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»ئەگەر بەدوای سەرچاوەیەکدا دەگەڕێیت کە بەباشی یەزدانناسی بەپێی کتێبی پیرۆز ڕوون 
بکاتەوە و جێبەجێی بکات، ئەوا ئەمە پەڕتووکی تۆیە.«

میگێل نونیەز، قەشەی گەورە لە کڵێسای باپتیستی سانتۆ دۆمینگۆ

»سەرچاوەیەکی زۆر بەسوودە بۆ قەشە و مامۆستا و کەسانی ئاسایی.«

تۆماس ئاڕ. رشێینەر، مامۆستای لێکدانەوەی پەیامنی نوێی جەیمز بیوکانن هاریسۆن و 
مامۆستای یەزدانناسی کتێبی پیرۆزە لە کۆلیژی باپتیستی یەزدانناسی 

»لەم پەڕتووکەدا، کە ڕۆرک و کاڵین کۆمەڵە منوونەیەکی زۆر جوان بەهێزی پێامن داوە کە 
چیرۆکی  چۆن  بزانیت  بێتو  ئەگەر  کە  دەکەن  ئەوە  باسی  بەرچاوڕوونیامن،  هۆی  دەبێتە 
ئامادەی  و  تەیار  باوەڕدارێک  هەموو  مەسیح،  عیسای  سەر  دەخاتە  تیشک  پیرۆز  کتێبی 
خزمەتکردنی عیسا دەکات بە لەبەرچاوگرنتی ئامانجەکانی خودا. بیخوێنەوە بۆ ئەوەی بە 

چاوی خۆت بیبینیت.« 

کانراد بەیوەی، قەشەی کڵێسای باپتیستی کابواتای، سەرۆکی زانکۆی مەسیحییانی 
ئەفریقی لە لوساکا، زامبیا.

نیک ڕۆرک )ماستەر لە کۆلیژی باپتیستی یەزدانناسی باشوور( قەشەی کڵێسای فرانکۆنیای 
باپتیستە لە ئەلێکساندریا لە ویالیەتی ڤیرجینیا. پێشرت یەکێک بوو لە قەشەکانی کڵێسای 

کاپیتۆڵ هیڵی باپتیست لە واشنگنت دی سی. 

بەڕێوەبەری بەرنامەی ڕاهێنانە لە ڕێکخراوی بۆردی میسیۆنی نێودەوڵەتی  ڕۆبەرت کالین 
)IMB(، کە سەربە کڵێسای باپتیستی باشورە. 

* ئەم پەڕتووکە بەشێکە لە ٩نیشانەکان: زنجیرەی بنیادنانی کڵێسای تەندروست

چۆن کڵێسا خۆی لە مزگێنیی هەڵە دەپارێزێت؟

هەفتانە چەندین کڵێسا لە جیهاندا کتێبی پیرۆز دەخوێننەوە و ئامانج و مەبەستە سەرەکییەکە 

گرنگرتین  لە  یەکێک  ڕادەگەیەنن.  مزگێنیی هەڵە  بەردەوام  بەو هۆیەوە  وە  دەدەن،  لەدەست 

پارێزەرەکانی ئەم مەترسییە بریتییە لە تێگەیشنت لە یەزدانناسی بەپێی کتێبی پیرۆز: خوێندنەوەی 

کتێبی پیرۆز لەژێر ڕۆشنایی پەیامە سەرەکییەکەی کە لە عیسای مەسیحدا دەگاتە لووتکە.  

ئەم پەڕتووکە لەڕێگەی دانانی چوارچێوەیەک بۆ تێگەیشنت لە چیرۆکی کتێبی پیرۆز و پاشان 

دەدات  هەوڵ  پەیامە،  ئەم  ڕاگەیاندنی  و  فێرکردن  بۆ  سەرەکییەکان  بنەما  ڕوونکردنەوەی 

یارمەتی کڵێساکان بدات کە ڕاستیی مزگێنیی مەسیح بپارێزن. 
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»ئەگەر بەدوای سەرچاوەیەکدا دەگەڕێیت کە بەباشی یەزدانناسی بەپێی کتێبی پیرۆز ڕوون 
بکاتەوە و جێبەجێی بکات، ئەوا ئەمە پەڕتووکی تۆیە.«

میگێل نونیەز، قەشەی گەورە لە کڵێسای باپتیستی سانتۆ دۆمینگۆ

»سەرچاوەیەکی زۆر بەسوودە بۆ قەشە و مامۆستا و کەسانی ئاسایی.«

تۆماس ئاڕ. رشێینەر، مامۆستای لێکدانەوەی پەیامنی نوێی جەیمز بیوکانن هاریسۆن و 
مامۆستای یەزدانناسی کتێبی پیرۆزە لە کۆلیژی باپتیستی یەزدانناسی 

»لەم پەڕتووکەدا، کە ڕۆرک و کاڵین کۆمەڵە منوونەیەکی زۆر جوان بەهێزی پێامن داوە کە 
چیرۆکی  چۆن  بزانیت  بێتو  ئەگەر  کە  دەکەن  ئەوە  باسی  بەرچاوڕوونیامن،  هۆی  دەبێتە 
ئامادەی  و  تەیار  باوەڕدارێک  هەموو  مەسیح،  عیسای  سەر  دەخاتە  تیشک  پیرۆز  کتێبی 
خزمەتکردنی عیسا دەکات بە لەبەرچاوگرنتی ئامانجەکانی خودا. بیخوێنەوە بۆ ئەوەی بە 

چاوی خۆت بیبینیت.« 

کانراد بەیوەی، قەشەی کڵێسای باپتیستی کابواتای، سەرۆکی زانکۆی مەسیحییانی 
ئەفریقی لە لوساکا، زامبیا.

نیک ڕۆرک )ماستەر لە کۆلیژی باپتیستی یەزدانناسی باشوور( قەشەی کڵێسای فرانکۆنیای 
باپتیستە لە ئەلێکساندریا لە ویالیەتی ڤیرجینیا. پێشرت یەکێک بوو لە قەشەکانی کڵێسای 

کاپیتۆڵ هیڵی باپتیست لە واشنگنت دی سی. 

بەڕێوەبەری بەرنامەی ڕاهێنانە لە ڕێکخراوی بۆردی میسیۆنی نێودەوڵەتی  ڕۆبەرت کالین 
)IMB(، کە سەربە کڵێسای باپتیستی باشورە. 

* ئەم پەڕتووکە بەشێکە لە ٩نیشانەکان: زنجیرەی بنیادنانی کڵێسای تەندروست

چۆن کڵێسا خۆی لە مزگێنیی هەڵە دەپارێزێت؟

هەفتانە چەندین کڵێسا لە جیهاندا کتێبی پیرۆز دەخوێننەوە و ئامانج و مەبەستە سەرەکییەکە 

گرنگرتین  لە  یەکێک  ڕادەگەیەنن.  مزگێنیی هەڵە  بەردەوام  بەو هۆیەوە  وە  دەدەن،  لەدەست 

پارێزەرەکانی ئەم مەترسییە بریتییە لە تێگەیشنت لە یەزدانناسی بەپێی کتێبی پیرۆز: خوێندنەوەی 

کتێبی پیرۆز لەژێر ڕۆشنایی پەیامە سەرەکییەکەی کە لە عیسای مەسیحدا دەگاتە لووتکە.  

ئەم پەڕتووکە لەڕێگەی دانانی چوارچێوەیەک بۆ تێگەیشنت لە چیرۆکی کتێبی پیرۆز و پاشان 

دەدات  هەوڵ  پەیامە،  ئەم  ڕاگەیاندنی  و  فێرکردن  بۆ  سەرەکییەکان  بنەما  ڕوونکردنەوەی 

یارمەتی کڵێساکان بدات کە ڕاستیی مزگێنیی مەسیح بپارێزن. 
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»ئەگەر بەدوای سەرچاوەیەکدا دەگەڕێیت کە بەباشی یەزدانناسی بەپێی کتێبی پیرۆز ڕوون 
بکاتەوە و جێبەجێی بکات، ئەوا ئەمە پەڕتووکی تۆیە.«

میگێل نونیەز، قەشەی گەورە لە کڵێسای باپتیستی سانتۆ دۆمینگۆ

»سەرچاوەیەکی زۆر بەسوودە بۆ قەشە و مامۆستا و کەسانی ئاسایی.«
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»لەم پەڕتووکەدا، کە ڕۆرک و کاڵین کۆمەڵە منوونەیەکی زۆر جوان بەهێزی پێامن داوە کە 
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خزمەتکردنی عیسا دەکات بە لەبەرچاوگرنتی ئامانجەکانی خودا. بیخوێنەوە بۆ ئەوەی بە 

چاوی خۆت بیبینیت.« 

کانراد بەیوەی، قەشەی کڵێسای باپتیستی کابواتای، سەرۆکی زانکۆی مەسیحییانی 
ئەفریقی لە لوساکا، زامبیا.
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هەفتانە چەندین کڵێسا لە جیهاندا کتێبی پیرۆز دەخوێننەوە و ئامانج و مەبەستە سەرەکییەکە 

گرنگرتین  لە  یەکێک  ڕادەگەیەنن.  مزگێنیی هەڵە  بەردەوام  بەو هۆیەوە  وە  دەدەن،  لەدەست 

پارێزەرەکانی ئەم مەترسییە بریتییە لە تێگەیشنت لە یەزدانناسی بەپێی کتێبی پیرۆز: خوێندنەوەی 
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ئەم پەڕتووکە لەڕێگەی دانانی چوارچێوەیەک بۆ تێگەیشنت لە چیرۆکی کتێبی پیرۆز و پاشان 
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یەزدانناسی بەپێی کتێبی پیرۆز
چۆن کڵێسا دڵسۆزانە پەیامی ئینجیل ڕادەگەیەنێت

نیک ڕۆرک و ڕۆبەرت کالین



 یەزدانناسی بەپێی کتێبی پیرۆز: چۆن کڵێسا دڵسۆزانە پەیامی ئینجیل ڕادەگەیەنێت

 ٢٠١٨مافی باڵوکردنەوەی پارێزراوە لەالیەن نیک ڕۆرک و ڕۆبەرت کاڵین، 

 (کڕۆسوەی) هەستاوە بە باڵوکردنەوەی ئەم بەرهەمە.

 Crescent Street 1300ناونیشان: 
Wheaton, Illinois 60186  

یان  ،ەو ەتێچاپ بکر تێناکر رەنووس یختەشو ێپ یکردنەوەئاگادار  ێبەب ەیەوکراو اڵ ب مەئ یکێشەب چیههەموو مافەکانی پارێزراوە. 
لەگەڵ یاسای مافی  کە ، مەگەر ئەوەیینگەد یمار ۆ ت ،یپۆکۆ تۆ ف ،ینۆ کرت یلەئ ،تێخرش ەبب کەیەو ێش رەه ەبو  کەیەگڕێ رەهەب

 چاپ و باڵوکردنەوەی ویالیەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکادا بگونجێت. 

 دیزاینی بەرگ: دێرن وێڵچ

 : واین برێزەنیکاڕوونکردنەوە

  ٢٠١٨چاپی یەکەم، 

 لە ویالیەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا چاپ کراوە.

 وەرگیراوە.ئایەتەکان لە وەشانی ئی ئێس ڤی (وەشانی ستاندەری ئینگلیزی)یەوە 

978-1-4335-5606-7ژمارەی ستاندەری نێودەوڵەتی پەڕتووکی کاغەزی: 
978-1-4335-5609-8ئەلیکرتۆنی:  باڵوکراوەی ژمارەی ستاندەری نێودەوڵەتی پەڕتووکی

978-1-4335-5607-4ژمارەی ستاندەری نێودەوڵەتی پەڕتووکی پی دی ئێف: 
978-1-4335-5608-1ژمارەی ستاندەری نێودەوڵەتی پەڕتووکی مۆبیپاکێت: 

 کەتەلۆگی داتا و زانیاری باڵوکراوەكتێبخانەی کۆنگرێس، 

 نووسەر. – ١٩٧٩ناو: نیک ڕۆرک، 
 و ڕۆبەرت کاڵین.  ناونیشان: یەزدانناسی بەپێی کتێبی پیرۆز: چۆن کڵێسا دڵسۆزانە پەیامی ئینجیل ڕادەگەیەنێت/ نیک ڕۆرک

 روستناونیشانی دیکە: لە سەرەوەی ناونیشانەوە: بنیادنانی کڵێسای تەند
 نیشانەکان: بنیادنانی کڵێسا تەندروست٩. زنجیرە: ٢٠١٨دەربارە: ویتۆن: کرۆسوەی، 

(پی  ISBN 9781433556074(پەڕتووکی ئەلیکرتۆنی) |  LCCN 2018003881(پەڕتووکی کاغەز) | LCCN 2017032136ناسێنەر: 
-ISBN 7-5606-4335باڵوکراوەی ئەلیکرتۆنی) | ( ISBN 8-5609-4335-1-978(مۆبی) |  ISBN  1-5608-4335-1-978دی ئێف) |

(بەرگی ڕەق). 1-978
 یەزدانناسی. | کڵێسا –: کتێبی پیرۆز LCSHنیشانی سەردێڕی کتێبخانەی کۆنگرێس و بابەتەکان: نا
 DDC 230/.041-dc23(چاپ) |  LCC BS543. R625 2018ئەلیکرتۆنی) | (کتێبی  LCC BS543پۆلێنکردن: 

 https://lccn.loc.gov/2017032136تۆماری کتێبخانەی کۆنگرێس لەم ماڵپەڕەدا دەست دەکەوێت: 

 و باڵوکردنەوەی کۆمپانیای باڵوکراوەکانی هەواڵی خۆشەکڕۆسوەی خزمەتێکی تایبەت بە چاپ 
LB 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
9Marks ISBN: 978-1-950396-93-1



ناوی کتێب: یەزدانناسی بەپێی کتێبی پیرۆز• 
نووسەر: نیک ڕۆرک و ڕۆبەرت کالین• 
وەرگێڕ: نەریامن تاهیر، ئەندازیار رسوش• 
دیزاین و گرافیک: سەمیرە میرانی• 
چاپی یەکەم، ٢٠١٩ • 
چاپخانە: • 
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وەرزی یەکەم
پێویستیی یەزدانناسی بەپێی کتێبی پیرۆز

بینینی ئامانجی چیرۆکەکە 
ــم  ــە هاوپۆلەکان ــک ل ــووم، یەکێ ــەرەتایی ب ــەی س ــە قوتابخان ــک) ل ــن (نی ــک م کاتێ
ڕاپۆرتێکــی لەبــارەی چیرۆکێکــەوە ئامادەکردبــوو کــە نووســەری بەناوبانــگ، ســی ئێــس 
لویــس نوویســیبووی. چیرۆکەکــە باســی چــوار منــداڵ، بەچکــە شــێرێک، جادوگەرێکــی 
ــەو  ــان دەچــوو. ئ ــە کەنتۆرێکــەوە بۆی ســپی و ســەرزەمینێکی جادوویــی دەکــرد کــە ل
ــڕی و  ــا»م ک ــژووی نارنی ــی «مێ ــە کتێب ــە کۆمەڵ ــە ســەرنجی زۆری ڕاکێشــام، بۆی چیرۆک
بەوپــەڕی چێــژ و خۆشــییەوە هەموویــم خوێنــدەوە. بــەاڵم لــەدوای چەندیــن ســاڵ کــە 
بــاوەڕم بــە مەســیح هێنــا، بــۆم دەرکــەوت کــە نەمتوانیــوە درک بــە ئامانجــی ســەرەکی 

نووســەر بکــەم کــە ئەویــش ناســاندنی عیســا بــووە بــە خوێنەرەکانــی. 
ــۆش  ــەرنجڕاکێش و خ ــەوە س ــەوە و بەالت ــک بخوێنیت ــە چیرۆکێ ــت ک ــی تێدەچێ ڕێ
بێــت، بــەاڵم ئامانجــی ســەرەکی چیرۆکەکــە نەپێکیــت. لەوانەیــە لەڕادەبــەدەر تیشــک 
بخەیتــە ســەر وێنــە و دیمەنــەکان یاخــود کەســایەتییە الوەکییــەکان. یــان دەکرێــت هەر 
ــە پەڕێکــەوە بچیتــە پەڕێکــی  ــان بەبــێ هــۆ ل جــارەو بەشــێکی کەمــی بخوێنیتــەوە، ی
ــە  ــە ل ــەرەکی چیرۆکەک ــی س ــە بابەت ــت ک ــەوە بدەی ــی ئ ــە هەوڵ ــان لەوانەی ــە. ی دیک
ــدا بکەیــت.  ــاواز و پەیوەســتنەبووەکانی چیرۆکــەوە پەی ڕێگــەی لەیەکدانــی بەشــە جی
ــەوان و  ــە پاڵ ــە شــیامنەیەکی زۆر هــەم ل ــەوا ب ــە بکەیــت، ئ ئەگــەر هەریەکێــک لەوان

ــە تێدەگەیــت.  ــە ئامانجــی ســەرەکی چیرۆکەکــە بــە هەڵ هــەم ل
کتێبــی پیــرۆز چیرۆکێکــە کــە خودا بــە رسوش پێی بەخشــیوین کە کۆمەڵــە چیرۆکێک، 
گۆرانــی، هۆنــراوە، وتــەی دانــا و ژیرانــە، مزگێنییــەکان، نامــەکان و ئاشــکراکردنی 
خودایــی لەخــۆ دەگرێــت. ئــەم بابــەت و نووســینە جیاوازانــە پێکــەوە باســی چیرۆکێکــی 
ڕاســتەقینەمان بــۆ دەکــەن دەربــارەی کاری ڕزگاریــی خــودا لــە مێــژوودا. کتێبــی پیــرۆز 
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لــە شەســت و شــەش ســیپارە پێکهاتــووە کــە چەندیــن نووســەری جیــاواز بــە رسوشــی 
ــی  ــتی هەریەکەیان ــایەتی و کۆنتێکس ــرۆز کەس ــی پی ــیویانە. ڕۆح ــرۆز نووس ــی پی ڕۆح
ــە خــاوەن  ــۆ دروســت بکــەن ک ــان١ ب ــی پیرۆزم ــی کتێب ــەوەی کانۆن ــۆ ئ ــاوە ب بەکارهێن

یــەک خــاڵ و ڕووداوی ســەرەکییە. 
شــوێنکەوتووانی مەســیح دان بــە دەســەاڵتیی خودایــی کتێبــی پیرۆزدا دەنێــن. تەنانەت 
ــەاڵم  ــەوە. ب ــی دەکۆڵن ــە وردی لێ ــەوە و ب ــە دەیخوێنن ــاڵ ڕۆژان ــن س ــاوەی چەندی ــۆ م ب
ــا  ــە (یۆحەن ــە ناپێکــن. عیســا ل ــەڵ ئەوەشــدا زۆر کــەس ئامانجــی ســەرەکی کتێبەک لەگ
ــوورساوە  ــت: «ن ــێوەیە دەکات و دەفەرموێ ــەو ش ــی ل ــەڵ خەڵكێک ٥: ٣٩- ٤٠) قســە لەگ
ــەم  ــە. ئ ــوەی تێدای ــۆ ئێ پیرۆزەکان دەپشــکنن، چونکــە وا دەزانــن ژیانــی هەتاهەتایــی ب
نوورساوانــەش شــایەتیم بــۆ دەدەن، بــەاڵم ناتانــەوێ بێنــە الم تاکــو ژیانتــان هەبێــت.» 

ــە  ــە هەڵ ــەاڵم ب ــەوە، ب ــت و بیخوێنیت ــرۆز بگری ــی پی ــە کتێب ــز ل ــە ڕێ ــت ک دەکرێ
ــاوە.  ــودا داین ــە خ ــت ک ــە ببینی ــە گەورەی ــەو وێن ــت ئ ــە ناتوانی ــت، چونک بەکاریبهێنی
ــارەی خاڵــی  بــە سوپاســەوە، نووســەری کتێبــی پیــرۆز هەندێکــی ئامــاژەی ڕوونــی لەب
ســەرەکی چیرۆکــی خــودا بــۆ بەجێهێشــتووین. ئەمــەی خــوارەوە ئاماژەیەکــی ســەرەکییە 

ــەن خــودی عیســای مەســیحەوە: لەالی
«ئینجــا پێــی فەرمــوون: «ئــەم قســانەم بــۆ کــردن کاتێــک لەگەڵتــان بــووم: پێویســتە 
هەمــوو ئەوانــەی لــە تەوراتــی موســا و پێغەمبــەران و زەبــووردا دەربــارەی مــن 
ــرۆزەکان تێبگــەن.   ــوورساوە پی ــەوە، تاکــو ن ــە دی.» ئینجــا مێشــکی کردن ــوورساون بێن ن
پێــی فەرمــوون: «ئــاوا نــوورساوە، کــە مەســیح ئــازار دەچێژێــت و لــە ڕۆژی ســێیەم لەنێو 
ــاه بــۆ  مــردووان هەڵدەســتێتەوە،  بــە نــاوی ئەویــش تۆبەکــردن بــۆ لێخۆشــبوونی گون
هەمــوو گــەالن جاڕبدرێــت، ئەمــەش لــە ئۆرشــەلیمەوە دەســتپێدەکات. ئێــوە شــایەتی 
ئــەم شــتانەن. وا مــن بەڵێنەکــەی باوکمتــان بــۆ دەنێــرم. بــەاڵم لــە شــار مبێننــەوە، هەتــا 

لــە ئاســامنەوە پــڕ دەکرێــن لــە هێــز.»» (لۆقــا ٢٤: ٤٤- ٤٩)

ــەی  ــە زۆرین ــت ک ــە دەگوترێ ــەو دەقان ــوو ئ ــە هەم ــە ب ــت (Biblical Canon)، ک ــی دەگوترێ ــزی پێ ــە ئینگی ١  ب
ــە  ــوو پەڕتووک ــتبوونی هەم ــەی دروس ــتبوونیان و پێوان ــتی و دروس ــەر ڕاس ــاوڕان لەس ــیح ه ــوێنکەوتووانی مەس ش
لەچاپداراوەکانــی کتێبــی پیــرۆزە. بــۆ منوونــە، زۆرینــەی بــاوەڕداران هــاوڕان لەســەر ئــەوەی کــە کتێبــی پیــرۆز لــە 

ــووە.  ــیپارە پێکهات ٦٦ س
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عیســا لــەم دەقــەدا دوو شــت ڕوون دەکاتــەوە. یەکــەم، سەرســامامن دەکات کاتێــک 
کــە دەفەرموێــت هەمــوو پەیامنــی کــۆن –هــەر لــە تەوراتــەوە هەتــا دەگاتــە نــوورساوی 
ــە،  ــی دیک ــە واتایەک ــەن؛ ب ــەو دەک ــتیدا باســی ئ ــە ڕاس ــوورەکان– ل ــەران و زەب پێغەمب
عیســا خــۆی وەکــو مەســیحی بەڵێنــدراو دەناســێنێت. دووەم، عیســا دەفەرموێــت کــە 
شــوێنکەوتووانی ئــەو شــتانە بــە هەمــوو گــەل و نەتــەوەکان ڕادەگەیەنــن، واتــە هەمــوو 

کەســێک لــە هەمــوو شــوێنێک.  
ــە  ــەوەی ک ــەر ئ ــت، مەگ ــرۆز تێبگەی ــی پی ــی کتێب ــە چیرۆک ــت ل ــی، ناتوانی ــە کورت ب
ــکراکردن،  ــا ئاش ــەوە هەت ــە پەیدابوون ــەر ل ــی! ه ــرۆک و ناوەڕۆکیەت ــا ک ــت عیس بزانی
ــە  ــا کێی ــت عیس ــت بزانی ــا ناتوانی ــە. هەروەه ــی چیرۆکەکەی ــەوان و ئامانج ــا پاڵ عیس
ــە چیرۆکــە گەورەکــە تێبگەیــت کــە عیســا خاڵــی بنەڕەتییەتــی!  مەگــەر ئــەوەی کــە ل
عیســا کلیلــی لێکدانــەوەی کتێبــی پیــرۆزە، واتــە خوێنــەری وریــا دەتوانێــت عیســا لــە 

ــەوە.  ــەدا بدۆزێت ــی چیرۆکەک ــد و کۆتای ــەرەتا و ناوەن س
خــودا لــە کتێبــی پیــرۆزدا ئامانــج و پــالن و بەڵێنەکانــی پاشــایانی بۆ ئاشــکرا کردووین. 
بــەو جــۆرەی کــە لــە مێــژوودا ســەرکەوتنیان بەدەســت هێنــاوە، ئێمــە دەبێــت چاومــان 
ــەو جــۆرە بیخوێنینــەوە کــە عیســا داوای لێکردوویــن.  لەســەر ئــەم چیرۆکــە بێــت و ب
چیرۆکــی خــودا چیرۆکێكــی مەزنــە –لــە ڕاســتیدا مەزنرتیــن چیرۆکــە– وە چەقــی 
چیرۆکەکــە باســی پالنــی ڕزگاریــی خــودا دەکات کــە عیســای مەســیح هەڵدەســتێت بــە 

ئەنجامدانــی. 
بــەاڵم بــۆ ئــەوەی بتوانیــن کتێبــی پیــرۆز بــە جوانــی بخوێنینــەوە، پێویســتە 
ئامــرازی گونجاومــان هەبێــت. یەزدانناســی بەپێــی کتێبــی پیــرۆز یەکێکــە لــەو ئامــرازە 

یارمەتیدەرانــە. 
ــەرەکی  ــی س ــەوەی ئامانج ــی ڕوونکردن ــرۆز یارمەت ــی پی ــی کتێب ــی بەپێ ١. یەزدانناس
ــن  ــە وشــەی خــودا دەڕوان ــە جۆرێــک ل ــرۆز دەدات. هەندێــک کــەس ب ــی پی کتێب
وەکــو ئــەوەی کــە کۆکــراوەی چەندیــن چیرۆکــی ســەربەخۆ، کۆمەڵێــک ئامــۆژگاری 
و ڕاوێــژی جــوان، کتێبێکــی خواردنــی جیهانــی بێــت کــە تێیــدا ڕەچەتــەی «ژیانێكــی 
بــاش»ت پێشــکەش دەکات کــە بەنێــو شەســت و شــەش کتێبەکەیــدا بــاڵو بووبێتەوە. 
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بــەاڵم ئــەم ڕێــگا و شــێوازانە ناتوانــن ئامانجــی ســەرەکی کتێبــی پیــرۆز دەربخــەن. 
ــە  ــە و چــۆن ب ــە و چۆن ــە کێی ــەوە ک ــی دەکات ــرۆزدا ڕوون ــی پی ــە کتێب خــودای ســێیانە ل
ــیحی  ــای مەس ــە عیس ــەی ک ــەی و کوڕەک ــەی ڕۆحەک ــە ڕێگ ــژوو کار دەکات ل ــی مێ درێژای
پاشــایە، هەروەهــا ڕوونــی دەکاتــەوە کــە چــۆن لەم جیهانــەدا شــکۆداری بکەین. یەزدانناســی 
بەپێــی کتێبــی پیــرۆز یارمەتیــامن دەدات کــە لــەم ئامانجــە ســەرەکەییە تێبگەیــن لــە ڕێگــەی 
خوێندنــی هــەر دەقێــک لــە کتێبــی پیــرۆز بــە پشتبەســنت بــە تــەواوی کتێبــی پیــرۆز تاکــو 

لــەوە تێبگەیــن کــە چــۆن هەمــوو بەشــێک پەیوەنــدی بــە عیســاوە هەیــە. 
٢. یەزدانناســی بەپێــی کتێبــی پیــرۆز یارمەتــی پاراســنت و ڕێنامییکردنی کڵێســا دەدات. 
خوێندنــەوەی دروســتی کتێبــی پیــرۆز واتــە زانینــی ئــەوەی کــە هــەر ســیپارەیەک 
لەکوێــی چیرۆکــە گشــتییەکەدا جێگــەی دەبێتــەوە. وە زانینــی چیرۆکــە گشــتییەکە 
یارمەتیــامن دەدات کــە هــەر ڕووداو و کەســایەتی و وانەیــەک بــە وردی و دەقیقــی 
بخوێنینــەوە و لێــی تێبگەیــن، کــە وەکــو بەشــێک لــە وشــە ئاشــکراکراوەکانی خــودا 
پێــامن بەخــرشاوە. تێگەیشــنت لــە تــەواوی چیرۆکــی کتێبــی پیــرۆز ڕوونــی دەکاتــەوە 

کــە عیســای مەســیح کێیــە و ئینجیلەکــەی چییــە. 
خــودا بەڵێنــی داوە کــە لــە ڕێگــەی کوڕەکــەی و بەهــۆی ڕۆحــی پیرۆزیــەوە، خەڵکــی 
لــە هەمــوو هــۆز و نەتــەوە و زمانێــک ڕزگار بــکات بــە مەبەســتی شــکۆدارکردنی خــۆی. 
ئــەو خەڵكــە ڕزگارکــراوە ئەندامــی جەســتەی مەســیحن کــە دەکاتــە کڵێســا. ئایا کڵێســای 
ــوێنکەوتووەکانی  ــە ش ــا ب ــکات؟ عیس ــی ب ــت و چ ــۆن بێ ــت چ ــیح دەبێ ــای مەس عیس
فەرمــوو –ئەوانــەی کــە تۆبەیــان کــرد و تەنهــا متامنــە و باوەڕیــان بــەو هەبــوو– کــە 
دەبێــت بەپێــی نــوورساوە پیــرۆزەکان «تۆبەکــردن بــۆ لێخۆشــبوونی گونــاه بــۆ هەمــوو 
ــا ٢٤: ٤٧).  ــە ئۆرشــەلیمەوە دەســتپێدەکات» (لۆق ــە ئەمــەش ل ــەالن جــاڕ بدرێــت ک گ
کەواتــە جــاڕدان و باڵوکردنــەوەی پەیامــی عیســای مەســیح دەبێــت کۆڵەکــە و چەقــی 
ئەرکــی کڵێســا بگرێتــەوە کــە ئەویــش بەقوتابیکردنــی نەتــەوە و گەالنــی جیــاوازە. بــەم 
شــێوەیە، یەزدانناســی بەپێــی کتێبــی پیــرۆز کڵێســا دەپارێزێــت لــە هەڵــەی کوشــندەی 
ڕاگەیاندنــی ناڕاســتی ئینجیــل و ڕێنامیــی کڵێســا دەکات بە ئاراســتەی دانانــی ڕاگەیاندنی 
ــی  ــە مەبەســت لێ ــدا ک ــە جیهان ــەی ل ــی ئەرکەک ــد و چەق ــە ناوەن ــل ل دروســتی ئینجی

شــکۆدارکردنی خودایــە.  
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٣. یەزدانناســی بەپێــی کتێبــی پیــرۆز لــە مزگێنیدانــدا یارمەتیــامن دەدات. مزگێنیــدان 
بەوانــەی کــە لەگــەڵ مەســیحییەتدا ئاشــنایەتییەکی ئەوتۆیــان نییــە، پێویســتی 
ــگای  ــان «ڕێ ــەوەی «چــوار یاســای ڕۆحــی» ی ــە ڕوونکردن ــە ل ــر هەی ــە شــتی زیات ب
ڕۆمــا». خەڵکــی یەکــەم جــار پێویســتە لــەوە تێبگــەن کــە جیهانبینــی مەســیحییەت 
کاتــی  لــە  دەگرێــت.  لەخــۆ  بیرکردنــەوە  شــێوازی  لــە  تــەواو  گۆڕانکارییەکــی 
ــۆ  ــەن، ب ــت پبێبک ــەردوون دەس ــی گ ــودا و بەدیهێنان ــە خ ــت ب ــدا، دەبێ مزگێنیدان
ئــەوەی بزانیــن کــە چ هەڵەیــەک ڕوویــدا. لەوێــوە دەتوانیــن باســی ئــەوەی بکەیــن 
کــە خــودا بــە درێژایــی مێــژوو ســەرقاڵی چ کارێــك بــووە، کــە یارمەتیــامن دەدات 
لــەوە تێبگەیــن کــە بۆچــی عیســای نــارد و ئەمــڕۆ گرنگــی ئــەوە لەکوێدایــە. هەتــا 
ــن،  ــردوو تێنەگەی ــەی ڕاب ــەو ڕووداوان ــدا ل ــاوی خۆی ــوێنی گونج ــە ش ــی و ل بەجوان
ــکات. ــوودا دەیەوێــت چــی ب ــە داهات ــن ئێســتا خــودا چــی دەکات و ل ــن بزانی ناتوانی

٤. یەزدانناســی بەپێــی کتێبــی پیــرۆز یارمەتیــامن دەدات کــە کتێبــی پیــرۆز بــەو جــۆرە 
بخوێنینــەوە و لێــی تیبگەیــن و پاشــان بــۆ کەســانی دیکــەی ڕوون بکەینــەوە کــە 
ــەو  ــا ٢٤)دا فەرمــووی کــە ئ ــە (لۆق عیســا فەرمانــی پــێ کردوویــن. عیســا خــۆی ل
کلیلــی لێکدانــەوەی نــوورساوە پیرۆزەکانــە. کەواتــە ئەگــەر نەتوانیــن کتێبــی پیــرۆز 
بــەو جــۆرە بخوێننــەوە و لێــی تێبگەیــن کــە بــەرەو عیســامان ببــات، ئــەوا ئامانجــی 
ســەرەکی کتێبــی پیــرۆز لەدەســت دەدەیــن، لــە ئەنجامــدا دەبینــە هــۆی ئــەوەی کــە 

خەڵكــی دیکــەش هەمــان هەڵــە بکــەن. 

کاتێك کڵێسا ئامانجەکە ناپێکێت 
ــە نەپێکانــی ئامانجــی ســەرەکی چیرۆکــی کتێبــی  دەرەنجامــی کۆتایــی ئەمــە دەبێت
پیــرۆز دەبێتــە هــۆی دروســتکردنی مزگێنــی و کڵێســا چــەوت و ناڕاســتەکان. با ســەرنجی 
هەندێــک لــەو هەاڵنــە بدەیــن کــە خودانناســی بەپێــی کتێبی پیــرۆز یارمەتیــامن دەدات 

خۆمانــی لــێ بپارێزیــن. 
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کڵێسای ئینجیلی خۆشگوزەرانی٢  
بــا بــە جۆناتانتــان بناســێنم. ئــەو ڕۆژانــە کتێبــی پیــرۆز دەخوێنێتــەوە، ڕۆژانــە نوێــژ 
و نــزا دەکات، بــەاڵم هەرگیــز تــەواوی کتێبــی پیــرۆزی نەخوێندۆتــەوە. ئەگــەر تەماشــای 
ــە دەوری  ــەی ب ــدا بازن ــی کۆن ــە پەیامن ــە ل ــت ک ــت، دەبینی ــەی بکەی ــە پیرۆزەک کتێب
ــن  ــر چەندی ــی بەژێ ــدا خەت ــی نوێ ــە پەیامن ــا ل ــاوە، هەروەه ــدا کێش ــن ئایەت چەندی

ــاوە.  ــەدا هێن ــی دیک ئایەت
ــەر  ــرۆزی لەب ــن ئایەتــی کتێبــی پی ــە، چەندی ــاوی ڕێبێکای ــان کــە ن هاوســەری جۆنات
ــکا و  کــردووە و یــەک یــەک ئــەو ئایەتانــە فێــری منداڵەکانــی دەکات. جۆناتــان و ڕێبێ
منداڵەکانیــان ئەندامــی کڵێســایەکی خۆجێیەیــن لــە شــارەکەیان لــە ئەفریقــا یــان هــەر 
قاڕەیەکــی دیکــە. کاتێــک کــە داوام لــە ڕێبێــکا کــرد هەندیــک لــەو ئایەتانــەم پــێ بڵێــت 
ــەوە  ــەر ئ ــە دەڵێــت: «لەب ــم ک ــێ گوت ــۆس ١١: ٢٤)ی پ ــردوون، (مەرق ــەری ک ــە ئەزب ک
پێتــان دەڵێــم: هەمــوو ئــەوەی داوای دەکــەن و نوێــژی بــۆ دەکــەن، بــاوەڕ بکــەن کــە 
وەرتانگرتــووە، بۆتــان دەبێــت.» پاشــان گوتــی: ئــەوە هەمــان ئــەو کارەیــە کــە ئیرباهیــم 

کــردی، بۆیــە منیــش هەمــان شــت دەکــەم. 
مــن (ڕۆبــەرت) کــە تۆزێــک خــەم دایگرتــم، بڕیــارم دا کــە ســەردانێکی یەکێــک لــە 
ــرۆزەوە  ــارەی پەیامــی ســەرەکی کتێبــی پی قەشــەکانی کڵێســاکەیان بکــەم. کاتێــک لەب
پرســیارم لێکــرد، گوتــی: «زۆر ئاســانە. خــودا عیســای نــارد کــە ژیانێکــی تێــر و تەســەل 
بەوانــە ببەخشــێت کــە بــاوەڕی پــێ دەکــەن. خــودا ئێســتا ئــەو ژیانەمــان پــێ 
دەبەخشــێت لەگــەڵ هەمــوو دەوڵەمەنــدی و بەرەکەتێــک کــە عیســا شــایانییەتی، تەنها 
ــن،  ئەگــەر باوەڕمــان هەبێــت. ئێمــە دەتوانیــن بەرەکەتەکانــی خۆمــان دروســت بکەی

ــژ دەکەیــن.»  ــاوەڕەوە نوێ ــە ب کاتێــک وەکــو ئیرباهیــم ب
کڵێسای ئینجیلی مەدەنی٣

مــن (ڕۆبــەرت) جارێکیــان ســەردانی هەندێــک بــاوەڕدارم کــرد لــە شــارێکی ئەمریــکا 

 (The prosperity-Gospel Church) ٢  بە ئینگلیزی دەبێتە
(The Civil-Gospel Church) ٣  بە ئینگلیزی دەبێتە
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و لێــم پرســین کــە پەیامــی کتێبــی پیــرۆز چییــە. بــەم شــێوەیە وەاڵمیــان دامــەوە:
ــی  ــل گەل ــو ئیرسائی ــەش وەک ــیحییە، ئێم ــی مەس ــکا واڵتێک ــت ئەمری ــو دەزانی وەک
هەڵبژێــردراوی خودایــن. خــودا ئــەم گەلــەی بەرەکەتــدار کــردووە، بــەاڵم وەکــو چــۆن 
لــە (دووەم پوختــەی مێــژوو ٧: ١٤)دا هاتــووە: «ئینجــا کــە گەلەکــەم ئــەوەی بــە نــاوی 
ــە  ــرد و ل ــە مــن ک ــان ل ــرد و ڕووی ــان ک ــوون و نوێژی ــز ب ــت، بێفی ــەوە بانــگ دەکرێ من
ــان  ــە گوناهەکانی ــرم و ل ــوێ دەگ ــامنەوە گ ــە ئاس ــن ل ــەوە، م ــان گەڕان ــگا خراپەکانی ڕێ

ــەوە.» ــان چــاک دەکەم ــدەبم و خاکەکەی خۆش
بەردەوامییان بە قسەکانیان دا و گوتیان:

کڵێســاکەی مــن  تیشــک دەخاتــە ســەر خــودا و واڵت. ئێمــە دەزانیــن کــە ئەمریــکا 
واڵتێکــی مەســیحییە، بــەاڵم ئێســتا ڕێگــە نــادەن دە ڕاســپاردەکەی موســا لەســەر دیواری 
قوتابخانــە حکومییــەکان بنوورسێــن! ئەگــەر ئەمریکاییــەکان ببنــە کەســانی بــاش، وەکــو 
ــەو ئاســایش و  ــژ ل ــن و چێ ــان گەشــە دەکەی ــەوا هەمووم ــا و داود، ئ ــم و موس ئیرباهی

ئاســوودەیی بەرەکەتــی خــودا وەردەگریــن. 

کڵێسای شۆربای چێشتخانە٤
ــۆڕی  ــە ت ــە بەشــێک ل ــۆ شــار و بووەت ــی گواســتوەتەوە ب ــە (جــۆن) ماڵ ــە ک زۆر نیی
ــۆن  ــەرەکی ج ــە. ئیشــی س ــی هەژاران ــان خزمەتکردن ــە ئامانجی ــایەک ک ــە کڵێس کۆمەڵ
بریتییــە لــە بەڕێوەربردنــی یەکێــک لــەو شــوێنانەی کــە خۆراکیــان بەســەر هەژارانــدا 
دابــەش دەکــرد. کڵێســاکەی جــۆن دەیانەوێــت ئــەو فەرمانــەی کتێبــی پیــرۆز جێبەجــێ 
بکــەن کــە دەڵێــت: «ئــەی مــرۆڤ، یــەزدان پێــی ڕاگەیاندیــت کــە چــی چاکــە و داوای 
چیــت لێــدەکات: دادوەری بەجێبهێنــە و حــەزت لــە خۆشەویســتی نەگــۆڕ بێــت و بــە 
بێفیــزی لەگــەڵ خوداکــەت هاتوچــۆ بکەیــت» (میخــا ٦: ٨). جــۆن دان بــەوەدا دەنێــت 
ــۆ  ــن چــی ب ــە دەتوانی ــە ئێم ــەوەی ک ــەر ئ ــە س ــر تیشــک دەخات ــە کڵێســاکەی زۆرت ک
خــودا بکەیــن زیاتــر لــەوەی کــە خــودا بەهــۆی مەســیحەوە چــی بــۆ ئێمــە کــردووە. 
ــازار  ــەوەی ئ ــی کەمکردن ــن، هەوڵ ــوێنێک بی ــەر ش ــە ه ــت ل ــت دەبێ ــا دەڵێ هەروەه

(The Soup-Kitchen Church) ٤  بە ئینگلیزی دەبێتە
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ــە  ــتەیە ک ــەو ش ــە» ئ ــن ئەمان ــی «کەمرتی ــن. تێرکردن ــی خەڵكــی بدەی و نەهامەتییەکان
ــا کێشــەی ئــەوە چییــە؟ کڵێســاکەمان پێــی بەناوبانگــە. ئای

کڵێسای پشتڕاستکردنەوەی بەدڕەوشتی٥
یەزدانناســی بەپێــی کتێبــی پیــرۆز یارمەتــی بــاوەڕدارە دڵســۆزەکان دەدات کــە 
ــی  ــە دژی چیرۆک ــەوە ک ــی بکەن ــنەوە و ڕەت ــرۆز بناس ــی پی ــەی کتێب ــەوەی هەڵ لێکدان
گشــتی کتێبــی پیــرۆزە. (ســنتیا) قوتابــی زانکۆیە کــە تــەواوی خێزانەکەی شــوێنکەوتووی 
ــی  ــەی کتێب ــە گەورەک ــراوە و وێن ــۆ ک ــرۆزی ب ــی پی ــی کتێب ــە باس ــیحن. هەمیش مەس
پیــرۆز بەجوانــی دەزانێــت. تەنانــەت خولێکــی یــەک ســاڵەی کتێبــی پیــرۆزی بــە زمانــی 
ــەدا ســەری لێشــێواوە،  ــەم دواییان ــەاڵم ل ــەوە، ب ــەو باوەڕدارێکــی پت ــووە. ئ ــی دیت یۆنان
چونکــە هەندێــک بــاوەڕداری هاوڕەگەزبــازی ناســیوە کــە زۆر میهرەبــان و دڵفــراوان و 

خۆشەویســنت. 
ــەم  ــانی ل ــرۆز دژی کەس ــی پی ــت کتێب ــۆن دەکرێ ــێت: «چ ــۆی دەپرس ــە خ ــنتیا ل س
شــێوەیە بێــت؟» بــەو هۆیــەوە دەســتی کــردووە بــە خوێندنــەوەی ئــەو بابەتانــەی کــە 
شــارەزایانی کتێبــی پیــرۆز ئــەو دەقــە وەرگێڕدراوانــەی زمانــی ئینگلیــزی دەخەنــە ژێــر 
پرســیارەوە کــە بــۆ بــە گونــاه ناســاندنی ڕەگەخــوازی بەکارهاتــووە. لــەم بارەیەوە پرســیار 
ــەرگیری  ــی هاوس ــە تایبەت ــک ب ــچ ئایەتێ ــە هی ــەوەی ک ــەر ئ ــت: «لەب دەکات و دەڵێ
ــی قەدەغــە نەکــردووە، چــی ڕوودەدات ئەگــەر دوو کــچ بەڕاســتی  هاوڕەگەزخوازەکان

ــان خــۆش بووێــت؟» یەکرتی

دەرەنجام
ئەوانــەی کــە ئاماژەمــان پێکــردن چەنــد کێشــەیەک بــوون کــە یەزدانناســی بەپێــی 
کتێبــی پیــرۆز یارمەتــی بــاوەڕداران و کڵێســا خۆجێیــەکان دەدات کــە چارەســەری 
بکــەن. بێگومــان کێشــەی دیکــەش هــەن. لەگــەڵ خوێندنــەوەی زیاتــری ئــەم کتێبــەدا، 
دەبینیــن کــە چــۆن یەزدانناســی بەپێــی کتێبــی پیــرۆز یارمەتیــامن دەدات کــە چیرۆکەکە 

(The Immorality-Affirming Church) ٥  بە ئینگلیزی دەبێتە
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ــە ســەرەتا و ناوەنــد و کۆتایــی چیرۆکــە  ڕاســت بکەینــەوە بــە دانانــی عیســای پاشــا ل
ڕاســتەقینەکەی کتێبــی پیــرۆز. 

بــەاڵم ئێمــە خەریکیــن بەبــێ ئامادەکاریــی پێشــوەخت هەنــگاو دەنێیــن. باشــرت وایــە 
کــە یەکــەم جــار وەاڵمــی ئــەم پرســیارە بدەینــەوە: یەزدانناســی بەپێــی کتێبــی پیــرۆز 

چییــە؟
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وەرزی دووەم
یەزدانناسی بەپێی کتێبی پیرۆز چییە؟

شوێنکەوتنی نەخشەی کتێبی پیرۆز کە ڕاستەوخۆ بەرەو عیسامان دەبات
ــەڵ ئاراســتەی ژیامنــدا  ــە مــن (نیــک) کێشــەم لەگ ــم ک ــەوەدا بنێ ــە دان ب باشــرتە ک
هەیــە. هاوڕێــکان و خێزانەکــەم دەتوانــن شــایەتی بــۆ ئــەوە بــدەن کــە مــن هەرگیــز 
ــەی  ــەم کێش ــەر ئ ــت. لەب ــە دەس ــم بگرم ــتەی ژیان ــی ئاراس ــێ ڕێنامی ــوە بەب نەمتوانی
ئاراســتەیە، بەڕاســتی مایــەی ئاســوودەییە کــە دەزانــم تاکە شــتێک پێویســتمە بــۆ ئەوەی 

ــە شــوێنکەوتنی پــالن و نەخشــەیەک.  ــە ل بتوانــم بگەمــە شــوێنی مەبەســت، بریتیی
ــە  ــرۆز دەبێت ــە ئامانجــی ســەرەکی چیرۆکــی کتێبــی پی بینیــامن کــە درک نەکــردن ب
ــە ئێســتا پێویســتیامنە  ــەوەی ک ــل و کڵێســای نادروســت. ئ هــۆی ســەرهەڵدانی ئینجی
ــە تــەواوی کتێبــی پیــرۆز. یەزدانناســی بەپێــی کتێبــی  چوارچێوەیەکــە بــۆ تێگەیشــنت ل
پیــرۆز ئــەو چوارچێوەیــە دابیــن دەکات، چونکــە لــە کاتــی خوێندنــەوەی کتێبــی 
پیــرۆزدا ڕێنامییــامن دەکات و دەمانپارێزێــت لــە شــیکردنەوە و ڕاڤــەی هەڵــە و خــراپ. 
یەزدانناســی بەپێــی کتێبــی پیــرۆز ڕێگایەکــە بــۆ خوێندنــەوەی تــەواوی چیرۆکــی کتێبــی 
پیــرۆز لــە کاتێکــدا تیشــک و ســەرنجامن لەســەر خاڵــە ســەرەکییەکەیەتی کــە ئەویــش 
عیســای مەســیحە. بــە واتایەکــی دیکــە، یەزدانناســی بەپێــی کتێبــی پیرۆز نەخشــەڕێگای 

کتێبــی پیــرۆزە کــە بــەرەوە عیســامان دەبــات. 
بــەاڵم چــۆن دەزانیــن کــە عیســا خــاڵ و ئامانجــی ســەرەکی تــەواوی کتێبــی پیــرۆزە؟ 

چونکــە عیســا وامــان پــێ دەڵێــت. 

باشرتین خوێندن و لێکدانەوەی کتێبی پیرۆز
ــە لەســەر ڕێگــەی  ــەو قوتابییانەدایــت ک ــە لەگــەڵ ئ ــە پێــش چــاوی خــۆت ک بیهێن



12

ئەمــواس چاویــان بــە عیســای زیندووبــووەوە کــەوت. ئــەم دیمەنــە نایابــە لــە (لۆقــا ٢٤)
ــدا ڕێــک باشــرتین خوێنــدن و لێکدانــەوەی کتێبــی  دا تۆمــار کــراوە. ئــەوەی کــە ڕووی

پیــرۆز بــوو. 
ــەلیم  ــە ئۆرش ــژ ل ــە شەســت تیرهاوێ ــک ک ــە گوندێ ــەکان دەچوون ــە قوتابیی دووان ل
دوور بــوو. لۆقــا پێــامن دەڵێــت کــە «کاتێــک قســە و گفتوگۆیــان دەکــرد، عیســا خــۆی 
لێیــان نزیــک بــووەوە و لەگەڵیــان دەڕۆیشــت، بــەاڵم چاویــان لــە ناســینی بەســرتا (لۆقــا 
ــە  ــە ل ــوت ک ــا گ ــە عیس ــانەیان ب ــەو ڕووداوە باش ــەکان ئ ــان قوتابیی ٢٤: ١٥- ١٦). پاش

ــوو.  ئۆرشــەلیمدا ڕوویداب
ــرداردا،  ــە قســە و ک ــوو ل ــادار ب ــە پێغەمبەرێکــی توان «باســی عیســای ناســیرەیی، ک
لــەالی خــودا و هەمــوو گــەل، چــۆن کاهینانــی بــااڵ و فەرمانڕەواکامنــان دایانــە دەســت 
ــەو کەســە  ــە ئ ــە ئەم ــن ک ــوادار بووی ــەاڵم ئێمــە هی ــان دا. ب ــە خاچی ســزای مــردن و ل
بێــت کــە ئیرسائیــل دەکڕێتــەوە. لەگــەڵ هەمــوو ئەمانەشــدا ئەمــڕۆ ســێیەم ڕۆژە ئەمــە 
ــەر  ــی زوو لەس ــن، بەیان ــامیان کردی ــان سەرس ــە ژنامن ــک ل ــی هەندێ ــداوە. کەچ ڕووی
گۆڕەکــە بــوون و تەرمەکەیــان نەبینیبــوو، هاتنــەوە گوتیــان، فریشــتەمان بینیــوە دەڵێــن 
ئــەو زینــدووە. هەندێــک لــە ئێمــە چوونــە ســەر گۆڕەکــە و بینییــان وایــە، وەک ژنــەکان 

گوتیــان، بــەاڵم ئەویــان نەبینیبــوو.» (لۆقــا ٢٤: ١٩: ٢٤)
عیساش لە وەاڵمدا فەرمووی:

«ئــەی گێــل و دڵخــاوەکان لــە باوەڕکــردن بــە هەمــوو ئــەوەی پێغەمبــەران باســیان 
ــاو شــکۆمەندییەکەی  ــە ن ــتانە بچێژێــت و بچێت ــەم ش ــە مەســیح ئ ــردووە! نەدەبووای ک
ــۆی  ــارەی خ ــتانەی دەرب ــەو ش ــەوەی ئ ــە ڕوونکردن ــرد ب ــتی  ک ــا دەس ــۆی؟» ئەوس خ
ــوو  ــا هەم ــاوە هەت ــی موس ــە تەورات ــەر ل ــدا، ه ــوورساوە پیرۆزەکان ــوو ن ــە هەم ــوو ل ب

پەڕتووکەکانــی پێغەمبــەران.» (لۆقــا ٢٤: ٢٥- ٢٧)
دواتر عیسا بە قوتابییەکانی فەرموو:

ــە  ــووم: پێویســتە هەمــوو ئەوانــەی ل ــان ب ــۆ کــردن کاتێــک لەگەڵت ــەم قســانەم ب «ئ
تەوراتــی موســا و پێغەمبــەران و زەبــووردا دەربــارەی مــن نــوورساون بێنــە دی. ئینجــا 
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مێشــکی کردنــەوە، تاکــو نــوورساوە پیــرۆزەکان تێبگــەن. پێــی فەرمــوون: ئــاوا نــوورساوە، 
کــە مەســیح ئــازار دەچێژێــت و لــە ڕۆژی ســێیەم لەنێــو مــردووان هەڵدەســتێتەوە، بــە 
ــت،  ــۆ هەمــوو گــەالن جــاڕ بدرێ ــاه ب ــۆ لێخۆشــبوونی گون ــاوی ئەویــش تۆبەکــردن ب ن

ــە ئۆرشــەلیمەوە دەســتپێدەکات.» (لۆقــا ٢٤: ٤٤- ٤٧) ئەمــەش ل
بــە واتایەکــی دیکــە، کاتێــک عیســا ئامــاژەی بــە پەیامنــی کــۆن کــرد، دەیویســت ئەوە 
ــەوەوە  ــارەی ئ ــان لەب ــۆن هەمووی ــی ک ــی پەیامن ــە کتێبەکان ــت ک ــەکان بڵێ ــە قوتابیی ب
نــوورساون. لۆقــا بــەم شــێوەیە باســی دەکات: «عیســا دەســتی  کــرد بــە ڕوونکردنــەوەی 
ئــەو شــتانەی دەربــارەی خــۆی بــوو لــە هەمــوو نــوورساوە پیرۆزەکانــدا» (لۆقــا ٢٤: ٢٧).

ــۆن  ــی ک ــە پەیامن ــە ک ــتی گێالنەی ــکرایە. بەڕاس ــا ڕوون و ئاش ــەی عیس ــە و جێگ پێگ
بخوێنیتــەوە و لــەوە تێنەگەیــت کــە عیســا خاڵــی ســەرەکییەتی. تــەواوی چیرۆکــی کتێبی 
ــاژە  ــیح دەدات و ئام ــی مەس ــی هاتن ــۆن بەڵێن ــی ک ــایە. پەیامن ــارەی عیس ــرۆز دەرب پی
ــە شــکۆدارانە  ــەو بەڵێن ــوێ ئ ــی ن ــا پەیامن ــەی دەکات، هەروەه ــە مەســیح و ئەرکەک ب

ــە دی.  ــە مەســیحدا دێن دەردەخــات کــە ل
کەواتــە چیرۆکــی کتێبــی پیــرۆز لەبــارەی پاشــایەتی خــودا و فەرمانڕەوایــی و حوکمــە 
دادپەروەرانەکەیەتــی؛ دەربــارەی لێخۆشــبوونی گوناهەیــە کــە پاشــا بــۆ گەلەگــەی 
دەســتبەر دەکات، کــە هەمــوو هــۆز و زمــان و گــەل و نەتەوەیــەک ســوپاس و ستایشــی 
ــەوا  ــت، ئ ــرۆز تێبگەی ــی پی ــی کتێب ــەواوی چیرۆک ــە ت ــتی ل ــە دروس ــەر ب ــەن. ئەگ دەک
دەبینیــت کــە هــەر لــە ســەرەتاوە هەتــا کۆتایــی تیشــک دەخاتــە ســەر عیســای مەســیح. 

یەزدانناسی بەپێی کتێبی پیرۆز چییە؟
دەبێــت بــە کورتــی ڕوونــی بکەینــەوە کە مەبەســتامن لــە دەســتەواژەی «یەزدانناســی 
بەپێــی کتێبــی پیــرۆز» چییــە؟ ئەگــەر باوەڕمــان بــەوە هەبێــت کــە کتێبــی پیــرۆز وشــەی 
بێگــەرد و کامڵــی خودایــە و بــە رسوشــی خــودا نــوورساوە، ئایــا نابێــت ئامانجــامن ئــەوە 
بێــت کــە هەمــوو یەزدانناســییەک بەپێــی کتێبــی پیــرۆز بێــت؟ بەڵــێ، بێگومــان. بــەاڵم 
ــن،  ــرۆز» بەکاردێنی ــی پی ــی کتێب ــەدا دەســتەوژەی «یەزدانناســی بەپێ ــەم کتێب کاتێــک ل

ئــەوا ئێمــە ئامانجــامن لــە شــتێكی وردتــر و دەقیقــرتە. 
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لــە الیەکــەوە، یەزدانناســی خــود بــە خــود و بــە شــێوەیەکی سیســتەماتیک لەگــەڵ 
بابەتــە بنەڕەتییەکانــی (خــودا، مــرۆڤ، گونــاه، مەســیح، ڕزگاری، هتــد) دەســتپێدەکات، 
پاشــان دەڕوانێتــە کتێبــی پیرۆز بۆ ئــەوەی بزانێت چ شــتێکامن لەبارەیانــەوە فێر دەکات. 
لــە الیەکــی دیکــەوە، هــەوڵ دەدات کــە تــەواوی چیرۆکــی کتێبــی پیــرۆز بخوێنێتــەوە و 

پرســیار بــکات ئاخــۆ چــۆن هــەر بەشــێک پەیوەســتە بــە تــەواوی کتێبەکــەوە. 
یەزدانناســی بەپێــی کتێبــی پیــرۆز ڕێگەیەکــە بــۆ خوێندنــەوەی کتێبــی پیــرۆز وەک 
ــرۆک کــە خــودا نووســەرەکەیەتی، کــە ناســنامە و کارەکانــی عیســا لوتکــەی  یــەک چی
چیرۆکەکەیــە، بــۆ ئــەوەی هەمــوو بەشــێکی کتێبــی پیــرۆز بــە گەڕانــەوە بــۆ الی عیســا 
تێبگەیــن. یەزدانناســی بەپێــی کتێبــی پیــرۆز یارمەتیــامن دەدات کــە وەک یــەک کتێبــی 
گــەورە لــە کتێبــی پیــرۆز بڕوانیــن کــە لــە چەندیــن کتێبــی بچــووک پێکهاتــووە، کــە یەک 
ــایەتی ســەرەکیی  ــەوان و کەس ــیح پاڵ ــرن و عیســای مەس ــەورە لەخــۆ دەگ ــی گ چیرۆک

چیرۆکەکەیــە.  
یەزدانناســی بەپێــی کتێبــی پیــرۆز بــۆ کڵێســایە کــە بــە کتێبــی پیــرۆز دەســت 

پێــدەکات و بــە عیســای پاشــا و کڵێســاکەی کۆتایــی دێــت. 

یەزدانناسی بەپێی کتێبی پیرۆز بۆ کڵێسایە
هــەر چەنــدە ڕێکوپێکــی و دیســیپڵنی یەزدانناســی بەپێــی کتێبــی پیــرۆز دەکرێــت لە 
ڕووی تەکنیکییــەوە زۆر پێشــکەوتوو بێــت، بــەاڵم تەنانــەت بــاوەڕدارە ســەرەتاییەکانیش 
ــا  ــۆ کڵێس ــەی ب ــوود و قازانجەک ــە س ــە و ل ــادار و بەنرخ ــدە بەه ــە چەن ــی ک دەیانزان

تێگەیشــتبوون. 
لــە (کــرداری نێــردراوان ١٧)دا دەیخوێنینــەوە کــە پۆڵــس و ســیال مزگێنییــان دا 
ــرد  ــە بەســەر ب ــەو جولەکان ــدان ب ــە مزگێنی ــان ل ــە خەڵکــی ســالۆنیکی و پاشــان کاتی ب
ــرۆزەکان گفتوگــۆی لەگــەڵ  ــوورساوە پی ــە ن ــوون. پۆڵــس «ب ــە ب ــە کەنیشــتی بیری کــە ل
ــازار بچێژێــت  ــە مەســیح ئ دەکــردن، ڕوونــی دەکــردەوە و دەریدەخســت کــە دەبووای
و لەنێــو مــردووان هەســتێتەوە. پێــی گوتــن: ئــەم عیســایەی مــن پێتانــی ڕادەگەیەنــم، 
مەســیحەکەیە» (کــرداری نێــردراوان ١٧: ٢- ٣). پاشــان چــی ڕوویــدا؟ هەندێکیــان 
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باوەڕیــان هێنــا، «هەروەهــا زۆر لــە یۆنانــی خواپەرســت و لــە ژنــە خانەدانەکانیــش کــە 
ــوو» (١٧: ١٢).  ــەم نەب ــان ک ژمارەی

خەڵکــی بیریــە گوێیــان لــە قســە و ڕوونکردنــەوە و بەڵگەکانــی پۆڵــس گــرت کــە لــە 
ــەوە گــرت کــە پۆڵــس گوتــی  ــان ل ــەوان گوێی ــەوە ســەرچاوەی گرتبــوو. ئ پەیامنــی کۆن
ــت و  ــازار بچێژێ ــیح «ئ ــای مەس ــە عیس ــودا، وات ــدراوی خ ــای بەڵێن ــە پاش ــە دەبووای ک
ــی  ــردراو یارمەت ــردراوان ١٧: ٣). پۆڵســی نێ ــرداری نێ ــتێتەوە» (ک ــردووان هەس ــو م لەنێ
گوێگرەکانــی دا لــەوە تێبگــەن کــە چــۆن بابــەت و ئامانجــی ســەرەکی چیرۆکــی کتێبــی 
ــەیەکی  ــس نەخش ــە. پۆڵ ــە لوتک ــەودا دەگات ــا و ل ــەر عیس ــە س ــک دەخات ــرۆز تیش پی
ــی  ــە نیعمەت ــردن، ب ــیحی دەب ــەرەو مەس ــە ب ــردن ک ــتەبەر ک ــۆ دەس ــرۆزی ب ــی پی کتێب

ــا.  ــان هێن ــە باوەڕی ــە خەڵکــی بیری خــودا، زۆرێــک ل
ــان بــە قســەکانی پۆڵــس  بــەاڵم ســەرنجی ئەمــە بــدە: خەڵكــی بیریــە تەنهــا باوەڕی
ــەاڵم  ــە پێــامن دەڵێــت کــە «ب ــا کــە نووســەری ســیپارەی کــرداری نێردراوان نەکــرد. لۆق
خەڵکــی بیریــە لــە ســالۆنیکییەکان تێگەیشــتووتر بــوون، بەوپــەڕی پەرۆشــییەوە 
پەیامەکەیــان وەرگــرت، ڕۆژانــە لــە نــوورساوە پیــرۆزەکان ورد دەبوونــەوە ئاخــۆ 
شــتەکان ئــاوان» (کــرداری نێــردراوان ١٧: ١١). خەڵكــی بیریــە بەوپــەڕی تامەزرۆیــی و 
پەرۆشــییەوە پەیامەکەیــان وەرگــرت، ڕۆژانــە لــە نــوورساوە پیــرۆزەکان ورد دەبوونــەوە 

ــن.  ــا ب ــراون دڵنی ــە فێرک ــەو پەیامــەی ک ــە ڕاســتی و دروســتیی ئ ــەوەی ل ــۆ ئ ب
باوەڕدارانــی ســەرەتایی پێیــان وا نەبــوو کــە یەزدانناســی بەپێــی کتێبــی پیــرۆز تەنهــا 
بــۆ نێردراوانــە. هەروەهــا پێیــان وا نەبــوو کــە یەزدانناســی بەپێــی کتێبــی پیــرۆز تایبەتــە 
ــن.  ــرۆزدا دەخوێن ــی پی ــی کتێب ــەی تایبەت ــە قوتابخان ــە ل ــەی ک ــەو کەســە ئەکادیمیان ب
لــە جێگــەی ئــەوە پێیــان وابــوو ئــەوە بەرپرســیاریەتی ئەوانــە کــە لێکۆڵینــەوە لەســەر 
نــوورساوە پیــرۆزەکان بکــەن و چوارچێوەیەکــی دڵســۆزانە بکێشــن بــە مەبەســتی 
تێگەیشــنت لــەوەی کــە چــۆن عیســا چەقــی چیرۆکــی کتێبــی پیــرۆزە و لــەودا دەگاتــە 

لوتکــە. 
ــۆ  ــەر ت ــۆ كڵێســایە. ئەگ ــرۆز ب ــی پی ــی کتێب ــە یەزدانناســی بەپێ ــەوان تێگەیشــنت ک ئ
لەگــەڵ مەســیحدا یەکــت گرتــووە، ئــەوا یەزدانناســی بەپێــی کتێبــی پیــرۆز بــۆ تۆشــە. 



16

یەزدانناسی بەپێی کتێبی پیرۆز بە کتێبی پیرۆز دەست پێدەکات
یەزدانناســی بەپێــی کتێبــی پیــرۆز بــە نوێــژ و خوێندنەوەیەکــی وردی کتێبــی پیــرۆز 
دەســت پێــدەکات. بــە بێفیزییــەوە دێینــە بــەردەم کتێبــی پیــرۆز و هــەوڵ دەدەیــن کــە 

بەپێــی مەرجەکانــی خــودی کتێبەکــە لــە چیرۆکــە مەزنەکــەی تێبگەیــن. 
کتێبــی پیــرۆز هەتــا بڵێــی فرەالیــەن و هەمەچەشــنە. لــە بنەڕەتیــدا لــە یــەک کتێبــی 
گــەورە پێکهاتــووە کــە چەندیــن کتیبــی بچــووک لەخــۆ دەگرێــت کــە چەندیــن نووســەر 
لــە کات و ســەردەمی جیــاوازدا هەســتاون بــە نووســینی، کــە لــە چەندیــن ژانــری 
ئەدەبــی جیــاواز پێکهاتــوون. کەواتــە لــە کاتــی خوێندنــەوەی کتێبــی پیــرۆزدا ڕووبەڕووی 
هەمەچەشــنییەکی زۆر دەبینــەوە: داســتان، هۆنــراوە، یاســا، دانایــی، پێشــبینی، نامــەکان 
و مــژدەکان. هەوڵــدان بــۆ بەیەکــەوە بەســتنەوەی ئــەو هەمــووە کتێبــە جیاوازانــە، کــە 
لــە ســەردەم و کاتــی جیــاوازەوە و لــە الیــەن کەســانی جیــاوازەوە بــۆ خوێنەرانــی جیــاواز 

نــوورساون، لــە کارێکــی ئاســان ناچێــت؛ لەڕاستیشــدا ئاســان نییــە!
بــەاڵم لەگــەڵ ئەوەشــدا نابێــت ئــەوە بــە کارێکــی مەحــاڵ بزانیــن. بــە دڵنیاییــەوە 
دەتوانیــن یەزدانناســی بەپێــی کتێبــی پیــرۆز جێبەجــێ بکەیــن، چونکــە تــەواوی کتێبــی 
ــی  ــە رسوش ــرۆزەکان ل ــوورساوە پی ــوو ن ــە: «هەم ــووی خودای ــە و ف ــەک کتێب ــرۆز ی پی
خــودان» (دووەم تیمۆســاوس ٣: ١٦). یەکبوونــی چیرۆکــی کتێبــی پیــرۆز لەســەر کۆتــا 

ــە.   ــراوە کــە ئەویــش خــودی یەزدان ــات ن نووســەرەکەی دامــەزراوە و بنی
بڕوانــە پەترۆســی نێــردراو چــۆن باســی کتێبــی پیــرۆز دەکات: «لــە ســەرووی 
هەمــوو شــتێکەوە ئەمــە بزانــن، کــە هیــچ پێشــبینییەک لــە نــوورساوە پیرۆزەکانــدا بــە 
لێکدانــەوەی خــودی پێغەمبەرەکــە نەنــوورساوە، چونکــە هەرگیــز پێشــبینی بە خواســتی 
مــرۆڤ نەهاتــووە، بەڵکــو ڕۆحــی پیــرۆز ڕابەرایەتــی مرۆڤەکانــی کــردووە، بــۆ ئــەوەی 
پەیامــی خــودا ڕابگەیەنــن» (دووەم پەتــرۆس ١: ٢٠- ٢١). ئەگــەر ئــەم کتێبانــە لــە فووی 
خــوداوە ســەرچاوەیان گرتبێــت، ئــەوا دەبێــت بــە نوێــژ و وریاییــەوە بیانخوێنینــەوە و 

هەوڵــی تێگەیشــنت لــە ئامانــج و پالنــە گەورەکــەی بدەیــن. 
ــو  ــرۆز وەک ــی پی ــە ســیپارەکانی کتێب ــەک ل ــە هــەر ی ــە پێــش چــاوی خــۆت ک بیهێن
ئەســتێرە دەدرەشــێتەوە. هەتــا بەپێــی پێویســت دوور نەکەویتــەوە ناتوانیــت کۆمەڵــە 
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ئەســتێرە مــەزن و شــکۆدارەکە ببینیــت. یەزدانناســی بەپێــی کتێبــی پیــرۆز هــەر 
ئەســتێرەیەک شــی دەکاتــەوە و تێکەڵــی دەکات، پاشــان دوور دەکەوێتــەوە بــۆ ئــەوەی 

ــی.  ــکۆی خودای ــامکەرەکەی ش ــە سەرس ــە وێن بڕوانێت
هەروەهــا پرســارەکە ئــەوەی کــە ئاخــۆ چ شــتێک دەکەوێتــە ناوەنــد و چەقــی ئــەم 
کۆمەڵــە ئەســتێرە شــکۆدارەوە؟ خــودای بــاوک، کوڕەکــەی خــۆی دەنێرێــت بــۆ ئــەوەی 

لــە ڕێگــەی ڕۆحــی پیــرۆز گەلێــک بــۆ شــکۆی خــۆی بکڕێتــەوە. 

یەزدانناسی بەپێی کتێبی پیرۆز بە عیسای پاشا و کڵێساکەی کۆتایی دێت
ــرۆز  ــی پی ــی کتێب ــی بەپێ ــە یەزدانناس ــدراوە ک ــەوەی پێ ــانازی ئ ــا ش ــەواوی کڵێس ت
بەکاربهێنــن. دەبێــت بــە نوێــژ و بــە وردی هەموو بەشــەکانی کتێبــی پیــرۆز بخوێنینەوە، 
ــەواوی  ــەردەوام ت ــە ب ــک ک ــن. کاتێ ــە تێبگەی ــتی کتێبەک ــای گش ــە وات ــن ل ــو بتوانی تاک
چیرۆکــی کتێبــی پیــرۆز دەخوێنینــەوە، ئــەوەی کــە ڕوون دەبێتــەوە بریتییــە لــەو تیشــک 

و ســەرنجە تایبەتــەی کــە لەســەر عیســایە. 
گــوێ لــە وشــەکانی پۆڵــس بگــرە کــە دەڵێــت: «ئــەو پێــش هەمــوو شــتێکە و هەمــوو 
شــتێکیش بەهــۆی ئــەوەوە یەکیگرتــووە» (کۆلۆســی ١: ١٧). مەســیح کــە پاشــای 
ــەورەی  ــی گ ــە چیرۆک ــووە، ب ــتێکی ڕاگرت ــوو ش ــە هەم ــەیە ک ــەو کەس ــدراوە، ئ بەڵێن
ــی  ــۆ هاتن ــە خــۆش دەکات ب ــادەکاری و ڕێگ ــۆن ئام ــی ک ــی پیرۆزیشــەوە. پەیامن کتێب
پاشــا. پەیامنــی نــوێ هاتنــی پاشــا و ئەرکەکــەی بــۆ هەمــوو جیهــان ڕادەگەیەنێــت. هەر 
بۆیــە، یەزدانناســی بەپێــی کتێبــی پیــرۆز بــە عیســای پاشــا و بەڵێنەکانــی بــۆ ڕزگارکــردن 

ــە مەبەســتی ستایشــکردنی، کۆتایــی دێــت.  ــۆ خــۆی ب ــەوەی گەلێــک ب و کڕین

دەرەنجام
ــۆن  ــن چ ــەوە تێبگەی ــە ل ــامن دەدات ک ــرۆز یارمەتی ــی پی ــی کتێب ــی بەپێ یەزداننان
ــە ســەر عیســای مەســیحی پاشــای  ــرۆز تیشــک دەخات نەخشــەی شــکۆداری کتێبــی پی
ــی  ــو قوتابییەکان ــت وەک ــەی. ئێمــەش دەمانەوێ ــن کڕدراوەک ــە خوێ ــە ب ــدوو و گەل زین
ســەر ڕێگــەی ئەمــواس، چــاو و بیرمــان بکرێتــەوە (لۆقــا ٢٤: ٣١، ٤٥) بــۆ ئــەوەی عیســا 
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ــەوە  ــی دڵامن ــە قوواڵی ــن ل ــو بتوانی ــینەوە تاک ــدا بناس ــورساوە پیرۆزەکان ــوو ن ــە هەم ل
خۆشــامن بوێــت (لۆقــا ٢٤: ٣٢). ئەگــەر بــە شــێوەیەکی دروســت نەخشــەڕێگای کتێبــی 
ــە  ــات ک ــامن بب ــا و گەلەکەی ــەرەو عیس ــت هەمیشــە ب ــەوا دەبێ ــەوە، ئ ــرۆز بخوێنین پی
ئێمەیــن. بــا ئێســتاش پێکــەوە هەندێــك کات لــە خوێندنــی نەخشــەی کتێبــی پیــرۆزدا 
ــا و خواســت و  ــارەی پاش ــۆن دەرب ــە چ ــن ک ــان ببینی ــاوی خۆم ــە چ ــەرببەین و ب بەس
ویســتەکانیەتی کــە ئەویــش بەدەســتهێنانی شــکۆمەندییە لــە رێگــەی کڕێنــەوەی 

ــۆ خــۆی.  گەلەکــەی ب
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وەرزی سێیەم
چیرۆکی گەورەی کتێبی پیرۆز چییە؟ 

بەشی یەکەم
چیرۆکــی کتێبــی پیــرۆز چیرۆکــی خودایــە. چیرۆکــی خــودای پاشــایە. کتێبــی پیــرۆز 
بــە خودایەکــی شــکۆدار دەســت پێــدەکات و کۆتایــی پێدێــت کــە فەرمانــڕەوا و 
حوکمڕانێکــی هەرەبەتوانــا و دەســەاڵتدارە و بەدیهێنــەری هەمــوو جیهانــە (پەیدابــوون 
١؛ ئاشــکراکردن ٢٠- ٢٢)، هەروەهــا بــۆ هەتاهەتایــە وەکــو بــاوک و کــوڕ و ڕۆحــی پیرۆز 
ــە،  ــەم جیهان ــە. ئ ــدا هەی ــەر بەدیهێرناوان ــا خــودا دەســەاڵتی بەس ــە. تەنه ــی هەی بوون
ــە باشــرتین شــکڵ و شــێواز دروســتی کــردووە. ئەمــە  جیهانــی ئێمــە، جیهانێکــە کــە ب
جیهانــی خودایــە و دەســەاڵتی بەســەر هەمــوو شــتێکیدا هەیــە. چیرۆکــی کتێبــی پیــرۆز 
لــە چیرۆکــی پاشــا پێکهاتــووە. هەمــووی دەربــارەی ئــەو پاشــایە و شــکۆمەندییەکەیەتی. 

لــە ســەرەتای هەمــوو شــتێکەوە دەســت پێــدەکات. 

پاشا گەردون بەدیدەهێنێت و پەیامن دەبەستێت
چیرۆکــی خــودا بــە ڕاگەیاندنــی بەدیهێنــان دەســت پێــدەکات: «لــە ســەرەتادا خــودا 
ــا و  ــتێکی بەدیهێن ــوو ش ــودا هەم ــوون ١: ١). خ ــا.» (پەیداب ــی بەدیهێن ئاســامن و زەوی
ــە دەســەاڵتی بەســەر هەمــوو  ــەری هەمــوو شــتێکە هــەر بۆی ــەوەی بەدیهێن ــەر ئ لەب

شــتێکدا هەیــە. 
«یــەزدان تەختــی خــۆی لــە ئاســامن چەســپاندووە و پاشایەتییەکەشــی بەســەر 

(١٩  :١٠٣ (زەبــوورەکان  دەکات.»  فەرمانڕەوایەتــی  هەمووانــەوە 
ــە خــاک و  ــرد ل ــڕ ک ــوو زەوی پ ــی، هەم ــە مەزنەکان ــی وش ــە دەربڕین ــا ب ــا تەنه پاش
دەریــا و ڕووەک و بوونــەوەر، هەروەهــا شــوێنێکی باشــی بــۆ جوانرتیــن بەدیهێرناوەکانی 
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دروســت کــرد بــۆ ئــەوەی لەگــەڵ ئــەودا بژیــن. ســیپارەی پەیدابــوون بــەم جــۆرە باســی 
دەکات:

ــۆی  ــودی خ ــەی خ ــەر وێن ــا، لەس ــۆی بەدیهێن ــەی خ ــەر وێن ــی لەس ــودا مرۆڤ «خ
بەدیهێنــا، بــە نێــر و مــێ بەدیهێنــان.» (پەیدابــوون ١: ٢٧)

بــە پێچەوانــەی بوونەوەرەکانــی دیکــەوە، خــودا مرۆڤــی دروســت کــرد بــۆ ئــەوەی 
پەیوەندییەکــی تایبەتــی لەگەڵــی هەبێــت. ئــادەم و حــەوا کــە تاجــی نێــو بەدیهێرناوانــی 
پاشــا بــوون، لــە وێنــەی خــودا دروســت کــران، لەبــەردەم ئامادەبوونــی پــڕ لــە شــکۆی 
پاشــاکەیان چێژیــان لــە ژیــان وەردەگــرت. خــودا دەیویســت کــە هەڵگرانــی وێنەکــەی، 
ــڕ  ــەردار بــن و زۆر بــن و زەوی پ ــەوە: «ب ــاڵو بکەن ــدا ب ــە هەمــوو زەوی ــەو ل ــەی ئ وێن
بکــەن و بیخەنــە ژێــر ڕکێفتانــەوە. دەســەاڵتدار بــن بەســەر ماســی دەریــا و باڵنــدەی 
ــەوە»  ــدوودا کــە لەســەر زەوی دەجوڵێت ئاســامن و بەســەر هەمــوو بوونەوەرێکــی زین

ــوون ١: ٢٨).  (پەیداب
ــەاڵتی  ــا، دەس ــی بکردب ــودا خزمەت ــری خ ــو چاودێ ــوا وەک ــی دەب ــە تایبەت ــادەم ب ئ
بســەپاندبا – لــە باخچــەی عەدەنەوە دەســتی پێدەکــرد و هەتا تــەواوی زەوی دەگرتەوە. 
پــەروەردگار  «یەزدانــی  هاتــووە:  ١٥)دا   :٢ (پەیدابــوون  لــە  ئیشــەکەی  وردەکاری 
پیاوەکــەی هێنــا و لــە باخچــەی عــەدەن داینــا، بــۆ ئیشــی جوتیــاری و بایــەخ پێدانــی. 
ــە  ــە هەمــان شــێوە ل وەکــو چــۆن کاهیــن چــادری پەرســتنی دەپاراســت، ئادەمیــش ب
ڕێگــەی پاراســتنی باخچــەوە خــودای دەپەرســت و خزمەتــی دەکــرد (ســەرژمێری ٣: ٨). 
ــا کــە هیــچ شــتێکی ناپــاک بێتــە نێــو شــوێنی پیــرۆزی خــوداوە.  ــوا ڕێگــەی نەداب دەب
ــە  ــادەم و حــەوا پێکــەوە بــۆ ئــەوە دروســت کــران کــە چێــژ ل بەپێــی وشــەی خــودا، ئ
ــوان  ــدی لەنێ ــی پەیوەن ــەرەتاوە پەیامن ــە س ــرن. هــەر ل ــودا وەربگ ــی خ ــی جوان بەدیهێنان
ــوون ١- ٢)دا  ــە (پەیداب ــامن» ل ــدە وشــەی «پەی ــەر چەن ــن. ه ــدا دەبینی ــودا و گەلەکەی خ
ــۆ  ــرد ب ــی دروســت ک ــودا مرۆڤ ــە خ ــاژەکان دەریدەخــەن ک ــە ئام ــک ل ــەاڵم زۆرێ ــە، ب نیی
ئــەوەی بــە شــێوەی پەیــامن و بەڵێــن پەیوەنــدی لەگــەڵ دروســت بــکات (ڕۆمــا ٥: ١٢- ٢١). 
ئــەوە لــە شــتێکی خــۆش و جــوان دەچێــت، بــەاڵم پەیــامن بــە وردی واتــای چییــە؟ 
لــەم ڕۆژگارەدا ئــەم وشــەیە زۆر بــەکار نایــەت. بــە کورتــی و پوختــی، پەیــامن بریتییــە 
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لــە «پەیوەســتبوونیكی جــدی و گەرەنتــی ئــەو بەڵێــن و ئەرکانــە دەکات کــە الیەنێــک 
ــۆر دەکرێــت و دادەخرێــت».٦  ــە ســوێندێک م ــە، ب ــدەر داویان ــی بەڵێن ــان دوو الیەن ی
ڕێنامییەکانــی خــودا بــۆ ئــادەم ڕوون و ئاشــکرا بــوون: «یەزدانــی پــەروەردگار پیاوەکــەی 
ــەخ پێدانــی. یەزدانــی  ــاری و بای ــۆ ئیشــی جوتی ــا، ب ــە باخچــەی عــەدەن داین ــا و ل هێن
پــەروەردگار فەرمانــی بــە پیاوەکــە دا و فەرمــووی: تــۆ ئازادیــت لــە هەمــوو درەختەکانی 
ــت،  ــە بخۆی ــە درەختــی زانینــی چاکــە و خراپ ــە ل ــۆت نیی ــەاڵم ب ــت، ب باخچەکــە بخۆی
چونکــە لــەو ڕۆژەی لێــی بخۆیــت بێگومــان دەمریــت» (پەیدابــوون ٢: ١٥- ١٧). 
خــودا کۆمەڵێــک ئــەرک و فەرمانــی بــۆ ئــادەم دیــاری کــرد و بەڵێنــی دا کــە لــە کاتــی 

گوێڕایەڵیــدا بەرەکەتــدار و لــە کاتــی ســەرپێچیدا نەفرەتــی بهێنێتــە ســەر. 

ئامۆژگاری سەبارەت بە وتاردان و فێرکردن

کاتێــک کــە وتــار لەســەر (پەیدابــوون ١) دەدەیــت و فێرکردنــی لەبــارەوە پێشــکەش 
ــت.  ــتگوێ بخەی ــەرەکییەکە پش ــگ و س ــە گرن ــانی بابەت ــە ئاس ــت ب ــت، دەکرێ دەکەی

هــەوڵ بــدە ئــەم جــۆرە پەیوەندییــە دروســت بکەیــت: 
خــودای هەتاهەتایــی کــە هەمــوو شــتێکی بەدیهێنــا (پەیدابــوون ١: ١) ڕۆژێک 	•

هەمــوو شــتێک نوێ دەکاتــەوە (ئیشــایا ٦٥: ١٧؛ ئاشــکراکردن ٢١: ٥). 
وتــاردان و فێرکــردن لەبــارەی ئادەمــەوە، لــە کۆتاییــدا پەیوەنــدی هەیــە بــە 	•

کۆتــا ئادەمــەوە کــە عیســای مەســیحە (ڕۆمــا ٥). 
کــوڕی خــودا ئــەو کەســەیە کــە خــودا لــە ڕێگــەی ئــەوەوە هەمــوو شــتێکی 	•

بەدیهێنــاوە (کۆلۆســی ١: ١٥- ٢٠؛ عیربانییــەکان ١: ١- ٣).
یــەزدان لــە ڕێگــەی بەڵێنــی زارەکــی و ســوێند و پەیامنــەوە گەلەکــەی کــۆ دەکاتــەوە. 
دواتــر لــە چیرۆکــی کتێبــی پیــرۆزدا بۆمــان دەردەکەوێــت کــە پەیامنــەکان بــۆ ئەوەیــە 
حوکــم و فەرمانڕەوایــی پاشــایانەی خــودا دامبەزرێنێــت و فراوانــی بــکات. بــەاڵم لەگــەڵ 
ــوان و  ــادا ج ــی پاش ــە جیهان ــتێک ل ــوو ش ــرۆزدا، هەم ــی پی ــی کتێب ــتپێکی چیرۆک دەس

ناوازەیــە. 
 Sealed with an Oath: Covenant in God’s Unfolding Purpose, New Studies in Biblical Theology  ٦

(Downers Grove, IL: Intervarsity Press, 2007), 43
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پاشا نەفرەت دەکات
چیرۆکــی کتێبــی پیــرۆز بــە چیرۆکێكــی شــاد دەســت پێــدەکات. بــەاڵم ئاســوودەیی و 
ــا  ــادەم شکســتی هێن ــا. ئ ــی نەم ــوون ٣)دا بوون ــە (پەیداب ــوون ١ – ٢) ل ــی (پەیداب ئارامی
و نەیتوانــی پاســەوانی لــە شــوێن و گەلــی خــودا بــکات و بیانپارێزێــت. ئــادەم و حــەوا 
لــە جێگــەی ئــەوەی کــە گــوێ لــە دەنگــی باشــی بەدیهێنــەر و پاشــاکەیان بگــرن، گێالنــە 
گوێیــان لــە دەنگــی پــڕ لــە فێــڵ و تەڵەکــەی بەدیهێرناوێــک گــرت. بــۆ یەکــەم جار ئاشــنای 
ــەر  ــەکار و هەڵخەڵەتێن ــس، خراپ ــەیتان، ئیبلی ــە ش ــر ب ــە دوات ــەوەی ک ــار، ئ ــەدکار، م ب
دەنارسێــت. مارەکــە حــەوای هەڵخەڵەتانــد. لێــی پرســی: «ئایــا ڕاســتە خــودا فەرموویەتی: 

بۆتــان نییــە لــە هیــچ درەختێکــی باخچەکــە بخــۆن؟» (پەیدابــوون ٣: ١). 
ــا بڕیــاری لەســەر ئــەوە دەدا  هەتــا ئــەم خاڵــە لــە چیرۆکەکــەدا، تەنهــا خــودای دان
کــە چ شــتێک بــۆ بەدیهێرناوەکانــی باشــە (پەیدابــوون ١: ٤، ١٠، ١٢، ٢١، ٢٥، ٣١، ٢: ١٧- 
١٨). بــەاڵم مارەکــە حــەوای هەڵخەڵەتانــد بــە نکۆڵــی کــردن لــە وشــە و گومــان کــردن 
لــە باشــی و چاکیــی خــودا. شــەیتان تووشــی ڕاڕایــی کــرد و بــەو هۆیــەوە حــەوا لــە دژی 

پاشــا بــاش و داناکــەی وەســتایەوە:
ــارەزووی  ــوو، چــاو ئ ــاش ب ــۆ خــواردن ب ــە ب ــەری دارەک ــی ب ــە بین «کاتێــک ئافرەتەک
دەکــرد و وات لــێ دەکات دانــا بیــت، لــە بەرەکــەی کــردەوە و خــواردی، دایــە 

مێردەکەشــی کــە لەگەڵــی بــوو، ئەویــش خــواردی.» (پەیدابــوون ٣: ٦) 
ــە وشــە باشــەکانی پاشــا  ــە گــوێ ل ــە دانایان ــەوەی ک ــە جێگــەی ئ ــادەم و حــەوا ل ئ

ــرت.  ــە گ ــە دەنگــی مارەک ــان ل ــتانەوە و گوێی ــی وەس ــە دژی ــرن، ل ــان بگ چاکەکەی

ئامۆژگاری سەبارەت بە وتاردان و فێرکردن

ــە  ــەوەی حــەوا ک ــە ن ــوون ٣) ببەســتەوە ب ــە (پەیداب ــەردون ل نەفرەتەکــەی ســەر گ
ســەری مارەکــە پــان دەکاتــەوە، ئــەوەی کــە لــە ڕێگــەی بــوون بــە نەفرەتــەوە، ئێمــە 
لــە نەفــرەت ڕزگار دەکات (گەالتیــا ٣: ١٣)، وە بەهــۆی ئــەوەوە «خــودی بەدیهێــرناو لــە 
کۆیالیەتــی گەندەڵــی ئــازاد دەکرێــت تاکــو هاوبــەش بێــت لــە سەربەســتی شــکۆمەندی 

مندااڵنــی خــودا» (ڕۆمــا ٨: ٢١). 
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دەکرێــت بــە ئاســانی وتارێــک لەبــارەی (پەیدابــوون ٣)ەوە بدەیــت و تیشــک بخەیتە 
ــەوە و  ــادەم تاقیکرای ــت: «ئ ــەوە و بڵێی ــی و تاقیکردن ــەوەی ڕاڕای ــەر ڕووبەڕووبوون س
شکســتی خــوارد. چــۆن دەتوانیــن تووشــی ڕاڕایــی بیــن و وەکــو ئــادەم شکســت 
نەخۆیــن؟» بــەاڵم ڕاســتییەکە ئەوەیــە کــە بەپێــی (ڕۆمــا ٥)، ئێمــە بەهــۆی ئادەمــەوە 
شکســتامن خــواردووە. ئــەو نوێنــەری پەیــامن بــوو و شکســتی خــوارد، ئێمــە بەهــۆی 
ئــەوەوە گوناهباریــن. ئێمــە پێویســتیامن بــە ئادەمێکــی دڵســۆزە، ئادەمێــک کــە تاقــی 
ــوڕە  ــەو ک ــیح ئ ــای مەس ــان عیس ــۆزە. بێگوم ــی دڵس ــە کوڕێک ــەملاندی ک ــەوە و س کرای

ــا ٤: ١- ١٣).  ــۆزەیە (لۆق دڵس
دەرەنجامــی گوناهەکــەی ئــادەم و حــەوا کارەســاتبار بــوو. لۆمــە و سەرزەنشــتکردنی 
کەســانی دیکــە، هــەر زوو خــۆی دەرخســت: «ئــەو ئافرەتــەی پێــت دام لەگەڵــم بێــت، 
ــە  ــوون ٣: ١٢). نەفرەتەک ــدام، منیــش خــواردم» (پەیداب ــەو دارەی پێ ــەری ئ ــە ب ــەو ل ئ
ــە  ــی یاخیبوون ــە تاڵەکان ــان نیشــان دەدات. بەرهەم ــوان ژن و پیاوم ــەی ناکۆکــی نێ وێن
ــەو  ــۆی ئ ــت. بەه ــۆ دەگرێ ــوون لەخ ــدان و ئاوارەب ــردن و حوکم ــان، م گەردونییەکەی
یاخیبوونەیانــەوە، خــودا لــە جیاتــی بەرەکــەت، نەفرەتــی بەســەریاندا بارانــد (پەیدابوون 
٣: ١٤- ١٩). بــەاڵم تەنانــەت لــەو ڕۆژە تاریــک و ڕەشەشــدا، تیشــکی ئومێــدی داهاتــوو 
ــات.  ــاو دەب ــەوەی حــەوا مارەکــە لەن ــەزدان بەڵێنــی دا کــە ڕۆژێــک ن ــەدی دەکــرا. ی ب

یــەزدان فەرمــووی: 
ــەوەی  ــۆ و ن ــەوەی ت ــوان ن ــە، نێ ــۆ و ئافرەتەک ــوان ت ــە نێ ــش دەخەم «دوژمنایەتی
ئــەوەوە. نــەوەی ئــەو ســەرت پــان دەکاتــەوە و تــۆش پاژنــەی پێــی دەکوتیــت.» 

(١٥  :٣ (پەیدابــوون 
ئــەم شــەڕەی نێــوان مارەکــە و نــەوەی حــەوا هەتــا کۆتایــی چیرۆکــی کتێبــی پیــرۆز 
ــەدەن  ــەی ع ــە باخچ ــەوە ل ــۆی یاخیبوونیان ــەوا بەه ــادەم و ح ــت. ئ ــەردەوام دەبێ ب
دەرکــران و ڕاپێچــی ڕۆژهــەاڵت کــران و لــە خزمــەت پاشــا دوور کەوتنــەوە. ژیــان لەژێــر 
ــالن و  ــودادا پ ــی خ ــاش و چاک ــی ب ــە جیهان ــان ل ــە ژی ــوو ک ــۆرە نەب ــەو ج ــدا ئ نەفرەت

ــوو.  ــۆ داڕێژراب بەرنامــەی ب
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پاشا حوکم دەدات
ــرت  ــەرەو خراپ ــەوە ب ــە خراپ ــەدەن ل ــەی ع ــی باخچ ــە ڕۆژهەاڵت ــان ل ــەوە ژی بەداخ
ڕۆیشــت. لەگــەڵ هاتنــی گونــاه بــۆ نێــو جیهــان، زۆر شــتی خــراپ لــە جیهانــی باشــی 
پاشــادا ڕوویــدا. لــە دوای چەنــد بەشــێک لــە بەدیهێنانــەوە، نــوورساوە: «یــەزدان بینــی 
کــە خراپــەکاری مــرۆڤ لەســەر زەوی زۆر بــووە، هەروەهــا هەمــوو بیروبۆچوونەکانــی 
دڵیشــی بــە درێژایــی ڕۆژ تەنهــا لــەالی خراپەیــە» (پەیدابــوون ٦: ٥). حــەز و ئــارەزووی 
ــە  ــان ل ــاو حەزی ــت؛ بەڵكــو ژن و پی ــە خــودا بگرێ ــز ل دڵــی مــرۆڤ چیــرت نایەوێــت ڕێ

خراپەکارییــە و دڵیــان «بــە درێژایــی ڕۆژ تەنهــا لــەالی خراپەیــە». 
بــەاڵم پیاوێــک بــە نــاوی نــوح، جێگــەی ڕەزامەنــدی خــودا بــوو (پەیدابــوون ٦: ٨). 
خــودا بڕیــاری دا کــە لــە ڕێگــەی الفاوێکــەوە جیهــان حوکــم بــدات بــەاڵم بەزەیــی بــە 
ــە ڕێگــەی یــەک کەســەوە، گەلێــک  ــدا بێتــەوە (پەیدابــوون ٦- ٨). ل نــوح و خێزانەکەی
ڕزگاری بــوو. لــە دوای ئــەوە خــودا پەیامنێکــی لەگــەڵ نــوح بەســت و بەڵێنــی دا کــە 
ــووی:  ــەزدان فەرم ــەوە. ی ــران ناکات ــێوەیە وێ ــەو ش ــان ب ــە جیه ــی دیک ــز جارێك هەرگی
ــوو  ــە، هەم ــی دیک ــز جارێک ــپێنم، هەرگی ــوە دەچەس ــەڵ ئێ ــۆم لەگ ــی خ ــن پەیامن «م
ــت  ــاو وا نابێ ــە الف ــز جارێکــی دیک ــاو ناچــن، هەرگی ــاو لەن ــاوی الف ــە ئ ــەران ب گیانلەب

ــوون ٩: ١١).  ــکات» (پەیداب ــران ب ــەواوی وێ ــە ت زەوی ب
ــەردەوام  ــە دژی پاشــا ب ــان ل ــی جیه ــەدوای الفاوەکــەش، یاخیبوون ــەت ل ــەاڵم تەنان ب
ــە جێگــەی ئــەوەی کــە خەڵكــی  بــوو و کێشــەی دڵــی مــرۆڤ وەکــو خــۆی مایــەوە. ل
ڕێــز لــە نــاوی پاشــا بگــرن و شــکۆداری بکــەن و کارەکانیــان ڕەنگدانــەوەی نــاوی ئــەو 
ــوون ١١: ٤). هــەر  ــان دروســت بکــەن (پەیداب ــۆ خۆی ــان دا کــە ناوێــك ب بێــت، هەوڵی
بۆیــە خــودا پــەرش و بــاڵوی کردنــەوە، چونکــە پــالن و بەرنامــەی دیکــەی هەبــوو. نــاوی 
خــۆی بــە هەمــوو جیهــان دەناســێنیت، ئــەو کارەش لــە ڕێگــەی ئیرباهیمــەوە دەکات. 

ئامۆژگاری سەبارەت بە وتاردان و فێرکردن

ــە کاتــی حوکمدانیشــدا، ســۆز و میهرەبانــی نیشــان دەدات. چیرۆکــی  تەنانــەت خــودا ل
ــە خــودا  ــان دەکات ک ــی فێرم ــە ڕوون ــاو، ب ــە چنگــی الف ــوح و خێزانەکــەی ل ــی ن ڕزگارکردن
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ئــەو کەســانە ڕزگار دەکات کــەوا متامنــەی پــێ دەکــەن، تەنانــەت ئەگــەر ژمارەشــیان کــەم 
بێــت (یەکــەم پەتــرۆس ٣: ٢٠؛ دووەم پەتــرۆس ٢: ٥). خــودا بەجێاموەکانــی گەلەکــەی ڕزگار 
دەکات، تەنانــەت ئەگــەر وا دەربکەوێــت کــە هەمــووان پشــتیان تێکــردووە (ڕۆمــا ١١: ٢- ٦). 

پاشا بەرەکەتدار دەکات
ــە  ــدا ل ــەواوی جیهان ــە ت ــی شانشــینەکەی ب ــۆ فراوانکردن ــی خــودا ب ــوو پالن وا دیارب
الیــەن مارەکــە و گوناهــەوە ڕێگــری لێکــرا. لەگــەڵ ئەوەشــدا، پاشــا نــەک تەنهــا حوکمــی 
ــەوە  ــوری کلدانیی ــە خاکــی ئ ــەزدان کەســێكی ل ــداری کــردن. ی ــەدان، بەڵكــو بەرەکەت ن
بانــگ کــرد  کــە نــاوی ئەبــرام بــوو (دواتــر بــە ئیرباهیــم دەنارسێــت). خــودا بەڵێنــی دا 
کــە نــاوی ئــەم پیــاوە مــەزن بــکات و لە ڕێگــەی ئــەو و نەوەکانیــەوە جیهــان بەرەکەتدار 
بــکات. خــودا پالنــی دانــا کــە لــە ڕێگــەی ئیرباهیمــەوە گــەل و نەتەوەیــەک پێکبهێنێــت، 
نەتەوەیەکــی نائاســایی و پیــرۆز. بــەو شــێوەیە خــودا پالنــی دانــا کــە جیهــان لــە ڕێگــەی 

نــەوەی ئیرباهیمــەوە بەرەکەتــدار بــکات. 
«دەتکەمــە نەتەوەیەکــی مــەزن، بەرەکەتــدارت دەکــەم، نــاوت مــەزن دەکــەم، 
ــەم،  ــان دەک ــەن بەرەکەتداری ــۆ دەک ــت ب ــەی داوای بەرەکەت ــەت. ئەوان ــە بەرەک دەبیت
نەفرەتیــش لــە نەفرەتکارانــت دەکــەم. هەمــوو نەتەوەکانــی ســەر زەویــش لــە ڕێگــەی 

ــوون ١٢: ٢- ٣) ــن.» (پەیداب ــدار دەب ــۆوە بەرەکەت ت
ئیرباهیمــەوە  خێزانــی  لــە  پاشــاش  چەندیــن  تەنانــەت  کــە  فەرمــووی  یــەزدان 
ســەرهەڵدەدەن (پەیدابــوون ١٧: ٦، ١٦). خــودا بەڵێنــی دا کــە ئیرباهیــم و خێزانەکــەی 
بەرەکەتــدار دەکات و فەرمانڕەوایــی و پاشــایەتییان پــێ دەبەخشــێت. ئــەم بەڵێنانــەی 

ــوون ١٥).  ــرد (پەیداب ــۆر ک ــەوە م ــی دیك ــەی پەیامنێک ــە ڕێگ ل
ــر  ــم پی ــوو: ئیرباهی ــەدا هەب ــوو ئەمان ــە هەم ــکرا ل ــەیەکی ڕوون و ئاش ــەاڵم کێش ب
ــی  ــوو. بەپێ ــەزۆک ب ــت)، ن ــگ دەکرێ ــارا بان ــە س ــر ب ــە دوات ــی (ک ــارایی خێزان ــوو، س ب
بیروبۆچوونــی مرۆیــی، نەدەکــرا و مەحــاڵ بــوو کــە ئیرباهیــم ببێتــە خاوەنــی کوڕێــک. 
بــەاڵم ئیرباهیــم بــاوەڕی کــرد و ئــەوەی بــە ڕاستودروســتی بــۆ دانــرا (پەیدابــوون ١٥: ٦).  
خــودا بەڵێنەکــەی خــۆی پاراســت و بــە پەرجــوو ســارا و ئیرباهیمــی بەتەمــەن 
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بوونــە خاوەنــی منداڵێــک. لــەم خاڵــە بــەوالوە لــە پەیامنــی کۆنــدا، باقیــی چیرۆکەکــە 
تیشــک دەخاتــە ســەر خێزانــی ئیرباهیــم: ئیســحاق (پەیدابــوون ٢٢: ١٧- ١٨)، یاقــوب 
(پەیدابــوون ٣٥: ١١) و دوازدە کوڕەکــەی یاقــوب (پەیدابــوون ٤٩). هەرچەندە ســیپارەی 
پەیامنــی کــۆن بــە خێزانــی ئیرباهیــم لــە دەرەوەی خاکــی بەڵێنــدراو کۆتایــی پێدێــت، 
بــەاڵم داهاتوویەکــی پرشــنگداریان دەبێــت. یاقــوب، کــە نــەوەی گــەورەی ئیرباهیــم بــوو 
و بــە ئیرسائیــل نارسابــوو، پێشــبینی ئــەوەی کــرد کــە لــە ڕۆژانــی کۆتاییــدا «شــێرێکی 

پاشــا» لــە نــەوەی یەهــودای کوڕیــەوە دێــت. لەبــارەی ئــەم پاشــایەوە گوتــی: 
«داردەســتەکە لــە یەهــودا دانابڕێــت، گۆچانــی فەرمانکردنیــش لەنێــوان قاچەکانــی، 
ــن.»  ــەچ دەب ــەو ملک ــۆ ئ ــەر ب ــەالن ه ــی، گ ــە خاوەنیەت ــت ک ــە دێ ــەو کەس ــا ئ هەت

(پەیدابــوون ٤٩: ١٠)
ــەوە و  ــان دەکات ــە پ ــە مارەک ــت ک ــە دەبێ ــەو کەس ــوو ئ ــایەی داهات ــەم پاش ــا ئ ئای
بەرەکەتــی خــودا بــۆ جیهــان دەگەڕێنێتــەوە و بــۆ شــکۆی خــودا حوکــم و فەرمانڕەوایــی 

ــک دەکات؟ گەلێ

ئامۆژگاری سەبارەت بە وتاردان و فێرکردن

ــت،  ــوون ١٢) پێشــکەش دەکەی ــە (پەیداب ــار و فێرکــردن ســەبارەت ب کاتێــک کــە وت
ــۆ هەمــوو گــەالن  ــۆ هەمــوو جیهــان، ب تیشــک بخــەرە ســەر پالنــی ڕزگاریــی خــودا ب
لــە ڕێگــەی بــاوەڕ بــە عیســای مەســیحەوە. ویســت و خواســتی دڵــی خــودا بــۆ 
ــا ٢٨»ەوە  ــە ئەرکــە گرنگەکــەی «مەت بەرەکەتدارکردنــی «هەمــوو نەتــەوە و گــەالن» ل
ســەریهەڵنەدا، بەڵکــو پالنــی خــودا هــەر لــە ســەرەتاوە ئــەوە بــوو کــە جیهــان بەرەکەتدا 
بــکات و ئــادەم و حــەوا بــەردار بــن و جیهــان پــڕ بکــەن لــە هەڵگرانــی وێنــەی خــودا 
کــە شــکۆ و مەزنــی خــودا دەردەخــەن. وە لــە ڕێگــەی ئیرباهیــم و لــە ئیرباهیمــدا، خــودا 
ناوێــک بــۆ خــۆی دروســت دەکات، وە ئیرباهیــم دەبێتــە باوکــی هەمــوو ئەوانــەی کــە 
بــاوەڕ دەهێنــن (گەالتیــا ٣: ٧- ٩). خــودا ئــەم بەڵێنــەی بــە یاقوبــی نــەوەی ئیرباهیــم 
ــۆوە  ــە پشــتی ت ــن، پاشــایانیش ل ــۆوە دەب ــە ت ــەوە ل ــەک و کۆمەڵێــک نەت دا: «نەتەوەی
دەردەچــن» (پەیدابــوون ٣٥: ١١). خــودا لــە ڕێگــەی عیســای مەســیحەوە کــە لــە نەوەی 

ــا ٣: ١٦).  ــە تــەواوی بەڵێنــەکان جێبەجــێ دەکات (گەالتی ئیرباهیمــە، ب
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پاشا ڕزگار دەکات
ــان  ــکات و ژمارەی ــدار ب ــەی بەرەکەت ــم و خێزانەک ــە ئیرباهی ــوو ک ــی داب خــودا بەڵێن
ــە  ــرد ب ــتی ک ــە دەس ــەو کات ــە ئ ــەم بەڵێن ــکات. ئ ــر ب ــامن زیات ــتێرەکانی ئاس ــە ئەس ل
جێبەجێبــوون کاتێــک کــە ژمــارەی گەلــی ئیرسائیــل لــە میــرسدا زیــادی کــرد: «نــەوەی 
ئیرسائیــل بــەردار بــوون، زۆر زیــاد بــوون و زۆر و توانادارتــر بــوون، خاکەکــە پــڕ 
ــی  ــودا دژایەت ــی خ ــەدەن، پالن ــو ع ــەر وەک ــەاڵم ه ــوون ١: ٧). ب ــەوان» (دەرچ ــوو ل ب
کــرا. گەلــی ئیرسائیــل لــە الیــەن فیرعەونــە کرایــە کۆیلــە و لەژێــر دەســتی پاشــایەکدا 
ئــازار و ناخۆشــییەکی زۆریــان چەشــت (دەرچــوون ١- ٢). گەلــی خــودا هاواریــان 
ــان بــکات – وە خــودا  ــە کــۆت و بەنــد ڕزگاری ــا تاکــو ل ــۆ پاشــا ڕاســتەقینەکەیان هێن ب

ــوون ٢: ٢٣- ٢٤).  ــوو (دەرچ ــاد ب ــە ی ــم ل ــەڵ ئیرباهی ــەی» لەگ «پەیامنەک

ئامۆژگاری سەبارەت بە وتاردان و فێرکردن

دەرچوونــی گەلــی ئیرسائیــل لــە کــۆت و بەنــدی میرسییــەکان ئاماژە بــە دەرچوونێکی 
مەزنــرتی گەلــی خــودا دەکات لــە ڕێگــەی خاچــی مەســیحەوە (کۆلۆســی ١: ١٢- ١٤). 
بەرخــی پەســخە ئاماژەیــە بــۆ بەرخــی بــێ لەکــە و تەواویــی خــودا کــە گوناهــی جیهــان 

الدەبــات (یۆحەنــا ١: ٢٩). قەشــە (تیــم کێڵــەر) دەڵێــت:

بیهێنــە پێــش چــاوی خــۆت کــە لــەدوای یەکــەم خواردنــی پەســخە لــە میرسدایــت. 
ــرەدا چــی  ــن و لێ ــوە کێ ــان: «ئێ ــت بگوتب ــتاندبا و پێ ــت ڕابوەس ــەر ئیرسائیلییەکان ئەگ
ڕوودەدات؟» ئــەوا دەیانگــوت: «مــن کۆیلــە بــووم و حوکمــی مردنــم بەســەردا درابــوو، 
بــەاڵم پەنــام بــۆ خوێنــی بەرخەکــە بــرد و لــە کــۆت و بەنــدی کۆیالیەتــی ڕزگارم بــوو، وە 
ئێســتا خــودا لەنێــوان ئێمــەدا دەژی و ئێمــە بــۆ خاکــی بەڵێنــدراو شــوێنی دەکەویــن.» 

ئەمــە ڕێــک ئــەو شــتەیە کــە ئەمــڕۆ بــاوەڕداران دەیڵێــن.٧ 
ــە  ــە ببێت ــردەوە ک ــەرزی ک ــوون ٣) و ب ــەوت (دەرچ ــا دەرک ــۆ موس ــەزدان ب ــە ی بۆی
ــتی  ــە دەس ــا و ب ــەی موس ــە ڕێگ ــەزدان ل ــێوەیە ی ــەو ش ــل. ب ــی ئیرسائی ڕزگارکاری گەل
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ــە (دەرچــوون ١٢)،  ــە و تەواوەک ــێ لەک ــی بەرخــە ب ــای خــۆی و خوێن ــز و توان ــڕ هێ پ
گەلەکــەی لــە میــرس ڕزگار کــرد. ڕزگارکردنــی ئیرسائیلییــەکان لــە دەریــای ســوور بــووە 
ــان بگێــڕن (دەرچــوون ١٤).  ــەوەی کــە هەمــوو خەڵكــی ئاهەنگــی ڕزگاربوونی هــۆی ئ
ــدا  ــەڵ گەل ــا لەگ ــە، موس ــە مەزن ــەو کارە ڕزگاریی ــەر ئ ــە هەمب ــە ل ــو کاردانەوەی وەک

ــوت: ــان گ ــا مەزنەکەی ــکردن پاش ــۆ ستایش ــان ب گۆرانییەکی
ــەرزە  ــۆ پایەب ــێ وەک ت ــە؟ ک ــدەکان وەک تۆی ــو خوداوەن ــێ لەنێ ــەزدان، ک ــەی ی «ئ
ــەزدان  ــوڕهێنەر؟ ی ــتکەری کاری سەرس ــکۆمەندی، دروس ــە ش ــامناک ل ــرۆزی، س ــە پی ل

پاشــایەتی دەکات بــۆ هەتاهەتایــە.» (دەرچــوون ١٥: ١١، ١٨). 
ــان  ــوو جیه ــە هەم ــەکان، ب ــدی میرسیی ــۆت و بەن ــە ک ــودا ل ــی خ ــی گەل ڕزگارکردن
نیشــان دەدات کــە هیــچ کەســێك وەکــو یــەزدان نییــە. ئــەو پاشــایە و بــۆ هەتاهەتایــە 

ــی دەکات.  ــم و فەرمانڕەوایەتی حوک

پاشا فەرمان دەدات
دوای ئــەوەی کــە خــودا گەلــی ئیرسائیلــی لــە میــرس ڕزگار کــرد، بەو جــۆرەی کــە بەڵێنی 
ــا دەرخســت،  ــۆ موس ــۆی ب ــەزدان خ ــە ی ــک ک ــینا. کاتێ ــوی س ــە کێ ــی هێنای ــوو ئەوان داب
فەرمــووی: «مــن لەگەڵــت دەبــم، ئەمــەش دەبێتــە نیشــانە بــۆت کــە مــن تــۆم نــاردووە، 
ــوە خــودا دەپەرســنت»  ــەم کێ ــوە لەســەر ئ ــت، ئێ ــرسەوە دەردەهێنی ــە می ــەل ل کاتێــک گ
ــۆی  ــی خ ــە کات ــەکە ک ــە باش ــە خاک ــودا بیانبات ــە خ ــەوەی ک ــش ئ ــوون ٣: ١٢). پێ (دەرچ
بەڵێنــی بــە ئیرباهیــم دابــوو، وشــە باشــەکانی بــۆ گەلەکــەی لــە کێــوی ســینا ئاشــکرا کــرد. 
ئیرسائیــل، کــە خــودا بــە کــوڕە نۆبــەرەی خــۆی نــاوزەدی دەکات (دەرچــوون ٤: ٢٢)، 
دەبنــە جۆرێــک لــە نوێنــەری کاهینیەتــی هەمــوو جیهــان، ڕێــك وەکــو ئــادەم. ســەرنجی 
ئــەوە بــدە کــە یــەزدان پێــی فەرمــوون: «ئەگــەر ئێــوە بــە تــەواوی گوێــم لــێ بگــرن و 
پەیامنەکــەم بپارێــزن، ئــەوا گەنجینەیەکــی تایبــەت دەبــن بــۆ مــن لەنێــو هەمــوو گەالن. 
ــان  ــایەتی کاهین ــە پاش ــۆم دەبن ــوە ب ــەاڵم ئێ ــە، ب ــی من ــوو زەوی ه ــدە هەم هەرچەن
ــی  ــە پیرۆزبوون ــت ک ــودا دەیویس ــوون ١٩: ٤- ٦). خ ــرۆز.» (دەرچ ــی پی و نەتەوەیەک
ــن، چونکــە  ــرۆز ب ــەوەی پیرۆزبوونــی پاشــاکەیان بێــت: «دەبێــت پی ئیرسائیــل ڕەنگدان
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ــل  ــی ئیرسائی ــەر گەل ــەکان ١٩: ٢). ئەگ ــم» (لێڤیی ــی پەروەردگارتان ــرۆزم، یەزدان ــن پی م
ــە گەلێکــی  ــەوا دەبن ــن، ئ ــی ب ــکات و گوێڕایەڵ ــەزدان ب ــە وشــە باشــەکانی ی ــە ب متامن
بــێ هاوتــا کــە دانایــی پاشــاکەیان بــە هەمــوو خەڵكــی جیهــان نیشــان دەدەن. گەلــی 
ئیرسائیــل بــە ئەنجامــدان و پاراســتنی فەرمــان و ڕاســپاردەکانی پاشــا، دانایــی خــودا بــۆ 

ــار ٤: ٤- ٦).  ــان دەردەخــەن (دواوت جیه
بــەاڵم ئیرسائیلیــش وەکــو ئــادەم نیشــانی دا کــە کوڕێکــی بــێ بــاوەڕە و ســەرپێچی 
وشــە باشــەکانی خــودا دەکات. تەنانــەت کاتێــک کە موســا لەســەر کێوی ســینا ســەرقاڵی 
رسوش و وەحــی خودایــی بــوو، گەلــی ئیرسائیــل لــە خــوارەوە خەریکــی دروســتکردنی 
ــەی بەســت،  ــەڵ گەلەک ــا پەیامنێكــی لەگ ــوون (دەرچــوون ٣٢). پاش ــەر ب ــت و پەیک ب

بــەاڵم ئــەوان پێشــێلیان کــرد. 
موســا پەرۆشــی ئامادەبوونــی ڕووی خــودا بــوو بــۆ ئــەوەی لەگــەڵ گەلــی ئیرسائیلــدا 
بڕواتــە نێــو خاکــی بەڵێنــدراوەوە، بۆیــە نێوانگــری بــۆ گــەل کــرد (دەرچــوون ٣٤). خــودا 
بەڵێنــی دا کــە ئامادەیــی ئــەو لــە ئیرسائیــل جــودا نابێتــەوە، بــەاڵم حوکمــی ئــەم نــەوە 
خراپــەکارە دەدات. بــەو هۆیــەوە چــل ســاڵ لــە چۆڵەوانیــدا مانــەوە، هەتــا توانیــان پــێ 

بخەنــە نێــو ئــەو خاکــەی کــە  بەڵێنیــان پێدرابــوو.
بــە درێژایــی ئــەو ماوەیــەی کــە گەلــی خــودا لــە چۆڵەوانیــدا بــوون، پاشــا لەنێویــان 
ــگاو  ــە هەن ــگاو ب ــەڕی پشــوودرێژییەوە هەن ــوو و بەوپ ــن ب ــو چــادری چاوپێکەوت لەنێ
ڕێنامیــی دەکــردن. بــەاڵم دیســان گەلــی ئیرسائیــل، بــە پێچەوانــەی ئیرباهیمــەوە ڕەتیــان 
کــردەوە کــە بــە بــاوەڕەوە هەڵســوکەوت بکــەن (ســەرژمێری ١٤: ١١؛ دواوتــار ١: ٣٢؛ ٩: 
٢٣؛ زەبــوورەکان ٩٥). بــە ڕادەیــەک کــە موســا لــە کۆتایــی ژیانیــدا دڵنیــا نەبــوو لــەوەی 

کــە گەلــی ئیرسائیــل لــەدوای ئــەو گوێڕایەڵــی یــەزدان دەبــن (دواوتــار ٣١: ٢٩). 
هەتــا ئــەم خاڵــەی چیرۆکەکــە، دەردەکەوێــت کــە ئــەوە کێشــەی دڵــە کــە هــۆکاری 
ــی  ــی یاخیبوون ــە کات ــەر ل ــە ه ــی، ک ــەر مرۆڤایەت ــۆ س ــییە ب ــەاڵ و ناخۆش ــی ب هێنان
ــەر  ــە ئەگ ــە ک ــەوەش ڕوون ــا ئ ــار ٣١: ٢٠- ٢١). هەروەه ــەوە (دواوت ــەوە ماوەت ئادەم
بڕیــار بێــت ڕۆژێــک لــە ڕۆژان هــەر شــتێک بگۆڕدرێــت، دەبێــت کەفــارە بــۆ بێباوەڕیــی 

ــان بگۆڕدرێــت.  ــی خــودا بدرێــت و پێویســتە دڵی گەل



30

ــی  ــە بەردەوامەکان ــە. قوربانیی ــە داهاتوودای ــە ل ــەم گۆڕین ــدی ئ ــۆن؟ ئومێ ــەاڵم چ ب
ــا  ــتی کۆت ــە پێویس ــاژە ب ــوو، ئام ــی داب ــینا فەرمان ــوی س ــە کێ ــودا ل ــە خ ــارەت ک کەف
قوربانــی لــە داهاتــوودا دەکات. تەنانــەت موســا بــە تامەزرۆییــەوە چاوەڕێــی ئــەو ڕۆژە 
دەکات کــە پاشــا دڵــی گەلەکــەی خەتەنــە دەکات (دواوتــار ٣٠: ٦)، کاتێــک کــە ڕۆحــی 

ــان (ســەرژمێری ١١: ٢٩).  ــە ســەر هەمووی خــودا دێت

ئامۆژگاری سەبارەت بە وتاردان و فێرکردن
ئــەو شــکڵ و شــێوازی قوربانییــەی کــە لــە شــەریعەتی موســادا ئامــاژەی پــێ کــراوە، 
ــە عیســا،  ــە دەمانگەیەنێــت ب ــەوە ک ــرۆزدا دەکات ــی پی ــو چیرۆکــی کتیب ــەک لەنێ ڕێگای
ئــەو قوربانییــە بــێ گوناهــەی کــە بــووە کەفارەتــی گوناهەکانــی خەڵكــی (ڕۆمــا ٣: ٢٥؛ 

ــا ٢: ٢؛ ٤: ١٠).  ــەکان ٢: ١٧؛ یەکــەم یۆحەن عیربانیی

کاتێــک کــە لەســەر ئــەو دەقانــە فێرکــردن و وتــار پێشــکەش دەکەیــت کــە بــەوردی 
لەگــەڵ  پەیوەندییــەک   ،(٢٥ (دەرچــوون  کــردووە  چاوپێکەوتنیــان  چــادری  باســی 
بەشــەکانی دیکــەی کتێبــی پیــرۆز دروســت بکــە کــە باســی نیشــتەجێبوونی خــودا لەگەڵ 
ــت.  ــە بێ ــی پەیوەندییەک ــد و چەق ــا ناوەن ــە عیس ــدە ک ــەوڵ ب ــەن و ه ــەی دەک گەلەک
ــەوە دەســت  ــە عەدەن ــەوە، کــە ل ــرۆز دەگرێت ــەواوی چیرۆکــی کتێبــی پی ــە ت ــەم بابەت ئ
پێــدەکات. بابەتــە ســەرەکییەکە لــە چــادری پەرســتنەوە دەســتپێدەکات و دواتــر دەڕوات 
بــۆ پەرســتگای ئۆرشــەلیم، ئینجــا بــۆ خــودی خــودا کــە لەنێــو گەلەکەیــدا «نیشــتەجێ 
بــوو» بەهــۆی مەســیحەوە کــە وشــەی هەتاهەتاییــە و جەســتەی پۆشــی (یۆحەنــا ١: ١٤). 

بەهــۆی مەســیحەوە، کڵێســا بــوو بــە پەرســتگای نوێــی خــودا (یەکــەم کۆرنســۆس ٣: 
١٦- ١٧؛ دووەم کۆرنســۆس ٦: ١٦؛ یەکــەم پەتــرۆس ٢: ٤- ٥). ڕۆژێــک دێــت کــە خــودا 
لــە ئۆرشــەلیمی نوێــدا لەگــەڵ گەلەکەیــدا نیشــتەجێ دەبێــت (ئاشــکراکردن ٢١- ٢٢). 
ــۆ شــارێك  ــە پەرســتگادا، ڕێگــە ب ــرۆز، کــە ژورێکــی چوارگۆشــەییە ل شــوێنی هــەرە پی
خــۆش دەکات کــە لــە شــێوەی چوارگۆشــەدایە (ئاشــکراکردن ٢١: ١٦). بــە جۆرێــک لــە 
ــراوە  ــی خــودا ک ــۆ هەمــوو گەل ــرۆز دەبێــت و ب ــەواوی شــارەکە هــەرە پی جــۆرەکان ت
دەبێــت، «چونکەیەزدانــی پــەروەردگاری هــەرە بــە توانــا لەگــەڵ بەرخەکــە پەرســتگای 

ــەون» (ئاشــکراکردن ٢١: ٢٢).  ئ
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پاشا ڕێنوێنی دەکات
دوای ئــەوەی کــە گەلــی ئیرسائیــل بــۆ مــاوەی چــل ســاڵ لــە چۆڵەوانــی مانــەوە، لــە 
کۆتاییــدا خــودا لــە ڕێگــەی یەشــوعی خزمەتکاریــەوە ڕێنوێنــی کــردن و بــەرەو خاکــی 
بەڵێنــدراوی بــردن (پەیدابــوون ١٣: ١٥؛ دەرچــوون ٣: ٨). یــەزدان بــە یەشــوعی فەرمــوو: 
«ئێســتا هەســتە، خــۆت و هەمــوو ئــەم گەلــە لــە ڕووبــاری ئوردونــەوە بپەڕنــەوە بــۆ ئەو 
خاکــەی پێیــان دەدەم، واتــە بــە نــەوەی ئیرسائیــل. هــەر شــوێنێک پێــی لــێ بنێــن، بــە 
ئێــوەی دەدەم، هــەروەک بــە موســام فەرمــوو» (یەشــوع ١: ٢- ٣). خــودا بــە گەلەکــەی 

نیشــان دا کــە ئــەو پاشــایەکی باوەڕپێکــراوە:
«جــا یــەزدان هەمــوو ئــەو زەوییــەی دایــە نــەوەی ئیرسائیــل کــە ســوێندی خواردبــوو 
بیداتــە باوباپیرانیــان، ئەوانیــش دەســتیان بەســەردا گــرت و تێیــدا نیشــتەجێ بــوون … 
ــی  ــەی ئیرسائیل ــە بنەماڵ ــەزدان ب ــەی ی ــە چاکان ــەو بەڵێن ــە هەمــوو ئ ــچ بەڵێنێــک ل هی

فەرمووبــوو نەشــکاوە، بەڵکــو هەمــووی هاتــە دی.» (یەشــوع ٢١: ٤٣- ٤٥)
ــەر  ــە ه ــن ک ــی دەبینی ــووە، بەڕوون ــایادا هات ــیپارەی ئیش ــە س ــە ل ــۆرەی ک ــەو ج ب
چەنــدە گەلــی ئیرسائیــل لــە خاکــی بەڵێنــدراودا بــوون، بــەاڵم هێشــتا دڵیــان لــە جیهانــدا 
مابــووەوە. بــە درێژایــی داگیرکردنــی کەنعــان، مەترســی حوکمــدان و ڕاپێچکــردن 
هەڕەشــەیان لــە ئیرسائیــل دەکــرد. گەلــی خــودا دەیانزانــی کــە ئەگــەر پەیامنــی خــودا 

ــەوا ســزا دەدرێــن.  پێشــێل بکــەن، ئ
دوای ئــەوەی کــە یەشــوع مــرد، لــە جێگــەی ئــەوەی کــە ئیرسائیــل ئاگادارییەکانــی 
یەشــوع بپارێــزن و گوێڕایەڵــی وشــەی خــودا بــن، ئــەو کارەیــان کــرد بــە الی خۆیانــەوە 
دروســت بــوو – بــەو شــێوەی خراپــەکاری پــەرەی ســەند. نووســەری ســیپارەی دادوەران 

بــەم شــێوەیە باســی ئــەم کێشــەیە دەکات:
ــان  ــرد و بەعلەکانی ــان ک ــەزدان خراپەکاریی ــاوی ی ــل لەبەرچ ــەوەی ئیرسائی ــرت ن «ئی
پەرســت. وازیــان لــە یەزدانــی پــەروەردگاری باوباپیرانیــان هێنــا، ئــەوەی کــە لــە خاکــی 
میــرس دەریهێنــان و دوای خوداوەنــدە جۆراوجۆرەکانــی گەالنــی دەوروبەریــان کەوتــن و 
کڕنۆشــیان بــۆ بــردن، چونکــە وازیــان لــێ هێنــا و بەعــل و عەشــتۆرەتەکانیان پەرســت.» 

(دادوەران ٢: ١١- ١٣)
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هــەر چەنــدە ئیرسائیلییــەکان دەیانزانــی کــە خــودا پاشــایانە، بــەاڵم ڕەتیــان کــردەوە 
و ئەمانیــش وەکــو نەتــەوە و گەالنــی دەوروبەریــان داوای پاشــایان کــرد (دادوەران ١٧: 
ــاول  ــەل، ش ــردراوی گ ــە هەڵبژێ ــە ک ــامی نیی ــەی سەرس ٦؛ ١٨: ١؛ ١٩: ١؛ ٢١: ٢٥). جێگ
ــی خــۆی  ــە دڵ ــە ب ــەزدان پاشــایەکی دەویســت ک ــوو. ی جێگــەی پەســەندی خــودا نەب
بێــت (یەکــەم ســاموئێل ١٣: ١٤؛ کــرداری نێــردراوان ١٣: ٢٢)، بۆیــە کەســێکی لــە نــەوەی 
یەهــودا هەڵبــژارد (پێشــبینییەکەی یاقوبتــان لــە پەیدابــوون ٤٩: ٩- ١٢ بیــر نەچێــت). 

نــاوی ئــەو پاشــایە داودی کــوڕی یەســا بــوو.

ئامۆژگاری سەبارەت بە وتاردان و فێرکردن

ــز  ــارەی «پێویســتە ئێمــەش وەکــو یەشــوع بەهێ ــار لەب ــەوەی کــە وت ــە جێگــەی ئ ل
و بوێــر بیــن» پێشــکەش بکەیــت، تیشــک بخــەرە ســەر خــودا وەفادارەکــەی یەشــوع. 
یەشــوع واتــە «یەهــوە ڕزگار دەکات!» تەنهــا بەهــۆی نیعمــەت و هێــزی سەرســامکەری 
ــدراوەوە (یەشــوع ١- ٥)،  ــی بەڵێن ــو خاک ــە نێ ــان بڕۆن ــل توانی ــی ئیرسائی ــوداوە، گەل خ
دەســتی بەســەدا بگــرن (یەشــوع ٦- ١٢)، دابەشــی بکــەن (یەشــوع ١٣- ٢١)، وە 
ــۆزی و  ــە دڵس ــەم کاران ــوو ئ ــوع ٢٢- ٢٤). هەم ــەن (یەش ــەت بک ــەدا خزم ــە خاکەک ل
ڕاســتگۆیی خــودا بەرامبــەر بەڵێنەکانــی نێــو پەیامنەکــەی دەردەخــات. خــودا پاڵەوانــی 

ــە، نــەک یەشــوع.  ــەم کتێبەی ئ

پاشا فەرمانڕەوایی دەکات
یــەزدان پەیامنێكــی لەگــەڵ داود بەســت، کــە دەیویســت ماڵێــک بۆ یــەزدان بنیــات بنێت، 
ئــەو ئەرکــەی کــە لــە کۆتاییــدا ســلێامنی کــوڕی جێبەجێــی دەکات. جێگــەی سەرســامییە کــە 

خــودا بەڵێنــی بنیاتنانــی ماڵێــک بــە داود دەدات؛ بەڵێنی دروســتکردنی شانشــینێک:
«یــەزدان پێــت ڕادەگەیەنێــت کــە یــەزدان خــۆی بنەماڵەکــەت جێگیــر دەکات. کاتێک 
ــم،  ــەت دادەمەزرێن ــن وەچەک ــت، م ــاڵ باوباپیران ــە پ ــت و دەچیت ــەواو دەبێ ــت ت ژیان
ئــەوەی لــەدوای خــۆت لــە پشــتی تــۆوە دێــت، پاشــایەتییەکەی جێگیــر دەکــەم. ئــەو 
ماڵێــک بــۆ نــاوی مــن بنیــاد دەنێــت و منیــش بــۆ هەتاهەتایــە تەختــی پاشــایەتییەکەی 

جێگیــر دەکــەم.» (دووەم ســاموئێل ٧: ١١- ١٣) 
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خــودا دەیویســت کــە فەرمانڕەوایــی داود وەکــو پاشــای ئیرسائیــل بــە هەمــوو 
جیهــان نیشــان بــدات کــە حوکمــی خــودا چەنــدە ژیرانــە و سەرســوڕهێنەرە. ئومێــدی 
حوکمڕانییەکــی ڕاستودروســتی پاشــایەتیی هەتاهەتایــی لەســەر تەختێکــی هەتاهەتایــی 
پەیوەنــدی هەیــە بــە داود و نەوەکانیــەوە. دەنگــی ئــەم بەڵێنــە جوانانــە کــە بــە داود 
دراون و پــڕن لــە ئومێــد و هیــوا لــە باقیــی پەیامنــی کۆنــدا دەنــگ دەداتــەوە. خــودا 
داود و گەلــی ئیرسائیلــی بــێ ئەنــدازە بەرەکەتــدار کــرد (یەکــەم پوختــەی مێــژوو ٢٩). 

پاشــا چــۆن بــڕوات، پاشــایەتیش بــە هەمــان شــێوە دەڕوات. 
ســلێامنی کــوڕی داود لــەدوای باوکــی بــووە پاشــای ئیرسائیــل وە ماڵێکــی زۆر مــەزن 
ــی  ــوو. جارێک ــەلیم ب ــتگای ئۆرش ــش پەرس ــە ئەوی ــا ک ــات ن ــودا بنی ــۆ خ ــی ب و تایبەت
دیکــە، خــودا ئامادەیــی شــکۆداری خــۆی لەنێــو گەلەکەیــدا دەرخســت. ئەمــە وای کــرد 
ــت؟  ــەر زەوی نیشــتەجێ دەبێ ــودا لەس ــتی خ ــا بەڕاس ــەاڵم ئای ــت: «ب ــڵێامن بڵێ ــە س ک
ئەوەتــا ئاســامن و ئاســامنی ئاســامنەکان جێــی تۆیــان تێــدا نابێتــەوە، ئیــرت چــۆن ئــەم 
ــە  ــتگا تەواوبووەک ــایان ٨: ٢٧). پەرس ــەم پاش ــاوە!» (یەک ــادم ن ــن بنی ــە م ــتگایە ک پەرس
ــاڵ و ســامانێكی زۆری  ــوورەکان ٤٨: ١- ٣، ٩- ١١)، وە ناوبانــگ و م ــوو (زەب شــکۆدار ب
هەبــوو (یەکــەم پاشــایان ١٠). «ســلێامن گەورەتریــن پاشــا بــوو لەنێــو پاشــاکانی ســەر 

ــەم پاشــایان ١٠: ٢٣- ٢٤).  ــی» (یەک ــە دانای ــدی و چ ل ــە دەوڵەمەن زەوی چ ل
ــوو،  ــە موســای داب ــوو و ئەوانەشــی کــە ب ــە دوادی داب ــەی کــە خــودا ب ــەو بەڵێنان ئ
هاتنــە دی. «ســتایش بــۆ یــەزدان، ئــەوەی هــەروەک بەڵێنــی دابــوو ئیرسائیلــی گەلــی 
ــانە  ــە باش ــەو بەڵێن ــوو ئ ــە هەم ــەیەکیش ل ــا وش ــەت تەنه ــاندەوە. تەنان ــۆی حەس خ
ــایان ٨:  ــەم پاش ــووی» (یەک ــەوە داب ــای بەندەی ــەی موس ــە ڕێگ ــەزدان ل ــە ی ــکا ک نەش
٥٦). بــەاڵم کارەســات خــۆی لــە کونجێکــدا مــەاڵس دابــوو، چونکــە پاشــای دانــا گێالنــە 

ــتگوێ خســت.  ــی پش ــی یەزدان ئاگادارییەکان
ئەدەبیاتــی پــڕ لــە دانایــی کتێبــی پیــرۆز (ئەیــوب، زەبــوورەکان، پەندەکانــی ســلێامن، 
ژیرمەنــدی، گۆرانــی گۆرانییــەکان) ئەوپــەڕی دانایــی داود و ســلێامن و چەنــد کەســێکی 
دیکــە دەردەخــات. کتێبەکانــی ئــەم کەســە دانایانــە نیشــامنان دەدەن کــە ژیانــی پــڕ لــە 
ژیریــی و دانایــی لەگــەڵ ترســی یەزدانــدا لــەم جیهانــە پــڕ لــە گونــاه و پێشــبینی نەکــراو 
ــە  ــەم کتێبان ــە. ئ ــەدا چۆن ــدا ڕێکوپێک ــەڵ ئەوەش ــەروەر و لەگ ــک کات نادادپ و هەندێ
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دەڕواننــە داوەوە و ســەرنجی بەدیهێنــان و پــالن و کارەکانــی خــودا دەدەن، هەروەهــا 
دەڕواننــە پێشــەوە و ســەرنجی مەســیح و بەڵێنەکانــی خــودا دەدەن. 

ســلێامن لــە جێگــەی ئــەوەی کــە گەلــی ئیرسائیــل بەپێــی وشــەی باشــی خــودا بەڕێوە 
ببــات و ڕێنامییــان بــکات، دەســتی کــرد بــە کۆکردنــەوەی زێڕێکــی زیاتــر (دووەم 
پوختــەی مێــژوو ٩: ١٣- ٢١)، ئەســپ و گالیســکەیەکەی زۆر (دووەم پوختــەی مێــژوو ٩: 
٢٥- ٢٨)، هەروەهــا چەندیــن ژنیشــی هێنــا (یەکــەم پاشــایان ١١: ٣). ئــەوە ڕەچەتــەی 
نەهامەتــی بــوو، ڕێــك بــەو جــۆرەی کــە خــودا ئــاگاداری کردبوونــەوە (دواوتــار ١٧: ١٤- 
٢٠). لــە هەمــووی خراپــرت ئــەوە بــوو کــە ســلێامن نــە تەنهــا نەیتوانــی ئــەو بەرزاییانــە 
لەناوببــات کــە بتیــان تێــدا دەپەرســرتا، بەڵکــو خــودی پاشــا لــە کاتــی پیریــدا بــە تــەواوی 
شــوێن یــەزدان نەکەوتبــوو (یەکــەم پاشــایان ١١: ٥- ١٠). ســەرەتا پرشــنگدارەکەی 
فەرمانڕەوایەتــی ســلێامنی پاشــا ئێســتا بــەرەو کارەســات دەڕوات، چونکــە پاشــا چــۆن 

بێــت، شانشــینەکەش بــەو شــێوەیە دەبێــت.
ــەم  ــەر ئ ــوو: «لەب ــلێامنی فەرم ــە س ــەزدان ب ــت؟ ی ــی دەبێ ــودا چ ــەوەی خ کاردان
ــێ  ــم پ ــە فەرمان ــن ک ــەی م ــامن و فەرزەک ــۆ پەی ــت ب ــتەت و گوێڕایەڵنەبوون هەڵوێس
ــایان ١١: ١١- ١٣).  ــەم پاش ــەم» (یەک ــە دەک ــێ پارچەپارچ ــایەتییەکەت ل ــت، پاش کردی
ــەی،  ــەاڵم دوای مردنەک ــرد. ب ــی ک ــاڵ حوکم ــل س ــل چ ــای ئیرسائی ــو پاش ــلێامن وەک س
شانشــینەکەی بــووە دوو پارچــەوە، ڕێــک بــەو جــۆرەی کــە خــودا بەڵێنــی دابــوو (یەکەم 
ــل)  ــور (ئیرسائی ــرد بەســەر شانیشــینی باک ــەش ک ــی داب پاشــایان ١٢: ١٦- ٢٠). ئیرسائیل
ــل  ــووی ئیرسائی ــاکانی داهات ــە پاش ــچ کام ل ــودا). هی ــور (یەه ــینی باش ــەڵ شانش لەگ
(جگــە لــە حزقیێــل و یۆشــیا) نەیانتوانــی بتپەرســتەکانی ســەر بەرزاییــەکان لەنــاو ببــەن. 
ــل  ــی ئیرسائی ــرد. خەڵک ــان ک ــش گوناهی ــدا خەڵکی ــرد و بەدوایان ــان ک ــاکان گوناهی پاش
«خــودای دیکەیــان پەرســت و بــەدوای بەجێهێنانــی نەریتــی ئــەو گەالنــە کەوتــن کــە 
ــردەوەی  ــە کار و ک ــان ل ــوون، پەیڕەوی ــل دەریکردب ــەوەی ئیرسائی ــەردەم ن ــەزدان لەب ی
پاشــاکانی ئیرسائیــل کــرد» (دووەم پاشــایان ١٧: ٧- ٨). پاشــا چــۆن بێــت، گەلیــش بــەو 

شــێوەیە دەبــن. 
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ئامۆژگاری سەبارەت بە وتاردان و فێرکردن

ــان  ــری و ئازایــی داود ی ــا تیشــک مەخــەرە ســەر بوێ ــدا تەنه ــان وانەکەت ــار ی ــە وت ل
ئــەوەی کــە «چــۆن دەتوانیــن ڕووبــەڕووی شــتە زەبەالخەکانــی ژیانــت ببیتــەوە؟». لــە 
جێگــەی ئــەوە هەڵبژاردنــی داود کــە بــە بەدڵــی خــودا بــوو، بــۆ ئــەوەی فەرمانڕەوایــی 
گەلــی خــودا بــکات، وەکــو ڕێگەیــەک چــاو لــێ بکــە کــە خــودا بەهۆیــەوە حوکمڕانــی 
خــۆی بــۆ ســەر زەوی گەڕانــدەوە (یەکــەم ســاموئێل ١٦: ١- ١٣). خــودا بەڵێنــی بــە داود 
دا کــە پاشــایەکی هەتاهەتایــی لــە خێزانەکــەی ئــەوەوە بــۆ هەتاهەتایــە فەرمانڕەوایــی 
دەکات (دووەم ســاموئێل ٧). ئــەم پێشــبینییەی عیســا بــۆ ئــەوە کەســانە ڕوون بکــەوە 
کــە وتاریــان پێشــکەش دەکەیــت. یارمەتییــان بــدە لــەوە تێبگــەن کــە ئــەم کــوڕەی داود 
لــە کــە داهاتــوودا دێــت، پەروەردگارییەتــی (زەبــوورەکان ١١٠؛ ئیشــایا ٩: ٦- ٧؛ حزقیێــل 

ــا ٢٢: ٤٥).  ٣٤: ٢٢- ٢٣؛ مەت

ــووە.  ــاوی هات ــەری خــودا ن ــو پێغەمب ــدا وەک ــی نوێ ــە پەیامن ــا داود ل ــەت پاش تەنان
ــە  ــش ک ــاوە. «ئەوی ــارەی عیس ــان لەب ــرد؟ بێگوم ــبینی ک ــەوە پێش ــارەی چیی داود لەب
ــەو  ــەری پشــتی ئ ــە ب ــە ل ــۆ خــواردووە ک ــی خــودا ســوێندی ب ــوو، دەیزان ــەر ب پێغەمب
لەســەر تەختەکــەی دادەنیشــێت. پێشــبینیی کــرد و باســی هەســتانەوەی مەســیحەکەی 

ــوورەکان ١٦).  ــردراوان ٢: ٢٩- ٣١؛ زەب ــرداری نێ ــرد» (ک ک
پاشا دەردەکات

ــۆ ڕۆژهــەاڵت  ــی ب ــوون و ڕاپێچبوون ــی خــودا ئاوارەب ــی گەل ــادەم، یاخیبوون ــو ئ وەک
لێکەوتــەوە کاتێــک کــە ئیرسائیــل و یەهــودا لــە خاکــی باشــی خــودا دەرکــران 
(پەیدابــوون ٣: ٢٤؛ دووەم پاشــایان ١٧: ١٨، ٢٣). لــە ســاڵی ٧٢٢ پ. ز شانشــینی باکــور 
ئــاوارەی ئاشــوور بــوون، وە شانشــینی باشــور لــە ســاڵی ٥٨٦ پ. ز. ئــاوارەی بابــل بــوون. 
وەکــو کاتــی عــەدەن، خــودا گەلەکــەی خــۆی لــە دەرەنجامەکانــی یاخیبوونێکــی لــەو 
شــێویە ئــاگادار کردبــووەوە. خــودا بەهــۆی بەزەیــی و پشــوودرێژییەکەیەوە پێغەمبــەر 
لــەدوای پێغەمبــەری لەنێــو گەلەکــەی بــەرز کــردەوە بــۆ ئــەوەی پەیامــی تۆبەکــردن بــۆ 
گەلــە یاخییەکــەی ڕابگەیەنــن (یەکــەم پاشــایان ١٤: ١٥). ئەلیــاس و ئەلیشــەع و زۆرێــک 
لــە پێغەمبەرانــی دیکــە دژی گەلــە نادڵســۆز و بێباوەڕەکــەی خــودا وەســتانەوە. بــەاڵم 
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خەڵكــی کەللــەرەق بــوون و ئاگادارییــە بەردەوامەکانــی خودایــان پشــتگوێ خســت:
«یەزدانیــش لــە ڕێگــەی هەمــوو پێغەمبــەران و ڕاگەیەنەرانــی پەیامــی خــودا 
ئیرسائیــل و یەهــودای ئــاگادار کــردەوە، فەرمــووی: لــە ڕێــگا خراپەکانتــان بگەڕێنــەوە و 
فەرمــان و فەرزەکانــم بەجێبهێنــن، بەگوێــرەی تــەواوی ئــەو تەوراتــەی کــە باوباپیرانــی 
ئێــوەم پێــی ڕاســپارد، ئــەوەی لــە ڕێگــەی بەنــدە پێغەمبەرەکامنــەوە بــۆم نــاردن. بــەاڵم 
گوێیــان نەگــرت و وەک باوباپیرانیــان کەللەڕەقییــان کــرد، ئەوانــەی بڕوایــان بــە یەزدانــی 
پەروەردگاریــان نەکــرد. فەرزەکانــی ئەویــان ڕەتکــردەوە، هەروەهــا ئــەو پەیامنــەی کــە 
لەگــەڵ باوباپیرانیــان بەســتبووی و ئــەو ئاگادارکردنەوانــەی کــە پێیــدان ڕەتیــان کــردەوە. 

دوای بتــی پــووچ کەوتــن و پــووچ بــوون.» (دووەم پاشــایان ١٧: ١٣- ١٥)
لــە جێگــەی پەرســتنی خــودای ڕاســتەقینە، ئەوەیــان پەرســت کــە پــووچ بــوو بۆیــە 
خۆشــیان پــووچ بــوون. لــە جیاتــی ئــەوەی کــە تەنهــا کڕنــۆش بــۆ خــودا ببــەن، بــت و 
ــەو  ــی ئ ــردە قوربان ــان ک ــەت منداڵەکانی ــرد و تەنان ــان دروســت ک ــۆ خۆی ــان ب پەیکەری
ــاگاداری  ــەو جــۆرەی کــە ئ ــە پاشــا گەلەکــەی دەرکــرد، ب ــە.  هــەر بۆی بــت و پەیکەران

ــار ٢٨: ٦٣- ٢٦). ــەکان ٢٦: ٣٣؛ دواوت ــەوە (لێڤیی کردبوون
ــێ  ــاک، ب ــێ خ ــا، ب ــێ پاش ــوو: ب ــەورە ب ــردن زۆر گ ــی ڕاپێچیک ــی حوکمدان کاریگەری

ــان.  ــا فرمێســک و گری ــتگا – تەنه پەرس
«لــەدەم ڕووبارەکانــی بابــل، لــەوێ دانیشــتین، هەروەهــا گریایــن کــە ســییۆمنان بیــر 
کەوتــەوە. بــە شــۆڕەبییەکانی ناوەڕاســتی قیســارەکانی خۆمــان هەڵواســی، چونکــە لەوێ 
ــیان  ــرد دڵخۆش ــان ک ــێنەرامنان داوای ــن، چەوس ــان لێکردی ــان داوای گۆرانیی ڕاپێچکەرامن
بکەیــن: گۆرانییەکــامن بــۆ بڵێــن لــە گۆرانییەکانــی ســییۆن. چــۆن گۆرانــی یــەزدان بڵێیــن 

لــە خاکێکــی بێگانــە؟» (زەبــوورەکان ١٣٧: ١- ٤)
ــودا و  ــی خ ــە پیرۆزی ــی دیک ــل جارێک ــوور و باب ــە ئاش ــودا ل ــی خ ــی گەل ئاوارەبوون

ــات.  ــوون دژی ئــەو دەردەخ ــندەکانی یاخیب ــە کوش دەرەنجام
وا دیاربــوو کــە ئومێــد و خەونــی گەلــی کۆنــی خــودا کــە لەژێــر حوکمــی پاشــانەی 

خــودا گەشــەی بەخۆیــەوە دەبینــی، بــەرەو کوژانــەوە و نەمــان دەچــوو. 
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«ئێمــە گوناهــامن کــرد و یاخــی بوویــن، تــۆش لێــامن خــۆش نەبوویــت. خــۆت بــە 
ــۆت  ــەور خ ــە ه ــت. ب ــەت کوش ــی ئێم ــێ بەزەی ــن، بەب ــی و ڕاوتنای ــی داپۆش تووڕەی
داپۆشــی بــۆ ئــەوەی نوێژەکامنــان نەگاتــە الت. ئێمــەت کــرد بــە پاشــەڕۆ و نەویســرتاو 
لەنێــو گــەالن. هەمــوو دوژمنامنــان دەمیــان لێــامن کــردەوە. تــرس و تەڵــە باڵــی 

ــا ٣: ٤٢- ٤٧) ــینەکانی یەرمی ــی.» (ش ــوون و وێران ــا، لەناوچ ــەرماندا کێش بەس
خــودا دەریکــردن. بــەاڵم هەمــوو بەیانییــەک بەزەییەکانــی نوێــن، چونکــە بەزەییەکی 

زۆر گەورەیــە (شــینەکانی یەرمیــا ٣: ٢٣). 

ئامۆژگاری سەبارەت بە وتاردان و فێرکردن

ــە کاری  ــاژە ب ــەی کات ئام ــژوودا زۆرب ــە مێ ــدان ل ــی ڕزگاری و حوکم کارە مەزنەکان
ــادەم  ــی ئ ــە ئاوارەبوون ــەن. ل ــوودا دەک ــە داهات ــودا ل ــی خ ــرتی ڕزگاری و حوکم مەزن
ــەی  ــودا لەڕێگ ــی خ ــە حوکمدان ــا دەگات ــەدەن هەت ــەی ع ــە دەرەوەی باخچ ــەوا ل و ح
الفاوەکــەی ســەردەمی نــوح، بەڕوونــی دەبینیــن کــە «کرێــی گونــاه مردنــە» (ڕۆمــا ٦: 
٢٣). ئــەم ڕاســتییە قورســە ون مەکــە کاتێــک لــە کتێبــە پێشــبنییەکانی پەیامنــی کــۆن 
لەبــارەی حوکمدانــی خــودا لــە شــێوەی ئاوارەیــی و ڕاپێچکــردن، فێرکــردن و وتــار 

ــت.  ــکەش دەکەی پێش

پێغەمبــەران وێرانبوونــی ئۆرشــەلیم و دەرکردنــی گەلــی ئیرسائیــل بــۆ بابــل وەکــو ترســی 
ــە  ــا ٣: ١- ٢)، ک ــینەکانی یەرمی ــەن (ش ــف دەک ــەواو وەس ــی ت ــە تاریکی ــتەجێبوون ل نیش
ــی دۆزەخ دەکات کــە شــوێنی  ــو تاریکــی هەتاهەتای ــە نێ ــرس و خۆفــی فڕەدان پێشــبینی ت

ــا ٨: ١٢؛ ٢٢: ١٣؛ ٢٥: ٣٠).  ــە (مەت ــی لێی ــی ددان ــان و جیڕەی ــە و گری ــەڕی تاریکیی ئەوپ

هەروەهــا دڵنیابــە لــەوەی کــە تیشــک بخەیتــە ســەر بارودۆخــی ئاوارەیــی و 
ڕاپێچکردنــی گەلــی خــودا. لــەو کاتــەوەی کــە ئــادەم و حــەوا لــە بەهەشــت دەرکــراون، 
گەلــی خــودا هەمیشــە «دانیشــتووی کاتیی»بــوون (یەکــەم پەتــرۆس ٢: ١١)، هەروەهــا 
نامــۆ و بێگانــە بــوون (عیربانییــەکان ١١: ١٣) چونکــە ئێمــە هاواڵتیــی ئاســامنین (فیلیپــی 
ــارە  ــەو ش ــەوە، داوای ئ ــۆ نامێنێت ــارێکامن ب ــچ ش ــرەدا هی ــەوەی لێ ــەر ئ ٣: ٢٠). «لەب

ــەکان ١٣: ١٤). ــوودا دێــت» (عیربانیی ــە داهات ــن کــە ل دەکەی
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پاشا بەڵێن دەدات
تەنانــەت لەنێــو تــرس و تۆقینــی ئاوارەیــی و ڕاپێچبوونــدا، خزمەتکارانــی خــودا، واتــە 
پێغەمبــەران ئومێدێکــی تازەیــان دەخســتە نێــو دڵــی گەلــی خودا. ڕاســتیی ئازاربەخشــی 

ئاوارەیــی و ڕاپێچبــوون تێکــەڵ بــە بەڵێنــی گەڕانــەوە لــە ئاوارەیــی ببــوو:
ــوە و  ــە ئێ ــە ن ــک ک ــۆ خاکێ ــە دەرەوە ب ــان دەدەم ــە فڕێت ــەم خاک ــەوە ل ــەر ئ «لەب
ــنت،  ــە دەپەرس ــی دیک ــەو و ڕۆژ خوداکان ــە ش ــەوێ ب ــیوە. ل ــان نەتانناس ــە باوباپیرانت ن
چونکــە مــن لەگەڵتــان میهرەبــان نابــم. هەروەهــا یــەزدان دەفەرموێــت: لەبــەر ئــەوە 
ــی  ــەوەی ئیرسائیل ــەوەی ن ــدوو، ئ ــی زین ــە یەزدان ــن: “ب ــرت ناڵێ ــت، چی ســەردەمێک دێ
لــە خاکــی میــرسەوە دەرهێنــا، بەڵکــو دەڵێــن: “بــە یەزدانــی زینــدوو، ئــەوەی نــەوەی 
ــەی  ــەو خاکان ــوو ئ ــە هەم ــا ل ــا و هەروەه ــوورەوە دەرهێن ــی باک ــە خاک ــی ل ئیرسائیل
ــە  ــەوەی دام ب ــان، ئ ــۆ خاکەکەی ــەوە ب ــە دەیانگەڕێنم ــردن.” چونک ــەوێ دەریک ــۆ ئ ب

باوباپیرانیــان.» (یەرمیــا ١٦: ١٣- ١٥)
پێغەمبــەران بــەردەوام بەڵێنەکانــی خودایــان وەبیــر ئێرسائیــل دەهێنایــەوە کە بــە ئیرباهیم 
ــی  ــە ڕۆژان ــەزدان ل ــە ی ــرد ک ــش ک ــە کارێکی ــان ب ــوو. ئاماژەی ــان داب ــرە گەورەی و داودی باپی
ــبینی  ــی پێش ــی دوای ــی ڕۆژان ــردوو و ئومێدەکان ــی ڕاب ــی دەدات. بەڵێنەکان ــدا ئەنجام کۆتایی
داهاتوویەکــی مــەزن دەکــەن. پێغەمبــەران بــە بــاوەڕەوە تەماشــای کاری داهاتــووی خودایــان 

کــرد (حەبەقــوق ١: ٥؛ ٣: ٢)، وە ئــەم هیــوا و ئومێــدە بــووە هــۆی دڵخۆشــیی یــەزدان.

ــە،  ــان نیی ــوەکان هێشــووە ترێی ــاکات و دار مێ ــوڵ ن ــر گ ــەوەی دار هەنجی ــەڵ ئ «لەگ
لەگــەڵ ئــەوەی دار زەیتــوون بــەر ناگرێــت و کێڵگــەکان خــواردن بەرهــەم ناهێنــن، لەگەڵ 
ئــەوەی مــەڕ لــە پشــتیر دەبڕدرێتــەوە و مانــگا لەســەر ئاخــوڕ نییــە، بــەاڵم مــن بە یــەزدان 

دڵشــاد دەبــم، بــە خــودای ڕزگارکــەرم دڵخــۆش دەبــم.» (حەبەقــوق ٣: ١٧- ١٨)
ئــەم ئومێــدە لــە ســەرووی ناخۆشــی و نەهامەتیــی ئاوارەیــی و ڕاپێچبوونــەوە بــوو، 
وە تیشــکی دەخســتە ســەر هاتنــی پاشــایەکی دیکــە لــە داهاتــوودا وەکــو داود (حزقیێل 
٣٤: ٢٣). خــودا بەڵێنــی دا کــە بێــت و شــوانایەتی گەلەکــەی بــکات وە بەڵێنــی دا کــە 
ــش  ــی دا، ئەوی ــی مەزن ــی کارێک ــی ئەنجامدان ــا بەڵێن ــوانیان. هەروەه ــە ش داود دەبێت
بریتــی بــوو لــە دامەزراندنــی پەیامنێکــی نــوێ. خــودا بــە یەرمیــای پێغەمبــەری فەرموو:
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«ئەمــە ئــەو پەیامنەیــە کــە لەدوای ئــەو ڕۆژانە لەگــەڵ بنەماڵــەی ئیرسائیلدا دەیبەســتم، 
ــان دەینووســم. مــن دەبــم بــە  ــان و لەســەر دڵی ــاو بیرکردنەوەی فێرکردنەکــەم دەخەمــە ن
خــودای ئــەوان و ئەوانیــش دەبــن بــە گەلــی مــن. لەمــەودوا کــەس هاوڕێکــەی خــۆی یــان 
ــە  ــان دەمناســن، ل ــاکات و بڵێــت: “یــەزدان بناســە،” چونکــە هەمووی براکــەی خــۆی فێرن
بچووکیانــەوە هەتــا گەورەیــان، چونکــە لــە تاوانەکانیــان خۆشــدەبم، چیــرت گوناهەکانیــان 

بەبیــری خــۆم ناهێنمــەوە ئــەوە فەرمایشــتی یەزدانــە.» (یەرمیــا ٣١: ٣٣- ٣٤)
یــەزدان لــە شــوێنی دیکــە دەفەرموێــت کــە ئەم پەیامنــە نوێیــە دووبــارە کۆکردنەوەی 
گەلەکــەی لــە ڕێگــەی دەرچوونێکــی دیکــە (حزقیێــل ٣٦: ٢٦- ٢٨؛ دواوتــار ٣٠: ٣- ٤) و 
بەخشــینی ڕۆحــی پیــرۆز بــە ڕێگەیەکــی تــازە و نــوێ لەخۆ دەگرێــت، هەروەهــا هەموو 
ــاکەیان  ــی پاش ــردن و گوێڕایەڵی ــۆ متامنەک ــوێ ب ــی ن ــی دڵ ــە خاوەن ــودا دەبن ــی خ گەل
ــد و  ــی ئومێ ــە پێدان ــوون ل ــەردەوام ب ــەرەکان ب ــەت پێغەمب ــل ٢: ٢٨- ٢٩). تەنان (یۆئێ
هیــوای ئــەوەی کــە پاشــای هەمــوو بەدیهێنــان دەبێتــە هــۆی بنیاتنانــی بەدیهێنانێکــی 
نــوێ، ئاســامن و زەوییەکــی نوێــی کــە لەوێــدا هەمــوو نەتــەوەکان لەبــەردەم یەزدانــدا 

کۆڕنــۆش دەبــەن (ئیشــایا ٦٥: ١٧؛ ٦٦: ٢٢- ٢٣). 
هــاوکات ئــەم هەمــووە ئومێــدە سەرســامکەرانە تێکــەڵ بــە هاتنــی کەســێکی پــڕ لــە 
ڕاز و نهێنیــی ببــوو، کــە ئەویــش خزمەتــکاری خــودا بــوو. ئــەو لــە نــەوەی داودەوە دێــت 
و بــە ڕۆحــی خــودا دەستنیشــان دەکرێــت (ئیشــایا ١١: ١- ٣). ئــەم خزمەتــکارە خەڵكــی 

ئیرسائیــل دەبێــت و گەلــی ئیرسائیــل دەگەڕێنێتــەوە بــۆ الی خــودا (ئیشــایا ٤٩: ٥). 
بــەاڵم ئــەم خزمەتــکارە گەلێــک لــە هەمــوو جیهــان دروســت دەکات. یــەزدان بــەم 

خزمەتــکارەی فەرمــوو:
«ئەمــە شــتێکی کەمــە بــۆ تــۆ کــە بەنــدەی مــن بیــت بــۆ هەســتانەوەی هۆزەکانــی 
یاقــوب و بــۆ گەڕانــەوەی ئەوانــەی کــە لــە ئیرسائیــل ئەوانــم پاراســت، بەڵکــو دەتکەمــە 
ڕووناکــی بــۆ نەتــەوەکان تاکــو ڕزگاریــم بەوپــەڕی زەوی بگەیەنیــت.» (ئیشــایا ٤٩: ٦؛ 

کــرداری نێــردراوان ١٣: ٤٧)
ــە  ــە ب ــەی ک ــەو بەڵێن ــی ئ ــان و بەجێهێنان ــی جیه ــۆ بەرەکەتدارکردن ــا ب ــی پاش پالن
ــە داودەوە دێــت.  ــوودا ل ــە داهات ــە ل ــەم کەســەوە ک ــوو ب ئیرباهیمــی دا، پەیوەســت ب
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پێغەمبــەرەکان تامــەزرۆی هاتنــی خــۆی و شانشــینە هەتاهەتاییەکــەی بــوون (ئیشــایا ٩: 
٦- ٧). کاتێــک کــە ئــەم پاشــایە لــە کۆتاییــدا دێــت، ڕزگاریــی بــۆ گەلەکــەی دەهێنێــت. 

«هەر چوار الی زەویش ڕزگاریی خودای ئێمە دەبینن.» (ئیشایا ٥٢: ١٠)
بــەاڵم چــۆن ئــەم کەســە مەزنــە، ئــەم پاشــا پــڕ لــە ڕاز و نهێنییــەی کــە لــە داهاتــوودا 
لــە نــەوەی داودە دێــت، گەلەکــەی لــە دەســت گونــاه ڕزگار دەکات؟ مایەی سەرســامییە 
ــەک بەهــۆی  ــت – ن ــت و دەکوژرێ ــران دەبێ ــاکە وێ ــە پاش ــن ک ــەران دەڵێ ــە پێغەمب ک
ــەوە. گــوێ  ــە و گوناهــی گەلەکەی ــە هــۆی خراپ ــەوە ، بەڵكــو ب ــی خۆی خراپەکارییەکان

لــەم وشــانەی ئیشــایا بگــرە:
«بــەاڵم ئــەو لەبــەر یاخیبوونەکامنــان برینــدار بــوو، لەبــەر تاوانەکامنــان وردوخاشــکرا. 
ئــەو لــە پێنــاوی ئاشــتبوونەوەی ئێمــە ســزای چێــژت، بــە برینەکانــی ئــەو چــاک 

ــایا ٥٣: ٥) ــەوە.» (ئیش بووین
جێگــەی سەرســوڕمان نییــە کــە دوای چەندین ســەدە، پەترۆســی نێردراو لەبــارەی ئەو 
پێغەمبەرانــەوە دەڵێــت کــە ڕۆحــی پیــرۆز کــە لــە ناخیانــدا بــوو ئــاگاداری دەکردنــەوە 
ســەبارەت بــە «ئازارەکانــی مەســیح و ئــەو شــکۆداربوونەی لــەدوای ئازارەکانــەوە دێت» 
ــیویانە،  ــەران نوس ــە پێغەمب ــکۆدارانە ک ــە ش ــەم بەڵێن ــرۆس ١: ١٠- ١٢). ئ ــەم پەت (یەک

چاوەڕوانــی زۆر گــەورەی لــێ دەکرێــت. 
بــەاڵم ئــەو ئومێــدە بــەرەو نەمــان دەچــوو کاتێــک کــە گەلــی ئیرسائیــل لــە کۆتاییــدا 
ــا). لــە  ــیپارەی (عــەزرا و نەحەمی ــەوە. بڕوانــە س ــراوی گەڕان ــی و ڕاپێچک لــە ئاوارەی
ــەوە  ــدا ل ــەران دەیان ــد و هیوایانــەی کــە پێغەمب ــەم ئومێ ــۆ ســەدان ســاڵ، ئ ڕاســتیدا ب
دەچــوو کــە وەســتابێنت و چاوەڕێــی ئــەو ڕۆژە بکــەن کــە هەمــوو بەڵێنەکانــی پاشــا لــە 

ــە دی.  ــدا دێن کۆتایی

ئامۆژگاری سەبارەت بە وتاردان و فێرکردن

ــۆن پێشــکەش  ــی ک ــی پەیامن ــە پێغەمبەران ــەبارەت ب ــردن س ــار و فێرک ــە وت ــک ک کاتێ
دەکەیــت، پەیامــی ئــەو ســیپارانە ڕابگەیەنــە کــە لــە ڕێگــەی ڕۆحــی پیــرۆزەوە نــوورساون، 
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نــەک تیشــک بخەیتە ســەر پێغەمبــەرەکان خۆیان.٨ ســیپارەی ئیشــایا تەنها باســی پێغەمبەر 
ئیشــایا نــاکات، هەروەهــا ســیپارەی دانیــال تەنهــا باســی پێغەمبــەر دانیــال نــاکات. کەواتــە 
کاتێــک ســیپارەی پێغەمبەرانــی پەیامنــی کــۆن دەخوێنیتــەوە، ئــەم پرســیارە لــە خــۆت بکە: 
پەیامــی گشــتی ئــەم ســیپارەیە چییــە؟ کاتێــک لــە پەیامــی ســەرەکی ســیپارەکە تێگەیشــتی، 
دەتوانیــت لــە سەرتاســەری کانۆنــی کتێبــی پیــرۆزدا دەســت بکەیــت بــە گــەڕان بــەدوای 

پەیوەندیییەکانــدا (مەتــا ٥: ١٧؛ لۆقــا ٢٤: ٢٥، ٢٧، ٤٤). 

ــە  ــە ک ــرۆزدا نیی ــی پی ــو کتێب ــەوە لەنێ ــۆ ئ ــۆن ب ــی ک ــی پەیامن ــی پێغەمبەران کتێب
ســەرنجامن بــەالی ئــەو وانــە ڕەوشــتییانەدا ڕابکێشــێت کــە دەتوانیــن لــە ژیانــی 
چەندیــن کەســەوە وەریانبگریــن، بەڵکــو لــە جێگــەی تیشــک خســتنە ســەر ئــەم بابەتــە، 
ــەو  ــە خــودی ئ ــەو شــتەی ک ــە ســەر ئ ــە تیشــک بخەن ــدە ک ــی بەشــداربووان ب یارمەت
کەســانە تیشــکیان خســتبووە ســەر، کــە ئەویــش ڕزگاریــی مەزنیــی خــودا لــە ڕێگــەی 

ــوو.  مەســیح ب

ئــەو  دەروونتــان.  ڕزگاری  واتــە  بەدەســتدەهێنن،  باوەڕتــان  ئامانجــی  «چونکــە 
ــوەی  ــۆ ئێ ــودا ب ــە خ ــەی ک ــەو نیعمەت ــەر ئ ــرد لەس ــبینییان ک ــە پێش ــەی ک پێغەمبەران
ئامــادە کردبــوو، بــە وردی لێکۆڵینەوەیــان لــە بابەتــی ئــەو ڕزگاربوونــە کــرد و بەدوایــدا 
گــەڕان، ڕۆحــی مەســیح کــە تێیاندابــوو، ئــاگاداری دەکردنــەوە ســەبارەت بــە ئازارەکانــی 
مەســیح و ئــەو شــکۆداربوونەی لــەدوای ئازارەکانــەوە دێــت، هەوڵیــان دەدا کــە بزانــن 
ــان بارودۆخــی  ــەی ی ــی ڕوودانەک ــارەی کات ــە چــی دەکات لەب ــاژە ب ــرۆز ئام ڕۆحــی پی
جیهــان لــە کاتــی ڕوودانەکــەی. بۆیــان ئاشــکرا کــرا کــە پەیامەکــە بــۆ خۆیــان نەبــوو، 
بەڵکــو بــۆ ئێــوە بــوو، واتــە ڕووداوەکان لــە ســەردەمی ئێــوە ڕوودەدەن. ئێســتا پێتــان 
ڕاگەیەنــرا بەهــۆی ئەوانــەی مزگێنییــان پــێ بەخشــین بــە یارمەتــی ڕۆحــی پیــرۆز، کــە 
ــە پەرۆشــن  ــە فریشــتەکانیش ب ــەن ک ــەو ڕووداوان ــە ئ ــردراوە. ئەمان ــە ئاســامنەوە نێ ل

ــرۆس ١: ٩- ١٢) ــەم پەت ــەوە.» (یەک ــان ورد ببن لێی

 John Sailhamer, “Preaching from the Prophets,” in Preaching the Old Testament, ed. Scott M.  ٨
Gibson (Grand Rapids, MI: Baker, 2006), 115 - 36
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وەرزی چوارەم
چیرۆکی گەورەی کتێبی پیرۆز چییە؟ 

بەشی دووەم

پاشا دێت
وە لە کۆتاییدا ئەو پاشایە هات کە ماوەیەکی زۆر بوو چاوەڕێیان دەکرد.

پاشــای پاشــایان خــودی خــۆی هــات بۆ ئــەوەی گەلەکــەی ڕزگار بــکات تاکو ستایشــی 
بکــەن و یاخیبــووان بکڕێتــەوە کــە ڕێگــەی ڕاســتیان لــێ ون ببــوو. دوای چەندیــن ســاڵ 
تاریکــی، لــە ئاکامــدا ڕووناکــی جیهــان و ڕووناکــی ڕاســتەقینە هــات بــۆ ئــەم جیهانــە 
(یۆحەنــا ١: ٩). دوای وەرزێکــی درێــژ لــە بێدەنگــی، وشــە هەتاهەتاییەکــە، کــە لەگــەڵ 
ــۆ  ــوو ب ــدا نیشــتەجێ ب ــە مــرۆڤ و لەنێوامنان ــوو ب ــوو، ب ــوو و خــودی خــودا ب خــودا ب
ئــەوەی باوکــی ئاســامنیامن پــێ بناســێنێت (یۆحەنــا ١: ١٤، ١٨). ڕێــک بــەو جــۆرەی کــە 
خــودا بەڵێنــی دابــوو، پاشــاکە بەدڵنیاییــەوە نــەوەی داود و ئیرباهیــم بــوو (مەتــا ١: ١). 
لەگــەڵ ئەوەشــدا، پاشــاکە بــە جەســتە خودایــە و پێــی دەگوترێــت خــودا لەگەڵامنــە، 

وەکــو چــۆن پێغەمبــەران پێشــبینییان کــرد:
پێغەمبەرەکــە  ڕێگــەی  لــە  یــەزدان  ئــەوەی  تاکــو  ڕوویــدا  هەمــووی  «ئەمانــە 
ــا پاکیزەیــەک ســکی دەبێــت و کوڕێکــی دەبێــت، نــاوی  فەرموویەتــی بێتــە دی: ئەوەت
ــا ١: ٢٢- ٢٣) ــت.» (مەت ــە دێ ــودا لەگەڵامن ــای خ ــە وات ــە ب ــل، ک ــن ئیامنوێ ــێ دەنێ ل

کــوڕی ئەزەلیــی خــودا بــوو بــە منداڵێکــی ســاوا. کــوڕی هەتاهەتایــی خــودا 
ــە  ــەم مرۆڤــە کــە پاشــایە دەگوترێــت عیســا «چونکــە گەلەکــەی ل ــووە مــرۆڤ. وە ب ب
ــە  ــی خودای ــە وشــەی هەتاهەتای ــا ک ــا ١: ٢١). عیس ــان ڕزگار دەکات» (مەت گوناهەکانی
جەســتەی پۆشــی، واتــە خــودی پــەروەردگار هــات بــۆ ئــەوەی لەگــەڵ گەلەکــەی بێــت 
و ئــەو ئەرکــە جێبەجــێ بــکات کــە باوکــی پێــی ســپاردبوو. عیســا کــوڕی خۆشەویســتی 
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ــادەم و  ــەوەی ئ ــا ٣: ٢٢). بەپێچەوان ــی (لۆق ــادە پێ ــاوک دڵش ــە ب ــەوەی ک ــە، ئ خودای
ــکات.  ــکۆدار ب ــی دڵخــۆش و ش ــەوەی باوک ــۆ ئ ــە دەژی ب ــا هەمیش ــەوە، عیس ئیرسائیل
دوای ئــەوەی کــە عیســا لــە ئــاو هەڵکێــرشا و ڕۆحــی پیــرۆزی وەرگــرت، کــوڕی خــودا 
ــودا و  ــەرەکی خ ــی س ــە دوژمن ــت، ک ــەیتان بجەنگێ ــو دژی ش ــی تاک ــۆ چۆڵەوان ــرا ب ب

ــا ٤: ١- ٢).  ــی (لۆق گەلەکەیەت
ــا  ــەی عیس ــەرەتاوە کار و خزمەتەک ــە س ــی دا هــەر ل ــە، هەوڵ ــە مارەک ــەیتان، وات ش
ــلێامن و  ــا و داود و س ــم و موس ــادەم و ئیرباهی ــە ئ ــوێنەی ک ــەو ش ــەاڵم ل ــت. ب ڕابگرێ
ــت و  ــەی ڕاس ــە وش ــردن ب ــەی متامنەک ــە ڕێگ ــا ل ــوارد، عیس ــتیان خ ــل شکس ئیرسائی
دروســتی خــودا ســەرکەوتنی بەدەســت هێنــا. عیســا بــە هەمووانــی نیشــان دا کــە ئــەو 
کــوڕی ڕاســتەقینە و وەفــاداری خودایــە (لۆقــا ٤: ١- ١٣). عیســا دوای ئــەو ســەرکەوتنەی 
کــە لــە چۆڵەوانــی بەدەســتی هێنابــوو، دەســتی کــرد بــە ڕاگەیاندنــی مزگێنــی خــودا و 
دەیفەرمــوو: «کاتەکــە هاتووەتــە دی و پاشــایەتی خــودا نزیــک بووەتــەوە. تۆبــە بکــەن، 
ــردەوە  ــۆ دەک ــوێنکەوتووەکانی ک ــۆس ١: ١٥). ش ــن» (مەرق ــە بهێن ــەم مزگێنیی ــاوەڕ ب ب
ــا ١٣). بــە درێژایــی کار و خزمەتەکــەی  ــۆ دەکــردن (مەت و باســی شانشــینی خــودای ب

ــزەوە نیشــان درا.  عیســا، حوکــم و فەرمانڕەواییکردنــی خــودا زۆر بەهێ
عیســا وەکــو پێغەمبەرێــک کــە لــە موســا دەچــوو، چەندیــن جــۆر نیشــانە و پەرجــووی 
لەنێــو ئیرسائیلــدا ئەنجــام دا و هێــزە مەزنەکــەی خــودای بــە هەمــووان نیشــان دا 
ــە  ــی ب ــەزاران کەس ــردەوە، ه ــاک ک ــی چ ــا نەخۆش ــار ١٨: ١٥؛ ٣٤: ١٠- ١٢). عیس (دواوت
ــردەوە. وە لەگــەڵ ئەوەشــدا،  ــدوو ک ــەت مــردووی زین ــرد و تەنان ــر ک ــی ئاســامنی تێ نان
ــەو شانشــینەی کــە  ــان دەکــرد. ئ ــوو کــە جیهــان چاوەڕێی ــەو جــۆرە پاشــایە نەب عیســا ئ
ــا  ــت. عیس ــت و دانامەزرێ ــات نانرێ ــی بنی ــەی دنیای ــێواز و ڕێگ ــە ش ــد، ب ــا ڕایگەیان عیس
فەرمــووی: «پاشــایەتی مــن لــەم جیهانــە نییــە. ئەگــەر پاشــایەتی مــن لــەم جیهانــە بووایە، 
خزمەتکارانــم دەجەنــگان تاکــو نەدرێمــە دەســت ڕابەرانــی جولەکــە» (یۆحەنــا ١٨: ٣٦).   

ئامۆژگاری سەبارەت بە وتاردان و فێرکردن

ــە  ــا) تیشــک دەخەن ــا، یۆحەن ــا، مەرقــۆس، لۆق ــەکان (مەت ســیپارەی مــژدە و مزگێنیی
ــەو  ــەر ئ ــان لەس ــانی چاوم ــە ئاس ــت ب ــدا دەکرێ ــەڵ ئەوەش ــەاڵم لەگ ــا، ب ــەر عیس س
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نەمێنێــت و لــە وتــار و فێرکردنەکامنانــدا باســی شــتێک بکەیــن کــە گرنگییەکــی ئەوتــۆی 
نەبێــت. بــۆ منوونــە، ئەگــەر دەربــارەی ئینجیلــی مەتــا وتــار بدەیــت و بگەیتــە (مەتــا 
٨: ٢٣- ٩: ٨)، ئــەوا چــۆن مامەڵــە لەگــەڵ ئــەم دەقــەدا دەکەیــت؟ لێــرەدا ســێ وەســفی 
ــی  ــن بابەت ــە، وە چەندی ــاوە هەی ــەن عیس ــە الی ــامن ل ــد پەرجووێک ــی چەن ئەنجامدان
لەڕێــالدەر و الوەکیــامن هەیــە، چونکــە ئــەو ســێ ڕووداوەی کــە لــەم بەشــەی کتێبــی 
پیــرۆزدا تۆمــار کــراوە، بەڕاســتی سەرســوڕهێنەرن: ئارامکردنــەوەی ڕەشــەبا (٨: ٢٣- ٢٧)، 
ــەو و  ــوو (٨: ٢٨- ٣٤) و چاککردن ــدا ب ــی تێ ــی پیس ــە ڕۆح ــک ک ــەوەی پیاوێ چاککردن
ــن؟  ــە چی ــەم دەقان ــار (٩: ١- ٨). مەبەســتی ســەرەکی ئ بەخشــینی ئیفلیجێکــی گوناهب
ئەوەیــە کــە عیســا خــاوەن هێــز و دەســەاڵتە! ئــەو دەســەاڵتی بەســەر تــەواوی 
بەدیهێنــان و ڕۆحــە پیســەکان و گونــاه و نەخۆشــیدا هەیــە. کاتێــک کــە وتــار و فێرکــردن 
لەســەر ئینجیلــەکان پێشــکەش دەکەیــت، زیاتــر لــە هــەر شــتێکی دیکــە، تیشــک بخــەرە 

ســەر عیســا.
ــەو جــۆرە  ــە کــە عیســا تەنانــەت ئ ــر جێگــەی سەرســوڕمانە ئەوەی ــەوەی کــە زیات ئ
پاشــایە نەبــوو کــە گەلەکــەی چاوەڕێیــان دەکــرد: «ئــەو بــۆ الی گەلەکــەی هــات، بــەاڵم 
ئــەوان پێشــوازییان لــێ نەکــرد» (یۆحەنــا ١: ١٠- ١١). تەنانــەت قوتابییەکانــی عیســاش 
لــە ســەرەتادا ســەریان لێشــێوابوو و پرســیاریان هەبــوو لەبــارەی رسوشــتی ئــەرک 
ــە  ــەردەوام ب ــا ب ــکات. عیس ــی ب ــە دەیویســت جێبەجێ ــەوەی ک ــا و ئ ــی عیس و خزمەت
قوتابییەکانــی دەفەرمــوو کــە لــە جێگــەی ئــەوەی قبوڵــی بکــەن و پێشــوازی لــێ بکــەن، 
ــەم  ــزی بگــرن، یەک ــە شــکۆداری بکــەن و ڕێ ــەوەی ک ــە جێگــەی ئ ــەوە. ل ڕەت دەکرێت
جــار ناپاکــی بەرامبــەر دەکرێــت و تەنانــەت وەکــو تاوانبارێــک لەســەر خاچــی ڕۆمانــی 

گیانــی دەســپێرێت. 
ــاچ  ــە خ ــوا ل ــرا، دەب ــی دەک ــی هاتن ــی زۆر چاوەڕێ ــۆ ماوەیەک ــە ب ــایەی ک ــەو پاش ئ

ــا.  بدراب

پاشا ئازار دەچێژێت و ڕزگار دەکات
پالنــی ســەرکەوتنی عیســای پاشــا ڕاســتەوخۆ بــەرەو خاچــی بــرد. وەکــو چــۆن 
یــەزدان لــە ڕێگــەی پێغەمبەرەکانیانــەوە بەڵێنــی دابــوو، خزمەتــکاری خــودا لــە ڕێگــەی 
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ــەکان خەڵكــی ڕزگار دەکات. هەروەهــا وەکــو چــۆن  ــە شــوێنی یاخیی چەشــتنی ســزا ل
ــان  ــە پ ــک ســەری مارەک ــەوا ڕۆژێ ــەوەی ح ــی دا، ن ــدا بەڵێن ــوون ٣: ١٥)ش ــە (پەیداب ل
ــی زۆر  ــاچ نەفرەت ــەر خ ــا لەس ــەوە. عیس ــین دەبێت ــی ش ــەی پێ ــەاڵم پاژن ــەوە، ب دەکات
ــە خــاچ درا. عیســا لەســەر  ــاران ل ــە جێگــەی گوناهب ــە خــۆ و ل ناخۆشــی گوناهــی گرت
خــاچ بــە دەنگــی بــەرز فەرمــووی: «خــوای مــن، خــودای مــن، بــۆ وازت لــێ هێنــام؟» 
ــاران  ــۆ گوناهب ــی ب ــو قوربان ــۆی وەک ــی خ ــاچ خوێن ــەر خ ــا لەس ــا ٢٧: ٤٦). عیس (مەت
ڕشــت و پەیامنــی نوێــی دامەزرانــد کــە بەڵێنــی درابــوو (لۆقــا ٢٢: ٢٠). لەســەر خــاچ، 
ــا ٢٦: ٢٨).  ــاه بەخشــین ڕژا» (مەت ــۆ گون ــاوی خەڵکێکــی زۆر ب ــە پێن ــا «ل ــی پاش خوێن
عیســا ژیانــی خــۆی لەپێنــاو کڕینــەوەی خەڵکێکــی زۆر دانــا (مەرقــۆس ١٠: ٤٥) وە 
ــۆ  ــەڵ خــودا ب ــە، نەیویســت یەکســانییەکەی لەگ ــە رسوشــتی خــۆی خودای ــەوەی ب «ئ
خــۆی بقۆزێتــەوە، بەڵکــو خــۆی کــردە هیــچ، شــێوەی بەنــدەی وەرگــرت، وەک مرۆڤــی 
لێهــات، کــە بــە ڕوخســاری مــرۆڤ بیــرنا، خــۆی نــزم کــردەوە و تاکــو مــردن ملکــەچ بــوو، 

تەنانــەت مردنــی ســەر خــاچ« (فیلیپــی ٢: ٦- ٨). 
عیســا بــوو بــە جێگــرەوەی کامــڵ و تــەواو، لەگــەڵ جێگرەوەیەکــی ســزا کــە گەلەکەی 

بــێ ئەنــدازە پێویســتیان پــێ بوو. 
هەمــوو ئــەوەی سیســتەمی قوربانــی ئامــاژەی پێدەکــرد لــە «بەرخــی خــودادا هاتــە 
دی، کــە گوناهــی جیهــان الدەبــات» (یۆحەنــا ١: ٢٩). وەکــو چــۆن پۆڵــس بــۆ کڵێســای 
ــەڵ  ــوون لەگ ــە یەکب ــن، ب ــەک ب ــودا هەرچیی ــی خ کۆرنســۆس دەنووســێت: «بەڵێنەکان
مەســیح دەبــن بــە «بەڵــێ». بۆیــە بەهــۆی ئــەوەوە دەڵێیــن «ئامیــن» بــۆ شــکۆمەندی 
خــودا. « (دووەم کۆرنســۆس ١: ٢٠). نووســەرانی ئینجیلــی پیــرۆز ڕوونیــان کردووەتــەوە 
کــە عیســا بەرخــی بــێ لەکــەی قوربانییــە، کە لــە پێنــاوی ســڕینەوەی گوناهــی گەلەکەی 
و ڕزگارکردنیــان لــە حوکمــدان بــە ئەنجامدانــی دەرچوونێکــی نــوێ و باشــرت ســەربڕدرا 

(لۆقــا ٩: ٣١؛ یۆحەنــا ١٩: ٣٦). 
ــی  ــەردەم ڕزگارکردن ــر لەب ــە ڕێگ ــت ببێت ــش ناتوانێ ــەت مەرگی ــتێک، تەنان ــچ ش هی
گەلــی خــودا لەالیــەن عیســاوە. خۆشەویســتی عیســا ســەملاندی کــە لــە مــردن بەهێزتــرە 

ــە دۆزەخ قووڵــرتە.  و ل
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یەکــەم  بــووەوە.  زینــدوو  مردنەکەیــدا،  بەســەر  ڕۆژ  ســێ  تێپەڕبوونــی  دوای 
ــە  ــەوە ک ــەڕووی فریشــتەکان بوون ــە، ڕووب ــتا بەتاڵ ــە ئێس ــەی ک ــەردانکەرانی گۆڕەک س
ئــەم هەواڵــە سەرســامکەرەیان ڕاگەیانــد: «مەترســن، چونکــە دەزانــم بــە شــوێن عیســای 
لەخاچــدراودا دەگەڕێــن. ئــەو لێــرە نییــە، هــەروەک خــۆی فەرمــووی، هەســتاوەتەوە. 
وەرن ســەیری ئــەو شــوێنە بکــەن کــە لێــی درێژکرابــوو. خێــرا بــڕۆن و بــە قوتابییەکانــی 
ــەوێ  ــل، ل ــە جەلی ــوە دەچێت ــش ئێ ــتاوەتەوە، پێ ــدا هەس ــو مردووان ــەو لەنێ ــن: ئ بڵێ

ــا ٢٨: ٥- ٧).  ــن» (مەت ــم گوت ــا پێ ــن. ئەوەت دەیبین
عیســای پاشــا بــە هەســتانەوەی لەنێــو مــردووان دەســتی کــرد بــە ئیشــکردن لەســەر 
ــەی  ــە ڕێگ ــوو. ل ــی دراب ــدا بەڵێن ــی کۆن ــە پەیامن ــە ل ــک ک ــوێ، کارێ ــی ن بەدیهێنانێک
ــی، ســەردەمی هاوچەرخــی  ــی کۆتای ــەم ڕاســتییەی ڕۆژان هەســتانەوەی مەســیحەوە، ئ
داگیــر کــرد. تەنانــەت نەفرەتــی گونــاه و هێــزی مــردن نەیانتوانــی پاشــای پاشــایان لــە 
گــۆڕ بهێڵنــەوە. هەســتانەوەی عیســا نیشــانی دا کــە ڕێــک ئەوەیــە کــە خــۆی بەدرێژایــی 

ئــەرک و خزمەتــە زمینییەکــەی فەرمووبــووی.
ــە  ــە دوو هــەزار ســاڵ، عیســای پــەروەردگار داوا ل ئێســتا دوای تێپەڕبوونــی زیاتــر ل
ــەو  ــە ب ــاوەڕ و متامن ــن و ب ــان بهێن ــە گوناهەکانی ــە واز ل ــووان دەکات ک هەمــوو یاخیب
بکــەن. ئــەو کاردانــەوە و وەاڵمــەی کــە عیســا داوا دەکات جیهــان هەیبێــت ئەوەیــە کــە 
ــووەوە  ــا ٣: ١٦- ١٨). پاشــای زیندووب ــن (یۆحەن ــم بدرێ ــان حوک ــن ی ــێ بهێن ــاوەڕی پ ب
ــدی  ــا ئی ــن، ج ــێ دەهێن ــاوەڕی پ ــە ب ــکات ک ــە ڕزگار ب ــوو ئەوان ــە هەم ــی دا ک بەڵێن

جولەکــە بــن یــان ناجولەکــە. 

ئامۆژگاری سەبارەت بە وتاردان و فێرکردن

نزیکــەی یــەک لەســەر ســێی ئینجیلــەکان تیشــکیان خســتووە ســەر کۆتــا حەفتــەی 
ژیانــی عیســا، ئــەو حەفتەیــەی کــە لەخاچــدان و هەســتانەوەکەی بــەدواوە دێــت. دوو 
لەســە ســێیەکەی دیکــەی ئامادەمــان دەکــەن کــە لــەو کەســە تێبگەیــن کــە دەڕوات بــۆ 
ئۆرشــەلیم و دەدرێتــە دەســت کاهینانــی بــااڵ و مامۆســتایانی تــەورات، بڕیــاری مردنــی 
دەدەن، دەیدەنــە دەســت ناجولەکــەکان، گاڵتــەی پــێ دەکــەن و تفــی لێدەکــەن و بــە 

قامچــی لێــی دەدەن و لەخاچــی دەدەن (مەرقــۆس ١٠: ٣٣- ٣٤).
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وە عیســا کــە دەســەاڵتی تــەواوی هەبــوو، بەوپــەڕی بێفیزییــەوە دەڕواتــە ســەر خــاچ 
و لەپێنــاو کڕێنــەوەی گەلێکــی یاخیــدا دەمرێــت کــە دەســەاڵتەکەیان ڕەت کردووەتــەوە 
ــە مــردن هەســتایەوە  ــە ڕۆژی ســێیەمدا ل ــا ٢٠: ٢٥- ٢٨). وە هەمــان عیســا کــە ل (مەت
ــدا هەبــوو»، شــایانی هەمــوو پەرســنت و  ــە ئاســامن و زەوی و «هەمــوو دەســەاڵتێکی ل
ستایشــێکی ئێمەیــە (مەتــا ٢٨: ١٧- ١٨). لەڕاســتیدا داوا دەکات و شــایانی ئەوەشــە 
کــە هەمــوو جیهــان بیپەرســنت (مەتــا ٢٨: ١٨- ٢٠). بەدڵنیاییــەوە هەمــوو وتــار و 
فێرکردنەکامنــان کــە لــە ئینجیلەکانــەوە ســەرچاوە دەگــرن، دەبێــت تیشــک بخاتــە ســەر 

عیســا!

پاشا دەنێریت
عیســا لــە ڕێگــەی زیندووبوونــەوەی لــە مــردن، بــە ئاســامن و زەوی نیشــان دا کــە 
ئــەو پاشــای هەرەبەتوانایــە کــە تەنانــەت مردنیــش ناتوانێــت ڕایبگرێــت. عیســای 

ــوو: ــی فەرم ــە قوتابییەکان ــووەوە ب زیندووب
«هەمــوو دەســەاڵتێکم لــە ئاســامن و لەســەر زەوی دراوەتــێ. کەواتــە بــڕۆن، 
هەمــوو نەتــەوەکان بکەنــە قوتابــی، بــە نــاوی بــاوک و کــوڕ و ڕۆحــی پیــرۆز لــە ئاویــان 
هەڵبکێشــن، فێریــان بکــەن بــا کار بکــەن بــە هەمــوو ئــەو شــتانەی کــە ڕامســپاردوون. 
ــا ٢٨: ١٨- ٢٠) ــا کۆتایــی زەمــان. (مەت ــم، هەت ــن مــن هەمــوو ڕۆژێــک لەگەڵتان دڵنیاب

عیســا داوا لــە قوتابییەکانــی دەکات کــە بــڕۆن و خەڵکــی بکەنە قوتابی. شــوێنکەوتنی 
ــەوەی ئەوانیــش شــوێن پاشــا بکــەون.  ــۆ ئ ــی کەســانی دیکــە ب ــە یارمەتیدان پاشــا، وات
هــەر بۆیــە عیســا قوتابییەکانــی ڕادەســپێرێت کــە بــڕۆن و هەمــوو نەتــەوەکان بکەنــە 
قوتابــی. ئــەم کــوڕەی داود (عیســا) دەیەوێــت هەمــوو نەتــەوەکان بەڕێــوە ببــات، وە 
کــوڕی ئیرباهیــم (عیســا) دەیەوێــت لــە ڕێگــەی مزگێنییەکەیــەوە هەمــوو نەتــەوەکان 

بەرەکەتــدار بــکات. 
جێبەجێکردنــی ئەرکــە قورســەکەی مەســیح بەدڵنیاییــەوە بــە تــاک و تەنهــا کارێكــی 
مەحاڵــە. بۆیــە عیســای پاشــا دەســەاڵتە مەزنەکــەی و ئامادەبوونــی هەتاهەتایــی خــۆی 
وەبیــر شــوێنکەوتووانی هێنایــەوە، کــە دڵنەوایــی و ئاســوودەیی بــەدواوە دەبێت. عیســا 
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قوتابییەکانــی بەجێهێشــت، بــۆ ئــەوەی بتوانێــت بــۆ هەتاهەتایــە لەگەڵیــان مبێنێتــەوە. 
ــەرز کــردەوە و  ــردە دەرەوە، دەســتی ب ــا ب ــدی بێت عەنی ــۆ گون ــی «ب عیســا قوتابییەکان
بەرەکەتــداری کــردن. کاتێــک بەرەکەتــداری دەکــردن، لێیــان جیــا بــووەوە و بەرزکرایەوە 

بــۆ ئاســامن» (لۆقــا ٢٤: ٥٠- ٥١). 
عیســا پێشــوەخت ڕوونــی کردبــووەوە کــە دەبێــت بگەڕێتــەوە بــۆ ئاســامن بــۆ ئەوەی 
ئــەو کەســە بنێرێــت کــە هێزیــان پێدەبەخشــێت بــۆ ئــەوەی شــوێن عیســا بکــەون و 
لــە سەرتاســەری جیهانــدا شــایەتی بــۆ بــدەن. هەروەهــا بــە ڕوونــی ئامــاژەی بــەوەش 
کــرد کــە دەبێــت کڵێســا بەجێبهێڵێــت کــە دەســەاڵتی ئەوەیــان هەبــوو کــە هەرشــتێک 
لەســەر زەوی بکەنــەوە یــان دایبخــەن لــە ئاســامنیش بــە هەمــان شــێوە بکرێتــەوە یــان 
ــەدوای خــۆی  ــە ل ــا ک ــەی دان ــالن و بەرنام ــا ١٦: ١٩؛ ١٨: ١٨). عیســا پ ــت (مەت دابخرێ

باڵیــۆز و نوێنــەر بــۆ دەســەاڵت و حوکمڕانییــە بااڵدەســتەکەی بەجێبهێڵــت. 
ــی فەرمــوو:  ــە قوتابییەکان ــۆ ئاســامن، ب ــەوە ب ــەرز بکرێت ــەوەی کــە عیســا ب پێــش ئ
«کاتێــک ڕۆحــی پیرۆزتــان دێتــە ســەر، هێــز وەردەگــرن و بــۆ مــن دەبنــە شــایەت، لــە 
ــردراوان  ــا و ســامیرە، تاکــو ئەوپــەڕی زەوی» (کــرداری نێ ئۆرشــەلیم و هەمــوو یەهودی
١: ٨). بەپێــی عیســا، هاتنــی ڕۆحــی پیــرۆز سەرزەنشــتکردنی جیهانــی بــەدواوە دەبێــت 

ــا ١٦: ٧- ١١). (یۆحەن
ئــەوە بــوو عیســا بــەرز کرایــەوە بــۆ ئاســامن و لەگــەڵ خــودای بــاوک ڕۆحــی پیــرۆزی 
ــادا  ــەر کڵێس ــخە) بەس ــی پەس ــدا (جەژن ــی پەنجایەمین ــی جەژن ــە کات ــان ل بەڵێندراوی
ــەو جــۆرەی کــە بەڵێنــی دا، دەبینیــن کــە  ــردراوان ٢: ١- ٤١). وە ب ــدا (کــرداری نێ باران
ڕۆحــی خــودا بوێــری لــە باوەڕدارانــدا دروســت دەکات تاکــو بتوانــن پەیامــی ئینجیــل 
ڕابگەیەنــن، وە ڕۆحــی خــودا گوناهبــاران سەرزەنشــت دەکات بــۆ ئــەوەی تۆبــە بکــەن 

و بــاوەڕ بهێنــن. 
ئــەم منوونەیــە باســەکەمان بــۆ ڕوونــرت دەکاتــەوە: پەتــرۆس کــە ڕۆژگارێــک دەترســا و 
شــەوی دەســتگیرکردنی عیســا، ترســنۆکانە ســێ جــار نکۆڵــی لــە ناســینی کــرد، پــڕ بــوو 
لــە ڕۆحــی پیــرۆز و ڕایگەیانــد کــە عیســا بەپێــی بەرنامــە و پالنــی خــودا گیانــی ســپارد، 
ــوو  ــەردەوام ب ــرۆس ب ــە ئاســامنە. پەت ــووەوە و ئیســتا ل ــدوو ب ــە دەســەاڵتەوە زین وە ب
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لــەو قســانە و گوتــی: «بــا هەمــوو ماڵــی ئیرسائیــل بــە دڵنیایــی بزانــن، ئــەم عیســایەی 
ئێــوە لــە خاچتــان دا، خــودا کــردی بــە مەســیحی خــاوەن شــکۆ» (کــرداری نێــردراوان ٢: 

 .(٢٢- ٢٤، ٣٣- ٣٦
ــرد و  ــا م ــوو: عیس ــکرا ب ــدا ڕوون و ئاش ــی پەنجایەمین ــە جەژن ــرۆس ل ــی پەت پەیام
زینــدوو بــووەوە، وە تەنهــا ئــەو پاشــای هەســتاوە و دەســەاڵتدارە. تەنهــا عیســا بــەرز 
کرایــەوە و لــە دەستەڕاســتی پڕتوانــای بــاوک دانیشــت. لــەو کاتــەدا ســێ هــەزار کەســی 
ــا (کــرداری نێــردراوان ٢: ٤١). ئــەوان ڕاســتییان  یاخــی باوەڕیــان بــە عیســای پاشــا هێن

وەرگــرت و لەئــاو هەڵکێــرشان، ڕێــک بــەو جــۆرەی کــە عیســا فەرمانــی کردبــوو. 
ــو  ــا لەنێ ــە تەنه ــدا ن ــە کۆتایی ــە ئۆرشــەلیم ســەریهەڵدا، ل ــەو ڕۆژەدا ل ــە ل ــەوەی ک ئ
ــالن و  ــووەوە. پ ــاڵو ب ــدا ب ــو ناجولەکەکانیش ــو لەنێ ــووەوە، بەڵک ــاڵو ب ــدا ب جولەکەکان
بەرنامــەی خــودا بــۆ بەرەکەتدراکردنــی جیهــان لــە ڕێگــەی نــەوەی ئیرباهیمــەوە، هاتــە 
ــان  ــای دیکەی ــایانەش کڵێس ــەو کڵێس ــەزرا و ئ ــی دام ــی و ناوخۆی ــای خۆجێ دی. کڵێس
دامەزرانــد. ئــەم کڵێســایانە ڕووبــەڕووی کێشــە و گرفتێکــی زۆر بوونــەوە، بــەاڵم لەگــەڵ 
هەبوونــی چەوســانەوە و کێشــەی ناخۆیــی و دەرەکــی، هیــچ شــتێک نەیتوانــی پێــش بە 

شــەپۆلی مزگێنیــدان بگرێــت. 
دەســەاڵت و نیعمەتــی خــودا بەهێــزەوە دەرکــەوت کاتێک کــە عیســای زیندووبوووە، 
ــە قوتابییەکانــی عیســای خــاوەن  ــاوەی کــە «هەڕەشــەی ل شــاولی بانــگ کــرد، ئــەو پی
ــردراو  ــە ئامێرێکــی هەڵبژێ ــەوەی ببێت ــۆ ئ شــکۆ دەکــرد و هەوڵــی کوشــتنی دەدان»، ب
ــل  ــەوەی ئیرسائی ــایان و ن ــەکان و پاش ــەردەم ناجولەک ــا لەب ــاوی عیس ــی ن ــۆ هەڵگرتن ب
ــە  ــژارد ب ــاکەی هەڵب ــێنەرەوەیەکی کڵێس ــا چەوس ــردراوان ٩: ١، ١٥). عیس ــرداری نێ (ک
نیعمەتــی خــودا کــردی بــە نێردراوێــک کــە لــە زۆربــەی شانشــینی ڕۆمانیــدا شــایەتی 

بــۆ عیســای پاشــا دەدات. 
کەواتــە، لــە ڕێگــەی شــایەتی و کاری نێــردراوان، بــە ســەرۆکایەتی پەتــرۆس و پۆڵــس 
(کــە پێشــرت نــاوی شــاول بــوو)، بــە هــاوکاری لەگــەڵ هــەزاران بــاوەڕدرای نەنــارساودا، 
ــە  ــەرەی ســەند و کڵێســا گەشــەیەکی بەرچــاوی ب ــە دەســەاڵتەوە پ مزگێنــی مەســیح ب
ــدا  ــە ئارامی ــامیرەدا ل ــل و س ــا و جەلی ــوو یەهودی ــە هەم ــی. «کڵێســاش ل ــەوە بین خۆی
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پاشا فەرمانڕەوایی دەکات
لــە پەیامنــی کۆنــدا دەبینیــن کــە پێغەمبــەران داوا لــە گەلــی خــودا دەکەن کــە متامنە 
بــە پــەروەردگار بکــەن و بــە خۆشەویســتی و گوێڕایەڵییــەوە دڵســۆزانە لەژێــر دەســەاڵت 
و فەرمانڕەوایــی پــەروەردگاردا بژیــن. بــە هەمــان شــێوە، نامەکانــی پەیامنــی نــوێ ئــەوە 
ــر دەســەاڵت و حوکمڕانــی عیســای پاشــای  ڕوون و جێبەجــێ دەکــەن کــە ژیانــی لەژێ

هەســتاوە و شــکۆدار وەکــو گەلــی خــودا چۆنــە. 
بــەم شــێوەیە، هەمــوو نــوورساوە پیــرۆزەکان دەتوانــن دانایــی و ژیــری بــە بــاوەڕداران 
ببەخشــن کــە لــە ڕێگــەی بــاوەڕ بــە عیســای مەســیح ڕزگارییــان بــۆ دەســتەبەر دەکات. 
پۆڵــس دڵێــت: «هەمــوو نــوورساوە پیــرۆزەکان لــە رسوشــی خــودان، سوودبەخشــن بــۆ 
فێرکــردن و سەرزەنشــت و ڕاســتەڕێکردن و لێڕاهێنــان لــە ڕاستودروســتی، تاکــو پیــاوی 
خــودا تــەواو ئامــادە بێــت بــۆ هەمــوو کارێکــی بــاش» (دووەم تیمۆســاوس ٣: ١٦- ١٧). 
ــڕەو  ــان پەی ــێوازێكی دیاریکراوی ــوێ، ش ــی ن ــی پەیامن ــەرانی نامەکان ــوو نووس هەم
کــردووە. هەموویــان تیشــکیان خســتووە ســەر عیســای پاشــا و ناســنامەکەیان ئاشــکرا 
ــتەکان  ــارە ناشایس ــۆ گوناهب ــتێکی ب ــەوە چ ش ــە دڵفراوانیی ــە ب ــەوەی ک ــردووە، وە ئ ک
کــردووە. لــە کۆتاییشــدا داوا لــە خوێنەرەکانیــان دەکــەن کــە بــە متامنــە و گوێڕایەڵییەوە 

ــەودا شــوێنی بکــەون.  ــاو شــکۆدارکردنی ئ لەپێن
ــی و  ــە ســەر وەســفی مەزن ــار دێت ــەم ج ــۆ کۆلۆســی، یەک ــەدا ب ــە نامەکەی ــس ل پۆڵ
گەورەیــی عیســای پــەرورەدگار، ئــەوەی کــە دەســەاڵتی بەســەر هەمــوو بەدیهێــرناوان و 

ــە:  ــدا هەی ــی نوێ بەدیهێرناوان
«کوڕەکــە وێنــەی خــودای نەبیــرناوە، نۆبەرەیــە و لــە ســەرووی هەمــوو بەدیهێرناوانە، 
چونکــە بەهــۆی ئــەوەوە هەمــوو شــتێک بەدیهێــرنا: لــە ئاســامن و لەســەر زەوی، بیــرناو 
و نەبیــرناو، تەخــت یــان دەســەاڵت، ســەرۆکایەتی یــان حوکومڕانــی، هەمــووی بەهــۆی 
ئــەوەوە و بــۆ ئــەو بەدیهێــرنان. ئــەو پێــش هەمــوو شــتێکە و هەمــوو شــتێکیش بەهــۆی 

ئــەوەوە یەکیگرتــووە.» (کۆلۆســی ١: ١٥- ١٧)
 Alan J. Thompson, The Acts of the Risen Lord Jesus: Luke’s account of God’s Unfolding Plan  ٩

.((Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 2011
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ــە  ــە ک ــە. وە زۆر ناوازەی ــەو مەزنرتین ــرناوان، ئ ــوو بەدیهێ ــەروەردگاری هەم ــو پ وەک
ــەر  ــی س ــەی «خوێن ــە ڕێگ ــە ل ــەیە ک ــەو کەس ــان ئ ــەروەردگارە هەم ــەم پ ــن ئ دەبینی

خاچەکــەی» ئاشــتیی نایــەوە (کۆلۆســی ١: ٢٠).  
عیســای پــەروەردگار ئەوەیــە. عیســا ئــەو کەســەیە کــە بــاوەڕداران ئومێــد و متامنــەی 
ــووەوە،  ــدوو ب ــەو کەســەیە کــە مــرد و زین ــوە. عیســا ئ ــان لەســەر هەڵچنی هەتاهەتایی

بەڵێنــی پەیامنــی نــوێ و گۆشــەنیگای بەدیهێرناوانــی نوێــی بەجێهێنــا. 
کڵێســا ئەمەیــە: گەلێــک کــە بــە خوێنــی عیســا کــڕدراون، ڕۆحــی پیــرۆز پــڕی کــردوون 
ــان  ــودا بەڕێوەی ــەی خ ــراون، وش ــل یەکخ ــە ئینجی ــاوەڕ ب ــە ب ــەوە، ب ــۆی کردوونەت و ک
دەبــات و دانایــی فراوانــی خــودا بــە فەرمانــڕەوا و دەســەاڵتداران لــە شــوێنەکانی 
ئاســامن نیشــان دەدەن (ئەفەســۆس ٣: ١٠). کڵێســا گەلێکــی هەڵبژێــردراون، کاهینیێتــی 

ــرۆز، گەلــی تایبەتــی خــودان (یەکــەم پەتــرۆس ٢: ٩).  شــاهانە، نەتەوەیەکــی پی
کەواتــە وەاڵمــی گونجــاو و دروســتی گەلــی خــودا کــە کڵێســان بۆ ئەم پاشــا شــکۆدارە 
چییــە؟ «ئیــرت هــەروەک چــۆن عیســای مەســیحتان بــە پــەروەردگاری خۆتــان وەرگرتــووە، 
بــە یەکبــوون لەگــەڵ ئــەو بــەردەوام بــن لــە ژیــان، لــە ئــەودا ڕەگ دابکوتــن و خۆتــان 
ــا دڵتــان پــڕ  ــاوەڕدا، هەروەهــا ب ــە ب ــاد بنێــن. وەک چــۆن فێربــوون چەســپاو بــن ل بنی
ــیپارەی  ــەی س ــەکانی دیک ــس بەش ــی ٢: ٦- ٧). پۆڵ ــت» (کۆلۆس ــگوزاری بێ ــە سوپاس ل
کۆلۆســی بــۆ ئــەوەی تەرخــان کــرد کــە ژیرانــە ئــەوە بــە بــاوەڕداران بڵێــت کــە ژیــان 
لەپێنــاو شــکۆدارکردنی مەســیحدا لەنێــوان ئــەم نــەوە خــوار و خێچــە و لــە جیهانێکــدا 

کــە دوژمنــی خــودان چۆنــە. 
هــەر چەندە عیســا زیندوو بــووەوە و فەرمانڕەوایی دەکات، بەاڵم شــوێنکەوتووەکانی 
لەنێــوا کێشمەکێشــی «ئێســتا و هێشــتا نــە» دا دەژیــن. عیســای پاشــا ئێســتا کڵێســاکەی 
ــراوە. عیســا ســزای  ــاد نەن ــە شــکۆوە بنی ــەاڵم هێشــتا شانشــینەکەی ب ــت، ب ــاد دەنێ بنی
چەشــت و شــکۆدار کــرا؛ ئەوانــەی کــە شــوێنی دەکــەون، دەبێــت هەمــان شــت بکــەن. 
پەتــرۆس نامــە بــۆ کۆمەڵــە باوەڕدارێک دەنووســێت کە لــە سەرتاســەری ئیمراتۆریەتی 
ــی  ــتا و میرات ــی ئێس ــەر بەرەکەت ــە س ــەوە و تیشــک دەخات ــوباڵو ببوون ــدا پەرش ڕۆمانی
داهاتــوو کــە لــە ڕێگــەی میهرەبانــی و بەزەیــی خــودا و بــە یەکبــوون لەگــەڵ مەســیحدا 
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دەســتەبەر کــراوە: «ســتایش بــۆ خــودا، باوکــی عیســای مەســیحی پەروەردگارمــان! 
بەهــۆی بەزەییــە فراوانەکەیــەوە لەدایکبوونــەوەی پــێ بەخشــین بــۆ هیوایەکــی زینــدوو 

بــە هەســتانەوەی عیســای مەســیح لەنێــو مــردووان...» (یەکــەم پەتــرۆس ١: ٣- ٩). 
شــوێنکەوتووانی عیســای پاشــا هیوایەکــی زیندوویــان هەیــە. بــاوەڕداران پێشــوەخت 
ئــەم ئومێدەیــان تاقــی کردووەتــەوە – بــەاڵم هێشــا زۆر شــتی دیکــە مــاوە کــە ڕووبدەن. 
ــکۆدار  ــیحدا ش ــەوەی مەس ــی گەڕان ــە کات ــەاڵم ل ــژن، ب ــازار دەچێ ــاوەڕدران ئ ــتا ب ئێس
ــەخت و  ــەوەی س ــتی تاقیکردن ــە ناوەڕاس ــەت ل ــکۆدارە، تەنان ــدە ش ــەم ئومێ ــن. ئ دەب
ــاکەمان  ــەروەردگار و پاش ــە پ ــە ب ــە متامن ــان دەدات ک ــاوەڕداران ه ــانەوەدا، ب چەوس

ــن.  ــی بی ــن و گوێڕایەڵ بکەی
سەرنجی ئەوە بدە کە پەترۆس چۆن باسی ژیانی باوەڕدرار دەکات: 

ــا مێشــکتان ئامــادە بێــت بــۆ چاالکــی، خۆڕاگــر بــن، هیواتــان بــە تــەواوی  «بۆیــە ب
ــت. وەک  ــیحەوە دێ ــکراکردنی عیســای مەس ــە ئاش ــە ل ــت ک ــە بێ ــەو نیعمەت ــەر ئ لەس
منداڵــی گوێڕایــەڵ، وەک کاتــی نەزانــی خۆتان لەگەڵ هەوەســە کۆنەکانتــان مەگونجێنن، 
بەڵکــو وەک ئــەوەی بانگــی کــردوون پیــرۆزە، ئێــوەش لــە هەمــوو هەڵســوکەوتێک پیرۆز 
بــن، چونکــە نــوورساوە: پیــرۆز بــن، چونکــە مــن پیــرۆزم.» (یەکــەم پەتــرۆس ١: ١٣- ١٦)

جارێکــی دیکــە، ناســنامە و کارەکانــی عیســای پاشــا بــاوەڕداران هــان دەدات و دەبنــە 
هــۆی ئــەوەی کــە لەپێنــاو شــکۆدارکردنیدا گوێڕایەڵــی بن.

ــای  ــاج و بەه ــە و ب ــیوە، زەحمەت ــاکانی بەخش ــە کڵێس ــا ب ــە عیس ــەی ک ــەو ئەرک ئ
ــی  ــەوە بەرگەگرتن ــەوە، بەدڵنیایی ــاوەڕ و گوێڕایەڵیی ــە ب دەوێــت. شــوێنکەوتنی عیســا ب
ــاوەڕداران  ــەاڵم کاتێــک کــە ب ــدا دەوێــت. ب ــاو ئینجیل چەوســانەوە و ئازارچەشــنت لەپێن
بــە ئومێــدەوە چاویــان لــە گەڕانــەوەی مەســیح دەبێــت، تەماشــای ڕابــردوو دەکــەن و 
ئەوەیــان لەبیــر دەبێــت کــە عیســای مەســیح کــە ئێســتا زینــدوو بووەتــەوە و لەســەر 
تەختــی پاشــایی دانیشــتووە، ئەویــش خزمەتکارێــک بــوو کــە ئــازاری چەشــت و مــرد. 
ــاوی  ــە پێن ــەی ل ــت بەوان ــە دەخوازرێ ــوو: «خۆزگ ــوێنکەوتووانی فەرم ــە ش ــا ب عیس
ڕاستودروســتی دەچەوســێرنێنەوە، چونکــە شانشــینی ئاســامن بــۆ ئەوانــە. خۆزگــە 
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دەخوازرێــت بــە ئێــوە کاتێــک خەڵکــی جنێوتــان پێــدەدەن  و دەتانچەوســێننەوە، 
ــن،  ــادمان ب ــۆ هەڵدەبەســنت. دڵخــۆش و ش ــان ب ــوو جــۆرە بوختانێکت ــن هەم ــەر م لەب
لەبــەر ئــەوەی لــە ئاســامن پاداشــتتان گەورەیــە، چونکــە پێــش ئێــوە پێغەمبەرانیشــیان 
ئــاوا چەوســاندووەتەوە» (مەتــا ٥: ١٠- ١٢). پۆڵــس دواتــر دەنووســێت: «هەمــوو 
ئەوانــەی دەیانــەوێ بــە لەخواترســییەوە بــە یەکبــوون لەگــەڵ عیســای مەســیح بژیــن، 
دەچەوســێرنێنەوە» (دووەم تیمۆســاوس ٣: ١٢). باوەڕدارانیــش لــەم جیهانــە پــڕ لــە 
ــەی  ــە پێچەوان ــەاڵم ب ــژن. ب ــازار دەچێ ــە، ئ ــانی دیک ــوو کەس ــو هەم ــەدا، وەک گوناه
ــی  ــا بەڵێن ــن، شــوێنکەوتووانی عیســای پاش ــو گوناهــدا دەژی ــە هێشــا لەنێ ــەی ک ئەوان
ســزای زیاتریــان لــە الیــەن جیهانــەوە پێــدراوە کــە دوژمنــی ئەوانــە و ڕقــی لــە 

پــەروەردگارە و دژی گەلەکــەی دەوەســتنەوە. 
کەواتــە شــوێنکەوتووانی پاشــا دەبێــت چــی بکــەن؟ جارێكــی دیکــە، کڵێســا دەڕوانێتە 

پــەروەردگار و ڕزگارکەرەکــەی کە عیســای مەســیحە. 

 ئامۆژگاری سەبارەت بە وتاردان و فێرکردن

کاتێــک کــە وتــار و فێرکــردن لەبــارەی نامەکانــەوە پێشــکەش دەکەیت، ڕاســپاردەکانی 
ــێی  ــەر س ــەک لەس ــەوە. ی ــی نێردراوان ــتییەکانی ئینجیل ــە ڕاس ــتەوە ب ــردراوان ببەس نێ
ــە  ــەو نامان ــە ئ ــک ک ــووە. کاتێ ــردراوان پێکهات ــەی نێ ــە نام ــوێ ل ــی ن ــەواوی پەیامن ت
ڕوون دەکەیتــەوە، تیشــک بخــەرە ســەر ئــەوەی کــە چــۆن ئــەو شــتانەی کــە دەبێــت 
ئەنجامیــان بدەیــن ڕەگ و بناغــەی داکوتــاوە لەســەر ئەو شــتانەی کە ڕاســتین. ڕاســپاردە 
و پەندەکانــی ئینجیــل (ڕســتەی داخــوازی: «دەبێــت ئــەو کارە ئەنجــام بدەیــت!») 
ــدا ســەرهەڵبدات  ــە ئینجیل ــی خــودا ل ــەوەی نیعمەت ــە شــیکردنەوە و لێکدان دەبێــت ل

ــردووە»).  ــەو کارەی ک ــی: «خــودا پێشــوەخت ئ (ڕســتەی هەواڵ

ــوو  ــە هەم ــت: «ل ــی دەدات و دەڵێ ــە خوێنەرەکان ــان ب ــرۆس فەرم ــە، پەت ــۆ منوون ب
هەڵســوکەوتێک پیــرۆز بــن» (یەکــەم پەتــرۆس ١: ١٥). ئــەوە ڕســتەیەکی داخوازییە. بەاڵم 
ســەرنجی ئــەوە بــدە کــە پەتــرۆس چــۆن ئــەم داخوازییــە بــۆ پیرۆزبــوون دەبەســتێتەوە 
بــە شــکۆی فەرمانــی هەواڵیــی بانگهێشــتی ڕزگاریــی خــودا و پیرۆزبوونــی. «وەک منداڵی 
گوێڕایــەڵ، وەک کاتــی نەزانــی خۆتــان لەگــەڵ هەوەســە کۆنەکانتــان مەگونجێنــن، بەڵکــو 
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وەک ئــەوەی بانگــی کــردوون پیــرۆزە، ئێــوەش لــە هەمــوو هەڵســوکەوتێک پیــرۆز بــن، 
ــرۆس ١: ١٤- ١٦).  ــەم پەت ــرۆزم» (یەک ــن پی ــە م ــن، چونک ــرۆز ب ــوورساوە: پی ــە ن چونک
ئێمــە دەبێــت بەتایبەتــی پیــرۆز بیــن چونکــە ئــەوەی کــە بانگــی کردوویــن بــۆ ڕزگاریــی، 
پیــرۆزە. خــودا خــۆی پیــرۆزە. گەڕانــی ئێمــە بــەدوای پیرۆزیــدا پشــت دەبەســتێت بــەو 
بناغــەی پتــەوی پیرۆزبوونــی خــودا. ئەگــەر ئێمــە منداڵــی ئەویــن، ئــەوا دەبێــت هــەوڵ 

بدەیــن هەمــوو هەڵســوکەوتێکامن وەکــو ئــەو بێــت.

شــێوازی داخــوازی و هەواڵــی، پێکهاتەیەکــی بــاوی نامەکانــی پەیامنــی نوێشــە. 
ــە  ــس ل ــردووە. پۆڵ ــڕەو ک ــێوازەیان پەی ــەو ش ــا و ئەفەســۆس ئ ــەی ڕۆم ــە گشــتی نام ب
(ئەفەســۆس ١- ٣)دا بەڕوونــی باســی دەوڵەمەنــدی نیعمەتــی خــودا دەکات کــە بەهۆی 
یەکبــوون لەگــەڵ عیســادا هەمانــە. ئــەوە دەقێکــی هەواڵییــە، واتــە بارودۆخەکــە بــەو 
چەشــنەیە. پاشــان لــە (ئەفەســۆس ٤- ٦)، پۆڵــس ئــاکام و دەرنجامیــان لــێ وەردەگرێــت 
و بەســەر خوێنەرەکانیــدا جێبەجێیــان دەکات و هانیــان دەدات کــە پیــرۆز بــن. ئەمەیــان 
دەقێکــی داخوازییــە – ئــەوەی کــە دەبێــت شــوێنی بکــەون. بــە هەمــان شــێوە، نامــەی 
ــر  ــووە، دوات ــە هــەواڵ پێکهات ــە (بەشــی ١ – ١١) ل ــە ســەرەتادا، وات ــا ل ــۆ ڕۆم پۆڵــس ب

(بەشــی ١٢- ١٦) دەبێتــە داخــوازی. 

ئــەم پێکهاتــەی هــەوڵ و داخوازییــە شــتێکی نــوێ نییــە، بەڵکــو شــێوازی یەزدانناســی 
کتێبــی پیــرۆزە کــە لەنێــو پەیامنــی کۆنــدا پەیــڕەو کــراوە. بــۆ منوونــە: «مــن یەزدانــی 
پەروەردگارتانــم کــە لــە خاکــی میــرسەوە دەرمهێنــان، لــە خاکــی کۆیالیەتییــەوە. هیــچ 

کەســێکتان خــودای دیکــەی بێجگــە لــە منتــان نەبێــت» (دەرچــوون ٢٠: ٢- ٣). 

ــازاری چێــژت و  ــدا ئ ــە پێناوتان ــەر ئــەوەی مەســیحیش ل ــۆ ئەمــە بانگکــراون، لەب «ب
ــچ گوناهێکــی  ــەوەی هی ــڕۆن. ئ ــدا ب ــە هەنگاوەکانی ــو ب ــۆ بەجێهێشــنت، تاک ــەی ب منوون
نەکردبــوو، فڕوفێڵــی لەســەر زار نەبــوو. ئــەوەی جنێــوی پێــدەدرا و جنێــوی نەدەدایەوە، 
ــەوەی حوکمــی  ــە دەســت ئ ــو خــۆی دەدای ــرد، بەڵک ــازار دەدرا و هەڕەشــەی نەدەک ئ
گوناهەکامنانــی  دار  لەســەر  لەشــیدا  لــە  خــۆی  خــودی  ئــەوەی  دادپەروەرانەیــە. 
هەڵگــرت، تاکــو ســەبارەت بــە گونــاه مبریــن و بــۆ ڕاستودروســتی بژیــن. بــە برینەکانــی 

ــایا ٥٢: ١٢ – ٥٣: ١٢).  ــرۆس ٢: ٢١- ٢٥؛ ئیش ــەم پەت ــەوە» (یەک ــەو چاکبوون ئ
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شــوێنکەوتووانی ئــەم پاشــایە بــە بــاوەڕەوە ڕووی تێدەکــەن هەتــا ئــەو کاتــەی کــە 
دەگەڕێتــەوە، وە لــە کۆتاییــدا ڕووبــەڕوو چاویــان پێــی دەکەوێــت. 

پاشا دەگەڕێتەوە
چیرۆکــی کتێبــی پیــرۆز بــە خــودا دەســت پێــدەکات کــە وەکــو پاشــا فەرمانڕەوایــی 
بەســەر هەمــوو شــتێکدا دەکات لەگــەڵ گەلێکــی پیــرۆز کــە بە مەبەســتی ستایشــکردنی 
خــودا دەژیــن. هــەر بۆیــە زۆر گونجــاوە کــە کتێبــی پیــرۆز کۆتایــی دێــت بــە بەڵێنــی 
ئــەوەی کــە عیســای زینــدووی فەرمانــڕەوا دەگەڕێتــەوە و ڕزگار دەکات و حوکــم دەکات 
و هەمــوو شــتێک نــوێ دەکاتــەوە، بــە گەلێکــی نوێشــەوە کــە خــودا جارێكــی دیکــە 

دڵخــۆش دەبێــت لەنێویانــدا نیشــتەجێ بێــت. 
کۆتایــی چیرۆکــی کتێبــی پیــرۆز، کــە یۆحەنا لــە ســیپارەی ئاشــکراکردندا تۆماری کــردووە، 
بــە گۆشــەنیگایەک پێــامن دەڵێــت کــە چیرۆکەکــە چــۆن کۆتایــی دێــت. وە زانینــی کۆتایــی 
ــرەدا،  ــتا و لێ ــە ئێس ــیح ل ــوێنکەوتنی مەس ــە ش ــەوە دەدات ک ــەر ئ ــار لەس ــە بڕی چیرۆکەک
لــە ئێســتاوە هەتــا ڕۆژی دوایــی چ واتایەکــی هەیــە. گەڕانــەوەی پاشــا ئومێدێکــی پــڕ لــە 
بەرەکەتــە بــۆ هەمــوو ئەوانــەی کــە متامنەیــان بــە عیســایە. لــە کاتێکــدا شــوێنکەوتووەکانی 
ــری و  ــە ژی ــەوڵ دەدەن ب ــەن، ه ــا دەک ــەرکەوتنی پاش ــە س ــڕ ل ــەوەی پ ــی گەڕان چاوەڕێ
ڕاستودروســتی و لەخواترســی بژیــن لــەم دنیایــە کــە نیعمەتــی خــودا هانیــان دەدات وەکــو 

کەســانێک کــە «دڵگەرمــن بــۆ چاکــەکاری» (تیتــۆس ٢: ١١- ١٤). 
بــەاڵم ئەوانــەی کــە داواکارییــە جیهانییەکــەی مەســیح بــۆ تۆبەکــردن ڕەت دەکەنەوە، 
ــە کاتــی ئاشــکراکردنی عیســای خــاوەن  ــەوە «ل ــد دەبن ــەڕووی دادوەرییەکــی تون ڕووب
شــکۆ لــە ئاســامن لەگــەڵ فریشــتە بــە تواناکانــی لــە گــڕی ئاگــر. ســزای ئەوانــە دەدات 
ــن»  ــکۆمان ناب ــاوەن ش ــی عیســای خ ــی ئینجیل ــی پەیام ــودا ناناســن و گوێڕایەڵ ــە خ ک
(دووەم ســالۆنیکی ١: ٧- ٨). کاتێــک کــە پاشــا دەگەڕێتــەوە، یاخیبوونــی جیهانــی دژی 
ــت  ــا ڕایدەگەیەنێ ــت. عیس ــەی، لەناودەچێ ــت و پیرۆزەک ــاش و دروس ــە ب فەمانڕەوایی
کــە «ترســنۆک و بێبــاوەڕ و قێزەونــان، هەروەهــا بکــوژ و داوێنپیــس و جادووگــەر 
ــرد  ــر و گۆگ ــە ئاگ ــە دەریاچــەی ب ــیان ل ــان، بەش ــوو درۆزن ــەڵ هەم ــتان، لەگ و بتپەرس
داگیرســاوە کــە مردنــی دووەمــە» (ئاشــکراکردن ٢١: ٦- ٨). شــەیتان کــە دوژمنــی دێرینی 
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خودایــە، فــڕێ دەدرێتــەوە نێــو دەریاچــەی گۆگــردەوە کــە «هەتاهەتایــە شــەو و ڕۆژ 
ــازار دەدرێــت» (ئاشــکراکردن ٢٠: ١٠).   ئ

تەنانــەت لــە ڕۆژی داودوەریشــدا پاشــا شــکۆدار دەبێــت. بــەاڵم کۆتایــی چیرۆکەکــە 
ــینی  ــە شانش ــت چونک ــۆ دەگرێ ــی لەخ ــندەیی و میهرەبان ــە بەخش ــڕ ل ــی پ ڕزگارییەک
داهاتــووی خــودا لــە باوەڕدارانــی هــۆز و زمــان و نەتــەوە جیــاواز پێکدێــت. بــاوەڕدارە 
ــوون ســوپاس و ستایشــی و  ــک پێکهات ــەوە و گەلێ ــوو نەت ــە هەم ــە ل ــووەکان ک ڕزگارب
ــەوەی ئیرباهیــم و داودەوە  ــە ن ــە شــێری هــۆزی یەهــودا دەگــرن کــە ل ڕێزێکــی زۆر ل

ــەروەردگار.  ــە عیســای مەســیحی پ دێــت، وات
ــا  ــنەیە؟ یۆحەن ــەو چەش ــز و ستایشــێکی ل ــایانی ڕێ ــا ش ــەاڵم بۆچــی؟ بۆچــی عیس ب

ــت: ــامن دەڵێ پێ
«رسوودێکــی نوێشــیان دەگــوت: تۆ شایســتەی ئــەوەی تۆمارەکــە ببەیــت و مۆرەکانی 
بکەیتــەوە، چونکــە تــۆ ســەربڕایت و بــە خوێنــی خــۆت خەڵکــت بــۆ خــودا کڕییــەوە، 
لــە هەمــوو خێــڵ و زمــان و گــەل و نەتەوەیــەک. ئەوانیشــت کــردە شانشــین و کاهیــن 

بــۆ خودامــان و فەرمانڕەوایەتــی زەوی دەکــەن.» (ئاشــکراکردن ٥: ٩- ١٠). 
ــی  ــا خەڵکێک ــە عیس ــەوەی ک ــی ئ ــەربڕدرا. زانین ــا س ــە عیس ــایانیەتی چونک ــا ش عیس
ــە  ــاوەڕداران دەدات ک ــی ب ــەوە هان ــدا کڕیی ــاوی خۆی ــاو ن ــەک لەپێن ــوو نەتەوەی ــە هەم ل
ئــەم هەواڵــە خۆشــە بــە هەمــوو نەتــەوەکان ڕابگەیەنــن. نــە تەنهــا کۆتایــی چیرۆکەکــە 
ــی  ــو هاتن ــان دەدات، بەڵک ــەوەکان نیش ــوو نەت ــە هەم ــڕدراوە ل ــی ک ــوەخت گەلێک پێش
جیهانێکــی تــەواو نــوێ دەبینیــن. پاشــاکە بەڵێنــی نوێکردنــەوەی هەمــوو شــتێک دەدات، 
بــە ئاســامن و زەوییەکــی نوێشــەوە: «به گوێــره ی به ڵێنه كــه ی، ئێمــه  چاوه ڕوانــی ئاســامنی 
ــدا نیشــته جێیه . « (دووەم پەتــرۆس ٣: ١٣).  ــن، کــه  ڕاستودروســتیی تێی نــوێ و زه وی نوێی
بــە  دەنێــت،  هەنــگاو  بــاوەڕەوە  بــە  مەســیح  شــوێنکەوتووی  جیهانــەدا  لــەم 
چاوەڕوانــی و ئومێــدەوە لــەو شــارە دەڕوانێــت کــە دێــت، کــە خــودا نەخشــەداڕێژ و 
دروســتکەرەکەیەتی. یۆحەنــا لــە ســیپارەی ئاشــکراکردندا باســی ئەم داهاتووە شــکۆداری 
کــردووە: «پاشــان ئاســامنێکی نــوێ و زەوییەکــی نوێــم بینــی، چونکــە ئاســامنی یەکــەم و 
زەوی یەکــەم بەســەرچوون، ئیــرت دەریــاش نەمــا» (٢١: ١). لــەم ئۆرشــەلیمە نوێیــەدا، کــە 
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شــارێکی پیــرۆزە، خــودای پاشــا جارێکــی دیکــە لەنێــو گەلەکەیــدا نیشــتەجێ دەبێــت. 
گونــاه و مــردن و فرمێســک و ئــازار نامێنــن و ئامادەبوونــی خــودا جێگەیــان دەگرێتەوە. 
یۆحەنــا پێــامن دەڵێــت: «هەمــوو فرمێســکێکی چاویــان دەســڕێتەوە، ئیــرت مــردن نابێت، 

شــیوەن و هــاوار و ئــازار نامێنــن، چونکــە شــتەکانی پێشــوو بەســەرچوون» (٢١: ٤). 
جیهانــی باشــی خــودا نــوێ دەکرێتــەوە کــە ئێســتا بــە گونــاه و مــردن دەورە دراوە. 
شــتەکانی پێشــوو بەســەرچوون. مــردن و ئــازار و شــیوەن و گریــان نامێنــن. هەروەهــا 
گونــاە، گەندەڵــی یــان شــەرمەزاری بوونیــان نامێنێــت. وە لــە هەمــووی باشــرت، تــەواوی 
ــە  ــە ل ــۆ هەتاهەتای ــن، ب ــەردەم خــودای شــکۆداردا دەب ــدا لەب ــە کۆتایی ــی خــودا ل گەل

خزمــەت پاشــاکەیاندا دەبــن. 
لەســەرخۆ هەمــوو فرمێســکێک دەســڕێتەوە. وە بەدیهێنــەر جارێکــی دیکــە لەگــەڵ 
بەدیهێرناوەکانیــدا دەژی. بەرەکەتــی هەتاهەتایــی خــودا جێگــەی نەفــرەت دەگرێتــەوە 
ــە  ــەی ک ــوو ئەوان ــرن. هەم ــە وەردەگ ــەو بەرەکەت ــژ ل ــە چێ ــە ئازادان ــۆ هەتاهەتای و ب
ــدا گــەڕاوە و ڕزگاری کــردوون، ســوپاس و ستایشــی دەکــەن.  مەســیحی پاشــا بەدوایان

کــرۆک و ناوەڕۆکــی پەیامــی کێبــی پیــرۆز بریتییــە لــە فەرمانڕەوایــی بــاش و دروســتی 
ــی  ــە چیرۆکــی کتێب ــرناون.١٠ کەوات ــەواوی بەدیهێ خــودا لەســەر هەمــوو گەلەکــەی و ت
پیــرۆز چیرۆکــی خــودای پاشــایە لەگــەڵ ئامانجــی پــڕ لــە خۆشەویســتی و میهرەبانەکەی 
بــۆ ڕزگارکردنــی گەلێــک بــۆ خــۆی تاکــو لــە خزمەتیــدا بــۆ هەتاهەتایــە بــە خۆشــییەوە 
ــتییەک.  ــوو ڕاس ــدی هەم ــە چــەق و ناوەن ــە دەمانهێنێت ــەم چیرۆک ــن. تێگەیشــنت ل بژی

عیســای پاشــا، زوو وەرە. 

ئامۆژگاری سەبارەت بە وتاردان و فێرکردن

کاتێــک کــە لەبــارەی ئاســامنەوە فێرکــردن و وتــار پێشــکەش دەکەیــت، ئــەو 
بیروبۆچوونــە مەهێڵــە کــە ژیانــی ڕۆژی دوایــی بــۆ باوەڕدارانــی مەســیح بریتــی دەبێــت 
لــە ژیانــی ڕۆحــی لەنێــو هەورەکانــدا. ئەگــەر تیشــک بخرێتــە ســەر بیروڕایەکــی لــەو 

Graeme Goldsworthy, “Kingdom of God,” in New Dictionary of Biblical Theology, ed. T. Des-  ١٠
.mond Alexander and Brian S. Rosner (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 2000), 618
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ــەوەی هەمــوو شــتەکان  ــەوەی جەســتە و نوێبوون ــدی زیندووبوون ــەوا ئومێ شــێوەیە، ئ
ــن.  لەدەســت دەدەی

پەیامنــی کــۆن و نــوێ دەڵێــن کــە گەلــی خــودا ماڵێکــی هەتاهەتایییــان لــە ئاســامن 
و زەوییەکــی نوێــدا دەبێــت: «به گوێــره ی به ڵێنه كــه ی، ئێمــه  چاوه ڕوانــی ئاســامنی 
نــوێ و زه وی نوێیــن، کــه  ڕاستودروســتیی تێیــدا نیشــته جێیه « (دووەم پەتــرۆس ٣: ١٣؛ 

ئیشــایا ٦٥: ١٧؛ ٦٦: ٢٢).  
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وەرزی پێنجەم
یەزدانناسی بەپێی کتێبی پیرۆز وتار و فێرکردنەکانی کڵێسا پێکدێنێت

ئەگــەر مەســیحی پاشــا بابەتــی ســەرەکی چیرۆکــی کتێبــی پیــرۆز بێــت، ئــەوا ئــەم 
ــی  ــا ناخۆی ــی کڵێس ــار و فێرکردنەکان ــەر وت ــە س ــتەوخۆ کار بکات ــت ڕاس ــتییە دەبێ ڕاس
و خۆجێیەکامنــان. لــەم بەشــەدا دەمانەوێــت بــە کورتــی تیشــک بخەینــە ســەر چەنــد 
ــەو  ــاوکاری ئ ــت ه ــرۆز دەتوانێ ــی پی ــی کتێب ــی بەپێ ــە یەزدانناس ــگ ک ــی گرن ڕێگایەک
کەســانە بــکات کــە لــە جێگــەی گەلــی خــودا مامەڵــە لەگــەڵ وشــەی خــودا دەکــەن. 
پاشــان هەندێــک ئامــرازی کردەیــی دەخەینــە بەردەســت لەگــەڵ هەنگاوەکانــی دواتــر 
بــۆ ئــەوەی یەزدانناســی بەپێــی کتێبــی پیــرۆز لــە وتــار و فێرکردنەکامنانــدا بەکاربهێنیــن. 

یەزدانناسی بەپێی کتێبی پیرۆز وەکو پارێزەر و ڕێنامییکار
بــۆ  یارمەتیــدەرە  ڕێنوێنیکارێکــی  و  پارێــزەر  پیــرۆز  کتێبــی  بەپێــی  یەزدانناســی 
مامۆســتایان و وتاربێژانــی وشــەی خــودا. ئەوانــەی کــە بــەردەوام پەیامــی کتێبــی پیــرۆز 
ڕادەگەیەنــن، یەزدانناســی بەپێــی کتێبــی پیــرۆز لە دوو دوژمنــی بــەردەوام دەیانپارێزێت: 
بەکارهێنانــی دەقــی بــێ کۆنتێکســت لەگــەڵ مۆراڵیــزم. بــە هەمــان شــێوە، یەزدانناســی 
ــە  ــدەکات ک ــان لێ ــەکان دەکات و وای ــژ و قەش ــی وتاربێ ــرۆز ڕێنامی ــی پی ــی کتێب بەپێ
ــەر  ــەن لەس ــری بک ــە پێداگ ــک ک ــت بەجۆرێ ــدان بێ ــیح و مزگێنی ــەر مەس ــان لەس چاوی

ــرۆز، کــە عیســای مەســیحە.  ــی پی ــەواوی چیرۆکــی کتێب ــە شــکۆدارەکەی ت پاڵەوان

ڕاگەیاندنی پەیامی مەسیح لە جێگەی بەکارهێنانی دەقی بێ کۆنتێکست١١
ــوە  ــێ چوارچێ ــی ب ــی دەق ــە لــە بەکارهێنان ــژ و قەش ــی وتاربێ ــەرەتا، یەزدانناس س

١١  بە ئینگلیزی دەبێتە Proof Texting کە بە واتای بەکارهێنانی دەقێکی دیاریکراو دێت بەبێ لەبەرچاوگرتنی 
هەڵوێست و مەبەستی بنەڕەتی دەقەکە. 
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دەپارێزێــت، هەروەهــا ڕێنامییــان دەکات کــە لــە هەمــوو نــوورساوە پیرۆزەکانــدا 
پەیامــی مەســیح ڕابگەیەنــن. 

ــن  ــان بەکاردێنی ــراوی خۆم ــتێکی دیاریک ــەملاندنی مەبەس ــۆ س ــرۆز ب ــی پی ــک کتێب کاتێ
ــاوە.  ــێ کۆنتێکســتامن بەکارهێن ــەوا ئێمــە دەقــی ب ــی کۆنتێکســت، ئ ــێ لەبەرچاوگرتن بەب
ــەی  ــە جێگ ــەپێنێت ل ــدا دەس ــەر دەق ــراو بەس ــی دیاریک ــێ کۆنتێکســت واتایەک ــی ب دەق
ــت  ــێ کۆنتێکس ــی ب ــی دەق ــت. ئەنجامدان ــەوە هەڵێنجێنی ــە دەقەک ــا ل ــە وات ــەوەی ک ئ
کارێکــی ئاســانە، چونکــە پێویســت نــاکات بــە وریایــی و جــدی و نوێــژەوە تیشــک 
بخەیتــە ســەر دەقەکــە بــۆ ئــەوەی لــە مەبەســتی نووســەر تێبگەیــت. ئەمــە کێشــەیەکی 
زۆر جدییــە، چونکــە ئەوانــەی کــە وشــەی خــودا بــۆ گەلــی خــودا ڕادەگەیەنــن پێویســتە 
بــە جۆرێــک بدوێــت «وەک کەســێک کــە پەیامــی خــودا ڕابگەیەنێــت، تاکــو لــە ڕێگــەی 
عیســای مەســیحەوە خــودا لــە هەمــوو شــتێکدا شــکۆدار بێــت» (یەکــەم پەتــرۆس ٤: ١١). 
ــە  ــە ب ــەی ک ــەو دەق ــەرنجدان ل ــی ورد و س ــدن و لێکۆڵینەوەیەک ــەی خوێن ــە جێگ ل
رسوشــی خــودا نــوورساوە، دەقــی بــێ کۆنتێکســت بــە لەبەرچاوگرتنــی واتایەکــی 
پێشــبینیکراو ئیــش لەســەر دەق دەکات. وتاربێــژ و قەشــەکان دەبێــت ئەوپــەڕی 
هەوڵــی خۆیــان بــدەن کــە بــە نیعمەتــی خــودا بــە دروســتی مامەڵــە لەگــەڵ وشــەی 
خــودا بکــەن. « کۆشــش بکــە خــۆت بســەملێنی بــۆ خــودا، کارگەرێکــی بــێ شــەرمەزاری، 

ــاوس ٢: ١٥).  ــەوە» (دووەم تیمۆس ــک بدەیت ــگای ڕاســت لێ ــە ڕێ ــتی ب ــەی ڕاس وش
دەقــی بــێ کۆنتێکســت وشــەی خــودا پارچــە پارچــە دەکات و دەیشــێوێنێت. دەق 
دەگۆڕێــت و فێــل دەکات. «شــتە شــاراوەکانی سەرشــۆڕیامن ڕەتکــردەوە، بــە فێڵبــازی 
ــۆ  ــتی، ب ــتنی ڕاس ــە دەرخس ــو ب ــن، بەڵک ــودا ناکەی ــی خ ــتکاری پەیام ــن و دەس ناکەی
ــەملێنین» (دووەم کۆرنســۆس ٤:  ــان دەس ــەردەم خــودا خۆم ــی هەرکەســێک لەب ویژدان
ــە  ــت ل ــی کۆنتێکس ــە لەبەرچاوگرتن ــتی دەق ب ــکراکردنی مەبەس ــەی ئاش ــە جێگ ٢). ل
ڕێگــەی دەرخســتنی ڕاســتییەوە، دەقــی بــێ کۆنتێکســت ئــەو شــتە دەڵێــت کــە قەشــە 

ــت.  ــە بیڵێ ــت دەقەک ــە دەیەوی و وتاربێژەک
پۆڵــس هانــی تیمۆســاوس دەدات و پێــی دەڵێــت: «وشــەی خــودا ڕابگەیەنــە» (دووەم 
ــان  ــاوس ٣: ١٦- ١٧) بۆم ــە (دووەم تیمۆس ــە» ل ــەی خودای ــەم «وش ــاوس ٤: ٢). ئ تیمۆس



63

ڕوون کراوەتــەوە: «هەمــوو نــوورساوە پیــرۆزەکان لــە رسوشــی خــودان، سوودبەخشــن بــۆ 
فێرکــردن و سەرزەنشــت و ڕاســتەڕێکردن و لێڕاهێنــان لە ڕاستودروســتی، تاکــو پیاوی خودا 
تــەواو ئامــادە بێــت بــۆ هەمــوو کارێکــی بــاش». تــەواوی کتێبــی پیــرۆز سوودبەخشــە. 
ــۆ  ــتەڕێکردن، ب ــۆ ڕاس ــتکردن، ب ــۆ سەرزەنش ــردن، ب ــۆ فێرک ــە «ب ــوودبەخش و بەکەڵک س
ــە  ــە ل ــن بریتیی ــی بدەی ــی داوە ئەنجام ــس فەرمان ــە پۆڵ ــەی ک ــەو ئەرک ــان». ئ لێڕاهێن
«فێرکــردن» یــان «ڕاگەیانــدن» یــان «باڵوکردنــەوەی» ئــەم وشــە بەکەڵــک و سوودبەخشــە. 
دەقــی بــێ کۆنتێکســت لــە جێگەی ئــەوەی کە وشــەی بەســوودی خــودا ڕابگەیەنێت، 
وشــەی خــودا بەکاردێنێــت بــۆ پشــتگیریکردنی ئــارەزووە کەســییەکانی وتاربێــژ و 
ــت و وا دەکات شــتێک  ــرۆز دەگۆڕێ ــی پی ــی کتێب ــای دەقەکان ــا وات قەشــەکە. هەروەه
«بڵێــت» کــە لــە مەبەســتی دەقەکــەوە دوورە. لــە جێگــەی بــەو چەشــنە بەکارهێنانــی 
کتێبــی پیــرۆز، مامۆســتایان و وتاربێــژان دەبێــت گەلــی خــودا بــە کتێبــی پیــرۆز بناســێنن 

لــە ڕێگــەی بەدڵســۆزییەوە ئاشــکراکردنی واتــای مەبەســتی دەق. 
کڵێســاکانی ئێمــە و هەمــوو ئەوانــەی کــە گــوێ لــە وتــار و فێکردنەکامنــان دەگــرن، لە 
ڕێگــەی ســەرنجدان لــە شــێوازی فێرکردنــی کتێبــی پیــرۆز لــە الیــەن ئێمــەوە فێــری ئەوە 
دەبــن کــە چــۆن کتێبــی پیــرۆز بخوێنــن و لێکۆڵینــەوەی لەســەر بکــەن. ئــەو خزمەتــی 
فێرکردنــەی کــە ئایەتــی دیاریکــراو بەبــێ لەبەرچاوگرتنــی هەڵوێســت و بازنــەی دەق بــۆ 
ــژ و قەشــەکە بەکاردێنێــت، بناغەیەکــی  ــارەزووی کەســیی وتاربێ خزمەتــی ویســت و ئ

پتــەو نییــە بــۆ کڵێســایەکی تەندروســت. 
 بــەاڵم یەزدانناســی بەپێــی کتێبــی پیــرۆز چــۆن دەتوانێــت لــە بەکارهێنانــی دەقــی 
ــژ  ــی وتاربێ ــرۆز ڕێنامی ــی پی ــی کتێب ــی بەپێ ــت؟ یەزدانناس ــت مبانپارێزێ ــێ کۆنتێکس ب
دەکات کــە لــە هەمــوو نــوورساوە پیرۆزەکانــدا پەیامــی مەســیح ڕابگەیەنێــت. زانینــی 
ــە  ــە ل ــژان دەدات ک ــتایان و وتاربێ ــی مامۆس ــرۆز یارمەت ــی پی ــەورەی کتێب ــی گ چیرۆک

ــن.  ــیح ڕابگەیەن ــی مەس ــرۆزدا پەیام ــی پی ــێکی کتێب ــوو بەش هەم
زۆبــەی کات دەقــی بــێ کۆنتێکســت هــۆکاری ئەوەیــە کــە نەتوانــن ئــەوە ببینیــن کــە 
ــە عیســای مەســیحەوە  ــدی ب ــۆن، پەیوەن ــی ک ــی پەیامن ــە تایبەت ــرۆز، ب ــی پی ــەواوی کتێب ت
ــار و فێرکــردن پێشــکەش دەکەیــت،  هەیــە. هەندێــک کات کــە لەســەر پەیامنــی کــۆن وت
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لەوانەیــە وا هەســت بکەیــت کــە لــە کاتــی پارچەپارچەکردنــی مریکشــدا تەماشــات دەکەن. 
لــە ســەرەتادا زۆ بەباشــی دەڕۆیــت، بــەاڵم هــەر زوو دەبێــت هەندێــک بڕیــاری زیرەکانــە 
بدەیــت، وە ڕێــی تێدەچێــت کــە لــە کۆتاییــدا ناڕێکــی و ئاڵۆزییەکــی زۆر وەبــار دێنێــت بــە 
جۆرێــک کــە چەندیــن پارچــەت لــێ بەجێدەمێنیــت کــە کــەس نازانێــت چییــان لێ بــکات.١٢ 
ــە بەکارهێنانــی بەبــێ کۆنتێکســتی  ــژ و قەشــەیەکی زۆر پەیوســنت ب بەداخــەوە کــە وتاربێ
پەیامنــی کــۆن، لــە جێگــەی ئــەوەی کــە لــە پەیامنــی کۆنــدا پەیامــی مەســیح ڕابگەیەنــن. 
ئەگــەر تــەواوی چیرۆکــی کتێبــی پیــرۆز نەزانیــت، ئــەوا خــۆت لــەو دەقانــە الدەدەیــت 
کــە بەالتــەوە ئاشــنا و ڕوون نیــن. بــەاڵم ئەگــەر بەباشــی لــە مەبەســتی ســەرەکی چیرۆکــی 
کتێبــی پیــرۆز تێبگەیــت، کــە عیســای مەســیح پاڵەوانــی ســەرەکییەتی، تەنانــەت دەتوانیت 

فێرکــردن یــان وتــار لــەو بەشــانە پێشــکەش بکەیــت کــە شــاراوە و نــاڕوون دەردەکــەون. 
بــۆ منوونــە، یەزدانناســی بەپێــی کتێبــی پیــرۆز، چــۆن ڕێنامیــی وتاربێــژ دەکات کــە لــە 
ســیپارەی لێڤییــەکان فێرکــردن پێشــکەش بــکات؟ بــا بڵێیــن کــە گەیشــتوویتەتە بەشــی 
١٣ – ١٥، کــە باســی یاســای پاککردنــەوەی کەســی گەڕوگــول و یاســاکانی تایبــەت بــە 
ــەکان ١٣ – ١٥)،  ــە (لێڤیی ــەوردی دەڕوانین ــە ب ــک ک ــتەیی دەکات. کاتێ ــی جەس لێچوون
ــە  ــەی کات ب ــە زۆرب ــیپارەکە ک ــری س ــێکی گەورەت ــە بەش ــن ل ــە بڕگەیەک ــن ک دەبینی
ــەڵ  ــە لەگ ــاکانی مامەڵ ــەکان ١١ – ١٥). یاس ــت (لێڤیی ــی ناودەبردرێ ــزی پاکوخاوێن ڕەم

ــاک و پیســدا دەکات.  ــەوەی شــتی پ جیاکردن
ئامانجــی ســەرەکی ســیپارەی لێڤییــەکان ئەوەیــە کــە وەاڵمــی ئــەو پرســیارە بداتــەوە 
ــن.  ــرۆزدا نیشــتەجێ ب ــی پی ــەدەم خودایەک ــن لەب ــرۆز دەتوان ــی ناپی ــە چــۆن گەلێک ک
ئــەو پێداگرییــەی کــە لــەم بەشــانەدا خراوەتــە ســەر گەڕوگــول و لێچوونــی جەســتەیی 

دەریدەخــەن کــە چــۆن ناپاکبــوون دەبێتــە هــۆی گاڵوبــوون. 
بــۆ منوونــە، کەســێكی نەخــۆش دەبــوا هــاواری بکردبــا و بیگوتبــا: «گاڵو! گاڵو!» 
(لێڤییــەکان ١٣: ٤٥). ئــەو پییســەی کــە لــە گەڕوگولییــەوە ســەرچاوە دەگــرت دەبــووە 
هــۆی گاڵوبــوون کــە ئــەوەش گۆشــەگیری و دەرکردنــی لەگــەڵ خــۆی دەهێنــا. «هەمــوو 
 Brian :١٢  ئەم بەرواردە بە دەستکارییەوە لە (ئاندرو ئێرینگتۆن)ەوە وەرگیراوە کە لەم پەڕتووکەدا ئاماژەی پێکراوە
S. Rosner, Paul and the Law: Keeping the Commandments of God, New Studies in Biblical Theolo-

.gy (Downers Grove, IL: IVP Academic 2013), 25
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ئــەو ڕۆژانــەی نەخۆشــییەکەی پێوەیــە گاڵو دەبێــت، گاڵوە و بــە تەنهــا دەژیێــت، 
ــەی  ــەو ئیرسائیلییان ــەکان ١٣: ٤٦). ئ ــەوەی» (لێڤیی ــە جێــی مان ــۆردوگا دەبێت دەرەوەی ئ
ــە  ــان بڕۆشــتبان و بڕۆن ــی خودای ــە خزمەت ــوا ل ــوون، دەب ــی دابونەریــت گاڵو ب ــە بەپێ ک
دەرەوەی ئــۆردوگا. چوونــە دەرەوە لــە ئــۆردوگای ئیرسائیــل واتــە دوورکەوتنــەوە لە خودا 
بــۆ ماوەیەکــی کاتــی، کــە بــە شــکۆمەندییەوە لەنێــو چــادری پەرســتندا نیشــتەجێ بــوو. 
هــەر کەســێک دەســتی بــەر کەســێکی گەڕوگــول بکەوتبــا یــان کەســێک کــە 
ــە  ــوو و پێویســتی ب ــەو ئەویــش گاڵو دەب ــە، ئ ــی جەســتەیی هەبوای نەخۆشــی لێچوون
پاکبوونــەوە دەبــوو. یــەزدان داوای لــە موســا کــرد کــە پێویســتە ئــەم یاســایانەی تایبەتــن 
ــا  ــت. «ج ــرۆزی ڕابگیردرێ ــە پی ــە ب ــو ئۆردوگاک ــەن تاک ــێ بک ــەوە جێبەج ــە پاکبوون ب
نــەوەی ئیرسائیــل جیــا بکەنــەوە لــەو شــتانەی گاڵویــان دەکات، بــا لــە گاڵویــدا نەمــرن 

ــەکان ١٥: ٣١).  ــەن» (لێڤیی ــە گاڵوی نەک ــە لەنێویاندای ــینگەکەم ک و نش
کەواتــە یەزدانناســی بەپێــی کتێبــی پیــرۆز چــۆن یارمەتیــامن دەدات کــە لــەم ســێ 

ــن؟  ــەکان تێبگەیــن و بەدڵســۆزییەوە باســی بکەی بەشــەی لێڤیی
ــرۆز  ــن، بناغــە و بنەمــای یەزدانناســی بەپێــی کتێبــی پی ــر دەیبینی وەکــو چــۆن دوات
بریتییــە لــە خوێنــدن و لێکۆڵینەوەیەکــی ورد و پڕاوپــڕ لــە نوێــژی دەقــی کتێبــی پیــرۆز، 
ــتە  ــدات. پێویس ــان ب ــامن نیش ــای خۆی ــۆی وات ــە خ ــرۆز ک ــی پی ــە کتێب ــەدان ب وە ڕێگ
ــدا  ــی خۆی ــەی بنەڕەت ــە هەڵوێســت و بازن ــە ل ــەوە و دەقەک ــژ بەباشــی ورد ببێت وتاربێ
بخوێنێــت، ئینجــا بکشــێتەوە بــۆ ئــەوەی بزانێــت کــە چــۆن ئــەو دەقــە لەنێــو چیرۆکــی 
گــەورەی کتێبــی پیــرۆزدا جێگــەی دەبێتــەوە کــە عیســا پاڵەوانــی چیرۆکەکەیــە. 
ــە  ــەکان ب ــەم ســێ بەشــەی لێڤیی ــای ئ دوای گەنگەشــەکردنێکی ورد و دڵســۆزانەی وات
لەبەرچاوگرتنــی بازنــەی مێژوویــی دەقەکــە، دەبێــت بپرســین کــە ئاخــۆ چیرۆکــی 
ــەکان ١٣ – ١٥)ەوە پــێ دەڵێــت. چەندیــن  ــارەی (لێڤیی ــرۆز چ شــتێکامن لەب کتێبــی پی
ــەوە و کار و  ــە پاکبوون ــەت ب ــایەنەی تایب ــەم یاس ــوان ئ ــەرنجڕاکێش لەنێ ــدی س پەیوەن

ــراون.  ــار ک ــدا تۆم ــە ئینجیلەکان ــە ل ــە ک ــی عیســای مەســیحدا هەی خزمەت
بەڕاســتی جێگــەی ســەرنجە کــە کاتێــک عیســا دەســتی لــە پیــاوە گەڕوگولەکــە و ئــەو ژنــە 

دا کــە نەخۆشــی خوێنبەربوونــی هەبــوو، عیســا گاڵو نەبــوو، بەڵكــو، ئەوانــی پــاک کــردەوە. 
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لۆقا هەر دوو ڕووداوەکەی تۆمار کردووە:
«كاتێــك عیســا لــه  یه كێــك لــه  شــاره كان بــوو، پیاوێــك هــات كــه  به  تــه واوی گــول ببوو. 
ــت،  ــه ر بته وێ ــه وره م، ئه گ ــه وه : گ ــی پاڕای ــدا دا و لێ ــه  زه وی ــۆی ب ــی خ ــای بین ــه  عیس ك
ده توانیــت پاكــم بكه یتــه وه . عیســاش ده ســتی بــۆ درێژكــرد و ده ســتی لێــدا، فه رمــووی: 

ــا ٥: ١٢-  ١٣) ــووه وه. « (لۆق ــرت یه كســه ر گولییه كــه ی لێب ــه ره وه . ئی ــاك ب ــت، پ ده مه وێ
ــه   ــووی ب ــوو داب ــه وه ی هه یب ــوو ئ ــوو، هه م ــی هه ب ــاڵ خوێنبه ربوون ــك دوازده  س «ژنێ
پزیشــك، كه ســیش نه یتوانــی چاكــی بكاتــه وه . جــا لــه  دواوه  هــات و ده ســتی لــه  چمكــی 

ــا ٨: ٤٣- ٤٤) ــتا.» (لۆق ــه ی وه س ــتبه جێ خوێنبه ربوونه ك ــا دا، ده س ــه كه ی عیس كراس
ــانە  ــەو کەس ــتی ل ــا دەس ــەن عیس ــەوە دەک ــەر ئ ــری لەس ــە پێداگ ــەر دوو دەقەک ه
داوە یاخــود ئــەو کەســانە دەســتیان لێــداوە کــە نەخۆشــیی جەســتەییان هەبــووە کــە 
ــی  ــم و دابونەریت ــی ڕێوڕەس ــە بەپێ ــوابوونیان چونک ــوون و ڕس ــەگیر ب ــۆی گۆش ببوەه
ئایینــی گاڵو بــوون. لەگــەڵ ئەوەشــدا، دەســتدان لــە کەســێکی گەڕوگــول نەبــووە هــۆی 
گاڵوبوونــی عیســا. عیســا کــە کەســە پیرۆزەکــەی ئیرسائیلــە، دەتوانێــت گاڵو پــاک 

ــەوەوە ناوەســنت.  ــا ب ــل تەنه ــەرانی ئینجی ــان نووس ــەوە. بێگوم بکات
هەمــوو ئینجیلــەکان بــە مــردن و زیندووبوونــەوەی مەســیح کۆتاییــان دێــت. عیســا 
لــە کۆتاییــدا لــە خــاچ دەدرێــت کــە بەهۆیــەوە نەفرەتــی گونــاه دەگرێتــە خــۆ. عیســا 
ــودا  ــودا ج ــە خ ــدا ل ــە کاتێک ــت، ل ــەی چەش ــازاری دەرەوەی ئۆردوگاک ــاچ ئ ــەر خ لەس
دەبــووە، بەرگــەی ســوکایەتی و سەرزەنشــتی گەلەکــەی گــرت و هەروەهــا لەســەر خــاچ 
بەرگــەی نەفرەتــی خــودای هەرەبەتوانــای گــرت. عیســا لەســەر خــاچ کۆتــا پاکبوونەوەی 
بــۆ گەلەکــەی مســۆگەر کــرد. بــەو جــۆرەی کــە نووســەری عیربانییــەکان پێــامن دەڵێــت: 
ــی  ــە خوێن ــو ب ــژت، تاک ــازاری چێ ــار ئ ــە دەرەوەی دەرگای ش ــەوە عیســاش ل ــەر ئ «لەب

خــۆی گــەل پیــرۆز بــکات» (عیربانییــەکان ١٣: ١٢).  
کەواتــە یەزدانناســی بەپێــی کتێبــی پیــرۆز یارمەتــی وتاربێــژ و قەشــە دەدات، چونکــە 
ــە (لێڤییــەکان  ــان دەکات بــە ئاراســتەی ئــەم جــۆرە شــیکردنەوەی دەقــە کــە ل ڕێنامیی
١٣ – ١٥)دا بینیــامن کــە ئەویــش بریتییــە لــە شــیکردنەوەیەکی مزگێنیدەرانــە کــە عیســا 
کۆڵەکــە و چەقــی بابەتەکەیــە. لــە جێگــەی دەقــی بــێ چوارچێــوە، دەبێــت ئەوپــەڕی 
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هەوڵــی خۆمــان بخەینــە گــەڕ کــە دڵســۆزانە مەســیح لــە هەمــوو ســیپارەکانی کتێبــی 
پیــرۆزدا ڕابگەیەنیــن. 

ڕاگەیاندن و باڵوکردنەوەی پەیامی عیسا لە جێگەی مۆراڵیزم
 دووەم، یەزدانناســی بەپێــی کتێبــی پیــرۆز وتاربێژ لــە مۆراڵیزم دەپارێزێــت و ڕێنامیی 

دەکات لــە نیشــاندانی ئــەوەی کە چۆن عیســا پاڵەوانــی تــەواوی چیرۆکەکەیە. 
ئــەو وتارانــەی کــە بــە مۆراڵیــزم دەورە درواون تەنهــا تیشــک دەخەنــە ســەر 
تایبەمتەنــدی ئەرێنــی و نەرێنــی کەســایەتییەکی نێــو کتێبــی پیــرۆز لەپێنــاو چاککردنــی 
ــار و  ــە ڕەفت ــر دەدات ک ــی گوێگ ــزم هان ــاردا. مۆراڵی ــوکەوت و ڕەفت ــی هەڵس و گۆڕین
ــە  ــەو کارە دەکات، وات ــل ئ ــابی ئینجی ــەر حیس ــش لەس ــکات؛ گوێگری ــاک ب ــاکاری چ ئ
ــە، چونکــە وەکــو چــۆن  ــل دەگەیەنێــت. ئەمــەش کێشــەیەکی گەورەی ــە ئینجی ــان ب زی
ــار نییــە.  بینیــامن، کتێبــی پیــرۆز تەنهــا بەرنامەیەکــی چاکســازی هەڵســوکەوت و ڕەفت
هەواڵــی خۆشــی ئینجیلــی پیــرۆز ڕابــەری گۆڕیــن و چاککردنــی ڕەوشــت و ئــاکار نییــە. 
قەشــە و مامۆســتایان داوایــان لێکــراوە کــە مەســیح ڕابگەیەنــن (کۆلۆســی ١: ٢٨). 
ــا  ــە دان ــە عیســای مەســیح بتکەن ــاوەڕ ب ــە ڕێگــەی ب ــن ل ــرۆزەکان دەتوان ــوورساوە پی ن
بــۆ بەدەســتهێنانی ڕزگاری (دووەم تیمۆســاوس ٣: ١٥). کەواتــە لــە هــەر دەقێــک وتــار 
ــا ئــەو کاتــەی کــە ڕوونــی  پێشــکەش دەکەیــت، تــۆ وتارەکــەت تــەواو نەکــردووە هەت

ــت.  ــە عیســا دەکات و شــکۆی ڕادەگەیەنێ ــاژە ب ــە ئام ــەو دەق ــەوە چــۆن ئ دەکەیت
یەزدانناســی بەپێــی کتێبــی پیــرۆز یارمەتیشــامن دەدات کــە دڵســۆزانە لەبــارەی دەقێکەوە 
وتــار بدەیــن، بــۆ منوونــە (یەکــەم ســاموئێل ١٧) کــە باســی چیرۆکــی داود و گولیــات دەکات. 
ئــەم چیرۆکــە تەنهــا باســی ئــەوە نــاکات کــە چــۆن ڕووبــەڕووی کێشــە زەبەالحەکانــی ژیامنان 
ببینــەوە. وە ئامانجــی دەقەکــەش ئــەوە نییــە کــە تیشــک بخرێتــە ســەر بوێــری و ئازایەتــی 
داود. گومــان لــەوەدا نییــە کــە داود ئەوپــەڕی بوێــری نیشــان دا کــە ڕووبــەڕووی گۆلیاتــی 
ــار  ــاکەماندا وت ــە کڵێس ــەوە ل ــەم دەق ــارەی ئ ــک لەب ــو کاتێ ــەر بێت ــووەوە. ئەگ ــەوان ب پاڵ
دەدەیــن باســی ئــەوە بکەیــن کــە «داود بەڕاســتی بوێــر و ئــازا بــوو؛ بۆیــە پێویســتە ئێمــەش 
ــەواوی ســوکایەتی و  ــەوا ئێمــە بەت ــن»، ئ ــر بی ــەو بوێ ــن و تێبکۆشــین وەکــو ئ هــەوڵ بدەی

بێڕێزیــامن بــە مەســیح کــردووە، کــە شــایانی هەمــوو شــکۆ و ستایشــێکە. 
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یەزدانناســی بەپێــی کتێبــی پیــرۆز لــە ڕێگــەی دوورخســتنەوەمان لــەم جــۆرە وتارانــە، 
لــە بەرامبــەر مۆراڵیزمــدا دەمانپارێزێــت. لەوانەیــە داود پاڵەوانــی ئــەم چیرۆکــە بێــت، 

بــەاڵم مەســیح پاڵەوانــی تــەواوی کتێبــی پیــرۆزە. 
ــەکان ١١)  ــە. (عیربانیی ــە منوون ــایەتییەکان دەکات ب ــرۆز کەس ــی پی ــەی کات کتێب زۆب
ئامــاژەی بــە پاڵەوانانــی بــاوەڕ کــردووە، کــە داودیشــی تێدایــە (عیربانییــەکان ١١: ٣٢- 
٣٤). کەواتــە، ڕاســتە کــە داود منوونەیەکــی ئەرێنییــە بــۆ بــاوەڕداران. بــەاڵم کاتێــک کــە 
بــەوردی و بــە ئەنجامدانــی نوێــژ و نــزا، (یەکــەم ســاموئێل ١٧) دەخوێنینــەوە، دەبینیــن 
ــەم  ــە هەندێــک دەکشــێینەوە و ئ ــە! کاتێــک ک ــە داود لێرەدای ــرت ل ــە کەســێکی مەزن ک
دەقــە لەنێــو چیرۆکــی کتێبــی پیــرۆزدا دادەنێیــن، دەبینیــن کــە پەیوەندیگەلێکــی زۆر 

مــەزن دەبینیــن ســەبارەت بــە پاشــایەکی مەزنــرت. 
وەک دەزانیــن داود کــە ســەربە هــۆزی یەهــودا بــوو (یەکــەم ســاموئێل ١٦: ١؛ 
(لەگــەڵ پەیدابــوون ٤٩: ١٠ بــەراوردی بکــە) و لــە شــاری بێتلەحــم لەدایــک بــوو 
(یەکــەم ســاموئێل ١٦: ٤)، پاشــایەکی بــە ڕۆح دەستنیشــانکراو بــوو (یەکــەم ســاموئێل 
١٦: ١٣) کــە لــە ڕێگــەی بــاوەڕ و پەیوەنــدی گەموگــوڕی لەگــەڵ یــەزدان (١٧: ٢٦، ٣٦، 
ــۆ  ــرد (١٧: ٤٨- ٥١)، ب ــە هەڵســوکەوتی ک ــەری گەلەکــەی پاڵەوانان ــو نوێن ٤٥- ٤٦) وەک
ئــەوەی دوژمنێکــی زۆر بەهێــز لەنــاو ببــات (١٧: ٤- ٧)، هەروەهــا بــۆ ئــەوەی ســوود و 
قازانجــە شــکۆدارەکانی ســەرکەوتنەکەی بەهێــز و پتــەو بــکات (١٧: ٨- ٩، ٥٢- ٥٤) بــۆ 
گەلێکــی ترســنۆک و بــێ بــاوەڕ و ناشایســتە (١٧: ٢٤). ئەگــەر ئــەم دەقــە بــە هاوێنــە و 
لێنــزی یەزدانناســی بەپێــی کتێبــی پیــرۆز لــە وتــار و فێکردنەکانــدا بــاس بکەیــن، ئــەوا 
ــی  ــە داودێک ــاژە ب ــرۆز ئام ــی پی ــوەی کتێب ــە چــۆن چوارچێ ــن ک ــەوە ببینی ــن ئ دەتوانی
ــا ٢٠:  ــیەتی (لۆق ــاوکات پەروەردگاریش ــوڕی داود و ه ــە ک ــەوەی ک ــەن، ئ ــرت دەک مەزن
٤١- ٤٤)، ئــەوەی کــە مەزنرتیــن پاڵەوانــی کتێبــی پیــرۆزە. ئــەم جــۆرە فێرکــردن و وتــارە 
تیشــک دەخاتــە ســەر خــودی دەقەکــە، هەروەهــا ســەرنجی کۆنتێکســتی کتێبــی پیــرۆز 

دەدات کــە بــەرەو مەســیحامن دەبــات. 
هەروەهــا ســەرنجی ئــەوەش بــدە کــە چــۆن یەزدانناســی بەپێــی کتێبــی پیــرۆز لــە 
مۆراڵیــزم دەمانپارێزێــت لــە چیرۆکــی شەمشــون کــە لــە (ڕابــەران ١٣ – ١٦)دا هاتــووە. 
ژیانــی شەمشــون تەنهــا خۆپاراســنت نییــە لــە هەبوونــی پەیوەنــدی لەگــەڵ بێباوەڕانــدا. 
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شەمشــون پەیوەنــدی نادروســتی لەگــەڵ ژنــان دەبەســت (١٤: ٣؛ ١٦: ٤- ٥)، بــە ژنــی 
لەشفرۆشیشــەوە (١٦: ١). وە بــە ئەنجامدانــی ئــەو کارە، الســایی بەدڕەوشــتیی ڕۆحــی 
گەلــی ئیرسائیلــی کــردەوە کە شــوێن ژن و خوداوەنــدە بێگانەکان کەوتبــوون (دەرچوون 
٣٤: ١٥- ١٦؛ دواوتــار ٧: ٣- ٤؛ ڕابــەران ٣: ٦؛ یەرمیــا ٣: ١- ٢). بــەاڵم ئەگــەر ئاســتی ئــەم 
دەقــە نــزم بکەینــەوە و بڵێیــن «شەمشــون لەگــەڵ ژنێکــی خراپــدا پەیوەنــدی دروســت 

کــرد؛ کەواتــە وەکــو شەمشــون مەبــن»، ئــەوا کەوتووینەتــە نێــو چاڵــی مۆرڵیزمــەوە. 
ژیــان و مردنــی شەمشــون قووڵیــی گوناهــی ئیرسائیــل وەکــو نەتــەوە نیشــان 
دەدات. ڕابــەرە گەنــدەڵ و خراپەکانــی گــەل، گەندەڵیــی گــەل نیشــان دەدەن. 
ســیپارەی ڕابــەران بــە گشــتی و کار و خزمەتەکــەی شەمشــون بــە تایبەتــی، نیشــانی 
دەدەن کــە ئیرسائیــل چەنــدە پێویســتی بــە پاشــایەکی بــاش و ڕاستودروســت و پیــرۆز 

هەیــە (ڕابــەران ١٧: ٦؛ ١٨: ١؛ ١٩: ١؛ ٢١: ٢٥). 
ــن  ــەوا دەتوانی ــن، ئ ــدا ببینی ــە ســیپارەی ڕابەران ــە ل ــەم بابەت ــامن ئ کاتێــک کــە توانی
بکشــێینەوە و چیرۆکــی شەمشــون ببەســتینەوە بە چیرۆکــی گەورەتری کتێبــی پیرۆزەوە. 
ــە  ــەکان دەبن ــە هێــام دەقیی ــە کــە زۆرێــک ل ــەوەی کــە بۆمــان دەردەکەوێــت ئەوەی ئ
هــۆی دەســتەبەرکردنی بــەراورد و جیــاوازی دەقەکانــی ئینجیــل لەنێــوان شەمشــون و 
عیســادا. ســەرنجی ئــەوە بــدە کــە لــە چیرۆکــی شەمشــوندا فریشــتەیەک لــە ئیرسائیلــدا 
بــە ژنێکــی نەزۆکــی ڕاگەیانــد کــە ســکی پــڕ دەبێــت و منداڵێکــی دەبێــت کــە دەبێتــە 

ڕزگارکاری ئیرسائیــل (٢: ١٦، ١٨؛ ١٣: ١- ٥). 
ئــەم ڕزگارکارە بەهێــز بــوو، وە یــەزدان بەرەکەتــداری کــرد (ڕابــەران ١٣: ٢٤). ڕۆحــی 
یــەزدان هێــز و توانــای بــە کار و خزمەتــە مەزنەکــەی بەخشــی (١٣: ٢٥؛ ١٤: ٦، ١٩؛ ١٥: 
١٤). وە ئــەم ڕزگارکارە کــە لــە الیــەن خــوداوە دەستنیشــانکرابوو، کەســێکی ئەوەنــدە 
نزیــک کــە دەتوانێــت ماچــی بــکات، لــە بەرامبــەر هەندێــک زیــودا ناپاکــی بەرامبــەر 
ــان  ــەرەو مەرگی ــرا و ب ــی (١٦: ٥). قۆڵبەســت ک ــە دەســت دوژمنەکان دەکات و دەیدات
بــرد (١٦: ٢١)، بــە دوژمنــە گاڵتەچییەکانــی دەورە درابــوو (١٦: ٢٣- ٢٥). شەمشــون بــە 
باوەشــی کــراوە (١٦: ٢٩)، نوێــژی بــۆ یــەزان کــرد و داوای هێــزی لــێ کــرد بــۆ ئــەوەی 

تۆڵــە لــە دوژمنەکانــی بکاتــەوە (١٦: ٢٨) لــە ڕێگــەی مردنیــی خۆیــەوە (١٦: ٣٠).
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بــەاڵم کۆتــا نوێــژ و نــزای بــۆ تۆڵەکردنــەوە بــوو نــەک بەزەیــی و میهرەبانــی (لۆقــا 
٢٣: ٣٤). یەزدانناســی بەپێــی کتێبــی پیــرۆز یارمەتیــامن دەدات ئــەوە ببینیــن کــە چــۆن 
عیســا، نــەک شەمشــون، دەبێــت وەک کۆتــا ڕزگارکار و دادوەر و پاڵەوانــی کتێبــی پیــرۆز 

ڕابگەیەنرێــت. 
مۆراڵیــزم تەنانــەت لــە کاتــی وتــاردان لــە پەیامنــی نوێشــدا، دەکرێــت ببێتــە هــۆی 
ــە  ــزت ل ــرۆز دەمانپارێ ــی پی ــی کتێب ــی بەپێ ــت. یەزدانناس ــە و گرف ــەرهەڵدانی کێش س
مۆراڵیــزم و ڕێنامییــامن دەکات کــە چاومــان لەســەر عیســا دابنێیــن، تەنانــەت کاتێــک 

ــن.  ــار و فێرکــردن پێشــکەش دەکەی ــەوە وت ــارەی ئینجیلەکان کــە لەب
ــەوە،  ــەوەی کــە کاتێــک دەقێــک دەخوێنین ــە دەمانپارێزێــت ل ــوەر و بنەمای ــەم پێ ئ
نەپرســین: ئاخــۆ ئــەم دەقــە چ شــتێکم لەبــارەی خۆمــەوە پــێ دەڵێــت؟ یــان ئــەوەی کــە 
تووشــی وەسوەســە بیــن و بپرســین: لــەم چیرۆکــەدا لــە کــێ دەچــم؟ لــە جێگــەی ئــەم 
پرســیارانە یەکــەم جــار و پێــش هەمــوو شــتێک دەبێــت بپرســین کــە ئاخــۆ ئــەم دەقــە چ 

شــتێکم لەبــارەی عســای پــەروەردگارەوە پــێ دەڵێــت؟ 
بــۆ منوونــە، بــا باســی بەســەرهاتی تاقیکردنــەوەی عیســا بکەین لــە الیەن شــەیتانەوە، 
کــە لــە ســەرەتای خزمەتــە زەمینییەکەیــدا لــە چۆڵەوانــی ڕوویــدا. ئــەم بەســەرهاتە لــە 

(لۆقــا ٤: ١- ١٣)دا هاتــووە. 
ــاری ئوردونــی بەجێهێشــت، ڕۆحەکــە  ــرۆز کــە ڕووب ــە ڕۆحــی پی ــڕ ببــوو ل «عیســا پ
بــەرەو چۆڵەوانــی ڕێنامیــی کــرد. چــل ڕۆژ ئیبلیــس تاقــی دەکــردەوە. بــە درێژایــی ئــەو 
ڕۆژانــە هیچــی نەخــوارد، کاتێــک ماوەکــە تــەواو بــوو برســی بــوو. ئیبلیــس پێــی گــوت: 
«ئەگــەر تــۆ کــوڕی خودایــت، بــەم بــەردە بڵــێ بــا ببێتــە نــان.» عیســا وەاڵمــی دایــەوە: 
«نــوورساوە: [مــرۆڤ تەنهــا بــە نــان ناژیێــت.]» ئینجــا ئیبلیــس عیســای بــردە شــوێنێکی 
ــوت:  ــی گ ــان دا و پێ ــی پیش ــینەکانی جیهان ــوو شانش ــدا هەم ــە چاوتروکانێک ــەرز و ل ب
ــن و  ــە م ــە دراوەت ــۆ، چونک ــە ت ــەوان دەدەم ــکۆیەی ئ ــەاڵت و ش ــەم دەس ــوو ئ «هەم
منیــش دەیــدەم بــە هەرکەســێک کــە مبەوێــت. لەبــەر ئــەوە ئەگــەر لەبەردەمــم کڕنــۆش 

ببەیــت، هەمــووی بــۆ تــۆ دەبێــت.» عیســاش وەاڵمــی دایــەوە: «نــوورساوە:
[کڕنۆش بۆ یەزدانی پەروەردگارت دەبەیت و تەنها ئەو دەپەرستیت.]»
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ئینجــا ئیبلیــس بــۆ ئۆرشــەلیمی بــرد و لەســەر گوێســەبانەی پەرســتگا ڕایگــرت و پێــی گوت: 
«ئەگــەر تــۆ کــوڕی خودایــت لێــرەوە خــۆت هەڵبــدە خــوارەوە. لەبــەر ئەوەی نــوورساوە: 
«[سەبارەت بە تۆ فەرمان بە فریشتەکانی دەدات، بۆ ئەوەی بتپارێزن، لەسەر 

دەستیان هەڵتدەگرن تاکو پێت بەر بەردێک نەکەوێت.]»
عیســاش وەاڵمــی دایــەوە: «گوتــراوە: [یەزدانــی پەروەردگارتــان تاقــی مەکەنــەوە.]» 
کاتێــک ئیبلیــس هەمــوو تاقیکردنەوەیەکــی تــەواو کــرد، بەجێــی هێشــت هەتــا 

ــە.» ــی دیک دەرفەتێک
ئــەو ڕاســتییە بنەڕەتییــەی کــە لــەم دەقــەوە فێــری دەبیــن بریتــی نییــە لــە «چــۆن 
وەکــو عیســا ڕووبــەڕووی تاقیکردنــەوە و وەسوەســە ببینــەوە». زانینــی دەقەکانــی کتێبی 
ــە.  ــەی وەسوەســەوە، مەبەســتی الوەکــی دەقەکەی ــە تەڵ ــە مەبەســتی نەکەون ــرۆز ب پی
پێویســتە وشــەی خــودا لــە دڵامنــدا بشــارینەوە کــە ناهێڵێــت لــە کاتــی تاقیکردنــەوە و 

وەسوەســەدا گونــاه دژی خــودا بکەیــن. 
بــەاڵم ئەگــەر ئــەم دەقــە بەرتەســک بکەینــەوە و بڵێیــن کــە «عیســا تاقــی کرایــەوە 
ــەیتان  ــەوەی ش ــێوەیە دژی تاقیکردن ــەم ش ــەو ب ــووەوە. ئ ــە ب ــەڕووی وەسوەس و ڕووب
ــان  ــەرەکی دەقەکەم ــتی س ــەوا مەبەس ــن»، ئ ــا بی ــو عیس ــا وەک ــە ب ــتایەوە. کەوات وەس
لەدەســتداوە. ئــەم دەقــە بابەتــی زۆتــر لەخــۆ دەگرێــت و یەزدانناســی بەپێــی کتێبــی 

ــۆ بینینــی پــێ دەبەخشــێت.  ــزی پێویســتامن ب ــە و لێن ــرۆز هاوێن پی
لۆقــا پێشــرت ڕوونــی کردووەتــە کــە عیســا کــوڕی خۆشەویســتی خودایــە. لــە کاتــی 
لەئاوهەڵکێشــانی عیســادا، «دەنگێــک لــە ئاســامنەوە هــات: تــۆ کــوڕی خۆشەویســتمی، 
بــە تــۆ زۆر دڵشــادم» (لۆقــا ٣: ٢٢). ئینجــا لۆقــا باســی ڕەچەڵەکــی عیســا دەکات کــە لــە 
ئادەمــی کــوڕی خــودا دەگاتــە لوتکــە (لۆقــا ٣: ٣٨). وە کاتێک کــە چیرۆکــی تاقیکردنەوە 
و وەسوەســەکەی عیســا دەخوێنینــەوە، دەبینیــن کــە هەمــوو ئــەو ئایەتانــەی کــە عیســا 
لــە کاتــی شــەڕکردنی لەگــەڵ شــەیتان بەکاریدەهێنێــت، پەیوەنــدی بــە تاقیکردنەوەکەی 
ئیرسائیلــەوە هەیــە لــە چۆڵەوانــی (دواوتــار ٨: ٣؛ ٦: ١٣، ١٦). ئیرسائیــل لــە (دەرچــوون 
ــدا  ــە چۆڵەوانی ــل ل ــی ئیرسائی ــراوە؛ گەل ــاوزەد ک ــەرەی خــودا ن ــە کــوڕی نۆب ٤: ٢٢)دا ب

تاقــی کرانــەوە و زۆر بــە خراپــی شکســتیان خــوارد. 
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ــوا  کاتێــک کــە هەندێــک دەکشــێینەوە دواوە، ئــەوا چەندیــن الیەنــی هاوبەشــی نێ
تاقیکردنەوەکــەی عیســا و تاقیکردنەوەکــەی گەلــی خــودا لــە چۆڵەوانیــدا دەبینیــن، کــە 

لــە (دواوتــار ٨: ٢- ٣)دا باســی کــراوە: 
«هەمــوو ئــەو ڕێگایانەشــتان لــە یــاد بێت، کــە یەزدانــی پەروەردگارتان لە مــاوەی ئەم 
چــل ســاڵە لــە چۆڵەوانیــدا ئێــوەی پێــدا بــرد هەتــا بێفیزتــان بــکات و هەڵتانبســەنگێنێت 
تاکــو ئــەوەی لەنــاو دڵتانــە بیزانێــت، ئاخــۆ فەرمانەکانــی پەیــڕەو دەکــەن یــان نــا. جــا 
ــی و  ــرت نەتاندەزان ــە پێش ــوارد دان، ک ــی دەرخ ــردن و مەن ــی ک ــردن و برس ــزی ک بێفی
باوباپیرانتیشــتان نەیاندەزانــی هەتــا فێرتــان بــکات کــە مــرۆڤ تەنهــا بــە نــان ناژیێــت، 

بەڵکــو بــە هــەر وشــەیەک کــە لــە دەمــی یەزدانــەوە دێتــە دەرەوە.»
چــۆن یەزدانناســی بەپێــی کتێبــی پیــرۆز لــە بەرامبــەر مۆراڵیزمــدا دەمانپارێزێــت و 
یارمەتیــامن دەدات عیســا وەکــو پاڵەوانــی ئــەم دەقــەی کتێبــی پیــرۆز ببینیــن؟ کاتێــک 
کــە چاومــان لەســەر عیســایە، ئــەوا بۆچوونــی خۆمــان بەســەر دەقەکــەدا زاڵ ناکەیــن. 
لۆقــا بۆمــان ڕوون دەکاتــەوە کــە عیســا چەنــدە جیــاوازە لــە ئــادەم و ئیرسائیــل. ئــادەم، 
ــە  ــەی ب ــەوەی متامن ــۆ ئ ــەوە ب ــەن مارەکــەوە تاقــی کرای ــە الی کــوڕی ناپاکــی خــودا، ل
خــودا لەدەســت بــدات و ئارەزووەکانــی خــۆی لــە لــە باخچــەی عــەدەن لــە بەهەشــتدا 
تێــر بــکات (پەیدابــوون ٣: ١، ٦). ئــادەم کەســێکی ناپــاک بــوو و شکســتی خــوارد. بــەاڵم 

عیســا دڵســۆز بــوو و نەکەوتــە نێــو داو و تەڵەکــەی شــەیتانەوە (لۆقــا ٤: ٣- ٤). 
ئیرسائیــل، کــوڕە ناپاکەکــەی خــودا (دەرچــوون ٤: ٢٢)، لــە ڕووبــار پەڕییــەوە 
(دەرچــوون ١٤: ٢١- ٣١)، وە دەســتبەجێ خــودا بــەرەو چۆڵەوانــی ڕێنامیــی کــرد، کــە 
ــوو و  ــاک ب ــل ناپ ــار ٨: ٢). ئیرسائی ــەوە (دواوت ــی کران ــاوەی ٤٠ ســاڵ تاق ــۆ م ــدا ب لەوێ
شکســتی خــوارد. بــەاڵم عیســا، کــوڕە دڵســۆزەکەی خــودا، لــە ڕووبــار پەڕییــەوە (لۆقــا 
٣: ٢١) و دەســتبەجێ ڕۆحــی پیــرۆز بــەرەو چۆڵەوانــی ڕێنامیــی کــرد، کــە لەوێــدا بــۆ 
مــاوەی ٤٠ ڕۆژ تاقــی کرایــەوە (لۆقــا ٤: ١- ٢). بــەاڵم لــە کاتێکــدا کــە ئــادەم و ئیرسائیــل 

شکســتیان خــوارد، عیســا ســەرکەوتنی بەدەســتهێنا. 
ــۆن دژی  ــە چ ــەوە دەکات ک ــی ئ ــدا باس ــە بنەڕەت ــا ٤: ١- ١٣) ل ــۆن (لۆق ــە چ کەوات
ــا دەکات  ــی عیس ــدا باس ــە بنەڕەت ــودا ل ــتینەوە؟ یاخ ــەوە بوەس ــە و تاقیکردن وەسوەس
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ــەکان ٤: ١٤؛ یەکــەم  ــە؟ (فیلیپــی ٢: ٨؛ عیربانیی کــە کــوڕی دڵســۆز و گوێڕایەڵــی خودای
پەتــرۆس ٢: ٢٢- ٢٣)؟

یەزدانناســی بەپێــی کتێبــی پیــرۆز یارمەتیــامن دەدات پــەی بــەوە ببیــەن کــە ئێمــە 
هەموومــان وەکــو ئــادەم و ئیرسائیــل و ناپــاک و ســەرپێچیکار بوویــن. هەموومــان لــە 
بەرامبــەر تاقیکردنــەوە و وەسوەســەدا شکســتامن خــواردووە و دژی خــودا گوناهــامن 
کــردووە. بــەاڵم عیســا کــوڕی کامــڵ و تــەواوی خودایــە کــە دڵســۆز و گوێڕایەڵــە و بــەو 

هۆیــەوە شــایانی هەمــوو ســتایش و شــکۆمەندییەکە. 
کەواتــە لــەم دەقــەدا، یەزدانناســی بەپێــی کتێبــی پیــرۆز یارمەتیــامن دەدات چاومــان 
لەســەر عیســا بێــت، کــە پاڵەوانــی چیرۆکەکەیــە. لــە جێگــەی ئــەوەی نەخشــەی 
ــەوە و وەسوەســەدا بکێشــین، تەنانــەت  ــەوە لەگــەڵ تاقیکردن چۆنیەتــی ڕووبەڕووبوون
هــۆکاری زۆرترمــان بــۆ شــکۆدارکردنی عیســا دەســتکەوت کــە کــوڕی دڵســۆز و 
گوێڕایەڵــی خودایــە و هــەر لــە ســەرەتای خزمەتــە زەمینییەکەیــدا تووشــی وەسوەســە 
بــوو، بــەاڵم لەگــەڵ ئەوەشــدا هیــچ گوناهێکــی نەکــرد. ئێمــەش وەکــو ئــادەم و ئیرسائیل 
ــەو شــوێنەی کــە ئێمــە تاقــی  ــەاڵم ل ســەرپێچیامن کــردووە و شکســتامن خــواردووە. ب
کراینــەوە و گوناهــامن کــرد، عیســا کــە کــوڕی دڵســۆز و خۆشەویســتی خودایــە، گوناهی 

نەکــرد. 
ڕوونــە کــە یەزدانناســی بەپێــی کتێبــی پیــرۆز وتــار و فێرکردنــی كڵێســای خۆجێیــی 
و ناوخۆیــی پێکدێنیــت. بــەاڵم هێشــتا دەبێــت وەاڵمــی ئــەم پرســیارە بدەینــەوە: چــۆن 
ــواری  ــە ب ــرۆز بخات دەبێــت؟ چــۆن کەســێک دەتوانێــت یەزدانناســی بەپێــی کتێبــی پی

ــەوە؟ جێبەجکــردن و کردەیی
ــرازە هەمەچەشــنانەدا بەســەر  ــەو ئام ــی ئ ــە ڕوانین ــەم بەشــە ل ــا پێکــەوە باقــی ئ ب
ببەیــن کــە مامۆســتایانی کتێبــی یپــرۆز و قەشــە و وتاربێــژان دەتوانــن بەکاریبهێنــن بــۆ 
ئــەوەی دڵســۆزانە هــەر دەقێــک ببەســتنەوە بــە چیرۆکــی ســەرەکی کتێبــی پیــرۆزەوە. 
(بــۆ ئــەوەی بزانیــت کــە چــۆن یەزدانناســی بەپێــی کتێبــی پیــرۆز بەســەر شــەش دەقــی 
منوونەییــدا جێبەجــێ دەبێــت، بڕوانــە پاشــکۆی «منوونــەی زیاتــری یەزدانناســی بەپێــی 

کتێبــی پیــرۆز.»).
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ئامراز و هەنگاوەکان بۆ ڕاگەیاندنی مەسیح (مزگێنیدان)
ئــەو ئامرازنــەی کــە لــە خــوارەوە بــاس کــراون، دابــەش دەبــن بەســەر دوو دەســتەدا: 
ئامرازەکانــی تایبــەت بــە خوێنــدن و ئامێرەکانــی چیــرۆک. واتــە، هەندێک لە ئامــرازەکان 
بەتایبەتــی ئیــش دەکــەن لەســەر ڕوانیــن و بەوریاییەوە تیشــک خســتنە ســەر لێکدانەوە 
و تێگەیشــتنامن لــە دەقێــک بەپێــی کۆنتێکســت و مەبەســتی بنەڕەتــی نووســەرەکە. ئەم 
ــەکان و تیشــک  ــای دەق ــی وات ــە وەرگرتن ــامن دەدەن ل ــە یارمەتی ــرازە ڕوونکردنەوان ئام
ــی  ــە باش ــت ب ــەر مبانەوێ ــە. ئەگ ــە تایبەتەک ــرۆڤ و دەق ــەری م ــەر نووس ــە س دەخەن
ســوود لــەم ئامرازانــە وەربگریــن ئــەوا دەبێــت نوێــژ بکەیــن و بەجوانــی بڕوانینــە دەقی 
کتێبــی پیــرۆز. کاتێــك باســی تیشــک خســتنە ســەر دەق دەکەیــن، ڕێــک مەبەســتامن 

ئــەو ڕوانینــە وردەیــە. 
ئامرازەکانــی دیکــە ئامرازەکانــی چیرۆکــن. ئــەم ئامرازانــە یارمەتیــامن دەدەن کــە بزانین 
دەقێکــی دیاریکــراو چــۆن لەنێــو چیرۆکــی تــەواوی کتێبــی پیــرۆزدا جێگــەی دەبێتــەوە و 
چــۆن کار دەکاتــە ســەر لوتکــەی چیرۆکەکــە کــە ئەویــش کەســایەتی و خزمــەت و کاری 
ــەواوی کتێبــی  ــە ســەر نووســەری خودایــی و ت ــە، تیشــک دەخەن عیســای مەســیحە. وات

پیــرۆز. کاتێــک کــە باســی کشــانەوە لــە دەق دەکەیــن، ڕێــک مەبەســتامن ئەوەیــە. 
ــرۆز «جێبەجــێ دەکەیــن»، النــی کــەم پێنــج  کاتێــک یەزدانناســی بەپێــی کتێبــی پی
دانــە «هاوێنــە و لێنــزی لێکدانــەوە و شــیکردنەوە» هەنــە کــە بــە هۆیانــەوە دەتوانیــن 
ــۆ  ــان ب ــیکردنەوە و لێکدانەوەی ــتی ش ــەکان و بەدروس ــە دەق ــەرنج بدەین ــە س بێفیزان
بکەیــن. ئــەم هاوێنــە و لێنزانــە وەکــو تابلــۆ پارێزەرەکانــی تەنیشــت ڕێگا و شــەقامەکان، 

لەســەر ڕێگــەی ڕاســت دەمانهێڵنــەوە. 
پێنج هاوێنەکان لەمانە پێکهاتوون:

١. کۆنتێکست
٢. پەیامن

٣. کانۆنی کتێبی پیرۆز
٤. کەسایەتی خودا

٥. مەسیح
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کۆنتێکست 
بریتییــە  پیــرۆز  کتێبــی  بەپێــی  یەزدانناســی  جێبەجێکردنــی  هەنــگاوی  یەکــەم 
لــە خوێندنــەوە بەپێــی کۆنتێکســت. کۆنتێکســت یەکــەم هاوێنــەی شــیکردنەوە و 
لێکدانەوەیــە کــە بــە هۆیــەوە دەتوانیــن ســەرنج بدەینــە هــەر دەقێکــی کتێبــی پیــرۆز 
و لێــی تێبگەیــن. تێگەیشــنت لــە هــەر دەقێکــی کتێبــی پیــرۆز بــە خوێندنەوەیەکــی ورد 
ــۆدی  ــێواز و مێت ــی ش ــەی بەکارهێنان ــە ڕێگ ــدەکات ل ــت پێ ــت دەس ــی کۆنتێکس بەپێ

لێکدانــەوەی ڕێزمانی-مێژوویــی. 
ــە  ــە ل ــان هەی ــە دەوری بنەڕەتیی ــت ک ــۆ دەگرێ ــێوازە دوو کۆنتێکســت لەخ ــەم ش ئ

ــی.  ــی و ئەدەب ــۆن: مێژووی ــی ک ــی پەیامن ــتنی دەقەکان تێگەیش
١. کۆنتێکســتی مێژوویــی. دەقەکــە چ واتایەکــی بــۆ نووســەرە بنەڕەتییەکانــی هەبوو؟ 
واتــای مێژوویــی و بنەڕەتــی دەقێــک تاکــە خاڵــی بابەتیانەمــان پێــدەدات کــە وا دەکات 
ڕێگــە نەدەیــن هەمــوو جــۆرە پەیامێكــی تاکەکەســی و هەڕەمەکــی لــە دەقەکــە 
دابتارشێــت. کاتێــک کــە واتــای ڕوونــی دەقەکە پشــتگوێ دەخرێــت، دەستبەســەراگرتنی 
لێکدانــەوە نامێنێــت و بــەو هۆیــەوە دەقەکــەی کتیبــی پیــرۆز ئــەو واتایــە دەبەخشــێت 

کــە شــیکەرەوە و لێکــدەرەوە دەیەوێــت. 
دەتوانیــت لەڕێگــەی ئــەم پرســیارانەی خــوارەوە، دڵســۆزانە کۆنتێکســتی مێژوویــی 

بەســەر بەشــێک یــان دەقێکــی دیاریکــراوی کتێبــی پپــرۆزدا جێبەجــێ بکەیــت:

نووسەرەکە کێ بوو؟	•
لە بنەڕەتدا نووسەر پەیامەکەی ئاراستەی کێ کردووە؟	•
ئــەم دەقــە کــەی نــوورساوە؟ ئایــا هیــچ هێــام و نیشــانەیەک لــە دەقەکــەی 	•

کتێبــی پیــرۆزدا هەیــە کــە کاتــی نووســینەکە دەربخــات؟
نووسەر ویستوویەتی ئاماژە بە چ پێویستییەکی خوێنەرانی بکات؟ 	•
واتا و مەبەستی سەرەکی نووسەر بۆ گوێگرانی سەرەتایی چی بوو؟	•

بــۆ منوونــە، بڕوانــە بەهــای کۆنتێکســتی مێژوویــی کاتێــک کــە ســیپارەی شــینەکانی 
ــە شــین و  ــڕ ل ــراوە پ ــەم هۆن ــەوەی لەســەر دەکەیــت. ئ ــا دەخوێنیــت و لێکۆڵین یەرمی
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ــە  ــەکان ل ــتی بابلیی ــە دەس ــت ب ــتگا دێ ــەلیم و پەرس ــی ئۆرش ــە دوای وێرانکردن گریانان
ســاڵی ٥٨٦ پ. ز. (لەگــەڵ یەرمیــا ٥٢ بــەراوردی بکــە). زانینــی ئەم کۆنتێکســتە مێژووییە 
زۆر گرنگــە بــۆ ئــەوەی کــە بــە دروســتی ســیپارەکە لێکبدەینــەوە و جێبەجێــی بکەیــن. 
٢. کۆنتێکســتی ئەدەبــی. کاتێــک کــە کۆنتێکســتی مێژوویــی بەباشــی جێبەجــێ کــرا، 
ئامــادەی ئــەوەی کــە بــەوردی کۆنتێکســتی ئەدەبــی دەقەکــە بخوێنیــت. یەکــەم جــار 
بڕیــار لەســەر ئــەوە بــدە کــە لێکدانــەوە و شــیکردنەوە بــۆ چ جــۆرە دەقێــک دەکەیــت.

ــت  ــە دەیخوێنی ــەی ک ــەو دەق ــت ئ ــوەخت بزانی ــت پێش ــدا، دەبێ ــی کۆن ــە پەیامن ل
ــە، پێشــبینیکردنە،  ــە، هۆنراوەی ــە، ئاخــۆ چیرۆک ــت چیی ــەوەی لەســەر دەکەی و لێکۆڵین
ــری  ــوێ بەســەر ســێ ژان ــی ن ــن پەیامن ــان ئاشــکراکردنە. دەتوانی شــەریعەتە، دانایــی ی
ئەدەبیــدا دابــەش بکەیــن، ئەوانیــش ئینجیلــەکان (مەتــا و مەرقــۆس و لۆقــا و یۆحەنــا) 
کــە باســی سەرگوزەشــتەی مێژوویــی ژیانــی عیســا بــاس دەکــەن. هــەر یەکەیــان 
نیشــانی دەدەن کــە عیســا تەواوکــەری ئــەو بەڵێنــەی خودایــە کــە لــە پەیامنــی کۆنــدا 
فەرموویەتــی کــە ڕزگارکارێــک بــۆ گەلەکــەی دەنێرێــت. لــەدوای ئینجلــەکان، چیرۆکــی 
مێژوویــی ســەرهەڵدانی کڵێســا و فراوانبوونــی لــە ســیپارەی کــرداری نێردراوانــدا 

ــی.  ــی مێژووی ــە بابەت ــردراوان جۆرێکــن ل ــرداری نێ ــە و ک ــن. چــوار ئینجیلەک دەبینی
ــەوە  ــۆ ئ ــە ب ــەو نامان ــن. ئ ــەکان دێ ــان پەیام ــەکان ی ــیپارانە، نام ــەو س ــەدوای ئ ل
نــوورساون بــە بــاوەڕداران بڵێــن کــە شــوێنکەوتنی مەســیح چۆنــە و بــاوەڕدار دەبێــت 

ــکات. چــی ب
ــە ئەدەبــی پێشــبینیکردنی ڕۆژی دوایــی کــە  ــوێ، بریتییــە ل ــا ژانــری پەیامنــی ن کۆت
تەنهــا لــە ســیپارەی ئاشــکراکردندا پێکدێــت. یۆحەنــا کــە نووســەری ســیپارەکەیە، 
بینینێكــی خودایــی لەبــارەی ڕۆژی دواییــەوە پــێ دەدرێــت بــۆ ئــەوەی بــاوەڕداران هــان 

بــدات و ئامادەیــان بــکات کــە ئەمــڕۆ بــۆ مەســیح بژیــن. 
بەشــێک لــەوەی کــە ئەوپــەڕی هەوڵــدان بــۆ مامەڵەکردنــی دروســت لەگــەڵ وشــەی 
ــێ  ــەی پ ــت و ڕێگ ــەی بزانی ــرە ئەدەبییەک ــوەخت ژان ــە پێش ــە ک ــای ئەوەی ــتی وات ڕاس
ــدا  ــە ژیانت ــی ل ــەوە و جێبەجێکردن ــەوە و لێکدان ــەر خوێندن ــار لەس ــە بڕی ــت ک بدەی
بــدات. کــە ژانرەکــەت دیــاری کــرد، ئینجــا دەتوانیــت ســەرنجی ڕێکخســتنی دەقەکــە 
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ــەدوای  ــتپێبکە. ب ــە دەس ــودی دەقەک ــی خ ــەکان و ڕێزمان ــی وش ــە خوێندن ــت. ب بدەی
ــە  ــەڕێ ک ــەدا بگ ــتە ڕوونان ــە ڕس ــە و نیمچ ــەو وش ــتە و ئ ــەی ڕس ــانەکانی پێکهات نیش

ــدە. ــە ب ــاوازی دەقەک ــۆن و ئ ــەرنجی ت ــی س ــەوە، وە بەجوان ــارە بوونەت دووب
خوێندنــی دەقێــک بەپێــی کۆنتێکســت پێویســتی بەوەیــە کــە بەڕوونــی واتــای 
دەقەکــە لــە کۆنتێکســتی ئەدەبــی نزیــک و دووردا بزانیــن. ڕێــک لــە پێــش دەقەکــەوە 
چــی دێــت؟ ڕێــک لــەدوای دەقەکــەوە چــی دێــت؟ کۆنتێکســتی نزیــک تیشــک دەخاتــە 
ــە  ــان ب ــە و چــۆن پەیوەندیی ــەت، ڕســتە، بڕگــە و بــەش کــە چ واتایەکــی هەی ســەر ئای
یەکــەوە هەیــە. کۆنتێکســتی دوور تیشــک دەخاتــە ســەر ئــەوەی کــە واتــای دەقەکــە 

ــەواوی پەڕتووکەکــە بزانێــت.  ــە لەبەرچاوگرتنــی ت ب
کۆنتێکســت پاشــایە. دەگوترێــت کــە دەقــی بەبــێ کۆنتێکســت بیانووهێنانەوەیــە بــۆ 
بەکارهێنانــی ئایــەت و دەقێکــی دیاریکــراو بەبــێ لەبەرچاوگرتنــی بازنــە و هەڵوێســتی 
ــرۆز  ــی پی ــی ڕۆح ــتی رسوش ــەی کۆنتێکیس ــەی هاوێن ــە ڕێگ ــە ل ــە هەمیش دەق. کەوات

بڕوانــە دەقێــک، بــە کۆنتێکســتی مێژوویــی و ئەدەبییــەوە. 

پەیامن
کاتێــک کــە دەقێکــت بەپێــی کۆنتێکســتەکەی خوێنــدەوە، دەبێــت بــە لەبەرچاوگرتنی 
پەیامنیــش بیخوێنیتــەوە. بــە پەیامنــی خــودا دەگوترێــت ســتوونی ئاســنین کە پشــتگیری 
لــە چیرۆکــی کتێبــی پیــرۆز دەکات کــە بــەدەوری عیســادا دەســووڕێتەوە. گرنگــە کــە 
ســەرنجی هــەر پێکهاتەیەکــی دەق بدەیــت کــە بەرەوپێشــچوونی پەیامنــی پالنــی خــودا 
ــت  ــی، دەبێ ــی و ئەدەب ــە کۆنتێکســتی مێژووی دەستنیشــان دەکات. دوای تێگەیشــنت ل
ــی  ــی ڕزگاری ــە. پالن ــی دەقەک ــە خوێندن ــت ب ــت بکەی ــەوە دەس ــەی پەیامن ــە هاوێن ل
خــودا بــەردەوام لــە کتێبــی پیــرۆزدا ئامــاژەی پێکــراوە، کــە لــە عیســادا دەگاتــە لووتکــە. 
شــێوازی ئاشــکراکردنی ئــەم پالنــە لەالیــەن خــوداوە، وەکــو گەشــەکردنی تۆوێکــە هەتــا 
ــەو دەقــەی لەبەدەســتدایە چــۆن  ــەوەی کــە ئ ــردن ب ــەی ب ــە دارێکــی گــەورە. پ دەبێت
ــۆ لێکدانەوەیەکــی  ــت، زۆر گرنگــە ب ــەدا دەگونجێ ــی پەیامن ــەم بەرەوپێچوون ــەڵ ئ لەگ

شــیاو و گونجــاو.
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ــە  ــە ل ــرۆزدا  ک ــی پی ــەواوی کتێب ــە ت ــامن، ل ــێیەمدا بینین ــە بەشــی س ــو چــۆن ل وەک
پەیدابوونــەوە دەســت پێــدەکات، خــودا لەگــەڵ کەســی تایبــەت و لــە کاتــی تایبــەت 
لــە ڕیگــەی پەیامنــەوە پەیوەنــدی لەگــەڵ دامەزرانــدوون. پەیامنەکانــی کتێبــی پیــرۆز 

ــەوە: ــە دەگرێت ئەمان
پەیامنی ئادەم (پەیدابوون ١ – ٢؛ هۆشەع ٦: ٧)	•
پەیامنی نوح (پەیدابوون ٩: ٨- ١٧)	•
پەیامنی ئیرباهیم (پەیدابوون ١٢: ١- ٣؛ ١٥: ١- ٢١؛ ١٧: ١- ١٤)	•
پەیامنی موسا (دەرچوون ١٩ – ٢٥)	•
پەیامنی داود (دووەم ساموئێل ٧)	•
پەیامنی نوێ (یەرمیا ٣١: ٢٧- ٣٤؛ حزقیێل ٣٦: ٢٤- ٢٨؛ مەتا ٢٦: ٢٧- ٣٠)	•

ــت  ــتە بزانی ــەوە، پێویس ــرۆز لێکدەدەیت ــی پی ــی کتێب ــە دەقەکان ــک ک ــە کاتێ کەوات
کــە چ پەیامنێکــی گەلــی خــودا خاڵێکــی دیاریکــراوی چیرۆکــی کتێبــی پیــرۆز بەڕێــوە 
دەبــات. لــە ڕێگــەی هاوێنــە و لێنــزی پەیامنــەوە بــەوردی لــە دەقەکــەوە بڕوانــە. بــۆ 
ــەوە و  ــوون، لێکدەدەیت ــە خــوارەوە هات ــەم دەقانــەی پەیامنــی کــۆن ل ــە چــۆن ئ منوون

ــت.  ــان دەکەی جێبەجیی
ڕێنامییەکانی نوح بۆ دروستکردنی کەشتییەکە	•
ئەو خاکەی کە بەڵێنی بەخشینی بە ئیرباهیم درا	•
ڕێنامییەکانی پاکبوونەوە لە لێڤییەکان	•
بەڵێنەکانی خودا لەمەڕ پاراستنی داود	•

ــەم دەقانــە پەیوەندییــان بــە پەیامنێكــی کتێبــی پیــرۆزەوە هەیــە. ئەگــەر  هەریــەک ل
دەتەوێــت بــە دروســتی لــە دەقێــک تێبگەیــت و لێکــی بدەیتــەوە، ئــەوا پێویســتە و زۆر 
گرنگــە کــە بزانیــت دەقەکــە لــە کوێــدا دەکەوێتــە نێــو پەیامنــی چیرۆکــی کتێبی پیــرۆزەوە. 
بەدروســتی ناســینەوەی ئــەو پەیامنــەی کتێبــی پیــرۆز کــە بەســرتاوەتەوە بــە هــەر 
ــو نەخشــەی  ــە نێ ــە بخەیت ــە دەقەک ــت دەدات ک ــەوە، یارمەتی ــی کۆن ــی پەیامن دەقێک

ــرۆزەوە: ــی پی ــی کتێب ڕزگاری – مێژووی
بەدیهێنان         کەوتنی مرۆڤ (یەکەم گوناه)        کڕینەوە        بەدیهێنانی نوێ
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هەمــوو ڕووداوێکــی کتێبــی پیــرۆز دەکرێــت لەســەر ئــەم نەخشــەڕێگای کڕینــەوە – 
مێژووییــە جــێ بکەینــەوە. نەخشــەی پەیــامن یارمەتیــت دەدات کــە شــوێنی دەقەکــە 
دەستنیشــان بکەیــت، هەروەهــا دەتوانیــت شــوێنی خــۆت لــە پالنــی خــودا بــۆ 

ــت.  ــان بکەی ــەکان دەستنیش ــەوەی مرۆڤ کرین
ــی  ــۆ جێبەجێکردن ــە ب ــەت گرنگ ــێوەیەکی تایب ــە ش ــامن ب ــی پەی ــە دەق تێگەیشــنت ل
ــی  ــت و جێبەجێ ــەکان ١٩: ١٩) تێدەگەی ــە (لێڤیی ــۆن ل ــە، چ ــۆ منوون ــۆن. ب ــی ک پەیامن
ــت  ــت»؟ ناکرێ ــە دوو جــۆر بێ ــت ک ــەر نەبێ ــا جلێکــت لەب ــت: «ب ــە دەڵێ ــت ک دەکەی
ڕاســتەوخۆ لــە دەقەکــەوە بێینــە ســەر ژیامنــان، ئــەو هــۆکارە ســادەیەی کــە ئێمــە چیــرت 
لەژێــر پەیامنــی موســادا ناژیــن، پێویســتی بــە ڕامــان و چاولێکردنــی دووبارەیــە. ئــەم 
ــۆ  ــرا ب ــێ ک ــدا جێبەج ــەر ئیرسائیل ــادا دراوە و بەس ــی موس ــی پەیامن ــە کات ــە ل فەرمان
ئــەوەی گەلــی خــوا وەکــو کەســانێكی جیــاواز و پیــرۆز خۆیــان جــودا بکەنــەوە. ئەگــەر 
فراوانــرت لێــی بڕوانیــن، ئــەم فەرمانــە بەشــێکە لــە کۆمەڵــە ڕاســپاردە و فەرمانێــک لــە 
(لێڤییــەکان ١٩)، کــە داوا لــە ئیرسائیــل دەکات داوکاری خــودا بــۆ پیرۆزبــوون لەبەرچــاو 
بگــرن لــە ڕێگــەی نەهێشــتنی ناکۆکــی لەنێــو بەدیهێرناوانــدا و جودابوونیــان لــە کاری 

ــان.  ــی دەوروبەری ــتەکانی نەتەوەکان بتپەرس
ــەواوی  ــەر زەوی و بەت ــە س ــیح هات ــە مەس ــن ک ــاوەڕداران دەزانی ــەی ب ــەاڵم ئێم ب
ــتانەوەی  ــی و هەس ــی قوربان ــەی مردن ــە ڕێگ ــرد و ل ــای جێبەجــێ ک ــەریعەتی موس ش
ــل،  ــی ئیرسائی ــو گەل ــاش، وەک ــد. کڵێس ــەی دامەزران ــە نوێیەک ــردووان، پەیامن ــو م لەنێ
داوای لێکــراوە کــە پیــرۆز بێــت، وەکــو چــۆن خــودا پیــرۆزە (یەکــەم پەتــرۆس ١: ١٤- 
١٦). لەژێــر دەســەاڵتی پەیامنــی نوێــدا، ئــەوەی کــە وەکــو گەلــی هەڵبژێــردراوی خــودا 
جودامــان دەکاتــەوە  کــە ڕۆحــی پیــرۆز لــە ناخامنــدا نیشــتەجێیە، ئەوەیــە کــە ئێمــە 

ــن.  ــی کراوی ــێ گلەی ــاک و ب ــو نەوەیەکــی چــەوت و خــواردا، پ لەنێ
کەواتــە، هــەر کاتێــک دەقێکــی کتێبــی پیــرۆز لێکدەدەیتــەوە، هەوڵــی وەاڵمدانەوەی 
ــرۆزدا  ــی پی ــی کتێب ــی پەیامن ــو چیرۆک ــە لەنێ ــەم دەق ــوێنی ئ ــدە: ش ــیارە ب ــەم پرس ئ

ــە؟ لەکوێی
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کانۆنی کتێبی پیرۆز
ــە کاتــی جێبەجێکردنــی یەزدانناســی بەپێــی  لێنــز و هاوێنــەی دواتــر کــە دەبێــت ل
کتێبــی پیــرۆز لەبەرچــاوی بگریــت، بریتییــە لــە هاوێنــەی قەڵەمــڕەوی نــوورساوە 
ــرۆز  ــی پی ــە کتێب ــر بێــت ک ــەت لەبی ــەو بنەمای ــە، دەبێــت هەمیشــە ئ ــرۆزەکان. وات پی
باشــرتین لێکــدەرەوە و شــیکەرەوەی خۆیەتــی. دەبێــت دەقەکــەت بخوێنیتــەوە و 
بــەدوای ئــەوەدا بگەڕێیــت کــە ئاخــۆ لــە ڕووی دەقــەوە چ پەیوەندییەکی بە بەشــەکانی 

ــە.  ــرۆزەوە هەی ــی یپ دیکــەی کتێب
باشــرتین ڕێگــە بــۆ دروســتکردنی ئــەو پەیوەندییــە، بریتییــە لــە خوێندنــەوەی کتێبــی 
ــت.  ــدا بێ ــی١٣ تێ ــەرچاوە هاوتەریبەرکان ــە س ــردن ب ــتەمی ئاماژەک ــە سیس ــک ک پیرۆزێ
ــە  ــت دەدەن ل ــدا یارمەتی ــی پیرۆزەکان ــەی کتێب ــو زۆرب ــەکان لەنێ ــەرچاوە هاوتەریب س
ــراو و هێــام و نیشــانە و پەیوەندییەکانــی نێــوان بەشــەکانی  دۆزینــەوەی وتــەی وەرگی

کتێبــی پیــرۆز. 
ئەگــەر پەیامنــی کۆنــت لــە ســیپارەی پەیدابوونــەوە هەتــا ســیپارەی مەالخــی 
خوێندبێتــەوە، ئــەوا دەبینیــت کــە کتێبــی پیــرۆز پــڕە لــە خــۆی. واتــە، نوســەرانی دواتری 
کتێبــی پیــرۆز بــەردەوام ئامــاژە بــە وتــە و دەقەکانــی پێــش خۆیــان لەنێــو کانۆنــی کتێبی 
پیــرۆزدا دەکــەن. بــۆ منوونــە، ســیپارەی زەبــوورەکان زۆربــەی کات ئامــاژە بــە وتەکانــی 
تــەورات دەکــەن (بڕوانــە زەبــوورەکان ٨، ٩٥). بەشــی دواتــری ســیپارەی دانیــال (بەشــی 
٩- ١٢) بریتییــە لــە بینینێکــی دانیــال کــە هــاوکاری شــیکردنەوەی پێشــبینییەک دەکات 

کــە لــە بنەڕەتــدا بــە یەرمیــا بەخرشابــوو (یەرمیــا ٢٥: ١- ١٢؛ دانیــال ٩: ٢). 
ــۆت  ــە خ ــیارە ل ــەم پرس ــەوە، ئ ــرۆز دەخوێنیت ــی پی ــی کتێب ــک دەقێک ــە، کاتێ کەوات
بکــە: نووســەر چ پەیوەندییــەک لەگــەڵ بەشــەکانی دیکــەی کتێبــی پیــرۆزدا دروســت 
ــە  ــە ب ــەو دەق ــە ئ ــەوە و بزان ــرۆز بخوێن ــی پی ــی کتێب دەکات؟ ســەرچاوە هاوتەریبەکان

ــە.  ــی هەی ــرۆزدا، چ واتایەک ــی پی ــی کتێب ــەواوی کانۆن ــتی ت ــی کۆنتێکس لەبەرچاوگرتن
لــەوەش زیاتــر، کاتێــک کــە دەقێکــی پەیامنــی کــۆن لێکدەدەیتــەوە کــە لــە پەیامنــی 
نوێــدا ئامــاژەی پێکــراوە، بــە هەمــوو شــێوەیەک شــوێن ڕێنامیــی پەیامنــی نــوێ بکــەوە 

Cross-Reference ١٣  بە ئینگلیزی دەبێتە
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و لــە خــۆت بپرســە: تێگەیشــتنی ئــەم نووســەرەی پەیامنــی نــوێ بــۆ ئــەم دەقــە، چــۆن 
کار دەکاتــە ســەر لێکدانــەوە و شــیکردنەوەی مــن؟

١. خوێندنــەوە بەپێــی کانۆنــی کتێبــی پیرۆز پێویســتی بەوەیــە کە بــەوردی بخوێنینەوە. 
لــە کاتــی خوێندنــەوەدا، دەتوانیــن بــەدوای ئــەم پێنــج شــتەدا بگەڕێیــن: ١. خاڵــە 
ــە  ــەڵ خاڵ ــەت لەگ ــە دەقەک ــەڕێ ک ــەدا بگ ــەو ڕێگایان ــەدوای ئ ــەرەکییەکان. ب س
ســەرەکییەکانی کتێبــی پیــرۆزدا دەگونجێنێــت، هــەر لــە پەیدابوونــەوە هەتــا دەگاتــە 
ئاشــکراکردن. خاڵــی ســەرەکی وەکــو پاشــایەتی، بەدیهێنــان، قوربانیــدان، کــوڕ، 
بــاوەڕ، نیعمــەت و شــکۆمەندی یارمەتیــت دەدەن کــە دەقەکــەت لــە کۆنتکێســتی 
قەڵەمــڕەوی گونجــاودا دابنێــی چونکــە ئــەو خاڵــە ســەرەکییانە تــەواوی قەڵەمــڕەوی 

نــوورساوە پیــرۆزەکان دەگرنــەوە.
٢. پێشــبینیکردن. ســەیری ڕابــردوو و داهاتــوو بکــە! چاوەڕێــی ئــەوە بکــە کــە هەندێــك 
ــبینییەکانی  ــەوی پێش ــە دی. گەڕان ــتدا هاتبێتن ــن ئاس ــە چەندی ــبینییەکان ل ــە پێش ل
پەیامنــی کــۆن بــۆ عیســای مەســیح یەکێکــە لــە ڕێگــە باشــەکان بــۆ دروســتکردنی 

پەیوەنــدی قەڵەمــڕەوی نــوورساوە پیــرۆزەکان. 
ــرۆز شــی  ــی پی ــی کتێب ــۆژی). جۆرناســی سەرمەشــق و منوونەکان ٣. جۆرناســی (تایپۆل
دەکاتــەوە و لێکدانــەوەی بــۆ دەکات. ئــەم سەرمەشــقانە لەوانەیــە لــە ڕووداوێکــدا 
دەربکەوێــت، یــان کەســێک، یاخــود الیەنێــک لــە پەیامنــی کــۆن کــە ئامــاژە 
بــە پێشــبینییەک دەکات کــە لــە پەیامنــی نوێــدا هاتووەتــە دی. سەرمەشــقە 
ــەن.  ــینەکەیامن دەک ــا و شانش ــتیی پاش ــری ڕاس ــرۆز فێ ــی یپ ــی کتێب مێژووییەکان

ــا  ــەوە هەت ــە ئادەم ــە مەســیح. «کەچــی مــردن ل ــوو ل ــادەم جۆرێــک ب ــە، ئ ــۆ منوون ب
موســا حوکمڕانــی دەکــرد، تەنانــەت بەســەر ئەوانەشــەوە کــە لــە شــێوەی یاخیبوونەکــەی 
ئــادەم گوناهیــان نەکردبــوو، کــە منوونــەی ئــەو کەســەیە کــە دێــت» (ڕۆمــا ٥: ١٤). کاتێک 
پۆڵــس وەســفی ئاوارەبوونــی ئیرسائیلییەکانــی بــۆ کڵێســای کۆرنســۆس کــرد، گوتــی: «جــا 
ئــەم شــتانەیان وەک پەنــد بەســەرهات، بــۆ ئــاگاداری ئێمــەش نــوورساوە، کــە لــە کۆتایــی 
زەمــان دەژیــن» (یەکــەم کۆرنســۆس ١٠: ١١). بەرخــی پەســخە ئامــاژە بــە بەرخێکــی بــێ 
لەکــە و تــەواو دەکات کــە ســەر دەبڕدرێــت لەپێنــاو ڕزگارکردنــی گەلــی خــودا لــە ڕێگــەی 
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ڕووداوێکــی زۆر گەورەتــر لــە دەرچــوون (دەرچــوون ١٢: ١- ١٣؛ یۆحەنــا ١: ٣٦؛ ١٩: ٣٦؛ 
یەکــەم کۆرنســۆس ٥: ٧- ٨؛ یەکــەم پەتــرۆس ١: ١٩؛ ئاشــکراکردن ٥: ٦). 

جۆرناســی جیــاوازە لــە کینایــە کــە پەیوەندییەکــی هەڕەمەکــی و زمانەوانــی دروســت 
دەکــەن لەنێــوان هێــام و ئــەو شــتەی کــە هێــامی بــۆ کــراوە. بــۆ منوونــە، ئەو گوریســەی 
کــە ڕاحابــی لەشــفرۆش لــە شــورای ئەریحــاوە شــۆڕی کــردەوە، ئامــاژە نییــە بــە خوێنــی 
مەســیح. لێکچوونێکــی ســادەی ڕووکارانــەی نێــوان دوو شــت لــە کتێبــی پیــرۆزدا، 
ناچێتــە چوارچێــوەی جــۆرەوە. لەوانەیــە باشــرتین ڕێگــە بــۆ دیاریکردنــی جــۆر ئەوەیــە 
ــەی  ــە ڕێگ ــەن ل ــان بک ــن قســەی خۆی ــرۆز بدەی ــی پی ــەرانی کتێب ــە نووس ــە ب ــە ڕێگ ک

بەڕوونــی جێگیرکردنــی تایبەتــی جۆرەکــە لــە خــودی دەقــی کتێبــی یپــرۆزدا.  
١. بەڵێــن و جێبەجێکــردن. خــودا هەمیشــە دڵســۆز و وەفــادارە بەرامبــەر بەڵێنەکانــی. 
زۆربــەی بەڵێنەکانــی خــودا لــە پەیامنــی کــۆن، لــە پەیامنــی نوێــدا هاتوونەتــە دی. 
لــە کاتــی خوێندنــی پەیامنــی نوێــدا، بگەڕێــوە بــۆ پەیامنــی کــۆن، بــۆ ئەویــە بەڵێنــە 
بنەڕەتییەکــە ببینیــت و بەدیهاتنەکــەی بــە تێبینــی لــەالی خــۆی بنووســە. ئایــا ئێســتا 
نیــوەی هاتووەتــە دی و نیوەکــەی دیکــەش چاوەڕێــی بەدیهاتنــە؟ یاخــود بەڵێنەکــە 
بەتــەواوی جێبەجــێ کــراوە؟ ئــاگاداری الیەنــی «پێشــوەخت – هێشــتا نــە»ی 

هەندێــک لــەو بەڵێنانــە بــە کــە لــە الیــەن مەســیحی پاشــاوە هاتوونەتــە دی. 
٢. بەردەوامبــوون و بەردەوامنەبــوون (دابــڕان). چ شــتێک وەکــو پێشــرتە و چ شــتێک 
ــە ســەر  ــەدا تیشــک دەخات ــەم دەق ــا نووســەر ل ــووە؟ ئای ــکاری بەســەردا هات گۆڕان
جیاوازییــەکان یــان لێکچوونــەکان؟ بــۆ منوونــە، ئەگــەر فێرکــردن لەســەر (پەیدابــوون 
١٧) پێشــکەش بکەیــت، کــە خــودا ســەبارەت بــە خەتەنەکــردن فەرمــان بــە موســا 
ــە  ــەو دابڕان ــەرنجی ئ ــە س ــە وا دەکات ک ــڕەوی دەقەک ــتی قەڵەم دەدات، کۆنتێکس
ــە خەتەنەکــردن  ــووە: «ن ــا ٦: ١٥)دا هات ــە (گەالتی ــە پەیامنــی نــوێ ل بدەیــت کــە ل
ــوان  ــوێ». لەنێ ــرناوی ن ــو بەدیهێ ــش، بەڵک ــە نەکردنی ــە خەتەن ــە و ن ــوودی هەی س
ــەر  ــە؟ ئەگ ــو یەک ــتێک وەک ــۆڕاوە؟ چ ش ــی گ ــا ٦)دا چ ــوون ١٧) و (گەالتی (پەیداب
پەیوەندییەکانــی  ڕوونــرت  دەتوانیــت  ئــەوا  بدەیــت،  پرســیارانە  ئــەم  ســەرنجی 
ــەق و  ــە چ ــات ک ــیحت دەب ــی مەس ــەرەو هاتن ــت و ب ــە ببینی ــڕەوی دەقەک قەڵەم

ــرۆزە.   ــی پی ــی کتێب ــدی چیرۆک ناوەن
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کەسایەتیی خودا
یــەک شــت کــە لــە کاتــی خوێندنــەوەی کتێبــی پیــرۆزدا گۆڕنــکاری بەســەردا 
ــە ڕوانگــەی یەزدانناســییەوە  ــە کەســایەتیی خــودا. بۆیــە پێویســتە ل نایــەت، بریتییــە ل

ــن: ــان بکەی ــە خۆم ــیارانە ل ــەم پرس ــەوە و ئ بیخوێنین
ئەم دەقە چ شتێک لەبارەی خودا ئاشکرا دەکات؟	•
ئەم دەقە تیشک دەخاتە سەر چ خەسڵەت و تایبەمتەندییەکی خودا؟	•
چ بابەتگەلێکی یەزدانناسی لەم دەقەدا دەدۆزینەوە؟	•
ــر 	• ــاوە فێ ــیحی پاش ــارەی مەس ــتێکم لەب ــییانە چ ش ــە یەزدانناس ــەو بابەت ئ

ــەن؟ دەک
ــە. خــودا و باوکــی عیســای  ــی نوێی ــان خــودای پەیامن ــۆن هەم ــی ک خــودای پەیامن
ــە. «عیســای  ــم و ئیســحاق و یاقوب مەســیحی پەروەردگارمــان، هەمــان خــودای ئیرباهی
مەســیح وەک خۆیەتــی، دوێنــێ و ئەمــڕۆ و هەتاهەتایــە» (عیربانییــەکان ١٣: ٨). کەواتــە 
لــە کاتــی خوێندنــەوەی دەقــی کتێبــی پیــرۆزدا، دەبێــت کەســایەتی و خەســڵەتی خــودا 

وەکــو تێبینــی بنووســین. 
ــر  ــارەی کەســایەتی خــوداوە فێ ــەم پرســیارە چ شــتێکم لەب ــە ئ ــە خــۆت بپرســە ک ل
دەکات؟ ئــەم هاوێنــە و لێنــزە ســوودێکی زۆری هەیــە بــە تایبەتــی کاتێــک کــە ســیپارەی 
زەبــوورەکان دەخوێنیتــەوە. بــۆ منوونــە، زەبــوورەکان ٩٠ بــە گشــتی باســی ڕامانــی موســا 
ــە (٩٠: ٢،  ــی و ئەزەلیی ــودا هەتاهەتای ــودا دەکات. خ ــۆڕی خ ــایەتی نەگ ــارەی کەس لەب
ــە (٩٠:  ــدا هەی ــان و مردن ــە، دەســەاڵتی بەســەر ژی ــەری بەتوانای ــە بەدیهێن ــەو ک ٤)؛ ئ
٢- ٣، ٥- ٦)؛ ئــەو خــودای تووڕەیــی پیــرۆزە (٩٠: ٧- ٨، ١١)؛ وە ئــەو خــودای بەزەیــی، 
میهرەبانــی و خۆشەویســتی نەگــۆڕە (٩٠: ١٣- ١٤)، کــە زۆر بەهێــز و جوانــە (٩٠: ١٦- 

١٧). بۆیــە تێبینــی بنووســە و لــە کەســایەتی خــودا ڕامبێنــە. 

مەسیح
هەمــوو ئــەوەی کــە هەتا ئێســتا باســامن کــردووە، لــەم کۆتــا هاوێنــەی لێکدانەوەیەدا 

دەگاتــە لوتکــە. ئێمــە باشــرتینەکەمان بۆ کۆتایــی هەڵگرتووە. 
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ئێمــە دەبێــت بــە لەبەرچاوگرتنــی مەســیح کتێبــی پیــرۆز بخوێنینــەوە. گرنــگ نییــە 
کــە لــە چ دەقێــک فێرکــردن یــان وتــار پێشــکەش دەکەیــت، هەمیشــە دەبێــت بپرســیت 
کــە ئاخــۆ چــۆن وتارەکــەت پەیوەنــدی بــە ناســنامە و کاری عیســای مەســیحەوە هەیــە. 
هــەر کاتێــک کــە کتێبــی پیــرۆز دەکەینــەوە، پێویســتە ئەوپــەڕی هەوڵــی خۆمــان بدەین 
کــە لــەوە تێبگەیــن ئاخــۆ دەقەکــە لەکوێــی چیرۆکــی گــەورەی کتێبــی پیــرۆزدا جێگــەی 
دەبێتــەوە. بینیــامن کــە عیســا پاڵەوانــی چیرۆکەکەیــە؛ کەواتــە دەبێــت پرســیاری لــەم 

چەشــنە بکەیــن:

ئــەم دەقــە چ شــتێک لەبــارەی ناســنامە و ژیــان و ئیــش و کاری 	•
دەکات؟  ئاشــکرا  مەســیحەوە  عیســای 

ئایا ئەم دەقە ئاماژە بە یەکەم هاتنی عیسای مەسیح دەکات؟	•
ئایا پێشبینی گەڕانەوەی عیسا دەکات؟	•
چۆن ئینجیلی پیرۆز کار دەکاتە سەر تێگەیشتنم لەم دەقە؟	•
چۆن ئەم دەقە لە ئینجیلی پیرۆز ڕادەمێنێت؟	•

وەکــو لــە وەرزی دووەم بینیــامن (بڕوانــە «باشــرتین خوێنــدن و لێکدانــەوەی کتێبــی 
پیــرۆز)، خوێندنــەوەی کتێبــی پیــرۆز لــە کاتێکــدا عیســا ئامانجــی ســەرەکی بابەتەکەیــە، 
ــات  ــەن خــودی عیســای مەســیحەوە بۆمــان دووپ ــە الی ــی کــۆن، ل ــی پەیامن ــە تایبەت ب

کراوەتــەوە. 

دەرەنجام
ــن.  ــتی بهێن ــن بەدەس ــە دەتوان ــەم جیهان ــە ئ ــتە ک ــن ش ــرۆز بەهادارتری ــی پی کتێب
لەنێویــدا دانایــی ئاســامنی و وتــار و فێرکردنــی گەرموگــوڕی خــودای زینــدوو دەبینیــن. 
ــکات تاکــو دڵــامن لەســەر خوێندنــی وشــەی خــودا  ــادار و دڵســۆزمان ب ــا خــودا وەف ب
بێــت، وە دواتــر کاری پــێ بکەیــن و بــە کەســانی دیکــەی ڕابگەیەنیــن (عــەزرا ٧: ١٠). 
ــرۆز  ــە لێکــدەرەوە و شــیکەرەوەی دڵســۆز و باشــی کتێبــی پی ئەگــەر مبانەوێــت کــە ب
ــی  ــوو کتێب ــە هەم ــە ل ــن ک ــە بدەی ــانی دیک ــی کەس ــت یارمەت ــن، دەبێ ــاوزەد بکرێی ن

ــرۆزدا عیســا بناســن و خۆشــیان بوێــت.  پی
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ــی  ــامن دەدات. یەزدانناس ــێوەیە یارمەتی ــەو ش ــرۆز ب ــی یپ ــی کتێب ــی بەپێ یەزدانناس
بەپێــی کتێبــی پیــرۆز بــەو شــێوەیە خزمەتــی فێکــردن و وتاردانــی کڵێســا خۆجێییــەکان 

بەتــەواوی دەگۆڕێــت. بــەاڵم ئــەوە هەمــووی نییــە.
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وەرزی شەشەم

یەزدانناسی بەپێی کتێبی پیرۆز ئەرکی سەرەکیی کڵێسا پێکدێنێت
ــەم پەڕتووکــە  ــە. ئامانجــی ئ ــرۆز پەڕتووکێکــی گــەورە و شــکۆداری خودای کتێبــی پی
بچووکــەی بەردەســتت ئەوەیــە کــە لــە تێگەیشــتنی باشــرتی پەیامــی ســەرەکی کتێبــی 
ــە  ــردن ب ــە درک نەک ــە، چونک ــتنە زۆر گرنگ ــەم تێگەیش ــدات. ئ ــت ب ــرۆزدا یارمەتی پی
ئامانجــی ســەرەکی کتێبــی پیــرۆز دەبێتــە هــۆی دروســتکردنی مزگێنــی هەڵــە و کڵێســای 
ــە  ــت ک ــرت بێ ــە لەبی ــدەدات. لەوانەی ــا تێک ــی ســەرەکی کڵێس ــا ئەرک ــە. هەروەه هەڵ
بــە چەندیــن کەیســی خوێنــدن دەســتامن پێکــرد، وە ئێســتاش کاتــی ئەوەیــە کــە هــەر 
یــەک لــەو کەیســانە بەپێــی چیرۆکــی کتێبــی پیــرۆز هەڵبســەنگێنین کــە لــە وەرزی ســێ 

و چــواردا خوێندمــان.    

کڵێسای ئینجیلی خۆشگوزەرانی
ئــەو کڵێســایانەی کــە پشــتگیری لــە ئینجیلــی خۆشــگوزەرانی دەکــەن، بێڕێزیــی بــە 
مەســیح دەکــەن و ئومێــد و هیــوای مەســیحییەت کــەم دەکەنــەوە. بەم هەڵەتێگەیشــتە 
ترســناکە بــە چەندیــن ڕێگــە بێڕێزیــی بــە مەســیح دەکرێــت. لــە جێگــەی گەورەکردنــی 
ناســنامە و کارەکانی عیســا، شوێنکەوتووانی ئەم بۆچوونە شــەیتانییە عیسا و متامنەکردن 
پێــی، دەکەنــە ئامــرازی بەدیهێنانــی ئامانجــی دنیایــی. چیرۆکــی کتێبــی پیــرۆز ڕوونــی 
دەکاتــەوە کــە گەورەتریــن کێشــە کــە گوناهبــاران لــەم ژیانــەدا ڕووبــەڕووی دەبنــەوە 
بریتــی نییــە لــە بــێ ئیشــی، بێهیوایــی، یــان نەخۆشــی شــێرپەنجە؛ بەڵکــو بریتییــە لــە 
تووڕەیــی هەتاهەتایــی خودایەکــی پیــرۆز و بــاش. «ئــەوەی بــاوەڕ بــە کوڕەکــە بهێنێــت 
ــت،  ــان نابینێ ــە ژی ــە نیی ــی کوڕەک ــەوەی گوێڕایەڵ ــەاڵم ئ ــە. ب ــی هەی ــی هەتاهەتای ژیان
ــوڕی  ــاوک ک ــا ٣: ٣٦). خــودای ب ــی خــودای لەســەر دەمێنێــت» (یۆحەن بەڵکــو تووڕەی
خۆشەویســتی خــۆی نــاردە ئــەم جیهانــە نــەک بــۆ ئــەوەی کــە دەوڵەمەندمــان بکاتــەوە، 
بەڵكــو بــۆ ئــەوەی کــە بــۆ هەتاهەتاییــە لەگــەڵ خۆیــدا ئاشــتامن بکاتــەوە. «عیســای 

مەســیح بــۆ ڕزگارکردنــی گوناهبــاران هاتــە جیهــان» (یەکــەم تیمۆســاوس ١: ١٥). 
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قەشــەکانی ئینجیلــی خۆشــگوزەرانی لــە جێگــەی ئــەوەی کــە چێژ لــە عیســا وەربگرن 
ــی  ــوو بەرەکەتێک ــاری و هەم ــی و زانی ــەی دانای ــوو گەنجین ــە هەم ــەی ک ــەو کەس – ئ
ــی  ــۆس ١: ٣؛ کۆلۆس ــت (ئەفەس ــەدی دەکرێ ــدا ب ــامندا تێ ــوێنەکانی ئاس ــە ش ڕۆحــی ل
٢: ٣) – بەڵکــو بەڵێنــی پــووچ دەدەن لەبــارەی لەشســاغی، مــاڵ و ســامان، دڵشــادی و 
ــە  ــە ب ــەم بەرەکەتان ــن کــە هەمــوو شــوێنکەوتووانی مەســیح ئ ــەوان دەڵێ شــادمانی. ئ

زیــادەوە لــەم جیهانــەدا وەردەگــرن. 
کــە  کاتێــک  دەدات  جیــاواز  تــەواو  بەڵێنێکــی  چەوســاوەکە  خزمەتــکارە  بــەاڵم 

 .(٣٣  :١٦ (یۆحەنــا  دەبــن»  تەنگانــە  تووشــی  جیهانــدا  دەفەرموێــت: «لــە 
ــەوە تێبگەیــن کــە دەبێــت  ــرۆز یارمەتیــامن دەدات ل یەزدانناســی بەپێــی کتێبــی پی
دڵســۆزانە عیســای مەســیح وەکــو کۆتــا ئامانــج و پایــە و کڕۆکــی کتێبــی پیــرۆز 
ڕابگەیەنیــن چونکــە «بەڵێنەکانــی خــودا هەرچییــەک بــن، بــە یەکبــوون لەگــەڵ مەســیح 
ــە، نــەک هیــچ کام  ــە «بەڵــێ»» (دووەم کۆرنســۆس ١: ٢٠). عیســا پاڵەوانەکەی دەبــن ب

لــە ئێمــە. 
ــەو کەســەیە کــە خــودا بەڵێنەکانــی  ــەوەی ئیرباهیمــە، ئ ــە ن عیســای مەســیح کــە ل
ــا. پۆڵــس ئەمەمــان پــێ دەڵێــت: «بەڵێنــەکان بــۆ ئیرباهیــم و  ئیرباهیمــی تێــدا بەدیهێن
ــەوەی  ــەوەکان» وەک ئ ــە ن ــت: «ب ــە نافەرموێ ــوورساوە پیرۆزەک ــراوە. ن ــەی گوت نەوەک
ــا ٣: ١٦).  ــیحە» (گەالتی ــەوەی مەس ــەک، ئ ــە ی ــۆ،] وات ــەوەی ت ــە ن ــەاڵم [ب ــن، ب زۆر ب
عیســای مەســیح، نــەوەی ئیرباهیــم، هاتــووە بــۆ ئــەوەی کــە لــە ڕێگــەی ژیــان و مــردن 
و هەســتانەوەی لەنێــو مردووانــەوە گەلێــک لــە هەمــوو نەتــەوەکان بــۆ خــۆی دروســت 
بــکات بــۆ ئــەوەی ســوپاس و ستایشــی بکــەن. وە ڕۆحــی پیــرۆزی خــۆی بــە هەمــوو 
ــێ  ــەی پ ــاوەڕ و متامن ــوو ب ــی داهات ــی میراتی ــۆری بەڵێن ــو م ــە وەک ــە دەدات ک ئەوان
دەکــەن. بۆیــە ئــەوە هێــزی بــاوەڕی ئێمــە نییــە بەڵکــو نیعمەتــی نایابــی ڕزگارکارمانــە 
کــە ئــەم بەرەکەتانەمــان بــۆ دەســتەبەر و مســۆگەر دەکات. گۆڕیــن و دەســتکاریکردنی 

ئــەم ڕاســتییە، ســووکایەتی و بێڕێزیکردنــە بــە عیســای مەســیح. 
ــەو  ــەن ئینجیلــی خۆشــگوزەرانی و ئ ــدی باوەڕدارانــی مەســیح لەالی هەروەهــا ئومێ
ــەوان دەڕۆن  ــی ئ ــی و فێرکردن ــی ڕێنامی ــە بەپێ ــەوە ک ــایانەوە الواز و کاڵ کراوەت کڵێس
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ــن  ــەوە تێبگەی ــە ل ــامن دەدات ک ــرۆز یارمەتی ــی پی ــی کتێب ــی بەپێ ــوە. یەزدانناس بەڕێ
باوەڕدارانــی مەســیح لــەم ســەرەدەمەدا وەکــو ئەوانــە دەژیــن کــە کۆتایــی زەمانەیــان 
بەســەردا هاتووە (یەکەم کۆرنســۆس ١٠: ١١). شــوێنکەوتووانی مەســیح لەنێوان سەردەم 
و کاتەکانــدا دەژیــن؛ لەنێــوان کێشمەکێشــی پێشــوەخت و هێشــتا نەهاتــووەدا دەژیــن. 
ــەواوی شانشــینە  ــە بەت ــەوە ک ــەاڵم هێشــتا نەهاتووەت ــووە، ب مەســیح پێشــوەخت هات
ــە  ــش ل ــاڵ لەمەوپێ ــەزار س ــا پێشــوەخت دوو ه ــت. عیس ــەییەکەی دامبەزرێنێ هەمیش
ڕێگــەی مردنــە کەفارەتەکــەی و هەســتانەوە ســەرکەوتووانەکەی و بەرزبوونــەوەی بــۆ 
ئاســامن، مردنــی شکســت داوە، بــەاڵم هێشــتا چاوەڕێــی ئــەو ڕۆژەیــن کــە چیــرت مــردن 

نابێــت (ئاشــکراکردن ٢١: ٤). 
بــە مێشــکێکی چــاالک و بــە تامەزرۆییــەوە چاوەڕوانبــوون، دەبێــت حاڵەتــی هەمــوو 
ــەم  ــەن (یەک ــان دەک ــەوەی گەورەکەی ــی هاتن ــە چاوڕێ ــت ک ــیح بێ ــی مەس خزمەتکاران
پەترســۆس ١: ١٤). ئــەم هیــوا و ئومێــدەی کتێبــی پیــرۆز یارمەتیــامن دەدات کــە درۆی 
ــان و  ــرتین ژی ــی باش ــە بەڵێن ــن ک ــگوزەرانی ببینی ــای خۆش ــی کڵێس ــە و وتاربێژان قەش

ــەدا پــێ دەدەن.  ــەم جیهان خۆشــگوزەرانیامن ل
باشــرتین ژیانــی بــاوەڕداران لــە ئێســتادا و لەســەر زەوی نییــە. باشــرتین ژیامنــان ئــەو 
کاتــە دەبێــت کــە ئومێــدی پــڕ لــە بەرەکەمتــان دەردەکەوێــت. ئــەم ئومێــدە پشــت بــە 
ــە  ــەت ل ــەوەی پلەوپای ــان بەرزبوون ــوێ ی ــی ن ــی، لەشســاغی، ئوتۆمبێل ئاسایشــی دارای

ئیشــەکەتدا نابەســتێت. 
ئومێــدی پیــرۆزی ئێمــە کەمــرت نییە لــە «چاوەڕوانــی هیــوای بەرەکەتــدار، دەرکەوتنی 
ــۆی  ــە خ ــۆ ئێم ــەوەی ب ــیح، ئ ــای مەس ــان، عیس ــەورە و ڕزگارکەرم ــودای گ ــکۆی خ ش
بەختکــرد، تاکــو لــە هەمــوو ســەرپێچییەک مبانکڕێتــەوە و گەلێکــی تایبــەت بــۆ خــۆی 

پــاک بکاتــەوە، دڵگــەرم بــۆ چاکــەکاری» (تیتــۆس ٢: ١٣- ١٤). 
ــەو  ــە کاتێکــدا چاوەڕێــی ئ ــازار دەچێژیــن ل ــە گوناهــەدا ئ ــڕ ل ــە پ ــەم جیهان ئێمــە ل
شــکۆیەین کــە ئاشــکرا دەکرێــت. ئێمــە پێشــرت ئەمەمــان وەبیــر هێرناوەتــەوە، کاتێــک 
ــی  ــە کات ــەاڵم ل ــژن، ب ــازار دەچێ ــاوەڕدران ئ ــتا ب ــان «ئێس ــدا گومت ــە وەرزی چوارەم ل
گەڕانــەوەی مەســیحدا شــکۆدار دەبــن. ئــەم ئومێــدە شــکۆدارە، تەنانــەت لــە میانــەی 
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ــە  ــە ب ــە متامن ــان دەدات ک ــاوەڕداران ه ــانەوەدا، ب ــەخت و چەوس ــەوەی س تاقیکردن
ــا  ــە وەرزی چــوارەم، پاش ــن» (بڕوان ــی بی ــن و گوێڕایەڵ ــەروەردگار و پاشــاکەمان بکەی پ
ــە  ــە پشتبەســنت ب ــگوزەرانی ب ــی خۆش ــدی ئینجیل ــەر ئومێ ــی دەکات). ئەگ فەرمانڕەوای
یەزدانناســی بەپێــی کتیبــی پیــرۆز هەڵبســەنگێنین، ئــەوا دەبینیــن کــە هیــچ ئومێــد و 
ــت، وە  ــدی لەســەر مەســیح هەڵدەچنێ ــوا و ئومێ ــاوەڕدار هی ــە. ب ــدا نیی ــی تێ هیوایەک
ئــەم ئومێــدە بەتــەواوی دێتــە دی کاتێــک کــە لــە کۆتاییــدا دەڕواتــە الی مەســیح، کــە 

ــەوە.١٤  ــە الی ئ ــە ل ــۆ هەتاهەتایی ــژ ب ــەڕی خۆشــی و چێ ئەوپ

کڵێسای ئینجیلی مەدەنی
زۆر جــار بــاوەڕداران ئــەم ئایەتــەی کتێبــی پیــرۆز وەکــو وتــەی وەرگیــراو بەکاردێنــن 
کــە دەڵێــت: «بەڵێنــە بەهــادار و گــەورەکان» (دووەم پەتــرۆس ١: ٤)، تەنهــا بــۆ 
ــەم  ــە شــێوەکانی ئ ــەکاری بهێنــن. یەکێــک ل ــەدا ب ــە شــوێن و کاتــی هەڵ ــەوەی کــە ل ئ
ــەو کڵێســایانەدا ڕوودەدات کــە ئیشــیان  ــە کتێبــی پیــرۆز ل هەڵەتێگەیشــتنە گەورەیــە ل
ڕاگەیاندنــی ئینجیلــی مەدەنییــە کــە پەیامەکەیــان زیاتــر تیشــک دەخاتــە ســەر «خــودا و 
واڵت». ئــەم هەڵەتێگەیشــتنە لــە بەڵێنەکانــی کتێبــی پیــرۆز لــەوەوە ســەرچاوە دەگرێــت 
کــە نەیانتوانیــوە لــەوە تێبگــەن کــە چــۆن پەیامنەکانــی کتێبــی پیــرۆز لە عیســای مەســیح 
ــە  ــرۆز دەبێت ــەم تێکــدان و شــێواندنەی کتێبــی پی ــە لووتکــە. وە ئ و کڵێســاکانیدا دەگات

هــۆی شــێواندن و بــە هەڵەدابردنــی ئــەرک و بەرپرســیاریەتی ســەرەکی کڵێســا. 
یەزدانناســی بەپێــی کتێبــی پیــرۆز چــۆن لــە ئینجیلــی مەدەنــی دەمانپارێزێــت؟ بــۆ 
منوونــە، بــا باســی ئــەو بەڵێنــەی (دووەم پوختــەی مێــژوو ٧: ١٤) بکەیــن کــە زۆر جــار 
بەکاردیدێنیــن. بیســتوومانە کــە بــاوەڕداران ئــەم بەڵێنــە ڕاســتەوخۆ بەســەر ئەمریــکادا 
جێبەجــێ دەکــەن، بەبــێ ئــەوەی کــە گرنگــی بــە کۆنتێکســتی دوور و نزیکــی دەقەکــە 
بــدەن. ســلێامنی پاشــا، کــوڕی داود و پاشــای ئیرسائیــل، تــازە پــڕۆژەی بنیاتنانــی 

پەرســتگای تــەواو کردبــوو. 

١٤  بۆ زانیاری زیاتر لەسەر هەڵە کوشندەکانی ئینجیلی خۆشگوزەرانی، ئەم پەڕتووکە بخوێنەوە:
 David W. Jones and Russell S. Woodbridge, Health, Wealth, and Happiness: How the Prosperity

.(Gospel Overshadows the Gospel of Christ (Grand Rapids, MI: Kregel, 2011, 2017
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«پــاش ئــەوەی ســلێامن پەرســتگای یــەزدان و کۆشــکی پاشــای تــەواو کــرد، هەروەهــا 
ــەزدان و کۆشــکەکەی خــۆی  ــە پەرســتگای ی ــدا هــات ل هەمــوو ئەوانەشــی کــە بەبیری
ــە  ــەزدان ل ــژوو ٧: ١١). پاشــان ی ــوو» (دووەم پوختــەی مێ ــدا ســەرکەوتوو ب ــکات تێی بی
شــەودا بــۆ ســلێامن دەرکــەوت و قســەی لەگــەڵ کــرد (دووەم پوختــەی مێــژوو ٧: ١٢). 

ئینجــا نــوورساوە: 
ــەم  ــە دەک ــە کولل ــان ب ــک فەرم ــت و کاتێ ــاران نابارێ ــەم و ب ــامن دادەخ ــک ئاس «کاتێ
بەروبوومــی خاکەکــە بخــوات یــان پەتــا دەنێرمــە نــاو گەلەکــەم، ئینجا کــە گەلەکــەم ئەوەی 
ــە مــن کــرد  ــان ل ــان کــرد و ڕووی ــاوی منــەوە بانــگ دەکرێــت، بێفیــز بــوون و نوێژی بــە ن
و لــە ڕێــگا خراپەکانیــان گەڕانــەوە، مــن لــە ئاســامنەوە گــوێ دەگــرم و لــە گوناهەکانیــان 

ــژوو ٧: ١٣- ١٤).  ــەی مێ ــەوە» (دووەم پوخت ــان چــاک دەکەم خۆشــدەبم و خاکەکەی
ــۆ  ــی ب ــە تایبەت ــە ب ــە مەرجیی ــەم بەڵێن ــە دەیســەملێنێت ئ ــەی ک ــەو بەڵگان ــک ل یەکێ
گەلــی دێرینــی خودایــە، واتــە گەلــی ئیرسائیــل کــە لــە ئایەتــی ســێزدەدا ئامــاژەی پێــی 
ــوو  ــەزدان کردب ــی ی ــی کات ــان حوکم ــە هەم ــاژەی ب ــرت ئام ــا پێش ــلێامنی پاش ــراوە. س ک
بەهــۆی گوناهەکانــی ئیرسائیلــەوە – وشکەســاڵی، وێرانبوونــی دەخڵــودان و نەخۆشــییە 
مەترســیدارەکان - پێشــرت لــە کاتــی نوێژکردنــی بــۆ پەرەســتگای ئۆرشــەلیم (دووەم پوختەی 
ــە  ــە نەفرەت ــەم کۆمەڵ ــی کــۆن ئ ــای پەیامن ــەری وری ــژوو ٦: ٢٦، ٢٨). هەروەهــا خوێن مێ
دەناســتێتەوە لــە لیســتی ئاگادارییەکانــی خــودا کــە ئاراســتەی ئیرسائیلــی کــردوون 
تەنانــەت پێــش ئــەوەی کــە پــێ بنێنــە نێــو خاکــی بەڵێنــدراوەوە (دواوتــار ٢٨: ٢٠- ٢٤). 
یــەزدان چەندیــن بەڵێــن و ئــاگاداری ئاراســتەی گەلــە دێرینەکــەی کــرد کە پەیوەســت 
بــوون بــە گوێڕایەڵــی ئەوانــەوە. ئەگــەر ئیرسائیلییــەکان متامنەیــان بــە یــەزدان بکردبــا 
خــودا  بەرەکەتەکانــی  ئــەوا  بوونایــە،  یەزدانیــان  دەنگــی  گوێڕایەڵــی  دڵســۆزانە  و 
ــی وشــە باشــەکانی  ــەن و گوێڕایەڵ ــێ نەک ــاوەڕی پ ــەر ب ــەاڵم ئەگ ــەریاندا دەڕژا. ب بەس
نەبــن، ئــەوا لــە ئەنجامــدا تووشــی حوکمــدان و ئاوارەیــی دەبنــەوە (دواوتــار ٢٨: ٦٣- 
٦٤). ســەرەڕای ئاگادارییــە ڕوونەکانــی خــودا بــۆ موســا و داود و ســلێامن، گەلــی خــودا 
ــوو، پەرســتگا  ــدا شانشــینەکەیان دابــەش ب ــە کۆتایی ــان کــرد، وە ل گوناهــی زۆر گەورەی
وێــران کــرا و گەلــی خــودا ڕاپێچــی واڵتانــی بێگانــە و نامــۆ کــران، ڕێــک بــەو جــۆرەی 

کــە خــودا بەڵێنــی دابــوو. 
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ــکراکراوی  ــی ئاش ــە پالن ــل ل ــی ئیرسائی ــەر دەور و ڕۆڵ ــتە س ــکامن خس ــرت تیش پێش
ــان: ــێدا گومت ــە وەرزی س ــدا. ل ڕزگاری

ئیرسائیــل، کــە خــودا بــە کــوڕە نۆبــەرەی خــۆی نــاوزەدی دەکات (دەرچــوون ٤: ٢٢)، 
دەبنــە جۆرێــک لــە نوێنــەری کاهینیەتــی هەمــوو جیهــان، ڕێــك وەکــو ئــادەم. ســەرنجی 
ئــەوە بــدە کــە یــەزدان پێــی فەرمــوون: «ئەگــەر ئێــوە بــە تــەواوی گوێــم لــێ بگــرن و 
پەیامنەکــەم بپارێــزن، ئــەوا گەنجینەیەکــی تایبــەت دەبــن بــۆ مــن لەنێــو هەمــوو گەالن. 
ــان  ــایەتی کاهین ــە پاش ــۆم دەبن ــوە ب ــەاڵم ئێ ــە، ب ــی من ــوو زەوی ه ــدە هەم هەرچەن
ــی  ــە پیرۆزبوون ــت ک ــودا دەیویس ــوون ١٩: ٤- ٦). خ ــرۆز.» (دەرچ ــی پی و نەتەوەیەک
ــن، چونکــە  ــرۆز ب ــەوەی پیرۆزبوونــی پاشــاکەیان بێــت: «دەبێــت پی ئیرسائیــل ڕەنگدان
ــل  ــی ئیرسائی ــەر گەل ــەکان ١٩: ٢). ئەگ ــم» (لێڤیی ــی پەروەردگارتان ــرۆزم، یەزدان ــن پی م
ــە گەلێکــی  ــەوا دەبن ــن، ئ ــی ب ــکات و گوێڕایەڵ ــەزدان ب ــە وشــە باشــەکانی ی ــە ب متامن
بــێ هاوتــا کــە دانایــی پاشــاکەیان بــە هەمــوو خەڵكــی جیهــان نیشــان دەدەن. گەلــی 
ئیرسائیــل بــە ئەنجامــدان و پاراســتنی فەرمــان و ڕاســپاردەکانی پاشــا، دانایــی خــودا بــۆ 
جیهــان دەردەخــەن (دواوتــار ٤: ٤- ٦). (بڕوانــە وەرزری ســێیەم، پاشــا فەرمــان دەدات). 
ــوێنەی  ــەو ش ــە ل ــامن ک ــرۆزدا، بینی ــی پی ــی کتێب ــچوونی چیرۆک ــەڵ بەرەوپێش لەگ
ــەوەی ڕاســتەقینەی ئیرباهیمــە،  کــە ئێرسائیــل کــەوت و شکســتی خــوارد، عیســا کــە ن
ســەملاندی کــە کــوڕی وەفــادار و دڵســۆزی خودایــە. عیســا گەلــی بــۆ خــۆی کڕییــەوە. 
وە ئــەم گەلــە، واتــە کڵێســاکەی، کــە لــە جولەکــە و ناجولەکــە پێکهاتــووە، لــە ڕێگــەی 
ــە  ــی خــودا ل ــووە. کڵێســای خــودا دانای ــان گرت ــژدەی مەســیح یەکی ــە م ــی ب باوەڕکردن
ئاســامندا ئاشــکرا دەکات (ئەفەســۆس ٣: ١٠) و بایــەخ و بەهــا بێهاوتاکــەی بــە جیهــان 

ــەم جــۆرە وەســفی کڵێســا دەکات: ــردراو ب ڕادەگەیەنێــت. پەترۆســی نێ
«گەلێکــی هەڵبژێــردراون، کاهینیێتــی شــاهانە، نەتەوەیەکــی پیــرۆز، گەلــی تایبەتــی 
ــەوە  ــە تاریکیی ــردوون ل ــی ک ــە بانگ ــن ک ــەوە ڕابگەیەن ــی ئ ــو چاکییەکان ــودان، تاک خ
بــۆ ڕووناکییــە ســەیرەکەی. پێشــرت گــەل نەبــوون، بــەاڵم ئێســتا گەلــی خــودان، پێشــرت 
بەزەییتــان وەرنەگرتبــوو، بــەاڵم ئێســتا بەزەییتــان وەرگــرت» (یەکــەم پەتــرۆس ٢: ٩- ١٠). 
کەواتــە یەزدانناســی بەپێــی کتێبــی پیــرۆز یارمەتیــامن دەدات لــەوە تێبگەیــن کــە نــە 
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ئەمریــکا و نــە هیــچ واڵت و نەتەوەیەکــی دیکــەی ئــەم جیهانــە ئەمــرۆ گەلــی پیــرۆزی 
خــودا نییــە؛ بەڵکــو کڵێســا گەلــی پیــرۆزی خودایــە. ئەمریــکا شــارێک نییــە کــە لەســەر 
شــاخێک بنیــات نرابێــت، بەڵکــو کڵێســا ئــەو شــارەیە کــە لەســەر شــاخێک بنیــات نــراوە. 
ئەمــە یارمەتــی کڵێســاکان دەدات کــە خۆیــان لــەو بۆچوونــە هەڵــە و پووچــە 
بەدووربگــرن کــە گوایــە ئەرکــی کڵێســا ئەوەیە ئیــش لەســەر چاکبوونــەوەی ئەمریکا یان 
هــەر واڵتێکــی دیکــە بکــەن. لــە جێگــەی ئــەوە، شــوێنکەوتووانی مەســیح تێدەکۆشــن 
کــە ببنــە مایــەی بەرەکــەت بــۆ هەمــوو گــەل و نەتــەوەکان لــە ڕێگــەی باڵوکردنــەوەی 
مزگێنــی مەســیح (کــرداری نێــردراوان ٨: ٤)، هەروەهــا لــە ڕێگــەی ئــەوەی کــە وەکــو 
خزمەتکارانــی خــودا دەژیــن (یەکــەم پەتــرۆس ١: ١٣- ١٧) جــا ئیــدی گرنــگ نییــە کــە 

خــودا لــە کــوێ نیشــتەجێی کردبێــنت (کــرداری نێــردراوان ١٧: ٢٦). 

کڵێسای شۆربای چێشتخانە
ڕامــان و ســەرنجدان لــە تــەواوی چیرۆکــی کتێبــی پیــرۆز، یارمەتــی کڵێســاکان دەدات 
کــە باشــرت تیشــک بخەنــە ســەر ئــەوەی کــە خــودا تیشــکی خســتووەتە ســەر ســەبارەت 
بــە ئەرکــی کڵێســا. لــە وانــەی یەکەمــدا ســەرنجی منوونــەی «کڵێســای شــۆربای 
ــان  ــان ی ــە بێنەوای ــدان ب چێشــتخانە»مان دا. یارمەتیدانــی تێرکردنــی برســییەکان، گرنگی
ــاوەڕداران  ــت ب ــەر نابێ ــە؟ مەگ ــەیەکی هەی ــت و کێش ــەژاران، چ گرف ــی ه خزمەتکردن
هەوڵــی کەمکردنــەوەی ئــازاری ئــەو کەســانە بــدەن کــە لــە دەوروبەریانــن و لــە هــەر 

ــدەن؟  ــن یارمەتــی درواســێکەیان ب کات و شــوێنێکدا کــە دەتوان
بێگومــان! کڵێســای خۆجێیــی دەتوانێــت ئــەم جــۆرە خزمەتانە لــە کارە ســەرەکییەکان 
ــکات.  ــان ب ــە تەرخ ــی بەزەیی ــەم خزمەت ــی ئ ــۆ دابینکردن ــەت ب ــانی تایب ــت و کەس بێ
خزمەتــی بەزەیــی دەرفەتێکــی زۆر جوانــە بــۆ دابینکردنــی پێویســتییە ســەرەکی و 
هەنووکەییــەکان لــە کاتێکــدا گرنگرتیــن و زەرووریرتیــن چارەســەر بــە گوناهبــاران 
بناســێنیت، کــە ئەویــش بریتییــە لــە پێویســتیی ڕاستودروســت بــوون لەگــەڵ بەدیهێنەرە 

ــە عیســای مەســیح.  ــە ڕێگــەی باوەڕکــردن ب پیرۆزەکەمــان ل
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لە وانەی چوارەمدا، ئەمەمان خوێندەوە:
ئەوانــەی کــە داواکارییــە جیهانییەکــەی مەســیح بــۆ تۆبەکــردن ڕەت دەکەنــەوە، 
ڕووبــەڕووی دادوەرییەکــی تونــد دەبنــەوە «لــە کاتــی ئاشــکراکردنی عیســای خاوەن شــکۆ 
ــە  ــە دەدات ک ــر. ســزای ئەوان ــڕی ئاگ ــە گ ــی ل ــە تواناکان ــەڵ فریشــتە ب ــە ئاســامن لەگ ل
خــودا ناناســن و گوێڕایەڵــی پەیامــی ئینجیلــی عیســای خــاوەن شــکۆمان نابــن» (دووەم 
ســالۆنیکی ١: ٧- ٨). کاتێــک کــە پاشــا دەگەڕێتــەوە، یاخیبوونی جیهانــی دژی فەمانڕەواییە 
ــە «ترســنۆک و  ــت ک ــا ڕایدەگەیەنێ ــت. عیس ــەی، لەناودەچێ ــاش و دروســت و پیرۆزەک ب
ــان، هەروەهــا بکــوژ و داوێنپیــس و جادووگــەر و بتپەرســتان، لەگــەڵ  ــاوەڕ و قێزەون بێب
ــی  ــە مردن ــاوە ک ــرد داگیرس ــر و گۆگ ــە ئاگ ــە دەریاچــەی ب ــیان ل ــان، بەش ــوو درۆزن هەم

ــەوە).  ــە بەشــی چــوارەم، پاشــا دەگەڕێت ــە» (ئاشــکراکردن ٢١: ٦- ٨). (بڕوان دووەم
کەواتــە یەزدانناســی بەپێــی کتێبــی پیــرۆز فشــارمان دەخاتــە ســەر کە لەژێر ڕۆشــنایی 
ڕۆژی دواییــدا خزمەتەکانــی بەزەیــی کڵێســا هەڵبســەنگێنین. کاتێــک کــە نــان بــە برســی 
دەدەیــن و جــل دەکەینــە بــەر هــەژاران، دەمانەوێــت کــە پاشــا لــەو ڕۆژەدا بفەرموێــت: 
«ڕاســتیتان پێدەڵێــم، هەرچییەکتــان بــۆ یەکێــک لــەم بــرا بچووکانــەم کــردووە، بــۆ منتــان 

کــردووە» (مەتــا ٢٥: ٤٠). 
بــەاڵم دەمانەوێــت لــەوەش دڵنیــا بیــن کــە کڵێســاکەمان تەنهــا شــۆربای بێبەرامبــەر 
بــە خەڵكــی نەبەخشــێت، چونکــە ئێمــە داوامــان لێکــراوە کــە شــتێک ببەخشــین کــە 

دەتوانێــت بــۆ هەتاهەتایــە ئاســوودە و تێــرت دەکات. 
«مــرۆڤ تەنهــا بــە نــان ناژیێــت، بەڵکــو بــە هــەر وشــەیەک کــە لــە دەمــی خــوداوە 

دێتــە دەرەوە» (مەتــا ٤: ٤). 
ئــەم خزمەتــە بەزەییانــە هــەر چەنــدە بــاش و بــە کەڵــك بن، ئــەم هــەوڵ و تەقەالیانە 
کــە دەبنــە مایــەی شــکۆدارکردنی مەســیح، نابێــت ببنــە جێگــرەوە یــان کەمکردنــەوەی 
لەپێشــینەبوونی ڕاگەیاندنــی ئینجیــل لــە ئەرکــی کڵێســادا. تەنهــا ئینجیــل هێــزی خودایە 
بــۆ ڕزگارکردنــی هەمــوو ئەوانــەی کــە بــاوەڕ دەهێنــن (ڕۆمــا ١: ١٦). وە تەنهــا ئینجیــل 

دەتوانێــت مەترســیی ترســناکی ئــازاری هەتاهەتایــی نەهێڵێت. 
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یەزدانناســی بەپێــی کتێبــی پیــرۆز یارمەتــی کڵێســا دەدات کــە هەمیشــە ئەم ڕاســتییە 
تاڵــەی لەبەرچــاو ون نەبێت. 

کڵێسای پشتڕاستکردنەوەی بەدڕەوشتی
هەوڵــی  و  بکــەن  کۆشــش  کــە  دەکاتــەوە  ئــاگادار  بــاوەڕداران  پیــرۆز  کتێبــی 
بەدەســتهێنانی پیرۆزبــوون بــدەن، چونکــە بەبــێ پیــرۆزی ناتوانیــن پــەروەردگار ببینیــن 
ــەو  ــدا ئ ــە جیهان ــا ل ــن کڵێس ــڕۆ چەندی ــەوە ئەم ــەاڵم بەداخ ــەکان ١٢: ١٤). ب (عیربانیی
شــتانە پشتڕاســت و پەســەند دەکــەن کــە وشــەی خــودا بــە گوناهــی نــاوزەد کــردووە 

(ڕۆمــا ١: ٣٢؛ یەکــەم کۆرنســۆس ٦: ٩- ١٠). 
ــەر  ــکاری بەس ــان گۆڕان ــەوەی بیری ــە نوێکردن ــە ب ــراوە ک ــێ ک ــودا داوای ل ــی خ گەل
خۆیانــدا بهێنــن لــە جێگــەی ئــەوەی کــە شــێوەی ئــەم دنیایــە وەربگــرن (ڕۆمــا ١٢: ٢). 
ــان  ــە جیهانت ــەڕووی کڵێســای عیســای مەســیح کــراوە: «ن ــدە ڕووب ــە تون ــەم ئاگاداریی ئ
خۆشــبوێت، نــە ئــەو شــتانەی لــە جیهاندایــە. ئەگــەر یەکێــک جیهانــی خۆشــبوێ، ئــەوا 
خۆشەویســتی باوکــی تێــدا نییــە» (یەکــەم یۆحەنــا ٢: ١٥). لەگــەڵ ئەوەشــدا چەندیــن 
کڵێســا هــەن کــە چەندیــن کاری بەدڕەوشــتی پشتڕاســت دەکەنــەوە و زۆریــان بــەالوە 

گرنگــە کــە ببنــە جێگــەی پەســەندی ئــەم جیهانــە. 
یەزدانناســی بەپێــی کتێبــی پیــرۆز یارمەتیــامن دەدات ئەوەمــان لەبیربێــت کــە 
ئەرکــی کڵێســا هەمیشــە پێچەوانــەی ئەرکــی جیهــان دەبێــت. کڵێســای عیســای 
مەســیح لــە تۆبەکــردن و لەئاوهەڵکێشــانی باوەڕدارانــی مەســیح پێکدێــت کــە هەمــوو 
ــا ٦: ١- ٤).  ــۆردراون (ڕۆم ــەدا ش ــی بەرخەک ــو خوێن ــرشاون و لەنێ ــان بەخ گوناهەکانی
کاتێــک کــە بــاوەڕدارا لــە ڕێگــەی باوەڕکــردن بــە ئینجیــل، وەفــا و دڵســۆزی خۆیــان بــۆ 
عیســای پاشــا دووپــات دەکەنــەوە، ڕووبــەڕووی جیهــان و جەســتە و شــەیتان دەبنــەوە. 

ــەوە دەگەیەنێــت کــە ئەرکــی کڵێســا ئاســان نابێــت.  ــای ئ ئەمــەش وات
ئێمە لە وەرزی چوارەمدا ئەم ڕاستییەمان پێ گوتراوە:

ــای  ــاج و بەه ــە و ب ــیوە، زەحمەت ــاکانی بەخش ــە کڵێس ــا ب ــە عیس ــەی ک ــەو ئەرک ئ
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ــی  ــەوە بەرگەگرتن ــەوە شــوێنکەوتنی عیســا، بەدڵنیایی ــاوەڕ و گوێڕایەڵیی ــە ب دەوێــت. ب
چەوســانەوە و ئازارچەشــنت لەپێنــاو ئینجیلــدا بــەدوادا دێــت. بــەاڵم کاتێــک کــە 
بــاوەڕداران بــە ئومێــدەوە چاویــان لــە گەڕانــەوەی مەســیح دەبێــت، تەماشــای ڕابــردوو 
ــەوە و  ــدوو بووەت ــە ئێســتا زین ــر دەبێــت عیســای مەســیح ک ــان لەبی ــەن و ئەوەی دەک
لەســەر تەختــی پاشــایی دانیشــتووە، ئەویــش خزمەتکارێــک بــوو کــە ئــازاری چەشــت 

ــرد.  و م
ــاوی  ــە پێن ــەی ل ــت بەوان ــە دەخوازرێ ــوو: «خۆزگ ــوێنکەوتووانی فەرم ــە ش ــا ب عیس
ڕاستودروســتی دەچەوســێرنێنەوە، چونکــە شانشــینی ئاســامن بــۆ ئەوانــە. خۆزگــە 
دەخوازرێــت بــە ئێــوە کاتێــک خەڵکــی جنێوتــان پێــدەدەن  و دەتانچەوســێننەوە، 
ــن،  ــادمان ب ــۆ هەڵدەبەســنت. دڵخــۆش و ش ــان ب ــوو جــۆرە بوختانێکت ــن هەم ــەر م لەب
لەبــەر ئــەوەی لــە ئاســامن پاداشــتتان گەورەیــە، چونکــە پێــش ئێــوە پێغەمبەرانیشــیان 
ئــاوا چەوســاندووەتەوە» (مەتــا ٥: ١٠- ١٢). پۆڵــس دواتــر دەنووســێت: «هەمــوو 
ئەوانــەی دەیانــەوێ بــە لەخواترســییەوە بــە یەکبــوون لەگــەڵ عیســای مەســیح بژیــن، 
دەچەوســێرنێنەوە» (دووەم تیمۆســاوس ٣: ١٢). باوەڕدارانیــش لــەم جیهانــە پــڕ لــە 
ــەی  ــە پێچەوان ــەاڵم ب ــژن. ب ــازار دەچێ ــە، ئ ــانی دیک ــوو کەس ــو هەم ــەدا، وەک گوناه
ئەوانــەی کــە هێشــا لەنێــو گوناهدا دەژین، شــوێنکەوتووانی عیســای پاشــا بەڵێنی ســزای 
زیاتریــان لــە الیــەن جیهانــەوە پێــدراوە کــە دوژمنــی ئەوانــە و ڕقــی لــە پــەروەردگارە 
و دژی گەلەکــەی دەوەســتنەوە. (بڕوانــە وەرزی چــوارەم، پاشــا فەرمانڕەوایــی دەکات). 
کەواتــە ئامانجــی ئەرکــی کڵێســا بریتــی نییــە لــە وەرگرتنــی دەستخۆشــی کاتــی لــەم 
ــامن  ــە ئاس ــادییەکی زۆرە ل ــی و ش ــەرهەڵدانی دڵخۆش ــۆکاری س ــو ه ــە، بەڵک جیهانەی
(لۆقــا ١٥: ٧، ١٠). کــەی ئاســامن دڵخــۆش دەبێــت؟ عیســا فەرمــووی: «پێتــان دەڵێــم: بــە 
هەمــان شــێوە، فریشــتەکانی خــودا دڵشــاد دەبــن کاتێــک گوناهبارێــک تۆبــە دەکات» 

(لۆقــا ١٥: ١٠). 
ــای  ــە عیس ــە ل ــودا ک ــی خ ــی بەزەی ــاه لــە ئەنجام ــە گون ــتکردنە ل ــردن پش تۆبەک
مەســیحدا هەیــە. کەواتــە کڵێســای مەســیح بــە خۆشەویســتی و بێفیزییــەوە لــە پێنــاوی 
جیهــان، دژی خــودی جیهــان دەوەســتێتەوە و داوای لــێ دەکات کــە پشــت لــە گونــاه 
بکــەن و تەنهــا بــاوەڕ و متامنــە بــە عیســای مەســیح بکــەن، چونکــە ئــەو ڕێــگا و ڕاســتی 
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و ژیانــە، هیــچ کەســێک نایــەت بــۆ الی بــاوک لــە ڕێگــەی ئــەوەوە نەبێــت (یۆحەنــا ١٤: 
٦). یەکــەم داواکاری عیســا لــە جیهــان بریتــی بــوو لــە تۆبەکــردن: «کاتەکــە هاتووەتــە 
ــاوەڕ بــەم مزگێنییــە بهێنــن»  دی و پاشــایەتی خــودا نزیــک بووەتــەوە. تۆبــە بکــەن، ب
ــکات و  ــاران ڕزگار ب ــەوەی گوناهب ــۆ ئ ــەر زەوی ب ــە س ــا هات ــۆس ١: ١٥). عیس (مەرق
ــەم،  ــت بک ــتان بانگهێش ــووم ڕاستودروس ــردن. «نەهات ــۆ تۆبەک ــکات ب ــتیان ب بانگهێش

ــا ٥: ٣٢).  ــۆ تۆبەکــردن» (لۆق ــاران ب بەڵکــو گوناهب
کەواتــە جێگــەی سەرســامی نییــە کــە هەرکــە شــوێنکەوتووانی مەســیح ڕۆحــی 
پیرۆزیــان لــە جەژنــی پەنجایەمینــدا وەرگــرت، پەتــرۆس و کڵێســا تــازە لەدایکبووەکــەی 
ــن  ــاوەڕ بهێن ــەن و ب ــە بک ــە تۆب ــا ک ــاران بکردب ــە گوناهب ــان ل ــوا داوای ــەلیم دەب ئۆرش
ــان دەدات  ــردراوان ٢: ٣٧- ٤١؛ ٣: ١٩؛ ٨: ٢٢؛ ٢٦: ٢٠). ئێســتا خــودا «فەرم ــرداری نێ (ک
بــە هەمــوو کەســێک و لــە هەمــوو شــوێنێک کــە تۆبــە بکــەن» (کــرداری نێــردراوان ١٧: 
٣٠). ئێمــە وەکــو باڵیــۆز، لــە جێگــەی مەســیح داوا لــە جیهــان دەکەیــن کــە «لەگــەڵ 

ــەوە» (دووەم کۆرنســۆس ٥: ٢٠).  خــودا ئاشــت بن
کڵێســا خۆجێیــەکان باڵیۆزخانــەی ئینجیلــی پیــرۆزن. دەبێــت ئەرکــی ســەرەکی ئێمــە 
ــە  ــە تۆب ــاران ک ــە گوناهب ــردن ل ــیح و داواک ــی مەس ــی مزگێن ــە ڕاگەیاندن ــت ل پێکهاتبێ
ــەی  ــە ڕێگ ــا ل ــان تەنه ــەش خۆم ــە ئێم ــت ک ــر بێ ــاوکات ئەوەشــامن لەبی ــەن وە ه بک
ــەاڵم  ــوون. ب ــێوەیە ب ــەم ش ــان ب ــا هەندێکت ــووە. «ج ــان ب ــوداوە ڕزگارم ــی خ نیعمەت
شــۆرانەوە و پیرۆزکــران و بێتــاوان کــراون بــە نــاوی عیســای مەســیحی خــاوەن شــکۆ و 

ــەم کۆرنســۆس ٦: ١١).  ــان» (یەک ــی خودام ڕۆح
پەیوەندی نێوان یەزدانناسی بەپێی کتێبی پیرۆز و ئەرکی کڵێسا

وەکــو دەبینیــت، چۆنیەتــی ڕوانیــن و مامەڵەکردنــت لەگــەڵ چیرۆکــی کتێبــی پیرۆزدا 
بەتــەواوی کار دەکاتــە ســەر ئەرکــی کڵێســا. گرنگــە کــە ســەرنجی ئــەم خاڵــە بدەیــت، 
چونکــە کاریگــەری دەبێــت لەســەر فێرکردنــی وشــەی خــودا لــە الیــەن کڵێســاکەوتەوە 
ــە وەرزی پێنجــەم)، بودجــەی کڵێســاکەت، وردەکاری ئیــش و کاری قەشــەکەت،  (بڕوان

هەروەهــا کار دەکاتــە ســەر چۆنیەتــی ژیانــی بــاوەڕداران لــە تــەواوی هەفتــەدا. 
بــا دیســان بیــر لــەو چیرۆکــە بکەینــەوە کــە لــە وەرزی ســێیەم و چوارەمــدا بینیــامن. 
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بەپێــی بابەتــە بنەڕەتییەکــەی چیرۆکەکــە، کڵێســا چ ئەرکێکــی لەســەر شــانە؟ دەتوانیــن 
بــە دوو ڕێگــە وەاڵمــی ئــەو پرســیارە بدەینــەوە بــە پشــت بەســنت بــە دوو ســاتی ژیانــی 
کڵێســاوە: کاتێــک کــە کلێســا کــۆ دەبێتــەوە و کاتێــک کــە پەرشــوباڵو دەبێتــەوە؟ کەواتــە 

ئەرکــی ســەرەکی کڵێســا چییــە؟ عیســا دەفەرموێــت: 
«هەمــوو دەســەاڵتێکم لــە ئاســامن و لەســەر زەوی دراوەتــێ. کەواتــە بــڕۆن، 
هەمــوو نەتــەوەکان بکەنــە قوتابــی، بــە نــاوی بــاوک و کــوڕ و ڕۆحــی پیــرۆز لــە ئاویــان 
هەڵبکێشــن، فێریــان بکــەن بــا کار بکــەن بــە هەمــوو ئــەو شــتانەی کــە ڕامســپاردوون. 
دڵنیابــن مــن هەمــوو ڕۆژێــک لەگەڵتانــم، هەتــا کۆتایــی زەمــان» (مەتــا ٢٨: ١٨- ٢٠). 
ــە  ــی دەکات ک ــە قوتابییەکان ــا داوا ل ــەدا، عیس ــە مەزنەک ــە ئەرک ــن ل ــو دەبینی وەک

ــی.١٥  ــە قوتاب ــیان ببن ــی و خۆش ــە قوتاب ــە بکەن ــی دیک گەالن
کەواتــە یەکــەم و گرنگرتیــن ئەرکــی ئێمــە بریتییــە لــە بەقوتابیکردنــی هەمــوو 
خزمەتــی  و  ئــەرک  دەبێــت  کۆدەبنــەوە،  برایــان  و  خوشــک  کاتێــک  نەتــەوەکان. 

ســەرەکیامن.   ئیشــی  و  کار  بکەینــە  بەقوتابیکــردن 
ــودا  ــەی خ ــە دەوری وش ــودا ل ــی خ ــەی گەل ــەوە، کۆمەڵ ــۆ دەبێت ــا ک ــک کڵێس کاتێ
ــزا و  ــژ و ن ــە نوێ ــن، ل ــەوە، ڕایدەگەیەنی ــودا دەخوێنین ــەی خ ــە وش ــەوە. ئێم ــۆ دەبن ک
ــی  ــان و خوان ــمی لەئاوهەڵکێش ــە ڕێوڕەس ــن، وە ل ــدا بەکاریدێنی ــە ڕۆحییەکان گۆرانیی
پــەروەردگاردا وشــەکە «دەبینیــن».١٦ کاتێــک کــە کۆدەبینــەوە، دەبێــت تیشــک بخەینــە 
ــە بیســتنە و  ــاوەڕ ب ــرۆز، چونکــە «ب ــی پی ــوو کتێب ــە هەم ــی مەســیح ل ســەر ڕاگەیاندن
بیســتنیش بــە وشــەی مەســیحە» (ڕۆمــا ١٠: ١٧). دەبێــت قەشــەکان هــەوڵ بــۆ ئەمــە 

ــدەن: ب
ــتەی  ــی جەس ــۆ بنیادنان ــەت، ب ــۆ کاری خزم ــرۆزی خــۆی ب ــی پی ــی گەل «ئامادەکردن

١٥  بۆ زانیارییەکی تەواو لەسەر ئەم بابەتە بڕوانە ئەم پەڕتووکە:
 Jonathan Leeman, “The Soteriological Mission,”in Four Views on the Church’s Mission, Ed. Jason

(.S. Sexton (Grand Rapids, MI: Zondervan, 2017
Mark Dever and Paul Alexander, The Deliberate Church: Building Your Ministry on the Gos-  ١٦

pel (Wheaton, IL: Crossway, 2005), 81- 86
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مەســیح، هەتــا هەموومــان بگەیــن بــە یەکێتــی بــاوەڕ و ناســینی کــوڕی خــودا، ببینــە 
مرۆڤێکــی پێگەیشــتوو، بگەینــە ئەنــدازەی تــەواوی پڕیێتــی مەســیح. بــۆ ئــەوەی لەمەوال 
ســاوا نەبیــن، شــێواو و هەڵگیــراو بــە هەمــوو بایەکــی فێرکــردن، بــە فێڵــی خەڵکــی، بــە 

مەکــر بــەرەو چەواشــەی تەڵەکەبــازی» (ئەفەســۆس ٤: ١٢- ١٤). 
کاتێــک کــە کڵێســا کــۆ دەبێتــەوە، پێویســتە ئەندامێتیــی کڵێســا بــە جــدی وەربگریــن، 
ــە  ــە ســەبارەت ب ــت ک ــەی مەســیح لەخــۆ دەگرێ ــەو فەرمانان ــوون ل ــە گوێڕایەڵب چونک
لەئاوهەڵکێشــان و خوانــی پــەروەردگارە. بە باشــی بەڕێوەبردنی ڕێوڕەســمە ئایینییەکانی 
ــی  ــوێ و جێبەجێکردن ــی ن ــی ئەندام ــیاریەتی وەرگرتن ــانی بەرپرس ــرۆز هاوش ــی پی کتێب
نــەزم و ڕێکخســتنی کڵێســایە (مەتــا ١٨: ١٥- ١٧؛ یەکــەم کۆرنســۆس ٥: ١- ١٣). کڵێســای 
ــی  ــتییەکی ڕۆح ــان، خۆشەویس ــە جیه ــاوازە ل ــرۆز و جی ــەت و پی ــە تایب ــووەوە ک کۆب
ــۆ ئــەوەی  ــە، ب ــە ئینجیلــی پیرۆزەوەی ــەر یەکــرت دەردەبــڕن کــە ســەرچاوەکەی ل بەرامب
بــە نیعمەتــی خــودا جیهــان بــەرەو مەســیح ببــەن. «بەمــە هەمــوو خەڵــک دەزانــن کــە 

قوتابــی منــن، ئەگــەر خۆشەویســتیتان بــۆ یەکــرتی هەبێــت» (یۆحەنــا ١٣: ٣٥). 
یەکــەم ئەرکــی ســەرەکی ئێمــە ئەوەیــە کــە قوتابــی بــۆ پاشــا زیندووبووەوەکەمــان 
دروســت بکەیــن، لــە ڕێگــەی مزگێنییەکــەی و بــە هێــزی ڕۆحــی پیــرۆزی، بــۆ شــکۆی 

خــودای بــاوک. 
دووەم ئەرکــی ســەرەکی ئێمــە ئەوەیــە کــە خۆمــان ببینــە قوتابــی. ئەمــە ئــەو شــتەیە 
کــە داوامــان لێکــراوە تــەواوی ڕۆژانــی هەفتــە ئەنجامــی بدەیــن، هــەم بــە تەنهــا و هەم 

لەگــەڵ ئەندامانــی دیکــەی کڵێســادا.  
کاتێــک کــە کڵێســا پەرشــوباڵو دەبێتــەوە، دەبێــت هــەوڵ بدەیــن کــە ببینــە قوتابــی 
عیســا و پەیامــی ڕزگاری نیعمەتــی خــودا بــاڵو بکەینــەوە بــۆ هەر شــوێنێک کــە دەچین، 
چونکــە «هەرکەســێک بــە نــاوی یەزدانــەوە بپاڕێتــەوە ڕزگاری دەبێــت» (ڕۆمــا ١٠: ١٣). 
ئێمــە نوێــژ دەکەیــن و لــە پــەروەردگار دەپاڕێینــەوە کــە خێــزان و هــاوڕێ و دراوســێ و 
هــاوکارە بــێ باوەڕەکامنــان ڕزگار بــکات (ڕۆمــا ١٠: ١). ئێمــە بوێرانــە و بێفیزانــە وشــەی 
ــە بیســتنە،  ــاوەڕ ب ــە، چونکــە دیســان «ب ڕاســتی ڕادەگەیەنیــن کــە مزگێنیــی ڕزگاریامن
بیســتنیش بــە وشــەی مەســیحە» (ڕۆمــا ١٠: ١٧)، وە لەبــەر ئــەوەی کــە تەنهــا ئینجیــل 
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«هێــزی خودایــە بــۆ ڕزگاربوونــی هەمــوو ئەوانــەی بــاوەڕ دەهێنــن، یەکــەم جــار بــۆ 
جولەکــە ئینجــا بــۆ ناجولەکــە» (ڕۆمــا ١: ١٦). 

کاتێــک کــە کڵێســا پەرشــوباڵو دەبێتــەوە، هەمــوو ئەرکــە جیاوازەکامنــان وەکــو 
ڕێگایــەک بــۆ شــکۆدارکردنی پاشــاکەمان بەکاردێنیــن. ئەمــەش واتــای ئــەوە دەگەیەنێــت 
کــە دەبێــت لــە هەمــوو الیەنەکانــی ژیامنــان پــەروەردگار و دراوســێکەمان خــۆش 
ــە  ــۆ ل ــی، ت ــە کوێ ــە ل ــە ک ــگ نیی ــە گرن ــا، وات ــی عیســای پاش ــە قوتابی ــوون ب ــت. ب بوێ
ــەک  ــەر چیی ــت. «ه ــەو دەکەی ــۆ ئ ــش ب ــت و  ئی ــەودا دەژی ــکۆدارکردنی ئ ــاو ش پێن
ــەن  ــن لەالی ــۆ خەڵکــی، بزان ــەک ب ــت، ن ــۆ مەســیح بێ ــە دڵ بیکــەن، وەک ب دەکــەن، ب
ــی مەســیحی خــاوەن شــکۆ  ــە خزمەت ــرن، چونک ــرات وەردەگ مەســیحەوە پاداشــتی می
دەکــەن» (کۆلۆســی ٣: ٢٣- ٢٤). ئــەم هــەوڵ و تەقەالیانــە بــە تەنهــا ئەنجــام نادرێــن، 
بەڵکــو وەکــو بەشــێک لــە کۆمەڵــەی باوەڕدارانــی کڵێســا خۆجێییەکــە هەڵدەســنت بــە 

ــی.    ئەنجامدان
هەوڵــدان بــۆ بــوون بــە قوتابــی مەســیح واتــە داننــان بــە گرنگــی و بایەخــی خێــزان 
لــە کاتێکــدا نایکەینــە بــت و منوونــەی ژیامنــان. هەروەهــا بــوون بــە قوتابــی مەســیح 
واتــە گرنگیــدان بــە دادپــەروەری و سیاســەت بــە شــێوازێک کــە دڵســۆز و وریــای ئــەوە 
بیــن کــە ویژدانــی خوشــک و برایانــی باوەڕدارمــان نەبەســتینەوە بــە بابەتــی الیەنگــری 

و کردەییــەوە. 
ــۆ  ــان ب ــدان و تێکۆش ــە هەوڵ ــیح وات ــی مەس ــە قوتاب ــوون ب ــتێکدا، ب ــوو ش ــە هەم ل
ــە ڕێگــەی ئەنجامدانــی کاری چاکــە و شــکۆدارکردنی مەســیح  شــکۆردارکردنی خــودا ل

ــت: ــرۆس دەڵێ ــدا. پەت ــوو کاروبارێک ــە هەم ل
«بــا لەنێــو بێباوەڕانــدا ڕەوشــتتان بــاش بێــت، تاکــو کاتێــک بوختانتــان پــێ دەکــەن 
گوایــا ئێــوە بــەدکارن، کــردەوە چاکەکانتــان ببینــن و لــە ڕۆژی بەســەرکردنەوەی خــوداش 
ئــەوان شــکۆداری بکــەن. لەبــەر مەســیحی بااڵدەســت ملکەچــی هەمــوو دەزگایەکــی 
ــەو  ــردراوی ئ ــزگاران وەک نێ ــۆ پارێ ــان ب ــەاڵتدار، ی ــا وەک دەس ــۆ پاش ــن: ب ــە ب مرۆڤان
ــە  ــە، ب ــودا ئاوای ــتی خ ــە خواس ــەکاران، چونک ــەدکاران و ستایشــی چاک ــزادانی ب ــۆ س ب
ــازاد بژیــن، بــەاڵم نــەک  چاکــەکاری نەزانــی گێلــەکان بێدەنــگ بکــەن. وەک مرۆڤــی ئ
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ئــازادی پــەردەی بــەدکاری بێــت، بەڵکــو وەک بەنــدەی خــودا بژیــن. ڕێــز لــە هەمــووان 
ــەم  ــرن» (یەک ــا بگ ــە پاش ــز ل ــن، ڕێ ــودا برتس ــە خ ــبوێ، ل ــان خۆش ــرن، هاوباوەڕانت بگ

ــرۆس ٢: ١٢- ١٧).  پەت
بــەم ڕێــگا و شــێوازانە، کڵێســای مەســیح، جــا ئیــدی کۆبــووەوە بــن یــان پەرشــوباڵو 
بــن، هــەوڵ دەدەن گەالنــی دیکــە بکەنــە قوتابــی و خۆیانیــش قوتابــی بــن، هەتــا ئــەو 
کاتــەی کــە عیســا دەگەڕێتــەوە ســەر زەوی و پــڕی دەکات لــە زانیاری شــکۆمەندییەکەی.  
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دەرەنجام
دەکرێــت ســەرنجی شــتێکی شــکۆدار و جــوان نەدەیــن، تەنانــەت کاتێــک کــە 

لەبەرچاومانــە. 
ــێ  ــە (ل ــی) ل ــنگنت دی س ــرتۆی (واش ــتگەی می ــە وێس ــک ل ــە ٢٠٠٧/١/١٢ گەنجێ ل
ئێنفــۆن پــالزا) هاتــە دەرەوە و لــە تەنیشــت تەنەکەیەکــی خــۆڵ دانیشــت. گەنجەکــە 
تیشــێرت و کابــۆی لەبــەر بــوو، هەوەهــا کاڵوێکــی بەیسبۆڵیشــی لەســەر بــوو. لــە نــاو 
جانتاکەیــدا کەمانچەیەکــی دەرهێنــا و ڕووی جانتاکــەی بــە کراوەیــی کــردە خەڵکــی و 

دەســتی کــرد بــە ژەنینــی مۆســیقا. 
کاتژمێــر ٧:٥١ ی بەیانــی ڕۆژی هەینــی بــوو، کــە قەرەباڵغرتیــن کاتــی ڕۆژە. گەنجــە 
کەمانچەژەنەکــە چــل و ســێ خولــەک شــەش پارچــە مۆســیقای کالســیکی ژەنــی، 
ــەو  ــچ کام ل ــا هی ــوون. ئای ــەڕ دەب ــدا تێپ ــەس لەبەردەمی ــەی ١١٠٠ ک ــدا نزیک لەکاتێك

ــرن؟ ــیقاکە وەربگ ــە مۆس ــژ ل ــەوەی چێ ــۆ ئ ــتان ب ــانە ڕاوەس کەس
ــەوە داوە،  ــە دیوارێک ــی ب ــە پاڵ ــرتۆ ک ــتگەی می ــە دەرەوەی وێس ــک ل کەمانچەژەنێ
مۆســیقاژەنێکی ئاســایی نەبــوو. نــاوی ئــەو کەســە (جاشــوا بێــڵ) بــوو، کــە یەکێــک بــوو 
لــە باشــرتین مۆســقاژەنە کالســیکەکانی جیهــان. ئــەو لــە تەمەنــی چــوار ســاڵیدا بەهــرە 
و توانــای تایبەتــی لــە بــواری مۆســیقادا هەبــوو، کــە ئێســتا بلیمەتــی ئــەو بوارەیــە. ئــەو 
هۆڵــی کۆنســێرتەکان لــە جیهانــدا پــڕ دەکات لــە ئامادەبــووان. پارچــە مۆســیقاکانی بێــڵ 

لــەو بەیانییــەدا ، زۆر لــە ســەرووی ئاســاییەوە بــوو.   
بێــڵ لــەو چــل و ســێ خولەکــەدا پارچــە مۆســیقای نــاوازەی ژەنــی کــە بــۆ مــاوەی 
چەندیــن ســەدە ماونەتــەوە، کــە یەکێــک بــوون لــە جوانرتیــن ئــەو پارچــە مۆســیقایانەی 
کــە هەتــا ئێســتا نــوورساون. وە ئــەو مۆســیقا جوانانــەی بــە یەکێــک لــە بەهادارتریــن 
ئــەو کەمانچانــەی کــە هەتــا ئێســتا دروســت کرابێــت. کەمانچەکــەی بێــڵ لــە برانــدی 
ســرتادیڤاریوس بــوو کــە لــە ســاڵی ١٧١٣ ز. دروســت کــراوە و بەهاکــەی ســی ملیــۆن و 

نیــو دۆالری ئەمریکییــە. 
ــی  ــەس بلیت ــەزار ک ــە ه ــر ل ــاڵی ٢٠٠٧، زیات ــە س ــە ل ــەی ڕۆژی هەینیی ــەو بەیانیی ئ
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خۆڕاییــان بــۆ ڕیــزی یەکەمــی کۆنســێرتێکی جــوان پێدرابــوو کــە یەکێــک لــە باشــرتین 
ــی  ــن و گوێ ــاوی بینی ــەر چ ــەاڵم ئەگ ــرد – ب ــوەی دەب ــان بەڕێ ــیقاژەنەکانی جیه مۆس
بیســتنیان هەبووایــە بــۆ ئــەوەی بیانتوانیبــا چێــژ لــەو شــانازییە سەرســوڕهێنەرە 
ــە  ــان ل ــتان و چێژی ــەدا ڕاوەس ــتگەی میرتۆک ــە وێس ــە ل ــەی ک ــەاڵم ئەوان ــرن. ب وەربگ
مۆســیقا مەزنەکــەی بێــل وەرگــرت، ژمارەیــان لــە پەنجەکانــی دەســت تێنەدەپەڕیــن.١٧ 
ئێمــە هەموومــان ڕووبــەڕووی حاڵەتــی لــەو شــێوەیە بووینەتــەوە. ســەرقاڵبوون بــە 
ژیــان و پەالماردانــی پێداویســتییەکان و ژیانــی بەبــێ وچــان هەتــا ئــەو کاتــەی کــە لــە 
هێــز و توانــا دەکەویــت، دەکرێــت بەبــێ ئــەوەی کــە مبانەوێــت کاریگــەری لەســەرمان 
هەبێــت و لــە ئاســت بینینــی ئــەوەی کــە بەڕاســتی گرنــگ و جــوان و بەهــادارە 
کوێرمــان بــکات، تەنانــەت ئەگــەر ڕێــک لەبەرچاویشــامن بێــت. ژیــان لــەم جیهانــە پــڕ 
لــە گوناهــەدا، دەتوانێــت بــە ئاســانی وا لــە دڵــامن بــکات کــە هەســت بــە شــتە جــوان و 
سەرســوڕهێنەرەکان نەکەیــن، تەنانــەت کاتێــک کــە شــانازی بینینــی شــتێکی زۆر مــەزن 

و تایبــەت و جوامنــان هەیــە. 
ــەم جــۆرەم  ــرۆزدا ب ــی پی ــەوەی کتێب ــە کاتــی خوێندن مــن (نیــک) هەندێــک جــار ل
ــەی  ــە وش ــم ک ــەت دەزان ــت. تەنان ــەر هاتبێ ــۆش وات بەس ــە ت ــەردێت. لەوانەی بەس
خودایــە (زەبــوورەکان ١٩: ١٠)، بــەاڵم زۆر جــار کــە دێتــە ســەر جێبەجێکــردن و کــردار، 
ــە  ــە لەدەســت دەدەم ک ــکۆ و مەزنیی ــەو ش ــە. ئ ــان نیی ــی ئاس ــی کارێک ــردن پێ باوەڕک
ڕێــک لەبەرچاومــە. ناتوانــم بوەســتم و بــە پشــوودرێژی و نوێــژەوە گــوێ لــە ســەمفۆنیا 

ــاوازی کتێبــی پیــرۆز بگــرم.  و ئ
بۆیــە، بــە بێفیزییــەوە ئومێــدی ئــەوە دەخوازیــن و لــە یــەزدان دەپاڕێینــەوە کــە لــە 
کاتــی خوێندنــەوەی ئــەم پەڕتووکــەدا، شــانازیی بێوێنــەی ئــەوەی کــە دەتوانیت عیســای 
مەســیح بناســیت و خۆشــبوێت، تــام کردبێــت و بینیبێتــت لــە کاتێکــدا لــە نێــو تــەواوی 
نــوورساوە پیرۆزەکانــدا دەرکەوتــووە. نوێــژ دەکەیــن کــە زیاتــر لــەوە تێگەیشــتبێتیت کــە 
بۆچــی یەزدانناســی بەپێــی کتێبــی پیــرۆز ئەوەنــدە پێویســت و گرنگــە. عیســای مەســیح 
ســەرچاوەی هەمــوو بەرەکەتەکانــە، وە یەزدانناســی بەپێــی کتێبــی پیــرۆز نەخشــەیەکە 
کــە یارمەتیــت دەدات و دەمانگەیەنێتــە ئــەو ســەرچاوە بــەردەوام و نەبڕوایــە. ڕۆحــی 

Gene Weingarten, “Pearls Before Breakfast,” Washington Post Magazine, April 8, 2007  ١٧
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ــکۆداری  ــە چــۆن نەخشــەی ش ــن ک ــەوە ببینی ــامن دەدات ئ ــەم یارمەتی ــەم ک ــرۆز ک پی
کتێبــی پیــرۆز بــەرەو پاشــای هەســتاوە و دەســەاڵتدارمان دەبــات، هەروەهــا وا دەکات 
کــە درک بــەوە بکەیــن کــە پاشــا لــە ڕێگــەی خوێنــی پیرۆزیــەوە گەلێکــی بــە مەبەســتی 

شــکۆدارکردن و ستایشــی خــۆی کڕییــەوە. 
ئومێــد دەخوازیــن و نوێــژ دەکەیــن کــە چــاو و بیــری ئێمــەش وەکــو ئــەو قوتابییانەی 
ــوو  ــە هەم ــا ل ــەوەی عیس ــۆ ئ ــا ٢٤: ٣١، ٤٥) ب ــەوە (لۆق ــواس بکرێت ــەی ئەم ســەر ڕێگ
نــوورساوە پیرۆزەکانــدا بناســینەوە تاکــو هەموومــان لــە قوواڵیــی دڵامنــەوە لــە تــەواوی 
کتێبــی پیــرۆزدا خۆشــامن بوێــت (لۆقــا ٢٤: ٣٢). پاشــاکەی ئێمــە لــەوە کەمــرتی شــایان 

نییــە. 
پەترۆسی نێردراو لە یەکەم نامەیدا دەنووسێت:

ــۆ  ــەی کــە خــودا ب ــەو نیعمەت ــەی کــە پێشــبینییان کــرد لەســەر ئ ــەو پێغەمبەران «ئ
ــرد  ــە ک ــەو ڕزگاربوون ــی ئ ــە بابەت ــان ل ــە وردی لێکۆڵینەوەی ــوو، ب ــادە کردب ــوەی ئام ئێ
ــەوە ســەبارەت  ــاگاداری دەکردن ــوو، ئ ــدا گــەڕان، ڕۆحــی مەســیح کــە تێیانداب و بەدوای
بــە ئازارەکانــی مەســیح و ئــەو شــکۆداربوونەی لــەدوای ئازارەکانــەوە دێــت، هەوڵیــان 
دەدا کــە بزانــن ڕۆحــی پیــرۆز ئامــاژە بــە چــی دەکات لەبــارەی کاتــی ڕوودانەکــەی یــان 
بارودۆخــی جیهــان لــە کاتــی ڕوودانەکــەی. بۆیــان ئاشــکرا کــرا کــە پەیامەکــە بــۆ خۆیــان 
نەبــوو، بەڵکــو بــۆ ئێــوە بــوو، واتــە ڕووداوەکان لــە ســەردەمی ئێــوە ڕوودەدەن. ئێســتا 
پێتــان ڕاگەیەنــرا بەهــۆی ئەوانــەی مزگێنییــان پــێ بەخشــین بــە یارمەتــی ڕۆحــی پیــرۆز، 
کــە لــە ئاســامنەوە نێــردراوە. ئەمانــە ئــەو ڕووداوانــەن کــە فریشــتەکانیش بــە پەرۆشــن 

لێیــان ورد ببنــەوە» (یەکــەم پەتــرۆس ١: ١٠- ١٢). 
ئــەو ڕزگارییــە شــکۆدارەی کــە بەهــۆی مەســیحەوە هەمانــە، لــە الیــەن پێغەمبەرانــی 
ــە کاتــی ئێســتادا کێشمەکێشــی  ــراوە و ل ــۆ ک ــدا پێشــبینی ب ــە پەیامنــی کۆن خــوداوە ل
تونــدی نێــوان فریشــتەکانی خودایــە. بــەوردی بیــر لــەو پێگــە پــڕ لــە شــانازییە بکــەوە 
کــە بەهــۆی مەســیحەوە هەتــە! پاشــان بــە پشــت بەســنت بــە ڕۆحــی خــودا، بــەردەوام 
بەوپــەڕی بێفیــزی و نوێــژەوە جیهانــی جوانــی خــودا بگــەڕێ بــۆ ئــەوەی دەوڵەمەنــدی 

زیاتــری شــکۆی نیعمەتــی خــودا لــە مەســیحدا بدۆزیتــەوە. 
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منوونەی زیاتری یەزدانناسی بەپێی کتێبی پیرۆز
کاتێــک مــن (نیــک) فێــر شــتێکی نــوێ دەبــم، زۆربــەی کات دەڵێــم: «تکایــە نیشــانم 
بــدە، تەنهــا پێــم مەڵــێ.» لــە خــوارەوە کۆمەڵێــک منوونــەی یەزدانناســی بەپێــی کتێبــی 
پیــرۆز دەبینیــت، کــە لــە ژانــرە جیاوازەکانــی کتێبــی پیــرۆزەوە وەرگیــراون. دوای ئــەوەی 
کــە هــەر یەکەیــان بــە کورتــی لــە کۆنتێکســتی خۆیــان دادەنێــم، نیشــانت دەدەم کــە 
ــە  ــەوەی دەق دەدات ب ــی ڕوونکردن ــرۆز یارمەت ــی پی ــی کتێب ــی بەپێ ــۆن یەزدانناس چ

شــێوەیەک کــە مەســیح ناوەنــد و چەقــی بابەتەکــە بێــت. 
ــی  ــێ دەق ــر س ــن، دوات ــۆن دەدەی ــی ک ــی پەیامن ــێ دەق ــەرنجی س ــار س ــەم ج یەک
پەیامنــی نــوێ بــۆ ئــەوەی کــە چــۆن دەبێــت ئەگــەر بێتــو لــە ڕێگــەی لێنــز و هاوێنــەی 

ــەوە و لێــی تێبگەیــن.  ــرۆزەوە بیخوێنین یەزدانناســی بەپێــی کتێبــی پی

«لە شار بەرەکەتدار دەبن» (دواوتار ٢٨: ١- ٦)
بینیــامن کــە دەقــی بەبــێ کۆنتێکســت بیانووهێنانەوەیــە بــۆ بەکارهێنانــی ئایــەت و 
دەقێکــی دیاریکــراو بەبــێ لەبەرچاوگرتنــی بازنە و هەڵوێســتی دەق. بــە واتایەکی دیکە، 
ــەوە،  ــی کۆنتێکســتەکەی لێکبدەین ــێ لەبەرچاوگرتن ــرۆز بەب ــی پی ــەر دەقێکــی کتێب ئەگ
ــا بڕوانینــە ئــەم  ئــەوا وا دەکەیــن شــتێک بڵێــت کــە لەڕاســتیدا نایڵێــت. بــۆ منوونــە، ب

کۆتــا ئایەتانــەی ســیپارەی دواوتــار:
ــە  ــە کار ب ــن ک ــا ئاگادارب ــوون، هەت ــان ب ــی پەروەردگارت ــی یەزدان ــەر گوێڕایەڵ «ئەگ
ــەوا یەزدانــی  ــان پــێ دەکــەم، ئ هەمــوو فەرمانەکانــی بکــەن، کــە مــن ئەمــڕۆ فەرمانت
ــان دادەنێــت. هەمــوو  ــە ســەرووی هەمــوو نەتەوەکانــی ســەر زەویت ــان ل پەروەردگارت
یەزدانــی  گوێڕایەڵــی  ئەگــەر  دەگات،  پێتــان  و  ســەر  دێتــە  بەرەکەتانەتــان  ئــەم 
ــدار  ــە دەشــتودەریش بەرەکەت ــن و ل ــدار دەب ــە شــار بەرەکەت ــوون: ل ــان ب پەروەردگارت
ــە  ــەری ئاژەڵ ــن، ب ــدار دەب ــان بەرەکەت ــەری ســکتان و بەروبوومــی زەوییەکەت ــن. ب دەب
ماڵییەکانیشــتان، گوێرەکــەی گاگەلەکەتــان و کاریلــە و بەرخــی مێگەلەکەتــان. ســەبەتە 
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و تەشــتی هەویرتــان بەرەکەتــدار دەبێــت. لــە چوونــە ژوورەوەتــان بەرەکەتــدار دەبــن 
ــار ٢٨: ١- ٦). ــن» (دواوت ــدار دەب ــتان بەرەکەت ــە هاتنەدەرەوەش و ل

مامۆســتایانی ئینجیلــی خۆشــگوزەرانی لەوانەیــە واتــای ئــەم دەقــە بشــێوێنن و 
بڵێــن: «خــودا بەڵێنــی بەرەکەتداربوونــت پــێ دەدات! خــودا بەڵێــن دەدات کــە بــەرز 
و بڵنــدت بــکات. بەڵێــن دەدات کــە بەرەکــەت بەســەرتدا دەڕژێــت. هەروەهــا بەڵێــن 
ــی  ــا بەڵێن ــت. هەروەه ــدار دەبی ــتدا بەرەکەت ــە ئیشەکەش ــار و ل ــو ش ــە لەنێ دەدات ک
ــدار  ــی زەوی و ئاژەڵەکانیشــت بەرەکەت ــت و بەروبووم ــە منداڵەکان ــەوەش دەدات ک ئ
ــەزدان بیــت و  ــی ی ــە گوێڕایەڵ ــە ک ــە شــتێک کــە پێویســتە بیکەیــت ئەوەی ــن. تاک دەب
هەمــوو فەرمانەکانــی جێبەجــێ بکەیــت، ئینجــا لــە الیەنــی کۆمەاڵیەتــی و جەســتەیی 
ــە  ــەم ژیان ــی ئ ــە خاوەن ــت ببیت ــتا دەتوانی ــت! ئێس ــدار دەبی ــەوە بەرەکەت و ئابووریی

ــت». ــەزدان بی ــی ی ــا پێویســتە گوێڕایەڵ ــدارە. تەنه بەرەکەت
دەبێــت ســەرنجی ئــەوە بدەیــن کــە ئــەم دەقــە بەڕوونــی پەیوەندییەکــی توندوتــۆڵ 
ــەوا  ــت، ئ ــەڵ نەبی ــەر گوێڕای ــت دەکات. ئەگ ــدا دروس ــی و بەرەکەت ــوان گوێڕایەڵ لەنێ
بەرەکەتــدار نابیــت. بــەاڵم لەگــەڵ ڕوونبوونــەوەی زیاتــری چیرۆکــی گەلــی ئیرسائیــل، 
دەبینیــن کــە گوێڕایەڵــی یــەزدان نابــن. خــۆت دەتوانیــت ســیپارەی دواوتــار بخوێنیتەوە. 
هــەر قەشــە و وتاربێژێــک ئینجیلــی خۆشــگوزەرانی لــەم دەقــەدا ببینیــت، ئــەوا چــاوی 

لــە ئاســت کۆنتێکســت و چیرۆکــی کتێبــی یپــرۆزدا نووقانــدووە. 
ــەم دەقــە  ــرۆز چــۆن یارمەتیــامن دەدات کــە دڵســۆزانە ئ یەزدانناســی بەپێــی کتێبــی پی
لێکبدەینــەوە؟ بــا یەکــەم جــار ســەرنجی کۆنتێکســتی پەیامنیــی دەقەکــە بدەین. لــە (دواوتار 
ــۆی  ــن بەه ــودا ب ــەی خ ــی وش ــە گوێڕایەڵ ــل دەکات ک ــی ئیرسائی ــە گەل ــا داوا ل ٢٨)، موس
ئــەو پەیامنــەی خــودا لــە شــاخی ســینا لەگەڵیــان بەســتی. موســا هــاوکات بەرەکەتەکانــی 
گوێڕایەڵــی (٢٨: ١- ١٤) و نەفرەتــە تۆقێنەرەکانــی ســەرپێچیکردنی (٢٨: ١٥- ٦٨) خســتە 

ــان.  بەردەمی
ــی  ــەکان، کاتێک ــە بەرەکەت ــەراورد ب ــە ب ــا ب ــۆن موس ــە چ ــدەن ک ــەوە ب ــەرنجی ئ س
زۆرتــری لــە باســکردنی نەفرەتەکانــدا بەســەر بــردووە. ئەمــە دەریدەخــات کــە خــودی 
ــا نەبــووە لــەوەی کــە گەلــی ئیرسائیــل لــەدوای مردنــی ئــەو گوێڕایەڵــی  موســاش دڵنی
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یــەزدان دەبــن، جــا ئیــدی بــا باســی دوای ئــەو کاتــە نەکەیــن کــە یەشــوع دەیانباتــە نێــو 
خاکــی بەڵێنــدراوەوە. لەڕاســتیدا، کاتێــک موســا تەماشــای داهاتــووی نزیکــی ئیرسائیلــی 
کــرد، ســەرپێچی و بتپەرســتی و ڕاپێچکردنــی بینــی – دڵســۆزبوون و بەرەکــەت و 

ــی.  خۆشــگوزەرانی نەبین
ــان  ــی یەزدانی ــی فەرمان ــل گوێڕایەڵ ــی ئیرسائی ــوو، گەل ــدوو ب ــا زین ــە موس ــک ک کاتێ
ــت؟  ــەر بێ ــکاری بەس ــا گۆڕان ــی موس ــەدوای مردن ــت ل ــە دەبێ ــی ئەم ــرد. بۆچ نەدەک
یــەزدان تەنانــەت ئــەوەی بــە موســا گــوت کــە گەلــی ئیرسائیــل بەزوویــی لــە ڕێگــەی 
ــان  ــینا لەگەڵی ــە شــاخی س ــە ل ــە دەشــکێنن ک ــەو پەیامن ــتییەوە ئ ســەرپێچی و بتپەرس
ــا تــۆ لەگــەڵ باوباپیرانــت ســەردەنێیتەوە، جــا ئــەم گەلــە هەڵدەســنت  بەســتی: «ئەوەت
و لەشفرۆشــی لەگــەڵ خوداوەنــدە  بێگانەکانــی ئــەو خاکــە دەکــەن کــە دەچنــە نــاوی. 
ئــەوان وازم لــێ دەهێنــن و ئــەو پەیامنــەم دەشــکێنن کــە لەگەڵیــان بەســتوومە» 

(دواوتــار ٣١: ١٦؛ ٣١: ٢٤- ٢٩). 
ــەم دەقــە بەڕوونــی پێــامن دەڵێــت کــە گەلــی ئیرسائیــل گوێڕایەڵــی  کۆنتێکســتی ئ

پەیامنــی خــودا نابــن و ناتوانــن. 
هەروەهــا ئێمــەش ناتوانیــن! ئێمــەش وەکــو ئــەوان بــەر نەفرەتــی خــودا کەوتوویــن، 
نــەک بەرەکەتەکانــی. شــەریعەتی یــەزدان داوای گوێڕایەڵیــی تــەواو دەکات، بــەاڵم 
نیــەت و خواســتی دڵــی گەلــی ئیرسائیــل و ئێمــەش پــڕە لــە گونــاە و حــەزی لــە خراپەیــە 
ــتهێنانی  ــۆ بەدەس ــە ب ــدی ئێم ــە ئومێ ــار ٣١: ٢١). تاک ــوون ٦: ٥؛ ٨: ٢١؛ دواوت (پەیداب
بەرەکــەت ئەوەیــە کــە کەســێکی دیکــە بەتــەواوی گوێڕایــەڵ بێت کــە ئێمــە نەمانتوانی، 
ــن،  ــایانی بووی ــەرپێچیامنەوە ش ــۆی س ــە بەه ــە ئێم ــت ک ــە هەڵبگرێ ــەو نەفرەت وە ئ
هەروەهــا دڵــی نوێــامن پــێ ببەخشــێت تاکــو گوێڕایەڵــی فەرمانەکانــی خــودا بیــن و 

جێبەجێیــان بکەیــن.
موســا دەیزانــی کــە گەلــی خــودا پێویســتییەکی زۆریــان بــە پەیامنێكــی نوێیــە. وە لــە 
ڕاســتیدا (دواوتــار ٢٩ – ٣٠) بەتایبەتــی باســی ئــەوە دەکات! موســا بــە ئومێــدەوە چــاوی 
ــان  ــان و دڵــی نەوەکەت ــان دڵــی خۆت ــووی دوور دەکــرد: «یەزدانــی پەروەردگارت ــە داهات ل
خەتەنــە دەکات، تاکــو یەزدانــی پەروەردگارتــان پــڕ بــە دڵ و لــە ناختانــەوە خۆشــبوێت بــۆ 



110

ئــەوەی بژیــن» (دواوتــار ٣٠: ٦؛ یەرمیــا ٣١: ٣٣؛ ٣٢: ٣٩- ٤٠؛ حزقیێــل ١١: ١٩؛ ٣٦: ٢٦- ٢٧؛ 
کۆلۆســی ٢: ١١). خــودا لــە داهاتــوودا پەیامنێكــی نوێ لەگــەڵ گەلەکەیــدا دادەمەزرێنێت. 
ــا  ــو موس ــی وەک ــت، پێغەمبەرێك ــێك دێ ــە! کەس ــر بەڕێوەی ــرتی زیات ــی خۆش هەواڵ
(دواوتــار ١٨: ١٥، ١٨؛ لۆقــا ٧: ١٦) کــە بــە تــەواوی دڵ و گیــان و بیــر و هێزیــەوە 
ــا ٥: ١٧)؛  ــە دی (مەت ــەریعەت دێنێت ــی ش ــت؛ داواکارییەکان ــەزدان دەبێ ــی ی گوێڕایەڵ
ــاوی  ــا ٢٢: ٢٠). ن ــتەبەر دەکات (لۆق ــەی دەس ــۆ گەلەک ــوێ ب ــی ن ــی پەیامنێک بەرەکەت

ــت.  ــا دەبێ عیس
بــەاڵم بــۆ ئــەوەی عیســا بتوانێــت ئــەم بەرەکەتانــە بــۆ گەلەکــەی مســۆگەر بــکات، دەبوا 
بەرگــەی نەفرەتــی ئەوانــی بگرتبــا. پۆڵــس لــە نامەکەیــدا بــۆ گەالتیــا، ئامــاژە بــە (دواوتــار 
٢٧: ٢٦) دەکات و دەڵێــت: «هەمــوو ئەوانــەی پشــت بــە کــرداری شــەریعەت دەبەســنت، 
لەژێــر نەفرەتــن، چونکــە نــوورساوە: هەرکەســێک لــە هەمــوو نــوورساوی پەڕتووکەکانــی 

تــەورات نەچەســپێت بــۆ پەیڕەوکــردن، نەفــرەت لێکــراوە» (گەالتیــا ٣: ١٠). 
ــە جێگــەی  ــە پۆڵــس دەڵێــت، عیســای مەســیحی ڕاستودروســت لەســەر خــاچ ل بۆی
ــە  ــەوەی ل ــەوە، ب ــەریعەت کڕیی ــی ش ــە نەفرەت ــەی ل ــیح ئێم ــم درا: «مەس ــە حوک ئێم
پێناومانــدا بــووە نەفــرەت، چونکــە نــوورساوە: هەرکەســێک لەســەر دار هەڵبوارسێــت 
نەفــرەت لێکــراوە. ئــەو ئێمــەی کڕییــەوە بــۆ ئــەوەی لــە ڕێگــەی عیســای مەســیحەوە 
ــی ڕۆحــی  ــاوەڕەوە بەڵێن ــۆی ب ــو بەه ــت، تاک ــەوەکان بێ ــۆ نەت ــم ب ــی ئیرباهی بەرەکەت

ــا ٣: ١٣- ١٤).  ــتبهێنین» (گەالتی ــرۆز بەدەس پی
ئینجیلــی خۆشــگوزەرانی و پەیامــە هەڵــە و پووچەکانــی دیکــە وا دەکــەن کــە خــۆت 
بکەیتــە کارەکتــەری ســەرەکی کتێبــی پیــرۆز، بــەاڵم لەڕاســتیدا هەمــووی ســەبارەت بــە 

مەســیحە.

«خودا لەسەر تەختی پیرۆزی خۆی دادەنیشێت» (زەبوورەکان ٤٧: ٨)
ــە  ــان ل ــابوونی خودام ــی پاش ــتە و گرنگ ــی بەرجەس ــوار، بابەت ــێ و چ ــە وەرزی س ل

ــوورەکان: ــیپارەی زەب ــەی س ــەم ئایەتان ــە ئ ــە، بڕوان ــۆ منوون ــی. ب ــرۆزدا بین ــی پی کتێب
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«خودا پاشایەتی نەتەوەکان دەکات، 
خودا لەسەر تەختی پیرۆزی خۆی دادەنیشێت» (زەبوورەکان ٤٧: ٨).

ــە  ــۆ هەمــوو گــەالن» کــە ب ــۆ هەمــوو جیهــان، «ب ــوورەکان ٤٧) داوکارییەکــە ب (زەب
ــەزدان بکــەن (٤٧: ١). بۆچــی؟ خۆشــییەوە ستایشــی ی

«چونکە یەزدانی هەرەبەرز بە سامە، 
پاشایەکی گەورەیە بەسەر هەموو زەوییەوە» (زەبوورەکان ٤٧: ٢).

دەبێــت هەمــوو زەوی ستایشــی یــەزدان بکــەن چونکــە ئــەو گەورەتریــن و مەزنرتیــن 
ــوورەکان ٤٧: ٦- ٧)دا  ــە (زەب ــە ل ــان پێکهات ــە هەم ــە. ئێم ــەری زەویی ــای سەرتاس پاش
دەبینیــن. ئایەتــی شــەش داواکارییــە بــۆ گوتنــی هۆنــراوەی ســتایش و ئایەتــی حــەوت 

باســی هۆکارەکــەی دەکات: «چونکــە خــودا پاشــای هەمــوو زەوییــە». 
ئەمەش دەمانگەیەنێت بە (زەبوورەکان ٤٧: ٨):

«خودا پاشایەتی نەتەوەکان دەکات،
خودا لەسەر تەختی پیرۆزی خۆی دادەنیشێت.»

ــە.  ــڕەوای هەمــوو گــەل و نەتەوەکان ــە فێرمــان دەکات کــە خــودا فەرمان ــەم ئایەت ئ
ســەرەڕای کەللەڕەقــی و سەرســەختبوونیان، خــودا فەرمانڕەواییــان دەکات. پیرۆزەکــەی 
دەکات.  پاشــایەتی  یــەزدان  دادەنیشــێت.  پیرۆزەکــەی  تەختــە  لەســەر  ئیرسائیــل 
پاشــایەتیکردنی جیهــان لــە الیــەن خــوداوە یەکێکــە لــە بابەتــە ســەرەکییەکانی ســیپارەی 
زەبــوورەکان. لــە ڕاســتیدا تــەواوی بەشــەکان ئــەم کۆرســە نایابــە دووپــات دەکاتــەوە: 

«یــەزدان پاشــایەتی دەکات» (زەبــوورەکان ٩٣: ١؛ ٩٧: ١؛ ٩٩: ١).

«یەزدان خودایەکی گەورەیە،

پاشایەکی گەورەیە بەسەر هەموو خوداوەندەکانەوە» (زەبوورەکان ٩٥: ٣)

ئەگــەر هەندێــک بکشــێینەوە، دەبینیــن کــە چــۆن بابەتــی پاشــابوونی خــودا تیشــک 
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دەخاتــە ســەر کێشــەی گونــاه. کتێبــی پیــرۆز لــە (پەیدابــوون ٣) بــەوالوە باســی 
ــو  ــەوان وەک ــۆ دەکات دژی خــودا؛ ئ ــان ب ــە خەمــی ســەرپێچیی گەالمن ــڕ ل ــی پ چیرۆک
پاشــا ستایشــی یــەزدان ناکــەن. ئــەم یاخیبوونــە جیهانییــە بــە ڕوونــی لــە پالنــە پــڕ لــە 
شــاناز و لووتبەرزییەکــەی بنیاتنانــی قوللــەی بابلــدا دەردەکەوێــت (پەیدابــوون ١١: ١- 
٩): «هەروەهــا گوتیــان: وەرن، بــا شــارێک بــۆ خۆمــان دروســتبکەین لەگــەڵ قوللەیــەک 
ــو بەســەر  ــان دروســتدەکەین، تاک ــۆ خۆم ــدات. ناوێکیــش ب ــە ئاســامن ب ــە ســەری ل ک
ــە  ــەوڵ و کۆشش ــودا ه ــوون ١١: ٤). خ ــن» (پەیداب ــەرت نەبی ــدا پ ــوو ڕووی زەوی هەم
گوناهبارەکانــی بابلــی پووچــەڵ کــردەوە و لــە جێگــەی ئــەوە ئەبرامــی دەستنیشــان کــرد 
و بەڵێنــی دا لــە ڕێگــەی ئــەوەوە ناوێکــی مــەزن بــۆ خــۆی دروســت دەکات (پەیدابــوون 
١٢: ١- ٣). وە لــە ئەنجامــدا هەمــوو گەالنــی جیهــان لــە ڕێگەی خێزانەکــەی ئیرباهیمەوە 

ــوون ١٧: ٤- ٦: ٢٢: ١٧- ١٨).  ــن (پەیداب ــدار دەب بەرەکەت
ــە  ــەو بەڵێن ــاژە ب ــدا ئام ــا ئایەتی ــە کۆت ــوورەکان ٤٧) ل ــە (زەب جێگــەی سەرســامییە ک

ــم) دراوە: ــرام (ئیرباهی ــە ئەب ــە ب دەکات ک
«سەروەرانی گەالن وەک گەلی خودای ئیرباهیم کۆبوونەوە،

چونکە پاشاکانی زەوی هی خودان، ئەو پایەی زۆر بەرزبووەوە (٤٧: ٩). 
ئــەم زەبــوورە ئامــاژە بــە ڕۆژگارێــک دەکات کــە هەمــوو گــەالن وەکــو پاشــای هەمــوو 
جیهــان، دان بــە یەزدانــی ئیرسائیلــدا دەنێــن. وە لــەوەش زیاتــر، خــودی گــەالن لێــرەدا بــە 
«ســەروەرانی گــەالن» ناویــان هاتــووە کــە «وەکــو گەلــی خــودای ئیرباهیــم» کــۆ دەبنەوە.

ســیپارەی زەبــوورەکان بــەو پاشــایانە دەســتپێدەکات کــە ڕقیــان لــە یــەزدان و 
ــوورەکان ٤٧: ٨- ٩) باســی  ــەاڵم (زەب ــوورەکان ٢: ١- ٣). ب دەستنیشــانکراوەکەیەتی (زەب
ڕۆژگار و ســەردەمێکامن بــۆ دەکات کــە پاشــا و ســەروەرانی گــەل و نەتــەوەکان ســوپاس 
و ستایشــی پــەروەردگار دەکــەن، ئــەوەی کــە لەســەر تەختــی پاشــایەتی دادەنیشــێت. 
وە ئەمــەش ڕێــک ئــەو شــتەیە کــە ئێمــە لــە دەرەنجامــی کتێبــی پیــرۆزدا دەیبینیــن، لــە 
بینینەکــەی تەختــەی پاشــایەتی خــودا لــە (ئاشــکراکردن ٤ – ٥). یۆحەنــا تەختی پاشــایەتی 
خــودا لــە ئاســامن دەبینێــت، تەختــی پاشــایەتی پیرۆزەکــە، یەزدانــی پــەوەردگاری 
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هەرەبەتوانــا، ئــەوەی کــە «هەبــووە و هەیــە و دێــت (ئاشــکراکردن ٤: ٨). وە یۆحەنــا لــە 
(ئاشــکراکردن ٥)، گوێــی لــە گۆرانییــە نوێیەکــە دەبێــت لەبــارەی شــێرەکە و بەرخەکــە کــە 

لەســەر تەختــی پاشــایەتی دانیشــتووە. ئــەو شــایانی ســوپاس و ستایشــە. بۆچــی؟
«چونکە تۆ سەربڕایت و بە خوێنی خۆت خەڵکت بۆ خودا کڕییەوە،

لە هەموو خێڵ و زمان و گەل و نەتەوەیەک» (ئاشکراکردن ٥: ٩). 
پەرســتنی گــەل و نەتــەوەکان لــە الیــەن خوێنــی بەرخەکــەوە کڕدرایــەوە کــە 

دانیشــتووە.  پاشــایەتی  تەختــی  لەســەر  و  دەکات  فەرمانڕەوایــی 
ــودای  ــی خ ــا نایاب ــی ئەوه ــەر کارێک ــە هەمب ــی ل ــی خەڵك ــەوە و وەاڵم ــەی کاردان ئ
مەزنــدا چییــە؟ وەاڵمەکەیــامن لــە (ئاشــکراکردن ٥: ١٣)دا دەســت دەکەوێــت کــە دەڵێت:

«هەمــوو بوونەوەرێکــی ئاســامن و زەوی و ژێــر زەوی و نــاو دەریــاش، هەمــوو 
ــوت: ــتم دەیانگ ــوون، بیس ــدا ب ــەی لەوێ ئەوان

بــا ســتایش و ڕێــز و شــکۆ و توانــا، بــۆ دانیشــتووی ســەر تەختەکــە و بەرخەکــە بێــت، 
هەتاهەتایە!»

ــاف  ــادییەوە هوت ــاواری ش ــە ه ــەوەکان «ب ــەل و نەت ــوو گ ــە هەم ــت ک ــک دێ ڕۆژێ
ــەی  ــە جێگ ــە ل ــەی ک ــەو بەرخ ــۆی ئ ــوورەکان ٤٧: ١)، بەه ــن» (زەب ــودا بکێش ــۆ خ ب
ئــەوان ســەربڕدرا. بەرخــی خــودا کــە فەرمانڕەوایــی دەکات و لەســەر تەختــی پاشــایەتی 
خــودا دادەنیشــێت، پاداشــتی ئازارچەشــتنەکەی وەردەگرێــت کــە بریتییــە لــە ستایشــی 
هەتاهەتایــی لــە الیــەن هەمــوو گــەالن و خۆشەویســتییەکی پــڕ لــە خۆشــیی لــە الیــەن 

ــەوە.  هەمــوو نەتەوەکان

«ڕۆڵە، ئەگەر قسەکانم وەربگریت» (پەندەکانی سلێامن ٢: ١- ٦)
دەتوانیــت  دیکــە  لەوانــەی  ئاســانرت  کــۆن  پەیامنــی  بەشــەکانی  لــە  هەندێــک 
ــتەوخۆ  ــبینییەکی ڕاس ــە، پێش ــۆ منوون ــیحەوە. ب ــای مەس ــە عیس ــت ب ــتی بکەی پەیوەس
لەبــارەی مەســیحەوە بەالمانــەوە ئاســانرتە لــە بەشــێكی ســیپارەی پەندەکانــی ســلێامن. 
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کەواتــە چــۆن پەڕتووکــی دانایــی (پەندەکانــی ســلێامن) پەیوەنــدی هەیــە بــە 
مەســیحەوە؟ بــا بڕوانینــە (پەندەکانــی ســلێامن ٢: ١- ٦):

«ڕۆڵە، ئەگەر قسەکانم وەربگریت، 
فەرمانەکانم لەالی خۆت هەڵبگریت، 

هەتا گوێ بدەیتە دانایی و 
دڵت بدەیتە تێگەیشنت، 

ئەگەر بانگی پەیربدن بکەیت و 
دەنگ بۆ تێگەیشنت هەڵبڕیت، 
ئەگەر وەک زیو داوات کرد و 

وەک خشڵی شاردراوە بەدوایدا گەڕایت، 
ئەوسا لە واتای لەخواترسی دەگەیت و 

ناسینی خودا دەدۆزیتەوە، 
چونکە یەزدان دانایی دەبەخشێت، 

زانیاری و تێگەیشتنیش لە دەمی ئەوە».
بابەتــی ســەرکی ئــەم دەقــە وا دیــارە ئەوەیــە کــە بەڕاســتی بــەدوای داناییــدا 
ــی»  ــە، «دانای ــەم دەق ــی ئ ــت دەبەخشــێت. بەپێ ــودا پێ ــدا خ ــە ئاکام ــت، وە ل بگەڕێی
هاوتەریبــە لەگــەڵ «زانیــاری و تێگەیشــنت» (٢: ٥). بــە واتایەکــی دیکــە، (پەنــدەکان ٢: 
١- ٦) بــە درێــژی باســی (پەنــدەکان ١: ٧) دەکات کــە دەڵێــت: «لەخواترســی ســەرەتای 
زانیارییــە». دانایــی – تــرس لــە خــودا – لــە گــەڕان و گوێگرتنێکــی پــڕ لــە گەرموگوڕییەوە 

بــۆ «وشــە و فەرمــان و تێگەیشــنت»ی بــاوک دەســت دەکەوێــت.
بــا هەندێــک بکشــێیەوە و بزانیــن چــۆن ئــەم پەنــدە لەنێــو چیرۆکــی کتێبــی پیــرۆزدا 
جێگــەی دەبێتــەوە. لــە (پەنــدەکان ١: ١)ەوە بۆمــان دەردەکەوێــت کــە پاشــا ســلێامن 
النــی کــەم بەشــی ســەرەتای ئەم ســیپارەیەی نووســیوە. ســلێامنی کــوڕی داود، بە پاشــای 
ئیرسائیــل دەستنیشــان کــرا. یــەزدان بەڵێنــی بــە داود دا کــە کــوڕی ئــەو فەرمانڕەوایــی 
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ــی  ــی جیهان ــوو گەالن ــۆ هەم ــەوە، وە لەوانیشــەوە ب ــودا دەگوزاێت ــی خ ــۆ گەل ــودا ب خ
دەگوازێتــەوە. دەبێــت گــەالن چــاو لــە ئیرسائیــل بکــەن – کــە پاشــایەکی دانــا بەڕێــوەی 
ــار ١٧: ١٨- ٢٠) – وە  ــان لەســەر وشــەی خــودا دەکات (دواوت ــە ڕام ــە ڕۆژان ــات ک دەب

ســەرنج بدەنــە گەلێکــی دانــا و تێگەیشــتوو (دواوتــار ٤: ٦). 
کەواتــە لــە ســیپارەی پەندەکانــی ســلێامن، دەبینیــن کــە خــودا بەتایبەتــی کوڕەکــەی، 
ــی  ــەوە فەرمانڕەوای ــە دانایی ــەوەی ب ــۆ ئ ــان دەکات ب ــا دەستنیش ــلێامنی پاش ــە س وات

ــدەکان ١: ٨): ــە (پەن ــکات. بڕوان ــی دیکــەی ب کوڕەکان
«ڕۆڵە، گوێ لە تەمبێکردنی باوکت بگرە و 

فێرکردنی دایکت پشتگوێ مەخە».
ئــەم داناییــە باوکانەیــە لــە (پەنــدەکان ٢: ١- ٦)دا ئامــاژەی پێکــراوە، کــە بــە «ڕۆڵــە» 

دەســتپێدەکات. بــەاڵم ئــەم دەقــە چــۆن ئامــاژە بــە مەســیح دەکات؟
یەکــەم، ئــەم دەقــە لــە ڕێگــەی نووســەرەکەیەوە باســی مەســیح دەکات. ســلێامنی 

کــوڕی داود، ئاماژەیــە بــۆ کــوڕی ڕاســتەقینەی داود کــە هێشــتا نەهاتــووە. 
دووەم، ســەرنجی بابەتــی دانایــی کتێبــی پیــرۆز بــدە، وە ئــەوەی کــە چــۆن ئامــاژە بــە 
پاشــای داهاتــوو لــە نــەوەی داودەوە دەکات. بێگومــان ســلێامن بــە دانایــی و ژیرییەکــی 
زۆر بەناوبانــگ بــو. «خــودا دانایــی و تێگەیشــتنێکی زۆر زۆری دایــە ســلێامن، هەروەهــا 
ــاری دەریایــە. دانایــی ســلێامن زیاتــر  مێشــکێکی فــراوان وەک ئــەو ملــەی لەســەر کەن
بــوو لــە دانایــی هەمــوو خەڵکــی ڕۆژهــەاڵت و هەمــوو دانایــی میرسییــەکان» (یەکــەم 

پاشــایان ٤: ٢٩- ٣٠). 
ــەت  ــەی تەنان ــە داناییەک ــت ک ــر دەبێ ــا و ژی ــی دان ــش کوڕێک ــیحی بەڵێندراوی مەس
لــە هــی ســلێامنیش زیاتــر دەبێــت. ئــەم کــوڕە وەکــو ئــەو کەســە وەســف کــراوە کــە 

ــی و تێگەیشــنت لەســەری دەنیشــێتەوە: ڕۆحــی دانای
«چڵێک لە بنەداری یەسا دەردەچێت، 
لقێکی نوێ لە ڕەگەکەیەوە دەڕوێت. 
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ڕۆحی یەزدان لەسەری دەنیشێتەوە، 
ڕۆحی دانایی و تێگەیشنت، 

ڕۆحی ڕاوێژ و ئازایەتی، 
ڕۆحی زانین و لەخواترسی» (ئیشایا ١١: ١- ٢؛ ئیشایا ٥٠: ٤- ٥). 

کەواتــە کاتێــک کــە دێینــە ســەر پەیامنــی نــوێ، دەبینیــن کــە عیســای مەســیح وەکــو 
منداڵێکــی پــڕ لــە دانایــی باســی لێــوە کــراوە: «منداڵەکــەش گەشــەی دەکــرد و بەهێــز 
دەبــوو، پڕبــوو لــە دانایــی» (لۆقــا ٢: ٤٠). عیســا تامــەزرۆی ئــەوە بــوو کــە لــە ماڵــی 
باوکیــدا بێــت (لۆقــا ٢: ٤٩). دواتــر بەڕوونــی بــەراوردی خــۆی و ســلێامن دەکات، کاتێک 
دەفەرموێــت: «شــاژنی باشــوور لــە ڕۆژی لێپرســینەوەدا لەگــەڵ ئــەم نەوەیــە لــە مــردن 
هەڵدەســتێتەوە و تاوانبــاری دەکات، چونکــە لەوپــەڕی زەوییــەوە هــات بــۆ گوێگرتــن 
لــە دانایــی ســلێامن. ئەوەتــا لــە ســلێامن مەزنــرت لێرەیــە» (مەتــا ١٢: ٤٢؛ لۆقــا ١١: ٣١). 
دوای ئــەوەی کــە عیســا لــە کەنیشــت فێرکردنــی پێشــکەش کــرد، ئامادەبــووان پێیــان 
گــوت: «ئەمــە ئــەم دانایــی و پەرجووانــەی لەکــوێ بــوو؟» (مەتــا ١٣: ٥٤). پۆڵســی نێردراو 
پێــامن دەڵێــت کــە مەســیح هێــز و دانایــی خودایــە (یەکــەم کۆرنســۆس ١: ٢٤)، هەروەهــا 

«لــە ئــەودا هەمــوو گەنجینــەی دانایــی و زانیــاری شــاردراوەتەوە» (کۆلۆســی ٢: ٣). 
تێگەیشــتنێکەوە  بــە  دەبێــت  ســلێامن  پەندەکانــی  ســیپارەی  تــەواوی  کەواتــە 
ــتەبەری  ــت دەس ــرۆز دەتوانێ ــی پی ــی کتێب ــی بەپێ ــا یەزدانناس ــە تەنه ــەوە ک بخوێرنێت
ــە. ئەمــە  ــە و دانایــی ســلێامنی هەی ــە کــە عیســا کــوڕی خودای ــکات، ئەویــش ئەوەی ب
ــداڵ  ــە عیســای من ــن ک ــدا دەبینی ــی نوێ ــە پەیامن ــەوە، چونکــە ل ــو دەقەکەمان ــە نێ دێت
داوای داناییەکــی لــەو شــێوەیەی لــە باوکــی دەکــرد: «دوای ســێ ڕۆژ لــە حەوشــەکانی 
پەرســتگادا دۆزیانــەوە، بینییــان لەنــاو مامۆســتایان دانیشــتووە، گوێیــان لــێ دەگرێــت 
ــنت و  ــە تێگەیش ــوو، ل ــی ڕاگرتب ــان لێ ــەی گوێی ــوو ئەوان ــدەکات. هەم ــیاریان لێ و پرس
ــەریعەت  ــتایانی ش ــەت مامۆس ــا ٢: ٤٦- ٤٧). تەنان ــوون» (لۆق ــام ب ــی سەرس وەاڵمەکان

ــوو.  ــاڵ هەیب ــای دوازدە س ــە عیس ــەی ک ــەو دانایی ــامبوون ب سەرس
ئەگــەر ئێمــە لەگــەڵ مەســیح یەکــامن گرتبێــت، ئــەوا دەزانیــن کــە بووینەتــە ڕۆڵــەی 
ئــەو. ئەگــەر لەگــەڵ مەســیح یەکــامن گرتبێــت، ئــەوا دەزانیــن کــە ســیپارەی پەنــدەکان 
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تەنهــا ئامــۆژگاری کردەییــامن پــێ نــادات، بەڵکــو یارمەتیــامن دەدات کــە بزانیــن چــۆن 
لــە ترســی یەزدانــدا بژیــن و پاشــان وەکــو ڕۆڵــەی خــودا بــە ڕێگەکانــی ئــەودا بڕۆیــن، 

بــۆ ئــەوەی ئێمــەش وەکــو مەســیح داناییــامن زیــاد بێــت و بەرەکەتدارتــر بیــن. 
دانایــی خــودا بەهــادار و بەنرخــە. دەبێــت بەدوایــدا بگەڕێیــن، چونکــە وەکــو گەنجینە 
ــت  ــا، دەبێ ــتامن هێن ــرد و بەدەس ــان ک ــەر پەیدام ــدەکان ٢: ١- ٥). وە ئەگ ــە (پەن بەنرخ

خــودا شــکۆدار بکەیــن، چونکــە تەنهــا ئــەو دانایــی دەبەخشــێت (پەنــدەکان ٢: ٦). 
ــا بڕوانینــە دوو چیرۆکــی ئاشــنای ئینجیلــی پیــرۆز و دەقێــک لــە نامــەی  ئێســتاش ب

پۆڵــس بــۆ کۆلۆســییەکان. 

«هاتە الیان، بەسەر دەریاچەکەدا ڕۆیشت» (مەرقۆس ٦: ٤٥- ٥٢)
هۆیــەوە  بــەو  کــە  دا  ئەنجــام  پەرجــووی  چەندیــن  عیســا   ،(٦ (مەرقــۆس  لــە 
ناســنامەکەی وەکــو کــوڕی خــودای زینــدوو دەرکــەوت. نانــی پێنــج هــەزار کەســی دا 
(٦: ٣٠- ٤٤) و نەخۆشــی چــاک کــردەوە (٦: ٥٣- ٥٦). لەنێــو ئــەم دوو پەرجــووەدا، 
پەرجووێکــی دیکــەی عیســا هەیــە کــە ئەویــش ڕۆیشــنت بــوو بەســەر دەریاچەیــەدا (٦: 
ــن:  ــاڕوون و سەرلێشــێوێن دەبینی ــەک ن ــا ڕادەی ــی هەت ــەم وەرزەدا، وتەیەک ٤٥- ٥٢). ل
«کــە بینــی قوتابییەکانــی بەهــۆی ســەوڵ لێدانــەوە مانــدوو بــوون، چونکــە ئاراســتەی 
ڕەشــەباکە پێچەوانــە بــوو، لــە بەرەبەیــان هاتــە الیــان، بەســەر دەریاچەکــەدا ڕۆیشــت 

ــت» (٦: ٤٨).  ــان تێبپەڕێ ــتی لێی و ویس
ــە کێشمەکێشــدا  ــە ل ــی دێــت ک ــە ئاراســتەی قوتابییەکان ــەدا ب عیســا بەســەر ئاوەک
ــە!  ــو و دێوەزمەی ــی خێ ــان زان ــنەوە. وای ــا بناس ــی عیس ــی نەیانتوان ــوون. قوتابییەکان ب
ــەو کەســەی  ــەو ڕاســتییەی کــە ئ ــە ســەر ئ ــەاڵم بۆچــی مەرقــۆس ســەرنجامن دەخات ب
«هاتــە الیــان، بەســەر دەریاچەکــەدا ڕۆیشــت»، هەروەهــا «ویســتی لێیــان تێبپەڕێــت»؟ 

ــەوە.  ــۆ ڕوون دەکات ــەم پرســیارەمان ب ــرۆز وەاڵمــی ئ یەزدانناســی بەپێــی کتێبــی پی
مەرقــۆس ئامــاژە بــە دەقەکانــی پەیامنــی کــۆن دەکات کــە ناســنامەی ڕاســتەقینەی 
عیســا بــۆ خوێنەرەکانــی ڕوون دەکاتــەوە. زۆربــەی کتێبــە ڕاڤەکارییەکانــی کتێبــی پیــرۆز 
ــەوەی کــە  ــەران دەدەن ل ــی خوێن ــەکان لەخــۆ دەگــرن کــە یارمەت ســەرچاوە هاوتەریب
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ســەرنجی ئــەو ئاماژانــەی پەیامنــی کــۆن بــدەن، بۆیــە خوێندنــەوەی ئــەو ســەرچاوانە 
ــەکان  ــە کانۆنیی ــی ســەرنجێکی پەیوەندیی ــە کورت ــا ب ــە خــووی هەمیشــەییت. ب ــە ب بک

بدەیــن. 
وشــەی «تێپەڕبــوون» زۆر جــار لــە پەیامنــی کۆنــدا وەک وەســف و باســی دەرکەوتنی 
خــودا بــۆ مــرۆڤ بەکارهاتــووە. یــەزدان لــە کێــوی ســینا وەاڵمــی داواکارییەکــی موســای 
دایــەوە کــە شــکۆی خودایەتییەکــەی لەبەردەمــی تێدەپەڕێــت (دەرچــوون ٣٣: ١٧- ٢٣؛ 
٣٤: ٦). خــودا فەرمــووی کــە لەبــەردەم موســا «تێدەپەڕێــت» بــۆ ئــەوەی ناڕاســتەوخۆ 
ــە  ــەس نیی ــت: «ک ــەزدان دەفەرموێ ــە ی ــدات، چونک ــان ب ــۆی نیش ــکۆمەندییەکی خ ش

مببینێــت و بژیێــت» (دەرچــوون ٣٣: ٢٠). 
یــەزدان لەبــەردەم ئەلیاســی پێغەمبەریشــدا تێپــەڕی: «وا یــەزدان تێدەپەڕێــت. ئینجــا 
ــەزدان  ــەردەم ی ــەبەردەکانی لەب ــرد و تاش ــەق ک ــی ش ــز چیاکان ــەزن و بەهێ ــی م بایەک

شــکاند» (یەکــەم پاشــایان ١٩: ١١). 
ــیپارەی  ــە س ــە ل ــە ک ــۆس ٦: ٤٨)ەوە هەی ــە (مەرق ــۆن ب ــەی کان ــی دیک پەیوەندییەک

ــووە:  ــدا هات ئەیوب
«جا چۆن مرۆڤ لەبەرچاوی خودا ڕاستودروست دەبێت؟ 

ئەگەر بیەوێت مشتومڕی لەگەڵ بکات، 
ناتوانێت وەاڵمی یەک لە هەزار بداتەوە. 

خودا گەورەیە بە دانایی و لە توانادا زۆر بەهێزە.
کێ هەیە دژایەتی کردبێت و بە سەالمەتی دەرچووبێت؟ 

هەژێنەری چیاکانە بێ ئەوەی بەخۆیان بزانن، 
ئەوەی لە کاتی تووڕەییدا سەرەوژێریان دەکات.

زەوی لە جێی خۆی لەق دەکات، 
جا کۆڵەکەکانی دەخاتە بوومەلەرزە. 
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فەرمان بە خۆر دەدات، کە هەڵنەیەت، 
بە ئەستێرەکانیش کە نەدرەوشێنەوە.

خۆی بە تەنها ئاسامنی لێک کردووەتەوە، 
بەسەر شەپۆلەکانی دەریادا ڕۆیشتووە.

دروستکەری کەلووەکانی ورچ و ڕاوچی و 
حەوتەوانە و ئەو کەلووانەی کە لە باشووری زەوی دەبیرنێن.

کاری مەزنی بەم جۆرەی کردووە کە لە سەرووی بیرکردنەوەن، 
هێندە پەرجوو کە لە ژماردن نایەن.
کاتێک بەسەرمدا دەڕوات نایبینم، 

کاتێک تێدەپەڕێت هەستی پێ ناکەم!» (ئەیوب ٩: ٢- ١١).

سەرنجی ئەوە بدە کە خودای بەدیهێنەر ئەوەیە کە:
«کاری مەزنی بەم جۆرەی کردووە کە لە سەرووی بیرکردنەوەن، 

هێندە پەرجوو کە لە ژماردن نایەن» (١٩: ١٠). 
تەنهــا ئــەو فەرمــان بــە خــۆر و ئەســتێرەکان دەکات. وە مایــەی سەرســامییە کــە ئــەو 
ــەم وەســف و  ــادا دەڕوات. ئ ــە بەســەر شــەپۆڵەکانی دەری ــەو کەسەیشــە ک ــان ئ هەم
باســە مەزنــەی خــودا لــە ئایەتــی ١١، پەیوەنــدی هەیــە بــە دانپێدانانێکــی بێفیزانــەوە:

«کاتێک بەسەرمدا دەڕوات نایبینم، 
کاتێک تێدەپەڕێت هەستی پێ ناکەم». 

بــە واتایەکــی دیکــە، ئــەم خــودا بــێ ئەنــدازە شــکۆدارە لــە ســەرووی تێگەیشــنت و 
ــە درک و تێگەیشــتنی ئێمــە بــەدەرە.  درککردنــی مرۆڤەوەیــە. شــکۆی خــودا ل

ئــەم پەیوەندییــە کانۆنییانــە چ واتایەکیــان هەیــە بــۆ تێگەیشــنت لە (مەرقــۆس ٦: ٤٨)؟ 
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ــی  ــای خودایەت ــاودا، دەرخــەری شــکۆ و توان ــدە ڕۆیشــتنی عیســا بەســەر ئ هــەر چەن
عیســایە، بــەاڵم قوتابییــەکان هــەر نەیانتوانــی بەتــەواوی لێــی تێبگــەن و بیناســن 
(مەرقــۆس ٦: ٥١- ٥٢). بــەاڵم ئــەو وشــانەی عیســا کــە قوتابییەکانــی ئــارام کــردەوە – 
«ورەتــان بــەرز بێــت، ئــەوە منــم. مەترســن» (مەرقــۆس ٦: ٥٠) – هەمــان ئــەو نــاوەی 
خــودای ئیرباهیــم و ئیســحاق و یاقوبــە کــە لــە الی دەوەنــە گڕگرتووەکــەدا بــۆ موســا 

ــوون ٣: ١٤).  ــەوت (دەرچ دەرک

ــەروەردگارە و  ــە پ ــێنێت، ک ــوڕی خــودا دەناس ــە ک ــۆس عیســا ب ــەو شــێوەیە، مەرق ب
شــێوەی مرۆڤــی وەرگرتــووە. پەرجووەکانــی (مەرقۆس ٦) وەکو کەســێکی تەواو شــکۆدار 
ئامــاژە بــە عیســا دەکــەن کــە «کاری بــێ ئەنــدازە مــەزن دەکات»، کــە «شــەپۆلەکانی» 
ــارام دەکاتــەوە. وە کاتێــک کــە بــەردەوام دەبیــن لــە خوێندنــەوەی ســیپارەی  ــا ئ دەری
ــە  ــدا ک ــە کۆتایی ــە ل ــەیە ک ــەو کەس ــایە ئ ــەم عیس ــان ئ ــە هەم ــن ک ــۆس، دەبینی مەرق
بەوپــەڕی شــکۆمەندییەوە لەســەر خاچێکــی ڕۆمانــی دەردەکەوێــت (مەرقــۆس ١٥: ٣٩). 

منم شوانە دڵسۆزەکە (یۆحەنا ١٠)
لــە ئینجیلــی یۆحەنــادا دەبینیــن کــە عیســا دژی فەریســییەکان قســە دەکات 
ــە  ــوو ک ــام داب ــا ٩) ئەنج ــە (یۆحەن ــی ل ــی زۆر نایاب ــا پەرجووێک ــا ٩: ٤٠). عیس (یۆحەن
ئەویــش بەخشــینی بینایــی بــوو بــە پیاوێكــی بــە زگــامک نابینــا، وە بەردەوامــە لەســەر 
ڕوونکردنــەوەی ناســامنەکەی بــۆ فەریســییەکان کــە باوەڕیــان بــە وشــەکانی نەدەکــرد. 
ــی ١٠، عیســا چەندیــن وێنــەی پەیامنــی کــۆن بەکاردێنێــت بــۆ  بەدرێژایــی بەش
ــە  ــەردەوە ک ــەی دز و ج ــە پێچەوان ــا ب ــیحە. عیس ــەو مەس ــە ئ ــەوەی بیســەملێنێت ک ئ

ــاوزەد دەکات: ــۆزەکە» ن ــوانە دڵس ــە «ش ــۆی ب ــوون، خ ــرت هات پێش
ــدا  ــاوی مەڕەکان ــە پێن ــم شــوانە دڵســۆزەکە. شــوانی دڵســۆزیش ژیانــی خــۆی ل «من
دادەنێــت. بەکرێگیراویــش شــوانی مــەڕەکان نییــە و مەڕەکانیــش هــی ئــەو نیــن. 
گورگیــش  ڕادەکات،  و  بەجێدەهێڵێــت  مــەڕەکان  دێــت،  گــورگ  دەبینێــت  کاتێــک 
ــراوە  ــە کــرێ گی ــت، چونکــە ب ــرا هەڵدێ ــان دەکات. کاب ــات و پەرتەوازەی مــەڕەکان دەب
و خەمــی مەڕەکانــی نییــە. منــم شــوانە دڵســۆزەکە. مــەڕی خــۆم دەناســم و ئەوانیــش 
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ــۆ  ــاوک دەناســم. ژیانــم ب ــاوک دەمناســێت، منیــش ب مــن دەناســن، هــەروەک چــۆن ب
مــەڕەکان دادەنێــم. هەروەهــا مــەڕی دیکــەم هەیــە ســەر بــەم پشــتیرەیە نیــن، دەبــێ 
ــەک مێگــەل و  ــە ی ــت، جــا دەبن ــە دەنگــم دەبێ ــان ل ــم، ئەوانیــش گوێی ئەوانیــش بهێن

ــا ١٠: ١١- ١٦). ــوان» (یۆحەن ــەک ش ی
لــە کۆتاییــدا و لــە (یۆحەنــا ١٠: ١٩- ٣٠)دا عیســا دووبــارە قســە لەگــەڵ جولەکــەکان 

دەکات و دەگەڕێتــەوە بــۆ ئــەم وێنــەی شــوان/ مــەڕە و ڕایدەگەیەنێــت:
«مەڕەکانــم گــوێ لــە دەنگــم دەگــرن، منیــش دەیانناســم و ئەوانیــش بــەدوام 
دەکــەون، ژیانــی هەتاهەتاییــان دەدەمــێ و هەرگیــز لەنــاو ناچــن، کەســیش لــە دەســتم 
نایانڕفێنێــت. باوکــم کــە بــە منــی داون لــە هەمــووان گەورەتــرە، کەســیش ناتوانێــت لــە 

ــا ١٠: ٢٧- ٣٠).  ــاوک یەکیــن» (یۆحەن ــاوک بیانڕفێنێــت. مــن و ب دەســتی ب
ئــەوە کۆتــا وتــەی عیســا بــوو کــە بــووە هــۆی هاندانــی کۆتــا کاردانــەوە و وەاڵمــی 
گوێگرەکانــی: «ئــەو جولەکانــەی بەرهەڵســتی عیســایان دەکــرد بەردیــان هەڵگــرت تاکــو 

بەردبارانــی بکــەن» (١٠: ٣١). 
وا دیــارە کــە خاڵــی ســەرەکی عیســا لــەم بەشــەدا دوو الیەنــی هەیــە: «منــم شــوانە 

باشــەکە» (١٠: ١١) و «مــن و بــاوک یەکیــن» (١٠: ٣٠). 
هێــزی دوو بانگەشــەکەی عیســا و کاردانــەوەی ڕکابەرەکانــی ڕوون دەبێتــەوە، کاتێــک 
ــە.  ــە بابەتەک ــرۆزەوە دەڕوانین ــی پی ــی کتێب ــزی یەزدانناســی بەپێ ــە و لێن ــە هاوێن ــە ل ک

کەواتــە لــە (یۆحەنــا ١٠)دا چ پەیوەندییەکــی کانۆنــی دەتوانیــن دروســت بکەیــن؟ 
لــە ڕێگــەی بەکارهێنانــی ســەرچاوە هاوتەریبەکانــی کتێبــی پیــرۆزەوە بەخێرایــی 
ئەوەمــان بــۆ دەردەکەوێــت کــە عیســا چەندیــن وتــەی لــە پێشــبینییەکانی (حزقیێــل ٣٤) 
وەرگرتــووە. پــەروەردگار لێــرەدا سەرزەنشــتی شــوانی درۆزن و ڕابەرانــی ڕۆحیــی ئیرسائیــل 
دەکات و بــە حزقیێــل دەفەرموێــت: «لەســەر شــوانەکانی ئیرسائیــل پێشــبینی بکــە» (٣٤: 
٢). یــەزدان خــۆی «لــە دژی شــوانەکانە» (٣٤: ١٠)، وەک چــۆن عیســا دژی فەریســییەکانە. 
ــۆی  ــەزدان خ ــەم، ی ــەرهەڵدەدات. یەک ــل ٣٤)ەوە س ــە (حزقیێ ــە ل ــی دیک  دوو خاڵ
ــا کاوێــژ  دەبێتــە شــوانە دڵســۆزەکەی گەلەکــەی: «مــن مــەڕی خــۆم دەلەوەڕێنــم هەت
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دەکــەن، یەزدانــی بااڵدەســت دەفەرموێــت» (٣٤: ١٥). یــەزدان خــۆی شــوانایەتی 
گەلەکــەی خــۆی دەکات و دەیانلەوەڕێنێــت (٣٤: ١٤). 

دووەم، ئــەو پاشــایەش کــە لــە نــەوەی داودەوە دێــت، دەبێتــە شــوانێکی دڵســۆز بــۆ 
ــەو دەیلەوەڕێنێــت و  ــم، کــە داودی بەندەمــە، ئ ــۆ دادەنێ گەلەکــەی: «یــەک شــوانی ب
ئــەو دەبێــت بــە شــوانی. مــن یەزدانم دەبــم بــە خودایــان و داودی بەندەشــم لەنێویاندا 
دەبێــت بــە ســەرۆک، مــن یەزدانــم، ئــەوەم فەرمــوو» (٣٤: ٢٣- ٢٤). ئــەو مەســیحەی 

کــە لــە داهاتــوودا دێــت، دەبێتــە شــوانی گەلەکــەی و مەڕەکانــی دەلەوەڕێنێــت. 
کەواتــە پێشــبینییەکەی (خزقیێــل ٣٤)، ئــەم پرســیارە دێنێتــە کایــەوە: ئایــا ئــەو شــوانە 
دڵســۆزەی گەلــی خــودا کــە لــە داهاتــوودا دێــت، دەکرێــت خــودی پــەروەردگار بێــت، 
یــان پاشــایەک دەبێــت لــە نەوەکانــی پاشــا داود؟ عیســا لــە (یۆحەنــا ١٠) وەاڵمــی ئــەم 
ــە  ــدراوە، پاشــایەکە ل ــەوە. عیســا مەســیحی بەڵێن ــە دەدات ــە ڕاز و نهێنیی ــڕ ل پرســیارە پ
نەوەکانــی پاشــا داود کــە شــوانە دڵســۆزەکەی گەلەکەیەتــی. بــەاڵم عیســا لەگــەڵ باوکــی 
ئاسامنیشــدا یەکــە. ئــەو خــۆی خودایــە. بــە واتایەکی دیکــە، یــەزدان و پاشــاکەی نەوەی 
پاشــا داود هەمــان کەســن. عیســا وشــەی هەهەتایــی کــە جەســتەی پۆشــیوە (یۆحەنــا ١: 

١٤)، کــە لــە ســەرەتادا لەگــەڵ خــودا بــوو و خــۆی خــودا بــوو (یۆحەنــا ١: ١). 
ــای  ــل ٣٤)، بەڵێنێکــی دیکــەش دەدات و دەفەرموێــت: «مــن فری ــە (حزقیێ ــەزدان ل ی
مێگەلــی خــۆم دەکــەوم» (٣٤: ٢٢). ئــەم فریاکەوتــن و ڕزگارییــە چــۆن ڕوودەدات؟ 
ــوانە  ــم ش ــەوە: «من ــەم پرسیارەشــامن دەدات ــی ئ ــا ١٠) وەاڵم ــە (یۆحەن ــا ل ــان عیس دیس
دڵســۆزەکە. شــوانی دڵســۆزیش ژیانــی خــۆی لــە پێنــاوی مەڕەکانــدا دادەنێــت» (١٠: ١١). 
ــوای  ــد و هی ــدراو، ئومێ ــیحی بەڵێن ــی و مەس ــتەی پۆش ــەکە جەس ــادا، وش ــە عیس ل
(حزقیێــل ٣٤) هاتــە دی. لــە عیســادا، گەلــی خــودا شــوانە باشــەکەی خــۆی دۆزییــەوە 
– وە عیســا وەکــو شــوانێکی دڵســۆز بــەدوای گەلەکەیــدا دەگەڕێــت و نانیــان دەدات. 
وە لــە هەمــووی مەزنــرت ئەوەیــە کــە دواتــر عیســا ژیانــی خــۆی لەپێنــاوی ڕزگارکردنــی 
گەلەکەیــدا لەســەر خــاچ دادەنێــت. کەواتــە عیســا شــوانە دڵســۆزەکەیە کە بۆ هەمیشــە 

گرنگــی بــە گەلەکــەی دەدات (ئاشــکراکردن ٧: ١٧). 
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«لە دەسەاڵتی تاریکی ڕزگاری کردین» (کۆلۆسی ١: ١٢- ١٤)
دەرچوونــی گەلــی خــودا لــە میــرس لــە پەیامنــی کۆنــدا مەزنرتیــن کاری ڕزگارکردنــی 
خودایــی بــوو، لوتکــەی هێــزی دەربازکردنــی یــەزدان بــوو. نووســەرانی پەیامنــی کــۆن 
ــی  ــەوەی گەل ــۆ وەبیرهێنان ــەک ب ــو ڕێگای ــەن وک ــوون دەک ــە دەرچ ــاژە ب ــار ئام زۆر ج

خــودا کــە هیــچ شــتێک بــۆ خــودا مەحــاڵ نییــە. 
وە دەرچــوون و ڕزگارکردنــی گەلــی خــودا دەبێتــە وێنەیــەک بۆ ئــەو کارەی کە یەزدان 
لــە داهاتــوودا بــۆ گەلەکــەی ئەنجــام دەدات. دەتوانیــت ئــەم بابەتانــەی «دەرچوونــی 
ــی ئیشــایا  ــەن، بەتایبەت ــە باســی پێشــبینی دەک ــەوە ک ــیپارانەدا بخوێنیت ــەو س ــوێ» ل ن
(ئیشــایا ١١: ١١، ١٥ – ١٦؛ ١٤: ١- ٢؛ ٦٢: ١١- ١٢). ئــەوان باســی پڕۆســەی ڕزگاری 
زۆر گەورەتــر دەکــەن کــە لــە داهاتــوودا ڕوودەدات، دەزوێکــی ڕوونــاک بــە درێژایــی 

ــا ئاشــکراکردن.  نەخــش و نیــگاری کتێبــی پیــرۆزدا چــرناوە، لــە پەیدابوونــەوە هەت
ئەمــە دەمانگەیەنێــت بــە (کۆلۆســی ١: ١٢- ١٤). بــەو جــۆرەی کــە دەیبینیــن، 
پۆڵســی نێــردراو پێداگــری لەســەر ئــەم بابەتــەی دەرچــوون دەکات بــۆ ئــەوەی هانــی 
خوێنەرەکانــی بــدات کــە سوپاســی خــودای بــاوک بکــەن بەهــۆی ئــەو کارەی کــە لــە 
ڕێگــەی عیســای مەســیحی کــوڕی خۆشەویســتیەوە جێبەجێــی کرد. ئــەم ئایەتانە بەشــی 

ــزا کراوەکــەی پۆڵــس لەخــۆ دەگــرن.  کۆتایــی نوێــژ و ن
ــەاڵم  ــی ٢: ١- ٥)، ب ــد (کۆلۆس ــی دانەمەزران ــاکەی کۆلۆس ــس کڵێس ــدە پۆڵ هەرچەن
ــدا ئەنجامــی دەدا.  ــو ئەوان ــەو کارەی مــژدەی مەســیح کــە خــودا لەنێ ــوو ب دڵخــۆش ب
ــە سوپاســکردنی خــودا دەســت پێکــرد (١: ٣- ٨) و  ــە وەکــو هەمیشــە نامەکــەی ب بۆی
ــس دوای  ــتبەجێ پۆڵ ــاکە (١: ٩- ١٤). دەس ــەواوی کڵێس ــاوی ت ــەوە لەپێن ــژ و پاڕان نوێ
ئــەو نوێــژە، دەڕواتــە ســەر ڕوونکردنەوەیەکــی شــکۆدارانە دەربــارەی مەزنیــی کــوڕی 
ــرناوە  ــرناوان (١: ١٥- ١٧) و بەدیهێ ــوو بەدیهێ ــەرووی هەم ــە س ــە ل ــەوەی ک ــودا، ئ خ

نوێیەکانەوەیــە (١: ١٨- ٢٠). 
ئــەو نوێــژەی کــە لــە جێگــەی کۆلۆســییەکان دەیــکات، ســەرڕێژە لــە زایەڵــەی 

دەرچــوون: ســیپارەی 
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ــوە  ــاوی ئێ ــە پێن ــەو ڕۆژەی بیســتامن بــێ وەســتان ل ــە ئێمــەش ل ــەم هۆی ــەر ئ «لەب
نوێــژ دەکەیــن و داواکاریــن، تاکــو پڕبــن لــە زانینــی خواســتی ئــەو، بەوپــەڕی دانایــی 
و تێگەیشــتنی ڕۆحــی، تاکــو بــە شــێوەیەک بژیــن کــە شــیاوی مەســیحی خــاوەن 
شــکۆ بێــت و بــە تــەواوی جێــگای ڕەزامەنــدی ئــەو بێــت، لــە هەمــوو چاکەکارییــەک 
ــای  ــرەی توان ــیح بەگوێ ــا مەس ــەن. ب ــە بک ــودا گەش ــینی خ ــە ناس ــن و ل ــدار ب بەرهەم
ــن و  ــۆ هەمــوو دانبەخۆداگرت ــکات، ب ــان ب ــە هەمــوو هێزێــک بەهێزت شــکۆی خــۆی ب
ئارامگرتنێــک، بــە خۆشــییەوە سوپاســی خــودای بــاوک بکــەن ئــەوەی کــە وای کــرد ئێــوە 
ــدا.  ــە پاشــایەتی ڕووناکی ــرۆزی خــۆی ل ــی پی ــە میراتــی گەل ــن ل ــەش ب شایســتەی هاوب
خــودای بــاوک لــە دەســەاڵتی تاریکــی دەربــازی کردیــن و ئێمــەی بــۆ شانشــینی کــوڕە 
خۆشەویســتەکەی گواســتەوە، بەهــۆی ئەویشــەوە کڕدراینــەوە، واتــە لێخۆشــبوونی 

ــی ١: ٩- ١٤).  ــرت» (کۆلۆس ــامن وەرگ گوناه
ــە  ــە ب ــدە ئایەت ــەم چەن ــە ئ ــەی ک ــە دەقییان ــەو پەیوەندیی ــە ئ ــەوردی بڕوانین ــا ب ب

ســیپارەی دەرچوونــەوە هەیانــە. 
لــە ئایەتــی دوازدەدا، پۆڵــس دەڵێــت کــە خــودا وای کــرد «ئێــوە شایســتەی هاوبــەش 
ــە  ــدا». خــودا گەلێکــی ب ــە پاشــایەتی ڕووناکی ــرۆزی خــۆی ل ــی پی ــە میراتــی گەل ــن ل ب
شایســتەی ئــەوە زانــی کــە ببنــە خــاوەن میراتــی. ســەرنجی جێنــاوی ســەربەخۆی «ئێوە» 
بــدەن، چونکــە لــە ئایەتــی دواتــردا دەڵێــت «ئێمــە». وا دیــارە لــە ئایەتــی دوازدەدا، بــە 
گوێگــرە ناجولەکەکانــی لــە کڵێســای کۆلۆســی دەڵێــت کــە خــودا «ئێــوە» – تەنانــەت 
«ئیــوە»ی بــە شایەســتەی میراتەکــەی زانیــوە! خــودا بەهــۆی مەســیحەوە ناجولەکەکانی 

کــردووە بــە میراتگــر و کەســانی پیــرۆز لــە شانیشــینی ڕووناکیــدا.  
ــەکان  ــە جولەک ــردن ب ــۆ ئاماژەک ــدا ب ــی کۆن ــە پەیامن ــی» ل ــر، میرات ــەی «میراتگ وش
بەکارهاتــووە کــە لەژێــر ســایەی پەیامنــی کۆنــدا بــوون (ســەرژمێری ٢٦: ٥٢- ٥٦). بــەاڵم 
ــر  ــە لەژێ ــەکان بەکاردەهێنێــت ک ــاوەڕدارە ناجولەک ــۆ ب ــان شــت ب ــرەدا پۆڵــس هەم لێ
ســایەی پەیامنــی نوێــدان. خــودا بــە چ شــێوەیەک ئــەم شــتەی بــۆ گەلەکــەی مســۆگەر 
کــرد؟ پۆڵــس وەاڵمــی ئــەم پرســیارەی لەالیــە: «خــودای بــاوک لــە دەســەاڵتی تاریکــی 
دەربــازی کردیــن و ئێمــەی بــۆ شانشــینی کــوڕە خۆشەویســتەکەی گواســتەوە، بەهــۆی 
ئەویشــەوە کڕدراینــەوە، واتــە لێخۆشــبوونی گوناهــامن وەرگــرت» (کۆلۆســی ١: ١٣- ١٤). 
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ــی  ــی پەیامن ــۆ گەل ــە ب ــاری خودای ــە دی ــی ک ــە، بەخشــینی میرات ــی دیک ــە واتایەک ب
نــوێ بــە دەرچوونێکــی نــوێ و مەزنــرت مســۆگەر کــراوە. خــودا گەلەکــەی لــە دەســەاڵتی 
تاریکــی دەربــاز کــرد و گواســتنیەوە بــۆ شانشــینە شــکۆدارەکەی، کــە شانشــینی کــوڕە 

ــتەکەیەتی. خۆشەویس
ئــەو زمانــەی کــە لــە ئایەتــی ســێزدەدا بەکارهاتــووە هەمــان ئــەو زمانەیــە کــە لــە 

ــووە: ــوون ٦: ٦- ٨)دا بەکارهات (دەرچ
ــەکان  ــی میرسیی ــر بارگران ــم، لەژێ ــن یەزدان ــێ: م ــل بڵ ــەوەی ئیرسائی ــە ن ــە ب «بۆی
ــز و  ــتێکی بەهێ ــە دەس ــەوم و ب ــان دەک ــەوان فریات ــی ئ ــە کۆیالیەت ــم، ل دەرتاندەهێن
دادپەروەرییەکــی مــەزن دەتانکڕمــەوە. هەروەهــا دەتانکــەم بــە گەلــی خــۆم و دەمبــە 
ــر  ــەوەی لەژێ ــان ئ ــی پەروەردگارت ــن یەزدان ــە م ــن ک ــوە دەزان ــرت ئێ ــوە، ئی ــودای ئێ خ
بارگرانــی میرسییــەکان دەرتاندەهێنێــت. دەشــتانبەم بــۆ ئــەو خاکــەی ســوێندم خــوارد 
بیدەمــە ئیرباهیــم و ئیســحاق و یاقــوب، وەک میــرات دەیدەمــە ئێــوە، مــن یەزدانــم.»

ــوون و  ــرسدا ب ــتەمکاری می ــەاڵتی س ــدی دەس ــۆت و بەن ــر ک ــل لەژێ ــی ئیرسائی گەل
کرابوونــە کۆیلــە. بــەاڵم خــودا بــە دەســتی بەهێــزی خــۆی، ئیرسائیلــی لــە کۆیالیەتــی 
ڕزگار کــرد (دەرچــوون ١٤: ٣٠). وە ئێســتاش پۆڵــس دەڵێــت کــە خــودا بەهــۆی 
ــۆت  ــە ک ــەی ل ــتا گەلەک ــەو ئێس ــام داوە. ئ ــرتی ئەنج ــەوە مەزن ــی ل ــیحەوە کارێک مەس
ــردراوان ٢٦:  ــرداری نێ ــردووە (ک ــر ڕزگار ک ــی زیات ــر و تاریکاییەک ــی گەورەت و بەندێک
١٨). چــۆن و بــە چ ڕێگایــەک؟ لــە ڕێگــەی خاچــی مەســیحەوە: «ســەرۆکەکان و 
دەســەاڵتدارانی چەککــرد و بــە ئاشــکرا کردنییــە پەنــد، لــە خاچــدا بەســەریاندا زاڵبــوو» 
(کۆلۆســی ٢: ١٥). گەلــی خــودا بەهــۆی مەســیحەوە کڕدرانــەوە (کۆلۆســی ١: ١٤). 
مەســیح لــە ڕێگــەی بەختکردنــی ژیانــی خــۆی لەســەر خــاچ، ڕزگاربوونــی گەلەکــەی لــە 

ــۆس ١٠: ٤٥).  ــرد (مەرق ــۆگەر ک ــد مس ــۆت و بەن ک
یەزدانناســی بەپێــی کتێبــی پیــرۆز چ کاریگەرییەکــی هەیــە کاتێــک کــە (کۆلۆســی ١؛ 
١٢- ١٤) دەخوێنیــن؟ پۆڵــس دەیەوێــت کــە باوەڕدارانــی کۆلۆســی و ئێمــەش سوپاســی 
ــی  ــەوە، زمان ــەو هۆی ــیوین. ب ــی بەخش ــەی پێ ــە مەزن ــەو ڕزگاریی ــۆ ئ ــن ب ــودا بکەی خ
ــەی  ــە نوێی ــەو دەرچوون ــە مەبەســتی باســکردنی ئ ســیپارەی دەرچــوون بەکاردێنێــت ب
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کــە خــودا لــە ڕێگــەی مردنــی عیســا لەســەر خــاچ ئەنجامــی دا. پۆڵــس دەیەوێــت کــە 
خوێنەرەکانــی ئــەم دوو کارە مەزنــە بــە یەکــەوە ببەســتنەوە: دەرچــوون و خــاچ. 

ــە دەرچــوون  ــا بیــن کــە خاچــی مەســیح تەنانــەت ل بــەاڵم دەیەوێــت لــەوەش دڵنی
مەزنــرت دەبینیــن. بــەم هۆیــەوە دەبێــت زارمــان پــڕ بێــت لــە سوپاســگوزاری و دڵیشــامن 
ــە شــوێنپێی  ــی، ب ــە خــۆی دەڕوان ــوڕی خــودا ل ــو ک ــە ســتایش. عیســا وەک ــڕ بێــت ل پ
ئیرسائیلــدا دەڕۆیشــت کــە یەکــەم کــوڕی خودایــە لــە پەیامنــی کۆنــدا. عیســاش وەکــو 
ــو  ــل بەنێ ــو ئیرسائی ــاش وەک ــا ٢: ١٣- ١٥). عیس ــت (مەت ــرسی بەجێهێش ــل می ئیرسائی

ئــاودا تێپــەڕی. هەروەهــا عیســاش وەکــو ئیرسائیــل لــە چۆڵەوانیــدا تاقــی کرایــەوە. 
لــە ئینجیلــی لۆقــادا، کاری ڕزگاریــی مەســیح بــە هەمــان زمانــی ســیپارەی دەرچــوون 
وەســف کــراوە. چــۆن؟ لــە (لۆقــا ٩: ٢٢)، عیســا بــە قوتابییەکانــی دەڵێــت کــە دەچێــت 
ــی  ــتی ڕزگارکردن ــە مەبەس ــت و ب ــت و مبرێ ــازار بچێژێ ــەوەی ئ ــۆ ئ ــەلیم ب ــۆ ئۆرش ب
ــردا  ــد ئایەتێكــی دوات ــە چەن ــا ل ــەوە. لۆق ــدوو دەبێت ــە ڕۆژی ســێیەمدا زین گەلەکــەی ل
ئامــاژە بــەوە دەکات کــە زۆری نەمــاوە عیســا جیهــان بەجێبهێڵێــت، بــە واتایەکــی دیکــە، 

عیســا بەزوویــی لــە جیهــان دەردەچێــت (لۆقــا ٩: ٣١). 
ئــەم دەرچوونــەی کــە عیســا بە زوویــی ئەنجامــی دەدات، لــە کاتی جەژنی پەســخەدا 
ــەواوی خــودا خــۆی  ــە و ت ــێ لەک ــو بەرخێکــی ب ــە ئۆرشــەلیم ڕوودەدات. عیســا وەک ل
ــا ١: ٢٩)، هەروەهــا هەمــوو  ــات (یۆحەن ــان البب ــو گوناهــی جیه پێشــکەش دەکات تاک
ــاوی داپۆشــینی  ــا. خوێنــی لەپێن ئامــاژە و منوونەیەکــی دەرچــوون و پەســخەی بەدیهێن
ــوون –  ــایانی ب ــە ش ــڕینەوە ک ــی خــودای لەســەر س ــدا ڕژا و تووڕەی گوناهــی گەلەکەی
لەگــەڵ ئەوەشــدا، هیــچ کام لــە ئێســقانەکانی نەشــکێرنا (دەرچــوون ١٢: ٤٦؛ یۆحەنــا ٩: 
٣٦). مەســیح وەکــو بەرخــی پەســخەمان، کــرا بــە قوربانــی بــۆ ئــەوەی دەرچوونێکــی 

مەزنــرت بــۆ گەلەکــەی فەراهــەم بــکات (یەکــەم کۆرنســۆس ٥: ٧). 
بــاوەڕداران، ئایــا ئێــوە سوپاســگوزارن بەهــۆی ئــەم ڕزگارییــە مەزنــەوە، بەهــۆی ئــەم 
ــە  ــەی ئێم ــە جێگ ــەوە ل ــەی کوڕەکەی ــە ڕێگ ــە خــودا ل ــەوە ک ــوێ و مەزن ــە ن دەرچوون
ئەنجامــی داوە؟ ئــاکام و دەرەنجامــی ســەرەکی کــە دەتوانیــن لــەم دەقــەوە دەســتامن 

بکەوێــت، ئەوەیــە کــە لەبیرمــان بێــت و سوپاســگوزار بیــن. 
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بۆچــی پۆڵــس زمانــی ســیپارەی دەرچــوون لــە کۆنتێکســتی نوێژێکــی سوپاســگوزاریدا 
ــل  ــە ئیرسائی ــت ک ــە بێ ــەوە و وەاڵم ــەو کاردان ــەی ئ ــت هۆکارەک ــت؟ دەکرێ بەکاردێنێ
ــە جێگــەی  ــوون. ل ــۆی ئەنجــام داب ــە خــودا ب ــەوە ک ــەدا دایان ــەو کاران ــەر ئ ــە بەرامب ل
ــرد؛  ــودادا ک ــەر خ ــان بەس ــەن، بۆڵەبۆڵی ــودا بک ــودا سوپاســی خ ــی خ ــە گەل ــەوەی ک ئ
کاری ڕزگاریــی خودایــان لەبیــر کــرد. ئاماژەکردنــی پۆڵــس بــە دەرچــوون لــە کۆنتێکســتی 
ئاگادارکردنــەوەی باوەڕدارانــی کۆلۆســیدا بەکارهاتــووە بــۆ ئەوەی سوپاســی خــودا بکەن 

بەهــۆی ئــەو دەرچوونــە نوێیــەی بــە یەکبــوون لەگــەڵ مەســیحدا تاقییــان کــردەوە. 
گەلــی ئیرسائیــل ڕزگار کــران، بــەاڵم لەگــەڵ ئەوەشــدا بۆڵەبۆڵیــان کــرد. ئێمــەش بــە 
ــەش  ــان ئێم ــن، ی ــگوزار دەبی ــا سوپاس ــووە. ئای ــان ب ــیح ڕزگارم ــەڵ مەس ــوون لەگ یەکب

ــن؟ ــۆڵ دەکەی ــرت و بۆڵەب پرتەپ
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 نیشانەکان٩
 نانی کڵێسای تەندروستدبنیا

 ئایا کڵێساکەیەکی تەندروستت هەیە؟

ئیشی ئەوەیە کە ڕابەرانی کڵێسا بە بینین و ئاشکراکردنی کتێبی پیرۆز و سەرچاوەی  نیشانەکان٩ڕێکخراوی 

کردەیی تەیار و ئامادە بکات بۆ ئەوەی لە ڕێگەی کڵێسای تەندروستەوە شکۆی خودا نیشانی گەالن و 

 نەتەوەکانی جیهان بدەن.

بدەین کە لە نۆ نیشانەی تەندروستدا گەشە بە لەبەرچاوگرتنی ئەو ئامانجانە، دەمانەوێت یارمەتی کڵێساکان 

 بکەن کە زۆربەی کات پشتگوێ دەخرێن:

 ڕوون و ئاشکراوتاردانی  .1

 یەزدانناسی بەپێی کتێبی پیرۆز .2

 تێگەیشنت لە ئینجیل بەپێی کتێبی پیرۆز .3

 بەپێی کتێبی پیرۆز ی مرۆڤەکانتێگەیشنت لە گۆڕین .4

 تیگەیشنت لە مزگێنیدان بە پێی کتێبی پیرۆز .5

 تیی کڵێسائەندامێ .6

 بەپێی کتێبی پیرۆز ییتەمبێکردنی کڵێسا .7

 بەقوتابیکردن بەپێی کتێبی پیرۆز .8

 ڕابەرایەتیی کڵێسا بەپێی کتێبی پیرۆز .9

 دەنووسین، هەروەها نیشانەکان بابەت و پەڕتووک و هەڵسەنگاندنی پەڕتووک٩ئێمە وەکو ڕێکخراوی 

کۆنفرانس ساز دەکەین و چاوپێکەوتن تۆمار دەکەین و  .بەڕێوە دەبەین شڕۆژنامەیەکی ئینتەرنێتی

سەرچاوەی دیکەش بەرهەم دێنین بە مەبەستی تەیارکردن و ئامادەکردنی کڵێساکان تاکو شکۆی خودا نیشان 

 بدەن. 

زمان بەردەسنت بۆ خوێندنەوە، وە ناوی خۆت  ٣٠سەردانی ماڵپەڕەکەمان بکە کە بابەتەکانی بە زیاتر لە 

و ڕۆژنامەی ئینتەرنێتی بێبەرامبەرت بەدەست بگات. ئەمانە خوارەوە ماڵپەڕەکەمانە بە تۆمار بکە تاک

 زمانەکانی دیکە، کە بەردەوام زمانی دیکەی پێ زیاد دەکەین:

 9Marks.org :ئینگلیزی 

es9Marks.org :ئیسپانی 

pt9Marks.org :پۆرتوگالی 

cn9Marks.org :چینی 

ru9Marks.org :ڕووسی
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ڕوون پیرۆز کتێبی بەپێی یەزدانناسی بەباشی کە دەگەڕێیت سەرچاوەیەکدا بەدوای »ئەگەر
بکاتەوە و جێبەجێی بکات، ئەوا ئەمە پەڕتووکی تۆیە.«

قەشەی گەورە لە کڵێسای باپتیستی سانتۆ دۆمینگۆ نونیەز، میگێل

»سەرچاوەیەکی زۆر بەسوودە بۆ قەشە و مامۆستا و کەسانی ئاسایی.«

و هاریسۆن بیوکانن جەیمز نوێی پەیامنی لێکدانەوەی تۆماس ئاڕ. رشێینەر، مامۆستای
یەزدانناسی باپتیستی کۆلیژی لە پیرۆزە کتێبی یەزدانناسی مامۆستای

کە داوە پێامن بەهێزی جوان زۆر منوونەیەکی کۆمەڵە کاڵین و ڕۆرک کە پەڕتووکەدا، »لەم
چیرۆکی  چۆن  بزانیت  بێتو  ئەگەر  کە  دەکەن  ئەوە  باسی  بەرچاوڕوونیامن،  هۆی  دەبێتە 
ئامادەی و تەیار باوەڕدارێک هەموو مەسیح، عیسای سەر دەخاتە تیشک پیرۆز کتێبی
بە ئەوەی بۆ بیخوێنەوە خودا. ئامانجەکانی لەبەرچاوگرنتی بە دەکات عیسا خزمەتکردنی

چاوی خۆت بیبینیت.« 

مەسیحییانی زانکۆی سەرۆکی کابواتای، باپتیستی کڵێسای قەشەی کانراد بەیوەی،
زامبیا. لوساکا، لە ئەفریقی

فرانکۆنیای کڵێسای قەشەی باشوور( یەزدانناسی باپتیستی کۆلیژی لە نیک ڕۆرک )ماستەر
کڵێسای قەشەکانی لە بوو یەکێک پێشرت ڤیرجینیا. ویالیەتی لە ئەلێکساندریا لە باپتیستە

سی. دی واشنگنت لە باپتیست هیڵی کاپیتۆڵ

نێودەوڵەتی میسیۆنی بۆردی ڕێکخراوی لە ڕاهێنانە بەرنامەی بەڕێوەبەری ڕۆبەرت کالین 
باشورە. باپتیستی کڵێسای سەربە کە ،)IMB(

* ئەم پەڕتووکە بەشێکە لە ٩نیشانەکان: زنجیرەی بنیادنانی کڵێسای تەندروست

چۆن کڵێسا خۆی لە مزگێنیی هەڵە دەپارێزێت؟

هەفتانە چەندین کڵێسا لە جیهاندا کتێبی پیرۆز دەخوێننەوە و ئامانج و مەبەستە سەرەکییەکە 

گرنگرتین  لە  یەکێک  ڕادەگەیەنن.  مزگێنیی هەڵە  بەردەوام  بەو هۆیەوە  وە  دەدەن،  لەدەست 

پارێزەرەکانی ئەم مەترسییە بریتییە لە تێگەیشنت لە یەزدانناسی بەپێی کتێبی پیرۆز: خوێندنەوەی 

کتێبی پیرۆز لەژێر ڕۆشنایی پەیامە سەرەکییەکەی کە لە عیسای مەسیحدا دەگاتە لووتکە.  

ئەم پەڕتووکە لەڕێگەی دانانی چوارچێوەیەک بۆ تێگەیشنت لە چیرۆکی کتێبی پیرۆز و پاشان 

دەدات  هەوڵ  پەیامە،  ئەم  ڕاگەیاندنی  و  فێرکردن  بۆ  سەرەکییەکان  بنەما  ڕوونکردنەوەی 

یارمەتی کڵێساکان بدات کە ڕاستیی مزگێنیی مەسیح بپارێزن. 
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ڕوون پیرۆز کتێبی بەپێی یەزدانناسی بەباشی کە دەگەڕێیت سەرچاوەیەکدا بەدوای »ئەگەر
بکاتەوە و جێبەجێی بکات، ئەوا ئەمە پەڕتووکی تۆیە.«

قەشەی گەورە لە کڵێسای باپتیستی سانتۆ دۆمینگۆ نونیەز، میگێل

»سەرچاوەیەکی زۆر بەسوودە بۆ قەشە و مامۆستا و کەسانی ئاسایی.«

و هاریسۆن بیوکانن جەیمز نوێی پەیامنی لێکدانەوەی تۆماس ئاڕ. رشێینەر، مامۆستای
یەزدانناسی باپتیستی کۆلیژی لە پیرۆزە کتێبی یەزدانناسی مامۆستای

کە داوە پێامن بەهێزی جوان زۆر منوونەیەکی کۆمەڵە کاڵین و ڕۆرک کە پەڕتووکەدا، »لەم
چیرۆکی  چۆن  بزانیت  بێتو  ئەگەر  کە  دەکەن  ئەوە  باسی  بەرچاوڕوونیامن،  هۆی  دەبێتە 
ئامادەی و تەیار باوەڕدارێک هەموو مەسیح، عیسای سەر دەخاتە تیشک پیرۆز کتێبی
بە ئەوەی بۆ بیخوێنەوە خودا. ئامانجەکانی لەبەرچاوگرنتی بە دەکات عیسا خزمەتکردنی

چاوی خۆت بیبینیت.« 

مەسیحییانی زانکۆی سەرۆکی کابواتای، باپتیستی کڵێسای قەشەی کانراد بەیوەی،
زامبیا. لوساکا، لە ئەفریقی

فرانکۆنیای کڵێسای قەشەی باشوور( یەزدانناسی باپتیستی کۆلیژی لە نیک ڕۆرک )ماستەر
کڵێسای قەشەکانی لە بوو یەکێک پێشرت ڤیرجینیا. ویالیەتی لە ئەلێکساندریا لە باپتیستە

سی. دی واشنگنت لە باپتیست هیڵی کاپیتۆڵ

نێودەوڵەتی میسیۆنی بۆردی ڕێکخراوی لە ڕاهێنانە بەرنامەی بەڕێوەبەری ڕۆبەرت کالین 
باشورە. باپتیستی کڵێسای سەربە کە ،)IMB(

* ئەم پەڕتووکە بەشێکە لە ٩نیشانەکان: زنجیرەی بنیادنانی کڵێسای تەندروست

چۆن کڵێسا خۆی لە مزگێنیی هەڵە دەپارێزێت؟

هەفتانە چەندین کڵێسا لە جیهاندا کتێبی پیرۆز دەخوێننەوە و ئامانج و مەبەستە سەرەکییەکە 

گرنگرتین  لە  یەکێک  ڕادەگەیەنن.  مزگێنیی هەڵە  بەردەوام  بەو هۆیەوە  وە  دەدەن،  لەدەست 

پارێزەرەکانی ئەم مەترسییە بریتییە لە تێگەیشنت لە یەزدانناسی بەپێی کتێبی پیرۆز: خوێندنەوەی 

کتێبی پیرۆز لەژێر ڕۆشنایی پەیامە سەرەکییەکەی کە لە عیسای مەسیحدا دەگاتە لووتکە.  

ئەم پەڕتووکە لەڕێگەی دانانی چوارچێوەیەک بۆ تێگەیشنت لە چیرۆکی کتێبی پیرۆز و پاشان 

دەدات  هەوڵ  پەیامە،  ئەم  ڕاگەیاندنی  و  فێرکردن  بۆ  سەرەکییەکان  بنەما  ڕوونکردنەوەی 

یارمەتی کڵێساکان بدات کە ڕاستیی مزگێنیی مەسیح بپارێزن. 
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»ئەگەر بەدوای سەرچاوەیەکدا دەگەڕێیت کە بەباشی یەزدانناسی بەپێی کتێبی پیرۆز ڕوون 
بکاتەوە و جێبەجێی بکات، ئەوا ئەمە پەڕتووکی تۆیە.«

میگێل نونیەز، قەشەی گەورە لە کڵێسای باپتیستی سانتۆ دۆمینگۆ

»سەرچاوەیەکی زۆر بەسوودە بۆ قەشە و مامۆستا و کەسانی ئاسایی.«

تۆماس ئاڕ. رشێینەر، مامۆستای لێکدانەوەی پەیامنی نوێی جەیمز بیوکانن هاریسۆن و 
مامۆستای یەزدانناسی کتێبی پیرۆزە لە کۆلیژی باپتیستی یەزدانناسی 

»لەم پەڕتووکەدا، کە ڕۆرک و کاڵین کۆمەڵە منوونەیەکی زۆر جوان بەهێزی پێامن داوە کە 
چیرۆکی  چۆن  بزانیت  بێتو  ئەگەر  کە  دەکەن  ئەوە  باسی  بەرچاوڕوونیامن،  هۆی  دەبێتە 
ئامادەی  و  تەیار  باوەڕدارێک  هەموو  مەسیح،  عیسای  سەر  دەخاتە  تیشک  پیرۆز  کتێبی 
خزمەتکردنی عیسا دەکات بە لەبەرچاوگرنتی ئامانجەکانی خودا. بیخوێنەوە بۆ ئەوەی بە 

چاوی خۆت بیبینیت.«

کانراد بەیوەی، قەشەی کڵێسای باپتیستی کابواتای، سەرۆکی زانکۆی مەسیحییانی 
ئەفریقی لە لوساکا، زامبیا.

نیک ڕۆرک )ماستەر لە کۆلیژی باپتیستی یەزدانناسی باشوور( قەشەی کڵێسای فرانکۆنیای 
باپتیستە لە ئەلێکساندریا لە ویالیەتی ڤیرجینیا. پێشرت یەکێک بوو لە قەشەکانی کڵێسای 

کاپیتۆڵ هیڵی باپتیست لە واشنگنت دی سی. 

بەڕێوەبەری بەرنامەی ڕاهێنانە لە ڕێکخراوی بۆردی میسیۆنی نێودەوڵەتی  ڕۆبەرت کالین 
)IMB(، کە سەربە کڵێسای باپتیستی باشورە. 

* ئەم پەڕتووکە بەشێکە لە ٩نیشانەکان: زنجیرەی بنیادنانی کڵێسای تەندروست

چۆن کڵێسا خۆی لە مزگێنیی هەڵە دەپارێزێت؟

هەفتانە چەندین کڵێسا لە جیهاندا کتێبی پیرۆز دەخوێننەوە و ئامانج و مەبەستە سەرەکییەکە 

گرنگرتین  لە  یەکێک  ڕادەگەیەنن.  مزگێنیی هەڵە  بەردەوام  بەو هۆیەوە  وە  دەدەن،  لەدەست 

پارێزەرەکانی ئەم مەترسییە بریتییە لە تێگەیشنت لە یەزدانناسی بەپێی کتێبی پیرۆز: خوێندنەوەی 

کتێبی پیرۆز لەژێر ڕۆشنایی پەیامە سەرەکییەکەی کە لە عیسای مەسیحدا دەگاتە لووتکە.  

ئەم پەڕتووکە لەڕێگەی دانانی چوارچێوەیەک بۆ تێگەیشنت لە چیرۆکی کتێبی پیرۆز و پاشان 

دەدات  هەوڵ  پەیامە،  ئەم  ڕاگەیاندنی  و  فێرکردن  بۆ  سەرەکییەکان  بنەما  ڕوونکردنەوەی 

یارمەتی کڵێساکان بدات کە ڕاستیی مزگێنیی مەسیح بپارێزن. 
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