
 

 وانەی هەشتەم –ڕێبەری پێنجەم 

 

 ١ نوێژ

 

نانە نوێژ بکەو کۆمەڵەکەت وئەم پرۆگرامی ڕاهێڕابەری کۆمەڵەکە : 

 تەرخان بکە بۆ بونیادنانی کڵێسای مەسیح . 

 

یەکەم نامەی کۆرنسۆسخولەك(    ٢٠بەشداریکردن )  ٢ 

 

و پەڕاوی تایبەتی خەڵوەتی ڕۆحیتان بە نۆرە بەشداری بکەن 

بەشە  ئەوەی فێری بوون لە خەڵوەت و تێڕامانەکانتان لەو بخوێننەوە

( لەگەڵ ڕەچاوکردنی ١٢ -٩کۆرنسۆس  ١دیاریکراوەی کتێبی پیرۆز )

 کات  باشترە بەشداریکردنەکان کورتخایەن بن .

 گوێ بگرن لە ئەو کەسەی بەشداری دەکات ، بەشێوەیەك مامەڵەی

ێشوازی ێوەیە ، پلەگەڵ بکەن هەست بکات ئەوەی دەیڵێ جێی بایەخی ئ

ات .لێبکەن . مشتومڕی لەگەڵ مەکەن لەو بابەتەی بەشداری پێدەک  

 

 

 ٣   ١٦: ١یۆحەنا    خولەك(٥لەبەرکردن )

          

  . ١٦: ١یۆحەنا  دوو بەدوو پێداچوونەوە بکەن :

 

 

٢٥ -١: ٢خولەك( یۆحەنا  ٨٥وانەی کتێبی پیرۆز )  ٤ 

 

 



پێناسەی عیسای مەسیح دەکات کە خۆی  ١١ -١: ٢: یۆحەنا  پێشەکی

پێناسەی  ٢٥ -١٢: ٢وە یۆحەنا دەردەخات بۆ قوتابیە یەکەمینەکانی . 

  عیسا دەکات کە خۆی بۆ دەردەخات بۆ کۆمەاڵنی خەڵکی ئۆرشالیم .  

 

  وشەکەی خودا            : بخوێنەوە .١هەنگاوی 
 .  دەخوێنینەوە ٢٥ -١: ٢پێکەوە 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

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

 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 

 (.   دەکەن بەشداری جیاواز شێوەیەکی

  

عیسا شکۆی خۆی دەردەخات  :١ئاشکراکردنی  ١١: ٢یۆحەنا 

 . لەڕێگەی پەرجوەوە 

کاتێ لەبارەی شکۆی خوداوەند عیسای مەسیحەوە دەدوێین ئەوا لەبارەی 

هەموو خەسڵەتە خوداییەکەیەوە دەدوێین کە بەتێروتەسەلی لە توێی 

سروشتە مرۆڤانەکەیدا ڕەنگ دەداتەوە . وە ئەو شتانەی ئاماژە بە 

شکۆمەندیەکەی دەدەن : وەك نیعمەتەکەی ، وە ڕاستیەکەی ، یۆحەنای 

" ئێمە شکۆی ئەومان بینی ... کە  ١٨ -١٤: ١ڵێ : یۆحەنا مزگێنیدەر دە



پڕە لە نیعمەت و ڕاستی ". مەبەست لە بینینی شکۆمەندی عیسای مەسیح 

تێڕامانە لە خەسڵەتە خوداییەکەی . وە واتای مەبەستدار لێرەدا بۆ وشەی 

"شکۆمەندی" نیعمەت و ڕاستیە کە بەرجەستە بوون لە کردارو 

 وشەکانیدا. 

شتانەی تر کە ئاماژە بۆ دەرکەوتنی شکۆی عیسای مەسیح دەکەن وە ئەو 

دا ، شکۆی عیسا دەرکەوت لە ڕێگەی  ١١: ٢پەرجوەکانێتی . لە یۆحەنا 

هەڵستانی بە کاری پەرجوەوە . چونکە ئەو پەرجوە خەسڵەتە خوداییەکەی 

ئاشکراکرد لە ڕێگەی گۆڕینی ئاو بۆ شەراب لە شایی قانای جەلیل. لێرەدا 

ن کە شکۆمەندیەکەی بەم شێوەی خوارەوە دەرکەوت : عیسا بە دەبینی

ڕێزگرتنی لە پرۆسەی هاوسەرگیری ، بەهاو ڕەوشتی تەواوەتی خۆی 

ئاشکرا کرد . وە بەخشندەییە خوداییەکەی ئاشکراکرد لە ڕێگەی دابین 

کردنی شەراب بە بەرچاوتێریەوە ؛ دواتر خاوەنی شاییەکەی پاراست لە 

ند حەز دەکەم تێڕامان بکەم لە شکۆمەندیەکانی شەرمەزاری . ئای چە

 مەسیح کە لەهەردوو پەیمانی کۆن و نوێ ئاشکرا کراون ! 

 ٢٥ -٢٤: ٢یۆحەنا 

عیسا متمانەی هیچ کەسێك ناخاتە سەرووی خۆی و :  ٢ ئاشکراکردنی

   . کاروباریەوە

کاتێ خەڵکەکە لە ئۆرشالیم پەرجوەکانی عیسایان بینی ، زۆربەیان 

( . بەاڵم عیسا "لەالی خۆیەوە متمانەی ٢٣: ٢پێهێنا ) یۆحەنا باوەڕیان 

پێنەکردن ، چونکە هەموانی دەناسی ". واتە عیسا نەیڕوانیە هەموو ئەو 

کەسانەی خۆیان وەك باوەڕداری ڕاستەقینە پیشان دەدا . چونکە تەنها 

عیسای مەسیح توانادارە لەسەر ناسینی هەموو خەڵکی و دڵەکانیان. 

نها ئەو دەزانێ کە ئایا ئەو کەسە بە ئەزمونی لەدایك بونەوەی هەروەها تە

دەخوێنینەوە : کە عیسای مەسیح "  ٢٥: ٢دوەمدا تێپەڕیوە یان نا . یۆحەنا 

پێویستی بەکەس نەبوو دەربارەی مرۆڤ شایەتی بۆ بدات ، چونکە 

 دەیزانی مرۆڤ چی تێدایە".



ێویستی بەکەس نەبوو لە بەشی یەکەمی ئینجیلی یۆحەنا دەبینین کە عیسا پ

هەواڵی بداتێ لەبارەی شیمۆنەوە کاتێ بۆیەکەمجار بینی ، ڕاستێتی 

شیمۆنی بۆخۆی زانی و هەر کە بینی پشکنینی تەواوی بۆ کرد . هەروەها 

بۆ نەسنەئیلیش کاتێ بۆ یەکەمجار بینی ، زانی کە ئیسرائیلیەکی بێ فێڵە. 

عیسا زانی باوەڕی  وە لە بەشی دوەمی ئینجیلی یۆحەنا دەبینین ، کە

زۆرینە لە ئۆرشالیمدا باوەڕێکی ڕاستەقینەو دڵسۆزانە نیە . ئەو نهێنی دڵی 

خەڵکی دەزانی وبە چاوەکانی خۆی دەیبینی . هەروەها بیرکردنەوەو 

حەزو هەڵوێستەکانیانی دەزانی . لە بەشی سێ یەمی ئینجیلی یۆحەنا 

داتێ لەبارەی دەبینین ، کە عیسا پێویستی بە کەس نەبوو هەواڵی ب

 نیقۆدیمۆسەوە کاتێ بۆ یەکەمجاری بوو چاوی پێکەوت . 

ئەم ئایەتانە زۆر گرنگن بۆ من چونکە دەزانم کە عیسا هەموو شتێك 

دەزانێت لەبارەی منەوە . وە توانادارە و کە دەمبینێت دەچێتە قواڵیی ئەقڵ 

(. ١٣: ٤؛ عیبرانیەکان ٩: ١٦هەواڵی ڕۆژان  ٢و دڵ و ژیانمەوە )بڕوانە 

وە ئەو الوازی من دەزانێ وەك چۆن الوازی پەترۆسی زانی ، وە 

دڵسۆزی من دەزانێ وەك چۆن دڵسۆزی نەسنەئیلی زانی ، وە باوەڕی من 

دەزانێ وەك چۆن باوەڕی هەموو خەڵکەکەی زانی ، وە ئەو پرسیارانەش 

دەزانێ کە لە دڵ و ئەقڵمدان وەك چۆن پرسیارەکانی ناو دڵ وئەقڵی 

 زانی .    نیقۆدیمۆسی

   

 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  ٢٥ -١: ٢ڕاگەیەنراون لە یۆحەنا 

 شتووین پرسیاری لەبارەوە بکەین. تێنەگەی

: 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 

 بخەنە ڕوو (.  پرسیارەکانیان



: ) 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 (.  

 

 ١١: ٢یۆحەنا 

مەبەست چی یە لەو پەرجوانەی باس کراون لە کتێبی  " :١ یپرسیار

  ؟ پیرۆزدا

 تێبینیەکان .

لێرەدا تێبینی دەکەین کە یۆحەنای نێردراو وشەی )نیشانە(ی بەکارهێناوە 

 لەبری "پەرجو" .

)أ( نیشانە واتە ئەو پەرجوەی کە جەخت لەسەر دەسەاڵتی خودای مەزن 

 و شکۆدار دەکاتەوە . 

ئامانج لە پەرجو سەرنج ڕاکێشانی خەڵکە نەك بۆ پەرجوەکە بەتەنها ، 

بەڵکو بۆ خودا ، کە پەرجوەکە ئەنجام دەدات ! زۆرجار ئەو پەرجوانەی 

باس کراون لە کتێبی پیرۆزدا لەو کاتانەدا ڕویانداوە کە خودا ویستویەتی 

ند بۆ ڕاگەیاندنێکی نوێ ببەخشێ . بۆ نمونە ، کاتێ خودا تەوراتی ڕاگەیا

موسا ، هەستا بەئەنجامدانی هەندێ پەرجو لە ڕێگەی موساوە : ئەوە بوو 

دە لێدانی لە دوژمنان دا ، ئاوی دەریای سوری گل دایەوە بەرەو دواوە 

تاکو نەوەی ئیسرائیل بتوانن بپەڕنەوە ، وە ئاوی سوێر و تاڵی گۆڕی بە 

موسا بەڵگەی شیرین ، هەروەها چەندینی تر . لەڕێگەی ئەم پەرجوانەوە ، 

خستەڕوو کە  تەورات بە دەسەاڵتی خودا درا . وە کاتێ خودا ڕاستی 

خۆی ئاشکرا کرد بۆ شانشینی یەهوداو ئیسرائیل لەو کاتەدا کە دوور 

کەوتبونەوە لە خودا ، خودا پەرجوی لە ڕێگەی پێغەمبەران ئیلیاو 

، وە  ئەلیشەعەوە ئەنجامدا . ئەوە بوو خواردنی دابین کرد بۆ بێوەژنەکە



ئاگری لەئاسمانەوە ناردو قوربانی و ئاو و بەردی لوشدا ئەوەی لەسەر 

قوربانگەکە بوون ، تاوەکو پیشانی بدات کە بتەکان هیچ هێزێکیان نیە . 

هەروەها چەند کەسێكی هەستانەوە لە مردن ، وە کۆیلەکانی پاراست 

 بەوەی گالیسکەی ئاگرینی کردوە پەرژین بۆیان و تاد.

ا سروشتی مرۆڤانەی وەرگرت لە کەسایەتی عیسای مەسیحدا وە کاتێ خود

و هات بۆ ئەوەی لەنێوانمان بژی ، هەستا بە ئەنجامدانی پەرجوی زۆر 

مەزن : نەخۆشی چاك کردەوە ، ئەو کەسانەی ئازاد کرد کە ڕۆحە 

پیسەکان دەسەاڵتدار بوون بەسەریاندا ، وە ئەو کەسانەی چاك کردەوە کە 

گەڕی و گولی ببوون ، وە مردووی هەستانەوە ، وە توشی نابینایی یان  

خواردنی دا بە حەشاماتێك لە خەڵکی برسی ، وە زریان و ڕەشەبای هێمن 

کردەوە . بەاڵم مەزنترین پەرجوی ئەوەبوو کە دایکی سکی بەم پڕ بوو بە 

ڕۆحی پیرۆز ، وە لە پاكیزەیەك لەدایك بوو ، وە هەستایەوە لە نێو مردوان 

ۆ ئاسمان ، وە ناوەستێ لە ڕزگارکردنی ملیۆنەها خەڵك لە و بەرزبۆوە ب

گوناهەکانیان و حوکمدانی هەتاهەتایی ، وە ژیانیانی گۆڕی و کردنی بە 

 هاواڵتی شانشینەکەی خودا ! 

وە کاتێ خودا کڵێساکەی دامەزراند لە هەموو شوێنێکدا لە ڕێگەی کاری 

امدا لە ڕێگەی نێردراوان و نوسینەکانیانەوە ، زۆرێك پەرجوی ئەنج

خودی نێردراوەکانەوە : بۆ نمونە نێردراوەکان نەخۆشیان چاک کردەوە ، 

ئەو کەسانەیان چاک کردەوە کە ڕۆحە پیسەکان بااڵ دەست بوون 

بەسەریاندا ، وە نابینایان چاک کردەوە ، وە مردویان هەستاندەوە . بەاڵم لە 

ز کردن بە ئینجیل هەموی گرنگتر ئەوە بو خودا بەکاری هێنان بۆ بانگەوا

تا ئەو پەڕی زەوی ، بۆ گۆڕینی ژیانی زۆرینە ، وە بۆ دامەزراندنی 

یەکەمین کڵێسا لە نێوان یەهود و سامیری و نەتەوەکاندا ، وە بۆ 

 نوسینەوەی سیپارەکانی کۆتایی لە کتێبی پیرۆزدا . 

)ب( نیشانە ئەوەیە کارێکی سەرسوڕهێنەرە لە جیهانی سروشتیدا کە 

 کات بۆ باوەڕێك لە جیهانی ڕۆحیدا .ئاماژە دە



کەواتە نیشانە مەبەستێکی دیاریکراوی هەیە ، بەاڵم پەرجو ئەوەی لە 

چوارچێوەیەکی )ماددی( شتکاری گەردونی بەدیهێنراودا ئەنجام دەدرێ 

ئاماژەیە بۆ پەرجویەك لە چوارچێوەی ڕۆحیدا لە گەردوندا ڕوودەدات . 

 ١٤: ٦ان لە ئینجیلی یۆحەنا بۆ نمونە پەرجوی زۆرکردنی سەبەتە ن

بۆئەوەیە سەرنجی خەڵکەکە ڕابکێشێ بۆ سەر عیسای مەسیح بەو 

( ئەوەی ژیانی هەتاهەتایی ٣٥: ٦خەسڵەتەی نانی ژیانە ) یۆحەنا 

دەبەخشێ بەوانەی باوەڕی پێدەهێنن . هەروەها پەرجوی چاککردنەوەی 

تە سەر سەرنج دەدا ١٦: ٩چاوی پیاوە نابیناکە لە ئینجیلی یۆحەنا 

( ئەوەی ١٢: ٨دەرکەوتنی عیسای مەسیح کە ڕوناکی جیهانە )یۆحەنا 

ڕوناکی ڕۆحی دەبەخشێ بەوانەی باوەڕی پێدەهێنن. هەروەها پەرجوی 

دا  ١٨: ١٢، ٤٧: ١١هەستانەوەی ئەلیعازەر لە مردن لە ئینجیلی یۆحەنا 

: ١١جەخت لەو ڕاستیە دەکاتەوە کە عیسا هەستانەوەو ژیانە )یۆحەنا 

(، وە ئەو ژیانێکی ڕۆحیی نوێ هەر ئێستا دەبەخشێ بەوانەی باوەڕی ٢٥

پێدەهێنن ، وە الشەی زەمینەییان دەگۆڕێ بە الشەی شکۆدار لەکاتی 

 (. ٢١: ٣هەستانەوەدا )فیلیپی 

شێوازەکە دەریدەخات ئەگەر پەرجوەکە هەڵگری ئەو واتا ڕۆحیە قوڵە بێت 

چاوەکان لەسەر خۆی الدەبات یان نا . لەهەموو بارەکاندا پەرجو هەمیشە 

و جەخت لەوە دەکاتەوە چاوی خەڵکی بخاتە سەر ئەنجامدەری پەرجوەکە 

دەبینین کە پەرجوی گۆڕینی ئاو بۆ شەراب بە  ١١: ٢! لە ئینجیلی یۆحەنا 

یەکەمین پەرجو ناودەبرێ کە عیسا پێی هەستا ، لێرەدا عیسای مەسیح 

مە کۆنەکە تەواو بکات و دەردەخات کە هاتوە بۆ جیهان تاوەکو سیستە

(. ١٧: ٥؛ مەتا  ٢١ -١٩: ٢بیگۆڕێ بە سیستەمی نوێ ) بڕوانە یۆحەنا 

چونکە بەهاتنی یەکەمی عیسای مەسیح سیستەمی پەیمانی کۆنی 

هەڵوەشاندەوە ) پەرستگا ، قوربانی ، وە گەلی تیۆکراسی و چەندینی تر ( 

ڕۆح و ڕاستی ، وە گۆڕی بە سیستەمی پەیمانی نوێ ) پەرستنی خودا بە 

قوربانی یەكجارەی کەفارەتمەندانەی عیسا بۆ هەتاهەتایی ، وە گەلی خودا 

پێكهاتوون لە هەموو نەتەوەیەك لەجیهاندا ، وە چەندینی تر( . ئیدی بەم 

شێوەیە سیستەمی نوێ بوە سیستەمێکی جیاواز لە سیستەمی کۆن وەك 

 چۆن شەراب جیاوازە لە ئاو ! 



بۆ ئەوە نیە باوەڕی پێ بهێنرێ ، بەڵکو  )ج( ئەنجامدانی پەرجوو

 بۆئەوەیە باوەڕ بەهێز بکات . 

واتە : " بەاڵم  ٣١: ٢٠لە دەقە ڕەسەنە یۆنانیەکەدا بۆ ئەم وشەیە لە یۆحەنا 

ئەم نیشانانە نوسراون تاکو بەردەوام بن لە باوەڕ...". بۆیە مەبەست لە 

ات و بەهێزی پەرجوو ئەوە نیە باوەڕ بدۆزێتەوە ، بەڵکو پشتگیری بک

بکات و بیکات بە باوەڕێکی ڕاستەقینەو دڵسۆزانە ! چونکە تەنها ڕۆحی 

پیرۆز دەتوانێ باوەڕ بدۆزێتەوە . وە پەرجوەکان و فێرکردنەکان 

لەبارەیەوە باوەڕەکە بەهێز دەکات . بۆیە یۆحەنای مزگێنیدەر ئینجیلەکەی 

نان و نوسیەوە بۆ بەهێز کردنی باوەڕی باوەڕداران بە ڕووی دوژم

 مامۆستا ساختەکان دا . 

 

  ١٧ -١٤: ٢یۆحەنا 

  بۆچی عیسا پەرستگای پاكکردەوە ؟: ٢پرسیاری 

 تێبینیەکان : 

هەموو ساڵێك دەبوو سەرجەم جولەکەکان ئاهەنگ بگێڕن لە جەژنی 

( وە لەماوەی جەژندا کە ١٧ -١٤: ٢٣پەسخەدا لە ئۆرشالیم ) دەرچوون 

قوربانیان پێشکەش دەکرد بۆ  حەوت ڕۆژی دەخایاند ، تیایدا زۆر

(. وە لەبەرئەوەی زۆربەی جولەکەکان لە ٢٥ -١٦: ٢٨خوداوەند )ژمارە 

واڵتانی دوورەوە دەهاتن ، ناچاردەبوون بە کڕینی ئەو ئاژەاڵنەی دەکران 

بە قوربانی لە ئۆرشالیم . وە پێشەوای کەنیشتی جولەکە ) کەسێکی 

ژنەی وەك هەلێك دەقۆزتەوە بۆ خراپەکار بوو بە حەنان ناودەبرا ( ئەم جە

قازانج و دەستکەوتی ماددی لە ڕێگەی بەکارهێنانی بەشێکی پەرستگا بۆ 

مەبەستی کڕین و فرۆش ) گۆڕەپانی نەتەوەکان ( بۆ مەبەستی بازرگانی . 

بێگومان ئەو خەڵکە کڕیارو فرۆشیارانە هەلپەرستانە مامەڵەیان دەکرد 

کی زۆری گاڵویان لەوانەوە دەست لەگەڵ خواپەرستە میوانەکان و قازانجێ

 دەکەوت .



هەروەها ، فرۆشیارەکان ئەم گۆڕەپانەیان بەکار دەهێنا بۆ ئاڵوگۆڕی 

بازرگانی . هەر خواپەرستێكی نێرینە دەبوو باجی سااڵنەی پەرستگا بدات 

کە بڕەکەی نیو شاقل بوو . لەبەرئەوە ئەو جولەکانەی کە لە واڵتانی تر 

وە بیانیەکانیان بگۆڕنەوە و بیکەن بە دراوی دەژیان دەبوو پارەو درا

جولەکە . وە ئەوانەی کڕین و فرۆشیان بە پارەوە دەکردو پارەیان 

دەگۆڕیەوە بۆ هەر گۆڕینەوەیەك بڕێك قازانجیان لێیان وەردەگرت . 

بێگومان ئەمەش هەروەها جۆرێك بوو لە چاوبەستەکی بەرامبەر بە 

چونکە ڕێژەی قازانجەکەیان زۆر خواپەرستەکان لەالیەن پارەگۆڕەوەکان 

زۆر بوو. کاتێ عیسا هات بۆ پەرستگا ، بینی خەڵکێك لەناو گۆڕەپانی 

پەرستگاکەدا کڕین و فرۆش دەکەن بە کۆتر و مەڕومااڵت ، هەروەها 

بینی خەڵکێکی تر وا خەریکی کڕین و فرۆشن و  پارە دەگۆڕنەوە ، وە 

و پەرستنی خوداوەند )بڕوانە پەرستگای خوداوەند کە تایبەتە بە ماڵی نوێژ 

( گۆڕیویانە بە بازاڕی بازرگانی و تیایدا هەموو جۆرە فێڵ و ٧: ٥٦ئیشایا 

 دزی و قازانجی ناڕەواو ساختەچێتیەك ئەنجام دەدەن !

 )أ( عیسا بەو پلەیەی کە کوڕی خودایە پەرستگای پاكکردەوە . 

: ٢" )لۆقا عیسا لە بارەی پەرستگاکەوە فەرموی کە ئەوێ "ماڵی باوکێتی

(. وە لە ڕێگەی پاكسازیکردنی پەرستگاوە عیسا ئەو دەسەاڵت و ٤٩

ڕاستیەی خۆی پەیڕەو کرد کە کوڕی تاقانەی خودایە )بڕوانە عیبرانیەکان 

( بۆ پارێزگاری لە ماڵی خودای باوكی و پیرۆز ڕاگرتنی و ٦ -١: ٣

 گەڕانەوەی بۆ ئامانجی سەرەکی پێشووی وەك شوێنی پەرستن ! 

 یسا بەو پلەیەی کە مەسیایە پەرستگای پاكکردەوە . )ب( ع

جولەکەکان بە تەواوی شارەزای سیپارە پیرۆزەکانیان نەبوون . چونکە لە 

ساڵی  هەزاری پ.ز داودی پێغەمبەر پێشبینی کردو ووتی : " دڵگەرمی 

(. وە پاكسازی پەرستگا ٩: ٦٩بۆ ماڵەکەت دەمسوتێنێت" )زەبور 

عیسا . لەو بارەیەوە مەالخی پێغەمبەر پێشبینی بەشداری دەکرد لە مردنی 

کرد کە خوداوەند لەناکاودا دێتە ناو پەرستگاکەی ، وە ئەو وەك ئاگری 

(! ئەمەش واتە ٣ -١: ٣پااڵوگە ، نەوەی لێڤیەکان پاكدەکاتەوە )مەالخی 



خودی پەیمانی کۆن ئاشکرای دەکات کە مەسیا هەموو ماف و دەسەاڵتێکی 

کردنی پەرستگا ! وە کاتێ عیسا پەرستگای پاكسازی بەدەستە لە پاكسازی

کرد ، قوتابیەکان بیریان کەوتەوە کە ئەو پێشبینیانە لەبارەی مەسیاوە لە 

پەیمانی کۆندا نوسراون . عیسا هێزی بەکارهێنا بۆ پاكکردنەوەی پەرستگا 

چونکە دەسەاڵتی کوڕایەتی تاقانەی خودای هەبوو وە دەسەاڵتی مەسیای 

 (! ٢٢: ٥بەجێکردنی سزا )بڕوانە یۆحەنا هەبوو بۆ جێ

 ٢٢ -١٨: ٢یۆحەنا 

مەبەست چی یە لە ڕووخانی پەرستگاو دروستکردنەوەی : ٣پرسیاری 

  لە سێ ڕۆژدا ؟

 تێبینیەکان : 

 )أ( بەڵگەکانی عیسا . 

عیسا فەرموی : " ئەم پەرستگایە بڕووخێنن ، بە سێ ڕۆژ 

هەڵیدەستێنمەوە". ئەمەش شێوەی لە مەتەڵ دەچوو چونکە وشەکان 

هەڵگری دوو واتا بوون : وشەی "پەرستگا" دەکرێ ئاماژە بێت بۆ ئەو 

تەالرەی بەبەرد دروستکراوە لە ئۆرشالیم یان بۆ الشە . وە وشەی 

ت بۆ تێکدانی تەالری بەردین یان "بڕووخێنن" دەکرێ ئاماژە بێ

لەناوبردنی جەستە . وە وشەی "هەڵیدەستێنمەوە" دەکرێ ئاماژە بێت بۆ 

 دروستکردنەوەی تەالری بەردین یان هەستانەوەی جەستەی مردوو ! 

 )ب( واتای بەڵگەکان . 

 عیسا مەبەستی بوو ئەمەی خوارەوە بڵێ : 

، بەاڵم ئەو لەڕۆژی هەرچەندە جولەکە جەستەی دەڕوخێنن )دەیکوژن( 

 سێ یەمدا هەڵدەستێتەوە لەنێو مردوان . 

وە بە ڕوخانی جەستەی مەسیح لەالیەن جولەکەوە ، بەهەمان شیوە تەالرە 

بەردینەکەشیان و سیستەمی پەرستنەکانیان و هەموو ئەوەی پەیوەندی بە 

 پەیڕەوکردنی پەرستشی ئاینیەوە هەیە دەڕووخێنن . 



ی مەسیح کاردەکات لە ڕێگەی هەستانەوەی لەسەروو ئەمەشەوە ، عیسا

جەستەیەوە بۆ دامەزراندنی پەرستگای ڕۆحیی نوێ و پەیڕەوکردنی 

پەرستشی ڕۆحی نوێ بەتەواوی تاوەکو خەڵکی خودا بپەرستن بە ڕۆح و 

 -٤: ٢پەترۆس  ١؛ ٢٢: ٢(؛ ئەفەسۆس ١٦: ٦کۆرنسۆس ٢بەڕاستی ) 

٥ ! ) 

 نی هێما لەیەکتر جیا بکرێتەوە. )ج( لە کتێبی پیرۆزدا ناکرێ هێماو خاوە

هێماو ئاماژەکە ، چادری کۆبونەوە یان تەالری پەرستگا بوو ئەوەی 

(. وە خاوەن هێماو ٢٢: ٢٥شوێنی نیشتەجێ بوونی خودابوو ) خروج 

ئاماژەپێکراوەکە جەستەی مەسیح بوو ئەوەی تەواوی خودایەتی تیایدا 

 (. ٩: ٢نیشتەجێ بوو )کۆلۆسی 

ەستەی مەسیح بڕووخێنێ بەهەمان شێوە پەرستگای بۆیە هەر کەسێ ج

ئۆرشالیم و هەموو ئەو پەیڕەوە ئاینی و )پەرستشە ئاینیە( دەڕووخێنێ ! 

کاتێ عیسا لەخاچ درا ئیدی پەرستگای ئۆرشالیم نەماو هەروەها سیستەمی 

پەرستن تیایدا هیچ بایەخ و گرنگیەکی نەما ! وە پەردەی پەرستگا 

(. وە کتێبی پیرۆز زۆر ٥١: ٢٧بوو ) مەتا  لەسەرەوە بۆ خوراوە شەق

 -٤٨: ٧بەڕوونی باسی دەکات کە پەرستگا هیچ گرنگیەکی نەما ) کردار 

(. هەروەها عیبرانیەکان بە ڕونی باس لەوە دەکات کە ٢٥ -٢٤: ١٧؛ ٤٩

عیسا بە کارە ڕزگاریە تەواوەتیەکەی یەكجار پەرستگاو پەرستشە 

وە دوای مردنی مەسیح بەچەند ساڵێکی  ئاینیەکانی  گۆڕی بۆ هەتاهەتایە !

ی زایینی( ، ڕۆمەکان هەستان بە  ٧٠کەم ) بەدیاریکراوی لە ساڵی 

 وێرانکردنی ئۆرشالیم و تەالری پەرستگاکە . 

بەهەمان شێوە ، هەستانەوەی جەستەی عیسای مەسیح ئاماژە دەکات بۆ 

ڤ دامەزراندنی پەرستگای نوێ ؛ پەرستگایەکی دیکە کە بەدەستی مرۆ

( . پەیمانی نوێ فێرمان دەکات کە ٥٨: ١٤دروستنەکراوە ) مەرقۆس 

 -١٦: ٣کۆرنسۆس  ١جەستەی باوەڕداران )کڵێسا( پەرستگای ڕۆحیە ) 

 -٤: ٢پەترۆس  ١؛ ٢٢ -٢١: ٢، ئەفەسۆس ١٦: ٦کۆرنسۆس  ٢،  ١٧

٥ .) 



 

 )د(  جولەکە دەبەنگ بوون لە ناسینەوەی خاوەنی هێماکە . 

نیان ئەو پەرستگا بەردینەبوو کە دروستکردنەکەی ئەوەی جولەکەکان بی

ماوەی چل وشەش ساڵی خایاندبوو. بەاڵم ئەگەر بە دڵێکی باوەڕدارانەو 

باشی لێکۆڵینەوەیان بکردایە لە سیپارەکانی کتێبی پیرۆز دەیانزانی کە 

پەرستگای ئۆرشالیم بە کەلوپەلەکانی ناوەوەی و بە هەموو 

ە یان سێبەرێکە و چارەنوسی وێرانکردنە ) پەرستشەکانیەوە تەنها هێمایەک

(  . ئیشایای پێغەمبەر پێشبینی کرد کە پەرستگا ماڵی ٥: ٨عیبرانیەکان 

(. هەروەها پێغەمبەر یەرمیا پێشبینی کرد کە، ٢ -١: ٦٦خودا نیە )ئیشایا 

چیتر بیر لە سندوقی پەیمان ناکەنەوەو باسی ناکەن و کەسیش هەوڵ نادات 

 ٧ -٦: ٤٠( ! لە زەبوری ١٦: ٣کاتەوە ) یەرمیا دووبارە  دروستی ب

:   ٧ -٥: ١٠نوسراوە بەپێی دەقە یۆنانیەکەی پەیمانی کۆن و  عیبرانیەکان 

بۆ ئامادە کردم .  لەشێکت" قوربانی و پێشکەشکراوت نەویست ، بەڵکو 

بە قوربانی سوتاندن و قوربانی گوناه دڵخۆش نەبووی. ئینجا وتم ئەوەتا 

بە خواستی تۆ کاربکەم ..." ئیدی بەم شێوەیە ، قوربانیەکەی هاتم ... تاکو 

 عیسای مەسیح بووە جێگرەوەی هەموو قوربانیەکانی دیکەی . 

)هـ( هەروەها قوتابیەکانیش توشی دەبەنگی بوون و تێنەگەیشتن کە 

 عیسا لەبارەی پەرستگای جەستەیەوە دەدوێ . 

تا دوای لەخاچدانی  و  قوتابیەکان واتای ڕۆحی وشەکانی عیسا تێنەگەیشتن

دوای شەق بوونی پەردەی پەرستگا لە سەرەوە بۆ خوارەوە  و دوای 

 هەستانەوەی عیسا لە نێو مردوان لە ڕۆژی سێ یەم . 

 

 ١٩: ٢یۆحەنا 

ئایا نمونەی دیکە هەیە لە کتێبی پیرۆزدا لەبارەی شتی : ٤پرسیاری 

  ماددی هێما بێت بۆ شتی ڕۆحی ؟

 تێبینیەکان : 



دوای جار جولەکە توشی دەبەنگی دەبوون لەبارەی شتە ماددیەکان جارلە 

کە هێما بوون بۆ شتە ڕۆحیەکان . وە جارلەدوای جار ڕاڤەی هەڵەیان 

دەکرد بۆ وشەکانی عیسا لەکاتێکدا وشەکانی عیسا چەندین واتای ڕۆحیان 

 لەخۆ گرتبوو ، ئەمانەی خواروە هەندێ نمونەن تەنها لە ئینجیلی یۆحەنا :

: " لەدایكبونەوەی دوەم " کە عیسا لەبارەیەوە دوا  لەدایكبونی ٣یۆحەنا لە 

 ڕۆحیە . 

 : " ئەو ئاوەی عیسای مەسیح دەیبەخشێ " ڕۆحی پیرۆزە.٤لە یۆحەنا 

 : " خواردنی لەشی عیسا " ئاماژەیە بۆ باوەڕهێنان بە مەسیح. ٦لە یۆحەنا 

لە ئامادەگی خوداو : " مردن " واتە جیابونەوەی هەتاهەتایی ٨لە یۆحەنا 

 چاودێریەکەی و خۆشەویستیەکەی . 

            

 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

 . ٢٥ -١: ٢بنوسینەوەو 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

 ی لەو پەیڕەوکردنە کەسێتیەی کە خودا دایناوە لەسەر دڵت. ئازاد

)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

: ڕێز بگرە لە هاوسەرگیری چونکە بیری خودایەو دەزگایەکە خودا ١: ٢

 دایمەزراندوە .



: وەك باوەڕدارێک بە مەسیح ، بەشدار بە لە چاالکیەکی ئاسایی بۆ ١: ٢

 خەڵکانی تر.

: تێڕامان بکە لە شکۆی ڕاگەیەنراوی مەسیح لە هەردوو پەیمانی ١١: ٢

 کۆن و نوێ. 

 : هەندێ کات بەسەربەرە لەگەڵ دایك و باوکت و خیزانەکەت .١٢: ٢

: ئەگەر بەهۆی بینینی خراپەو ڕەفتارە هەڵەکانەوە توشی ١٦ – ١٥: ٢

رێت توڕەبوون بوویت ، ڕێگە مەدە بە توڕەبوونەکەت بەرەو گوناهەت بە

 (. ٢٦: ٤) ئەفەسۆس 

: باوەڕ بە هەردوو پەیمانی کۆن و نوێ بکە ، وە باوەڕ بە ٢٢: ٢

 وشەکانی عیسای مەسیح بکە .

 : متمانەی هیچ کەسێ مەخەرە سەرووی خۆتەوە . ٢٣: ٢

: ئامادەبوونی مەسیح لەژیانتدا پەیڕەو بکە . جونکە ئەو هەموو ٢٥: ٢

 شتێك دەبینێ و دەزانێ . 

 

 لەسەر پەیڕەوکردنی کەسێتی . نمونە  -٢  

)أ( دەمەوێ شکۆی عیسای مەسیح ئاشکرا بکەم لە هەردوو پەیمانی کۆن 

و نوێدا. چونکە هەر جارێك بەشێك لە کتێبی پیرۆز دەخوێنمەوە یان 

 لێکۆڵینەوەی لەبارەوە دەکەم ئەم پرسیارەی خوارەوە لە خۆم دەکەم : 

کتێبدا لەبارەی عیسای "ئایا چی شتێکی نوێ هەیە فێر بم لەو بەشەی 

مەسیحەوە ؟" ئەمڕۆ فێری ئەوە بووم کە مردنی عیسای مەسیح 

پەرستگای پەیمانی کۆن و هەموو پەرستشە ئاینیەکانی تایبەت بەو 

پەرستگایە کۆتایی پێهێنا . هەروەها فێری ئەوە بووم کە هەستانەوەی 

اران عیسای مەسیح پەرستگایەکی نوێی دامەزراند کە پێکهاتوە لەباوەڕد

ئەوانەی خودا لە ڕێگەی ڕۆحی پیرۆزەوە لەناویاندا نیشتەجێ دەبێت ) 



( وە ئەوانەی بە ڕاستی و بە ١١ -٤: ٢پەترۆس ١( ؛ ٢٢: ٢ئەفەسۆس 

 ڕۆح خودا دەپەرستن . 

)ب( دەمەوێ باوەڕو پەرستنم ئاراستەکراو بێت بۆ ڕزگاریی خەڵک. 

ێکی هەبوو بۆ چونکە پەرستگای خوداوەند لە پەیمانی کۆندا گۆڕەپان

نەتەوەکان تاکو هەلیان بۆ بڕەخسێنێ کە بەشێوەیەکی کاریگەر خودای 

زیندوو بناسن و بیپەرستن . بەاڵم پێشەوایانی جولەکە )وەکو حەنان( و 

بازرگانەکانی جولەکە ئەو گۆڕەپانەیان گۆڕیبوو بە بازاڕێکی بازرگانی 

وتی دزان بۆ کڕین و فرۆشی مەڕومااڵت وە بۆ گۆڕیبوویان بە ئەشکە

کاتێ فێڵیان دەکرد لە پارە گۆڕینەوە بۆ خەڵکی . ئیدی بەم شێوەیە جولەکە 

ئەو گۆڕەپانەیان گۆڕیبوو کە خودا دەیویست ببێتە بەرەکەت بۆ نەتەوەکان 

، ئەوان چاوچنۆکانە تیایدا هەڵپەی بەدەستهێنانی دەستکەوتی کەسێتی 

نەیاری خۆیان بوون . بەمەش جولەکەکان دەریانخست کە ئەوان 

ڕزگاربوونی خەڵک و ڕزگاریی نەتەوەکانن . ویستیان باوەڕەکەیان تەنها 

بۆخۆیان بێت . بەاڵم عیسای مەسیح )مەسیا( هات و هەموو ئەمانەی 

گۆڕی . عیسا هات بۆ جولەکەو بۆ نەتەوەکان ، وە ئەو بەڵێنانەی 

اند تەواوکرد کە دابووی بە باوەڕداران ، وە کڵێسای بۆ باوەڕداران دامەزر

لە هەموو نەتەوەو هۆزو زمانەکان . لەبەرئەوە هەموو هەوڵێك دەدەم تاکو 

خۆم و کڵێساکەم نەیارو دژ نەبین بە ڕزگاریی خەڵک ، وە تاکو دەرگای 

کۆبونەوەکانمان دانەخەین بەڕووی ئەو خەڵکانەی تا ئێستا گوێبیستی 

      ئینجیل نەبوون .        

  

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

 . ٢٥ -١: ٢کردین لە ڕێگەی ئایەتەکانیەوە لە یۆحەنا 

) بەدەنگەوە هاتنت لە نوێژەکەتدا بۆ ئەو شتەی فێری بوویت لە وانەی ئەم 

لە ڕستەیەك یان  کتێبەدا (. پرۆڤە بکەن لەسەر نوێژی کورت کە پێکهاتبێ

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 بکەنەوە لە پێناوی یەکتر و لە پێناوی خەکانتان بەرز نوێژ

. 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 

حەنا. ئینجیلی یۆبەشی دوەمی کەسێكی تر یان لەگەڵ کۆمەڵێکدا(   

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

کۆرنسۆس ١ە نیوەی بەشێك لە هەموو ڕؤژێك هاوکاری وەربگرە ل

ت بنوسەوە . . باشترین شێوازی ڕاست بەکاربهێنە و تێبینیەکان ١٦ -١٣  

٤- لەبەرکردن : تێڕامان بکەو ئایەتی نوێی لەبەرکردن یۆحەنا ٢: ٢٥ 

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. 

 



  

 


