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 } پێشەکی { 

 کڵێسا چی یە ؟ 

کڵێسا بە چەمکە خۆماڵیەکەی واتە  کۆمەڵێ  لە باوەڕداران  بە مەسیح   

  ٥:   ١٦ڕۆما ئەوانەی کە  پێکەوە  لە  یەکێك  لە ماڵەکاندا  کۆدەبنەوە   ) 

( . بەاڵم بە چەمكە  ٢: ١کۆرنسۆس  ١( یان لە یەکێك لە شارەکاندا ) 

( ، هەموو   ٢٣ - ٢٢:  ١فراوانەکەی واتە  جەستەی مەسیح ) ئەفەسۆس 

:  ١٢کۆرنسۆس   ١باوەڕداران بە مەسیح ئەندامن لە ئەم  جەستەیەدا ) 

ندوو تێیدا  ( . وە  کڵێسا ماڵێکی ڕۆحیە و هەر ئەندامێك بە بەردێکی زی١٢

( یاخود شوێنی نیشتەجێ بوونی ڕۆحی ٥: ٢پەترۆس  ١هەژمار دەکرێ ) 

( . وە  کڵێسا  ماڵ و خێزانی خودایە )    ٢٢-٢١: ٢خودایە )ئەفەسۆس 

( . لەناو ئەم خێزانەدا خودا باوکێکی خۆشەویستەو   ١٩:  ٢ئەفەسۆس  

 گرنگی دەدات بە هەمووئەو باوەڕدارانەی کە پێکەوە پەیوەستن  لە

خوشکان و برایان . وە کڵێسا مێگەلەو دوای شوانەکەی کەوتوە  کە لە 

(   ٤: ٥،   ٢٥: ٢هەروەها بڕوانە    ٢: ٥پەترۆس  ١پێشیانەوە دەڕوات )  

کڵێسا گەلێکی پیرۆزەو پێکهاتوون لە خەڵکانێك کە خودا لە نێو هەموو 

( . کڵێسا    ١٠-٩:  ٢پەترۆس ١نەتەوەو گەالنی جیهاندا هەڵیبژاردوون ) 

گوزارشی دیمەنێکە  لە پاشایەتی و موڵکی خودا لە سەر زەوی ) مەتتا  

( لەگەڵ ئەوەی هێشتا کڵێسا  ٤٤-٢١:٤٢، ١٩-١٦:١٨،  ٤٣-٣٦:  ١٣

نەبووە بە قەوارەیەکی کامڵ ، بەاڵم دەبێتە بووکی ڕازاوەو کامڵ بۆ  

  ١٠-٩،  ٢-١:   ٢١خوداوەند لە هاتنەوەی دووەمی مەسیحدا ) بینین 

(. لە الیەکی دیکەوە کڵێسا جەنگاوەرە لە جیهاندا،   ٧:  ١٩ە هەروەها بڕوان

لە کاتێکدا باوەڕداران بە خۆڕاگریەوە  بەرپەرچی هێڕشە توندەکانی هێزە  

، بینین  ١٨-١٠: ٦، ئەفەسۆس  ١٩-١٨: ١٦نەیارەکان  دەدەنەوە ) مەتتا 

( . لەالیەکی دیکەوە  كڵێسا  كڵێسایەکی سەرکەوتوە لە  ١٢: ١٠: ١٢

لەکاتێکدا ڕۆحی باوەڕداران ئەوانەی زەویان جێهێشتوە لە  ئاسمان 

"   ١٦، ١٠: ١١، عیبرانیەکان ٢٦: ٤ئامادەگی خودادا دەژین ) گەاڵتیە 

١٤: ١٣"  ٢٤-١٢:٢٢  .)  
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 }  چۆن کڵێسای مەسیح بونیاد نرا ؟  { 

 

)   پێی ناوێرێدۆزەخیش كانی روازهنێ و ده نیاد ده وب  مەسیح کڵێسای خۆی

( !  مەسیح لە سەرەتادا قوتابیەکانی بەکارهێنا بۆ دانانی   ١٨: ١٦مەتتا 

بناغەی کڵێساکانی مێژوو لە نێوان جولەکەو سامیریەکان و نەتەوەکان ) 

( . ئێستا باوەڕدارە ئاساییەکان بەکاردەهێنێ بۆ بونیادنانی  ٢٠: ٢ئەفەسۆس 

بونیاد دەنێ کە  کڵێسای خۆی . مەسیح کڵێساکەی لەسەر ئەو باوەڕدارانە 

ژیانێکی باوەڕدارانەی تۆکمە دەژین لەسەر شێوەی ژیانی خۆی وە لەسەر  

ئەو باوەڕدارانەی کە جیاوازن لەیەکتر بە جیاوازی بەهرە ڕۆحیەکانیان و  

( وە کڵێسای خۆی بونیاد دەنێ لە  ١٢ -٧: ٤کۆمەڵەکان ) ئەفەسۆس 

بکەن و ببنە قوتابی    ڕێگەی یارمەتیدانی باوەڕدارە نوێیەکانەوە  تاکو گەشە

( ، وە لە ڕێگەی   ١٤ -١٣:   ٤و باوەڕدارێکی پێگەیشتوو ) ئەفەسۆس 

ئامادەکردنی ئەو باوەڕدارانەوە بۆ چەندین جۆری خزمەت بە شێوەی  

( ، وە لە ڕێگەی ١٢:  ٤پراکتیزە لە ناوەو دەرەوەی کڵێسادا ) ئەفەسۆس 

وشێوەی مەسیح  بونیادنانی کۆمەڵگەیەك لەسەر خۆشەویستی و ڕاستی و ها

( . لەم سەردەمەی ئێستاماندا  ١٦ -١٥: ٤و گەشەی بەردەوام ) ئەفەسۆس 

بەرپرسیارێتی بونیادنانی کڵێسای مەسیح لە ئەستۆی سەرجەم باوەڕدارانە 

بە بێ جیاوازی .    

 

} ئامانج لەم چوار کتێبەی کە تایبەتە بە ڕابەرانی کۆمەڵەکان لەمەڕ 

 بونیادنانی کڵێسای مەسیح {  

  

م لێکۆڵینەوەیە چەند ڕێگەیەكی پراکتیزە  لە خۆ دەگرێ بۆ بونیادنانی  ئە

کڵێسە و هاوکات یارمەتیدەرە بۆ ڕابەری کۆمەڵەکان بەم شێوەیەی  

 خوارەوە :

هەر یەك لەم چوار کتێبە دوازدە  وانە  لەخۆ دەگرێ بۆ ڕاهێنان لە   -١

 بونیادنانی کڵێسا و دەکرێ لە ماوەی سێ مانگدا تەواو بکرێ . 

شایەتە سەرەکیەکان یارمەتیدەرن بۆ قوتابیەکان لە زیاتر ناسینی     -٢

 مەسیح و کتێبی  پیرۆز و کڵێسا . 

ئەو ڕێنماییانەی بە خەتێکی تۆخ نوسراون بۆ وێنە } بخوێنەوە ،     -٣

ئاشکرای بکە ، وتوێژی لەبارەوە بکە { یارمەتیدەرە بۆ ڕابەری 
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ر دەتوانێ وەاڵمی کورتی ڕابە  -٤کۆمەڵەکە  لە ڕابەرایەتی کردن.    

 هەموو پرسیارەکان بدۆزێتەوە لە ژێر ناونیشانی تێبینیەکاندا. 

ئەم لێکۆڵینەوەیە هەندێ شێوازی پراکتیکی تێدایە بۆ دامەزراندنی     -٥

کۆمەڵە لە وردبونەوەو لێکۆڵینەوە لە ئینجیلی پیرۆز بە پێی نوسینی یۆحەنا  

 لەسەر ئاستی تاك یان لەگەڵ کۆمەڵەکەدا.

هەر یەك لە وانەکان ئەرکی ماڵەوە لەخۆ دەگرێ و ڕادەستی قوتابی     -٦

 دەکرێ .   

هەر قوتابیەك ئارەزومەندە لە بەشداریکردنی ئەم لێکۆڵینەوەیە لەگەڵ  -٧

کەسانی تر زۆر ئاسانە و دەکرێ دوای تەواو بوونی یەکێك لە وانەکان 

ڵەکان.کۆپیەکی پێ بدرێ وەك ڕێبەری تایبەتکراو بە ڕابەرانی کۆمە  

 

نوێژ دەکەین کە خودا کار بکات لە زۆری ڕێژەی کۆمەڵەی باوەڕداران 

یاخود کڵێساکانی نێو ماڵەکان لە ناوچەکەتاندا بە خێرایی ! مەسیح فەرموی  

کۆمەڵەی خۆم بونیاد دەنێم و دەروازەکانی دۆزەخیش پێی ناوێرێ مەتتا   "

لە ئەوەو بە  چونکە هەموو شتەکان  " ! خوداوەند شکۆدار بێ  " ١٨: ١٦

:  ١١ڕۆما  "هۆی ئەوەو بۆ ئەوە . تاهەتایە شکۆمەندی بۆ ئەوە ! ئامین .

٣٦ .  

 

 ناوەڕۆکی ڕێبەری هەشتەم بۆڕابەری کۆمەڵەکان

 ئەرکەکانی کڵێساو جێبەجێکردنیان

 پرۆگرامی ڕاهێنانی یەکەم 

پرۆگرامێکی هەفتانەیەو ماوەکەی سێ مانگەو هەر هەفتەو دوو کاژێر 

کەس  ١٠بۆ  ٣دەخایەنێت ، کۆمەڵەیەکی بچوک پێکبهێنە بریتی بن لە 

هەر وانەیەك بە نوێژ دەست پێدەکات وبە نوێژ و ئەرکی ماڵەوە کۆتایی 

 پێ دێت . 

(.  ٣ -١بەشداریکردن لە خەڵوەتی ڕۆحی ) یاقوب  :  37وانەی 

( .  ١٥ -١٤:  ١٢کۆرنسۆس  ٢لەبەرکردن ) خۆشەویستی زۆر:  

بەڕێوەبردنی دارایی و مامەڵەکردن  کڵێسایی  :  فێرکردن ) خزمەتی

 .  لەگەڵیدا (
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؛   ٥ -٤بەشداریکردن لە خەڵوەتی ڕۆحی ) یاقوب  :  ٣٨وانەی 

( . لەبەرکردن ) لە هەموو ڕوویەکەوە گەشە بکە :    ٢ -١پەترۆس ١

 ( . ١7( .   وانەی کتێب ) یۆحەنا   ٦: ٢٢پەندەکان 

( .    ٥: ٣پەترۆس ١)  بەشداریکردن لە خەڵوەتی ڕۆحی :  39وانەی 

  ٧ -٦: ٦  وتەکان:  بە وشەی خودا فێرکردن پێشکەش بکە لەبەرکردن ) 

 ( . فێرکردن ) خزمەتی  کڵێسایی : پەیڕەوکردنی تەمێکردن ( . 

؛   3 – 1پەترۆس  ٢بەشداریکردن لە خەڵوەتی ڕۆحی )  :  ٤٠وانەی 

:    ( . لەبەرکردن ) پەروەردە کردنت بە پێی خوداوەند بێت یەهوزا 

 ( .  ١8( . وانەی کتێب : یۆحەنا ٤:   ٦ئەفەسۆس  

( .  ٣ -١یۆحەنا ١بەشداریکردن لە خەڵوەتی ڕۆحی ) :  41وانەی 

(   24: ١٣لەبەرکردن : خۆشەویستی لەڕێگەی تەمێکردنەوە ) پەندەکان 

 . فێرکردن ) خزمەتی کڵێسایی :  جیابونەوەو هاوسەرگیری دوبارە ( .  

؛   ٥  -٤یۆحەنا ١ە خەڵوەتی ڕۆحی ) بەشداریکردن ل :  ٤٢وانەی 

یۆحەنا  (. لەبەرکردن : ) پێداچونەوەی زنجیرەی ئایەتەکانی ٣یۆحەنا ؛ ٢

 ( .  1٩دایکوباوکی باوەڕدار ( . وانەی کتێب : یۆحەنا  –لەبەرکردن 

( .  ٣ -١بەشداریکردن لە خەڵوەتی ڕۆحی ) ئاشکراکردن  : ٤٣وانەی 

( .  فێرکردن ) خزمەتی کڵێسایی : نەخۆشی ٨: ١٦لەبەرکردن : یۆحەنا  

 و چاکبوونەوە ( .  

( .  ٧ -٤بەشداریکردن لە خەڵوەتی ڕۆحی )ئاشکراکردن  : ٤٤وانەی 

 ( .  20( . )وانەی کتێب : یۆحەنا 13: ١6لەبەرکردن : یۆحەنا  

( .  11 -8بەشداریکردن لە خەڵوەتی ڕۆحی )ئاشکراکردن  :  45وانەی 

( . فێرکردن ) خزمەتی کڵێسایی : شەیتان و  14: ١6لەبەرکردن : یۆحەنا  

 جەنگی ڕۆحیی  ( .  

( .  ١٤ -١٢بەشداریکردن لە خەڵوەتی ڕۆحی )ئاشکراکردن  :  ٤٦وانەی 

 ( .  ٢١( . وانەی کتێب : یۆحەنا ١٥: ١٧لەبەرکردن : یۆحەنا  
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(   ١٨ -١٥  بەشداریکردن لە خەڵوەتی ڕۆحی )ئاشکراکردن :  ٤٧وانەی 

( . فێرکردن ) خزمەتی کڵێسایی  :  ئازار ٣٦: ١٨. لەبەرکردن : یۆحەنا 

 ودەسەاڵتی خودا (.  

( .  ٢٢ -١٩بەشداریکردن لە خەڵوەتی ڕۆحی )ئاشکراکردن   : ٤٨وانەی 

ئینجیلی  لەبەرکردن : پێداچونەوەی دوایین پێنج ئایەتی لەبەرکردن لە

 یۆحەنا ( . وانەی کتێب :  پوختەو پێداچونەوەی ئینجیلی یۆحەنا( . 

 ) بەردەوام بە لە گەشەکردن و کۆمەڵەیەکی نوێ دامەزرێنە (.  

 پاشکۆی یەکەم : ڕۆحە خراپەکارەکان و جەنگی ڕۆحیی . 

 پاشکۆی دوەم : فریشتەو جەنگی ڕۆحیی .

رتن لە کات پاشکۆکانی دیکە ڕێگەیەکن بۆ شێوازی چێژ وەرگ

بەسەربردن لەگەڵ خودا و لێکۆڵینەوەی کتێبی پیرۆز و تێرامان لە 

وشەکانی خودا و لەبەرکردنیان : بڕوانە پاشکۆکان لە کۆتایی ڕێبەری  

 یەکەم بۆ ڕابەری کۆمەڵەکان . 

 پڕۆگرامی ڕاهێنانی دوەم 

پرۆگرامێکی چڕوپرە و دەکرێ ڕۆژێکی تەواو و یەکجار لە هەفتەیەکدا  

ێنرێت . یان لە شێوەی کۆنفرانسێکی تایبەت بە ڕاهێنان و ماوەی بەکاربه

شەش ڕۆژ بخایەنێت . کۆمەڵە گەورەکان دابەش بکە بۆ چەند  

کەس و ڕابەری  ١٠بۆ  ٣کۆمەڵەیەکی بچووک کە بریتی بن لە تەنها  

 ڕاهێنراو سەرپەرشتی هەر یەك لەو کۆمەاڵنە بکەن .  

پەرستن وستایش بە   ٣٠: ٠٩  – ٠٠: ٠٩پرۆگرامی پێشنیارکراو : 

 کۆمەڵ .

 فێرکردن بە کۆمەڵ   ٠٠: ١١  -٣٠: ٠٩

 وانەی کتێبی پیرۆز بە کۆمەڵ   ٠٠: ١٣ – ٣٠: ١١

 پشوو  
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کاتی درێکژکراوە بۆ کۆتایی هێنان بە فێرکردنەکان   ٠٠: ١٧ – ٠٠: ١٦

یان وانەی کتێب یان بۆ وەاڵمدانەوەی پرسیارەکان یانیش فێرکردنی زیاتر  

 )بەکۆمەڵ( 

 پشوو  

 لەشێوەی گروپی دوانەیی تێڕامان ولەبەرکردن .   ٤٥: ١٧ – ٣٠: ١٧

بە تەنهایی خوێندنەوەی کتێبی پیرۆز لە خەڵوەتی  ٣٠: ١٨  -٤٥: ١٧

 ڕۆحیدا . 

 خەڵوەتی ڕۆحی بە گروپی دوانەیی ) دووبەدوو ( .  ٠٠: ١٩  -٣٠: ١٨

نوێژو بەشداریکردن ) بە کۆمەڵی بچوک کە زیاتر  ٤٥: ١٩  -٠٠: ١٩

 کەس ( .  ١٠نەبن لە 

 

   38و  37ڕۆژی یەکەم : وانەی 

 نوێژ  
فێرکردن )خزمەتی کڵێسایی :  

بەڕێوەبردنی دارایی و مامەڵەکردن 
 لەگەڵیدا (  

 (١٧وانەی کتێبی پیرۆز )یۆحەنا 
:  ١٢کۆرنسۆس ٢لەبەرکردن : 

 (    6:  ٢٢  ؛ پەندەکان ١٥ -١٤

خوێندنەوەی کتێبی پیرۆز لە 
؛   ٥ -١خەڵوەتی ڕۆحیدا ) یاقوب  

 .   ٢ -١پەترۆس ١
خەڵوەتی ڕۆحی )گروپی دوانەیی  

( بەشداریکردن  17 -1: 4یاقوب 

 ونوێژ  
------------------------- 

 
   40و  39ڕۆژی دوەم وانەی 

 44و 43ڕۆژی چوارەم : وانەی 

 نوێژ 
فێرکردن : خزمەتی کڵێسایی:  

 نەخۆشی و چاکبونەوە  .  
 وانەی کتێبی پیرۆز  

 .    ٢٠یۆحەنا 
؛ یۆحەنا   ٨: ١٦لەبەرکردن یۆحەنا 

١٣: ١٦     . 
خوێندنەوەی کتێبی پیرۆز : 

. خەڵوەتی ٧ -١ئاشکراکردن 
ڕۆحی )گروپی دوانەیی :  

 .    ٣ئاشکراکردن 
 بەشداریکردن ونوێژ 

------------------------- 
  

   46و 45ڕۆژی پێنجەم : وانەی 

 نوێژ  
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 نوێژ  
فێرکردن : خزمەتی کڵێسایی:  
نەی  پەیڕەوکردنی تەمێکردن . وا

   . ١٨کتێبی پیرۆز یۆحەنا  
؛   ٧ -٦: ٦لەبەرکردن وتەکان 

خوێندنەوەی  . ٤: ٦ئەفەسۆس 
:  کتێبی پیرۆز لە خەڵوەتی ڕۆحیدا

  ٣ -١پەترۆس ٢؛   ٥ -٣پەترۆس ١
 .     ؛ یەهوزا

خەڵوەتی ڕۆحی گروپی دوانەیی  
  .    ١٧ -١: ٣پەترۆس ١

 بەشداریکردن ونوێژ 
 
 

---------------------------------   
   ٤٢و ٤١ڕۆژی سێ یەم وانەی 

 نوێژ  
فێرکردن : خزمەتی کڵێسایی :  

 جیاوبونەوەو هاوسەرگیری دوبارە.  
 .    ١٩وانەی کتێبی پیرۆز یۆحەنا 

؛    24: ١٣لەبەرکردن : پەندەکان 

پێداچونەوەی زنجیرەی تایبەت بە  
 دایکوباوکی باوەڕدار .   

ێبی پیرۆز لە خوێندنەوەی کت
؛   ٥ -١یۆحەنا ١خەڵوەتی ڕۆحیدا 

 یۆحەنا .   ٣یۆحەنا ؛ ٢
خەڵوەتی ڕۆحی گروپی دوانەیی  

 .    24 -١: ٣یۆحەنا ١

 بەشداریکردن و نوێژ 
 

فێرکردن : خزمەتی کڵێسایی:  
 شەیتان وجەنگی ڕۆحیی  .  
 .    ٢١وانەی کتێبی پیرۆز یۆحەنا 

؛   14: ١٦لەبەرکردن یۆحەنا 

 .  15: ١7یۆحەنا 

خوێندنەوەی کتێبی پیرۆز: 
 .         14 -8ئاشکراکردن 

خەڵوەتی ڕۆحی ) گروپی دوانەیی  
    .   ١٢ئاشکراکردن 

 نوێژ وبەشداریکردن 
 
 
 
 

---------------------------------   
   48و  47ڕۆژی شەشەم : وانەی 

 نوێژ  
فێرکردن :خزمەتی کڵێسایی : ئازار 

 و دەسەاڵتی خودا .  
وانەی کتێبی پیرۆز : پوختەو  

 پێداچونەوەی ئینجیلی یۆحەنا  .  
؛     ٣٦: ١٨لەبەرکردن : یۆحەنا  

پێداچونەوەی پێنج ئایەتەکانی 
 لەبەرکردن لە  ئینجیلی یۆحەنا .  

خوێندنەوەی کتێبی پیرۆز 
 .    ٢٢ -١٥ئاشکراکردن  

خەڵوەتی ڕۆحی بە گروپی دوانەیی  
  -٧: ٢٢؛  ٤ -١: ٢١ئاشکراکردن  

 .  بەشداریکردن ونوێژ       ٢١
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 فێرکردنی زیاتری پێشنیارکراو : 

 پاشکۆی یەکەم : ڕۆحە خراپەکارەکان و جەنگی ڕۆحیی . 

 پاشکۆی دوەم : فریشتەو جەنگی ڕۆحیی . 

    

 

 

  

 ٣٧وانەی  - هەشتەمڕێبەری 

 

 ١ نوێژ 

 

نوێژ بکەو کۆمەڵەکەت وئەم پرۆگرامی ڕاهێنانە  ڕابەری کۆمەڵەکە : 

 تەرخان بکە بۆ بونیادنانی کڵێسای مەسیح . 

 

یاقوبخولەك(     ٢٠بەشداریکردن )   ٢ 

 

و پەڕاوی تایبەتی خەڵوەتی ڕۆحیتان بە نۆرە بەشداری بکەن 

ئەوەی فێری بوون لە خەڵوەت و تێڕامانەکانتان لەو بەشە  بخوێننەوە

( لەگەڵ ڕەچاوکردنی کات   ٣ -١یاقوب   رۆز )دیاریکراوەی کتێبی پی 

باشترە بەشداریکردنەکان کورتخایەن بن .    

گوێ بگرن لە ئەو کەسەی بەشداری دەکات ، بەشێوەیەك مامەڵەی  

لەگەڵ بکەن هەست بکات ئەوەی دەیڵێ جێی بایەخی ئێوەیە ، پێشوازی  

 لێبکەن . مشتومڕی لەگەڵ مەکەن لەو بابەتەی بەشداری پێدەکات .

 

 

"خەرجکردن بە خۆشەویستی "  ( خولەك٥لەبەرکردن )

     ١٥ -١٤: ١٢کۆرنسۆس ٢

٣ 
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ی حەوتەم لە ئایەتەکانی لەبەرکردن تایبەتە بە " هاوسەرگیری  زنجیرە

مەسیحی ". ناونیشانی پێنج ئایەتەکەی لەبەرکردن ئەمانەن :  

خەرجکردن بە خۆشەویستی ، هەموو الیەنەکان گەشە پێبدە ، بە  

شەکانی خودا فێرکردن پێشکەش بکە ، پەروەردە کردنت لە  و

بە شێوەی گروپی .   خوداوەندا ، خۆشەویستی لەڕێگەی تەمێکردنەوە 

تیاڕامان و لەبەرکردن و  دوانەیی ) دوو باوەڕدار پێکەوە (  

:  ١٢کۆرنسۆس ٢"خەرجکردن بە خۆشەویستی "  بکەن ،پێداچونەوە 

١٥ -١٤   .  

 

 

بەڕێوەبردنی دارایی و مامەڵەکردن خولەك(  ٨٥)فێرکردن 

 لەگەڵیدا 

٤ 

 

بنەماکانی مامەڵەکردنی کردارەکی بە ئەم فێرکردنە تایبەتە بە  :   پێشەکی

پارەوە بە شێوازێکی دروست . تیایدا کاریگەری پارە لەسەر ژیانی 

سەرزەوی و ژیانی هەتاهەتایی لە ئاسمان  ئاشکرا دەکەین . هەروەها 

 شێوازی ژیانی سادەی باوەڕدار لەم جیهانەدا دەخوێنین .  

دا بە شێوازی  گرنگی بەڕێوەبردنی دارایی و مامەڵەکردن لەگەڵیأ. 

 دروست

 . کاریگەری پارە لەسەر ژیانی مرۆڤ لەسەر زەوی . ١

جۆری کاریگەری پارە ەسەر :   ئاشکرای بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە

 ژیانی مرۆڤ لەسەر زەوی کامەیە ؟ 

 أ. پارە ناتوانێ کەس تێر بکات . 

 بێت لە  پاره زی لەی حەوهئەدەخوێنینەوە : "   ١٧  -١٠: ٥ژیرمەندی   

 داهات تێر نابێت،   سامان بێت لە زی لەی حەوهتێر نابێت،ئە  پاره

ی  وانەبن ئە زیادبوونی خێروبێرزیاد ده  بە  .ش بێ واتایەمەها ئەروههە

نها ی تە وهلە ، جگەیەی هەكەنەئایا چ سوودێكی بۆ خاوه .یخۆنده
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 م بخوات یان زۆر،  ر،كەگەیوی كارخە خۆشە خۆن؟ كانی تێری لێ دهچاوه

 :ویدا بینیمر زهسەلە یەكی ناخۆش هەیەخراپە .و ناداتڕێ بۆ خە 

كی یەڵەمامە ش لەم سامانەئە  كانی،نەی خاوهبۆ خراپە سامانێك پارێزراوه

تا بۆ  هە وهمایەان بوو و هیچی بۆ نە ناوچوو،ئینجا كوڕێكیخراپدا لە

ڕووتی   ،بەوهرهده سكی دایكی هاتە  ك چۆن لەوه  .جێبهێڵێت ی بەكەكوڕه

 ی نابات كەماندووبوونە  هیچ شتێك لە .ك هاتڕوات وه، دهوهڕێتەگەده

ك چۆن روههە:كی ناخۆشەیەش خراپەمەئە  .ڕواتده ستی كە ڵ دهگەلە

ی كەی ماندووبوونە وههێڵێت، ئە جێدهبە  مان شێوه هە جیهان، بە ێتە مرۆڤ د

 موو ڕۆژانی ژیانی لەها هەروههە كات؟ بێت چ قازانجێك دهبۆ با ده 

خۆشی و  ڕسبوونێكی زۆر و نەڵ وهگەلە بات،ردهسەتاریكیدا بە 

پارە خۆی لە خۆیدا خراپ یان باش نیە . بەاڵم هەڵوێست و  " .ییتووڕه

ئاراستەی خەڵکی بەرامبەر پارە ئەوە دیاری دەکات کە خراپە یان باش  

بۆیان . کاتێ خەڵکی پارەیان خۆش دەوێ ئیدی بەرزترین وگرنگترین  

ئیدی هەڵپە دەکەن و  ئامانج لە ژیانیاندا دەستکەوتنی پارە دەبێت ، 

بۆ زۆرترین پارەو خەرجکردنی زیاتر . چونکە    هەوڵێکی زۆر دەدەن

پێیان وایە کەمەو هێشتا بەس نیە ، ئیدی تێر نابن   ئەوەی دەستیان کەوتوە

هەرگیز . وە پارە ناتوانێ کەس تێر بکات ، وە ناتوانێ ئاشتی ببەخشی بە  

ئەو مرۆڤەی پارەی خۆش دەوێ ناڵێ بەسە ، هەمیشي  مرۆڤ لە ژیاندا . 

تر دەکات و پالن دادەنێت و هەوڵی زۆر دەدات بۆ  حەز بە زیاترو زیا

 دەستکەوتنی پارەی زیاتر . 

 ئەنجامدانی خراپەکاری .   ێك بۆ ببێتە هۆکاردەشێ پارە ب. 

 لە كێكەیە ویستی پارهی خۆشەوهر ئەبەلە  : "  ١٠: ٦تیمۆساوس ١

ڕان  دوایدا گەبە س ندێك كەك. هە كارییەخراپە موو جۆرهكانی هەرچاوهسە

)   " .ڕیان و خۆیان تووشی ئازارێكی زۆر كردباوه ون بوون لە 

( هەندێ نمونە ئەوە دەردەخات کە خۆشەویستی پارە  ١٥: ١٢عیبرانیەکان 

هەندێ کەس هاوسەرگیری  سەرچاوەیەکە بۆ جۆرەها خراپەکاری زۆر .  

کی هەڵە دەکات لە پێناوی سامانی هاوسەرەکەی . کەواتە لەپێناوی هۆکارێ

هاوسەرگیریەکەیان کردوەو دواتر توشی چەندین خراپەو کێشەو گرفت 
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زۆرجار سەرمایەداران لە پێناوی پارەدا  دەبن لە ژیانی هاوسەرگیریاندا . 

فێڵ دەکەن بەرتیل دەدەن و گەندەڵی دەکەن . زۆرجار سیاسیەکان لەپێناوی  

وە وایان  بن ، پارەدا درۆ دەکەن و گەندەڵی دەکەن و توشی ئابڕووچوون دە

لێدەکات هاواڵتیانی واڵتی خۆیان بخەڵەتێنن لە پێناوی ئەوەی ببنە  

ڕەنگە ڕابەری کڵێسایەك توشی  سەرمایەدارو دەوڵەمەند بن . 

خۆشەویستی پارە بێت و داوای بڕێک پارەی دیاریکراو تاقیکردنەوەی 

زۆرجاریش خۆشەویستی پارە دەبێتە هۆی   بکات لە ئەندامانی کڵێساکەی .

دزیکردن و تااڵنی و تەنانەت کوشتنیش ، ئاشکرایە کە خۆشەویستی پارە  

 یەکێکە لەسەرچاوەکان و ڕەگێکی گرنگە بۆ جۆرەها خراپەکاری !  

 کاریگەری پارە لەسەر ژیانی هەتاهەتایی مرۆڤ لە ئاسمان .  . ٢

کاریگەری پارە لەسەر : جۆری  ئاشکرای بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە

 ژیانی هەتاهەتایی مرۆڤ لە ئاسمان کامەیە ؟  

ڕەنگە پارەو دەوڵەمەندی وشەکانی خودا بخنکێنێ لە ژیانی  أ.  

 باوەڕداردا. 

 . عیسا فێرمان دەکات کە  بخوێنەوە  ١٩ -١٨،  ١٤: ٤مەرقۆس 

فریوخواردنی دەوڵەمەندی دەشێ وشەکانی خودا بخنکێنێ بەشێوەیەك 

بەرهەم نەدات لە ژیانی گوێگرانیدا . ئەو کەسەی دڵی سەرقاڵ دەبێت بە  

 پارەو سامانەوە وشەکانی خودا کاریگەریان نابێت لەسەری .  

ب. دەشێ پارەو سامان ودەوڵەمەندی وا لە باوەڕدار بکات ئاگای لە شتە  

 یەکەمینەکانی ژیانی نەبێت .  

. گرنگترین و بەرزترین  بخوێنەوە   ٢١ -١٣: ١٢؛ لۆقا  ٢٤: ٦مەتا 

  " یەکەمین لە ژیانی مرۆڤدا دەبێت خۆشویستن و خزمەتی خودا بێت . 

كێكیان یە  ڕقی لە بكات، چونكە ورهتی دوو گەس ناتوانێت كۆیالیەكە

گرێت و  ده وهكێكیانەیە  ست بە وێت، یان دهی خۆشده ی دیكەوهو ئە  وهبێتە ده

...    ".بن ی خودا و پارهش ناتوانن كۆیلە ات. ئێوه خ پشتگوێ ده ی دیكە وهئە

رموو میراتم  م بفەبراكە پێی گوت: مامۆستا، بە كەڵكەكێكی ناو خەیە  " 
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  بە رموو: كابرا، كێ منی كردووهو پێی فە اڵم ئەبە .  ش بكاتڵ بەگەلە

رموو: ئاگاداربن و  ی فەكەڵكەخە بە    ؟ وهرتانەسەر بەشكەر یان بەدادوه 

  ژیانی مرۆڤ بە ك بپارێزن، چونكە چاوچنۆكییە موو جۆرههە  خۆتان لە

: مرۆڤێكی وهكی بۆ هێنانەیەئینجا نموونە    .ی نییەكەزۆری سامانە

دڵی خۆیدا گوتی: چی   لە     .مێكی زۆری دارهەی بە كەوییە ند، زهمەوڵەده

م، كەجا گوتی: وا ده   ؟ وهمەمی لێ كۆبكەكەمەرهەبێ بەنە شوێنم  م كەبكە

م  كەو ماڵە وێڵەموو دانە وێدا هەم، لەكەتری ده ورهم و گەدهكانم تێكده مبارهئە

تا ماڵێكی زۆرت وهی گیانم، ئە ڵێم: ئەخۆشم ده  بە .وهمەكەكۆده

اڵم  بە  .و دڵشادبە و بخۆ و بخۆوه  سێوه بحەندین ساڵ. ، بۆ چەڵگرتووههە

ی وهئە  چێت. باشەردهو گیانت دهمشەر ئە، هە ی گێلە رموو: ئە خودا پێی فە

ی  سەو كە بێ ئەده  مان شێوه هە بە  بێت؟ ، بۆ كێ ده وهتەكۆت كردووه 

  " .ند نییە مەوڵەالی خودا ده اڵم لە بە وهكاتەبۆ خۆی كۆده نجینەگە

 .    ج. دەشێ پارەو سامان وا لە مرۆڤ بکات خۆی بدۆڕێنێت

  ٦ -٤:  ٢٢؛  ٣١ -١٩: ١٦؛ لۆقا  ٢٧ -٢١: ١٠؛  ٣٨ -٣٤: ٨مەرقۆس 

 .   بخوێنەوە ٦ -١: ٥؛ یاقوب  ١٠: ٦تیمۆساوس ١؛   ١١ -١: ٥؛ کردار 

خۆشویستنی پارەو سامان ببێتە گەورەترین مەترسی لەسەر ژیانی دەشێ 

، گەنجە دەوڵەمەندەکە دوای   ٢٧ -٢١: ١٠مەرقۆس مرۆڤ . بەپێی 

عیسای مەسیح نەکەوت چونکە دەوڵەمەندی و سامانەکەی خۆشترویست لە  

عیسای مەسیح . وە بەبێ عیسای مەسیح کەس ناتوانێ بچێتە نێو شانشینی  

دەوڵەمەندێکی تر بە    ٣١ -١٩:  ١٦خوداوەو ڕزگاری بێت . بەپێی لۆقا 

نەکرد لەگەڵ ئەو پیاوە هەژارەی ناوی  دڵنەرمی و چاکەوە مامەڵەی 

لەعازەر بوو ، ئەوە بوو دوای مردنی چووە دۆزەخ بەهۆی خۆویستی و  

دڵڕەقیەکەیەوە ، ئەوەش دەریخست کە نە باوەڕی هەیەو نە خۆشەویستی )  

، یەهوزا    ٦  -٤: ٢٢( . وە بەپێی لۆقا ١٧ -١٦: ٣یۆحەنا ١؛ ٢٥: ١٦لۆقا 

ڕزای بوو ناپاکی لە عیسا بکات و بیدات بەدەستەوە لە پێناوی پارە ،  

،    ١١ -١: ٥دواتر دەخوێنینەوە کە خۆی کوشت . وە بەپێی کردار 

حەنانیاو سەفیرە درۆیان کرد لەگەڵ کڵێسا لەبارەی مامەڵەکردنیان بە  

، هەندێ   ٦ -١:  ٥وە ، ئیدی کەوتن و مردن . وە بەپێی یاقوب پارە
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کۆدەکەنەوە لە پێناوی خۆیاندا ، وە ژیانێكی خۆش سامان  دەوڵەمەند

دەگوزەرێنن و جۆرەها چێژ وەردەگرن و لە خۆشیدا دەبن لەگەڵ ئەوەشدا  

، بەڵکو   ئەوانە نادەن کە کاریان بۆ دەکەنڕۆژانەی کرێی ماف و 

یاقوب هۆشداری  وژن لەپێناوی دەوڵەمەند بوونی خۆیان . بێتاوانەکان دەک

کۆتایی ژیانیان "سەردەبڕێن" لە دۆزەخدا . وە بەپێی  دەڵێ دەدات بەمانەو  

، دەشێ خۆشویستنی پارە وا لە مرۆڤ بکات لە   ١٠: ٦تیمۆساوس ١

عیسا هۆشداری داو   . بۆیە  و دوور بکەوێتەوە باوەڕی مەسیح ال بدات

 ڕقی لە بكات، چونكە ورهتی دوو گەس ناتوانێت كۆیالیە كە فەرموی : " 

  وهكێكیانەیە ست بە وێت، یان ده ی خۆشده ی دیكە وهو ئە وهبێتە كێكیان ده یە

ی خودا و  ش ناتوانن كۆیلە خات. ئێوهپشتگوێ ده  ی دیكەوهگرێت و ئەده

موو ر هەگەئە  ڵكی مرۆڤ دێت كەچی بە ( . " ٢٤:  ٦)مەتا "  .بن پاره

ی خۆی چی  وهو خۆی بدۆڕێنێت؟ یان مرۆڤ بۆ كڕینە وهجیهان بباتە

واتای خۆدۆڕاندنی مرۆڤ مردنی هەتاهەتاییە  ( . ٢٦: ١٦) مەتا  دات؟ ده

زۆرێك لە خەڵکی پێیان وایە سامان وهێز و ناوبانگ لە  لە دۆزەخدا . 

ن فێردەکات بۆ  جیهاندا ژیانیان ڕزگار دەکات ، بەاڵم عیسا ڕێگەیەکما

ڕزگاربوونی ژیانی مرۆڤ لەم جیهانەدا و لە داهاتوو ئەویش ئەوەیە 

مرۆڤ خودی خۆی ڕەتبکاتەوە و خۆی بەخت بکات لەپێناوی مەسیح و  

 شانشینیەکەی !  

 کتێبی پیرۆز ئاماژەی بۆ جۆرەها گەندەڵی جیاواز کردوە . . ٣

پارەو سامان بەشێوازی هەڵەو خراپە   پەیداکردنیگەندەڵی لە  :  پێشەکی

 یان بەکار هێنانی پارە بۆ خراپەکاری .  

 أ. گەندەڵی باسکراو لە کتێبی پیرۆزدا .  

ئاشکرای بکەوگفتوگۆی لەبارەوە بکە : ئەو جۆرە گەندەڵیە جیاوازانە 

کامانەن کتێبی پیرۆز باسی لێوە کردوون ؟ چەند بەشێکی کتێبی پیرۆز 

 بەم بابەتە .  بخوێنەوە کە تایبەتە

 .  تێبینیەکان
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باسی دزی و تااڵنی دەکات و بە گەندەڵی ناو   ١٣ -١١: ١٩الویەکان 

نەگەڕانەوەی پارەو شتومەك بە گوناهەو   ٢١: ٣٧دەبات . وە زەبور 

نەدانی کرێی ڕۆژانەی کرێکار   ٤: ٥گەندەڵی ناودەبات . وە نامەی یاقوب 

فێڵ و دەستپیسی لە  ١٥ -١٣: ٢٥بە گەندەڵی ناودەبات . وە دواوتار 

:  ١٧پێوانەو تەرازووی کڕین وفرۆشتن بە گەندەڵی ناودەبات . پەندەکان 

  ٨: ٢٨وەرگرتن و پێدانی بەرتیل بە گەندەڵی ناودەبات . پەندەکان   ٢٣، ٨

  ٧:  ٧سەپاندنی سودی زۆر لەسەر قەرز بە گەندەڵی ناودەبات . ژیرمەندی 

 بە گەندەڵی ناودەبات .    داریستەم و زۆر

 .   گەندەڵی لە کۆمەڵگەی سەردەمی نوێ داب. 

ئایا شێوازی دیکەی گەندەڵی :   ئاشکرای بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە

پێدەزانی لە کۆمەڵگەکەتدا ؟ چەند بەشێکی کتێبی پیرۆز تایبەت بەم بابەتە  

 بخوێنەوە . 

 .   تێبینیەکان

ستەم   ئەوەمان فێردەکات کە پارەو سامان گەر بە  ٨: ١٦؛  ٢: ١١پەندەکان 

وە لەو شێوازە هەڵەو ستەمکاریە پەیداکردنی   پەیدا بکرێت گەندەڵیە .

پارەیە بەهۆی فرۆشتنی لۆتۆ یان قومار و گرەوکردن . چونکە  

کردن بە لۆتۆ و قومار و گرەوکردنەوە زۆرجار ئەم چاوچنۆکی و  مامەڵە

بەخت و ڕێکەوتە هانی خەڵكێکی زۆر دەدات بۆ ئالودەبوون و هیچ  

زۆرجار سەرڕاستیەکی مرۆڤی تێدا نیە لەالیەن خوداوە .  دەستپاکی و 

قومار دەبێتە هۆی قەرزداری زۆر و مایەپوچی و مرۆڤ دەکات بە کۆیلە  

فێرمان دەکات کە خەڵکی بە   ١٠:  ٣سالۆنیکی  ٢. لەسەروو ئەمەشەوە 

سەرڕاستی و دەستپاکیەوە بژێوی ژیانیان پەیدا بکەن . پەیداکردنی بژێوی  

ساییە  هۆشبەرەکانەوە کارێکی نایاسڕکەروژیان لە ڕێگەی فرۆشتنی ماددە  

کارت وپسولەی ساختە گەندەڵیە . ساختەکردنی دراو و کارتی   و گەندەڵیە .

 بانکی گەندەڵیە . ئایا دەتوانی بیر بکەیتەوە لە جۆرەها گەندەڵی دیکە ؟ 

 .  . کاریگەری بەرتیل لەسەر کۆمەڵگەو ژیانی خەڵکی٤
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کتێبی پیرۆز چۆن دەڕوانێتە  بکە :  ئاشکرای بکەو گفتوگۆی لەبارەوە 

ل دان و بەرتیل وەرگرتن ؟ چەند بەشێکی کتێبی پیرۆز کە تایبەتە  بەرتی

 بەم بابەتە بخوێنەوە .  

 تێبینیەکان . 

بەرتیل دان و بەرتیل وەرگرتن گەندەڵیە .   ٢٣،  ٨: ١٧پەندەکان 

ئەوانەی بەرتیل وەردەگرن و بەرتیل دەدەن   ١٠: ٢٦زەبورەکان 

بەرنامەی  شەرمەزاری دروست دەکەن و خراپەکارن و پالن و 

خراپەکاریان هەیە . هەرچیەك پیاوانی سەرمایەداری گەندەڵ یان  

بەرپرسە خراپەکارو گەندەڵە حکومیەکان دەیڵێن لەمبارەیەوە تەنها بیانوە و  

خاوەنەکەی   کتێبی پیرۆز پێمان دەڵێت کە بەرتیل دان وبەرتیل وەرگرتن

. وە ناکرێ   گەندەڵ دەکات و ناخیان پڕە لە خراپەکاری و پالنگێڕێ خراپە

کتێبی پیرۆز فێرمان دەکات کە متمانە بەو جۆرە گەندەاڵنە بکرێت ! 

تەنانەت دیاری پێشکەش کردن بە بەرپرسانی حکومی ئەگەر چی 

دیاریەکە بچوك بێت یان گەورە لە پێناوی کارڕایی کردن و ڕازی  

 گەندەڵیە .   کردنیان 

دیاری بەخشین بەشێوەی ماقوڵ وەك گوزارشێكی شارستانی لە هاوڕێیەتی  

دیاری بەخشین بۆ مەبەستی گرێبەستی بازرگانی لە بەرتیل نیە ، بەاڵم 

ژێر ناونیشانی شیرینی گرێبەست گەندەڵیە . دەبێت هەموو کۆمپانیاکان 

بناغەیەکی ڕوونیان هەبێت بەتەواوەتی لە دیاریکردنی ئەو دیاریانەی  

بەخشرێن لە کاتی ئەنجامدانی هەر ڕێكەوتن و گرێبەستێکدا . دەبێت  دە

بەشێوەی   و حکومەت بازرگانی کۆمپانیاکاندارایی و ژمێریارو چاودێری 

وەرگرتنێك و دیاری بەخشینێك بۆ   یاسایی ئاگادار بکرێنەوە لەهەر دیاری

پێدانی دیاری بە فەرمانگەیەکی حکومی خۆپاراستن لە تۆمەتی گەندەڵی . 

لە پێناوی بڕیارێك یان ئامانج لێی ئەوە بێت لە دادگا بێتاوانی بکەن 

 خراپەکاری و گەندەڵیە . 

 بەهەموو شێوەکانیەوە دەبێت باوەڕداران بزانن کە هەموو جۆرە بەرتیلێك

 دەبێت بەرتیل نەدەن وبەرتیل وەرنەگرن !   وەخراپەکاریە ، 
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 بەرتیل دەرو بەرتیل وەرگر .   سزاو ئەنجامیب. 

ئەنجامە  سزاوهەوڵ بدە ئەو :  ئاشکرای بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە 

تۆقێنەرانە بزانی کە کۆمەڵگە توشی دەبێت کاتێ بەرتیل خۆرو بەرتیل  

 دەری تێدا دەبێت .  

 تێبینیەکان . 

کتێبی پیرۆز هۆشداری و ئاماژە دەکات کە ئەوانە لە مەترسیەکی 

 ڕاستەقینەدان . 

  -٢٢:  ٥؛ ئیشایا  ٢٥، ١٩: ٢٧هەروەها دواوتار   ١٩ -١٨: ١٦دواوتار 

؛   ٢٣: ١؛ ئیشایا   ١١ -٩:  ٣؛ میخا  ٢٨،  ٢٥،  ٢٣:  ١؛ ئیشایا  ٢٣

كانی ركردهی سە)ئە ١٢ -٩: ٣؛ میخا  ٧: ١٥؛ پەندەکان   ٧: ٧ژیرمەندی 

 بگرن،  مەی ئیسرائیل، گوێ لە ماڵەرانی بنە ی یاقوب،ڕابەماڵەبنە

ك خواروخێچ  موو ڕاستییەو هە وهبێتە ری دهروهدادپە قێزتان لە كە ئێوه 

كانی رهڕابە  .مستە  لیم بە نێن وئۆرشەخوێن بنیاد ده  سییۆن بە  ن، ئێوه كەده

ن،  كەڵكی فێردهكرێ خە كانی بە ن،كاهینەكەری ده رتیل دادوهبە  بە

زدان  یە  شدا پشت بە وهڵ ئە گەلە .وهنەگرفاڵ ده پاره كانی بەرهمبەپێغە

ردا  سەكمان بەاڵیە ؟ هیچ بەنێوانماندا نییەزدان لەئایا یە :ڵێنستن و دهبەده

لیم  كێڵدرێت، ئۆرشەده  ك كێڵگەسییۆن وه وههۆی ئێوه بە وهر ئە بەلە  .تنایە

دواوتار   ( .ڵكێ كەدارستانێكی ب بێتە رستگاش دهی پە كەبێت، گردهكاول ده

ئەوەمان فێڕ دەکات  ٩  -٧: ١٨؛ مەتا  ٣٤: ١٥؛ ئەیوب  ٢٥: ٢٧

کەسەکان توشی خراپترین ئەنجام دەبن ئەگەر بەرتیل بدەن و بەرتیل  

نەفرەتی ربە بوونە لە بەرەکەتی خودا لەالیەك و وەربگرن ئەویش دور

وە خودا ڕێگە دەدات خێزانەکانیان توشی  .   لەالیەکی دیکە خودا دەکەون

ناڕەحەتی و ئازار بن و سامانیان لەناو بچێت وەك سزایەك ، لە کۆتاییدا  

خودا فڕێیان دەداتە نێو دەریاچەی ئاگرو گۆگرد لە دۆزەخدا چونکە هۆکار 

 بوونە بۆ خراپەکاریی خەڵکی تر !  

ڵەکردن ب. ڕێنمایی تایبەتی کتێبی بۆ بەڕێوەبردنی دارایی و مامە

 لەگەڵیدا بەشێوەی دروست 
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 . پەیداکردنی پارە بەشێوەی دروست و ڕەوا .  ١

: کتێبی پیرۆز چۆن دەڕوانێتە   ئاشکرای بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە

بابەتی پەیداکردنی پارە ؟ چەند بەشێکی کتێبی پیرۆز تایبەت بەم بابەتە  

 بخوێنەوە .  

 ،  تێبینیەکان 

دەکات بە باوەڕداران کار بکەن بۆ  فەرمان  ١٥ -٦:  ٣سالۆنیکی   ٢

و ڕێگە نەدەن بە کەسانی تەمبەڵ بە تەمبەڵی  پەیداکردنی بژێوی ژیانیان 

؛   ٥ -٤: ١٠؛ پەندەکان  بژین و خۆیان هەڵقورتێنن لەکاروباری خەڵکی تر 

نابێت    .   ٧: ٤کۆرنسۆس ١؛  ١٨ -١٧: ٨؛ دواوتار  ٥ -٤: ٢٣پەندەکان 

هێزو توانای خۆیان سامانیان پەیداکردوە ،  باوەڕداران پێیان وابێت بە  

دەبێت هەمیشە لەیادیان بێت کە خوداوەند هێزو توانایان پێ دەبەخشێ بۆ  

 پەیداکردنی پارەو سامان ، وە دەبێت ساکار بن و پشت بە خودا ببەستن . 

 

 پارە کۆکردنەوە بەشێوەی دروست و ڕەوا . . ٢

پیرۆز چۆن دەڕوانێتە  کتێبی  :   ئاشکرای بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە

بابەتی پارە کۆکردنەوە ؟ جەند بەشێکی کتێبی پیرۆز تایبەت بەم بابەتە 

 بخوێنەوە .  

 .  تێبینیەکان 

باش و   ئەگەر باوەڕدارێك حەزی کرد پارە کۆبکاتەوە بۆ پرۆژەیەکی

،   خۆی یان کوڕەکەی یان بۆ کاری چاکە بەکاری بهێنێ یئایندە چاکی

، یان لە پێناوی   کۆبکاتەوە  پارە بۆ خوێندنی کوڕەکەی بۆ نمونە  وەکو

  ١١: ١٣دا ، چونکە پەندەکان و چاکسازیبابەتێكی دادپەرەوری و چاکە

  بێت(زیادبوون ده  لە وهبێتەست كۆدهكاری ده ی بە وهدەفەرموێ )ئە

ك پارە پاشەکەوت بکرێت ئیدی لە کۆتاییدا بەشی هەرجارەو کەمێ

   تەواوکردنی پرۆژەکە دەکات .  
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فێرمان دەکات کە باوەڕداران دەتوانن ژمارە  ٢٧:  ٢٥وە ئینجیلی مەتا 

حسابی بانکی بکەنەوە بۆ ئەوەی بڕێك پارەی سوویان دەستبکەوێت و  

 کۆی بکەنەوە . 

زی پارە و گەنجینە  باشترین ڕێگەو شێوا  ٢٤ -١٩:  ٦بەاڵم بەپێی مەتا 

چونکە کۆکردنەوە بەکارهێنانی پارە یان وەبەرهێنانە لە شانشینی خودا !  

وێ  ، لەوهنەكەبۆ خۆتان كۆمە   نجینەوی گەر زهسەلە مەسیح فەرموی : )  

بۆ   نجینەڵكو گەبە   یدزێت .  یبڕێت و ده ن، دز ده دهنگ تێكی ده و ژه مۆرانە

ن، دزیش  نگ تێكی نادهو ژه  وێ مۆرانە ، لەوهنەئاسمان كۆبكە خۆتان لە

   نایبڕێت و نایدزێت ( 

 و ڕەوا .   . خەرجکردنی پارە بەشێوازی دروست٣

کتێبی پیرۆز چۆن دەڕوانێتە  :   ئاشکرای بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە

بابەتی خەرجکردنی پارە ؟ چەند بەشێکی کتێبی پیرۆز تایبەت بەم بابەتە  

 بخوێنەوە .  

 .  تێبینیەکان 

فێرمان دەکات کە دەبێت باوەڕداران کار بکەن پێش   ٥: ٢١پەندەکان 

 ،و پڕییە رهدەفەرموێ )پالنی مرۆڤی ماندوو بە ئەوەی خەرجی بکەن ،  

دەبێت باوەڕداران پالن  .(  بوونییە و نەرهكیش بە یەشەڵەموو هە بێگومان هە 

دابنێن بۆئەوەی خەرجکردنەکانیان بگونجێ لەگەڵ خواستەکانی خودا )  

 ( .  ٣ -٢:  ١٦بڕوانە پەندەکان 

خێزان ومنداڵت وەکو تیمێك .  أ. بودجەیەك تەرخان بکە تایبەت بە خۆت و 

وە دەتوانی منداڵەکانیشت بەشداری پێبکەی لەمەدا . بەم هۆیەوە 

منداڵەکانیشت فێری پالنی باش دەبن سەبارەت بە چۆنیەتی مامەڵەکردن بە  

پارەوە . پالن دابنێ سەبارەت بە کاروباری پارەی کڵێسا لەگەڵ  

 ئەنجومەنی کڵێساکەتدا . 

بەت بە پێویستیە گرنگەکانت . بەم کارەت ئەوە  لیستێك دیاری بکە تایب. 

 فێر دەبیت کە پارە لە پێویستی زۆر گرنگدا خەرج بکەیت . 
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ئەوەی خودا پێی بەخشیوی خەرجی بکە و هەرگیز پارە قەرز مەکە بۆ  ج. 

 پڕۆژەیەك کە هێشتا پارەت بە دەستەوە نیە .

انەی زۆر  ئەگەر دەتەوێ پارەی زیاتر کۆبکەیتەوە ، ئەو خزمەتگوزارید.  

 پێویست نین بوەستێنە .  

 هـ . ئامانجی ڕاستەقینە دابنێ بۆ خەرجکردن و پێویستیەکانت .  

ئەو لیستانە بپارێزە الی خۆت کە پارەت خەرجکردوە تیایاندا .  و.  

پسوڵەکانی پارە دان ، وە ڕاپۆرتێکی مانگانە ئامادە بکە تایبەت بە 

 کاروباری پارەو دارایی .  

 . قەرزکردنی پارە بە شێوەی دروست و ڕەوا . ٤

 .   أ. قەرزکردنی پارە

كتریتان  ی یەوهلە  ەبن، جگس مەرزاری كەهیچ شتێك قە  بە )  ٨: ١٣ڕۆما 

  دی ( تەوراتی هێناوهی خۆشبوێ، تە ڵكی دیكەی خەوهئە  خۆشبوێ، چونكە

( . وە  ٣٥: ٦؛ لۆقا  ٤٢: ٥؛ مەتا  ٢٦: ٣٧؛ زەبور ٢٥: ٢٢) دەرچوون 

وە هانمان دەدات خۆمان نەخەینە بەر باری گرانی قەرزاری و  

قەرزەوە بکات  هەرکەسێك کارئاسانی بۆ ئەم جۆرە کەوتنە ژێر باری

تۆمەتباری دەکات کتێبی پیرۆز بە تایبەتی ئەوانەی گوێ نادەنە گەڕانەوەی 

( . ئەم بەشەی کتێب زۆر پێداگری ناکات  ٢١: ٣٧قەرزەکانیان ) زەبور  

لەسەر قەرزی پارە بەڵکو پێداگری دەکات لەسەر پەیوەیست بوونی  

کە  باوەڕدار کە نزیکەکەی خۆش بوێ . ئەم بەشە فێرمان دەکات 

 خۆشویستنی نزیکەکەت هەروەها بەشێکە لە پرۆسەی پیرۆزیی . 

کتێبی پیرۆز چۆن دەڕوانێتە  :   ئاشکرای بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە

 بابەتی پارە قەرزکردن ؟  

 .  تێبینیەکان

کتێبی پیرۆز هۆشداریمان دەداتێ بەشێوەیەکی گشتی لەبارەی پارە 

  هۆشداری دەدات و دەفەرموێ : )  ٧: ٢٢قەرزکردنەوە . پەندەکان 
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ن ی خاوهرزاریش كۆیلەكات،قەژاردا حوكم ده ر هەسەند بە مەوڵەده

بۆیە بەشێوەیەکی گشتی باشترە باوەڕداران قەرز نەکەن ، چونکە   .(رزهقە

باسی قەرزی بەزەیی و  نە کۆیلەی خاوەن قەرز ! بەاڵم کتێبی پیرۆز دەب

خێرخوازی و بازرگانی و ڕەهن و گرەنتی سەبارەت بە قەرز ، وە 

 قەرزی پارە لە کڵێسا دەکات .

 ب. قەرزی بەزەیی وخێرخوازی .  

: کتێبی پیرۆز چۆن دەڕوانێتە   ئاشکرای بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە

قەرزی بەزەیی و خێرخوازی ؟ چەند بەشیکی کتێبی پیرۆز تایبەت بەم  

 بابەتە بخوێنەوە .  

 

 .   تێبینیەکان

هەموو قەرزانەی لە نێو گەی ئیسرائیل ئەنجام دەدران قەرزی بەزەیی و 

؛   ٢٧ -٢٥: ٢٢خێرخوازی بوون نەك قەرزی بازرگانی ) دەرچوون 

کتێبی  ( .٢٠ -١٩:  ٢٣؛  ١١  -٧: ١٥؛ دواوتار  ٣٧ -٣٥ :٢٥لێڤیەکان 

پیرۆز ئەو جۆرە سووەی قەدەغە کردوە لە بری قەرز تاکو بارودۆخی 

سەختی تاکێکی ئیسرائیل وەك هەلێك وەرنەگرن و بیخەنە ژێر  

فێرمان دەکات دەبێت قەرز بدەی بەو   ٤٢: ٥بارگرانیەکی زۆرەوە ! مەتا 

 کەسەی داوای قەرزت لێدەکات .  

 ج. قەرزی بازرگانی .

: کتێبی پیرۆز چۆن دەڕوانێتە   ئاشکرای بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە

قەرزی بازرگانی ؟ چەند بەشێکی کتێبی پیرۆز تایبەت بەم بابەتە 

 بخوێنەوە  .  

 .   تێبینیەکان

بۆ گونجان لەگەڵ گۆڕانکاریە ئابوریەکان عیسا ڕەزامەندی دەربڕی بۆ  

بنەمای وەبەرهێنانی پارەو سامان لە بانکدا لە پێناوی دەستکەوتنی هەندێ  
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( . بۆیە ، دەکرێ بانکەکان ٢٣:  ١٩؛ لۆقا   ٢٧: ٢٥پارە و داهات ) مەتا  

:  ٦لۆقا قەرز بدەن بە خەڵکی لەبەرامبەر بڕێك قازانج . بەاڵم عیسا لە 

بەردەوام ئەو جۆرە قەرزە تایبەتەی ڕەتکردەوە کە دەدرێ بۆ    ٣٦ -٣٠

و داوای وەرگرتنەوەی دەکات یان زیاتر لە  کاری خێرخوازی و بەزەیی

 .   قەرزەکەش داوای قازانج دەکات

هەندێ جار گرنگیەکی زۆرو ڕاستەقینە هەیە لەوەی قەرز دەدرێ بە  

رهێنانێکی بچوک یان بۆ کارێك .  بۆ پڕۆژەی وەبە بێ قازانجهەژاران بە

ئیدی بەم شێوەیە دەشێ دواتر قەرزەکە بدەنەوە ، بە مەرجێك هیچ سوو یان  

قازانجێکیان لێ وەرنەگرنەوە ، هاوکاری خەڵکی بکەن لە وەبەرهێنانی  

بچوك و کار و بەکارهێنانی بەهرەو توانستەکانیان . هاوکاریان بکەن تاکو  

ەکاتی دیاریکراودا بەمە ناوبانگێکی مەزن بتوانن قەرزەکانیان بدەنەوە ل

 وڕێزێکی زۆر بەدەست دەهێنن بۆ ناخیان . 

 .  )کەفالەت( د. ڕەهن و گرەنتی 

کتێبی پیرۆز چۆن دەڕوانێتە  :   ئاشکرای بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە

ڕەهن وگرەنتی ؟ چەند بەشێک لە کتێبی پیرۆز تایبەت بەم بابەتە 

 بخوێنەوە.  

 .   تێبینیەکان

یان ڕەهن و  ) کەفالەت ( کردن   دەستەبەریلەماوەی پەیمانی کۆن دا  

قەرزی بچووكی کاتیی بۆ موڵك ومااڵتی کەسێتی بوو وەکو ڕەهنی زەوی  

تر ، ئەگەر قەرزەکەی نەدابایەوە ئیدی   یان کەفالەتکردنی کەسێكی

؛   ١٣ -١٠: ٢٤ڕەهنەکە دەبوو بە موڵكی خاوەن قەرزەکە ) دواوتار 

( . وە   ٢٧  -٢٦:   ٢٢؛  ٥  -١: ٦؛ پەندەکان  ٣: ٢٤؛ ئەیوب  ٣: ٥نەحمیا 

ئەگەر شتێك نەبایە وەکو ڕەهن وەربگیرێ لەبری قەرزەکە ، قەرزارەکە 

ی خاوەن قەرزەکە دەیفرۆشت ) دەبووە کۆیلەی خاوەن قەرز و ئید

( . بۆیە  ٦: ٨؛   ٨ -٦: ٢؛ ئامۆس  ١:  ٤پاشایان ٢؛  ٣: ٢٢دەرچوون 

(   کەفیلی)فێرمان دەکات کە باوەڕداران نابێت ببنە  ٥ -١: ٦پەندەکان 

قەرزی کەسێکی دیکە ! بەاڵم شەریعەتی پەیمانی کۆن   دەستەبەری
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رائیلدا ، لەڕێگەی  لە ئیس نەریتە توندە دۆخ و ئاسانکاری کرد بۆ ئەم 

  -١: ١٥؛ دواوتار   ٤٣ -٣٩: ٢٥جۆرێك لە یاسای دیاریکردن ) لێڤیەکان 

هەموو قەرزەکان لە ئیسرائیلدا بەتاڵ دەبوونەوەو بەر لێخۆشبوون  ( ،  ١١

 دەکەوت لە حەوتەم ساڵدا !  

 . قەرزکردنی پارە لە کڵێسا . هـ

: کتێبی پیرۆز چۆن دەڕوانێتە   ئاشکرای بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە

 قەرزکردنی پارە لە کڵێسا ؟  

 .   تێبینیەکان

  ٤٢:  ٥قەرزکردنی پارە هەمیشە کارێکی هەڵە نیە . چونکە لە مەتا  

ی داوای شتێكی لێكردیت  وهئە  عیسا فێرمان دەکات و دەفەرموێ : " 

پارە  قەرزکردنی "كەرزی لێكردیت پشتی تێمە ی داوای قەوهرێ. ئە بیده 

بابەتێکی هەستیارە لە نێو باوەڕداراندا ، بەشێوەیەکی گشتی ئەو  

باوەڕدارەی پێویستی بە پارە هەیە لەو بارودۆخەی تیایدایە ، نابێت بچێتە  

الی باوەڕدارە دیاریکراوەکانی نێو کڵێسا بۆ قەرزکردن لێیان بەڵکو 

یەتی ، وە  لەسەریەتی پیرانی کڵێسا ئاگادار بکاتەوە لەو داواکاریەی کە هە

پیرانیش بڕیار دەدەن ئایا پێویستی بە هاوکاریە یان نا ، ئەگەر بەڕاستی  

پێویستی بە یارمەتی هەبوو ، دەبێت بڕیار بدەن لەسەر چۆنیەتی ئەو  

هاوکاریەی پێشکەشی دەکەن . نابێت کڵێسا سووی لێ وەربگرێ بەهیچ  

شێوەیەك وەکو قەرزی خێڕخوازی . وە دەکرێ پیران لە ڕێگەی  

 مەتکارانەوە ئەم بڕیارە جێبەجێ بکەن .  خز

ئەو باوەڕدارانەش پێویستیان بەپارەیە بۆ پڕۆژەیەکی وەبەرهێنان دەبێت  

ئەو قەرزە لە بانکە بازرگانیەکان بکات نەك کڵێسا ، ئیدی بانکەکان 

هەمیشە سوو وەردەگرن بۆ قەرز ، گەروەها حکومەتیش ئەو جۆرە 

لە   بانکەکان و بڕەکانی دیاری کردوە بۆیانکاروبارانەی ڕێكخستوە بۆ  

. هەروەها هەندێ   ڕێگەی پابەندە داراییەکانەوە تایبەت بە قەرز

لە پێناوی گەشەی کاروباری ڕێكخراوی مەسیحیش هەن پارە دەدەن 
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تایبەت بە پەروەردەو چاودێری کۆمەاڵیەتی و کەرتی کشتوکاڵ  

 (. ٩، ٨کۆرنسۆس  ٢وبازرگانی و پیشەسازی لە واڵتە هەژارەکاندا ) 

دەبێت باوەڕداران خۆیان بپارێزن لە قەرزکردن لەو کەسانەی سوویەکی  

زۆر دەخەنە سەر قەرزەکە بۆ ئەوەی نەبنە کۆیلەیان ونەکەونە ژێر باری  

   گرانی قەرزاریەوە بە درێژایی ژیانیان !  

        

 . ئازادی و مانەوە بە ئازادی لەهەر کۆیالیەتیەکی پارە . ٥ 

: باوەڕدار چۆن بە ئازادی   ئاشکرای بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە

؟ چەند بەشێکی کتێبی پیرۆز  تەوە لەبەرامبەر کۆیالیەتی پارەدەمێنێ

 تایبەت بەم بابەتە بخوێنەوە .  

 .  تێبینیەکان

ادی بمێننەوە  ئەم بنەمایانەی خوارەوە یارمەتیدەرن بۆ باوەڕدار کە بە ئاز

 :   لە کۆیالیەتی پارە

 ( . ٣٤ -٣٠:  ٢٤تەمبەڵ مەبەو چاالك بە لە کاری ڕۆژانەتدا ) پەندەکان . أ

ب. کاتێ پێویستت بە خواردن و جلوبەرگ هەیە متمانە بە خودا بکە ئەم  

 ( . ٣٤ -٢٥: ٦)مەتا پێویستیە سەرەکیانەت دابین دەکات 

لە کاروباری   کەوە بە هەڵسوکەوتی نابەرپرسیارانەتخودا تاقی مەج. 

 ( . ١٣: ١٥ا پارەدا ) لۆق

:  ٢٢پارە لە خەڵکی دیکە قەرز مەکەو پارەش مەدە بە قەرز )پەندەکان د.  

٧  . ) 

خۆت مەخەرە ژێر باری قەرزی تایبەتەوە لە پێناوی ئەو شتومەك هـ . 

 ( . ٨: ١٣وکااڵیانەی نرخەکانیان بە خێرایی دادەبەزێت ) ڕۆما 
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قیست و قەرز بوەستێنەو هەوڵ بدە بە مۆڵ و کاش پارە بدە ) زەکەریا و. 

باسی بەڵێنی درۆمان بۆ دەکات کە کەسێك بەڵێن دەدات و ناتوانێ   ٢: ١٠

 بیباتە سەر (.  

و گرەنتی کەسانی تر مەکە ) یان ئیمزای  )دەستبەری ( کەفیلیز. 

 ( .  ١٥: ١١کاغەزی قەرز مەکە لەگەڵیاندا( پەندەکان 

کەلوپەل و موڵکەکانت بەکاربهێنە بۆ درێژترین ماوە تا لەناودەچێت و  ح. 

 دەڕزێ . وە خوشکوبرایانی باوەڕدار بەشداری پێبکە لە موڵکەکانتدا .  

ئەو ئامێرو شتومەکانەی باشن و نرخەکانیان هەرزانە ئەگەر چی ط. 

دەستی دوو بن بیانکڕە ، زۆرجار بە بەراورد لەگەڵ ئامێری نوێدا  

 کەی زۆرهەرزانترە .  نرخە

ئەو شتومەکانە بکڕە کە بەباشی دەتوانی بەکاریان بهێنی بەاڵم هەوڵ  ی . 

بدە ئەوانە بکڕە کە زۆر دەگمەنن ، بە مەرجێك پێویستیەکی ڕاستەقینەت  

 پێی هەبێت . 

 ج. بژاردەی ژیان بەشێوازی باوەڕدارانە

 .ن لە جیهاندا ڕێز لە خودا ناگر ن جۆرەها شێوازی زۆری ژیان هە  .  ١

شێوازی ژیانی جیاواز هەن لە جیهاندا ، دەوڵەمەند وهەژاران ئازادن   

 لەوەی کام شێوازەیان هەڵدەبژێرن بەاڵم بەرپرسیارن لە هەڵبژاردەکەیان.

ئاشکرای بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە : کام لەو جۆرانە و شێوازانە ڕێز 

 بەشێکی کتێبی پیرۆز تایبەت بەم بابەتە بخوێنەوە . لە خودا ناگرن ؟ چەند 

خودا ئیدانەی شێوازی ژیانی دەستباڵوی و هەڕەمەکی دەکات )  أ. 

 ( !  ٦: ٧؛ مەتا  ١٩ -١٧: ٣٤حەزقیال 

ب. خودا ئیدانەی شێوازی ژیانی تەنها چێژ و ئارەزوەکانی جیهان دەکات  

 (!  ٢١ -٢٠: ٢٣؛  ١٧: ٢١) پەندەکان 
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ێوازی ژیانی نا ڕاستگۆیی و نا دەستپاکی دەکات )  ج. خودا ئیدانەی ش 

 ( !  ٣٦  – ٣٥،  ١٣ -١١: ١٩لێڤیەکان 

:  ١٢د. خودا هەروەها ئدیانەی شێوازی ژیانی چاوچنۆکی دەکات )لۆقا 

 (!   ٦  -١: ٥؛ یاقوب  ١٥

. شێوازی ژیانی باوەڕدار هەڵوێستی بەرپرسیارێتی بەرامبەر  ٢

 پێویستیەکان و سامان لە خۆ دەگرێت .  

 . ١٨ -١٧، ٨: ٦تیمۆساوس ١؛   ٧: ٤کۆرنسۆس  ١؛   ١٢ -١١: ٤فیلیپی 

ئاشکرای بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە : ئەو هەڵوێستە کامەیە کە باوەڕدار 

 دەبێت گەشەی پێ بکات لەبەرامبەر پێویستیە ڕاستەقینەکان و سامان ؟ 

 تێبینیەکان . 

 .    أ. ڕازی بوون

و ڕاستەقینەکانەوە ، دەبێت ئەوەی پەیوەستە بە پێویستیە سەرەکی 

باوەڕداران ڕازی بن بەوەی هەیانە و پێویستیە سەرەکیەکانیان دابین  

 دەکات لە ژیاندا .  

جا  فێرمان دەکات و دەفەرموێ : "   ٨: ٦تیمۆساوس ١پیرۆز لە کتێبی  

وشەی پۆشاك واتە   با پێی ڕازیبین.(  یەر خواردن و پۆشاكمان هەگەئە

هەموو جۆرەکانی پۆشتەکردن ، لەکۆتاییدا پاراستن . ئیدی بەم شێوەیە  

وشەکە ئاماژە دەکات بۆ جلوبەرگ و شوێنی نیشتەجێ بوون . هەروەها 

پێویستیە سەرەکیەکان لە ژیاندا وەکو خواردن و خواردنەوەو جلوبەرگ و  

 النە )شوێنی نیشتەجێ بوون( .  

 ب. چێژ وەرگرتن . 

یادیان بێت   ی پەیوەست بێت بە خاوەندارێتیەوە ، دەبێت باوەڕداران لەئەوە

ئەوەی هەیانە خودا پێی بەخشیون بۆ چێژ وەرگرتن لێی ، وە دەبێت  

 باوەڕداران چێژ ببینن لەوەی هەیانە ! 
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 .  ج. بەشداریکردن

ئەوەی پەیوەستە بە سامانەوە ، فەرمان کراوە بە باوەڕداران کاری چاکە 

بەڕێز بن و دەست و دڵفراوان بن و بەشداری کەسانی دیکەی  بکەن و  

 لەوەی هەیانە . پێبکەن

شێوازی ژیانی باوەڕدار بەڕێوەبردنێکی بەرپرسانە لە خۆ دەگرێ بۆ  . ٣

 موڵک ومااڵتی . 

 .  بخوێنەوە ٤٨ -٤٢: ١٢لۆقا 

: باوەڕدار چۆن موڵک و مااڵتی   ئاشکرای بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە

 لەوەی پێی بەخشراوە ؟   بەڕێوە دەبات

 تێبینیەکان .  

 أ. هەژاران . 

سەدەها ملیۆن مرۆڤ لە دۆخی خراپی هەژاریدا دەژین ، وە هەزارەها 

خەڵک لە جیهاندا ڕۆژانە لە برسان دەمرن . نابێت باوەڕداران ئەوانەیان  

  یی بەزهی بە وهئە  پێمان دەڵێت : "   ١٧: ١٩لە بیر بچێت ! پەندەکان 

ی كەویش پاداشتی چاكەدات،ئە زدان دهیە  رز بەقە وهبێتە ژاردا هە

هاواری  خۆی لەی گوێی وهئە"   ١٣: ٢١هەروەها پەندەکان   ".وهداتەده

   ".وهاڵم نادرێتە كات و وه ویش هاوار دهئە ڕ بكات،ژاران كەهە

 .  ب. خاوەندار 

باوەڕدار هەرچیەکی هەیە لە موڵک و مااڵت لە خوداوە وەری گرتوە )  

( ، دەبێت بەشێوەیەك مامەڵەی لەگەڵدا بکات کە خودا  ٧: ٤کۆرنسۆس ١

 ( !  ٤٨ -٤٢: ١٢پێی بەخشیوە کە تیایدا دەست پاك بێت ) لۆقا 

لە ژێر ڕوناکی ئەم ڕاستیانە ، دەبێت باوەڕداران ئەمانەی  :   بزانە

 م بدەن :  خوارەوە ئەنجا

 .   أ. بودجەیەك دیاری بکات
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دەبێت باوەڕداران پێوەریان هەبێت لەوەی خەرجی دەکەن بۆ خواردن و  

جلوبەرگ و هاتوچۆ و دیاری ، تاد . وە ئەم پێوەر و بنەمایانە تۆمار بکەن 

 لە بودجەی سااڵنەیاندا . 

 ب. دەبێت توندڕەوی و زێدەڕۆیی نەکەن .  

 ەن لە نێوان ،  دەبێت باوەڕداران جیاکاری بک

 ئەوەی زۆر گرنگ وپێویستە وە ئەوەی خۆشگوزەرانی و بەهەدەردانە. 

 کامەیە گەشەی داهێنان و کۆدی بارودۆخی کۆمەاڵیەتی و ئابوری بەتاڵ. 

 کامەیە مام ناوەند و گونجاو ، وە کامەیە بەتاڵ و بێ نرخ . 

 کامەیە ئاهەنگی جاربەجار و کامەیە ژیانی هەڕەمەکی ڕۆژانە . 

ەیە خزمەت بە خودا دەکات و کامەیە دەبێتە شێوەیەك لە کۆیالیەتی  کام

 خەڵکانی تر .

 ج. نابێت چاو لە شێوازی هەڕەمەکی کۆمەڵگەکانی تر بکەن . 

:  ١د. دەبێت بەباشترین شێوە سود وەربگرێت لەوەی هەیەتی . پەیدابوون 

٢٨  . 

 هـ. دەبێت پارێزگاری بکات لە تۆماری دارایی خۆی . 

دەبێت باوەڕداران پارێزگاری بکەن لە تۆماری داراییان و هەموو ئەوەی  

خەرجیان کردوە تاقی بکەنەوە بە وردی دواتر هەڵسەنگاندن بکەن بۆ  

بەڕێوەبردنی ژیانیان بە تێچوونێکی کەمتر و بەخشینێکی زیاتر لەوەی 

 هەیانە بۆ خەڵکی تر . 

بەرپرسانە لەخۆ  . شێوازی ژیانی باوەڕدار گرنگیدان وبایەخدانی ٤

دەگرێ بەرامبەر بە ئەندامانی خێزانەکەی لە دابینکردنی پێویستیەکانیان  

. 
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: باوەڕدار دەبێت چۆن بایەخ بە   ئاشکرای بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە

 ئەندامانی خێزانەکەی بدات لە دابینکردنی پێویستیەکانیان ؟  

 .  تێبینیەکان 

 أ. هاوسەرەکەی .  

باوەڕدار  بەرپرسیارێتی یەکەم ، بخوێنەوە .  ٢٩ -٢٨: ٥ئەفەسۆس 

بەرپرسیارە لە بایەخدان بە هاوسەرەکەی و دابینکردنی پێویستیە  

 ڕاستەقینەکانی .  

 ب. مندااڵنی . 

هەروەها بخوێنەوە . بەرپرسیارێتی  دووەم ،    ١٥ -١٤: ١٢کۆرنسۆس ٢

دنی پێویستیە  بەرپرسیارە لە بایەخدان بە منداڵەکانی و دابینکر

 ڕاستەقینەکانیان . 

 ج. دایکوباوك .  

بخوێنەوە . بەرپرسیارێتی  سێ یەم ، بەهەمان شێوە   ٨، ٤: ٥تیمۆساوس ١

. 

 د. خوشکو براکانی . 

 بخوێنەوە .بەرپرسیارێتی  چوارەم ، بەهەمان شێوە .   ١٨ -١٧: ٣یۆحەنا ١

 

. شێوازی ژیانی باوەڕدار بەخشینی پارە لەخۆ دەگرێ وەك ٥

 پرسیارێتیەك . بەر

کێ دەبێت هاوکاری و یارمەتی ئاشکرای بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە : 

 پارە وەربگرێ لەالیەن باوەڕدارانەوە ؟  

 تێبینیەکان .  

 أ. مامۆستاکان . 
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 بخوێنەوە. ٣٥: ٢٠و کردار  ١٨: ١٠هەروەها مەتا  ٦: ٦گەاڵتیە 

 ب. مزگێنیدەران و وتاردەرەکان .

 بخوێنەوە .  ١٤: ٩کۆرنسۆس ١

 .  ەکانج. پیر

 بخوێنەوە .  ١٧: ٥تیمۆساوس ١

د. ئەو خوشکو برایانەی لە کڵێسادان و پێویستیان بە خواردن و جلوبەرگ 

 بخوێنەوە .    ١٨ -١٧: ٣یۆحەنا ١؛  ١٧ -١٥: ٢هەیە . یاقوب 

 هـ . ئەو خوشکو برایانەی لە کڵێساکانی دیکەن .   

 بخوێنەوە .  ١٥  -١٣: ٨کۆرنسۆس ٢

 ران . و. هەژا

 بخوێنەوە .  ٩: ١٦هەروەها لۆقا   ١٣: ٢١؛ ١٧: ١٩پەندەکان 

 شیوازی ژیانی باوەڕدار قوربانیدان لە خۆدەگرێ .  . ٦

: جۆری ئەو قوربانیە کامەیە کە  ئاشکرای بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە

 مسیح داوای دەکات لە باوەڕداران ؟  

 تێبینیەکان . 

عیسا بانگی شوێنکەوتوانی کرد کە ئارەزومەندانە دوای بکەون و بە  

 هەژاری بژین . بڕوانە ئەم نمونە و ڕاستیانەی خوارەوە :

 أ. هەژاری ئارەزومەندانە یاخود خۆبەخشانە . 

 .   بخوێنەوە  ٢١: ١٠مەرقۆس 

 شوێنی نیشتەجێ بوون .  ب. بێ 

 بخوێنەوە .   ١١: ٤کۆرنسۆس ١؛   ٢٠: ٨مەتا 
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 ج. نەبوونی پێویستیە سەرەکیەکان .  

بخوێنەوە . زۆرجار پۆڵس هێندە هەژار بوو تەنانەت  ١٢ -١١: ٤فیلیپی 

 پێویستیە سەرەکی و گرنگەکانی ژیانی نەبوو ، وەکو خواردن.  

 د. بەخشین بە قوربانیدانەوە .  

 بخوێنەوە .  ١٥ -٦: ٩؛  ١٢ -١: ٨کۆرنسۆس ٢

 هـ . پێشوازی کردن لە میوان . 

  ٤  -٣: ٢؛ فیلیپی  ١٤ -١٢: ١٤؛  ٣٨: ٦؛ لۆقا   ٢٤ -١٩: ٦مەتا 

 بخوێنەوە .  

. شێوازی ژیانی باوەڕدار بەرپرسیارێتی هاواڵتی بوون  لەخۆ دەگرێ ٧

 لەجیهاندا . 

بزانە : زۆرێك لە کڵێساکانی جیهان کاریان کرد بۆ دانانی پەیمانی لۆزان   

 (Lausanne Covenant لە  )  دەخوێنینەوە :  نێو پەیمانەکەدا ئەم دەقە  

هەرچەندە ئاشتەوایی مۆرڤەکان لەگەڵ یەکتر ، ئاشتەوایی نیە لەگەڵ خودا  

سی ، ڕزگاری وە ئازادی سیا، وە کاروباری کۆمەاڵیەتی مزگێنیدان نییە ، 

نییە ، بەاڵم ئێمە دڵنیاتان دەکەینەوە کە مزگێنیدان و تێکەڵبوون بەکاری 

سیاسی و کۆمەاڵیەتی بەشێکە لە ئەرکی باوەڕداریمان . چونکە  

هەردوکیان گوزارش و پێویستین لەبارەی بیروباوەڕ و فێرکردنەکانمان 

 لەبارەی خوداو مرۆڤەوە ، وە خۆشەویستیمان بۆ نزیکەکان ، وە

 گوێڕایەڵیمان بۆ عیسای مەسیح . 

نابێت باوەڕداران بەشداری بکەن لە کاری توندوتیژی بۆ وەدیهاتنی  

( ، بەاڵم دەبێت  ٥٢:  ٢٦گۆڕانکاریە کۆمەاڵیەتی و سیاسیەکان ) مەتا 

کاریگەری بخەنە سەر کۆمەڵگەکەیان لە ڕێگەی نمونەو فێرکردن  

ە کەمئەندامان و  وڕاهێنان و کاری بەزەیی و چاکە وەکو بایەخدان ب

 هەژاران و پێشێلکراوەکانی نێو کۆمەڵگە . 
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شیوازی ژیانی باوەڕدار هەڵوێستی دروست و بەرپرسانە لەخۆ  . ٨

 .  دەگرێ لەبەرامبەر سەروەت و ساماندا

 بخوێنەوە.   ١٩ -١٧،  ١٠ -٩: ٦تیمۆساوس ١

ئایا ئەگەر باوەڕدار دەوڵەمەند  ئاشکرای بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە :  

 شتێکی باشە یان هەڵەیە ؟ چۆن ؟    بێت

 تێبینیەکان . 

بەڕوونی باسی ئەوەمان بۆ دەکات کە  ١٩ -١٧:  ٦تیمۆساوس ١پۆڵس لە 

دەڵێ ، هەڵە  ١٠ -٩: ٦تیمۆساوس  ١دەوڵەمەندی هەڵە نیە . بەاڵم لە 

لەوەدایە کە مرۆڤ حەز دەکات دەوڵەمەند بێت و ئیدی هەوڵ و کۆشش  

دەکات بە دوای پارەدا ، وە دواتر توشی جۆرەها تاقی کردنەوەو تەڵەو داو  

 .   ٢٤ -١٩: ٦بڕوانە مەتا هەروەها ت .  دەبێ

 . شیوازی ژیانی باوەڕدار بە تەواوی جیاوازە . ٩

 بخوێنەوە .   ٤ -١: ٦دانیال 

شێوازی ژیانی باوەڕداران دەبێت  ئاشکرای بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە :  

 چۆن بێت ؟  

 تێبینیەکان . 

زیر و  موو وه هە بوو دانیال لە  وهئەدەخوێنینەوە : "    ٤ -٣: ٦دانیال 

بوو، پاشاش كی نائاسایی هە توانایە وتووتر بوو، چونكەكان پێشكەمیره

زیر و  وه وهر ئەبە لە   .دایبنێت  كەتییە موو پاشایەر هەسەلە بوو كە پالنی هە 

دژی دانیال   بۆ سكااڵكردن لە  وهك ببیننەوڵیان دا هۆیەكان هەمیره

یانتوانی هیچ  اڵم نە ، بەكەتییە بردنی كاروباری پاشایە ڕێوهبە  ت بەبارهسە

ڵی و  ندهستپاك بوو و گە ده  ، چونكەوهدانیال ببیننە ك لە ڵییەندهگە

ئەمڕۆ گەندەڵیەکی زۆر باڵوبۆتەوە بەتایبەتی   (  .بوومی تێدا نەرخەمتەكە

ەندەڵ و  لە نێو سەرمایەداران و بەرپرسانی حکومەتدا ، ئەوانە گ

گەندەڵکارن و دەبنە هۆی ئازارێکی گەورە بۆ خەڵکێکی زۆر ، لەگەڵ 
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ئەوەشدا خۆیان دەوڵەمەند دەبن و داهاتیان زۆر دەبێت ، دانیال زۆر 

بەجیاوازی ژیا بە بەراورد لەگەڵ کەسانی سەردەمی خۆیدا ! دانیال  

ا  بەهۆی دەستپاکی و سەرڕاستیەو هەروەها بێ لەکەو هیچ گەندەڵیەکی تێد

نەبوو ئەوەی شانازیەی پێ بەخشرا وەکو بەپرسی حکومەت بەم 

هۆیەشەوە زۆرێك لە ناڕەحەتی توش بوو ، بەاڵم لەگەڵ هەموو ئەو 

ناڕەحەتی و ناخۆشیانەی توشی بوو ، خودا ڕێزی لێنا زۆر بە مەزنی لە 

بۆیە ببە بە نمونەی دانیال ! ئەگەر باوەڕدارێکی سەرمایەداری کۆتاییدا !  

رسی حکومەتی یان دادوەری یان هەر بەرپرسیارێتیەکەت هەیە  یان بەرپ

خۆت جیاواز بکە لە جیهان ، بێ لەکەو بێ گەندەڵی بەو دەستپاك 

وسەرڕاست بە و جێگەی متمانەی تەواوەتی بە لەو کارەی پێت سپێردراوە  

 ، زۆر ئازایانە خۆت جیاواز بکە لە گەندەڵ وگەندەڵکارانی ئەم جیهانە !  

    

 

  

 

(  نوێژێك ڕەنگدانەوەی وشەکانی خولەك  ٨)   نوێژ

 خودا بێت  

٥ 

                  

    

، نوێژێکی کورت ئەوە دەربخات کە ئەمڕۆ   بە نۆرە نوێژ بکەن 

فێربوون . یان کۆمەڵەکە بکە بە دوو یان سێ کۆمەڵ و نوێژێك  

 بکەن ڕەنگدانەوەی ئەوە بێت کە ئەمڕۆ فێربوون .  

 

وانەی داهاتوو  ) دوو خولەك ( بۆ  ئەرکی ماڵەوە   ٦ 
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ئەرکی داهاتوو بدە بە ئەندامانی کۆمەڵەکەت بە  ڕابەری 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 

"  بە  پەیوەست کەسێكی تر یان لەگەڵ کۆمەڵێکدا( فێرکردنی 

.  " بەڕێوەبردنی دارایی  

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

وە   ٥-٤ یاقوبلە  هەموو ڕؤژێك هاوکاری وەربگرە لە نیوەی بەشێك 

. باشترین شێوازی ڕاست بەکاربهێنە و تێبینیەکانت  ٢-١پەترۆس ١

 بنوسەوە .  

٤- لەبەرکردن : ڕامان بکە لە ئایەتی نوێی کتێبی پیرۆز و لەبەری  

ڕۆژانە بەو  .  ٦: ٢٢پەندەکان  ە پێبدە ""هەموو الیەنەکان گەشبکە. 

    .  پێنچ ئایەتەدا بچۆرەوە کە لەبەرت کردوون 

٥- وانەی کتێبی پیرۆز . وانەی داهاتووی کتێبی پیرۆز ئامادە بکە لە 

. ئەو پێنج ڕێگەیەی لێکۆڵینەوەی کتێبی پیرۆز ١٧ماڵەوە : یۆحەنا 

.  . تێبینیەکانت بنوسەوە و و سودیان لێ ببینە بەکار بهێنە  

٦- 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  -٧

خەڵوەتت لەگەڵ خودا و  ئەو تێبینیانە بنوسەوە کە پەیوەندیان بە کاتی 

 .  یەوە ئایەتەکانی لەبەرکردن و فێرکردن و ئامادەکاری

 ٣٨وانەی   –ڕێبەری هەشتەم  

 

 

 ١ نوێژ 

 

نوێژ بکەو کۆمەڵەکەت وئەم پرۆگرامی ڕاهێنانە  ڕابەری کۆمەڵەکە : 

 تەرخان بکە بۆ بونیادنانی کڵێسای مەسیح . 

 

پەترۆس١خولەك(   یاقوب +  ٢٠بەشداریکردن )   ٢ 
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و پەڕاوی تایبەتی خەڵوەتی ڕۆحیتان بە نۆرە بەشداری بکەن 

ئەوەی فێری بوون لە خەڵوەت و تێڕامانەکانتان لەو بەشە  بخوێننەوە

(.  ٢ -١پەترۆس ١وە  ٥ -٤ی کتێبی پیرۆز )یاقوب دیاریکراوە  

گوێ بگرن لەو کەسەی بەشداری دەکات ، بەشێوەیەك مامەڵەی لەگەڵ 

بکەن هەست بکات ئەوەی دەیڵێ جێی بایەخی ئێوەیە ، پێشوازی  

 لێبکەن . مشتومڕی لەگەڵ مەکەن لەو بابەتەی بەشداری پێدەکات .

 تێبینەکانتان بنوسنەوە .  

 

 

خولەك( "هەموو الیەنەکان گەشە پێبدە "  ٥لەبەرکردن )

   ٦: ٢٢پەندەکان 

٣ 

           

بکەن بۆ "هەموو الیەنەکان گەشە پێبدە "  پێداچوونەوەدوو بەدوو 

.    ٦: ٢٢پەندەکان   

 

 

 ٤   ١٧خولەك(                یۆحەنا  ٨٥فێرکردن )

 

عیسای مەسیح و   وتەکانیپێناسەی   ١٧ -١٤: یۆحەنا بەشەکانی  پێشەکی

عیسا بە نوێژکردن  ١٧نوێژکردنی لە شێوی کۆتایی دەکات . وە یۆحەنا 

کۆتایی دەهێنێت بە فێرکردنەکانی . دەکرێ نوێژەکەی بکرێ بە سێ  

( ، پاشان  ٥ -١:  ١٧بەشەوە : لەسەرەتادا نوێژ دەکات لە پێناوی خۆیدا )  

وە دواتر نوێژ   ( ،١٩ -٦: ١٧نوێژ دەکات لە پێناوی یازدە قوتابیەکانی )  

( . وە نوێژەکانی ٢٦ -٢٠: ١٧دەکات لە پێناوی کڵێساکەی لە جیهاندا ) 

 ئاماژە دەکەن بەوەی ئامانج لێی شکۆدارکردنی خودایە .  

. بەاڵم   باوەڕداران فێر دەکات کە چۆن نوێژ بکەن ١٣ -٩: ٦عیسا لە مەتا 

کی بێ  بەو پێیەی کە سەرۆکی کاهینانە نوێژێ  ١٧نوێژەکەی لە یۆحەنا  

وێنەیەو بێ هاوتایە ، چونکە تێیدا لەگەڵ باوکی دەدوێ نەك باوکمان )  

( . چونکە تیایدا باس لە پەیوەندیە جەوهەریەکەی دەکات ١: ١٧یۆحەنا 
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( . عیسا لەم نوێژەدا دان نانێت بە هیچ  ٥: ١٧لەگەڵ خودا ) یۆحەنا  

خودا  گوناهەو کەموکوڕیەکدا ، بەاڵم گوزارش دەکات لەوەی کە خواستی 

( . وە ناپاڕیتەوە لە باوك بەو شێوەیەی کە  ٤: ١٧بە تەواوەتی بەدی بێت )

کەمترە لە باوك ) کرداری یۆنانی بۆ وشەی" ئیتیۆ " ) ( لە داواکاریەکەیدا  

، داوا دەکات وەکو یەکسانێك لەگەڵ باوك هەروەها وشەی ئیرۆتاو ) (  

ەاڵمدراوەتەوە نوێژ  شتەکان لە خوداوە . ئەو بە پێیەی کەسێکە نوێژەکانی و

( . بابەتی ئەم نوێژە ئەرکە مەزنەکەیە کە ٢٢: ١١دەکات)بڕوانە یۆحەنا 

عیسا دای بە قوتابیەکانی ، کە دەبێت تەواو بکرێت نەك وەکو گەلێك  

تاکەکانی پەرت وباڵو بن بەڵکو وەك یەکەیەکی ڕۆحی . عیسا نوێژی کرد  

 بە چاوی کراوەو ڕوو لە ئاسمان .  

   وشەکەی خودا            وێنەوە .: بخ ١هەنگاوی 

 .   دەخوێنینەوە  ١٧پێکەوە یۆحەنا 

بە نۆرە هەر کەسێ ئایەتێك بخوێنێتەوە تا هەموو ئایەتەکان بە تەواوی  

 دەخوێنینەوە . 

 

  تێبینیەکان            : ئاشکرای بکە. ٢هەنگاوی 

خۆت   . ئەو ڕاستیە کامەیە پێت وایە گرنگە بەالتەوە سەبارەت بە 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.

 ردنەوەو نوسینەوە ، بە نۆرە بیرۆکەکانتان بەشداری پێبکەن (. بیرک

هەریەکێکمان بەشداری دەکەین لەو شتانەی کە ئاشکرا کران لەالیەن  

 ئەندامانەوە . 

)لەیادت بێت لەهەر کۆمەڵەیەکی بچوکدا ، ئەندامانی کۆمەڵەکە بە 

 شێوەیەکی جیاواز بەشداری دەکەن(.    
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 نوێژەکەی عیسای مەسیح.  ناوەڕۆکی : ١ئاشکراکردنی 

لە نوێژەکەی عیسای مەسیح دا ئەوەی تایبەتە بە خۆیەوە ، دەبینین عیسای  

مەسیح خودای باوك شکۆدار دەکات و داوا لە خودای باوك دەکات 

شکۆداری بکات . وە لە نوێژەکەیدا لە پێناوی یازدە قوتابیەکەی ئاماژە 

باوكن و خودا بەخشیونی   دەکات بۆ ئەوەی ئەوان تایبەتن و سەر بە خودای

بە ئەو ، مەسیح خودای نەبینراوی ڕاگەیاند و وشەکانی ڕاگەیاند ، ئیدی  

ئەوانیش پێشوازیان لە وشەکەی کردو باوەڕیان پێهێناو گوێڕایەڵی بوون .  

ئەوەتا عیسای مەسیح ئێستا دەیاننێرێت بۆ جیهان و بەرپرسیارێتی 

ڕاستی ڕابگەیەنن . وە عیسا  خستوەتە ئەستۆیان " ئەرکە مەزنەکە " : کە 

نوێژی کرد لە پێناوی یەکێتییان پێکەوەو لەپێناوی پڕ بوونیان لە خۆشی ،  

وە لەپێناوی پاراستنیان لە شەیتانی خراپەکار ، وە لە پێناوی پیرۆزکردنیان  

بە کاری مەسیح و کاری وشەکانی ، وە نوێژی عیسا لە پێناوی هەموو  

ێکدەهێنن پێکەوە لە کڵێسای مەسیح دا ، بە  باوەڕدارانی جیهان ، کە کڵێسا پ 

تایبەتی نوێژ دەکات لە پێناوی یەکبوونیان تاکو جیهان باوەڕ بهێنن کە  

خودا عیسای مەسیح ی ناردوە . هەروەها نوێژ دەکات کە پێکەوە بن تاکو  

بتوانن شکۆی ئەو ببینن . وە نوێژ دەکات هەروەها کە خۆشەویستی  

 امی . ئای چەند نوێژێکی جوانە !  خودایان تێدا بێت بە بەردەو

: یەکێتی خۆشەویستی نێوان خودای باوك وعیسای ٢ئاشکراکردنی 

 مەسیح و باوەڕداران . 

دەخوێنینەوە لەبارەی خۆشەویستی عیسای    ٦، ٤:  ١٧ئینجیلی یۆحەنا 

مەسیح بۆ خودای باوك و باوەڕداران . عیسای مەسیح گوزراش دەکات لە  

خۆشەویستی خودای باوك لە ڕێگەی تەواوکردنی کارەکەیەوە کە پێی داوە  

لەسەر زەوی ئەنجامی بدات . ئەمەش شکۆدارکردنی خودایە لەسەر 

سای مەسیح باوەڕدارانی خۆش دەوێ و گوزاشی لە زەوی . وە عی

خۆشەویستیەکەی باوك کرد بۆیان ، واتە عیسای مەسیح خەسڵەتەکانی 

 خودای لە ژێرڕووناکی ڕزگاریدا ڕاگەیاند بۆیان .  
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دەخوێنینەوە لەبارەی خۆشەویستی خودای باوك بۆ   ٢٦: ١٧یۆحەنا 

 عیسای مەسیح و باوەڕداران .  

دەخوێنینەوە لەبارەی خۆشەویستی باوەڕداران بۆ   ٨،  ٦: ١٧وە یۆحەنا 

 عیسای مەسیح و خودای باوك . 

خۆشەویستی باوەڕداران بۆ خودا تەنها خۆشەویستیەکی سۆزداری نیە  

بەڵکو لە سێ بەشی کتێبی پیرۆزدا پێناسەی کراوە ) یەکەم ( مەرقۆس 

  :١٣. )سێ یەم ( یۆحەنا   ٢٣ -٢١: ١٤. )دووەم ( یۆحەنا  ٣١ -٣٠: ١٢

٣٥ -٣٤    . 

  

 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   ٢٦ -١:  ١٧ڕاگەیەنراون لە یۆحەنا 

 شتووین پرسیاری لەبارەوە بکەین.  لێی 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 

ردنی کۆمەڵەکە بیخەنە ڕوو، وە هەندێ تێبینی بەسودن بۆ بەڕێوەب

 گفتوگۆکردن سەبارەت بە پرسیارەکان (.    

  

 

 

   1: ١٧یۆحەنا       
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  عیسا مەبەستی چی لەوەی فەرموی " کاتەکە هاتوە " ؟ :  ١ پرسیاری

 تێبینیەکان .  

عیسا لەم ئاماژەیدا دەردەکەوێ کە دەزانێ هەموو ڕوداوێك ڕوودەدات لە  

مێژووی ڕەگەزی مرۆڤایەتیدا لەوێدا ساتێکی دیاریکراو هەیە کە پالنی  

جاویدانی خودایە . ئەو ڕاستیە دەزانێ کە هەر ڕوداوێك لەو درامایایەی 

ە .  خۆبەختکردنە مەزنەدا ساتێکی وردو دیاریکراو هەیە کە پالنی خودای

زۆرجار عیسا لە ئینجیلی یۆحەنا دەفەرموێ " هێشتا کاتەکەم نەهاتوە " )  

( . بەاڵم بسای مردنەکەی دەکرد  ٢٠: ٨؛  ٣٠،  ٨،  ٦: ٧؛  ٤: ٢یۆحەنا 

کە ڕوودەدات لەسەر خاچ ، ئیدی فەرموی کاتی ئەوە هاتوە کوڕی  

( . لەسەرەتای ئێوارەی شەممە و ٢٣: ١٢مرۆڤ شکۆدار بێت ) یۆحەنا 

ی شێوی پەسخەی کۆتایی لەگەڵ قوتابیەکانیدا زانی کاتەکە هاتوە تا  کات

( . لێرەدا ١: ١٣جیهان بەجێ بهێڵێ و بڕوات بۆ الی باوڵ ) یۆحەنا 

دەردەکەوێت کە عیسا تەنها بیری لە مردنی لەسەر خاچ نەدەکردەوە 

بەڵکو بیری لە تەواوی خزمەتەکەی سەر زەوی دەکردەوە کە تەواو 

انی کاتی مردنی و هەستانەوەی و بەرزبونەوەی بۆ  دەکرێ . عیسا ز

ئاسمان هاتوە ! ئیدی لە بیری مەسیح دا ئازارەکانی لەسەر زەوی و  

 شکۆمەندی داهاتووی لە ئاسمان پێکەوە شانبەشانی یەکتر ڕێدەکەن !  

فەرموی ئەو بەرزدەکرێتەوە ئەمەش ئاماژەیەك بوو   ٣٢: ١٢لە یۆحەنا 

وە بەرزبوونەوەی بۆ ئاسمان و تەختی بۆ بەرزکردنەوەی لەسەر خاچ 

عیسای مەسیح واتە "خودا لەگەڵمانە" مەتا  ١٥: ١گەردوون ! . کۆلۆسی 

عیسا فەرموی ئەو دەچێت بۆ   ٤ -٣: ١٤، هەروەها یۆحەنا  ٢٣: ١

ئاسمان تاکو شوێن ئامادە بکات بۆ باوەڕداران و لەگەڵ خۆیدا بن 

وێ ئەو لە ئاسمانەوە عیسای مەسیح دەفەرم ١٦تاهەتایە. لە یۆحەنا 

لە   ٢٥:  ٧کاردەکات لە ڕێگەی ڕۆحی پیرۆزیەوە . وە لە عێبرانیەکان 

 ڕێگەی نوێژەکانی بە بەردەوامی لەپێناوی باوەڕداران .   

 ١: ١٧یۆحەنا 
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: عیسا مەبەستی چی بوو لەوەی فەرموی "کوڕەکەت ٢پرسیاری 

 شکۆدار بکە " ؟ 

 تێبینیەکان . 

خودای باوك خودای کوڕ شکۆدار دەکات . ئەوەی عیسا لە نوێژەکەیدا 

فەرموی ئەوەیە : " ئەی باوك مردن و هەستانەوەو بەرزبوونەوەم 

شکۆدار بکە " . عیسای مەسیح شکۆدار دەبێت کاتێ شکۆکەی  

ڕادەگەیەنێ وەکو پەلکە زێڕینە بەهەموو ڕەنگەکانیەوە . ئەو شکۆدار 

و تەواوەتی خوداییە جوانەکەی ڕادەگەیەنێ لە  دەبێت کاتێ ڕوناکی پڕی 

جیهاندا . نەك تەنها بە خاچ بەڵکو بە تاجیش هەروەها شکۆی عیسای  

 مەسیح ڕادەگەیەنێ .  

 أ. شکۆی عیسای مەسیح بە لەخاچدانی ڕاگەیەنرا .

 ب. شکۆی عیسای مەسیح بە هەستانەوەی ڕاگەیەنرا .

نرا ، بروانە یۆحەنا ج. شکۆی عیسای مەسیح بە بەرزبوونەوەی ڕاگەیە

. هەموو ئەمانە لە پێناوی ڕزگاری  ٨ -٦: ٢هەروەها فیلیپی   ٥: ١٧

مرۆڤ لەسەر زەوی بە خۆبەخسانە وئارەزومەندانە و بە دڵی خۆی 

ڕوویداو بۆ شکۆدارکردنی ، سروشتی مرۆڤانەی وەرگرت و لەنێو  

گوناهباراندا لەسەر زەوی ژیا ، وە گوناهەی جیهانی هەڵگرت و مرد  

ئاماژە دەکات بۆ ئەو کاتەی کە عیسای   ٥: ١٧ەسەر خاچ . یۆحەنا  ل

مەسیح بۆ جاری دوەم دەگەڕێتەوە بۆ شکۆمەندیەکەی پێشووی لە ئاسمان!  

  -٨: ٤؛ ئەفەسۆس   ٢٢: ٣پەترۆس ١هەروەها  ١٩ -١٨: ٣پەترۆس ١

 بخوێنەوە .  ١٥: ٢؛ کۆلۆسی  ١٤، ٢: ١٢کۆرنسۆس ٢؛  ١٠

ەیەنرا بە دانیشتنی الی ڕاستی باوك لە  د. شکۆداریی عیسای مەسیح ڕاگ

 ئاسمان . 

پێش سێ هەزار ساڵ لە ماوەی پەیمانی کۆندا خودا بەڵێنی دابوو عیسای  

مەسیح شکۆدار دەکات و هەموو نەتەوەکانی جیهانی بە میرات دەداتێ و  

دەیکات بە فەرمانڕەواو دەسەاڵتدار بەسەر هەموو نەتەوەکانی سەر 
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وو ئەوانەی بەرهەڵستی دەکەن وڕەتی زەوی و دادوەر بەسەر هەم

( بەردی گۆشە )  ٤ -١:  ١١٠( . )زەبور ١٢ -٧: ٢دەکەنەوە ) زەبور 

 ( .  ٢٢: ١؛ هەروەها بڕوانە ئەفەسۆس  ٢٣  -٢٢: ١١٨زەبور 

وە پێش دوو هەزار ساڵ و سەرەتای ماوەی پەیمانی کۆن و دوای  

وو  هەستانەوەی عیسای مەسیح لە مردن ، عیسا فەرموی باوك هەم

( . هەروەها ١٨: ٢٨دەسەاڵتێکی پێم داوە لە ئاسمان و سەر زەوی ) مەتا 

 .  ٢١ -٢٠:  ١بڕوانە ئەفەسۆس 

 ١: ١٧یۆحەنا 

ت كە: عیسا مەبەستی چی بوو لەوەی فەرموی " كوڕه ٣پرسیاری 

 " ؟  شت شكۆدارت بكاتكە، تاكو كوڕهشكۆدار بكە 

 .  تێبینیەکان

ار ناکات بەڵکو خودای کوڕ تەنها خودای باوك خودای کوڕ شکۆد

شکۆدار دەکات ! عیسا لە نوێژەکەیدا فەرموی  "  هەروەها خودای باوك 

ئەی باوك بەکارە ڕزگاریە تەواوەتیەکەم لەسەر زەوی و هەستانەوەم و  

بەرزبوونەوەم شکۆدارم بکە تاکو شکۆدارت بکەم  " ئەم نوێژەی عیسا  

خودای باوك شکۆدار  خۆویستی نییە چونکە حەزی کرد ئەوەی ڕوودەدات 

بکات ، خاچ و تاج تەنها ڕێزو ناوزەیی عیسای مەسیح دەرناخەن بەڵکو  

وی شكۆدارم ر زهسەهەروەها ڕێزو ناوازەیی خودای باوك  " من لە

 .  ٤: ١٧یۆحەنا  ی پێت دابووم"و كارهواوكردنی ئەتە  كردیت بە 

خودا  أ. مردن وهەستانەوەی عیسای مەسیح پیرۆزیی و ڕاستودروستی

 ڕادەگەیەنێت بە تەواوەتی .  

ب. مردن وهەستانەوەی عیسای مەسیح هەروەها خۆشەویستی و بەزەیی 

و نیعمەتی خودا ڕادەگەیەنێت بەرامبەر بە گومڕاکان و لەناوچوەکانی 

؛   ٣٩:  ١٣( . هەروەها بڕوانە ) کردار ٢٩: ١سەر زەوی . ) یۆحەنا 

( !   ١١ -١٠: ٢یاقوب  ؛ ١١  -١٠: ٣؛   ١٦: ٢؛ گەاڵتیە  ٢٠: ٣ڕۆما 

ئەگەر خودا تەنها خۆشەویستی بایەو ڕاستودروست نەبایە ئەو کات 



 
42 

خودایەکی خراپەکار دەبوو وە نەیدەتوانی کەس ڕزگار بکات و کەس 

پەترۆس ١؛   ١١ -٦: ٥؛ ڕۆما  ١٣: ١٥ڕاستودروست بکات ) یۆحەنا 

١٠ -٩: ٤  ! ) 

 ٢: ١٧یۆحەنا 

پرسیاری چوارەم : بۆچی کتێبی پیرۆز بەردەوام چەند بارە باسی 

 ئەوانە دەکات کە خودای باوك داویەتی بە عیسای مەسیح  ؟  

 .  تێبینیەکان

ر سەبە اڵتت پێداوه سەك ده روه" هە ٢: ١٧عیسا فەرموی لە یۆحەنا 

پێت   كەبدات  وانەموو ئە هە  تایی بەتاهە ڵكدا، تاكو ژیانی هەموو خەهە

 داون "  

 أ. عیسا دەسەاڵتدارە بەسەر هەموو خەڵکیدا بە درێژایی مێژووی جیهان .  

واتای وشەی "هەموو خەڵك " لە ڕووی ژمارەوە لە ڕووی جۆرایەتی 

ئەوەیە هەموو خەڵکی لە دۆخی الواز و گوناهەی ئێستایان ." ئیدی بەم  

ا لە هەموو شێوەیە عیسا هەموو دەسەاڵتێکی هەیە بەسەر هەموو خەڵکد

؛ مەتا   ٣٥: ٣هۆز و زمان و نەتەوەو کۆمەڵگەی مرۆڤایەتیدا ) یۆحەنا 

( . دەسەاڵتی هەیە بەسەر هەموو سەرکردە سیاسیەکان  ١٨: ٢٨

وسەربازیەکان و کۆمەاڵیەتیەکان و ئایینیەکان لە هەموو نەتەوەو گەلێکی 

 جیهاندا بە بێ جیاوازی !  

ەکات کە خودای باوك داویەتی  ب. عیسای مەسیح تەنها ئەوانە ڕزگار د

 پێی . 

خەڵکی دەسەاڵت وسەروەریان نیە بەسەر خودا ، بەڵکو خودا دەسەاڵتدارو  

سەروەرە بەسەر خەڵکیدا ! خەڵکی لەسەر زەوی خودا یان عیسای مەسیح  

هەڵنابژێرن بەڵکو خودا یان عیسای مەسیح ئەوانە هەڵدەبژێرێ کە 

بۆ ڕزگاری دیاریکراون ،   ڕزگاریان دەکات ! چوارچێوەو پالنی خودا 

ئەگەرچی بڕوات وا بێت کە مرۆڤ ئەو پەڕی ئازادی هەیە یان  

ئازادیەکەی سنوردارە ، کتێبی پیرۆز بەڕوونی فێرمان دەکات کە لەڕووی  
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ژمارەوە سەرجەم خەڵکی ڕزگاریان نابێت بە درێژایی مێژوو بۆیە عیسا  

ێیداوە" مەبەستی  لەوبارەیەوە ئاماژە دەکات بۆ " ئەوانەی خودای باوك پ

ئەو خەڵکەیە کە خودای باوك بەدەسەاڵتی خۆی داویەتی بە عیسا بەپێی  

 پالنە ڕزگاریە جاویدانیەکەی .  

ئەم ڕاستیەمان فێر دەکات و دەفەرموێ "  باوكم   ٢٧: ١١عیسا لە مەتا 

سیش  بێت، كەناناسێت باوك نە  كەس كوڕهموو شتێكی پێ سپاردووم، كە هە

وێ بۆی ئاشكرا  یەده كەكوڕه بێت كەنە  وهو ئە كەنها كوڕهباوك ناناسێت تە 

سێك ركەدەفەرموێ "  هە  ٤٤،  ٣٩، ٣٧: ٦بكات ." هەروەها لە یۆحەنا 

ش مەئە ... م ریناكەرگیز دهالم، هە ش بێتە وهالم، ئە  من دێتە  یداتە باوكم ده 

ڵكو م، بە دهستی نە دهلە  سێكی پێداومركەناردوومی، هە  كە یەوهخواستی ئە 

ر گەالم ئە س ناتوانێت بێتە ...  كە وهمەكەڕۆژی دواییدا زیندووی ده  لە

ڕۆژی دواییدا زیندووی   ی ناردوومی، منیش لەوهكێشێت، ئەباوك ڕاینە 

دا فێرمان دەکات و دەفەرموێ :    ٢٩ -٢٨: ١٠." وە لە یۆحەنا  وهمەكەده

ستم  ده سیش لە ناو ناچن، كەرگیز لەمێ و هە دهیان دهتایتاهەژیانی هە " 

سیش  ، كەترهورهمووان گە هە  منی داون لە  بە نایانڕفێنێت .  باوكم كە

ستی باوك بیانڕفێنێت ." عیسا دەسەاڵتی هەیە بەسەر هەموو  ده  ناتوانێت لە

خەڵکی جیهاندا ، هیچ کەسێك ناتوانێ ڕێگری بکات لە ڕزگارکردنی  

وانەی خودا داویەتی پێی ! عیسا هەموان ڕزگار ناکات بەاڵم زۆرینەی  ئە

:  ٧زۆری هەموو نەتەوەو زمان و هۆزەکانی جیهان ڕزگار دەکات ) بینین 

( !  ئەوەی خودا داویەتی بە عیسا ڕەوەندی باوەڕادارانە لە هەموو ٩

  نەتەوەیەك ، ئەوانە بەدیهێنراوی خودان لەسەر زەوی ، ئەوان یەك ڕەوەند

( ، یەك كڵێسای عیسای مەسیح  ١٦: ١٠)یەك مێگەڵ( پێکدەهێنن ) یۆحەنا 

 لە جیهاندا ، یەك شانشینی خودا لە جیهاندا .  

 ٣: ١٧یۆحەنا 

 : ژیانی هەتاهەتایی چی یە ؟  ٥پرسیاری 

 .  تێبینیەکان
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نها خودای  تۆ بناسن، تە كە یەوهتاییش ئە تاهە عیسا فەرموی : "  ژیانی هە

." عیسا پێناسەیەکی ناردووتە ی كە وهسیح، ئەو عیسای مە قینەڕاستە

ژیانی هەتاهەتییمان بۆ ناکات ، بەاڵم لێرەدا ئەوەمان پیشان دەدات کە چۆن  

 زۆر بە جوانی .  ژیانی هەتاهەتایی دەردەکەوێت خودی 

أ. ژیانی هەتاهەتایی چی یە ؟ ژیانی هەتاهەتایی ژیانێکی نوێیە کە خودا 

انەی دووبارە لەدایک بوونەوە بە باوەڕیان لە عیسای  دەیبەخشێ بەو

مەسیح دا . ژیانی نوێ پێکهاتوە لە ناسینی عیسای مەسیح بەشێوەی 

پیرۆزیەکانی و خەسڵەتە شکۆ و کەسێتی ، وە بەشداریکردن لە چاکەو 

( ، وە ژیان بە هۆشیاری و ئامانجەوە لە   ٤-٣: ١پەترۆس خوداییەکەی ) 

 ( .  ٤٦: ٢٥بەبێ کۆتایی ) مەتا ئامادەبوونی خوداییدا  

 ب. ژیانی هەتاهەتایی چۆن دەردەکەوێت ؟ 

ژیانی هەتاهەتایی لەسەر زەوی دەردەکەوێت لە ڕێگەی ڕاگەیاندن  

( بەوەی مەسیح  ١٠: ١وهەستکردنی باوەڕداران بە خۆشی ) یۆحەنا 

ڕزگارکاریانەو خوداوەند ودەسەاڵتدار و پاشایانە ، ژیانی باوەڕداران 

دەردەکەوێت لە ڕێگەی خۆشیەکانیانەوە لە عیسای مەسیح و  

( وە بە  ١٣ -١١: ٥یۆحەنا ١؛   ١٢: ١نا خۆشەویستیەکەیدا  ) یۆحە

 خوێندنەوەی کتێبی پیرۆزو نوێژکردن .  

 ج. کێ ژیانی هەتاهەتایی هەیە؟ 

ئەوانەی ژیانی هەتاهەتایی هەیە دەزانن و باوەڕیان بە تەنها خودای  

ڕاستەقینە هەیەو و باوەڕەکەیان ڕادەگەیەنن ، خودای کتێبی پیرۆز ئەوەی  

؛   ١٨،   ١٤، ١: ١خست ) یۆحەنا لە عیسای مەسیح دا خۆی دەر

 .   ٣: ١کۆرنسۆس ٢( . هەروەها بڕوانە ٩:  ٢؛  ٩: ١کۆلۆسی 

 ٦: ١٧یۆحەنا 

: واتای چی یە ڕاگەیاندن یان ناساندنی ناوی خودای باوك  ٦پرسیاری 

 بۆ خەڵکی ؟  

 .   تێبینیەکان
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ناساند   وانەناوی تۆم بە دا فەرموی : "    ٦: ١٧عیسای مەسیح لە یۆحەنا 

منت دان و كاریان بۆ   منت دان، هی تۆ بوون، خۆت بە  جیهاندا بە  لە كە

؛   ٦: ١٤." ناوی تۆ واتە خودی خودای باوك . ) یۆحەنا   كانت كردوتە

( ! بەبێ مەسیح کەس ناتوانێ جەهەر و بەها و کاروباری  ٢٧: ١١مەتا 

ڕۆحی بزانێ ، هەر کەسێك عیسای مەسیح ڕەتبکاتەوە ناتوانێ خودای  

( ! ئەو ئامانجەی عیسای مەسیح لە پێناویدا  ١٦: ١٠بناسێ ) لۆقا باوك 

هاتە سەرزەوی ئەوەیە سروشتی خودا ئاشکرا بکات ، وە پالنی دانا تا  

:  ١گەلی هەبێت وە ئەوانە ڕزگار بکات کە خودا داویەتی پێی ) یۆحەنا 

(. ناسینی خودای ڕاستەقینەی باوك واتە ژیانی هەتاهەتایی ١٨ -١٦

 (!  ٣: ١٧)یۆحەنا 

 ٢١: ١٧یۆحەنا 

: چۆن تێبگەم لە نوێژەکەی عیسای مەسیح تایبەت بە  ٧پرسیاری 

 "یەکبوون" لە نێوان باوەڕداراندا ؟  

 .  تێبینیەکان

ك ك بن، وه موو یە تاكو هە : "  ٢١: ١٧نوێژی عیسای مەسیح لە یۆحەنا 

اكو جیهان ، تدا بن، باوكە ئێمە وانیش لە تۆدام، ئە  مندای و منیش لە تۆ لە 

 ."   تۆ منت ناردووه  ڕ بهێنێت كەباوه

 أ. دوو یەکبوون باسکراوە بە دوو جۆر نەك یەک جۆر . 

  –یەکبوون لە نێوان خودای باوك و خودای کوڕ یەکبوونێکی ئەنتۆلۆژی 

یەکوبوونێکی جەوهەری یە . بەاڵم یەکبوونی نێوان خودا یان عیسای  

ی دیکەوە یەکبوونێكی ڕۆحیە تیایدا  مەسیح لەالیەك و باوەڕداران لە الیەک

باوەڕداران بەشداری دەکەن لەو ژیان وناوەندی خودا ، کە تیایدا بەشداری  

 پەیوەندی کەسێتی و خۆشەویستی دەکەن لەگەڵ خودا .  

یەکێتی نێوان باوەڕداران لە جیهاندا یەکێتیەکی ڕێکخراو نیە بەڵکو 

ری دەردەخات . عیسا  یەکێتیەکە خۆشەویستی بەرامبەر بە یەکترو هاوکا

لێرەدا مەبەستی تایەفەیەكی گەورە نیە تەالرێکی گەورەی کڵێسای هەبێت  
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لە جیهاندا چونکە ئەو کات تایەفەو کڵێسای ڕێکخراو بە شێوەی هەرەمی 

 ( .  ٣٥ -٣٤: ١٣نەبوو لە پەیمانی نوێدا . ) یۆحەنا 

ەسەر ب. یەکبوونی سروشتی خودا بناغەی یەکبوونی نێوان باوەڕدارانە ل

 زەوی .  

یەکبوونی ناخی خودا وا دەکات باوەڕداران یەکبن . ئەوانەی لەسەرەوە 

لەدایکبوونە تەنها ئەوانە لە خودای باوك وخودای کوڕدان . تەنها ئەوانە  

بوونە بەیەك لە ڕۆح دا لەگەڵ یەکتر . تەنها ئەوانە پێکەوە بەرهەڵستی  

اری ئەم یەکبوونە  خراپە دەکەن وڕوبەڕوی دەبنەوە لە جیهاندا ، هۆک

ئەوەیە کە خەڵکی ئەو شێوازە ببینن و ڕاستی بناسن و بێن بۆ الی عیسای  

 مەسیح و ڕزگاریان بێت .  

 ( .  ١٠:  ٢( هەروەها بڕوانە ) ئەفەسۆس ٢٥ -٢٤: ١٠) عیبرانیەکان 

          

  

 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

 .  ٢٦ -١:  ١٧بنوسینەوەو تەواو بکەین لە یۆحەنا 

: ئەو پەیڕەوکردنە پێشنیارکراوە کامەیە کە خودا دەیەوێ  بیربکەوە 

 ۆڕێ بە پەیڕەوکردنی کەسێتی ؟ بیگ

: 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 

دن ی جیاواز دەردەهێنن .  پەیڕەودەکەن ، یان لە هەمان ڕاستیدا پەیڕەوکر

 ئەمانەی خوارەوە هەندێ پەیڕەوکردنی پێشنیارکراون (.        
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 .   ١٧نمونە لەسەر پەیڕەوکردنی پێشنیارکراو لە ئینجیلی یۆحەنا   -١

 

ئاگاداربە و خۆت دڵنیا بکە لەوەی ژیانی هەتاهەتاییت هەبێ ،  :    ٣:  ١٧

 (. ٥: ١٣کۆرنسۆس ٢ئاگادار بە لەوەی عیسای مەسیح بناسی ) واتە 

: شکۆمەندی بدە بە خودا بەوکارەی خودا پێی بەخشیوی تا تەواوی   ٤: ١٧

 ( .  ١٧:  ٤بکەیت ) کۆلۆسی 

 : عیسای مەسیح بناسێنە بەخەڵکی دیکە لە جیهاندا .   ٦: ١٧

و   : ئەو خەڵکەی پێشوازی لە وتەکانی عیسای مەسیح دەکەن٨ -٦: ١٧

 گوێڕایەڵی دەبن ئەوانە باوەڕداری ڕاستەقینەن . 

: بەتایبەتی نوێژ بکە بۆ ئەوانەی خودا بەخشیونی بە تۆ تا  ٩: ١٧

 چاودێریان بکەیت و بایەخیان پێ بدەی . 

: نوێژ بکە لەپێناوی پاراستنی باوەڕداران لە  ١٢ -١١: ١٧

   ڕوبەڕوبونەوەیان لەبەرامبەر خراپەی ئەم جیهانەدا .

: بژی بۆ مەسیح لەم جیهانەدا ، بەاڵم بەشداری گوناهەی   ١٥  -١٤: ١٧

 ئەم جیهانە خراپەکارە مەکە .  

: نوێژ بکە لەپێناوی پاراستنی باوەڕداران لە کاری ئیبلیسی  ١٥:  ١٧

 خراپەکار لەم جیهانەدا .  

: ڕیگە بدە بە خودا زیاتر وزیاتر پیرۆزت بکات لەڕێگەی ١٧: ١٧

 انی کتێبی پیرۆز و گوێڕایەڵیت بۆی . پێشوازی کردنت لە ڕاستیەک

: بەتەواوی دڵنیابە کە عیسای مەسیح تۆی ناردوە بۆ ئەم جیهانە ١٨: ١٧

 بۆ ئەرکێکی زۆر گرنگ . 
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: بژی بە پیرۆزی لەم جیهانەدا تاکو ئەوانی دیکە چاو لە تۆ  ١٩: ١٧

 بکەن و بە پیرۆزی بژین . 

 دا . : نوێژ بکە لە پێناوی ڕۆڵە و نەوە ڕۆحیەکانت٢٠: ١٧

: نوێژ بکە لە پێناوی یەکبوونی ڕۆحی و خۆشەویستی و   ٢٣  -٢١: ١٧

هاوکاری نێوان باوەڕداران لەم جیهانەدا ، تاکو جیهان ببینن و باوەڕ بە 

 عیسای مەسیح بهێنن .  

: بزانە و هەستی پێبکە کاتێ خەڵکی خودای کتێبی پیرۆز   ٢٦: ١٧

کە لە خودای کتێبی  دەناسن دەتوانن هەمان ئەو خۆشەویستیەیان هەبێ 

 پیرۆزدایە .  

 . نمونە لەسەر پەیڕەوکردنی کەسێتی : ٢

أ . خۆشەویستیم مەزنتر کردوە و گرنترین ئامانجم لە ژیانمدا داناوە .  

ئامانجی یەکەمینم ئەوەیە لە سێ الیەندا گەشە بکەم : پەیوەست بم و خۆم  

کتێبی  تەرخان بکەم بەشێوەی مەزنتر بۆ خودا ، وە تاکو گوێرایەڵی 

پیرۆز بم بە هەوڵ وکۆششی زیاترەوە ، وە تاکو خۆشەویستی پەیڕەو 

 بکەم بەرامبەر بە باوەڕداران بەشێوەی زیاتر و چەند بارە ! 

ب. دەمەوێ ئاگادار بم لە نوێژەکانمدا و تەنها نوێژ بۆ خۆم نەکەم بەڵکو  

ی  نوێژ بۆ کەسانی تر بکەم لەم جیهانەدا هەروەها ، وە بەتایبەتی ئەوانە

 خودا پێی بەخشیوم تا بایەخیان پێ بدەم .  

    

             

 هاتنەدەنگ              نوێژ بکە :٥هەنگاوی 

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

 .  17کردین 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  
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 سەبارەت بە کاروباری جیاواز تر (.  

 

ۆکیکاری  (  نوێژی داکخولەك  ٨)   نوێژ  ٥ 

                  

    

 .  یانییان س   انەییلە شێوەی کۆمەڵەی دوو بەردەوام بن لە نوێژ  

ەکانتان بەرز بکەنەوە لە پێناوی یەکتر و لە پێناوی خەڵکی  نوێژ

. جیهان  

 

وانەی داهاتوو  ) دوو خولەك ( بۆ  ئەرکی ماڵەوە   ٦ 

    

ئەرکی داهاتوو بدە بە ئەندامانی کۆمەڵەکەت بە  ڕابەری 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 

.  ١٧ان لەگەڵ کۆمەڵێکدا( ئینجیلی یۆحەنا کەسێكی تر ی  

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

  -٣پەترۆس ١هەموو ڕؤژێك هاوکاری وەربگرە لە نیوەی بەشێك لە  

. باشترین شێوازی ڕاست بەکاربهێنە و تێبینیەکانت بنوسەوە .     ٥  

٤- لەبەرکردن : تێڕامان  بکەو  ئایەتی نوێی لەبەرکردن : وشەکانی 

ئایەتانەدا    ٥لەبەر بکە. ڕۆژانە بەو  ٧ -٦:  ٦خودا فێر بە : دواوتار 

 بچۆرەوە کە لەبەرت کردوون . 

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 بۆ هەفتەی  

 ئایندە .  
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 ٣٩وانەی  -ڕێبەری هەشتەم 

 

 ١ نوێژ 

 

نوێژ بکەو کۆمەڵەکەت وئەم پرۆگرامی ڕاهێنانە  ڕابەری کۆمەڵەکە : 

 تەرخان بکە بۆ بونیادنانی کڵێسای مەسیح . 

 

پەترۆس١خولەك(    ٢٠بەشداریکردن )   ٢ 

 

و پەڕاوی تایبەتی خەڵوەتی ڕۆحیتان بە نۆرە بەشداری بکەن 

ئەوەی فێری بوون لە خەڵوەت و تێڕامانەکانتان لەو بەشە  بخوێننەوە

( لەگەڵ ڕەچاوکردنی   ٥ -٣پەترۆس  ١دیاریکراوەی کتێبی پیرۆز ) 

 کات  باشترە بەشداریکردنەکان کورتخایەن بن . 

گوێ بگرن لە ئەو کەسەی بەشداری دەکات ، بەشێوەیەك مامەڵەی  

ێوەیە ، پێشوازی  لەگەڵ بکەن هەست بکات ئەوەی دەیڵێ جێی بایەخی ئ

 لێبکەن . مشتومڕی لەگەڵ مەکەن لەو بابەتەی بەشداری پێدەکات .

 

 

خولەك( " وشەکانی خودا فێر بە " دواوتار  ٥لەبەرکردن )

٧ -٦: ٦     .  

٣ 

           

تیاڕامان و  بە شێوەی گروپی دوانەیی ) دوو باوەڕدار پێکەوە (  

بکەن بۆ" وشەکانی خودا فێر بە " دواوتار لەبەرکردن و پێداچونەوە 

٧ -٦: ٦      .  
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خولەك( پەیڕەوکردنی تەمێکردن   ٨٥فێرکردن )  ٤ 

 

: ئەم فێرکردنە تایبەتە بە بنەماکانی تەمێکردن . تەمێکردن   پێشەکی

جۆرێکە لە )ڕێکوپێك کردن( یاخود سیستەماتیک و پەیڕەو دەکرێ لە  

ژیانی ئەندامانی کڵێسادا ، ئەم ڕێكوپێك کردن و سیستەماتیکەش لە ڕووی  

ئەنجامدان وگوناهکردن دایە کە نابێت درێژ بێتەوە بۆ نێو سەرجەم 

باوەڕداران و دەبێت سنوری بۆ دابنرێ وڕابگیرێ . ئامانج لە تەمێکردن 

سزای گوناهکار یان تاوانکارەکە نیە بەڵکو گەڕانەوەیەتی بۆ عیسای  

سیح و بەرەو ڕێگەی تەنگی عیسای مەسیح . لەم وانەیەدا ئەو  مە

هۆکارانەی دەبنە هۆی تەمێکردن و پەیڕەوکردنی تەمێکردن  تاوتوێ  

 دەکەین ، هەروەها گرنگی پەیڕەوکردنی تەمێکردن .  

 أ. هۆکارەکانی تەمێکردن  

 . ڕاسپاردە بۆ تەمێکردن . ١

هە دەکەن .  باوەڕداران پێشەکی : ئەو باوەڕدارانەی ڕزگاریان بوەو گونا

بێتاوان کراون ، واتە گوناهەکانیان بەر لێخۆشوون کەوتوە و لەسەریان 

ناژمێردرێت لە ڕۆژی کۆتایی و حوکمدانی کۆتاییدا ، چونکە باوەڕیان بە  

:  ١یۆحەنا ١( . هەروەها بڕوانە ) ٢٤: ٥عیسای مەسیح هێناوە ) یۆحەنا 

دەنێن بە هوناهەکانیانداو   ( . زۆرجار باوەڕداران دان١: ٢؛   ١٠، ٨

( .  ٩: ١یۆحەنا ١جارێکی دیکە لێخۆشبوون و پاکبوونەوە وەردەگرن ) 

 بەاڵم کاتێ تۆبە ناکەن لە گوناهەکانیان تەمێکردن پێویستە .  

 بخوێنەوە .  ١٣ -٩: ٥کۆرنسۆس ١؛  ١٥: ١٨مەتا 

ئاشکرای بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە : ئەو دۆخانە کامانەن کە دەبێت  

 باوەڕدار تیایدا تەمێ بکرێت ؟ 

 تێبینیەکان .  
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کات هەیە تیایدا دەبێت باوەڕداران تۆبە بکەن لە گوناهەکانیان یان  

نایانەوێ تۆبە بکەن . هەندێ جار هەوڵ دەدەن خۆیان بە بێتاوان بناسێنن ،  

گلەیی لە کەسانی تر دەکەن و تاوانەکەیان دەخەنە  وە هەندێ جاری تر

فەرمان  ١٥: ١٨ئەستۆی کەسانی تر . عیسای مەسیح لە ئینجیلی مەتا 

ت ر خوشك یان براكە گەدەکات بە باوەڕداران و دەفەرموێ : "  ئە 

.  یی لێ بكەنێوان خۆت و خۆی گلەنها لەتە ڵ كردیت، بڕۆ بە گەی لەخراپە

." بۆیە دەبێت  وههێنیتەستدهده ت بەوا براكەێگرتی، ئە ر گوێی لگەئە

باوەڕداران ئەو باوەڕدارە تەمێ بکەن ئەگەر زانیان تاوانی کردوە یان  

پۆڵس فێرمان  ١٣ – ١٢: ٥کۆرنسۆس   ١گوناهەیەکی ئەنجام داوە ، لە 

ی كڵێسا حوكم  وهرهی دهڕانەو بێباوهمن چی ئە دەکات و دەفەرموێ : "  بە

ی وهرهی دهوانەن؟   ئە ی كڵێسا حوكم ناده وهی ناوه وانە ئە م؟ ئایا ئێوه بده

." ئیدی   وهنەنێو خۆتان دووربخەكار لەدات. خراپە كڵێسا خودا حوكمیان ده

بەم شێوەیە دەبێت باوەڕداران کاتێ بینیان برایەك یان خوشکێك بەردەوامە 

ی یان چاوچنۆکی پارە یان حەز لە ژیانی گوناهەدا وەکو گەندەڵی سێکس

کردن بە دەسەاڵت و ناوبانگ یان بتپەرستی و پەیڕەوکردنی بتپەرستی 

یان درۆ یان خراپە کردن بەرامبەر بە کەسانی تر و ئابڕوی کەسانی تر  

 یان سەرخۆشی و فێڵ کردن لە کار و بارودۆخی تر تەمێیان بکەن .  

 . بەهای پەیڕەوکردنی تەمێکردن . ٢

؛   ١١: ٨؛ ژیرمەندی   ٥: ١٥؛  ١٧: ١٠؛ ٢٣: ٦؛  ١٢ -١١: ٣پەندەکان 

 بخوێنەوە .    ١١ -١٠: ١٢عیبرانیەکان 

ئاشکرای بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە : چەند بەنرخ وبەهایە  

 پەیڕەوکردنی تەمێکردن ؟  

أ. ئامانج لە تەمێکردن ڕێگرتنە لە تەشەنەکردن وباڵوبوونەوەی  

 گوناهە.

  ی كاركردن بە وهر ئەبەی دەدات و دەفەرموێ : " لەژیرمەندی هۆشدار

  لە میزاد پڕ بووه ی لێ ناكرێت، دڵی ئاده لەپە دژی كاری خراپە بڕیار لە

ی چاوی وهدەفەرموێ : "  ئە ١٧: ١٠پیالنی خراپ ." هەروەها پەندەکان 
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نشت  رزهسە  ی واز لەوهاڵم ئە،بەی ژیانەر ڕێچكەسەلە مبێكردنە تە لە

." بۆیە تەمێکردن گرنگە و پێویستە بۆ خێزان و  بێت  بهێنێت گومڕا ده 

کڵێسا و کۆمەڵگە لە پێناوی بەرگرتن لە باڵوبونەوەی گوناهەو  

 ڕوبەڕوبونەوەی تاوان !  

 ب. تەمێکردن یارمەتیدەرە بۆ گەشەی ڕۆحی .  

ۆ  تەمێکردن ڕۆڵێکی گرنگی هەیە لە یارمەتیدان ب ٥:  ١٥بەپێی پەندەکان 

دەفەرموێ "   ١١ -١٠: ١٢دانایی و باڵوبونەوەی . وە نامەی عێبرانیەکان 

مبێیان تە باشیان زانیوه  ی بە ندهوهك ئەیەباوكانمان بۆ ماوه چونكە

شداری  كات، تاكو بەمبێمان ده تە  یەاڵم خودا بۆ سوودی ئێمە كردووین، بە 

و   خشەكاتی خۆیدا ئازاربە مبێكردنێك لەموو تە هە  ین . ی بكەكەپیرۆزییە 

گرێت بۆ  ی ڕاستودروستی دهروبوومی ئاشتییانەاڵم دواتر بە، بە خۆش نییە 

." ئیدی بەم شێوەیە تەمێکردن زۆر گرنگەو ی پێی ڕاهێنراونوانەئە

 پێویستە بۆ گەشەی ڕۆحی !

 ج. تەمێکردن ئەزموندارت دەکات لە ژیان وخۆشەویستیدا . 

 چران و  م ڕاسپاردانەئە  چونكەموێ : " دەفەر  ٢٣: ٦پەندەکان 

 ،  ش ڕووناكییەم فێركردنە ئە

  ١٢  -١١: ٣" وە پەندەکان  مبێكردنیش ڕێگای ژیانە نشتی تە رزهسە

 ،كەزدان مەمبێكردنی یە ماشای تە سووكی تە  م، بە كەڕۆڵەدەفەرموێ "  

زدان خۆشیبووێ  ە ی یوهئە ،  چونكە  وهبێتەو نە نشتی ئەرزهسە ڕقت لە

 كات ومبێی ده تە

 "   .بێتكوڕ دڵخۆش ده ك باوكێك بە وه

 ب. ئەنجامدانی تەمێکردن  

 . جۆرەها تەمێکردنی جیاواز . ١

 پێشەکی :  

حەوت جۆر تەمێکردن هەیە لە کتێبی پیرۆزدا : تەمێکردنی خودایی ،  

تەمێکردن لەالیەن حکومەتەوە ، تەمێکردن لەالیەن دایکوباوکانەوە ،  
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تەمێکردن لەالیەن نێردراوانەوە ، تەمێکردنی ناخ ، تەمێکردنی ئاڵوگۆڕ ،  

ە  تەمێکردنی کڵێسایی ، چوار تەمێکردنەکەی سەرەتا بە کورتی باسیان لێو

دەکەین لەم وانەیەدا ، بەاڵم سیانەکەی کۆتایی بە وردی باسیان لێوە 

 دەکەین وەك ئەمانەی خوارەوە : 

  ٩ -٦: ١؛ گەاڵتیە  ٥ -١: ١٣؛ ڕۆما  ١٨: ١؛ ڕۆما   ٢٤: ١٣پەندەکان 

 بخوێنەوە .  

ئاشکرای بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە : ئەو هۆکارە جیاوازانە کامانەن وا 

 ەڵکی تەمێ بکات ؟  دەکەن خودا خودا خ 

 أ. تەمێکردنی خودایی . 

خودا گەلی ئیسرائیلی تەمێکرد کاتێ الیان دا و لێی دوور کەوتنەوە ،  

هەروەها نەتەوەکانی تەمێکرد لەسەر بتپەرستیان و گەندەڵی سێکسییان )  

( . وە عیسا حەوت کڵێساکانی مێژووی تەمێکرد لە ئاسیای    ١٨: ١ڕۆما 

ینیدا هەروەك چۆن ئەمڕۆش ئەوە دەکات بچوك لە سەدەی یەکەمی زای

كردار و ماندووبوون   هەروەها ، بۆ نمونە بەو کڵێسایانە دەڵێت : "ئاگام لە

كاران خراپە تواناتدایە  چۆن لە ها كەروه، هەخۆداگرتنتە و دانبە

اڵم  زانن بە نێردراو ده  خۆیان بە كە وهشت تاقی كرده وانە ، ئەوهیتەبكەتڕه

ر ناوی من  بە خۆتداگرت و لەرچوون ، دانت بە درۆزن ده دراو نین، بە نێر

: تۆ  یەرت هەسەم لە وهاڵم ئەبە  .دات گرت، كۆڵت نە رگەبە

 ، تۆ نە كانتەكرداره ..  ئاگام لە .ناوه الوهمینت بە كەی یەكەویستییە خۆشە

ی خۆشم  وانە..  ئە رم بووای .سارد یان گە رمیت. خۆزگەگە سارد و نە

."  بكە و تۆبە رم بەدڵگە  م. بۆیە كەمبێیان دهم و تە كەنشتیان دهرزهبوێن سە 

:  ٢( . بینین ١٩ -١٥،  ٣ -٢: ٣؛   ٢٤ -٢٠،   ١٦ -١٤،  ٤ -٢: ٢) بینین 

٧   . 

 ب. تەمێکردن لەالیەن حکومەتەوە .  

اران کە  خودا دەسەاڵت و بەرپرسیارێتی داوە بە حکومەت و دەسەاڵتد

سزای تاوانباران و خراپەکاران بدەن . حکومەتەکان خزمەتکاری خودان  
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، ئەوانە دەترسێنن کە تاوان دەکەن ، حکومەت دەسەاڵتی هەیە شمشێری  

( ،  ٥ -١: ١٣هەبێت ، واتە جێبەجێکردنی سزای لەسێدارەدان ) ڕۆما 

وە )  بەاڵم تەنها بەو هۆکارەی کە دەیبینینەوە لە کتێبی پیرۆزدا نوسرا 

( . بەاڵم  ٥٢: ٢٦؛ مەتا   ١٧  -١٢: ٢١؛ دەرچوون   ٦ -٥: ٩پەیدابوون 

هەموو حکومەتەکان دەسەاڵتێکی سنوردار ودیاریکراویان هەیە و بەس ،  

نابێت حکومەتەکان مزگێنیدانی کاری خودا لە ڕێگەی عیسای مەسیحەوە 

 ( .  ٢٩: ٥؛   ٢٠ -١٩: ٤قەدەغە بکەن لە واڵتەکانیاندا ) کردار 

 مێکردن لەالیەن دایکوباوکەوە .  ج. تە

خودا دەسەاڵت و بەرپرسیارێتی داوە بە دایکوباوك بۆ تەمێکردنی 

منداڵەکانیان تا ئەو کاتەی بچووکن و پێویستە . باوك منداڵی خۆی خۆش 

( . کتێبی پیرۆز  ٢٤: ١٣دەوێ و بە وریاییەوە تەمێی دەکات ) پەندەکان 

 ،وهسێنێتە تحەده  ەمبێ بكت تەكەفێرمان دەکات "   كوڕه

 .  ١٧: ٢٩گیانت ." پەندەکان  داتە چێژ ده

 تەمێکردن لەالیەن نێردراوانەوە . 

عیسای مەسیح دەسەاڵتی تایبەتی داوە بە نێردراوەکانی لە گرتنە خۆو 

؛  ١٨: ١٨؛  ١٩ -١٨: ١٦دورخستنەوەی خەڵکی بۆ نێو کڵێسا ) مەتا 

( . هەروەها بڕوانە  ٩ -٦: ١؛ گەاڵتیە   ١٧ -١٤: ٨؛   ١١ -١: ٥کردار 

:  ٨کۆرنسۆس ٢؛   ٢٨ -٢٦،  ٤  -١: ١٤( وە ) کردار ٢٢ -٢١: ١)کردار 

 ( .  ٧ -٦:  ٢سالۆنیکی  ١؛  ٢٥:  ٢؛ فیلیپی  ٢٣

 . تەمێکردنی ناخ .  ٢

  -٩یۆحەنا ٢؛  ١٨ -١٧: ١٦؛ ڕۆما  ٤٣ -٤١:  ٦؛ لۆقا   ٩ -٧: ١٨مەتا 

 بخوێنەوە .   ١٠

: چۆن سەرجەم باوەڕداران   ئاشکرای بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە

 تەمێکردنی ناخیان پەیڕەوبکەن ؟ 

 تێبینیەکان . 
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هەموو مرۆڤێك بەرپرسیارە لە ڕووی کەسێتیەوە کە تەمێکردنی ناخی و  

زاڵ بوون بەسەر خۆیدا پەیڕەوبکات . ئەمەش بەهۆی نیعمەتی خوداوە  

دەبێتە مایەی سودو کەڵکی بۆ خودی خۆی ، بۆیە دەبێت هەموو  

کی مەسیح خواست یهەبێت بۆ بەکارهێنانی ئەم تەمێکردنە  باوەڕدارێ

 بەشێوەی چەند بارە . 

أ. هەموو مرۆڤێك بەرپرسیارە لە ئازادبوونی لە گوناهەی کەسێتی و ئەو  

 نەریت وخووە خراپانەی هەیەتی .  

توانی  عیسا فێرمان دەکات و دەفەرموێ : "  چۆن ده ٤٣ -٤٢: ٦لە لۆقا 

 ختەكاتێكدا تە ربهێنم لە ی ناو چاوت ده كەبرام با پووشە ت بڵێی: براكە بە

 ختەم جار تەكەی دووڕوو، یە ی ناو چاوی خۆت نابینیت؟ ئە كەداره

ی  كەرهێنانی پووشەبینیت بۆ ده ، ئینجا باش ده ربهێنەی ناو چاوت دهكەداره

ری خراپ نادات و داری  هیچ دارێكی باش بە   .تناو چاوی براكە

:  ٨( وە ) یۆحەنا ٩: ١یۆحەنا ١" هەروەها ) .ری باش ناداتراپیش بەخ 

 ( . بخوێنەوە .  ٣٦: ٨( وە )یۆحەنا ٣٤

ب. هەموو مرۆڤێك بەرپرسیارە لە دورکەوتنەوەی لەو شتانەی دەبنە  

 مایەی وروژاندنی ناکۆکی و کۆسپ وە لە مامۆستایانی درۆزن . 

ەڕداران فێر دەکات کە باو ١٠  -٩یۆحەنا ٢؛  ١٨ -١٧: ١٦نامەی ڕۆما 

دوور بکەونەوە لە ناکۆکی و کۆسپ و ئەوانەی فێرکردنەکانیان چەواشەو 

گەندەڵە . لەگەڵ ئەوەی بێ باوەڕان ناتوانن بەرهەڵستی و دژایەتی 

( ، بەاڵم  ١٩: ٥یۆحەنا ١؛   ٤٤: ٨درۆکانی شەیتان بکەن ) یۆحەنا 

پەترۆس  ١؛  ٧: ٤باوەڕداران دەتوانن بەرهەڵستی شەیتان بکەن ) یاقوب 

 ( .  ١٨:  ٥یۆحەنا ١( ، وە شەیتانی خراپەکار ناتوانێ ئازاریان بدات ) ٨: ٥

ج. هەموو مرۆڤێك بەرپرسیارە لەوەی نەبێتە هۆی کەوتنی کەسانی تر لە  

 گوناهەدا .  

ر بەر جیهان لەسە فەرموی : "  قوڕبە ٩ -٧: ١٨عیسای مەسیح لە مەتا 

( !  ٤١:  ١٣ن )بڕوانە مەتا كەگوناه ده مرۆڤ تووشی  ی كە و كۆسپانەئە
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واتە قوڕ بەسەر هەموو ئەوانەی ئالودە بوونە بە گازینۆکانی قومارەوەو 

یانە سورەکانی شەوانە و لە گەندەڵیدا دەژین لە ڕووی ئەخالقیەوەو لە  

ڕووی سێکسیەوە و بەرهەم هێنەری تلیاك و ماددە سڕکەرەکان و  

ەوە و ڕێکخراوە تیرۆرستیەکان و  فرۆشیارانی ئەو ماددانە بە جگەرەش

بکوژان و ڕاگەیاندنە ساختەو چەواشەکار و درۆزنەکان بەهەموو شێوەو  

جۆرەکانیانەوە .. تاد ، ئەوانە خراپەکارن و خراپە پەیڕەو دەکەن و  

 خراپەو گوناهـ باڵو دەکەنەوە .

 . تەمێکردنی ئاڵوگۆڕ . ٣

 ێنەوە .  بخو ١: ٦؛ گەاڵتیە   ١٥:  ١٨؛ مەتا   ٢٤ -٢٣: ٥مەتا 

ئاشکرای بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە : چۆن باوەڕداران تەمێکردنی  

 ئاڵوگۆڕ پەیڕەو بکەن ؟  

 تێبینیەکان .  

دەبێت هەموو باوەڕدارێکی مەسیح بەرپرسیارێتی تەمێکردنی ئاڵوگۆڕ لە  

ئەستۆ بگرێت ئەگەر چی گوناهە بکەن بەرامبەر بە خودا یان بەرامبەر بە 

کەسێکی تر دەبێت تەمێکردنی ئاڵوگۆڕ پەیڕەوبکەن  تۆ یان بەرامبەر بە 

 لەگەڵ یەکتر .  

أ. هەموو باوەڕدارێکی مەسیح ڕاستەوخۆ بەرپرسیارە لە چارەسەرکردنی 

کێشەکان کاتێ گوێبیستی ئەو کێشانە دەبێت، بۆ نمونە کاتێ باوەڕادرێكی  

 تر بەرامبەر بە تۆ هەڵوێستێکی نەرێنی هەیە .  

ر گەئە وهر ئەبە " لە ٢٤ -٢٣:  ٥ت لە مەتا عیسای مەسیح فێرمان دەکا

خوشكت یان برات   كە وهوتەوێ بیرت كەقوربانیت بۆ قوربانگا هێنا و لە 

و   جێبهێڵەت بە كەم قوربانگا قوربانییەردهبەوێ لە ، لەیە رت هەسەشتێكی لە 

و   ره، ئینجا وهوهرهم جار خوشكت یان برات ئاشت بكەكەبڕۆ یە 

" بە هێمنی و بەئارامی وە بە تەنها لەگەڵ خۆیدا   .ت بكەكەقوربانییە 

تەمێکردنی ئاڵوگۆڕ ئەنجام بدەن ، بەشێوەیەك جگە لە چوار چاوی خۆتان  

 چاوی کەسی دیکە نەتانبینێت .  
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ب. هەموو باوەڕدارێك بەرپرسیارە هەروەها لە تەمێکردنی باوەڕدارانی 

 .  تر کاتێ گوناهە دەکەن بەرامبەری 

کاتێ جیاوازی یان کێشە هەیە لە نێوان باوەڕداران ئەگەر کاتێ 

باوەڕدارێکیان هەستی کرد ئەوەی تر گوناهەی کردوە بەرامبەری دەبێت  

چارەسەری ئەو کێشەیە بکات بە تەنها لەگەڵ کەسی بەرامبەردا پێش  

ئەوەی پیرانی کۆمەڵەی باوەڕداران و سەرجەم کڵێسا ئاگادار بکاتەوە لە  

ر گە" ئە  ١٥: ١٨کێشەکەیان ، عیسای مەسیح فێرمان دەکات لە مەتا 

نێوان خۆت و  نها لەتە  ڵ كردیت، بڕۆ بەگەی لەت خراپەخوشك یان براكە 

 وههێنیتە ستده دهت بە وا براكەر گوێی لێگرتی، ئەگە. ئەیی لێ بكە خۆی گلە

".   

باوەڕدارانی تر  ج. هەموو باوەڕدارێك بەرپرسیارە لە تەمێکردنی

 ئەوانەی دەکەونە نێو جۆرەها گوناهەوە .  

فێرمان دەکات و دەفەرموێ " خوشكان، برایان،  ١: ٦نامەی گەاڵتیە 

ڕۆح  سی ئاوا بە ی ڕۆحانی كەسێك تووشی گوناهێك بوو، با ئێوه ر كەگەئە

  ویتەك تۆش بكە وهنە  یری خۆشت بكە. سە وهنە رمی ڕاست بكەنە

 "   .وهنەتاقیكرد

 . تەمێکردنی کڵێسایی لە شێوەی کەسێتیدا .  ٤

 بخوێنەوە .   ١٧ -١٥: ١٨مەتا 

ئاشکرای بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە : چۆن کڵێسا تەمێکردن پەیڕەو 

 بکات بە شێوەی کەسێتی لەبەرامبەر گوناهەدا ؟  

 تێبینیەکان .  

 أ. تەمێکردنی کڵێسایی . 

نابێت ئیدی تەمێکردنی کڵێسایی   کاتێ تەمێکردنی ئاڵوگۆڕ سەرکەوتوو

فێرمان دەکات و   ١٧ -١٥: ١٨دەستپێدەکات ، عیسای مەسیح لە مەتا 

  ڵ كردیت، بڕۆ بەگەی لەت خراپەر خوشك یان براكە گەدەفەرموێ "  ئە 



 
59 

وا ر گوێی لێگرتی، ئە گە. ئەیی لێ بكەنێوان خۆت و خۆی گلە نها لەتە

س  ك یان دوو كەگرت، یەر گوێی نە گەخۆ ئە  .وههێنیتەستده دهت بەبراكە

ت ر زاری دوو یان سێ شایەسەتێك لە ر بابە، تاكو هە ڵ خۆت ببە گەلە

ر گەكڵێسا بڵێ، ئە  كردن، بە گوێی نەر بەگەئە   .لمێنرێتی بسە كەڕاستییە 

 "   .رست و باجگری دابنێبتپە  وا بە كرد، ئە گوێی كڵێساشی نە بە

 ەمی باسکراو بۆ تەمێکردنی کڵێسایی لە کاروباری کەسێتیدا . ب. سیست

هەنگاوی یەکەم ئەوەیە هەڵەو گوناهەکە پیشانی گوناهکارەکە بدەیت )  

 هەڵەکە بخەیتە ڕوو وەك خۆی کە هەیە ( بە تەنها لەگەڵ خۆیدا . 

هەنگاوی دوەم ئەگەر گوێی ڕانەگرت بۆت دەتوانی ئەندامێک یان دوو  

 ێسا لەگەڵ خۆت ببەیت و ڕوبەڕوی بیتەوە دوبارە .ئەندامی دیکەی کڵ

هەنگاوی سێ یەم ، کاتێ ئەوەشی ڕەت کردەوە بەو شێوەی دوو شایەتت  

 لەگەڵدایە ئیدی ڕادەستی کڵێسای بکە .  

هەنگاوی چوارەم ، ئەگەر بڕیارەکانی کڵێساشی ڕەتکردەوە لەبەردەم 

ئەمە واتای ئەوە   هەموو کڵێسادا جیابونەوەی لە کڵێسا ڕابگەیەنن . بەاڵم

نیە بدرێتە دەست مردن دەبێت پەیوەیدنیتان لەگەڵیدا هەبێت ئەگەر وەکو  

بێباوەڕانیش بێت تاکو جارێکی تر بەدەستی بهێننەوە بۆ باوەڕی عیسای  

 مەسیح و ملکەچبوونی دوبارەی .  

 . تەمێکردنی کڵیسایی لەسەر گوناهە بەشێوەی ئاشکرا. ٥

  -٦: ٣؛ تسالۆنیکی ١٣ -٩،  ٥  -١: ٥کۆرنسۆس ١؛   ٢١ -١٧: ١٢ڕۆما 

  ١٣ -١٢:  ٢؛ یاقوب  ١١ -٩: ٣؛ تیتۆس  ٢٦ -٢٥: ٢تیمۆساوس ٢؛  ١٥

 بخوێنەوە .   ١٠ -٩یۆحەنا ٣؛ 

ئاشکرای بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە : دەبێت چۆن کڵێسا تەمێکردن  

 پەێرەو بکات بەشێوەی ئاشکرا لەسەر گوناهە ؟ 

 تێبینیەکان . 

 ی کڵێسایی . أ. تەمێکردن
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چەند گوناهەیەك هەن بەڕێژەیەك تەشەنەدەکەن کە ناکرێ هیچ  

مامەڵەیەکی لەگەڵدا بکرێ جگە لە تەمێکردن بەشێوەی ئاشکرا . بەپێی  

کتێبی پیرۆز ئەم گوناهانەی خوارەوە دەبێت ئیدانە بکرێن : کاتێ خوشکێك  

  یان برایەك گوناهەی داوێن پیسی دەکەن )سێکسی( یان چاوچنۆکی یان

بتپەرستی یان جوێندان یان سەرخۆشی یان تااڵنکەر یان دزی  

( ، یان بەپێی فێرکردنەکانی مەسیح ناژی یان تەمبەڵەو ٥کۆرنسۆس ١)

(  ٣سالۆنیکی ٢خۆی هەڵدەقورتێنی لە کاروباری کەسانی تر لە کڵێسادا ) 

 ( .  ٣تیتۆس ٢یان دەبێتە هۆی کۆسپ و دوبەرەکی لە نێو کڵێسادا ) 

دەبێت بەخۆشەویستیەوە ئەم تەمێکردنە پەیڕەوبکرێت )  بەاڵم هەمیشە  

فێرمان  ١٣ -١٢: ٢( . لەگەڵ بەزەییدا . یاقوب ٨  -١: ١٣کۆرنسۆس ١

تی ریعەشە ك بە ن، وهدەکات و دەفەرموێ : " ئاوا بدوێن و ئاوا كار بكە

 ی كە سەو كە بۆ ئە یەییانەزهحوكمدان بێ بە ئازادی حوكم بدرێن، چونكە

" چونکە  .وێتكەردهر حوكمداندا سە سەیی بەزهاڵم بە ، بە یی بووهزهبە بێ 

ڕاسپاردەی نوێ لەوەدا کۆدەبێتەوە کە یەکتریتان خۆش بوێ )وەك 

 .  ٣٣ -٢٥: ١٣خۆشەویستی مەسیح ( یۆحەنا 

 ب. سیستەمی باسکراو لە تەمێکردنی کڵێسای بەشێوەی ئاشکرا . 

 ( .  ١١ -١٠:  ٣هەمگاوی یەکەم ) تیتۆس 

 ( . ١٠ -٩یۆحەنا  ٣؛  ١٥ -١٤: ٣سالۆنیکی ٢هەنگاوی دوەم )  

 ( .  ١٤، ٦: ٣سالۆنیکی ٢هەنگاوی سێ یەم ) 

دیارە ئەم جۆرە تەمێکردنە ڕەنگە توند بێت بەاڵم کتێبی پیرۆز هۆکار 

دەخاتە ڕوو بۆ ئەم ڕاسپاردەیە . چونکە ئەم تەمێکردنە بۆ گوناهی بچووك  

ش نیە کە تۆبە دەکات لە گوناهە . تا  نیە وە بۆ ئەو خوشكو برایە

گوناهەکەی گەورە و مەترسیدار نەبێت ! بەڵکو ئەم جۆرە تەمێکردنە بۆ  

ئەو باوەڕدارانەیە کە تۆبە کردن ڕەتدەکەنەوە دوای ئەوەی هپشداری 

دەدرێتێ چەند بارە . ئەو گوناهانەی کە ئەم جۆرە تەمێکردنە توندەی 

هەموو شێوەکانیەوە وێنە ، فیلمی پێویستە ئەمانەن گەندەڵی سێکسی بە 
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پۆرن ، داوێن پیسی ، لەشفرۆشی ، هاوڕەگەزبازی ، وە بتپەرستی 

بەهەموو شێوەکانیەوە ، چاوچنۆکی پارە ، پەیڕەوکردنی جادوو هەروەها 

فاڵگرتنەوە ، درۆکردن و جوێندان و ئابڕووبردنی کەسانی تر و 

،   ١٥: ١٢رانیەکان وروژاندنی ڕق و کینە بەرامبەر بەکەسانی تر ) عیب

( . وە  ٢٠  -١٩: ١تیمۆساوس ١وە کوفر کردن بە خوداو باوەڕی مەسیح )  

سەرخۆشی بە ماددە کحولیەکان یان تلیاك و ماددە سڕکەرەکان ، یان  

گەندەڵی و ئەنجامدانی تاوان ، بۆ ئەوەی باوەڕدارانی دیکە پارێزراو بن  

ناهبارانە دوور  دەبێت خۆیان دوور بگرن لەو گوناهانەو لەم جۆرە گو

بکەونەوە . ڕەنگە ئەو گوناهبارەی تۆبەی نەکردوە لەم گوناهانە هەست بە  

ڕەتکردنەوە بکات لەالیەن کڵێساوە واتە باوەڕدارانەوە ئیدی بەرەو 

لەناوچوون دەچێت بەاڵم ئەگەر کڵێسا ڕێگە بدات بەم گوناهبارە بەردەوام 

چونکە خەڵکی زۆری  بێت لە گوناهەکەی زۆر مەترسیدارە بۆ باوەڕداران

 دیکە بەهۆیەوە لەناودەچن ! 

ڕەنگە گوناهبارەکە هەست بەشەرمەزاری بکات بەهۆی تۆبە نەکردنیەوە  

ئەگەر پیری کڵێسا یان برایەك لە پەیوەندیدا بێت لەگەڵیدا ڕینگە ڕزگاری 

 ( .  ١٦: ٤تیمۆساوس  ١بکەن لە هەڵگەڕانەوەی لە مەسیح )  

:  ٥کۆرنسۆس ١؛   ٢: ٥کۆرنسۆس ١؛  ١٧: ١٨هەنگاوی چوارەم ) مەتا 

٥ -٤  . ) 

کۆرنسۆس  ١دوورکەوتنەوە لە ئەندامێتی کڵێسا کارێکی مەترسیدارە . ) 

 ( .  ١٠: ٣؛ تیتۆس   ١١، ٩: ٥

( . چونکە گەر ٢١ -١٧: ١٢تۆڵە کردنەوە یاساغە بۆ باوەڕداران ) ڕۆما 

گوناهبار ویستی بگەڕێتەوە بۆ کۆبونەوەکانی کڵێسا دەبێت باوەڕداران  

ڕێگەی بدەن وە دەرفەتێکی نوێی بدەنێ بۆ تۆبە کردن لە گوناهەکەی ، وە  

   ( !١٣:  ٢دەبێت بەزەییان هەبێت هەمیشە لەسەر حوکمدانەکە ) یاقوب 

. تەمێکردنی کڵێسای لەسەر پیر یان ڕابەری کڵێسا کاتێ گوناهەیەك  ٦

 دەکات .
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  -١١: ٢؛ گەاڵتیە  ٢٠ -١٧،  ٢  -١: ٥؛ ٢: ٣تیمۆساوس ١؛  ٦: ١تیتۆس 

 بخوێنەوە .  ١٦

ئاشکرای بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە : چۆن کڵێسا تەمێکردن پەیڕەو 

 هەی ئەنجام داوە ؟ بکات لەسەر ئەو پیرە یان ڕابەرەی کڵێسا کە گونا

 تێبینیەکان .  

 أ. دەبێت تەمێکردنی پیر بە ئاشکرا بێت و النی کەم دوو شایەت ئامادە بن. 

دوو   ، بە كەر هیچ پیرێك قبوڵ مە سە " سكااڵ لە ٢٠  -١٩: ٥تیمۆساوس ١

مووان  م هە ردهبەن لەكەی گوناه ده وانەبێت . ئە ت نە یان سێ شایە

" پیران و ڕابەرانی  .ش بترسنوانی دیكە ی ئەوهۆ ئە، بنشتی بكە رزهسە

کڵێساش بێ بەش نین لە تەمێکردن و ئەوانیش دەبێت تەمێ بکرێن ، وە  

دەبێت سەرجەم باوەڕداران ئاگایان لە فێرکردنەکان و هەڵسوکەوتی  

 ڕابەران وپیرانیان .  

لەگەڵ  ئەگەر گوناهبارەکە تۆبەی نەکردو بەردەوام بوو وە بیانوی هێنایەوە

ئەوەی گوناهەکەی بەسەردا ساغ بۆتەوە ئیدی دەبێت ڕۆڵی لە کڵێساو   

خزمەتەکەی هەڵپەسێردرێ . وە دەبێت کڵێسا ئاگادار بکرێتەوە لە 

هەڵسوکەوتەکەی ئەگەر هەر دڵرەقی کردو بەردەوام بوو دەبێت سەرجەم 

باوەڕداران مامەڵەیان لەگەڵیدا ڕابگرن ئەگەر هەر دیسان بەردەوام بوو  

 دەبێت ئەندامێتی لە کڵێسادا نەمێنێت . 

 ب. بێ گوێدانە تەمەن و پێگەکەی دەبێت پیر تەمێ بکرێت . 

 .   ١٦ -١١: ٢وە گەاڵتیە  ٢٠ -١٩،   ٢ -١: ٥تیمۆساوسی یەکەم 

ج. ئەو پیرەی دەکەوێتە گوناهەی داوێن پیسیەوە دەستبەجێ دەبێت 

 خزمەتەکەی هەڵپەسێردرێ .  

 ( .  ٤: ٤یکی سالۆن١( ) ٢: ٣تیمۆساوس ١) 

 ج. مامەڵەکردن لەگەڵ گەڕانەوەی تۆبەکار . 
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 . دەبێت گوناهبار تۆبەبکات . ١

ئاشکرای بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە : تۆبەکردن واتای چی یە؟ چۆن 

 دەردەکەوێت تۆبەکار تۆبەی کردوە بەاڵم پێشتر نەیویستوە تۆبە بکات ؟ 

 تێبینیەکان .  

هەڵوێستی بیروهزر . پێش ئەوەی گوناهبار   –تۆبەکردن واتە گۆڕینی بیر 

دەناسێنێ تۆبە بکات هەمیشە بیانوو دەهێنێتەوە و خۆی بە ڕاست 

لەکارەکەیدا . بەاڵم کاتێ تۆبە دەکات بیری دەگۆڕێت و دەزانێ کە خودا  

ڕاستەو ئەو گوناهبارە ، واتای تۆبەکردن ئەوەیە کەسەکە هەست بە  

پەشیمانی دەکات لە گوناهەکەی و کارەکەی ، وە دەیەوێت بەردەوام نەبێت  

 لەو گوناهەیە . 

کۆرنسۆس  ١؛   ٣٢ -١٨ :١بخوێنەوە )هەروەها ڕۆما   ٥ -١: ٣٢زەبور 

٣٠: ١١   . ) 

 بخوێنەوە .   ٢١ -٢٠:  ٥٧؛ ئیشایا   ١٣: ٢٨هەروەها پەندەکان 

:  ٢٦؛  ١٩:  ٣؛ کردار  ١٠  -٦: ٣؛ مەتا   ٣٢ -٢١: ١٨هەروەها حەزقێیل 

 بخوێنەوە .  ٢٠

 بخوێنەوە تۆبەنەکردن بەرەو لەناوچوونی دەبات.   ٥ -١: ١٣هەروەها لۆقا 

 دڵتەنگ بێت لە چاکەدا بەپێی خواستی خودا.  . دەبێت گوناهبار خەمبار و٢

 بخوێنەوە .    ١٣  -٨: ٧کۆرنسۆس  ٢

ئاشکرای بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە : جیاوازی چی یە لە نێوان  

 خەمباری جیهانی و خەمباری چاکە ئەوەی بەپێی خواستی خودایە ؟  

 تێبینیەکان .  

کڵیسا   لە بەشی پێنجەمی نامەی یەکەمی کۆرنسۆس پۆڵس سەرزەنشتی 

دەکات لەسەر ئەوەی کەمتەرخەم بوونە لە تەمێکردنی برایەکی نێو کڵێسا  

لەبارەی گەندەڵی ئابڕوبەری ئەخالقیەوە . باوەڕدارانی کۆرنسۆس 
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چاوپۆشیان کرد لە گوناهەیەکی قبوڵ نەکراو لەنێوانیاندا . بۆیە پۆڵس 

کو  نامەیان بۆ دەنێرێ و پێیان دەڵێ بۆئەوە نیە خەمبارتان بکەم بەڵ

 بۆئەوەیە بەرەو تۆبەتان بەرم . 

 أ. خەمباری جیهان . 

  -٢٩: ٢٣؛ لۆقا   ٣١ -١٧: ١٥سامۆئیل ١؛  ١٧ -١٦: ١٢عیبرانیەکان 

 .   ١٧ -١٥: ٦؛ بینین  ٤٢: ١٣؛ مەتا   ٣١

 ب. خەمباری بەپێی خواستی خودا .  

بەاڵم کڵێسای کۆرنسۆس تۆبەیەکی ڕاستەقینەیان کرد ، وە بەرهەمی 

ەوت بەوەی خەمبار بوون بە پێی خواستی خودا و بەهۆی  تۆبەکەیان دەرک

 ( .  ١٠: ٧کۆرنسۆس ٢سەرزەنشتەکانی پۆڵسەوە ) 

 . ئەم ڕاستیە هانی پۆڵس وتیمۆساوسی دا بە مەزنی !    ٨: ٣بڕوانە مەتا 

نمونەیەکی تر لە خەمباربوونی چاکە ئەوەی بەرهەمی تۆبە کردنەکە 

  ١٠،   ٤ -٢: ٥١کان دەیبات بەرەو ڕزگاری داودە کە لە زەبورە

 .وهرهگوناهم پاكم بكە ولە وهتاوانم بمشۆره  واوی لە تە  دەفەرموێ "  بە 

نها دژی تۆ، تە  لە .ممەردهبە گوناهم لە میشەزانم،هە من یاخیبوونم ده چونكە

كانت ڕاست بڕیاره م كرد، تاكو لە رچاوی تۆ خراپەبەتۆ، گوناهم كرد،لە

، دڵێكی پاكم تێدا  ی خودایە .. ئە.كانتحوكمە ر بیت لەروهبیت، دادپە 

 "  .وهرهناخم نوێ بكە سپاو لەوڕۆحێكی چە دروستبكە 

ی ویستی  گوێرهمباری بەن خەیر بكەسە  واتە" كە  ١١: ٧کۆرنسۆس ٢

ك، چ  یەك، چ پاكانەرۆشییە : چ پە م هێناوهرهەدا بە ئێوه  ندی لە خودا چە

زێك بۆ  ك، چ حەرمییەك، چ دڵگەزرۆییەك، چ ترسێك، چ تامەییە تووڕه

 " .داو باسەبێتاوانن لە لماند كەموو شتێكدا خۆتان سە هە ری! لەروهدادپە 

التان   دار بێمە وێ؟ بە . " چیتان ده  ١٢: ٤کۆرنسۆس  ١هەروەها بڕوانە 

یەك رمی؟ " بۆیە هەر خەمبارویستی و ڕۆحی دڵنە خۆشە یاخود بە 

لەچاکەدا بێت وبەپێی ویستی خودا بێت گرنگە و دەبێتە مایەی  

 چاککردنەوەی ڕابردوو ئیدی پارێز دەکەن لەم بارەیەوە .  
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بەاڵم ئەم جۆرە هاندانە بەشێوەی ترساندن لەبری خۆشەویستی کارێکی 

پەسەندو ڕاستە ؟ زۆرجار خودا لە پەیمانی کۆندا هەروەها عیسای مەسیح  

خەڵکیان ترساندوە بە حوکمدان کە دێت ئەگەر تۆبە   لە پەیمانی نوێدا 

نەکەن . ئەگەر تۆ خەڵکیت ترساند وا خەریکە ماڵیان دەسوتێ ئەوە هانت  

داون بە ترساندن ئەمەش دەبێت هەبێت بۆ ئەوەی باوەڕداران بەرێت بۆ  

  -٢٠:  ١خۆشەویستی و پیرۆزیە تەاوەتیەکەی خودا بڕوانە ) پەندەکان 

٣٣  . ) 

 دەبێت گوناهباری تۆبەکار بگەڕێندرێتەوە . 

:  ٨؛ عیبرانیەکان  ١١ -٥: ٢کۆرنسۆس  ٢؛  ٣: ١٧؛ ٢٤ -١٧: ١٥لۆقا 

١٢   . 

ئاشکرای بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە : چۆن کڵێسا گوناهباری تۆبەکار 

 بگەڕێنێتەوە ؟  

 تێبینیەکان .  

 أ. ئامانج لە تەمێکردن گەڕانەوەی گوناهبارە بۆ تۆبەکردن .  

تەمێکردن جۆرێکە لە سزا ، وە ئامانج لێی هەڵڕشتنی توڕەییمان نیە  

بەسەر گوناهبارەکەدا بەڵکو گەڕانەوەی گوناهبارەکەیە بۆ تۆبە کردن .  

تەمێکردن ئامانج لێی گەڕانەوەی گوناهبارە بەرەو پێگەیشتوویی و  

عەقاڵنی بوونی ، بەرەو تۆبە ، بەرەو گۆڕینی هەڵسوکەوتی لە کۆتاییدا  

 ەو گوێڕایەڵی بوونی بۆ عیسای مەسیح !  بەر

 ب. لە گوناهباری تۆبەکار خۆش بە .  

 .دەفەرموێ " ئاگاداری خۆتان بن  ٣: ١٧عیسای مەسیح لە لۆقا 

ردنی ی كرد گە ر تۆبەگە، ئە نشتی بكەرزهی كرد، سە ڵەت هەر براكەگەئە

ردنی ر گەگەدەفەرموێ " ئە   ١٥  -١٤: ٦" هەروەها لە مەتا  .ئازاد بكە

وا باوكی ئاسمانیشتان لێتان  ن، ئەكانیان ئازاد بكەر خراپەبەڵكی لەخە

 وا باوكیشتان لە ن، ئەكەڵكی ئازاد نە ردنی خەر گەگەاڵم ئەبە  .بێتخۆشده

ۆش دەبن کە  " کاتێ باوەڕداران لەو کەسە خ  .كانتان خۆش نابێتگوناهە
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تۆبەی کردوە ئیدی نابێت بەهیچ شێوەیەك باسی ئەو گوناهەیە بکەنەوە )  

 ( !  ١٢: ٨عیبرانیەکان 

 ج. دڵنەوایی تۆبەکارەکە بکەن وهانی بدەن و پێشوازی گەرمی لێبکەن . 

 (.   ٢٤  -١٧: ١٥) لۆقا 

 . گەڕانەوەی ڕابەری تۆبەکار . ٤

 کەی .أ. گەڕانەوەی ڕابەری تۆبەکار بۆ پلەو خزمەتە

ئەم بابەتە زۆر هەستیارەو کتێبی پیرۆز تەنها بەچەند خاڵێك چارەسەری  

 ئەم بابەتەی کردوە ئەویش لەبارەی تەمێکردنی کڵێساییەوە . 

ب. ئەو باوەڕدارانەی داوا دەکەن بە نەگەڕانەوەی رابەرەکەیان بۆ  

 خزمەتکردن و ناوەندی رابەرایەتی .  

سەر ئەوەی کاتێ ڕابەرێك زۆرینەی ڕابەرانی کڵێسا پێکهاتوون لە

دەکەوێتە گوناهەی سێکسیەوە دەبێت بۆ هەتاهەتایە دوور بخرێتەوە لە  

پلەی ڕابەرایەتی کردن لە کڵێسادا . ئەوان پێیان وایە دەکرێ جارێکی تر  

وەکو ئەندامێکی کڵێسا قبوڵ بکرێتەوە بەاڵم ناکرێ وەکو ڕابەر یان پیر  

 قبوڵ بکرێتەوە .   یان هەر پلەیەکی ڕابەرایەتی لە کڵێسادا 

ج. ئەو باوەڕدارانەی داوا دەکەن بە شێوەیەکی تایبەت ڕابەرەکەیان 

 بگەڕێتەوە بۆ خزمەت و ناوەندی ڕابەرایەتی کردن .   

هەندێ ڕابەری دیکە هەن هێزی خودا دەبینن و بەزەیی خودا و نیعمەت و  

  لێخۆشبوونی خودا دەبیننەوە لە گۆرانکاری ژیانی تۆبەکاردا بە شێوەی

ڕیشەیی و پیرۆزی ، ئەوان پێیان وایە دەکرێ بەتایبەتی ئەو جۆرە 

 ڕابەرانە بگەڕێنەوە بۆ ڕابەرایەتی کردن . 

خودا موسای گەڕاندەوە بۆ ڕابەرایەتی کردن دوای ئەوەی پیاوی کوشت )  

( هەروەها لەبارەی شەمشونەوە بڕوانە )  ١٠: ٣؛  ١٢ -١١: ٢دەرچوون 

  ٢( . وە )  ٤:  ١٢ -١: ١١سامۆئیل   ٢)  ( . وە داود٣٠ -١٧: ١٦ڕابەران 

 ( .  ٣١: ١٩؛ لێڤیەکان   ١٦ -١:  ٣٣پوختەی مێژوو 
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دەڵێت پێویستە سەرزەنشتی پیر بکرێ   ٢٠ -١٩: ٥تیمۆساوس  ١پۆڵس لە 

لەسەر گوناهەکەی، بەاڵم ناڵێت خزمەتەکەی هەڵپەسێردرێ و ڕاگیرێ لە  

 خزمەت تاهەتایە .  

 د. بڕیاری کۆتایی . 

کڵێسا حەز بکەن دڵنیا بنەوە لە بڕیارەکانیان و بیانەوێ   ڕەنگە پیرانی

بزانن ئایا کتێبیە یان نا . بەاڵم باشترە وشەی کۆتاییان هەبێت لەمبارەیەوە ، 

وە ئەندامانی کڵێساش پێویستە ڕێز بگرن لە بڕیاری پیرەکان )  

 ( .  ١٧: ١٣عیبرانیەکان 

 د. رێنماییەکان سەبارەت بە تەمێکردن .

 کێشەکان .  . جیاکاری ١

پێشەکی : بۆ ئەوەی سەرزەنشت بکەیت یان تەمێی گوناهبار بکەیت دەبێت  

سەرجەم ڕاستیە پێویستەکان کۆبکەیتەوەو هەوڵ بدەی لە کێشە  

ڕاستەقینەکە تێبگەیت وە هەوڵ بدەی لە ڕەگو سەرچاوەی کێشەکە 

تێبگەیت . وە دەبێت جیاکاری بکەیت لە نێوان ڕواڵەتی کێشەکەو کێشە  

 ینەکە .  ڕاستەق

أ. کێشەی ڕواڵەتی وەکو پەرچەکردار و باسکردنی کەسێك بە وشەیەك  

یان هەڵوێستێك یان بەخراپ ناوهێنانی یان گوزارشکردن و ستەم کردن  

 لێی بە وشە . 

 ڕەگی کێشەکە .   –ب. کێشەی ڕاستەقینە 

کێشە راستەقینەکە ئەوەیە نەبینراوەو هەڵوێست و هەستی شاراوەو ڕەگی 

وناهبارەکەی لە خۆ گرتوە وەکو تاڵی و کینە هەبێت لەالی  ڕاستەقینەی گ

 باوەڕدارەکە بەرامبەر باوەڕدارێکی تر .  

 ج. ڕاهێنان لەسەر جیاکاری کێشەکان و تێگەیشتن لێیان .  

ئاشکرای بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە : کامەیە کێشەی ڕواڵەتی و  

 کێشەت ڕاستەقینە لەم بەشە کتێبیانەی خوارەوە ؟ 
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 ەکان .  تێبینی

. تێبینی کێشەی ڕواڵەتی لێرەدا    ٢٢ -٢١،  ٦  -١: ٣٣پوختەی مێژوو  ٢

ئەوەیە ئامونی پاشا لەگەڵ جۆرێك لە خەڵکی خراپەکار مامەڵەی دەکرد کە  

بتپەرست بوون . بەاڵم کێشەی ڕاستەقینە ئەوەبوو کە ئەو لەماڵێکی 

 وێرانەوە هاتبوو چونکە باوکی بتپەرست بوو . 

. تێبینی کێشەی ڕواڵەتی لێرەدا ئەوەیە نوسەری زەبور    ٤ -١: ٣٢زەبور 

خەوی لێ ناکەوێت یان توانای نیە یان زۆر ماندوە بەهۆی دڵەڕاوکێ وە .  

بەاڵم کێشەی ڕاستەقینە ئەوەئ ئەو هەست بەو گوناهەیە دەکات کە 

 ئەنجامی داوە .  

 .   ٢٩، ٢٣: ٢٢مەتا 

ان و کۆمەڵە ئاینیەکان ئەوەبوو  تێبینی . کێشەی ڕواڵەتی فەریسیەک

ڕەخنەیان دەگرت لە عیساو گوایە ئەوان شەریعەت دەزانن و پەیڕەوی 

دەکەن . بەاڵم کێشەی ڕاستەقینەیان ئەوەبوو کە ئەوان وازیان لە کتێبی  

پیرۆز وفێڕکردنەکانی هێنابوو بەاڵم دەستیان بە نەریتی مرۆڤانەوە 

 گرتبوو.  

. کێشەی ڕواڵەتی و ڕووکەش ئەوەیە لەم کەسەدا، بە   ١٤، ١١: ٨لۆقا 

باوەڕدارێکی ناپێگەیشتوو و بێ بەرهەم دەمێنێتەوە . بەاڵم کێشەی  

ڕاستەقینەی ئەوەیە ، حەزکردن بە دەوڵەمەندی و خۆشی ژیان وشەکانی 

 خودای خنکاندوە لە ژیانیدا .  

.    ٢٢،   ١٨: ١٨نە لۆقا هەروەها بەهەمان شێوەیە ئەوانەی سەرەوە بڕوا

 .    ٣٢ -١٨: ١هەرەها ڕۆما 

 .   ٤ -١: ٣کۆرنسۆس ١هەروەها 

 .  ١٢ -٨: ٥؛ ئەفەسۆس  ٢: ٤کۆرنسۆس ٢

 .   ١٥ -١٣: ٤ئەفەسۆس 

 .   ١٩: ١تیمۆساوس ١
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 .   ٣ -٢:  ٤یاقوب 

 .   ١٠ -٩یۆحەنا ٣

 .    ٥ -٤: ٢بینین 

 . شێوازی پەیڕەکردنی تەمێکردن . ٢

مان دەکات لەبارەی چەند بنەمایەكی تابیەت بە  بزانە : کتێبی پیرۆز فێر

 پەیڕەکردنی تەمێکردن . 

 أ. لەسەر بنەمای ڕاستی گوناهبارەکە تەمێ بکە .  

وە   ٢٤:  ٧وە یۆحەنا   ١٣ -١٢: ٥کۆرنسۆس ١هەروەها   ٢ -١: ٧مەتا 

 .   ١٦: ٣تیمۆساوس ٢وە  ١٧: ١٨وە پەندەکان  ٢٣: ١٨یۆحەنا 

 گوناهبار تەمێ بکە .  ب. بە دادپەروەری و ڕاستودروستی 

وە   ٢٣، ٨: ١٧وە پەندەکان  ١٩ -١٨: ١٦دواوتار  ١٥: ١٩لێڤیەکان 

 .  ١١: ٦کۆرنسۆس ١

 ج. سووربە لەسەر تەمێکردنی  گوناهبارەکە.  

 ویستی شاردراوهخۆشە  لە نشتی ئاشكرارزه" سە  ٥: ٢٧پەندەکان 

ڕین بەپێی  ، بیانوو ب   ٢٣: ٢٨" سەرزەنشت کردن بەپێی پەندەکان .باشتره

.  ٨: ١٦. ڕازی بوون و سەرزەنشت بەپێی یۆحەنا   ٩: ١تیتۆس 

، دەبێت یارمەتی گوناهبارەکە  ١٦:  ٣تیمۆساوس ٢بەهێزکردن بەپێی 

 بدەین بۆئەوەی بەو ڕغایەدا بڕوات کە دەبێت بڕوات پێیایدا . 

 .  ١٩: ٣؛ بینین  ٦: ١٢؛ عیبرانیەکان  ١٥:  ٢٢سزا ، پەندەکان 

 گوناهبارەکە تەمێ بکە .  د. بەخۆشەویستی 

مەبەست لە تەمێکردن ئەوەی گوناهبار بگەڕێندرێتەوە بۆ ڕێگای ڕاست .  

ئەگەر بە شێوازی کتێبی تەمێکردنەکە ئەنجام نەدرێ کەسەکە لەناودەچێ 

و کڵێساش سەنگی خۆی لەدەست دەدات لەبەرچاوی جیهان و دەبێتە  
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ت دەبێت باوەڕداران سوکایەتی کردن بە خودا . کاتێ گوناهبار تۆبە دەکا

خۆشیان بوێی و گوزارش بکەن لە لێخۆشبونیان و گەڕاندنەوەی بۆ ژیانی  

 هاوبەش .  

 

    

(  نوێژێك ڕەنگدانەوەی وشەکانی خولەك  ٨)   نوێژ

 خودا بێت  

٥ 

                  

    

، نوێژێکی کورت ئەوە دەربخات کە ئەمڕۆ   بە نۆرە نوێژ بکەن 

فێربوون . یان کۆمەڵەکە بکە بە دوو یان سێ کۆمەڵ و نوێژێك  

 بکەن ڕەنگدانەوەی ئەوە بێت کە ئەمڕۆ فێربوون .  

 

وانەی داهاتوو  ) دوو خولەك ( بۆ  ئەرکی ماڵەوە   ٦ 

    

ئەرکی داهاتوو بدە بە ئەندامانی کۆمەڵەکەت بە  ڕابەری 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 

ان لەگەڵ کۆمەڵێکدا( فێرکردنی پەیوەست بە "  کەسێكی تر ی

 پەیڕەوکردنی تەمێکردن " .  

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

  ٣-١پەترۆس ٢هەموو ڕؤژێك هاوکاری وەربگرە لە نیوەی بەشێك لە 

وە یەهوزا . باشترین شێوازی ڕاست بەکاربهێنە و تێبینیەکانت بنوسەوە  

  . 
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٤- لەبەرکردن : ڕامان بکە لە ئایەتی نوێی کتێبی پیرۆز و لەبەری  

. ڕۆژانە بەو    ٤: ٦بکە. " پەروەردەکردن بەپێی مەسیح " ئەفەسۆس 

 پێنچ ئایەتەدا بچۆرەوە کە لەبەرت کردوون .   

٥- وانەی کتێبی پیرۆز . وانەی داهاتووی کتێبی پیرۆز ئامادە بکە لە 

گەیەی لێکۆڵینەوەی کتێبی پیرۆز . ئەو پێنج ڕێ١٨ماڵەوە : یۆحەنا 

 بەکار بهێنەو و سودیان لێ ببینە. تێبینیەکانت بنوسەوە .  

٦- نوێژ.  نوێژ بکە بۆ کەسێكی دیاریکراو یان شتێکی دیاریکراو لەم 

(. ٣: ٥هەفتەیەداو تەماشا بکە خودا چی دەکات ) زەبور   

هەروەها سەبارەت بە بونیادنانی کڵێسای مەسیح .  تێبینیەکانت بنوسە  -٧

ئەو تێبینیانە بنوسەوە کە پەیوەندیان بە کاتی خەڵوەتت لەگەڵ خودا و  

 ئایەتەکانی لەبەرکردن و فێرکردن و ئامادەکاری یەوە.  

  

 

 ٤٠وانەی  –ڕێبەری هەشتەم      

 

 

 ١ نوێژ 

 

نوێژ بکەو کۆمەڵەکەت وئەم پرۆگرامی ڕاهێنانە  ڕابەری کۆمەڵەکە : 

 تەرخان بکە بۆ بونیادنانی کڵێسای مەسیح . 

 

پەترۆس + یەهوزا٢خولەك(   ٢٠بەشداریکردن )   ٢ 

 

و پەڕاوی تایبەتی خەڵوەتی ڕۆحیتان بە نۆرە بەشداری بکەن 

ئەوەی فێری بوون لە خەڵوەت و تێڕامانەکانتان لەو بەشە  بخوێننەوە

وە یەهوزا(.   ٣  -١پەترۆس ٢ی کتێبی پیرۆز )دیاریکراوە  

گوێ بگرن لەو کەسەی بەشداری دەکات ، بەشێوەیەك مامەڵەی لەگەڵ 

بکەن هەست بکات ئەوەی دەیڵێ جێی بایەخی ئێوەیە ، پێشوازی  

 لێبکەن . مشتومڕی لەگەڵ مەکەن لەو بابەتەی بەشداری پێدەکات .

 تێبینەکانتان بنوسنەوە .  
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ەك( "پەروەردەکردن بەپێی مەسیح "  خول٥لەبەرکردن )

   ٦: ٤ئەفەسۆس 

٣ 

           

بکەن بۆ "پەروەردەکردن بەپێی مەسیح "   پێداچوونەوەدوو بەدوو 

.    ٦: ٤ئەفەسۆس   

 

 

 ٤   ١٨خولەك(                یۆحەنا  ٨٥فێرکردن )

 

تایبەتە بە ئازارەکانی مەسیح .    ١٩و ١٨: یۆحەنا بەشەکانی  پێشەکی

ئینجیلی لۆقا بۆمان دەردەخات کە عیسا سێ جار دادگایی کرا لەسەر 

وە سێ جار لەسەر دەستی جولەکە ، وە پەترۆس سێ جار نکۆڵی کرد ، 

دەستی نا جولەکە دادگایی کرا . وە یۆحەنا بەشی یەکەمی لێکۆڵینەوەو 

کردنەکانمان بۆ باس دەکات . لەسەرەتاوە عیسا دەستگیر کرا و  دادگایی 

لێکۆڵینەوەی لەگەڵدا کرا و لەبەردەم حەنانیا دادگایی کرا ، وە پەترۆس بۆ  

جاری یەکەم نکۆڵی کرد دوای ئەوە لێکۆڵینەوەی لەگەڵدا کرا لەبەردەم 

ش و  قەیافا و پەترۆس بۆ جاری دوەم نکۆڵی کرد لە کۆتاییدا لەبردەم پیالتۆ

ئینجا هیرۆدس لێکۆڵینەوەی لەگەڵدا کراو جارێکی تر پەترۆس نکۆڵی  

 لێکرد پێش ئەوەی لەخاچ بدرێ . 

    

   وشەکەی خودا            : بخوێنەوە .١هەنگاوی 

 .   دەخوێنینەوە  ١٨پێکەوە 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
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لەم ئایەتانەدا ؟ یان لە کۆی گشتی ئەم ئایەتانە کام ڕاستیە چووە ناو هۆش  

 و دڵتەوە  ؟  

یریان  یەك یان دوو ڕاستی ئاشکرا بکە کە تێگەیشتووی لێی . ب  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 . 

ەهەر کۆمەڵەیەکی بچوکدا ، ئەندامانی کۆمەڵەکە بە )لەیادت بێت ل

 شێوەیەکی جیاواز بەشداری دەکەن(.    

  

 ٤: ١٨یۆحەنا 

کاتێ عیسا دەستگیرکراو لێکۆڵینەوەی لەگەڵ کراو  : ١ئاشکراکردنی 

دادگایی کرا لە هەموو کاتەکاندا ئەو بااڵدەست بوو بەسەر  

 بارودۆخەکەدا. 

 زانی كەی ده و شتانەموو ئەعیساش هە دەخوێنینەوە : "    ٤ئایەتی 

وێت؟ " چەندین بابەت  رموون: كێتان ده هات، چوو و پێی فە ری ده سەبە

ئاماژە دەکەن بۆئەم ڕاستیە کە عیسا بااڵ دەست بوو بەسەر تەواوی  

 هەڵوێست و باردۆخەکەدا بەتەواوەتی :  

 ەدات . أ. عیسا پێشتر دەیزانی چێ ڕوود

هەرچەندە خەڵکی نازانن لە ئایندەدا چی ڕوودەدات ، بەاڵم عیسای مەسیح  

 دەیزانی بە تەواوەتی چی ڕوودەدات لەبەرامبەریدا .  

 ب. عیسا بە خواستی خۆی هات بۆ الی دوژمنەکانی .  

عیسا لە مەترسیەکە هەڵنەهات و خۆی نەشاردەوە بەڵکو دەستپێشخەری 

کردو هاتە دەرەوە بۆیان ، لە تاریکایی ناو دارەکانی باخی جەسیمانی هاتە  

دەرەوەو ڕوبەڕوی دوژمنەکانی بۆوە . کاتێ ڕاوەستا لەبەردەمیان ،  

یەهوزا باوەشی پێدا کرد و ماچی کرد و ووتی : " ساڵو گەورەم " مەتا 
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. ئەمەش نیشانەیەك بوو یەهوزا پێشتر دیاری کردبوو بۆ   ٤٩: ٢٦

سەربازەکان و پاسەوانەکانی کەنیشت و بەرپرسانی کەنیشت بۆ  

دەستگیرکردنی عیسا ، ئەمەش کارێکی قێزەون بوو ، چونکە یەهوزا  

پیرۆزترین شەوی هەڵبژارد ، شەوی پەسخە ، وە پیرۆزترین شوێنی  

نوێژی تێدا کرد ، وە پیرۆزترین هێماو  هەڵبژارد ، ئەو شوێنەی عیسا 

نیشانە ، ماچکردن ، تاکو ناپاکی بکات لە گەورەکەی و بەدەستیەوە بدات !  

کارەکەی یەهوزا لە هەموو ئەوانەش ڕیسوا تر ئەوەبوو کە عیسا بۆخۆی  

 دەستپێشخەری کردو هاتە دەرەوە بۆ دوژمنەکانی و خۆی دایە دەستەوە ! 

ر کرد هیچ دەسەاڵتێکیان نەبوو  ج. ئەوانەی عیسایان دەستگی

 بەسەرعیسادا!  

ئەوانەی دەیانویست بەهێزەوە دەستگیری بکەن کاتێ عیسا بە ویستی خۆی  

( ئیدی  ٥: ١٨خۆی ناساند و پێی ووتن منم عیسای ناسیری ) یۆحەنا 

نەیانتوانی بەپێوە بوەستن و بەڵکو گەڕانە دواوەو کەوتن لەسەر زەوی !  

بوون عیسا جڵەوی بارودۆخەکە بگرێتە دەست و  ئەوان چاوەڕوانی ئەوە نە

بۆیان بێتە دەرەوە ! دەسەاڵتی پاشای پاشاکان دەرکەوت لە چاوەکانیدا و لە  

نۆتەی دەنگیدا ئیدی وای کرد ئەوان الواز بن و ئەژنۆ لەرزۆکەکانیان  

 پەکی کەوت و نەیانتوانی بەپێوە بوەستن!  

 دەستگیر بکرێ .  د. عیسا ڕێگەی نەدا هیچ کام لە قوتابیەکانی 

دوای  ر بەگەوم. ئەکاتێ هاتن بۆ دەستگیرکردنی عیسا فەرموی " من ئە 

  ٣٩: ٦؛ یۆحەنا   ١٢: ١٧بڕۆن ." بڕوانە یۆحەنا  مانەڕێن، با ئە گەمندا ده 

 . ٢٨: ١٠؛ یۆحەنا 

بە تەواوەتی نەخشەی داڕشتبوو کە خۆی بەخت بکات لە پێناوی  هـ . عیسا 

یەکێك بوو لەو قوتابیەکان کە هەمیشە دڵگەرم بوو   مێگەلەکەیدا . پەترۆس

بۆیە شمشێرەکەی لە کەالن دەرهێناو گوێی ڕاستی خزمەتکاری سەرۆك 

کاهینی بڕی . ئیدی دەستبەجێ عیسا فەرمانی کرد بە پەترۆس کە 

ت كەشمشێرهشمشێرەکەی بگەڕێنێتەوە ناو کەالنەکەی و پێی فەرموو "  
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 گرن، بە ڵدهی شمشێر هە وانەموو ئە هە شوێنی خۆی، چونكە  وهڕێنەبگە

   " .مرنشمشێر ده

   .  ٥٢:  ٢٦؛ مەتا  ٥٣: ٢٦؛ مەتا    ٣٦: ١٨؛ یۆحەنا  ١١: ١٨یۆحەنا 

عیسا تەنها قوربانی دەستی خراپەکاران نەبوو، چونکە ئەو پاشایەو بە  

تەواوەتی بااڵ دەستە لەسەر هەموو ڕوداوەکانی زەوی . مردنەکەی تەنها  

" نەبوو بەڵکو خۆی دایە دەستەوە بە ویستی خۆی بۆ کڕینەوەی   "کوشتنێك 

( ! بۆیە من دڵخۆشم کە ئەو بااڵ  ١٨ -١٧: ١٠زۆرینە ) بڕوانە یۆحەنا 

 دەستە بەسەر هەموو ژیانم و ڕوداوەکانی ژیانمدا .  

   ٢٧: ١٨یۆحەنا 

 : نکۆڵی کردنی پەترۆس .  ٢ئاشکراکردنی 

 . ٦٢ -٦١:  ٢٢؛ لۆقا  ٥٠: ١٤س ؛ مەرقۆ ٣٧: ١٣؛ یۆحەنا  ٣٣: ٢٢لۆقا 

    

 

 ڕونکردنەوە .           پرسیار : ٣ هەنگاوی

: حەز دەکەی کام پرسیارە بخەیتە ڕوو بۆ کۆمەڵەکە لەبارەی بیربکەوە 

ئەم بەشەی کتێبی پیرۆز؟ باشترە هەوڵ بدەین هەموو ئەو ڕاستیانەی  

ا ئێستا  تێ بگەین ، وە ئەو شتانەی ت ٤٠ -١:  ١٨ڕاگەیەنراون لە یۆحەنا 

 لێی تێنەگەیشتووین پرسیاری لەبارەوە بکەین.  

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

 پرسیارەکەت لە پەڕاوەکەتدا بنوسەوە. 

: )  دوای ئەوەی ئەندامان کاتێك بەسەردەبەن لە   بەشداری بکە

ن بکە  بیرکردنەوەو نوسینەوە ، یەکەمجار داوا لە هەر یەکێكیا

 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 
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 ە پرسیارەکان (.    گفتوگۆکردن سەبارەت ب

  

 

 

   ٢٤ -١٢: ١٨یۆحەنا       

چەند جار عیسا لێکۆڵینەوەو دادگایی کرا لەبەردەم :   ١ پرسیاری

  دەسەاڵتدارانی جولەکە ؟ 

 تێبینیەکان .  

چوار ئینجیلەکە باسمان بۆ دەکەن وەك شایەتحاڵ ، بە بەراورد کردنی 

دەبێت لەبارەی ڕوداوەکانی باسەکانی چوار ئینجیلەکە وێنەیکی ڕوونمان 

 لێکۆڵینەوەو دادگایی کردنەکانی و مردنی و هەستانەوەی . 

أ. لێکۆڵینەوەی یەکەم لەگەڵ عیسای مەسیح لەبەردەم حەنانیا ) یۆحەنا 

٢٤ -١٩،   ١٤  -١٢: ١٨ .) 

ئەم خولەی لێکۆڵینەوە ئەنجامدرا کە هێشتا پەترۆس لەالی سەرۆك کاهین  

( . حەنانیا )یان حەنا( ١٨ -١٥: ١٨یۆحەنا نکۆڵی دەکرد لە گەورەکەی ) 

( وە خەزوری قەیافا بوو کە ١٩:  ١٨بە سەرۆك کاهین ناودەبرا ) یۆحەنا 

( . پێ دەچێ  ٢٤، ١٣: ١٨ئەو سەرۆك کاهین بوو بە تەواوەتی ) یۆحەنا 

حەناو قەیافا لە دوو بەشی جیاوازی هەمان ماڵێکی گەورەدا ژیابن کە 

هینان . حەنانیا خاوەن پێگەی  تەرخان کرابوو بۆ سەرۆك کا

کۆمەاڵیەتیەکی بەهێز بوو هەروەها کاریگەری بەرچاوی هەبوو لەسەر 

  ١٥بۆ  ٦خەڵکی ، پلەی سەرۆك کاهینی هەبوو لەماوەی نێوان ساڵەکانی 

ی زایینی . هەرچەندە پلەکەی نەمابوو بەاڵم هەر بە ئەندامێکی خاوەن 

ن . هەرچەندە بە فەرمی پێگەو کاریگەر مابۆوە لە کەنیشتی سەنهەدری

سەرۆك کاهین نەبوو بەاڵم هەموان بە سەرۆك کاهین ناویان دەهێنا ) لۆقا 

ی سەنهەدرین نەبوو بەاڵم  ( . هەرچەندە سەرۆك ٦: ٤؛ کردار  ٢: ٣

ئەو بەرپرس بوو  بێگومان پیاوێك بوو هەمیشە ڕاوێژیان پێدەکرد ! 
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ەنهەدرینی بەشێوەیەکی گەورەتر لە هەموو کاروچاالکی کەنیشتی س

جولەکە ، هەندێ لە سەرچاوەکانی مێژوو باسی دەکەن کە چاوچنۆك و  

دەوڵەمەند بوە وە خێزانەکەی بە چاوچنۆك و تەماحکار ناوبانگیان هەبوە  

، پشکی ئەو لە قازانجەکاندا کەم نەبوە لە فرۆشتنی ئاژەاڵنی قوربانی لە 

ماڵی نوێژ ،   پەرستگادا ، ئەو بەرپرس بوو لە گۆڕینی پەرستگای خودا ،

( . ڕەنگە ئەو هاندەری سەرەکی ١٤: ٢بۆ ئەشکەوتی دزان ) یۆحەنا 

بێت لە پالنگێڕی بۆ کوشتنی عیسا . بەهەرحاڵ قەیافا ئەو بیرۆکەیەی 

  -٤٩: ١١وروژاند کە پیاوێك لە بری ئیسرائیل بکوژرێ باشترە ) یۆحەنا 

 ( . ٢٣ -٢٢:  ١٨( . هەروەها بڕوانە ) یۆحەنا ٥٣

 

ەوەی لەبەردەم قەیافاو سەرۆک کاهینەکان و پیران و ب. لێکۆڵین

 مامۆستایانی تەورات .  

:  ٢٦( مەتا ٥٤: ٢٢) لۆقا  ٦٥  -٥٣: ١٤؛ مەرقۆس  ٦٨ -٥٧: ٢٦مەتا 

 ( . ٦٥ -٦٣: ٢٢. ) لۆقا  ٦٤ -٦٣

ج. لێکۆڵینەوە لەگەڵ عیسا لەبەردەم کەنیشتی سەنهەدرین بە سەرۆکایەتی 

 سەرۆك کاهین .  

.    ٦٦: ٢٢؛ لۆقا   ١: ١٥؛ مەرقۆس  ١: ٢٧؛ مەتا  ٧١ -٦٦: ٢٢لۆقا 

سەنهەدرین بەرزترین دەسەاڵتی دادوەری بوو لە ئیسرائیل  بۆیە 

ردان ئەنجومەنی سەنهەدرین کۆبونەوەیەکی خێرایان ئەنجامدا بۆ بڕیا

لەسەر تاوانبارکردنی عیسا بەوەی شایەنی حوکمی مردنە . ئەوان 

دەیانویست هەموو شتێك تەواو بکەن پێش ئەوەی خەڵکی بە گشتی لە 

ئۆرشالیمدا ئەو شتانە بزانن کە چی ڕویداوەو پێش ئەوەی ڕۆژی شەممە  

دەست پێبکات لە ئێوارەی ئەو ڕۆژەدا . لێرەدا هەروەها عیسا ڕایگەیاند  

و مەسیایە چاوەڕوانکراوە ، وە ڕایگەیاند کە ئەو بەم نزیکانە لەالی  کە ئە

ڕاستی خودای باوك دادەنیشێت و ئەو کوڕی خودای باوكە ، وە واتای  

کوڕی خودا ئەوەیە خودا سروشتی مرۆڤانەی وەرگرت لە عیسای مەسیح  

( .  ١٤،   ١:  ١دا و هات تاکو بژی لە نێو ڕەگەزی مرۆڤدا ) یۆحەنا 
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  -٢: ٣لەنێو دەوەنێکی گڕگرتودا خۆی دەربخات ) دەرچوون  ئەگەر خودا

( ، هەروەها دەتوانێ خۆی دەربخات لە جەستەی مرۆڤدا ! ناو "   ٤

کوڕی خودا" واتە عیسای مەسیح وێنەی بینراوی خودای نەبینراوە )  

 ( . ٣: ١( ، ) عیبرانیەکان ١٥: ١کۆلۆسی 

 ٢٤ -١٢: ١٨یۆحەنا 

دادگایی کردنەکانی عیسای مەسیح لەبەردەم  : ئایا لێکۆڵینەوەو ٢پرسیاری 

 دەسەاڵتدارانی ئایینی جولەکە دادپەروەرانە بوو ؟  

 تێبینیەکان .  

نەخێر ، هیچ کام لە لێکۆڵینەوەو دادگاییەکان لەگەڵ عیسا دادپەروەرانە 

( پێمان دەڵێت کە ئەوان لە  ٥٠ -٤٩:  ١١نەبوو بەهیچ شێوەیەك ) یۆحەنا 

ایان دابوو . هەر تەنها ئەمە خۆی لە خۆیدا  مێژوو بڕیاری کوشتنی عیس

 ئاستی نادادپەروەری دەردەخات .

  ٤٠ -٢٨: ١٨یۆحەنا 

: چەند جار عیسا لەبەردەم دەسەاڵتدارانی ڕۆمەکان ٣پرسیاری 

 لێکۆڵینەوەو دادگایی کرا؟

 تێبینیەکان . 

دوای ئەوەی عیسا ڕوبەڕوی سێ خولی لێکۆڵینەوەو دادگایی لەبەردەم 

نی جولەکە بۆوە ، ئیدی سێ خولی دیکە ڕوبەڕوی  دەسەاڵتدارا

دەسەاڵتدارانی ڕۆمەکان بۆوە ، یەکەم لەبەردەم پیالتۆس ، دووەم  

لەبەردەم هرۆدس ، سێ یەم لێکۆڵینەوەو دادگایی کردنی لەبەردەم  

 پیالتۆس جارێکی تر .  

 أ. لێکۆڵێنەوەی یەکەم لەبەردەم پیالتۆس . 

نی فەلەستینی دەکرد ، وە پیالتۆس  ئەو کات ئیمپراتۆریەتی ڕۆما حوکمڕا

فەرمانڕەوای یەهودیە بوو ، پیالتۆس کابرایەکی لوتبەرز بوو ) یۆحەنا 

( . هەروەها بڕوانە )  ١: ١٣( ، وە دڵڕەق و توندوتیژ بوو ) لۆقا ١٠: ١٩
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. کاتێ  ٢: ٢٣( وە لۆقا ٣١ -٣٠: ١٨( . ) یۆحەنا ٨: ١٩یۆحەنا 

دەرەوەو ڕایگەیاند کە عیسا بە   خەڵکەکە ڕاوەستابوون ، پیالتۆس هاتە

:  ١٨تەواوەتی بێتاوانە : " ووتی من هیچ تاوانێکی تێدا نابینم " یۆحەنا 

 .   ٥: ٢٣. بڕوانە لۆقا  ٣٨

 ب. لێکۆڵێنەوەی لەبەردەم هیرۆدسی پاشا .

 .  ١٢ -٦: ٢٣لۆقا 

 ج. لێکۆڵینەوەی دوەمی ودادگایی کردنی لەبەردەم پیالتۆس  . 

. پیالتۆس هەر سوور بوو    ٢٦ -١٥: ٢٧ەتا وە م ٢٥ -١٣: ٢٣لۆقا 

لەسەر ئەوەی عیسا بێتاوانە لەگەڵ ئەوەشدا دەترسا پلەو پێگەکەی  

 لەدەستبدات بۆیە فەرمانی کرد بە ئەشکەنجەدانی و لەخاچدانی .      

 

 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

 .  ١٨بنوسینەوەو تەواو بکەین لە یۆحەنا 

: ئەو پەیڕەوکردنە پێشنیارکراوە کامەیە کە خودا دەیەوێ  بیربکەوە 

 پەیڕەوکردنی کەسێتی ؟ بیگۆڕێ بە 

: 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 (.        

                              

 .   ١٨لی یۆحەنا  نمونە لەسەر پەیڕەوکردنی پێشنیارکراو لە ئینجی -١

 

 : دەتوانی لە شوێنێکی هێمن دا نوێژ بکەیت وەکو عیسا . ١:  ١٨
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: عیسا هەرگیز درۆی نەکردوەو پێناسی ڕاستەقینەی خۆی   ٥: ١٨

 ڕەتنەکردۆتەوە . 

 : عیسا هیچ کام لەوانەی لەدەست نەدا کە خودا پێی دابوو .   ٩ -٨: ١٨

ەر بەکارهێنانی چەك و : نابێت باوەڕداران هەرگیز پەنا ببەنە ب١٠: ١٨

 تۆقاندن و جەنگی پیرۆز یان ئایینی . 

: دەبێت باوەڕداران پێشوازی بکەن لەو ئازارەی خودا ڕێگەی ١١: ١٨

 دەدات بە ڕوودانی . 

: نابێت باوەڕداران بەرهەڵستی دەستگیرکردن بکەن بەڵکو  ١٢: ١٨

 .    (٢٠ -١٧:  ١٠شایەتی بدەن لەبەردەم بەرپرسان وحوکمرانەکان ) مەتا 

: عیسا هەمیشە بە ئاشکراو ڕاشکاوانە قسەی دەکرد بۆ خەڵکی  ٢٠: ١٨

جیهان هەرگیز بە نهێنی قسەی نەدەکرد . بەڵکو خەڵکی فێر دەکرد  

 تەنانەت لە شوێنە ئایینیەکاندا ئەوەی کە هەمیشە تیایدا کۆدەبوونەوە . 

: عیسا ئااڵنگاری سکااڵکەرانی کردو پێی وتن دەتوانن لە   ٢١: ١٨

 ی بپرسن ئەو چی ووتوە ، چونکە ئەوان دەزانن چی ووتوە . خەڵک

: عیسا ئااڵنگاری ئەوە بوو کە لێی دا و پێی ووت بەڵگەیەکی ٢٣: ١٨

بداتێ ئەگەر تاوانبارە . وە ڕوبەڕوی ئەوانە بۆوە بە نادادپەروەری  

 مامەڵەیان لەگەڵدا کرد لەکاتێکدا ئەو بەڕاستی دەدوا .  

ەسەاڵتداری کرد لەوەی چی دەڵێت لەبارەی : عیسا ئااڵنگاری د ٣٤: ١٨

 عیساوە ، نەك ئەوەی خەڵکی دیکە دەیڵێن . 

: عیسا بە ڕاشکاوی و بەڕوونی بە پاشای ووت کە ئەو پاشای   ٣٦: ١٨

 ئەم شانشینەیە ، وە شانشینیەکەی بە ڕاگەیاندنی ڕاستی باڵو دەبێتەوە . 

دادگایی کردن و بڕیاری  : دەبێت باوەڕداران ئامادەبن ڕوبەڕوی  ٣٨: ١٨

مردن ببنەوە ئەگەر چی ئەو تاوانەی خراوەتە پاڵیان هەڵبەستراو بێت و  

 بڕیارو دادگایی کردنەکان نادادپەروەریش بن . 
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: دەبێت باوەڕداران ئامادەبن بۆ ئەم ڕاستیەی کە زۆرێك لە   ٤٠ -٣٩: ١٨

هێنن  جیهاندا دەیانەوێ بیانکوژن لەگەڵ ئەوەشدا واز لە تاوانباران دە 

 بەردەوام بن لە ژیانیان بە ئازادی . 

 . نمونە لەسەر پەیڕەوکردنی کەسێتی :  ٢

أ. بریم لە خۆم کردەوە بەم پرسیارانە : وەکو پەترۆس ئەو بەڵینە گەورانە 

کامانەن بە خودام داوە ؟ حەزە گەورەکانم کامانەن سەبارەت بە شانشینی  

رکەشی دەکەم بە نکۆڵی خودا ؟ ئایا بەڕاستی خۆم دەناسم ؟ یان ئایا سە

کردنم لە عیسا ؟ دەمەوێ داوای نیعمەتی خودا بکەم بۆ ساکاریم و بیر لە  

 خۆم بکەمەوە وەك چۆن خودا دەیەوێ بیر بکەمەوە .  

ب. ئەوەی ڕویدا لەگەڵ عیسا تەنها کوشتن نەبوو ، بەڵکو عیسا بە ویستی  

  خۆی و بەمەبەستی کڕینەوەی خەڵكێکی زۆر خۆی بەخت کرد . ئەو 

پاشایە ئەو هەموو شتێكی لە ژێر دەستدایە لەوەی ڕوو دەدات لەسەر 

زەوی ، ئایا باوەڕ بەم ڕاستیە دەکەم ؟ دەمەوێ هەمیشە ئەو ڕاستیە بزانم  

کە ژیانم و چارەنوسم  لەژێر دەستی خوداوەند عیسای مەسیحی زیندووەو  

ی ئەو ئایندەم دیاری دەکات و دەسەاڵتدارە بەسەریدا ، نەك ئایندەیەک

 کوێرانەو بارودۆخی ناعەقاڵنی .  

 

 هاتنەدەنگ              نوێژ بکە :٥هەنگاوی 

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

 .  1٨کردین 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 (.  

 

 

کۆکیکاری  (  نوێژی داخولەك  ٨)   نوێژ  ٥ 
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 .  یانییان س   انەییلە شێوەی کۆمەڵەی دوو بەردەوام بن لە نوێژ  

ەکانتان بەرز بکەنەوە لە پێناوی یەکتر و لە پێناوی خەڵکی  نوێژ

. جیهان  

 

وانەی داهاتوو  ) دوو خولەك ( بۆ  ئەرکی ماڵەوە   ٦ 

    

ئەرکی داهاتوو بدە بە ئەندامانی کۆمەڵەکەت بە  ڕابەری 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 

.  ١٨ان لەگەڵ کۆمەڵێکدا( ئینجیلی یۆحەنا کەسێكی تر ی  

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

  ٣ -١یۆحەنا ١هەموو ڕؤژێك هاوکاری وەربگرە لە نیوەی بەشێك لە  

. باشترین شێوازی ڕاست بەکاربهێنە و تێبینیەکانت بنوسەوە .     

٤- لەبەرکردن : تێڕامان  بکەو ئایەتی نوێی لەبەرکردن : "  تەمێکردن  

 ٥لەبەر بکە. ڕۆژانە بەو  24: ١٣: پەندەکان  "بە خۆشەویستی 

 ئایەتانەدا بچۆرەوە کە لەبەرت کردوون . 

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 بۆ هەفتەی  

 ئایندە .  
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 ٤١وانەی  -ڕێبەری هەشتەم  

 

 ١ نوێژ 

 

نوێژ بکەو کۆمەڵەکەت وئەم پرۆگرامی ڕاهێنانە  ڕابەری کۆمەڵەکە : 

 تەرخان بکە بۆ بونیادنانی کڵێسای مەسیح . 

 

یۆحەنا١خولەك(    ٢٠بەشداریکردن )   ٢ 

 

و پەڕاوی تایبەتی خەڵوەتی ڕۆحیتان بە نۆرە بەشداری بکەن 

ئەوەی فێری بوون لە خەڵوەت و تێڕامانەکانتان لەو بەشە  بخوێننەوە

( لەگەڵ ڕەچاوکردنی   ٣  -١یۆحەنا   ١دیاریکراوەی کتێبی پیرۆز ) 

 کات  باشترە بەشداریکردنەکان کورتخایەن بن . 

گوێ بگرن لە ئەو کەسەی بەشداری دەکات ، بەشێوەیەك مامەڵەی  

لەگەڵ بکەن هەست بکات ئەوەی دەیڵێ جێی بایەخی ئێوەیە ، پێشوازی  

تەی بەشداری پێدەکات .لێبکەن . مشتومڕی لەگەڵ مەکەن لەو بابە  

 

 

خولەك( " تەمێکردن بە خۆشەویستی "  ٥لەبەرکردن )

.    24: 13پەندەکان   

٣ 

           

تیاڕامان و  بە شێوەی گروپی دوانەیی ) دوو باوەڕدار پێکەوە (  

بکەن بۆ" تەمێکردن بە خۆشەویستی " لەبەرکردن و پێداچونەوە 

.      24:  ١٣پەندەکان    

 

 

خولەك( تەاڵقدان و دوبارە هاوسەرگیری کردن ٨٥فێرکردن )  ٤ 
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: لەم وانەیەدا کە تایبەتە بە تەاڵق و هاوسەرگیری دووبارە .  پێشەکی

ئەوەمان بۆ دەردەکەوێت کە کتێبی پیرۆز فێرمان دەکات لەبارەی تەاڵقەوە  

 . وە تیایدا وشەی زینا دەخوێنین و دەڕوانینە هاوسەرگیری دوبارە .

  توندوتیژی لە كە یەوهها ڕقم لەروه، هە اڵقەتە  خودا دەفەرموێ " ڕقم لە

 .زدانی سوپاساالرهرمایشتی یە فە مەكات. ئە ی دهكەدژی ژنە 

ن ." تەاڵق بەالی خوداوە  كەڕۆح ئاگاداری خۆتان بن و ناپاكی مە ئینجا بە 

ستەمکاریە و قێزەونە بەرامبەر بە هاوبەشی ژیان بۆیە ڕقی لێیەتی . بەاڵم  

ی پیرۆز ڕێگەی داوە بە  بەهۆی گوناهەو گەندەڵی مرڤەوە ، خودای کتێب

تەاڵق لە دوو حاڵەتدا : ناپاکی هاوسەرگیری و نەگونجان لە هاوسەرگیریدا  

. ناپاکی هاوسەرگیری دەردەکەوێت لە بتپەرستی ڕۆحیدا یان گەندەڵی 

( . بەاڵم نەگونجان لە  ٩ -٨:  ١٩سێکسی تان توندوتیژی زۆر ) مەتا  

بێباوەڕەو هاوسەرگیریدا کاتێ ڕوودەدات کە هاوبەشی ژیان 

هاوسەرگیریەکەی ڕەتدەکاتەوەو نایەوێ بەردەوام بێت لە هاوبەشی کردنی  

 ( .  ١٦ -١٢:  ٧کۆرنسۆس ١ژیانی هاوسەرە باوەڕدارەکە ) 

ئیدی بەم شێوەیە کتێبی پیرۆز ڕێگە دەدات بە تەاڵق لەبەر ئەم سێ 

هۆکارەو لەم سێ حاڵەتەدا :  * هۆکاری جەستەیی : توندوتیژی و گەندەڵی  

بتپەرستی ، * هۆکاری  –سی ، * هۆکاری ڕۆحی : گەندەڵی ئاینی سێک

کۆمەاڵیەتی : نەگونجانی ڕۆحی ) نەگونجان پێکەوە بەهۆی ئەوەی 

 یەکێکیان باوەڕدارە (.

 أ.  فێرکردنەکانی پەیمانی کۆن سەبارەت بە تەاڵق 

پەیمانی کۆن ئیدانەی تەاڵق دەکات لەگەڵ ئەوەشدا ڕێگەی بە تەاڵق داوە  

 دۆخێکی دیاریکراودا . لە بارو

 . یاسای مەدەنی بۆ دەوڵەتی ئیسرائیل . ١

 بخوێنەوە .  ٨: ١٩؛ مەتا  ٤ -١:  ٢٤؛   ٢٩ -٢٨،  ١٩ -١٣: ٢٢دواوتار 
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ئاشکرای بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە : هەندێ یاسای گشتی باس بکە  

ئەوانەی جێبەجێ دەکران لە دەوڵەتی ئیسرائیلدا تایبەت بە گەندەڵی سێکسی  

 ق ؟  و تەاڵ

 تێبینیەکان . 

ئەم یاسایانەی لە دواوتاردا هاتوون بەشێکن لە یاسا ئاسایی و گشتیەکانی 

ناو ئیسرائیل ، هەروەها بەشێك بوون لە یاسا گشتیەکان لەالی ئەو 

 نەتەوانەی دەوروبەری ئیسرائیل . 

پیاوانی جیهان لەسەردەمی پەیمانی کۆندا ئازادی تەواویان هەبوو لەوەی  

ر لە ژنان ، بۆیە بەشێوەیەکی گشتی ژنانی خۆیان تەاڵق دەدا  دەیکەن زیات

( .بۆیە ئەم یاسایانە تا ڕادەیەك جڵەوی ٣: ١٩بەهەر هۆکارێك بوایە ) مەتا 

 گرتنەوەو ئازادیەکانی پیاوانی سنوردار کرد .  

 أ. ڕێگری کردن لە تەاڵق . 

رۆ ،  دەبینین ئەو پیاوەی ژنەکەی تاوانبار بکردایە بە د ٢٢لە دواوتار 

گوایە پاکیزە نەبوە دەبوو سزا بدرێت بە باجێکی زۆر وەکو قەرەبوو  

هەروەها ڕێگەی پێنەدەدرا تەاڵقی بدات . وە ئەو پیاوەی دەستدرێژی  

بکردایەتە سەر کچێك کە هێشتا شووی نەکردوە هەروەها سزا دەدرا بە  

باجێكی زۆروەکو قەرەبوو هەروەها ناچار دەکرا بەوەی هاوسەرگیری  

 بکات و بۆی نەبوو دواتریش تەاڵقی بدات .   لەگەڵ

 ڕێگرتن لە هاوسەرگیری دوبارە . 

 بخوێنەوە .  ١٨:  ١٥هەروەها لێڤیەکان   ٤ -١: ٢٤دواوتار 

 . ڕاڤەی ئاسایی جولەکە بۆ یاسای مەدەنی لە سەردەمی عیسادا .٢

یاسای گشتی لە ئیسرائیل دەقێکی هەبوو مافی تەاڵقدانی    ١: ٢٤دواوتار 

 یاو کاتێ " بێ ئابڕوییەکی تێدا دەبینی "  دەدا بە پ

پرسیار " کەموکوڕی یان بێ ئابڕویی " چی یە ) لە زمانی عیبریدا  

 عیروت دافار( لە پەیمانی کۆن ؟  
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دەخوێنینەوە " ئەگەر پیاوێك هاوسەرگیری   ٤، ١: ٢٤فێرکردن : دواوتار 

کرد لەگەڵ ژنێکداو دواتر بۆی دەرکەوت بێ ئابڕوییەکی تێدایە و  

وسراوی تەاڵقی دایە دەست و دەری کرد لە ماڵەوە ، ... دەبوو ئاگادار ن

 بێت لەوەی .. جارێکی تر بیەوێ هاوسەرگیری لەگەڵ بکات ." 

 أ. قوتابخانەی هەلیل . 

بەپێی قوتابخانەی هەلیل واتای "کەموکوڕی" ئەو شتەیە لە ژنەکەدا کە  

 ( .  ٣:  ١٩پیاوەکە پەست و بێزار دەکات )مەتا 

 نەی شەمعی . قوتابخا

بەپێی قوتابخانەی شەمعی "کەموکوڕی " واتە لەڕووی ئەخالقیەوە 

الیداوەو بێ ئابڕووە و ئارەزوبازە و چاوباشقاڵی دەکات یان خاوێن نیەو  

زیناکارە .  ئارەزوبازی واتە مرۆڤ خۆی دەداتە دەستەوە بۆ حەزو 

 ئارەزوەکانی نەك عەقڵی و ڕۆحی .  

 ی . . شرۆڤەی ڕاستی یاسای مەدەن٣

ئاشکرای بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە : هۆکارچی بوو لەوەی ڕێگە درا  

 بە تەاڵق لە یاسای مەدەنی ئەوەی موسا نوسیەوە ؟  

أ. ڕێگە نەدرا بە تەاڵق بۆ هەر هۆکارێكی سادە ، وە ئەم یاسایەش تایبەت  

 نەبوو بە زینا .  

 .   ٢٧ -٢٠: ٢٢دواوتار 

 .  ١٠: ٢٠تێبینیەکان . لێڤیەکان  

ب. ڕێگە دەدرا بە تەاڵق کاتێ گوێبیستی ئەو هەواڵە دەبوون پەیوەندی بە  

 .   ١: ٢٤ڕووتیەوە هەیە .  دواوتار 

تێبینیەکان . چونکە واتای تەواوەتی وشەی کەموکوڕی ڕەنگە بێ 

ئابڕووی و ڕووتی بێت ، پێ دەچێ زیاتر واتای هەڵسوکەوتی ناشایستەو  
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ووتی و هەڵسوکەوتی بەرەاڵیی بێزارکەر بووبێت وەکو ئارەزوبازی و ڕ

 و بێ ڕەوشتی لە ڕووی سێکسەوە .  

 . فێرکردنی پێغەمبەر مەالخی سەبارەت بە هاوسەرگیری و تەاڵق. ٤

 بخوێنەوە .    ١٦  -١٠: ٢مەالخی 

ئاشکرای بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە : بەپێی مەالخی چۆن خودا  

 دەڕوانێتە هاوسەرگیری و تەاڵق ؟  

 تێبینیەکان . 

ا بزانین تەاڵق شتێکی ئاسایی بوە لە پەیمانی کۆندا بەڵکو خودا  نابێت و

ڕقی لێیەتی ! خودا تەنها ئیدانەی هەڵسوکەوتی خراپی ژنانی دیاریکراوی 

نەکردوە بەتەنها بەڵکو هەروەها ئیدانەی هەڵسوکەوتی خراپی پیاوانی 

 دیاریکراویشی کردوە لە ئیسرائیلدا .  

 

ێ لەپیاوانی ئیسرائیل ناپاکیان  أ. هاوسەرگیری نا یاسایی . هەند

لەپەیمانەکەیان لەگەڵ خودا کردو هاوسەرگیریان لەگەڵ ئەو ژنانە کرد کە  

 (!  ٢٢ -١٩:  ٢خودای بیانیان دەپەرست . )ئەفەسۆس  

 

؛ مەالخی  ٦ -٣:  ١٩؛ مەتا  ٢٤: ٢ب. تەاڵقدانی نا یاسایی . ) پەیدابوون 

 .  ١٦: ٢( . هەروەها مەالخی ١٤: ٢

 

 خوداوەند ڕقی لە تەاڵقە بەاڵم میهرەبانە بەرامبەر ئەوانەی تۆبە دەکەن. ج. 

سامۆئیل  ٢؛  ١٧  -١: ٥١؛ زەبور  ١١سامۆئیل ٢؛  ١٩ -١٦: ٦پەندەکان 

 .   ٢١  -١٩: ٤٩؛  ١: ٥٤؛ ئیشایا  ١٤ -١٣: ١٢
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 ب. فێرکردنەکانی عیسا سەبارەت بە تەاڵق

 

 . عیسا چۆن ڕوانیە هاوسەرگیری و تەاڵق ؟ ١

 بخوێنەوە .  ١١ -١٠: ٧کۆرنسۆس ١؛   ٩ -٣٣: ١٩ مەتا

ئاشکرای بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە : جیاوازی چی یە لە نێوان  

 تێڕوانینی جولەکە لەگەڵ تێڕوانینی عیسا بۆ هاوسەرگیری و تەاڵق ؟ 

 تێبینیەکان .  

أ. بڕیارەکانی جولەکە بۆ تەاڵق هیچ گرنگ نیە بەڵکو گرنگ ئەوەیە خودا  

 ەرگیری داوە .  بڕیاری هاوس

ب. هەڵوەشاندنەوەی پەیمانی هاوسەرگیری بە تەاڵقی نایاسایی یان دەست  

 تێوەردانی دەرەکی زینایە .  

كتری یە  ی خودا بەوهئە وهعیسا فێرمان دەکات و دەفەرموێ " ئە 

بۆیە عیسا ئەوانە بە   ٦: ١٩" مەتا  .وهكاتە، با مرۆڤ جیای نەیاندووهگە

زیناکەر گەر تۆبە   ١٠ -٩:  ٦کۆرنسۆس  ١ات ، وە بەپێی زیناکەر ناودەب

 نەکات نابێتە میراتگری شانشینی خودا !  

 هۆکارە ڕەواکان بۆ تەاڵق . 

 .   ٣٢ -٣١: ٥؛ مەتا   ٦: ١٩مەتا 

ئاشکرای بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە : بەپێی عیسای مەسیح ئەو هۆکارە  

 کامەیە بۆ تەاڵق کە خودا ڕێگەی پێداوە ؟  

:  ٤؛ یۆحەنا   ٥٠ -٣٦: ٧؛ لۆقا  ١٩ -١٨:  ١٥تێبینیەکان . بڕوانە مەتا 

 .    ٦: ١٩؛ مەتا  ٢٩،   ١٨ -١٦
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عیسای مەسیح ڕێگە دەدات بە تەاڵق تەنها بەهۆی نەبوونی دەستپاکی و  

تەنها بەهۆی   ٣٢ -٣١: ٥؛ مەتا  ٩: ١٩سەرڕاستی لە هاوسەرگیریدا مەتا 

 داوێن پیسیەوە .  

 اوسەرگیری " و "داوێن پیسی" )زیناکردن( .  . واتای "ناپاکی ه٣

 پرسیار واتای ناپاکی هاوسەرگیری چی یە ؟ 

 بزانە .  

أ. لە ڕووی جەستەییەوە واتای وشەی بۆرنیا بە یۆنانی ئەوەیە هەموو 

شێوەو کار و ڕەفتارو جێبەجێکردنەکانەیە کە گرێدراون بە سێکسی  

،  ١٣،  ١٠:  ٢٠لێڤیەکان ؛  ٢٣ -٢٢،  ٢٠،  ٦ -١: ١٨ناڕەواوە . لێڤیەکان 

 بخوێنەوە .   ١٨  -١٧: ٢٣؛ دواوتار  ٢٦،   ٢٣،  ١٧،  ١٥

گەندەڵی سێکسی یان زیناکردن لە یۆنانیدا پۆرنیا ، هەموو ڕەفتارو کارو 

هەڵسوکەوتەکانی گرێدراو بە سێکسی ناڕەوا لە خۆ دەگرێ ئەوەی خودا بە  

:  ٣١؛ ئەیوب   ١٨،  ١٤: ٢پەترۆس ٢؛  ٣٠ -٢٧: ٥ناڕەوای داناوە مەتا 

هەروەها هەموو جۆرە   ٥ -٣: ٥؛ ئەفەسۆس   ٢٥: ٦؛ پەندەکان  ١

هەڵسوکەوتە سێکسیە هەڵەکان لە خۆ دەگرێت وەکو سەیرکردنی فیلمی 

ڕووت و دەستپەڕ و دەستلیدانی جەستەی کەسی تر بە مەرجێك هاوسەری  

  -٧:  ٥خۆت نەبێت بە مەبەستی وروژاندنی حەزی سێکسی ) پەندەکان 

:  ١؛ ڕۆما  ١٣:  ٢٠؛ ٢٢: ١٩هاوڕەگەزبازەکان ) لێڤیەکان  ( ، وە١٣

( وە  ١٥: ٢٠؛   ٢٣: ١٩( وە القەکردنی ئاژەاڵن ) لێڤیەکان   ٢٧ -٢١

( ، وە هەموو جۆرەکانی تری  ١٠:  ٢٠؛   ٢٠: ١٩زیناکردن ) لێڤیەکان  

 الدان .  

 بخوێنەوە .  ٤: ١٣؛ عیبرانیەکان  ١٢ -١١: ١٠؛ مەرقۆس  ٣٢: ٥مەتا 

ەموو گەندەڵیەکی سێکسی بە هەموو جۆرەکانیەوە لەخۆ زیانکردن ه

 دەگرێت لە پێش هاوسەرگیریدا .  

لە ڕاستیدا حەزی سێکس کردن خۆی لە خۆیدا هەڵەو تاوان نیە چونکە ئەم  

حەزە خودا لە مرۆڤدا دایناوە ، بەاڵم دەبێت لەو سنورەدا بێت کە خودا  
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دیاری کردوە ، بەاڵم بەهۆی کەوتنی مرۆڤ لە گوناهەدا ، مرۆڤ الیداو  

:  ٢پەترۆس ١؛  ١٨، ١٤:  ٢پەترۆس ٢حەزە سێکسیەکەی گەندەڵ بوو ) 

( وە دەستلێدانی جەستەیی و حەزی سێکسی کردنی هەڵە نیە ئەگەر لە  ١١

چوارچێوەی پەیوەندی هاوسەرگیریدا بێت ، کاتێ گوناهەو تاوانە لە 

دەرەوەی هاوسەرگیریدا ئەنجام بدەرێ چونکە ئەم هەڵسوکەوتە لە 

دەرەوەی خواستی خودایە و زۆرجاریش دەبێتە هۆی کەوتنی مرۆڤ لە  

 ( .  ٩ -٧: ١٨؛ مەتا   ١٧:  ٤گوناهەدا ) یاقوب 

بزانە . زیناکردن هەموو ئەو ڕەفتاروهەڵسوکەوت و کارانە لەخۆی  

دەگرێت کە خودا بە ناڕاست و ناڕەوای داناوە . وە هەموو ئەو  

فێرکردنانەی دژی فێرکردنەکانی کتێبی پیرۆزە  ، وە هەموو شێوەکانی 

ە بە شمشێر و ڕم  لەخۆدان و خۆ بریندار کردن و توندوتیژی بەناوی ئاینەو

( .  مەبەستی  ٢٨: ١٨پاشایان ١و جادوگەری و بتپەرستی لەخۆ دەگرێت )  

خودا لە هاوسەرگیریدا ئەوەیە ڕاگەیاندن و وێنەی پەیوەندی نێوان خوداو  

( بەاڵم ئەگەر توندوتیژی لە ٣٣ -٢٢: ٥مرۆڤ بێت )ئەفەسۆس 

ێتە هۆی  هاوسەرگیریەکەدا هەبێت واتە گەندەڵی ڕۆحی ! توندوتیژی دەب 

هەڵوەشانەوەی هاوسەرگیری و بە زینا یاخود داوێن پیسی ناودەبرێ 

بەرامبەر بە هاوبەشی ژیان . بتپەرستی و ناپاکی ئایینی بەرامبەر بە خودا  

وای کرد خودا سزای پاشایەتی باکوری ئیسرائیل بدات وپاشان سزای  

تانی  پاشایاتی باشوری ئیسرائیل بدات بە ڕاپێچکردنی گەلەکەیان بۆ واڵ

 بیانی و دەرەوەی زەوی خۆیان .  

ج. دەرئەنجامەکانی فێرکردنەکانی عیسای مەسیح تایبەت بە ناپاکی لە 

 هاوسەرگیریدا . 

  -١٠: ٤٣بخوێنەوە . هەروەها ئیشایا    ٨: ٢١؛ بینین  ٤: ١٣عیبرانیەکان 

. کتێبی پیرۆز دەرئەنجامێکی ڕوونمان دەداتێ    ١٢: ٤وە کردار  ١١

ان دەڵێت هەر پەیوەندیەکی سێکسی دەبێت لە  لەوبارەیەوەو پێم

چوارچێوەی هاوسەرگیریدا بێت ودوای ئەنجامدانی هاوسەرگیری بێت  

نەك لە پێش هاوسەرگیری کردندا جگە لەمانە زیناکردنە و الدانی سێکسیە  

، وە کتێبی پیرۆز هۆشداریمان دەداتێ و دەفەرموێ هەموو ئەوانەی  
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بەسەردا دەدەم ! لەسەروو ئەمەشەوە زیناکەرو الدەری سێکسین حوکمیان  

خواپەرستی ڕاستەقینە لە جیهاندا پەرستنی ئەو خودایەیە کە لە عیسای  

مەسیح دا خۆی ڕاگەیاند ئەوەی پێغەمبەرانی پەیمانی کۆن ڕایانگەیاند  

 ( .  ١٢: ٤وە پەیمانی نوێ کردار   ١١ -١٠: ٤٣)ئیشایا 

 . کاتێ تەاڵقدان  ژن دەبات بەرەو داوێنپیسی  . ٤

ی  كەبێ هۆی داوێنپیسی ژنەی بە وهڵێم: ئەاڵم من پێتان ده . "بە  ٣٢: ٥مەتا 

اڵقدراوێك  ش تە وهكات داوێنپیسی بكات. ئەاڵق بدات، وای لێده خۆی تە 

 " .كاتوا داوێنپیسی دهبهێنێت، ئە 

كات داوێنپیسی  پرسیار ، وشەکانی عیسای مەسیح واتای چی یە " وای لێده

 بكات" ؟ 

 ە . بزان

. گوزارشی " وای لێدەکات داوێن پیسی بکات"   ٣٢: ٥أ. وەرگیڕانی مەتا 

لە دەقە یۆنانیەکەدا بە کرداری داهاتوو باس کراوە بەشێوەی سەلمێندراو  

وە وشەی وای لێدەکات بۆ ڕابردویەکی سادەیە لەوەی داوێن پیسیەکە 

:  ٥تا ئەنجام دەدات ، ئیدی بەم شێوەیە ، بۆیە وەرگێرانی دروست بۆ مە

ئەوەیە " هەر کەسێك ژنەکەی تەاڵق بدات بێ هۆی داوێن پیسی ، ئەو   ٣٢

وای لێدەکات توشی داوێن پیسی بکات )یان بۆی هەیە توشی داوێن پیسی  

بێت ( وە هەر کەسێك هاوسەرگیری بکات لەگەڵ تەاڵقدراوێك داوێن  

 پیسی دەکات ."  

اراوەی لە پشت  ب. جێبەجێ کردنی تەاڵق گرنگ نیە بەڵکو ئەو هۆکارە ش

 تەاڵقەکەوەیە گرنگە . 

 ج. هاوبەشی بێتاوان دەناڵێنێ بەهۆی داوێنپیسی هاوبەشە تاوانبارەکەی.

 د. هاوبەشی بێتاوانیش دەرئەنجام بۆی هەیە توشی داوێن پیسی بێت . 

هـ . تەنها پیاو بۆی نیە بەهۆی ڕەوا ژنەکەی تەاڵق بدات هەروەها ژنیش  

 ات هەروەها بەهۆی ڕەوا . بۆی هەیە پیاوەکەی تەاڵق بد
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لە زمانی یۆنانیدا بۆ هەردوو    ١٢ -١١: ١٠؛ مەرقۆس   ٣٢ -٣١: ٥مەتا 

 هاوبەشەکەیە بەهەمان شێوە ئەمەش زیاتر لە مەرقۆس دا دەردەکەوێت . 

 . کاتێ هاوسەرگیری دوبارە دەبێتە داوێن پیسی . ٥

   ٣٢: ٥مەتا 

كات ، واتای چی نپیسی دهوا داوێ اڵقدراوێك بهێنێت، ئە ش تەوهپرسیار : ئە 

 یە ؟  

 بزانە . 

أ. عیسا هاوسەرگیری دوبارە بەشێوەی پەلەو دوای تەاڵقدانی ناڕەواو 

:  ٢٤هەروەها دواوتار   ٣٢ -٣١: ٥نایاسایی بە داوێن پیسی دادەنێ . مەتا 

٤ -١   . 

ب. عیسا هەموو شتێکی فێر نەکرد لەبارەی تەاڵق و هاوسەرگیری 

  -٣: ١٩؛  ٣٢ -٣١: ٥؛ مەتا  ١٨ -١٧: ٥؛ مەتا  ٧کۆرنسۆس  ١دوبارە. 

٦   ! 

ج. پەیڕەوکردنەکانی پۆڵس بۆ فێرکردنەکانی مەسیح لەبارەی تەاڵقەوە لە  

 .   ١٦ -١٢: ٧کۆرنسۆس ١؛  ٤٠: ٧کۆرنسۆس ١نێو کڵێسای مەسیح دا . 

سەرگیری تێکەاڵو کە تیایدا هاوبەشی بێباوەڕ دەیەوێ بژی لەگەڵ  . هاو١

 هاوبەشی باوەڕدار . 

ئاشکرای بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە : بۆ هاوسەرگیری نێوان بێباوەڕو  

 باوەڕدار کە ڕازین و دەگونجێن پێکەوە بژین دەبێت چی بکرێت ؟ 

 بخوێنەوە .   ١٤  -١٢: ٧کۆرنسۆس ١

 تێبینیەکان .  

توندی پۆڵس پێداگری دەکاتەوە لەسەر ئەوەی باوەڕدار ڕێگەی  دیارە بە 

؛   ٤  -٣: ٧پێنادرێ هاوسەرگیری بکات لەگەڵ بێباوەڕدا ) دواوتار 

( . بەاڵم هەندێ لە  ١:  ٧ -١٤: ٦کۆرنسۆس ٢؛  ٣٩: ٧کۆرنسۆس ١
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خەڵکی باوەڕ دەهێنن دوای هاوسەرگیریان بۆیە پۆڵس لەمبارەیەوە باسی  

ەر هاوبەشی بێباوەڕ یاخود هاوسەری بێباوەڕ ئەم حاڵەتەی کردوە ئەگ

ئامادەبوو بژی لەگەڵ هاوسەروهاوبەشە باوەڕدارەکە پێویست ناکات 

تەاڵق هەبێت لە نێوانیاندا و دەتوانن بەردەوام بن لە هاوسەرگیریەکەیان ،  

 .  ٣٠: ١کۆرنسۆس ١

. ئەو هاوسەرگیریەی کە هاوسەری بێباوەڕ نایەوێ بژی و بەردەوام  ٢

 گەڵ هاوسەرە باوەڕدارەکەی .بێت لە

 ئاشکرای بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە : دەبێت بۆ ئەم بارە چی بکرێت ؟ 

 بخوێنەوە .   ١٦  -١٥: ٧کۆرنسۆس ١

ئەو هاوسەرگیریەی کە هاوسەرە بێباوەڕەکە نایەوێ بەردەوام بێت لە  

ژیانی هاوسەرێتی لەگەڵ هاوسەرە باوەڕدارەکە ، دەبێت هاوسەرە 

  -١٥: ٧کۆرنسۆس  ١ڕێگەی بدات بە تەاڵق و جیابوونەوە ، باوەڕدارەکە 

باری   لە .وه، با جیا بێتە وهخۆی جیا كرده كەڕهر بێباوهگەاڵم ئە "  بە  ١٦

ڵكو خودا بۆ ئاشتی بانگی  ، بە وهتەستراوهبەنە كەیان خوشكە ئاوادا براكە 

بێباوەڕەکەدایە  " لێرەدا هەموو بەرپرسیارێتیەکە لە ئەستۆی   . كردووین

نەك باوەڕدارەکە ، وە باوەڕدارەکە کۆیلەی ئەو نیە تاکو بەو شێوەیە  

لەگەڵیدا بمێنێتەوە ، دەتوانێ ڕێگەی بدات بەوەی تەاڵق لە نێوانیاندا  

 ڕوبدات و لەیەکتر جیابنەوە .  

هۆکاری ئەوەی باوەڕدارەکە ڕێگە بدات بە بێباوەڕەکە تەاڵقی بدات ئەوەیە  

وین بە ئاشتی بژین . واتای ئاشتی ئەوە نیە هیچ گرفت و  خودا بانگی کرد

کێشەیەكی خێزانی نەبێت ، بەڵکو ئەو ئاشتیەی خودا بانگی باوەڕداران  

 ( .  ٢: ١کۆرنسۆس ١دەکات بۆی لە ئەنجامی ڕزگاریەوە ) 

د. پەیڕەوکردنی پەترۆس لە پەیمانی نوێدا بە فێرکردنەکانی پەیمانی کۆن  

پەترۆس ١؛  ٧: ٣پەترۆس ١؛   ١٥ -١٣: ٢خی لەبارەی تەاڵقەوە . مەال

٦ -١: ٥    . 

 هـ . گۆڕانکاری و هاوسەرگیری دوبارەو ڕابەرایەتی کردن دوای تەاڵق  
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 . گۆڕانکاری لە دوای تەاڵق . ١

پێشەکی : لەگەڵ ئەوەی داوێن پیسی و تەاڵق دوو گوناهی گەورەن ،  

ۆڕێ و  ئینجیلی عیسای مەسیح زۆر مەزنەو دەتوانێ ژیانی خەڵکی بگ

ئەوانەی داوێن پیسیان کردوەو تاوانبارن بەرامبەر بە تەاڵق بەبێ هۆی  

 ڕەوا و ناڕاست بگۆڕێ .  

 أ. تۆبەی ڕاستەقینە دەتبات بەرەو لێخۆشبوون . 

  ٧ -٥:  ٤؛ مەتا   ٩: ١یۆحەنا ١؛  ٣٩ -٣٨: ١٣؛ کردار   ١٣: ٢٨پەندەکان 

 بخوێنەوە .  

ئاشکرای بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە : دەبێت ئەو کەسە چی بکات کە 

 تاوانبارە بە ئەنجامدانی تاوانی داوێن پیسی یان تەاڵقی ناڕەواو ناڕاست ؟  

 تێبینیەکان .  

استەقینە و بەرەو چاکسازی کردن لە  هەر کەسێ تۆبە بکات بە تۆبەیەکی ڕ

ژیانی هەنگاو بنێت وبەرەو لێخۆشبوون و گۆڕانکاری بڕوات ، ئەوا خودا  

میهرەبانەو بەزەیی بە گوناهبارە تۆبەکارەکەدا دێتەوە . خودا لێی خۆش 

 دەبێت و بە تەواوەتی و ژیانی پیرۆز دەکات . 

ەی وەك دەرفەتێك بەاڵم نابێت باوەڕدار نیعمەتەکانی خوداو میهرەبانیەک

بەکار بهێنێ بەشێوازی هەڵە یان بۆ تەاڵقدانی هاوسەرەکەی بەبێ 

هۆکارێكی ڕاستەقینە وە پاشان هەوڵی لێخۆشبوون بدات لەالیەن خوداوە 

 ئەمەش وەکو تاقیکردنەوەی خودایە و هەڵەیە . 

 ب. عیسا چۆن مامەڵەی کرد لەگەڵ ئەوانەی بە داوێن پیسی دەژیان ؟  

 بخوێنەوە .     ١١  -١: ٨؛  ١٩  -١٦: ٤؛ یۆحەنا   ٥٠ -٣٦: ٧لۆقا 

ئاشکرای بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە : نمونەکانی عیسا چیمان فێردەکات 

 تایبەت بە باری داوێن پیسی و تەاڵقی نایاسایی و بێهۆکاری ڕاستەقینە ؟ 

 تێبینیەکان .  
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ی  لە پەیمانی کۆندا دوای ئەوەی داود تۆبەی کرد لەو گوناهەی داوێن پیس

خودا پێی   ٥١؛ زەبور  ١٢و ١١سامۆئیل ٢و کوشتنەی ئەنجامی دا 

ی  وهدڵی خۆم، ئە  بە ، پیاوێكەوهسام دۆزییەفەرموو " داودی كوڕی یە 

 .  ٢٢: ١٣کردار  ."كات جێ دهموو خواستی من جێبەهە

عیسا هات تاکو ئەوانە داوا بکات وڕزگار بکات کە گومڕابوونەو بەرەو  

( دیارە ئەوانەش  ١٠: ١٩؛   ٣٢ -٣١: ٥) لۆقا  لەناوچوون دەچن

دەگرێتەوە کە لە داوێن پیسیدا ژیاون . عیسا ژنە داوێن پیسەکەی تاوانبار  

، وە عیسا ژنە    ٧نەکرد و سزای نەدا بەاڵم لە گوناهەکانی خۆش بوو لۆقا 

سامیریەکەی تاوانبار نەکرد بەڵکو خۆی وەکو ڕزگارکار پیشان دا و  

. وە عیسا ئەو ژنەی تاوانبار   ٤بەتەواوەتی یۆحەنا هەموو ژیانی گۆڕی  

نەکرد کە دەستگیرکرابوو لە داوێن پیسیدا بەڵکو هۆشداری دایە واز لە 

 !   ٨گوناهەکەی بهێنێ یۆحەنا 

ج. وەك چۆن خودا ژیانی داوێن پیسەکانی نێو کتێبی پیرۆزی گۆڕیوە 

 بێگومان دەتوانێ ئەمڕۆش ئەوانە بگۆڕێ کە هەمان ژیانیان هەیە .  

  ١١ -٥:  ٢کۆرنسۆس ٢؛ ١١:  ٧؛  ١١ -٩: ٦؛  ١٣ -١: ٥کۆرنسۆس ١

 بخوێنەوە .  

ئاشکرای بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە : مزگێنی عیسای مەسیح کامەیە 

 ی تایبەتە بە هەموو جۆرەکانی گوناهەی سێکسی ؟   ئەوە

 تێبینیەکان . 

ئینجیلی عیسای مەسیح هێزی هەیە و دەتوانێ ئەوانە ڕزگار بکات لە  

ڕووی ئەخالقی و سێکسیەوە گەندەڵ بوونەو داوێن پیسن و تەاڵقی 

دەخوێنینەوە لەبارەی   ١٣ -١: ٥کۆرنسۆس ١نایاساییان ئەنجام داوە .  

 ەڵكی کۆرنسۆس لەو سەردەمەدا .  ئاستی گەندەڵی خ 

دەخوێنینەوە لەبارەی حوکمدانی خوداوە   ١١ -٩: ٦کۆرنسۆس  ١هەروەها 

بۆ هەموو جۆرەکانی داوێن پیسی و گەندەڵی سێکسی بۆیە پۆڵس دەڵێت : "  

زباز،  گەهاوڕه داوێنپیس و نە  رست، نە بتپە  اڵ و نەڕهبە تێن. نە ڵەخەڵمەهە
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 ر، نابنە تااڵنكە  جنێوفرۆش و نە  رخۆش و نە سە چنۆك، نە چاو دز و نە  نە

" بەاڵم پۆڵس هەروەها ئاماژە بۆ ئەوە دەکات  .میراتگری شانشینی خودا

کە ئەوانەی وەکو ئەم جۆرە کەسانە دەژین دەکرێ بگۆڕێن و ڕزگاریان 

بوون.   یەم شێوه ندێكتان بەبێت بە تەواوەتی بۆیە دەفەرموێ : "  جا هە

سیحی ناوی عیسای مە و پیرۆزكران و بێتاوان كراون بە  وهاڵم شۆرانە بە

  ٨ -١: ٥کۆرنسۆس  ١" هەروەها بڕوانە  .ن شكۆ و ڕۆحی خودامانخاوه

 .  ١١: ٧کۆرنسۆس ١؛ ٢:  ٢ -٨: ١یۆحەنا ١؛ 

 . هاوسەرگیری دووەم لە دوای تەاڵق . ٢

ڕی زۆری  پێشەکی : هاوسەرگیری دووەم لە دوای تەاڵق بابەتێکە مشتوم

لەبارەوە دەکرێ لە نێوان باوەڕداران ، ڕابەرانی کڵێساکان جیاوازن لە 

ڕاوبۆچونیان سەبارەت بە بەشەکانی کتێب لەمبارەیەوە : بەاڵم دەبێت  

هەموو باوەڕدارێك بڕوانێتە بەڵگەکانی کتێبی پیرۆز وە دەبێت پیرانی 

کەن لە  کڵێسا حوکمی کۆتایی پێشکەش بکەن سەبارەت بەوەی دەبێت چی ب

کڵێسادا لەوبارەیەوە . کتێبی پیرۆز دوو بنەمامان فێردەکات لەبارەی  

 هاوسەرگیری دووەم لە دوای تەاڵق کە ئەمانەی خوارەوەن :  

 أ. فێرکردنی ئاراستەکراو بۆ ئەو تاوانبارەی هۆکاربوە بۆ تەاڵقەکە .

 .   ١١ -١٠:  ٧کۆرنسۆس ١؛  ١٢  -١١: ١٠مەرقۆس 

رەوە بکە : ئەو هاوسەرەی تاوانبارەو ئاشکرای بکەو گفتوگۆی لەبا

 هۆکارە بۆ تەاڵقەکە دەبێت چی بکات ؟  

 تێبینیەکان .  

زۆرێك لە پەیوەندیەکانی هاوسەرگیری دا یەکێك لە هاوسەرەکان هێندە  

تاوانبار دەبێت تەنانەت دەبێتە هۆی تەاڵق و کۆتایی بە پەیوەندی 

جیهان بووبن   هاوسەرگیریان دێت . ڕەنگە هێندە سەرقاڵی کاروباری

کاتیان نەمابێت بۆ بایەخدان وگرنگیدان بە پەیوەندی هاوسەرگیریان و  

خێزانەکەیان ! . هاوسەرگیری کارێکی چاکە بەاڵم ڕاسپاردە نیە )  

(! بەاڵم مانەوە بە ژیانی هاوسەرگیری خوداوەند  ١١  -١٠: ٧کۆرنسۆس ١
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) فەرمانی پێکردوەو ڕاسپاردەیە ،  نەك تەنها وەك کارێکی چاک 

( !  ١١  -١٠: ٧کۆرنسۆس ١  

  كێكی دیكەاڵق بدات و یەی تەكەی ژنەوه" ئە  ١٢  -١١: ١٠مەرقۆس 

اڵق  ی تە كەر ژن مێردهگەوا داوێنپیسی بەرامبەری دەکات .  ئە بهێنێت، ئە 

كات . " وە پۆڵس  وا داوێنپیسی دهبكات، ئە  كێكی دیكە یە بدات و مێرد بە 

  ١اوێن پیسان نابنە میراتگری شانشینی خودا ) هۆشداری دەدات و دەڵێت د

( . هەندێکی تر پێیان وایە خودا میهرەبانەو لە داوێن  ١١ -٩: ٦کۆرنسۆس 

:  ٧پیسە تۆبەکارەکان خۆش دەبێ ئیدی باسی تاوانەکەی ناکرێتەوە ) لۆقا 

هەروەها )  (  ١٢: ٨؛ عیبرانیەکان  ١١ -٩: ٥کۆرنسۆس ١؛   ٥٠ -٤٧

( . ٩: ٧کۆرنسۆس ١  

رکردنی ئاراستەکراو بۆ بێتاوانەکە لە پەیوەندی تەاڵقدا . ب. فێ  

بخوێنەوە.    ٩: ٧کۆرنسۆس ١؛   ١٥: ٧کۆرنسۆس ١؛  ٣٩: ٧کۆرنسۆس ١

 ئاشکرای بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە : بێتاوانەکە دەبێت چی بکات ؟ 

 تێبینیەکان .  

 بێتاوانەکە پەیوەست نیە دوای تەاڵق بە بێ هاوسەرگیری بمێنێتەوە .  

تا  هە وهسترێتە بە ده وهمێرده بە  ندهوهژن ئە ۆڵس لەمبارەیەوە دەڵێت "پ

ر هە  شوو بە  وا ئازادهی مرد، ئە كەر مێردهگەاڵم ئە . بەی زیندووهكەمێرده

ن شكۆ  سیحی خاوهمە ڕی بە رجێك باوهمە وێت، بە یەده  پیاوێك بكات كە

."    بێتهە  

هەروەها بڕوانە   ١٥: ٧کۆرنسۆس ١؛  ٣٩:  ٧کۆرنسۆس ١دەرئەنجام : 

.   ٨ -٧: ٤عیبرانیەکان   

. ڕابەرایەتی کردن لە دوای تەاڵق . ٣  

بخوێنەوە .  ٢: ٣تیمۆساوس ١؛   ١٤، ٧: ٢١لێڤیەکان   

ئاشکرای بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە : کتێبی پیرۆز چیمان فێر دەکات 

ناوەندی ڕابەرایەتی کردندا ؟  لەبارەی کەسێکی تەاڵقدراو لە   
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 تێبینیەکان . 

 ڕابەرانی باوەڕدار لەمبارەیەوە دابەش بوونە :  

 أ. کاهین لەپەیمانی کۆندا . 

لە ماوەی پەیمانی کۆندا ، کاهین ڕێگەی پێنەدەدرا هاوسەرگیری بکات 

 لەگەڵ ژنێکی تەاڵقدراودا ئەگەر چی بێتاوانیش بایە . 

نوێدا . ب. پیرەکان لە پەیمانی   

لەماوەی پەیمانی نوێدا یەکێك لەو مەرجانەی دەبێت لە پیردا هەبێت ئەوەیە  

ئەم مەرجەش ئەوە ناگەیەنێ کە پیر   ٢: ٣تیمۆساوس ١هەبێت"  "یەك ژنی

دەبێت هاوسەرگیری کردبێت چونکە دەکرێ پیر ڕەبەن بێت بەاڵم دەبێت  

بەاڵم ئەگەر  ( .  ٢ -١: ٥تیمۆساوس ١پیری ڕەبەن نمونە بێت لە پاکیدا ) 

پیر هاوسەرگیری کردبێت دەبێت تەنها یەك ژنی هەبێت ئەمەش واتای  

ئەوە نیە ئەگەر پیر ژنەکەی مرد ئیدی بۆی نیە ژن بهێنێتەوە دوبارە بەڵکو 

دەتوانێ دوبارە هاوسەرگیری بکات بەاڵم تەنها لەگەڵ باوەڕدار )  

ە لە  ( . نابێت جگە لەهاوسەرەکەی هیچ کەسێکی دیک٣٩: ٧کۆرنسۆس ١

ژیانیدا هەبێت وەکو هاوڕێ و ئەویندار و خزمەتکار و تاد . چونکە ئەمانە 

دەیبات بەرەو گوناهەو ناپاکی و گەندەڵی سێکسی لەگەڵ ژنانی دیکە وە  

خودا ڕقی لە چاوباشقاڵی و مێبازی و دەستبازی و گەمە کردنە لەگەڵ 

؛   ٥ -١: ٣ژنان و الدان و سۆزداری سێکسی یە ) پەیدابوون 

( .  ٦ -١؛  ٣تیمۆساوس ٢؛  ٢  -١: ١١رنسۆس کۆ٢  

 ج. ڕابەرایەتی کردن لە دوای تەاڵق . 

ئەم پرسیارە تایبەتە بەو بارەی کەسە تەاڵقدراوەکە، کە پێشتر ڕابەر بوە  

بۆیە زیاتر پشت بە بۆچونی کڵێساکەی دەبەستێت لەمبارەیەوە بۆ  

ێ لە  هاوسەرگیری دوەم لە دوای تەاڵق یان ڕابەرایەتی کردنی، هەند 

ڕابەرانی کڵێسا پێیان وایە ئەو کەسەی پێشتر تەاڵقدراوە ناتوانێ  

ڕابەرایەتی بکات لە کڵێسادا ، بەاڵم هەندێکی تریان پێیان وایە ئەگەر ئەم  

الیەنە بێتاوانەکە بێت و قوربانی بێت دەکرێت ڕابەرایەتی کردنی پێ  



 
99 

بێت بەاڵم  بسپێردرێتەوە . وە هەندێکی تر پێیان وایە ئەگەر تاوانباریش 

سااڵنێکی زۆر تۆبەی کردوە و گۆڕاوە هەروەها دەکرێ ڕابەرایەتی پێ  

. کتێبی پیرۆز بابەتی ڕابەرایەتی کردن لە    ١٣:  ٢بسپێردرێتەوە . یاقوب 

دوای تەاڵق باس ناکات بۆیە دەکرێ پیرەکانی کڵێسای ناوخۆ ئەو 

ئەندامانی  بەرپرسیارێتیە بگرنە ئەستۆ و بڕیاری کۆتایی لەبارەوە بدەن وە  

 کڵێساش ڕێز لە بڕیارەکە بگرن .  

 

  

       

(  نوێژێك ڕەنگدانەوەی وشەکانی خولەك  ٨)   نوێژ

 خودا بێت  

٥ 

                  

    

، نوێژێکی کورت ئەوە دەربخات کە ئەمڕۆ   بە نۆرە نوێژ بکەن 

فێربوون . یان کۆمەڵەکە بکە بە دوو یان سێ کۆمەڵ و نوێژێك  

 بکەن ڕەنگدانەوەی ئەوە بێت کە ئەمڕۆ فێربوون .  

 

وانەی داهاتوو  ) دوو خولەك ( بۆ  ئەرکی ماڵەوە   ٦ 

    

ئەرکی داهاتوو بدە بە ئەندامانی کۆمەڵەکەت بە  ڕابەری 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 

ان لەگەڵ کۆمەڵێکدا( فێرکردنی پەیوەست بە " تەاڵق و  کەسێكی تر ی

هاوسەرگیری دووەم " . هانی باوەڕداران بدە دەستپاك بن لە  
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هاوسەرگیری وژیانی هاوسەرگیریاندا و دوور بن لەهەر جۆرە 

 گەندەڵیەکی سێکسی و الدان و تەاڵق .   

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

و   ٥-٤یۆحەنا  ١هەموو ڕؤژێك هاوکاری وەربگرە لە نیوەی بەشێك لە 

یۆحەنا . باشترین شێوازی ڕاست بەکاربهێنە و    ٣یۆحەنا و  ٢

 تێبینیەکانت بنوسەوە . 

٤- لەبەرکردن : ڕۆژانە پێداچونەوە بکە بۆ زنجیرەی " باوکانی  

.   باوەڕدار"  

٥- وانەی کتێبی پیرۆز . وانەی داهاتووی کتێبی پیرۆز ئامادە بکە لە 

. ئەو پێنج ڕێگەیەی لێکۆڵینەوەی کتێبی پیرۆز ١٩ماڵەوە : یۆحەنا 

 بەکار بهێنەو و سودیان لێ ببینە. تێبینیەکانت بنوسەوە .  

٦- نوێژ.  نوێژ بکە بۆ کەسێكی دیاریکراو یان شتێکی دیاریکراو لەم 

(. ٣: ٥ە خودا چی دەکات ) زەبور هەفتەیەداو تەماشا بک   

سەبارەت بە بونیادنانی کڵێسای مەسیح . هەروەها تێبینیەکانت بنوسە  -٧

ئەو تێبینیانە بنوسەوە کە پەیوەندیان بە کاتی خەڵوەتت لەگەڵ خودا و  

 ئایەتەکانی لەبەرکردن و فێرکردن و ئامادەکاری یەوە.  

 

 

  

 

  

 ٤٢وانەی   –ڕێبەری هەشتەم 

 

 

 ١ نوێژ 

 

نوێژ بکەو کۆمەڵەکەت وئەم پرۆگرامی ڕاهێنانە  ڕابەری کۆمەڵەکە : 

 تەرخان بکە بۆ بونیادنانی کڵێسای مەسیح . 
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یۆحەنا٣یۆحەنا، ٢یۆحەنا، ١خولەك(   ٢٠بەشداریکردن )   ٢ 

 

و پەڕاوی تایبەتی خەڵوەتی ڕۆحیتان بە نۆرە بەشداری بکەن 

ئەوەی فێری بوون لە خەڵوەت و تێڕامانەکانتان لەو بەشە  بخوێننەوە

یۆحەنا(.  ٣یۆحەنا ؛ ٢یۆحەنا ؛ ١دیاریکراوەی کتێبی پیرۆز )   

گوێ بگرن لەو کەسەی بەشداری دەکات ، بەشێوەیەك مامەڵەی لەگەڵ 

بکەن هەست بکات ئەوەی دەیڵێ جێی بایەخی ئێوەیە ، پێشوازی  

بابەتەی بەشداری پێدەکات . لێبکەن . مشتومڕی لەگەڵ مەکەن لەو  

 تێبینەکانتان بنوسنەوە .  

 

 

 

خولەك( پێداچوونەوەی ئایەتەکانی ٥لەبەرکردن )

 لەبەرکردن زنجیرەی " باوکانی باوەڕدار" 

٣ 

           

بکەن بۆ پێنج ئایەتەکەی لەبەرکردن تایبەت  پێداچوونەوەدوو بەدوو 

 بە " باوکانی باوەڕدار" 

 

 

 ٤   ١٩خولەك(                یۆحەنا  ٨٥فێرکردن )

 

عیسا بەدەستی سەربازەکانی ڕۆم  ، دەبینین   ١٩: لەیۆحەنا  پێشەکی

دەچەوسێتەوە ، وە ڕەتدەکرێتەوەو لەخاچ دەدرێ لەسەر دەستی جولەکە ،  

وە لە شوێنی کاسەی سەر لەخاچ دەدرێ کە بە عیبری ناودەبرێ بە  

گەلگۆسە ، وە دوای مردنی بەدەستی یوسفی خەڵکی ڕامە ونیقۆدیمۆس  

ان ئیدانەی عیسایان  دەنێژرێ لە گۆڕێکی نوێ لە باخچەیەکدا ، جولەکەک

کردو حوکمیان دا بەسەریدا بە مردن ، وە ناجولەکەکان ئەو حوکمی 

مردنەیان بەسەریدا جێبەجێ کرد . * چەوسانەوەی عیساو شایەتیدانی )  

:  ١٥؛ مەرقۆس  ٣٠ -٢٧،  ٢٣  -٢٢: ٢٧؛ بڕوانە مەتا  ٧ -١: ١٩یۆحەنا 

ساو حوکمدان  ( * ئیدانەکردنی عی٢٢ -٢٠: ٢٣؛ لۆقا  ١٩ -١٦،   ١٤ -١٢

؛   ٣١،   ٢٦ -٢٤: ٢٧؛ بڕوانە مەتا  ١٦ -٨: ١٩بەسەریدا ) یۆحەنا 
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(. * لەخاچدانی عیسا )  ٢٥  -٢٣:  ٢٣؛ لۆقا  ٢٠،    ١٥: ١٥مەرقۆس 

  -٢١: ١٥؛ مەرقۆس    ٥٦ -٣٢:  ٢٧؛ بڕوانە مەتا ٣٧ – ١٦: ١٩یۆحەنا 

؛ بڕوانە    ٤٢ -٣٨: ١٩( * ناشتنی عیسا ) یۆحەنا ٤٩ -٢٦: ٢٣؛ لۆقا ٤١

 (٥٦ -٥٠: ٢٣؛ لۆقا  ٤٧  -٤٢: ١٥؛ مەرقۆس  ٦٦ -٥٧: ٢٧تا مە

      

   وشەکانی خودا             : بخوێنەوە .١هەنگاوی 

 .   دەخوێنینەوە  ١٩پێکەوە یۆحەنا 

بە نۆرە هەر کەسێ ئایەتێك بخوێنێتەوە تا هەموو ئایەتەکان بە تەواوی  

 دەخوێنینەوە . 

 

  ینیەکانتێب            : 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 . 

 اوەکەتدا .  لێبکەوە و بیرۆکەکانت بنوسە لە پەڕ

) 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 . 

ڵەکە بە )لەیادت بێت لەهەر کۆمەڵەیەکی بچوکدا ، ئەندامانی کۆمە

 شێوەیەکی جیاواز بەشداری دەکەن(.    

  

 ١٢ -٤: ١٩یۆحەنا 

 بێتاوانی عیسای مەسیح بە تەواوەتی. : ١ئاشکراکردنی 

 أ. فەرمانڕەوا بێتاوانی عیسای ڕاگەیاند بەتەواوەتی .  
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زۆر سەرنجڕاکێشە کە چەندین جار فەرمانڕەوای ڕۆمەکان پیالتۆس لە  

دادگایی کردنەکاندا بێتاوانی عیسای مەسیحی بە تەواوەتی ڕادەگەیاند !  

 .  ٦، ٤: ١٩؛  ٣٨:  ١٨؛ یۆحەنا  ٤: ١٩یۆحەنا 

 .   ٢٢: ٢٣؛ لۆقا  ١٥ -١٤: ٢٣؛ لۆقا   ٤: ٢٣هەروەها لۆقا 

دای ڕاستودروست و دادپەروەر بەاڵم ئەگەر عیسا بێتاوان بوو بۆ خو

دایە "    ٨،  ٦:  ٥٣ڕێگەی دا بە مردنی ؟ تەنها وەاڵم لەمبارەیەوە لە ئیشایا  

 ،  ملی ڕێگای خۆمان گرتووه كەریە،هەمان كردووهڕ باڵوهك مەموو وه هە

م و  ستە بە  و ...  ر ئە سە ی خستەكانی ئێمەموو تاوانەزدان هەاڵم یەبە

دژی   می خۆی لەردهی سە وهنە اڵم كێ لە بە .دادان بردرارسەحوكم بە 

ر یاخیبوونی بەڵگیرا، لەجیهانی زیندووان هە   لە ؟ چونكەوهستایەوه

 ." و لێی درا م ئەكەلەگە

 ب. ترسی فەرمانڕەوا لە خەڵکی زیاتر لە خودا . 

کاتێ فەرمانڕەوا گوێبیستی هۆکاری ڕاستەقینە بوو ئەوەی لە پێناویدا  

جولەکەکان دەیانویست عیسا بکوژرێ ، ئەوە بوو کە فەرمووی ئەو  

کوڕی خودایە ، ترسا . پیالتۆس لە جیهانی ڕۆحی خودا دەترسا ،  

هەروەها لە جیهانی سیاسی جولەکەش دەترسا . پیالتۆس بڕوای بە  

ەفسانەکان هەبوو ئەو ئەفسانانەش کاریگەریان لەسەر  چیرۆکە ئایینی یە ئ

دانابوو ئەو دەترسا لەوەی خودایەك بڕەنجێ کە نایناسێ . بۆیە پیالتۆس  

عیسای گەڕاندەوە بۆ کۆشك و پرسیاری لە ڕەچەڵەكی کردو هەروەها ئەو  

شوێنەی لێوەی هاتوە . ئەگەر ئەو پێشتر بەباشی گوێی لە عیسا بگرتایە 

لە ئاسمانەوە هاتوە تاکو شانشینی ڕۆحی لەسەر زەوی  دەیزانی کە ئەو 

(. بەاڵم ئەمجارەیان عێسا وەاڵمی  ٣٧ -٣٦: ١٨دامەزرێنێ ) یۆحەنا  

نەدایەوە ، کەواتە ئەو فەرمانڕەوایە شایەنی ئەوە نیە هیچ وەاڵمێكی 

بدرێتەوە ، لەگەڵ ئەوەی چەند جارێك بێتاوانی عیسای ڕاگەیاند ، فەرمانی 

لێدانی عیسا زۆر بە توندی هەر بەهۆی ئەو لێدانەوە کرد بە قامچی 

خەریك بوو بمرێ ! پیالتۆس زۆر دڵڕەق وتوندوتیژ بوو وە درۆزن بوو  

نەدەکرا متمانەی پێ بکرێ یان بە ڕاست بزانرێ . هەروەه پیالتۆس لە  
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جولەکەکان دەترسا ، ئەو دەترسا جولەکەکان سکااڵی لە دژ بەرز بکەنەوە  

م و ئیدی پلەوپایەکەی لەدەست بدات و ڕەنگە الی ئیمپراتۆری ڕۆ

ژیانیشی لەدەست بدات ، ئەمە بوو هۆکاری ئازاد نەکردنی عیسا کە  

 هۆکارێکی مرۆڤانە بوو !  

   ٣٠: ١٩یۆحەنا 

 : واتای وشەکانی کۆتایی عیسا لەسەر خاچ . ٢ئاشکراکردنی 

لە ڕێگەی چوار ئینجیلەکەوە بۆمان دەردەکەوێ النی کەم عیسا حەوت 

ر قسەی کردوە کاتێ لەسەر خاچ بوە بە هەڵواسراوی ، لەگەڵ خودا  جا

ن ."  كەنازانن چی ده ، چونكە، لێیان خۆشبەباوكە دەدوێ و دەفەرموێ : " 

لەگەڵیدا   کە( . وە بە یەکێك لە تاوانبارە لەخاچدراوەکان ٣٤: ٢٣)لۆقا 

." ) لۆقا   بیتشتدا ده هەبە  ڵ من لەگەمڕۆ لەلەخاچدرابوو دەفەرموێ "  ئە 

( . هەروەها قسە لەگەڵ مەریەمی دایکی و یۆحەنادا دەکات )  ٤٣: ٢٣

( . وە هاوار دەکات بۆ خودای باوك و دەفەرموێ : "  ٢٧ -٢٦: ١٩یۆحەنا 

( . وە بە  ٤٦: ٢٧خودای من، خودای من، بۆ وازت لێ هێنام ؟ ) مەتا 

ا فەرموی  ئینج ( .   ٢٨: ١٩سەربازەکان دەڵێت " تینوومە " ) یۆحەنا 

( وە قسەکانی کۆتایی ئەوەبوو کە فەرموی "  ٣٠: ١٩"تەواوبوو" )یۆحەنا 

 ( .  46: 23" )لۆقا  سپێرمستی تۆ ده ده  ، ڕۆحی خۆم بە باوكە

مەبەستی عیسا لە وتەکەی "تەواوبوو" ئەوەیە کە کاری خۆبەختکاری 

تەواوبوو ، لە بیری عیسای مەسیح دا مردن وناشتنی عیسا شتێک بوو  

بێت ڕووبدات بە تەواوەتی چونکە ئەو بە شێوەی لەبارەیەوە دەدوا وەك  دە

بڵێی بە وردی هەموو شتێك تەواو بوەو ڕویداوە ، کەس ناتوانێ لەسەر 

زەوی شتێك زیاد بکات بۆ سەر کارە ڕزگاریەکەی عیسای مەسیح  کە  

تەواوی کردوە ! کاتێ مرۆڤ ڕزگاری دەبێت تەنها بە کاری عیسای  

دەبێت ئەوەی تەواوی کرد لەسەر خاچ نەك بە کارێک  مەسیح ڕزگاری

یان کردنی شتێكی تر لەالیەن مرۆڤەکەوە ! هیچ مرۆڤێکی دیندار لە 

  -٨: ٢جیهاندا ناتوانێ بە دینداری و کارەکانی ڕزگاری بێت ) ئەفەسۆس 

( . وە هیچ کەسێكی دیندار بە نوێژکردن ڕزگاری نابێت یان بە ٩
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شین و کاروباری ئایینی یان سەردانی شوێنە  ڕۆژووگرتن یان بە پارە بەخ 

  ١٨ -١٧: ١٠هەروەها یۆحەنا  ١٦: ٢پیرۆزەکان و حەج کردن . گەاڵتیە 

 بخوێنەوە .  

 

  

 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   ٤٢ -١:  ١٩ڕاگەیەنراون لە یۆحەنا 

 لێی تێنەگەیشتووین پرسیاری لەبارەوە بکەین.  

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

 پرسیارەکەت لە پەڕاوەکەتدا بنوسەوە. 

: )  دوای ئەوەی ئەندامان کاتێك بەسەردەبەن لە   بەشداری بکە

بیرکردنەوەو نوسینەوە ، یەکەمجار داوا لە هەر یەکێكیان بکە  

 پرسیارەکانیان بخەنە ڕوو (.  

وە هەوڵ بدە لە   : ) دوای ئەوە ، هەندێ پرسیار هەڵبژێرە 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 (.    

  

 

 

    3 -١: ١٩یۆحەنا       

   چۆن عیسای مەسیح ئەشکەنجە درا ؟ :   ١ پرسیاری

 تێبینیەکان .  
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 أ. قامچی لێدانی عیسا .  

پیالتۆس فەرمانی کرد بە قامچی لە عیسا بدەرێت . ئەوەش لە پێناوی  

ئەوەدا بوو کە سزای مردنی نەداو بەڵکو ببێتە جێگرەوەیەك لە بری 

سزای لەخاچدانی ، پیالتۆس بەو هیوایە بوو کە ڕزگاری بکات لە مردن 

، بۆیە هەوڵی دەدا تەنها بە قامچی لێدان کۆتایی بە کێشەکە بهێنێت ،  

لێدان شێوازێکی زۆر ترسناك وبە ئازار بوو ، قامچی ڕۆمەکان  قامچی

پێکهاتبوو لە دارو بە چەرمی پێوە ئااڵبوو هەروەها پارچەیەك ئاسنی 

تیژی پێوە بوو لەگەڵ ئێسك ئەمەش زۆر ئازاری دەگەیاند بە جەستە و  

دەمارەکان بە تایبەتی کاتێ بەر پشت دەکەوت زۆرجار ئەم ئەشکەنجەیە 

وشت ، زۆرجار قامچی لێدان نیشانەیەك بوو بۆ ئەوەی ئەو  کەسەکەی دەک

کەسەی ئەشکەنجە دەدرێت وەك پێشەکیەك وایە بۆ لەخاچدانی ، لە 

ئیمپراتۆریەتی ڕۆمادا هاواڵتیانی ڕۆم ئەو سزای قامچی لێدان  

ولەخاچدانەیان بەسەردا پەیڕەو نەدەکرا وەك یاسایەکی ڕۆمەکان بۆ  

 هاواڵتیەکانی .   

 وگاڵتەجاڕی بە عیسا کرا.    سوکایەتیب. 

سەربازەکان حەزیان دەکرد لە کۆشکی فەرمانڕەواییدا ئەشکەنجەی عیسا  

كی وایەری و كە ر سەسە دڕك چنی و خستیانە  تاجێكیان لە  بدەن ، 

بەسەر  )جلوبەرگێكی سەربازی بوو ( دایان ركردبەوانییان لەرخەئە

کو پاشا دەربکەوێت ، ئینجا شانیدا و دارێكیان دایە دەستی بۆئەوەی وە 

بەشێوەی ڕۆیشتنی سەربازی پێش خۆیان دەداو سوکایەتیان پێدەکرد و  

 زەللیان لێدەدا .  

 ١١ -١٠: ١٩یۆحەنا 

 : چۆن هەڕەشە لە عیسا کرا ؟ ٢پرسیاری 

 تێبینیەکان . 

توڕە بوو لەوەی عیسا ڕەتی کردەوە هیچ وەاڵمێکی بداتەوە  پیالتۆس زۆر  

ئایا نازانیت کێ یە ، بۆیە هەڕەشەی لێکردو ووتی سەبارەت بەوەی ئەو  



 
107 

: وهاڵمی دایە عیسا وه ،  مخاچت بده  م یان لە ئازادت بكە  كە یەاڵتم هە سەده

درابێت.  پێت نە  وهرهسە  ر لەگە، ئە نییە  وهر منەسەاڵتێكت بەسە هیچ ده

عیسا   " ترهورهی گەكەست تۆ گوناهەده تەی منی داوه وه، ئە  وهر ئەبەلە

دەیزانی هەرچەندە سەرکردە سیاسی و سەربازیەکان دەسەاڵت و پێگەیان  

هەیە بەاڵم خودا دەسەاڵتی هەیە بەسەر ئەواندا وە ئەو دەسەاڵت و 

پێگەیەش کە هەیانە خودا داویەتی پێیان و بەپرسیارێتیان لە ئەستۆدایەو  

چۆن ئەو دەسەاڵتەیان بەکار دواجار لێپرسینەوەیان لەگەڵدا دەکات لەوەی 

 ( . ٧ -١: ١٣هێناوە لەسەر زەوی ، ) ڕۆما 

خەڵكی دەپرسن کێ خاوەنی دەسەاڵتی ڕاستەقینەیە لە جیهاندا ؟ کتێبی  

ئاسمان و   اڵتێكم لە سەموو ده "هە پیرۆز هەمیشە جێگیرە لەمبارەیەوە :  

  ٨ -٧: ٣  . هەروەها بڕوانە بینین   ١٨: ٢٨تێ " مەتا وی دراوهر زهسەلە

 .  ١٢ -١٠: ٢وە زەبور 

   ٢٢ -١٤: ١٩یۆحەنا 

 : چۆن بە ئاشکرا سوکایەتی کرا بە عیسای مەسیح ؟  ٣پرسیاری 

 تێبینیەکان . 

بوو،   ی كاتژمێر دوازدهبوو، نزیكە سخەژنی پەكاری جەڕۆژی ئاماده" 

!  وانیش هاواریان كرد: بیبە ئە  .تانتا پاشاكەوهكانی گوت: ئەكەجولە بە

م؟ خاچ بده تان لە! پیالتۆس لێی پرسین: »پاشاكەخاچی بده ! لەبیبە 

   " .ر پاشامان نییە یسەقە لە جگە :وهاڵمیان دایە كاهینانی بااڵ وه

 

 .    ٣٧:  ٢٧؛ مەتا  ١٩: ١٩؛  ١٥: ١٩؛  ١٤: ١٩یۆحەنا 

 .   ٢٢ -١٩: ١ ؛ ئەفەسۆس  ١٦: ١٩؛   ١٤: ١٧؛ ٥: ١بینین 

   ١٨ -١٧: ١٩یۆحەنا 

 : چۆن عیسای مەسیح لەخاچدرا ؟ ٤پرسیاری 
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 تێبینیەکان .  

 .  ٢٣لۆقا 

 أ. شێوەی خاچ . 

زۆر نوسراوە لە بارەی خاچەوە هەندێك پێیان وایە شێوەی پیتی ئێکسی  

ئینگلیزی بووە ، هەندێکی تر دەڵێن وەکو پیتی )تی( ئینگلیزی بووە ، بەاڵم  

اڵو تر ئەوەیە شێوەی "خەنجەری ڕۆمەکان بووە" تەختە لە هەمویان ب

دارێکی ستوونی درێژ تر لە ئاسۆییەکەی ، چونکە ئەو لیستەی  

تۆمەتەکانی عیسای لەسەر نوسرابوو لەسەرووی سەری عیساوە 

 ( .  ٣٨: ٢٣هەڵواسرابوو ) لۆقا 

 

   ب . مردنی لەخاچدان .

مردنی لەخاچدان شێوازێکی زۆر توند و بەئازارو ئەشکەنجە بوو بۆ  

کوشتن . ئەم شێوازەی کوشتن لەالی نەتەوەکانی کۆن جێبەجێ دەکرا ،  

بەاڵم ڕۆمەکان هێشتیانەوەو بەکاریان دەهێنا لەبەرامبەر کۆیلەو تاوانباران  

، خاچ لە زەوی ڕۆدەکرا و سەربازە ڕۆمەکان بە بزماری گەورە دەست و  

پێی کەسەکەیان بە خاچەکەوە دادەکوتا و دواتر خاچەکەیان بەرز دەکردەوە 

بە شێوەیەك پێیەکانی لەخاچدراو زۆر دوور نەبوو لە زەوی ، لەخاچدان 

زۆر بە ئازار بوو ، زۆر بە سەختی هەموو جەستە توشی هەوکردن  

دەبوو ، برینەکان دەکرانەوەو جومگەکانی لەش ئازارێکی سەختیان هەبوو  

اری دەگەیاند بە دڵ و زۆر تینوویان دەبوو ، ئازارەکانی لە ڕادەبەدەر ئاز

 بوو .  

 

 ج. واتای خاچ .  

 .  ١٤ -١٣: ٣؛ گەاڵتیە  ٢٣: ٢١دواوتار 

 د. شوێنی خاچ . 
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 .  ١٣  -١٢: ١٣؛ عیبرانیەکان  ٢٧: ١٦لێڤیەکان 

 هـ . لەخاچدانی تاوانباران . 

عیسا لە نێوان تاوانباراندا لە خاچدرا بە تێڕوانینی جیهانی سوکایەتیەك بوو  

بۆ جولەکەکان بەوەی پاشاکەیان تاوانبارە . لەگەڵ ئەمەشدا ، بەالی  

خوداوە ڕێزێکی گەورەبوو چونکە عیسای مەسیح هات بۆ ئەم جیهانە " 

   .  ١٠: ١٩" لۆقا  ڕێت و ڕزگاریان بكاتبگە ناوچواندادوای لە بە

   ٤٣ -٣٨: ١٩یۆحەنا 

 : چۆن عیسای مەسیح نێژرا ؟  ٥پرسیاری 

 تێبینیەکان .  

 .   ٥٢:  ٧؛ یۆحەنا  ٤٣: ١٥؛ مەرقۆس   ٥١: ٢٣؛ لۆقا   ٥٧: ٢٧مەتا 

   ٣٧ -٣٦، ٢٤: ١٩یۆحەنا 

: بۆچی کتێبی پیرۆز ئاماژە دەکات بۆ زۆرێك لە پێشبینیەکان  ٦پرسیاری 

 کە هاتوونە دی ؟  

 تێبینیەکان . 

پێشبینیەکان یەکێك لە مەزنترین بەڵگەیە کە عیسای مەسیح کوڕی   هاتنەدی 

پێشبینی پەیمانی کۆنی ژماردوە  ٣٣٢خودایە بەڕاستی . یەکێك لە زانایان 

کە لە عیسای مەسیح دا هاتوونەتە دی ، بڕوانە پێشبینیەکانی تایبەت بە  

، تەنها  ٤عیسای مەسیح لە ڕێبەری ڕینماییەکانی سێ یەم ، پاشکۆی 

ای کتێبی پیرۆز توانادارە لە پێشبینی کردنی ئەم جۆرە پێشبینیانەو  خود

هاتنە دی بە وردەکاریەوە ! هیچ کتێبێکی ئایینی تر وەکو ئەم پێشبینیانەو  

 هاتنەدی پێشکەش نەکردوە بە وردەکاریەوە !  
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 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

 .  ١٩بنوسینەوەو تەواو بکەین لە یۆحەنا 

: ئەو پەیڕەوکردنە پێشنیارکراوە کامەیە کە خودا دەیەوێ  بیربکەوە 

 پەیڕەوکردنی کەسێتی ؟ بیگۆڕێ بە 

: 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 

اواز دەردەهێنن .  پەیڕەودەکەن ، یان لە هەمان ڕاستیدا پەیڕەوکردن ی جی

 ئەمانەی خوارەوە هەندێ پەیڕەوکردنی پێشنیارکراون (.        

                              

 .   ١٩نمونە لەسەر پەیڕەوکردنی پێشنیارکراو لە ئینجیلی یۆحەنا   -١

 

بانگكراون،  مەدەخوێنینەوە : " بۆ ئە  ٢١: ٢پەترۆس   ١: لە  ٣ -١:  ١٩

ی بۆ  پێناوتاندا ئازاری چێژت و نموونە  سیحیش لەی مەوهر ئەبەلە

كانیدا بڕۆن ." عیسا دەستگیر کراو  نگاوههە جێهێشتن، تاكو بەبە

ی ! وە  لێکۆڵینەوەی لەگەڵدا کرا لەگەڵ ئەوەی کە بێتاوان بوو بەتەواوەت

بەرقامچی دراو ئەشکەنجەدرا و تاجی دڕکاویان خستەسەری و بەر 

زەللیان دا و دواتر لەخاچیان دا ، ڕەنگە هاوشێوەی ئەم مامەڵەیەت لەگەڵدا  

 بکرێ لەالیەن ئەوانە دەتچەوسێننەوە .  

بە خراپی مامەڵە لەگەڵ عیسا کراو سوکایەتی   ٧:  ٥٣: ئیشایا  ٩: ١٩

ی نەکردەوە ، هەندێ بارودۆخ هەیە داخستنی  پێکرا لەگەڵ ئەوەشدا دەم

 دەم تیایدا داناییە . 

: چەند چەوسانەوەو ئازار هەبێت باوەڕێكی تەواوت هەبێت   ١١: ١٩

ومتمانەت هەبێت کە دوژمنەکانت هیچ دەسەاڵتێکیان نیە بەسەرتدا ئەگەر  

 خودا ڕێگەی نەدابن . 
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ەوەو چۆك : کاتێ خەڵکی هەڕەشەت لێدەکەن خۆت مەدە بەدەست ١٢: ١٩

 دامەدە ، خۆت مەدە بەدەستەوە لەبەرامبەر فشاری گەندەڵ وخراپەکاران.

: چاوەڕوانی ئەوە مەبە خراپەکاران شتێكی باش هەڵبژێرن  ١٥: ١٩

 بەڵکو ئەوە هەڵدەبژێرن کە زۆر خراپترە . 

: ئامادەکاری بکە لەپێناوی دایکو باوکی بەسااڵچووت .   ٢٧ -٢٥: ١٩

 پێبدات .  کەسێك ڕاسپێرە بایەخیان

: سور بە لەسەر ئەوەی کارەکەت تەواو بکەیت و بەئەنجام  ٣٠: ١٩

 ( .١٧: ٤؛ کۆلۆسی ٤:  ١٧؛ ٣٤: ٤بگەیەنی وەکو عیسا ) یۆحەنا 

 ( .  ٤٦: ٢٣: کاتێ دەمری ڕۆحت بسپێرە بە خودای باوك )لۆقا  ٣٠: ١٩

: لێکۆڵینەوەی هەموو پێشبینیەکانی پەیمانی کۆن بکە  ٣٧ -٣٦: ١٩

 عیسای مەسیحەوە . لەبارەی

: ئەگەر قوتابیەکی نهێنی عیسای مەسیحی ، داوای لێبکە   ٣٩ -٣٨: ١٩

ئازایەتی و جوامێریت بداتێ وەکو یوسفی خەڵکی ڕامەو نیقۆدیمۆس ،  

 بۆئەوەی بگۆڕێی لە قوتابی نهێنیەوە بۆ قوتابی ئاشکرا . 

 . نمونە لەسەر پەیڕەوکردنی کەسێتی :  ٢

أ. ناتوانم بزانم ڕێژەی ئازار عیسای مەسیح چەند بوە لە پێناومدا ،  

دەمەوێ لە ناخمەوە سوپاسی عیسا بکەم لە پێناوی کەفارەتی گوناهەکانم  

لەخاچدرا ، وە دەمەوێ سوپاسی بکەم کە ئاشتی کردمەوە لەگەڵ خودا و  

 ایی پێبەخشیم ! ڕزگاری کردم و ژیانی هەتاهەت

ب. زۆر سەرسامم بەو شێوازەی عیسا هەڵسوکەوتی پێکرد لەکاتی ئەو  

هەموو ئازارە سەختەیدا ، چونکە کاتێ لێکۆڵینەوەی لەگەڵ کرا زۆر 

بەهێمنی وەاڵمی دانەوە هەندێ جاریش بێدەنگ دەبوو وە کاتێ جوێنیان  

  پێدا وەکو ئەوان وەاڵمی نەدانەوە . وە کاتێ ئازاری چەشت هیچ 

( . نەگریا ، بەڵکو وەك بەرخێك ٢٣: ٢پەترۆس ١هەڕەشەیەکی نەکرد ) 

( . هیچ مرۆڤێک  ٧: ٥٣ببرێ بۆ سەربڕین هەڵسوکەوتی کرد )ئیشایا 
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نەیدەتوانی  وەکو عیسای مەسیح بکات ! نوێژ دەکەم خودا نیعمەتی زیاترم  

 پێبدات تاکو لە نمونەکان و ئازارەکانی عیسا تێبگەم .  

 

 

 

         

 هاتنەدەنگ              نوێژ بکە :٥هەنگاوی 

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

 .  1٩کردین لە ڕێگەی ئایەتەکانیەوە لە یۆحەنا 

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

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

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  

ەکانتان بەرز بکەنەوە لە پێناوی یەکتر و لە پێناوی خەڵکی  نوێژ

. جیهان  

 

وانەی داهاتوو  ) دوو خولەك ( بۆ  ئەرکی ماڵەوە   ٦ 
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ئەرکی داهاتوو بدە بە ئەندامانی کۆمەڵەکەت بە  ڕابەری 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 

.  ١٩کەسێكی تر یان لەگەڵ کۆمەڵێکدا( ئینجیلی یۆحەنا   

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

.    ٣ -١هەموو ڕؤژێك هاوکاری وەربگرە لە نیوەی بەشێك لە  بینین 

 باشترین شێوازی ڕاست بەکاربهێنە و تێبینیەکانت بنوسەوە .  

٤- لەبەرکردن : تێڕامان  بکەو ئایەتی نوێی لەبەرکردن : یۆحەنا ١٦:  

دا بچۆرەوە کە لەبەرت کردوون .  ئایەتانە ٥لەبەر بکە. ڕۆژانە بەو  ٨

  

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 بۆ هەفتەی  

 ئایندە .  

  

     

  

 ٤٣وانەی  -ڕێبەری هەشتەم 

 

 ١ نوێژ 

 

نوێژ بکەو کۆمەڵەکەت وئەم پرۆگرامی ڕاهێنانە  ڕابەری کۆمەڵەکە : 

 تەرخان بکە بۆ بونیادنانی کڵێسای مەسیح . 
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خولەك(   بینینی یۆحەنا ٢٠بەشداریکردن )   ٢ 

 

و پەڕاوی تایبەتی خەڵوەتی ڕۆحیتان بە نۆرە بەشداری بکەن 

ئەوەی فێری بوون لە خەڵوەت و تێڕامانەکانتان لەو بەشە  بخوێننەوە

( لەگەڵ ڕەچاوکردنی کات   ٣ -١دیاریکراوەی کتێبی پیرۆز ) بینین 

 باشترە بەشداریکردنەکان کورتخایەن بن . 

گوێ بگرن لە ئەو کەسەی بەشداری دەکات ، بەشێوەیەك مامەڵەی  

ە ، پێشوازی  لەگەڵ بکەن هەست بکات ئەوەی دەیڵێ جێی بایەخی ئێوەی

 لێبکەن . مشتومڕی لەگەڵ مەکەن لەو بابەتەی بەشداری پێدەکات .

 

 

٨: ١٦خولەك(        یۆحەنا ٥لەبەرکردن )  ٣ 

           

تیاڕامان و  بە شێوەی گروپی دوانەیی ) دوو باوەڕدار پێکەوە (  

.   ٨: ١٦بکەن بۆ : یۆحەنا لەبەرکردن و پێداچونەوە   

 

 

خۆشی و چاکبوونەوە )شیفا(  خولەك( نە ٨٥فێرکردن )  ٤ 

 

: ئەم فێرکردنە تایبەتە بە نەخۆشی و چاککردنەوە . تیایدا ئەو   پێشەکی

هۆکارانە ئاشکرا دەکەین کە مرۆڤ توشی نەخۆشی دەکەن ، وە دەڕوانینە  

. وە ئامرازەکانی دەستکەوتنی  کتێبی پیرۆز سەبارەت بە چاکبونەوە  

 چاکبوونەوە ، وە بەتایبەتی دەڕوانینە ڕۆڵی باوەڕ بۆ چاکبوونەوە .  

 

 أ. تێڕوانینی کتێبی سەبارەت بە نەخۆشی و چاکبوونەوە 

 . سەرچاوەی هەموو نەخۆشیەکان . ١

 أ. هۆکاری سەرەکی نەخۆشی . 

 بخوێنەوە .  ١٩ -١٢:  ٥؛ ڕۆما   ١٩ -١: ٣پەیدابوون 
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ئاشکرای بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە : هۆکاری سەرەکی هەموو  

 نەخۆشیەکان و مردن لە جیهانی ئەمڕۆدا چی یە ؟  

 تێبینیەکان . 

کتێبی پیرۆز بە ڕوونی فێرمان دەکات کە هۆکاری سەرەکی هەموو  

نەخۆشیەکان دەگەڕێتەوە بۆ کەوتنی مرۆڤ لە گوناهەدا . نەخۆشی  

جۆرێکە لە گەڕانەوەو الوازی و ڕوخانی جەستەیی مرۆڤ ، ئەمەش 

باری ڕووخانی عەقڵی و ویست و سۆزدای لەخۆ دەگرێت . وە مردن  

 ە لە گەڕانەوەو ڕووخان .  تۆوی ئەم بارەی

دەخوێنینەوە لەبارەی کەوتنی مۆرڤ لە گوناهەدا دوای   ٣پەیدابوون 

ئەوەی شەیتان توانی هانی مرۆڤ بدات لە گوناهـ کردن . ئیدی خودا  

سزای گوناهەی مرۆڤی دا بە نەفرەتکردنی شەیتان و ڕاگەیاندنی 

زیاتر کردنی  دوژمنایەتی بەردەوامی لەگەڵ مرۆڤ . وە سزای ژنی دا بە 

ئازاری سکپڕی و منداڵ بوونی ، وە پیاوەکەی زاڵ بکات بەسەریدا  

. ئیدی ژن وپیاو دەمرن ودەگەڕینەوە بۆ خۆڵ ،   ١٦: ٣پەیدابوون 

  ١٢: ٥؛ ڕۆما  ٢٢ -٢١: ٨؛ ڕۆما  ١٤:  ٢تیمۆساوس  ١هەروەها بڕوانە 

. کە مردنی جەستەیی کۆتایی و ئەوپەڕی الوازی و    ١٩: ٣؛ پەیدابوون 

 وخانی جەستەییە ئەویش بەهۆی گوناهەوە توشی بوو .  ڕ

 ب. چەندین هۆکاری جیاواز بۆ نەخۆشی . 

 چەند بەشێکی کتێبی بخوێنەوە . 

ئاشکرای بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە : هۆکارە بنیراوەکانی ئەمڕۆ 

 کامانەن بۆ نەخۆشی لە جیهاندا ؟ 

بێت )   تێبینیەکان . * دەشێ مرۆڤ توشی نەخۆشیە بەکتریاییەکان

( ، یان بۆماوەیی کەموکوڕیەکی جەستەیی تێدا بێت ٤٠: ١مەرقۆس 

( بەهۆی  ٣ -١: ٩؛ یۆحەنا  ٦  -٤: ١٤لەکاتی لەدایکبونیەوە ) ئەیوب 

( . * دەشێ مرۆڤ بەدەست  ١٢:  ٥کەوتنی مرۆڤ لە گوناهەدا )ڕۆما 

نەۆخشیەك یان کەموکوڕیەکی جەستەییەوە بناڵێنێ بەهۆی گوناهەی  
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( . * دەشێ مرۆڤ توشی نەخۆشی بێت   ٥: ٢رقۆس  کەسێتیەوە )مە

  ١٥: ٥بەهۆی کەموکوڕیەك یان کاریگەری شەیتان لەسەری ) مەرقۆس 

( . * دەشێ مرۆڤ توشی نەخۆشی بێت بەهۆی  ٢٢  -٢١،  ١٨ -١٧: ٩؛ 

(.  ٢٦: ٥کەموکوڕی یان هەڵەی دکتۆرێك یان جادوگەرەکانەوە )مەرقۆس 

ێ بەهۆی کەموکوڕی یان  * دەشێ مرۆڤ بەدەست نەخۆشیەوە بناڵێن 

(. * دەشێ  ١٦ -١٥، ٨: ١شێوازێکی ناتەندروست لە ژیاندا )دانیال 

مرۆڤ توشی نەخۆشی بێت یان کەموکوڕی جەستەیی بێت بەهۆی  

 ( .  ٢١: ١٤حوکمدانی خوداوە )حەزقێیل 

 . سەرچاوەی هەموو چاکبوونەوەیەك . ٢

دێت ،  ئاشکرای بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە : شتی باش لە کوێوە  

 بەتایبەتی چاکبوونەوە ؟  

 تێبینیەکان .  

کتێبی پیرۆز فێرمان دەکات بە ڕوونی کە هەموو چاکبوونەیەوەیەك لە 

 خوداوەیە !  

وەکو    ١٧: ١أ. هەموو دیاریەکی باش وچاك لە خوداوە دێت . یاقوب 

پەرجوەکان و بەهرەی چاککردنەوەو بەرەکەتی گشتی و چاودێری  

خودایی و کارە تایبەتەکان وناوازەکان و خۆر و باران وخواردن و خۆشی  

( تەنانەت هونەرو دەست ١٧: ١٤هەمووی لە خوداوە دێت )کردار 

( ئەو بەرەکەتانەش ڕۆحین  ١١  -١: ٣١)دەرچوون   ڕەنگینی لە خوداوەیە

( هەموو ئەو دەرفەتانەی دەڕەخسێن بۆ باشترکردنی  ٣: ١)ئەفەسۆس 

سالۆنیکی  ١؛  ٧: ٤کۆرنسۆس ١؛   ١٥ -١٤: ٢٥ژیان لە خوداوەیە ، مەتا 

، ئاقوب پێداگری دەکات لەوەی دەبێت لە کاتی ناڕەحەتی و    ١٨ -١٧: ٥

:  ٥؛ یاقوب  ١٨: ٦؛ ئەفەسۆس ١:  ١٨قا ناخۆشیەکاندا نوێژ بکەین ، لۆ

. چونکە کاتێ باوەڕداران ئەمە دەکەن دەیسەلمێنن کە ئەوان خودایان   ١٣

 کردوە بە سەروەرو دەسەاڵتدار بەسەر هەموو زەوی و هەمواندا .  

 ب. هەموو چاکبوونەوەیەك بەکاری خودا تەواو دەبێت . 
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 ،وهبمەاك ده، چ وهرهزدان، چاكم بكە ی یەئە "  ٤: ١٧یەرمیا 

." وە هۆشەع   ر بۆ تۆیە ستایشی من هە  بم، چونكە ، ڕزگار دهڕزگارم بكە

گرت،  وهباڵیانە ستم بە فرایمم فێری ڕۆیشتن كرد،دهمن بووم ئە "  ٣: ١١

 ."   وهیانزانی من چاكم كردنە اڵم نەبە

هەندێ جار خودا بە دەسەاڵت وسەروەری خۆی چاکبوونەوەی کەسێك  

( هەروەها دەتوانێ بەدەسەاڵتی خۆی مردن  ١: ٣٨ەیەنێ )ئیشایا ڕادەگ

( هەروەها دەتوانێ چاکبوونەوەی  ٦  -٢: ٣٨پێش یان دوا بخات )ئیشایا 

:  ٥سامۆئیل  ٢کەسێك خێرا بکات وە هەروەها چاکبوونەوەی دەستبەجێ ) 

( ئەوەی جیهان بە چاکبونەوەی سروشتی دەزانێ گەر بڕوانینە کتێبی  ١٤

م چاکبوونەوەکان بناغەکەی لە چاککردنەوەی خوداییەوەیە  پیرۆز سەرجە

 ( ! ٣: ١)عیبرانیەکان 

 . چاکبوونەوەی کاتیی . ٣

ئاشکرای بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە : ماوەی کاتیی یان بەردەوامی 

 چاکبوونەوە چەندە ؟ 

 تێبینیەکان . 

کتێبی پیرۆز فێرمان دەکات کە هەموو چاکبوونەوەیەك ئەوەی پێش 

 ەی دوەمی مەسیح دەکەون چاکبوونەوەیەکی کاتییە . هاتنەو

  -٤:  ٥٤أ. پێش مردن هیچ چاکبوونەوەیەك نییە تەنها کاتیی نەبێت . ئیشایا 

. بخوێنەوە هەروەها بەراوردی   ٢٧: ٩؛ عیبرانیەکان  ٢٣: ٦؛ ڕۆما  ٥

 .   ٢٠: ١٥کۆرنسۆس  ١بکە بە 

؛   ٢١: ٣ردار  ب. لە هاتنەوەی دوەمدا چاکبوونەوەی هەمیشەیی دەبێت . ک

 .   ٥ -٣: ٢١؛ بینین  ٢١ -٢٠: ٣؛ فیلیپی  ٢٣ -٢٢: ١٥کۆرنسۆس ١

:  ١؛ ئەفەسۆس  ٤٢: ٢٢؛ لۆقا  ٢٩: ٢٩. نهێنی چاکبوونەوە . دواوتار ٤

 بخوێنەوە .   ١٦: ٤؛ عیبرانیەکان  ٧ -٦:  ٤؛ فیلیپی  ١١

 بزانە .  
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 أ. دوو شێوازی نا کتێبی بۆ چاککردنەوە . 

چەندین شێوازی چاککردنەوە هەیە بەاڵم هیچ کامیان گەردونی وگشتی  

نین . بۆیە نابێت شێوازێك یان ئەزمونێك گشتگیر بکرێت بۆ هەموو جیهان  

، وەکو نمونە لەمبارەیەوە کە چەند شێوازێکی ناکتێبی هەن ئەمانەن :  

هەندێ باوەڕدار پێیان وایە هەموو نەخۆشیەك دەرئەنجامی کاریگەری 

انەو پێویستە مامەڵەکردن لەگەڵ نەخۆشیەکەدا بەو شێوەیە بێت  شەیت

شەیتان وڕۆحە بەدکارەکان دەربکرێت لە نەخۆشەکەدا ، ئەم بۆچوونەش  

هەڵەیە سەبارەت بە سەرچاوەی نەخۆشی و هۆکاری نەخۆشی . کتێبی  

پیرۆز فێرمان دەکات بە ڕوونی کە تەنها چەند بارێكی نەخۆشی هەن لە  

 و کاری شەیتانەوەن .  ئەنجامی کاریگەری

هەندێک باوەڕداری دیکە هەن چاکبوونەوە ڕادەگەیەنن ، بەشێوەیەك 

کەسی نەخۆش ڕازی بێت بەوەی چاکبۆتەوە دوای ئەوەی خەڵکەکە 

نوێژی بۆ دەکەن ئەگەر چێ هەست بە چاکبوونەوەش نەکات و دڵنیا نەبێت  

ەوت بکەن وەك بە تەواوەتی ! ئەوانە پێیان وایە دەبێت بەو شێوەیە هەڵسوک

ئەوەی چاک بووبنەوە . ئەمەش تێڕوانینێکی هەڵەیە بۆ باوەڕ ، وە ئەم  

هەڵسوکەوتە گومان دروست دەکات بەڵکو جاری وا هەیە یاخی بوون لە  

 خودا بەرهەم دەهێنێت . 

هەردوو جۆرو شیوازەکە نا کتێبین لە بری خزمەتی چاکبوونەوە لە 

ستی خەڵکی ئەنجام دەدەن و  کڵێسادا بکرێت خزمەتی بریندار کردنی هە 

 خزمەتی ئیدانە کردن ئەنجام دەدەن .  

 ب. خواستی سەروەرانەی خودا لە چاکبوونەوەیەکدا ڕانەگەیەنرێت . 

کتێبی پیرۆز بە ڕوونی فێرمان دەکات کە هەموو چاکبوونەوەیەك بەشێك  

لە نهێنی وشاراوەی تێدایە ، چونکە پشت بە خواستی سەروەرانەی خودا  

( . بەرواردی بکە  ٢٩: ٢٩ەشێوەیەکی ڕانەگەیەنراو )دواوتار دەبەستێت ب

 !   ٤٢: ٢٢بە لۆقا 
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 . بە بەرنامە مامەڵەکردن لەگەڵ چاکبوونەوەدا . ٥

ئاشکرای بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە : ئەو بەرنامەیە کامەیە دەبێت  

 باوەڕداران بەکاری بهێنن بەرامبەر بە نوێژ لە پێناوی چاکبوونەوەدا ؟  

 ەکان .  تێبینی

کتێبی پیرۆز بە ڕوونی فێرمان دەکات کە دەبێت باوەڕداران بە متمانەو  

باوەڕەوە بێن بۆ الی خوداو نوێژ بکەن لە پێناوی هەر شتێکدا لە نێویاندا  

 چاکبوونەوە :  

أ. تەنها لە ڕێگەی نێوەندگیر عیسای مەسیح نوێژ بکە بۆ چاکبوونەوە .  

وە . باوەڕداران چاکبوونەوە تەنها  بخوێنە ٢٤: ١٦؛ یۆحەنا  ٥: ٥٣ئیشایا 

بەناوی عیسای مەسیحەوە وەردەگرن چونکە مەسیح لەسەر خاچ مرد 

لەپێناوی گوناهەکانیان و کەفارەتی گوناهەکانیان ، بۆیە کتێبی پیرۆز 

فرمکان دەکات کە بەناوی عیسای مەسیحەوە نوێژ بکەین واتە ئەو نوێژە  

وی و ڕایگەیاند لەبارەی ڕێکەوتنە لەگەڵ هەموو ئەوەی مەسیح فەرم

 خۆیەوە .  

؛   ٧  -٦: ٤ب . بە متمانەوە نوێژ بکە لە پێناوی چاکبوونەوە . فیلیپی 

؛   ١٤:  ٥یۆحەنا ١؛  ٤٢: ٢٢بخوێنەوە  هەروەها لۆقا  ١٦: ٤عیبرانیەکان 

 . !   ٣٩  -٣٨،   ٢٨: ٨ڕۆما 

 ب. هۆکاری ئەوەی هەندێ کەس چاکبوونەوە وەرناگرن 

ر هەیە بۆ ئەوەی هەندێ کەس چاکبوونەوە پێشەکی : چەندین هۆکا

 وەرنەگرن ! 

ئاشکرای بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە : ئەو چەند هۆکارە کامانەن کە  

 ڕێگرن لە چاکبوونەوەی  خەڵک ؟  

:  ٣٢؛ زەبور  ١٨  -١٧: ٢٠؛   ١٧: ١٢. گوناهەی کەسێتی . پەیدابوون ١

 .   ١٤: ٥؛ یۆحەنا  ٥ -١
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؛ دانیال   ٣:  ٤پەترۆس ١؛  ٢٧:  ٦. شێوازی ناتەندروستی ژیان . مەتا ٢

. کەمتەرخەمی و گوێنەدان بە هاوسەنگی و تەندروستی ژیان    ١٦ -١٢: ١

 دەبێتە هۆی چاکنەبوونەوەی خەڵکی .  

 .    ١٥: ١٢یە گاڵوەکان . عیبرانیەکان . پەیوەند ٣

:  ٤پەترۆس ١؛  ٢٤: ١. چارەسەر نەکردنی ڕەگی کێشەکان ، کۆلۆسی ٤

  ٣٩وانەی  ٨. بڕوانە جیاکاری کێشەکان لە ڕێبەری ڕینماییەکانی  ١٣

 خاڵی )د( . 

 . دەستنیشانکردنی هەڵە .٥

 ڕەنگە دەستنیشانکردنی هەڵە لە پشت چاکنەبوونەوەی هەندێك لە خەڵکی

بێت ، وە باوەڕدارانیش دەشی هەڵە بن لە دەستنیشانکردن بەم سێ شێوازە:  

* کاتێ باوەڕداران پێیان وایە چاکبوونەوەی ناخ یان ئازاد بوون لە ڕۆحە 

بەدکارەکان پێویستیە ڕاستەقینەکەیە، بەاڵم لە ڕاستیدا چاکبوونەوەی 

ە پێناوی  جەستەیی پێویستیە سەرەکیەکە بێت . * یان کاتێ نوێژ دەکەن ل 

ئازاد بوون لە ڕۆحە بەدکارەکان یان چارەسەری نەخۆشی کەسێك دەکەن  

بەاڵم لە ڕاستیدا پێویستیە سەرەکیەکەی کەسەکە چاکبوونەوەی ناخ بێت .  

* یان کاتێ پێیان وایە چاکبوونەوەی جەستەیی یان چاکبوونەوەی ناخ 

ە ئازاد بوون  پێویستیە ڕاستەقینەکەیە بەاڵم لە ڕاستیدا پێویستیە سەرەکیەک

 بێت لە ڕۆحە بەدکارەکان .  

 بخوێنەوە .  ٢٠ -١٤:  ١٧. الوازی باوەڕ . مەتا ٦

 

 . گومان کردن لە دکتۆر و چارەسەرە پزیشکیەکان . ٧

ڕەتکردنەوەی دکتۆرو چرەسەری پزیشکی ڕەنگە هۆکارێك بێت بۆ  

چاکنەبوونەوەی هەندێک کەس . دکتۆرەکان وچارەسەرە پزیشکیەکان 

اسایی چارەسەرن بۆ چاکبوونەوەی خەڵکی . بێگومان  ئامرازێکی ئ

جادوگەران و فاڵگرەوەو دکتۆرە جادوبازەکان و کەڵەشاخگرتن و  

 ئەستێرەناسان وچارەسەری هەڵە ڕەتدەکەینەوە . 
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. چاوەڕێ نەکردن وبێ ئارامی . ئەمەش دەبێتە هۆی چاکنەبوونەوە ،  ٨

ات بۆیە ڕەنگە خودا نایەوێ هەمیشە دەستبەجێ چاککردنەوە ئەنجام بد

هەندێ کات چاکبوونەوەکە دەستبەجێ بێت بەاڵم کاتێکی دیکە درێژخایەن 

 و بە چەند قۆناغێك بێت . 

 . ئازارو ناڕەحەتی لە پێناوی عیسای مەسیح و شانشینیەکەی . ٩

دەشێ ئازار لە پێناوی عیسای مەسیح و شانشینیەکەی هۆکارێك بێت بۆ  

ێ جار خودا داوا لە باوەڕداران چاکنەبوونەوەی هەندێ لە خەڵکی ، هەند

  ٢٤:  ١دەکات بەشداری ئازاری مەسیح بکەن ! بۆیە پۆڵس لە کۆلۆسی 

ی  دا و پاشماوهپێناوی ئێوه  كانم لەئازاره دەڵیت : "  ئێستا دڵشادم بە

و، ی ئە ستەپێناوی جە م، لەكەده واوی خۆمدا تە ستەجە سیح لەی مەنگانەتە

؛   ٥٠: ١٣؛ کردار  ١٣:  ٤پەترۆس ١ەروەها بڕوانە )كڵێسایە ." ه كە

؛   ٣ -١: ٩؛ یۆحەنا ٢٨  -٢٣: ١١کۆرنسۆس ٢؛   ١٩،   ٦، ٥: ١٤

؛ یان ئازاری ڕۆحی لۆقا  ١٤ -١٣: ٤؛ گەاڵتیە   ١٠  -٧: ١٢کۆرنسۆس ٢

 ( .   ١٠: ٤تیمۆساوس  ٢؛  ٢  -١: ٥کۆرنسۆس ١؛  ٢٤ -١١: ١٥

:  ١٢کۆرنسۆس  ٢ودا . . مەبەستێکی شکۆدارو سەروەرانە لەالی خ  ١٠

 (.  ١٠: ١٢کۆرنسۆس ٢؛   ١٤ -١٣:  ٤؛ گەاڵتیە   ١٠ -٧

 د. وەاڵمدانەوەی خەڵکی بەرامبەر بە نەخۆشی  

 . دان بنێ بە نەخۆشیدا و گوزارش بکە لە سۆزو ئازارەکانت .  ١

 بخوێنەوە .  ٤٦: ٢٧؛ مەتا  ٣٥: ١١یۆحەنا 

ۆیان دەگونجێنن  بیربکەوەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە : باوەڕداران چۆن خ 

 لەگەڵ هەموو جۆرە هەستەکاندا کە هەیانە لەکاتی نەخۆشیدا ؟  

 تێبینیەکان .  

بخوێنەوە ، زۆرجار نەخۆشیەکان ئازارو ناڕەحەتی زۆریان  ٤٦: ٢٧مەتا 

هەیە ئایا باوەڕدار دەبێت چی بکات ئایا نکۆڵی بکات لە ئازارەکانی یان  

ڕەنگە نکۆڵی کردن بەرەو دانی پێدا بنێ کە نەخۆشەو ئازاری هەیە ؟ 
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کێشەی زۆر زیاتری بەرێت بۆیە باشترە دانی پێدا بنێ و بە هیوای مەسیح  

 و باوەڕی مەسیحەوە ڕوبەڕوی نەخۆشی ومردن بێتەوە .  

 .    ١٥ -١٣: ٥. ژیانت تاقی بکەوە و دان بنێ بە گوناهەکەتدا . یاقوب ٢

اوەڕدار دەبێت  بیربکەوەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە : بەپێی نامەی یاقوب ب

 چۆن مامەڵە بکات لەگەڵ نەخۆشیەکەیدا ؟  

باوەڕدارەکە پیرەکانی کڵێسا بانگ بکات تاکو نوێژی لە    تتێبینیەکان . دەبێ

پێناودا بکەن ، هەروەها دەتوانێ کەسی نەخۆش بە تەنها نەخۆشیەکەی 

بەهێمنی بەکار بهێنێ بۆ تاقیکردنەوەی ناخ وداننان بە گوناهەکەیدا لەالی  

ناڵیت   ١٦:  ٥یاقوب (    ٩: ١یۆحەنا ١خودا وە خوداش لێی خۆش دەبێت ) 

بە گوناهەدا بەرامبەر هەموو ئەو کەسانەش کە هیچ پەیوەیدیەکیان  دان بنێ 

بە گوناهەکەوە نیە بەڵکو دەڵێت تەنها دان بنێ بەگوناهەکانیدا بەرامبەر بەو  

کەسانەی گوناهەکەی بەرامبەری کردوە یان پەیوەندی بە گوناهەکەوە 

هەیە .  دەبێ باوەڕداران بە ژیانیدا بچێتەوە بۆئەوەی نەخۆشیەکەی   

دەرئەنجامی هیچ گوناهەیەك نەبێت . بەڵکو دەرفەتێکیش بێت بۆ  

نەخۆشەکە بەژیانیدا بچێتەوە و بە ئامانجەکانیدا بچێتەوە تاکو سەرلەنوێ  

خۆی تەرخان بکات بۆ خودا . دەبێت نەخۆش ئەوە بزانێت کە  

چاکبوونەوەکەی هەمو الیەنەکانی ژیانی دەگرێتەوە و هەموو  

ەندامانی خێزانەکەی و دراوسێ و ئامانجەکانی و پەیوەندیەکانی بە خوداو ئ

کارو چاالکیەکانی دەگرێتەوە تاکو زیاتر گەشە بکات و پێبگات لە ڕۆح دا.  

 د. جۆرەها چاککردنەوەی جیاواز . 

ئاشکرای بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە : چاکبوونەوە جیاوازەکان کامانەن 

 .  بە پێی کتێبی پیرۆز ؟ چەند بەشێکی کتێب بخوێنەوە 

 تێبینیەکان .  

بەشێوەیەکی گشتی باوەڕداران دەتوانن جیاکاری بکەن لە نێوان پێنج  

 چاککردنەوە لە کتێبی پیرۆزدا .  
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. چاکبوونەوە لە گوناهەو ئەو بارە ڕووخاوەی بەهۆی گوناهەوە توشی  ١

 بوە .  

 .   ١٦:  ٥؛ یاقوب  ٤: ١٤هۆشەع 

 أ. داننان بەگوناهەدا لە کتێبی پیرۆزدا . 

*داننانی نهێنی کەسێتی لە نێوان گوناهبارەکە و خودا ، چونکە گوناهەی  

( * داننان  ٨:  ٩٠نهێنی هەیە تەنها کراوە بەرامبەر بە خوداو بەس )زەبور 

بەتەنها هەندێ گوناهە هەیە بەرامبەر بە کەسێکی دیکە کراوە یان چەندین  

؛    ٢٤ -٢٣:  ٥تا کەس ، دەبێت دانی پێدا بنرێ لەگەڵ ئەوانەدا بە تەنها ) مە

( . * داننانی ئاشکرا چونکە هەندێ گوناهە هەیە دەکرێ  ١٥: ١٨

بەرامبەر بە کۆمەڵێ یان سەرجەم کڵێسا بۆیە دەبێت بەشێوەی ئاشکراو 

 ( .  ٢٠: ٥تیمۆساوس   ١رابگەیەنرێ و داننی پێدا بنرێ )بڕوانە 

؛   ١٦:  ٥ب. دانن بەگوناهەدا بە ئامادەبوونی باوەڕدارێکی تر . یاقوب 

هەروەها بڕوانە   ١٦:  ٥؛ ئاقوب   ٤ -٣: ١٧؛ لۆقا  ١٠ -٩: ١٠ڕۆما 

 ( .   ٣پاشکۆی  ٢ڕێبەری ڕێنماییەکانی 

ج. داننان بە گوناهەدا بەرامبەر بەو کەسەی خراپەت بەرامبەر کردوە.  

ئەوەیە ئەو کەسەی   ١٦: ٥تێگەیشتینی تەواو لە یاقوب   ١٦:  ٥یاقوب 

ەیە لێت خۆش بێت دانن بنێی بە  خراپەت بەرامبەر کردوە پێویستت بەو

 گوناهەکەتدا بەرامبەری . 

؛   ١٨: ١٢؛ پەندەکان ٣: ١٤٧. چاکبوونەوە لە ناخی تێكشکاو ، زەبور  ٢

٣٠: ١٥   . 

 . چاکبوونەوە لە نەخۆشی جەستەیی .  ٣

 .   ٢١ -٢٠: ٣؛ فیلیپی   ٢٣: ٤مەتا 

 . چاکبوونەوە لە فشارو کۆیالیەتی ڕۆحە خراپەکارەکان . ٤

 .   ٢١: ١٧؛ مەتا  ٣٨: ١٠؛ کردار  ١٨ -١٤ :١٧مەتا 
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 .   ١٤: ٧پوختەی مێژوو  ٢. چاککردنەوەی زەوی . ٥

 هـ . ئامرازەکانی چاککردنەوە .  

 . خودا ئامرازی جیاواز بەکاردەهێنێ بۆ چاککردنەوە . ١

 بزانە . 

أ. چاکبوونەوەی سروشتی ناخ . )هەندێ نەخۆشی هەیە بە هۆی بەکتریا  

ۆی چاک دەبێتەوەو برینەکەی ساڕێژ دەبێت ئەگەر یان بریندار بوون خ 

چی کاتی بوێت ، خودا بۆخۆی ئەو چاکبوونەوە سروشتیەی داوە بە  

 ( . ٣: ١جەستەی مرۆڤ )عیبرانیەکان 

 ب. دکتۆرەکان و چارەسەری پزیشکی وەك ئامرازێك بۆ چاکبوونەوە .  

ەوانەی  هەندێ لە توندڕەوەکانی بزوتنەوەی چاککبوونەوە بە باوەڕ دەڵین ئ

نوێژیان بۆ کراوە بۆ چاکبوونەوە دەبێت ڕایبگەیەنن کە چاکبوونەوەیان 

وەرگرتوە وەکو نیشانەیەك بۆ چاکبونەوەکەیان وباوەڕیان وە دەبێت 

 دارشەق فڕێ بدەن وچارسەرە پزیشکیەکان فڕێ بدەن . 

چەورکردنی نەخۆش بە  ٣٤ -٣٣: ١٠و لۆقا   ١٣ -١٢: ٦بەپێی مەرقۆس 

سەرەکی پزیشکی بوو لە ڕۆژگارەکانی سەردەمی زەیت چارەسەرێکی 

عیسای مەسیح دا . وە لە کتێبی پیرۆزدا چارەسەرکردن بە دەرمان لە  

گەشەکردنی قۆناغی سەرەتاییدا بوو . قوتابیەکان نەخۆشەکانیان بە زەیت  

چەور دەکرد وچاکدەبوونەوە . وە سامیریە چاکەکارەکە برینی پیاوەکەی 

وی کەوتبوو ، وە زەیت و شەرابی کرد بەسەر  تیمار کرد کاتێ لەسەر زە

برینەکەیدا . ئەو کات زەیت بەکاردەهات بۆ برین وزامە دەرەکیەکان 

( ، بەاڵم شەراب بەکار دەهات بۆ پاكکردنەوەی برین )  ٦: ١)ئیشایا 

( . دوایی پیاوەکەی سواری گوێ درێژێك کردو بردی  ٢٣: ٥تیمۆساوس ١

کردنی . مەسیح ستایشی ئەم بۆ شوێنێکی حەوانەوە بۆ چاودێری 

سامیریەی کرد لەوەی کە کردی ، بێگومان پۆڵس زۆرێك لە باوەڕداران 

سودمەند بوون لە خزمەتە پزیشکیەکان و چارەسەرەکان کاتێ لۆقا 

پێشکەشی دەکردن ، هەر بۆیە پۆڵس لۆقای بە دکتۆری خۆشەویست ناو  
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دنەوەی  . لەگەڵ ئەوەی پۆڵس هێزی چاککر ١٤:  ٤دەبرد لە کۆلۆسی 

هەبوو بەاڵم ترۆفیمۆسی لە میلیتس بەجێ هێشت ، با وای دانێین بۆئەوەی  

کەمێك پشوو بدات ئەمەی کرد تاکو چارەسەر وەردەگرێ بەپێی ئەو  

سەردەمە یان چاکبوونەوەی سروشتی ناخ ئەو چارەسەرەی لەسەرەوە 

تیمۆساوس ٢باسمان کرد کە بەشێوەی سروشتی بۆخۆی چاک دەبێتەوە )

٢٠: ٤  .) 

 چاکبوونەوە بە پەرجوو .  

. خودا بەهرەی ڕۆحی جیاوازی چاککردنەوەی بە   ٢٨: ١٢کۆرنسۆس ١

هەندێ باوەڕدار داوە . ئەم توانایە چاککردنەوەی ڕۆح و جەستەی خەڵکی 

 لەخۆ دەگرێ .  

 

 

 د. چاکبوونەوەی یەکجارەکی و تەواوەتی . 

؛    ٥٧ -٥٠: ١٥کۆرنسۆس ١؛   ٣ -١:  ٣یۆحەنا ١؛  ٥٠: ١٥کۆرنسۆس ١

 ( .  ٤: ٢١؛ بینین  ٢١ -٢٠: ٣فیلیپی 

 . ئەوانەی بەهرەی تایبەتیان هەیە وەك ئامرازێك بۆ چاککردنەوە . ٢

ئاشکرای بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە : ئەو ماوانە کامانە بوون لە 

مێژووی ڕزگاری خوداییدا بەناوبانگ بوون بە تایبەتی لە ڕودانی 

 پەرجوو تیایدا ؟   

 

 

 تێبینیەکان .  

 أ. دەرچوون . 
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 . ٩  -٤: ٢١؛ سەرژمێری  ٢٧  -٢٢: ١٥دەرچوون 

 ب. پێغەمبەران . 

 بخوێنەوە .   ١٦ -١:  ٥پاشایان   ٢؛  ٢٤  -١٧: ١٧پاشایان  ١

 ج. عیسای مەسیح . 

 بخوێنەوە .   ٣٨: ١٠؛ کردار   ٢٤ -٢٣: ٤مەتا 

 د. نێردراوان . 

؛ عیبرانیەکان   ٣: ١٤؛ کردار  ١٢: ١٢کۆرنسۆس ٢؛    ٢٠: ١٦مەرقۆس 

 بخوێنەوە .    ٤ -٣: ٢

:  ١٢کۆرنسۆس ١هـ . خاڵی گۆڕانکاری لە مێژووی کڵێسای ئەمڕۆدا .  

 بخوێنەوە .    ١٢:  ١٤؛  ٢٨

تا ڕۆژگاری ئەمڕۆ و تا ئێستا بەردەوام کاری پەرجوو ڕوودەدات ! لە  

یبەت و کاتی تایبەت ڕوودەدات . بۆیە  هەموو شوێنێك بەاڵم بەشێوەی تا

فێردەکات کە دەبێت هەمیشە خزمەتی نەخۆشەکان بکرێت   ١٤:  ٥یاقوب 

لە هەموو کڵێسایەکدا لە ڕێگەی پیرەکانەوە ئەگەر چی بەهرەی 

 چاککردنەوەیان هەبێت یان نا !  

. نوێژی پیرەکان و چەورکردنی نەخۆش وەکو ئامرازێک و کەناڵێك بۆ  ٣

 چاککردنەوە .  

. مەرج نیە خزمەتکردنی چاککردنەوە تەنها لەالیەن   ١٦ -١٣:  ٥یاقوب 

ئەوانە بەڕێوە ببرێت کە بەهرەی چاککردەوەیان هەیە وەك لە  

 دا هاتوە .   ٣٠: ١٢کۆرنسۆس ١

 ب. چاککردنەوە بە زەیت نهێنیەکی کڵێسایی نییە .  

و بوە    ١٦  -١٣: ٥فێرکردنێکی هەڵە دروست بوو سەبارەت بە یاقوب 

. * لە    ١٥١٧یتێك لەنێو کڵێساکان پێش بزوتنەوەی چاکسازی ساڵی نەر

سەدەی سێ یەمدا دوای مەسیح نەریتێك دەرکەوت دەبوو قەشەی ناوچەکە 
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زەیت بەکاربهێنێ بۆ چەوکردنی نەخۆش . * لەسەدەی دەیەم زیاتر 

پێداگری لەسەر کراو وای لێهات تەنها کاهین بۆی هەبوو ئەم کارە بکات .  

دوازدەیەم دەستەواژەی "چەورکردنی کۆتایی" دەرکەوت بۆ   * لە سەدەی 

"چەورکردنی نەخۆش" وە " چەورکردنی ئەوانەی لەسەر مەرگدا بوون  

" ئیدی ئەم چەورکردنانە تەنها بۆ ئەوانە بوو کە لەسەرە مەرگ دا بوون .  

*لەسەدەی سیازدەیەم چەورکردنی نەخۆش بە یەکێك لە حەوت نهێنیەکە  

ڕاگەیەنرا هەرکەسێ  ١٥٤٥ۆبوونەوەی ترێنت ساڵی ڕاگەیەنرا . لە ک

نکۆڵی بکات لە چەورکردنی پیرۆز بە ئەناسیما ناودەبرێ واتە نەفرەت 

 لێکراو .  

ڕوونە کە ئەم نەریتە ناکتێبیانە و بۆچوونە ناکتێبیانە هیچ پەیوەندیەکیان بە  

ەوە نیە . جونکە نامەی یاقوب باسی ئامادەکاری  ١٥ -١٤:  ٥یاقوب 

ناکات بۆ مردن بەپێچەوانەوە ، باسی خزمەتی پیرەکان دەکات لە کەسێك 

ڕێگەی نوێژەکانیان وچەورکردنی نەخۆش بە ئامانجی چاککردنەوەی و  

 گەڕانەوەی بۆ تەندروستی و ژیان !  

ج. ئەو کارو چاالکیانەی گرێدراون بە خزمەتی چاککردنەوەوە لە ڕیگەی  

 پیرەکانەوە .  

ە چەورکردن بە زەیت بەاڵم دڵنیایی  فەرمان ناکات ب ١٣: ٦مەرقۆس 

دەدات لەوبارەیەوە . چونکە چەورکردن بە زەیت چارەسەرێکی پزیشکی  

 سەرەکی بوو لە سەردەمی عیسادا ، وە وەکو چارەسەر بەکاردەهێنرا .  

دەبێت سەرنج بدەین بەو ئاماژەیەی لێرەدا هەیە لەبارەی دەستی پیرەکان 

دانانە لەسەر نەخۆش هێمایەکە  کەلەسەر نەخۆشەکە دادەنرێ ئەو دەست 

( وە دەسەاڵتی نێردراوان )  ٥:  ٦بۆ دەسەاڵتی عیسای مەسیح )مەرقۆس 

 ( .   ٨: ٢٨کردار 

 . نوێژ بەباوەڕەوەو دەرئەنجامەکەی .٤

 أ. ئامانج لێرەدا هاندانی باوەڕیان دەرکەوتن و پیشاندانی باوەڕ نیە . 
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بەڵێنەکانی تایبەت بە   ئاشکرای بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە : ئامانج لە

 نوێژ کامەیە لە کتێبی پیرۆزدا ؟ چەند بەشێکی کتێبی پیرۆز بخوێنەوە .  

؛   ١٩: ١٨؛ مەتا  ١٣: ١٤؛ یۆحەنا  ٢٤: ١١؛ مەرقۆس  ١٥:  ٥یاقوب 

 .   ٨: ٥٦زەبور 

 باوەڕمان هەمیشە دڵنیایی نیە .  

لە  کتێبی پیرۆز نافەرموێ کاتێ دەتوانین نوێژ بکەین کە باوەڕێکی پڕ 

دڵنیاییمان هەبێت سەبارەت بەوەی داوای دەکەین چونکە دەبینین لە 

 ."   ڕیم بدهتی بێباوه، یارمەیە ڕم هەدەڵێ "  باوه   ٢٤ -٢١: ٩مەرقۆس 

 باوەڕمان پێوەر نیە بۆ بەدەنگەوەهاتنی خودا لە نوێژەکانماندا . 

ات پۆڵس دەڵێ خودا توانادارە لەوەی زۆر زیاتر کاربک  ٢٠: ٣ئەفەسۆس 

 لەو ڕێژەیەی ئێمە داوای دەکەین یان بیری لێ دەکەینەوە .  

؛   ٢٤  -٢٣: ٤نابێت باوەڕیکەمان باوەڕێکی ڕووکەش بێت . یۆحەنا 

 .  ١١،  ٩: ١٢کۆرنسۆس ١

باوەڕی ڕاستەقینە هەمیشە باوەڕی هەیەو متمانەی هەیە یان نەخۆشەو 

. مەتا  ئارام دەگرێت و چاوەڕێی خودا دەکات لەوەی بۆی دیاری کردوە 

؛   ١٤:  ٥؛ یاقوب ١٣: ١٤؛ یۆحەنا   ٢٤ -٢٢: ١١؛ مەرقۆس ١٩: ١٨

 .    ١٠ -٧: ٦مەتا 

ب. ئامانج لە بەڵێنەکان هاندانی باوەڕدارانە ئازابن و متمانەیان هەبێت لە  

؛   ٣٩: ٥؛   ٣٥ -٣٣: ٣؛  ٢٢  -٢٠: ٢؛  ١٧: ١نوێژەکانیاندا . مەرقۆس 

؛ مەرقۆس  ٣٩ -٣٨:  ١٠؛  ٤٥،  ٤٣: ٩؛  ١٣ -١٢: ٩؛  ١٥: ٨؛  ٢٧: ٧

٢٤ -٢٢: ١١   . 

زمانی هێمادار  ئاشکرای بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە : لەژێر ڕوناکی

  -٢٢: ١١ئەوەی عیسا بەکاری هێنا چۆن دەبێت تێبگەین  لە  مەرقۆس 

 ؟   ٢٤
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  ٧: ٤؛ زەکەریا   ٤: ٤٠زمانی هێمادار یان بە نموونە قسەکردن .  ئیشایا 

 ،    ٢٤: ١١مەرقۆس 

 باوەڕ چیە ؟ 

*باوەڕ پەنجەرەیەکی ڕۆحیە لەڕێگەیەوە خۆشەویستی خودا دێت و  

؛    ١٣  -١٢: ١؛ یۆحەنا  ٥،  ١: ٥ت .  ڕۆما لەناخدا نیشتەجێ دەبێ 

. * وە باوەڕ ئامرازێك   ١٠ -٨: ٢؛ ئەفەسۆس  ١٤  -١٣: ٢سالۆنیکی ٢

وە ماگنێتێك بوو بۆ    ٦: ١٥بوو بۆ بێتاوانکردنی ئیبراهیم پەیدابوون 

:  ١١ڕاکێشان و دوورخستنەوەی موسا لە خۆشیەکانی میسر عیبرانیەکان 

:  ٦کانی ئەریحای ڕوخاند )یەشوع وە ئەو هێزە بوو کە شورا  ٢٧ -٢٤

  ٢؛  ٤٧ -٤٥: ١٧سامۆئیل ١؛   ١٦: ١( . هەروەها بڕوانە ڕائۆس ٢٠

 .   ٢٧ -٢٣: ١٩؛ ئەیوب  ٣٧ -١٤: ١٩پاشایان 

؛   ٢٧: ٣٣باوەڕ پشتبەستنە بە خودا لە هەموو بارودۆخەکاندا ) دواوتار 

 ( .  ٤: ٥یۆحەنا ١؛  ١: ١١؛ عیبرانیەکان  ٥: ٣٧زەبور 

 کێو .  گواستنەوەی

 .  ١٢:  ١٤؛ یۆحەنا  ٢٤: ١١مەرقۆس  ١٧: ١٠؛ لۆقا   ٢٩: ١١مەتا 

:  ١٦وە کردار  ٤٣ -٣٢: ٩؛  ١٦ -١٢: ٥؛  ١٦،  ٩  -٦: ٣بڕوانە کردار 

 .   ٨: ١؛ کردار  ١٢ -٩:  ٢٠؛  ١٢  -١١: ١٩؛   ١٨ -١٦

مەتا   ٥: ٦،ەتا  ٧: ٧مەتا  ١١: ٧مەتا  ١٣: ١٤نوێژی راستەقینە . یۆحەنا 

 .   ٢٤: ١٦حەنا یۆ  ٤٨ -٤٣: ٥

یۆحەنا   ١٩: ١٨مەتا  ١٥:  ٥متمانە ، نەك ئینکاری و زۆرداری . یاقوب 

١٣: ١٤  . 

ج. جەوهەری باوەڕ لە نوێژدا ئاسودەیی و متمانەو خواستی سەروەرانەی 

 بخوێنەوە .   ١٥:  ٤؛ یاقوب  ٤٢:  ٢٢؛ لۆقا  ١٠  -٩: ٦خوداییە . مەتا 

ەری باوەڕ چی یە تایبەت  ئاشکرای بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە : جەوه

 بە نوێژ ؟  
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جەوهەری باوەڕ تایبەت بە نوێژ ئاسودەیی و متمانەو خواستی  

سەروەرانەی خودایە . ئەمەش لە فێرکردنەکانی خوداوەند لە نوێژی ئەی  

باوکمان لە ئاسمان دا هەیە کە پێمان دەفەرموێ بەو شێوەیە نوێژ بکەین .  

 .   ٢٨: ٨هەروەها ڕۆما  ٢٩:  ٢٩بڕوانە دواوتار 

 و. کەشی چاککردنەوە 

پێشەکی : کاتێ باوەڕداران نوێژ دەکەن لە پێناوی چاککردنەوەی نەخۆش  

دەبێت لە کەشێکدا نوێژ بکەن کە باوەڕو خۆشەویستی تیایدا سەروەر بێت.  

پەیڕەوکردنی باوەڕو خۆشەویستی بەپرسیارێتی ئێمەیەو بەرپرسیارێتی  

 خوداش ئەوەیە کاردەکات بە پێی خواست و دەسەاڵت وسەروەری خۆی .  

 باوەڕو چاککردنەوە .  . ١

أ. باوەڕ ، باوەڕنیە بە خۆت یان بەو کەسەی نوێژی چاککردنەوەی 

. بەڵکو باوەڕە بە خودا و    ٩: ١٢کۆرنسۆس ١لەپێناودا دەکەیت . بڕوانە 

 هەروەها باوەڕیش لە خوداوەیەو دیاری خودایە .  

ب. دەبێت  باوەڕمان بە دانایی و هێزو دەسەاڵت و خۆشەویستی خودا  

 .   ١٧: ٣٢؛ یەرمیا  ٢٨:  ٨ت بە تەواوەتی و بەردەوام . ڕۆما هەبێ

 .  ٢٠: ١٧ج. دەشی باوەڕ گەشە بکات . بڕوانە مەتا  

د. نوح و ئیبراهیم توانیان باوەڕەکەیان پەیڕەو بکەن کاتێ خودا خواستی  

( هەروەها بڕوانە زەکەریا ٨ -٦: ١١خۆی ڕاگەیاند بۆیان )عیبرانیەکان 

( . ئیدی بەم  ١٣: ٤؛ فیلیپی  ٢٦:  ١٩؛ مەتا  ٢٩: ١٨؛ زەبور  ٧: ٤

شێوەیە ، بەو باوەڕەکەی کە بونیاد نراوە لەسەر ئەو ئەرکەی خودا  

دیاریکردوە بەبێ خۆدانەدەستەوە بەردەوام دەبێت و خاونابێتەوە و هیچ  

 شتێکیش مەحاڵ نابێت لەالت !  

 . خۆشەویستی و چاککردنەوە . ٢

 .  ٢: ١٣: ١کۆرنسۆس 
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ەڕداران پێداگری دەکەن لەسەر هێزو دەسەاڵتی خودا لە  أ. زۆرێك لەباو

 چاککردنەوەدا . 

ئەو باوەڕدارانە جەخت دەکەنەوە لەسەر بەڵێنی خودا بە کاری پەرجوو ،  

 هەروەها بە باوەڕ .  

ب. هەندێ باوەڕداری تر جەخت دەکەنەوە لەسەر خۆشەویستی خودا لە  

 چاککردنەوەدا . 

ەسەر بەڵێنی خودا کەتایبەتە بە دانایی و  ئەو باوەڕدارانە جەخت دەکەنەوە ل

خۆشەویستیەکەی ، ئەوان زیاتر جەخت دەکەنەوە لەسەر خۆشەویستی .  

بۆیە پێیان وایە دەبێت نەخۆش هەرچی شتێکی تێدا بێت دژ بە  

 خۆشەویستی دەبێت فڕێی بداتە دەرەوە .  

هیچ زیانێکی ئەم جۆرە بۆچوونانە چونکە نەخۆش وهەموان خوشکوبران  

کەوە نوێژ دەکەن وهەموان ملکەچی خواستی خودان " با بە خواستی  و پێ

 تۆ بێت نەك خواستی من " !  

  

 

    

(  نوێژێك ڕەنگدانەوەی وشەکانی خولەك  ٨)   نوێژ

 خودا بێت  

٥ 

                  

    

، نوێژێکی کورت ئەوە دەربخات کە ئەمڕۆ   بە نۆرە نوێژ بکەن 

فێربوون . یان کۆمەڵەکە بکە بە دوو یان سێ کۆمەڵ و نوێژێك  

 بکەن ڕەنگدانەوەی ئەوە بێت کە ئەمڕۆ فێربوون .  
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وانەی داهاتوو  ) دوو خولەك ( بۆ  ئەرکی ماڵەوە   ٦ 

    

ئەرکی داهاتوو بدە بە ئەندامانی کۆمەڵەکەت بە  ڕابەری 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 

ان لەگەڵ کۆمەڵێکدا( فێرکردنی پەیوەست بە " نەخۆشی کەسێكی تر ی

 و چاکبوونەوە " .  

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

.    ٧ -٤هەموو ڕؤژێك هاوکاری وەربگرە لە نیوەی بەشێك لە بینین 

 باشترین شێوازی ڕاست بەکاربهێنە و تێبینیەکانت بنوسەوە .  

٤- لەبەرکردن : ڕامان بکە لە ئایەتی نوێی کتێبی پیرۆز و لەبەری  

. ڕۆژانە بەو پێنچ ئایەتەدا بچۆرەوە کە لەبەرت   ١٣: ١٦بکە. یۆحەنا 

 کردوون .   

٥- وانەی کتێبی پیرۆز . وانەی داهاتووی کتێبی پیرۆز ئامادە بکە لە 

. ئەو پێنج ڕێگەیەی لێکۆڵینەوەی کتێبی پیرۆز ٢٠ماڵەوە : یۆحەنا 

ەو و سودیان لێ ببینە. تێبینیەکانت بنوسەوە .  بەکار بهێن  

٦- 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  -٧

ئەو تێبینیانە بنوسەوە کە پەیوەندیان بە کاتی خەڵوەتت لەگەڵ خودا و  

 ئایەتەکانی لەبەرکردن و فێرکردن و ئامادەکاری یەوە.  

  

 

      

  

 ٤٤وانەی  –ڕێبەری هەشتەم         
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 ١ نوێژ 

 

نوێژ بکەو کۆمەڵەکەت وئەم پرۆگرامی ڕاهێنانە  ڕابەری کۆمەڵەکە : 

 تەرخان بکە بۆ بونیادنانی کڵێسای مەسیح . 

 

خولەك( بینینی یۆحەنا ٢٠بەشداریکردن )   ٢ 

 

و پەڕاوی تایبەتی خەڵوەتی ڕۆحیتان بە نۆرە بەشداری بکەن 

ئەوەی فێری بوون لە خەڵوەت و تێڕامانەکانتان لەو بەشە  بخوێننەوە

(.   ٧ -٤ێبی پیرۆز ) بینین دیاریکراوەی کت  

گوێ بگرن لەو کەسەی بەشداری دەکات ، بەشێوەیەك مامەڵەی لەگەڵ 

بکەن هەست بکات ئەوەی دەیڵێ جێی بایەخی ئێوەیە ، پێشوازی  

 لێبکەن . مشتومڕی لەگەڵ مەکەن لەو بابەتەی بەشداری پێدەکات .

 تێبینەکانتان بنوسنەوە .  

 

 

١٣: ١٦یۆحەنا خولەك( ٥لەبەرکردن )  ٣ 

           

١٣: ١٦بکەن بۆ یۆحەنا  پێداچوونەوەدوو بەدوو   

 

 

 ٤   ٢٠خولەك(                یۆحەنا  ٨٥فێرکردن )

 

لە ئینجیلی یۆحەنا تایبەتن بە هەستانەوەی   ٢١و   ٢٠: بەشەکانی  پێشەکی

مەسیح لە مردن و دەرکەوتنی بۆ مەریەمی مەجدەلی و قوتابیەکانی تر .  

نوسەر پێناسەی ئامانجەکەی دەکات لە  ٣١  -٣٠: ٢٠وە یۆحەنا 

 نوسینەوەی ئینجیلەکەی .  

ڕەنگە وەها دەربکەون شایەتەکانی نوسراو لە ئینجیلی مەتاو مەرقۆس و  

لۆقاو یۆحەنا پێچەوانەی یەکتر بن ئەم جۆرە پێچەوانەیەی یەکتر دەکرێ 

شرۆڤەی بکەین و ڕاڤەی بکەین بە شێوەیەکی ماقوڵ وجێی ڕەزامەندی  
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بێت بەشێوازێك هیچ دژبەیەکبوون وپێچەوانەیەك نەمێنێت بەبێ چارەسەر. 

تێ چوار ئینجیلەکە دەخوێنینەوە پێکەوە ، هیچ جیاوازیەك نابینین لەهیچ  کا

ڕوداوێکدا کە ڕوویانداوە . چونکە هەموو نوسەرانی چوار ئینجیلەکە 

گوێبیستی شایەتیەکانی خەڵکی بوون وهەروەها خۆیان قوتابی عیسا  

بوونەو چەندین جار گوێبیستی عیسا بوونە ، وە لە کۆتاییدا هەریەك لەوان 

 ئەوەی نوسیوەتەوە کە بە گرنگی زانیوە .  

 

 

        

   وشەکانی خودا             : بخوێنەوە .١هەنگاوی 

 .   دەخوێنینەوە  ٢٠پێکەوە 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 

 ێوەیەکی جیاواز بەشداری دەکەن(.    ش

  

 جەستەی هەستاوەی عیسا . : ١ئاشکراکردنی 
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چوار ئینجیلەکە ئاماژە دەکەن بۆ ئەوەی عیسای مەسیح بە جەستەوە 

هەستایەوە و کفنە پێچراوەکان بە جەستەیەوە ڕێگر نەبوونە لە  

نەیتوانیوە  هەستانەوەی ، هەروەها گۆڕە داخرەوەکەش بەهەمان شێوە 

ڕێگر بێت . دەرگاکان و دەرگای داخراوی تێپەڕاندو و دەرکەوت و دیار  

نەما وەك چۆن دەیویست . ئەمەش واتای ئەوە نیە سروشتە مرۆڤانەکەی 

هەروەها هەمان خەسڵەتە خوداییەکەی لە خۆ گرتبوو ، چونکە عیسای  

  مەسیح دوو سروشتی هەیە : سروشتی خودایی و سروشتی مرۆڤانە ، وە

هەردوو سروشتەکەی تێکەڵ نەبوون لەسەر زەوی هەروەها ە ئاسمانیش  

لە شکۆمەندیەکەیدا بە شێوەیەك هەر یەك لەو دوو سروشتە بەشداری  

سروشتی بەرامبەری بکات ، هەردوو سروشتەکە بە ناوازەیی دەمێننەوە و  

تێکەڵ بەیەك نابن و ناگۆڕێن ، بەاڵم لەهەمان کاتدا لەیەکتریش جیانابنەوە! 

ئەوە بڕیاری باوەڕی کڵێسای مەسیحە سەبارەت بە سروشتی عیسای  

 مەسیح لە کۆنەوە . 

لەسەروو ئەمەشەوە ئەوەی هەستایەوە تەواوی جەستەی عیسای مەسیح  

بوو ، نەك وەك ئەو لیبراڵیانەی پێیان وایە تەنها ڕۆحی مەسیح بوە بەڵکو  

دێوێکی  جەستەی مەسیح هاتە دەرەوەو هەستایەوە ، وە جەستەی مەسیح 

دکائیەکان دەیڵێن بەڵکو    –ئەفسانەیی نەبوو وەك چۆن دۆسیتیەکان 

جەستەی ڕاستەقینەی بوو ! عیسا سەلماندی کە جەستەی ڕاستەقینەیەتی 

یۆحەنا ١؛   ٣٩: ٢٤بەوەی بانگی قوتابیەکانی کرد تاکو دەستی لێبدەن لۆقا 

. جەستەی مەسیح    ٤٣ -٤٠: ٢٤وە نانی خوارد لەگەڵیان لۆقا  ١: ١

وە   ٢١: ٣جیاواز نەبوو بەڵکو هەمان جەستەبوو کە گۆڕابوو فیلیپی 

وەك چۆن جەستەی مەسیح   ٥٤  -٥٣، ٤٤ -٤٢: ١٥کۆرنسۆس  ١بڕوانە 

هەستایەوە جەستەی باوەڕدارانیش لە ئایندەدا هەڵدەستنەوەو ئیدی نامرن و  

نەخۆش نابن و الواز نابن و دوبارە نامرنەوە تاهەتایە . چونکە جەستەیان 

دار دەبێت واتە هەڵگری هەمان خەسڵەتەکانی خودایی دەبن وەکو شکۆ

خۆشەویستی خودا و پیرۆزی و ڕاستودروستی و هێزو دەسەاڵت 

وداناییەکەی . ئەو جەستەیەش نەمرە واتە ئیدی تاهەتایە دەژی لە خۆشی  

تاهەتاییدا لە ئامادەگی خودادا ! وە ئەو جەستەیە ڕۆحیە واتە ڕۆحی پیرۆز  
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ە و دەسەاڵتدار دەبێت بەسەریدا ، زۆر حەز دەکەم جەستەم  نوێی دەکاتەو

 هەستێتەوە ئەوکات جەستەم دەگۆڕێ و وەکو جەستەی عیسای مەسیح !  

 ٣١ -٣٠: ٢٠یۆحەنا 

 : ئایەتە پەرجوییەکان کە یۆحەنا لە ئینجیلەکەیدا نوسیونی.  ٢ئاشکراکردنی 

ەکەیدا تاکو  یۆحەنا دەڵێ ئەو کۆمەڵێ ئایەتی پەرجوویی نوسیوە لە ئینجیل

خوێنەران بەردەوام بن لە باوەڕ بەوەی عیسای مەسیح کوڕی خودایە ، وە  

،  یەكەسیحەعیسا مە  ڕ بهێنن كە ی نووسراون تاكو باوهمانەئە دەڵێ  "   

 "  بێتو ژیانتان هە ناوی ئە  ڕهێنان بە باوه ، تاكو بەكوڕی خودایە 

 

 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   ٣١ -١:  ٢٠ڕاگەیەنراون لە یۆحەنا 

 لێی تێنەگەیشتووین پرسیاری لەبارەوە بکەین.  

ازی پرسیارەکەت هەوڵ بدە ڕوون بێت ، دواتر  : وریا بە لە شێوبنوسە

 پرسیارەکەت لە پەڕاوەکەتدا بنوسەوە. 

: )  دوای ئەوەی ئەندامان کاتێك بەسەردەبەن لە   بەشداری بکە

بیرکردنەوەو نوسینەوە ، یەکەمجار داوا لە هەر یەکێكیان بکە  

 پرسیارەکانیان بخەنە ڕوو (.  

ر هەڵبژێرە وە هەوڵ بدە لە  : ) دوای ئەوە ، هەندێ پرسیا  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 (.    

  

 

 

    ٢ -١: ٢٠یۆحەنا       
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چۆن دڵنیا دەبیت لەو بیرۆکەیەی کە مریەمی مەجدەلی :   ١ پرسیاری

  بەتەنها نەبوە لەالی گۆڕەکە لەو کاتەدا  ؟ 

 تێبینیەکان .  

لە ڕاستیدا ئەگەر بەتەنها یەك ئینجیل بخوێنینەوە ،وا دەردەکەوێت کە 

ن ، بۆ نمونە ئینجیلەکان دژیەکبونیان تێدایە یاخود پێچەوانەی یەکتر

یۆحەنا باسی یەك ژن دەکات وە مەتا باسی دوو ژن دەکات بەاڵم 

مەرقۆس باسی سێ ژن دەکات وە لۆقا باسی زیاتر لە سێ ژن دەکات 

لەالی گۆڕەکە . بەاڵم گەر هەموو ئینجیلەکان بخوێنینەوە دەبینین هیچ  

ەکات دژیەکبونێکیان نیە و پێچەوانەی یەکتر نین . لۆقا بەڕوونی ئاماژە د

بەوەی لەوێدا زیاتر لە سێ ژن هەبوون لە کۆمەڵێك لەو ژنانەی چوون  

وە مەتاو مەرقۆس جۆرێك لە کورتکردنەوە  ١٠: ٢٤بۆالی گۆڕەکە لۆقا 

پێشکەش دەکەن بۆ نمونە مەتا باسی مریەمی مەجدەلی و  مریەمەکەی تر 

ەی  دەکات . بەاڵم یۆحەنا پێدەچێ ئینجیلەکانی دیکەی خوێندوەتەوەو باسەک

لەوەدا کورتکردۆتەوە کە تەنها تایبەت بێت بە مەریەمی مەجدەلی .  

ئەمەش ئەوە ناگەیەنێ یۆحەنا بڵێ تەنها یەك ژن لەالی گۆڕەکە بوە لەو  

جارەدا . چونکە مەریەم بە پەترۆس دەڵێ خوداوەندیان لە گۆڕەکە بردوە  

ازانین !  و نازانین لە کوێ دایانناوە ! مریەمی مەجدەلی ناڵێ نازانم دەڵێ ن

بەشێوەی کۆ ! ئەمەش ئاماژەیە بە ڕوونی بۆئەوەی ژنانی دیکەی لەگەڵدا 

 بوە لەالی گۆڕەکە وەك چۆن ئینجیلەکانی تر نوسیویانە !  

 ٩ -٣: ٢٠یۆحەنا 

 : بۆچی پەترۆس ویۆحەنا دەتسبەجێ باوەڕیان کرد ؟ ٢پرسیاری 

 .  تێبینیەکان

یەکان کە گۆڕەکە بەتاڵە دوای ئەوەی مریەمی مەجدەلی هەواڵی دا بە قوتاب

، پەترۆس و یۆحەنا بەڕاکردن ڕۆیشتن بۆالی گۆڕەکە وە کاتێ گەیشتن  

کفنە پێچراوەکەیان بینی بەبێ جەستە ، ئیدی دەستبەجێ پەترۆس ویۆحەنا 
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باوەڕیان کرد کە عیسای مەسیح هەستاوەتەوە لە مردن و زیندووە . بۆیە  

 ی پەترۆس و یۆحەنا کتێبی پیرۆز واتایەیەکی نوێ لەخۆ دەگرێ لەال

یشتبوون  گەكان تێنە پیرۆزه نووسراوه هێشتا لە و كاتەئە"   ٩: ٢٠یۆحەنا 

ئەوەی ئەوان چەندین   ... " لەگەڵ وهستێتە نێوان مردوواندا هە بێ لەده كە

  ١٦جار پەیمانی کۆنیان خوێندبۆوە بەاڵم لێی تێنگەیشتبوون وەکو زەبور 

  تۆ گیانم لە چونكە دەفەرموێ : "  ١٠: ١٦ەبور . بۆ نمونە ز ٥٣و ئیشایا 

ی تۆ پیرۆزت  وهیت ئە ها ڕێگا نادهروههە  جێناهێڵیت، جیهانی مردوواندا بە 

دوای  لە"  ١١:  ٥٣." وە ئیشایا   ن بێتناو گۆڕ بۆگەلە كردووه

 بێت، بە بینێت و تێر ده ی گرت،ڕووناكی ژیان دهرگەی بەوئازارهئە

و  كات و ئە س بێتاوان ده م زۆر كەكەڕاستودروستە  نده زانینی بە 

؛  ٣١: ٩؛   ٣١: ٨؛ مەرقۆس  ٤٤:  ٢٤." لۆقا  گرێتڵدهكانیان هە تاوانە

٣٤  -٣٣: ١٠  !) 

 

  ١٧ -١٤: ٢٠یۆحەنا 

 : بۆچی عیسا بە مەریەمی مەجدەلی ووت دەستم لێمەدە ؟ ٣پرسیاری 

 .  تێبینیەکان

ەسیح دەرکەوت بۆ مەریەمی مەجدەلی ، سەرەتا  کاتێ خوداوەند عیسای م

مەریەم وایزانی باخەوانەکەیە . بەهۆی ئەوەی بڕوای نەبوو عیسا بە  

زیندوویی ببینێت بەڵکو ئەو دەگەڕا بەدوای جەستەیەکی مردوودا! بەاڵم  

کاتێ عیسا بەناوە ئارامیەکەی بانگی کرد "مریەم" وە بەزمانی دایکی 

ای ناسیەوەو حەزی کرد بەتوندی بیگرێ  قسەی لەگەڵ کرد ، ئیدی عیس

 بەشێوەیەك ڕیگەی نەدا جارێکی تر بڕوات . 

پێش مردنی عیسا مریەم بۆ ماوەیەکی زۆر ئەزموندار بوو لە بینینی عیسا  

لەگەڵ قوتابیەکان وەبەشداری گەرم و باشی هەبوو لەگەڵیدا . بۆیە عیسا  

. چونکە   پێی دەڵێ نەیگرێ بەو شێوەیەی کە ڕێگر بێت لە ڕۆیشتنی

هێشتا نەگەڕاوەتەوە بۆالی باوك . عیسا ناڕازی نەبوو لە دەستلیدانی و  
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گرتنی بەاڵم پەیامێکی دایە کە چیتر وەکو پێشوو لەگەڵیان نابێت بەڵکو  

وەك چۆن بۆ ئەو دەرکەوت بۆ کەسانی دیکەش دەردەکەوێت هەروەها 

ەو پەیوەندیە  پەیامێك بوو کە پەیوەندیەکان گۆڕان لەگەڵ قوتابیەکانیدا . ئ

ڕۆژانەی پێشتر کە بەشێوەی بینراو لەگەڵ یەك بوون کۆتایی هات .  

چونکە پاش ماوەیەکی کورت بەرزدەبێتەوە بۆ ئاسمان وڕۆحی دەڕژێنێتە  

سەر قوتابیەکانی و ئەوانەی بەشداری دەکەن بە هەمیشەیی وە ئەم  

دڵخۆشی وشادیە زۆر مەزنترە ، چونکە بەشداریەکی خوداوەندی  

 ەیە لەئاسمان لەگەڵ کڵێساکەی لە زەوی !  هەستاو

  ٣١ -٣٠: ٢٠یۆحەنا 

: بۆچی عیسا بە هەندێ لە ژنەکان دەڵێ ئەو دەڕوات بۆ  ٤پرسیاری 

 جەلیل وە بە مەریەمی مەجدەلی دەڵێ ئەو دەڕوات بۆالی باوکی ئاسمانی؟

 تێبینیەکان . 

 ؛ مەتا  ٧: ٢٨أ. هەستانەوەی عیسای مەسیح و دەرکەوتنەکانی . مەتا 

٢٠  -١٦: ٢٨   

 ب. بەرزبوونەوەی عیسای مەسیح و پەیوەندی نوێ . 

:  ٨؛ هەروەها بڕوانە یۆحەنا  ١٥ -١٣: ١٥؛ یۆحەنا  ١٧: ٢٠یۆحەنا 

٤٤ -٤١   . 

 ٢٣ -٢١: ٢٠یۆحەنا 

: ئەو دەسەاڵتە کامەیە عیسای مەسیح نێردراوەکانی پێنارد بۆ  ٥پرسیاری 

 جیهان ؟ 

 تێبینیەکان . 

أ. ئەوکات نێردراوێتی بەڕێژەی یەکەم بۆ نێردراوەکانی عیسای مەسیح  

 بوو .  
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لەو ئێوارەدا کە عیسا هەستابۆوە لە مردن ،دەرکەوت بۆ دە لە  

. دوای ئەوە عیسا قسەی  ٣٣:  ٢٤قوتابیەکانی و ئەوانی تر پێکەوە لۆقا 

؛ یۆحەنا   ١٨: ١٧لەگەڵ کردن و ڕایسپاردن بۆ ئەرکە مەزنەکە یۆحەنا 

؛ مەتا   ٢٠ -١٨: ٢٨؛ مەتا   ٨: ١کردار  ٢٢ -٢١: ١کردار  ٢١: ٢٠

 .  ٢٢ -٢١: ١؛ کردار  ١٩ -١٨:  ١٨؛  ١٩ -١٨:  ١٦؛ مەتا   ١٨: ١٦

ۆ  ب. وەرگرتنی ڕۆحی پیرۆز لەپێناوی ئەوەی هێزیان بداتێ ب

  ٨: ٣هەمان ئەوەی لە یۆحەنا  ٢٢: ٢٠تەواوکردنی ئەرکەکەیان . یۆحەنا 

  -٢٢: ٢٠. بەاڵم لە یۆحەنا  ٧:  ٢دا هاتوە بەراوردی بکە بە پەیدابوون 

فوولێکردن تایبەت نیە بە ژیان ، بەڵکو بە پێدانی هێز لەپێناوی   ٢٣

 خزمەت ، فوولێکردن هێمایەك بوو بۆ دیاریەکی تایبەت و دیاریکراو

لەالیەن ڕۆحی پیرۆزەوە هەروەها دیاری خودا لە ڕۆحی پیرۆزدا بۆ  

 لێخۆشبوونی گوناهەو ڕاگەیاندنی مزگێنی عیسای مەسیح لە جیهان.

ج. ئەرکە مەزنەکەو دەسەاڵت ناکرێت پەیڕەوبکرێ بەشێوەی سەربەخۆ 

 بەبێ خودا .  

ئەفەسۆس   ١٨: ١٧؛  ٦: ١٤؛ بڕوانە   ١٥ -١٣: ١٦؛ ٢٦: ١٤یۆحەنا 

 . !   ٦ -٥: ٣کۆرنسۆس ١؛  ١١:  ٢؛ گەاڵتیە  ١٧: ٦

  

 

      

 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

 .  ٢٠بنوسینەوەو تەواو بکەین لە یۆحەنا 

: ئەو پەیڕەوکردنە پێشنیارکراوە کامەیە کە خودا دەیەوێ  بیربکەوە 

 پەیڕەوکردنی کەسێتی ؟ بیگۆڕێ بە 

: ئەم پەیڕەوکردنە کەسێتیە بنوسە لە پەڕاوەکەتدا. بەشداری بکە بە   بنوسە
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 ئازادی لەو پەیڕەوکردنە کەسێتیەی کە خودا دایناوە لەسەر دڵت.  

)لەیادت بێت ئەندامانی هەموو کۆمەڵەیەك ڕاستیە جیاوازەکان 

اواز دەردەهێنن .  پەیڕەودەکەن ، یان لە هەمان ڕاستیدا پەیڕەوکردن ی جی

 ئەمانەی خوارەوە هەندێ پەیڕەوکردنی پێشنیارکراون (.        

                              

 .   ٢٠نمونە لەسەر پەیڕەوکردنی پێشنیارکراو لە ئینجیلی یۆحەنا   -١

 

بەڵگە مێژووییەکان بکە تایبەت بە  لێکۆڵینەوە لە :  ٨ -٥:  ٢٠

 باوەڕ بە بەڵگەکان بکە !هەستانەوەی عیسای مەسیح و 

: باوەڕدای مەسیح کاتی دڵتەنگبوونی بەهۆی لەدەستدانی  ١١: ٢٠

خۆشەویستێکی گوزارشێکی ڕاستەقینەو پێویست دەکات لە هەستەکەی 

 پێش ئەوەی هەستی دڵتەنگیەکەی چاک بێتەوە . 

 : ئەوەی خودا لەژیانتدا کردی هەواڵ بدە بەکەسانی تر. ١٨: ٢٠

توانی فێر بە لەوەی کە مەسیح چۆن خزمەتەکەی   : هەرچەند دە٢١: ٢٠

 تەواوکرد.  

: باوەڕت هەبێت کە عیسای مەسیح ئامادەت دەکات بۆ ئەو  ٢٢: ٢٠

 خزمەتەی بانگت دەکات ئەنجامی بدەیت . 

: بوەستە لە گومانکردن و بڕوا بەو ڕاستیە مێژووییانە بکە   ٢٩  -٢٦: ٢٠

 کە تایبەتە بە عیسای مەسیح ، پیرۆز دەبیت !  

:  پەرجوەکانی عیسای مەسیح بە ڕێژەی یەکەم " نیشانەن"   ٣١  -٣٠: ٢٠

 وەك ئاماژە بەرەو عیسای مەسیح کە کێ یە ئەو .  

: ژیانی هەتاهەتایی وەرناگریت تا باوەڕ بە عیسای مەسیح    ٣١: ٢٠

 نەهێنیت کە مەسیای چاوەڕوانکراوە و کوڕی خودایە . 

 . نمونە لەسەر پەیڕەوکردنی کەسێتی : ٢
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ەمەوێ بەردەوام نەبم لە ترس لەمردن . چونکە هیوای باوەڕداری  أ. د

مەسیح دڵنیاییە کاتێ جەستەم دەگۆڕێ وەك شێوەی جەستەی مەسیحی 

شکۆدار ! دەزانم کە مردن بەزیوەو هەڵدەستمەوە لە مردن و دەتوانم بە  

هیواوە بڕوانمە ئایندەم پڕ لە خۆشی و شادی ! دەمەوێ دان بنێم بەوەدا و  

 ەم بە بەردەوامی ڕابگەیەنم بە هەستانەوە لەمردن !  باوەڕەک

ب. دەزانم ئەرکە مەزنەکە لە سەرەتادا درا بە نێردراوەکانی عیسای  

مەسیح . لەگەڵ ئەوەی نێردراوەکانی عیسای مەسیح جێگرەوەیان نەبوو ،  

بەاڵم ئەرکە مەزنەکە تایبەتە بە هەموو کڵێسای مەسیح . دەبێت هەموو  

ە جیهاندا بەشداری بکات لەم ئەرکە مەزنە بە کڵێسایەكی ناوخۆ ل

ڕابەرایەتی پیرەکانی ! دەبێت مزگێنی ئینجیل ڕابگەیەنرێ بۆ هەموو  

بەدیهێنراوەکان ، وە دەبێت شوێنکەوتوانی عیسای مەسیح بکرێن بە  

قوتابی لە هەموو نەتەوەکانی جیهان . وە مزگێنی ئینجیل ڕابگەیەنن ،  

کی دەهێنێت بۆ عیسای مەسیح و لە  ئیدی خودا بەدەسەاڵتی خۆی خەڵ

گوناهەکانیان خۆش دەبێت ، دەمەوێ بە بەردەوامی ئەو ڕاستیە بزانم کە  

خودا ئەرک ودەسەاڵتێکی نەداوە پێم دوور لە خۆی و سەربەخۆ لە 

دەفەرموێ "   ٥:  ١٥چۆن عیسای مەسیح لە یۆحەنا عیسای مەسیح ! وەك 

 ی بە وهئە وە دەفەرموێ "   ." نبێ من ناتوانن هیچ شتێك بكە بە چونكە

 ."   گرێتمی زۆر دهرهەوا بە، ئەوهوهست بێت و منیش بە یوه پە وهمنە

         

 هاتنەدەنگ              نوێژ بکە :٥هەنگاوی 

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

 .  ٢٠یۆحەنا کردین لە ڕێگەی ئایەتەکانیەوە لە 

) 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 (.  
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(  نوێژی داکۆکیکاری  خولەك  ٨)   نوێژ  ٥ 

                  

    

 .  یانییان س   انەییلە شێوەی کۆمەڵەی دوو بەردەوام بن لە نوێژ  

ەکانتان بەرز بکەنەوە لە پێناوی یەکتر و لە پێناوی خەڵکی  نوێژ

. جیهان  

 

وانەی داهاتوو  ) دوو خولەك ( بۆ  ئەرکی ماڵەوە   ٦ 

    

ئەرکی داهاتوو بدە بە ئەندامانی کۆمەڵەکەت بە  ڕابەری 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 

.  ٢٠کەسێكی تر یان لەگەڵ کۆمەڵێکدا( ئینجیلی یۆحەنا   

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

.    ١١ -٨هەموو ڕؤژێك هاوکاری وەربگرە لە نیوەی بەشێك لە  بینین 

 باشترین شێوازی ڕاست بەکاربهێنە و تێبینیەکانت بنوسەوە .  

٤- لەبەرکردن : تێڕامان  بکەو ئایەتی نوێی لەبەرکردن : یۆحەنا ١٦:  

ئایەتانەدا  بچۆرەوە  کە لەبەرت  ٥لەبەر بکە. ڕۆژانە بەو  ١٤

 کردوون .   

٥- نوێژ.  نوێژ بکە بۆ کەسێكی دیاریکراو یان شتێکی دیاریکراو لەم 

(. ٣: ٥هەفتەیەداو تەماشا بکە خودا چی دەکات ) زەبور   

رەت بە بونیادنانی کڵێسای مەسیح . هەروەها سەباتێبینیەکانت بنوسە  -٦

ئەو تێبینیانە بنوسەوە کە پەیوەندیان بە کاتی خەڵوەتت لەگەڵ خودا و  

ئایەتەکانی لەبەرکردن و فێرکردن و ئامادەکاری یەوە هەیە بۆ هەفتەی  

 ئایندە .  
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 ٤٥وانەی  -ڕێبەری هەشتەم 

 

 ١ نوێژ 

 

نوێژ بکەو کۆمەڵەکەت وئەم پرۆگرامی ڕاهێنانە  ڕابەری کۆمەڵەکە : 

 تەرخان بکە بۆ بونیادنانی کڵێسای مەسیح . 

 

خولەك(   بینینی یۆحەنا ٢٠بەشداریکردن )   ٢ 

 

و پەڕاوی تایبەتی خەڵوەتی ڕۆحیتان بە نۆرە بەشداری بکەن 

بەشە   ئەوەی فێری بوون لە خەڵوەت و تێڕامانەکانتان لەو بخوێننەوە

( لەگەڵ ڕەچاوکردنی کات   ١١ -٨دیاریکراوەی کتێبی پیرۆز ) بینین 

 باشترە بەشداریکردنەکان کورتخایەن بن . 

گوێ بگرن لە ئەو کەسەی بەشداری دەکات ، بەشێوەیەك مامەڵەی  

لەگەڵ بکەن هەست بکات ئەوەی دەیڵێ جێی بایەخی ئێوەیە ، پێشوازی  

ابەتەی بەشداری پێدەکات .لێبکەن . مشتومڕی لەگەڵ مەکەن لەو ب  

 

 

١٤: ١٦خولەك(        یۆحەنا ٥لەبەرکردن )  ٣ 

           

تیاڕامان و  بە شێوەی گروپی دوانەیی ) دوو باوەڕدار پێکەوە (  

.   ١٤: ١٦بکەن بۆ : یۆحەنا لەبەرکردن و پێداچونەوە   

 

 

خولەك( شەیتان و جەنگی ڕۆحی  ٨٥فێرکردن )  ٤ 
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: ئەم فێرکردنە تایبەتە بە شەیتان وجەنگی ڕۆحی . خودا لە نێو   پێشەکی

باوەڕداران و کڵێسادا کاردەکات لە ڕێگەی عیسای مەسیح و ڕۆحی 

پیرۆزو کتێبی پیرۆزەوە . بەاڵم لەهەندێ بارودۆخدا لە ڕێگەی  

فریشتەکانەوە ، ئەوکارانەی خودا دەیکات هەموان دڵخۆش ناکات ، چونکە  

پەکارەکان بەرهەڵستی خوداو کارەکانی دەکەن و هەوڵ  ئیبلیس و ڕۆحەخرا

دەدەن کارەکانی خودا بڕوخێنن . هەروەها زۆرێك لە خراپەکارانی جیهان 

عیسای مەسیح ڕەتدەکەنەوەو بەرهەڵستی خوداو کارەکانی دەکەن . لەم  

وانەیەدا ئەوە دەخوێنین کە کتێبی پیرۆز فێرمان دەکات لەبارەی شەیتان  

جی و ستراتیژی و سنورداریەکەی هەروەها ، لەکۆتاییدا  وکەوتنی و ئامان

ئەوە دەخوێنین کە دەبێت باوەڕداران چی بکەن لە جەنگەکەیاندا دژی 

 . ٢و  ١پاشکۆکانی  ٨شەیتان . هەروەها بڕوانە ڕێبەری ڕێنماییەکانی 

کتێبی پیرۆز بە ڕوونی فێرمان دەکات کە شەیتان "بەستراوەتەوە" و  

ڕۆحەخراپەکارەکان "داماڵدراون لە چەکەکانیان" واتە چەککراون ، لە  

هاتنی یەکەمی خوداوەند عیسای مەسیحەوە ، پێش دوو هەزار ساڵ .  

شییتان بەستراوەتەوە و سنوری بۆ دانرا بابەتێکە سروشی خودا فێرمان 

؛ یۆحەنا   ٢٠ -١٧: ١٠؛ لۆقا   ٣٠  -٢٨: ١٢ئینجیلەکاندا ) مەتا دەکات لە 

؛  ١٥: ٢؛ کۆلۆسی   ١٣: ١( ، وە لە نامەکاندا ) کۆلۆسی  ٣٢ -٣١: ١٢

( . وە لە بینین پێناسەی دەکات بە  ٨: ٣یۆحەنا ١؛  ١٤: ٢عیبرانیەکان 

  -١: ٢٠؛   ٩-٧: ١٢بەستنەوەی شەیتان بەشێوەی بینین لە بینینی یۆحەنا 

٣  . 

 

 . شەیتان وکەوتنی  أ

 . شەیتان کێ یە ؟ ١

 بخوێنەوە .  ٩  -١:  ١٢بینین یۆحەنا 

 ئاشکرای بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە : شەیتان کێ یە ؟  
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 تێبینیەکان .  

هەموو ئەوانەی حەز دەکەین بیزانین کتێبی پیرۆز پێمان ناڵێت . شەیتان  

ە . زۆر  بەوەی ئەژدیهایەکی گەورەو سوور  ١٢پێناسە دەکرێت لە بینین 

بەهێزە . گومڕاکەرە دێرینەکەیە کە تاقیکەرەوە بوو  لە باخچەی عەدەن  

( . پێی دەوترێ ئیبلیس )درۆزن ( یان سکااڵکەر   ٥ -١: ٣)پەیدابوون 

لەسەر خوداو گەلی خودا . وە پێێ دەوترێ شەیتان واتە دوژمن ، دوژمنی  

هەوڵی    ٥و ٤خوداو گەلی خودا . ئیبلیس دوو ئامانجی هەیە : لە ئایەتی 

دەدا ڕێگری بکات لە هاتنی مەسیای چاوەڕوانکراو عیسای مەسیح  

( تا سەردەمی هاتنی و ئەوکاتەی ١٥: ٣لەسەرتای مێژوو ) پەیدابوون 

(، وە یۆحەنا پێانسەی  ٩: ١بەرزبووە بۆالی خوداو تەختەکەی )کردار  

.    ٩: ١٢دەکات بەوەی ئەو بوو هەموو جیهانی گومڕا کرد ، یۆحەنا 

س باوەڕداران گومڕا ناکات بەڵکو هەموو جیهانی خراپەکار گومرا ئیبلی

یۆحەنا ١دەکات ئەوەی بەرهگەڵستی خوداو مەسیحەکەی دەکەن )بڕوانە  

١٩ -١٨: ٥  . ) 

 . کەوتنی شەیتان . ٢

 أ . شەیتان چۆن کەوت ؟  

  ٦: ٣تیمۆساوس ١؛  ١٤  -١٢:  ١٤؛ ئیشایا   ١٩ -١١: ٢٨حەزقێیل 

 بخوێنەوە . 

 گفتوگۆی لەبارەوە بکە : شەیتان چۆن کەوت ؟  ئاشکرای بکەو 

 تێبینیەکان . 

کتێبی پیرۆز بەشێوەی ڕاستەوخۆ باسی ڕوداوی کەوتنی شەیتان ناکات .  

تەنها باسی دوو فریشتە مەزنەکە دەکات لە مێژوودا بە زمانی کەوتنی  

پێناسەی پاشای خراپەکاری بابل دەکات   ١٤ -١٢: ١٤شەیتان . لە ئیشایا  

ەوتنی شەیتان . بابل پایتەختی ئیمپراتۆریەتێکی مەزن بوو  بە زمانی ک

دەکەوێتە واڵتی عێراقی ئەمڕۆ . وە چەندین سەدە خاوەن پاشای وەها 

بوون خەونیان ئەوە بوو حوکمی هەموو جیهان بکەن . وە کەوتنی پاشای  
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بابل و ئیمپراتۆریەتەکەی بەو شێوەیەی پێناسە دەکرێت ، گوزارشە لەوەی  

:  ٢٨پێناسەی کەوتنی شەیتانی پێدەکات . بڕوانە حەزقێیل  کە پێغەمبەر

دەخوێنینەوە باسی شەیتان دەکات بەوەی   ٦: ٣تیمۆساوس ١. وە   ١٩ -١١

لوتبەرزی کردو کەوتە ژێر حوکمدانی خودا . وە خوداش بەرهەڵستی  

( ، بۆیە خوداوەند دەریکرد لە ٥: ٥پەترۆس ١لوتبەرزان دەکات )

وت و شەرمەزار بوو . خوداوەند ڕەتی کردەوە ئامەدەگی خۆیداو ئیدی ڕو

 کە فریشتەی ئەو بێت لە ئاسمانی خۆی و فڕێی دایە سەر زەوی .  

 ب . کەی شەیتان کەوت ؟ 

 بخوێنەوە .   ١: ٣؛ ٣١: ١پەیدابوون 

 ئاشکرای بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە : کەی شەیتان کەوت ؟  

 تێبینیەکان .   

موو  لە کۆتایی بەشی یەکەمی پەیدابوون دەخوێنینەوە " خودا بینی هە 

، پێش   ٣دروستی كردبوو زۆر باش بوو ." بەاڵم لە پەیدابوون   ی كەوهئە

کەوتنی ژن وپیاو لە گوناهەدا دەبینین کە شەیتان دەردەکەوێت بۆیان لە  

بەخودا  شێوەی مارێکدا ، وە تاقیان دەکاتەوە تاکو بەردەوام متمانەیان 

نەبێت ولێی یاخی بن . لەوکاتەدا ، شەیتان بەدیهێنراوێکی کەوتوو بوو ،  

وە بەرهەڵستی خوداو کارەکانی دەکرد ، بۆیە دەبێت ئەوەمان لە ال ڕوون  

بێت کەوتنی شەیتان لە ماوەی نێوان تەواوکردنی بەدیهێنان و  

مە  تاقیکردنەوەی ئادەم وحەوا لە باخچەی عەدەن ڕوویداوە ، بەاڵم ئێ

 ڕەچەڵەکی شەیتان و کەوتنەکەی نازانین.  

 ب. ئامانجی شەیتان وستراتیژیەتی  

 . شەیتان بەرهەڵستی خوداو گەلەکەی دەکات .  ١

 أ. شەیتان بەرهەلستی خودا دەکات . 

ئاشکرای بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە : شەیتان چۆن بەرهەڵستی خودا  

 دەکات ؟ 



 
148 

 .    ٥ -١: ٣پەیدابوون 

 تێبینیەکان .  

ەیتان دوژمنی خوداو گەلی خودایە . شەیتان خودای تاوانبار کرد بە  ش

درۆزن ، مەبەستی لەوە ئەوەبوو ئادەم وحەوا متمانەیان بە خودا نەمێنێت  

 و چیتر گوێڕایەڵی خودا نەبن . 

 ب. شەیتان بەرهەڵستی مەسیح دەکات . 

ئاشکرای بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە : ئەو سێ ڕێگەیە کامەیە شەیتان  

 هەوڵی دا لێیانەوە عیسا تاقی بکاتەوە و توشی گوناهەی بکات ؟ 

 .   ١٣ -١: ٤لۆقا 

 تێبینیەکان . 

شەیتانی ڕاستەقینەو زۆر فێڵبازەکە عیسای تاقیکردەوە لە سروشتە  

 مرۆڤانەکەیدا بۆ یاخی بوون لە خوداو هەڵگەڕانەوە لێی.  

بەستی  تاقیکردەوەی یەکەم . شەیتان عیسای مەسیحی تاقیکردەوە بەمە

 پەکخستنی متمانەکردن بە خودا . 

 خواردن .  –شەیتان عیسای لە ڕووی پێویستیە مرۆڤانەکانەوە تاقیکردەوە 

؛ زەبور  ٤٤:  ٨تاقیکردنەوەی دوەم ، پاشایەتی جیهانی پیشاندا . یۆحەنا 

:  ٣یۆحەنا ١'  ٢٧ -٢٤: ١٤؛ ئیشایا ١٠: ١٤٦؛  ١٣:   ١٤٥؛  ١٢ -١: ٢

. بەاڵم عیسا توانی   ٥: ١؛ بینین   ١٨: ٢٨؛ مەتا  ١٧:  ٣؛ یۆحەنا  ٨

 سەرکەوتوو بێت بەسەر ئەو تاقیکردنەوەیەشدا . 

تاقیکردنەوەی سێ یەم . لەڕێگەی بەڵێن و وشەکانی خوداوە . شەیتان  

دەیوسیت شتێك بچێنێ لە عیسادا کە متمانەو بڕوای بە خوداو وشەکانی 

 نەمێنێت .   

ەوڵی دا ئەم بابەتەی لە کتێبی  خۆهەڵدان لە شوێنێکی بەرزەوە . شەیتان ه

 .   ١٢ -١١: ٩١پیرۆزەوە وەرگرت لە زەبور 
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 ج. شەیتان بەرهەڵستی هەموو خەڵکی دەکات .  

ئاشکرای بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە : بۆچی شەیتان بەرهەڵستی کتێبی  

 پیرۆزو فێرکردنەکانی دەکات ؟ 

 بخوێنەوە .   ١٢ -١١: ٨لۆقا 

 تێبینیەکان .  

عیسا پێناسەی ئامانجی سەرەکی ١٢  -١١:  ٨راو لە لۆقا لە نمونەی باسک

ر ی سە وانە،  ئە  یامی خودایەپە كەشەیتان دەکات و دەفەرموێ : "   تۆوه 

دڵیان   لە كەیامەگوێیان لێبوو، ئینجا ئیبلیس دێت و پە  ن كەوانەئە ڕێگاكە

ەرەکی شەیتان  ڕ بهێنن و ڕزگاریان بێت ." مەبەستی سك باوهوهبات، نە ده

ئەوەیە خەڵکی دوور بخاتەوە لە فێرکردنەکانی کتێبی پیرۆز لە جیهاندا !  

شەیتان نایەوێ خەڵکی باوەڕ بهێنێ بە کتێبی پیرۆزو ڕزگاریان بێت .  

نایەوێ سەرلەنوێ لەدایکبنەوە ، نایەوێ خەڵکی خزمەتی خودای کتێبی  

 پیرۆز بکەن و شکۆداری بکەن .  

 سەر هزرو دڵی خەڵك .  . شەیتان هێڕش دەکاتە ٢

 پێشەکی :  

 .  ٢٦: ٢تیمۆساوس ٢؛  ١٦: ٦ئەفەسۆس 

ئاشکرای بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە : ئەو الیەنەی ناخ کامایە شەیتان  

 هێڕشی دەکاتە سەر ؟ بۆچی ئەوە دەکات ؟ 

 أ. شەیتان درۆزنە . 

 بخوێنەوە .   ٤٤: ٨یۆحەنا 

 تێبینیەکان .  

شەیتان درۆزنە و باوکی درۆیە یاخود سەرچاوەی درۆیە ، هەموو ئەو  

:  ١٧؛  ٣٦ -٣١:  ٨درۆیانەی لە جیهاندان سەرچاوەکەی شەیتانە . یۆحەنا 

١٧   . 
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 ب. شەیتان تاقیکەرەوەیە . 

 بخوێنەوە .   ٧ -١: ٣پەیدابوون 

 تێبینیەکان . 

نگی شەیتان تاقیکەرەوەیە ، هێڕش دەکاتە سەر ویستی خەڵکی ، لە گر

گوێڕایەڵی کردنی خودا کەم دەکاتەوە و خەڵکی تاقی دەکاتەوە بۆ ئەوەی  

:  ٤؛ مەتا  ٧: ٤هانیان بدات بۆ یاخی بوون لە خوداو وشەکانی . یاقوب 

١١ -١    . 

 ج. شەیتان تاوانبارکەرو سکااڵکەرە .

 .  ١٠: ١٢بینین 

 تێبینیەکان . 

یژدانی خەڵکی . شەیتان سکااڵکەرەو تاوانبارکەرە و هێڕش دەکاتە سەر و

شەیتان ستراتیژیەتێكی هەیە لە سەرەتاوە هەوڵ دەدات خەڵکی فریو بدات  

و توشی گوناهەیان بکات بۆئەوەی بکەون ، دوای ئەوە دەستبەجێ 

؛ بینین   ١٢: ٨دژایەتیان دەکات و هێڕشیان دەکاتە سەر . عیبرانیەکان 

١١: ١٢  . 

 د. شەیتان گەورەیەکی دڵڕەق و بەکۆیلەکەرە . 

 بخوێنەوە .  ١٥  -١٤: ٢رانیەکان عیب

 تێبینیەکان .  

شەیتان  گەورەیەکی دڵڕەقەو خەڵکی دەکات بە کۆیلەو ژیانیان تاڵ دەکات  

، شەیتان هێڕش دەکاتە سەر الیەنی سۆزداری خەڵك ، وایان لێ دەکات 

ببنە کۆیلە بەهۆی ئەو ترسەوە دەیخاتە دڵیانەوە ، وە چونکە دڵێ زۆرێڵ لە  

لە ترس لەمردن و مردوەکان ، ئیدی دەست دەکەن بە  خەڵكی پڕ کردوە 

پەرستنی ڕۆحی مردوەکان ،وە چەندین جۆر دروشم وپەرستشیان هەیە لە  

ڕێوڕەسمی پرسەو سەرگۆڕستان ، یان دەچنە زیارەتی گۆڕی سەرکردە 
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ڕۆحیەکانیان . خۆشەویستی تەواوەتی عیسای مەسیح تاقە توانادارە بۆ  

 ( .  ١٨ -١٧: ٤ یۆحەنا١خستنەدەرەوەی ترس ) 

 هـ . شەیتانی بێ ڕەوشتی . 

 .  ٥: ٧کۆرنسۆس ١

 تێبینیەکان . 

شەیتانی بێ ڕەوشتی . هێڕش دەکاتە سەر بەهاو ڕەوشتی خەڵکی . ئەو  

هەوڵ دەدات خەڵکی فریو بدات و توشی داوێن پیسی و هەڵسوکەوتی  

سێکیسی بێ ڕەوشتیان بکات ، بەتایبەتی ئەوانەی ناتوانن بەسەر خۆیاندا  

 ڵ بن . زا

 و. شەیتانی فێڵباز و گومڕاکەر .

 بخوێنەوە .   ٣ -١: ٤تیمۆساوس ١؛   ٤ -٣: ١١؛  ٤ -٣: ٤کۆرنسۆس ٢

 . شەیتان هێڕش دەکات لەڕێگەی بارودۆخی دەرەکیەوە .٣

ئاشکرای بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە : ئەو بارودۆخە دەرەکیە کامەیە 

 شەیتان لە ڕێگەیەوە هێڕش دەکاتە سەر خەڵکی ؟ 

 تێبینیەکان . 

شەیتان شێوازو ڕێگەی هەمەجۆرو جیاواز بەکار دەهێنێ بۆ هێڕش کردنە  

 سەر خەڵکی .

 أ. شەیتان تەڵەو داو دەنێتەوە .  

 بخوێنەوە .  ٢٦  -٢٣: ٢تیمۆساوس ٢؛   ٧: ٣تیمۆساوس ١

 تێبینیەکان . 

شەیتان تەڵەو داو دەنێتەوە بۆئەوەی خەڵکی پێوە بکات یاخود بکەونە نێوی  

 بیانخاتە ژێر دەسەاڵت و کاریگەری خۆیەوە . و 

 ب. شەیتان کارە سەرسوڕهێنەرەکان ساختە دەکات . 
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 بخوێنەوە .    ١٣:  ١٣؛ بینین   ١٠ -٩: ٢سالۆنیکی ٢

 تێبینیەکان .  

 ج. شەیتان وەك فریشتەی چاکەکار خۆی دەردەخات .

 بخوێنەوە .   ١٥ -١٣: ١١کۆرنسۆس ٢

 تێبینیەکان .  

پاکەکان دەپۆشێ وخۆی وەك ئەوان دەردەخات شەیتان ماسکی فریشتە 

گوایە خزمەتکاری ڕاستودروستیە ، بۆیە هیچ سەرسامی نییە کە  

خزمەتکارانیشی ) وەکو پێغەمبەرە درۆزنەکان و خاوەنی ئاینە درۆ و  

الدەرەکان( ئەو ماسکە بپۆشن و خۆیان وەکو خزمەتکاری ڕاستودروستی  

کەش بکەن تاکو وا لە خەڵکی پیشان بدەن . وە ڕەنگە تەنانەت کاری چا

 بکەن کە پێویستیان بە عیسای مەسیح نییە . 

 

 د. شەیتان دزە دەکاتە نێو کڵێسای مەسیحەوە . 

 بخوێنەوە .  ٤١ -٣٧: ١٣مەتا 

 تێبینیەکان .  

 هـ . شەیتان کۆسپ دروست دەکات لەبەردەم خزمەتی باوەڕداراندا . 

 .   ٥: ٣؛  ١٨  -١٧:  ٢سالۆنیکی   ١

 تێبینیەکان . 

 و. شەیتان باوەڕدارانی مەسیح دەچەوسێنێتەوە . 

 بخوێنەوە .   ١٠: ٢؛ بینین  ٣٢ -٣١: ٢٢لۆقا 

 تێبینیەکان .  
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شەیتان هەندێ لەباوەڕداران توشی تاقیکردنەوەی سەخت دەکات و  

 هەندێکیان توشی زیندانی دەکات و تاکو وایان لێبکات واز لە باوەڕ بهێنن. 

 پەکاران دەدات . ز. شەیتان هانی خرا

 بخوێنەوە .   ٩: ٢سالۆنیکی ٢؛  ٤٤: ٨یۆحەنا 

 تێبینیەکان . 

 .   ١١ -٨: ١تیمۆساوس ١هەروەها بڕوانە 

 ج. شەیتان دەگەڕێ بەدوای دەرفەتێکدا بۆ هێڕش ولەناوبردن .  

 بخوێنەوە .   ١٦: ٦؛ ئەفەسۆس ٨: ٥پەترۆس ١

 تێبینیەکان .  

 ج. سنورداری شەیتان  

 سنوردارە .. شەیتان  ١

ئاشکرای بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە : سنور و سنورداریی شەیتان  

 کامەیە ؟ 

 تێبینیەکان . 

شەیتان بونەوەرێکی بەدیهێنراوە ، بۆیە بەتەواوەتی لە ژێر دەسەاڵتی  

 خودایە !  

 أ. شەیتان سنوردارە لەوەی ڕێگەی پێدراوە بیکات . 

 .   ١٠: ٢؛   ٢٢ -٦: ١ئەیوب 

 تێبینیەکان . 

 کاریگەریەکانی شەیتان سنوردارە .  ب.

:  ١؛ ئەفەسۆس ١٨: ٢٨؛  ٢٧: ١١؛ مەتا ٢؛ زەبور  ١٥: ٣پەیدابوون 

 بخوێنەوە .   ٢٣ -٢٠
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 تێبینیەکان . 

. لێرەدا   ٤٤:  ٨؛ یۆحەنا  ١٩: ٥یۆحەنا ١؛  ٦-٥: ٤هەروەها بڕوانە لۆقا  

وا دەردەکەوێت کە شەیتان هەموو دەسەاڵتێکی هەیە بەاڵم پێچەوانەکەی 

استە و خودای کتێبی پیرۆز دەسەاڵتدارە بۆ هەتاهەتایی و شانشینەکەی  ڕ

:  ٢٨( ! هەروەها بڕوانە ) مەتا ١٠:  ١٤٦؛ ١٣:   ١٤٥تاهەتاییە ) زەبور 

 .   ٥: ١؛ بینین   ٣: ١٣؛ یۆحەنا  ١٨

 ج. دەسەاڵتی شەیتان سنوردارە . 

؛   ٩ -٧: ١٢؛ بینین  ٢٠: ١٦؛ ڕۆما  ١٨ -١٦: ١٦؛ کردار  ١٦: ٨مەتا 

 بخوێنەوە .   ٣ -١: ٢٠

 تێبینیەکان . 

 .   ١٣: ١بڕوانە کۆلۆسی 

 د. شەیتان بەستراوەتەوە . 

 أ. عیسا بە بەرجەستەبوونی شەیتانی بەستەوە .  

ئاشکتای بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە : پەیمانی نوێ چێ فێر دەکات 

 لەبارەی بەستنەوەی شەیتان لەماوەی ژیانی عیسای مەسیح لەسەر زەوی ؟ 

 کان .  تێبینیە

 بخوێنەوە .   ٢٨: ١٢؛ مەتا  ٨: ٣یۆحەنا ١؛  ١٤: ٢عیبرانیەکان 

 "   "   ٢٠ -١٨: ١٠هەروەها بڕوانە لۆقا  

ب. عیسای مەسیح کاری بەستنەوەی شەیتانی تەواو کرد بە مردنی و  

 هەستانەوەی و بەرزبوونەوەی بۆ ئاسمان . 

کات ئاشکرای بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە : پەیمانی نوێ چی فێردە

لەبارەی بەستنەوەی شەیتان بە مردنی عیسای مەسیح و هەستانەوەی و  

 بەرزبوونەوەی بۆ ئاسمان ؟ 
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 تێبینیەکان . 

 .   ٤ -١:  ١٢بخوێنەوە . هەروەها بڕوانە بینین   ٩ -١: ١٢بینین 

؛   ١: ١٨؛بینین  ٣٠: ٢٢؛ مەتا  ٢: ١٢کۆرنسۆس ٢؛  ٥:  ١٢وە بینین  

:  ١؛ ئەیوب  ١٢: ٦؛  ٢:  ٢فەسۆس ؛ ئە ٥: ٨کۆرنسۆس ١؛   ١٨: ١٠لۆقا 

:  ٢٤؛ مەتا  ٢٩:  ١٢؛ مەتا  ٣  -١: ٢٠؛ بینین  ١٣: ١؛ کۆلۆسی   ١٢ -٦

؛  ٢١ -١٧:  ١٩؛ ١٤:  ١٧؛  ١٦،   ١٤:  ١٦؛ بینین   ٦  -٤: ٢٠؛ بینین  ١٤

١٠ -٧: ٢٠    . 

 . شەیتان بە بەستراوی دەمێنێتەوە . ٣

ی خزمەتی أ. عیسای مەسیح شەیتان دەبەستێتەوە بە بەردەوامی لەڕێگە

 مزگێنیدان و نێردراوێتی باوەڕدارانەوە . 

ئاشکرای بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە : پەیمانی نوێ چی فێردەکات 

 لەبارەی بەستنەوەی بەردەوامی شەیتان ؟  

 .    ٣٠: ١٢؛ مەتا   ٢٦  -٢٤: ٢تیمۆساوس ٢؛   ٣٠ -٢٩: ١٢مەتا 

یۆحەنا ١؛   ٢٥ -١٨: ١٥؛ یۆحەنا  ٣٢ -٣١:  ١٢هەروەها بڕوانە یۆحەنا 

١٩ -١٨: ٥    . 

؛   ١٣: ١؛ کۆلۆسی   ١٤: ١٣؛ بینین  ١٧ -١٠: ١٢؛ بینین   ٥: ١٢بینین 

 .  ٣١  – ٣٢: ١٢؛ یۆحەنا   ٢٠، ١٣: ١٠دانیال 

 ب. لە کۆتاییدا عیسای مەسیح شەیتان دادەماڵێ لە زەوی .  

ئاشکرای بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە : پەیمانی نوێ چی فێردەکات 

 لەبارەی داماڵینی کۆتایی شەیتان لە زەوی ؟ 

 بخوێنەوە .   ١٥ -٧: ٢٠بینین 

 تێبینیەکان . 
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خودا    لەگەڵ ئەوەی شەیتان بەزیوە لە ئێستادا ، بەاڵم ڕوونە کە هێشتا

پێمان دەڵێ ئەم کارە لە  ١٥ -٧: ٢٠داینەماڵیوە لەسەر زەوی . بینین 

کۆتاییدا ڕوودەدات لە کاتی هاتنەوەی دوەمی عیسای مەسیح دوای ئەوە  

 عیسای مەسیح شەیتان فڕێ دەداتە دۆزەخەوە بۆ هەتاهەتایە . 

 د. جەنگ لە دژی شەیتان  

 بخوێنەوە .  ١٨ -١٠: ٦ئەفەسۆس 

 جەنگێكی ڕۆحیدان لە دژی شەیتان .  . باوەڕداران لە١

 بزانە . جەنگی ڕۆحی کامەیە ؟ 

 أ. جەنگی ڕۆحی لە دژی خەڵکی ناکرێت .   

کتێبی پیرۆز دەفەرموێ جەنگی باوەڕداران لە دژی گۆشت وخوێن نیە و  

:  ٦دژی مرۆڤ نیە ، بەڵکو لە دژی هێزی ڕۆحی خراپەکارە ) ئەفەسۆس 

. باوەڕداری ڕاستەقینە هیچ    ٣٦: ١٨( . هەروەها بڕوانە یۆحەنا ١٢

جەنگێک ناکات لە دژی مرۆڤ یان هەر گەلێك ! وەك ئەوانەی پێی دەڵێن  

 جەنگی پیرۆز .   

 ب. جەنگی ڕۆحی بە چەکی مرۆڤانە ناکرێت . 

 .   ١٨ -١٠: ٦؛ ئەفەسۆس  ٥ -٣: ١٠کۆرنسۆس ٢؛  ١١: ٢کۆرنسۆس ٢

 ج. جەنگی ڕۆحی بە پشتبەستن بە خەڵکی ناکرێت .  

 .  ٢٦: ٢تیمۆساوس ٢؛  ١٣: ١؛ کۆلۆسی  ١٣: ٦ئەفەسۆس 

. دەبێت باوەڕداران بەباشی خۆیان چەکداربکەن بەچەکی ڕۆحی بۆ ئەم  ٢

 جەنگە ڕۆحیە .  

ئاشکرای بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە : ئەو پارچە چیکە ڕۆحیانە  

 کامانەن ؟ 

 تێبینیەکان . 
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 أ . پشتێنی ڕاستی . 

الی سەرباز کە جەنگی ڕۆحی پێ ئەوە لە دیزاینی ڕزگاری وڕاستیەوەیە 

ئەنجام دەدا . واتە دەجەنگێ لە دژی درۆ وگومڕاویی و فێڵەکانی شەیتان  

 بەرامبەر بە ڕاستی خودا .  

 ب. سپەری ڕستودروستی . 

ئەوەش توانای سەربازە لە جەنگی ڕۆحیدا وێنەیەکە بۆ تواناو کارامەیی 

ەڵێ " من سوورم  سەرباز لە جەنگی ڕۆحی . زمانحاڵی باوەڕدار ئەوەیە د

لەسەر ئەوەی دەژیم لە چاکەو ڕاستودروستیدا و دەتوانم جەنگی ڕۆحی 

 بکەم بە چوست وچاالکی .  

 ج. پێاڵوی ئامادەباشی . 

ئەویش توانای سەربازە لەوەی بە خێرایی و ڕاستەوخۆ جەنگی ڕۆحی 

بکات . زمانحاڵی باوەڕدار دەڵێ " من بەتەواوی ئامادەم بۆ جەنگی ڕۆحی 

 ( . ٤٣ -٤٢: ١٢خەوم ، وەکو بریکاری دەستپاكم )لۆقا " وە نا

 د. قەڵغانی باوەڕ . 

ئەویش توانای سەربازە لە بەرگریکردن لە خۆی لەکاتی جەنگی ڕۆحیدا .   

زمانحاڵی باوەڕدار " من سورم لەسەر ئەوەی بەرگری لەخۆم بکەم  

 لەکاتی هێڕشەکانی شەیتان بۆ سەر باوەڕم بە وشەکانی خودا .  

 هـ . کاڵوی ئاسنینی ڕزگاری .

خودا بکەم لە  من سورم کە پارێزگاری لە هزر وبیرم بە بەڵێنەکانی 

  ٢: ٤٣؛ ئیشایا  ١٤: ١٤ڕوبەڕوبونەوەی هێڕشەکانی شەیتان . دەرچوون 

 .   ٦: ١؛ فیلیپی  ١١: ٣تیمۆساوس ٢؛ 

 و. شمشێری ڕۆح . 

ئەویش ئامێرێکی سەربازە بۆ سەرکەوتن بەسەر تاقیکردنەوەو تەڵەو 

داوەکانی شەیتان لە جەنگی ڕۆحیدا . من سورم لەسەر بەکارهێنانی  
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؛   ٨: ١٦؛ یۆحەنا   ١١: ٥ودا لە جەنگی ڕۆحی . ئەفەسۆس وشەکانی خ 

  -٢٧: ١٤؛ مەتا   ٣١ -٢٧: ٢٠؛ یۆحەنا  ٤ -٢: ١٧؛ کردار   ٩: ١تیتۆس 

 .   ١٠٥: ١١٩؛ زەبور  ١١ -١:  ٤؛ مەتا   ٣٠

 ز. نوێژ بەشێکە لە جەنگی ڕۆحی .

نوێژ توانای سەربازە لە مانەوەی پەیوەندی ڕاستەوخۆی بە خوداوە لە  

یدا . من سورم  لە مانەوە بە پشتبەستن بە خودا لە ڕێگەی جەنگی ڕۆح 

نوێژەوە لە جەنگی ڕۆحیدا . لە ڕێگەی نوێژەوە خودا کێشەکانی مرۆڤ 

 دەگۆڕێ بۆ دەرفەتی خودا !  

    

  

            

(  نوێژێك ڕەنگدانەوەی وشەکانی خولەك  ٨)   نوێژ

 خودا بێت  

٥ 

                  

    

، نوێژێکی کورت ئەوە دەربخات کە ئەمڕۆ   بکەنبە نۆرە نوێژ   

فێربوون . یان کۆمەڵەکە بکە بە دوو یان سێ کۆمەڵ و نوێژێك  

 بکەن ڕەنگدانەوەی ئەوە بێت کە ئەمڕۆ فێربوون .  

 

وانەی داهاتوو  ) دوو خولەك ( بۆ  ئەرکی ماڵەوە   ٦ 

    

ئەرکی داهاتوو بدە بە ئەندامانی کۆمەڵەکەت بە  ڕابەری کۆمەڵەکە . 

 شێوەی نوسراو ، یان داوایان لێ بکە لە پەڕاوەکانیاندا بینوسن.  

١- بەڵێن .  بەڵێندان بە ڕاهێنانی قوتابیەکانی خوداوەند و بونیادنانی 

 کڵێسای مەسیح . 
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٢- وتاری ئامۆژگاری یان فێرکردن ، یان وانە دابەشکردن )لەگەڵ 

ان لەگەڵ کۆمەڵێکدا( فێرکردنی پەیوەست بە " شەیتان و  کەسێكی تر ی

 جەنگی ڕۆحی " .  

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

.    ١٤ -١٢هەموو ڕؤژێك هاوکاری وەربگرە لە نیوەی بەشێك لە بینین 

 باشترین شێوازی ڕاست بەکاربهێنە و تێبینیەکانت بنوسەوە .  

٤- لەبەرکردن : ڕامان بکە لە ئایەتی نوێی کتێبی پیرۆز و لەبەری  

. ڕۆژانە بەو پێنچ ئایەتەدا بچۆرەوە کە لەبەرت   ١٥: ١٧بکە. یۆحەنا 

 کردوون .   

٥- وانەی کتێبی پیرۆز . وانەی داهاتووی کتێبی پیرۆز ئامادە بکە لە 

. ئەو پێنج ڕێگەیەی لێکۆڵینەوەی کتێبی پیرۆز ١٥ماڵەوە : یۆحەنا 

ێنەو و سودیان لێ ببینە. تێبینیەکانت بنوسەوە .  بەکار به  

٦- 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  -٧

ئەو تێبینیانە بنوسەوە کە پەیوەندیان بە کاتی خەڵوەتت لەگەڵ خودا و  

 ئایەتەکانی لەبەرکردن و فێرکردن و ئامادەکاری یەوە.  

  

         

  

     

 ٤٦وانەی  –ڕێبەری هەشتەم     

 

 

 ١ نوێژ 

 

نوێژ بکەو کۆمەڵەکەت وئەم پرۆگرامی ڕاهێنانە  ڕابەری کۆمەڵەکە : 

 تەرخان بکە بۆ بونیادنانی کڵێسای مەسیح . 
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خولەك( بینینی یۆحەنا ٢٠بەشداریکردن )   ٢ 

 

و پەڕاوی تایبەتی خەڵوەتی ڕۆحیتان بە نۆرە بەشداری بکەن 

ئەوەی فێری بوون لە خەڵوەت و تێڕامانەکانتان لەو بەشە  بخوێننەوە

(.   ١٤  -١٢ێبی پیرۆز ) بینین دیاریکراوەی کت  

گوێ بگرن لەو کەسەی بەشداری دەکات ، بەشێوەیەك مامەڵەی لەگەڵ 

بکەن هەست بکات ئەوەی دەیڵێ جێی بایەخی ئێوەیە ، پێشوازی  

 لێبکەن . مشتومڕی لەگەڵ مەکەن لەو بابەتەی بەشداری پێدەکات .

 تێبینەکانتان بنوسنەوە .  

 

 

١٥: ٧١خولەك( یۆحەنا ٥لەبەرکردن )  ٣ 

           

١٥: ١٧بکەن بۆ یۆحەنا  پێداچوونەوەدوو بەدوو   

 

 

 ٤   ٢١خولەك(                یۆحەنا  ٨٥فێرکردن )

 

لە ئینجیلی یۆحەنا باسی دەرکەوتنی عیسا دەکات بۆ    ٢١: بەشی   پێشەکی

حەوت لە قوتابیەکانی لەالی دریاچەی جەلیل . وە پەترۆس دەستنیشان  

دەکاتەوە بۆ نێردراوێتی . دوای ئەوە ، نوسەری ئینجیل کۆتایی بە 

ئینجیلەکەی دەهێنێ بە شایەتیدانی کۆمەڵێ خەڵکی بەشداربوو لەوەی  

ستودروستی نوسراوەکانی ناو ئینجیلی یۆحەنا و پشتبەستن  تایبەتە بە ڕا

 پێی .  

 

        

   وشەکانی خودا             : بخوێنەوە .١هەنگاوی 

 .  دەخوێنینەوە  ٢٥ -١: ٢١پێکەوە یۆحەنا 

بە نۆرە هەر کەسێ ئایەتێك بخوێنێتەوە تا هەموو ئایەتەکان بە تەواوی  

 دەخوێنینەوە . 
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  تێبینیەکان            . : ئاشکرای بکە٢هەنگاوی 

. 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 . 

 انت بنوسە لە پەڕاوەکەتدا .  لێبکەوە و بیرۆکەک

) 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 . 

، ئەندامانی کۆمەڵەکە بە )لەیادت بێت لەهەر کۆمەڵەیەکی بچوکدا 

 شێوەیەکی جیاواز بەشداری دەکەن(.    

  

 مەبەست لە پەرجوی زۆرکردنی ماسی . : ١ئاشکراکردنی 

 ، كە وا كاتێك دێت و ئێستاش هاتووهعیسا دەفەرموێ "  ٣٢:  ١٦لە یۆحەنا 

اڵم  هێڵن. بە جێم ده نها بەتە  بۆ ماڵی خۆی و بە كەریەبن، هەده وازهرتەپە

 ."  ڵمدایەگەباوك لە نها نیم، چونكەتە من بە 

 أ. ئامانج لەم پەرجوە .  

عیسا ویستی جارێکی تر ئەم وانەیە بدات بە قوتابیەکانی و   ٥: ١٥یۆحەنا 

ن ." مەبەستی  بێ من ناتوانن هیچ شتێك بكە بە یان بکات " چونكەفێر

بەهێزکردن باوەڕیان بوو بە عیسای مەسیح و هێزو دەسەاڵتەکەی و  

 خۆشەویستیە بەردەوامەکەی بۆیان !  

ئەوەی سەرسامم دەکات ئەوەیە جارێکی تر مەسیح دەست دەخاتە نێو  

:  ٣داتێ بۆ ژیانم ) بینین ژیانی تایبەتیمەوەو ئەرکی نوێ و هیوای نوێم دە

 ( .   ٣ -٢: ٣کۆرنسۆس  ٢؛  ٨ -٧

 ب. واتای هێمادار بۆ ئەم پەرجوە .  
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کتێبی پیرۆز هیچ واتایەکی تایبەت نادات بۆ ژمارەی ماسیە ڕاوکراوەکان 

. بەاڵم پێ دەچێ بەپێی دەقەکە ژمارەی ماسیەکان ئاماژە بێت بۆ 

قوتابیەکان کە لەدواییدا باوەڕداری زۆر ڕاو دەکەن بۆ عیسای مەسیح لە  

( . هەروەها ١٤: ٢٤؛ ١٩:  ٤ڕێگەی مزگێنیدان و فێرکردنەکانەوە ) مەتا 

 ( .  ١٦ -٣: ١٠( .  هەروەها بڕوانە )یۆحەنا ٩: ٧؛   ١٠ -٩: ٥بینین 

 : مەبەست لە زۆرکردنی نان وماسی .  ٢ئاشکراکردنی 

 أ. ئامانج لەم پەرجوە .

 .  ١١: ٦یۆحەنا توانی لە پێش پەترۆسەوە زووتر تێبگات . یۆحەنا 

 ب. پەرجوەکان نیشانەبوون . 

     

 ردنەوە ڕونک.           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   ٢٥ -١:  ٢١ڕاگەیەنراون لە یۆحەنا 

 لێی تێنەگەیشتووین پرسیاری لەبارەوە بکەین.  

لە شێوازی پرسیارەکەت هەوڵ بدە ڕوون بێت ، دواتر   : وریا بەبنوسە

 پرسیارەکەت لە پەڕاوەکەتدا بنوسەوە. 

: )  دوای ئەوەی ئەندامان کاتێك بەسەردەبەن لە   بەشداری بکە

بیرکردنەوەو نوسینەوە ، یەکەمجار داوا لە هەر یەکێكیان بکە  

 پرسیارەکانیان بخەنە ڕوو (.  

ێ پرسیار هەڵبژێرە وە هەوڵ بدە لە  : ) دوای ئەوە ، هەند 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 (.    
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   ١٧ -١٥: ٢١یۆحەنا       

بۆچی عیسا سێ جار لە پەترۆسی پرسی ئایا خۆشی :   ١ پرسیاری

  دەوێ  ؟ 

 تێبینیەکان .  

أ. ئەوەی لەم بەیانیەدا ڕوویدا و کاتێ پەترۆس نکۆڵی کرد لە عیسای  

 مەسیح هەمووی هەڵگەڕاندەوە . 

*لەبەردەم ئاگری ماڵی سەرۆك کاهین پەترۆس نکۆڵی کرد لە عیسای  

( ، بەاڵم لێرەدا لەبەردەم ئاگر لەالی کەناری ١٨:  ١٨مەسیح )یۆحەنا 

دەریاچەکە دان دەنێت بەخۆشەویستی بۆ عیسا . * پێش دە ڕۆژ لەئەم  

ڕۆژە پەترۆس سێ جار پەترۆس نکۆڵی کرد لە عیسای مەسیح ) یۆحەنا 

( .  بەاڵم ئێستا ناچارە دان بنێت بە عیسای مەسیحدا  ٢٧،   ٢٥،   ١٧: ١٨

سێ جار و رایگەیەنێ کە خوداوەندێتی وخۆشی دەوێ .  پێشبینیەکانی 

مەستح تایبەت بە نکۆڵی پەترۆس بەوە دەستی پێکرد ڕاستی ڕاستیت  

( وە پێشبینی کردنی تایبەت بە  ٣٨: ١٣پێدەڵێم )ئامین ئامین( یۆحەنا 

:  ٢١یندەدا  بەهەمان وشە دەستی پێدەکرد ) یۆحەنا مردنی پەترۆس لە ئا

 .   ١٩ -١٥: ٢١؛ یۆحەنا   ٣٨ -٣٦: ١٣( . * یۆحەنا ١٨

بەقوتابی بوونی ڕاستەقینە بۆ شوێنکەوتنی عیسای مەسیح بەهێزی جەستە 

ڕوونادات یان بە خواستی مرۆڤ و هەوڵی مرۆڤ ، ظونکە بەقوتابی  

ا لەوەی یەکەم خۆشەویستت  بوونی ڕاستەقینە بە دڵنیابوون لەسەرەتاد

 .    ٣٠ -٢٥: ١٤؛   ٢٣: ٩؛ لۆقا  ٤: ٢عیسای مەسیحە بینین 

 ب. شانازیەکەی پەترۆس گۆڕا بۆ ساکاری . 

 .   ٣١ -٣٠: ١٢؛ مەرقۆس  ٣٣: ٢٦مەتا 

 ج. گەڕاندنەوەی پەترۆس بۆ ئەرکی نێردراوێتی .  

عیسای مەسیح سێ جار لە پەترۆسی دووبارە کردەوە " بەرخەکانم  

ڕێنە " ببە بە شوانی مەڕەکانم " " مەڕەکانم بلەوەڕێنە " . دواتر  بلەوە
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پەترۆس بە ساکاری مایەوەو بەردەوام بوو لەوەی کە عیسای مەسیح  

، وە    ١٦ -١١: ١٠؛ یۆحەنا  ٤: ٥پەترۆس ١سەرۆکی شوانەکانە ) 

( چونکە پیرەکانی کڵێسا لە ژێر  ٢٥: ٢پەترۆس ١شوانی دەرونەکانە )  

بڕوانە حەزقێیل  ٤ -١: ٥پەترۆس ١کی شوانەکانە ) ڕابەرایەتی سەرۆ

٢٤ -١: ٣٤   . ) 

  ١٩ -١٨: ٢١یۆحەنا 

 : عیسا چی ووت لەبارەی ئایندەی پەترۆس ؟  ٢پرسیاری 

 تێبینیەکان .  

 أ . عیسا پێشبینی کرد لەبارەی مردنی پەترۆس .  

عیسا باسی گەنجێتی پەترۆسی کرد .، ئێستا گەنجەو بۆ کوێی بوێ  

شتێنەکەی بەناو قەدیەوە دەبەستێ .  دیارە پەترۆس لە ساڵی دەڕوات و پ

زایینی بەتەمەن تر بوو لە یۆحەنا بەاڵم گەنج بوو یان کەمێك ئاستی   ٣٠

گەنجێتی تێپەڕاندبوو ، ڕەنگە پەترۆس لە نیوەی تەمەنیدا بووبێت ئەو  

کات . دواتر عیسا باسی پیریەتی پەترۆس دەکات ، ئەو کات دەستی  

شوێنێك دەبرێ کە نایەوێ . ئەو کاتەی ئینجیلی یۆحەنا دەگیرێ و بۆ 

ی زایینی پەترۆس مردووە لە  ٩٨بۆ   ٧٠نوسراوە لە ماوەی سااڵنی 

زایینی بەشێوەیەك لەخاچدرا سەرەوخوار واتە سەری لە  ٦٤ساڵی 

 خوارەوە بوو .  

 ب. عیسا پەترۆسی فێرکرد کە لەهەموو بارودۆخەکاندا شوێنی بکەوێت .  

ئەم پێشبینیەی تەواو کرد بە پەترۆسی فەرموو "دوام کەوە"  وەکاتێ عیسا

هەرچی ڕوودەدات لە ئایندەدا ، دەبێت پەترۆس ئێستا قوتابی مەسیح و  

نێردراوی عیسای مەسیح بێت و دوای بکەوێ لە خزمەتەکەیدا و 

 ئازارەکەی و دواتر بە مردنیشی  . 

  ٢٣ -١٩: ٢١یۆحەنا 

 ە ئایندەی یۆحەنای نێردراو ؟ : عیسا چی ووت سەبارەت ب٣پرسیاری 
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 تێبینیەکان . 

. ئەو کاتەی یۆحەنا ئەم وشانەی نوسی لەماوەی  ٢٢: ٢١أ. یۆحەنا 

ز . هەندێ لە باوەڕداران پێیان وابوو یۆحەنا بە  ٩٨ -٧٠ساڵەکانی 

 زیندوویی دەمێنێتەوە تا هاتنەوەی دوەمی عیسای مەسیح .  

بە پالنە نهێنیەکانی  ب. عیسا پەترۆسی فێرکرد خۆی سەرقاڵ نەکات

خوداوە . گەر بمەوێ دەمێنێتەوە تا دەگەڕێمەوە "بەتۆچی" خوداوەند  

پالنی هەبوو بۆ یۆحەنا ، بۆیە پێویست نەبوو پەترۆس بیزانێ ، ڕەنگە 

یۆحەنا ئازار بچێژێ و گیان بەخت بکات ، یان بە زیندوویی بمێنێتەوە تا  

یۆحەنای ڕانەگەیاند بۆ   هاتنەوەی دوەمی مەسیح ، عیسای مەسیح ئایندەی

کەس ، بۆیە نە پەترۆس و نە یۆحەنا نەیاندەزانی چی ڕوودەدات لە 

 ( .  ٢٩: ٢٩یۆحەنا . ) دواوتار 

 

 

 

            

 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:  ٢١بنوسینەوەو تەواو بکەین لە یۆحەنا 

: ئەو پەیڕەوکردنە پێشنیارکراوە کامەیە کە خودا دەیەوێ  بیربکەوە 

 ۆڕێ بە پەیڕەوکردنی کەسێتی ؟ بیگ

: 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 .  

 وارەوە هەندێ پەیڕەوکردنی پێشنیارکراون (.        ئەمانەی خ 
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 .   ٢١نمونە لەسەر پەیڕەوکردنی پێشنیارکراو لە ئینجیلی یۆحەنا   -١

 

: پەترۆس گەڕایەوە بۆ کارەکەی پێشووی : بۆ ڕاوە ماسی .   3:   ٢١

کاتێ نازانی چی دەبێت بکەیت . دوایین ڕاسپاردەی ڕوونی خوداوەند  

عیسای مەسیح جێبەجێ بکە . یەکێکیان ووتی " گومان مەکە لە تاریکیدا  

 لەوەی عیسا پێی ووتی لە ڕوناکیدا " !  

گە بێت بۆ الت ، لەگەڵ ئەوەشدا  : دەزانم کە عیسای مەسیح ڕەن ٤: ٢١

 ڕەنگە نەزانی ئەوە دەستبەجێ .  

: ئەگەر متمانەت بە خوداوەند عیسای مەسیح هەبێت باوەڕت پێی  ٦: ٢١

هەبێت ئەو کارانە بکە کە داوات لێدەکات وە هەرگیز توشی ڕوخان نابیت  

 کاتێ گوێڕایەڵی دەبیت . 

ەند عیسای مەسیح  : مەترسە هەرگیز لە پرسیار کردن لە خوداو ١٢: ٢١

:  ٧"تۆ کێ یت" چونکە وەاڵمت دەستناکەوێت تا پرسیار نەکەیت ) مەتا 

٨ -٧ . ) 

: کتێبی پیرۆز هەموو ئەو ئەرکانەمان بۆ باس دەکات کە عیسای   ١٤: ٢١

مەسیحی تێدا دەرکەوتوە بۆ خەڵکی لە دوای هەستانەوەی لە مردن . هیچ  

گوناهەی گەلەکەی ، وە   سەرکردەیەکی ئایینی تر نەمردوە بۆ کەفارەتی

هیچ ئاینێك بەڵگەی مێژوویی لە خۆناگرێت لەبارەی هەستانەوەی دوای  

 مردن !  

: چۆن وەاڵمی پرسیارەکەی عیسا دەدەیتەوە : ئایا بەڕاستی  ١٦ -١٥: ٢١

 منت خۆش دەوێ ؟"

: یەکێك لە گرنگترین ئەرکەکان لە شانشینی خودا چاودێری    ١٧ -١٥: ٢١

 مەڕەکانە .    و لەوەڕاندنیکردن 

: کاتێ خەڵکی دەتبەن بۆ ئەو شوێنەی ناتەوێ بڕۆی ، ئەوا ١٨: ٢١

 ( .  ٢٠: ٢٨عیسای مەسیح لەگەڵتدایە ) مەتا 
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 : کاروئەرکی هەموو باوەڕدارنە شوێن عیسای مەسیح بکەون.  ١٩: ٢١

: دەبێت باوەڕداران خۆیان سەرقاڵ نەکەن بە خواستێکی  ٢٢: ٢١

ێت جەخت بکەنەوە لەسەر خواستی ڕانەگەیەنراوی خوداوە ، دەب 

 ڕاگەیەنراوی . 

 . نمونە لەسەر پەیڕەوکردنی کەسێتی :  ٢

أ. دەمەوێ ئەو وانەیە فێر بم کە پەترۆس فێری بوو . پەترۆس شانازی 

کرد لەپێشدا بەوەی خۆشەویستی بێ سنورو قوربانی هەیە و خۆی تەرخان 

پەترۆس دوایی  کردوە بۆ خوداوەند عیسای مەسیح بەاڵم نکۆڵی لێکرد . 

وای لێهات ساکار بوو ، چیتر ئەو لێدوانانەی نەدەدا سەبارەی بە شانازی  

کردنی بەخۆی . وای لێهات بەهەموو ڕاستگۆییەک وسۆزداریەکەوە قسە  

بکات لەگەڵ عیسای مەسیح . منیش هەروەها دەمەوێ گوزارش لەناخم 

 بکەم تەنها ئەوەی کە ڕاستە .  

لەوەی پەترۆس فێری بوو . پەترۆس  ب. دەمەوێ وانەی دوەم فێر بم

ویستی پالنی نهێنی خوداوەند بزانێ کە هێشتا ڕانەگەیەنراو بوو بۆ ئایندەی  

یۆحەنا . بەاڵم عیسا پێی فەرموو نابێت سەرقاڵ بێت بەو جۆرە 

کاروبارانەوە ، بەڵکو سەرقاڵ بێت بەو ئەرکەوە کە پێی سپێردراوە .  

خواستی خودا کە ڕاگەیەنراوە لە  منیش دەمەوێ هەموو گرنگیەك بدەم بە 

کتێبی پیرۆزدا ! دوای ئەوە خۆم تەرخان دەکەم بەهەموو تواناو کاتمەوە 

 بۆ شوێنکەوتنی عیسای مەسیح !  

            

 هاتنەدەنگ              نوێژ بکە :٥هەنگاوی 

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

 .   ٢٥ -١: ٢١ڕێگەی ئایەتەکانیەوە لە یۆحەنا کردین لە 

) 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  

 یاواز تر (.  سەبارەت بە کاروباری ج 
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(  نوێژی داکۆکیکاری  خولەك  ٨)   نوێژ  ٥ 

                  

    

 .  یانییان س   انەییلە شێوەی کۆمەڵەی دوو بەردەوام بن لە نوێژ  

ەکانتان بەرز بکەنەوە لە پێناوی یەکتر و لە پێناوی خەڵکی  نوێژ

. جیهان  

 

وانەی داهاتوو  ) دوو خولەك ( بۆ  ئەرکی ماڵەوە   ٦ 

    

ئەرکی داهاتوو بدە بە ئەندامانی کۆمەڵەکەت بە  ڕابەری 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 

.  ٢١کەسێكی تر یان لەگەڵ کۆمەڵێکدا( ئینجیلی یۆحەنا   

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

  ١٨ -١٥هەموو ڕؤژێك هاوکاری وەربگرە لە نیوەی بەشێك لە  بینین 

. باشترین شێوازی ڕاست بەکاربهێنە و تێبینیەکانت بنوسەوە .     

٤- لەبەرکردن : تێڕامان  بکەو ئایەتی نوێی لەبەرکردن : یۆحەنا ١٨:  

ئایەتانەدا  بچۆرەوە  کە لەبەرت  ٥لەبەر بکە. ڕۆژانە بەو  ٣٦

 کردوون .   

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  
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ئایەتەکانی لەبەرکردن و فێرکردن و ئامادەکاری یەوە هەیە بۆ هەفتەی  

 ئایندە .  

  

  

    

  

 ٤٧وانەی  -ڕێبەری هەشتەم 

 

 ١ نوێژ 

 

نوێژ بکەو کۆمەڵەکەت وئەم پرۆگرامی ڕاهێنانە  ڕابەری کۆمەڵەکە : 

 تەرخان بکە بۆ بونیادنانی کڵێسای مەسیح . 

 

خولەك(   بینینی یۆحەنا ٢٠بەشداریکردن )   ٢ 

 

و پەڕاوی تایبەتی خەڵوەتی ڕۆحیتان بە نۆرە بەشداری بکەن 

ئەوەی فێری بوون لە خەڵوەت و تێڕامانەکانتان لەو بەشە  بخوێننەوە

( لەگەڵ ڕەچاوکردنی کات ١٨  -١٥دیاریکراوەی کتێبی پیرۆز ) بینین 

باشترە بەشداریکردنەکان کورتخایەن بن .    

گوێ بگرن لە ئەو کەسەی بەشداری دەکات ، بەشێوەیەك مامەڵەی  

ەیە ، پێشوازی  لەگەڵ بکەن هەست بکات ئەوەی دەیڵێ جێی بایەخی ئێو

 لێبکەن . مشتومڕی لەگەڵ مەکەن لەو بابەتەی بەشداری پێدەکات .

 

 

36: ١8خولەك(        یۆحەنا ٥لەبەرکردن )  ٣ 
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تیاڕامان و  بە شێوەی گروپی دوانەیی ) دوو باوەڕدار پێکەوە (  

.    36: ١8بکەن بۆ : یۆحەنا لەبەرکردن و پێداچونەوە   

 

 

خولەك( ئازار و سەروەریی  خودا  ٨٥فێرکردن )  ٤ 

 

: ئەم فێرکردنە تایبەتە بە ئازار . ئازار توشی باوەڕدارو بێ   پێشەکی

باوەڕ دەبێت بەبێ جیاوازی ، هەندێ لە خەڵکی ئازار دەچێژن بەشێوازی  

ی جیاوازە .  جۆراوجۆر ، وە وەاڵمدانەوەیان بۆ ئازارەکانیان بەشیواز

بەاڵم هەموان لە ملمالنێدان لەگەڵ دوو پرسیاردا: بۆچی ئازار ؟ وە 

مەبەست وئامانج چێ یە لە ئازار؟ ئەم وانەیە ئامانجی ئەوەیە چارەسەری 

 ئەم دوو پرسیارە بکات . 

 أ. دەبێت گوازارش بکرێت لە ئازارو ناخۆشی  

 . چەندین شێوەی جایاوزی ئازار هەیە . ١

 خەڵکی بەشێوەی جۆراوجۆر ئازار دەچێژن.پێشەکی : 

هەندێکیان توشی دڵەڕاوكی دەبن لەوەی خۆیان بدەنە دەستەوە ، هەرچیەك 

 بێ شێوەی ئازار هەمیشە دەبێتە هۆی ئێش و سەختی . 

 . دەبێت دەرفەت بڕەخسێ بۆ گوزارش کردن لە ئازار . ٢

وەاڵم ،   پێشەکی : ئەوانەی ئازاریان هەیەو لە ناخۆشیدان هەوڵ دەدەن بۆ

بەاڵم پێش ئەوە دەبێت دەرفەتێک بڕیخسێنن بۆ گوزارش کردن لە 

ئازارەکەیان و دڵتەنگیەکەیان ، وە کاتیان هەبێت بۆ ئەوەی ناخیان ئەوە  

قبوڵ بکات . زۆرێك لە کەسایەتیەکانی نێو کتێبی پیرۆز ئازاریان چەشتوە  

 ، وە هەستکردن بە ئازارو دڵەڕاوکێیان تاقی کردەوە / 

ی بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە : خەڵکی نێو کتێبی پیرۆز چۆن ئاشکرا

 گوزارشیان کرد لە ئازارەکانیان ؟ 

 أ ئەیوب .  



 
171 

 بخوێنەوە .   ٢٦ -١: ٣ئەیوب 

 تێبینیەکان .  

 ب. داود . 

 بخوێنەوە .   ١٠ -١: ٦زەبور 

؛   ١٢ -١: ٣٠؛ زەبور  ٧  -٦: ٦تێبینیەکان . هەروەها بڕوانە زەبور 

؛ زەبور   ٧ -١: ١٤٢؛ زەبور   ٢١ -١: ٦٩؛ زەبور  ٩  -٨: ٣٠ززەبور 

٦، ٤: ١٤٢   . 

 ج. عیسا . 

 بخوێنەوە .  ٤٦: ٢٧مەتا 

 تێبینیەکان .  

تەنانەت عیساش گوزارشی کرد لە ئازارەکەی و بە دەنگی بەرز هاواری  

 ەوە "خودایە خودایە بۆ وازت لێهێنام ؟"  کرد بە ئازار

پوختە : دەتوانی چاو لە ئەیوب و داود وعیسا بکەیت لە گوزارش کردنی  

ئازارت . کاتی تەواو بدە بە خۆت بۆ گریان . دەتوانی نوێأ بکەیت بە  

نوێژی ئازاردراوەکان لە زەبور بەشێوازێك گوزراش بکەیت لە دڵتەنگی  

گرنگی دەدات بەوەی هەستی پێدەکەیت و بە  زۆرت لەبەردەم خودا . خودا 

ئازارەکەت . ئەو فرمێسکەکانت دەبینێ وگوێی لە ناڵەو هاوارەکەتە کە 

 داوای یارمەتی لێدەکەیت !  

 . ئازار وا دەکات خەڵکی دیکەش وەاڵم و پەرچەکرداریان هەبێت.٣

پێشەکی : خەڵكی تەنها بەرامبەر ئازارەکانیان وەڵمدانەوەیان نابێت وبەس  

بەڵکو هەروەها بەرامبەر بە خەڵکی دیکەش ، هەندێ لە خەڵکی و   ،

هەندێ ئایین ، پێیان وایە هەموو جۆرەکانی ئازار و ناخۆشی سزای  

گوناهەی کەسێتیە ، حوکم دەدەن بەسەر ئەوانەی ئازارێك یان  

انخۆشیەکیان هەیە و بە "تاوانبار" ناویان دەبەن ، وەکو سزادراوە و  
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. یان حوکم دەدەن بەسەر ەئوانەی ئازار دەچێژن و   شایستەی ئەو سزایەیە 

پێیان وایە مایەی شەرمەزاری و خەجاڵەتین بۆ خێزانەکەیان وە هەوڵ 

دەدەن ئەو شەرمەزاریە لە کۆڵ خۆیان بکەنەوە ) بۆ نمونە کەسێکی گۆج 

و کەمئەندامیان دەشارنەوە لەبەرچاوی خەڵک و کۆمەڵگە( .  بەاڵم  

ێرمان دەکات کە عیسا سۆزدارە لەگەڵ  ف ١٦  -١٥: ٤عیبرانیەکان 

الوازیەکانمان و نیعمەت و بەزەییمان دەداتێ تاکو یارمەتیمان بدات لە  

 .. ( .     ٤:  ١کۆرنسۆس ٢کاتی پێویستدا . هەروەها بڕوانە )

ئاشکرای بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە : چۆن دەبێت باوەڕداران وەاڵمی  

 ئازاری کەسانی تر بدەنەوە ؟ 

 أ گریان . 

 بخوێنەوە .  ١٥: ١٢ڕۆما 

 تێبینیەکان . دەبێت باوەڕداران بگرین لەگەڵ ئەوانەی دەگرین . 

 ب. سۆزداری و تێگەیشتن . 

 بخوێنەوە .    ٣٤: ١٠؛ عیبرانیەکان  ٤٦: ٢٧مەتا 

تێبینیەکان . دەبێت باوەڕدارانی مەسیح سۆزدار بن لەگەڵ ئەو  

ەسیح زیندانی  باوەڕدارانەی مەسیح کە بەهۆی باوەڕیان بە عیسای م

 کراون.  

 ج. سەردان و نوێژو یارمەتیدانیان .  

 بخوێنەوە .  ٤: ١کۆرنسۆس  ٢؛  ٤٦:  ٢٧؛  ٣٩: ٢٥مەتا 

 تێبینیەکان .  

دەبێت باوەڕداران سەردانی ئەوانە بکەن ئازار دەچێژن لە جیهاندا و  

فێربن کە چۆن ئازار بچێژن لەگەڵیاندا و چۆن یارمەتیان بدەن و هانیان  

 بدەن . 

 خەڵکی ئازار دەچێژن بەهۆی کارە هەڵەکانیانەوە . ب.
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پێشەکی : زۆرجار خەڵکی ئازار دەچێژێ بەهۆی کارە هەڵەکانیان  

لەبەرچاوی خودا ، وە هەندێ جار بەهۆی کاری دروست لەبەرچاوی خوا 

 ، چەندین هۆکار هەیە کە خەڵکت توشی ئازار دەکات لە جیهاندا . 

 نیانەوە . . خەڵکی ئازار دەچێژن بەهۆی تاوا١

 أ. هۆکاری سەرەکی ئازاری ڕەگەزی مرۆڤ کەوتنە . 

 بخوێنەوە .   ٢١ -١٨:  ٨؛ ڕۆما   ١٩ -١: ٣پەیدابوون 

ئاشکرای بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە : هۆکاری سەرەکی ئازار کامەیە 

 بۆ ڕەگەزی مرۆڤایەتی ؟ 

بەراورد بکە بە    ١٩ -١٧، ١٢:  ٥؛ ڕۆما  ٣تێبینیەکان . پەیدابوون بەشی 

 .   ٢١: ٣کردار 

 ب. هۆکاری بەردەوامی ئازارەکانی ڕەگەزی مرۆڤ تاوان وگوناهەیە . 

 بخوێنەوە .   ٢٣ -١٨: ١؛ ڕۆما   ٣ -١: ١٤زەبور 

ئاشکرای بکەو گفتوۆی لەبارەوە بکە : بۆچی تائێستا ڕەگەزی مرۆڤ 

 ژێ ؟ ئازار دەچێ

تێبینیەکان . تاوان واتە پەیوەندیەکی هەڵە لەگەڵ خودا واتە مرۆڤ باوەڕی 

بە خوداو بوونی نیە ، یان باوەڕی وایە خودا خودای کتێبی پیرۆز نییە )  

ئیلحاد ، بێ دینی و کوفر پێناسەیەکی تایبەتیان هەیە بۆ خودا( ئیدی هەموو  

ان هەیە دوور لە خودا ،  ئەمانە جۆرێك لەیاساو بیرباوەڕی تایبەت بە خۆی

تاوان واتە ژیانی دوور لە خودای کتێبی پیرۆز یان ژیانی پەیوەندی هەڵە  

 لەگەڵ خودای کتێبی پیرۆز !  

 . خەڵکی بەهۆی خراپەکاریانەوە ئازار دەچێژن .٢

 بخوێنەوە .   ٣٢ -٢٤: ١ڕۆما 

ئاشکرای بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە : بۆچی تا ئێستا خەڵکی ئازار 

 لەم سەردەمەدا ؟   دەچێژێ
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تێبینیەکان . تا ئێستا خەڵکی ئازار دەچیژن بەهۆی خراپەی بەردەوامیانەوە 

، وەکو گێالیەتی   ٣٢ -٢٨:  ١وە بیر لە شیوازی خراپە دەکەنەوە ) ڕۆما 

ڕۆحی و ڕق لێبوونەوە لە خودا ، گەندەڵی والدانی سێکسی و بێ ڕەوشتی  

انی کۆمەاڵیەتی و فشەو  و چاوچنۆکی ماددی ، گومڕایی و فێڵ و دووزم

شانازی کردن بەخۆوەو لوتبەرزی و خواروخێچی سیاسی و دەست پیسی  

. خەڵكی پڕ بوونە لە خراپەو خراپەکارن و بیر ە خراپە دەکەنەوە و  

بەشانوباڵی خراپەدا هەڵدەدەن ، بۆیە سەیر نیە کاتێ خەڵکی ئەم گوناهەو  

 ن !  هەاڵنە دەکەن بەرامبەر بەیەکتر ئیدی ئازار دەچێژ

 . خەڵکی ئازار دەچێژن چونکە ڕاستی خودا دەگۆڕن . ٣

؛  ٢٥،  ٢٣،   ١٨: ١؛ ڕۆما  ٤١  -٣٩: ٩؛ یۆحەنا   ٣٢ -٣١: ٥لۆقا 

 بخوێنەوە . ٢: ٢ -٨: ١یۆحەنا ١

ئاشکرای بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە : ئەو شتانە کامەیە خەڵکی دەیکەن  

 بەشێوەی چەندبارە و وایان لێ دەکات ئازار بچێژن ؟  

 تێبینیەکان . 

 أ. خەڵکی بە بەردەوامی ڕاستی دادەپۆشن و دەیگۆڕن بە درۆ .  

یۆحەنا ١؛    ٣٢ -٣١: ٥بەهۆی ئەم کارەیان زۆرینە ئازار دەچێژن . لۆقا 

 .    ٣٧ -٣٥: ٦؛ یۆحەنا  ٣٦ -٣١:  ٨؛ یۆحەنا  ٢: ٢ -٨: ١

 ب. ڕاستی کامەیە ؟ 

:  ١٤"ڕاستی " خودای کتێبی پیرۆزەو ئەوەیە کە دەیڵێ ودەیکات ) یۆحەنا 

 (.  ١٧: ١٧؛ ٦

؛    ٤٤،   ٣٧: ٦؛ یۆحەنا  ١٦:  ١٠؛ لۆقا  ٤٠: ١٠هەروەها بڕوانە مەتا  

  -٩: ١٤،   ٢٠: ١٣؛ یۆحەنا  ٥٠ -٤٧: ١٢؛ یۆحەنا   ٤٤،  ١٩: ٨یۆحەنا 

؛    ١٥: ٤یۆحەنا ١؛  ٩،  ٦،   ٢: ١٧؛ یۆحەنا  ٢٣، ٢١:  ١٤؛  ١٠

 .   ٩یۆحەنا ٢؛  ١: ٥یۆحەنا ١
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ڕاستی ئەوەیە کە خودا دەیڵێ سەبارەت بە مرۆڤ و باری مرۆڤ کاتێ 

:  ١٥؛ یۆحەنا  ١١: ٢٩؛ یەرمیا  ٤ -١: ٤٣باوەڕ دەهێنێ بە خودا . ئیشایا 

٥   . 

رێدراوە بە خوداو وشەکانی و کارەکانیەوە لە  ج. بەمەش دەبینین ڕاستی گ

 کتێبی پیرۆزدا .  

 . خەڵکی ئازار دەچێژن بەهۆی ڕاستێتی مردن . ٤

 بخوێنەوە .  ٢٣: ٦؛ ڕۆما  ١٢  -٢: ٩ژیرمەندی 

ئاشکرای بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە : هەموو خەڵکی لە ترسی مردن  

 ئازار دەچیژن . بۆچی زۆربەی خەڵکی لە مردن دەترسن ؟  

 تێبینیەکان .  

خەڵکی ئازار دەچێژن چونکە دەزانن دەمرن . چونکە هەمویان گوناهەیان  

 .  ٧:  ٦تیمۆساوس ٢کرد وهەمویان دەمرن . 

 . خەڵکی ئازار دەچێژن بەهۆی حوکمدانەکانی خودا .  ٥

 أ. حوکمدانی ئێستای خودا کە دەبێتە هۆی ئازاردانی خەڵکی .

:  ١٤؛ حەزقێیل  ١٠ -٦: ١گەی ؛ حە  ١٢ -٦:  ٤عامۆس  ٨ -٧: ٦گەاڵتیە 

 .   ٨  -٧: ٦؛ گەاڵتیە   ٢١

خەڵکی ئازار دەچیژن چونکە خودا حوکمدانیان بۆ دەهێنێت و ئەوانیش  

؛   ١٠ -٦: ١گوێی نادەنێ و ڕەتی دەکەنەو لێی یاخی دەبن . حەگەی 

 .  ١٢ -٦:  ٤؛ عامۆس   ٢١:  ٩ -٦: ٨؛ بینین  ١٢: ١٤حەزقێیل 

ب. حوکمدانەکانی ئایندە لەالیەن خوداوە دەبێتە هۆکاری ئازار چەشتنی  

  ٩ -٨: ١سالۆنیکی ٢؛  ٤٦: ٢٥؛ مەتا  ٢٧:  ٩خەڵکی . عیبرانیەکان 

 بخوێنەوە .  

ج. باوەڕدارانی مەسیح ئازار دەچیژن بەهۆی کارە چاک و ژیانە 

 چاکەکەیانەوە .  
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باشەکانیانەوە ،   نێردراوەکانیش هەروەها ئازاریان چەشت بەهۆی کارە

باوەڕدارانی ئەمڕۆش بانگکراون بۆ هەڵگرتنی هەمان ئەو ئازارانە 

 بەهۆی کارەکانیانەوە کە چاك وباشە .  

. زۆرجار باوەڕداران ئازار دەچێژن چونکە ناتوانن بارودۆخیان بگۆڕن  ١

. 

ئاشکرای بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە : باوەڕداران دەبێت چۆن 

 اردۆخە سەختەکاندا ؟   هەڵسوکەوت بکەن لە ب

أ. ڕەنگە بارودۆخی سەخت ئەوەی باوەڕدار توشی دەبێت هۆکارەکەی 

بخوێنەوە .   ٢٦ -٢٥: ١٧ئەوە بێت لە واڵتێکی سەختدا دەژی . کردار 

 تێبینیەکان .  

 ب. ڕەنگە بارودۆخی باوەڕدار ئەوەبێت کۆیلەی گەورەکانی زەوی بێت . 

؛  ١:  ٤ -٢٢: ٣؛ کۆلۆسی  ٩  -٥: ٦؛ ئەفەسۆس  ٢٠  -١٨: ٢پەترۆس ١

 بخوێنەوە .    ٢٩: ٥؛ کردار ٦: ٥مەتا 

تێبینیەکان . پەیوەندی گەورەو کۆیلە نمونەیەکە بۆ بارودۆخی سەخت ،  

زۆرێك لە ژنان هەن لە جیهاندا خزمەتکارن یان دایەنگەیی دەکەن لە  

ماڵەکاندا بەهۆکاری ئایینی یان کلتوری . وە زۆرێك لە مندااڵن لە واڵتە  

ەکاندا وەکو کۆیلە بەکار دەهێنرێن لەالی سەرمایەداران و خاوەن هەژار

کارەکان . وە زۆرێك لە کرێکارەکان دەخەڵەتێنن بە کرێی زۆر کەم و  

 بێویژدانانە .  

 باوەڕداران دەبێت چۆن بڕواننە کۆیالیەتی ؟   

لە سەردەمی نوسینەوەی پەیمانی نوێ کۆیالیەتی هێشتا باڵو بوو وە  

پەترۆس  ١دەیاننااڵند بەدەست گەورە دڵڕەقەکانیانەوە . )  زۆرێك لە خەڵکی 

( . پەترۆس هانی دەدان   ٦: ٥؛ دەرچوون   ٤٨ -٣٥:  ١٢( ؛ لۆقا  ١٨: ٢

ڕێز بگرن لە گەورەکانیان چونکە هیچ سودێکی نەبوو بەرهەڵستی  

 کردنیان بگرە زیاتر خۆیان توشی ئازار وناڕەحەتی دەکرد .  
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 ەندی کرێکارو خاوەن کار ؟ باوەڕداران چۆن دەڕواننە پەیو

دەکرێ هەمان پەیوەندی کۆیلە بە گەورەکانیانەوە پەیڕەو بکرێ لەنێوان  

 کرێکارو خاوەن کاردا بۆ ئەمڕۆ .  

. وە دەبێت دوور بن لە بەرتیل و فێڵ و درۆ و دزی و   ٦ -١:  ٥یاقوب 

 .   ٢٩: ٥؛  ٢٠ – ١٩:  ٤هەر جۆرە خراپەیەك . کردار 

ازار دەچێژن چونکە بە ڕاستودروستی و  . زۆرجار باوەڕداران ئ٢

 چاکەکاری دەژین .   

ئاشکرای بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە : باوەڕداران چۆن دەبێت بژین لەو  

بارودۆخەدا کە کە ئازار دەچێژن بەهۆی کارە چاکەکان وڕاستودروستیان  

 لەبەرچاوی خودا ؟ 

:  ١١انیەکان أ . پێغەمبەرانی پەیمانی کۆن توشی چەوسانەوە بوون . عیبر

 بخوێنەوە.    ٣٧ -٣٦

تێبینیەکان . زۆربەیان توشی دادگایی کردنی ستەمکارانە بوون لەژێر  

سوکایەتی و ئەشکەنجەدا وە زیندانی کردنیان و کۆتوبەند کردنیان وە  

تیایاندا بوو حوکم درا بە سەنگ بارانکردن و کوژرا یان بە مشار بڕیانەوە  

ەندێکیان هەڵهاتن و بە کەوڵی مەڕ یان بە سەربڕین بە شمشێر ، وە ه

وبزن خۆیان دادەپۆشی و ئازاریان دەچەشت بەهۆی پێویستی و  

 تەنگوچەڵەمەو ستەمەوە .   

 ب. باوەڕدارانی مەسیحیش هەروەها توشی چەوسانەوە دەبن . 

  ١٢: ٣تیمۆساوس ٢؛  ٣٤  -٣٣؛  ١٠؛ عیبرانیەکان   ١٢ -١٠: ٥مەتا 

 بخوێنەوە .  

 فێرکردنەکانی عیسا لەم ئایەتانەدا بخوێنەوە .   ١٢ -١٠: ٥تێبینیەکان . مەتا 

؛   ٣٤ -٣٢؛ ١٠؛ عیبرانیەکان  ٢٠: ٣هەروەها بڕوانە فیلیپی 

 .   ١٢: ٣تیمۆساوس ٢
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. زۆرجار باوەڕداران دەچەوسێنەوە چونکە شایەتێکی سەرڕاستی  ٣

 عیسای مەسیحن .  

  ١٦  -١٥: ٤پەترۆس  ١؛   ٣١ -٢٩: ٢٠؛ کردار  ٢٠ -١٦: ١٠مەتا 

 ێنەوە .  بخو

ئاشکرای بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە : باوەڕداران چۆن هەڵسوکەوت 

 دەکەن کاتێ دەنێردرێن بۆ شایەتی دان ؟  

 تێبینیەکان .   

دەبێت باوەڕداران ڕوبەڕووی ئازار ببنەوە بە دانایی و بێتاوانی و  

 .    ٢: ٥ڕاستودروستیەوە .  گۆرانی گۆرانیەکان 

  ١٠: ١٢دەبێت باوەڕداران ئازار نەچێژن بەهۆی هەڵەو گوناهەوە . مەتا  

 .   ١٦ – ١٥: ٤پەترۆس ١؛   ٦: ٨؛ یۆحەنا 

دەبێت باوەڕداران کەڵک وەربگرن لە دەرفەتی چەوسانەوە تاکو شایەتی  

 .   ٢٤: ١١کۆرنسۆس  ٢بدەن بە بەپرسانی حکومەت . 

بە بەشداریکردن   ب. دەبێت باوەڕداران ئەم جۆرە ئازارو ناخۆشیانە

؛   ١٧: ٨؛ ڕۆما  ١٤: ٢٦لەئازاری عیسای مەسیح دابنێن . کردار  

 .    ١٤ -١٢: ٤پەترۆس ١؛   ٢٤: ١؛ کۆلۆسی  ٥: ١کۆرنسۆس ٢

؛   ٢٠: ١٠؛ یۆحەنا  ٤٨: ٨؛ یۆحەنا  ٢٥: ١٠ئازارەکانی مەسیح . مەتا 

:  ٢٧؛ مەتا  ٦٠ -٥٩: ٢٦؛ مەتا  ٤  -٣: ٢٦؛ مەتا   ٢١ -١٨: ١٥یۆحەنا 

 .   ٣٥،  ٣١ -٢٧: ٢٧؛ مەتا  ٢ -١

 ئازاری پۆڵسی نێردراو .  

 .    ١٧ -٦: ٦؛ گەاڵتیە  ٢٦ -٢٣:  ١١تیمۆساوس ٢؛    ١١ -٩: ٢٦کردار 

 بەشداریکردن لە ئازاری عیسای مەسیح .  

 .    ٥: ١کۆرنسۆس ٢؛  ١٣:  ٤پەترۆس ١؛   ١٧: ٨ڕۆما 
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 پڕبوون لەئازاری پێویست . 

 .    ٢٤: ١کۆلۆسی 

 ی عیسای مەسیح . بەشداریکردن لە شکۆ

 .    ١١ -٦:  ٢؛ فیلیپی  ٢٤: ١٧؛ یۆحەنا   ١٧: ٨ڕۆما 

 د. وەاڵمدانەوەی ئازار . 

 . وەاڵمدانەوەی جیاواز هەیە بۆ ئازار بەدرێژایی مێژوو .  ١

 .   ٦: ٥٨؛  ١٥:  ١٠أ. داواکردنی نەفرەت لەسەر دوژمنان . زەبور 

بێتە سەر  داود نوێژی کردو داوای نەفرەت یان حوکمدانی خودای کرد  

 دوژمنەکانی .  

عیسای مەسیح فێرمان دەکات کە چۆن وەالمی ئازار بدەینەوە . 

  -٢٧: ٦دوژمنەکانتان پیرۆز بکەن ... داوای بەرەکەتیان بۆ بکەن . لۆقا  

 .  ١٤: ١٢؛ ڕۆما  ٢٨

 ج. نکۆڵی کردن لە عیسای مەسیح  

بخوێنەوە. هەندێ خەڵک دەترسن لە   ٣٩ -٣٢،   ٢٠ -١٧: ١٠مەتا 

انەوە و نکۆڵی دەکەن لە عیسای مەسیح لەبەردەم خێزانەکانیان  چەوس

وکۆمەڵگەو حکومەت ، ئەوان لە ئازار دەترسن و نکۆڵی لە باوەڕەکەیان 

ئەوەی دەیەوێ دوای مەسیح بکەوێ    ٣٨:  ١٠دەکەن بە مەسیح . مەتا 

. بە درێژایی مێژوو    ٢٠ -١٩: ١٠دەبێت خاچەکەی بدات بە کۆڵیدا .  مەتا 

هەبوە بۆ باوەڕداران لەالیەن پیاوانی ئایینی والیەنی دادوەری   چەوسانەوە

و سەکردە حکومیەکان و چەندینی تر کە دژایەتی مزگێنیدانیان کردوەو 

 باوەڕدارایان چەوساندۆتەوە بەهۆی مزگێنیدانەوە .  

  – ٥٩: ٢٦. ؛ مەتا   ١٣ -١١:  ٢تیمۆساوس ٢؛  ٣٣: ١٠بێدەنگی . مەتا 

 .   ٢٣ – ٢١:  ٢پەترۆس ١؛  ٦٤
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  -٢٣: ١١کۆرنسۆس  ١هـ . بەژیانێکی ڕاستودروست و چاکەکاری بژی . 

 .   ١٢ -١٠: ٣تیمۆساوس ٢؛  ٢٩

 . وەاڵمدانەی شیاو بۆ ئازار . ٢

 أ. ئازار وەالنان . 

 .    ٨: ٢٣؛ دەرچووم  ١٨ -١٧: ١٦؛  ١٨ -١٧: ١٠دواوتار 

 ب. هەڵهاتن لە ئازار .

 بخوێنەوە .  ٢٣،   ١٤ -١١: ١٠مەتا 

 ستی ئازار .ج. بەرهەڵ

 بخوێنەوە .   ٦  -١: ٢تیمۆساوس ١؛   ١٩ -١٧: ١٢ڕۆما 

 . ٣٤ -٣٣: ١٠؛ عیبرانیەکان  ٤٠ -٣٧: ٢٥؛ ١٠: ٥هەروەها بڕوانە مەتا  

 د. دانبەخۆگرتن لەبەرامبەر ئازار و هەڵگرتنی .   

هـ . بەکارهێنانی ئازار وەکو ئامرازێك بۆ باڵوکردنەوەی ڕاستودروستی .  

  ٣:   ١٣؛   ٣٤ – ٣٢: ١٠؛ عیبرانیەکان  ٤٢ -٣٨،  ٢٠،  ١٠،  ٦: ٥مەتا 

 .    ٤٠ -٣٧: ٢٥؛ مەتا 

 . هەندێ بابەتی گرنگ کە تایبەتە بە ئازار . ٣

لە کاتی   . نابێت باوکان ومامۆستایان  ٢٤: ١٣أ. سزادانی منداڵ . پەندەکان 

 سزای مندالەکاندا لێیان بدەن بەشێوەی هەڕەمەکی و برینداریان بکەن . 

. لەباربردن  ١٨ -١٣: ١٣٩؛ زەبور  ١٣: ٢٠ب. لەباربردن . دەرچوون 

 واتە کوشتنی کۆرپە . 

 

بخوێنەوە . کوشتنی بەزەیی   ١٩: ١٠ج، کوشتنی بەزەیی . مەرقۆس 

بەهۆی خەمۆکی و چەندین   ئەوەیە کەسێك دەناڵێنێ بەهۆی ئازارەوە یان

 باری دیکە بەاڵم خودا ڕێگری دەکات لە کوشتن بەهەموو شێوەکانیەوە . 
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 بخوێنەوە .   ٢٧  -٢٢٥: ٢٢د. زیندانی تاهەتایی . دواوتار 

؛ ڕۆما   ١٤ -١٢: ٢١؛ دەرچوون  ٦ -٥: ٩هـ . سزای مردن . پەیدابوون 

 بخوێنەوە .   ٤: ١٣

باوەڕداران بەپێی کتێبی پیرۆز  هـ . مەبەست یان بەهاو نرخی ئازار .

پێیان وایە ئازار هۆکارێکە خودا بەکاتی دەهێنێ بۆ بونیادنانی کەسایەتیان  

 و ژیانیان . وە بۆ ئامادەکارییان بۆ ئاسمان  دواتر .  

  -٦٧: ١١٩. ئازار دەتبات بۆ گوێڕایەڵی کردنی وشەکانی خودا . زەبور ١

 بخوێنەوە .   ٧١

 بخوێنەوە .  ٥  -٣: ٥تمان دەگۆڕێ . ڕۆما . ئازار کەسایەتی و سروش٢

؛ مەتا   ١٧: ٦؛ گەاڵتیە  ٤١: ٥أ. ئازار خۆشی بەرهەم دەهێنێ . کردار 

هەروەها  ١٤ -١٣: ٤پەترۆس ١؛  ٢٤: ١؛ کۆلۆسی  ٤٥ -٤٠: ٢٥

  -٤: ١کۆرنسۆس ٢؛  ١٣ -٩: ٤کۆرنسۆس  ١؛  ٣٩  -٣٥: ٨بڕوانە ڕۆما 

 .    ١٢ -١١: ٣ تیمۆساوس٢؛  ١٠ -٧: ١٢؛   ٣٠ -٢٣:  ١١؛  ١٠

 .  ٩: ١٢کۆرنسۆس  ٢ب. ئازار خۆڕاگری و چەسپان بەرهەم دەهێنێ .  

؛ عیبرانیەکان   ٤ -٢:  ١. ئازار پێگەیشتوویی بەرهەم دەهێنێ . یاقوب ٣

١٣ -١: ١٢    . 

  -١٢: ١. ئازار ئازایەتی و جوامێری و نەترسی بەرهەم دەهێنێ . فیلیپی ٤

 .   ٢٢:  ٤بخوێنەوە . هەروەها بڕوانە فیلیپی  ١٤

  ٨ -٦: ١سالۆنیکی ١. ئازار پەیامی مزگێنی ئینجیل باڵودەکاتەوە . ٥

 بخوێنەوە .  

بخوێنەوە   ١٤: ٤پەترۆس ١. ئازار شکۆی عیسای مەسیح دەردەخات .  ٦

 .   ٣٩ -٢٨:  ٨ڕوانە ڕۆما هەروەها ب

؛    ١٢ -١١: ٥. ئازار باوەڕداری مەسیح ئامادە دەکات بۆ ئاسمان . مەتا ٧

.   ١٢ -١١:  ٥بخوێنەوە . هەروەها بڕوانە مەتا   ٥ -٤: ١سالۆنیکی ٢
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خۆزگەتان پێدەخوازرێ کاتێ خەڵکی دەتانچەوسێنێتەوە لە پێناوی مەسیح  

 دا . چونکە پاداشتتان مەزنە .  

 

 

 

             

(  نوێژێك ڕەنگدانەوەی وشەکانی خولەك  ٨)   نوێژ

 خودا بێت  

٥ 

                  

    

، نوێژێکی کورت ئەوە دەربخات کە ئەمڕۆ   بە نۆرە نوێژ بکەن 

فێربوون . یان کۆمەڵەکە بکە بە دوو یان سێ کۆمەڵ و نوێژێك  

 بکەن ڕەنگدانەوەی ئەوە بێت کە ئەمڕۆ فێربوون .  

 

وانەی داهاتوو  ) دوو خولەك ( بۆ  ئەرکی ماڵەوە   ٦ 

    

ئەرکی داهاتوو بدە بە ئەندامانی کۆمەڵەکەت بە  ڕابەری 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 

ان لەگەڵ کۆمەڵێکدا( فێرکردنی پەیوەست بە " ئازار کەسێكی تر ی

 وسەروەریی خودا  " .  

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

.    ٢٢ -١٩هەموو ڕؤژێك هاوکاری وەربگرە لە نیوەی بەشێك لە بینین 

 باشترین شێوازی ڕاست بەکاربهێنە و تێبینیەکانت بنوسەوە .  
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٤- لەبەرکردن :  ڕۆژانە بەو پێنچ ئایەتەدا بچۆرەوە کە لەبەرت 

 کردوون .   

. وانەی داهاتووی کتێبی پیرۆز ئامادە بکە لە وانەی کتێبی پیرۆز  -٥

ماڵەوە : هەموو ئینجیلی یۆحەنا جارێکی تر بخوێنەوە بە شێوەی  

ی کتێبی پیرۆز  ێکبەش سیپارەیەك یان بۆ پوختەی .  لێکۆڵینەوە بە وردی 

 :   رێتەوەوەاڵمی ئەم پرسیارانەی خوارەوە بد  تدەبێ

کوێ نوسی ، وە مەبەستی چی  أ. کێ نوسەری ئەم بەشەیە و کەی و لە 

 بوو لە نوسینەوەی ئەم ئینجیلە یان ئەم بەشەی کتێبی پیرۆز ؟  

چۆن دەکرێ سیپارەکە دابەش بکرێ ، ناونیشانی گونجاو کامەیە بۆ  ب. 

 سیپارەکە لەهەر بەشێکدا ؟  

تر دەرئەنجامەکان و پوختەی بیروباوەڕ ئەوەی لەخۆی گرتوە ج. گرنگ

 بەشەکەو سیپارەکە پێشکەشی کردوە کامەیە ؟ 

 د. گرنگترین الیەنی کردارەکی کە دەکرێ لە سیپارەکەوە فێر بین ؟ 

هـ . ئەو ڕۆڵەی سیپارەکە دەیبینێ لەم سەردەمەی ئێستامان و کۆمەڵگەو 

   واڵتماندا ؟   

لێکۆڵینەوەی کتێبی پیرۆز بەکار بهێنەو و سودیان  . ئەو پێنج ڕێگەیەی   

 لێ ببینە. تێبینیەکانت بنوسەوە .  

٦- 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  -٧

ئەو تێبینیانە بنوسەوە کە پەیوەندیان بە کاتی خەڵوەتت لەگەڵ خودا و  

 ئایەتەکانی لەبەرکردن و فێرکردن و ئامادەکاری یەوە.  
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 ٤٨وانەی   –ڕێبەری هەشتەم  

 

 

 ١ نوێژ 

 

نوێژ بکەو کۆمەڵەکەت وئەم پرۆگرامی ڕاهێنانە  ڕابەری کۆمەڵەکە : 

 تەرخان بکە بۆ بونیادنانی کڵێسای مەسیح . 

 

خولەك( بینینی یۆحەنا ٢٠بەشداریکردن )   ٢ 

 

و پەڕاوی تایبەتی خەڵوەتی ڕۆحیتان بە نۆرە بەشداری بکەن 

ئەوەی فێری بوون لە خەڵوەت و تێڕامانەکانتان لەو بەشە  بخوێننەوە

(.   ٢٢  -١٩ێبی پیرۆز ) بینین دیاریکراوەی کت  

گوێ بگرن لەو کەسەی بەشداری دەکات ، بەشێوەیەك مامەڵەی لەگەڵ 

بکەن هەست بکات ئەوەی دەیڵێ جێی بایەخی ئێوەیە ، پێشوازی  

 لێبکەن . مشتومڕی لەگەڵ مەکەن لەو بابەتەی بەشداری پێدەکات .

 تێبینەکانتان بنوسنەوە .  

 

 

پێداچونەوەی ئایەتەکانی لەبەرکردن خولەك( ٥لەبەرکردن )

 لە ئینجیلی یۆحەنا

٣ 

           

بکەن بۆ ئەو ئایەتانەی لەبەرتان کردوە لە  پێداچوونەوەدوو بەدوو 

 ئینجیلی یۆحەنا .   

 

 

خولەك(    پوختەو پێداچوونەوەی ئینجیلی یۆحەنا  ٨٥فێرکردن )

  

٤ 

 

بۆ پوختەی سیپارەیەك یان بەشێکی کتێبی پیرۆز دەبێت وەاڵمی ئەم  

 پرسیارانەی خوارەوە بدرێتەوە :  
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أ. کێ نوسەری ئەم بەشەیە و کەی و لە کوێ نوسی ، وە مەبەستی چی 

 بوو لە نوسینەوەی ئەم ئینجیلە یان ئەم بەشەی کتێبی پیرۆز ؟  

نجاو کامەیە بۆ  چۆن دەکرێ سیپارەکە دابەش بکرێ ، ناونیشانی گوب. 

 سیپارەکە لەهەر بەشێکدا ؟  

ج. گرنگتر دەرئەنجامەکان و پوختەی بیروباوەڕ ئەوەی لەخۆی گرتوە 

 بەشەکەو سیپارەکە پێشکەشی کردوە کامەیە ؟ 

 د. گرنگترین الیەنی کردارەکی کە دەکرێ لە سیپارەکەوە فێر بین ؟ 

هـ . ئەو ڕۆڵەی سیپارەکە دەیبینێ لەم سەردەمەی ئێستامان و کۆمەڵگەو 

 واڵتماندا ؟    

أ. نوسەری ئینجیلی یۆحەنا و مێژووی نوسینی و شوێنی نوسینی و  

 مەبەست لە نوسینی . 

نوسەر ناوی خۆی دەبات بەو قوتابیەی عیسا خۆشی دەویست . ئەویش  

بی عیسای مەسیحەو شایەتحاڵ یۆحەنای نێردراوە . یۆحەنا بەوپێیەی قوتا

بوە لە بینین و بیستن ئینجا ئیجنیلەکەی نوسیوە . بەپێی ئیریناوس یەکێك  

ز. یۆحەنا ئەو ئینجیلەی   ٢٠٢  -١٣٠لە پیرانی کڵێسای یەکەمین نزیکەی 

نوسیوە کە هێشتا لە شاری ئەفەسۆس بوە ئەوەی ئێستا دەکەوێتە واڵتی  

ز ئینجیلەکەی نوسیوە ،   ٩٨ – ٧٠تورکیا . یۆحەنا لەنێوان ساڵەکانی 

بەاڵم دڵنیا نین ئایا پێش یان دوای دورخستنەوەی یۆحەنا بۆ تاراوگە بۆ  

پەتمۆس نوسیویەتیەوە ، یان پێش نوسینەوەی بینین ئینجیلەکەی نوسیوە  

 یان دوای .  

 . مەبەست لە نوسینەوەی ئینجیلی یۆحەنا . ٢

؛ عیبرانیەکان  ٩ : ٢؛ کۆلۆسی  ١٥:  ١؛ کۆلۆسی   ٣١ -٣٠: ٢٠یۆحەنا 

 .   ١٠  -٩: ١٤؛ یۆحەنا  ١٨،  ١: ١؛ یۆحەنا  ٨  -٥:  ٢؛ فیلیپی  ٣: ١

 ب. دابەشکردنی ئینجیلی یۆحەناو ناونیشانی بەشەکانی 

 . ناونیسانی ئینجیلی یۆحەنا . ١
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 دەمەوێ ئەم ناونیشانەی خوارەوە بدەم بە ئینجیلی یۆحەنا . 

 ی خودا ." " عیسا مەسیایە مەسیحەکەیە وشەی خودا ، کوڕ

 . دابەشکردنی ئینجیلی یۆحەنا .٢

دەکرێ ئینجیلی یۆحەنا دابش بێت بەسەر دوو بەشدا : خزمەتی ئاشکرای 

 عیسا و خزمەتی تایبەتی عیسا . 

 أ. خزمەتی ئاشکاری عیسا . 

وە بە ئاماژە کردن بۆ دوو جەژن لە ئۆرشالیم ، دەکرێ ئەم   ١٢ -١بەشی 

، ئەو   ٦  -١وکدا : * یۆحەنا بەشەش دابەش بکرێ بەسەر سێ بەشی بچ 

ئەو   ١٠  -٧( * یۆحەنا ٧:١ڕوداوانەی پێش جەژنی کەپرەشینە کەوتن )

:  ١٢ -٤٠: ١٠ڕوداوانەی دوای جەژنی کەپرەشینە ڕویاندا . * یۆحەنا 

 ( . ٢٢:  ١٠ئەو ڕوداوانەی دوای نوێکردنەوەی پەرستگا ڕویاندا ) ٥٠

ئەم بەشەش دەکرێ  ٢١ -١٣ب. خزمەتی تایبەتی عیسا . بەشەکانی 

، باسی ڕوداوی   ١٣دابەش بێت بەسەر چوار بەشی بچوکدا : * یۆحەنا 

باسی گفتوگۆی عیسای مەسیح   ١٧: ١٤شێوی کۆتایی دەکات . * یۆحەنا 

باسی   ١٩  -١٨و نوێژەکەی لە شەوی شێوی کۆتاییدا دەکات . * یۆحەنا 

کردنی و  دەستگیرکردنی عیسای مەسیح و لێکۆڵینەوە لەگەڵیداو دادگایی  

باسی هەستانەوەی عیسای مەسیح   ٢١ -٢٠لەخاچدانی دەکات . * یۆحەنا 

 و دەرکەوتنەکانی دوای هەستانەوەی دەکات . 

 ج. دەرئەنجامەکان و پوختەی بیروباوەڕ لە ئینجیلی یۆحەنادا  

 یۆحەنا چەند بیروبڕوایەکی گرنگی باوەڕ بە مەسیح  فێردەکات وەکو :  

 

:  ٤؛  ٣٥ – ٣٤،  ١٧: ٣نارد ) یۆحەنا خودای باوك عیسای مەسیحی 
  -٤٤: ١٢؛   ٣٦: ١٠؛ ٤٤،   ٣٩،   ٣٨،  ٢٩: ٦؛   ٢٤ -٢٣: ٥؛  ٣٤
( خودای باوك دەستپێشخەری کرد لە ٢٣، ٢١، ٣:  ١٧؛ ٢٠: ١٣؛ ٤٥

 هاتنەدی ڕزگاری .
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  -١٧: ٥؛  ٣٥ -٣٤،   ٣١: ٣؛ ١٨، ١: ١عیسای مەسیح خودایە ) یۆحەنا 
:  ١٣؛  ٤٥  -٤٤:  ١٢؛ ٣٠: ١٠؛  ٥٨،  ٢٤، ٢٣، ١٩: ٨؛   ٤٦: ٦؛  ٢٣
( . خودای  ٢٨: ٢٠؛   ٢٤، ٢: ١٧؛ ٢٣:  ١٥؛ ١٠،  ٩،  ٧: ١٤؛   ٢٠،  ٣

 کوڕ سایەنی ڕزگارییەو رزگاری دەبەخشێت . 
نوێنەری عیسای مەسیحە )  –ڕۆحی پیرۆز دڵنەوایی کەرو داکۆکیکارە 

( .  ١٥ -١٣: ١٦؛ ٢٦: ١٥؛ ٢٦،   ١٧، ١٦: ١٤؛  ٣٩  -٣٧: ٧یۆحەنا 
ڕزگاریەکە جێبەجێ دەکات و تەواوی دەکات لە ژیانی  خودای ڕۆح

 مرۆڤدا . 
    

نوێبوونەوە / لەدایکبونەوەی نوێ دیاری خودایەو مەرجێکی پێش وەخت 
:  ١٢؛ ٦٥،  ٤٤: ٦؛   ٨ -٣: ٣؛   ١٣: ١و پێویستە بۆ ڕزگاری ) یۆحەنا 

٣٢  . ) 
باوەڕ بەرپرسیارێتی مرۆڤەو مەرجێکی پێش وەخت و پێوسیتە بۆ  

،   ٢٩ -٢٨:  ٦؛ ٢٤: ٥؛  ٣٦،   ١٨،  ١٦: ٣؛  ١٢: ١یۆحەنا  ڕزگاری )
،  ٢٩: ٢٠؛  ١: ١٤؛  ٤٤، ٣٦:  ١٢؛   ٢٤: ٨؛  ٣٩  -٣٨: ٧؛  ٤٠،  ٣٥
٣١  . ) 

( وە ژیانی  ١٦: ٣ژیانی نوێ گوزارشێکە لە ڕزگاری ) یۆحەنا 
( ، وە ژیانی هیوای نوێ )  ٣٥ -٣٤: ١٣خۆشەویستی نوێ ) یۆحەنا 

 ( . ٣ ١٠: ١٤یۆحەنا 
 

رجوەکان وەك نیشانەن چونکە ئاماژەن بۆ ڕاستی ڕزگاری ڕۆحی . پە
( نیشانەیەكە بۆ عیسای  ١٥  -١: ٦پەرجوی زۆرکردنی نان ) یۆحەنا 

( هەستانەوەی لەعازەر لە ٣٥:  ٦مەسیح بوو کە ) نانی ژیانە( ) یۆحەنا 
( نیشانەیەکە بۆ عیسای مەسیح کە ٤٧ -٣٨:  ١١مردن ) یۆحەنا 

( ئامانج لێی بەهێزکردنی باوەڕە ٢٦ -٢٥: ١١ەنا هەستانەو ژیانە ) یۆح 
 ( .  ٣١ -٣٠: ٢٠؛  ٣٧: ١٢بە عیسای مەسیح ) یۆحەنا 

     

لەم وانەیەدا یەك دەرئەنجامی بیروباوەڕ لەخۆ دەگرێ ئەویش فێرکردنی 

 ئینجیلی یۆحەنایە لەبارەی عیسای مەسیح کە خودایە . 
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  ١٦: ٧یۆحەنا  ١٩ :٥؛  ١: ١. عیسای مەسیح وشەی خودایە . یۆحەنا ١

  -٥٤،  ١٤: ٨؛ ٢٩: ٧یۆحەنا   ٢٤ -١٠: ١٤؛  ٥٠ -٤٩: ١٢؛  ٢٨: ٨؛ 

.وشەکە گوزارشە لە بیر ئاشکرا دەبێت لە  ٢٥: ١٧؛   ١٥: ١٠؛  ٥٥

بیری وتەدەر بۆ ئەوانی تر . ئیدی بەم شێوەیە ، عیسای مەسیح بە وشەکە 

یدا  و  لە یۆنانیدا لۆگۆس چونکە گوزارشە لە بیری خودا لە جەوهەر

 ڕاگەیاندنی خودا بۆ مرۆڤ .  

 . عیسای مەسیح کوڕی خودایە  ٢

دەستەواژەی کوڕی خودا ئاماژە ناکات بە وێنەیەکی گشتی بۆ تێگەیشتن  

وەك کوڕێکی جەستەیی خودا . گوزارش کردن لە کوڕی خودا لەبارەی 

بیری خودائ نەبینراو ئەوەی سروشتی مرۆڤانەی وەرگرت و هاتە جیهان 

 رۆڤەوە بە عیسای مەسیح و لە ڕێگەیەوە . و مێژووی م

کتێبی پیرۆز باسی چوار جۆری کوڕ دەکات ، کوڕی جەستەیی ، کوڕی  

ڕۆحی ، کوڕی هێمادار ، کوڕی تاقانە ، بڕوانە ڕێبەری ڕێنماییەکانی 

 .    ١دوەم پاشکۆی 

  ٢: ١یۆحەنا ١؛  ٢٦: ٥. عیسای مەسیح ژیانی لەخۆیدا هەیە . یۆحەنا ٣

  . 

؛   ٢١: ٥ۆحەنا ؛ ی  ٩ -٤: ١. عیسای مەسیح ژیان و ڕوناکیە . یۆحەنا ٤

 .   ٢٧: ١١؛ مەتا  ٦: ١٤

   ٢٣  -١٧: ٥. عیسای مەسیح یەکە لەگەڵ خودای باوك . یۆحەنا ٥

أ. عیسای مەسیح ووتی ئەو یەکسانە لەگەڵ خودای باوك لە جەوهەردا .  

 .  ١٨  -١٧: ٥یۆحەنا 

؛ لۆقا   ١١  -١٠: ٤٣؛ ئیشایا  ١٧:  ١؛ ٣: ١هەروەها بڕوانە عیبرانیەکان 

 .   ٣١ -٢٨:  ١٠؛ یۆحەنا  ٩: ١٠نا ؛ یۆحە  ١٠: ١٩

  -١٩: ٥ب. عیسا ووتی ئەو یەکسانە لەگەڵ خودا لە کارەکاندا ) یۆحەنا  

٢٢  . ) 
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ج. عیسای مەسیح فەرمووی ئەو یەکسانە لەگەڵ خودای باوك لە ڕێزدا )  

  -٩: ٢؛ فیلیپی  ٢٣  -٢١: ٤٥( . هەروەها بڕوانە ئیشایا ٢٣: ٥یۆحەنا 

 . ئوقنومەکان  ١٢: ٤ ؛ کردار ١١: ٢؛ فیلیپی  ١١

( . )  ٣٣ -٣٠:  ١٠د. عیسا ووتی ئەو یەکە لەگەڵ خودای باوك ) یۆحەنا 

 ( .  ١٦ -١٥: ٦تیمۆساوس ١

 ( .  ٢٢: ٢؛ ئەفەسۆس  ٢٠ -١٩:  ٦کۆرنسۆس ١( . ) ١١ -٥: ٢) فیلیپی 

باوەڕداران نوێژ دەکەن بۆ خودا بە   ١٥  -١٤: ٣؛ ئەفەسۆس  ٩: ٦مەتا 

 خەسڵەتی باوك .  

باوەڕداران خودا دەناسن و دێن بۆالی لە ڕێگەی کوڕەوە ، وە دەژین بۆ  

؛    ٦: ٢( . ) تیمۆساوس ٥: ٢تیمۆساوس ١شکۆدارکردنی خودای باوك ) 

کۆرنسۆس  ٢( ) ١٦: ٣( .  ) ئەفەسۆس  ١٠ -٩: ٥؛   ٢٥ -٢٤: ٣ڕۆما 

؛ ئەفەسۆس  ١٠-٩: ٨؛ ڕۆما  ١٩: ٢٨(  هەروەها بڕوانە مەتا ١٨: ٣

زۆر گرنگە چونکە یەکێتی جەوهەری  ٣٠: ١٠. یۆحەنا  ٢١ -١٤؛ ٣

 خودا لە ئوقنومەکاندا دڵنیا دەکاتەوە .  

. عیسای مەسیح دوو سروشتی هەیە : خودای تەواوەتی و مرۆڤی ٦

  ٣٠: ١٠؛ یۆحەنا  ٣: ١انیەکان . عیبر ٢٩ -٢٨: ١٤تەواوەتی .  یۆحەنا 

کۆرنسۆس  ١؛  ٢٩ – ٢٨: ١٤یۆحەنا  ٩: ٢؛ کۆلۆسی  ٦: ٢؛ فیلیپی  

 .   ٨ -٧:  ٢؛ فیلیپی   ٢٨: ١٥

 د. وانەی کردارەکی لە ئینجیلی یۆحەنادا . 

؛ یۆحەنا  ١٨،  ١٤،  ١: ١. ئەو ڕاستیەی تایبەتە بە خوداوە . یۆحەنا ١

 .   ٤٦  -٣٥: ٦؛ یۆەحنا  ٩ -٨: ٤یۆحەنا ١؛  ١٦:  ٣؛   ١٩:  ٣؛  ٥: ١

: ٣؛ یۆحەنا  ١١ -١٠: ١. ئەو ڕاستیەی تایبەتە بە مرۆڤەوە . یۆحەنا ٢

 .   ٤١ -٣٩: ٩. یۆحەنا  ٣٦،  ١٨ -١٦: ٣؛ یۆحەنا  ٨ -٣

 . ئەو ڕاستیەی تایبەتە بە عیسای مەسیحەوە .٣
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: ١٠؛ یۆحەنا  ٢٤ -٢٣: ١٢یۆحەنا  ١٥ -١٤: ٣؛ یۆحەنا   ٢٩: ١یۆحەنا 

١٠ -٧   . 

؛   ٢٠: ٣؛ بینین  ١٢: ١. ئەو ڕاستیەی تایبەتە بە ڕزگاری . یۆحەنا ٤

  -٣٧: ١٢؛ یۆحەنا  ٥١: ٨؛ یۆحەنا  ٤٠: ٦یۆحەنا  ١٨  -١٦: ٣یۆحەنا 

٤٦   . 

؛   ٢٤:  ٥. ئەو ڕاستیەی تایبەتە بە ژیانی نوێ لە مەسیح دا . یۆەحنا ٥

   .  ٢٦ -٢٢٥: ١١؛ یۆحەنا  ١٧ -١: ١٥؛ یۆحەنا  ٢٨ -٢٧: ١٠یۆحەنا 

 .   ٣٨ -٣٥: ٤؛ یۆحەنا   ٤٦،  ٤٣،  ٣٩: ١. مزگێنیدان . یۆحەنا ٦

:  ٥؛ یۆحەنا  ١٦: ١٠؛ لۆقا   ٤٠: ١٠. تەنها ڕێگا بۆالی خودا . مەتا ٧

؛   ٤٤: ١٢؛  ٤٢: ٨؛ یۆحەنا  ١٩: ٨؛ یۆحەنا  ٤٤، ٣٧: ٦؛ یۆحەنا  ٢٣

،  ٢: ١٧یۆحەنا   ٢٣، ٢١: ١٤؛   ١٠ -٩: ١٤؛  ٢٠:  ١٣؛   ٥٠  -٤٧: ١٢

. ئەوەی عیسای مەسیحی  ١٥: ٤یۆحەنا ١؛  ٢٣:  ٢یۆحەنا ١ ؛  ٩،  ٦

. ئەوەی ناچەسپێ لە   ١: ٥یۆحەنا ١خۆش دەوێ خودای خۆش دەوێ 

فێرکردنەکانی عیسای مەسیح و بەردەوام نابێت بژی بەپێی عیسای  

 ( .  ٩یۆحەنا ٢مەسیح ئەوە لەن خوداوە نیە ) 

 هـ . گرنگی ئینجیلی یۆحەناو کاریگەری . 

ۆحەنا زۆر گرنگەو کاریگەریەکی مەزنی هەیە لەسەر ژیانی ئینجیلی ی 

خەڵكی لە ئەمڕۆماندا . ئینجیلی یۆحەنا بە شرۆڤەکانی بۆ ڕاستی و  

سروشتی عیسای مەسیح وکارەکانی دەناسرێتەوە ، وە چۆن دەکرێت 

خەڵکی پەیوەندی کەسێتی لەگەڵ خودا ببەستن ، ئەم ئینجیلە فێرمان 

تنە کاری ڕۆحی پیرۆزە ، وە باوەڕدار چۆن دەکات کە ئەو پەیوەندی بەس

بژین هەروەها فێرکردنی زۆر پێشکەش دەکات لەبارەی بنەماکانی 

 مزگێنیدانەوە .  
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(  نوێژی داکۆکیکاری  خولەك  ٨)   نوێژ  ٥ 

                  

    

 .  یانییان س   انەییلە شێوەی کۆمەڵەی دوو بەردەوام بن لە نوێژ  

بکەنەوە لە پێناوی یەکتر و لە پێناوی خەڵکی  ەکانتان بەرز نوێژ

. جیهان  

 

وانەی داهاتوو  ) دوو خولەك ( بۆ  ئەرکی ماڵەوە   ٦ 

    

ئەرکی داهاتوو بدە بە ئەندامانی کۆمەڵەکەت بە  ڕابەری 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 

 کەسێكی تر یان لەگەڵ کۆمەڵێکدا( پوختەی ئینجیلی یۆحەنا.  

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

،  ٢٢هەموو ڕؤژێك هاوکاری وەربگرە لە نیوەی بەشێك لە  پەیدابوون 

نیەکانت  . باشترین شێوازی ڕاست بەکاربهێنە و تێبی   ٢٨،  ٢٧، ٢٤

 بنوسەوە .  

٤- لەبەرکردن : تێڕامان  بکەو ئایەتی نوێی لەبەرکردن " بڕۆ ناو  

ئایەتانەدا    ٥لەبەر بکە. ڕۆژانە بەو   ٥، 3: 3شانشینەوە " : یۆحەنا 

 بچۆرەوە  کە لەبەرت کردوون .   

٥- نوێژ.  نوێژ بکە بۆ کەسێكی دیاریکراو یان شتێکی دیاریکراو لەم 

(. ٣: ٥بکە خودا چی دەکات ) زەبور هەفتەیەداو تەماشا   

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 بۆ هەفتەی  

 ئایندە .  
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 ١پاشکۆی 

 

 ڕۆحە خراپەکارەکان و جەنگی ڕۆحی 
 

کتێبی پیرۆز چی فێر دەکات لەبارەی ڕۆحە خراپەکارەکان وجەنگی 

ڕۆحیەوە ؟ لەم وانەیەدا ئەوە دەخوێنین کە کتێبی پیرۆز فێرمان دەکات 

لەبارەی ڕۆحە خراپەکارەکان و کەوتنی ، وە هەوڵدانی بۆ لەناوبردن  

عیسای مەسیح چەککی کردو دەسەاڵتی لێ  وڕووخان و تێکدان ، وە چۆن 

سەندەوە . وە لە کۆتاییدا ئەوە دەخوێنین کە باوەڕدار دەبێت چی بکات لە 

 جەنگی ڕۆحیدا دژ بە ڕۆحە خرپەکارەکان .

کتێبی پیرۆز بەڕوونی فێرمان دەکات کە ئیبلیس "بەستراوەتەوە" لە هاتنی  

ڵ پێش ئێستا .  هەزار سا ٢٠٠٠یەکەمی عیسای مەسیح دا ، پێش نزیکەی  

شەیتان بەسترایەوە یان سنوری بۆ دانرا وەك چۆن کتێبی پیرۆز بەڕوونی  

  ٢٠ -١٧: ١٠لۆقا  ٣٠ -٢٨: ١٢لە ئینجیلەکاندا بۆمان باس دەکات ، مەتا 

:  ٢' کۆلۆسی  ١٣: ١، هەروەها نامەی کۆلۆسی  ٣٢ -٣١: ١٢؛ یۆحەنا 

اسەی شەیتان  وە بینین پێن  ٨: ٣یۆحەنا ١؛  ١٤: ٢؛ عیبرانیەکان  ١٥

 .   ٣ -١: ٢٠؛ بینین  ٩ -٧: ١٢دەکات کە بەستراوەتەوە لە بینین 

 أ. ڕۆحە خراپەکارەکان وکەوتنی  

 ئاشکرای بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە : ڕۆحە خراپەکارەکان کێن ؟  

 . بەدیهێنانی فریشتە .  ١

 بخوێنەوە .   ١٤: ١؛ عیبرانیەکان   ١٦: ١کۆلۆسی 
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جۆرەکانی فریشتە لە خۆ دەگرێ کاتێ خودا   بەدیهێنانی گەردوون هەموو

بەدیهێنانی ئەفراند ، ئەوەی ناودەبرێ بە سەرۆکەکان و گەورەکان و  

دەسەاڵتداران ، عیسای مەسیح هەموو ئەو دەسەاڵتدارو سەرۆکانەی  

بەدیهێنا ، وە بۆ ئەو بەدیهاتن ، واتە بەدیهێنران بۆ شکۆی عیسای مەسیح  

نجی . دریشتەکان خزمەتکاری خودان و  و خزمەتی و مەبەستەکەی و ئاما

نێردراوی خودان واتە بەدیهێنران بۆ بەشداریکردن لە شکۆدارکردنی  

عیسای مەسیح و خزمەتکردنی و مەبەستی و ئامانجی . فریشتەکان 

خزمەتکارو نێردراوی خودان بۆ خزمەتی ئەوانەی ڕزگاری بە میرات  

یە بێباوەڕەکان کە وەردەگرن . وە چیرۆکی زۆر هەیە لەبارەی کەسایەت

فریشتە سەردان کردوون لە خەوندا یان بینین و وای لێکردن بێن بەرەو 

 مەسیحی خوداوەند وڕزگارکار . 

 . کەوتنی فریشتەی خراپەکار .  ٢

. کاتێ شەیتان کەوت کە یەکێکە لە سەرۆکەکانی  ٩، ٤: ١٢بینین 

( لەو  ٤: ١٢فریشتەکان ، لەگەڵ خۆیدا زۆرێك لە فریشتەکانی برد ) بینین  

( ، یان  ٩: ١٢کاتەوە بەو فریشتانە دەوترێ فریشتەکانی شەیتان ) بینین 

( .  ٤٥ -٤٣،  ٢٨ -٢٢: ١٢شەیتانەکان یان ڕۆحە خراپەکارەکان ) مەتا 

مامۆست درۆزنەکان لە ئاینە چەواشەکاندا هەمیشە ئاماژە دەکەن بۆ ئەو  

( .  ٥ -٤:  ٨کۆرنسۆس ١فریشتەو ڕۆحە خراپەکارانە وەك خوداوەندێك ) 

 ( .  ٢٠: ١٠کۆرنسۆس ١بەڵکو دەیانپەرستن وەك خودای خۆیان ) 

 . فریشتە چاکەکان وفریشتە خراپەکان . ٣

  ٢٢: ٣پەترۆس ١؛ ١٢: ٦؛  ٢٢ -٢١: ١؛ ئەفەسۆس  ٢١: ٥تیمۆساوس ١

 بخوێنەوە .  

 .    ٣٩ -٣٥: ٨؛ ڕۆما  ١٠ -٩: ٢هەروەها بڕوانە کۆلۆسی 

زیاد بکەن لەوەی باوەڕداران لە   فریشتە چاکەکان ناتوانن هیچ شتێك

عیسای مەسیح دا هەیانە ، وە فریشتە خراپەکانیش ناتوانن باوەڕداران  

 بخوێنەوە .    ٩ -٣:  ١دابڕن لە خۆشەویستی خودا  !   گەاڵتیە 
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؛ یەهوزا    ٤: ٢پەترۆس ٢؛  ٢٥ -٢٤: ١٥کۆرنسۆس ١هەروەها بڕوانە 

٦: ١   . 

 

 ب. ئامانجە جیاوازەکانی ڕۆحە خراپەکارەکان 

. شەیتان هەوڵ دەدات هەموو جیهان بکات بە موڵکی خۆی و بانگەشەی  ١

 خاوەندارێتی جیهان دەکات .

ەی ئاشکرای بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە : دەسەاڵتی شەیتان وهێزەک

 چەندە لەسەر جیهان ؟ 

 أ. شەیتان سەرۆکی جیهانی خراپەکارە و بەس .  

؛   ١٩: ٥یۆحەنا ١؛  ٣١: ١٢؛ یۆحەنا  ٤٤: ٨؛ یۆحەنا  ٦ -٥: ٤لۆقا 

 .    ٢: ٢ئەفەسۆس 

؛   ٢٥ -١٨: ١٥؛ یۆحەنا  ١٢: ٥یۆحەنا ١تێبینیەکان . هەروەها بڕوانە 

؛    ١٥ -١٤: ١٧؛  ٣٦: ١٨؛ یۆحەنا  ٣٩ -٣٧: ١٣؛ مەتا   ١٣: ١کۆلۆسی 

 .  ٤٤: ٨؛ یۆحەنا  ٣١: ١٢یۆحەنا 

 ب. عیسای مەسیح پاشای هەموو گەردونە . 

:  ٣پەترۆس ١؛   ٢٢ -٢١: ١؛ ئەفەسۆس   ٣: ١٣؛ یۆحەنا  ١٨: ٢٨مەتا 

 بخوێنەوە .   ١٦: ١٩؛ ١٤: ١٧؛ ٥:  ١؛ بینین  ٢٢

 تێبینیەکان . 

لەم سەردەم ئێستادا و لەسەردەمی داهاتودا عیسا لەسەروو هەموو  

سەرۆکایەتی و دەسەاڵتێک وهێزێکە ... هیچ ناوێك نیە لە ئاسمان ولە  

 ە ناوی عیسای مەسیح .زەوی بەرزتر بێت ل

. ڕۆحە خراپەکارەکان هەوڵ دەدەن دەسەاڵتدار بن بەسەر ناوچەیەکی ٢

 دیاریکراوی زەوی . 
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 أ. ئەو شوێنانەی ڕۆحە خراپەکارەکان جاالکن تیایدا . 

 ئاشکرای بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە :  

 ڕۆحە خراپەکارەکان لە ئیمپراتۆریەت و واڵتەکاندا .  

 بخوێنەوە .   ٢١  -٢٠،   ١٤ -١١: ١٠دانیال 

 ڕۆحە خراپەکارەکان لە شارو شاروچکەو گوندەکان  

 بخوێنەوە .   ١٣: ٢؛ بینین   ٣١ -٢٩: ١٧پاشایان ٢

 .   ١٥: ١٩؛  ١٦،   ١٢: ٢؛  ١٦:  ١هەروەها بڕوانە بینین 

 ڕۆحە خراپەکارەکان لە کلتور و شارستانیەتی ئادەمیزاد  

:  ١٧روەها بڕوانە بینین بخوێنەوە . هە ١٠: ٢٠؛  ٢٠: ١٩؛ ٢: ١٨بینین 

٥ -١   . 

 ڕۆحە خراپەکارەکان وەك ڕۆحی ناوچەکان وهەرێمەکان  

 !  ٢٩: ١٢مەتا 

ب. هەموو شوێنەکان وناوچەکان لە ژێر دەسەاڵت وسەروەری عیسای  

 مەسیح دایە . 

 .  ٢١ -٢٠،  ١٤ -١١: ١٠؛ دانیال   ٢٧،  ٢٤: ١٤ئیشایا 

 ئاشکرای بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە :  

 ەسەاڵتدارە بەسەر هەموو هەرێم وناوجەکانی سەر زەویخودا د

:  ١٤٥؛ ١:  ٢٤؛   ١٢ -١: ٢هەروەها زەبور   ١٤ -١٣: ١٤بروانە ئیشایا 

 ! .  ١٨: ٢٨؛ مەتا  ١٠: ١٤٦؛ ١٣

پوختەی   ٢خودا دەسەاڵتدارە بەسەر ڕوداوەکانی مێژوو لەسەر زەویدا . 

 .    ١٢  -١: ٣٢مێژوو 

 خودا ڕوداوەکانی مێژووی ئایندە لەسەر زەوی ڕادەگەیەنێ .  
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خودا بۆ دانیالی ڕاگەیاندا کە جەنگی ڕۆحی لە هەوادا ڕوو دەکاتە یەکەم  

کە دەبنە لە دژی فارسەکان دواتر یۆنانیەکان چونکە هەردوو واڵتە

ئیمپراتۆریەتێکی مەزنی جیهانی و دەسەاڵتی خۆیان لەسەر ئیسرائیل  

دەسەپێنن بۆ ماوەیەکی کاتیی ، ئەو کات گەلی ئیسرائیل بە گەلی 

راپێچکراوی خودا ناودەبرا . هەرچەندە ئەو گەلە هیچ بەرگریکاری و  

پاسەوانی نەبوو بەاڵم خودا و فریشتەکانی لەگەڵیدا بوو . هەرچەندە  

داوەکان لە سەر زەوی گومانیان بۆ ئیسرائیل دروست دەکرد لەوەی ڕو

ڕزگاریان ببێت ، ئامانجی ئەو بینینەی خودا بەخشی بە دانیال دڵنیابوونی  

بوو کە لەو بارودۆخە بێهیواییەی زەوی خودا هەمیشە دەسەاڵتدارەو 

توانادارە بەسەر هەموو ئەو ڕوداوانەدا کە دێن وڕوو دەدەن ، وە جەنگی 

 وا یەکال بۆوە !   هە

. ڕۆحە خراپەکارەکان هەوڵ دەدەن خەڵکی لەناوبەرن لەڕێگەی ئەو  ٣

 شتانەی بەوانەوە گرێدراون لە کاروباری خەڵکی .

 أ. ڕۆحەخراپەکارەکان جەستەو ڕۆحی خەڵکی تێک دەدەن ولەناو دەبەن . 

ئاشکرای بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە : ڕۆحە خراپەکارەکان چۆن  

؛ لۆقا  ٢٢:  ١٢؛  ٢٤ -٢٣:  ٤خەڵکی تێکدەشکێنن ؟ مەتا جەستەو ڕۆحی 

 بخوێنەوە .   ١٦،  ١١:  ١٣؛   ١٤: ١١

 .   ٢٢ -٢٠: ٩؛ مەرقۆس  ٣٥،   ٢٩ -٢٧: ٨هەروەها بڕوانە لۆقا  

؛    ١٦، ١٠: ٦؛ ئەفەسۆس  ٣٠،  ٢: ٨؛ لۆقا   ٤٥ -٤٣:  ١٢هەروەها مەتا 

  ١٧  -١٦:  ١٤؛   ٢٨: ١٠یۆحەنا   ٤٥ -٤٣: ١٢؛ مەتا   ٤: ٤یۆحەنا ١

 بخوێنەوە .  

ب. ڕۆحە خراپەکارەکان هەوڵ دەدەن بیرو ڕۆحی خەڵکی تێك بدەن  

 ولەناوبەرن . 

 ئاشکرای بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە : چۆن هەوڵ دەدەن ئەمە بکەن ؟  
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  -١٨: ١٠کۆرنسۆس  ١؛  ٣٩ -٣٤:  ١٠٦؛ زەبور  ١٧ -١٦: ٣٢دواوتار 

  -١: ٤یۆحەنا ١؛   ٣ -١: ٤تیمۆساوس ١بخوێنەوە . هەروەها بڕوانە  ٢١

 .  ٤٤: ٨؛ یۆحەنا   ١١ -٧یۆحەنا ٢؛  ٦

 بخوێنەوە .  ١٣ -٩: ١٨؛ دواوتار ٢٧، ٦: ٢٠؛  ٣١،  ٢٦: ١٩لێڤیەکان 

ج. ڕۆحە خراپەکارەکان هەوڵ دەدەن گەلی خودا تێك بشکێنن لەڕێگەی 

 چەوسانەوەی سیاسی و الدانی ئایینی و فریودانی ئەخالقیەوە .  

 رەوە بکە: چۆن هەوڵ دەدەن ئەمە بکەن ؟ ئاشکرای بکەو گفتوگۆی لەبا

 بخوێنەوە .   ٦ -١: ١٧؛  ١٤ -١٣: ١٦بینین 

دڕندەی دەرەوەی دەریاکە نمونەیە بۆ "حکومەتە شەیتانیەکان کە دەجەنگن  

  -١٧: ٧؛ دانیال    ١٠ -١: ١٣دژی باوەڕداران ودەیانچەوسێننەوە" بینین  

؛ ئیشایا  ٧: ٦٥بور ؛ زە ١٢ -٢: ١١؛  ٦ -٥: ١٢؛  ٧  -٥: ١٣؛ بینین  ٢٤

 .   ١٥:  ١٧؛ بینین ١٢: ١٧

:  ١٣دڕندەی دەرەوی زەوی نمونەیە بۆ " پێغەمبەرە درۆزنەکان " بینین 

؛  ٦: ١٧، دواوتار  ١٣ -١٢، ٥:  ١٣؛ بینین   ١٥ -١٤: ٣یاقوب   ١٨ -١١

 .  ١: ١٠؛ لۆقا  ٦: ١٨مەتا 

ن داوێن پیسە گەورەکە " بابل" نمونەیە بۆ " جیهانی دژ بە باوەڕدارا

وفریودانەکانی بەتایبەتی لە بواری کارو پارەو پەروەردە و دادو 

:  ١٨خۆشگوزەرانی و چێژ و خۆشیەکان و هونەر و وەرزش ، تاد.  بینین 

 .  ١٧ -١٦:  ٢یۆحەنا ١؛  ٢:  ١٩؛ بینین  ٢٢،  ٢٠،  ٣ -٢

 .   ٨ -٥:  ٨؛ ڕۆما  ٩:  ١٧هەروەها بڕوانە یەرمیا 

ەکەن پەیوەندیەکی گەرموگوڕیان دەرئەنجام . ڕۆحە خراپەکارەکان حەز د

هەبێت بە دەسەاڵتدارە سیاسیەکانی و واڵتانەوە ، هەروەها بە مامۆستایانی  

بتپەرست و درۆزنەکانەوە ئەوانەی ئاینە گەندەڵەکان باڵودەکەنەوە کە دژی  

 باوەڕدارانن و ئەخالقیان گەندەڵە .  

 ج. ڕۆحە خراپەکارەکان چەککراون 
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ارەوە بکە : عیسای مەسیح چی کرد لە ڕۆحە ئاشکرای بکەو گفتوگۆی لەب

 خراپەکارەکان ؟ 

 .  عیسای مەسیح هەموو ڕۆحە خراپەکارەکانی چەكکرد .١

  -٢٠: ١؛ ئەفەسۆس   ١٠: ١٢؛ بینین  ٣٣: ٨؛ ڕۆما  ١٥  -١٤: ٢کۆلۆسی 

:  ٦؛ ئەفەسۆس  ٣: ٢٠؛ بینین  ٢٩: ١٢؛ مەتا   ٣٩  -٣٧: ٨؛ ڕۆما  ٢٣

 .    ١٦ -١٤:  ٢؛ بینین   ١٨ -١٠

. عیسای مەسیح باوەڕدارانی ڕزگار کرد لە دەسەاڵتی ڕۆحە ٢

 خراپەکارەکان .

 .  ١٠: ٢بخوێنەوە . هەروەها بڕوانە کۆلۆسی  ١٤  -١٣: ١کۆلۆسی 

. عیسای مەسیح توانا دەبەخشێ بە باوەڕداران بۆ هەڵهاتن لە داوی  ٣

 شەیتان وڕۆحە خراپەکارەکان .

 بخوێنەوە .  ٢٦  -٢٥: ٢تیمۆساوس ٢

 د. جەنگی ڕۆحی دژی شەیتان وڕۆحە خراپەکارەکان 

 . دەبێت باوەڕداران بەرهەڵستی شەیتان و ڕۆحە خراپەکارەکان بکەن .  ١

ئاشکرای بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە : باوەڕداران  دەبێت چۆن  

 بەرهەڵستی شیەتان و ڕۆحە خراپەکارەکان بکەن ؟  

وڕۆحە خراپەکارەکان  باوەڕداران هیچ پێویست ناکات بترسن لە شەیتان

چونکە مەسیح چەککی کردوون و بەستنیەوە لە هاتنی یەکەمیدا بەاڵم  

جەنگ لە دژی شەیتان وڕۆحە خراپەکارەکان بەردەوام دەبێت تا هاتنەوەی  

دوەمی مەسیح هەرچەندە بەردەوام لەهەوڵدان ئازار بگەیەنن بە  

ەکاتەوە هۆشدار  باوەڕداران بەاڵم کتێبی پیرۆز لەمبارەیەوە ئاگادارمان د

بین و شەوارە بگرین بەخەبەر بین لە جەنگەکەمان لە دژی شەیتان  

 وڕۆحە خراپەکارەکان .  

 أ. یەکەمجار ملکەچی خودا بە ، ئینجا بەرهەڵستی شەیتانی خراپەکار بکە.



 
199 

 بخوێنەوە .  ٨ -٧:  ٤یاقوب 

ب. یەکەمجار عاقڵ بەو ئاگادار بەو زاڵ بە بەسەر خۆتدا و چەسپاو بە لە  

 اوەڕت بە مەسیح ، پاشان بەرهەڵستی شەیتان بکە .  ب

 بخوێنەوە .   ٩ -٨: ٥پەترۆس ١

ج. یەکەمجار خۆت ڕزگار بکە لە تاڵی و توڕەبوون ، دوای ئەوە هیچ  

 دەرفەتێك مەدە بە شەیتان یان شوێن پێیەك . 

 بخوێنەوە .  ٣١،  ٢٧ -٢٦: ٤ئەفەسۆس 

ڕۆحی پیرۆزت تێدایە   د. یەکەمجار دڵنیا بە کە بە ڕۆحی پیرۆز دەژیت و

 ، دوای ئەوە ڕۆحەکان تاقیبکەوە بزانە ئایا لە خوداوەیە . 

 .    ١١ -٧یۆحەنا  ٢؛   ٦ -١: ٤یۆحەنا ١

:  ١٧؛ یۆحەنا  ١٠: ١٢کۆرنسۆس ١؛  ١٤، ١: ١هەروەها بڕوانە یۆحەنا 

 .  ١٧ -١٦: ٣تیمۆساوس ٢؛  ١٧

 کەن . . دەبێت باوەڕداران جەنگ لەدژی ڕۆحە خراپەکارەکان بەرپا ب٢

ئاشکرای بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە: باوەڕداران چۆن ئەم جەنگە 

 بەرپابکەن لە دژی شەیتان وڕۆحە بەدکارەکان ؟ 

 أ. بەکارهێنانی چەکی ڕۆحی بۆ کوژانەوەی تیرە گڕدارەکانی شەیتان .  

 بخوێنەوە .   ١٣: ٦؛ ئەفەسۆس  ١٨ -١٦: ٦ئەفەسۆس 

 قەاڵکان و ئازادکردنی دیلەکان . ب. بەکارهێنانی چەکی ڕۆحی بۆ تێکدانی  

 بخوێنەوە .   ٢٦ -٢٥:  ٢تیمۆساوس ٢؛  ٥  -٣: ١٠کۆرنسۆس ٢

 . دەبێت باوەڕداران هێزو دەسەاڵتی ڕۆحە بەدکارەکان تێك بشکێنن . ٣

؛   ١٤ -١٣:  ١؛ کۆلۆسی    ٣٢ -٣١: ١٢؛ یۆحەنا  ٣٠ -٢٩: ١٢مەتا 

 .    ٢٠ -١٨  :١٠بخوێنەوە . هەروەها بڕوانە لۆقا  ٢٦  -٢٥: ٢تیمۆساوس ٢
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عیسای مەسیح دەسەاڵت و هێز دەبەخشێ بەتایبەتی بە نێردراوەکانی بۆ  

 دەرکردنی ڕۆحە بەدەکارەکان .   

قوتابیەکانی مەسیح ؛   ٢٠ -٩:  ١٦نێردراوان ؛ مەرقۆس  ٨، ١: ١٠مەتا 

  ٧: ٨؛ کردار   ١٦:  ٥قوتابیەکانی مەسیح ، کردار  ٢٠ -١٨: ١٠لۆقا 

  ٤  -٣: ٢"نێردراوان' عیبرانیەکان  ١٢ -٦: ١٣"مزگێنیدەران" کردار 

 "قوتابیەکانی مەسیح " .  

عیسای مەسیح قەاڵکانی خراپەکاری و ناوجەکانی دەسەاڵتیان دەبڕێ لە  

 ڕێگەی نوێژی گەلەکەیەوە و کاری مزگێنیدانیان .  

 .    ٣٠ -٢٩: ١٢؛ مەتا   ١٢: ٨لۆقا 

 ڕ .  ب. تێكشکاندنی هێزو دەسەاڵتی ڕۆحە بەدکارەکان بە نوێژو باوە

 .   ٣٠ -٢٩: ١٢مەتا 

نوێژەکەی دانیال نەبوو بەڵکو کارودەسەاڵت و سەروەریی خودا بوو  

 مامەڵەی کرد لەگەڵ ڕۆحە بەدکارەکان .  

 بخوێنەوە .   ١٤ -١٢، ١: ١٠؛   ٣ -١: ٩دانیال 

نوێژی باوەڕداران نیە بەڵکو کارودەسەاڵت وسەروەریی خودایە دەرگا 

 7داخراوەکان دەکاتەوە . 

 بخوێنەوە .  ١٨: ٢٨؛ مەتا  ٢٧،  ٢٤: ١٤؛ ئیشایا  ٩ -٧: ٣بینین 

:  ٢٨؛ مەتا  ٢٧،  ٢٤: ١٤؛ ئیشایا  ١٠، ١: ٢٤هەروەها بڕوانە زەبور 

 بخوێنەوە .   ٤  -٢: ٤؛ کۆلۆسی  ١٢: ١؛ ئەفەسۆس  ١٨

نەك نوێژەکان بەڵکو بەدەنگەوە هاتنی خودا بۆ نوێژەکانی باوەڕداران 

 بەدکارەکان تێك دەشکێنێت .  دەسەاڵت و هێزی ڕۆحە 

کۆرنسۆس  ٢؛  ٢٩: ١٢؛ مەتا  ١١ -١٠: ٦؛ ئەفەسۆس  ٤ -٢: ٤کۆلۆسی 

؛ ئەفەسۆس  ٣٢ -٣١: ١٢بخوێنەوە . هەروەها بڕوانە یۆحەنا   ٥ -٣: ١٠

٢٠: ٣   . 
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باوەڕکردن بە بەڵێنی خودا باوەڕداران وا لێدەکات بە متمانەوە نوێژ بکەن  

 وچاوەڕوان بن بە متمانەوە .  

:  ٤؛ یاقوب ١٣: ١٤؛ یۆحەنا   ٤٢: ٢٢؛ لۆقا  ١٩: ١٨؛   ١٠ -٩: ٦مەتا 

 بخوێنەوە .   ١٥

  ١٦: ٤؛ عیبرانیەکان  ٣٤: ٨؛ ڕۆما  ٢٥:  ٧هەروەها بڕوانە عیبرانیەکان 

 .   ٥ -٣: ٨؛ یۆحەنا 

. خوداوەند عیسای مەسیح لە کۆتاییدا حوکم دەدات بەسەر شەیتان ٤

 وهەموو ڕۆحە بەدکارەکان .

 بخوێنەوە .   ١٠ -٧: ٢٠؛  ١٦ -١٣: ١٦بینین 

      

 ٢پاشکۆی 

 

 فریشتە و جەنگی ڕۆحی
 

 چیمان فێڕ دەکات لەبارەی فریشتەوە ؟   کتێبی پیرۆز

خودا کار دەکات لە ڕێگەی مەسیح و ڕۆحی پیرۆزو کتێبی پیرۆز و  

باوەڕدارانەوە "کڵێسا" بەاڵم لە هەندێ بارودۆخی تایبەتدا هەروەها خودا 

دەکات لە ڕێگەی فریشتەکانیەوە . لەم پاشکۆیەدا پێناسی فریشتەو  کار 

پەیوەندیان بە عیسای مەسیح و ئەرك و کاری تایبەتمەندیان بە  

 باوەڕدارانەوە باس دەکەین . 

 أ. فریشتە  

 . سروشتی فریشتە . ١

  ١٧جار لە  ١٦٥سیپارەی پەیمانی کۆن و  ١٧جار لە   ١٠٨فریشتە 

 نوێدا هاتووە . سیپارەی پەیمانی 
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وشەی فریشتە لە زمانی عیبریدا "مەالخ " وە یۆنانی " ئەنگیلوس" واتە 

 "نێردراو" یان "نێردە" .  

کاتێ خودا جیهان و  بەدیهێنراوانی بەدیهێنا ، هەروەها جۆرەها فریشتەی  

بەدیهێنا . فریشتە بەدەستەکانی مەسیح بەدیهێنراو بۆ مەسیح ، واتە 

؛ عیبرانیەکان  ٦: ١خواستی مەسیح ) کۆلۆسی  بەدیهێنران بۆ هاتنەدی

( . وە فریشتەکان ناو دەبرێن بە "ڕۆڵەکانی خودا " چونکە خودا  ١٤: ١

بەدیهێناوە . وەك چۆن باوەڕداران ناودەبرێن بە "ڕۆڵەکانی خودا "  

؛   ٦: ١چونکە خودا بەدیهێنانیانی گەڕاندەوە بۆ دۆخی خۆی ) ئەیوب 

:  ٦زارش لە "ڕۆڵەکانی خودا " لە پەیدابوون ( . بەاڵم گو١٦ -٩: ٨ڕۆما 

ئاماژە نیە بۆ فریشتەکان بەڵکو ئاماژەیە بۆ " باوەڕداران" ، وە "کچانی  ٢

خەڵک " ئاماژەیە بۆ بێباوەڕان . فریشتە "بونەوەرێکی ڕۆحیە " گۆشت  

( . ئەوان کەسایەتین  ٣٩: ٢٤؛ لۆقا   ١٤: ١وئێسکیان نیە ) عیبرانیەکان 

بکەنەوە و قسە بکەن و بژاردەیان هەبێت لە کاردا .   واتە دەتوانن بیر

فریشتەکان هاوسەرگیری ناکەن ، چونکە ئەوان نە نێرن و نەمێ )  

 ( . ٢٥: ١٢مەرقۆس 

 . ژمارەی فریشتەکان . ٢

زۆرجار خوداوەند بە خوداوەندی سوپاساالر ناو دەبرێ ) لە عیبریدا  

. وشەی   (٩: ١"یەهوە سەبائوت " یان ئیل سەبائوت ؛ ئیشایا 

"سەربازەکان " یان سوپا ، ئاماژەیە بۆ زۆری بێ شوماری فریشتەکان لە  

دەوری تەختی خودا ، ئەوان بەشێکن لە تەختی شاهانەی ئاسمانی خودا 

؛   ٨:  ١٥؛   ٦: ١؛ ئەیوب  ١٩: ٢٢پاشایان  ١کە لە ژمارە نایەن )  

( ، وە ستایشی خودا دەکەن و سرود دەڵێنەوە )  ٢٢، ١٨: ٢٣یەرمیا 

( ، وە کار بە خواستی خودا  ١٣:  ٢؛ لۆقا ٢: ١٤٨؛ زەبور ٧: ٣٨ئەیوب 

 ( .  ٢١ -٢٠: ١٠٣دەکەن ) زەبور 

( ئەم  ١٧: ٦٨خوداوەند سوپای مەزنی هەیە لە فریشتەکان )زەبور 

وەك بەتالیۆنێکی سەربازیە کە بریتن لە  دەستەواژەیە لە یۆنانیدا "لگیون" 

(  ١٧: ٦پاشایان  ٢بڕوانە  ٥٣ -٥٢: ٢٦سەرباز ) مەتا  ٦٠٠٠تا  ٤٠٠٠
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! وە کاتێ دانیال و یۆحەنا باسی هەزاران هەزار فریشتە دەکەن یان  

ملیۆنەها ، ئاماژە دەکەن بۆ بێ شوماری فریشتەکان کە لە ژمارە نایەن )  

 ( .  ١١: ٥؛ بینین  ١٠: ٧دانیال 

 . توانای فریشتە . ٣

دنی هەیە  فریشتە خاوەنی سروشتێکی ئەخالقیە ، وە توانای هەڵبژار

( . فریشتە توانای  ٤: ٢پاشایان ٢گوێڕایەڵ بێت لە خودا یان یاخی بێت ) 

عەقڵیەتی ناوازەی هەیە بەاڵم هەموو زانینێك نا ، چونکە فریشتەکان 

پالنی خودایان نەدەزانی بۆ ڕزگاریی وە کاتی هاتنەوەی دوەمی مەسیح  

( .  ٣٦ : ٢٤؛ مەتا   ١٢ -١١: ١پەترۆس ١؛  ٧: ١٤سامۆئیل ٢نازانن ) 

فریشتەکان سرودی شادی بۆ خودا دەڵێن وستایشی خودا دەکەن وخودا  

( .  ١٤  -١١: ٥؛ بینین  ٢٢: ١٢؛ عێبرانیەکان  ٣:  ٦دەپەرستن )ئیشایا 

(  ٦: ١٤؛ بینین   ١٠:  ١٨وە هەندێ فریشتە باڵیان هەیەو دەفڕن ) زەبور 

:  ٩( . ) دانیال ٧: ١؛ عیبرانیەکان  ١٤: ١هەروەها بڕوانە حەزقێیل 

؛   ١٤ -١٢: ١٠؛ دانیال   ٣ -١:  ٢٠؛ بینین  ١١: ٢پەترۆس ٢؛  ٢٣ -٢١

 ( .  ١٠: ٦؛ مەتا  ٢١ -٢٠: ١٠٣؛ زەبور  ١٠: ١٨مەتا 

 

 . دەرکەوتنی فریشتە .٤

؛ کردار   ٤:  ٢٤؛ لۆقا  ١: ١٨؛ پەیدابوون  ١١: ١؛ لۆقا  ١٦: ١کۆلۆسی 

  -٨: ١یا ؛ زەکەر ٢٠: ١؛ مەتا  ١٩ – ١٥، ١١ -٥:  ١٠؛ دانیال  ١٠: ١

 .  ٢: ١٣؛ عیبرانیەکان  ٢٢: ١٩ -١: ١٨؛ پەیدابوون  ١١

 . جۆرەها فریشتە . ٥

؛   ١٤: ١١کۆرنسۆس ٢؛   ٣٨: ٨؛ مەرقۆس   ٢١: ٥تیمۆساوس ١

 . ١٤: ١عیبرانیەکان 

بەاڵم ئەو فریشتانەی لەگەڵ شەیتان یاخی بوون لە خودا گوناهەیان کرد 

(  ٦: ١؛ یەهوزا  ٤: ٢س پەترۆ٢؛   ٩ -٧:  ١٢بەرامبەر بە خودا ) بینین 

؛ بینین   ٤١: ٢٥فریشتە بەدکارەکان  پێكهاتوون لە سوپای شەیتان )مەتا 
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( ، وە گوناهە  ٤٤: ٨( . وە ئەم فریشتانە درۆزنن ) یۆحەنا ٩،  ٤: ١٢

( . وە هەندێ فریشتەی  ١٠ -٨: ٣یۆحەنا ١دەکەن بە بەردەوامی ) 

و کاریگەری  شەیتان ڕۆحی ناوچەیەتی و هەرێمایەتی پەیڕەو دەکەن

 ( .  ٢٠،  ١٤ -١٢: ١٠دەکەنە سەر تەواوی واڵتێك دانیال 

 . پلەو ڕیزبەندی و بەشی فریشتەکان . ٦

کاتێ عیسای مەسیح فریشتەی بەدیهێنا ، بە شێوەی بینراو بەدیهێنان نەك  

 ( .  ٢٢: ٣پەترۆس ١؛  ٢١: ١؛ ئەفەسۆس ١٦: ١نەبینراو . ) کۆلۆسی  

 أ. کەڕوبەکان .

شکۆمەندی خودا ڕادەگەیەنن ، لە دەوری تەختی  کەڕوبەکان هێزو

( ٢٢ -١: ١٠؛ حەزقێیل ١: ٩٩پیرۆزی خودا لە ئاسمان ) زەبور 

:  ٢٥؛ دەرچوون  ٢٤: ٣؛ پەیدابوون  ١٠:  ١٨هەروەها بڕوانە ) زەبور 

 ( . ٢٩ -٢٧: ٦پاشایان  ١؛  ٢٢ -١٨

 .  ٨  -١: ٦ب. سەرافیمەکان .ئیشایا 

 ج. سەرۆکەکانی فریشتە . 

 .  ٩ -٧: ١٢؛ بینین ١٣: ١٠دانیال 

 د. فریشتەی تاك . 

؛   ٢ -١؛ ١؛ عیبرانیەکان  ٣٨ -١١: ١؛ لۆقا  ٢٣ -٢٠: ٩دانیال 

 .   ١٢ -١٠: ١پەترۆس ١

 هـ . فریشتە کەوتوەکان . 

، شەیتان لە سەرەتادا   ١، پاشکۆی  ٨بڕوانە ڕێبەری ڕینماییەکانی 

؛ بینین   ٤: ١٢؛ بینین ١٧ -١٥: ٢٨کەڕوبێکی پاسەوان بوو ) حەزقێیل 

 ( .   ٤٥ -٤٣،  ٢٨: ١٢؛ ،ەتا  ٨: ١٢

کۆرنسۆس  ١؛   ٥ -٤: ٨کۆرنسۆس ١؛   ٨: ١هەروەها بڕوانە ) گەاڵتیە 

٢٠: ١٠  . ) 



 
205 

 . خزمەتی فریشتەکان . ٧

:  ٦؛ مەتا   ٢١ -٢٠: ١٠٣؛ زەبور  ١٤ -١١: ٥؛ بینین  ١٠ -٩: ٧ل دانیا

١٠  . ) 

 أ. خزمەتی ئاسایی فریشتەکان .  

؛   ٢٠،   ١٤ -١٢: ١٠؛ دانیال  ٨: ٣٢؛ دواوتار  ٥: ٢عیبرانیەکان 

 ( .  ٦: ١؛ ئەیوب  ١٢: ٦؛ ئەفەسۆس ١: ١٢؛ ٢١: ١٠دانیال 

 ب. خزمەتی نائاسایی فریشتەکان . 

:  ٢٤؛ مەتا  ١١ -٩: ١؛ کردار  ٧ -١: ٢٨؛ مەتا  ١٤: ١عیبرانیەکان 

٣١ -٣٠  . ) 

 ب. فریشتەو عیسای مەسیح  

 . فریشتەی خوداوەند کێ یە ؟  ١

لە هەندێ بەشی کتێبی پیرۆزدا فریشتەی خوداوەندو فریشتەی یەهوە 

 یەکسانەو هەمان فریشتەیە بەاڵم لە هەندێ بەشی دیکەدا دەبینین جیاوازە .

 ند ڕاگەیەنەری خوداوەندە . أ. فریشتەی خوداوە

: ١٧؛ یۆحەنا  ١٨: ١؛ یۆحەنا   ٦: ٣؛ دەرچوون  ١٥ -٢: ٣) دەرچوون 

٦   . ) 

 ب. فریشتەی خوداوەند ئامادەگی خوداوەندە .  

؛   ٢٣: ١؛ مەتا   ١٤، ٢: ٣٣؛ دەرچوون  ٢٣  -٢٠: ٢٣دەرچوون 

 . عەمانۆئیل واتە خودا لەگەڵمانە .  ٧ -٥: ٢مەرقۆس 

ج. فریشتەی خوداوەند پارێزەر و ئازادکەرەو هەروەها نێردراوە لەالیەن  

 خوداوەندەوە .  

 .   ١٠ -٩:  ١٠؛ یۆحەنا  ٧ -٤: ٣٥؛  ٧: ٣٤زەبور 

 وی لەناوبەرە لەالیەن خوداوەندەوە .د. فریشتەی خوداوەند نێردرا
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 .  ١٦  -١١: ١٩؛ بینین  ٢٧،  ١٩ -١٥: ٢١پوختەی مێژوو  ١

 هـ . فریشتەی خوداوەند نێوەندگیرە لە نێوان خوداوەندو خزمەتکارانیدا . 

 .  ٥: ٢تیمۆساوس ١؛  ١١ -٨: ١زەکەریا 

 .  و. فریشتەی خوداوەند داکۆکیکارە لەپێناوی خەڵکی تر لەبەردەم خودا 

 .  ١٣ -١٢: ١زەکەریا 

ز. فریشتەی خوداوەند ئەو پارێزەرەیە کە بەناوی خوداوەندەوە بەرگری 

 لە خەڵکی تر دەکات .

 .   ٢  -١: ٢یۆحەنا ١؛   ٧ -١: ٣زەکەریا 

 ح . فریشتەی خوداوەند نێوەندگیری پەیمانە . 

 .    ٥ -١: ٣مەالخی 

 ط. دەرئەنجام . 

  -١١: ٣١؛   ١٨ -١١: ٢٢؛   ١٤ -٧: ١٦؛ پەیدابوون   ١٥: ١کۆلۆسی 

١٣   . 

 . بەراوردکردنی فریشتە بە عیسای مەسیح . ٢

 بەراوردی خوداوەند دەکات بە فریشتە .  ٢ -١عیبرانیەکان 

؛ عیبرانیەکان  ٣٤: ٢؛ لۆقا  ٤٤ -٣٣: ٢٢؛ مەتا  ٣  -١١: ١عیبرانیەکان 

 .    ٢٦ -٢١: ٣؛ کردار  ٢ -١: ١

 اوەندی عیساو ناوەکەی مەزنترە لە ناوەندو ناوی فریشتە . أ. ن

؛   ٩:  ١٣؛  ٥ -٢: ٢؛  ٢:  ١؛ عیبرانیەکان  ١٤ -٤: ١عیبرانیەکان 

 .     ١٨: ٢کۆلۆسی 

 ب. فریشتە عیسای مەسیح دەپەرستێ وکڕنوشی بۆ دەبات . 
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؛   ٢١ -٢٠: ١؛ ئەفەسۆس  ٥: ٢؛ عیبرانیەکان  ٦: ١عیبرانیەکان 

 .    ١٤ -٦: ٥ینین ؛ ب  ٢٢: ٣پەترۆس ١

 ج. فریشتە خزمەتی عیسای مەسیح دەکات . 

 .  ٢:  ٨؛ بینین   ١٩: ١؛ لۆقا  ١٠: ٧؛ دانیال  ٨ -٧: ١عیبرانیەکان 

د. فریشتە نێوەندگیر بوو بۆ پێدانی شەریعەت بەالم عیسای مەسیح 

 نێوەندگیرە بۆ پێدانی مزگێنی ئینجیل .  

.  ١٩: ٣؛ گەاڵتیە  ٥٣: ٧ر ؛ کردا٢: ٣٣؛ دواوتار  ٤ -١: ٢عیبرانیەکان 

 عیسای مەسیح مزگێنی ئینجیلی پەیمانی نوێی گەیاند .  

هـ . فریشتەکان جیهانی کۆنیان بەڕێوە دەبرد بەاڵم عیسای مەسیح جیهانی  

 نوێ بەڕێوە دەبات .  

:  ١٠؛ ١٣،   ٨ -٥: ٨؛ عیبرانیەکان  ٢١: ٣؛ کردار  ٥: ٢عیبرانیەکان 

١   . 

وەکانی الواز کرد و هات تاکو خەڵکی و. عیسای مەسیح فریشتە کەوت

 ڕزگار بکات بەاڵم فریشتە ناتوانێ کەس ڕزگار بکات .

 .  ٣٩ -٣٨: ٨؛ ڕۆما   ١٦ -١٤: ٢؛   ٧: ٢عیبرانیەکان 

 . فریشتە لە ژیانی عیسای مەسیح دا . ٣

 أ . فریشتە هاتنی خوداوەند عیسای مەسیحی ڕاگەیاند . 

ی عیسای مەسیحی بۆ دانیال  پ.ز . جوبرائیلی فریشتە هاتن ٥٣٩لە ساڵی 

( وە دواتر بۆ مەالخی کە کێ ڕێگاکەی بۆ  ٢٧ -٢٤:  ٩ڕاگەیاند ) دانیال 

 .    ١: ٣؛ مەالخی  ٢٥ -٥: ١ئامادە دەکات "یەحیای لەئاو هەڵکێش" لۆقا 

( . وە بۆ یوسف لە ڕیگەی   ٣٨ -٢٦: ١وە بۆ مریەمی پاکیزە ) لۆقا 

 ( . ٢٥  -١٨: ١خەو ) مەتا 
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لەماوەی بەرجەستەبوونی عیسای مەسیح لەسەر  ب. کاری فریشتە

 زەوی. 

  ٥٦ -٥٢:  ٢٦؛ مەتا  ٤٤ -٤٣:  ٢٢؛ لۆقا  ١١:  ٤؛ مەتا  ٢؛ مەتا  ٢لۆقا 

  . 

 ج. کاری فریشتە لەکاتی شکۆداربوونی عیسای مەسیح لە ئاسمان .  

  -١: ٢٨فریشتە ئامادە بوون لە کاتی هەستانەوەی عیسای مەسیح ) مەتا 

؛ لۆقا  ١٣  -١٠: ٢٠؛ یۆحەنا  ٨ -١: ٢٤؛ لۆقا  ٨ -١: ١٦؛ مەرقۆس  ٧

 ( .   ١٤ -١: ٥؛ بینین  ٦ -٥: ٢٤

: ٢؛ عیبرانیەکان  ٢٢: ١؛ ئەفەسۆس  ٢٢: ٣پەترۆس ١هەروەها بروانە 

٥  . 

 د. کاری فریشتە لە ڕووداوی هاتنەوەی دوەمی عیسای مەسیح دا . 

سالۆنیکی  ٢؛   ٤٣  -٢٤: ١٣؛ مەتا  ٣١  -٣١: ٢٥؛   ٣١ -٣٠: ٢٤مەتا 

 .   ٢٧: ١٦؛ مەتا  ٩ -٨: ١٢؛ لۆقا  ١٠ -٧: ١

 ج. فریشتەو باوەڕداران . 

 . فریشتەکان چاودێری باوەڕداران دەکەن . ١

؛   ١٠: ٣؛ ئەفسۆس  ١٢ -١٠: ١پەترۆس  ١؛  ٢ -١: ١عیبرانیەکان 

کۆرنسۆس  ١؛  ٢١: ٥ۆساوس تیم١؛   ١٠: ١٥؛ لۆقا  ١٢: ١پەترۆس ١

؛   ١٨: ٢؛ پەیدابوون   ١٠: ١١کۆرنسۆس  ١؛   ٥٣ -٥٢:  ٢٦؛ مەتا  ٩: ٤

  -١٩: ٣؛ کۆلۆسی    ٢٥ -٢٢: ٥؛ ئەفسۆس   ٩، ٧، ٢: ١١کۆرنسۆس ١

 .   ٢: ٣؛  ١٤ -١١: ٢تیمۆساوس ١؛  ٣٨ -٣٣: ١٤کۆرنسۆس ١؛  ١٩

 . فریشتە دەدوێ بۆ باوەڕداران . ٢

  -١٧: ٥؛ کردار   ١٩ -١٣: ٢؛ مەتا  ٢٣ -٢٠: ٩؛   ١٩ -١٥: ٨دانیال 

 .   ٧: ١٢؛ کردار   ٢٦: ٨؛ کردار  ٢٠

 . فریشتە هاوکارن بۆ ڕاگەیاندنی مزگێنی ئینجیل . ٣
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 .  ٢٠ -١٧: ٥کردار 

بۆ   فریشتەکان مزگێنی ئینجیل ڕاناگەیەنن بەاڵم خودا بەکاریان دەهێنێ

  -١٧: ٥ئەوەی لە ڕێگەی باوەڕدارانەوە ئەو کارە ئەنجام بدەن . کردار  

  -٣٠،   ٢٢،  ٨ -١: ١٠؛ کردار  ٢٦: ٨. هەروەها بڕوانە کردار  ٢٠

 .   ٢٥ -٢٢: ٢٧؛ کردار  ١١ -٥: ١٢؛ کردار  ٣٣

 . فریشتەکان کاردەکەن لەپێناوی باوەڕداران .  ٤

 أ. فریشتەکان گەلی خودا دەپارێزن . 

:  ٦؛ دانیال  ١٧ -١٤: ٦پاشایان ٢؛  ١٢ -١١، ١:  ٩١؛ ٧: ٣٤ زەبور

:  ٢٢بینین   ٤ -١: ٧؛ بینین  ١٢:  ١پەترۆس ١؛  ١٠:  ١٨؛ مەتا  ٢٣ -٢٢

 .   ٤: ٩؛ بینین  ٦  -٣: ٩؛ حەزقێیل  ٣

 ب. فریشتەکان گەلی خودا دەرباز دەکەن .

 .    ١١ -٥: ١٢؛ کردار  ٢٠ -١٧: ٥کردار 

 یەکانی گەلی خودا دابین دەکەن .  ج. فریشتەکان پێویستیە سەرەک

 .  ١٩ -١: ١٩پاشایان ١

 د. فریشتەکان ڕێنمایی گەلی خودا دەکەن وبەڕێوەیان دەبەن . 

 .   ٤٠،  ٧: ٢٤پەیدابوون 

هـ . فریشتەکان گەلی خودا بەهێز دەکەن لە نێو تاقیکردنەوەو  

 ناخۆشیەکانیاندا . 

 .   ٢٢: ١٦؛ لۆقا   ٢٦ -٢١: ٢٧؛ کردار  ٤٤ -٤٠: ٢٢لۆقا 

 و. فریشتەکان بۆ گەلی خوداو لەپێناویاندا دەجەنگن .  

 .   ١٤: ١٧؛ بینین   ٣٩ -٣٧: ٨؛ ڕۆما  ٢١: ٢٠؛   ١٤  -١٢: ١٠دانیال 

 د. فریشتەکان وبێباوەڕان .
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فریشتەکان بە درێژایی مێژوو فەرمانەکانی خودا جێبەجێ دەکەن وە 

ڕەو دەکەن  چاودێری خودایی بۆ باوەڕداران و بێباوەڕان لەسەر زەوی پەی

. ئەوان ئامرازێکی بەردەستی خودان کاتێ باوەڕدارانی پێ دەرباز 

دەکات ، هەروەها ئەوان ئامرازێکی بەر دەستی خودان بۆ حوکمدانی  

نەتەوە یاخیەکان ، وە لە کۆتایی مێژوودا کاتێ عیسای مەسیح دەگەڕیتەوە 

بۆ زەوی فریشتەکان حوکمی خودای کۆتایی جێبەجێ دەکەن بەسەر 

انەدا کە خۆشەویستی و ڕزگاریەکەی عیسای مەسیحیان ڕەتکردۆتەوە  ئەو

. 

 . فریشتەکانی خوداوەند داودی پاشایان ئیدانە کرد )تاوانبارکرد( .  ١

پوختەی ١فریشتەی خودا سزای داودی دو چونکە لە خودا یاخی بوو ) 

 ( .  ٣٠ -١٤:  ٢١مێژوو 

 ی دوژمندا . . فریشتەی خوداوەند حوکمی دا بەسەر تەواوی سوپایەک٢

هەزار سەربازی سوپای   ١٨٥فریشتەکانی خوداوەند لە یەك شەودا 

ئاشوریەکانی کوشت چونکە فەرماندەکەیان سوکایەتی بە خودای زیندوو  

 ( .  ١٩ -٩:  ١٩پاشایان ٢کرد ) 

 . فریشتەی خوداوەند حوکمی دا بەسەر شەیتانداو بەستیەوە . ٣

 !  ٣٢ -٣١؛ یۆحەنا  ١٤: ٢٤؛  ٣٠ -٢٩: ١٢؛ مەتا  ٣ -١: ٢٠بینین 

 . فریشتەی خوداوەند فەرماندەیەکی سیاسی ئیدانە کرد . ٤

ئەوەبوو    ٢٤ -١٩: ١٢؛ کردار  ١٨ -٣: ١٢؛ کردار  ٢ -١: ١٢کردار 

هیرۆدس دوای ئەو هەموو لوتبەرزی و ئازاردانی خزمەتکارەکانی 

 مەسیح و کوشتنیان ، کرم لێیدا تا مرد . ئەوەش وانەیەکە بۆ ڕابەرە

سیاسیەکانی ئەمڕۆ ئەوانەی باوەڕداران دەچەوسێننەوە لە واڵتەکانیاندا  

 ولوتبەرزی دەکەن وخۆیان بە گەورە دەزانن دەبێت پەندی لێوەربگرن .  

. فریشتەی خوداوەند ئیدانەی خراپەکاریەکانی ئەمڕۆی سەر زەوی ٥

 دەکات .
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 .  ٥ -٣: ٨بینین 

ێبەجێ دەکات بە  . فریشتەی خوداوەند حوکمدانە هۆشداریەکان ج ٦

 درێژایی مێژوو .  

؛ بڕوانە   ١٣: ٦؛ ١: ٧لە ڕێگەی کارەساتە سروشتیەکانەوە ) بینین 

:  ٩؛ بینین  ١٩ -١٣: ٩؛ بینین   ١٢ -١: ٩؛ بینین   ٢١: ١٤حەزقێیل 

 ( .  ١٧ -١: ٢٠؛ دەرچوون  ٢١ -٢٠

. فریشتەی خوداوەند حوکمدانی کۆتایی خودا جێبەجێ دەکات لە ٧

 .   کۆتایی مێژوودا

فریشتە حوکمدانی کۆتایی خودا جێبەجێ دەکات لە کۆتایی مێژوو ) بینین  

( . وە لە هاتنەوەی   ١٨ -١٧: ١٩؛   ٢١ -١:  ١٦؛ ١:  ١٥؛   ١٨،  ١٥: ٩

دوەمی مەسیح فریشتەکان هەڵبژێردراوەکانی خودا کۆدەکەنەوە واتە  

هەموو باوەڕدارانی مەسیح ، بۆ پێشوازی کردن چاوپێکەوتنی خوداوەند  

؛   ١٢: ٣سای مەسیح لە هەوردا ، ئیدی بەمەش سەرسام دەبن ) مەتا  عی

 ( .  ١٠: ١سالۆنیکی ٢؛   ١٧ -١٣:  ٤سالۆنیکی ١؛   ٤١،   ٤٠: ٢٤

؛   ٢٩ -٢٨:  ٥؛ یۆحەنا  ٣٣ -٣١: ٢٥وە دواتر لە ڕۆژی کۆتاییدا ) مەتا 

( . ئینجا فریشتەکان بێباوەڕان و خراپەکاران دەردەکەن ١٥: ٢٤کردار 

( .  ٤١، ٤٠: ٢٤؛  ١٢: ٣ختی حوکمدانی مەسیح ) مەتا  لەبەردەم تە

؛ ڕۆما ٢٨: ١٠؛  ٢٤: ٥هەرچەندە باوەڕداران تاوانبار ناکرێن ) یۆحەنا 

( ، بەاڵم هەڵسەنگاندن و لێپرسینەوە بۆ کارەکانیان دەکرێ  ) مەتا  ١: ٨

( ، بەاڵم بێباوەڕان دادگایی  ١٥ -١٢: ١٥کۆرنسۆس ١؛   ٤٠  -٣٤: ٢٥

ار دەکرێن . وە بێباوەڕان بە خۆیان وکارەکانیانەوە فڕێ دەکرێن و تاوانب

دەدرێنە نێو ئاگری دۆزەخەوە ئەو شوێنەی ئامادەکراوە بۆ ئیبلیس 

:  ١سالۆنیکی ٢وفریشتەکانی . لەوێدا شیوەن و گریان دەکەن تاهەتایە ) 

  -١١: ٢٠؛ بینین   ٤٦ -٤١: ٢٥؛  ٤٣ -٣٦: ١٣؛  ١٢: ٣؛ مەتا  ٩ -٦

١٥ )    . 
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