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 کۆکردنەوەی ڕاستیەکان لەپێناو پێشکەشکردنی ئامۆژگاری
 

پێش ئەوەی باوەڕدار ئامۆژگاری کەسانی تر بکات دەبێت فێری سەرنج و گوێگرتن و : پێشەکی 

کردنەوەی هەموو ئەوانەی پێویستن لە ڕاستیەکان وزانیاری ئەوکات دەتوانێ پرسیارکردن بێت. دوای کۆ

ئامۆژگاریەکی باش پێشکەش بکات ویارمەتی خەڵکی بدات بۆ وەرگرتنی بڕیاری باش. پەندەکان پڕن لە 

 ڕاستی و دانایی سەبارەت بە سەرنج وگوێگرتن وپرسیارکردن وەك ئەمانەی خوارەوە : 

 کی بزانە . . تێڕوانین وسەرنجی خەڵ١

: چۆن دەکرێ ئەو شتانەی دەیبینیت و سەرنجی دەدەیت  ئاشکرای بکەوگفتوگۆی لەبارەوە بکە

 یارمەتیدەر بێت بۆ کۆکردنەوەی ڕاستیەکان و پێشکەشکردنی ئامۆژگاری ؟

 أ. سەرنجی شێوازی ژیانی خەڵکی وهەڵسوکەوتیان بدە . 

الی ڕیم،بەڵ تێپەمبەی پیاوی تەالی كێڵگەبەکە دەفەرموێ : "   بخوێنەوە ٣٤ -٣٠: ٢٤پەندەکان 

 كەڵەمووی داپۆشی بوو، كەهە زكەزگەمووی داگرتبوو،گەچقڵ هە .یشتووشگەسی تێنەمێوی كەزهڕه

وتن، مێك خەكە:رگرتم لێ وه،بینیم و وانەوهدڵی خۆمدا لێكم دایە ماشام كرد و لەتە .كانیڕووخابووردهبە

بوونیشت نە دێت، تەك چەژاریت وهست تێكنان بۆ ڕاكشان، ئینجا هەمێكیش دهاڵووبوون،كەومێك خەكە

" دەبێت فێربیت سەرنجی شێوازی ژیانی خەڵکی بدەیت تاکو بتوانی ئەو وانەیە فێربکەیت  .كدارك چەوه

 هەژار بوە .  کە دەیبینی لەژیانیاندا . بۆ نمونە سەرنج دان لە تەمبەڵی دەتوانی فێری بکەیت بۆچی

 . ب. سەرنج لە دۆخ وباری خەڵکی بدە

 ،كانت بزانەلەباش حاڵی مێگەبخوێنەوە کە دەفەرموێ :"   ٢٣: ٢٧پەندەکان 

كانت بێت، " دەبێت بەردەوام سەرنج لە باری جەستەیی و سۆزداری و ڕهمە الی ڕانەر لەدڵت هە

ە نێو دەستەکانت تاکو بایەخیان پێبدەی . دەبێت لە کۆمەاڵیەتی باوەڕداران بدەی ئەوانەی خودا خستویەتی

خۆت بپرسی بۆ نمونە ، ئایا ئەو نەخۆشی وپەتا بەردەوامە کاریگەری دەکاتە سەر باوەڕداران و 

خێزانەکانیان ؟ بۆچی فاڵن کەس لە ڕووی سۆزداریەوە ڕووخاوە ؟ بۆچێ ئەوانی تر بەالیەنەوە قورسە 

ە لە کۆبونەوەو خزمەتەکانی کڵێسا؟ بە سەرنج دانت بۆ باری مامەڵەی لەگەڵدا بکەن ؟ بۆچی دوور

باوەڕداران ئەوانەی وەك ئەمانەتێك خودا الی تۆ دایناون ئیدی توانای زیاتر دەبێت لە پێشکەشکردنی 

 ئامۆژگاری بۆیان و یارمەتیدانیان . 

 ج. سەرنج بدە لە پەیوەندی ناتەواوی خەڵکی .

بەیەکگەیشتن و پەیوەندی بێ ووتە گەیاندنی هەست و هەڵوێستە بە بخوێنەوە . واتای  ٥ -٤: ٣مەرقۆس 

بێ ووتنی شتێك . ڕەنگە ئەم جۆرە پەیوەندیە گوزارشێکی دیار بێت لە ڕێگەی ڕوخساری مرۆڤەوە یان 

لە ڕێگەی جوڵەی دەست و شانی تاد. ئیدی بەم شێوەیە وەك لە ڕێگەی هەڵسوکەوتە گشتیەکانەوە لە 

وەکو شێوازی دانیشتنی و ڕێکردن وکارکردنی و وەاڵمدانەوەی و  بارودۆخە جیاوازەکاندا



پەرچەکردارەکانی یەوە  . ڕەنگە ڕوخساری گوزارش بکات لە توڕەبوون یان ڕق لێبونەوە یان 

 بەرهەڵستی یان ترس ، بێهیوایی ، سەرسام بوون ، دڵەڕاوکێ ، خەمۆکی تاد.. 

و بەیەکگەیشتنی بێ ووتە ، وە ناتوانی بەهۆی بەاڵم لەیادت بێت نابێت پشت ببەستی بە پەیوەندی 

 گوزارشەکانی ڕوخسار یان جەستەیەوە حوکمی بەسەردا بدەیت .

 . . فێر بە گوێ لە خەڵکی بگریت٢

ئاشکرای بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە : چۆن دەکرێ ئەو شتانەی گوێی لێ دەگری ببێتە هۆی 

 ی ئامۆژگاری ؟یارمەتیدانت لە کۆکردنەوەی ڕاستیەکان وپێشکەشکردن

 أ. گوێبگرە بۆئەوەی تێبگەیت .

بكات خۆی  كەفێركردنە تی بەی سووكایەوهبخوێنەوە کە دەڵێت : "  ئە ٢٥: ٢٧؛ ١٥: ١٣پەندەکان 

كاتێك كا نامێنێت و گیا ... " "  .وهدرێتەبێت پاداشتی دههە كەی ڕێزی بۆ ڕاسپاردهوهاڵم ئەبات،بەناودهلە

 ت،وێكەردهده

، " تا زیاتر گوێبگری زیاتر تێدەگەیت. وە تا زیاتر گوێبگری لە کەسی وهكرێنەگیاوگۆڵی شاخان كۆده

بەرامبەر ئەو هەست دەکات کە تۆ گرنگی پێدەدەی و گوێی لێدەگری لەوەی دەیڵێت . جیاوازی هەیە لە 

لەو سەرنج و تێبینیانەی کە نێوان تەنها گوێگرتن و گوێگرتن بە تێگەیشتنەوە لە کەسەکە لەوەی دەیڵێ و 

هەیەتی لەبارەی کێشەکەیەوە ، ڕەنگە کەسێك قسەکانی کەمێك شاراوە بن بۆئەوەی بناغەی کێشەکە 

ئاشکرا نەکات ، چونکە دەترسێ یان بیر لە گرفتێکی زیاتر دەکاتەوە ، ئامانجی تۆ ئەوەیە بەشێوەیەك 

 ەکەی چی یە . گوێێ لێ بگری لێی تێبگەیت لە چێ بارودۆخێکدایە یان کێش

 ب. گوێبگرە پێش ئەوەی قسە بکەیت . 

 بێتەده پێش بیستنی وهاڵمی شتێك بداتەی وهوهبخوێنەوە کە دەفەرموێ : "   ئە ١٥، ١٣: ١٨پەندەکان 

گوێی  گرێت،ردهیشتوو زانیاری وه" ... " دڵی پیاوی تێگە .زاری بۆیرمەتی و شەی گێالیەمایە

 " .كاتینی لێ دهدانایانیش داوای زان

 ج. گوێبگرە لە وتەو بەڵگەو بەهانەی هەردوو ال . 

ی دێت و لێی كەتا نزیكەچێت ڕاست بێت،هەده وهم جار سكااڵ بكات لەكەی یەوه" ئە ١٧: ١٨پەندەکان 

رێ ، " ئەگەر دوو کەس سکااڵیان هەبوو لەدژی یەکتر گێالیەتیە تەنها گوێ لە یەكێکیان بگی .وهكۆڵێتەده

 دەبێط گوێ لە هەردوو ال بگیرێ بۆ دەرکەوتنی ڕاستیەکان ئەو کات ئامۆژگاری پێشکەش دەکرێ . 

 د. گوێبگرە بەاڵم بڕوا بە هەموو ئەوانە مەکە گوێت لێ دەبێت .

 كات،ك بڕوا دهیەموو قسەهە بە " ساویلكە ١٥: ١٤پەندەکان 

 "  .كانی خۆینگاوههە ڕوانێتەاڵم ژیر دهبە

 . . فێر بە پرسیار ئاراستە بکەیت٣



پێشەکی : هەندێ جار کەسانێك هەن بەالیانەوە قورسە خەڵکی تر ئاگادار بکەنەوە لە بیرو بۆچوون و 

حەزەکانیان ، یان ئەزمونە تاڵەکانیان . بۆیە زۆر گرنگە باوەڕدار فێر بێت پرسیاری باش بخاتە ڕوو 

 ەر بۆ ئەوەی قسەی ناو دڵی بکات . ئەوەی دەبێتە مایەی یارمەتدیانی کەسی بەرامب

ئاشکرای بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە : چۆن دەکرێ پرسیارەکەت یارمەتیدەر بێت بۆ کۆکردنەوەی 

 ڕاستیەکان وپێشکەشکردنی ئامۆژگاری؟

 تێىینیەکان . 

 أ. پرسیار بکە بۆئەوەی ڕاستی زیاتر وزانیاریت دەست بکەوێت .

" دەبێت بەردەوام بیت لە پرسیار کردن  .تدایەی بابەوهلێكۆڵینە یان لە"   ڕێزداری پاشا ٢: ٢٥پەندەکان 

تاکو بزانی و تێبگەی بە تەواوی لە ڕاستیەکان و هۆکارەکان لەپێناوی پێشکەشکردنی ئامۆژگاریەکی 

 بەرپرسانە . 

 ب. پرسیاری پێچەوانە بکە بۆ ئاشکراکردنی نا ڕاستی .

وا پێتان ، ئەوهاڵمتان دامەر وهگەم، ئەكەمنیش پرسیارێكتان لێ ده»: هواڵمی دانە" عیسا وه ٢٤: ٢١مەتا 

 " .مكەده مانەاڵتێك ئەسەچ ده ڵێم بەده

 ج. پرسیارێك بکە یارمەتی خەڵکی بدات بۆ بیرکردنەوە . 

اڵمی ؟  وهوهیخوێنیتە؟ چۆن دهوراتدا چی نووسراوهتە رموو: لەویش پێی فە"  ئە ٢٨ -٢٦: ١٠لۆقا 

ردگاری روهزدانی پەیە وهموو بیرتانەموو توانا و هەهە موو گیان و بەهە موو دڵ و بەهە : بەوهدایە

، ت ڕاستەكەاڵمەرموو: وهك خۆت خۆشبوێت ، عیسا پێی فەت وهكەها نزیكەروههە خۆتان خۆشبوێت،

 "  .نیتهێستدهدهتایی بەتاهە، ژیانی هەبكە مەئە

 . فێر بە دانایی بەدەست بهێنە لە ڕێگەی خوێندنەوەی کتێبی پیرۆز و لێکۆڵینەوەی .٤

 بزانە : کتێبی پیرۆز چی فێر دەکات سەبارەت بە دەسەاڵتی خوداو ئاشکراکردنی خواستەکانی ؟ 

هەیە بۆ  باوەڕداری مەسیح باوەڕی هەیە کە خودا دەسەاڵتدارە بەسەر هەموو بەدیهێنراواندا ، وە پالنی

بەدیهێنراوان و ئادەمیزاد و ڕوداوەکان ئەوەی ڕوو دەدەن . بەاڵم خودا هەموو پالنەکانی خۆی ئاشکرا 

ر سهرزی ئاسمان بهبه به"  ٩: ٥٥ناکات بۆ ئادەمیزاد سەبارەت بە گەردون و مێژووی ئادەمیزاد ئیشایا 

" بە  .تانوهر بیركردنهسهم بهوهیركردنهر ڕێگاكانتان و بسهڕێگاكانم به رزه،ئاواش بهوهوییهزه

شێوەیەکی گشتی خودا ڕوداوەکانی ئایندەی ژیانمان  ئاشکرا ناکات ، بەهەرحاڵ پێویست ناکات بترسین 

ی وانەی ئەكات بۆ چاكەكاندا كار دهموو شتەهە زانین خودا لەده لە ئایندەمان کە نادیارە ، چونکە " ئێمە

( . خودا بە ٢٨: ٨و بانگكراون، " )ڕۆما ستی ئەبەی مەگوێرهی بەوانەت، ئەوێویان خۆشدهئە

 خۆشەویستیەکەی دەسەاڵتدارە بەسەر هەموو شتێکدا ! 

 . فێر بە ئامۆژگاری خەڵکی تر بکە .٥



بزانە ئامۆژگاری کردنی کەسانی تر واتە یارمەتیدانیان بۆ دەستکەوتنی ڕاستی زیاتر لەپێناوی 

ارەکانیان . یارمەتی ئەوانی تر بدە تێبگەن لە ڕاستیەکانی کتێبی پیرۆز و بنەماکانی ئەوەی وەرگرتنی بڕی

تایبەتە بەو بابەتەی مشتومڕی لەبارەوە دەکەن . ئامۆژگاری کردن واتە هۆشیار کردنەوەی کەسی 

دەیت بۆ بەرامبەر لەمەڕ ئەوەی بزانێت کە خۆی داجار بەرپرسیارە لە بڕیارەکانی بەاڵم تۆ یارمەتی دە

بڕیاری باشتر و بەپێی بنەماکانی کتێبی پیرۆز وخواستی خودا ، وە دەبێت بزانن کە خودا خاوەنی 

دەسەاڵتی کۆتاییە لە چۆنیەتی ڕێنمایی کردنی کەسەکان . وە دەبێت پێشوازی لەو کەسە بکەیت وەك برا 

 لە ژێر دەسەاڵتی خودا.

 


