ڕێبەری شەشەم  -وانەی ١٣

١

نوێژ

ڕابەری کۆمەڵەکە  :نوێژ بکەو کۆمەڵەکەت وئەم پرۆگرامی ڕاهێنانە
تەرخان بکە بۆ بونیادنانی کڵێسای مەسیح .
٢

بەشداریکردن ( ٢٠خولەك) دوەم نامەی کۆرنسۆس

بە نۆرە بەشداری بکەن و پەڕاوی تایبەتی خەڵوەتی ڕۆحیتان
بخوێننەوە ئەوەی فێری بوون لە خەڵوەت و تێڕامانەکانتان لەو بەشە
دیاریکراوەی کتێبی پیرۆز ( ٢کۆرنسۆس  )١٣ -١١لەگەڵ
ڕەچاوکردنی کات باشترە بەشداریکردنەکان کورتخایەن بن .
گوێ بگرن لە ئەو کەسەی بەشداری دەکات  ،بەشێوەیەك مامەڵەی
لەگەڵ بکەن هەست بکات ئەوەی دەیڵێ جێی بایەخی ئێوەیە  ،پێشوازی
لێبکەن  .مشتومڕی لەگەڵ مەکەن لەو بابەتەی بەشداری پێدەکات .
٣

لەبەرکردن (٥خولەك) هەردووکیان باوەڕداربن:
٢کۆرنسۆس ١٤ :٦

زنجیرەی شەشەم لە ئایەتەکانی لەبەرکردن تایبەتە بە " ئامادەیی
باوەڕدار بۆ هاوسەرگیری" .ناونیشانی پێنج ئایەتەکەی لەبەرکردن
ئەمانەن  :هەردوکیان باوەڕدار بن ،هاوئامانج بوون لەژیان ،
خۆڕاگری  ،کاتی گونجاو  ،سازکردنی یەکەمینەکان  .بە شێوەی
گروپی دوانەیی ( دوو باوەڕدار پێکەوە ) تیاڕامان و لەبەرکردن و
پێداچونەوە بکەن  ،هەردوکیان باوەڕدار بن  ٢ :کۆرنسۆس .١٤ :٦

٤

فێرکردن ( ٨٥خولەك) لەئاوهەڵکێشانی باوەڕدار

پێشەکی  :بیروباوەڕی لەئاوهەڵکێشان لە مەسیحیەتدا جێگەی مشتومڕی
کڵێساکانە  .ئەم لێکۆڵینەوەیە یارمەتی کڵێسا جیاوازەکان دەدات بۆ
تێگەیشتن لە تێڕوانینی خەڵکانی دیکە  .لە کۆتاییدا  ،کڵێسای باوەڕداران و
ڕابەرانیان ئەو الیەنە هەڵدەبژێرن کە بەالیانەوە گرنگە لە لەئاوهەڵکێشانی
مەسیحیەتدا  .لەئەم لێکۆڵینەوەیەدا بەتایبەتی ئەوە فێردەبین کە كتێبی
پیرۆز فێرمان دەکات لەبارەی واتای لەئاوهەڵکێشان لە مەسیحیەتدا .وە لە
"پاشکۆی یەکەم" بەتایبەتی فێرمان دەکات وهەواڵمان دەداتێ لەبارەی
پەیڕەوکردنی لەئاوهەڵکێشان لە مەسیحیەتدا  " .یەك لەئاوهەڵکێشان"
(ئەفەسۆس  )٥ :٤ئاماژە دەکات بە ڕاستی و واتای لەئاوهەڵکێشان نەك
ئەو شێوازەی کە لەئاوهەڵکێشانەکەی پێ ئەنجام دەدرێت  .وە پەیمانی نوێ
بە ڕوونی فێرمان دەکات لە بارەی واتای لەئاوهەڵکێشانەوە  .لەگەڵ
ئەمەشدا  ،کاتێکی دیاریکراو یان شێوازێکی دیاریکراو باس ناکات بۆ
لەئاوهەڵکێشان  ،هەروەها ڕێگری ناکات لە کات و شێوازی
لەئاوهەڵکێشان .

(أ)  .لە سەدەی یەکەمی زایینیدا پێنج شێوازی لەئاوهەڵکێشان ئەنجام
دەدرا.

 -١بەجولەکە بووەکان بە ئاو باپتیز دەکران ( بڕوانە یۆحەنا -٢٢ :٣
 ٢٦؛ عیبرانیەکان .)٢ :٦
لەماوەی نێوان پەیمانی کۆن ( ماوەی ڕاپێچکراوانی بابل و دواتر) ،وە
پەیمانی نوێ ( هاتنی یەکەمی مەسیح )  ،زۆرێك لە نەتەوە ناجولەکەکان
دەهاتن بەرەو باوەڕی یەکتاپەرستی جولەکە ( بڕوانە ئیشایا  .)٦ :٤٤وە
ناجولەکەکان ئەوانەی دەهاتن و باوەڕیان بە خودای کتێبی پیرۆز دەهێنا بە
"هاتووەکان" ناودەبران ( کردار  .)١١ :٢وشەی هاتووەکان لە زمانی

یۆنانیدا  ،لە کردەیەك پێکهاتوە وەك " هات " ئەویش واتە " هاتووەکان "
لە بتپەرستیەوە بۆ جولەکەیی .
بەاڵم لەئاوهەڵکێشانی مەسیحیەت ئاماژە ناکات بۆ " هاتن " بەرەو ئاینێکی
دیکە !

أ .هاتنی بتپەرستان بەرەو جولەکە لەسەر شێوازی ڕابانی توندوتیژ لە
ماوەی نێوان دوای ڕاپێچ .
ئەوانەی دەیانویست ببنە جولەکە پشکنینان بۆ دەکرا  ،دواتر سێ کەسی
شارەزاو فێرکراو دەبوو فێکردنیان بداتێ  .وە لە ڕووی "جەستەییەوە"
خەتەنە دەکرا وەك نیشانەیەك کە پەیوەستە بە پاراستنی شەریعەت (
یۆحەنا  ٢٣ -٢٢ :٧؛ گەاڵتیە  ،)٣ :٥هەروەها نیشانەیەکیش بوو بۆئەوەی
کە لە ژیانی ڕابردووی دابڕاوە  .ئیدی بە ناوێکی نوێ بانگ دەکرا .
لەڕێگەی خۆشوشتنی لە گەرماودا لەئاوهەڵدەکێشرا  .وە سێ پیاوی
شارەزا و فێرکراو دەبوو شایەتی بۆ بدەن کە لەئاوهەڵکێشراوە  ،وە کاتی
لەئاوهەڵکێشانەکەی کتێبی پیرۆزیان دەخوێندەوە  .ئینجا کەسی هاتووی
لەئاوهەڵکێشراو دەبوو لە پەرستگای ئۆرشالیم قوربانی پێشکەش بکات .
لە زۆربەی کاتەکاندا ژمارە و ڕێژەی هاتووەکان زۆر کەم بوون (بڕوانە
مەتا .)١٥ :٢٣

ب .هاتنی بتپەرستان بەرەو جولەکە لەسەر شێوازی یۆنانی هیلینی لە
ماوەی دوای ڕاپێچ .
ئەو بتپەرستانەی هەوڵیان دەداو دەهاتن بەرەو بەجولەکە بوویی و
بیروباوەڕی یەکتاپەرستی جولەکە .ئەوانیش هەروەها لەئاوهەڵدەکێشران
لەڕێگەی خۆشوشتن لەگەرماودا  .وە گوێیان دەگرت لە خوێندنەوەی کتێبی
پیرۆز و ئامۆژگاریەکان لە پەرستگا .ئەوانیش بە شێوەیەك لە شێوەکان
سرود و ستایشەکانی جولەکەیان لەبەردەکرد  .بەاڵم زۆر بە توندی

بەرهەڵستی خەتەنەکردن و پاراستنی شەبەت و نەخواردنی گۆشتی
بەرازیان دەکرد  .ئەوانە بە " هاتووەکان" بەجولەکەبووەکان ناودەبران (
کردار  ١١ :٢؛ ٥ :٦؛  )٤٣ :١٣یان " خواپەرستان" ( کردار ١٤ :١٦؛
 .)٧ :١٨ئەوانە ڕێژەیان زۆربوو  ،وە زۆرینەیان دواتر بوون بە مەسیحی
( کردار .)٤٣ :١٣

 .٢یەحیای لەئاوهەڵکێش بە ئاو باپتیزی ئەنجام دەدا ( مەرقۆس  ٨ :١؛
کردار ٢٤ :١٣؛ .)٤ -٢ :١٩
یەحیای لەئاوهەڵکێش پێش عیسای مەسیح (مەسیا) هات و ڕێگەی بۆ
ئامادە کرد  ،چونکە عیسای مەسیح خوداوەندە ( ئیشایا ٣ :٤٠؛ مەالخی
 ٢ -١ :٣؛ مەتا  ١٤ -١٠ :١٧؛ یۆحەنا  .)٢٨ :٣لەئاوهەڵکێشانی یەحیا
وێنا کردنی پردێك بوو لە نێوان پەرستشی باپتیزم لە پەیمانی کۆن (واتە
پەرستشی پاککردنەوە)  ،وە باپتیزی هاتووەکان ( ئەو نەتەوانەی دەبوون
بە جولەکە)  .وەك چۆن لە پەیمانی کۆندا ئاو بەکاردەهێنرا  ،بەهەمان
شێوە لە پەیمانی نوێدا بۆ لەئاوهەڵکێشانی مەسیحیەکان بەکاردەهێنرا .

أ .پێشبینی پاککردنەوەی مەزن .
کاتی ڕاپێچ ( ماوەی نێوان خزمەتەکەی خەزقیال )  ،جولەکە پێیان وابوو
گەل بە مەزنی پاك دەبێتەوە و ئەو پاككردنەوەیەش لە ڕۆحی پیرۆزەوە
سەرچاوە دەگرێت ( خەزقیال  ٢٨ -٢٥ :٣٦؛  .) ٢٣ :٣٧وە فەریسیەکان
پێیان وابوو جگە لە مەسیا یان نوێنەرێکی تایبەتی  ،یان پیغەمبەرێکی
تایبەت ( وەك موسا ؛ وتەکان  ، ) ١٩ -١٨ :١٨یان پێغەمبەر ئیلیا (
مەالخی  ) ٦-٥ :٤کەسی دیکە ناتوانێ ئەم پاککردنەوە مەزنە ئەنجام
بدات  ،واتە لەئاوهەڵکێشان ( یۆحەنا .)٢١ -١٩ :١
ب .باپتیزمی یەحیای لەئاوهەڵکێش بەئاو ڕوداوێکی ئامادەکاری بوو.

خودا یەحیای نارد بەئاو باپتیزم ئەنجام بدات بۆ ئامادەکردنی ڕێگە
لەبەردەم خوداوەند عیسای مەسیحدا  ،بەاڵم عیسا بە ڕۆحی پیرۆز باپتیزم
ئەنجام دەدات .
" باپتیزمی یەحیا " (کردار  : )٣ :١٩گرێدرابوو بە باپتیزمی بەجولەکە
بووەکان بۆ ناو جولەکە "هاتووەکان"  .دەبوو خەڵکی بانگ بکات بۆ
تۆبەکردن لە گوناهەکانیان  ،چونکە مەسیحی بەڵێن پێدراو دێت (لۆقا :٣
 .)١٤ -٣وە دەبوو بەئاو ئەوانە باپتیز بکات وەك نیشانەیەك یان هێمایەك
بۆ تۆبەکردنەکانیان ( کردار  ،)٢٤ :١٣وە وەك نیشانەیەکیش بۆ
لێخۆشبوونی گوناهەکانیان ( مەرقۆس  .)٤ :١لەئاوهەڵکێشانەکانی یەحیا
واتای ئەوەبوو لەئاوهەڵکێشراوان لە پەیوەندیەکی تۆکمەدان لەگەڵ یەحیای
لەئاوهەڵکێش  ،ئەوەی ڕێگە ئامادە دەکات بۆ جولەکەکان بەرەو
پەیوەندیەکی تۆکمە و ڕاستەقینە لەگەڵ مەسیای چاوەڕوانکراو – عیسای
مەسیح  ،وە قبوڵکردنی مەسیح و باوەڕهێنان پێی (کردار .)٥ :١٩
لەبەرئەوە ئەم لەئاوهەڵکێشانە ناودەبرا بە "لەئاوهەڵکێشانی تۆبە" ( کردار
٢٤ :١٣؛  .)٤ :١٩لە کۆتاییدا دەبوو یەحیا ڕایبگەیەنێت کە مەسیا دێت و
بە ڕۆحی پیرۆز باپتیزیان دەکات ( مەرقۆس ٨ :١؛ یۆحەنا !)٣٣ :١
هەروەها لەئاوهەڵکێشانەکەی یەحیا گرێدرابوو بە پەرستشی پاککردنەوەوە
( یۆحەنا  ،)٢٦ -٢٥ :٣یان "لەئاوهەڵکێشانەکان" (لەزمانی یۆنانیدا :
"باپتیزموی" ؛ عیبرانیەکان  )٢ :٦لە پەیمانی کۆن  .باوەڕدار لە پەیمانی
کۆندا لە ڕاستیدا وەك "سێبەر" بۆ ئامادەبوونی مەسیح پەیڕەوی دەکرد
(بڕوانە عیبرانیەکان  ،)١ :١٠واتە نیشانەی پەرستش یان پەرستن ئەوەی
خۆی لە پڕژاندنی ئاو بە جەستەداو بەشێوەی ڕووکەش یان خۆشوشتن
بەئاو دەبینیەوە  .ئەم هێماو نیشانەیە ئاماژەیەك بوو بۆ "ڕاستیەك" لە
پەیمانی نوێدا ئەویش پاککردنەوەی ناخ و لێخۆشبوونی گوناهە بوو کە
هەردوکیان مرۆڤ دەتوانی لەکاتی باوەڕهێنانی بە عیسای مەسیح بە
دەستیان بهێنێ ( کاتێ بە ڕۆحی پیرۆز باپتیز دەکرێ).
قوتابیە یەکەمینەکانی عیسا لەئاوهەڵکیشران لەالیەن یەحیاوە  ،وەكو
یۆحەناو ئەندراوس ( یۆحەنا  ،)٤١ -٣٥ :١دوای ئەوە  ،کاتێ شوێنی

عیسا کەوتن بۆجاری دووەم لەئاوهەڵنەکێشرانەوە  ،چونکە باپتیز کردنیان
بە ئاو هێمایەك بوو بۆ ئەو باپتیز کردنەی یەحیا ئاماژەی بۆ دەکرد (
مەرقۆس  ،)٤ :١واتە لێخۆشبوونی گوناهە ( هەروەها بڕوانە کردار :٢
 .)٣٨بەاڵم دواتر بە ڕۆح باپتیز کران ( یۆحەنا  ٣٩ -٣٧ :٧؛ کردار :١
٥؛ .)٤ -١ :٢
ج .باپتیز کردنی عیسا بە ئاو لەالیەن یەحیای لەئاوهەڵکێشەوە مەبەستێکی
تایبەت و ڕوداوێکی بێ هاوتابوو.
عیسای مەسیح یەحیای لەئاوهەڵکێشی هاندا تاکو بە ئاو باپتیزی بکات
(مەتا  " )١٥ -١٤ :٣چونکە لە ئێمە دەوەشێتەوە کە هەموو
ڕاستودروستیەك تەواو بکەین "  ،واتە داواکاریەکانی خودای دادپەروەرو
چاك تەواو بکەین  .عیسا کە لەئاوهەڵکێشرا لەبەرئەوە نەبوو کە
گوناهبارەو پێویستی بە لێخۆشبوونی گوناهەکانی هەبێت  ،بەڵکو
باپتیزێکی تایبەت کە ئەویش باپتیزی ئازارەکانی بوو لەسەر خاچ
(مەرقۆس  .)٣٨ :١٠عیسای مەسیح هات تاکو لە جەستەیدا گوناهی
هەموو ئەوانە هەڵبگرێ کە باوەڕی پێ دەهێنن (ئیشایا  ٦ -٥ :٥٣؛ یۆحەنا
٢٩ :١؛  ١١ :١٠؛  ٢کۆرنسۆس  ٢١ :٥؛  ١پەترۆس  ٢٤ :٢؛  ١٨ :٣؛
بینین  .)٩ :٥تەنها بەم شێوەیە ئەمەکدار دەبێت بەرامبەر بە داواکاریەکانی
خودای چاك و پیرۆز و ڕاستودروست  ،ئەویش سزای هەموو خراپەو
گوناهەیەکە  .بەم شێوازە عیسا بە تەنها جەختی نەکردەوە لەسەر
خزمەتەکەی یەحیاو ڕێگە ئامادەکردنەکەی بۆی ( بڕوانە ئیشایا )٣ :٤٠
بەڵکو هەروەها جەختی کردەوە لەسەر سروشتی خزمەتەکەشی  :کە ئەو
هاتوە تاکو بمرێت لە پێناوی ڕزگاریی گەلەکەی لە گوناهە ( مەتا :١
.)٢١

 .٣عیسای مەسیح بە ڕۆحی پیرۆز و بە ئاگر باپتیزم دەکات ( مەتا :٣
.)١٢ -١١

دەستەواژەی " باپتیزتان دەکات بە ڕۆحی پیرۆز" حەوت جار لە پەیمانی
نوێدا هاتوە  :چوار جار بە شێوەی ڕوون و دیار کە عیسا بکەری
باپتیزەکە بووە  ،وە سێ جار بە شێوەی نادیار  ،ئاماژە دەکات بۆ
باوەڕداران کە کێن ئەوانەی باپتیز دەکرێن  .وە لە ( دەقی یۆنانیدا) شەش
جار بەکارهاتوە بە بەکارهێنانی ئامرازی پەیوەندی " "enبۆ هەر
وشەیەکیان بە واتای ئامراز و کەرەستە (مەتا  ١١ :٣؛ لۆقا  ١٦ :٣؛
یۆحەنا  ٣٣ :١؛ کردار  ٥ :١؛ ١٦ :١١؛  ١کۆرنسۆس  ،)١٣ :١٢وە
جارێکیش بە شێوازی دۆخی " وەرگرتن "  dative caseکە واتای
ئامرازو کەرەستە لەخۆ دەگرێ ؛ مەرقۆس  .)٨ :١ئیدی بەم شێوەیە ،
لەهەر حەوت جارەکەدا کە باس کراوە واتە " باپتیزکردن بە ڕۆحی
پیرۆز" )Bauer,Arndt and Gingrish, A Greek-English
Lexicon of the New Testament and other early Christian
Literature, 1957).
ئەمەش واتە ئەوەی باوەڕ بە عیسای مەسیح دەهێنێ باپتیز دەکرێ بە
ڕۆحی پیرۆز (واتە ڕزگاری دەبێت)  ،وە ئەوەش بە بێباوەڕی دەمێنێتەوە
باپتیز دەکرێ بە ئاگر ( چارەنوسی مسۆگەری لەناوچوون ؛ ڕۆما ٢-١ :٨
؛ بڕوانە یۆحەنا ٣٦ ،١٨ :٣؛  .)٢٩ -٢٤ :٥ڕێگەی سێ یەم بوونی نیە لە
نێوان باوەڕو بێباوەڕی !
لەگەڵ ئەوەی باپتیزکردن بە ڕۆح فەرمانێك بوو لە پەیمانی کۆن بەڵێنی
پێدراوە لەچوارچێوەی قسەوباسی پاککردنەوەی مەزندا ( خەزقیال :٣٦
 ،)٢٨ -٢٥بەاڵم گرێنەدراوە بە باپتیزکردنەکانی یەحیای لەئاوهەڵکێش (
بڕوانە کردار  ، )٥ -٣ :١٩بەڵکو گرێدراوە بە کارە ڕزگاریە
تەواوەتیەکەی عیسای مەسیح  .باپتیزیی یەحیای لەئاوهەڵکێش بەئاو دیار
ولەبەرچاو بوو بەس  ،بەاڵم باپتیزیی مەسیحیەت لەڕاستیدا باپتیزە بە
ڕۆحی پیرۆز بە نادیارو نەبینراویی  .لە باپتیزیی مەسیحیەتدا  ،باپتیزیی
بەرچاو و دیار بەئاو نیشانەو مۆرە بۆ باپتیزیی نەبینراو و نادیار بە ڕۆحی
پیرۆز ( کردار ٣٨ -٣٧ :٢؛  ٤٨ -٤٧ :١٠؛ یۆحەنا !)٥ :٣

لەگەڵ ئەوەشدا باپتیزکردن بە ڕۆحی پیرۆز  ،واتاکەی " لێخۆشبوونی
گوناهەو پاککبوونەوەیە"  ،گرێدراوە بە باپتیزیی یەحیای لەئاوهەڵکێش
(مەرقۆس  ،)٤ :١بەاڵم باپتیز بە ڕۆح مەبەست و ئامانج و گرنگیەکەی
ڕوون نەبوو  ،تەنها لە ڕێگەی ژیانی عیسای مەسیح و مردنی و
هەستانەوەی ڕوون بۆوە ( ڕۆما  ،)٤ -٣ :٦وە بە ڕژانی ڕۆحی پیرۆز (
کردار  ،)٥ :١ئەوەی ڕۆحی عیسای مەسیحە ( ڕۆما .)١٠ -٩ :٨
لەماوەی نێوان پەیمانی نوێ ڕۆحی پیرۆز کاری ڕزگاریی عیسای
مەسیحی تەواو دەکات لەژیانی ئەوانەی باوەڕ بە عیسای مەسیح دەهێنن
(بڕوانە  ١پەترۆس .)٢ :١
باپتیزیی مەسیحیەت بە ڕۆحی پیرۆز ئاماژەیە بۆ کۆتایی ژیانی کۆن و
سەرەتای ژیانێکی نوێ  .لەدایکبوونی کەسایەتیەکی نوێیە بە
لەدایکبوونەوەی دوبارەی سەرلەنوێ  .باپتیزیی مەسیحیەت بە ئاو
هێمایەکە بۆ باپتیزکردن بە ڕۆح ( کردار .)٤٨ -٤٧ :١٠

 -٤عیساو قوتابیەکانی باپتیز دەکرێن بە ئازار ( مەرقۆس -٣٨ :١٠
.)٣٩
قوتابیەکانی عیسا بەهەمان ئەو باپتیزەی عیسای مەسیح باپتیز دەکرێن .
سەرنج بدەن لە زمانی یۆنانیدا وشەکە بە کرداری داهاتوو هاتوە دەڵێ
"باپتیزدەکرێم" مەسیح جارلەدوای جار ئازار دەچێژێ  .هەروەها
باوەڕداران بە مەسیح جارلەدوای جار توشی ئازارو چەوسانەوە دەبن .
بەئازاری عیسای مەسیح لەسەرخاچ کاری ڕزگاریی پڕوتەواو کرد:
کەفارەتی گوناهە  " .تەواوبوو" (یۆحەنا  .)٣٠ :١٩بەاڵم عیسا بەردەوام
ئازار دەچێژێ بە ئازارەکان و چەوسانەوەکان ئەوەی لە جەستەیدا
هەڵیگرتوە  ،واتە کڵێسا لە هەموو جیهان بە درێژایی مێژوو ( لۆقا ٢٣ :٩
؛  ٢کۆرنسۆس ٥ :١؛ کۆلۆسی ٢٤ :١؛  ٢تیمۆساوس ١٢ :٣؛  ١پەترۆس
 .)١٣ :٤ئەم ئازارەی باوەڕداران یارمەتیدەر نیە بۆ کەفارەتی گوناهە  ،وە
کۆتایی نایەت و تەواو نابێت تا هاتنەوەی دوەمی مەسیح .

 .٥باوەڕدارانی مەسیح بە ئاو باپتیز دەکرێن (مەتا .)١٩ :٢٨

أ .باپتیزکردنی مەسیحیەت بەئاو فەرمانە .
عیسای مەسیح دوای مردنی و هەستانەوەی باپتیزکردنی بەئاو وێنا کرد و
گرێیدا بە ڕاسپاردە مەزنەکەوە بۆ قوتابیەکانی لە هەموو جیهاندا (مەتا
 .)١٩ :٢٨باوەڕدارانی مەسیح لەسەریانە باوەڕدارانی نوێ باپتیز بکەن
بە ئاو  ،وە لەسەر باوەڕدارانی نوێیە کە هەوڵ بدەن بەئاو باپتیز بکرێن .
ئەمەش فەرمانی خوداوەندە  ،واتە کارێکی ئارەزومەندانە نیە سەبارەت بە
باوەڕداران .

ب .باپتیزکردنی مەسیحیەت بە ئاو ڕوداوێکی یەکالکەرەوەیە .
باپتیزکردنی مەسیحیەت بەئاو گرێدراوە بە باپتیزیی ڕۆحی پیرۆز و
خەتەنەکردنەوە .
لەالیەك  ،باپتیزکردن بە ئاو گرێدراوە بە باپتیزیی ڕۆحی پیرۆز لە
پەیمانی نوێ (کردار  ٣٩ – ٣٨ :٢؛  .)٤٨ -٤٧ :١٠باپتیزی مەسیحیەت
بەئاو باپتیزیی یەحیای لەئاو هەڵکێش تێدەپەڕێنێت چونکە تەنها ئاماژە
ناکات بۆ تۆبەو لێخۆشبوونی گوناهە بەڵکو ئاماژە دەکات هەروەها بۆ
باپتیزکردن بە ڕۆح  ،واتە یەکگرتن لەگەڵ عیسای مەسیح و بەشداری
کردن لە کارە ڕزگارییە تەواوەتیەکەی  ،وە ئەندام بوون لە جەستەیدا
(کڵێسا) و شانشینیەکەی و گەلی پەیمان .
لەالیەکی دیکەوە  ،باپتیزیی مەسیحیەت گرێدراوە بە خەتەنەکردنی
جەستەیی لە پەیمانی کۆندا (کۆلۆسی  .)١٣ -١١ :٢چونکە باپتیزیی
مەسیحیەت بە ئاو ( کردار  )٣٨ :٢هاوشێوەی خەتەنەکردنی جەستەییە
(ڕۆما  )١٢ -١١ :٤لەبەرئەوەی نیشانەو مۆری ڕاستودروستیە ئەوەی

دێت بە هۆی باوەڕەوە  .هەرچەندە خەتەنەی جەستە نیشانەیەكی کاتیی بوو
تەنها لە پەیمانی کۆندا (پەیدابوون  ١٤ -٩ :١٧؛ گەاڵتیە  ٤ -٢ :٥؛ :٦
 ، )١٥ -١٢بەاڵم باپتیز بە ئاو نیشانەو مۆری هەمیشەیین لە پەیمانی نوێدا
( مەتا  ١٩ :٢٨؛ بڕوانە گەاڵتیە .)٢٩ -٢٦ :٣
ج .باپتیزی مەسیحیەت بە ئاو نیشانەو مۆرە (بڕوانە ڕۆما .)١١ -١٠ :٤
هێماو ئاماژەن بۆ ئەمانەی خوارەوە :
* ئەو کەسەی باپتیز دەکرێ بە ڕۆحی پیرۆز (مەرقۆس  ،)٨ :١واتە
لەدایکبوونەوەی دوەمی .
* هەموو گوناهەکانی بەر لێخۆشبوون کەوت (کردار ٣٨ :٢؛ ،)١٦ :٢٢
واتە بێتاوان کرا بۆ ڕاستودروستی .
* یەکگرتنی لەگەڵ عیسای مەسیح (گەاڵتیە  ،)٢٦ :٣وە چێژ دەبینێ
لەکارە ڕزگارییە تەواوەتیەکەی (ڕۆما .)٧ -١ :٦
* وە ڕزگار بوونی لە دەسەاڵتی شەیتان و گواستنەوەی بۆ شانشینی
عیسای مەسیح (کۆلۆسی  ، )١٣ :١و کڵێسا  ،جەستەی مەسیح (
١کۆرنسۆس .)١٣ :١٢

ب .باپتیزکردن بە ڕۆحی پیرۆز
تەنها یەك باپتیزکردن هەیە (ئەفەسۆس !)٥ :٤

 .١باپتیزی مەسیحیەت لە ڕاستیدا باپتیزکردنە بە ڕۆح .
عیسای مەسیح سەر و چاودێر و شوانی کڵێسایە (ئەفەسۆس  ٢٢ :١؛
١پەترۆس ٢٥ :٢؛  .)٤ :٥تەنها عیسای مەسیح باپتیز دەکات بە ڕۆح
(مەتا  ١١ :٣؛ مەرقۆس  ٨ :١؛ لۆقا  .)١٧ -١٦ :٣قوتابیەکانی عیسای
مەسیح تەنها بەئاو باپتیزیان کرد (مەتا .)١٩ :٢٨

کاتێ لێکۆڵینەوە دەکەین لە وشەی "باپتیزم" لە کتێبی پیرۆزدا  ،دەبێت
جیاوازی بکەین لە نێوان باپتیزکردن بە ڕۆح (ئەوەی خودا ئەنجامی
دەدات) وە باپتیزکردن بە ئاو (ئەوەی باوەڕداران ئەنجامی دەدەن )!

 .٢باپتیزکردن بە ڕۆحی پیرۆز فێرکردنی کتێبی یە .
کەی خەڵکی باپتیز دەکرێن بە ڕۆحی پیرۆز ؟
کتێبی پیرۆز فێرمان دەکات لەبارەی کارە سەرەوەرییەکانی خودا و
بەپرسیارێتی مرۆڤ :
پێش ئەوەی خودا گەردوون بەدی بهێنێت  ،لە بیریدا بوو کە نیعمەت
ببەخشێت بە باوەڕدارانی عیسای مەسیح (  ٢تیمۆساوس  .)١١ -٩ :١وە
لە پڕیی سەردەمدا کاتی هاتنی یەکەمی  ،ڕۆحی خۆی ڕژاند (یۆحەنا :٧
٣٩ -٣٧؛ یۆحەنا  .)١٨ -١٧ :١٤وە لەسەردەمەکانی دیکە بە درێژایی
مێژوو لە رێگەی ڕاگەیاندنی موژدەکەیەوە (ئینجیل)  .وە هەروەها بە
درێژایی مێژوو لە ڕێگەی کاری ڕۆحی پیرۆزیەوە و لە ڕێگەی باوەڕمان
بە ڕاستی ( ٢تەسالۆنیکی .)١٤ -١٣ :٢
لەبەرئەوە  ،دەبێت شوێنکەوتوانی عیسای مەسیح جاڕی موژدەی ئینجیل
بدەن بە هەموو جیهان (مەرقۆس  .)١٥ :١٦وە لەو کاتەدا کە مرۆڤ
گوێبیستی موژدەی ئیجیل دەبێت باوەڕ دێتە ناو دڵیەوە ( ڕۆما  ١٧ :١٠؛
بەراورد بکە بە کردار  . )٣٧ -٣٦ :٢لەگەڵ ئەمەشدا  ،باوەڕی ڕاستەقینە
هەمیشە دیاری خودایە  ،نەك کاروکردەوەی مرۆڤ (کردار  ٤٨ :١٣؛
 ١٤ :١٦؛  ٢٧ :١٨؛ ئەفەسۆس  ٨ :٢؛ فیلیپی  ٢٩ :١؛ ٢پەترۆس :١
.)١
کاتێ کەسێك باوەڕ بە موژدەی ئینجیل دەهێنێ :
* ڕۆحی پیرۆزی پێدەدرێت (کردار  ٩-٧ :١٥؛ گەاڵتیە .)٢ :٣
وە دەکرێ بەچەند شێوازێکی دیکە گوزارش لەئەم ڕاستیە بکرێت :

* باپتیزدەکرێت بە ڕۆحی پیرۆز ( کردار  ١٨ -١٤ :١١؛ ،)١١ -٧ :١٥
* بە ڕۆحی پیرۆز مۆر دەکرێت  ،ئەم مۆرەش لە خودی ڕۆحەکەوەیە
(٢کۆرنسۆس  ٢٢ :١؛ ئەفەسۆس ١٣ :١؛ ،)٣٠ :٤
* بە ڕۆحی پیرۆز چەور دەکرێت "دەستنیشان دەکرێت" ( ٢کۆرنسۆس
 ٢١ :١؛ ١یۆحەنا .)٢٠ :٢
بەاڵم ڕۆحی پیرۆز هەمیشە دیاری و بەخششی خودایە ( کردار  ٣٨ :٢؛
 ٤٥ :١٠؛  ١٧ :١١؛  ،)٨ :١٥وە پێشەکی ڕۆحی پیرۆزی خودایە
دەیبەخشێت وەك نیشانەیەك بۆ دەستبەریی ئەوەی دێت ( میراتەکەمان )
(٢کۆرنسۆس  ٢٢ :١؛  ٥ :٥؛ ئەفەسۆس .)١٤ -١١ :١
کاتێ مرۆڤ ڕۆحی پیرۆزی پێ دەدرێت یان "مەسیح دێتە ناو دڵی "
(ڕۆما :)١٠ -٩ :٨
* دوبارە لەدایك دەبێتەوە.
دەکرێ بەچەند شێوازێکی دیکە گوزارش لەئەمەش بکرێت :
* لە خوداوە لەدایك دەبێت یان دوبارە لەدایك دەبێتەوە (لەسەرەوە) یان لە
ڕۆح لەدایك دەبێت (یۆحەنا ١٣ -١٢ :١؛ ،)٨-٣ :٣
* ڕزگاری دەبێت  ،واتە خودا دەرفەتی تۆبەی پێ دەبەخشێ کە دەیبات
بەرەو ژیانی هەتاهەتایی ( کردار ،)١٨ ،١٤ :١١
* ڕۆحی پیرۆزی پێ دەدرێت  ،دڵی بە باوەڕ پاك دەبێتەوە  ،وە دەبێتە
ڕزگاربوو ( کردار  ١٠ -٨ :١٥؛  ٢تەسالۆنیکی  ١٤ -١٣ :٢؛
١پەترۆس ،)٢ -١ :١
* ڕزگاری دەبێت بە لەدایکبونەوەی دوەمی و نوێبونەوەی بە ڕۆحی
پیرۆز  ،بە هۆی ئەوەی ڕۆحی پیرۆزی ڕژاند بەسەرماندا بە دەستفراوانی
بە هۆی عیسای مەسیحی ڕزگارکارمان ( تیتۆس .)٦ -٥ :٣

پۆڵسی نێردراو بەشێوەیەکی سەرەکی فێرکردن پێشکەش دەکات لەبارەی
باپتیزکردن بە ڕۆحی پیرۆز ( ڕۆما  ٨ -١ :٦؛ ١کۆرنسۆس -١٢ :١٢
 ١٣؛ گەاڵتیە  ٢٩ -٢٦ :٣؛ ئەفەسۆس ٥ :٤؛ کۆلۆسی .)١٣ -١١ :٢

 .٣باپتیزکردن بە ڕۆحی پیرۆز لە مێژووی کتێبی پیرۆزدا .
باپتیزکردن بە ڕۆحی پیرۆز بۆ یەکەمجار لە مێژوودا لە ڕۆژی
پەنجاهەمین ڕوویدا (کردار  .)٥ :١لەو ڕۆژەدا ئەوە هاتە دی کە عیسا لە
یۆحەنا  ٣٩ -٣٧ :٧بەڵێنی دابوو .
لە کتێبی پیرۆزدا دوو ڕوداوی مێژوویی هەیە لە مێژووی ڕزگاریی خودا
تیایاندا کەسانیك بە ڕۆحی پیرۆز باپتیزکراون دوای باوەڕهێنانیان وە بە
ئاویش باپتیز کراون  .بۆچی؟ چونکە هەردوو ڕوداوەکە پەیوەست بوون
بە مێژووی رزگاریی خوداوە هەیە ئەوەی پەیوەستە بە کڵێساکەیەوە  :لە
ڕوداوی یەکەمدا  ،بابەتەکە پەیوەست بوو بە شکۆداریی خوداوەند عیسای
مەسیحەوە  ،بەاڵم ڕوداوەکەی دیکە پەیوەست بوو بە کلیلەکانی نێردراوان
 .ئەم دوو ڕوداوە بێ هاوتابوون لە مێژووی ڕزگاریدا  .ئەم دوو چیرۆکە
پێناسە دەکرێن بە دوو ڕوداوی مێژوویی  ،ئەوان فێرکردن پێشکەش
ناکەن لەبارەی ئەو کاتەی دەبێت باپتیزکردن بە ڕۆحی پیرۆز تیایدا ئەنجام
بدرێت  .ئیدی بەم شێوەیە  ،نابێت هەردوو بەشەکەی کتێب بەکار بهێنرێت
بۆ سەلماندنی باپتیزکردن بە ڕۆحی پیرۆز گوایە "بەرەکەتی دوەمە"و
دەبێت لەکاتێك لە کاتەکان دوای باوەڕهێنان بە عیسای مەسیح ڕوو بدات.
باوەڕدارانی یەکەمین بە نەژاد جولەکە باوەڕیان هێناو بەئاو باپتیز کران
پێش ئەوەی بە ڕۆح باپتیز بکرێن  .دەبوو ئەو سەدو بیست قوتابیە
جولەکانە (کردار  )١٥ :١چاوەڕوانی شکۆدارکردنی مەسیح بن بەو
پێیەی سەری کڵێسایە (ئەفەسۆس  . )٢٢ :١لەبەرئەوە دەبوو چاوەڕوانی
بەرزبونەوەی مەسیح و دانیشتنی لەسەر تەخت لەئاسمان بکەن پێش

ئەوەی باپتیز بکرێن بە ڕۆحی پیرۆز (یۆحەنا  ٣٩ -٣٧ :٧؛ بڕوانە
یۆحەنا  .)١١ -٧ :١٦وە دوای شکۆداربوونی مەسیح بە ڕۆحی پیرۆز
باپتیز کران (کردار  .)٢١ -١ :٢بەاڵم دوای ڕۆژی پەنجاهەمین  ،ئیدی
باوەڕدارانی نوێ لە چاوەڕوانیدا نابن بۆ باپتیزکردن بە ڕۆح  ،چونکە
مەسیح شکۆداربوو ! لەکاتێکی دواترو لەهەمان ڕۆژی پەنجاهەمین  ،سێ
هەزار باوەڕداری نوێ ڕۆحی پیرۆزیان وەرگرت کاتێ باوەڕیان هێنا
(کردار .)٣٩ -٣٦ :٢
باوەڕدارە سامیریە یەکەمینەکان ( ئەوانەی پێشتر جولەکە بوون) باوەڕیان
هێناو بە ئاو باپتیز کران پێش ئەوەی بە ڕۆح باپتیز بکرێن  .دەبوو
چاوەڕوانی نێردراوانی مەسیح بن  ،بەو پێیەی بناغەی کڵێسان (
ئەفەسۆس  )٢٠ :٢تاکو دەرگای شانشینی  ،یان كڵێسا بکەنەوە بۆ ئەو
سامیریانە پێش باپتیزکردنیان بە ڕۆحی پیرۆز (مەتا  ١٩ -١٨ :١٦؛ :١٨
 ١٨؛ یۆحەنا  .)٢٣ -٢١ :٢٠ئینجا ئەوانیش باپتیزکران بە ڕۆحی پیرۆز
(کردار  .)١٧ -٤ :٨عیسا بناغەی کڵێساکەی لە مێژووی جیهاندا لەسەر
نێردراوانی دانا  .ئەوان بوون کڵێسای یەکەمینیان لە مێژوودا بونیادنا لە
سەدەی یەکەمی زایینی لە نێو سێ پۆل و کۆمەڵی خەڵك  :جولەکە (کردار
 ،)٨ -١وە سامیریەکان ( کردار  ، )١٢ -٩وە نەتەوەکان (کردار ٢٨ -١٣
؛ بڕوانە کردار  . )٨ :١دوای دانانی بناغە  ،ئیدی خەڵکی هەر لەو ساتە
وەختەی باوەڕیان دەهێنا باپتیز دەکران بە ڕۆحی پیرۆز (ئەفەسۆس :١
.)١٣
باوەڕدارە یەکەمینەکانی نەتەوەکان (ناجولەکە) بە ڕۆحی پیرۆز
باپتیزکران لە ساتەوەختی باوەڕهێنانیان (کردار  ٤٨ -٤٧ :١٠؛ -١٤ :١١
 ١٨؛  ،)١١ -٧ :١٥چونکە مەسیح شکۆداربوو  ،وە چونکە پەترۆسی
نێردراو ئامادەبوو دەرگای شانشین بکاتەوە بۆیان .

 .٤باپتیزکردن بە ڕۆحی پیرۆز لە ئەمڕۆدا .

دوای ڕژانی ڕۆحی پیرۆز لە مێژوودا بەسەر باوەڕدارە یەکەمینەکانی
جولەکە  ،وە باوەڕدارە یەکەمینەکانی سامیریەکان  ،وە باوەڕدارە
یەکەمینەکانی نەتەوەکان (کردار  ، )٨ :١ئیدی خەڵکی بە ڕۆحی پیرۆز
باپتیز دەکرێن کتوپڕو لەو ساتەدا کە باوەڕ دەهێنن بە عیسای مەسیح (
یۆحەنا  ١٣ -١٢ :١؛ کردار  ٣٢ :٥؛  ٢ :١٩؛ گەاڵتیە  ٢ :٣؛ ئەفەسۆس
.)١٣ :١
"باپتیزکردن بە ڕۆح" گوزراشێکی بەرابەرە بۆ دەستەواژەی " دوبارە
لەدایکبوونەوە لە ڕۆح" (بڕوانە یۆحەنا  ٨ -٣ :٣؛ تیتۆس .) ٨ -٤ :٣
باپتیزکردن بە ڕۆحی پیرۆز گرێدراوە بە باوەڕ هێنان بە عیسای مەسیح
گرێدانێك کە بە هیچ شێوەیەك لەیەکتر جیاناکرێنەوەو هەڵناوەشێتەوە  ،وە
ئەزمونی هەموو قۆناغەکانی کاری تەواوەتی ڕزگاریی مەسیحی پێ
دەبەخشێ  .پۆڵسی نێردراو دەڵێت  " :چونکە هەمووتان کە لە مەسیح دا
باپتیزکران مەسیحتان لەبەرکردوە " (گەاڵتیە .)٢٧ :٣

 .٥باپتیزکردن بە ڕۆحی پیرۆز و پڕ بوون لە ڕۆحی پیرۆز .
ئەفەسۆس  ١٣ :١فێرمان دەکات کە باپتیزکردن بە ڕۆحی پیرۆز تەنها
یەك جار ڕوودەدات و بەس  ،لەسەرەتای ژیانی نوێی باوەڕداردا ( وەك
کرداری نزیك یاخود سادەی ڕابردوو کە دەڵێ "مۆرکران" لە ئایەتەکەدا ،
بەمەش ئاماژە بۆ یەك ڕوداو دەکات  ،بەاڵم ئەفەسۆس  " ١٨ :٥پڕبوون
لە ڕۆحی پیرۆز" ڕوداوێکە دەکرێ چەندین جار لە ژیانی باوەڕداردا
ڕووبدات ( ئاماژە دەکات بە کرداری داهاتووی بەردەوام بۆ ڕوداوێك کە
بەردەوام دوبارە دەبێتەوە ).
کاتێ کەسێك باپتیز دەکرێت بە ڕۆحی پیرۆز  ،ڕۆحی پیرۆز لە ژیانی و
جەستەیدا نیشتەجێ دەبێت  ،وە باوەڕدار دەست دەکات بە ئەزمونداریی لە
کاری ڕزگاری تەواوەتی عیسای مەسیح دا ( ڕۆما  .)٧ -١ :٦بەاڵم کاتێ
باوەڕدار پڕ دەبێت لە ڕۆحی پیرۆز  ،ئیدی ڕۆحی پیرۆز تیایدا نیشتەجێ
دەبێت  .ئیدی بەم شێوەیە  ،باوەڕدار زیاتر وەرناگرێت لە ڕۆحی پیرۆز ،

بەڵکو ڕۆحی پیرۆزە کە دەسەاڵتدارە بەسەر زۆربەی الیەنەکانی ژیانی
باوەڕدار(ئەفەسۆس  ،)٢١ -١٩ :٥وە لەژیانیدا بەروبووم دەدات بە
بەردەوامی (گەاڵتیە  ،)٢٥ -١٦ :٥وە لەژیانیدا بەروبومی بەردەوامی
ڕۆحی دەدات وەك چۆن دەیەوێ ( کردار  ٣١ :٤؛  ١٠ :٦؛ ٢٢ ،١٧ :٩
؛  ٢٤ :١١؛ ١کۆرنسۆس .)١١ :١٢

 .٦باپتیزکردن بە ڕۆحی پیرۆز و بە ئاو .
وشەی باپتیزکردن لە یۆنانیەکەدا بە کرداری باپتیزۆ هاتوە وەك ئاماژەیەك
بۆ باپتیزکردن بە ڕۆح و بەئاو  .باپتیزکردن بە ڕۆح ڕاستیەکی نەبینراوە
بۆ کاری خودا  ،بەاڵم باپتیزکردن بە ئاو نیشانەیەکی بینراوە خودا
دەیبەخشێ بە باوەڕدار کە دڵنیایی دەدات بە کەسەکە لەوەی باپتیز کراوە لە
ڕاستیدا بە ڕۆح ( کردار  ٤١ -٣٧ :٢؛ .)٤٨ – ٤٧ :١٠
لەیەکتر جیاکردنەوەی نێوان باپتیزکردن بە ئاو و باپتیزکردن بە ڕۆح
فێرکردنێکی نا کتێبیە  .چونکە کاتێ خەڵکی هەردوو بابەتەکە لەیەکتر
جیادەکەنەوە  ،ئەوەی مرۆڤ دەیکات لە باپتیزکردن بە ئاو دەبێتە
جێگرەوەی کاری مەسیح لە باپتیزکردن بە ڕۆح  .بۆ نمونە  ،فێرکردنی
هەندێ لە مەسیحیەکان وەهایە کاتێ کڵێسا هەڵدەستێ بە باپتیزکردن بە ئاو
بۆ منداڵ و گەورە ئەوا نیعمەتی خودا دەڕژێت بەسەر کەسی باپتیزکراودا
ئەمەش دەبێتە هۆی لەدایکبوونەوەی دوەمی .
هەندێکی تر باپتیزکردن بە ڕۆح و بەئاو لەیەکتر جیادەکەنەوە وەك
ئاماژەمان پێکرد کە ئەویش نا کتێبیە  ،ئەوان وەها فێرکردن پێشکەش
دەکەن گوایە باپتیزکردن بە ڕۆح جیاوازە لە لەدایکبونەوەی دوەم بە ڕۆح
 .بۆ نمونە  ،هەندێ مەسیحی خەڵکی فێردەکەن کە باپتیزکردن بە ڕۆح
ناودەبرێ بە " بەرەکەتی دوەم " ئەوەی باوەڕدار ئەزمونداری دەکات لە
ماوەی دوای لەدایکبونەوەی دوەمی کە هێزو بەهرە ڕۆحەکان بەدەست
دەهێنێت .

ج .واتای باپتیزکردن
هەمیشە ئەم پرسیارە دەخەمە ڕوو" ئایا وشەی "باپتیز" ئاماژەیە بۆ
باپتیزکردن بە ڕۆح یان باپتیزکردن بە ئاو؟"
ئەوەی تایبەت بێت بە کارە ڕزگاریە تەواوەتیەکی مەسیح  ،باپتیزی
ڕاستەقینەی مەسیحی باپتیزکردنە بە ڕۆح بۆ ڕزگاریی (کردار -١٤ :١١
 ! )١٨بەاڵم باپتیزکردن بە ئاو هێمایەکە بۆ باپتیزکردن بە ڕۆح کە لە
مۆردا خۆی دەبینێتەوە (کردار .)٤٨ -٤٧ :١٠
ئەوەش پەیوەندی هەبێت بە پەیمانی خودا لە پەیمانی کۆن و بەردەوام
بوونی لە پەیمانی نوێدا  ،خەتەنەی جەستەیی لە پەیمانی کۆندا (ڕۆما :٤
 ،)١٢ -١١ ،٣هەروەها باپتیزکردن بە ئاو لە پەیمانی نوێدا (مەرقۆس
 ١٦ :١٦؛ کردار  ٣٩ -٣٨ :٢؛  )١٦ :٢٢وەك مۆرێك هێمان بۆ
ڕاستودروستی و باوەڕ  ،هەروەها بۆ ڕزگاریی .

 .١مەتا  ١٩ :٢٨ئاماژەیە بۆ باپتیزکردن بە ئاو.
دەبێت چی ڕوو بدات ؟ هەموو ئەوانەی دەبنە قوتابی عیسای مەسیح دەبێت
بەئاو باپتیز بکرێن لەسەر دەستی باوەڕدارانی دیکە لە یەك ناودا  ،ئەویش
خودای سێ ئوقنومە  .دەستەواژەی " لەناو" یاخود " بەناوی" (  eisلە
یۆنانیدا) واتای "دەسەاڵت" نیە  ،چونکە دەسەاڵتیان درایە بە فەرمان
لەالیەن عیساوە کە بڕۆن  .پیتی ئامرازی پەیوەندی ئاماژە دەکات بەوەی
باوەڕدار یەکدەگرێت لەگەڵ خاوەن ناوەکە  ،واتە دەچێتە نێو پەیوەندیەکی
گەرموگوڕ و پتەو لەگەڵ خودای سێ ئوقنوم (باوك و کوڕ و ڕۆحی
پیرۆز)  .باوەڕدار کە دەچێتە نێو ئەم پەیوەندیەوە  ،ئەو کاتە نیە کە
باوەڕدارێکی دیکە باپتیزی دەکات بە ئاو  ،بەڵکو ئەو کاتەیە کە مەسیح
باپتیزی دەکات بە ڕۆح  .وە باپتیزکردن بە ئاو تەنها نیشانەیەکی بەرچاوە
و مۆرێکی بەرچاوە لەسەر باپتیزکردنی بە ڕۆح .

واتای چی یە ؟ باپتیزکردن بە ئاو هێماو نیشانەو مۆری بەرچاوە لەسەر
باوەڕدار کاتێ یەکدەگرێت لەگەڵ خاوەن ناو – خودای سێ ئوقنوم  .ئەوە
نیشانەیەکی بەرچاو و مۆرێکی بەرچاوە لەسەر ئەوەی مرۆڤەکە بە ڕۆح
باپتیزکراوە  .ڕۆحی پیرۆز نوێنەری خودای سێ ئوقنومە بۆ باوەڕدار (
ڕۆما  ١٠ -٩ :٨؛ ١کۆرنسۆس .)١٦ :٣
خودا سنوردار ناکرێ و گەمارۆ نادرێ وەك دروستکراوێك  .چونکە
سروشتی خودایی هەموو شوێن و کاتێك تێدەپەڕێنێت  .ئەو هەموو
پێناسەیەکی زانستی و ماتماتیكی و فیزیایی لەم گەردونەدا تێدەپەڕێنێت .
خودا بە تەواوی زەمانی گەردون تێدەپەڕێنێت  ،وە دەتوانێ بچێتە پێشەوەو
بگەڕێتەوە دواوە بۆ زەمانی ڕەها  ،هیچ شتێك و دروستکراوێك ناتوانێ
ڕێگری لێ بکات لە گەردوندا  ،ئەم گەردونە کە تەنها زەمانەکەی
بەڕێکردنە بەرەو پێشەوە  .بەاڵم خودا هاتە نێو زەمانی ڕاستەقینەو
تەواوەتی گەردونمان بە عیسای مەسیح  .خودا سەروەرە بە سەر بۆشایی
ئاسمان و هەموو گەردوندا  ،هەروەها سروشتی خودایی بە یەکتایی
دەردەکەوێت ( مەرقۆس  ، )٢٩ :١٢هەروەها وەك کۆیەك بۆ (فرەیی)
باوك وکوڕو ڕۆحی پیرۆز (مەتا .)١٩ :٢٨
خودا لە کتێبی پیرۆزدا خودی خۆی ڕاگەیاندوە بەو شێوەیەی یەك
خودایەو خاوەنی سێ خەسڵەتی ناوازەی ناوخۆییە لە نێو یەکگرتنی
سروشتە خوداییەکەی .باپتیزکردن بە ئاو لەسەر دەستی باوەڕدارێکی
دیکەی مەسیحی ئاماژەیەو مۆر دەکرێ بە ئەمانەی خوارەوەوە :
* پێش دروست بوونی گەردون و بۆشایی ئاسمان و زەمەنی تەواوەتی و
ڕاستەقینە بۆ ئەم گەردونە  ،خودای باوك باوەڕداری بە کوڕی ڕۆحی لە
خۆگرتوە (ئەفەسۆس .)٥ -٤ :١
* لە مێژووی ڕابردووی ئەم گەردونەدا  ،خودای کوڕ بە خوێنی
گرانبەهای ( کە بە مردنی ڕژا لەسەر خاچ ) باوەڕدارانی ششتەوە لە
هەموو گوناهەکانیان (  ١پەترۆس  ١٩ -١٨ :١؛  ١یۆحەنا .)٧ :١

* لەم سەردەمەی ئێستای گەردون  ،ڕۆحی پیرۆز لەدایکبونەوەی نوێ
دەبەخشێ بە باوەڕدار ( جارێکی دیکە لەدایك دەبێتەوە  ،لە سەرەوە )
(تیتۆس  ،)٨ -٤ :٣وە تیایدا نیشتەجێ دەبێت  ،وە پیرۆزی دەکات و
هاوبەشی دەکات لە هەموو ئەوەی خاوەنیەتی لە عیسای مەسیحدا بە هۆی
ئەو پێگەیەی هەیەتی لەئەودا  .چونکە باوەڕدار هەڵبژێردراوەو جارێکی
دیکە لەدایک بۆتەوەو بێ تاوان کراوە لە کاری مەسیحدا  .بەاڵم ئێستا
زیاتر ژیانی و سروشتی پیرۆز دەبێت  .لە کۆتاییدا بە تەواوی شکۆدار
دەبێت ( ڕۆما  . )٣٠ -٢٩ :٨باوەڕدار لە ژیانی بەقوتابی بووندا گەشە
دەکات  ،وە لە کۆتاییدا بەشدار دەکات لە بە قوتابی کردنی ئەوانی دیکە بۆ
عیسای مەسیح .

 .٢مەرقۆس  ١٦ -١٥ :١٦ئاماژە دەکات بۆ باپتیزکردن بە ڕۆح .
دەبێت چی ڕوو بدات ؟ دەبێت جاڕی موژدەی ئینجیل بدرێ بە هەموو
بونەوەرەکان  .هەر یەکێك باوەڕ بهێنێ و باپتیز بکرێ بە ڕۆحی پیرۆز
یان هەر یەکێك باوەڕ بهێنێ "واتە" باپتیز بکرێ بە "ڕۆحی پیرۆز"
ڕزگاری دەبێت  .بەاڵم ئەوەی باوەڕ نەهێنێ باپتیز نەکراوە بە ڕۆحی
پیرۆز  ،وە تاوانبار دەکرێت  .وشەی "کای" لە یۆنانیدا دەکرێ مەبەستی
"و" بێت ( بە واتای عەتف و زیادە )  ،وە بەکاردێت بە واتای"ئای" ( بۆ
شرۆڤەو وردەکاری).
واتای چی یە ؟ ڕزگاری نابێت مرۆڤ بە باپتیزکردن بە ئاو لەسەر دەستی
باوەڕداری دیکە  ،بەاڵم بە باپتیزکردن بە ڕۆح و بەکاتی عیسای مەسیح
ڕزگاری دەبێت (مەرقۆس  ! )٨ :١خەڵکی لەدایك نابێتەوە دوبارە لە
ڕێگەی کاروکردەوەی مرۆڤەوە  .لەدایك بونەوەی دوەم کارێکە تەنها لە
الیەن خوداوە ئەنجام دەدرێ ( یۆحەنا  ١٣ -١٢ :١؛ ! )٨ -٣ :٣
باوەڕداران بە ئاو باپتیز دەکرێن (لەالیەن باوەڕدارانی دیکەوە) وەك
نیشانەیەكی بەرچاو و دڵنیابوون لەسەر باپتیزکردنیان بە ڕۆحی پیرۆز
(ئەوەش خوداوەند عیسای مەسیح دەیکات ) .

 .٣کردار  ٤١ -٣٧ :٢وە کردار  ١٦ :٢٢ئاماژە دەکەن بۆ باپتیزکردن
بە ئاو .
چی ڕوویدا ؟ ئەو جولەکانەی تۆبەیان کرد (واتە باوەڕیان بە عیسای
مەسیح هێناو ڕۆحی پیرۆزیان وەرگرت) بە ئاو باپتیزکران لەالیەن
باوەڕدارانی دیکەوە بە ناوی عیسای مەسیح  .ئامرازی پەیوەندی (حەرفی
جەڕ) "ب" (لە یۆنانیدا "ئێپی" ) "بەناوی مەسیح" ئاماژەیە بۆ دەسەاڵتی
مەسیح  ،واتە ڕەزامەند بوون بەوەی لەبارەی خۆیەوە دەیڵێ  ،وە
ڕەزامەند بوون بە بیروباوەڕی تایبەتمەند بە ئەو  ،وە بەشداری کردن لە
خزمەتەکەیدا و پشتبەستن بە شایستەبوونەکانی  .باوەڕداران کەسانی دیکە
باپتیز دەکەن بە ئاو بە دەسەاڵتی مەسیح و فەرمانی ئەو ( بڕوانە مەتا :٢٨
 ، )١٩وە ئەوانەی باپتیزدەکرێن دان دەنێن بە باوەڕەکەیان بە مەسیح ( بە
ناوی خوداوەند عیسای مەسیحەوە بانگەواز دەکەن )  .پۆڵسی نێردراو
هەروەها تۆبەی کرد ( باوەڕی هێنا  ،ڕۆحی پیرۆزی وەرگرت ) ،وە
باپتیزکرا بە ئاو دوای سێ ڕۆژ لە تۆبەکردنەکەی (کردار  ، )٩ :٩بەناوی
خوداوەند عیسای مەسیحەوە بانگەوازی کرد  .دەستەواژەی " بەناوی
مەسیحەوە بانگەواز دەکات " ( " وە بانگەواز دەکات " لە دەقە وەرگێڕاوە
یۆنانیەکەدا " ئێپیکالومای" ) واتە ڕەزامەندبوون بەوەی عیسا لەبارەی
خۆیەوە دەیڵێ  ،وە باوەڕکردن بە فێرکردنەکانی و پشتبەستن بە
شایستەبونەکانی  ،وە خۆتەرخان کردن بۆ خزمەتەکەی (کردار ، ١٤ :٩
 ٢١؛  ١٦ :٢٢؛ بڕوانە کردار  ٢١ :٢؛ ڕۆما  ١٤ -١٢ :١٠؛ ١
کۆرنسۆس .)٢ :١
واتای چی یە ؟ باپتیزکردن بە ئاو نیشانەو مۆری بەرچاون لەسەر ئەوەی
هەموو گوناهەکانی باوەڕدار بەر لێخۆشبوون کەوت  " .بەاڵم شۆرانەوە (
کرداری داهاتووە بە شێوەی سادە ئاماژە بۆ تەنها یەك ڕووداو دەکات )
پیرۆزکران و بێ تاوان کراون بەناوی عیسای مەسیحی خوداوەند و
ڕۆحی خودامان " ( ١کۆرنسۆس  . )١١ :٦خودا ڕزگاری کردین بەهۆی
شوشتنەوەی لەدایکبونەوەی دوەم و نوێبونە لە ڕۆحی پیرۆزدا  ،ئەوەی

ڕژاندی ( کرداری داهاتوی سادە ئاماژە دەکات بۆ تەنها یەك ڕووداو) بە
دەستفراوانی عیسای مەسیحی ڕزگارکارمان  .ئیدی بەم شێوەیە  ،بێ
تاوان کراین بە نیعمەتەکەی  ،بووینە میراتگری ژیانی هەتاهەتایی
(تیتۆس " .) ٨ -٤ :٣شۆردنەوە" کە لەم شایەتانەی کتێبی پیرۆزدا هاتوە
ئاماژە دەکات بۆ باپتیزکردن بە ڕۆح  .باوەڕداری نوێ لێخۆشبوونی تەواو
وەردەگرێ  ،وە بێ تاوان دەکرێ و ڕزگاری دەبێت ( بڕوانە کردار :١٥
 ،)٩ -٧وە ڕۆحی پیرۆز وەردەگرێ ئەوەی دڵی پاك دەکاتەوە .

 .٤کردار  ٤٨ -٤٧ :١٠ئاماژە بۆ باپتیزکردن دەکات بە ئاو .
چی ڕوویدا ؟ نەتەوەکان (ناجولەکەکان) ئەوانەی باوەڕیان بە عیسای
مەسیح هێنا بە ئاو باپتیزکران لەسەر دەستی باوەڕدارانی دیکە بەناوی
عیسای مەسیح  .ئامرازی پەیوەندی (حەرفی جەڕ) "ب" لە دەستەواژەی
"بەناوی خوداوەند" (لەیۆنانیدا ئێن) ئاماژە بۆ دەسەاڵتی مەسیح دەکات ،
وە باوەڕی دانپێنراو بەمەسیح  ،وە بەڵێندان بە گوێڕایەڵی کردنی  ،وە
یەکگرتن لەگەڵیدا  .باوەڕداران باپتیزکردن بە ئاو ئەنجام دەدەن بە
دەسەاڵت وفەرمانی مەسیح (بڕوانە مەتا  ،)١٩ :٢٨وە ئەوانەی باپتیز
دەکرێن باوەڕیان بە مەسیح ڕادەگەیەنن .
واتای چی یە ؟ باپتیزکردن بە ئاو نیشانەو مۆری بەرچاون لەسەر
باوەڕدار کە باپتیز کراوە بە ڕۆح  ،واتە ڕۆحی پیرۆزی وەرگرتوە یان
دوبارە لە ڕۆحی پیرۆزدا لەدایكبووە ( بڕوانە یۆحەنا  ٨ -٣ :٣؛ تیتۆس
.)٨ -٣ :٣

 .٥ڕۆما  ٨ -١ :٦ئاماژە دەکات بۆ باپتیزکردن بە ڕۆح .
بەشی شەشەمی نامەی ڕۆما فێرکردنێك نیە تایبەت بە باپتیزکردن بە ئاو
بەکو فێرکردنێکە تایبەت بە باپتیزکردن بە ڕۆح  .مرۆڤ لەگەڵ مەسیح

یەکناگرێت بەهۆی کارو کردەوەکانیەوە  ،بەڵکو لەگەڵ مەسیح یەکدەگرێت
بەهۆی کاری خوداوە !

چی ڕوودەدات ؟
هەموو ئەوانەی باوەڕ دەهێنن بە عیسای مەسیح یەكجار باپتیز دەکرێن بە
ڕۆحی پیرۆز لە عیسای مەسیحدا یان " بۆ عیسای مەسیح"  ،ئەمەش واتە
باپتیزدەکرێن "لە" مردنیدا  .دەستەواژەی " بۆ عیسای مەسیح " (وە
ئامرازی پەیوەندی المی بەکارهاتوو وەرگێردراوە لە ئامرازی پەیوەندی
ئایس لە یۆنانیدا)  ،واتە ئەوان " دەچنە نێو پەیوەندیەکی کەسێتی لەگەڵ
عیسای مەسیح  ،بەتایبەتی لە مردنیدا  " .ئاماژەی کرداری داهاتوی سادە
" باپتیزکرا" بۆ تەنها یەك ڕوداوە  .وە مردنی عیسای مەسیح گرێدراوە بە
هەستانەوەیەوە بەبێ هەڵوەشانەوە !

واتای چی یە ؟
ڕۆما  ٤ -٣ :٦فێرمان دەکات کە ئەو ساتەی کەسێك بە ڕۆح باپتیز
دەکرێت ( لە هاتنی بۆ باوەڕ) لەگەڵ مەسیح یەکدەگرێت لە مردنی و
ناشتنیدا پێش دوو هەزار ساڵ .
وە ڕۆما  ٨ -٥ :٦فێرمان دەکات کە ئەو ساتەی کەسێك بە ڕۆح باپتیز
دەکرێت (لەهاتنی بۆ باوەڕ) لەگەڵ هەستانەی عیسای مەسیح یەکدەگرێت
پێش دوو هەزار ساڵ.
ئەو مرۆڤەی بە ڕۆح پابتیز دەکرێت لەگەڵ مردنی مەسیح و هەستانەوەیدا
یەکدەگرێت پێش دوو هەزار ساڵ  .ئیدی بەهەمان شێوە  ،ئەم مرۆڤە
هەروەها مردو هەستایەوە .
کێ یە ئەوەی مرد ؟ سروشتی کۆنی باوەڕدار !

چونکە باوەڕداری نوێ " یەك جارو بۆ هەتاهەتایە یەکدەگرێ لەگەڵ
مەسیح" ،یان هاوشێوەی مەسیح دەبێت لە مردنیدا " (ئایەتی " ، )٥چونکە
مرۆڤە کۆنەکەی" ( سروشتە نوێ نەبووەکەی ئایەتی  )٦لەخاچ درا
یەكجار و بۆ هەتاهەتایە لەگەڵ مەسیح  ،وە " جەستەی گوناهە "
(سروشتە گوناهباریەکەی کە لەژێر سایەی گوناهەدا بوو ئایەتی )٦
پوچەڵ کرایەوەو بێ دەسەاڵت کرا یەکجارو بۆ هەتاهەتایە (کۆتایی
پێهات)  .هێزی سروشتی گوناهە (گوناهەی نیشتەجێ بوو) تێكشکێنرا
یەکجارو بۆ هەتاهەتایە  ،ئیدی باوەڕدار کۆیلەی سروشتی گوناهەی کۆن
نیە ! لەگەڵ ئەوەی باوەڕدار ( ئەوەی بە ڕۆحی پیرۆز باپتیزکراوە )
هێشتا کامڵ نیە  ،وە تا ئێستا دەکەوێت لە هەندێ گوناهەدا  ،بەاڵم لەو
گوناهانەدا نامێنێتەوە  .ئەگەر بمێنێتەوە لەو گوناهانەداو یان بەردەوام بێت
لەژیانی گوناهەدا ناکرێ باوەڕدارێکی دوبارە لەدایك بوو بێت ( بڕوانە ١
یۆحەنا  ٢ :٢ -٨ :١؛  .٩ -٦ :٣تێبینی بکە شێوەی کردارەکە بۆ زەمەنی
ئێستا ئاماژەیە بۆ " بەردەوامبوون لە گوناهەدا " ) !
" چونکە ئەوەی مرد لەگوناه بێ تاوان کرا " ( ڕۆما  .)٧ :٦ئەوەی ئەم
ئایەتە دەیڵێت ئەوەیە کە ( ئەو کەسەی مرد یەکجارو بۆ هەتاهەتایە (لە
داهاتوی سادە)  ،بێ تاوان بوون و ئازادبوونی لە گوناهە پێ دەدرێت لەو
کاتە بە دواوە ( شێوەی ڕابردوی تەواو ) " .گوزارشە بۆ شێوەی
"داهاتوی تەواو" بۆ دۆخی بەردەوامی لە دەقە یۆنانیەکەدا  .باوەڕدار
دۆخی بێ تاوانبوونی دادگەریی پێ دەدرێت ( واتە ئازاد دەبێت لە سزای
گوناهە) وە دۆخی پیرۆزانەی ئەخالقی وەردەگرێت (واتە ئازاد دەبێت لە
هێزی گوناهە) ! ئەو ئازاد دەبێت و بە ئازادی دەمێنێتەوە ! دەتوانێ ببێتە
ئەو باوەڕدارەی (ئەوەی بە ڕۆحی پیرۆز باپتیز کراوە) وە دڵنیایی ببێت
کە بێ تاوان کراوە و ئازاد بوە لە گوناهە  ،یان خودا ڕایگەیاندوە بۆی کە
ڕاستودروستەو ئازاد بوە لە هێزی کۆیالیەتی سروشتی گوناهە (گوناهەی
نیشتەجێ ) ! شێوەی کرداری فەرمان لە ئایەتی  ٨گوزارش ناکات لە
ڕوداوێکی ئایندە  ،بەڵکو گوزارشە لە دڵنیایی  :چونکە ئەو باوەڕدارەی
بمرێت لەگەڵ مەسیح بە دڵنیاییەوە لەگەڵ مەسیح هەڵدەستێتەوە !

مەسیح مرد بەهۆی گوناهەوە ( تاکو گوناهەی باوەڕدار بسڕێتەوەو ئاشتی
بکاتەوە لەگەڵ خودا) (ڕۆما  ١٠ :٦؛ بڕوانە  ١پەترۆس  ٢٤ :٢؛ :٣
 .)١٨وە باوەڕدار هەروەها مردوە سەبارەت بە گوناهە ( ئیدی لە
گوناهەدا ناژی ) (ڕۆما  ١٢ -١١ :٦؛ بڕوانە  ١پەترۆس  .)٣ -١ :٤ئەم
دابڕانە لە گوناهـ پێناسی باوەڕدارە !

چی هەستایەوە ؟ سروشتی باوەڕداری نوێ !
لەبەرئەوەی باوەڕدار " یەکی گرتووە لەگەڵ مەسیحدا" هاوشێوەی
مەسیحە لە هەستانەوەدا (ئایەتی  ، )٥وە ئێستا دەتوانێ لەژیانێکی نوێدا
بژی  ،وە دەبێت ژیانێکی نوێی هەبێت (ڕۆما  ،)٤ :٦وە جەستەی لە
دواییدا لە مردن هەڵدەستێتەوە (ڕۆما  .)٥ :٦چونکە باوەڕدار گرێدراوە بە
مەسیحەوە بە نیعمەت لە ڕێگەی باوەڕەوە  ،ئەو دەتوانێت بەردەوام بێت لە
جەنگی دژ بە گوناهە و سەرکەوتوو بێت بەسەر هەموو دیاردەکانی ئەو
سروشتە گوناهەیەی تیایدایە  ،وە ئەمەش دەکات  ،وە دەبێت ئەمە بکات !
کرداری ئایندە لە ئایەتی  ٥گوزارش نیە لە ئایندە  ،بەڵکو گوزارش دەکات
لە دڵنیایی !
پەیوەندی هۆکارییانەی نێوان مردن و هەستانەوە .
پەیوەندیەکی هۆکارییانە هەیە لە نێوان مردنی عیسای مەسیح و
هەستانەوەیدا ( ڕۆما  .)٥ :٦هەروەها پەیوەندیەکی هۆکارییانە هەیە لە
نێوان دۆخی ڕاستودروست و پیرۆز ئەوەی باوەڕدار چێژی لێ
وەردەگرێ (پێگەکەی) لەڕووی  ،هەڵسوکەوتی (شێوازی ژیانی)
ڕاستودروستی چاك و پیرۆز (بە کردەیی) لە ڕووەکانی دیکەوە  .مردن و
هەستانەوەی مەسیح دەبێتە هۆکارێك بۆ دڵنیایی تەواو لە دۆخی باوەڕدار و
شێوازی ژیانی ! باوەڕدار بەدیهێنراوێکی نوێیە (  ٢کۆرنسۆس ، )١٧ :٥
وە ئەو دەتوانێ بە ژیانێکی نوێ بژی ( ڕاستودروست و پیرۆز) وە دەبێت
بەو شێوەیە بژی !

چونکە باوەڕدار بە ڕۆحی پیرۆز باپتیزکراوە ئیدی بەشداری مەسیح
دەکات لە مردن و ناشتنیدا هەروەها بەشداری لە ژیانی هەستانەوەی
مەسیح دەکات ! ناکرێ باوەڕدار بەشدار بێت لە بەرەکەت و سودەکانی
مردنی مەسیح بەبێ بەشداری کردنی لە هێزی ژیانی هەستانەوە  .لە
ڕووی ئەوەی کە ناتوانێ ژیانێکی پیرۆز بژی بەبێ بێتاوانکردن ،ئەوەیە
کە مرۆڤ ناتوانێ ژیانێکی پیرۆزانە بژی بەبێ بێتاوانبوون ! وە لە
ڕوویەکی دیکەوە  ،ناکرێ مرۆڤ بێتاوان بکرێ بەبێ بەشداریکردن لە
پیرۆزی مەسیح  ،پاشان ژیان لە پیرۆزیدا  .ناکرێ مرۆڤ بێتاوان بکرێ
بەبێ ئەوەی بە پیرۆزی بژی ! وشەی "پیرۆز" واتە "دابڕان" لە جیهانی
گوناهە لە پێناوی ژیانێكی "تەرخانکراو" بۆ خواستی خودا  .لە کتێبی
پیرۆزدا پێگەی باوەڕداری مەسیح و شێوازی ژیانی دابڕاو نین لەیەکتر !
ئیدی بەم شێوەیە شێوازی نوێی ژیان بەبێ پێگەی بێتاوانی لە مەسیحدا
شتێکی مەحاڵە ! چونکە دار بە بەروبوومەکەی دەناسرێتەوە (مەتا :٧
!)١٨ -١٦

بەڵێن و بەرپرسیارێتی .
وەدەستهێنانی بەڵێنی خودا  .باوەڕدار دەتوانێ خۆی بە "مردوو دابنێ
سەبارەت بە گوناهـ" ،بەاڵم " زیندوو بۆ خودا لە مەسیحدا" (ڕۆما :٦
 .)١١ئەو ئیدی "لەژێر سایەی تەوراتدا نیە"  ،یان ئیدی تاوانبار ناکرێت
بەهۆی دادپەروەری خودای ڕاستودروست (ڕۆما  ١٤ :٦؛ بڕوانە گەاتیە
 ، )١٤ :١٠ :٣بەاڵم ئێستاو بۆ هەتاهەتایە لە " سایەی نیعمەتدایە "  ،واتە
بە نیعمەتی خودا گوناهەکانی بەخشراوەو بە بێتاوانی دەمێنێتەوە  ،وە
دەتوانێ بە بەردەوامی بژی بە پشتبەستن بە نیعمەتی مەسیح وە دەبێت بەو
شێوەیە بژی (ڕۆما  ١٤ :٦؛ بڕوانە یۆحەنا  ١٧ -١٦ :١؛ گەاڵتیە -٢١ :٤
.)٣١

بەرپرسیارێتی خۆتەرخانکردنی باوەڕدار  :دەبێت باوەڕدار خۆی تەرخان
بکات بۆ ژیانێکی پیرۆزو ڕاستودروست (ڕۆما  ١٩ ،١٣ :٦؛ بڕوانە
.)٢ -١ :١٢
دەستکەوتنی دۆخی ڕاستودروستی (بێتاوان بوون) وە خۆتەرخانکردن بۆ
ژیانێکی پیرۆز (پیرۆزیی) دوو شتی دانەبڕوان لە فێرکردنی مەسیحی و
ژیانی مەسیحیەتدا ! بە چەند وشەیەکی دیکە  ،ناکرێ باوەڕ بە عیسای
مەسیح بهێنی (قبوڵی بکەیت) (یۆحەنا  )١٢ :١تەنها وەك ڕزگارکاری
کەسێتی خۆت  ،چونکە هاوکات خوداوەندی بااڵ دەستە !

باپتیزکردن بە ڕۆح و بە ئاو .
باپتیزکردن بە ڕۆحی پیرۆز دەبێتە هۆی یەکگرتنی باوەڕدارانی مەسیح لە
هەموو قۆناغەکانی کارە ڕزگاریەکەیدا  :پێش زەمانە  :هەڵبژاردنی ؛ وە
لە زەمانەدا  :بانگکردن و نوێکردنەوە (سەرلەنوێ لەدایکبوونەوە) و
بێتاوانکردن و پیرۆزکردن و شکۆدارکردن (بڕوانە یۆحەنا  ٢٨ :١٠؛
ڕۆما  ٣٠ -٢٩ :٨؛ ئەفەسۆس ٤ :١؛ فیلیپی  ٦ :١؛  .)١٣ -١٢ :٢چونکە
مەسیح بووە نوێنەری باوەڕداران لە مردنی و هەستانەوەیدا ( ڕۆما :٥
 ١٩ -١٧؛  ١کۆرنسۆس  .)٢٢ :١٥لەبەرئەوە  ،باوەڕدار ئەمڕۆ
بەشداری دەکات لە کارە ڕزگاریە تەواوەتیەکەی مەسیحدا  ،لەبەرئەمەش
کاریگەری دەکاتە سەر ڕابردووی ( چونکە ئەو دوبارە لەدایکبووەتەوەو
پێگەی ڕاستی و دروستی و پیرۆزی بەدەستهێناوە لەبەردەم خودا ؛ ١
کۆرنسۆس  ،) ٣٠ :١وە لەسەر ئێستای ( ئەو بە بەردەوامی دەگۆڕێ بۆ
هاوشێوەی مەسیح  ،وە زیاتر پیرۆز و تەرخانکراو دەبێت ؛ ڕۆما ١٣ :٨
؛ گەاڵتیە  ، )٢٦ -١٣ :٥وە لەسەر ئایندەی ( ئیدی ڕۆح و جەستەی
هاوشێوەی ڕۆح و جەستەی مەسیح دەبێت لە سروشتەکەیدا ؛ ١یۆحەنا :٣
 ٢؛ فیلیپی .)٢١ :٣
باپتیزکردن بە ئاو نیشانەو مۆرە لەسەرئەوەی باوەڕدار لە ڕێگەی
باپتیزکردنی بە ڕۆحی پیرۆز دەچێتە نێو پەیوەندی کەسێتیەوە لە مردن و

هەستانەوەی مەسیح  .ئەم پەیوەندیەش دەبێتە هۆی دابڕانی کۆتایی لە
گوناهە و قبوڵکردنی ژیانی نوێ  .ئەو نیشانەو مۆرە چێژ وەرگرتنە لە
پێگەی ڕاستودروستی و دادوەرانە لەبەردەم خودا  ،وە بە دۆخی
پیرۆزانەی ئەخالقی  .پێگەی ڕاستودروستی و دۆخی پیرۆزیی دابڕاو نین
لە شێوازی ژیانی باوەڕدار لە ئێستادا  ،ئەوەی کە پیرۆزی بەردەوام و
شکۆداریی ئایندە لە خۆدەگرێت (بڕوانە ڕۆما  ٣٠ :٨؛ فیلیپی  ٦ :١؛ :٢
 ١٣ -١٢؛ یۆحەنا  .)٢٨ :١٠واتای "شکۆداریی" ئەوەیە کە هاوشێوەی
مەسیح دەبین بە تەواوی لە ڕۆحیدا ( ١یۆحەنا  )٢ :٣هەروەها لە
جەستەیدا ( فیلیپی .)٢١ :٣

١ * .٦کۆرنسۆس  ١٣ -١٢ :١٢ئاماژە بۆ باپتیزکردن بە ڕۆح دەکات .
چی ڕوو دەدات ؟ هەموو ئەوانەی باوەڕیان بە عیسای مەسیح هێنا
باپتیزکران (بەکاری مەسیح) بەیەك ڕۆح (لە یۆنانیدا ئێن) بۆ (لە یۆنانیدا
ئایس) یەك لەش  .ئامرازی پەیوەندی "حەرفی جەڕ" "ب" (لە "یەك
ڕۆح") واتە ڕۆحی پیرۆز ڕژا بەسەر باوەڕدارە ڕاستەقینەکاندا  ،وە ئێستا
نیشتەجێیە لە نێویاندا  .دەستەواژەی " یەك لەش" (لە یۆنانیدا ئایس) واتە
هەموو ئەو باوەڕدارە ڕاستەقینانەی سەر بە یەك لەشی مەسیحن لە هەموو
جیهان  .لە هەمان یەك ڕۆحیان خواردەوە  .ئەمەش واتە هەموو ئەو
باوەڕدارانەی کە لە لەشی مەسیحدان ئەو نیشتەجێیە تیایانداو هەمان ڕۆح
لەخۆی گرتوون .
واتای چی یە ؟ باپتیزکردن بە ڕۆحی پیرۆز (لەدایکبوونەوەی دوەم)
هەموو باوەڕداران لە جیهاندا دەکات بەیەك لەگەڵ عیسای مەسیح و لەگەڵ
یەکتر  .باوەڕداران ئێستا بەشداری دەکەن لە ژیانی مەسیح و لەشی مەسیح
 ،واتە کڵێسا  .لە ڕێگەی خودی ڕۆحی پیرۆزەوە ئەوەی تیایاندا نیشتەجێیە
(  ١کۆرنسۆس ١٦ :٣؛ ئەفەسۆس  .)٢٢ :٢نابێت باوەڕداران وا بیر
بکەنەوە کە دابڕاون لە باوەڕدارانی دیکەو کڵێسا لەسەر ئاستی ناوخۆو
جیهان .

بەپێی کتێبی پیرۆز  ،هیچ بوارێك نیە لە باوەڕی ڕاستەقینەی مەسیحیدا بۆ
تایەفەگەری و تاکڕەوی و سەربەخۆیی تەواوەتی ! هەروەها بۆ بواری
حزبایەتی وو تایەفەگەری کڵێسایی لە جەستەی مەسیحدا ( ١کۆرنسۆس :٣
.)٤-٣

 * .٧گەاڵتیە  ٢٩ -٢٦ :٣ئاماژە دەکات بۆ باپتیزکردن بە ڕۆح .
چی ڕوو دەدات ؟ هەموو ئەوانەی باوەڕ دەهێنن بە عیسای مەسیح
باپتیزدەکرێن بە ڕۆحی پیرۆز لە مەسیحدا  .حەرفی جەڕ "ب" ( لە
یۆنانیدا ئایس) ئاماژەیە بۆ ئەوەی کە چوونە نێو پەیوەندیەکی جەوهەری و
قوڵ لەگەڵ مەسیح.
واتای چی یە ؟ باپتیزکردن بە ڕۆحی پیرۆز هەموو باوەڕداران لە هەموو
نەتەوەکان دەکات بە یەك لەگەڵ مەسیح (جولەکەو ناجولەکە)  ،هەروەها
لەگەڵ یەکتر  .هەموو باوەڕدارانی ڕاستەقینە مەسیحیان لەبەرکردوە  .بۆ
یەکجارو تا هەتاهەتایە مرۆڤێکی نوێی بەدیهێنراویان لەبەر کردوە لەسەر
شێوەی خودای ڕاستودروست و پیرۆزو ڕاست (ئەفەسۆس .)٢٤ :٤
باوەڕداران پێکەوە  ،لە هەموو هۆزو زمان و نەتەوەیەك  ،ئێستا نەوەی
ئیبراهیمن و میراتگری هەموو بەڵێنەکانن ئەوەی خودا دای بە ئیبراهیم و
نەوەکانی  .ئەوان ئێستا بەشێکن لە یەك گەلی خودا  ،گەلی پەیمانی خودا ،
پێکەوە چێژ وەردەگرن لە هەموو ئەو بەڵێنانەی کە خودا داویەتی (بڕوانە
 ٢کۆرنسۆس .)٢٠ :١

 * .٨گەاڵتیە  ٢٩ -٢٦ :٣ئاماژە بۆ باپتیزکردن دەکات بە ڕۆح .
چی ڕوو دەدات ؟ لێرەدا دوو هێمامان هەیە  :خەتەنەکردن و باپتیزکردن ،
هەردوکیان هێمان بۆ مردنی مرۆڤێکی کۆن و هەستانەوەی مرۆڤێکی
نوێ.

یەکەم هێما خەتەنەکردنە لە پەیمانی کۆندا  :هەموو ئەوانەی باوەڕ بە
عیسای مەسیح دەهێنن بۆ یەکجارو تاهەتایە لە ڕووی ڕۆحیەوە
خەتەنەکران بە خەتەنەکردنی مەسیح (مردنی لەسەر خاچ) ،ئەوەی
سروشتی گوناهەی پوچەڵ کردەوە ( جەستەی گوناهە) .وە مەسیح بە
ڕۆحی خۆی دڵەکان خەتەنە دەکات (ڕۆما .)٢٩ -٢٨ :٢
هێمای خەتەنەی ڕۆحیی جەخت دەکاتەوە لەسەر مردنی مرۆڤ واتە
(پوچەڵکردنەوەی) سروشتی کۆنی گوناهـ .
دوەم هێما باپتیزکردنە لە پەیمانی نوێ  :هەموو ئەوانەی باوەڕ دەهێنن بە
عیسای مەسیح نێژران و هەستانەوە لە ڕووی ڕۆحیەوە لەگەڵ مەسیح
یەکجارو بۆ هەتاهەتایە لە باپتیزکردندا بە (ڕۆح) لە ئەنجامی باوەڕەکەیان
(باوەڕیان بە هێزی خودا ئەوەی مەسیحی لە مردن هەڵساندەوە).
هێمای باپتیزکردن بە ڕۆح جەخت دەکاتەوە لەسەر هەستانەوەی مرۆڤ و
لەدایکبونەوەی دوبارەی .
واتای چی یە ؟ باپتیزکردن بە ڕۆح ( نوێبوونەوە – لەدایکبونەوەی دوەم )
هەموو باوەڕداران دەکات بە یەك لە مردن و هەستانەوەی مەسیحدا پێش
دوو هەزار ساڵ  .چونکە  ،سروشتی گوناهەی کۆن  ،ئەوەی بووە هۆی
مردنی ڕۆحیی باوەڕداران پێش نوێبونەوەیان (ئەفەسۆس )٣ -١ :٢
پوچەڵ بۆوە  ،وە هەموو گوناهەکانیان شۆرایەوە و سڕایەوە (بڕوانە
کردار  ،)١٦ :٢٢بەو واتایەی کە هەموو گوناهەکانیان بەخشراو بەر
لێخۆشبوون کەوت  .وە لەئەنجامی ئەمەشدا سروشتێکی نوێ وەردەگرن
(لەدایکبونەوەی دوەم  ،لەسەرەوە ) ڕۆحی پیرۆز دەسەاڵتدار دەبێت
بەسەریدا و لەهەموو ڕوویەکەوە نوێی دەکاتەوە .
هەروەك چۆن مردنی مەسیح دابڕاو نیە لە هەستانەوەی  ،بەهەمان شێوە
البردنی هێزی سروشتە کۆنەکە (لە خەتەنەکردنی دڵ بە ڕۆح) دابڕاو نیە
لە وەرگرتنی سروشتی نوێ ( سروشتی لەدایکبونەوەی نوێ) لە ڕێگەی
باپتیزکردن بە ڕۆح !

باپتیزکردنی مەسیحیەت بە ئاو نیشانەو مۆرە لەسەر خەتەنەکردنی ڕۆحیی
(خەتەنەکردنی دڵ بە ڕۆح)  ،وە لەالیەکی دیکەوە نیشانەو مۆری
بەرچاون لەسەر باپتیزکردنی ڕۆحیی (باپتیزکردن بە ڕۆح) .مردنی
سروشتی کۆن و هەستانەوەی سروشتی نوێ دوو کارن ڕۆحی پیرۆز
تەواویان دەکات .وە باپتیزی نەبینراو بە ڕۆح گوزراشێکە لە باپتیزی
بینراو بە ئاو (بڕوانە مەرقۆس  ٨ :١؛ کردار !)٤٨ -٤٧ :١٠
 * .٩ئەفەسۆس  ٥ :٤ئاماژە دەکات بە باپتیزکردن بە ڕۆح .
هەروەك چۆن یەك ڕۆح و یەك خوداوەند و یەك خوداو یەك باوك هی
هەموانە  ،بەهەمان شێوە یەك لەش و یەك باوەڕ و یەك باپتیزکردن هەیە .
یەك باپتیزکردن ئەوەی پۆڵسی نێردراو باسی دەکات لێرەدا باپتیزکردنە بە
ڕۆح  ،چونکە باپتیزکردن بە ئاو باوەڕداران ناکات بەیەك  .باپتیزکردن
بە ڕۆح بە کاری عیسای مەسیح باوەڕداران دەکات بەیەك بە ڕاستی
لەیەك خودای سێ ئوقنومدا و بە لەشی مەسیح .

 * .١٠پوختەو دەرئەنجامەکان سەبارەت بە باپتیزکردنی مەسیحیەت :
أ .واتای باپتیز بە ڕۆح  .باپتیزکردنی مەسیحیەت بە پلەی یەکەم
باپتیزکردنە بە ڕۆح  .هەروەك باپتیزکردن بە ئاو (مەرقۆس . )٨ :١
باپتیزکردن بە ئاو نیشانەو مۆری بەرچاون لەسەر باپتیزکردنی نەبینراو
بە ڕۆح ( کردار .)٤٨ -٤٧ :١٠
لە ڕێگەی باپتیزکردن بە ڕۆحی پیرۆز کەسی باپتیزکراو لەگەڵ خودای
سێ ئوقنوم یەکدەگرێ لە لەشی مەسیحدا  .بەمەش چێژ وەردەگرێ لە
هەموو قۆناغەکانی کاری ڕزگاریی مەسیح ئەوەی کاریگەری دەکاتە سەر
ڕابردووی (نوێبوونەوەو بێتاوانکردن) ،ئێستای (پیرۆزیی و پیرۆزبوون)
 ،وە ئایندەی (شکۆداربوون).
کتێبی پیرۆز باسی یەك باپتیز دەکات ( ئەفەسۆس  ٥ :٤؛ ١کۆرنسۆس
.)١٣ :١٢

ئەم وشانە تەنها ئاماژەن بۆ باپتیزی ڕۆحی  ،کە بەبێ ئەم باپتیزە هیچ
مرۆڤێك ناتوانێ لەگەڵ مەسیح یەك بگرێت ( ڕۆما  ٧ -٣ :٦؛ گەاڵتیە :٣
 ٢٧؛ کۆلۆسی  ،)١٢ -١٠ :٢یان یەکبگرێت لەگەڵ لەشی مەسیح (كڵێسا):
(١کۆرنسۆس  ،)١٣ -١٢ :١٢هەروەها بەبێ ئەمە هیچ کەسێك ناتوانێ
دوبارە لەدایک بێتەوە (یۆحەنا  ،)٨ -٣ :٣یان پیرۆز بێت (ڕۆما ١٣ :٨؛
 ٢تەسالۆنیکی  ١٣ :٢؛ ١پەترۆس  ،)٢ :١یان شکۆدار بێت (
٢کۆرنسۆس  ١٨ :٣؛ ١کۆرنسۆس .)٤٩ -٤٢ :١٥
باپتیز بە ڕۆحی پیرۆز دەمانبات بەرەو یەکگرتن لەگەڵ مەسیح و
بەشداریکردن لە کارە ڕزگاریە تەواوەتیەکەی :
گەاڵتیە  ٢٧ :٣هەواڵمان دەداتێ " چونکە هەمووتان کە لە مەسیح دا
باپتیزکراون مەسیحتان پۆشیوە ".
باپتیز بە ڕۆح باوەڕدار دەبەستێتەوە بە مەسیح  ،بەستنێك کە کردنەوەی
نیە (گەاڵتیە  . )٢٧ :٣چونکە مەسیح بووە نوێنەری باوەڕداران ( ڕۆما
 ١٩ -١٧ ،١٢ :٥؛  ١کۆرنسۆس  .)٢٢ :١٥ئیدی بەم شێوەیە  ،باوەڕدار
ئێستا کاری ڕزگاری تەواوەتی عیسای مەسیح ئەزمون دەکات  ،ئەوەی
کاریگەری دەکاتە سەر پێگەکەی لە مەسیحدا وە کاریگەری دەکاتە سەر
شێوازی ژیانی  ،وە چارەنوسی ئایندەی (ڕۆما .)٥ ،٣ :٦
باپتیز بە ڕۆح کاریگەری کردە سەر ڕابردووت .
– دوبارە لەدایک بویتەوە (کۆلۆسی  ١٢ -١١ :٢؛ تیتۆس  .)٨ -٤ :٣تۆ
بەدیهێنراوی نوێی (  ٢کۆرنسۆس  .)١٧ :٥بە ڕۆح دەژیت (ئەفەسۆس
.)٥ :٢
– بێتاوان کرایت  :هەموو گوناهەکانت سڕانەوە و شۆرانەوە  .بەتەواوی
گوناهەکانت بەر لێخۆشبوون کەوت (کردار  ٤١ -٣٧ :٢؛ .)١٦ :٢٢
– تۆ چێژ وەردەگریت لە ئەزمونی ڕاستودروستی مەسیح و پیرۆزیەکەی
بە تەواوی (  ١کۆرنسۆس  ٣٠ :١؛ ئەفەسۆس .)٢٤ :٤

– ئیدی دابڕاو نیت لە مەسیح (ئەفەسۆس  ،)١٢ :٢بەاڵم لە مەسیح دای (
٢کۆرنسۆس  ،)١٧ :٥وە مەسیح لە تۆدایە (کۆلۆسی .)٢٧ :١
– تۆ بەشێکی لە گەلی پەیمانی خودا ( گەاڵتیە  ٢٩ -٢٦ :٣؛ بڕوانە ١
پەترۆس .)١٠ -٩ :٢
– لە دەسەاڵتی تاریکی ڕزگاربوویت و گواسترایتەوە بۆ شانشینی مەسیح
(کۆلۆسی  .)١٣ :١ئێستا تۆ هاواڵتیت لە شانشینی خودا (فیلیپی .)٢٠ :٣
– تۆ ئەندامی لە لەشی مەسیح دا  ،كڵێسا (  ١کۆرنسۆس .)١٣ -١٢ :١٢

باپتیز بە ڕۆح کاریگەری دەکاتە سەر ئێستات .
– تۆ لەخاچ دراوی لەگەڵ مەسیح (گەاڵتیە  ، )٢٠ :٢وە جیهان لەخاچ
دراوە سەبارەت بە تۆ  ،وە تۆش لەخاچ دراوی سەبارەت بە جیهان (
گەاڵتیە  .)١٤ :٦تۆ ئێستا سروشتە کۆنەکەت لەخاچ دراوە  ،وە بە
سروشتی نوێ دەژیت  .ئەمەش دەتبات بەرەو نوێبونەوەو گۆڕان بە
بەردەوامی و هەمیشەیی .
– بە دانیشتنی مەسیح لەسەر تەختی دڵت دەتوانی بە ژیانێکی پیرۆز
بژیت  ،وە دەبێت بەو شێوەیە بژیت ( ڕۆما  .)١٤ -١ :٦بە دانیشتنی
مەسیح لەسەر تەختی دڵت  ،گەشە دەکەیت و زیاتر دەبیتە هاوشێوەی
مەسیح.
– تۆ قوتابیت بۆ مەسیح  .تۆ دوای دەکەویت و لێوەی فێر دەبیت تاکو
ببیتە باوەڕدارێکی پێگەیشتوو ( مەتا .)١٩ :٢٨
– تۆ بەشداری دەکەیت لە فراوانکردنی شانشینی خودا و کارەکانی
کڵێسای مەسیح لەسەر ئاستی جیهان و لەسەر ئاستی ناوخۆ (بڕوانە ١
کۆرنسۆس .)١٣ -١٢ :١٢
باپتیز بە ڕۆح کاریگەری دەکاتە سەر ئایندەت .

– تۆ بە پەرۆشەوە حەز دەکەیت تاهەتایە لەگەڵ مەسیح بیت (فیلیپی :١
.)٢٣
– ڕۆحت وەك ڕۆحی مەسیح دەبێت لە سروشتی مرۆڤانەی تەواو (١
یۆحەنا .)٢ :٣
– جەستەت وەك جەستەی مەسیح دەبێت لە سروشتی مرۆڤانەی تەواو
(فیلیپی .)٢١ :٣
– تاهەتایە لەگەڵ مەسیح دەژیت  ،وە لەگەڵ گەلی خودا  ،لە هەردوو
پەیمانی کۆن ونوێ  ،لەسەر زەوی نوێ (بینین .)٥ -١ :٢١
– خودا دەبینی لە ڕوخساری عیسای مەسیح دا ( بینین .)٤ :٢٢

ب .واتای باپتیز بە ئاو .
باپتیزکردن بە ئاو نیشانەو مۆری بەرچاون لەسەر باپتیز بە ڕۆح
(مەرقۆس  ٨ :١؛ کردار  .)٤٨ – ٤٧ :١٠هێمایە بۆ باتیزبوون بە ڕۆح ،
شایەتیەکە لەسەر باپتیزبوون بە ڕۆح کە تا چەند بە ڕاستی ڕویداوە .

ج .ئامانج لە باپتیز بە ئاو .
لە ڕێگەی باپتیزکردنی بە ئاو  ،خودا شایەتی دەدات بۆ باوەڕدار (مەتا
. )١٩ _٢٨
لەڕێگەی باپتیزکردن بە ئاو خودا لە عیسای مەسیحدا و لە ڕێگەی
باپتزکردنی باوەڕدارەکەوە شایەتی پێشکەش دەکات بۆ باوەڕدارە نوێیەکە!
ئەوەی باپتیزەکە ئەنجام دەدات دەڵێت  " :من بەناوی باوك و کوڕ و
ڕۆحی پیرۆز باپتیزت دەکەم  ".ئەمەش  ،بە شایەتی کەسانی دیکە  ،خودا
شایەتی دەدات بۆ باوەڕدارەکە بە نیشانەی بەرچاو  ،ئەویش مۆرکردنێتی

هاوکات  .باپتیز بەئاو هێماو ئاماژەیە بۆ شتێك  ،هاوکات شایەتیدانە بۆ
شتێك.
باپتیز بە ئاو پەرستشێکی ئایینی نیە یان هێمایەك بۆ باوەڕدار کە سەر بە
مەسیح یان كڵێسایە  .بەئاو باپتیزکردن هێمایە بۆ ڕوداوی باپتیز بە ڕۆح .
لە ڕێگەی باپتیز بە ڕۆح باوەڕداری نوێ یەکدەگرێت لەگەڵ مردن و
هەستانەوەی مەسیح  ،وە بەشداریەکی ڕاستەقینە دەکات لە کاری ڕزگاری
تەواوەتی مەسیح  ،وە سەر بە لەشی مەسیح دەبێت و لەگەڵیدا یەکدەگرێت .
باپتیز بە ئاو کارێکی هێما بەخشە لەسەر شێوەی نیشانەو مۆر بۆ
باوەڕدار کە بەڕۆح باپتیز کراوە (ڕۆحی پیرۆزی وەرگرتوە) ،وە یەکی
گرتوە لەگەڵ خودای سێ ئوقنومدا  ،وە هەموو گوناهەکانی ڕابردوو و
ئێستاو داهاتووی بەر لێخۆشبوون کەوت ( واتە بێتاوان کراو ڕزگاری
بوو بە ڕاستی ) ،وە بووە ئەندام لە لەشی مەسیحدا (شانشینی خودا  ،گەلی
پەیمانی خودا ).
سەرنج بدە هیچ ئاماژەیەك لە کتێبی پیرۆزدا نیە باپتیزکردن بە ئاو
ببەستێتەوە بە ئەندامێتی کڵێسایەکی ناوخۆیی یان تایەفەیەکی
دیاریکراوەوە!
لە باپتیزکردن بە ئاو هەروەها باوەڕدار شایەتی دەدات لەبەردەم خودا و
لەبەردەم کەسانی دیکەدا ( کردار ٣٨ :٢؛  .)١٦ :٢٢کاتی باپتیزکردن بە
ئاو باوەڕداری نوێ هەروەها لەبەردەم خوداو ئامادەبوان شایەتی دەدات.
باوەڕدار " بەناوی خوداوەند عیسای مەسیح دەپاڕێتەوە" کردار )١٦ :٢٢
لە ڕێگەی نوێژ و سرودی ستایش  ،وە لەبەردەم هەمواندا دان دەنێت بە
باوەڕەکەیدا بە عیسای مەسیح و خودای کتێبی پیرۆز ڕادەگەیەنێت  ،وە
سوربوونی خۆی ڕادەگەیەنێت لەسەر گوێڕایەڵی کردنی بۆ وشەکانی
خودا بە شێوەیەکی کردارەکی .
باپتیزکردن بە ئاو هۆکارێك نیە بۆ وەرگرتنی ڕۆحی پیرۆز یان
باپتیزبوون بە ڕۆحی پیرۆز .هەروەك مەبەست لێی سڕینەوەو
شۆردنەوەی گوناهەکان نیە .

باپتیزکردن بە ئاو نیعمەتی خودا ناڕژێنێ بەسەر باپتیزکراودا  ،تاکو
بتوانێ بە کاری چاکە ڕزگاری بێت .هەروەها باپتیز کردن بەئاو هۆکارێك
نیە بۆ لەدایکبونەوە لە ڕۆح  .باپتیزکردن بەئاو پەرستشێکی جادویی نیە .

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" باپتیزکردن لە
مەسیحیەتدا" .
 -٣خەڵوەتی ڕۆحی  .چێژ وەربگرە لە خەڵوەتی ڕۆحی لەگەڵ خودا و
هەموو ڕؤژێك هاوکاری وەربگرە لە نیوەی بەشێك لە نامەی گەاڵتیە
 . ٤-١باشترین شێوازی ڕاست بەکاربهێنە و تێبینیەکانت بنوسەوە .

 -٤لەبەرکردن  :ڕامان بکە لە ئایەتی نوێی کتێبی پیرۆز و لەبەری
بکە .ئامانجەکانی ژیان  :عامۆس  ٣ :٣ڕۆژانە بەو پێنچ ئایەتەدا
بچۆرەوە کە لەبەرت کردوون .
 -٥وانەی کتێبی پیرۆز  .وانەی داهاتووی کتێبی پیرۆز ئامادە بکە لە
ماڵەوە  :یۆحەنا  .٥ئەو پێنج ڕێگەیەی لێکۆڵینەوەی کتێبی پیرۆز بەکار
بهێنەو و سودیان لێ ببینە .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.

