
 

 وانەی شەشەم –ڕێبەری پێنجەم 

 

 

 ١ نوێژ

 

نانە نوێژ بکەو کۆمەڵەکەت وئەم پرۆگرامی ڕاهێڕابەری کۆمەڵەکە : 

 تەرخان بکە بۆ بونیادنانی کڵێسای مەسیح . 

 

خولەك( نامەی کۆرنسۆس ی یەکەم    ٢٠بەشداریکردن )  ٢ 

 

بە نۆرە بەشداری بکەن و پەڕاوی تایبەتی خەڵوەتی ڕۆحیتان 

ەشە بخوێننەوە ئەوەی فێری بوون لە خەڵوەت و تێڕامانەکانتان لەو ب

( لەگەڵ ڕەچاوکردنی ٥ -٢کۆرنسۆس  ١دیاریکراوەی کتێبی پیرۆز ) 

 کات  باشترە بەشداریکردنەکان کورتخایەن بن .

 گوێ بگرن لە ئەو کەسەی بەشداری دەکات ، بەشێوەیەك مامەڵەی

ێشوازی بایەخی ئێوەیە ، پ لەگەڵ بکەن هەست بکات ئەوەی دەیڵێ جێی

ات .لێبکەن . مشتومڕی لەگەڵ مەکەن لەو بابەتەی بەشداری پێدەک  

 

 

خولەك( پێداچونەوەی ئەو ئایەتانەی ٥لەبەرکردن )

 پەیوەستن بە "کەسایەتی مەسیح"   

٣ 

          

ایبەت بە دوو بەدوو پێداچوونەوەی پێنج ئایەتی لەبەرکردنەکە بکەن ت

     "کەسایەتی مەسیح".

 

 

51 -١٩: ١خولەك( یۆحەنا  ٨٥وانەی کتێبی پیرۆز )  ٤ 

 

 



لە ئینجیلی یۆحەنا باسی خزمەتە ئاشکراکەی  ١٢ -١: بەشەکانی  پێشەکی

پێناسەی وشەکە )  ١٢: ٢تاکو  ١٥: ١عیسا دەکات . وە ئایەتەکانی یۆحەنا 

عیسای مەسیح ( دەکات کە ئەو خۆی بۆ یەحیای لەئاوهەڵکێش و قوتابیە 

 یەکەمینەکانی دەردەخات .

  وشەکەی خودا            : بخوێنەوە .١هەنگاوی 
 .  دەخوێنینەوە ٥١ -١٩: ١پێکەوە 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 (.

هەریەکێکمان بەشداری دەکەین لەو شتانەی کە ئاشکرا کران لەالیەن 

 ئەندامانەوە .

)لەیادت بێت لەهەر کۆمەڵەیەکی بچوکدا ، ئەندامانی کۆمەڵەکە بە 

    یەکی جیاواز بەشداری دەکەن(.شێوە

  

 هاتن و تێڕوانین. : ١ئاشکراکردنی  ٤٦ -٣٩: ١یۆحەنا 

هەردوو قوتابی یۆحەناو ئەندراوس پرسیارێکیان ئاراستەی عیسا کرد 

دەربارەی شوێنی نیشتەجێ بوونی. بەاڵم عیسا وەاڵمی نەدانەوە ، بەڵکو 

بانگی کردن و ووتی : " وەرن تەماشا بکەن " . بەمەش عیسا ئەوانی 

دیکەی بانگ دەکرد بۆ ناو ژیانی و ماڵەکەی ، وە ڕێگەی دەدان بە ناسینی 

نزیکەوە . ویستی پێناسی ڕاستەقینەی خۆی بەوان بناسێنێ و شارەزا بن  لە

لە شێوازی ژیانی ڕۆژانەی و تێکەڵ بە ژیانی بن . ئینجا بە خێرایی 



قوتابیەکان هەمان شتیان کردەوە . کاتێ نەسەنئیل پرسیاری کرد کە ئایا 

 عیسا ، مەسیحەکەیە ) چونکە لە شوێنێکی سادەی وەك ناسیرەوە هاتوە (

فیلیپۆس وەاڵمی دایەوە : " وەرەو ببینە !" قوتابیەکانیش هەروەها 

دەیانویست خەڵکی دیکە عیسا بناسن وە تێكەڵ بە ژیانی بن . لەبەرئەوە 

بانگیان کردن بەرەو عیسا و بۆ لێكۆڵینەوەیان تاکو بزانن کە مەسیحەکەیە 

 . 

شێوەی  ئەگەر باوەڕداران بیانەوێت خەڵکی تر ڕاستی مەسیح بزانن ، وە

ژیانی باوەڕداران بزانن ، دەبێت بانگیان بکەن بۆ ماڵەکانیان و بۆ ناو 

ژیانیان . من دەمەوێ وەك قوتابیەکان بم لە بانگ  کردنی خەڵکی بۆ 

ناوماڵم و ژیانم تاکو ئەو ژیانە ببینن کە باوەڕداران بە مەسیح پێی دەژین ، 

 وە تاکو عیسا بناسن . 

 چۆن دەڕوانیتە خەڵکی . :  ٢ ئاشکراکردنی ٤٢: ١یۆحەنا 

کاتێ ئەندراوس شیمۆنی برای هێنا بۆ الی مەسیح ، عیسا سەیری کردو 

ڕوانیە دڵی . عیسا دەیزانی کە شیمۆن پیاوێکی گەورەبوو بەاڵم دڵی بچوك 

بوو . هەروەها دەیزانی کە شیمۆن بەڵێنی گەورە دەدات و بەاڵم دەترسێ 

ن پیاوێکی هەڵەشەیە . بەاڵم عیسا بیباتە سەر . هەروەها دەیزانی کە شیمۆ

مەزنترین پێغەمبەرە . لەبەر ئەوە ئاگای لە دۆخی هەموو کەسێكە نەك 

هەر لە ئێستادا بەڵکو هەروەها لە ئایندەدا . عیسا دەیزانی کە شیمۆن 

دەگۆڕێت ، وە لەباوەڕەکەیدا دەچەسپێ ، وە سازش ناکات لەسەر ڕاستی ، 

ر بنەمای دۆخی ئێستای بەڵکو هەروەها عیسا نەیڕوانیە شیمۆن تەنها لەسە

لەسەر ئایندەی کە دەبێتە چی . عیسا دەیزانی نیعمەتی خودا چی لە ژیانی 

قوتابیەکەی دەکات . لەبەرئەوە ، ناوێكی دیکەی لێنا ئەویش " پەترۆس" 

( ، عیسا پێشبینی کرد کە ١٨: ١٦واتاکەی " تاشە بەرد". دواتر لە مەتا )

س " ئەو تاشە بەردە" بونیاد دەنێ . لە کردار كڵێسای خۆی لەسەر پەترۆ

دەخوێنینەوە چۆن عیسا پەترۆسی بەکارهێنا بۆ دامەزراندنی یەکەمین 

کڵێسا لە نێو جولەکەدا ، وە یەکەمین کڵێسا لە نێو سامیریەکان دا، وە 

یەکەمین کڵێسا لە نێو نەتەوەکاندا . منیش دەمەوێ وەکو عیسا بم . دەمەوێ 

ك تەنها لەوەی کە ئێستا چی یە بەڵکو لە ئایندەدا دەبێتە بڕوانمە خەڵکی نە



چی بەهۆی نیعمەتی خوداوە . چونکە نیعمەتی خودا توانادارە لەسەر 

 گۆڕینی هەموو کەسێك لەسەر زەوی ! 

منیش دەمەوێ ئاگری هیوا بەردەمە خەڵکی کە نیعمەتی خودا توانادارە لە 

بڕوانمە گوناهەو  گۆڕینیان . لە بری ئەوەی ڕەخنەیان لێ بگرم و

هەڵەکانیان ، دەمەوێ هانیان بدەم و بڕوانمە پێشکەوتنیان لە گەشەکردنی 

 باوەڕیان بە مەسیح .

  

 ڕونکردنەوە .           پرسیار: ٣ هەنگاوی

: حەز دەکەی کام پرسیارە بخەیتە ڕوو بۆ کۆمەڵەکە لەبارەی بیربکەوە 

و ئەو ڕاستیانەی ئەم بەشەی کتێبی پیرۆز؟ باشترە هەوڵ بدەین هەمو

تێ بگەین ، وە ئەو شتانەی تا ئێستا  ٥١ -١٩: ١ڕاگەیەنراون لە یۆحەنا 

 لێی تێنەگەیشتووین پرسیاری لەبارەوە بکەین. 

: وریا بە لە شێوازی پرسیارەکەت هەوڵ بدە ڕوون بێت ، دواتر بنوسە

 پرسیارەکەت لە پەڕاوەکەتدا بنوسەوە.

ان کاتێك بەسەردەبەن لە : )  دوای ئەوەی ئەندام 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 

 گفتوگۆکردن سەبارەت بە پرسیارەکان (.  

  

  ٢١: ١یۆحەنا 

 : ئایا یەحیای لەئاوهەڵکێش " ئیلیاس"بوو یان نا؟  ١پرسیاری 



 تێبینیەکان : 

پێیان وابوو کە پێغەمبەر ئیلیاس جارێکی تر دێتەوە بۆ زەوی لە جولەکە 

پێش هاتنی مەسیا . ئەوان ڕاڤەیەکی پیت بەندییان کردبوو بۆ ئەوەی لە 

، فریشتەی  ١٧: ١دا هاتبوو. بەاڵم لە ئینجیلی لۆقا  ٦ -٥: ٤مەالخی 

خوداوەند ڕایگەیاند کە یەحیای لەئاوهەڵکێش دێت تاکو ڕێگا ئامادە بکات 

ۆ عیسای مەسیح ، وە هەڵدەستێ بە کارەکەی بە "بە ڕۆح و توانای ب

ئیلیاسەوە " ، زۆربەی ڕۆڵەکانی ئیسرائیل بۆ الی خوداوەندی خودایان 

دەگەڕێنێتەوە . وە دڵی باوکان بۆ منداڵەکان و یاخیبوانیش بۆ دانایی 

ڕاستودروستان دەگەڕێنێتەوە ، وە گەلێکی ئامادە بۆ خوداوەند ڕێکدەخات . 

، عیسای مەسیح یەحیای لەئاوهەڵکێشی  ١٣ -١٢: ١٧وە لە ئینجیلی مەتا 

بە ئیلیاس ناوی برد . هەرچەندە یەحیای لەئاوهەڵکێش بەناو ئیلیاس نەبوو 

، بەاڵم فریشەی خوداوەند و عیسا وتیان یەحیای لەئاوهەڵکێش ئەو 

 پێشبینیانەی هێنایەدی کە لەمەالخیدا هاتووە  .

ونی وتی کە ئیلیاس ) یەحیای لەئاوهەڵکێش( هات عیسای مەسیح بە ڕ -٤

و کاری ئامادەکاری تەواو کرد ، بەاڵم نەوەی ئیسرائیل دانیان پیانەنا ، 

 بەڵکو کوشتیان . 

 ٢٥: ١یۆحەنا 

 ؟    بۆچی یەحیای لەئاوهەڵکێش خەڵکی لەئاو هەڵدەکێشا: ٢پرسیاری 

 تێبینیەکان:

یەحیای لەئاوهەڵکێش بە ڕونی وتی کە ئەو مەسیا و ئەو کەسە نیە کە 

جولەکەکان لەو کاتەدا بیریان لێ دەکردەوە . فەریسیەکان پرسیاریان 

هەبوو لەبارەی ئەوەی بۆچی لەئاوهەڵکێشان دەکات ) واتە دەربارەی ئەو 

کارەی کە ناکرێ کەس پێی هەستێ جگە لە مەسیا یاخود ئەوەی مەسیا 

پێداوە بە فەرمی (. فەریسیەکان پێیان وابوو کەس ناتوانێ خەڵکی ڕێگەی 

لەئاوهەڵبکێشێ تەنها مەسیا یاخود ئیلیاس ی پێغەمبەر نەبێت  .  ئەوان 

دەیانزانی کەس ناتوانێ پەرستشی پاککردنەوە ئەنجام بدات جگە لە کاهین 



اندا وە لەئاوهەڵکێشانیش یەکێك بوو لەو پاککردنەوانە. لە سیپارەی لێڤیەک

کە هیچ کەسێ بۆی نیە جگە لەکاهین  ٧ -١: ١٤هاتوە لە لێڤیەکان 

چۆلەکەی زیندوو تێکەاڵو بە خوێنی چۆلەکەی سەربڕاو بکات . وە هیچ 

کەسێ بۆی نیە جگە لە کاهین ئەم خوێنە بپڕژێنێ بەسەر گەڕوگولدا . 

ئەمەش بۆمان دەردەخات کە پرۆسەی پاککردنەوە کاری تەنها مەسیایی 

دا دەفەرموێ : " ئاوێکی پاکتان  ٢٥: ٣٦. خودا لە خزقیال  بوو بەس

بەسەردا دەپڕژێنم و لە هەموو گاڵویەکانتان پاك دەبنەوەو لە هەموو 

دا دەفەرموێ:  ٢٣: ٣٧بتەکانتان پاکتان دەکەمەوە " . هەروەها لە خزقیال 

" ... بەڵکو ڕزگاریان دەکەم لە شوێنی گاڵویان و پاکیان دەکەمەوە جا 

 گەلی من و منیش دەبمە خودایان".  دەبنە

بەاڵم ئەگەر یەحیای لەئاوهەڵکێش مەسیا نەبێت یاخود یەكێك لەو کەسانە 

نەبێت کە پێش مەسیا دێت بە پێی بیری جولەکە ، ئەی بۆچی خەڵکی 

لەئاوهەڵدەکێشێ ؟ لێرەدا ڕوونە کە فەریسیەکان تێنەگەیشتوون لە ڕاستی 

ەش تێنەگەیشتن کاتێ وتی ئەو کەسەم یەحیای لەئاوهەڵکێش . هەروەها لەو

پێشبینی کردوە ) واتە ئەو  ٣: ٤٠کە ئیشایای پێغەمبەر لە سیپارەی ئیشایا 

کەسەیە کە ڕێڕەوێکی ڕاست بۆ خوداوەند ئامادە دەکات ( . یەحیای 

لەئاوهەڵکێش وتی ئەو کەسەیە کە پێش مەسیا دەکەوێت ، وە مەسیا 

 ٣٣: ١کێش لە ئینجیلی یۆحەنا خوداوەندە ! هەروەها یەحیای لەئاوهەڵ

دەڵێ ئەو تەنها لەئاویان هەڵدەکێشێ بەاڵم مەسیا لە ڕۆحی پیرۆزیان 

هەڵدەکێشێ )باپتیز( . بەمەش یەحیای لەئاوهەڵکێش باسی جیاوازی زۆری 

خۆی و مەسیای بە ڕوونی کرد . لەو کاتەدا یەحیا شتێکی پێشکەش دەکرد 

بەاڵم عیسای مەسیح شتێکی  هێماو نیشانەیەك بوو لە ئاو پێکهاتبوو،

ڕاستی پێشکەش دەکرد ئەویش پاککردنەوەو نوێبونەوە بوو بە هێزی 

 ( ! ٦ -٤: ٣؛ تیتۆس ٥: ٣؛ یۆحەنا ٨: ١ڕۆحی پیرۆز ) مەرقۆس 

یەحیای لەئاوهەڵکێش وتی  مەسیا لە نێوانیان ڕاوەستا بەاڵم نەیانناسی ! 

ئاشکراکردنی هەروەها هۆشداری پێدان لە گەڕان وهەوڵەکانیان بۆ 

مەسیحانی درۆزن ، چونکە هەوڵەکانیان نەزۆك دەبێ لە جیاکاری 

: ١کردنیان بۆ مەسیای ڕاستەقینە ! وە یەحیای لەئاوهەڵکێش لە یۆحەنا 



دا دەڵێ : هۆکاری لەئاوهەڵکێشانی خەڵکی بە ئاو بریتی یە لە  ٣١

یلی ئاشکراکردنی مەسیای ڕاستەقینە بۆ ڕۆڵەکانی ئیسرائیل . وە لە ئینج

دەخوێنینەوە کە یەحیای لەئاوهەڵکێش لە چۆڵەوانی  ٤: ١مەرقۆس 

دەرکەوت " جاڕی لەئاوهەڵکێشانی تۆبەکردنی دەدا بۆ گوناهـ بەخشین ". 

ئەو بانگەوازەکەی بۆ تۆبەکردنی جولەکە لە گوناهەکانیان بەهەند 

وەرگرتبوو ، هەروەها بۆ ئامادەکردنی دڵیان بۆ پێشوازیکردن لە مەسیا. 

اوی هەڵکێشان وەك نیشانەیەك لە ئامادەکردنی دڵیان بۆ ئەو مەسیایەی لەئ

کە دێت . لەئاوهەڵکێشان بە ئاو هێماو نیشانەیەك بوو بۆ پێویستیان لە 

پاكبونەوەی ڕۆحی ! تائەو کاتە ، لەئاوهەڵکێشانی یەحیا پەیوەست بوو بە 

ەوە وەك پەرستشی پاکبونەوە لە پەیمانی کۆندا ئەوەی خەڵکی پێ پاكدەکرای

پەرستش ) واتە خاوێنی دەکردنەوە تاکو بتوانن لە خودا نزیك بنەوەو 

بیپەرستن (. وە تەنیا کەسێك کە لە توانایدا بوو خەڵکی لە ڕووی ڕوحیەوە 

پاك بکاتەوە )واتە نوێیان بکاتەوە ( ئەوە عیسای مەسیحە . لەبەرئەوە 

ەیان بکات بۆ یەحیای لەئاوهەڵکێش جولەکەی لەئاوهەڵدەکێشا تاکو ئاماد

پێشوازیکردن لە مەسیح . وە لە ڕێگەی وتارو ئامۆژگاریەکانی و 

لەئاوهەڵکێشانی یەوە کاری دەکرد بۆ جەخت کردن لە هۆشیاری و 

بەئاگایی ڕۆڵەکانی ئیسرائیل لەبارەی بەرخی خوداوە ئەوەی گوناهەی 

جیهان الدەبات و خەڵکی لە ڕۆحی پیرۆز هەڵدەکێشێ )باپتیزیان دەکات( 

 ( . ٣٣: ١ۆحەنا )ی

  ٢٩: ١یۆحەنا 

  بۆچی عیسا بە "بەرخی خودا"  ناودەبرێ ؟: ٣پرسیاری 

 تێبینیەکان : 

عیسا بە "بەرخی خودا" ناودەبرێ چونکە لەئەودا هەمووبەرخەکان وەك 

نیشانەو هێما لە پەیمانی کۆندا دەرکەوتن . لە پەیمانی کۆندا چەندین بەرخ 

 تنی مەسیا : هەبوون نیشانەو هێما بوون بۆ ها

 )أ( بەرخی پەسەخ :



بەرخی پەسەخ لە جەژنی پەسەخدا سەردەبڕا . وە خوێنەکەی دەپڕژا 

بەسەر دەرگای ماڵی باوەڕداراندا لە میسر تاکو خودا توڕەییەکەی بگۆڕێ 

 ١لەسەریان و بیدات بەسەر ئەوانەدا کە تۆبەکار نین لە میسر . لە 

خی پەسخەمانە " . هەروەها دەخوێنینەوە کە عیسا " بەر ٧: ٥کۆرنسۆس 

دەخوێنینەوە کە عیسا لەخاچدرا تاکو توڕەیی  ١٩ -١٨: ١پەترۆس  ١لە 

خودای ڕاستودروست و پیرۆز بگۆرێ ، ئەو توڕەییەی شایەنمانە بە هۆی 

گوناهەکانمانەوە . وە خوێنی پیرۆزی بەخت کرد لە پێناوی ژیانی پوچی 

 ئێمەدا . 

)ب( ئەو بەرخانەی کە ڕۆژانە پێشکەش دەکران وەك قوربانی سوتاندن 

 : 

دا هاتوە ، دەبوو کاهینەکان هەموو  ٤: ٢٨بەپێی ئەوەی لە سیپارەی ژمارە 

بەیانی و ئێوارەیەك بەرخ سەربڕن . وە بە پێی ئەوەی لە سیپارەی 

ڕی و دا هاتوە دەبوو ئەو بەرخە ساغ بێت تاکو نیشانە بێت بۆ پ ١لێڤیەکان 

تەواوی و بێ گوناهی مەسیح . وە دەبوو کاهین دەست بخاتە سەر 

بەرخەکە وەك ئاماژەیەك بۆ ئەوەی گوناهەی کەسەکە چوەتە سەر 

بەرخەکە ) ئەمەش نیشانە بوو بۆ عیسای مەسیح ( . وە لە پەیمانی کۆندا ، 

" قوربانی سوتاندن " بۆ کەفارەتی گوناهی کەسەکە پێشکەش دەکرا . 

ە پەیمانی نوێدا قوربانی سوتاندنەکە عیسای مەسیحە لەخاچدرا هەروەها ل

: ٣و تەنیا ڕێگەیە کە جێی ڕەزامەندی خودایە بۆ کەفارەتی گوناهە )ڕۆما 

٢٥.) 

 پێشبینی لەبارەوە کراوە: ٥٣)ج( ئەو بەرخەی لە ئیشایا 

دەخوێنینەوە : " هەموو وەك مەڕ وێڵ بووین  ١٠،  ٧ -٦: ٥٣لە ئیشایا 

ی ڕێگای خۆمان گرت خوداوەندیش هەموو تاوانەکانی ئێمەی هەر یەکە مل

خستە سەر ئەو. ستەمی لێکرا ، کەچی خۆی زەلیل کرد و دەمی نەکردەوە 

وەك بەرخ بۆ سەربڕین ببرێت وەك مەڕ لەبەردەم ئەوانەی دەیبڕنەوە بێ 

دەنگ بوو دەمی نەکردەوە . ... بەاڵم خوداوەند مەبەستی بوو بە غەم 

. ئەگەر گیانی خۆی کرد بە قوربانی تاوان..." هەروەها وردوخاشی بکات 



دەخوێنینەوە کە " قوربانی تاوان " پێشکەش دەکرا ١٦ -١٤: ٥لە لێڤیەکان 

وەك کەفارەت بۆ تاوانی ئەو کەسەی شتێکی بکردایە پێچەوانەی 

داواکاریەکانی خودا بایە . قوربانی کەفارەتی تاوان واتە خودا توڕەیی 

ر گوناهەی کەسەکە . بەم شێوەیە ، هەموو ئەو خۆی الدەبات لەسە

بەرخانەی باس کران لە پەیمای کۆندا گەیشتینە ئەو ئەنجامەی هێماو 

 نیشانەکانیان لەپەیمانی نوێ و لە عیسای مەسیح دا هاتەی دی! 

 ٣٢: ١یۆحەنا 

بۆچی دەبایە عیسا لەبەرچاوی خەڵکەکە پێشوازی بکات :  ٤پرسیاری 

 لە ڕۆحی پیرۆز ؟

 یەکان :تێبین

لە کتێکدا یۆحەنای مزگێنیدەر دڵنییایە لەوەی خوێنەران سێ ئینجیلەکەی 

دیکەیان خوێندوەتەوە ، لە ئینجیلەکەیدا دەنوسێ دەربارەی لەئاوهەڵکێشانی 

عیسا لەسەر دەستی یەحیای لەئاوهەڵکێش لە دەریاچەی ئوردون . لەو 

سا . لەگەڵ کاتەدا ، ڕۆحی پیرۆز لە شێوەی کۆترێك نیشتەوە لەسەر عی

ئەوەی کە ڕۆحی پیرۆز جەستەی نیە و نابینرێ بە چاوی ئاسایی ، بەالم 

خودای باوك ڕێگەی دا بە عیساو یەحیای لەئاوهەڵکێش ڕۆحی پیرۆز 

ببینن لە شێوەی کۆترێکدا . خودا بۆیە الشەی کۆتری هەڵبژارد بۆ ڕۆحی 

ەمانەش لە پیرۆز ڕەنگە کۆتر نیشانە بێت بۆ پاکی و دڵنەرمی و ئاشتی ؛ ئ

خەسڵەتەکانی ڕۆحی پیرۆزن هەرچەندە جیاوازیەکی زۆر هەیە لە نێوان 

هەردوکیان . لەبارەی پاکی و بێگەردی ڕۆحی پیرۆز نامەی ئەفەسۆس 

دەخوێنینەوە کە هەموو جۆرەکانی گوناهە ڕۆحی پیرۆز خەمبار  ٣٠: ٤

 ١٣، ٨: ١٦دەکات. لەبارەی دڵنەرمی ڕۆحی پیرۆز لە ئینجیلی یۆحەنا 

ەخوێنینەوە کە ئەو زۆر لە خەڵکی ناکات بۆ ڕێگای ڕاستی خۆی بەڵکو د

سەرزەنشتیان دەکات لەسەر گوناهە ، وە ڕێنماییان دەکات بۆ 

ڕاستودروستی و لەسەر حوکمدان . لەبارەی ئاشتی ڕۆحی پیرۆز لە 

دەخوێنینەوە کە ئەو نابێتە کۆسپ بۆ خەڵکی ،  ٢٠ -١٧: ١٤نامەی ڕۆما 

ەنێ ، ئیدی ڕۆحی پیرۆز بۆ ماوەیەك لەسەر ئەم شێوە بەڵکو بونیادیان د



بینراوە بەسەر عیساوە جێگیربوو . پاشان گوێی لە دەنگی خودای باوك 

بوو کە فەرموی ئەمە کوڕی خۆشەویستمە و زۆر پێی دڵشادم . لێرەدا 

دەبینین کە چۆن خودای سێ ئەقنوم خودی خۆی دەردەخات بۆمان بە 

 ۆحی پیرۆز . خەسڵەتەکانی باوك ، کوڕ ، ر

بەاڵم بۆچی دەبوو عیسای مەسیح پێشوازی بکات لە ڕۆحی پیرۆز ؟ بە 

(. ١٧: ٣کۆرنسۆس ٢پێی سروشتی خودایی ، کوڕی خودا ڕۆحەکەیە ) 

بەاڵم بە پێی سروشتی مرۆیی ، ڕۆحی خودا ئاوێزانی بوو ، ئەمەش واتە 

نیدا ، کاتێ ڕۆحی خودا ئاوێزانی عیسای مەسیح بوو لە کاتی لەئاوهەڵکێشا

نیشتەوە سەر عیسای مرۆڤ . بەمەش عیسای مرۆڤ بە ڕۆحی پیرۆز 

دەستنیشانکرا و خودا پشتگیری کرد تاکو هەڵسێ بە چاالکیەکی دیاریکراو 

ئەویش نێوندگیریە لە نێوان خوداو مرۆڤدا . وە بۆ ئەوەی هەڵسێ بەم 

چاالکیە ، دەبوو لەگەڵ ڕۆحی پیرۆز تێكەڵ بێت . عیسا دەیزانی ئەو 

هاتوە لە ئەودا هاتەدی بۆیە لە ئینجیلی  ٢ -١: ٦١شبینیەی کە لە ئیشایا پی

دەفەرموێ : " ڕۆحی خوداوەندم خوداوەند لەسەرمە  ١٩ -١٨: ٤لۆقا 

چونکە خوداوەند دەستنیشانی کردم ، ناردمی بۆ مزگێنی دان بە کڵۆڵەکان 

ەم و بۆ دڵدانەوەی دڵشکاوەکان تا بانگەوازی ئازادی بۆ ڕاپێچراوەکان بک

بەڕەاڵکردن بۆ دیلەکان . تا بانگەوازی ساڵی ڕەزامەندی بۆ خودا بکەم ". 

دەڵێ: لەبەرئەوەی خودا بێ سنور ڕۆحی  ٣٤: ٣یۆحەنا لە ئینجیلی یۆحەنا 

پیرۆز دەدات بە عیسا ! ئەمەش هەمان ئەو واتایە دەگەیەنێ کە پۆڵس 

سیحدا لەنامەی بۆ کۆڵۆسی دا دەڵێ : "چونکە تەوای خودایەتی لە مە

 نیشتەجێیە ، بە لەشی خۆی " .

 ٤٧: ١یۆحەنا 

بۆچی عیسا بەنەسەنئیلی وت کە " ئیسرائیلی ڕەسەنەو :  ٥پرسیاری 

  گومانی تیادا نیە" یاخود " ئیسرائیلی بێ فێڵە " ؟

 تێبینیەکان : 

ئاماژە بەوە دەکات کە فریشتەکانی خودا سەردەکەون و  ٥١: ١یۆحەنا 

دادەبەزن لەسەر عیساو ئەویش بیر لە یاقوب دەکاتەوە لە کاتی وتوێژی 



لەگەڵ نەسەنئیلدا . وە لە سیپارەی پەیدابوون ئیسحاق بە عیسۆ دەڵێ : " 

جێی براکەت بە فێڵبازی هات و پیرۆزیەکەتی برد ". عیسۆ ووتی : ئایا لە 

خۆیدا نیە کە ناونراوە یاقوب )واتە فێڵباز( . بەاڵم بەکارهێنانی فێڵ بۆ 

مەبەستی کەسێتی تەنها خەسڵەتی یاقوب نەبوو ، بەڵکو خەسڵەتی نەوەکانی 

دەبینین کە چۆن :  ٣٤یاقوبیش بوو هەروەها )واتە جولەکە(. لە پەیدابوون 

 بە تااڵن دەبەن.جولەکە بە فێڵ دانیشتوانی شارێك دەکوژن و مااڵتیان 

بەم شێوەیە ، دەستەواژەی ) ئیسرائیلی بێ فێڵ ( دەستەواژەیەك بوو لە نێو 

خەڵکیدا بەکاردەهێنرا بۆ کۆمەڵێکی دیاریکراو لەوانەی ڕاستگۆبوون لە 

نێو ئیسرائیلیەکاندا . لەبەرئەوە کاتێ عیسا نەسەنئیلی بینی پێی فەرموو : " 

انێکی تێدا نیە !" ڕەنگە فێڵ ئەوەتا ئیسرائیلی بێ فێڵ کە هیچ گوم

 -٢٤: ٢خەسڵەتێکی گشتی بووبێ لەنێو هەمو گەالندا . لە ئینجیلی یۆحەنا 

دەخوێنینەوە کە : عیسای مەسیح نەك هەر تەنا خەڵکی دەناسی بەڵکو  ٢٥

نیازی دڵەکانیشیانی دەزانی . ئەمەش واتە عیسا دەمناسێ و هەموو شتێك 

شم ، حەزم ، هەڵوێستەکانم . هەروەها دەزانێ لەبارەی منەوە  وەك بیروهۆ

ئەو کاتەش کە هەوڵ دەدەم کەسانی تر بخەڵەتێنم . لەبەرئەوە ، زۆر 

گرنگە ڕێگە بدەم بە ڕۆحی پیرۆز بیروهۆش و حەزو هەڵوێستەکانم 

 بگۆڕێت . 

  ٥١: ١یۆحەنا 

مەبەست چی یە لە بینینی فریشتەکانی خودا سەردەکەون :  ٦پرسیاری 

  کوڕی خودا ؟ و دادەبەزن لەسەر

 تێبینیەکان : 

عیسا ئەو کات بیری دەکردەوە لە یاقوبی باوکمان . وەك چۆن لە 

دەخوێنینەوە کە یاقوب لە خەونیدا بینی پلیکانەیەك لە نێوان  ٢٨پەیدابوون 

ئاسمان و زەوی یەو فریشتەکانی خودا پێیدا سەردەکەون و دێنە خوارێ و 

وب پیرۆز دەکات و بەڵێنی خوداوەند بۆ خۆی لەسەری وەستاوەو یاق

دەداتێ وەك دەفەرموێ : " من خوداوەندم خودای ئیبراهیم ی باوکت و 

خودای ئیسحاق . ئەو زەوییەی لەسەری ڕاكشاوی دەیدەم بە خۆت و بە 



نەوەکەت . نەوەکەت وەك خۆڵی زەوی دەبێت و بەرەو خۆرئاواو 

ەویش لە خۆرهەاڵت و باکور باشور باڵو دەبنەوە . هەموو هۆزەکانی ز

تۆو نەوەی تۆوە پیرۆز دەکرێن . ئەوەتا لەگەڵتام و دەتپارێزم بۆ هەر 

الیەك بچیت ، دەشتگەڕێنمەوە بۆ ئەم زەوییە ، چونکە وازت لێ ناهێنم 

 هەتا هەموو بەڵینەکانم بەجێنەگەیەنم کە پێم فەرموی " . 

وە ئینجیلی یۆحەنا ، ئاماژە بە عیسا دەکات وەك هێماو نیشانەیەك بۆ 

لیکانەکەی یاقوب کە لە عیسای مەسیحدا هاتەدی ! چونکە عیسای مەسیح پ

تەنها پلیکانەو ڕێگایە لە نێوان ئاسمان و زەوی ! ئەو تەنها نێوەندگیرە لە 

نێوان خوداو مرۆڤ . لە ڕێگەی قوربانیدانەکەی لەسەر خاچ ، خودای 

 ا . ئاشت کردەوە لەگەڵ گوناهباران ، هەروەها گوناهبارانیش لەگەڵ خود

عیسا بە نەسنەئیل دەڵێ : شتی گەورەتر دەبینیت . بەاڵم ئەو شتە گەورانە 

دەبێ چی بن ؟ قوتابیەکان تێبینیان کرد کە عیسا مەعریفەو دانایی لە 

ڕادەبەدەری هەیە و ڕاستەوخۆ نێو دڵی نەسنەئیلی پشکنی و زانی چی 

دەبینیەوە .  تێدایە . لەو کاتە بەدواوە زیاتر خەسڵەتی خوداییان لە عیسادا

هەروەها بینیان لەکاتی لەخاچدانیدا چۆن ئاسمان کرایەوە ، وە چۆن خودا 

؛ ٢٨: ٨لە مرۆڤ نزیك دەبێتەوەو ئاشتی دەبێتەوە لەگەڵ مرۆڤ ) یۆحەنا 

(. وە دواجار عیسا لە ڕۆژی حوکمدانی کۆتایی دەبیننەوە کە بە  ٣٢: ١٢

ت و فەرمانڕەوایی هێزو دەسەاڵت شکۆدارە و حوکم بەسەر جیهاندا دەدا

 (.١٤ -١٣: ٧ئاسمان و زەوی نوێ دەکات ) دانیاڵ 

     

 پەیڕەوکردن.              پەیڕەوی بکە: ٤هەنگاوی 

چی ڕاستیەك لەم بەشەی کتێبدا هاتوە دەشێ باوەڕداران بە  بیربکەوە :

 شێوەی پراکتیك پەیڕەوی بکەن ؟

ندێ پەیڕەوکردن : وەرن پێکەوە بیربکەینەوە و هەبەشداری بکەو بنوسە

 . ٥١ -١٩: ١بنوسینەوەو تەواو بکەین لە یۆحەنا 

: ئەو پەیڕەوکردنە پێشنیارکراوە کامەیە کە خودا دەیەوێ بیربکەوە 

 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 (.       

                            

 نمونە لەسەر پەیڕەوکردنی پێشنیارکراو .  -١

ئەو : کاتێ خەڵکی پرسیارت لێ دەکەن ، بە ڕونی باسی  ٢٣ -٢٢: ١

  بانگەوازەی خودا بکە بۆ ژیانت لە خزمەت و چاالکیەکان . 

: گوێ مەدەرە خەڵکی چۆن دەتبینن ، بەڵکو چاوببڕە لە عیسای  ٢٩: ١

 مەسیح بە خەڵکی بناسێنە. مەسیح )بەرخی خودا(. عیسای

: باپتیزم ی ڕۆحی پیرۆز کە تەنها یەك جار ڕوو دەدات زۆر بە  ٣٣: ١

 -١٢: ١٢کۆرنسۆس ١باشی لەم بەشانەی کتێبی پیرۆز ڕونکراونەتەوە 

. وە پڕ بوون لە ڕۆحی پیرۆز  ٨ -٤: ٣، تیتۆس  ٨ -٣: ٣، یۆحەنا  ١٣

 ٢١ -١٨: ٥کە چەندین جار ڕوو دەدات لە نامەی ئەفەسۆس 

 ڕونکراوەتەوە .

: بوار بدە بە خەڵکی بۆ تێکەاڵوبوونیان بە باوەڕدارانی مەسیح و  ٣٩: ١

 (. ٤٦کۆبونەوەکانیان . پێیان بڵێ : " وەرن و ببینن " )بڕوانە ئایەتی 

 : ئەندامانی خێزانەکەت ڕاکێشە بەرەو عیسای مەسیح . ٤٢: ١

بەڵکو بەو پێیەی کە : مەڕوانە خەڵکی کە ئێستا لە چی دۆخێکدان  ٤٢: ١

 لە داهاتوو دەبنە چی لە عیسای مەسیحدا .

: عیسا بانگمان دەکات ، نەك تەنها بۆ سەرسام بوون پێی بەڵکو  ٤٣: ١

 هەروەها بۆ ئەوەی شوێنی بکەوین و )ببینە قوتابی ئەو(.

: باسی عیسای مەسیح بکە بۆ هاوڕێکانت کە چۆن پێغەمبەران لە  ٤٤: ١

 ەیەوە نوسیویانە. پەیمانی کۆندا لەبار

 : ڕێزبگرە لە خەڵکی بە گوێرەی شایستە بوونیان .  ٤٧: ١



: بیر لەم پرسیارە بکەوە : " دانپیانانی کەسێتیت چی یە لەو  ٤٩: ١

 شتانەی پەیوەستە بە عیسای مەسیحەوە ؟ "   

 نمونە لەسەر پەیڕەوکردنی کەسێتی .  -٢

زۆر گرنگە مرۆڤ بڕوات و ببینێ ، من کە بەشداری کۆبونەوە )أ( 

مەسیحیەکان دەکەم تاکو ببینم باوەڕداران چی دەکەن ، وە تاکو زیاتر فێر 

بم لەبارەیانەوە . من دەمەوێ عیسا بناسم بە شێوەیەکی قوڵ و فراوان . 

 لەبەر ئەوە چوومە نێو کۆمەڵێکەوە بۆ لێکۆڵینەوەی کتێبی پیرۆز . 

سا سەیری پەترۆسی کرد ، نەك تەنها لەو دۆخەی ئەو کاتەی کە )ب( عی

تیایدا بوو بەڵکو هەروەها لە ئایندەدا لە چی دۆخێکدا دەبێت . لەبەرئەوە 

 من پێم وایە عیسا دەمگۆڕێ بۆ ئەو کەسایەتیەی کە ئەو دەیەوێ .  

 هاتنەدەنگ             . نوێژ بکە٥هەنگاوی 
ێك سەبارەت بە یەك ڕاستی کە خودا فێری بە نۆرە نوێژ دەکەین ، هەریەک

 . ٥١ -١٩: ١کردین 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 

. ٥١ -١٩: ١ان لەگەڵ کۆمەڵێکدا( ئینجیلی یۆحەنا کەسێكی تر ی  

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

 -٦کۆرنسۆس ١هەموو ڕؤژێك هاوکاری وەربگرە لە نیوەی بەشێك لە 

وسەوە . . باشترین شێوازی ڕاست بەکاربهێنە و تێبینیەکانت بن ٨  

٤- لەبەرکردن : تێڕامان بکەو ئایەتی نوێی لەبەرکردن یۆحەنا ١: ١٤ 

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

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. 

 

 


