
 ٣پاشکۆی 

 

 دانانی پالنی باش
 

مەڵگەی باوەڕدارانی مەسیح ) کڵێسا یان کۆمەڵەی نێو مااڵن( پێش هەموو شتێك مرۆڤن و : کۆپێشەکی 

ڕۆحی پیرۆزیان تێدایە . بەاڵم ئەم کۆمەڵگەیە دەبێت وەك ڕێکخراوێك کار بکات بە سیستەم و ڕێکوپێك 

و ( . بۆیە دەبێت باوەڕداران بە وردی مامەڵە لەگەڵ بابەتی پالندانان ٤٠، ٣٣: ١٤کۆرنسۆس ١) 

 ڕێکخستن وڕابەرایەتی و هەڵسەنگاندن بکەن.

 أ. هۆکاری دانانی پالنی باش

 . پالندانان دەبێتە هۆی ئەنجامی باشتر .١

 ،و پڕییەره" پالنی مرۆڤی ماندوو بە ٥: ٢١پەندەکان 

 " .بوونییەو نەرهكیش بەیەشەڵەموو هەبێگومان هە

 دیەکان لەگەڵ خەڵکی.. پالندانان دەبێتە هۆی باشترکردنی پەیوەن٢

 ڕێژن؟داده ی پیالنی خراپەوانە"  ئایا وێڵ نابن ئە ٢٢: ١٤پەندەکان 

 " .ڕێژنداده پالنی چاكە كە یەوانەڵ ئەگەگۆڕ و دڵسۆزی لەویستی نەاڵم خۆشەبە

 . پالندانان دەبێتە هۆی باشترکردنی پەیوەندی لەگەڵ خودا.٣

 ق، ڕههللر كوڕانی كەسەقوڕبە : رموێتفەزدان ده"  یە ٢ -١: ٣٠ئیشایا 

ی گوناه وهبۆ ئە نییە وهڕۆحی منە لە ڕێژن كە، داڕێژراوێك دادههی من نییە ن كەكەجێ دهپالنێك جێبە

نا تا پەن، هەمن بكە ی پرس بەوهبێ ئەوهو میسر شۆڕ بنەرهتا بەڕۆن هەده .نر گوناه زیاد بكەسەلە

 "  .ناگیر بنی میسر پەسایە ون، لەاڵی فیرعەپاڵ قە نەبده

 ب. پێویستبوونی دانانی پالن . 

 . پالندانان کاری باشی دەوێت لە کاتی گونجاودا .١

 ژاری،هۆی هە بێتەڵ دهمبەستی تە"  ده ٥ -٤: ١٠پەندەکان 

و اڵم ئەبە ،، كوڕێكی وریایەوهكاتەهاوین كۆده لەی وهئە .یەدواوهندی بەمەوڵەر دهدهستی كۆڵنەاڵم دهبە

 "  .زارییەرمەی شەوێت، مایەخەدا دهكاتی دروێنە ی لەكوڕه

 وی ناكێڵێت،ڵ زهمبەزستاندا تە " لە ٤: ٢٠پەندەکان 

 " .وێتستی ناكەكات و دهدا سواڵ دهدروێنە لە بۆیە

 ،كەێ مەینسبە " شانازی بە ١: ٢٧پەندەکان 

 " .وهوێتەكەنازانی ڕۆژ چی لێ ده چونكە



 بێت،وی خۆی بكات تێر نان دهتی زهی خزمەوه" ئە ١٩: ٢٨پەندەکان 

 .بێتژاری دهوێت تێر هەی دوای هیچوپووچی بكەوهاڵم ئەبە

 ڵێكی بێهێزن،كۆمە " مێروولە ٢٥: ٣٠پەندەکان 

 " .نكەمبار دههاویندا خواردنی خۆیان ئە اڵم لەبە

 . پالندانان ئامۆژگاریکارو ڕاوێژکارانی باشی دەوێت .٢

 وێت،كەل ده" بێ ڕاوێژ گە ١٤: ١١پەندەکان 

 ".زۆری ئامۆژگارانە وتن بەركەاڵم سەبە

 بێت،ڵ دهبێ ڕاوێژ پووچە" پالن بە ٢٢: ١٥پەندەکان 

 ".وێتكەردهزۆری ڕاوێژكاران سە اڵم بەبە

 ،ربگرهمبێكردن وهو تە ڕاوێژ بگره "  گوێ لە ٢٠: ١٩پەندەکان 

 " .دواڕۆژت ی دانا بیت لەوهبۆ ئە

 دی، ئامۆژگاری دێنە كان بە" پالنە ١٨: ٢٠پەندەکان 

 " .نگەڕاوێژ بجە بە

 ی درۆ بگرێت،قسە ك گوێ لەوایەرمانڕهر فەگە"  ئە ١٢: ٢٩پەندەکان 

 " .دكاربە بنەهكانی دتكارهموو خزمەهە

 

 . پالندانان نوێژی دەوێت . ٣

 ،زدان بسپێرهیە كانت بە" كاره ٣: ١٦پەندەکان 

 " .بێتكانت جێگیر دهپالنە

 ،موو ڕێگاكانت بیناسەهە " لە ٦: ٣پەندەکان 

 " .كاتكانت ڕاست دهویش ڕێچكەئە

 ،" وهكرێتەن، لێتان دهرگا بدهده . لەوهدۆزنەڕێن، دهدرێت. بگەن، پێتان ده" داوا بكە ٧: ٧مەتا 

وێت، ستتان بكەن و ناتوانن دهبەیی دهكوژن. ئیرهده ر بۆیە، هەن و نیتانەكەزوو ده"  ئاره ٢: ٤یاقوب 

 " .نخودا داوا ناكە لە ، چونكەنیتانە .نكەڕ دهن و شەكەناكۆكی ده ر بۆیەهە

 وێت بۆ دەسەاڵتی خودا .، پالندانان ملکەچی دە٤

 نێت،" دڵی مرۆڤ پالن بۆ ڕێگای خۆی داده ٩: ١٦پەندەکان 

 " .كاتده كانی ئاراستەنگاوهزدان هەاڵم یەبە

 ،رچاوی مرۆڤ ڕاست دیارهبەلە یە: ڕێگا هە ٢٥: ١٦پەندەکان 

 "  .و مردنەرهی بەكەاڵم كۆتاییەبە



 ،دڵدایە ی لە" مرۆڤ پالنی زۆر ٢١: ١٩پەندەکان 

 " .سپێتچەزدان دهنها ڕاوێژی یەاڵم تەبە

 نگ،بۆ ڕۆژی جە یەسپ ئاماده" ئە ٣١: ٢١پەندەکان 

 " .یەوهزدانەیە اڵم ڕزگاری لەبە

 . پالندانان دیاری کردنی یەکەمینەکانی دەوێت . ٥

 و ڕێنەڕاپە وهرهده " كاروباری خۆت لە ٢٧: ٢٤پەندەکان 

" ) ئەو شتانەی زۆر گرنگن وناکرێ .ماڵی خۆت بنیاد بنێ مە، دوای ئەی بكەت ئامادهكەڵگەكێ لە

 دواخرێن ( وە ) ئەو شتانەی کەمتر جێی بایەخن و دەکرێ دواخرێن (.

یزانێت كات نابێت،دڵی داناش ده نێت تووشی خراپەیەجێبگەی بەكەرمانەی فەوه" ئە ٦ -٥: ٨ژیرمەندی 

ری زۆر سەردهمرۆڤ ده ندهرچەهە ،یەر شتێك كات و حوكمی خۆی هەهە چونكە .یەان هەو حوكمد

 "  .بێت

 وهموو تواناتانەهە موو بیر و بەهە موو گیان و بەهە موو دڵ و بەهە "  جا بە ٣١ -٣٠: ١٢مەرقۆس 

هیچ  ك خۆت خۆشبوێت،ت وهكەیكە، }نزیەمەویش ئەدوای ئەلە .ردگارتان خۆشبوێروهزدانی پەیە

 "  .گرنگتر نییە یەم دوو ڕاسپاردهك لەیەڕاسپارده

 . پالندانان پێویستی بە هەموو ڕاستیەکان هەیە .٦

 ،وهدڵی خۆمدا لێكم دایە ماشام كرد و لە" تە ٣٢: ٢٤پەندەکان 

 رگرت ."م لێ وهبینیم و وانە

 ،تدایەی بابەوهشاردنە ندی خودا لە" شكۆمە ٢: ٢٥پەندەکان 

 " .تدایەی بابەوهلێكۆڵینە ڕێزداری پاشایان لە

 ،كانت بزانەلە" باش حاڵی مێگە ٢٣: ٢٧پەندەکان 

 كانت بێت، " ڕهمە الی ڕانەر لەدڵت هە

 بێت،اڵ دهڕهل بەگە بێ پێشبینی"  بە ١٨: ٢٩پەندەکان 

 "  .خوازرێتی پێ دهخۆزگە و بكاتیڕهورات پەی تەوهاڵم ئەبە

 . پالندانان دەستپاکی و چاودێری دەوێت .  ٧

ی خۆی كەورهی گەوهئە خوات،ی دهكەرهنجیرێك بكات بەی چاودێری دار هەوه" ئە ١٨: ٢٧پەندەکان 

 " .گیرێتبپارێزێت ڕێزی ده

 . پالندانان سیستەم و ڕێکوپێکی دەوێت .٨

 بێت،بێت میری زۆر دهخاكێك هە بوون لەیاخی " كە ٢: ٢٨پەندەکان 

 " .كاترار دهرقەیشتوو و زانا نیشتیمان بەكی تێگەوایەرمانڕهاڵم فەبە



 ،پاشایان نییە " كوهلل ٢٧: ٣٠پەندەکان 

 " .جوڵێنموویان پۆل پۆل دهاڵم هەبە

 .تییەڵكو خودای ئاش، بەخودا خودای شێواندن نییە " چونكە ٣٣: ١٤کۆرنسۆس ١

 لی پیرۆزی خودا،"موو كڵێساكانی گەهە ك لەروههە

 " .دروستی و ڕێك بێت موو شتێك بەاڵم با هە"  بە ٤٠: ١٤کۆرنسۆس ١

 ج. پێویستیەکان بۆ جێبەجێکردنی پالنی باش .

 پالن دابنێ ، ڕێکی بخە ، بەڕێوەی بەرە ، هەڵسەنگاندنی بۆ بکە 

 . پالندانان .١

 . ڕێکخستن . ٢

 ڕابەرایەتی کردن . . ٣

 . هەڵسەنگاندن . ٤

 د. ناوەڕۆکی پالنی باش 

 ئامانج ، چاالکی ، خشتەیەکی زەمەنی ، هەڵسەنگاندن .

 . ڕاستیەکان . ١

 . ئامانج . ٢

 . چاالکی . چۆنیەتی هاتنەدی ئامانجەکەت پێ دەڵێ . ٣

 ی .. خشتەی زەمەنی . ئەو کاتەت پێ دەڵێ کە دەبێت ئامانجەکەی تێدا بێتە د٤

 هـ . یەکەمجار : کۆکردنەوەی ڕاستیەکان 

 . ڕێنمایی . ١

خودا لە ڕێگەی کتێبی پیرۆزو ڕۆحیەوە چی دەڵێت بە باوەڕداران لە هەموو شوێنێك وە بەتایبەتی بۆ تۆ 

؟ خودا سەبارەت بە پالنەکان چیت پێ دەڵێ ؟ وە چۆن ڕێنماییت دەکات لە ڕێگەی نوێژەوە ؟ نهێنی خودا 

( . ناکرێ پوچیڵ بێتەوە یان ٧: ٣؛ ئامۆس ٨: ٣٢؛ زەبور  ٢٩: ٢٩نراوەکەی ) دواوتار و پالنە ڕاگەیە

 ٣ -٢: ٤٢شکست بهێنێت . چونکە خودا گەورەو دەسەاڵتدارە بەسەر هەموو ڕوداوەکاندا . ) ئەیوب 

؛ ٢٧، ٢٤: ١٤؛  ١٠: ٨؛ ئیشایا  ٣٠: ٢١؛  ٢٤: ٢٠؛ ٢١: ١٩؛  ٩: ١٦؛ پەندەکان  ١١: ٣٣زەبور 

 -٧: ٣؛ بینین  ١١: ١؛ ئەفەسۆس  ٢٩: ٤٤؛ یەرمیا ١١: ٥٥؛ ١٤: ٤٨؛  ١١ -١٠: ٤٦؛ ٨: ٤٠ ؛١: ٢٥

٨ . ) 

 . ڕێکخستن .٢



 (١٥: ٤تیمۆساوس ١. پێشکەوتن . ) ٣

 ( ٣٢: ٢٤. وانەکان . )پەندەکان ٤

ن کلتورەکەی تۆ چۆن دەڕوانێتە بوون و جیهان و باوەڕ و بیروباوەڕە ئەفسانەکان و باوەکا. کلتور . ٥

 . ٩ -١: ١٥؛ مەتا  ١٣ -٩: ١٨تیایدا ، هەروەها نەریتەکان ، وە ئەو کلتورانەی تیایاندایە  ؟ دواوتار 

 . پێویستیەکان .٦

پێویستیەکانی خەڵکی چیە دەتەوێ بۆیان دابین بکەیت وخزمەتیان بکەیت ، هەروەها پێویستیەکانی 

؛ یەرمیا  ٢٣: ٢٧یەکانی خۆت ؟ پەندەکان هاوبەشت لە خزمەت ، یان ئەندامانی خێزانەکەت ، وە پێویست

 ٣٦: ٩؛ مەتا  ١٧ -١٥: ١١؛  ٣ -٢: ١٠؛ زەکەریا   ٢٤ -١: ٣٤؛ خەزقێل  ٤٠ -١: ٢٣؛  ١١ -١: ١٢

 . 

 . دەرفەتەکان .٧

کۆرنسۆس ١؛  ٢٧: ١٤ئەو تواناو دەرفەت و دەرگا کراوانە کامانەن خودا بەخشیویەتی پێت ؟ کردار 

 .  ٨ -٧: ٣؛ بینین  ٣: ٤؛ کۆلۆسی  ١٢: ٢کۆرنسۆس ٢؛  ٩ -٨: ١٦

 . کێشەکان . ٨

 سەختی و الیەنی بەرهەڵستی و بەربەست و الیەنی کەموکوڕی کامانەن ڕوبەڕوی دەبیتەوە ؟ 

 .  ٢٨: ١١کۆرنسۆس ٢؛  ١٨ -١٧: ٢سالۆنیکی ١؛  ٩ -٦: ١٦کردار 

 . دەرامەت .٩

 .  ٤ -٢: ٤؛ کۆلۆسی  ١٦ -١٥: ٤؛ فیلیپی  ٩: ١٩؛ کردار  ٢١ -١٩: ٢دەرامەتت چیە : فیلیپی 

 . توانستەکان .  ١٠

توانستی هاوکارانت و خەڵکی چەندە ئەوانەی دەتەوێ خزمەتیان بکەیت لە ڕووی توانستە ئاساییەکان 

 وبەهرە ڕۆحیەکانەوە وە توانای بارهەڵگرتن و خاڵی هێزو الواز و ئەزمون وباوەڕ تاد . 

 : مەسرەف .١١

 .  ١٢: ٣اوس تیمۆس٢،  ٢٧: ١١کۆرنسۆس ٢

 . ڕاوێژ .١٢

بۆچوونی ڕابەرەکەت و باوەڕدارانی پێگەیشتوو ، داناکان ، ئەوانەی بەهەمان بارودۆخی تۆدا تێپەڕیون 

 چی یە ؟ 

 داوای ڕاوێژ بکەو بەس . 

 و. دوەم : بڕیارەکان وەربگرە 



 . بیروڕا گۆڕینەوە ،١

 . کەشێکی کراوە .٢

 . بڕیار وەرگرتن . ٣

 ن کە دەبێت بدرێن . . بڕیارە گرنگەکا٤

أ. چی بنەمایەکی کتێبیت هەیە )ڕاسپاردەکان یان فێرکردنەکان یان بەڵێنەکانی کتێبی پیرۆز( بۆ ئەو 

 بڕیارانەی کە دەتەوێ بیدەیت ؟ 

 ب. ئەو شتە کامەیە کە حەز دەکەیت خودا بیکات لە ژیانتدا؟

 ج. ئەو کاریگەریە کامەیە حەز دەکەیت بیخەیتە سەر خەڵکی ؟

 ەلەسەفەت چی بۆ خزمەت )بنەماکان یان ئەو ڕاستیانەی هەڵسوکەوتت دیاری دەکەن ؟د. ف

 هـ . ستراتیژیەتت چی لە خزمەتدا .

 و. پالنت چی یە؟ 

 ز. پەیکەری ڕێکخراوەکەت کامەیە ؟ 

 ح . پەیوەندیەکانت کامەیە لەگەڵ کۆمەاڵنی خەڵك ؟ 

 ی . شێوازی خزمەتت کردنت کامەیە و خێرایی چەندە ؟ 

 سێ یەم : ئامانجەکان دیاری بکە  ز.

 . ناوەڕۆکی ئامانجەکان . ١

 دەبێت ئامانجەکان ڕەنگدانەوەی ئەمانە بن : 

أ. بانگەوازی خودا یان چۆن خودا هانت دەدات لەسەری . خودا چی دەوێ کە بیکەیت ؟ ئەو شتە کامەیە 

 .  ٢ -١: ٣٠خودا دەیەوێ ژیانی خۆتی بۆ تەرخان بکەیت ؟ ئیشایا 

سپاردەکانی خوداو فێرکردنەکانی . ئەو ڕاسپاردەو فێرکردنە گرنگانەی کتێبی پیرۆز کامانەن ب. ڕا

 . ٢٨ -٢٥: ١٠هانت دەدات گوێڕایەڵی بیت ؟ لۆقا 

 ج. بابەتی بایەخ وگرنگیدان بە شانشینی خودا )کڵێسای خودا لە جیهان(

 . ئەرکی ڕوونی ئامانجەکان .٢

 . نیشانەکانی ئامانجی باش .٣

 ون . بەشێوەیەك هەموو کەسێك بتوانێ لەیادی بێت .أ . ڕو

 ب. ئاشکرا بێت .



 ج. هاندەر بێت .

 د. ئاڵنگاری لە خۆی بگرێ .

 هـ . لە ڕاستیدا بێت .

 و. دیاری کراو بێت .

  

 ح . چوارەم : پالن بنوسە 

 . نمونەی پالنی سااڵنە بۆ قوتابیەکان .١

ج ئەوەیە کۆمەڵێك پێکبهێةی لە پێنج قوتابی مەسیح . . چالکی ئامانج ... چاالکی ... الیەنی زەمەنی . ئامان

 ئەوەیە وانەیان پێبدەیتەوە تاکو ئەوانیش قوتابی دیکە فێر بکەن .

وانەی هەفتانەکەی ئەم ساڵ . هەر وانەیەك نزیکەی دوو کاژێر تا سێ کاژێری  ٤٨الیەنی زەمەنی 

 دەوێ .

 ی یەکەمدا هاتوە . . نمونە لە وانەی سێ یەمی ڕێبەری ڕێنماییەکان٢

 . نمونە لە وانەی چوارەمی ڕێبەری ڕێنماییەکانی یەکەمدا هاتوە.٣

ج. ئاگاداری ڕێکخستنی مێزو کورسیەکان بە هەروەها ڕوناکی و پلەی گەرمی و دابین کردنی پێنوس و 

اتر لە الستیکی کوژانەوە ، یان تەختە ڕەش و تەباشیر ، وە کتێبی سرودە ڕۆحیەکان و چەند دانەیەکی زی

 کتێبی پیرۆز ، کاغەز و پێنوس ، خواردنەوە . یان کەسێك ڕاسپێرە هاوکاریت بکات .

  

نوێژ بکەو خۆت بخەرە نێو دەستی خودا ئەوەی دەتەوێ بیکەیت ، وە نوێژ بکە خوداوەند پالنەکانت د. 

دامانی . بە ڕێكوپێکی نوێژ بکە لەپێناوی هەر یەکێك لە ئەن ٣: ١٦سەرکەوتوو بکات . پەندەکان 

. نوێژ بکە خۆت بەرجەستە بیت وەکو نمونەی وشەکانی ناو کۆمەڵەکە . لەگەڵ هاوکارەکەتدا نوێژ بکە 

 .  ١٢ -٩: ١نامەی کۆلۆسی 

 


