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

بەشداریکردن ( ٢٠خولەك) ئینجیلی مەرقۆس

بە نۆرە بەشداری بکەن و پەڕاوی تایبەتی خەڵوەتی ڕۆحیتان
بخوێننەوە ئەوەی فێری بوون لە خەڵوەت و تێڕامانەکانتان لەو بەشە
دیاریکراوەی کتێبی پیرۆز ( مەرقۆس  )72 :14 -٢٠ :11لەگەڵ
ڕەچاوکردنی کات باشترە بەشداریکردنەکان کورتخایەن بن .
گوێ بگرن لە ئەو کەسەی بەشداری دەکات  ،بەشێوەیەك مامەڵەی
لەگەڵ بکەن هەست بکات ئەوەی دەیڵێ جێی بایەخی ئێوەیە  ،پێشوازی
لێبکەن  .مشتومڕی لەگەڵ مەکەن لەو بابەتەی بەشداری پێدەکات .
٣

لەبەرکردن (٥خولەك) باوەڕ  :ڕۆما ٢١ -٢٠ :٤

دوو بەدوو پێداچوونەوە بکەن  :باوەڕ  :ڕۆما ٢١ -٢٠ :٤
٤

وانەی کتێبی پیرۆز ( ٨٥خولەك) یۆحەنا ١٨ -١ :١

مەبەست لەم لێكۆڵینەوەیەی کتێبی پیرۆز ئەوەیە پێکەوە بە کۆمەڵ گەشە
بکەین لە پەیوەندیمان لەگەڵ عیسای مەسیحدا وە هەروەها لەگەڵ یەکتر .
وەك ئاشکرایە لێکۆڵینەوەی کتێبی پیرۆز یارمەتیمان دەدات لە مەعریفەی
زیاتر و زانیاری و تێگەیشتنمان لە کتێبی پیرۆز وە یارمەتیمان دەدات لە
پەیڕەوکردنی ڕاستیەکانی کتێبی پیرۆز لە ژیانماندا  .لەبەرئەوە  ،زۆر

گرنگە هەموان هانی یەکتر بدەین بۆ بەشداریکردن وگفتوگۆ لە کاتی
وانەکانەکاندا  .چونکە بەشداری کردنی هەر یەکێك لە کۆمەڵەکەدا گرنگە
 .وە نابێت توند بن لەگەڵ ئەوانەی کە ڕاوبۆچونەکانیان دروست و تەواو
نیە لە ڕوی الهوتەوە  .بەڵکو دەبێت ڕابەری کۆمەڵەکە ئەندامەکان
هانبدات بۆ فێر بوون پێکەوە لە رێگەی ئاشکراکردنی ڕاستیەکانی کتێبی
پیرۆز و گفتوگۆکردن لەبارەیانەوە پێکەوە  .دەبێت هەر ئەندامێك هەست
بەوە بکات ئەندامەکانی تر گوێی لێ دەگرن کاتێ بەشداری دەکات  ،وە
هەست بەوە بکات بەڕاستی گوێڕادێرن بۆ قسەکانی و بایەخی پێدەدەن .
چونکە ئەندامانی کۆمەڵەکە لە ڕکابەریکردنی یەکتردا نین سەبارەت بە
مەعریفەو زانیاریەکانی کتێبی پیرۆز ،بەڵکو خۆشەویستیان دەردەبڕن بۆ
یەکتر لە ڕێگەی هاندانی یەکتر و هەوڵەکانیان بۆ گەشەو بەشداریکردن بە
متمانەوە  .لە خوارەوە نمونەمان داناوە لەبارەی لێکۆڵینەوەی کتێبی پیرۆز
بۆ یارمەتیدانی ڕابەری کۆمەڵەکە لە کاتی ئامادەکردنی وانەی کتێبی
پیرۆز وە بۆ یارمەتیدانی کۆمەڵەکە و گفتوگۆکردنی هەر پرسیارێکی
قورس  .چونکە وانەکانی کتێبی پیرۆز چڕوپڕ تر و گشتگیر تر دەبن بەو
شتە جیاوازانەی ئەندامەکان ئاشکرای دەکەن هەروەها بەو پرسیارە
زۆرانەی دەخرێنە ڕوو لەالیەن ئەندامانەوە .
پێنج ڕێگەکەی لێکۆڵینەوەی کتێبی پیرۆز بۆ لێکۆڵینەوە لە یۆحەنا -١ :١
 ١٨بەکار بهێنن پێکەوە.

پێشەکی  :بەشەکانی  ١٢ -١لە ئینجیلی یۆحەنا باسی خزمەتە ئاشکراکەی
عیسای مەسیحمان بۆ دەکات  .عیسا لە گەڵ تێپەڕبوونی کات تا دەهات
زیاترو زیاتر خۆی دەردەخست  ،بەاڵم لە کۆتاییدا ڕەتیان کردەوە ،
لە یۆحەنا  ١٤ -١ :١پێناسەی شکۆی وشەکە (عیسای مەسیح) دەکات لە
سەرەتاوە پێش پەیدابوون  ،وە کاتی ئەفراندنی جیهان  ،وە دوای کەوتنی
مرۆڤ بە هۆی گوناهەوە  ،وە کاتی بەرجەستەبوونی خۆڕسکی
مرۆڤانەی عیسای مەسیح  .وە لە یۆحەنا  ١٢ :٢ -١٥ :١پێناسەی وشەکە

(عیسای مەسیح) دەکات کە ئەو خۆی ئاشکرا دەکات بۆ یۆحەنای
لەئاوهەڵکێش و قوتابیە یەکەمینەکانی .
وشەکەی خودا
ھەنگاوی  :١بخوێنەوە .
پێکەوە یۆحەنا  ١٨ -١ :١دەخوێنینەوە .
بە نۆرە هەر کەسێ ئایەتێك بخوێنێتەوە تا هەموو ئایەتەکان بە تەواوی
دەخوێنینەوە .
تێبینیەکان
ھەنگاوی  :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 -١٢ :١ئاشکراکردنی  :١چۆن دەبینە منداڵی خودا .
ئینجیلی یۆحەنا  ١٣ -١٢ :١دەخوێنینەوە  " :بەاڵم هەموو ئەوانەی
پێشوازیان لێکرد  ،ئەوانەی باوەڕیان بەناوی هێنا  ،مافی پێدان ببنە
منداڵی خودا  ،ئەوانەی نە بە سروشت لەدایك بوون  ،نە بە ویستی جەستە
 ،نە بە ویستی پیاویش  ،بەڵکو لە خوداوە لە دایك بوون  ".بەم شێوەیە ،
ئەم دوو ئایەتە فێرمان دەکات کە چۆن ببینە منداڵی خودا  .ئەمەش واتە
هەر یەکێك گوێڕادێری ئینجیل بێت ڕەنگە ببێتە منداڵێك لە منداڵەکانی
خودا .بەاڵم لەگەڵ ئەوەی کە عیسای مەسیح جیهانی دروست کرد و هات
بۆ جیهان و لەنێو خەڵکدا ژیا  ،زۆرینە باوەڕیان پێ نەهێنا  .بەاڵم خەڵکێك

هەیە باوەڕیان پێ هێناوە  .عیسا ئەو پێشبینیەی تەواو کرد کە لە ئینجیلی
لۆقا  ٣٤ :٢دا هاتوەو دەفەرموێ  " :ئا ئەم منداڵە دانراوە بۆ کەوتن و
هەستانەوەی زۆرینە "  .ئەم دۆخەش تەنها پەیڕەو نابێت بەسەر گەلی
ئیسرائیلدا  ،بەڵکو بەسەرهەموو خەڵکی (  ١پەترۆس  .) ٨ -٦ :٢عیسا
دەبێتە نیشانەیەك بۆ ئاشکراکردنی نیازی زۆربەی دڵەکان  .وە کاتێ
یۆحەنای نێردراو دەڵێت  " :بەاڵم ئەوانەی پێشوازیان لێکرد " ئاماژە بە
هەر کەسێك لە هەر گەل و نەتەوەیەکدا دەکات لە جیهان  .عیسای مەسیح
نەهاتوە تەنها بۆ ڕزگارکردنی جولەکە و بەس  ،بەڵکو بۆ ڕزگارکردنی
هەموو خەڵکی لە هەموو نەتەوەو زمانەکانی جیهان .
بەاڵم ناکرێ هیچ کەسێ ببێتە منداڵی خودا بە بێ باوەڕهێنان بە عیسای
مەسیح  .وە باوەڕهێنان بە عیسای مەسیح واتە باوەڕهێنان بەوەی کە
خودی خۆی ڕاگەیاند لە کتێبی پیرۆزدا .بۆیە کەسێك کە لە دڵیەوە باوەڕ
بەم ڕاستیە دەهێنێ ئەوا ڕازیە بە ڕۆحی مەسیح لە دڵیداو لە ژیانیدا .وە
ڕازی بوون بە مەسیح واتە پێشوازیەکی گەرمی مەسیح دەکات بۆ ناو دڵی
و ژیانی  ،وە دانپیانانی ئاشکرا بە عیسا کە ڕزگارکارە  ،وە گرتنە
ئەستۆی ئەو بەرپرسیارێتیە لە ژیانی تایبەتی و گشتیدا  .لێرەدا ئەوە
دەخوێنینەوە کە عیسا ئەو ڕاستیەی بەخشی بە باوەڕداران بە ڕاستی ببنە
منداڵی خودا  .لەکاتێکدا کە جولەکە خۆیان بە "نەوەی ئیبراهیم" دەزانن ،
باوەڕداران بە عیسای مەسیح ئەو ڕاستیەیان پێدرا لە خودی عیساوە کە
ببنە "منداڵی خودا" ! ئەمەش واتە عیسا دەسەاڵتی پێدان کە ببنە نەك تەنها
نەوەی ئیبراهیم بەڵکو هەروەها ببنە منداڵی خودا  .وە بوون بە منداڵی
خودا واتای ئەوە نیە لە ئایندەدا دەبین بە منداڵی خودا بەڵکو هەر ئێستا
دەبین بە منداڵی خودا لە ڕێگەی کاری ڕاستەوخۆی خوداوە کە کتێبی
پیرۆز بە "نوێبوونەوە" ناوی دەبات  .چونکە خودا باوەڕداران بە عیسای
مەسیح ڕاستودروست دەکات  ،وە لە گوناهەکانیان خۆش دەبێ  ،وە ژیانی
هەتاهەتاییان دەداتێ .بەم شێوەیە  ،پێگەو سەنگیان ئەوەیە کە منداڵی
خودان  .نەك تەنها ئەوە بەڵکو زیاتر و زیاتر دەبنە منداڵی خودا لە ڕێگەی
پرۆسەیەکی قۆناغ بەندیەوە کە کتێبی پیرۆز :بە " پیرۆز " ناوی دەبات.
لەگەڵ گەشەی بەردەوامیان وەك باوەڕدار  ،زیاتر دەبنە هاوشێوەی

عیسای مەسیح (  ٢کۆرنسۆس  .)١٨ :٣وە بااڵ ترین قۆناغمان وەك
منداڵی خودا پێێ دەوترێ " شکۆداری "  .ئەمەش واتە باوەڕداران دەبنە
هاوشێوەی عیسای مەسیح لە ڕۆحدا (  ١یۆحەنا  )٣ -١ :٣وە لە جەستەدا
( فیلیپی .)٢١- ٢٠ :٣
دەبێ ئەوە بزانین کە دەبینە منداڵی خودا  ،ئەوە دەسەاڵتی سەروەریی
خوداییە هەڵدەستێ بەم کارە  .کتێبی پیرۆز فێرمان دەکات و دەڵێ هەر
یەکێك بە ڕاستی باوەڕ بە عیسای مەسیح بهێنێ دەبێتە منداڵی خودا .وە
کاتێ گوێمان لە پەیامی ڕزگاری گرت  ،نابینە منداڵی خودا بە هۆی
بنەچەمانەوە یان حەزو ئارەزوەکانمان یان بە هۆی بڕیار و بژاردەکانمان
 ،بەڵکو تەنها بە هۆی نیعمەتی خوداوە  .چونکە خودا  ،ڕۆحی پیرۆز،
کاری کردوە لە دڵماندا  ،وە ئێمەی گریاند لەسەر گوناهەکانمان  ،وە ڕازی
کردین بە پێشوازیکردنی عیسای مەسیح  ،وە هۆشداری پێداین لە
حوکمدانمان ئەگەر مەسیح ڕەتبکەینەوە  .خودا  ،ڕۆحی پیرۆز  ،ئێمەی
نوێکردەوە و دەستیکرد بە گۆڕینمان  ،گۆڕانێکی بەردەوام .

یۆحەنا ١٧ -١٦ :١
ئاشکراکردنی  : ٢جیاوازی ڕاستەقینە لە نێوان شەریعەت و نیعمەتدا .
ئینجیلی یۆحەنا  17 -16 :1دەخوێنینەوە  " :لەبەرئەوەی هەمومان لە پڕی
ئەو نیعەمت لەسەر نیعەمتمان وەرگرت .چونکە تەورات بەهۆی موساوە
درا  ،بەاڵم نیعمەت و ڕاستی بەهۆی عیسای مەسیحەوە هات ".
تەورات لە پەیمانی کۆندا پێکهاتبوو لە شەریعەتی ڕەوشت و ئاکار و
شەریعەتی پەرستش و شەریعەتی مەدەنی .ئەم شەریعەتانە هیچ خەوش و
کەموکوڕیەکیان نەبوو چونکە خودا خۆی دابووی بە موسا بە مەبەستی
ئامادەکردنی گەلی خودا بۆ پێشوازیکردن لە مەسیا ( عیسای مەسیح ) .وە

تەورات دۆخی پەرێشانی خەڵکەکەو دورکەوتنەوەیان لە خودا ئاشکراکرد
بۆیان  .لەگەڵ ئەوەشدا خودا هەندێ سێبەری ڕزگاری ئامادە کرد بۆیان
تیایدا .
بەاڵم دو شت هەبوون شەریعەت نەیدەتوانی پێی هەستێ  :شەریعەت ئەوە
نیعمەتە دەستەبەر ناکات کە لە گوناهەکانی مرۆڤ خۆش دەبێت  ،وە
یارمەتیدەریش نیە بۆ دابین کردنی پێویستیەکان  .هەروەك شەریعەت
واتای ئەو هێمایانەی ڕانەگەیاند کە ئاماژەی پێکرابوو ،بۆ وێنە ،
شەریعەت سروشتی ڕاستەقینەی پەرستگای لە پەیمانی کۆندا ڕانەگەیاند ،
هەروەها کاهینیەتی و قوربانی پێشکەشکردنیش ( ئەوانە هەموی هێما
بوون و ئاماژەی چەند ڕاستیەکیان دەکرد کە لە پەیمانی نوێدا ڕاگەیەنرا (
بڕوانە کۆلۆسی ١٧ :٢؛ عیبرانیەکان  ! )١ :١٠تەنها عیسای مەسیح
توانی لە رێگەی مردنی و هەستانەوەیەوە نیعمەتی لێجۆشبوونی گوناهە
ببەخشێ  ،وە ئەو ڕاستیەی کە سروشتی ڕاستەقینەی پالنی خودایە بۆ
ڕزگاری مرۆڤ دەرخست  .عیسای مەسیح زۆر بە لێهاتوویی شایستەی
ئەو نیعمەتە بوو  ،ئەو ڕاستیەکەیە چونکە واتای هێماکانی شەریعەت لە
پەیمانی کۆندا بە عیسای مەسیح هاتە دی .
ڕونکردنەوە
ھەنگاوی  :٣پرسیار .
بیربکەوە  :حەز دەکەی کام پرسیارە بخەیتە ڕوو بۆ کۆمەڵەکە لەبارەی
ئەم بەشەی کتێبی پیرۆز؟ باشترە هەوڵ بدەین هەموو ئەو ڕاستیانەی
ڕاگەیەنراون لە یۆحەنا  ١٨ -١ :١تێ 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 ٣ -١ :١
پرسیاری " :١وشەکە" کێ یە وە چی کرد ؟
تێبینیەکان .
" وشەکە " یەکێکە لە ناوە گرنگەکانی عیسای مەسیح.
عیسای مەسیح بە وشەکە ناودەبرێ چونکە وێنەی خودای نەبینراوە  .لە
وتوێژی ئاساییدا وشە گوزارشە لە بیرۆکەیەك و دەخرێتە ڕوو  .بەهەمان
شێوە  ،عیسای مەسیح ناودەبرێ بە وشەکە چونکە گوزارشی تەواوە لە
بیرەکانی ناخی خودا  ،وە لەبەرئەوەی خودای ئاشکرا کرد بۆ مرۆڤ .
مەسیح وێنەی خودای نەبینراوە ( کۆلۆسی )١٥ :١؛ وە ئەو خودای
توانادار ئاشکرا دەکات بۆ ئێمەی مرۆڤ بەو شێوەیەی بگونجێ لەگەڵ
وشە سنوردارەکانی مرۆڤانەمان و ئەزمونە سنوردارەکانی مرۆڤانە لەسەر
زەوی  .تەنها عیسای مەسیح بوونی هەبوە لە ئاسمان لەگەڵ خودا بۆ
خوێندنەوەی بیرۆکەکانی  ،وە زانیاری لەبارەی پالنەکەی  ،وە گوێبیستی
وشەکانی و تاد .ئەوەی ئێمە پێوسیتمان بوو لە زانیاری دەربارەی خودا و
پالنەکەی عیسا بۆمانی ئاشکرا کرد ( مەتا .)٢٧ -٢٥ :١١
عیسای مەسیح خودایە  .ئینجیلی یۆحەنا سەرنج دەخاتە سەر عیسا کە ئەو
خودایە ( بڕوانە عیبرانیەکان  ٣ :١؛ یۆحەنا  .)٢٠ :٥عیسا لە جاویدانەوە
هەر هەبوەو هەمان سروشتی خودای باوکی هەیە ( بڕوانە ڕێبەری ، ٢
پاشکۆی  ، ١سروشتی خوداو کوڕی خودا ).
عیسای مەسیح هەمیشە لەگەڵ خودابوو  .ئەو دورستکراو نیە  .وە بۆ
پێداگری لەسەر ئەم ڕاستیە کە مەسیح دروستکراو نیە  ،ئەوا ئایەتەکانی ١
و  ٢کردارەکانی زەمەنی بەردەوام بەکار دەهێنێ ! مەسیح لە جاویدانەوە

هەر هەبوە  .ئەو لە نزیکترین پەیوەندی و قوڵترین بەشداری لەگەڵ
خودای باوکدایە  .ئەو هەر هەبوە لە جاویدانەوە سیانەیەکی ناوازەیە
لەالیەن خودای باوکەوە  .بەم شێوەیە  ،ئینجیلی یۆحەنا سەرنج دەداتە سەر
سێ ڕاستی لەبارەی عیسای مەسیح  :ئەو خودای تەواوە  ،وە لە
جاویدانەوە هەر بوونی هەیە  ،وە ئەو بوونی هەیە وەك سیانە (ئەقنوم)
یەکی ناوازە لەبارەی خودای باوکەوە ئەوەی چێژ دەبینێ لە
بەشداریکردنی خۆشەویستیە جاویدانیەکەی .
عیسای مەسیح بەدیهێنەری گەردونە  .بۆ سەرنج لەسەر ئەم ڕاستیە کە
مەسیح بەدیهێنەری هەموو شتێکە بە بێ جیاوازی  ،ئایەتی  ٣کرداری
زەمەنی ڕابردوو بەکار دەهێنێ  .عیسای مەسیح گەردون و هەموو
شتەکانی ناو گەردونی بەدیهێناوە بە ئەستێرەکانەوە  ،وە زەوی و هەموو
ئەوەی لەسەر زەویە  ،وە مرۆڤی بەدیهێنا .
یۆحەنا ٥ -٤ :١
پرسیاری  : ٢واتای چی یە عیسا "ژیانە" و "ڕوناکیە" ؟
تێبینیەکان :
عیسای مەسیح ناودەبرێ بە "ژیان" چونکە گوزارشی لە خەسلەتەکانی
خودا کرد .وە ناودەبرێ بە "ڕوناکی" چونکە خەسڵەتەکانی خودای
دەرخست بەشێوەیەکی ڕوون و لەبەرچاو .
بۆ سەرنج دان لەسەر ئەم ڕاستیە کە عیسا سەرچاوەی ژیانەو لە
جاویدانەوە ژیان لەئەوەدا بوە  ،ئایەتی ژمارە  ٤کرداری زەمەنی بەردەوام
بەکاردەهێنێ .وە وشەی ژیان لێرەدا ئاماژەیە بۆ پڕاوپڕی جەوهەری خودا
و خەسڵەتە شکۆدارەکانی وەك ( ڕاستی  ،مەعریفە  ،دانایی  ،وە
ڕاستگۆییەکەی ) ،وە توانای مەزنی  ،وە ئامادەگی لە هەموو شوێنێك  ،وە
پیرۆزیەکەی  ،وە خۆشەویستیەکەی  ،وە بااڵدەستی لەسەر هەموو شتێك،
تاد .ئەم ژیانەش تەنها ژیانی ڕۆحی نیە بەڵکو هەروەها سەرچاوەی
هەموو ژیانێكی ماددی و ڕۆحیە لەسەر زەوی .وە ئەم ژیانە هەروەها

سەرچاوەی دەرخستەی گشتی و دەرخستەی تایبەتە کە خودا ئاشکرای
کرد بۆ مرۆڤ .
وە کاتێ ئەم ژیانە دەرکەوت ناونرا ڕوناکی ! چونکە عیسای مەسیح
گوزارش و دەرخەری خوداو خەسڵەتە شکۆدارەکانیەتی ( بڕوانە یۆحەنا
٩ :١٤؛ کۆلۆسی  .)١٥ :١وە ئێمەی مرۆڤ ناتوانین خودا بناسین وە
خوشەویستیەکەی تاقی بکەینەوە تەنها لە ڕێگەی عیسای مەسیحەوە نەبێت
 .بە درێژایی ماوەی پەیمانی کۆن  ،عیسای مەسیح ڕوناکیەکەی خۆی
دەدرەوشانەوە لە ڕیگەی پێشبینیەکان  ،بەڵینەکان  ،بانگەوازەکان ،
هێماکانەوە  .بۆ وێنە ،بەرخی پەسەخ ئاماژە بوو بۆ عیسای مەسیح کە بە
خوێنی خۆی پاکی کردینەوە لە گوناهەکانمان وە باوەڕدارانی پاراست لە
توڕەیی خودا .هەروەها قوربانی پێشکەشکردنی ڕۆژانە کە لە پەرستگا
پێشکەش دەکرا هێمایەك بوو بۆ خوێنی مەسیح لەسەر خاچ  .عیسای
مەسیح تەنها لەماوەی پەیمانی کۆندا بە هێما ئاماژە بە خۆی ناکات  ،بەڵکو
هەروەها لەماوەی پەیمانی نوێدا بە ڕوونی دەرکەوت  ،ئەو دەفەرموێ :
"ئەوەی منی بینیوە باوکەکەی بینیوە"  .بەم شێوەیە  ،هەر خەسڵەتێك یان
وشەیەك یان کارێك کە مەسیح پێی هەستاوە سروشتی خودای نەبینراو
دەردەخات .
یۆحەنا ٩ :١
پرسیاری  :٣بە چی ڕێگەیەك عیسا ڕوناکیەکەی دەبەخشێ بۆ
ڕوناککردنەوەی ھەموو مرۆڤیك ؟
تێبینیەکان :
کاتێ مرۆڤ گوێبیستی پەیامی ئینجیل دەبێ ئەوا مەسیح دڵ و هۆشی
ڕوناك دەکاتەوە  .ئەمەش واتە عیسا چەند تێگەیشتنێکی کاروباری ڕۆحی
پێ دەبەخشێ  .ئیدی ئەم کەسە پەی بەوە دەبات کە خودا هەیە  ،یان پەی
بەوە دەبات کە گوناهبارەو لە تاریکیدا دەژی  .یاخود پەی بەوە دەبات کە
خودا ڕیگەی ڕزگاری ئامادە کردوە بۆ هەر یەکێك باوەڕ بە مەسیح
بهێنێ.

بەاڵم ئەم تێگەیشتنە واتای ئەوە نیە کەسەکە پێشوازی دەکات لە پەیامی
ڕزگاری  .چونکە لە چوارچێوەی بەشەکەدا فێرمان دەکات کە هەندێك
ڕزگاریان دەبێ و هەندێکیان ڕزگاریان نابێت .ئایەتی  ٥دەفەرموێ
هەندێكیان هەستیان پێنەکرد یان تێناگەن لە ڕوناکیەکە .وە ئایەتی ١٠
دەفەرموێ هەندێکیان ڕوناکیەکە ناناسن ( دانی پیادا نانێن) .ئایەتی ١١
دەفەرموێ هەندێکیان پێشوازی لە ڕوناکیەکە ناکەن  .زۆرێك هەن
گوێدەگرن لە پەیامی ئینجیل بەاڵم پێیان باشترە لە تاریکیدا بژین .بەاڵم
هەندێ کەس هەن پێشوازی دەکەن لە مەسیح وەك ڕزگارکاری ژیانیان
ئیدی بە نیعمەتی خودا ڕزگاریان دەبێت .وە ئینجیلی یۆحەنا فێرمان دەکات
لەبارەی سنورداریی کەفارەتەوە ( واتە هەموو خەڵکی جیهان ڕزگاریان
نابێت ) .هەروەها فێرمان دەکات لە بارەی دڵنیایی ڕزگاریی (واتە هەر
یەکێك ڕزگاری بوو بە ڕزگاربوویی دەمێنێتەوە هەتاهەتایە ).
یۆحەنا ١٠ :١
پرسیاری  :٤مەبەست لە "جیهان" چی یە ؟
تێبینیەکان :
وشەی "جیهان" (بە یۆنانی کۆسمۆس) چەندین واتای هەیە لە ئینجیلی
یۆحەنادا.
جیهان گەردونێکی ئەفرێندراوی ڕێکخراوە (  ١٠ :١أ  ،ب ؛ ،٥ :١٧
 )١٤یان زەوی (  .)٢٥ :٢١عیسای مەسیح چێژ دەبینێ لە شکۆی
ئامادەگی خودای باوك پێش ئەوەی جیهان دەست پێبکات .وە جیهان لە
ڕێگەی عیسای مەسیحەوە هاتە ئەفراندن .
هەروەها جیهان شانۆی مێژووی مرۆڤایەتیە  ،وە شانشینی مرۆڤە لەسەر
زەوی ( ٩ :١؛  ١٠ج؛ ١٩ :٣؛ ٣٩ :٩؛ ٢٧ :١١؛ ٤٦ :١٢؛ ٣١ :١٤؛
٢٨ ،٢١ :١٦؛ ١٨ :١٧؛ .)٣٧ -٣٦ :١٨
وە جیهان خەڵکیە بە شێوەیەکی گشتی ( ٤ :٧؛  .)٢٢ :١٤براکانی عیسا
دەڵێن پێویستە خۆی پیشانی جیهان بدات .

وە جیهان  ،جیهانی مرۆڤی گوناهبار و سەرلێشێواوە ئەوانەی دوورن لە
ژیانی خودا ،وە ئەوانەی لە ژێر باری حوکمداندان و پێویستی زۆریان بە
ڕزگاری هەیە (  .)١٩ :٣ئەمەش ئەو واتایەیە کە یۆحەنای نێردراو
ئاماژەی پێدەکات کە لە ئایەتی  ١٠ :١ج دەڵێ " کەچی جیهان نەیناسی "
.
وە هەروەها وشەی " جیهان " ئاماژەیە بۆ گوناهباران و لەناوچوان بە
گشتی لە هەموو هۆزو نەتەوەو زمانێکدا لەسەر زەوی .ئەم واتایە
هاوشێوەی واتای چوارەمە لەسەرەوە و زیاتر لەوەش بیرۆکەی یەکسانیە
کە هیچ جیاوازیەك نیە لە نێوان خەڵکیدا چ لە ڕووی ڕەگەزەوە یان
ڕەگەزنامە ( ٢٩ :١؛ ١٦ :٣؛ ١٧ :٣؛ ٤٢ :٤؛ ٥١ ،٣٣ :٦؛ ١٢ :٨؛ :٩
٥؛ ٥٢ :١١؛ ٣٢ :١٢؛ ١یۆحەنا ٢ :٢؛  .)١٥ -١٤ :٤وە یۆحەنای
نێردراو دەڵێ عیسا بەرخی خودایە ئەوەی گوناهی جیهان لە دەبات ،
لێرەدا دەبینین  ،ئاماژە بۆ وشەی جیهان ناکات بەو شێوەیەی هەموو
کەسێك بێت کە دەژی لەم جیهانەدا چونکە کتێبی پیرۆز پێمان ناڵێت
هەموو خەڵکی ڕزگاریان دەبێت  .بەم شێوەیە  ،واتای هاوشێوەی ئایەتی
یۆحەنا  ١٦ :٣دەبینین کە خودا خەڵکی خۆش دەوێ لە هەموو هۆزو
نەتەوەو گەل و زمانەکانی جیهان  ،بەاڵم بێ ئەوەی ئاماژە بۆ هەموو
کەسەکان بکات کە ژیاون یان دەژین لەسەر ئەم زەویە ( زەبور ٦ -٤ :٥؛
٥ :١١؛ لۆقا ٢٦ :١٤؛ ڕۆما ١٨ :١؛ ١٣ :٩؛ یاقوب .) ٤ :٤
وە جیهانی بەد و خراپەکار ئەو جیهانەیە دوژمنایەتی خوداو مەسیح و
باوەڕدارانی دەکات ( ٧ :٧؛ ٢٣ :٨؛ ٣١ :١٢؛ ٣١ ،٣٠ ،١٧ :١٤؛ :١٥
١٨؛ ٢٥ ،١٦ -١٤ ،١٧:٩؛ ١یۆحەنا  .)١٩ :٥ئەویش هەمان واتای
چوارەمی سەرەوەی هەیە و زیاتر لەوەش بیرۆکەی دوژمنایەتی .
وە جیهان گەلی هەڵبژاردەی خودایە لە هەموو نەتەوەکانی جیهان ( :٤
٤٢؛ ١یۆحەنا .)١٤ :٤
یۆحەنا ١٤ :١
پرسیاری  :٥واتای وشەی "جەستە" چی یە ؟

تێبینیەکان :
هەروەها وشەی "جەستە" چەندین واتای هەیە لە ئینجیلی یۆحەنادا.
یۆحەنا  . ١٤ -١٣ :١یۆحەنا دەڵێ باوەڕدار لە خوداوە لەدایك بووە نەك
بەویستی جەستە  .وە وشەی "جەستە" لێرەدا  :واتای مرۆڤە بە سروشتە
مرۆڤانەکەی  .وە نوێبوونەوەی لە سەرەتاوە تا کۆتایی پشت بە کاری
مرۆڤ نابەستێت ،بەڵکو کاری خودا ! بەهەمان شێوە  ،لە یۆحەنا ١٤ :١
دا یۆحەنا دەڵێ  :مەسیح بوە جەستە  .وە وشەی جەستە لێرەدا هەروەها
واتای مرۆڤە  .بەم شێوەیە  ،لەگەڵ ئەوەی عیسا بێ گوناه بوو  ،چوە
ژێرباری سروشتی الوازی مرۆڤانە  ،ماندوبوون  ،ئازار ،پەژارە  ،وە
مردن بە هۆی ئەو نەفرەتی گوناهەوە کە هەمو مرۆڤەکان بە شێوەی
سروشتی تێوەی گالن.
یۆحەنا  .٦ :٣عیسا دەفەرموێ ( :ئەوەی لە جەستە لەدایك بوە جەستەیە ،
ئەوەش لە ڕۆحەکە لەدایك بوە ڕۆحە ).وشەی جەستە لێرەدا واتای
سروشتی مرۆییە بە خەسڵەتە بەرپرسیاریەکەی لە حەزەکانی بە گوناهە ؛
وە ئەو ئاماژە بۆ مرۆڤ دەکات بە شێوە سروشتیەکەی .زۆرجار پۆڵسی
نێردراو بە هەمان واتا وشەی جەستەی بەکار هێناوە .
یۆحەنا  .٥٦ -٥١ :٦عیسا دەفەرموێ " ئەگەر جەستەی کوڕی مرۆڤ
نەخۆن و خوێنی نەخۆنەوە  ،ژیان لە ناختاندا نابێت " .لێرەدا عیسا بە
نهێنی باسی قوربانی پێشکەشکردن دەکات لەسەر خاچ بۆ کەفارەت وە
دەبێت مرۆڤ بیخوات بە واتایەکی تر بە باوەڕ پێشوازی لێبکات بۆ ئەوەی
ژیانی هەتاهەتایی بەدەست بهێنێ.
یۆحەنا  .١٥ :٨عیسا دەفەرموێ  :فەریسی بە گوێرەی جەستە حوکم
لەسەر شتەکان دەدات .وشەی "جەستە" لێرەدا ئاماژەیە بۆ ڕوخساری
دەرەکی یان پێوەرە مرۆییەکان.

یۆحەنا ١٨ ،١٤ :١

پرسیاری  :٦چۆن دەبێت تێبگەین لە دەستەواژەی " کوڕی تاقانەی
خودا " ؟
تێبینیەکان :
دەستەواژەی "کوڕی تاقانەی خودا" ئاماژە بە هیچ شتێك ناکات کە
پەیوەندی بە جیهانی مرۆڤەوە هەیە .هەروەها ئاماژە بە شوێنێك یان
کاتێكی ڕابردوو ناکات  .ئەم گوزارشە پێناسەی کوڕایەتی مەسیح و
پەیوەندیەکەی بە سیانەوە دەکات  .ئایەتی  ١٦ :٣دەیسەلمێنێ کە مەسیح
کوڕی تاقانەی خودای باوكە پێش بەرجەستەبوونی  .وە لەبەرئەوەی خودا
جاویدانە  ،بە دڵنیاییەوە دەستەواژەی " کوڕی تاقانەی خودا " ئاماژە
هەروەها بە جاویدانی کوڕ دەکات .ئەمەش واتە مەسیح کوڕی خودایە لە
جاویدانەوە  .لە جاویدانەوە خودا باوکە  ،خودا کوڕە  ،خودا ڕۆحی
پیرۆزە پێکەوە لە پەیوەندیەکی دەگمەن و بێهاوتادان .
پەیڕەوکردن
ھەنگاوی  :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 .١٨ -١ :١
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 .
 : ١٢ :١ناسینی مەسیح بە تەنها بەس نیە  ،بەڵکو دەبێ پێشوازی لێبکرێ
و پێێ ڕازی بە دڵ و ڕێگەی بدەیت بێتە ناو ژیانتەوە.

 : ١٣ :١ئەو کەسەی پێشوازی بکات لە مەسیح و بە دڵ پێێ ڕازی بێت و
بیخاتە ناو ژیانیەوە ئەوا ئەزموندار دەبێت لە لەدایك بوونەوەی نوێ دا.
 : ١٦ :١بەردەوام بە لە پشت بەستن بە پڕبوون لە نیعمەتی مەسیح .
 : ١٧ :١واتای ڕاستەقینەی هێماکانی پەیمانی کۆن وەك ( پەرستگا ،
قوربانی پێشکەشکردن  ،شەبەت ) بە تەواوی ڕوون نابنەوە تەنها لە
ڕێگەی عیسای مەسیحەوە نەبێت لە ماوەی پەیمانی نوێدا .
 : ١٨ :١عیسای مەسیح خودای نەبینراو دەکات بە بینراو سەبارەت بە
ئێمە .
 -٢نمونە لەسەر پەیڕەوکردنی کەسێتی .
(أ) دەمەوێ یارمەتی باوەڕداران بدەم بەوەی دڵنیا بن بە تەواوی کە
عیسای مەسیحیان قبوڵ کردوە لە دڵ و ژیانیاندا .وە بەشی یەکەم لە
ئینجیلی یۆحەنا هۆشداری دەدات لەوەی خەڵکێکی زۆر لەم جیهانەدا
تاریکیان خۆش دەوێ زیاتر لە ڕوناکی  .ئەوانە پێشوازی ناکەن لە عیسای
مەسیح وە دانی پیانانێن  ،بەڵکو نکۆڵی دەکەن  .ئەوان قبوڵی ناکەن و
ڕەتی دەکەنەوە .بەاڵم عیسای مەسیح بەڵێن دەدات بە هەر یەکێك کە قبوڵی
دەکات هەر لەو ساتەوە دەبێتە منداڵی خودا و بە تێپەڕبوونی کاتیش تا
دێت زیاتر دەبێتە هاوشێوەی مەسیح .
(ب) دەمەوێ هەمیشە بە نیعمەت و ڕاستی بژیم نەك بە تەورات  .خەڵکێك
دەبینم لەچواردەورم پێیان وایە دینداری یان کاری چاکە دەتوانێ ڕزگاریان
بکات  .بەاڵم بەشی یەکەم لە ئینجیلی یۆحەنا فێرم دەکات کە کارەکانی
شەریعەت (تەورات) ناتوانێ لە گوناهەکانم خۆش بێت  ،وە ناتوانێ
ڕزگارم بکات  ،وە یارمەتیم نادات .ئەو خەڵکەی پێشوازی لە عیسا دەکەن
و قبوڵی دەکەن بۆ ناو دڵ و ژیانیان بە شێوەیەك دەژین کە ژیانیان
ئامانجدارە .
ھاتنەدەنگ
ھەنگاوی  .٥نوێژ بکە
بە نۆرە نوێژ دەکەین  ،هەریەکێك سەبارەت بە یەك ڕاستی کە خودا فێری

کردین لە ڕێگەی ئایەتەکانیەوە لە یۆحەنا ١٨ -١ :١
( 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 داھاتوو

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 .١٨ -١ :١
 -٣خەڵوەتی ڕۆحی  .چێژ وەربگرە لە خەڵوەتی ڕۆحی لەگەڵ خودا و
هەموو ڕؤژێك هاوکاری وەربگرە لە نیوەی بەشێك لە ئینجیلی
مەرقۆس  20 :16 -1 :١٥وە ١کۆرنسۆس  . ١باشترین شێوازی
ڕاست بەکاربهێنە و تێبینیەکانت بنوسەوە .
 -٤لەبەرکردن  :ساکاری :فیلیپی  .٤ -٣ :٢ڕۆژانە 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.

