ڕێبەری شەشەم – وانەی ١٥

١

نوێژ

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

بەشداریکردن ( ٢٠خولەك) گەاڵتیەو ئەفەسۆس

بە نۆرە بەشداری بکەن و پەڕاوی تایبەتی خەڵوەتی ڕۆحیتان
بخوێننەوە ئەوەی فێری بوون لە خەڵوەت و تێڕامانەکانتان لەو بەشە
دیاریکراوەی کتێبی پیرۆز (گەاڵتیە ٦ -٥وە ئەفەسۆس . )١
گوێ بگرن لەو کەسەی بەشداری دەکات  ،بەشێوەیەك مامەڵەی لەگەڵ
بکەن هەست بکات ئەوەی دەیڵێ جێی بایەخی ئێوەیە  ،پێشوازی
لێبکەن  .مشتومڕی لەگەڵ مەکەن لەو بابەتەی بەشداری پێدەکات .
تێبینەکانتان بنوسنەوە .
٣

لەبەرکردن (٥خولەك) خۆپارێزی ١ :سالۆنیکی ٥ -٣ :٤

دوو بەدوو پێداچوونەوە بکەن  :خۆپارێزی  ١ :سالۆنیکی . ٥ -٣ :٤
٤

فێرکردن ( ٨٥خولەك) شێوی خوداوەند

پێشەکی  :ئەم فێرکردنە تایبەتە بە شێوی خوداوەند  .لەمبارەیەوە ئەوە
لێکۆڵینەوە دەکەین کە کتێبی پیرۆز فێرمان دەکات لەبارەی شێوی
خوداوەندەوە  :کاتی دروستبوونی و واتاکەی و پەیڕەکردنی .
مەتا  ٢٩ -٢٦ :٢٦؛  ١کۆرنسۆس  ٣٢ -٢٣ :١١بخوێنەوە .

أ .سەرەتای دروستبوونی شێوی خوداوەند
 .١ناوە کتێبیەکان ی شێوی خوداوەند .
باپتیزکردن بە ئاو و شێوی خوداوەند بە دوو نهێنی مەسیحیەت یان دوو
فەرزی مەسیحیەت ناودەبرێن " نهێنی" ئەو پەرستشە ئاینیەیە وەك
نیشانەیەکی دەرەکی بینراو لەسەر نیعمەتی ناوەکی و ڕۆحی .
لە  ١کۆرنسۆس  ٢٠ :١١ئەم نهێنیە بە " شێوی خوداوەند" ناودەبرێ ،
ئەمەش بەهۆی جیاوازیەکەی لە " داوەتی سەرخوانی دۆستانە " ئەوەی
خەڵکی کۆرنسۆس گرێیان دابوو بە شێوی خوداوەندەوە  .چونکە ئەم شێوە
ئەو شێوە نیە دەوڵەمەندەکان داوەتی هەژارەکان بکەن وەك میوان و پاشان
بە خراپی مامەڵەیان لەگەڵ بکەن  .وە لە  ١کۆرنسۆس  ، ٢١ :١٠ئەم
نهێنیە بە "خوانی خوداوەند" ناودەبرێ  .پۆڵسی نێردراو ئەم
دەستەواژەیەی بەکارهێنا بۆئەوەی جیاواز بێت لە "خوانی ڕۆحە
پیسەکان" چونکە نەتەوەییەکان لە کۆرنسۆس دادەنیشتن لە بۆ خواردنی
قوربانیە سەربڕاوەکان لەناو پەرستگاکانیان دوای ئەوەی کە پێشکەشیان
دەکرد بە بتەکانیان  .ئەم داوەتی سەرخوانە ناودەبرێ بە " خوانی ڕۆحە
پیسەکان" چونکە پێشکەش کردنی قوربانی سەربڕاو بۆ بت لە ڕاستیدا
پێشکەش کردنە بە شەیتان  .وە خواردن لەو داوەتەدا لە ڕاستیدا بەشداری
کردن بوو لەگەڵ ڕۆحە پیسەکان .
لە کردار  ٤٢ :٢؛  ٧ :٢٠ئەم فەرزە بە "نان لەتکردن" ناودەبرێ ،
لەڕاستیشدا ئەم ناوە لە "داوەتی دۆستانە"وە وەرگیراوە ئەوەی شێوی
خوداوەندیش لە خۆ دەگرێ.

وە لە ١کۆرنسۆس  ١٦ :١٠بە بەشداری کردن ناو دەبرێ هەروەك بەالی
"ئەفخارستیا" وە " ،سوپاسگوزاری" یە .

 .٢دروستبوونی شێوی خوداوەند لەالیەن مەسیحەوە .
عیسا لە کاتی نانخواردنی پەسخەدا دروستی کرد  .بڕوانە ڕێبەری شەشەم
پاشکۆی دوەم  .لە هەر سێ ئینجیلی یەکەمدا ئەمە دەخوێنینەوە (بڕوانە
مەتا  ٢٩ -٢٦ :٢٦وەك نمونە  ١ ،کۆرنسۆس  . ) ٢٩ -٢٣ :١١کاتی
نانخواردنی پەسخە ئێوارەی پێنج شەممە لە پازدەی مانگی ئەپریل بە (
ڕۆژژمێری جولەکە) کەمێك پێش لەخاچدان عیسا نانێکی هەڵگرت و
پیرۆزی کردو لەتی کرد و دای بە قوتابیەکانی و فەرمووی  " :وەرگرن
بخۆن  ،ئەمە لەشی منە  " .ئینجا "جامەکەی هەڵگرت و سوپاسی خودای
کرد ،پێی دان و فەرمووی :هەموو لێی بخۆنەوە  ،چونکە ئەمە خوێنی منە
 ،خوێنی پەیمانەکەیە کە لە پێناوی زۆرینەدا بۆ گوناهـ بەخشین دەڕژێت".
لە جەژنی پەسخە بەرەبەیانی ڕۆژی هەینی  ،ڕێکەوتی  ١٥ی ئەپریل
عیسا لەخاچ درا .

 .٣شرۆڤەی یۆحەنا . ٥٤ :٦
" ئەوەی جەستەم بخوات و خوێنم بخواتەوە ژیانی تاهەتایی هەیە  ،منیش
لە ڕۆژی دوایی هەڵیدەستێنمەوە  ".یۆحەنا  ٥٩ -٤٨ :٦یۆحەنا نادوێ
لەبارەی شێوی خوداوەند  ،بەڵکو بەشێوەیەکی مەجازی دەدوێ لەبارەی
باوەڕهێنانی یەکەم جار بە عیسای مەسیح ! وە لە ئایەتی  ٤٠دا عیسا
شرۆڤەی مەبەستەکەی خۆی دەکات کە لە ئایەتی  ٥٤دایە ... " :هەر
کەسێك کوڕەکە ببینێت و باوەڕی پێ بهێنێت ژیانی تاهەتایی دەبێت ،
منیش لە ڕۆژی دوایی هەڵیدەستێنمەوە ".لێرەدا عیسا فێرمان دەکات کە
خواردنی نان و وخواردنەوەی شەرابەکە چەند وشەیەکن وەك ئاماژە بۆ
پێشوازی و باوەڕ بە عیسای مەسیح لە دڵ و ژیانی مرۆڤدا ! لەمبارەیەوە ،

عیسا بۆ بێ باوەڕان دەدوێ لەبارەی باوەڕیان هێنانیان بەئەو  ،نەك بۆ
باوەڕداران لەبارەی شێوی خوداوەند.
لەشی عیسای مەسیح لە ڕووی مادییەوە ئامادە نیە بە شێوەی نهێنی لە
شێوی خوداوەندا یان لەهەر جێیەکی دیکەی سەر زەوی .ئەوەی پەیوەندی
بە جەستەی شکۆداری مەسیحەوە هەبێت لە ڕووی مادییەوە ،
بەرزکرایەوە بۆ ئاسمان  ،ئەو دانیشتوە لەالی ڕاستی خودای باوك (
کردار  ! )١١ -٩ :١لەبەرئەوە  ،هیچ کەسێك نیە لەسەر زەوی پەیوەندی
بە جەستەی شکۆداری مەسیحەوە هەبێت لەڕووی مادییەوە لە ئاسمان .

 .٤چۆنیەتی یادکردنەوەی شێوی خوداوەند .
پۆڵسی نێردراو لەبارەی پێنج شتی گرنگەوە تایبەت بە یادکردنەوەی شێوی
خوداوەند فێرمان دەکات .
أ .فەرمان  /ڕاسپاردە .
یادکردنەوەی شێوی خوداوەند فەرمانێکە لەالیەن عیسای خوداوەندەوە درا
بە پۆڵس  ،وە دەبێت بگاتە هەموو باوەڕداران  ،وە دەبێت باوەڕدارانیش
یادی شێوی خوداوەند بکەنەوە .

ب .بەرەکەت و سوپاسکردن .
عیساو پۆڵسی نێردراو دەدوێن لەبارەی نان و سوپاس کردنی خودا لە
پێناویدا  .واتای "بەرەکەت" ئەوەیە  ،داوای نیعمەتی خودا بکرێت  ،بەاڵم
واتای سوپاس ەئوەیە گوزراشە لە سوپاسگوزاربوون و پێزانین لەسەر
نیعمەتی خودا  .پێدەچێ ئەم دوو وشەیە بەکارهاتبن بە شێوەی ئاڵوگۆڕ
وەك ئاماژەیەك بۆ داواکردنی بەرەکەت و بەرزکردنەوەی سوپاس پێکەوە.

ج .بۆ یادکردنەوە .
عیسا باوەڕدارانی فێرکرد کە یادی شێوی خوداوەند بکەنەوە .

د .ڕاگەیاندن .
کاتێ باوەڕداران یادی شێوی خوداوەند دەکەنەوە  ،ئەوان مردنی خوداوەند
ڕادەگەیەنن تا کاتی هاتنەوەی دوەمی .

هـ  .یادەوەریەکی ڕێزدارو شکۆدار.
دەبێت یادکردنەوەی شێوی خوداوەند بە شێوەیەکی شایستە بێت  .لەبەرئەوە
 ،پێویستە باوەڕداران خۆیان بپشکنن پێش ئەوەی لەنانەکە بخۆن یان لە
جامەکەدا بخۆنەوە  .دەبێت باوەڕداران وریا بن لەسەر ئەو ڕاستیەی لەشی
مەسیح  ،واتە دەبێت بزانێ و مەبەستی بێت ئەوەی دەیکات لە شێوی
خوداوەند  .ئەگەر ئەمە نەکات  ،تەنها دەخوات و دەخواتەوە وەك حوکمدان
بەسەر خۆیدا .

ب .واتای شێوی خوداوەند
پێشەکی  :شێوی خوداوەند هێماو مۆرە عیسای مەسیح دەیبەخشێت .
بەشداریکردن لە شێوی خوداوەند بەشداریکردنە لەسەر ڕاستی مردنی
خوداوەند عیسای مەسیح .
مەتا  ٣٠ -٢٦ :٢٦؛  ١کۆرنسۆس  ٢٦ -٢٣ :١١بخوێنەوە .

 .١شێوی خوداوەند نیشانەیە .

هەروەك چۆن خەتەنەکردن لە پەیمانی کۆن نیشانەو مۆر بوو بۆ
خەتەنەکردنی دڵ (ڕۆما ( )١١ :٤ڕۆما  ،)٢٩ -٢٨ :٢هەروەها
باپتیزکردن بە ئاو نیشانەو مۆر بوو بۆ باپتیزکردن بە ڕۆح (کردار :١٠
 ،)٤٨ -٤٧وە شێوی خوداوەند نیشانەو مۆرە لەسەر مردنی مەسیح و
بەرەکەتەکانی ئێستای بۆ باوەڕداران ( بەخشینی گوناهەکانمان و بۆ
کڕینەوەمان لە توڕەیی خودا لەسەر گوناهە ؛ مەتا . )٢٨ :٢٦

أ .نیشانە هێمایەکی دەرەکی بینراوە  ،واتایەکی ڕۆحی هەیە .
نهێنیەکە پێناسە دەکرێت بەوەی ڕاستیەکی ڕۆحی یان زیاتر لەخۆ دەگرێت
لە ڕێگەی نیشانە دەرەکیە هەستپێکراوەکانەوە .

ب .هێماکان لە شێوی خوداوەندا .
هێما دەرەکیە بینراوەکان لە شێوی خوداوەند وەك نان و شەراب  ،وە
لەتکردنی نان و ڕۆکردنی شەراب  ،وە خواردنی نان و خواردنەوەی
شەراب  ،وە کردنی هەموو ئەمانە بە بەشداریکردن لەگەڵ باوەڕدارانی
دیکە .
وە ڕاستیە ڕۆحیەکان کە دەبنە هێما بۆ ئەم نیشانەو هێما دەرەکیانە ئەمانەی
خوارەوەن :
نان و شەرابەکە هێمان بۆ لەش و خوێنی مەسیح .
لەتکردنی نان هێمایە بۆ لەشی مەسیح کە تێکشکا لەسەر خاچ  ،وە
ڕۆکردنی شەراب هێمایە بۆ خوێنی مەسیح کە ڕژا کاتێ بزمارکوتیان کرد

لەسەر خاچ  .هەردوکیان هێمان بۆ مردنی عیسای مەسیح بۆ بەخشینی
گوناهەکانمان و کڕینەوەمان لە سزای گوناهە .
وتەکانی عیسا ئەوەی شێوی خوداوەندی دامەزراند فێرمان دەکات کە
مردنی مەسیح مردنێک بوو لە بری ئێمە  .چونکە فەرموی  " :ئەمە لەشی
منە کە لە پێناوی ئێوەدا شکاوە" ( ١کۆرنسۆس  .)٢٤ :١١وە فەرموی " :
چونکە ئەمە خوێنی منە  ،خوێنی پەیمانەکەیە کە لە پێناوی زۆرینەدا بۆ
گوناهـ بەخشین دەڕژێت" (مەتا  .)٢٨ :٢٦عیسا لەم دوو وتەیەدا ئەوەمان
فێر دەکات کە مردنی قوربانیەکی پێشکەشکراوە لەبری گەلەکەی و لە
پێناوی گەلەکەیدا .
خواردنی نانەکە و خواردنەوەی شەرابەکە هێمان بۆ بەشداری کردنی
باوەڕدار بە شێوەەکی کارا لە عیسای مەسیحدا  ،وە بۆ چێژ وەرگرتن بە
هێمای بەرەکەت ئەوەی عیسای مەسیح بە مردنی مسۆگەری کرد بۆمان ،
وە ئەوەی بوە ئەو  .چونکە خواردنی نانی ئاسایی و خواردنەوەی شەرابی
ئاسایی جەستە تێر دەکەن  ،بەهەمان شێوە بەشداری کردن لە شێوی
خوداوەند ژیانی ڕۆحی دەبوژێنێتەوەو بونیاد دەنێت .
یادکردنەوەی شێوی خوداوەند لەالیەن باوەڕداران پێکەوە هێمایە بۆ
یەکگرتوویی باوەڕداران لەگەڵ یەکتر  .سروش لە  ١کۆرنسۆس ١٧ :١٠
فێرمان دەکات کە بەشداری کردن لە یەك ناندا هـێمایە بۆئەوەی هەموو
باوەڕداران ئەندامی لەشی یەك مەسیحن  ،کڵێسای مەسیح لە هەموو
جیهان .

 .٢شێوی خوداوەند مۆرە .

أ .مۆر هێمای دەرەکی و بینراوەو شایەتیە لەسەر ڕاستی و دروستی
ڕۆحی و دڵنیابوون لێی .

نهێنی شێوی خوداوەند تەنها هێمایەك نیە بۆ مردنی مەسیح  ،بەڵکو
هەروەها مۆرێکە بۆ دڵنیایی لەسەر بەرەکەتەکانی مردنی مەسیح .

ب .شایەتیەکان بۆ شێوی خوداوەند .
شێوی خوداوەند شایەتی دەدات بۆ باوەڕدار کە جێگەی خۆشەویستی
خودایە بە شێوەیەکی کەسێتی .
شێوی خوداوەند بەڵێنێکی شکۆمەندانەو گرنگ دەدات بە باوەڕدار کە
مافی کەسێتی هەیە لە بەرەکەتەکان ئەوانەی مردنی مەسیح دەستبەری
کردوون  ،وەکو لێخۆشبوونی گوناهەو دەربازبوون لە سزای گوناهە  ،وە
پێدانی ویژدانێکی پاك .
شێوی خوداوەند باوەڕدار دڵنیا دەکاتەوە کە بەرەکەتەکانی ڕزگاریی
تاهەتاییمان دەداتێ ( بڕوانە ئەفەسۆس .)٥ -٣ :١
هەروەك چۆن باپتیز بە ئاو هێمایەکی ناوازەیە بۆ باوەڕدار  ،بەهەمان
شێوە هەروەها شێوی خوداوەند یادێکی تایبەت و ناوازەی باوەڕدارە.
چونکە هەموو جارێك کە باوەڕدار نانەکە دەخوات و شەرابەکە دەخواتەوە
 ،باوەڕەکەی بە عیسای مەسیحی ڕزگارکاری ڕادەگەیەنێت  ،وە
ڕایدەگەیەنێ کە سەربەئەوەو وەك پاشای خۆی ڕایدەگەیەنێ  .ئیدی بەم
شێوەیە  ،ئەو بەڵێن دەدات کە گوێڕایەڵی عیسای مەسیح و وتەکانی دەبێت
 .وە هەموو جارێك کە باوەڕدار یادی شێوی خوداوەند دەکاتەوە موژدەی
ئینجیل ڕادەگەیەنێت کە عیسای مەسیح مرد لە پێناوی گوناهەدا  ،وە هەر
کەسێك باوەڕ بە عیسای مەسیح بهێنێت ڕزگاریی و لێخۆشبوونی گوناهـ
وەردەگرێت .

 .٣شێوی خوداوەند یەکێکە لە هۆکارەکانی نیعمەت .

أ .دەستپێکی کاری نیعمەتی خودا .

خودا دەست پێناکات بە کاری نیعمەتی لە دڵی گوناهباردا تەنها بە هۆی
شێوی خوداوەند  .بەڵکو خودا بە سەروەری خۆی دەستی کردوە بە کاری
نیعمەت لە دڵی گوناهباراندا پێش زەمانە و هەڵیبژاردوون ( ئەفەسۆس :١
 ، )٤وە لەم زەمانەدا لە ڕێگەی بانگ کردنیان بۆ موژدەی ئینجیل  ،وە
لەدایکبونەوەی دوەمیان و پیرۆز کردنیان لە ڕێگەی ڕۆحی پیرۆزەوە ،
وە بێتاوان کردنیان لە ڕیگەی باوەڕیان بە ڕاستی ( یۆحەنا  ٨ -٣ :٣؛ ٢
سالۆنیکی .)١٤ -١٣ :٢

ب  .بەردەوامی کاری نیعمەتی خودا .
خودا بە بەردەوامی نیعمەتەکەی کاردەکات لە دڵی باوەڕداراندا لە ڕێگەی
ڕاگەیاندنی وشەکانیەوە  ،وە لە ڕێگەی باپتیزکردن بەئاو  ،وە لە ڕێگەی
شێوی خوداوەند .
جامەکە ئاماژەیە بۆ " خوێنی مەسیح ئەوەی بۆ پەیمانی نوێیە  ،کە ڕژا لە
پێناوی زۆرینە بۆ لێخۆشبوونی گوناهـ (مەتا  ٢٨ -٢٧ :٢٦؛ ئەفەسۆس
 . )٧ :١چونکە بە بێ خوێن ڕشتن لێخۆشبوونی گوناهـ نابێت ( لێڤیەکان
١١ :١٧؛ عیبرانیەکان  .)٢٢ :٩وە بەبێ ڕشتنی خوێن پەیمان نابێت ،
واتە پەیوەندی تایبەت بوونی نابێت لە نێوان خوداو گەلەکەیدا .هەمیشە
ئاشتەوایی لەگەڵ خودا پێویستی بە خوێنە  ،واتە قوربانی کەفارەتمەندانە .
وە چونکە مرۆڤ خودی خۆی بێ توانایە ەللوەی وەك ئەم جۆرە قوربانیە
پێشکەش بکات  ،خودا لەبری مرۆڤ ئەمەی کرد  ،کە دەبێت مرۆڤ بە
باوەڕ پێشوازی لێ بکات .
بە مردنی مەسیح لە بری ئێمە  ،خودا پەیمانێکی نوێی بەست  .وە شێوی
خوداوەند نیشانەو مۆرە لەسەر پەیمانی نیعمەتی خودا  ،ئەوەی
لێخۆشبوونی گوناهـ دەدات ( بێتاوانکردن) وە خۆبەختکردن ی بۆ

(ڕزگاری) لە توڕەیی خودا (ڕۆما  ، )٩ :٥ئەمەش ڕاستیە  .شێوی
خوداوەند دڵنیایی زیاتر دەبەخشێ بە باوەڕ بۆ ڕزگاری کەسێتی و
ڕزگاری کۆتایی و تەواوەتی بۆ سەرجەم کڵێساکانی مەسیحیەت .
بەاڵم بەهێزکردنی نیعمەت بە شێوەیەکی ئۆتۆماتیکی ڕوونادات  ،چونکە
شێوی خوداوەند پەرستشێکی جادویی نیە  .گرنگ ئەوەیە باوەڕداری
مەسیحی تێ بگات لە واتای شێوی خوداوەند و هەڵوێستی دڵی و
ئاراستەکانی .

 .٤شێوی خوداوەند بەشداریەکی ڕاستەقینەیە (بەشداری و پەیوەندی).

یۆحەنا  ١٥ -١٢ ،٧ :١٦؛ ئەفەسۆس  ١٤ -١٣ :١؛  ٢کۆرنسۆس :١
 ٢٢ -٢١؛  ٥ :٥بخوێنەوە .

ئاشکرای بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە  :چۆن عیسای مەسیح ئامادە
دەبێت لە ڕێگەی شێوی خوداوەندەوە ؟
تێبینیەکان .

أ .خوێن هێمایە بۆ بەشداریکردن لە ژیانی مەسیح دا .
لە ماوەی ڕاگەیاندنی پەیمانی کۆن " ،خوێن" هێمایەك بوو کە دەڕژێ بۆ
ژیان  ،وە نابێت بەشداری تێدا بکرێت ( یان بخورێت)  .خودا بە موسا
دەڵێ لە لێڤیەکان  ..." : ١١ -١٠ :١٧ئەوا ڕووم دژی ئەو گیانە دەکەم کە
خوێن دەخوات و لە گەلەکەی دەیبڕمەوە  .چونکە گیانی لەش لە خوێندایەو
من لەسەر قوربانگە بە ئێوەی دەدەم بۆ کەفارەتی گیانتان  ،چونکە خوێن
کەفارەت بۆ گیان دەکات".

بەاڵم لە ماوەی ڕاگەیاندنی پەیمانی نوێدا  ،تەنها "خوێن" نەڕژا ،
بەڵکو دەبێت بەشداریشی بکرێت (واتە بخورێ و بخورێتەوە).
عیسا لە یۆحەنا  ٥٦ :٦دا دەفەرموێ  " :ئەوهی جەستەم بخوات و
" ( .خوێنم بخواتەوه بە منەوه پەیوهست دهبێت و منیش بەوهوه
هەروەها بڕوانە یۆحەنا  .)٥ :١٥لە نانخواردنی پەسخەی کۆتاییدا ،
عیسا لە مەتا  ٢٨ -٢٧ :٢٦دا دەفەرموێ  ..." :هەموو لێی
بخۆنەوه ،چونكە ئەمە خوێنی منە ،خوێنی پەیمانەكەیە كە لە پێناوی
خەڵكێكی زۆر بۆ گوناه بەخشین دهڕژێت  ".بە خواردنی لەش و
خوێنی مەسیح ژیانی عیسا دەچیتە قواڵیی باوەڕدارەوە ! عیسا
فەرمانی نەکرد بە قوتابیەکانی تەنها بە پێشکەشکردنی قوربانی ،
بەڵکو بە خواردنیشی هەروەها .عیسا مەبەستی بوو کە شێوی
خوداوەند زیاتر بێت لە تەنها یادکردنەوەی مردنی  ،ویستی ببێتە
هەستپێکردن و ئەزمونی ڕاستەقینە لە ژیانی ئێستادا  .باوەڕدار
ناتوانێ بژی بەبێ ئەو خۆراکەی کە ژیانی عیسای مەسیح پێی
دەبەخشێت  .وە کاری خوێنی ڕژاوی عیسای مەسیح لەسەر خاچ
سنوری سڕینەوەی گوناهـ تێ دەپەڕێنێت  .چونکە کاتێ باوەڕدار بۆ
یەکەمجار پێشوازی لە عیسای مەسیح دەکات پەیوەندیەکی نوێی بێ
کۆتایی لەگەڵ عیسای مەسیح دەست پێدەکات  .لەئەم پەیوەندیەشدا
بەشداری دەکات لە ژیانی عیسای مەسیح .
" ئایا ئەو جامەی سوپاسگوزاری لە پێناوی سوپاسی خودا دهكەین،
بەشداری نییە لە خوێنی مەسیح؟ ئەو نانەی لەتی دهكەین ،بەشداری
نییە لە لەشی مەسیح؟ " ( ١کۆرنسۆس  .)١٦ :١٠خوێنی مەسیح ،
واتە ژیانی  ،ئەوەی دەخورێتەوە لە شێوی خوداوەند خۆرکی ڕۆحیە
بۆ باوەڕدار و الیەنەکانی دیکەی ژیانی  " .چونكە جەستەم
خۆراكی ڕاستەقینەیە و خوێنیشم خواردنەوهی ڕاستەقینە " ( یۆحەنا
.)٥٥ :٦
ئەو هێمایانەی کە بەشداری پێدەکرێ (خواردنی و خواردنەوەی) لە
شێوی خوداوەند تەنها بەشداری کردن نیە لە نان و شەراب  ،بەڵکو

بەشداریکردنە لە عیسای مەسیحی ئێستاو ڕاستەقینە  ،ئەوەی
بەردەوام ژیان دەبەخشێ بە باوەڕداران  .لەو ساتەوە باوەڕدار
پێشوازی دەکات لە ژیانی عیسای مەسیح  ،لە ژیانی ڕۆحی و
تاهەتایی  .وە لە ڕێگەی شێوی خوداوەند  ،عیسای مەسیح بەردەوام
دەبێت لە بەشداریکردنی ڕاستی و دروستی و پیرۆزی و دانایی و
ڕزگاریە تەواوەتیەکەی لەگەڵ باوەڕدار (  ١کۆرنسۆس ! )٣٠ :١

ب .لەش و خوێنی مەسیح لە ئاسمانە .
عیسای مەسیح  ،بە خوێن و لەشی ماددی  ،لە ئاسمانە ( یۆحەنا
٧ :١٦؛ کردار .)١١ -٩ :١

ج  .چاکەو بەرەکەتە ڕۆحیەکانی لەش و خوێنی عیسای مەسیح
ئامادەیە لەسەر زەوی .
لەگەڵ ئەمەشدا  ،مەسیح بە شێوەیەکی کارا بە ڕۆحی پیرۆزی
ئامادەیە لەسەر زەوی (بڕوانە مەتا  . )٢٠ :٢٨وە ڕۆحی پیرۆز
ڕێنمایی باوەڕدار دەکات بۆ ڕاستی تەواو و عیسای مەسیح شکۆدار
دەکات لە نێو کڵێسادا ( یۆحەنا  .)١٥ -١٣ :١٦وە ڕۆحی پیرۆز
دەستەبەرکاری میراتی باوەڕدارە (ئەفەسۆس  .)١٤ -١٣ :١ڕۆحی
پیرۆز مۆری خودایە ئەوەی شایەتی دەدات کە خاوەنی ئێمەیەو
ئێمەش بۆ ئەوین  .وە ڕۆحی پیرۆز دڵنیایی دەدات کە عیسای
مەسیح بەردەوامە لەکارەکانیدا بۆ تەواوکردنی ئەوەی دەستی
پێکردوە لە ژیانماندا (  ٢کۆرنسۆس  ٢٢ -٢١ :١؛  ٥ :٥؛ فیلیپی
.)٦ :١
کاتێ یادی شێوی خوداوەند دەکرێتەوە  ،عیسای مەسیح بە کارە
ڕۆحیەکانی ئامادەیەو بەردەوامە لە ژیانی باوەڕداراندا  .وە لە
ڕێگەی ڕۆحی پیرۆزیەوە  ،وا دەکات هەموو چاکەو بەرەکەتەکانی

لەش و خوێنی قوربانی یە پێشکەشکراوەکەی ئامادە بێت لە شێوی
خوداوەندا و بەمەش هانی باوەڕداران دەدات و بەهێزیان دەکات .
شێوی خوداوەند تەنها هێمایەك یان نیشانەیەك نیە لەسەر ڕوداوێکی
ڕابردوو  ،بەڵکو هەروەها مۆرێکە دڵنیایی دەدات لە ڕاستێتی
تەواوکردنی کاری خۆشەویستی و نیعمەتی مەسیح لە ئێستادا .
مۆرێکە دڵنیایی دەدات بە باوەڕدار کە کاری تەواوەتی مەسیح
لەسەر خاچ بۆ ئەوە ئێستا ! لەبەرئەوە  ،دەکرێ باوەڕدار بەردەوام
بێت لە جێژ وەرگرتن و کارکردن پێی  .مۆرێکە جەخت دەکاتەوە و
دڵنیایی دەدات بە باوەڕدار بە کەفارەت و لێخۆشبوونی گوناهەکانی .
دڵنیایی دەدات کە ئەو خۆبەخت کارە و بێتاوانمان دەکات ! وە
دەکرێ باوەڕدار بەم خۆشیە ڕاستەقینەیە دڵخۆش بێ و بەردەوام
بێت لە خۆشیەکەیدا .
شێوی خوداوەند تەنها پەرستشێك نیە بۆ یادکردنەوەی مردنی مەسیح
لە ڕابردوودا  ،بەڵکو هەروەها بەشداریکردنە ( بەشداری و
پەیوەندی) لەگەڵ مەسیحی زیندووی هەستاوە لە ئاسمان  .چونکە لە
ڕێگەی شێوی خوداوەند  ،مەسیح بە ڕۆحی خۆی دێت  ،چاک
دەکاتەوە ( بڕوانە  ١کۆرنسۆس  )٣٠ :١١وە ژیانی باوەڕدار
بەهێزو نوێ دەکاتەوە  ،هەروەها هەموو الیەنەکانی دیکەی ژیانی
باوەڕدار لە سەر زەوی !

ج .پەیڕەوکردنی شێوی خوداوەند
 .١ئەو کەسانەی دەتوانن بە شێوەیەکی دروست بەشداری بکەن
لە شێوی خوداوەند .

 ١کۆرنسۆس  ٢٩ -٢٧ :١١بخوێنەوە .

ئاشکرای بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە  :کێ دەتوانێ بەشداری
شێوی خوداوەند بکات ؟
تێبینیەکان .
تەنها ئەو باوەڕدارانەی کە لە لەشی مەسیح تێ دەگەن و جیای
دەکەنەوە  ،تەنها ئەوان دەتوانن بەشداری شێوی خوداوەند بکەن .
لەبەرئەوە بێ باوەڕان و منداڵی باوەڕداران بە شێوەیەکی گشتی
ناتوانن بەشداری بکەن لە شێوی خوداوەند چونکە ئەوان ناتوانن
جیاوازی بکەن لە لەشی مەسیح  ،واتە ئەوان تێ ناگەن لەوەی
دەیکەن لە شێوی خوداوەندا .
ئەو باوەڕدارانەش کە بەتەمەن گەورەن و خۆیان تاقی ناکەنەوە  ،وە
جیاوازی ناکەن لە لەشی مەسیح  ،ناتوانن بەشداری شێوی خوداوەند
بکەن .
وە هەر یەکێك هەڵسوکەوتێکی ناشایستە بکات بەوەی جیاوازی
نەکات لە نێوان خواردنی ئاسایی و شێوی خوداوەند ناتوانێ
بەشداری شێوی خوداوەند بکات .
ئەوانەی دەتوانن بەشداری شێوی خوداوەند بکەن دەبێ تۆبەیان
کردبێت و ئامادە بن  ،چونکە دان دەنێن بەوەدا بەبێ مەسیح ئەوان
گومڕاو لەناوچوون  .دەبێت باوەڕیان بە عیسای مەسیح هەبێت  ،وە
خۆیان تاقی کردبێتەوە  ،وە تۆبەیان کردبێت بە تەواوەتی لە
گوناهەکانیان  ،وە باوەڕی ڕاستەقینەو دڵسۆزییان هەبێت کە خوێنی
مەسیح پاکیان دەکاتەوە لە هەموو گوناهەکانیان  ،وە حەز بە گەشەی
باوەڕیان و پیرۆزکردنی ژیانیان بکەن .

 .٢شێوازی یادکردنەوەی شێوی خوداوەند .
أ .کەی دەبێت یادی شێوی خوداوەند بکرێتەوە ؟ ئەم یادکردنەوەیە
چەند جار دوبارە بکرێتەوە ؟

لەمبارەیەوە عیساو قوتابیەکانی هیچیان پێ نەوتووین  .لەبەرئەوە
هەندێ کڵێسا هەموو هەفتەیەك یەکجار یادی شێوی خوداوەند
دەکاتەوە  ،وە هەندێ زۆربەی کڵێساکانی دیکە مانگی یەکجار ئەم
یادە دەکەنەوە  ،یان سێ مانگ جارێك .

ب .جۆری ئەو نانە کامەیە دەبێت بەکار بێت ؟
لەمبارەیەشەوە عیساو نێردراوان هیچیان پێ نەوتووین  .وە پێیان
نەوتووین بەچی نانەکە دروست بکرێت و شەرابەکە ئامادە
بکرێت .لەبەرئەوە هەندێ کڵێسا نانی بێ خومرەوهەڵنەهاتوو
بەکار دەهێنن  ،وە هەندێ کڵێسای دیکە نانی ئاسایی بەکار دەهێنن .
وە هەندێ کڵێسا شەربەتی مێوژ بەکار دەهێنن  ،وە هەندێ کڵێسای
دیکە شەربەتی تێکەڵە بەئاو بەکار دەهێنن  ،یان شەربەتی ترێ ،
یان هەر شەربەتێکی دیکە  .دەکرێ نان و شەرابەکە تایبەتکراو
بێت و بکڕدرێ  .نان و شەرابەکە گرنگ نیە  ،بەڵکو ئەوە گرنگە
کە ئاماژەن بۆ چی .

ج  .چۆنیەتی دابەشکردنی یەك نان و جامێك شەراب بەسەر
باوەڕداراندا ؟
عیساو نێردراوان لەمبارەیەوە هیچیان پێ نەوتووین  .لەبەرئەوە ،
هەندێ کڵێسا یەك نان لەت لەت دەکەن بۆ چەند بەشێكی بچووك ،
وە جامە شەرابەکە ڕۆ دەکەنە نێو کوپی بچوکەوە پێش شێوی
خوداوەند یان لەکاتی یادەکەدا  .هەندێ کڵێسای دیکە ڕێگە دەدەن بە
خەڵکەکە بەشی خۆیان لە نانەکە لەت بکەن  ،وە هەموان لەیەك
جامدا دەخۆنەوە کاتی شێوی خوداوەند  .چۆنیەتی دابەشکردنی
نانەکە یان دابەشکردنی شەرابەکە شتێکی گرنگ نیە  ،لە ڕاستیدا
ئەوە گرنگە کە بەشداربووان بزانن و تێ بگەن لە واتای شێوی

خوداوەند و بە هەڵوێستێکی دروست بەشداری بکەن  .وە هەڵوێستی
دروست بەتاڵە لە ڕەخنەی باوەڕدارانی دیکە لەیەك لەشدا  ،وە
پێشوازی کردن لە ئەوانی دیکە بە خۆشەویستی لەخۆ دەگرێ !

د .کێ دەبێت خزمەتی شێوی خوداوەند بەڕێوەبەرێت ؟

عیساو نێردراوان لەمبارەیەوە هیچیان پێ نەوتووین  .لەبەرئەوە ،
هەندێ کڵێسا وای دەبینێ کە هەر باوەڕدارێکی پێگەیشتوو ( برایەك
یان خوشکێك ) دەکرێ خزمەتی شێوی خوداوەند بەڕێوە بەرێت ،
بەاڵم نەریتی زۆربەی کڵێساکان وایە کە دەبێت پیرانی کڵێسا هەستن
بە بەڕێوەبردنی ئەم خزمەتە  .ئەوان بڕوایان وایە کە فێرکردنی
وشەکان و خزمەتی نهێنیەکان و فەرزەکان پێکەوە گرێدراون .
بەاڵم بەپێی کتێبی پیرۆز فێرکردنی وشەکان و خزمەتی نهێنیەکان
پاوان نەکراوە بۆ هیچ دەستەو گروپێکی باوەڕداران  ،بۆ نمونە
پاوان نەکراوە بۆ شوان و مامۆستایان ( بڕوانە مەتا  ٢٠ :٢٨؛
کۆلۆسی  .)١٦ :٣لەگەڵ ئەمەشدا  ،ئامۆژگاری دەدرێ وەك
ڕێگەچارە بۆ ئەوەی فێرکردنی هەڵەو مامەڵەکردنی نا شایستە لەم
نهێنیەدا ڕوو نەدات  ،بە سەرپەرشتی پیرانی کلێسا خزمەتی شێوی
خوداوەند ئەنجام بدرێ .

هـ  .ئەو دۆخ و وشەو جواڵنە کامانەن کە کتێبی پیرۆز باسی
دەکات ئەوەی تایبەتە بە شێوی خوداوەند ؟
عیسا و نێردراوان باسی هیچ دۆخ و سیماو وشەو جوڵەیەکیان
نەکردوە کە دەبێت بەکار بێت لە یادی شێوی خوداوەندا  .کڵێساکانی
مەسیحیەت بە شێوەی جیاواز یادی شێوی خوداوەند دەکەنەوە،
هەندێ کڵێسا نانەکە پیرۆز دەکات  ،واتە داوای نیعمەتی خودا

دەکات تێکەڵ بە نانەکە بێت  .کڵێساکانی دیکە سوپاسی خودا دەکەن
 ،واتە سوپاس بۆ خودا بەرز دەکەنەوە لەسەر نیعمەتەکەی  .وە
کاتی یادی شێوی خوداوەند هەندێ کڵێسا بە دانیشتوویی دەمێننەوە ،
بەاڵم کڵێسای دیکە هەیە بە پێوە دەوەستن یان بە چەماوەیی لە
پێشەوەی کڵێساکە  .وە لە هەندێ کڵێسا ئەندامانی کڵێساکە
بەڕێدەکەون بەرەو ڕووی ئەو کەسەی خزمەتی شێوی خوادوەند
بەڕێوەدەبات .

زۆربەی کڵێساکان مەتا  ٢٩ -٢٦ :٢٦یان کۆرنسۆس ٢٩ -٢٣ :١١
دەخوێننەوە بەرامبەر بە باوەڕداران  ،دواتر شرۆڤەی واتای شێوی
خوداوەندیان بۆ دەکەن  .زۆرجار کات دەدەن بە باوەڕداران بۆ
ئەوەی خۆیان و ژیانیان تاقی بکەنەوە و دان بنێن بە گوناهەکانیاندا
بۆ خوداوەند .
دوای ئەوە  ،وتەکانی عیسا یان پۆڵسی نێردراو دەڵێنەوە کاتی
دابەشکردنی نان و شەرابەکە بەسەر باوەڕدارانی بەشداربووی
یادەکەدا  " .ئەم نانە وەربگرە کە هێمایە بۆ لەشی مەسیح  .بیخۆن
بۆ یادکردنەوەی مەسیح  .لە جامەکە بخۆنەوە ئەوەی هێمایە بۆ
پەیمانی نوێ بە خوێنی مەسیح .بیخۆنەوە بۆ یادی مەسیح ( ١
کۆرنسۆس .)٢٥ -٢٤ :١١
هەندێ لە مەسیحیەکان دەستبەجێ نانەکە دەخۆن و شەرابەکە
دەخۆنەوە کە وەریدەگرن  ،بەاڵم هەندێکی دیکە چاوەڕێ دەکەن
هەموان پێکەوە نانەکە بخۆن و شەرابەکە بخۆنەوە .
لە کۆتاییدا  ،هەمویان سوپاسی خودا دەکەن لەسەر بەرەکەتەکانی لە
عیسای مەسیحدا  ،یان بە نوێژ یانیش بە سرودی ڕۆحی .

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 " شێوی
خوداوەند " .
 -٣خەڵوەتی ڕۆحی  .چێژ وەربگرە لە خەڵوەتی ڕۆحی لەگەڵ خودا و
هەموو ڕؤژێك هاوکاری وەربگرە لە نیوەی بەشێك لە ئەفەسۆس -٢
 ، ٥باشترین شێوازی ڕاست بەکاربهێنە و تێبینیەکانت بنوسەوە .
 -٤لەبەرکردن  :تێڕامان و لەبەرکردنی ئایەتی نوێ "کاتی گونجاو" :
ژیرمەندی  .٦ -٥ :٨ڕۆژانە بەو  ٥ئایەتانەدا بچۆرەوە کە لەبەرت
کردوون .
 -٥وانەی کتێبی پیرۆز  .وانەی داهاتووی کتێبی پیرۆز ئامادە بکە لە
ماڵەوە  :ئینجیلی یۆحەنا  .٦ئەو 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.

