پاشکۆی ٢

جەژنی پەسخەو شێوی خوداوەند
پێشەکی  :دەمانەوێ لەم پاشکۆیەدا لێکۆڵینەوە لە پەیوەندی نێوان جەژنی
پەسخە لە پەیمانی کۆن و شێوی خوداوەند بکەین لە پەیمانی نوێدا .تیایدا
باسی ئەوە دەکەین کە هۆکار چی بوو لەوەی نان و شەرابی شێوی
خوداوەند جێی بەرخی جەژنی پەسخەی گرتەوە  .جەژنی پەسخە لە
پەیمانی کۆندا واتای نیشتمانی و نمونەیی و هێماداری هەیە .
أ .واتای نیشتمانی بۆ جەژنی پەسخە لە پەیمانی کۆندا
 .١جەژنی پەسخەو جەژنی فەتیرە .
دەرچوون  ٥١ ، ٢٨ -١ :١٢ژمارە  ١٧ -١٦ :٢٨دواوتار ٤ -١ :١٦
بخوێنەوە .
جەژنی پەسخە لەساڵی  ١٤٤٧پ.ز دامەزرا کاتێ گەلی ئیسرائیل
ڕزگاربوون لە کۆیالیەتی میسر  .وە جەژنی پەسخە یەکەم ڕۆژی جەژنی
فەتیرە بوو  .وە جەژنی فەتیرە هێما بوو بۆ پەلەکردن ئەوەی گەل لە میسر
بەجێیان هێشت  ،چونکە کاتیان نەبوو بۆ ئامادەکردنی نان بەشێوەی
گونجاو ( بە بێ خومرە )  .هەروەها هێمایەك بوو بۆ ناڕەحەتی و
سەختیەکان کە گەل توشی هاتن لە گەشتەکەیاندا لە چۆڵەوانی .
أ .جەژنی پەسخە بەپێی ڕۆژمێری جولەکە .
بەپێی ڕۆژمێری جولەکە  ،سەرەتای ڕۆژ لەگەڵ ئاوابوونی خۆر دەستی
پێدەکرد (بڕوانە پەیدابوون  . )٥ :١وە لە ڕۆژی دەیەمی مانگی یەکەمی
ساڵ  ،دەبوو گەلی ئیسرائیل بەرخێك هەڵبژێرن کە بێ کەموکوڕی و ساغ
بێت ،وە سەری ببڕن لە ڕۆژی چواردەهەمی لە کاتی خۆرئاوا بووندا  ،وە
خۆێنەکەی بدەن لە بەشی سەرەوەی چوارچێوەی دەرگای مالەکاندا وە

بەرخەکە ببرژێنن بەتەواوی بەئاگر  .وە لە ئێوارەدا واتە لە ڕۆژی
پازدەهەمی مانگ  ،دەبوو خێزانەکان پێکەوە لەماڵەکانیان کۆببنەوە  ،وە
بە کەمەربەند ناوقەدیان دەبەست و پێاڵویان لەپێدەکردو داردەستیان
بەدەستەوە دەگرت  .ئینجا دەبوو بەرخە برژاوەکە بخۆن لەگەڵ تاڵیشك و
نانی فەتیرە بە پەلەو دەستبەجێ چونکە لەئەو شەوەدا فریشتەی لەناوبەر
بەسەر ماڵەکانیاندا تێدەپەڕێ کە خودا ناردوونی  .وە لە نیوەشەوی ڕۆژی
پازدەهەمدا  ،خوداوەند لە هەموو نۆبەرەکانی میسری دا ئەوکات فیرعەون
ڕێگەی دا بە گەلی ئیسرائیل بڕۆن  .ئیدی بەم شێوەیە گەلی ئیسرائیل
دەستیان کرد بە ڕۆیشتنە دەرەوە لە میسر لەبەرەبەیانی ڕۆژی پازدەهەمی
مانگدا  .ئازادبوون لە کۆیالیەتی لە ڕۆژی پازدەهەمی مانگ  ،ئەو
ڕۆژەیە کە تیایدا مەسیح لەخاچدرا دوای سااڵنێکی زۆر ! دەبوو نەوەی
ئیسرائیل نانی فەتیرە بخۆن لە ڕۆژی پازدەهەمی مانگەوە تا ئێوارەی
بیست و یەکی مانگ .
لەماوەی ڕۆژە کۆتاییەکانی عیسادا  ،بەرخی پەسخە سەربڕا لە ئێوارەی
ڕۆژی پێنج شەممە  ،ئەو ڕۆژەش چواردەی مانگ بوو بەاڵم شێوی
پەسخە لە ئێوارەی پێنج شەممەدا دەخورا  ،ئەو ڕۆژەش پازدەی مانگە ،
ڕۆژی پازدەی مانگ یەکەم لە جەژنی فەتیرە  ،لەسەردەمی عیسادا شێوی
پەسخەی جولەکە لە ئێوارەی پێنج شەممە نانی فەتیرەو خواردنەوەی چوار
جام شەرابی لە خۆ دەگرت .
ب .جەژنی پەسخە بەپێی ڕۆژمێری ڕۆمانی .
مەرقۆس ئیجیلەکەی ڕوبەڕوی ڕۆمەکان کردەوە  ،وە بەپێی ڕۆژمێری
ڕۆمانی ڕۆژی نوێ لە نیوەی شەودا دەستی پێدەکرد .بۆیە گوزارش لە
"ڕۆژی یەکەمی فەتیرە" کە لە مەرقۆس  ١٢ "١٤دا هاتوە ئاماژەیە بۆ
پێنج شەممەی ڕۆمانی  ( .مەتا . )١٧ :٢٦
 .٢مەبەستی نیشتمانی بۆ جەژنی پەسخە .
مەبەستی سەرەکی بۆ جەژنی پەسخە لەپەیمانی کۆندا یادکردنەوەی
تێپەڕبوونی خوداوەندە بەسەر مالەکانی گەلی ئیسرائیلدا و ڕزگاربونیان لە

حوکمدان ئەوەی کەوتە سەر میسریەکان ( دەرچوون -٢٦ ، ١٤ :١٢
 ( .)٢٧دەرچوون  )١٣ :١٢ئیدی بەم شێوەیە بەپێی دەرچوون ،١٤ :١٢
 ١٧و دواوتار  ٤ -١ :١٦مەبەستی نیشتمانی بۆ جەژنی پەسخە لەپەیمانی
کۆندا یادکردنەوەی ڕزگاربوونی گەلی ئیسرائیلە لە کۆیالیەتیان لە میسر !
ب .واتای نمونەیی بۆ جەژنی پەسخە لەپەیمانی کۆندا
مەتا  ٢ :٢٦؛ یۆحەنا  ٢٩ :١؛ ١کۆرنسۆس  ٨ -٧ :٥بخوێنەوە .
 .١واتای وشەی "نمونەیی" و "مەبەستی نمونەیی" .
" نمونەیی " ( )typeکەسێك یان شتێك یان ڕوداوێك وێنەیەکە بۆ هێمایەك
یان ڕونکردنەوەیەك یان نمونەیەكی پێناسەکراو  .بەاڵم "مەبەستی
نمونەیی" ( )antitypeوێنەی "نمونەییە" کە بەدیهاتنی ڕاستەقینەی
داهاتوی نمونەکەی پێشووترە .
 .٢عیسا ئەو کەسەیە کە نمونەی بەرخی پەسخەی پەیمانی کۆنی تێدا
هاتە دی .
أ .نمونەی بەرخی پەسخە .
یەحیای لەئاوهەڵکێش عیسای مەسیحی پێشکەش کرد بەو خەسڵەتەی کە "
ئەوهتا بەرخی خودا ،ئەوهی گوناهی جیهان الدهبات " (یۆحەنا . )٢٩ :١
وە پێش دوو ڕۆژی لەخاچدان  ،عیسا پێشبینی کرد کە ئەو دەمرێت لە
جەژنی پەسخەدا (مەتا  . )٢ :٢٦ئەو پێشبینیەی بۆ ئەوە بوو کە ئەو
بەڕاستی ئەو کەسەیە کە بەرخی پەسخە لە پەیمانی کۆندا هێمایەکە بۆی .
وە دواتر پۆڵسی نێردراو ووتی  " :خۆتان لە هەویرترشی كۆن پاك
بكەنەوه ،تاكو ببنە هەویرێكی نوێ وهك ئێوه فەتیرهن ،چونكە مەسیحی
بەرخی پەسخەمان سەربڕدرا .كەواتە با جەژن بگێڕین ،نەك بە
هەویرترشی بەسەرچوو كە هەویرترشی كینە و خراپەیە ،بەڵكو بە
فەتیرهی بێ دووڕوویی و ڕاستی ١ ( " .کۆرنسۆس  . )٨ -٧ :٥وە
هەویرترش هێمایەکە بۆ کارەکانی سروشتی گوناهە ( بڕوانە گەاڵتیە :٥
. )٢١ -١٩

ب .پەیمانی نوێ فێرمان دەکات بە ڕوونی کە جەژنی پەسخە لە پەیمانی
کۆندا مەبەستێکی نمونەیی هەیە .
جەژنی پەسخە تەنها ئاماژە نیە بۆ ڕابردوو یان بۆ بەرخی سەربڕاوی
ئێوارەی پەسخەی دەرچوون بەڵکو هەروەها ئاماژەیە بۆ ئایندە  ،بۆ
سەربڕینی عیسای مەسیح لەسەر خاچ  .ئیدی شێوی پەسخەو لەخاچدانی
مەسیح لە ڕۆژی پازدەهەمی مانگی ئەپریل ڕویدا .

ج .واتای هێمادار بۆ جەژنی پەسخە لە پەیمانی کۆندا
عیبرانیەکان  ٢٢ ، ١٤ -١١ :٩بخوێنەوە .
 .١واتای وشەی "هێما" .
"هێما" ئەو شتەیە یان ئەو نیشانەیەیە کە وێنەیەکە بۆ ڕاستیەك یان
بیرۆکەیەك هاوشێوەی هێماکە بێت .
 .٢هێمای ڕژانی خوێن لە پەیمانی کۆن لە مەسیح دا هاتە دی .
هێماکە خوێنی بەرخی پەسخەیە .
بنەمای پەیمانی کۆن یان ئەو ڕاستیەی کە بەتوندی دەستیان پێوە دەگرت
ئەوە بوو " :بەبێ خوێن ڕشتن لێخۆشبوون نییە" (عیبرانیەکان . )٢٢ :٩
أ .خوێنی ئاژەڵە سەربڕاوەکان .
نوسەری عیبرانیەکان دەڵێ خوێنی هەموو ئاژەڵە سەربڕاوەکانی ماوەی
پەیمانی کۆن تەنها ڕواڵەت و جەستەیی بوون" ئەمانە تەنها ڕێوڕهسمی
ڕواڵەتیانەن كە چڕدهبێتەوه لەسەر خواردن و خواردنەوه و شێوازهكانی
شوشتن ،هەتا كاتی داڕشتنەوهی نوێ " ئیدی خوێنی ئاژەڵە سەربڕاوەکان
وەك هێمایەك مایەوە بۆ ڕاستیەکی شاراوە( .عیبرانیەکان  ١٣ :٩؛ :١٠
. )٤ - ١

بەاڵم خوێنی عیسای مەسیح ئەوەی ڕژا لەسەرخاچ بەتەواوەتی
باوەڕداران پاك دەکاتەوە لە هەستکردن بەتاوان و گوناهەکانیان (
عیبرانیەکان  . )١٤ :٩چونکە خوێنی مەسیح ناخی مرۆڤەکان پاک
دەکاتەوە بە تەواوەتی وە گوناهەکان دەسڕێتەوە  ،ئیدی بەم شێوەیە  ،عیسا
بەرخی قوربانی هەتاهەتاییە (عیبرانیەکان . )١٢ :٩
ب .ئاژەڵە سەربڕاوەکانی قوربانی بە بەردەوامی و دوبارە دەبوو
پێشکەش بکرێن .
وەك نوسەری عیبرانیەکان دەڵێت ئاژەڵە سەربڕاوەکانی قوربانی لە
پەیمانی کۆندا دەبوو بەبێ وەستان ساڵ لەدوای ساڵ پێشکەش بکرێن ،
بەاڵم لەگەڵ ئەمەشدا ئەوانەی تەواو نەدەکرد کە پێشکەشیان دەکرد
(عیبرانیەکان . )١ :١٠
بەاڵم قوربانیەکەی عیسا  ،تەنها یەکجار پێشکەشکرا (ڕۆما  ١٠ :٦؛
عیبرانیەکان  ٢٧ :٧؛ ١٢ :٩؛  . )١٠ :١٠وە قوربانیەکەی بوە کەفارەتی
هەموو گوناهەکان و سڕینەوەی گوناهە  ،وە باوەڕدارانی تەواو و پیرۆز
کرد لەبەردەم خودا ( عیبرانیەکان  ١٧ :٢؛  ٣ :١؛ ١١ :٢؛ ،١٠ :١٠
. )١٤
ج .قوربانیە سەربڕاوەکان هێمایەك بوو بۆ دەرباز بوون لە لێدانەکان .
خوێنی بەرخی پەسخە نەوەی ئیسرائیلی دەرباز کرد تەنها لە لێدانی
فریشتەکانی لەناوبەر .
بەاڵم خوێنی عیسای مەسیح هەموو ئەوانە ڕزگار دەکات لە گوناهەکانیان
کە باوەڕی پێدەهێنن ! جەژنی پەسخە تەنها یادەوەریەك نیە بۆ ڕزگاری لە
کۆیالیەتی میسر بەڵکو هەروەها نیشانەو مۆررە لەسەر ڕزگاریی لە
کۆیالیەتی گوناهە !
د .شێوی خوداوەند لە پەیمانی کۆندا هاتنەدی لە جەژنی پەسخە
لەپەیمانی نوێدا و جێی گرتنەوەی جەژنی پەسخە

 .١نان و شەرابی شێوی خوداوەند جێی بەرخی پەسخەو خوێنەکەی
گرتەوە .
عیسا شێوی خوداوەندی دامەزراند لەڕێگەی شێوی ئێوارەی پەسخە
لەڕۆژی پێنج شەممە لە پازدەی ئەپریل ئیدی نان و شەرابی هەڵگرت کە
دوو بەشی سەرەکی بوون لە شێوی جەژنی پەسخەی جولەکەدا و پیرۆزی
کردن و بەشێوەیەکی نوێ بەکاری هێنان لە شێوی خوداوەندا .
قوربانی عیسای مەسیح لەسەرخاچ وای کرد هەموو خوێنێکی ئاژەڵە
سەربڕاوەکانی دیکە پێویست نەبن
( عیبرانیەکان ! )١٨ -١٧ :١٠
 .٢دەبوو واتای نیشتمانی نەمێنێت بۆ جەژنی پەسخە .
دەرچوون  ٥١ :١٢؛ ژمارە  ٤ -٣ :٣٣؛ دواوتار  ٣ -١ :١٦؛ ئەفەسۆس
 ١٦ -١١ :٢بخوێنەوە .
واتای نیشتمانی بۆ جەژنی پەسخە یادکردنەوەی ڕزگاربوون بوو لە
کۆیالیەتی لە میسر .
پێش مردنی مەسیح لەسەر خاچ  ،نەتەوەکان بێگانە بوون لە هاواڵتی
بوونیان لە ئیسرائیل (ئەفەسۆس  )١٢ :٢وە یادی جەژنی پەسخە لە زەوی
گەلی ئیسرائیل دەکرایەوە  .بەاڵم بە مردنی عیسا لەسەر خاچ دیواری
ناکۆکی و دوژمانیەتی ڕوخاند ئەوەی جولەکەو ناجولەکەی لەیەکتر
جیاکردبۆوە ئیدی شێوی خوداوەند جێی جەژنی پەسخەی گرتەوە بەهۆی
مردنی عیسای مەسیح لەسەر خاچ بۆیە ئێستا هەموو نەتەوەکانی جیهان
یادی شێوی خوداوەند دەکەنەوە !

