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 ١ نوێژ

 

نانە نوێژ بکەو کۆمەڵەکەت وئەم پرۆگرامی ڕاهێڕابەری کۆمەڵەکە : 

 تەرخان بکە بۆ بونیادنانی کڵێسای مەسیح . 

 

تیمۆساوس ١خولەك(  ٢٠بەشداریکردن )  ٢ 

 

و پەڕاوی تایبەتی خەڵوەتی ڕۆحیتان بە نۆرە بەشداری بکەن 

بەشە  ئەوەی فێری بوون لە خەڵوەت و تێڕامانەکانتان لەو بخوێننەوە

(. ٤-١تیمۆساوس  ١دیاریکراوەی کتێبی پیرۆز )  

ەڵ گوێ بگرن لەو کەسەی بەشداری دەکات ، بەشێوەیەك مامەڵەی لەگ

ی بکەن هەست بکات ئەوەی دەیڵێ جێی بایەخی ئێوەیە ، پێشواز

ات .ری پێدەکلێبکەن . مشتومڕی لەگەڵ مەکەن لەو بابەتەی بەشدا  

 تێبینەکانتان بنوسنەوە . 

 

 

 ٣   ١٢: ٨یۆحەنا  خولەك(٥لەبەرکردن )

          

.  ١٢: ٨بۆ یۆحەنا  بکەن پێداچوونەوەدوو بەدوو   

 

 

٤١ -١: ٩یۆحەنا خولەك(    ٨٥فێرکردن )  ٤ 

 

پێناسەی ئەوەمان بۆ دەکات کە عیسای  ٤١ -١: ٩یۆحەنا :  پێشەکی

مەسیح پرسیاری لە پیاوە بەزگماك نابیناکە کرد "باوەڕ بە کوڕی مرۆڤ 

دەکەیت؟"  " ئەوەی بینیت و ئەوەی لەگەڵت دەدوێ ، ئەوە خۆیەتی !" 

عیسا لێرەدا فێرمان دەکات کە ئەو هاتوە تاکو حوکم بدات بەسەر ئەوانەی 

 ینن بەاڵم نابینن وە بەسەر ئەوانەی پێیان وایە دەبینن .  دەزانن کە دەب



 

  وشەی خودا            : بخوێنەوە .١هەنگاوی 
 .  دەخوێنینەوە ٤١ -١: ٩پێکەوە 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  بەشداری بکە.

 بیرکردنەوەو نوسینەوە ، بە نۆرە بیرۆکەکانتان بەشداری پێبکەن (.

کە ئاشکرا کران لەالیەن  هەریەکێکمان بەشداری دەکەین لەو شتانەی

 ئەندامانەوە .

)لەیادت بێت لەهەر کۆمەڵەیەکی بچوکدا ، ئەندامانی کۆمەڵەکە بە 

 شێوەیەکی جیاواز بەشداری دەکەن(.   
 

 

  ٢: ٩یۆحەنا 

 : پەیوەندی نێوان گوناهەو ئازار .  ١ئاشکراکردنی 

 . تێبینیەکان 

 



بەپێی کتێبی پیرۆز ، ڕەنگە ئازاری جەستەیی وەکو ناڕەحەتی و 

چەوسانەوەو نەخۆشی و کەموکوڕی جەستەیی و مردن بگەڕێتەوە بۆ سێ 

 هۆکاری ئەخالقی : 

أ. ڕەنگە ئازاری جەستەیی بگەڕێتەوە بۆ گوناهەکەی ئادەم ، باوکی 

 ڕەگەزی ئادەمیزاد .

یزاد ، کردی بەسەر ڕەگەزی خودا ئادەمی بەدیهێنا تا ببێتە باوکی ئادەم

ئادەمیزاد . ئەوکات کە ئادەم کەوتە گوناهەوە ، هەموو نەوەو وەچەکانی لە 

ئادەمیزاد لەگەڵیدا کەوتن ، ئیدی بە سروشت بوونە تاوانبار و گوناهبار 

و هەندێ بەشی دیکە لە  ٢٣ -١٩: ٨؛  ٢١ -١٢:  ٥لەبەردەم خودا . ڕۆما 

ەکات لەبارەی کەوتنی باپیرە گەورەی فێرمان د کتێبی پیرۆز بە ڕوونی 

ڕەگەزی ئادەمیزاد لە گوناهەدا کە کاریگەری کردە سەر تەواوی ڕەگەزی 

ئادەمیزاد . بە کەوتنی ئادەم و حەوا لە گوناهەدا دوژمنایەتی شەیتانی هێنا 

بۆ ڕەگەزی ئادەمیزاد . وە ئازار منداڵ بوون و سكپڕیی زیاتر کرد ، وە 

هەروەها نەفرەتی هێنا بۆ زەوی ، وە مرۆڤ بوە هۆی مردنی مرۆڤ . 

دەبێت هەوڵ بدات بۆ ڕزگار بوون لە دڕكوداڵ . وە ڕەگەزی ئادەمیزاد بە 

تەواوی ئازار دەچێژن پێکەوە بەهۆی گوناهەی باوك و دایکی ئادەمیزاد . 

بۆ نمونە چاك و خراپ ئازار دەچێژن لە کارەساتەکانی وەکو الفاو یان 

 ی یانیش پەتاو نەخۆشی . وشکەساڵی یان کۆمەڵکوژ

 ب. ڕەنگە ئازاری جەستەیی بگەڕێتەوە بۆ گوناهەی باوك و دایك . 

خودا تەنها لەگەڵ تاکدا مامەڵە ناکات ، بەڵکو هەروەها لەگەڵ 

کۆمەڵگەکانیش . ڕاسپاردەکانی خودا دراوە بۆ هەموو بە تێکڕای 

خودا لە  کۆمەڵگەی مرۆڤایەتی ، وە بۆ خێزانەکان ، هەروەها بۆ تاك . 

جیاتی گوناهی باوكان سزای مندااڵن  لە :دەفەرموێ دا  ٥: ٢٠دەرچوون 

. بۆ نمونە ، کتێبی  كانمزهمی ناحەم و چوارهی سێیەوهتا نەم، هەدهده

ئاماژە دەکات بۆ ئەوەی هەرچەندە خودا  ٢٤ -١٨: ٣٢پیرۆز لە یەرمیا 

گەلی ئیسرائیلی لە کۆیالیەتی میسر ڕزگار کرد و کەنعانی پێدان ، بەاڵم 

گوێرایەڵی خودا نەبوون و شوێنی نەکەوتن ، هەربۆیە دوای چەندین نەوە 



ئەوانیشی ڕادەستی ڕاپێچ خودا زەویەکەیانی ڕادەستی گەمارۆدان کرد و 

 بوون کرد لە زەویەکەدا . 

 ج. ڕەنگە ئازاری جەستەیی بگەڕێتەوە بۆ گوناهەی کەسێتی . 

: ٣١خودا هەموو مرۆڤێك حوکم دەدات لەسەر گوناهە . خودا لە یەرمیا 

مرێت، ده وهتاوانی خۆیە و بە سەركەڵكو هە"  بەدا دەفەرموێ :  ٣٠

. "  لەبەرئەوەی بێتبخوات ددانی خۆی ئاڵ ده رسیلەسێك بەركەهە

هەموان گوناهەیان کرد ، ئیدی هەموان ئازار دەچێژن و هەموان دەمرن ! 

 ( .٢٣: ٦" کرێی گوناهـ مردنە " )ڕۆما 

ی ڕوون و ئاشکرایە کە ئازارو ناڕەحەتی جەستەیی دەگەڕێتەوە بۆ گوناهە

تنی ئادەم بوو لە ، لە ڕاستیدا دەرئەنجامی کەو و بۆ دایکوباوكمرۆڤ 

گوناهەدا . بەاڵم جولەکە حەزیان دەکرد زێدەڕۆیی بکەن لە گرنگیدان بە 

گوناهەی دایکوباوك و گوناهەی خودی مرۆڤەکە . ئەوان بڕوایان وابوو 

کە دەبێت پەیوەندیەكی ڕاستەخۆ و دیارکراو هەبێت لە نێوان ئازارو 

ئەوان هەموو  ناڕەحەتی مرۆڤ لەالیەك وە گوناهەش لەالیەکی دیکە .

ناڕەحەتیەکانیان دەگەڕاندەوە بۆ گوناهەیەکی دیاریکراو . بۆ نمونە ، 

هاوڕێکانی ئەیوب ئازارەکەیان گەڕاندەوە بۆ توندڕەویەکەی بەرامبەر بە 

( . ١١ -٥: ٢٢بێوەژنان و بێ سەرپەرشتان و فەرامۆشکرندنیان ) ئەیوب 

کردنەکانیان وابوو کە بەڵکو مامۆستایانی ئایینی جولەکەش )ڕابیەکان( فێر 

مندااڵن توانای کردنی گوناهەیان هەیە لەکاتێکدا لە سکی دایکیاندان . 

ئەوان فێرکردنەکانیان لە ئەنجامی ئەوەوە بوو کە عیسۆ هەوڵی کوشتنی 

 ( . ٢٦ -٢٢: ٢٥براکەی دا لە کاتێکدا لە سکی دایکیدا بوو ) پەیدابوون 

عیسا فێرمان دەکات کە ئازاری هەندێك واتای  ٥ -٢: ١٣بەاڵم لە لۆقا 

و زانن ئەفەرموی : " وادهئەوە نیە تاوانبارتر بن لەوانەی ئازار ناچێژن ! 

م بە گوناهبارتر بوون، چونكە كانی دیكەلیلییەموو جەهە لە لیلییانەجە

ن كەنە ر تۆبەگەاڵم ئەبەخێر، ڵێم: نەئازاریان چێژت؟ پێتان ده یەشێوه

 ."  چنناودهلە یەو شێوهمووتان بەهە



عیسا فێرمان دەکات کە ئازار تەنها هۆکاری نیە ،  ٣: ٩وە لە یۆحەنا 

بەڵکو هەروەها مەبەستیشی لە پشتەوەیە! ئەم پیاوە کە ئازاری چەشت بە 

ەڵکو تا هۆی نابیناییەوە ، بە هۆی گوناهەیەکی دیاریکراوەوە نەبوو ، ب

چاك بێتەوە بۆ شکۆدارکردنی خودا ! بۆیە ئازارەکانی مەبەستی لە پشتەوە 

بوو ! وە ئامانج لە چاکردنەوەی ڕاکێشانی خەڵکی بوو بۆ ناسینی عیسای 

مەسیح و قبوڵکردنی ! ئامانجی هەرە گەورەی هەموو ئازارەکان و 

 بەاڵکان شکۆدارکردنی خودایە لە عیسای مەسیحدا . ئەمەش ڕاستیە

 هەرچەندە پەسەند کردنی سەخت بێت . 

  ٥-٣: ٩یۆحەنا 

 هەتا ڕۆژە دەبێت باوەڕداران کارەکانی خودا بکەن .: ٢ئاشکراکردنی 

 تێبینیەکان . 

 وهكاری ئە رمانەسەلە تا ڕۆژهدا دەفەرموێ : " هە ٤: ٩عیسا لە یۆحەنا 

كاری تێدا س ناتوانێت و دادێت و كەشە ، چونكە ناردوومی ین كەبكە

 " . بكات

 

 أ. کاتەکە کورتە بۆ کردنی کارەکانی خودا .

عیسا دەفەرموێ تا ئەو لە زەویە ڕۆژی خۆیەتی . ئەوەش تایبەت بێت بە 

قوتابیەکانی ، هەروەها ئەوانیش تا زیندوو بن لە زەوی ڕۆژیانە ! ئەوەش 

ەیە لە تایبەت بێت بە هەموو قوتابیەکانی لە ئێستاماندا ، کاتی دیاریکراو ه

خوداوە بۆ ئەوەی کارەکانی ئەوی تێدا بکەین . خودا بۆ هەموو 

باوەڕدارێك کاتێکی دیاری کردوە لەسەر زەوی . تەنها لەو کاتەشدا 

دەتوانین کاری خودای تێدا بکەین . لەبەرئەوە ، دەبێت باوەڕدار بەو پەڕی 

 تواناوە سود ببینێت لەو دەرفەتەی خودا دەیداتێ لەسەر زەوی ! 

 

 کاری خودا کاری خۆشەویستی و گەرماوگەرمە .  ب.



خودا کەسانێك دەهێنێتە ناو ژیانمان . سێ ڕێگەمان لەبەردەمدایە ئازادین 

 لەوەی وەاڵمی ئەو کەسانەی پێ بدەینەوە : 

هەندێ کەس ئیرەیی دەبەن بەرامبەر ئەوانەی خودا هێناویەتیە ژیانیانەوە ، 

یە ناتوانن هیچ شتێك بکەن بۆ لەبەرئەوە هەوڵ دەدەن بیانڕوخێنن . بۆ

بونیادنان. ئەوەی دەتوانن بیکەن تەنها ڕەخنەو دوزمانی و خراپەیە 

بەرامبەر ئەو کەسانە بەڵکو چەوسانەوەشیان . ئەمەش کاری ڕابەرانی 

 جولەکە بوو بەرامبەر بە عیسا . 

هەندێکی دیکە خۆهەڵقورتێنەرن سەبارەت بەو کەسانەی خوداوەند 

ژیانیان ، وە هەوڵ دەدەن زیاتر بزانن لەبارەیانەوە . بۆیە دەیهێنێت بۆ ناو 

قوتابیەکان ویستیان چارەسەری الهوتیەت بکەن ئەوەی تایبەت بوو بە 

دیاریکردنی خاوەن گوناهەکە وەك هۆکاربوونی بۆ ناڕەحەتی و ئازاری 

عیسا نایەوێت تەنها پرسیار بکەین ، بەڵکو کاریشی پیاوە نابیناکە . بەاڵم 

 ین ! پێ بکە

لەبەرئەوە ، کاری خودا ئەوەیە بونیادنان وکاری چاکە بکەین و یارمەتی 

 خاوەن پێویستیەکان بدەین ! 

 

        

 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  4١ -١: ٩ڕاگەیەنراون لە یۆحەنا 

 تێنەگەیشتووین پرسیاری لەبارەوە بکەین. 

کەت هەوڵ بدە ڕوون بێت ، دواتر : وریا بە لە شێوازی پرسیارەبنوسە

 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 

 

 

    

  ١٣: ٩یۆحەنا 

: ئەو فەریسیانە کێ بوون کە پیاوە هەژارە نابیناکەیان بۆ ١پرسیاری 

 بردن ؟ 

 تێبینیەکان . 

ئەوانە کەسانێك بوون ڕێنماییەکانی ئەنجومەنی سەنهەدریم ی جولەکە ) 

کەنیشت ( یان جی بەجێ دەکرد ، ئەوەی بەرزترین دەزگای دەسەاڵتدار 

بوولە نێو جولەکەدا . ئەوان دەسەاڵتیان هەبوو کابرای نابینا لە کەنیشت 

، سەنهەدریم  ٢٤: ١( . بە پێی یۆحەنا ٣٤، ٢٢: ٩دەربکەن ) یۆحەنا 

هەندێ جار کۆمەڵێ لە فەریسیەکانی دەستنیشان دەکرد بۆ پشکنینی 

، ڕەنگە ئەوانە هەوڵیان دابێ  ٩کاروباری تایبەت بە مەسیا . وە لە بەشی 

لێکۆڵینەوە بکەن لەبارەی ئەو پەرجوانەوە کە مەسیا دەیکات . لەسەر 

ئەمەشەوە ، باوکودایکی نابیناکە زۆر بە هۆشداریەوە دەدوان ، چونکە 

ترسان فەریسیەکان دەریانبکەنە دەرەوەی کەنیشت . هەموو ئەم ڕاستیانە دە

ئەوە دەردەخەن کە فەریسیەکان ڕەنگە کۆمەڵێکی دەستنیشان کراو بن بە 

شێوەیەکی فەرمی لەالیەن ئەنجومەنی سەنهەدریمەوە وەکو نوێنەری 

 فەرمی ئەوان . 

 

  ٣٤ -١٦: ٩یۆحەنا 

گفتوگۆدا چی بوو لە  ئەتەکێتی فەریسیەکان لە:  ٢ پرسیاری

  ڕوبەڕوبونەوەی ناحەزان و دوژمنانیان ؟



 تێبینیەکان . 

زۆر بە باشی تێمان دەگەیەنێت سەبارەت بە ئەتەکێت و شێوازی  ٩یۆحەنا 

 فەریسیەکان لە ڕوبەڕوبونەوەی ناحەزان و دوژمنانیان . 

أ. فەریسیەکان پێکەوە گفتوگۆیان دەکرد لە نێوان خۆیاندا بۆ گەیشتن بە 

 دەرئەنجامێك . 

ئەمانە بوون : " هەموو  ١٦: ٩بەڵگەو بیانوی فەریسیەکان لە یۆحەنا 

ئەوانەی لە خوداوەن شەبەت دەپارێزن . وە ئەم پیاوە عیسا شەبەت 

ناپارێزێ . لەبەرئەوە ، عیسا لە خوداوە نییە." ڕینگە تاڕادەیەك 

مای کتێبی بیانوەیەکەیان ژیرانە بێت ، بەاڵم هەڵەیە ، چونکە لەسەر بنە

پیرۆز سەرچاوەی نەگرتوە سەبارەت بە شەبەت . ئەوە بیانوەیەکە لەسەر 

 سیستەم و ڕێنماییەکانی خۆیان سەبارەت بە شەبەت سەرچاوەی گرتوە ! 

هەندێ فەریسی دیکە بەڵگەی دیکەیان هەبوو : " تەنها کەسی بێ گوناهـ 

گوناهبار . ڕەنگە بتوانێ چاوی بە زگماك نابینا چاک بکاتەوە نەك کەسی 

وە ئەم پیاوەی ناوی عیسایە چاوی کەسێكی چاک کردەوە بە زگماك 

نابینابوو . لەبەر ئەوە ، عیسا گوناهبار نیە." ئیدی بەم شێوەیە ، لەگەڵ 

ئەوەی هەندێکیان پێیان وابوو عیسا لە خوداوە نییە ، وە هەندێکی دیکەیان 

وو بەش لە نێوان پێیان وابوو لە خوداوەیە . ئیدی فەریسیەکان بوونە د

 خۆیاندا ! 

 

ب. فەریسیەکان خۆیان گێل دەکرد لە ڕاستیەکانیان ، بەاڵم ترسیان 

دەخستە نێو دڵی خەڵکی بۆئەوەی هەرچیەکیان بوێ بیسەپێنن 

 بەسەریاندا . 

لێکؤلینەوەیان لەگەڵ دایکوباوکی پیاوە نابیناکە کرد  ٢٣ -١٧: ٩لە یۆحەنا 

نەوە کە ئەوە کوڕیانە و نابینا بوو ، بۆیە . وە دایکوباوکەکە دڵنیایان کرد

جەنگەکە زۆر مەزن بوو . هیچ کەسێك ناتوانێت ڕاستیەکان ڕەت 

بکاتەوە! بەاڵم مەخابن فەریسیەکان ئامادە نەبوون دان بنێن بەوەدا کە 



عیسا پەرجوی کردوە ! لە بری ئەوە ، ڕابەرانی ئایینی جولەکە لە 

ان بنێت بە عیسادا کە مەسیایە لە سەنهەدریم بڕیاریان دا هەر کەسێك د

کەنیشت دەردەکرێت ) کەنیشتی سەنهەدریم ( . ئەم بڕیارەیان بۆیە دا تاکو 

ترس بخەنە نێو دڵی خەڵکیەوە ، تاکو نەوێرن بەرهەڵستیان بکەن ! بەاڵم 

دەسەاڵتیان لە خوداوە پێ نەدرابوو بۆ ئەم جۆرە بڕیارە ، چونکە خودا 

 ت و کاری چی دەبێت نەك ئەوان ! بڕیار دەدات کێ مەسیا دەبێ

 

ج. فەریسیەکان ڕاستیەکانیان دەشێواند تاکو عیسا وەك گوناهبار پیشان 

 بدەن  . 

وا لە پیاوە نابیناکە بکەن شتێك  ٢٤: ٩فەریسیەکان هەوڵیان دا لە یۆحەنا 

بڵێت کە عیسای پێ گوناهبار بکەن . بە پیاوەکەیان ووت " ئێمە دەزانین 

بارە . لەبەرئەوە خودا شکۆدار بکەو بڵێ ئەمە پەرجوی ئەم مرۆڤە گوناه

خودایە ." ئەوان دەیانویست نابیناکە بڵێت کە عیسا ئەم کارەی نەکردوە 

بەڵکو پەرجوی خودایە . ئیدی بیانوەکەیان پێشکەش کردوە وتیان: ) تەنها 

ئەوانەی لە خوداوەن دەتوانن چاوی نابینا چاك بکەنەوە ، ئەم کارە لە 

، هەرگیز ڕووی نەداوە کەسێك چاوی بەزگماك ووە نەك عیسا خوداوە ب

( ئیدی بەم شێوەیە هەوڵیان دا ڕاستیەکان بشێوێنن. نابینای چاک کردبێتەوە

ویستیان بڕوا بە هەموان بهێنن کە عیسا گوناهبارە و ناتوانێ پەرجوی لەم 

 شێوەیە بکات . 

دان لەوەی  د. فەریسیەکان پرسیارەکانیان دوبارە دەکردەوە بۆ هەوڵ

 توشی بکەن و جیاوازیەك دروست بکەن لە لێدوانەکانیدا. 

فەریسیەکان چەندین جار پرسیارەکانیان دوبارە دەکردەوە . بەاڵم پیاوەکە 

زانی شێوازی مشتومڕەکەیان درێژکردنەوەو فێڵە . بۆیە فەریسیەکان 

یا دەیانویست بزانن هۆکاری ڕاستەقینە چی یە لەوەی گوێیان لێی دەبێت ئا

ئەوان دەیانەوێت ببنە قوتابی عیسا . ئەمەش فەریسیەکانی توڕەو بێزار 

 دەکرد . 



 

هـ . فەریسیەکان دانیان نەنا بە شکستەکەیاندا لە بری ئەوە پەنایان بردە 

 بەر خراپە .

شێوازی وەاڵمی فەریسیەکان بۆ خەڵکەکە لە کلتورەکاندا شەرمەزاریە : 

لەبەرئەوە پەنایان بردە بەر جوێن دان و دانیان نەنا بە شکستەکەیاندا . 

خراپە بە عیسا و، ووتیان "ئا ئەمە" "گوناهبارە" ، وە وتیان  ئێمە نازانن 

 ئەمە لە کوێوە هاتوە .

ئەمجارەیان پیاوەکە وەاڵمی فەریسیەکانی دایەوە بەشێوازی خۆیان و 

ر گەئە اڵمگوناهباران ناگرێت، بە زانین خودا گوێ لەده ئێمە"   ووتی : 

وا گوێی لێ و بكات، ئەیڕهخواترس بێت و خواستی خودا پەكێك لەیە

 ، خودا گوێی لە عیسا گرت بۆیە دڵنیام کە عیسا لە خوداوەیە!"  گرێتده

لەگەڵ ئەمەشدا ، فەریسیەکان دەیانوت ئێمە نازانین عیسا لە کوێوە هاتوە! 

ومڕ و گفتوگۆی خۆیان پیاوە نابیناکە فەریسیەکانی بەزاند بە شێوازی مشت

( ! تەنها جیاوازی ئەوە بوو کە بەڵگەی پیاوە نابیناکە ٣١: ٩) یۆحەنا 

ڕاست و کتێبی بوو بە تەواوی ، خودا گوێ لە پاڕانەوەی ڕاستودروستان 

 ( ، وە گوێی لە عیسا گرت ! ١٢: ٣پەترۆس ١دەگرێت ) 

نی و. فەریسیەکان پەنایان بردە بەر توندوتیژی و خراپ بەکارهێنا

 دەسەاڵت و پێگەیان کاتێ شکستیان هێنا . 

فەریسیەکان بە شێوەیەك شکستیان هێنا ڕیسوا بوون . جگە لە بەکارهێنانی 

توندوتیژی و خراپ بەکارهێنانی دەسەاڵت هیچی دیکەیان بۆ نەمابۆوە ! 

بۆیە کابرای نابینایان دەرکردە دەرەوەی کەنیشت . ئەمەش سزایەکی توند 

دەردەکرایە دەرەوە لە ژیانی ئایینی و کۆمەاڵیەتی  بوو . چونکە ەئوەی

جولەکە دادەبڕا ! ئیدی خەڵکی مامەڵەیان لەگەڵ نەدەکردو خۆیان لێ 

دوور دەخستەوە . بگرە هەندێك هەوڵیان دەدا بیکوژن بێ ئەوەی سڵ 

 بکەنەوە لە دادگاو لێپێچینەوە ! 

 



  ٣٥: ٩یۆحەنا 

  ەڵکیدا ؟عیسا چۆن مامەڵەی کرد لەگەڵ خ :٣پرسیاری 

 تێبینیەکان . 

عیسا ڕۆیشت پیاوەکەی دۆزیەوە ئەوەی چاکی کردبۆوە . لەگەڵ ئەوەی 

فەریسیەکان ئەم پیاوەیان پەراوێز خست و ڕەتکردەوە ، عیسا هەوڵیدا بۆ 

دۆزینەوەی و دۆزیەوە ! عیسا تەنها گرنگی نەدا بە چاکردنەوەی و بەس ، 

. عیسا گرنگی دەدات بە  بەڵکو بە چاکردنەوەی کۆمەاڵیەتی و ڕۆحیشی

مرۆڤ بە تەواوەتی قەوارەیەوە ! عیسا نەهاتوە تەنها گیانەکان ڕزگار 

بکات ، بەڵکو هەروەها بۆ چاککردنەوەی جەستەکان و دروستکردنەوەی 

پەیوەندیە تێکشکاوەکان ، وە لێخۆشبوونی گوناهە ، وە ئاشتەوایی خەڵکی 

ویستیەکان ، و بەرگری لە لەگەڵ خودای باوك ، وە یارمەتیدانی خاوەن پێ

(. وە کاتێ ٦ -٢: ١١ستەملێکراوەکان و پێشێلکراوەکان ) مەتا 

فەریسیەکان گرنگیان دەدا بە دەسەاڵت و ناوەند و پێگەو ڕێزی خۆیان ، 

 عیسای مەسیح گرنگی دەدا بە خەڵکی دیکە بە هەموو قەوارەیانەوە . 

 

  ٣٨: ٩یۆحەنا 

  عیسای مەسیح بپەرستن ؟ ئایا دەکرێت باوەڕداران: ٤ پرسیاری

 تێبینەکان . 

دەخوێنینەوە : " نابیناکە ووتی : ، باوەڕ دەکەم گەورەم . وە  ٣٨: ٩یۆحەنا 

کڕنوشی بۆ برد . " پیاوە نابیناکە زانی کە عیسا مەسیایە ، کوڕی خودا ، 

پاسان بینی کە شایەنی کڕنوش و پەرستنە . ئەم پیاوە چۆکی دادا لەبەردەم 

بەس ، بەڵکو  عیسا ، نەك تەنها وەك گوزارشێك لە ڕێز گرتنی عیسا و

: ٤گوزارشێکی ڕاستەقینەو کردارەکی لە پەرستنی عیسادا ! لە یۆحەنا 

وشەی " کڕنوش" چەندین جار هاتوە وەکو پەرستن . بەشی  ٢٤ -٢٠

دیکەی تر هەیە لە ئینجیلەکاندا دەبینین قوتابیەکان و خەڵکی دیکە کڕنوش 

؛ لۆقا ١٧ ، ٩: ٢٨؛  ٣٣: ١٤؛  ١١: ٢دەبەن بۆ عیساو دەیپەرستن )مەتا 



( . وە بە هیچ شێوەیەك عیسا ناڕازی نەبوە ١٤ -١٣: ٥؛ بینین  ٥٢: ٢٤

لەسەر ئەمە . بەمەش عیسا جەختی کردوەتەوە کە ئەو خودایە ، کوڕی 

 خودا ، وە یەکسانە بە خودای باوك لە ڕێزو پەرستندا ! 

  ٤١ -٣٩: ٩یۆحەنا 

  کەی خەڵکی لە ڕووی ڕۆحیەوە نابینا دەبن ؟:  ٥ پرسیاری

 تێبینیەکان . 

ۆ حوكمدان بو فەرموی : "   ٤١ -٣٩: ٩عیسا فێرمان دەکات لە یۆحەنا 

بینن كوێر ی دهوانەی نابینان ببینن و ئەوانە، تاكو ئەم جیهانەئە تەهاتوومە

گوناهتان  كوێر بوونایە ر ئێوهگەئە: "  " وە بە فەرسیەکانی ووت  بن

تان كەگوناهە وهر ئەبەلە“ بینین،ده”ڵێن: ده اڵم ئێستا ئێوهبوو. بەدهنە

." هاتنی یەکەمی عیسای مەسیح بۆ ئەم جیهانە بە ئامانجی  وهمێنێتەده

( ، وە " حوکمدان " . ئەو ڕزگاری ١٧ -١٦: ٣"ڕزگاریی" )یۆحەنا 

دەادت بەوانەی ابوەڕی پێدەهێنن ، وە سزای لەناوچوون بە ئەوانەش 

 ەوە  . دەدات کە ڕەتی دەکەن

 أ. ئەوانەی دان دەنێن بەوەدا کە نابینان دەبینن . 

ئەوان ڕوناکی ڕزگاریان نیەو دان دەنێن بەوەدا ئەوان ڕاستوردوست و 

پیرۆز نین . ئەوانە هەست دەکەن و دەزانن کە خودا دەستی داناوە لەسەر 

دڵ و بیریان و وای لێکردوون پێشوازی لە وشەکانی بکەن . ئەوانە تۆبە 

لەگوناهەکانیان و الوازیان و داوا لە عیسا دەکەن ، ڕوناکی جیهان  دەکەن

ڕزگاریان بداتێ و پێشوازی لە عیسای مەسیح دەکەن . ئیدی چاویان 

دەکاتەوەو هەموو شتێك دەبینن بە تێڕوانینی دروست ، بەو شێوەیەی خودا 

 شتەکان دەبینێت .

 

 ب. ئەوانەی پێیان وایە دەبینن کوێر دەبن . 



ئەو کەسانەن پێویست بونیان بە ڕزگاری نابینن . ئەوانە هەمیشە ئەوانە 

ناویان لە خۆیان ناوە ڕاستەکان و پیرۆزەکان ، وە پێوست بونیان بە 

ڕزگارکار نابینن . ئەوانە هەمیشە دڵیان و بیریان ڕەق دەکەن بەرامبەر بە 

، وشەکانی خودا . ئەوانە بە بێ عیسای مەسیح دەمێننەوە ، ڕوناکی جیهان 

وە ناتوانن ڕاستودروستی و پیرۆزی خودا ببینن ، وە خۆشی ڕزگاری 

ئەزمون ناکەن . ئەوانە بە کوێری دەمێننەوە لەبارەی کاروبارە ڕۆحی و 

 ڕاستەقینەکانەوە . 

 

            

 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

 . ٤١ -١: ٩بنوسینەوەو تەواو بکەین لە یۆحەنا 

: ئەو پەیڕەوکردنە پێشنیارکراوە کامەیە کە خودا دەیەوێ بیربکەوە 

 ڕێ بە پەیڕەوکردنی کەسێتی ؟بیگۆ

: 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 

ن ی جیاواز دەردەهێنن . پەیڕەودەکەن ، یان لە هەمان ڕاستیدا پەیڕەوکرد

 ئەمانەی خوارەوە هەندێ پەیڕەوکردنی پێشنیارکراون (.       

                            

 ( . ٩نمونە لەسەر پەیڕەوکردنی پێشنیارکراو لە ئینجیلی یۆحەنا ) -١

بزانە کە ئازار تەنها هۆکاری نیە ، بەڵکو هەروەها مەبەستیشی لە :   3: ٩

پشتەوەیە ! ئەو پیاوەی بە زگماك نابینا بوو بەهۆیەوە ئازاری دەچەشت 

مەبەستی لە پشتەوە بوو ! چونکە چاککردنەوەی خەڵکی هێنا بۆ ناسینی 

عیسای مەسیح و پێشوازی کردن لێی ! هەرچەندە ئەم بیرۆکەیە سەختە ، 



م مەبەست لە هەموو بەاڵکان و ئازارەکان ئەوەیە شکۆمەندی بۆ خودا بەاڵ

 دەهێنێت لە عیسای مەسیحدا ! 

: بزانە کە کاری خودا بونیادنانی خاوەن پێویستیەکان و  ٤: ٩

 یارمەتیدانیانە . 

: ئەو ڕاستیە بزانە کە خودا ئەم ژیانەی پێت بەخشیوە ئەگەرچی  ٤: ٩

کارەکانی خودای تێدا بکەیت . جارێکی دیکە کورت بێت یان درێژ ، تاکو 

ئەو دەرفەتەت نادرێتێ تاکو لەسەر زەوی ئەوە بکەیت کە خودا دەیەوێت 

بیکەیت . بۆیە پالن دابنێ بۆ ژیانت لەبارەی ئەو مەبەستەوە کە لەبیری 

 خودایە بۆ ژیانت .

: هەمیشە لە خۆت بپرسە : " ئەو بنەمایە کامەیە کەسێکی دیکە بۆ  ١٦: ٩

ڵگەو بیانوەکانی پشتی پێ دەبەستێ ؟ ئایا لە کتێبی پیرۆزەوە سەرچاوەی بە

گرتوە یان ڕاڤەی شەریعەتی وشك ؟" ڕەنگە ڕاڤەیەکی زۆر ژیرانە بێت ، 

بەاڵم هەڵەیە چونکە لە بنەمای هەڵەو بەڵگەو بیانوی هەڵەوە سەرچاوەی 

 گرتوە . 

ئاینیی هەوڵ :  ئەو ڕاستیە بزانە کە هەندێ ڕابەر و مامۆستای  ٢٣: ٩

هەڕەشە لێکردنت کە دەرتدەکەنەوە دەدەن خۆیان بسەپێنن بەسەرتدا بە 

 دەرەوەی کۆمەڵگەی ئاینیی . مەترسە لە فشاری ئاینیی یان کۆمەاڵیەتی.

: خاوەنی یەك بیر بەو بزانە کە عیسای مەسیح ژیانی تۆی  ٢٥: ٩

 گۆڕیوە. 

وێربوونی ڕۆحیت ، : ئەو ڕاستیە بزانە کە دەبێت دان بنێیت بە ک ٣٩: ٩

 ئیدی ڕزگاری بەدەست دەهێنیت . 

 

 . نمونە لەسەر پەیڕەوکردنی کەسێتی : ٢

أ .  دەمەوێ کارەکانی خودا بکەم تا زیندووم . خودا یەك ژیانی داوە پێم ، 

بۆیە دەمەوێ ئەم ژیانە تەرخان بکە بۆ خزمەتی خودا . دەمەوێ ئیرەیی 



یان پێگەیاندنیان ، وە حەز دەکەم وەال نێم لە ئازار دانی کەسانی دیکەو ز

بونیادنەر بم . دەمەوێ باوەڕم هەبێ و کار بکەم بەوەی کتێبی پیرۆز 

فێرمان دەکات ، وە بە تایبەتی خۆشویستنی کەسانی دیکەو یارمەتیدانی 

 خاوەن پێویستیەکان . 

ب. دەمەوێ لەیادم بێت کە ئازار بەشێکە لە ژیانی مەسیحیەت 

( . ڕەنگە کات هەبێت تیایدا ئازار بچێژم بەهۆی )باوەڕداران بە مەسیح 

گوناهەکانم یان گوناهەی باوکودایکم یان گوناهەی کۆمەڵگەو کلتورەکەم . 

بەاڵم کات هەیە تیایدا وەکو پیاوە نابیناکە دەبم ، بۆ مەبەستی پیرۆزی خودا 

و بیرۆکەی ئەو لە پشت ئازارەکانمەوە . ئازار بێ هۆکارو بێ ئامانج نیە . 

ار هۆکارێکە بۆ شکۆدارکردنی خوداو گەشە کردنم لە پیرۆزی و ئاز

 ئامادەکاری تەواوکردن لە تاهەتاییدا . 

          

 هاتنەدەنگ .             . نوێژ بکە٥هەنگاوی 

بە نۆرە نوێژ دەکەین ، هەریەکێك سەبارەت بە یەك ڕاستی کە خودا فێری 

 . ٤١ -١: ٩کردین 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 

دوان . لە یادت بێت ئەندامانی هەر کۆمەڵەیەك دەکرێ نوێژ بکەن 

 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 

ۆحەنا. می ئینجیلی ینۆیەان لەگەڵ کۆمەڵێکدا( بەشی کەسێكی تر ی  

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

تیمۆساوس  ١هەموو ڕؤژێك هاوکاری وەربگرە لە نیوەی بەشێك لە 

. باشترین شێوازی ڕاست بەکاربهێنە و  ١تیمۆساوس  ٢وە  ٦ -٥

 تێبینیەکانت بنوسەوە . 

٤- لەبەرکردن : تێڕامان بکەو ئایەتی نوێی لەبەرکردن : یۆحەنا ١٠: 

 ئایەتانەدا بچۆرەوە کە لەبەرت کردوون ٥لەبەر بکە. ڕۆژانە بەو   ٢٨

. 

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

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

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. 

 

 


