لەسەر لێکۆینەوەی کتێبی پیرۆز بەباشی ، وە دەستخ

هێناوە لە ئایەت لەبەرکردن . جەخت مەکەرەوە لەسەر خاڵی الوازی چونکە ئەمە وای لێدەکات هەست 

بە ترس و نائارامی بکات لە هەر هەڵەیەك یان دۆڕانێك . بەڵکو هاندەری بە ! وە کاتێ باوەڕدارێکی 

لەگەڵدا ئەنجام دەدەیت ، لە خۆت بپرسە : " خاڵی هێزی نوێ فێر دەکەیت و لێکۆڵینەوەی کتێبی پیرۆزی 

 کامەیە ، وە چۆن دەتوانم بونیادی بنێم ؟ چۆن بتوانم هانی بدەم ؟" 

 : گفتوی لەگەڵدا بکە سەبارەت بە پرسیارە کەسێتیەکان . ٤. هەنگاوی ٤

 نی دەدایەوە ؟ ئاشکرای بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە : عیسای مەسیح چۆن وەاڵمی پرسیاری قوتابیەکا

بخوێنەوە . هەندێ جار عیسای مەسیح بۆ وەاڵمی پرسیارەکان لە کتێبی پیرۆزەوە  ٦ -٣: ١٩مەتا 

لێوەرگرتنی دەخستە ڕوو . چونکە دەیویست ئەوە بهێنێتەوە یادی خەڵکی کە خودا فەرمویەتی ، ئیدی 

 وەاڵمەکەی بریتی بوو لە وشەکانی خودا .

ە هەندێ یاد و جاری دیکەدا عیسا لە کتێبی پیرۆزەوە لێوەرگرتنی بخوێنەوە . ل ٢٦ -٢٥: ١٠لۆقا 

نەدەخستە ڕوو بۆ وەاڵمی پرسیارەکانیان ، بەڵکو بە پرسیار وەاڵمی پرسیارەکانی دەدانەوە . لێی 

دەپرسین چی دەزانن سەبارەت بەوەی کتێبی پیرۆز فەرمویەتی لەوەی تایبەتە بە پرسیارەکەیان. ئیدی 

یان دەگرت ، ئەگەر وەاڵمەکانیان ڕاست بایە ، دەستخۆشی لێدەکردن و هانی دەدان گوێی لە وەاڵمەکان

 لەسەر ئەو وەاڵمەو جێبەجێ کردنی.

کاتێ هاوکاری کەسێتی پێشکەش بە باوەڕداری نوێ دەکەیت ، دەرفەتی بدەرێ پرسیارت لێبکات 

ێ بگرە لە پرسیارەکانی و سەبارەت بە هەر شتێك کە ئەو دەیەوێ گفتوگۆی لەبارەوە بکات . بە باشی گو

هەروەها کێشەکانی . ئیدی پرسیاری هاندان و ڕێنمایی پێشکەش بکە بۆ ئەوەی زیاتر دڵی بکاتەوەو 

 هەرچی لە دڵ وبیریدا هەیە بیخاتە ڕوو . 

دوای ئەوەی گوێت لێگرت ، هەندێ ئامۆژگاری بکە  لەچوارچێوەی ئەمانەی خوارەوە : * باشترە 

ەوە نەبێت ، جونکە بۆچوون و وەاڵمەکانت بۆچوونی خۆت وکەسێتی خۆتە وەاڵمەکان لە خودی خۆت

نەك بۆچوونی خودا . * باشترە لێیگەڕێی خۆی وەاڵمەکان بدۆزێتەوە لە کتێبی پیرۆزدا . ڕێگە بدە بە 

باوەڕداری نوێ بۆ خۆی ئەو ڕاستیە بدۆزێتەوە ، وە بۆئەوەی بگات بە ڕاستی کەسێتی تایبەت بەو 



شتێك کە دەبێت بیکات ئەوەیە پێشنیاری بەشێكی کتێبی پیرۆزی بۆ بکە بیخوێنێتەوە ئیدی  ڕاستیە . تەنها

خودا یارمەتی دەدات لە کێشەکەی و وەاڵمی پرسیارەکەی دەداتەوە . کاتێ باوەڕداری نوێ بۆ خۆی ئەو 

ێتی ئەو ، ڕاستیە دەدۆزێتەوە و وەاڵمەکەی دەست دەکەوێت ، ئیدی ئەم وەاڵمانە دەبنە بیروبۆچوونی کەس

وە ئەوەی خودا کردویەتی لەگەڵیدا لە بیری ناچێتەوە . کاتێ ئامۆژگاری باوەڕداری نوێ دەکەیت ، لە 

خۆت بپرسە : " ئەو بەشەی کتێبی پیرۆز کامەیە دەبێت پێشکەش بکرێت وەك یارمەتیەکی گەورە بۆ 

 دۆزینەوەی وەاڵمی خودا سەبارەت بە پرسیارەکانی وکێشەکەی ؟" 

 .  : پێکەوە نوێژ بکەن٥ . هەنگاوی٥

. پێکەوە نوێژ بکەن . داوا لە باوەڕدارە نوێیەکە بکە لە پێشدا نوێژ بکات وەك گوزارشێک  فێری بکە

لەوەی خودا فێری کردوە لەو ڕۆژەدا . ئیدی ئەو باوەڕدارە نوێژ دەکات سەبارەت بەو شتانەی کە 

ەش کردوە . نوێژەکەی ئەو یارمەتیت بەالیەوە زۆر گرنگن لەو کاتەدا کە هاوکاری کەسێتیت پێشک

دەدات ئەوە بزانیت کە خودا دەیکات لە ژیانیدا ، تا بتوانیت بەردەوام بیت لە نوێژ کردن لە پێناویدا و 

هاوکاری پێشکەش بکەیت لە ڕووی کەسێتیەوە . دەبێت وەك باوەڕداری پێشکەوتوو هەروەها تۆش 

ری کردویت . وە دواتر کاتێ ئەو باوەڕدارە زیاتر نوێژ بکەیت بۆ ئەو شتانەی خودا لەو ڕۆژەدا فێ

پێدەگات ، دەتوانن پێکەوە نوێژ بکەن بۆ کەسانی دیکە ، وەکو خێزانەکانتان وهاوڕێ و هاوکار 

 وپیشەتان ، بۆئەوەی ڕاستی بناسن و ڕزگاریان بێت .  

 ج. پێشنیاری کردەیی سەبارەت بە هاوکاری کەسێتی 

 ەش بە کێ بکەیت ؟ . دەبێت هاوکاری کەسێتی پێشک١

 : کێ یە ئەوەی دەبێت هاوکاری کەسێتی وەربگرێت ؟  ئاشکرای بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە

 .  تێبینیەکان

چونکە هەر باوەڕدارێکی خزمەتکار سنوردارە ، تەنها کەسێك ناتوانێ هاوکاری کەسێتی پێشکەش 

نەی پێویستیان بە چاودێری و بکات یان کاتی کەسێتی بەشێوەیەکی ڕێکخراو هەبێت بۆ هەموو ئەوا

یارمەتیدان هەیە. بۆیە دەبێت باوەڕداری پێشکەوتوو لە باوەڕدا هاوکاری کەسێتی پێشکەش بەوانە بکات 

 کە پێویستی زۆر سەرەکیان هەیە نەك بۆ هەموو ئەوانەی دیکە . 

 ئەوانەی کێشەی کەسێتی و پرسیاری کەسێتیان هەیەو لە ملمالنێدان لەو بارەیەوە .

ی خوشكان و برایان، لێتان . پۆڵس تیایدا فێرمان دەکات و دەفەرموێ : " ئە بخوێنەوە ١٤: ٥لۆنیک سا١

كان تی الوازه، یارمەوهنەرز بكەكان بەی ترسنۆكەن، ورهكان بكەڵەمبەنشتی تەرزه: سەوهپاڕێینەده

ێشکەش بەوانە بکەیت کە کێشەی مووان پشوودرێژ بن." دەبێت هاوکاری کەسێتی پڵ هەگەن، لەبده

 کەسێتی یان پرسیاری کەسێتیان هەیەو حەز دەکەن مشتومڕ و گفتوگۆی لەبارەوە بکەن لەگەڵتدا . 

 ئەوانەی ئامادە نابن لە کۆبونەوەکان و گۆشەگیرن . 

ك هێنین، وهكانمان نەوهكۆبوونە . کە فێرمان دەکات : " با واز لە بخوێنەوە ٢٥: ١٠عیبرانیەکان 

سیح نزیك ی مەوهبینن ڕۆژی هاتنەده تی كەتایبە ین، بەكتری هانبدهڵكو یەری ڕاهاتوون، بەسەندێك لەهە



." دەبێت باوەڕداری پێشکەوتوو هاوکاری کەسێتی پێشکەش بەوانە بکات کە ئامادە نابن لە  وهبێتەده

 ێبی پیرۆز هەیە یان فێرکردن . کۆبونەوەکان ، وە گۆشەگیرن و پێویستیان بە لێکۆڵینەوەی کت

 ڕاهێنان. ئەو دڵسۆزانەی شایەنی فێرکردنن و بە پەرۆشن بۆ 

. پۆڵسی نێردراو هانی تیمۆساوس دەدات کە بەهێز بێت لەو نیعمەتەی  بخوێنەوە ٧ -١: ٢تیمۆساوس  ٢

ە فێر بوە ، لە عیسای مەسیحدایە، وە ئەو باوەڕدارانەی دیکەش فێر بکات لە هەموو ئەوانەی لە پۆڵسەو

وە بەرگەی ئازارەکان وناڕەحەتیەکان بگرێت وەك سەربازێکی مەسیح ، بۆئەوەی فەرماندەکەی ڕازی 

بکات ئەوەی بەرپرسێتی ) ئەوی کردوە بە سەرباز(  عیسای مەسیح ، وە پێشبڕکێ بکات و تێبکۆشێ 

وتیار لە کێڵگەی وەك وەرزشەوانێك بەپێی یاساکانی کتێبی پیرۆز ، وە کاربکات و تێبکۆشێ وەك ج

خودا . دەبێت باوەڕداری پێشکەوتوو هاوکاری کەسێتی پێشکەش بە دڵسۆزەکان بکات کە ئامادەن و بە 

 پەرۆشن بۆ فێربوون و ئارەزوو مەندن زیاترو زیاتر فێر بن و ڕاهێنان وەربگرن . 

 . کەی دەبێت هاوکاری کەسێتی پێشکەش بکەیت ؟ ٢

پێشکەش بکەیت ؟ ئەمەش پشت بە مەودای پێگەیشتوویی و  . کەی دەبێت هاوکاری کەسێتی بزانە

توانات و ئامادەییت بۆ فێر بوون ڕاهێنانی کەسانی دیکە دەبەستێت وە ئەو بانگەوازەی خودا بانگی 

کردویت و پێی بەخشیوی . بەاڵم هەروەها پشت بە ئاستی هەوڵەکانت لە ژیانی نوێی باوەڕ دەبەستێت بۆ 

اوەڕدارێک بیت ئەو هاوکاریە پێشکەش بکەیت ، دەبێت هەوڵ بدەی هەموو نمونە ، ئەگەر تۆ تەنها ب

هەفتەیەك جارێك گفتوگۆ بکەن لەبارەی پێشکەوتنەکانتان پێکەوە ، وە لە پێناوی فێربوون ڕاهێنان 

پێکەوە ، وە بۆ دەرکەوتنی وەاڵمی پرسیارەکان پێکەوە ، وە بۆ نوێژ پێکەوە . بەاڵم ئەگەر باوەڕدارە 

مادە دەبێت لە کۆبونەوەکان و خزمەتی کڵیساو بەشداری دەکات کە کڵێسەکەت یان لە کۆمەڵەی الوەکە ئا

بەقوتابی کردن یان بەشداری کۆبونەوەی نێو مااڵن دەکات ، ئەو کات دەتوانی کاتی زۆر پێویست لەگەڵ 

 یەکتر چاوپێکەوتن بکەن . 

 . چۆن دەبێت هاوکاری کەسێتی پێشکەش بکەیت ؟ ٣

 بخوێنەوە .  ٢٥ -٢٤: ١٠؛ عیبرانیەکان  ٢٧ -٢٤: ٢٢؛ لۆقا  ٢٨ -٢٥: ٢٠مەتا 

 ئاشکرای بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە : چۆن دەبێت هاوکاری کەسێتی پێشکەش بکرێت ؟ 

 تێبینیەکان . 

عیسا فێرمان دەکات کە دەبێت باوەڕداری پێشکەوتوو خۆی نەسەپێنێ بەسەر باوەڕداری نوێدا چونکە 

رستانە لە ڕاهێنان و فێرکردن نەك باوەڕداری مەسیح. مەسیح ڕێگە نادات بە ئەمە شێوازێکی بتپە

خزمەتکاران خۆسەپێنەر بن بەسەر باوەڕدارانی دیکەداو خۆیان بە گەورە بزانن . دەبێت خزمەتکاران 

باوەڕدارانی دیکە هان بدەن و فێریان بکەن ، وە نابێت ناچاریان بکەن بە کردنی هەر شتێك . بەڵکو 

هانیان بدەن کە کاری چاکە بکەن و خۆشەویستی بااڵ دەست بێت بەسەر پەیوەندی و دەبێت 

چاالکیەکانیاندا . دەبێت هاوکاری کەسێتی پێشکەش بکرێت لە ژینگەیەکدا هاندان و بونیادنانی ئاڵوگۆڕ 

 باڵی کێشا بێت بەسەردا،

     



(  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 

   

و بدە بە ئەندامانی کۆمەڵەکەت بە شێوەی نوسراو ، یان داوایان ئەرکی داهاتوڕابەری 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 

ەڵێکدا( فێرکردنی پەیوەست" باپتیزکردن لە مەسیحیەتدا" . کۆم  

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

. باشترین شێوازی ڕاست بەکاربهێنە و   ٣٨: ٢١ -١٨: ١٨وەربگرە لە نیوەی بەشێك لە لۆقا 

 تێبینیەکانت بنوسەوە. 

 ٤- لەبەرکردن : ڕۆژانە پێداچوونەوە بکە بۆ زنجیرەی " هاوسەرگیریی مەسیحی ".  

٥- وانەی کتێبی پیرۆز . وانەی داهاتووی کتێبی پیرۆز ئامادە بکە لە ماڵەوە : یۆحەنا ١٣. 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

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

 


