
 

 

  ١پاشکۆی 

 

 پەیڕەوکردنی باپتیزم لە مەسیحیەتدا
 

بۆ بەرچاوڕوونی لەسەر شرۆڤەی  ١٣بڕوانە ڕێبەری شەشەم ، وانەی 

 واتای باپتیزم لە مەسیحیەتدا "أ" و "ب" و "ج" .

 * ئەم بەشە کتێبیە بخوێنەوە  

 

 د. شێوازی کردارەکی لە پەیڕەوکردنی باپتیزم بە ئاو

 

 (. ١٩: ٢٨) * مەتا  ڕاسپاردەیە. باپتیزم بە ئاو ١

وشەی "باپتیزیان بکەن" یان لەئاویان هەڵکێشن گرێدراوە بە ئەرکە 

مەزنەکەوە ئەویش ڕۆیشتنە بۆالی هەموو نەتەوەکانی جیهان و بە قوتابی 

کردنیانە بۆ مەسیح . باپتیز کردن بەئاو بژرادەیەك نیە لەبەردەم 

یحە ، ئەوانەی باوەڕ دەهێنن باوەڕدارانی مەسیح ، بەڵکو ڕاسپرادەی مەس

بە عیسای مەسیح دەبێت باپتیز بکرێن بە ئاو لەسەر دەستی باوەڕدارێکی 

دیکە بەناوی باوك وکوڕو ڕۆحی پیرۆزەوە . دەبێت لە چوارچێوەی 

بەقوتابی کردندا باپتیز بکرێن ، واتە دەبێت فێرکردنیان بدرێتێ و 

ەسیح بن )کتێبی گوێڕایەڵی هەموو ڕاسپاردەکان و فێرکردنەکانی م

 پیرۆز(.

 

 . باپتیزکردن بە ئاو لەسەر دەستی باوەڕدارێکی دیکە ئەنجام دەدرێت.٢



کاتێ باوەڕدار بیر دەکاتەوە لەو شێوازەی کە هاتوە بۆ باوەڕهێنان بە 

عیسای مەسیح ، ئیدی بۆی دەردەکەوێت پێش ئەوەی ئەوی باوەڕدار 

هەنگاو بنێ بەرەو خودا ئەوا خودا یەکەمجار هەنگاوی ناوە بەرەو ڕووی 

( .  وە خودا کەسێكی دیکەی بەکارهێناوە بۆ ٥ -٤: ١)ئەفەسۆس 

لەگەڵیدا لە پەیامی ئینجیل . مرۆڤ  ناتوانێ بێت بۆ مەسیح  بەشداریکردن

و باوەڕی پێ بهێنێ تا گوێبیستی هەواڵی خۆشی ئینجیلی مەسیح نەبێت 

( . وە کاتێ ملکەچ دەبێت بۆ مەسیح ئیدی ڕێگەی ١٧: ١٠)ڕۆما 

(. باوەڕداری نوێ ٣٩-٣٨: ٢پێدەدرێت باپتیزبکرێت بە ئاو )*کردار 

ڵکو لەسەر دەستی باوەڕدارێکی دیکە باپتیز خۆی باپتیز ناکات ، بە

دەکرێت . بەمەش ئەو گوزارش لەو ڕاستیە دەکات کە خودا هەنگاوی 

یەکەمی ناوە بەرەو ڕووی و ڕۆحی پیرۆزی پێداوە بە نیعمەتەکەی 

 (. ١٣ -١٢: ١)یۆحەنا 

 

 . باپتیزکردن بە ئاو "بە ناوی عیسای مەسیح " ئەنجام دەدرێت .٣

 وو واتا دەگەیەنێت : ئەم دەستەواژەیە د

 أ. باپتیزکار شتێك دەڵێت : 

باپتیزکار نوێنەرایەتی خودا دەکات بە پێشکەشکردنی شایەتی خودا بۆ 

باپتیزکار باپتیز ئەنجام دەدات "بەناوی" چونکە باوەڕدارە نوێیەکە . 

( ، یان بەناوی عیسای مەسیح )کردار ١٩: ٢٨خودای سێ ئوقنوم )مەتا 

یز ئەنجام دەدات بەو دەسەاڵتەی کەلەالیەن مەسیحەوە ( . ئەو باپت٤٨: ١٠

پێی دراوە ، بۆیە ئەو ڕایدەگەیەنێ لە ڕێگەی باپتیزکردن بە ڕۆحی پیرۆز 

باوەڕدارەکە دەچیتە نێو پەیوەندیەکی قوڵ و زیندوو لەگەڵ خاوەنی ئەم 

ناوە ، واتە خودای سێ ئوقنوم یان ناوی خوداوەند عیسای مەسیح )ئەوەی 

 ودای سێ ئوقنومە(. کە وێنەی خ

 

 ب. باپتیزکراو هەروەها شتێك دەڵێت : 



ئەو کەسەی باپتیز دەکرێ شایەتی دەدات لەبەردەم خوداو خەڵکی 

ئامادەبوو . ئەوەی باپتیز دەکرێ " بەناوی عیساوە داوا دەکات" یان "ناوی 

( . ئەمەش واتە ئەمانەی خوارەوە : ١٦: ٢٢؛  ٣٨: ٢دەهێنێ" )کردار 

داننان بە باوەڕەکەیدا : باوەڕیکەی ڕادەگەیەنێ بەهەموو ئەوەی عیسای 

یح فەرمویەتی ، وە ملکەچ دەبێت بۆ فێرکردنەکانی ، وە داندەنێت مەس

بەوەدا کە پێویستی بە عیسایە ، وە خۆی تەرخان دەکات بۆ گوێڕایەڵی 

مەسیح و خزمەتکردنی . یان نوێژێکی بیستراو بەرز دەکاتەوە بۆ خودا . 

یان داوا لە ئامدەبوان دەکات بەشداری بکەن لەگەڵیدا لە وتنەوەی 

ڕۆحی دیاریکراو . یان باسی ئەو هەنگاوانە دەکات کە هانیداوە  سرودێکی

بۆ باپتیزکردن بە ئاو ئەمەش بە پێشکەش کردنی شایەتی کەسێتی و 

 لەبەردەم کڵێساو ئامادەبواندا . 

 

 . شێوازی باپتیزکردن بەئاو دیاری نەکراوە لە کتێبی پیرۆزدا . ٤

تای باپتیزکردن بە ڕۆح کتێبی پیرۆز فێرمان دەکات بە ڕوونی لەبارەی وا

، ئەوەی وێنەیەکە بۆ باپتیزکردن بەئاو کە هێمایەیەکی بینراوە و 

مۆرکردنیەتی . بەاڵم کاتی پەیڕەوکردنی باپتیزکردن بەئاو و شێوازەکەی 

شتێکە کتێبی پیرۆز فێرکردنی لەبارەوە نەکردوە وە پێناسەی نەکردوە و 

 فەرمان یان یاساغیشی نەکردوە ! 

یان باوەڕداری دیکە باوەڕداری نوێ فێربکات و باپتیزکردن  دەبێت کڵێسا

شرۆڤە بکات بە ڕوونی و واتاکەی شیبکاتەوە بۆی ، بەشێوەیەك بزانێت 

جیاوازی بکات لە نێوان باپتیزکردن بەڕۆحی پیرۆز و باپتیزکردن بەئاو . 

بەاڵم دەبێت هیچ شێوازێکی دیاریکراو نەسەپێنێ بەسەر باوەڕدارە 

 ۆ ئەنجامدانی باپتیزکردن بەئاو. نوێیەکەدا ب

 

 .  واتای باپتیزکردن شێواز دیاری ناکات .٥

 



 .  ٣٩ -٣٨: ١٠أ. * مەرقۆس 

وشەی "تێپەڕین بەئازاردا" وەرگێڕانەکەی بۆ وشەی یۆنانی زۆرجار بە 

واتای " باپتیزکردن " دێت لە پەیمانی نوێدا . باپتیزی عیساو قوتابیەکانی 

ی ڕۆحی پیرۆز یان بە ئاو . بەڵکو ئاماژەیە بۆ ئاماژە باکات بە باپتیز

 "ڕۆچوون " لە ئازارو کێشەو تەنگانەو ناخۆشی . 

لەگەڵ ئەمەشدا ، عیساو قوتابیەکانی " بێ بەش نەبوون " لە ناڕەحەتی و 

ئازار ، بەڵکو "ڕۆچوون" لە ژێر ئەو ئازارو ناخۆشیانەی کە تووشی 

 بوون .

 .  ١٣: ١٢کۆرنسۆس ١ب. * 

ن بە ڕۆحی پیرۆز واتە " خواردنەوەی هەمان ڕۆح " . ئەم باپتیزکرد

وشانە ئاماژەیەکی تێدا نیە بۆ شێوازی باپتیزکردن بەئاو ، وەك هەندێ 

 کەس پێیان وایە ئەمە ئاماژەیەکە بۆ "خواردنەوەی" شتێك . 

 .  ٢٧ -٢٦: ٣ج. * گەاڵتیە 

 "باتیزکردن بە ڕۆح" واتای ئەوەیە کە " مەسیح لەبەربکەین " . 

بەاڵم بەو واتایە نا کاتی باپتیزکردن بەئاو بەرگێکی تایبەت بە باپتیزەکە 

لەبەر بکەین . لەبەرکردنی بەرگی تایبەت بە باپتیز یاساغ نیە ، بەاڵم 

کتێبی پیرۆز هیچ لەبارەیەوە فێرکردن پێشکەش ناکات و فەرمانیش ناکات 

 بە بەکارهێنانی ! 

 .  ١٢ -١١: ٢د. * کۆلۆسی 

 بە ڕۆح واتە " خەتەنەکردن بە ڕۆح " . باپتیزکردن 

بەاڵم ئەمە بەو واتایە نا باپتیزکردن بەئاو بۆ کەسێك کە ئەو کەسە لەڕووی 

 جەستەییەوە خەتەنە بکرێ . 

 .  ٣: ٦هـ . * ڕۆما 

 باپتیزکردن بە ڕۆح واتە " لەخاچدانمان لەگەڵ مەسیح " . 



کە بەاڵم لەم وشانەدا ئاماژەیەك نیە بۆ شێوازی ئەنجامدانی باپتیزکردن ، 

 ئەو کەسە لەخاچ بدرێ .  

 .  ٥: ٦و. * ڕۆما 

باپتیزکردن بە ڕۆح واتە " چاندانی )تۆو( مردنمان لەگەڵ شێوەی مردنی 

 ." مەسیح 

بەاڵم بەو واتایە نا کە شێوازی پەیڕەوکردنی باپتیز بەئاو پێشکەشکردنی 

 راشێكی وشەبەندی بێت لەبارەی مردنی تۆوێکەوە . گوز

 .  ٤: ٦ز. * ڕۆما 

 باپتیز بە ڕۆح واتە " مردن و ناشتن و هەستانەوە لەگەڵ مەسیح ." 

بەاڵم تەنانەت لەم کاتەشدا ، بەو واتایە نا کە ئەم بەشە شێوازێك بێت لە 

ێ ئەنجامدانی باپتیز بە ئاو کە کەسێك نقوم بکرێ لەئاودا یان بنێژر

 لەژێرخاك و خۆڵدا .  

: کتێبی پیرۆز ئەو فێرکردنە ناکات کە شێوازی باپتیزکردن  دەرئەنجام

بەئاو چۆن دەبێت ئەنجام بدرێت یان فەرمان ناکات بە شێوازێکی 

 دیاریکراو یان تەنها شێوازێك . 

 

. باپتیزبەئاو لە کتێبی پیرۆزدا گرێدراوە بە باپتیزی خودایی وەك ٦

 هێمایەك بۆ گەلەکە لە پەیمانی کۆندا . 

 

 .  ٢١ -٢٠: ٣پەترۆس ١أ. * 

؟ ئاوی الفاوەکە جیهانی گوناهەی تێكشکاند لەو کاتەدا ، بەاڵم  چی ڕوویدا

مای هەروەها نوح و خێزانەکەی ڕزگار کرد . بەهەمانشێوە ، ئاوەکە هێ

تێكشکانەو هێمای ڕزگاریشە لەهەمان کاتدا . ) بەراوردی بکە بە مردن و 

هەستانەوەی باوەڕدار!( ئاوی الفاوەکە هەموو گوناهەی جیهانی ششتەوە 



( ، بەاڵم ٧ -٥: ٦لەوەی تیایدا بوو لە تاوان و گەندەڵی ) بڕوانە پەیدابوون 

( . ٧: ١١ەکان لەهەمان کاتدا هەشت گیانی ڕزگارکرد ) بڕوانە عیبرانی

ئاوی الفاوەکە نوح خێزانەکەی نەگرتەوە ، بەڵکو ڕزگاری کردن لەو 

تێكشکانە . ئەم باپتیزە هێمادارە لە ڕێگەی نقوم بوون لەئاودا ڕووی نەدا ، 

بەڵکو لە ڕێگەی الفاوەکەوە بوو کاتێك ئاوی باران دەڕژا لە ئاسمانەوە بە 

 (. ١٢ -١١: ٧سەریاندا ) پەیدابوون 

؟ الفاوەکەی پەیمانی کۆن بووە هێمای باپتیز لە پەیمانی  چی یە واتاکەی

نوێ دا . الفاو نمونەیەك یان وێنەیەکە بۆ باپتیزی باوەڕدارانی مەسیح 

مەبەست لەم نمونەیە )نمونەیەکی هێمادارە( ، یان دەرخستنی ڕاستیەکی 

و مەبەستدارە . باپتیز بە ڕۆح باوەڕداران دەکات بە یەك لە مردنی مەسیح 

هەستانەوەی، وە ڕزگاریان دەکات لە گاڵوی گوناهەو دەسەاڵت و 

چارەنوسەکەی . باپتیز بە ئاو ئەوەی هێمایە بۆ باپتیز بە ڕۆحی پیرۆز ، 

تەنها هێمایەك نیە بۆ پوچەڵکردنەوەی سروشتی کۆن و ڕزگاربوون و 

لەخۆگرتنی سروشتی نوێ، بەڵکو "داواکردن" )نوێژ( بەرزکردنەوەی 

خودا کە تیایدا داوای ویژدانێكی چاک دەکات . یان "بەڵێن"  باوەڕدار بۆ

یان "پەیمان" )شایەتی( یەکە لە باوەڕدارەکەوە بۆ خودا ، کە لە دڵ و 

 ویژدانێكی چاکەوە سەرچاوە دەگرێ . 

 

 .  ٢ -١: ١٠کۆرنسۆس ١ب. * 

؟ هەموو گەلی ئیسرائیل لە پەیمانی کۆندا لە ژێر هەوردا  چی ڕوویدا

م ئاو لە هەورەکەوە نەدەڕژایە خوارەوە بەسەر گەلدا . هەموو بوون ، بەاڵ

گەل دەریای سوریان بڕی بە شێوەیەك ئاو وەستا لەهەردوو بەری 

: ١٤ڕێگاکەی نێو دەریا بێ ئەوەی بەسەر ئەواندا پەیڕەو بێت ) دەرچوون 

( . ئاوی هەورو ئاوی دەریا گەلی ئیسرائیلیان بە هیچ شێوەیەك دەست ٢٢

ورەکە وەستابوو بەسەر سەریانەوەو لەبەرزی و بەالی لێنەدا . هە

ڕێگاکەدا ! ئیدی بەم شێوەیە ، موساو گەل لەژێر هەورو لە دەریادا 

 باپتیزکران . 



؟ ئەم باپتیزە هێمادارە بە ئاو ، ئەوەی تیایدا ئاو وەستاوە  واتای چی یە

 بەسەر گەلدا بەبەرزی و بەالی ڕێگاکەدا ، نیشانەیەکی بینراوەو مۆرە

لەسەر گەلی ئیسرائیل کە چوونەتە نێو پەیوەندیەکی جەوهەری و تایبەت 

لەگەڵ موسادا ، بەم پێیە شەریعەتی موسایی و کۆمەڵەی موسایی دروست 

( ئەوەی ٢: ٢٠بوو ، ئەوەی پێی دەوترێ "کەنیشت" یان کڵێسا )ڕابەران 

 ١٩: ٢٨ڕوویدا بەراوردی بکە بە "باپتیزی خودایی سێ ئوقنوم " لە مەتا 

، ئەوەی تیایدا باوەڕداری مەسیح دەچێتە نێو پەیوەندیەکی جەوهەری و 

ناوەڕۆك و تایبەت لەگەڵ خوداو کۆمەڵەی پەیمانی نوێ ، ئەوەی پێی 

 ( . ١٣: ١٢کۆرنسۆس ١دەوترێ "کڵێسا" ) 

 

. باپتیز بە ئاو لە کتێبی پیرۆزدا گرێدراوە بە پەرستشی پاککردنەوە لە ٧

 پەیمانی کۆندا . 

ی پاککردنەوە یان ششتنەوە لە پەیمانی کۆندا ناو دەبرێ بە " پەرستش

ششتنەوەکان " یان " باپتیزکردنەکان" ) لە یۆنانیدا : باپتیزموی" 

( . پەرستشی پاککردنەوە هێمایە بۆ ١٩: ٩؛ ٢: ٦عیبرانیەکان 

پاککردنەوەی شتەکان وخەڵکی ، وە ئاماژەیە بۆ پێویست بوون بە 

نەك تەنها لە گاڵوی ، بەڵکو هەروەها لە سزای پاککردنەوە لە گوناهە ) 

 گوناهە ( . 

کاری باپتیز بە ئاو ) لە یۆنانیدا : ئەو کەسەیە کە ئەنجامی دەدات 

"باپتیزۆ"( ئەوەی یۆحەناو عیساو قوتابیەکانی پەیڕەویان دەکرد وە 

گرێدراوە بە پەسرشتی پاککردنەوە ) لە یۆنانیدا : کاتهاریزموز( ئەوەی لە 

( . ٢٦ -٢٢: ٣کۆندا فێرکردن لەبارەیەوە دەکرێت ) یۆحەنا  پەیمانی

وێنەی هەردوو کارەکەیە " پاککردنەوە لە گوناهە " : لێخۆشبوونی گوناهـ 

 (. ١٦: ٢٢( یان ششتنەوە )سڕینەوە( ی گوناهە ) کردار ٣٨: ٢)کردار 

 

 .  ١٣:  ٥ -١: ٤أ. * لێڤیەکان 



پێشکەش دەکران بۆ  پێشتر قوربانیەکان و قوربانیە سەربڕاوەکان

کەفارەتی گوناهە و بەشێك بوو لە شەریعەتی پەرستش یان پەرستشەکان 

لە پەیمانی کۆندا . ئەمەش هێمابوو بۆ پاککردنەوە لە گوناهە بە پرژاندنی 

 خوێن ) لە یۆنانیدا "پرۆزرانۆ"(. 

 

 . ٩ -١: ١٤ب. * لێڤیەکان 

لە شەریعەتی پەیمانی کۆندا ، شەریعەتی پاککردنەوە  گرێدرابوو بە 

چاکردنەوەی نەخۆشیەکانی پێست ، دەبوو خوێن تێکەڵ بکرێ بە ئاو و 

بپڕژێنرێ ) پڕژان لە یۆنانیدا : پریراینۆ ( وە ششتنی ئەو نەخۆشەی کە 

پاك بۆتەوە بە ڕشتنی ئاو بەسەریدا ) لە یۆنانیدا : لۆومای( وشەی 

وات" ) یان "خۆی دەشوات " یان " ئاو دەپڕژێنێ بەسەریدا " لە "دەیش

 یۆنانیدا لۆومای( واتە " دەشۆرێتەوە بە ئاو بەسەردا کردنی لەسەرەوە ." 

( لە ڕووی ٩: ١٤بۆ ئەم وشانە " خۆی دەشوات بەئاو" ) لێڤیەکان 

زمانەوانیەوە لە پەرستشی شەریعەتی پەیمانی کۆن دا هەمان واتایە بۆ 

أ . ئەو کەسە دەوەستا  ٨: ١من لەئاوم هەڵکێشان " لە مەرقۆس  وشەی "

بە پێوە ، وە ئەوەی ئەنجامی دەاد ئاوەکەی دەڕژاند بە جەستەیدا، بۆ ششتن 

 (. ١٦: ٢٢) لە یۆنانیدا : ئەپۆلۆومای ( لە گاڵویەکەی ) کردار 

 

 .  ١١: ١٥ج. * لێڤیەکان 

بەپێی شەریعەتەکانی پاککردنەوە لە پەیمانی کۆن ، ئەگەر کەسێکی پاك 

دەستی بەر کەسێکی پیس )یان گاڵو( بکەوتایە دەبوو ئەوەی یەکەمجار 

دەستی و لەشی بشۆردایە )لە یۆنانیدا لۆومای بۆ شتنی لەش ( وە ) نیپتۆ ( 

تا  بۆ هەردوو دەستی ، وە دەبوو ئاوی بڕژاندایە بەسەر خۆیدا لەسەروە

خوارەوە وە هەردوو دەستیشی بشۆردایە . ئەمانە بەراورد بکە بە ئەم  

دوو وشەیە "خۆی شوشت" ) هەموو لەشی خۆی شت ؛ لە یۆنانیدا 



: ١٣لۆومای ( وە "ششتن" ) لە یۆنانیدا نیپتۆ( بۆ هەردوو پێ  لە یۆحەنا 

١٠ . 

پەرستشی پاککردنەوەی دیوی دەرەوە )دەرەکی( داواکاری شەریعەتی 

( ١: ١٠وسایی بوو لە لێڤیەکان و دواوتار ، "سێبەر" )عیبرانیەکان م

ئاماژەبوون بۆ ڕاستی پاککردنەوەی ڕۆحی و ناوەڕۆك بۆ دڵ کە 

 زەبورەکان و نوسراوی پێغەمبەران باسی لێوە دەکەن . 

 

 .  ٧، ٢، ١: ٥١د. * زەبور 

پاککردنەوە لە گوناهە لەسەردەمی پەیمانی کۆن بە شوشتن و پڕژان 

 ەنجام دەدرا . ئ

داود تکای دەکرد یاخی بونەکانی بسڕێنەوە ، بە " شوشتنەوەی لە 

تاوانەکانی " ) لە یۆنانیدا : پلۆنۆ ( وە "پاککردنەوەی" لە گوناهەکەی. 

داوای لە خودا دەکرد بە زوفا پڕژاندنی بۆ بکات و بیشواتەوە ) لە یۆنانیدا 

فر . ئەم وێنەیە بەراورد بکە :  " پلۆنۆ " ( ، تاکو زیاتر سپی بێت وەکو بە

 ( . ١٦: ٢٢بەشێوەو واتای باپتیزکردن بە ئاو لە پەیمانی نوێدا ) کردار 

 

 .  ٢٧ -٢٥: ٣٦هـ . حەزقێل 

 شێوازی پاککردنەوە لە گوناهە لەماوەی پەیمانی کۆندا پڕژاندن بوو . 

ە خودا بەڵێنی دا کە گەلەکەی پاكبکاتەوە لە گوناهەکانیان و لە بتپەرستی ب

پڕژاندنی ئاوی پاك بەسەریاندا ) لە یۆنانیدا رانۆ ( ، وە دڵێکی نوێیان 

بداتێ و ڕۆحێکی نوێ بکاتە ناخیانەوە ، وە ڕۆحی خۆی لەنێویاندا 

نیشتەجێ بکات . ئەم بەڵینە بەروارد بکە بە واتای باپتیز کردن بەئاو لە 

 (. ٤٥ -٤٣: ١٠؛  ٣٩ -٣٨: ٢پەیمانی نوێدا ) کردار 

 



 )دەقی یۆنانی( .  ٣ -٢: ٧ۆس ز. * مەرق

 شێوازی دەستشتن ، شوشتنی هەردوو دەست بوو . 

فەریسیەکان تىینیان کرد هەندێ لە قوتابیەکانی مەسیح بە دەستی نەشۆراو 

و پیسەوە خواردن دەخۆن . وە جولەکەکان بەبێ دەستشتن هیچ شتێکیان 

تۆ ( دەبوو نەدەخوارد . پەرستشی شوشتنی هەردوو دەست ) لە یۆنانیدا نیپ

لەپی دەست ئاوی لەسەروە پێدا بکرایەوە و هەردوو دەستی بشۆردایە ) لە 

 ( . ١١: ٣پاشایان  ٢یۆنانیدا ئەپیخۆ ئەپی ( ) * 

 

 )دەقی یۆنانی( .  ٤: ٧ج. * مەرقۆس 

لە کۆندا پەرستشی پاککردنەوە بۆ هەردوو دەست ، ناودەبرێ بە " باپتیزم 

 ا باپتیزۆ( . "  لە پەیمانی نوێدا )لەیۆنانید

وە ئەرکەکانی پاککردنەوەو شوشتن لە پەیمانی کۆندا ناودەبرێ بە 

"پەرستشی باپتیزم" یان "باپتیزەکان" لە پەیمانی نوێدا ) لە یۆنانیدا 

 باپتیزۆی( . 

"باپتیزم" ی پەرستش بۆ هەردوو دەست ) لە یۆنانیدا باپتیزۆ( )مەرقۆس 

گرێدرابوو بە پەرستشی أ( دوای گەڕانەوەی جولەکە لە بازاڕ ٤: ٧

ب( بە  ٤: ٧مەرقۆس  -شوشتنەکان و باپتیزەکان )لە یۆنانیدا باپیزمۆی 

 ی مس ) جام و مەسینە و قاپ (. ست و دۆلكەو چاپە تایبەتی بە كاسە

: ٧شێوازی "باپتیزم" وەکو پەرستش یان پەرستشی شوشتن لە مەرقۆس 

 دا دەردەکەوێ .  ١١: ٣پاشایان  ٢؛  ٣

 

 )دەقی یۆنانی( .  ٣٨: ١١قا ط . * لۆ

پەرستشی پاککردنەوەی هەردوو دەست ناودەبرێ بە "باپتیزم" لە پەیمانی 

 نوێدا ) لە یۆنانیدا باپتیزۆ( ! 



بینی عیسا پێش نانخواردن  كە كەریسییەدەخوێنینەوە : "  فە ٣٨: ١١لۆقا 

ری سوڕما ." وەرگێرانی وشەبەندی بۆ دەقەکەی شوشت، سەستی نەده

یۆنانی ئەومەیە : " بەاڵم فەریسیەکە کە بینی عیسا پێش نانخواردن 

 باپتیزی نەکرد ، سەری سوڕما ." 

؛  ٢: ١٥تۆی یۆنانی بەکاردێت لە مەتا ئیدی بەم شێوەیە ، کاتێ وشەی نیب

واتای " شوشتن" ی هەردوو دەستە ، لۆقا وشەی  ٣ -٢: ٧مەرقۆس 

"باپتیزم" بەکار دەهێنێ لە ئاماژەیدا بۆ شوشتنی هەردوو دەست . لەکۆندا 

"باپتیزم" )شووشتن( ی هەردوو دەست بە ڕژاندنی ئاو لەسەرەوە بۆ 

 هەردوو دەست دەکرا ! 

 

 )دەقی یۆنانی( .  ٣٩: ١١ي . * لۆقا 

شێوازی پەرستشی پاککردنەوەی شتەکان بەئاو ، تەنها دیوی دەرەوەی 

 پاک دەکردەوە نەك ناوەوە . 

پەرستشی پاککردنەوە ) وەکو وشەبەندی : "باپتیزم" لە یۆنانیدا باپتیزۆ ( 

( گرێدرابوو بە پەرستشی پاککردنەوە ٣٨: ١١بۆ هەردوو دەست ) لۆقا 

ە یۆنانیدا : کاتهاریزۆ( . وە تەنها دیوی دەرەوەی جام و بۆ جام و قاپ )ل

قاپەکان ئاوی بەر دەکەوت لە پەرستشی پاککردنەوەدا . ئەم پەرستشەی 

پاککردنەوە ئاماژە ناکات بۆ " نقوم" کردنی هەردوو دەست یان جام و 

قاپ لە ئاودا ، بەڵکو ئاماژەیە بۆ شوشتنی ئەم شتانە بەئاو ئەوەی 

 بۆ هەردوو دەست یان بۆ جام و قاپەکان . لەسەرەوە دەڕژێ

  

 .  ٢٦ -٢٢: ٣ك . * یۆحەنا 

ئەنجامدانی باپتیزم بەئاو گرێدراوە بە پەرستشەکانی پەککردنەوە یان 

 باپتیزمی جولەکە . 



قوتابیەکانی عیسا و یەحیای لەئاوهەڵکێش خەڵکیان بە ئاو باپتیز دەکرد 

وو لە نێوان قوتابیەکانی ( . لەوێدا مشتومڕ دروست ب٢ -١: ٤)یۆحەنا 

یەحیاو جولەکەکان سەبارەت بە پەرستشی پاککردنەوە لەالی جولەکە . 

ئەو پەرستشەش ناودەبرا بە "باپتیزی نامۆکان" . چونکە کاتێ 

ناجولەکەیەك حەزی بکردایە ببێت بە جولەکە دەبوو خۆی بشۆردایە ) بە 

رد بە لەبەرکردنی ڕژانی ئاو بەسەر خۆیدا ( وە خەتەنە دەکراو دەستی دەک

( . پێدەچێ بابەتەکە لێرەدا ئەوە ٢: ٦شەریعەت )بڕوانە عیبرانیەکان 

بووبێت کە قوتابیەکانی یەحیای لەئاو هەڵكێش باپتیزکردنیان گەڕاندەبێتەوە 

بۆ یەحیای مامۆستایان وەکو نرخ و بەهای پەرستشی مەزنتر لەوەی 

ئەو باپتیزەی قوتابیەکانی باپتیزی نامۆکان بێت بۆ هاتنە نێو جولەکەوە یان 

عیسا ئەنجامیان دەدا . لەبەرئەوە ، نەیاندەتوانی تێبگەن لە هۆکاری چوونی 

زیاتری خەڵکەکە بۆ الی عیسا تاکو باپتیز بکرێن بە باپتیزەکەی ئەو . 

، ٢٣: ٣بەمەش ، دەبینین کە باپتیز بەئاو )لە یۆنانیدا: "باپتیزۆ" )یۆحەنا 

ەڵكێش و عیسا ئەنجامیان دەدا ، گرێدرابوو بە ( ، ئەوەی یەحیای لەئاوه٢٦

: ٣پەرستشی پاککردنەوەی جولەکە ) لە یۆنانیدا "کاتهاریزموز" ؛ یۆحەنا 

٢٥ . ) 

 

 .  ١٠ -٩،  ٥: ١٣ل. * یۆحەنا 

 شێوازی پەرستشی پاککردنەوەی هەردوو پێ بە شوشتن . 

لە ڕۆژهەاڵت ، ئەو کەسەی خۆی دەشوشت ) لە یۆنانیدا : "لۆومای"( 

دەبوو پێش ئەوەی ژەمی ئێوارەی بخوات ، خۆی بشوات . وە دوای 

گەیشتنی بە شوێنی شێوی ئێوارە ، دەبوو هەردوو پێیە تەپوتۆزاویەکانی 

بشوات و بەس ) لە یۆنانیدا نیبتۆمای ( بەاڵم قوتابیەکان پاڵکەوتبوون بە 

تەپوتۆزاوی و پیسەوە . ئیدی عیسا پێی قوتابیەکانی شوشت بە ڕژانی پێی 

 (. ٥: ١٣ئاو لەسەرەوە بۆ خوارەوە بە پێیەکانیاندا ) یۆحەنا 

بۆ ئەم وشانەی عیسا لێرەدا مەبەستی ڕۆحی زۆر مەزن هەیە : مرۆڤ 

یەك جار بۆ جاری دوەم لەدایک دەبێتەوە . ئیدی لەو کاتە بەدواوە پێویستی 



 ١زی بەردەوام هەیە یان پاککردنەوەی بەردەوام لە گوناهە ) بە پیرۆ

( . وە دوای هاتنی یەکەمی مەسیح ، ئیدی باوەڕدار پێویستی ٩: ١یۆحەنا 

بە هیچ شتێك نیە ، تەنها دەبێت دوور بکەوێتەوە لە گوناهە هەموو ڕۆژێك 

. وە دوای باپتیز بە ڕۆح کە یەکجار ئەنجام دەدرێت ، ئەوەی هێمایە بۆ 

اپتیز بە ئاو ئەوەش یەکجار ڕوودەدات ، ئیدی پێویستی بەوە نییە ب

 (. ٩: ١یۆحەنا ١بەردەوام دان بنێت بە گوناهەکانیدا ) 

 

 )دەقی یۆنانی( .  ٢٢ -١٩: ١٠م. عیبرانیەکان 

پەرستشی پاککردنەوە لە پەیمانی کۆندا ئاماژەیە بۆ باپتیزی ڕۆح و 

 باپتیزی ئاو لە پەیمانی نوێدا . 

مانی نوێدا ، عیسای مەسیح سەرۆکی کاهینانە ئەوەی بە مردنی لە پەی

لەسەرخاچ  )ڕژانی خوێنی( پاکمان دەکاتەوە و پیرۆزمان دەکات ) 

 ( . ١٤: ٩عیبرانیەکان 

 

پڕژاندن ) لە یۆنانیدا : "رانتیزۆ" دڵ و ویژدانمان پاك دەکاتەوە لە گوناهە 

مەش ئاماژەیەکە بۆ ( ، ئە٢٢: ١٠) هەستکردن بە تاوان ؛ عیبرانیەکان 

پاککردنەوەی ڕۆحیی ناوەکی . ئاماژەیە بۆ شوشتنەوەمان لە گوناهە 

)بێتاوان کردنمان( وە باپتیز بە ڕۆحی پیرۆز ) نوێبوونە ؛ بڕوانە حەزقێل 

 أ(.  ٤ -٣: ٢؛ کردار  ٢٧ -٢٥: ٣٦

شووشتنی جەستەمان )لە یۆنانیدا : لۆومای( بە پڕژانی ئاو بە سەریدا لە 

پێش ئەوەی هەنگاو بنێین بۆ الی خودا بۆ شوێنی هەرە پیرۆزی سەرەوە ، 

( ئاماژەیەکی هێمادارە بۆ پاککردنەوەی دەرەکی . ئەوەش ٤: ١٦)لێڤیەکان 

ئاماژەیەکە بۆ باپتیز بە ئاو ئەوەی وێنەو نیشانەی دەرکەوتەو مۆرە لەسەر 

 باپتیزی ڕۆح . 

 



 پوختە . 

ڕژانی ئاو یان بە شووشتنی پەرستشی باپتیزکردنی خەڵک دەبوو یان بە پ

بایە ، واتە بە ڕژانی ئاو لەسەرەوە بەسەر دەستیاندا یان پێیەکانیاندا یان 

 لەشیاندا . 

پەرستشی پاککردنەوەی جام و قاپ دەبوو بە پڕژانی ئاو یان شوشتنی بایە 

، واتە ڕژانی ئاو بەسەریاندا لەسەرەوە ، ئەویش تەنها پاکردنەوەی دیوی 

 (. ٣٩ -٣٨: ١١ێ ئەوەی ناوەوەی پاك بێتەوە ) لۆقا دەرەوەی بوو ، ب

 

. ئەنجامدانی باپتیزکردن بەئاو لە پەیمانی نوێدا بە ڕژانی ئاو بەسەر ٨

 کەسەکەدا لەسەرەوە یان پێداکردنی . 

( بەوەی نیشانەیەکی ١٩: ٢٨عیسا باپتیزکردنی بە ئاو وێنا کرد )مەتا 

: ١١؛  ٤٧ -٤٤: ١٠بینراوەو مۆرە لەسەر باپتیزی ڕۆحی پیرۆز )کردار 

١٧ -١٥ .) 

 وە باپتیزبە ڕۆح لە کتێبی پیرۆز بەم شێوەیەی خوارەوە وێنا کراوە : 

ەر خەڵکیدا ڕژان ) لەیۆنانیدا " ئەکیخۆ"( ی ڕۆحی پیرۆز لەسەرەوە بەس

 ( . ٤٥: ١٠؛  ٣٣،  ١٧: ٢؛ * کردار  ٢٨: ٢)یۆئیل 

ڕۆحی پیرۆز دێتە سەر خەڵکی یان بە وەرگێرانی وشەبەندی ، دەڕژێتە 

سەر خەڵکی ) لە یۆنانیدا " ئەپیپیتۆ"( لە دەستی خوداوە )لەسەرەوە( ) 

؛  ٢: ١٩؛ ٨: ١٥؛  ١٧: ١١؛  ١٧ -١٥: ٨؛ ٣٢: ٥؛  ٣٩ -٣٨: ٢کردار 

 ( . ٢: ٣ * گەاڵتیە

پوختە . چونکە باپتیز بەئاو نیشانەی بینراو و مۆرە لەسەر باپتیز بەڕۆحی 

پیرۆز ، ئیدی باشترین وێناکردنی باپتیز بەئاو ئەوەیە لەسەرەوە ئاو بڕژێ 

بەسەر باوەڕدارە نوێیەکەدا . ڕوونە کە ئەم شێوازە ئەوەیە پۆڵسی نێردراو 

 ( ! ١٦: ٢٢) کردار  لە پەیمانی نوێدا باپتیزی پێ ئەنجام داوە

 



 . باپتیزکردن بەئاو لە ڕووبار یان ماڵ دا . ٩

 أ. یەحیای لەئاوهەڵكێش خەڵکی باپتیز دەکرد لە ڕووباری ئوردون . 

یەحیای لەئاوهەڵكێش هات و باپتیزی ئەنجام دەدا وەکو ئاماژەیەك بۆ 

شووێنێكی چۆڵەوانی یان نزیکی . لەوێدا خەڵکی باپتیز دەکرد لە شوێنێکدا 

،  ٥ -٤: ١نزیکی ڕوباری ئوردون بە ئاو )ئامرازەکە ئاوە( ) مەرقۆس 

(. لە هەردوو باردا ، وشەی "لە" زۆر گرنگ نیە "ڕۆچوون یان نقوم ٨

 بوون" لە لمی بیابان بێت یان لە ئاوی ئوردون . 

کتێبی پیرۆز پێناسەیەکی وردی شێوازی باپتیز بەئاو ناخاتە ڕوو . چونکە 

ئەو خەڵکەی لە قەراغی ڕوباری ئوردون وەستابوون ، ڕەنگە چووبنە 

ئاوەکەوە ، کاتێ وەستابوون یەحیا باپتیزی دەکردن بە ئاو لەسەرەوە 

 نیان نقوم ببوو لەئاودا . بەسەریاندا وە پێیەکا

وە عیسا هەروەها باپتیزی ئەنجامدا لە ڕوباری ئوردون . وە دوای 

( . ئەمەش ١٠ -٩: ١باپتیزەکەی " هاتە دەرەوە لە ئاوەکە" ) مەرقۆس 

ئاماژەیە بۆ ئەو شوێنەی عیسا تیایدا باپتیزکرا ، نەك بۆ شێوازی باپتیزەکە. 

ە بەڵکو ڕوبار . وە عیسا بە نقوم ئەو لەژێر ئاستی یاوەوە نەهاتە دەرەو

بوون باپتیز نەکرا ، هەروەها بە نقوم بونیش لە ڕۆح ، بەڵکو ڕۆحی 

پیرۆز بەشێوەیەکی بینراو لە شێوەی کۆترێکدا لەسەرەوە هاتە سەری 

 ( . ١٠: ١)مەرقۆس 

ب. فیلیپۆسی موژدەگەر خەساوە حەبەشیەکەی بەئاو باپتیز کرد لە 

 ێ بینی . شوێنێکدا کە هەندێ ئاوی ل

دەقە یۆنانیەکە ئاماژە بۆ ئەوە دەکات کە هەردوکیان گەیشتنە شوێنێك 

هەندێ ئاوی لێ بوو . هەروەکو پێشوو ، فیلیپۆس و خەساوەکە دابەزین و 

لە قەراغەوە چوونە ناو ئاوەکەوە ، وەکاتێ فیلیپۆس خەساوەکەی 

و ، چونکە لەئاوهەڵكێشا . ئەم باپتیزمە هەروەها بە شێوەی نقوم بوون نەبو

هەردووکیان ، فیلیپۆس و خەساوەکە دابەزینە ژێر ئاستی ئاوەکە ، وە 

باپتیز ئەنجامدرا لە ژێر ئاستی ئاوەکە نەك نقوم بوون لە ئاوەکەدا ، ئیدی 



هەردوکیان هاتنە دەرەوە دواتر بەرەو ئاستی سەرەوەی ئاوەکە ! ناکرێ 

یان دانەبزینە ژێر بەم شێوەیە وشەکانی دەقەکە تێ بگەین ! چونکە هەردوک

ئاستی ئاوەکە ، بەڵکو هەردوکیان وەستابوون بە پێوە لەئاوەکەدا کاتێ 

فیلیپۆس خەساوەکەی باپتیز کرد . وە دەقەکە شێوازی باپتیزەکە دیاری 

ناکات ) بە پڕژاندنی ئاو بوە یان ڕژاندنی ئاو بەسەریدا ( . وە دوای 

بۆ قەراغەکەی ) * کردار  باپتیزەکە ، هەردوکیان هاتنە دەرەوە لە ئاوەکە

٣٩ -٣٨: ٨ . ) 

 

ج. نێرداراوان نزیکەی سێ هەزار مرۆڤیان بە ئاو باپتیز کرد لە 

 ئۆرشالیم.

لەیەك ڕۆژدا سێ هەزار باوەڕداری نوێ باپتیز کران لە ئۆرشالیم ) 

( ! بێگومان ئەمەش دەکرێت بەتەواوی . بەاڵم ئایا ئاوی ٤١: ٢*کردار 

بەشی هەموو ئەو خەڵکە بکات بۆ نقوم کردن ؟  تەواو هەبوو لە ئۆرشالیم

ڕەنگە ئەمە لە بەرەکەتی بەیت حەسدا یان سەلوام بکرێت . لەگەڵ ئەمەشدا 

هیچ ئاماژەیەك نیە کە نێردراوان شێوازی ئاسایی پەیڕەوکردنی 

پاککردنەوەیان ئەوەی لە پەیمانی کۆندایە گۆڕیبێ وەك پڕژاندنی ئاو یان 

 خەڵکەکەدا !  ڕژاندنی لەسەرەوە  بەسەر

 

 د. حەنانیای قوتابی ، پۆڵسی باپتیزکرد لە ماڵدا . 

باپتیزکردنی پۆڵسی نێردراو لە ماڵدا ئەنجامدرا . بە دڵنیاییەوە کە پۆڵسی 

نیردراو بە نقوم بوون لە ژێر ئاودا باپتیز نەکرا لە ماڵەکەدا ، چونکە 

پتیز کرا. هەستاو بەناوی خوداوەند عیسای مەسیحەوە نوێژی کرد کاتێ با

ئاو پڕژاندن یان ڕژانی ئاو لەسەرەوە بەسەر پؤڵسدا کرا . وە باپتیزەکەی 

ئاماژەیە بۆئەوەی هەموو گوناهەکانی شۆرانەوە یان سڕانەوە ) لە یۆنانیدا: 

: ٩ئەپۆلۆمای( ، واتە بەتەواوی لەبەرچاوی خودا بێتاوان کرا ) * کردار 

 ( . ١٦: ٢٢؛  ١٨ -١٧، ١١ -١٠



 

بەئاو وێنەی کێشراوە لەسەر دیواری ڕۆما )بەڵگەیەکی  هـ . باپتیزم

 شوێنەوارناسی ئارکۆلۆژی(. 

وێنەیەك دۆزرایەوە لە یەکێك لە ژێرزەمینەکانی ڕۆما ) دەگەڕێتەوە بۆ 

ی زایینی( تیایدا دوو پیاو دەردەکەون بەپێوە  ٢٠٠و  ١٠٠ماوەی نێوان 

  وەستاوەن یەکێکیان ئاو دەڕژێنێ بەسەر ئەوەی دیکەدا .

 

 . پوختەی بابەتی شێوازی ئەنجامدانی باپتیز بەئاو. ١٠

لە پەیمانی کۆندا خودا وێنەیەکمان دەداتێ سەبارەت بە سڕینەوەی گوناهەو 

شوشتنی بە پڕژانی ئاو یان ڕژاندنی بەسەر کەسێکی دیکەدا لەسەرەوە . 

لەبەرئەوە ، دەکرێت باوەڕدارانی مەسیحیش هەمان وێنا بکەن بۆ شوشتنی 

 ە بە ڕژانی ئاو بەسەر کەسێکی دیکەدا . گوناه

لە پەیمانی نوێدا ، عیسا باوەڕدارانی نوێی باپتیز کرد بە ڕژانی ئاو 

بەسەریاندا لەسەرەوە ، یان بە ڕێگە دان بە ڕژانی ڕۆحی پیرۆز 

بەسەریاندا یان بە پێدانی بەهرەی ڕۆحی پیرۆز لە ئاسمانەوە بڕژێتە 

ی مەسیح هەمان ئەو وێنەیەی ڕژانی سەریان . بۆیە ، دەکرێ باوەڕداران

ڕۆحی پیرۆز وەك هێمایەك بەکار بهێنن بە ڕژانی ئاو لەسەرەوە بەسەر 

 کەسێکی دیکەدا . 

دەبێت باوەڕدارانی مەسیح بزانن کە باپتیزی ڕۆحی پیرۆز ئەوەیە ، 

عیسای مەسیح پێی هەڵدەستێ وە باپتیز بەئاو ئەوەیە کە باوەڕدارانی 

بۆ باوەڕدارانی نوێ . بەاڵم بەهۆی ئەوەی کە مەسیح ئەنجامی دەدەن 

فێرکردنێك نییە لە کتێبی پیرۆزدا سەبارەت بە شێوازی باپتیز بەئاو یان 

ڕێنمایی لەوبارەیەوە بە یاساغ کردنی شێوازێكی دیاریکراو ، دەکرێ 

باوەڕدارانی مەسیح شێوازێك هەڵبژێرن کە دەیانەوێ بۆ پەیڕەوکردنی 

 بۆ باپتیزی ڕۆح و شوشتنەوەی گوناهە .  باپتیز تاکو وێنەیەك بێت



کتێبی پیرۆز بە ڕوونی فێرمان دەکات کە واتای باپتیز بەئاو چی یە ، 

ئەمەش زۆر گرنگە ، بەاڵم شێوازی ئەنجامدانی باپتیز بەئاو چونکە کتێبی 

پیرۆز لەبارەیەوە فێرکردن پێشکەش ناکات دیارە شێوازەکە بابەتێکی 

 بنەڕەتی نییە . 

هەندێ لە باوەڕدارانی نوێ دەیانەوێ بە پڕژانی ئاو بەسەریاندا لەسەرەوە 

باپتیزیان بۆ ئەنجام بدرێ و ئەو شێوازە هەڵدەبژێرن ) بڕوانە حەزقێل 

،  ١٧: ٢أ ؛ بروانە کردار ٢٢: ١٠؛  ٢١،  ١٣: ٩؛ عیبرانیەکان  ٢٥: ٣٦

٣٣ . ) 

" ناکرێ بەپێی ناوەڕۆکی کتێبی پیرۆز وە وشەی یۆنانی " باپتیزۆ

دەرئەنجامی باپتیز بە نقوم کردن بێت . وە هیچ فێرکردنێکی ڕاستەخۆ یان 

پێناسەکردن یان ڕاسپاردەیەك لە کتێبی پیرۆزدا نیە ئاماژە بە نقوم کردن 

بکات لە باپتیزکردندا ، بەاڵم چونکە کتێبی پیرۆز هاوکات ئەو شێوازەشی 

 قەدەغەشی نەکردوە ، دەکرێ پەیڕەو بکرێت . 

لە باوەڕدارانی نوێ دەیانەوێ نقوم بکرێن لەئاودا چونکە وای  هەندێ

دەبینن ئەم شێوازە وێنەیەکە بۆ مردنی سروشتی کۆنیان و هەستانەوەیان بە 

شێوازی باپتیز بەئاومان فێر  ٦سروشتێکی نوێ . لەگەڵ ئەمەشدا ڕۆما 

 ناکات ، بەاڵم واتای باپتیزبەڕۆحمان فێر دەکات ! چونکە بیرۆکەی باپتیز

مشتومڕی لەبارەوە  ٦بەئاو بە شێوەی نقوم بوون بیرۆکەیەك نیە لە ڕۆما 

 بکرێ . 

ئەوەی لێرەدا دەشێ بکرێت فێرکردنی باوەڕداری نوێیە لەبارەی واتای 

باپتیز بە ڕۆح و باپتیز بە ئاو ، ئیدی لێی گەڕێ با خۆی شێوازەکە 

 هەڵبژێرێ هەرچؤنێك بەالیەوە گونجاوە و واتادارە زیاتر . 

ەبێت باوەڕداران ملمالنێی یەکتر نەکەن سەبارەت بە باپتیز لە د

مەسیحیەتدا ، بەڵکو دەبێت پارێزگاری لە یەکێتی ڕۆح بکەن ) 

 ( . ٦ -٣: ٤ئەفەسۆس 

 



 هـ . کێ دەتوانێ باپتیز بکرێ بەئاو

ئەوەی لە کتێبی پیرۆزدا نوسراوە دەبێت باوەڕداران ئەو سنورە نەبەزێنن 

  ( .٦: ٤کۆرنسۆس ١) * 

 ( . ٨: ١. پێشبینیەکانی کتێبی پیرۆز ) مەرقۆس ١

یۆحەنا پێشبینی کرد کە عیسای مەسیح خەڵکی بە ڕۆحی پیرۆز باپتیز 

 ( . ١٦: ١١دەکات ) بڕوانە کردار 

باپتیزی ڕۆحی پیرۆز بەهۆی هیچ شتێکی کەسی باپتیزکراوەوە ڕوونادات 

اوەکەیەتی ، چونکە بناغەکەی دەسەاڵت وسەروەری خوداو نیعمەتە لێڕژ

ئەوەی لە ڕاستیدا ئێمە شایەنی نین . واتای باپتیزبەڕۆحی پیرۆز ئەوەیە کە 

خودا بە ڕۆحی خۆی دەستپێشخەری دەکات تاکو کەسێك ڕزگار بکات ، 

 وە ئەو کەسە بە ڕزگاریەکی تەواوەتی ڕزگار بکات . 

بەهەمان شێوە باوەڕداری نوێ بۆخۆی ، خۆی باپتیز ناکات بەئاو ، بەڵکو 

ەر دەستی کەسێکی دیکە باپتیز دەکرێت بەئاو ! وە باپتیز کردن بەئاو لەس

لەسەر دەستی کەسێکی دیکە ئاماژەیە بۆ باپتیزکردن بە ڕۆح ئەوەی کاری 

 نیعمەتی خودایە . 

 

 (. ٢ -١: ٤؛  ٢٦، ٢٢: ٣) * یۆحەنا  مێژووی کتێبی. ٢

. وە  یەحیای لەئاوهەڵكێش خەڵکی بەئاو لە ڕوباری ئوردون باپتیز کرد

عیسا قوتابیەکانی بە دەستی خۆی باپتیز کرد ، وە خەڵكێك لە شوێنێكی 

 چۆڵەوانی لە یەهودیا ، ،کەواتە ئەو کەسانە خۆیان خۆیان باپتیز نەکرد . 

کتێبی پیرۆز باسی ئەوە ناکات کێ سێ هەزار باوەڕدارە نوێیەکەی باپتیز 

یحیەت ، کرد ئەوانەی باوەڕیان هێنا لە ڕۆژی یەکەمی کڵێسای مەس

هەروەها باسی ئەو شوێنەش ناکات کە تیایدا باپتیزەکە ئەنجام دراوە ، وە 

( . ئەگەر شێوازی ٤١ -٣٨: ٢باسی شێوازەکەشی ناکات ) کردار 

باپتیزکردن بەئاو گرنگ بایە لۆقا درێغی نەدەکرد لە باسکردنیدا ! وە کاتێ 



تن بەئاو ژمارەی قوتابیەکان زیادی کرد بۆ پێنج هەزار ، ئیدی پشبەس

( ، لەگەڵ ئەوەی دەبێت ڕووبدات و ٤: ٤باسی لێوە نەکرا ) کردار 

( ! بەهەمان شێوە کاتێ ژمارەی ١٩: ٢٨بەردەوام بوو لە ڕوودانی )مەتا 

قوتابیەکان زیادی کرد و زۆرێك لە کاهینانی باوەڕ گوێڕایەڵ بوون ، بەاڵم 

 (. ٧: ٦باسی باپتیز بەئاو بەهیچ شێوەیەك نەکرا ) کردار 

کاتێ موژدەگەرو خزمەتکاری پێشوو فیلیپۆس موژدەی ئینجیی دا بە 

سامیریەکان و باوەڕیان هێنا بە مەسیح ، کتێبی پیرۆز باسی ئەوەناکات کە 

لە ئاودا باپتیز کرابن یان شوێنێک بۆ باپتیز و چۆنیەتی ئەنجامدانی ) 

لە (. دواتر ، فیلیپۆس خەساوەکەی بەئاو باپتیز کرد  ١٣ -١٢: ٨کردار 

 ( . ٣٩ -٣٦: ٨شوێنێکدا کە هەندێ ئاوی لێ بوو ) کردار 

حەنانیا قوتابیەکی ئاسایی بوو لە دیمەشق . پێدەچێ ئەو شاوڵی باپتیز 

کردبێ بە ئاو لە ماڵی یەهودا ) شاوڵ ، ئەوەی دواتر بووە پۆڵسی 

( . وە باپتیزی پۆڵس بەئاو ١٦ -١٢: ٢٢؛  ١١ -١٠: ٩نێردراو( ) کردار 

باس نەکراوە ! وە کاتێ  ٢٣ -١٩: ٢٦یەك لە کردار بە هیچ شێوە

کۆرنیۆلۆسی نەتەوەیی ) ناجولەکە( و ئەندامانی خێزانەکەی )هەروەها 

ناجولەکە( گوێبیستی پەیامی ئینجیل بوون و باپتیز کران بە ڕۆح لە 

ماڵەکەیدا ، پەترۆسی نێردراو فەرمانی کرد کە باپیتز بکرێن بە ناوی 

م لێرەدا هەروەها کتێبی پیرۆز باسی ئەوە ناکات عیسای مەسیحەوە . بەاڵ

کێ باپتیزی کردوون ، وە باسی شوێن و چۆنیەتی ئەنجامدانی باپتیزەکەیان 

 (. ٤٨ -٤٧: ١٠ناکات ) کردار 

دەزانین کە خاتوو لیدیای بازرگان و ئەندامانی خێزانەکەی بەئاو باپتیز 

ێك یان چۆنیەتی کران . بەاڵم نازانین کێ باپتیزی کردن وە لەچی شوێن

 (. ١٥ -١٣: ١٦ئەنجامدانی نازانین ) کردار 

وە چاودێری زیندانەکەی فیلیپی و ئەندامانی خێزانەکەی دوای ئەوەی 

باوەڕیان هێنا باپتیز کران . بەاڵم کتێبی پیرۆز باسی ئەوە ناکات کێ 

باپتیزی کردوون هەروەها شوێنی باپتیزەکەو چۆنیەتەکەی باس ناکات . 

 (. ٣٤ -٣١: ١٦دەرەوەی ماڵ باپتیز کرابن ) کردار پێدەچی لە 



وە کاتێ پۆڵس کڵێسای کۆرنسۆسی دامەرزاند تەنها دوو پیاو و خێزانێکی 

باپتیز کرد ، چونکە عیسا نەینارد بۆ باپتیزکردن بەئاو ، بەڵکو بۆ جاڕدانی 

 (.١٧ -١٣: ١کۆرنسۆس ١موژدەی ئینجیل ) * 

بوونەوە باوەڕیان هێناو باپتیز وە کاتێ ئەوانەی لەماڵی یۆستۆس کۆدە

کران بەئاو . بەاڵم دیسانەوە کتێبی پیرۆز باسی ئەوە ناکات کێ باپتیزی 

 -٧: ١٨کردوون هەروەها باسی شوێن و چۆنیەتیەکەی ناکات ) کردار 

٨ .) 

جولەکەیەك لە ئەسکەندەریە ناوی ئەپۆلۆس بوو تەنها باپتیزکردنەکەی 

یسکەال ڕێگای خوداوەندیان بە وردی بۆ یەحیای دەزانی . ئیدی ئەکیالو بر

ڕونکردەوە . پێدەچێ بە ڕۆح لەدایک بووبێ کاتێ ئەم فێرکردنەی 

وەرگرت ، بەاڵم داوایان لێنەکرد جارێکی دیکە باپتیز بکرێت بەئاو کردار 

٢٦ -٢٤: ١٨ .) 

وە پۆڵسی نێردراو چاوی کەوت بە دوازدە قوتابی یەحیای لەئاوهەڵكێش ، 

باپتیزەکەی یەحیا هیچی دیکەیان نەدەزانی . باپتیزی  ئەوانیش جگە لە 

 ٤: ١یەحیا "باپتیزی تۆبە کردن بوو ببۆ لێخۆشبوونی گوناهە" )مەرقۆس 

(. ئەوانە بێ ئاگا بوون لە بوونی ڕۆحی پیرۆز ، وە هێشتا ٤: ١٩؛ کردار 

لەدایک نەبووبنەوە بۆ جاری دوەم )واتە باپتیز نەکرابوون بە ڕۆحی 

ی ئەوەی پۆڵس فێری کردن سەبارەت بە ئینجیل و ڕۆحی پیرۆز( . دوا

پیرۆز ، ئیدی باپتیز کران بە ڕۆح ) لەدایک بوونەوە دوبارە( . ئەوانە 

باپتیز کران بەئاو جارێکی دیکە ، بەاڵم لەم جارەیاندا بەناوی عیسای 

مەسیحەوە . لێرەدا هەروەها نازانین کێ بوو ئەوەی باپتیزی کردن وە 

 (. ٧ -١: ١٩ەو چۆنیەتیشی نازانین )کردار شوێنی باپتیزەک

 

 (. ١٩: ٢٨. ڕاسپاردەی کتێبی )*مەتا ٣

عیسا فەرمانی کرد بە قوتابیەکانی کە بڕۆن بۆ هەموو جیهان و لە هەموو 

نەتەوەکان بکەن بە قوتابی ، وە باپتیزیان بکەن بەئاو و فێریان بکەن 



گێڕایەڵی ڕاسپاردەکانی بن و بیپارێزن . وە گوێرایەڵیش بوون . ئەوان بە 

ڕۆڵی خۆیان هەستان و قوتابیەکانی خۆیان فێر کرد کە ئەوانیش بڕۆن و 

خەڵکی دیکە بکەن بە قوتابی لە هەموو نەتەوەکان ، وە باپتیزیان بکەن و 

رێزن . فێریان بکەن کە هەموو ڕاسپاردەکانی عیساو فێرکردنەکانی  بپا

ئیدی بەم شێوەیە ، دەبینین کە هەموو قوتابیەکانی عیسای مەسیح فەرمانیان 

پێکرا قوتابی نوێ باپتیز بکەن بەئاو . هیچ ئاماژەیەکی کتێبی نیە ئەوە 

دیاری بکات کە کێ باپتیز ئەنجام بدات ، یان قۆرخ کرا بێت بۆ كڵێسایەکی 

رمی تەرخان کرابن بۆ دیاریکراو یان خزمەتکار و شوان بە فەرمانێكی فە

 ئەنجامدانی باپتیز کردن (! 

لەماوەی سەدەی یەکەمی زایینی ، کڵێسای یەکەمین بیروباوەڕێکی 

دیاریکراو و جێگیری نەبوو سەبارەت بە باپتیزکردن بەئاو . خەڵکی 

باپتیز دەکران بەئاو بەناوی عیسای مەسیحەوە ، ئەویش ئاماژە بوو بۆ 

ن بە ڕۆحی پیرۆز )وەرگرتنی ڕۆحی لێخۆشبونی گوناهەو باپتیزیا

 پیرۆز(. 

 

 . ئایا دەکرێ ژنان باپتیز ئەنجام بدەن ؟ ٤

ئەرکە مەزنەکەی دەدات بە سەرجەم نێردراو و  ١٩: ٢٨عیسا لە مەتا 

قوتابیەکانی ، بە پیاوان و ژنان . چونکە فەرمانی کرد کە هەموان بڕۆن و 

دا ، وە قوتابیە خەڵکی بکەن بە قوتابی مەسیح لە هەموو نەتەوەکان

نوێیەکان باپتیز بکەن وفێریان بکەن کار بکەن بەهەموو ڕاسپاردەکانی و 

 گوێڕایەڵی هەموو ئەوانە بن کە عیسا فەرمانی پێکردوەو فێرمان دەکات . 

بەاڵم لەسەر بنەمای ئەم ڕاستیانەی خوارەوە هەندێ کڵێسا ڕێگە نادەن بە 

* هیچ ئایەتێك نیە باس لە ژنان باپتیز بۆ کەسانی دیکە ئەنجام بدەن: 

ڕوداوێکی مێژوویی بکات لە کتێبی پیرۆزدا سەبارەت بەئەوەی ژنان 

باپتیزیان ئەنجام دابێت بۆ کەسانی دیکە . * باپتیزبەئاو دادەنرێ بە 

کۆبونەوەی فەرمی و ئاشکرای کڵێسا . وە کتێبی پیرۆز فێرمان دەکات کە 

نەوە فەرمیەکان یان ژنان ڕۆڵی ڕابەرایەتی نەگرنە ئەستۆ لە کۆبو



: ٢تیمۆساوس  ١؛  ٣٨ -٣٣: ١٤کۆرنسۆس ١ئاشکراکان لە کڵێسادا ) 

(. * باپتیزبەئاو بابەتێکی هەستیارە ٥-٤، ٢: ٣تیمۆساوس  ٢؛  ١٥ -١١

بەالی زۆرینەی باوەڕدارانەوە . بۆیە دەبێت شێوازی ئەنجامدانی 

الواز )  باپتیزکردن نەبێتە هۆکارێك بۆ بێزارکردنی خوشکان وبرایانی

 (. ٧: ١٥ -١: ١٤ڕۆما 

کتێبی پیرۆز هیچ فێرکردنێک یان ڕاسپاردەیەکی دیکەی پێشکەش 

نەکردوە یان باسی ڕێگریەکی نەکردوە سەبارەت بە وەی کێ دەتوانێ یان 

 ناتوانێ باپتزی ئەنجام بدات . 

 

 و. باپتیزکردن و باپتیزی مندااڵن لە نەریتی کڵێسادا

 -١: ٧لەبارەی نەریتی ئایینیەوە ، مەرقۆس سەبارەت بە هەڵوێستی عیسا 

 بخوێنەوە .  ١٣

 .  نەریتی کڵێسا لە ماوەی سەدەی دوەمی زاینییدا . ١

ماوەی سەدەی دوەمی زایینی ، وە لە ژێر کاریگەری ئاینە نهێنیەکانی 

ڕۆژهەاڵتدا ، باپتیزکردن بەئاو واتایەکی نوێی وەرگرت . ئیدی خەڵکی 

جادوویی هەیە لە نێوان باپتیز و خودی ئاوەکەو پێیان وابوو پەیوەندیەکی 

 ئەو وشانەش کە دەردەبڕێن لەکاتی ئەنجامدانی باپتیزەکەدا . 

بەاڵم کتێبی پیرۆز فێرمان دەکات کە باپتیزکردن وێنەیەکە بۆ 

خەتەنەکردنی جەستەیی ، وە نیشانەو مۆرە لەسەر بێتاوان کردنی 

 (. ١٢ -١١: ٢؛ کۆلۆسی  ١١ :٤باپتیزکراو بە هۆی باوەڕەکەیەوە ) ڕۆما 

 . نەریتی کڵێسا لەماوەی سەدەی سێ یەمی زایینی . ٢

لەماوەی سەدەی سێ یەمی زایینیدا ، باپتیزکردنی مەسیحیەت بوە 

پەرستشێکی ئایینی دورو درێژ وە گرێدراو بە شێوازەکانی جادووەوە، 

هەروەها شێوەیەکی جێگیرو دیاریکراوی وەرگرت . پێش باپتیزکردن 

وو ئەوەی کاندید کراوە بۆ باپتیزکردن بەڵێن بدات بە نکۆڵی کردن لە دەب



ئیبلیس و جیهان ) لە التینیدا ئەبرەنونکاتیۆ( وە دان بنێت بە باوەڕەکەیدا ) 

لە التینیدا ریدیتیۆ سیمبۆلی( . دوای ئەوە باپتیز دەکرا بە شێوەی نقوم 

حی کردن سێ جار لە ئاوێکی ڕۆیشتوو بەناوی باوك و کوڕو ڕۆ

پیرۆزەوە . ئیدی ئەمەش سڕینەوەی گاڵویەکانی جیهان و دەستکەوتنی 

لێخۆشبوونی گوناهەکانی بوو . وە دوای باپتیزکردن ) بە شێوەیەکی 

هێمادار( ڕۆحی پیرۆزی وەردەگرت یان نوێبونەوەی ڕۆحیی بە 

 -٢٤٥دەستلەسەر دانان . وە لە ڕۆژانی کپریانۆسی قەشەی قەرتاجە ) 

تلەسەر دانان بوە پەیڕەوکردنێک تایبەت کرا بە زایینی( دەس ٢٥٨

 قەشەکان ، ئیدی قەشە دەبووە باوکی ڕۆحی هەموو باوەڕدارێکی نوێ . 

بەاڵم کتێبی پیرۆز فێرمان دەکات کە هیچ کەسێك باوکی ڕۆحیتان نیە جگە 

 (. ١٤: ٣؛ ئەفەسۆس  ١٣ -١٢: ١؛ یۆحەنا  ٩: ٢٣لە خودا )مەتا 

پەرستشی باپتیزکردن ، هەندێ کار و  ئیدی لە ڕێگەی پەیڕەوکردنی

پەیڕەوکردنی هێمادار ئەنجام دەدران : دەرکردنی ئیبلیس . فوو کردن بە 

ڕوخساری باوەڕدار ، وێنەکێشانێك وەك ئاماژە بە خاچ ، ناوێکی نوێیان 

لە باوەڕدارەکە دەنا . شیرو هەنگوینیان تێکەڵ دەکردو دەیاندا بە باوەڕدارە 

ەك هێمایەك بۆ خۆراکی ژیانی نوێی ، ئیدی بەرگێکی نوێیەکە بیخواتەوە و

سپی نوێی دەپۆشی ، وە دەبرا بۆ کڵێسا تاکو نوێژی لەپێناودا بکرێ ، 

پاشان ئەوانی دیکە ماچیان دەکرد بە ماچێکی خوشکوبرایانە ، لەکۆتاییدا 

بەشداری شێوی خوداوەندی دەکرد کە پێیان دەوت )بەشداری پیرۆز( 

ۆلیک ، ئەمانە بەراورد بکە بە باپتیزی نامۆکان لە بەپێی تێروانینی کاس

 جولەکەدا . 

بەاڵم کتێبی پیرۆز هۆشداری دەدات لە زیاد کردنی هەر فێرکردنێك بۆ 

کتێبی پیرۆز ، ڕەنگە ئەو فێرکردنە بەئاسانی ببێتە نەریتێکی مرۆڤانە و 

 -١: ٧؛ مەرقۆس  ١٩ -١٨: ٢٢وشەکانی خودا پوچەڵ بکاتەوە ) بینین 

١٣. )  

 

 



 . باپتیزکردنی مندااڵن . ٣

 

 أ. خەتەنەکردنی منداڵ و باپتیزکردنیان . 

لە پەیمانی کۆندا ڕاگەیەنراوە ، خودا فەرمانی کرد بە ئیبراهیم کە هەموو 

منداڵێکی نێرینەی هەشت ساڵ خەتەنە بکرێ وەك نیشانەیەك بۆ پەیمانی 

( . وە لە پەیمانی نوێدا ١٤ -٧: ١٧خودا لەگەڵ گەلەکەی )پەیدابوون 

دیاری ڕۆحی پیرۆز بەڵینی خودایە هەروەها بۆ نەوەی باوەڕداران 

(، وە باپتیزکردنی سەرجەم خێزان ١٤: ١١؛ کردار  ٣٩ -٣٨: ٢ردار )ک

و ماڵەکانی باوەڕدارانی نوێ لەالیەن نێردراوەکانی عیسای مەسیحەوە 

؛  ٨ -٧: ١٨؛ کردار  ٣٤ -٣١: ١٦؛ کردار  ١٥: ١٦)کردار 

 (. ١٥: ١٦کۆرنسۆس ١بەراوردی بکە بە  ١٦: ١کۆرنسۆس ١

ێ کە ئەو مندااڵنە لەنێو هەمان ئەو بەاڵم هیچ بەڵگەیەك نیە بیسەلمێن

خێزانانەدا بوون وە پێچەوانەکەشی هەروەها ) بەراوردی بکە بە یەرمیا 

 (. ١٥: ٣کۆرنسۆس  ٢؛  ٥: ١

 

 ب. باپتیزکردنی مندااڵن لە مێژووی کڵێسادا . 

مێژووی کڵێسا لە دوای ماوەی پەیمانی کۆن ئاماژە دەکات بۆ باپتیزکردنی 

زایینی( قوتابیەکی نێردراوان  ١٦٥ -١٠٠شەهید ) مندااڵن . یۆستۆنی 

( . Apologia 1,15بوو ، ئەو ئاماژە بە باپتیزکردنی مندااڵن دەکات )

ئەو باپتیزکردنەی مندااڵن بە شێوەیەکی گشتی پەیڕەودەکرا لەماوەی 

زایینی( و ترتلیان  ٢٠٠ -١٧٠باوکانی کڵێسا ئێریناوس قەشەی لیۆن ) 

زایینی(. ترتلیان ئاماژە دەکات بە قەشەی  ٢١٦ -١٩٠قەشەی قەرتاجە ) 

قەرتاجە کە ئەم پەیڕەوکردنانەیان هەبووە ، بەاڵم دژایەتی کرد چونکە ئەو 

دەیڕوانیە باپتیزکردن بەوەی سڕینەوەی گوناهەکانی پێشوە . ئیدی بەم 

 ٢٥٤ -١٨٥شێوەیە ، باپتیزکردن دواخرا بەپێی توانا ! وە ئۆریگانۆس ) 

ی کە کڵێسا هەستاوە بە باپتیزکردنی مندااڵن لەماوەی زایینی( نوسیویەت



سەردەمی نێردراواندا . بەاڵم دڵنیا نیە لەو سەرچاوەیەی کە پشتی پێبەستوە 

زایینی(  ٣٩٧ -٣٧٤بۆ ئەم زانیاریە . ئیدی ئەمپرۆسیۆس قەشەی میالن ) 

باپتیزکردنی دواخست تا دوای بەفەرمی بوونی قەشەیەتیەکەی پاش 

، چونکە دەترسا لەوەی ئەو نیعمەتەی خودا داویەتی لە ماوەیەکی کەم 

 باپتیزکردندا لەدەست بدرێت . 

ئەوانەی باپتیزدەکران لە کڵێسای یەکەمیندا دەبوو شایەتیان بۆ بدرێت لە 

هەڵسوکەوتی باشیان و کاندید بکرێن بۆ باپتیزکردن ، دواتریش شایەتیان 

ەمین ناڵێت پەیمانی نیعمەتی بۆ دەدان کە ئەوانە باپتیزکراون . کڵێسای یەک

خودا بنەمای باپتیزکردنی مندااڵنە ، بەڵکو ئەوان وایان دەبینی کە 

باپتیزکردنی مندااڵن ڕێگەیەکە بۆ وەرگرتنی نیعمەت ! منداڵیان بە 

تاوانبار و گاڵو دەزانی پێیان وابوو مافی ئەوەیان نیە باپتیز بکرێن بەئاو . 

بە خودا ، وە ناتوانن دان بنێن بە  چونکە منداڵ باوەڕێکی کەسێتی نیە

باوەڕیاندا . لەبەرئەوە ، باوەڕی دایکوباوكیان و باوەڕی شایەتەکان 

دواتر ناودەبران بە " ئەشابین" یان  شایەتانەشوەردەگیران ) ئەو 

"عەرابین"(  ) ڕونکردنەوەی وەرگێڕ بۆ وشەکانی ئەشابین یان عەرابین 

ار" یان "پاسەوان" ( وە باوەڕی کە دوو وشەی سریانیە واتە "بەرپرسی

کڵێسا شوێنی باوەڕی منداڵەکە بوو . کڵێسا وەك شایەتیەك بووکە 

منداڵەکەیان تێدا باپتیز دەکرد بە باوەڕەوە ، ئەوان لە بری منداڵەکە 

باوەڕیان دەهێناو هەروەها دانیان دەنا بە باوەڕەکەدا . ئەو شایەتانە بەڵێنیان 

 ی باوەڕی مەسیحی بکەن . دەدا کە دواتر منداڵەکە فێر

 بەاڵم ڕەگ وڕیشەی ئەم پەیڕەوکردنە لە کتێبی پیرۆزدا نییە . 

زایینی( باپتیزکردنی دواخست . ئۆگسیۆنیۆس  ٤٣٠ -٣٥٤ئۆگستیۆنۆس ) 

کاریگەریەکی مەزنی هەبوو بۆ سەر گەشەی بیروباوەڕی باپتیزکردن . 

و گوناهەکانی پێش ئەمانە فێرکردنەکانی بوون : لەسەرەتادا ، باوەڕی وابو

باپتیز لەباپتیزکردندا بەر لێخۆشبوون دەکەوێت ، ئەمەش سەرجەم کڵێسا 

بەگشتی باوەڕیان پێی هەبوو لەو کاتەدا ، بەاڵم دواتر باپتیزی گرێدا بە 

گوناهەی بنەڕەتیەوە ، لەبەرئەوە فێرکردنەکانی وابوو کە باپتیزکردنی 

هەی بۆماوەیی )حەزکردن بە منداڵ تاوانی دەسڕێتەوە ، بەاڵم گاڵوی گونا



تاوان و گوناهـ( بەهێواشی لەکاتی مردندا دەوەستێ و دەسڕێتەوە . 

ئۆگستیۆنۆس باوەڕی وابوو کە باپتیزکردن کاریگەریەکی وەهای هەیە کە 

ناکرێ پوچەڵ بکرێتەوە ، چونکە ئەو کەسەی باپتیزدەکرێت لە کڵێسادا 

ەوە کڵێسا ئەو مافەی دەبێت ئیدی دەبێتە کەسێکی تایبەت بە کڵێسا ، لەبەرئ

ئەگەر کەسەکە گومڕابوو دواتر بیگەڕێنێتەوە بۆ نێو کڵێسا ! وە 

باپتیزکردنی دەرەوەی کڵێسا هیچ کاریگەریەکی ڕزگاری نییە . وە 

باپتیزکردن داواکاریەکی ڕزگاریە ، وە باوەڕ هێنان داواکاریەکی کەسێتیە 

تیەك بۆ پێش و پاشی بۆ ڕزگاری . وە دەکرێ باوەڕی کەسێتی ببێتە ڕاس

باپتیزەکە . وە بڕوای وابوو کە باپتیزکردنی مندااڵن ئەو کاریگەریەی نیە 

تا ئەو کاتەی تۆبە دەکات و باوەڕێکی کەسێتی دەبێت کاتێ )گەورە 

دەبێت(. ئەگەر ئەمە ڕوویدا ئیدی ئەو کەسە جارێکی دیکە پێویستی بە 

 فێر دەکرد .  باپتیزکردن نییە . بەم شێوەیە ئۆگستیۆنۆس خەڵکی

بەاڵم کتێبی پیرۆز فێرمان دەکات کە باپتیزکردن بە ڕۆح ئەو کەسە 

باپتیزدەکات بۆ لەشی مەسیح ، نەك بۆ تایەفەیەكی مەسیحی دیاریکراو ) 

(، لەبەرئەوە باوەڕدار تەنها تایبەتە بە عیسای ١٣ -١٢: ١٢کۆرنسۆس  ١

(. ١٤ -١٣: ١مەسیح و بەس ، نەك كڵێسایەکی دیاریکراو ) ئەفەسۆس 

ڕێگە نەدراوە بە هیچ کڵێسایەك یان ڕابەرەکانیان خۆیان بسەپێنن بەسەر 

( . هەروەها ٣: ٥پەترۆس  ١خەڵکیدا ئەوانەی خودا داویەتی پێیان ) 

کتێبی پیرۆز فێرمان ناکات کە باپتیزکردن داواکاریەکی پێویستە بۆ 

 (. ١٦: ١٦ڕزگاری وەرگرتن )مەرقۆس 

ی( بڕیاری دا کە نابێت دایکو باوك زایین ٨١٣کۆمەڵەی ماینز )

مدناڵەکانیان بهێنن بۆ باپتیزکردن ، چونکە ئەوان بەرپرسیارن لە 

خستنەوەیان و لەدایکبونیان بە گوناهەوە ! بۆیە دەبێت شایەتەکان 

)ئەشابین( منداڵەکە بهێنن بۆ باپتیزکردن . ئیدی بەم شێوەیە ، فێرکردنە 

بۆ مندااڵن جیاواز بوو لە  ڕۆحیەکان لەالیەن )ئەشابینەکانەوە(

 فێرکردنەکانی ئاسایی بۆ دایکان و باوکانیان . 

بەاڵم کتێبی پیرۆز فەرمان دەکات بە باوکان و دایکان کە منداڵەکانیان 

( ، وە کتێبی پیرۆز ٤: ٦فێری ڕێگای خوداوەند بکەن ) ئەفەسۆس 



کتێبی  خەڵکی هاندەدات بەردەوام بن لەوانەی دایکوباوکیان فێری بوونە لە

 (. ١٧ -١٤: ٣؛  ٥: ١تیمۆساوس  ٢پیرۆز و مامۆستاکانیان لە منداڵیەوە ) 

وە لە سکۆالستیەی زانکۆکانی سەدەی ناوەڕاست ) ئەوەی درێژ بۆوە لە 

زایینی تاوەکو سەردەمی چاکسازی ساڵی  ٥٩٠گریگۆری مەزنەوە ساڵی 

( فەلسەفەی نائایینی ئەرستۆ گرێدرا بە الهوتی کڵێسای  ١٥١٧

 سۆلیکەوە . کا

بەاڵم داواکاری و پێویستیەکانی کەسێتی بۆ ڕزگاری ، یان تۆبەو باوەڕ ، 

ڕوبەڕوی کەمتەرخەمی بۆوە ، ئیدی داواکاریە الوەکیەکان بەس بوو بۆ 

باپتیزکردن و ڕزگاری لە کڵێسادا . ئیدی فێرکردنەکانی کڵیسای کاسۆلیک 

ایەی ڕژانی نیعمەت وای لێهات پێی وابوو باپتیزکردنی مندااڵن دەبێتە م

بەسەر منداڵەکەدا ، وە بێتاوانکردن و نوێبوونەوەو لێخۆشبونی گوناهەی 

ئێستای و گوناهە بنەڕەتیەکەی  پێ دەبەخشێت لەکاتی باپتیزکردنەکەیدا ، 

وە هەموو حوکمدانێکی سەردەمی ئێستاو تاهەتایی دەسڕێتەوە لەبارەیەوە ، 

واو خۆشەویستی و پیرۆزی. وە باشترینەکانی دەداتێ وەکو باوەڕ و هی

باپتیزی مندااڵن بوە دەرگایەك بۆ چوونە نێو کڵێسای کاسۆلیکی ، دواتر بۆ 

ژیانی هەتاهەتایی . سەبارەت بە كڵێسای کاسۆلیک باپتیزکردنی مندااڵن 

بوە بەشێکی سەرەکی بۆ بەدەستهێنانی ڕزگاری . تۆمای ئەکوێنی لە 

ی وایە هەر کەسێك بێ بەشە زایینی( پێ ١٢٧٤ -١٢٢٧فێرکردنەکانیدا ) 

 لە منداڵ دەتوانێ لە کڵێسای کاسۆلیکدا بۆی ببێت لە ڕێگای باوەڕەوە . 

بەاڵم عیسای مەسیح نێوەندگیری ڕزگاری و هەموو نیعمەت و 

؛ ئەفەسۆس  ١٢: ٤؛ کردار  ٦: ١٤بەرەکەتەکانە ، نەك کڵێسا ) یۆحەنا 

٣: ١ ! ) 

مەتی ڕەتکردەوە ، ئەوەی لە بزوتنەوەی چاکسازی بیروباوەڕی ڕژانی نیع

ڕێگەی باپتیزکردن لە کڵێسای کاسۆلیکەوە ئەنجام دەدرا . وە چاکسازەکان 

خەڵكیان فێر دەکرد کە خودا نیعمەت دەبەخشێ لەسەر بنەمای خواست و 

دەسەاڵت و سەروەری خۆی نەك کارە مرۆییەکان یان دەزگا ئاینیەکان ) 

 ( . ٨ -٤: ٣؛ تیتۆس  ٩ -٨: ٢ئەفەسۆس 



روەها بزوتنەوەی چاکسازی بیروباوەڕی لەدەستدانی نیعمەتیان هە

ڕەتکردەوە ، چونکە بە دڵنیاییەوە خودا گەلی خۆی شکۆدار دەکات 

ئەوانەی بە نیعمەتی خۆی بێتاوانی کردوون لە ڕێگەی باوەڕیانەوە ) ڕۆما 

( . هەروەها بزوتنەوەی چاکسازی ٦: ١؛ فیلیپی  ٣٠ -٢٨: ٨؛  ٢٤: ٣

یزکردنانەی ئەوانی ڕەتکردەوە چونکە بەتەواوی دوور بوو ئەو جۆرە باپت

لە فێرکردنەکانی کتێبی پیرۆزەوە ! چونکە نابێت باوەڕدارانی مەسیح 

؛  ١٧: ١٧سنوری فێرکردنەکانی کتێبی پیرۆز ببەزێنن ) یۆحەنا 

 ( ! ١٧ -١٦: ٣تیمۆساوس  ٢؛  ٦: ٤کۆرنسۆس ١

 

 ز. کاتی ئەنجامدانی باپتیزکردن

باسی کەسانێك دەکات کە دوای ئەوەی گوێبیستی موژدەی کتێبی پیرۆز 

ئینجیل بوون وو باوەڕیان بە خوداوەند عیسای مەسیح هێناوە باپتیزکراون 

( . بەاڵم کتێبی پیرۆز هەروەها هەواڵمان دەداتێ ٣٩ -٣٧: ٢) کردار 

لەبارەی ماڵەکان بە تەواوی ، هەرچی تێدا بووە لە کۆیلەو خزمەتکار 

ی ئینجیل بوون و باوەڕیان هێناوەو باپتیزکراون ) کردار گوێبیستی موژدە

(. وە هەندێ مەسیحی ١٦: ١کۆرنسۆس  ١؛  ٣٤ – ٣٠،  ١٥ -١٤: ١٦

بڕوای وایە کە مندااڵنیش بەشێك بوونە لەو خێزان و مااڵنە و ئەوانیش 

 پێش ئەوەی باوەڕی کەسێتیان هەبێت باپتیز کراون .

 

دەبەستێ بە چۆنیەتی تێڕوانین بۆ  . کاتی ئەنجامدانی باپتیزکردن پشت١

  " نوێبوونەوە " و " تۆبەکردن" . 

هەندێ لە باوەڕداران جەخت دەکەنەوە لەسەرئەوەی ، کە هەندێ 

داواکاری پێش وەختە بخەنە بەردەم باوەڕدارانی نوێ پێش ئەوەی باپتیز 

بکرێن . ئەوان بڕوایان وایە کە " تۆبەکردن" واتە " گۆڕینی بینراوە بۆ 

ژیان" . بۆیە دوای ئەوەی باوەڕدارە نوێیەکە الیەنە گرنگەکانی ژیانی 



ۆڕێ ، دەتوانێ باپتیز بکرێت . ئەگەر ئەو الیەنانەی ژیانی نەگۆڕێ دەگ

 ئەوا ناتوانێ باپتیز بکرێت . 

باوەڕدارانی دیکە ئاماژە بۆ ئەوە دەکەن کە لە مێژووی کتێبی پیرۆزدا 

باوەڕدارانی نوێ باپتیزکراون بەئاو ، دەستبەجێ دوای باپتیزکردنیان بە 

ی تۆبەکردن وباوەڕهێنانیان ) ( ، یان دوا٤٨ -٤٧: ١٠ڕۆح ) کردار 

( . وە باپتیزکردنیان نیشانەیەکی بینراو و مۆرە لەسەر ٣٨: ٢کردار 

ئەوەی عیسا کردی لە پێناویاندا ، وە ئەوەش کە ئەوان کردیان بۆ عیسای 

مەسیح . ئەویش باپتیزیان دەکات بە ڕۆح )واتە لەدایکبونەوەیان دوبارە( ، 

بیرو هزریانی گۆڕی . وشەی "تۆبە" وە ڕۆحی ڕاستی گوێیانی لێگرت و 

لە زمانی یۆنانیدا واتە "گۆڕینی بیرکردنەوە" ئەوەی تایبەتە بە خوداو 

مەسیح ، وە یان ئەوەی کردی لە پێناویاندا ! بۆیە کاتێ کەسێك دانی ناوە 

 بە عیساداو باوەڕی بە عیسای مەسیح هێناوە باپتیزکراوە بەئاو . 

ەو باوەڕ دوابەدوای یەك ڕاستەوخۆ لە مێژووی کتێبی پیرۆزدا ، تۆب

؛ کردار  ١٧: ١٠هاتوون دوای گوێبیست بوون لە موژدەی ئینجیل ) ڕۆما 

دی  تەهاتووه كەكاتەعیسا بانگەوازی کردو فەرموی : "  ( . ٣٨ -٣٧:  ٢

بهێنن"  م مزگێنییەڕ بەن، باوهبكە . تۆبەوهتەتی خودا نزیك بووهو پاشایە

. ئیدی هەڵوێست و بیروڕای قوتابیەکان بەرامبەر بە (١٥: ١)مەرقۆس 

(، ١٨: ١عیسا کە کێ یەو کێ دەبێت گۆڕاو دوای کەوتن )مەرقۆس 

لەگەڵ ئەوەشدا بەتەواوەتی تێنەگەیشتبوون و فێرنەبوون لەهەموو ئەوانەی 

لە ئینجیلی مەرقۆسدا نوسراوە ، وە پێویستیان بە زیاتر گۆڕینی 

 بوو تاکو بگۆڕێن . هەڵسوکەوت و هەڵوێستیان هە

، ئیدی کاری کردە سەر  ٢پەترۆس جاڕی موژدەی ئینجیلی دا لە کردار 

دڵی گوێگران ، ئەو ڕاستیە دەردەکەوێت کە خودا کار دەکاتە سەر دڵیان و 

پرسیاریان کرد : " ئێمە دەبێت چی بکەین ئەی برایان ؟" ئەو کات بە 

یەکجار بیرتان بگۆڕن و ئاشکرا پەترۆس ڕایگەیاند بۆیان : :تۆبە بکەن" )

بۆ هەتاهەتایە( وە هەر یەکێکتان باپتیز بکرێت بەناوی عیسای مەسیح بۆ 

( . وە بەڵگەی بینراو لەسەر سێ ٣٨: ٢لێخۆشبوونی گوناهـ" )کردار 

هەزار مرۆڤ کە هەڵوێستیان و بیریان گۆڕا سەبارەت بە عیسای مەسیح 



نجیل ، وە ڕازی بوون ئەوەیە کە ئەوان ڕازی بوون بە پەیامی موژدەی ئی

(. نێردراوان داواکاریەکی ٤١ -٣٧: ٢بە باپتیزکردنیان ) کردار 

دیاریکراویان نەسەپاند بەسەریاندا ، وەکو گۆڕینی هەندێ الیەنی ژیانیان . 

ئیدی بەم شێوەیە ، بەڵگەی بینراو لەسەر تۆبەکردنیان یان نوێ بوونەوەیان 

ازی لێ بکەن ، واتە ئەوەیە ڕازی بن بە پەیامی ئینجیل و پێشو

باوەڕهێنانیان بە عیسای مەسیح لە دڵەوەو بە زاریشیان دانی پێدا بنێن ) 

 ( ! ١٠ -٩: ١٠؛ ڕۆما  ١٢: ١یۆحەنا 

دوای ئەوەی کەسێك دێت بۆ باوەڕهێنان بە عیسای مەسیح و باپتیز 

دەکرێت بەئاو ، ئیدی بەردەوام دەبێت لە "تۆبەکردنەکەی" واتە بەردەوام 

گۆڕینی هەڵوێستیان و بیرکردنەوەیان سەبارەت بە ڕاستی . ئیدی دەبێت لە 

 ( . ٨: ٣بەرهەمێکیان دەبێت شایەنی تۆبەکردنەکەیان دەبێت ) لۆقا 

کتێبی پیرۆز ئاماژە ناکات بە هیچ پەیوەندیەك لە نێوان باپتیزکردن و بە 

ئەندام بوونی کەسێك لە کڵێسادا یان لە تایەفەیەکدا ! چونکە لە ڕێگەی 

پتیزکردن بە ڕۆح )نوێبوونەوە( دەبێتە ئەندام لە جەستەی مەسیحدا با

( . وە باپتیزکردن ١٣ -١٢: ١٢کۆرنسۆس  ١ئەوەی بۆ هەموو جیهانە ) 

بە ئاو نیشانەو مۆرە لەسەر باپتیزی ڕۆح کە نەبینراوە . لەبەرئەوە ، 

باشترە کڵێساکان ئەندام بوون نەبەستنەوە بە تۆماری باپتیزکردن بەئاو ، 

چونکە ئەمە دەبێتە هۆی تێکەڵ کردنی باپتیزکردن بە ڕۆح و باپتزیکردن 

 بەئاو. 

 

. کاتی ئەنجامدانی باپتیزکردن پشت دەبەستێ بە چۆنیەتی تێڕوانینی ٢

 . کڵێسا لە مامەڵەکردنی خودا لەگەڵ خەڵکدا 

باوەڕدارانی مەسیح ئەوانەی پێداگری دەکەن لە مامەڵەکردنەکانی خودا 

لەگەڵ گەلی پەیمانی یان کۆمەڵەی باوەڕداران )کڵێسا( حەز دەکەن بە 

باپتیزکردنی مندااڵن . بەاڵم ئەوانەی پێداگری دەکەن لە مامەڵەکردنی 

ران خودا لەگەڵ باوەڕدار لەسەر ئاستی تاك ئەوا حەز دەکەن تەنها باوەڕدا

 ) گەورەکان( باپتیز بکرێن . 



أ. خودا لەگەڵ هەر کەسێکدا مامەڵە دەکات وەك بەشێك لە کۆمەڵەیەك / 

 کۆمەڵگە. 

خودا مرۆڤ بەالی خوداوە بەشێکە لە خێزانێکی سروشتی ) دەرچوون 

(، وە ١٤ -١٣: ٧کۆرنسۆس ١؛  ٣١: ١٦؛  ٣٩: ٢؛ کردار  ٦-٥: ٢٠

( ، وە بەشێکە لە ١٠ -٦: ١٨بەشێکە لە نەتەوە یان دەوڵەت )یەرمیا 

 أ(.  ١٨، ١٢: ٥؛ ڕۆما  ٢٦: ١٧کردار ڕەگەزی ئادەمیزاد بەتەواوەتی ) 

باوەڕدار بەشێکە لە خێزانێکی ڕۆحی ، ئەویش کڵێسای بەالی خوداوە 

( ، وە بەشێکە ١٣ -١٢: ١٢کۆرنسۆس ١؛  ١٩: ٢نێوخۆییە ) ئەفەسۆس 

( ، ١٠ -٩: ٢پەترۆس  ١؛  ١٦: ٦کۆرنسۆس ٢لە گەلی پەیمانی خودا ) 

 (. ١٦ -١٣: ١٠وە بەشێکە لە شانشینی خودا لەسەر زەوی )مەرقۆس 

ۆ یەك لەشی مەسیح باپتیزکراوە ) هەر باوەڕدارێك بەیەك ڕۆح و ب

لەبەرئەوە ، باپتیزکردن بەئاو بەشێوەیەك ( . ١٣ -١٢: ١٢کۆرنسۆس ١

گرێدراوە ناکرێتەوە لەسەر ئەو ڕاستیەی کە باوەڕدار سەر بە کڵێسای 

 مەسیحە لە جیهاندا ! 

 ب. خودا مامەڵە دەکات لەگەڵ هەر کەسێکدا وەك تاك . 

ست بێت یان نا ، بەپێی کارەکانی هەموو مرۆڤێك ئەگەرچی ڕاستودرو

 (. ١٤: ١٢ دواوتار؛  ١٦ -١٢: ٣٣لێپرسینەوەی لەگەڵ دەکرێ )حەزقێل 

وە هەر باوەڕدارێك بەهۆی باوەڕەکەیەوە ڕزگاری دەبێت ، وە بەهۆی 

 (. ٣٩ -٣٥: ٩؛  ٣٦،  ١٨ -١٦: ٣باوەڕیەوە حوکم دەدرێت ) یۆحەنا 

ەك نیشانەیەکی بینراو بۆ دەبێت هەر باوەڕدارێك بەئاو باپتیزبکرێت و

(. ئیدی بەم ١٦: ٢٢لێخۆشبوونی گوناهەکانی کە سڕاونەتەوە ) کردار 

شێوەیە ، باپتیزکردن بەئاو بەشێوەیەك گرێدراوە ناکرێتەوە لەسەر ئەو 

 ڕاستیەی کە مرۆڤەکە بێتاوان کراوە لەسەر بنەمای باوەڕە کەسێتیەکەی ! 

کاتی ئەنجامدانی باپتیزکردن پشت دەبەستێ بە چۆنیەتی تێڕوانینی . ٣

 کڵێسا بۆ پەیمانی خودا . 



 بمەلی خۆم و دهگە م بەتانكەدهخودا پەیمانەکەی بەم شێوەیە داڕشت : " 

ڕونکردنەوەی وەرگێڕ ڕەنگە نوسەر *  ٧: ١" ) پەیدابوون  خودای ئێوه

* ؛  تی یەك بێت نەك بەشی یەكمەبەستی لە پەیدابوون بەشی حەوت ئایە

پەترۆس ١؛  ١٦: ٦کۆرنسۆس ٢؛  ١٢: ٢٦؛ لێڤیەکان  ٧: ٦دەرچوون 

(. باوەڕدارانی مەسیح ئەوانەی بە توندی ٧، ٣: ٢١؛ بینین  ١٠ -٩: ٢

دەستیان گرتوە بە بەڵینی خوداوە لە پەیمانی کۆندا حەز دەکەن مندااڵن 

ندی دەستیان گرتوە بە بەڵێنی باپتیزبکەن . بەاڵم ئەو باوەڕدارانەی بە تو

 خوداوە لە پەیمانی نوێدا حەز دەکەن ئەوانە باپتیز بکەن کە باوەڕ دەهێنن. 

أ. پەیمانی خودا ، ئەوەی بەستی لەڕێگەی شەریعەتی پەیمانی کۆنەوە ، 

 سێبەرێك بوو بۆ ڕاستیەکانی داهاتوو ، وە کاتیی بوو . 

را : خودا بەڵێنی دا بە پەیمانی نیعمەتی خودا لەگەڵ ئیبراهیم دامەز

ئیبراهیم کە ئەو دەبێتە خودای خۆی و نەوەکانی ، وە ئەوانیش دەبنە گەلی 

(. وە پەیمانی نیعمەت بەردەوام بوو لە پەیمانی ٧: ١٧خودا ) پەیدابوون 

 نوێدا بەاڵم لەسەر ئاستێکی بەرز تر . 

خودا بەڵینی خۆی بەست لەگەڵ موسا لە ڕێگەی شەریعەتەوە دوای 

نێکی زۆر ، وە ئەو بەڵێنە جەختی کردەوە لەسەر بەڵینی نیعمەتی سااڵ

( ، بەاڵم خودا شتێکی زیاد کرد ٨ -٢: ٦خودا لەگەڵ ئیبراهیم ) دەرچوون 

( . بەڵێنی ١٩ -١٥: ٣لە بەڵینی شەریعەتەوە بۆ بەڵێنی نیعمەت ) گەاڵتیە 

ێنی ( ، بەاڵم بەڵ٧: ١٧نیعمەتی خودا بەڵێنێکی تاهەتاییە ) پەیدابوون 

 (. ٢٥ -٢٣: ٣شەریعەتی خودا بەڵێنێکی کاتیی بوو ) گەاڵتیە 

بەڵێنی شەریعەتی خودا ئەم خەسڵەتانەی لە خۆ گرتبوو: شەریعەتی 

ئەخالقی و پەرستش بە شێوەیەکی بینراو نوسرابوونەوە لەسەر دوو 

بەردی داتاشراو دواتر کران بە کتێب . خەڵکی لە ڕێگەی مزگێنی 

ن ناسی . کەمێك ئەزمونیان هەبوو لە لێخۆشبوونی پێغەمبەرانەوە خودایا

گوناهە ، چونکە بەردەوام قوربانی ئاژەڵیان پێشکەش دەکرد بۆ کەفارەتی 

( . وە ئەوان جەستەیان خەتەنە ٤ -١: ١٠گوناهەکانیان ) عیبرانیەکان 

 -١٠: ١٧دەکرد ، بەاڵم وەك نیشانەیەك نا بۆ بەڵێنی نیعمەت )پەیدابوون 



؛  ٢٢: ٧ك نیشانەیەك بۆ گوێڕایەڵی شەریعەت ) یۆحەنا ( ، بەڵکو وە١١

 ( . ٤ -٣: ٥گەاڵتیە 

بەاڵم بنەماو یاساکانی شەریعەتی پەرستش مایەوە و کاری پێکرا 

بەشێوەیەکی کاتیی تاوەکو هاتنی یەکەمی مەسیح ، ئیدی ئەو کات سێبەر 

: ٨؛  ١٩ -١٨،  ١٢: ٧؛ عیبرانیەکان  ١٧: ٢گۆڕا بۆ ڕاستی ) کۆلۆسی 

 ( ! ٤ -١: ١٠؛  ١٠ -٨: ٩؛  ١٣، ٦

ب. بەڵینی خودا لە پەیمانی نوێدا تەواوکاری شەریعەتی پەیمانی کۆنە ، 

 ئیدی بەردوەام بوونی ڕاگرت . 

عیسای مەسیح لەهاتنی یەکەمیدا شەریعەت و پێغەمبەرانی تەواو کرد ) 

( ، ئیدی کارکردنی بە شەریعەتی پەرستش تەواو کرد و ١٧: ٥مەتا 

: ٨؛ عیبرانیەکان  ١٤: ٢؛ کۆلۆسی ١٥ -١٤: ٢کۆتایی پێهێنا ) ئەفەسۆس 

( . ئەمەش بووە هۆی هەڵوەشانەوەی ڕێساکانی شەریعەتی تایبەت بە ١٣

( بۆ ١٦ -١٢: ٦؛  ٦ -١: ٥ردنی جەستەیی ) بڕوانە گەاڵتیە خەتەنەک

 مندااڵن و پێگەیشتوان ! 

بەڵێنی خودا لە پەیمانی نوێدا جیاوازە لە بەڵینی خودا لە پەیمانی کۆندا بەم 

شێوەیەی خوارەوە : شەریعەتی ئەخالقی نوسراو ئێستا لەدڵی 

ێستا خەڵکی باوەڕداراندایە ، نەك لە دوو توێی کتێبێکی دەرەکی . ئ

بەشێوەیەكی کەسێتی خودا دەناسن ، نەك بەهۆی چەند وتەو باسێکی 

کەمەوە . ئێستا لێخۆشبوونی گوناهەکانیان ئەزمون دەکەن ، وە هیچ 

 ١٠ -٨: ٩؛  ١٣ -٦: ٨پەرستشێكی کەفارەت ئەنجام نادەن ) عیبرانیەکان 

ونەوەیان (. ئێستا لە ڕاستیدا ڕۆحیان خەتەنەکراوە ) بە نوێ بو٤ -١: ١٠؛ 

: ٢؛ کۆلۆسی  ٢٩ -٢٨: ٢( لە ڕێگەی کاری ڕۆحی پیرۆزەوە )ڕۆما 

١١ . ) 

کاتی ئەنجامدانی باپتیزکردن پشت دەبەستێ بە چۆنیەتی تێڕوانینی . ٤

 کڵێسا بۆ پەیوەندی نێوان خەتەنەو باپتیز . 



باوەڕدارانی مەسیح ئەوانەی پێداگری دەکەن لەسەر خەتەنەکردنی 

مانی کۆندا حەز دەکەن منداڵەکانیان خەتەنە بکەن ، جەستەی منداڵ لە پەی

بەاڵم ئەوانەی پێداگری دەکەن لەسەر خەتەنەکردنی ڕۆحی لە پەیمانی 

 نوێدا حەز بە باپتیزکردنی ئەوانە دەکەن کە باوەڕ دەهێنن . 

ڵ گهكبوونتان لهیه ها بهروهههدەخوێنینەوە : "  ١٣ -١١: ٢کۆلۆسی 

ستی مرۆڤ ناكرێت. پێشتر ده به ك كراون كهیههنتهخه سیحدا ئێوهمه

اڵم بردرا، بهدهڕێوهبه وهستهن جهالیهتان لهكهگوناهباره واوی سروشتهته

 كەگوناهباره كران، سروشتە نەتەخە وهسیحەن مەالیەلە كاتێك ئێوه

ویش ڵ ئەگەان، لەودا نێژرڵ ئەگەڵكێشانتان لەئاو هە كاتی لە لە .داماڵرا

نێو مردووان لە توانای خودا، كە ڕتان بەهۆی باوهبە وهستانەهە

تان ستەكردنی جەنە نەتەهۆی گوناه و خەبە ش كەئێوه .وهڵیستاندههە

موو هە ، لەوهسیحدا زیندووی كردنەڵ مەگەمردبوون، خودا لە

 "   .كانمان خۆشبووگوناهە

 پرسیارەکە ئەمەیە : " کەی مرۆڤ لە مەسیحدا خەتەنە دەکرێ ؟" 

 أ. خەتەنەکردن لە پەیمانی کۆندا نیشانەیەك بوو . 

خودا لە پەیمانی کۆندا بەڵێنێکی تاهەتایی دا بە ئیبراهیم و نەوەکانی ) 

ئیبراهیم ( . ١٢: ٢٦( ، وە دەبنە گەلی خودا ) لێڤیەکان ٧: ١٧پەیدابوون 

كردن نەتەبێ خە وهڕهی باوهڕێگە رگرت، لەكردنی وهنەتەی خەنیشانە

 ( . ١٢ -١١: ٤) ڕۆما  رگرتمۆری ڕاستودروستی وه

بەاڵم خودا بەتەنها لەسەر ئاستی تاك مامەڵەی نەکرد لەگەڵ ئیبراهیم ، 

بەڵکو لەگەڵ هەموو خێزانەکەی / ماڵی ئیبراهیم ! بۆیە دەبوو هەموو 

( . ئیدی بەم ١٧یم خەتەنە بکرێت )پەیدابوون نێرینەیەكی ماڵی ئیبراه

شێوەیە ، خەتەنەکردن لە پەیمانی کۆندا نیشانەیەك بوو بەڵێنەکە . باوەڕی 

( هۆکار بوو ٦ -٥: ١٥کەسێتی ئیبراهیم بە خوداو بەڵێنەکانی ) پەیدابوون 

بۆئەوەی کە خودا سەرجەم خێزانەکەی ، تەنانەت منداڵەکانیشی لەخۆگرت 

 ( ! ١٤: ٧کۆرنسۆس  ١پەیماندا  ) بڕوانە  ، لە نێو گەلی



 ب. بەڵێنی خودا لە پەیمانی کۆن و پەیمانی نوێ دا . 

بەڵینی خودا لە ماوەی پەیمانی کۆن پێکهاتوە لە دوو الیەن : خودا دەبێتە 

(. ئیدی ئەم ١٢: ٢٦خودای ئەوان و ئەوانیش دەبنە گەلی خودا  ) لێڤیەکان 

؛  ١٦: ٦کۆرنسۆس ٢ا لەم دوو الیەنەوە : )بەڵینە مایەوە لە پەیمانی نوێد

 ( . ١٠ -٩: ٢پەترۆس ١

لەگەڵ ئەمەشدا جیاوازی زۆر هەیە لە نێوان پەیمانی کۆن و پەیمانی نوێ 

 (. ١٣ -٦: ٨؛ عیبرانیەکان  ٣٤ -٣١: ٣١) یەرمیا 

* لە پەیمانی کۆن ، شەریعەت لە کتێبدا نوسرا بوو ، بەاڵم لە پەیمانی 

 (. ٣٣: ٣١دڵی باوەڕداراندا نوسراوە ) یەرمیا نوێدا شەریعەت لە 

* لە پەیمانی کۆن ، ناسینی خودا ناسینێکی عەقڵیی بوو کە پێغەمبەران  

( . بەاڵم لە پەیمانی نوێدا ٣: ١خەڵکیان پێ فێردەکرد ) بڕوانە ئیشایا 

ناسینی خودا ناسینێکی کەسێتی و خۆشەویستیانەی گەرم و گوڕە )یەرمیا 

 أ(.  ٣٤: ٣١

ە پەیمانی کۆن هەستیان بەئازاری ویژدانیان دەکردو هەستیان بە تاوان * ل

 -٨: ٩دەکرد کاتێ پەرستش و فەرزەکانیان پەیڕەو دەکرد ) عیبرانیەکان 

( . بەاڵم لە پەیمانی نوێدا باوەڕداران لێخۆشبوونی ٤ -١: ١٠؛  ١٠

 أ(.  ٣٤: ٣١تەواوەتی ئەزموون دەکەن )یەرمیا 

تەنە کردن بابەتێکی دەرەکی و جەستەیی بوو . * لە پەیمانی کۆن ، خە

( ١٣ -١١: ٢بەاڵم لە پەیمانی نوێدا خەتەنەکردنی ناخ و ڕۆحیە )کۆلۆسی 

. لە پەیمانی کۆن ، خەتەنەکردنی جەستەیی بۆ منداڵی نێرینە تەنها 

پەرستشێك بوو وەك ئاماژە بۆ پێویستی خەتەنەی ڕۆحی ) نوێبوونەوە( بۆ 

 (. ٢٩ -٢٨: ٢)بڕوانە ڕۆما پیاوان وژنان هەروەها 

* لە پەیمانی کۆن ، ئەو ڕاستیەی فێرکردنی لەبارەوە دەکرا سێبەربوو بۆ 

( . وە لەپەیمانی نوێدا ، ئەو ڕاستیە بوە ١٧: ٢ڕاستی داهاتوو ) کۆلۆسی 

ڕاستیەکی چەسپاو . پەیمانی کۆن ڕایگەیاند کە نوێبوونەوەو بێتاوانکردن 

نوێدا بە تەواوەتی هاتەدی . ئیدی پەیمانی پێویستین ، ئەمەش لە پەیمانی 



نوێ خەڵکی ئازاد کرد لە گوناهەکانیان و بە تەواوەتی بێتاوانی کردن ) 

( ٦: ٨؛ ٢٢: ٧( پەیمانێکی باشترە ) عیبرانیەکان ٢٤: ١٢عیبرانیەکان 

 چونکە وێنەی پەیمانی کۆنی کرد بە ڕاستیەکی چەسپاو . 

 . ج. خەتەنەو باپتیز لە پەیمانی نوێدا 

گرێدانێك هەیە لە نێوان خەتەنەو باپتیز لە پەیمانی نوێدا . فێرکردنەکانی 

خوشکان و برایان پیرۆزو سەڕاستن لە  ١٣ -١١: ٢نامەی کۆلۆسی 

( ١١: ٢( مەسیح خەتەنەی کردوون ) کۆلۆسی ٢: ١مەسیحدا ) کۆلۆسی 

: ٢کاتێ نێژران لەگەڵ مەسیح لە باپتیزی ڕۆحی پیرۆزدا ) کۆلۆسی 

هەروەها فێرمان دەکات کە ئەوان لەگەڵ مەسیح هەستانەوە بە أ(. ١٢

ب( . ڕۆحی پیرۆز دڵیانی  ١٢: ٢باوەڕ بە هێزی خودا ) کۆلۆسی 

( ، واتە ئەوان بۆ جاری دوەم ٢٩ -٢٨: ٢خەتەنەکرد ) ڕۆما 

 (. ٨ -٣: ٣لەدایکبوونەوە لە ڕۆح دا ) بڕوانە یۆحەنا 

هەڵدەستێتەوە( کە ڕۆحی  دوو الیەن گرێدەدات ) شتێك دەمرێت و شتێك

پیرۆز هەڵیدەستێنێتەوە بە باوەڕ بەهێزی خودا ، ئەمانەش لە باپتیزدا 

 أ( . ١٢: ٢گوزارشی بینراویان بۆ دەکرێ ) کۆلۆسی 

د. هەندێ باوەڕداری مەسیحی خەتەنەی جەستەیی منداڵ لە پەیمانی 

 کۆندا وەردەگرن بۆ خاڵی دەستپێکردنیان . 

ڕی هێنا ، وە بێتاوانی ڕاگەیەنرا )ڕزگاری بوو( ئیبراهیم یەکەمجار باوە

چونکە باوەڕی هێنا ، بۆیە دەبوو ڕازی بێت بە نیشانەو مۆری پەیمانی 

( . بەاڵم نەوەکانی ) نەوەی ١١ -٦: ٤کۆن : خەتەنەی جەستەیی ) ڕۆما 

دواتری گەلی خودا ( یەکەمجار خەتەنەکران ) لە ڕۆژی هەشتەمدا ؛ 

- ٢٠: ١١اشان باوەڕیان هێنا ) عیبرانیەکان (، پ١٤ -٧: ١٧پەیدابوون 

 ( . ١٩: ٣( یان هەر باوەڕیان نەهێنا هەرگیز ) عیبرانیەکان ٢١

هەندێ  باوەڕداری مەسیحی پێداگری دەکەن لەسەر ئەو ڕاستیەی کە 

مندااڵن لە پەیمانی کۆندا خەتەنەکراون ئیدی پێیان وایە لەئەنجامدا دەبێت 

 پتیزبکرێن . مندااڵن لە پەیمانی نوێدا با



باسی خەتەنەی ڕۆحی دەکات و  ١١: ٢ئەوان بڕوایان وایە کە کۆلۆسی 

ئەوەش ڕوودەدات لە منداڵەکەدا ساتی باپتیزکردنی بەئاو . ئەمەش 

دەرئەنجامی باوەڕی دایکوباوکیەتی یان باوەڕی کڵێسا . ئەوکات سروشتی 

زی بنیراو کۆنی دەمرێت و دەنێژرێ لەگەڵ مەسیحدا . وە پێیان وایە باپتی

بۆ منداڵ نیشانەو مۆرە بۆ مردنی نەبینراوی ئەوەی سروشتە کۆنەکەی 

پیایدا تێدەپەڕێت . لە ئەنجام دا ئەو باوەڕدارە مەسیحیانە بڕوایان وایە 

منداڵی باپتیزکراوی باوەڕداران بۆ جاری دوەم لەدایکبوونەتەوە ) 

 أ( . ١٢: ٢کۆلۆسی 

اتێ ئەو مندااڵنە دەچنە تەمەنی ئەوان پێیان وایە دوای چەند ساڵێك ، ک

هەرزەکاری و الوێتیەوە ، باوەڕ بەمەسیح دەهێنن بە شێوەیەکی کەسێتی ، 

: ٢ئیدی لەگەڵ مەسیح هەڵدەستنەوە تاکو بژین بەژیانێکی نوێ ) کۆلۆسی 

ب( . بەمەش ، ئەو باوەڕدارە مەسیحیانە ڕێگە دەدەن بە تێپەڕبوونی ١٢

مەسیحدا لە باپتیزکردن بەئاو )  کات لە نێوان مردن و ناشتن لەگەڵ

أ( لە منداڵیەوە لەالیەکەوە ، وە هەستانەوە لەگەڵ مەسیح ١٢: ٢کۆلۆسی 

دوای چەند ساڵێك کاتێ باوەڕ دەهێنێ بە شێوەی کەسێتی و دان دەنێن بە 

ب( لە الیەکی دیکەشەوە لە تەمەنی ١٢: ٢عیسای مەسیحدا ) کۆلۆسی 

 هەرزەکاری یان الوێتی . 

ن وایە هەروەها باوەڕ گرنگە کاتی ئەنجامدانی باپتیزکردن بۆ ئەوان پێیا

منداڵەکە بەاڵم دەکرێ بە باوەڕی دایکوباوك یان ئەشابین یان باوەڕی 

کڵێسا . بەاڵم دواتر کاتێ منداڵە باپتیز کراوەکە باوەڕ دەهێنێ و دان دەنێت 

یەکی بە باوەڕەکەیدا لە تەمەنی هەرزەکاریدا یان الوێتیدا ، ئیدی بەشێوە

 کەسێتی بەرپرسیار دەبێت لە پێوستیەکانی باپتیزکردنەکەی منداڵی . 

مەبەست لە خەتەنەکردنی جەستەیی لە پەیمانی کۆندا نیشانەیەکی دەرەکیە 

: ٢٦لەسەر خەتەنەکردنی ڕۆحی و دڵ ) نوێبوونەوە ؛ بڕوانە لێڤیەکان 

؛  ٢٩ -٢٨: ٢؛ ڕۆما  ٦: ٣٠؛  ٤: ٤؛ یەرمیا  ١٦: ١٠؛ دواوتار  ٤١

( ، تەنانەت ئەگەر چی دوای خەتەنەکردنەکەی بە منداڵی ٣ -٢: ٣فیلیپی 

ە دواوە و لەتەمەنێکی گەورەدا ئەم ڕاستیە ڕۆحیە ڕووی بدایە لەژیانی ب

کەسەکەدا . چونکە خەتەنەکردنی جەستەیی بۆ مندااڵن لە ڕاستیدا نیشانە 

)سێبەر( ی خەتەنەی ڕۆحی )یان نوێبونەوە( بوو ، ئەمەش دەبوو ڕوی 



یڕەو بدایە لە ژیانی خەتەنەکراودا . ئەوەش بەسەر منداڵی باپتیزکراودا پە

دەبێت ، وە دەشێ بە نیشانەیەك )سێبەر( لەسەر باپتیزی ڕۆحی )ڕاستی( 

 دابنرێ کە دواتر ڕوو دەدات لەژیانی ئەو کەسەی بە منداڵی باپتیز کراوە. 

ئەمەش واتە خەتەنەکردنی جەستەیی لە پەیمانی کۆندا ئاماژە نیە بۆ 

بوونەوە بە پێویست بوونی نوێبوونەوە ! وە ئەو باوەڕدارە مەسیحیانە نوێ

ڕۆحی پیرۆز بە نهێنیەکی مەزن دەزانن . چونکە ساتی بەدەستهێنانی و 

: ٣کاتی نوێبوونەوەکە نهێنیەکە بۆ باوەڕدارانی مەسیحە ) بڕوانە یۆحەنا 

( ، یان دەکرێ ٥: ١(، ئیدی دەکرێ منداڵیش نوێ ببێتەوە ) یەرمیا ٨ -٣

انە جەخت دەکەنەوە دواتر لە ژیانیدا ڕووبدات . لەبەرئەوە ، ئەو کڵێسای

لەسەر باپتیزکردنی مندااڵن لە پەیمانی نوێدا ، چونکە جێی خەتەنەی 

جەستەیی گرتۆتەوە کە بۆ مندااڵنی پەیمانی کۆن ئەنجام دەدرا ، لەگەڵ 

ئەوەی مندااڵنی باوەڕداران باوەڕیکەیان بەشێوەیەکی کەسێتی نیە بە 

وێی خودان یان عیسای مەسیح ، بەاڵم ئەوان سەر بە گەلی پەیمانی ن

 کڵێسای مەسیح . 

( . ١٤: ٧کۆرنسۆس ١مندااڵنی باوك یان دایکی باوەڕدار " پیرۆزن" ) 

لەبەرئەوە ئەو باوەڕدارە مەسیحیانە پێداگری دەکەن کە دەبێت منداڵی 

باوەڕدار باپتیز بکرێت بەئاو وەك نیشانەیەک لەسەر پەیمانی نوێ . ئەوان 

دەبێت تەنانەت ئەو باوەڕە کەسێتیەی کە پێیان وایە کاتێ منداڵەکە گەورە 

 ٤٨: ١٣دەیان بێت بە عیسای مەسیح دیاریەکە لە خوداوە ) بڕوانە کردار 

 ١٣ -١٢: ٢؛  ٢٩: ١؛ فیلیپی  ٩ -٨: ٢؛ ئەفەسۆس  ٢٧: ١٨؛  ١٤: ١٦؛ 

 (  . ١: ١پەترۆس ٢؛  ١٥: ٣تیمۆساوس  ٢؛  ١: ١پەترۆس ٢؛ 

 

ڕۆحیی لە پەیمانی نوێدا  هەندێ باوەڕداری مەسیحی خەتەنەیهـ . 

 وەردەگرن بۆ خاڵی دەستپێکردنیان . 

 

ڕوونە کە خەتەنەی ڕۆحیی لە پەیمانی نوێدا واتە نوێبوونەوەی ڕۆحی . 

باوەڕدارانی مەسیح پێداگری دەکەن لەسەر ئەو ڕاستیەی کە خەڵکی لە 

پەیمانی نوێدا لە ڕووی ڕۆحیەوە خەتەنەدەکرێن کاتێ باوەڕێکی کەسێتیان 

سای مەسیح دەهێنن لەم دەرئەنجامەوە پێیان وایە کاتێ خەڵکی باپتیز بە عی



دەکرێن کە دوای ئەوەی باوەڕێکی کەسێتیان هەبێت بە عیسای مەسیح بە 

پێچەوانەوە ڕێگە نادرێت بە باپتیزکردنی . چونکە ئەوانە مردوو بوون 

: ٢لەگوناهەکانیانداو جەستەی گوناهباریان خەتەنە نەکراوە ) کۆلۆسی 

( . بەاڵم کاتێ باوەڕیان هێنا بە عیسای مەسیح بە شێوەیەکی کەسێتی ، ١٣

( ، وە ١٤: ٢هەموو گوناهەکانیان بەر لێخۆشبوون کەوت ) کۆلۆسی 

( ! لەگەڵ ئەوەشدا ، زانینی ١٥: ٢ئازاد بوون لە هێزی خراپە ) کۆلۆسی 

 ئەم ڕاستیە و ژیان بە پێی ئەو ڕاستیە هەندێ کاتی دەوێت . 

 

کە باسی خەتەنەی ڕۆحی  ١١: ٢ەوان پێیان وایە کۆلۆسی هەروەها ئ

دەکات ساتی باپتیزکردنی کەسەکە بە ڕۆح ئەوەی تیایدا ڕوودەدات 

گرێدراوە بە باوەڕی کەسێتیەوە . ئەو کات سروشتە کۆنەکەی دەمرێت و 

دەنێژرێ لەگەڵ مەسیحدا . ئیدی بەم شێوەیە ، باپتیزکردن بەئاو 

لەسەر باپتزیکردنی نەبینراو بە ڕۆحی پیرۆز  نیشانەیەکی بینراوە و مۆرە

. ئەوان پێیان وایە ئەوانەی باوەڕ دەهێنن بە عیسا بە شێوەیەکی کەسێتی 

: ٢تەنها ئەوانە دەکرێ پێیان بوترێ دوبارە لەدایک بوونەتەوە ) کۆلۆسی 

 أ( . ١٢

ئەوان وەها فێرکردن پێشکەش دەکەن کە مرۆڤ لەیەک کاتدا دەمرێت و 

ەڵدەستێتەوە لەگەڵ مەسیح لەو کاتەدا کە باپتیزدەکرێت بە دەنێژرێ و ه

ڕۆح ) واتە دوبارە لەدایکبوونەوەی( وە باوەڕێکی کەسێتی دەبێت . وە 

نیشانەی بینراو لەسەر ئەم ڕوداوە باپتیزە بەئاو . ئەوان بڕوایان وایە کە 

داماڵین یاخود داکەندنی سروشتە کۆنەکەی " سروشتی گوناهە" یان 

ە مردنی لەگەڵ مردنی مەسیح وە ناشتنی کاتێ باپتیز دەکرێ "جەستە" ب

أ لەیەکاتدا ڕوو دەدات و ئیدی دەبێتە خاوەنی ١٢: ٢بەڕۆح کۆۆسی 

سروشتێکی نوێ ) گرێدراوە بە هەستانەوەی مەسیح کاتێ مرۆڤ باوەڕ 

ب( . ئەوان بەو شێوەیە نایبینن ١٢: ٢دەهێنێ بە عیسای مەسیح ؛ کۆلۆسی 

وەیان لەگەڵ مەسیح دوو ڕوداوی لەیەکتر جیاواز بن کە مردن وهەستانە

بۆ سااڵنێکی زۆر . بەڵکو هاوکاتە ، ئەو کاتەی کە باوەڕی کەسێتیان 

 دەبێت بە عیسای مەسیح . 



ئەوان بە تەواوی بڕوایان وایە کە باوەڕ گرنگەو پێویستە بۆ باپتیزکردن 

اپتیزکراوەکە . بەئاو ، بەاڵم ئەو باوەڕە دەبێت باوەڕێکی کەسێتی بێت بۆ ب

وە دوای ئەوەی کە بە ئاشکرا دان دەنێت بە باوەڕەکەیدا ، دەکرێ بەئاو 

 باپتیز بکرێ . 

جیاوازیەكی ڕوون هەیە لە نێوان خەتەنەی جەستەیی لە بەڵینی پەیمانی 

کۆن و خەتەنەی ڕۆحی لە بەڵێنی پەیمانی نوێدا . چونکە خەتەنەی مرۆڤ 

لەسەردەمی پەیمانی نوێدا خەتەنەکردنی جەستەی مندااڵن نیە ، بەڵکو 

خەتەنەکردنی دڵە بەڕۆح لەڕێگەی ڕۆحی پیرۆزەوە کاتێ باوەڕ دەهێنێ 

( ! ئەویش پێکهاتوە لە داماڵین ٢٩ -٢٨: ٢عیسای مەسیح ) ڕۆما بە 

: ٢وداکەندن یان پوچەڵکردنەوەی سروشتە کۆنەکەی "جەستە" کۆلۆسی 

، ئیدی سروشتێکی نوێ وەردەگرێ و دوبارە  ٧ -٦: ٦؛ ڕۆما  ١١

 -٢٨: ٢لەدایک دەبێتەوەو ڕۆحی پیرۆزی تێدا نیشتەجێ دەبێت ) ڕۆما 

٢٩ . ) 

 –تەنەی ڕۆحی لە پەیمانی نوێدا واتە نوێبوونەوە ئەمەش واتە خە

 سەرلەنوێ لەدایکبوونەوە ! 

ئەوان پێیان وایە پەیوەندیەکی بەرچاو هەیە لە نێوان نوێبونەوە ) 

باپتیزبەڕۆح( و باوەڕ . هەرچەندە شێوازی نوێبوونەوەکە بە ڕۆحی پیرۆز 

 -٣: ٣ۆحەنا بە نهێنیەکەی نادیار دەمێنێتەوە الی باوەڕدارانی مەسیح ) ی

( ، بەاڵم )باپتیزبە ڕۆحی پیرۆز( لە کتێبی پیرۆزدا زۆرجار گرێدراوە ٨

 -٣٧: ٧؛  ١٣ -١٢: ١بە تەواوەتی بە باوەڕ بە عیسای مەسیح ) یۆحەنا 

 ٢؛  ١٤ -١٣: ١؛ ئەفەسۆس  ١١ -٧: ١٥؛  ١٨ -١٤: ١١؛ کردار  ٣٩

 ( . ٧ -٣: ٣؛  ١: ١؛ تیتۆس  ١٤ -١٣: ٢سالۆنیکی 

پێیان وایە کە باپتیزبەئاو لە پەیمانی نوێدا ناتوانێ جێی  بۆیە ئەوان

 خەتەنەی جەستەیی پەیمانی کۆن بگرێتەوە بەئاسانی . 

چونکە مندااڵن باوەڕێکی کەسێتیان نیە بە عیسای مەسیح بۆیە ناتوانن 

بەڵگەیەك بخەنە ڕوو لەسەر دوبارە لەدایکبونیان )باپتیزبەڕۆح( ، ئیدی 

 ح دەدەن کە دەبێت مندااڵن باپتیز نەکەن بەئاو . هانی باوەڕدارانئ مەسی

مەگەر دوای باوەڕهێنیانیان بەباوەڕێکی کەسێتی بە عیسای مەسیح وە 

خستنە ڕووی بەڵگەی نوێبونەوەیان و بێتاوان بونیان . ئیدی ئەوان پێیان 



 ٨٠: ٢وایە کە باوەڕ و نوێبونەوەو لەدایبونەوە دیاری خودان ) ئەفەسۆس 

 ( . ١٣ -١٢ :١؛ یۆحەنا  ٩

 

. کاتی ئەنجامدانی باپتیزبەئاو لە سەردەمی نەوەی یەکەمی ٥

باوەڕداراندا پشتی دەبەست بە شێوازی نێردەیی تایبەت لە پەیمانی 

 نوێدا. 

نەوەی یەکەمی باوەڕداران باپتیزدەکران بەئاو لە شێوازی نێردەیی تایبەت 

ێشێنەیەکی نا لە پەیمانی نوێدا . هەموو ئەو باوەڕدارە نوێیانە لە پ

 مەسیحیەوە هاتن ، ئیدی ئەگەر جولەکە بوون یان نەتەوەکان . 

سەرجەم باوەڕدارانی جیهان کۆکن لەسەر ئەوەی کە نەوەی یەکەمی 

 باوەڕداران کاتێ باوەڕیان هێناوە بە عیسای مەسیح باپتیزکراون . 

 

 أ. باپتیزکردنی تاكەکان 

موژدەی ئینجیل ڕاگەیەنرا بۆ تاكەکانی ) پێشینەی جولەکەو سامیری و 

؛ ١: ٤نەتەوەکان( . کاتێ باوەڕیان هێنا ، باپتیزکران بەئاو ) یۆحەنا 

 (. ٤٨ -٤٢،  ٣٦ -٣٤: ١٠؛  ٣٨ -٣٦: ٨؛  ٤١،  ٣٩ -٣٧: ٢کردار 

 ب. باپتیزکردنی تێکڕای خێزانەکان 

ڵەکان و خێزانەکان بە منداڵە موژدەی ئینجیل ڕاگەیەنرا بۆ سەرجەم ما

: ١٦بچوکەکانیشیانەوە . وە کاتێ باوەڕیان هێنا باپتیزکران بەئاو ) کردار 

( . بەاڵم ١٦: ١کۆرنسۆس ١؛  ٨ -٧: ١٨؛  ٣٤ – ٣٠،  ١٥ -١٤

بەڵگەیەك نیە بیسلەمێنێ کە منداڵە بچوکەکانیان باپتیزکرابن بەئاو هەروەها 

  بەڵگەش نیە پێچەوانەکەی بسەلمێنێ .

 

. کاتی ئەنجامدانی باپتیزکردن بەئاو لەسەردەمی نەوەی دوەمی ٦

باوەڕداراندا پشتی دەبەست بە چۆنیەتی تێروانینی باوەڕدارانی مەسیح 

 بۆ ناوەڕۆکی کڵێسای مەسیح لە کتێبی پیرۆزدا . 

 

نەوەی دوەمی باوەڕداران باپتیزکران بەئاو لەشێوازی نێردەیی کڵێسای 

تای ماوەی پەیمانی نوێ . هەموو ئەو باوەڕدارە گەشەکردوودا دوای سەرە



نوێیانەی لەپێشینەی مەسیحی بوون واتە لەدایکوباوکی باوەڕداری بە 

 ڕەچەڵەك مەسیحی لەدایک ببوون هاتن . 

مەسیحیەکانی جیهان هاوڕا نین سەبارەت بەو کاتەی کە نەوەی دوەمی 

 باوەڕداران تیایدا باپتیزکراون . 

دوو الیەن هەیە : واتە سەر بە گەلی خودا بوون  بۆ باپتیزکردن بە ڕۆح

یان لەشی مەسیح ) الیەنی سەربە کۆمەڵە بوون( ، وە واتای 

لەدایکبوونەوەی دوەم یان بێتاوان بوون ) لێخۆشبوون ( ) الیەن لەسەر 

 ئاستی تاك( . 

چونکە باپتیزکردن بە ڕۆح دوو الیەن و واتای هەیە ، ئیدی باوەڕدارانی 

اندا چەندین شێوازی جیاوازیان هەیە بۆ گوزراش لە الیەنی مەسیح لە جیه

کۆمەڵەو الیەنی تاك ئەوەی پەیوەندیان هەیە بە باپتیزی ڕۆح و نیشانە 

 بینراوەکەی کە باپتیزە بەئاو . 

 

أ. هەندێ لە باوەڕدارانی مەسیح ڕێسایەکی بەرتەسکیان هەڵبژاردوە بۆ 

 تێروانین لە کۆمەڵگەی باوەڕداران . 

پێیان وایە ، یەکەم کڵێسا وە بە شێوەیەکی بنەڕەتی لەشی مەسیح ) ئەوان 

ئەویش کۆمەڵگەیەکەن  ٢٧ -١٢: ١٢کۆرنسۆس ١بونەوەرێکی زیندوو ( 

 ( . ٩: ٢پەترۆس  ١گەلی پەیمانی نوێی خودان ) 

بە ڕێژەی یەکەم ، کەسێك سەر بە لەشی مەسیح دەبێت ، وە بە ڕێژەی 

یەکێك لە بەشەکانی ئەو لەشە ، ئەو کات  دوەم تەنها دەبێتە ئەندام لە نێو

باوەڕ دەهێنێ بە عیسای مەسیح وەکو باوەڕی کەسێتی ! بۆیە کڵێسا تەنها 

بریتی نیە لەیەك باوەڕدار لەبەرئەوە باپتیزکردن بەئاو نیشانەیە یان مرۆە 

( ، واتە سەر ١٣: ١٢کۆرنسۆس ١لەسەر کەسەکە کە سەر بە مەسیحە ) 

( ئەوان پێیان وایە هەموو ٢٩ -٢٧: ٣) گەاڵتیە  بە گەلی پەیمانی خودایە

ئەو نمونانەی کە دەیبیننەوە لە گەلی خودا لە پەیمانی نوێدا لە یۆنانیدا " 

( ٢٣: ٢٢؛ زەبور  ٢٨: ٢٩هەواڵ  ٢؛  ٢: ٢٠ئیکلیسیا" بڕوانە ڕابەران 

لە ڕووی مندااڵنی کۆمەڵەی پەیمانی خودا دەبێت گەلی پەیمانی خودا لە 

دا شوێنی بکەون " گەلی خودا " یان " کڵێسا" ؛ لە یۆنانیدا : پەیمانی نوێ

 "ئیکلیسیا" . 



ئەوان دەبن بە دوو بەشەوە سەبارەت بە مندااڵنی باپتیزکراو ئەوەی کە 

پێیان وایە ڕزگاریان بووە ) بێتاوان کراون یان دوبارە لەدایکبوونەوە( ، 

ە زۆربەی وە سەبارەت بە پێدانی مۆڵەتی فەرمی بەئەو  بیروباوەڕ

باوەڕداران پێیان وایە منداالنی باپتیزکراو سەر بە کڵێسان مەگەر کاتێ 

 ٢٦: ٢؛ ٢٢،  ١١: ١سامۆئیل  ١پێچەوانەی ئەوە بن بە ڕوونی ) بڕوانە 

 -١٤: ٣تیمۆساوس  ٢؛  ٥٢ -٤١: ٢؛ لۆقا  ٢٣ -٢٢: ١٢سامۆئیل  ٢؛ 

١٥ . ) 

کتێبی پیرۆز مندااڵنی مێرد یان ژنی باوەڕدار بە " پیرۆز " دادەنێ ئەگەر 

پیاوەکە یان ژنەکەش بێ ابوەڕ بێت بەهۆی باوەڕدارەکەوە پیرۆز دەبێت، 

( . وە گەلی ١٤: ٧کۆرنسۆس ١واتە تەرخانکراون بۆ خودا ئەو مندااڵنە ) 

مەسیح "  کڵێسا لە کۆرنسۆس ئەو مندااڵنەیان بە " پیرۆزەکان لە عیسای

( . بەاڵم کتێبی پیرۆز ناڵێ ١١: ٦؛ بڕوانە  ٢: ١کۆرنسۆس  ١ناو دەبرد ) 

منداڵی ئەوانە یان هاوبەشی باوەڕدارەکە دوبارە لەدایک بوونەوە یان " 

لەڕووی ئەخالقیە پاك بوونەوە" . بەاڵم کتێبی پیرۆز بە "پاکبۆوەی 

یهانی خراپەو پەرستشی " ناویان دەبات ، واتە ئەوان جیابوونەوە لە ج

گاڵو ، وە تەرخان کراون بۆ جیهانی باوەڕداران ، وە ئەوان لەژێر 

کاریگەری هاوبەش یان دایك یان باوکی باوەڕداردان و باوەڕدارانی 

دیکەی کڵێسا . بۆیە مندااڵنی ئەو جۆرە بەشێوەیەکی دەرەکەی وا دادەنرێن 

 کە سەر بەکڵێسان یان لەژێر کاریگەری کڵێسادان . 

ئەو باوەڕدارانە هەروەها بڕوایان بە گرنگی تاك هەیە . بۆیە بەاڵم 

پەیڕەوێکی دیکەی مەسیحی یان پەرستشێکی دیکە زیاد دەکەن کە کتێبی 

پیرۆز لەبارەیەوە فێرکردنی پێشکەش نەکردوە : دەبێت منداڵە 

باپتیزکراوەکانیان کاتێ چوونە نێو تەمەنی هەرزەکاریەوە داننان بە باوەڕە 

( وەك ١٠ -٩: ١٠ندا بنێن لەبەردەم ئەوانی دیکەدا ) ڕۆما کەسێتیەکەیا

 نیشانەیەك لەسەر دوبارە لەدایکبونەوەیان یان بێتاوان بونیان . 

 

هەندێ لە باوەڕدارانی مەسیح ڕێسایەکی بەرتەسکی تاکیان ب. 

 هەڵبژاردوە . 



ئەو باوەڕدارانە پێیان وایە ، گرنگ کڵێسایە یەکەمجار پێش هەموو شتێكی 

وەك کۆمەڵەیەکی ڕێكخراو ) یان ڕێكخراوێك( کە پێکهاتوە لە  دیکە

تاکەکانی باوەڕداران . وە کاتێ مرۆڤ باوەڕ دەهێنێ ، بە ڕێژەی یەکەم 

وەکو تاك دەێت بۆ الی عیسای مەسیح ، پاشان دێتە نێو گەلی خوداوە ، 

(. بەاڵم تێبینی بکە : ئێمە لێرەدا باس لە ٤٢ -٤١: ٢كڵێسا ) کردار 

نێردراوەکان دەکەین کە سەردەمی نەوەی یەکەم تیایدا هاتن بۆ شێوازی 

باوەڕی مەسیح ، وە هیچ باسێك نیە لەبارەی نەوەی دوەمەوە . باپتیزکردن 

بەئاو شێوەیەکی تایبەتە وەك نیشانەو مۆر لەسەر باوەڕدار کە دوبارە 

؛ تیتۆس  ١٦: ٢٢؛  ١٨ -١٧: ٩لەدایک بووە یان بێتاوان کراوە ) کردار 

( .  بەاڵم ئەوانەش گرنگی کۆمەڵەی باوەڕدارانیان بەالوە ٨ -٤: ٣

مەبەستە "کڵێسا بۆیە ئەوانیش هەروەها پەیڕەوکردنێك زیاد دەکەن کە 

: ١٠کتێبی پیرۆز لەبارەیەوە فێڕکردنی پێشکەش نەکردوە . ) مەرقۆس 

 (  . ١٤: ٧کۆرنسۆس ١؛ ١٦ -١٣

ئەم بەشەیان هیچ شتێك ناڵێن لەبارەی ڕزگاریی مندااڵنەوە ) بێتاوان بون و 

( وە ٢٣: ١٢سامۆئیل  ٢دوبارە لەدایکبونەوەیان( بەالم پەیمانی کۆن ) 

( ئەو ١٤: ٧کۆرنسۆس ١؛  ١٣ – ١٠:  ١٠پەیمانی نوێ ) مەرقۆس 

 مندااڵنە بە موڵکی خودا دادەنێن و دەڵێن سەر بەگەلی پەیمانی خودان. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 پوختە :  

     

ڕێسای کۆمەڵەیەك لە تێروانینیان بۆ 

 باپتیز 

* منداڵی بچوک باپتیز دەکرێ وەك 

نیشانەیەك لەسەری کە ئەو تایبەتە 

 بە کڵێسا و سەر بە کڵێسایە .

* هیوایان وایە دواتر باوەڕێکی  

کەسێتی بهێنی بە عیسای مەسیح و 

دان بنێت بە باوەڕەکەیدا وەك 

یەك کە ئەو دوبارە لەدایکبوەو نیشانە

 بێتاوان کراوە .

 

 

 

ڕێسای تاكەکان لە تێڕوانیان بۆ 

 باپتیز 

* منداڵی بچوك تەرخان دەکرێت بۆ 

مەسیح وەك نیشانەیەك لەسەری کە 

ئەو تایبەتەو بەكڵێساو سەر بە 

 کڵێسایە . 

* هیوایان وایە دواتر باوەڕێكێ 

کەسێتی بهێنێ بە عیسای مەسیح و 

دان بنێت بە باوەڕیکەیدا وەك 

نیشانەیەك لەسە دوبارە 

 لەدایکبوونەوەی و بێتاوان بوونی .  

 

 

 ج. بابەتی باپتیزکردنی کەسێك بەئاو دووبارە

 

 . دوو تێروانین هەیە بۆ ئەم بابەتە . ١

 ئەم بابەتە تایبەتە بە ئەوانەی باپتیزکراون بە منداڵی . 

کڵێساکان هاوڕا نین سەبارەت بە ڕێگە دان بە باپتیزکردنی مندااڵن و 

 دواتر باوەڕهێنانی کەسێتی بە عیسای مەسیح . 

 أ. ئەو باوەڕدارانەی دوبارە بوونەوەی باپتیزبەئاو ڕەتدەکەنەوە . 

ئەوان پێداگری دەکەن لەسەر الیەنی کۆمەڵەیی لە باپتیزی ڕۆحی و 

بەگشتی دوبارە بونەوەی باپتیز بەئاو ڕەتدەکەنەوە بۆئەوانەی بە منداڵی 

 باپتیز کراون . 

 ب. ئەو باوەڕدارانەی دوبارەبونەوەی باپتیزبەئاو ڕەتناکەنەوە . 



بە شێوەیەکی ئەوان پێداگری دەکەن لەسەر الیەنی تاك لە باپتیزی ڕۆح 

 گشتی باپتیزی ئەوانە ڕەتناکەنەوە کە پێشتر باپتیز کراون . 

 

. تەنها یەك نمونە هەیە لە کتێبی پیرۆزدا لەسەر دوبارەکردنەوەی ٢

 باپتیزکردن بەئاو. 

دایە کاتێ پۆڵسی نێردراو کۆمەڵێ  ٧ -١: ١٩ئەو تەنها نمونەش لە کردار 

یان وەرنەگرتبوو )واتە قوتابی لە ئەفەسۆس بینی هێشتا ڕۆحی پیرۆز

باپتیزنەکرابوون بە ڕۆح( . ئەوان قوتابی مەسیح نەبوون ، بەڵکوو قوتابی 

یەحیای لەئاوهەڵكێش بوون . تەنانەت هیچیان نەبیستبوو لەبارەی بوونی 

ڕۆحی پیرۆزەوە ، پێدەچێ ئەوانە لەڕێگەی یەکێك لە گەشتە فەرزەکانی 

تی سێ جەژنەکە لە ئۆرشالیم ) حەجی جولەکەوە بووبن بە قوتابی یەحیا کا

( لەو ماوەیەدا کە یەحیای لەئاو هەڵكێش موژدەی دەداو ١٦: ١٦دواوتار 

باپتیزی ئەنجام دەدا لە ڕوباری ئوردون ، ئیدی ئەوانیش لەسەر دەستی 

یەحیا باپتیزکراون وەك نیشانەیەك بۆ ئامادەبونیان لە پێشوازی کردنی 

  (.٨ -٤: ١مەسیاو قبوڵکردنی )مەرقۆس 

ئیدی بەم شێوەیە ، ڕوونە کە ئەو "قوتابیانە" قوتابی عیسای مەسیح 

نەبوون وە باوەڕداری مەسیحیش نەبوون ، بەڵکو قوتابی یەحیای لەئاو 

هەڵكێش بوون . ئەوان بە ڕۆح باپتیز نەکرابوون بەڵکو تەنها بە 

 باپتیزەکەی یەحیا ! 

اندن کە پۆڵس موژدەی ئینجیلی عیسای مەسیحی پێدان و پێی ڕاگەی

پێویستیان بە باوەڕهێنان هەیە بە عیسای مەسیح . وە پێی ڕاگەیاندن کە 

؛ بەراوردی  ٨: ١عیسا باوەڕدارانی بە ڕۆح باپتیز کردووە ) مەرقۆس 

( . ئەوەی عیسا فەرمووبوی ئەویش ١٠ -٩: ١٠بکە بە ڕۆما 

بەڕێکوپێکی پێی دوا : دەبێت مرۆڤ دوبارە لەدایک بێتەوە )سەرلەنوێ( 

 -٣: ٣لەسەرەوە بە ڕۆح تاکو بچێتە نێو شانشینی خوداوە ) یۆحەنا  یان

٨ .) 



قوتابیەکانی یەحیا ئیدی باوەڕیان بە عیسای مەسیح هێناو بەئاو باپتیزکران 

( ئیدی پۆڵس ١٩: ٢٨بەناوی عیسای مەسیح وەك چۆن هاتوە لە )مەتا 

زکران دەستی لەسەر دانان و ڕۆحی پیرۆزیان وەرگرت ) واتە ئەوان باپتی

بە ڕۆحی پیرۆز( . چونکە پۆڵس نێردراوی عیسای مەسیحە بۆیە ئەویش 

: ١٨؛  ١٩ -١٨: ١٦هەروەها هەڵگری کلیلی شانشینی خودایە ) مەتا 

( . کتێبی پیرۆز بۆ ئەو پێشنیارە هەواڵمان ناداتێ کە دەبێت ئەوانە ١٩

 ١٩جارێکی دیکە باپتیزبکرێن . نابێت ئەوەشمان لەبیر بچێت کە کردار 

پێناسەی ڕوداوێکی مێژوویی دەکات بێ ئەوەی هیچ شرۆڤەو شیکاریەکی 

الهوتی ئەو ڕوداوە بکات . بۆیە ، نابێت ئەم ڕوداوە بکرێت بە 

بیروباوەڕێك بۆ هەستان بەکاری باپتیزکردنی دوبارە . ڕوونە کە ئەو 

قوتابیانە باپتیزنەکرابوون بە ڕۆحی پیرۆز ، وە پۆڵسی نێردراو بۆیە 

پتیزی کردن بەئاو وەك نیشانەیەكی بینراو و مۆر لەسەر دوبارە با

باپتیزیان بە ڕۆح . ئەمەش شێوەی نێردراویی بوو کە تیایدا نەوەی 

 یەکەمی باوەڕداران هاتن بۆ باوەڕهێنان بە عیسای مەسیح .  

: ٢وەك چۆن یەکەم کۆمەڵەی جولەکە باوەڕی هێنا بە مەسیح ) کردار 

جولەکە لە سامیریەکان باوەڕیان هێنا بە ( ، وە یەکەم کۆمەڵەی ٤١ -٣٧

( وە یەکەم کۆمەڵەی نەتەوەکان واتە ١٧ -١٢: ٨مەسیح ) کردار 

ناجولەکە باوەڕیان هێنا بە مەسیح وە ئەوانی دیکە لە جولەکە باوەڕیان 

( ، ١٣: ١؛ ئەفەسۆس  ١٣ -١٢: ١٢کۆرنسۆس ١هێنا بە مەسیح دواتر ) 

هەڵكێش بوون ، کاتێ باوەڕیان بە ئەوانە هەمویان قوتابی یەحیای لەئاو

 عیسای مەسیح هێنا ڕۆحی پیرۆزیان وەرگرت!  

 . قوتبایەکانی مەسیح دوبارە باپتیزنەکرانەوە بەئاو . ٣

قوتابیە یەکەمینەکانی عیسا ، یۆحەناو ئەندراوس ، بەئاو باپتیزکران 

 (. ئەوە باپتیزکردنی٤١ -٣٥: ١لەالیەن یەحیای لەئاوهەڵكێشەوە ) یۆحەنا 

( . وە کاتێ ٤: ١تۆبەکردن بوو بۆ لێخۆشبوونی گوناهـ ) مەرقۆس 

باوەڕیان هێنا بە عیسای مەسیح و دوای کەوتن ، جارێکی دیکە 

باپتیزنەکرانەوە بەئاو ، چونکە باپتیزکردن بەئاو لە مەسیحیەتدا هەروەها 

( . بەاڵم دواتر بە ڕۆح ٣٨: ٢هێمایە بۆ لێخۆشبوونی گوناهـ ) کردار 



( ، ئیدی داوایان لێنەکرا جارێکی ٤ -١: ٢؛  ٥: ١ران ) کردار باپتیزک

 دیکە و دوبارە باپتیزبکرێن بە ئاو . 

دوای ئەوەی عیسای مەسیح کارە ڕزگاریەکەی تەواو کرد بە مردنی و 

هەستانەوەی ئیدی دوبارە باپتیزکردنەوەی قوتابیەکان فەرز نەکرا 

 بەسەریاندا . 

 ۆدا گەیشتوونە بە دەرئەنجامی جیاواز. . باوەڕدارانی مەسیح لە ئەمڕ٤

بەتەواوی ڕوونە کە باپتیزکردنەوەی دووەم بۆ قوتابیەکانی یەحیا بابەتی 

باپتیزکردنەوەی دوبارە نیە ەئوەی ئەمڕۆ مشتومڕو جیاوازی زۆری 

لەبارەوە دروستکراوە . بابەتی یەکەم تایبەتە بە باپتیزکردنی مندااڵن 

ڕدارن ، ڕەنگە بابەتی دوەم تایبەت بێت بە ئەوانەی لەدایکوباوکێکی باوە

باپتیزکردنی دوبارە بۆ ئەوانەی کاتێ باوەڕیان هێناوە بە عیسای مەسیح . 

قوتابیەکانی یەحیا تایبەت نەبوون بە عیسای مەسیح و کڵێساکەی ، بۆیە 

جارێکی دیکە باپتیزکرانەوە بەئاو تاکو دوبارە لەدایک بنەوە و سەر بە 

ساکەی بن . بەاڵم قوتابیەکانی مەسیح ئەوانەی سەر بە عیسای مەسیح و کڵێ

 کڵێسا بوون داوایان لێنەکرا جارێکی دیکە باپتیز بکرێنەوە ! 

 بۆیە لێرەدا دوو پرسیار دەخرێتە ڕوو ئەوانیش : 

 " ئایا مندااڵنی باپتیزکراو تایبەتن بە مەسیح و سەر بە کڵێسان ؟" 

دەبێت جارێکی دیکە و دوبارە "ئایا ئەوانەی بە منداڵی باپتیز دەکرێن 

 باپتیز بکرێنەوە کاتێ باوەڕێکی کەسێتی دەهێنن بە عیسای مەسیح ؟" 

 أ. ئەو باوەڕدارانەی ئەنجامدانی دووبارە باپتیزکردنەوە ڕەتدەکەنەوە . 

ئەوان پێیان وایە باوەڕداران کڵێسا کۆمەڵەی باوەڕدارانە )وە باپتیزکراو 

یەکدەگرێت لەگەڵ گەلی بەڵینی خودا لە ڕێگەی باوەڕی دایکوباوک و 

کڵێساکەیانەوە(. ئەوان پێیان وایە کاتێ گەورە دەبێت منداڵە باپتیزکراوەکە 

 )کڵێسا(.  دێت بۆ باوەڕی مەسیح بەشێوەی کەسێتی و سەر بە گەلی خودایە



ئیدی ئەم باپتیزکردنەی واتایەك دەبێت بۆ باپتیزی ڕۆحی و نوێبوونەوەی 

و دەبێتە ڕاستیەك لە ژیانیدا . بۆیە نابێت جارێکی دیکە ئەم کەسە باپتیز 

 بکرێتەوە . 

 ب. ئەو باوەڕدارانەی ڕازین بە بیرۆکەی دوبارە کردنەوەی باپتیزکردن .

) مرۆڤ سەر بە مەسیح و کڵیساو  ئەوان پێیان وایە لەسەر ئاستی تاك

باوەڕە ( ئەوان پێیان وایە کاتێ مرۆڤ دێت بۆ باوەڕی مەسیح دەبێت 

دوبارە باپتیز بکرێتەوە وەك نیشانەیەك بۆ باپتیزی ڕۆحی ، ئەوەی دوبارە 

لەدایکبونەوەیە ) سڕینەوەی هەموو گوناهەکان( ، ئەوان پێیان وایە 

ە لەوەی سەر بە کڵێسای خودا بێت باپتیزکردن بە ڕۆح واتای زیاتری هەی

بیانویەکە بۆ پەیڕەوکردنی دوبارە  ٧ -١: ١٩. ئەوان پێیان وایە کردار 

باپتیزکردنەوە بەئاو ، وەك چۆن بۆ قوتابیەکانی یەحیا ئەنجام درا و هاتن 

 بۆ باوەڕهێنان بەعیسای مەسیح بە شێوەی باوەڕی کەسێتی . 

پێیان وایە باپتیزکردنەوەی دوبارە  الیەنی ئەرێنی ئەم هەڵوێستە ئەوەیە کە

دوای ئەوە دێت کە کەسەکە دێت بۆ باوەڕهێنان بە عیسای مەسیح بە 

شێوەی باوەڕی کەسێتی . باپتیزکردنی باوەڕدار هێمایەکە بۆ باوەڕدار 

لەسەر لەدایکبونەوەی دوبارەی لە ڕۆحی پیرۆزدا ) باپتیزکراو بە ڕۆحی 

دەست دەهێنێت بۆ گوناهەکانی وە پیرۆز( ، ئیدی لێخۆشبوونی تەواو بە

تەنها ئەو کاتە باپتیزکردنی بەئاو واتای دەبێت کە باپتیزکرابێت بە ڕۆح و 

سەرلەنوێ لەدایک بووبێتەوە . چونکە بەمە ئەو شایەتی دەدات ەسەر 

کارەکانی خودا لە ژیانیدا و ئاماژە بە باوەڕەکەی دەکات بە مەسیح ، وە 

کردنی گەلی کڵێساش ،وە  کڵێسا بە نوێژی دەبێتە مایەی هاندان و بەهێز 

 باوەڕەوە و بەهێزەوە بەرەو مزگێنیدان بەڕێدەکەون . 

 

 

 ط. پەیوەندی نیوان باوەڕداران سەبارەت بە باپتیزکردن



. دەبێت هەردوو کۆمەڵەکەی باوەڕداران یەکێتی ڕۆح بپارێزن لە ١

 مەسیحدا . 

 لە ن، كەر بكەبەویستی لەخۆشە وهشەمانەموو ئەرووی هەسە لە" 

 (. ١٤: ٣" ) کۆلۆسی  وهستێتەبەموویان دهواودا هەكی تەكێتییەیە

 .پشتێنی ئاشتی كێتی ڕۆحی پیرۆز بەر بن بۆ پاراستنی یەتێكۆشە" 

 تان كەكەوازهك هیوای بانگە، بۆ یەیەك ڕۆح هەو یە ستەك جەك یەروههە

ڵكێشان" ئاوهەك لەڕ، یەك باوهن شكۆ، یەسیحی خاوهك مەبانگكران، یە

 ( . ٥ -٣: ٤)ئەفەسۆس * 

دەبێت هەردوو کۆمەڵەکە یەکبوون لە لەشی مەسیحدا بپارێزن ) یەك کڵێسا 

موومان هە چونكەباپتیزکردن بە ڕۆحی پیرۆز . "  ە لە سەر ئاستی تاكو

، كەیان ناجولە كەڵكێشراین، جولەئاو هە لە ستەك جەك ڕۆح بۆ یەیە بە

"  وهك ڕۆحمان پێدرا تاكو بیخۆینەموومان یەیان ئازاد، هە كۆیلە

 .  ١٣: ١٢کۆرنسۆس ١

ناکۆکی و کات و شێوازی باپتیزکردن بەئاو بابەت گەلێکن کە جێی 

مشتومڕی ئەوانن ، چونکە کتێبی پیرۆز لەبارەیەوە هیچ فێرکردنێك 

پێشکەش ناکات و فەرمانیش ناکات بە ڕێگەدان یان یان ڕێگەنەدانی . 

 بۆیە هەردوو کۆمەڵەکە دەبێت یەکتری قبوڵ بکەن بەجیاوازیەکانیانەوە 

حوكمدانی  بێن، بەپێشوازیی لێ بكە ڕدا الوازهباوه ی لەوهئە" ...  

سیح پێشوازی ك مەر وهن، هەكتری بكەیە پێشوازی لە بۆیە...  بیروڕاكان

 (. ١٥:٧ -١: ١٤" ڕۆما  ندی خودالێكردین، بۆ شكۆمە

هەردوو کۆمەڵەکە دەبێت یەکتریان خۆش بوێت وەك چۆن مەسیح خۆشی 

 ( . ٤٥ -٣٤: ١٣ویستن بەوەی خۆی لەپێناویاندا بەخت کرد ) یۆحەنا 

ەردوو کۆمەڵەکە پێویستە جەخت بکەنەوە لەسەر ڕاسپاردە کتێبیەکان . ه٢

 نەك ئەو بابەتانەی جێی ناکۆکین . 

زۆرجار باوەڕداران لەسەر بابەتگەلێك ناکۆکن کە کتێبی پیرۆز فێرکردنی 

لەبارەوە نەکردوە وە فەرمانیشی پێنەکردوە یان ڕێگریشی لێ نەکردوە ، 



عیسا هۆشداری دا لە پشتگوێ خستن و بەاڵم بوە بە نەریتی تایەفەیەك .

 رستن،مپەخۆڕایی دهبەوازهێنان لە وشەکانی خودا لە پێناوی نەریت . " 

ی خوداتان ڕاسپارده ئێوه.  نكەڵك دهفێری خە ی مرۆڤانەنها ڕاسپاردهتە

: ٧. ) مەرقۆس  گرتووه وهریتی مرۆڤەنە ستتان بەو ده پشتگوێ خستووه

 ( ! ٢٠ -١: ١٥؛ مەتا  ٨ -٧

سەروو ئەوانەی ن لەكەڕۆیی مەزێدهوە پۆڵسی نێردراو دەفەرموێ : "  

 ( ! ٦: ٤کۆرنسۆس ١)لە کتێبی پیرۆزدا( .  " )   نووسراون

وە عیسا هۆشداری دەدات لەوەی هیچ وشەیەك زیاد بکرێت بۆ کتێبی 

كانی وشە گوێیان لە كە وهمەكەده وانەموو ئەمن ئاگاداری هەپیرۆز "  

زیاد  م پێشبینییانەك بۆ ئەیەسێك وشەركەبێت، هەده ڕتووكەم پەپێشبینیی ئە

دا ڕتووكەم پەلە كات كەر زیاد دهسەی لەردانەو دهوا خودا ئەبكات ئە

 ڕتووكەم پەكانی ئەكی پێشبینییەیەسێكیش وشەر كەگەئە .نووسراون

كات، شی دهبێبە كەپیرۆزه شاره ختی ژیان و لەدره ، خودا لەوهبسڕێتە

 (! ١٩ -١٨: ٢٢" )بینین  .دا نووسراونڕتووكەم پەی لەوهئە

هیچ بەشێك نیە لە کتێبی پیرۆزدا بە ڕوونی فەرمان بکات بە کڵێسا بۆ 

کاتی ئەنجامدانی باپتیزکردن سەبارەت بە نەوەی دوەمی باوەڕداران یان 

. بۆیە ئەم دوو باباتە بوونەتە جێی ناکۆکی . یەك  بەشێوازی ئەنجامدانی

ئاماژەی بۆ کراوە باسی کاتی  ٦ -٤: ٤لەئاوهەڵکێشان کە لە ئەفەسۆس 

ئەنجامدانی باپتیزکردن ناکات یان شێوازەکەی بەڵکو باسی ڕاستی 

 باپتیزکردن دەکات بە ڕۆح و واتاکەی دەکات . 

نی کتێب ێرکردنەکادەبێت باوەڕداران و کڵێساکان ڕاسپاردەکان و ف

 پشتگوێ نەخەن وەك ئەمانەی خوارەوە : 

ئەفەسۆس  * فێرکردن : یەك باپتیزکردن ، ئەویش باپتیزە بەڕۆح )

٦ -٤: ٤ .)  



ەوە . * ڕاسپاردە: پێشوازی لەیەکتر بکەن بەجیاوازی بیروڕاتان

: ١٤یەکتری ڕەت مەکەنەوە و حوکم مەدەن بەسەر یەکتردا ) ڕۆما 

٥ -١.)  

ارەت ە: بیروڕای خۆت مەسەپێنە بەسەر بەرامبەردا سەب* ڕاسپارد 

(.٢٣ -١٣: ١٤بە بابەتە ناکۆکی لەسەرەکان ) ڕۆما   

ڕۆما  * ڕاسپاردە : پێشوازی لەیەکتر بکەن  بۆ شکۆمەندی خودا ) 

٧: ١٥ . )  

* ڕاسپاردە : یەکتریتان خۆش بوێ وەك چۆن مەسیح خۆشی 

 وهشەمانەموو ئەی هەرووسە (،   لە٣٥ -٣٤: ١٣ویستن ) یۆحەنا 

موویان واودا هەكی تەكێتییەیە لە ن، كەر بكەبەویستی لەخۆشە

( . ١٤: ٣)کۆلۆسی  وهستێتەبەده  

 رۆز بەكێتی ڕۆحی پیر بن بۆ پاراستنی یە* ڕاسپاردە :  تێكۆشە

ك ، بۆ یەیەك ڕۆح هەو یە ستەك جەك یەروهپشتێنی ئاشتی هە

ن شكۆ، سیحی خاوهك مەبانگكران،  یە تان كەكەوازهگەهیوای بان

(. ٥ -٣: ٤ڵكێشان،) ئەفەسۆس ئاوهەك لەڕ، یەك باوهیە  

 دەبێت هەموو کڵێساکان و باوەڕداران لە خۆیان بپرسن : 

اکەمدا ؟" " چی دەتوانێ خۆشەویستی و ئاشتی بەهێز بکات لە کڵێس  

دی " چی دەتوانێ خۆشەویستی و ئاشتی بەهێز بکات لە پەیوەن

 کڵێساکەم بە کڵێساکانی دیکەوە ؟" 

ێتی . دەبێت هەردوو کۆمەڵەکە پێداگری بکەن لە سێ بنەمای یەک٣

 نێوان باوەڕداران : 

و  * یەکێتی لە کاروباری ناوەڕۆکیدا )جەوهەر( ) فێرکردنەکان

 ڕاسپاردە سەرەکیەکانی کتێبی پیرۆز (، 

ۆکین( ،* یەکیرتی قبوڵکردن لە بابەتی دیکەدا )ئەوانەی جێی ناک  



* خۆشەویستی لە هەموو شتكێدا .   

  

 ی . پوختەی بابەتی باپتیز لە مەسیحیەتدا

او  . ە بە ڕۆح و باپتیزە بەئ. باپتیز لە مەسیحیەتدا باپتیز١  

ەویش باپتیزی یەکەم لە مەسیحدا کە پێش هەموو شتێكی دیکەیە ئ

 باپتیزی نەبینراوە ، باپتیز بە ڕۆح .

ی نەبینراو باپتیز بەئاو نیشانەیەکی بینراوە و مۆرە لەسەر باپتیز

 باپتیزبەڕۆحی پیرۆز . 

ایکبونەوە ەدتەنها کەسێك عیسایە کە خەڵکی باپتیزدەکات بە ڕۆح . ل

 لەسەرەوە .

انەو مۆرە باوەڕداران بەئاو باپتیز ئەنجام دەدەن ، وە باپتیزبەئاو نیس

 کە خودا دەیبەخشێ بۆ ڕاستیەکەی ناوەڕۆکدار . 

 باپتیزبەڕۆح واتە: 

أ،  ٤ -٣: ٦* یەکگرتن لەگەڵ عیسای مەسیح لە مردنیدا ) ڕۆما 

أ(، ٥  

 ٤: ٦ەوەیدا ) ڕۆما * وە یەکگرتن لەگەڵ عیسای مەسیح لە هەستان

ب (.  ٥ب ،   

 باپتیزکردن بەڕۆح دەبێتە هۆی :

( ، ئەوەی ناخە کۆنەکە  ٢٩ -٢٨: ٢* خەتەنەکردنی دڵ ) ڕۆما  

وناهـ لەگەڵ مەسیح لەخاچ دەدرێ تاکو باوەڕدار بە کۆیالیەتی بۆ گ

( ، ٢٣: ٤؛ ئەفەسۆس  ٦: ٦نەمێنێتەوە ) ڕۆما   



( ئەوەی لە ١٩: ٢٨) مەتا  * وە یەکگرتن لەگەڵ خودای سێ ئوقنوم

یسای ڕێگەیەوە ناخێکی نوێ بەشداری پێدەکات لەکاری ڕزگاری ع

( . ٧ -٥: ٢؛  ٧ -٣: ١مەسیح بەتەواوەتی ) ئەفەسۆس   

 باپتیزکردن بە ڕۆح کاریگەری هەیە لەسەر :

تۆس * ڕابردووت : دوبارە لەدایک بوویتەوە ) نوێ بوویتەوە ؛ تی 

 ت ) گوناهەکانت بەر لێخۆشبوون( ، وە بێتاوان کرای٨ -٤: ٣

( ، وە ڕزگارت بوو لە هەستکردن بە تاوان ٨ -٦: ٤کەوت ؛ ڕۆما 

: ٥( ، وە لە توڕەیی خودا ) ڕۆما ٧ -٦: ٦و هێزی گوناهە ) ڕۆما 

١٠ -٩.)  

( ٢٩ -٢٦: ٣* ئێستات : ئێستا تۆ ئەندامی لە گەلی خودا ) گەاڵتیە  

(، وە ئەندامی لە ٨ -٣: ٣، وەهاواڵتی شانشینی خودای ) یۆحەنا 

؛ ئەفەسۆس  ١٣ -١٢: ١٢کۆرنسۆس ١جەستەی مەسیحدا )کڵێسا ؛ 

ە ( . ئێستا وات لێهاتوە حەز دەکەیت بە ژیان ل٦: ٣؛  ٢٢ -١٩: ٢

: ٦ۆما پیرۆزیدا بە پاكوبێگەردی ، وە دەتوانی بەو شێوەیە بژی ) ڕ

( ، وە بەردەوام دەبیت لە گەشەکردن لەژیانی ١٩،  ١٤ -١١

ە ببنە بی بوونی مەسیح ، وە هاوکاری ئەوانی دیکە دەکەیت کبەقوتا

( .٢٠ -١٩: ٢٨قوتابی مەسیح ) مەتا   

( وە هەروەها ٣ -١: ٣* ئایندەت :  ڕۆحت دەگۆڕێ ) یۆحەنا  

( تا وەك شێوەیەی ڕۆح و جەستەی ٢١ -٢: ٣جەستەت ) فیلیپی 

وێ مەسیحی لێ بێت ، ئیدی زیندوو دەبیتەوە لەسەر زەویەکی ن

( . ٥ -١: ٢١ەردەم خودا بۆ هەتاهەتایە ) بینین لەب  

. کاتێ باپتیزبە ڕۆح  لە باپتیزبەئاو  جیادەکرێتەوە . ٢  

ە دردەخات کە کاتێ باپتیزبەئاو جیادەکرێتەوە لە باپتیز بەڕۆح ، ئەو

ەکانیان وایە بیروڕایەکی نا کتێبیە ، بۆ نمونە ، هەندێ کەس فێرکردن

یان وە یعمەتی خودا دەڕژێتە سەرکە خەکی باپتیزدەکرێن بەئاو ن

ە( وە دەست لەسەر دانانیان دەبێتە هۆی باپتیزبەڕۆح ) نوێبونەو



رایەکی ناکتێبی کاتێ باپتیزبەڕۆح جیا دەکرێتەوە لە باپتیزبەئاو بیرو

 دەردەخات . 

بەڕۆح  دەبێت باوەڕداران جیاوازی بکەن بە ڕوونی لە نێوان باپتیز

( وە پڕبوون لە ١٨ -١٤: ١١ ئەوەی یەکجار ڕوودەدات ) کردار

 ڕۆحی پیرۆز ئەوەی ڕوداوێکی بەردەوامەو دوبارەیە ) ئەفەسۆس

١٨: ٥ . )  

رناکات بۆ . کتێبی پیرۆز شێوازێکی کردارەکی دیاریکراومان فێ٣

 باپتیزکردن بەئاو. 

ەیدا لەگەڵ ئەوەی وشەی "باپتیزدەکات" لە وەرگێڕانە یۆنانیەک

ۆی نقوم نا ئایینیدا بە واتای " خباپتیزۆ بەکار دێت لە کاروباری 

م دەکات " یان " بەشێکی نقوم دەکات " یان " خۆی دەشوات" بەاڵ

شەی لەبەکارهێنانی کتێبدا واتای "ڕۆحی" هەیە یان "پەرستش" و

باپتیزدەکات بەکار دێت وەك ئاماژەیەك بۆ : * پەرستشە 

بە زکردن شوشتنەکان و پاککردنەوەکان لە پەیمانی کۆندا ، * باپتی

ڕۆح لە پەیمانی کۆندا ، ئەوەیە دەشۆرێتەوەو گوناهەکانی 

 دەسڕێنەوە ، وە مەسیح لەبەردەکات ، * باپتیزکردن بەئاو لە

داران پەیمانی نوێدا هێمایە بۆ باپتیزکردن بەڕۆح . دەبێت باوەڕ

یزکردن . هەمان بیروڕای کتێبی پیرۆزیان هەبێت سەبارەت بە باپت

ەرمانیش وازی ئەنجامدانی ناکات وە فچونکە کتێبی پیرۆز باسی شێ

کراو بۆیە ناکات بە ڕێگرتن لێی یان ڕێگەپێدانی شیوازێکی دیاری

ت هەر باوەڕدارێك سەرپشکە لە هەڵبژاردنی شێوازێك بەاڵم دەبێ

 شێوازی خۆیان نەسەپێنن بەسەر ئەوانی دیکەدا و حوکم نەدەن

 بەسەر باوەڕدارانی دیکەدا لەسەر جیاوازی شێوازیان . 

  

   

  



 


