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 ١ نوێژ

 

ۆمەڵەکەت وئەم پرۆگرامی ڕاهێنانە تەرخان بکە بۆ بونیادنانی نوێژ بکەو کڕابەری کۆمەڵەکە : 

 کڵێسای مەسیح . 

 

خولەك(   تیتۆس ٢٠بەشداریکردن )  ٢ 

 

ئەوەی فێری بوون لە  بخوێننەوەو پەڕاوی تایبەتی خەڵوەتی ڕۆحیتان بە نۆرە بەشداری بکەن 

(. ٧ -٤یەکان خەڵوەت و تێڕامانەکانتان لەو بەشە دیاریکراوەی کتێبی پیرۆز )عیبران  

گوێ بگرن لەو کەسەی بەشداری دەکات ، بەشێوەیەك مامەڵەی لەگەڵ بکەن هەست بکات ئەوەی 

دەیڵێ جێی بایەخی ئێوەیە ، پێشوازی لێبکەن . مشتومڕی لەگەڵ مەکەن لەو بابەتەی بەشداری 

 پێدەکات .

 تێبینەکانتان بنوسنەوە . 

 

 

٦: ١٤خولەك(            یۆحەنا ٥لەبەرکردن )  ٣ 

          

.    ٦: ١٤بکەن بۆ : یۆحەنا  پێداچوونەوەدوو بەدوو   

 

 

 ٤   ٢٧ -١: ١٥خولەك( یۆحەنا  ٨٥فێرکردن )

 

باس لە گفتوگۆی عیسا و نوێژکردنی لە شەوی شێوی خوداوەند  17 -14: بەشەکانی یۆحەنا   پێشەکی

ابی ئەو ، خەسڵەتەکانی قوتابی عیسا هانی شوێنکەوتوانی دەدات کە ببنە قوت ١٥. لە یۆحەنا دەکات 

ئەمانەن: بەردەوام چەسپاو بێت وبمێنێتەوە لە مەسیحدا ، وە ڕێگە بدات بە وشەکانی مەسیح تیایدا 

بمێنێتەوە بە بەردەوامی ، وە نوێژ بکات ، وە کەسانی دیکەی خۆش بوێ ، وە گوێڕایەڵی ڕاسپاردەکانی 

 بدات بۆ مەسیح لە جیهاندا .  خودا بێت ، وە بەروبوم بدات لە جیهانداو شایەتی

وێنەی هێماداری مێو و لقە بەرووبومدارەکانی : ماەیەکی کورت لە پێش دادگایی کردن ولەخاچدان ، 

قوتابیەکانی هاندا کە چەسپاو بن لە باوەڕیان و بەردەوام بن لە بەروبووم ! زۆرجار وێنەی مێو لە 

؛  ٢١: ٢؛ یەرمیا  ٧ -١: ٥؛ ئیشایا ٣: ١٢٨؛  ١٦ -٩: ٨٠ئیسرائیل تایبەت بوە بە بەرووبوم ) زەبور 

( . وە لەماوەی خواردنی شێوی ١١: ٣؛ مەالخی  ١٢: ٨؛ زەکەریا  ٢٢: ٢؛ یۆئیل  ١٠ -١: ١٧خزقیال 

پەسخەی کۆتایی لەگەڵ قوتابیەکانیدا ، عیسا فەرزی شێوی خوداوەندی وێنا کرد بۆ قوتابیەکانی و 

 -١٤: ٢٢؛ لۆقا  ٢٦ -٢٢: ١٤؛ مەرقۆس  ٣٠ -٢٦: ٢٦ەتا بەئاشکرا باسی بەروبومی مێوی کرد )م

( . ئیدی بەم شێوەیە ، ڕەنگە عیسا ئەم فێرکردنەی لەبارەی مێو و لقەکانی پێشکەش کردبێت کاتێ ٢٠

وێنای فەرزکردنی شێوی خوداوەندی کردوە . عیسا ویستی قوتابیەکانی ئەو هێما بەکارهێنراوانە ببینن لە 



دنی نان و خواردنەوەی شەراب ، وە ئەو ڕاستیە ببینن و پێشوازی لێبکەن و شێوی خوداوەندا . خوار

 تیایدا بژین بەپێی : چەسپاوبوون لە خودی عیسای مەسیحدا .

     

  وشەکەی خودا            : بخوێنەوە .١هەنگاوی 
 .  دەخوێنینەوە ٢٧ -١: ١٥پێکەوە یۆحەنا 

 و ئایەتەکان بە تەواوی دەخوێنینەوە .بە نۆرە هەر کەسێ ئایەتێك بخوێنێتەوە تا هەمو

 

  تێبینیەکان            : ئاشکرای بکە.٢هەنگاوی 

. ئەو ڕاستیە کامەیە پێت وایە گرنگە بەالتەوە سەبارەت بە خۆت لەم ئایەتانەدا ؟ یان  بیرکەوە

 لە کۆی گشتی ئەم ئایەتانە کام ڕاستیە چووە ناو هۆش و دڵتەوە  ؟ 

استی ئاشکرا بکە کە تێگەیشتووی لێی . بیریان لێبکەوە و بیرۆکەکانت یەك یان دوو ڕ بنوسە .

 بنوسە لە پەڕاوەکەتدا . 

) دوای ئەوەی ئەندامان کاتێك بەسەردەبەن لە بیرکردنەوەو نوسینەوە ، بە نۆرە  بەشداری بکە.

 بیرۆکەکانتان بەشداری پێبکەن (.

 ن لەالیەن ئەندامانەوە .هەریەکێکمان بەشداری دەکەین لەو شتانەی کە ئاشکرا کرا

)لەیادت بێت لەهەر کۆمەڵەیەکی بچوکدا ، ئەندامانی کۆمەڵەکە بە شێوەیەکی جیاواز بەشداری 

 دەکەن(.   

  

 

 4:  ١٥یۆحەنا 

 : سێ ئەرکی گرنگ بۆ هەموو باوەڕدارێکی مەسیح . ١ئاشکراکردنی  

بوێ " ، و " شایەتی دەدەن "  سێ ڕاسپاردەی دا : " لەمندا بچەسپێن " و " یەکتریتان خۆش عیسا

لە ئینجیلی یۆحەنا دەبێت بە سێ بەشەوە ، سێ بابەتی  ١٥)شایەتی بدەن( . ئەم سێ ڕاسپاردەیەی بەشی 

زۆر گرنگمان فێر دەکات کە دەکرێ باوەڕدارانی مەسیح بیزانن : پاراستنی پەیوەندی کەسێتی لەگەڵ 

 ببنە شایەت بۆ مەسیح لە جیهاندا . مەسیحدا ، بە خۆشەویستی بژین لەگەڵ یەکتردا ، وە 

 بچەسپێن لە مەسیح دا .  ١١ -١: ١٥أ. یۆحەنا 

: بچەسپێن لە  ٩: " بچەسپێن ) لە مەسیح دا(  یاخود پەیوەست بن بە مەسیحەوە." وە ئایەتی  ٤ئایەتی 

یت دەڵ ٧دەڵێت مەسیح لە ئێمەدا چەسپاوە . وە ئایەتی  ٥)خۆشەویستی مەسیح دا( ." بەاڵم ئایەتی 

 وشەکانی مەسیح لە ئێمەدا دەچەسپێت . 

 . یەکتریتان خۆش بوێ .  ١٧ -١٢: ١٥ب. یۆحەنا 

دەڵیت خۆشەویستیمان بۆ یەکتری ژیانی ڕۆژانەمانە لەپێناوی کەسانی دیکەدا . ئەوەش کات  ١٣ئایەتی 

بکەن  بەسەربردن و هەوڵدان و موڵکەکانمە لە پێناوی ئەوەی خەڵکی دیکە خۆشەویستی مەسیح ئەزمون

 گەی منەوە . ناکرێ ئەم دوو ڕاسپاردەیە لەیەکتر جیا بکرێنەوە ! ێلە ڕ



 : شایەتی بدەن بۆ مەسیح .  ٢٧ -١٨: ١٥ج. یۆحەنا 

عیسا فەرمان دەکات بە قوتابیەکانی کە شایەتی بدەن بۆی و بە بەردەوامی لە هەموو جیهان . قوتابیەکان 

گەشتەکەی سەر زەویدا ، وە چونکە ڕۆحی پیرۆز دەکرێ ئەمە بکەن چونکە لەگەڵ مەسیح بوون لە 

تیایاندا نیشتەجێ دەبێت ، هەروەها ڕۆحی پیرۆز باوەڕداران بەکار دەهێنێ وەکو کەرەستەیەك بۆ 

شایەتیدان بۆ مەسیح وە چۆن خەڵکی لە پەیوەندیدا بن بە شێوەی کەسێتی لەگەڵ مەسیح دا و چۆن 

 دەتوانن ڕزگاریان بێت . 

  ٥: ١٥یۆحەنا 

 : دەبێت باوەڕدار ئەوە بزانێت بەبێ مەسیح ناتوانێ هیچ شتێك بکات .  ٢کراکردنی ئاش

گرێت، می زۆر دهرهەوا بە، ئەوهوهست بێت و منیش بەیوهپە وهمنە ی بەوهعیسا دەفەرموێ :  " ئە

خودا . ئەم  " دەمەوێ کەسێك بم بەروبومی زۆری هەبێت بۆ .نبێ من ناتوانن هیچ شتێك بكەبە چونكە

ئایەتە پێم دەڵێت ئەمە ڕوودەدات تەنها ئەو کاتەی لە مەسیح دا دەچەسپێم و ئەویش لە مندا ، وە بەردەوام 

دەبم . بەبێ مەسیح ناتوانم هیچ شتێك بکەم ئێستا لە خۆم دەپرسم ئایا هەموو چاالکیەکانم و کارەکانم 

 بەرووبومدارەو و دڵی خودا خۆش دەکات ؟ .

           

 ڕونکردنەوە .           پرسیار بکە: ٣ نگاویهە

: حەز دەکەی کام پرسیارە بخەیتە ڕوو بۆ کۆمەڵەکە لەبارەی ئەم بەشەی کتێبی بیربکەوە 

تێ  ٢٧ -١: ١٥پیرۆز؟ باشترە هەوڵ بدەین هەموو ئەو ڕاستیانەی ڕاگەیەنراون لە یۆحەنا 

 اری لەبارەوە بکەین. بگەین ، وە ئەو شتانەی تا ئێستا لێی تێنەگەیشتووین پرسی

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

 پەڕاوەکەتدا بنوسەوە.

: )  دوای ئەوەی ئەندامان کاتێك بەسەردەبەن لە بیرکردنەوەو نوسینەوە ،  بەشداری بکە

 (. یەکەمجار داوا لە هەر یەکێكیان بکە پرسیارەکانیان بخەنە ڕوو 

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

 بە یەکسانی لەگەڵ کۆمەڵەکەتدا وەاڵمی بدەوە (. 

)ئەمانەی خوارەوەش نموونەن بۆ هەندێ پرسیار ڕەنگە ئەندامانی کۆمەڵەکە بیخەنە ڕوو، وە 

 ۆکردن سەبارەت بە پرسیارەکان (.  هەندێ تێبینی بەسودن بۆ بەڕێوەبردنی گفتوگ

 

  

 

  1: ١٥یۆحەنا 

لەخۆی دەگرێ ؟ ئایا فێکردنێکی  ١٧ -١: ١٥ئەو جۆرە وێژەییە کامەیە یۆحەنا :  ١پرسیاری 

  ڕاستەوخۆیە ؟ ئایا نمونەیە ؟ یان هێمادارە ؟

 :  تێبینیەکان



 

دەیخوێنینەوە . وە  ٢٧ -١٥: ١٤ا یەکێك لە نمونەکانی فێرکردنە ڕاستەوخۆ سەرەکیەکان ئەوەیە لە یۆحەن

. وە ئەو نمونانەی کە وێنەیەکی هێمادارن لە  ٣٥ -٣٠: ١٠نمونە لەسەر نمونەی کتێبی پیرۆز لۆقا 

 .  ١٧ -١: ١٥وە یۆحەنا  ١٦ -١: ١٠کتێبی پیرۆزدا وەکو بەشەکانی یۆحەنا 

اکەکارەکە ئەوەیە : " یەك نمونەی پەیامی سەرەکی . بۆ نمونە، پەیامی سەرەکی  نمونەی سامیریە چ

" ئەم وێنە هێمادارە هاوشێوەیەکە درێژ بۆتەوە و چەند خاڵێکی  بكە یەو شێوهتۆش بڕۆ و بە

بەراوردکاری لەخۆ دەگرێ بۆ نمونە ، لەم نمونەیەدا " ڕەزەوان " خودای باوکە " مێو " عیسای 

ە بێ بەرهەمەکان " ئەو مەسیحە " لقە بەروبومدارەکان " باوەڕدارانی ڕاستەقینەن ، وە " لق

باوەڕدارانەن کە تەنها بەناو باوەڕدارن و بێباوەڕن ، چونکە باوەڕداری ڕاستەقینە هەمیشە بەرهەم 

دەدات ، بەاڵم بێباوەڕان و ئەوانەی تەنها بەناو باوەڕداران هەرگیز بەرهەم نادەن ، ئەگەرچی ڕەنگە 

. چونکە " مێو" و "لقەکانی" نمونەن بۆ خەڵکی ناویان بەسترابێتەوە بە عیسای مەسیحەوە لە ژیانیاندا

 "بەرهەم" نمونەیە پێش هەموو شتێك بۆ خەڵکی هەروەها . 

وێنە هێمادارەکە ناڵێت کە عیسا بە تەواوەتی مێوەو لق و گەاڵی هەیە و هێشوە ترێی گرتوە . ئەو ئاماژە 

ەندی مێو لەگەڵ لقەکانی . دەکات بۆ پەیوەندی نێوان مەسیح و خەڵکی کە دەکرێ هاوشێوە بن بە پەیو

 دەبێت هەوڵ بدەین هەموو خەسڵەت و شێوەیەکی هێماکە یان وێنەکە شرۆڤە نەکەین . 

 پرسیارەکان لەبارەی بەرهەم   ٢: ١٥یۆحەنا 

 : چۆن ڕاڤەی ئەوە بکەین کە بێ بەزەییانە ئەو لقانە دەبڕێتەوە لە مێوەکە ؟ ٢پرسیاری 

 .  تێبینیەکان

ئەو لقانەی بەرهەم نادەن دەیبڕێتەوە  ٢باوکە . لێرەدا دەبینین لە ئایەتی  نمونەی ڕەزەوان خودای

)باوەڕداران( ، بەاڵم چۆن دەیبڕێتەوە ؟ سروشتە کۆنەکەی دەبڕێتەوە ، نەریتە خراپەکانی دەبڕێتەوە ، 

میان ئاماژە بۆ ئەوە دەکات کە باوك ئەو قانە دەبڕێتەوە کە بەرهە ٦بۆئەوەی بەرهەم بدەن وە لە ئایەتی 

نەداوە )بێباوەڕان و ئەوانەی تەنها بەناو باوەڕدارن( ، بڕینەوەی یەکەم )خاوێنکردنەوەیە( وەکو " 

پیرۆزکردن لەسەر زەوی " بەاڵم بڕینەوەی دوەم وەکو " حوکمدانی کۆتاییە لە هاتنەوەی دوەمی مەسیح 

 . " 

  ٢: ١٥یۆحەنا 

 ڕداراندا ببینرێتەوە ؟ : سروشتی "بەرهەم " چۆنە کە دەبێت لە باوە٣پرسیاری 

 . تێبینیەکان

نمونەیە بۆ بەرهەمی  ٦: ١وشەی "بەرهەم" لە کتێبی پیرۆزدا واتای جیاوازی هەیە . لە کۆلۆسی 

بەرهەم ئەوەیە کە بەردەوام  ١٦: ١٥مزگێنیدان بە ئینجیل لەالیەن باوەڕدارانی نوێوە . وە لە یۆحەنا 

ەکان دەدرێت بۆ گەشە کردن وپێگەیشتن لە مەسیح و دەبێت ، ئەوەیە کە هاوکاری باوەڕدارە نوێی

نەگەڕانەوەیان بۆ ڕێگا کۆنەکەیان . نمونەیە بۆ قوتابیەکان یان باوەڕدارە پێگەیشتوەکان . وە لە گەاڵتیە 



"بەرهەمی ڕۆح" یاخود بەروبومی ڕۆح نمونەیە بۆ کەسایەتی باوەڕدار یان سروشتی  ٢٣ -٢٢: ٥

  باوەڕدار . ئیدی بەم شێوەیە .

  ٤: ١٥یۆحەنا 

 : کێن ئەوانەی بەرهەم دەدەن ؟ ٤پرسیاری 

 .  تێبینیەکان

. وهئێوه ست بن و منیش بەیوهپە وهمنە بەدا : "  ٤: ١٥خوداوەند عیسای مەسیح دەفەرموێ لە یۆحەنا 

 ر بەگەش ئاوان، ئەوهبێت، ئێست نەیوهپە وهكەدار مێوه ر بەگەم بدات ئەرهەنها ناتوانێت بەتەچۆن لق بە

." ئەوانەی بەرهەم دەدەن ئەوانەن دێن بۆ مەسیح و پێشوازی لێدەکەن بە دڵیان و  بنست نەیوهپە وهمنە

بەردەوام دەبن لە مامەڵەکردن لەگەڵیدا هەموو ڕۆژێ . چونکە مەسیح لەئەمانەدا دەچەسپێ ، ئەوانەی 

 ەن لەسەر بەرهەم دان . بەردەوام چاوکراوەن و تێدەکۆشن و پێداگری دەک

  ٥: ١٥یۆحەنا 

 : ئاست وڕێژەی ئەو دەستپاکیە چەندە دەبێت باوەڕداران تیایاندا بێت ؟ ٥پرسیاری 

 تێبینیەکان . 

( . بۆیە خودا پاکیان ٨، ٥: ١٥ئەوە چاوەڕوان دەکرێ لە باوەڕداران زۆرترین بەرهەم بدەن ) یۆحەنا 

ی باوەڕداران لەالیەن خوداوە ئەنجام دەدرێ لە ڕێگەی ( . پاککردنەوە٢: ١٥دەکاتەوە ) یۆحەنا 

 چەوسانەوەو ناڕەحەتیەکان و بابەتی دیکەوە . 

ئەوە چاوەڕوان دەکرێ لە باوەڕداران سەد بەرابەر ، وە هەندێکیان شەست بەرابەر وە ئەوانی دیکە سی 

زیاتر بەرهەم دەدات لە ( . ڕەنگە هۆکاری ئەوەی هەندێ باوەڕدار ٢٣: ١٣بەرابەر بەرهەم بدەن ) مەتا 

باوەڕدارانی دیکە ئەوە بێت زیاتر تۆبەکار بێت و زیاتر جێی متمانە بێت و ئازا تر و دڵنەرم تر 

 وگوێڕایەڵ تر بێت لە بەدەنگەوە هاتنی بۆ وشەکانی خودا .  

  ٦: ١٥یۆحەنا 

 : کێن ئەوانەی بەرهەم نادەن ؟ ٦پرسیاری 

 تێبینیەکان . 

یەکی هێمادارە ، وێنەکە ناڵیت عیسا مێوێکە و لقەکانی هێشوە ترێیان گرتوە ، نمونە ١٧ -١: ١٥یۆحەنا 

بەاڵم ئاماژە دەکات بۆ پەیوەندی نێوان عیساو خەڵکی کە دەکرێ هاوشێوە بن لە پەیوەندیان لەگەڵ مەسیح 

وەکو مێو و لقەکانی . بەاڵم دەبێت هەوڵ نەدەین شرۆڤەی هەموو خەسڵەتەکان و الیەنەکانی هێماکە 

 بکەین . ئەو لقانەی بەرهەم دەدەن هێمان بۆ باوەڕدارانی ڕاستەقینە . 

وە ئەو لقانەی بەرهەم نادەن هێمایە بۆ ئەو باوەڕدارانەی دواتر واز لەباوەڕ دەهێنن . ئیدی وێنەکە 

 هێمادارە ، مەسیح دڵنیامان دەکاتەوە کە هەموو کەسێك بەرپرسیارە کاتێ نزیک دەبێتەوە لە مەسیح . 



 

 پرسیار سەبارەت بە پەیوەست بوون بە مەسیح یان چەسپان لە مەسیح دا   ٧: ١٥نا یۆحە

 : واتای چەسپان لە مەسیح دا چیە ؟ ٧پرسیاری 

 .  تێبینیەکان

( ، و " وتەکانم لەناختاندا بچەسپێت " )یۆحەنا ٥: ١٥عیسا فەرموی : " بە منەوە بچەسپێن " )یۆحەنا 

دا گرێدراوە بە چەسپانی وتەکانی عیسای مەسیح لە ناخی ( . چەسپان لە مەسیح دا لێرە٧: ١٥

باوەڕداردا. هەروە عیسا دەفەرموێ "بچەسپێن لە خۆشەویستیەکەمدا ... گەر کارتان کرد بە 

( . چەسپان لە مەسیح دا لێرەدا گرێدراوە بە گوێڕایەڵیکردنی وتەکانی ١٠ -٩: ١٥ڕاسپاردەکانم ) یۆحەنا 

ح دەستپێشخەری کردوە لە وتەکانی بۆ هەموو باوەڕداران وە ئەو عیسای مەسیح . هەرچەندە مەسی

دەستپێشخەری کردوە لە خۆشویستنی باوەڕدار ، بەاڵم باوەڕداران بەرپرسیارن لە بەدەنگەوەهاتنیان بۆ 

خۆشەویستی ووتەکانی مەسیح . وە ئەوانەی گوێڕایەڵی وتەکانی مەسیح نابن و مەسیحیان خۆش ناوێت 

 لقێکی وشکن و ڕەتدەکرێتەوەو فڕێ دەدرێتە ناو دۆزەخەوە. زۆر مەترسیدارە و 

 پرسیارەکان سەبارەت بە وتە  ٣: ١٥یۆحەنا 

 : کارکردنی وتەکانی مەسیح کامەیە لە باوەڕداردا ؟ ٨پرسیاری 

 تێبینیەکان . 

وتەی عیسای مەسیح باوەڕداران پاك  ٣: ١٥وتەی مەسیح باوەڕدار پاك دەکاتەوە . بەپێی یۆحەنا 

تەوە لە گوناهەکانیان . ئەمش واتە باوەڕداران بێتاوان دەکات )بەتەواوی لە گوناهەکانیان خۆش دەکا

 دەبێت ( کاتێ باوەڕ بە وتەکانی عیسا دەهێنن . 

  ٧: ١٥یۆحەنا 

 : بەرپرسیارێتی باوەڕدار چی یە لەبەرامبەر وتەکانی مەسیح؟ ٩پرسیاری 

 تێبینیەکان . 

ڕێگە بدات بە وتەکانی مەسیح کاریگەری بخاتە سەر بیر و بۆچوونی و بەرپرسیارێتی باوەڕدار ئەوەیە 

حەز و ئارەزوو و هەڵوێست و وشەو هەڵسوکەوتەکانی ، زیاتر لەمەش دەسەاڵتدار بێت بەسەریداو 

بەڕێوەی بەرێت . دەبێت باوەڕدار بەرپرسیارێتی لە ئەستۆ بگرێت بە تەواوی لەبەرامبەر فێرکردنەکانی 

روەها بەرپرسیارە لەوەی کە دەبێت ڕێگە بدات کتێبی پیرۆز کار بکات لە ژیانیداو کتێبی پیرۆز ، هە

 کاریگەری بکاتە سەر ژیانی ! 

 پرسیارەکان سەبارەت بە نوێژ  ٧: ١٥یۆحەنا 

 : پەیوەندی نوێژ چی یە بە وتەکانی مەسیحەوە ؟ ١٠پرسیاری 

 تێبینیەکان . 



ست بێت و منیش یوهپە وهمنە ی بەوهكانن. ئەش لقەو ئێوه كەمنم مێوهدەخوێنینەوە : "   ٧: ١٥یۆحەنا 

" کاتێ باوەڕدار ڕێگە  .نبێ من ناتوانن هیچ شتێك بكەبە گرێت، چونكەمی زۆر دهرهەوا بە، ئەوهوهبە

دەدات بە وتەکانی مەسیح کاریگەری بکاتە سەر ژیانی و دەسەاڵتدار بێت بەسەر ژیانیدا ئیدی نوێژەکانی 

اریگەر دەبێت . چونکە شتێك داوا ناکات پێچەوانەی وتەکانی عیسای مەسیح بێت . وە ئەو ئەزموندار ک

 دەبێت لە وەاڵمدانەوەی نوێژەکانی لەالیەن خوداوە ، ئەم بەڵێنە مەزنە بۆ ئێمە سەبارەت بە نوێژ ! 

  ١٦: ١٥یۆحەنا 

 : پەیوەندی نێوان نوێژ وبەرهەم چی یە ؟ ١١پرسیاری 

 ن . تێبینیەکا

ڵبژارد، دەستنیشانم كردن تاكو بڕۆن م هەڵكو من ئێوهبژارد، بەڵنەمنتان هە : "  ئێوه ١٦: ١٥یۆحەنا 

"  .ن باوك بتانداتێداوا بكە وهناوی منە ك بەرچییەتان بمێنێت، تاكو هەكەمەرهەم بهێنن و بەرهەبە

وە ئەزموندار دەبێت لە وەاڵمی نوێژەکانیدا .  باوەڕداری ڕاستەقینە نوێژ دەکات لە پێناوی بەرهەم ،

عیسای مەسیح باسی نێردراوێتی باوەڕداران دەکات کە بڕۆن و بەرهەم بهێنن وبەرهەمەکەیان بمێنێت 

وبەردەوام بێت . سەبارەت بەمە دەبێت باوەڕداران ئەوە بزانن کە ناتوانین ئەم کارە بکەین بەبێ نوێژ و 

ۆئە نوێژ دەکەین لەپێناوی ئازایەتی و گوێڕایەڵی و ڕۆیشتنمان بۆ ناو دانایی وخۆشەویستی مەسیح . ب

خەڵکی ، وە نوێژ دەکەین لەپێناوی هێز و دانایی و خۆشەویستی تاکو بتوانین یارمەتی ئەو خەڵکە بدەین 

وایان لێ بێت بەرهەمی بەردەوام بهێنن . جارێکی تر مەسیح بەڵێنێکی جوانمان دەداتێ سەبارەت بە 

ە دەفەرموێ باوەڕداران نوێژ دەکەن بەناوی ئەوەوە لەپێناوی بەرهەمی بەردەوام و ئەویش نوێژ ، ک

 وەاڵمیان دەداتەوە و هێزیان پێ دەبەخشێ بۆ بەرهەمدان . 

 پرسیارەکان سەبارەت بە هاوبەشیکردن    ١٢، ٩: ١٥یۆحەنا 

 : چۆن دەکرێ باوەڕداران یەکتریان خۆش بوێ ؟ ١٢پرسیاری 

 تێبینیەکان . 

پێمان دەڵێت ، دەبێت لە مەسیح وخۆشەویستیەکەیدا بچەسپێین . وە یۆحەنا  ١١ -١: ١٥ئینجیلی یۆحەنا 

پێمان دەڵێت ، یەکتریمان خۆش بوێت ! بۆیە ڕوونە کە باوەڕداران ناتوانن یەکتریان خۆش  ١٧ -١٢: ٥

لە پەیوەندی بوێ ئەگەر لە مەسیح وخۆشەویستیەکەیدا نەچەسپێن. کاتێ باوەڕداران هەوڵ دەدەن 

کەسێتیدا بن لەگەڵ مەسیح وە بەردەوام هەوڵ دەدەن گوێرایەڵی فێرکردنەکانی بن ئیدی مەسیح توانایان 

عیسای مەسیح ڕاسپاردەمان دەداتێ کە خودامان  ٣٠: ١٢دەداتێ یەکتریان خۆش بوێ ! لە مرقۆس 

ە دەکات بۆ ئەوەی پۆڵس ئاماژ ٥: ٥خۆش بوێ ونزیکەکانمان وەك خۆمان خۆش بوێ ، وە لە ڕۆما 

خودا خۆشەویستیەکەی خۆی ڕژاندوەتە دڵی باوەڕدارانەوە بە ڕۆحی پیرۆز . کاتێ خودا ڕاسپاردە 

فەرمانمان پێ دەکات بۆ  کاتێدەدات بە باوەڕداران توانایان دەداتێ بۆ گوێڕایەڵی کردنی ڕاسپاردەکە ! 

 خۆشەویستی ئەو خۆشەویستی دەخاتە نێو دڵمان ! 

  ١٣: ١٥یۆحەنا 

 دا؟ ١٣: واتای چی یە " مەزنترین خۆشەویستی " لە ئایەتی ١٣پرسیاری 



 تێبینیەکان . 

   .ك خۆشمویستنكتریتان خۆشبوێ وه: یەیەمەی من ئەدەخوێنینەوە : "  ڕاسپارده ١٣ -١٢: ١٥یۆحەنا 

" مەزنترین  .كانی دابنێتكێك ژیانی خۆی بۆ دۆستەیە كە تری نییەورهگە مەویستی لەس خۆشەكە

جۆری خۆشەویستی ئەوەیە کە مرۆڤ لەپێناوی خۆشیویستەکانیدا خۆی بەخت بکات . عیسای مەسیح بە 

خۆشەویستیە مەزنەکەی خۆشی ویستین ، مرد لەسەر خاچ لە پێناوماندا ، خۆشەویستیەکەی خۆویستی 

دوو وای لێکردین نەبوو . خۆشەویستیەکەی خۆبەختکاری بوو . خۆشەویستیەکەی ئەو ئێمەی ڕزگار کر

ئەمە بین کە ئێستا هەین ! ئەمە مەزنترین خۆشەویستی ، وە ئێستاش عیسای مەسیح فەرمان بە 

 باوەڕداران دەکات کە یەکتریان خۆش بوێ بەم خۆشەویستیە مەزنە ! 

  ١٤: ١٥یۆحەنا 

 : پەیوەندی نێوان گوێڕایەڵی وخۆشەویستی چی یە ؟ ١٤پرسیاری 

 تێبینیەکان . 

ەیی بۆ چەسپان لە مەسیح دا ، لە خۆشەویستی و هاوڕێیەتی مەسیح دا ، ئەوەیە گوێڕایەڵی شێوازی کرد

وتەکانی بین !  بەاڵم گوێرایەڵیمان یەکەمجار نایەت . چونکە مەسیح یەکەمجار ئێمەی خۆشویست و مرد 

باوەڕمان هێنا  لەپێناوماندا ، پاشان کەسێکی دیکەی نارد بۆ مزگێنیدانی ئینجیل لە پێناوماندا . وە کاتێ

مەسیح ڕۆحی پیرۆزی ڕهاند بەسەرماندا و بەخۆشەویستیەکەی لە دڵماندا نیشتەجێ بوو ، وە 

خۆشەویستیمان دەمانبات بۆ گوێڕایەڵی ، وە گوێڕایەڵیمان وا دەکات مەسیح زیاتر خۆشەویستی بخاتە نێو 

 ردەوام دەبێت . دڵمانەوە ، وە خۆشەویستی مەزن دەمانبات بۆ زیاتر گوێڕایەڵی و ئیدی بە

 پرسیارەکان سەبارەت بە جیهان   ١٨: ١٥یۆحەنا 

 : "جیهان" کێ یە ؟ ١٥پرسیاری 

 .  تێبینیەکان

"جیهان" لێرەدا جیهانی خراپەکارە ، کۆمەڵگەی خراپەکار و دەزگا خراپەکارەکانە ئەوانەی بەرهەڵستی 

جیهانی خراپەکار بریتی بوو لە  مەسیح و شانشینیەکەی دەکەن . لە ڕۆژگارەکانی نێردراوانی یەکەمدا

مەسیا  –جولەکەو ڕابەرانی ئایینی ئەوانەی ئاڵنگاری خودایان کردو عیسای مکەسیحیان ڕەتکردەوە 

چاوەڕوانکراوەکەیان ، وە کڵێسایان چەوساندەوە. بۆیە عیسا فەرموی لەئەم جیهانەدا باوەڕداران لە 

یەکی کورت ئەم جیهانە پێك دێت لە زۆرێك لە کەنیشتەکان دەردەکرێن و دەیانکوژن . وە دوای ماوە

 نەتەوەکان و مەسیح ڕەت دەکەنەوە . 

  ١٨: ١٥یۆحەنا 

 : بۆچی جیهان زۆر بەتوندی ڕقی لە باوەڕداران دەبێتەوە ؟١٦پرسیاری 

 تێبینیەکان . 



بەئەو هۆکاری ئەوەی جیهان ڕقی لە باوەڕدارانە ئەوەیە باوەڕداران چیتر بەشێك نین لەو جیهانە و سەر 

جیهانە نین، بەڵکو سەر بە عیسای مەسیحن ئەوەی جیهان ڕقی لێیەتی ! عیسای باوەڕدارانی هەڵبژارد 

لە جیهاندا بۆئەوەی لەو جیهانەوە بیانگوازێتەوە بۆ شانشینیەکەی خۆی. ئیدی باوەڕداران حەزیان بە 

اری بەردەوام بێت . ئەوان خراپەکاری نیە ، وە چاوپۆشی لە خراپەکاری ناکەن ، وە ڕێگە نادەن خراپەک

تۆبە دەکەن لە خراپەکانیان وە دژایەتی خراپە دەکەن بە مزگێنیدان و وتارەکانیان ، ئیدی جیهانی 

 خراپەکار بەرهەڵستیان دەکات و ڕقی لێیان دەبێتەوە . 

                         

 پەیڕەوکردن.              پەیڕەوی بکە: ٤هەنگاوی 

تیەك لەم بەشەی کتێبدا هاتوە دەشێ باوەڕداران بە شێوەی پراکتیك چی ڕاس بیربکەوە :

 پەیڕەوی بکەن ؟

: وەرن پێکەوە بیربکەینەوە و هەندێ پەیڕەوکردن بنوسینەوەو تەواو بەشداری بکەو بنوسە

 . ٢٧ -١: ١٥بکەین لە یۆحەنا 

پەیڕەوکردنی : ئەو پەیڕەوکردنە پێشنیارکراوە کامەیە کە خودا دەیەوێ بیگۆڕێ بە بیربکەوە 

 کەسێتی ؟

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

 پەیڕەوکردنە کەسێتیەی کە خودا دایناوە لەسەر دڵت. 

)لەیادت بێت ئەندامانی هەموو کۆمەڵەیەك ڕاستیە جیاوازەکان پەیڕەودەکەن ، یان لە هەمان 

اواز دەردەهێنن . ئەمانەی خوارەوە هەندێ پەیڕەوکردنی ڕاستیدا پەیڕەوکردن ی جی

 پێشنیارکراون (.       

                            

 ( . ١٥نمونە لەسەر پەیڕەوکردنی پێشنیارکراو لە ئینجیلی یۆحەنا ) -١

: بڕوانە سەرزەنشتی خوداوەند و چاکسازیەکانی وەکو شێوازێك بۆ پیرۆزکردنت و بەرهەمی  2: ١5

 اترت .زی

: پارێزگاری بکە لە پەیوەندی بەهێزو کەسێتیت لەگەڵ مەسیح دا هەموو ڕۆژێ ، ئەو وات  ٥: ١٥

 لێدەکات بەرهەمی زیاتر بهێنێت . 

: ڕێگە بدە بە وتەکانی مەسیح کاریگەری بخاتە سەر بیر و هەڵسوکەوت و هەڵوێست و  ٧: ١٥

 حەزەکانت تاکو گۆڕانکاریت تێدا بکات .

شەویستیت بۆ مەسیح وات لێدەکات گوێڕایەڵی فێرکردنەکانی و ڕاسپاردەکانی عیسای : خۆ ١٠ -٩: ١٥

مەسیح بیت . وە گوێڕایەڵی مەسیح دەتبات بۆ خۆشەویستنی مەزنی مەسیح ، بۆیە ڕێگە بدە 

 خۆشەویستیەکەت گەشە بکات بە گوێڕایەڵ بوونت بۆ مەسیح و هەوڵ وتێکۆشانت زیاتر وزیاتر.

ەچی دەتوانی گیانی خۆت بەخت بکەیت لە پێناوی مەسیح و خواستەکانی لەسەر : بیر بکەوە ب ١٣: ١٥

 زەوی . 

: بیر بکەوە لەو شێوازەی مەسیح تۆی پێ هەڵبژاردوە و هەڵیبژاردووی بۆ ئەوەی بڕۆیت و ١٦: ١٥

 بەرهەمی بەردەوام بهێنیت .



هەروەها ڕقی لە خوداو : سەرسام مەبە کاتێ دەبینی جیهان ڕقی لێت دەبێتەوە ، چونکە  ٢٣ -٢١: ١٥

  . ئەو ڕقی لە ڕوناکی و ڕاستیە.مەسیحە 

 

 . نمونە لەسەر پەیڕەوکردنی کەسێتی : ٢

نوێژ دەکەم بۆ خودا کە نیعمەت وهێزم بداتێ بۆ ئەوەی گەشە بکەم لە پەیوەندی کەسێتیم لەگەڵیدا زیاتر أ. 

وشەکانی و تێڕامان و  وزیاتر . دەمەوێ زیاتر کات بەسەر بەرم هەموو ڕۆژێ لە خوێندنەوەی

بیرکردنەوە لەوەی چۆن دەتوانم گوێرایەڵی بم . باوەڕم هەیە کە گوێڕایەڵی کردنی وتەکانی مەسیح 

 دەمبات بەرەو خۆشەویستی مەزنتر ودەستپاکی گەورەتر .

 ب. نوێژ دەکەم بۆ خودا کە نیعمەتم بداتێ بۆ ئەوەی بەرهەم زیاتر بهێنم ، بەرهەمێكی بەردەوام و بمێنێت

. خودایە ڕزگارم بکەو بمکە بە لقێکی سەوز و بەسود وزیندوو لە مێوەکەتدا . کە ژیانم لە ڕۆحی 

پیرۆزدا بێت ، ئەم ژیانەش وام لێدەکات بەرهەمی زیاتر بهێنم . من دەمەوێ بەرهەمی بەردەوام بهێنم و 

یح دا لە ڕێگەی بمێنێت ، بۆیە بەردەوام دەبم لە گەشەکردن بە پەیوەندیە کەسێتیەکەم لەگەڵ مەس

 گوێرایەڵی کردن بۆ وتەکانی و نوێژکردن وخۆشویستنی ڕۆڵەکانی دیکەی . 

  

                

 هاتنەدەنگ             نوێژ بکە :٥هەنگاوی 
بە نۆرە نوێژ دەکەین ، هەریەکێك سەبارەت بە یەك ڕاستی کە خودا فێری کردین لە ڕێگەی 

 . ٢٧ -١: ١٥ئایەتەکانیەوە لە یۆحەنا 

) بەدەنگەوە هاتنت لە نوێژەکەتدا بۆ ئەو شتەی فێری بوویت لە وانەی ئەم کتێبەدا (. پرۆڤە 

بکەن لەسەر نوێژی کورت کە پێکهاتبێ لە ڕستەیەك یان دوان . لە یادت بێت ئەندامانی هەر 

 کۆمەڵەیەك دەکرێ نوێژ بکەن سەبارەت بە کاروباری جیاواز تر (. 

 

 

 

داکۆکیکاری (  نوێژی خولەك  ٨)  نوێژ  ٥ 

                

   

ەکانتان بەرز بکەنەوە لە نوێژ . یانییان س انەییلە شێوەی کۆمەڵەی دوو بەردەوام بن لە نوێژ 

. پێناوی یەکتر و لە پێناوی خەڵکی جیهان  

 

وانەی داهاتوو ) دوو خولەك ( بۆ ئەرکی ماڵەوە   ٦ 



   

مانی کۆمەڵەکەت بە شێوەی نوسراو ، یان داوایان ئەرکی داهاتوو بدە بە ئەنداڕابەری کۆمەڵەکە . 

 لێ بکە لە پەڕاوەکانیاندا بینوسن. 

 ١- بەڵێن . بەڵێندان بە ڕاهێنانی قوتابیەکانی خوداوەند و بونیادنانی کڵێسای مەسیح .

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

. 5١ی یۆحەنا کۆمەڵێکدا( ئینجیل  

٣- خەڵوەتی ڕۆحی . چێژ وەربگرە لە خەڵوەتی ڕۆحی لەگەڵ خودا و هەموو ڕۆژێك هاوکاری 

. باشترین شێوازی ڕاست بەکاربهێنە و تێبینیەکانت 10-8وەربگرە لە نیوەی بەشێك لە عیبرانیەکان  

 بنوسەوە . 

٤- لەبەرکردن : تێڕامان  بکەو ئایەتی نوێی لەبەرکردن . یۆحەنا ١5: 5  لەبەر بکە. ڕۆژانە بەو ٥ 

 ئایەتانەدا بچۆرەوە کە لەبەرت کردوون .

٥- نوێژ. نوێژ بکە بۆ کەسێكی دیاریکراو یان شتێکی دیاریکراو لەم هەفتەیەداو تەماشا بکە خودا 

(.٣: ٥چی دەکات ) زەبور   

انە بنوسەوە کە سەبارەت بە بونیادنانی کڵێسای مەسیح . هەروەها ئەو تێبینیتێبینیەکانت بنوسە  -٦

پەیوەندیان بە کاتی خەڵوەتت لەگەڵ خودا و ئایەتەکانی لەبەرکردن و فێرکردن و ئامادەکاری یەوە هەیە 

 بۆ هەفتەی ئایندە . 


