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 ١ نوێژ

 

نوێژ بکەو کۆمەڵەکەت وئەم پرۆگرامی ڕاهێنانە تەرخان بکە بۆ بونیادنانی ڕابەری کۆمەڵەکە : 

 کڵێسای مەسیح . 

 

خولەك(   عیبرانیەکان ٢٠بەشداریکردن )  ٢ 

 

ئەوەی فێری بوون لە  بخوێننەوەو پەڕاوی تایبەتی خەڵوەتی ڕۆحیتان بە نۆرە بەشداری بکەن 

(. ١٣ -١١خەڵوەت و تێڕامانەکانتان لەو بەشە دیاریکراوەی کتێبی پیرۆز )عیبرانیەکان   

گوێ بگرن لەو کەسەی بەشداری دەکات ، بەشێوەیەك مامەڵەی لەگەڵ بکەن هەست بکات ئەوەی 

بەشداری دەیڵێ جێی بایەخی ئێوەیە ، پێشوازی لێبکەن . مشتومڕی لەگەڵ مەکەن لەو بابەتەی 

 پێدەکات .

 تێبینەکانتان بنوسنەوە . 

 

 

خولەك(  پێداچونەوەی ئایەتە لەبەرکراوەکان لە ئینجیلی ٥لەبەرکردن )

 یۆحەنا 

٣ 

          

بکەن بۆ ئەو پێنج ئایەتەی لەبەرکران لە ئینجیلی یۆحەنا  .   پێداچوونەوەدوو بەدوو   

 

 

 ٤   ٣٣ -١: ١٦خولەك( یۆحەنا  ٨٥فێرکردن )

 

باس لە گفتوگۆی عیسا و نوێژکردنی لە شەوی شێوی خوداوەند  17 -14: بەشەکانی یۆحەنا   پێشەکی

پێشبینی دەکات کە  ١٦عیسا قوتابیەکانی فێر دەکات چی بکەن ، بەاڵم لە یۆحەنا  ١٥. لە یۆحەنا دەکات 

 سێ ئوقنومەکە چی کارێك دەکات لە قوتابیەکانیدا.  

     

  وشەکەی خودا            : بخوێنەوە .١هەنگاوی 
 .  دەخوێنینەوە ٣٣ -١: ١٦پێکەوە یۆحەنا 

 بە نۆرە هەر کەسێ ئایەتێك بخوێنێتەوە تا هەموو ئایەتەکان بە تەواوی دەخوێنینەوە .

 

  تێبینیەکان            : ئاشکرای بکە.٢هەنگاوی 
ۆت لەم ئایەتانەدا ؟ یان . ئەو ڕاستیە کامەیە پێت وایە گرنگە بەالتەوە سەبارەت بە خ بیرکەوە

 لە کۆی گشتی ئەم ئایەتانە کام ڕاستیە چووە ناو هۆش و دڵتەوە  ؟ 



یەك یان دوو ڕاستی ئاشکرا بکە کە تێگەیشتووی لێی . بیریان لێبکەوە و بیرۆکەکانت  بنوسە .

 بنوسە لە پەڕاوەکەتدا . 

) دوای ئەوەی ئەندامان کاتێك بەسەردەبەن لە بیرکردنەوەو نوسینەوە ، بە نۆرە  بەشداری بکە.

 بیرۆکەکانتان بەشداری پێبکەن (.

 هەریەکێکمان بەشداری دەکەین لەو شتانەی کە ئاشکرا کران لەالیەن ئەندامانەوە .

بەشداری )لەیادت بێت لەهەر کۆمەڵەیەکی بچوکدا ، ئەندامانی کۆمەڵەکە بە شێوەیەکی جیاواز 

 دەکەن(.   

  

 

 ١١ -٧:  ١٦یۆحەنا 

 : کاری ڕۆحی پیرۆز . ١ئاشکراکردنی  

ڕۆم، ر نەگەئە بڕۆم، چونكە بۆتان كە ڵێم: باشترهاڵم ڕاستیتان پێ دهدەفەرموێ " بە عیسا

" ڕۆیشتنی عیسا ەم زەویە کارەسات نەبوو .نێرمر بڕۆم بۆتانی دهگەاڵم ئەت. بەبۆ نایە تانكەرهتیدهیارمە

 بەڵکو سەرکەوتن بوو وە بوە هۆی بەرەکەت و سود . 

کاتێ عیسا لەسەر زەوی بوو ، لەگەڵ قوتابیەکانی بوو بەاڵم دوای بەرزبونەوەی بۆ ئاسمان و ڕژانی 

 ڕۆحی پیرۆز بەسەردا ، ئیدی عیسا لەنێو قوتابیەکانیدایە ! 

لەو کاتەدا ، بەڕێگاوە بوو بەرەو لەخاچدان وهەستانەوە بۆ کاری کاتێ عیسا لەسەر زەوی بوو 

ڕزگاریی مرۆڤ . دوای بەرزبونەوەی بۆ ئاسمان وڕژانی ڕۆحی پیرۆز ، عیسای مەسیح شایەنبوونی 

 ڕزگاری دەبەخشێت بە دڵی باوەڕداران بە ڕۆحی پیرۆز ! 

گوناه و  یشتوون لەتێگە ڵەهە جیهان بە لمێنێت كەیسەعیسا فەرموی کاتێ ڕۆحی پیرۆز دێت " ده

 ڕم پێ ناهێنن" باوه ر گوناه، چونكەسەری و حوكمدان لەروهدادپە

 أ . ڕۆحی پیرۆز گوناهەی جیهان ئاشکرا دەکات . 

ڕۆحی پیرۆز گوناهەی جیهان ئاشکرا دەکات ، واتە پەردە لە ڕووی هەڵدەماڵێ و ڕووی ڕاستەقینەی 

گوناهەی ڕەتکردنەوەی عیسا لەالیەن جیهانەوەو کوشتنی عیسای مەسیح . گوناهە دەردەخات بەتایبەتی 

ڕۆحی پیرۆز هەوڵ نادات هەستکردن بە تاوان بمرێنێ وەك چۆن زۆرێك هەوڵ دەدەن ئەمڕۆ ئەمە 

بکەن بەڵکو ویژدانی گوناهە ڕادەچڵەکێنێ بەرامبەر بە خراپەی گوناهەو قێزەونیەکەی . جیهان 

وناهباری خۆی وەك چۆن هەیە ئاوا بیبینێت . ناکرێ خەڵکی تۆبە بکەن و ڕادەچڵەکێنێ تاکو ڕاستی گ

 ڕزگاریان بێت مەگەر بزانن خراپەی گوناهە چیەو دانی پێدا بنێن .

 ب. ڕۆحی پیرۆز جیهان وا لێدەکات دان بنێت بە ڕاستیدا .

ڕۆحی پیرۆز جیهان وا لێدەکات بزانێ بێتاوانی چی یە . " جیهان " لێرەدا نمونەیە بۆ جولەکە ئەوانەی 

ویستیان عیسای مەسیح لەخاچ بدەن و خستیانە ڕیزی تاوانبارانەوە ، وە پێیان وابوو مرۆڤێکی 

ەی بۆ الی ( . بەاڵم هەستانەوەی عیسای مەسیح لە مردن و بەرزبونەو٣٠: ١٨خراپەکارە ) یۆحەنا 



 -١٤: ٣باوك ، سەلماندی کە خودا پشتگیری ڕاستگۆیی عیسای کرد کە بێگوناهـ و بێتاوانە ) کردار 

(. ڕۆحی پیرۆز جیهان سەرزەنشت دەکات لەسەر ئەو ڕاستیەی کە دەیسەلمێنێ عیسا مەسیحەکەیەتی ١٥

 هاوکات حوکم دەدات بەسەر خەڵکی جیهاندا لەسەر گوناهە. 

 ان سەرزەنشت دەکات لەسەر تاوانەکەی .ج. ڕۆحی پیرۆز جیه

ڕۆحی پیرۆز حوکم بەسەر جیهاندا دەدات بە حوکمی خودای پیرۆز . ڕۆحی پیرۆز هەموان 

سەرزەنشت دەکات لەسەر ئەو ڕاستیەی کە حوکمی خودا شتێکی ڕاستیەو دادپەروەرانەیە و دەبێت 

( هۆکاری ٨: ٣یۆحەنا ١ی ) ئەنجام بدرێت . هەروەها بەرامبەر بە سەرۆکی ئەم جیهانە . بەپێ

لەدایکبونی عیسای مەسیح لەم جیهانە تێکدانی کارەکانی شەیتانە وە بەرزبونەوەی مەسیح لە زەوی 

 .  ٣٢ -٣١: ١٢ئاماژەیە بۆ مردنی و هەستانەوەی و دانیشتنی لەسەر تەخت لە ئاسمان یۆحەنا 

ان لەبەردەم خاچدا ! هاتنی یەکەمی لەماوەی پەیمانی نوێدا شەیتان جیهانی خراپەکارو شەیتان حوکمدر

عیسای مەسیح بوە هۆی حوکمدانی جیهانی خراپەکار ئەوەی بەرهەڵستی عیسای مەسیحی دەکردو ڕەتی 

دەکردەوەو ناپاکی لێکردو حوکمی دەدا بەسەریدا ، ئەمەش بوە هۆی دەرکردنی ئیبلیس لە پێگەکەی خۆی 

دنی عیسای مەسیح و هەستانەوەی و داناییەکەی ( مر٩ -٥: ١٢وەکو سەرۆکی جیهان ) بڕوانە یۆحەنا 

لە ئاسمان سنوری دیاری کرد بۆ شەیتان کە دەستی گرتبوو بەسەر نەتەوەو گەالنی جیهاندا ) ئەفەسۆس 

 ( . ٢٢: ٣پەترۆس ١؛  ٢١ -٢٠: ١

 ئیدی شەیتان هیچ دەسەاڵتێکی نەما بەسەر نەتەوەو گەالنی جیهاندا لەوەی ڕێگری بکات لە نەتەوەکان بۆ

گوێبیستی مزگێنی ئینجیل . ئیدی شەیتان ناتوانێ کەسانێكی ژێر دەسەاڵتی خۆی بهێڵێتەوە کاتێ دێن 

 .  ٣ -١: ٢٠؛ بینین  ١٣: ١بەرەو شانشینی عیسای مەسیح بڕوانە کۆلۆسی 

لە هاتنەوەی دوەمی عیسای مەسیح ، حوکمدان یشەیتان ڕادەگەیەنرێ لەبەردەم هەموو گەردوندا کاتێ 

( وە ئەو مرۆڤەی بەردەوام دەبێت لە گوێگرتن لە ١٠: ٢٠دەدرێتە ئاگری دۆزەخەوە ) بینین فڕێ 

ئامۆژگاریەکانی ئیبلیس و تۆبە ناکات ئەویش لەگەڵ شەیتاندا حوکم دەدرێت . من بۆخۆم کاری ڕۆحی 

 پیرۆزم ئەزمون کردوە لە ژیانمدا .

  ١٥ -١٢: ١٦یۆحەنا 

 : کاری ڕۆحی پیرۆز . ٢ئاشکراکردنی 

 .  أ. ڕاگەیاندنی ڕاستی لەو کاتەدا هێشتا تەواو نەببوو

اڵم ئێستا ناتوانن پێتانی بڵێم، بە یەفەرموی : "  هێشتا شتی زۆرم هە ١٢عیسای مەسیح لە ئایەتی 

ی بگرن " عیسا نەیدەویست ئەو شتانە ڕابگەیەنێ لە کاتی خزمەتەکەی لە سەر زەوی بەهۆی رگەبە

ونکە دەبوو هەندێ ڕووداو ڕوو بدەن پێش تەواوکردنی ڕاگەیاندنەکە . گەر الوازی باوەڕیانەوە ، چ

وانەبایە قوتابیەکان وازیان لێ دەهێناو هەڵدەهاتن وڕەتیان دەکردەوە . عیسا دەبوو حوکم بدرێ و بنێژرێ 

دوای ئەوە هەڵدەستێتەوە لە مردن و بەرزدەبێتەوە بۆ الی خودا پاشان ڕۆحی پیرۆز بڕژێ بەسەر 

 یدا . گەلەکە

 ب. ڕاگەیاندنی ڕاستی تەواو دەبێت لەڕێگەی ڕۆحی مەسیحەوە.



دەفەرموێ دوای ڕژانی ڕۆحی پیرۆز ئیدی ڕۆحی پیرۆز قوتابیەکانی  ١٣عیسای مەسیح لە ئایەتی 

عیسای مەسیح بەڕێوە دەبات بەرەو هەموو ڕاستیەك . ڕۆحی پیرۆز پاڵیان پێوە نانێ و ناچاریان ناکات 

کات وەکو ڕێبەرێك . ڕۆحی پیرۆز بایەخ دەدات بە هەموو ڕاستیەك ، نەك تەناه بە بەڵکو ڕێنماییان دە

بەشێك لە ڕاستی . زۆرجار مرۆڤەکانی ئەمڕۆ بایەخ دەدەن بە بەشێك لە ڕاستی یان ئەوەی الی زۆرینە 

پەسەندە . بەاڵم ڕۆحی پیرۆز گرنگی نادات بە ڕاستیەك لەسەر حسابی ڕاستیەکی دیکە . پۆڵس دەڵێت : 

 . ٢٧: ٢٠کردار  " .وتمكەواوی خواستی خودا بۆتان دوانەیاندنی تەڕاگە لە "چونكە

 ج. بە نوسینەوەی پەیمانی نوێ ڕاگەیاندنی ڕاستی تەواو کرا.

ئەم پێشبینیەی عیسا هاتە دی کاتێ فەرموی ڕۆحی پیرۆزتان بۆ دەنێرم  بەتەواوی لە کرداری 

 نێردراواندا .

ەکان بۆ هەموو ڕاستیەك بەرێت ئەمەش بەشێوەیەکی تایبەت هاتە دی لە نامەکانی وە بەڵێنی دا کە قوتابی

 پەیمانی نوێدا وە بەڵێنی پێدان بەوەی دێت ئەوەش هاتە دی بەشێوەیەکی تایبەت لە بینینی یۆحەنادا. 

وە کاتێ ئەمڕۆ ڕۆحی پیرۆز باوەڕداران بەڕێوە دەبات بەو شێوەیە بەڕیوەیان نابات کە پێچەوانەی 

ێبی پیرۆز بێت ! شمشیری ڕۆحی پیرۆز واتە کتێبی پیرۆز کاتێ فێرکردنەکانی و وتەکانی کت

 ( ! ١٧: ٦ڕادەگەیەنێ تیایدا ) ئەفەسۆس 

 د. ڕۆحی پیرۆز عیسای مەسیح شکۆدار دەکات .

ڕۆحی پیرۆز چاوی خەڵکی ناخاتە سەر خۆی بەڵکو هێز دەدات بە باوەڕداران تاکو مزگێنی مەسیح 

پەیڕەودەبێت بەسەر کاری ڕزگاری تەواوەتی مەسیح لە ژیانی باوەڕداراندا . بابەتی بدەن . ئەمەش 

فێرکردنی ڕۆحی پیرۆز کارەکانی عیسای مەسیحە کە بەردەوام ئەنجامی دەدات . کاری ڕۆحی پیرۆز 

ئەزمون دەکەم لە ژیانمدا کاتێ کتێبی پیرۆز دەخوێنمەوە ، وە گەشە دەکەم لە خۆشەویستی عیسای 

 ا زیاترو زیاتر.مەسیح د

           

 ڕونکردنەوە .           پرسیار بکە: ٣ هەنگاوی

: حەز دەکەی کام پرسیارە بخەیتە ڕوو بۆ کۆمەڵەکە لەبارەی ئەم بەشەی کتێبی بیربکەوە 

تێ  ٣٣ -١: ١٦پیرۆز؟ باشترە هەوڵ بدەین هەموو ئەو ڕاستیانەی ڕاگەیەنراون لە یۆحەنا 

 بگەین ، وە ئەو شتانەی تا ئێستا لێی تێنەگەیشتووین پرسیاری لەبارەوە بکەین. 

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

 پەڕاوەکەتدا بنوسەوە.

: )  دوای ئەوەی ئەندامان کاتێك بەسەردەبەن لە بیرکردنەوەو نوسینەوە ،  بەشداری بکە

 یەکەمجار داوا لە هەر یەکێكیان بکە پرسیارەکانیان بخەنە ڕوو (. 

وە هەوڵ بدە لە ڕێگەی گفتوگۆکردنەوە  : ) دوای ئەوە ، هەندێ پرسیار هەڵبژێرە گفتوگۆ بکە

 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 (.  

 

  



 

  لە ئینجیلی یۆحەنادا  ؟ ١٦و  ١٥و  ١٤پەیوەندیەك هەیە لە نێوان بەشەکانی : چی  ١پرسیاری 

 :  تێبینیەکان

 

باسی هاندان دەکات بەاڵم لە  ١٥ی ئینجیلی یۆحەنا باسی دڵنەوایی دەکات ، وە لە بەشی  ١٤لە بەشی 

باسی پێشبینی دەکات . عیسا پێشبینی کرد کە جولەکە قوتابیەکان دەچەوسێننەوە وە پێشبینی  ١٦بەشی 

دڵتەنگ دەبن ، وە  کرد کە بەجێیان دەهێڵێ لە ڕووی جەستەوە ، وە پێشبینی کرد کە بۆ ماوەیەکی کورت

پێشبینی کرد کە ڕۆحی پیرۆزیان بۆ دێت ، وە ڕۆحی پیرۆز بەهێزەوە کار دەکاتە سەر جیهان و 

قوتابیەکان بەڕێوەدەبات بۆ هەموو ڕاستیەك هەروەها پێشبینی کرد کە هەر لەو شەوەدا قوتابیەکانی 

 پەرتەوازە دەبن و دوور دەکەونەوە . 

نەبن کاتێ لەالیەن جیهانەوە دەچەوسێنەوە یان ئەوەی ڕوودەدات لێیان ) بۆیە دەبێت قوتابیەکان سەرسام 

( . عیسای مەسیح بەڵێنی دا بە قوتابیەکانی بۆ سەردەمی ڕۆحی پیرۆز کە سەردەمێکی ١٢: ٤پەترۆس ١

پەیمانی نوێیە و درێژ دەبێتەوە لە نێوان هاتنی یەکەم  و دوەمی عیسای مەسیح . وە پێشبینی کرد لەو 

باوەڕداران دەچەوسێنەوەو توشی ناڕەحەتی و ئازار دەبن بەاڵم هەروەها کاریگەری زۆریان  ماوەیەدا

دەبێت لەسەر جیهان چونکە ڕۆحی پیرۆز زۆرینە سەرزەنشت دەکات وحوکم دەدات لەسەر گوناهەو 

 ( ! ٣٣: ١٦حوکمدان وبێتاوانیی . ) یۆحەنا 

  ٢٢ -١٦: ١٦یۆحەنا 

پاش کەمێك " کە عیسا لە نێو قوتابیەکانی نابێت و قوتابیەکان : ئەو ماوەیە کامەیە " ٢پرسیاری 

 دەگرین ودڵتەنگ دەبن ؟

 تێبینیەکان . 

کەی عیسا قوتابیەکانی بەجێ هێشت و لەناویاندا نەبوو ؟ قوتابیەکان کەوتنە پرسیارکردن لەیەکتر ئایا 

(.  ١٠: ١٦)یۆحەنا ر نامبینن " الی باوك و ئیت چمەده چونكەعیسا مەبەستی چی یە لەوەی دەیڵێ : " ... 

) یۆحەنا " حوكم دراوه م جیهانەی ئەورهگە ر حوكمدانیش، چونكەسەلەلە مەبەستەکەی تێنگەیشتن : "   

اڵم بن، بەمبار دهبێ. خەاڵم جیهان دڵشاد دهن، بەكەن دهگریێن و شیوهده ئێوه ( . " ١١: ١٦

 .  ٢٠: ١٦یۆحەنا  ".شادی بێتەتان دهكەمباریەخە

عیسای مەسیح ڕوونی کردەوە کە ڕەتدەکرێتەوە لەالیەن خراپەکارانەوەو دەسەاڵتی خراپەکارەوە ، وە 

ماوەی سێ ڕۆژ نایبیننەوە قوتابیەکانی ماوەی مردنی جەستەی لە گۆڕدا . بەاڵم دوای هەستانەوەی 

سمان و لەدوای ڕژانی ڕۆحی پیرۆز دیسانەوە بەچاوی خۆیان دەیبیننەوە . وە دوای بەرزبونەوەی بۆ ئا

. تەنها لەو ماوەیەدا کە قوتابیەکان مەسیح نابینن  ٢٠: ٢٨دوبارە دەیبیننەوە بە چاوی ڕۆحیان مەتا 

. بەاڵم دوای هەستانەوەی لە مردن  ١٧ -١٥: ٩دەگریەن وشیوەن دەکەن و بەڕۆژوو دەبن مەتا 

ن دەیبیننەوە دوای ئەوە دڵشاد دەبن و ئاهەنگ بەشێوەیەکی تایبەت دوای ڕژانی ڕۆحی پیرۆز قوتابیەکا

 دەگێڕن ئیدی بەم شێوەیە . 



 

  ٢٤ -٢٣: ١٦یۆحەنا 

 : واتای چی یە نوێژ کردن بەناوی عیسای مەسیح ؟ ٣پرسیاری 

 تێبینیەکان . 

 نوێژ کردن بەناوی عیسای مەسیح دوو الیەن لەخۆ دەگرێ :

 أ. نوێژکردن بەناوی عیسای مەسیح نوێژێکە لەسەر بنەمای شایستەییەکانی مەسیح . 

 تا ئێستا بە: " هە ٢٤: ١٦لەسەر بنەمای شایستەیی مەسیح داوا دەکەین : عیسا دەفەرموێ لە یۆحەنا 

ێت " پێش ئەوەی واو بتان تەكەگرن، تاكو خۆشییەریدهن وه. داوا بكەكردووههیچتان داوا نە وهناوی منە

قوتابیەکان باوەڕ بهێنن بە مەسیح چۆن نوێژیان دەکرد ؟ هەموو قوتابیەکان سەر بە گەلی خودا بوون لە 

پەیمانی کۆن . بۆیە ئەوان ڕاستەوخۆ ڕوویان دەکردە خودا وە هیچ ناوێکی دیکەیان باس نەدەهێنا لە 

زدان، ی یەو دەڵی : " ئە ١٧دن لە زەبوری نوێژەکانیاندا . بۆ نمونە داودی پاشا دەست دەکات بە نوێژکر

زاری بێ  ، لەم بگرهكەنوێژه ، گوێ لەهاوارم بده خ بە،بایەداواكاری ڕاستودروستی من بگره گوێ لە

" گەلی پەیمانی کۆن بانگی خودایان دەکرد بە "خوداوەند" یان "خودا" هەروەها  .چێردهده وهفێڵە

نەدەهێنا بە ناوی خودا بەاڵم بیریان دەکردەوە لە مەسیا کە دێت ئەوەی خودا  کۆتاییان بە نوێژەکانیان

 وهی تۆشەوهی نەڕێگە ( . " لە١٨: ٢٢هەموو نەتەوەکانی جیهان بەئەو پیرۆز دەکات ) پەیدابوون 

ن بوویت " ی مكەرمایشتەڵی فەتۆ گوێڕایە بن، چونكەتدار دهكەرهوی بەر زهكانی سەوهتەموو نەهە

بەاڵم ئێستا مەسیح هاتوە . وە لەسەروبەندی مردندایە بەهۆی گوناهەی جیهان ، وە مردنەکەی و 

هەستانەوەکەی ڕێگەیەکە کە خودا بەئەو نەتەوەکانی جیهان پیرۆز دەکات لەسەر زەوی ، وە ئەو دەبێتە 

وك بەناوی عیسای مەسیح . نێوەند گیر لە نێوان خوداو خەڵکیدا ! بۆیە باوەڕداران نوێژ دەکەن بۆ با

ئەگەر مەسیح نەمردایە لە پێناوی گوناهەکانمان گاڵویمان و تاوانباریمان لەبەرچاوی خودا ڕێگر بوون 

( بەاڵم مەسیح ١٦: ٦تیمۆساوس ١لەوەی لە خودا نزیک بینەوە . چونکە ئەو بێگوناه وپیرۆزە )بروانە 

؛  ١٨: ٢بەرو خودا کرایەوە وە بەپێی ئەفەسۆس  لە پێناوی گوناهەکانمان مرد و هەستایەوە ئیدی ڕێگا

الی  بۆ چوونە یەهە ك ڕۆحدا ڕێپێدراویێتیمانیە ردوو المان لەهە وهوهی ئەڕێگە لە : "  چونكە ١٢: ٣

مان و ئازادییەئە وهدڵنیاییە ڕهێنانمان پێی، بەسیح و باوهڵ مەگەكبوونمان لەهۆی یەبە ... " "  .باوك

 بچینە تختی نیعمەتە لە وهمتمانە با بە : "  بۆیە ١٦: ٤" وە عیبرانیەکان  .الی خودا بۆ چوونە یەەه

"  .تیمان بداتكاتی پێویستدا یارمە تاكو لە وهت بدۆزینەربگرین و نیعمەیی وهزهی بەوهپێش، بۆ ئە

و دەفەرموێ : "  لە ٢٣: ١٦عیسا لە یۆحەنا  هەروەها خودا لەسەر بنەمای شایستەیی مەسیح دەمانداتێ .

باوك داوا  ك لەرچییەهە وهناوی منە ڵێم: بەن. ڕاستی ڕاستیتان پێ دهدا پرسیاری هیچم لێ ناكەڕۆژه

 ." تانداتێ ن دهبكە

بۆچی مردنی مەسیح و هەستانەوەی زۆر گرنگن لەوەی تایبەتە بە نوێژەوە ؟ عیسای مەسیح بەو پێیەی 

ندگیرە و ڕێگای کردوەتەوە بۆمان بەرەو خودا . ئەگەر عیسا نەمردایە لەپێناوی گوناهەکانمان لە نێوە

باری توڕەیی خودای پیرۆز و دادپەروەر لە گوناهەکانمان ئەوا گوێی لە نوێژەکانمان نەدەگرت . )بڕوانە 

ئەگەر مەسیح  ١٥ :١؛ ئیشایا  ٣٣ -٢٣: ١؛ پەندەکان  ١٨: ٦٦. وە بەپێی زەبور  ٢ -١: ٥٩ئیشایا 



نەمردایە خودا هەرگیز گوێی لە نوێژەکانمان نەدەگرت ! بۆیە نوێژ کردن ەبناوی عیسای مەسیح واتە 

 نوێژ بە متمانەوە کە خودا گوێمکان لێ دەگرێت و وەاڵممان دەداتەوە ! 

 ب. نوێژکردن بەناوی عیسای مەسیح نوێژێکە بەپێی خواستی مەسیح.

ی ویستی خۆی گوێرهر بەگە، ئەیەومان هەبە كە یەو متمانەش ئەمەئەدەخوێنینەوە : "  ١٤: ٥یۆحەنا ١

 " .گرێتین، گوێمان لێ دهداوای شتێك بكە

عیسای مەسیح بەو پێیەی نێوەندگیرە ، سروشت و کەسایەتی خودای ڕاگەیاند .عیسای مەسیح جەوهەرو 

 ناوەڕۆکی خودای بۆمان ڕاگەیاند گەر وانەبایە کەس نەیدەزانی چۆن دەبوو نوێژ بکەین بۆ ئەو خودایە . 

عیسای مەسیح واتە  عیسای مەسیح بەو پێیەی نێوەندگیرە ، خواستی خودای ڕاگەیاند. نوێژکردن بەناوی

نوێژکردن بە خواستی خودای ڕاگەیەنراو . عیسای مەسیح خوداوەند وگەورەیە باوەڕداران نوێژێك 

 ناکەن پێچەوانەی خواستی ئەو بێت . 

بۆیە نوێژ کردن بەناوی عیسای مەسیح نوێژێکە بە متمانەوە کەلەگەڵ خواستی خودایەو لە پێناوی 

 وداو شکۆی خودایە ! یارمەتیدانی پێشکەوتنی شانشینی خ

                         

 پەیڕەوکردن.              پەیڕەوی بکە: ٤هەنگاوی 

چی ڕاستیەك لەم بەشەی کتێبدا هاتوە دەشێ باوەڕداران بە شێوەی پراکتیك  بیربکەوە :

 پەیڕەوی بکەن ؟

وەو تەواو : وەرن پێکەوە بیربکەینەوە و هەندێ پەیڕەوکردن بنوسینەبەشداری بکەو بنوسە

 . ٣٣ -١: ١٦بکەین لە یۆحەنا 

: ئەو پەیڕەوکردنە پێشنیارکراوە کامەیە کە خودا دەیەوێ بیگۆڕێ بە پەیڕەوکردنی بیربکەوە 

 کەسێتی ؟

: ئەم پەیڕەوکردنە کەسێتیە بنوسە لە پەڕاوەکەتدا. بەشداری بکە بە ئازادی لەو  بنوسە

 ت. پەیڕەوکردنە کەسێتیەی کە خودا دایناوە لەسەر دڵ

)لەیادت بێت ئەندامانی هەموو کۆمەڵەیەك ڕاستیە جیاوازەکان پەیڕەودەکەن ، یان لە هەمان 

ڕاستیدا پەیڕەوکردن ی جیاواز دەردەهێنن . ئەمانەی خوارەوە هەندێ پەیڕەوکردنی 

 پێشنیارکراون (.       

 

                            

 ( . ١٥نمونە لەسەر پەیڕەوکردنی پێشنیارکراو لە ئینجیلی یۆحەنا ) -١

: کاتێ پەیامی موژدەی ئینجیل ڕادەگەیەنرێ بزانە کە خودا بە ڕۆحی پیرۆزی گوناهەی  ١٠ -٨:  ١٦

خەڵکی ئاشکرا دەکات و ڕاستیەکانی کتێبی پیرۆزیان پێ ئاشنا دەکات و هۆشداریان دەداتێ لە حوکمدانی 

 ەر وەاڵمی نەدەنەوەو ڕەتی بکەنەوە . کۆتایی ئەگ



: دوای هەستانەوەو دانیشتنی لەسەر تەخت لە ئاسمان عیسا زۆر ئاشکراکردنی ڕاگەیاند  ١٥ -١٢: ١٦

بۆ نێردراوانی لە ڕێگەی ڕۆحی پیرۆزەوە . ئیدی هەموو ئەم ئاشکراکردنانە نوسرانەوەو پەیمانی نوێی 

 پێ تەواو کرا.

ام ئەمڕۆ ڕۆحی پیرۆز بەڕێوەت دەبات بۆ هەموو ڕاستیەك ، بەاڵم بەو : تا ئێستا و بەردەو١٣: ١٦

شێوەیە نا پێچەوانەی کتێبی پیرۆز بێت ! چونکە ئەو هیچ ڕاستیەك ئاشکرا ناکات گەر نەنوسرابێتەوە لە 

 کتێبی پیرۆزدا ! 

و : دەتوانی بە کامەرانی و دڵشادی بژیت چۆنکە مەسیح هەستایەوەو ئەمڕۆ زیندوە ٢٢ -١٩: ١٦

 ئامادەیەو نزیکە . 

: دەتوانی بە متمانەوە نوێژ بکەیت چونکە عیسا نێوەندگیرە لە نێوان خوداو تۆدا وە لە نێوان تۆو ٢٤: ١٦

 خودا .

: لەبیرت نەچێت لە جیهاندا ناڕەحەتی و تەنگانە دەبینیت . بەاڵم هەروەها لە بیرت نەچێت ٣٣: ١٦

ەسیحە ، بۆیە دەتوانی کاری مەزنتر بکەیت لە ڕێگەی عیسای مەسیح جیهانی بەزاند و جیهان ملکەچی م

 (.١٢: ١٤هێزی عیسای مەسیح و بەڵێنەکەی )بڕوانە یۆحەنا 

 

 . نمونە لەسەر پەیڕەوکردنی کەسێتی :٢

أ. من زۆر هاندراوم کە چەوسانەوە ئازار واتای ئەوە نیە کە کارێکی هەڵەو گوناهەم کردبێت بەرامبەر 

بە خودا ، یان خودا سزام دەدات . ئێستا دڵنیام کە چەوسانەوە و ئازار بەشێکن لە من کە باوەڕدارم . 

ان یان بە ڕق لێبونەوەی عیسای مەسیح پێشبینی کرد بە ڕوودانی ئەمانە بۆیە سەرسام نابم بە ڕوودانی

خەڵکی لە من و چەوسانەوەم . من هەوڵ دەدەم ئامادە بم بۆ هاتنەوەی دوەمی عیسای مەسیح و زەوی 

 نوێ ، ئەو کات سەرکەوتن تەواو دەبێت بەسەر هەموو خراپەکاریەکدا تاهەتایە ! 

نیەکانی عیسا دەکات ب. من دڵنیام کە کرداری نێرداراوان بە وردی پێناسەی چۆنیەتی هاتنە دی پێشبی

سەبارەت بە هاتنی ڕۆحی پیرۆز بۆ کڵێساو کاریگەریە مەزنەکەی لەسەر زەوی . وە دڵنیام کە ڕۆحی 

پیرۆز قوتابیەکانی ئاراستە کردو ڕێنمایی کرد بەرەو هەموو ڕاستیەك تاکو بتوانن ژیانی عیسای مەسیح 

پێشکەش بکەن بۆ ئەوەی ئێمە بزانین کاری و فێرکردنەکانی بنوسنەوە لە ئینجیلەکاندا، وە تاکو فێکردن 

ڕزگاری تەواوەتی مەسیح چیە لە پێناوماندا لەو نامانەی پەیمانی نوێ دا. من دڵنیام کە ڕۆحی پیرۆز 

هەواڵی داوە بە قوتابیەکان سەبارەت بە بەوەی دێت لە داهاتودا ، وە ئەم پێشبینیانە نوسراون بەتایبەتی لە 

 ەنا و بینینی یۆحەنادا . نامەکانی پۆڵس وپەترۆس ویۆح

       

                  

 هاتنەدەنگ             نوێژ بکە :٥هەنگاوی 
بە نۆرە نوێژ دەکەین ، هەریەکێك سەبارەت بە یەك ڕاستی کە خودا فێری کردین لە ڕێگەی 

 . ٣٣ -١: ١٦ئایەتەکانیەوە لە یۆحەنا 



بوویت لە وانەی ئەم کتێبەدا (. پرۆڤە  ) بەدەنگەوە هاتنت لە نوێژەکەتدا بۆ ئەو شتەی فێری

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 

                

   

ەکانتان بەرز بکەنەوە لە نوێژ . یانییان س انەییلە شێوەی کۆمەڵەی دوو نوێژ بەردەوام بن لە 

. پێناوی یەکتر و لە پێناوی خەڵکی جیهان  

 

وانەی داهاتوو ) دوو خولەك ( بۆ ئەرکی ماڵەوە   ٦ 

   

ئەرکی داهاتوو بدە بە ئەندامانی کۆمەڵەکەت بە شێوەی نوسراو ، یان داوایان ڕابەری کۆمەڵەکە . 

 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 کەسێكی تر یان لەگەڵ 

. ١٦کۆمەڵێکدا( ئینجیلی یۆحەنا   

٣- خەڵوەتی ڕۆحی . چێژ وەربگرە لە خەڵوەتی ڕۆحی لەگەڵ خودا و هەموو ڕۆژێك هاوکاری 

. باشترین شێوازی ڕاست بەکاربهێنە و تێبینیەکانت ٣-١وەربگرە لە نیوەی بەشێك لە یاقوب  

 بنوسەوە . 

٤- لەبەرکردن : تێڕامان  بکەو ئایەتی نوێی لەبەرکردن . "خەرجکردن بە خۆشەویستی زۆر" 

ئایەتانەدا بچۆرەوە کە لەبەرت کردوون . ٥لەبەر بکە. ڕۆژانە بەو  ١٥ -١٤: ١٢کۆرنسۆس ٢  

٥- نوێژ. نوێژ بکە بۆ کەسێكی دیاریکراو یان شتێکی دیاریکراو لەم هەفتەیەداو تەماشا بکە خودا 

(.٣: ٥) زەبور  چی دەکات  

سەبارەت بە بونیادنانی کڵێسای مەسیح . هەروەها ئەو تێبینیانە بنوسەوە کە تێبینیەکانت بنوسە  -٦

پەیوەندیان بە کاتی خەڵوەتت لەگەڵ خودا و ئایەتەکانی لەبەرکردن و فێرکردن و ئامادەکاری یەوە هەیە 

 بۆ هەفتەی ئایندە . 

 


