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 پەیوەندی لەگەڵ دایکوباوکی زیندوو
 

لەبەردەم خودا کە جیهانەکەی  : هەر باوەڕدارێك بەرپرسیارەپێشەکی 

بگۆڕێت : بیری و تێروانینی و ڕاستیەکانی و بیروباوەڕی و بەهاو 

ئەزمون و هەڵسوکەوت وپەیوەندیەکانی بگونجێنێ و بیکات بە کلتوری 

 شانشینی خودا ! لێرەدا دەڕوانینە پەیوەندیمان بە دایکو باوکی زیندومانەوە. 

 ك أ. بەرپرسیارێتی گوێڕایەڵی دایکو باو

ئاشکرای بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە : بەپێی کتێبی پیرۆز ئاستی تەمەن 

 چەندە بۆ مندااڵن لە گوێڕایەڵی دایکوباوکیان ؟ 

 تێبینیەکان . 

 . ڕاسپاردەی کتێبی پیرۆز . ١

. خودا دوو بەرپرسیارێتی دیاریکردوە بۆ  بخوێنەوە ٣ -١: ٦ئەفەسۆس 

 ڕێزگرتنیان . مندااڵن : گوێڕایەڵی باوکو دایکیان و 

لە هەندێ کلتوردا لە جیهان ، مندااڵن فێر دەکرێن کە گوێڕایەڵی 

دایکوباوکیان بن بە درێژایی ژیانیان لەهەموو بارودۆخێکدا ، ئەگەر چی 

دایکوباوکیش داواکاریەکیان هەبوو پێچەوانەی خواستی خودا بێت یان 

ەو فەرمانێکی خۆپەرستانە بێت یان تێکدەرو ڕوخێنەریش بێت . ل

کلتورانەدا . دایکو باوك دەسەاڵتی ڕەهایان هەیە بەسەر منداڵەکانیاندا ، 

ئەگەرچی سەڵت بن ئەو مندااڵنەیان یان خێزاندار ، تاکو دایکو باوکیان 

دەمرن ئەوان لە ژێر دەسەاڵتی دایکوباوکیانن ، ئەم کلتورەش ناکتێبیەو 

 دەبێت بگۆڕدرێ بۆ کلتوری شانشینی خودا .

  



 یسا . . نمونەی ع٢

 

. بخوێنەوە  ٣٤: ٤؛ یۆحەنا  ٣٥ -٣١،  ٢١: ٣؛ مەرقۆس  ٥١: ٢لۆقا 

کاتێ عیسا منداڵ بوو لەتەمەنی دوازدە سااڵندا گوێڕایەڵی دایکو باوکی 

سەر زەوی بوو . بەاڵم کاتێ گەورە بوو وە سەرقاڵی ئامانجی ژیانی بوو ، 

ئیدی گوێڕایەڵی دایکو باوکی نەبوو یان نەچوە ژێر ڕکێفی حەزەکانی 

 ئەوانەوە . 

 .  . فێرکردنەکانی عیسا٣

. کاتێ منداڵ گەورە دەبێت ئیدی ێنەوە بخو ٥: ١٩؛  ٣٧: ١٠مەتا 

پەیوەندی دەگۆڕێ لەگەڵ دایکو باوکیدا . بەاڵم کەی کەسێک بە هەراش و 

 تەمەن گەورە دادەنرێ ؟  

* نمونەکەی عیسا دەریدەخات کە کەسێك کاری تایبەتی خۆی ئەنجام بدات 

 و بێ الیەن بێت لە ژیانیدا بە هەراش و گەورە دادەنرێ .

سەڵت دەفەرموێ بەهەمان شێوە بە خێزانداریش * عیسا چۆن بە 

من خۆشتربووێت، شایانی من  ی باوك یان دایكی لەوهدەفەرموێ :" ئە

." مەتا من خۆشتربووێت، شایانی من نییە ی كوڕ یان كچی لەوه. ئەنییە

٣٧: ١٠  . 

: کتێبی پیرۆز بەو شێوەیە فێرمان ناکات کە دەبێت باوەڕداران بە  پوختە

یی ژیانیان گوێڕایەڵی دایکو باوکیان بن لە هەموو بارودۆخێکدا ، درێژا

بەڵکو فێرمان دەکات کە لە منداڵیدا گوێڕایەڵیان بین بەاڵم هەروەها لە 

 تەمەنی گەورەییدا ڕیزیان بگرین  . 

 

 ب. بەرپرسیارێتی ڕێز گرتن لە دایکوباوك 

 



، چۆن  : بەپێی کتێبی پیرۆز ئاشکرای بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە

 خەڵکی ڕێز لە دایکوباوکیان بگرن ؟  

 .  تێبینیەکان

واتای "ڕێز" پیدانی پێگەیەکی بەرزە بە کەسێك ، وە دەرخستنی ڕێزە 

 بۆی ، وە بەبێ دوودڵی خۆشت دەوێ بێ هۆی ترس و خۆپەرستی . 

ئەم نمونانەی خوارەوە پەیوەندی نێوان مندااڵن بە دایکو باوکیان و باوکی 

 ئاسمانیان دەردەخات : 

 . تۆ ڕێز لە دایکو باوکت دەگریت بێ مشتومڕکردن لەگەڵیان . ١

 . بخوێنەوە  ٤: ١٣؛ ڕۆما  ١٧،  ١٥: ٢١دەرچوون 

خودا هۆشداری دەدات لە وشە یان ماەڵەکردنی توندوتیز بەرامبەر بە 

دایکو باوك وە سزایەکی قورسی لەسەرە . لە ماوەی پەیمانی کۆندا 

 کۆمەڵەیەك ئەو مندااڵنەیان دەکوشت کە یاخی بووبن لە دایکوباوکیان . 

بەاڵم عیسای مەسیح لەهاتنی یەکەمیدا شەریعەتی پەیمانی کۆنی تەواو کرد 

 ، ئیدی تەنها حکومەت ئەو دەسەاڵتەی هەیە سزای مردن بسەپێنێ . 

ری ئەوەی شەڕ بکەیت لەگەڵ دایکوباوك ، بە شێوەیەکی دڵنەرمانەو لەب

جوان تێروانینی خۆت بخەرە ڕوو ، دواتر ڕێگە بدە بە خودا بەشێوازی 

خۆی کار بکات کە دەیەوێ . بەم شێوەیە تۆ دەریدەخەیت کە باوەڕت بە 

خودا هەیەو ئەو دەسەاڵتدارە بەسەر هەموو بارودۆخێکدا ، وە خودا 

 کە باشترینت بۆ بکات .  توانادارە

 

.  تۆ ڕێز لە دایکو باوکت دەگریت بە وەرگرتنی ئامۆژگاریەکانیان بە ٢

 بایەخەوە . 

 .  بخوێنەوە ٢٣: ٢٣پەندەکان 

کتێبی پیرۆز فێرت دەکات کە هەوڵ بدەی بۆ ڕاستی و دانایی و تەمێ 

کردن و تێگەیشتن لە دایکوباوکت . کاتێ ئامۆژگاریت دەکەن یان 



ێکت بۆ دەکەن لێیانەوە فێر بە . لە ئەزمون وتەمەنیان و داناییانەوە پێشنیار

 فێر بە تائەو کاتەی دەرفەتت هەبوو . 

 

 . تۆ ڕێز دەگریت لە دایکو باوکت لە ژیانی ڕاستەقینەتدا . ٣

 .  بخوێنەوە ١٣ -١١: ٦کۆرنسۆس  ٢

 

دەبێت باوەڕدارانی مەسیح دڵیان بکەنەوە بۆ یەکتر ، تۆ دەستپێشخەری 

 بکە لەگەڵ دایکوباوکتدا . 

لەبارەی چاالکی و کارەکانتەوە بۆیان بدوێ : ئەوەی فێری بوویت لە 

خوێندنگە یان کار وە چی دەکەیت لەگەڵ هاوڕێکانت و کڵێساکەتدا . 

اوڕێکانتەوە و چۆنیەتی لەبارەی پەیوەندیتەوە بۆیان بدوێ : لەبارەی ه

 مامەڵەکردنت لەگەڵیان . 

لەبارەی بیروباوەڕتەوە بۆیان بدوێ : سەبارەت بە خودا وە خەڵکی وە 

 جیهان وە بیروباوەڕی مەسیحیت . 

لەبارەی بیرو هەست وپالنەکانتەوە بۆیان بدوێ : تۆ ڕیز لەدایکو باوکت 

کانت وە دەگریت کاتێ بەشداریان دەکەیت لە بڕیارەکانت و پالنە

 سوکایەتیان پێدەکەیت کاتێ دوریان دەخەیتەوە لە بەشداریەکانی ژیانت .

  

. تۆ ڕێز لە دایکو باوکت دەگریت بەوەی گرنگیان پێدەدەی و ٤

 خزمەتیان دەکەیت . 

 . بخوێنەوە  ٨، ٤: ٥تیمۆساوس ١

 

باوەڕدارانی مەسیح بەرپرسیارن لە دابین کردنی پێویستیە ڕاستەقینەکانی 

 وکیان ، بەاڵم نەك بۆ خۆشی و ڕابواردن !  دایکوبا

پێویستیە ڕاستەقینەکان خۆراك و جلوبەرگ و شوێنی باشی نوستنە . 

هەندێ پێویستی دیکە هەن وەکو ڕێزگرتن و گرنگی پێدانیان و چاودێری 

 کردنیان و گوێگرتن لێیان کاتێ موژدەی ئینجیل دەدەن . 



دەبێت تیایدا خزمەتی  راهێنان بە خۆی بکە ئەو الیەنە ببینەوە کە

دایکوباوکتی پێبکەی . تۆ دەستپێشخەری بکە لە یارمەتیدانیان چاوەڕی 

 مەکەن داوات لێبکەن . 

 

 . تۆ ڕێز لە دایکو باوکت دەگریت لە ڕێگەی خۆشوستنیان .  ٥

 بخوێنەوە .  ٨ -٤: ١٣کۆرنسۆس  ١

کاتێ خۆشەویستی دەردەبڕی بۆ دایکو باوکت ئەگەر تەنها بەپێی 

کاریەکانی کلتور بێت وەکو سەردانی کردنیان و دیاری بردن بۆیان ، داوا

لە ڕاستیدا ئەمە ڕێزگرتن نیە بەڵکو سوکایەتیە . چونکە خۆشەویستی 

 ڕاستەقینە لەسەروو کلتورە باوەکانەوەیە . 

خۆشەویستی ڕاستەقینەی مەسیحی پشودرێژە و ئارام دەگرێ لەبەرامبەر 

ر خراپەیەکیان خۆش دەبێت کە دەیکەن کەمتەرخەمی باوکودایک وە لە هە

 بەرامبەری . 

کاتێ دەبیت بە باوەڕداری مەسیح ئەگەر دایکو باوکت بێباوەڕ بوون 

دەترسن باوەڕی مەسیح کاریگەری نەرێنی بخاتە سەرت ، ئەوان دەترسن 

لە خوێندن دوابکەویت ، وە سەرکەوتوو نەبیت لەژیانتدا ، وە پارەی 

دواتر لەوە دەترسن نەتوانی لە ڕوی کەمترت دەست بکەوێت ، وە 

ماددیەوە هاوکاریان بکەیت ، دەترسن لەوەی کە واز لە کلتوری ئەوان 

دەهێنیت ، وە خوداکەیان توڕە دەکەیت وە تاکو کۆمەڵەی ئایینیان توڕە 

دەکەیت ، دڵنیایان بکەرەوە کە تۆ ناتەوێ واز لە الیەنە باشەکانی 

اس بکە بۆیان و شی بکەرەوە بە کلتورەکەت بهێنیت ، وە باوەڕەکەت ب

ئاگاییەوە وە بیسەلمێنە بۆیان کە بە هۆشیاریەوە بەرپرسیارێتی لە ئەستۆ 

دەگریت وە بویتە بە کەسێکی خۆشەویست لە ڕێگەی کارەکانی مەسیح لە 

 پێناوتدا ! 

     
 


