ڕێبەری شەشەم – وانەی ١٦

١

نوێژ

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

بەشداریکردن ( ٢٠خولەك) ئەفەسۆس

بە نۆرە بەشداری بکەن و پەڕاوی تایبەتی خەڵوەتی ڕۆحیتان
بخوێننەوە ئەوەی فێری بوون لە خەڵوەت و تێڕامانەکانتان لەو بەشە
دیاریکراوەی کتێبی پیرۆز (ئەفەسۆس .)٥ -٢
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) کاتی گونجاو :ژیرمەندی ٦ -٥ :٨

دوو بەدوو پێداچوونەوە بکەن  :کاتی گونجاو  :ژیرمەندی . ٦ -٥ :٨

٤

فێرکردن ( ٨٥خولەك) یۆحەنا ٧١ -١ :٦

پێشەکی  :یۆحەنا  ٦پێناسەی ڕەتکردنەوەی وشەکانی عیسای مەسیح
دەکات لەالیەن خەڵکی ناوچەی جەلیل دوای ئەوەی عیسا پێنج هەزار
کەسی تێر کرد .

وشەی خودا
هەنگاوی  :١بخوێنەوە .
پێکەوە یۆحەنا  ٧١ -١ :٦دەخوێنینەوە .
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 ١٣ -٥ :٦
ئاشکراکردنی  :١گرنگی پەیڕەوکردنی باوەڕ.

عیسا و قوتابیەکانی لە شوێنێکی گۆشەگیر و چۆڵ بوون  ،بەاڵم خەڵکێکی
زۆر شوێنیان کەوتبوون  .ئەو ئاپۆڕەیەی خەڵکەکە پێکهاتبوو لە پێنج
هەزار پیاو هەروەها زۆرێك لە ژنان و مندااڵنیش ! لەو کاتەدا عیسا
یەکێك لە قوتابیەکانی تاقیکردەوە  ،ئەویش فیلیپۆس بوو  ،پێی فەرموو " :
لە کوێ نان بکڕین و ئەمانە نان بدەین " فیلیپۆسیش وەاڵمی دایەوە " بایی

دوو سەد دینار نان بەشیان ناکات ( کرێی هەشت مانگی کارکردن) ئەگەر
هەر یەکەیان کەمێکیشی بەر بکەوێت !" ئەوەی فیلیپۆس کردی هەندێ
ژمێریاری بوو نەك پەیڕەوکردنی باوەڕەکەی ! وەك چۆن مرۆڤەکانی
دیکە لەسەر زەوی دەیکەن  ،بێ ئەوەی باوەڕەکەی پەیڕەو بکات کە عیسا
دەتوانێ چی بکات ! عیسا فیلیپۆسی تاقی کردەوە  ،دەرفەتی پێدا تاکو
سۆزدار بێت لەگەڵ ئاپۆڕەی خەڵکە برسیەکەدا  ،وە تاکو واتای
پەرجوەکانی عیسا بزانێ وەك "نیشانە" و " بەڵگە " مەبەست لە
پەرجوەکان وەك "نیشانە" و " بەڵگە " ئاماژە بە شکۆی عیساو
هێزوتوانای دەکات وە ئەو ئامادەیەو توانادارە بۆ هەموو ئەوەی بەالی
خەڵکیەوە پێویستیە دابین بکات  .بەاڵم فیلیپۆس دەتسبەجێ کەوتە ژماردن
 ،لە بیری چوو کە هێزو توانای عیسا لەسەروو هەموو ژمێریاری و
ژماردنێکەوەیە ! فیلیپۆس بیری لەوە نەکردەوە وەك چۆن عیسا توانای
خۆی دەرخست بە دابین کردنی ئەو هەموو شەرابە زۆرە لە شاییەکەی
قانا لە جەلیل بەهەمان شێوە دەتوانێ نانیش دابین بکات لێرە .
قوتابیەکی دیکەی عیسا کە ئەندراوسە ووتی  " :کوڕێك لێرەیە پێنج نانی
جۆو دوو ماسی پێیە  .بەاڵم ئەوەندە چی یە بۆ ئەم هەمووە ؟" ئەندراوسیش
هەروەها ڕوانیە ژمارەی خەڵکە زۆرەکەو ئەویش هەندێ کاری
ژمێریاری ئەنجامدا  .هەستا بە ژمارەکردن وەك چۆن خەڵکی دیکەی
سەر زەوی دەیکات  ،بێ ئەوەی باوەڕەکەی پەیڕەو بکات کە عیسا
دەتوانی چی بکات ! جگە لە پێنج نان و دوو ماسی بچووك هیچی دیکەمان
نیە ! قوتابیەکانی عیسا بەردەوام بیریان دەکردەوە لە بارودۆخەکە بە
شێوەیەکی عەقاڵنی  .هەمویان هەستان بە کاری ژمێریاری و ژماردن وە
گومانیان هەبوو لەوەی چارسەرێك هەبێت بۆ ئەو کێشەیە ! قوتابیەکان
بیریان لە پەرجوەکانی پێشووی عیسا نەکردەوە  ،وە باوەڕیان بە توانای
عیسا نەبوو !
مەزنترین ڕاستی بەالی منەوە ئەوەیە کە عیسا پشت بە جیهانی ماددی
نابەستێ ئەوەی خۆی بەدیهێناوە  .وەك چۆن ئەو هەموو گەردوونی
دروست کردوە  ،دەتوانێ نان و شەرابیش دروست بکات (یۆحەنا  . )٢وە

نان و ماسی (یۆحەنا  ، )٦وە هەر شتێک کە حەز بکات بەدیبهێنێ  .دەبێت
ئەوە فێر بین کە نەڕوانینە ژیان بە هەموو کێشەکانیەوە  ،بەڵکو بڕوانینە
هەموو تواناو هێزەکانی عیسای مەسیح (بڕوانە مەتا ! )٢٧ -٢٥ :٦
دەبێت ئەوە فێر بم کە بڕوانمە عیسای مەسیح  ،ئەوەی توانادارە لە
چارەسەرکردنی هەموو کیشەکان  .دەبێت فێر بم پەیڕەوی باوەڕەکەم بە
عیسای مەسیح و وشەکانی بکەم .

یۆحەنا ٤٦ -٣٥ :٦
ئاشکراکردنی  : ٢پەیوەندی نێوان هەڵبژاردەی خودایی و بەرپرسیارێتی
ئادەمیزاد .

أ .خودای باوك بە سەروەری خۆی خەڵکی دەدات بە عیسای مەسیح .
عیسا لە یۆحەنا  ٣٧ :٦دا دەفەرموێ  " :ههركهسێك باوكم دهیداته من
دێته الم ،ئهوهش بێته الم ،ههرگیز دهریناكهم " .هاوکاری و پێکەوە بوون
و گونجاندنی تەواو و کاری هاوبەش بە شێوەی ڕەها هەیە لە نێوان
خودای باوك و خودای کوڕ  .لەبەرئەوە  ،هەموو ئەوانەی خودای باوك
دەیدات  ،خودای کوڕ پێشوازیان لێ دەکات .لەم ئایەتەدا عیسا بە توندی
پێداگری دەکات لەسەر هەڵبژاردەی سەروارانەی خودا کە خەڵکی
هەڵدەبژێرێ و دەیدات بە عیسا  .ئەم ئایەتە باس لە هەڵبژاردەی خودایی
دەکات – دیاری کردنی پێش وەختی خودایی ( بڕوانە یۆحەنا  ٦ ،٢ :١٧؛
ڕۆما  ٣٠ -٢٩ :٨؛ ئەفەسۆس . )٤ :١
عیسا لە یۆحەنا  ٣٦ :٦دا دەفەرموێ  " :منتان بینیوه و باوهڕیش ناهێنن!"
عیسا لەم ئایەتەدا پێداگری دەکات لەسەر بەرپرسیارێتی مرۆڤ کە دەبێت
وەاڵم بداتەوە کاتێ گوێبیستی موژدەی ئینجیل دەبێت  .زۆرینە لەو ڕۆژەدا
گوێبیستی عیسا بوون  ،گوێبیستی موژدەی ئینجیل بوون و پەرجوی
عیسایان بینی  ،باوەڕیان نەهێناو عیسایان ڕەتکردەوە ! ئاشکرایە کە عیسا

لۆمەی بێ باوەڕان دەکات  ،و بە بەرپرسیاری تەواویان دەزانێ لەسەر
هەڵبژاردەیان و بڕیاریان و کارەکانیان  .ئەم ئایەتە باسی بەرپرسیارێتی
دەکات ( بڕوانە ڕۆما ! )٦ -٥ :٢

ب .خودای باوك بە نیعمەتەکەی کە بەرهەڵستی ناکرێت خەڵکی
ڕادەکێشێ بەرەو عیسا .
عیسا لە یۆحەنا  ٤٤ :٦دا دەفەرموێ  " :كهس ناتوانێت بێته الم ئهگهر
باوك ڕاینهكێشێت " .لێرەدا عیسا پێداگری دەکات لە دیاری کردنی
سەروەرانەی پێش وەختی خودایی  ،ئەوەی لە مێژوودا دەرکەوت .
دەستەواژەی "ڕایدەکێشێت" واتاکەی زیاترە لە تەنها " پێدانی مەعریفەو
کاریگەری ئەخالقی " چونکە باوك تەنها بە ڕێنمایی کردنی خەڵکی
ناوەستێ بەرەو ئەو ئاراستەیەی کە دەبێت بەرەو ڕووی بڕۆن  ،بەڵکو
خەڵکی ڕادەکێشێ بەرەو عیسای مەسیح بە نیعمەتەکەی کە بەرهەڵستی
ناکرێت ! ئەم وشەیە لە یۆحەنا  ٣٢ :١٢دا بەکارهاتوە لەالیەن عیساوە بۆ
دوای لەخاچدانی  ،کە خەڵکێکی زۆر ڕادەکێشێ لە هەموو جیهاندا .
هەروەها ئەم وشەیە لە یۆحەنا  ١٠ :١٨دا بەکارهاتوە لە وتوێژ لەبارەی
ئەوەی پەترۆس شمشێرەکەی لە کێالن ڕاکێشا  .هەروەها لە یۆحەنا :٢١
 ١١ ،٦بەکارهاتوە وەك ئاماژەیەك بۆ ڕاکێشانی تۆڕی پڕ لە ماسی
گەورەو زۆر بەرەو کەنار ! هەروەها لە کردار  ١٩ :١٦بەکارهاتوە ،
کاتێ پۆڵس و سیالیان ڕاکێشا بۆ بازاڕ  .وە لە کردار  ٣٠ :٢١دەبینین
پۆڵس ڕادەکێشرێ بۆ دەرەوەی پەرستگا  .وە لە یاقوب  ٦ :٢دا بەکار
هاتوە کە باسی ڕاکێشانی هەژاران دەکات لەالیەن دەوڵەمەندەکانەوە بۆ
دادگاکان  .ئاشکرایە کە عیسا لەبارەی شێوازێکەوە دەدوێ لە ڕاکێشانی
خەڵکی بۆ عیسای مەسیح لەالیەن خوداوە کە ناتوانرێ بەرهەڵستێ
بکرێ!
بەاڵم کاتێ خودا خەڵکی ڕادەکێشێ مامەڵەیان لەگەڵ دەکات وەك
بونەوەرێکی بەرپرسیار  .ئەو بەهێزی خۆی کاریگەری دەکاتە سەر

بیروهۆش و خواست و دڵیان  ،واتە هەموو الیەنەکانی کەسایەتیان وەك
مرۆڤ  ،تاکو وەاڵم بدەنەوە بە پێی خواستەکانیان  .خودای باوك خەڵکی
بە شێوەیەکی بەهێز ڕادەکێشێ  ،تاکو ئەوانە بە باوەڕێکی زیندوو
پێشوازی لێ بکەن  .هەڵبژاردەی خودایی بەرپرسیارێتی مرۆڤانە دوور
ناخاتەوە ! لەگەڵ ئەمەشدا  ،سەرەتای ڕزگاری و بەردەوامی یەکەی
دەستپێشخەری خودایە بەهێزی خۆی ! هێزی ڕاکێشانی ڕاستەقینەی خودا
تەواوەتیەو بەهێزەو زۆر کاریگەرە  .خودا خۆی ئەم پرۆسەیە بەڕێوە
دەبات !
عیسا لە یۆحەنا  ٤٥ :٦دا دەفەرموێ  ... " :ههموو له خوداوه فێر دهبن جا
ئهوهی له باوكهوه بیستبێتی و فێربووبێت دێته الم  ".ئهوەی تایبهت بێت
به شێوازی ڕزگاریی خهڵک  ،فێرکردنهکانی خودا و گوێبیست بوونی
خهڵکی یهکسان نین له گرنگی وبایهخدا  .چونکه کتێبی پیرۆز فێر دەکات
که خودا دەستپێشخهری دەکات و ئهو دەسهاڵتدارە بهسهر پرۆسهکهدا له
سهرەتاوە تا کۆتایی  .دەبێت باوك ڕاکێشان ئهنجام بدات پێش ئهوەی
خهڵکی بێن بۆ الی عیسا  .دەبێت خودا فێرکردن ئهنجام بدات پێش ئهوەی
خهڵکی گوێبیستی بن و فێر بن  .ههڵبژاردنهکه لهالیهن خوداوەیه ،
بهرپرسیارێتی و گوێبیستی و فێربونیش لهالیهن ئهوانهوەیه .الیهنی
نهرێنی ئهوەیه ئهگهر خودای باوك یهکێك ڕانهکێشێ بۆالی عیسا ناتوانێ
بێت ! وە ئهگهر باوك فێرکردن ئهنجام نهدات کهس ناتوانێ گوێبیست بێت
و فێر بێت  .بهاڵم الیهنی ئهرێنی ئهوەیه ههر کهسێك باوك ڕایبکێشێ بۆ
الی عیسا  ،گوێبیست دەبێت و فێر دەبێت وە نههاتنی مهحاڵه  ،به
دڵنیاییهوە ڕزگاری دەبێت ! نیعمهتی خودا ههمیشه سهرکهوتوە  .ئهو کار
دەکات بهو شێوەیهی که دەیهوێت  .نیعمهتی خودا بهرههڵستی ناکرێت .

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  ٧١ -١ :٦تێ 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 ٢٩ -٢٦ :٦
پرسیاری  : ١عیسا مەبەستی چی لەوەی نابێت ئێمە بۆ خۆراکێك کار
بکەین کە لەناو دەچێت ؟
تێبینیەکان .
ئهم وتهیه واتای شاراوەی ههیه  .وەك چۆن ژنه سامیریهکه تێ نهگهیشت
لهوەی عیسا فهرموی لهبارەی "ئاوی زیندوو"  ،بهههمان شێوە
جولهکهکان تێ نهگهیشتن لهبارەی " خۆراکی ژیانی تاههتایی که
دەمێنێتهوە" ژنه سامیریهکهو جولهکهکان به شێوەی وشهبهندی ڕاڤهیان
کرد بۆ " ئاوی زیندوو" وە "ئهو خۆراکهی دەمێنێتهوە" گوایه "خۆراکێکه
لهناو دەچێت" که ئهو خۆراکه ئاساییهیه مرۆڤ تێر ناکات و تێك دەچێت
 ،وە کاتێك مایهوە هیچ نرخێکی نامێنێت  .بهاڵم " ئهو خۆراکهی

دەمێنێتهوە " خودی عیسای مهسیحه  ،ئهوەی خۆی بهخت کرد بۆ
کهفارەتی گوناههکان  ،وە ئهو خۆراکه ژیانی تاههتایی دەبهخشێت و
پارێزگاری لێ دەکات ! چونکه خودای باوك مۆری بڕواپێکراوی لێداوە
لهسهر عیسای مهسیح (یۆحهنا  . )٢٧ :٦وە خودای باوك ڕاستێتی ئهمهی
سهلماندوە له ڕێگهی ههموو شایهتیهکانهوە ئهوانهی باس کراون له بهشی
پێنجهمدا لهسهر عیسای مهسیح که ئهو مهسیایه  ،کوڕی خودا .
ئهو کارەی خودا دەیهوێ له مرۆڤ باوەڕهێنانه به عیسای مهسیح ! کاری
باوەڕ واتای ئهوە نیه که مرۆڤهکان بهکارێکی دیاریکراوی مرۆڤانه
ڕزگاریان دەبێت و ژیانی تاههتاییان دەست دەکهوێت  .نهخێر  ،چونکه
کاری باوەڕ واته باوەڕدار دیاری خودا وەردەگرێت به باوەڕ  .ڕزگاری
ههمیشه کاری نیعمهتی سهروەرانهی خودایه له دڵ و هزری مرۆڤهکاندا
 .ڕزگاری دیاریهکه به نیعمهت دەدرێت و به باوەڕ پێشوازی لێ دەکرێت
( ئهفهسۆس  .)٩ -٨ :٢لهبهرئهوە  ،عیسا پێداگری کرد بۆ جولهکهکان که
کارنهکهن بۆ شته ماددیهکان ئهوەی لهناو دەچێت  ،بهڵکو ههوڵ بدەن
ژیانی تاههتایی لهئهو وەربگرن .

یۆحەنا ٤٠ -٣٩ :٦
پرسیاری  :٢کتێبی پیرۆز چیمان فێر دەکات لەبارەی خۆڕاگری
باوەڕداران ؟
تێبینیەکان .

أ .باوەڕدارانی ڕاستەقینە خۆڕاگر دەبن تا کۆتایی .
عیسا له یۆحهنا  ٤٠ -٣٩ :٦دا دەفهرموێ که خواستی باوك ئهوەیه عیسا
کهس لهدەست نهدات لهوانهی خودا داویهتی پێی تاوەکو هاتنهوەی دوەمی
 ،ئهو کات ههڵیان دەستێنێتهوە له مردن  .وە دەفهرموێ خواستی خودای
باوك ئهوەیه ههموان خودای کوڕ ببینن و باوەڕی پێ بهێنن  ،وە ژیانی

تاههتایی بهدەست بهێنن  ،کاتێ لهشیان له مردن ههڵدەستێنێتهوە له
هاتنهوەی دوەمیدا  .ئهم دوو ئایهته دوو ڕاستی زۆر گرنگمان فێر دەکهن
 ،که باوەڕدارانی ڕاستهقینه تا کۆتایی خۆڕاگر دەبن و دەچهسپێن " .
ڕۆژی کۆتایی" ڕۆژی هاتنهوەی دوەمی عیسای مهسیح  ،تاوەکو
ههستانهوەو حوکمدان جێبهجێ بکرێن .

ب .دڵنیایی لە خۆڕاگری و چەسپان  ،بەرپرسیارێتی مرۆڤ
هەڵناوەشێنێتەوە .
له یۆحهنا  ٣٩ :٦دەڕوانینه ڕاستی خۆڕاگری باوەڕدار به تێڕوانینی
ههڵبژاردنی خودایی  ،بهاڵم له ئایهتی  ٤٠دا به تێڕوانینی بهرپرسیارێتی
مرۆڤ  .له ڕوانگهی خوداوە  ،ههموو باوەڕداران پێکهوە دەدرێن به
عیسای مهسیح ( بڕوانه یۆحهنا  ، )٢٩ :١٠وە ئهویش تا کۆتایی
دەیانپارێزێ ! وە ناکرێ عیسا شکست بهێنێ لهم چاالکیهدا  ،وە شکستیش
ناهێنێ تیایدا ! وە له تێڕوانینی مرۆڤهوە  ،ههموو باوەڕدارێك بهرپرسه
لهوەی تهنها متمانهی چهسپاوی ههبێت به عیسای مهسیح ( بڕوانه یۆحهنا
.)١٦ :٣

ج .خۆڕاگری باوەڕدار دۆزێکە هەموو کتێبی پیرۆز لەبارەیەوە
فێرکردن پێشکەش دەکات .
عیسا له یۆحهنا  ٢٨ :١٠دا دەفهرموێ که ئهو ژیانی بێ کۆتایی دەدات
به باوەڕداران  ،واته ئهوان لهناوناچن و کهسیش ناتوانێ له دەستی
بیانڕفێنێ ! وە پۆڵسی نێردراو له ڕۆما  ٣٣ -٢٨ :٨ئهوەمان بۆ دەخاته
ڕوو که خودا بانگ دەکات و بێتاوان دەکات  ،وە له کۆتاییدا ههموو
ئهوانهی پێشتر دیاری کردوون بێتاوانیان دەکات ! وە پۆڵسی نێردراو له
ڕۆما  ٢٩ :١١دا دەڵێت که دیاری خودا و بانگهوازەکهی بێ پهشیمانیه!
وە له فیلیپی  ٦ :١دا نوسراوە که خودا کارێکی چاکی له باوەڕداردا

دەست پێکردوە  ،وە تهواوی دەکات تاکو هاتنی دوەمی مهسیح ! وە له ٢
تیمۆساوس  ١٩ :٢دا نوسراوە که بناغهی توندی خودا چهسپاوە  ،ئهم
مۆرەی لهسهرە"خوداوەند ئهوانهی هی خۆیهتی دەیانناسێت" وە له ١
پهترۆس  ٥ -٤ :١دا نوسراوە که خودا میراتێکی پێمان بهخشیوە نافهوتێ
و گاڵو نابێ و کاڵ نابێتهوەو بۆمان له ئاسمان پارێزراوە  .ههروەها دەڵێ
خودا بههێزی خۆی دەمانپارێزێ تاکو ڕۆژی دوایی .
کتێبی پیرۆز دڵنیایی دەدات و جهخت دەکاتهوە که پالنی خودا
گۆڕانکاری بهسهردا نایهت  ،وە بانگ کردنهکانی خودا پوچهڵ نابنهوە ،
وە میراتهکهمان مسۆگهرە لهالیهن خوداوە و گاڵو نابێ  ،وە بناغهی خودا
چهسپاوەو نالهرزێ  ،وە مرۆی خودا ناشکێت  ،وە ژیانمان له خوداوەندا
لهناوناچێت  .لهسهروو ئهمانهوە  ،مافی چهسپان و پارێزگاری
لهچوارچێوەی دەستهواژەی " ژیانی تاههتاییدایه" .

یۆحەنا ٥٨ -٥٠ :٦
پرسیاری  :٣واتای چی یە " خواردنی لەشی عیسای مەسیح " و "
خواردەنەوەی خوێنی عیسای مەسیح " ؟

تێبینیەکان .
له ئینجیلی یۆحەنا  ، ٥٤ -٥١ :٦عیسا وتەیەك بەکار دەهێنێ کە واتای
شاراوەی هەیە وەك دەفەرموێ  " :منم ئەو نانە زیندووهی كە لە
ئاسمانەوه دابەزیوه .ئەگەر یەكێك لەم نانە بخوات بۆ هەتاهەتایە دهژی.
ئەو نانەش كە بۆ ژیانی جیهان دهیبەخشم ،جەستەمە ...ئەوهی جەستەم
بخوات و خوێنم بخواتەوه ژیانی هەتاهەتایی هەیە ،منیش لە ڕۆژی دواییدا
زیندووی دهكەمەوه" .

أ .نابێت بە شێوەیەکی وشەبەندی ڕاڤە بۆ ئەم وشانە بکەین .
زۆرن ئەو وشانەی عیسا ووتویەتی بە شێوازی وشەبەندی  ،لەبەر ئەوە
نەتوانرا تێبگەن لە مەبەست و ئامانجی  .بە دڵنیایی جولەکەکان ڕاڤەیان بۆ
وشەکانی عیسا بە شێوەی وشەبەندی کرد  ،وەك بڵێی عیسا مەبەستی
ئەوەیە خەڵکەکە جەستەی ماددی ئەو بخۆن بەشێوەیەك لە شێوەکان .
بەتایبەتی سەبارەت بە جولەکە  ،خواردنەوەی خوێن شتێکی قێزەون و
ناشیاو بوو  ،چونکە شەریعەتەکانی تایبەت بە پەرستش دەڵێ کە خودا
ڕوو وەردەگێڕێ لەوانەی خوێن دەخۆن یان دەخۆنەوە ( لێڤیەکان :١٧
 .)١٠بە دڵنیاییەوە عیسای مەسیح مەبەستی ئەوە نیە بەرگری لە
پەیڕەوکردنی خواردنی گۆشتی مرۆڤ بکات .

ب .لەش و خوێن هێمان بۆ جەستەو گیانی مەسیح .
ئەگەر جولەکە لێکۆڵینەوەی وردیان بکردایە لە کتێبی پیرۆز دەیانتوانی
هەست بکەن بەو واتا هێمادارانەی عیسا لەبارەیانەوە دەدوێ  .چونکە لە
لێڤیەکان  ١١ :١٧کتێبی پیرۆز دەفەرموێ  " :چونكە ژیانی بوونەوهر لە
خوێندایە و من لەسەر قوربانگا بە ئێوهی دهدهم بۆ كەفارهتكردن بۆ
گیانتان ،چونكە خوێن كەفارهت بۆ گیان دهكات  " .خوێن وەك
سەرچاوەی ژیان دەبینێ وە نوێنەرایەتی گیان دەکات  .خوێن نرخێکی
جەوهەری ناوەکی نیە  ،نرخەکەی لەو گیانەوە دێت کە تیایدایە  .لە
عیبرانیەکان  ٢٢ :٩نوسراوە  " :لێخۆشبوونی گوناهـ بێ خوێنڕشتن
نابێت " .ئیدی بەم شێوەیە  ،دەبوو ژیان و خوێنی بەرخ بڕژێ بۆ
کەفارەتی ژیانی گوناهبار لە پەیمانی کۆندا  ،بەهەمان شێوە بۆ خوێنی
عیساو ژیانی دەبێت بمرێت بۆ کەفارەتی گوناهەی هەموو مرۆڤایەتی لە
جیهان  .ڕژانی خوێنی عیسا  ،یان ڕژانی ژیانی و گیانی  ،ئەو سزایە بوو
کە ئێمەی گوناهبار شایەنی بووین  ،ئەو وەفادار بوو بەرامبەر بە
داواکاریەکانی توڕەیی خودا و دادپەروەریە پیرۆزەکەی لەسەر
گوناهەکانمان  .ئەمەش گرنگترین ڕوداوی مێژووی مرۆڤایەتی بوو .

ج .خواردن و خواردنەوە هێمان بۆ پێشوازی و وەرگرتنی بەرەکەت .
وەك چۆن خواردنەکە پێشکەش دەکرێ و پێشوازی لێ دەکرێ  ،بەهەمان
شێوە قوربانی پێشکەشکراوی مەسیح پێشکەش دەکرێت بە باوەڕداران و
ئەوانیش پێشوازی لێ دەکەن  .هەروەها وەك چۆن لەش خۆراك و
خواردنەوە هەرس دەکات و سودی لێ دەبینێ  ،بەهەمان شێوە گیان
پێشوازی لە قوربانی پێشکەشکراوی مەسیح دەکات و سودی لێ دەبینێ .
لەش و خوێنی مەسیح هێمان بۆ قوربانی پێشکەشکراوی کەفارەتمەندانەی
عیسا لەسەر خاچ  .وە خواردن و خواردنەوە هێمان بۆ پێشوازی کردن لە
مەسیح لە هەموو بوارەکانی ژیاندا وەك تاقانە کەفارەتمەندێك  .عیسا
مەبەستی نەبوو کە ڕاڤەی وتەکانی بە شێوەی وشەبەندی بکات  ،بەڵکو بە
واتای هێمادار  .مەبەستی بوو بفەرموێ  " :ئەوەی پێشوازیم لێ بکات بۆ
هەموو الیەن وبوارەکانی ژیانی وەك قوربانیەکی پێشکەشکراو بۆ
کەفارەتی گوناهەکانی  ،ژیانی تاهەتایی دەدرێتێ ،واتە ڕزگاری دەبێت" .
وە واتای " شوێنکەوتن " ی عیسا لە یۆحەنا  ٦٩ -٦٦ :٦باوەڕە بە
عیسای مەسیح وەك ڕزگارکارو خوداوەند  ،وە یەکگرتنی تەواو لەگەڵیدا .
بە هەمان شێوە  ،خواردنی لەشی عیساو خواردنەوەی خوێنەکەی واتە
باوەڕ بە عیسا  ،وە یەکگرتن لەگەڵیدا بە تەواوەتی  .چونکە ژیانی ڕۆحی
باوەڕدار خۆراك وەردەگرێ و گەشە دەکات وبەهێز دەبێت بە قوربانیە
پێشکەشکراوەکەی عیسای مەسیح لەسەر خاچ .

د .ئەم فێرکردنە خۆی لە خۆیدا ڕۆحیە نەك وشەبەندی .
هاوکێشەیەك دەردەکەوێت لە ئایەتی  ٣٥دا کە عیسا مەبەستی بوو
بفەرموێ " هاتن بۆ الی " واتە "باوەڕکردن" پێی  .بە بەراوردی ئایەتی
 ٥٤بە ئایەتی ٤٠

بە ئاسانی دەتوانین ئەوە ببینین کە عیسا مەبەستی بوو ئەم وشانە بە شێوەی
هێما تێبگەن  ،چونکە ئایەتی  ٥٤دەدوێ لەبارەی خواردنی لەشی عیسا و
خواردنەوەی خوێنی (زمانی هێما)  ،ئایەتی  ٤٠دەدوێ لەبارەی بینینی
عیساو باوەڕهێنان پێی (زمانی ڕاستەوخۆ) ،ئەنجامەکەش ئەمەیە بە
تەواوی  :دەستکەوتنی ژیانی تاهەتایی و هەستانەوە لە مردن لە ڕۆژی
دواییدا ( هەروەها بڕوانە ئایەتی  ، ٥٦کە دەدوێ لەبارەی چەسپان لە
مەسیحدا وە مەسیحیش لە باوەڕداردا )! هەموو ئەم چەمکە ڕۆحیانە  ،وە
ئەم بەشە کتێبیە دەیسەلمێنن کە بە شێوەی وشەبەندی باس لە چەمك و
بیرۆکەکان ناکات  ،بەڵکو لە چەمك و بیری ڕۆحی .
لە کۆتاییدا  ،عیسا فێرمان لە ئایەتی  ٦٣دا بە ڕوونی فێرمان دەکات کە
ئەو بە شێوەی وشەبەندی نادوێ بەڵکو لەبارەی شتە ڕۆحیەکانەوە  ،وەك
دەفەرموێ  " :ڕۆحی پیرۆز ژیان دهدات ،بەاڵم جەستە بە كەڵك نایەت.
ئەو قسانەی پێم گوتن ڕۆح و ژیانن " .ئەو دەفەرموێ کە لەشی ماددی
هیچ کەڵکی نیە بۆیان  ،بەم وتەیەش مەبەستی ئەوەیە کە ئەوان گوێبیستی
بن و بیر لەوە نەکەنەوە لەش و خوێنی ئەو بخۆن بە واتای وشەبەندی .
چونکە عیسا کە لەشی پێشکەش دەکات تێك بشکێت و خوێنی بڕژێ
لەسەر خاچ ئەوەیە کە ژیانی تاهەتایی دەدات بە باوەڕدار  .مەبەستی
ئەوەیە وتەکانی کە پێی دەدوێ وشەبەندی نین  ،بەڵکو ڕۆحین و ژیانی
ڕۆحی دەدات بەوانەی پێشوازی لێ دەکەن .

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 .٧١ -١ :٦
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 . ٦

 : ٩ -٥ :٦کاتێ عیسا دەدوێ بۆت لەبارەی هەر شتێکەوە بوەستە لە
مشتومڕی عەقاڵنی و ژمارەو ماتماتیک .چونکە عیسا دەیەوێ پێشوازی
لە وتەکانی بکەین بە باوەڕ.
 :١٥ :٦کاتێ خەڵکی زۆرمان لێ دەکەن بە کردنی شتێك یان حەزی
خۆیان دەسەپێنن بەسەرماندا  ،باشتر وایە لێیان دوور بکەوینەوە .
 :٢٧ :٦کات و وزەو سامانت بە فیڕۆ مەدە لە شتی گاڵو و کاتیی و
لەناوچوو  ،بەڵکو خۆت و هەرچیەکت کە هەیە تەرخانی بکە بۆ ئەوەی
دەمێنێتەوە ! ئەویش تەنها عیسایە ئەو شتانەت دەداتێ کە دەمێننەوە .

 :٢٩ -٢٨ :٦ئەو کارانەی خودا داوای دەکات کاری مرۆڤانە نیە  ،بەڵکو
پەیڕەوکردنی باوەڕە بە وشەی خودا  ،وە پەیڕەوکردنی باوەڕ بە کارەکانی
خودا  ،وە پەیڕەوکردنی باوەڕ بە خودا  ،عیسای مەسیح .
 :٣٥ :٦باوەڕت بهێنە بە عیسای مەسیح برسی و تینووی ڕۆحیی
نابیت  .بە بەردەوامی باوەڕت هەبێت بە بەردەوامی دەژی و پڕ دەبیت لە
ڕەزامەندی .
 :٣٧ :٦باوەڕ بهێنە بە عیسای مەسیح  ،دەرت ناکاتە دەرەوە.

 : ٣٨ :٦تۆ لە زەویت بۆ ئەوە نیە بۆ خواستی خۆت کار بکەیت  ،بەڵکو
بۆ خواستی خودا .
 : ٣٩ :٦باوەڕت بە عیسا هەبێت ڕێگە نادات لەناو بچیت (یۆحەنا :١٧
)١٢
 :٤٠ :٦باوەڕت بە عیسا هەبێت لەشت هەڵدەستێنێتەوە لە هاتنەوەی
دوەمیدا.
 :٦٥ ،٤٤ :٦هەوڵ مەدە تێبگەی لەوەی کە خودا چۆن خەڵکی ڕادەکێشێ
بەرەو عیسای مەسیح یان گومانی لێ بکەیت  ،بەڵکو پێشوازی لێ بکە بە
باوەڕ و سەرسام بوون و سوپاسگوزاریەوە .
 :٤٥ :٦گوێ بگرە لە خودای باوك و لێوەی فێر بە  ،چونکە ئەوە
باشترین ڕێگەیە کە خودا دەتبات بۆالی عیسای مەسیح !
 : ٤٠ ،٥٤ :٦هەموو ئەوەی وتراوەو نوسراوە لە کتێبی پیرۆزدا بە
شێوەی وشەبەندی وەری مەگرە  ،بەڵکو لێی تێبگە بەو شێوەیەی کە خودا
دەیەوێ لێی تێبگەی  .چونکە چەندین دەستەواژەی هێمادارو
ناڕاستەوخۆکانی نێو کتێبی پیرۆز هەن ئاماژەن بۆ ڕاستی وشەگەلێك کە
تەنانەت لەسەرووی وشەبەندی و هێماوەن  .بۆ نمونە  ،واتای هێماداری و
ناڕاستەوخۆی دەستەواژەی "بەرخی خودا" (یۆحەنا  )٢٩ :١زۆر
لەسەرووی بەرخی ئاساییەوەیە وەك وشەبەندی ،کەواتە ئاماژەیە بۆ
عیسای مەسیح !

 .٢نمونە لەسەر پەیڕەوکردنی کەسێتی :
أ .نامەوێ ڕوخسارو بەژن وبااڵی شتەکانی دەوروبەرم چاوم
دووربخاتەوە لە عیسای مەسیح  .دەمەوێ فێربم باوەڕەکەم پەیڕەو بکەم .
بێ ئەوەی هەوڵ بدەم چارەسەر بۆ ئەو کێشانە بدۆزمەوە کە ڕوبەڕوم
دەبنەوە یان ژمارەو ئەندازەو بیرکردنەوە لە دۆخە مەترسیدارو
نەخوازراوەکان  ،دەمەوێ باوەڕەکەم پەیڕەو بکەم بە سەروەری عیسای

مەسیح و هێزو شکۆمەندیەکەی  .چونکە ئەو کە دەتوانێ ئاو بگۆڕێ بە
شەراب و نان زۆر دەکات  ،دەتوانێ هەموو پێویستیە ڕاستەقینەکانم دابین
بکات .

ب .دەمەوێ لە قواڵیی دڵنیاییدا بمێنمەوە لەوەی کە خودا دەسەاڵتدارە
بەسەر هەموو الیەنەکانی ژیانمدا  .ئەو ڕامدەکێشێ بۆ عیسای مەسیح  ،وە
ئەو منی داوە بە عیسای مەسیح بەکاری سەروەرانەی خۆی  .ئەو منی فێر
کرد و ڕزگاری کردم و ئێستا بە سەروەری خۆی دەسەاڵتدارە لەسەر
ژیانم  .وە ئەو هەمیشە دەستپێشخەری دەکات و فەرمانم پێ دەکات کە
وەاڵمی دەستپێشخەریەکەی بدەمەوە  .دەمەوێ خۆم تەرخان بکەم کە
بەرپرسیار بم و هەمیشە وەاڵمی دەستپێشخەریەکانی بدەمەوە لە ژیانمدا.
زۆر دڵخۆشم کە دەزانم نیعمەتی خودا بەرهەڵستی ناکرێت  ،وە هەمیشە
سەرکەوتوە !

هاتنەدەنگ
هەنگاوی  .٥نوێژ بکە .
بە نۆرە نوێژ دەکەین  ،هەریەکێك سەبارەت بە یەك ڕاستی کە خودا فێری
کردین لە ڕێگەی ئایەتەکانیەوە لە یۆحەنا . ٧١ -١ :٦
( 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) بەشی شەشەمی ئینجیلی یۆحەنا.
 -٣خەڵوەتی ڕۆحی  .چێژ وەربگرە لە خەڵوەتی ڕۆحی لەگەڵ خودا و
هەموو ڕؤژێك هاوکاری وەربگرە لە نیوەی بەشێك لە ئەفەسۆس، ٦
فیلیپی  . ٢-١باشترین شێوازی ڕاست بەکاربهێنە و تێبینیەکانت
بنوسەوە .
 -٤لەبەرکردن  :تێڕامان بکەو ئایەتی نوێی لەبەرکردن  :مەتا ٣٣ :٦
لەبەر 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.

