ڕێبەری پێنجەم – وانەی سێ یەم
١

نوێژ

نوێژ بکە و کۆمەڵەکەت تەرخان بکە بۆ پڕۆگرامەکانی ئەم ڕاهێنانەی
بونیادنانی کڵێسای مەسیح .
٢

بەشداریکردن {  ٢٠خولەك } ئینجیلی مەرقۆس

بە نۆرە بەشداری بکەن و ( بڕواننە پەڕاوی تێبینیەکانتان ) ئەوەی لە
خەڵوەتتان لەگەڵ خودا فێری بوون لەبارەی ئەو بەشەی کە دیاری کراوە
بۆتان ( مەرقۆس . ) ٩ : ١١-١ :٨
٣

لەبەرکردن (  ٥خولەك ) خۆشەویستی  :مەرقۆس ٣١ -٣٠ :١٢

بە شێوەی گروپی دوانەیی ( دوو باوەڕدار پێکەوە ) پێداچونەوە بکەن :
خۆشەویستی مەرقۆس .٣١ -٣٠ :١٢
٤

فێرکردن ( ٨٥خولەك ) هەینی مەزن  :یادی مردنی عیسای مەسیح

پێشەکی  :ڕۆژی هەینی مەزن ئەو جەژنەیە بۆ باوەڕدارانی مەسیح
کە تیایدا یادی مردنی عیسای مەسیح دەکەینەوە  .وە ئەوە فێر دەبین کە
کتێبی پیرۆز دەیڵێت لەبارەی مردنی عیسای مەسیح لە بری گوناهەی
جیهان  .وە ئەوەش دەبینین کە چۆن پەیمانی کۆن پێشبینی مردنی
عیسای کردوە  .هەروەها ئەوەش دەبینین کاتێ عیسا مرد لەسەرخاچ
چی ڕوویدا  .وە ئەوەش فێر دەبین کە بۆ چی مردنی عیسا لەسەر خاچ
زۆر گرنگە بۆ ئێمە .

لە ڕۆژمێری جولەکەدا  ،سەرەتای ڕۆژی هەینی بە خۆرئاوابوونی
ڕۆژی پێنج شەممە دەست پێدەکات  ،وە کۆتایی پێدێت بە خۆرهەاڵتنی
ڕۆژی هەینی  .هەرچەندە هەندێ کەس ئەم هەینی یە بە "هەینی
پەژارە" ناودەبەن  ،بەاڵم بەالی ئێمەوە "هەینی مەزنە" چونکە تیایدا
ڕزگاریمان دەستکەوت بە هۆی مردنی عیسا لە بری ئێمە ئەوە
باشترین شتە کە ڕویداوە بۆمان ! لەگەڵ ئەوەی ئەم هەینی یە زۆر
ماتەمدار بوو بۆ قوتابیەکان  ،بەاڵم بوە ڕۆژی خۆشی و شادی دوای
هەستانەوەی عیسای مەسیح لە نێو مردوان  .مردنی عیسای مەسیح
نیوەی یەکەمی گرنگترین ڕوداو بوو لەهەموو مێژووی مرۆڤایەتیدا:
مردن و هەستانەوەی عیسای مەسیح !
بەم شێوەیە  ،هیچ ڕوداوێك نیە لە مێژوودا ،نە کتێبەکان  ،نە گۆڤارو
ڕۆژنامەو ئیستگەو تەلەفزیۆن و دەزگاکانی ڕاگەیاندنی دیکە مەزنتر و
گرنگ تر بێت لە مردن و هەستانەوەی عیسای مەسیح !
(أ) پیشبینیەکان لەبارەی مردنی عیسای مەسیح
 -١بەشی  ٢١لە سیپارەی ژمارە وێنەیەکی شیکاریە لە پەیمانی کۆن
لەبارەی مردنی عیسای مەسیحەوە
(أ) ژمارە  ٩ -٤ :٢١بخوێنەوە .
سیپارەی ژمارە لە پەیمانی کۆندا دەخوێنینەوە لەبارەی ڕوداوێکەوە
دەدوێ کە پێش ساڵی  ١٤٠٠پ.ز ڕویداوە .گەلی ئیسرائیل یاخی بوون
لە خوداو لە موسای پێغەمبەر بە هۆی ئەو ناڕەحەتی و
تەنگوچەڵەمانەی توشی هاتبوون  ،وە بە هۆی ئەو خۆراکەی کە لە
بیاباندا دەیانخوارد .خودا گوێبیستی یاخی بوونەکەیان بوو وە هەڵوێستی
دڵیانی دەبینی لەبرەمابەر خۆی و موسا ئەوە بوو سزای دان بەوەی
ماری ژەهراوی بۆ ناردن و زۆرینەیان مردن  .دوای ئەوەی موسا لە
خودا پاڕایەوە بۆیان  ،خوداوەند فەرمانی کرد بە موسا کە مارێكی مس
دروست بکات و بە ستونێکی بااڵوە بەرزی بکاتەوە تاکو هەموان
بیبینن  .بۆئەوەی هەر کامێکیان مار پێوەیدا و ڕوانیە مارە مسەکە بژی
 .بەاڵم ئەوەی مار پێوەیداو بەڵێنی خودای ڕەتکردەوە و بەچاوی
باوەڕەوە نەیڕوانیە مارە مسەکە ئەوە دەمرێت .بەم شێوەیە  ،تەنها

مەرجی وخودا بۆ گوناهباران بۆ ئەوەی بژین ئەوە بوو کە باوەڕ بە
وشەکەی بکەن و گوێڕایەڵی بن .
(ب) یۆحەنا  ١٩ -١٤ :٣بخوێنەوە.
لە پەیمانی نوێ دا  ،عیسا ئەم وێنە و هێمایەی ڕونکردەوە  .ئەو مارە
مسەی بەرز کرایەوە وەك هێمایەیەك ئاماژە بە عیسای مەسیح دەکات کە
لەسەر خاچ بەرز کرایەوە  .بە مردنی عیسای مەسیح لەسەر خاچ ئەم
هێمایە هاتەدی .وە هەر یەکێك باوەڕ بە عیسای مەسیح بهێنێ لەناوناچێت
بەڵکو ژیانی هەتاهەتایی دەبێت !
 -٢ئیشایا  ١٢ :٥٣ -١٣ :٥٢پێشبینیەکی گرنگە لە پەیمانی کۆندا لەبارەی
مردنی عیسای مەسیح .
بڕوانە ڕێبەری پێنجەم  ،پاشکۆی یەکەم .

 -٣پێشبینیەکانی تر لە پەیمانی کۆندا لەبارەی مردنی عیسای مەسیح .
(أ) زەکەریا  ١٠ :١٢بخوێنەوە .
ئەم پێشبینیە مێژوەکەی دەگەڕێتەوە بۆ ساڵی  ٥٢٠پ.ز لەبارەی ئەو
نرخەی کە یەهوزا لە بەرامبەر ناپاكیەکەی دژ بە عیسا وەریگرت  ،وە
یەهوزا چی لێکرد  ،وە لە کۆتاییدا چۆن بەکاریان هێنا ( مەتا -١٤ :٢٦
١٦؛ .) ١٠ -٣ :٢٧
(ب) زەکەریا  ١٠ :١٢بخوێنەوە.
ئەم پێشبینیە لەبارەی سەربازێکەوەیە کە ڕم دەکات بە الکەلەی عیسادا .
یۆحەنا ئەمەی هەموو بینیوە ( یۆحەنا .)٣٧ -٣٤ :١٩
(ج) زەبور  ٢١ -٢٠ :٦٩بخوێنەوە.

مێژوی ئەم پێشبینیە دەگەڕێتەوە بۆ ساڵی  ١٠٠٠پ.ز  ،باس لە ئازارە
زۆرەکانی عیسا دەکات لەسەر خاچ .وە باس لەوە دەکات کە دواتر کۆمەڵێ
خەڵکی خراپەکار لە خاچی دەدەن ( زەبور ١٦ :٢٢؛ یۆحەنا -١٦ :١٩
 .)١٨پاشان جلوبەرگەکەی دابەش دەکەن بە تیروپشك ( زەبور ١٨ :٢٢؛
یۆحەنا  .)٢٤ -٢٣ :١٩وە خراپەکاران توانج و خراپەو سوکایەتی و
گاڵتەی پێدەکەن (  ٧ -٦ :٢٢؛ مەتا  .)٤٤ -٣٩ :٢٧وە عیسا هەست بە
تینویەتیەکی زۆر دەکات ( زەبور  ١٥ :٢٢؛ یۆحەنا  .)٢٨ :١٩وە عیسا لە
ڕادەبەدەر دەناڵێنێ ئازار دەچێژێ بە هۆی ئەوەی باوك وازی لێهێناوە (
زەبور ١ :٢٢؛ .)٤٦ :٢٧
(د) زەبور  ٥ :٣١بخوێنەوە .
ئەم پێشبینیە لەبارەی کۆتا وشەکانی عیساوەیە لەسەر خاچ ( لۆقا :٢٣
.)٤٦
(هـ) زەبور  ٨ -٦ :٤٠بخوێنەوە.
ئەم پێشبینیە لەبارەی قوربانی الشەی پێشکەشکراوی عیسای مەسیحەوەیە
کە بوە جێگرەوەی هەموو قوربانیە ئاژەڵیەکان و باوەڕداران پیرۆز دەبن
پێی ( عیبرانیەکان .)١٠ -٥ :١٠

( ب ) ڕوداوەکانی دەوروبەر لە کاتی مردنی عیسای مەسیحدا
 -١پێشبینەکان لە پەیمانی نوێ لەبارەی مردنی عیسای مەسیح .
مەرقۆس ٣١ :٨؛ ٣١ :٩؛  ٣٤-٣٣ :١٠بخوێنەوە.
عیسای مەسیح لە پێش مردنیدا النی کەم سێ جار پێشبینی کرد کە ئەو
دەمرێ و دواتر هەڵدەستێتەوە لە نێو مردوان  .وە زۆر بە وردەکاریەوە
پێشبینی کردوە چی بەسەر دێت  ،وە کێن ئەوانەی هەڵدەستن بە
ئەنجامدانی ڕوداوەکە  ،هەروەها کات و شوێنی ڕوودانی  ،وە یەکێکیان
ناپاکی لەگەڵ دەکات و لەگەڵ ڕابەرە ئاینیەکانی جولەکە لە ئۆرشالیم

ڕێکدەکەوێ و دەیدات بە دەستەوە  .وە ئەوانە ڕەتی دەکەنەوەو دان نانێن
بەوەدا کە ئەو مەسیا بێت .وە تۆمەتباری دەکەن و بڕیاری مردنی دەدەن ،
وە ڕادەستی ڕۆمە ناجولەکەکانی دەکەن  .وە ناجولەکەکان سوکایەتی و
گاڵتەی پێ دەکەن  ،وە تفی تێ دەگرن  ،وە بەرقامچی دەدەن ،وە لە
کۆتاییدا دەیکوژن  .وە دوای سێ ڕۆژ ،هەڵدەستێتەوە لە مردن ! هەروەها
عیسا پێشبینی کرد هەموو ئەو ڕوداوانە دەبێت ڕوو بدەن چونکە بەشێکە
لە پالنی جاویدانەی خودا  ،وە لەبەرئەوەی پەیمانی کۆن پێشبینی کردوە ،
وە تاقە ڕێگەیە بۆ کەفارەتی گوناهە !
هەموو ئەم پێشبینیانە لەبارەی مردنی عیسا و هەستانەوەی هاتەدی وەك
چۆن عیسا پێشبینی کرد بۆ خۆی وە هەروەك چۆن لە پەیمانی کۆنیشدا
هاتبوون .هیچ پێغەمبەرێك هاوشێوەی عیسا نیە ! هەروەها هیچ
پێغەمبەرێكی دیکە بەم جۆرە بەوردەکاریەوە پێشبینی نەکردوە ! بەم
شێوەیە  ،عیسا لە خاچدرا و لەنێو مردوان هەستایەوە بە ڕاستی  .وە هیچ
پێغەمبەرێكی ڕاستەقینەو هیچ پێغەمبەرێکی ساختە لە مێژوی مرۆڤایەتیدا
لە مردن هەڵنەستاوەتەوە ! بە درێژایی مێژوو هەموو پێغەمبەران دوای
ژیانیان ومردن و تا ئێستا لەگۆڕەکانیاندان  .بەاڵم عیسای مەسیح تاقە
مرۆڤێکە کە هەستایەوە لە نێوان مردوان و تا ئێستاش زیندوە ! ئەم
ڕاستیەش بەڵگەیەکی تەواوە  ،کە عیسای مەسیح مەزنترە لە پێغەمبەر بە
مسۆگەری  .بە دڵنییایەوە مەسیح تەنها پێغەمبەر نیە بەڵکو زۆر زۆر لەوە
زیاترە !
 -٢ناپاکی کردن لە عیسا و دەستگیرکردنی و دادگایی کردنی .

لە چوار ئینجیلەکەدا دەبینین کە چۆن یەهوزا ناپاکی دەکات لە عیسا
بەرامبەر بە سی پارچە زیو  .وە دوای نوێژکردنی لە باخی جەسیمانی ،
پاسەوانەکانی پەرستگا هەڵدەستن بە دەستگیرکردنی .
(أ) سێ دادگایی کردنی لەالیەن جولەکەوە .

یۆحەنا ٢٤ -١٩ ،١٤ -١٢ :١٨؛ مەتا ٦٨ -٥٧ :٢٦؛ لۆقا ٧١ -٦٦ :٢٢
بخوێنەوە .
لە نێوان نیوە شەو و چەند کاژێرێکی سەرلەبەیانی ڕۆژی هەینی دا ،
عیسا دادگایی کرا لەبەردەم حەنان ئەوەی خەزوری قەیافا بوو  .پاشان
دادگایی کرا لەبەردەم قەیافا ئەوەی سەرۆکی کاهینەکان بوو لەو ساڵەدا .
وە دواتر هەموو ڕابەرانی جولەکە کۆبوونەوە لە سەنهەدرین و دادگایی
عیسایان کرد .
(ب) سێ دادگایی کردنی لەبەردەم ناجولەکەکان .
لۆقا ٢٥ -١ :٢٣؛ یۆحەنا  ٤٠ -٢٨ :١٨بخوێنەوە.
سەرلەبەیانی ڕۆژی هەینی  ،عیسا لەبەردەم پیالتۆس ئەوەی دەسەاڵتداری
یەهودیا بوو دادگایی کرا .پاشان لەبەردەم هێرۆدسی پاشا کە دەسەاڵتداری
جەلیل بوو دادگایی کرا  .وە دواتر  ،پیالتۆس جارێکی تر هەستا بە
دادگایی کردنی .
بەم شێوەیە  ،عیسا دادگایی کراو جولەکەو ناجولەکە ڕەتیان کردەوە  .وە
تۆمەتباریان کردو بە دەستی ڕابەرە ئاینیەکانی جولەکەو دەسەاڵتدارە
مەدەنیەکانی جیهان کوژرا  .لەگەڵ ئەوەشدا  ،بێگومان بێتاوان بوو!
 -٣لەخاچدانی عیسا .
لۆقا ٥٦ -٢٦ :٢٣؛ یۆحەنا  ٤٢ -١٦ :١٩بخوێنەوە .
لە دەوروبەری کاتژمێر نۆی بەیانی ڕۆژی هەینی ڕێکەوتی  ١٥ی
ئەپریل  ،عیسا لە خاچدرا لە شوێنێك پێی دەوترێ " شوێنی کاسەسەر".
سەربازەکان دەستی و پێیەکانیان بە بزماری ئاسنینی درێژ بزمارکوت
کرد لەسەر خاچی تەختەدار پاشان خاچەکەیان بەرزکردەوەو بەشی
خوارەوەی خاچەکەیان خستە نێو چاڵەوە بۆ ئەوەی خاچەکە جێگیر بێت بە
تەواوی لە شوێنی خۆیدا  ( .زەبور ١٦ :٢٢؛ لۆقا  ٤٠ -٣٩ :٢٤؛ یۆحەنا
 )٢٥ :٢٠ئازارەکانی بە هۆی داکوتینی بزمارەکان بە دەست و پێیەوە
هەروەها بەرزکردنەوەی خاچەکەو هەڵواسینی لەسەر خاچەکە بۆ ماوەی

چەندین کاتژمێر هەموو ئەمانە ئازاربەخش بوون و ناخۆشترین و
ئەوپەڕی ئازار بوون  .لەخاچدان ئەو کات بە ناخۆشترین شێوازی سێدارە
ناودەبرا  .چونکە ئازارو شەکەت بوونی دەبونە هۆکار بۆ مردنی
لەسەرخۆی کەسەکە  .وە نەریتی ڕۆمەکان وابوو ئەو کەسەی لەخاچدەدرا
لەسەر تابلۆیەك تاوانەکەیان دەنوسی و بە بزمار بە بەشی هەرە سەرەوەی
خاچەکەیاندا دەکوتا .وە چونکە پیالتۆس هیچ تاوان و خراپەیەکی
نەدۆزیەوە  ،نوسی  :عیسای مەسیحی ناسیری پاشای جولەکە  .ئینجا
سەربازەکان تیروپشکیان کرد بۆ دابەشکردنی جلوبەرگی عیسا  .وە ئەو
جولەکانەی بەوێدا تێپەڕ دەبوون گاڵتەو سوکایەتیان بە عیسا دەکردو
ئاڵنگارییان دەکرد بەوەی لە خاچەکە بێتە خوارەوەو خۆی ڕزگار بکات .
دوو دز لەوێدا لەگەڵ عیسا لەخاچدرابوون  :یەکەمیان الی دەستە ڕاستی و
دووەمیان الی دەستە چەپی  .هەر لەسەر خاچ  ،عیسا لەو دوانە خۆش بوو
 .لە کاژێری  ١٢ی نیوەڕۆ تا سێ ی دوا نیوەڕۆ  ،تاریکی باڵی کێشا
بەسەر زەویدا  .لە کۆتاییدا عیسا گیانە مرۆڤانەکەی سپارد و دایە دەست
باوکی ئاسمانی  .وە کاتێ عیسا مرد  ،پەردەی پەرستگا شەق بوو لە
سەرەوە بۆ خوارەوە وەك ئاماژەیەك بۆ مردنی عیسا و چیدی پێوێست
نەبوونی پەرستگاکان و قوربانی پێشکەشکردن کە هیچ النەو شوێنێکی
ئایینی و ئاهەنگ و جەژن ناتوانێ خەڵکی لە گوناهەکانیان ڕزگار بکات!
( مەتا .)٥١ :٢٧
 -4پەرچەکرداری جیاواز بەرامبەر مردنی عیسا.
پێشەکی  :زۆرێك لە خەڵکی لە ڕوداوەکانی دەروبەری مردنی عیسای
مەسیح لە ڕۆژی هەینی ئەوکات بەشداریان کرد .ئەو خەڵکانەی لە
چواردەوری خاچ وەستابوون چەندین الیەنی جیاواز بوون  .هەر الیەنێك
پەرچەکرداری جیاوازی هەبوو سەبارەت بە مردنی عیسا.
ئاشکرای بکە و ،وتوێژی لەبارەوە بکە  :بەدەنگەوەهاتنی الیەنە
جیاوازەکانی خەڵکی چۆن بوو سەبارەت بە مردنی عیسا ؟
تێبینیەکان :

یەهوزا خۆی بە قوتابی عیسا دەردەخست  ،بەاڵم ناپاکی لێکرد .دوای ئەوە
یەهوزا پەشیمان بوو لە ناپاکیەکەی ،بەاڵم تۆبەی نەکرد ( بڕوانە ٢
کۆرنسۆس  .)١١ -١٠ :٧سی پارچە زیوەکەی گەڕاندەوەو خۆی خنکان (
مەتا ٥ -٣ :٢٧؛ عیبرانیەکان .)٦ -٥ :٦
پەترۆس هاتەوە یادی کە ئامادەبوو لە پێناوی عیسا بمرێ  ،بەاڵم سێ جار
نکۆڵی لێکرد ( یۆحەنا ٣٨ -٣٦ :١٣؛ .)٢٧ -٢٥ ، ١٨-١٥ :١٨
یۆحەنا لە ترسا هەاڵت  ،بەاڵم خۆشەویستیەکەی بۆی پاڵنەرێك بوو ،
ئەوەبوو لە دوورەوە دوای عیسا کەوت ( مەتا ٥٦ :٢٦؛ یۆحەنا )١٥ :١٨
.
حەنان (یەکەمین کەس بوو کە عیسای دادگایی کرد) دادگاییەك بێ ئەوەی
گوێ لە شایەتە ڕاستگۆکان بگیرێ تیایدا  ،هەرچەندە گوێگرتن لە
شایەتەکان مەرج و داواکاریەکی تەوراتە لە پەیمانی کۆندا  .بەمەش
دەرکەوت کە حەنان دوور بوو لە ڕاستی و بە فێڵ و درۆ عیسای تۆمەتبار
کرد نەك وەکو شوێنکەوتەی ڕاستی .بەاڵم عیسا ڕەتی کردەوە دژ بە خۆی
شایەتی بدات .هەروەك ووتی من بە ئاشکرا بۆ جیهان دوام و بە
خۆشحاڵیەوە پێشوازیم کرد لەوانەی گوێبیستی فێرکردنەکانم بوون .
ئەمەش تەواو پێچەوانەی پالنە نهێنیە گاڵوەکەی سەنهەدرین ی جولەکە
بوو ( یۆحەنا !) ٢٤-١٩ ،١٤ -١٢ :١٨
قەیافا (دوەم کەس بوو کە عیسای دادگایی کرد) دادگاییەکی ساختە و پەلەو
خێرا بوو هەروەها بە ئامادە بوونی چەند شایەتێکی ساختە  .قەیافا وا خۆی
دەرخست کە دادوەرێکی دادپەروەرە  ،بەاڵم ئەنجامی دادگاییەکە پێشتر
بڕیاری لەسەر درابوو ! سەرۆك کاهینەکان و فەریسیەکان پێشتر
بڕیاریان دابوو بە لەسێدارەدانی عیسا ! بەاڵم بۆئەوەی دڵنیا بن بەتەواوی
لە کوشتنی ،دەبوو ئەنجومەنی جولەکە یەکەمجار دادگایی بکات ( مەتا
١٤ :١٢؛ لۆقا ٢ :٢٢؛ یۆحەنا ٥٧ ،٥٣ -٤٩ :١١؛ ١٤ :١٨؛ مەتا :٢٦
.)٦٨ -٥٧

سەنهەدرین ی جولەکە پێکهاتبوو لە سەرانی سیاسی و ئایینی گەل الیەنی
سێ یەم بوو کە عیسای دادگایی کرد  .بەاڵم دادگاییەکی خێراو بەپەلەو
ساختە  .ئەندامەکانی سەنهەدرینی جولەکە ئیرەییان دەبرد بە عیسا بە هۆی
ئەو کاریگەریە مەزنەی هەیبوو لەسەر خەڵکەکە .لەو دادگاییە فەرمیەدا ،
ئەندامانی سەنهەدرین ڕەزامەندیان نیشاندا بە تێپەڕاندنی بڕیارە پالنگێڕیە
نهێنیەکەیان ( مەتا  .)١٤ :١٢لەسەروو ئەمانەوە  ،کەوتنە گەمە کردن بە
هۆکارە ڕاستیەکانی لەسێدارەدانی عیسا لەڕێگەی تۆمەتبارکردنی
ساختەوە لەبەردەم پیالتۆس گوایە گەلی وروژاندوە لە ڕووی سیاسیەوە (
لۆقا  ٧١ -٦٦ :٢٢؛ ٢ -١ :٢٣؛ مەتا .)١٨ :٢٧
پیالتۆس ( چوارەم کەس بوو کە عیسای دادگایی کرد) دادگاییەکی
ستەمکارانەی دیکە  .لەگەڵ ئەوەی دڵنیابوو لە بێتاوانی عیسا  ،بەاڵم
ڕادەستی خاچی کرد  .ئەوەی پیالتۆسی هاندا بۆ ئەم ستەمە خۆپەرستی
بوو چونکە دەترسا پلەو پۆستەکەی لەدەست بدات ( مەتا ٢٦ -١١ :٢٧؛
یۆحەنا .)١٦ :١٩ -٢٨ :١٨
هێرۆدسی پاشا ( پێنجەم کەس بوو کە عیسای دادگایی کرد) ویستی بۆ
کات بەسەربردنی خۆی بەکاری بهێنێ  .چاوەڕوانی ئەوەی دەکرد عیسا
هەندێ کاری پەرجو بکات لەبەرچاویدا  .بەاڵم کاتێ عیسا بە بێدەنگی
مایەوە  ،بەهەمان شێوەی پیالتۆس سەربازەکانی هێرۆدس کەوتنە
سوکایەتی و گاڵتەجاڕی پێکردنی ( لۆقا .)١٢ -٥ :٢٣
ژنانی ئۆرشالیم .هەندێ ژنی ئۆرشالیم دوای کەوتبوون دەگریان و
هاوسۆز بوون بۆی  .بەزەییان پێیدا دەهاتەوە بێ ئەوەی ئاگایان لە دۆخی
پەرێشانی خۆیان بێت  .هەروەها ئەوان بێ ئاگا بوون لە چارەنوس و
ئایندەی عیسا کە مسۆگەر بوو  ،وە بێ ئاگا بوون لەوەی ئەگەر تۆبە
نەکەن ئەوا چارەنوس و ئایندەی خۆیان و منداڵەکانیان مسۆگەر نیە لە
داهاتودا  ،دانیشتوانی ئۆرشالیم پێکهاتبوون لە بێ باوەڕان  .بەاڵم خودا
چاوپۆشی ناکات لە گوناهەو یاخی بوون  .لەبەرئەوە ئەگەر گەلی
ئیسرائیل تۆبە نەکەن ئەوا سزایان دەدات( لۆقا .)٣١ -٢٧ :٢٣

سەربازەکان ئەوانەی عیسایان لەخاچدا فەرمانیان جێبەجێ دەکرد وە
بەالیانەوە وا بوو تەنها هەڵدەستن بەکاری خۆیان  .بەاڵم سنوری
بەرپرسیارێتی خۆیان بەزاند بەوەی کەوتنە سوکایەتی کردن و خراپ
مامەڵە کردن بەرامبەر بە عیسا ( مەتا .)٣١ -٢٧ :٢٧
خەڵکی جولەکە بە گشتی زیاتر خراپەیان ئەنجامدا بەرامبەر بەعیسا ( مەتا
.)٣٩ :٢٧
یەکێك لە دزەکان خراپەی کرد بەرامبەر عیسا  ،بەاڵم دزەکەی تر دانی نا
بە گوناهەکەیدا و داوای لە عیسا کرد پێشوازی لێبکات ( لۆقا -٣٩ :٢٣
.)٤٣
سەرپەلی ڕۆمەکان لە یەکەمینەکان بوو دانی نا بەوەدا کە عیسا کوڕی
خودایە ( مەتا .)٥٤ :٢٧
یوسف و نیقۆدیمۆس بە نهێنی شوێنکەوتەی عیسای مەسیح بوون  .ئێستا
بە ئاشکرا خزمەتی دەکەن و الشەیان لە خاچەکە هێنایە خوارەوەو ناشتیان
( یۆحەنا .)٤٢ -٣٨ :١٩
وە ئەمڕۆ  ،هەر کەسێ لە جیهاندا لەبەردەم خاچی عیسای مەسیح بوەستێ
 .ئەوا عیسا مرد بۆ کەفارەتی گوناهەکان و لێخۆشبوون بۆ هەر یەکێك
باوەڕی پێ بهێنێ  .وە خودا داوا دەکات لە هەموو کەسێ وەاڵمی پەیامی
ڕزگاری بداتەوە  .من و تۆ هەروەها لەبەردەم خاچی عیسای مەسیح
دەوەستین و وەاڵمت چی یە بۆ عیساو مردنی لەسەر خاچ ؟ ئایا ڕادەکەی ،
یان دوای عیسا دەکەویت ؟ یان خۆت بە ڕاستودروست و بێگەرد
دەردەخەیت ؟ یاخود دان دەنێی بە گوناهەکانتدا ؟ وە ئایا خۆت گێل دەکەیت
و دەڵێی نازانیت  ،یان پەی دەبەیت بە هۆکاری مردنی عیسا لەسەر خاچ ؟
وە ئایا بەردەوام دەبیت لە چەوسانەوەی عیسای مەسیح و باوەڕدارانی یان
دەگۆڕێی و دەست دەکەیت بە خزمەتکردنی بە خۆشەویستی ؟ وە ئایا
ڕەتی دەکەیتەوە یان پێشوازی لێ دەکەیت بە باوەڕەوە ؟
وەاڵمت چی یە بۆ عیسای مەسیح ؟

(ج) گرنگی مردنی عیسای مەسیح لە پێناوماندا
 -١عیسای مەسیح مرد بۆ کەفارەتی گوناهەکانمان .
ڕۆما  ٢٥ -٢٣ :٣؛  ١٠ -٧ :٨؛ یۆحەنا  ٤٤ -٣٥ :٦بخوێنەوە .
هۆکاری یەکەمی مردنی عیسا لە پێناوماندا بۆ کەفارەتی گوناهەکانمانە .
ڕاستودروستی کردین لەبەردەم خوداو ئاشتی کردینەوە لەگەڵیدا  .لە دۆخی
سروشتیدا هیچ مرۆڤێك ناتوانێ ڕەزامەندی خودا بەدەست بهێنێ وە
ملکەچی نابێ وە نایەت بۆالی  .لەگەڵ ئەوەی هەموو خەڵکی لە
دۆخێکدان پەرێشانن  ،خودا ڕێگایەکی فەراهەم کرد بۆ ڕزگاری لە
ڕێگەی عیسای مەسیحەوە وەك قوربانیەك بۆ کەفارەت  .عیسای مەسیح
مرد و کرێی گوناهەکانمانی دایەوە ؛ واتە ئەو بوە کەفارەتی گوناهەکانمان
و ڕاستودروستی کردین  .هەروەها عیسای مەسیح سزای گوناهەکانمانی
البرد ؛ واتە توڕەیی خودای ڕاستودروست و پیرۆزی البرد کە بەهۆی
گوناهەکانمانەوە بوو  ،وە ئاشتی کردینەوە لەگەڵ خودا.
 -٢عیسای مەسیح مرد بۆ کڕینەوەمان لە نەفرەتی شەریعەت (تەورات) .
دەرچون  ٢ -١ :٢٠؛ گەاڵتیە ٢١ :٢؛  ٢٩ -١٠ :٣بخوێنەوە .
هۆکاری دوەمی مردنی عیسا لە پێناوماندا بۆ کڕینەوەمانە لە نەفرەتی
شەریعەت ( تەورات )  .ئەو ئازادی کردین لە هەموو شەریعەتێك ئیدی
هیچ شەریعەت و ڕێسایەك پێویست نیە تەنها ئەو ڕێگەیە بۆ ڕزگاریمان .
لە پەیمانی کۆندا  ،شەریعەت هیچ کاتێ بۆ ڕزگار بوونی مرۆڤ نەبوە .
خودا شەریعەت ( تەوراتی ) دا بە گەلەکەی دوای ئەوەی ڕزگاری کردن
(لە کۆیالیەتی لەخاکی میسر) .شەریعەتی پەرستش یاخود ڕاسپاردەی
ئەرکەکان خەڵکی فێر دەکات لە چۆنیەتی نزیك بوونەوە لە خودا لە کاتی
پەرستندا  .ئەو شەریعەتە سێبەرێك بوو بۆ ڕاستیەك کە دوای خۆی دەهات
ئەویش کەسایەتی عیسای مەسیح بوو ( کۆلۆسی ١٧ :٢؛ عیبرانیەکان
 .)١ :١٠ئەوەش کە پەیوەندی هەبوو بە شەریعەتی ئاکاروڕەوشتەوە ( دە

ڕاسپاردەکە ) خەڵکی فێر دەکرد بە چی شێوەیەك بژین بەو پێیەی گەلی
خودای ڕزگارین ( دەرچون  .)٢ -١ :٢٠ئەمەش پەیمانی نوێ پشتڕاستی
دەکاتەوە ( مەتا .)٤٠ -٣٦ :٢٢
بەاڵم ڕابەرە ئاینیەکانی جولەکە لە دواییدا مەبەستی تەوراتیان گۆڕی
بەوەی کردیانە هۆکارێك بۆ ڕزگاری ( بڕوانە کردار  .)١ :١٥لەو کاتەوە
" ئەهلی کتاب" مەبەست لە ( جولەکەو مەسیحی ) یە هەوڵ دەدەن خۆیان
ڕزگار بکەن بە لەبەرکردنی شەریعەت ( تەورات)  .بەاڵم کتێبی پیرۆز
هۆشداری دەدات و دەفەرموێ " :هەموو ئەوانەی پشت بە کرداری
شەریعەت دەبەستن  ،لە ژێر نەفرەت دان  ،چونکە نوسراوە  :هەر کەسێك
لە هەموو سیپارەکانی تەورات نەچەسپێت بۆ پەیڕەوکردن  ،نەفرەت
لێکراوە  .ئاشکرایە لە بەرامبەر خودا کەس بە شەریعەت بێتاوان ناکرێت
 ،چونکە ئەوەی ڕاستودروستە بە باوەڕ دەژی"( .گەاڵتیە .)١١ -١٠ :٣
بەم شێوەیە  ،عیسای مەسیح لە نەفرەتی شەریعەت ئێمەی کڕیەوە بەوەی
خۆی بوە نەفرەت لە پێناوماندا چونکە نوسراوە " هەر کەسێك لەسەر دار
هەڵبواسرێت نەفرەت لێکراوە" ( گەاڵتیە  .)١٣ :٣بەمەش ئێمە ڕزگارمان
بوو لە نەفرەتی شەریعەت ئیدی ئێمە لە ژێر سایەی تەوراتدا نین بەڵکو"
لە ژێر سایەی نیعمەت " ( ڕۆما .)١٤ :٦

 -٣عیسای مەسیح مرد تاکو دوژمنایەتی نێوان باوەڕداری جولەکەو
ناجولەکە لەناو بەرێت .
مەتا ١٧ :٥؛ ئەفەسۆس ١٨ -١٣ :٢؛ کۆلۆسی  ٢:١٤بخوێنەوە .
هۆکاری سێ یەمی مردنی عیسا لە پێناوماندا پوچەڵکردنەوەو لەناوبردنی
دوژمنایەتی نێوان باوەڕدارانی جولەکەو ناجولەکەیە  .وای کرد هەموو
باوەڕداران لە هەموو پێکهاتەو نەتەوەکانی سەر زەوی ببنە یەك گەلی
خودا ! پێش ماوەیەکی دورودرێژ لە دەرکەوتنی گەلی ئیسرائیل وەك
نەتەوە  ،خودا بەڵێنی دا هەموو نەتەوەکانی جیهان پیرۆز بکات و
بەرەکەتدار بکات لە ڕێگەی  ،نەوەی ئیبراهیمەوە ؛ واتە لە ڕێگەی

(مەسیا) دەستنیشانکراوەوە کە دێت ( پەیدابوون  .)١٨ :٢٢بەاڵم تاکو
کاتی هاتنی یەکەمی مەسیا  ،شەریعەت پەرژینێکی ناوبڕ بوو لە نێوان
نەتەوەی ئیسرائیل و نەتەوەکانی دیکە  .ئەو شتەی کە بوە پەرژینی
سەرەکی لە نێوان نەوەی ئیسرائیل نەتەوەکانی تر شەریعەتی پەرستش
یاخود ڕاسپاردەی ئەرکەکان بوو  ،هەموو ئەوانەی کە پەیوەست بوون بە
کەسایەتیە پیرۆزەکان و شوێنە پیرۆزەکان و کاتە پیرۆزەکان و کارە
پیرۆزەکان وەك سیستەمێکی ئایینی .خواستی تایبەتی خودا بۆ نەوەی
ئیسرائیل ئەوە نەبوو هەموو نەتەوەکان بگۆڕێ بۆ نەتەوەکانی ژێر سایەی
شەریعەت (تەورات)  ،بەڵکو بۆ ناردنی ڕزگارکار بوو  .وە کاتێ
ڕزگارکار عیسای مەسیح هات  ،هەموو داخوازیەکانی شەریعەتی لە
ڕێگەی ژیان و مردنیەوە تەواو کرد ( مەتا  .)١٧ :٥لەبەرئەوە  ،عیسا
شەریعەتی پەرستش ( تەوراتی تایبەت بە ئەرکەکان ) ی پوچەڵکردەوە
ئەوەی وەك ئامرازێك بوو بۆ نزیکبوونەوە لە خودا و پەرستنی (
ئەفەسۆس ١٥ :٢؛ کۆلۆسی  . )١٤ :٢هەروەها شەریعەتی مەدەنی بۆ
نەوەی ئیسرائیل گۆڕی بە فێرکردنەکانی لەبارەی شانشینی خوداوە  .وە
مردنی عیسای مەسیح ئەو پەرژین و دوژمنایەتیەی نێوان جولەکەو
نەتەوەکانی البرد و باوەڕدارانی جولەکەو ناجولەکەی ئاشت کردەوە
لەگەڵ خوداو لەگەڵ یەکتر .هەروەها باوەڕدارانی جولەکەو ناجولەکەی
کرد بە یەك مێگەل ( یۆحەنا  ،)١٦ :١٠وە یەك گەلی خودا (  ١پەترۆس
 ،)١٠ -٤ :٢وە یەك مرۆڤی نوێ ( ئەفەسۆس  ،)١٦ -١٥ :٢وە یەك
کڵێسا ( ئەفەسۆس  ،)٢٢ -١٩ :٢وە یەك شانشینی خودا ( مەتا -٤٢ :٢١
!)٤٤
 -٤عیسای مەسیح مرد تاکو ژیانێكی ئامانجدار ببەخشێ.
 ٢کۆرنسۆس ١٥ :٥؛ فیلیپی  ٨ -١ :٢بخوێنەوە .
هۆکاری چوارەمی مردنی عیسای مەسیح لە پێناوماندا ئەوەیە ئامانجێكی
دیکەمان بداتێ لە ژیاندا  .ئیتر ئێمە ناژین بۆ خودی خۆمان  ،بەڵکو بۆ
خوداو خزمەتکردنی خەڵکی تر دەژین دوور لە خۆپەرستی .

 -٥عیسای مەسیح مرد تاکو هەموو ترسێك فڕێداتە دەرەوە .
عیبرانیەکان ١٥ -١٤ :٢؛ ڕۆما  ٣٩ -٣١ :٨بخوێنەوە.
هۆکاری پێنجەمی مردنی عیسای مەسیح لە پێناوماندا ئەوەیە کە هەموو
ترسێك البەرێ و دڵنیایی ڕزگاری هەتاهەتاییمان پێ ببەخشێ هەرچەندە
بارودۆخیشمان سەخت بێت .چونکە خودا لەگەڵمانە ! عیسای مەسیح مرد
تاکو هەموو ئەو ترسانەی لە دڵماندایە لە مرۆڤ  ،لە بارودۆخ  ،لە شەیتان
 ،لە مردن  ،البەرێ و بسڕێتەوە.

٥

نوێژ (  ٨خولەك ) نوێژێك ڕەنگدانەوەی وشەکانی
خودا بێت

بە نۆرە نوێژ بکەن  ،نوێژێکی کورت ئەوە دەربخات کە ئەمڕۆ
فێربوون  .یان کۆمەڵەکە بکە بە دوو یان سێ کۆمەڵ و نوێژێك
بکەن ڕەنگدانەوەی ئەوە بێت کە ئەمڕۆ فێربوون .

٦

ئەرکی ماڵەوە ( دوو خولەك ) بۆ وانەی داهاتوو

ڕابەری کۆمەڵەکە  .ئەرکی داهاتوو بدە بە ئەندامانی کۆمەڵەکەت بە
شێوەی نوسراو  ،یان داوایان لێ بکە لە پەڕاوەکانیاندا بینوسن.
 -١بەڵێن  .بەڵێندان بە ڕاهێنانی قوتابیەکانی خوداوەند و بونیادنانی
کڵێسای مەسیح .
 -٢وتاری ئامۆژگاری یان فێرکردن  ،یان وانە دابەشکردن (لەگەڵ
کەسێكی تر یان لەگەڵ کۆمەڵێکدا) فێرکردنی پەیوەست بە هەینی مەزن
ئەوەی یادی مردنی عیسای مەسیحی تیادا دەکەینەوە .
 -٣خەڵوەتی ڕۆحی  .چێژ وەربگرە لە خەڵوەتی ڕۆحی لەگەڵ خودا و
هەموو ڕؤژێك هاوکاری وەربگرە لە نیوەی بەشێك لە ئینجیلی

مەرقۆس  . 72 :14 -٢٠ :١١باشترین شێوازی ڕاست بەکاربهێنە و
تێبینیەکانت بنوسەوە .
 -٤لەبەرکردن  :باوەڕ  :ڕۆما  .٢١ -٢٠ :٤ڕۆژانە بەو  ٥ئایەتانەدا
بچۆرەوە کە لەبەرت کردوون .
 -٥وانەی کتێبی پیرۆز  .وانەی داهاتووی کتێبی پیرۆز ئامادە بکە لە
ماڵەوە  :یۆحەنا  .١٨ -١ :١ئەو پێنج ڕێگەیەی لێکۆڵینەوەی کتێبی
پیرۆز بەکار بهێنە .تێبینیەکانت بنوسەوە .
 -٦نوێژ .نوێژ بکە بۆ کەسێكی دیاریکراو یان شتێکی دیاریکراو لەم
هەفتەیەداو تەماشا بکە خودا چی دەکات ( زەبور .)٣ :٥
 -٧تێبینیەکانت بنوسە سەبارەت بە بونیادنانی کڵێسای مەسیح .
هەروەها ئەو تێبینیانە بنوسەوە کە پەیوەندیان بە کاتی خەڵوەتت
لەگەڵ خودا و ئایەتەکانی لەبەرکردن و فێرکردن و ئامادەکاری
یەوە.

