
 

 وانەی دوازدەهەم –ڕێبەری پێنجەم 

 

 ١ نوێژ

 

نانە نوێژ بکەو کۆمەڵەکەت وئەم پرۆگرامی ڕاهێڕابەری کۆمەڵەکە : 

 تەرخان بکە بۆ بونیادنانی کڵێسای مەسیح . 

 

نامەی کۆرنسۆس دوەمخولەك(    ٢٠بەشداریکردن )  ٢ 

 

و پەڕاوی تایبەتی خەڵوەتی ڕۆحیتان بە نۆرە بەشداری بکەن 

بەشە  ئەوەی فێری بوون لە خەڵوەت و تێڕامانەکانتان لەو بخوێننەوە

( لەگەڵ ڕەچاوکردنی ٠١ -٧کۆرنسۆس  ٢دیاریکراوەی کتێبی پیرۆز )

 کات  باشترە بەشداریکردنەکان کورتخایەن بن .

 گوێ بگرن لە ئەو کەسەی بەشداری دەکات ، بەشێوەیەك مامەڵەی

ێشوازی بایەخی ئێوەیە ، پ لەگەڵ بکەن هەست بکات ئەوەی دەیڵێ جێی

ات .لێبکەن . مشتومڕی لەگەڵ مەکەن لەو بابەتەی بەشداری پێدەک  

 

 

پێداچونەوەی ئایەتەکانی خولەك(   ٥لەبەرکردن )

   لەبەرکردن لە ئینجیلی یۆحەنا

٣ 

          

ردن لە بۆ دوایین پێنج ئایەتی لەبەرکدوو بەدوو پێداچوونەوە بکەن : 

.  ئینجیلی یۆحەنا  

 

 

٥٤ -١: ٤خولەك( یۆحەنا  ٨٥وانەی کتێبی پیرۆز )  ٤ 

 

 



لە ئینجیلی یۆحەنا پێناسەی عیسای  ٢٤ -١: ٤ئایەتەکانی :  پێشەکی

: ٤مەسیح دەکات کە خۆی دەردەخات بۆ سامیریەکان . بەاڵم ئایەتەکانی 

پێناسەی عیسای مەسیح دەکات کە خۆی دەرخست بۆ خەڵکی  ٥٤ -٤٣

جەلیل . وە هەندێ جیاوازی گرنگ هەیە لە نێوان بەشی سێ یەم و 

ەبەشی سێ یەمدا عیسا لەگەڵ نیقۆدیمۆس ی چوارەمی ئینجیلی یۆحەنا . ل

جولەکە دەدوێ کە پلەو پێگەیەکی ڕەوشت بەرزو ڕابەرایەتی بااڵی 

هەبوو . بەاڵم لە بەشی چوارەمدا عیسا لەگەڵ ژنێکی سامیری دەدوێ کە 

 ڕەوشتی گەندەڵ بوو.  

 

  وشەکەی خودا            : بخوێنەوە .١هەنگاوی 
 .  دەخوێنینەوە 54 -١: ٤پێکەوە یۆحەنا 

بە نۆرە هەر کەسێ ئایەتێك بخوێنێتەوە تا هەموو ئایەتەکان بە تەواوی 

 دەخوێنینەوە .

 

  تێبینیەکان            : ئاشکرای بکە.٢هەنگاوی 
. ئەو ڕاستیە کامەیە پێت وایە گرنگە بەالتەوە سەبارەت بە خۆت  بیرکەوە

کام ڕاستیە چووە ناو هۆش لەم ئایەتانەدا ؟ یان لە کۆی گشتی ئەم ئایەتانە 

 و دڵتەوە  ؟ 

یەك یان دوو ڕاستی ئاشکرا بکە کە تێگەیشتووی لێی . بیریان  بنوسە .

 لێبکەوە و بیرۆکەکانت بنوسە لە پەڕاوەکەتدا . 

) دوای ئەوەی ئەندامان کاتێك بەسەردەبەن لە  بەشداری بکە.

 بیرکردنەوەو نوسینەوە ، بە نۆرە بیرۆکەکانتان بەشداری پێبکەن (.

هەریەکێکمان بەشداری دەکەین لەو شتانەی کە ئاشکرا کران لەالیەن 

 ئەندامانەوە .

) لەیادت بێت لەهەر کۆمەڵەیەکی بچوکدا ، ئەندامانی کۆمەڵەکە بە 

 بەشداری دەکەن (.   شێوەیەکی جیاواز

  

  10: 4یۆحەنا 



جیاوازی لە نێوان ئاوی ئاسایی و ئاوی ژیان ئەوەی  :١ئاشکراکردنی 

 .  عیسا دەیبەخشێت

دەفەرموێ : " ئەگەر بەخشینی خودات  ١٠: ٤عیسا لە ئینجیلی یۆحەنا 

دەزانی و دەتزانی کێیە ئەوەی پێت دەڵێت ئاوم بدەرێ ، ئەوسا تۆ داوات 

ئەویش ئاوی ژیانی پێ دەدایت !" وە کاتێ عیسا لەبارەی لێ دەکرد و 

ئاوی ژیانەوە دوا ژنە سامیریەکە پێی وابوو لەبارەی ئاوی ئاساییەوە 

دەدوێ کە دەتوانێ لە بیرەکەوە هەڵیگۆزێ . وای زانی ئەو ئاماژە بە  

ئاوی ژێر خانەکانی زەوی دەکات ، ئەمە وای لێکرد کە بڵێ : بۆ 

 ڵچەت پێ نییەو بیرەکەش قووڵە .هەڵگۆزینی ئاوەکە دۆ

وا پێ دەچێت پێغەمبەر یاقوب ئەم بیرەی هەڵکەندوە . لەبەرئەوە دەبینین 

ژنە سامیریەکە دەپرسێت ئایا عیسا مەزنترە لە یاقوب . بەاڵم عیسا وەاڵمی 

دایەوە و فەرموی: " هەر کەسێك لەم ئاوە بخواتەوە تینووی دەبێتەوە . 

تەوە کە من دەیدەمێ ، هەرگیز تینووی نابێ ، بەاڵم ئەوەی لەو ئاوە بخوا

بەڵکو ئەو ئاوەی دەیدەمێ تیایدا دەبێتە کانیاوێك و هەڵدەقوڵێت ، ژیانی 

هەتاهەتایی دەبەخشێ" . مەبەستی عیسا لە ئاوی ژیان ئەو )ڕزگاریی(یە 

کە دەیبەخشێ و بۆ هەتاهەتاییە. چونکە ئاوی ئاسایی لە دەرەوەی دەرونە 

یە ڕۆحیەکانی مرۆڤ دابین بکات . بەاڵم ئاوی ژیان و ناتوانێ پێویست

)ڕزگاری و هەموو ئەو بەرەکەتانەی لەگەڵیدایە( دەچێتە نێو دەرونەوەو 

پێویستیە قوڵەکانی دابین دەکات. ئاوی ئاسایی لەبەرچاو وون دەبێت کاتێ 

دەیخۆێتەوە ؛ بەاڵم ئاوی ژیان ئەوەی عیسای مەسیح دەیبەخشێ وەك 

 ایی نایەت و بۆ هەتاهەتایە تینوویت پاراو دەکات . کانیاوێك وایە کۆت

: عیسای مەسیح سەرکەوتوانە وای لە ژنە سامیریەکە ٢ئاشکراکردنی 

 کرد باوەڕی پێ بهێنێ . 

دەخوێنینەوە " ئەوەی خەڵک دەباتەوە  ٣٠: ١١لە سیپارەی پەندەکان 

دانایە". عیسا نمونەیەکی زیندووی پیشکەش کردین لەبارەی بردنەوەی 

ەڵک لە ڕێگەی بردنەوەی ژنە سامیریەکە. لەکاتی ڕۆیشتنی لە خ

یەهودیاوە بۆ جەلیل ، دەبوو بە سامیرەدا تێپەڕ ببێت . وە کاتێ گەیشتە 



شاروچکەی سوخار لە گەشتەکەیدا ماندوو بوو بۆیە لەسەر لێواری بیرەکە 

دانیشت . بەاڵم قوتابیەکان ڕۆیشتن بۆ ناو شاروچکەکە بۆخواردن کڕین. 

ە تەنیشت بیرەکە ، عیسا وتوێژی لەگەڵ ئەو ژنە سامیریە کرد کە وە ل

 ناوبانگێکی خراپی هەبوو تاکو بیباتەوە بۆ شانشینیەکەی خۆی . 

داوای ئاوی لێ کرد. ئەم  لە سەرەتادا ، عیسا هاوسۆز بوو لەگەڵیداو

شێوازەش زۆر کاریگەرە بۆ چوونە ناو دڵی کەسێکی دیکە بۆ ئەوەی 

دەرفەتی بدەیتێ تاکو خزمەتێکت پێشکەش بکات ، یان بۆ ئەوەی تۆ 

خزمەتێکی پێشکەش بکەیت . عیسا هەردوو الیەنی کۆکردەوە : داوای 

 ئاوی لێکرد ، و ئاوی ژیانیشی بۆ خستە ڕوو .

بەالی خۆیدا بەوەی پێی فەرموو: " ئەگەر  ژنەکەی ڕاکێشاعیسا سەرنجی 

ئەگەر بەخشینی خودات دەزانی و دەتزانی کێیە ئەوەی پێت دەڵێت : "ئاوم 

بدەرێ" . ژنەکە وایزانی عیسا جولەکەیەکەو پێویستی بە یارمەتی هەیە ، 

ئەو لەناخی خۆیەوە هەستی بەوە کرد توانای ئەوەی هەیە کە یارمەتی 

. بەاڵم عیسا شتەکانی لەسەرەوە بۆ خوارەوە هەموی سەراوبن عیسا بدات 

کردەوە و پێی فەرموو کە ئەو پێویستی بە یارمەتی هەیە و پێویستی بە 

ئاوی ژیان هەیە ، وە ئەم ئەو کانیاوەیە کە دەتوانێ ئاوی ژیانی پێ بدات. 

ئەم وشانە سەرنجی ڕاکێشا . تۆش دەتوانی ئەم شێوازە بەکار بهێنی بۆ 

ج ڕاکێشانی کەسانی تر و لەبارەی ڕاستی خوداوە بدوێی بۆیان و سەرن

 پێیان بڵێی ئەوان دەبێت پێویستیان بە چی هەبێت کە پێیان بدرێت.

بەوەی کە پێی فەرموو :          عیسا جەختی کردەوە لەسەر پێویستیەکەی

" بەاڵم ئەوەی لەو ئاوە بخواتەوە کە من دەیدەمێ ، هەرگیز تینووی نابێ ، 

ڵکو ئەو ئاوەی دەیدەمێ تیای دا دەبێتە کانیاوێك و هەڵدەقوڵێت و ژیانی بە

هەتاهەتایی دەبەخشێ" عیسا جیاوازی نێوان ئاوی ئاسایی و ئاوی ژیانی 

خستە ڕوو . کاتێ ئاوی ئاسایی دەخوێتەوە دوبارە تینووت دەبێتەوە ، 

چونکە ئاوی ئاسایی لە دەرەوەی دەرووندایە و پێویستی ڕۆحیت پاراو 

ناکات وە هەر کاتێك خواردتەوە دەشارێتەوەو لەبەرچاو وون دەبێت . 

بەاڵم کاتێ ئەو ئاوی ژیانە دەخوێتەوە کە عیسا دەتداتێ ، بۆ هەتاهەتاییە 

پاراو دەبیت ، چونکە ئەو ئاوی ژیانە دەچێتە ناختەوەو پێویستیە هەرە 



دەوام و قوڵەکانی ناخت دابین دەکات . وە ئەو ئاوە دەبێتە کانیاوێكی بەر

هەڵدەقوڵێت و تێرئاوت دەکات و پێی دەبوژێیتەوە . ئیدی بەم شێوەیە یەکێك 

لەو شێوازانەی کە دەتوانی لە ڕێگەیەوە سەرنجی بەرامبەری پێ ڕاکێشی 

 بۆ ژیانی هەتاهەتایی ئەوەیە بەرواردی بکەیت بە ژیانی ئاسایی . 

ەکەی بکات . بەوەی کە داوای لێکرد بانگی مێرد عیسا ویژدانی ڕاچڵەکاند

عیسا باش دەیزانی کە حەزی لە ئاوی ژیان نیە مەگەر کاتێ هەست بە 

گوناهباری خۆی بکات . وە کاتێ عیسا ناوی مێردەکەی هێنا ، ئیدی 

ژنەکە هەستی بە تاوانباری خۆی کرد چونکە مێردی نەبوو . وە ژیانێكی 

ڕاکێشی  گەندەڵ دەژیا . ئیدی بەم شێوەیە ، دەتوانی سەرنجی کەسانی دیکە

 بۆ ڕزگاریی و یارمەتیان بدەیت لە ڕێگەی هەستکردنیان بە گوناهباریان . 

. کاتێ عیسا بەم  عیسا هەرجارەو بە شتێك ڕاستیی خۆی ئاشکرا کرد

شێوەیەی کرد ئیدی ژنەکە تا دەهات زیاتر و زیاتر دانی پێدا دەنا. ئەوە بوو 

لە کۆتاییدا دانی  سەرەتا ووتی ئەو جولەکەیە ، دواتر ووتی پێغەمبەرە ،

 پێدا نا کە مەسیایە !  

 ڕونکردنەوە .           پرسیار: ٣ هەنگاوی  

: حەز دەکەی کام پرسیارە بخەیتە ڕوو بۆ کۆمەڵەکە لەبارەی بیربکەوە 

ئەم بەشەی کتێبی پیرۆز؟ باشترە هەوڵ بدەین هەموو ئەو ڕاستیانەی 

و شتانەی تا ئێستا لێی تێ بگەین ، وە ئە ٥٤ -١: ٤ڕاگەیەنراون لە یۆحەنا 

 تێنەگەیشتووین پرسیاری لەبارەوە بکەین.

: وریا بە لە شێوازی پرسیارەکەت هەوڵ بدە ڕوون بێت ، دواتر بنوسە 

 پرسیارەکەت لە پەڕاوەکەتدا بنوسەوە.

: )  دوای ئەوەی ئەندامان کاتێك بەسەردەبەن لە  بەشداری بکە

بیرکردنەوەو نوسینەوە ، یەکەمجار داوا لە هەر یەکێكیان بکە 

 پرسیارەکانیان بخەنە ڕوو (. 

: ) دوای ئەوە ، هەندێ پرسیار هەڵبژێرە وە هەوڵ بدە لە  گفتوگۆ بکە

 (. ڕێگەی گفتوگۆکردنەوە بە یەکسانی لەگەڵ کۆمەڵەکەتدا وەاڵمی بدەوە

)ئەمانەی خوارەوەش نموونەن بۆ هەندێ پرسیار ڕەنگە ئەندامانی 

کۆمەڵەکە بیخەنە ڕوو، وە هەندێ تێبینی بەسودن بۆ بەڕێوەبردنی 

 گفتوگۆکردن سەبارەت بە پرسیارەکان (.  

  



               

 ٢٤ -٢٠: ٤یۆحەنا 

 ؟  خودا پەرستی ڕاستەقینە کامەیە :١پرسیاری 

 تێبینیەکان : 

 )أ( شوێنی پەرستن . 

سامیریەکان پێیان وابوو کە چیای گەریزیم تەنها چەق و ناوەندە بۆ 

خوداپەرستی ؛ هاوکات جولەکە پێیان وابوو کە ئۆرشالیم تەنها ناوەندە بۆ 

خوداپەرستی . بەاڵم عیسا فەرموی : کاتێ دێت ئێوە نە لەسەر ئەم شاخەو 

ئێوە دەیپەرستن نایناسن ، بەاڵم نە لە ئۆرشالیم باوکەکە دەپەرستن ، ئەوەی 

ئەوەی ئێمە دەیپەرستین دەیناسین ، چونکە ڕزگاریی لە جولەکەوەیە . 

بەاڵم کاتێ دێت وا ئێستایە کە خوداپەرستە ڕاستەکان بە ڕۆح و ڕاستی 

باوکەکە دەپەرستن ، چونکە باوکەکە داوای ئەم جۆرە خوداپەرستانە 

نی خودا پەرستی گرنگ نیە دەکات ". بەمەش عیسا فێری کردین کە شوێ

بەڵکو هەڵوێستمان لە خودا پەرستی و ئەو ڕاستیەی پشتی پێ دەبەستین لە 

خودا پەرستیماندا ! لەبەرئەوە ، خوداپەرستیی ڕاستەقینە کۆتوبەند نەکراوە 

بەم شتە ماددیانەوە . باوەڕدارانی مەسیح دەتوانن لەهەر شوێنێك بێت 

اندا ، لە تەالری کڵێسا ، لە چۆڵەوانی ، خودای باوك بپەرستن : لە ماڵەکانی

 وە لە هەر شوێنێکی دیکە کە ئەوانی تێدان . 

)ب( ئەو ڕاستیەی کە باوەڕدارانی مەسیح پشتی پێ دەبەستن لە 

 خوداپەرستیاندا. 

هەڵوێستی عەقاڵنیمان لە خوداپەرستیدا پشت بەو ڕاستیە دەبەستێت کە 

ودا دەپەرستین . بەاڵم کامەیە تایبەتە بەو خودایەی دەیپەرستین . ئێمە خ

ئەو ڕاستیەی تایبەتە بە خوداوە ؟ ئەو ڕاستیەی کە تایبەتە بە خوداوە ئەوە 

نیە کە خەڵکی دەیڵێ ) تەنانەت ئەوەش نیە کە دیندارەکان دەیڵێن( یان 

ئەوانەی باوەڕیان بە خودا هەیە ، بەڵکو ئەوەیە کە خودا خودی خۆی 

(. چونکە خودا ١٩تێبی پیرۆزدا ) زەبوردەرخستوە لە بەدیهێناندا و لە ک



خودی خۆی بۆ دەرخستین بە خەسڵەتەکانی ، ووتەکانی ، کردارەکانی ) 

 (. ٢ -١: ١عیبرانیەکان 

ڕاستیەکی دیکە هەیە خودا ڕایگەیاندوە بۆمان ئەویش ڕۆحە . خودا ڕۆحە 

لە ناوەڕۆکی و سروشتیدا . ئەو خودایەکی دەستکرد نیە لە بەرد یان دار 

چیا وە یان پەیکەر . لەبەرئەوە پێویست ناکات لە ڕێگەی ئەو بتانەوە یان 

بپەرسترێ کە لەبەرد دروستکراون ، یان لە ژێر درەختێکی دیاریکراو ، 

یان لەسەر چیایەکی دیاریکراو یان لە پەرستگایەك. هەروەك ئەو 

خودایەك نیە تاکو بتوانی لێی تێبگەیت لە ڕێگەی یاساکانی ماتماتیك و 

ی تایبەت بە ماددەکانەوە ، یان بە پێی یاساکانی وزە یان بۆشایی فیزیا

ئاسمان یان ئەو زەمەنە دیاریکراوەی هەمانە چونکە ئەو خودایەکە 

هەرگیز کەمناکات و هەمیشە بااڵدەستە )لەسەرووی هەموو شوێن و 

زەمانێکە و هەموو ئەوانەی لە گەردووندایە( . ئەو خودایەك نیە یەکێك لە 

ن یان دامەزرێنەری ئاینێك دۆزیبێتیەوە . ئەو خودایەی پێغەمبەرا

لە ڕێگەی بەدیهێنراوەکانیەوە لە  –وەك باوەڕدارانی مەسیح  -دەیپەرستین 

گەردوندا خۆی دەرخست ، وە هەروەها لە مێژوودا لە ڕێگەی 

پێغەمبەرانی پەیمانی کۆندا وە لە کۆتاییدا لە کەسایەتی عیسای مەسیحدا 

 تە بوو وە سروشتێکی مرۆڤانەی وەرگرت . دوای ئەوەی بەرجەس

لەبەرئەوە ، دەبێت بەپێی ئاشکراکردنی خودی خۆی لە کتێبی پیرۆزدا 

بیپەرستین . خودا ڕۆحە بە سروشتی . ئەمەش واتە ئەو جەستە نیەو 

ناتوانین بیبینین . وە ئەو خودایەکە خاوەنی هەموو شتێکەو هیچ پێویستی 

بەاڵم چونکە خودایەکی کەسێتیە دەبێت بەوە نیە خەڵکی خزمەتی بکەن . 

خەڵکی بەشێوەیەکی کەسێتی بیناسن . خەڵکی ناتوانن بتوێنەوە لە ناو 

خوداو لەگەڵیدا ببنە یەك ) وەك چۆن الیەنگرانی "فەلسەفەی هەموان 

دا فەرموی:  ٢٤: ٤خودان" بانگەشەی بۆ دەکەن( چونکە عیسا لە یۆحەنا 

پەرستن بە ڕۆح و ڕاستی بیپەرستن " " خودا ڕۆحەو پێویستە ئەوانەی دەی

. لەبەرئەوە ، پەرستنی ڕاستەقینە ئەوەیە کە ئاراستە بێت بۆ خودای 

ڕاستی ئەوەی خودی خۆی دەرخست لە بەدیهێنراواندا ، وە لە کتێبی 

 پیرۆزدا ، وە لە کارە ڕزگارییەکەی لە عیسای مەسیحدا . 



رستی ئەنجام  )ج( ئەو ڕۆحەی کە باوەڕداران لە ڕێگەیەوە خودا پە

 دەدەن. 

هەڵوێستی ڕۆحیمان لە خودا پەرستیدا پشت بە گوێڕایەڵیمان دەبەستێت بۆ 

ڕاستی تایبەتمەدی خودا لە شێوازی خوداپەرستیدا. زۆربەی کەسە 

دیندارەکان پێێان وایە شێوازی خودا پەرستی لەچوارچێوەی نوێژێکدایە کە 

ریکراو ، یان شوێنێکی پێشتر دیاریکراوە ، یان نزاو پاڕانەوەیەکی دیا

تایبەت بە خوداپەرستی ، وە یان جەژنە ئایینیە تایبەتەکان ، وە یان دەبێت 

بە پێی شەریعەتی ئایینی بێت تایبەت بە جلوبەرگ ، وە خواردن و 

خواردنەوە ، ڕۆژووگرتن ، حەجکردن بۆ شوێنە پیرۆزەکان ، وە )دەیەك( 

ێژیان دەکرد بە پێوە زەکات ، تاد . بۆ نمونە ، جولەکەکان کاتێ نو

ڕادەوەستان و  دەستیان بەرز دەکردەوە )یان دەچەمانەوە لەسەر 

ئەژنۆکانیان( بەرەو ڕووی ئۆرشالیم . هەموو ساڵێك دەچوون بۆ حەج بۆ 

ئۆرشالیم ، وە خواردنی یاساغیان )گاڵویان( نەدەخوارد ، لە هەفتەیەکدا 

شکەش دەکرد لە دوو جار بە ڕۆژوو دەبوون ، وە سێ جۆر دەیەکیان پێ

 دەستکەوتەکانیان !

لەگەڵ ئەوەشدا ، خودا دڵخۆش نییە بە هەموو جۆرە خوداپەرستیەك ! وە 

ناتوانرێ هەر شێوازێك و هەموو شێوازێك لە کڵێسادا بەکار بهێنرێ . بۆ 

دا دەفەرموێ: " چیتر قوربانی  ١٥ -١٣: ١نمونە ، خودا لە ئیشایا 

و ئاهەنگ گێڕان پێکەوە ، بەرگەی خۆراکی بێ کەڵك مەهێنن ،... تاوان 

ئەمە ناگرم. سەرە مانگەکانتان و جەژنە دیاریکراوەکانتان !... کاتێ 

دەستتان پان دەکەنەوە چاوم الدەدەم لەسەرتان تەنانەت گەر ززۆریش نوێژ 

بکەن من گوێ ناگرم... " . لەبەرئەوە ، دەبێت باوەڕداران دوور 

لەکاتی خوداپەرستیدا، وە  بکەونەوە لە ڕووکەش و ڕواڵەتی دەرەکی

جەخت بکەنەوە لەسەر خوداپەرستی لەناخدا . وە لەکاتی خوداپەرستیدا ، 

دەبێت هەر کەسێك تاوانی بەرامبەرت کردوە لێی خۆش بیت ، وە دان 

بنێیت بە گوناهەکانتدا ، وە ژیانی خۆت ڕادەستی خودا بکەیت ، وە خۆت 

سوپاسی کەسایەتیەکەی  تەرخان و پیرۆز بکەیت بۆ خودا ، وە ستایش و

بکەیت هەروەها کارەکانی . ئیدی بەم شێوەیە چونکە خودا پەرستی 



ڕاستەقینە هەموو ئەو شتانە لە خۆ دەگرێت کە لەناخی مرۆڤدایەو لە 

 شێوازی ژیانی ڕۆژانەشی هەروەها . 

)د( ئەو ساکاریەی کە باوەڕداران پەیڕەوی دەکەن لە کاتی 

 خوداپەرستیدا. 

دەخوێنینەوە کە خودا دەیەوێ بە ڕۆح و بە ڕاستی  ٢٣: ٤لە یۆحەنا 

بیپەرستن . ئەمەش بەو واتایە نیە کە خودا دەگەڕێ بە دوای کەسانێکدا 

بەو شێوازە بیپەرستن . بەڵکو واتای مەبەستدار لێرەدا ئەوەیە کە خودای 

باوك حەز دەکات ئەوانەی ڕزگاریان دەکات بەو شێوەیە بیپەرستن ! 

خۆی دەستپێشخەری کردوە لە گەڕان بە دوای  چونکە خودای باوك

(. ئەو هەروەها دەستپێشخەری ١٠: ١٩گیانەکاندا بۆ ڕزگارکردنیان ) لۆقا 

( لە ڕێگەی ئەوەی کە ٦: ١کردوە لە تەواوکردنی ڕزگارییەکەیان )فیلیپی 

 وایکردوە لە ڕزگاربوەکان بە ڕۆح و بە ڕاستی بیپەرستن.

 

  ٢٧: ٤یۆحەنا 

قوتابیەکان سەرسام بوون کاتێ بینیان عیسا لەگەڵ بۆچی  :٢پرسیاری 

  ژنێکدا قسە دەکات ؟

 تێبینیەکان : 

دەخوێنینەوە کە قوتابیەکان سەرسام بوون کاتێ  ٢٧: ٤لە ئینجیلی یۆحەنا 

بینیان عیسا لەگەڵ ژنێکدا قسە دەکات . هۆکاری سەرسام بوونیان ئەوە 

پێشکەش دەکرد کە بوو کە ڕابەرانی جولەکە بە شێوەیەك فێرکردنیان 

نابێت هیچ کەسێك لە شەقامەکان لەگەڵ ژندا قسە بکات تەنانەت لەگەڵ 

 هاوسەری خۆشیاندا . 

تا ئێستاش و لەم کاتەی کە تیایداین ڕابەرانی جولەکە بە شێوەیەکی گشتی 

بارگرانیەکی زۆریان بۆ ژن دروست کردوە . وە زۆرینە فێرکردنەکانیان 

ەنها بۆ یەك مەبەستە ئەویش تێرکردنی بەو شێوەیەیە کە بوونی ژن ت

ئارەزووی پیاوە ، وە ژن دەبێت جلوبەرگێکی دیاریکراو بپۆشێت ، وە 



دەبێت لەماڵەوە بمێنێتەوە ، وە نابێت پیاوان قسە لەگەڵ ژنان بکەن ، وە 

پیاو دەتوانێت چەندین ژن بکات بە هاوسەری خۆی )فرەژنی( ، وە پیاو 

زۆر ژنەکەی تەاڵق بدات ، وە پیاو دەتوانێ لەبەر چەندین هۆکاری 

 دەتوانێ لە ژنەکەی بدات ، تاد.

بەاڵم عیسا ئەو پەروەردەوکلتورەی جولەکەی گۆڕی کە تایبەتە بە ژن . 

واتای ئازادی ڕاستەقینەی ژنی بۆ قوتابیەکانی دەرخست . وە ئازادی 

 ڕاسەقینەی ژن واتای ئەوە نیە هەموو ئەو جیاوازیانە بەالوە نێین کە خودا

لەنێوان ژن و پیاودا دایناوە. هەروەها واتای ئەوەش نیە خەمسارد بین 

بەرامبەر هەموو ئەو بەرپرسیارێتیە جیاوازانەی کە خودا بە پیاوان و 

ژنانی بەخشیوە لە چوارچێوەی پەیوەندی هاوسەرگیری و کڵێسادا. چونکە 

تیە گیانی ژن و پیاو وەکو یەك بەتەواوی لەبەرچاوی خودا بە نرخە ) گەاڵ

(. وە هەر کارێك کە پیاوان و ژنان پێی هەڵدەستن لە ماڵ و لە ٢٨: ٣

کڵێسادا هەروەها بەهادارن و پێویستن. ئیدی بەم شێوەیە ، ڕێزی ژن لە 

کۆمەڵگەدا یەکسانە بە ڕێزی پیاو . عیسا هەمیشە بە ڕێزەوە مامەڵەی 

سەرسام  دەکرد لەگەڵ ژنانی بێگەردو خانەدان . لەگەڵ ئەوەشدا قوتابیەکان

بوون کاتێ بینیان عیسا لەگەڵ ژنێکدا قسە دەکات ، وە پرسیاریان لێ 

نەکرد :  "چی لێی دەوێ ؟" هەرچەندە ئەگەر پرسیاریان بکردایە 

وەاڵمەکەی ئەوە دەبوو  " هەندێ ئاوی ئاساییم لێی دەوێ ". وە کەسیان 

لێیان نەپرسی : " بۆچی قسەی لەگەڵ دەکەیت؟" ئەگەر پرسیاریان 

ایە وەاڵمەکەی ئەوە دەبوو : " تاکو ئاوی ژیانی بدەمێ !" لە بکرد

هەمووی گرنگتر ئەوەیە کە عیسا هەمیشە بەو پەڕی ڕێزو دڵنەرمیەوە 

 مامەڵەی دەکرد لەگەڵ ژنان .

 ٣٨ -٣٥: ٤یۆحەنا 

عیسا چیمان فێر دەکات لەبارەی پەیوەندی نێوان ئەوانەی  :٣پرسیاری 

  چێنەرو سەپان( ؟دەچێنن و ئەوانەی دروێنە دەکەن )

 تێبینیەکان : 

 )أ( چێنەرەکان لەم بەشەی کتێبدا عیساو ژنە سامیریەکەیە . 



عیسا گیانی ژنە سامیریەکەی بردەوە . ئەویش ڕۆیشت و بە ڕۆڵی خۆی 

ئەو گیانانەی بردەوە کە لە شارەکەیدا دەژین. وە کاتێ گەیشتە شارەکە 

کەکەی نەوت کە عیسا ئەوەی دە خولەك دوور بوو بە پیادەڕێ ، بە خەڵ

مەسیایە ، بەڵکو هانی دان کە بڕۆن و بۆخۆیان تاقی بکەنەوە ئەوە بوو 

ڕێك وەك ئەوەی عیسا کردی کاتێ دووان  –پێی وتن : " وەرن ببینن ..." 

لە قوتابیە یەکەمینەکانی بانگ کرد . هەروەها ووتی : " کەسێك ببینن 

" سامیریەکانیش هەر  هەرچیەکم کردوە پێی ووتم ! دەبێ مەسیح نەبێت؟

وەك جولەکەکان پێیان وابوو مەسیح ئەو پێغەمبەرەیە کە لە سیپارەی 

ئاماژەی بۆ کراوە . لەبەرئەوە ، خەڵکی سوخار  ١٩ -١٨: ١٨وتەکان 

 هاتنە دەرەوەو چوون بۆ الی عیسا .

 )ب( دروێنەی ڕۆحی هۆکارێکی دیاریکراوی نیە . 

موو : " ئەی ناڵێن : پاش چوار لەو کاتەدا ، عیسا بە قوتابیەکانی فەر

مانگ دروێنە دێت !" ئەو کات دروێنەی ئەوێ بە شێوەیەکی گشتی 

لەسەرەتای مانگی نیسان / ئەپریل دەستی پێدەکرد . واتە عیسا لە مانگی 

دیسەمبەر وتوێژی لەگەڵ ژنە سامیریەکەدا کردوە ) وە پێدەچێ 

تا وەرزی دروێنەی ی زایینی بێت(. لەو کاتەدا هێش ٢٧بەروارەکەی ساڵی 

گەنم نەبوو . بەاڵم دروێنەی ڕۆحی بۆ خەڵکی هیچ وەرزێکی 

دیاریکراوی نیە ! دروێنە هەمیشە ئامادەیە ! لەم بارودۆخەدا ، هیچ 

کاتێکی تەواو نەبوو لە نێوان تۆوی ئینجیل و دروێنەی ژیانی هەتاهەتایی 

ەپەڕن و ! چونکە عیسا سامیریەکانی بینی ئەوان بەناو کێڵگەکاندا تێد

بەرەو ڕووی دێن . ئەو کات عیسا فەرموی : " چاوتان هەڵبڕن و سەیری 

کێڵگەکان بکەن وا زەرد هەڵگەڕاون بۆ دروێنە " . بەوە ئەو بە ڕوونی 

ئاماژەی بۆ ئەوە کرد قوتابیەکانی بنێرێ بۆ دروێنەی ئەو خەڵکە لە 

دا  ١٣: ٩ شانشینیەکەیدا . لەوکاتەدا ، ئەو پێشبینیە هاتەدی کە لە عامۆس

هاتوە . عاموس پێغەمبەر پێشبینی کرد و ووتی : " ئەوەتا ڕۆژانێك دێن ، 

خوداوەند دەفەرموێت ، کێڵەر بە دروێنەکار دەگات و شێلەری ترێش بە 

چێنەری تۆو و چیاکان خۆشاوی ترێیان لێ دەتکێت و هەموو گردەکانیش 

 لێیان دەچۆڕێت !" 



 ابیەکانن . )ج( دروێنەکاران لەم بەشەی کتێبدا قوت

دا فەرموی : " ئێوەم بۆ دروێنەیەك  ٣٨: ٤چونکە عیسا لە یۆحەنا 

ناردووە کە پێوەی ماندوو نەبوون . کەسانی دیکە ماندوو بوون و ئێوە 

هاتنە سەر ماندووبوونیان" . چونکە لەسەرەتادا عیساو ژنە سامیریەکە 

ەوخۆ لە کاریان دەکرد لە نێوان سامیریەکان ، عیسا بە شێوازی ناڕاست

ڕێگەی ژنە سامیریەکەوە کاری کرد . دواتر ژنە سامیریەکە بە ڕۆڵی 

لە نێوان دانیشتوانی شارەکەیدا . ئا ئەوەتا خوداوەند  ––خۆی کەوتە کار 

عیسای مەسیح قوتابیەکانی دەنێرێ تاکو دروێنەی ئەو کێڵگە مرۆییە بکات 

 بۆ ژیانی هەتاهەتایی . 

شێوازە باوە ، ئەوەی مرۆڤێك )د( لە چوارچێوەی ڕۆحیدا ، ئەو 

 چاندویەتی مرۆڤێکی دیکە دروێنەی دەکات . 

دا فەرموی : " چونکە ئەو پەندە ڕاستە کە  ٣٧: ٤عیسا لە ئینجیلی یۆحەنا 

دەڵێت : یەکێك تۆو دەکات و یەکێکی دیکە دروێنە دەکات " . وە هەر 

کرێکارێك لە شانشینی خودای مەزندا هاوکات چێنەرەو دروێنەکاریشە . 

چونکە ئەو دروێنەیەك دەکات کە کەسانی دیکە چاندویانە . وە بە 

وانەشەوە هەمان شت ئەو تۆو دەچێنێ و کەسانی دیکە پاش ئەو پێچە

دروێنەی دەکەن . لەبەرئەوە ، هەمیشە لە شانشینی خودای مەزندا کێڵگەی 

چێنراو ئامادەیە بۆ دروێنە ! وە تۆ زۆر دڵخۆش دەبیت بەو دروێنەیە ، یان 

دڵخۆش دەبیت کاتێ دەزانی کە کرێکارێك )خزمەتکارێك( ی دیکە لەو 

ا دروێنە دەکات کە تۆ تۆوت لێ چاندوە ! وە بەم شێوازە ، ئیدی شوێنەد

دروێنەکاران و چێنەرەکان پێکەوە دڵخۆش دەبن . وە خزمەتکارانی 

مەسیح هەمیشە دڵخۆش دەبن بەوەی دەیچێنن و دروێنەی دەکەن . پۆڵسی 

دا دەفەرموێ: " کەواتە خوشك وبرایانی  ٥٨: ١٥کۆرنسۆس ١نێردراو لە 

ەسپاو بن . جێگیر بن . خۆتان بە تەواوی بۆ کاری خۆشەویستم ، چ

 خوداوەند تەرخان بکەن ، بزانن ڕەنجتان بۆ خوداوەند بێ سوود نییە!" 

 

 



  ٤٥ -٤٤: ٤یۆحەنا 

بۆ چی عیسا ڕۆیشت بۆ شاری )جەلیل( لەگەڵ ئەوەشدا : ٤پرسیاری 

 ؟  دەیزانی کە پێغەمبەر لە زێدی خۆیدا ڕێزی لێ ناگیرێ

دەخوێنینەوە کە عیسا هاتەوە بۆ  ٥٨ -٥٣: ١٣مەتا  لە تێبینیەکان :

شارەکەی خۆی ناسیرە لە جەلیل وە لەوێ خەڵکەکە ڕەتیان کردەوە . 

ئەوەبوو عیسا فەرموی : " پێغەمبەر بێ ڕێز نییە ، تەنها لە شارو ماڵی 

خۆی دا نەبێت !" چونکە کاتێ عیسا لە ئۆرشالیم بوو ، زۆربەی ئەو 

عیسایان بینی باوەڕیان پێهێنا . وە دوای  خەڵکانەی کە پەرجوەکانی

پاكکردنەوەی پەرستگا ، بۆ یەکەمجار ڕوبەڕوی فەریسیەکان بۆوە . ئیدی 

عیسا ڕۆیشت بۆ جەلیل چونکە دەیزانی خەڵکی ئەوێ ڕێزی لێ ناگرن 

ئەگەر دوبارەو بە توندی ڕوبەڕوی فەریسیەکان ببێتەوە ، وە دەبێتە مایەی 

وەخت . ئەوەبوو جەلیلیەکان پیشوازیان لێکرد دروستکردنی قەیرانێکی پێش

( . بەاڵم ڕێزیان لێ ٥٤: ٤چونکە کاری پەرجوی ئەنجام دەدا )یۆحەنا 

( . وە ئەگەر نیشانەو پەرجویان لێ نەدیبایە ٤٨: ٤نەگرت )یۆحەنا 

باوەڕیان پێ نەدەهێنا . وە هەروەها کاتێ عیسا لە فێرکردنەکانیدا پێی 

ە ژیان و بە باوەڕێکی ڕاستەقینە پەسەندی ڕاگەیاندن ئەگەر بە دڵ وب

نەکەن ژیانی هەتاهەتاییان پێ نادرێت ، زۆربەی دانیشتوانی جەلیل 

 (. ٦٦: ٦وازیان لێهێنا )یۆحەنا 

                    

 پەیڕەوکردن.              پەیڕەوی بکە: ٤هەنگاوی 

چی ڕاستیەك لەم بەشەی کتێبدا هاتوە دەشێ باوەڕداران بە  بیربکەوە :

 شێوەی پراکتیك پەیڕەوی بکەن ؟

: وەرن پێکەوە بیربکەینەوە و هەندێ پەیڕەوکردن بەشداری بکەو بنوسە

 . ٥٤ -١: ٤بنوسینەوەو تەواو بکەین لە یۆحەنا 

: ئەو پەیڕەوکردنە پێشنیارکراوە کامەیە کە خودا دەیەوێ بیربکەوە 

 بیگۆڕێ بە پەیڕەوکردنی کەسێتی ؟

: ئەم پەیڕەوکردنە کەسێتیە بنوسە لە پەڕاوەکەتدا. بەشداری بکە بە  بنوسە

 ئازادی لەو پەیڕەوکردنە کەسێتیەی کە خودا دایناوە لەسەر دڵت. 



)لەیادت بێت ئەندامانی هەموو کۆمەڵەیەك ڕاستیە جیاوازەکان 

وکردن ی جیاواز دەردەهێنن . پەیڕەودەکەن ، یان لە هەمان ڕاستیدا پەیڕە

 ئەمانەی خوارەوە هەندێ پەیڕەوکردنی پێشنیارکراون (.       

                             

 نمونە لەسەر پەیڕەوکردنی پێشنیارکراو .  -١

ڕێك وەك ئەوەی عیسا کردی  –: بڕۆ خەڵکی دیکە بکە بە قوتابی ١: ٤

 (.١٩: ٢٨)مەتا 

دەستپێشخەری بکە بۆ بەیەك گەیشتن لەگەڵ خەڵکیدا لە ڕێگەی : ٧: ٤

 .داواکردنی چاکەیەك لێیان یان کردنی کارێكی چاکە لەگەڵیان 

دەربارەی خودا بدوێ بۆ خەڵکی و ئەوەیان بۆ باس بکە خودا : ١٠: ٤

 . چییان دەداتێ ، بەو شێوەیە سەرنجی خەڵکی ڕاکێشە 

ێنە بۆ شتە ڕۆحیەکان لە حەزو ئارەزوی خەڵکی بجوڵ: ١٤ -١٣: ٤

 ڕێگەی بەراوردکردنی نێوانیان و شتە ماددیەکان.  

هاوکاری خەڵکی بکە و ئاشنایان بکە بەوەی بزانن : ١8 – ١6: 4

  پێویستیان بە ڕزگاریی هەیەو هەست بە گوناهەکانیان بکەن  .   

وردە وردە عیسا بناسێنە بە خەڵکی تاکو توشی سەرسام بوون : 19: 4

 .زۆریی و کەڵەکەبوونی  زانیاریی و ڕاستیەکان نەبن بە 

دڵنیابە لە پاکی و بێگەردی بیروهۆشت کاتێ خودا دەپەرستی : 24 -21: 4

. وە جگە لەو خودایەی کە خودی خۆی ڕاگەیاندوە لە کتێبی پیرۆزدا هیچ 

 .   خودایەکی دیکە مەپەرستە

ێ خودا دڵنیابە لە بێگەردی و پاکی حەزە ڕۆحیەکانت کات: 24 -21: 4

دەپەرستی . وە خودا بپەرستە بە دڵسۆزی نەك بە شێوەی پەرستشە 

 .  ڕواڵەتی و ڕووکەشەکان

: بەڕێزەوە لەگەڵ ژنان مامەڵە بکە بەهەمان شێوەی پیاوان : بێ ٢٧: ٤

 چەوسانەوەو جیاکاری . 



: خواردنی ئاسایی بخۆ ، بەاڵم کەمتەرخەم مەبە لە خواردنی ٣٤، ٣٢: ٤

استی خودا بکە ، ئەو کارە تەواو بکە کە خودا ڕۆحی ) واتە بە خو

 ڕایسپاردووی بۆی (. 

: لە هەموو ئەو شوێنانەی تیایدای تۆوی ئینجیل بچێنە ، وە لە ٣٨ -٣٧: ٤

 هەر شوێنێك بووی دروێنەی خەڵکی بکە بۆ شانشینی خودا.

: ئاگاداربە باوەڕەکەت لەسەر بنەمای قسەی خەڵکی نەبێت ،  ٤٢: ٤

 کەسێتی و ئەزموندار لەگەڵ عیسای مەسیح بێت.بەڵکو باوەڕێکی 

: کاتێ دەبینی لە شارەکەی خۆت ڕێزی شایستەت لێ ناگیرێ ،  ٤٤: ٤

 (. ١٥ -١١: ١٠بڕۆ بۆ شارێکی دیکە )مەتا 

: بزانە کە خودا زیاتر و زیاتر پیرۆزت دەکات چونکە  ٥٣ -٤٨: ٤

باوەڕت بە عیسا هێناوە بێ ئەوەی خۆی و پەرجوەکانی ببینی )یۆحەنا 

٢٩: ٢٠  .)  

 نمونە لەسەر پەیڕەوکردنی کەسێتی .  -٢  

)أ( بەڵێنم داوەو سوورم لەسەر ئەوەی شوێنکەوتەی عیسا بم لە 

ڵدەستم . وە باوەڕهێنانم بە عیسای مەسیح تەواوکردنی ئەو کارەی پێی هە

دەستپێکردوەو دەمەوێ بەردەوام بم لە پشتبەستن بەو ، سەرباری هەر 

بارودۆخێکی ناڕەحەت و دژوار . چونکە عیسا فەرموی : " خواردنی من 

ئەوەیە بە خواستی ئەوە بکەم کە ناردوومی و کارەکەی تەواو بکەم " . 

وێ هەمیشە بە خواستی خودا بکەم و ئەو لەبەرئەوە ، منیش هەروەها دەمە

 کارە تەواو بکەم کە خودا دەیەوێ بیکەم . 

)ب( بەڵینم داوەو سوورم لەسەر ئەوەی دڵخۆش بم بەوەی چاندومە لە 

ژیانی هەندێ کەسدا ئەگەر چی خۆم دروێنەشی نەکەم . هەروەها دڵخۆش 

. چونکە  بم بەوەی کاتێ دروێنەیەك دەکەم  کە ، کەسانی دیکە چاندویانە

ڕەنگە هەندێ جار تۆو بچێنم و هەندێ جاری دیکە دروێنە بکەم . من 

دەزانم کە ئەوە بە پێی پالن و دەسەاڵتی خودایە ، وە هەمیشە کێڵگە 

ئامادەیە بۆ دروێنە ! لەبەرئەوە ، دڵخۆش دەبم بەو دروێنەیەی کە خۆم 



وە دەیکەم، هەروەها دڵخۆش دەبم کاتێ دەزانم خزمەتکارێکی دیکە ئە

دروێنە دەکات کە من چاندومە ! بەم شێوازە ، دڵخۆشی دەبێتە پشکی 

 هەردوو تیمەکە : ئەوانەی دەچێنن و ئەوانەی دروێنە دەکەن . 

  

      

 هاتنەدەنگ             . نوێژ بکە٥هەنگاوی 
سەبارەت بە  مانکەین  هەریەکێكببە نۆرە نوێژ وەرن پێکەوە بۆئەوەی 

: ٤یەك ڕاستی کە خودا فێری کردین لە ڕێگەی ئایەتەکانیەوە لە یۆحەنا 

٥٤ -١ . 

) بەدەنگەوە هاتنت لە نوێژەکەتدا بۆ ئەو شتەی فێری بوویت لە وانەی ئەم 

کتێبەدا (. پرۆڤە بکەن لەسەر نوێژی کورت کە پێکهاتبێ لە ڕستەیەك یان 

ڵەیەك دەکرێ نوێژ بکەن دوان . لە یادت بێت ئەندامانی هەر کۆمە

 سەبارەت بە کاروباری جیاواز تر (. 

 

           

(  نوێژی داکۆکیکاری خولەك  ٨)  نوێژ  ٥ 

                

   

 . یانییان س انەییلە شێوەی کۆمەڵەی دوو بەردەوام بن لە نوێژ 

ەڵکی ەکانتان بەرز بکەنەوە لە پێناوی یەکتر و لە پێناوی خنوێژ

. جیهان  

 

وانەی داهاتوو ) دوو خولەك ( بۆ ئەرکی ماڵەوە   ٦ 

   

ە ئەرکی داهاتوو بدە بە ئەندامانی کۆمەڵەکەت بڕابەری کۆمەڵەکە . 

. شێوەی نوسراو ، یان داوایان لێ بکە لە پەڕاوەکانیاندا بینوسن  



١- بەڵێن . بەڵێندان بە ڕاهێنانی قوتابیە نوێیەکانی خوداوەند و 

 بونیادنانی کڵێسای مەسیح .

٢- وتاری ئامۆژگاری یان فێرکردن ، یان وانە دابەشکردن )لەگەڵ 

ۆحەنا. ئینجیلی یبەشی چوارەمی کەسێكی تر یان لەگەڵ کۆمەڵێکدا(   

٣- خەڵوەتی ڕۆحی . چێژ وەربگرە لە خەڵوەتی ڕۆحی لەگەڵ خودا و 

کۆرنسۆس ٢شێك لە هەموو ڕؤژێك هاوکاری وەربگرە لە نیوەی بە

ت بنوسەوە . . باشترین شێوازی ڕاست بەکاربهێنە و تێبینیەکان ١٣ -١١  

٤- لەبەرکردن : تێڕامان بکەو ئایەتی نوێی لەبەرکردن : ٢کۆرنسۆس 

ئایەتانەدا بچۆرەوە کە لەبەرت  ٥لەبەر بکە. ڕۆژانە بەو  ١٤: ٦

 کردوون .

٥- نوێژ. نوێژ بکە بۆ کەسێكی دیاریکراو یان شتێکی دیاریکراو لەم 

(.٣: ٥هەفتەیەداو تەماشا بکە خودا چی دەکات ) زەبور   

سەبارەت بە بونیادنانی کڵێسای مەسیح . هەروەها تێبینیەکانت بنوسە  -٦

ئەو تێبینیانە بنوسەوە کە پەیوەندیان بە کاتی خەڵوەتت لەگەڵ خودا و 

 ئایەتەکانی لەبەرکردن و فێرکردن و ئامادەکاری یەوە هەیە.

 

 


