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کڵێسای �وونەیی چییە و چۆن دەتوانیت بیناسیتەوە؟
جیاوازی کڵێسای �وونەیی لەگەڵ کڵێساکانی دیکە چییە؟ لەوە گرنگرت، چۆن 
جیاوازتر کار دەکات، بەتایبەتی لەنێو کۆمەڵگەدا؟ زۆرێک لە نێمە نازانین چۆن 

وە�می ئەو پرسیارانە بدەینەوە، هەرچەندە لەوانەیە پێشوەخت هەندێک بیروڕای 
تایبەت بە خۆمان هەبێت. بە�م بەهۆی ئەم پەڕتووکەوە، چیرت پێویست ناکات ئەو 

جۆرە پرسیارانەت هەبێت، چونکە وە�می هەموویانت دەست دەکەوێت. 

مارک دێڤەری نووسەر هەوڵ دەدات یارمەتی باوەڕداران بدات کە تایبە�ەندییە 
گرنگەکانی کڵێسایەکی تەندروست بناسنەوە: وتاردانی ڕوون و ئاشکرا، یەزدانناسی 

بەپێی کتێبی پیرۆز، تێگەیشتنی دروست لە ئینجیلی پیرۆز. پاشان دێڤەر داوامان 
لێدەکات ئەو تایبە�ەندییانە لە کڵێساکانی خۆماندا جێبەجێ بکەین. 

دێڤەر لە ڕێگەی شوێنکەوتنی نووسەرانی پەی�نی نوێ و قسەکردن لەگەڵ 
ئەندامانی کڵێسا، لە قەشەوە هەتا دەگاتە هەموو ئەندامەکان، هەموو باوەڕداران 

ڕووبەڕووی ئاڵنگار دەکاتەوە تاکو ئەرکی خۆیان لە کڵێسای ناوخۆییدا ئەنجام 
بدەن. کڵێسای تەندروست چییە؟ ئەم بەرهەمە یارمەتی�ن دەدات کە ڕاستییەکی 
بێشومارمان بۆ ئاشکرا ببێت و بنەمای کردەیی�ن دەخاتە بەردەست بۆ ئەوەی لە 

جێبەجێکردنی ئەرکە خوداییەکەمان لەنێو جەستەی مەسیحدا یارمەتی�ن بدات.

(دکتۆرا لە زانکۆی کەیمربیج) نووسەری ”خودا چی  مارک دێڤەر
لێ�ن دەوێت“ و چەندین بەرهەمی دیکەی گرنگ، ئێستا قەشەی 
کڵێسای کاپیتۆڵ هیڵ باپتیستە لە وانش§ دی سی. لەگەڵ ئەرکی 

قەشایەتییەکەی، بەرپرسی ڕێکخراوی 9نیشانەکان (9Marks)ە.
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مارک دێڤەر



پێشوتار: منوونەیەک

»خودا ئەندامانی جەستەی دروست کرد، هەر یەکێک لە لەشدا، وەک 

ویستی. ئەگەر هەموو یەک ئەندام بووایە، کوا لەش؟ جا ئێستا ئەندام زۆرن، 

بەاڵم لەش یەکە. چاو ناتوانێت بە دەست بڵێت: »پێویستیم پێت نییە.« یان 

سەر بە پێیەکان بڵێت: »پێویستیم پێتان نییە.««

لــوت و دەســت لــە کڵێســا دانیشــتوون و ســەرقاڵی قســەکردنن. خزمەتــی 
بەیانییــان کــە گــوێ و دەم بەڕێوەیــان بــردوو، زۆر نییــە کۆتایــی هاتــووە، وە 
لــەو کاتــەدا دەســت بــە لــوت دەڵێــت کــە ئــەو و خێزانەکــەی بڕیاریــان داوە 

کــە بــەدوای کڵێســایەکی دیکــەدا بگەڕێــن. 

لــوت لەگــەڵ بیســتنی هەواڵەکــە، بــە دەســت دەڵێــت: »بەڕاســت؟ 
بۆچــی؟«

ــە  دەســت ســەری دادەخــات و دەڵێــت: »نازانــم«. بــە گشــتی دەســت ل
ئەندامەکانــی دیکــە خــاو و لەســەرخۆترە. »وا دیــارە کڵێســاکە ئــەوەی تێــدا 

نییــە کــە مــن و هاوســەرەکەم بەدوایــدا دەگەڕێیــن«. 

لوتیــش پرســیاری کــرد و گوتــی: »باشــە، ئێــوە لــە کڵێســادا بــەدوای چیــدا 
دەگەڕێــن؟ ئــاوازی دەنگــی لــوت پــڕ لــە هاوســۆزی و پەرۆشــی بــوو. بــەاڵم 
ــی  ــە وەاڵم ــی ک ــردن، دەیزان ــەڵ دەرک ــەی لەگ ــە قس ــک ک ــەت کاتێ تەنان
ــت  ــەوە نەبینێ ــت ئ ــەر دەس ــت. ئەگ ــە ناگۆڕێ ــە بابەتەک ــچ ل ــت هی دەس
ــا  ــتەی کڵێس ــی، جەس ــتەی ڕابەرایەت ــەی دەس ــی دیک ــوت و ئەندامان ــە ل ک
ــت  ــش دەتوانی ــێ ئەوانی ــتە بەب ــەن، جەس ــتدا دەب ــتەیەکی دروس ــە ئاراس ب

ــت.  ــەردەوام دەبێ ب
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دەســت پێــش وەاڵمدانــەوە دەبوا بیــری بکردایەتەوە. ئەو و هاوســەرەکەی 
حەزیــان کــە قەشــە دەم و هاوســەرەکەی بــوو. »وا بزانم بەدوای کڵێســایەکدا 
ــان دا کات لەگــەڵ  ــە ئێمــە بچــن. هەوڵ ــر ل ــە خەڵکــی زۆرت ــن ک دەگەڕێی
پێیەکانــدا بەســەر ببەیــن، بــەاڵم نەمانتوانــی لەگەڵیانــدا پەیوەنــدی دروســت 
ــە کڵێســای ماڵیــی پەنجەکانــی پــێ. بــەاڵم هەمیشــە  بکەیــن. ئینجــا چووین
ــەالوە  ــان ب ــە ئەوەم ــرد. ئێم ــان دەک ــی پێی ــاو و بۆن ــۆرەوی و پێ ــی گ باس

خــۆش و ســەرنجڕاکێش نییــە«. 

 ئــەم جــارە لــوت بــە تــرس و سەرســامییەوە ســەیری کــرد و گوتــی: »ئایــا 
تــۆ دڵخــۆش نیــت کــە خەمــی بۆنــی پێیانــە؟!«

»بێگومــان، بێگومــان. بــەاڵم ئــەو بابەتــە ئێمــە ناگرێتــەوە. پاشــان ئەگــەر 
ــوو  ــە هەم ــەت ب ــرۆزی تایب ــی پی ــەی کتێب ــتینە قوتابخان ــت ڕۆیش ــرت بێ بی
تایبەمتەندییەکانــی ڕوخســار. لەبیرتــە کــە دوو مانــگ لەمەوپێــش چەندیــن 

ــە؟« ــۆ قوتابخان ــن ب ــەک دەهاتی یەکشــەممە لەســەر ی

»بەڕاستی خۆشحاڵ بووم کە ئێوەم لەوێ دەبینی«. 

»ســوپاس، بــەاڵم هەمــووان دەیانویســت قســە بکــەن، گــوێ بگــرن، بــۆن 
و تــام بکــەن. هەســتم دەکــرد کــە تــۆ ناتەوێــت هەرگیــز دەســت بــە ئیــش 
بکەیتــەوە و دەســتت پیــس بکەیــت. بەهــەر حــاڵ، مــن و خامنەکــەم بیرمــان 
لــەوە کردووەتــەوە کە ســەردانی کڵێســا نوێیەکــەی بەری ڕۆژهــەاڵت بکەین. 
بیســتوومانە کــە چەپڵــەی زۆر لێــدەدەن و دەســتیان زۆر بــەرز دەکەنــەوە، 

کــە نزیکــە لــەو شــتەی ئێمــە لــە ئێســتادا پێویســتانە«. 

ــەاڵم  ــە دەڕۆی. ب ــە ک ــم ناخۆش ــەم. پێ ــت تێدەگ ــی: »ئێســتا لێ ــوت گوت ل
ــدە«.  ــەوە ئەنجــام ب ــێ باشــە، ئ ــت پ چی
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لــەو کاتــەدا خامنــی دەســت کــە لــە گفتوگۆیەکــی دیکــە بــووەوە، هــات 
بــۆ الی هاوســەرەکەی و لــوت. دەســت بەکورتــی باســی گفتوگۆکــەی نێــوان 
خــۆی و دەســتی بــۆ خامنــی دەســت کــرد و بــە دڵتەنگییــەوە دووبــارە پێــی 
ــە  ــەوەی ک ــەاڵم ئ ــن، ب ــێ دەهێڵ ــەوان بەج ــە ئ ــۆش نیی ــی خ ــە پێ ــن ک گوت
بەالیانــەوە پەســەندە دەبێــت بیکــەن چونکــە وا دیــارە کــە پێویســتییەکانیان 

لێــرەدا دابیــن ناکرێــت. 

ــەو  ــڕی. ئ ــۆی دەرب ــدی خ ــەکان دا و ڕەزامەن ــەری ت ــت س ــی دەس خامن
ــی  ــت پێ ــتیت دەوێ ــەر ڕاس ــەاڵم ئەگ ــت، ب ــز دەربکەوێ ــی دەدا بەڕێ هەوڵ
ناخــۆش نەبــوو کــە ئــەو کڵێســایە بەجێدەهێڵێــت. هاوســەرەکەی بــە 
درێژایــی ئــەم ســااڵنە ئەوەنــدە ســەرنجی ڕەخنەگرانــەی دەربــارەی کڵێســاکە 
ــر،  ــووە. نەخێ ــەرەکەی لێهات ــی هاوس ــو ه ــش وەک ــی ئەوی ــە دڵ ــووە ک گوت
ــەی کات  ــەداوە. لەڕاســتیدا زۆرب ــژی دژی جەســتە ن ــز وتارێکــی درێ هەرگی
ــەو  ــەاڵم ئ ــەوە. ب ــر دەکات ــی بی ــدە نەرێن ــە ئەوەن ــوردن دەکات ک داوای لێب
گلەییــە بچووکانــەی کــە لەمــاو لــەوال باســی کــردوون، کاریگەرییەکــی 
زۆریــان هەبــووە. گروپــە بچــووک و کڵێســا ماڵییــەکان هەندێــک دوورەپەرێز 
بــوون. گۆرانییــەکان باویــان نەمــاوە و کۆنــن. بەرنامــەکان گێانــە دێنــە پێــش 
چــاو. وتــار و فێرکردنەکەیــان زۆر بــەالوە خــۆش نەبــوو. لــە کۆتاییــدا دەســت 
و خامنەکــەی بەالیانــەوە ســەخت بــوو کــە ئامــاژە بــەو شــتانە بکــەن، بــەاڵم 
لــە کۆتاییــدا بڕیاریــان دا کــە ئــەو کڵێســایە جێگــەی ئەوانــی تێــدا نابێتــەوە. 

ســەرەڕای هەمــوو ئەوانــە، خامنــی دەســت دەیزانی کــە کچەکەیــان، پەنجە 
توتــە، لەگــەڵ گروپــی گەنجانــدا بــاش ناگونجێــت و هەســت بــە ئاســوودەیی 
ــە گۆشــەگیری و  ــە هەســتی ب ــەو، بۆی ــوون ل ــاواز ب ــان جی ــاکات. هەمووی ن

تەنهایــی دەکــرد. 

ئینجــا خامنــی دەســت باســی ئــەوەی کــرد کــە ڕێزێكــی تایبەتــی بــۆ لــوت 
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و خامنەکــەی هەیــە. بــەاڵم گفتوگۆکــە بەپێــی پێویســت کاتــی لوتــی گرتبــوو 
و بەهــۆی ئــەو بۆنــەی کــە خامنــی دەســت بەکاریهێنابــوو، لــوت دەیویســت 
بپژمێــت. دیســان سوپاســی هانــدان و پشــتگیرییەکەی خامنــی دەســتی کــرد 
ــان  ــردەوە. پاش ــات ک ــتنیان دووپ ــۆ بەجێهێش ــۆی ب ــی خ ــان دڵتەنگ و دیس
ــوو؟ وا  ــت ب ــە دەس ــتی ب ــێ پێویس ــت. ک ــێ هێش ــی بەج ــت و ئەوان ڕۆیش

دیــارە ئــەوان پێویســتیان پێــی نەبــووە. 



پێشەکی

لە كڵێسادا بەدوای چیدا دەگەڕێی؟

ــیارە  ــەم پرس ــرت ل ــە بی ــی؟ لەوانەی ــدا دەگەڕێ ــەدوای چی ــادا ب ــە كڵێس ل
نەکردبێتــەوە. بــەاڵم خولەکێــک بیــری لــێ بکــەوە و پرســیار لــە خــۆت بکــە، 
كڵێســایەک کــە بــە دڵــی تــۆ بێــت چۆنــە؟ كڵێســای جــێ پەســەندی مــن ئــەو 

کڵێســایەیە کــە ... 

مۆســیقای خــۆش – مۆســیقایەک کــە ڕاهێنــان و فێــرکاری بێــت. تــۆ 
پێویســتت بــە گیتــار و تەپــڵ نییــە، بەڵکــو کۆمەڵــەی مۆســیقاژەنان و 
ــت. مۆســیقای جــوان خــودا شــکۆدار دەكات.  ــی کەمانچــەت دەوێ ژەنیاران
ــەو  ــارت بوێــت، شــتێکی نــوێ و ســەردەمی. ئەمــە ئ ــڵ و گیت ــە تەپ لەوانەی
ــک  ــەڵ خەڵ ــە لەگ ــێ، کەوات ــی دەدەن ــۆ گوێ ــە ڕادی ــک ل ــە خەڵ ــتەیە ک ش

بەگوێــرەی تێگەیشــتنی ئــەوان ھەڵســوکەوت بکــە. 

لەوانەیــە مۆســیقاکە وەک وتــار و مزگێنیــدان گرنــگ نەبێــت. ئێــوە 
كڵێســایەکتان دەوێ وتــاری بــاش بــدات -  پــڕ لــە واتــا، نــەک قــورس بێــت، 
بەپێــی کتێبــی پیــرۆز بێــت، بــەاڵم نــەک بێزارکــەر، بەڵکــو کردەیــی و 
ــەو  ــایەتی ئ ــان کەس ــایی. بێگوم ــردراو و یاس ــەک هەڵبژێ ــت، ن ــک بێ بەکەڵ
کەســەی وتــار دەدات کاریگــەری هەیــە لــە شــێوازی وتاردانەکــەی، وە 
ــەیدای  ــە ش ــارەزا ک ــی ش ــە: زانایەک ــان ھەی ــێوەی وتاردامن ــان زۆر ش بێگوم
فێرکردنــە و ھیــچ کات پێناکەنێــت. کەســێكی شــارەزای دەم بــە خەنــدە بــە 
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ھــەزاران چیرۆکــەوە. ڕاوێــژکاری خێزانــی کــە لێیــان تێــدەگات و هەمیشــە 
ــرە مــن ھــەوڵ دەدەم وەک کاریکاتێرێــک باســی  ــێ لێ ــە. بەڵ بەدەمیانەوەی
قەشــە جیاوازەکانتــان بــۆ بکــەم؛ بــەاڵم زۆربەمــان چاوەڕوانییەکــی تایبەمتــان 

ــە؟  ــەر ن ــە. مەگ ــەر قەشــەکامنان هەی بەرامب

یــان لەوانەیــە بــەدوای كڵێســایەکدا بگەڕێــی کــە ئەندامەکانــی لــە هەمــان 
ــە  ــەوان ل ــەڵ ببەســتی. ئ ــان لەگ ــت  پەیوەندیی ــن. دەتوانی ــدا ب ئاســتی ژیان
نەهامەتــی و ناخۆشــییەکانی ژیانــت تێدەگــەن، چونکــە هەمــان شــت 
بەســەر ئەوانیشــدا هاتــووە. ئــەوان وەک تــۆ تــازە زانکۆیــان تــەواو کــردووە، 
یــان وەک تــۆ منداڵیــان هەیــە، یــان وەک تــۆ ھێنــدەی نەمــاوە خانەنشــین 
بــن. یانیــش وەک تــۆ دەزانــن جلــی مارکــە چییــە، وەک ئێــوە لــە ناوەنــدی 

شــار یــان گونــدەکان دەژیــن. 

لەوانەیــە گرنگرتیــن بابــەت ســەبارەت بە كڵێســا بــواری خزمەتکــردن بێت، 
شــوێنێک بــۆ ئەنجامدانــی کاری چاكــە. ئایــا کڵێســا حــەزی لــە مزگێنیدانــە؟ 
ــا  ــکات؟ ئای ــەژارەکان ب ــی ھ ــەز دەکات خزمەت ــە؟ ح ــە مزگێنیدان ــەزی ل ح
بەرنامــەی تایبەتــی بــۆ تــۆ و کوڕەکــەت هەیــە بــۆ ئــەوەی بتوانیــت بــاوک 
ــە  ــە ل ــۆت ڕێکخســتووە ک ــان ب ــا دەرفەتی ــە بناســیت؟ ئای ــی دیک و کوڕەکان

خزمەتــی منــدااڵن و گەنجانــدا بەشــداری بکەیــت؟ 

وا بزانــم ھەندێــک بــەدوای كڵێســای »زینــدوو لە ڕۆحــدا« دەگەڕێــن. ڕۆح ئەو 
کەســەیە کــە ڕێناییــان دەکات، کەواتــە دەبێــت بــەدوای كڵێســایەکدا بگەڕێــی 
کــە خەڵکەکــەی بــە دەنگییــەوە بێــن و بایــەخ بــە کارەکانــی بــدەن، وە باوەڕیــان 
ــدات.  ــام ب ــەزن ئەنج ــووی م ــت پەرج ــە دەتوانێ ــەو ڕۆح ــە ئ ــت ك ــەوە هەبێ ب
ــان خامــۆش دەکــەن و شــەیدای دابونەریــت  ــەی کــە ڕۆحت ــۆ مانــدووی لەوان ت

و شــتی تەقلیدیــن. ڕۆح شــتی نــوێ دەکات! ڕۆح گۆڕانیــی نوێــان پێــدەدات. 
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یــان بــەدوای كڵێســایەکدا دەگەڕێــی کــە هەســتێکی تایبەتــت پــێ دەدات. 
ئەگــەر خــووت بــە كڵێســایەکەوە گرتبێــت کــە وەک مۆڵێکــی گــەورە، 
ــێ  ــە ب ــە ب ــت، کەوات ــەک بێ ــان قاوەخانەی ــووک ی ــی بچ ــتگایەکی کۆن پەرس
ھــۆ نییــە كڵێســای منوونەییــت ھەمــان ھەســتت پێــدەدات. دەبێــت ئــەوە 
چــاوەڕوان بکرێــت. کاتێــک ماڵــی دایــک و باوکت بەجێھێشــت و ســەربەخۆ 
ژیانــت دەســتپێكرد، بەبیرتــان دێــت کــە جاروبــار پەرۆشــی بــۆن و دیمــەن و 

دەنگەکانــی ماڵــی دایــک و باوکــت دەبــووی؟ 

زۆربــەی ئــەو شــتانە دەتوانێــت بــاش یــان بــە الی کەمــەوە بێایــەن بــن. 
تەنهــا دەمــەوێ بیــر لــەو بابەتــە بکەیتــەوە کــە بــەالی تــۆوە چ شــتێک لــە 

كڵێســا لــە هەمــوو شــتێکی دیگــە گرنگــرتە. 

ــە كڵێســادا بــەدوای چیــدا دەگەڕێــی؟ شــوێنێکی گەرموگــوڕ؟ شــوێنێک  ل
پــڕ لــە هەیەجــان و جــۆش و خــرۆش؟ بڕواپێکــراو؟ گــەورە؟ دۆســتانە؟ 

ــت؟ ــۆن بێ ــا چ ــت کڵێس ــد؟ دەبێ ــەخت و تون ــەر؟ س بزوێن

بابەتێک بۆ هەموو مەسیحییەکان 

ــەوەی  ــەدا باســی ئ ــەم کتێب ــد بەشــی ســەرەتای ئ ــە چەن ــەوەی ل پێــش ئ
ــەوێ  ــت، دەمان ــرۆز کڵێســا دەبێــت چــۆن بێ ــی پی ــی کتێب ــە بەپێ ــن ک بکەی
بیــری لــەوە بکەینــەوە بۆچــی ئــەو پرســیارە ئاراســتەی تــۆ دەکــەم، لەگــەڵ 
ــە  ــەت ب ــی تایب ــەر، کتێب ــت. مەگ ــا نی ــەری كڵێس ــە و ڕاب ــە قەش ــەوەی ک ئ

ــە؟  ــی كڵێســا نیی ــۆ شــوان و ڕابەران ــی كڵێســای تەندروســت ب بابەت

بەڵــێ ئــەم کتێبــە بــۆ شــوانەکانە، بــەاڵم بــۆ گشــت مەسیحییەکانیشــە. ئەمــەت 
لەبیــرت بێــت: نووســەرانی پەیانــی نــوێ پەیامەکانیــان ئاراســتەی هەمــوو 
بــاوەڕداران دەکــەن. کاتێــک کڵێســاکانی گەالتیــا گوێیــان لــە مامۆســتا درۆزنــەکان 
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دەگــرت، پۆڵــس بــۆی نووســین: »پێــم ســەیرە چــۆن وا بــە خێرایــی، لــەوەی بــە 
نیعمەتــی مەســیح بانگــی کردوون، بــۆ ئینجیلێکــی دیکــە وەردەگەڕێــن!« )گەالتیا 
١: ٦(. لــەو ئایەتــەدا وشــەی »ئێــوە« )کــە جێنــاوی ســەربەخۆیە و لێــرەدا دیــار 
ــاگادار  ــەکان كڵێســایان ئ ــە مامۆســتا درۆزن ــس ل ــە پۆڵ ــەوە ک ــە( کــێ دەگرێت نیی
دەکاتــەوە؟ لێــرەدا مەبەســت تەنهــا شــوان و قەشــەکان نییــە، بەڵکــو مەبەســت 
لــە جەســتەی كڵێساشــە )تــەواوی بــاوەڕداران(. لەوانەیــە بڵێــی کــە پۆڵــس دەبــوا 
نامــەی بــۆ ڕابەرانــی كڵێســا بنووســیبا و بیگوتبــا: ئــەو کفــر و ناڕەواییــە ڕابگــرن! 

بــەاڵم ئــەو وا ناڵــێ. بەڵکــو نامەکــەی ئاراســتەی تــەواوی كڵێســا دەکات. 

بــە هەمــان شــێوە، کاتێــک كڵێســای کۆرنســۆس ڕێگەیــان دا داوێنپیســەکان 
ــس  ــەوە، پۆڵ ــادا مبێنن ــە كڵێس ــتێک ل ــت و بەربەس ــچ سەرزەنش ــێ ھی بەب
)یەکــەم  دەکات  کڵێســادا  تــەواوی  لەگــەڵ  قســە  ڕاســتەوخۆ  دووبــارە 
کۆرنســۆس ٥(. داوای لــە قەشــە و دەســتەی بەڕێوەبەریــی نەکــرد کــە 
کێشــەکە چارەســەر بکــەن. داوای لــە تــەواوی کڵێســا کــرد کــە ڕووبــەڕووی 

ــتنەوە.  ــەیە بوەس ــەو کێش ئ

زۆربــەی نامــە و پەیامەکانــی پەیانــی نــوێ بــەو جۆرەیــە. مــن دڵنیــام لــەوەی 
کــە قەشــە و شــوانەکانی ســەدەی یەکــەم گوێڕایەڵــی قســەکانی پۆڵــس، پەترۆس، 
یاقــوب و یۆحەنــا بــوون و بابەتەکانیــان بــە گوێــی خەڵکەکــە گەیانــدووە. دڵنیــام 
شــوانەکان خۆیــان ڕێگایــان بــۆ جێبەجێکردنــی داواکارییەکانــی نێــردراوان خــۆش 
کــردووە. بەپێــی ئــەو ئاماژەیــەی کــە پۆڵــس کردوویەتی بــە جێناوی ســەربەخۆی 
»ئێــوە«، کــە قەشــە و ڕابەرەکانیــش دەگرێتــەوە، پێــم وایــە کــە بەرپرســیاریەتی 
خســتووەتە ســەر شــانی ئەوانــەی کــە ئــەم فەرمانــە دەیانگرێتــەوە. تــۆ و 
تــەواوی ئەندامــی كڵێســاکەت، واتــە ئێــوەی بــاوەڕدار بــە مەســیح، لــە کۆتاییــدا 
بەرپرســیارن بەرامبــەر خــودا لــە هەمبــەر ئــەوەی کــە كڵێســاکەتان چۆنــە، نــەک 

شــوان و ڕابەرەکانــی كڵێســا، بەڵکــو خــودی تــۆ! 



15

ڕۆژێــک قەشــە و شــوانەکانت لــە خزمــەت خــودا دەوەســن و ســەبارەت 
دەدەنــەوە  خــودا  وەاڵمــی  بــاوەڕداران  کۆمەڵــی  ڕابەرایەتیکردنــی  بــە 
)عیربانییــەکان ١٣: ١٧(. بــەاڵم یــەک بــە یەکــان کــە قوتابــی عیســای 
ــا ئێمــە بــەردەوام لــە  مەســیحین، ڕۆژێــک دەبێــت وەاڵم بدەینــەوە کــە ئای
ــە  ــتی و کاری چاك ــۆ خۆشەویس ــامان ب ــەوە، كڵێس ــرت کۆبووینەت دەوری یەک
ــل  ــوای ئینجی ــی دروســت و ھی ــۆ بەردەوامــی فێرکردن ــداوە و ب ــاش ھان و ب

كۆششــان كــردووە؟ )عیربانییــەکان١٠: ٢٣- ٢٥(. 

هاوڕێــی ئازیــز، ئەگــەر خــۆ بــە بــاوەڕداری مەســیح ناوزەنــد دەكــەی بەاڵم 
وا بیــر دەکەنــەوە كــە کتێبێــک دەربــارەی كڵێســای تەندروســت بــۆ ڕابەران و 
پیــران و ئایینناســانە و بــە جۆرێــک دەتــەوێ کتێــب لەســەر ژیانــی مەســیحی 
ــر  ــتێت و دیســان بی ــە بوەس ــێ ک ــەوە ھاتب ــی ئ ــە کات ــەوە، لەوانەی بخوێنیت
ــاوەڕدار  ــی ب ــۆن باس ــرۆز چ ــی پی ــۆ کتێب ــدەی ئاخ ــەرنج ب ــەوە و س بکەیت

دەکات. لــە بەشــی یەکــدا، زیاتــر قســە لەســەر ئــەم بابابەتــە دەکەیــن. 

ــت. ــای تەندروس ــەر كڵێس ــە س ــەرنج دەخەین ــی دوو س ــە بەش ــان ل پاش
لــە بەشــی ســێیەم، باســی کۆتــا ئامانجــی خــودا بــۆ كڵێســا دەکەیــن، وە لــە 
بەشــی چــواردا تیشــک دەخەینــە ســەر ئــەوەی کــە بۆچــی دەبێــت کتێبــی 

ــکات.  ــاکەمان ب ــی كڵێس ــرۆز ڕێنای پی

ــرۆز  ــی پی ــێ کتێب ــە دەب ــەوەی ک ــەر ئ ــاوڕای لەس ــوەخت ھ ــەر پێش ئەگ
ڕێنایــی كڵێســاکامنان بێــت لە دەرخســتنی شــکۆی خــودا، کەواتــە دەتوانیت 
ــۆ  ــدا ن ــە لەوێ ــت، ک ــەوە بکەی ــە خوێندن ــەوە دەســت ب ــە بەشــی پێنجەم ل
نیشــانەی كڵێســای تەندروســت شــی دەکەمــەوە. نــزا دەکــەم و لــە یــەزدان 
دەپاڕێمــەوە کــە ئــەم ڕامانــە هاوبەشــەمان بەکاربهینێــت بــۆ ئامادەکردنــی 

ــۆ کاتــی گەڕانــەوەی )ئەفەســۆس ٥: ٢٥-٣٢(.  بووکەکــەی ب
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بەشی یەکەم
كڵێسای تەندروست چییە؟





)١(

مەسیحیەت و كڵێساکەت

زانکــۆ  نێــو  مەســیحییەكانی  خزمەتــە  و  ڕێکخــراو  جــار  هەندێــک 
جیــاوازەکان داوام لێدەکــەن قســە بــۆ قوتابییەکانیــان بکــەم. لــە یادمــە لــە 

چەنــد بڕگــەی جیــاوازدا وتارەکانــم بــەو شــێوازە دەســت پێدەکــرد: 

»ئەگــەر ئێــوە خۆتــان بــە بــاوەڕداری مەســیح دادەنێــن، بــەاڵم لــە هیــچ 
ــم،  ــچ كڵێســایەک، نیگەران ــە هی ــە ڕێکــی ناچن ــن و ب ــدام نی كڵێســایەک ئەن

ــۆ دۆزەخ«.  ــڕۆی ب ــە ب ــەوەی لەوانەی ــەر ئ لەب

دەتوانیت بڵێی کە سەرنجی ئەوانم بۆ الی خۆم ڕادەکێشا. 

ــر.  ــەوە نەخێ ــە دڵنیایی ــاکام سەرســامیان بکــەم؟ ب ــێ ئ ــا دەمویســت ب ئای
ــا؟  ــی كڵێس ــە ئەندام ــن ب ــو ب ــێنم تاک ــۆرە بیانرتس ــەو ج ــت ب ــا دەمویس ئای
نەخێــر. ئایــا دەڵێــم بــوون بــە ئەندامــی كڵێســا، واتــە بــوون بــە مەســیحی؟ 
بــە دڵنیاییــەوە نــا. ئەگــەر هــەر کتێبێــک یــان وتاربێژێــک ئــەو شــتانە بڵێــت 

لێــی دووربکەونــەوە و گــوێ لــێ مەگــرن. 

ــەر  ــەم؟ لەب ــەکانم دەک ــە قس ــت ب ــە دەس ــەو جــۆرە ئاگادارییان ــی ب بۆچ
ئــەوەی حــەز دەکــەم لە پێویســتی و گرنگــی هەبوونی كڵێســای تەندروســتی 
ناوخۆیــی لــە ژیانــی ھــەر تاکێکــی مەســیحیدا تێبگــەن و پەرۆشــی كڵێســا 
کــە مەســیح و شــوێنکەوتووانی نیشــان دەدات، لەگــەڵ خەڵــک بــاس بکــەن. 
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زۆرێــک لــە مەســیحییەکانی واڵتانــی ڕۆژاوا )زۆرێــک لــە واڵتانــی دیکــەی 
جیھــان( مەســیحییەت تەنهــا بــە پەیوەنــدی کەســیی نێــوان خۆیــان و خــودا 
ــک  ــییە« هەندێ ــدی کەس ــەم »پەیوەن ــە ئ ــن ک ــتی دەزان ــە گش ــن. ب دادەنێ
ــەاڵم  ــە. ب ــەوە هەی ــێوازی ژیانیان ــە ش ــەبارەت ب ــی س ــی و ڕێنای ئامۆژگاری
نیگەرانیــی مــن لەوەدایــە کــە زۆرێــک لــە باوەڕدارانــی مەســیح بــاش لــەوە 
تێناگــەن كــە ئــەم پەیوەندییــە گرنگــە لەگــەڵ خــودا وا دەکات پێویســتان بە 
پەیوەنــدی دیکــە هەبێــت- ئــەو پەیوەندییانــەی کــە عیســا لــە نێــوان ئێمــە 
و كڵێســا دروســتی کــرد. مەبەســتی خــودا لــەو پەیوەندییانــە، هەڵبژاردنــی 
کەســانێک لــە نــاو مەســیحییەکان بــە خواســت و داوای ئێمــە نییــە، بەڵکــو 
ــی  ــتە و خوێن ــەڵ جەس ــەک لەگ ــتبوونی پەیوەندیی ــودا دروس ــتی خ مەبەس
ــە کەســانێک کــە ھەندێــک جــار  ڕاســتەقینەیە. جەســتەیەک کــە بریتییــە ل

بێــزارت دەکــەن. 

بۆچــی دەبــێ مــن نیگــەران بــم کــە ئێــوە خۆتــان بــە مەســیحی دەزانــن، 
بــەاڵم پەیوەندییەکــی باشــتان لەگــەڵ كڵێســای ناوخۆیــی نییــە و ڕەنگە بڕۆن 

بــۆ دۆزەخ؟ بــا چەنــد چرکەیــەک بیــر لــە واتــای مەســیحیبوون بکەینــەوە. 

مەسیحیبوون چییە؟

مەســیحی یاخــود شــوێنکەوتووی مەســیح کەســێکە کــە لــە پلــەی یەکــەم 
گوناهەکانــی بەخرشابێــت و لەرێگــەی عیســای مەســیحەوە لەگــەڵ خــودای 
ــە  ــە ل ــەو کەس ــە ئ ــک ڕوودەدات ک ــەوە کاتێ ــەوە - ئ ــت بووبێت ــاوک ئاش ب
گوناهەکانــی تۆبــەی کردبێــت و بــاوەڕی هەبێــت بــە ژیانــی کامــڵ و تــەواو 

و مــردن و زیندووبوونــەوەی عیســای مەســیحی کــوڕی خــودا.

کۆتایــی  گەیشــتووەتە  کەســێکە  مەســیحی  دیکــە،  واتەیەکــی  بــە 
بــاوەڕداری  هەروەهــا  ئەخاقییەکانــی.  و  ئــاکاری  ســەرچاوە  و  خــۆی 
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ــە  ــت ک ــەوەدا دەنێ ــەوە دەکات و دان ب ــە درک ب ــەو کەســەیە ک مەســیح ئ
ــە پەرســن  ــی خــۆی داوە ب ــردووە و ژیان ســەرپێچی شــەریعەتی خــودای ک
ــزان، ئــەو  ــە خــودا، وەکــو: کار، خێ و خۆشەویســتنی شــتی دیکــەی جگــە ل
شــتانەی بــە پــارە دەکڕدرێــن، بیــروڕای خەڵکــی دیکــە، ڕێزگرتــن لــە خێــزان 
ــی  ــە و ڕۆحەکان ــی دیک ــد و ئایینێك ــە خوداوەن ــتگیریکردن ل ــەڵ، پش و کوم
ئــەم جیهانــە و تەنانــەت ئــەو کارە باشــانەی كــە مــرۆڤ دەتوانــێ بیانــکات. 
هەروەهــا درک بــەوەش دەکات کــە كــە ئــەو بتانــە زۆر خراپــن. لــەم ژیانــەدا 

ــەت.  ــێ نای ــی پ ــز کۆتای ــە هەرگی ــەم بتان ــارەزووی ئ حــەز و ئ

بۆیــە ئەگــەر شــوێنکەوتوویەکی مەســیح هــەر ئەمشــەو ژیانــی لــە 
دەســت بــدات و بەرامبــەر بــە خــودا ڕابوەســتێت و خــودا پرســیاری لێبــکات: 
»بۆچــی دەبێــت ڕێگــەت بــدەم بێــی بێیتــە شــوێنی ئامادەبوونــی منــەوە؟« 
باوەڕدارەکــە وەاڵم دەداتــەوە: »نابێــت ڕێــگام پــێ بــدەی بێمــە ژوورەوە. من 
گوناهبــارم و قــەرزاری تــۆم و توانــای ئــەوەم نییــە قەرزەکــەت بدەمــەوە«. 
بــەاڵم تەنهــا ئەوەنــدە ناڵێــت، بەڵکــو بــەردەوام دەبێــت و دەڵێــت: »بــەاڵم 
ــیح  ــی مەس ــە خوێن ــت ب ــن پش ــەت، م ــە گەورەک ــی و بەڵێن ــەر بەزەی لەب
دەبەســتم کــە لــە جیاتــی خوێنــی مــن ڕژاوە و و قــەرزی ڕەوشــت و ئــاکاری 
مــن دەداتــەوە، وە داواکارییــە پیــرۆز و ڕاستودروســتەکانی تــۆ بەدیدێنێــت 

و تووڕەیــی تــۆ دژی گونــاه دەســڕێتەوە«.

مەســیحەوە  بەهــۆی  کــە  داخوازییــەدا  ئــەو  ڕاگەیاندنــی  لەگــەڵ 
لــە  ئــازادی  بــاوەڕداری مەســیح کەســێکە کــە  ڕاستودروســت دەبیــن، 
بەندایەتــی گونــاه دۆزیبێتــەوە. جێگایــەک کــە بــت و خوداوەندەکانــی دیکە 
ناتوانــن ڕازی و تێــر بــن، لەبــەر ئــەوەی زگــی ئــەوان هیــچ کات تێــر نابێــت، 
ــە  ــە ب ــەو کەس ــە ئ ــیح وات ــش و کاری مەس ــەر ئی ــودا بەرامب ــی خ ڕازیبوون
هــۆی کاری مەســیح لــە تاوانبــاری کڕدراوەتــەوە و ئێســتا ئــازادە! بــەو جــۆرە 
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ــەوەک  ــکات، ن ــاه ب ــە گون ــاوەڕدار دەتوانێــت پشــت ل ــن جــار ب ــۆ یەکەمی ب
گوناهێــک لەگــەڵ گوناهێکــی دیکــە بگۆڕێتــەوە، بەڵکــو لەگــەڵ ئــارەزووی 
ڕۆحــی پیــرۆز بــۆ عیســای مەســیح و دەســەاڵتەکەی لــە ژیانــدا دەگۆڕێتــەوە. 
لــە کاتێکــدا ئــادەم ھەوڵــی دا خــودا لەســەر تەختــی فەرمانڕەوایــی الببــات 
ــی  ــکات و خــۆی خــودای ژیان ــی ب ــەو فەرمانڕەوایەت ــە شــوێنی ئ و خــۆی ل
خــۆی بێــت، بــاوەڕدار بــە مەســیح لــە فەرمانڕەوایەتــی مەســیح لــە ژیانیــدا 
دڵخۆشــە. ئــەو ژیانــی عیســا بــە ملکەچییەکــی کامــڵ و تــەواو بــۆ ویســت 
و وشــەی خــودا دەزانێــت هــەوڵ دەدات هاوشــێوەی ڕزگارکەرەکــەی بێــت. 

کەواتــە، بــاوەڕداری مەســیح بــە کەســێک دەگوتــرێ كــە لەگــەڵ خــودا بــە 
ڕێگــەی مەســیح ئاشــت بووبێتــەوە. مەســیح تووڕەیــی خــودای ئــارام کردەوە 
و بــاوەڕدار بــە مەســیح دەتوانێــت بەرامبــەر خــودا بــە ڕاستودروســت 
لەقەڵــەم بدرێــت، بــۆ ژیانێکــی ڕاستودروســتانە بانــگ کــراوە و بــە هیــوای 
ئــەو ڕۆژە دەژیێــت کــە ڕۆژێــک لــە ئاســان بەرامبــەر یــەزدان ڕابوەســتێت. 

ئــەوە هەمــووی نییــە! ئینجــا، بــە کەســێک دەگوتــرێ بــاوەڕدار کــە لەگــەڵ 
خــودا و گەلــی خودا ئاشــت بووبێتــەوە. ئایا یەکــەم چیرۆکی کتێبــی پیرۆزتان 
لەبیــرە كــە چــۆن ئــادەم و حــەوا كەوتنــە نــاو گونــاه و لــە باخچــەی عــەدەن 
دەرکــران؟ ئــەوە چیرۆکــی کوشــتنی مرۆڤ بــە دەســتی مرۆڤە؛ قاییــن، هابیل 
دەکوژێــت. ئەگــەر دەرکردنــی خــودا لەســەر تەختــی پاشــایەتی بــەو واتایــە 
بێــت کــە خــۆم لــە شــوێنی ئــەو پاشــایەتی بکــەم، کەواتــە ڕێگــە بــە هیــچ 
کەســێک نــادەم ئــەوە لــە مــن بســتێنێت. پچڕانــی پەیوەنــدی ئــادەم لەگــەڵ 
خــودا بــووە هــۆی پچڕانــی دەســتبەجێی پەیوەنــدی نێــوان مرۆڤــەكان. هــەر 

کەســێک بــە تەنهــا لــە ئاســت خۆیــەوە دەژی. 

ــردراوان و یاســاکانی  ــی نێ ــەواوی پەیام ــە عیســا ت ــە ك ــە ســەیر نیی کەوات
ــک فەریســییەکان بیســتیان  ــەوە: »کاتێ ــوورت کردووەت ــدا ک ــە دوو فەرمان ل



23

کــە عیســا ســەدوقییەکانی بێدەنــگ کــردووە، پێکــەوە کۆبوونــەوە. یەکێکیــان 
تەوراتنــاس بــوو، پرســیاری لێکــرد تاکــو تاقــی بکاتــەوە: »مامۆســتا، گرنگرتیــن 
ڕاســپاردەی تــەورات چییــە؟ « عیســا پێــی فەرمــوو: »]بــە هەمــوو دڵ و بــە 
هەمــوو گیــان و لــە هەمــوو بیرتانــەوە یەزدانــی پەروەردگارتــان خۆشــبوێ. 
ــە:  ــەو وای ــیان وەک ئ ــپاردەیە. دووەمیش ــەم ڕاس ــن و یەک ــە گرنگرتی [ ئەم
]نزیکەکــەت وەک خــۆت خۆشــبوێت. [ جــا هەمــوو تــەورات و پێغەمبــەران 
بــەم دوو ڕاســپاردەیەوە بەنــدن« )مەتــا ۲۲: ۳٤-٤٠(. ئــەو دوو فەرمانــە 
ــتبوونی  ــۆکاری دروس ــان ه ــەم فەرم ــە. یەک ــەوە هەی ــە یەک ــان ب پەیوەندیی
فەرمانــی دووەمــە و دووەمیــن فەرمانیــش، فەرمانــی یەکــەم دەســەملێنێت. 

ئاشــتبوونەوە لەگــەڵ خــودا لــە ڕێگــەی مەســیح بــە واتــای ئاشــتبوونەوە 
لەگــەڵ هەمــوو ئــەو کەســانە دێــت کــە لەگــەڵ خــودا ئاشــت بوونەتــەوە. لە 
نیــوەی یەکەمــی بەشــی دووەمــی ئەفەســۆس، پۆڵــس بــاس لــەوە دەکات کــە 
چــۆن ڕزگارییەکــی گــەورە لــە عیســای مەســیح بــە ئێمــە دراوە، وە پاشــان 
بابەتەکــە دەگۆڕدرێــت و نیــوەی دووەمــی بەشــی دووەم بــاس دەکات کــە 
ئــەو بابەتــە چ کاریگەرییەکــی دەبێــت لەســەر پەیوەنــدی نێــوان جوولەکــە 
و نەتەوەکانــی دیکــە و بــە شــێوەیکی گشــتی لەنێــوان هەمــوو باوەڕدارانــدا. 

پۆڵــس دەڵێــت:

»لەبــەر ئــەوەی مەســیح ئاشــتی ئێمەیــە، جولەکــە و ناجولەکــەی کــرد بــە  
یــەک ، دیــواری ناوبــڕی دوژمنایەتــی ڕووخانــد، بــە جەســتەی خــۆی تەوراتــی 
بــە فەرمــان و فەرزەکانییــەوە بــەالوە نــا، بــە ئامانجی ئــەوەی بــە یەکبوونیان 
لەگــەڵ خــۆی لــە هەردووکیــان مرۆڤێکــی نــوێ دروســتبکات و بــەم شــێوەیە 
ــودا  ــەڵ خ ــدا لەگ ــەک لەش ــە ی ــان ل ــو هەردووکی ــپێنێت، تاک ــتی بچەس ئاش
ئاشــت بکاتــەوە بــە خــاچ، بــەوەش دوژمنایەتیــی لەناوبــرد« )ئەفەســۆس  ۲: 
١٤- ١٦(. بۆیــە هەمــوو ئەوانــەی کــە موڵکــی خــودان و ســەربە مەســیحن: 
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»دەبنــە هاواڵتــی لەگــەڵ گەلــی پیــرۆزی خــودا و بنەماڵــەی خــودا« )ئایەتــی 
ــە پەرســتگایەکی  ــووە و بووینەت ــان گرت ــەڵ مەســیحدا یەک ــە لەگ ۱۹(. ئێم
پیــرۆز )ئایەتــی ۲١(. لــەو بەشــەدا دەقــی هاوتــای زۆر هەیــە کــە دەتوانیــت 

هەڵیبژێریــت و ســوودی لــێ وەربگریــت!

لەوانەیــە ئەگــەر بڕوانینــە منونــەی »ئەندامی خێــزان«، یارمەتیــان دەدات 
لــەوە تێبگەیــن کــە ئاشــتی لەگــەڵ خــودا واتــە ئاشــتی لەگــەڵ گەلــی خــودا. 
ئەگــەر تــۆ هەتیــو بیــت، ئــەوا ناتوانیــت دایــک و بــاوک هەڵبژێریــت، بەڵکــو 
دایــک و بــاوک دێــت و تــۆ دەگرنــە خــۆ و بــە منداڵــی خۆیــان هەڵتدەبژێرن. 
ــوارە  ــۆ نانــی ئێ ــەوا ئێســتا  ب ــاوی »ســمیت« بێــت، ئ ئەگــەر خێزانەکــەت ن
ــە لەگــەڵ دایــک  ــان دەخــۆی، وات لەگــەڵ خێزانــی ســمیت دادەنیشــت و ن
ــی  ــی خێزان ــەڵ منداڵەکان ــمیت. لەگ ــی س ــی خێزان ــە و منداڵەکان و باوکەک
ســمیت لــە یــەک ژوور دەبیــت. کاتێــک مامۆســتای قوتابخانــە نــاوی 
ســمیت دەخوێنێتــەوە، تــۆ هەڵدەســتیتە ســەر پــێ. وەکــو بــرای گەورەتــرت 
ــەو کارە  ــوودا ئ ــە داهات ــەو کارەی و خوشــکی بچووکــت کــە ل کــە پێشــرت ئ
دەکات. تــۆ ئــەو کارە دەکەیــت، نــەک لەبــەر ئــەوەی دەتــەوێ دەور و ڕۆڵی 
ــە  ــۆ هەتیوخان ــەوەی کەســێک چــووە ب ــەر ئ ــو لەب ــت، بەڵک ســمیت بگێڕی
ــەو ڕۆژە  ــی ســمیت«. ل ــە خێزان ــک ل ــە یەکێ ــت ب ــۆ دەبێ ــی: »ت و گوتوویەت
بــەدواوە تــۆ منداڵــی بەڕێــز و خاتــوو ســمیتی، و دەبیتــە بــرا یــان خوشــکی 

ــان.  منداڵەکانــی دیکەی

ــە  ــیحییە‹ ک ــاوت ›مەس ــو ن ــە، بەڵک ــمیت نیی ــۆ س ــاوی ت ــتا ن ــەاڵم ئێس ب
بەهــۆی ئــەو کەســەوە نــاوت نــراوە کــە بەهۆیــەوە هەڵگیراویتــەوە و 
بوویــت بــە منداڵــی خــودا )ئەفەســۆس ۱: ٥(. ئێســتا تــۆ بەشــێکی لــە 
خێزانــی خــودا. ”عیســا کــە خەڵــک پیــرۆز دەکات و ئــەو خەڵکــەی پیــرۆز 
ــەم هۆیــەش عیســا  ــەر ئ ــن، لەب ــە یــەک خێزان ــان ســەر ب کــراون هەردووکی
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ــەکان ٢: ١١(. ــات“ )عیربانیی ــان بب ــرا ناوی ــان ب ــە خوشــک ی ــاکات ب شــەرم ن

ئــەو خێزانــە، خێزانێکــی جیــاواز نییــە، کــە ئەندامەکانــی پێکــەوە بێگانــە 
بــن. بەڵکــو هاوبەشــیکردنە. خــودا ئێــوەی »بانــگ کــرد بــۆ پێکــەوە ژیــان 
لەگــەڵ کوڕەکــەی، عیســای مەســیحی گەورەمــان« )یەکــەم کۆرنســۆس  ١: ٩(. 
ــزان  ــەواوی خێ ــەڵ ت ــو هاوبەشــیکردن لەگ ــۆ نێ ــگ دەکات ب ــوەش بان وە ئێ

)یەکــەم کۆرنســۆس ٥: ۲ (.

ئــەم هاوبەشــیکردنە وشــک و فەرمــی نییــە. بەڵکو جەســتەیەکە کــە بەهۆی 
بڕیــاری کەســیی هــەر یەکێکانــەوە پێکــەوە بەســرتاوەتەوە، هەروەهــا ئــەو 
ــش  ــیح و ئی ــودی مەس ــە - خ ــاری مرۆڤان ــە بڕی ــەرترن ل ــییانە س ــارە کەس بڕی
ــر  ــم«، دەبێــت بی ــە نی ــەو خێزان و کارەکــەی. ئەگــەر کەســێک بڵێــت »مــن ل
ــەوە.  ــی خــۆی ببڕێت ــە كەســێك دەســت و الق ــەوە وای ــو ئ ــت. وەک ــورت بێ ک
هــەر بــەو شــێوەیەی پۆڵــس بــە كڵێســای کۆرنســۆس دەڵێــت: »چــاو ناتوانێــت 
بــە دەســت بڵێــت: »پێویســتیم پێــت نییــە. « یــان ســەر بــە پێیــەکان بڵێــت: 

»پێویســتیم پێتــان نییــە« )یەکــەم کۆرنســۆس  ١٢: ٢١ (.

         بــە پوختــی، مەحاڵــە بتوانیــت وەاڵمــی پرســیاری »مەســیحیبوون چییــە؟« 
ئەگــەر باســی کڵێســا نەکەیــت؛  بــە الی کەمــەوە لەنــاو کتێبــی پیــرۆزدا بــەو 
جۆرەیــە. نــەک تەنهــا ئــەوە، بەڵکــو ناتوانــی كڵێســا تەنهــا بــە یــەک ھێــا 
و لێکچــوون لێكبدەیتــەوە، لەبــەر ئــەوەی کتێبــی پیــرۆز دەیچووێنێــت بــە 
ــک، پەرســتگا،  ــووک، خەڵ ــزان، هاوبەشــی، جەســتە، ب ــو: خێ زۆر شــت، وەک
ژن و منداڵەکانــی. لــە پەیانــی نوێــدا هیــچ مەســیحییەک بــە تەنهــا و دوور 
لــە باوەڕدارانــی دیكــە نییــە. كڵێســا لەڕاســتیدا شــوێن نییــە بەڵکــو خەڵکــە؛ 

واتــە، گەلــی خــودا لــە مەســیحدا. 

کاتێــک کەســێک دەبێتــە مەســیحی، تەنهــا لەبــەر فێركردنێكــی بــاش بــۆ 
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ــەر  ــا. لەب ــی كڵێس ــە ئەندام ــت ب ــی نابێ ــتنی ڕۆح ــوون و پێگەیش ــەورە ب گ
ــە  ــە ک ــاندەری ئەوەی ــی نیش ــای ناوخۆی ــی كڵێس ــە ئەندام ــوون ب ــەوەی ب ئ
مەســیح ئێــوەی بــە بەشــێک لــە جەســتەی خــۆی لــە نــاو مەســیحدا دروســت 
کــردووە. ئــەوە بــە واتــای یەکبــوون لەگــەڵ مەســیحییەکانی دیکەیــە. بــەاڵم 
ــە ناوەنــدی  یەکبــوون لەگــەڵ كڵێســای جیهانــی، دەبێــت لەگــەڵ ژیــان و ل

كڵێســای ناوخۆییــدا دروســت بێــت. 

زۆربــەی کات ئایینناســەکان جیــاوازی دادەنێــن لــە نێــوان كڵێســای جیهانی 
ــە ئەفەســۆس  ــا ۱٦: ۱۸( و بەشــێک ل ــە )مەت ــە ل ــی. جگ و كڵێســای ناوخۆی
کــە بــاس لــە كڵێســای جیهانــی دەکات، زۆربــەی دەقەكانــی پەیانــی نــوێ 
ــە كڵێســای ناوخۆیــی دەکات. وەک کاتێــک پۆڵــس نامەکانــی خــۆی  بــاس ل

بــۆ كڵێســاكانی گەالتیــا و کۆرنســۆس دەنووســێت. 

ــوان  ــدی نێ ــە. پەیوەن ــەاڵم گرنگ ــە، ب ــک قورس ــە هەندێ ــەکەی دیک بەش
ئەندامێتــی لــە كڵێســای جیهانــی و ئەندامێتــی لــە كڵێســای ناوخۆیــی 
لێکچــووی زۆری بــە پەیوەنــدی ڕاستودروســتی هەیــە کــە خــودا بــە ڕێگــەی 
بــاوەڕ بــە ئێمــەی بەخشــیوە لەگــەڵ ئەنجامدانــی خــودی ڕاستودروســتی لــە 
ژیانــی ڕۆژانــەدا. کاتێــک ئێمــە بــە بــاوەڕەوە دەبیــن بــە مەســیحی، خــودا 
ــە هەمــان کاتــدا ئێمــە بانــگ  بێگوناهبوونــی ئێمــە ڕادەگەیەنێــت، بــەاڵم ل
کراویــن کــە ڕاستودروســتێکی چــاالک بیــن. کاتێــک کەســێک لــە دوای بــاوەڕ 
ــۆ  ــەو پرســیارە ب ــت، ئ ــەی خــۆی دەژیێ ــی گوناهباران ــە دڵخۆشــیەوە، ژیان ب
ــدا  ــتپێکی باوەڕی ــە دەس ــە ل ــەو کەس ــا ئ ــە ئای ــت ک ــت دەبێ ــە دروس ئێم
ــا ٦: ۱- ۱۸، ۸: ٥- ۱٤؛  ــا؟ )ڕۆم ــان ن ــووە ی ــیحی وەرگرت ــتی مەس ڕاستودروس
یاقــوب ۲: ۱٤- ۱٥(. هەروەهــا ئــەو کەســانەی حــەز ناکــەن پەیوەســت 
ناوخۆیــی  بــە كڵێســای  پەیوەســتبوون  ناوخۆییــەوە.  بــە كڵێســای  بــن 
دەرەنجامێکــی رسوشــتییە - دووپاتکردنــەوەی کــردەوەی عیســایە. ئەگــەر بە 
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ڕاســتی حــەز ناکەیــت ببیتە بەشــێک لــە گروپێکــی بــاوەڕداری ڕاســتەقینە کە 
کتێبــی پیــرۆز فێــر دەکــەن، دەبێــت لــە خــۆت بپرســیت كــە ئایــا بەڕاســتی 
پەیوەندیــت لەگــەڵ جەســتەی مەســیح هەیــە! ســەرنج بــدە ئــەم وتانــەی 

ــەکان:  ــەی عیربانیی ــەری نام نووس

ــەوەی  ــە ئ ــان، چونک ــی هیوام ــە دانپێدانان ــتبگرین ب ــی دەس ــێ ڕاڕای ــا ب ”ب
ــن  ــرتی بی ــاگاداری یەک ــا ئ ــا ب ــە. هەروەه ــی متانەی ــان داوە جێ ــی پێ بەڵێن
بــۆ هانــدان لەســەر خۆشەویســتی و کاری چــاک. بــا واز لــە کۆبوونەوەکامنــان 
ــن،  ــرتی هانبدەی ــو یەک ــوون، بەڵک ــک لەســەری ڕاهات ــن، وەک هەندێ نەهێنی
بــە تایبەتــی کــە دەبینــن ڕۆژی هاتنــەوەی مەســیح نزیــک دەبێتــەوە. ئەگــەر 
لــەدوای ئــەوەی کــە ڕاســتیان ناســی، بــەردەوام بیــن لــەوەی بــە ئەنقەســت 
گونــاه بکەیــن، ئــەوا هیــچ قوربانییــەک نییــە بــۆ ئــەوەی گوناهەکامنــان پــاک 
بکاتــەوە، بەڵکــو تەنهــا چاوەڕێکردنــی حوکمدانــی ترســناک و ئاگری بڵێســەدار 

کــە خەریکــە دوژمنەکانــی خــودا دەخــوات“ )عیربانییــەکان  ١٠: ٢٣- ٢٧(. 

ئەگــەر ئێمــە لــە الی خــودا شــوێنێکی ڕاســتەقینەمان هەبێــت، ئــەوە لــە 
بڕیاریــی ڕۆژانەمانــدا کاریگــەری دەبێــت، تەنانــەت ئــەو کاتــەی پرۆســەکە 
ــە ڕاســتی خــودا خەڵکــی خــۆی  ــە بێــت. ب ــە هەڵ ــڕ ل ــە ھێواشــی و پ زۆر ب
دەگۆڕێــت. ئایــا ئــەوە هەواڵێکی خــۆش نییە؟ کەواتــە خۆشەویســتانم، تکایە 
بــاوەڕ بــەو بۆچوونــە بــێ بنەمایــە مەکــەن کــە ڕاستودروســتی مەســیحتان 
ــا  ــوون. هەروەه ــتی نەکەوت ــی ڕاستودروس ــوێن ژیان ــو ش ــەر بێت ــە ئەگ هەی
خۆتــان بــە بیرۆكــەی نادیــار فریــو مــەدەن کــە ئێــوە هــی كڵێســای جیهانیــن 

ئەگــەر بێتــو بــەدوای ژیــان لەگــەڵ كڵێســایەکی ڕاســتەقینەدا نەگەڕێــن. 

جگــە لــە چەنــد بارودۆخێکــی دەگمــەن، مەســیحییەکی ڕاســتەقینە 
ژیانــی خــۆی لــە ژێــر تــەالری باوەڕدارانــی دیکــە، لەســەر هاوبەشــی 
پتــەو لــە كڵێســای ناوخۆیــی بنیــات دەنێــت. ئــەو دەزانــێ کــە بــە تــەواوی 
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نەگەیشــتووەتە شــوێنی خــۆی و پێویســتی بــە یارمەتــی و ڕێنایــی كڵێســا 
ــاش  ــو كڵێس ــە، بەڵک ــا هەی ــە كڵێس ــتی ب ــەو پێویس ــا ئ ــەک تەنه ــە. ن هەی

ــە.  ــەو هەی ــتی ب پێویس

کاتــێ کــە لــە دەوری یــەک کــۆ دەبینــەوە تاکــو پەرستشــی خــودا بکەیــن 
و کاری بــاش بکەیــن و خۆشەویســتی بەرامبــەر یەکــرت دەرببڕیــن، لەڕاســتیدا  
ئــەوە نیشــان دەدەیــن کــە خــودا لەگــەڵ ئێمــە ئاشــت بووەتــەوە و ئێمــەش 
بــاوەڕداران  لەگــەڵ خوشــک و براکامنــان ئاشــت بووینەتــەوە. ئێمــەی 
ــەی  ــە ڕێگ ــەک ل ــەاڵم ن ــن، ب ــە گۆڕدراوی ــن ک ــان دەدەی ــی نیش ــە جیهان ب
ئەزبەرکردنــی وشــەکانی کتێبــی پیــرۆز، نزاکــردن لــە کاتــی خــواردن، پێدانــی 
دەیەكــی داهامتــان و گوێگرتــن لــە پرۆگرامەکانــی مەســیحی، بەڵکــو گــۆڕان 
و گەشــەكردنی خۆمــان بــە دەربڕینــی خۆشەویســتی بــۆ كەســانی گوناھبــار 

نیشــان دەدەیــن. 

ــەرخۆیی  ــی، لەس ــی، ئارام ــتی، خۆش ــن خۆشەویس ــوە ناتوانی ــە و ئێ ئێم
ــر! ئێمــە  ــن. نەخێ ــە دوورگەیێــک نیشــان بدەی ــی ل ــە تەنهای ــی ب و میهرەبان
کاتێــک ئــەو شــتانە دەردەبڕیــن و نیشــان دەدەیــن کــە خۆشەویســتی 
ــەوەن  ــیاوی ئ ــێوەیەک ش ــچ ش ــە هی ــە ب ــن ک ــێک دەردەبڕی ــەر کەس بەرامب

ــت.  ــان دەوێ ــەر خۆش ــە ه ــەاڵم ئێم ــت، ب ــان بوێ ــە خۆش نیی

ئایــا دەتوانیــت ئــەو بابەتــە باشــرت ببینــی؟ لەوێیــە - ئــەو شــوێنەی 
ــا  ــی عیس ــرت – مزگێن ــتی یەک ــە خۆشەویس ــدن ب ــار پابەن ــک گوناھب هەندێ
پیشــان دەدرێــت. کڵێســا منوونەیەکــی زیندوومــان دەربــارەی ئینجیــل 
نیشــان دەدات کاتێــک ئێمــە یەکــرت دەبەخشــین، وەک چــۆن عیســا ئێمــەی 
بەخشــی، گرنگــی بــە یەکــرت دەدەیــن، وەک چــۆن عیســا گرنگــی بــە ئێمــە 
ــن، وەک  ــە ڕێگــەی خەڵکــی دیکــە دادەنێی ــان ل ــی خۆم ــک گیان دا، وە کاتێ

ــا.  ــاوی ئێمــە دان ــە پێن ــی خــۆی ل چــۆن عیســا گیان
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ــەو جــۆرە ئینجیلــی مەســیح نیشــان بدەیــن،  ــە تەنهــا ناتوانیــن ب ئێمــە ب
ــن.  ــن پێکــەوە نیشــانی بدەی کــە دەتوانی

ــە  ــاوەڕداران باســی بەهــرەی ڕۆحــی ل زۆر جــار گوێــان لێدەبێــت کــە ب
ــد  ــک چەن ــە ئاخــۆ خەڵ ــۆم جێگــەی پرســیارە ک ــەاڵم ب ــەن. ب ــدا دەک ژیانیان
گرنگــی ئــەو ڕاســتییە دەدەن کــە خــودا بەهرەگەلێکــی بێشــوماری بــە ئێمــە 
داوە تاکــو ئــەو بەهرانــە لە کاتــی بەرامبەربــوون لەگەڵ گوناھــی باوەڕدارانی 
دیکــە لــە نــاو كڵێســادا بەکاربهێندرێــن. گوناهەکانــی مــن، دەرفــەت و بواری 

ئــەوە بــە تــۆ دەدات کــە بەهــرە ڕوحییەکانــت بەکاربهێنیــت. 

کەواتــە کۆمەڵێــک لــە ژنــان و پیــاوان لە الی خۆتــان کۆبکەنــەوە، بەتەمەن 
و گەنــج، ســپی و ڕەش، ئافریقایــی و ئاســیایی، هــەژار و دەوڵەمەنــد، 
خوێنــدەوار و نەخوێنــدەوار، بــە هەمــوو جیاوازییەکانیــان، هونەرەکانیــان و 
بەهرەکانیــان. بــەاڵم دڵنیایــان بکەنــەوە لــەوەی كــە نەخــۆش و گوناھبــارن و 
تەنهــا بــە نیعمــەت مەســیح ڕزگاریــان بــووە. چیــت هەیــە؟ ئــەوەی کــە بــۆ 

دروســتکردنی کڵێســا پێویســتە، لەبەردەســتە. 

ــن  ــا م ــیحییەکانە، ب ــەواوی مەس ــتنی ت ــۆ خۆشەویس ــتی ت ــەر مەبەس ئەگ
پێشــنیارێکت بــۆ بکــەم، ببــە بــە بەشــێک لــە گروپێکــی باوەڕدارانــی 
ڕاســتەقینە بــە هەمــوو الوازی و كەموكوڕییەكانیانــەوە. بــۆ هەشــتا ســاڵ لــە 
خۆشــی و ناخۆشــیدا لەگەڵیــان بــە و پاشــان وەرە بــۆ ئــەوەی قســە لەســەر 

ــن.  ــیحییەکان بکەی ــەواوی مەس ــە ت ــەر ب ــتی بەرامب خۆشەویس

ــە  ــک ل ــەوەی گروپێ ــێوازی کۆبوون ــە ش ــە ل ــررساوی بیرکردنەوەی ــێ لێپ ک
ــا؟  ــی كڵێس ــە و ڕێبەرەکان ــا؟ قەش ــن كڵێس ــان دەڵێ ــە بەخۆی ــاوەڕداران ک ب
بــە دڵنیاییــەوە. چۆنــە ئەگــەر بڵێیــن هەمــوو بــاوەڕداران بــە مەســیح؟ بــە 
دڵنیاییــەوە. مەســیحی بــوون واتــا ســەرنج و ئــاگاداری لــە ژیــان و ســەالمەتی 
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ــە  ــەوەی ک ــدان ب ــە، گرنگی ــەوە. وات ــە كڵێســا دەگرێت ــیح، ک ــتەی مەس جەس
کڵێســا چییــە و کڵێســا دەبێــت چــۆن بێــت، لەبــەر ئــەوەی، ئــەی بــاوەڕداران، 

ئێــوە هــی كڵێســان. 

بــە ڕاســتی ئێمە ئــاگاداری كڵێســاین، لەبەر ئەوەی جەســتەی ڕاســتەقینەی 
ڕزگارکەرمانــە. ئایــا هەتــا ئێســتا ســەرنجی وشــەکانی عیســات کــە بەرامبــەر 
شــاول، چەوســێنەرەوەی بــاوەڕداران، کــە دواتــر نــاوی لێــرا پۆڵــس، کاتێــک 
لەســەر ڕێگــەی دیمەشــق ڕووبــەڕووی بــووەوە؟ عیســا بــە شــاولی فەرمــوو: 

»شــاول! شــاول! بۆچــی دەمچەوســێنیتەوە؟« )کــردار ی نێــردراوان ٩: ٤(.

لێــرەدا عیســا بــە شــێوەیەکی تایبــەت خــۆی لەگــەڵ كڵێســاکەی بــە یــەک 
ــان  ــاوەڕداران، خۆت ــەی ب ــی دەکات. ئ ــۆی بانگ ــای خ ــە كڵێس ــێ و ب دەزان
لەگــەڵ ئــەو کەســانە بــە یــەك دەزانــن كــە ڕزگارکەرەكەتــان لەگەڵیــان یەکــی 
گرتــووە؟ ئایــا دڵــی ئێــوە ئــارەزو و خۆشەویســتییەکەی هەســت پێــدەکات و 

هاوبەشــی هەســتی ئــەوە؟ 

ــە  ــە شــوانی كڵێســایەک پێگەیشــت. ل ــەر، نامەیەکــم ل ــەک لەمەوب ماوەی
نامەکەیــدا باســی ئــەوەی کردبــوو کــە حــەز دەکات ئەندامانــی کڵێســاکەی 
زیاتــر لەبــارەی کڵێســاوە بزانــن. ئــەو پیــاوە بێفێزە حــەزی لە کڵێســایەک بوو 
کــە ئــەو بــە بەرپرســیار بزانــن لــە کاتێکــدا بــەرەو نیعمــەت و خوداپەرســتی 
ــوێ  ــی ن ــێوازی پەیان ــە ش ــی ل ــە باش ــوانە، ب ــەو ش ــردن. ئ ــتەی دەک ئاراس
تێگەیشــتبوو. دەیزانــی ڕۆژێــک خــودا ئــەو بــۆ خزمەتــی خۆی بانــگ دەکات 
و ســەبارەت بــە شــوانایەتی خەڵکەکــەی لێپرســینەوەی لەگــەڵ دەكات. ئــەو 
وەکــو هەمــوو قەشــەیەکی دڵســۆز حــەزی دەکــرد یــەک بــە یەکــی ئەندامــی 
كڵێســا ئــاگاداری ئــەو بابەتــە بــن و بزانــن ڕۆژێــک یــەک بــە یەکــی ئەوانیــش 
ــەر  ــن تاکــو لەســەر خۆشەویســتی بەرامب ــۆ خزمەتــی خــودا بانــگ دەکرێ ب

بــە یەكــرت و بــۆ خــودا، وەاڵم بدەنــەوە. 
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ــۆ  ــیح دەکات ئاخ ــتەی مەس ــی جەس ــەر ئەندامێک ــە ه ــیار ل ــودا پرس خ
لەگــەڵ دڵخۆشــی ئەندامەکانــی دیکــە، دڵخــۆش بــووە؟ ئایــا لــە کاتــی 
گریانــی ئــەوان، ئەمیــش گریــاوە؟ ئایــا یارمەتــی ئەندامــە الوازەکانــی داوە؟ 
یــان ئــەو ئەندامانــەی کــە هەســت دەکــەن هیــچ بەهــا و بایەخێکــی نییــە، 
بــە شــێوازێکی تایبــەت و بەوپــەڕی ڕێــزەوە هەڵســوکەوتی لەگــەڵ کــردوون؟ 
ئایــا لەگــەڵ ئــەو کەســانەی ئەویــان فێــر کــردووە و ڕێبەرییــان كــردووە، بــە 
ــۆس ۱۲:  ــەم کۆرنس ــردووە؟ )یەک ــوکەوتی ک ــدەوە هەڵس ــی دوو ھێن ڕێزێک

۲۲- ۲٦؛ یەکــەم تیمۆســاوس ٥: ۱۷( 

ــە  ــەو ڕۆژەی ك ــۆ ئ ــادەن ب ــا ئام ــیح ئای ــە مەس ــاوەڕداران ب ــەی ب ــوە ئ  ئێ
خــودا بانگتــان دەکات تاکــو ســەبارەت بــە خۆشەویســتی و خزمەتــی 
خێزانــی كڵێســا و ڕێبەرانــی كڵێســا وەاڵم بدەنــەوە؟ ئایــا دەزانــن خــودا بــە 

ــت؟  ــە چــۆن بێ ــت ک كڵێســا دەڵێ

ئێــوە ئــەی شــوانەکان، ئایــا بــە گەلەکەتــان گوتــووە کــە کڵێســا چۆنــە و 
بــەو شــێوەیە ئەوانتــان بــۆ ڕۆژی وەاڵمدانــەوەی خــودا ئامــادە کــردووە؟ ئایــا 
ــەوە  ــودا بدەن ــی خ ــت وەاڵم ــە دەبێ ــردوون ک ــان ک ــوون و فێرت ــان گوت پێت
ســەبارەت بــەوەی کــە ئاخــۆ پەیوەســت بــوون بــە مزگێنــی مەســیحەوە یــان 

نــە؟





)٢(

کڵێسا چییە و چی نییە؟

لــە دەســتپێکی کتێبەکــەدا پرســیارم لێکــردن کــە لــە كڵێســا بــەدوای چیــدا 
ــە  ــەاڵم ب ــە، ب ــە و چــۆن نیی ــروز کڵێســا چۆن ــی پی ــی کتێب ــی و بەپێ دەگەڕێ
ــۆرە  ــەم ج ــان ئ ــەوە. بێگوم ــیارانەم نەدای ــەو پرس ــی ئ ــك وەاڵم ــچ جۆرێ ھی
پرســیارانە قورســن. لــەم ســەردەمەدا بــاوەڕداران لــە کڵێســادا بــە دوای شــتی 

ــن.  جۆراوجــۆردا دەگەڕێ

لــە یادمــە کاتێــک لــە زانکــۆ دەمخوێنــد، لەگــەڵ یەکێــک لــە ھاوڕێکانــم، 
ــم  ــرد، گفتوگۆیەک ــیحیدا کاری دەک ــەربەخۆی مەس ــی س ــە ڕێکخراوێك ــە ل ک
کــرد. ھەردووکــان بــۆ مــاوەی دوو ســاڵ چووبووینــە هەمــان کڵێســا. مــن 
بــووم بــە ئەندامــی ئــەو كڵێســایە، بــەاڵم ھاوڕێکــەم نــا. لەڕاســتیدا تەنهــا لــە 
کاتــی کۆبوونەوەکانــی یەکشــەممە دەھــات و لــە نیــوەی کۆبوونەوەکــەدا و 

بــەر لــە دەســتپێکی وتارەكــە كڵێســای بەجێدەھێشــت. 

ــە  ــوەی وتارەك ــە نی ــە بۆچــی ل ــێ بکــەم ک ــارم دا پرســیاری ل ــک بڕی ڕۆژێ
كڵێســا بەجێدەهێڵــێ. وەاڵمــی دامــەوە: »ڕاســتییەکەی ئەوەیــە كــە هیــچ لــە 

بەشــەکەی دیکــەی كڵێســا تێناگــەم«. 

بــەردەوام بــووم لــە پرســیارکردن و گوتــم: هەتــا ئێســتا بیــرت کردووەتــەوە 
لــەوەی كــە ببیــت بــە ئەندامــی كڵێســا؟ 
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لــە پرســیارەکەم ســەری ســورما و وەاڵمــی داوە: »ببــم بــە ئەندامی كڵێســا؟ 
ــۆ  ــم ب ــە ئەندامــی كڵێســا. دەزان ــم ب ــم بۆچــی دەبێــت بب ــە ڕاســتیدا نازان ل

لێــرەم و ئــەو خەڵکــە خــاوم دەکەنــەوە«. 

ئاوھــای لــێ تێگەیشــتم كــە بــە لووتبەرزییــەوە ئــەو قســانەی نەدەكــرد، 
بەڵکــو بــە گەرموگوڕییەکــی زۆرەوە کــە نەیدەویســت چرکەیــەک لــە کاتــی 
خــودا بەفیــڕۆ بــدات. لــە مێشــکیدا بیرۆکــەی زۆری لەســەر كڵێســا ھەبــوو 
و لەنــاو كڵێســادا بــە دوایانــدا دەگــەڕا، ھەوڵــی نەدابــوو ئــەو بیرۆکانــە بــە 
ئەندامەکانــی دیکــە یــان بەالیەنــی کەمــەوە بــەو كڵێســایە بڵێــت. بــەدوای 
كڵێســایەکدا دەگــەڕا کــە وشــەی خــودای بەباشــی تێــدا بــاس بکرێــت، بــۆ 

ئــەوەی لــە مــاوەی ئــەو هەفتەیــەدا ڕۆحــی بهەژێــت.

لــەم کاتــەدا ئــەم وشــانەم لــە مێشــکی خۆمــدا دووبــارە کــردەوە: »ئــەو 
خەڵکــە خــاوم دەکەنــەوە«. چەنــد شــتێک ھەبــوو دەمویســت پێــی بڵێــم، 
بــەاڵم تەنهــا ئەمــەم پــێ گــوت: »هەتــا ئێســتا بیــرت لــەوە کردووەتــەوە کــە 
بچیتــە پــاڵ ئــەو خەڵکــەوە؛ ڕاســتە خــاوت دەکەنــەوە، بــەاڵم لەوانەیــە ببیتــە 
ــە  ــەوە لەوانەی ــەوە کردووەت ــرت ل ــەوان؟ بی ــکەوتنی کاری ئ ــۆكاری پێش ھ

ئــەوە بەشــێک بێــت لــە پانــی خــودا بــۆ تــۆ و ئــەوان؟«

منیــش بــۆ خــۆم كڵێســایەکم دەوێــت ھەمــوو ڕۆژانــی یەكشــەممە 
وتارێکــی بــاش و جوانــی تێــدا بدرێــت، بــەاڵم واتــای »جەســتەی مەســیح« 

لــەوە زیاتــرە، مەگــەر نــە؟ 

بــەو شــێوەیەی لــە بەشــی یەکــەم باســم کــرد، كڵێســا شــوێن نییــە. كڵێســا 
بینــا نییــە، شــوێنی منایشــی وتــار نییــە، شــوێنی دابینکردنــی خزمەتــی ڕۆحیی 
نییــە. كڵێســا بــە مرۆڤــەکان دەگوتــرێ - گەلــی پەیانــی نــوێ و گەلــی خــودا 
کــە بــە خوێــن کڕدراونەتــەوە. بــۆ ئــەو مەبەســتە پۆڵــس لــە نامەکەیــدا بــۆ 
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ــدا خــۆی  ــە پێناوی ــت: »مەســیح کڵێســای خۆشویســت و ل ئەفەســۆس دەڵێ
بەخــت کــرد« )ئەفەســۆس ٥: ٢٥(. عیســا گیانــی خــۆی بــۆ لەپێنــاو شــوێن و 

تــەالردا نەبەخشــی، بەڵكــو بــۆ خەڵــک.

بــۆ ئــەو مەبەســتە، ھەمــوو ڕۆژانــی یەکشــەممە لــە کۆبوونــەوەی 
كڵێســاكەمان کــە مــن شــوانایەتی دەکــەم، هەرگیــز ناڵێــم: »بەخێربێــن بــۆ 
ــەم  ــۆ ئ ــن ب ــم بەخێربێ ــو دەڵێ ــت«، بەڵک ــڵ باپتیس ــۆڵ ھی ــای »کاپیت كڵێس
کۆبوونەوەیــەی كڵێســای کاپیتــۆڵ هیــڵ باپســتیت. ئێمــە کۆمەڵــە کەســێکین 
لــە دەوری یەکــرت کۆدەبینــەوە. بەڵــێ ئــەوە شــتێکی بچووکــە، بــەاڵم لــە شــتە 
ــن   ــەوڵ دەدەی ــدا، ه ــەی بەخێرھاتنیش ــی وش ــو گوتن ــدا، وەک بچووکەکانیش

ــن.  ــە ڕاســتییەکی گــەورە بدەی ــاژە ب ئام

ئەگــەر لەبیرمــان بێــت کــە كڵێســا لــە کۆمەڵێکــە خەڵــک پێکدێــت، 
ــەوە  ــە یەکــرت جیاکەین ــان دەدات شــتە گرنگــەکان و ناگرنگــەکان ل یارمەتی
ــێواز و  ــە ش ــۆ منوون ــە. ب ــی ھەی ــە یارمەت ــتم ب ــم پێویس ــین. دەزان و بیانناس
ســتایلی مۆســیقا لــە کڵێســا بڕیــار دەدات لەســەر ئــەوەی کــە چ هەســتێکم 
لــە  ڕۆحــی  رسودی  و  مۆســیقا  دواتــر،  هەبێــت.  کڵێســاکە  بەرامبــەر 
ــۆ الی خــۆی ڕابکێشــێت و  ھەمــوو كڵێســایەک وەھــا دەکات ســەرنجان ب
ــیقا  ــێوازی مۆس ــۆ كڵێســا دەردەخــات. ش ــەوەی لەســەر ھەســتان ب کاردان
ــدەم  ــار ب ــک بڕی ــەر ڕۆژێ ــۆ دروســت دەکات. ئەگ ــان ب ھەســتێکی جیاوازم
ــۆ  ــە ھەســتم ب ــم، کەوات ــەر شــێوازی مۆســیقاکەی بەجێبھێل كڵێســایەک لەب
خۆشەویســتی عیســا و گەلــی عیســا چــی دەڵێــت؟ یــان ئەگــەر وەک شــوانی 
ــم،  ــگ نەزان ــە گرن ــاکە ب ــی کڵێس ــەی ئەندامان ــی زۆرب ــا، ڕۆڵ و ئەرک كڵێس
بــەس لەبــەر ئــەوەی کــە پێــم وایــە مۆســیقا و رسودە ڕۆحییــەکان پێویســتیان 
بــە نوێکردنــەوە هەیــە؟ بــە الیەنــی کەمــەوە دەتوانیــن بڵێیــن لــە یادمــان 

ــا و شــوێن.  ــەک بین ــەکان ن ــە مرۆڤ ــووە ل ــە كڵێســا پێكهات کــردووە ك
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هــاوکات، کتێبــی پیــرۆز پێــان دەڵێــت کــە دەبێــت بــاوەڕداران ئــاگاداری 
ڕووداوەکانــی کڵێســا بــن – ئــەوەی کــە چــی دەکات و کار و بەرنامەکانــی 
چییــە. لەڕاســتیدا نیــوەی دووەمــی ئــەم بەرهەمە باســی ئــەم بابەتــە دەکات.

چــۆن دەتوانیــن ھاوســەنگی نێــوان ئــەم دوو بابەتــە ڕابگریــن- گرنگیــدان 
بــە گەلــی خــودا و گرنگیــدان بــەو کاروبارانــەی کــە ئەنجامــی دەدەن؟ ئەگەر 
بابەتــی ئــەم کتێبــە گەشــەکردنی خێزانــی بــاوەڕدار بووایــە، بــە دڵنیاییــەوە 
لەســەر ھەندێــک بابەتــی دیاریکــراو دەدوایــن، وەک: خواردنــی نانــی ئێــوارە 
لــە دەوری یــەک، پێکــەوە خوێندنــەوەی وشــەی خــودا، نوێــژ و نزاکــردن بــۆ 
یەکــرت، پێکــەوە گاڵتەکــردن و … هتــد. ھیــوادارم لــە درێــژەی گفتوگۆکەمــان 
لــە یادمــان بێــت کــە ھەمــوو خێزانێــک هەڵــە دەکات، بــە دایــک و بــاوک 
و منداڵەکانیشــەوە. خێــزان تەنهــا ڕێکخــراو و دامەزراوەیــەک نییــە، بەڵکــو 

کۆمەڵــە کەسێکیشــن. 

ــراو  ــایەکی دیاریک ــا كڵێس ــە. ئای ــەر ئەوھای ــاش ھ ــۆ كڵێس ــە ب ــەو بابەت ئ
هەیــە کــە لــە ئاســت چاوەڕوانییەکانــی تــۆدا نەبێــت کــە دێتــە ســەر 
کارەکانــی، لــەوەی کــە لــە بابەتــی ڕابەرایەتیــدا ئاخــۆ بەپێــی کتێبــی پیــرۆز 
ــەر  ــەی لەس ــر قس ــە دوات ــە ک ــەوە بابەتێک ــا؟ ]ئ ــان ن ــت ی ــوە دەچێ بەڕێ
دەکەیــن.[ ئەگــەر وایــە، لەبیــرت بێــت كڵێســا لــە کۆمەڵێک خەڵــک پێکدێت 
کــە هێشــتا لــە نیعمەتــی خــودادا گەشــە دەکــەن. کەواتــە خۆشــت بوێــن، 
ــزان بکــەوە.  ــە خێ ــر ل ــەوە، بی ــارەی دەکەم ــە. دووب ــان پشــوودرێژ ب لەگەڵی
ئەگــەر دایــک و بــاوک، خوشــک، بــرا و منداڵەکانتــان چاوەڕوانییەکانــی تــۆ 
بەجێناگەیێنــن، لەنــاکاو دەریاندەکەیتــە دەرەوەی خێزانەکەتــەوە؟ ھیــوادارم 
بیانبووریــت و لەگەڵیــان پشــوودرێژ بیــت. لەوانەیــە پێویســت بــەوە بــکات 
ــە  کــە ھەندێــک دەســت ڕابگریــت و بیــروڕا و مەزەندەکانــت بگۆڕیــت! ب
هەمــان شــێوە دەبێــت لــە خۆمــان بپرســین ئاخــۆ دەزانیــن چــۆن دەبێــت 
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ئــەو ئەندامانــەی کڵێســامان خــۆش بوێــت کــە بۆچوونــی جیاوازیــان هەیــە 
و لــە ئاســت چاوەڕوانییەکانــی ئێمــەدا نیــن و تەنانــەت خراپەمــان بەرامبــەر 
ــكات  ــە پێویســت ب ــەداوە ک ــەک ڕوین ــۆ ھەڵەی ــن و ت ــە م ــا ل ــەن. )ئای دەک

ــن؟( ببەخرشێی

ــە  ــە. زۆر كڵێســا ھەی ــەو الیەنــەوە ھێــڵ و ســنوور ھەی ــە دڵنیاییــەوە ل ب
کــە حــەز ناکەیــت ببیتــە ئەنــدام یــان شــوانیان. لــە بەشــەکەی دیکــە 
دەگەڕێینــەوە ســەر ئــەم پرســیارە کــە باســی نیشــانە ســەرەکییەکانی كڵێســا 
ــە  ــە ک ــرۆز لەســەر كڵێســا ئەوەی ــی پی ــای کتێب ــا ئێســتا بنەم ــن. ھەت دەکەی
كڵێســا لــە خەڵــک پێکدێــت. ھــەر شــتێک لــە كڵێســادا بــە دوایــدا دەگەڕێــن 
ــی  ــۆ كڵێســا ھەمانبێــت، دەبێــت لەگــەڵ بنەماکان ــان ھــەر پێناســەیەک ب ی

ــت.  ــرۆز ڕێکبکەوێ ــی پی کتێب

ــە لەســەر كڵێســا  ــا بەربەســتێکی دیکــە لەســەر ڕێگــەی بیرۆکــەی ھەڵ ب
بنووســم. ئــەو بیرۆکانــەی کــە بــە شــێوەیەكی تایبــەت لــە نێــو شــوانەكانی 
ــو  ــە، بەڵک ــوێن نیی ــا ش ــەر تەنه ــەک ه ــا ن ــاوە. كڵێس ــاو و بەرب ــادا ب كڵێس
ژمــارە و ئاماریــش نییــە. کاتێــک لــە زانکــۆ بــووم لەگــەڵ نامــەی قەشــەیەک 
ــک  ــۆ یەکێ ــووی ب ــە ناردب ــەوە، ک ــەرو بووم ــراون« ڕووب ــان ب ــاوی »ج ــە ن ب
لــە قوتابییەکانــی کــە تــازە بــۆ خزمەتکــردن لــە كڵێســایەکی بچــووک 

ــیبوو:  ــای نووس ــە ئەوھ ــە نامەک ــراون ل ــوو. ب ھەڵبژێردراب

ــەوە دەکات،  ــانازیی بەخۆی ــدە ش ــت چەن ــە دڵ ــەوەم ک ــاگاداری ئ ــن ئ م
دەزانــم کــە ئــازار دەچێــژی بەهــۆی ئــەوەی کــە كڵێســاکەی تــۆ بــە 
بــەروارد بــە برایانــی دیکــەی چــواردەورت زۆر بچووکــە، بــەاڵم متانــە بــە 
ــەوە  ــات دەکات ــت و دڵنی ــت دەڵێ ــە پێ ــە ک ــرە بک ــاوە پی ــەم پی ــەکانی ئ وش
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لــەوەی کــە کاتێــک لــە خزمەتــی مەســیحی پــەروەردگاردار ڕادەوەســتی بــۆ 
ــی پێویســت  ــە کڵێســاکەت بەپێ ــت ک ــت، دەزانی ــەوەی کردەوەکان وەاڵمدان

a.ــووە ــەورە ب گ

کاتێــک تەماشــای ئــەو کڵێســایە دەكــەم کــە خــودا بەرپرســیاریێتی ئەوانــی 
پێــداوم، ھەســت بــە قورســی ئەرکــی ئــەو ڕۆژە دەكــەم كــە دەبێــت لــە الی 
خــودا وەاڵمــدەر بــم. ئایــا دەمویســت ئــەو کڵێســایە گــەورە بێــت کــە مــن 
شــوانی بــووم؟ كڵێســایەک کــە بەناوبانــگ و لەســەر زمانانــە؟ كڵێســایەک کــە 

لــە زۆربــەی شــتەکاندا بەرچــاو بێــت؟ 

ئایــا ڕۆژێــک لــە ڕۆژان هــان دراوم کــە هــەر چۆنێــک بــووە خــۆم لەگــەڵ 
ئەندامانــی کڵێســاکەدا بگونجێنــم بــۆ ئــەوەی کات و دەرفەتــی ئــەوەم بــۆ 
ڕێبکەوێــت کــە كڵێســا بگەیەنــم بــەوەی مەبەســتمە؟ حــەز و ئــارەزوو بــۆ 
ــە  ــن ببێت ــە حــەزی م ــک خراپ ــو کاتێ ــە، بەڵک ــووی كڵێســا خــراپ نیی داھات
ــەی ئێســتا  ــەو باوەڕداران ــی ئ ــەت ڕەنجاندن ھــۆی پشــتگوێ خســن و تەنان

ــان داوم.  دەورەی

ئایــا ئــەو ڕۆحانــەی کــە زۆربەیــان کەســانی بەتەمەنــن، ئەوانــەی کــە لــە 
ڕۆژانــی یەکشــەمەدا دێنــە کڵێســایەک کــە جێگــەی ٨٠٠ کــەس دەبێتــەوە، 
دەتوانــم خۆشــم بوێــن و خزمەتیــان بکــەم؟ تەنانــەت ئەگــەر داب و نەریــت 
ــتا  ــا، هێش ــۆ كڵێس ــرد ب ــەزم دەک ــن ح ــەوەی م ــاوازە ل ــیقاكەیان جی و مۆس
خۆشــم دەوێــن و خزمەتیــان دەکــەم؟ دەزانــم تەنهــا شــوانەکانی كڵێســا نیــن 
کــە »بەرگــەی« خەڵکــی دەوروپشــتیان دەگــرن، هەتــا بــە تێپەربوونــی کات 

بتوانــن كڵێســا بگەیەننــە ئــەو پلەیــەی ئــارەزووی دەکــەن. 

James Hay and Henry Belfrage, Memoir of the Rev. Alexander Waugh )Edin-   . a

.burgh: William Oliphant and Son, 1839(, 64-65
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كڵێســا بــە خەڵــک دەگوتــرێ نــەک شــوێن و ژمــارە. جەســتەیەكە لەگــەڵ 
عیســا بووەتــە یــەک، کــە ســەری کڵێســایە. خێزانێکە کــە بەهۆی مەســیحەوە 
ــودا  ــەی خ ــو ڕۆڵ ــەی وەک ــودا ئێم ــەوە و خ ــۆ کراوینەت ــەک ک ــە دەوری ی ل

قبوڵــی کردوویــن. 

نوێــژ و نــزا دەکــەم کــە ئێمــەی شــوانەکانی كڵێســا بتوانیــن ڕۆژ بــە ڕۆژ 
بەرپرســیاریێتی نایابــی خۆمــان زیاتــر بکەیــن، بەرپرســیاریێتی گەلێکــی 

ــپاردووە.  ــە س ــە ئێم ــی ب ــە خــودا شــوانییەتی ئەوان ــەت ک تایب

ــاوەڕی  ــدی ب ــا ئی ــەم، ج ــژ دەک ــش نوێ ــوەی باوەڕدارانی ــۆ ئێ ــا ب ھەروەھ
پتــەو بێــت یــان الواز، کــە بەرپرســیاریێتی خۆتــان زیاتــر بناســن لــەوەی کــە 
خۆشەویســتی دەرببــڕن، خزمــەت و ھانــدان پێشــکەش بکــەن، وە بەرامبــەر 
ئەندامانــی دیکــەی كڵێســاکەتان وەاڵمــدەرەوە بــن. کاتێــک بــاس لە خوشــک 
و بــرای جەســتە و خوێنــی دەکرێــت، ھیــوادارم ھەڵــەی قاییــن لــە بیرتــان 
بێــت، کــە چــۆن بــە کەمتەرخەمی بــە خودای گــوت: »مەگــەر من پاســەوانی 
براکەمــم؟« بــەاڵم زۆرتــر لــەوە، ھیــوادارم بەرپرســیاریێتی گــەورەی خۆتــان، 

بــۆ بــرا و خوشــکی خێزانــی كڵێســاکەتان بناســن.

»خەڵکیــش لــە دەوروبــەری دانیشــتبوون، پێیــان گــوت: »وا دایــک و 
ــووی:  ــەوە و فەرم ــی دان ــن.« وەاڵم ــدا دەگەڕێ ــە دەرەوە بەدوات ــت ل براکان
»دایکــم کێیــە و براکانــم کێــن؟« چــاوی گێــڕا بەســەر ئەوانەی لە دەوروپشــتی 
دانیشــتبوون و فەرمــووی: »دایــک و بــرای مــن ئەمانــەن. ئــەوەی بە خواســتی 

خــودا بــکات، خوشــک و بــرا و دایکمــە.«« )مەرقــۆس ٣: ٣٢- ٣٥(
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ئەوەی ھەموو كڵێسایەک دەبێت ئارەزووی بکات: 

تەندروستی

ــت  ــۆ منداڵەکان ــت ب ــت، چی ــی باوەڕداری ــان باوکێک ــک ی ــۆ دای ــەر ت ئەگ
دەوێــت؟ ئەگــەر منداڵێکــی باوەڕداریــت، چیــت بــۆ خێزانەکــەت دەوێــت؟ 

لەوانەیــە بتەوێــت بــەردەوام هەندێــک شــت لــە خێزانەکەتــدا زیــاد 
بــکات. لەوانــە: خۆشەویســتی، دڵخۆشــی، پیــرۆزی، یەکگرتوویــی و ڕێزگرتــن 
لــە خــودا. لەوانەیــە بیــر لــە شــتی دیکــەش بکەیتــەوە. بــەاڵم دەرفــەت بــدە 
ئــەو شــتە تایبەتانــە لــە وشــەیەکدا كــۆ بكەمــەوە کــە زۆر جێگەی سەرســامی 
نییــە: تەندروســتی. ئێــوە خێزانێکــی تەندروســتت دەوێــت - خێزانێــک کــە 
ــک  ــان خۆشــدەوێت، ڕێ ــن، یەکرتی بەیەکــەوە کار دەکــەن، بەیەکــەوە دەژی

ئــەو شــتەی کــە خــودا بــۆ خێزانێــک دەیەوێــت. 

بــۆ كڵێساکەشــان ھــەر بــەم شــێوەیەیە. پێشــنیار بــۆ بــاوەڕداران دەکــەم، 
بــە شــوان و ئەندامانــی كڵێســاوە، دەبێــت ھیوایــان ھەبوونــی كڵێســایەکی 

تەندروســت بێــت. 

ــەوە  ــاس ل ــە ب ــت ک ــە »تەندروســت« ھەبێ ــە وشــەیەکی باشــرت ل لەوانەی
بــکات کــە دەبێــت كڵێســاکان چــۆن بــن. ھەرچــی بێــت ئێمــە قســە لەســەر 
ــاکان،  ــای پاش ــی، پاش ــوڕی ھەتاھەتای ــی ک ــە خوێن ــە ب ــن ک ــک دەکەی گەلێ
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خــودای خــوداکان، کڕدراوەتــەوە. ئایــا تەندروســت باشــرتین وشــەیەک نییــە 
کــە بتوانــم بیڵێــم؟ حــەز لە وشــەی »تەندروســت« دەکــەم، چونکــە بیرۆکەی 
جەســتەیەكی زینــدوو نیشــان دەدات کــە خەریکــی گەشــەکردنە. لەوانەیــە 
ــەاڵم  ــووە. ب ــوڕی نەب ــێ کەموک ــەواو و ب ــت. هێشــتا ت کێشــەی خــۆی ھەبێ
ــکات،  ــت بی ــە دەبێ ــە ک ــەو کارەی ــی ئ ــە. خەریکــی جێبەجێکردن بەڕێگەوەی

لەبــەر ئــەوەی وشــەکانی خــودا ڕێنایــی ئــەو دەکات. 

ــەر  ــە س ــە دێت ــک ک ــم کاتێ ــاکەم دەڵێ ــی كڵێس ــە ئەندامەکان ــار ب زۆر ج
ــاوەڕ  ــێ ب ــاوەڕدار و ب ــوان ب ــاوازی لەنێ ــاە، جی باســی شــەڕکردن لەگــەڵ گون
ئــەوە نییــە کــە بــاوەڕدار گونــاه نــاکات و بــێ بــاوەڕ گونــاه دەکات، بەڵکــو 
جیاوازییەکــە ئەوەیــە کــە لــەو شــەڕەدا الیەنگــری کامیانیــن. بــاوەڕدار 
ــێ  ــەوەی ب ــدا ئ ــە کاتێک ــت، ل ــاە یاخــی دەبێ ــە گون ــە و ل ــری خودای الیەنگ
بــاوەڕە الیەنگــری گوناھــە و لــە خــودا یاخــی دەبێــت. بــە واتایەکــی دیکــە، 
بــاوەڕدار گونــاه دەکات، بــەاڵم بــۆ الی خــودا و وشــەی خــودا دەگەڕێتــەوە 
ــە  ــەوە.« ل ــاه ببم ــگاری گون ــەوەی بەرەن ــۆ ئ ــدە ب ــم ب ــت: »یارمەتی و دەڵێ
کاتێکــدا ئــەوەی بــێ بــاوەڕە ئەگــەر بزانێــت گوناھــی کــردووە، بە ئاشــکرایی 

ــە خــودا«.  ــر ل دەڵێــت: »گوناھەکــەم دەوێــت زیات

ــە.  ــاە نیی ــێ گون ــوڕی و ب ــێ کەموک ــایەکی ب ــت، كڵێس ــای تەندروس كڵێس
هەمــوو کێشــە و گرفتەکانــی چارەســەر نەکــردووە. بەڵکــو زیاتــر كڵێســایەکە 
کــە ھەمــوو کات ھەوڵــدەدات الیەنگــری خــودا بــکات لــە شــەڕەكانی لەگەڵ 
ئــەو حــەز و ئارەزووانــەی کــە خودایــی نیــن و فێڵــی جیھانــن کــە دەکاتــە 
ــەڵ  ــدەدات خــۆی لەگ ــوو کات ھەوڵ ــایەکە ھەم ــەیتان. كڵێس ــتە و ش جەس

وشــەی خــودا ڕێــک بخــات. 

بــا باشــرت بۆتــان شــی بکەمــەوە و پاشــان چــاو بــە چەنــد دەقێکــی کتێبــی 
ــەو باســە پەســەند دەکات. كڵێســای تەندروســت،  ــرۆزدا بخشــێنین کــە ئ پی
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کۆمەڵێکــن کــە زیاتــر و زیاتــر کەســایەتی خــودا نیشــان دەدەن بــەو 
ــووە.  ــەکانیدا دەرکەوت ــە وش ــێوەیەی ل ش

ــوانایەتی چ  ــۆ ش ــە ب ــکات ک ــێ ب ــیارم ل ــەیەک پرس ــەر قەش ــە ئەگ کەوات
جــۆرە كڵێســایەک ھانــی بــدەم، لەوانەیــە بڵێــم: »كڵێســایەکی تەندروســت، 
كڵێســایەک کــە هەتــا دێــت زیاتــر کەســایەتی خــودای تێــدا ڕەنــگ دەداتەوە 

بــەو شــێوەیەی لــە وشــەکانیدا دەرکەوتــووە«.

ــەوەی  ــۆ ئ ــدەم ب ــۆ چ كڵێســایەک ھانب ــوە ب ــەی ئێ ــاوەڕداران، ئ ــوەی ب ئێ
بــن بــە ئەنــدام و بــە پشــوودرێژییەوە خزمــەت بکــەن؟ كڵێســایەکی 
تەندروســت، كڵێســایەک کــە زیاتــر و زیاتــر کەســایەتی خــودای تێــدا ڕەنــگ 

ــووە. ــەکانیدا دەرکەوت ــە وش ــێوەیەی ل ــەو ش ــەوە ب دەدات

ــە قســەکامندا  ئەگــەر ســەرنجتان دابێــت، زۆر جــار وشــەی »لەوانەیــە« ل
دووبــارە دەکەمــەوە. لەبــەر دوو ھــۆ گوتــم »لەوانەیــە«: یەکــەم، نامەوێــت 
ــتە  ــارودۆخ و مەبەس ــت. ب ــۆرە بێ ــەو ج ــک ب ــت ڕێ ــا دەبێ ــە كڵێس ــم ک بڵێ
ــە  ــت. لەوانەی ــاواز بێ ــای جی ــە کڵێس ــتان ب ــەن پێویس ــاوازەکان، وا دەک جی
نووســەرێک بیەوێــت بەرامبــەر بــە کاروبــاری وشــکی ئایینــی و کاری 
ناشایســتە لــە كڵێســا کاردانــەوەی ھەبێــت، وەاڵمــی خــۆی بــۆ ئــەو بابەتــە 
ــە  ــای ئێم ــت كڵێس ــە دەبێ ــت ک ــن ش ــکات: »گرنگرتی ــت پێب ــا دەس ئەوھ
ھەیبێــت چڕبوونەوەیــە لەســەر ئینجیــل.« منیــش دەڵێــم ›ئامیــن‹. لەوانەیــە 
نووســەرێکی دیکــە بیەوێــت قســە لەســەر باســکردنیی کەمــی وشــەی خــودا 
لــە كڵێســا بــکات کــە لــەو حاڵەتــەدا داوا دەکات کڵێســاکەمان زیاتــر تیشــک 

ــارە دەڵێــم ›ئامیــن‹. ــە ســەر کتێبــی پیــرۆز. مــن دووب بخات

ــە  ــەو بابەت ــێک ناتوانێت ئ ــچ کەس ــە هی ــم ک ــەوێ وای دابنێ دووەم، نام
لــە مــن باشــرت شــی بکاتــەوە. ئــەم کارە زۆر ســادەیە، باشــرتین کارێــک کــە 
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دەتوانــم بیکــەم ئامانجــی بنەڕەتــی کتێبــی پیــرۆزە کــە دەبێــت كڵێســا بــۆی 
بــە پــەرۆش بێــت – واتــە ڕەنگدانــەوەی کەســایەتی خــودا بــەو شــێوەیەی 

لــە وشــەکانیدا دەرکەوتــووە.

چ باوەڕدارێک ئەوەی ناوێت؟

وشــەکانیدا  لــە  شــێوەیەی  بــەو  خــودا  کەســایەتی  لــە  بیرکردنــەوە 
ــت  ــودا دەس ــەی خ ــە وش ــتی ب ــێوەیەکی رسوش ــە ش ــە ب ــووە، وات دەرکەوت
پــێ بکــە. بۆچــی دەبێــت ئامــاژە بــە وشــەی خــودا بکەیــن نــەک بــە »ھــەر 
ــەوەی کــە  ــارەی ئ ــاردان دەرب ــی بڕی ــە کات ــک بخــات« ل شــتێکی کارەکــە ڕێ
كڵێســا چــۆن بێــت و چــی بــكات؟ پۆڵــس لــە نامــەی دووەم بــۆ تیمۆســاوس 
کــە شــوانی كڵێســای ئەفەســۆس بــوو، دەڵێــت: کتێبــی پیــرۆز »تــۆ بە تــەواوی 
ــاش« )دووەم تیمۆســاوس ٣: ١٦-١٧(.  ــۆ ھەمــوو کارێکــی ب ئامــادە دەکات ب
بــە واتەیەکــی دیکــە، ھیــچ کارێکــی بــاش نییــە کــە کتێبــی پیــرۆز تیمۆســاوس 
یــان ئێمــەی بــۆ ئامــادە نــەکات. ئەگــەر کارێــک ھەیــە كڵێســای ئێمــە وا بیــر 
دەکاتــەوە کــە دەبێــت بیــکات، یــان شــتێک ھەیــە كڵێســا وا بیــر دەکاتــەوە 
کــە دەبێــت بــەو شــێوەیە بێــت و لەنــاو کتێبــی پیــرۆزدا نییــە، کەواتــە پۆڵــس 
ھەڵــەی کــردووە، چونکــە لــە حاڵەتێکــی لــەو شــێوەیەدا کتێبــی پیــرۆز 

ــان دەکــەم.  ــاش« ئامادەت ــۆ ھەمــوو کارێکــی ب ــێ »ب ــی بڵ نەیدەتوان

ئایــا مەبەســتم ئەوەیــە کــە نابێــت لــە مێشــک و ھۆشــێکی بــاش کــە خودا 
بــە ئێمــەی داوە، بەھــرە وەربگریــن؟ نەخێــر، مــن تەنهــا دەڵێــم بــە کتێبــی 

پیــرۆز دەســت پێبکەیــن و بزانیــن چــی دەدۆزینــەوە. 

ــی  ــی کتێب ــە چیرۆکەکان ــات ل ــەش س ــای ش ــی، تەماش ــە کورت ــەوێ ب دەم
ــایەکان  ــە كڵێس ــن ک ــەوە ببینی ــان دەدات ئ ــە یارمەتی ــن، ک ــرۆز بکەی پی
دەیەوێــت هەتــا دێــت زیاتــر کەســایەتی خــودا بــەو شــێوەیە نیشــان بــدات 
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کــە لــە وشــەکانیدا دەرکەوتــووە. دەزانیــن کتێبــی پیــرۆز باســی چیرۆکێــک 
دەکات. ئــەو چیرۆکــە، وردە بابەتــی بــێ ئەژمــاری تێدایــە؛ بــەاڵم ھەموویــان 
بەشــێک لــە چیرۆکێکــی ســەرەکین. ئامانجــی ئێمــە ئەوەیــە ئاخــۆ دەتوانیــن 

ویســتی خــودا لــەو چیرۆکــەدا بــۆ كڵێســا دەستنیشــان بکەیــن. 

١( بەدیھێنان

خــودا لــە ســیپارەی پەیدابوونــدا، گیــا و ئاژەڵەکانــی »لــە جــۆری خۆیــان« 
ــراوە و ھــەر  ــە دروســت ک ــا. ھــەر ســێوێک، وەک ســێوەکانی دیک بەدیھێن
کەرەکێویەکیــش وەک کەرەکێویەکانــی دیکــە. کتێبــی پیــرۆز لــە بــارەی 
مرۆڤــەوە دەفەرمــوێ: ”ئینجــا خــودا فەرمــووی: »بــا مــرۆڤ لەســەر وێنــەی 
خۆمــان دروســتبکەین و لــە خۆمــان بچێــت«“ )پەیدابــوون  ١: ٢٦(. مــرۆڤ 
وەک مرۆڤێکــی دیکــە دروســت نەکــراوە، ئــەو وەک خــودا دروســت کــراوە. 
ئــەو بــە شــێوازێکی بــێ ھاوتــا ڕەنگدانــەوەی خودایــە، لــە شــێوەی ئــەوە. 

خــودا  وێنــەی  لــە  ھاوتــا  بــێ  شــێوازێکی  بــە  ئێمــە  جــۆرە  بــەو 
بەدیھاتوویــن. دەبێــت مرۆڤــەکان بــە شــێوازێکی بێھاوتــا خــودا و گەورەیــی 
ئــەو بەرامبــەر تــەواوی بەدیهێــراوان وێنــە بکێشــنەوە، وەک کوڕێــک کــە بــە 
کــردار لــە شــێوەی باوکــی دەچێــت و بــە دوای ھونــەری باوکیــدا دەچێــت 
)پەیدابــوون ٥: ١ هەتــا کۆتایــی؛ لۆقــا ٣: ٣٨(، مــرۆڤ دروســت کــراوە 
ــەر  ــكات لەس ــی ب ــدات و حوکمران ــان ب ــایەتی خــودا پیش ــەوەی کەس ــۆ ئ ب
بەدیهێراوەكانــی ئــەو ”... ئینجــا خــودا فەرمــووی: »بــا مــرۆڤ لەســەر 
ــن  ــەاڵتدار ب ــا دەس ــت. ب ــان بچێ ــە خۆم ــتبکەین و ل ــان دروس ــەی خۆم وێن
بەســەر ماســی دەریــا و باڵنــدەی ئاســان و ئاژەڵــی ماڵــی و بەســەر هەمــوو 
ــەر  ــۆکانەی بەس ــەوەرە خش ــەو بوون ــوو ئ ــەر هەم ــا بەس ــدا، هەروەه زەوی

زەویــدا دەخشــێن«“ )پەیدابــوون ١: ٢٦(.
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٢( کەوتن )یەکەم گوناه(

بــەاڵم مــرۆڤ بڕیاریــدا فەرمانڕەوایــی خــودا پیشــان نــەدات. ئــەو لــە خودا 
ــە  ــێ. کەوات ــی خــۆی بنوێن ــەوەی فەرمانڕەوای ــۆ ئ ــوو و ڕویشــت ب یاخــی ب
خــودا ئــەو شــتەی کــە مــرۆڤ خواســتی بــوو، پێیــدا و لــە خزمەتــی خــۆی 
دەریکــرد. تاوانــی ڕەوشــتیی مــرۆڤ بــەو واتایــە دێــت کــە چیــرت نەیدەتوانــی 

خــۆی لــە خــودا نزیــک بکاتــەوە.

ــێ،  ــت؟ بەڵ ــودای پاراس ــەی خ ــاه وێن ــەم گون ــەدوای یەک ــرۆڤ ل ــا م ئای
پەیدابــوون ئــەو ڕاســتییە پەســەند دەکات کــە مــرۆڤ لەســەر وێنــەی خــودا 
دروســتکراوە )پەیدابــوون ٥: ١؛ ٩: ٦(. بــەاڵم لێکچوونــی ئــەو لــە خــودا 
ــێوێراوە.  ــرۆڤ ش ــتی م ــە دەس ــودا ب ــایەتی خ ــانەوەی کەس ــە وێنەکێش و ب
ــە  ــەت خــودا، ل ــە باب ــدا، شــتێک ل ــی خۆمان ــە گوناھەکان ــەت ل ــە تەنان ئیم
مێشــکاندا دروســت دەکەیــن - دروســت و ھەڵــە تێکــەل بــووە. وەک 

ــووە.  ــدەڵ ب ــار و گەن ــرۆڤ تاوانب ــن، م ــەکان دەیڵێ یەزدانناس

٣( ئیرسائیل

خــودا لــە بەزەیــی خۆیــدا پانێکــی ھەبــوو، کــە خەڵکانێــك ڕزگار بــکات و 
بەکاریانبهێنێــت بــۆ گەیشــن بــە مەبەســتی ســەرەکی خــۆی لــە بەدیهێنــان 
ــك  ــە پیاوێ ــی ب ــودا بەڵێن ــۆی. خ ــکۆمەندی خ ــی و ش ــاندانی گەورەی - پیش
دا بــە نــاوی ئیرباھیــم، ئــەو و نەوەكانــی بەرەکەتــدار دەكات. ئەوانــەی 
داوای بەرەکەتــت بــۆ دەکــەن، بەرەکەتداریــان دەکــەم )پەیدابــوون ١٢: 
ــان«  ــرۆز« و »شانشــینی کاهین ــەوەی پی ــا »نەت ــەوان ن ــاوی ل ١-٣(. خــودا ن
ــاواز  ــێوازێکی جی ــە ش ــەوان ب ــە ئ ــەی ک ــەو واتای ــوون ١٢: ١- ٣(، ب )دەرچ
جیــا ببوونــەوە بــۆ ئــەوەی بــە گوێرایەڵیکــردن لــە شــەریعەتێک کــە خــودا 
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پێیدابــوون، کەســایەتی و گەورەیــی ئــەو بــە گەلەکانــی دیکــە بناســێنن )بــەو 
ــە گەلــی ئیرسائیلــی  ــادەم و حــەوا بیکــەن(. خــودا ب ــە ئ شــێوەیەی دەبووای
ــن  ــە م ــن، چونک ــرۆز ب ــم. »پی ــن کێ ــێنن م ــی بناس ــە جیھان ــە ب ــوو ک فەرم

پیــرۆزم« )لیڤییــەکان ١١: ٤٤؛ ١٩: ٢؛ ٢٠: ٧(. 

ئــەو تەنانــەت نــاوی لــە گەلــی خــۆی نــا »کــوڕ«، لەبــەر ئــەوەی وا 
ــڕۆن )دەرچــوون ٤: ٢٢-  ــدا ب ــەی باوک ــە ڕێگ ــوڕەکان ب ــرا ک ــاوەڕوان دەک چ
٢٣(. وە بەڵێنــی دا لەگــەڵ ئــەو کــوڕە، لــە خاکێــک کــە پێیدەدات نیشــتەجێ 
ــان  ــدا پیش ــودای تێ ــی خ ــی گەورەی ــەی دەیتوان ــە گەلەک ــک ک ــت، خاکێ بێ

ــایان ٨: ٤١- ٤٣(.  ــەم پاش ــدات )یەک ب

ــە بەجێھێنانــی  ــاگادار کــردەوە، ئەگــەر ل ھەروەھــا خــودا ئــەو کــوڕەی ئ
ــەو  ــکات، ل ــی ب ــەو کەموکورت ــرۆزی ئ ــایەتی پی ــاندانی کەس ــان و پیش فەرم
ــە  ــوو و خــودا ل ــەڵ نەب ــە گوێرای ــدا کوڕەک ــە کۆتایی ــدەکات. ل شــوێنە دەری

ــەو شــوێنە دەریکــرد. ــی خــۆی و ل خزمەت

٤( مەسیح

یەکێــک لــە فێرکردەکانــی ســەرەکی ئیرسائیلــی کــۆن ئەوەیــە کــە مرۆڤێکی 
گوناهبــار و شکســتخواردوو، پشــتگوێ دەخرێــت و ناتوانێــت وێنــەی خــودا 
ــەریعەتی  ــی ش ــانازیی هەبوون ــە ش ــەوەی ک ــەرەڕای ئ ــدات - س ــان ب پیش
خــودا و خاکــی خــودا و خزمەتــی خــودای ھەیــە. ھــەر یەكێكــان دەبێــت 
ــا خــودا دەتوانێــت خــۆی پیشــان  ــن. تەنی ــز بی ــل بێفێ ــە چیرۆکــی ئیرسائی ب

بــدات و تەنهــا خــودا دەتوانێــت لــە گونــاە و مــردن ڕزگارمــان بــکات. 

ــە  ــرۆڤ ل ــەوەی »وەک م ــۆ ئ ــارد ب ــۆی ن ــەی خ ــوڕی تاقان ــودا ک ــرت خ  ئی
دایــک بێــت« )فیلیپــی ٢: ٧(. کــوڕە خۆشەویســتەکەی کــە خــودا لێــی ڕازی 
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ــەو  ــرد. ئ ــودا ک ــینی خ ــا و شانش ــی ڕێس ــەواوی ملکەچ ــە ت ــۆی ب ــوو، خ ب
کارەی ئــادەم نەیکــرد، کــوڕی خــودا کــردی - بەرامبــەر وەسوەســە فریودانــی 
ــەر  ــە ه ــو ب ــت، بەڵک ــان ناژیێ ــە ن ــا ب ــرۆڤ تەنه ــتایەوە: »م ــەیتان وەس ش

ــا ٤: ٤                 (. ــە دەرەوە« )مەت ــی خــوداوە دێت ــە دەم ــە ل ــەیەک ک وش

ئــەو کارەی ئیرسائیــل نەیتوانــی بیــکات، ئــەو کــردی. بــە تــەواوی لەســەر یاســا و 
خواســتی بــاوک ژیــا. »لــە خۆمــەوە هیــچ ناکــەم، بەڵکــو وەک بــاوک فێــری کــردووم 

قســە دەکــەم« )یۆحەنــا ٨: ٢٨ ؛ ھەروەھــا بڕوانــە یۆحەنــا ٦: ٣٦ ؛ ١٢: ٤٩(. 

ئــەو کــوڕە کــە بــە تــەواوی خــۆی لەســەر وێنــەی باوکــی پیشــاندا، 
دەیتوانــی بــە فیلیپۆســی قوتابــی بڵێــت: ”ئــەوەی منــی بینیــوە باوکــی 

بینیــوە« )یۆحەنــا  ١٤: ٩(. واتــە، كــوڕ دەچێتــەوە ســەر باوکــی. 

ــوێ،  ــی ن ــەرانی پەیان ــن نووس ــن، دەبینی ــەرنج بدەی ــەوردی س ــەر ب ئەگ
کــوڕی خــودا بــە »وێنــەی خــودای نەبیــراو« )کۆلۆســی ١: ١٥( و »تیشــکی 
شــکۆی خــودا و ھێــای تــەواوی ھەبوونــی خــودا« )عیربانییــەکان ١: ٣( نــاو 
دەبــەن. عیســای مەســیح وەک ئادەمــی کۆتایــی و ئیرسائیلــی نــوێ، وێنــەی 

خــودای لــە مرۆڤــدا کڕییــەوە. 

ــەی  ــودای لەڕێگ ــکۆمەندیی خ ــرۆزی ش ــەی پی ــا وێن ــەک تەنه ــیح ن مەس
ــۆ  ــردن لەســەر خــاچ ب ــە م ــو ب ــی شــەریعەتەوە پیشــان دا؛ بەڵک بەجێھێنان
ــوو  ــزای ھەم ــاندا و س ــودای پیش ــتی خ ــی و خۆشەویس ــاران، بەزەی گوناھب
گوناھێکــی دا کــە ئــەوان شــایانی بــوون )یۆحەنــا ١٧: ١- ٣(. ئــەو قوربانییــە 
ــە، شــتێکە کــە ھەمــوو کات پەیانــی كــۆن ئامــاژەی پێکــردووە.  جێگرەوەی
ــادەم و  ــی ئ ــەوەی ڕووتی ــۆ ئ ــوژراون، ب ــە ك ــەوە ك ــە بكەن ــەو ئاژەاڵن ــر ل بی
ــودا  ــۆن خ ــە چ ــەوە ک ــەوە بکەن ــر ل ــن. بی ــاە دابپۆش ــە دوای گون ــەوا ل ح
ــە  ــر ل ــرد. بی ــحاقی ڕزگار ک ــارد و ئیس ــحاق ن ــم و ئیس ــۆ ئیرباھی ــی ب مەڕێک
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یوســف بکەنــەوە، کوڕێــک کــە لــە الیــەن براکانیــەوە قوربانــی بــوو و دوور 
خرایــەوە بــۆ ئــەوەی ڕۆژێــک بتوانێــت گەلــی خــۆی ڕزگار بــکات. بیــر لــە 
ــە چــواردەوری دەرگای  ــان ل ــی بەرخی ــە خوێن ــەوە ک ــل بکەن ــی ئیرسائی گەل
ماڵەکانــی خۆیــان دەدا بــۆ ئــەوەی نۆبــەرە کوڕەكانــی ئیرسائیــل نەکوژرێــن. 
بیــر لــە خێزانــە ئیرسائیلییــەکان بکەنــەوە، قوربانــی گوناھەکانیــان دەھێنایــە 
حەوشــەی پەرســتگا و دەســتیان لەســەر ســەری ئاژەڵەکــە دادەنــا و پاشــان 
ســەریان دەبــڕی - »خوێنــی ئاژەڵەکــە دەبێــت بۆ مــن بێت«. بیر لە ســەرۆکی 
ــرۆز  ــوێنی هەرەپی ــووە ش ــک دەچ ــاڵی جارێ ــە س ــەوە ک ــەکان بکەن کاھین
ــە  ــر ل ــۆ ئــەوەی قوربانــی کەفــارەت بــۆ ھەمــوو گــەل ئەنجــام بــدات. بی ب
بەڵێنــی پێغەمبــەر ئیشــایا بکەنــەوە: ”ئــەو لەبــەر یاخیبوونەکامنــان برینــدار 
ــاوی ئاشــتبوونەوەی  ــە پێن ــەو ل ــەر تاوانەکامنــان وردوخــاش کــرا. ئ ــوو، لەب ب
ئێمــە ســزای چێــژت، بــە برینەکانــی ئــەو چــاک بووینــەوە“ )ئیشــایا  ٥٣: ٥(.

ھەمــوو ئەوانــە و زۆر شــتی دیکــە ئامــاژە بــە عیســای مەســیح دەکــەن، 
ــە ژوورەکــەی  ــە خــاچ درا. وەک چــۆن ل کەســێک کــە وەک مــەڕی خــودا ل
ــی  ــەوەی »پەیان ــۆ ئ ــەو ڕۆیشــت ب ــوو، ئ ــی فەرم ــە قوتابییەکان ســەرەوە ب
نــوێ بــە خوێنــی خــۆی« لەگــەڵ ھەمــوو ئــەو کەســانە ببەســتێت کــە تۆبــە 

دەکــەن و بــاوەڕی پــێ دەھێنــن.

 ٥( كڵێسا

ــردن و  ــە م ــک ل ــن، کاتێ ــدا مردبووی ــی خۆمان ــە گوناھەکان ــە ل ــە ک ئێم
ــەوە.  ــدوو بووین ــن، زین ــاو ھەڵکێرشای ــە ئ ــیحدا ل ــەوەی مەس ــدوو بوون زین
بۆیــە پۆڵــس ڕایدەگەیەنێــت: ”هەمووتــان لەڕێگــەی بــاوەڕەوە ڕۆڵــەی 
خــودان، بــەو یەکبوونــەی کــە لەگــەڵ عیســای مەســیحدا هەتانــە، چونکــە 
ــرت و  ــیح یەکتانگ ــەڵ مەس ــان لەگ ــرشان، هەمووت ــاو هەڵکێ ــە ئ ــک ل کاتێ
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ــەر  ــا ٣: ٢٦- ٢٧(. و »لەب ــرد“ )گەالتی ــک لەبەرک ــیحتان وەک جلوبەرگێ مەس
ــاو  ــاردە ن ــەی خــۆی ن ــەی خــودان، خــودا ڕۆحــی کوڕەک ــوە ڕۆڵ ــەوەی ئێ ئ
ــە  ــرت کۆیل ــە ئی ــە! باوکــە!« کەوات ــە هــاوارەوە دەیفەرمــوو: »باب ــەوە، ب دڵتان
ــە  ــۆی کردووەت ــەوا خــودا ت ــت، ئ ــش بی ــەر کوڕی ــوڕی، ئەگ ــت، بەڵکــو ک نی

میراتگــر« )گەالتیــا ٤؛ ٦- ۷(.

ئــەو ھەمــوو ڕۆاڵنــەی خــودا چ کارێــک دەکــەن؟ دەبێــت ئێمە کەســایەتی 
و لێکچــوون و ڕوخســار و شــکۆی کــوڕ و بــاوک لــە ئاســان بخەینــە ڕوو!

عیســا پێــان دەڵێــت کــە »ئاشــتیخواز بیــن«، چونكــە باوکــی ئاســانیان، 
ئێمــەی لەگــەڵ خۆی ئاشــت کــردەوە لــە ڕێگــەی قوربانیکردنــی کوڕەکەیەوە 

)مەتــا ٥: ٩(.

عیســا پێــان دەڵێــت کــە »دوژمنەکامنــان خــۆش بوێــت«، چونکــە باوکامــن لــە 
ئاســان خۆشــی دەوێیــن کــە پێشــرت دوژمنــی بوویــن )مەتــا ٥: ٤٥؛ ڕۆمــا ٥: ٨(.  

عیســا پێــان دەڵێــت کــە »یەکرتمــان خۆشــبوێت«، چونکــە ژیانــی خــۆی 
بەخشــی بــۆ ئــەوەی ئێمــە خــۆش بــوێ و نیشــانی جیهانــی بــدەن کــە عیســا 

چۆنــە )یۆحەنــا ١٣: ٣٤- ٣٥(.

عیســا نوێــژی کــرد بــۆ ئــەوەی ئێمــە »یــەک بیــن«، بــەو شــێوەیەی ئــەو و 
بــاوک یەکن )یۆحەنــا ١٧: ٢٠- ٢٣(. 

ــانیان  ــی ئاس ــن«، وەک باوک ــەواو بی ــڵ و ت ــت »كام ــان دەڵێ ــا پێ عیس
ــا ٥: ٤٨(.  ــەواوە )مەت ــڵ و ت كام

ــەکان  ــوو گەل ــن، وە ھەم ــرۆڤ« بی ــەری م ــت »ڕاوک ــان دەڵێ ــا پێ عیس
ــش  ــارد، ئەوی ــەوی ن ــاوک ئ ــا ٤: ١٩؛ ٢٨: ١٩(. وەک ب ــی )مەت ــە قوتاب بکەن
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ئێمــە دەنێرێــت )یۆحەنــا ٢٠: ٢١(. 

خودای کوڕ وەک خودای باوکە و کوڕەکانیش وەک خودای کوڕن. 

بــە کاری مەســیح گوناھەکامنــان خاوێــن  ئێمــەی گەلــی خــودا کــە 
ــە ڕێگــەی کاری ڕۆحــی پیــرۆزەوە  بوونــەوە، بووینــە بەدیھێــراوی نــوێ و ل
دڵــان لەدایکبووەتــەوە، دەســتان کــردووە بــە دەرخســتنی شــێوەی کامــڵ 
و تــەواوی خــودا. عیســا نۆبــەرەی ئێمەیــە )یەکــەم کۆرنســۆس ١٥: ۲۳(.             ئــەو 
سەرپۆشــەکەی البــرد و بــۆ كڵێســا ڕێگەیەکــی کــردەوە تاکــو جارێکــی دیکــە 
ــە  ڕوخســاری خــودا ببینێــت )دووەم کۆرنســۆس ٣: ١٤، ١٦(. ئێمــە ئێســتا ل

ــن )دووەم کۆرنســۆس ٣: ١٨(.  ــەو دەبین ــاوەڕ، ڕوخســاری ئ ڕێگــەی ب

ــە دوو  ــا ل ــە تەنه ــن ک ــا ببین ــۆ كڵێس ــودا ب ــتی خ ــەوێ مەبەس ــا دەتان ئای
ئایەتــدا کۆکراوەتــەوە؟ پۆڵــس ڕایدەگەیەنێــت:

»بــۆ ئــەوەی ئێســتا لــە ڕێگــەی کڵێســاوە، دانایــی هەمەجــۆرەی خــودا بــۆ 
فەرمانــڕەوا و دەســەاڵتداران لــە شــوێنەکانی ئاســان زانــراو بێــت، بەگوێرەی 
ــەوە  ــەوەی بەهــۆی عیســای مەســیحی گەورەمان ــی، ئ خواســتی هەتاهەتای

هێنایــە دی« )ئەفەســۆس  ٣: ۱٠- ۱۱(.             

كڵێســا چــۆن دانایــی و بەھێــزی ھەمەجــۆری خــودا نیشــان دەدات؟ 
تەنهــا خودایەکــی هەرەزانــای ڕێگەیــەک بدۆزێتــەوە بــۆ ئــەوەی بەزەیــی و 
ــکات  ــار ڕزگار ب ــە کاتێکــدا گەلێکــی گوناهب دادوەری خــۆی بچەســپێنێت، ل
ــا  ــا خودایەکــی هەرەزان ــوون. تەنه ــش ب ــەو و یەکرتی ــی ئ ــە پێشــرت دوژمن ک
دەتوانێــت ڕێگەیــەک بدۆزێتــەوە و دڵــەکان کــە لــە بــەردن بــە دڵێــک کــە 
لــە گۆشــتە بگۆڕێــت کــە ئەویــان خۆشــبوێ و ستایشــی بکــەن. بــا ھێزەکانــی 

ــن و ســەریان ســورمبێنێت.  ــدا بڕوان ــە ژیان گــەردوون ل
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٦( شکۆمەندی

کاتێــک کــە شــکۆی تــەواوی ئــەو دەبیــن، دەتوانیــن وێنــەی تــەواوی 
ئــەو نیشــان بدەیــن: »خۆشەویســتان، ئێســتا ڕۆڵــەی خودایــن و هێشــتا 
دەرنەکەوتــووە دەبینــە چــی. بــەاڵم دەزانیــن کاتێــک ئــەو دەردەکەوێــت ئێمە 
ــا ۳: ۲(.  ــەم یۆحەن ــن« )یەک ــۆی دەیبینی ــە وەک خ ــن، چونک ــەو دەبی وەک ئ
وەک ئــەو پیــرۆز بیــن. وەک ئــەو کەســانی دیکەمــان خــۆش بوێــت. وەک ئــەو 
یەکگرتــوو بیــن. ئــەو ئایەتــە، بەڵێــن نــادات کــە دەبینــە خــودا، بەڵکــو بەڵێــن 
ــک  ــی تیش ــەو، وەک ڕووناکی ــایەتی ئ ــکۆ و کەس ــە ش ــان ب ــە ڕۆح دەدات ک
دەداتــەوە، وەک ئاوێنەیەکــی تــەواو و بــێ كەموكــوڕی کــە لــە بەرامبــەر خــۆر 

ــت.              دانرابێ

لــە چیرۆکەکــە تێگەیشــتی؟ ئەمــە کوورتــەی چیرۆکەکەیــە. خــودا جیھــان 
ــادەم و  ــات. ئ ــۆی دەربخ ــنامەی خ ــکۆی ناس ــو ش ــا تاك ــی بەدیھێن و مرۆڤ
ــرد.  ــان نەک ــەو کارەی ــدەن، ئ ــان ب ــودا نیش ــایەتی خ ــە کەس ــەوا دەبووای ح
ــەوەی  ــۆ ئ ــارد ب ــوڕی خــۆی ن ــە خــودا ک ــش نەیانکــرد. بۆی ــی ئیرسائیلی گەل
ــی و  ــەو )خــودا( دەربخــات و تووڕەی ــرۆز و خۆشەویســتی ئ ــایەتی پی کەس
قینــی خــودا لــە دژی گوناھەکانــی جیھــان ھەڵبگرێــت. خــودا لــە مەســیحدا 
ــۆ  ــات ب ــیحدا ھ ــە مەس ــودا ل ــدات. خ ــان ب ــودا نیش ــەوەی خ ــۆ ئ ــات ب ھ

ــکات.  ــەی ڕزگار ب ــەوەی گەلەک ئ

ئێســتا كڵێســا کــە ژیانــی مەســیح و بەھێــزی ڕۆحــی پیــرۆزی ھەیــە، بانــگ 
ــە گــەردوون  ــەواوی ب ــە ت ــەوەی کەســایەتی و شــکۆی خــودا ب ــۆ ئ ــراوە ب ک
نیشــان بــدات و بــە کــردار و وشــە شــایەتی بــۆ زۆریــی دانایــی خــودا و کاری 

ڕزگارییەکــەی بــدەن.
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ھــاوڕێ، لــە كڵێســا بــەدوای چیــدا دەگەڕێیــت؟ مۆســیقای بــاش؟ شــوێنێک 
پــر لــە ڕووداو؟ خزمەتێكــی تەقلیــدی؟ ئەمــە چۆنــە؟ 

گروپێکی یاخی کە بەخرشاون…

خودا دەیەوێ ئەوان بۆ نیشاندانی شکۆی خۆی بەکاربھێنێت…

بەرامبەر تەواوی دانیشتوانی ئاسان…

چونكە ئەوان ڕاستی سەبارەت بەو دەڵێن…

ڕۆژ بــە ڕۆژ دروســت وەک ئــەو دێنــە بــەر چــاو - پیــرۆز، پــڕ لــە 
یەکگرتــوو؟ و  خۆشەویســتی 





)٤(

باشرتین ڕێنامییکەر: چۆن کەسایەتیی خودا 

دەردەخەیت

دان بــەوەدا دەنێــم كــە لــە ئاســتی کاری کردەیــی ماڵــەوە باش نیــم - وەک 
ــی  ــب، دروســتکردنی سیســتەمی ســتێریۆ و زانین ــەی کتێ دروســتکردنی ڕەف
تــەواوی دوگمەکانــی ســەر تەلەفــۆن. تەنانــەت بــە یارمەتــی زۆربــەی کتێبــە 
فێرکارییــەکان بــە ھیــچ نەگەیشــتم. زیاتــر لەســەر خۆشەویســتی و پێگــە و 

لێھاتوویــی ئەندامــی خێــزان و ھاوڕێکانــم هەژمــار دەکــەم. 

ــدا  ــواری کردەیی ــک ب ــە ھەندێ ــی ل ــی لێهاتووی ــە نەبوون ــم ک زۆر دڵخۆش
ــی بکــەم -  ــی ڕێنای ــەوەی دوای باشــرتین کتێب ــۆ ئ ــە بەربەســت ب نەبووەت
ــە ڕێگــەی كڵێســاوە.  ــی نیشــاندانی کەســایەتی شــكۆداری خــودا ل چۆنییەت
ــەکانی  ــە وش ــوێ ل ــێ گ ــادەیە؛ دەب ــە، زۆر س ــەم بابەت ــەرەکی ئ ــەی س بناغ
خــودا بگریــن و گوێڕایەڵــی  بیــن. تەنهــا دوو ھەنــگاوە: گــوێ بگــرە و 

ــە.  ــەڵ ب گوێڕای

ــکۆی  ــایەتی و ش ــودا، کەس ــەکانی خ ــی وش ــن و گوێڕایەڵبوون ــە گوێگرت ب
خــودا دەنوێنیــن و دەیخەینــە بەرچــاو، دروســت وەک نوێنەرانــی پاشــایەک. 

یــان وەک کوڕێــک. کوڕێــک بھێننــە بەرچــاو کــە باوکــی بــۆ واڵتێکــی دوور 
ــەوەی  ــۆ ئ ــەی نووســیوە، ب ــۆ کوڕەک ــەی ب ــک نام ــردووە، ھەندێ گەشــتی ک
ڕێنایــی بــکات کــە چــۆن ئــاگاداری نــاوی خێــزان و سەرپەرشــتی کاروبــاری 
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ڕۆژانــەی خێزانەكەیــان بــکات. وای دادەنێیــن كوڕەکــە ھیــچ کات نامەکانــی 
باوکــی نەدەخوێنــدەوە. ئــەو کاتــە ئــەو کــوڕە چــۆن دەتوانێــت فێــری 
ئــەوە بێــت کــە ببێتــە جێگــرەوەی باوکــی لــە بەڕێوەبردنــی کاروبارەکانیــدا؟ 
ــەی  ــە وش ــوێ ل ــە گ ــەکان ک ــای ناوخۆیی ــێوەیەش كڵێس ــەو ش ــت. ب ناتوانێ

خــودا ناگــرن، ناتوانــن ببنــە نوێنــەری خــودا. 

ــە  ــە وشــەکانی خــودا ل ــەر ســەرپێچیکردن ل ــادەم لەب ــەوە کــە ئ ــەو کات ل
باخــی عــەدەن دەرکــرا، تــەواوی مرۆڤــەکان بــە دوو دەســتە دابــەش کــران: 
ــوح  ــن. ن ــەڵ نی ــەی گوێڕای ــودان و ئەوان ــەکانی خ ــی وش ــەی گوێرایەڵ ئەوان
گوێڕایــەڵ بــوو. دروســتکەرەکانی تــاوەری بابــل گوێڕایــەڵ نەبــوون. ئیرباھیــم 
گوێڕایــەڵ بــوو. فیرعــەون گوێڕایــەڵ نەبــوو. داود گوێڕایــەڵ بــوو. زۆربــەی 
كوڕەکانــی گوێڕایــەڵ نەبــوون. زەکا گوێڕایــەڵ بــوو. پۆڵــس گوێڕایــەڵ بــوو. 

نێــردراوە بــەرزەکان گوێڕایــەڵ نەبــوون.

دەتوانیــن لــە مێــژووی كڵێســادا ئــەو ڕێگەیــە بگرینــە بــەر. ئاتاناســیۆس 
ــا  ــوو. ڕۆم ــەڵ ب ــەر گوێڕای ــوو. لوت ــەڵ نەب ــۆس گوێڕای ــوو. ئاری ــەڵ ب گوێڕای

ــوو.  ــەڵ نەب ــدیک گوێڕای ــوو. فۆس ــەڵ ب ــەن گوێڕای ــوو. میچ ــەڵ نەب گوێڕای

بــە دڵنیاییــەوە ناڵێــم چاوتیــژی خوداییــم ھەیــە و دوور لــە ھەڵــەم 
ــە  ــرۆز ب ــی پی ــژووی کتێب ــەاڵم مێ ــردن. ب ــاوم ب ــەی دواجــار ن ــەو گروپ ــۆ ئ ب
ــە  ــی خــودا ل ــە گەل ــان دەكات ك ــری بنەمایەك ــراو فێ ــێوازێکی باوەڕپێک ش
ســاختەچیەکان و لــە بــێ بــاوەڕەكان جیــا بكەینــەوە، گەلــی خــودا گوێیــان 
ــەاڵم ســاختەچییەکان و  ــێ. ب ــت و ســەرنجی دەدەن ــە وشــەی خــودا دەبێ ل

ــەن.  ــا ناک ــاوەڕەکان ئەوھ ــێ ب ب

ئەمــە ئــەو ئــازارە مەزنەیــە کــە موســا لــە دواوتــاردا باســی دەکات، کاتێــک 
ــدراو  ــە ســنووری خاکــی بەڵێن ــل ل ــی ئیرسائی ــۆ جــاری دووەم لەگــەڵ گەل ب
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ڕاوەســتابوو. ئــەو بــە وەبیرھێنانــەوەی ئــەو بابەتــە دەســت پێــدەکات 
ــەو شــوێنە  ــەوان ل ــی ئ ــاوکان و دایکان ــەڵ ب ــە لەگ ــەر لەم ــە چــل ســاڵ ب ک
ڕاوەســتابوو، ئــەوان گوێڕایــەڵ نەبــوون. بۆیــە خــودا نەفرەتــی لێکــردن تاکــو 
ــاس کــراوە،  ــە نزیکــەی ســی بەشــدا ب ــار کــە ل ــی مبــرن. ســێ وت لەچۆڵەوان
ــەوەی خــودا  ــرە ل ــوێ بگ ــەوە: »گ ــۆ بکرێت ــادەیی ک ــە س ــت زۆر ب دەتوانرێ
دەیڵێــت، ســەرنج بــدە، بینووســە و بــە بیــر خۆتــی بھێنــەوە. ئــەو، ھەمــان 
ئــەو کەســەیە کــە تــۆی لــە کۆیایەتــی میــرس ڕزگار کــرد. کەواتــە گــوێ لــە 
ــەواوی قســەکانی  ــایی ت ــێدا، قورس ــە بەشــی س ــا ل ــرە!«. موس وشــەکانی بگ
ــرە«  ــان ھەڵبژێ ــتا ژی ــە ئێس ــێ: » کەوات ــە دادەن ــەو حوکم ــەر ئ ــۆی لەس خ

ــی ١٩(.  )ئایەت

ــن  ــەی گوێگرت ــە ڕێگ ــی ل ــە تایبەت ــەواوی و ب ــە ت ــی ب ــودا، ژیان ــی خ گەل
ــە  ــەو ڕادەی ــە ب ــەوە. بابەتەک ــودا دەدۆزن ــەکانی خ ــە وش ــوون ل و گوێڕایەڵب

ــادەیە.  س

ــک  ــە. کاتێ ــاواز نیی ــوێ، جی ــی ن ــۆ كڵێســای پەیان ڕاســپاردەکانی خــودا ب
ــە  ــەی ل ــوداش ئێم ــا، خ ــان ھێن ــوو و باوەڕم ــوێ لێب ــان گ ــەکانی خودام وش
ــاه و مــردن ڕزگار کــرد )ڕۆمــا ١٠: ١٧(. ئێســتا وشــەکانیان  ــی گون کۆیایەت
گــوێ لێبــووە و بــە دوایــدا دەچیــن. بــە گوێلێبــوون و ملکەچــی بــۆ ئــەوەی 

ــن.  ــەو دەنوێنی ــکۆمەندیی ئ ــایەتی و ش ــەڕۆژ کەس ــی، ڕۆژب گوتویەت

لەوانەیــە کەســێک ڕەخنــە بگرێــت و بڵێــت: »ئــەو قســەیە زۆر تیشــکی 
خســتووەتە ســەر دەروون، مەگــەر كڵێســا بانــگ نەکــراوە بــۆ ئەویــە تیشــک 
بخاتــە ســەر جیهانــی دەرەوە – باوکردنــەوەی پەیامیمەســیح و مزگێنیدان؟«. 
ــە  ــێکن ل ــە بەش ــراوە. ئەوان ــگ ک ــە بان ــەو کاران ــۆ ئ ــا ب ــەوە كڵێس بەدڵنیایی
نیشــاندانی کەســایەتی خــودا. »عیســا پێــی فەرمــوون: »وەرن دوام بکــەون، 
ــە  ــێوەیەی ل ــەو ش ــان ب ــا ٤: ۱۹(. ی ــرۆڤ.« )مەت ــەری م ــە ڕاوک ــەم ب دەتانک
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شــوێنێکی دیکــەدا فەرمــووی: »هــەروەک چــۆن بــاوک منــی نــاردووە، منیــش 
دەتاننێــرم.«« )یۆحەنــا ۲٠: ۲۱(. کاتێــک کــە مزگێنــی دەدەیــن و کاری 
ــەو  ــی وشــەی خــودا ئ ــی گوێڕایەڵ ــن، بەپێ پاشــایەتی خــودا ئەنجــام دەدەی
کارە دەکەیــن، کــە لــەم حاڵەتــەدا )مەتــا ٤: ١٩ و یۆحەنــا٢٠: ٢١( دەگرێتەوە. 
ــەکان  ــە تەوراتناس ــک ل ــە ھەندێ ــن ک ــەوە ناکەی ــۆ ئ ــە ب ــەو کاران ــە ئ ئێم
ئەوەیــان داهێنــاوە، یــان ئــەوەی کــە ھەموومــان ڕێککەوتوویــن کــە ئەوانــە 
ــن و کاری پاشــایەتی خــودا  ــی دەدەی ــار و مزگێن بیرۆکــەی باشــن، ئێمــە وت

دەکەیــن، لەبــەر ئــەوەی خــودا لــە وشــەکانیدا فەرمانــی پێداویــن. 

ئــەو  بــۆ  مێــژوو  دابەشــکردنی  بێــت  ئەوەشــدا، ھەرچییــەک  لەگــەڵ 
کەســانەی مزگێنــی دەدەن، یــان ئــەو کەســانەی مزگێنــی نــادەن، نییــە. ئــەوە 
شــتێک نییــە لــە بنەڕەتــدا كڵێســا پێناســە بــکات، بەڵکــو دابەشــکراوە بــۆ ئــەو 
کەســانەی گوێڕایەڵــی  خــودا دەبــن و ئــەو کەســانەی گوێڕایەڵــی  خــودا نابــن. 

ــی  ــەر ژیان ــەیتان لەس ــۆ ش ــا ب ــی عیس ــا، وەاڵم ــی مەت ــە ئینجیل ــە ل بۆی
مرۆڤەکانــدا ڕادەگەیێنێــت: »مــرۆڤ تەنهــا بــە نــان ناژیــت، بەڵکــو بــە هــەر 
ــا ٤: ٤(. ھەروەھــا  ــە دەرەوە« )مەت ــە دەمــی خــوداوە دێت ــە ل وشــەیەک ک
ــاو  ــە ن ــی ل ــتکردنی قوتاب ــی - دروس ــۆ قوتابییەکان ــا ب ــەکانی عیس ــا قس کۆت
ــان بکــەن  ــاو ھەڵکێشــانیانە - دەفەرمــوێ: »فێری ــە ئ ــەکان و ل ــەواوی گەل ت
بــا کار بکــەن بــە هەمــوو ئــەو شــتانەی کــە ڕامســپاردوون« )مەتــا ۲۸: ۲٠(. 

لەبــەر ئــەوە، لــە ئینجیلــی مەرقــۆس، عیســا منونــەی وشــەی خــودا 
ــدرا  ــاوازدا چان ــە چــوار زەوی جی ــە ل ــك ك ــەی تۆوێ ــە منوون ــت ب ڕادەگەیەنێ

)مەرقــۆس ٤(. ھەندێــک وشــەکە وەردەگــرن و ھەندێــک نــا. 

لەبــەر ئــەوە، لۆقــا خــۆی بــە شــایەت و خزمەتــکاری وشــەكە نــاو دەبــات 
)لۆقــا ١: ٢( و بەڵێنــی عیســا ڕادەگەیێنێــت: »خۆزگــە دەخوازرێــت بەوانــەی 
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کــە گــوێ لــە پەیامــی خــودا دەگــرن و کاری پێدەکــەن« )لۆقــا ۱۱: ۲۸(. 

پەتــرۆس  بــۆ  عیســا  وتــەی  کۆتــا  یۆحەنــا  ئینجیلــی  ئــەوە،  لەبــەر 
ڕادەگەیەنێــت کــە ســێ جــار دووبــارەی کــردەوە »بەرخەکانــم بلەوەڕێنــە«” 
ــدات؟ وشــەی خــودا.  ــێ ب ــان پ ــا ۲۱: ۱٥-۱۷(. دەنێــت چ خواردنێکی )یۆحەن

کــرداری  لــە ســیپارەی  کاتێــک كڵێســا ســەرەتاییەکان  ئــەوە،  لەبــەر 
نێردراوانــدا لــە دەوری یــەک کۆبوونــەوە، »ئیــرت ئــەوان پەیوەســتبوون 
لەســەر فێرکردنــی نێــردراوان و هاوبەشــییەتی، لەتکردنــی نــان و نوێژکــردن« 

)کــردار ۲: ٤۲(. 

لەبــەر ئــەوە، پۆڵــس بــە باوەڕدارانــی ڕۆمــای گــوت: »کەواتــە بــاوەڕ بــە 
ــە وشــەی مەســیحە« ) ڕۆمــا ۱٠: ۱۷(.  بیســتنە، بیســتنیش ب

لەبــەر ئــەوە، بــە باوەڕدارانــی کۆرنسۆســی گــوت: »ھەواڵــی خــاچ ھێــزی 
ــە  ــودا ب ــە »خ ــۆس ١: ١٨(، چونک ــەم کۆرنس ــەرەو ڕزگاری )یەک ــە« ب خودای
ــەی  ــە ڕێگ ــەک ل ــێت، ن ــک بیناس ــە خەڵ ــوو ک ــتی ب ــۆی، مەبەس ــی خ دانای
دانایــی جیهانــەوە، بەڵکــو خــودا ویســتی لــە ڕێگــەی مزگێنییــەوە بــاوەڕداران 
ڕزگار بــکات، ئــەو مزگێنییــەی خەڵکانێــک بــە گێایەتــی دەزانــن« )یەکــەم 
ــای  ــان كڵێس ــە ھەم ــر ب ــەوە، دوات ــەر ئ ــا لەب ــۆس ۱: ۲۱(. هەروەه کۆرنس
ــی  ــتکاری پەیام ــن و دەس ــودا ناکەی ــەی خ ــە وش ــی ب ــە بازرگان ــوت: ئێم گ
خــودا ناکەیــن بەڵکــو بــۆ دەرخســتنی ڕاســتییە، بــۆ قازانجــی ھەتاھەتایــی 

ئــەوان )دووەم کۆرنســۆس ٢: ١٧؛ ٤: ٢(. 

یەکێــک  »ئەگــەر  گــوت:  گەالتیــای  باوەڕدارانــی  بــە  ئــەوە،  لەبــەر 
ئینجیلێکــی پێــدان جگــە لــەوەی پەســەندتان کــردووە، بــا نەفــرەت لێکــراو 

بێــت« )گەالتیــا ۱: ۹(. 



60

لەبــەر ئــەوە، بــە باوەڕدارانــی ئەفەسۆســی گــوت: »هەروەها ئێــوە، کاتێک 
ــوەی  ــە، خــودا ئێ ــی ڕزگاریتان ــە مزگێن ــە پەیامــی ڕاســتی گــرت ک ــان ل گوێت
ــا ڕۆحــی  ــان هێن ــک باوەڕت ــە کاتێ ــەک، چونک ــە ی ــرد ب ــەڵ مەســیحدا ک لەگ
ــۆس ۱:  ــردن.« )ئەفەس ــانی ک ــک دەستنیش ــدراو وەک مۆرێ ــرۆزی بەڵێنپێ پی
ــی دا  ــە هەندێک ــیح ب ــرت مەس ــە خــودا »ئی ــوت ک ــی گ ــا پێیان ۱۳(. هەروەه
ببنــە نێــردراو، هەندێــک پێغەمبــەر، هەندێــک مزگێنیــدەر، هەندێــک شــوان 
و مامۆســتا، بــۆ ئامادەکردنــی گەلــی پیــرۆزی خــۆی بــۆ کاری خزمــەت، بــۆ 
بنیادنانــی جەســتەی مەســیح، هەتــا هەموومــان بگەیــن بــە یەکێتــی بــاوەڕ 
ــدازەی  ــە ئەن ــە مرۆڤێکــی پێگەیشــتوو، بگەین ــوڕی خــودا، ببین و ناســینی ک

ــی مەســیح« )ئەفەســۆس ٤: ۱۱- ۱۳(.  ــەواوی پڕیێت ت

لەبــەر ئــەوە، بــە کۆلۆســی گــوت: »بــا پەیامــی مەســیح بــە دەوڵەمەنــدی 
لــە ئێــوەدا نیشــتەجێ بێــت، بەوپــەڕی دانایــی یەکــرتی فێــر بکــەن و ئــاگادار 
ــە  ــگوزاری ل ــە سوپاس ــی ب ــی ڕۆح ــوور و رسوود و گۆڕان ــە زەب ــەوە، ب بکەن

دڵتانــدا گۆڕانــی بــۆ خــودا بڵێــن« )کۆلۆســی ۳: ۱٦(. 

ــۆت  ــوت: »مەســیحی بااڵدەســت بەهــۆی ک ــی گ ــە فیلیپ ــەوە، ب ــەر ئ لەب
ــە  ــت ب ــردووە پش ــان ک ــک و برای ــەی خوش ــە زۆرب ــەوە وای ل ــدی من و بەن
ــەی  ــییەوە پەیامەک ــە چاونەترس ــر و ب ــن بوێرانەت ــو بتوان ــن، تاک ــەو ببەس ئ

ڕابگەیەنــن« )فیلیپــی ۱: ۱٤(. 

لەبــەر ئــەوە، بــە باوەڕدارانــی ســالۆنیکی گــوت: »لەبــەر ئەمــە بــێ 
بڕانــەوە سوپاســی خــودا دەکەیــن، چونکــە پەیامــی خوداتــان وەک پەیامــی 
ــت،  ــو وەک بەڕاســتی وشــەی خــودا بێ ــرت، بەڵک ــە وەرنەگ ــە ئێم ــرۆڤ ل م
لــە ڕاستیشــدا هــەر بــەو جۆرەیــە، ئــەوەی لەنــاو ئێــوەی باوەڕداریشــدا کار 
دەکات.« )یەکــەم ســالۆنیکی ۲: ۱۳(. لەبــەر ئــەوەی پاشــان ڕێنایــی ئــەوان 
ــت  ــن و دەس ــپاو ب ــان، چەس ــکان و برای ــە خوش ــت: »کەوات دەکات و دەڵێ
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ــە  ــان ب ــت ی ــە بێ ــە وش ــوون، چ ب ــەوە فێرب ــە ئێم ــەی ل ــەو نەریت ــرن ب بگ
نامــە.« )دووەم ســالۆنیکی ۲: ۱٥(. 

لەبــەر ئــەوە، بــە تیمۆساوســی قوتابــی خــۆی گوت کــە ئــەو خزمەتکارانەی 
کــە بــۆ كڵێســا ھەڵیــان دەبژێــری دەبێــت »ڕاســتییەکانی بــە دیــاری بــاوەڕ و 
بــە ویژدانــی پاکــەوە ڕاگریــت« )یەکــەم تیمۆســاوس ٣: ٢، ٩(. لــە نامەکــەی 
ــی  ــەک بابەت ــەر ی ــەو لەس ــی ئ ــە ئەرک ــی ک ــاوس، گوت ــۆ تیمۆس ــردا ب دوات

ســەرەکییە: 

ــی گونجــاو و نەگونجــاو،  ــە کات ــە ل ــادە ب ــە، ئام »وشــەی خــودا ڕابگەیەن
ــوودرێژی  ــەڕی پش ــەو پ ــەوە، ب ــەرز بک ــوڕە، ورە ب ــە، ڕابخ ــت بک سەرزەنش
و فێرکردنــەوە، چونکــە کاتێــک دێــت خەڵــک بەرگــەی فێرکردنــی دروســت 
ناگــرن، بەڵکــو بەگوێــرەی ئــارەزووی تایبەتــی خۆیــان مامۆســتا کۆدەکەنــەوە 
ــۆ ئەفســانە  ــان دادەخــەن، ب ــۆ ڕاســتی گوێی ــەوە. ب ــان بکات ــەی گوێی قدیلک

الدەدەن.« )دووەم تیمۆســاوس ٤: ۲- ٤(. 

لەبــەر ئــەوە، لەگــەڵ تیتــۆس دڵخــۆش بــوو کــە خــودا »لــە کاتــی خۆیــدا 
وشــەکەی بــە ڕاگەیانــدن دەرخســت، ئــەوەی بەگوێــرەی فەرمانــی خــودای 

ڕزگارکەرمــان بــە مــن ســپێردرا« )تیتــۆس ۱: ۳(. 

لــە ھاوبەشــیکردنی  ئــەوە، پۆڵــس فیلمــۆن ھانــدەدات کــە  لەبــەر 
»بــاوەڕ«،  لــە  مەبەســت   -  )٦ )فیلمــۆن  بێــت  چــاالک  »باوەڕەکــەی« 
حاڵەتێکــی تایبەتیــی هەســت و ســۆز نییــە، بەڵکــو ئامــاژە دەکات بــە 

دیاریکــراو.  و  پێناســەکراو  بیــروڕای  کۆمەڵێــک 

لەبــەر ئــەوە نووســەری عیربانییەکان ھۆشــداری دەدات و دەڵێت: »چونکە 
پەیامــی خــودا زینــدووە، کاریگــەرە، لــە هەمــوو شمشــێرێکی دوودەم تیژترە، 
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نێوانــی دەروون و ڕۆح و جومگــە و مۆخــی ئێســک دەبڕێــت، نیــاز و بیــری 
دڵ جیــا دەکاتــەوە« )عیربانییــەکان ٤: ۱۲(. 

ــە  ــەوە ک ــەی دەهێنێت ــی نامەك ــری خوێنەران ــوب بەبی ــەوە، یاق ــەر ئ لەب
ــن« و  ــک ببی ــتی لەدای ــەی ڕاس ــە وش ــە ب ــوو ک ــەر ب ــتی لەس ــودا خواس »خ
ــا  ــەن، ئەگین ــێ بک ــو کاری پ ــن، بەڵک ــودا مەب ــەی خ ــری وش ــا گوێگ »تەنه

خۆتــان هەڵدەخەڵەتێنــن« )یاقــوب ۱: ۱۸، ۲۲(. 

لەبــەر ئــەوە، پەتــرۆس بــە بیــری پیرۆزکــراوەکان دەهێنێتەوە کە لە شــوێنە 
جیــاوازەكان بــاو بوونەتــەوە: »ئێــوەش لەدایــک بوونــەوە، نــەک بــە تۆوێکی 
ــەوە«  ــە دەمێنێت ــودا ک ــدووی خ ــەی زین ــە وش ــاو، ب ــو نەفەوت ــاو بەڵک فەوت
)یەکــەم پەتــرۆس  ۱: ۲۳(، و ئــەوەی کــە »فەرمایشــتی یــەزدان هەتاهەتایــە 
ــە  ــۆکارە ل ــەو ھ ــا ب ــرۆس ۱: ۲٥(. ھەروەھ ــەم پەت ــت« )یەک ــپاو دەبێ چەس
ــە  ــتێکەوە ئەم ــوو ش ــەرووی هەم ــە س ــی: »ل ــدا گوت ــی خۆی ــەی دووەم نام
ــە نــوورساوە پیرۆزەکانــدا بــە لێکدانــەوەی  بزانــن، کــە هیــچ پێشــبینییەک ل
خــودی پێغەمبەرەکــە نەنــوورساوە، چونکــە هەرگیــز پێشــبینی بــە خواســتی 
مــرۆڤ نەهاتــووە، بەڵکــو ڕۆحــی پیــرۆز ڕابەرایەتــی مرۆڤەکانــی کــردووە، 

بــۆ ئــەوەی پەیامــی خــودا ڕابگەیەنــن« )دووەم پەتــرۆس ۱: ۲٠- ۲۱(.

            لەبــەر ئــەوە، یۆحەنــا نووســی: »بــەاڵم ئــەوەی گوێڕایەڵــی پەیامــی خــودا 
بێــت، ئــەوا بــە ڕاســتی خۆشەویســتی خــودا لــەو کەســەدا تــەواوە. بەمــەدا 
ــێک  ــن: هەرکەس ــیح دەژی ــەڵ مەس ــوون لەگ ــە یەکب ــە ب ــە ئێم ــن ک دەزانی
بڵێــت: »مــن بــە یەکبــوون لەگــەڵ مەســیح دەژیــم« دەبێــت بــەو شــێوەیەی 
ــا ۲: ٥- ٦(؛ بــەو هــۆکارە گوتــی:  بژیێــت کــە عیســا ژیــاوە« )یەکــەم یۆحەن
»خۆشەویســتی ئەمەیــە: بەگوێــرەی ڕاســپاردەکانی خــودا بڕۆیــن. هــەروەک 
لــە ســەرەتادا گوێتــان لێــی بــووە، ڕاســپاردەکە ئەمەیــە، کــە بە خۆشەویســتی 
هەڵســوکەوت بکــەن« )دووەم یۆحەنــا ٦(؛ بــە هەمــان هــۆکار ڕایگەیانــد کــە 
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ــرەی  ــم بەگوێ ــێ بێــت مندااڵن ــم ل ــە کــە گوێ ــرم نیی »خۆشــی لەمــە گەورەت
ڕاســتی دەڕۆن« )ســێیەم یۆحەنــا ٤(.                                     

بــۆ ھۆشــیارکردنەوە  نامەکانــی خــۆی  زۆربــەی  یاقــوب  بــەو ھــۆکارە، 
ســەبارەت بــە مامۆســتایانی درۆزن تەرخــان کــردووە )یەھــوزا ٤- ١٦(. وە 
بەڵێــن دەدات کــە پــەروەردگار دێــت »تاکــو هەمــوو خەڵــک حوکــم بــدات و 
تاوانباریــان بــکات بــە ئەنجامدانــی هەمــوو ئــەو کــردەوە خوانەناســییانەی کــە 
بەهــۆی خوانەناســییان ئەنجامیــان داوە، هەروەهــا هەمــوو ئــەو قســە ڕەقانــەی 

ــوزا ۱٥(.  ــە« )یەه ــەو گوتوویان ــە دژی ئ ــەکان ل ــارە خوانەناس ــە گوناهب ک

بــەو ھــۆکارە یۆحەنــا لــە ســیپارەی ئاشــکراکردندا كڵێســای فیادلفیــا 
پەســەند دەکات: »دەزانــم هێزێکــی کەمــت هەیــە، بــەاڵم وشــەی مــن 

دەپارێزیــت، نکۆڵیــت لــە نــاوی مــن نەکــرد« )ئاشــکراکردن ۳: ۸(. 

ھــاوڕێ، كڵێســا ژیانــی خــۆی لــە ڕێگــەی گوێڕایەڵیــی بــۆ وشــەکانی 
ــەکانی  ــتنی وش ــان و دەرخس ــۆ ژی ــۆی ب ــی خ ــەوە. ئامانج ــودا دەدۆزێت خ
خــودا بەدەســتدەھێنێت. ئەرکــی كڵێســا، گوێڕایەڵــی  و پاشــان ئەنجامدانــی 
داواکارییەکانــی وشــەی خودایــە. تەنهــا ئــەوە. ئاڵنــگاری ســەرەکی کــە 
ئەمــڕۆ كڵێســا لەگەڵــی ڕووبــەروو دەبێتــەوە، ئــەوە نییــە کــە تێبــگات چــۆن 
ــتیار«  ــت »ھەس ــۆن بتوانێ ــود چ ــت، یاخ ــرتاتیژێک« بێ ــان »س ــاو«، ی »گونج
ــۆن  ــگات چ ــە تێب ــە ک ــو ئەوەی ــت. بەڵک ــە« بێ ــان و بەرنام ــاوەن پ و »خ
»وەفــادار« بێــت - چــۆن گــوێ بگرێــت، متانــە بــکات و گوێڕایــەڵ بێــت. 

ــادە  ــان ئام ــل خۆم ــی ئیرسائی ــە وەک گەل ــەک ئێم ــا ڕادەی ــە هەت کەوات
دەکەیــن کــە بچینــە نێــو خاکــی بەڵێنــدراو. خــودا پێــان دەڵێــت: » كڵێســا 
گــوێ بگــرە: گوێڕایــەڵ بــە!« ھەواڵــی خــۆش ئەوەیە کــە ئێمە بــە پێچەوانەی 
ــکراکردنی  ــیحدا، ئاش ــای مەس ــەڵ عیس ــوون لەگ ــە یەکب ــل، ب ــی ئیرسائی گەل
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ــن  ــە، مۆرکراوی ــان ھەی ــوڕی ئەوم ــی ک ــە. وە ڕۆح ــان هەی ــەواوی خودام ت
ــە هــۆکاری ئــەوەن کــە بۆچــی  ــە. ھەمــوو ئەوان و بەڵێنــی ڕزگاریــان ھەی
دەمانــەوێ بــەردەوام گــوێ لــە وشــەی خــودا بگریــن، لــە کاتێکــدا دەچیــن 
بــۆ نیــوەی دووەمــی ئــەم کتێبــە. خــودا دەیــەوێ چ شــتێکی دیکــە لەســەر 
كڵێســایەکی تەندروســت، لــە وشــەکانیدا فێرمــان بــکات؟ ھیــوادارم ئــەو نــۆ 
نیشــانەیەی كڵێســای تەندروســت کــە دەمانــەوێ گفتوگــۆی لەســەر بکەیــن، 
ــان  ــان ھ ــانانە ھەمووم ــەو نیش ــوادارم ئ ــت. هی ــن نەبێ ــەی م ــا بیرۆک تەنه
بــدات کــە بــەردەوام گــوێ لــە وشــەی خــودا بگریــن. ئەگــەر بگەڕێینــەوە بــۆ 
ناوەڕۆکــی کتێبەکــە و تەماشــای بکــەن، لــە مەبەســتم تێدەگــەن: وتاردانــی 
ڕوون و ئاشــکرا، یەزدانناســی بەپێــی کتێبــی پیــرۆز، تێگەیشــن لــە هەواڵــی 
خــۆش )مزگێنــی( بەپێــی کتێبــی پیــرۆز، تێگەیشــن لــە گۆڕینــی بــاوەڕ بەپێی 
ــە مزگێنیــدان بەپێــی کتێبــی پیــرۆز، تێگەیشــن  کتێبــی پیــرۆز، تێگەیشــن ل

لــە ئەندامێتــی کڵێســا بەپێــی کتێبــی پیــرۆز ... هتــد. 

تەنانــەت ئەگــەر هــاوڕا نەبیــت لەســەر شــتێک کــە لــە بەشــەکانی دیکەدا 
دەیڵێــم ؛ ھیــوادارم پەســەند نەکردنــت لەبــەر ئــەوە بێــت کــە پێــت وایــە 
کتێبــی پیــرۆز شــتێکی جیــاواز دەڵێــت لــەوەی کــە مــن بیــری لێدەکەمــەوە. 
ــوادارم تــۆش ڕێگــە بدەیــت گوێگرتــن و بیســتنی  ــە واتەیەکــی دیکــە، ھی ب
ــەبارەت  ــات س ــکات بب ــەوەت ب ــێوازی بیرکردن ــت ش ــودا ڕێنایی ــەی خ وش

بــەوەی کــە كڵێســا دەبێــت چــۆن بێــت و چ کارێــک بــکات. 



چەند ڕێنامییەکی خێرا:

ئەگەر بیر لە بەجێهێشتنی کڵێسایەک دەكەیتەوە …

پێش لە بڕیاری کۆتایی بەجێهێشتنی کڵێساکەت: 

نوێژ بکە. . ١

بــەر لــەوەی بچیتــە كڵێســا یــان شــارێکی دیکــە، شــوانی كڵێســاکەت . ٢
ئــاگادار بکــەوە. داوای ڕاوێــژی لــێ بکــە. 

بەجێهێشــتنەکەت . ٣ هــۆکاری  ئایــا  ھەڵبســەنگێنە.  ھۆکارەکــەت 
بەهــۆی ناکۆکــی کەســیی و گوناهەوەیــە یــان لەبــەر بێهیوابوونــە 
لــەو کڵێســایە؟ ئەگــەر بــە ھــۆی شــێوازی فێرکردنەوەیــە، ئایــا ئــەو 

ــن؟  ــگای بایەخ ــگ و جێ ــە گرن ــێوازە فێرکارییان ش

ئەوپــەڕی هەوڵــی خــۆت بــدە کــە ھەمــوو پەیوەندییــە پچــڕاوەکان . ٤
دووبــارە چــاک بکەیتــەوە. 

ــەو . ٥ ــە - ئ ــاو بک ــادا ڕەچ ــە کڵێس ــەت ل ــی نیعم ــوو بەڵگەکان هەم
جێگایانــەی کاری خــودا تێیانــدا دیــارە. ئەگــەر ناتوانیــت بەڵگــەی 
نیعمەتــی خــودا ببینیــت، لەوانەیــە پێویســت بــکات جارێکــی 

ــا ٧: ٣- ٥(.  ــکنی )مەت ــت بپش ــە دڵ دیک

بێفێــز بــە. بزانــە کــە هەمــوو ڕاســتییەکت ال نییــە، بەرامبــەر خەڵــک . ٦
و ڕووداوەکان نەرمــی بنوێنــە. هەمیشــە گومانــی ئــەوەت هەبێــت 

کــە دەکرێــت ئەوانــی دیکــەش ڕاســت بــن. 
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کڵێسا دابەش مەکە. . ٧

ھــەوڵ بــدە تەنانــەت لەنێــوان نزیکرتیــن ھاوڕێکانتــدا تــۆوی . ٨
ــتێک  ــچ ش ــت ھی ــە ناتەوێ ــت ک ــادت بێ ــە ی ــی. ل ــی نەچێن ناڕەزای
ڕێگــر بێــت لەبــەردەم گەشــەکردنی نیعمەتــی ئــەوان لــە كڵێســادا. 
ــەڵۆک  ــۆی قس ــە ھ ــە دەبێت ــەوە ک ــتانە ڕەت بک ــەو ش ــوو ئ هەم

ــردن. ــان و ب ــە ھێن ــەوە و قس باوکردن

لــە پێنــاو كڵێســا و ڕێبەرانــی كڵێســا نوێــژ بکــە و داوای بەرەکەتیــان . ٩
ــردار  ــە ک ــت ب ــە بتوانی ــەڕێ ک ــدا بگ ــەدوای ڕێگاگەلێک ــە. ب ــۆ بک ب

ئــەو کارە بکەیــت. 

ئەگــەر کەســێک ئــازاری داویــت و دڵــی شــكاندووی، بیبەخشــە – . ١٠
بــەو شــێوەیەی کــە تــۆش لــەالی خــوداوە بەخــرشاوی.



بەشی دووەم

نیشانە بنەڕەتییەکانی کڵێسای 

تەندروست





نیشانە بنەڕەتییەکانی کڵێسای تەندروست

ئێمــە بڕیارمانــداوە کــە كڵێســای تەندروســتان دەوێــت. ئێمــە کۆمەڵێــک 
خەڵکــان دەوێــت کــە ڕۆژانــە کەســایەتی خــودا بــەو شــێوەیەی لــە 
وشــەکانیدا دەرکەوتــووە، نیشــان بــدەن. بــا كڵێســاکان گــەورە بــن، بچــووک 
بــن. بــا لەنێــو شــار یــان الدێــدا بێــت. نەریتیانــە یــان هاوچــەرخ بێــت. بــا 
لــە مــاڵ، تــەالر، قوتابخانــە  یــان دووکانەکانــدا کۆببنــەوە. تەنهــا بــە جیهــان 
پیشــان بــدەن کــە خــودای پیــرۆز و بــە بەزەیــی ئێمــە چ جــۆرە خودایەکــە. 
ــۆ شــکۆی سەرســورھێنەری خــودا  ــە کــرداردا، شــایەتی ب ــار و ل ــە گوفت ــا ل ب

بــدەن. 

ــانەکانی  ــێ، نیش ــەرنجی بدەین ــت س ــە دەبێ ــە ک ــیارێک هەی ــان پرس پاش
ــەن؟ ــت کامان ــای تەندروس کڵێس

ئەگــەر باســی تەندروســتی جەســتەی مرۆڤانــەی خۆمــان کردبــا، گفتوگــۆ 
دەچــوو بــۆ الیــەک کــە دەبێــت خۆمــان لــە هەندێــک خــواردن بپارێزیــن، 
وەرزش بکەیــن و كاتــی پێویســت بنوویــن، هتــد. لــە بــواری جەســتەی 

ــت؟  كڵێســا چــۆن دەبێ

لــەم بەشــە و بەشــەکەی دیکــەدا، باســی نــۆ نیشــانەی كڵێســایەکی 
تەندروســت دەکــەم. ئــەو نیشــانانە ھەمــوو ئــەو شــتانە نییــە کــە کەســێک 
ــتەکانی  ــن ش ــە گرنگرتی ــەرج نیی ــەت م ــێ، تەنان ــا بیڵ ــەر كڵێس ــەوێ لەس بی
پێویســت لەســەر كڵێســاش بێــت. بــۆ منوونــە، قوتابییەكانــی مێــژووی كڵێســا 
ــەرەکی  ــانەی س ــەروەردگار، نیش ــی پ ــان و خوان ــن لەئاوھەڵکێش ــت دەڵێ پێ
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كڵێســان بەپێــی کتێبــی پیــرۆز. ســەرەڕای ئــەوەش، لێــرە ڕاســتەوخۆ باســی 
ــە.  ــەی ھەی ــی ئەوان ــازی ئەنجامدان ــن. ھەمــوو كڵێســایەک نی ــە ناکەی ئەوان
ئــەو نــۆ نیشــانەیەی کــە لێــرەدا باســیان دەکــەم، چەنــد شــتێكن کــە 
ــە  ــرۆز ل ــی پی ــی کتێب ــەالمەت بەپێ ــاش و س ــت و ب ــایەکی تەندروس كڵێس
ــەم ســەردەمەدا  ــانانە ل ــۆ نیش ــەم ن ــەوە. ئ ــا دەکات ــەكان جی كڵێســا نەخۆش
بــە دەگمــەن ئامــاژەی پــێ دەدرێــت، کەواتــە پێویســتە ســەرنجی تایبەتیــان 

ــن.  ــان بگری ــاکەمان لەبەرچاوی ــە كڵێس ــن و ل پێبدەی

لــەو بەشــەدا دەمــەوێ باســی شــتێک بکــەم کــە مــن بــە ســێ نیشــانەی 
ســەرەکی كڵێســایەکی تەندروســت نــاوی دەبــەم. ئــەو نیشــانانە لــە ھەمــوو 
الیەنێکــەوە ســەرەکین. ئــەم ســێ نیشــانەیە کــە بریتیــن لــە وتاردانــی ڕوون 
و ئاشــکرا، یەزدانناســی بەپێــی کتێبــی پیــرۆز، تێگەیشــن لــە هەواڵــی خــۆش 
)مزگێنــی( بەپێــی کتێبــی پیــرۆز، لــە لــە کلێســا دوور بخــەوە، ئینجــا دەبینیت 
کــە كڵێســا بــە خێرایــی و لــە بنەڕەتــەوە تەندروســتبوون لەدەســتدەدات. لــە 
ڕاســتیدا چاوەڕوێــی ئــەوەی لــێ بکــە کــە هــەر زوو بەســەربچێت )تەنانــەت 

ئەگــەر دەرگاکانیشــی کــراوە بێــت(.

بــە داخــەوە، مێــژووی كڵێســا پــڕە لــە منوونــەی نابەجــێ و نارشینــی بــێ 
ئەژمــار لــە شــوانی كڵێســا، کــە لەوانەیــە بــە مەبەســتی بــاش هەوڵیــان داوە 
كڵێســاكەی خۆیــان زیاتــر »گونجــاو« یــان »هاوچــەرخ« بکــەن لــە ڕێگــەی 
سازشــکردنیان لەســەر یەکێــک لــەو نیشــانانە. بــە شــێوەیەک، ھەوڵیانــداوە 

لــە خــودا زاناتــر بــن. ھــاوڕێ، تــۆ بــەو ڕێگەیــەدا مــەڕۆ. 

ئەگــەر کەســێک پەیوەندیــم پێــوە بــکات و پرســیار بــکات کــە ئایــا پلــەی 
شــوانی وەربگرێــت لــە كڵێســایەک کــە نایانــەوێ وتارەكانــی ڕوون بكاتــەوە، 
ــەکات.  ــوڵ ن ــەو ئەرکــە قب ــدەم تاکــو ئ ــی ســاردکردنەوەی ب ــە هەوڵ لەوانەی
ئەگــەر مەســیحییەک پەیوەندیــم پێــوە بــکات و بڵــێ بــەردەوام ئینجیــل بــە 
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ــی دەدەم  ــدرێ، ھان ــاکەی دەخوێن ــی كڵێس ــە فێركردن ــە ل ــێوازێکی ھەڵ ش
كڵێســاکەی بگۆڕێــت. 

بۆچــی دەبێــت ئەوھــا بــە تونــدی باســی ئــەو بابەتــە بکــەم؟ بــەو 
ــەک  ــە خواردنگەی ــە چوون ھــۆکارەی کــە مــن کەســێک دوور دەخەمــەوە ل
ــە دەدەن.  ــەی خواردنەک ــا وێن ــتەقینە، تەنه ــی ڕاس ــەی خواردن ــە جێگ ــە ل ک

ــێت. ــان دەبەخش ــودا ژی ــەی خ ــا وش ــودا، تەنه ــەی خ وش
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وتاردانی ڕوون و ئاشکرا

ــایەتی  ــەردەوام کەس ــە ب ــن ک ــت، کۆمەڵێک ــایەکی تەندروس ــەر كڵێس ئەگ
ــەوا  ــان دەدەن، ئ ــووە، نیش ــەکانیدا دەرکەوت ــە وش ــێوەیەی ل ــەو ش ــودا ب خ
ڕوونرتیــن شــوێن بــۆ دروســتکردنی كڵێســای تەندروســت، بانگکردنــی 
ــەرچاوەی  ــودا س ــەی خ ــودا. وش ــەی خ ــە وش ــن ل ــۆ گوێگرت ــە ب باوەڕداران
تــەواوی ژیــان و تەندروســتییە. ئــەوە شــتێکە كــە گەشــە بــە شــێوازی 
تێگەیشــتنی ئینجیــل لــە كڵێســا دەدات و پێــی دەگەیەنێــت و دەیپارێزێــت. 

ــەی  ــەم خەڵکەک ــوان و ھ ــەم ش ــە ھ ــە ک ــت ئەوەی ــدا مەبەس ــە بنەڕەت ل
ــاری ڕوون،  ــکرا. وت ــی ڕوون و ئاش ــە وتاردان ــن ب ــد ب ــت پابەن ــا دەبێ كڵێس
وتارێكــی زۆر ســادەیە کــە وشــەکانی خــودا شــی دەکاتــەوە و دەریاندەخات. 
ــەوە و  ــی دەکات ــەوە، ش ــا دەکات ــرۆز جی ــی پی ــە کتێب ــراو ل ــێکی دیاریک بەش
پاشــان باســی شــێوازی بەکارھێنانــی ئــەو بەشــە لــە ژیانــی گەلــی كڵێســادا 
دەكات. ئــەوە جۆرێکــە لــە وتــاردان کــە زیاتــر تیشــک دەخاتــە ســەر ئــەوەی 
خــودا چــی بــە گەلــی خــۆی دەڵێــت، ھەروەھــا چــی بەوانــەش دەڵێــت کــە 
گەلــی ئــەو نیــن. پابەندبــوون بــە وتــاری ڕوون و ئاشــکرا، پابەندبوونــە بــە 

گوێگرتــن لــە وشــەی خــودا. 

چەندیــن جــۆری دیکــە لــە وتــار ھەیــە. بــۆ منوونــە وتــاری بابەتــی، یــەک 
ــۆ  ــەوە؛ ب ــۆ دەکات ــەت ک ــەک باب ــەر ی ــەکان لەس ــە وش ــەش ل ــد ب ــان چەن ی
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منوونــە بابەتــی نوێــژ، یــان بابەتــی هــاوکار و بەخشــین. وتــاری ژیاننامەیــی 
کــە ژیانــی کەســێک لــە کتێبــی پیــرۆز ھەڵدەبژێرێــت و ئــەو وەک وێنەیــەک 
لــە بەزەیــی خــودا، وەک منوونەیــەک لــە ھیــوا و وەفــاداری دەھێنێتــە 
بەرچــاو. لەوانەیــە ئــەو جــۆرە وتارانــە لــە کاتــی پێویســتدا ســوودیان 
ھەبێــت، بــەاڵم خواردنــی بەردەوامــی ڕۆحیــی كڵێســا دەبێــت بریتــی بێــت 

ــی وشــەی خــودا.  ــی بەشــێکی تایبەت ــەوە و جێبەجێکردن ــە ڕوونکردن ل

ئەنجامدانــی وتــاری ڕوون و ئاشــکرا بــاوەڕی بەوەیــە کــە ئــەوەی خــودا 
دەیڵێــت، بــۆ گەلــی خــۆی باوەڕپێکــراوە. وە بــاوەڕی بەوەیــە کــە دەبێــت 
ــاکەمان  ــا كڵێس ــت، ئەگەرن ــەکەی بێ ــە وش ــان ل ــەی گوێی ــتە گەلەک و پێویس
ــەوەی  ــۆ ئ ــت ب ــت بەکاربهێنێ ــودا دەیەوێ ــە خ ــەوەی ک ــت ل ــەری دەبێ بێب
ئێمــە لەســەر وێنــەی خــۆی دەربھێنێــت. هەروەهــا بــاوەڕی بەوەیــە 
ــۆن و  ــی ك ــە هــەردوو پەیان ــە ل ــد و وان ــت کڵێســا پەن ــە خــودا دەیەوێ ک
ــرۆز  ــی پی ــی کتێب ــوو ژانرەکان ــە هەم ــت، هەروەهــا ســوود ل ــوێ وەربگرێ ن
ــەکان و  ــبینیکردن، ئینجیل ــی، پێش ــژوو، دانای ــەریعەت، مێ ــت - ش وەربگرێ
نامــەی نێــردراوان. بــە بــڕوای مــن وتاربێژێکــی ڕوون و ئاشــکرا کــە پەیامــی 
هــەردوو پەیانــی کــۆن و نــوێ دەگوازێتــەوە و تیشــک دەخاتــە ســەر 
ــە ھەمــوو جــۆرە  ــە ل ــک وای ــرۆز، وەک دایکێ ــی پی ــی کتێب هەمــوو ژانرەکان
ــۆری  ــێ ج ــان س ــا دوو ی ــەک تەنه ــی دەدات، ن ــە منداڵەکان ــک ب خواردنێ

ــی.  ــان لێیەت ــەکان حەزی ــە منداڵ ــواردن ک خ

ــە  ــدەکات و ب ــت پێ ــرۆز دەس ــی پی ــە کتێب ــژی ڕوون ب ــەاڵتی وتاربێ دەس
کتێبــی پیــرۆز کۆتایــی پێدێــت. تەنانــەت بــە پێغەمبەرانــی پەیانــی کــۆن و 
نوێــش تەنهــا نەســپێردرابوو کــە بــڕۆن و قســە بکــەن، بەڵکــو بۆیــان هەبــوو 
ــژە مەســیحییەکان  ــە وتاربێ ــەت قســە بکــەن؛ کەوات لەســەر پەیامێکــی تایب
ــان  ــەاڵتی ئەوەی ــن، دەس ــودا دەدوێ ــەی خ ــەر وش ــەی لەس ــەو کات ــا ئ هەت
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ھەیــە کــە لــە الیــەن ئــەوەوە بدوێــن. 

خــودا  وشــەی  کــە  بڵێــت  خۆشــحاڵییەوە  بــە  کەســێک  لەوانەیــە 
ــەاڵم لەگــەڵ ئەوەشــدا،  ــە، ب ــە ھەڵەی ــرۆز دوور ل باوەڕپێکــراوە و کتێبــی پی
ئەگــەر ئــەو کەســە لــە کــرداردا، بــە ڕوونــی وتــار نــەدات، )ئاگایانــە یــا بــێ 

ئاگایانــە(، ئــەوا قســەکەی خــۆی ڕەتدەکاتــەوە.

جــاری وا هەیــە خەڵکــی وتــاری ڕوون لەگــەڵ شــێوازێکی تایبەتــی 
وتاربێژێکــی ڕوون تێکــەڵ دەکــەن. بــەاڵم وتــاری ڕوون و ئاشــکرا هەمیشــە 
ــەو جــۆرەی کــە خەڵکیــش  ــاردان. ئ ــە ســتایل و شــێوەی وت ــە ب ــەت نیی تایب
ــە  ــتەی ک ــەو ش ــۆن ئ ــژ چ ــە وتاربێ ــە ک ــەوە نیی ــاری ڕوون ئ ــن، وت دەیبین
مەبەســتیەتی دەیڵێــت، بەڵکــو ئەوەیــە کــە چــۆن وتاربێــژ دەدات چ وتارێــک 
بــدات. ئایــا کتێبــی پیــرۆز ناوەڕۆکــی قســەکانی ئێمەی دەستنیشــان کــردووە، 
یــان شــتێکی دیکــە ھەیــە؟ وتــاری ڕوون شــێوازێ و فــۆرم و شــکڵێکی 
تایبەتــی نییــە. وتــاردان چەنــد شــکڵ و شــێوەی هەیــە. وتــاری ڕوون بەپێــی 

ــت.  ــرۆز دەستنیشــان دەکرێ ــی پی ــی کتێب ناوەڕۆک

ھەندێــک جــار خەڵــک وتــاری ڕوون و ئاشــکرا بــە خوێندنــەوەی ئایەتێــک 
ــە ئایەتەکــەوە  ــار لەســەر بابەتێــک کــە پەیوەندییەکــی زۆری ب و پاشــان وت
نییــە، بــە هەڵــە وەردەگــرن. لەگەڵ ئەوەشــدا، کاتێــک وتاربێژ لەســەر بابەتی 
ھەڵبــژاردەی خــۆی وتــار بــۆ خەڵکــی دەدات، لــە دەقــی کتێبــی پیــرۆز تەنهــا 
بــۆ پاڵپشــتی مەبەســتەکەی بــەکاری دەھێنێــت، ھیــچ کات زیاتــر لــەوە وتــار 
ــەو شــتانە  ــری ئ ــا فێ ــت. خەڵکەکــەش تەنه ــە پێشــوەخت دەیزانێ ــادات ک ن
دەبــن کــە ئــەو دەیزانــێ. وتــاری ڕوون لــەوە زیاتر دەگرێتــەوە. وتــاری ڕوون 
ــە،  ــی دەقەک ــە ناوەڕۆک ــەرنج بدەیت ــی س ــە وریای ــە  ب ــە ک ــتی بەوەی پێویس
چونکــە یارمەتیــت دەدات کــە مەبەســتی نوورساوەکــە بەپێــی کتێبــی پیــرۆز، 
مەبەســتی وتارکــە و پەیامەکــە بێــت. کاتێــک وتاربێژێــک دەقێــک لــە کتێبــی 
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پیــرۆز بەپێــی ناوەڕۆکــی دەقەکــە ڕوون دەکاتــەوە و وتــاری لەســەر دەدات 
- مەبەســتی ئــەو دەقــە، ھەمــان مەبەســتی وتارەکــەی دەبێــت - وتاربێژەکــە 
و خەڵکەکــەش لــە خــوداوە گوێیــان لــە چەنــد شــتێك دەبێــت کــە کاتێــک 
ــەوە  ــچ مەبەســتی ئ ــاردان ئامــادە دەکات، ھی ــۆ وت ــەو بەشــەی ب ــژ ئ وتاربێ
نەبــووە بیڵــێ. بــۆ منوونــە، دەڵێــت: )ھەفتــەی داهاتــوو تەماشــایەكی )لۆقــا 
١( دەکەیــن، هەروەهــا ھــەر شــتێک کــە خــودا لــە )لۆقــا ١( بــۆی لەبەرچــاو 
گرتوویــن. ھەفتــەی دواتریــش، دەڕوانینــە )لۆقــا ٢( لەگــەڵ ھــەر شــتێک کــە 

خــودا لــە لۆقــا ٢ بــۆی داناویــن. ئینجــا ھەفتــەی پاشــرت ...(. 

باشــرت لــەم بابەتــە تێدەگەیــن کاتێــک بیــر لــە قۆناغەکانــی ژیانــی 
ــی  ــۆ کات ــت ب ــن بانگهێش ــە یەکەمی ــەوە - ل ــان دەکەین ــیحیێتی خۆم مەس
تۆبەكــردن، هەتــا کۆتــا سەرزەنشــتان لــە الیــەن ڕۆحــی پیــرۆزەوە. ئایــا ھەر 
هەنگاوێــك لــە گەشــەکردنی ئێمــە لــە نیعمەتــدا، ئــەو کاتــە ڕووینــەداوە کــە 

ــە خــودا بــووە؟ ــە پێشــرت گوێــان ل ــاواز ل ــە شــێوەیەکی جی ب

خزمەتــی وتاربێــژ دەبێــت بــە شــێوەی ملکەچبوونــی کردەیــی بــۆ وشــەی 
خــودا جیــا بکرێتــەوە. لەگــەڵ ئەوەشــدا، ھەڵــە مەکــەن: لــە کۆتاییــدا، ئــەوە 
بەرپرســیاریێتی خەڵکەکەیــە کــە دڵنیــا بــن لــەوەی کــە وتاربێژەکەیــان ئــەو 
تایبەمتەندییــەی تێدایــە. عیســا لــە )مەتــا ١٨( و پۆڵــس لــە )گەالتیــا ١( باســی 
ــە  ئــەوە دەکــەن کــە ئەندامانــی کڵێســا بەرپرســیارن لەســەر ئــەوەی کــە ل
كڵێســا ڕوودەدات. کەواتــە خەڵکەکــە نابێــت چاودێریــی ڕۆحانــی ســەر 
جەســتەی عیســا )کڵێســا( بخەنــە بەردەســتی کەســێک کــە بەڵێنــی کــرداری 
ــک  ــادات. کاتێ ــان ن ــودا نیش ــەکانی خ ــی وش ــن و فێرکردن ــە بیس ــۆی ب خ
ئەوھــا دەکات، رێگــری لــە گەشــەکردنی خــۆی دەکات، بــە دڵنیاییــەوە 
ــواش  ــواش ھێ ــە ئاســتی قەشــەیەتی. كڵێســا ھێ ــر ل ــی بەرزت ــە پلەیەك ناگات

ــەوەی وەک خــودای لێبێــت.  ــی ئ ــە جیات ــەو شــوانەی لێدێــت، ل وەک ئ
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گەلــی خــودا ھەمــوو کات بــە ڕێگــەی وشــەکانی خــودا بەدیھێــراون. لــە 
بەدیھێنانــەوە لــە )پەیدابــوون ١( هەتــا بانگهێشــتی ئیرباھیــم لــە )پەیدابوون 
١٢(، لــە ئاشــکراکردن و بینینــی دۆڵــی ئێســکە وشــکەکان لــە )حزقیێــل ٣٧( 
هەتــا ھاتنــی وشــەی زینــدوو، عیســای مەســیح - خــودا ھەمــوو کات گەلــی 
ــی  ــۆ باوەڕداران ــس ب ــێوەیەی پۆڵ ــەو ش ــاوە. ب ــەکەی بەدیھێن ــە وش ــۆی ب خ
ڕۆمــای نووســی: »بــاوەڕ بــە بیســتنە، بیســتنیش بــە وشــەی مەســیحە« )ڕۆمــا 
ــی کۆرنسۆســی نووســی:  ــۆ باوەڕداران ــەو شــێوەیەی ب ــان ھــەر ب ۱٠: ۱۷(. ی
»خــودا بــە دانایــی خــۆی، مەبەســتی بــوو کــە خەڵــک بیناســێت، نــەک لــە 
ــە ڕێگــەی مزگێنییــەوە  ــەوە، بەڵکــو خــودا ویســتی ل ڕێگــەی دانایــی جیهان
بــاوەڕداران ڕزگار بــکات، ئــەو مزگێنییــەی خەڵکانێــک بــە گێایەتــی دەزانن« 

)یەکــەم کۆرنســۆس ۱: ۲۱(. 

وتــاری روون و دروســت زۆربــەی کات ســەرچاوەی گەشــەی ڕاســتەقینەی 
كڵێســایە. مارتــن لوتــەر گەیشــتە ئــەو قەناعەتــەی کــە ســەرنجدان بــە وردی 
ــن  ــت بەڵێ ــەش دەبێ ــەوە. ئێم ــە کای ــازی دێنێت ــودا چاکس ــەکانی خ ــە وش ل

بدەیــن كڵێســاکامنان ھەمــوو کات بــە وشــەکانی خــودا ڕاســت بکەینــەوە.

ــە  ــوو، ل ــزمa ب ــە لەســەر پیوریتانی ــەک ڕۆژەدا ک ــی ســێمینارێکی ی ــە کات ل
ــوێنێک  ــە ش ــرد، ل ــکەش دەک ــارم پێش ــدەن وت ــاکانی لەن ــە كڵێس ــک ل یەکێ
شــوێنکەوتووانی  وتــاری  هەبــووە  وا  جــاری  کــە  کــرد  بــەوە  ئامــاژەم 
پیوریتانزیــم دوو کاتژمێــری خایانــدووە. کەســێک دەنگــی بــەرز کــردەوە و 
ــەو  ــوو ئ ــاوە؟« دیارب ــۆ ستایشــکردن دان ــان ب ــدە کاتی ــرد: »چەن ــیاری ک پرس
کەســە ئەوھــای بیــر دەکــردەوە کــە گوێگرتــن لــە وشــەکانی خــودا، بەشــێک 
ــک  ــە زۆرێ ــم ک ــەوە و گوت ــە. وەاڵمــم دای ــە ستایشــکردن و شــکۆداری نیی ل
a .   بیروبــاوەڕی کۆمەڵێــک پڕۆتێســتانت بــوو لــە ســەدەی شــازدە و حەڤــدە کــە پێیــان وابــوو 

چاکســازی کڵێســا لەژێــر دەســەاڵتی شــاژن ئەلیزابێتــی یەکــەم )شــاژنی شانشــینی یەکگرتــوو( 

ناتــەواو بــوو و هەوڵیــان دا لــە شــێوازی پەرســتندا ســادە و ڕێکوپێــک بکــەن.
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لــە كڵێســا پروتێســتانتەكان لــە ســەدەی پێشــوودا، بڕوایــان وابــوو كــە 
ــی  ــە زمان ــە وشــەکانی خــودا ب ــە ل ــن بەشــی ستایشــکردن، گوێگرتن گرنگرتی
خۆیــان )ئازادییــەک کــە بــە خوێنــی زۆرتــر لــە یــەک شــەھید کڕدرابــوو( و 
ئەنجامدانــی کردەیــی ئــەو وشــانە لــە ژیانیانــدا. ئەگــەر کاتیــان ھەبووبێــت 
ــەو  ــان ل ــی کەمی ــەاڵم نیگەرانیەک ــە، ب ــان ن ــتایش ی ــۆران و رسودی س ــۆ گ ب

ــووە. ــە ھەب بابەت

ــە  ــودا و ل ــەی خ ــەر وش ــەوە لەس ــڕ بن ــت چ ــەش دەبێ ــاکانی ئێم كڵێس
کاتــی ستایشــکردندا دووبــارە زینــدووی بکەینــەوە. مۆســیقا وەاڵمێکــی 
پێویســتە بــە پیــێ کتێبــی پیــرۆز بــۆ وشــەی خــودا، بــەاڵم مۆســیقایەک کــە 
خــودا بــە ئێمــەی داوە، بــۆ ئــەوە نییــە کــە كڵێســای لەســەر بنیــاد بنێیــن. 
كڵێســایەک کــە لەســەر مۆســیقا دروســت ببێــت - ھــەر جۆرێــک لــە مۆســیقا 

ــراوە.  ــە لەســەر ملــی ناســەقامگیر دروســت ک - كڵێســایەکە ک

بــاوەڕداری خۆشەویســت، نوێــژ بــۆ شــوانی كڵێســاكەت بکــە بــۆ ئــەوەی 
خــودا  وشــەی  دڵســۆزانە  و  بەجوانــی  و  بــەوردی  بــەردەوام  بتوانێــت 
بخوێنێتــەوە. نوێــژ بکــە تاکــو خــودا ڕێنایــی بــکات بــۆ تێگەیشــن لــە وشــە 
ــی  ــە ژیان ــی ل ــە بەکارھێنان ــە دانایان ــدا و ب ــی خۆی ــە ژیان ــی ل و بەکارھێنان
ــە  ــا ل ــردار ٦: ٤؛ ئەفەســۆس ٦: ١٩-٢٠(. ھەروەھ ــا ٢٤: ٢٧؛ ک كڵێســادا )لۆق
درێژایــی ھەفتــەدا کات بدەنــە شــوانەکەتان کــە وتــاری بــاش ئامــادە بــکات. 
ــدە و  ــوانەکەت ب ــی ش ــا هان ــوانایەتییە. ھەروەھ ــەرەکی ش ــی س ــار بەش وت
پێــی بڵــێ کــە چــۆن وەفاداربوونــی بەرامبــەر وشــەی خــودا بووەتــە ھــۆی 

ــە نیعمەتــی یەزدانــدا گەشــە بکەیــت.  ئــەوەی کــە تــۆ ل

شــوانی بەڕێــز، نوێــژ بــۆ ئــەم شــتانە بکــە. ھەروەھــا نوێــژ بــۆ كڵێســاکانی 
گەڕەکەکــەت، شــارەکەت و واڵتەکــەت و هەمــوو جیهــان بکــە بــۆ ئــەوەی 
وشــەی خــودا بڵێــن و فێــر بکــەن. لــە کۆتاییــدا نوێــژ بکــە كــە كڵێســاکانی 
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ئێمــە پەیوەســت بــن بــە بیســتنی وشــەی خــودا بەشــێوەیەکی ڕوون و 
ــە  ــەڕۆژ ب ــی ھــەر كڵێســایەک ڕۆژب ــەوەی شــێوازی کار و پان ــۆ ئ ئاشــکرا ب
ڕێگــەی پــان و شــێوازی کاری خــودا کــە لــە وشــەکانی ئەودایــە، بچەســپێت. 
پەیوەســت بــوون بــە وتــاری ڕوون و ئاشــکرا نیشــانەیەکی ســەرەکی كڵێســای 

تەندروســتە. 





)٦(

یەزدانناسی بەپێی کتێبی پیرۆز

ــن  ــوورساون: »دەزانی ــی ن ــە تۆخ ــانەی ن ــەم وش ــەوە ل ــر دەکەیت چــۆن بی
ــە وەک خــۆی  ــن، چونک ــەو دەبی ــە وەک ئ ــت ئێم ــەو دەردەکەوێ ــک ئ کاتێ

ــا ۳: ۲(. ــەم یۆحەن ــن« )یەک دەیبینی

لــە بەشــی ســێدا باســان كــردووە ئەگــەر بــەوردی بچیتــە ســەر چیرۆکــی 
کتێبــی پیــرۆز و بیخوێنیتــەوە، ئــەوا بــە شــیانەیەکی زۆر دەزانیــت كــە ئــەو 
وشــانە ئامــاژە بــەوە دەدەن کــە چــۆن كڵێســا لــە کۆتایــی جیھانــدا بەڕوونــی 
کەســایەتی پیــرۆز و پــڕ لــە خۆشەویســتی خــودا، دوور لــە کاریگــەری خراپی 

ــاە، دەردەخات.  گون

ــەوە  ــت ل ــەوا گوێ ــەکان دانیشــتبا، ئ ــە پەرســتگای مۆرمۆن ــەاڵم ئەگــەر ل ب
دەبــوو کــە ڕســتەی »ئێمــە وەک ئەومــان لێدێــت«، بــەو واتایــە دێــت کــە 

ــە خــودا!  ئێمــە ھەموومــان دەبین

جیــاوازی نێــوان ئــەو دوو لێکدانەوەیــە چییــە؟ یەکێــک لــە ڕێگــەی 
ــە  ــەوەی دیک ــووە و ئ ــێوەی وەرگرت ــرۆز ش ــی پی ــەواوی کتێب ــی ت یەزدانناس

ــە. ــا نیی ئەوھ

ــتیی كڵێســا  ــۆ تەندروس ــاری ڕوون ب ــە وت ــان ک ــە بەشــی پێشــوودا گومت ل
گرنــگ و پێویســتە. لەگــەڵ ئەوەشــدا ھــەر شــێواز و ڕێگەیــەک، ھەرچەنــدە 
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باشــیش بێــت، ئەگــەری خــراپ بەکارھێنانــی ھەیــە. نابــێ كڵێســاکانی ئێمــە 
ــە ئــەوەی کــە چــۆن فێــری وشــەی خودامــان دەکــەن،  تەنهــا ســەرنج بدەن
بەڵکــو دەبێــت ئــاگاداری ئــەوەش بــن کــە بــە چــی فێــری وشــەی خودامــان 
ــە  ــت بریتیی ــایەکی تەندروس ــانەی كڵێس ــە، دووەم نیش ــەر بۆی ــەن. ه دەک
ــەو  ــەکان ب ــا ئایەت ــرۆز. ئەگەرن ــی پی ــی کتێب ــت بەپێ ــی دروس ــە یەزدانناس ل

ــن.  ــەی دەكەی شــێوەیەی مەبەســتانە ڕاڤ

دروســتی وشــەیەکی کۆنــە. لەگــەڵ ئەوەشــدا دەبــێ تامــی بکەیــن - 
دروســتی لــە تێگەیشــتنی ئێمــە لــە خــودای کتێبی پیــرۆز و ڕێگەکانــی لەگەڵ 
ئێمــە. پۆڵــس لــە نامەکانــی بــۆ تیمۆســاوس و تیتــۆس، چەندیــن جــار وشــەی 
»دروســت«ی بــەکاری ھێنــاوە. بــە واتــای »جــێ متانــە« و »ورد و دەقیــق« 
یــان »وەفــادار« دێــت. ئــەو وشــەیە لــە جیھانــی پزیشــکیی بــە واتــای تــەواو 
ــییەکە  ــرۆز یەزدانناس ــی پی ــی کتێب ــی بەپێ ــە یەزدانناس ــتە. کەوات و تەندروس
ــە  ــییەکە ک ــرۆز. یەزدانناس ــی پی ــەواوی کتێب ــی ت ــۆ فێرکردن ــادارە ب ــە وەف ک
ھــەر بەشــێکی بەپێــی کتێبــی پیــرۆز بــە وردی و جــێ متانــە لێكدەداتــەوە. 

ــی  ــت »فێرکردن ــاوس دەڵێ ــە تیمۆس ــدا ب ــەی خۆی ــەم نام ــە یەک ــس ل پۆڵ
ــە دژی  ــت« و ل ــک بکەوێ ــل ڕێ ــەڵ ئینجی ــە: »لەگ دروســت« فێرکردنێکــە ک
ــس  ــان پۆڵ ــاوس ١: ١٠- ١١(. پاش ــەم تیمۆس ــە )یەک ــی و گوناھ ــێ خودای ب
عیســای  خودامــان  دروســتی  »وشــەی  بەرامبــەر  ھەڵــە«  »فێرکردنــی 
مەســیح… و فێرکردنــی لەخواترســی« دادەنێــت )یەکــەم تیمۆســاوس ٦: ٣(. 

پۆڵــس لــە نامــەی دووەمــی خــۆی بــۆ تیمۆســاوس، ئامــۆژگاری پــێ دەدات و 
دەڵێــت: »بــەدوای ئــەو فێرکردنــە دروســتە بکــەوە کــە لــە منــت بیســتووە، بیکە 
سەرمەشــقی ژیانــت، لەگــەڵ ئــەو بــاوەڕ و خۆشەویســتییەی کــە لــە یەکبــوون 
لەگــەڵ عیســای مەســیحدا هەیــە« )دووەم تیمۆســاوس ۱: ۱۳(. پاشــان ئــاگاداری 
دەداتــە تیمۆســاوس: »کاتێــک دێــت خەڵــک بەرگــەی فێرکردنــی دروســت 
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ــەوە  ــان مامۆســتا کۆدەکەن ــی خۆی ــارەزووی تایبەت ــرەی ئ ــرن، بەڵکــو بەگوێ ناگ
قدیلکــەی گوێیــان بکاتــەوە« )دووەم تیمۆســاوس ٤: ۳(. 

کاتێــک پۆڵــس نامــە بــۆ شــوانێکی دیكــەی گەنــج دەنووســێت بــە نــاوی 
تیتــۆس، بــاس نیگەرانییەکــی هاوشــێوە دەکات. پۆڵــس دەڵێــت ھــەر پیاوێک 
کــە تیتــۆس وەک پیــری كۆمــەڵ، لــە كڵێســا ھەڵیدەبژێرێت، دەبێت »دەســت 
ــت  ــو بتوانێ ــە، تاک ــرەی فێرکردن ــە بەگوێ ــت ک ــەوە بگرێ ــی متان ــە پەیام ب
ــتکاران  ــتی بەرهەڵس ــدات، سەرزەنش ــک هانب ــت خەڵ ــی دروس ــە فێرکردن ب
بــکات« )تیتــۆس ۱: ۹(. مامۆســتا درۆزنــەكان دەبێــت سەرزەنشــت بکرێــن 
»ئــەم شــایەتییە ڕاســتە. لەبــەر ئــەوە بــە تونــدی سەرزەنشــتیان بکــە، تاکــو 
ــۆ  ــۆس »ت ــدا تیت ــە کۆتایی ــۆس ۱: ۱۳(. وە ل ــن« )تیت ــاوەڕدا دروســت ب ــە ب ل

دەبێــت بــە فێرکردنــی دروســت خەڵکــی فێــر بکەیــت« )تیتــۆس ۲: ۱(. 

شــوانی كڵێســا دەبێــت فێرکردنــی دروســت پێشــکەش بکــەن - فێرکردنێــک 
کــە جــێ متانــە و بــە وردی و وەفــادار بێــت بەرامبــەر بــە کتێبــی پیــرۆز. وە 
كڵێســاکان بەرپرســن لــەوەی کــە شــوانەکانی خۆیــان بــە فێرکردنــی دروســت 

و وەاڵمــدەر ڕابگــرن. 

لێــرەدا ناتوانیــن باســی هەمــوو ئــەو شــتانە بکەیــن کــە فێرکردنــی 
دروســت پێکدێنێــت، ئەگەرنــا دەبێــت تــەواوی کتێبــی پیــرۆز بنووســینەوە. 
بــەاڵم ھــەر كڵێســایەک لــە کــرداردا بڕیــار دەدات کــە لــە چ شــوێنێک 
ــاوازی  ــک جی ــوێنێک ھەندێ ــە چ ش ــەواوە و ل ــی ت ــە ڕێککەوتن ــتی ب پێویس

ــدراوە.  ــەواو ڕێگەپێ ــازادی ت ــوێنێک ئ ــە چ ش ــدراوە و ل ــروڕا ڕێگەپێ بی

ــەم، پێویســتە  ــە )واشــنن دی ســی( خزمــەت دەک ــە ل ــەم كڵێســایەی ک ل
ھەمــوو ئەندامانــی کڵێســاکە باوەڕیــان بــەوە هەبێــت کــە تەنهــا لــە ڕێگــەی 
ــە گشــتی  ــەوە. ھــاوکات ب ــە کای ــوون دێت کاری عیســای مەســیحەوە ڕزگارب
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ــانی  ــەر لەئاوھەڵکێش ــە لەس ــێوەمان هەی ــتنێکی ھاوش ــان تێگەیش ھەمووم
ــە  ــی دەكات ل ــەی کۆتای ــێ قس ــا ک ــا )وات ــەی كڵێس ــاوەڕدارەکان و پێکھات ب
بڕیارەکانــی كڵێســا(. ڕێککەوتــن لەســەر لەئاوھەڵکێشــان و پێکھاتــەی كڵێســا 
ــۆ ژیانــی كڵێســا بەســوودە و  ــە کــرداردا ب ــەاڵم ل ــە، ب ــۆ ڕزگاری گرنــگ نیی ب

ــدەدات.  ــتی پێ تەندروس

کــە  بابەتانــەی  ئــەو  لەســەر  ئێمــە  لــە الیەکــی دیکــەوە، كڵێســای 
بــۆ ڕزگاری و ژیانــی کــرداری كڵێســا گرنــگ نییــە، ھەندێــک بیــروڕای 
ــیح  ــە مەس ــەوەی ک ــەر ئ ــن لەس ــان ھاوڕای ــدراوە. هەمووم ــاواز ڕێگەپێ جی
دەگەڕێتــەوە، بــەاڵم ڕای جۆراوجــۆر لەســەر کاتــی گەڕانــەوەی ھەیــە.

ــەرەكییانەی ڕوون  ــە س ــەو بابەت ــەر ئ ــە لەس ــای ئێم ــدا، كڵێس ــە کۆتایی ل
نیــن، ئــازادی بیــروڕا بــە ڕێگەپێــدراو دەزانێــت - بــۆ منوونــە: ئایــا بەرگــری 
چەکــداری دروســتە؟ یــان ئــەوەی کــە کــێ نووســەری نامــەی عیربانییەکانــە.

بیروباوەڕێــک لــە کــۆی گشــتی ئــەو بابەتــەدا ھەیــە: هەتــا زیاتــر لــە 
ناخــی باوەڕمــان نزیــک دەبینــەوە، زیاتــر چاوەڕوانــی یەکبــوون دەکەیــن لــە 
تێگەیشــتنان لــە بــاوەڕ - لــە فێرکردنــی دروســت بەپێــی کتێبی پیرۆز. كڵێســای 
ســەرەتایی ئــەم بابەتــە ئەوھــا بــاس دەکات: لــە  گرنگییــەکان، یەکگرتوویــی؛ 

ــە ھەمــوو شــتەکاندا، کاری چاكــە. ناگرنگــەکان، هەمەجــۆری؛ وە ل

ــە  ــت ب ــد دەبێ ــت، پابەن ــی دروس ــە فێرکردن ــدە ب ــە پابەن ــایەک ک كڵێس
فێرکــردن بەپێــی کتێبــی پیرۆزیــش، لــە کاتێکــدا زۆربــەی كڵێســاکانی دیکــە 
ئــەو بابەتــە پشــتگوێ دەخــەن. لەوانەیــە فێرکردنــی دیاریکــراو، بــە ڕای ئێمە 
قــورس و تەنانــەت ھــۆکاری دروســتبوونی ناکۆکــی بێــت. بــەاڵم دەتوانیــن 
متانەمــان بــە خــودا ھەبێــت کــە ئەوانەشــی لــە وشــەکانیدا دانــاوە، لەبــەر 

ئــەوەی بناغــەن بــۆ تێگەیشــن لــە کاری خــودا لــە ڕزگاریــدا. 
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ڕۆحــی پیــرۆز گەمــژە نییــە. ئەگــەر شــتێکی لــە کتێبی پیــرۆزدا دەرخســتووە بۆ 
ئــەوەی ھەمــوو کەســێک بیخوێنێتــەوە، کەواتــە كڵێســاکان نابــێ وا بیــر بکەنەوە 
ــان  ــی دیاریکــراودا خۆی ــک بابەت ــە ھەندێ ــن و وا باشــرتە ل ــر و عاقڵ کــە زۆر ژی
بــەدوور بگــرن. ئایــا دەبــێ ســوود لــە ژیــری و گرنگیدانــی شــوانەکان وەربگــرن، 
ــەو  ــەواوی ل ــێ بەت ــا دەب ــەوە. ئای ــن؟ بەدڵنیایی کاتێــک لەســەر بابەتێــک دەدوێ
بابەتانــە خۆیــان البــدەن؟ بــە دڵنیاییــەوە نــا. ئەگــەر كڵێســایەکان دەوێــت کــە 
ــە  ــت، کەوات ــی بکرێ ــرۆز ڕێنای ــی پی ــە کتێب ــت ل ــی دروس ــەی فێرکردن ــە ڕێگ ب

دەبێــت لەگــەڵ تــەواوی کتێبــی پیــرۆز بگەینــە ئــەو بڕیــارە. 

ــەی کات  ــژاردن زۆرب ــەر هەڵب ــرۆز لەس ــی پی ــی کتێب ــە فێرکردن ــۆ منوون ب
چاوپۆشــی لــێ دەکرێــت، لەبــەر ئــەوەی زۆر ئاڵــۆز و گومڕاکــەرە. ھــاوکات 
ــی  ــە جۆرێک ــردن، ب ــانکردنی فێرک ــەاڵم دەستنیش ــت، ب ــا بێ ــە ئەوھ لەوانەی
ــتێک  ــوو ش ــە ھەم ــاوکات لەوانەی ــرۆزە. ھ ــی پی ــی کتێب ــانەکراو بەپێ حاش
لەســەر ھەڵبــژاردن تێنەگەیــن، بــەاڵم بابەتێکــی کــەم نییــە کــە ڕزگاری ئێمــە 

ــە ڕێگــەی ئێمــە.  ــەک ب ــە ڕێگــەی خــودا دەکرێــت، ن ــدا ب ــە کۆتایی ل

زۆر پرســیاری گرنــگ ھەیــە کــە کتێبــی پیــرۆز وەاڵمیــان دەداتــەوە، بــەاڵم 
كڵێســاکان بــە گشــتی لەســەر ئــەو بابەتــە خۆیــان دەبوێــرن؛ بــۆ منوونــە: 

ئایــا مــرۆڤ لــە بنەڕەتــدا خراپــە، یــان بــاش؟ ئایــا تەنهــا پێویســتی 	 
بــە ھانــدان و بــاوەڕ بەخۆبوونــە، یــان پێویســتی بــە لێبوردەیــی و 

ژیانــی نــوێ ھەیــە؟ 

ــا 	  عیســای مەســیح بــە مردنــی لەســەر خــاچ، چ کارێکــی کــرد؟ ئای
ــی  ــی باوک ــی بەجێ ــەر، تووڕەی ــێوەیەکی کاریگ ــە ش ــتی و ب بەڕاس
ــە خــۆ بــە قوربانیكــردن بــۆ  ــان تەنهــا منوونەیــەک بــوو ل البــرد؟ ی

ــی؟  قووتابیەکان
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کاتێک کەسێک باوەڕ بە مەسیح دەهێنێت، چی ڕوودەدات؟ 	 

ــودا 	  ــە خ ــەوەی ک ــن ل ــا بی ــن دڵنی ــاوەڕدار دەتوانی ــەی ب ــا ئێم ئای
ئایــا  ئەوھایــە،  ئەگــەر  دەبێــت؟  ئێمــە  لــە  ئــاگای  بــەردەوام 
بەردەوامــی ئــاگاداری ئــەو لــە ئێمــە بــە وەفــاداری ئێمــەوە 

بەســرتاوەتەوە، یــان بــە وەفــاداری ئــەو؟ 

ئــەو پرســیارانە تەنهــا بــۆ یەزدانناســەکان یــان قوتابییــە گەنجەکانــی 
یەزدانناســی نییــە، بەڵکــو پرســیاری گرنگــن بــۆ ھەمــوو مەســیحییەک. 
ھەندێــک لــە ئێمــە کــە شــوانین، دەزانیــن ئەگــەر وەاڵمــی ئێمــە بــۆ 
ــاواز  ــێوازێکی جی ــە ش ــدە ب ــت، چەن ــاواز بێ ــیارانە جی ــەو پرس ــەک ل ھەری
شــوانیەتی کۆمەڵــی خۆمــان دەکەیــن. وەفــاداری بــۆ کتێبــی پیــرۆز، پێویســتە 
بــە کارزانــی و دەســەاڵتەوە لەســەر ئــەو بابەتانــە بدوێیــن؛ بــەو شــێوەیەی 

ــە.  ــایەتی خودای ــەواوی کەس ــتنی ت ــۆ دەرخس ــە ب ــەزی ئێم ح

تەنیــا ســەرنج بــدەن: ئایــا دەمانەوێــت كڵێســاکان کەســایەتی خــودا 
ــەر  ــودا لەس ــە خ ــن ک ــتێک بزانی ــوو ش ــەوێ ھەم ــا نامان ــدەن، ئای ــان ب نیش
خــۆی لــە کتێبــی پیــرۆزدا دەریخســتووە؟ ئەگــەر ئــەوە نەکەیــن، ڕای ئێمــە 

ــت؟  ــۆن دەبێ ــودا چ ــایەتی خ ــەر کەس لەس

تێگەیشــتنی ئێمــە لەســەر ئــەوەی کــە کتێبــی پیــرۆز لــە خــوداوە چیــان 
فێرمــان دەکات، بــە بایەخــە. خــودای کتێبــی پیــرۆز، بەدیھێنــەر، ھەمــەکارە 
و خاوەنــدارە. ســەرەڕای ئــەوەش، جاروبــار تەنانــەت لەنــاو كڵێســاش 
ــە پاشــایەتی ئــەو دەکرێــت. کاتێــک باوەڕدارێــک پاشــایەتی خــودا  حاشــا ل
لــە بەدیھێنــان یــان ڕزگاری ڕەتدەکاتــەوە، لەڕاســتیدا دەوری بتپەرســتیی 
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ئایینــداری دەگێڕێــت. مەســیحییەکان پرســیاری ڕاســتگۆیانەیان لەســەر 
پاشــایەتی خــودا دەبێــت، بــەاڵم حاشــاکردنی بــەردەوام و سەرســەخت 
دەبێــت بایەخــی پــێ بدرێــت. لەئاوھەڵکێشــانی کەســێکی ئەوھــا، لەوانەیــە 
لەئاوھەڵکێشــانی دڵێــک بێــت کــە جۆرێــک لــە بــێ بــاوەڕی دەھێڵێتــەوە. 
وەرگرتنــی کەســێکی ئەوھــا بــۆ ئەندامیێتــی كڵێســا لەوانەیــە ئەوھــا بێــت 
ــاوەڕ  ــە ب ــردووە ک ــەو کەســە ک ــەڵ ئ ــک ھەڵســوکەومتان لەگ ــە جۆرێ ــە ب ک

ــدا نەیکــردووە.  ــە کاتێک ــردووە، ل ــە خــودا ک ــەی ب ــن متان دەکەی

ئــەو جــۆرە یاخیبوونــە لــە ھــەر تاکێکــی مەســیحیدا جێگــەی مەترســییە، 
بــەاڵم لــە ڕابەرانی كڵێســادا زیاتــر جێگەی مەترســییە، کاتێک كڵێســا ڕابەرێک 
ــان لەســەر  ــە پاشــایەتی خــودا، ی ــە ســەبارەت ب ــە دوودڵ ــت ک ھەڵدەبژێرێ
فێرکردنــی کتێبــی پیــرۆز تێگەیشــتنی دروســتی نییــە؛ ئــەو كڵێســایە کەســێک 
بــە منوونــەی خــۆی دادەنێــت کــە لەوانەیــە بــە قووڵــی بــە متانەکــردن بــە 

خــودا بــێ مەیلــە. ئــەوە ســنوورێکە کــە لــە دژی گەشــەکردنی كڵێســایە. 

ــواردەوری  ــە چ ــی ل ــی و مادیگەرای ــوری دنیای ــەی کلت ــەدا، زۆرب ــەم کات ل
ئێمــەدا، كڵێســاکان ھــان دەدات کــە کاری ڕۆحــی پیــرۆز لــە ڕوانگــەی 
ــەو  ــە ڕێکامکــردن بگــۆڕن. ب ــێ بکــەن و شــایەتیدان ب ــەوە چــاو ل مارکێتین
شــێوەیە جارێکــی دیکــە خــودا وەک مــرۆڤ دروســتکرا. لــەم کاتــەدا، 
كڵێســایەکی تەندروســت دەبێــت بــە تایبەتــی ئــاگادار بێــت کــە نوێــژ 
بــکات لەپێنــاوی ڕابەرەکانــی تاکــو تێگەیشــن لــە کتێبــی پیــرۆز و ئەزمــوون 
ــو  ــەن تاک ــژ بک ــت نوێ ــا دەبێ ــت. ھەروەھ ــان ھەبێ ــایەتی خودای ــە پاش ل
ــی  ــی کتێب ــەواو بەپێ ــی ت ــە منوونەی ــت ل ــی دروس ــۆ فێرکردن ــەرەکان، ب ڕاب
ــی  ــکرا و یەزدانناس ــاری ڕوون و ئاش ــن. وت ــد مبێن ــەواوی پابەن ــە ت ــرۆز، ب پی

کتێبــی پیــرۆز، نیشــانەگەلی كڵێســایەکی تەندروســن. 





)٧(

تێگەیشنت لە هەواڵی خۆش )مزگێنی( بەپێی کتێبی 

پیرۆز

لــە كڵێســاکانی ئێمــە تێگەیشــتنی دروســت، یەکێــک لــە بابەتەکانــی 
ــا  ــە، وات ــی ھەی ــی تایبەت ــە گرنگییەک ــرۆزە، ک ــی پی ــی کتێب یەزدانناســی بەپێ
تێگەیشــن لــە مزگێنــی عیســای مەســیح یــان ئینجیــل. ئینجیــل دڵــی بــاوەڕی 

ــت.  ــی كڵێســاکامناندا بێ ــو دڵ ــت لەنێ ــە دەبێ مەســیحییە، کەوات

كڵێســای تەندروســت، كڵێســایەکە کــە تــەواوی ئەندامەکانــی، پیــر و 
گەنــج، پێگەیشــتوو و الو، بــە گشــتی لــە مزگێنــی ڕزگاری لــە ڕێگــەی عیســای 
مەســیح یەکگرتــوو دەبــن. هەمــوو دەقێــک لــە کتێبــی پیــرۆز  بــە جۆرێــک 
ــەک  ــوو ھەفتەی ــا ھەم ــە كڵێس ــەوە دەکات. کەوات ــاژە ب ــۆرەکان ئام ــە ج ل
کۆدەبێتــەوە بــۆ ئــەوەی ئینجیــل بــەردەوام ئینجیــل ببیســتین. ھەمــوو 
وتارێــك، هەمــوو لــە ئاوھەڵکێشــان و خوانــی پەروەردگارێــک، ھەمــوو نوێــژ 
و نزایێــك، ھــەر گۆرانییــەک و گفتوگۆیــەک دەبێــت تێگەیشــن لــە مزگێنــی 
ــە  ــە ل ــتێکی دیک ــەر ش ــە ھ ــر ل ــت. زۆرت ــەڵ بێ ــرۆز لەگ ــی پی ــی کتێب بەپێ
ژیانــی كڵێســایەکدا، ئەندامــی كڵێســایەکی تەندروســت دەبێــت بــۆ ناســینی 

ــژ بکــەن.  ــل نوێ ــرتی ئینجی قووڵ

بۆچــی؟ لەبــەر ئــەوەی ھیــوای ئینجیــل ھەمــان ھیــوای ناســینی منوونەیــی 
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خــودا لــە ســیای مەســیحە )دووەم کۆرنســۆس ٤: ٤- ٦(. ھیوامــان ئەوەیــە 
کــە بــە ئاشــکرایی ببینیــن و بــە تــەواوی بیناســین، بــەو شــێوەیەی کــە ئێمــە 
نارساویــن )یەکــەم کۆرنســۆس ١٣: ١٢(. ھیوامــان ئەوەیــە کاتێــک بــەو 

شــێوەیەی کــە ھەیــە دەیبینیــن:  وەک ئــەو بیــن )یەکــەم یۆحەنــا ٣: ٢(. 

ئینجیــل، ھەواڵــی نەبوونــی کێشــە نییــە، ھەواڵــی خــودا خۆشەویســتیەش 
نییــە، ھەواڵــی خۆشەویســتی عیســاش نییــە، ھەواڵــی ئــەوەش نییــە کــە ئــەو 
پانێکــی دڵگیــر یــا ئامانجێکــی سەرســورھێنەری بــۆ ژیانــی ئێمــە ھەیــە. بەو 
شــێوەیەی کــە لــە بەشــی یەکــدا بــە درێــژی باســم کــردووە، ئینجیــل ئــەو 
ھەواڵــە خۆشــەیە کــە عیســای مەســیح لــە جێگــەی گوناهبــارەکان لەســەر 
خــاچ مــرد و دووبــارە زینــدوو بــووەوە، بــەو هۆیــەوە ڕێگەیەکــی بــۆ ئێمــە 
دەســتەبەر کــرد بــۆ ئــەوەی لەگــەڵ خــودا ئاشــت ببینــەوە. ھەواڵــی ئەوەیــە 
کــە دادوەر دەبێتــە بــاوک، ئەگــەر تەنهــا تۆبــە بکەیــن و بــاوەڕ بھێنیــن )بــۆ 

زانیــاری زیاتــر بگەڕێــوە بەشــی یــەک(. 

ــە  ــەم، چ ب ــاس بک ــک ب ــەڵ خەڵ ــل لەگ ــی ئینجی ــەوێ ھەواڵ ــک دەم کاتێ
شــێوەی تایبــەت و چ بــە گشــتی، ھــەوڵ دەدەم ئــەم چــوار خاڵــەم لــە یــاد 
ــەوە.  ــان کاردان ــەڵ ٤( وەاڵم ی ــرۆڤ، ٣( مەســیح، لەگ ــت: ١( خــودا، ٢( م بێ

بــە واتایەکــی دیکــە: 

ئایا ڕوونم کردەوە کە خودا بەدیھێنەری پیرۆز و دادوەرە؟ 	 

ــی 	  ــرۆڤ گیانلەبەرێک ــە م ــرد ک ــاس ک ــی ب ــەم بەڕوون ــەو بابەت ــا ئ ئای
سەرســوڕھێنەرە؟ لــە الیەکــەوە لــە شــێوەی خــودا دروســتکراوە و لــە 
ــە خــودا؟  ــەوە ل ــا بووەت ــردووە و جی ــووە، گوناھــی ک ــدا کەوت ــان کات ھەم

ــە 	  ــەوەی ک ــردووە – ئ ــە و چــی ک ــردەوە عیســا کێی ــم ک ــا ڕوون ئای
ئــەو خودایەکــی شــێوە مرۆڤــە و بــە شــێوەیەکی بێھاوتــا و تایبــەت 
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وەکــو پەروەردگارێکــی بەرزبــووەوە لــە نێــوان خــودا و مــرۆڤ لــە 
جیاتــی قوربانــی ئێمــە دانــرا؟ 

لــە کۆتاییــدا ســەرەڕای ئــەوەی تــەواوی ئــەو خااڵنــەم ڕوون 	 
کــردەوە، ئایــا بەجوانــی باســم کــرد ھــەر کەســێک دەبێــت وەاڵمــی 
ئینجیــل بداتــەوە و دەبێــت بــاوەڕ بــەم ھەواڵــە بھێنــێ و لــە ژیانــی 

ــە گوناھــی خــۆی بگەڕێتــەوە؟  ــڕ ل خۆپەرســتانە و پ

ــە  ــک ل ــە ھەندێ ــن ک ــەوە دەبی ــەی ئ ــی وەسوەس ــە تووش ــاری وا هەی ج
ســوودە ڕاســتەقینەكانی ئینجیــل وەک خــوودی ئینجیــل بــاس بکەیــن. 
ــن  ــەو کەســانەی مەســیحی نی ــە ئ ــەو شــتانەن ک ــەو ســوودانە ھــەر ئ وە ئ
ــادی،  ــتی، دڵش ــتی،  تەندروس ــی، ئاش ــەوەن، وەک خۆش ــە دوای ــان ب بێگوم
ژیانــی ســەرکەوتوو، بڕوابەخۆبــوون، یــان خۆشەویســتی. ســەرەڕای ئــەوەش 
ــەو  ــتی. ب ــە ڕاس ــێکە ل ــاندانی بەش ــل، نیش ــە وەک ئینجی ــاندانی ئەمان نیش
جــۆرەی )جــەی ئــای پاکــر( دەڵێــت: »ڕووبەنــدی نیــوە ڕاســتەقینە بــە 
 a.»ــەواو ــە درۆی ت ــتی ببێت ــەواوی ڕاس ــە ت ــە ک ــارەوە، وەک ئەوەی ڕووخس

ــان ئامانجــان  ــا خۆشــی، ئاشــتی ی ــی، ئێمــە تەنه ــە شــێوەیەکی بنەڕەت ب
پێویســت نییــە. ئێمــە پێویســتان بــە خــودی خودایــە. لەبــەر ئــەوەی 
ــە  ــە ھەمــوو شــتێك پێویســتان ب ــر ل ــە زیات ــاە، کەوات ــە گون ــن ب مەحکومی
لێخۆشــبوونی ئــەوە. پێویســتان بــە ژیانــی ڕۆحــی و ئاســانی ھەیــە. 
کاتێــک پەیامــی تــەواوی ئینجیــل دەرناخیــەن، لەڕاســتیدا، باوەڕھێنانــی 
درۆییــن و زۆربوونــی بــێ واتایــی لیســتی ئەندامیەتــی كڵێســامان دەوێــت، 

ــرت دەکات. ــان قورس ــی دەوروبەرم ــە جیھان ــدان ب ــە کاری مزگێنی ک

a .   ئەم وتەیە لەم بەرهەمە وەرگیراوە:

John Owen, ”Introduction,“ in the Death of Death in the Death of Christ )Edin-

burgh: Banner of Truth, 1959, rprt, 1983(, 2. 
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ــە  ــەرووتر ل ــل س ــی ئینجی ــتە و ئەندامەکان ــایەک تەندروس ــک كڵێس کاتێ
ھەمــوو شــتێك دادەنێــن و ڕێــزی دەگــرن، ڕۆژبــەڕۆژ زیاتــر دەیانــەوێ 
لەگــەڵ جیھانــی دەوروبــەر باســی بکــەن. )جــۆرج دەبلیــو تروێــت(، یەکێــک 
لــە ڕابەرانــی مەســیحی ســەدەی پێشــوو و شــوانی )كڵێســای یەکەمــی 

ــی:  ــزاس(، گوتوویەت ــی تێگ ــاری )دااڵس ــە ش ــت( ل باپتیس

»گەورەتریــن تۆمــەت کــە بتوانیــت بیدەیتــە پــاڵ كڵێســا ئەوەیــە کــە بڵێــی 
ئــەو كڵێســایە بــۆ ڕۆحــی مرۆڤــەکان پەرۆشــی و بەزەیــی نییــە. ئەگەر كڵێســا 
ــە دەرەوە و  ــووەکان و نەچێت ــۆ ڕۆحــە ونب ــە دڵســۆزی ب ــت ل ســەرڕێژ نەبێ
ــۆ  ــكات ب ــی ب ــە ڕێنای ــە ونبووان ــەو ڕۆح ــە ئ ــت ک ــەوەوە نەبێ ــەدوای ئ ب

a».ناســینی عیســای مەســیح؛ شــتێکی زیاتــر نییــە لــە ســەنتەری چاکســازی

تێدەپەرێنــن  زۆرتــر  کاتێکــی  ئێمــە  ئەندامەکانــی  ســەردەمەدا  لــەم 
کــە  کەســانێک  لەگــەڵ  خۆیــان  گەرەکــی  و  کار  شــوێنی  ماڵــەوە،  لــە 
ــەڵ  ــەممە لەگ ــی یەکش ــە ڕۆژان ــەی ک ــەو کاتان ــاو ئ ــە چ ــن، ل ــیحی نی مەس
مەســیحییەکان تێپــەری دەکــەن. مزگێنیــدان شــتێک نییــە کــە بەتایبەتــی بــە 
داوەتکردنــی کەســێک بــۆ كڵێســا بیکەیــن. ھــەر یــەک لــە ئێمــە، ھەواڵــی 
ــە  ــەڵ شــتێکی دیک ــا لەگ ــە مەســیحدا. وەرن ب ــە ل ــان هەی خۆشــی ڕزگاری
ــی  ــن و بەش ــی بکەی ــە باس ــێکی دیک ــەڵ کەس ــا لەگ ــەوە. وەرن ب نەیگۆڕین

ــن.  بکەی

كڵێســایەکی تەندروســت ئینجیــل دەزانێــت و لەگــەڵ خەڵکــی باســی 
دەکات. 

 .George W. Truett, A Quest for Souls )New York: Harper & Brothers, 1917(, 76   . a



چەند ڕێنامییەکی خێرا

چۆن كڵێسایەکی باش بدۆزینەوە

نوێژ بکە.١. 

لە شوانی كڵێسا یا پیرانی کڵێسا یارمەتی وەربگرە. ٢. 

لەپێشینەکانت بپارێزە: ٣. 

ئینجیــل دەبــێ بەڕاســتی نیشــان بدرێــت، بــە ڕوونــی بــاس 	 
بکرێــت و وەفادارانــە بنەماکانــی لــە ژیانــدا بەکاربھێرێــت. 

کەموکوڕیــی لــە ھــەر یــەک لــە شــتانە، زۆر مەترســیدارە. 

وتــار دەبێــت لەگــەڵ کتێبــی پیــرۆزدا بگونجێــت و ڕووبــەڕووی 	 
ناوەنــدی ژیانــی گەلــی  لــە  ئاڵنــگاری کەســیت بکاتــەوە و 
ــە  ــایەک گەش ــە كڵێس ــا ل ــی تەنه ــواری ڕۆح ــە ب ــت. ل ــا بێ كڵێس
دەکەیــت کــە لەگــەڵ کتێبــی پیــرۆز وەک گەورەتریــن دەســەاڵت 

ھەڵســوکەوت بکــرێ. 

ڕێوڕەســمی 	  چــۆن  كڵێســا  بزانــن  كــە  گرنگــە  ھەروەھــا 
لەئاوھەڵکێشــان و خوانــی پــەروەردگار، ئەندامێتیــی كڵێســا، 
ڕێکخســتنی كڵێســا بەڕێــوە دەبــات و لــە بڕیارەکانــدا کێ قســەی 

دەکات.  کۆتایــی 

بەخێرایی بەشی ٥ هەتا ١٣ی ئەم کتێبە بخوێنەوە!	 



94

٤( پرسیاری تایبەت لە خۆتان بکەن: 

ئایــا دەمــەوێ ھاوســەرێک بدۆزمــەوە کــە لــە ژێــر فێرکردەکانــی 	 
ئــەم كڵێســایەدا گەشــەی کردبێــت؟ 

منداڵەکانــم چ وێنەیەکــی مەســیحییەت لــەم كڵێســایەدا دەبینــن 	 
ــە زۆر  ــتێک ک ــان ش ــت، ی ــان دەچێ ــە جیھ ــە زۆر ل ــتێک ک - ش

ــاوازە؟  جی

ئایــا دڵخــۆش دەبــم بــەوەی کــە ئــەو کەســانەی مەســیحی 	 
نیــن بانگهێشــتی ئــەم كڵێســایە بکــەم؟ ئایــا لێــرەوە بــە ڕوونــی 
ــەکان  ــی ئەندام ــە ژیان ــن ک ــن و دەبین ــل دەب ــتی ئینجی گوێبیس
ــە  ــدان ب ــە پێشــوازیکردن و مزگێنی ــا كڵێســا ب ــەو دەچێــت؟ ئای ل

ــت؟  ــۆش دەبێ ــن، دڵخ ــیحی نی ــە مەس ــانێک ک کەس

ئایا ئەم كڵێسایە جێگەیەکە کە دەتوانم خزمەت بکەم؟ 	 

٥( جوگرافیــای ناوچەکــە لەبەرچــاو بگــرە. ئایــا مــاوەی نێــوان كڵێســا 
ــە  ــداری ل ــت و بەش ــەت بکەی ــە خزم ــت دەدات ک ــوە، هان ــی ئێ ــا ماڵ هەت
چاالکییەکانــی كڵێســادا بکەیــت، یــان ســاردت دەکاتــەوە؟ ئەگــەر دەتــەوێ 
ــدە  ــی خانووەکــە، ھــەوڵ ب ــە کڕین ــەر ل ــەوە، ب ــوێ بگوازیت ــۆ شــوێنێکی ن ب

ــەوە. ــاش بدۆزیت ــایەکی ب كڵێس



بەشی سێیەم

نیشانە گرنگەکانی کڵێسای 

تەندروست





نیشانە بنەڕەتییەکانی كڵێسای تەندروست

ــی  ــکراون، بەپێ ــەدا باس ــەم کتێب ــە ئ ــە ل ــانەیەی ک ــۆ نیش ــەو ن ــەواوی ئ ت
کتێبــی پیــرۆزن؛ ھاوتــا بــۆ تــەواوی كڵێســاکانی مەســیح، جێگــەی متانــە و 
باوەڕپێکراویشــن. ســەرەڕای ئــەوەش، جیــاوازی نێــوان نیشــانەی ســەرەکی و 
نیشــانەی گرنــگ دەبــێ وەبیرمــان بھێنینــەوە کــە کرداری بــە پیرۆزدانــان - چ 
لــە ژیانــی كڵێســادا و چ لــە ژیانــی تاکــە کەســیدا - بــە ھێواشــی ڕوودەدات. 
ــە  ــان ب ــی منداڵەکامن ــۆ گەورەکردن ــەی ب ــودا ئێم ــۆرەی خ ــەو ج ــت ئ دروس
ــت کــە لەگــەڵ  ــە ئێمــەی دەوێ ــێ، وە ل ــە پێویســت دەزان ــی ب ــەرم و نیان ن

كڵێساکانیشــان نەرمونیــان بیــن. 

ئــەوەی کــە مــن بــە نیشــانەی گرنــگ ناویــان دەهێنــم، بــەالی کەمــەوە 
ــەاڵم  ــن، ب ــێ زۆر گرنگ ــەرنجیان دەدرێت ــی س ــە کەس ــە تاک ــەی ب ــەو کات ئ
نەبوونــی ئەوانــە نابێــت ببێتــە بیانووی بەجێهێشــتنی كڵێســا )بــەاڵم لەوانەیە 
ــە ڕاســتیدا ئــەو کڵێســایانەی  جێھێشــتنی كڵێســا کارێکــی دانایانــە بێــت(. ل
کــە ئــەو نیشــانە گرنگانەیــان نییــە، لەوانەیــە بکرێــت ببنــە جێگەیــەک بــۆ 

ــت.  ــە منوونەکردنێکــی باشــی ژیان ــوون و ب ــردن، لەســەرخۆ ب نوێژك

ــۆ ئــەوەی  ئەگــەر شــوانێک پرســیارم لــێ بــکات چەنــدە کات پێویســتە ب
چاوپۆشــی بکــەم لــە پێکھاتــەی ڕابەرییــەک کــە بەپێــی کتێبــی پیــرۆز 
نەبێــت، یــان باوەڕدارێکــی ئاســایی پرســیارم لــێ بــکات چەنــدە کات 
پێویســتە چاوپۆشــی بکــرێ لــە شکســت و کەموکــوڕی ڕێکوپێکــی و نەزمــی 
ــدە  ــکات چەن ــێ ب ــیارم ل ــا پرس ــی کڵێس ــەر خزمەتکارێک ــان ئەگ ــا، ی كڵێس
ــرم،  ــارام بگ ــا ئ ــی كڵێس ــی ئەندامیێت ــا ناڕێکەکان ــەڵ یاس ــتە لەگ کات پێویس
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لەوانەیــە ئــەو کەســە پیــرۆزە زۆر بــە باشــی ھــان بــدەم کــە نوێــژ بــکات، 
لەســەرخۆ بێــت، منوونەیەکــی بــاش بێــت، وە چــاوەڕێ بــکات. گەشــەکردن 
کاتــی پێویســتە. وە كڵێســا لــە مرۆڤــەکان دروســت بــووە - کەســانێکین کــە 
بانــگ کراویــن لێبــوردە بیــن، ھــان بدەیــن، خزمــەت بکەیــن، جارجــار و بــە 
شــێوازێکی پێویســت ملمانــێ لەگــەل یەکــرت بکەیــن و زۆرتــر لــە ھەمــوو 

ــن.  ــزی خەڵکــی بگری ــە، ڕێ ئەوان

دروســت وەک ئــەوەی ھیــچ مەســیحییەکی تــەواو و بــێ كەموكــوڕی 
لــەم ژیانــەدا نییــە، كڵێســایەکی تــەواو و کامڵیــش نییــە. تەنانــەت باشــرتین 
ــی  ــە بەڕێوەبردن ــە دوورن. ن ــی زۆر ب ــی و ئایدیاڵ ــە منوونەی ــاکانیش ل كڵێس
دروســتی كڵێســا، نــە وتــاری ئازایانــە، نــە بەخشــینی قوربانــی و نــە فێرکردنی 
دروســتی ئایینــی دەتوانێــت گەرەنتــی بــکات کــە كڵێســایەک پێشــدەکەوێت. 
ســەرەڕای ئــەوەش، ھــەر كڵێســایەک دەتوانــێ تەندروســترت بێــت لــە 
ئێســتای خــۆی. لــەم ژیانــەدا، ئێمــە ھیــچ کات ســەرکەوتنی تــەواو بەســەر 
گوناهــدا نابینیــن. بــەاڵم وەک منداڵەکانــی ڕاســتەقینەی خــودا، دەســت لــە 
ھەوڵــدان ھەڵناگریــن. كڵێســاکانیش نابێــت دەســت لــە تێکۆشــان ھەڵبگــرن. 
مەســیحییەکان، بــە تایبەتــی شــوان و ڕابەرانــی كڵێســا، دەبێــت حــەزی 
پێشــکەوتنیان ھەبێــت، تێبکۆشــن بــۆ ئــەوەی كڵێســای تەندروســت ببینــن. 
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تێگەیشنت لە گۆڕینی باوەڕ بەپێی کتێبی پیرۆز

لــە یەکــەم دانیشــتنی كڵێســاکەمان لــە ســاڵی ١٨٧٨، بڕوانامەیەکــی 
بــاوەڕی قبــوڵ کــرد، کــە دانپێدانانــی بــاوەڕی نیوھامپشــێر لــە ســاڵی ١٨٣٣ 
بــوو، بــەاڵم بەهێزتــر کرابــوو و چاکســازییەکی باشیشــی تێــدا ئەنجــام 

ــوو:  ــۆرە ب ــەم ج ــتەمی ب ــەی ھەش ــوو. بڕگ دراب

ئێمــە بڕوامــان وایــە کــە تۆبــە و بــاوەڕ ئەرکــی پیــرۆزن و 
نیعمەتــی جیانەکــراوەن، کــە لــە ڕێگــەی ڕۆحــی زیندووکــەرەوەی 
خــودا لــە دەروونــی ئێمــەدا دانــراون؛  کــە بــە هۆیــەوە دەزانیــن 
و  مەترســیداین  لــە  کــە  ئــەوەی  ئــاگاداری  و  تاوانباریــن  کــە 
ــتان  ــە پێویس ــن ک ــەوە دەزانی ــە هۆی ــا ب ــەاڵتین. هەروەه بێدەس
ــی  ــردن و دانپێدانان ــە تۆبەك ــەی مەســیح، ب ــە ڕێگ ــە ل ــە ڕزگاریی ب
ــە  ــن. ل ــودا دەکەی ــە خ ــی ڕوو ل ــۆ بەزەی ــەوە ب ــتەقینە و پاڕان ڕاس
ھەمــان کاتــدا لــە دڵــدا، وەک نێــردراو و  كاهیــن و پاشــامان، 
پێشــوازی لــە عیســای مەســیحی پــەروەردگار دەکەیــن، تەنهــا 
ئــەو بــە تاکــە ڕزگارکــەری خۆمــان دەبینیــن و داوای یارمەتــی لــێ 

ــن.  دەکەی

لــەم کاتــەدا کەســانێکی زۆر کــەم پەیــدا دەبــن کــە بــەو جــۆرە بنووســن 
یــان بدوێــن. ســەرەڕای ئــەوەش ڕاســتییەکانی ئــەو نوورساوەیــە کــە بەپێــی 



100

کتێبــی پیــرۆزن، ھێشــتا نەگــۆڕاوە. كڵێســای تەندروســت بــە گۆڕانــی بــاوەڕ 
بەپێــی کتێبــی پیــرۆز جیــا دەکرێتــەوە. 

ئــەو نوورساوەیــە بــە بانگهێشــتکردن بەپێــی کتێبــی پیــرۆز بــە تۆبەكــردن 
ــە ســەرەتای خزمەتــی  و بــاوەڕ دەســت پێــدەکات. بــەو شــێوەیەی عیســا ل
پەیانــی نــوێ فەرمــووی: »تۆبــە بکــەن و بــاوەڕ بــە ئینجیــل بھێنــن« 
)مەرقــۆس ١: ١٥(. بــە زمانێكــی ســادە، ئــەو گۆڕانکارییــە ھاوتەریبــە لەگــەڵ 

ــان.  ــردن و باوەڕھێن تۆبەک

ــت  ــر دەدرێ ــەوەی زۆرت ــدا، ڕوونکردن ــی دانپێدانان ــەڵ بەردەوامبوون لەگ
ــە  ــت پشــت ل ــە چ جۆرێکــە. دەڵێ ــاوەڕ ب ــە و ب ــە تۆب ــەوەی ک ــارەی ئ دەرب
گوناهەکامنــان دەکەیــن و »دەگەڕێینــەوە« بــۆ الی خــودا، ئێمە مەســیح وەک 
تاکــە ڕزگارکەرێــک قبــوڵ دەکەیــن و تەنهــا متانە بــە ئەو دەکەیــن. پەیانی 
نــوێ پــڕە لــە وێنــەی ئــەو گوناھکارانەیــە کــە دەســتیان لــە گوناھەکانیــان 
ھەڵگرتــووە، باوەڕیــان بــە مەســیح ھێنــاوە و متانەیــان پــێ کــردووە. بیــر 
لــەو جولەکەیــە بکــەوە کــە بەرپرســی باجگــران بــوو، کارەکــەی بەجێھێشــت 
بــۆ ئــەوەی پەیــڕەوی لــە مەســیح بــکات. یــان ئــەو ژنــەی لــەالی بیــری ئــاو، 
یــان ئەفســەرە ڕۆمانییەکــە، یــان پەتــرۆس، یاقــوب و یۆحەنــا. یاخــود شــاول، 
ــس  ــە پۆڵ ــازار و ئەشــكەنجە دەدا و گــۆڕا ب کەســێک کــە مەســیحییەکانی ئ
ــەکان. لیســتی کەســەکان زۆرن.  ــەوە ناجولەک ــردراوی نەت ــووە نێ ــر ب و دوات
ــەوە  ــەن. ئ ــڕەوی دەک ــەن و پەی ــە دەک ــن، متان ــان دەگۆڕدرێ ــەر یەکەی ھ

گۆڕینــی بــاوەڕە. 

گۆڕانــکاری بــە واتــای خوێندنــەوەی بڕوانامەیــەک نییــە. نوێژكــردن نییــە. 
گفتوگۆیــەک نییــە. ڕۆژئاوایــی بــوون نییە. گەیشــن بــە تەمەنێکــی دیاریکراو، 
ئامادەبــوون لــە پۆلێــک یــان ئەنجامدانــی یەکێــک لــە ڕێوڕەســمەکانی 
ــێک  ــەر کەس ــە ھ ــە ک ــەفەرێک نیی ــە. س ــی نیی ــی گەنج ــی تەمەن ئەتەکێت
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ــە  ــە ب ــکاری وات ــێ. بەڵکــو گۆڕان ــە دانراب ــەو ڕێگەی ــاواز ل ــە شــوێنێکی جی ل
تــەواوی هەســت و نەســتانەوە لــە خــۆ پەســەندی دوور بکەوینــەوە و ڕوو 
لــە عیســا بکەیــن و لــە خۆبەڕێوەبردنــەوە بڕۆینــە ســەر پاشــایەتی خــودا و 

ــۆ پەرستشــی خــودا.   ــە بتپەرســتییەوە ب ل

ــەر  ــی لەس ــە چ ــەو بڕوانامەی ــە ئ ــدەن ک ــەرنج ب ــەوەش، س ــەرەڕای ئ س
ــی  ــە قووڵ ــەوەی »ب ــەر ئ ــن، لەب ــە دەگۆڕدرێی ــت. ئێم ــە دەڵێ ــی ئێم گۆڕان
لەســەر گونــاە، لــە مەترســیدابوون و بێدەســەاڵتی خۆمــان و پێویســتان بــە 
ــل  ــەی قای ــێ ئێم ــدا؟ ک ــەوە ڕووی ــەی مەســیح«. چــۆن ئ ــە ڕێگ ــە ل ڕزگاریی
ــەو  ــراوە«. ئ ــەدا دان ــە ڕۆحــی ئێم ــەی ڕۆحــی خــودا ل ــە ڕێگ ــە ب ــرد؟ »ک ک
قســەیە بــۆ ســەملاندنی ئــەو بیرۆکەیــە ئامــاژە بــە دوو دەقــی کتێبــی پیــرۆز 

دەکات: 

»کاتێــک گوێیــان لەمــە بــوو، بێدەنــگ بــوون و ستایشــی خودایــان کــرد، 
گوتیــان: »کەواتــە خــودا تۆبەکردنــی بۆ ژیــان بــە نەتەوەکانیش بەخشــیوە«« 

)کــردار ۱۱: ۱۸(. 

»لەبــەر ئــەوەی بــە نیعمــەت ڕزگارتــان بــوو لــە ڕێگــەی بــاوەڕەوە، 
ــە« )ئەفەســۆس ۲: ۸(.  ــاری خودای ــو دی ــە، بەڵک ــەوە نیی ــە خۆتان ــەش ل ئەم

ــا  ــە ئێمــە ئەنجامــان داوە، جی ــۆڕان کارێکــە ک ــەوە گ ــەر وا بیربکەن ئەگ
ــە  ــەوا ب ــی داوە، ئ ــەدا ئەنجام ــە ئێم ــودا ل ــار خ ــەم ج ــە یەک ــەو کارەی ک ل
ــەوە  ــە دڵنیایی ــرد، ب ــان ک ــە باس ــێوەیەی ك ــەو ش ــتووین. ب ــە تێگەیش ھەڵ
ــر  ــتێک زیات ــۆڕان ش ــدا، گ ــەڵ ئەوەش ــە. لەگ ــەی تێدای ــی ئێم ــۆڕان ھەوڵ گ
لــەوە. کتێبــی پیــرۆز فێرمــان دەکات کــە دەبێــت دڵــان بگۆڕێــت، بیرمــان 
بگۆڕێــت و ڕۆحــان زینــدوو ببێتــەوە. ئێمــە ناتوانیــن بــە تەنهــا ھیــچ یــەک 
ــە،  ــی ھەی ــک پێویســتی پێ ــە ھــەر مرۆڤێ ــک ک ــن. گۆڕانێ ــەو شــتانە بکەی ل
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بابەتێکــی بنچینەیــی و قووڵــە، کــە تەنهــا خــودا دەتوانێــت ئەنجامــی 
بــدات. یەکــەم جــار، ئێمــەی دروســت کــرد. کەواتــە ئــەو دەبێــت، ئێمــە بــۆ 
بەدیهێراوێكــی نــوێ بگۆڕێــت. ئــەو بەرپرســی لەدایکبوونــی رسوشــتی ئێمــە 
بــوو، کەواتــە ئــەو دەبێــت لەدایکبوونێکــی نوێــان پێبــدات. پێویســتان بــە 

خودایــە بــۆ ئــەوەی ئێمــە بگۆڕێــت. 

چیرۆکێکــی  جارێــک  ســپێرجن(،  )چاڵــز  نــۆزدە،  ســەدەی  وتاربێــژی 
ــدەن  ــی لەن ــە کۆاڵنەکان ــک ل ــە یەکێ ــەوەی کــە چــۆن ل ــەوە لەســەر ئ گێڕای
پیاســەی دەکــرد کــە پیاوێکــی ســەرخۆش ھاتــە الی، پاڵــی بــە گڵۆپــی ســەر 
جادەکــەوە دا و گوتــی: »بەڕێــز ســپێرجن، ئێــوە منتــان كــردە مەســیحی، مــن 

ــوە!« ــی دەســتی ئێ ــە گۆڕاوەکان یەکێکــم ل

ســپێرجن وەاڵمــی دەداتــەوە: »بەڵــێ تــۆ یەکێــک لــەو کەســانەی کــە بــە 
هــۆی منــەوە بــاوەڕت هێنــاوە، وە دەبێــت تــۆ یەکێــک بــی لــە گۆڕاوەکانــی 

مــن، چونكــە بــە دڵنیاییــەوە خــودا ئــەو کارەی نەکــردووە!«

ــە  ــۆڕان، ب ــە گ ــەبارەت ب ــرۆز س ــی پی ــی کتێب ــایەک فێرکردن ــک كڵێس کاتێ
ھەڵــە تێــدەگات، پــڕ دەبێــت لــە کەســانێک کــە کاتێــک لــە ژیانــدا لــە دڵەوە 
ــی  ــە کتێب ــەرەکییانەی ک ــە س ــەو گۆڕانکاریی ــەاڵم ئ ــوە، ب ــان دەربڕی باوەڕی

ــووە.  ــت نەیانچێژت ــکاری دەریاندەبڕێ ــرۆز وەک گۆڕان پی

گۆڕانــی ڕاســتەقینە لەوانەیــە ھەســتێکی دڵخۆشــی لەگــەڵ بێــت یــا 
نەبێــت. بــەاڵم لــە ڕێگــەی بەرهەمەکەیــەوە خــۆی دەســەملێنێت. ئایــا ژیــان 
شــایەتی گــۆڕان - دەرھێنانــی ژیانــی کــۆن و پۆشــینی ژیانــی نــوێ - نیشــان 
دەدات؟ ئایــا ئەندامــەکان حەزیــان لێیــە بەرامبــەر گونــاە بجەنگــن، تەنانەت 
ئەگــەر لەســەر ھەڵــە بــەردەوام بــن؟ ئایــا حــەزی نــوێ بــۆ چێــژ وەرگرتــن لە 
ــان کات بەســەربردنە لەگــەڵ  ــی دیكــە، ی بەشــداریکردنە لەگــەڵ باوەڕداران



103

ــەختی و  ــەر س ــان بەرامب ــا کارادانەوەی ــن؟ ئای ــیحی نی ــە مەس ــانێک ک کەس
ملمانێــکان جیــاوازە لەچــاو ئــەو کاتــەی کــە مەســیحی نەبــوون؟ 

تێگەیشــتنی دروســت لــە گــۆڕان، نــەک تەنهــا لــە وتارەکانــدا، بەڵکــو لــە 
ــەروەردگار نیشــان  ــی پ ــۆ لەئاوھەڵکێشــان و خوان ــی كڵێســا ب داواکارییەکان
ــۆ شــوانەكان  ــت. فشــار ب ــرداری دەکرێ ــری ک ــاگاداری و چاودێ ــت. ئ دەدرێ
ناهێندرێــت بــۆ ئــەوەی بــە پەلــە و بەپێــی تاقیکردنــەوە، خەڵکــی لــە ئــاو 

ــێت.  ھەڵبکێش

ــت.  ــش دەردەخرێ ــی ئەندامبوونی ــە بابەت ــا ل ــی كڵێس ــە چاوەڕوانییەکان ل
ــۆ  ــك ب ــەوە خولێ ــە دڵنیایی ــت. ب ــی ناکرێ ــە خێرای ــەکان ب ــی ئەندام وەرگرتن
ــە  ــت ک ــاوەڕدار دەکرێ ــە ب ــرێ. داوا ل ــک دەخ ــی ڕێ ــی ئەندامێت داواکەران
ــل  ــەر ئینجی ــەوە لەس ــک ڕوونکردن ــەڵ ھەندێ ــۆی لەگ ــی خ ــایەتی ژیان ش

ــت.  بڵێ

ــت.  ــاە دەبیرێ ــی گون ــەم زانین ــە ک ــە ب ــزاری كڵێســا، ل ــە بێ ــە ل ــەو بابەت ئ
بەدەنگــەوە هاتــن، ھانــدان، وە جارجــار سەرزەنشــتکردن، ئاســاییە؛ نەشــیاو 
نییــە. سەرزەنشــتکردنی كڵێســا بــەو شــێوەیەی لــە بەشــی یــازدە دەیبینــن، 

دەکرێــت.

تێگەیشــن لــەوەی کــە کتێبــی پیــرۆز لەســەر گــۆڕان دەریدەخــات، 
یەکێکــە لــە نیشــانەکانی كڵێســای تەندروســت. 





)٩(

تێگەیشنت لە مزگێنیدان بەپێی کتێبی پیرۆز

 ھەتــا ئێــرە، باســی ئەوەمــان کــرد کــە کڵێســای تەندروســت بــەم نیشــانانە 
جیــا دەکرێــت، وتاردانــی ڕوون و ئاشــکرا، یەزدانناســی بەپێــی کتێبــی پیــرۆز، 
ــاوەڕ بەپێــی کتێبــی  ــە هەواڵــی خــۆش )مزگێنــی( و گۆڕینــی ب تێگەیشــن ل
پیــرۆز. واتــە کاتێــک كڵێســا کتێبــی پیــرۆز و ئامۆژگارییــە دروســتەکان فێــر 

نــاکات، تەندروســت نییــە. 

کڵێســا ناتەندوســت چۆنــە؟ كڵێســایەکە کــە وتــارەکان زیاتــر بــە شــێوەی 
ــە  ــە، بوونەت ــرت لەم ــەت خراپ ــەوە. تەنان ــراوە دەگوازن ــەیی و دووپاتک کڵێش
شــەریعەت پەرســت و پــڕ بــوون لــە خۆپەرســتی و ئینجیــل لــە شــێوازێکی 
نویــدا وەک شــتێک کــە ھەندێــک زیاتــر لــە »هــاوکاری بــە خــود«ی ڕۆحــی 
بێــت، دادەڕێژرێتــەوە. گــۆڕان، وەک ڕێگەچــارەی مرۆڤانــە دەبیرێــت. 
ــوری  ــە کلت ــرت، ل ــۆ خراپ ــراپ ب ــە خ ــاواز ل ــەی جی ــە پل ــا ب ــوری كڵێس کەلت

ــەوە.  ــا ناکرێت ــتی جی ــێکیوالری دەوروپش س

کەمرتیــن شــت کــە دەتوانیــن بیڵێیــن ئــەوەی کــە ئــەو کەســانە ناتوانــن 
ــە عیســای مەســیحدا  ــی ڕزگاری ل ــی مەزن ــن قســە لەســەر ھەواڵ بچووکرتی

بکــەن.

لــە کاتێکــدا لەســەر یەکێــک لــە نیشــانە گرنگەکانــی دیکــەی كڵێســایەکی 
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تەندروســت - تێگەیشــن لــە مزگێنــی بەپێــی کتێبــی پیــرۆز - کار دەکەیــن؛ 
گرنگــی ئــەوەی ھەیــە کــە بزانیــن چەنــدە تێگەیشــتنی ئێمــە لــەم نیشــانەیە 
ــەو  ــوو )ئ ــانەکانی پێش ــە نیش ــە ل ــتنی ئێم ــە ڕێگــەی تێگەیش ــت ل پێكدێ
ــاوەڕدا.  ــە ب ــە تایبــەت گۆڕانــکاری ل نیشــانانەی کــە ســەرەکی و گرنگــن( ب

ــرۆز  ــی پی ــی کتێب ــە فێرکردن ــکان ب ــەر مێش ــەوە، ئەگ ــی دیک ــە الیەک ل
ــەو  ــی ئ ــۆ فێرکردن ــا ب ــە؛ ھەروەھ ــە و چۆن ــودا کێی ــە خ ــەوەی ک ــەر ئ لەس
لەســەر ئینجیــل و ئــەوەی کــە مرۆڤە گوناهبــارەکان لــە کۆتاییدا پێویســتیانە، 
پێكهاتبێــت؛ بــە گشــتی تێگەیشــتنی دروســت لــە مزگێنــی ســەرهەڵدەدات. 
ئێمــە ھــەوڵ دەدەیــن کــە ســەرەتا بــە شــێوەیەکی بنەڕەتــی تیشــک بخەینــە 
ــل،  ــودی ئینجی ــەر خ ــان لەس ــردن و ڕام ــەی فێرک ــە ڕێگ ــدان ل ــەر مزگێنی س

ــەوە.  ــە ڕێگــەی فێرکردنــی ڕێگەکانــی مزگێنیدان نــەک ل

ھەمــوو کات دڵــم دەلــەرزێ بــەوەی کــە چــۆن بــاوەڕداری نــوێ ئاگایــان 
ــی  ــد مانگ ــە چەن ــە ل ــە. لەوانەی ــی ڕزگاربوونەکەیان ــتی بەرفراوان ــە رسوش ل
ــە  ــاوە ک ــدا ن ــان پێ ــە دانی ــە ک ــایەتیگەلێک بوون ــی ش ــردوودا گوێبیست ڕاب
ــە  ــن ب ــەدا )ئەفەســۆس ٢: ٨- ٩(. »م ــە ئێم ــە ل ــاوەڕ کاری خودای ــی ب گۆڕان

ــەاڵم خــودا... «.  ــووم، ب ــە گوناھــدا خنکاب ــەواوی ل ت

لــە الیەکــی دیکــەوە، ئەگــەر ئــەوەی خــودا لەســەر گۆڕانــی بــاوەڕ 
دەیفەرموێــت لــە كڵێســادا بەکارینەھێنــن، کەواتــە مزگێنــی دەبێتــە ھەوڵــی 
ــە مەبەســتی  ــت ب ــک لەدەســتان دێ ــی هــەر کارێ ــۆ ئەنجامدان ــە ب مرۆڤان
ئەنجامدانــی دانپێدانانــی زارەكــی. یەکێــک لــەو نیشــانانەی کــە دەریدەخات 
كڵێســایەک لەوانەیــە تێگەیشــن لــە گۆڕانــی بــاوەڕ و مزگێنــی بەپێــی کتێبــی 
پیــرۆزی نەبێــت، ئەوەیــە کــە ژمــارەی ئەندامەکانــی بــە دیاریکــراوی زۆرتــرە 
ــەو جــۆرە كڵێســایانە  ــن. ئ ــە كڵێســا ئامــادە دەب ــەی کــە ل ــە ژمــاری ئەوان ل
دەبێــت بیــر بکەنــەوە و پرســیار لــە خۆیــان بکــەن کــە بۆچــی مزگێنیەکــەی 
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ئەوھــا ژمــاەری ئەندامەکانــی زۆر کــردووە، بــەاڵم ســەرەڕای ئــەوەش، 
نابینــن کــە ئــەو کەســانە، لــە ڕزگاری خۆیــان دڵنیــان. لەســەر واتــای بــوون 
بــە قوتابــی لــە مەســیحدا چیــان پــێ گوتــوون؟ لەبــارەی خــودا و گونــاە و 

جیھــان چیــان فێــر کــردوون؟ 

تێگەیشــن لــە مزگێنیــدان بەپێــی کتێبــی پیــرۆز، بــۆ تــەواوی ئەندامەکانــی 
كڵێســا گرنگــە، بــە تایبــەت ڕابەرەکانی كڵێســا کــە بەرپرســیاریێتی فێرکردنیان 

 . ھەیە

لــە ڕوانگــەی کتێبــی پیــرۆزەوە، مەســیحییەکان بــۆ ئــەوە بانــگ کــراون کــە 
ئــاگاداری ئــەو کەســانە بــن کــە مەســیحی نیــن، قســەیان لەگــەڵ بکــەن و 
تەنانــەت ھــەوڵ بــدەن قایلیان بکــەن. )دووەم کۆرنســۆس ٥: ١١(. ســەرەڕای 
ئــەوەش ئــەو کارەی بە »دەرخســتنی ڕاســتی، ڕاســتی ئاشــکرا« دەکەیــن، بەو 
واتایەیــە »بەڵکــو شــتە شــاراوەکانی سەرشــۆڕیان ڕەتکــردەوە، بــە فێڵبــازی 
نایکەیــن و دەســتکاری پەیامــی خــودا ناکەیــن، بەڵکــو بــە دەرخســتنی 
ڕاســتی، بــۆ ویژدانــی هەرکەســێک لەبــەردەم خــودا خۆمــان دەســەملێنین.« 

)دووەم کۆرنســۆس ٤: ۲(. 

ــرێ  ــێ بک ــان پ ــەر کارێک ــە ھ ــەوە نیی ــی ئ ــە، مزگێن ــی دیک ــە جۆرێک ب
ــدات.  ــار ب ــا بڕی ــەر عیس ــێک لەس ــەوەی کەس ــۆی ئ ــە ھ ــە ببێت ــن ک بیکەی
مزگێنــی ســەملاندنی بیــروڕای ئێمــە بــەو کەســە نییــە. ھەوڵــدان بــە زۆری بۆ 
لەدایکبوونــی ڕۆحــی، ھــەر ئەوەنــدە کاریگــەر دەبێــت کــە حزقیێــل ھــەوڵ 
ــک دروســت  ــو مرۆڤێ ــت، تاک ــردوو و وشــک پێکــەوە بنێ ــدات ئێســکی م ب
ــە  ــۆی ل ــەوێ خ ــۆس بی ــە نیقۆدیم ــان وەک ئەوەی ــل ٣٧(، ی ــکات )حزقیی ب

ــا ٣(.  ــەوە )یۆحەن ــە دایــک ببێت ــوێ ل ــە ن ڕۆحــدا ســەر ل

ــێک.  ــەڵ کەس ــۆت لەگ ــایەتی خ ــکردنی ش ــە باس ــە ل ــی نیی ــی بریت مزگێن
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ــەت  ــن. تەنان ــە باوەڕمــان بکەی ــە کــە بەرگریکردنێکــی لۆژیکــی ل ــەوە نیی ئ
ئەنجامــی کاری چاكــە و خێرخوازیــش نییــە، ئەگەرچــی ھەریــەک لــەم 
کارانــە لەوانەیــە لەگــەڵ مزگێنــی بێــت. مزگێنــی نابــێ لەگــەڵ ئەنجامەکانیدا 
تێکــەڵ بکرێــت و بــە ھەڵــە وەربگیرێــت، وەکــو ئــەوە وایــە بڵێیــن تەنهــا 
ــاوەڕ ڕوودەدات.  ــی ب ــە گۆڕان ــووە ک ــەم ســەرکەوتوو ب ــک مزگێنیدانەک کاتێ

نــا، مزگێنــی قســەکردنە. باوکردنــەوەی ھەواڵــە و وەفاداربوونــە بەرامبــەر 
بــە خــودا لــە ڕێگــەی نیشــاندانی ھەواڵــە خۆشــەکە، کــە لــە بەشــی 
ــردن و  ــە م ــیح ب ــە مەس ــەوەی ک ــرد - ئ ــەری ک ــەمان لەس ــتەمدا قس ھەش
ــرۆز و  ــودای پی ــە خ ــرد ک ــادە ک ــی ئام ــۆی، ڕێگەیەک ــەوەی خ زیندووبوون
خەڵکــی تاوانبــار پێکــەوە ئاشــت ببنــەوە. کاتێــک ئێمــە ئــەو ھەواڵــە خۆشــە 
بــاو دەکەینــەوە، خــودا گۆڕانــی ڕاســتەقینە دروســت دەکات )بڕوانــە یۆحەنا 
١: ١٣ و کــردار ١٨: ٩- ١٠(. بــە کورتــی، مزگێنــی بریتییــە لــە پێشکەشــکردنی 
بێبەرامبــەری ھەواڵــی خــۆش و متانەکــردن بــە خــودا بــۆ گۆڕینــی خەڵــک 
ــس٢: ٩؛  ــت« )یون ــەن خــوداوە دێ ــە الی ــردار ١٦: ١٤(. »ڕزگاری ل ــە ک )بڕوان

ــا ١: ١١- ١٢(.  ــەراوردی بکــە لەگــەڵ یۆحەن ب

کاتێــک کــە مــن مزگێنــی دەدەم، هــەوڵ دەدەم باســی ســێ خــاڵ بكــەم 
ســەبارەت بــەو بڕیــارەی کــە دەبــێ خەڵــک بەرامبــەر ئینجیــل بیــدەن: 

ئــەو بڕیــارە گرانبەھایــە؛ کەواتــە دەبێــت بــە وردی ســەرنجی 	 
بدرێتــێ )بڕوانــە لۆقــا ٩: ٦٢(. 

ئــەو بڕیــارە خێــرا و بەپەلەیــە؛ کەواتــە بــە خێرایــی ئەجامــی بــدەن 	 
)بڕوانــە لۆقــا ١٢: ٢٠(. 

ئــەو بڕیــارە شــایانی هەمــوو ناخۆشــی و ســەختییەکی هەیــە؛ 	 
کەواتــە دەتــەوێ بیکــەی )بڕوانــە یۆحەنــا ١٠: ١٠(. 
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و  خێــزان  ئەندامــی  بــە  دەبــێ  خۆمــان  کــە  ڕاســپاردەیەکە  ئــەوە 
ــان وەک  ــت ھەمووم ــە دەبێ ــپاردەیەکە ک ــەوە ڕاس ــن. ئ ــی بڵێی ھاوڕێکامنان

كڵێســا بیڵێیــن. 

ســەرچاوەی نــوورساوی زۆر بــاش لەســەر مزگێنیــدان ھەیــە. بــۆ تێڕوانینــی 
ــل و شــێوازەکانی  ــە ئینجی ــە تێگەیشــن ل ــوان ئێمــە ل ــدی نزیکــی نێ پەیوەن
 Will :مزگێنیــدان کــە بەکاریدەھێنیــن، پێشــنیاری ئــەم ســەرچاوانە دەکــەم
 Metzger’sadat Tell the Truth, Iain Murray’s The Invitation System
 The لەگــەڵ کتێبێکــی خــۆم بــە نــاوی .and Revival and Revivalism

 .Gospel and Personal Evangelism

یەکێكــی دیکــە لــە نیشــانە گرنگەکانــی كڵێســای تەندروســت، تێگەیشــن 
لــە مزگێنیــدا بەپێــی کتێبــی پیــرۆزە و بــە کــردار نواندنییەتــی. تاکــە 
گەشــەکردنی ڕاســتەقینە، گەشــەکردنێکە کــە لــە الیــەن خــودا و لــە ڕێگــەی 

ــت. ــی خــوداوە دێ گەل





)١٠(

تێگەیشنت لە ئەندامێتی کڵێسا بەپێی کتێبی پیرۆز

ئایــا ئەندامبــوون لــە كڵێســا بیرۆکــەی کتێبــی پیــرۆزە؟ لــە بارێکــەوە نــا. 
هەمــوو پەیانــی نــوێ بگەڕێــن شــتێک نادۆزنــەوە بڵــێ پرســکیا و ئاکیــا 
بــۆ شــارێک چــوون لــە ڕۆمــا و كڵێســایەکیان پشــکنی و پاشــان كڵێســایەکی 

دیکــە، وە لــە کۆتاییــدا بڕیاریــان دا بــن بــە ئەندامــی كڵێســای ســێیەم. 

دەتوانیــن بڵێیــن کەســێک لــەم كڵێســا بــۆ ئــەو كڵێســا نەدەچــوو، چونكــە 
تەنهــا یــەک كڵێســا لــە ھــەر ناوچەیەکــدا ھەبــوو. 

ــان  ــاوی خەڵکی ــت لیســتی ن ــوێ وا پێدەچێ ــی ن ــەاڵم كڵێســاکانی پەیان ب
ــەو بێوەژنانــەی لەالیــەن كڵێســاوە یارمەتــی  ــاوی ئ ــوو، وەک لیســتی ن لەالب
ــی  ــە دەقەکان ــک ل ــەوە، ھەندێ ــرت ل ــاوس ٥(. گرنگ ــەم تیمۆس دەدران )یەک
ــۆ  ــی ب ــد ڕێگەیەک ــا چەن ــە كڵێس ــەن ک ــەوە دەک ــی ئ ــوێ باس ــی ن پەیان
دیاریکردنــی ئەندامەکانــی خــۆی ھەبووبێــت. لــەوەوە دەیانزانــی کــێ 

ــن.  ــاکانی ئەوان ــی كڵێس ــەربە كۆمەڵ س

بــۆ منوونــە لــە بارودۆخێکــدا پیاوێــک لــە كڵێســای کۆرنســۆس لــە 
گەندەڵیــدا دەژیــا »… جــۆرە داوێنپیســیاک کــە لــە نێــو بتپەرەستەکانیشــدا 
نییــە...« )یەکــەم کۆرنســۆس ٥: ١(. پۆڵــس نامــەی بــۆ کۆرنســۆس نووســی و 
گوتــی ئــەو پیــاوە لــە کۆمەڵــی خۆتــان دەربکــەن. ئێســتا بوەســتە و بیــر لــەم 
بابەتــە بکــەوە. تــۆ ناتوانیــت کەســێک بــە تــەواوی و فەرمــی دەربکەیــت، 
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ــەم  ــە قەڵ ــە ل ــەو کۆمەڵەی ــە ئەندامــی ئ ــە فەرمــی ب ــەم جــار ب ــەر یەک ئەگ
ــی  ــۆس، جارێک ــۆ کۆرنس ــدا ب ــرتی خۆی ــەی پاش ــە نام ــس ل ــت. پۆڵ نەدرابێ
دیکــە باســی ئــەو پیــاوە دەکاتــەوە: »ئیــرت بەســە ئــەو ســزایەی کــە لەالیــەن 
ــر  ــۆ ســاتێک بی ــە« )دووەم کۆرنســۆس ۲: ٦(. دیســان بوەســتە و ب زۆرینەی
بکــەوە. کاتێــک دەتوانــی وشــەی »زۆرینــە« بــەکار بھێنیــت کــە گروپێکــی 
دیاریکــراو لــە خەڵــک ھەبێــت، کــە لــەم حاڵەتــەدا، ئەندامــی دیاریکــراوی 

كڵێســا لەخــۆ دەگرێــت. 

پۆڵــس بەالیــەوە گرنــگ بــوو کــە »کــێ لەنــاو كڵێســا« و »کێ لــە دەرەوەی 
كڵێســا«دا بێــت. بــۆ ئــەو گرنــگ بــوو، چونكــە عیســای پــەروەردگار ڕێگــەی 
ــە دڵفراوانــی  ــن ب ــەو جێگەیــەی دەتوان ــا ئ ــوو کــە - ھەت ــە كڵێســاکان داب ب
ــە جیھــان نیشــان  ــا ل ــە جی ــان ب ــن، خۆی ــان دابنێ ــۆ خۆت ــڵ ب - ســنوور و ھێ

بــدەن. 

»»ڕاســتیتان پــێ دەڵێــم: ئــەوەی لەســەر زەوی گرێــی بدەن، لە ئاســانیش 
ــراوە  ــە ئاســانیش ک ــەوە، ل ــەوەی لەســەر زەوی بیکەن ــت، ئ ــدراو دەبێ گرێ
ــا ۲٠:  ــا ۱٦: ۱۹ و یۆحەن ــە مەت ــا بڕوان ــا ۱۸: ۱۸؛ هەروەه ــت.« )مەت دەبێ

 .)۲۳

گومتــان كڵێســا تەندروســتەكان کۆمەڵێکــن کــە ڕۆژانــە کەســایەتیی خــودا 
دەردەخــەن. کەواتــە دەمانــەوێ لیســتی نــوورساوی زەوی ئێمــە، ھەتــا ئــەو 
ــەو  ــان - ئ ــی ئاس ــاوە تۆمارکراوەکان ــە ن ــت ل ــك بێ ــرێ، نزی ــەی دەک جێگ
ــی ٤: ٣؛  ــوورساوە )فیلیپ ــەدا ن ــی بەرخەک ــی ژیان ــە پەڕتووک ــە ل ــەی ک ناوان

ئاشــکراکردن ٢١: ٢٧(. 

ــوڵ دەكات،  ــەی قب ــاوەڕی خەڵکەک ــە حــەزەوە ب كڵێســای تەندروســت، ب
یاخــود ڕەت دەکاتــەوە، دروســت ئــەو جــۆرەی نووســەرەکانی پەیانــی نــوێ 
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فێریــان کردوویــن. واتــە، ئــەو بابەتــە ھامنــان دەدات کــە لــە ئەندامێتــی لــە 
كڵێســا بەپێــی کتێبــی پیــرۆز تێبگەیــن. 

تــەالری پەرســتگا، لــە خشــت و بلــۆک پێکهاتــووە. مێگــەل، لــە کۆمەڵێــک 
مــەڕ پێکهاتــووە. ھێشــوو، لــق و پۆپــی ھەیــە. وە یــەک جەســتەش، ئەندامی 
ــدەکات  ــک دەســت پێ ــی كڵێســا کاتێ ــە ئەندامبوون ــەو شــێوەیە، ب ــە. ب ھەی
ــە جەســتەی  ــک ل ــە ئەندامێ ــکات ب ــان دەکات و دەمان ــە مەســیح ڕزگارم ک
ــتەقینەی  ــای ڕاس ــە كڵێس ــەو ل ــت کاری ئ ــەوەش، دەبێ ــەرەڕای ئ ــۆی. س خ
ــێوازە، بــە ئەندامبوونــی كڵێســا کاتێــک  ناوخۆیــی دەربکەوێــت. بــەو ش
ــن  ــەت دەدەی ــتەیەكی تایب ــە جەس ــن ب ــە بەڵێ ــە ئێم ــدەکات ک ــت پێ دەس
ــە ئەندامــی  ــوون ب ــای ب ــە وات ــوون ب ــوەی. مەســیحی ب ــن پێ ــد دەبی و پابەن

ــت.  كڵێســایەک دێ

بۆیــە کتێبــی پیــرۆز فێرمــان دەکات کــە بــەردەوام لەگــەڵ یەكــرتی 
ــەردەوام  ــن و ب ــوای ھاوبەشــان شــادی بکەی ــۆ ھی ــەردەوام ب ــەوە، ب کۆبین
یەکــرتی ھانبدەیــن بــۆ خۆشەویســتی و کاری بــاش )عیربانییــەکان ١٠: ٢٣- 
٢٥(. ئەندامێتیــی كڵێســا نوورساوێــک نییــە کــە جارێــک واژوومــان کــردووە، 
ــی  ــە ئەندام ــوون ب ــە. ب ــداری نیی ــۆزداری و ئەڤین ــتێکی س ــا ھەس هەروەه
كڵێســا، دەربڕینــی مەیــل بــۆ شــوێنێکی بەناوبانــگ نییــە. ئەندامێتیــی كڵێســا 
دەربڕینــی وەفــاداری یــان بــێ ئەمەکــی بــۆ دایــک و بــاوک نییــە. بــوون بــە 
بەشــێک لــە كڵێســا دەبــێ ڕەنگدانــەوەی بەڵێنێکــی زینــدوو بێــت؛ ئەگــەر 
نــا، بــێ بەھایــە. بــە ڕاســتی خراپــرتە لــە بــێ بەھایــی؛ مەترســیدارە، وەکــو 

چــۆن پــاش کەمێکــی دیکــە ڕوونــی دەکەینــەوە. 

کاتێــک بــە ئەنــدام بوونــی كڵێســا لــە نــاو مەســیحیاندا کاریگــەر دەبێــت 
ــان  ــیاریێتی بەھێزی ــتی و بەرپرس ــرت خۆشەویس ــۆ یەک ــیحییەکان ب ــە مەس ک
ــی  ــایەکی ناوخۆی ــە كڵێس ــەر ب ــە س ــە ئێم ــەوەی ک ــتنی ئ ــت. دەرخس ھەبێ
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تایبەتیــن، بــە شــوان و ئەندامەکانــی دیکــەی كڵێســا دەڵێیــن کــە نــەک تەنهــا 
پابەندیــن بــە ئــەوان، بەڵکــو لــە کۆبوونــەوە لەگــەڵ ئــەوان، لــە بەخشــین، 
ــن  ــان بڵێی ــەوێ پێی ــن. دەمان ــەوە پابەندی ــش بەوان ــژ و خزمەتکردنی ــە نوێ ل
ــەو  ــەر ئ ــەن و ئەگ ــێ بک ــان ل ــک شــتی دیاریکراوم ــی ھەندێ ــە چاوەڕوان ک
ــی كڵێســا،  ــدام بوون ــە ئەن ــن. ب ــە وەاڵمــدەر بزان کارانەمــان نەکــرد، ئێمــە ب
ــە و  ــەر من ــوە لەس ــیاریێتی ئێ ــتا بەرپرس ــە »ئێس ــە ک ــەو بابەتەی ــتی ئ ڕاس
ــەی  ــە پێچەوان ــەو بابەت ــێ ئ ــە« )بەڵ ــەر ئێوەی ــش لەس ــیاریێتی منی بەرپرس
کەلتــوری ئێمەیــە. تەنانــەت لــەوە زیاتــر، پێچەوانــەی زاتــی پــڕ لــە گوناھــی 

ــە(.  ئێمەی

ــی  ــە ئەرک ــە ل ــەو بابەت ــیاریێتیە. ئ ــای بەرپرس ــە وات ــی كڵێســا ب ئەندامێتی
دووالیەنــە و ھاوبەشــی ئێمــەوە دێــت. بــەو جــۆرەی کــە لــە تــەواوی 
بەشــەکانی کتێبــی پیــرۆزدا لەســەر دەســتەواژەی »یەکــرت«، دەبیرێــت 
ــەواوی  ــەن. ت ــرت بک ــی یەک ــدەن، خزمەت ــرت ھانب ــبوێ، یەک ــان خۆش - یەکرتت
ــە نــوورساوی گرێبەســتی كڵێســایەکی تەندروســتدا  ئــەو فەرمانانــە دەبــێ ل

کۆکرابێتــەوە.

ــەوا  ــە دروســتی تێگەیشــتبین، ئ ــی ب ــەو ســێ نیشــانەیەی کۆتای ــەر ئ ئەگ
بــە دروســتی لــەم نیشــانەیەش تێدەگەیــن. ئەندامەکانــی كڵێســا هەتــا زیاتــر 
بایــەخ بــە ئینجیــل بــدەن، بەرپرســیاریەتی و ئەرکــە هاوبەشــەکانیان باشــرت 
دەناســن؛ ئــەوان باشــرت لــەوە تێدەگــەن کــە گۆڕانــکاری کاری خودایــە؛ 
هەروەهــا مزگێنــی دەدەن و ئەوانــە ئــاگادار دەکەنــەوە کــە بەدوای ڕاســتیدا 
ــت. ژمارەیەکــی  ــاج و بەهایەکــی زۆری دەوێ ــوون ب ــە باوەڕداب ــن ک دەگەڕێ
زۆر کــەم لــە بــاوەڕداران كڵێســاکانی خۆیــان بــەو جــۆرە بــە خەڵکــی دیکــە 
دەناســێنن کــە »ھــەر جۆرێــک حــەزت لێیــە وەرە« و » ھەرچــی پێویســتتە 
وەرگــرە« - دەڵێــی ئاخــۆ باســی بــازاڕی کڕیــن و فرۆشــتنی کەلوپــەل دەکەن. 
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زۆربــەی بــاوەڕداران  كڵێســاکان وەک جەســتەیەک دەبینــن کــە ئەندامەکانی 
لــە فکــری یەکــرتدان و ئــاگاداری یەکــرتن - ماڵێــک کــە تێیــدا دەژیــن. 

بەداخــەوە شــتێكی نائاســایی نییــە كــە جیاوازییەکــی زۆر هەیــە لــە 
ــە لیســتی كڵێســادا  ــان ل ــی ناوی ــە فەرمی ــە ب ــارەی ئەندامــەکان ک ــوان ژم نێ
ــا.  ــە كڵێس ــەردەوام دەچن ــە ب ــانەی ك ــەو کەس ــاری ئ ــەڵ ژم ــوورساوە لەگ ن
كڵێســایەکی ســێ ھــەزار کەســی بھێنــە بەرچــاوت کــە تەنهــا شــەش ســەد 
کــەس بــە ڕێکــی دەچنــە كڵێســا. ترســی مــن لەوەیــە کــە زۆربــەی شــوانە 
ــە  ــەوە دەکــەن ل ــارەی ئەندامەکانی ــە ژم ــی كڵێســا شــانازی ب مزگێنیدەرەكان
جێگــەی ئــەوەی کــە نیگەرانــی ئــەو ژمارەیــە بــن کە ســەردانی کڵێســا ناکەن. 
بەپێــی یەکێــک لــە دواییــن توێژینــەوەکان، کڵێســایەکی ئاســایی باپتیســتی 
ــە ڕێوڕەســمەکانی  ــا ٧٠ کەســیان ل ــە، تەنه باشــوور کــە ٢٣٣ ئەندامــی ھەی

ــەن.  ــداری دەک ــەممەدا بەش ــی یەکش ڕۆژان

ئایــا دۆخــی بەخشــینی هاوکاریــی ئێمــە باشــرتە؟ بوودجــەی کام کۆمەڵــەی 
كڵێســا بەرامبــەرە بــە ١٠% کــۆی پــارەی ســااڵنەی ئەندامەکانــی؟ 

ــە  ــت و کێش ــا بێ ــە كڵێس ــداریکردن ل ــتی بەش ــت بەربەس ــەودا دەتوانێ م
ــی  ــە الیەک ــەاڵم ل ــت. ب ــین ببێ ــتی بەخش ــێ بەربەس ــش دەتوان داراییەکانی
ــت  ــارە ب ــە ژم ــە ل ــاکان ک ــە كڵێس ــوڕدەمێنێ ل ــەری س ــرۆڤ س ــەوە، م دیک
دروســت دەکــەن. ژمــارەی بتەکانیــش دەتوانێــت بــە ســادەیی وەکــو 
پەیكــەرە تــارشاوەکان، پەرســتش بکــرێ - بگــرە زۆر ئاســانرت. لــە کاتێکــدا مــن 
پێــم وایــە کــە خــودا ژیامنــان ھەڵدەســەنگێنێ و کارەکامنــان دەپێــوێ، نــەك 

ــت.  ــەکان بژمێرێ کەس

و  كڵێســا  ناچنــە  کــە  كڵێســا  ئەندامانــەی  ئــەو  لەســەر  شــتێک  چ 
بەرپرســیاریێتیان بــەرەو کەمــی دەچێــت، زۆر مەترســیدارە؟ کەســانێک کــە 
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لــە کاروبــاری كڵێســادا بەشــداری ناکــەن، ســەر لــە مەســیحییە ڕاســتەقینەکان 
ــن  ــت بزان ــە دەیانەوێ ــن ک ــە مەســیحی نی ــانەش دەشــێوێنن ک ــەو کەس و ئ
بــاوەڕدارای ڕاســتەقینە چۆنــە. وە ئــەو ئەندامانــەی کڵێســا کــە چــاالک 
نیــن، بــە ئەندامبــوون دەمێننــەوە، هــەر چەنــدە هیــچ خزمەتێــک ناکــەن؛ 
لەبــەر ئــەوەی لــە الی ئــەو کڵێســایە ئەندامێتــی ئــەوان واتــە مســۆگەرکردنی 
ــی  ــە ئەندام ــێک ب ــک کەس ــتی؟ کاتێ ــە تێگەیش ــە بابەتەک ــان. ل ڕزگاربوونی
ــەو  ــە ئ ــوڵ دەکات ک ــوە قب ــە ڕاســتیدا كڵێســای ئێ ــن، ل كڵێســاکەتان دادەنێ

ــە مەســیح.  ــاوەڕدارە ب کەســە ب

کەواتــە ئەگــەر كڵێســاکە، کەســێک بــۆ چەنــد مانــگ یــان تەنانــەت 
ســااڵنێک لــە ژێــر چاودێــری ڕانەگــرێ، چــۆن دەتوانێــت قبــوڵ بــکات 
ــەر  ــت؟ ئەگ ــەردەوام دەبێ ــە پێشــبڕکێدا ب ــاداری ل ــە وەف ــەو کەســە ب ــە ئ ک
کەســێک لــە کارەکانــدا بەشــداری نــەکات )بــاوەڕی بــێ کــردار( و تەنانــەت 
ــە  ــە نەبووەت ــان ھەی ــرۆز باوەڕی ــی پی ــە کتێب ــە ب ــایەک ک ــچ كڵێس ــە ھی ل
ــە  ــە ئێم ــک ل ــە ڕۆژان یەکێ ــک ل ــە ڕۆژێ ــن ک ــۆن بزانی ــە چ ــدام، کەوات ئەن
بــووە )یەکــەم یۆحەنــا ٢: ١٩(؟ ئێســتا نازانیــن کەســانێک کــە لــە بۆنەکانــدا 
بەشــداری ناکــەن، بــاوەڕدارن بــە مەســیح؛ تەنانــەت ناتوانیــن قبوڵــی بکەیــن 
کــە مەســیحین. پێویســت نــاکات بــەو کەســە بڵێیــن »دەزانیــن کــە دەچیتــە 
ــە  ــەوەی ک ــن ل ــن دڵنیای ــن بڵێی ــرت ناتوانی ــن »چی ــێ بڵێی ــا دەب دۆزەخ«؛ تەنه
دەچیــە بەھەشــت«. کاتێــک کەســێک ھەمــوو کات لــە كڵێســا نییــە و 
كڵێســا قبوڵــی دەکات، ئــەو قبوڵکردنــە لــە باشــرتین دۆخــدا، ســادەیی و لــە 

ــتییە.  ــی و ناڕاس ــدا، ناپاک ــن دۆخیش خراپرتی

كڵێســایەک کــە لەســەر ئەندامێتــی بەپێــی کتێبــی پیــرۆز کار بــکات، 
ــزی  ــو بێفێ ــت، بەڵک ــی ناوێ ــوڕی ئەندامەکان ــێ كەموك ــەواوی و ب ــتی ت ئاس
ــو  ــت؛ بەڵک ــی ناوێ ــک و بەتاڵ ــاری وش ــت. بڕی ــی دەوێ ــتگۆیی ئەوان و ڕاس
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قوتابیــی ڕاســتەقینەی دەوێــت. گرنگــی ئەزموونــی تایبەتــی کەســێک لەگــەڵ 
ــەو  ــی زۆری ل ــدا چاوەڕوانییەک ــان کات ــە ھەم ــت، ل ــەم نازانێ ــە ک ــودا ب خ
کەســانە نییــە کــە ھێشــتا کامــڵ و تــەواو نیــن. لەبــەر ئەمەیــە کــە پەیانــی 
نــوێ پێشــنیاری دەور و ڕۆڵێــک بــۆ پێداگریــی هەمەالیەنــەی ئــەو کەســانە 

ــە. ــرتدا هەی ــەڵ خــودا و یەک ــان لەگ ــە پەیوەندیی ــەوە ک دەکات

ھیــوادارم ببینــم ئامــاری بــە ئەنــدام بــوون لــە كڵێســاکان زۆرتــر و زۆرتــر 
پــڕ مانــا بێــت، ھەتــا ئــەوەی کــە نــاوی ئەندامــەکان، بــە ئەندامی ڕاســتەقینە 
ــە لیســتی  ــاوەکان ل ــە ن ــت ک ــە دێ ــەو واتای ــە ب ــاو ئەم ــت. ناوبەن دەگۆڕدرێ
كڵێســا بســڕدرێنەوە )ئەگــەر چــی ئــەو ناوانە لــە دڵی ئێمــەدا ناســڕدرێنەوە(. 
زۆربــەی کاتــەکان مەبەســت ئەوەیــە کــە کەســە نوێیــەکان فێــر بکەیــن خودا 
چــی بــۆ كڵێســا دەوێــت و بــەردەوام بەبیــر ئەندامەکانــی ئێســتا بهێنینــەوە 
ــد  ــە چەن ــە كڵێســاكەی خــۆم ب ــی کڵێســاوە. ل ــە ژیان ــن ب ــە پەیوەســت ب ک
جۆرێــك ئــەو کارە دەکــەم، لــە خولەكانــی بــە ئەنــدام بوونــەوە بگــرە 
ــە  ــەرز ل ــی ب ــە دەنگێک ــا ب ــەی كڵێس ــەوەی بەڵێننام ــە خوێندن ــا دەگات هەت

ــەروەرگاردا.  ــی پ ڕێوڕەســمی خوان

لەبــەر ئــەوەی کــە كڵێســای ئێمــە بــە شــێوەیەکی تەندروســت گەشــەی 
کــردووە، ژمــارەی ئــەو کەســانەی کە لە ڕێوڕەســمی یەکشــەماندا بەشــداری 
ــە فەرمــی  ــرە کــە ب ــە ژمــاری ئــەو کەســانە زۆرت دەکــەن، جارێکــی دیکــە ل
ــت  ــەوە دەبێ ــە دڵنیایی ــوورساوە. ب ــا ن ــی كڵێس ــتی ئەندامێت ــە لیس ــان ل ناوی

هەمــان شــت ھیــوا و ئــارەزووی ئێــوەش بێــت. 

الیەنــی  بەهــۆی  کــە  کاتــێ  خۆشەویســتی  بڵێیــن  بــەوە  ناتوانیــن 
ــەر  ــن لەس ــان دەدەی ــاوڕێ کۆنەکامن ــە ھ ــگا ب ــۆزدارییەوە ڕێ ــت و س هەس
ــە ڕاســتیدا خۆشەویســتی ئەوەیــە  ــە كڵێســا بــەردەوام بــن، ل ئەندامێتیــان ل
کــە ھانیــان بدەیــن بڕۆنــە كڵێســایەکی دیکــە کــە تێیــدا بتوانــن ھەفتانــە و 
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ــە  ــە ئێمــە ل ــن. کەوات ــڕن و خۆشەویســتی ببین ــە خۆشەویســتی دەربب ڕۆژان
ــەم شــوێنە  ــە ئ ــک ل ــە »کاتێ ــن ک ــن دەدەی ــەی كڵێســاکەماندا بەڵێ بەڵێننام
ــن  ــو بتوانی ــە تاک ــایەکی دیک ــۆ كڵێس ــن ب ــر، بڕۆی ــی زووت ــن، ھەرچ دەڕۆی
ــن«.  ــە و بناغــەی وشــەکانی خــودا بەجــێ بھێنی ــەو بەڵێننامەی ــی ئ ناوەڕۆک
ــە  ــی ل ــە تایبەت ــی تەندروســت، ب ــە قوتابیبوون ــە بەشــێکە ل ــەو بەڵێننامەی ئ

ــەدا.  ــی ئێم ــەن و کورت ــی کەمخای کات

کاتێــک ئەندامێتیــی كڵێســا بــە دروســتی بەڕێــوە دەبەیــن، دەســتکەوتی 
ــە  ــانەی ک ــەو کەس ــاوی ئ ــە چ ــاکەمان ل ــایەتی كڵێس ــت. ش ــان دەبێ زۆرم
بــاوەڕدار نیــن بــە مەســیح، ڕوونــرت دەردەخــات. کارەکــە بۆ مــەڕە بێھێــزەکان 
قورســرت دەکات کــە دوور لــە کۆمەڵەکــە ســەریان لــێ بشــێوێ و هێشــتاش 
ــاوەڕدارە  ــە ب ــە قوتابیی ــی دەدات ک ــاوزەد بکــەن. یارمەت ــەڕ ن ــە م ــان ب خۆی
پێگەیشــتووەکان، باشــرت بنیــاد برێــن و ســەرنجی بدەنــێ. یارمەتــی ڕابەرانــی 
ــیاریێتی  ــە بەرپرس ــت ب ــێ ھەس ــۆ ک ــێ ب ــن دەب ــە بزان ــاش دەدات ک كڵێس

ــەدا، خــودا شــکۆدار دەکرێــت.  ــە کۆتایــی ھەمــوو ئەوان بکــەن و ل

ــای  ــە وات ــتا ھەی ــتەی ئێس ــەو ش ــا ل ــی كڵێس ــە ئەندامێتی ــەن ک ــژ بک نوێ
ــێ و لەســەر چــی  ــۆ ک ــە ب ــن ک ــەو کات، باشــرت دەزانی ــت. ئ ــری ھەبێ زۆرت
ــێ  ــەڵ ك ــێ لەگ ــن و ملمان ــان بدەی ــاوەڕدا ھ ــە ب ــێ ل ــن و ک ــژ بکەی نوێ
بکەیــن. ئەندامبــوون لــە كڵێســا واتــە بــە شــێوەەیکی کردەیــی لــە جەســتەی 
مەســیحدا یــەک بگریــن. واتــە پێکــەوە وەک نامــۆ و نەنــارساو لــەم جیھانــەدا 
ــە  ــن. ب ــانیان دەچی ــی ئاس ــۆ الی ماڵ ــدا ب ــە کاتێک ــن، ل ــت بکەی و گەش
دڵنیاییــەوە نیشــانەیەکی دیکــەی كڵێســایەکی تەندروســت بریتییــە لــە 

ــرۆز.  ــی پی ــی کتێب ــی کڵێســا پێ ــە ئەندامێتی تێگەیشــن ل
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تەمبێکردنی کڵێسایی بەپێی کتێبی پیرۆز

واتــای ڕێکوپێکــی لــە كڵێســا بەپێــی کتێبــی پیرۆز ڕاســتەوخۆ لە تێگەیشــن 
لــە ئەندامێتــی بەپێــی کتێبــی پیــرۆز دەردەچێــت. ئەندامێتــی ســنورێک بــە 
چــواردەوری كڵێســادا دەکێشــێت کــە جیاکــراوە لــە جیھــان نیشــانی دەدات. 
تەمبێکــردن یارمەتــی كڵێســا دەدات کــە لــەو ســنورەدا دەژیێــت هــاوڕا بێــت 
لەگــەڵ ھەمــوو ئــەو شــتانەی کــە بوونەتــە هــۆکاری کێشــانی ئــەو ســنورانە 
ــی کڵێســا دەدات و نیشــانەیەکی گرنگــی  ــە ئەندامێتی ــا ب ــە ســەرەتادا. وات ل

دیکــەی كڵێســای تەندروســتە. 

تەمبێکردنــی کڵێســایی بــەوردی چییــە؟ بــە کورتــی، بریتییــە لــە دەرکردنــی 
ــمی  ــا و ڕێگەنــەدان بــە بەشــداریکردن لــە ڕێوڕەس ــک لــە كڵێس ئەندامێ
خوانــی پــەرورەدگار ئەگــەر هاتــوو ئــەو ئەندامــە گوناهێکــی جدیــی 
کردبێــت و دانــی پێــدا نەنێــت و تۆبــە نــەکات - گوناھێــک کــە دەســتی لــێ 

ــت.  ھەڵناگرێ

ــت  ــە باشــرت بێ ــن، لەوانەی ــی كڵێســایی تێبگەی ــە تەمبێکردن ــەوەی ل ــۆ ئ ب
دووبــارە ئــەوە بخوێنینــەوە کــە لــە بەشــی ســێدا لەســەر ئامانجــی خــودا لــە 
بەدیھێنانــی گــەردوون، مــرۆڤ، ئیرسائیــل و كڵێســا باســکرا. خــودا جیھانــی 
دروســت کــرد بــۆ ئــەوەی شــکۆ و ھێــزی خــۆی دەربخــات. دواتــر مرۆڤــی 
وەک خــۆی بــۆ ئــەو مەبەســتە بەدیھێنــا )پەیدابــوون ١: ٢٧(. بــەاڵم مــرۆڤ 



120

- ئــادەم و حــەوا - شــکۆی ئەویــان دەرنەخســت، کەواتــە خــوداش ئەوانــی 
لــە باخچــەی عــەدەن دەرکــرد. 

پاشــان خــودا ئیرسائیلــی بانــگ کــرد بــۆ ئــەوەی شــکۆی ئــەو بــە ڕێگــەی 
نیشــاندانی پیــرۆزی و کەســایەتی ئــەو بــە تایبــەت بــە نەتەوەکانــی دیکــە 
نیشــان بــدەن – بــەو جــۆرەی لــە تەوراتــدا دەرکەوتبــوو )لێڤییــەكان ١٩: ٢؛ 
ــەو کاتــەدا، ئــەو یاســایە بناغــە بــوو بــۆ  پەندەکانــی ســلێان ٢٤: ١، ٢٥(. ل
چاککردنــی خەڵــک و تەنانــەت دەرکردنیــان لــە کۆمەڵەکــە )ســەرژمێری ١٥: 
٣٠- ٣١(. لــە کۆتاییــدا ئــەو شــەریعەتە، بناغــەی دەرکردنــی ئیرسائیــل بــوو 

لــەو خاکــەی کــە خــودا بەڵێنــی دابــوو کــە تێیــدا نیشــتەجی دەبــن. 

لــە کۆتاییــدا خــودا كڵێســای دروســت کــرد بــۆ ئــەوەی ڕۆژانــە کەســایەتی 
خــودا ڕەنــگ بدەنــەوە، بــەو شــێوەیەی لــە وشــەکانیدا دەرکەوتــووە. 
ئەگــەر بابەتەکــە لەگــەڵ تــەواوی کتێبــی پیــرۆزدا ڕێــک ڕابگریــن، کەواتــە 
تەمبێکردنــی کڵێســایی بــە واتــای دەرکردنــی کەســێکە کــە بەوپــەڕی 
ــی  ــت و بەڵێن ــل بھێنێ ــۆ ئینجی ــەرمەزاری ب ــاوزڕان و ش ــەوە ن کەمتەخەرمیی
دەســت هەڵنەگرتــن لــەو کارەش نەدات. تەمبێکــردن یارمەتی كڵێســا دەدات 
کــە بــە دڵســۆزییەوە کەســایەتی پــڕ شــکۆی خــودا دەربخــەن. تەمبێکردنــی 
کڵێســایی یارمەتــی كڵێســا دەدات پیــرۆز مبێنێتــەوە. تەمبێکــردن ھەوڵدانــە 
بــۆ خاوێنکردنــەوەی ئاوێنــە و ســڕینەوەی هەمــوو جــۆرە پەڵەیەکــە )دووەم 
تیمۆســاوس ٦: ٣- ٥ و دووەم  یەکــەم  ٢؛  کۆرنســۆس ٦: ١٤— ٧: ١، ١٣: 
ــرۆز  ــایەتی پی ــەوەی کەس ــۆ ئ ــردن؟ ب ــی تەمبێک ــاوس ٣: ١- ٥(. بۆچ تیمۆس
و پــڕ لــە خۆشەویســتی خــودا ڕوونــرت دەربکــەوێ و ڕوونــرت بدرەوشــێتەوە. 

ــێوازەکانی  ــە ش ــەوەی ک ــە رئ ــرێ؟ لەب ــۆن دەک ــردن چ ــەی تەمبێک پرۆس
گونــاه کــردن هەمەچەشــنن، بــە هەمان شــێوە بۆ چارەســەرکردنی کێشــەکان 

یــەک بــە یــەک پێویســتان بــە دانایــی شــوانایەتی ھەیــە.
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ــان  ــتییەکامنان نیش ــنورە گش ــا ١٨( س ــی )مەت ــە ئینجیل ــا ل ــی عیس وتەکان
ــکی  ــان خوش ــرا ی ــەڵ ب ــە لەگ ــی قس ــە نھێن ــا ١٨: ١٥- ١٧(. ب دەدات )مەت
پرۆســەی  بــکات،  تۆبــە  گوناهبارەکــە  کەســە  ئەگــەر  بکــە.  گوناهبــار 
ــە  ــاری دووەم ب ــەکات، ج ــە ن ــەر تۆب ــت. ئەگ ــێ دێ ــی پ ــی کۆتای تەمبێکردن
ــە  ــن، ئەگــەر هــەر تۆب ڕێگــەی باوەڕدارێکــی دیکــە قســەی لەگــەڵ دەکەی
نــەکات، بــەو جــۆرەی عیســا دەفەرموێــت: »ئەگــەر بەگوێــی نەکــردن، 
ــە بتپەرســت و  ــەوا ب ــە کڵێســا بڵــێ، ئەگــەر بەگوێــی کڵێساشــی نەکــرد، ئ ب
باجگــری دابنــێ« )مەتــا ١٨: ١٧(، واتــە، ئــەو کەســەی لــە دەرەوەی كڵێســایە. 

ئەمــڕۆ لەوانەیــە ئــەو بابەتــە بــۆ زۆرینــەی خەڵــک قــورس و ئازاربەخــش 
دەربکەوێــت. مەگــەر عیســا شــوێنکەوتووانی خــۆی لــە حوكمدانــی یەکــرت 
قەدەغــە نەکــردووە؟ لــە الیەکــەوە بەڵــێ، ئەوھــای کــرد: »خەڵکــی تاوانبــار 
ــان  ــە ھەم ــەاڵم ل ــا ٧: ١(. ب ــەکات« )مەت ــان ن ــو خــودا تاوانبارت ــەن تاک مەک
ــەر  ــی لەس ــە ئەندامەکان ــرد ک ــای ک ــە كڵێس ــا داوای ل ــا، عیس ــی مەت ئینجیل
گونــاە - تەنانــەت بــە ئاشــکرا، سەرزەنشــت بــکات )مەتــا ١٨: ١٥- ١٧؛ لۆقــا 
ــت،  ــەدە« ھەیبێ ــم م ــە »حوك ــا ل ــتێک عیس ــەر مەبەس ــە ھ ١٧: ٣(. کەوات
مەبەســتی ئــەوە نییــە ھــەر شــتێک ئەمــڕۆ لەوانەیــە بــە واتــای »حوكمــدان« 

بێــت لــە ڕێســا وەالینێیــن. 

بــە دڵنیاییــەوە خــودا خــۆی دادوەرە. ئادەمــی لــە باخچــەی عــەدەن حوكم 
ــە  ــم داوە. ل ــی حوك ــا تاکەکەس ــەوە و ھەروەھ ــدا نەت ــی كۆن ــە پەیان دا. ل
پەیانــی نوێــدا بەڵێــن دەدات کــە لــە ڕۆژی کۆتاییــدا، خــۆی وەک دواییــن 

دادوەری تــەواوی مرۆڤــەکان دەردەخــات )ئاشــکراکردن ٢٠(. 

ــوو کات  ــەو ھەم ــاکات. ئ ــە ن ــدان ھەڵ ــە حوكم ــچ کات ل ــە ھی ــودا ل خ
ــردراوان ٥؛ ڕۆمــا(.  ــا ٢؛ کــرداری نێ ــا٢٣؛ لۆق ڕاستودروســتە )ھۆشــەع ٧؛ مەت
و  ڕزگاری  و  دروســتکردن  حوكمــدان،  لــە  خــودا  مەبەســتی  جــار  زۆر 
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ــەروەردە دەکات.  ــی خــۆی پ ــەی منداڵەکان ــەو کاتان ــە؛ وەک ئ تازەکردنەوەی
جــاری واش هەیــە مەبەســتی لــە حوكمــدان، ســزادان و تۆڵەســەندنەوەیە و 
بڕیــاری ئــەو کۆتاییــە؛ وەک ئــەو کاتانــەی لەســەر نەتــەوە خوانەنــاس و بــێ 
بــاوەڕەكان تووڕەیــی دەردەبڕێــت )عیربانییــەکان ١٢(. لــە ھــەردوو ڕێگــەدا، 

ــوو کات ڕاســتە و دروســتە.  ــاری خــودا ھەم بڕی

شــتێک کــە لەوانەیــە لــەم ســەردەمەدا خەڵــک سەرســام بــکات ئەوەیــە 
ــی  ــی حوکمەکان ــۆ جێبەجێکردن ــەکان ب ــاو مرۆڤ ــە خــودا ناوبەن ــە لەوانەی ک
ــە ســەرکردەکانی واڵت دراوە  ــەو بەرپرســیاریێتیە ب ــەکار بهێنێــت. ئ خــۆی ب
کــە بڕیــار لەســەر ھاوواڵتیانــی خۆیــان بــدەن )یەکــەم کۆرنســۆس ١١: ٢٨، 
عیربانییــەکان ٤، دووەم پەتــرۆس ١: ٥(. بــە کۆمەڵــەی كڵێســاش گوتــراوە کــە 
ــی  ــا حوکمدان ــەک وەک کۆت ــدەن – ن ــار لەســەر ئەندامــەکان ب جارجــار بڕی

خــودا. 

لــە )مەتــا ١٨؛ یەکــەم کۆرنســۆس ٥ و ٦( و شــوێنەکانی دیکــەی پەیانــی 
نــوێ، بــە كڵێســا دەگوتــرێ حوكمــی ئەندامەکانــی خــۆی بــدات، ئــەو 
ــە  ــە، نــەک تۆڵەســەندنەوە )ڕۆمــا ١٢: ١٩(. پۆڵــس ب ــە بــۆ ڕزگاریی حوكمدان
کۆرنسۆســی گــوت پیــاوی داوێنپیــس ڕادەســتی شــەیتان بکــەن: »ئــەم کەســە 
ــۆ  ــە دەســت شــەیتان تاکــو رسوشــتی دنیایــی بفەوتێنێــت، ب دەبێــت بدرێت
ــەم کۆرنســۆس  ــت« )یەک ــدا ڕزگاری بێ ــە ڕۆژی یەزدان ــەی ل ــەوەی ڕۆحەک ئ
٥: ٥(. لەســەر مامۆســتا درۆزنەكانــی ئەفەسۆســیش، هەمــان شــت بــە 

ــاوس ١: ٢٠(.  ــەم تیمۆس ــت )یەک ــاوس دەڵێ تیمۆس

ــان دەکات  ــودا بانگ ــە خ ــت ك ــەیر بێ ــان س ــە الم ــە ل ــەو بابەت ــێ ئ ناب
بــۆ ئــەوەی شــێوازی دیاریکــراو لــە دادوەری، یــان تەمبێکــردن ئەنجــام 
ــە  ــەوەی ک ــەر ئ ــت لەس ــەی ھەبێ ــت قس ــا دەیەوێ ــەر كڵێس ــن. ئەگ بدەی
ــە پێویســتە قســەی لەســەر ئــەوەش  ــاوەڕداران بژیــن؛ کەوات چــۆن دەبــێ ب
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هەبێــت كــە نابێــت بــاوەڕداران چــۆن بژیــن. ســەرەڕای ئــەوەش پەرێشــانم 
ــە ســەتڵی کــۆن بێــت -  ــاو ل ــی ئ ــی کڵێســایی، وەک تێکردن کــە تەمبێکردنی
ھەمــوو ســەرنجەکە لەســەر ئەوەیــە کــە چ شــتێک لــە نــاوی بکرێــت، ھیــچ 
ــەوە کــە چــۆن وەریدەگــرێ و چــۆن ڕایدەگــرێ.  ــەوە ناکەن ــر کــە ئ کات بی
ــەم  ــە ل ــی تەمبێنەکردن ــۆکاری ئەنجامنەدان ــە ه ــەو بابەت ــانەی ئ ــەک نیش ی

ــردا.  ــەی دوات ــد نەوەی چەن

ــە نووســەرانی تایبــەت بــە گەشــەکردنی كڵێســا لــەم دواییــەدا  یەکێــک ل
ــەوە و  ــەم جــۆرە کــۆ دەکات ســرتاتیژی خــۆی لەســەر گەشــەکردنی كڵێســا ب
ــا  ــتەوەی كڵێس ــەوە و دەرگای پش ــا بکەن ــەوە كڵێس ــت: »دەرگای پێش دەڵێ
دابخــەن«. مەبەســتی ئەوەیــە كڵێســاکان دەبــێ زۆرتر پێشــوازی لەو کەســانە 
بکــەن کــە لــە دەرەوەی كڵێســان، لــە ھەمان کاتدا باشــرت لەســەر پێشــکەوتن 
کار بکــەن. ئەوانــە ئامانجــی باشــن. گومــان دەکــەم لــەم ســەردەمەدا 
زۆربــەی شــوان و كڵێســاکان پێشــوەخت دڵخــۆش بــن بــە ئەنجامدانــی ئــەم 
کارە. کەواتــە کاتــم پێبــدەن بــۆ ئــەوەی باســی ســرتاتیژییەکی باشــرتی کتێبــی 
ــری دەرگای پێشــەوە كڵێســا بکــەن  ــی چاودێ ــە جوان ــۆ بکــەم: ب ــان ب پیرۆزت
ــە واتایەکــی دیکــە،  ــن. ب ــی دابنێ ــە کراوەی و دەرگای پشــتەوەی كڵێســاش ب
ــردن  ــەوە، دەرک ــی دیکەش ــە الیەک ــەن و ل ــرت بک ــا قورس ــی كڵێس ئەندامێتی
ــان.  ــەک پ ــان تەســکە، ن ــەی ژی ــت - ڕێگ ــان بێ ــە یادت ــەوە. ل ســادەتر بکەن
باوەڕمــان ھەیــە کــە ئەنجامدانــی ئــەو کارە، یارمەتــی كڵێســا دەدات نیــازی 

ئاســانی ئــەوان بــۆ جیابــوون لــە جیھانــدا نــوێ دەکاتــەوە. 

ــە یەکەمیــن ھەنگاوەکانــی پەیڕەوکردنــی تەمبێکــردن،  کەواتــە یەکێــک ل
لەبــارەی  دەبێــت  كڵێســا  نوێیــە.  ئەندامــی  وەرگرتنــی  لــە  وریابــوون 
ــی  ــدام بوون ــوازی ئەن ــە داخ ــێك ک ــە ھەرکەس ــکات ل ــیار ب ــەوە پرس ئینجیل
هەیــە، هەروەهــا داوایــان لــێ بــکات کــە بــە بەڵگــە بیســەملێنن لــەو ژیانــە 
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تێدەگــەن کــە بــە هۆیــەوە مەســیح شــکۆدار دەکــەن. داخــوازی بــە ئەنــدام 
ــن  ــێ چــاوەڕوان دەکات و بەڵێ ــێ كڵێســا چــی ل ــە بزان ــەوەی ک ــش ل بوونی
ــری  ــرت چاودێ ــاکان باش ــەر كڵێس ــت. ئەگ ــوود وەردەگرێ ــە، س ــدە گرنگ چەن
ناســین و قبوڵکردنــی ئەندامــە نوێیــەکان بکــەن، لــە داھاتــوودا کەمــرت دێتــە 

ــت. ــە تەمبێکــردن بێ ــەکان پێویســتیان ب ــە ئەندام ــش ک پێ

تەمبێکردنــی كڵێســایی دەتوانــێ بــە شــێوەیەکی خــراپ ئەنجــام بدرێــت. 
پەیانــی نــوێ فێرمــان دەکات کــە حوكــم لەســەر خەڵــک نەدەیــن بەپێــی 
ــا ٧: ١(.  ــەپێنین )مەت ــەریاندا دەس ــان بەس ــە خۆم ــتەی ک ــاز و ویس ــەو نی ئ
یــان بــۆ ئــەو بابەتانــەی کــە گرنــگ و ســەرەکی نیــن ، حوكــم لەســەر یەکــرت 
مــەدەن )ڕۆمــا ١٤- ١٥(. لــە کاتــی جێبەجێکردنــی تەمبێکردنــدا نابێــت 
بــە ڕق و تۆڵــەوە هەڵســوکەوت بکەیــن بەڵکــو بــە خۆشەویســتییەوە، 
ــدات. )یەھــوزا ٢٣(.  ــرس« پیشــان ب ــی ت ــی تێکەڵ ــە » بەزەی ــک ک ــە جۆرێ ب
ــی كڵێســایی کێشــەی  ــە بکــرێ کــە تەمبێکردن ــەو بابەت ناکــرێ چاوپۆشــی ل
کارپێکــراوی شــوانایەتی و دانایــی لەگەڵــە. بــەاڵم دەبێــت لــە یادمــان بێــت 
تــەواوی ژیانــی بــاوەڕدار بــە مەســیح قورســە و ئەگــەری بەکارھێنانــی 
بــۆ  بیانوویــەک  وەک  نابێــت  ئێمــە  ســەختییەکانی  ھەیــە.  نابەجێــی 

ــن.  ــەرنەکراوی بەکاربێ ــە چارەس ــەکان ب ــتنی کێش بەجێهێش

ھــەر كڵێســایەکی ناوخۆیــی بەرپرســیارە کــە ژیــان و فێرکردنــی ڕابــەران و 
ئەندامەکانــی خــۆی حوكــم بــدات. بــە تایبــەت کاتێــک کــە ھــەر کامێکیــان 
شــایەتی ئینجیــل بــە ھــۆی كڵێســاوە بــە فیــڕۆ دەدەن )کــرداری نێــردراوان 
١؛ دووەم   :٣ یاقــوب  ٣؛  تیمۆســاوس  یەکــەم  ٥؛  یەکــەم کۆرنســۆس  ١٧؛ 

ــا(.  ــرۆس ٣؛ دووەم یۆحەن پەت

تەمبێکردنــی كڵێســایی گوێگرتنــی ســادە لــە خودایــە و دانپێدانانــە 
بــەوەی کــە پێویســتان بــە یارمەتییــە. دەتوانیــت جیھانێــک بھێنیتــە 
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بەرچــاو کــە خــودا حوکمــی مرۆڤــەکان نــادات؛ جیھانێــک کــە دایــک 
ــادات و  ــزا ن ــکێنەکان س ــا ش ــادەن؛ واڵت یاس ــزا ن ــان س ــاوک منداڵەکانی و ب
كڵێســاکان ھیــچ کات ئەندامەکانیــان سەرزەنشــت ناکــەن؟ هەموومــان بــە 
ــچ کات ھەســتان  ــدا لەســەر زەوی ھی ــە کاتێک ــن، ل ڕۆژی دادوەری دەگەی
بــە قامچــی دادوەری نەکــردووە کــە لــە دادوەری گەورەتــر ئاگادارمــان 

دەکاتــەوە. 

ــە  ــەو تەمبێکردن ــەی ئ ــە ڕێگ ــە ب ــی و بەخشــندەیە ک ــە بەزەی ــد ب خــودا چەن
کاتیانــە، بــۆ دادوەرییەكــی دیاریکــراو کــە دێــت، فێرمــان دەکات )لۆقــا ١٢: ٤- ٥(.

ــۆ تەمبێکردنــی دروســتکەر دیاریکــراوە، کــە  لێــرە پێنــج ھــۆی ئەرێنــی ب
ــۆ:  خۆشەویســتی دەردەخــات ب

بەرژەوەندی کەسی تەمبێکراو.. ١

بەرژەوەندی باوەڕدارانی دیکە، کە مەترسی گوناە دەبینن. . ٢

تەندروستی كڵێسا وەک یەک جەستە. . ٣

ــەی . ٤ ــی دیک ــۆ خەڵکان ــدا ب ــە کۆتایی ــا، ل ــایەتی كڵێس ــی ش ــۆ بابەت ب
ــن. ــاوەڕدار نی ــە ب ــگا ک کۆمەڵ

دەبــێ . ٥ ئێمــە  شــکۆی  خــودا.  شــکۆمەندیی  دەرکەوتنــی  وە 
بێــت.  خــودا  شــکۆی  ڕەنگدانــەوەی 

مەبەســتان ئەوەیــە کــە کەســێک لەبــەر نــاوی خــودا ئەندامــی کڵێســایە، 
ــی  ــی کڵێســایی بەپێ ــی ئێمــە. تەمبێکردن ــەر شــانازی و لووتبەرزی ــەک لەب ن
کتێبــی پیــرۆز یەکێکــی دیکەیــە لــە لــە نیشــانەکانی كڵێســای تەندروســت.





)١٢(

بەقوتابیکردن و گەشەکردن بەپێی کتێبی پیرۆز

یەکێكــی دیکــە لــە نیشــانە گرنگەکانــی كڵێســای تەندروســت، حــەزی زۆر 
ــرۆزدا قســەی  ــی پی ــە کتێب ــە ل ــۆ گەشــەکردنی كڵێســایە؛ گەشــەکردنێک ک ب
لەســەر کــراوە. مەبەســت ئــەو ئەندامانــەن کــە گەشــە دەکــەن، نــەک تەنهــا 

زۆربوونــی ژمــاری ئەندامــەکان. 

ئەمــڕۆ هەندێــک کــەس وا بیــر دەکەنەوە کە کەســێك دەتوانێ بــۆ تەواوی 
ــی گەشــەکردنیش  ــۆ بابەت ــەوە. ب ــی وەك »منداڵێکــی مەســیحی« مبێنێت ژیان
ــەڵ  ــوکەوتی لەگ ــوڕەکان ھەڵس ــە گەرموگ ــۆ قوتابیی ــادە ب ــتێکی زی وەک ش
ــەر  ــە دەکات. ئەگ ــە گەش ــت، کەوات ــدوو بێ ــک زین ــەر دارێ ــت. ئەگ دەکرێ
ئاژەڵێــک زینــدوو بێــت، گەشــە دەکات. زیندووبــوون بــە واتای گەشــەکردنە، 
ــی  ــا کات ــە، ھەت ــەوە چوون ــەرەو پێش ــردن و ب ــای زۆرک ــە وات ــەکردن ب گەش

مــردن دێــت.

پۆڵــس ھیــوای ئــەوە بــوو کۆرنســۆس لــە باوەڕیانــدا گەشــە بکــەن: »زیــاد 
لــە ڕادەی خــۆی شــانازی بــە ڕەنجــی خەڵکییــەوە ناکەیــن، بــەاڵم هیواداریــن 
ــان زۆر  ــنووری خزمەتەکەم ــدا س ــە دەکات، لەنێوتان ــان گەش ــک باوەڕت کاتێ
ــوو  ــە هەم ــا ل ــت« )دووەم کۆرنســۆس ١٠: ١٥(. وە ئەفەســۆس »ب ــر بێ زیات
شــتێکدا گەشــە بکەیــن، لەنــاو ئــەوەی ســەرە، واتــە مەســیح« )ئەفەســۆس ٤: 
١٥؛ ھەروەھــا کۆلۆســی ١: ١٠ و دووەم ســالۆنیکی١: ٣(. پەتــرۆس ئامۆژگاری 
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خوێنەرانــی نامەکــەی دەكات: »وەک ســاوای تــازە لەدایــک بــوو، ئارەزووتــان 
لــە شــیری ڕۆحــی پــاک بێــت، تاکــو بەمــە بــۆ ڕزگاری گەشــە بکــەن« )یەکــەم 

پەتــرۆس ٢: ٢(.

ــن  ــا ھەڵدەخەڵەتێ ــی كڵێس ــەت ئەندام ــوانەکان و تەنان ــە ش ــک ل ھەندێ
کــە ئامــاری بــە ئەنــدام بــووان، لــە ئاوھەڵکێــرشاوان، بەخشــین و ئەندامێتــی 
کەســانی نــوێ بــۆ ئاســانکاری لــە بەڕێوەبەرایەتیــدا الواز بکــەن. گەشــەکردن 
ــەو  ــەوەش ئ ــتپێکراوە. ســەرەڕای ئ ــار و ھەس ــدا دی ــارەی ئەندامەکان ــە ژم ل
گەشــەکردنە لــەوەی کــە نووســەرانی پەیانــی نوێ وەک گەشــەی ڕاســتەقینە 

باســی دەکــەن و خواســتی خودایــە، زۆر کەمــرتە. 

ــەوە  ــە دڵنیایی ــدا گەشــە دەکــەن؟ ب ــە نیعمەت ــاوەڕداران ل ــن ب چــۆن بزانی
ــە  ــەوەی ک ــو وەک ئ ــن وەك ــتییانەوە بزانی ــەو ڕاس ــەی ئ ــە ڕێگ ــن ل ناتوانی
ــە کتێبــی  ــان ل ــان زانیاریی ــن، ی ــەکار دەھێن دڵخۆشــن، زۆر وشــەی ئایینــی ب
ــا  ــۆ كڵێس ــتی زۆر ب ــەوەی خۆشەویس ــەر ئ ــا لەب ــووە. تەنه ــر ب ــرۆز زیات پی
دەردەبــڕن، یــان وای نیشــان دەدەن کــە متانەیــان بــە باوەڕی خۆیــان ھەیە، 
مانــای ئــەوە نییــە کــە گەشــەیان کــردووە. تەنانــەت کاتێــک بــاوەڕداران وا 
دەردەکــەون کــە گەرموگــوڕی و جۆشــیان بــۆ خــودا ھەیــە، ناتوانیــن دڵنیــا 
بیــن لــەوەی کــە خەریکــن گەشــە دەکــەن. لــە ھەمــان کاتــدا، یەکێــک لــە 
گرنگرتیــن نیشــانەكانی گەشــەکردن کــە زۆر چاوپۆشــی لێدەکــرێ، زۆربوونــی 
پیرۆزیێکــە کــە خــۆی لــە خۆڕەتکردنــەوەدا دەبینێتــەوە )یاقــوب ٢: ٢٠- ٢٤؛ 
دووەم پەتــرۆس ١: ٥- ١١(. كڵێســا دەبــێ مەراقــی بــۆ ئــەو جــۆرە پیرۆزییــە 
لــە ژیانــی ئەندامەکانیــدا ھەبێــت. گوێنــەدان بــە پیــرۆزی، وەک گوێنــەدان 
ــتەم  ــە ئەس ــە ب ــک ک ــتبوونی قوتابیگەلێ ــۆی دروس ــە، وە ھ ــە تەمبێکردن ب
ــرۆز  ــتە و ناپی ــوکەوتی ناشایس ــە ھەڵس ــایەک، ک ــە كڵێس ــەن. ل ــە دەک گەش
ــێوەی  ــت. ش ــار دەبێ ــێواو و نادی ــەکان ش ــۆ قوتابیی ــت، ب ــری نەکرێ چاودێ
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ــە ھیچــکات  ــە ک ــرن. وەک باخێک ــە مەســیح بگ ــز ل ــێ ڕێ ــە دەب ــک ک ژیانێ
گیــای بــێ کەڵــک جیــا ناکرێتــەوە و ھیــچ کات شــتێکی بــاش و بــە کەڵــک 

ــدرێ.  ناچێن

لــە  هەیــە  خەڵکــی  گەشــەپێدانی  ئەرکــی  خــوداوە  الی  لــە  كڵێســا 
کۆمەڵگەیەکــی  لــە  بــوون  پیرۆزیــدا  بــەدوای  و  پێگەیشــن  نیعمەتــدا. 
بــاوەڕداری ھاوپەیــان، دەتوانێــت ئامێرێــک لــە دەســتی خــودا لــە پیــرۆزی 
ــە دەکات.  ــووە و گەش ــت ب ــە دروس ــت ک ــۆزانەدا بێ ــتی دڵس و خۆشەویس
دەبــێ توانــای خۆمــان لــە بەڕێوەبردنــی تەمبێکــردن و ھانــدان، قوتابییەتــی 

ــن.  ــش ببەی ــەرەو پێ ب

کاتێــک ســەرنج دەدەینــە ژیانــی كڵێســایەک، گەشــەکردنی ئەندامــەکان لە 
ڕێگــەی جیــاواز دەتوانــێ دەربکەوێــت. لێــرە چەنــد منوونەیــەك دەبینین: 

ــە 	  ــۆ بانگــەوازی کــردن - »ل ــراون ب ــر بانگهێشــت ک ئەندامــی زۆرت
قســەکردن لەســەر ئینجیــل لەگــەڵ دراوســێکەم کــە خەڵکــی 
ــە  ــەوە ك ــە دەکەم ــر لەم ــرت. بی ــژم وەرگ ــە، چێ ــکای التین ئەمری

خــودا بانگــی کــردووم …« 

ئەندامــە 	  لــە  هەیــە  نوێرتیــان  کۆنــەکان ھەســتێکی  ئەندامــە 
گەنجــەکان لــە بەرپرســیاریێتی بــۆ شــایەتیدان و قوتابیەتــی - »بــۆ 

ــە.«  ــی ئێم ــۆ ماڵ ــوارە وەرن ب ــی ئێ نان

ئەندامــە گەنجــەکان لەبەر خۆشەویســتی بەشــداری لە ڕێوڕەســمی 	 
ماتەمــی ئەندامــە بــە تەمەنــەکان دەکــەن - »وەک گەنجێکــی 
تەمــەن ٢٠ ســاڵ، زۆر بــاش بــوو بەڕێــز … و خاتــوو … دڵخۆشــیان 

دامــەوە.« 
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نوێــژی زیاتــر لــە كڵێســا و بنەمــای نوێــژ لەســەر شــایەتی و 	 
ــی  ــەم خوێندن ــوێنی كارەك ــە ش ــن ل ــەت - »م ــی خزم ڕێکەوتەکان
ــاوەڕدار  ــانەی ب ــەو کەس ــۆ ئ ــردووە ب ــت پێک ــرۆزم دەس ــی پی کتێب
ــرێ كڵێســا لەســەر  ــا دەک ــە. ئای ــم ھەی ــک دڵەڕاوکێ ــن و ھەندێ نی

ــکات …«  ــۆ ب ــژم ب ــە نوێ ــەو بابەت ئ

ــە 	  ــە ل ــانێک ک ــەڵ کەس ــل لەگ ــەر ئینجی ــر لەس ــی زۆرت ئەندامێک
دەرەوەی كڵێســان قســە بکــەن. 

خزمــەت 	  پڕۆگرامــی  دانانــی  چاوەڕوانــی  کەمــرت  ئەندامــەکان، 
ــە  ــراوەكان، خۆڕســك ل ــە دان ــەن كڵێســاوە. چاالکیی ــە الی دەکــەن ل
ــن  ــز، م ــەی بەڕێ ــت - »قەش ــت دەبێ ــدا دروس ــوان ئەندامەکان نێ
و ســارا دەمانــەوێ لــە ڕۆژەکانــی کریســمەس بــە مەبەســتی 
مزگێنیــدان چــا و شــیرینی بــە ئافرەتــەکان بدەیــن، ڕای ئێــوە 

ــە؟«.  ــە چیی ــەو بابەت ــەر ئ لەس

ــە: 	  ــە ل ــا بریتیی ــی كڵێس ــی ئەندامەکان ــدی کۆبوونەوەکان تایبەمتەن
ــاە و  ــکرا بــۆ دانپێدانــان بــە گون ــی ئاش ــۆی ئایینــی، مەیل گفتوگ
ــەڵ … ــتی لەگ ــن بەڕاس ــەم، م ــاچ - براک ــاندانی خ ــاوکات نیش ھ

کێشــەم ھەیــە …« 

 	 - خۆبەخشــانە  بەخشــینی  و  بەخشــین  لــە  گەشــەکردن 
بوودجــەی  لــە  دۆالر  پەنجــا  دەتوانیــن  »خۆشەویســتم، چــۆن 
ــی … ــن یارمەت ــەوەی بتوانی ــۆ ئ ــەوە ب ــەم بکەین ــان ک مانگانەکەم

بدەیــن.« 

گەشەکردن لە بەھرەی ڕۆحی. 	 
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ئەندامــەکان لــە کارەکانــی خۆیــان خۆبەخشــانە دادەنێن بــۆ ئەوەی 	 
ــی ســێ جــار پێشــنیاری  ــی كڵێســا بکــەن - »دەتزان ــن خزمەت بتوان
بەرزکردنــەوەی پلــە بــۆ كریــس كــرا، بــەاڵم ھــەر ســێ جــار ڕەتــی 

كــردەوە تاكــو بتوانێــت وەک پیرێــك خزمەتــی كڵێســا بــکات؟«

 	 «  - بکــەن  ڕێنایــی  ھاوســەرەکان خۆبەخشــانە خێزانەکانیــان 
خۆشەویســتم، دەتوانــم چ کارێــک بکــەم کــە ھەســت بکــەی 

زۆرتــر خۆشــم دەوێــی و زیاتــر لێــت تێبگــەم؟« 

بــن - »خۆشەویســتم 	  خێزانــەکان گوێڕایەڵــی  ھاوســەرەکانیان 
ئەمــڕۆ دەتوانــم چ کارێــک بکــەم تاكــو ژیانــت ئاســانرت بکــەم؟«

ــا 	  ــەن - »ب ــر دەک ــان فێ ــاوەڕدا منداڵەکانی ــە ب ــەکان ل ــک و باوک دای
ــی …  ــە واڵت ــە ل ــەی ک ــەو باوەڕداران ــۆ ئ ــن ب ــژ بكەی ئەمشــەو نوێ

ــەن«.  کار دەک

گوناھــی 	  تەمبێکردنــی  بــۆ  یەکگرتــوو  و  گشــتی  خواســتێکی 
ھەیــە.  ئاشــکرا  و  تۆبەنەکــراو 

نەکــردووە، 	  تۆبــەی  کــە  تاوانبــار  کەســێکی  بــۆ  لــەوەی  بــەر 
تەمبێکردنێــک دیــاری بکــرێ؛ لــە کاتــی بابەتەکــە دەرخســتنی 
ئەگــەر  »تکایــە   - بکــرێ  ئــەو  بــۆ  گشــتی  خۆشەویســتییەکی 
پەیامەکــەت پێگەیشــت، دڵخــۆش دەبــم ئەگــەر قســە لەگــەڵ 

یەکــرت بکەیــن.« 

کــە  كڵێســایە  گەشــەکردنی  لــە  وانەیــەک  چەنــد  تەنهــا  ئەوانــە 
ــا  ــدەن. ئای ــۆ ب ــی ب ــاوی و ھەوڵ ــە پێن ــەن ل ــژ بك ــێ نوێ مەســیحییەکان دەب
ــەن؟  ــارەی ئەندامیشــدا گەشــە دەک ــی ژم ــە بابەت كڵێســا تەندروســتەکان، ل
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زیاتریــان بەڵــێ، چونكــە شــایەتی ئــەوان لەســەر ئینجیــل، ســەرنجی خەڵکــی 
ــش  ــارەی ئەندامی ــتە، ژم ــە پێویس ــن ک ــت وا دانێی ــەاڵم نابێ ــێت. ب ڕادەکێش
زیــاد بــکات. جــاری وا هەیــە خــودا مەبەســتی دیکــەی ھەیــە، بــۆ منوونــە 
بــۆ خۆڕاگــری بانگیــان دەکات. ســەرنجی ئێمــە دەبــێ لەســەر وەفــاداری و 

ــەوە. ــی مبێنێت ــەکردنی ئایین گەش

ھــۆی ئــەو جــۆرە گەشــەیە چییــە؟ وتاردانــی ڕوون و ئاشــکرا بەپێــی کتێبی 
پیــرۆز، یەزدانناســی بەپێــی کتێبــی پیــرۆز، ئینجیــل یــان مزگێنــی لــە ناوەندی 
ــرۆز،  ــی پی ــی کتێب ــەکان بەپێ ــی مرۆڤ ــە گۆڕان ــن ل ــت. تتێگەیش ــا بێ كڵێس

مزگێنــی، ئەندامێتــی، تەمبێکــردن و ڕابەرایەتــی كڵێســا!

بــەاڵم ئەگــەر كڵێســا شــوێنێکە کــە تەنهــا بیرۆکــەی شــوان فێــر دەکرێــت؛ 
ــر پرســیار؛ ئینجیــل کاڵ  ــە ژێ ــەوەی پەرســتش بکــرێ، دەچێت ــر ل خــودا زۆرت
ــا  ــێ مان ــا ب ــی كڵێس ــت؛ ئەندامێتی ــدا دەچێ ــە الڕێ ــی ب ــەوە و مزگێن دەبێت
دەبێــت؛ ڕێپێــدراو دەبێــت کــە یــەک کەســایەتی جیھانــی لــە شــواندا گەشــە 
بــکات؛ کەواتــە زۆر بــە دەگمــەن دەتوانــی چاوەڕوانــی کۆمەڵێکــی یەکگرتوو 

و پیرۆزکــراو بینــن. ئــەو جــۆرە کڵێســایانە خــودا شــكۆدار ناكــەن. 

ــۆ  ــن ب ــی خەریکــی گەشــە کردن ــن ئەندامەکان کاتێــک كڵێســایەک دەبینی
ئــەوەی وەک مەســیح بــن، کــێ بــەرز ڕادەگیرێــت؟ خــودا، بــەو شــێوەیەی 
پۆڵــس گوتــی »بــەاڵم خــودا بــوو گەشــەی پێکــرد. ئیــرت نــە تۆوچێــن گرنگــە 
و نــە ئاودێــر، بەڵکــو تەنهــا خــودا گرنگــە کــە گەشــەی پــێ دەکات« )یەکــەم 

ــۆس ٣: ٦- ٧؛ ٢: ١٩(.  کۆرنس

ــاوەڕداران بــوو،  ــە ب ــۆ گروپێــک ل ــە نامەکــەی کــە ب ھەروەھــا پەتــرۆس ل
ــینی عیســای  ــەت و ناس ــە نیعم ــو ل ــت »بەڵک ــام دەگەیەنێ ــە ئەنج ــا ب ئەوھ
مەســیحی ڕزگارکــەر و گەورەمانــدا گەشــە بکەن. شــکۆی ئێســتا و هەتاهەتایە 
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بــۆ ئــەوە. ئامیــن« )دووەم پەتــرۆس ٣: ١٨(. لەوانەیــە وا بیــر بکەنــەوە کــە 
گەشــەکردنی ئێمــە بــۆ خۆمــان شــکۆمەندی دەھێنێــت. بــەاڵم پەترۆس باشــرت 
دەیزانــی »بــا لەنێــو بێباوەڕانــدا ڕەوشــتتان بــاش بێت، تاکــو کاتێــک بوختانتان 
ــا ئێــوە بــەدکارن، کــردەوە چاکەکانتــان ببینــن و لــە ڕۆژی  پــێ دەکــەن گوای
ــرۆس ٢:  ــەم پەت ــەن« )یەک ــکۆداری بک ــەوان ش ــوداش ئ ــەرکردنەوەی خ بەس
ــان  ــە هەم ــەوە »ب ــر دێت ــای بەبی ــەکانی عیس ــی قس ــرۆس بەڕوون ١٢(. پەت
شــێوە، بــا ئێــوەش ڕووناکیتــان بــۆ خەڵــک بدرەوشــێتەوە، تاکــو کــردارە 
ــا! بەڵکــو »ستایشــی  ــوەش پەرســتش بکــەن؟ ن ــو ئێ ــن« تاك باشــەکانتان ببین
باوکتــان بکــەن کــە لــە ئاســانە« )مەتــا ٥: ١٦(. ھەوڵــدان بــۆ پێشــکەوتنی 
ــە نیشــانەکانی  ــە ل ــوون و گەشــەکردنی مەســیحی یەکێكــی دیکەی بەقوتابیب

كڵێســای تەندروســت.





)١٣(

ڕابەرایەتیی كڵێسا بەپێی کتێبی پیرۆز

ــە  ــن ک ــا کۆمەڵێک ــا كڵێس ــە؟ ئای ــت چۆن ــای تەندروس ــی كڵێس ڕابەرایەتی
ھــەوڵ دەدەن لــە وتــاری وەفــادار و ڕاســتگۆی ئینجیــل دڵنیــا ببنــەوە؟ بەڵــێ 
)گەالتیــا ١(. ئایــا خزمەتــکارەکان منوونــەی خزمەتــن لــە کارەکانــی كڵێســادا؟ 
بەڵــێ )کــردار ٦(. ئایــا شــوانی كڵێســا بــە وەفادارییــەوە بــە وشــەکانی خــودا 
وتــار دەدات؟ بەڵــێ )دووەم تیمۆســاوس ٤(. بــەاڵم کتێبــی پیــرۆز دیارییەکــی 
دەدات  یارمەتیــان  کــە  دەبەخشــێت  كڵێســا  بــە  ڕابەرایەتــی  دیکــەی 

تەندروســت بیــن؛ پلــەی پیــران. 

بــە دڵنیاییــەوە دەتوانیــن شــتی زۆر بــە ســوود لــە کتێبــی پیــرۆزدا لەســەر 
ــە  ــک بخەم ــەوێ تیش ــدا دەم ــەڵ ئەوەش ــەوە، لەگ ــا بدۆزین ــەری كڵێس ڕاب
ســەر بابەتــی پیــر؛ بــە پەرۆشــم بــۆ زۆربــەی كڵێســاکان کــە نازانــن چ 
کەموکوڕییەکیــان ھەیــە. وەک شــوانێک، نوێــژ دەكــەم مەســیح پیاوانێــک لــە 
كڵێســاکان دابنێــت کــە بەھــرەی ڕۆحــی و پیشــەی شــوانایەتییان نیشــاندەری 
ئــەوە بێــت کــە خــودا بانگــی کــردوون کــە ڕابــەری كڵێســا بــن. دەشــێ خــودا 

ژمارەیەکــی زۆر لــەو پیاوانــە ئامــادە بــکات! 

ــی  ــی و دانای ــایەتی منوونەی ــە کەس ــا ب ــە كڵێس ــک ل ــودا، پیاوێ ــەر خ ئەگ
شــوانایەتی و بەھــرەی فێرکــردن بەھرەمەنــد کردبــێ و ئەگــەر كڵێســاش لــە 
دوای نوێژکــردن، بەھرەکانــی ئــەو پیــاوەی بــۆ دەربکەوێــت؛ کەواتــە دەبــێ 

ــت.  ــر ھەڵبژێردرێ وەک پی
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لــە )کــردار ٦(دا، كڵێســای گەنــج لــە ئورشــەلیم بــۆ دابەشــکردنی خــواردن 
لەنێــوان بێوەژنەکانــدا تووشــی کێشــە بــوو. ئــەو كاتــە نێردراوەکانــی 
ــی  ــو چاودێرییەک ــرن تاك ــك ھەڵبژێ ــد پیاوێ ــە چەن ــرد ك ــگ ک ــایان بان كڵێس
ــردراوان  ــە نێ ــە. کەوات ــکردنی خواردنەک ــەر دابەش ــت لەس ــرتیان ھەبێ باش
بڕیاریــان دا ئــەو بەرپرســیاریێتی تایبەتــە بــەو کەســانە بســپێرن تاكــو 
بتوانــن »ئێمــەش خۆمــان تەرخــان دەکەیــن بــۆ نوێژکــردن و بــۆ خزمەتــی 

ــردار ٦: ٤(.  ــودا«« )ک ــی خ ــی پەیام ڕاگەیاندن

کەواتــە، بــە کورتــی و دەردەکەوێــت کــە ئــەوە دابەشــکردنی کارە لەنێــوان 
خزمەتــكار و پیرانــدا کــە بەشــەکانی دیکــەی پەیانــی نوێــش پەرەیــان پــێ 
ــی  ــژ و فێرکردن ــۆ نوێ ــان ب ــی خۆی ــەت کات ــێوەیەکی تایب ــە ش ــران ب داوە. پی
ــكارەكان وا دەکــەن  ــە کاتێکــدا خزمەت ــۆ كڵێســا تەرخــان دەکــەن، ل وشــە ب
کارەکانــی كڵێســا بــە دروســتی بــەرەو پێــش بچــن. ئــەی كڵێســاکان، دەزانــن 
خــودا چ بەھرەیەکــی پــێ بەخشــیون؟ لەڕاســتیدا خــودا دەفەرموێــت: 
ــوە خەریکــی  ــۆ ئێ ــە ب ــرم ک ــوە ھەڵدەبژێ ــوان ئێ ــک لەنێ ــد پیاوێ »مــن چەن

ــان دەکــەن«.  ــارەی مــن فێرت ــن و لەب نوێژكردن

هەمــوو كڵێســاکان کەســانێکیان ھەیــە کــە دیایکــراون تاكــو ئیــش و کاری 
ڕابەرایەتــی بکــەن، تەنانــەت ئەگــەر ئــەو کەســانە بــە نازنــاوی دیکــەی وەک 
خزمەتــكار یــان بەرپــرس ناونرابــن. ســێ نازنــاو کــە پەیانــی نــوێ بــۆ ئــەو 
ــر، پیــر،  ــە: چاودێ پلەیــە کــە لــە جیاتــی یەکــرت بــەکار دەھێرێــن، بریتیــە ل
شــوان )قەشــە(. ئــەو ســێ نازنــاوە بــۆ ھەمــان پیــاوەکان بــەکار ھێــراوە، بــۆ 

منوونــە بڕوانــە )کــرداری نێــردراوان ٢٠: ١٧؛ ٢٠: ٢٨(.  

کاتێــک ئەندامــی كڵێســا ئینجیلییــەكان گوێیــان لــە وشــەی »پیــران« 
ــەوەش  ــەرەڕای ئ ــەوە. س ــبیتێریەنa دەکەن ــە پرێس ــر ل ــان بی ــێ، زۆربەی دەب

 Prebyterian  . a
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یەکەمیــن کۆمەڵــە كڵێســاکانی ســەدەی شــازدە دەیانگــوت کــە پیــر یەکێــک 
ــکار و قەشــە.  ــوێ، وەکــو خزمەت ــی ن ــە پلەکانــی كڵێســاکانی پەیان ــووە ل ب
پیــر ھەروەھــا لــە كڵێســاکانی باپتیســتی ئەمریکــی لــە ســەدەی ھــەژدە و 
ــە ســاڵی ١٨٤٦ )دەبلیــو بــی جانســن(،  نۆزدەیەمــدا دەبیــران. ل ڕاســتیدا ل
ئەمریــکا،  باشــووری  باپتیســتی  كڵێســاکانی  گشــتی  ڕابــەری  یەکەمیــن 
ــاکان  ــەواوی كڵێس ــە ت ــی ک ــت نووس ــاکانی باپتیس ــۆ كڵێس ــدا ب ــە نامەیەک ل
ــوو  ــک ب ــەو کارە بابەتێ ــی ئ ــن، ئەنجام ــەکار بھێن ــران ب ــە پی ــک ل کۆمەڵێ

ــرۆز.  ــی پی ــرەی کتێب بەگوێ

ــەی  ــۆ پل ــەت ب ــەر دوو باب ــبیتێریەن لەس ــت و پرێس ــاکانی باپتیس كڵێس
پیــر جیــاوازی بیروڕایــان ھەیــە )هەرچەنــدە مــن پێموایــە ئــەم بابەتــە ئــەو 
ــن(.  ــبیتێریەن نی ــان پرێس ــت ی ــەربە باپتیس ــە س ــەوە ک ــانەش دەگرێت کەس
یەکەمیــن و ســەرەکیرتین بابــەت ئەوەیــە کــە ئێمــە کــە كڵێســای باپتیســتین، 
گوێڕایەڵــی  بڕیــاری کۆمەڵــی كڵێســاین. باوەڕمــان ھەیــە كــە کتێبــی پیــرۆز 
فێــری بابەتــە جیاوازەکامنــان دەکات، ئــەوە کۆمەڵــی كڵێســان کــە وەک 
گروپێــک بڕیــار دەدەن، نــەک پیرانــی كڵێســا، یــان کەســانی دەرەوەی 
جەســتەی كڵێســا. کاتێــک عیســا لەســەر بەرەنگاربوونــەوە لەگــەڵ برایەکــی 
تاوانبــار قوتابییەکانــی فێــری دەکات، پێیــان دەفەرموێــت تــەواوی کۆمەڵــی 
كڵێســا، دواییــن دادوەر بــۆ ئــەو برادەرەیــە، نــە پیــر و نــە قەشــەی گــەورە و 
نــە پــاپ، وە نــە کۆمەڵــی كڵێســاکان و نــە نوێنەرانــی كڵێســاکان )مەتــا ١٨: 
ــکار  ــردراوەکان دەیانویســت هەندێــک کــەس وەکــو خزمەت ١٧(. کاتێــک نێ
دەستنیشــان بکــەن، بــەو شــێوەیەی گومتــان، بڕیاریــان بــۆ کۆمەڵــی كڵێســا 

بەجێهێشــت. 

ــان  ــان ھەم ــەڵ ی ــەوە کۆم ــت ئ ــدا وا دەردەکەوێ ــی پۆڵسیش ــە نامەکان ل
گەلــی كڵێســان کــە بڕیــاری کۆتایــی دەدەن. لە )یەکــەم کۆرنســۆس ٥(، پۆڵس 
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شــوان و پیــر و خزمەتــكارەكان سەرزەنشــت نــاکات کــە لــە گوناھــی پیاوێــک 
خۆشــبوونە، بەڵکــو خەڵکەکــە سەرزەنشــت دەکات. لــە )دووەم کۆرنســۆس 
ــی  ــۆ بەقوتابیکردن ــان ب ــە زۆربەی ــک ک ــۆ کارێ ــاژە دەکات ب ــس ئام ٢(دا، پۆڵ
ــا ١( دا، بــە خەڵکەکــە دەڵــێ کــە  ــە )گەالتی ــان. ل کەســە گوناهبارەکــە کردی
ــە  ــووە. پۆڵــس ل ــان لێب ــەکان کــە گوێی ــە ھەڵ حوکــم بــدەن لەســەر فێرکردن
)دووەم تیمۆســاوس ٤(دا نــەک تەنهــا مامۆســتایانی درۆزن سەرزەنشــت 
ــن  ــۆ گوێگرت ــەو کەســانەش سەرزەنشــت دەکات كــە ب دەکات، ھەروەھــا ئ
لــەم شــتانە پارەیــان دەدا. پیــران ڕابەرایەتــی دەکــەن، بــەاڵم بەپێی پێویســت 
و بــە گوێــرەی کتێبــی پیــرۆز، لــە ســنورێک کــە خەڵکەکــە دیارییــان کــردووە. 
ــەوە  ــی ئ ــت بەپێ ــەی باپتیســت دەبێ ــران و ئەنجومــەن و کۆمیت ــە، پی کەوات

بجوڵێنــەوە کــە ئەندامانــی كڵێســا لەســەری هــاوڕان. 

دووەم، ئــەوەی کــە كڵێســاکانی باپتیســت و پرێســبیتێریەن لەســەر یاســا 
ــر بەهــۆی  ــە، زیات ــان ھەی ــران بۆچوونــی جیاوازی و بەرپرســیاریێتییەکانی پی
ــۆ تیمۆساوســی  ــەو بەشــەی قســەکانی پۆڵــس کــە ب ــاوازە ل تێگەیشــتنی جی
ــایانی  ــەن، ش ــا بەڕێوەدەب ــی کڵێس ــە باش ــە ب ــەی ک ــەو پیران ــیوە: »ئ نووس
ــە وتــاردان و فێرکردنــی وشــەی  ڕێزێکــی دووقاتــن، بــە تایبــەت ئەوانــەی ل
خــودا مانــدوو دەبــن« )یەکــەم تیمۆســاوس ٥: ١٧(. پرێســبیتێریەنەکان 
ــت -  ــەش پێکدەھێنێ ــە دوو ب ــران ل ــە پی ــەو ئایەت ــە ئ ــەن ک ــی تێدەگ وا لێ
ئەوانــەی كڵێســا بەرێــوە دەبــەن و ئەوانــەی کــە بەشــی فێرکردنیــان 
بەدەســتە. باپتیســتیەکان ئــەو شــێوە دابەشــکردنە فەرمییەیــان قبــوڵ نییــە، 
ــە  ــنیار دەکات ک ــە پێش ــەو بابەت ــەن ئ ــی تێدەگ ــێوەیەی لێ ــەو ش ــەاڵم ب ب
لەنێــوان پیــران کەســانێک ھــەن کــە لــە بــواری کــرداری، زۆرتــر کاری وتــار و 
فێرکــردن دەکــەن. لەگــەڵ ئەوەشــدا پۆڵــس پێشــرت لــەو نامەیــەدا بــە ڕوونــی 
بــە تیمۆســاوس دەڵێــت کــە مەرجــی ســەرەکی بــۆ ڕابەرایەتــی ئەوەیــە کــە 
»بتوانــێ خەڵــک فێــر بــکات« )یەکــەم تیمۆســاوس ٣: ٢؛ تیتــۆس ١: ٩(. 
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کەواتــە باپتیســتیەکان دامەزراندنــی پیرانێــک کــە توانــای فێرکردنــی کتێبــی 
ــن.  ــە شــیاو نازان ــە ب ــان نیی پیرۆزی

شــتێک کــە كڵێســاکانی باپتیســت و پرێســبیتەریەن لە ســەدەی ھــەژدە زۆر 
جــار لەگەڵــی ھاوڕابــوون، ئــەوە بــوو کــە لــە تــەواوی كڵێســاکانی ناوخۆیــی 
دەبێــت کۆمەڵێــک لــە پیــران ھەبێــت. پەیانــی نــوێ ھیــچ کات پێشــنیاری 
ژمارەیەکــی دیاریکــراو لــە ڕابــەران نــاكات بــۆ کۆمەڵێکــی تایبــەت، بــەاڵم بــە 
شــێوەیەکی ڕوون و بــە ڕێکــی ئامــاژە بــە »ڕابــەران«ی كڵێســا بــە کــۆ دەکات 

)کــردار ١٤: ٢٣؛ ١٦: ٤؛ ٢٠: ١٧؛ ٢١: ١٨؛ تیتــۆس ١: ٥؛ یاقــوب ٥: ١٤(. 

ئەمــڕۆ نــەك تەنهــا زۆربــەی كڵێســاکانی باپتیســت ئــەو بابەتەیــان قبــوڵ 
کــردووە، بەڵکــو زۆرینــەی كڵێســاکانی دەســتە و گروپەکانــی دیکــە و 
كڵێســا ئازاده کانیــش ڕۆژ لــەدوای ڕۆژ زیاتــر بەپێــی کتێبــی پیــرۆز دان بــەو 

ــن.  ــەدا ده نێ بیرۆکەی

ژمارەیەکــی زۆری پیــران بــە ئــەو واتایــە نییــە شــوانەکان ئەرکێکــی 
دیاریکراویــان نییــە. ســەرچاوەیەکی زۆر لەســەر وتــاردان و وتاربێــژ لــە 
ــۆ  ــە. ب ــی كڵێســا نیی ــی کۆمەڵ ــۆ ھەمــوو پیران ــە ب ــە ک ــدا ھەی ــی نوێ پەیان
ــە  ــاری ده دا ک ــک وت ــا جۆرێ ــە تەنھ ــە کۆرنســۆس ب ــس خــۆی ل ــە، پۆڵ منوون
ــدات  ــاره  ب ــەو وت ــی وەک ئ ــا نەیدەتوان ــوو نەب ــەر لێھات ــک ئەگ ــچ پیرێ ھی
)کــردار ١٨: ٥؛ یەکــەم کۆرنســۆس ٩: ١٤؛ یەکــەم تیمۆســاوس ٤: ١٣؛ ٥: 
١٧(. ھەروەھــا پێدەچێــت کــە وتاربێــژەکان بــۆ شــوێنی دیکــە ڕۆیشــتوون 
ــە  ــا١٠: ١٤-١٥(، ل ــاردان ئەشــکرا بکــەن )ڕۆم ــە وت ــه وه ی مەبەســت ل ــۆ ئ ب
کاتێکــدا وا دەردەکەوێــت كــه  ڕابــەرەکان لەنێــوان کۆمەڵــدا نیشــتەجێ بــوون 

)تیتــۆس ١: ٥(. 

ــودا  ــەی خ ــە وش ــک ک ــی ڕێکوپێ ــادار وەک دەنگێک ــی وه ف مزگێنیدەرێک
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ڕادەگەیه نێــت، لەوانەیــە وا تێبــگات كــه  کۆمەڵــی كڵێســا و پیرەکانــی، 
ــایەنی  ــەت« ش ــە تایب ــەن و »ب ــەڵ دەک ــەی لەگ ــەی ســەروتر مامەڵ وەک پل

ڕێزلێنانــی دووھێندەیــه  )یه کــەم تیمۆســاوس ٥: ١٧(. 

پێشــینەی كه ســیی مــن وەک شــوانێک، ســوودمەندبوون لــە کتێبــی 
دەکات.  مســۆگەر  شــوانایه تی  بەرپرســیاریێتی  دابەشــکردنی  لــە  پیــرۆز 
ــانی  ــۆ كه س ــه  ب ــی بناغەی ــای ناوخۆی ــە كڵێس ــوانایه تی ل ــیاریێتی ش بەرپرس

ــدا.  ــان کۆمەڵ ــە ھەم ــە ل دیک

بڕیارەکانــی ســەبارەت بــە كڵێســایە، بــەاڵم پێویســتی بــە ئــاگاداری تەواوی 
ئەندامــەکان نییــە، ناکــرێ تەنهــا لەســەر شــانی شــوان بێــت، بەڵکــو دەبــێ 
ــەاڵم  ــەو کارە قورســە، ب ــە ئ ــران بێــت. جــاری وای لەســەر شــانی ھەمــوو پی
ــڵ دەکات،  ــه واو و كام ــوان ت ــی ش ــەو کارە بەرھەم ــە. ئ ــی زۆری ھەی کەڵک
کەموکوڕییەکانــی پــڕ دەکاتــەوە و تەواوکــەری دادوەرییەکەیه تــی. ئــەو کارە 
پاڵپشــتییە بــۆ بڕیــارە كان، یارمەتــی دەدات بــۆ یەکگرتــن و پیــران لــە ڕەخنــە 
ــی  ــە ڕابەرایەت ــەوەی ک ــۆی ئ ــە ھ ــەوە. دەبێت ــاڕەوا دوور دەخات ــی ن و گلەی
قووڵــرت و بەردەوامــرت بێــت و رێگــە بــە پێگەیشــتنی کۆمــەڵ دەدات. كڵێســا 
ھــان دەدات بەرپرســیاریێتی زۆرتــری بــۆ ڕۆحیبوونــی خــۆی ھەبێــت و 

ــەوە.  ــە فەرمانبەرانی ــت ب ــت بێ ــرت په یوه س ــا دەدات کەم ــی كڵێس یارمەت

ئــەو ژمــاره  زۆرە لــه  ڕابــەران، لــەم کاتــەدا لــە نێــو كڵێســاکانی باپتیســت 
نامۆیــە، بــەاڵم حــەز بــۆ ھەبوونــی لــە كڵێســاکانی باپتیســت و كڵێســاکانی 
دیکــە بــەرەو گەشــەکردنە. كڵێســاکانی پەیانــی نــوێ پێویســتیان پێــی 

ــە.  ــی ھەی ــتیان پێ ــە پێویس ــتاش ئێم ــوو، ئێس هه ب

لەگــەڵ  پیــران  لێیــە  حەزیــان  هاوچەرخــەکان  كڵێســا  لــە  زۆرێــک 
ــی  ــش پلەیەک ــەن. خزمەتکاری ــەڵ بک ــەران تێک ــان فەرمانب ــکارەکان ی خزمەت
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كڵێســاییە، کــە لــە )کــردار ٦(دا بینیــان. لــە کاتێکــدا جیاکردنــەوەی تــەواو 
و ورد لەنێــوان ئــەو دوو پلەیــە لــە كڵێســادا قورســە، بــەاڵم خزمەتــکارەکان 
بــە گشــتی گرنگــی بــە کارە کردەییەکانــی كڵێســا دەدەن: بەڕێوەبــردن، 
دابینکردنــی پێداویســتی و گرنگیــدان بــە پێداویســتییە جەســتەییەکانی 
ــان  ــەی كڵێســاکان، خزمەتکارەکانی ــە زۆرب ــەدا ل ــەم کات ــی کڵێســا. ل ئەندامان
بــە ھەڵــە ڕۆڵــی ئایینــی و رۆحییــان ھەیــە؛ یــان بــە تــەواوی ئەرکــی ئــەوان 
بــە ته نهــا کەســێک دەدرێــت، کــە ئەویــش قەشــەکەیە. بــۆ كڵێســا بەســوودە 

ــەوە.  ــا بکات ــرت جی ــە یەک ــکارەکان ل ــران و خزمەت ــی پی ــارە ڕۆڵ ــە دووب ک

ــوانێک  ــن وەک ش ــە م ــرۆز ک ــی پی ــی کتێب ــا بەپێ ــی کڵیس ــی پیریەت ئەرک
ھەمــە - مــن ڕابــەری ســەرەکیم کــە وتــار دەدەم. بــەاڵم لەگــەڵ چاکســازی 
كڵێســا لەگــەڵ گروپێــک لــە ڕابــەران کار دەکــەم. ھەندێکیــان فەرمانبــەری 
كڵێســان، بــەاڵم زۆربەیــان فەرمانبــەر نیــن. پێکــەوە کــۆ دەبینــەوە بــۆ 
ــۆ  ــوێ ب ــنیاری ن ــن و پێش ــۆ بکەی ــن، گفتوگ ــژ بکەی ــەردەوام نوێ ــەوەی ب ئ
ــە  ــە ل ــە ک ــن. زۆر قورس ــا دەکەی ــوو كڵێس ــرە هەم ــکارەکان و و بگ خزمەت
وشــەدا بڵێــم ئــەو کەســانە چەنــدە مــن و تــەواوی خەڵکــی كڵێســایان بــە 
دابەشــکردنی ئــەرک و مافــەکان لــە خزمەتــی شــوانایه تیدا، خۆشویســتووە. 

ــە.  ــەو ھاوکاران ــۆ ئ ــه م ب ــودا ده ك ــی خ ــوو کات سوپاس ھەم

ــە  ــرۆز ک ــی پی ــی کتێب ــە به پێ ــا بیرۆکەیەک ــەری كڵێس ــە ڕاب ــە ک ڕوون
بەھــای کردەیــی ھەیــە. ئەگــەر لــە كڵێســای ئێمــە پەیــڕەو بکــرێ، هه تــا 
ڕادەیەکــی زۆر یارمەتــی شــوانەکان دەدات؛ لــە ڕێگــەی ھەڵگرتنــی 
ئــەرک لەســەر شــانی ئــەوان و تەنانــەت لــە ڕێگــەی ھەڵگرتنــی 
زۆرداری وردی ئــەوان لەســەر كڵێســاکەیان. وێــڕای ئەمــەش، چۆنیەتــی 
کەســایەتی کــە پۆڵــس بــۆ ڕابەرانــی دانــاوە، جگــە لــە توانــای فێرکــردن، 
تــەواوی ئــاكاری تاکەکەســین کــە دەبێــت ھــەر باوه ڕدارێــك ھەوڵیــان 
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ــۆس ١(. ســەملاندنی کەســانێکی  ــەم تیمۆســاوس ٣، تیت ــدات )یەک ــۆ ب ب
دیاریکــراو و تایبــەت بــۆ ئــەوە ببنــە منوونــە بــۆ کەســانی دیکــە، 
ــە  ــی دیکــە، ب ــۆ باوه ڕداران ــی دەدات کــە ســەرچاوه یه ک بێــت ب یارمەت
تایبەتــی بــۆ پیــاوەکان. بەڕاســتی ناســاندنی ئەندامــی خودانــاس و دانــا 
ــە نیشــانەکانی  ــه  ل ــۆ ڕابەرایه تــی، یەکێكــی دیکەی ــە ب و جێگــەی متان

كڵێســای تەندروســت. 



دەرەنجام

تاقیکردنەوەی کردەیی

ــەوان  ــەوەی ئ ــەر ئ ــم، لەب ــایە بەجێبهێڵ ــەم كڵێس ــتوومە ئ ــار ویس زۆر ج
ــانی  ــی کەس ــاە، خزمەتکردن ــەڵ گون ــەوە لەگ ــەر ڕووبەڕووبوون ــا لەس تەنه
دیکــە قســە دەکــەن؛ خەڵکــی مــن بــە بەرپرســیاری هەمــوو شــتێک دەزانــن 
ــی  ــە ڕابەران ــک ل ــە یەکێ ــە ک ــارن. زۆر نیی ــان گوناهب ــە خۆی ــانێک ک - کەس

ــم.  ــی گوت ــەوەی پێ كڵێســاکەم ئ

درێــژەی بــە قســەکەی دا و گوتــی: بــەاڵم پاشــان تێگەیشــتم کــە تــەواوی 
ئــەو شــتانە ڕاســن، چونکــە مــن ھێشــتا گوناهبــارم و حــەز دەکــەم لــە گونــاە 
ــم،  ــدەری ب ــە وەاڵم ــێکە ک ــە کەس ــتم ب ــەو کارە پێویس ــۆ ئ ــت. ب ڕزگارم بێ
منوونــە بــم لــە ژیانیــدا، ھەروەھــا پێویســت بــە ئــاگاداری و خۆشەویســتی و 
گرنگــی پێــدان ده كات. ھەرچەنــدە جه ســته م ڕقــی لــەو شــتانەیە. بەشــێک 
لــە ھەســتم دەیــەوێ لــە خێزانــم جیــا ببمــەوە و هیــچ بەرپرســیاریێتیەکم بۆ 
منداڵەکانــم نەبێــت، بــەاڵم خــودا بەخشــین و ئــاگاداری خــۆی لــە ڕێگــەی 

كڵێســا پــێ نیشــاندام. 

ــایەتی  ــر کەس ــت زیات ــا دێ ــە هەت ــایەکە ک ــت، كڵێس ــای تەندروس كڵێس
ــه وه؛  ــگ دەدات ــووە، ڕەن ــەکانیدا دەرکەوت ــاو وش ــێوه یه ی لەن ــه و ش ــودا ب خ
ــەن  ــە درێژخای ــە وتارەک ــە. لەوانەی ــەوە ھەمــوو کات ئاســان نیی ــان ئ بێگوم
بێــت، چاوەڕوانــی و داخــوازی خەڵــک لــە ئێــوە زۆر بێــت، قســەکردن 
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لەســەر گونــاە بــۆ ھەندێــک زۆر و چەندبــارە بێــت. جــاری وا هه یــە 
ھەســت دەکەیــن دەوروپشــتان خۆیــان لــە ژیانــی ئێمــەدا هەڵدەقورتێنــن. 
بــەاڵم کلیلەوشــەکە لێــرەدا بریتییــە لــە »زیاتــر«. ئەگــەر ئێمــە هەتــا دێــت 
ــوڵ  ــەوە قب ــن ئ ــەوە، دەتوانی ــگ بدات ــدا ڕە ن ــان تێ ــر کەســایەتی خودام زیات
ــودا  ــایەتی خ ــدا، کەس ــی و گروپ ــی تاکه كه س ــە ژیان ــەر ل ــە ئەگ ــن ک بکەی
نیشــان نەدرێــت، ئــەوا دەبێــت پەڵەیــه ك لەســەر ئاوێنەکــە بیســڕینەوە، یــان 

ــەوە.  ــت ڕاســت بکرێت ــە دەبێ ــە ک ــەدا هەی ــە ئاوێنەک ــەک ل ناڕێکیی

ــه وه ی  ــۆ ئ ــردووە ب ــگ ک ــەی بان ــدا ئێم ــی خۆی ــە و باش ــە چاک ــودا ل خ
ــدا خۆشەویســتی و  ــە کاتێک ــت، ل ــی مەســیحیان ھەبێ ــرت ژیان ــەڵ یەک لەگ
گرنگیدانــی دووالیەنەمــان، خۆشەویســتی و گرنگیدانــی خــودا تێانــدا ڕەنگ 
بداتــەوە. پەیوەنــدی لــەم جیهانــەدا، پەیــان و پەیوەســتبوون دەگرێتــە خــۆ. 
بەدڵنیاییــەوە ئــەو پەیــان و بەڵێنانــە لــە كڵێســادا کەمــرت نییــه  لــە جیهــان. 
ــا و  ــی تەنه ــە دوورگەیەک ــە ل ــی ئێم ــەکردنی ڕۆح ــە گەش ــەوێ ک ــودا نای خ

دوور بێــت، بەڵکــو لەگــەڵ و لــە ڕێگــەی یەکــرتەوە بێــت. 

ئایــا بــۆ كڵێســای تەندروســت خۆشــی واتــای ھەیــە؟ بەڵــێ ھەیەتــی! ئــەو 
خۆشــییە لــە گۆڕانــی ڕاســتەقینەی مرۆڤەکانــدا دێــت، خۆشــی لــە پچڕانــی 
زنجیــرەکان، خۆشــی لــە بەشــداری پــڕ واتــا و بەســوود و یەکگرتوویــی 
ــک  ــت، بەڵکــو یەکگرتنێ ــی خــۆی ناوێ ــە ماف ــەک ک ڕاســتەقینە، یەکگرتوویی
ــەم  ــە ھ ــتییەک ک ــی خۆشەویس ــدا. خۆش ــکۆداری ھاوبەش ــە ڕزگاری و ش ل
دەدرێــت و ھــەم وەردەگیرێــت. ســەرتر لــە ھەمــوو دانــاكان لــە »لــە 
ــۆ ھەمــان  ــۆ شــکۆیەک ب ــە شــکۆیەک ب وێنەدانــەوەی شــکۆی خــودا« و »ل

وێنــە دەگۆڕدرێیــن« )دووەم کۆرنســۆس ٢: ١٨(. 

لــە ســێیەم ڕاســپارده  لــه  ده  ڕاســپارده كەی موســا  )دەرچــوون ٢٠: ٧، 
دواوتــار ٥: ١٨(، خــودا ھۆشــیاری بــە گەلــی خــۆی دەدات کــە نــاوی ئــەو بــۆ 



145

شــتی پــووچ بەکارنەھێنــن. مەبەســتی خــودا ئــەوە نەبــوو کــە تەنهــا خۆمــان 
لــە قســەی ناشــیرین و نەشــیاو بــەدوور بگریــن، بەڵکــو مەبەســتی ئــەوەش 
بــوو کــە نــاوی ئــەو بــە پووچــی لەســەر خۆمــان دانەنێیــن، واتــە لەڕێگــەی 
ژیامنانــەوە قســەی ناڕاســت و نــاڕەوا دەربــارەی ئــەو نەکەیــن. ئــەم فەرمانــە 

بــۆ هەمــوو کڵێســایە و هەموومــان دەگرێتــەوە.

ــتھێنانی  ــە بەدەس ــە ھەڵ ــە ب ــن. ئێم ــاکان نەخۆش ــەی كڵێس ــڕۆ زۆرب ئەم
خۆپەرســتانە، بــە گەشــەکردنی ڕۆحــی و ئایینــی دەزانیــن. بــە ھەڵــە 
ــی  ــە وەرگرتن ــن. ئێم ــە شــکۆداری ڕاســتی دەزانی ــا ھەســت و ســۆز، ب تەنه
ســامانی جیهــان لەبــری قبوڵکردنــی خودایــی دادەنێیــن، قبوڵکردنێــک کــە بە 
گشــتی بــە ژیانێــک دەدرێــت کــە دەبێتــە هــۆی بەرهەڵســتی دنیایــی. بــە 
ــه   ــادەن ب ــاره  زۆربــەی كڵێســاکان گرنگــی ن ــە ئامــار، وا دی چاوپۆشــیکردن ل
نیشــانەکانی کتێبــی پیــرۆز کــە نیشــانەکانی پێویســتی ژیــان و ســەرەکین بــۆ 

ــاکان.  ــەی كڵێس ــاوازی و گەش جی

تەندروســتی و ســەالمەتیی كڵێســاکان دەبێــت لــە بەرژەوەنــدی تــەواوی 
مەســیحییەکان بێــت، بــە تایبەتــی ئــەو کەســانەی بــۆ ڕابــەری كڵێســا 
بانــگ کــراون. كڵێســاکانی ئێمــە دەبێــت ئینجیلــی شــکۆمەندی خــودا 
ــە  ــەو ل ــت پێکــڕا شــکۆی ئ ــدات. ئێمــە دەبێ ــان نیشــان ب ــەواوی جیھ ــە ت ب
ژیامنانــدا نیشــان بدەیــن. ئــەم ئەرکــی نیشــاندانە، شــانازییەکی زۆر گــەورە و 

بەرپرســیاریێتیەکی زۆر مەزنــە. 

ــە كڵێســادا  ــۆ ئــەو شــوێنەی کــە دەســتان پــێ کــردووە. ل ــا بگەڕێینــەوە ب ب
بــەدوای چیــدا دەگەڕێــی؟ بــەدوای ئــەو کەســەدا دەگەڕێــی کــە بەهــای تــۆ و 
کۆمەڵگاکــەت ڕەنــگ دەداتــەوە، یــان ئــەو کەســەی کــە دەرەوەی ئــەم جیهانــە و 
کەســایەتی شــکۆداری خــودا ڕەنــگ دەداتــەوە؟ لەمــدوو ھەڵبژاردەیــە، کامەیــان 
باشــرت دەتوانێــت ڕووناکــی خــودا بــۆ جیھانــی ونبــوو لــە تاریکیــدا دەربخــات؟
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ئەگــەر ئــەم بەرهەمــە بۆتــە ھــۆی ھاندانــی ئێــوە، ئــاگادار بــن كــه  چــۆن 
گۆڕانکارییــەکان بــە كڵێســاکەتان دەڵێــن، لەســەرخۆ بــن، خەڵکتان خۆشــبوێ 

و مزگێنــی وشــەکانی خــودا بــدەن.

وتەیەک بۆ ئەندامانی کڵێسا

ــۆن  ــن چ ــاگادار ب ــوە، ئ ــی ئێ ــۆی ھاندان ــە ھ ــە بۆت ــەم بەرهەم ــەر ئ ئەگ
ــی  ــەن، خزمەت ــژ بک ــن، نوێ ــە شــوان و كڵێســاکەتان دەڵێ ــەکان ب گۆڕانکاریی
خەڵکــی بکــەن، یەکــرتی ھــان بــدەن، منوونەیەکــی بــاش بــن لــە ژیانتــان بــۆ 
خەڵــک و لــە کۆتاییــدا لەســەرخۆ بــن. كڵێســای تەندروســت شــوێنێکی شــکڵ 
ــە  ــە ل ــە مرۆڤگەلێکــن ک ــر ســەبارەت ب ــه ، بەڵکــو زیات ــه ت نیی و شــێوە تایب
ڕێگــەی دروســت خۆشەویســتی دەردەبــڕن. وە بــە گشــتی خۆشەویســتی لــە 
بارودۆخێکگەلێکــدا دەردەکەوێــت کــە حەزمــان لێــی نییــە. ئــەی بــاوه ڕداران 
بــه  مه ســیح، بیــر لــەو بابەتــە بکەنــەوە کــە چــۆن بەهــۆی عیســاوە خــودا 

خۆشــی دەوێیــن!

وتەیەک بۆ قەشەی کڵێسا

ــە  ــە ب ــەو گۆڕانکاریی ــاگاداری ئ ــت، ئ ــی داوی ــە هان ــەم بەرهەم ــەر ئ ئەگ
کــە بــە کڵێســاکەتی دەناســێنیت. لەســەرخۆ بــە، خەڵکــت خــۆش بوێــت و 

ــە. وشــەی خــودا ڕابگەیەن



 نیشانەکان٩
 نانی کڵێسای تەندروستدبنیا

 ئایا کڵێساکەیەکی تەندروستت هەیە؟ 

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

 ئامادە بکات بۆ ئەوەی لە ڕێگەی کڵێسای تەندروستەوە شکۆی خودا نیشانی گەالن و نەتەوەکانی جیهان بدەن. 

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

 زۆربەی کات پشتگوێ دەخرێن:

 ڕوون و ئاشکرا وتاردانی  .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 کڵێسا ئەندامێ .6

 بەپێی کتێبی پیرۆز  ییتەمبێکردنی کڵێسا .7

 بەقوتابیکردن بەپێی کتێبی پیرۆز .8

 ڕابەرایەتیی کڵێسا بەپێی کتێبی پیرۆز  .9

ڕۆژنامەیەکی   دەنووسین، هەروەها نیشانەکان بابەت و پەڕتووک و هەڵسەنگاندنی پەڕتووک ٩ئێمە وەکو ڕێکخراوی 

کۆنفرانس ساز دەکەین و چاوپێکەوتن تۆمار دەکەین و سەرچاوەی دیکەش بەرهەم دێنین بە   . بەڕێوە دەبەین ش ئینتەرنێتی 

 مەبەستی تەیارکردن و ئامادەکردنی کڵێساکان تاکو شکۆی خودا نیشان بدەن.  

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

ڕۆژنامەی ئینتەرنێتی بێبەرامبەرت بەدەست بگات. ئەمانە خوارەوە ماڵپەڕەکەمانە بە زمانەکانی دیکە، کە بەردەوام زمانی 

 دیکەی پێ زیاد دەکەین:

 9Marks.orgئینگلیزی: 

 es9Marks.org  ئیسپانی: 

  pt9Marks.org پۆرتوگالی:

  cn9Marks.org چینی:
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کڵێسای �وونەیی چییە و چۆن دەتوانیت بیناسیتەوە؟
جیاوازی کڵێسای �وونەیی لەگەڵ کڵێساکانی دیکە چییە؟ لەوە گرنگرت، چۆن 
جیاوازتر کار دەکات، بەتایبەتی لەنێو کۆمەڵگەدا؟ زۆرێک لە نێمە نازانین چۆن 

وە�می ئەو پرسیارانە بدەینەوە، هەرچەندە لەوانەیە پێشوەخت هەندێک بیروڕای 
تایبەت بە خۆمان هەبێت. بە�م بەهۆی ئەم پەڕتووکەوە، چیرت پێویست ناکات ئەو 

جۆرە پرسیارانەت هەبێت، چونکە وە�می هەموویانت دەست دەکەوێت. 

مارک دێڤەری نووسەر هەوڵ دەدات یارمەتی باوەڕداران بدات کە تایبە�ەندییە 
گرنگەکانی کڵێسایەکی تەندروست بناسنەوە: وتاردانی ڕوون و ئاشکرا، یەزدانناسی 

بەپێی کتێبی پیرۆز، تێگەیشتنی دروست لە ئینجیلی پیرۆز. پاشان دێڤەر داوامان 
لێدەکات ئەو تایبە�ەندییانە لە کڵێساکانی خۆماندا جێبەجێ بکەین. 

دێڤەر لە ڕێگەی شوێنکەوتنی نووسەرانی پەی�نی نوێ و قسەکردن لەگەڵ 
ئەندامانی کڵێسا، لە قەشەوە هەتا دەگاتە هەموو ئەندامەکان، هەموو باوەڕداران 

ڕووبەڕووی ئاڵنگار دەکاتەوە تاکو ئەرکی خۆیان لە کڵێسای ناوخۆییدا ئەنجام 
بدەن. کڵێسای تەندروست چییە؟ ئەم بەرهەمە یارمەتی�ن دەدات کە ڕاستییەکی 
بێشومارمان بۆ ئاشکرا ببێت و بنەمای کردەیی�ن دەخاتە بەردەست بۆ ئەوەی لە 

جێبەجێکردنی ئەرکە خوداییەکەمان لەنێو جەستەی مەسیحدا یارمەتی�ن بدات.

(دکتۆرا لە زانکۆی کەیمربیج) نووسەری ”خودا چی  مارک دێڤەر
لێ�ن دەوێت“ و چەندین بەرهەمی دیکەی گرنگ، ئێستا قەشەی 
کڵێسای کاپیتۆڵ هیڵ باپتیستە لە وانش§ دی سی. لەگەڵ ئەرکی 

قەشایەتییەکەی، بەرپرسی ڕێکخراوی 9نیشانەکان (9Marks)ە.
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