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دپام ئارنۆڵ  

 ڕێبەری گیرفان بۆ کڵێسا چاندن  ڕێبەری گیرفان بۆ کڵێسا چاندن 

 ڕێبەری گیرفان بۆ کڵێسا چاندن 
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چاپ کۆپی کردن و وەرگێڕان و بەرهەم هێنانەوەی و 

 کردنەوەی ڕێگا پێدراوە لە هەر بوارێکدا
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چەندین قات زیاد مەبەست لە 

 کردن
ئەگەر بمانەوێت کلێسا زیاتر لە دانیشتووان زیاد بکات، دەبێت 

 چەندین قات زیاد بکەین .

ئەگەر موژدەبەرێک بۆ ڕۆژێکدا 

کەس و بەردەوام  ٠١١١موژدە بداتە 

ساڵ  ٠٠١١١بێت، ئەوا پێویستی بە 

هەیە تاکو هەموو جیهان ڕزگاری 

 بێت.

قوتابیان  بەاڵم لە الیەکی دیکە ئەگەر

یەک کەس بکەنە قوتابی و ئەویش 

خەڵکی دیکە بکاتە قوتابی، لە ئەنجامدا 

پرۆسەی قوتابی کردن بەردەوام دەبێت 

ساڵ هەموو جیهان  ٠٠و ئەوا بە 

 موژدەی پێدەدرێت.
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 دڵمان
 سانا

تۆ دەتوانیت بیکەیت، پرۆسەکە زۆر سانایە، الوو پیر، 

دێیی، شەرمن و خوێندەوار و نەخوێندەوار، شارستان و ال

بوێر، شارەزا و دەسپێک، تۆ دەتوانی کاریگەری زۆرت 

 هەبێت بە چاندنی کڵێسای سادە کە کڵێسا دەچێنێتەوە.

 

 بڕینەوەی لێوار

تۆ دەتوانیت کاریگەری زۆرت هابێت لەسەر ئەوانەی لە خودا 

دورن! چاندنی کڵێسای بەرهەمهێن کاریگەرترین ڕێگایە بۆ 

ئەمەش بە بەڵگەی تۆمار کراوە. گەیاندنی موژدەی عیسا ،   

 

 مەشقی خێرا

دەکرێت ببیتە بەشێک لە چیرۆکی خودا، سەرکێشی مزگێنی! 

کە دەست ثێدەکات و کڵێسا دەگاتە ئەوپەڕی پرۆسەی کڵێسا 
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چاندنی خۆی، بەڕاستی ئەوەی دەبێتە هۆی ئەوەی بزوتنەوەی 

.کڵێسا چاندن لەدەست دەردەچێت  

حی پیرۆز نامێنێت، بەاڵم ڕوڕاستە ئێمە جڵەوی پرۆسەکەمان 

 بە دڵنیاییەوە جڵەوی بە دەستە.

 

 ڕەنگین و جوان

 دەتوانیت لە هەر شوێنێک و لەگەل هەموو کەسێک بیکەیت!

کڵێسا سادەکان لە نێو خەڵکێک دەستی پێکرد کە جیاواز بون لە 

ڕوی نەتەوەو دەربڕینی کەلتووری  جیاواز. لە زانکۆکانی 

نەخوێندەوار و الدێییەکانی ئەفریقا و شارە ئەمریکا و خەڵکی 

گەوراکانی ئاسیا و لەسەر کارەکان و چایخانەکان، هەر 

شوێنێک خەلک تیایدا بە ئاسایی کۆدەبێتەوە،لەو شوێنەدا 

 دەتوانن لەگەڵ عیسا کۆببنەوەو کڵێسایان هەبێت.
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 کردار کردار ڕادەکێشێت

سای تۆ ئێستا بە بنەماکانی ئینجیل دەژیت، نمونەی کڵێ

ڕاستەوخۆ لە ئینجیل و پەرتووکی کردار هاتووە.  بەرهەمهێنن

 ئەمەش بە پێی کتێبی پیرۆزە.

 

 لەسەر ژیانی نائاسایی بە

بەشێک لە ستراتیجیەتێکی خزمەت کە بەردەوامە! خزمەتێک 

دەست پێ بکە کە خۆماڵیەکان بەهێز بکات و تۆش ڕۆڵت 

ەر هەبێت، تۆش کارێک بۆ گوزەرانی خۆت بکە وەک پیشەگ

 دەکرێت.
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 پێنج هەنگاو
 

 ٠- دوعا  بکە

 دوعا بکە تا ئەو ئاستەی دەگرێییت بۆ ئەو خەڵکە.

بەڕۆژووبە و دوعا بکە. پیاسە بکە و دوعا بکە . داوا لە خودا 

بکە تا بتوانی ئەوە ببینی کە خودا دەیبینێت و هەست بەوە 

 بکەیت کە ئەو هەستی پێ دەکات.

پیاوەکانی ئاشتی کە دەرگا دەکەنەوە بۆ دڵ دوعا بکە بۆ ژن و 

و مێشکی ئەو کەسانەی تۆ موژدەیان دەدەیتێ. دوعا بکە بۆ 

تێگەیشتن و خۆشەویستی کەلتوور. دوعا بکە بۆ خودا تاکو 

 ستراتیجییەکی تایبەتت بداتێ.
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دیتن -٢  

برۆ خەڵک ببینە لە شوێنی خۆیان. بەوانەوە بنوسێ کە عیسا 

قەوارەی مەسیحی برۆ دەرەوە.ناناسن . لە   

بەرەنگاری تاقیکردنەوەو ئەو پاڵنەرانە ببەوە کە وات لێ 

دەکات بە کارو باری گروپ خەریک ببیت کە ووزە و کاتت 

دەمژێت. تەماشای گیرفانی ئەو کەسانە بکە کە هیچ لە 

دواکەوتووانی عیسای تیادا نییە. کە خەڵک دەبینیت وایان لێ 

.نت ببینن ، تۆ بڕۆ و برادەرەکانی ببینەمەکە کە بێن برادەرەکا  

 

بکە -٠  

قوتابی بکە و وەبەرهێنان لە ژیانی خەڵک بکە. چاوەڕوانی 

ئەوە مەبە تاکو ئەوان دوعای قبوڵ کردنی عیسا دەکەن یان 

بڵێن کە دەیانەوێ دوای عیسا بکەون، تۆ وەکو مرۆڤ 

 وەبەرهێنان بکە لە ژیانیان. "قوتابی کردن"

سفی موژدانە. هەروەها بنیادنانی شێوازی دیکەی وە

 پەیوەندیەکی مانادار.
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قوتابی کردن واتە ناساندنی عیسا بە خەڵک بە شێوازێک کە بە 

شێوەیەکی تایبەت بیناسن. چاوت لەسەر خزمەتی نێو میللەتان 

ئەوان . DNA بێت چونکە کاری خودا بەشیکە لە  

 

کۆبکەوە -٤  

کۆببنەوە بۆ وا بکە ئەوانەی لە ڕووی روحییەوە کراوەن 

خۆشی و نمایش، ئەوانەی حەزی هاوبەشیان هەیە، یان بۆ 

دوعا کردن و خوێندنی وشەی خودا. هەندێک جار باشترە کە 

خۆیان بڕیار بدەن لەگەڵ کێ کۆببنەوە و لە کوێ و کەی. چاو 

بخە سەر چیرۆک و ووتەکانی عیسا، چاوەڕێ مەکە تاکو 

تۆ کۆمەڵێ برادەران  ئەوان بڵێن دەمانەوێت ببینە قوتابی عیسا،

دروست بکە  بۆ نان خواردن کۆبوونەوە یەکێکە لە باشترین 

 ڕێگاکانی بنیاد نانی کۆمەڵگا.

عیسا دەڵێت گەر دوو یان سییان بە ناوی ئەو کۆببنەوە ئەوا 

بەشێوە هەرە ئاسان و  ئەو لەگەڵیانە. ئەمەیە کڵێسا 

بیت"  ابنەڕەتیەکەی. هیچ شتێکی دیکە پێویست نییە تاکو "کڵێس

شتی زیاتر هەیە بۆ گەشەکردنی کڵێسایەکی  تەندروست و 
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( ، بەاڵم کۆبونەوەی خەلک ٤٠-٤٢:٢زیندوو ) بڕوانە کردار 

 سەرەتای چاندنی ئەو کڵێسایەیە.

 

چەند قات زیاد کردن -٥  

پالن بۆ گەشەکردن.لەسەرەتاوە مەشق بە باواڕدارە نوێیەکان 

ەو موژدەدان، تا بکە بۆ وەرگرتنی بەرپرسیاری بۆ کۆبونەو

دەکرێت تۆ لە دواوە بمێنەوە بۆ هاندانی ئەوانی دیکە بۆ گەشە 

کردن و بەکارهێنانی بەهرە روحیەکانیان. کاتێک قەبارەی ئەو 

خزمەتە گەیشتە ئاستێکی باش لە گەورەیی، ئیتر پالن دابنێ بۆ 

 دەست پێکردنی کۆبونەوەی نوێ.
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 لە نێو تۆڕی کاردا کار بکە
 

باوەڕدارە تازەکان بدە بەردەوان برادەرایاتی هانی 

برادەراکانیان بکەن! لەبری ئەوەی تۆ باوەڕدارە نوێیەکان 

بهێنیە جیهانی خۆتەوە ئەوا تۆ بڕۆ ناو جیهانی ئەوانەوە. 

لەبری ئەوەی ئەوان بە خۆت بناسێنی، بڕۆ خۆت بە برادەرانی 

کە  ئەوان بناسێنە لە بری ئەوەی ئەوان بێنە ئەو شوێنانەی

 مایەی سەرنجی تۆن

 ، تۆ بڕۆ ئەو شوێنانەی کە مایەی سەرنجی ئەوانە.

زۆربەی هەرە زۆری خەڵک نایانەوێت برادەرە کۆنەکانیان 

کەم هەیە وەکو خوو برادەرانیان جێ دەهێڵن، بەجێ بهێڵن 

بەدوای ئەوانە بگەڕێ کە دەیانەوێ تۆ و عیسا بە تۆڕی 

رۆسەی دۆزینەوەی برادەرانیان بناسێنن. چێژ وەرگرە لە پ

 گروپی نوێی برادەران!
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 زنجیرەی فێرکردن
 

 

لەبری تەنها کۆکردنەوەی خەڵک لە دەوری خۆت ، چەندیین 

 ٢زنجیرەی فێرکردن دامەزرێنە لە هێڵێکدا ، بڕوانە 

:" ئەوەی لە منت بیستووە لەبەردەم چەندەها ٢:٢تیموساوس 

خەڵکی شایەت، بە خەڵکی دڵسۆزی بسپێرەکە لێهاتووبن، 

 دیکەش فێربکەن."

 

تۆ                                پۆلیس          

 

 تیموساوس                               قوتابی تۆ

 

قوتابیەکانتقوتابی                     خەڵکی دڵسۆز  

 

قوتابی قوتابی قوتابیەکانت                خەڵکی دیکە  
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 خەڵکی دیکە بەهێز بکە
 

لەبری ئەوەی کڵێسا لەدەوری خزمەتی خۆت بنیاد بنێیت، 

خەڵک بەهێز بکە خزمەت بکەنلە هێڵ لەگەڵ ئەفەسۆس 

: " ئەویش بە هەندێکی دا ببنە نێردراو، هەندێک ٠٠-٤:٠٠

هەندێک موژدەگەر، هەندێک شوان و مامۆستا ، بۆ پێغەمبەر، 

تەواو کردنی پیرۆز کراوانبۆ کاری خزمەت، بۆ بنیادنانی 

شی مەسیح ، تاککو هەمومان بگەینە یەکێتی باوەڕ و ناسینی لە

کوری خودا، ببینە مرۆڤێکی پێگەیشتوو، بگەینە ئاستی 

 تەواوی بااڵی مەسیح."
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چاوەروان مەبە تاکئ خەڵکەکە خولێک تەواو دەکەن، بەڵکو 

بیاننێرە و بەهێزیان بکە با برۆن باسی عیسا بۆ خەلک بکەن . 

و نا پێگەیشتوو بە شیوازی زۆر بەهێز خودا خەڵکی گەنج 

بەکار دەهێنێت. وا تێمەگە کە خەڵکی پێنەگەیشتوو ناتوانن 

باسی  چیرۆکی خۆیان لەگەڵ عیسا بۆ خەڵک باس بکەن یان 

داوەتیان بکان تاکو دوای عیسا بکەون. لە ڕاستیدا پێویستە 

هانیان بدەی باسی چیرۆکی خۆیان لەگەڵ عیسا یەکسەر بۆ 

کەن!خەڵک باس ب  

ئاستێکی گەورەتری لێپرسراوی دواتر دێت، بەاڵم بەردەوان 

ئەو پرسیارە لە خۆمان دەکەین ئاخۆ چ جۆرە خزمەتێک 

 گونجاوە تاکو پشتگیری کەسەکا بکەم تا بیکات.
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Aگروپی   
 

"  D B Cلەسەر شێوازی "زۆر گرنگە  – D،B ،Cشێوازی 

برۆی کەبەیەکەوە کۆدەبنەوە ) بە کەیفی خۆت ناوێکی لێ 

دابەش بکە بۆ چەند یەک لەسەر  Aبنێ( . کۆبونەوەی گرۆپی 

سێی و بە دڵسۆزی لەسەر مەبەستی هەر یەک لەو یەک لەسەر 

سێیانە بوەستە. گروپەکان یارمەتیدەرن ۆ دانانی بناغەی قوتابی 

انە و پەیڕەو کردنێکی بنەڕەتی. شێوازەکە فێر بونی ئاس

 کردنحشی ئاسانە و دەکرێ بگوازرێتەوەش.

 

داوا بکە خوا پەرستیەکی کورت و دوعا  -آ

 بۆ یەکتری بکرێت

بڵێ " چ شتێک هەیە کە تۆ سوپاسگوزاری بۆی؟" دواتر " -٠

با کاتێکمان هەبێت بۆ دوعا کردنێکی کورت و 

 سوپاسگوزاری"
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گوناهێکت  بڵێ "  ئایا پێویستیەکت هەیە باسی بکەیت یان-٢

 هەیە دەتەوێت دانی پیابنێیت"

 

لە هەفتەی ڕابردوی خوێندنی کتێبی  بڵێ " چی فێربوویت-٠

 پیرۆز و چۆن دەکرێت لە ژیانتا پەیڕەوی بکەیت؟"

 

 

خوێندنی کتێبی پیرۆز-ب  

 

 بە سانایی سێ پرسیار بکە:

ئەمە چۆن باسی عیسامان بۆ دەکات ؟-٠  

چۆن باسی خۆمانمان بۆ دەکات؟-٢  

ئێمە دەبێت چی بکەین لەمەڕ ئەمە؟-٠  

ژیانمان چ گۆڕانکاری بەسەردا دێت لە ئەنجامی ئەوەی فێری 

 بووین؟
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پەیوەست بوون بە دوعا کردن و  -ج

 گوێڕایەڵ بوون

 

دوعا بک، " ئەو سێ کەسە کێیە کە دەتوانی ئەو -٠

ڕاستیانەیان بۆ باس بکەی؟" باشترە ئەو کەسانەبێ باوەڕ  بن" 

دوعا بۆ ئەو کەسانە بکەین "با دوو دوو   

 

گوێڕایەڵی " ژیانم چ  گۆڕانکاریەکی بەسەردا دێت لە -٢

ئەنجامی ئەوەی فێری بووم؟ من  ئیتر ......"  ئەو بیرو ڕایەت 

لەگەڵ کەسێک باس بکە و پەیوەست بونت مۆر بکە بە دوعا 

 کردن.

 

زۆر گرنگە لە کۆتایی بەشێکی ئەو خوێندنە  -پەیڕەو کردن-٠

بکەیت چۆن ئەو ڕاستیانەی فێری بوویت بۆ ئەو سێ  ڕاهێنان

 کەسە باس بکەیت کە دوعایان بۆ دەکەیت.
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لەوانەیە تۆ هەوڵ بدەیت خاڵی ج البدەیت و بڵێیت کە ئەم خاڵە 

لەگەڵ گروپەکەی من ناگونچێت. گەر ئەم خاڵەیان ال بدەیت 

.ئەوا کڵێساکەت بەو شیوەیە گەشە ناکات کە تۆ دەتەوێت  
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 سێ ئاستی دەسەاڵت

 

 

 
 

ئەگەر تۆ ئەو سێ ئاستەی دەسەاڵت فێری باوەڕدارە نوێیەکان 

 بکەیت ، ئیتر دەتوانن بڕیاری حەککیمانە بۆ خۆیان بدەن.

 

 یەکەم ئاست) ڕاسپاردەکانی ئینجیل(

گوێڕایەڵی ڕاسپاردەکای خودا بە بەێی دەنگدان یان گفتوگۆ 

هەرە بەرزی ئێمەیە. کڵێسا کردن لەسەری، خودا فەرماندەی 

ئەو کاتە بە تەواوی چێندراوە کاتێک ئەو خزمەتە زیندووانە 

 دەکات کە خوازراوە لە الیان مەسیح و نێردراوان لە ئینجیلدا.
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دووەم ئاست ) ئینجیل شتێکی پەیرەوکاریە و 

 ڕاسپاردە نییە(

کەسی باوەردار ئازادە لە پەیوەست بوون بەو پەوڕەوکاریانەی 

ل، چونکە ڕاسپاردە نین. بەاڵم ڕێگریش مەبە کە پەیرەو ئینجی

بکرێن چونکە نێردراوان پەیڕەویان کردووە و پەسەندیان 

 کردووە.

 

نەریت شتێکی بنەڕەتی ئینجیل سێیەم ئاست ) 

 نییە(

داوا مەکە بە کوێری گوێڕایەڵی داب و نەریتەکان بن،  

کە کە  زۆربەی نەریتەکان باشن. تەنها ڕێگری لەو نەریتانە ب

 کۆسپن لە ڕێگای ڕاسپاردەکانی ئینجیل.
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 حەوت ڕاسپاردەی بنەڕەتی
باوەڕدارە نوێیەکان فێری حەوت ڕاسپاردەی بنەڕەتی بکە ، لە 

ڕاسپاردەی هەبوو. بەاڵم ئەم  ٠٥١ڕاستیدا عیسا نزیکەی 

یەکێک لە سەرەتادا بنچینەیەکی باشی حەوتە بەسە تاکو 

 هەبێت.

سەر وردەکاری زیاتردەتوانین دواتر بچینە   

تۆبە کردن و باوەرهێنان -٠  

لە ئاو هەلکێشان -٢  

نان لەت کردن)ژیانی هاوبەش( -٠  

خۆشەویستی و گەردن ئازاد کردن -٤  

دوعا -٥  

بەخشین -٦  

بڕۆ خەلک بکە بە قوتابی -٠  
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 هەردەم لەیادت بێت کە کاری تۆ بەهێزکردنی خەلکی دیکەیە

و ئەوانیش بۆ خەلکی دیکە و بەو شێوەیە. پەیڕەوکردنی ئەو 

شێوازە یارمەتیت دەدات لە سەر رێچکەی راست بیت لە 

 سەرەتاوە.

 

 پیشاندان

یەکێک لە بوارێکدا ئەزموون یان شارەزایی زیاتربێت ئەوا بە 

باوەردارە نوێەکان پیشان دەدات چۆن شتێک بکەن یان 

گوێڕایەڵی گەورەتریان زانیاریەک دەست بخەن کە بەرەو 

دەبات. مەبەستی هەموو قوتابی کردنێک گوێڕایەڵییە بۆ 

 ڕاسپاردەکانی عیسا.

 

 هاوکاری

بەوەردارە تازەکان دواتر هاوکاری باوەردارا کۆنەکان دەکەن 

ئەو قۆناغە دەکرێ یەکسەر دەست پێ لە ڕابەرایەتی کردن. 

گرت و بکات لە دوای ئەوەی تەنانەت یەکجار فێرکردنیان وەر

زانیاریان دەسکەوت دەکرێ باوەڕدارە کۆنەکان لەگەڵ  
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باوەڕدارە نوێکان کۆببنەوەو مەشقیان پێ بکەن. باوەڕدارە 

نوێیەکان نابێت بە هەمان شێواز ئەو شتانە فێری خەڵک بکەن 

کە باوەڕدارە کۆنەکان فێریان کردن. زۆر خەم مەخۆ ئەگەر 

ەکرد لە سەرەتادا، باواڕدارە نوێیەکان ئیشەکانیان بە چاکی ن

 بەردەوام لەگەڵیان کار بکە گەر دڵیانن کراوە بوو بۆ فێرکردن.

 

 

 

 

 

 

 بینین

باوەڕدارە کۆنەکان تەماشای ڕابەرایەتیکردنی باوەڕدارە 

نوێیەکان دەکەن. دەبێت باوەڕدارە کۆنەکان هەر شتێک بکەن 

بۆ چاندنی متمانە بەخۆبوونی زیاتر بێت لە دڵی باوەردارە 

نوێێیەکان و ستایشیا بکەن لەبەر چاوی خەڵک بۆ ئازاییەتیان 

خشین بە کۆمەڵگا لە ڕاپەراندنی کارەکان لە بوارێکی نوێی بە
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دواتر کە باوەڕدارە کۆن و نوێیەکان کۆدەبنەوە، ئەوا 

باوەڕدارە کۆنەکان زیاتر باوەڕدارە نوێیەکان بنیاد دەنێن بە 

 تێبینییەکانیان.

 

 دەرچوون

باوەڕداری کۆن لە دیمەنەکە دەردەچێت و دەچێتە ناوچەیەکی 

دیکەی خزمەت کردن. ئێستاش باوەڕدارە نوێیەکان دەتوانن 

پشت بە خۆیان ببەستن بە خۆشەویستی و هاندانی باوەڕدارە 

کۆنەکان بەاڵم ناک پشتیان پێ ببەستن. لەم قۆناغەدا پەیوەندی 

باوەڕدارە کۆن و نوێیەکان ەردەوام دابێت بەاڵم زیاتر وەک 

 خزمەتکاری یەکسان.

لەوانەیا گەیشتن بەو قۆناغە و بڕینی هەنگاوەکان شاڵێک یان 

م خاری واش هەیە کە تەنها بە چەند دووانی بوێت، بەاڵ

مانگێک باوەڕداری نوێ دەتوانێت پشت بە خۆی ببەستێت. 

خێرایی گەشەکردن لەسەر بارودۆخی دەگمەن دەوەستێت. لە 

یادت بێت کە ئەوانەی هێشتا بێ باوەڕن و کراوەن بۆ فێرکردن  

ئەوا زۆرجار دەتوانن فێرکردنێکی باشی کتێبی پیرۆز 

هێشتا بە تەواوی تێناگەن.وەرگرن هەرچەندە   
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Find out more: 

To order more copies of this booklet or to find 

out how you can get started, contact us! 

 

 

 

All Nations Family, Inc. 

P.O. Box 55 

Grandview, MO 64030 

816-216-1353 

www.allnations.us 

info@allnations.us 

  

http://www.allnations.us/
mailto:info@allnations.us
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