
 ٥پاشکۆی 

 

 پەیوەندی لەگەڵ پێشینانی مردوو
 

لەبەردەم خودا کە تێروانینیان بۆ  : هەر باوەڕدارێك بەرپرسیارە پێشەکی 

گەردون و بیروڕایان بۆ ڕاستیەکان بگۆڕن سەبارەت بە بەهاو ئەزمونیان 

لەژیان و پەیوندیەکانیان تا بگونجێ لەگەڵ کلتوری شانشینی خودا . 

پاشکۆیەدا دەڕوانینە پەیوەندیمان لەگەڵ باووباپیرانی پێشینەی لێرەداو لەم 

 مردوومان .

لە نێو هەندێ کلتور زۆر بە توندی پێداگری دەکەن لەسەر پەیوەندی 

مرۆڤ لەگەڵ پێشینانی مردوویدا . ئەو کلتورە وای دەبینێ کە ڕۆحی 

و پێشینانی مردویان ئێستا ئامادەیە لە ماڵەکانیاندا بە ڕۆح یان لە نێ

گۆڕەکانیاندا یان لە شوێنێکی تایبەتدا وەکو پەرستگا یان مەزار یان 

 شوێنێك کە تیایدا نوێژو پەرستنی تێدا کراوە . 

 کتێبی پیرۆز چیمان فێردەکات لەم بارەیەوە ؟ 

جیاوازی چی یە لە نێوان ڕۆحی پێشینانی مردوو لەگەڵ ڕۆحە 

 خراپەکارەکان ؟ 

 

 ینانە مردوەکان دوای مردن أ. شوێنی نیشتەجێ بوونی ڕۆحی پێش

 .  بخوێنەوە ٢٣ -٢٢: ١٦لۆقا 

 

: ڕۆحی پێشینانە مردوەکان دوای  ئاشکرای بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە

 مردنی جەستەیی لە کوێ دەبن ؟ 

 .  تێبینیەکان



کاتێ بێباوەڕ دەمرێت ڕاستەوخۆ ڕۆحیان دەڕوات بۆ دۆزەخ بۆ ئازار 

ح دەمرێت ڕۆحیان دەستبەجێ چەشتن . بەاڵم کاتێ باوەڕداری مەسی

دەگوازرێتەوە بۆ ئاسمان ، ئیدی تاهەتایە لەالی عیسای مەسیح دەبن ، 

کەواتە ڕۆحی پێشینانی مردوو هەرگیز لە زەویدا نین ! بۆیە گرنگە 

باوەڕداران لە ژێر ڕوناکی ئەم ڕاستیەوە هەوڵ بدەن دایکوباوکی 

 ە ژیاندان . بێباوەڕیان بەشداری پێبکەن بە موژدەی ئینجیل تا ل

 

 ب. کاریگەری ڕۆحی پێشینانە مردوەکان لەسەر زیندوەکانی زەوی 

 .   بخوێنەوە ١٠ -٥: ٩ژیرمەندی 

: کاریگەری ئەوانەی مردوون  ئاشکرای بکەو گتوگۆی لەبارەوە بکە

 چییە لەسەر زیندوەکانی زەوی ؟ 

 .  تێبینیەکان

کاتێ جەستە دەمێنێتەوە لە گۆڕدا ، ڕۆح یان گیانی کەسە مردوەکە یان لە 

ئاسمان دەبێت یان لە دۆزەخ . کتێبی پیرۆز فێڕمان دەکات بە ڕوونی کە 

ڕۆح یان گیانی مردوو هیچ پەیوەندیەکی بە ژیانی خەڵکی زەویەوە 

نامێنێت ! ڕۆحی پێشینانی مردوو لەو ماڵەدا نیشتەجێ نابێت کە پێشتر 

یایدا بووە . هەروەها لە گۆڕیشدا نابێت وە لە پەرستگاو مەزاریشدا نابێت ت

، ڕۆحی مردوەکان هەر لە زەویدا نابن ، ڕۆحی مردوەکان یان لە ئاسمان 

 دەبن یان لە دۆزەخ . 

 

 ج. داواکاری لە ڕۆحی مردوەکان بۆ هاوکاری و ڕزگاربوون 

ە داواکاری لە : هۆکار چیە ک ئاشکرای بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە

 مردوەکان بۆ هاوکاری هیچ سودێکی نیە ؟ 

. ڕۆحی پێشینانی مردوو هیچ نازانێ لەبارەی خەڵکەوە یان ١

 ڕوداوەکانی زەوی ! 



 .  بخوێنەوە ١٠ -٥: ٩ژیرمەندی 

 .  تێبینیەکان

مردوەکان داناییان نابێت تاکو ئامۆژگاری خەڵکی بکەن لەسەر زەوی . 

ئەوان ناتوانن هاوکاری خەلکی سەر زەوی بکەن چونکە لە زەوی نین ! 

کتێبی پیرۆز فێرمان دەکات کە ڕۆحەکان لە دوای مردنیان ناتوانن 

 بەشداری چاالکیەکان و ژیانی سەر زەوی بکەن ! 

 

 خۆیان بگۆڕن بۆ پێشینانەکان . . دەکرێ ڕۆحە خراپەکارەکان٢

 

 .بخوێنەوە ١٤: ١١کۆرنسۆس ٢؛  ٤٤: ٨؛ یۆحەنا  ١٤ -٨: ٢٨سامۆئیل 

 . تێبینیەکان 

کاتێ شاوڵی پاشا سەردانی فاڵگرەوەی کرد ، وای زانی سامۆئیل لەگەڵیدا 

دوا . پێدەچی شەیتان دەنگەکەی سامۆئیلی ساختە کردبێت ، وە فاڵگرەوەکە 

ی بینیوە ، بەڵکو ڕۆحێکی دەرەوەی زەوی وەك ئەوەی نەیوت ئەو سامۆئیل

 ١" پیاوێکی پیر کەوایەکی لەبەردایەو لە زەویەوە سەردەکەوێت" ) 

( . ئەوانەی پێیان وایە نێوەندگیری دەکەن لەگەڵ ڕۆحی ١٤: ٢٨سامۆئیل 

مردوەکان یان کاریگەریان هەیە لەسەریان ئەوا ڕۆحە پیسەکان یان 

عیسا فێرمان دەکات کە شەیتان و ڕۆحە شەیتان دەیانخەڵەتێنێ . 

( ، وە پۆڵسی نێردراو فێرمان ٤٤: ٨خراپەکارەکان درۆزنن ) یۆحەنا 

دەکات کە ئیبلیس ڕاستی خۆی دەشارێتەوە و بەشێوەی ناڕاستی خۆی 

( . ئەوەی شاوڵ و ژنەکە بینیان لە ١٤: ١١کۆرنسۆس  ٢دەردەخات ) 

ۆحی خراپەکار )جنۆکە( ڕاستیدا ڕۆحی مرۆڤی مردوو نەبوو ، بەڵکو ڕ

 یان شەیتان بوو ! 

ئیدی بە هیچ شێوەیەك ڕێگە نادرێت بە باوەڕدارانی مەسیح داواکاری لە 

؛ ئیشایا  ٢١: ١٤ڕۆحی مردوو بکەن و داوای هاوکاریان لێبکەن . ئەیوب 



. چونکە کتێبی پیرۆز بە ١: ٢یۆحەنا  ١؛  ٢٥: ٧؛ عیبرانیەکان  ١٦:  ٦٣

ڕۆحی پیرۆزە مردوەکان هۆشیار نین لە زەوی  ڕوونی فێرمان دەکات لە

وە ناتوانن تێکەڵ بن بە کاروباری زەوی . بە پێی ئەیوب مردوەکان 

 نازانن تەنانەت منداڵەکانیان دەوڵەمەندن یان هەژار . 

  

 هـ . داواکاری لە ڕۆحی خراپەکار بۆ دەرباز بوون وهاوکاری 

ێت داوای هاوکاری لە : بۆچی ناب ئاشکرای بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە

 ڕۆحە پیسەکان )جنۆکە( یان شەیتان بکرێت ؟ 

 .  تێبینیەکان

نێوەندگرە ڕۆحیەکان ئەوانەی بانگەشەی ئەوە دەکەن گوایە توانای 

 نێوەنگیریان هەیە لەگەڵ رۆحی پێشینانی مردوو درۆ دەکەن ! 

ئەو ڕۆحەی کە دەتوانێ پەیوەندی بکات بە خەڵکیەوە تەنها ڕۆحی 

 ( . ١٦ -١٣: ١٦بەس ! ) یۆحەنا  پیرۆزەو

 

 . جنۆکەکان نێردراوی ساختەو گومڕاکەرن . ١

 . بخوێنەوە  ١٤: ١١کۆرنسۆس ٢

پۆڵسی نێردراو هۆشداری دەدات بە باوەڕداران لە ڕاستی ئەوەی کە 

جنۆکەکان یان شەیتان شارەزان لە خۆشاردنەوەو ساختەکاری و 

شێوەگۆڕین . چونکە دەتوانن وەك خزمەتکاری مەسیح خۆیان دەربخەن ، 

 بەاڵم لە ڕاستیشدا خزمەتکاری ئیبلیسن ! 

 

 . جنۆکەکان پەیامی ساختەو درۆو گومڕاکەر دەدەن ٢



؛  ١: ٤تیمۆساوس ١؛  ٢٦ -٢٥: ٢٣؛ یەرمیا  ٢٢ – ٢٠: ١٨دواوتار 

 . بخوێنەوە  ٤٤: ٨؛ یۆحەنا  ٦ -٥: ٤مەتا 

پۆڵسی نێردراو هۆشدار دەدات کە لە ڕاستیدا ڕۆحە پیسەکان )جنۆکەکان( 

و درۆ دەدەن بە  یان شەیتان فێرکردنی چەواشەو ساختەو الدەرو فێڵ

خەڵکی ، چونکە ئەوان دەتوانن بگەن بە خەڵک ، ئەوانەی متمانەیان 

 پێدەکەن . 

 . خودا ڕێگری دەکات لە نێوانگری و گەیشتن بە ڕۆحەکان .٣

 -١٩: ٨؛ ئیشایا  ٢٧، ٦: ٢٠؛  ٣١: ١٩؛ لێڤیەکان  ١٣ -٩: ١٨دواوتار 

 .   بخوێنەوە ٢٠

ح ئامادەکردن . هەروەها ڕێگری خودا ڕێگری دەکات لە نێونگری یان ڕۆ

دەکات لە پەیوەندی کردن بە نێوانگر و فاڵگرەوەکان و سیحربازەکان . 

 .  ٣و پاشکۆی  ٤٣لەمبارەیەوە بڕوانە ڕێبەری ڕێنمایی چوارەم وانەی 

 و. پەرستنی ڕۆحی پێشینانە مردوەکان .

. خودا ڕێگری کردوە لە پەرستنی کەسێك یان شتێك جگە لە خودای ١

 وو . زیند

: بۆچی نابێت باوەڕدارانی  ئاشکرای بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە

 مەسیح ڕۆحی پێشینانە مردوەکانیان بپەرستن ؟ 

 .  تێبینیەکان

(. وە  ١٩ -١٨: ٢خودا ڕێگەنادات باوەڕداران فریشتە بپەرستن )کۆلۆسی 

( وە ڕێگەنادات ١٠ -٨: ٤ڕێگەنادات ئیبلیس و جنۆکەکانی بپەرستن )مەتا 

( . بۆیە باوەڕدار لێێ قەدەغە ١٥ -١١: ١٤کی بپەرستن ) کردار خەڵ

 کراوە مردوەکاب بپەرستێ . 

: ٤عیسا فەرمان دەکات بە پەرستنی تەنها خودا و خزمەتکردنی )مەتا 

١٠ !) 



. خودا ڕێگری دەکات لە باوەڕداران بۆ پێشکەشکردنی هەر جۆرە ٢

 .  قوربانیەکی ئایینی

 

: بۆچی نابێت باوەڕداران بخورد  ارەوە بکەئاشکرای بکەو گفتوگۆی لەب

 یان قوربانی پێشکەش بکەن لە پێناوی پێشینانە مردوەکانیان ؟ 

 . تێبینیەکان 

.  پۆڵس فێرمان دەکات کە ئەو  بخوێنەوە ٢٠ – ١٩: ١٠کۆرنسۆس ١

قوربانیەی پێشکەش دەکرێ بۆ بتەکان لە ڕاستیدا پێشکەش دەکرێت بۆ 

 شەیتان !  -جنۆکەکان 

بخوێنەوە . پۆڵس  ٢١: ١٠کۆرنسۆس ١؛  ٢٤: ٦لەمبارەیەوە مەتا هەر 

دەفەرموێ نابێت لەیەك کاتدا خزمەتی خوداوەندو شەیتان بکرێت ، دەبێت 

 خەڵکی لە نێوان پەرستنی خودای زیندوو وە شەیتان یەکیان هەڵبژێرن ! 

 

 ز. پاراستنی یادەوەری پێشینان

ی دەکرێت باوەڕداران : بۆچ ئاشکرای بکەو گفتوگۆی لەبارەوە بکە

 پارێزگاری لە یادەوەری پێشینانە مردوەکانیان بکەن ؟ 

 .  تێبینیەکان

کتێبی پیرۆز ڕێگری دەکات لە پەرستنی ڕۆحی پێشینانە مردوەکان بەاڵم 

ئامۆژگاریمان دەکات کە پارێزگاری بکەین لە یادکردنەوەی ڕووداوە 

 گرنگەکان و کەسایتیە کاریزماکانی ڕابردوو.

 

 . ڕەچەڵەکی عیسای مەسیح یاد بکەرەوە . ١

 .  بخوێنەوە ٣٧ -٢٣: ٣؛ لۆقا  ١٧ -١: ١مەتا 



یەکەم بڕگە لە پەیمانی نوێ پێشکەشکردنی ڕەچیڵەکی خوداوەند عیسای 

مەسیحە . ئەم زنجیرەیە پوختەی ئەو ڕاستیەیە کە عیسای مەسیح 

( ، وە ١٧: ٥پێغەمبەران و شەریعەتی پەیمانی کۆنی تەواوکرد )مەتا 

 لەهەمانکاتدا سەرەتایەکە بۆ ڕاگەیاندنی پەیمانی نوێی عیسای مەسیح . 

 بە ی عیسای لێبوو، كەوهم بوو، ئە"   یاقوب باوكی یوسفی مێردی مریە

ناوی  ی داود كەماڵەبنە ( . " لە١٦: ١" )مەتا  .بردرێتناوده سیحمە

، وهكردهده ەم شتان( " كاتێك بیری لە٢٧: ١یوسف بوو" )لۆقا 

ی وهی یوسفی نەئە»رموو: ونی و پێی فەخە زدان هاتەكی یەیەفریشتە

ڕۆحی  لە یەو سكی پێی هەی ئەوهئە م بهێنیت، چونكەمریە ترسەداود، مە

 ی لەكەلەگە نێیت عیسا، چونكەبێت ناوی دهكوڕێكی ده .یەوهپیرۆزه

زدان ی یەوهتا ئەمووی ڕوویدا، هەهە مانەئەكات كانیان ڕزگار دهگوناهە

ك سكی یەتا پاكیزهوهدی  ئە تی بێتەرموویەفە كەرهمبەی پێغەڕێگە لە

"  ڵمانەگە: خودا لەواتە  نێن ئیمانوێلبێت، ناوی لێ دهبێت و كوڕێكی دهده

و ئەوەی بەاڵم یوسف باوکی سروشتی عیسا نەبوو ، تەنها باوکی یاسایی بو

( . هەروەها ٥ -٤: ٢پەیوەندی هەیە بە سروشتی مرۆڤانەوە ) لۆقا 

: ١مریەمیش دەیزانی لە نەوەی داودە وەك چۆن جبرائیل پێی فەرموو)لۆقا 

( . وە زەکەریای کاهین دەیزانی کە عیسای مەسیح لە نەوەی داوە )لۆقا ٢٣

ونکە ( . بەاڵم مریەم دایکی سروشتی مرۆڤانەی عیسا بوو . چ٦٩: ١

خودای مەزن خۆی شێوەی سروشتی مرۆڤانەی وەرگرت بەکارە 

 ( . ٣٨ -٢٦: ١مەزنەکەی بە ڕۆحی پیرۆز لە مریەمدا ) لۆقا 

پێدەچی مەتا زنجیرەی ڕەچیڵەکی الیەنی یاسایی عیسای تۆمار کردبێت 

( لە یوسف و یاقوب ومەتانەوە تا دەگاتە سلێمان و پاشان ١٧ -١: ١)مەتا 

ا پێدەچێ زنجیرەی ڕەچەڵەکی جەستەیی عیسای تۆمار داود ، بەاڵم لۆق

( لە مریەمەوە کە دەزگیرانی یوسف بوو تا ٣٧ -٢٣: ٣کردبێت ) لۆقا 

دەگاتە ناسانی کوڕی داود . پێدەچێ کە یوسف کوڕی هالی نەبووبێت 

بەڵکو مێردی کچەکەی بووبێت مریەم . ئەمەش ئاماژەیە بۆ وشەکانی لۆقا 

 كوڕی یوسفی، ا كەزانر" عیسا   ... وا ده

لی، کوڕی مەتسات ." ئیدی بەم شێوەیە ، مەتا زنجیرەی كوڕی هە



ڕەچەڵەکی یوسف تۆمار دەکات بەاڵم لۆقا زنجیرەی ڕەچەڵەکی مریەم 

تۆمار دەکات . زنجیرەی ڕەچەڵەکی مەتا ناوی ژنان و ناوی خواناسان و 

ش تۆمار خراپەکانیش لە خۆدەگرێ . بەڵکو کتێبی پیرۆز گوناهەی ئەوانە

 دەکات و ڕایدەگەیەنێ کە هەموان پێویستیان بە ڕزگاریی هەیە. 

 

 . ڕووداوەکانی ڕزگاریی و حوکمدان لە کتێبی پیرۆزدا یادبکەرەوە . ٢

 .  بخوێنەوە ١١ -٦: ١٠کۆرنسۆس  ١

کتێبی پیرۆز فێرمان دەکات کە ڕوداوەکانی پەیمانی کۆن نمونەن بۆ 

بن و دڵیان نەچێت بەالی خراپەکاری  باوەڕدارانی مەسیح تاکو لێوەی فێر

و کارەکانی ڕابردوو . وە پێمان دەڵێت کە حوکمدانی خودا لە پەیمانی 

کۆندا کەوت بەسەر ئەوانەدا وەك نمونەو هۆشداریەك بۆ باوەڕدارانی 

 ئەمڕۆ ! 

 

. بەتایبەتی باوەڕی باوەڕداران کە باس کراوە لە کتێبی پیرۆزدا ٣

 یادبکەرەوە . 

 . بخوێنەوە  ٤٠ -٣٢،  ٢٧ -٢٤،  ١٠ -٧: ١١عیبرانیەکان 

باس لە زۆرترین کەسایەتیەکانی  ١١نوسەری عیبرانیەکان لە بەشی 

پەیمانی کۆن دەکات ئەوانەی ژیانیان لەگەڵ باوەڕی شایەتیدان پێناسەیە بۆ 

 ڕاستی خوداو شانشینیەکەی .  

 

  . بەتایبەتی باوەڕی ڕابەرانی پێشوو یادبکەرەوە .٤

. نوسەری عیبرانیەکان فێرمان دەکات لەم بخوێنەوە  ٧: ١٣عیبرانیەکان 

ئایەتانەدا کە گرنگە یادی ڕابەرانی پێشوو بکەینەوە لەوەی کە پێێ دواون 

لە وشەکانی خودا . دەبێت باوەڕداران بەتایبەتی بیر بکەنەوە لە ڕابەرانی 



. هەروەها  پێشوو ئەوانەی بەو شێوەیە ژیان کە بانگەشەیان بۆ دەکرد

دەبێت وێنەیەك بن بۆ باوەڕی مەسیح ئەوەی لە ڕابەرانی پێشوویاندا 

 دەرکەوت . 

نابێت باوەڕداران پێشینانیان یان ڕابەرانیان یان هەر کەسێکی دیکەی 

گرنگ بپەرستن . وە دەبێت باوەڕداران ئەو وانانە یاد بکەنەوە کە لەبارەی 

ی پێشوو باس کراون . هەروەها کەسایەتیەکانی نێو کتێبی پیرۆز و ڕابەران

 باوەڕداران دەتوانن ئەو وانانە لە پێشینانیانەوە فێر بن !     

 

  

  

  

  

  

 

 

  

 

 

 

 

      

  



 

                     

     

 


