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 بەهرەی زیاتری ڕۆحی
 

 لە ڕێبەری ڕێنماییەکانی حەوتەم .  ٣٥بڕوانە پێنج بەهرە ڕۆحیەکانی یەکەم لە وانەی 

  ١٢:٨. ڕۆما یەتی. ڕابەرا٦

یان توانایەکی تایبەتە لە نێو  ڕابەرایەتیکردن ئەرکە ) ناوەندێکە بۆ خزمەتکردن دەستنیشان دەکرێت(

کڵێسادا . ڕابەر لە پێشەوە دەڕوات و خۆی دەبێتە نمونەیەکی باش بۆ ئەوانی دیکە . ئەم ئەرکە بۆ پیرانی 

 کڵێسایە بە تایبەتی .

  ٢٨: ١٢کۆرنسۆس ١ب. بەڕێوەبردن . 

ر ئەرکە ) ناوەندێکە بۆ خزمەت کردن دەستنیشان دەکرێت( یان توانایەکی تایبەتە لە نێو کڵێسا ، بەڕێوەبە

بەڕێوەبەر گەلی کڵێسا بەڕێوە دەبات و ئاراستەیان دەکات لە تێپەڕاندنی سەختیەکان بە پێشکەشکردنی 

 دانایی و ئامۆژگاری .

: ٥تیمۆساوس ١اڵ بن بە وتارو فێرکردن )پیرانی کڵێسا کاروباری کڵێسا بەڕێوە دەبەن بێ ئەوەی سەرق

( . بەاڵم یارمەتیدەران بایەخ دەدەن بە کاروباری کڵێسا بەتایبەتی الیەنی دەرەکی ، بەڕێوەبەران ١٧

 بەرپرسیاریەتیەکی ئەوتۆی کڵێسایان لە ئەستۆدایە بەرامبەر بە ڕابەرایەتی کردن لە ڕووی ڕۆحیە .

 . خزمەت.٧

  ٧: ١٢أ. خزمەت . ڕۆما 

ەت توانایەکی تایبەتە و دەکرێ ئەویش ئەرکێك بێت بۆ خزمەتکارانی کڵێسا . خزمەتکاران پێویستیە خزم

 جۆراوجۆرەکان دەبینن و کاردەکەن بۆ دابینکردنی .

 ( ٢٨: ١٢کۆرنسۆس ١ب. یارمەتیدان ) 

 یارمەتیدان توانایەکی تایبەتە یارمەتی کڵێسا دەدەن لە زۆر بوارو چاالکیدا.

 دانایی یان بە زەبور یان وتار و هاندان .. قسەکردن بە ٨

 ( ٨: ١٢کۆرنسۆس ١أ. قسەی دانایی ) 

قسەکردن بە وتەی دانایی بەهرەیەکە دانایی لە خۆ دەگرێ . حەزێکەو توانایەکی تایبەتە باشترین ئەو 

ەی شێوازەیە کە خەڵکی دەتوانن شوێنی بکەون و بەکاری بهێنن بۆ بەرزترین ئامانج . باوەڕداران ئەوان

ئەم بەهرەیان هەیە ئامۆژگاری کەسانی دیکە دەکەن بە باشترین ئەو شێوازەی کە جێی ڕەزامەندی 

 خودایە .

 ( ٨: ١٢کۆرنسۆس  ١ب. زانین ) 



وتەی زانین بەهرەیەکە زانین لە خۆ دەگرێ . حەزو توانایەکی تایبەتە بۆ شرۆڤەکردنی ئەو شتانەی کە 

ن ئەوانەی ئەم بەهرەیان هەیە بە خاوەنی زانینی دروست و پێشتر شاروە بوون لە خەڵکی . باوەڕدارا

ڕاست دەناسرێنەوە ، واتە ئەوان دەزانن سەبارەت بەهەر شتێك گونجاوە لەگەڵ کتێبی پیرۆز یان 

 پێچەوانەیە . 

 ( ٢٦: ١٤کۆرنسۆس ١ج. ئەوانەی زەبوریان هەیە ) 

ڵ کەسانی تر بە بەکارهێنانی ئەو قسەکردن بە زەبور حەزو توانایەکی تایبەتە لەسەر قسەکردن لەگە

زەبورانەی ئێستا هەیە لە بەردەستمان یان بە بەکاتهێنانی سرودە ڕۆحیەکان و گۆرانیە ڕۆحیە نوێیەکان ) 

( . باوەڕداران ئەوانەی خاوەنی ئەم بەهرە ڕۆحیەن پەیامی خودا ١٦: ٣؛ کۆلۆسی  ١٩: ٥ئەفەسۆس 

 .  دەگوازنەوە لە ڕێگەی مۆزیك وسرودی ڕۆحی یەوە

 ( ٨: ١٢د. وتاردان و هاندان )ڕۆما 

وتاردان وهاندان حەزو توانایەکی تایبەتە لەسەر هاندانی باوەڕداران بۆ کردنی ئەو کارانەی کتێبی 

پیرۆز فێرمان دەکات ، گەرچی بەوتاردان یان هاندان و قسەکردن بێت لەگەڵ کۆمەڵێك یان لەگەڵ تاکدا . 

ەیە ئامۆژگاری و ڕاوێژ پێشکەش بە باوەڕداران دەکەن لە الیەنی باوەڕداران ئەوانەی ئەم بەهرەیان ه

گەشە و خزمەتەوە لە ڕووی کەسێتیەوە . ئەوان باوەڕداران هان دەدەن بۆ جێبەجێ کردنی هەموو 

ئەوانەی کتێبی پیرۆز فێرمان دەکات لە ژیانی ڕۆژانە و بۆ گەشەی کەسێتی وخەسڵەتەکانی باوەڕدار 

ەوە . هەروەها هانی باوەڕداران دەدەن وەکو باوەڕدار هەڵسوکەوت بکەن و هەراەها لە ڕووی ئەخالقی

 هەنگاوەکانیان هەنگاوی باوەڕدارانە بێت .

 . بەخشین یان هاوکاریکردن .  ٩

( حەزو توانایەکی تایبەتە لە بەکارهێنانی موڵکو مااڵتی زەوی لە پێناوی چاکەی ٨: ١٢بەخشین )ڕۆما 

 کردنی خودا.خەڵکی دیکەو لەپێناوی شکۆدار

 . بەزەیی .١٠

حەزو توانایەکی تایبەتە بۆ هاوسۆزی لەگەڵ پێویستیەکانی خەڵکی تر وە دڵنەوایی  ٨: ١٢بەزەیی ڕۆما 

 کردنیان و یارمەتی دانیان.

 . باوەڕ١١

 حەزو توانایەکی تایبەتە بۆ بەدیهاتنی ئەرکی تایبەت لەپێناوی خودا . ٩: ١٢کۆرنسۆس ١باوەڕ 

 نەوە .. بەهرەی چاککرد١٢

کۆمەڵێکی جۆراجۆرە لە حەزو توانا تایبەتەکان بۆ  ٣٠، ٩: ١٢کۆرنسۆس ١بەهرەی چاککردنەوە 

چاککردنەوەی نەخۆشیە جەستەییەکان وڕۆحیەکانی خەڵکی تر . خودا ئەمانە و بەهرەکانیان 

یە بەکاردەهێنێ وەك ئامرازێکی مرۆڤانە بۆ چاککردنەوەی خەڵکی . هەموو چاککردنەوەیەك لە خوداوە

 ، چونکە ئەو چاککەرەوەی سەروو سروشتیە ! 



 . کاری پەرجوو .١٣

کۆمەڵێحەزو توانای تایبەتە لەسەر تەواوکردنی ئەو  ٢٩ -٢٨، ١٠: ١٢کۆرنسۆس ١کاری پەرجوو 

 -٣٠: ٢٠. هەروەها بڕوانە یۆحەنا  ٢٨ -٢٣: ١١کۆرنسۆس  ٢کارانەی لەسەروو سروشتەوەن بڕوانە 

 .     ٤: ٢؛ عبیرانیەکان  ١٢: ١٢کۆرنسۆس ٢؛  ٤٣: ٢کردار  ٢٠ -١٨: ١٠؛ لۆقا ٨، ١: ١٠وە مەتا  ٣١

 . جیاکردنەوەی ڕۆحەکان  ١٤

حەزو توانایەکی تایبەتە و بانگەوازی خودایە بۆ  ١٠: ١٢کۆرنسۆس ١جیاکردنەوەی ڕۆحەکان 

ەیان بەکار جیاکردنەوەی ڕۆحە جیاوازەکان . کاتێ هێشتا پەیمانی نوێ نەنوسرابوو باوەڕداران ئەم بەهر

دەهێنا بۆ جیاکردنەوەی نێوان ڕۆحی خودایی و ڕۆحی شەیتانی ، بۆ جیاکردنەوەی ڕۆح و دەروون ، 

ڕاست و درۆ ، بونیادنەرو ڕوخێنەر ئەو باوەڕدارانەی ئەم بەهرەیان هەیە ڕۆحەکان تاقی دەکەنەوە تا 

. ئەمانە دەتوانن ئەوە  ١٢ -٦: ١٣؛ کردار  ٦ -١: ٤یۆحەنا ١بزانن سەرچاوەکەی لە خوداوەیە یان نا ) 

 بزانن ئەگەر کەسێك بانگهێشتی کرد بۆ پێغەمبەرایەتی ئایا ڕاست دەکات یان درۆ .

 . زمانەکان ١٥

 أ. زمانەکان لە کرداری نێردراوان 

قسە کردن بە زمانەکان لە کرداری نێردراوان توانایەکی تایبەتە لەسەر قسەکردن بە زمانە ناسراوەکانی 

 -٧: ٢یکە بە شێوەیەك باوەڕدارەکە باسی خوداو پەرجوەکانی دەکات بەو زمانە )کردار نەتەوەکانی د

١١ . ) 

 ب. زمانەکان لە نامەی یەکەمی کۆرنسۆس دا . 

قسەکردن بە زمانەکان توانایەکی  ٣٣ -١: ١٤؛  ١١ -٨، ١: ١٣؛  ٣٠ -٢٨،  ١٠: ١٢کۆرنسۆس ١

ن دەردەبڕی کەس لێی حاڵی نەدەبوو )زمانی تایبەت و دیاردەیەك بوو ، شتی نامۆو دەنگی وەهایا

 ١فریشتەکان( ئەم زمانە زمانی ئاگرینی بینراو نەبوو بەڵکو گوێیان لێ دەبوو بەاڵم لێی حاڵی نەدەبوون . 

 ١. هەروەها بڕوانە ) ٢٨ -٢٧: ١٤کۆرنسۆس  ١.  ٢٦: ١٤کۆرنسۆس  ١.  ١٣: ١٤کۆرنسۆس 

 (!  ١٢: ١٤کۆرنسۆس 

 

 ن . . لێکدانەوەی زمانەکا١٦

 ( ٢٨ -٢٧: ١٤؛  ٣٠، ١٠: ١٢کۆرنسۆس ١أ. لێکدانەوەی زمانەکان )

ئەمە توانایەکی کەسێتیە لە تێگەیشتن ولێکدانەوەو ڕاڤەکردن نەك تەنها لەمامەڵەکردن لەگەڵ زمانە بیانیە 

 مرۆییە ناسراوەکان ، بەڵکو لەگەڵ زمانە نەناسراوەکانی فریشتە جیاوازە هەروەها . 

 ێشك وبە ڕۆح دەدوێ لەیەك کاتدا .ب. باوەڕدار بە م



ڕوونە کە ئەوانەی بە زمانە نەناسراوەکان دەدوان لە کڵێسای کۆرنسۆس بە شێویەکی گشتی بەهرەی 

 ١٩ -١٣، ٥: ١٤کۆرنسۆس  ١.هەروەها بڕوانە)  ١٣: ١٤کۆرنسۆس ١لێکدانەوەی زمانەکانیان نەبوو 

  !) 

 ج. سنوری نێردراوان بۆ قسەکردن بە زمانەکان . 

ەسەروو ئەمەوە پۆڵسی نێردراو فەرمانی کرد لە سێ کەس زیاتر نەدوێن بە زمانە نەناسراوەکان لە ل

یەك کۆبونەوەدا مەگەر لە حاڵەتێکدا کەسانی دیکە هەبن لێکدانەوەی زمانەکان بکەن دەستبەجێ ) 

ە نێو ( . هەروەها قەدەغەی کرد ژنان بدوێن بەو زمانانە یان پێشبینی کردن ل ٢٧: ١٤کۆرنسۆس ١

 ( .٣٨ -٣٤: ١٤کۆرنسۆس ١کۆبونەوە گشتیەکانی کڵێسا ) 

 . ڕەبەنی  ١٧

 -١٠: ١٩؛ مەتا  ٣٥ -٣٢،  ٧: ٧کۆرنسۆس ١)  هاوسەرگیری نەکردنو مانەوە سەڵتی بە ڕەبەنی یان 

توانایەکی تایبەتە یان بڕیارێكی کەسێتیە یان بانگەوازێکە بۆ ئەوەی هاوسەرگیری ئەنجام نەدات و  ١٢

خان بکات بۆ خزمەت و شانشینی خودا لە دڵەوە بەشێوەیەك هیچ سەرقاڵ نەبێت بە هیچ شتێكی خۆی تەر

دیکەوە ، ئەم بەهرە ڕۆحیە هەروەها ئەوە دەبەخشێ بە مرۆڤ بە شێوەیەکی بەردەوام ئەمە ئەنجام بدات 

 یان ماوەیەکی زەمەنی دیاریکراو ، یان تا ئەوکاتەی خودا بە گرنگ وپێویستی دەزانێ .    

 


