
 

 

 وانەی دەیەم  –ڕێبەری پێنجەم 

 

 

 ١ نوێژ

 

نانە نوێژ بکەو کۆمەڵەکەت وئەم پرۆگرامی ڕاهێڕابەری کۆمەڵەکە : 

 تەرخان بکە بۆ بونیادنانی کڵێسای مەسیح . 

 

خولەك(   ئینجیلی مەرقۆس ٢٠بەشداریکردن )  ٢ 

 

بە نۆرە بەشداری بکەن و پەڕاوی تایبەتی خەڵوەتی ڕۆحیتان 

ەشە بخوێننەوە ئەوەی فێری بوون لە خەڵوەت و تێڕامانەکانتان لەو ب

( لەگەڵ ڕەچاوکردنی ٣-١کۆرنسۆس  ٢دیاریکراوەی کتێبی پیرۆز ) 

 کات  باشترە بەشداریکردنەکان کورتخایەن بن .

 بەشێوەیەك مامەڵەیگوێ بگرن لە ئەو کەسەی بەشداری دەکات ، 

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

ات .لێبکەن . مشتومڕی لەگەڵ مەکەن لەو بابەتەی بەشداری پێدەک  

 

 

 ٣  ١٦: ٣یۆحەنا   خولەك(٥لەبەرکردن )

          

  ١٦: ٣یۆحەنا دوو بەدوو پێداچوونەوە بکەن : 

 

 

٣٦ -١: ٣ لەك( یۆحەناخو ٨٥وانەی کتێبی پیرۆز )  ٤ 

 



لە ئینجیلی باسی عیسای مەسیحمان بۆ  ١٢  -١: ٣پێشەکی : ئایەتەکانی 

: ٣دەکات کە خۆی دەرخست بۆ نیقۆدیمۆس . بەاڵم ئایەتەکانی یۆحەنا 

 یەحیای لەئاوهەڵکێشمان بۆ دەکات .باسی  ٢٦ -٢٢

 

  وشەی خودا            : بخوێنەوە .١هەنگاوی 
 .  دەخوێنینەوە ٣٦ -١: ٣پێکەوە 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

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

 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.

 یرۆکەکانتان بەشداری پێبکەن (.بیرکردنەوەو نوسینەوە ، بە نۆرە ب

هەریەکێکمان بەشداری دەکەین لەو شتانەی کە ئاشکرا کران لەالیەن 

 ئەندامانەوە .

لەیادت بێت لەهەر کۆمەڵەیەکی بچوکدا ، ئەندامانی کۆمەڵەکە بە )

 (.   شێوەیەکی جیاواز بەشداری دەکەن

  

  16: ٣یۆحەنا 

 ڕزگاربوون بە باوەڕ . : ١ئاشکراکردنی 

دەخوێنینەوە : " چونکە خودا بەم جۆرە جیهانی  ١٦: ٣ئینجیلی یۆحەنا 

خۆش ویست ، تەنانەت کوڕە تاقانەکەی بەخت کرد ، تاکو هەر کەسێك 

 باوەڕی پێ بهێنێت لەناو نەچێت ، بەڵکو ژیانی تاهەتایی هەبێت ".

 )أ( خۆشەویستی بێ سنوری خودا . 



اماژە بۆ کارێك دەکات کرداری "خۆشی ویست " )کردارێکی ڕابردوە( ئ

کە خودا پێی هەستاوە . خۆشەویستی خودا مەزنترین ڕاستی و ناوەڕۆکە 

لە هەموو کتێبی پیرۆزدا . ئەو بۆمانی ڕوون دەکاتەوە کە خۆشەویستی 

خودا جاویدانیە ؛ واتە پێش بەدیهێنانی زەمان و گەردوون . هەروەها خودا 

ە لە خۆشەویستیەکەی ، بە درێژایی زەمانەکان و مێژوو گوزارشی کردو

وە لەم سەردەمەی ئێستامان دەریخست لە ژیانماندا. وە ئەم خۆشەویستیە 

کە ئێمەی هەڵبژاردوە لەپێش دروستکردنی جیهانەوە مەزنترین گوزارشە 

لە بەرجەستە بوونی عیسای مەسیح و مردنیدا . هەروەها ئێستا لە 

 یسای مەسیح. ڕزگاربونماندا دەردەکەوێت کاتێ باوەڕ دەهێنین بە ع

 )ب( بەم جۆرە خودا جیهانی خۆش ویست . 

وشەی "جیهان" چەندین واتا لە خۆ دەگرێ لە کتێبی پیرۆزدا )بڕوانە 

( وشەی "جیهان" ئاماژە بە ١٦: ٣( . وە لێرەدا لە )یۆحەنا ١٠: ١یۆحەنا 

هەموو گوناهباران دەکات بەبێ جیاوازی لە ڕەچەڵەك و ڕەگەزدا. ئەو 

انە دەکات کە دوورن لە خودا ، وە بارگرانن بە گوناهە ، ئاماژە بەو خەڵک

وە حوکم دەدرێ بەسەریاندا ،ئەوانەی پێویستیان بە ڕزگاری هەیە لە 

هەموو نەتەوەو خێڵ و زمانەکانی سەر زەوی ) بەاڵم ئاماژە ناکات بۆ 

هەموو کەسێك(. بەاڵم جیهان لێرەدا ئاماژە نیە بۆ جیهانی خراپەکاری دژ 

: ١٥سیح و باوەڕداران )وەك چۆن بەهەمان شێوە لە یۆحەنا بە خوداو مە

دا هاتوە(. چونکە خودا خراپەو خراپەکارانی خۆش ناوێ ئەوانەی  ١٨

: ١(؛ ڕۆما ٦ -٤: ٥ڕقیان لە خوداو مەسیح و باوەڕدارانە )بڕوانە زەبور 

(. بەڵکو ئەو گوناهبارانی خۆش دەوێ بە بێ جیاوازی ڕەچەڵەك و ١٨

 تێکی دیکە . ڕەگەز یان هەر ش

 )ج( خوشەویستی خودا وایکرد بەنرخترینی خۆی بەخت بکات .

خودا " کوڕە تاقانەکەی بەخت کرد " . ئەمەش ئاماژەیە بۆ ئوقنومی کوڕ 

، ١٤: ١و جەخت لە خودایەتی مەسیح دەکاتەوە لە جاویدانەوە ) یۆحەنا 

وە ( ؛ واتە پێش دروستکردنی بۆشایی ئاسمانەکان و کات و گەردون . ١٨



ڕاستی ئەوەی کە خودا کوڕە تاقانەکەی بەخت کرد واتای ئەوەیە وەك 

 قوربانی کەفارەتمەندانە بۆ گوناهەکانمان پێشکەشی کرد . 

 )د( تەنها باوەڕداران ژیانی هەتاهەتاییان دەبێت . 

عیسا لەبارەی هەموو ئەو خەڵکانەوە دەدوێ کە پەسەندی دەکەن بە 

کرداری " باوەڕدەهێنێ" بە کرداری گوێڕایەڵی و متمانەوە . لێرەدا 

ڕابردووی بەردەوام دەدوێ ؛ دواتر ئەو ئاماژە ناکات بۆ ئەوانەی بۆ 

کاتێکی کورت باوەڕیان پیشانداوەو دوای ئەوە وازیان لە باوەڕ هێناوە. 

چونکە باوەڕی ئەوانە تەنها هەستوسۆزەو بەس ؛ وە باوەڕێکی دڵسۆزانە 

نە لە پەیوەندی هەمیشەیی و بەردەوام نیە بۆ ڕزگاریی . باوەڕی ڕاستەقی

لەگەڵ عیسای مەسیحدا دەردەکەوێت . ئەو باوەڕەش تا کۆتایی دەچەسپێت. 

هەرچەندە مزگێنیدان بە ئینجیل بۆ هەموو خەڵکیە لە هەموو هۆزو 

نەتەوەو زمانەکانی جیهان ، بەاڵم زۆرێك لەوانە کە گوێبیستی ئینجیل دەبن 

. بەاڵم هەر کەسێك باوەڕبهێنێ لە هەر باوەڕ ناهێنن بە عیسای مەسیح 

 نەتەوەو هۆزو زمانێکدا ، لەو ساتەوە ژیانی هەتاهەتایی پێ دەدرێت . 

 )هـ( سروشتی ژیانی هەتاهەتایی . 

" ژیانی هەتاهەتایی " واتە کەسایەتی مەسیح بناسی و ژیانی هاوبەشت 

ش ( لە ساتی باوەڕهێنانتەوە . ئەوە٣: ١٧لەگەڵیدا هەبێت ) یۆحەنا 

( ، وا ٢٨: ١٠ژیانێکی نوێ یەو دڵنیایی ڕزگاریی دەدات و )یۆحەنا 

دەکات ژیانی هاوبەش لەگەڵ خوداو ئاشتی و خۆشی و خۆشەویستی خودا 

لە دڵدا و بوونی ئامانج و مەبەستی ئەو لە ژیانتدا ڕەنگ بداتەوە ! تەنها 

 ژیانێکی جیاواز نیە لەو ژیانە لەناوچوەی ئێستا ، بەڵکو ژیانێکی بێ

کۆتاییە ! ئەوە دڵنیایی تەواوە کە تۆ بەشداری لە ژیانی جوانی عیسای 

مەسیحدا دەکەیت لە ئاسمانی نوێ و زەوی نوێ و ژیانی ئایندەی شکۆدار 

 دوای هاتنی دوەمی مەسیح .

 ١٨ -١٧: ٣یۆحەنا 

 .  حوکمدانی خودا لەسەر بێ باوەڕی: ٢ئاشکراکردنی 



 ەلی هەڵبژێردراوی خودان . )أ( جولەکە پێیان وابوو ئەوان تەنها گ

ئەوان پێیان وابوو کە مەسیا حوکم نادات بەسەر نەتەوەی ئیسرائیلدا ، 

بەڵکو بەسەر نەتەوەکانی دیکەداو بەس چونکە ئەو نەتەوانە نەوەی 

ئیسرائیل دەچەوسێننەوە . بەاڵم پێغەمبەر عامۆس هۆشداری دا بە جولەکە 

: ٣انیش هەروەها )عامۆس کە هاتنی حوکمدانی کۆتایی دێت بۆ جولەکەک

٢ !) 

)ب( عیسا لەفێرکردنەکانیدا پێمان دەڵێت کە پالنی ڕزگاری ئەوەی خودا 

 ئامادەی کردوە ، بۆ هەموو نەتەوەکانی جیهانە . 

ئەو دەفەرموێ کە خودا کوڕەکەی نەناردوە بۆ حوکمدانی جیهان ، بەڵکو 

دا  ١٦:  ٣تاکو جیهان بەوەوە ڕزگاری بێت . بەهەمان شێوە لە یۆحەنا 

هاتوە لەمبارەیەوە ، وشەی "جیهان" لێرەدا واتە هەموو وونبوەکان لە هەر 

کورت  نەتەوەو زمانێکدا . چونکە پالنی خودا تەنها لە سزاکانی حوکمدان

ناکرێتەوە ، بەڵکو هەروەها گشتگیرە بۆ ڕزگاریی لە دەسەاڵتی گوناهە و 

شەرمەزاریەکانی گوناهەو هەست کردن بە تاوان بە هۆی گوناهەوەو 

خودی گوناهەش ، نەك تەنها ئەمە بەڵکو هەروەها ژیانی هەتاهەتاییشیان 

 پێدەبەخشێ. 

ڕزگاریی و حوکمدان  )ج( عیسا لە فێرکردنەکانیدا پێمان دەڵێت کە بابەتی

 لەئەم ژیانەدا بڕیاری لەسەر دەدرێت .

هەرچەندە مەبەستی سەرەکی هاتنی یەکەمی عیسای مەسیح ڕزگارکردنی 

جیهانە ، ئەمەش دیسانەوە ئەوە ناگەیەنێت کە مەبەستی سەرەکی هاتنەوەی 

دەخوێنینەوە : "  ١٨: ٣دوەمی حوکمدان لەگەڵ خۆیدا بهێنێ . یۆحەنا 

پێ بهێنێت حوکم نادرێت ، بەاڵم ئەوەی باوەڕ ناهێنێ ئەوا  ئەوەی باوەڕی

حوکم دراوە . چونکە باوەڕی بە ناوی کوڕە تاقانەکەی خودا نەهێناوە ". 

لەبەر ئەوە پێویست ناکات هەرکەسێك چاوەڕوانی ڕۆژی حوکمدان بکات 

بۆ حوکمدانی . بڕیاری ڕزگاریی یان حوکمدان لەئەم ژیانەدا دەدرێت ! وە 

حوکمدانی کۆتاییدا هیچ حوکمدانێك نیە بۆ ئەوانەی باوەڕیان بە  لە ڕۆژی

(. لەبەرئەوەی کە گوناهەکانیان بەر ٢٤: ٥عیسای مەسیح هێناوە ) یۆحەنا 



لێخۆشبوون کەوت ئیدی هیچ بڕیارێك نادرێ بۆ حوکمدانیان ! بەاڵم 

: ٥ئەوانەی کرداری خراپییان کردوە هەڵدەستنەوە بۆ حوکمدان )یۆحەنا 

(. ئەمەش واتای ئەوە نیە تەنها لە حوکمدانی کۆتایی حوکم ٢٩ -٢٨

دەدرێن ، بەڵکو حوکمدانیان ئاشکرا کراو ە لەبەردەم هەموان ! ئیدی 

هەموو ئەوانەی عیسای مەسیحیان ڕەتکردۆتەوە و باوەڕیان پێ نەهێناوە 

چاوەڕێ ناکەن تا حوکمدانی کۆتایی چونکە حوکمەکە دواناخرێ تا ئەو 

 ٣٦: ٣بێ باوەڕان حوکم دراوە بەسەریاندا ! یۆحەنا  کاتە . هەموو

دەخوێنینەوە : " ئەوەی باوەڕ بە کوڕەکە بهێنێت ژیانی تاهەتایی هەیە ، 

بەاڵم ئەوەی گوێڕایەڵی کوڕەکە نییە ژیان نابینێت ، چونکە توڕەیی 

خودای لەسەر دەمێنێت ". لەبەرئەوە هیچ هەل و دەرفەتێکی دووبارە نیە 

بە عیسای مەسیح دوای مردن ! چونکە بابەتی ڕزگاریی و  بۆ باوەڕهێنان

 حوکمدان لەئەم ژیانەدا بڕیاری لەسەر دەدرێت ! 

        

 ڕونکردنەوە .           پرسیار: ٣ هەنگاوی

: حەز دەکەی کام پرسیارە بخەیتە ڕوو بۆ کۆمەڵەکە لەبارەی بیربکەوە 

ئەو ڕاستیانەی ئەم بەشەی کتێبی پیرۆز؟ باشترە هەوڵ بدەین هەموو 

تێ بگەین ، وە ئەو شتانەی تا ئێستا لێی  ٣٦ -١: ٣ڕاگەیەنراون لە یۆحەنا 

 تێنەگەیشتووین پرسیاری لەبارەوە بکەین. 

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

 پرسیارەکەت لە پەڕاوەکەتدا بنوسەوە.

کاتێك بەسەردەبەن لە : )  دوای ئەوەی ئەندامان  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 (. 

                 

مانەی خوارەوەش نموونەن بۆ هەندێ پرسیار ڕەنگە ئەندامانی )ئە

کۆمەڵەکە بیخەنە ڕوو، وە هەندێ تێبینی بەسودن بۆ بەڕێوەبردنی 

 گفتوگۆکردن سەبارەت بە پرسیارەکان (.  

              



  ٧،  ٥، ٣: ٣یۆحەنا    

 "سەرلەنوێ لەدایكبوونەوە" واتای چی یە ؟ :  ١پرسیاری 

 تێبینیەکان : 

ئەو شتە ڕاستەقینەیەی نیقۆدیمۆس دەیویست بیزانێت ئەوە بوو : " ئەو 

شتە چاکەیە کامەیە دەبێت ئەنجامی بدەم تاکو بچمە نێو شانشینیی خوداوە 

؟" ئەو پرسیارەش کە دەرینەبڕی ئەوەبوو : " چۆن دەتوانم ژیانی 

تاهەتاییم دەستبکەوێت ؟" عیسا بە شێوەی مەتەڵ وەاڵمی دایەوە . 

کەش ئەوە بوو کە : وتەیەك بەاڵم واتای شاراوەی لەخۆ گرتوە . مەتەڵە

عیسا پێی وت : " هیچ کەسێك ناتوانێ شانشینی خودا ببینێت ئەگەر 

 سەرلەنوێ لەدایك نەبێتەوە ". 

)أ( سەرلەنوێ لەدایكبوونەوە واتە لەسەرەوە لەدایك دەبێت ، واتە لە 

 ڕۆحی خودا . 

وە" واتە لەدایکبوونەوە لەسەرەوە ؛ دەستەواژەی "سەرلەنوێ لەدایکبوونە

( ئەمەش ٣١: ٣واتە لەخوداوە ئەوەی تەختەکەی لە ئاسمانە )یۆحەنا 

هەروەها واتە لەدایکبوونەوەی دوەم . چونکە لەدایکبوونی یەکەم 

"  ٩: ٤جەستەیی بوو ، بەاڵم ئەم لەدایکبوونە ڕۆحیە )بڕوانە گەاڵتیە 

دەفەرموێ : " ئەوەی لە  ٦: ٣سەرلەنوێ " (. عیسا لە ئینجیلی یۆحەنا 

جەستە لەدایك بووە جەستەیە ، ئەوەش لە ڕۆحەکە لەدایك بووە ڕۆحە ". 

لەدایکبوونی جەستەیی واتە لەدایکبوونی جەستە بە سروشتی مرۆڤانەی 

گوناهبار . بەاڵم لەدایکبوونەوە لە ڕۆح واتە لەدایکبوونی ڕۆحیی بە 

 سروشتی ڕۆحیی نوێ. 

مایەکی دەرەکیە و مۆرێکە لەسەر باپتیزکردن بە )ب( لەئاوهەڵکێشان هێ

 ڕۆحی پیرۆز . 

دەفەرموێ : " ئەگەر یەکێك لە ئاو و لە  ٥: ٣عیسا لە ئینجیلی یۆحەنا 

ڕۆحی پیرۆز لەدایك نەبێت ، ناتوانێت بچێتە ناو شانشینی خودا ". 

دەخوێنینەوە دەربارەی ئاو و ڕۆح کە  ١١: ٣هەروەها لە ئینجیکی مەتا 



یەحیای لەئاوهەڵکێش ووتی : " من لەئاوتان هەڵدەکێشم ... بەاڵم ئەوەی 

دوای من دێت... ئەو بە ڕۆحی پیرۆز و بە ئاگر باپتیزتان دەکات ". واتای 

مەبەستدار لێرەدا ئەوەیە لە ڕێگەی ڕۆحی پیرۆزەوە نەبێت ، کەس 

 ناتوانێت لەدایك بێتەوە جارێکی دیکە ، چونکە تەنها ڕۆحی پیرۆزە کە

کار دەکات لە دڵ و ژیانیاندا و بۆ جاری دوەم وایان لێدەکات لەدایك بنەوە. 

خەڵکی کاتێ لەدایك دەبنەوە بۆجاری دوەم کە ڕۆحی پیرۆز وشەکانی 

خودایان پێ ڕادەگەیەنێ یان بە وشەکانی خودا فێریان دەکات بۆ نوێ 

دوەم (. ئەوان تەنها بە لەئاوهەڵكێشان بۆ جاری ٢٣: ١پەترۆس  ١بونەوە )

لە دایك نابنەوە . چونکە لەئاوهەڵکێشان هێمایەکە یان شایەتیەکی ئاشکرایە 

بۆ باپتیزکردن بە ڕۆحی پیرۆز . وە لەئاوهەڵکێشان مۆرێکی بەرچاوە یان 

بینراوە لەسەر باپتیزکردنی نەبینراو بە ڕۆحی پیرۆز . ئەوە کە واتاو هێز 

ئەوەی کە تۆ جارێکی  دەبەخشێت بە هێماکە . لەئاوهەڵكێشان ئاماژەیە بۆ

لە ڕێگەی باپتیزکردن بە ڕۆحی پیرۆز لە دایك بوویتەوە ، ئەوە کە نرخ و 

 ٨، ٦: ٣واتای پێ دەبەخشێت . ناگەڕێینەوە بۆ خوێندنەوەی یۆحەنا 

لەبارەی لەدایكبوونەوە بە لەئاوهەڵکێشان ، بەڵکو تەنها لەدایکبوونەوە لە 

ئەویش لەدایکبوونەوەیە لە ڕۆح ، ئەمەش بەڵگەیە لەسەر گرنگترین شت 

 ڕۆحی پیرۆز ! 

)ج( لەدایکبوونەوەی دوەم لە ڕۆحی پیرۆز پێویستیەکی گرنگەو کارێکە 

 خودا بە سەروەری و دەسەاڵتی ڕەهای خۆی پێی هەڵدەستێ . 

دەفەرموێ : " سەرسام مەبە کە پێم  ٨ -٧: ٣عیسا لە ئینجیلی یۆحەنا 

ووێت هەڵدەکات و گوێت لە ووتی دەبێ لەدایك ببنەوە . با بۆ کوێی ب

دەنگەکەی دەبێت بەاڵم نازانیت لە کوێوە دێت و بۆ کوێ دەچێت . هەر 

 کەسێکیش لە ڕۆحەکە لەدایك بووە ئاوایە ". 

ئەمەش دۆخی هەموو جولەکەکان بوو ، نیقۆدیمۆس بڕوای وابوو خەڵکی 

دەتوانن خودی خۆیان ڕزگار بکەن لە ڕێگەی گوێڕایەڵی کردنی 

مانی نوێ بە گوێڕایەڵیەکی تەواو و لە ڕێگەی پەیوەست شەریعەتی پەی

بوون بەو یاسایانەی مرۆڤەکان دایدەنێن . بەاڵم عیسا سەرسامی کردن 

کاتێ فیری کردن کە ڕزگاری دیاریەکی خودایەو کاری مرۆڤ نیە ! 



هەروەها عیسا فێری کردن بۆئەوەی مرۆڤ ڕزگاری بەدەست بهێنێ ، 

ەوە بەهۆی ڕۆحی پیرۆزەوە نەك بەهۆی دەبێ جارێکی دیکە لەدایك بێت

 کارەکانی شەریعەتەوە . 

ئیدی بەم شێوەیە ، ڕزگاری لە بنەمادا کارێکە خودا بە خواست ودەسەاڵتە 

خوداییەکەی پێی هەڵدەستێ بێ ئەوەی مرۆڤ هیچ ڕۆڵێکی تیایدا هەبێت . 

چونکە هیچ مرۆڤێك نیە لەسەر ڕووی زەوی با ئاراستە بکات )ڕۆحی 

ونکە با بۆ کوێی بووێت هەڵدەکات و بەو پەڕی سەربەخۆیی پیرۆز(. چ

کار دەکات . هەروەها هیچ مرۆڤێك نیە لەسەر ڕووی زەوی بتوانێت 

ڕزگاریەکەی ئاراستە بکات یان چۆنی بوێت بااڵدەست بێت بەسەریدا. 

چونکە ڕۆحی پیرۆز بە سەربەخۆیی تەواو  و دوور لە دەستێوەردانی 

ڕەهای خۆی کار دەکات . ئەمەش واتە مرۆڤ و بەوپەڕی دەسەاڵتی 

کاری نوێبوونەوە )یان لەدایکبوونەوەی دوەم( کە خودای خاوەن دەسەاڵت 

و سەروەر پێی هەڵدەستێ . هەروەك چۆن مرۆڤ ناتوانێ دەسەاڵتدار بێت 

بەسەر بادا ، ناتوانێ دەسەاڵتدار بێت بەسەر ڕۆحی پیرۆزدا . دەبوو 

نی کۆنەوە بزانێ  )بڕوانە پەیدابوون نیقۆدیمۆس گوناهباری خۆی لە پەیما

(، وە هەرگیز ٩: ١٧؛ یەرمیا  ٥: ٥١؛ زەبور ٤: ١٤؛ ئەیوب  ٥: ٦

(. ئەگەر ١١ -١٠: ٤٣ناتوانێ خودی خۆی ڕزگار بکات ) بڕوانە ئیشایا 

 ئەو بەرچاوڕوون بایە لەمانە سەرسام نەدەبوو لە فێرکردنەکەی عیسا . 

 ٥، ٣: ٣یۆحەنا 

 ی خودا " چی یە ؟ " شانشین :٢پرسیاری 

 تێبینیەکان : 

 )أ( شانشینی خودا . 

شانشینی خودا داننانە بە پەروەردگارێتی خودا لە ڕێگەی مەسیحەوە ، 

ئەوەی نیعمەتەکەی بەڕێوەبەرە ، وە گوێڕایەڵ بوونە بۆ وشەکانی . وە 

شانشینی خودا لە ڕزگاریی باوەڕداراندا گوزارش لە خۆی دەکات ) 

( لە سەرەتای ) ڕزگاریی گیانیانەوە ( تا کۆتایی )  ٢٧ -٢٤: ١٠مەرقۆس 



ڕزگاری جەستەیان (، وە لە ڕێگەی گەورەیی و سەروەری خودا لە دڵ و 

(، وە لە ڕێگەی دامەزراندنی ٢١- ٢٠: ١٧ژیانی باوەڕداراندا ) لۆقا 

 -١٨: ١٦کڵێساو گەشەی باوەڕداران وەك کڵێسای سەرزەوی ) مەتا 

ەکان ئەوەی باوەڕداران پێی هەڵدەستن (، وە لە ڕێگەی کارە چاک١٩

؛  ٤٠ -٣٤: ٢٥)کاریگەریان( لەهەموو بوارەکان لەناو کۆمەڵگەدا ) مەتا 

( ) لە ڕووی بیرۆکەیی ، جەستەیی ، سۆزداری ، ١٧: ١٤ڕۆما 

کۆمەاڵیەتی ، ڕۆحی (. لە کۆتاییدا ، شانشینی خودا گوزارش لە خۆی 

 ٢؛  ٢٤ -٢٢: ١٢رانیەکان دەکات لە ئاسمانی نوێ و زەوی نوێدا ) عیب

 (. ١٣ – ١٠: ٣پەترۆس 

 )ب( چوونە ناو شانشینی . 

چوونە ناو شانشینی گوزارشێکە لەهاوشێوەی پەسەند کردنی ژیانی 

هەتاهەتایی یان ڕزگاریی . لەبەرئەوە ، ئەگەر بڕوانینە ئەوەی هاتوە لە 

تێبینی دەکەین کە کاری  ١٧ -١٦: ٣وە یۆحەنا  ٨ -٣: ٣ئینجیلی یۆحەنا 

خودا لە پێش هەر کارێکەوەیە کە مرۆڤ پێێ هەڵدەستێ . ئەمەش واتە 

کبوننەوەی دوەم پشت بە باوەڕهێنان بە عیسای مەسیح دەبەستێ واتە لەدای

باوەڕ دەکەوێتە پێش لەدایکبونەوەی دوەم ! هەروەك لە قۆناغی سەرەتاییدا 

پرۆسەی گۆڕینی کەسێك بۆ ئەوەی ببێتە کوڕی خودا پشت بە باوەڕەکەی 

بە مەسیح دەبەستێ واتە باوەڕ دەکەوێتە پێش گۆڕین . ڕونکردنەوەی 

ێڕ: بە کورتی بە بێ باوەڕ نابینە منداڵی خوداو ناچینە ناو شانشینی وەرگ

 ٣٧،  ٤٤: ٦یۆحەنا  ١٣ -١٢: ١خوداوە. ئیدی ئەو ئایەتانەی لە یۆحەنا 

هاتوون لەو بارەیەوە ، بەو شێوەیەی سەرەوە فێرمان  ٦: ١٧یۆحەنا 

 دەکات. 

  ١٣ -٩: ٣یۆحەنا 

لەبارەی زانینی شتە عیسا مەبەستی چی بوو کاتێ دوا :  ٣پرسیاری 

  ئاسمانیەکان و شایەتیدانی بۆی ؟

 تێبینەکان : 



فەرموی کە خۆی و یەحیای لەئاوهەڵکێش  ١١: ٣عیسا لە ئینجیلی یۆحەنا 

شتە ئاسمانیەکان دەزانن و هەردوکیان شایەتن بۆی . بەاڵم فەریسیەکان و 

ۆس بەو نیقۆدیمۆس شایەتیەکەیان پەسەند نەکرد . عیسا دەیزانی کە نیقۆدیم

شێوەیە بیر دەکاتەوە چونکە کە چاوی تێبڕی ڕوانیە قواڵیی دڵی 

نیقۆدیمۆس و گومان ودڵەڕاوکێی باوەڕی تیادا بینی بەرامبەر بەو 

 (. ٢٥: ٢فێرکردنەی عیسا فێری کرد )بڕوانە یۆحەنا 

 )أ( شتە زەمینیەکان .

ۆتان فەرموی : " باسی شتە زەمینیەکانم ب ١٢: ٣عیسا لە ئینجیلی یۆحەنا 

کرد و باوەڕ ناکەن ، ئیتر چۆن باوەڕ دەکەن ئەگەر باسی شتە 

ئاسمانیەکانتان بۆ بکەم ؟" عیسا باسی شتە ئاسمانیەکانی کرد لەسەر 

شێوەی ڕەسەن و سروشتی خۆیدا ، بەاڵم باسی شتە زەمینیەکانی کرد وەك 

)نمونەی لەئاوهەڵکێشان و نوێبوونەوە( . لەگەڵ ئەوەی کە پەیمانی کۆن 

ڕوونی باسی نوێبونەوەی خەڵکی دەکات بە ڕۆحی پیرۆز ) لە خزقیال بە 

( ، بەاڵم زۆربەی جولەکە ڕەتیان کردەوە . خودا فەرموی : ٢٧ -٢٥: ٣٦

" ئاوێکی پاكتان بەسەردا دەپڕژێنم و لە هەموو گاڵویەکانتان پاك دەبنەوەو 

ۆحێکی لە هەموو بتەکانتان پاکتان دەکەمەوە و دڵێکی نوێتان پێ دەدەم و ڕ

نوێ دەخەمە ناوتانەوەو دڵە بەردەکە لە گۆشتتان دەکەمەوەو دڵێکی 

گۆشتتان پێ دەدەم . ڕۆحی خۆم دەخەمە ناوتانەوەو واتان لێ دەکەم بە 

ڕێی فەرزەکانمدا بڕۆن و حوکمەکانم بپارێزن و کاریان پێبکەن " . واتە 

. نوێبوونەوە لە چوارچێوەی شارەزایی مرۆڤ لەسەر زەوی ڕوو دەدات 

لەبەرئەوە ، هەر کەسێك شارەزایی لە پەیمانی کۆن هەبوە و تێڕامانی 

کردوە لەسەر بێ توانایی خۆی بەرامبەر ڕازی کردنی خودا ، هەستی 

بەوە کردوە کە پێویستی بە لەدایک بوونەوەی نوێ هەیە ! وە لەبارەی 

شتە زەمینیەکانی دیکەوە : هاتنی مەسیح بۆ ئەوانەی خۆی ، وە مردنی و 

تانەوەی ، وە ڕاگەیاندنی هەواڵی خۆش بۆ نەتەوەکان لە هەموو هەس

شوێنێکی جیهان . بەاڵم نیقۆدیمۆس و هاوشێوەکانی ئەگەر بۆچونیان وا 

بێت کە ئەم شتە زەمینیانە شایەنی پەسەند کردن نین و باوەڕی پێ نەکەن 



ئیدی چۆن باوەڕ دەکەن کاتێ عیسا لەبارەی شتە ئاسمانیەکانەوە بۆیان 

 ؟ بدوێ 

 )ب( شتە ئاسمانیەکان . 

شتە ئاسمانیەکان پالنی جاویدانی خودایە بۆ ڕزگاریی وەك چۆن عیسا 

. چونکە کوڕی خودا هەمیشە لە  ١٨ -١٣: ٣ڕاڤەی کرد لە یۆحەنا 

ئامادەگی خودایەو هەموو ئەو بڕیارانەی لە ئاسمان دراون ئەو دەیزانێ . 

هەموو نەتەوەکانی  لەبەرئەوە ، پالنی خودا بۆ ڕزگاری گەلەکەی لە

جیهان و چۆنیەتی ڕزگارکردنیان لە ڕێگەی خاچ لە دەرەوەی سنوری 

زانینی مرۆڤە تائەوکاتەی ڕادەگەیەنرێ بۆی . بەاڵم چونکە عیسا لە 

ئاسمانەوە هات بۆ زەوی ، تەنها ئەو پالنی جاویدانی خودای بۆڕزگاریی 

بۆ مرۆڤ  دەزانی وە تەنها ئەو ئەم پالنەی ڕاگەیاندو جێبەجێی کرد

 ( ! ٢٧ -٢٥: ١١)بڕوانە مەتا 

  ١٥ -١٤: ٣یۆحەنا 

عیسا مەبەستی چی بوو لەوەی کە فەرموی ، دەبێ : ٤پرسیاری 

  بەرزبکرێتەوە ؟

 تێبینیەکان : 

 )أ( ئەو هێمایەی لە پەیمانی کۆندا هاتوەو لە پەیمانی نوێدا هاتە دی . 

ە ڕێگەی ئەو بەشێکی ناوەڕۆکی پالنی خودا بۆ ڕزگاریی ئاشکرابوو ل

هێمایانەوە کە لە پەیمانی کۆندا هاتوون ؛ بەاڵم هەمووی ئاشکرا بوو کاتێ 

ی سیپارەی ژمارە لە  ٢١عیسای مەسیح تەواوی کرد ! بۆ نمونە لە بەشی 

پەیمانی کۆن ، مارە مسیەکەی بەرز کرابۆوە لەسەر بەیداخ هێمایەك بوو 

. بە بەرزکردنەوەی بەکاردەهات وەك ئاماژەیەك بۆ پالنی ڕزگاریی خودا

 کوڕی خودا لەسەر خاچ ئەم هێمایە هاتە دی .

چەندین ڕووی هاوشێوە هەیە لە نێوان هێمای بەکارهاتوو لە پەیمانی کۆن 

و هاتنەدییان لە پەیمانی نوێ دا. لەهەردوو بارەکەدا ، سزای گوناهە 

مردنە وە لەهەردوو بارەکەدا خودا بۆ خۆی چارەسەر پێشکەش دەکات 



نیعمەتە خوداییەکەیەوە . هەروەها لە هەردوو بارەکەدا دەبێت  لەڕێگەی

کەسێك بمرێت ) یان شتێك ( لەبەردەم ئەوانی دیکەدا و لەبەرچاوی 

هەموان . وە لەهەردوو بارەکەدا ، هەموو ئەوانەی بە دڵێكی باوەڕدارانەوە 

 دەڕواننە ئەو کەسە یان ئەو شتە کە بەرزکراوەتەوە ڕزگاریان دەبێت . 

 بەاڵم وەك چۆن هەمیشە هەروابووە ، ڕاستی گرنگترە لە هێما .)ب( 

لە پەیمانی کۆن ، خەڵکی ڕووبەڕووی مردنی جەستەیی دەبوونەوە . بەاڵم 

لەم کاتەی ئێستاماندا هەموو خەڵکی جیهان ڕوبەڕووی مردنی ڕۆحی و 

مردنی جەستەیی و مردنی هەتاهەتایی دەبنەوە بە هۆی گوناهەکانیان ! 

پەیمانی کۆن کە مارە مسەکە بەرزکرابۆوە نەیدەتوانی خەڵکی دەبینن لە 

چاک بکاتەوە چونکە تەنها هێمایەك بوو . بەاڵم عیسای مەسیحی توانادار 

خەڵکی چاک دەکاتەوە و دەتوانێ ڕزگاریان بکات و دەتوانێ ئەوانەش 

 حوکم بدات کە ڕەتی دەکەنەوە ! 

 پێویستیەکی گرنگ بوو.)ج( بەرزکردنەوەی عیسای مەسیح بەسەر خاچدا 

عیسا دەفەرموێ دەبێت بەرزبکرێتەوە . وە بەرزکردنەوەی بەسەر خاچدا 

تەنها چارەسەر نیە لە نێوان هەموو چارەسەرەکانی دیکەی جیهان ، بەڵکو 

تەنها چارەسەرە بۆ کێشەی گوناهەی جیهان ! توڕەیی خودای پیرۆز 

عیسای مەسیح و بەرامبەر گوناهە الناچێت ، تەنها لە رێگەی مردنی 

هەستانەوەی نەبێت . بەهەمان شێوە ، مرۆڤ ناتوانێ چێژ لە خۆشەویستی 

خودا ببینێت تەنها لە ڕێگەی مردنی عیساو هەستانەوەی نەبێت . کتێبی 

پیرۆز پێمان دەڵێت کە بەرزکردنەوەی عیسای مەسیح ئاماژەیە بە پلەی 

اژە دەکات بۆ یەکەم بۆ بەرزکردنەوەی لەسەر خاچ . بەاڵم هەروەها ئام

بەرزکردنەوەی لە هەستانەوەیدا و بەرزبوونەوەی بۆ ئاسمان و دانیشتنی 

(. هەرچەندە مەسیح لەبەرچاوی ٣٣: ٢الی ڕاستی خودای باوك ) کردار 

 هەموان بەرزکرایەوە ، بەاڵم هەموان ڕزگار ناکات . 

  ٢١ -١٩: ٣یۆحەنا 

 رێن ؟ : هۆکار چی یە کە هەندێ لە خەڵکی حوکم دەد٥پرسیاری 



 تێبینیەکان : 

هەندێ لە خەڵکی حوکم دەدرێن بەهۆی دڵڕەقیان و ڕەتکردنەوەی پەسەند 

کردنی ڕاگەیاندنەکەی خودا لە ڕێگەی عیسای مەسیحەوە . چونکە عیسای 

مەسیح خودای ڕاگەیاند بۆ مرۆڤ : وای کرد خەسڵەتەکانی خودا بینراو 

یانی (. مەسیح لە ڕێگەی ژ٤ -٣: ١بێت بۆ مرۆڤ )یۆحەنا 

ڕاستودروستی و پیرۆزیەوە شایەنی ڕزگاریمان بوو ،  ئەو کرێی 

گوناهەو ژیانی گوناهباریی مرۆڤی دا . عیسای مەسیح شانشینی خودای 

(. ١٥ -١٤: ١ڕاگەیاندو خەڵکی هاندا بۆ تۆبەکردن و باوەڕ ) مەرقۆس 

 هەروەها ئەو هەموو شتێکی پێویستی کرد بۆ ڕزگارکردنی مرۆڤ . 

ەموو ئەوانەی عیسا ڕەتدەکەنەوەو بەردەوام دەبن لە ژیانی لەبەرئەوە ه

: ٣یۆحەنا  ١؛  ١٨: ٣تاریکی ئەوا لەالیەن خوداوە حوکم دەدرێن )یۆحەنا 

(. بەاڵم ڕوناکی )عیسای مەسیح( هەموو تاریکیەك فڕێ دەداتە ٩ -٦

دەرەوە . لەبەرئەوە هەر کەسێك ڕەتی بکاتەوە بێت بەرەو ڕوناکی ، لە 

مێنێتەوە . وە هەر کەسێك دوور بێت لە کۆبونەوەکانی تاریکیدا دە

باوەڕداران و کتێبی پیرۆز نەخوێنێتەوە یان ڕوناکیەکە ڕەتبکاتەوە . ئەوە 

لە تاریکیدا خۆی شاردۆتەوە و نایەوێ ڕوناکیەکە، تاریکیەکانی ئاشکرا 

بکات کە تیایدایە . بەاڵم هەموو ئەوانەی دێن بۆ ڕووناکی بەڵگە دەخەنە 

خودا کاردەکات تیایاندا لە ڕێگەی مەسیحەوە ! وە بەڵگە دەخەنە  ڕوو کە

 ڕوو لەسەر ڕاستی باوەڕیان لە ڕێگەی ژیانی نوێیانەوە . 

ئیدی بەم شێوەیە هەموو خەڵکی لە جیهاندا یان چەسپاو دەبن یان دەکەون 

 ئەمەش بە پشت بەستن بە پەیوەندیان لەگەڵ کەسایەتی عیسای مەسیح 

 (. ٣٤: ٢؛ لۆقا  ٣٦، ١٨: ١)یۆحەنا 

 

 .٢٦ -٢٢: ٣یۆحەنا 



چی لێکچوون وپەیوەندیەك هەیە لە نێوان لەئاوهەڵکێشان  :٦پرسیاری 

)لەئاوهەڵکێشانی یەحیای لەئاوهەڵکێش و قوتابیەکانی مەسیح ( و لە 

  نێوان پەرستشی پاكبوونەوە الی جولەکە ؟

 تێبینیەکان : 

ی هاوشێوە هەبوون لە ساڵی یەکەمی خزمەتەکەی مەسیح ، دوو خزمەت

لەالیەن عیسای مەسیح و یەحیای لەئاوهەڵکێش ئەویش مزگێنی و 

(. یەحیای لەئاوهەڵکێش ٢ -١: ٤لەئاوهەڵکێشانی خەڵکی بوو ) یۆحەنا 

خەڵکی لەئاوهەڵدەكێشا لە ئەینون لە نزیکی سالیم ) لەناوچەی دە 

ساو (. وا باڵو بوو کە عی٢٣: ٣گوندەکەی ئەو بەری ئوردون ( )یۆحەنا 

قوتابیەکانیشی خەڵکیان لەئاو هەڵدەکیشا لە قەراغی ڕوباری ئوردون لە 

نزیکی ئەریحا لە ناوچەی جولەکە . بەاڵم لە ڕاستیداعیسا خەڵکی 

لەئاوهەڵنەدەکێشا ؛ بەڵکو قوتابیەکانی بوو خەڵکیان لەئاوهەڵدەکێشا 

(. ئەمەش دەریدەخات کە عیسای مەسیح زۆر مەزنتر بوو لە ٢: ٤)یۆحەنا 

یەحیای لەئاوهەڵکێش : چونکە عیسای مەسیح خەڵکی لە ڕۆحی پیرۆز 

باپتیز دەکات ، بەاڵم لەڕێگەی قوتابیەکانیەوە لەئاوی هەڵدەکێشان ) بڕوانە 

(! ئەم ڕووداوانە لە ماوەی مانگی مایۆ تاکو دیسەمبەری ١٩: ٢٨مەتا 

ی زاینی ڕویاندا کاتێ یەحیای لەئاوهەڵکێش دەستگیر کرا )  ٢٧ساڵی 

(. جولەکەکان زۆر دڵخۆش بوون بە زیندانیکردنی یەحیای ١٢: ٤ەتا م

لەئاوهەڵکێش چونکە هەمیشە جاڕی دەدا لەنێویاندا بۆ پێویستی 

تۆبەکردنیان . بەاڵم دڵخۆشیەکەیان زۆر درێژەی نەخایاند چونکە بیستیان 

کە عیساو قوتابیەکانی زیاتر لە یەحیا شوێنکەوتەیان ڕاکێشاوە بۆالی 

(. بێگومان وشەی ٢٦: ٣وە " هەموان دێنە الی " )یۆحەنا خۆیان ، 

"هەموان " لێرەدا کە هاتوە تەنها مەبەست لە وشەبەندی نیە بەڵکو 

شێوازێکی ئەدەبیە وەك ئاماژەیەك بۆ " زۆرترین " لەو خەڵکە گۆڕان و 

 چوونە الی عیسا . 

ێشانی کاهینەکانی جولەکەو لێڤیەکان لە ئۆرشالیم پێیان وابوو لەئاوهەڵک

(؛ ٢٥: ١یەحیای لەئاوهەڵکێش پەرستشی پاکبوونەوەیە )یۆحەنا 

(. هەروەك چۆن یەحیای لەئاوهەڵکێش و قوتابیەکانی ٢: ٦عیبرانیەکان 



هەمان تێڕوانینیان هەبوو : " لەئاوهەڵکێشانی تۆبەکردن بۆ گوناهـ 

(. لەبەرئەوە ، لە نێوان قوتابیەکانی یەحیاو ٤: ١بەخشین " )مەرقۆس 

لە جولەکەکان مشتومڕ ڕوویدا دەربارەی پەرستشی پاکبوونەوە )  یەکێك

(. ئەو پەرستشە پێیان دەوت " لەئاوهەڵکێشانی بە جولەکە ٢٥: ٣یۆحەنا 

بووەکان " . واتە کاتێ کەسێكی نا جولەکە حەزی بکردایە ببێت بە 

جولەکە، دەبوو گەرماوێکی بکردایە )ئاوی بپڕژاندایە بە جەستەی 

ەنە بکرایە ، وە بەڵینی بدایە بە جێبەجێ کردنی تەورات خۆیدا(، وە خەت

(. ڕەنگە ئەو ٢: ٦)شەریعەت( ی پەیمانی کۆن ) بڕوانە عیبرانیەکان 

مشتومڕە کە ڕوویدا لەبەرئەوە بێت کە قوتابیەکانی یەحیا پێیان وابوو 

لەئاوهەڵکێشانی مامۆستاکەیان مەزنترە لە لەئاوهەڵکێشانی جولەکە کە بۆ 

ەکانیان ئەنجام دەدا ، وە مەزنترە لەو لەئاوهەڵکێشانەی کە بەجولەکەبو

قوتابیەکانی عیسا ئەنجامیان دەدا . لەبەرئەوە ، ئەوان هەستیان بەوە نەکرد 

کە هۆکاری زۆرترین لە خەڵکی کە دێن بۆ الی عیسا گرنگی بە ئاو 

دەدات . ئەمەش ئەوەمان پیشان دەدات کە لەئاوهەڵكێشان بە ئاو )بە 

( ئەوەیە کە یەحیا و عیسا پێی ٢٦، ٢٣: ٣باپتیز( ) یۆحەنا یۆنانی: 

هەڵدەستن گرێدراوە بە پەرستشی پاکبوونەوەی جولەکە ) بە یۆنانی 

 (. ٢٥: ٣کاتاریزموز، پاككردنەوە ( یۆحەنا 

ئەولەئاوهەڵکێشانەی کە یەحیای لەئاوهەڵکێش پێی هەڵدەستا ئەوەبوو کە 

(. دواتر ، ئەو ٣١: ١)یۆحەنا عیسا بۆ نەوەی ئیسرائیلی ئاشکرا کرد 

لەئاوهەڵکێشانە بوو کە ئامادەی کردن بۆ پەسەند کردنی عیسای مەسیح و 

کارە ڕزگاریەکەی . بۆیە لەئاوهەڵکێشانی مەسیحیەت نیشانەیەکی 

بینراوەو مۆرێکە بۆ باپتیزکردن بە ڕۆحی پیرۆزی نەبینراو ئەوەی 

انەیەکی بینراوە (. ئەمەش واتە نیش٤٨ -٤٤: ١٠ڕوویدا لە ) کردار 

لەسەر لەدایکبونەوەی نوێ و نوێبوونەوە بە هۆی ڕۆحی پیرۆز ) تیتۆس 

(. وەك چۆن لەئاوهەڵکێشانی مەسیحیەت بە ئاو نیشانەیەکی ٧ -٤: ٣

بینراوە و مۆرێکە دڵنیایی دەبەخشێ لەسەر ششتنەوەی نەبینراو بۆ 

(؛ یان لەسەر لێخۆشبوونی تەواوی ١٦: ٢٢گوناهەکان ) کردار 

 ناهەکان ئەوەی هەروەها پێی دەوترێ : ڕاستودروستی . گو



 ٣٤: ٣یۆحەنا 

واتای ئەوە چی یە کە خودا بەبێ سنوور ڕۆحی پیرۆزی  :٧پرسیاری 

 داوە بە عیسا ؟ 

 تێبینیەکان : 

 ٩: ٢ئەوە هەمان ئەو واتایەی هەیە کە پۆڵس لە نامەکەیدا بۆ کۆلۆسی 

ا نیشتەجێیە ، بە لەشی خۆی وتی : " چونکە تەواوی خودایەتی لە مەسیح د

." 

: ٣زۆرجار ئینجیلی یۆحەنا دەڵێت خودای باوك عیسای مەسیحی ناردوە ) 

 ٣٦: ١٠؛ ٧: ٩؛ ٤٢: ٨؛ ٢٩: ٧؛  ٥٧،  ٢٩: ٦؛  ٣٨، ٣٦: ٥؛ ٣٤، ١٧

(. خودای باوك ٢١: ٢٠؛ ٢٥، ٢٣، ٢١، ١٨، ٨، ٣: ١٧؛ ٤٢: ١١؛ 

ەمان وشەکانی عیسای مەسیحی نارد ، وە شایەتیەکەی عیسای مەسیح ه

خودایە . یەحیای لەئاوهەڵکێش پێغەمبەرێکی ئاسایی بوو ) بڕوانە مەتا 

( ڕۆحی پیرۆزی بە پێوانەیەکی سنووردار وەرگرت . بەاڵم ١٣: ١١

عیسای مەسیح پێغەمبەرێکی ئاسایی نیە وەك پێغەمبەرانی دیکە ) کردار 

ر ( چونکە ڕۆحی پیرۆزی وەرگرت بەتەواوی و بەبێ سنوو٢٦ -٢٢: ٣

(. ئەمەش واتە عیسای ٩: ٢؛ هەروەها بڕوانە کۆلۆسی  ٣٢: ١) یۆحەنا 

مەسیح وێنەیەکی بینراوی خودایە لە سێ ئوقنومە نەبینراوەکە. وە عیسای 

(، وە ڕۆحی پیرۆز ١٨ -١٧: ٣کۆرنسۆس ٢مەسیح ڕۆحی پیرۆزە ) 

 (. ١٠ -٨: ٨هەمان ڕۆحی عیسای مەسیحە ) ڕۆما 

 .  ٣٦ -٣٥: ٣یۆحەنا 

بۆچی هەندێ کەس تاقیکردنەوەکان تێدەپەڕێنن و  :٨ پرسیاری

 هەندێکی تر دەکەون ، کاتێ شتەکان پەیوەستن بە عیسای مەسیحەوە ؟ 

 تێبینەکان : 

عیسا هەموو جیهانی لەژێر دەستە . چونکە باوكەکە کوڕەکەی خۆش 

؛ هەروەها بڕوانە ٣٥: ٣دەوێت و هەموو شتێکی داوەتە دەستی ) یۆحەنا 

(. هەروەك خودا خودی خۆی بەتەواوی دەرخست لە ٣: ١٣یۆحەنا 



؛ ١٩، ١٥: ١؛ کۆلۆسی ٢٧: ١١؛ مەتا  ٦: ١٤عیسای مەسیحدا ) یۆحەنا 

(. وە خودا بەهۆی عیسای مەسیح و لەئەودا وشەی کۆتایی دەربڕی ) ٩: ٢

(. وە خودا ١٩ -١٨: ٢٢؛ بینین  ١: ١؛ عیبرانیەکان  ٤٩: ١٢یۆحەنا 

سیح بەسەر هەموو کەسێك و هەموو شتێکدا دەسەاڵتی داوە بە عیسای مە

(. وە تەنها لە ڕێگەی عیسای ٢٣ – ٢٠: ١؛ ئەفەسۆس  ١٨: ٢٨)مەتا 

؛  ٣٦،  ١٨،  ١٦: ٣مەسیحەوە نەبێت خودا کەس ڕزگار ناکات ) یۆحەنا 

(. وە ١٢ -١١: ٥یۆحەنا  ١؛  ١٢: ٤؛ کردار  ٢: ١٧؛  ٦: ١٤؛  ٣٧: ٦

: ٥ی عیسای مەسیحەوە )یۆحەنا خودا مردوان هەڵدەستێنێتەوە لە ڕێگە

( وە حوکم دەدات بەسەر جیهاندا لە ڕێگەی عیسای مەسیحەوە ) ٢٩ -٢٨

 (. ٢٢: ٥یۆحەنا 

لەبەرئەوە ، هەموو کەسێك لەبەردەم دوو گریمانەدا دەبێت لەبەردەم 

عیسای مەسیح  ، یان تێپەڕاندنی تاقیکردنەوەکە وە یان کەوتنی تیایدا 

شایەتیدانە کۆتاییەکەی یەحیای لەئاوهەڵکێش  (. هەربۆیە٣٦: ٣)یۆحەنا 

بریتی بوو لەوەی کە : " ئەوەی باوەڕ بە کوڕەکە بهێنێت ژیانی تاهەتایی 

هەیە . بەاڵم ئەوەی گوێڕایەڵی کوڕەکە نییە ژیان نابینێت بەڵکو توڕەیی 

خودای لەسەر دەمێنێت ". لێرەدا باوەڕ واتە بەردەوام بوون لە باوەڕداو 

ایدا . وە ڕەتکردنەوە واتە بەردەوام بوون لە ڕەتکردنەوە . چەسپاوبوون تی

وە کتێبی پیرۆز زۆر ڕوونە لەوبارەیەوە کە توڕەیی خودای 

ڕاستودروست و پیرۆز لەسەر بێ باوەڕان دەمێنێت . ئیدی بەم شێوەیە ، 

ئەو سێ کردارەی کە هاتوە لە ئایەتەکەدا ) " باوەڕی هەبێ" ، " ڕەتی 

دەمێنێت "( بە شێوەی کرداری ئایندەی بەردەوامە .  بکاتەوە " ، " لەسەر

ئەم وشانە کۆتا شایەتیدانی یەحیای لەئاوهەڵکێش بوو لەبارەی عیسای 

 مەسیحەوە .         

      

 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



 . ٣٦ -١: ٣بنوسینەوەو 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 (.       

                            

 نمونە لەسەر پەیڕەوکردنی پێشنیارکراو .  -١

: ئەگەر دەترسی بە ڕۆژ بێیت بۆ الی عیسا ، بە شەو وەرە  ١: ٣یۆحەنا 

 بۆ الی . 

: بیر بکەوە لەم پرسیارە : " ئایا سەرلەنوێ لەدای  ٨، ٣: ٣یۆحەنا 

 ٢بوویتەوە ؟" پشکنین بۆ خۆت بکەو بزانە ئایا لە باوەڕدایت ) 

 (. ٥: ١٣کۆرنسۆس 

لەبەر بکە . چونکە پوختەی پەیامی  ١٦: ٣: یۆحەنا  ١٦: ٣یۆحەنا 

 ئینجیلە . 

وڕێکانت و : بزانە کە ، ئەندامانی خێزانت و ها١٨: ٣یۆحەنا 

دراوسێکەت و هاوپیشەکەت و گەلی واڵتت ئەوانەی گوێبیستی پەیامی 

 ئینجیل دەبن و باوەڕناهێنن ئەوا توڕەیی خودایان لەسەر دەمێنێتەوە . 

: هیچ شتێك مەکە لە تاریکیدا ، بەڵکو لە ڕوناکیدا  ٢١ -١٩: ٣یۆحەنا 

 بژی . ڕوون بە . 

ەوەی تۆ" کەمبکەرەوە" تاکو : هەمیشە ئاگاداربە لەسەرئ ٣٠: ٣یۆحەنا 

 مەسیح"زیادبکات". 

: بزانە کە ، ئەو کەسانەی عیسای مەسیح ڕەتدەکەنەوە  ٣٦: ٣یۆحەنا 

 ژیانی تاهەتایی نابینن . 



 نمونە لەسەر پەیڕەوکردنی کەسێتی .  -٢

)أ( دەمەوێ بەردەوام بم لە بیرکردنەوە سەبارەت بە خۆشەویستیەکەی 

م لەبەرکردوە : " چونکە خودا بەم جۆرە  ١٦ : ٣خودا بۆ من . وە یۆحەنا 

جیهانی خۆش ویست ، تەنانەت کوڕە تاقانەکەی بەخت کرد . تاکو هەر 

کەسێك باوەڕی پێ بهێنێت لەناو نەچێت . بەڵکو ژیانی تاهەتایی هەبێت ". 

بۆیە من نامەوێت بیرم بچێتەوە کە خودا منی خۆش ویست پێش ئەوەی من 

من دەمەوێ بیرم نەچێتەوە کە تێچوونی ئەوم خۆش بوێت . هەروەها 

خۆشەویستیەکەی خودا ژیانی کوڕە تاقانەکەی بوو . ئەویش واتە 

خۆشەویستیەکی قوربانیدان . لەبەرئەوە ، نامەوێت هەرگیز بیرم بچێتەوە 

 کە خودا ئێستا منی خۆش دەوێ وەك چۆن هەمیشە خۆشی ویستووم ! 

ك هەڵسوکەوت بکەم لە )ب( دەمەوێ زیاتر ساکار بم ، وە بە شێوەیە

ژیانمداو لە خزمەتەکەمدا کە مەزنی عیسا دەربخات نەك مەزنی من . وە 

دەمەوێ بیر بکەمەوە لە چۆنیەتی هێنانی زیاتری خەڵك بۆ عیسای مەسیح 

. وە سوور بم لەسەرئەوەی کە ناوێك یان کڵێسایەك بەناوی خۆمەوە 

کۆدار بکەم وە دانەمەزرێنم . چونکە ئامانجم ئەوەیە عیسای مەسیح ش

 كڵێسای ئەو دامەزرێنم . 

 

 هاتنەدەنگ             . . نوێژ بکە٥هەنگاوی 

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

 . ٣٦ -١: ٣کردین 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 

حەنا. ئینجیلی یۆبەشی دوەمی ان لەگەڵ کۆمەڵێکدا( کەسێكی تر ی  

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

 -٤کۆرنسۆس ٢هەموو ڕؤژێك هاوکاری وەربگرە لە نیوەی بەشێك لە 

وسەوە . . باشترین شێوازی ڕاست بەکاربهێنە و تێبینیەکانت بن ٦  

٤- لەبەرکردن : تێڕامان بکەو ئایەتی نوێی لەبەرکردن یۆحەنا 4: ٢4 

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. 

 

 

 



  

 

 


