
 

 ١٨وانەی  –ڕێبەری شەشەم  

 

 

 ١ نوێژ

 

نانە نوێژ بکەو کۆمەڵەکەت وئەم پرۆگرامی ڕاهێڕابەری کۆمەڵەکە : 

 تەرخان بکە بۆ بونیادنانی کڵێسای مەسیح . 

 

خولەك( فیلیپی و کۆلۆسی ٢٠بەشداریکردن )  ٢ 

 

و پەڕاوی تایبەتی خەڵوەتی ڕۆحیتان بە نۆرە بەشداری بکەن 

بەشە  ئەوەی فێری بوون لە خەڵوەت و تێڕامانەکانتان لەو بخوێننەوە

(. ٢-١وە کۆلۆسی  ٤-٣دیاریکراوەی کتێبی پیرۆز ) فیلیپی   

ەڵ گوێ بگرن لەو کەسەی بەشداری دەکات ، بەشێوەیەك مامەڵەی لەگ

ی بکەن هەست بکات ئەوەی دەیڵێ جێی بایەخی ئێوەیە ، پێشواز

ات .بەتەی بەشداری پێدەکلێبکەن . مشتومڕی لەگەڵ مەکەن لەو با  

 تێبینەکانتان بنوسنەوە . 

 

 

خولەك( پێداچونەوە بکە بەو ئایەتانەی ٥لەبەرکردن )

حی"  تایبەتن بە "ئامادەکاریەکان بۆ هاوسەرگیریی مەسی  

٣ 

          

"  بکەن بۆ پێنج ئایەتەکەی تایبەت بە پێداچوونەوەدوو بەدوو 

 ئامادەکاریەکان بۆ هاوسەرگیریی مەسیحی" .  

 

 

٥٣ -١: ٧خولەك(   یۆحەنا  ٨٥فێرکردن )  ٤ 

 



پێناسەی گەڕانی عیسای مەسیح دەکات  ٩ -١: ٧: یۆحەنا  پێشەکی

 بەناوچەی جەلیل دا ، وە لەکۆتاییدا بەشێوەیەکی نهێنی دەڕوات بۆ یەهودیا.

 پێناسەی عیسای مەسیح دەکات کاتێ بانگی ٥٣ -١٠: ٧یۆحەنا 

 كێكر یەگەئەکۆمەڵێ خەڵك دەکات لە پەرستگا و دەفەرموێ : "

ك ڕم پێ بهێنێت، وهی باوهوه. ئە وهالم و بخواتە تینووی بوو با بێتە

نووسراوه پیرۆزهكە فەرموویەتی، لە ناخییەوه ڕووبارهكانی ئاوی 

ات ."ڕوزیندوو ده  

  

  وشەکەی خودا            : بخوێنەوە .١هەنگاوی 
 .  دەخوێنینەوە ٥٣ -١: ٧پێکەوە 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

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

 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  اری بکە.بەشد

 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 

 جیاواز بەشداری دەکەن(.    شێوەیەکی

  

 

 ٣٩ -٣٧: ٧یۆحەنا 



 ڕوباری ئاوی زیندوو. : ١ئاشکراکردنی  

ە ، بۆ ماوەی هەفتەیەكی تەواو یادی جەژنی کەپرەشینە دەکرایەو

ەکرد لە هەموو ڕۆژێکی هەفتەکە ، کاهین مەسینەیەکی ئاڵتونی پڕ د

ی یەکئاوی گۆمی سیلوام وەك بەرەکەت ، وە ئاوەکەیان لە کەژاوە

شکۆداردا دەهێنا بۆ پەرستگا ، دەنگی کەڕەناو هاواری خۆشی 

ەسەر خەڵکەکە ئەو ناوەی پڕ دەکرد ، ئیدی ئاوەکە دەبوو بپڕژێ ب

وو بۆ پایەو بناغەی قوربانگەکەدا . ئەم پەرستشە یادکردنەوەیەك ب

ڵەوانی گەلی ئیسرائیلی سەبارەت بەو ئاوەی لە تاشەبەردەکەی چۆ

(، وە ئاماژە بوو بۆ بەرەکەتی ٧ -١: ١٧هەڵقواڵ ) دەرچوون 

: ١٠کۆرنسۆس  ١ڕۆحیی ئایندە لە سەردەمی مەسیح دا کە دێت ) 

٤ .)  

پێدەچێ هەر دوات تەواوبوونی ئەم پەرستشە هێمادارە ، عیسا 

ر گەەئڕاوەستاوەو بانگی خەڵکەکەی کردوە بە دەنگێکی بەرز : " 

ڕم پێ ی باوهوه. ئە وهالم و بخواتە كێك تینووی بوو با بێتەیە
بهێنێت، وهك نووسراوه پیرۆزهكە فەرموویەتی، لە ناخییەوه 

"  هەروەك عیسا مەبەستی  ڕوات .كانی ئاوی زیندوو دهڕووباره

اوەی بووە ئاماژە بۆ ئاوەکە بکات و بە خەڵکەکە بڵێ . عیسا سەرچ

نگ گرڕاستەقینەیە ئەوەی ئاوی زیندوو دەدات . وە دوو شتی زۆر 

 هەیە لە دەرئەنجامی هاتنی عیسای مەسیح و باوەڕهێنان پێی : 

 

 أ. باوەڕدار ژیانی تاهەتایی وەردەگرێت . 

: ٦نا "... ئەوەی باوەڕم پێ بهێنێ هەرگیز تینووی نابێت " )یۆحە

( . هەموو ئەوانەی لە سەرچاوەکە ، عیسای مەسیح دەخۆنەوە ، ٣٥

 ردەگرن ، واتە ڕزگارییهەمیشە تێر دەبن . ژیانی تاهەتایی وە

تەواوەتی . وە ئەزموندار دەبن لەوەی عیسا بەڵێنی دا بە ژنە 

مێ تێیدا یدهی من دهو ئاوهئە دا : "  ١٤: ٤سامیریەکە لە یۆحەنا 

  خشێ . "بەتایی دهتاهەقوڵێت، ژیانی هەڵدهكانیاوێك و هە بێتەده



 

کەت بۆ ەیاندنی بەرەب. باوەڕدار دەبێتە کەناڵێك یان هۆکارێك بۆ گ

. خەڵکی دیکە   

 كەپیرۆزه ك نووسراوهڕم پێ بهێنێت، وهی باوهوهئە" 

فەرموویەتی، لە ناخییەوه ڕووبارهكانی ئاوی زیندوو دهڕوات . " 

( . پەیمانی کۆن باسی ڕوباری ژیان دەکات لە ٣٨: ٧)یۆحەنا 

ۆی (. ئەم ڕوبارە لە ژێر سەک٤: ٤٦شاری خودا ) زەبور 

ۆ دەروازەی پەرستگاوە هەڵدەقواڵ ، وە دەبوە سەرچاوەیەکی مەزن ب

(. بۆیە عیسا دەفەرموێ :" ١٢ -١: ٤٧بەرەکەتی زۆر )حەزقیال 

نەی وەك نوسراوە پیرۆزەکە فەرمویەتی ." ڕۆحی پیرۆز ئەم بەشا

داوە لە پەیمانی کۆندا، بۆ بەرزترین و قوڵترین شێوە لە 

ۆندا ا . هەموو باوەڕداران ئەوانەی لەکپەیڕەوکردنی لە پەیمانی نوێد

ژیاون و ئەوانەی ئێستا دەژین و ئەوانەش لە داهاتودا دەژین لە 

)  جیهاندا پێکەوە شاری خودا پێكدەهێنن ، واتە ئۆرشالیمی نوێ

(. وە بەپێی یۆحەنا ١٠ -٩: ٢١؛ بینین  ٢٤ -٢٢: ١٢عیبرانیەکان 

ووی ئاوی زیند ، وێنەکەی بەو شێوەیە کێشاوە کە ڕوباری ٣٨: ٧

هەڵقواڵو لە ناخ و دڵی هەموو باوەڕدارێکەوە دەڕوات ! بە هاتنی 

کارێك باوەڕدار بۆ الی عیسا و تێربوونی ، دەبێتە کەناڵێك یان هۆ

بەرەکەتی زۆر بۆ خەڵکی دیکە .   بۆ  

نی پەیمانی کۆن هەڵقواڵنی ئاو دەبەستێتەوە بە بەرەکەت و ڕژا

(. ئەمەش دەبینینەوە لە ئینجیلی ٣: ٤٣ڕۆحی پیرۆز ) ئیشایا 

ڕۆحی پیرۆز  ستی لەبەدا مەلێرهیۆحەنادا ، کاتێ نوسەر دەڵێ : "  

تا اڵم هێشگرن، بەریدههێنن دواتر وهڕی پێدهی باوهوانەئە بوو، كە

: ٧ببوو ." )یۆحەنا عیسا شكۆدار نە درابوو، چونكەز نەڕۆحی پیرۆ

ی (. عیسا ڕایگەیاند کە هەر کەسێك باوەڕی پێ بهێنێ ژیان٣٩

ندی تاهەتایی دەدرێتێ ، واتە ڕزگاری تەواوەتی ، وە ژیانی دەوڵەمە

و پڕ بەرەکەتی دەبێت . عیسای مەسیح سەرچاوەو هۆکاری 



یە بۆ دەوڵەمەندی و پڕاوپڕ ڕاستەقینەی ژیانی هەتاهەتاییەو ژیانی

 هەر کەسێك بێتە الی و باوەڕی پێ بهێنێ . 

واتە  بەاڵم بەڵێنەکە بەدی نەهات تا کاتی شکۆداربوونی مەسیح ،

ۆ کاتی لەخاچدانی و هەستانەوەی لەنێو مردوان و بەرزبونەوەی ب

ەوە ئاسمان ، وە دانیشتنی لەسەر تەخت لە ئاسمان . ئیدی لەوکات

دەبوو ڕوباری ئاوی زیندوو بخاتە نێو دڵی باوەڕدارانەوە . 

بۆ  ە ئاشکرا دەکات کە عیسا ئاماژەییۆحەنای نێردراو ئەو ڕاستی

کرد بە ڕژانی ڕۆحی پیرۆز دوای مردنی و هەستانەوەی . وە لە 

وێ ڕێگەی ڕۆحی پیرۆزەوە ، عیسا لەدایکبونەوەی دوەم و ژیانی ن

و ڕزگاری دەبەخشێ بە دڵی باوەڕداران . وە لە ڕێگەی ڕۆحی 

تی ەپیرۆزەوە باوەڕداران دەکات بە کەناڵێك ئامرازێك بۆ بەرەک

نی زۆر بۆ خەڵکی دیکە . لە کردار دەخوێنینەوە سەبارەت بە ڕژا

ڕۆحی پیرۆز لە ڕۆژی پەنجاهەمیندا کە چۆن باوەڕداران بوونە 

هۆی بەرەکەتی زۆر و مەزن بۆ خەڵکی دیکە . ئەوان موژدەی 

 ئینجیلی ڕزگاریی دەدەن بە خەڵکێكی زۆر لە هەموو جیهان ! 

 

  ٥٢ -٤٥: ٧یۆحەنا 

 ئاشکراکردنی ٢ : زانینی شەریعەت و گوێڕایەڵی کردنی . 

ڕابەرانی جولەکە فەرمانیان کرد بە خزمەتکارو پاسەوانانی 

ەاڵم پەرستگا کە بڕۆن عیسا دەستگیر بکەن و ئامادەی بکەن . ب

زۆر  خزمەتکارانی پەرستگا نەیانتوانی ئەم کارە بکەن ، چونکە

لە  راشیانسەرسام بوون بە فێرکردنە مەزنەکانی عیسا . وە گوز

ێوەیە سەرسام بونەکەیان کرد بەوەی وتیان : " هیچ مرۆڤێك بەم ش

قسەی نەکردوە." ڕابەرانی جولەکە توڕەبوون و پاسەوانانی 

ە عیسا . پەرستگایان تۆمەتبار کرد بەوەی گومڕابوون و خەڵەتاون ب

هێنوە ، وە وتیان هیچ ڕابەرێکی ئاینیی جولەکە باوەڕی بە عیسا نە

ان نیە انەی باوەڕیان بە عیسا هێناوە هیچ شارەزاییەکیوە "گەل" ئەو



خەڵکە  لەتەورات و شەریعەتی پەیمانی کۆن  ! پاشان نەفرەتیان لەو

ئایینی  کرد کە باوەڕیان بە عیسا هێناوە ! بەاڵم یەکێك لە ڕابەرانی

انی بە نیقۆدیمۆس ناودەبرا ، سەرنجی ڕاکێشان بە فێرکردنەک

چ ەت وا فێر دەکات کە نابێت هیپەیمانی کۆن . چونکە شەریع

ەی لەگەڵدا مرۆڤێك تاوانبار بکرێت تا دەرفەتی دەدرێتێ لێکۆڵینەو

دەکرێ و دادگایی دەکرێ لەوەی چی کردوە بە تەواوی ) دواوتار 

م (. لەگەڵ ئەمەشدا ، ڕابەرانی جولەکە عیسایان مەحکو١٧ -١٦: ١

ی بەم ددەکرد بەبێ ئەوەی دەرفەتی بدەنێ و گوێی لێ بگرن ، ئی

ەی شێوەیە ، لەگەڵ ئەوەی ڕابەران و مامۆستایانی جولەکە بانگەش

شەریعەتدا ، بەاڵم  –ئەوەیان دەکرد کە شارەزان لە تەورات 

کرد  گوێڕایەڵی تەورات نەبوون ! وە ئەوانەی نەفرەتیان لە "گەل"

ستا کەمێك پێش ئێستا گوایە ئەوان شارەزا نین لە تەورات ، ئێ

ەت بە شەریعەت دەرکەوت ! وە ئەگەر نەفامی خۆیان سەبار

بەوەی  نەزانیش نەبن لە فێرکردنەکانی شەریعەت ، ئەوا تاوانبارن

 حەزیان نەکردوە گوێڕایەڵی شەریعەت بن ! 

، ڕووی قسەکانی دەکاتە ڕابەرانی ئایینی  ٣: ٢٣وە لە مەتا 

ەی بۆ بەوەی ئەوان ئەوەی دەیڵێن و بانگەشجولەکەو مامۆستاکانیان 

 . لەبەرئەوە گرنگە کە بزانم خودا دەیەوێ یان نایکەندەکەن خۆ

دەبێت  گوێڕایەڵی بم و گوێڕایەڵی خواستەکانی بم لەوەی دەیزانم .

!  باوەڕدار بەو شێوەیە بژی کە بانگەوازو بانگەشەی بۆ دەکات

ێبی پیرۆز. دەبێت گوێڕایەڵ بێت لەوەی دەیزانێ لە فێرکردنەکانی کت  

 

 

 

 

 



 

        

 ڕونکردنەوە .           پرسیار: ٣ هەنگاوی

: حەز دەکەی کام پرسیارە بخەیتە ڕوو بۆ کۆمەڵەکە لەبارەی بیربکەوە 

ئەم بەشەی کتێبی پیرۆز؟ باشترە هەوڵ بدەین هەموو ئەو ڕاستیانەی 

تێ بگەین ، وە ئەو شتانەی تا ئێستا لێی  ٥٣ -١: ٧ڕاگەیەنراون لە یۆحەنا 

 کەین. تێنەگەیشتووین پرسیاری لەبارەوە ب

: 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 

 بە پرسیارەکان (.   گفتوگۆکردن سەبارەت 

       

  

  ٢: ٧یۆحەنا 

  جەژنی کەپرەشینە چی یە ؟:  ١پرسیاری 

 :  تێبینیەکان

 أ. حەوت جەژنەکە لە پەیمانی کۆندا . 

؛  ٢٣ لە پەیمانی کۆندا حەوت جەژن و یادی ئاینی هاتوە ) لێڤیەکان

(:٢٩ -٢٨سەرژمێری   

* شەبەت    

* پەسخەو جەژنی فەتیرە    



* جەژنی هەفتەکان یان جەژنی بەروبوم و یەکەمین بەرهەم   

 )نۆبەرەکان( یان جەژنی پەنجاهەمین

جەژنی کەڕەنا  -* یادی دەنگی کەڕەنا      

* ڕۆژی کەفارەت    

* جەژنی کەپرەشینە    

( ٣٢ -١٨: ٩* جەژنی پوریم  )ئەستێر     

سێ لەم جەژنانە جەژنی حەج کردن بوون ، جولەکە لە واڵتانی 

: ١٦دیکەوە دەهاتن بۆ ئۆرشالیم بۆ یادکردنەوەی جەژن ) دواوتار 

ە ( . جەژنی پەسخە سەرەتای وەرزی دروێنەو بەروبوم بوو ، و١٦

پەنجاهەمین تیایدا بەرهەمی کۆتایی وەرزیان کۆدەکردەوە ، وە 

ستکەوت و بەرهەمەکان . پەسخە سوپاسگوزاری بوو بۆ دە  

 

. ب. جەژنی کەپرەشینە   

لە مانگی حەوت بە ڕۆژمێری جولەکە یادی جەژنی کەپرەشینە 

حەوت  دەکرایەوە ، ئەویش ڕێکەوتە بە مانگی ئۆکتۆبەر، بۆ ماوەی

 ڕۆژ بەردەوام دەبوو . تەنها یادکردنەوەی دروێنە یاخود بەروبوم

ی ئەو ی دەکرد لە پێناونەبوو ، کاتێ جولەکە تیایدا سوپاسی خودا

ەزن بەروبومەی پێی بەخشیون ، بەڵکو هەروەها یادکردنەوەیەکی م

ۆماوەی بوو بۆ ڕابەرایەتی کردنی گەلی ئیسرائیل لە چۆڵەوانی ب

دا لە چل ساڵ ، وە جەژنێك بوو ئاماژەی دەکرد بۆ بەرەکەتەکانی خو

ئایندەدا بۆ گەلی ئیسرائیل و هەموو جیهان . حەوت ڕۆژەکانی 

ردا ادەکان قوربانی تێدا پێشکەش دەکرا ، وە دانیشتن لە کەپی

)کەپری سادە( ، وە کەژاوەی ڕوناکی دەگەڕا )بە چواردەوری 

ە قوربانگە مسیەکەدا( وە ڕشتنی ئاو . کۆشکی بچوك و سادە ب

گەاڵو شووڵی دار دروست دەکران و لەسەربانی ماڵەکان و 

ە لە بۆ ئەو حاجیانەی ک کۆاڵنەکاندا دادەنران ، ئەویش النەیەك بوو



دوورەوە دەهاتن بۆ یادکردنەوەی جەژن . وە مەنارەی پەرستگا 

ەلی دادەگیرسا وەك یادێك بۆ ستونی ئاگرین ئەوەی ڕێنمایی گ

اوەی ئیسرائیلی دەکرد لە شەودا دوای دەرچونیان لە میسر . وە کەژ

ەودا .دیکە هەبوو ڕوناکیان تێدا هەڵدەگرت و دایاندەگیرساند لە ش  

ەقواڵ ڕێوڕەسمی ڕشتنی ئاو یادکردنەوەیەك بوو بۆ ئەو ئاوەی هەڵد

(. ٧ -١: ١٧لە تاشەبەردەکەی مەریبا لە چۆڵەوانی ) دەرچوون 

هەموو ڕۆژێك لە حەوت ڕۆژەکەی جەژندا ، یەکێك لە کاهینەکان 

مەسینەیەکی پڕ دەکرد لە ئاو لە گۆمی بەرەکەتی سیلوام و 

گا و وەیەکی مەزنەوە . لە پەرستدەیهێنایەوە بۆ پەرستگا بە کەژا

لەنێو دەنگی کەڕەناو هوتاف و هاواری خۆشی ، کاهین ئاوەکەی 

 دەڕشت بە سەکۆی دەروازەی قوربانگەکەدا . ئەم یادەی ڕشتنی

یمانی ئاویش هێمایەك بوو بۆ یادکردنەوەی گەل لە بەڵێنەکانی پە

ڕێژم ودا دهكەتینووه ر خاكەسەئاو بە چونكەکۆن : "   

كانتدا وهر نەسەدا، ڕۆحی خۆم بەكەوشكە وییەر زهسەالفاو بە

ی هۆ ئە(. " ٣: ٤٤." )ئیشایا  ر توخمت سەتم بەكەرهڕێژم و بەده

( . " ١: ٥٥" )ئیشایا  رن بۆ ئاورن، وهكان، وهموو تینووههە

ندا گیانت تێر خاكی ڕووتە كات و لەڕێنماییت ده میشەزدان هەیە

كی تێر ئاوت یەك باخچەكات ، وههێز دهت بەستەكات و جەهد

(. ئەمە بوو ١١: ٥٨" )ئیشایا   بڕێتئاوی لێ نە ك كەلێدێت، كانییە

: "  ٣٨: ٧کە عیسا بەوپەڕی متمانەوە دەیتوانی بیڵێ لە یۆحەنا 

تی، رموویەفە كەپیرۆزه ك نووسراوهڕم پێ بهێنێت، وهی باوهوهئە

 لە ناخییەوه ڕووبارهكانی ئاوی زیندوو دهڕوات . " 

 

٦: ٧یۆحەنا   

 پرسیاری ٢: بۆچی عیسا فەرموی کە هێشتا کاتی نەهاتوە ؟ 

 



.  تێبینیەکان  

دەخوێنینەوە.  ٧سێ جار سەبارەت بە "کاتی گونجاو" لە یۆحەنا 

تێدا  کاتی گونجاو مەبەست لە "کاتی دیاریکراوە" کە عیسا کاری

ك دەکات. کتێبی پیرۆز فێرمان دەکات بە ڕوونی بۆ هەر یەکێ

 لەکارەکانی عیسا لەسەر زەوی ساتێکی دیاریکراو هەیە ، کە

 خودای باوك بڕیاری داوە لە پالنە جاویدانیەکەیدا. وە لە هەردوو

یە هێشتا کاتەکە بۆ من گونجاو ن دا عیسا دەفەرموێ ٨و  ٦ئایەتی 

، دوای ئەوەی بە  ٣٠ -٢٨یاخود کاتم تەواو نەبوە. وە لە ئایەتی 

 زمانێکی ڕوون و ئاشکرا بە ڕابەرانی جولەکەی فەرموو ئێوە

ی بۆ خودای باوك ناناسن ، بۆیە هەوڵیان دا بیگرن بەاڵم کەس دەست

ند درێژ نەکرد. " چونکە هێشتا کاتەکەی نەهاتبوو " هەرچە

م بارودۆخ سەخت و دژوار بوو کە عیسا پیایدا تێدەپەڕی ، بەاڵ

ەوە پارێزراو بوو لە مەترسی دوژمنەکانی ، چونکە خواستی خودا ئ

 بوو لەو کاتەدا نەمرێت ! 

عیسا دەفەرموێ : " كاتی  ٢٤ -٢٣: ١٢وە تەنها لە یۆحەنا 

" دوای ئەوە ، دەبینین عیسا شكۆداركردنی كوڕی مرۆڤ هاتووه

، سروش دەڵێت کە عیسا  ١: ١٣بینی مردنی دەکات . لە یۆحەنا پێش

ۆالی دەیزانی کاتی ئەوەی هاتوە ئەم جیهانە بەجێ بهێڵێ و بڕوات ب

، نوێژ دەکات بۆ باوكی و دەفەرموێ : "  ١: ١٧باوك. وە لە یۆحەنا 

ەو ئەی باوك کاتەکە هاتوە کوڕەکەت شکۆدار بکە." لەبەرئەوە ئ

انی و تە سەر زەوی و کاتەکانی دیکەی کارەککاتەی عیسا تیایدا ها

ا. کاتی مردنی هەمووی لە جاویدانەوە دیاریکرابوو بە پالنی خود

ئەوە مرۆڤ نیە کە ڕێڕەوی مێژووی سەر زەوی دیاری دەکات ، 

 بەڵکو خودایە دەسەاڵتدار و سەروەرو خاوەن دەسەاڵتە لە ئاسمان

 ئەو ڕێڕەوی مێژووی سەر زەوی دیاری دەکات ! 

 

 



  ١٦ -١٤: ٧یۆحەنا 

 پرسیاری ٣: چۆن عیسا بە بێ خوێندن ئەم شتانەی دەزانی ؟ 

 تێبینیەکان . 

سام بوون کاتێ عیسا خەڵکی فێر دەکرد لە پەرستگا ، خەڵکەکە سەر

و وتیان : "  ئەمە كە فێرنەكراوه چۆن ئەم هەموو زانیارییەی 

" یە؟ هە  

دا ن لە سەردەمی مەسیحأ. ئاست و ڕێژەی خوێندەواری و فێربوو

 . 

ان لە سەردەمی مەسیح لەسەر زەوی ، تەنها ئەو جۆرە قوتابخانەیە د

نی کە هەندێ مامۆستای ئایی و بڕواپێکراو بوون پیانراو بوون

ەیان جولەکە ) ڕابیەکان( وانەکانی پەیمانی کۆن و الهوتی جولەک

یسایان تێدا دەوتەوە . ڕێك بە پێچەوانەوە هەردوو الیەنی ئایینیش ع

سا هیچ ڕەت کردەوە ئەوانیش فەریسیەکان و سەدوقیەکان بوون ، عی

ەرنەگرت. فێرکردن و خوێندنێکی قوتابخانەی ئایینی یان ڕەبانی و

نی ئەمەش واتە لەبەرچاوی ڕابەرە ئاینیەکانی جولەکە عیسا خاوە

ان نیە . هیچ بڕوانامەیەك یان نمرەو ئاستی پەیمانگە بڕوا پێکراوەک

ابوو ، ڕابەران و مامۆستایانی ئاینیی جولەکە پێیان ولەبەرئەوە 

کە جەختی فێرکردنەکانی عیسا هەڵەیە ! خوێندنی ئایینی لەالی جولە

نی دەکردەوە لەسەر ڕاڤەکردنی پەیمانی کۆن . ئەمەش واتە ڕابەرا

اری ئایینی جولەکە وایان دەبینی ئەوەی پەیوەندی هەیە بە کاروب

ەبارەیانەوە ەڕێکی دروستەوە فێرکردن لئایینیەوە ، عیسا بە بیروباو

ێ . پێشکەش ناکات، بەڵکو بە ڕاوبۆچوونی تایبەتی خۆی دەدو

یان لەبەرئەوە ، ڕابەران و مامۆستایانی ئایینی جولەکە هانی خەڵک

 دەدا کە فێرکردنەکانی ڕەت بکەنەوەو گوێی لێ نەگرن .

 

 



 ب. سەرچاوەی بێهاوتا لە فێرکردنەکانی عیسادا. 

م می ڕەخنەگرانی دایەوەو فەرموی : " فێركردنم هی خۆعیسا وەاڵ

ناردوومی. " هیچ مامۆستایەکی ئایینی  كە یەوهڵكو هی ئە، بەنییە

رکرد! مرۆڤانە عیسای فێر نەکرد ، بەڵکو خودا بۆ خۆی عیسای فێ

ەو جولەکەکان بڕوایان نەدەکرد بەهیچ شێوەیەك کە ناوەڕۆکی ئ

ێندنگەکانی جولەکە لە هیچ فێرکردنانەی عیسا جگە لە خو

ر سەرچاوەیەکی دیکەوە بێت. خودا سەرچاوەیەکی بەرزترە لە هە

انی لە خوێندنگەیەکی جولەکە ! عیسا فەرموی کە ئەو فێرکردنەک

ۆ باوکی ئاسمانیەوە وەرگرتوە . ئەمەش هۆشداریەكی تەواو بوو ب

دوژمنانی ، چونکە کاتێ پەیامەکەی عیسا ڕەتدەکەنەوە واتە 

ای مەزن کە خودا خۆیەتی ڕەتدەکەنەوە ! مامۆست  

 

  ١٨ -١٧: ٧یۆحەنا 

پرسیاری ٤: لێهاتوویی کەسێك کامەیە بۆ هەڵسەنگاندنی 

 فێرکردنەکانی عیسا ؟ 

 تێبینیەکان . 

 و بكات، لەخواستی ئە وێت بەسێك بیەر كەگەعیسا فەرموی : " ئە

ی وهدوێم. ئەده وهخۆمە یان لە زانێت ئاخۆ هی خودایەفێركردن ده

ی داوای وهاڵم ئەكات، بەبدوێت، داوای شكۆی خۆی ده وهخۆیە لە

و فڕوفێڵی تێدا  ڕاستگۆیە مەتی، ئەناردوویە بكات كە وهشكۆی ئە

ئەوەی عیسا دەیڵێ ئەوەیە کە هەر کەسێك دەیەوێ نییە . " 

و  ی دروستهەڵسەنگاندن بکات بۆ فێرکردنەکانی دەبێت هەڵوێستێک

 ئامانجێکی دروستی هەبێت . 

 

 



 أ. هەڵوێستی دروست حەزکردنە بە گوێڕایەڵی خودا . 

 تنەیەوێوەك ئەوە وایە بفەرموێ ئەگەر کەسێك  ١٧عیسا لە ئایەتی 

و حەزی بەتەواوی لە گوێڕایەڵی خواستی خودا نەبێت  ئەوەی 

دروست  کتێبی پیرۆز گوزارشی لەبارەوە کردوە ، ناتوانێ زانینی

تەوە ! لە ڕووی هزرەوە ، ناتوانێ واتای پەیامی خودا بدۆزێ

ا تێبگات، وە لە ڕووی ئەزمونەوە ناتوانێ پەیوەندی لەگەڵ خود

، عیسا فێرمان دەکات کە دەبێت  ١٧. وە لە ئایەتی  دروست بکات

یەڵی مرۆڤ هەڵوێستێکی دروستی هەبێت و ئامادە بێت بۆ گوێڕا

انێت. کردنەکانی خودا بزخودا و حەز بەوە بکات تاکو بتوانێ فێر  

 

 ب. ئامانجی دروست ئەوەیە کار بکرێت بۆ شکۆمەندی خودا . 

وەك ئەوە وایە بفەرموێ ئەگەر کەسێك بۆ  ١٨عیسا لە ئایەتی 

تر  شکۆمەندی و ڕێزی خۆی دوا ، جگە لە فێڵباز و فشەباز هیچی

ەکە نیە . ئەمەش مامۆستایانی جولەکە دەیانکرد . دەیانویست خەڵک

هەموویان بڕواننە ئەوان وەك مامۆستاو ڕابەر ، وە سەرسام بن 

خودا  ی بزانن کە عیسا بە وشەکانیپێیان ، لەبەرئەوە نەیانتوان

ە دەدوێ . بەاڵم عیسا بە وشەکانی باوکی دەدوا ، وە هەوڵی دەدا ئەو

ی بکات کە خواستی باوکیەتی . عیسا هەوڵی دەدا ڕێز لە باوک

رێ ئاسمانی بنێت و بۆ شکۆی ئەو کاری دەکرد . لەبەرئەوە دەک

انەوێ متمانەی تەواوی پێ بکرێت . هەروەك هەموو ئەوانەی دەی

، ئەگەر  تێبگەن لە فێرکردنەکانی عیساو هەڵسەنگاندنی بۆ بکەن

ێناوی حەزبکەن گوێڕایەڵی خودا بن و ئامانجیان کارکردن بێت لەپ

ۆرە شکۆدارکردنی خوداو ڕێزنان لە خودا. عیسا بەڵێنی داوە بەو ج

ە مرۆڤە ئەوکات بۆی دەردەکەوێت و دەزانێت فێرکردنەکانی ل

  خودای ئاسمانەوەیە !

 



  ١٧: ٧یۆحەنا 

پرسیاری ٥: پەیوەندی نێوان زانین و گوێڕایەڵی چی یە لە ئایەتی 

 ١٧ دا ؟ 

 

. تێبینیەکان   

را دەکات لە کتێبی پیرۆز ئاماژە بۆ پەیوەندیەکی دیاریکراو و ئاشک

 نێوان زانین و خۆشەویستی و گوێڕایەڵی . 

 

.  گوێڕایەڵی : زانین یەکەمجار دێت –خۆشەویستی  –أ. زانین   

دا کە ئەو خودای بە  ٢٦: ١٧عیسا دەفەرموێ لە یۆحەنا 

، تاکو  "زانین" ی داوە پێیان -"مەعریفە" –قوتابیەکانی ناساندەوە 

، عیسا  ١٥: ١٤"خۆشەویستی" خودا تیایاندا بێت. وە لە یۆحەنا 

كانم ڕاسپارده ر منتان خۆشبوێ كار بەگەدەفەرموێ: "  ئە

، چونکە زانینی خوا دەتبات بەرەو ."ئیدی بەم شێوەیە نكەده

ایەڵی خۆشەویستی خودا ، وە خۆشەویستی خودا دەتبات بەرەو گوێڕ

م زانین کردنی خودا. ئەم سێ شتانە پەیوەندیان بەیەکەوە هەیە : یەکە

 "مەعریفە" وە دوەم خۆشەویستی ، وە سێ یەم گوێڕایەڵی. 

 

یفە مەعریفە یاخود زانین: مەعر –خۆشەویستی  –ب. گوێڕایەڵی 

 لە کۆتاییدا دێت . 

عیسا دەفەرموێ ، مرۆڤ دەبێت بەخواستی  ١٧: ٧بەاڵم لە یۆحەنا 

ستبکەوێت خودا بکات و گوێڕایەڵی بێت تاکو زانینی ڕاستەقینەی دە

دەڵێت ،  ١٩ -١٧: ٣. وە پۆڵسی نێردراو لە نامەی ئەفەسۆس 

ڤ ڕەگ داکوتێ لە خۆشەویستی پێش ئەوەی دەبێت مرۆ

انەدا مەعریفەیەکی ڕاستەقینەی هەبێت لە ناسینی خودا. لەم بەش



!  دەبینین خۆشەویستی و گوێڕایەڵی لە پێش مەعریفەوە دێن

تری لەبەرئەوە ، گوێڕایەڵی خودا دەتبات بەرەو خۆشەویستی زیا

 خودا وە زیاتر ئەزمونکردن لە ناسینی خودا ! 

 

ت یەڵی و خۆشەویستی و زانین ، چەند ڕەگەزێکن پشج. گوێڕا

 بەیەكتر دەبەستن.  

و هەر یەك لەئەم سێ ڕەگەزە مەعریفەی عەقڵی و خۆشەویستی نێ

ە ، پشت بەیەکتر دەبەستن ، و ئارەزومەندانەدڵ و گوێڕایەڵی 

. لە  کاریگەری دەکەنە سەر یەکتری ، وە یەکتری دەوڵەمەند دەکەن

دێت  یانە یەکەمجار نایەن . ئەوەی یەکەمجارڕاستیدا هیچ کام لەم س

ەو لە ڕاستیدا نیعمەتی خودایە ! تەنها بە نیعمەتی خودا مەعریف

ا خۆشەویستی و گوێڕایەڵیمان دەست دەکەوێت ! نیعمەتی خود

کاریگەری دەخاتە سەر کەسایەتیمان و دەیگۆڕێ بە تەواوی ، 

 تاوەکو بۆ شکۆمەندی خودا بژین .   

    

 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

 . ٥٣ -١: ٧بنوسینەوەو تەواو بکەین لە یۆحەنا 

ەوکردنە پێشنیارکراوە کامەیە کە خودا دەیەوێ : ئەو پەیڕبیربکەوە 

 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 

پەیڕەودەکەن ، یان لە هەمان ڕاستیدا پەیڕەوکردن ی جیاواز دەردەهێنن . 

 ئەمانەی خوارەوە هەندێ پەیڕەوکردنی پێشنیارکراون (.       

                            



 ( . ٧نمونە لەسەر پەیڕەوکردنی پێشنیارکراو لە ئینجیلی یۆحەنا ) -١

کی لەو شوێنانەی خەڵ کەوینەوە:  زۆرجار داناییە کە دوور ب  ١: ٧

ئازارمان بدەن یان بمانکوژن . انەوێدەی  

کو : کاتێك دەبینی هەندێ لە ئەندامانی خێزانەکەت یان باو ٥: ٧

ەالتەوە لەکانت بێ باوەڕن بدایکت یان ڤراو خوشکەکانت یان منداڵ

کرد بە  سەیر نەبێت ، تەنانەت ئەگەر گاڵتەجاڕی وسوکایەتیشیان

 باوەڕەکەت بە عیسای مەسیح . 

تێ : بەالتەوە سەیر نەبێت ئەگەر جیهان ڕقی لێت بۆوە کا ٧: ٧

 خراپەکانی ئاشکرا دەکەیت و ڕیسوای دەکەیت . 

یە چاوەڕوانی هە : کاتی گونجاو هەیە بۆ هەموو شتێك . کاتی ٨: ٧

بخوێنەوە .  ٦ -٥: ٨؛  ٨ -١: ٣، کاتی کارکردن هەیە . ژیرمەندی 

هەروەها کاتێکیش هەیە تیایدا خودا چاوەڕوانی دەکات ، وە 

کاتێکیش هەیە کاری تێدا دەکات ! مرۆڤ نیە کە ڕێڕەوی 

ڕوداوەکان و مێژووی سەر زەوی دەگۆڕێ ، بەڵکو خودای 

یاری دەکات و ئاراستەی دەکات.دەسەاڵتدارە لە ئاسمان ئەو د  

ە لە : بەالتەوە سەیر نەبێت کاتێ خەڵکی دەبنە دوو بەشەو ١٢: ٧

ا ئەمڕۆ بۆچونیان سەبارەت بە عیسای مەسیح و پێناسیەوە. چونکە ت

 زۆرن ئەوانەی دەڕواننە عیسا وەك پێغەمبەرێك و بەس ، لەگەڵ

 ٣٤: ٢قا (. لۆ٤٣ -٤٠: ٧ئەوەی لە ڕاستیدا ئەو مەسیایە ) یۆحەنا 

 بخوێنەوە. 

: عیسا لە شوێنە ئاینیەکان خەڵکی فێر دەکرد ، ئەو  ١٤: ٧

. شوێنانەی خەڵکی تیایدا گرنگی بە کاروباری ئاینی دەدەن

 گرنگیەکی تایبەت بدە بەو کەسانەی داوای خودا دەکەن.

ە : ڕەنگە کەسێك فێرکردنێکی باش وەربگرێت ل ١٦ -١٥: ٧

اشترین راو ، بەاڵم مرۆڤ ناتوانێ بپەیمانگەیەکی فەرمی و بڕواپێک



ێیەکانی فێرکردن وەربگرێت لە جیهاندا ، مەگەر بە دانیشتن لەالی پ

 مامۆستای مەزن عیسای مەسیح.

 : ئەگەر دەتەوێ لە فێرکردنەکانی عیسا تێ بگەیت و ١٧: ٧

ت بێت هەڵسەنگاندنی بۆ بکەیت یەکەمجار دەبێت هەڵوێستت دروس

. و حەز بە گوێڕایەڵی بکەیت   

 : ئەگەر دەتەوێ لە فێرکردنەکانی عیسا تێ بگەیت و ١٨: ٧

ڵ هەڵسەنگاندنی بۆ بکەیت دەبێت ئامانجت دروست بێت و هەو

 بدەی بۆ شکۆدارکردنی تەنها خودا.

ی : سەیر نەبێت بەالتەوە کاتێ خەڵکی پێت دەڵێن ڕۆح ٢٠: ٧

 پیست تێدایە . 

،  : بوەستە لە تاوانبارکردنی خەڵک و حوکمدان بە ڕواڵەت ٢٤: ٧

 بەشێوەیەکی دروست و ڕێکوپێك حوکم بدە . 

: بزانە کە  کاتێ باوەڕ دەهێنی بهە عیسای مەسیح  ٣٩ -٣٧: ٧

ۆ ڕۆحی پیرۆز تەنها ژیانت ناگۆڕێ ، بەڵکو بەکارت دەهێنێ ب

. ئەوەی بەرەکەتی ئەو ببەخشی بە ژیانی خەڵکێکی زۆر   

: ئاگادار بە خەڵکی تاوانبار مەکە لەسەر ئەوەی  ٥١ -٤٧: ٧

ەر شارەزاییان نیە لە شەریعەت ، کە هاوکات خۆت شەریعەتت لەب

 نیە . 

 

 : نمونە لەسەر پەیڕەوکردنی کەسێتی. ٢

)أ( دەمەوێت هۆشیار بم و ئەو ڕاستیە بزانم کە خودا منی کردوە بە   

رەکەت بە خەڵکی دیکە. وە ئەو کەناڵێك ) هۆکارێك( بۆ گەیاندنی بە

ڕۆحی پیرۆزی داوە بە جەستەو ژیانم تاکو بتوانم بەشدار بم لە جاڕدانی 

موژدە بۆ خەڵکی دیکەو تاکو بتوانم خۆشم بوێن و خزمەتیان بکەم بەو 

 خۆشەویستیەی خودا داویەتی پێم . 



)ب( دەمەوێت بەردەوام بم لە گوێڕایەڵی شەریعەتی خودا ، واتە وشە 

وەکانی خودا لە کتێبی پیرۆزدا . دەمەوێت بەو شێوەیە بژیم کە نوسرا

بانگەشەی بۆ دەکەم و وتاری لەسەر دەدەم . دەمەوێت گوێڕایەڵی هەموو 

  ئەوانە بم کە دەیزانم لە فێرکردنەکانی کتێبی پیرۆز. 

 

 

          

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

 . ٥٣ -١: ٧کردین لە ڕێگەی ئایەتەکانیەوە 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 

هەر کۆمەڵەیەك دەکرێ نوێژ بکەن دوان . لە یادت بێت ئەندامانی 

 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 قوتابیەکانی خوداوەند و بونیادنانی 

 کڵێسای مەسیح .

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

. ٧کەسێكی تر یان لەگەڵ کۆمەڵێکدا( ئینجیلی یۆحەنا   

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

 ٤-٣هەموو ڕؤژێك هاوکاری وەربگرە لە نیوەی بەشێك لە کۆلۆسی 

یەکانت ڕاست بەکاربهێنە و تێبین . باشترین شێوازی  ١وە سالۆنیکی 

 بنوسەوە . 

٤- لەبەرکردن : تێڕامان  بکەو ئایەتی نوێی لەبەرکردن یۆحەنا ٥: ٢٤ 

ئایەتانەدا بچۆرەوە کە لەبەرت کردوون . ٥لەبەر بکە. ڕۆژانە بەو   

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

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

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 بۆ هەفتەی 

  ئایندە .

 


