ڕێبەری شەشەم – وانەی ١٤

١

نوێژ

ڕابەری کۆمەڵەکە  :نوێژ بکەو کۆمەڵەکەت وئەم پرۆگرامی ڕاهێنانە
تەرخان بکە بۆ بونیادنانی کڵێسای مەسیح .
٢

بەشداریکردن ( ٢٠خولەك) گەاڵتیە

بە نۆرە بەشداری بکەن و پەڕاوی تایبەتی خەڵوەتی ڕۆحیتان
بخوێننەوە ئەوەی فێری بوون لە خەڵوەت و تێڕامانەکانتان لەو بەشە
دیاریکراوەی کتێبی پیرۆز (گەاڵتیە .)٤ -١
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 .
٣

لەبەرکردن (٥خولەك) ئامانجەکانی خودی ژیان  :عامۆس
٣ :٣

دوو بەدوو پێداچوونەوە بکەن  :ئامانجەکانی خودی ژیان  :عامۆس
. ٣ :٣
٤

فێرکردن ( ٨٥خولەك) یۆحەنا ٤٧ -١ :٥

پێشەکی  :یۆحەنا  ٤٧ -١ :٥پێناسەی ئەوە دەکات  ،عیسای مەسیح
ڕەتکراوەتەوە لەالیەن جولەکەکانی یەهودیاوە دوای پەرجوی بێت حەسدا.
وە یۆحەنا  ٣٠ -١٧ :٥ئەوە لەخۆ دەگرێت کە عیسای مەسیح فەرموی

سەبارەت بە خودای باوك  ،بەاڵم یۆحەنا  ٤٧ -٣١ :٥لەبارەی ئەوانەوە
دەدوێ کە شایەتی دەدەن بۆ عیسای مەسیح .

وشەکەی خودا
هەنگاوی  :١بخوێنەوە .
پێکەوە یۆحەنا  ٤٧ -١ :٥دەخوێنینەوە .
بە نۆرە هەر کەسێ ئایەتێك بخوێنێتەوە تا هەموو ئایەتەکان بە تەواوی
دەخوێنینەوە .
تێبینیەکان
هەنگاوی  :٢ئاشکرای بکە.
بیرکەوە  .ئەو ڕاستیە کامەیە پێت وایە گرنگە بەالتەوە سەبارەت بە خۆت
لەم ئایەتانەدا ؟ یان لە کۆی گشتی ئەم ئایەتانە کام ڕاستیە چووە ناو هۆش
و دڵتەوە ؟
بنوسە  .یەك یان دوو ڕاستی ئاشکرا بکە کە تێگەیشتووی لێی  .بیریان
لێبکەوە و بیرۆکەکانت بنوسە لە پەڕاوەکەتدا .
بەشداری بکە ( .دوای ئەوەی ئەندامان کاتێك بەسەردەبەن لە
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
شێوەیەکی جیاواز بەشداری دەکەن).

یۆحەنا ٢٣ -١٧ :٥
ئاشکراکردنی  :١وتەکانی عیسا لەبارەی خۆیەوە.
عیسا لەبارەی خۆیەوە دەربارەی هەندێ شت دوا جولەکەکان باش لێی
تێگەیشتن .
أ .لە یۆحەنا  : ١٨ ، ١٧ :٥عیسا فەرموی ئەو یەکسانە بە باوك لە
جەوهەردا .

عیسا خودای بە باوكی خۆی ناوبرد  .جولەکەکان دەستبەجێ واتای
تەواوی وتەکانی عیسا تێگەیشتن کە خۆی یەکسان کرد بە خودا .
تێگەیشتن کە عیسا خۆی لەگەڵ خودای باوکدا یەکسان کرد  .ئەم وتانەی
عیسا یان خراپترین کوفرە مرۆڤ بانگەشەی بکات  ،وە دەبێت سزاکەی
مردن بێت  ،یانیش مەزنترین و شکۆدار ترین ڕاستیە ڕابگەیەنرێت  ،وە
دەبێت باوەڕی پێ بهێنن ! خودای باوك و خودای کوڕ بەشدارن لەیەك
سروشتی خودایی  .ئیدی بەم شێوەیە  ،دەبینین کە عیسا ووتی ئەو یەکسانە
بە خودای باوك لە جەوهەردا  .ئەمەش هۆکاری سەرەکی بوو کە
جولەکەکان لە پێناویدا ویستیان عیسا بکوژن .
هەروەك جولەکەکان هێڕش دەکەنە سەر عیسا لەبارەی شکاندنی
شەبەتەوە  .جولەکەکان پێیان وایە شەبەت ڕۆژی "خامۆشی" و
حەوانەوەو پشووە دەبێت هیچ شتێك و هیچ کارێکی تێدا نەکرێ  ،ئەوان
وایان دەبینی کە هەر کارێك لەو ڕۆژەدا بکرێ گوناهەو تاوانە .بەاڵم
عیسا فەرموی ئەگەر ئەمە ڕاست بێت  ،ئەوان خودای باوك تاوانبار
دەکەن بە شکاندنی شەبەت  ،چونکە خودای باوك هەمیشە کار دەکات لە
پاراستنی بەدیهێنراوانیداو لە ڕزگارکردنی خەڵکی ! خودا ناوەستێ لەکار
کردن بە واتای "خامۆشی"  ،بەڵکو بەردەوامە لە پاراستنی گەردونی
بەدیهێنراو و ڕزگارکردنی خەڵك لە گوناهە  .هەروەها کوڕیش بەهەمان
شێوە  ،ئەوەی لە بەهێزترین پەیوەندی دایە لەگەڵ باوك  ،هەمان کار
دەکات  .لە ئایەتی  ١٧عیسا دەفەرموێ  " :تا ئێستا باوکم کار دەکات
"بەردەوام"  ،منیش کار دەکەم ".
واتای وشەکانی عیسا ئەوەیە :کاتێ جولەکەکان هێڕش دەکەنە سەر کوڕ
بەوەی گوایە شەبەتی شکاندوە  ،لە ڕاستیدا هێڕش دەکەنە سەر خودی
خودای باوك بەوەی شەبەتی شکاندوە  ،چونکە خودای کوڕ یەکسانە بە
خودای باوك لە جەوهەردا .

ب .لە یۆحەنا  ٢٢ -١٩ :٥عیسا فەرموی ئەو لەگەڵ خودای باوك
یەکسانە لە کارەکاندا .
عیسا فەرموی  " :کوڕەکە ناتوانێت لە خۆیەوە شتێك بکات تەنها ئەوەی
کە دەیبینێت باوکی دەیکات ،چونکە هەرچی ئەو دەیکات  ،کوڕەکەش ئەم
شتانە وەك ئەو دەکات  " .ئەو کارەی لە باوكەوە سەرچاوە دەگرێت لە
کوڕدا دەردەکەوێت  .چونکە کوڕەکە ئەوە دەبینێ کە خودا پیشانی دەدات ،
وە بە وشە بیستراوەکەی و کارە بینراوەکەی بیری خودا ڕادەگەیەنێت .
چونکە کوڕەکە خواستی خودا دەبینێت  ،ئیدی جێبەجێی دەکات .
عیسا ئەوەی پشتڕاست کردەوە بۆ جولەکەکان کە دەسەاڵتی هەیە بۆ
ئەنجامدانی کاری مەزنتر لە چاککردنەوەی پیاوێکی ئیفلیج  .چونکە
ئەوەی ئێستا بینیان و پێی سەرسام بوون  ،ئەوەی دواتر دەیبینن هۆکارێكی
ڕاستەقینەیە بۆ سەرسام بوونی زیاتریان  .عیسا پێداگری دەکات لە ئەنجام
دانی دوو کاری تایبەت  :پێدانی ژیان بە مردوان لە ڕووی ڕۆحی و
جەستەییەوە  ،وە حوکمدان بە یان تاوانبار کردن یانیش بێتاوانکردن ،
عیسا دەفەرموێ  " :وهك باوك مردووان ههڵدهستێنێتهوه و زیندوو
دهكاتهوه ،كوڕهكهش ئهوهی بیهوێت زیندووی دهكاتهوه " .لێرەدا عیسا
نافەرموێ ئەو تەنها ئامرازێکە بە دەستی خوداوەیە بۆ گەڕاندنەوەی
مردوان بۆ ژیان  ،وەك هەردوو پێغەمبەر ئیلیاو ئەلیشەع  ،بەڵکو
دەفەرموێ ئەو دەسەاڵتی هەستانەوەی مردوانی هەیە  ،نەك تەنها
لەڕێگەی گەڕاندنەوەی ژیانی خەڵکی لە زەمەنی زەویدا بەڵکو
هەڵستاندنەوەیان بۆ ژیان لە کۆتایی زەمانەدا ! عیسا دەفەرموێ ئەو هەمان
ئەو دەسەاڵتەی هەیە کە باوك هەیەتی بۆ بەخشینی ژیانی ڕۆحی تاهەتایی
بۆ مردوان بە ڕۆح  ،وە بەجشینی ژیانی نەمریی بۆ مردوان بە جەستە لە
ڕۆژیی کۆتایی .
هەروەك عیسا دەفەرموێ " :چونکه باوك كهس حوكم نادات ،بهڵكو
ههموو حوكمدانێکی داوهته دهست كوڕهكه  " .خودا لە هەموو پەیمانی
کۆندا ڕایگەیاندوە کە ئەو دادوەرو حوکمدەری زەویە ( پەیدابوون :١٨
 .)٢٥وە حوکمەکانی هەمیشە بەسەر ژیانی خەڵك ونەتەوەکاندا جێبەجێ

دەبوون  .لە کۆتایی زەمانەدا  ،حوکمدانی کۆتایی هەیە  ،عیسا دەفەرموێ
ئەو حوکمدانی کۆتایی دەردەکات  .لە ڕاستیدا  ،عیسا دەفەرموێ کە
خودای باوك کاری حوکمدانی کۆتایی داوە بە خودای کوڕ ! وە هۆکاری
ئەوەی خودای باوك کاری دادپەروەری و حوکمدانی ڕادەستی خودای
کوڕ کردوە ئەوەیە کە هەمان ئەو ڕێزەی کوڕەکە بە باوکی داوە ئەویش
بیداتەوە بە کوڕ !
ج .عیسا لە یۆحەنا  ٢٣ :٥دا دەفەرموێ ئەو یەکسانە بە خودای باوك لە
ڕێزدا.
عیسا دەفەرموێ  " :تاکو هەموو ڕێزی کوڕیکە بگرن هەروەك ڕێزی
باوك دەگرن .ئەوەی ڕێزی کوڕەکە نەگرێ  ،ڕێزی باوکیش ناگرێ کە
ناردویەتی  ".وە لە نامەی فیلیپی  ١١ -٩ :٢پۆڵسی نێردراو ئاماژە دەکات
بۆ ئەو ڕێزەی لە عیسا گیرا بەهۆی ملکەچی یەکەی تا مردن  ،ئیدی
خودای باوك ناوێکی دایە لەسەرووی هەموو ناوێکەوە  ،تاکو هەموو
ئەژنۆیەك بۆ ناوی عیسا چۆك دابدەن وە هەموو زمانێك دان بنێت کە
عیسای مەسیح خوداوەندە  .لە ئیشایا  ٢٢ :٤٥دەبینین کە ئەم ڕێزە تایبەتە
تەنها بە خوداوەند  .لەبەرئەوە  ،کاتێ عیسای مەسیح ئەم ڕێزەی لێنرا ،
شکۆی خودا کەم ناکات  ،وە نادرێت بە کەسی "دیکە" .بەمەش شکۆی
خودا زیادی کرد  ،چونکە عیسای مەسیح ئەم ڕێزەی پێ دراوە " بۆ
شکۆی خودای باوك " (فیلیپی  .)١١ :٢چونکە کاتێ کوڕ بەرزدەکرێتەوە
 ،باوك شکۆدار دەبێت .وە کاتێ خەڵکی ئەژنۆیان لەبەردەم عیسای مەسیح
چۆك دادەدەن و بە زمانیان دان دەنێن بە عیسای مەسیح کە خوداوەند و
ڕزگارکارە  ،خودای باوك شکۆدار دەبێت !

یۆحەنا ٤٧ -٣٠ :٥
ئاشکراکردنی  : ٢شایەتیدانەکان بۆ عیسای مەسیح .

لە ئایەتی  ٣١عیسا دەفەرموێ ئەگەر شایەتی بۆ خۆم بدەم  ،لەگەڵ ئەوەی
ڕاستیە  ،ئەوا قبوڵ ناکرێ بەالی جولەکەوە  .بێگومان  ،هەروەها لەسەر
زەوی شایەتیدانی مرۆڤ بۆ خودی خۆی قبوڵکراو نیە  .چونکە شایەتی
کەسێك بۆ خۆی لێی وەرناگیرێ لەوەی کە دەیڵێت تا چەند ڕاستە  .ئەگەر
وتەکانی عیسا لەبارەی خۆیەوە بەبێ دەسەاڵت و فەرمانی باوك بایە  ،هیچ
کەسێك پەیوەست نەبوو کە قبوڵی بکات لەوەی دەیڵێ لەبارەی خۆیەوە .
بەاڵم شایەتیدانی عیسا بۆ خۆی ڕەواو ڕاستیە  ،چونکە خودای باوك
جەختی کردەوە لەسەر شایەتیەکەی عیسا (یۆحەنا  .)١٨ -١٣ :٨کەواتە ،
لەگەڵ ئەوەی شایەتیەکەی عیسا بۆ خۆی ڕەواو ڕاستیە بەاڵم جولەکەکان
ڕەتی دەکەنەوە  ،ئەوان پێیان وابوو شایەتیەکی ناڕەواو ناڕاستە .بۆیە ،
عیسا سەرنجیان ڕادەکێشێت بۆ پێنج شایەتیدانی دیکە لە بەرژەوەندی
خۆی  ،وە جولەکە ناتوانێت ئەم شایەتیانە بە ناڕەواو ناڕاست بزانێت .

أ .شایەتی خودی خودای باوك .
عیسا لە ئینجیلی یۆحەنا  ٣٠ ،١٩ :٥دەفەرموێ کە کوڕەکە هیچ کارێك
ناکات لە خۆیەوە بەڵکو ئەوە دەکات کە خواست و بیری باوکە  .لە
جاویدانەوە پەیوەندی نێوان باوك و کوڕ پێناسە کراوە بە کارکردنی کوڕ
بە خواستی خودا  ،وە بە قسەکردنی کوڕ بە وشەی خودا  ،وە بە حوکمی
کوڕ بەپێی حوکمی باوك  ،وە بە ڕەزامەندی خودا  .وە باوك حوکم دەکات
بە ڕاستی خزمەتەکەی عیساو وتەکانی  ،وە شایەتی بۆ خۆی و پێگە
بەرزو بااڵکەی دەدات.
عیسا لە ئایەتی " ٣٢شایەتیەکی دیکە" پێشکەش دەکات  .وە بەهۆی
ئایەتەکانی  ٣٦و  ٣٧دەزانین کە ئەم شایەتیە  ،شایەتی خودای باوكە.
چونکە خودای باوك بە بەردەوامی شایەتی دەدات بۆ عیسای مەسیح ،
کوڕی خودا .خودای باوك بە سێ ڕێگە شایەتی دەدات بۆ خودای کوڕ  :لە
پەرتوکەکانی پەیمانی کۆن  ،لەئاسمانەوە لەڕێگەی وتووێژی ڕاستەوخۆ
لە باپتیزمەکەیدا  ،وە لەو کارانەی خودای باوك داویەتی بە خودای کوڕ

تاکو ئەنجامی بدات  .وە هەموو شایەتیەکانی ئەوانی دیکە زۆر نزمن بە
بەراورد بەو شایەتیانەی خودای باوك بۆی چونکە یەکالکەرەوەیە .

ب .شایەتی یەحیای لەئاوهەڵکێش .
لە ئینجیلی یۆحەنا  ٣٥ -٣٣ :٥عیسا یەحیای لەئاوهەڵکێشی پێشکەش کرد
وەك شایەت بۆ خۆی  .بانگەوازی یەحیای لەئاوهەڵکێش و چاالکیەکەی
شایەتی بوون بۆ ڕوناکی ( یۆحەنا  .)٧ :١وە شایەتی دا بەرامبەر ئەو
وەفدەی لە ئۆرشالیمەوە هاتبوو وە دەربارەی عیسا ووتی " ئەو ڕوناکیە
ڕاستەقینەیە کە هەموو مرۆڤێك ڕوناك دەکاتەوە "  ،وە عیسا خوداوەندە ،
یەحیا هاتوە تاکو ڕێگاکەی بۆ ئامادە بکات ( مەرقۆس  ،)٣ :١وە ئەو "
بەرخی خودایە ئەوەی گوناهەی جیهان الدەبات "  ،وە ئەو " کوڕی
خودایە" (یۆحەنا  ! )٣٤ ،٣٣ ،٢٩ ،٢٣ ،٩ ،٧ :١یەحیا ڕوناکیەکە نەبوو
 ،بەاڵم هەڵگری ڕوناکیەکە بوو – چرا  ،ئەو کۆمەاڵنی خەڵکی دەهێنا بۆ
عیسای مەسیح  .یەحیا چاالکی و خزمەتەکەی بە شێوەیەکی نایاب تەواو
کرد  .ئێستا ڕوناکیەکە لێرەیە و مەزنترین شایەتی پێشکەش دەکات زۆر
مەزنتر لەو شایەتیەی یەحیا پێشکەشی کرد.

ج .شایەتی کارەکانی عیسا .
لە ئینجیلی یۆحەنا  ٣٦ :٥عیسا کارەکانی وەك شایەتیەکی دیکە بۆ خۆی
پێشکەش دەکات  ،ئەوەی باوك داویەتی پێی تاکو ئەنجامی بدات  ،ئەو
کارەی خودای باوك داویەتی بە عیسا ڕاگەیاندنی خودای نەبینراوە و
هەروەها مردنی کەفارەتمەندانەیەتی بۆ گوناهە  ،هەروەها ڕزگاریی
دەروونەکان و ئاشتکردنەوەیان لەگەڵ خودا  .هەموو کارەکانی دیکە کە
عیسا کردنی  ،وەك ئامۆژگاری و مزگێنی و پەرجووی چاکردنەوە ،
لەچوارچیوەی ئەو کارە مەزنەدایە کە عیسا ئەنجامی دا .چونکە
پەرجوەکانی هێمای ئاماژە بوون بۆ خوداو بۆ کارە ڕزگاریەکەی  .هەموو

پەرجوەکانی بەڵگەی بەرچاو بوون لەسەر خودای باوك کە عیسای مەسیح
ی ناردوو پشتگیری کرد .

د .شایەتی پەرتوکەکانی پەیمانی کۆن .
عیسا لە ئینجیلی یۆحەنا  ٤٠ -٣٩ :٥پەرتوکەکانی پەیمانی کۆن وەك
شایەتی بۆ خۆی پێشکەش دەکات .عیسا دەفەرموێ هەرچەندە وشەکانی
خودا لەالی جولەکە هەیە بەاڵم لە نێو دڵیاندا نیە  .لەگەڵ ئەوەی ئەوان
پەیمانی کۆنیان هەیە  ،بەاڵم باوەڕیان بە وشەکانی عیسا نیەو ملکەچی
نین .لەگەڵ ئەوەی پەیمانی کۆن زۆر لەبارەی هاتنی مەسیاوە دەدوێ ،
عیسای مەسیح  ،بەاڵم جولەکە عیسیان تیایدا نەبینی و نەهاتن تاکو ژیانی
هەتاهەتایی وەربگرن .لە ئینجیلی لۆقا  ، ٤٤ ،٢٧ :٢٤عیسا ئەوەی
شرۆڤە کرد بۆ قوتابیەکانی کە لە پەرتوکەکانی پەیمانی کۆندا هاتوون
لەبارەیەوە  .وە پۆڵسی نێردراو لە  ٢تیمۆساوس  ١٥ :٣دا دەڵێت کتێبی
پیرۆز مرۆڤ دانا دەکات بۆ بەدەستهێنانی ڕزگاریی  ،بەاڵم هەروەها
فێرمان دەکات کە ئەم ڕزگارییە تەنها لە ڕێگەی باوەڕ بە عیسای
مەسیحەوە بەدەست دێت .مامۆستایانی جولەکە زۆریان نوسی لە
کتێبەکانایندا کە لێکۆڵینەوە لە تەوراتی پیرۆز "شەریعەت" ڕێگای ژیانی
کۆتاییە  .وە پەیمانی نوێ لە نامەی ڕۆما  ٤ :١٠جەخت دەکاتەوە کە ئەو
ژیانە لە عیسادایە  ،ئەوەی ئامانجی شەریعەتە  ،کەواتە  ،هەر کەسێك
باوەڕ بهێنێ بێتاوان دەکرێت .

هـ  .شایەتی موسا .
عیسا لە ئینجیلی یۆحەنا  ٤٧ -٤٥ :٥موسا وەك شایەت بۆخۆی پێشکەش
دەکات  .جولەکەکان موسایان بە مەزنترین پێغەمبەری خۆیان دەزانی .
بەاڵم عیسا ئاماژەی بۆ ئەوە کرد کە جولەکەکان باوەڕیان بەوە نەکرد کە
موسا نوسیویەتی  .لە وتەکان  ١٥ :١٨موسا پێشبینی کردو ووتی " :

خوداوەند خودات لە نێوانت  ،لە براکانت  ،پێغەمبەرێکی وەك منت بۆ
دادەنێت  ،گوێی لێ دەگرن" (بڕوانە کردار  .)٢٣ -٢٢ :٣موسا ووتی
خودا فەرمانی کردوە هەموو خەڵکی ملکەچ و گوێڕایەڵی مەسیا بکەن کە
دێت  ،دەنگ و وێنەی خودا  .بەاڵم جولەکە بە هۆی دڵڕەقیانەوە عیسای
مەسیحی کوڕی خودایان ڕەتکردەوە .

ڕونکردنەوە
هەنگاوی  :٣پرسیار .
بیربکەوە  :حەز دەکەی کام پرسیارە بخەیتە ڕوو بۆ کۆمەڵەکە لەبارەی
ئەم بەشەی کتێبی پیرۆز؟ باشترە هەوڵ بدەین هەموو ئەو ڕاستیانەی
ڕاگەیەنراون لە یۆحەنا  47 -١ :٥تێ بگەین  ،وە ئەو شتانەی تا ئێستا لێی
تێنەگەیشتووین پرسیاری لەبارەوە بکەین.
بنوسە :وریا بە لە شێوازی پرسیارەکەت هەوڵ بدە ڕوون بێت  ،دواتر
پرسیارەکەت لە پەڕاوەکەتدا بنوسەوە.
بەشداری بکە  ( :دوای ئەوەی ئەندامان کاتێك بەسەردەبەن لە
بیرکردنەوەو نوسینەوە  ،یەکەمجار داوا لە هەر یەکێكیان بکە
پرسیارەکانیان بخەنە ڕوو ).
گفتوگۆ بکە  ( :دوای ئەوە  ،هەندێ پرسیار هەڵبژێرە وە هەوڵ بدە لە
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 ).

یۆحەنا 8 :5
پرسیاری  : ١بۆچی کابرای ئیفلیج دەستبەجێ چاکبۆوە؟
تێبینیەکان :

مرۆڤ ئیفلیج ناتوانێ بجوڵێت یان بوەستێ یان دەست بە شتێکەوە بگرێ و
بڕوات .ئەو پیاوە ئیفلیجە سکااڵی دەکرد لەو ڕاستیەی کە کەس نیە
یارمەتی بدات  .ئەو کات عیسا پێی فەرموو " :هەستە نوێنەکەت هەڵگرەو
بڕۆ !" ئەمەش ئاڵنگاریەکی بەهێز بوو بەرامبەر ئەو پیاوە کە دانی نا
بەوەدا پەککەوتەی تەواوە !
بەاڵم عیسا هەمیشە شتی مەحاڵ ئەنجام دەدات  .کاتێ عیسا شتێکی
فەرموو واتە دەیەوێ ڕووبدات  .وشەکانی بەهێزو کاریگەرە (بڕوانە مەتا
 .)٤ :٤وە عیسا لێرەدا دەیەوێ ئەم ئیفلیجە دوبارە ڕێبکات  .ئەم پیاوە
باوەڕی بە وتەکەی عیسا کرد  ،وە بۆ دەرخستنی باوەڕەکەی گوێڕایەڵی
کرد ( عیبرانیەکان  .)٨ -٦ :١١لەبەرئەوە  ،ئیفلیجەکە دەستبەجێ چاکبۆوە
 ،وە نوێنەکەی هەڵگرت و کەوتە ڕێ ! پیاوە ئیفلیجەکە دەستبەجێ
چاکبۆوە چونکە عیسا بە وتەکانی دوا کە بەهێزو کاریگەرە  ،وە چونکە
پیاوە ئیفلیجەکە بڕوای بە وتەکانی عیسا کرد ! چاکبونەوەی ئەم پیاوە بە
شێوەی لەسەرخۆ و قۆناغ و بەش بەش نەبوو  ،بەڵکو بەتەواوەتی و
دەستبەجێ بوو ! ئیدی بەم شێوەیە  ،جارێکی دیکە شکۆی مەسیح
دەرکەوت و ڕاگەیەنرا .

یۆحەنا ٢٥ -٢٤ :٥
پرسیاری  :٢چۆن عیسا ژیان دەبەخشێ بە مردوان ؟
تێبینیەکان .

أ .وشەی عیسا تواناو ژیان دەبەخشێت.
عیسای مەسیح  ،کوڕی خودا لە ئینجیلی یۆحەنا  ٢٤ :٥فەرمووی :
" ڕاستی ڕاستیتان پێ دهڵێم :ئهوهی گوێ له وشهكهم بگرێت و باوهڕ
بهێنێت بهوهی ناردوومی ژیانی ههتاههتایی دهبێت و حوكم نادرێت،
بهڵكو له مردنهوه بۆ ژیان گواستراوهتهوه  " .عیسای مهسیح به وشهکهی

ژیان دەبهخشێ به خهڵکی  " .وشهکهی " یان "وتهکانی" پهیامه
کامڵهکهیهتی بۆ ههموو جیهان  ،ئەو کە دەدوێ بە وتەکانی بە دەسەاڵت و
فەرمانی باوکی دەدوێ  .ڕوداوی چاکبوونەوەی مرۆڤە ئیفلیجەکە "نیشانە"
بوو لەسەر ئەوەی کە عیسا بە وشەکەی ژیانی ڕۆحی دەبەخشێ  .مرۆڤە
ئیفلیجەکە لە ڕووی جەستەییەوە چاکبۆوە بەهۆی وشە بەتواناکەی عیسای
مەسیحەوە  .وە بەهەمان شێوە خەڵکی ناتوانن چاکبونەوەی ڕۆحی
بەدەست بهێنن تەنها بەهۆی وشەکەی عیسای مەسیحەوە نەبێت کە ژیان
دەبەخشێت .

ب .وشەکەی عیسا وا دەکات ڕۆحی پیرۆز کاربکات .
عیسا لە ئینجیلی یۆحەنا  ٢٥ :٥فەرمووی  " :ڕاستی ڕاستیتان پێ دهڵێم
كاتێك دێت كه ئێستایه ،كاتێك مردووان دهنگی كوڕی خودا دهبیستن،
گوێگرانیش زیندوو دهبنهوه  ".بۆچوونمان چۆنە سەبارەت بەوەی کە
"مردوان" دەبیستن ؟ لە حەزقێل  ٤ :٣٧حەزقێل ی پێغمەبەر دەڵێت " :
ئهی ئێسكه وشكهكان ،گوێ له فهرمایشتی یهزدان بگرن ! " فووی خودا
چووە نێو ئەو جەستە مردوانەوە و وای لێکردن وەاڵم بدەنەوە ! ژیان
هاتەوە نێو ئێسکەکان ! ڕۆحی خودا ژیان دەدات بە مردوان وە توانایان
دەداتێ تاکو گوێبیستی دەنگی عیسا بن و بچنەوە نێو ژیانی تاهەتایی !

ج .وشەکەی عیسا تەنها بۆئەوانە دێت کە هەڵیبژاردوون .
کێن ئەوانەی لە ڕووی ڕۆحیەوە مردوون و گوێبیستی دەنگەکە دەبن و
ژیان دەچێتەوە بەریان ؟ عیسای مەسیح لە یۆحەنا  ٢١ :٥دا دەفەرموێ کە
ئەو ژیان دەدات بەوەی بیەوێت  .عیسای مەسیح ژیانی تاهەتایی دەدات
بەوانەی هەڵیبژاردوون تاکو ئەو ژیانەیان بداتێ  .وە ڕۆحی پیرۆز توانا
دەبەخشێ بەوان تاکو گوێبیستی دەنگی بن  ،وە ئەویش نوێیان دەکاتەوە ،
واتە لەدایکبوونەوەی نوێی دوەمیان دەداتێ .

یۆحەنا ٢٦ :٥
پرسیاری  :٣ژیان لەخۆدا بوونی کوڕەکە واتای چی یە ؟
تێبینیەکان .
تەنها خودا خاوەنی ژیان لەخۆدا بوونە  ،چونکە تەنها ئەو نە لەدایكبوەو نە
بەدیهێنراویشە .خودا خودایەکی زیندوە لەخۆیدا  ،بێ کەموکوڕیەو پڕو
تەواوە لەخۆیدا  .عیسا فەرموی  " :چونكه وهك باوك ژیانی له خۆیدا
ههیه ،به كوڕهكهشی داوه ژیانی له خۆیدا ههبێت " خودای باوك لە
جاویدانەوە ئەو تایبەتمەندیەی داوە بە خودای کوڕ کە ژیان لەخۆیدا
هەبێت .ئەمەش واتای ڕاستەقینەی "کوڕی تاقانەیە" لە پێناسە کردنی
کوڕدا .هەرچەندە عیسای مەسیح لەدایکبووە  ،بەاڵم دروستکراو نیە  .وە
گوزارش کردن لە "کوڕی تاقانە" ئاماژە نیە بۆهیچ کام لەو شتانەی کە
هاوشێوەی جیهانی مرۆڤانەیە  .چونکە ئاماژە ناکات بەهیچ سەرەتایەك لە
ڕابردوویدا .ئەم گوزارشە پێناسەی کوڕایەتی مەسیح دەکات لە
چوارچێوەی سیانەی پیرۆزدا .وە یۆحەنا  ١٦ :٣دەریدەخات کە عیسای
مەسیح کوڕی تاقانەی خودایە پێش بەرجەستە بوونی .وە خودا
تایبەتمەندی داوە بە کوڕ کە ژیان لەخۆیدا هەبێت  ،ئەمەش
لەبەرجەستەبوون و باپتیزی عیسادا ڕووینەداوە  ،بەڵکو فەرمانێكی
جاویدانیە  ،وە بەشێکە لە پەیوەندی بێهاوتای نێوان باوك و کوڕ  ،ئەو
پەیوەندیەش لە جاویدانیەوە هەیە.
لە سیستەمی جاویدانیدا  ،خودای باوك داویەتی بە کوڕ کە ژیان لەخۆیدا
هەبێت  ،وە لە سیستەمی زەمەنی کاتییدا کوڕەکە ئەم ژیانەی ڕاگەیاند بۆ
خەڵکی لەسەر زەوی  .وە لە  ١یۆحەنا  ٢ :١عیسا باسی ئەو ژیانە
تاهەتاییە دەکات کە لەخۆیدا بەرجەستەیە  " :ژیانەکە دەرکەوت  ...ئەو
ژیانە تاهەتاییەی کە لەالی باوکی ئاسمانی بوو ...بۆ ئێمە دەرکەوت" .
هیچ مرۆڤێك و بەدیهێنراوێكی دیکە ژیان لەخۆیاندا نیە  ،چونکە
بەدیهێنراون ،وە ژیانیان لە بەدیهێنەرەوە بۆ دێت  ،خودا.

پەیڕەوکردن
هەنگاوی  :٤پەیڕەوی بکە.
بیربکەوە  :چی ڕاستیەك لەم بەشەی کتێبدا هاتوە دەشێ باوەڕداران بە
شێوەی پراکتیك پەیڕەوی بکەن ؟
بەشداری بکەو بنوسە :وەرن پێکەوە بیربکەینەوە و هەندێ پەیڕەوکردن
بنوسینەوەو تەواو بکەین لە یۆحەنا .٤٧ -١ :٥
بیربکەوە  :ئەو پەیڕەوکردنە پێشنیارکراوە کامەیە کە خودا دەیەوێ
بیگۆڕێ بە پەیڕەوکردنی کەسێتی ؟
بنوسە  :ئەم پەیڕەوکردنە کەسێتیە بنوسە لە پەڕاوەکەتدا .بەشداری بکە بە
ئازادی لەو پەیڕەوکردنە کەسێتیەی کە خودا دایناوە لەسەر دڵت.
(لەیادت بێت ئەندامانی هەموو کۆمەڵەیەك ڕاستیە جیاوازەکان
پەیڕەودەکەن  ،یان لە هەمان ڕاستیدا پەیڕەوکردن ی جیاواز دەردەهێنن .
ئەمانەی خوارەوە هەندێ پەیڕەوکردنی پێشنیارکراون ).
 -١نمونە لەسەر پەیڕەوکردنی پێشنیارکراو لە ئینجیلی یۆحەنا (. )٥
 " : ٧ -١ :٥بێت حەسدا "  :ناوێکی ئارامیە واتە " ماڵی بەزەیی " ،
بەاڵم نۆرەبڕی و پاڵنانی نەخۆشەکان لێرەو لەوێ وای کرد شوێنەکە ببێتە
شوێنی بێ بەزەیی  .ڕێگە مەدە ماڵەکەت یان کڵێساکەت بەتاڵ بێت لە
بەزەیی .
 : ١٩ -٨ :٥نەحمیا کاتێ فەرمانڕەوا بوو هەوڵیدا ڕێگری بکات لە هاتنە
ناوەوەی بازرگانەکان بۆ ئۆرشالیم و فرۆشتنی کااڵکانیان لە ڕۆژانی
شەبەتدا ( نەحمیا  .)٢٢ -١٥ :١٣بەاڵم مامۆستایانی شەریعەتی جولەکە
ڕاسپاردەی چوارەمیان گۆڕی و وایان لێکرد تایبەت بێت بە پیرۆزکردنی
شەبەت بەشوێنکەوتنی یاساکانی مرۆڤ وەکو هەڵنەگرتنی هیچ شتێك لە
ڕۆژی شەبەتدا  .ئاگادار بە لە هۆشداریەکەی عیسا بۆیان سەبارەت بە
پوچەڵکردنەوەی وشەی خودا یاخود شکاندنی ڕاسپاردەکانی خودا بەهۆی
نەریتەکانیانەوە  ،لەبەرئەوەی ئەم پەرستشە پوچەڵە  ،وە ئەم فێرکردنانە
جگە لە " ڕاسپاردەی خەڵکی " هیچی دیکە نیە ( مەتا .)٩ -١ :١٥

 : ٢٣ :٥بەهەمان ڕێزت بۆ خودای باوك ڕێز لە خودای کوڕ بگرە .
ئەوەی ڕێز لە مەسیح بگرێ ڕێز لە خودا دەگرێ ( یۆحەنا .)٢٣ :٥
ئەوەی مەسیح بناسێ  ،خودا دەناسێ (یۆحەنا  . )١٩ :٨وە ئەوەی باوەڕ
دەهێنێ بە مەسیح باوەڕ دەهێنێ بە خودا ( یۆحەنا  . )٤٤ :١٢وە ئەوەی
پێشوازی لە مەسیح دەکات پێشوازی لە خودا دەکات (یۆحەنا  ٢٠ :١٣؛
مەتا  .)٤٠ :١٠وە ئەوەی مەسیح ڕەتدەکاتەوە خودا ڕەتدەکاتەوە (لۆقا :١٠
 .)١٦وە ئەوەی مەسیح ڕەتدەکاتەوە نایەتە الی خودای باوك (یۆحەنا :١٤
 .)٦وە ئەوەی مەسیحی بینیوە خودای باوکی بینیوە (یۆحەنا .)١٠ -٩ :١٤
وە ئەوەی گوێڕایەڵی وشەکانی مەسیح دەبێت خودای خۆش دەوێ (یۆحەنا
 .)٢٣ ،٢١ :١٤وە هەر یەکێك لەوانەی خودای باوك دەیدات بە عیسای
مەسیح  ،دێت بۆ الی عیسای مەسیح و ناکرێتە دەرەوە ( یۆحەنا ،٣٧ :٦
٤٤؛ بڕوانە  .)٩ ، ٦ ،٢ "١٧ئەوەی دان دەنێت بە مەسیح دان دەنێت بە
خودا (  ١یۆحەنا .)٢٣ :٢
 :٢٤ :٥جاڕی موژدەی ئینجیل بدە ! هەر یەکێك گوێبیستی موژدەی
ئینجیل بێت و باوەڕی پێ بهێنێ دەستبەجێ پێشوازی دەکات لە ژیانی
تاهەتایی  ،وە حوکم نادرێ لە ڕۆژی کۆتاییدا  ،بەڵکو گواستراوەتەوە لە
دۆخی مردنەوە بۆ دۆخی ژیان .
 : ٢٩ -٢٨ :٥ئامادە بە بۆ هاتنەوەی دوەمی مەسیح  .چونکە کاتی
هاتنەوەی دوەمی هەموو زیندوان و مردوان گوێبیستی دەنگی دەبن  ،وە لە
گۆڕەکانیان دێنە دەرەوە تاکو سزای تاهەتایی یاخود ڕزگاریی تاهەتایی
وەربگرن .
 :٤٧ -٣١ :٥بە بایەخەوە باوەڕ بکە بە شایەتیەکەی خودای باوك لەبارەی
عیسای مەسیحەوە .
 :٣٩ :٥لێکۆڵینەوە لە کتێبی پیرۆز بکە چونکە شایەتی دەدات بۆ عیسای
مەسیح ! کتێبی پیرۆز داناییت دەداتێ لەبارەی تایبەتمەندیەکانی
ڕزگارییەوە ( ٢تیمۆساوس .)١٥ :٣

 :٤٤ :٥چی شتێك گرنگە بەالتەوە  :گوێبیست بوونت لە پیاهەڵدانی
خێزانەکەت یان هاوڕێکانت یان هاونیشتمانیەکانت یان گوێبیست بوونت لە
تەنها پیاهەڵدانی خودا ؟

 .٢نمونە لەسەر پەیڕەوکردنی کەسێتی :

(أ) دەمەوێت ڕاهێنان بکەم لەسەر ئەوەی باوەڕم بە وتەکەی عیسا هەبێت.
کاتێ عیسا بە ئیفلیجەکەی فەرموو  " :نوێنەکەت هەڵبگرەو بڕۆ" ڕەنگە
لێدوانی ئەم وتەیە بەالی خەڵکیەوە مەحاڵ بێت  ،بەاڵم هیچ شتێك مەحاڵ
نیە بەالی عیساوە  .کاتێ عیسا لە کتێبی پیرۆزدا فێرم دەکات  ،دەیەوێ
ئەوەی فێرمی دەکات لەژیانمدا ڕوو بدات  .وتەکەی بەهێزو کاریگەرە .
ئەو توانادارە ئەوەی دەیڵێت دەیکات  ،ئەو دەیەوێ ئەوەی دەیڵێت بیکات .
لەبەرئەوە  ،دەمەوێت ڕاهێنان بکەم لەسەرئەوەی ئەو دەیڵێت .وەکو پیاوە
ئیفلیجەکە  ،دەمەوێت دان بنێم بە الوازی و بێتوانایی تەواومدا  .بەاڵم وەك
پیاو ئیفلیجەکە هەروەها گوێڕایەڵی مەسیح دەبم لەهەموو ئەوانەی دەیڵێت.

(ب) دەمەوێت بەتوندی دان بنێم بە عیسای مەسیحدا لەسەر ئەو ڕاستیەی
کە یەکسانە بە خودای باوك .هیچ کەسێك ناتوانێت پێناسەی سروشتی خودا
بکات .ئەم کارە پێویستی بە کەسێکە کە لە خودا مەزنتر بێت  .ئەگەر بە
عەقڵی مرۆڤ بەراوردکاری عەقڵی خودا بکرێت  ،دەتوانین بەرواردی
عەقڵی خودا بکەین بەوەی زەریایەکی ئاوی مەزنە و سنوری نابینرێ و
عەقڵی مرۆڤیش بە ڕێژەی پەرداخێك ئاوە  .لەگەڵ ئەوەی من ناتوانم لە
سروشتی تەواوەتی خودایی تێ بگەم  ،دان دەنێم بەوەی لە کتێبی پیرۆزدا
لەبارەی خۆیەوە ڕایگەیاندوە .یەکەم عیسا لە مەتا  ١٩ :٢٨فەرموی دەبێت
باوەڕداران بە "یەك ناو" باپتیزبکرێن ئەویش بەناوی باوك و کوڕو
ڕۆحی پیرۆز .خودا یەك ناوی هەیە  ،نەك سێ ناو .خودا یەك زاتە ،

بەاڵم خودی خۆی لە مێژوودا ڕاگەیاند لە سێ ئوقنومدا  .عیسای مەسیح
ئوقنومی دوەم یان هەمان خودی دوەمی نێوخۆی لە زاتی یەك خوداییدا.
دووەم  ،لە یۆحەنا  ٢٦ :٥عیسا پێمان دەڵێت کە خودای باوك ژیان
لەخۆدابوونی داوە بە خودای کوڕ ،ئەمەش واتە لە جاویدانەوە  ،خودای
باوك و خودای کوڕ یەك سروشتی خوداییان هەیە .

هاتنەدەنگ
هەنگاوی  :٥نوێژ بکە
بە نۆرە نوێژ دەکەین  ،هەریەکێك سەبارەت بە یەك ڕاستی کە خودا فێری
کردین لە ڕێگەی ئایەتەکانیەوە لە یۆحەنا . 47 -١ :٥
( 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 ).
٥

نوێژ (  ٨خولەك ) نوێژی داکۆکیکاری

بەردەوام بن لە نوێژ لە شێوەی کۆمەڵەی دووانەیی یان سیانی .
نوێژەکانتان بەرز بکەنەوە لە پێناوی یەکتر و لە پێناوی خەڵکی
جیهان.

٦

ئەرکی ماڵەوە ( دوو خولەك ) بۆ وانەی داهاتوو

ڕابەری کۆمەڵەکە  .ئەرکی داهاتوو بدە بە ئەندامانی کۆمەڵەکەت بە
شێوەی نوسراو  ،یان داوایان لێ بکە لە پەڕاوەکانیاندا بینوسن.
 -١بەڵێن  .بەڵێندان بە ڕاهێنانی قوتابیەکانی خوداوەند و بونیادنانی
کڵێسای مەسیح .

 -٢وتاری ئامۆژگاری یان فێرکردن  ،یان وانە دابەشکردن (لەگەڵ
کەسێكی تر یان لەگەڵ کۆمەڵێکدا) ئینجیلی یۆحەنا .٥
 -٣خەڵوەتی ڕۆحی  .چێژ وەربگرە لە خەڵوەتی ڕۆحی لەگەڵ خودا و
هەموو ڕؤژێك هاوکاری وەربگرە لە نیوەی بەشێك لە گەاڵتیە ٦ -٥
وە ئەفەسۆس  . ١باشترین شێوازی ڕاست بەکاربهێنە و تێبینیەکانت
بنوسەوە .
 -٤لەبەرکردن  :تێڕامان بکەو ئایەتی نوێی لەبەرکردن  ١سالۆنیکی
 ٥ -٣ :٤لەبەر بکە .ڕۆژانە بەو  ٥ئایەتانەدا بچۆرەوە کە لەبەرت
کردوون .
 -٥نوێژ .نوێژ بکە بۆ کەسێكی دیاریکراو یان شتێکی دیاریکراو لەم
هەفتەیەداو تەماشا بکە خودا چی دەکات ( زەبور .)٣ :٥
 -٦تێبینیەکانت بنوسە سەبارەت بە بونیادنانی کڵێسای مەسیح  .هەروەها
ئەو تێبینیانە بنوسەوە کە پەیوەندیان بە کاتی خەڵوەتت لەگەڵ خودا و
ئایەتەکانی لەبەرکردن و فێرکردن و ئامادەکاری یەوە هەیە بۆ هەفتەی
ئایندە .

