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 ١ نوێژ

 

نانە نوێژ بکەو کۆمەڵەکەت وئەم پرۆگرامی ڕاهێڕابەری کۆمەڵەکە : 

 تەرخان بکە بۆ بونیادنانی کڵێسای مەسیح . 

 

 ١خولەك(   ئینجیلی مەرقۆس +  ٢٠بەشداریکردن )

 کۆرنسۆس

٢ 

 

و پەڕاوی تایبەتی خەڵوەتی ڕۆحیتان بە نۆرە بەشداری بکەن 

بەشە  ئەوەی فێری بوون لە خەڵوەت و تێڕامانەکانتان لەو بخوێننەوە

وە  ٢٠:  ١٦ -١: ١٥دیاریکراوەی کتێبی پیرۆز ) مەرقۆس 

(. ١کۆرنسۆس ١  

ەڵ گوێ بگرن لەو کەسەی بەشداری دەکات ، بەشێوەیەك مامەڵەی لەگ

ی ئێوەیە ، پێشواز بکەن هەست بکات ئەوەی دەیڵێ جێی بایەخی

ات .لێبکەن . مشتومڕی لەگەڵ مەکەن لەو بابەتەی بەشداری پێدەک  

 تێبینەکانتان بنوسنەوە . 

 

 

 ٣  ٤ -٣: ٢خولەك(  ساکاری : فیلیپی ٥لەبەرکردن )

          

  ٤ -٣: ٢دوو بەدوو پێداچوونەوە بکەن : ساکاری : فیلیپی 

 

 

 ر : ئاهەنگێڕانخولەك( جەژنی پەسەخ ی شکۆدا ٨٥فێرکردن )

 بۆ هەستانەوەی مەسیحی خوداوەند  

٤ 

 



: جەژنی پەسەخ ی شکۆدار جەژنێکی ئاینی یە تیایدا ئاهەنگ  پێشەکی

دەگێڕین بە بۆنەی یادی هەستانەوەی عیسای مەسیح . وە کتێبی پیرۆز 

فێرمان دەکات لەبارەی هەستانەوەی عیسای مەسیح و کاریگەریەکانی 

لەسەر باوەڕداران. هەروەها فێرمان دەکات لەبارەی پێشبینیەکانی 

ەی مەسیح ، وە ئەوەی ڕوویدا لەکاتی هەستانەوەی پەیوەست بە هەستانەو

لە نێو مردوان ، وە لەبارەی هۆکار و گرنگی هەستانەوەی سەبارەت بە 

 ئێمە . 

 )أ( پێشبینیەکان لەبارەی هەستانەوەی عیسای مەسیح 

 پێشبینیەکان لە پەیمانی کۆن لەبارەی هەستانەوەی عیسای مەسیح .  -١

 بخوێنەوە .  ٢٧ -٢٥: ١٩)أ( ئەیوب 

کۆنترین سیپارەی پەیمانی کۆن بێت کە مێژوەکەی ڕەنگە سیپارەی ئەیوب 

پ.ز . لەگەڵ ئەو مێژوە دێرینەی  ١٩٠٠دەگەڕێتەوە بۆ نزیکەی ساڵی 

سیپارەی ئەیوبیشدا ئەوا ئەیوب دەزانێ کە مەسیح هەڵدەستێتەوەو باسی 

وەی مەسیحەوەو دەزانێ کە ) کڕینەوەی خۆی دەکات لەالیەن هەستانە

عیسا خودایە و هەڵدەستێتەوە لە زەوی (.  هەروەها ئەیوب باسی 

هەستانەوەی خۆی دەکات و دەڵێ : " بەاڵم من زانیم ئەوەی دەمکڕێتەوە 

زیندوەو لە کۆتایدا لەسەر زەوی ڕاستدەبێتەوە. پاش ئەوەی ئەم پێستەم 

 لەناودەچێت ، بە بێ لەشم خودا دەبینم . " !

 بخوێنەوە .  ١١ -٨: ١٦ب( زەبور )

پ.ز ، داودی پاشا ووتی : خودا عیسا لەنێو  ١٠٠٠دەروبەری ساڵی 

گۆڕدا جێناهێڵێ ، وە ناهێڵێ تاقانەی پیرۆزی بۆگەنی ببینێت ) بڕوانە 

 (.٣٢ -٢٢: ٢کردار 

 بخوێنەوە .  ٢٤ -٢٢: ١١٨)ج( زەبور 

ئەو بەردەی وەستاکان ڕەتیان کردەوە بوە بەردی قولینچك . گرنگترین 

بەرد بە دڵنیاییەوە . وە ئەو مەسیایەی کە جولەکە ڕەتی دەکەنەوە و 

لەخاچی دەدەن دەبێتە ڕزگارکاری هەستاوە لە نێو مردوان . وە ئەو بڕیار 



: ٢١لەسەر چارەنوسی هەموو مرۆڤێك دەدات لەسەر زەوی ) بڕوانە مەتا 

 ( !٨  -٤: ٢پەترۆس  ١؛ ٤٤ -٤٢

 بخوێنەوە .  ١٢ -١١: ٥٣)د( ئیشایا 

پ.ز ، ئیشایای  ٧٠٠. دەروبەری ساڵی  ١، پاشکۆی  ١بڕوانە ڕێبەری 

پێغەمبەر پێشبینی کرد کە خزمەتکاری خوداوەند )عیسا( لە نێو مردوان 

 هەڵدەستێتەوەو بۆ هەتاهەتایە دەژی . 

 بخوێنەوە .  ٨: ٢٥)هـ( ئیشایا 

شایا هەروەها پێشبینی هەستانەوەی خەڵکی کرد . ئەو بە دیدی پێشبین ئی

کردن ڕوانیە هەستانوەی مەسیح و وتی : " مردنی لووشدا بۆ هەتاهەتایە 

خوداوەندم خوداوەند سڕییەوە فرمێسك لەسەر هەموو ڕووەکان ڕیسوایی 

گەلەکەی دادەماڵێت لە هەموو زەویدا ... ". وە دوای هاتنەوەی دووەم ، 

عیسا هەموان هەڵەستێنێتەوە بە ڕاستودروست و خراپەکارانەوە وە 

لێپرسینەوەیان لەگەڵ دەکات لەسەر بنەمای باوەڕیان یان بێ باوەڕیان. 

بێگومان باوەڕداران میراتگری ژیانی هەتاهەتایین . بەاڵم بێ باوەڕان 

: ٢٤؛ کردار ٤٦: ٢٥میراتگری ئازاری ئەشکەنجەی هەتاهەتایین ) مەتا 

١٥.)  

  پێشبینیەکانی پەیمانی نوێ لەبارەی هەستانەوەی عیسا. -٢

بزانە : عیسا لە پێش مردنی و هەستانەوەیدا ، چەندین جار پێشبینی کرد 

: ٩؛  ٣١: ٨کە ئەو دەمرێ و هەڵدەستێتەوە لە نێو مردوان . لە مەرقۆس 

، عیسا پیشبینی کرد بە ڕوونی کە ئەو لە ڕۆژی سێ  ٣٤ -٣٣: ١٠؛ ٣١

اچدانیدا هەڵدەستێتەوە . عیسا باسی درێژایی ماوەکەی نەکرد ) یەمی لەخ

دوای سێ ڕۆژی تەواو ( ، بەڵکو لەبارەی کاتێکی دیاریکراو ) لە ڕۆژی 

 : " لە سێ ڕۆژدا"(.١٩: ٢سێ یەمی لەخاچدانی( )بڕوانە یۆحەنا 

 

 )ب( ڕوداوەکانی دەوروبەری هەستانەوەی مەسیح



  

  .کاتی هەستانەوەی عیسای مەسیح  -١

بخوێنەوە. عیسا لە ڕۆژی سێ یەمی لە خاچدانیەوە  ٦ -١: ١٦مەرقۆس 

ی  ١٧هەستایەوە . سەرلەبەیانی زووی ڕۆژی یەك شەممە ڕێکەوتی 

ئەپریل هەستایەوە . ئەو ڕۆژەی کە بەیەکەم ڕۆژی هەفتە ناودەبرێ لە 

پەیمانی نوێدا . لەبەرئەوەی عیسا لە ڕۆژی یەك شەممە هەستایەوە ، 

ڕداران لە هەموو جیهاندا لە ڕۆژی یەك شەممەدا یادی جەژنی هەموو باوە

پەسەخ دەکەنەوەو ئاهەنگ دەگێڕن. هەروەها هەموو ڕۆژی یەك شەممان 

 ئاهەنگ دەگێڕن بۆ خودای زیندوو ! 

  ئەو ژنانەی چوون بۆ سەر گۆڕەکە . -٢

 -١: ٢٠؛ یۆحەنا ١٠ -٩: ٢٤؛ لۆقا ١: ١٦؛ مەرقۆس ١: ٢٨مەتا 

 .  بخوێنەوە٢

شکرای بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە : ژمارەی ئەو ژنانە چەند بوو ئا

 سەرلەبەیانی ڕۆژی یەك شەممە چوون بۆ سەر گۆڕەکە ؟ 

تێبینیەکان : ئەو ڕوداوانەی باس کراون لە هەر چوار ئینجیلەکەدا دژ 

بەیەك و نەساز نین سەبارەت بە ژمارەی ئەو ژنانەی چوون بۆ سەر 

ر دەڵێ زیاتر لە سێ ژن لەوێ بوون ؛ بەاڵم گۆڕەکە . لۆقای مزگێنی دە

مەتا ڕوداوەکان کورت دەکاتەوە و باسی تەنها دوو مەریەمەکە دەکات . 

لەالیەکی ترەوە مەرقۆس سەلومە زیاد دەکات ، وە لۆقا باسی یۆوەنا 

دەکات . با وایدانێین  خوێنەران سێ ئینجیلەکەی تریان خوێندوەتەوە . 

ئاماژە بە زیاتر لە ژنێك دەکات ،  لەگەڵ  ٢: ٢٠هەرچەندە لە یۆحەنا 

ئەوەشدا یۆحەنا تەنها ناوی مەریەمی مەجدەلی دەبات . کەواتە ، هیچ 

دژبەیەك و نەسازیەك نیە لە نێوان چوار ئینجیلەکە سەبارەت بە چوونی 

کاتەکە تاریك بوو کاتێ ژنەکان هێشتا ژنەکان بۆ سەر گۆڕەکە . چونکە 

، بەاڵم لەگەڵ گەیشتنیان بۆ سەر گۆڕەکە چوونە سەر گۆڕەکە )یۆحەنا( 

 خۆر هەڵهات )مەرقۆس(.



 پاسەوانەکان ، ئەوانەی پاسەوانی گۆڕەکە بوون. -٣

 .بخوێنەوە ١٥: ٢٨ -٦٢: ٢٧مەتا 

ئاشکرای بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە : پاسەوانەکان چیان کرد بۆ 

پاسەوانی کردنی گۆڕەکەو چۆن بەڵگەی میژووی هەستانەوەی عیسای 

 سیحی پشتڕاست کردەوە ؟ مە

تێبینیەکان : بۆ ڕێگری کردن لەوەی هەر کەسێك الشەی عیسا بدزێت ، 

سەرۆکی کاهینان و فەریسیەکان داوایان کرد لە پیالتۆس فەرمان 

دەربکات بە پاسەوانی کردن لەسەر گۆڕی عیسا . پیالتۆس پێی وتن : " 

. جا ڕۆیشتن و پاسەوانتان هەیە، بڕۆن چۆنتان پێ باشە وا پاسی بکەن"

بەباشی گۆڕەکەیان داخست ، مۆریان لەبەردەکە داو پاسەوانیان دانا . بەم 

شێوەیە ، گۆڕەکە بە مۆری ڕۆما بەردەکەی مۆر کرابوو ، لەوێدا لە نێوان 

پاسەوان لە دەوروبەری گۆڕەکە پاسیان دەکرد بۆ ڕێگری لە  ٣٠بۆ  ١٠

نەکان ترسان و هەر کەسێ نزیکی بێتەوە. لەگەڵ ئەوەشدا ، پاسەوا

هەڵهاتن کاتێ بوومەلەرزە بەهێزەکە ڕویدا لە کاتی هەستانەوەی مەسیحدا 

. دواتر ، ڕابەرە ئاینیەکانی جولەکە بڕە پارەیەکی زۆر بەرتیلیان دا بەو 

پاسەوانانە تاکو پڕوپاگەندە باڵو بکەنەوە گوایە قوتابیەکانی عیسا بەشەو 

. بێگومان سەربازەکان  الشەی ءیسایان دزیوە کاتێ ئەوان نوستوون

نەیاندەتوانی خەمسارد بن لە ئەرکەکانیان و بنوون ! لەگەڵ ئەوەشدا ، 

پاگەندەکە باڵوبۆوە گوایە جەستەی مەسیح هەڵنەستایەوە لە مردن ، بەڵکو 

دزرا . بۆ ماوەیەکی دوورودرێژ ئەم پروپاگەندەیە باڵو بوو لە نێو 

 جولەکەدا.

 اخستبوو.ئەو بەردەی دەرگای گۆڕەکەی د -٤

 . بخوێنەوە ٢: ٢٨؛ مەتا ٤: ١٦ -٤٦: ١٥مەرقۆس 

ئاشکرای بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە : کێ ئەو بەردەی گلۆر کردەوە کە 

 دەرگای گۆڕەکەی داخستبوو؟



تێبینیەکان : لەوێدا بە بەردێكێ خڕ دەرگای گۆڕەکە داخرابوو . ئەو بەردە 

ت تاکو بیترازێنن و زۆر قورس بوو النی کەم چوار کەسی بەهێزی دەویس

دەریبهێنن لەو چاڵەی بۆ ئەو مەبەستە هەڵکەنرابوو وە تێی ڕۆ کرابوو لە 

لێواری دەرگای گۆڕەکە . ئینجیلی مەتا دەخوێنینەوە ، بومەلەرزەیەکی 

بەهێز ڕویداو فریشتەی خوداوەند لە ئاسمانەوە هاتە خوارەوە . فریشتەیەك 

ە و پاشان لەسەری دانیشت . بەردەکەی لە چاڵەکە دەرکردو گلۆری کردەو

جواڵنی بەردەکە و دورخستنەوەی لە دەرگای گۆڕەکە بە بێ یارمەتی هیچ 

کەسێك بەڵگەیە لە سەرکەوتنی خودا بەسەر مردندا ! هەرچەندە ژنەکان 

ئەمەیان نەبینی ، بەاڵم ئەنجامەکەیان بینی . فریشتەکەکان بەردەکەیان  

ە ، بەڵکو بۆ ئەوەی ژنەکان و البرد نەك لەبەرئەوەی عیسا بێتە دەرەو

 ئەوانی دیکە بتوانن بێنە ناو گۆڕەکە ! 

  دوو فریشتە لەالی گۆڕەکە . -٥

 ١٢ -١١: ٢٠؛ یۆحەنا ٤: ٢٤؛ لۆقا ٥: ١٦؛ مەرقۆس  ٣ -٢: ٢٨مەتا 

 .  بخوێنەوە

: ژمارەی فریشتەکان چەند بوو  ئاشکرای بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە

 لەالی گۆڕەکە ؟ 

: مەتای مزگێنیدەر باسی فریشتەیەك دەکات دانیشتوە لەسەر  تێبینیەکان

بەردە گەورەکە . وە مەرقۆس ی مزگێنیدەر باسی فریشتەیەك دەکات 

لەالی ڕاستی ناو گۆڕەکە دانیشتوە . وە لۆقای مزگێنیدەر باسی دوو 

فریشتە دەکات لەناکاو دەرکەوتن لەناو گۆڕەکەدا بۆ ژنەکان . وە یۆحەنای 

سی مەریەمی مەجدەلی دەکات کە هەروەها دواتر دوو مزگێنیدەر با

فریشتەی لەناو گۆڕەکە بینیوە . بەم شێوەیە ، هیچ نەسازی و دژ بەیەکێك 

لە نێوان چوار ئینجیلەکەدا نیە سەبارەت بە ژمارەی فریشتەکان چونکە 

مەتاو مەرقۆس جەخت ناکەنەوە لەسەر تەنها یەك فریشتە . لەبەرئەوە 

 دوو فریشتە لەو شوێنەدا بوون . النی کەم زیاتر لە

 کفن ی نێو گۆڕەکە . -٦



 ١٢ -١: ٢٤؛ لۆقا  ٨ -١: ١٦؛ مەرقۆس ٩: ٢٠ -٣٨: ١٩یۆحەنا 

 .  بخوێنەوە

: چۆن دەکرێ کفنی نێو گۆڕەکە  ئاشکرای بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە

بە بێ جەستەی مەسیح  بەڵگەی میژوویی  لەسەر هەستانەوەی عیسای 

 مەسیح بەهێزتر بکات ؟ 

تێبینیەکان : بەگوێرەی نەریتە باوەکانی ئەوکات بۆ کفن کردن، یوسفی 

خەڵکی ڕامەو نیقۆدیمۆس هەستان بە پێچانەوەی جەستەی مەسیح بە کفن 

قوماشێکی درێژ و چەند جارێك لوول دەکرا و  کە لەسەر شێوەی پارچە

الشەکەیان پێ دەپێچایەوەو بۆ هەر توێیەکیش هەندێ بۆنی خۆشیان لە 

کەتانەکە هەڵدەسوو . پاشان جەستەی مەسیحیان لەو گۆڕە نوێیەی کە بۆ 

یوسف بوو ناشت . وە کاتێ ژنەکان گەیشتنە الی گۆڕەکە بینیان بەردی 

وە. دوو فریشتە پێیانی وت بچنە ناو دەرگای گۆڕەکە گلۆر کراوەتە

گۆڕەکەو دڵنیا بن لەو شوێنەی کە مەسیحی تیادا نێژراوە . کاتێ ژنەکان 

چوونە ناوەوە جەستەی عیسایان نەدۆزیەوە . ژنەکان ترسان و هاتنە 

دەرەوە و هیچیان بە کەس نەوت و ڕۆیشتن. دوای ئەوە قوتابیەکانیان لە 

ئینجیلی یۆحەنا دەخوێنینەوە دەبینین کە  ڕوداوەکە ئاگادار کردەوە . کاتێ

مەریەمی مەجدەلی پێی وابوە جەستەی مەسیحیان گواستۆتەوە بۆ شوێنێکی 

تر . بۆ ئەم مەبەستە بە خێرایی چووە پەترۆس و یۆحەنای ئاگادار 

کردۆتەوە . بەاڵم سێ ئینجیلەکەی تر دەڵێن ژنەکانی تر ڕۆیشتوون و 

. بەاڵم قوتابیەکان بڕوایان پێ نەکردوون قوتبایەکانیان ئاگادار کردۆتەوە 

 چونکە وتەکانیان نامۆ بوە ! 

لەو کاتەدا ، پەترۆس و یۆحەنا بە ڕاکردن دەڕۆن بەرەو گۆڕەکە . کاتێ 

دەچنە ناوەوە دەبینن تەنها کفنەکە دانراوە بە بێ ئەوەی جەستەی عیسا 

ێچرابوو لە بدۆزنەوە ! وە دەسماڵەکەیان هەروەها بینی بەجیا دانرابوو کە پ

سەرو ڕوخساری عیسا . کفنی بەتاڵ و بێ جەستە بەڵگەیەکی تر بوو کە 

جەستەی عیسا نەدزراوە نە لەالیەن قوتابیەکانەوە نە لەالیەن دوژمنانەوە ! 

وە ئەو بەڵگەیە بەس بوو بۆ پەترۆس و یۆحەنا تاکو باوەڕ بهێنن بە 

ان ئەو هەستانەوەی عیسا لە نێوان مردوان ! چونکە بە چاوی خۆی



شتانەیان بینی کە عیسا پێشبینی و باوەڕیان بەهێزتر بوو. بەم شێوەیە ، 

کتێبی پیرۆز دەست دەکات بە داڕشتنی واتایەکی نوێ لەبارەیانەوە . پێش 

، ١١- ١٠: ١٦ئەوە پەیان بە هەندێ بەشی کتێبی پیرۆز نەبرد وەك زەبور 

ەم بەشە کتێبیانە . بەاڵم ئێستا ئ١٢ -١١: ٥٣، ئیشایا ٢٤ -٢٢: ١١٨زەبور 

بەتەواوی ڕوونن و لێیان تێدەگەن و گرنگن بۆیان ! زانیان کە 

 -٣١: ١٨؛ ٤٥ -٤٤، ٢٢: ٩هەستانەوەی عیسا پالنێکی خوداییە ) لۆقا 

(! وە دوای ڕۆژی پەنجاهەمین ،زیاتر ڕوون ٤٤: ٢٤؛ ٣٧: ٢٢؛ ٣٤

 بۆوە . 

 چاوپێکەوتن لە جەلیل . -٧

 ٢٠ -١٧: ٢٠؛ یۆحەنا  ٣٦ -٣٣: ٢٤؛ لۆقا  ١٧ -١٦،  ٧ -٥: ٢٨مەتا 

 بخوێنەوە . 

ئاشکرای بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە : لە کوێ عیسا چاوی کەوت بە 

 قوتابیەکانی دوای هەستانەوەی ؟ 

تێبینەکان : فریشتەکان بە ژنەکانیان وت کە عیسا پێش قوتابیەکانی دەچێتە 

ل نەبوو بەڵکو جەلیل . بەاڵم وا دیارە دەرکەوتنی یەکەمی عیسا لە جەلی

ئۆرشالیم ! ئەمەش دژ بەیەك و پێچەوانە نین چونکە عیسا دەسەاڵتی 

ڕەهای هەیە چی بوێ بیکات زیاتر لەوەی بەڵێنی داوە . لەسەروو 

ئەمەشەوە هیچ بەڵگەیەك نیە لەوەی عیسا نەچوەتە جەلیل پێش قوتابیەکانی 

 ! 

 .  شایەتحاڵەکانی هەستانەوەی عیسای مەسیح -٨

 . بخوێنەوە  ٨ -١: ١٥کۆرنسۆس ١؛ ١٤ -٩: ١٦؛ مەرقۆس ٣: ١کردار 

. چۆن دەکرێ دەرکەوتنەکانی  ئاشکرای بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە

عیسا لە دوای هەستانەوەی بەڵگە میژووییەکان بەهێزتر بکات لەسەر 

 هەستانەوەی لە نێو مردوان ؟ 

دا ڕووینەدا . وەك : هەستانەوەی عیسای مەسیح لە شاراوەیی تێبینیەکان

چۆن زانستەکانی سروشت ناسی پشت بە بەڵگەو بنەما دەبەستێ ، وە 



مێژوو پشت بەو شایەتحااڵنە دەبەستێ کە جێی متمانەن . بەهەمان شێوە 

سەدان شایەتحاڵ ئەو کات شایەت بوون بۆ هەستانەوەی عیسا ! لەبەرئەوە 

رێت نکۆڵی لێ هەستانەوەی عیسا لە نێو مردوان ڕاستیەکی مێژوییە ناک

بکرێ ئەگەر زانستەکانی سەردەمیش هیچ ڕاڤەیەکیان نەبێت بۆ ئەم 

 ڕوداوە سەرسوڕهێنەرە . 

دەبینین عیسا لە دوای مردنی و هەستانەوەی ، خۆی  ٣: ١لە کردار 

ئاشکرا کرد بۆ قوتابیەکانی وە سەلماندی بۆیان کە زیندوە بە چەندین 

رکەوت . کاتێ هەرچوار بەڵگەی ڕەها. زیاتر لە چل ڕۆژ بۆیان دە

ئینجیلەکە پێکەوە دەخوێنینەوە ، دەبینین کە ئەو بۆ خەڵکی دەرکەوت دوای 

هەستانەوەی )لە ڕۆژی یەك شەممەدا( النی کەم پێنج جار دەرکەوت 

بۆیان . یەکەمجار بۆ مەریەمی مەجدەلی دەرکەوت لە دەرەوەی گۆڕەکە ) 

بینیان گۆڕەکە بەتاڵە )  (. دواتر بۆ ژنەکانی تر دەرکەوت کاتێ٢٠یۆحەنا 

(. وە لە نیوەڕۆی هەمان ڕۆژدا عیسا دەرکەوت بۆ پەترۆس و ٢٨مەتا 

(. وە لە ئێوارەی هەمان ڕۆژدا ٢٤پاشان بۆ قوتابیەکانی ئەمواس ) لۆقا 

(. وە دوای هەفتەیەك ٢٤دەرکەوت بۆ قوتابیەکانی جگە لە تۆماس ) لۆقا 

کانی بە تۆماسیشەوە ) لە هەستانەوەی ، دەرکەوت بۆ هەموو قوتابیە

(. دوای ئەوە ، دەرکەوت بۆ حەوت لە قوتابیەکانی لە کەناری ٢٠یۆحەنا 

(، وە بۆ یازدە قوتابی لەسەر یەکێك لە ٢١دەریاچەی تەبەریە ) یۆحەنا 

برا بە یەکجار ، وە بۆ  ٥٠٠(، وە بۆ زیاتر لە ٢٨چیاکانی جەلیل ) مەتا 

(، وە  ٧ -٦: ١٥کۆرنسۆس  ١یاقوبی برای ، وە بۆ هەموو نێردراوان ) 

(، وە بۆ یازدە قوتابی لەسەر  ٤: ١بۆ نێردراوان لە ئۆرشالیم )کردار 

(. وە لە ٦: ١کێوی زەیتون کاتێ بەرز دەبۆوە بەرەو ئاسمان ) کردار 

 ١کۆتاییدا بۆ پۆڵس دەرکەوت کاتێ پۆڵس بە ڕێگاوە بوو بەرەو دیمەشق ) 

ەی عیسا ڕاستیەکی مێژووییە (. بەم شێوەیە ، هەستانەو٨: ١٥کۆرنسۆس 

 بە پشتبەستن بە زۆرترین بەڵگە ! 

 

 )ج( گرنگی هەستانەوەی عیسای مەسیح بۆ ئێمە 



: هیچ پێغەمبەرێك لە مێژوی مرۆڤایەتیدا نەبوە هەستێتەوە لە نێو  بزانە

مردوان ! هەموو پێغەمبەرانی ئاێنەکانی دیکەش لە جیهاندا الشەکانیان 

. بەاڵم عیسای مەسیح تاقە مرۆڤێکە ، کە لەناو گۆڕدا پاڵ کەوتوە 

هەستایەوە لە نێو مردوان و تا ئێستا و بەردەوام زیندوە! ئەم ڕاستیەش 

دەیسەلمێنێ کە عیسای مەسیح مەزنترین پێغەمبەرە لە هەموو 

سەردەمەکاندا! وە هەستانەوەی بەڵگەیە لەسەر ئەوەی کە خودا ڕەزامەند 

ی گوناهەکانی ئێمە ! هەروەها  بوە بە مردنەکەی لە پێناوی کەفارەت

هەستانەوەی عیسای مەسیح وەك ئاوێنەیەکە تیایدا ڕاستی و خوداییەکەی 

دەبینرێتەوە ، ئەوەش بەڵگەیەکی ڕەهایە لەسەر ڕاستگۆیی وشەکانی ، وە 

 دەرخستنێکی بەهێز و ڕەهایە پێمان دەڵێ کە فێرکردنەکانی تەندروستن . 

ردوان تاکو دەریبخات کە خودای عیسای مەسیح هەستایەوە لەنێو م -١

باوك ڕازی بوە بە کاری ڕزگاریی تەواوەتی ، ئەوەی پێی هەستا لەسەر 

  خاچ .

 .  بخوێنەوە ٤ -٣: ١؛ ڕۆما ٤٦ -٤٢: ١٥کۆرنسۆس ١؛ ١١ -٥: ٢فیلیپی 

ئەنجامی یەکەمی هەستانەوەی مەسیح و بەرزبونەوەی بۆ بەرزترین 

باوك ڕازی بوە لە ڕزگاری شوێنی گەردون ئەوە دەردەخات کە خودای 

تەواوەتی ئەوەی مەسیح پێی هەستا . وە لەبەرئەوەی عیسا تاکو مردن 

ملکەچ بوو ، تەنانەت مردنی لەسەر خاچ . بۆیە خودا بەرزی کردەوەو 

ناوێکی پێدا لەسەروی هەموو ناوێکە تاکو هەمو ئەژنۆیەك بۆ ناوی عیسا 

ین و بەرزترین پێگەی نزمتر ٤ -٣: ١چۆك دابدەن  ! ئایەتەکانی ڕۆما 

عیسای مەسیح دەردەخەن لە سروشتە مرۆڤانەکەیدا . دوبارە داڕشتنەوەی 

ئەم دوو ئایەتە بۆ تێگەیشتنمان لە واتاو مەبەستەکە یارمەتیدەر دەبێت . 

ئینجیلی خودا تایبەتمەندە بە کوڕی خودای هەتاهەتایی ) سروشتی 

: هەستانەوەی ، وە خودایی( لە دوو قۆناغی زەمەنی سروشتی مرۆڤانەدا

 دوای هەستانەوەی .

پێش هەستانەوەی لە مردن ، خەسڵەتی ناوازە بۆ سروشتە مرۆییەکەی 

)جەستە ( بوو ؛ واتە الوازی مرۆڤانە ، چونکە لە نەوەی داود بوو. وە 



کاتێ عیسا بەرجەستە بوو ، سروشتی مرۆڤانەی وەرگرت ، وە هاتە نێو 

ەوەی دەستبەرداری سروشتە دروستکراوان و مێژووی مرۆیی ، بێ ئ

خوداییەکەی بێت . ئەم دۆخەش پێی دەوترێ : دۆخی ملکەچی سروشتی 

 مرۆڤانە. 

وە دوای هەستانەوەی ، خەسڵەتە ناوازە مرۆییەکەی بوە " ڕۆحی پیرۆز " 

؛ واتە ئەو لە چەق و ناوەندی پەروەردگاریدایە لەسەر هەر شتێك و هەر 

کەسێك . وە ئەم دۆخەش پێی دەوترێ : دۆخی بەرزیی لە سروشتە 

 مرۆییەکەی . 

و نێوان سروشتی مرۆڤانە ٤-٣: ١لە ڕاستیدا هەردوو ئایەتی ڕۆما 

سروشتی خودایی مەسیح دەرناخەن . چونکە عیسای مەسیح  نەبوە بە 

کوڕی خودا ؛ بەڵکو لە هەتاهەتاییەوە )جاویدانەوە ( ئەو کوڕی خودایە. 

چونکە سروشتی مرۆڤانە نابێتە سروشتی خودایی . بەم شێوەیە ، کوڕی 

خودا خاوەنی سروشتی خودایی بوو پێش بەرجەستەبوونی ، وە پێش 

 دوای هەستانەوەشی لە مردوان .  هەستانەوەو

نێوان دۆخی سروشتی  ٤ -٣: ١لەهەمان کاتدا ، هەردوو ئایەتی ڕۆما 

مرۆڤانەی عیسای مەسیح دەردەخات دوای لەدایکبوونی و پێش 

هەستانەوەی لەالیەك و نێوان دۆخی سروشتی مرۆڤانەی لە دوای 

وەی و دوای هەستانەوەی لە مردوان لەالیەکی تر . لە ماوەی پێش هەستانە

هەستانەوەی ، سروشتی مرۆڤانەی لە سروشتی خوداییەکەی جیا نەبوون 

لەیەکتر . ئەم دوو ئایەتە جیاکاری دەکات لە نێوان دۆخی ملکەچی 

سروشتی مرۆڤانەی عیسای مەسیح دوای لەدایكبوونی  وە  دۆخی بەرزیی 

پێناسەی  ٣سروشتە مرۆییەکەی دوای هەستانەوەی لە مردوان ! ئایەتی 

ئەو دۆخەی دەکات کە ئەنجامی لەدایکبوونێتی وەك مرۆڤ . بەاڵم ئایەتی 

پێناسەی سروشتە مرۆییەکەی دەکات چی لێهاتوە لە ئەنجامی دوای  ٤

 هەستانەوەی جەستەی لە مردوان . 

ئەم ڕوداوە مێژوییەی لەدایکبوونی لەو بارودۆخەدا کە لە نەوەی داودە 

، وە لە ژێر سایەی تەورات ی  دەست پێدەکات . ئەو لە هۆزی یەهودایە



جولەکە لە دایك بوو ، وە لە پاکیزەیەك لەدایکبوو ، وە لە ڕێگەی لەدایک 

بونیەوە سروشتی مرۆڤانەی وەرگرت وەك هەر مرۆڤیك ، بەاڵم بێ گوناه 

بوو . سروشتە مرۆڤانەکەی "الواز" بوو ، بەهۆی گوناهەی خۆی نەبوو 

یهان  کە لە جەستەیدا هەڵیگرت ، الوازیەکە ،  بەڵکو بە هۆی گوناهەی ج

 وە بەهۆی ئەوەی کە بڕیاری دابوو بمرێت لە پێناوی گوناهەکانمان . 

وە لە ئەنجامی ڕوداوە مێژوییەکەی هەستانەوەی ، لە ڕوی مێژویی و 

جاویدانەوە روون بۆوە کە ئەو ڕۆحی پیرۆز پشتگیری دەکات. وە لە 

رۆڤانەی فڕێداو بە ڕێگەی هەستانەوەی ، عیسا هەموو الوازیەکی م

تەواوی جیا بۆوە لە گوناهەو مردن . چونکە سروشتە مرۆڤانەکەی گۆڕا 

و لەو ساتە بەدواوە بە ڕۆح پێناسە دەکرێ بەهەمان ئەو پێناسانەی کە 

دەخوێنینەوە :  ١٧: ٣کۆرنسۆس  ٢دەکرێ بۆ ڕۆحی پیرۆز . لەمبارەیەوە 

:  ١٥کۆرنسۆس  ١ " چونکە خوداوەند ) مەسیح ( ڕۆحەکەیە " . هەروەها

 ٤: ١: " ڕۆحێکە ژیان دەبەخشێ " ! وە لە ڕێگەی نامەی ڕۆما  ٤٦

دەبینین سروشتە مرۆییە هەستاوەکەی بە " ڕۆحی پیرۆز" ناودەبرێ. بەم 

شێوەیە ، عیسای مەسیح هەموو هێزو دەسەاڵتێکی پێدراوە ) بڕوانە مەتا 

وەی ( هەروەها لە کاتی بەرجەستەبوونی و دوای هەستانە١٨: ٢٨

سروشتە مرۆڤانەکەی عیسای مەسیح بوە پەروەردگاریی بە هێزی ڕۆحی 

 پیرۆز! 

 عیسای مەسیح هەستایەوە لە نێو مردوان تاکو کڵێسا دامەزرێنێت .  -٢

 بخوێنەوە.  ٥٨ -٥٧: ١٤؛ مەرقۆس  ٢٢ -١٨: ٢یۆحەنا 

ئەنجامی دووەمی هەستانەوەی عیسای مەسیح لە نێو مردوان ئەوەیە ، ئەو 

یەکی نوێی بە سیستەمێکی نوێ بۆ پەرستن دامەزراند ؛ واتە پەرستگا

 کڵێسا و پەرستشی کڵێسایی بۆ خودای باوك بە ڕۆح و ڕاستی. 

ڕاڤەی مردنی عیسای مەسیح دەکات لە  ٢٢ -١٨: ٢وە ئایەتەکانی یۆحەنا 

ڕوخانی پەرستگای پەیمانی کۆن و پەرستشەکانی وە ڕاڤەی هەستانەوەی 

بونیادنانی پەرستگای پەیمانی نوێ )کڵێسا( و عیسای مەسیح دەکات لە 

 خوداپەرستیەکەی . 



 

 )أ( هێماو واتاکەی. 

عیسا مەبەستی چی بوو کە فەرموی : " ئەم پەرستگایە بڕوخێنن ، بە سێ 

ڕۆژ هەڵیدەستێنمەوە "؟ لێرەدا دەبینین هێماکە لە پەیمانی نوێدایە و 

سا زیاتر لە سێ ساڵ ئاماژەیە بۆ مردن و هەستانەوەی عیسای مەسیح . عی

پێش لەخاچدان و هەستانەوەی ، ئەم پێشبینیە گرنگەی لەبارەی مردن و 

هەستانەوەی خۆی ڕاگەیاند . ئەم پێشبینیە وەك مەتەڵ وابوو چونکە 

وشەکانی دوو واتایان هەبوو . وشەی "پەرستگا" ئاماژە بوو بۆ ئەو 

و ، وە "پەرستگایەی بە بەرد دروستکراوە" ئەوەی لە ئۆرشالیم بو

ئاماژەکەی تر بۆ "پەرستگای جەستە" بوو . وشەی "بڕوخێنن" ئاماژەیە 

بۆ ڕوخانی تەالرێك یان بۆ "لەناوبردنی" جەستە. وشەی هەڵیدەستێنمەوە 

 ئاماژەیە بۆ بونیادنانەوەی تەالرێك یاخود بۆ"هەستانەوەی جەستە" !

ەوەن : " بەاڵم واتای ئەم وێنە هێماییە بە شێوەیەکی گشتی ئەمانەی خوار

هەرچەندە ئێوە ئەی جولەکە لەخاچم دەدەن و پەرستگای جەستەم 

دەڕوخێنن ، بەاڵم من دوای سێ ڕۆژ هەڵدەستمەوە ! وە هەرچەندە بە 

کوشتنی من پەرستگای دروستکراوی بەردینی خۆتان دەڕوخێنن واتە ئەو 

پەرستگایەتان کە پەیوەستە بە پەیڕەوکردنی ئاین )تەورات( دەڕوخێنن، 

من لە ڕێگەی هەستانەوەم کاردەکەم بۆ بونیادنانی پەرستگایەکی نوێ  ئەوا

و سیستەمێکی نوێ بۆ پەرستن : پەرستنەکانی بۆ خودای باوك بێت بە 

 (". ٢٤ -٢٣: ٤ڕۆح و بە ڕاستی ) یۆحەنا 

 )ب( ناکرێ نیشانە لە هاتنەدی بوونی جیا بکرێتەوە .

کرێتەوە لە هەڵگری لە دەستەواژە الهوتیەکاندا ، ناکرێ نیشانە جیاب

نیشانەکە . ڕەنگە هێماکە یاخود نیشانەکە کەسێك یان شتێك یان ڕوداوێك 

 بێت. ئاماژە بۆ دۆخێكی ئایندەیی دەکات کە پێی دەوترێ "نیشانەکراو" . 

وە هێماو نیشانەکە لێرەدا پەرستگای نەوەی ئیسرائیلە ئەوەی شوێنی 

( . بەاڵم ٦ :١٣هەواڵی ڕۆژان  ١نیشتەجێ بوونی خودا بوو ) 



هاتنەدییەکەی جەستەی مەسیح بوو کە شوێنی نیشتەجێ بوونی 

؛ ١٥: ١؛ کۆلۆسی  ١٠ -٩: ١٤؛ ١٨، ١: ١ڕاستەقینەی خودایە ) یۆحەنا 

(. لەبەرئەوە ئەگەر یەکەم دوەمی ڕوخاند ، واتە: جەستەی مەسیح ، ٩: ٢

ئەوا یەکەمیش هەروەها دەڕوخێ ، واتە : پەرستگای ئۆرشالیم و 

 ی پەرستشەکانی ! سیستەم

بەم شێوەیە ، کاتێ عیسای مەسیح لەخاچدرا ئیدی تەالری پەرستگا و 

سیستەمی پەرستنەکانی ناوی هیچ واتایەکیان نەما ! لەبەرئەوە کاتێ عیسا 

مرد لەسەر خاچ ، پەردەی پەرستگا شەق بوو لەسەرەوە بۆ خوارەوە ) 

، باوەڕداران بە  (. وە دوای هەستانەوەی عیسا لەنێو مردوان٥١: ٢٧مەتا 

مەسیح بانگەوازیان دەکردو گرنگی پەرستگای دەستکردیان پوچەڵ 

(. وە بەهۆی ئەو تاوانە ٢٥ -٢٤: ١٧؛  ٥٠ -٤٨: ٧دەکردەوە ) کردار 

دڕندانەی کە خۆی لە کوشتنی عیسای مەسیحدا بینیەوە ، ئۆرشالیم و 

(. ٤٤ -٤١: ١٩زایینی ) لۆقا  ٧٠پەرستگای بەردینی وێران بوو لە ساڵی 

لە ساتی هەستانەوەی عیسای مەسیح بە دواوە ، باوەڕداران بە عیسای 

مەسیح لە جولەکەو ناجولەکە دەیانتوانی بێنە ناو ئامادەگی خودای باوك لە 

 (.١٢: ٣؛ ١٨: ٢ڕێگەی عیسای مەسیحەوە ) ئەفەسۆس 

)ج( هەستانەوەی جەستەی عیسای مەسیح ئاماژە بۆ دامەزراندنی کڵێسا 

 دەکات .

ەتیدان لە دژی عیسای مەسیح لە کاتی دادگاییەکان هەموی پوچ و شای

ساختە بوون بەشێوەیەك وتەکانیان ئاماژە بوون بۆ ئەو پەرستگا 

دەستکردەی لە ئۆرشالیم بوو . بەاڵم وشەکانی عیسای مەسیح ئاماژەی بە 

دروست کردنی پەرستگایەك دەکرد لە دەستکردی مرۆڤ نیە ) مەرقۆس 

ەهاتوە لە بەرد . ئەو مەبەستی لە پەرستگایەکی تر بوو ( وە پێك ن٥٨: ١٤

، ئاماژەی بۆ کڵێسا دەکرد کە پێکهاتوە لە کەسەکان ) نەك لە تەالری 

بەردین ( . وە پەیمانی نوێ بە ڕوونی فێرمان دەکات کە کڵێسا ) یان 

؛ ١٧ -١٦: ٣کۆرنسۆس  ١جەستەی باوەڕداران ( "پەرستگای خودایە" ) 

(! وە ١٠ -٤: ٢پەترۆس  ١؛ ٤: ٢تەسالۆنیکی  ٢؛ ١٦: ٦کۆرنسۆس ٢

کڵێسا یان پەرستگای پەیمانی نوێ ئەو شوێنەیە کە خودا بە ڕۆحی خۆی 



(. وە بەردی زیندوو کە ئەم ٢٢ -٢١: ٢تیایدا نیشتەجێ دەبێت ) ئەفەسۆس 

پەرستگایەی پێ بونیاد دەنرێ باوەڕدارانن بە مەسیح لە هەموو 

 (.١٠ -٩ :٢پەترۆس ١نەتەوەیەکی جیهان ) 

)د( خەڵکەکە تێنەگەیشتن لەم نیشانەو هێمایەی کە ئاماژەیە بۆ پەرستگای 

 ئۆرشالیم ، وە هاتنەدی ئاماژەیە بۆ عیسای هەستاوە لە نێو مردوان.

هەموو ئەوەی جولەکە دەیبینی لە بەشی دووی ئینجیلی یۆحەنا پەرستگای 

 ٤٦اوەی ئۆرشالیم بوو کە لەبەرد دروستکرابوو وە دروستکردنەکەی م

ساڵی خایاند بوو. هەرچەندە ئەگەر بە دڵێكی باوەڕدارانە لێکۆڵیەوەیان 

بکرادیە لە سیپارە پیرۆزەکان دەیانزانی کە پەرستگای ئۆرشالیم و هەموو 

کەلوپەلەکانی ناوی و ئەوەی پەیوەندی هەبوە بە پەرستشەوە تیایدا تەنها 

و . وە ئەم نیشانەیەك و هێمایەك بوون و چارەنوسی لەناوچوون بو

شایەتیانەی خوارەوە لە کتێبی پیرۆز لە پەیمانی کۆندا دەڵێ : پەرستگای 

 بەردین ، سندوقی پەیمان ، قوربانی پێشکەشکردن ،هەموی کاتیە : 

بە ڕونی  ٦ -٥: ٢هەواڵی ڕۆژان  ٢؛ ٢٧: ٨پاشایان  ١* شایەتیەکان لە 

لە فێرمان دەکات کە خودای زیندوو ئەوەی بەدیهێنەری گەردونە 

پەرستگایەکدا نیشتەجێ نابێت بە دەستی مرۆڤ دروستکرابێت . لەبەرئەوە 

ئیستیفانۆس و پۆڵس وتیان : " ئەو خودایەی جیهان و هەموو شتەکانی 

ناوی دروستکردوە ، خوداوەندی ئاسمان و زەویە و لە پەرستگای 

 (. ٢٥ -٢٤: ١٧؛  ٤٩ – ٤٨: ٧دەستکرد نیشتەجێ نابێت " ) کردار 

، یەرمیا پێشبینی کرد کە هیچ یەکێك سندوقی پەیمانی  ١٦: ٣ا * لە یەرمی

 ناکەوێتەوە یاد و جارێکی دیکە دروست ناکرێتەوە ! 

وە  ٧ -٦: ٤٠لە زەبور  7 -5: 10* شایەتیەکان لە عیبرانیەکان  

وەرگیراوەو لە پەیمانی کۆنی وەرگێڕدراو بۆ یۆنانی دەڵێ : قوربانی 

شێکت بۆ ئامادە کردم . بە قوربانی پێشکەشکراوت نەویست ، بەڵکو لە

سوتاندن و قوربانی گوناه دڵخۆش نەبوی ئینجا وتم : ئەوەتا هاتم ... تاکو 

بە خواستی تۆ کار بکەم ، ئەی خودا ". بەم شێوەیە ئەم ئایەتانە فێرمان 



دەکات کە مردنی عیسای مەسیح قوربانی پێشکەشکردنی پەیمانی کۆنی 

 تەواو کرد . 

ەکانی عیسا تێنەگەیشتن کە ئەو " پەرستگا " یەی عیسا هەروەها قوتابی

لەبارەیەوە دەدوێ لە بەشی دوەمی ئینجیلی یۆحەنا مەبەستی لە جەستەیەتی 

. بەم شێوەیە مایەوە تاکو دوای هەستانەوەی عیسا لە ڕۆژی سێ یەمی 

 لەخاچدانی . ئینجا قوتابیەکان تێگەیشتن لە واتای ڕۆحی وشەکانی عیسا !

ەسیح هەستایەوە لە نێو مردوان تاکو ژیانێکی پیرۆزی عیسای م -٣

 نوێ ببەخشێ بە باوەڕداران .

 . بخوێنەوە  ٧ -١: ٦ڕۆما 

ئەنجامی سێ یەمی هستانەوەی مەسیح لە نێو مردوان ئەوەیە مەسیحی 

هەستاوە ژیانێکی نوێی پیرۆز لەم سەردەمەی ئێستادا دەبەخشێ بە 

 باوەڕدارانی خۆی.

(، باوەڕداران پێکەوە بە ١٣: ١؛ ئەفەسۆس ١: ٥بە باوەڕ ) بڕوانە ڕۆما 

یەکگرتوویی ڕۆحی باوەڕیان بە مردن و هەستانەوەی مەسیح کرد . وە 

 ٧ -١: ٦هەورەها لە هەستانەوەی مەسیحدا یەکیان گرت لە ڕۆما 

ئاماژەیەکی سەرەکی دەکات بۆ ژیانی باوەڕدارانی هەستاوە لەسەر زەوی 

ا ئاماژەیەکی الوەکی دەکات بە هەستانەوەی جەستەیان لە ئایندەدا . هەروەه

دایە ، ئەوەیە کە یەکگرتنی ڕۆحیی  ٥: ٦. وە ئەو بیرۆکەی لە ڕۆما 

بڕواپێکراو بە مردنی مەسیح و ناشتنی ، جیا ناکرێتەوە لە یەکگرتنی 

بڕواپێکراو بە هەستانەوەی ! دەبێ ئەوە بزانین کە بەکارهێنانی زەمەنی 

دە لە زمانی یۆنانی ڕەسەندا گوزارش ناکات لە کارو کردەی ئایندە ، ئاین

بەڵکو لە دڵنیایی ئێستا ! بە دڵنیاییەوە باوەڕداران بە مەسیح یەکیان گرت 

بە یەکگرتنێکی بڕواپێکراو بە مردن و ناشتنی مەسیح ئەمەش بەرەو 

ان بە "بێتاوان" ی بردن لەبەردەم خودا . هەروەها بە دڵنیاییەوە باوەڕدار

مەسیح یەکیان گرت بە یەکگرتنێکی بڕواپێکراو بە هەستانەوەی مەسیح 

ئەمەش بەرەو "پیرۆزی" بردن. وە دۆخی بێتاوان بوون واتای ئەوەیە 

باوەڕداران ئازاد بوون لە سزای گوناهە. چونکە گوناهەکانیان بەر 



لێخۆشبونی خودا کەوت ، وە بێتاوانیانی دەرخست  و وەك بێتاوان 

ان لەگەڵ دەکات . بەاڵم دۆخی پیرۆزی واتای ئەوەیە ئازاد بوون مامەڵەی

لە دەسەاڵتی گوناهە . چیدی ئەوان ناگەڕینەوە بۆ کۆیالیەتی سروشتی 

گوناهە ، بەڵکو ئێستا لە پیرۆزیدا گەشە دەکەن . لەبەرئەوە ، مردنی 

عیسای مەسیح وەك کەفارەت بۆ گوناهەی باوەڕدار پێویستە بۆ بێتاوان 

بە دڵناییەوە ئەمەش دەیبات بەرەو پیرۆزکردنی . وە بەدڵنیاییەوە  کردنی و

باوەڕداران بە مەسیح دەستدەکەن بە گۆڕانکاری بەرەو هاوشێوەبوونی 

مەسیح لە ژیانی پیرۆزیدا هەر لێرەو لەسەر زەوی . وە هەموو 

مشتومڕەکان لەمبارەیەوە لە بەشی شەشەمی نامەی ڕۆمادایە سەبارەت بە 

 کێشی پێویست لە نێوان بێتاوانی و پیرۆزیدا . بزوێنی تێهەڵ

عیسای مەسیح هەستایەوە لە نێوان مردوان تاکو هەستانەوەی  -٤

  جەستەمان لە ئایندەدا مسۆگەر بکات .

؛ ٢١ -٢٠: ٣؛ فیلیپی ٥٤ -٤٢: ١٥کۆرنسۆس ١؛ ٢٩ -٢٨: ٥یۆحەنا 

 .  بخوێنەوە ١٦ -١٤: ٤تەسالۆنیکی ١

ەسیح لە نێو مردوان ئەوەیە هەستانەوەی ئەنجامی چوارەمی هەستانەوەی م

 جەستەی باوەڕداران لە ئایندەدا مسۆگەر دەکات . 

هەستانەوەی عیسای مەسیح زامنی هەستانەوەی جەستەی باوەڕدارانە کە 

ئەوانیش لە نێو مردوان هەڵدەستێنێتەوە . کاتی هاتنەوەی دوەمی مەسیح 

بگرن لە ڕۆحدا بۆ هەموو باوەڕداران بە مەسیح هەڵدەستنەوە تاکو یەک

هەمیشەیی . بەاڵم ئەو باوەڕدارانەی کە تا ئێستا لەژیاندان هەر لەو کاتەدا 

دەگۆڕێن . بەم شێوەیە ، هەموو باوەڕداران دەگۆڕێن بۆ شێوەی جەستەی 

 شکۆمەندی و پێکەوە دەژین لە ژیانی هەتاهەتایی شکۆداریدا !

   

(  نوێژێك ڕەنگدانەوەی وشەکانی خولەك  ٨)  نوێژ

 خودا بێت 

٥ 

                



   

ڕۆ ، نوێژێکی کورت ئەوە دەربخات کە ئەم بە نۆرە نوێژ بکەن 

ك فێربوون . یان کۆمەڵەکە بکە بە دوو یان سێ کۆمەڵ و نوێژێ

 بکەن ڕەنگدانەوەی ئەوە بێت کە ئەمڕۆ فێربوون . 

 

وانەی داهاتوو ) دوو خولەك ( بۆ ئەرکی ماڵەوە   ٦ 

   

ە ئەرکی داهاتوو بدە بە ئەندامانی کۆمەڵەکەت بڕابەری کۆمەڵەکە . 

. شێوەی نوسراو ، یان داوایان لێ بکە لە پەڕاوەکانیاندا بینوسن  

١- بەڵێن . بەڵێندان بە ڕاهێنانی قوتابیەکانی خوداوەند و بونیادنانی 

 کڵێسای مەسیح .

٢- وتاری ئامۆژگاری یان فێرکردن ، یان وانە دابەشکردن )لەگەڵ 

ەژنی پەسەخ کەسێكی تر یان لەگەڵ کۆمەڵێکدا( فێرکردنی تایبەت بە ج

 ی پیرۆز : یادی هەستانەوەی مەسیح لە نێو مردوان .  

٣- خەڵوەتی ڕۆحی . چێژ وەربگرە لە خەڵوەتی ڕۆحی لەگەڵ خودا و 

کۆرنسۆس  ١هەموو ڕؤژێك هاوکاری وەربگرە لە نیوەی بەشێك لە 

نوسەوە . . باشترین شێوازی ڕاست بەکاربهێنە و تێبینیەکانت ب٥ -٢  

٤- لەبەرکردن : ڕۆژانە بەو ٥ ئایەتانەدا بچۆرەوە کە لەبەرت 

 کردوون لە بارەی " کەسایەتی باوەڕدار". 

٥- وانەی کتێبی پیرۆز . وانەی داهاتووی کتێبی پیرۆز ئامادە بکە لە 

ێبی ڕێگەیەی لێکۆڵینەوەی کت . ئەو پێنج٥١ -١٩: ١ماڵەوە : یۆحەنا 

 پیرۆز بەکار بهێنە. تێبینیەکانت بنوسەوە . 

٦- نوێژ. نوێژ بکە بۆ کەسێكی دیاریکراو یان شتێکی دیاریکراو لەم 

(.٣: ٥هەفتەیەداو تەماشا بکە خودا چی دەکات ) زەبور   

سەبارەت بە بونیادنانی کڵێسای مەسیح . هەروەها تێبینیەکانت بنوسە  -٧

نیانە بنوسەوە کە پەیوەندیان بە کاتی خەڵوەتت لەگەڵ خودا و ئەو تێبی

 ئایەتەکانی لەبەرکردن و فێرکردن و ئامادەکاری یەوە هەیە. 

 

 


