ڕێبەری شەشەم – وانەی ٢١

١

نوێژ

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

بەشداریکردن ( ٢٠خولەك)  ٢سالۆنیکی

بە نۆرە بەشداری بکەن و پەڕاوی تایبەتی خەڵوەتی ڕۆحیتان
بخوێننەوە ئەوەی فێری بوون لە خەڵوەت و تێڕامانەکانتان لەو بەشە
دیاریکراوەی کتێبی پیرۆز ( ٢سالۆنیکی .)٣-١
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) یۆحەنا ٣٨ :٧

دوو بەدوو پێداچوونەوە بکەن بۆ یۆحەنا . ٣٨ :٧
٤

فێرکردن ( ٨٥خولەك) ڕێوڕەسمی پرسەی باوەڕداران بە
مەسیح

پێشەکی  :ئەم فێرکردنە تایبەتە بە ڕێوڕەسمی پرسەی مەسیحی  .لەم
وانەیەدا ئەوە فێردەبین کە کتێبی پیرۆز لەبارەی مردن و ئەوەی
ڕوودەدات لەدوای مردن و ڕێوڕەسمی پرسەو هەستانەوەدا فێرمان
دەکات.

أ .سروشتی مرۆڤ

 .١بۆچوونە ناکتێبیەکان لەبارەی سروشتی مرۆڤەوە .
خەڵکی لە جیهاندا بۆچوونی جیاوازیان هەیە لەبارەی سروشتی مرۆڤەوە :

أ .بۆچوونی یەکەم  :مرۆڤ یەکەیەکی جەستەییە .
ئەم بۆچوونە بەشێوەیەکی تەواوەتی لە فەلسەفەی سروشتیەوە سەرچاوەی
گرتوە  .ئەم بۆچوونە پێی وایە کە مرۆڤ جگە لە پێکهاتە ماددیەکان و
کیمیاییەکان کە لە گەشەدان هیچی تر نیە ،وە مرۆڤ بێ ڕۆح (یان بێ
گیان ) یاخود بێ دەروونە .
ب .بۆچوونی دوەم  :مرۆڤ پێکهاتوە لە دوو بەش .
ئەم بۆچوونە بەرباڵوە لەالی کلتورە کۆنەکانی ڕۆژهەاڵت ( هیندستان) و
ڕۆژئاوا (یۆنان) .ئەم بۆچوونەش کە خەڵكێکی زۆر شوێنی کەوتوون لەم
ڕۆژگارەماندا لەسەر فەلسەفەی ئەفالتونیەتی نوێ بونیادنراوە  ،ئەوەی
خەڵکی فێردەکات کە مرۆڤ دوو سروشتی هەیە  .مرۆڤ خاوەنی
جەستەیە  ،هەروەها خاوەنی دەروون (یان ڕۆحە) .ئەم بۆچوونە بۆچوونی
جیاوازە لە نێوان جەستە  ،کە پێی وایە تەنها توخمێکی ماددیەو بەس  ،وە
دەروون  ،کە ڕۆحیەو بەس  .وە لەدواییدا ئەم بۆچوونە پێی وایە مرۆڤ
دەتوانێت کارەکانی جەستەی لەگەڵ کارەکانی دەروونی لەیەکتر
جیابکاتەوە .
وە خاوەنی ئەم بۆچوونە پێی وایە کارەکانی جەستەی مرۆڤ و کارەکانی
دەروونی مرۆڤ هیچ کاریگەریەکیان لەسەر یەکتر نیە  .چونکە مرۆڤ
دەتوانێت بە جۆرێك بژی لە جەستەدا  ،وە بە جۆرێکی دیکە بژی لە
دەرووندا .بۆ نمونە  ،دەتوانێ لە جەستەدا بە ئازەووی خۆی و لە گوناهەدا
بژی  ،وە بە ئایینی بژی لە دەرووندا .وە بە شێوەیەکی گشتی  ،دەروون بە

قەوارەیەکی بنەڕەتی و جەوهەری دەزانێ لە مرۆڤدا  ،بەاڵم جەستە بە
خراپەکار دەزانێ  .ڕۆح یان (دەروون) بە زیندانی جەستە دەزانێ تاکو
ئازاد دەبێت لە جەستە لە مردندا  .ئەنجامی ئەم بۆچوونە  ،دەروون بە
توخمێکی گرنگ دەزانێ  ،بەاڵم جەستەی ماددی و هەموو بەدیهێنراوێکی
ماددی بەالوە گرنگ نیە  .بۆ نمونە  ،چوون بۆ کڵێسا و ڕزگاری
دەرونەکان کارێکی گرنگە  ،بەاڵم چۆنیەتی ژیانی مرۆڤەکان و ماوەی
ژیانیان لەمەبارەیەوە هیچ بەالوە گرنگ نیە  .مێژوو کاریگەری
کارەساتباری ئەم بۆچوونە لەسەر مەسیحیەکان دەردەخات  ،چونکە ئەم
دابەشکردنە کتێبی نیە .

ج .بۆچوونی سێ یەم  :مرۆڤ پێکهاتوە لە سێ بەش .
ئەم بۆچوونە لەسەر فەلسەفەی فیلو بونیادنراوە  ،ئەوەی بە پێی
فێرکردنەکانی مرۆڤ خاوەنی ڕۆح و دەروون و جەستەیە  .ئەم بۆچوونە
"ڕۆح" ی مرۆڤ و "دەروونی" لەیەکتر جیادەکاتەوە  ،وە دواتر نێوان
"ژیانی "ڕۆحی"  ،و ژیانی"دەروونی"  .وای دەبینێ کە ڕۆح فەلسەفەی
خودایی هەست پێدەکات  ،بەاڵم دەروون فەلسەفەی مرۆڤانە هەست
پێدەکات .
ئەم بۆچوونە لە ڕۆژئاوا پێی وایە ڕێژەی ئەركو کارەکانی ڕۆح و
جەستەو دەروون جیاوازن و هەمویان دیاریکراون بۆ نمونە ڕۆح کۆمەڵێ
ئەرکو کاری دیاریکراوی هەیە هەروەها دەروون و جەستەش بەهەمان
شێوە  .وە دەڵێ کاروئەرکی ڕۆح مەعریفەی ڕۆحیە بۆ ناسینی خودا
هەروەها مامەڵە کردن و هاوبەشیە لەگەڵ ئەو خودایە و ویژدان و ژیری
و داهێناندا .کاروئەرکی دەروون دیاریکراوە بە بیرکردنەوە (عەقاڵنی) وە
بە بڕیاردان وهەڵبژاردەکان (خواست) وە هەستی سۆزداری جیاواز (دڵ).
وە کارەکانی جەستە لەچوارچێوەی پێنج هەستدایە  .ئەم دابەشکردنە
دابەشکردنێکی ئاسانکاریە نەك ڕاستی  ،وە ئەمەش کتێبی نیە .

 .٢تێڕوانینی کتێبی پیرۆز بۆ سروشتی مرۆڤ  :مرۆڤ یەکەیەکی
جەستەیی و ڕۆحیە .

أ .مرۆڤ خاوەنی دەروون (گیان) نیە  ،بەڵكو (گیانە) دەروونە .
کتێبی پیرۆز پشتگیری ئەو سێ بۆچوونەی پێشوو ناکات  .چونکە کتێبی
پیرۆز فێرمان ناکات کە مرۆڤ "خاوەنی گیانە" بەڵکو فێرمان دەکات کە
مرۆڤ "گیانێکی زیندوە" .پەیدابوون  ٧ :٢دەخوێنینەوە  " :جا یەزدانی
پەروهردگار پیاوی لە خۆڵی زهوی پێكهێنا و هەناسەی (ڕۆح) ژیانی
فووكرده كونە لووتی ( .لە عیبریدا  :نەشمت حییم)  .بەمەش پیاوهكە بووه
گیانێكی زیندوو (یان بونەوەرێکی زیندوو؛ لە عیبریدا  ،نەفش  ،وە لە
یۆنانیدا  :پسوخیە) " .پەیدابوون  ٧ :٢پێناسەی ئەو شێوازە دەکات کە
خودا مرۆڤی پێ بەدیهێناوە  .ئەو ئادەمی بەدیهێنا  ،وشەی "ئادەم" واتە
مرۆڤ  ،یان لە توخمەکانی زەوی  ،وە فووی کردە لوتی ئادەم  .ئیدی بەم
شیوەیە ئادەم بوە (جەستەو ڕۆح) "گیانێکی زیندوو" یان "بونەوەرێکی
زیندوو".
سروشتی مرۆڤ بێهاوتایە  :مرۆڤ گیانە (قەوارەیە) لە دوو الوە  :الیەنی
ماددی (جەستە) وە الیەنی ڕۆحی نەبینراو(ڕۆح) چونکە گیانی مرۆڤ
پێکهاتوە لە جەستەو ڕۆح ! ئیدی بەم شێوەیە  ،مرۆڤ یەکەیە نەك
دیاردەیەکی دووبەش  ،هەروەها سیانەش نیە ! چونکە جەستەی بەشێکە لە
جیهانی ماددی بەدیهێنراو  ،بەاڵم ڕۆحی لەالیەن خوداوە هاتوە  ،ئەویش
ڕایدەگەیەنێت کە مرۆڤ هەڵگری وێنەی خودایە  .ڕوانگەی کتێبی پیرۆز
سەبارەت بە سروشتی مرۆڤ چۆنیەتی ئەوە دیاری دەکات کە دەبێت
باوەڕداری مەسیحی خۆیان و گوناهەو مردن و ڕزگاریان ببیننەوە .

ب .تێروانینی باوەڕداری مەسیحی بۆ (دەرونی) گیانی .

کتێبی پیرۆز گوزراش ناکات لەوەی کە سروشتی بنەڕەتی مرۆڤ دوو
بەشە  ،بەڵکو یەکەیەکە (گیانی زیندوو) پێکهاتوە لە الیەنی ماددی
(جەستە) وە الیەنی ڕۆحی(ڕۆح)  .مرۆڤ "گیانێکی زیندوە"  ،واتە
بونەوەرێکی زیندوە جەستەی بینراو و گیانی نەبینراوی هەیە دەکرێ
هەست بە جیاوازی هەریەکێکیان بکرێت  ،بەاڵم ناکرێ لەیەکتر
جیابکرێنەوە لەم ژیانەدا !
خودا لە پەیمانی کۆن شەریعەتی ئەخالقی و شەریعەتی پەرستن و
شەریعەتی مەدەنی ڕاگەیاند  ،ئەم سێ شەریعەتەش کاریگەری هەیە
لەسەر ژیانی باوەڕدارانی پەیمانی کۆن لەڕووی ڕۆحی و ئەخالقی و
کۆمەاڵیەتی یەوە  .ئەم شەریعەتانەی پەیمانی کۆن گەلی خودای فێر دەکرد
کە هەموو الیەنەکانی ژیانی مرۆڤایەتی گرنگە بەالی خوداوە  ،نەك تەنها
الیەنی ڕۆحی !
باوەڕداری مەسیحی دەڕوانێتە گیانی خۆی وەك یەکەیەك  :ئەو
بونەوەرێکی زیندوە (گیانێکی زیندووە) پێکهاتوە لە جەستەو ڕۆح  .وە
چونکە گیانی (قەوارەی) دوو الیەنی هەیە  ،الیەنی ماددی بینراو
(جەستە) وە الیەنی ڕۆحیی نەبینراو (ڕۆح)  ،ئیدی ئەو گرنگی دەدات بە
جەستەو ڕۆحی  .لەبەرئەوە چۆنیەتی ژیانی ڕۆژانەی بەشێوەی ڕۆحی و
جەستەیی بەهیچ شێوەیەك لەیەکتر دابڕاو نین و زۆر گرنگن .خودا
دەیەوێت هەموو باوەڕدارێكی مەسیحی بە پیرۆزی و پاکی و بێگەردی
بژی  ،نەك تەنها لەڕووی ڕۆحیەوە و بەس  ،بەڵکو لەڕووی جەستەییش
هەروەها  ،وە لەم جیهانەدا و لەم ڕۆژگارەدا ( ڕۆما ١٩ ،١٣ -١٢ :٦؛ ٢
پەترۆس .)١٤ -١٠ :٣
باوەڕداری مەسیحی پێی وانیە جەستەی ماددی خراپەیە  ،چونکە جەستەی
ماددی باوەڕدار پەرستگای ڕۆحی پیرۆزە (  ١کۆرنسۆس  ١٧ -١٦ :٣؛
 .)٢٠ -١٩ :٦دەبێت باوەڕدار پێی وانەبێت جەستەی و ڕۆحی دوو بەشی
جیاوازن نە لە هزریدا ونە لە ژیانی ڕۆژانەشیدا  .تا ئەو بژی لەسەر ئەم
زەویە ئەوا جەستەی و ڕۆحی لەیەکتر جیا نابنەوە ! خودا بانگی
باوەڕداران دەکات کە بە جەستەیان و ڕۆحیانەوە شکۆداری بکەن .

ج .تێڕوانینی باوەڕداری مەسیحی سەبارەت بە کەوتنە نێو گوناهـەوە .
کەوتنی ئادەم وحەوا لەنێو گوناهەدا کاریگەری کردە سەر تەواوی قەوارە
(گیان) ی مرۆڤ  .چونکە تەواوی قەوارەی مرۆڤ (گیانی) بە جەستەو
ڕۆحیەوە کەوتن نێو گوناهەوە  ،واتە دۆڕان لەوەی بژین بەپێی مەبەستی
خودا  ،ئەمەش کاریگەری کردە سەر هەموو الیەنەکانی ژیانیان  .کەوتنی
نێو گوناهە کاریگەری کردە سەر الیەنی ڕۆحی و پەیوەندی لەگەڵ خودا
وە پەیوەندیە کۆمەاڵیەتیەکەی  ،وە پەیوەندیە دەرونیەکەی ( هزر و
سۆزداری و خواست)  ،وە پەیوەندیە ماددیەکەی لە جیهانی بەدیهێنراودا
( بەشی سێ یەمی پەیدابوون)  .لەبەرئەوە کتێبی پیرۆز ئەو مرۆڤانە بە
مردوو دادەنێت کە ژیانی ڕۆحیان نییە (ئەفەسۆس  .)١ :٢مرۆڤ کەوت
بە تەواوی قەوارەکەیەوە لە گوناهەدا  .وە مرۆڤ بە تەواوی قەوارەیەوە
کاریگەری کرایە سەر بە گوناهەو مردن  .وە مرۆڤ بە تەواوی
قەوارەیەوە ناسراو ئاشکرابوو لەالی خودا  ،وە خودا حوکمی دەدات
(عیبرانیەکان .)١٣ -١٢ :٤

د .تێڕوانینی باوەڕداری مەسیحی سەبارەت بە مردنی جەستەیی .
باوەڕدار پێی وانیە سەرجەم بەدیهێنراوانی ماددی دیکەی خودا
خراپەکارن  .بەدیهێنراوانی ماددی دیکەی خودا خاوەنی ڕۆح نین  ،وەك
مرۆڤ کە هەیەتی  .پەیدابوون ٢٧ :١؛  ١٧ :٢ئاماژە بۆ ئەوە ناکات کە
بەدیهێنراوانی ماددی دیکەی خودا بەخشرابن لە مردنی جەستەیی پێش
کەوتنی مرۆڤ لە گوناهەدا  .پێش کەوتنی مرۆڤ لە گوناهەدا  ،ژیانی
ڕوەکی بەدیهێنراو هەروەها سروشتی لەناوچونیشی  ،چونکە بەرهەم و
ڕوەکەکان لەناو دەچن کاتێ دەخورێن (پەیدابوون ٣٠ -٢٩ :١؛ .)١٦ :٢
وە پێش کەوتنی مرۆڤ  ،درەخت و دڕك و داڵ و گژوگیا هەبوو لەسەر
زەوی  ،چونکە خودا هەموو شتێکی بەتەواوەتی بەدیهێنابوو (پەیدابوون
 . )١ :٢لەگەڵ ئەمەشدا  ،دەبوو مرۆڤ لە باخچەی عەدەن کار بکات و

خۆشی بکات و چاودێری بکات و بیپارێزێ ،ڕەنگە یەکێك لەکارەکانی
ئەوە بووبێت کە دڕك و داڵ و چقڵەکان هەڵبکێشێ و خۆشی بکات  ،بۆ
نمونە ( پەیدابوون  .)١٥ :٢بەاڵم دوایکەوتنی مرۆڤ لە گوناهەدا  ،زەوی
نەفرەتی لێکرا  ،وە مرۆڤ دەبوو هەوڵێکی زۆر بدات بە ئازارەوە تاکو
کۆنتڕۆڵی ئەو دڕك وداڵ وچقاڵنە بکات ئەوەی لە زەوی سەریان
دەردەهێنا (پەیدابوون .)١٨ -١٧ :٣
پێش کەوتن  ،مار هەبوو (پەیدابوون ٢٤ :١؛  ،)١ :٣بەاڵم دوای کەوتنی
مرۆڤ لە گوناهەدا  ،نەفرەت کرا لە مار زیاتر لە بەدیهێنراوانی دیکە ،
وە بوە دوژمنی مرۆڤ ( پەیدابوون  .)١٥ -١٤ :٣پێش کەوتنی مرۆڤ لە
گوناهەدا هەروەها بونەوەرە زیندوەکان هەبوون وەك ئاژەڵی کێوی و
ئاژەڵ و گیانداری دەستەمۆ  ،هەمویان بە سروشتی لەناوچوون
بەدیهێنران.
پێش کەوتنی مرۆڤ  ،ژن دەبوو ئازار بچێژێ لەکاتی منداڵ بوون (
ئەگەر منداڵ بوون ڕووی بدایە لەو ماوەیەدا  ،بەاڵم دوای کەوتنی مرۆڤ
لە گوناهەدا خودا ئازاری منداڵ بوونی بۆ ژن زیاتر کرد (پەیدابوون :٣
 .)١٦پێش کەوتنی مرۆڤ لە گوناهەدا  ،مرۆڤ تەنها بەدیهێنراو بوو کە
بە نەمری بەدیهێنرا  ،چونکە مرۆڤ تەنها بەدیهێنراو بوو لەسەر شێوەی
خودا  .بەاڵم دوای کەوتنی مرۆڤ لە گوناهەدا  ،جەستەی مرۆڤ
هەروەها دەبوو بگەڕێتەوە بۆ خۆڵی ماددی ( پەیدابوون  .)١٩ :٣وە دوای
کەوتنی مرۆڤ لە گوناهەدا ،هەموو بەدیهێنراوان کەوتنە ژێر باری
کۆیالیەتی و کەوتن لە گەندەڵی جەستەیی ماددیدا (ڕۆما .)٢٢ -١٩ :٨
بەاڵم گەندەڵی جەستەیی و مردن وا ناکات بەدیهێنراوانی ماددی خودا یان
جەستەی ماددی مرۆڤانە خراپە بێت ! چونکە لەهاتنی دوەمی عیسای
مەسیح  ،جەستەی مرۆڤ لە مردن هەڵدەستێنرێتەوە و شێوەی نەمری
وەردەگرێت ( یۆحەنا  ٢٩ -٢٨ :٥؛ ١کۆرنسۆس  ،)٤٤ -٤٢ :١٥ئیدی
هەموو بەدیهێنراوانی ماددی چاکدەکرێنەوەو دەگەڕێنەوە بۆ
بەدیهێنراوانێکی چاك و تەواو کە هیچ گەندەڵیەکیان تێدا نابێت ( کردار :٣
 ٢١؛  ٢پەترۆس !)١٤ :١٠

هـ  .تێڕوانینی مەسیحیەت بۆ ڕزگاری .
" ئەوەی خەڵك دەباتەوە دانایە" (پەندەکان  .)٣٠ :١١گیانی مرۆڤ تەنها
ڕۆحی نیەو بەس  ،بەڵکو پێکهاتوە لە جەستەو ڕۆحی ! چونکە مرۆڤ بە
هەموو قەوارەکەیەوە ( گیان = جەستەو ڕۆح ) کەوتە گوناهەوە  .مرۆڤ
بە هەموو قەوارەیەوە پێویستی بە ڕزگاربوونە .
وە عیسای مەسیح تەواوی قەوارەی باوەڕدار ڕزگار دەکات  .ئەو هات
تاکو الیەنی ڕۆحی ڕزگار بکات کە نەبینراوە (گیانی) وە هەروەها الیەنی
ماددی بینراوی (جەستەی) .ئەو لەگوناهەکان خۆش دەبێ و نەخۆشەکان
چاک دەکاتەوە و کۆیلەکانی ڕۆحە خراپەکارەکان ئازاد دەکات  ،وە
دیلەکان ئازاد دەکات (مەرقۆس  ١٧ ، ١١ -١٠ :٢؛ لۆقا .)١٩ -١٨ :٤
ئەو بەرگری لە بێ سەرپەرشتان و بێوەژنەکان دەکات  ،وە نامۆکانی
خۆش دەوێ و خۆراك و بەرگیان دەداتێ ( دواوتار  ١٨ :١٠؛  ١یۆحەنا
 .)١٧ :٣عیسای مەسیح تەواوی قەوارەی باوەڕدار پیرۆز دەکات
(١سالۆنیکی  .)٢٣ :٥وە لە ئایندەدا  ،عیسای مەسیح تەواوی قەوارەی
باوەڕدار شکۆدار دەکات (١یۆحەنا  ٣ -١ :٣؛ فیلیپی . )٢١ :٣
لەبەرئەوە  ،گیان بردنەوە شتێکە تایبەتە بە جەستەو ڕۆحی مرۆڤ .
خزمەتی مەسیحیەت خزمەتێکی گشتیە  .چونکە باوەڕدارانی مەسیح بانگ
کراون تاکو گرنگی بدەن بە قەوارەی تەواوی مرۆڤ و هەموو الیەنەکانی
ژیانی .

 .٣هەردوو وشەی "گیان" و "ڕۆح" لە کتێبی پیرۆزدا.

أ .دەکرێ ئەم دوو وشەیە بەهەمان واتا بەکار بێت.
وشەی "گیان" (لە یۆنانیدا  :پسوخیە) نزیکەی  ١٠٠جار لە پەیمانی کۆندا
هاتوە ؛ هەروەها وشەی "ڕۆح" (لە یۆنانیدا " :پنومە" زیاتر لە  ٣٧٠جار
لە پەیمانی نوێدا هاتوە  .ناکرێ ئەم دوو وشەیە بەشێوەیەکی تەواو و
یەکالکەرەوە لەیەکتر جیابکرێتەوە  ،هەرچەندە هەندێك هەن ئەمە دەکەن.
وە گشتگیرکردنەکانی خوارەوەش هەروەها ڕاست نین  :لە پەیمانی نوێدا
وشەی "گیان" گوزارشە لە بەشی ناماددی و نەبینراو ئەوەی ژیان دەدات
بە جەستە  ،وە "ڕۆح" بەشی ناماددی و نەبینراوە ئەوەی تایبەتە بە
پەیوەندی لەگەڵ خودا.
جیاوازی زۆر لە نێوان هەردوو وشەکە زیاتر ئاڵۆزکاری دەکات لە
هەوڵدانمان بۆ تێگەیشتن لێی  .بڕوانە ئەم نمونانەی خوارەوە لەمبارەیەوە:
* دەستەواژەی یۆنانی لەبەرامبەر وشەی"گیان" دەبێت بە "پسوخیە"
(کردار  )٢٠:١٠یان "پنومە" (٢سالۆنیکی .)٨ :٢
* دەستەواژەی یۆنانی لەبەرامبەر وشەی "ژیان"  ،بە واتای ژیانی
ماددی دەکرێ ببێتە "پسوخیە" (مەتا  )٢٠ :٢یان "پنومە" (لۆقا .)٥٥ :٨
* "پسوخیە" ئەو مرۆڤەی دەشڵەژێ وشپرزە دەبێ کاتێ بەدەنگی بەرز
هاواری بەسەردا دەکرێ (کردار  ، )١٠ :١٤وە "پنومە" ئەو مرۆڤەی
هەڵدەچی (کردار .)١٦ :١٧
* "پسوخیە" ئەو مرۆڤەی خودا شکۆدار دەکات (لۆقا  ،)٤٦ :١وە
"پنومە" ئەو مرۆڤەی دڵخۆشە بە خودا (لۆقا .)٤٧ :١
* بەشی ناماددی لە مرۆڤدا ناودەبرێ بە "پسوخیە" (بینین یۆحەنا )٩ :٦
 ،هەروەها بە "پنومە" ناودەبرێ (عیبرانیەکان .)٢٣ :١٢

* "پسوخیە" ئاماژەیە بۆ تەواوی خودی مرۆڤ یان کەسێك (مەرقۆس
٤٥ :١٠؛ ١تیمۆساوس  ، )٦ :٢بەاڵم هەر خەسڵەتێك بچێتە پاڵی دەبێتە
"ڕۆح"  ،بۆ نمونە " ڕۆحی دڵنەرمی" (١کۆرنسۆس .)٢١ :٤

ب .دەکرێ هەردوو وشەکە بە دوو واتای جیاواز بەکاربێت .
بەشێوەیەکی گشتی  ،وشەی "پسوخیە" پێداگری دەکات لەسەر چاالکی
سۆزداری  ،وە وشەی "پنومە" لەسەر چاالکی هزر " .پسوخیە" دڵتەنگ
دەبێت (مەتا  )٣٨ :٢٦وە خۆشی دەوێ ( مەرقۆس  ، )٣٠ :١٢بەاڵم
"پنومە" هەست دەکات و دەزانێ (مەرقۆس  ، )٨ :٢وە پالن دادەنێت
(کردار  ، )٢١ :١٩وە دەزانێت ( ١کۆرنسۆس  ، )١١ :٢وە نوێژ دەکات
(١کۆرنسۆس .)١٤ :١٤
زۆرجار وشەی "پسوخیە" بە واتای فراوانتر بەکاردێت وەك ئاماژەیەك
بۆ تەواوی ژیان ئەوەی لەسەروو ژیانی جەستەییەو بەرزترە ،بەاڵم
"پنومە" دەبێتە زیاتر دیاریکراو  .وە زۆرجار "پنومە" ئاماژەیە بۆ ڕۆحی
مرۆڤانە لە پەیوەندی مرۆڤ لەگەڵ خودا یان هەستکردنی مرۆڤ بە
خودی خۆی یان کەسایەتیەکەی کاتێ بە خەسڵەتی بکەر دەڕوانێتە کاری
پەرستنی خۆی یان هەموو ئەو کارانەی پەیوەندیان بە پەرستنەوە هەیە ،
وەكو نوێژ و شایەتیدان .

 .٤تێگەیشتن لە وشەکانی "ڕۆح" و "گیان" و "جەستە" لە ١
سالۆنیکی .٢٣ :٥

أ .دەقی یۆنانی و وەرگێڕانی بە شێوەی وشەبەندی .

Αὐτὸς δὲ ὁ Θεὸς τῆς εἰρήνης ἁγιάσαι ὑμᾶς ὁλοτελεῖς,
καὶ ὁλόκληρον ὑμῶν τὸ πνεῦμα καὶ ἡ ψυχὴ καὶ τὸ σῶμα
ἀμέμπτως
ἐν τῇ παρουσίᾳ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ
τηρηθείη.

خودای ئاشتی خۆی بە تەواوی پیرۆزتان بكات (بەشێوەیەکی تەواو و
تا کۆتایی) .تەواوی ڕۆح و دهروون و جەستەتان لە كاتی هاتنەوهی
عیسای مەسیحی گەورهماندا بێ گلەیی بپارێزن ( لە حوکمدانە
مەزنەکەی).

ب .شرۆڤەی وەرگێڕانی دەقەکە .
ئەم دەقە فێرمان ناکات کە مرۆڤ دەکرێ بە سێ بەشەوە  .چونکە
وشەکانی "ڕۆح" و "گیان" و "جەستە" سێ بەشی سروشتی مرۆڤانە لە
خۆناگرێت  .دەکرێ وەرگێڕانی ئەم ئایەتە بەم شێوەیە بێت  " :خودای
ئاشتی خۆی بە تەواوی پیرۆزتان بكات  ،تەواوی ڕۆح و دهروون و
جەستەتان بە هەموو بەشەکانیەوە بپارێزن ( ،بیپارێزە لە حوکمدانە
مەزنەکە)".

 .٥تێگەیشتن لە وشەکانی "گیان" و "ڕۆح" و"جومگەو مۆخ" لە
عیبرانیەکان .١٢ :٤

أ .دەقی یۆنانی و وەرگێڕانی بەشێوەی وشەبەندی .

Ζῶν γὰρ ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ καὶ ἐνεργὴς καὶ τομώτερος
ὑπὲρ πᾶσαν μάχαιραν δίστομον
καὶ διϊκνούμενος ἄχρι μερισμοῦ ψυχῆς καὶ πνεύματος,
ἁρμῶν τε καὶ μυελῶν,
·καὶ κριτικὸς ἐνθυμήσεων καὶ ἐννοιῶν καρδίας
چونكە پەیامی خودا زیندووه ،كاریگەره ،لە هەموو شمشێرێكی دوودهم
تیژتره ،نێوانی دهروون و ڕۆح و جومگە و مۆخی ئێسك دهبڕێت ،نیاز و
بیری دڵ جیا دهكاتەوه .

ب .شرۆڤەی وەرگێڕانی دەقەکە .
ئەم دەقە فێرمان ناکات کە سروشتی مرۆڤ دەکرێ بە سێ بەشەوە .وە
تەندروست نیە ئەم دەقە لە ڕوانگەی تیۆری سۆسۆلۆژیەوە شرۆڤە بکرێ
کە نوسەر کردویەتی .
دەشێ ئەو چوار دەستەواژەیەی هاتوە وەك گیان و ڕۆح و جومگەو مۆخ
وا لێی تێبگەین وەك گوزارشێك لە تەواوی سروشتی هزری یان ڕۆحی
مرۆڤ لە هەموو الیەنەکاندا  .وشەی خودا ناخی قەوارەی ڕۆحیمان
دەپشکنێ  ،تیشك دەخاتە سەر تەنانەت حەزە شاراوەکانمان  .خودا کار
لەمانەدا دەکات لە ڕۆژی حوکمداندا (عیبرانیەکان  ١٣ :٤؛  ١کۆرنسۆس
.)٥ :٤
دەکرێ وەرگێڕانە یۆنانیەکە بۆ ئەم دەقە بەم شێوەیەی خوارەوە بێت:
" چونكە پەیامی خودا زیندووه ،كاریگەره ،لە هەموو شمشێرێكی دوودهم
تیژتره ،نێوانی دهروون و ڕۆح و جومگە و مۆخی ئێسك دهبڕێت ،نیاز و
بیری دڵ جیا دهكاتەوه ".

 .٦تێگەیشتن لە وشەکانی "دڵ" و "بیر" و "توانا" لە مەرقۆس :١٢
.٣٠
وشەکانی "دڵ" و"دەروون" و "بیر" لە زمانی یۆنانیدا چەندین واتایان
هەیە  .بەشێوەیەکی گشتی " ،دڵ" ( لە یۆنانیدا  :کاردیا) چەقی بوونی
مرۆڤە  ،وە سەرچاوەی بیرو وشەو کارەکانیەتی (پەندەکان  .)٢٣ :٤بەاڵم
"دەروون" (لە یۆنانیدا " :پسوخیە") چەقی چاالکی سۆزداری مرۆڤە  .وە
سەبارەت بە "بیر" (لە یۆنانیدا :دیانویا) چەقی بیرکردنەوەو دۆخی ژیری
و هەڵوێستەکانە .بەاڵم سەبارەت بە "توانا" (لە یۆنانیدا" :ئیسخوس" ئەو
تواناو وزەیەن کە مرۆڤ کاریان پێ دەکات .
کاتێك دەڕوانینە ئەم بەشە کتێبیە نابێت زیادەڕۆیی بکەین لە شرۆڤەکردنی.
مەبەستی ئەم چوار وشەیە پێکەوە ئەوەی باوەڕدار بە هەموو ئەو توانست
و توانایەی کە خودا داویەتی پێی خودای خۆش بوێ .

 .٧وشەکانی "گیان یاخود دەروون" و "ڕۆح" لە پەیوەندیاندا بە ژیان
و مردنەوە .
کتێبی پیرۆز بە ئاشکرا ئەم دوو وشەیە "دەروون" و "ڕۆح"ی لەیەکتر
جیانەکردۆتەوە .هەردوو وشەکە بەکار هاتوون بۆ پێناسەی بنەمای ژیانی
مرۆڤ  ،واتە قەوارە ناماددیەکەی  ،یان قەوارە نەبینراوەکەی  ،یاخود
قەوارە ڕۆحیەکەی .

أ .دەکرێ گوزارش لە بنەمای ژیانی مرۆڤ بکرێ پێش مردنی یان بە
وشەی "گیان" (دەروون) یانیش بە وشەی "ڕۆح".
کتێبی پیرۆز ئەم دوو وشەیە بەکاردەهێنێ بۆ پێناسەی بنەمای ژیانی
مرۆڤ پێش مردنی جەستەی .

پێش مردنی جەستەی مرۆڤ  ،گوزارش دەکرێ بۆ بنەمای ژیانی مرۆڤ
لە جەستەی لەناوچوویدا یان بە بەکارهێنانی وشەی "گیان" دەروون (لە
عیبریدا " :نەفش"  ،وە لە یۆنانیدا "پسوخیە"  ،هەردوکیشیان
وەردەگێڕدرێن بۆ "ژیان" هەروەها ) یانیش وشەی "ڕۆح" ( لە عیبریدا:
"ڕواح" وە لە یۆنانیدا " :پنومە").
وشەی "گیان" دەروون بەکارهاتوە لە پەیدابوون  ٧ :٢؛ زەبور ٩ :٣١؛
 ١ :٦٣؛ مەتا  ٢٧ -٢٥ :٦؛  ٢٦ -٢٥ :١٦؛ بینین .١٣ :١٨
وشەی "ڕۆح" بەکارهاتوە لە ئەیوب  ١٥ -١٤ :٣٤؛ زەبور  ٥ :٣١؛
حزقێل  ٢٦ :٣٦؛ لۆقا  ٥٥ :٨؛ لۆقا  ٤٦ :٢٣؛ ڕۆما  ١٠ :٨؛
١کۆرنسۆس  ٣٤ :٧؛  ٢کۆرنسۆس ١ :٧؛ یاقوب .٢٦ :٢

ب .دەکرێ گوزارش لە بنەمای ژیانی مرۆڤ بکرێ دوای مردنی یان بە
وشەی "گیان" یانیش بە وشەی "ڕۆح".
کتێبی پیرۆز ئەم دوو وشەیە بەکاردەهێنێ بۆ پێناسەی قەوارەی مرۆڤ و
ژیانی لە دوای مردنی جەستەی .
دوای مردنی جەستەی  ،گوزارش دەکرێ لە قەوارەی مرۆڤ بە بێ
جەستەی ماددی و لەناوچووی ( قەوارە ناماددی یەکەی بەبێ بەرگی
جەستەی ) یان بە وشەی "گیان" دەروون (لە یۆنانیدا " :پسوخیە"  ،وە
لە عیبریدا " :نەفش" یانیش بە وشەی "ڕۆح" (لە عیبریدا  " :ڕواح"  ،وە
لە یۆنانیدا " :پنومە".
وشەی "گیان" یاخود دەروون بەکارهاتوە لە بینین  ٩ :٦؛ .٤ :٢٠
وشەی "ڕۆح" بەکارهاتوە لە ژیرمەندی ٧ :١٢؛ ئیشایا  ١٤ :٢٦؛
عیبرانیەکان .٢٣ :١٢

ب .سروشتی مردنی جەستەیی

بۆچوونی جیاواز هەیە سەبارەت بە سروشتی مردنی جەستەیی .
 .١خودا مرۆڤی بە نەمری بەدیهێنا .
پەیدابوون  ٢٧ :١؛ ژیرمەندی ١١ :٣؛ پەیدابون  ١٧ -١٥ :٢بخوێنەوە .
ئاشکرای بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە  :سروشتی مرۆڤ چۆن بوو
دوای بەدیهێنانی و پێش کەوتنی لە گوناهەدا ؟
تێبینیەکان .
یەکەمجار دوو مرۆڤ بەدیهێنران  ،ئادەم و حەوا  ،بە نەمری  ،واتە مردن
لە سروشتیاندا نەبوو  .لەسەر شێوەی خودا بەدیهێنران  ،ڕەنگە ئەم
دۆخەش ددور بێت لە هەڵوەشانەوەو داڕزین و مردن  .چونکە خودا لە
کاتی بەدیهێنانیاندا جاویدانی خستە دڵی مرۆڤەوە  .جەستەو گیانی مرۆڤی
بە نەمری بەدیهێنا کە نامرێ .
بەاڵم پەیدابوون  ٢٧ -٢٦ :١ئاماژە ناکات بەوەی کە هەموو بونەوەرەکانی
دیکە بە نەمری بەدیهێنراون  .ئەوەی فێرمان دەکات تەنها مردنی
جەستەیی مرۆڤە کە بەشێك نەبوە لە سروشتی  ،ئەوەی خودا لە بنەڕەتدا
بەدیهێنا .

 .٢مردنی جەستەی مرۆڤ سزای خودایە بۆ گوناهە .

پەیدابوون  ١٧ -١٥ :٢؛  ١٩ -١٧ :٣؛ یۆحەنا  ٢٩ -٢٨ :٥؛ مەتا :١٠
 ٢٨؛  ٤٦ :٢٥؛ بینین  ٨ :٢١بخوێنەوە .

ئاشکرای بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە  :سروشتی مرۆڤ چی
بەسەرهات دوای کەوتنی لە گوناهەدا ؟
تێبینیەکان .
مردنی جەستەیی و ڕۆحی و تاهەتایی هاتە نێو بەدیهێنراوانی خودا وەك
سزای خودا بۆ گوناهە  .مرۆڤ گوناهی کرد بۆیە دەبێت بمرێت ! دوای
کەوتنی ڕەگەزی مرۆڤ لە گوناهەدا  ،ئیدی جەستەیان دەمرێت  ،یان
شایەنی مردنە  .وە کاتێ دەمرن جەستەیان دادەڕزێت و دەگەڕێتەوە بۆ
خۆڵ  .بەاڵم لەگەڵ ئەوەی جەستەیان دەمرێت  ،ڕۆحیان (یان گیانیان)
نامرێت وە ناکوژرێ .
دوای هاتنی دوەمی مەسیح و هەستانەوەی جەستەی مرۆڤایەتی  ،خودا
جەستەو ڕۆح (یان گیان)ی باوەڕداران بە مەسیح دەگۆڕێ (فیلیپی ٢١ :٣
؛ ١یۆحەنا  ،)٣ -١ :٣بەاڵم جەستەو ڕۆح (یان گیان) ی بێ باوەڕان و
خراپەکاران لە دۆزەخدا لەناودەبات .وشەی "لەناوچوون" واتای فەوتانی
جەستەو ڕۆح (یان دەروون) نیە لە بوون  ،چونکە لەناوچونیان
پێناسەیەکە بۆ سزای هەتاهەتاییان لە دۆزەخدا (مەتا .)٤٦ :٢٥

 .٣مردنی جەستەیی مرۆڤ شتێکی ناسروشتیە .
زەبور  ١١ -٧ :٩٠؛ ڕۆما  ٣٢ :١؛  ١٦ :٥؛ گەاڵتیە  ١٣ :٣بخوێنەوە .
ئاشکرای بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە  :چۆن دەڕوانرێتە مردنی
جەستەیی مرۆڤ ؟
تێبینیەکان .
هەندێ کەس مردن بە شتێکی سروشتی دەبینن  .ئەوان بەشێوەیەکی گشتی
باوەڕیان بە خودا و گوناهە نیە ( کەمتەرخەمی لە گەیشتن بە ئامانجی
خودا بۆ ژیان )  ،هەروەها باوەڕیان بە هەتاهەتایی گیانی مرۆڤ نیە .
لەبەرئەوە  ،پێیان وایە مردن بۆشایی و پوچەڵ بونەوەیە و ڕاڤە ناکرێت،

زۆر بە سادەیی کۆتایی هەموو بوونێکە  .ئەوان پێیان وانیە مردن شتێکی
ترسناكە.
هەندێکی دیکە پێیان وایە مردن شتێکی ناسروشتیە  .ئەوان بە شێوەیەکی
گشتی باوەڕیان بە خودا هەیەو باوەڕیان هەیە کە خودا مرۆڤی بەدیهێناوە .
بەاڵم بۆچوونی جیاوازیان هەیە لەبارەی سروشتی مرۆڤ کاتی بەدیهێنانی
 ،بۆیە تێڕوانین و بۆچونیان جیاوازە سەبارەت بە سروشتی مردن .
هەندێك پێیان وایە مرۆڤ بە سروشتی مردنەوە بەدیهێنراوە  ،واتە مردن
بەشێکە لە بونیادی  .وە دەڵێن لەبەرئەوەی مرۆڤ کەوتە گوناهەوە ئیدی
نەیتوانی لە لوتکەی نەمریدا بمێنێتەوە  .بۆیە مردنی جەستەیی زۆر بە
سادەیی بەردەوام بوونی دۆخی ڕەگەزی بنەڕەتی مرۆڤانەیە .
هەندێکی دیکە (باوەڕدارانی مەسیح ) پێیان وایە مرۆڤڤ بە نەمری
بەدیهێنراوە  .ئەوان دەڵێن لەبەرەئەوەی مرۆڤ کەوتە گوناهەوە توانای
بەردەوام بوونی لە نەمریدا لەدەستدا  .وە ئەوان پێیان وایە کە مردنی
جەستەیی سزای یاخی بوونی مرۆڤە (پەیدابوون  .)١٧ -١٥ :٢کتێبی
پیرۆز مردن بە شتێکی سروشتی دانانێت سەبارەت بە مرۆڤ  ،بەڵکو
وەك گوزراشێک لەبارەی توڕەیی خودایی (زەبور  ،)١١ -٧ :٩٠وە وەک
حوکمێکی خودایی (ڕۆما  ، )٣٢ :١وە وەك حوکمدان (ڕۆما  ، )١٦ :٥وە
وەك نەفرەت (گەاڵتیە .)١٣ :٣
پەیدابوون  ١٧ :٢دەدوێ لەبارەی مردنی جەستەیی مرۆڤ و بەس  ،نەك
مردنی جەستەیی هەموو بەدیهێنراوانی دیکە .پەیدابوون ٣٠ -٢٩ :١
دەدوێ لەبارەی خواردنی بەروبومی ڕوەکەکانەوە  ،وە ئاماژە بە بونەوەرە
زیندوەکانی زەوی دەکات کە بەدیهێنراون تاکو بمرن  .ئیدی بەم شێوەیە ،
هەرچەندە مردن شتێکی ناسروشتیە سەبارەت بە بەدیهێنراوانی خودا ،
بەاڵم مردنی هەموو بونەوەرە زیندوەکانی دیکە ( وەك ڕوەك و درەخت و
ماسی و باڵندە و خشۆكەکان) شتێکی ناسروشتی نەبوو وە بەپێی مەبەستی
خودابوو لە بەدیهێناندا .

 .٤مردنی جەستەیی مرۆڤ لەبەر هۆکارێك دواخرا .
پەیدابوون  ١٧ :٢؛ کردار  ١٧ -١٥ :١٤؛ ڕۆما  ٢٦ -٢٥ :٣؛ ٢
تیمۆساوس  ١٠ :١؛  ٢پەترۆس  ٩ -٧ :٣بخوێنەوە .
ئاشکرای بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە  :بۆچی خودا دەستبەجێ مرۆڤی
نەمراند کاتێ کەوتە گوناهەوە ؟
تێبینیەکان .
ئەگەر خودا تەنها ڕاستودروست و دادپەروەر بایە  ،ڕەنگە دەستبەجێ
سزای مردنی بدایە بەسەر هەردوو مرۆڤی یەکەمین دوای کەوتنیان لە
گوناهەدا .
بەاڵم چونکە خودا ڕاستودروست و دڵنەرم و پڕاوپڕە لە نیعمەت  ،بە
پشودرێژیەکی مەزنەوە دانی گرت بە خۆیدا لەبەرامبەر بەدیهێنراوانیدا.
ئیدی بە نیعمەتەکەی مردن و گوناهەی دامرکاندەوە تا ئێستاشی لەگەڵدا
بێت .
خودا بە نیعمەتە تایبەتەکەی لە عیسای مەسیحدا  ،ژیان ونەمری ڕوناک
دەکاتەوە ( یۆحەنا  ٢٨ :١٠؛  ٢تیمۆساوس  ، )١٠ :١وە مردنی لەناوبرد
(١کۆرنسۆس  !)٥٦ -٥٠ :١٥ئەو نایەوێ خەڵکی بفەوتێن  ،بەڵکو حەز
دەکات تۆبە بکەن ( حزقێل  ١١ :٣٣؛  ١تیمۆساوس  ٤ :٢؛  ٢پەترۆس
 .)٩ :٣هەموو ئەوانەی بە باوەڕ وەاڵمی موژدەی ئینجیل دەدەنەوە
بەشداری دەکەن لە سەرکەوتنەکەی عیسا بەسەر مردنی جەستەیی و
لەناوچوونی تاهەتایی جەستەو دەروون لە دۆزەخدا !

 .٥مردنی جەستەیی مرۆڤ گەڕانەوەیە بۆ خۆڵ .

پەیدابوون ٧ :٢؛  ١٩ :٣بخوێنەوە .

تێىینیەکان .
خودا مرۆڤی دروست کرد لە "خۆڵ" ی زەوی (توخمەکانی)  .کاتێ
مرۆڤ دەمرێ جەستەی لە ڕۆحی جیا دەبێتەوە (یان دەروونی)  ،وە
دەگەڕێتەوە بۆ زەوی کە لێوەی وەرگیراوە  ،ئیدی بە ناشتن و لە گۆڕنانی.
مرۆڤ لە خۆڵەو دەگەڕێتەوە بۆ خۆڵ .

 .٦مردنی جەستەیی مرۆڤ دابڕانی تەواوە لە ڕوداوەکانی زەوی.

زەبور  ١٧ ،١٠ :٤٩؛ ژیرمەندی  ١٢ -١ :٩؛ ئیشایا ١٦ :٦٣؛ لۆقا :١٦
 ٣١ -٢٧؛ ١تیمۆساوس  ٧ :٦بخوێنەوە .
تێبینیەکان .
ئەو کەسەی دەچێتە دۆخی مردنەوە هیچ پەیوەندیەکی بە ڕوداوەکانی
زەوی ئێستامانەوە نامێنێت  .ئیدی ناتوانێ بزانێ چی ڕوو دەدات لە زەوی
 ،وە ناتوانێ هیچ پالنێك دابڕێژێ تایبەت بە زەوی یان کار بکات تیایدا.
ئیدی هیچ کاریگەری و دەسەاڵتێکی نامێنێت لەسەر زەوی ! وە هیچ
پەیوەندیەکی بە خێزانەکەیەوە نامێنێت  ،وە ناتوانێ پەیوەندیان لەگەڵدا
دروست بکات  .مردنی جەستەیی مرۆڤ دابڕانە لە نێوان جەستەو ڕۆح
(یان گیانی)  ،وە دابڕانە لە خێزانە خۆشەویستەکەی و هاوڕێکانی سەر
زەوی  ،وە دابڕانە لەهەر دەستکەوت و سەروەت و سامانی لەسەر زەوی
 ،وە دابڕانە لە هەموو ڕوداوەکانی سەر زەوی  .لەگەڵ ئەوەی جەستەی لە
گۆڕدایە وە لە دۆخی داڕزان و لەبەریەك هەڵوەشانە  ،بەاڵم ڕۆحی (یان
دەرونی) هیچ پەیوەندیەکی بە ڕوداوەکانی زەوی ئێستامانەوە نییە.

ج .مردنی باوەڕدار بە مەسیح
ئاشکرای بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە  :ئەگەر عیسای مەسیح ئازاری
چەشت و مرد لە پێناوی باوەڕداران  ،کەواتە بۆچی دەبێت باوەڕداران
ئازار بچێژن وبمرن ؟
 .١ئیدی مردنی جەستەیی بۆ باوەڕدار سزا نییە .
زەبور  ١٥ :١١٦؛ ڕۆما  ٢٣ :٦؛ ١کۆرنسۆس  ٥٦ :١٥؛ ڕۆما -٢٣ :٣
 ٢٦؛  ١٠ -٦ :٥؛ عیبرانیەکان  ٢٦ -٢٤ :٩بخوێنەوە .
تێبینیەکان .
سەبارەت بە بێباوەڕان تا ئێستاش مردن سزای گوناهەیە (ڕۆما .)٢٣ :٦
بەاڵم سەبارەت بە باوەڕداری مەسیح ئیدی مردن سزای گوناهە نیە
(زەبور  .)١٥ :١١٦مردنی جەستەیی باوەڕدار بە مەسیح ئیدی سزای
گوناهە نیە  ،چونکە قوربانیە کەفارەتمەندانەکەی مەسیح لەسەر خاچ
وەاڵمی داواکاریە دادپەروەرانەکەی خوداو توڕییە ڕاستودروستیەکەی
لەسەر گوناهە دایەوە  .مردنی مەسیح لەسەر خاچ سزای خودای
دادپەروەری بۆ گوناهەی مرۆڤ دەرخست (ئیشایا  ٦ -٥ :٥٣؛ ١پەترۆس
 ٢٤ :٢؛  .)١٨ :٣باوەڕداران بە تەواوەتی بێتاوانکران  ،هەموو
گوناهەکانیان بەر لێخۆشبوون کەوت ئیدی مردنی جەستەیی سزا نییە بۆ
گوناهەکانیان .

 .٢مردنی جەستەیی باوەڕدار بە مەسیح هۆکارێکی خودایە بۆ
پیرۆزکردنی .

زەبور  ١٠ -٥ :٤٩؛  ١٧ :١٥؛  ٤٨ -٤٧ :٨٩؛ پەندەکان ٢٧ ، ١٢ :١٤؛
 ٢٥ :٢١؛ ڕۆما  ٣٢ -٢٨ :١؛ ١یۆحەنا  ١٧ -١٥ :٢؛ ڕۆما  ١٧ :٨؛

٢کۆرنسۆس  ١١ -٧ :٤؛ عیبرانیەکان  ١٥ :٤؛  ١٠ -٧ :٥؛ ١پەترۆس
 ١٤ -١٢ :٤بخوێنەوە .
تێبینیەکان .
ئازارەکان و مردنی جەستەیی ئەوەی باوەڕدار توشی دەبێت هۆکارێکی
خودایە بۆ پیرۆزکردنی .
لەگەڵ ئەوەی عیسا هیچ گوناهێکی نەکردوە  ،بەدڵنیاییەوە ڕوبەڕوی
جۆرەها تاقیکردنەوەو ناڕەحەتی مرۆڤانە بۆوە  .سەبارەت بە عیسای
مەسیح ئەم تاقیکردنەوەو ناڕەحەتیانە هۆکارێك بوو بۆ تەواوکردنی
سروشتی الوازی مرۆڤانەی .
هەرچەندە باوەڕداران گوناهـ دەکەن  ،بەاڵم جۆرەها ئازار تێدەپەڕێنن و
دەبێتە هاوکاریان بۆ بەرهەڵستی لوتبەرزییان وە مراندنی حەزە گاڵوەکان
 ،وە دامرکاندنەوەی ئارەزوە جیهانیەکانیان  ،وە چاودێری و بەهێزکردنی
هزر وبیر و گرنگیدانیان بە ڕۆح  .کتێبی پیرۆز بە ڕوونی فێرمان دەکات
کە مەبەست لە ئازارەکانی باوەڕداران لەسەر زەوی ڕاگەیاندنی ژیانێکی
نوێ و پیرۆزە لە جەستەیاندا  ،ئێستا لە زەوی و لە داهاتوشدا بۆ
هەتاهەتایە لە ئاسمان .

 .٣مردنی جەستەیی بۆ باوەڕدار تەواوکردنی کاری پیرۆزکردنیەتی و
سەرەتای ژیانێکی تەواوەتیە .

١کۆرنسۆس  ٥٠ :١٥؛ عیبرانیەکان  ٢٣ :١٢؛ بینین ٢٧ :٢١
بخوێنەوە .
تێبینیەکان .
مردنی جەستەیی لوتکەی ئازارەکانە کە باوەڕداری مەسیح لەسەر زەوی
توشی دەبێت .

لە  ١کۆرنسۆس  ٥٠ :١٥دەخوێنینەوە  " :گۆشت و خوێن ناتوانێت ببێتە
میراتگری شانشینی خودا ،هەروهها فەوتاو نابێتە میراتگری نەفەوتاو".
تا ئێستا جەستەی باوەڕدارانی مەسیح لەژێر سایەی سروشتی گوناهەو
الوازی و مردنی جەستەییدایە  .جەستەی باوەڕدارانی ئێستا دەبنە
میراتگری شانشینی خودا بەاڵم لە دۆخی تەواوەتی کۆتاییدا  .ناکرێ
باوەڕدارانی مەسیح بچنە ئاسمان لە ئێستادا یان زەوی نوێ لە داهاتودا لەو
دۆخە مردوەی کە ئێستا تیایدان .
لەبەرئەوە دەبێت جەستەی باوەڕدارانی ئیستا بمرێ  ،وە بگۆڕێ  .وەك
چۆن عیسای مەسیح چووە نێو شکۆمەندیەوە لە ڕێگەی ئازارەکانی سەر
زەوی و مردنی جەستەی  ،دەبێت باوەڕدارانی مەسیح بچنە نێو دۆخی
تاهەتاییەوە ئەویش تەناه لە ڕێگەی ئازارەکانی سەر زەوی و مردنی
جەستەیان ! مردنی جەستەییان لەسەر زەوی تەواوکردنی کاری
پیرۆزکردنی ڕۆحیانە (یان دەرونیان  ،گیانیان) تاکو ببنە "ڕۆحی
ڕاستودروست و تەواوکراو" (١یۆحەنا  ٣ -١ :٣؛ عیبرانیەکان .)٢٣ :١٢
مردنی جەستەیی کۆتایی نیە سەبارەت بە باوەڕدارانی مەسیح  ،بەڵکو
سەرەتای ژیانی تەواوکراویانە  ،یەکەم لە ئاسمان دواتر لە زەوی نوێ !
کاتێ باوەڕدار دەمرێ دەستبەجێ مەسیح دەبینێ و لەگەڵیدا دەبێت (فیلیپی
 ٢٤ -٢٠ :١؛ بڕوانە کردار .)٦٠ -٥٤ :٧

 .٤سەبارەت بە باوەڕدار  ،هیوای بە هەستانەوەی جەستەی جێی ترس
دەگرێتەوە لە مردنی جەستەیی .
لۆقا  ٤٤ -٤٠ :٢٢؛ کردار  ٢٤ :٢؛ عیبرانیەکان  ١٥ -١٤ :٢بخوێنەوە .
تێبینیەکان .
ئازارەکانی سەر زەوی و مردنی جەستەیی ئازادمان دەکات لە ئازاری
مردن .

وە مەسیح هەروەها باوەڕداران ئازاد دەکات لە کۆیالیەتی ترس و مردن .
لە بری ترس لە مردن  ،هیوای هەستانەوە لە مردنی پێ بەخشیون  .وە
هیوای زۆرو بەردەوام بەشێكە لە پیرۆزکردنی باوەڕدار !
ئاشکرای بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە  :کاتێ مرۆڤ دەمرێت جەستەو
ڕۆحی (یان گیانی) چی بەسەر دێت ؟ بۆ کوێ دەڕوات جەستەی مرۆڤ
دوای مردن  ،وە بۆ کوێ دەڕوات گیانی یان ڕۆحی ؟ ئایا ڕۆح و گیانی
هەموو خەڵکی بۆ یەك شوێن دەچن دوای مردن ؟
 .١قەوارەی مرۆڤ بەبێ جەستەی ئێستای تاهەتاییە .
ژیرمەندی  ١١ :٣بخوێنەوە .
تێبینیەکان .
کتێبی پیرۆز فێرمان دەکات کە ڕۆحی مرۆڤ (یان گیانی) تاهەتاییە  .وە
جەستەی ماددی کاتییە  ،بەاڵم لە دواییدا هەڵدەستێنرێتەوە .
 .٢دۆخی دوای مردنی ئەو مرۆڤەی بێتاوان نەکراوە بە عیسا .
مەتا  ٤٦ :٢٥؛ مەرقۆس  ٤٨ -٤٢ :٩؛ لۆقا  ٢٣ -٢٢ :١٦؛ ٢پەترۆس
 ١٠ -٤ :٢؛ ٢سالۆنیکی  ١٠ -٦ :١بخوێنەوە .
تێبینیەکان .
کاتی مردنی ئەو مرۆڤەی بێ تاوان نەکراوە یان ڕاستودروست نییە  ،ئەو
کەسەی باوەڕی بە عیسای مەسیح نەهێناوەو بە عیسای مەسیح بێتاوان
نەکراوەو ڕاستودروست نەبوە  ،ڕۆح (یان گیانی) لە جەستەی جیا
دەبێتەوە  ،وە دەستبەجێ دەچیتە نێو دۆزەخ  .پۆڵسی نێردراو فێرمان
دەکات کە خراپەکاران دەپارێزرێن تا ڕۆژی حوکمدان  ،وە بەردەوام لە
ئازاردا دەبن  ،عیسا و پۆڵسی نێردراو فێرمان دەکەن کە لە ڕۆژی
حوکمداندا  ،خراپەکاران و ناڕاستودروستەکان دەڕۆن بەرەو سزای
هەتاهەتایی  ،دوور لە ڕوخسارو ئامادەگی خودا .

 .٣دۆخی دوای مردنی جەستەی ئەو مرۆڤەی ڕاستودرستەو بێتاوانە .
لۆقا ٤٣ :٢٣؛ ٢کۆرنسۆس  ٨ :٥؛ فیلیپی  ٢٣ -٢١ :١؛ عیبرانیەکان :١٢
 ٢٤ -٢٢؛ ڕۆما  ٣٩ -٣٥ :٨بخوێنەوە .
تێبینیەکان .
کاتێ ڕاستودروست دەمرێ  ،ئەوەی بە باوەڕهێنانی بە عیسای مەسیح
ڕاستودروستیەکەی بەدەستهێناوە  ،ڕۆحی (یان گیانی) لە جەستەی جیا
دەبێتەوە  ،وە دەستبەجێ دەچێتە الی عیسای مەسیح  .لۆقا  ٢٢ :١٦فێرمان
دەکات کە هەژارێك ناوی لەعازەر بوو  ،ئەوەی لەبەرچاوی خودا
ڕاستودروست بوو  ،فریشتەکان هەڵیانگرت و دەستبەجێ بەرەو باوەشی
ئیبراهیم  .وە لۆقا  ٤٣ :٢٣فێرمان دەکات کە دزە تۆبەکارەکە دەستبەجێ
چوە بەهەشت لەگەڵ عیسای مەسیح  .وە پۆڵسی نێردراو لە  ٢کۆرنسۆس
 ٨ :٥فێرمان دەکات کاتێ باوەڕدار لە لەشی دووردەکەوێتەوە واتە
دەگوازرێتەوە بۆ الی خوداوەند  .وە فیلیپی  ٢٣ -٢١ :١فێرمان دەکات
دوور کەوتنەوە لە زەوی واتە چوونە الی مەسیح  .وە نامەی عیبرانیەکان
 ٢٤ -٢٢ :١٢پێناسەی ئەوەمان بۆ دەکات کە "باوەڕدار لە ئاسمان دەبێت
واتە دەڕوات بۆ شاری خودای زیندوو بۆ ئاهەنگێك کە فریشتەکانی
کۆکردۆتەوە  ،وە واتە دەڕوات بۆ کڵێسای نۆبەرە تۆمارکراوەکان لە
ئاسمان " ،وە " بۆ الی خودای دادوەری هەموان "  ،وە " بۆالی عیسای
مەسیح نێوانگیری پەیمانی نوێ " ،وە بۆالی " ڕۆحە ڕاستودروستە
تەواوکراوەکان "  .لە کۆتاییدا کتێبی پیرۆز لە ڕۆما  ٣٩ -٣٥ :٨فێرمان
دەکات کە مردنی جەستەیی جیامان ناکاتەوە لە خوداو خۆشەویستی خودا !

 .٤دۆخی ڕۆحی باوەڕداران لە ئاسمان .
ئاشکرای بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە  :ڕۆح (یان گیانی) باوەڕداران
چی ئەزمون دەکەن لە ئاسمان ؟
تێبینیەکان .

لەماوەی نێوان مردن و هەستانەوەی باوەڕداری مەسیح  ،جەستەی لە
گۆڕدا لەسەر زەوی دەبێت  ،بەاڵم ڕۆح (یان گیانی) لەگەڵ خودا دەبێت لە
ئاسمان  .وە ڕۆحی چاالك و هۆشیارە لە ئاسمان .
أ .باوەڕداران شکۆی مەسیح دەبینن .
یۆحەنا  ٤ -١ :١٤؛  ٢٤ :١٧بخوێنەوە .
تێبینیەکان .
کاتێ باوەڕدار لە ڕووی جەستییەوە دەمرێ  ،ڕۆحی لەالی مەسیح دەبێ و
شکۆمەندیەکەی دەبینێت  ،واتە خۆشەویستی و بەزەیی و پیرۆزی و
دڵنەرمی و داناییەکەی و چەندینی تر دەبینێت .

ب .باوەڕداران پشوو دەدەن .
عیبرانیەکان  ١١ -٩ :٤؛ بینین  ١٧ -١٦ :٧؛  ١٣ :١٤بخوێنەوە .
تێبینیەکان .
ڕۆحیان (یان گیانیان) پشوو دەدات لە کێبڕکێ و هەوڵ وتێکۆشان و
کێشەو نەخۆشی و دڵەڕاوکێ و ئازار و ناڕەحەتی و ترس و ناخۆشی و
گوناهەو دڵتەنگی و هەموو ئەو شتانەی لە ژیانی سەر زەویاندا هەیە ،
ئیدی ئازار ناچێژن و ناگەڕێنەوە بۆ ناڕەحەتی و ناخۆشی .

ج .باوەڕداران دەزانن .
 ١کۆرنسۆس  ١٢ -٩ :١٣بخوێنەوە .
تێبینیەکان .
الوازی باوەڕداران وون دەبێ و ئیدی هەموو شتێك دەزانن ئەوەی پێویستە
زانیاریان هەبێت بە تەواوی لەبارەیەوە .

د .باوەڕداران پڕ دەبن لە خۆشی .
زەبور  ١١ :١٦بخوێنەوە .
تێبینیەکان .
باوەڕداران پڕ دەبن لە خۆشی و بەختەوەریی هەتاهەتایی لەالی خودا.

هـ .سرودی ستایش دەڵێنەوە .
بینین  ١١ -٩ :٤؛  ١٤ -١١ :٥بخوێنەوە .
تێبینیەکان .
باوەڕداران سرودی نوێ دەڵێنەوە و ستایشی خودا دەکەن و دەیپەرستن .

و .باوەڕداران خودا دەپەرستن و خزمەتی دەکەن .
بینین  ١٥ -٩ :٧بخوێنەوە .
تێبینیەکان .
باوەڕداران شەو و ڕۆژ خودا دەپەرستن  .وەکو فریشتەکان  ،ئەوانەی بێ
لەشن  ،باوەڕداریش خودا دەپەرستێ بە چەندین شێوەو جۆرەها کار کە
هەمان مەبەست و واتایان هەیە .

ز .باوەڕداران خاوەنی دەسەاڵت دەبن .
زەبور  ٩ -٨ :٢؛ بینین  ٢٧ -٢٦ :٢؛  ٢١ :٣بخوێنەوە .
تێبینیەکان .

لەبەرئەوەی باوەڕداران لەگەڵ مەسیح دەبن لە ئاسمان  ،بۆیە بەشداری
دەکەن لە تەختی مەسیح و سەرکەوتنە مەزنەکەی بەسەر گوناهەو مردن و
هەموو دوژمنەکانیان لە مرۆڤانەکان و ئیبلیس  .خوداوەند زمانی واتادار
بەکار دەهێنێت وەك وێناکردنی زاڵ بوون بەسەر هەموو
بەرهەڵستکاریەکدا و هەموو ئەوانەی بەرهەڵستی مەسیح دەکەن .
باوەڕداران بەشداری سەرکەوتنەکەی مەسیح دەکەن لە ئاسمان کاتێك
لەگەڵیدا دەبن پێش هاتنەوەی دوەمی .
وە لە هاتنەوەی دوەمی مەسیح بۆ سەر زەوی  ،باوەڕدارانیش لەگەڵ
مەسیح دەبن بۆ حوکمدانی زیندوان و مردوان ( ١سالۆنیکی  ١٤ :٤؛ مەتا
 .) ٣٢ -٣١ :٢٥باوەڕداران بەشداری مەسیح دەکەن لە دەستکەوتی
سەرکەوتنەکانی کۆتایی مەسیح بەسەر خراپەکارانی سەر زەوی دا (مەتا
 ٤١ :١٣؛ بینین  ،)١٦ -١٥ :١٩وە بەشداری دەکەن لە شکۆمەندیە
تاهەتاییەکەی ! ئیدی دوبارە دوژمنانی مەسیح و باوەڕداران بۆ هەتاهەتایە
دەبەزێن !
وە دوای هاتنەوەی دوەمی  ،لە زەوی نوێ  ،دوازدە نێردراو لەسەر
دوازدە تەخت دادەنیشن بۆ (حوکمدانی) دوازدە هۆزەکەی ئیسرائیل ( مەتا
 ٢٨ :١٩؛ لۆقا  .)٣٠ -٢٨ :٢٢ئەم دوو بەشە ئاماژەن بۆ شانشینی خودا
لە شێوەی کۆتاییدا.
دەبێت لە وشەی "حوکمدان" وا تێبگەین بە واتای " پادشا هەرە بەرزەو
باوەڕدارانیش لەگەڵیدا وەك خۆرو ئەستێرە دەدرەوشێنەوە ( دانیاڵ ٣ :١٢؛
مەتا  .)٤٣ :١٣وە دەستەواژەی "دوازدە هۆزەکەی ئیسرائیل " لێرەدا
ئاماژەیە بۆ ئیسرائیلی نوێ دوای گەڕانەوەی بۆالی خودا  ،وە دەکرێ
ئاماژەش بێت یان بۆ هەڵبژێراوانی نێوان دوازدە هۆزەکەی ئیسرائیل لە
سەرەتای مێژووی جیهانەوە تا کۆتایی (ڕۆما  ،)٢٦ :١١وە یان ئاماژە
بێت بۆ هەموو هەڵبژێراوانی جولەکەو نەتەوەکان (ناجولەکە) لەسەرەتای
مێژووی جیهانەوە تا کۆتایی (گەاڵتیە  .)١٦ :٦لە هەموو بارێکدا  ،دەکرێ
ئاماژە بێت بۆ باوەڕداران  ،چونکە دوای نوێ بونەوەی هەموو شتەکان ،

ئیدی هیچ گاڵویەك ناچێتە نێو شانشینی خوداوە لە شێوە کۆتاییەکەیدا
(بینین .)٢٧ :٢١
کتێبی پیرۆز هیچ پێناسەیەکی دیاریکراوی نەکردوە بۆ ئەزمون
وکارەکانی باوەڕداران لە ئاسمان !

هـ  .دۆخی مرۆڤ لە دوای مردن
ئاشکرای بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە  :دوای هەستانەوەی جەستەیان،
باوەڕداران چیان بەسەر دێت !
 .١دۆخی ناڕاستودروستان دوای هەستانەوەی جەستەیان .
مەتا  ٢٨ :١٠؛ بینین  ٨ :٢١بخوێنەوە .
تێبینیەکان .
لە هەستانەوەی جەستەیاندا ناڕاستودروستان (بێ باوەڕان)  ،جەستەیان
دەگەڕێتەوە بۆ یەکگرتن لەگەڵ ڕۆحیان (یان گیانیان)  .ئەوکات
حوکمدانیان ڕادەگەیەنرێ بە ئاشکرا لە حوکمدانی کۆتاییدا (مەتا -٤١ :٢٥
 .)٤٦وە لە کۆتاییدا  ،جەستەو ڕۆحیان فڕێ دەدرێتە نێو دۆزەخ .

 .٢دۆخی ڕاستودروستان دوای هەستانەوەی جەستەیان .
فیلیپی  ٢١ -٢٠ :٣؛ ڕۆما  ١٧ :٤بخوێنەوە .
تێبینیەکان .
تاکو هاتنی دوەمی مەسیح  ،جەستەی مردوی باوەڕداران هەر بە خۆڵ و
داڕزاوی دەمێنێتەوە لەسەر زەوی  .بەاڵم لە هاتنی دوەمیدا  ،جەستەی
خۆڵینی پێشوویان دەگۆڕێ و وەك جەستەی مەسیحی هەستاوەی
شکۆداری لێ دێت ! مەسیح ئەوەی بەدیهێنەری هەموو ئەوانەیە دەبینرێن

و ئەوانەش کە نابینرێن ( یۆحەنا  ٣ :١؛ عیبرانیەکان  )٣ :١١توانادارە
لەوەی جەستەکانی پێشوو بگۆڕێ و هەڵسێنێتەوە  ،ئیدی جەستەیان وەك
جەستەی خۆی هەڵدەستێنێتەوە  .وە جەستەیان لەگەڵ ڕۆحیان
یەکدەگرێتەوە (  ١سالۆنیکی  ١٧ :٤؛ مەتا  .)٤٠ -٣١ :٢٥وە لەگەڵ
مەسیح دادەبەزن بۆ زەوی نوێ  ،وە لەگەڵ مەسیح دەبن لە زەویە
نوێیەکەدا بۆ هەتاهەتایە ( ١سالۆنیکی  ١٧ :٤؛ بینین .)٥ -١ :٢١

 .٣جەستەی هەستاوەی باوەڕداران ئیدی نامرێ  ،بەڵکو شکۆدار و
بەهێزو ڕۆحیی و نەمر دەبێت .
 ١کۆرنسۆس  ٥٤ -٥٣ ، ٤٤ -٣٥ :١٥؛ فیلیپی  ١٢ :٣بخوێنەوە .
تێبینیەکان .
پۆڵسی نێردراو ئەم هێما کتێبیانەی بەکار هێناوە لە فێرکردنەکانیدا  ،کە
باوەڕداران ڕۆدەچنە مردنەوە وەکو تۆوی زەوی  ،دێنە دەرەوە بە
ژیانێکی زۆر مەزنتر و شکۆدارتر  .جەستەی مرۆڤی ئاسایی جەستەیەکی
لەناوچوەو الوازە و هیچ جوانیەکی تێدا نیە  ،بەاڵم جەستەی هەستاوەی
باوەڕداران نەمرو شکۆدارو بەهێزو ڕۆحیە !
جەستەی باوەڕداران دەمێنتەوەو لەناو ناچێت  ،بەو واتایەی پیر نابێ و
نەخۆش ناکەوێ و الواز نابێ و نامرێ  .جەستەی باوەڕداران شکۆدار
دەبێت  ،واتە بەشداری شێوەی خودایی دەکەن  ،وەکو خۆشەویستی خوداو
پیرۆزیەکەی و ڕاستودروستی و هێزو داناییەکەی  .جەستەیان بە هێزەوە
هەڵدەستێتەوە  ،واتە هێز بەدەست دەهێنن بۆ ژیانێکی گۆڕاو تاهەتایە ! وە
جەستەیان بە ڕۆحیی هەڵدەستێتەوە  ،بەو واتایەی بەتەواوەتی نوێ دەبنەوە
 ،وە ڕۆحی پیرۆز دەسەاڵتدار دەبێت بەسەریاندا  .وە جەستەیان نەمر
دەبێت  ،واتە تاهەتایە لەژیانێکی نەمریدا دەمێننەوە  ،لە بەختەوەری
تاهەتایی لەالی خودا ! بە کورتی  ،لە هەستانەوەدا جەستەیان دەگۆڕێ بۆ
شێوەی جەستەی مەسیحی شکۆدار  ،ئەوەی ناچێتە ژێر ڕکێفی یاسا

ماددیەکانی زەوی ئێستامان ( یۆحەنا  ٢٦ ، ١٩ ، ٩ -٦ :٢٠؛ لۆقا :٢٤
٢١؛ کردار  ٩ :١؛ بینین .)٤ :٢١

و  .باوەڕداران پرسیارگەلێکی زۆریان هەیە
 .١ئایا دەکرێ باوەڕداران ڕێز لە مردویان بگرن ؟
ئایا دەکرێ یادی مردوە خۆشەویستەکانی ئەندامانی خێزان بکرێتەوە ؟
ئەم پرسیارانە لە ڕێبەری ڕێنماییەکانی شەشەم وانەی  ٢٣دا وەاڵم
دەدرێنەوە .

 .٢ئایا باوەڕداران دەتوانن یەکتری بناسنەوە ؟
بە پێی لۆقا  ، ٩ :١٦ئەو هاوڕێ و دۆستانەی باوەڕداران لە ڕێگەی
دارایی وسامانەوە لە زەوی دروستیان کردوە لە شوێنی تاهەتاییدا لەئاسمان
پێشوازیان لێ دەکەن  .ئەو هاوڕێیانەی  ،سودیان بینیوە لە سەروەت
وسامانی زەوی باوەڕداران لە خزمەتەکانی دیکەیان ئەوانەی چاکەیان
لەگەڵدا کردوون پێشوازیان لێ دەکرێ و دەیانناسنەوە کاتێ دێن بۆ
ئاسمان!
وە بەپێی لۆقا  ، ٣١ -١٩ :١٦دەبینین زانیاری وجیاکاری و بەیەکگەیشتن
هەیە لە ئاسمان لە نێوان ئیبراهیم و لەعازەردا .
وە مەتا  ١١ :٨پێناسەی ئەو خۆشیە دەکات کە لەئاسمانەو هێمایەکە بۆ
شێو .لەبەرئەوە  ،سەبارەت بە یەکتر ناسینەوەی دوبارە بە بەشداری و
دڵخۆشی پێکەوە لە ئاسمان فەرمانێکی کتێبیە بە تەواوەتی ئەگەر بەردەوام
بین لە ژیانی هاوبەش لەگەڵ مەسیح .

 .٣ئەگەر باوەڕداران یەکتری بناسنەوە لە ئاسمان  ،ئایا ئەندامانی
خێزانیان و هاوڕێ خۆشەویستەکانیان و ئەوانەش کە باوەڕیان نەهێناوە
بەسەردەکەنەوە ؟
بەپێی مەتا  ، ٥٠ -٤٦ :١٢سەرجەم ئەو پەیوەندیانەی مرۆڤ لەسەر
زەوی کە " لە مەسیح " دا نەبوون هیچ واتایەکیان نامێنێت لە ئاسمان .
بۆیە دەتوانین بڵێین کاتێ دەگەینە ئاسمان ئیدی هیچ شتێك لەبارەی
ئەندامانی خێزان و هاوڕێکامان ئەوانەی بێ باوەڕبوونە بیر ناکەوێتەوە .

ز .خزمەتی پرسەی باوەڕداران
 .١دڵتەنگی بۆ لەدەستدانی خۆشەویستێك کە دەمرێ .

أ .ڕێگە بدە بە خۆت بۆ گوزارش لە دڵتەنگ بوون .
هەمیشە مردنی خۆشەویست زۆرێك لە دڵتەنگی و پەژارەو فرمێسك
لەگەڵ خۆیدا دەهێنێت  .وە هیوای باوەڕدار بە هەستانەوەی دوای مردن
ئەم دڵتەنگیە هەڵناوەشێنێتەوە بۆ لەدەستدانی خۆشەویستەکەی  .خودی
عیسای مەسیح گریا کاتێ لەعازەری هاوڕێی مرد  .وە دەبێت
باوەڕدارانیش ڕێگە بدەن بە گوزارش کردن لە دڵتەنگی بە ڕێژەیەکی
شیاو .

ب .یارمەتی خەڵکی دیکە بدە لە دڵتەنگیاندا .
دەبێت باوەڕداران یارمەتی ئەو خوشکان و برایانە بدەن کە دڵتەنگن بە
هۆی لەدەستدانی خۆشەویستەکانیانەوە  .لەمەشدا چوار ئەرکیان هەیە  :لە
پێویستیان بە هاوکاری تاکو ئەو ڕاستیانە قبوڵ بکەن کە خۆشەویستەکەیان
لە دەستداوە .

پێویستیان بە هاوکاری هەیە کاتێ دەرئەنجامی ئازاری لەدەستدانی
خۆشەویستەکەیان ئەزمون دەکەن .
پێویستیان بە هاوکاری هەیە بۆ خۆگونجاندن لە ژیان بەبێ مردوەکەیان.
پێویستیان بە هاوکاری هەیە بۆ چوونە نێو پەیوەندی نوێ و ئامانجئ نوێ
لە ژیاندا چونکە توشی دڵەڕاوکێ دەبن لەسۆزداریان بۆ مردوەکە.
ماوەی دڵتەنگیەکەش ڕەنگە سااڵنێك بخایەنێت !

 .٢شێوازی خزمەتی پرسەی باوەڕداران .

أ .ناشتن یان هاڕینی تەرم ؟
کتێبی پیرۆز پێناسەی ئەوەی نەکردوە کە باوەڕداران چی لە تەرمی
مردوەکانیان بکەن  .بابەتی هاڕین جێگەی مشتومڕە  ،چونکە کتێبی
پیرۆز باسی هەستانەوەی جەستە دەکات  ،هەندێك لە باوەڕداران پێیان
وایە دەبێت تەرم بنێژرێ  ،نەك بە سوتان یان هاڕین لەناوببرێ .
باوەڕدارانی دیکەش پێیان وایە لەگەڵ ئەوەی جەستە دەگەڕێتەوە بۆ خۆڵ
جا بە ناشتن بێت یان هاڕین یاخود بە هۆی کارەساتێکەوە لەناو بچێ
(پەیدابوون  ١٩ :٣؛ بینین  ، )١٣ :٢٠ئەوا باوەڕدار مافی ڕەهای هەیە
چۆن بڕیار بدات ئایا دەیەوێ بینێژێ یان تەرمەکە بهاڕێ و وردوخاش
بکات .ئەوان پێیان وایە خودا جەستەی لە بنەڕەتدا بەدیهێناوە لە خۆڵ یان
توخمەکانی زەوی ( پەیدابوون  ، )٧ :٢ئیدی ئەو خۆڵە یان توخمانەی
جەستەی سەر زەوی دوای مردنی هەڵدەستێنێتەوە ( عیبرانیەکان  ٣ :١١؛
 ١سالۆنیکی  .)١٦ :٤لەگەڵ ئەمەشدا  ،هەندێ باوەڕدار بە توندی پارێز
دەکەن لە هاڕین .

ب .ڕێوڕەسمی پرسە .
کتێبی پیرۆز ڕێنمایی تێدا نەهاتوە سەبارەت بە چۆنیەتی ناشتنی باوەڕدار
یان هاڕینی تەرمەکەی  .بەاڵم کتێبی پیرۆز بە ڕوونی فێرمان دەکات
لەبارەی هۆکاری مردن لە جیهاندا  ،وە ئەو شوێنەی کە خەڵکی دوای
مردن بۆی دەڕۆن  ،وە دەربارەی ئەوەی چی ڕوو دەدات لە هەستانەوەی
جەستەدا لە حوکمدانی کۆتاییدا لە هاتنەوەی دوەمی مەسیح  .لەبەرئەوە ،
ئەوەی کتێبی پیرۆز فێرمان دەکات لەبارەی خزمەتی پرسە باسی چۆنیەتی
ناشتنی تەرم نیە بۆ باوەڕداران  ،بەاڵم ئەوەی لەسەریانە وتارو
ئامۆژگاری بدەن لە خزمەتی پرسەدا ! لە خزمەتی پرسەی باوەڕداراندا
دەکرێ وتاردەرە باوەڕدارەکان موژدەی ئینجیل جاڕ بدەن و دەوروبەر فێر
بکەن دەربارەی ڕاستیە کتێبیە گرنگەکان بۆ ئامادەبوان .

 .٣وتار لە خزمەتی پرسەی باوەڕداراندا .
دەکرێ باوەڕداران بە چەندین نامەی جۆراوجۆر مزگێنی بدەن لە
خزمەتی پرسەدا  .ئەمانەی خوارەوە چوار بابەتن دەکرێ وتاری لەسەر
بدرێ:
أ .دەکرێ باوەڕداران وتار بدەن لەبارەی کێشەی مردنەوە .
ڕۆما ٢٣ :٦؛ عیبرانیەکان  ٢٧ :٩؛ ڕۆما  ١١ -٨ :٥؛ ٢تیمۆساوس :١
 ١٠؛  ١کۆرنسۆس  ١٠ -٧ :٤بخوێنەوە .
خودا سزای گوناهە دەدات بە مردن  ،خودا مردنی خستە نێو گەردونەوە
وەك سزا  .چونکە خودا پیرۆز و ڕاستودروستە  ،دەبوو سزای گوناهە
بدات بە مردن  .بەاڵم کێ دەتوانێ چارەسەری ئەم کێشەیەی مردن بکات ؟
زانست ناتوانێ کێشەی مردن چارەسەر بکات  .وە ئاین یان جادوو ناتوانن
چارەسەری کێشەی مردن بکەن  .کتێبی پیرۆز دەفەرموێ تەنها خودا
دەتوانێ چارەسەری کێشەی مردن بکات .

وەك چۆن خودا ژیانی هەتا هەتایی و نەمری ڕوناک کردەوە  .ئەوا بە
بەزەیی و خۆشەویستیە مەزنەکەی بۆ مرۆڤ  ،لە عیسای مەسیحدا خۆی
بەخت کرد تاکو بمرێ لەسەر خاچ لە بری ئەوانەی باوەڕی پێ دەهێنن .
ئیدی بەم شێوەیە  ،دەبینین خودا چارەسەری کێشەی گوناهەو مردن دەکات
لە ڕێگەی مردن وهەستانەوەی کوڕەکەیەوە عیسای مەسیح  .هەر کەسێك
باوەڕ بە عیسای مەسیح بهێنێ بێتاوان دەکرێ و ڕزگاری دەبێت لە
توڕەیی خودا لە ڕۆژی حوکمدانی کۆتایی .
خودا ئازارو مردن وەك هۆکارێك بەکار دەهێنێ بۆ پیرۆز کردن .
لەبەرئەوە  ،باوەڕداران کاتێ ئازاری جەستەو مردن دەبینن سزایەك نیە
بۆیان  ،بەڵکو هۆکارێکە بۆ پیرۆز کردنیان و دەرگایەکە بۆ چونە ئاسمان.

ب .دەکرێ باوەڕداران وتار بدەن لەبارەی مەسیح کە سزای مردنی
ئەزمون کرد لە بری ئێمە .
عیبرانیەکان  ٢٧ -٢٦ :٧؛  ٤ -١ :١٠؛ ڕۆما  ٢٦ -٢١ :٣؛ یۆحەنا :٥
 ٢٤بخوێنەوە .
بە درێژایی مێژوو خەڵکی هەستیان بە تاوان و شەرمەزاری کردوە بە
هۆی گوناهەکانیانەوە  ،قوربانی ئاژەڵیان پێشکەش دەکرد بۆ خودا  .بەاڵم
ئاژەڵ بێ کەموکوڕی نیە و بە خواستی خۆی نامرێ  .لەبەرئەوە  ،ئەو
جۆرە قوربانیانە ناتوانن ڕزگارمان بکەن لە گوناهەکانمان  .ئیدی بەم
شێوەیە  ،خەڵکی بەردەوام بوون لە هەستکردن بە تاوان بە هۆی
گوناهەکانیانەوە .
بەاڵم عیسای مەسیح بێ گوناهـ بوو  ،بە هەڵبژاردن و حەزی خۆی و
خۆبەخشانە خۆی پێشکەش کرد تاکو بمرێ لە بری ئێمە ! مەسیح سزای
مردنی ئەزمون کرد لە بری ئێمە  ،وە ئەو تەنها قوربانیەکی تەواو و بێ
گوناهە لە پێناوی گوناهەکانمان  .مردنی مەسیح قوربانیەکی
کەفارەتمەندانەیە لە پێناوی گوناهەی هەموو ئەوانەی باوەڕی پێ دەهێنن.

وە لەو قوربانیە مەزنەدا توڕەیی و سزای خودای دادپەروەری البرد
سەبارەت بە گوناهەکانمان بە هۆی عیسای مەسیحەوە  ،ئیدی توڕەیی و
سزای خودا لەسەر باوەڕداران البران  .بە مردنی مەسیح باوەڕداران
بێتاوان کران بەکاری خوداو ئاشتبونەوە لەگەڵیدا  .لەبەرئەوە  ،هیچ
باوەڕدارێك حوکمدان ئەزمون ناکات لەمەودوا ! باوەڕدار مردن ئەزمون
ناکات وەك سزای گوناهەکانی  ،بەڵکو وەك سەرەتای ژیانێکی تەواوەتی
لەگەڵ مەسیح لە ئاسمان .

ج .دەکرێ باوەڕداران وتار بدەن لەبارەی ئەزمونی عیسا بۆ مردنە
تۆقێنەرو ترسناکەکەی لە بری ئێمە .
مەتا  ٤٦ :٢٧؛ کردار  ٢٤ -٢٢ :٢؛ عیبرانیەکان ١٥ -١٤ ،٩ :٢
بخوێنەوە  .مەسیح ئازاری مردنی ئەزمون کرد لە بری ئێمە  .مردنی
چەشت لە بری هەموو باوەڕداران  .ئازاری وازهێنانی خودا لێی و
ترسناکی ئەزمون کرد لە ساتی مردندا لە بری هەموو باوەڕداران .
لەبەرئەوە هەر کەسێك باوەڕ بە عیسای مەسیح بهێنێ ئازاد دەبێت لە
هێزی مردن و دەسەاڵتی مردن  ،ئەو ئازاد دەبێت لە کۆیالیەتی ترس لە
مردن ! باوەڕدارانی ڕاستەقینە  ،ئەوانەی باوەڕیان بە کتێبی پیرۆز هەیە
ئازار و تاڵی و ترسناکی مردن ئەزمون ناکەن  ،چونکە عیسای مەسیح
هەموو ئەمانەی ئەزمون کرد لە بری ئەوان !

د .دەکرێ باوەڕداران وتار بدەن لەبارەی چارەنوسی هەتاهەتایی مرۆڤ.
 ١سالۆنیکی  ٣ -١ :٥؛ مەتا  ٤٦ ،٤١ ،٣٤ -٣١ :٢٥؛ لۆقا  ١٩ :٤؛ ٢
کۆرنسۆس  ٢ :٦بخوێنەوە .
چارەنوسی هەتاهەتایی مرۆڤ دیاری دەکرێ لە ڕێگەی پەیوەندیەکەیەوە
بە عیسای مەسیح کاتێ زیندوە لەسەر زەوی ! وە دوای مردنی جەستەی ،
هیچ دەرفەتێکی دیکە نیە بۆ ڕزگاربوونی !

چونکە هاتنی دوەمی مەسیح و خێرایی هەستانەوەی مردن و حوکمدانی
کۆتایی دەستبەجێ واتە هیچ دەرفەتێکی دیکە نیە بۆ تۆبە کردن کاتێ ئەم
شتانە ڕوو دەدەن  .وە کاتێ ئەمانە ڕوو دەدەن دەرفەت نامێنێ بۆ تۆبە
کردن  ،بۆیە پەیوەندیت بە عیسای مەسیح و چۆنیەتی ژیانت لەسەر زەوی
لە پێناویدا کاریگەری مەزن و یەکالکەرەوەی هەیە لەسەر مردنی
جەستەییت و چۆنیەتی حوکمدانی !
هاتنی یەکەمی عیسای مەسیح بۆ ڕزگاربوونی خەڵکی بوو ! بۆیە
فەرموی  " :چونكە كوڕی مرۆڤ هاتووه بەدوای لەناوچواندا بگەڕێت و
ڕزگاریان بكات "  .چونكە خودا كوڕهكەی نەنارده جیهان تاكو جیهان
حوكم بدات ،بەڵكو تاكو جیهان بەوهوه ڕزگاری ببێت ( یۆحەنا . )١٧ :٣
ئێستاش ئێمە لە " ساڵی ڕهزامەندی یەزدان " داین (ئیشایا ! )٢ -١ :٦١
بەاڵم هاتنەوەی دوەمی مەسیح لەپێناوی تۆبەکردنی خەڵکیدا نیە  ،بەڵکو بۆ
حوکمدان و لێپرسینەوەیانە ! لەبەرئەوە  ،دەبێت وتاردەر بە موژدەی
ئینجیل وتار بدات لە خزمەتی پرسەدا و هانی خزم و دەوروبەر بدات کە
پێشوازی لە عیسای مەسیح بکەن وەکو ڕزگارکار ! ٢کۆرنسۆس ٢ :٦
دەخوێنینەوە  " :ئەوهتا ئێستایە كاتی ڕەزامەندی خودا و ئێستایە ڕۆژی
ڕزگاری " ئێستا  ،وە بەردەوام زیندوە و پێش هاتنەوەی دوەمی عیسای
مەسیح  ،ئەو کاتەیە دەتوانی تیایدا ڕزگار بیت ! کەواتە  ،ئەگەر
پێسوازیت لە مەسیح نەکردوە تا ئێستا  ،پێویستە نوێژ بکەیت و پێشوازی
لێ بکەیت بۆ دڵ و ژیانت ( یۆحەنا  ١٢ :١؛ بینین . )٢٠ :٣

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  ١تیمۆساوس ٤-١
 .باشترین شێوازی ڕاست بەکاربهێنە و تێبینیەکانت بنوسەوە .
 -٤لەبەرکردن  :ڕامان بکە لە ئایەتی نوێی کتێبی پیرۆز و لەبەری
بکە .یۆحەنا  ١٢ :٨ڕۆژانە بەو پێنچ ئایەتەدا بچۆرەوە کە لەبەرت
کردوون .
 -٥وانەی کتێبی پیرۆز  .وانەی داهاتووی کتێبی پیرۆز ئامادە بکە لە
ماڵەوە  ،تایبەت بە یۆحەنا  .٩ئەو پێنج ڕێگەیەی لێکۆڵینەوەی کتێبی
پیرۆز بەکار بهێنەو و سودیان لێ ببینە.
 -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.

