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 نامیلکە .1.1 چاپی نازارین کتێبەکانی بە  2016/2017/2018/2019/2022©تاکو ویزه

 ،ئەڤینۆ گراند.و 1036 کۆمپانیایەک تەنها ،جێگرەوەکان وە چېركاۋى خۇدا داۋاملىق بۆ بەرهەمهێنراوە

 .U.S.A.  ISBN:  978-1-940482-09-5  ,93433 ،کالیفۆرنیا ،بیچ گرۆڤەر

 ؟قىاللمایدۇ ههل مهسىلىسىنى ئۇنىڭ نېمىشقا ئىنسانىیهت

  بوو خهمیدا له که دەدات مهسیح عیسای نیشانی ئینجیل شتهکانی کۆتایی و یهکهم که دەزانیت ئایا
 ؟کوردی زمانی وەربگرین پرسیارانه وئه دائێستا

 بهدوایاندا که یهکهمجار ئهوانهی و نێردراوان لهالیهن بووە جهختکردنهوە خودا شانشینی که دەزانن ئایا
 ؟هاتوون

؟ یاشاۋاتامدۇ بىزدە هایاتىنى ئۇنىڭ هازىر پادىشاهلىقى خۇدانىڭ؟ ئادەممۇ ئهیسانىڭ پادىشاهلىقى خۇدانىڭ

 ئۆگهتكهنلىرىگه ئىنجىلنىڭ؟ تۈرىمۇ بىر پادىشاهلىقنىڭ ئهمهلىي كهلگۈسىدىكى پادىشاهلىقى خۇدانىڭ
 ؟ئىشىنهمسىز

 ؟کرد فێر چی زوو مهسیحی کڵێسای ؟دەکات فێر چی ئینجیل؟ چییه خودا شانشینی تهنها؟ چییه پاشایهتی

 جیهان بۆ شایهتحاڵێک وەک خودا شانشینی تا بێت ناتوانێت کۆتایی که دەکهیت بهوە درک ئایا
 ؟نهکرێت بۆ بانگهشهی

 یاتقانلىقى بىلەن بۆرە بۆرىنىڭ بىر قىلىنغان ئىجاد تەرىپىدىن گرافىك ۋە باسما بۇردىن سۈرەتتە مۇقاۋىدىكى ئالدى

 بىر چېركاۋىنىڭ خۇدا تارتقان تىئېل بوب دوكتۇر ئېرۇسالىمدىكى یىلى-3112 سۈرەت مۇقاۋىدىكى ئارقا. كۆرسىتىلدى

 .قىسمى
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 ؟ههیه چارەسهرەکانی مرۆڤایهتی ئایا  ۔1

 .دەبێتەوە کێشە چەندین ڕووبەڕووی جیهان

 ڕووبەڕووی کەس زۆر .دەکرێت لێ ستەمیان کەس زۆر .بوون برسی کەس زۆر

 مندااڵنی لەوانەش ،مندااڵن .گەورەن قەرزاری گەالن لە زۆرێک .دەبنەوە هەژاری

 زۆرێک دەرمان بەرگری نەخۆشی .دەبنەوە دەستدرێژی ڕووبەڕووی ،نەبوون لەدایک

 ناتوانن و بووە پیس زۆر هەوایان گەورەکان پیشەسازییە شارە .دەگرێتەوە پزیشکان لە

 تیرۆریستی هێرشی .دەکەن شەڕ هەڕەشەی جۆراوجۆر سیاسەتمەدارانی .بن تەندروست

 .ڕوودەدات بەردەوام

 ؟بکەن چارەسەر مرۆڤایەتی بەردەم کێشانەی ئەو دەتوانن جیهان سەرکردەکانی ئایا

 .دەکەنەوە بیر وا کەس زۆر

 گشتگیر نوێی ئهجێندای

 ،فرانسیسەوە ڤاتیکان پاپای لەالیەن سەرەکی وتارێکی دوای ،0202 ئەیلولی ی02 لە

 ئامانجی 01" جێبەجێکردنی بۆ دا دەنگیان (UN) یەکگرتووەکان نەتەوە واڵتی 091

 01 لێرەدا . قارالما رسالۋېنىۇئ ىېڭی دەگوترا پێی هەندێکجار کە "بەردەوام گەشەپێدانی

 :دەخەینەڕوو یەکگرتووەکان نەتەوە ئامانجی

 شوێنێک هەموو لە شێوەکانیەوە هەموو بە هەژاری بە هێنان کۆتایی .1 ئامانج

 و خۆراک ئاسایشی بەدەستهێنانی و برسێتی بە کۆتاییهێنان .2 ئامانج

 بەردەوام کشتوکاڵی پێشخستنی و خۆراک باشترکردنی

 خۆشگوزەرانی بەرەوپێشبردنی و تەندروست ژیانێکی لە دڵنیابوون .3 ئامانج

 تەمەنێکدا ەمووه لە هەمووان بۆ

 پێشخستنی و یەکسان و گشتگیر کوالیتی پەروەردەی لە دڵنیابوون .4 ئامانجی

 هەمووان بۆ ژیان تەواوی فێربوونی دەرفەتی
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 و ژنان هەموو بەهێزکردنی و جێندەری یەکسانی بەدیهێنانی :پێنجەم ئامانجی

 کچان

 و ئاو بەردەوامی بەڕێوەبردنی و بەردەستبوون لە دڵنیابوون :شەشەم ئامانجی

 هەمووان بۆ پاکوخاوێنی

 و متمانەپێکراو و گونجاو وزەی بە دەستڕاگەیشتن لە دڵنیابوون -1 ئامانجی

 هەمووان بۆ مۆدێرن و بەردەوام

 بەردەوام و گشتگیر و بەردەوام ئابووری گەشەی پێشخستنی :هەشتەم ئامانجی
 هەمووان بۆ شایستە کاری و بەرهەمدار و تەواو دامەزراندنێکی و

 و گشتگیر پیشەسازی پێشخستنی ،خۆڕاگر ژێرخانی بنیاتنانی .9 ئامانج 

 داهێنان پەرەپێدانی و بەردەوام

 واڵتاندا نێوان لە و واڵتان لەناو نایەکسانی کەمکردنەوەی .10 ئامانج

 و سەالمەت و گشتگیر بە مرۆیی نیشتەجێبوونی و شارەکان .11 ئامانج
 بەردەوام و خۆڕاگر

 بەردەوام بەرهەمهێنانی شێوازی و بەکاربردن لە دڵنیابوون .12 ئامانج

 گۆڕانی بەرەنگاربوونەوەی بۆ بەپەلە ڕێوشوێنی گرتنەبەری .13 ئامانج

 کاریگەرییەکانی و کەشوهەوا

 و دەریاکان و زەریاکان بەردەوامی بەکارهێنانی و پاراستن .14 ئامانج
 بەردەوام گەشەپێدانی بۆ دەریاییەکان سەرچاوە

 بەردەوامی بەکارهێنانی پێشخستنی و گەڕاندنەوە و پاراستن .15 ئامانجی

 بەرەنگاربوونەوەی ،دارستانەکان بەردەوامی بەڕێوەبردنی ،زەمینی ئیکۆسیستەمی
 وەستاندنی و زەوی تێکچوونی پێچەوانەکردنەوەی و ڕاگرتن و ،بیابانبوون

 زیندوو جۆراوجۆری لەدەستدانی

 گەشەپێدانی بۆ گشتگیر و ئاشتیخواز ەڵگەیکۆم پێشخستنی .16 ئامانج

 بنیاتنانی و هەمووان بۆ دادپەروەری بە دەستڕاگەیشتن دابینکردنی ،بەردەوام
 ئاستەکاندا هەموو لە گشتگیر و لێپرسینەوە و کاریگەر دامەزراوەی
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 هاوبەشی بوژاندنەوەی و جێبەجێکردن ئامرازەکانی بەهێزکردنی .17 ئامانج

 بەردەوام گەشەپێدانی بۆ جیهانی

 پێی هەروەها و بکرێت جێبەجێ تەواوی بە 0212 ساڵی تا کارنامەیە ئەم بڕیارە

 ئەو چارەسەرکردنی ئامانجی . بەردەوام گەشەپێدانی بۆ 0212 کارنامەی دەوترێت

 و پەروەردە و ڕێکخستن ڕێگەی لە دەبێتەوە ڕووبەڕووی مرۆڤایەتی کە نەخۆشیانەیە

 ،باشن ئامانجەکانی لە زۆرێک کاتێکدا لە .ئایینەکانەوە نێوان و نێودەوڵەتی هاوکاری

 ،ئەجێندایە ئەم (۔ژیان سەرەتای بڕوانە) خراپن ئامانجەکانی و شێواز لە هەندێک

 .یەکدەگرێتەوە فرانسیسدا پاپا سیی الوداتۆ ئینسایکلیکی لەگەڵ ،هەروەها

 وشەی پێیەی بەو "کاسۆلیکی نوێی ئەجێندای" ناوببرێت "گشتگیر نوێی ئەجێندای" بە

 ناوبرد بەخێوکردنەی منداڵە ئەو فرانسیس پاپا .دێت "گەردوونی" واتای بە "کاسۆلیکی"

 ”.هیوایە گرنگی نیشانەیەکی “ نوێدا گشتگیری ئەجێندای لە

 لە پاریس لە کۆبوونەوەیەک ،یەکگرتووەکان نەتەوە ڕێککەوتنی بۆ بەدواداچوونێک وەک
 کۆنفرانسی یەکەمین و بیست ناوی بە فەرمی بە) ئەنجامدرا 0202 دووەمی کانوونی

 (۔ کەشوهەوا گۆڕانی بۆ یەکگرتووەکان نەتەوە چوارچێوەی ڕێککەوتننامەی الیەنەکانی
 گەالنی ئامۆژگاری و کرد نێودەوڵەتییەی ڕێککەوتنە ئەو ستایشی هەروەها فرانسیس پاپا

 کە هاودەنگی هەستێکی بە و ،بگرنەبەر پێشەوەیان ڕێگای وریاییەوە بە" کە کرد

 ".گەشەکردندایە لە هەمیشە

 
 کە بوون ڕازی پاریس ڕێککەوتنەکانی لەسەر جیهان میللەتەکانی هەموو نزیکەی

 ئەمریکا سەرۆکی پاشان) .هەبوو تایبەتیان دارایی پابەندبوونی و ژینگەیی ئامانجی

 بەم ئەمریکا پابەندکردنی بۆ کرد واژۆ بەڵگەنامەیەکی 0202 ساڵی لە ئۆباما باراک
 ئەمریکا کە ڕایگەیاند ئەمریکا سەرۆکی ترەمپ دۆناڵد 0201 ساڵی لە بەاڵم ،کارە

 توڕەیی ئەمەش .ناکات قبوڵ ڕێککەوتوون لەسەری کە پاریس ڕێککەوتنەکانی

 زۆر و ئەوروپا لە ئەمریکا گۆشەگیرکردنی لە بووە یارمەتیدەر و لێکەوتەوە نێودەوڵەتی

 دەچێتە" مرۆڤایەتی کە ڕایگەیاند فرانسیس پاپا دواتر (.جیهانەوە دیکەی شوێنی

 .نەکات کەشوهەوا بە پەیوەست گۆڕانکارییەکانی ئەگەر "خوارەوە

 

 مەترسی ،بێت هەژار ،بێت برسی ،بدات هەناسە پیس هەوای نایەوێت کەس کاتێکدا لە

 .هتد و لەناوچوون

 

 یهکگرتووەکان نهتهوە کارەکانی پێشینهی
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 بە ،دووەم جیهانی جەنگی دوای ،0922 یەکەمی تشرینی ی02 لە یەکگرتووەکان نەتەوە
 بەرەوپێشبردنی بۆ هەوڵدان و جۆرە لەو دیکەی ملمالنێیەکی لە ڕێگریکردن مەبەستی

 0 یەکگرتووەکان نەتەوە ،دامەزراندنیدا کاتی لە .دامەزرا و پێکهێنرا ،جیهاندا لە ئاشتی

 .کەسن 091 ئێستا ؛هەبوو ئەندامی واڵتی

 لە ملمالنێ هەزاران ئەگەر ،سەدان بە یەکگرتووەکانەوە نەتەوە دروستبوونی سەرەتای لە
 جیهانی جەنگی بە دەتوانین کە ئەوەی هێشتا بەاڵم ،ڕوویانداوە جیهاندا سەرانسەری

 .نەبووە ،بکەین وەسفی سێیەم

 بانگەشەی یەکگرتووەکان نەتەوە وەک نێودەوڵەتی هاوکاری کە وایە پێیان هەندێک
 کە ئیکۆمێنیکی و ئایینەکان نێوان ئەجێندای ئەو جۆری لەگەڵ ،دەکات بەرەوپێشبردنی

 ئاشتی , دەدەن پێشخستنی هەوڵی دیکە ئاینییەکانی سەرکردە لە زۆرێک و فرانسیس پاپا

 .دەهێنێت خۆشگوزەرانی و

 لەو جگە .نەبووە باش کارە ئەم ئەنجامدانی بۆ یەکگرتووەکان نەتەوە پێشینەی بەاڵم

 ملیۆن چەندین ،یەکگرتووەکانەوە نەتەوە پێکهاتنی دوای لە زۆرانەی چەکدارییە شەڕە

 .بوون نائومێد هەژارێکی یان/و پەنابەر و برسی کەس

 هەزارەیی گەشەپێدانی ئامانجەکانی یەکگرتووەکان نەتەوە لەمەوبەر ساڵ دە لە زیاتر

 سەرکەوتوو ئەمە بەاڵم ،هەبوو ی"گەشەپێدان ئامانجی" هەشت . کرد جێبەجێ خۆی

 ،دا0202 ساڵی لە ،بۆیە .یەکگرتووەکان نەتەوە خودی گوێرەی بە تەنانەت ،نەبوو

 هەندێکیان .پەسەندکرا "بەردەوام گەشەپێدانی ئامانجی 01" دەوترێت پێی ئەوەی

 .دەزانن یۆتۆپیایی فانتازیایەکی بە هەندێک .گەشبینن

 بە خەونی وتی فرانسیس پاپا ،0202 ئایاری ی2 لە ،دەڕوات یۆتۆپیا شوێنەی ئەو تا
 کیشوەرە ئەو یارمەتی بتوانێت کەنیسەکەی کە دەبینی ئەوروپیەوە مرۆیی یۆتۆپیایەکی

 (۔01 پەخشانی بڕوانە) دەردەکەوێت کابوسێک پاپا خەونی بەاڵم .بەدەستهێنانی بۆ بدات

 ... بهاڵم ،ههبێت سهرکهوتن و هاوکاری ههندێک لهوانهیه

 و حکومەت کە خەیاڵییە شوێنێکی“ یۆتۆپیا کە هاتووە وێبستەردا مێریام فەرهەنگی لە

 کە دەکات ئەوە فێری ئینجیل .”تەواون تێیدا کۆمەاڵیەتییەکان بارودۆخە و یاسا

 :بکات چارەسەر کێشەکانی تەنیا بە ناتوانێت مرۆڤایەتی
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 کە نییە مرۆڤدا لە .نییە خۆیدا لە مرۆڤ ڕێگای دەزانم ،پەروەردگار ئەی 23

 بە NKJV ،02:01 یەرمیا) .دەڕوات خۆی هەنگاوەکانی ئاراستەکردنی بۆ

 )نەکرێت پێچەوانەوە بە ئاماژە مەگەر درێژایی

 :دەهێنێت شکست نێودەوڵەتی هاوکاری کە دەکات ئەوە فێری ئینجیل

 .نەیانزانیوە ئاشتیش ڕێگای وە .17 ڕێگاکانیاندایە لە نەهامەتی و وێرانکاری 16
 (01-02 :1 ڕۆمیان) .نییە نەترس خودا لە چاویان لەبەردەم 18

 کۆمەڵگایەکی بۆ خۆیان تێڕوانینی بەرەو کاردەکەن مرۆڤەکان لە زۆرێک ئەوەشدا لەگەڵ

 هیچ نزیکەی بەاڵم .ناوەوە بخەنە ئایینیش هەوڵدەدەن هەندێکجار تەنانەت و یۆتۆپیایی

 هیچ کە نییە ئەوە .بەر بگرنە ڕاستەقینە خودای یەک ڕێگاکانی نین ئامادە کامیان

 ڤاتیکان یان یەکگرتووەکان نەتەوە ئامانجەکانی لە کام هیچ بەرەو پێشکەوتنێک

 .پاشەکشە هەندێک هەروەها ،)باشن ئامانجەکان لە زۆرێک و) هەندێک .ڕوونادات

 ئاشتی ڕێککەوتنی لە جۆرێک ،بەرفراوان ملمالنێیەکی دوای ڕەنگە و ڕاستیدا لە

 ،وابێت کاتێک (۔9:01 دانیال) دەکرێتەوە پشتڕاست و ڕێکدەخرێت لەسەری نێودەوڵەتی

 یۆتۆپیاتر و ئارامتر کۆمەڵگایەکی مرۆڤایەتی ئەوەی بۆ دەبێت مەیلیان درۆ بە زۆرێک

 .ئاراوە دەهێنێتە

 حەزەقێل بڕوانە) وەرگیراون نێودەوڵەتیانە 'یۆتۆپیاییانە پێشکەوتنە' جۆرە لەم زۆرێک

 :0 تەسالۆنیکیەکان 0) جۆراوجۆرەکان سەرسوڕهێنەرە و نیشانە بە هەروەها (02 :01

 ؛9:01 دانیال)نابێت بەردەوام ئاشتییە جۆرە ئەم دەڵێت پیرۆز کتێبی بەاڵم ۔(9-00

 0) بکەن چی ئیدیعای ڕەنگە سەرکردەکان کە ئەوەی سەرەڕای ،(00:10-22

 (۔29:1 ئیشایا ؛2:1 تەسالۆنیکیەکان

 

 ،(00-00 :02 مەتا ؛2 :02 یۆحەنا بڕوانە)عیسا لە جگە کە بیرۆکەیەی ئەو

 ئینجیلێکی ،ئاراوە بهێنێتە یۆتۆپیا 'ئێستادا خراپەی سەردەمە' لەم دەتوانێت مرۆڤایەتی

 (02-1 :0 گەالتییەکان) درۆیە
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 هیچ ئایا ،بەڕاستی یۆتۆپیا هێنانەدی لە بێت بێتوانا تەواوی بە تەنیا بە مرۆڤایەتی ئەگەر
 ؟مومکین یۆتۆپیایەک جۆرە

 .بەڵێ

 باشتر خەیاڵی شێوەیەکی بە ،ئەبەدیەت هەموو ،دواتر ،و هەسارەیە ئەم خودا شانشینی

 .دەکات
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 ؟کردووە ئینجیلێکی چ بانگهشهی عیسا ۔2

 ،خودا شانشینی دەوترێت پێی کە یۆتۆپیایی کۆمەڵگایەکی کە دەکات ئەوە فێری ئینجیل

-0 :09 ؛02 :00 پەخشانی ؛22 :0 دانیال) دەگرێتەوە مرۆڤ حکومەتەکانی جێگەی

 (۔00

 خودا شانشینی ئینجیلی بانگەشەی بە ،کرد گشتیەکەی خزمەتە بە دەستی عیسا کاتێک

 :کردووە ڕاپۆرتی مارک ئەوەی لێرەدا . پێکرد دەستی

 شانشینی ئینجیلی و جەلیل هاتە عیسا ،زیندانەوە خرایە یۆحەنا ئەوەی دوای 14

 نزیک خودا شانشینی و بووە تەواو کاتەکە» :گوتی و 15 ،دەگوت خودای

 (02-02 :0 مرقس) ”بکەن ئینجیل بە باوەڕ و بکەن تۆبە .بووەتەوە

 واتای بە و،  وەرگێڕدراوە بە کە وەرگیراوە یۆنانی وشەی لە ،ئینجیل زاراوەی

 کە، "شانشینی" ئینگلیزی وشەی ،نوێدا پەیمانی لە .دێت ”مژدە“ یان ”خۆش پەیامی“

 لە جار 020 و NKJV لە جار 029 نزیکەی ،هەیە خوداوە شانشینی بە پەیوەندی

 بە کە وەرگیراوە یۆنانی وشەی لە . باسکراوە Douay Rheims پیرۆزی کتێبی

 .پاشایەتی کایەی یان حوکمڕانی بۆ ئاماژەیە کە وەرگێڕدراوە

 (،01:02 پەیدابوون) هەیە پاشایەکیان ،خودا شانشینی هەروەها ،مرۆڤایەتی شانشینی

 ؛2-0:1 ئیشایا) هەیە ڕێسایان(، 00:02 پەیدابوون) دەگرێتەوە جوگرافی ناوچەیەکی

 (۔09 :01 لووقا) بابەتەکان هەیانە و (،12:9

 :کردووە تۆماری مەتی کە عیسا لە گشتی فێرکاری یەکەم لێرەدا

 ئینجیلی و دەگوتەوە وانە کەنیسەکانیان لە و دەگەڕا جەلیلدا هەموو بە عیسا 23

 (۔4:23 مەتا) دەگوت شانشینی

 :دەکات تۆماری ماتیۆ هەروەها
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 وانە کەنیسەکانیاندا لە و دەگەڕا گوندەکاندا و شار هەموو بە عیسا ئینجا 35

 (۔9:35 مەتا) دەگوت شانشینی ئینجیلی و دەگوتەوە

 :دەکات حوکمڕانی هەمیشە بۆ عیسا کە دەدات نیشان نوێ پەیمانی

 ئەویش شانشینی و یاقوبدا ماڵی بەسەر دەبێت پاشایەتی هەمیشە بۆ ئەو 33

 (۔1:33 لووقا) نایەت کۆتایی

 خودا شانشینی بانگهشهی ،نێردراوە عیسا که مهبهستهی ئهو که کردووە تۆماری لوقا

 :کردووە چی فێری عیسا بدەن سەرنج .بووە

 ،بکەم دیکەش شارەکانی بۆ خودا شانشینی بانگەشەی دەبێت’’ :گوتن پێی 43

 (۔4:43 لووقا)‘‘نێردراوم مەبەستە ئەم بۆ چونکە

 کە کردووە بەوە درکت هەرگیز ئایا ؟کراوە بۆ بانگەشەی کە بیستووتە ئێستا تا
 ؟بووە خودا شانشینی بانگەشەی ناردنی بۆ عیسا مەبەستی

 خودای شانشینی بانگەشەی و چوو بەڕاستی عیسا کە کردووە تۆماری لوقا هەروەها

 :کرد

 .کردوویانە کە گوت پێ کارانەیان ئەو هەموو و گەڕانەوە کە نێردراوان 10

 بە بوو شارەکە بە سەر کە چۆڵ شوێنێکی چووە تایبەتی بە و بردیان پاشان

 پێشوازی و .کەوتن شوێنی ،زانیان خەڵکەکە کاتێک بەاڵم . 11بەیتسەیدا ناوی

 (۔00-02 :9 لووقا) کردن بۆ خودای شانشینی باسی و لێکردن

 کە بێت کەسانە ئەو کارەکانی پێشینەی لە دەبێت خودا شانشینی کە کرد فێری عیسا

 :دەکەون شوێنی

 مەتا) بگەڕێ ڕاستودروستییەکەیدا و خودا شانشینی بەدوای سەرەتا بەاڵم 33

 (۔6:33
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 .دەکرێن زیاد بۆ ئەمانەتان هەموو ،بگەڕێ خودادا شانشینی بەدوای بەاڵم 31

 پێ شانشینیتان خۆشە پێی باوکتان چونکە ،مەترسن بچووک مەڕێکی ئەی 32

 (۔32-12:31 لووقا) بدات

 بە دەکەن ئەمە ئەوان .بگەڕێن خودادا شانشینی بەدوای سەرەتا دەبێ مەسیحییەکان

 دەیەوێت مەسیح ئەوەی وەک ژیانکردن بە خۆیان سەرەکی یەکەمایەتی بە ئەمە کردنی

 ئیعتیراف ئەوانەی زۆربەی بەاڵم .دەکەن ئەو شانشینی و گەڕانەوە چاوەڕوانی و بژین

 نازانن تەنانەت ،ناگەڕێن خودادا شانشینی بەدوای سەرەتا هەر نەک ،دەکەن مەسیح بە

 ئەوەیە دونیادا سیاسەتی لە بەشداریکردن کە وایە پێیان درۆ بە زۆرێک هەروەها .چییە

 نایزانن ،خودا شانشینی لە تێنەگەیشتن بە .دەکات مەسیحییەکان چاوەڕێی خودا کە

 .تێدایە کەموکوڕی ئەوەندە مرۆڤایەتی بۆچی تێدەگەن یان بژین

 (۔2 :00 ڕۆمیان بڕوانە) کەم مەڕێکی بە دەدرێت شانشینی کە بدەن سەرنج هەروەها

 .ڕاستەقینەکە بچووکە مەڕ لە بیت بەشێک بیت ئامادە ئەوەی بۆ دەوێت خۆنەویستی

 دامهزراوە زەوی لهسهر خودا شانشینی هێشتا

 پێشتر لێرەوە ،شانشینی هاتنی بۆ بکەن دوعا دەبێت شوێنکەوتووانی کە کرد فێری عیسا

 :نین شانشینی خاوەنی

 تۆ ویستی .وەرە تۆ شانشینی 10 . بێت پیرۆز ناوت ،ئاسمان لە باوکمان 9

 (۔02-9 :2 مەتا) بێت تەواو

 :خودا شانشینی بانگەشەی بۆ دەرەوە بۆ نارد شاگردەکانی عیسا

 هەموو بەسەر دەسەاڵتی و دەسەاڵت و کۆکردەوە شاگردەکەی دوانزە پاشان 1

 بۆ نارد ئەوانی . 2پێبەخشی نەخۆشییەکانی چارەسەرکردنی و جنۆکەکاندا

 (۔0-0 :9 لووقا) بکەن خودا شانشینی بانگەشەی ئەوەی
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 کاتە ئەو شانشینی چۆن وەک ،نییە شانشینی تەنیا بە ئەو بوونی کە کرد فێری عیسا
 بە جنۆکەکانی کاتە ئەو کە کرد کارەی ئەو بۆیە هەر وەک دامەزرا زەوی لەسەر

 :دەرنەکرد خۆی ناوی

 خودا شانشینی بەڕاستی ،دەربکەم جنۆکەکان خودا ڕۆحی بە ئەگەر بەاڵم 28

 ۔(12:28 مەتا) سەرتان هاتۆتە

 :دەدات نیشان مارک وەک نییە لێرە ئێستا هەروەها -داهاتوودایە لە ڕاستەقینە شانشینی

 بچیتە چاو یەک بە تۆ بۆ باشترە .بیکە ،کرد گوناهکردنت چاوت ئەگەر 47

 مارک) ... بدرێت فڕێ ئەوەی بۆ ،چاو دوو نەک ،خودا شانشینی ناو

 (۔9:21

 بۆ قورسە چەند» :گوت شاگردەکانی بە و کرد دەوروبەری سەیری عیسا 23

 قسەکانی بە شاگردەکانیش «! 24خوداوە شانشینی ناو بچنە دەوڵەمەندن ئەوانەی

 چەند ،مندااڵن» :گوتن پێی و دایەوە وەاڵمی عیسا بەاڵم .سوڕما سەریان

 ! 25خودا شانشینی ناو بچنە هەیە دەوڵەمەندی بە متمانەیان ئەوانەی بۆ سەختە

 کە لەوەی تێپەڕێت دەرزییەکدا چاوی بە کە وشترێک بۆ ئاسانترە

 (۔02-01 :02 مارک) ”خوداوە شانشینی ناو بچێتە دەوڵەمەندێک

 ڕۆژەی ئەو تا ناخۆمەوە ترێ بەرهەمی لە چیتر :دەڵێم پێتان دڵنیاییەوە بە 25

 (۔02 :02 مارک) ”دەیخۆمەوە خودادا شانشینی لە تازە کە

 شانشینی چاوەڕێی خۆی کە ،ئەنجومەن لە دیار ئەندامێکی ،ئاریماتیا یوسفی 43

 (۔15:43 مارک) ... بوو بوێری و هات ،بوو خودا

 :ئێستا جیهانەی لەم نییە بەشێک ئێستا شانشینی کە کرد فێری عیسا

 من شانشینی ئەگەر .نییە جیهانە لەم من شانشینی» :دایەوە وەاڵمی عیسا 36

 نەدرێمە من ئەوەی بۆ ،دەکرد شەڕیان خزمەتکارەکانم ،بوایە دونیایە لەم

 (۔12 :01 یۆحەنا) ”نییە لێرە من شانشینی ئێستا بەاڵم .جولەکەکان دەست



 

15 
 

 :دێت خۆی پاشای وەک گەڕانەوەی دوای شانشینی کە کرد فێری عیسا

 پیرۆزەکانی فریشتە هەموو و خۆی شکۆمەندی بە مرۆڤ کوڕی کاتێک 31»

 هەموو . 32دادەنیشێت خۆی شکۆمەندی تەختی لەسەر ئەوا ،دێت لەگەڵیدا

 شوان چۆن وەک ،جیادەکاتەوە یەکتریان و کۆدەکرێنەوە لەبەردەمیدا گەالن

 ،دادەنێت ڕاستی دەستی لە مەڕەکان . 33جیادەکاتەوە بزنەکان لە مەڕەکانی

 خۆیان ڕاستی دەستی لە ئەوانەی بە پاشا پاشان . 34چەپی دەستی لە بزنەکان

 کە بگرن میرات بە شانشینییە ئەو ،باوکم بەختەوەرەکانی ئێوەی ،وەرن' :دەڵێن

 (۔34-25:31 مەتا) ئامادەکراوە بۆتان جیهانەوە دروستبوونی سەرەتای لە

 ڕاستەقینە یۆتۆپیای ،دامەزرا ئەوەی دوای تا ،نییە لێرە خودا شانشینی پێیەی بەو

 حکومەتە کە لەوەی دەهێنن شکست ،تێناگەن خودا شانشینی لە زۆربەیان چونکە .نابینین

 .کاردەکات چۆن خۆشەویستەکەی

 و -(02 :00 ڕۆمیان) "ژوورەوە نەچێتە نەتەوەکان پڕبوونی تا" نایەت خودا شانشینی

 .نەداوە ڕووی هێشتا ئەوە

 ؟چۆنه شانشینی وتی عیسا

 :چۆنە خودا شانشینی کە خستەڕوو ڕوونکردنەوەیەکی چەند عیسا

 زەوی لەسەر تۆو مرۆڤ وایە ئەوە وەک خودا شانشینی» :فەرمووی ئینجا 26

 گەشە و هەڵبکات تۆوەکە و هەستێت بەڕۆژ و بخەوێت شەو 27 ،بکاتەوە باڵو

 ،دەهێنێت بەرهەم تەنیا بە زەوی چونکە . 28چۆن نازانێت خۆی ،بکات

 کاتێک بەاڵم . 29سەر لە پڕ دانەوێڵەی دواتر ،سەر پاشان ،تیغ سەرەتا

 ”هات دروێنە چونکە ،ناوەوە دەخاتە داسەکە یەکسەر ،پێگەیشت دانەوێڵە

 ۔(29-4:26 مارک)

 وەک 19 ؟بکەم بەراورد چی بە وە ؟چۆنە خودا شانشینی» :گوتی ئینجا 18

 کرد گەشەی .داینا باخەکەیدا لە و وەریگرت پیاوێک کە ،وایە خەردەل تۆوی
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 «.کرد هێالنەیان لقەکانیدا لە ئاسمانیش باڵندەکانی ،گەورە دارێکی بە بوو و

 خەمیر وەک 21 ؟بچوێنم چی بە خودا شانشینی من» :فەرمووی دیسانەوە 20

 هەمووی تا شاردەوە ژەمێکدا پێوەر سێ لە و وەریگرت ژنێک کە وایە

 (۔21-13:18 لووقا) ”بوو خەمیر

 گەورە بەاڵم ،بچووکە تەواو خودا شانشینی ،سەرەتا ،کە دەدەن پیشان ئەوە مەتەاڵنە ئەم

 .دەبێت

 :کردووە تۆماری لوقا هەروەها

 لە و دێن باشوورەوە و باکوور لە و ڕۆژئاوا و ڕۆژهەاڵت لە ئەوان 29

 (۔13:29 لووقا) دادەنیشن خودا شانشینی

 کەسانە ئەو بۆ تەنها .دەبێت جیهانەوە هەموو لە خەڵکی خودا شانشینی شێوەیە بەم

 لە ،خەڵک .هەیە تایبەتیان نەتەوەی یان ئیسرائیلی ڕەچەڵەکی کە نابێت سنووردار

 .دادەنیشن شانشینییەدا لەم ،الیەکەوە هەموو

 شانشینی و 71 لوقا

 ئەو بگەیتە ئەوەی پێش بەاڵم .دەکات سەرلێشێواو کەس هەندێک 00-02 :01 لوقا

 :دەخۆن خودادا شانشینی لە ڕاستیدا لە مرۆڤەکان کە بدە سەرنج ،ئاستە

 :02 لووقا) ‘‘!بخوات نان خودا شانشینی لە کەسەی ئەو خۆشبەختە’’ 15

 (۔02

 نییە شتێک تەنها ئەوە ،دەخۆن خودادا شانشینی لە (داهاتوودا لە) مرۆڤەکان پێیەی بەو

 لوقا تێنەگەیشتنەکانی /هەڵە وەرگێڕانی سەرەڕای ،کراوە تەرخان دڵیاندا لە ئێستا کە

 .دەکەن پێچەوانە پێشنیاری کە 01:00

 لەوە هەندێک بۆ بێت یارمەتیدەر ڕەنگە 00-02 :01 لوقا لە مۆفات وەرگێڕانی

 :تێبگەن
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 ،دێت کەی خودا حوکمڕانی کە لێکرا پرسیاریان فەریسییەکان کاتێک 20

 چاوتان هیوادارن ئێوە ئەوەی وەک ،نایەت خودا حوکمڕانی» :دایەوە وەاڵمی

 خودا حوکمڕانی چونکە، ’ئەوەیە‘ یان ’ئەوەیە‘ :ناڵێت کەس . 21بێت پێی

 سەیری هەروەها ؛مۆفات ،00-02 :01 لوقا) ”.نێوانتاندایە لە ئێستا

 (بکە ESV و NASB وەرگێڕانی

 دووڕووەکان و جەستەییەکان و نەگۆڕەکان فەریسییە لەگەڵ قسەی عیسا کە بدەن سەرنج

 عیسا لە پرسیارەکەیان کە بوون فەریسییەکان ئەوە -، "دایەوە واڵمی" عیسا .دەکرد

 .بناسن ئەو نەبوون ئامادە ئەوان .کرد

 !نەخێر ؟بوون کڵێسادا لە ئەوان ئایا

 باسی هەروەها .ڕێکدەخرێت زووانە بەم کە نەدەکرد کڵێسایەکی باسی عیسا هەروەها

 .نەدەکرد دڵی یان دەروون ناو هەستەکانی

 لێ پرسیاریان کڵێسایەکەوە لەبارەی فەریسییەکان !دەکرد خۆی حوکمڕانی باسی عیسا

 زووانە بەم کە نەدەزانی نوێ پەیمانی کڵێسایەکی هیچ لەبارەی هیچیان ئەوان .نەدەکرد

 .نەدەکرد جوان هەستی لە جۆرێک لە پرسیاریان ئەوان .پێبکرێت دەست

 "ناو لە" خودا شانشینی و - کڵێسایە خودا شانشینی وایە پێی مرۆڤ ئەگەر

 !نەخێر دیارە ؟بوو فەریسییەکان لەناو کڵێسا ئایا - بووە فەریسییەکان

 لە هەندێک کاتێکدا لە ؟نەخێر گاڵتەجاڕییە ڕادەیەک تا شێوەیە لەو دەرەنجامێکی

 شانشینی“ :وەردەگێڕن شێوەیە بەم 00 :01 لوقا لە بەشێک پرۆتستانتی وەرگێڕانەکانی

 نوێی قودسی پیرۆزی کتێبی تەنانەت، (NKJV/KJV) ”ئێوەدایە لەناو“ خودا

 .”نێوانتاندایە لە خودا شانشینی“ کە وەرگێڕاوە ئەوە دروستی بە کاسۆلیکیش

 کە وابوو پێیان فەریسییەکان ،ئێستا .فەریسییەکاندا نێوان لە بوو کەسە ئەو عیسا

 کە کردەوە ڕوونی عیسا .تێگەیشتن لێی هەڵە بە بەاڵم .خودان شانشینی چاوەڕوانی

 پێدەچوو ئەوەی وەک ،جولەکەکان بۆ تەنها نابێت سنووردار یان ،ناوخۆیی شانشینییەکی
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 شانشینی (۔ وایە باوەڕیان هەندێک ئێستا ئەوەی وەک کڵێسایەک نە) لێبکەنەوە بیریان
 ئاماژەیان دەتوانن خەڵک کە بینراو و مرۆیی شانشینی زۆر لە نابێت یەکێک تەنیا خودا

 ”.لەوێ ،شانشینییە ئەوە“ یان؛ "لێرەدا ،ئەمەیە" :بڵێن و ،بیبینن یان پێبکەن

 بە ڕوونی بە وەک ،شانشینییە ئەو پاشای ببێتە ئەوەی بۆ بووە لەدایک ،خۆی ،عیسا

 و "پاشا" زاراوەی پیرۆز کتێبی کە تێبگە (۔11-12 :01 یۆحەنا) وتووە پیالتۆسی

 . ( 01،01-1:01 دانیال نموونە بۆ) بەکاردەهێنێت گۆڕاو شێوەیەکی بە "شانشینی"

 .وەستابوو فەریسییەکان تەنیشت لە ،لەوێ و کاتە ئەو ،خودا داهاتووی شانشینی پاشای

 دەگەڕێتەوە کاتێک (۔00 :09 یۆحەنا) خۆیان پاشای وەک نەیاندەناسیەوە ئەوان بەاڵم

 (۔09 :09 پەیدابوون) دەکاتەوە ڕەتی جیهان

 کاتێک ،کرد خۆی دووەمی هاتنی باسی ،دا01 لوقا لە خوارەوەدا ئایەتانەی لەم عیسا
 یەکدەنگی بۆ مۆفات لەگەڵ بەردەوامە) دەکات زەوی هەموو حوکمڕانی خودا شانشینی

 :(بابەتەدا لەم

 و تامەزرۆیی بەتاڵی بە کە دێن ڕۆژانێک» :گوت شاگردەکانی بە 22

 ،ببینە» :دەڵێن پیاوان . 23دەبێت مرۆڤتان کوڕی ڕۆژی یەک تامەزرۆی

 24 ،ڕامەکەن بەدوایاندا و دەرەوە مەڕۆنە بەاڵم '!لەوێیە ئەو ،ببینە' «!لێرەدایە

 دیکە الیەکی بۆ ئاسمانەوە الیەکی لە کە ڕەشەبایەک وەک چونکە

 دەبێت سەرەتا بەاڵم . 25دەبێت خۆیدا ڕۆژی لە مرۆڤیش کوڕی ،دەدرەوشێتەوە

 .بکرێتەوە ڕەت ئێستاوە نەوەی لەالیەن و بگرێت زۆر ئازارێکی بەرگەی

 (مۆفات ،02-00 :01 لووقا)

 باسی دا10-01 :02 مەتا لە چۆن هەروەک ، کرد ڕەشەبا هەڵدانی بە ئاماژەی عیسا

 گەلەکەی کە ناڵێت عیسا .بکات جیهان هەموو حوکمڕانی ئەوەی بۆ کرد دووەمی هاتنی

 .دەگەڕێتەوە کاتێک بیبینن ناتوانن

 پەیدابوون) دەجەنگن دژی و (00:02 پەیدابوون) نایناسنەوە خۆیان پاشای وەک خەڵک

 کە نەیدەگوت عیسا .دەکات دەجال نوێنەرایەتی عیسا وایە پێیان کەس زۆر !(09:09

 بەهۆی کە وتن پێی تر شوێنێکی لە -فەریسیانەدادایە ئەو لەناو خودا شانشینی
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 نەیدەگوت عیسا هەروەها (۔02-01 :01 مەتا) نابن شانشینیەکەدا لە دووڕووییەکەیانەوە

 .شانشینی دەبێتە کڵێسا کە

 لە وەک — ناویەوە بچنە دەتوانن ڕۆژێک مرۆڤەکان شتێکە خودا شانشینی

 هێشتا دیکەش باوکساالرەکانی و ئیبراهیم تەنانەت بەاڵم !دادپەروەرەکاندا زیندووبوونەوەی

 (۔22-01 :00 عیبرانییەکان بڕوانە) نین لەوێ

 ئەواندا لەناو شەخسی شێوەیەکی بە کاتە ئەو خودا شانشینی کە دەیانزانی شاگردەکان

 ،هات 00 :01 لوقا دوای لە کە ،دەربکەوێت خوارەوە ئەمانەی وەک دەبوو و ،نییە

 :دەدات نیشان

 ئۆرشەلیم لە چونکە ،گوت دیکەی مەتەڵێکی ،بوو شتانە لەم گوێیان کاتێک 11

 (۔19:11 لووقا) دەردەکەوێت یەکسەر خودا شانشینی وابوو پێیان و بوو نزیک

 بوو داهاتوودا له ڕوونی به شانشینی

 عیسا ،پرسیارە ئەو وەاڵمدانەوەی لە بەشێک وەک ؟نزیکە شانشینی بزانیت چۆن

 :کرد فێری پاشان و (01-1 :00 لووقا) خستەڕوو پێغەمبەرییەکانی ڕووداوە

 ئێستاوە لە کە کاتێک . 30بکەن دارەکان هەموو و هەنجیر دار سەیری 29

 ئێوەش . 31نزیکە ئێستا هاوین کە دەزانن و دەبینن خۆتان ،دەکەن گەشە

 لووقا) نزیکه خودا شانشینی که بزانن ،ڕوودەدەن دەبینن شتانه ئهم کاتێک

 (۔21:29-31

 کەی بزانن تا بگەڕێن پێغەمبەرییەکاندا ڕووداوە بەدوای گەلەکەی دەیویست عیسا

 ڕووداوە سەیری کە گوتووە گەلەکەی بە تردا شوێنێکی لە عیسا .دێت شانشینی

 (۔11-11 :01 مارک ؛12 :00 لووقا) پێبدەن گرنگی و بکەن پێغەمبەرییەکان

 جیهانییە ڕووداوە سەیرکردنی لە دەکەن داشکاندن کەس زۆر ،عیسا قسەکانی سەرەڕای

 .پێغەمبەرایەتی پەیوەندیدارەکانی
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 لە کە شتێکە خودا شانشینی کە دا نیشانی دیسانەوە عیسا دا 01 و 00 لوقا لە

 :کرد فێری کاتێک دێت بەدی داهاتوودا

 جەژنە ئەم بچێژم ئازار ئەوەی پێش کردووە حەزم تامەزرۆییەوە بە 15»

 شانشینی لە تا ناخۆم لێی ئیتر :دەڵێم پێتان چونکە . 16بخۆم لەگەڵتان پەسحەم

 ئەمە» :گوتی و کرد سوپاسی و برد جامەکەی ئینجا «. 17دێت بەدی خودادا

 شانشینی تا :دەڵێم پێتان چونکە . 18بکەن دابەشی نێوانتاندا لە و وەربگرن

 (۔01-02 :00 لووقا) ‘‘ناخۆمەوە ترێ بەرهەمی لە ،دێت خودا

 دەکرد کوفرەی ،دراون خاچ لە لەگەڵیدا کە خراپەکارانەی لەو یەکێک بەاڵم 39

 «.بکە ڕزگار ئێمەش و بکە ڕزگار خۆت ،مەسیحیت تۆ ئەگەر» :گوتی و

 خوداش لە تەنانەت تۆ ئایا» :گوت پێی و کرد سەرزەنشتی هاوڕێکەی 40

 ،دادپەروەرانە بە ئێمەش . 41مەحکومن ئەودا لەگەڵ ئێوەش چونکە ؟ناترسی

 بەاڵم ،دەدرێتەوە پاداشتمان کردوومانە ئەوەی بەپێی چونکە ،شایستەین چونکە

 :گوت یەشوع بە «. 42نەکراوە کەسەوە ئەم لەالیەن خراپەیەک هیچ

 یەشوع بەاڵم «. 43بکە لەبیرم خۆت شانشینی ناو دێیتە کاتێک ،پەروەردگارم»

 لووقا) «.بەهەشتدا لە دەبیت لەگەڵم ئەمڕۆ دەڵێم پێت ،ئامین» :گوت پێی

 (سادە ئینگلیزییەکی بە ئارامیی ،01:19-21

 نیشانمان لوقا و مارک هەردوو وەک نەهات کوژرا عیسا کە هەر خوداش شانشینی

 : دەدەن

 شانشینی چاوەڕێی خۆی کە ،ئەنجومەن لە دیار ئەندامێکی ،ئاریماتیا یوسفی 43

 (۔15:43 مارک) ... بوو بوێری و هات ،بوو خودا

 شانشینی چاوەڕێی خۆی ،بوو جولەکەکان شارێکی ،بوو ئاریماتیا خەڵکی 51

 (۔23:51 لووقا) دەکرد خودای

 لەدایک مەسیحییەکان کە (22-22 :02 کۆرنتیەکان 0) زیندووبوونەوەیە دوای ئەوە

 :دەکات تۆماری یۆحەنا وەک ،خوداوە شانشینی ناو بچنە ئەوەی بۆ دەبنەوە
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 مرۆڤ ئەگەر ،دەڵێم پێت دڵنیاییەوە بە» :گوت پێی و دایەوە وەاڵمی عیسا 3

 چۆن» :گوت پێی نیکۆدیمۆس «. 4نابینێت خودا شانشینی ،نەبێتەوە لەدایک

 بچێتە دووەم جاری بۆ دەتوانێت ئایا ؟دەبێت پیر کاتێک دەبێت لەدایک مرۆڤ

 دڵنیاییەوە بە» :دایەوە وەاڵمی عیسا ” 5؟بێت لەدایک و دایکی سکی ناو

 ناو بچێتە ناتوانێت ،نەبێت لەدایک ڕۆح و ئاو لە مرۆڤ ئەگەر ،دەڵێم پێتان

 (۔2-1 :1 یۆحەنا) خودا شانشینی

 .دەبینن ساڵە هەزار دوای لە خودا شانشینی دوا خودا گەلی تەنها

 کرد فێری دیسانەوە ،بووەوە زیندوو عیسا ئەوەی دوای کە تێبگەن زیاتر تکایە ئێستا

 :خودا شانشینی دەربارەی

 هەڵە بێ بەڵگەی چەندین بە ئازارەکانی دوای زیندووی بە خۆی هەروەها 3

 شتانەی ئەو باسی و بینرا ئەوانەوە لەالیەن ڕۆژدا چل ماوەی لە ،دا نیشان

 (۔1:3 ئەکەد) هەیە خوداوە شانشینی بە پەیوەندییان کە دەکرد

 عیسا !بوو خودا شانشینی به سهبارەت کرد پێشکهشی عیسا که وتاری کۆتا و یهکهم

 .بکات شانشینییه ئهو فێری ئهوەی بۆ هات پێغهمبهر وەک

 هەزار شانشینی بە سەبارەت کرد خودا نێردراوی یۆحەنای لە وای عیسا هەروەها

 یۆحەنا لە وای ئەو کە بدەن سەرنج .دەبێت زەوی لەسەر کە بنووسێت خودا ساڵەی

 :بنووسێت چی کردووە

 خودا وشەی و عیسا بۆ شایەتحاڵییان بەهۆی کە بینی کەسانەم ئەو ڕۆحی 4

 ئەویان نیشانەی و نەپەرست وێنەکەییان و دڕندە نە کە ،بڕیبوو سەریان

 بۆ و ژیاون مەسیحدا لەگەڵ وە .نەبوو دەستیان لەسەر و پێشەوەیان لەسەر

 (۔2 :02 پەیدابوون) کرد پاشایەتیان ساڵ هەزار ماوەی

 زەوی لەسەر خودا ساڵەی هەزار شانشینی کە دەکرد فێریان سەرەتاییەکان مەسیحییە
 دەکات فێری پیرۆز کتێبی ئەوەی وەک دەگرێتەوە جیهان حکومەتەکانی جێگەی و دەبێت

 (۔02 :00 ،02 :2 پەخشانی بڕوانە)



 

22 
 

 ؟نەبیستووە لەبارەیەوە زۆریان زۆربەیان ،گرنگە ئەوەندە خودا شانشینی ئەگەر بۆچی

 :بردووە ناوی نهێنی بە عیسا ئەوەی لەبەر بەشێکیش

 لە ئەوانەی بۆ بەاڵم .بزانن خودا شانشینی نهێنی دراوە پێتان» :گوتن پێی 11

 (۔00 :2 مارک) دێت مەتەڵ بە شتێک هەموو ،دەرەوەن

 چۆن هەروەک زۆربەی بۆ نهێنییە خودا ڕاستەقینەی شانشینی ئەمڕۆش تەنانەت
 ڕێگەی لە ،بکە بێبەرامبەرەکەمان کتێبە سەیری هەروەها) خودا پالنەکانی زۆربەی

 هیچ خودا بۆچی خودا پالنی نهێنی :ناونیشانی بە www.ccog.org لە ئۆنالینەوە

 (۔ ? کردووە دروست تۆی خودا بۆچی ؟کردووە دروست شتێکی

 (زووانە بەم) دێت (سەردەم) کۆتایی کە وتی عیسا کە بکەرەوە لەوە بیر هەروەها
 بۆ بانگەشەی شایەتحاڵێک وەک جیهاندا هەموو لە شانشینی ئینجیلی ئەوەی دوای

 :دەکرێت

 وەک دەکرێت بۆ بانگەشەی جیهاندا هەموو لە شانشینی ئینجیلەی ئەم 14

 (۔24:14 مەتا) دێت کۆتایی پاشان ،گەالن هەموو بۆ شایەتحاڵییەک

 بهدی کۆتاییدا سهردەمهی لهم دەبێت و گرنگه خودا شانشینی ئینجیلی ڕاگهیاندنی

 نهخۆشییهکانی به پێشکهش ڕاستهقینه هیوای چونکه "باشه پهیامێکی" .بهێنرێت

 .بکهن فێری سیاسییهکان سهرکردە ڕەنگه که ئهوەی سهرەڕای ،دەکات مرۆڤایهتی

 مهسیحی کهنیسهی که بێت ڕوون دەبێت ،بگرن لهبهرچاو عیسا قسهکانی ئهگهر

 پێشینهی له دەبێت ئهمه .ڕابگهیهنێت شانشینی ئینجیلی ئهو ئێستا دەبێ ڕاستهقینه

 پێویستە ،بدرێت ئەنجام باشی بە کارە ئەم ئەوەی بۆ وە .کڵێسا بۆ بێت کارەکانی

 بۆ هەوڵی خودا بەردەوامی کڵێسای کە ئەوەیە ئەمەش .بەکاربهێنرێت زمان چەندین

 .زمان دەیان بۆ وەرگێڕدراوە نامیلکەیە ئەم بۆیەش هەر .دەدات

 :ناکەن قبوڵ ئەو ڕێگەی کە کرد فێری زۆربەیان عیسا

http://www.ccog.org/
https://www.cogwriter.com/mystery-gods-plan-why-did-god-create-anything.pdf
https://www.cogwriter.com/mystery-gods-plan-why-did-god-create-anything.pdf
https://www.cogwriter.com/mystery-gods-plan-why-did-god-create-anything.pdf
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 و فراوانە دەروازەکە چونکە .ژوورەوە بچۆرە تەسکەکەوە دەروازە لە 13»

 دەچنە پێی ئەوانەی زۆرن و دەبات لەناوچوون بەرەو کە فراوانە ڕێگاکە

 ژیان بەرەو کە سەختە ڕێگاکە و تەسکە دەروازەکە چونکە . 14ژوورەوە

 (02-01 :1 مەتا) .دەیدۆزێتەوە کە هەیە کەس کەم و دەبات

 !دەبات ژیان بەرەو خودا شانشینی ئینجیلی

 ،دەزانن مەسیحی بە خۆیان ئەوانەی زۆربەی هەرچەندە کە بێت سەرنج جێگەی ڕەنگە
 شانشینی ئینجیلی بانگەشەی لەسەر مەسیح جەختی کە تێڕوانینەی لەو بێئاگابن پێدەچێت

 کە تێگەیشتوون عەلمانی مێژوونووسانی و ئایینی زانایانی زۆرجار بەاڵم ،بووە خودا

 .دەکات فێری ڕاستیدا لە پیرۆز کتێبی کە ئەوەیە ئەمە

 بکەن خودا شانشینی ئینجیلی فێری شاگردەکانی بوو ئەوە چاوەڕێی ،خۆی ،عیسا بەاڵم

 ،دەبێت خودا یاساکانی بنەمای لەسەر داهاتوو شانشینی چونکە (۔ 0،22 :9 لووقا)

 هۆی دەبێتە سەردەمەدا لەم یاسایانە ئەو گوێڕایەڵی و -دەهێنێت خۆشگوزەرانی و ئاشتی

 (۔02 :0 ئەفسیان ؛022 :009 زەبوری) ڕاستەقینە ئاشتی

 .ناسرابوو کۆن پەیمانی پیرۆزەکانی کتێبە لە شانشینی خۆشەی مژدە ئەم وە
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 ؟ناسرابوو کۆن پهیمانی له خودا شانشینی ئایا  ۔3

 خودا شانشینی ئینجیلی ڕاگەیاندنی لە بوو بریتی عیسا تۆمارکراوی وتاری دوا و یەکەم

 (۔1 :0 پێغەمبەران کردەوەکانی ؛02-02 :0 مارک)

 بزانن لەبارەیەوە شتێکیان عیسا سەردەمی جولەکەکانی دەبوو کە شتێکە خودا شانشینی
 پەیمانی دەڵێین پێی ئێستا کە ،پێکراوە ئاماژەی پیرۆزەکانیاندا کتێبە لە ئەوەی وەک

 .کۆن

 شانشینی دەربارەی کرد فێری دانیال

 ؛نووسیویەتی دانیال پێغەمبەر

 پارچە پارچە ئاسن پێیەی بەو ،دەبێت بەهێز ئاسن وەک چوارەم شانشینی 40

 ،دەکات وردە وردە کە ئاسنێک وەک و .دەشکێنێت شتێک هەموو و دەکات

 لە . 41دەچەقێنێت دیکە ئەوانی هەموو و دەبێت پارچە پارچە شانشینییە ئەو
 لە بەشێکیان و کوزە گڵی لە بەشێکیان ،بینی قاچتان پەنجەکانی و پێ کاتێکدا

 هەروەک ،دەبێت تێیدا ئاسنەکە هێزی بەاڵم .دەبێت دابەش شانشینی ،ئاسن

 چۆن وەک . 42کراوە تێکەڵ سیرامیک گڵی لەگەڵ کە بینی ئاسنەکەت چۆن

 شێوە هەمان بە ،بوون گڵ لە بەشێکیان و ئاسن لە بەشێکیان قاچ پەنجەکانی

 ئاسن بینیتان چۆن وەک . 43دەبێت ناسک بەشێکی و بەهێز بەشێکی شانشینی

 بە بەاڵم .دەبن تێکەڵ مرۆڤەکان تۆوی لەگەڵ ،کراوە سیرامیک گڵی بە تێکەڵ

 ئەم سەردەمی لە . 44نابێت تێکەڵ گڵ لەگەڵ ئاسن چۆن وەک ،نالکێن یەکەوە

 .ناچێت لەناو هەرگیز کە دادەمەزرێنێت شانشینییەک ئاسمان خودای پاشایانەدا

 ئەم هەموو و دەبێت پارچە پارچە ؛جێناهێڵرێت تر گەالنی بۆ شانشینی وە

 (۔22-22 :0 دانیال) دەمێنێتەوە هەمیشە بۆ و دەخوات شانشینییانە

 دەبنە شانشینی و وەردەگرن شانشینی بااڵدەست خودای پیرۆزەکانی بەاڵم 18

 (۔01 :1 دانیال) '.هەتایە هەتا هەتا ،هەمیشە بۆ خاوەندارێتی
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 و دەکرد شەڕی پیرۆزەکان دژی لە قۆچ هەمان ؛دەکرد سەیرم من 21»

 لە حوکمێک و هات ڕۆژەکان پیرە کاتەی ئەو تا 22 ،بوو زاڵ بەسەریاندا

 پیرۆزەکان کە هات ئەوە کاتی و هات بەرزدا خودای پیرۆزەکانی بەرژەوەندی

 (00-00 :1 دانیال) . بگرن شانشینی

 لەناو جیهانە ئەم شانشینیەکانی خودا شانشینی کە دێت کاتێک کە دەبین فێر دانیالەوە لە

 بەشداری پیرۆزەکان کە دەبین فێر هەروەها .دەبێت بەردەوام هەمیشە بۆ و دەبات

 .شانشینییە ئەم وەرگرتنی لە دەبێت خۆیان

 و بیست سەدەی لە ئێمەیە سەردەمی بۆ دانیال پێشبینییەکانی بەشەکانی لە زۆرێک

 .یەکەمدا

 :نوێ پەیمانی بڕگەی هەندێک بدەنە سەرنج

 شانشینییان ئێستا تا کە بوون پاشا دە بینیوتانە کە قۆچانەی دە ئەو 12»

 پاشا وەک وەرگرتووە دەسەاڵتیان کاتژمێر یەک ماوەی بۆ بەاڵم ،وەرنەگرتووە

 دەدەنە خۆیان دەسەاڵتی و دەسەاڵت و بیرن یەک ئەمانە . 13دڕندەکەدا لەگەڵ

 زاڵ بەسەریاندا بەرخەکەش و دەکەن شەڕ بەرخەکەدا لەگەڵ ئەمانە . 14دڕندە

 ئەوانەی .پاشاکانە پاشای و ئاغاکان پەروەردگاری ئەو چونکە ،دەبێت

 (02-00 :01 پەیدابوون) .”دڵسۆزن و هەڵبژێردراون و بانگکراون لەگەڵیدان

 زەمینی شانشینی کە دەبینین چەمکە ئەو نوێدا و کۆن پەیمانی هەردوو لە ،کەواتە
 خۆی شانشینی و دەبات لەناوی خودا و بەش دە بە دەبێت زەمان کۆتایی

 .دادەمەزرێنێت

 شانشینی دەربارەی کرد فێری ئیشایا

 حوکمڕانی ،خودا شانشینی یەکەمی بەشی لەسەر کە ئیشایا بۆ بوو ئیلهامبەخش خودا

 :بنووسێت شێوەیە بەم ،ناسراوە ساڵە هەزار بە کە ساڵە هەزار
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 .دەکات گەشە ڕەگەکانیەوە لە لقێک و دەرەوە دێتە دارێک یسێیەوە ڕەگی لە 1

 ڕۆحی ،تێگەیشتن و حیکمەت ڕۆحی ،دادەنیشێت لەسەری یەزدان ڕۆحی 2

 .یەزدان لە ترس و زانین ڕۆحی ،هێز و ئامۆژگاری

 بە و نادات حوکم چاوەکانی بینینی بە ،یەزداندایە ترسی لە خۆشحاڵییەکەی 3

 لەسەر حوکم ڕاستودروستی بە بەاڵم . 4 نادات بڕیار گوێچکەکانی بیستنی

 دەدات بڕیار دادپەروەری بە و دەدات هەژارەکان

 بە و دەدات زەوی دەمی چەقۆی بە ؛زەوی سەر نیانەکانی و نەرم بۆ

 پشتێنی دەبێتە ڕاستودروستی . 5دەکوژێت خراپەکاران لێوەکانی هەناسەی

 .کەمەرەکەی پشتێنەی دڵسۆزی و کەمەر

 ،پاڵدەکەوێت بەچکەدا بزنی لەگەڵ پلنگ ،دەژی بەرخەکەدا لەگەڵ گورگ 6»

 .دەکات سەرکردایەتیان بچووکیش منداڵێکی .پێکەوە قەڵەو و شێر و گوێدرێژ

 گا وەک شێر ؛ پاڵدەکەون پێکەوە گەنجەکانیان .دەلەوەڕێن ورچ و مانگا 7

 منداڵی ،دەکات یاری کوبرا کونە الی لە شیردەر منداڵی . 8دەخوات پەل

 پیرۆزەکەمدا شاخە هەموو لە . 9مارەوە کۆشکی ناو دەخاتە دەستی شیردەر

 وەک یەزدان زانینی لە دەبێت پڕ زەوی چونکە ، نابەن لەناو و نادەن ئازار

 .دادەپۆشن دەریا ئاوەکان

 .دەوەستێت گەل بۆ ئااڵیەک وەک کە ،دەبێت یەسەی ڕەگێکی ڕۆژەدا لەو 10»

 .”دەبێت شکۆمەند پشوودانی شوێنی و دەگەڕێن بەدوایدا نەتەوەکان چونکە

 (02-0 :00 ئیشایا)

 یەکەمی قۆناغی یان یەکەم بەشی وەک کرد بابەتە بەم ئاماژەم من کە ئەوەی هۆکاری
 شارە کە کاتەی ئەو پێش) دەبێت فیزیکی کە کاتێکە ئەمە کە ئەوەیە ،خودا شانشینی

 ساڵ هەزار و (00 پەخشانی ،دادەبەزێت ئاسمانەوە لە نوێ قودسی ،پیرۆزەکە

 :لە بوو بەردەوام کاتێک پشتڕاستکردەوە قۆناغەی ئەم فیزیکی الیەنی ئیشایا .دەخایەنێت
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 بۆ دەکاتەوە دەستی دووەم جاری بۆ یەزدان کە ڕوودەدات ڕۆژەدا لەو 11

 لە ،میسر و ئاشوور لە ،ماونەتەوە کە گەلەکەی پاشماوەی وەرگرتنەوەی

 .دەریا دوورگەکانی لە و حەمات لە ،شنار و ئیالم لە ،کوش و پاترۆس

 و کۆدەکاتەوە ئیسرائیل دەرکراوەکانی و دادەنێت گەالن بۆ ئااڵیەک 12

 هەروەها . 13کۆدەکاتەوە زەوی گۆشەی چوار لە یەهودا پەرشوباڵوەکانی

 بە ئیرەیی ئەفرایم .دەبڕدرێن یەهودا نەیارانی و دەڕوات ئەفرایم ئیرەیی

 شانی لەسەر بەاڵم . 14ناکات هەراسان ئەفرایم یەهوداش و نابات یەهودا

 ؛دەکەن تااڵن ڕۆژهەاڵت خەڵکی پێکەوە .دەفڕن ڕۆژئاوا بەرەو فەلەستینییەکان

 .دەبن ئەوان گوێڕایەڵی عەمۆنیش گەلی .مۆئاب و ئەدۆم سەر دەخەنە دەستیان

 خۆی بەهێزی بای بە .دەبات لەناو تەواوی بە میسر دەریای زمانی یەزدان 15

 و دەدات لێی چەمەکەدا حەوت لە و دەهەژێنێت ڕووبارەکەدا بەسەر مشتەکەی

 پاشماوەی بۆ گەورە ڕێگایەکی . 16دەبڕێت وشکدا پێاڵوی بە مرۆڤەکان

 لەو بوو ئیسرائیل بۆ چۆن وەک ،دەمێننەوە ئاشوورەوە لە کە دەبێت گەلەکەی

 (02-00 :00 ئیشایا) .سەرەوە هاتە میسرەوە خاکی لە کە ڕۆژەی

 :بنووسێت ئەوەی بۆ بوو ئیلهامبەخش ئیشایا هەروەها

 لوتکەی لەسەر یەزدان ماڵی چیای کە ڕوودەدات دواییدا ڕۆژانی لە ئێستا 2

 هەموو .دەبێتەوە بەرز گردەکانەوە سەرووی لە و دەبێت جێگیر شاخەکان

 سەر بچینە با وەرە» :دەڵێن و دێن کەس زۆر . 3سەری دەڕژێنە گەالن

 ،دەکات فێرمان خۆی ڕێگاکانی ئەو .یاقوب خودای ماڵی بۆ ،یەزدان چیای

 و دەرەوە دێته سییۆنهوە له یاسا چونکه ”.دەڕۆین ڕێگاکانیدا بە ئێمەش

 دادوەری گەالندا نێوان لە . 4دەرەوە دێتە ئۆرشەلیمەوە لە یەزدان قسەی

 و کۆشک دەکەنە شمشێرەکانیان .دەکات سەرزەنشت زۆر خەڵکێکی و دەکات

 بهرز نهتهوە دژی له شمشێر میللهت .بڕین قەڵغانی دەکەنە ڕمەکانیان

 ،دەبن زەلیل مرۆڤ بەرزەکانی نیگا . ... 11نابن شهڕ فێری ئیتر ،ناکاتهوە

 بەرز یەزدان تەنیا بە ڕۆژەدا لەو و دەچن کڕنۆش مرۆڤەکان لووتبەرزی

 ( 00، 2-0:0 ئیشایا) .دەبێتەوە
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 هەمیشە بۆ ئەمە کۆتاییدا لە .زەوی لەسەر ئاشتی یۆتۆپیایی کاتێکی دەبێتە شێوەیە بەم

 زەبوری) جیاوازەکان پیرۆزە کتێبە بە پشتبەستن بە .عیسا حوکمڕانی لەگەڵ ،دەبێت

 کە دەکات ئەوە فێری جولەکەکان تەلمودی، (2:0 هۆشع ؛0:00 ئیشایا ؛90:0 ؛92:2

 (۔97a یۆلۆف نیتراکتات سانهدر :بابلی تلمودی) دەخایەنێت ساڵ هەزار ئەمە

 :بنووسم خوارەوەش ئەمانەی ئەوەی بۆ وەرگرت ئیلهام من

 لەسەر حکومەت وە .پێدراوە کوڕێکمان ،بووە لەدایک بۆ منداڵێکمان چونکە 6

 ،بەهێز خودای ،ڕاوێژکار ،سەرسوڕهێنەر دەوترێت ناوی وە .دەبێت ئەو شانی

 ئاشتییەکەی و حکومەت زیادبوونی لە . 7ئاشتی شازادەی ،هەمیشەیی باوکی

 و ڕێکخستنی بۆ ،شانشینیەکەیدا بەسەر و داود تەختی لەسەر ،نابێت کۆتایی
 بۆ تەنانەت ،بەدواوە کاتەوە لەو دادپەروەری و دادوەری بە دامەزراندنی

 (1-2 :9 ئیشایا) .دەدات ئەنجام ئەمە سوپاساالر یەزدانی زەوقی .هەمیشە

 .دادەمەزرێنێت حکومەتێکدا لەگەڵ شانشینییەک و دێت عیسا وتی ئیشایا کە بدەن سەرنج

 بە ،دەهێننەوە بڕگەیە ئەم ،دەکەن مەسیح بە ئیعتیراف کە لەوانەی زۆرێک کاتێکدا لە
 دەکەن لەوە چاوپۆشی زیاتر بەاڵم ،ساڵێکدا هەموو دووەمی کانوونی مانگی لە تایبەت

 شانشینی کە دەدات نیشان ئینجیل .دەبێت لەدایک عیسا کە لەوەی زیاتر پێشبینیکردنە کە

 .دەبێت بەسەریدا عیسا و ،هەیە بابەتەکان لەسەر یاسای کە هەیە حکومەتێکی خودا

 .کرد پێشبینیان تر ئەوانی و دانیال و ئیشایا

 شانشینی و (02 :02 یۆحەنا ؛22-11 :00 مەتا) خۆشەویستین ڕێگەی خودا یاساکانی

 سەرەڕای خودا شانشینی لێرەوە .دەکرێت حوکمڕانی یاسایانە ئەو بنەمای لەسەر خودا

 .دەبێت خۆشەویستی بنەمای لەسەر بەاڵم ،دەکەن سەیری جیهاندا لە کەس چەند ئەوەی

 تر شتی زۆر و زبور

 شانشینی لەسەر نووسین بۆ بووە ئیلهامبەخش خودا کە نەبوون ئیشایا و دانیال تەنها

 .خودا داهاتووی
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 نەک) ئیسرائیل هۆزەکانی لە ئەوانەی بنووسێت ئەوەی بۆ وەرگرتووە ئیلهام حەزەقێل
 شانشینی لە ،بوون باڵو و پەرش گەورەکەدا تەنگانە سەردەمی لە کە (جولەکەکان تەنها

 :کۆدەبنەوە ساڵەدا هەزار

 کۆتان گەالن لە» :دەفەرموێت ئەمە پەروەردگار یەزدانی : بڵێ بۆیە 17
 خاکی و دەکەمەوە کۆتان باڵوبوونەتەوە کە واڵتانەی لەو و دەکەمەوە

 و قێزەونەکانی شتە هەموو .ئەوێ دەچنە ئەوانیش ’«. 18دەدەم پێ ئیسرائیلتان

 نوێ ڕۆحێکی و پێدەدەم دڵیان یەک پاشان . 19دەبەن لەوێ قێزەونەکانی هەموو

 گۆشتیان دڵێکی و دەربهێنم جەستەیان لە بەردینەکە دڵە و ناویانەوە دەخەمە

 ؛بکە ئەوان ...و بپارێزن بڕیارەکانم و بڕۆن یاساکانم بە تا 20 ،پێدەبەخشم

 دڵیان ئەوانەی بەاڵم . 21خودایان دەبمە منیش و من گەلی دەبنە ئەوانیش

 پاداشتی من ،قێزەونەکانیانەوەیە و قێزەونەکانیان شتە ئارەزووی بەدوای

 .دەفەرموێت پەروەردگار یەزدانی ”دەدەمەوە خۆیان سەری لەسەر کارەکانیان

 (00-01 :00 حەزقێل)

 خودا یاساکانی گوێڕایەڵی بەڵکو ،نابن باڵو و پەرش چیتر ئیسرائیل هۆزەکانی نەوەی
 (۔02 دووبارەکردنەوەی ؛00 لێڤیەکان) دێنن قێزەون خواردنی لە واز و دەبن

 :خودا شانشینی مژدەی بە سەبارەت زبورەکاندا لە خوارەوە ئەمانەی بدەنە سەرنج

 ،دەکەن یەزدان لە ڕوو و دەکەن یەزدان یادی جیهان کۆتاییەکانی هەموو 27

 یەزدان هی شانشینی چونکە . 28دەپەرستن لەبەردەمتدا گەالن بنەماڵەی هەموو

 (01-01 :00 زەبوری) .دەکات نەتەوەکان حوکمڕانی و

 عەصای ڕاستودروستی عەصای .هەتایە هەتا بۆ تەختەکەت ،خودایە 6

 (2 :22 زبور) .تۆیە شانشینی

 یەزدان بۆ گۆرانی زەوی هەموو !بڵێ یەزدان بۆ نوێ گۆرانییەکی ئای 1

 مژدەی ڕۆژ بە ڕۆژ ؛بکەن پیرۆز ناوەکەی ،بڵێن یەزدان بۆ گۆرانی . 2بڵێن

 ،ڕابگەیەنە گەالندا نێو لە خۆی شکۆمەندی . 3 ڕابگەیەنە ئەو ڕزگاربوونی
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 ؛1-0 :92 زەبوری) .ڕابگەیەنە گەالندا هەموو نێو لە سەرسوڕهێنەرەکانی

 (02-01 :02 تەمەن یەکەمی بڕوانە هەروەها

 بەرەکەتت پیرۆزەکانت و یەزدان ئەی دەکەن ستایشت کارەکانت هەموو 10

 تۆ دەسەاڵتی باسی و دەکەن تۆ شانشینی شکۆمەندی باسی . 11پێدەبەخشن

 شکۆمەندی و بەهێزەکانی کارە مرۆڤ کوڕانی بە ئەوەی بۆ 12 ،دەکەن

 بە تۆ حوکمڕانی وە .هەتاهەتاییە شانشینی تۆ شانشینی . 13بناسێنن خۆی شانشینی

 (01-02 :022 زەبوری) .بەردەوامە نەوەکان هەموو درێژایی

 شانشینی الیەنەکانی بە سەبارەت کۆندا پەیمانی لە جۆراوجۆر نووسەرانی هەروەها

 (۔2:1 میکا ؛00 عوبدیە ؛02:11 حەزەقێل نموونە بۆ) نووسیویانە

 ئامادەبووانی ،خودا شانشینی ئینجیلی فێرکردنی بە کرد دەستی عیسا کاتێک ،کەواتە

 .هەبوو بنەڕەتی چەمکی بە ئاشنابوونیان هەندێک دەستبەجێی
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 ؟بوون شانشینی ئینجیلی فێری نێردراوان ئایا ۔4

 کەسایەتی بە سەبارەت خۆشە مژدەیەکی تەنها ئینجیل ئەوەی وەک زۆرێک کاتێکدا لە
 ئینجیلی فێری عیسا شوێنکەوتوانی کە ئەوەیە واقیعەکە بەاڵم ،دەکەن مامەڵە عیسا

 .هێناویەتی عیسا کە پەیامەیە ئەو ئەوە .کردووە خودایان شانشینی

 :نووسیویەتی عیسا و خودا شانشینی بە سەبارەت خودا نێردراوی پۆڵۆسی

 لەبارەی ،کرد قسەی بوێری بە مانگ سێ ماوەی بۆ و کەنیسەکە ناو چووە 8

 (۔1 :09 ئەکەد) دەکرد ڕازی و دەکرد قسەی خوداوە شانشینی شتەکانی

 بانگەشەی و نێوانیان چوومەتە کە هەمووتان کە دەزانم ئێستا بەڕاستی 25

 (۔02 :02 ئەکەد) دەکەم خودا شانشینی

 شوێنی لە الی هاتنە کەس زۆر ،کرد دیاری بۆ ڕۆژێکیان کاتێک 23

 ڕێزەوە بە و کردەوە ڕوون بۆ خودای شانشینی ئەویش ،نیشتەجێبوونی
 یاسای هەردوو لە عیسا لەبارەی ئێوارە تا بەیانیەوە لە ،دا بۆ شایەتحاڵییان

 خودایان شانشینی بانگهشهی ... .31 کرد ڕازییان پێغەمبەرانەوە و موسا

 هەیە مهسیحهوە یهزدانی به پهیوەندییان که دەکرد شتانه ئهو فێری و دەکرد

 . ( 01:01،10 ئەکەد) نەکرد قەدەغەی کەس ،متمانەیەکەوە هەموو بە

 بەشێکی ئەو هەرچەندە) نییە عیسا بە سەبارەت تەنها خودا شانشینی کە بدەن سەرنج
 کردووە فێری کە لەوەی جیا بە کردووە عیسا فێری پۆڵس چۆن وەک، (سەرەکییە

 .خودا شانشینی دەربارەی

 .بوو خودا شانشینی ئینجیلی هێشتا ئەوە بەاڵم ،خودا ئینجیلی لێنا ناوی پۆڵس هەروەها

 خودایە ئەو شایستەی تا ... 12 ڕاگەیاندن پێ خودامان ئینجیلی ئێمە 9 ...

 تەسالۆنیکیەکان 0) .خۆی شکۆمەندی و شانشینی بۆ دەکات بانگتان کە بڕۆن

0: 9 ،00 ) 
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 ئەو ،عیسا ی"باش پەیامی" (۔02 :0 ڕۆمیان) مەسیح ئینجیلی لێنا ناوی پۆڵس هەروەها

  .کرد فێری کە پەیامەی

 یان مەسیح عیسا کەسایەتی بە سەبارەت نەبووە ئینجیلێک تەنها ئەوە کە بگرن لەبەرچاو

 و عیسا گوێڕایەڵی مەسیح ئینجیلی وتی پۆڵس .کەسی ڕزگاربوونی بە سەبارەت تەنها

 :لەخۆدەگرێت خودا حوکمدانی و گەڕانەوەی

 7 ،دەکەن کێشەتان تووشی کە ئەوانەی بۆ بگەڕێنێتەوە تەنگانە بە خودا 6 ...

 ،دەبێت ئاشکرا بەهێزەکانیدا فریشتە لەگەڵ ئاسمانەوە لە یەزدان عیسا کاتێک

 کە بکاتەوە کەسانە ئەو تۆڵەی بڵێسەداردا ئاگری لە 8 ،بدەن پشوو ئێمە لەگەڵ

 پەروەردگارمان ئینجیلی گوێڕایەڵی ئەوانەی لەسەر هەروەها .ناناسن خودا

 هێزی شکۆمەندی لە و یەزدان ئامادەبوونی لە ئەمانە . 9نین مەسیح عیسا

 ،ڕۆژەدا لەو ،دێت کاتێک 10 ،دەدرێن سزا هەمیشەیی لەناوچوونی بە ئەوەوە

 باوەڕدارن ئەوانەی هەموو نێو لە و بێت شکۆمەند پیرۆزەکانیدا لە ئەوەی بۆ
 0) پێکرا باوەڕیان ئێوەدا نێوان لە ئێمە شایەتحاڵی چونکە ،بن سەرسام

 (۔02-2 :0 تەسالۆنیکیەکان

 بە ئێستا ئەوەی نەک ،وەریدەگرین کە شتێکە شانشینی کە دەدات نیشان نوێ پەیمانی

 :بکەین خاوەندارێتی تەواوی

 عیبرانییەکان) بێت لەرزۆک ناتوانرێت کە وەردەگرین شانشینییەک ئێمە 28

 (۔12:28

 ،خودا شانشینی لە بین بەشێک ئێستا کە بین ئەوە چاوەڕێی و بگرین دەست دەتوانین

 .خوداوە شانشینی ناو نەچووینە تەواوی بە بەاڵم

 ناچێتە تەواوی بە فانی مرۆڤێکی وەک مرۆڤ کە کردەوە پشتڕاستی تایبەتی بە پۆڵس

 :ڕوودەدات زیندووبوونەوە دوای ئەوەی وەک ،خوداوە شانشینی ناو

 میرات بە خودا شانشینی ناتوانن خوێن و گۆشت :دەڵێم ئەمە ،برایان 50

 نهێنیەکتان ،سەیرکە . 51ناگرێت میرات بە نەفەسیی گەندەڵیش هەروەها .بگرن
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 ،ساتێکدا لە-  52دەگۆڕدرێین هەموومان بەڵکو ،ناخەوین هەموومان :دەڵێم پێ

 بە مردووەکان و لێدەدات شمشاڵ چونکە .شمشاڵ دوا بە ،چاوێکدا چرپەی لە

 :02 کۆرنتیەکان 0) دەگۆڕدرێین ئێمەش و دەبنەوە زیندوو نەفەوتاو شێوەیەکی

 (۔22-20

 دەرکەوتنی کاتی لە کە ،پێدەدەم فەرمانتان مەسیحدا یەزدانی و خودا لەبەردەم 1

 دەکات مردووەکان و زیندوو لەسەر دادوەری خۆیدا شانشینی و

 (۔0 :2 تیمۆتێۆس 0)

 :باوک خودای دەست دەگەیەنێتە شانشینی عیسا بەڵکو ،کرد فێری ئەوە هەر نەک پۆڵس

 بەرهەمی یەکەم بووەتە و بووەتەوە زیندوو مردن لە مەسیح ئێستا بەاڵم 20

 ،ئاراوە هاتە مردن مرۆڤەوە ڕێگەی لە چونکە . 21خەوتوون ئەوانەی

 چونکە . 22ئاراوە هاتە مرۆڤەوە ڕێگەی لە مردووەکانیش زیندووبوونەوەی

 مەسیحدا لە شێوەش هەمان بە ،دەمرن هەمووان ئادەمدا لە چۆن وەک

 مەسیح :خۆی ڕێکوپێکی بە هەریەکەیان بەاڵم . 23دەبنەوە زیندوو هەمووان

 کۆتایی پاشان . 24هاتنیدا لە مەسیحن هی کە ئەوانەی دواتر ، بەرهەمە یەکەم

 هەموو بە کۆتایی کاتێک ،باوک خودای دەست دەداتە شانشینی کاتێک ، دێت

 دەبێت چونکە . 25دەهێنێت دەسەاڵتێک و دەسەاڵت هەموو و حوکمڕانی

 :02 کۆرنتیۆس 0) .پێیەکانی ژێر بخاتە دوژمنەکانی هەموو تا بکات پاشایەتی

 (۔02-02

 میرات بە خودا شانشینی (فەرمانشکێنەکان) ناڕاستگۆکان کە کرد فێری پۆڵس هەروەها

 :ناگرن

 نە .مەخۆن فریو ؟ناگرن میرات بە خودا شانشینی ناڕاستگۆکان نازانن ئایا 9

 نە و هاوڕەگەزبازان نە و زیناکاران نە و بتپەرستان نە و زیناکاران
 نە و سەرخۆشەکان نە و تەماحکاران نە و دزەکان نە و سۆدۆمییەکان
 کۆرنتیۆس 0) ناگرن میرات بە خودا شانشینی تااڵنچیەکان نە و جنێوفرۆشان

 (۔9-02 :2
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 ،لەشفرۆشی ،پیسی ،زینا ،زینا :لە بریتین کە ،دیارن جەستە کارەکانی ئێستا 19

 ،تووڕەیی تەقینەوەی ،ئیرەیی ،ناکۆکی ،کینە و ڕق ،جادووگەری ،بتپەرستی 20

 و ئاهەنگگێڕان ،سەرخۆشی ،کوشتن ،ئیرەیی 21 ،بیدعە ،ناکۆکی ،خۆپەرستی

 ،وتوون پێم ڕابردوودا لە چۆن هەروەک ،دەڵێم پێتان پێشتر ؛هاوشێوەکانی
 گەالتییەکان) ناگرن میرات بە خودا شانشینی ،دەکەن کارانە جۆرە ئەم ئەوانەی

 (۔09-00 :2

 ،بتپەرستە کە ،تەماحکار و پیس و زیناکار هیچ کە دەزانن ئەمە چونکە 5

 (۔5:5 ئەفسیان) نییە خودادا و مەسیح شانشینی لە میراتێکی هیچ

 ناو بچێتە بتوانێت ئەوەی بۆ دەکات گوناه لە تەوبەکردن داوای و هەیە پێوەرەکانی خودا

 ناکەن ئەوە فێری هەندێک کە دا هۆشداری خودا نێردراوی پۆڵۆسی .خۆیەوە شانشینی

 :ئەوەیە تر یەکێکی بەاڵم ،وەاڵمەکەیە عیسا ئینجیلی کە

 مەسیحی عیسا و باوک خودای لەالیەن ئێوە بۆ ئاشتی و نیعمەت 3

 بەپێی ئەوەی بۆ ،گوناهەکانماندا پێناو لە بەخشی خۆی کە 4 ،پەروەردگارمانەوە

 کە 5 ،بکات ڕزگارمان ئێستا خراپەی سەردەمە لەم باوکمان و خودا ویستی

 زووانە بەم کە بەوەی سەرسامم . 6ئامین .تایەهە تاهە بێت ئەو بۆ شکۆمەندی

 . کردوون بانگی مەسیح نیعمەتی بە کە دەخەیتەوە دوور جیاواز ئینجیلێکی لە

 ئینجیلی دەیانەوێت و دەکەن دروست بۆ کێشەتان کە هەن هەندێک بەاڵم

 ئینجیلێکی ئاسمانەوە لە فریشتەیەک یان ئێمە ئەگەر بەاڵم . 8بشێوێنن مەسیح

 . 9بکرێت لێ نەفرەت با ،ڕاگەیاندوون پێمان کە لەوەی جگە بڵێین پێ ترتان

 ترتان ئینجیلێکی کەسێک ئەگەر :دەڵێمەوە دیسانەوە ئێستا ،گوتمان پێشتر وەک

 گەالتییەکان) .بکرێت لێ نەفرەتی با ،گرتووە وەرتان کە لەوەی جگە بڵێت پێ

0: 1-9) 

 ئاواش ،فریودا حەوای فێڵبازییەکەی بە مار چۆن وەک نەک ،دەترسم بەاڵم 3

 ئەگەر چونکە . 4بێت خراپ هەیە مەسیحدا لە کە سادەیی لە بیرکردنەوەتان

 بۆ بانگەشەی ئێمە کە بکات دیکە عیسایەکی بانگەشەی دێت کەسەی ئەو
 یان ،نەگرتووە وەرتان کە وەرگرتووە جیاوازتان ڕۆحێکی یان ،نەکردوون
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 0) !بگرن ئەوە بەرگەی دەتوانن ئەوا ،نەگرتووە وەرتان کە جیاواز ئینجیلێکی

 (2-1 :00 کۆرنتیۆس

 ؟بوو چی ،درۆ ڕاستیدا لە، ”جیاواز“ و ”تر ئەوی“ ئینجیلی

 .هەیە جۆراوجۆری بەشێکی درۆ ئینجیلی

 خودا گوێڕایەڵی ناکات پێویست کە هەبێت بەوە باوەڕت کە ئەوەیە درۆ ئینجیلی بەگشتی
 بانگەشەی لەکاتێکدا بژیت ئەودا ڕێگای لەگەڵ ڕاستگۆیی هەوڵبدەیت بەڕاستی و بیت

 .هەیە خۆپەرستی مەیلی (۔01-1:00 مەتا بڕوانە) دەکەیت خودا ناسینی

 درۆوە ئینجیلێکی ژێر بکەوێتە تا فریودا حەوای لەمەوبەر ساڵ 2222 نزیکەی مار

 پێویستە و دەزانن باشتر خودا لە ئەوان کە وابوو باوەڕیان مرۆڤەکان و -(1 پیدابوون)

 ناوی زۆرجار ،عیسا هاتنی دوای ،بەڵێ .بدەن خۆیان بۆ خراپە و چاکە لەسەر بڕیار

 تا و بووە بەردەوام ئەمەش و -لکێنرابوو جۆراوجۆرەوە درۆی ئینجیلی بە ئەو

 .دەبێت بەردەوام کۆتایی دەجالێکی سەردەمی

 تێکەڵەیەکی بنەڕەتدا لە درۆ ئینجیلی، خودادا نێردراوی پۆڵۆسی سەردەمی لە ئێستا

 کە وابوو پێیان بنەڕەتدا لە گنۆستیکەکان .هەڵە و ڕاستی لە بوو عیرفانیی/زانستی

 لەوانەش ،ڕۆحی تێگەیشتنی بەدەستهێنانی بۆ پێویستە کە ئەوەیە تایبەت زانینی

 دەرئەنجامێکی هیچ دەیکات گۆشت ئەوەی کە هەبووە مەیلیان گنۆستیکەکان .ڕزگاربوون

 ڕۆژی شەممەی وەک بابەتەکانی لە بوون خودا گوێڕایەڵی دژی و نییە تایبەتی

 پەترۆسی لەالیەن کە بوو ماگوس سیمۆن درۆزنانە سەرکردە لەو یەکێک .حەوتەمدا

 (۔00-01 :1 ئەکەد) ئاگادارکرایەوە خوداوە نێردراوی

 نییە ئاسان بەاڵم

 :کردووە خودای شانشینی فێری فیلیپ کە دەدات نیشان نوێ پەیمانی
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 بۆ مەسیحی بانگەشەی و سامریا شاری بۆ خوارەوە هاتە فیلیپ پاشان 5

 دەکرد خودای شانشینی باسی کاتێک کرد فیلیپ بە باوەڕیان ... . 12کردن

 (۔ 12, 8:5 ئەکەد) ...

 ئاسان خودا شانشینی ناو چوونە کە کرد فێریان شاگردەکانی و پۆڵس و عیسا بەاڵم

 :نییە

 بۆ قورسە چەند» :گوتی ،بووە خەمبار زۆر کە بینی عیسا کاتێک 24

 چاوی بە وشترێک چونکە ! 25خودا شانشینی ناو بچنە دەوڵەمەندن ئەوانەی
 خوداوە شانشینی ناو بچێتە دەوڵەمەندێک لەوەی ،تێپەڕێت دەرزییەکدا

 ”.ئاسانترە

 «؟بێت ڕزگاری دەتوانێت کێ کەواتە» :گوتیان بوو لێ گوێیان ئەوانەی 26

 «.مومکینن خودا الی مەحاڵن مرۆڤەکان بۆ شتانەی ئەو» :فەرمووی بەاڵم 27

 (01-02 :01 لووقا)

 ئەکەد ")  خوداوە شانشینی ناو بچینە تەنگانە چەندین بە دەبێت 22"

 (۔14:22

 ئێوە بۆ دەکەین خودا سوپاسی هەردەم ،برایان 3

 زۆرە هەریەکەیان خۆشەویستی و دەکات گەشە زۆر باوەڕتان چونکە ،گونجاوە

 پێوە شانازیتان خودادا کڵێساکانی نێو لە خۆمان ئێمە بەجۆرێک 4 ،یەکتر بۆ

 کە ناخۆشییەکانتان و گۆشەگیری هەموو لە باوەڕتان و سەبر بەهۆی دەکەین

 و ڕاست حوکمدانی بۆ ئاشکرایە بەڵگەیەکی ئەوەش . 5دەگرن بەرگەی

 کە ،بکرێن هەژمار خودا شانشینی شایستەی بە ئەوەی بۆ ،خودا دروستی

 تەنگانە بە کە ڕاستە شتێکی خودا الی لەبەرئەوەی . 6دەچێژن ئازار بەهۆیەوە

 یەزدان عیسا کاتێک 7 ،دەکەن کێشە تووشی ئێوە کە ئەوانەی بۆ بگەڕێنێتەوە

 بدات پێ پشوودانتان ،دەبێت ئاشکرا بەهێزەکانی فریشتە لەگەڵ ئاسمانەوە لە

 (۔ (۔7-1:3 تەسالۆنیکیەکان 2)
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 و دەکرێن بانگ سەردەمەدا لەم هەندێکیان تەنها ئێستا ،سەختییەکانەوە بەهۆی

 ؛22 :2 یۆحەنا ؛02-0 :00 مەتا) لێی بن بەشێک ئەوەی بۆ هەڵدەبژێردرێن

 نیشان پیرۆز کتێبی وەک ،دەکرێن بانگ دواتر تریش ئەوانی (۔2-2 :2 عیبرانییەکان

 کردووە گلەیییان ئەوانەی و تێدەگەن ،کردووە هەڵەیان ڕۆحدا لە" ئەوانەی کە دەدات

 (۔02 :09 ئیشایا) "دەبن عەقید فێری

 پەرۆشەوە بە دەبێت و ،هەتاهەتاییە شانشینی کە کرد فێری خودا نێردراوی پەترۆسی

 :ڕوودەدات دادگاییکردن یان بکرێت خودا ئینجیلی گوێڕایەڵی

 و بانگەواز لە دڵنیابوون بۆ بن پەرۆش تر هێندەی ،برایان بۆیە 10

 . 11نابن کۆسپ تووشی هەرگیز بکەن کارانە ئەم ئەگەر چونکە ،هەڵبژاردن

 شانشینی ناو بۆ دەکرێت دابین بۆ زۆرتان دەروازەیەکی شێوەیە بەم چونکە

 (۔11-1:10 پەترۆس 2) مەسیح عیسا ڕزگارکەرمان و پەروەردگار هەمیشەیی

 .پێبکات دەست خوداوە ماڵی لە دادگاییکردن کە هاتووە ئەوە کاتی چونکە 17

 ئینجیلی گوێڕایەڵی ئەوانەی کۆتایی ،بکات پێ دەست ئێمەوە لە سەرەتا ئەگەر

 (۔01 :2 پەترۆس 0) ؟دەبێت چی نابن خودا

 شانشینی و پیرۆز کتێبی کتێبەکانی دوا

 عیسا و (02 ،1 :2 یەکەم یۆحەنا) "خۆشەویستییە خودا" کە دەکات ئەوە فێری ئینجیل

 و خۆشەویستییە کە دەبێت پاشایەکی خودا شانشینی -(02 ،0 :0 یۆحەنا) خودایە

 (۔02-02 :00 پەخشانی بڕوانە) ڕق نەک دەکەن خۆشەویستی پشتگیری یاساکانی

 هەمیشەیی ئینجیلی کە دەنێرێت فریشتەیەک خودا کە دەدات نیشان ئینجیل هەروەها

 ئەوەی بۆ دیکە فریشتەیەکی پاشان و (1-2 :02 پەیدابوون) ڕادەگەیەنێت خودا شانشینی

-1 :02 پەیدابوون) دەڕوخێت بابل ،گەورە دەرکەوتنی سەرەڕای کە بکات بەوە ئاماژە

 پێشتر جیهان کە ئینجیل بۆ دەبن سروشتی سەروو پشتڕاستکردنەوەی پەیامانە ئەم (۔9
 ئەو بۆ هۆکارێک ببنە دەکەن ئەوە چاوەڕێی و وەریگرتووە شایەتحاڵێک وەک

 بە (۔02-9 :1 پەیدابوون) خودا الی دێنە کۆتاییدا کاتی لە کە "زۆرە جەماوەرە"
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 :01 پەخشانی بڕوانە) دەڕوخێت و سەرهەڵدەدات کە بابلی کۆتایی دەسەاڵتی پێچەوانەی

 :دەمێنێتەوە هەمیشە بۆ خودا شانشینی کۆتایی قۆناغی، (0-01

 و دەهات ئاسمانەوە لە بەرز دەنگی و دا دەنگی حەوتەم فریشتەی ئینجا 15

 و پەروەردگارمان شانشینی بوونەتە جیهانە ئەم شانشینییەکانی» :دەیانگوت

 (۔02 :00 پەیدابوون) «!دەبێت پاشایەتی هەتایە هەتا بۆ ئەو و مەسیحەکەی

 ئاشکرا نازناوەکانی لە دوو پیرۆز کتێبی وە !دەکات حوکمڕانی شانشینی لە عیسا

 :دەکات

 یەزدانی و پاشاکان پاشای :نووسراوە ناوی ڕانی لەسەر و جلەکەی لەسەر 16

 (۔19:16 پەیدابوون) یەزدان

 :بڕگەیە ئەم بدەنە سەرنج ؟دەکات حوکمڕانی کە کەسە تاکە عیسا ئایا بەاڵم

 پاشان .سپێردرا پێ دادگاییکردنیان و دانیشتن لەسەریان و بینی تەختەکانم 4

 وشەی لەسەر و عیسا بۆ شایەتحاڵییان بەهۆی کە بینی کەسانەم ئەو ڕۆحی
 نیشانەی و نەپەرستووە وێنەکەییان نە و دڕندە نە کە ،بڕاوە سەریان خودا

 لەگەڵ ساڵ هەزار .وەرنەگرتووە دەستیان لەسەر نە و پێشەوە لەسەر ئەویان

 کەسەی ئەو پیرۆزە و خۆشبەخت . . . 6 کرد پاشایەتیان و ژیاون مەسیحدا

 ئەو بەسەر دەسەاڵتی دووەم مردنی .هەیە بەشێکی یەکەمدا زیندووبوونەوەی لە

 ساڵ هەزار و دەبن مەسیح و خودا کاهینی بەڵکو ،نییە کەسانەدا جۆرە

 . ( 02:2،2 پەیدابوون) دەکەن حوکمڕانی لەگەڵیدا

 ساڵ هەزار ماوەی بۆ مەسیح لەگەڵ ئەوەی بۆ دەبنەوە زیندوو ڕاستەقینەکان مەسیحییە

 بەاڵم، (02 :00 پەیدابوون) دەمێنێتەوە هەمیشە بۆ شانشینی چونکە !بکەن حوکمڕانی

 وەک پێشتر ئەمەشە لەبەر هەر .بووە ساڵ هەزار تەنها باسکراوە حوکمڕانییەی ئەو

 ساڵە هەزار قۆناغی ،فیزیکی قۆناغی -کرد بابەتە بەم ئاماژەم شانشینی یەکەمی قۆناغی

 .ڕۆحی زیاتر و کۆتایی قۆناغی پێچەوانەی بە
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 کۆتایی و ساڵە هەزار قۆناغی نێوان لە کە هاتووە وەحیدا کتێبی لە ڕووداوێک چەند

 :ڕوویانداوە خودادا شانشینی

 ئازاد زیندانەکەی لە شەیتان ،دەبێت تەواو ساڵەکە هەزار کاتێک ئێستا 7

 چوار لە کە بدات فریو گەالنە ئەو ئەوەی بۆ دەرەوە دەچێتە و 8 دەکرێت

 کە ،شەڕ بۆ بکاتەوە کۆیان ئەوەی بۆ ،مەجوگ و جاوگ ،زەویدان گۆشەی

 گەورەی تەختێکی ئینجا ... . 11دەریا خۆڵەمێشی و خۆڵ ...وەک ژمارەیان

 ڕووی لە ئاسمان و زەوی ،دانیشتبوو لەسەری کە بینی ئەویشم و بینی سپیم

 ،بینی مردووەکانم . 12نەدۆزرایەوە ئەوان بۆ شوێنێک هیچ وە .هەڵهاتن ئەوەوە

 کتێبێکی وە .کرانەوە کتێبەکان و وەستابوون خودا لەبەردەم ،گەورە و بچووک

 کە شتانەی بەو و کارەکانیان پێی بە مردووەکان .ژیانە کتێبی کە کرایەوە تر

 کە بەخشی مردووەکانی دەریا . 13دەکران دادگایی ،نووسراون کتێبەکاندا لە

 .بوون تێیدا کە کرد ڕادەست مردووەکانیان هەدەس و مردن ،بوون تێیدا

 هەدەس و مردن پاشان . 14کران دادگایی خۆیان کارەکانی بەپێی هەریەکەیان

 لە هەرکەسێک . 15دووەمە مردنی ئەمە .ئاگرەوە دەریاچەی ناو فڕێدرانە

-1 :02 پەیدابوون) ئاگرەوە دەریاچەی ناو فڕێدرایە ،نەدۆزرایەوە ژیاندا کتێبی

 (۔00-02 ،1

 ساڵە هەزار حوکمڕانی دوای کە دەبێت دواتر قۆناغێکی کە دەدات نیشان وەحی کتێبی

 :دێت دووەم مردنی دوای و

 و یەکەم ئاسمانی چونکە ،بینی نوێم زەوییەکی و نوێ ئاسمانێکی ئێستا 1

 شارە ،یۆحەنا من ئینجا . 2نەما دەریای هەروەها .تێپەڕین یەکەم زەوی
 وەک ،خوارەوە دەهاتە خوداوە لە ئاسمانەوە لە ،نوێ قودسی ،بینی پیرۆزەکەم

 لە گوێم ئاسمانەوە لە . 3ڕازاوەتەوە مێردەکەی بۆ کە ئامادەکرابوو بووکێک

 و مرۆڤدایە لەگەڵ خودا چادرەکەی ئەوەتا» :دەیگوت کە بوو بەرز دەنگێکی

 دەبێت لەگەڵیان خۆی خودا .گەلەکەی دەبنە ئەوان و دەبێت نیشتەجێ لەگەڵیان

 ئیتر .دەسڕێتەوە چاوەکانیان لە فرمێسکێک هەموو خودا . 4خودایان دەبێتە و

 شتەکانی چونکە ،نامێنێت ئازار ئیتر .گریان نە و خەم نە ،نامێنێت مردن

 (2-0 :00 پەیدابوون) .”تێپەڕین پێشوو
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 لە کە ،ڕوونە بلوری وەک کە ،دام نیشان ژیانی ئاوی پاکی ڕووبارێکی 1

 هەردوو لە و شەقامەکەی ناوەڕاستی لە . 2دەردەچێت بەرخەوە و خودا تەختی

 هەر ،لێدەهات میوەی دوانزە کە ،هەبوو ژیان درەختی ،ڕووبارەکەدا الی

 ئیتر . 3بوو گەالن شیفای بۆ دارەکە گەاڵی .دەدا بەرهەمەکەی مانگانە دارێک

 بەندەکانی و دەبێت تێیدا بەرخەکە و خودا تەختی بەڵکو ، نامێنێت نەفرەت

 . 5دەبێت پێشەوەیان لەسەر ناوی و دەبینن ڕووخساری . 4دەکەن بەو خزمەت

 یەزدانی چونکە ،نییە خۆر ڕووناکی و چرا بە پێویستیان، نابێت لەوێ شەو

 حوکمڕانی هەتایە هەتا بۆ ئەوانیش .پێدەبەخشێت ڕووناکییان پەروەردگار

 (2-0 :00 پەیدابوون) .دەکەن

 هەتا بۆ و دەگرێتەوە خودا بەندەکانی ساڵە هەزار دوای کە حوکمڕانییە ئەم بدەن سەرنج

 دێتە و جێدەهێڵێت ئاسمان ،ئامادەکرابوو ئاسمان لە کە پیرۆز شاری .دەمێنێتەوە هەتایە

 کە کاتێک .خودایە شانشینی کۆتایی قۆناغی سەرەتای ئەمە .زەوی سەر بۆ خوارەوە

 !نەما ئازار و ئازار ئیتر

 پەیدابوون) شتێک هەموو و (2 :2 مەتا) دەگرن میرات بە زەوی نیانەکان و نەرم

 چونکە دەبێت باشتر ،دەبێت لەسەری کە پیرۆزەشەوە شارە بەو ،زەوی (۔1 :00

 :کە بکە بەوە درک .دەکرێن جێبەجێ خودا ڕێگاکانی

 (۔9:7 ئیشایا) نابێت کۆتایی ئاشتییەکەی و حکومەت زیادبوونی 7

 پێکردووە دەستی خودا شانشینی کۆتایی قۆناغی ئەوەی دوای دەبێت گەشەکردن بەڕوونی

 .دەبن خودا حکومەتی گوێڕایەڵی هەمووان چونکە

 :دەبێت شکۆمەند زۆر کاتێکی ئەمە

 ناو نەچووەتە و نەبیستووە گوێی و نەیبینیوە چاو» :نووسراوە وەک بەاڵم 9

 ئامادەی دەوێت خۆشیان ئەوانەی بۆ خودا کە شتانەی ئەو مرۆڤەوە دڵی

 0) کردین ئاشکرا بۆی خۆیەوە ڕۆحی ڕێگەی لە خودا بەاڵم «. 10کردووە

 .هەمیشەیی ئاسوودەیی و خۆشی و خۆشەویستی کاتی (۔02-9 :0 کۆرنتیۆس
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 دروست باشتر خەیاڵی ئەبەدیەتێکی خودا شانشینی !دەبێت خەیاڵی کاتێکی

 ؟هەبێت تێیدا خۆت بەشداری ناتەوێت ئایا .دەکات
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 خودایان شانشینی فێری نوێ پهیمانی دەرەوەی سهرچاوەکانی  ۔5

 دەکرد

 شانشینییەکی ئینجیلی بڕیارە کە وابوو پێیان مەسیح سەرەتاییەکانی پرۆفیسۆرە ئایا
 ؟بکەن بۆ بانگەشەی خودا ڕستەیی

 .بەڵێ

 کارۆلینای زانکۆی لە ئیرمان بارت پرۆفیسۆر کە وتارێکدا لە لەمەوبەر سااڵنێک
 بە کە کردەوە لەوە جەختی دروستی بە و جار چەندین ،کرد پێشکەشی باکوور

 شوێنکەوتوانی و عیسا ،دەزانن مەسیحی بە خۆیان ئەمڕۆ ئەوانەی زۆربەی پێچەوانەی

 بۆ ئێهرمان دکتۆر گشتیی تێگەیشتنی هەرچەندە .ڕاگەیاند خودایان شانشینی سەرەتایی

 ئێمە بەاڵم ،خودا بەردەوامی کەنیسەی تێگەیشتنی لە جیاوازە زۆر مەسیحی ئایینی
 و ڕایگەیاندووە خۆی عیسا کە ئەوەیە شانشینی ئینجیلی کە ئەوەی لەسەر هاوڕان

 مەسیحییەکانی لە زۆرێک کە دەبین هاوڕا هەروەها ،بووە پێی باوەڕیان شوێنکەوتووانی

 .تێبگە لەمە نییە پێی باوەڕیان ئەمڕۆ ئیدیعای

 نوێ پەیمانی دوای وتاری و نووسین پارێزراوی کۆنترین

 کۆنترین" کە دەکرێت ئەوە بانگەشەی کە لەوەی بوو بەرچاو بەشێکی خودا شانشینی

 .MW هۆڵمز کۆنی مەسیحی وتاری) "مابێت ژیاندا لە کە تەواو مەسیحی وتاری

 ،بەیکەر کتێبی .دووەم چاپی ،ئینگلیزی وەرگێڕانی و یۆنانی دەقی :نێردراوییەکان باوکە

 تێدایە قسانەی ئەم کۆنە مەسیحییە وتاری ئەم (۔020 ل ،0222 ،ڕاپیدز گراند

 :دەربارەی

 ،ڕاگوزەرە و کەم جەستەدا جیهانی لە مانەوەمان کە دەزانن ئێوەش ،برایان 5:5

 و داهاتوو شانشینی لە پشوودان :سەرسوڕهێنەرە و گەورە مەسیح بەڵێنی بەاڵم

 .هەتاهەتایی ژیانی

 و دێت بەڵکو ،نییە ئێستا شانشینی کە دەردەخات بۆ ئەوەمان سەرەوە قسانەی ئەو

 :دەڵێت کۆنە وتارە ئەم لەوەش جگە .دەبێت ئەبەدی
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 هۆی بە ئەمانەش وەک ڕاستودروستەکانی پیاوە تەنانەت ئەگەر ئێستا 6:9

 چ ،بکەن ڕزگار منداڵەکانیان نەتوانن خۆیانەوە ڕاستودروستەکانی کردەوە
 نەتوانین ئەگەر خودا شانشینی ناو چوونە بۆ هەیە دڵنیاییەکمان

 ،داکۆکیکارمان دەبێتە کێ یان ؟بهێڵینەوە بێگەرد و پاک مەعمودیەتەکەمان

 با بۆیە  9:6؟هەبێت ڕاستودروستمان و پیرۆز کاری کە نەدۆزراینەوە ئەگەر

 بۆیە . 11:7خودا شانشینی ناو بچینە هەموومان تاکو ،بوێت خۆش یەکترمان

 ئەو و ئەوەوە شانشینی ناو دەچینە ،ڕاستە چی خودادا لەبەردەم بزانین ئەگەر

 مرۆڤ دڵی نە و نەبینیوە چاوی و نەیبیستووە گوێ" کە وەردەگرین بەڵێنانە

 ".کردووە خەیاڵی

 خۆشەویستی بە بین خودا شانشینی چاوەڕێی کاتژمێر بە کاتژمێر با بۆیە 12:1

 :دەڵێت . 12:6نازانین خودا دەرکەوتنی ڕۆژی چونکە ،ڕاستودروستی و

 .دێت باوکم شانشینی

 دروستەوە ژیانی ڕێگەی لە خۆشەویستی کە دەدەن نیشان ئەوە سەرەوە قسانەی ئەو
 دەرکەوتنی ڕۆژی دوای و خوداوە شانشینی ناو نەچووینەتە هێشتا ئێمە کە ،پێویستە

 عیسا تەنها شانشینی و باوکە شانشینی .عیسا گەڕانەوەی دوای واتە -ڕوودەدات خودا

 .نییە

 ،بژی داوە ڕێگەی خودا کە مەسیحی بەڕواڵەت وتاری کۆنترین کە سەرنجە جێگای
 کەنیسەی و دەکات فێری نوێ پەیمانی کە دەکات خودا شانشینی هەمان فێری

 کەنیسەی لە دەکرێت کە هەیە ئەوە ئەگەری) دەکات فێری ئێستا خودا بەردەوامی

 من توانای یۆنانی زمانی لە من سنوورداری زانیاری ...بەاڵم ،بێت خوداوە ڕاستەقینەی

 (۔دەکات سنووردار پتەوتر ڕاگەیاندنێکی بۆ

 شانشینی ئینجیلی و دووەم سەدەی کڵێسای سەرکردەکانی

 و یۆحەنا بیسەری،  پاپیاس کە بکرێت بەوە ئاماژە دووەمدا سەدەی سەرەتای لە پێویستە
 فێری ،دادەنرێت پیرۆز بە کاسۆلیکەکانەوە ڕۆمانی لەالیەن و پۆلیکارپ هاوڕێی

 :کردووە فێری پاپیا کە کردووە تۆماری یوسبیۆس .کردووە ساڵەی هەزار شانشینی
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 حوکمڕانی کاتێک ،مردن لە زیندووبوونەوە دوای دەبێت ساڵێک هەزار ...

 .VI , پاپیا پارچەی پارچە) .دەبێت جێگیر زەوییە ئەم لەسەر مەسیح کەسی

 (XXXIX ،00 ،1 کتێبی ،کڵێسا مێژووی ،بکە یوسبیۆس سەیری هەروەها

 :دەبێت زۆری زۆری کاتێکی ئەمە کە دەکرد فێری پاپیا

 دەهێنێت بەرهەم دە گەنمێک دەنکە کە [فەرموویەتی] شێوە هەمان بە

 هەر و هەبێت دانەوێڵەی هەزار دە گوێچکەیەک هەر و گوێچکە هەزار
 و تۆو و سێو و ؛لێدێت وردی و پاک و ڕوون ئاردی کیلۆ دە دانەوێڵەیەک

 ئەو کە ئاژەڵەکان هەموو و ؛دەهێنن بەرهەم هاوشێوە ڕێژەیەکی بە چیمەن
 و هاوئاهەنگ و ئاشتیخواز دەبنە ،دەخۆن زەوی بەرهەمەکانی لە تەنیا کاتە

 نووسین بە شتانە ئەم شایەتحاڵی] ” .مرۆڤ بۆ دەبێت تەواویان ملکەچی

 هاوڕێی و بووە یۆحەنا بیسەری کە ،کۆن پیاوێکی , پاپیاس لەالیەن

 ئەوەوە لەالیەن کتێب پێنج چونکە ؛کتێبەکانیدا چوارەمی لە ،بووە پۆلیکارپ

 (IV , اسیپاپ ەیپارچ]( ...ئامادەکراون

 :دەڵێت کۆرنتیەکان بۆ نوێ پەیمانی دوای نامەی

 عیسا .وەرگرت ئێمە بۆ مەسیحەوە یەزدانی لە ئینجیلیان نێردراوان42:1- 3

 لە نێردراوانیش ،خوداوەیە لە مەسیح کەواتە .نێردراوە خوداوە لە مەسیح

 دیاریکراو ڕێکوپێکی بە خودا ویستی بە هەردووکیان بۆیە .مەسیحەوەن

 زیندووبوونەوەی لە و پێدرا فەرمانێکیان ئەوەی دوای ئیتر .هاتوون

 لە تەواو دڵنیایی بە و بوون دڵنیا تەواوی بە مەسیحدا عیسا پەروەردگارمان
 چوونە خۆشەوە مژدەی بە ،پشتڕاستکرانەوە خودادا وشەی لە پیرۆز ڕۆحی

 .دێت خودا شانشینی کە دەرەوە

 دوا ،بوو یۆحەنا شاگردی کە ،بوو مەسیحی سەرەتایی سەرکردەیەکی سمیرنا پۆلیکارپی

 : فێری ز 135-120 .ج پۆلیکارپ .مرد کە بوو ڕەسەن نێردراوی

 ،دەکرێن گۆشەگیری ڕاستودروستیدا پێناو لە ئەوانەی و هەژاران خۆشبەختن

 بەشی ،فیلیپییەکان بۆ نامەیەک .پۆلیکارپ) .ئەوانە هی خودا شانشینی چونکە
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 ئەلێکساندەر لەالیەن وەک یەکەم بەرگی ،نیسین پێش باوکانی لە .دووەم

 (0112 ،ئەمریکی چاپی .کراوە دەستکاری دۆناڵدسۆنەوە جەیمس و ڕۆبەرتس

 شایستەی بە دەبێ، "ناکرێ خودا لە گاڵتە" کە ئەوەی زانینی بە کەواتە

 شەهوەتەکانی لە ئەوان کە باشە چونکە... بڕۆن ئەو شکۆمەندی و فەرمان

 و “ ؛ڕۆح دەکات لەگەڵ شەڕ شەهوەتێک هەموو" چونکە ،ببڕدرێن جیهان

 ،مرۆڤایەتیدا لەگەڵ خۆیان خراپەکارانی نە ،ژنەکان نە ،زیناکاران نە“

 و ناتەبا شتگەلێکی کە ئەوانەی نە ” ،ناگرن میرات بە خودا شانشینی

 (پێنجەم بەشی ،سەرچاوە هەمان) .دەکەن ناشایستە

 چۆن هەروەک ،بکەین خزمەتەکەی ڕێزێکەوە هەموو بە و ترس بە با کەواتە
 پێ ئینجیلیان کە نێردراوانەی ئەو وەک و ،پێکردوین فەرمانی خۆی

 هەمان) .ڕاگەیاند یەزدانیان هاتنی پێشتر کە پێغەمبەرانەی ئەو و ،ڕاگەیاندین

 (شەشەم بەشی ،سەرچاوە

 نەک ڕاستودروستەکان کە کرد فێری نوێدا پەیمانی لە دیکە ئەوانی وەک پۆلیکارپ

 .دەگرن میرات بە خودا شانشینی ،شکێنەکان فەرمان

 :فێرکراون پۆلیکارپەوە لەالیەن خوارەوە ئەمانەی کە دەکرا ئەوە بانگەشەی هەروەها

 لە گوێ خودا خۆشەویستەکانی منداڵە ئەی' ؛وتی دواتردا شەممەی

 ،ئامادەبوون قەشەکان کاتێک پێدایت سوێندم من '.بگرن ئامۆژگارییەکانم

 و شایستە شێوەیەکی بە کە دەکەم هەمووتان ئامۆژگاری دیسانەوە ئێستاش

 با ،ئامادەبن دیسانەوە و ،ئاگاداربن ...بڕۆن پەروەردگاردا ڕێگای لە شایستە
 بەرامبەر یەکتر خۆشەویستی بە سەبارەت نوێ فەرمانی ،نەبێت قورس دڵتان

 حوکمدانی ،دەردەکەوێت خێرا ڕەشەبایەکی وەک لەناکاو هاتنی ،تر یەکێکی بە

 کە شتێک هەموو .نەمری شانشینی ،هەتاهەتایی ژیانی ،ئاگر بە گەورە

 پیرۆزە کتێبە لە کاتێک ،دەزانن دەکرێت فێری خوداوە لەالیەن
 ،هەڵکەنن دڵەکانتان لەسەر پیرۆز ڕۆحی قەڵەمی بە ،دەگەڕێن ئیلهامبەخشەکاندا

 .02 بەشی ،پۆلیکارپ ژیانی) '.نەسڕاون و بمێننەوە لەناوتاندا فەرمانەکان تا

 (222-211 ل ،0119 ،1.0 بەرگی ،نێردراوییەکان باوکە ،الیتفۆت بی جەی



 

49 
 

 فێری ،زایینی ی012 ساڵی .ج ،بوو خودا کڵێسای سەرکردەیەکی کە سەردیس مێلیتۆی

 :کردووە

 پێکەوە هەردووکیان ،نوێدا لە کۆن -دەرچووە ئینجیلدا لە یاسا بەڕاستی چونکە

 ،دەرچووە نیعمەت بە کە فەرمانەکە وە .دەرەوە دێنە ئۆرشەلیمەوە و سییۆن لە

 ،پیاوێکدا لە مەڕەکە ،کوڕدا لە بەرخەکە ،تەواودا بەرهەمی لە جۆرەکەی و

 ...خودادا لە پیاوەکەش

 یاساکانی و یاسا ڕوونکردنەوەی بە بوو ئینجیل بەاڵم

 ...ڕاستی کۆگای بە بوو کڵێسا کاتێکدا لە , جێبەجێکردن

 بۆ تاریکی لە ،ئازادی بۆ کردین ڕزگاری کۆیالیەتی لە کە کەسەیە ئەو ئەمە
 شانشینی بۆ کردین ڕزگاری ستەمکاری لە ،ژیان بۆ مردن لە ،ڕووناکی

 وەرگێڕان .21 ، 1،22 ئایەتەکانی .پەسح جەژنی وتاری . مێلیتۆ ) .ئەبەدی

 .ئۆنالین ئیالهیاتی گۆڤاری : کیروکسەوە لە

http://www.kerux.com/documents/KeruxV4N1A1.asp) 

 یان مەسیحی کەنیسەی تەنها و ،ناسرابوو ئەبەدی شتێکی بە خودا شانشینی شێوەیە بەم

 .لەخۆگرتبوو خودای یاسای و نەبوو ئێستا کاسۆلیکی

 لە چاویان کە دەدات خەڵک هانی دووەم سەدەی کۆتایی ناوەڕاستی دیکەی نووسینێکی

 :بێت شانشینی

 بەڵکو ،نەکات دواوە سەیری نە و نەگۆڕێت خۆی چیتر ئێوە لە کەس با بۆیە

 .کلیمنت ڕۆمانی) .بێتەوە نزیک خودا شانشینی ئینجیلی لە ئامادەییەوە بە

 ،نیسین پێش باوکانی لە وەرگیراو .XLV بەشی، X کتێبی ،دانپێدانانەکان

 دۆناڵدسۆنەوە جەیمس و ڕۆبەرتس ئەلێکساندەر لەالیەن .هەشتەم بەرگی

 (0112 ،ئەمریکی چاپی .کراوە دەستکاری

 ڕاستەقینەدا کەنیسەی لە کەسێکەوە لەالیەن ڕواڵەت بە کاتێکدا لە ،لەوەش جگە
 لە هێرماس شوانی ناوی بە دووەم سەدەی ناوەڕاستی نووسینەکەی بەاڵم ،نەنووسراوە
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 "خودا شانشینی" دەربڕینی جار چواردە دۆناڵدسۆندا و ڕۆبەرتس وەرگێڕانی

 .بەکاردەهێنێت

 مەسیح بە ئیعتیرافیان تەنها کە لەوانەی زۆرێک تەنانەت و ڕاستەقینەکان مەسیحییە

 .دەزانی خودا شانشینی دەربارەی شتێکیان دووەمدا سەدەی لە ،دەکرد

 کە تێگەیشتووە ڕۆژهەاڵتیش ئۆرتۆدۆکسی و کاسۆلیک پیرۆزی ئیرێنیۆسی تەنانەت

 چی بدەن سەرنج .خوداوە شانشینی ناو دەچنە مەسیحییەکان زیندووبوونەوە دوای

 :زایینی ی012 .ج ،نووسیویەتی

 پیرۆز ڕۆحی چونکە ،شێوەیەیە بەم هێناوە باوەڕیان ئەوانەی دۆخی چونکە
 و دراوە مەعمودیەتدا لە ئەوەوە لەالیەن کە ،دەمێنێتەوە ئەواندا لەناو بەردەوام
 و ڕاستودروستی و پیرۆزی و ڕاستی بە ئەگەر ،پارێزراوە وەرگرەوە لەالیەن

 لە هەیە زیندووبوونەوەی ڕۆحە ئەم چونکە .بڕوات سەبردا بەرگەگرتنی

 بە ،ئەوەشدا لەگەڵ و وەردەگرێتەوە ڕۆح جەستە ،هێناوە باوەڕیان ئەوانەی

 . خوداوە شانشینی ناو دەچێتە و دەبێتەوە زیندوو ،پیرۆز ڕۆحی هێزی

 لەالیەن وەرگێڕدراوە ئەرمەنییەوە زمانی لە .لیۆن قەشەی ،سانت ،ئیرینیۆس)

 ،وێڵز .20 بەشی ،نێردراوی بانگەشەی نمایشی .ڕۆبنسن ئارمیتاج

 زانیاری بەرەوپێشبردنی کۆمەڵەی لە وەک .0119 ئۆکتۆبەری ،سۆمەرسێت

 (۔0902 ،ماکمیالن کۆمپانیای :نیویۆرک .باڵوکراوەتەوە مەسیحیدا

 :کرد فێری ئەنتیکیا تیۆفیلۆسی

 باسی تەنها ،شانشینی بنێم ناوی ئەگەر ؛دەکەم ئەو چاکەی باسی بەاڵم من

 ئەوا ،کردبا نەمری سەرەتاوە لە ئەگەر چونکە ... دەکەم ئەو شکۆمەندی

 بەڵکو ،کردووە دروستی فانی هێشتا نە و نەمر نە کەواتە ... .خودا دەیکردە
 بە ئەگەر ئەوەی بۆ ؛هەبێت هەردووکی توانای گوتمان سەرەوە لە وەک

 وەک نەمری ،هەبێت نەمرییەکان شتە بۆ مەیلی خودا فەرمانی جێبەجێکردنی

 ,1:3 , ئۆتۆلیکۆس بۆ , تیۆفیلۆس ) .خودا ببێتە و وەربگرێت لێ پاداشت

2:27) 

 ؛نووسیویەتی سێیەمدا سەدەی سەرەتای لە هیپۆلیتۆس کاسۆلیکی پیرۆزی
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 نیشتەجێ ژیانەدا لەم کاتێکدا لە کە تۆ ،وەردەگریت ئاسمان شانشینی وە

 هاومیراتگری و ،خوداوەند هاوڕێی دەبیتە وە .ناسی ئاسمانیت پاشای ،بوویت

 بە هەرگیز تر جارێکی و نەبیت خولیا و شەهوەت کۆیلەی چیتر ،مەسیح

 لە کە ئازارێک هەر بۆ :خودا بە بوویت تۆ چونکە .نادەیت بەفیڕۆ نەخۆشی

 فانی قاڵبی لە تۆ چونکە ،پێداویت ئەمانەی ،بوویت تووشی مرۆڤبووندا کاتی
 ،بیگەیەنێت ئەوەی بۆ یەکدەگرێتەوە خودادا لەگەڵ هەرچییەک بەاڵم ، بوویت
 لەدایک و بوون خودا تۆ چونکە ،ببەخشێت پێت کە داوە بەڵێنی خودا ئەمانە

، X کتێبی ،بیدعەیەک هەموو پووچەڵکردنەوەی .هیپۆلیتۆس) .نەمری بۆ بوون

 (12 بەشی

 .بکرێت خودا بە داهاتوودا خودای شانشینی لە کە ئەوەیە مرۆڤەکان بۆ ئامانج

 سێیەم و دووەم سەدەی کێشەکانی

 یاسا دژە الدەرانەی سەرکردەیەکی ،دووەمدا سەدەی لە ،بەرفراوان قبوڵکردنی سەرەڕای

 و شەممە و خودا یاسای پێچەوانەی بە مارسیۆن . سەریهەڵدا مارسیۆن ناوی بە

 دیکەوە کەسانی و پۆلیکارپ لەالیەن هەرچەندە .دەکرد فێری خودا وشەیی شانشینی

 پێدەچوو و هەبوو ڕۆما کەنیسەی لەگەڵ پەیوەندی زۆر ماوەیەکی بۆ بەاڵم ،کرا ئیدانە

 .هەبێت کاریگەری لەوێ

 (میسر) ئەسکەندەریە لە تەمثیلناسەکان بوو خەریک سێیەمدا و دووەم سەدەی لە

 سەرنج .وەستانەوە داهاتوو شانشینی عەقیدەی دژی تەمثیلناسان لە زۆرێک .دامەزران

 :تەمثیلناسانە لەو هەندێک بە سەبارەت ڕاپۆرتە ئەو بدەنە

 لەدایک ئەسکەندەریە لە دەوڵەمەند و بەرز تاغوتی بنەماڵەیەکی لە دیۆنیسیۆس

 بەجێهێشت تاغوتەکانی قوتابخانە .بووە پەروەردە ئەواندا فەلسەفەی لە و ،بووە

 بەرپرسیارێتی لە گرتەوە شوێنی کە ،ئۆریجین شاگردی ببێتە ئەوەی بۆ

 ...ئەسکەندەریە کاتێشتیکی قوتابخانەی

 و خەیاڵی لێکدانەوە بە زانستی قوتابخانەی و ئۆریجین و کلیمنت

 ناوی ئەوان...دەکرد خراپ پیرۆزەکانیان وتارە عەقیدەکانی ،تەمثیلییەکانیان

 بەرەنگاریی ئاشکرا بە نیپۆس .بەدەستهێنا خۆیان بۆ یان"تەمثیلچیەکان"
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 زەوی لەسەر مەسیح حوکمڕانی کە پێیوابوو و ،بووەوە ئالێگۆریستەکان

 ...دەبێت

 گێڕانەوەی بە و ،هەبوو ناکۆکی نیپۆس شوێنکەوتوانی لەگەڵ دیۆنیسیۆس

 یەکەم ئەمە ”.هەیە خودادا شانشینی لە ئێستا کە شتەکان دۆخێکی “ ...خۆی
 بوونی کڵێساکاندا ئێستای دۆخی لە کە دەکرێت خودا شانشینی لە باس جارە

 ...هەیە

 ،نییە تەمثیل ئاسمان شانشینی کە نیشانیدا ،کرد سەرزەنشت هەڵەکەیان نیپۆس
 ژیانی بۆ زیندووبوونەوەدا لە پەروەردگارمانە ڕستەیی هاتنی شانشینی بەڵکو

 ...هەتاهەتایی

 قوتابخانەی لە شتەکاندا ئێستای دۆخی لە شانشینی هاتنی بیرۆکەی کەواتە
 تا 022 ،ئاراوە هاتە و لێکرایەوە بیری میسردا لە ئالێگۆریستەکان زانستی

 وەک ئیمپراتۆریەتەکە قەشەکانی ئەوەی پێش تەواو سەدەیەکی ،زایینی ی022

 ... بکرێن سەیر تەخت داگیرکەرانی

 ڕاستەقینەی دەروونی زانینی حاڵەتێکی وەک خودای شانشینی بیرۆکەی کلیمنت

 کتێبی سادەی پیتی لە کە ڕۆحی مانایەکی وەک ئۆریجین .کردووە لەبیر خودا

 :شانشینی ئینجیلی .دانا هێنری ،وارد) . کرد باسی ،شاراوەتەوە پیرۆزدا

 واڵتی لە هاتنی بۆ بەڵکو ؛جیهانەدا لەم نەک ؛جیهانە لەم نەک شانشینییەک

 .شتێک هەموو گەڕاندنەوەی و مردووەکان لە زیندووبوونەوە لە ،ئاسمانیدا

-002 ل ،0112 ، هافلفینگەر و ڕێمسن ،باڵوکراوەتەوە کالکستۆنەوە لەالیەن

002) 

 تەمثیلچیەکان ،دەکرد فێر خودای شانشینی ئینجیلی نێپۆس قەشە کاتێکدا لە شێوەیە بەم

 قەشە هەروەها .بدۆزنەوە بارەیەوە لەو وشەیی کەمتر و درۆینە تێگەیشتنێکی دا هەوڵیان

 هەڵەکانی بەرەنگاربوونەوەی هەوڵیدا کات هەمان نزیکەی هیراپۆلیس لە ئەپۆلیناریس

 بۆ مێژوو درێژایی بە بوون خودادا کەنیسەی لە بەڕاستی ئەوانەی .بێت تەمثیلناسەکان

 .وەستابوون خودا وشەیی شانشینی ڕاستی

 ئهوەشدا لهگهڵ ،فێرکرد شانشینی ئینجیلی ئارمسترۆنگ دبلیو هێربێرت
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 ؛نووسیویەتی خوالێخۆشبوو ئارمسترۆنگی دبلیو هێربێرت ،بیستەمدا سەدەی لە

 تر شتێکی جێگەی دەبوو جیهان،  . . . ڕەتکردەوە مەسیحیان ئینجیلی چونکە

 گوێمان کەواتە ! دابهێنن ساختەیەک بوون ناچار .خۆی شوێنی لە بگرێتەوە

--دەکرێت باس جوان قسەیەکی وەک تەنها کە بووە خودا شانشینی لە

 و ئەسمانی شتێکی هیچ بۆ کەمکردنەوەی--مرۆڤەکاندا دڵی لە خۆش هەستێکی

 "کەنیسەکە" کە کردووە لەوە باسیان هەڵە بە تر هەندێکی !ناڕاستەقینە

 کە دەیزانی ،ژیاوە مەسیح پێش ساڵ 222 کە پێغەمبەر دانیال . . .شانشینییە

 بەسەردا حوکمڕانی کە حکومەتێکە و ڕاستەقینە شانشینییەکی خودا شانشینی
 دەکات

 . . . زەوی لەسەر ڕستەیی مرۆڤی

 لە وە" :چییە خودا شانشینی کە ئەوەی بۆ خودایە ڕوونکردنەوەی . . . لێرە

 بەشێک ،دەکات قاچ پەنجەی دە لە باس لێرەدا--"...پاشایانەدا ئەم سەردەمی

 دانیال بە پێشبینییەکە بەستنەوەی بە ئەمەش .شکاو گڵی لە بەشێک و ئاسن لە

 نوێ ئەوروپای یەکگرتووەکانی ویالیەتە بۆ ئاماژەیە ،01 و 01 پەخشانی و 1

 وردەکارییەکان 01:00 پەخشانی !چاوتدا لەبەردەم . . .پێکدێت ئێستا کە

 (01:1 پەیدابوون) کە شانشینی یان پاشا دە یەکێتی دەبێتە کە دەکاتەوە ڕوون

 . . . دەکاتەوە زیندوو کۆن ڕۆمانی ئیمپراتۆریەتی

 زەوی هەموو فەرمانڕەوایی ،دێت پاشاکان پاشای وەک ،دێت مەسیح کاتێک

 دانیال -- خودا شانشینی --ئەو شانشینی و؛ (02-00 :09 پەیدابوون) دەکات

 00:02 پەخشانی .بەکاربهێنێت دونیایانە شانشینییە ئەم هەموو کە ئەوەیە ،وتی

 شانشینی بوونەتە جیهانە ئەم شانشینییەکانی» :دەکات باسی وشانە بەم

 ئەمە !«دەکات پاشایەتی هەتایە هەتا بۆ ئەویش ،مەسیحەکەی و یەزدانمان

 و ئەمریکا تەنانەت ،بەڵێ--ئێستایە حکومەتەکانی کۆتایی .خودایە شانشینی

 ،مەسیح یەزدانی ی--حکومەتەکان--شانشینی دەبنە پاشان .بەریتانیاش گەالنی

 تەواوی بە ڕاستییە ئەو ئەمەش .زەویدا هەموو بەسەر پاشاکان پاشای ئەوکات

 چۆن وەک تەنانەت .ڕستەییە حکومەتێکی خودا شانشینی کە دەکاتەوە ڕوون
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 ئیمپراتۆریەتی چۆن وەک تەنانەت--بوو شانشینی کلدانەکان ئیمپراتۆریەتی

 .حکومەتێکە خودا شانشینی شێوە هەمان بە--بوو شانشینی ڕۆمانی

 بۆ بووە لەدایک مەسیح عیسا .جیهانە نەتەوەکانی حکومەتی دەستبەسەرداگرتنی

 . . . !حوکمڕانێک--پاشا ببێتە ئەوەی

 و گرد بەسەر لەمەوبەر ساڵ 922 و هەزار لە زیاتر کە مەسیح عیسا هەمان

 .دێتەوە دیکە جارێکی ،ڕۆیشتووە قودسدا شەقامەکانی و پیرۆز خاکی دۆڵەکانی

 و ڕۆژ سێ دوای خودا ،درا خاچ لە ئەوەی دوای .دێمەوە تر جارێکی وتی

 پێغەمبەران کردەوەکانی ؛22 :00 مەتا) کردەوە زیندوو مردن لە شەو سێ

 .خودا تەختی سەر بۆ بەرزبووەوە (۔2-1 :02 کۆرنۆس یەکەمی ؛10 :0

 ؛0 :1 ؛1 :0 عیبرانییەکان ؛00-9 :0 ئەکەد) گەردوون حکومەتی بارەگای

  (۔00 :1 پەخشانی ؛00 :02

 ...تەختی سەر چووە کە ،مەتەڵە ی”ئاغا“ ئەو

 گەالن هەموو لەسەر پاشاکان گوڵینەی تاجە ئەوەی بۆ--"دوور واڵت"--خودا

  (۔01-00 :09 لووقا) زەوی سەر بگەڕێتەوە پاشان و ،دابنرێت

 :1 ئەکەد) "شتێک هەموو گەڕاندنەوەی کاتەکانی" تا ئاسمانە لە ئەو ،دیسانەوە

 لەم .پێشوو بارودۆخێکی یان حاڵەتێک بۆ گەڕانەوە واتە گەڕاندنەوە (۔09-00

 ،بەمجۆرە و ،زەوی لەسەر خودا حکومەتی گەڕاندنەوەی ،حاڵەتەدا

  .یۆتۆپیا بارودۆخی و ،جیهانی ئاشتی گەڕاندنەوەی

 جیهانیدا کێشەی لە ملمالنێیەکان و شەڕ پەرەسەندنی ،جیهان ئێستای گێژاوی
 مرۆڤ گۆشتێکی هیچ ،نەکات دەستوەردان خودا ئەگەر کە دەبن گەورە هێندە

 دواکەوتن کاتێک لوتکەدا لە (۔00 :02 مەتا) نابێت ڕزگاری زیندووی بە

 .دەگەڕێتەوە مەسیح عیسا ،هەسارەیە لەم ژیان هەموو تەقاندنەوەی هۆی دەبێتە

 شکۆمەندی و هێز هەموو بە .دێت ئیالهی خودای وەک ئەمجارەیان

 وەک ئەو (.02:10 ؛02:12 مەتا) .دێت گەردوون فەرمانڕەوای دروستکەری

 بۆ، (09:02 پەیدابوون) دێت "ئاغاکان پەروەردگاری و پاشاکان پاشای"
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 بکات گەالن هەموو فەرمانڕەوایی و جیهانی سەرووی حکومەتی دامەزراندنی

 . . . (2 :00 ؛02 :09 پەیدابوون) ” ئاسن دارێکی بە"

 ؟نهکراوە بهخێرهاتن مهسیح

 جۆش و ئیکستازی بە و ،دەکات هاوار خۆشحاڵییەوە بە مرۆڤایەتی ئایا بەاڵم

 مەسیحیەتی کڵێساکانی تەنانەت ئایا--لێدەکات پێشوازی هێمنانە خرۆشی و

 ؟نەریتی

 دووەم) شەیتان درۆزنەکانی وەزیرە چونکە ،پێدەهێنن باوەڕیان ئەوان !نایکەن

 گەالن و کڵێساکان .دەججەڵە ئەو کە ،داوە فریویان (02-01 :00 کۆرنۆس

 هێزە و، (00:01 لەگەڵ 02 :00 پەیدابوون) هاتنی لە دەبن توڕە

 لەناوبردنی بۆ دەدەن لەگەڵیدا شەڕکردن هەوڵی ڕاستیدا لە سەربازییەکان

 !(02 :01 پەیدابوون)

 لەگەڵ ،دەبن داهاتوو سێیەمی جیهانی جەنگی لوتکەی شەڕی سەرقاڵی گەالن

 لە .دەگەڕێتەوە مەسیح دواتر و (0-0 :02 زەکا) قودس لە شەڕ بەرەی

 شەڕ دژی کە "دەکات شەڕ گەالنە ئەو دژی لە" سروشتیدا سەروو دەسەاڵتی

 لەو" !(02 :01 پەیدابوون) پێدەهێنێت شکستیان تەواوی بە (۔1 ئایەت) دەکەن

 کورتە زۆر مەودایەکی کە، "دەوەستن زەیتوون چیای لەسەر پێیەکانی ڕۆژەدا

 نهێنی .دبلیو ئێچ ئارمسترۆنگ) (۔2 :02 زەکە) ئۆرشەلیم ڕۆژهەاڵتی لە

 (0912 ،سەردەمەکان

 لە زۆرێک ئەوەشدا لەگەڵ ،سەردەکەوێت و دەگەڕێتەوە عیسا کە ڕایدەگەیەنێت ئینجیل

 بە پشتبەستن بە) دەکەن ئیدیعا زۆرێک (۔09 :09 پەیدابوون) دەکەن شەڕ دژی
 پێغەمبەرانی بەهۆی بەشێکی بەاڵم ،پیرۆز کتێبی پێشبینییەکانی لە هەڵە تێگەیشتنێکی

 !کۆتاییە دەججالێکی گەڕانەوە عیسای کە (عیرفانییەکانەوە و درۆزن

 :وەرگیراون ئارمسترۆنگەوە هێربێرت لە خوارەوە ئەمانەی هەروەها
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 لەالیەن کە خودا خۆشەویستی بە بەهێزکراوە خودا ڕاستی--ڕاستەقینە ئایینی

 عیسا و خودا ناسینی لە نەگێڕدراو خۆشییەکی...بەخشراوە پیرۆزەوە ڕۆحی

 ...!خودا خودایی خۆشەویستی گەرمی و--ڕاستی زانینی لە--مەسیح

 هەموو بە ژیان" فێرکارییەکانی تەنها خودا ڕاستەقینەی کەنیسەی فێرکارییەکانی

 ...پیرۆزە کتێبی ی"وشەیەک

--"بەخشین" ڕێگای بۆ دەگەڕێنەوە ەوە"بەدەستهێنان" ڕێگەی لە مرۆڤەکان

 .خودا خۆشەویستی ڕێگای

 (سەرچاوە هەمان) !دەگرێت زەوی نوێ نیەتێکیشارستا ئێستا

 و دێت نوێ شارستانیەتی کە ئەوەی ڕاگەیاندنی .خودایە شانشینی نوێ شارستانیەتی

 ڕاستەقینەی ئینجیلی کە لەوەی سەرەکییە بەشێکی ،بێت خۆشەویستی بنەمای لەسەر

 لە ئێمە کە شتێکە ئەوە .چییە ،کردوون فێری شوێنکەوتووانی و عیسا کە شانشینی

 .دەکەین بۆ بانگەشەی خودا بەردەوامی کەنیسەی

 کۆمەڵگەی کە دەکات ئەوە فێری عیسا کە کرد بەوە درکی ئارمسترۆنگ هێربێرت

 ژیانی ی'ڕێگەدان' ،بێت گوێڕایەڵی دەیەوێت وایە پێی کاتێک تەنانەت مرۆڤایەتی

 ئەو گرنگی لە باشی بە کەس نزیکەی پێدەچێت .خۆشەویستی ڕێگای ،ڕەتکردووەتەوە

 .دەکرد فێری عیسا کە تێنەگات شتە

 ئینجیل له بهشێکه عیسا ڕێگهی له ڕزگاربوون

 عیسا مردنی لەبارەی پرسیاریان ،خوێندوونەتەوە ئێستا تا لەوانەی هەندێک ڕەنگە ئێستا

 و نوێ پەیمانی کە ئینجیلەی لەو بەشێکە ئەوە ،بەڵێ .هەبێت ڕزگاربووندا لە ڕۆڵی و

 .نووسیوە لەسەریان هەردووکیان ئارمسترۆنگ دبلیو هێربێرت

 :لەخۆدەگرێت عیسا ڕێگەی لە ڕزگاربوون ئینجیل کە دەدات نیشان نوێ پەیمانی
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 بۆ خودایە هێزی چونکە ،ناکەم مەسیح ئینجیلی لە شەرم چونکە 16

 و جولەکەکە بۆ سەرەتا ،هێناوە باوەڕیان ئەوانەی هەموو بۆ ڕزگاربوون

 (۔1:16 ڕۆمیان) یۆنانیەکان بۆ هەروەها

 بۆ بانگەشەی و شوێنێک هەموو چوونە ،بوون باڵو و پەرش ئەوانەی بۆیە 4

 دەکرد

 بانگەشەی و سامریا شاری بۆ خوارەوە هاتە فیلیپ پاشان . 5 وشەکە

 باسی کە کرد فیلیپ بە باوەڕیان کاتێک بەاڵم ... . 12کردن بۆ مەسیحی

 مەعموودیان پیاو و ژن ،دەکرد مەسیحی عیسا ناوی و خودا شانشینی

 ،ڕاگەیاند یەزدانیان قسەی و دا شایەتحاڵییان کاتێک ... . 25وەرگرت

 ئینجیلیان سامریەکان گوندەکانی لە زۆرێک لە و ئۆرشەلیم بۆ گەڕانەوە

 لە فیلیپ ... 40 کرد قسەی فیلیپ لەگەڵ یەزدان فریشتەیەکی . 26ڕاگەیاند

 شارەکاندا هەموو لە و تێپەڕی شارەکاندا بەناو . دۆزرایەوە ئازۆتوس

 ( 2،2،00،02،02،22 :1 ئەکەد) .قەیسەرە گەیشتە تا کرد بانگەشەی

 (01 :01 ئەکەد) .کردن بۆ زیندووبوونەوەی و عیسا بانگەشەی 18

 نیشتەجێ خۆیدا بەکرێگیراوەکەی خانووە لە تەواو ساڵی دوو پۆڵس ئینجا 30
 شانشینی بانگهشهی لێکرد پێشوازی الی دەهاتنە ئەوانەی هەموو و بوو

 یهزدانی به پهیوەندییان که دەکهن شتانه ئهو فێری و دەکرد خودایان

 ئەکەد) .نەکات قەدەغە لێی کەس ،متمانەیەکەوە هەموو بە هەیە مهسیحهوە

01: 12-10) 

 تێگەیشتنێکی بەداخەوە .لەخۆگرتبوو شانشینی و عیسا بانگەشەکە کە بدەن سەرنج

 .نەماوە ڕۆمانیدا-یۆنانی کەنیسەکانی فێرکارییەکانی لە خودا شانشینی ئینجیلی لە دروست

 مرۆڤەکانی خودا ،شانشینییە لەو بین بەشێک بدات یارمەتیمان ئەوەی بۆ ،ڕاستیدا لە

-02 :1 یۆحەنا) بمرێت پێناوماندا لە ئەوەی بۆ نارد عیسای کە خۆشدەویست ئەوەندە

 لە بەشێکە ئەوەش وە (۔1 :0 ئەفسیان) دەکات ڕزگارمان نیعمەتەکەی بە و (01

 (۔02 :02 ئەکەد) خۆش مژدەی
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 ... بهاڵم ،پێیهتی پێویستی جیهان که ئهوەیه شانشینی ئینجیلی

 :2 گەالتیەکان بڕوانە) شایستەن ئامانجی چاکەکردن و (9 :2 مەتا) ئاشتی بۆ کارکردن

 وایە پێیان ،ئایینییەکان سەرکردە لەوانەش ،جیهان سەرکردەکانی لە زۆرێک بەاڵم (۔02
 شانشینی نەک دەهێنێت خۆشگوزەرانی و ئاشتی کە دەبێت مرۆیی نێودەوڵەتی هاوکاریی

 سەرکەوتوو هەر نەک بەاڵم ،دەبێت کاتییان سەرکەوتنی هەندێک لەکاتێکدا وە .خودا

 ئەو دەگەیەننە زەوی هەسارەی کۆتاییدا لە مرۆییەکانیان هەوڵە لە هەندێک بەڵکو ،نابن
 شانشینی دامەزراندنی بۆ نەگەڕێتەوە عیسا ئەگەر دەکات ناپایەدار ژیان کە ئاستەی

 زەبوری) درۆیە و بێهودە ئینجیلێکی مرۆڤەکان خودا بەبێ زەوی چاککردنەوەی .خۆی

 (۔0 :001

 بۆ پێکبهێنن ئایینی نیمچە بابلی نێودەوڵەتی پالنێکی هەوڵدەدەن جیهاندا لە زۆرێک

 کە شتێکە ئەمە . دابنێن نوێ جیهانی نەزمێکی یەکەمدا و بیست سەدەی لە ئەوەی

 هەیە پالنی و دەکات ئیدانە دامەزراندنیەوە سەرەتای لە خودا بەردەوامی کەنیسەی

 حەوای لەمەوبەر ساڵ 2222 نزیکەی شەیتان لەوەتەی .ئیدانەکردنی لە بێت بەردەوام

 مرۆڤەکان لە زۆرێک، (1 پیدابوون) ئینجیلەکەیەوە وەشانێکی ژێر بکەوێتە کە فریوداوە

 .دەکات باشتر جیهان و ئەوان چی دەزانن باشتر خودا لە کە وایە باوەڕیان

 کە) ئەوروپا لە سەربازی سەرکردەیەکی لە تێکەڵەیەک بە پێویستی ،پیرۆز کتێبی بەپێی

 لەگەڵ (02-0 :01 پەخشانی دڕندەی دەوترێت پێی کە ،باکوور پاشای دەوترێت پێی

 کۆتایی دەوترێت پێی کە ،درۆزن پێغەمبەری دەوترێت پێی کە) ئایینی سەرکردەیەکی

 گردی حەوت شاری لە (01-01:00 پەخشانی قۆچەکەی دوو دڕندە و دەجال

 (۔01 و 01 پەیدابوون) 'بابلی' جیهانی نەزمێکی هێنانی بۆ ( 01، 01:9 پەیدابوون)

 ،هەیە ئەو شانشینی دامەزراندنی و مەسیح گەڕانەوەی بە پێویستی مرۆڤایەتی هەرچەندە

 ئەوان- نادەن پەیامە بەم گرنگی یەکەمدا و بیست سەدەی لە جیهاندا لە زۆرێک بەاڵم

 بەاڵم .شەیتان درۆی ئینجیلی جۆراوجۆرەکانی وەشانە بە باوەڕکردن لە دەبن بەردەوام

 .وەردەگرێت شایەتحاڵێک جیهان

 :کرد فێری عیسا کە بێت لەبیرت

 وەک دەکرێت بۆ بانگەشەی جیهاندا هەموو لە شانشینی ئینجیلەی ئەم 14

 (02 :02 مەتا) .دێت کۆتایی دواتر و گەالن هەموو بۆ شایەتحاڵییەک
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 .دێت کۆتایی پاشان ،جیهان دەگاتە شایەتحاڵێک وەک شانشینی ئینجیلی بدەن سەرنج

 .هەیە هۆکارێک چەند ئەمەش

 لە گوێی گەورەکە تەنگانە دەستپێکردنی پێش جیهان دەیەوێت خودا کە ئەوەیە یەکێکیان

 ئینجیل پەیامی شێوەیە بەم (۔دراوە نیشان دا00 :02 مەتا لە کە) بێت ڕاستەقینە ئینجیلی

 هۆی دەبێتە ئەنجامدا لە (۔1 :1 ئامۆس ؛1 حەزەقێل بڕوانە) هۆشدارییە و شایەتحاڵ

 غەیرە گۆڕینی و (00:02 ڕۆمیان) عیسا گەڕانەوەی پێش نەتەوەکان زیاتری گۆڕینی

 .عیسا گەڕانەوەی پێش (9:01 ڕۆمیان) بەس نەتەوەیی

 ،هەڵکشاوە دڕندەی بۆچوونەکانی پێچەوانەی پەیامەکە جەوهەری کە ئەوەیە تر یەکێکی

 لە .کۆتایی دەججالێکی ،درۆزن پێغەمبەری لەگەڵ ،دەبێت باکوور دەسەاڵتی پاشای

 کۆتایی هۆی دەبێتە بەاڵم ،مرۆڤەوە هەوڵی ڕێگەی لە دەدەن ئاشتی بەڵێنی بنەڕەتدا

 (۔1 :2 تەسالۆنیکی یەکەم بڕوانە) لەناوچوون و (02 :02 مەتا)

 تەسالۆنیکی 0) هەیە پێوە پەیوەندییان کە درۆییەکان سەرسوڕهێنەرە و نیشانە بەهۆی

-9 :0 تەسالۆنیکی 0) بکەن درۆیەک بە باوەڕ هەڵدەبژێرن جیهان زۆربەی، (9 :0

 خودا ساڵەی هەزار شانشینی نادروستی ئیدانەکردنی بەهۆی .ئینجیل پەیامی لەبری (00

 ،ترەوە ئەوانی و لۆتەران و ڕۆژهەاڵت ئۆرتۆدۆکسی و کاسۆلیکەکان ڕۆمان لەالیەن
 شانشینی ساڵەی هەزار ئینجیلی پەیامی کە دەکەن ئەوە بانگەشەی هەڵە بە زۆرێک

 .هەیە دەجالەوە بە پەیوەندی کە درۆینەیە ئینجیلی خودا

 شانشینی ساڵەی هەزار ئینجیلی (01-1 :1 پەیدابوون) فیالدلفیا دڵسۆزەکانی مەسیحییە

 و دڕندە لەوانەش) دونیا سەرکردەی هەندێک کە دەڵێن جیهان بە هەروەها ڕادەگەیەنن

 .دەبن چیدا لە (درۆزن پێغەمبەری

 دەسەاڵتی پاشای ،دڕندە کە دەکەن جیهان بە پەیامە ئەو پێدانی لە پشتگیری ئەوان
 لە هەندێک لەگەڵ) کۆتاییدا لە ،کۆتایی دەججەڵی ،درۆزن پێغەمبەری لەگەڵ ،باکوور

 ،کەنەدا ، دەبەن لەناو بەریتانیا ئینگلیزەکانی نەتەوە و ئەمریکا (هاوپەیمانەکانیان

 کۆنفیدراسیۆنێکی کەم ماوەیەکی دوای کە و (00:19 دانیال) نیوزلەندا و ئوسترالیا

 کاردەکەن جنۆکەکان ئامێری وەک، (21-00:22 دانیال) دەبەن لەناو ئیسالمی/عەرەبی

 گەڕانەوەیدا لەگەڵ دەکات مەسیح عیسا شەڕی کۆتاییدا لە و، (02-02:01 پەیدابوون)
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 (01-1 :1 پەیدابوون) دڵسۆزەکان فیالدلفیا (۔02-09 :09 ؛02 :02 پەیدابوون)

 ڕووماڵێکی پێدەچێت ئەمەش .دێت زووانە بەم ساڵە هەزار شانشینی کە ڕایدەگەیەنن

 ئێمە .02:02 مەتا جێبەجێکردنی لە بکات بەشداری و بکات دروست میدیاکان زۆری

 بۆ دەکەین زیاد، (زمان چەندین بە) دەکەین ئامادە ئەدەب خودا بەردەوامی کەنیسەی لە

 ڕۆمیان بڕوانە) 'کورتە کارە' ئەو بۆ ئامادەکاری بۆ دەنێین تر هەنگاوی و ،ماڵپەڕەکان

 وەک پێویست ڕادەیەکی بە 14 :02 مەتا کە خودا بڕیاردانی هۆی دەبێتە کە (9:01

 .کراوە دابین هاتنی کۆتایی بۆ شایەتحاڵێک

 جۆری هەندێک پێدەچێت) ڕادەگەیەنن جیهان سەرکردەکانی کە 'درۆینە ئینجیلی' ئەو

 لە جۆرێک ئیدیعای کە سازشکار پاپایەکی لەگەڵ ئەوروپا بااڵی سەرکردەی لە 'نوێ'

 کە فێربێت جیهان نایانەوێت ئەوان -نابێت لەوە حەزیان (دەکات کاسۆلیکی ئایینی

 ،نەبێت پێی باوەڕیان سەرەتادا لە خۆیان ڕەنگە تەنانەت و) دەیکەن دەبن چی بەڕاستی

 فێری درۆ بە الیەنگرەکانیان یان/و ئەوان پێدەچێت هەروەها (۔1-2 :02 ئیشایا بڕوانە

 دەکەن (هەزارەگەری) توندڕەو عەقیدەی لە پشتگیری دڵسۆزەکان فیالدلفیا کە بکەن ئەوە

 خۆیان شوێنکەوتووانی یان/و ئەوان کە ئیدانەیەک هەر .داهاتووە دەجالێکی کە

 هۆی دەبێتە ،بکەن خودا بەردەوامی کەنیسەی و فیالدلفیا دڵسۆزانی بە بەرامبەر

 هۆی دەبێتە ئەمەش هەروەها (۔02-01 :00 پەخشانی ؛12-09 :00 دانیال) گۆشەگیری

 مەتا بڕوانە ؛00:19 دانیال ؛02:00 مەتا) گەورەکە تەنگانە دەستپێکردنی -کۆتایی

 دڵسۆزەکە فیالدلفیا بۆ پاراستن کاتێکی هەروەها (00:10 دانیال ؛02:02-02

 (۔02-02 :00 ؛02 :1 پەیدابوون) مەسیحییەکان

 ،نیشانە ،ئابووری ڕەشبگیری ،هێز دەدەن هەوڵ درۆزن پێغەمبەری و دڕندە

 ؛02:02 ؛01-02 :01 پەیدابوون) تر فشارەکانی و کوشتن ،درۆ سەرسوڕهێنەری

 مەسیحییەکان . هەبێت کۆنتڕۆڵی ئەوەی بۆ (02-9 :0 تەسالۆنیکیەکان 0 ؛1:02 دانیال

 :دەپرسن

 و بدەیت حوکم تۆ کەی تا کەی تا ،ڕاستگۆ و پیرۆز ،پەروەردگار ئەی 10»

 «؟نیشتەجێن زەوی لەسەر کە بکەیتەوە کەسانە ئەو لەسەر خوێنمان تۆڵەی

 (2:02 پەیدابوون)
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 عیسا تا دەمێنێتەوە کەی تا“ ،کردووە پرسیاریان خودا گەلی سەردەمەکان درێژایی بە

 ”؟دەگەڕێتەوە

 و) دەکەین عیسا گەڕانەوەی چاوەڕوانی ،نازانین کاتژمێرەکە و ڕۆژ ئێمە کاتێکدا لە
 بە پشتبەستن بە یەکەمدا و بیست سەدەی لە (دامەزرا خودا ساڵەی هەزار شانشینی

؛ 2 :2 هۆشێ ؛92:2 زبور ؛12-2 :02 مەتا نموونە بۆ) پیرۆزەکان کتێبە لە زۆرێک

 یەکەمی؛ 8-3:3 پەترۆس 2؛ 4:4،11؛ 2-1:1 عیبرانییەکان؛ 36-21:7 لوقا

 .دەکرێن جێبەجێ کە دەبینین بەشیان هەندێک ئێستا کە، (5:4 تەسالۆنیکییەکان

 :لەناوبردووە ژیانی هەموو جیهان ،نەکات دەستوەردان عیسا ئەگەر

 تا جیهانەوە سەرەتای لە کە ڕوودەدات گەورە تەنگانەیەکی کاتە ئەو چونکە 21

 ،نەکرایەتەوە کورت ڕۆژانە ئەو ئەگەر . 22نابێت هەرگیز و نەبووە کاتە ئەم

 ڕۆژانە ئەو هەڵبژێردراوەکاندا پێناو لە بەاڵم .نەدەبوو ڕزگاری گۆشتێک هیچ

 (00-00 :02 مەتا) .دەکرێنەوە کورت

 ڕووناکی مانگ و دەبێت تاریک خۆر ڕۆژانە ئەو تەنگانە دوای یەکسەر 29

 هێزەکانی و خوارەوە دەکەونە ئاسمانەوە لە ئەستێرەکان .نادات خۆی

 ،دەردەکەوێت ئاسمان لە مرۆڤ کوڕی نیشانەی ئینجا . 30دەلەرزن ئاسمانەکان

 دەبینن مرۆڤ کوڕی و دەگێڕن ماتەمینی زەوی سەر هۆزەکانی هەموو پاشان

 . 31دێت ئاسماندا هەورەکانی بەسەر زۆرەوە شکۆمەندییەکی و هێز بە کە

 بایەوە چوار لە و دەنێرێت شمشاڵەوە گەورەی دەنگێکی بە فریشتەکانی

 مەتا) .تر سەرەکەی تا ئاسمانەوە سەرێکی لە ،کۆدەکەنەوە هەڵبژێردراوەکانی

02: 09-10) 

 .پێیەتی پێویستی جیهان کە ئەوەیە خودا شانشینی

 یهکگرتوو شانشینی باڵیۆزەکانی

 ؟چییە شانشینی لە تۆ ڕۆڵی
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 سەرنج .بیت ئەوە بۆ باڵیۆزی دەبێت ،بیت ڕاستەقینە مەسیحییەکی تۆ ئەگەر ئێستادا لە

 :نووسیوە چی خودا نێردراوی پۆڵۆسی کە بدەن

 داوای ئێمەوە ڕێگەی لە خودا ئەوەی وەک ،مەسیحین باڵیۆزی ئێمە ئێستا 20

 (02 :2 کۆرنتیۆس 0) .بکات لێبوردن

 ڕاستودروستیتان سنگی و بەستووە ڕاستی بە کەمەرتان و وەستان کەواتە 14

 لە . 16ئاشتی ئینجیلی ئامادەکردنی بۆ کردووە پێاڵو پێاڵوتان 15 ،کردووە لەبەر

 دەتوانیت بەهۆیەوە کە وەربگرە ئیمان قەڵغانی ،شتێکەوە هەموو سەرووی

 و ڕزگاری کاڵوی . 17بکوژێنیتەوە خراپەکار ئاگرینی تیرەکانی هەموو

 و دوعا هەموو بە هەمیشە . 18هەڵبگرن ،خودایە قسەی کە ڕۆح شمشێری

 و کۆڵنەدان هەموو بە مەبەستە ئەم تا ،دەکەم نوێژ ڕۆحدا لە پاڕانەوەیەکەوە

 پێ قسەم تا ،منیش بۆ-  19بم ئاگادار پیرۆزەکان هەموو بۆ پاڕانەوەیەکەوە

 من کە 20 ،ئینجیل نهێنی بزانم ئەوەی بۆ بکەمەوە دەمم بوێری بە تا ،بکرێت

 دەبێ چۆن وەک ،بکەم قسە بوێری بە تێیدا ئەوەی بۆ .زنجیر بە باڵیۆزیم

 (02-02 :2 ئەفسیان) .بکەم قسە

 :هەیە پێناسەیەی ئەم وێبستەر-مێریام ؟چییە باڵیۆز

 کە بەرز پلەی بە دیپلۆماسی بریکاری : تایبەتی بە ؛فەرمی نێردراوێکی : 1

 نیشتەجێی نوێنەری وەک بیانی سەروەرێکی یان حکومەت لە بێت باوەڕپێکراو
 و تایبەت دیپلۆماسی ئەرکێکی بۆ یان سەروەرەکەی یان خۆی حکومەتەکەی

 کراوە دیاری کاتی زۆرجار

2 a : نێردراو یان ڕێگەپێدراو نوێنەری 

 !مەسیح بۆ ،فەرمییت نێردراوێکی تۆ ئەوا ،بیت ڕاستەقینە مەسیحییەکی تۆ ئەگەر

 :نووسیوە چی خودا نێردراوی پەترۆسی بدەن سەرنج

 نەتەوەیەکی ،پاشایەتی کاهینایەتییەکی ،هەڵبژێردراون نەوەیەکی ئێوە بەاڵم 9
 کە ڕابگەیەنن کەسە ئەو ستایشەکانی ئەوەی بۆ ،خۆی تایبەتی گەلی ،پیرۆزن
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 کە . 10خۆی سەرسوڕهێنەری ڕووناکی ناو بۆ کرد بانگتان تاریکییەوە لە

 بەدەست ڕەحمیان کە ،خودان گەلی ئێستا بەاڵم ،نەبوون گەل سەردەمانێک

 (02-9 :0 پەترۆس 0) .پێگەیشت ڕەحمیان ئێستا بەاڵم ،نەهێنابوو

 .پیرۆز نەتەوەیەکی لە بین بەشێک دەبێ مەسیحییەکان وەک

 ؟پیرۆزە میللەت کام ئێستا

 دەبن بەشێک کۆتاییدا لە بەاڵم -جیهانە ئەم شانشینیەکانی لە کام هیچ دڵنیاییەوە بە ،باشە

 کە ئەوە شانشینی ،خودایە نەتەوەی ئەوە (۔02 :00 پەیدابوون) مەسیح شانشینی لە

 .پیرۆزە

 ئەم گەالنی ڕاستەوخۆی سیاسەتی خەریکی ئاسایی شێوەیەکی بە باڵیۆز وەک ئێمە

 ئەو سەیری هەروەها) بژین خودا ژیانی شێوازی بە ئێستا دەبێ ئێمە بەاڵم .نین جیهانە

 :مەسیحییەکان :ناوی بە بەردەستە www.ccog.org لە کە بکە بێبەرامبەرە کتێبە
 وەک ژیان بە سەبارەت پیرۆز کتێبی ڕێنماییەکانی ،خودا شانشینی بۆ باڵیۆزەکان

 لە ئەوەی بۆ ،باشترینن خودا ڕێگاکانی بۆچی کە دەبین فێر باشتر کارە بەم (۔ مەسیحی
 حوکمڕانی زەوی لەسەر مەسیح لەگەڵ و بین کاهین و پاشا بتوانین ئەودا شانشینی

 :بکەین

 گوناهەکانمان لە خۆی خوێنی بە و خۆشویست ئێمەی کەسەی ئەو بۆ 5

 و شکۆمەندی ،باوکی و خودا بۆ کاهین و پاشا کردە ئێمەی و 6 ،شۆردین

 (2-2 :0 پەیدابوون) .ئامین .هەتایە هەتا بۆ حوکمڕانی

 حوکمڕانی زەوی لەسەر ئێمەش .خوداکەمان بۆ کاهین و پاشا کردە ئێمەیان 10

 (2:02 پەیدابوون) .دەکەین

 بە کە فانین کاتە ئەو کە دەبێت کەسانە ئەو فێرکردنی ئەوە داهاتووی الیەنێکی

 :بڕۆن خودادا ڕێگاکانی

 بە .ناگریت ئیتر .دەبێت نیشتەجێ ئۆرشەلیم لە سییۆن لە گەل چونکە 19

 ،بوو لێ گوێی کاتێک ؛لەگەڵت دەبێت میهرەبان زۆر هاوارەکەت دەنگی

http://www.ccog.org/
https://www.cogwriter.com/ChristianAmbassadors.pdf
https://www.cogwriter.com/ChristianAmbassadors.pdf
https://www.cogwriter.com/ChristianAmbassadors.pdf
https://www.cogwriter.com/ChristianAmbassadors.pdf
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 پێ ناخۆشیتان ئاوی و ناخۆشی نانی یەزدان ئەگەرچی . 20دەداتەوە وەاڵمت

 بەاڵم ،گۆشەیەک بۆ ناگوازرێنەوە ئیتر مامۆستاکانتان بەاڵم ،ببەخشێت

 لە گوێت پشتتەوە لە گوێچکەکانت . 21دەبینن مامۆستاکانتان چاوەکانتان

 لە ڕووت هەرکاتێک، «بڕۆن تێیدا ،ڕێگایە ئەمە» :دەڵێت کە دەبێت وشەیەک

 :12 ئیشایا) .چەپ دەستی کردە ڕووت هەرکاتێک یان کرد ڕاست دەستی

09-00) 

 مەسیحییەکان سەردەمەدا لەم، ساڵە هەزار شانشینی بۆ پێشبینییەکە ئەوە کاتێکدا لە

 :فێرکردن بۆ ئامادەبن پێویستە

 (5:12 عیبرانییەکان) بن مامۆستا دەبێ کاتە ئەم تا 12 ...

 بۆ ئامادەبن هەمیشە ،بکەن پیرۆز دڵەکانتاندا لە پەروەردگار یەزدانی بەاڵم 15

 ترسەوە و نەرمی بە بپرسێت لێ هۆکارێکتان کە کەسێک هەر وەاڵمدانەوەی

 (۔KJV، 3:15 پەترۆس 1)

 دەستپێکردنی پێش تەنها ،دڵسۆزەکان مەسیحییە لە زۆرێک کە دەدات نیشان ئینجیل

 :دەکەن ڕێنمایی کەس زۆر ،گەورەکە تەنگانە

 (11:33 دانیال) دەکەن فێر کەس زۆر ،تێدەگەن گەل لە ئەوانەی 33

 کە شتێکە، (01 :1 پەترۆس 0) زانیندا و نیعمەت لە گەشەکردن ،فێربوون ،کەواتە

 وانە بتوانیت کە ئەوەیە خودادا شانشینی لە تۆ ڕۆڵی لە بەشێک .بیکەین ئێستا دەبێ

 ،مەسیحییەکان، (01-1 :1 پەیدابوون) فیالدلفیا ،دڵسۆزترن کە ئەوانەی بۆ وە .بڵێیتەوە

 ساڵە هەزار شانشینی دەستپێکردنی پێش ئینجیل گرنگی شایەتحاڵی پشتگیریکردنی ئەمەش

 (۔02 :02 مەتا بڕوانە) لەخۆدەگرێت

 یارمەتیدانی بۆ بەکاردەهێنرێن خودا خەڵکی ،خودا شانشینی دامەزراندنی دوای

 :زیانلێکەوتوو هەسارەیەکی گەڕاندنەوەی
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  ; دەکەن دروست کۆن وێرانەکانی شوێنە ،ئێوەن لە ئەوانەی 12

 چاککەرەوەی دەوترێت پێت وە ؛دەکەیتەوە بەرز نەوە چەندین بناغەکانی

 (00 :21 ئیشایا) .تێیدا نیشتەجێبوون بۆ شەقامەکان نۆژەنکەرەوەی ،شکاندنەکە

 لەم ،ژیاون خودا شێوازی بە سەردەمەدا لەم کە خودا گەلەی ئەو شێوەیە بەم
 و) شارەکاندا لە کە دەکەن مرۆڤەکان بۆ ئاسانکاری نۆژەنکردنەوەدا سەردەمەی

 ئێستا پێویستە .دەبێت باشتر شوێنێکی جیهان بەڕاستی .بن نیشتەجێ (تر شوێنەکانی

 .بکەین خزمەت ئەویشدا شانشینی لە بتوانین ئەوەی بۆ ،بین مەسیح باڵیۆزی

 گۆڕانکارییه ڕاستهقینه ئینجیلی پهیامی

 ڕاستی 32 .منن شاگردی بەڕاستی ، بمێننەوە مندا قسەی لە ئەگەر :فەرمووی عیسا

 دەربارەی ڕاستییەکان زانینی (۔10-10 :1 یۆحەنا) ”دەکات ئازادتان ڕاستی و دەزانن

 ئەم درۆینەی هیوای لە گیرخواردن لە دەکات ڕزگارمان خودا شانشینی ئینجیلی

 !خودا پالنی -بکات کار کە بکەین پالنێک پشتگیری بوێری بە دەتوانین .جیهانەدا

 چارەسەری خودا شانشینی و (9 :00 پەیدابوون) فریوداوە جیهانی هەموو شەیتان

 یۆحەنا بڕوانە) بکەین ڕاستی بۆ بانگەشە و بوەستین ڕاستی بۆ پێویستە .ڕاستەقینەیە

 (۔11 :01

 لەم مرۆڤ پێویستە خودا شانشینی مژدەی .کەسی ڕزگاربوونی لە زیاترە ئینجیل پەیامی

 :بگۆڕێت سەردەمەدا

 بیرکردنەوەکانتان نوێبوونەوەی بە بەڵکو ،نەگونجێنە دونیایە ئەم لەگەڵ 2

 .چییە خودا تەواوەی و پەسەند و باش ویستە ئەو بزانن بتوانن تا ،بگۆڕدرێن

 (00:0 ڕۆمیان)

 :تر ئەوانی و خودا خزمەتکردنی بۆ دەگۆڕدرێن ڕاستەقینەکان مەسیحییە

 نەک ،بن ئاغاکانتان گوێڕایەڵی جەستە بەپێی شتێکدا هەموو لە ،کۆیلەکان 22

 دڵسۆز دڵسۆزی بە بەڵکو ،مرۆڤ دڵخۆشکەری وەک ، چاو خزمەتکردنی بە

 نەک یەزدان بۆ وەک ،بیکەن دڵەوە لە ،بکەن هەرچییەک . 23خوداترس لە و
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 چونکە .وەردەگرن میراتەکە پاداشتی یەزدان لە کە دەزانن 24 ،مرۆڤەکان بۆ

 (02-00 :1 کۆلۆسیان) .دەکەن یەزدان مەسیحی بە خزمەت ئێوە

 با ،بێت لەرزۆک ناتوانرێت کە وەردەگرین شانشینییەک ئەوەی لەبەر ،بۆیە 28

 شێوەیەکی بە خوداوە ترسی و ڕێز بە بەهۆیەوە کە ،هەبێت نیعمەتمان

 (01 :00 عیبرانییەکان) .بکەین خودا بە خزمەت پەسەندکراو

 سەرووی لە خودا پێوەرەکانی ئێمە .دەژین جیهان لە جیاواز ڕاستەقینەکان مەسیحییە

 بە دادپەروەرەکان .نادروستە و ڕاست ئەوەی بۆ دەکەین قبوڵ جیهانەوە پێوەرەکانی

 سەردەمەدا لەم ئەوەی بۆ پێویستە ئیمان چۆن وەک، (02:11 عیبرانییەکان) دەژین باوەڕ

 ،دەژیا تێیدا کە دادەنران جیهانە لەو جیاواز ئەوەندە مەسیحییەکان .بژین خودا ڕێگای بە

 ؛09:9 ؛9:0 ئەکەد) ناودەبرا "رێگا" بە نوێدا پەیمانی لە ژیانیان شێوازی کە

 کە شتێکدا لە ،شەیتاندا دەستی ژێر لە ،دەژی خۆپەرستانە بە جیهان . ( 02:02،00

 (۔00 یەهودا) "قابیل رێگای" لێنراوە ناوی

 (۔01 :02 ڕۆمیان) ئاشتییە و شادی و ڕاستودروستی پەیامی خودا شانشینی ئینجیلی

 کۆرنتیەکان یەکەمی بڕوانە) دڵنەواییدەرە ،تێبگەین باشی بە ئەگەر ،پێغەمبەرایەتی وشەی

 جیهان لەتبوونی سەیری کاتێک تایبەت بە، (2:01 تەسالۆنیکیەکان یەکەمی ؛02:1

 هۆی دەبێتە ڕاستەقینە مەسیحی ژیانی شێوازی (۔12-1 :00 لوقا بڕوانە) دەکەین

 کە لەوەی بەشێکە ئەمەش (۔12-09 :02 مارک) جەستەییەکان نیعمەتە و ڕۆحی زۆری

 .خودایە شانشینی بە پێویستی جیهان کە تێدەگەن دەژین تێیدا ئەوانەی بۆچی

 .خودان شانشینی باڵیۆزی مەسیحییەکان

 جیهانێکی لە ئێمە هەرچەندە ،جەستەیی نەک دادەنێن ڕۆحی بە هیوامان مەسیحییەکان

 :0 کۆلۆسییەکان) هەیە مان"ئینجیل هیوای" ئێمە (۔1-2 :1 ڕۆمیان) دەژین فیزیکیدا

 لەوانەی زۆرێک کە تێگەیشتوون لەوە سەرەتاییەکان مەسیحییە کە شتێکە ئەمە (۔01

 .تێناگەن لێی بەڕاستی ،دەکەن عیسا بە ئیعتیراف ئەمڕۆ
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 شانشینی که دەکهن ئهوە فێری ڕۆمانی و یۆنانی کڵێساکانی ۔6

 ...بهاڵم ،گرنگه

 بەاڵم ،دەکەن فێر خودا شانشینی الیەنەکانی کە وایە پێیان ڕۆمانی-یۆنانی کەنیسەکانی

 ئینسایکلۆپیدیای نموونه بۆ .چییە بەڕاستی کە تێبگەن بەڕاستی هەیە کێشەیان

 :دەکات شانشینی فێری ئەمە کاسۆلیکی

 الیەنە ،شانشینییە ئەم هاتنی فێرکردنیدا قۆناغێکی هەموو لە ... مەسیح

 بەشێکی ،بگات پێی دەبێ کە ڕێگایەی ئەو ،وردی مانای ،جۆراوجۆرەکانی

 ئینجیل“ دەوترێت پێی گوتارەکەی کە ئەوەندە ،پێکدەهێنن گوتارەکانی سەرەکی

؛ ”خودا شانشینی“ وەک کڵێسا باسکردنی بە کرد دەستیان...”شانشینی لە

، v ؛9 ،2 ،من، .ئاپۆک؛ ii ،12، .تێس I ؛ساڵ 01 ،من ،کۆلۆنێل .بڕوانە

 ئێچ پاپا) ... ئیالهییە دامەزراوە ئەو وەک کڵێسا مانای بە... هتد، 10

 (۔1910 .هەشتەم بەرگی ،کاسۆلیکی ئینسایکلۆپیدیای .خودا شانشینی

، .ئاپۆک؛ ii ،12، .تێس I ؛01 ،من ،کۆلۆنێل“ بە ئاماژەیان سەرەوە ئەوانەی هەرچەندە

 لەو یەکێک کە دەردەکەوێت بۆت ،بگەڕێیت بەدوایاندا ئەگەر، ”v ،11 ؛9 ،2 ،من

 فێری ئەوان .خودایە شانشینی کڵێسا کە ئەوەی دەربارەی ناڵێت شتێک هیچ ئایەتانە

 ئینجیل .عیسایە شانشینی کە یان خودا شانشینی لە دەبن بەشێک کە دەکەن باوەڕداران

 ،دەکەن دیکە ئینجیلێکی لە ڕوو یان دەگۆڕن ئینجیل کەس زۆر کە دەدات هۆشداری

 کارەیان ئەو جۆراوجۆرەکان بەداخەوە (۔9-1 :0 گەالتییەکان) ناڕاستە ئینجیلێکی

 .کردووە

 لە تەنها باوک الی بۆ نایەت کەس .ژیانم و ڕاستی و ڕێگا من» :کرد فێری عیسا

 ڕزگاربوون هەروەها" , کرد فێری پەترۆس (۔2 :02 یۆحەنا) ” نەبێت منەوە ڕێگەی

 لەنێو کە نییە ئاسماندا ژێر لە تر ناوێکی هیچ چونکە ،نییە تردا ناوێکی هیچ لە

 بە پەترۆس (۔2:00 ئەکەد) "بێت ڕزگارمان بەهۆیەوە ئێمە کە نەدراوە مرۆڤەکاندا

 عیسا و بکەن تەوبە ئەوەی بۆ هەبێت باوەڕیان دەبێت هەمووان کە وتووە جولەکەکانی

 (۔0:11 ئەکەد) بێت ڕزگاریان ئەوەی بۆ بکەن قبوڵ
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 بە ،عیسا بەبێ ،بێدینەکان کە کردووە ئەوە فێری فرانسیس پاپا ،ئەمە پێچەوانەی بە

 دەتوانن جولەکەکان کە دەکات ئەوە فێری هەروەها !دەبێت ڕزگاریان باشەکان کارە

 و ئەو پێدەچێت ،ئەوەش سەرەڕای !بکەن قبوڵ عیسا ئەوەی بەبێ بێت ڕزگاریان

 'مەریم' لە نائینجیلی وەشانێکی کە بکەنەوە لەوە بیر ڕۆمییەکان-یۆنانی لە هەندێک

 ئەوان بەداخەوە .ئایینەکانە نێوان و ئیکۆمێنیکی یەکێتی کلیلی هەروەها و ئینجیلە کلیلی

 زۆرێک .تێناگەن خودا شانشینی ڕاستەقینەی ئینجیلی و عیسا گرنگی لە تر ئەوانی و

 .دەبەن بەرەوپێش درۆ ئینجیلی لە

 فێری نوێ پەیمانی .هەبێت دونیا بە باوەڕیان و بڕۆن بینین بە ئاواتەخوازن زۆرێک

 :بکەن سەرەوە سەیری دەبێ مەسیحییەکان کە دەکات ئەوە

 سەر شتەکانی لەسەر نەک دابنێ سەرەوە شتەکانی لەسەر بیرکردنەوەت 2

 (1:0 کۆلۆسییەکان) .زەوی

 (1 :2 کۆرنتیۆس 0) .بینین بە نەک دەڕۆین باوەڕ بە ئێمە چونکە 7

 :کڵێساکەی بینینی بە دەکات ڕۆیشتن فێری بنەڕەتدا لە یازدەهەم پیۆسی پاپا بەاڵم

 ئینسایکلیکاڵی ) .زەوی لەسەر مەسیحە شانشینی...کاسۆلیکی کەنیسەی...

 (۔ پریماس کواس پیۆس

 لەالیەن زەوی لەسەر خودا شانشینی “ ،دەکات ئیدیعا CatholicBible101 ماڵپەڕی

 سەرۆکایەتی بە ،کڵێساکەیدا شێوەی لە ،دامەزرا زایینی ی11 ساڵی لە مەسیحەوە عیسا

 کڵێسای و نییە لێرە خودا ساڵەی هەزار شانشینی بەاڵم ”.کاسۆلیکی کەنیسەی...پەترۆس

 خودا ڕاستەقینەی کەنیسەی هەرچەندە .دەبێت زەوی لەسەر بەڵکو ،نییە ڕۆماش

 کە دەکەن ئەوە بانگەشەی ئەوانەی بەاڵم، (09 :02 مەتا) هەیە "شانشینی کلیلەکانی"

 (۔20 :00 لوقا) "بردووە زانینیان کلیلی" شانشینییەکە کڵێسا
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 خودا زەمینی ساڵەی هەزار شانشینی دژی دەکات فێری بەهێز ئەوەندە ڕۆما کەنیسەی

 فەرمی کاتێکسیزمی لە کە ە"دەجال عەقیدەی" تاکە بنەڕەتدا لە کە دێت زووانە بەم کە

 : هاتووە کاسۆلیکیدا کەنیسەی

 هەر جیهاندا لە شێوەگرتن بە دەکات دەست ئێستاوە لە دەجال فریودانی 676

 بەدیبهێنرێت مەسیحییە هیوا ئەو مێژوودا لەناو کە دەکرێت ئیدیعا کە جارێک
 دەتوانرێت ئیسکاتۆلۆژییەوە حوکمدانی ڕێگەی لە مێژوو دەرەوەی لە تەنها کە

 ساختەکردنەی ئەم دەستکاریکراوی فۆرمەکانی تەنانەت کەنیسەکە .بەدیبهێنرێت

 کاتیکیزمی) ...هەزارەگەرایی ناوی ژێر بچێتە تا ڕەتکردووەتەوە شانشینی

 .ڕاتزینگەر کاردیناڵ جۆزێف+ پۆتێست ئیمپریماتۆر .کاسۆلیکی کەنیسەی

 (194 .ل ،0992 نیویۆرک ،دابلدەی

 ڕاگەیاندنی لەگەڵ دەبێت گەورەیان کێشەی کۆتاییدا لە ئەوەدان لەگەڵ ئەوانەی بەداخەوە

 دەگرن هەندێکیان .خودا شانشینی ئینجیلی

 لەوە بیر ڕەنگە ،بەاڵم (۔12-00:12 ؛1:02 دانیال) ڕایدەگەیەنن ئەوانەی دژی ترسناک
 ؟ نابن شانشینیەکەدا لە دەزانن پەروەردگار وەک عیسا ئەوانەی هەموو ئایا ،بکەیتەوە

 :گوتووە چی عیسا بدەن سەرنج .نابن ئەوان ،نەخێر

 شانشینی ناو ناچێتە 'پەروەردگار ،پەروەردگار ' :بڵێت پێم کەسێک هەر 21»

 .دەکات جێبەجێ ئاسماندا لە باوکم ویستی کە کەسەی ئەو بەڵکو ،ئاسمانەوە

 بە ئێمە ئایا ،پەروەردگار ،پەروەردگار» : دەڵێن پێم کەس زۆر ڕۆژەدا لەو 22

 تۆوە ناوی بە و دەرنەکردووە جنۆکەکانمان و نەکردووە پێشبینیمان تۆ ناوی

 ئێوەم هەرگیز' :دەڵێم پێیان ئینجا « 23؟نەکردووە سەرسوڕهێنەرمان زۆر

 (01-00 :1 مەتا) '! بکەونەوە دوور من لە نایاسایی ئێوەی .نەناسیوە

 "کاردەکات ئێستاوە لە" "نایاسایی نهێنی" کە بەوەدا ئاماژەی خودا نێردراوی پۆڵۆسی

 هەیە شتێکەوە بە پەیوەندی نایاساییە ئەم .خۆیدا سەردەمی لە (1 :0 تەسالۆنیکیەکان 0)

 بابلی ،نهێنی" دەوترێت پێی کە کۆتایی سەردەمی لە دەدات هۆشداری پیرۆز کتێبی کە

 (۔2-1 :01 پەیدابوون) "گەورە
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 وایە پێیان کە دەزانن مەسیحی بە خۆیان کە هەیە بەوانەوە پەیوەندی "نایاسایی نهێنی"

 ئیستسنای ئەوەندە یان/و هتد و بپارێزن خودا فەرمانی دە یاسای ناکات پێویست

 خودا یاسای شکاندنی بۆ هەیە تەوبە قبوڵکراوی فۆڕمی یان/و بۆی هەیە قبوڵکراو

 فۆرمێکی بەاڵم ،هەیە خودایان یاسای لە فۆرمێک کە وایە پێیان کاتێکدا لە بۆیە ،یاسا

 .بزانن ڕەوا وەک نێردراوانی یان عیسا کە ناپارێزن مەسیحیەت

 بەاڵم ،کردووە پێشێل خودایان فەرمانەکانی کە وان فەریسییەکان وەک ڕۆمییەکان-یۆنانی

 ئیدانە ڕێبازەی ئەو عیسا -کردووە قبوڵکراو ئەمەی نەریتەکانیان کە کردووە ئیدیعایان

 بانگەشەی کەسانەی ئەو کە لەوەی هۆشداریدا ئیشایا هەروەها !(9-1 :02 مەتا) کرد

 یاخیبوونە ئەم (۔9 :12 ئیشایا) دەبن یاخی ئەو یاسای لە ،خودان هی کە دەکەن ئەوە

 .دەبینین ئەمە ئەمڕۆش تا ،بەداخەوە ،ئێمە کە شتێکە یاسایە بێ

 ئەجێندا کە وایە پێی ڕۆما کەنیسەی پێدەچێت کە بێت ئەوە "دیکە نهێنییەکی" پێدەچێت

 غەیرە وەشانێکی و ئاشتی هۆی دەبێتە ئایینەکانی نێوان و ئیکۆمێنیکی سەربازییە

 یەکێتییەکی لە دەدات هۆشداری پیرۆز کتێبی .زەوی لەسەر خودا شانشینی ئینجیلیی

 :تێبینی) دەبێت سەرکەوتوو ،ساڵێک چەند بۆ ،دەکات فێری کە داهاتوو ئیکۆمێنیکی

 :(دراوە نیشان ،کاسۆلیکی پەسەندکراوی وەرگێڕانێکی،  نوێ قودسی پیرۆزی کتێبی

 دڕندەکە بە خۆی دەسەاڵتی چونکە ،برد سوجدەیان ئەژدیهاکەدا لەبەردەم 4

 بەراورد دەتوانێت کێ :گوتیان و برد دڕندەکەدا لەبەردەم سوجدەیان .بەخشیبوو

 ڕێگەی دڕندەکە ' 5؟بکات شەڕ دژی لە دەتوانێت کێ ؟دڕندە لەگەڵ بکات

 چاالک مانگ دوو و چل و بکات دەمەوە بە کوفرەکانی و شانازی پێدرا

 هەموو و ئاسمانییەکەی چادرە و ناوەکەی و خودا بە کوفرەکانی . 6بێت

 لەگەڵ شەڕ پێدرا ڕێگەی . 7خستەڕوو ،گرتووە پەنایان لەوێ ئەوانەی
 و گەل و ڕەگەز هەموو بەسەر دەسەاڵتی ،بکات داگیریان و بکات پیرۆزەکان

 هەر واتە ،دەیپەرستن جیهان خەڵکی هەموو 8 ؛پێدرا نەتەوەیەکدا و زمان

 بەرخی ژیانی کتێبی لە ناوی جیهانەوە دامەزراندنی سەرەتای لە کە کەسێک

 ئەوانەی  :10لێبگرێت گوێی ،بیبیستێت هەرکەسێک با . 9نەنووسراوە قوربانیدا

 .شمشێر بە مردن تا شمشێر بە مردن بۆ ئەوانەی ؛دیلبوون بۆ دیلبوون بۆ
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 .هەبێت ئیمانیان و کۆڵنەدان دەبێت پیرۆزەکان کە ئەمەشە لەبەر هەر

 (NJB ،02-2 :01 پەیدابوون)

 :کۆتاییدا لە بابل یەکێتی لە دەدات هۆشداری ئینجیل

 :گوتی و قسەم هاتە پێبوو قاپەکەی حەوت کە فریشتەیەی حەوت لەو یەکێک 1

 تەنیشت لە کە دەدەم پیشان گەورەیەتان لەشفرۆشە ئەو سزای و ئێرە وەرە

 لەگەڵیدا زەوی پاشاکانی هەموو 2 ،دانیشتووە تەخت لەسەر زۆرەوە ئاوی

 زیناکەی شەرابی بە جیهانی دانیشتوانی هەموو و کردووە لەشفرۆش خۆیان

 کە بینی ژنێکم لەوێ ،بیابانێک بۆ بردمی ڕۆح بە '. 3کردووە سەرخۆش

 نازناوی و هەبوو قۆچی دە و سەر حەوت کە بوو سوور دڕندەیەکی سواری

 و وەنەوشەیی بەرگی و جل ژنەکە . 4نووسرابوو هەمووی لەسەر کوفرانەی

 جامێکی ،دەدرەوشایەوە مرواری و گەوهەر و زێڕ بە و بوو لەبەردا سووری

 .لەشفرۆشییەکەی قێزەونی پیسی لە بوو پڕ کە بوو بەدەستەوە زێڕینی شەرابی

 دایکی ،گهورە بابلی' :نهێنی ناوێکی ،نووسرابوو ناوێک پێشهوەی لهسهر5 

 کە بینیم .' 6 زەوی سهر پیسهکانی کارە ههموو و لهشفرۆشهکان ههموو

 سەرخۆش عیسا شەهیدانی خوێنی و پیرۆزەکان خوێنی بە ،بووە سەرخۆش

 ،2-0 :01 پەیدابوون) .سوڕما سەرم تەواوی بە ،بینیم کاتێک و .بووە

NJB) 

 ژنەکە کە گردەیه حهوت ئەو سەرەکە حەوت .دەکات زیرەکی داوای ئەمە 9'

 کە گهورەیهیه شارە ئهو بینیوتانە ژنەی ئەو  . . .18 دانیشتووە لەسەری

 01:9 پەیدابوون) '.هەیە زەویدا سەر فەرمانڕەواکانی هەموو بەسەر دەسەاڵتی

،01 , NJB) 

 دەسەاڵتێکی و دابەزی ئاسمانەوە لە کە بینی دیکەم فریشتەیەکی ئەمە دوای 1

 دەنگیدا لوتکەی لە . 2دەدرەوشایەوە ئەو شکۆمەندی بە زەوی .پێدرا زۆری

 شوێنی بووەتە و کەوتووە گهورە بابلی ،کەوتووە بابل' :دەکات هاوار

 پیس باڵندەیەکی و پیس ڕۆحێکی هەموو بۆ نیشتەجێبوون شوێنی و شەیتانەکان

 لەشفرۆشییەکەی شەرابی قووڵی بە گەالن هەموو '. 3قێزەون و
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 کردووە لەشفرۆش لەگەڵیدا خۆی زەوی سەر پاشایەکی هەموو .خواردوونەتەوە

 '. 4بووە دەوڵەمەند لەشفرۆشییەکانییەوە ڕێگەی لە بازرگانێک هەموو و

 ،گهلهکهم ' :دەیگوت بوو لێ گوێم .کرد قسەی ئاسمانەوە لە دیکە دەنگێکی

 ههمان و نهبن تاوانهکانی هاوبهشی ئهوەی بۆ ،بکهونهوە دوور لێی

 و ئاسمان گەیشتوونەتە گوناهەکانی ' . 5بگرن بهرگهی که ههبێت بهاڵکانتان

 . 6کردووە لەگەڵدا مامەڵەی چۆن وەک :گرتووە لەبەرچاو تاوانەکانی خودا

 دەبێ ئەو .بدرێتێ ،کردووە داوای کە پارەیەی بڕە ئەو ئەوەندەی دوو دەبێت

 و پۆمپ لە یەکێک هەر . 7هەبێت خۆی تێکەڵەی بەهێزی هێندە دوو کوپێکی

 وەک من .بکرێت هاوتا ئازارێک یان ئەشکەنجەدان بە دەبێت ئۆرگییەکانی
 هەرگیز و نیم بێوەژن من ؛وایە پێی ئەو ،دامەزراوم تەخت لەسەر شاژن

 :دەکەون بەسەریدا بەاڵکان ڕۆژدا یەک لە ئەوەش بۆ . 8نازانم خەمباری

 یەزدانی .دەسوتێنرێت زەوی تا کچە ئەو .برسێتی و ماتەمینی و نەخۆشی

 زەویەوە سەر پاشاکانی لەالیەن '. 9'بەهێزە ،کردووە مەحکومی کە پەروەردگار

 و ماتەمینی ،گێڕاوە ئاهەنگیان لەگەڵیدا و کردووە لەگەڵ لەشفرۆشییان کە

 :01 پەیدابوون) ،دەسوتێت کاتێک دەبینن دوکەڵەکە ئەوان .دەبێت بۆی گریان

0-9، NJB) 

 : ڕوونادات عیسا گەڕانەوەی دوای

- ڕایدەگەیەنێت یەزدان--  هەڵبێن باکوور خاکی لە !بە ئاگادار !ئاگاداربە 10

 یەزدان -- ئاسمان بای چوار بۆ کردۆتەوە باڵوم و پەرش تۆم من چونکە

 بابل کچی لهگهڵ ئێستا ،سیهۆن بکە هەڵهاتنەکەت !ئاگاداربن . 11ڕایدەگەیەنێت

 !دەژیت

 ڕاسپێردرا شکۆمەندی چونکە ، دەفەرموێت ئەمە یەزدان چونکە 12

 دەستت هەرکەسێک' ،کردوویت تااڵنیان کە گەالنەی ئەو دەربارەی , من

 بەسەریاندا دەستم ،سەیرکە ئێستا '. 13دەدات چاوم سێوی لە دەست لێبدات

 کاتە ئەو '.دەکرێن تااڵن کۆیلە بە کردوویانە ئەوانەی لەالیەن و دەجووڵێنم
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 ،سیۆن کچی ،شادبە ،بڵێ گۆرانی ! 14ناردووە منی سەباوت یەهۆڤا کە دەزانن

 لەو ! 15ڕایدەگەیەنێت یەزدان-  بژیم نێوانتاندا لە ئەوەی بۆ دێم ئێستا چونکە

 ئەو گەلی دەبنە ئەوان بەڵێ .یەزدان الی بۆ دەگەڕێنەوە زۆر گەلێکی ڕۆژەدا

 بۆ ناردووە منی سەباوت یەهۆڤا کە دەزانن کاتە ئەو .دەژین ئێوەدا نێو لە و

 و دەست دەگرێتە پیرۆزدا خاکی لە خۆی بەشی ،یەهودا یەزدان ! 16ئێوە الی

؛ NJB ،02-02 :0 زەکەریا) .خۆی هەڵبژاردەی دەکاتە ئۆرشەلیم دیسانەوە

 00-2 :0 زەکەریا وەک ئایەتەکان KJV /NKJV وەشانی لە بکە تێبینی

 (ڕیزکراون

 و ڤاتیکان و یەکگرتووەکان نەتەوە کە ئایینانەی نێوان و ئیکۆمێنیکی بزووتنەوە ئەو
 ،دەبەن بەرەوپێش ڕۆژهەاڵت ئۆرتۆدۆکسی سەرکردەکانی و پرۆتستانتەکان لە زۆرێک

 عیسا .بدرێن هانیان نابێت و دەکرێن ئیدانە پیرۆزەوە کتێبی لەالیەن ڕوونی بە

 "دەدەن فریو زۆرێک" کە دەکەن شوێنکەوتنی بانگەشەی کە کەسانەی لەو دا هۆشداری

 ی"پێست سپی سوارچاکی" بە پەیوەندی ئیکۆمێنیزم لە زۆرێک (۔2-2 :02 مەتا)

 .هەیە 01 پەخشانی لەشفرۆشەکەی و (نییە عیسا کە) 0-0 :2 پەخشانی

 تا باوەڕ ڕاستەقینەی یەکێتی کە کرد فێری زەکەریا وەک خوداش نێردراوی پۆڵۆسی

 :ڕوونادات عیسا گەڕانەوەی دوای

 و خودا کوڕی زانینی و باوەڕ لە یەکگرتوویی دەگەینە هەموومان تا 13

 .خۆی مەسیح پڕیی بە پێگەیشتوو تەواوی بە ،پێکبهێنین تەواو مرۆڤی

 (NJB ،01 :2 ئەفسیان)

 کاتێک ڕاستیدا لە .هەڵەن ،دێت عیسا گەڕانەوەی پێش یەکێتییە ئەم وایە پێیان ئەوانەی

 :کۆدەبنەوە دژی کە ببات لەناو گەالنە ئەو یەکێتی دەبێت ،دەگەڕێتەوە عیسا

 دەبیسترا ئاسمانەوە لە دەنگێک و لێدا شمشاڵەکەی حەوتەم فریشتەی ئینجا 11:15

 شانشینی بووەتە جیهان شانشینی :دەکرد بانگیان و دەکرد هاواریان کە

 و بیست . 16دەکات پاشایەتی هەتایە هەتا بۆ ،مەسیحەکەی و پەروەردگارمان
 پێشەوەیان بە و برد سوجدەیان ،دانیشتبوون خودادا لەبەردەم کە پیرەکە چوار
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 ئێمە' :قسانەی بەم 17 دەپەرست خودایان و دا زەوی لە دەستیان

 کە کەسەی ئەو ،گەورە پەروەردگاری یەزدانی ،دەکەین تۆ سوپاسگوزاری

 دەستپێکردنی و گەورەکەت دەسەاڵتە گرتنەبەری '.بۆ ،بووە کە ئەو ،هەیە

 تۆڵەسەندنەوەتان کاتی ئێستا و بوون جەنجاڵیدا لە گەالن . 18خۆت حوکمڕانی

 لە ئەوانەی و پیرۆزەکان و خزمەتکارەکانتان و پێغەمبەران و مردووەکان و

 ئەوانەی لەناوبردنی کاتی . پاداشت هاتە ،گەورە و بچووک ،دەترسن ناوت

 (NJB ،01-02 :00 پەیدابوون) .'هاتووە دەبەن لەناو زەوی

 هاوارێکی یان زەریا دەنگی وەک ،بوو زۆر جەماوەرێکی دەنگی لە گوێم 19:6

 پەروەردگاری یەزدانی حوکمڕانی !ئەلێلویا» :دایەوە وەاڵمیان ،ڕەشەبا گەورەی

 هەموو لەگەڵ دڕندەکە بینیم ئینجا . . . 19 ؛پێکردووە دەستی گەورەمان

 و سوارەکە لەگەڵ شەڕکردن بۆ کۆبوونەتەوە سوپاکەیان و زەوی پاشاکانی

 کە ،گیرا دیل بە درۆزنەدا پێغەمبەرە ئەو لەگەڵ دڕندەکە بەاڵم . 20سوپاکەی

 کە فریودا کەسانەی ئەو بەهۆیانەوە و کردبوو موعجیزەی دڕندەیە ئەو لەبری
 پەیکەرەکەیان ئەوانەی و دانرابوو لەسەر مارکەیان دڕندەکە نیشانەی بە

 گۆگردی ئاگرینەکەی دەریاچە ناو فڕێدرانە زیندووی بە دووانە ئەم .پەرستبوو

 دەمی لە کە سوارەکە شمشێری بە دیکە ئەوانی هەموو . 21 سووتاوەوە

 . . .بوون خۆڕاگر گۆشتەکانیان بە باڵندەکانیش هەموو و کوژران دەرچوو

 ڕۆحی .پێدرا دادوەرییان دەسەاڵتی و دانیشتن لەوێ ،بینی تەختەکانم ئینجا 20:4

 عیسا بۆ شایەتحاڵییان ئەوەی بەهۆی بڕیبوو سەریان کە بینی ئەوانەیم هەموو
 ڕەتیانکردەوە کە ئەوانەی هەروەها ،کردووە خودایان قسەی بانگەشەی و داوە

 دەستیان و پێشەوە سەر مارکەی نیشانەی و بپەرستن پەیکەرەکەی یان دڕندە
 حوکمڕانییان مەسیح لەگەڵ ساڵ هەزار و بوون زیندوو ئەوان ؛نەدەکرد قبوڵ

 (NJB ،02:2 ؛00- 09 ، 09:2 پەیدابوون) .کرد

 .دژی لە یەکگرتوون کە ببات لەناو جیهان سوپای دەبێت ناچار عیسا بدەن سەرنج

 دروستی یەکگرتوویی کە کاتێکە ئەوە .دەکەن حوکمڕانی پیرۆزەکان و ئەو پاشان

 باش کە دەگرن درۆینەکان وەزیرە لە گوێ زۆرێک بەداخەوە .دەبێت ئیمانەکە
 کۆرنتیەکان 0) هۆشداریدا خودا نێردراوی پۆڵۆسی وەک ،نین باش بەاڵم ،دەردەکەون

 تێبگەن خودا شانشینی ئینجیلی و پیرۆز کتێبی لە بەڕاستی زیاتر ئەگەر (۔02-02 :00

  .دەکرد عیسا لەگەڵ شەڕیان کەمتر
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 خودا شانشینی بۆچی ۔7

 بەاڵم ،زیرەکین ئەوەندە ئێمە کە بیربکەنەوە وا دەکەن حەز مرۆڤەکان هەرچەندە

 "سنوورە بێ خودا تێگەیشتنی" ئەوەشدا لەگەڵ بەاڵم ،هەیە تێگەیشتنمان بۆ سنوورێک

 (۔21 :021 زەبوری)

 .هەسارەیە ئەم چاککردنی بۆ دەوێت خودای دەستێوەردانی بۆیە هەر

 نین ئامادە مرۆڤەکان ڕەهای زۆرینەی بەاڵم ،هەیە خودا بە باوەڕیان زۆرێک کاتێکدا لە

 :خوارەوە ئەمانەی بدەنە سەرنج .دەکات ڕێنمایی بەڕاستی ئەو کە بژین شێوەیە بەو

 لێ چیت یەزدان وە .باشە چی کە دایت نیشانی ئەو ،مرۆڤ ئەی 8

 بە و ،خۆشبوێت میهرەبانیت ،بکەیت دادپەروەرانە لەوەی جگە دەخوازێت

 (1 :2 میکا) ؟بڕۆن خوداکەتدا لەگەڵ خۆبەزلزانین

 بووبێت ئامادە بەڕاستی مرۆڤایەتی کە نییە شتێک خودا لەگەڵ خۆبەزلزانین بە ڕۆشتن

 پشت هەڵیانبژاردووە مرۆڤەکان، (2-0 :1 پیدابوون) حەوا و ئادەم سەردەمی لە .بیکات
 فەرمانەکانی سەرەڕای ،خوداوە سەرووی لە ،ببەستن ئەولەویەتەکانیان و خۆیان بە

 (۔01-1 :02 دەرچوون)

 :دەکات فێری پەندەکان کتێبی

 .مەبە خۆت تێگەیشتنی بە پشت ،ببەستە یەزدان بە پشت دڵتەوە هەموو بە 5

 . 7دەکات ئاراستە ڕێگاکانت ئەو و بنێ بەودا دان ڕێگاکانتدا هەموو لە 6

 .بکەونەوە دوور خراپە لە و بترسن یەزدان لە .مەبە ژیر خۆتدا لەبەرچاوی

 (1-2 :1 پەندەکانی)

 چاوەڕێی یان ناکەن خودا بە متمانەیان دڵەوە هەموو بە بەڕاستی خەڵک زۆربەی بەاڵم

 دەیەوێت خودا ئەوەی دەڵێن زۆرێک .بکات ئاراستە هەنگاوەکانیان کە ناکەن ئەوە

 و (9 :00 پەیدابوون) فریودراوە شەیتانەوە لەالیەن مرۆڤایەتی .نایکەن بەاڵم ،دەیکەین

 (۔02 :0 یەکەم یۆحەنا) 'ژیان شانازی' و جیهان شەهوەتەکانی ژێر کەوتووەتە
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 چونکە ،خۆیان عەلمانی حکومەتی و ئایینی نەریتی سەر هاتوونەتە زۆرێک هەربۆیە

 و (01 :02 یەرمیا بڕوانە) نا ئەوان بەاڵم .دەزانن باشترین خۆیان وایە پێیان

 .ناکەن تەوبە بەڕاستی زۆربەیان

 (۔00-00 :02 مەتا بڕوانە) خودایە شانشینی بە پێویستی مرۆڤایەتی بۆیە هەر

 بکهرەوە بهختهوەرییهکان له بیر

 خۆیدا وتاری لە کە ،بوو بەختەوەرییەکان عیسا ناسراوەکانی لێدوانە زنجیرە لە یەکێک

 .دا زەیتون چیای لەسەر

 :فەرموویەتی کە قسانەی لەو هەندێک بدەنە سەرنج

 ئاسمان شانشینی چونکە ،هەژارن ڕۆحییەوە ڕووی لە ئەوانەی خۆشبەختن 3»

 .دەدرێن دڵنەوایی چونکە ،دەگێڕن ماتەمینی ئەوانەی خۆشبەختن . 4ئەوانە هی

 . 6دەگرن میرات بە زەوی چونکە ،نیان و نەرم ئەوانەی خۆشبەختن 5

 . 7دەبن تێر چونکە ،ڕاستودروستی تینووی و برسی ئەوانەی خۆشبەختن

 خۆشبەختن . 8پێدەگات ڕەحمیان چونکە ،میهرەبانن ئەوانەی خۆشبەختن

 چونکە ،ئاشتیخوازان خۆشبەختن . 9دەبینن خودا چونکە ،پاکە دڵیان ئەوانەی

 ڕاستودروستیدا پێناو لە ئەوانەی خۆشبەختن . 10خودا کوڕانی دەوترێت پێیان

 (02-1 :2 مەتا) .ئەوانە هی ئاسمان شانشینی چونکە ،دەکرێن گۆشەگیری

 شانشینی بە مەتیەوە لەالیەن زۆرجار، (10-2:12 مارک بڕوانە) خودادایە شانشینی لە

 .دەبن جێبەجێ لەوێدا پیرۆزانە بەڵێنە ئەم کە، (01:10 مەتا بڕوانە) ناودەبرێت ئاسمان

 بە زەوی کە دەکرێت جێبەجێ نیانەکان و نەرم بۆ بەڵێن کە خودادایە شانشینی لە

 شانشینی لە بن نیعمەتەکان مژدەی چاوەڕوانی .ببینن خودا پاکەکان و بگرن میرات

 !خودادا

 ڕاستن خودا ڕێگاکانی
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 خۆپەرست خودا و ( 2:1،02 یۆحەنا ی0) خۆشەویستییە خودا کە ئەوەیە ڕاستییەکە

 مارک) دەدەن نیشان دراوسێمان و خودا بە بەرامبەر خۆشەویستی خودا یاساکانی .نییە

 دێت کۆتایی مردن بە و خۆپەرستن جیهان ڕێگاکانی (۔00-1 :0 یاقوب ؛09-10 :00

 (۔2 :1 ڕۆمیان)

 فەرمانانە ئەم ڕاستەقینەکان مەسیحییە کە دەدات نیشان پیرۆز کتێبی کە بدەن سەرنج

 :دەکەن جێبەجێ

 و بووە لەدایک خوداوە لە مەسیحە عیسا کە بکات باوەڕ هەرکەسێک 1
 کە دەوێت خۆشی ئەویش ،بووە لەدایک کە بوێت خۆش ئەوی هەرکەسێک

 کاتێک ،خۆشدەوێت خودامان مندااڵنی کە دەزانین شێوەیە بەم . 2بووە لەدایک

 خودای چونکە . 3دەکەین جێبەجێ فەرمانەکانی و خۆشدەوێت خودامان

 فەرمانەکانی وە .بکەین جێبەجێ فەرمانەکانی کە ئەمەیە خۆشەویستی

 (1-0 :2 یەکەم یۆحەنا) . نین قورس

 0) پاکن ڕێگاکانی (۔010 :009 زەبوری) "ڕاستودروستین خودا فەرمانەکانی" هەموو

 و کردووە قبوڵ یان"نایاسایی" جۆراوجۆری فۆڕمی زۆرێک بەداخەوە (۔02 :0 تیتۆس

 بۆ بەڵکو ،نەهاتووە پێغەمبەران یان یاسا لەناوبردنی بۆ عیسا کە ناکەن بەوە درک

 و خۆیان ڕاستەقینەی مانای ڕوونکردنەوەی بە، (01 :2 مەتا) جێبەجێکردنیان

 عیسا (۔01-00 :2 مەتا نموونە بۆ) بیرکردنەوە زۆرن ئەوەی دەرەوەی لە فراوانکردنی

 دەوترێت پێی ئاسماندا شانشینی لە ،بکات فێری و بکات هەرکەسێک " کە کرد فێری

 (۔دەگۆڕدرێن 'ئاسمان شانشینی' و 'خودا شانشینی' زاراوەی) (09 :2 مەتا) "گەورە

 بانگەشەی زۆرێک (۔01 :0 یاقوب) مردووە کار بەبێ باوەڕ کە دەکات فێری ئینجیل

 مەتا) ناکەن فێرکارییەکانی بە باوەڕ بەڕاستی بەاڵم ،دەکەون عیسا شوێن کە دەکەن ئەوە

 (۔0 :00 کۆرنتیەکان یەکەمی بڕوانە) ناکەن ئەو تەقلیدی پێویست وەک و (00-01 :1

 کردووە گوناهیان هەموویان و (KJV ،2 :1 یەکەم یۆحەنا) "یاسایە سەرپێچی گوناه"

 حوکمدا بەسەر بەزەیی کە دەدات نیشان پیرۆز کتێبی بەاڵم (۔01 :1 ڕۆمیان)
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 بڕوانە) هەیە هەمووان بۆ پالنێکی بەڕاستی خودا چونکە (01 :0 یاقوب) سەردەکەون

 (۔2 :1 لوقا

 ،ساڵەدا هەزار شانشینی لە .ناکات کار ،خودا ڕێگاکانی لە بەدەر ،مرۆڤ چارەسەری

 چونکە ،دەبێت زاڵ چاکە، (02 :09 پەیدابوون) دەکات حوکم "ئاسن دارێکی" بە عیسا

 کۆمهڵگاکانی که ئهوەیه لهبهر جیهان کێشهکانی ههموو .دەژین خودا ڕێگای بە خەڵک

 دەریدەخات مێژوو . بن یاساکهی و خودا گوێڕایهڵی ڕەتدەکهنهوە جیهانه ئهم

 :نییە کۆمەڵگای کێشەکانی چارەسەرکردنی توانای مرۆڤایەتی

 و ژیان ڕۆحی بیرکردنەوەی بەاڵم ،مردنە جەستەیی بیرکردنەوەی چونکە 6

 چونکە .خودا بە بەرامبەر دوژمنایەتییە جەستەیی عەقڵی چونکە . 7ئاشتییە

 لە ئەوانەی کەواتە . 8بێت ناتوانێت بەڕاستی و نییە خودا یاسای ملکەچی

 (1-2 :1 ڕۆمیان) .بکەن ڕازی خودا ناتوانن ،جەستەدان

 پێدەدرێت خودایان ڕۆحی و ،بێت ڕۆحییەکان شتە لەسەر سەرنجیان دەبێ مەسیحییەکان

 :کەسییەکانمان الوازییە سەرەڕای، (9 :1 ڕۆمیان) بکەن ئەوە سەردەمەدا لەم

 زۆرێک ،جەستە داناکانی لە زۆرێک کە دەبینن خۆتان بانگەوازی ،برایان 26

 شتە خودا بەاڵم . 27نەکراون بانگ بەڕێز کەسی زۆر و بەهێزەکان لە

 شتە خودا ،بکات شەرمەزار داناکان ئەوەی بۆ هەڵبژاردووە جیهانی گەمژەکانی

 .بکات شەرمەزار بەهێزەکان شتە ئەوەی بۆ هەڵبژاردووە جیهانی الوازەکانی
 خودا ،پێدەکرێن سووکایەتی کە شتانەی ئەو و جیهان خراپەکانی شتە 28

 هەن کە شتانەی ئەو ئەوەی بۆ ،نین کە شتانەی ئەو و هەڵیبژاردووە

 لە ئێوە بەاڵم . 30نەکات شانازی لەبەردەمیدا گۆشتێک هیچ تاکو 29 ،لەناوببەن

 ،خوداوە لەالیەن حیکمەت بە بووە ئێمە بۆ کە ،ئەوەوەن مەسیحی عیسا

 ئەو» :نووسراوە وەک کە-  31ڕزگاربوون و پیرۆزکردن و ڕاستودروستی

 :0 کۆرنتیۆس 0) «.بکات یەزدان بە شانازی با ،دەکات شانازی کەسەی

02-10) 
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 0) دەڕۆین باوەڕ بە ئێستا ئێمە !بکەن خوداوە پالنی بە شانازی دەبێ مەسیحییەکان

 عیبرانییەکان) باوەڕ بە (1:0 کۆلۆسیان) دەکەین سەرەوە سەیری، (1 :2 کۆرنتیەکان

 :00 پەیدابوون) خودا فەرمانەکانی بە پابەندبوون بەهۆی دەبین بەختەوەر ئێمە (۔2 :00

 (۔02

 ؟خودا شانشینی ئینجیلی بۆچی

 ،کردووە قبوڵ ڕزگارکەر وەک عیسایان کاتێک کە دەکەن هەست زیاتر پرۆتستانتەکان

 مەعمودیەتیان ئەوانەی وایە پێیان کاسۆلیکەکان .گەڕاون خودادا شانشینی بەدوای کە

 .کڵێساکەیانەوە ناو چوونەتە شانشینی وەک ،کۆرپەشدا تەمەنی لە تەنانەت ،وەرگرتووە

 ڕێگەی لە کە بیربکەنەوە وا هەیە مەیلیان ڕۆژهەاڵت ئۆرتۆدۆکسەکانی و کاسۆلیکەکان

 بڕیارە مەسیحییەکان کاتێکدا لە .دەگەڕێن خودادا شانشینی بەدوای هتدەوە و نهێنییەکان

 بێت جیهان لە چاویان هەیە مەیلیان پرۆتستانتەکان-ڕۆمانی-یۆنانی ،بخۆن مەعمودیەت

 زەمینییان فۆکەسی کە هەیە مەیلیان ئەوان .مرۆڤایەتی کێشەکانی چارەسەرکردنی بۆ

 (۔1-2 :1 ڕۆمیان بڕوانە) هەبێت

 تەواوی ئامانجێکی کە ئەوەیە (2:11 مەتا) بگەڕێ خودادا شانشینی بەدوای سەرەتا

 بەڵکو ،چارەسەر بۆ بێت دونیا لە چاوی نەک ،ئامانجێک .مەسیحییەکان بۆ بێت ژیان

 .دەگۆڕێت ژیانمان خودا شانشینی مژدەی .بێت ڕێگاکانی و خودا لە چاوی

 دەکەیت بەوە درک ئایا بەاڵم ،دەکەن حوکمڕانی عیسا لەگەڵ مەسیحییەکان دەڵێت ئینجیل
 ؟دەکەن شارەکان حوکمڕانی ڕاستیدا لە ڕاستەقینەکان مەسیحییە کە ئەوەیە مانای ئەوە کە

 :کرد فێری عیسا

 خۆی بۆ شانشینی ئەوەی بۆ دوور واڵتێکی چووە ئاغا پیاوێکی 12»

 پێ مینای دە و کرد بانگ خزمەتکارەکانی لە دە . 13بگەڕێتەوە و وەربگرێت

 ڕقیان هاواڵتییەکانی بەاڵم . 14بکەن بازرگانی ،دێم تا :گوتن پێی و بەخشین

 ئەوەی بۆ نابێت پیاوەمان ئەم» :گوتیان و نارد بەدوادا شاندێکیان ،بوو لێی

 «.بێت بەسەردا پاشایەتیمان

 ...وەرگرتنی دوای ،گەڕایەوە کاتێک هەروەها 15»
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 بانگی ،پێداون پارەکەی کە کرد خزمەتکارانە بەم فەرمانی پاشان , شانشینی

 قازانجی بازرگانیکردندا لە چەندە کەسێک هەر بزانێت تا ،الی بۆ بکەن

 مینای دە میناکەت ،مامۆستا» :گوتی و هات یەکەمیان ئینجا . 16کردووە

 زۆر لە تۆ چونکە .باش خزمەتکاری ،باشە» :گوت پێی «. 17وەرگرتووە

 و هات دووەمیان '. 18هەبێت شاردا دە بەسەر دەسەاڵتت ،بوویت دڵسۆز کەمدا

 پێی شێوە هەمان بە «. 19وەرگرتووە مینای پێنج میناکەت ،مامۆستا» :گوتی

 (09-00 :09 لووقا) .بە شار پێنج سەرپەرشتی تۆش :گوت

 حوکمڕانی کە دەبێت دەرفەتیان مەسیحییەکان .هەتە ئێستا کەمەی ئەو بەسەر بە دڵسۆز

 پاداشتی" :وتی عیسا هەروەها .ڕاستەقینەدا شانشینییەکی لە ،بکەن ڕاستەقینەکان شارە

 (۔00:00 پەیدابوون) "کەسێک هەر بە بیدەم کارەکەی بەپێی کە ، مندایە لەگەڵ من

 ئەوانەی بۆ (0 :02 یۆحەنا) هەیە شوێنێکی و (02 :02 ئەیوب) هەیە پالنێکی خودا

 خودا شانشینی (۔02 :01 پەخشانی ؛2:22 یۆحەنا) دەدەنەوە وەاڵمی بەڕاستی کە

 !لێی بیت بەشێک دەتوانیت و بەڕاستی

 "قەرەباڵغی هێزی" ناوی بە هەبوو بابەتێکی زانست گۆڤاری 0202 ساڵی سەرەتای لە
 ئەو دەتوانێت قەرەباڵغی سەرچاوەی و دەستکرد زیرەکی کە دەکرد بەوە ئاماژەی کە

 ئەوەشدا لەگەڵ .دەبێتەوە مرۆڤایەتی ڕووبەڕووی کە بکات چارەسەر "خراپانە کێشە"

 .چارەسەرکردنی چۆنیەتی جای چ ،چییە خراپەکاری کە تێبگات لەوە نەیتوانی بابەتەکە

 یەکەمدا و بیست سەدەی لە ،خودا ڕاستەقینەکانی ڕێگا پەیڕەوکردنی لە جگە ،هاوکاری
 مرۆڤایەتی کاتێک بوو گەورەدا الفاوی دوای لە چۆن وەک ،شکستهێنان بە مەحکومە

 (۔9-0 :00 پیدابوون) بابل شکستخواردووی تاوەری دروستکردنی بۆ کرد هاوکارییان

 دەستکەوتە سەرەڕای) ناوەڕاست ڕۆژهەاڵتی وەک شوێنەکانی لە ،جیهان کێشەکانی

، (2:1 تەسالۆنیکیەکان یەکەمی؛ 9:01a دانیال نموونە بۆ ،چاوەڕوانکراوەکان کاتییە

 خودایە شانشینی ئاشتی بە پێویستمان ئێمە -ناکرێن چارەسەر مرۆڤەکانەوە لەالیەن

 (۔17 :02 ڕۆمیان)
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 چارەسەر ،چاوەڕوانکراوەکان دەستکەوتە سەرەڕای ،نێودەوڵەتی تیرۆریزمی کێشەکانی

 بڕوانە) یەکگرتووەکانەوە نەتەوە فریودراوانی لەالیەن (00 :00 حەزەقێل بڕوانە) نابن

 .خودایە شانشینی ئاسوودەیی و خۆشی بە پێویستمان ئێمە -(00:9 پەخشانی

 جیهان گەالنی چۆن وەک ،نابن چارەسەر نێودەوڵەتی هاوکاری بە ژینگە کێشەکانی

 خودا شانشینی بە بەاڵم، (01 :00 پەیدابوون) زەوی لەناوبردنی لە دەبن یارمەتیدەر

 .دەکرێن چارەسەر

 مرۆڤ جەستەی ئەندامەکانی فرۆشتنی و لەباربردن و سێکسی ئەخالقی بێ پرسەکانی

 شانشینی لەالیەن بەڵکو، (01:01 پەخشانی بڕوانە) نابن چارەسەر ئەمریکاوە لەالیەن

 .دەکرێن چارەسەر خوداوە

 لە هەیانە دیکە گەالنی لە زۆرێک و بەریتانیا و ئەمریکا کە گەورەیەی قەرزە ئەو
 لەناوچوون دوای) کۆتاییدا لە بەڵکو ،نابێت چارەسەر نێودەوڵەتییەوە دەاڵڵی ڕێگەی

 .دەکرێت چارەسەر خوداوە شانشینی لەالیەن (1-0:2 حەبەقوق بەپێی

 ئێمە -نابێت چارەسەر یەکگرتووەکانەوە نەتەوە لەالیەن خراپ پەروەردەی و نەزانی

 بزووتنەوەیەکی هیچ بە بەڕاستی ئایینی ملمالنێی .خودایە شانشینی بە پێویستمان

 بە پیرۆز کتێبی ڕاستەقینەی عیسای لە جگە کە نابێت چارەسەر ئایین نێوان-ئیکۆمێنیکی

 بە پێویستمان ئەوەش بۆ و جیهاندا لە کێشەکەیە گوناه .بێت ڕازی ڕزگاربوون

 مۆدێرن پزیشکی زانستی .خودادا شانشینی لە هەیە گەڕانەوەی و عیسا قوربانیدانی

 .خودایە شانشینی بە پێویستمان ئێمە -نییە مرۆڤ تەندروستی بۆ وەاڵمەکانی هەموو

 ناکرێن چارەسەر بۆماوەییەوە دەستکاریکراوەکانی زیندەوەرە لەالیەن برسێتی کێشەکانی

 -بەرهەمەکانەوە شکستی ئەگەری بەهۆی برسێتی مەترسی دەخەنە جیهان لە بەشێک کە

 .خودایە شانشینی بە پێویستمان ئێمە

 کە کاتێکدا لە ،تر شوێنەکانی و ئاسیا و ئەفریقا لە بەشێک لە بەرفراوانەکە هەژارییە

 ،(09-0 :01 پەخشانی بڕوانە) 'بابل' زەمان کۆتایی لە دەبن سوودمەند ماوەیەک بۆ

 بیرۆکەیەی ئەو .خودایە شانشینی بە پێویستمان ئێمە -ناکات چارەسەر هەژاری کێشەی
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 بهێنێتە یۆتۆپیا دا'ئێستا خراپەی سەردەمی' لەم دەتوانێت مرۆڤایەتی ،عیسا لە جگە کە

 (۔02-1 :0 گەالتییەکان) درۆینەیە ئینجیلێکی ،ئاراوە

 زەوی لەسەر کە ڕستەییە شانشینییەکی خودا شانشینی ساڵەی هەزار قۆناغی

 وەک خۆشەویست خودایەکی و خودا خۆشەویستەکانی یاسا بنەمای لەسەر .دادەمەزرێت

 دەکەن حوکمڕانی ساڵ هەزار ماوەی بۆ مەسیح لەگەڵ پیرۆزەکان .دەبێت سەرکردە

 لە بەڕاستی کە دەگرێتەوە ئەوانە شانشینییە ئەم (۔2-2 :02 ؛02 :2 پەیدابوون)

 لە خودا شانشینی کە ناکات لەوە باس پیرۆز کتێبێکی هیچ بەاڵم ،خودادان کەنیسەی
 فێرکاری دژی ڕۆما کەنیسەی (۔تر شێوەیەکی بە یان کاسۆلیکی) کەنیسەیە ڕاستیدا
 لەگەڵ دەبێت پیرۆز کتێبی ئینجیلی پەیامی دژی بەهێزتر دواتر و بووە ساڵە هەزار

 بەدەستبهێنێت میدیایی بەرچاوی ڕووماڵێکی ئەمە پێدەچێت .کۆتایی لە نزیکبوونەوەمان

 .02:02 مەتا جێبەجێکردنی بۆ بێت یارمەتیدەر ڕەنگە کە

 لە ئاسمانەوە لە کە ،لەخۆدەگرێت نوێ ئۆرشەلیمی" خودا شانشینی ،کۆتاییدا قۆناغی لە

 و ناڕەوا ئیتر .نابێت کۆتایی زیادبوونی و (00:0 پەیدابوون) "خوارەوە دێتە خوداوە

 .نامێنێت مردنیش و خەم و ناڕەحەتی

 .پیرۆزە کتێبی گرنگی بابەتێکی خودا شانشینی ئینجیلی لە تێگەیشتن و بانگەواز

 فێریان یۆحەنا و پۆڵس و عیسا .دەربارەی دەکرد فێریان کۆن پەیمانی نووسەرانی

 ،مابێتەوە نوێدا پەیمانی دەرەوەی لە کە 'مەسیحی' وتاری کۆنترین .دەربارەی دەکرد

 مێلیتۆ و پۆلیکارپ وەک ،دووەم سەدەی سەرەتای مەسیحییەکانی سەرکردە .دەکرد فێری

 لەبیرت .دەکەین فێری ئەمڕۆ خودا بەردەوامی کەنیسەی لە ئێمە .بوون ئەوە فێری، 

 بانگەشەی عیسا دەدات نیشانی پیرۆز کتێبی کە بابەتە یەکەم خودا شانشینی کە بێت

 بانگەشەی زیندووبوونەوە دوای کە بوو ئەوە هەروەها .01 :0 مارک) کردووە لەسەر

 بگەڕێن بەدوایدا سەرەتا دەبێ مەسیحییەکان کە شتێکە ئەوە و -(0:1 ئەکەد) کردووە بۆ

 (۔2:11 مەتا)

 و عیسا کە ئینجیل لە جەختکردنەوە .نییە عیسا مردنی و ژیان باسی تەنها ئینجیل

 شانشینی ئینجیلی .بوو خودا داهاتووی شانشینی ،دەکرد فێریان شوێنکەوتووانی
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 حکومەتەکانی کۆتایی فێرکردنی بەاڵم ،لەخۆدەگرێت مەسیحەوە ڕێگەی لە ڕزگاربوون

 (۔02 :00 پەیدابوون) لەخۆدەگرێت مرۆڤیش

 وەک شانشینی ئینجیلی ئەوەی دوای تا نایەت کۆتایی کە کرد فێری عیسا ،بێت لەبیرت

 بانگەشەیە ئەو وە (۔02 :02 مەتا) دەکرێت بۆ بانگەشەی گەالن هەموو بۆ شایەتحاڵێک

 .ڕوودەدات ئێستا

 ڕووبهڕووی که کێشانهیه ئهو چارەسهری خودا شانشینی کە ئەوەیە خۆش مژدەی

 نە ،بیبیستن نە ،بکەن پشتگیری نایانەوێت زۆربەیان بەاڵم . دەبێتهوە مرۆڤایهتی

 لە، (01 :2 مەتا) هەتاهەتاییە خودا شانشینی .بکەن ڕاستییەکانی بە باوەڕ دەیانەوێت

 (۔10 :1 کۆرنتیەکان 0) "تێدەپەڕێت جیهانە ئەم" کاتێکدا

 بەردەوامی کەنیسەی لە ئێمە کە شتێکە خودا شانشینی ڕاستەقینەی ئینجیلی ڕاگەیاندنی

 فێری پیرۆز کتێبی کە بکەین فێر شتانە ئەو هەموو هەوڵدەدەین ئێمە .جدیین خودادا

 چاوەڕێی لەکاتێکدا (۔02 :02 مەتا) خودا شانشینی لەوانەش، (02-09 :01 مەتا) دەکات

 دڵنەوایی و بکەوین خودا ڕێگاکانی شوێن و فێربین پێویستە ،دەکەین شانشینییە ئەو

 .بکەن ڕاستییەکان بە باوەڕ دەیانەوێت کە دیکە ئەوانی

 باوەڕت ئایا ؟بکەیت خودا شانشینی داهاتووی ئینجیلی ڕاگەیاندنی لە پشتگیری نابێت ئایا
 ؟هەیە خودا شانشینی ئینجیلی بە
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 چېركاۋى خۇدا داۋاملىق
 

 ،بیچ گرۆڤەر ،ئەڤینۆ گراند.و 1036 :.له دەکهوێته چېركاۋى خۇدا داۋاملىق له ئهی ئێس یو ئۆفیسی

 .www.ccog.org سایت وێب ;ئەمریکا 93433 ،کالیفۆرنیا
 

 بېكهتلهر تور (CCOG) چېركاۋى خۇدا داۋاملىق
 

 CCOG.ASIA مەركەزلەشكەن ئاسىیاغا بېكەت تور بۇ. 

 CCOG.IN  هیندی کەلەپووری ئەوانەی بۆ ئامانج کراوەتە سایتە ئەم.  

 CCOG.EU ئامانج کراوەتە ئەوروپا بەرەو سایتە ئەم.  

 CCOG.NZ باشقىالرغا كۆرۈنۈشتىكى ئارقا كەلگەن ئەنگىلىیەدىن ۋە زېالندىیە یېڭى بېكەت تور بۇ 

 .قارىتىلغان

CCOG.ORG بە خزمەت کیشوەرەکاندا هەموو لە ۔چېركاۋى خۇدا داۋاملىق لە سەرەکییە وێبسایتی ئەمە 

 .تێدایە ڤیدیۆی و بەستەر و بابەت. دەکات خەڵکی

 CCOGCANADA.CA قارىتىلغان كانادادىكىلەرگە بېكەت تور بۇ. 

 CCOGAfrica.ORG ئەفریقا لە ئەوانەی بۆ ئامانج کراوەتە سایتە ئەم 

 CDLIDD.ES La Continuación de la Iglesia de Dios.  بۆ ئیسپانییە زمانی ماڵپەڕی ئەمە 

 .چېركاۋى خۇدا داۋاملىق

PNIND.PH  Patuloy na Iglesya ng Diyos. ۔چېركاۋى خۇدا داۋاملىق لە فلیپین ماڵپەڕی ئەمە 

 .هەیە زانیاری تاگالۆگ و ئینگلیزی زمانی بە
 

 مێژوو و ههواڵ ماڵپهڕی
 

COGWRITER.COM  وتارە و مەزهەبی و هەواڵ و ڕاگەیاندنە سەرەکی ئامرازێکی وێبسایتە ئەم 

 .هەیە پێغەمبەرانەی نوێکردنەوەی و ڤیدیۆکان و مێژووییەکان

CHURCHHISTORYBOOK.COM  بىلەن ئۇچۇرالر ۋە ماقالىلەر ئائىت تارىخىغا چېركاۋ بۇ 

 .ئاسان تۇتۇش ئەستە توربېكەتنى

BIBLENEWSPROPHECY.NET  ئینجیلی و هەواڵ بابەتی کە ئۆنالینە ڕادیۆی وێبسایتێکی ئەمە 

 .دەپۆشێت
 

 وتاری و وتاری بۆ بیتچوت و یوتیوب ڤیدیۆیی کهناڵی
 

BibleNewsProphecy  کەناڵ CCOG سىنلىرى نەسىهەت-ۋەز. 

CCOGAfrica  نامەکانی کەناڵ CCOG ئەفریقییەکان زمانە بە. 

CCOG Animations  مەسیحی بیروباوەڕی الیەنەکانی فێرکردنی بۆ کەناڵێک.  

CCOGSermones  بار ئۇچۇرلىرى تىلىدا ئىسپان قانالنىڭ. 

ContinuingCOG ڤیدیۆیی وتاری کەناڵ CCOG۔  
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 قودس لە بینایەک ی(زیادکراون دواتر هەندێکیان لەگەڵ) ماونەتەوە کە خشتانەی چەند لەو هەندێک وێنەکە خوارەوە لە

 ئێستادا لە) دەکرێت وەسف قودس ڕۆژئاوای گردی لە خودا کڵێسای بە باشتر بەاڵم، ناسراوە سێناکڵ بە هەندێکجار کە

 :(سیۆن چیای دەوترێت پێی

 

 

 

 خۇدانىڭ ئەیسانىڭ. ’’قارىلىدۇ دەپ مۇمكىن بولۇشى ئورنى بىناسىنىڭ چېركاۋ خىرىستىیان هەقىقىي بۇرۇنقى ئەڭ بەلكىم بۇ

 .ئىدى بىنا بېرىدىغان تەلىم یېرۇسالېمدىكى بۇ. بىنا بىر قىلىنغان تەشۋىق دە‘‘ خەۋەر خۇش توغرىسىدىكى پادىشاهلىقى

 .کوردی زمانی وەربگرین پرسیارانە وئە دائێستا
 

 

 بوویته ،براثرین، تۆ چونکه، بوونهوە کهم بهبێ دەکهین خودا بۆ سوپاس هۆکارەش ئهم لهبهر

 (14-3:12 تیسالۆنیهکان 1). مهسیحدان عیسای له یههودا له که خودا کهنیسهکانی شوێنکهوتووی

. کراون قهشهکان کهڕادەستی شتانهی ئهو ههموو بۆ کهجارێک باوەڕەی بهو پهری ئادەمیزادو بهڕاستی

 (2 جود)

. نێردراوم مهبهسته ئهم بۆ چونکه ،بکهم بانگ تر شارەکانی بۆ خودا پاشایهتی دەبێت: وتن پێی ئینجا

 (4:42 لوقا)

. دەکرێت زیاد کهبۆت شتانهی ئهو ههموو، بکه خودا پاشای داوای ەللاعلیهوسلم صلی پێغهمبهر ئهی

-13:21 لوقا). ببهخشێت پێ شانشینت ئهوەی بۆ باوکته خۆشی ئهوە چونکه ،بچووکهکان مێله، مهترسه

23) 

 پاشان ،دەکرێت بانگ گهالن ههموو بۆ شایهتێک وەک جیهاندا ههموو له پاشایهتیش ئینجیلهی ئهم

 (34:14 ماثیو). دێت کۆتایی


