
مـزگـێـنـیـدان

مزگێنیدان لە بەرنامە و پڕۆگرامێک زیاترە. 

هەر چەند ساڵێک جارێک کڵێساکان دەستدەکەن بە شێوازێکی نوێی مزگێنیدان. 

ڕابەرەکان بەرنامە نوێیەکان بەڕێوە دەبەن و ئەندامەکانیش دەستبەکار دەبن. 

بەاڵم کڵێسایەک بهێنە پێش چاوت کە تێیدا مزگێنیدان بەشێک بێت لە کەلتور و 

فەرهەنگی ئەندامەکان. ڕابەران بەردەوام و ئازادانە باسی باوەڕەکەیان دەکەن. 

مزگێنیدان  ئەوەی  بۆ  دەدەن  هان  یەکرت  و  دەکەون  شوێنیان  ئەندامەکانیش 

بەشێک بێت لە شێوازی ژیانیان. 

لەم کتێبە بچووک و سوودبەخشەدا، بەم جۆرە باسی مزگێنیدان کراوە. لێرەدا 

هیچ بەرنامە و پڕۆگرامێک پێشنیار نەکراوە. تەنها لەوانەیە ڕێگایەکی نوێی ژیان 

و مزگێنیدانی بەکۆمەڵ بە ئەندامانی کڵێساکەت ببەخشێت. 

"باشرتین کتێب لەسەر مزگێنیدان ئەو کتێبەیە کە ڕێک دەست دەخاتە سەر زامەکە و لە 

الیەن کەسێکەوە نوورساوە کە خۆی مزگێنیدەرە. بە واتایەکی دیکە، ئەم کتێبە باشرتین کتێبە."

ئەم بەرهەمە بەشێکە لە کتێبەکانی 9نیشانەکان: زنجیرەی بنیادنانی کڵێسا تەندروستەکان
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بنیادنانی کڵێسای تەندروست

مزگێنیدان
چۆن تەواوی کڵێسا باسی عیسا دەکەن

جەی. ماک ستایڵز



مزگێنیدان: چۆن تەواوی كڵێسا باسی عیسا دەکات

مافی باڵوکردنەوەی پارێزراوە لەالیەن جەی. ماک ستایڵز، ٢٠١٤

)کڕۆسوەی( هەستاوە بە باڵوکردنەوەی ئەم بەرهەمە.

ناونیشان: 

Crescent Street 1300

Wheaton, Illinois 60186
ئاگادارکردنــەوەی  بەبــێ  باڵوکراوەیــە  ئــەم  بەشــێکی  هیــچ  پارێــزراوە.  مافەکانــی  هەمــوو 
پێشــوەختی نووســەر ناکرێــت چــاپ بکرێتــەوە، یــان بەهــەر ڕێگەیــەک و بــە هــەر شــێوەیەک 
ببەخرشێــت، ئەلیکرتۆنــی، فۆتۆکۆپــی، تۆمــاری دەنگــی، مەگــەر ئــەوەی کــە لەگــەڵ مافــی چــاپ 

ــت. ــکادا بگونجێ ــی ئەمری ــە یەکگرتووەکان ــەوەی ویالیەت و باڵوکردن

دیزاینی بەرگ: کۆمپانیای دواڵ ئایدێنتیتی

brezinkadesign.com ،وێنەی بەرگ: وەین برێزینکا

چاپی یەکەم، ٢٠١٤

لە ویالیەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا چاپ کراوە.

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

ژمارەی ستاندەری نێودەوڵەتی پەڕتووکی کاغەزی: 978-١-٤335-٤٤65-١

ژمارەی ستاندەری نێودەوڵەتی پەڕتووکی بڵوکراوەی ئەلیکرتۆنی: 978-١-٤335-٤٤68-٢

ژمارەی ستاندەری نێودەوڵەتی پەڕتووکی پی دی ئێف: 978-١-٤335-٤٤66-8

ژمارەی ستاندەری نێودەوڵەتی پەڕتووکی مۆبیپاکێت: 978-١-٤335-٤٤67-5

كتێبخانەی کۆنگرێس، کەتەلۆگی داتا و زانیاری باڵوکراوە

ناو: ستایڵز، جەی. ماک، ١956

ناونیشان: مزگێنیدان: چۆن تەواوی كڵێسا باسی عیسا دەکەن

ژمارەی ستاندەری نێودەوڵەتی پەڕتووکی کاغەزی: 978-١-٤335-٤٤65-١

١. شایەتیدان )مەسیحییەت(. ٢. مزگێنیدان. 3. ئەرکەکان.

7476S.0254VB

8528303102       32cd—2.’962

کڕۆسوەی خزمەتێکی تایبەت بە چاپ و باڵوکردنەوەی کۆمپانیای باڵوکراوەکانی هەواڵی خۆشە

41 51 61 71 81 91 02 12 22 32 BL
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ناوی کتێب: مزگێنیدان	 

نووسەر: جەی. ماک ستایڵز	 

وه رگێڕانی: ئه ندازیار رسوش  و  نەریامن تاهیر 	 

دیزاین و گرافیک: سەمیرە میرانی 	 

چاپی یه كه م، ٢٠٢٠ 	 

چاپخانە: 	 

تیراژ: 	 

ژمارەی سپاردن: 	 

هەموو ئایەتەکانی لە چاپی کوردیی سۆرانی ستاندەرەوە )KSS( وەرگیراوە. هەموو 
مافەکانی پارێزراوە. 



پێشکەشە بە منداڵەکانم، تریستان، دەیڤد، ئایزک و ستێفانی.

)زەبوورەکان ١٢7: 3- 5(



ناوەڕۆک

الپەڕە 

١پێشەکیی زنجیرە کتێبەکان

٢پێشوتار

٤ناساندن

9بەشی یەکەم: بانگهێشتی کڵێسا و ڕووناکییە لەیزەرییەکان

٢9بەشی دووەم: کەلتور و فەرهەنگی مزگێنیدان

٤9بەشی سێیەم: پەیوەستکردنی کڵێسا لەگەڵ کەلتور و فەرهەنگی مزگێنیداندا

65بەشی چوارەم: مزگێنیدەری بە ئامانج لە کەلتوری مزگێنیداندا

85بەشی پێنجەم: مزگێنیدان و باڵوکردنەوەی باوەڕەکەمان





1

پێشەکیی زنجیرە کتێبەکان

ئایــا بــاوەڕت بــەوە هەیــە کە ئــەوە بەرپرســیاریەتی تۆیــە یارمەتــی بنیادنانی کڵێســایەکی 
تەندروســت بدەیــت؟ ئەگــەر خــۆت بــە شــوێنکەوتووی مەســیح دەزانیــت، ئــەوا باوەڕمــان 

وایــە کــە بەڵــێ، ئــەوە بەرپرســیاریەتی تۆیــە. 

عیســا فەرمانــت پێــدەدات کــە قوتابــی دروســت بکەیــت )مەتــا ٢8: ١8- ٢٠(. یەهــوزا 
دەڵێــت لــە بــاوەڕدا خــۆت بنیــاد بنــێ )یەهــوزا ٢٠- ٢١(. پەتــرۆس بانگهێشــتت دەکات کــە 
بەهرەکانــت بــۆ خزمەتکــردن بەکاربهێنیــت )یەکــەم پەتــرۆس ٤: ١٠(. پۆڵــس پێــت دەڵێــت 
ــگات  ــکات و پێب ــو کڵێســاکەت گەشــە ب ــە تاک ــتیی ڕابگەیەن ــە خۆشەویســتییەوە ڕاس ــە ب ک

)ئەفەســۆس ٤: ١3، ١5(. ئایــا دەبینیــت کــە ئێمــە ئــەوە لــە کــوێ دەهێنیــن؟

ــای  ــی کڵێس ــی بنیادنان ــرە کتێبەکان ــای، زنجی ــەری کڵێس ــان ڕاب ــدام ی ــۆ ئەن ــەر ت ئەگ
تەندروســت ئامانجــی ئەوەیــە کــە یارمەتیــت بــدات تاکــو ئــەم داواکارییەی کتێبــی یپرۆز 
بەجێبگەیەنیــت، وە ڕۆڵــی خــۆت لــە بنیادنانــی کڵێســایەکی تەندروســت بگێڕیــت. بــە 
جۆرێکــی دیکــە دەتوانیــن بڵێیــن کــە ئومێدواریــن ئــەم کتێبانــە یارمەتیــت بــدەن لــەوەی 

کــە کڵێســاکەت خــۆش بوێــت بــەو جــۆرەی کــە عیســا کڵێســاکەتی خۆشــدەوێت.  

ــت  ــورت و پووخ ــی ک ــە کتێب ــە ک ــەی ئەوەی ــالن و بەرنام ــانەکان پ ــراوی 9نیش ڕێکخ
لەســەر هــەر یــەک لــەو نیشــانانە بنووســێت کــە مەرقۆس بە نــۆ نیشــانەکانی کڵێســایەکی 
ــی  ــە فێرکردن ــەبارەت ب ــە س ــی دیک ــەک کتێب ــەڵ ی ــردووە، لەگ ــاوزەدی ک ــت ن تەندروس
دروســت. بــەدوای ئــەم کتێبانــەدا بگــەڕێ: وتاردانــی ڕوون و ئاشــکرا، یەزدانناســی 
بەپێــی کتێبــی پیــرۆز، ئینجیلــی پیــرۆز، گۆڕینــی بــاوەڕ، مزگێنیــدان، ئەندامێتیــی کڵێســا، 

ــا.  ــی کڵێس ــەڵ ڕابەرایەت ــەکردن، لەگ ــوون و گەش ــایی، بەقوتابیب ــی کڵێس تەمبێکردن

کڵێســا خۆجێییــەکان ئیشــیان ئەوەیــە کــە شــکۆی خــودا بــۆ گــەالن و نەتــەوەکان نیشــان 
بــدەن. ئێمــە ئــەم کارە دەکەیــن لــە ڕێگــەی چاوخســتنە ســەر ئینجیلــی عیســای مەســیح، 
ــوون و  ــرۆزی و یەکب ــە پی ــا ب ــن، ئینج ــێ دەکەی ــەی پ ــی متامن ــتیی ڕزگاری ــە مەبەس وە ب
خۆشەویســتیی خودایــی یەکرتمــان خــۆش دەوێــت. نوێــژ دەکەیــن کــە ئــەم کتێبــە هــاوکاری 

و یارمەتیــت بــدات. 

مارک دێڤەر و جۆناتان ڵیمن

هەڵەچنی زنجیرە کتێبەکان
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پێشوتار

لەبیرمــە کاتێــک بــۆ یەکــەم جــار چــاوم بــە »مــاک ســتایڵز« کــەوت. پێکــەوە لــە ئەمریــکا 
ــەی  ــەکەرانی دیک ــەی قس ــن و زۆرب ــدا م ــە کاتێک ــرد، ل ــەمان دەک ــێکدا قس ــە کۆنفرانس ل
کۆنفرانســەکە لــە دەوری یــەک کۆببووینــەوە و قســەمان دەکــرد، مــاک بــە دەگمــەن لەگــەڵ 
ئێمــە دەردەکــەوت. بەالمــەوە جێگــەی پرســیار بــوو کــە بــۆ چــی مــاک نایــەت بــۆ الی ئێمــە، 
بــەاڵم پاشــان بــۆم دەرکــەوت کــە ئــەو زۆربــەی کاتەکــەی بــە قســەکردن دەربــارەی عیســا 
بــۆ ئەوانــە بەســەر دەبــرد کــە لــە پشــت کامێــرەوە ئیشــیان دەکــرد. لــەو یەکــەم بینینــەوە 

بــۆم دەرکــەوت کــە زۆر شــت دەتوانــم لــەم برایــەوە فێــر ببــم.  

پــاش ماوەیــەک شــانازی ئــەوەم پێــدرا کــە چاودێــری شــوێنێک بکــەم کــە مــاک تێیــدا 
خزمەتێکــی قوتابییەکانــی کۆڵێــژی بەڕێــوە دەبــرد و وەکــو یەکێــک لــە پیرانــی کڵێســایەک 
کاری دەکــرد. بەیانییــەک لــە کڵێســاکەدا وتــارم دەدا، وە دوای تەواوبوونــم، مــاک منــی بــە 
هەمــوو ئــەو کەســانە ناســاند کــە لەوێــدا بــوون. بــە گشــتی گفتوگۆکەمــان بەمجــۆرە بــوو 

)هــەر چەنــدە مــن ناوەکانــم گۆڕێــوە(. 

کەســێک پێــی گوتــم: ســاڵو، مــن نــاوم عەبدولــە. پێشــرت موســڵامن بــووم، بــەاڵم دوو ســاڵ 
لەمەوپێــش خــودا لــە ڕێگــەی عیســای مەســیحەوە لــە گوناهەکانــم و لــە خــۆم ڕزگاری کــردم.

منیش گوتم: ئەوە شتێکی زۆر خۆشە! باشە چۆن مزگێنیی مەسیحت بیست؟

ــت  ــردم ئاخــۆ دەمەوێ ــێ ک ــان داوای ل ــەوە. ڕۆژێکی ــی هاوڕێم ــەی ماک ــە ڕێگ ــی: ل گوت
ــک،  ــد مانگێ ــە چەن ــووم و ب ــش ڕازی ب ــەوە. منی ــۆس بخوێنم ــی مەرق ــەو ئینجیل ــەڵ ئ لەگ

ــا.  ــاوەڕم هێن ــەوە و ب ــی کردم ــرۆز دڵ ــی پی ڕۆح

ئینجــا چــووم بــۆ الی کەســێکی دیکــە و خــۆی ناســاند. ســاڵو، مــن نــاوم ڕاجیشــە. مــن 
ــا ئــەو کاتــەی کەســێک بانگهێشــتی کــردم بــۆ ئــەم  تــەواوی تەمەنــم هینــدۆس بــووم هەت
کڵێســایە. پێشــرت هیــچ شــتێکم لەبــارەی مەســیحییەتەوە نەدەزانــی، بــەاڵم مــاک و کەســانی 
دیکــە لەگــەڵ مــن کــۆ دەبوونــەوە و نیشــانیان دام کــە مەســیح کێیــە و چــی بــۆ کــردووم. 
ــیارێکم  ــۆرە پرس ــوو ج ــە هەم ــەوەی ک ــووم، وە دوای ئ ــامیی بب ــی سەرس ــتی تووش بەڕاس
لەگــەڵ مــاک یەکالیــی کــردەوە، متامنــەم بــە مەســیح کــرد و بــاوەڕم بــە ڕزگارییەکــەی هێنــا. 

لــە پشــت عەبــدول و ڕاجیشــەوە، ماتیــو هەبــوو. پێــی گوتــم: مــن وەکــو باوەڕدارێکــی 
ــا  ــوو، هەت ــچ جــۆرە پەیوەندییەکــم لەگــەڵ مەســیحدا نەب ــەاڵم هی ــووم ب ئاســایی گــەورە ب
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ــە  ــتەقینە ب ــاوەڕی ڕاس ــە ب ــانی دام ک ــەوە و نیش ــاوی کردم ــاڵ چ ــودا پارس ــە خ ــەوەی ک ئ
ــا.  ــی هێن ــاوەڕم پێ ــرد و ب ــەم ک ــم تۆب ــە گوناهەکان ــە. ل مەســیح چ واتایەکــی هەی

منیش گوتم: پێ دەچێت ماک مەسیحی پێ ناساندبێتیت، ڕاستە؟

ماتیــو گــوت: نەخێــر، عەبــدول و ڕاجیــش مەســیحیان پــێ ناســاندم. چەندیــن کاتژمێریــان 
ــە.  ــی هەی ــە شــوێنکەوتنی مەســیح چ واتایەک ــدم ک ــان گەیان ــن بەســەربرد و تێی ــەڵ م لەگ
ــە و ئێســتا  ــەو هاوڕێم ــە ســتیڤنت بناســێنم؟ ئ ــم ب ــا دەتوان ــی پرســیم: ئای ــو لێ ــا ماتی ئینج
لێکۆڵینــەوە لەســەر مەســیحییەت دەکات و ئــەم بەیانییــە لەگــەڵ منــدا هاتــووە بــۆ کڵێســا. 

ئــەم گفتوگۆیــە بــەم جــۆرە بــەردەوام بــوو، لەگــەڵ چەندیــن کەســی دیکــەدا قســەم کرد. 
بەڕاســتی دڵخــۆش و شــاد و سەرســام بــووم بــە نیعمەتــی خــودا؛ دڵخــۆش بــووم کــە تەنهــا 
ــەواوی کۆمەڵەکــە گەرموگــوڕ  ــدان، بەڵکــو ت ــوو لەســەر مزگێنی ــەک کــەس گەرموگــوڕ نەب ی
و بەتیــن بــوون. کاتێــک کــە تەماشــای دەوروبــەری خۆمــم کــرد، کەلتورێکــی گوێــزەرەوەی 
ــە تــەواوی کڵێســاکەدا بینــی. ئــەوە کەلتــوری مزگێنیدانــە کــە پێویســتی بــە  مزگێنیدانــم  ل
ڕووداو و پــڕۆژە و بەرنامــە و شــارەزایانی خزمــەت نییــە. بەڵکــو، ئــەوە ئــەم کەلتورەیــە کــە 
پشــت دەبەســتێت بــەو کەســانەی کــە پــڕن لــە هێــزی ڕۆحــی خــودا کــە لــە ژیانــی ڕۆژانــە 

و پەیوەندییەکانیانــدا مزگێنــی نیعمەتــی خــودا ڕادەگەیەنــن. 

لــە ئەنجامــدا، بــە ڕای مــن هیــچ کەســێک لــە مــاک باشــرت ناتوانێــت کتێبێــک نــە تەنهــا 
ــاوەڕدار بنوســێت، بەڵکــو لەســەر چاندنــی  لەســەر دانانــی دیســیپلینی مزگێنیــدان وەکــو ب
کەلتــوری مزگێنیــدان لــە کڵێســادا. کاتێــک ئــەم کتێبــە دەخوێنمــەوە، ســەرنجی ئــەوە دەدەم 
کــە ڕســتە لــەدوای ڕســتە، بڕگــە لــەدوای بڕگــە بــە ڕەنگــی جیــاواز دیــاری دەکــەم، وە نوێــژ 
دەکــەم بــۆ ئــەو ڕێگایــەی کــە پــەروەردگار بەکارمدەهێنێــت بــۆ دروســتکردنی کەلتورێکــی 

مزگێنیــدان لــەو کڵێســایەدا کــە مــن قەشــەیەتی بــۆ دەکــەم.  

ئــەم کتێبــە پشــت بــە کتێبــی پیــرۆز دەبەســتێت و کتێبێکــی زۆر کردەییــە و بــە کەڵکــە. 
ئەنــدام و ڕابەرانــی کڵێســا دەتوانــن بەکاریبهێنــن، وە لــە کۆتاییــدا ئامانجــی شــکۆدارکردنی 
یەزدانــە. نوێــژ دەکــەم کــە پــەروەردگار ژیــان و کڵێســاکەت بەرەکەتــدار بــکات بــۆ ئــەوەی 
ــو  ــری وەک ــانی زیات ــدا کەس ــەری جیهان ــە سەرتاس ــرە و ل ــیح لێ ــای مەس ــدا کڵێس ــە کۆتایی ل

عەبــدول و ڕاجیــش و ماتیــو و ســتیڤن لەخــۆ بگرێــت. 

دەیڤد پاڵت

قەشەی کڵێسای برووک هیڵز لە ویالیەتی ئااڵباما
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ناساندن

»ئازیزم، ئەم کتێبەی تۆ باسی چی دەکات؟«

ــوو  ــل هاتب ــە ئۆتۆمبێ ــە ب ــردم، ک ــیارەی لێک ــەم پرس ــەن ئ ــی بەتەم ــێوەیە ژنێک ــەم ش ب

بــەدوای خەســوومدا بــۆ ئــەوەی بــڕۆن و پێکــەوە یــاری وەرەقــە )کۆنــکان( بکــەن. کاتێــک 

دارشــەقەکەی خەســووم خســتە پشــت ئۆتۆمبێلەکــەوە، بیــرم لــەوە دەکــردەوە چــۆن وەاڵمــی 

ــاکات، بەڵکــو  ــدان ن ــا باســی مزگێنی ــەی مــن تەنه ــەم کتێب ــم: »ئ بدەمــەوە. دەمویســت بڵێ

باســی دروســتکردنی کەلتــوری مزگێنیــدان دەکات«. هەســتی کــرد کــە دوودڵــم، چاوێکــی لــە 

خەســووم کــرد و گوتــی: »باشــە، النــی کــەم نــاوی کتێبەکــەت چییــە؟«

دیســان ڕاوەســتام و تەماشــایەکی ئاســامنم کــرد، ئینجــا خەســووم بــە هانامــەوە هــات و 

بــە دەنگێکــی هەتــا ڕادەیــەک بــەرزەوە گوتــی: »باســی مزگێنیــدان دەکات«. 

هاوڕێــی خەســووم بــە سەرســوڕماوییەوە گوتــی: »ئەوهــا«. دەرگای ئۆتۆمبێلەکــەم 

داخســت.

منیــش گوتــم: »لەڕاســتیدا باســی ئــەوە دەکات چــۆن وا بکەیــن تــەواوی کڵێســا مزگێنــی 

بــدەن«. 

ــا ڕووی  ــم«. ئینج ــی: »مئم ــوڕمابوو، گوت ــەری س ــر س ــووم زیات ــەی خەس ــا هاوڕێک ئینج

کــردە خەســووم و دەســتی دا لــە شــانم و گوتــی: »ئــان، دەزانــم کــە شــانازی بــە زاواکەتــەوە 

دەکەیــت«. گــوێ مــەدەرێ کــە تەنانــەت خــودی نووســەرەکەش نازانێــت کتێبەکــەی باســی 

چــی دەکات. 

بــا النــی کــەم بــۆ تــۆی خوێنــەری باشــرت ڕوونــی بکەمــەوە. ئــەم کتێبــە باســی مزگێنیــدان 

بەپێــی کتێبــی پیــرۆز دەکات. ئەمــە واتــای ئــەوە ناگەیەنێــت کــە مــن پێــم وایــە بــاوەڕداران 

دەڕۆن و کتێبــی تایبــەت بــە مزگێنیــدان لــە دەرەوەی بنەماکانــی کتێبی پیرۆزەوە دەنووســن. 

بــەاڵم لەڕاســتیدا ئــەوە ڕوویــداوە. ئــەوە ڕوویــدا، چونکــە بۆچوونــی هەڵــە لەبــارەی پێکهاتــە 

گرنگەکانــی مزگێنیدانــەوە هەیــە. زۆربــەی کات بۆچوونــە هەڵــەکان پشــت بــە بنەماکانــی 

مارکێتینــگ و تێگەیشــتنی مرۆڤــەوە دەبەســتێت لەبــارەی ئــەوەی کــە چــۆن قەناعــەت بــە 

کەســێک بهێنیــن بێتــە نێــو شانشــینی ئاســامنییەوە. ئەگــەر بــە تــەواوی مزگێنیــدان بەپێــی 

کتێبــی پیــرۆز ئەنجــام نەدەیــن، ئــەوا لەڕاســتیدا بــە هیــچ شــێوەیەک مزگێنیــامن نــەداوە. 
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ــەی  ــەڵ هاوڕێک ــدا لەگ ــەوەی قاوەیەک ــی خواردن ــە کات ــەوە ل ــی ماڵ ــە، ژنێک ــۆ منوون ب

ــە کاتــی قســەکردن  لەوانەیــە مزگێنیــدان بێــت، بــەاڵم بەرگریکارێکــی بلیمەتیــی مەســیح ل

ــەم  ــانێکی ک ــت. کەس ــدان نەبێ ــە مزگێنی ــدا، لەوانەی ــەزاران کەس ــەردەم ه ــاردان لەب و وت

بابەتەکــە بــەم جــۆرە دەبینــن، ئەمــەش لەبــەر ئەوەیــە کــە تێگەیشــن و بۆچوونــی هەڵەمــان 

لەســەر مزگێنیــدان هەیــە. بەرگریکــردن لــە بــاوەڕ شــتێکی باشــە، بــەاڵم ئاســانە کــە بەرگــری 

لــە مەســیحییەت بکەیــت بەبــێ ئــەوەی ئینجیــل ڕوون بکەیتــەوە – وە دەبێــت بزانیــن کــە 

بەبــێ ئینجیــل ناتوانیــن مزگێنــی بدەیــن. 

دەبێــت بزانیــن باســی چــی دەکەیــن کــە دێینە ســەر باســی »مزگێنیــدان، گۆڕینــی باوەڕ« 

یــان تەنانــەت »ئینجیــل«. ئــەم وشــانە پێناســەی جیــاواز لــە مێشــکی کەســانی دیکــەدا دێننــە 

ئــاراوە و زۆربــەی کات نیشــانەیەکی پرسیاریشــیان لەبەردەمدایــە. ئەگــەر بــاوەڕداران لــەم 

چەمــک و دەســتەواژانە تێنەگــەن، ئــەوا بــە خێرایــی لــە بازنــەی کتێبــی پیــرۆز دێینــە دەرەوە. 

بۆیــە لــە بەشــی یەکەمــدا هەندێــک کات بــۆ پێناســەکردن دابیــن دەکەیــن. 

ــەو  ــەر ئ ــە بەرامب ــە« ل ــە مەزنەک ــەی »ئەرک ــت وش ــەس بیانەوێ ــک ک ــە هەندێ لەوانەی

شــتەدا بەکاربهێنــن کــە مــن پێــی دەڵێــم »کەلتــوری مزگێنیــدان«. مــن لــە مەبەســتی ئــەوان 

تێدەگــەم، بــەاڵم مــن دەمەوێــت وشــەی مزگێنیــدان بپارێــزم. وشــەیەکی گرنگــی نێــو کتێبــی 

پیــرۆزە، وە لــە تــەواوی ئــەم بەرهەمــەدا ئــەم وشــەیە بەکاردێنــم. 

ئــەم کتێبــە باســی مزگێنیــدان دەکات، بــەاڵم زیاتــر لــەوە، باســی پــەرەدان بــە کەلتــوری 

مزگێنیــدان دەکات. لــە بەشــی دوودا تیشــک دەخەینــە ســەر ئــەوە. کاتێــک دەڵێــم 

ــی زۆری  ــە و پڕۆگرامێک ــت بەرنام ــە دەبێ ــە ک ــەوە نیی ــتم ئ ــدان« مەبەس ــوری مزگێنی »کەلت

تایبــەت بــە مزگێنیدامنــان هەبێــت. لەڕاســتیدا لەوانەیــە بەالتانــەوە ســەیر بێــت ئەگــەر بڵێــم 

ــدان ڕابگــرن.  ــە مزگێنی ــەت ب ــی تایب ــە کڵێســاکان دەکــەم کــە بەرنامەکان ــە زۆرێــک ل داوا ل

دواتــر هــۆکاری ئەوەتــان پــێ دەڵێــم، بــەاڵم لێــرەدا ئەوەنــدە بەســە کــە بڵێــم دەمەوێــت 

بگەڕێــم و بزانــم چــۆن دەتوانیــن بەرپرســیاریەتی مزگێنیــدان، کــە ئەرکــی سەرشــانی هەمــوو 

ــەوڵ و  ــەوەی ه ــۆ ئ ــن ب ــەڵ بکەی ــاوەڕداردا تێک ــی ب ــی کۆمەاڵن ــو ژیان ــە، لەنێ باوەڕدارێک

ــن.  ــاد بکەی ــی تاکەکەســی زی ماندووبوون

ــی  ــە بۆچوونێک ــە ک ــە، ئەوەی ــدا هەمان ــەڵ مزگێنیدان ــە لەگ ــەو کێشــەیەی ک ــەی ئ زۆرب

گــەورەی پێویســتامن دەربــارەی کڵێســا نییــە. مــن بــاوەڕم وایــە کــە یــەزدان جیهانــی 
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خۆشــدەوێت و پالنێکــی گــەورەی بــۆ مزگێنیــدان هەیــە، کــە ئەویــش بریتییــە لــە کڵێســا. لــە 

ــەم باســە.  ــە ســەر ئ ــژی دێین بەشــی ســێدا بەدرێ

ــە کڵێســادا  ــدان ل ــوری مزگێنی ــدان و کەلت ــە باســی مزگێنی ــەم بەرهەم ــەوەی ئ ــەر ئ لەب

ــە گشــتی پشــتگوێ  ــە ب ــەی ک ــەو ســەکۆیانەش دەکات – ئەوان دەکات، هەروەهــا باســی ئ

ــی  ــەالی مزگێنیدان ــەوڵ و تەق ــاو ه ــن لەپێن ــادی بنێ ــت بین ــاوەڕداران دەبێ ــە ب ــراون – ک خ

ــە: ــۆ منوون ــە. ب ــی ســەرەکی بەشــی چوارەم ــە بابەت دروســت. ئەم

ئامادەکاری تایبەت بە مزگێنیدان	•

ژیانێک کە بە دەور مزگێنیداندا دەخولێتەوە	•

نەخەماڵندنی ئینجیل	•

مزگێنیدان وەکو تەمبێکردنی ڕۆحی	•

نوێژ و نزا	•

ڕابەرایەتیی ئینجیلی	•

ــە بەڕاســتی  ــن ک ــا ســەرەکییانە بکەی ــەو بنەم ــت تەماشــای ئ ــەوە دەبێ ــا بەدڵنیایی ئینج

باڵوکردنــەوە باوەڕەکەمــان پێکدێنێــت، ئــەو شــتانەی کــە دەبێــت وەکــو باڵوێــزی مەســیح 

بــۆ جیهانێکــی بەهــۆی گوناهــەوە نەخــۆش، ئەنجامــی بدەیــن. لــە بەشــی پێنجــدا بــە وردی 

دێینــە ســەر ئــەم بابەتــە.

کۆمەڵێــک هاوڕێــی باشــم هــەن کــە مــن بــە مزگێنیــدەر دەزانــن؛ بــەاڵم مــن خــۆم لــەوە 

دڵنیــا نیــم. مــن تامــەزرۆ و پەرۆشــی ئــەوەم کــە کەســانی دیکــە مەســیح بناســن. وە هەســت 

دەکــەم لــە هەوڵــی ئــەوەدام لــە مزگێنیدانــدا دڵســۆز بــم. بــەاڵم دەمەوێــت خەڵکــی بزانــن 

بەڕاســتی دەترســم لــەوەی کــە کەســانی دیکــە چــۆن لــە مــن دەڕوانــن کاتێــک باســی کێشــە 

ــی  ــە شکســت و ســنوور و لەمپەرەکان ــاگام ل ــی ئ ــە جوان ــەم. زۆر ب ــۆ دەک ــان ب ڕۆحییەکانی

بــەردەم مزگێنیــدان هەیــە. وە کاتێــک تەماشــای چــوار دەورم دەکــەم، دەبینــم زۆر کــەس لــە 

مــن باشــرتن. وە ئەگــەر مزگێنیدەریــش بــم، ئــەوا ئاســتی ناوەڕاســتم گرتــووە. 

ــە  ــە ک ــاوەڕم وای ــدا باشــم: ب ــم تێی ــی خــودا دەزان ــە نیعمەت ــە ب ــە ک ــەاڵم شــتێک هەی ب

یــەزدان بەکاریهێنــاوم بــۆ ئــەوەی کەلتــوری مزگێنیــدان پــەرە پــێ بــدەم. بــە درێژایــی ئــەم 

ــی  ــان بنیادنان ــی ی ــی قوتاب ــتکردنی خزمەتەکان ــی دروس ــە یارمەت ــم ک ــاڵەی ژیان ــد س چەن



7

کڵێســام داوە، هەمیشــە ویســتوومە لــەوە دڵنیــا بــم کــە ئــەو کۆمەاڵنــە مزگێنیدانیــان لــە دی 

ــان.  ــە خەســڵەت و کەلتوری ــە، وە بەشــێکە ل ــدا هەی ــن ئەیان ئێ

ئەمــە هــۆکاری هاندانــی منــە، وە لەبــەر ئــەوە زۆر دڵــم بــەم کتێبــە خۆشــە. ڕێگایەکــە 

بــۆ کۆکردنــەوەی ئــەو شــتانەی کــە خۆشــم ویســتووە و باســکردنییەتی لەگــەڵ ئێــوەدا. 
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بەشی یەکەم

بانگهێشتی کڵێسا و ڕووناکییە لەیزەرییەکان

ــدازە عیســای مەســیحم  ــێ ئەن ــە ب ــووم ک ــوێ ب ــن باوەڕدارێکــی ن ــە ســااڵنی ١97٠، م ل

ــە  ــوو، ل ــۆن ب ــاوی ج ــە ن ــەم ک ــژدا، هاوژوورییەک ــاڵی کۆلێ ــەم س ــە یەک ــت. ل خۆشدەویس

ــەم،  ــی ک ــاوەڕدار. دوای ماوەیەک ــە ب ــوو ب ــا و ب ــیح هێن ــە مەس ــاوەڕی ب ــەوە ب ــەی من ڕێگ

ــە نێــو  ڕۆژێکــی یەکشــەمە بڕیارمــان دا کــە بچیــن بــۆ کڵێســایەکی گــەورەی باپستیســت ل

ــی.   ــی تێنیس ــی ویالیەت ــاری مێمفیس ش

ــی ســوور و  ــە کابۆیەک ــش چــاو، چونک ــە پێ ــاودار دەهات ــایەتییەکی ن ــو کەس خــۆم وەک

ــن.  ــژی بەناوبانگی ــرد گۆرانیبێ ــتت دەک ــوو. هەس ــەر کردب ــۆرم لەب ــژی م ــی درێ چاکەتێک

قەشــەکە وتارەکــەی پێشــکەش کــرد، گۆرانــی ڕۆحییــان گــوت و کاتــی بانگهێشــتکردنی 

هــات. قەشــەکە بــە ڕژدی ڕایگەیانــد کە حــەز دەکات و ئامادەیە خەڵکی لە کاتــی وتارەکەیدا 

کڵێســا بەجێبهێڵــن نــەک کاتــی بانگهێشــتکردن کــە »گرنگرتیــن بەشــی خزمەتەکەیــە«. 

ــن.  ــێ بهێن ــاوەڕی پ ــە مەســیح بســپێرن و ب ــان ب ــی خۆی خەڵکــی هــان دەدران کــە ژیان

خەڵکــی دەســتیان بــەرز کــردەوە، ئینجــا سوپاســامن کــرا و پێــامن گوتــرا کــە لــە جێگەکەمــان 

ــا  ــە کڵێس ــت ل ــکرا نەتوانی ــە ئاش ــەر ب ــی: »ئەگ ــەکە گوت ــەوە. قەش ــە پێش ــتین و بچین هەس

بــۆ مەســیح هەســتیتەوە، ئــەوا لــە دەرەوە هەرگیــز ناتوانیــت هەســتیتەوە«. بــۆ مــن ئــەو 

قســەیە لۆژیکێکــی پۆاڵییــن بــوو.

جــۆن کــە ســەری دانەواندبــوو بــەاڵم بــە پێچەوانــەی ڕێنامییەکانــەوە چاوەکانــی کــراوە 

بــوو، بــە چپــە پێــی گوتــم: »بــەڕای تــۆ دەبێــت بچمــە پێشــەوە بــۆ بــەردەم قەشــەکە؟«

منیــش بــە چپــە پێــم گــوت: »بێگومــان کارێكــی خــراپ ناکەیــت، منیــش لەگەڵــت دێــم«. 

جــۆن لەســەر کورســییەکەی هەســتا و منیــش بەدوایــدا. 

دەیــان کەســی دیکــە هەســتان و چوونــە بــەردەم قەشــەکە. بەبــێ ئــەوەی ئێمــە بزانیــن، 

ئــەوان زۆربەیــان ڕابــەر بــوون. لــە پێشــەوە بــە شــێوەیەکی بازنەیــی خەڵکــی دەوریــان دایــن. 

زۆرێــک لــە باوەڕدارانــی کڵێســا، کــە دەوری ئێمەیــان گرتبــوو و لــە کاتــی دانیشــتندا ئەوەنــدە 

زۆر دەرنەدەکەوتــن، چاویــان لەســەر ئێمــە بــوو و زەردەخەنەیــان لەســەر لێــو بــوو.  
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لــە چاوتروکانێکــدا قەشــەکە خــۆی گەیانــدە الی مــن. بــە دەنگێکــی نەرمونیانــەوە پێــی 

گوتــم: »کــوڕم، بــۆ چــی ئەمــڕۆ هاتــووی بۆ ئێــرە؟« بــە شــێوازێكی زۆر جــوان میکرۆفۆنەکەی 

هێنایــە خــوارەوە و وایەرەکــەی خســتە پشــت پێیــەوە.

 منیــش گوتــم: »لەڕاســتیدا جۆنــی هاوڕێــم کــە لێرەیــە دوو هەفتــە لەمەوپێــش بــاوەڕی 

ــی  ــۆ مەســیح هەســتێتەوە«. قەشــەکە تەماشــای جۆن ــاوە و ویســتی کــە ب ــە مەســیح هێن ب

کــرد کــە ژیانێکــی زۆر ناڕێــک و وێرانــی هەبــوو، بــەاڵم جلوبەرگێکــی ڕێکوپێکــی لەبــەر بــوو، 

بــە ســەر تەکاندنێکــەوە پێــی گــوت: »کارێکــی زۆر باشــت کــردووە، کــوڕم«. ئینجــا گەڕایــەوە 

ســەر مــن و گوتــی: »ئــەی باشــە، تــۆ بــۆ هاتیتــە پێشــەوە؟«

منیــش تەماشــایەکی باڵکۆنەکــەم کــرد و چاوێکــم گێــڕا و ئینجــا بــە پەشــۆکاوییەوە گوتــم: 

»مــن ... تەنهــا ویســتم پشــتی جــۆن بگــرم«. 

ئەویــش گوتــی: »تێدەگــەم، کــوڕم«. ئینجــا دەســتی خســتە ســەر شــانم و گوتــی: »ئایــا 

تــۆ باوەڕداریــت؟«

گوتم: »بێگومان«.

ئینجا ئەویش لێی پرسیم: »دەتەوێت دووبارە ژیانت بۆ مەسیح تەرخان بکەیت؟«.

منیــش کــە لــە ئاڵۆزیــی الیەنــی یەزدانناســی ئــەم پرســیارە تێنەگەیشــتم، گوتــم: »بــۆ نــا، 

بەڵــێ دەمەوێــت«.

ئینجــا قەشــەکە میکرۆفەنەکــەی لــە دەمــی نزیــک کــردەوە و تەماشــایەک باڵکۆنەکــەی 

کــرد. پاشــان ئامــاژەی بــە کامێرەکــە کــرد کــە زۆر نەبــوو دایاننابــوو، بــە پەنجــەی کــراوەوە، 

گوتــی: »دەمەوێــت بــە بینەرانــی بەڕێــز بڵێــم کــە ئەمــڕۆ ئــەم دوو کــوڕە گەنجــە هاتــوون 

ــەوە، هــەر ئێســتا  ــی خۆت ــە ماڵ ــە عیســای مەســیح بســپێرن. تــۆش ل ــان ب ــەوەی ژیانی ــۆ ئ ب

دەتوانیــت هەمــان کار بکەیــت ...«.

چەندین ساڵی خایاند کە لەوە تێبگەم لەو کاتەدا چی ڕوویدا.

مزگێنیدان چییە؟

کاتێــک بیــر لــەو خزمەتــە دەکەمــەوە، دەمەوێــت بپرســم: »ئایــا قەشــەکە ئــەو بەیانییــە 

لــە کڵێســادا مزگێنــی دا؟«
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دەبێــت لــە وەاڵمدانــەوەی ئــەم پرســیارەدا هەندێــک وریــا بیــن. زۆر کــەس باوەڕیــان بــە 

مەســیح هێنــاوە کاتێــک لــە کڵێســادا بانگهێشــت کــراون بــۆ ئــەوەی بێنە پێشــەوە بــۆ بەردەم 

ــە  ــەاڵت ل ــوری ڕۆژه ــی باش ــەی یەزدانناس ــە قوتابخان ــک ل ــەدا، کاتێ ــەم دواییان ــەکە. ل قەش

کۆبوونــەوەی قەشــەکان بــووم، ســەرۆکی قوتابخانەکــە، »دانــی ئاکیــن« گوتــی کــە قەشــەکان 

لــە ڕووی کەلتورییــەوە لــە ئاســتێکی بــەرزدان، لــە ڕووی پــەروەردەوە زۆر لەپێشــن، وە لــە 

ڕووی یەزدانناســییەوە بەهێــزن. هیــچ کامیــان ئەزموونێکــی وەکــو ئــەوەی منیــان نەبــوو کــە 

ــە کڵێســایەکەوە  ــوە ل ــە ئێ ــد ل ــن پرســی: »چەن ــوو. ئینجــا ئاکی ــس بەســەرم هاتب ــە مێمفی ل

ــم  ــە؟ دەتوان ــەوە پەســەند نیی ــان داوە کــە ئێســتا بەالتان ــە جۆرێــک مزگێنیی هاتــوون کــە ب

بڵێــم زۆربــەی قەشــەکان دەســتیان بــەرز کــردەوە. 

ــن،  ــدان دەکەی ــی مزگێنی ــک باس ــت. کاتێ ــاتێک ڕامانبگرێ ــۆ س ــت ب ــە دەبێ ــەم وەاڵم ئ

دەبێــت بزانیــن کــە پێویســتی بــە بێفیــزی و خۆنزمکردنەوەیەکــی زۆر هەیــە. دەبێــت 

ڕایبگەیەنیــن کــە خــودا دەســەاڵتدارە و بەپێــی ویســت و خواســتی خــۆی خەڵکــی بــەرەو 

ــەوەی کــە  ــە ســەبارەت ب ــارادا نیی ــە ئ ــە و هاوکێشــەیەک ل ــچ فۆرمول خــۆی دەهێنێــت. هی

چــۆن خــودا لــە ڕێگــەی مزگێنیدانــەوە کار دەکات. لەگــەڵ ئــەوەی کــە دەتوانیــن نــاڕازی بین 

ســەبارەت بــە شــێوازی مزگێنیدانــی تاکــەکان، خزمەتــەکان یان كڵیســاکان، بــەاڵم دەبێت درک 

بــەوەش بکەیــن کــە کاتێــک خەڵکــی بــە دڵێکــی باشــەوە خۆیــان بــۆ مزگێنیــدان تەرخــان 

ــە دەســت.  دەکــەن، خــودا دەتوانێــت بەرهەمــی ڕاســتەقینە بدات

مــن خــۆم ئــەو کەســانەم بــەالوە باشــرتە کــە بــە پێــی توانــای خۆیــان و ئەوەنــدەی کــە 

دەیزانــن مزگێنــی دەدەن، نــەک ئەوانــەی کــە خۆیــان لــە مزگێنیــدان دەبوێــرن هەتــا ئــەو 

ــە نەرمــی  ــال ب ــە کــە چــۆن پرســکیال و ئەکی ــەواو دەکــەن. لەبیرت ــەی کــە ڕاهێنانێکــی ت کات

مزگێنییــان بــە ئەپۆلــۆس دا )کــرداری نێــردراوان ١8: ٢6(؟ تەنانــەت پۆڵــس دڵخــۆش و شــاد 

ــی  ــە تووشــی کێشــە و گرفت ــەی ک ــە و بێفیزیی ــە لەخۆبوردەیی ــەو مزگێنیدان ــوو بەهــۆی ئ ب

کــرد )فیلیپــی ١: ١7- ١8(. کەواتــە کاتێــک خەڵکــی بــە ڕێگــە و شــێوازی ســەیر و ســەمەرەوە 

ــت  ــودا دەتوانێ ــە خ ــن ک ــۆش بی ــار دڵخ ــەم ج ــت یەک ــن، دەبێ ــیح دەهێن ــە مەس ــاوەڕ ب ب

بچووکرتیــن تــۆوی ڕاســتیی ئینجیــل لەنێــو دڵــی خەڵکــدا بــکات بــە بەرهەمێکــی گــەورەی 

ــدا.  ئاشــتبوونەوە لەگــەڵ ئینجیل

ــە  ــەردەم قەش ــۆ ب ــتکردن ب ــە بانگهێش ــم وا نیی ــە پێ ــم ک ــان بڵێ ــکرا پێت ــا ڕوون و ئاش ب
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شــتێكی هەڵــە و نەگونجــاو بێــت، بــەاڵم کاتێــک بیــر لــە ئەزموونەکــەی کڵێســای مێمفیــس 

دەکەمــەوە، بــە ئاســانی دەتوانــم ئــەوە ببینــم کــە چــۆن هۆکارەکانــی پشــت شــێوازەکانی 

ئــەو ســەردەمە بریتــی بــووە لــە دەرەنجامــی دەســتبەجێ و خێــرا: ســەرنجێکی زۆر خرابــووە 

ســەر بڕیــاردان یــان چوونــە بــەردەم قەشــە، ســەرنجێکی زۆر خرابــووە ســەر ئەوانــەی کــە 

لــە تەلەفزیۆنــەوە تەماشــا دەکــەن، بــەاڵم ســەرنجێکی زۆر کــەم خرابــووە ســەر بارودۆخــی 

ــم.  ڕۆح و گوناهەکان

زۆر کــەس لــە دەیــان ســاڵی ڕابردوودا وەاڵمێکــی ئەرێنییان ســەبارەت بە بانگهێشــتکردنی 

ــە پێشــەوە و  ــە خەڵکێکــی زۆر هاتوونەت ــەوەی ک ــەاڵم ســەرەڕای ئ ــەوە. ب کڵێســاکان داوەت

ــە  ــا هاتوونەت ــۆن تەنه ــن و ج ــو م ــەش وەک ــەاڵم زۆری دیک ــاوە، ب ــان هێن ــتی باوەڕی بەڕاس

پێــش چونکــە هەســتیان بــە فشــار کــردووە. لــە هەمــووی گرنگــرت، هــەر چەنــدە خەڵکــی 

ــام  ــز دەرەنج ــرۆز هەرگی ــی پی ــن، کتێب ــیح دەهێن ــە مەس ــاوەڕ ب ــاوازەوە ب ــەی جی ــە ڕێگ ل

ــەوە.  ــدان بهێنێت ــۆ کاری مزگێنی ــوو ب ــۆ ئــەوەی بیان بەکارناهێنێــت ب

بۆیــە کاتێــک دەمانەوێــت مزگێنــی بدەیــن، دەبێــت پشــت بــە بنەماکانــی کتێبــی پیــرۆز 

ببەســتین. دەبێــت پشــت بــەم بنەمایانــە ببەســتین بــۆ ئــەوەی فێــری ئــەوە بیــن کــە چــۆن 

باوەڕەکەمــان بــاڵو بکەینــەوە، نــەک ئــەوەی کــە بــەدوای ڕێگایەکــدا بگەڕێیــن کــە زۆرتریــن 

ــن کــە کاری مزگێنیدانەکەمــان  ــا بی ــەوە دڵنی ــەوە ل ــە وریایی کاریگــەری هەبێــت. دەبێــت ب

لەگــەڵ کتێبــی پیــرۆزدا دەگونجێــت، چونکــە ئــەوە دەبێتــە هــۆی شــکۆدارکردنی یــەزدان. 

بەداخــەوە زۆر جــار لــە جێگــەی کتێبــی پیــرۆز جیهــان کاریگــەری دەخاتــە ســەر 

ــردن«ی  ــی »خۆبەرەوپێش ــەی بەش ــان ڕەف ــس ی ــی بزن ــە جیهان ــدان – لەوانەی کاری مزگێنی

کتێبخانــەکان. شــەیتان وا لــە ئارەزووەکامنــان دەکات کــە بــەدوای دەرەنجامــی خێــرادا 

بگەڕێیــن لــە ڕێگــەی پێشــنیارکردنی خزمەتێکــی گــەورەی تەلەفزیۆنــی یــان قازانجێکــی زۆر 

مــادی. تەنانــەت تووشــی وەسوەســەی ئــارەزووی بــە ڕووکــەش باشــامن دەکات کــە پێــامن 

ــپاو  ــی چەس ــە باوەڕدارێک ــەوا دەبێت ــکات، ئ ــار ب ــژی گوناهب ــک نوێ ــەر منداڵێ ــت ئەگ وا بێ

بەبــێ ئــەوەی کــە گرنگــی بــە شــێوازی ژیانــی بدەیــن. لــە هەمــوو ئــەم شــتانەدا، خەڵکــی 

بنەماکانــی کتێبــی پیــرۆز بــە قازانــج و ئــارەزووی دنیایــی دەگۆڕنــەوە، وە بــەو هۆیــەوە کاری 

ــت.  ــە وەردەگرێ ــی دیک ــێوێت و قاڵبێک ــەش دەش ــی ئێم مزگێنیدان

پۆڵــس دەیتوانــی بەهــۆی مزگێنیدانــەوە دڵخــۆش بێــت، بەبــێ لەبەرچاوگرتنــی هــۆکاری 
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هاندانــت، چونکــە دەیزانــی کــە خــودا لــە ڕێگــەی وشــە پیرۆزەکانیانــەوە ویســت و خواســتی 

خــۆی بەدیدێنێــت. بــەاڵم هــاوکات مزگێنیدانــی هەڵەشــی ڕاســت کــردەوە: پێداگــری لەســەر 

ئــەوە کــردەوە کــە نابێــت قۆرخــکاری بکەیــن، پەیامەکــە بگۆڕیــن، یــان فێــڵ بکەیــن )دووەم 

ــک و  ــت و خەڵ ــت نیازێکــی پاکــامن هەبێ ــە، دەبێ ــە جێگــەی ئەوان کۆرنســۆس ٤: ١- ٢(. ل

ــت )دووەم  ــە ڕاســتی هەبێ ــان ب ــی تەواوم ــت باوەڕێک ــت، وە دەبێ مەســیحامن خــۆش بوێ

ــارەی  ــەروەردگار ژم ــە پ ــت ک ــەوە هەبێ ــان ب ــت متامنەم ــۆس 5: ١١- ١5(. وە دەبێ کۆرنس

بــاوەڕداران زیــاد دەکات )کــرداری نێــردراوان ٢: ٤7(. 

ــەوەی شــاری مێمفیــس کارێکــی  ــی هاوشــێوەی ئ ــد خزمەت ــەوە بکــەوە کــە چەن ــر ل بی

ــەن: ــە و نادروســت دەک هەڵ

ئایــا قەشــەکە بەڕاســتی پێــی وابــوو کــە گرنگرتیــن بەشــی خزمەتەکــە 	•

بانگهێشــتکردنەکە بــوو یــان ڕاگەیاندنێکــی دروســتی وشــەی خــودا؟ 

لــە چ شــوێنێکی کتێبــی پیــرۆزدا هاتــووە کــە خەڵکــی دەســتی بــەرز 	•

بکاتــەوە بــۆ ئــەوەی داوا لــە عیســا بکــەن کــە بێتــە نێــو دڵیانــەوە؟ وە کــەی 

ــی  ــە مەبەســتی ڕاگەیاندن ــردن ب ــان و هاوارک ــەردەم قەشــە و گری ــە ب چوون

باوەڕەکەمــان، جێگــەی لەئاوهەڵکێشــانی گرتووەتــەوە؟ 

ئایــا قۆرخــکاری نییــە کــە کۆمەڵێــک ڕابــەر هانــت بــدەن بــۆ ئــەوەی لەســەر 	•

بــەردەم قەشــەکە و وای دەربخەیــت  بچیتــە  و  جێگەکــەت هەســتیت 

ــا  ــردووە؟ ئای ــەو کارەت ک ــەکە ئ ــتی قەش ــەوەی بانگهێش ــو کاردان ــە وەک ک

ــۆ  ــت ب ــی ژیان ــارە تەخانکردن ــو »دووب ــتەواژەگەلی وەک ــی دەس بەکارهێنان

عیســا« کــە لەگــەڵ کتێبــی پیــرۆزدا ناگونجێــت، پێچەوانــەی ئاشــکراکردنێکی 

ــۆس ٤: ٢(؟ ــە )دووەم کۆرنس ــتیی نیی ــی ڕاس ڕوون

ــەو هەمــووە کەســەدا 	• ــە ئاشــکرا و لەبەرچــاو ئ ــا قەشــەکە دەیویســت ب ئای

درۆ بــکات کاتێــک کــە گوتــی مــن و جــۆن ژیامنــان بــە مەســیح بەخشــیوە 

ــەک بەهــۆی  ــە ڕادەی ــەو ب ــان ئ ــە کاتێکــدا لەڕاســتیدا نەمانبەخشــیبوو؟ ی ل

ســەرنجی کۆمەڵگــەوە کوێــر ببــوو کــە ئــەو دوو برایــەی لەبیــر چــووەوە کــە 

لەبەردەمیــدا وەســتابوو؟ ئایــا ئێمــە تەنهــا منایشــێک بوویــن کــە کاریگەریــی 

مزگێنیدانەکــەی نیشــان جیهانــی بدەیــن؟
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لەڕاســتیدا، ئــەو دوو کەســەی کــە لەبەردەمیــدا ڕاوەســتابوون، گەورەتریــن شــت بــوون 

کــە ئــەو لەدەســتی دا، وە ئــەو نەبینینــە وام لــێ دەکات کــە لــە جێگــەی خۆمــەوە هەڵبــەز 

و دابــەز و هــاوار بکــەم. ئــەو باشــرتین منوونــەی زینــدووی مزگێنیدانــی لەدەســت دا: 

گەنجێکــی ١8 ســااڵن کــە بەبــێ پێرســت ناتوانێــت ســیپارەی مەرقــۆس لــە پەیامنــی نوێــدا 

بدۆزێتــەوە، کارێکــی کــردووە هاوڕێکــەی بــاوەڕ بــە مەســیح بهێنێــت، چونکــە هاوڕێکــەی 

خــۆش ویســتووە و ئەوەنــدەی کــە لــە بــارەی پەیامــی ئینجیلــەوە زانیویەتــی بــە هاوڕێکــەی 

ــر  ــە ژێ ــدە کەوتبوون ــاکەش ئەوەن ــەی کڵێس ــی دیک ــە باوەڕداران ــە ک ــم وای ــووە. وە پێ گوت

کاریگــەری بەرنامــە و تەلەفزیۆنــەوە کــە نەیانتوانــی بیــر لــەم بابەتــە بکەنــەوە. 

پێناسەی مزگێنیدان

چــۆن دەزانیــن کــە کەســێک مزگێنــی داوە یــان نــە؟ وەاڵمــی ئــەم پرســیارە کەوتووەتــە 

ــرۆز  ــی پی ــی کتێب ــدان بەپێ ــەکردنی مزگێنی ــدان. پێناس ــەکردنی مزگێنی ــێوازی پێناس ــەر ش س

هاوکاریــامن دەکات کــە کاری مزگێنیــدان لەگــەڵ کتێبــی پیــرۆزدا هاوتەریــب بکەیــن. ئــەم 

پێناســەیە چەندیــن ســاڵە ســوودی بــە مــن گەیانــدووە:

مزگێنیدان ڕاگەیاندنی پەیامی مەسیحە بە مەبەستی قایلکردنی بەرامبەرەکەت. 

ــەی  ــە زۆرب ــەم ک ــرەو دەک ــە؟ گ ــەر ن ــت، مەگ ــە پێناســەیەکی بچــووک و ســادە دەچێ ل

ــی  ــەیەکی یەزدانناس ــۆ وش ــەن ب ــر دەک ــەوە گەورت ــەیەکی زۆر ل ــی پێناس ــی چاوەڕێ خەڵک

گرنگــی لــەو شــێوەیە. بــەاڵم ئــەم پێناســەیە، هەرچەنــدە بچــووک و ســادەس بێــت، دەتوانیــن 

کاری مزگێنیدانەکامنانــی پــێ هەڵبســەنگێنین و باشــرتە لــەوەی کــە ڕاســت و چەوتــی 

ــن.  ــان بکەی ــە قایلی ــە توانیامن ــانە هەڵبســەنگێنین ک ــەو کەس ــارەی ئ ــی ژم ــدان بەپێ مزگێنی

ــی  ــۆ جۆن ــرۆزم ب ــس، کتێبێکــی پی ــە بەســەرهاتەکەی کڵێســای مێمفی ــەک ل ــاش ماوەی پ

هاوڕێــم کــڕی. چاپــی ڕاڤەیــی و شــیکاری کتێبــی پیــرۆز بــوو، کــە دەســتەواژە و کلیلەوشــەی 

زۆر و ڕوونکردنەوەیەکــی بەرچــاوی تێــدا بــەدی دەکــرا. بەپێــی ئــەو چاپــە، دەتوانیــن بــەم 

جــۆرە پێناســەی مزگێنیــدان بکەیــن:

ــۆ  ــی خــودا ب ــیحە )پەیام ــی مەس ــاڕدان(ی پەیام ــەوە، ج ــردن )باڵوکردن ــدان فێرک مزگێنی

ڕزگارکردمنــان( بــە مەبەســت )ئامانــج، ئومێــد(ی قایلکــردن )گۆڕینــی بــاوەڕ، قەناعــەت پــێ 

ــان(ی بەرامبەرەکــەت.  هێن
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ســەرنجی ئــەوە بــدە کــە ئــەم پێناســەیە داوای کاردانەوەیەکــی دەســتبەجێی دەرەکــی 

نــاکات. چوونــە بــەردەم قەشــە لــە کڵێســا و بەرزکردنــەوەی دەســت، یــان تەنانــەت 

نوێژکــردن لەوانەیــە پێــامن بڵێــت کــە مزگێنــی ڕوویــداوە، بــەاڵم لەڕاســتیدا ئــەو جــۆرە کارانە 

مزگێنیــدان نیــن. ســەرنجی ئــەوەش بــدە کــە ئەگــەر یەکێــک لــە پێکهاتەکانــی مزگێنیــدان 

ــە. ــدان نیی ــە شــیامنەیەکی زۆر شــتێک دەکەیــن کــە مزگێنی ــەوا ب بــەدی نەکرێــت، ئ

ئەگــەر مبتوانیبــا، ئــەوا حــەزم دەکــرد بگەڕێمــەوە بــۆ کڵێســاکەی مێمفیــس و پێیــان بڵێــم 

کــە مزگێنیــدان چییــە. دەتوانــم بڵێــم کــە نەخۆشــییەکی زۆر هەیــە لــە زۆربــەی کڵێســاکانی 

جیهانــدا بەهــۆی ئــەو کڵێســایانەی کــە بــە شــتێک دەڵێــن مزگێنــدان لــە کاتێکــدا مزگێنیــدان 

ــن  ــە خەڵکــی مەڵێ ــار دەدەن، ب ــک وت ــان دەپاڕێمــەوە، کاتێ ــان دەپاڕێمــەوە: »لێت ــە. لێی نیی

ــەوە بکــە کــە  ــی باســی ئ ــە ڕوون ــی بانگهێشــتکردندا چــۆن هەڵســوکەوت بکــەن. ب ــە کات ل

ئینجیــل چییــە و دەبێــت خەڵکــی چــۆن ڕوو لــە مەســیح بکــەن«. 

داوا لــە کڵێســا دەکــەم کــە هــەوڵ بــدەن خەڵکــی قایــل بکــەن؛ بــەاڵم بەبــێ قۆرخکــردن 

ــر نەکــەن،  ــاوەڕداران لەبی ــان دەدەم کــە شــتە ســەختەکانی ژیانــی ب ئــەو کارە بکــەن. هانی

جــا ئیــدی ئــەوە چەنــدە ســەخت بێــت؛ وە کاردانــەوەی مــرۆڤ تێکــەڵ بــە جوڵــەی ڕۆحــی 

پیــرۆز نەکــەن؛ وە ســەبارەت بــە دەرەنجامــەکان درۆ نەکــەن؛ وە پێیــان دەڵێــم: »هەروەهــا 

تکایــە ئــاگادار بــن لــە خــۆڕا بــە کــەس مەڵێــن بــاوەڕدار مەگــەر ئــەوەی بەڕاســتی بەڵگــەی 

ئەوەتــان هەبێــت کــە ئــەو کەســە بــاوەڕی هێنــاوە«. 

کۆنــەکان  کڵێســا  لــە  ئــەم ســەردەمە، ڕەخنەگرتــن  پێوەرەکانــی  بەپێــی  بێگومــان 

کارێکــی ئاســانە. بــەاڵم ئەگــەر ڕاســتگۆ بیــن، دەبێــت بڵێیــن کــە ئێمــەش تووشــی هەمــان 

وەسوەســەی قوربانیکردنــی بنەماکانــی کتێبــی پیــرۆز دەبیــن بــۆ دەرەنجــام و »ســەرکەوتن«. 

کاتێــک تەماشــای دەوروبــەرم دەکــەم، گۆڕانکارییەکــی ئەوتــۆ نابینــم جگــە لــەو شــێوەیەی 

کــە بەهۆیــەوە مزگێنییەکــی نائینجیلــی دەبینیــن. زۆربــەی کات قەشــەکان باســی ئینجیــل 

ناکــەن، وە وشــەی نائینجیلــی واتــای ڕاســتەقینەی گونــاه، مــردن و دۆزەخ کــەم دەکەنــەوە، 

ــەو کەســانە دەشــێوێنن کــە بەڕاســتی شــوێن ڕاســتی دەکــەون.  وە ســەر ل

ــێک  ــوو کەس ــە هەم ــە ل ــت ک ــە دەخڵەتەنێ ــامان ئەوان ــاڵ و س ــەالمەتی و م ــی س بەڵێن

زیاتــر پێویســتیان پێیەتــی، وەکــو هــەژاران، بێبەشــبووەکان و نەخۆشــەکان. وە زۆرێــک لــە 

کڵێســاکان ئینجیلێکــی خۆڕایــی و ئاســوودە و قازانبەخــش دەدەن بــە خەڵکــی کــە لــە هیــچ 
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شــوێنێکی کتێبــی پیــرۆزدا ئامــاژەی پــێ نەکــراوە. وە لەڕاســتیدا پەیامــی ئینجیلیــان گەنــدەڵ 

کــردووە بــەو شــتەی کــە پۆڵــس پێــی دەڵێــت »مزگێنییەکــی دیکــە«، کــە هەمــوو شــتێکە 

جگــە لــە پەیامــی مزگێنیــی مەســیح )گەالتیــا ١: 6- 7(. لــە ڕێگــەی دابینکردنــی ئارەزووەکانی 

خەڵکــی، کڵێســاکان نیشــانی دەدەن کــە ســەرنجیان لەســەر بێباوەڕانــە، نــەک لەســەر شــکۆی 

خــودا کــە گەلەکــەی لــە ڕێگــەی پەرســتنی ئــەوەوە دەریدەخــەن. 

کــۆڕی رسودبێژانــی کڵێســا بــە نواندنــی پــڕ لــە ڕووناکــی لێزەریــی هەمەچەشــن جێگــەی 

گیراوەتــەوە، بــۆ ئــەوەی خزمەتــی کڵێســا ببێتــە مەڵبەنــدی ڕابــواردن و ســەرگەرمی لەجێگەی 

پەرســن و ســتایش. عیســا بەشــداری لــە زۆر شــتدا دەکــرد و کەســێکی چــاالک بــوو، بــەاڵم 

ــەورە  ــی زۆر گ ــرد؛ جیاوازییەک ــگوزەرانی نەدەک ــوردن و خۆش ــەرقاڵی ڕاب ــۆی س ــز خ هەرگی

هەیــە لەنێــوان ئــەو دوو شــتەدا؛ ئەمــە ئــەو شــتەیە کــە لەنێــو کڵێســاکانی ئــەم ســەردەمەدا 

ونــە. بــە هەمــان شــێوە، قایلکردنــی هــاوڕێ و شــوێنکەوتوو و باوەڕدارانــی نــوێ لــە ڕێگــەی 

تــۆڕە کۆمەاڵیەتییەکانــەوە جیاوازییەکــی ئەوتــۆی نییــە لەگــەڵ کامێراکــەی ســەر باڵکۆنەکــە: 

ــانە  ــەو کەس ــەن ئ ــەوە بک ــی کڵێســا تووشــی وەسوەســەی ئ ــن ڕابەران ــان دەتوان هەردووکی

لەبیــر بکــەن کــە لەبەردەمیانــن. 

ئــەم جــۆرە شــتانە دەرەنجامــی هەمــان وەسوەســەی جیهانیــن کــە مزگێنیدانــی ئینجیلــی 

دەخەنــە ژێــر پرســیارەوە، بــە ڕادەیــەک کــە ئەوانــەی ڕەخنــە لــە کڵێســا کۆنــەکان دەگــرن 

پێویســت بــکات داوای لێبــوردن لــەو کڵێســایەی مێمفیــس بــکات. 

ــەوە. هیــچ جیاوازییــەک  ــەم چەشــنە بدەین بــەاڵم دەتوانیــن وەاڵمــی وەسوەســەیەکی ل

نییــە لەنێــوان ئەمــڕۆ و ســاڵی یەکەمــی کۆلێــژی من، یاخــود کڵێســا یەکەمینەکانی ســەردەمی 

پۆڵســی نێــردراو. چارەســەرەکە ئەوەیــە کــە مزگێنیدانێــک لــە دڵ و مێشــکامندا دابنێیــن کــە 

بنەماکانــی بەپێــی کتێبــی پیــرۆز بێــت و بــەدەوری ئینجیلــدا بخولێتــەوە. واتــە دەبێــت فێــری 

ئــەوە بیــن کــە چــۆن دڵســۆزانە مزگێنــی بدەیــن و ئامانجــە گەورەکــەی گۆڕینــی ڕاســتەقینە 

لەبەرچــاو بگریــن. 

کەواتــە بــا بــە وریاییــەوە پــەرە بــە چــوار بەشــەکەی پێناســەکەی مــن بدەیــن: »فێرکــردن، 

ئینجیــل، ئامانــج، قایلکردن«. 
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فێرکردن

ســەرەتا، بەبــێ وشــە هیــچ مزگێنیدانێــک لەئــارادا نییــە. دەزانیــن کــە عیســای مەســیح 

ــا ١: ١(.  وشــەکەیە، وە وشــەکە لەگــەڵ خــودا بــوو )یۆحەن

گرنگرتیــن بەکارهێنانــی وشــە لــە مزگێنیدانــدا بریتییــە لــە فێرکــردن. ئەگــەر بــە جوانــی 

بیــر لەمــە بکەیتــەوە، دەبینیــت شــتێکی تــەواو لۆژیکییــە. ئێمــەی مــرۆڤ ناتوانیــن خۆمــان 

ڕێــگای ڕزگاریــی بدۆزینــەوە. بۆیــە، دەبێــت خــودا لــە ڕێگــەی وشــەکانیەوە ڕزگاریــامن بــۆ 

ئاشــکرا بــکات. 

فێرکــردن شــێوازی کتێبــی پیرۆزیشــە. کتێبــی پیــرۆز پەڕتووکێکــی فێرکارییــە. کتێبــی پیرۆز 

لــە پەیدابوونــەوە هەتــا ئاشــکراکردن، فێرمــان دەکات. وە کتێبــی پیــرۆز داوامــان لێــدەکات 

کەســانی دیکــە فێــر بکەیــن، بــۆ منوونــە، منداڵەکامنــان، دراوســێکامنان، وە ئــەو کەســانەش 

کــە بێگانــەن و لەنێوامانــدا دەژیــن. ژنانــی بەتەمــەن دەبێــت ژنــە گەنجــەکان فێــر بکــەن. 

ــە  ــە ک ــۆز، ئەوەی ــی دڵس ــە باوەڕدارێک ــوون ب ــاڵ ب ــا، لەپ ــی کڵێس ــی پیران ــە تایبەمتەندی تاک

دەبێــت توانــای فێرکردنیــان هەبێــت. 

لەبــەر ئــەوەی فێرکــردن لەنێــو هەمــوو بەشــەکانی کتێبــی پیرۆزدایــە، پێدەچێــت ئــەوە 

ببێتــە هــۆی ئــەوەی کــە درک بــە بایــەخ و گرنگییەکــەی نەکەیــن و نەیبینیــن. عیســا 

ئــەوەی بینــی کــە کۆمەاڵنــی خەڵــک وەکــو مــەڕی بــێ شــوان بــوون، بۆیــە چەندیــن هــەزار 

کەســی بــە چەنــد نــان و ماســییەک تێــر کــرد )مەرقــۆس 6: 3٤- ٤٤؛ لۆقــا 9: ١٠- ١7(. ئــەم 

ــەی  ــەاڵم مای ــە سەرســامامن دەکــەن، وە بێگومــان دەبێــت سەرســامامن بکــەن. ب پەرجووان

ــە  ــە ل ــی عیســا بریتیی ــە بەزەی ــڕ ل ــەم کاری پ ــدا، یەک ــە هەمــوو ڕووداوەکان ــە ل ســەرنجە ک

ــە.    ــی خەڵکەک فێرکردن

 زۆرێــک لــە ئێمــە بیــر لــە وتــاردان دەکاتــەوە کاتێــک کــە باســی مزگێنیــدان دەکەیــن، وە 

بێگومــان دەبێــت بــەو جــۆرەش بیــر بکەینــەوە. مــن لــە ئاســتی خۆمــەوە دەمەوێــت هەمــوو 

وتارەکانــم مزگێنیــی مەســیح لەخــۆ بگرێــت. بێگومــان پۆڵســی نێــردراو لــەم الیەنــەوە بــە ئەرکــی 

سەرشــانی خــۆی هەســتاوە. بــەاڵم زۆربــەی کات کــە باســی خزمەتەکــەی دەکات، بــە خزمەتــی 

ــای  ــەم تیمۆســاوس ٢: 7؛ دووەم تیمۆســاوس ١: ١١(. »جــەی ئ ــت )یەک ــاوی دەهێنێ ــردن ن فێرک

 a.پاکــەر« دەڵێــت کــە شــێوازی مزگێنیدانــی پۆڵــس بــە گشــتی شــێوازێکی فێــرکاری بــووە

a J. I. Packer, Evangelism and the Sovereignty of God )Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1979(, 48.
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ئەمــە هەواڵێکــی خۆشــە بــۆ ئەوانــەی کــە هەمــوو یەکشــەمەیەک وتــار نــادەن. ئێمــە 

ــن  ــی گونجــاودا دەتوانی ــە دەرفەت ــان ل ــەاڵم هەمووم ــن، ب ــژ بی ــن وتاربێ ــان ناتوانی هەمووم

ــە  ــەوە ک ــەوە دەکەم ــر ل ــار بی ــن. زۆر ج ــە بکەی ــانی دیک ــری کەس ــیح فێ ــی مەس ئینجیل

ــە  ــە ل ــەدوای وتارەک ــە ل ــرە ک ــەو پرســیارە زۆرت ــان کاریگــەری ئ ــە زۆرە ی کاریگــەری وتارەک

کەســێکی دەپرســیت ئاخــۆ وتارەکــەی پــێ چــۆن بــووە. کاتێــک وشــەی خــودا ڕادەگەیەنیــن، 

ــدات.  ــی زۆر ڕووب ــت شــتی مەزن دەکرێ

فێرکردنــی مزگێنیــی مەســیح یارمەتیــی الیەنــی ڕۆحیــامن دەدات، چونکــە دەبێتــە 

ــت  ــە دەبێ ــتانەی ک ــەو ش ــک ل ــن. یەکێ ــل بژی ــی ئینجی ــی بنەماکان ــە بەپێ ــەوەی ک هــۆی ئ

ــان  ــە ئاخــۆ ژیامن ــە ک ــن، ئەوەی ــان دەخۆی ــەدا ن ــی دیک ــەڵ باوەڕداران ــک لەگ ــن کاتێ بیکەی

لەگــەڵ ئینجیلــدا هاوتەریبــە؟ ئــەم پرســیارانە لــە خــۆت بکــە: ئایــا بــە بــاوەڕ بــە کارەکانــی 

مەســیح دەژیــم؟ ئایــا نیعمەتــی ئینجیــل بەســەر ئــەو کەســانەدا جێبەجــێ دەکــەم کــە لــە 

ــەن؟ ــەر دەک ــەم بەرامب ــە خراپ ــم ک ــۆش دەب ــە خ ــتانە لەوان ــا خۆنەویس ــن؟ ئای دەوروبەرم

ئەگــەر نازانیــت چــۆن ئینجیــل فێــری کەســانی دیکــە بکەیــت، ئــەوا لەوانەیــە بەڕاســتی 

لێــی تێنەگەیشــتبێتیت. وە ئەگــەر بەڕاســتیی لێــی تێنەگەیــت، ئــەوا لەوانەیــە باوەڕدارێکــی 

ــاوەڕداری ڕاســتەقینەن، بــەاڵم  ڕاســتەقینە نەبیــت. زۆر کــەس دەناســم کــە پێیــان وابــووە ب

ــان  ــی، بۆی ــە خوێندن ــردووە ب ــتیان ک ــرۆز دەس ــی پی ــی کتێب ــتی فێرکردن ــە مەبەس ــک ب کاتێ

دەرکەوتــووە کــە هەرگیــز تۆبەیــان نەکــردووە و هەرگیــز لــە قوواڵیــی دڵیانــەوە باوەڕیــان 

بــە مەســیح نەهێنــاوە. 

بــەاڵم لــە هەمــووی گرنگــرت، لــە بیــرت بێــت کــە پێــش ئــەوەی کەســێک بــاوەڕ بهێنێــت، 

دەبێــت باســی ئینجیلــی مەســیحی بــۆ بکەیــت و فێــری بکەیــت. 

بــە درێژایــی ئــەم چەندیــن ســاڵەی کــە مزگێنیــم بــە خەڵکــی داوە، زۆربــەی کات 

هۆکارەکــەی ئــەوە بــووە کــە کەســە بێباوەڕەکــە ئامادەیــی ئــەوەی تێــدا بــووە بــۆ ئــەوەی 

لەگــەڵ مــن کتێبــی پیــرۆز بخوێنێــت. دەکرێــت ئــەو کەســانە کۆمەڵــە قوتابییــەک بووبێــن 

ــود  ــت. یاخ ــیان خوێندبێ ــی مەرقۆس ــەدا ئینجیل ــی هاوین ــان کەمپێک ــس ی ــە کۆنفران ــە ل ک

ــی  ــی کتێب ــوەڕۆدا دەقێک ــی نێ ــی نان ــە کات ــان ل ــە ی ــە قاوەخان ــن ل ــێک بووبێ ــد کەس چەن

ــت،  ــان خوێندبێ ــی پیرۆزم ــێ کتێب ــەڵ ک ــەی و لەگ ــە ک ــگ نیی ــت. گرن ــان خوێندبێ پیرۆزم

ــی  ــی تێپەڕبوون ــن. بەپێ ــەی دەکەی ــەوە و رشۆڤ پڕۆســەکە زۆر ســادەیە: دەقەکــە دەخوێنین



19

ــر  ــان فێ ــی پیرۆزی ــن، چونکــە کتێب ــاوەڕ دەهێن ــان بەکۆمــەڵ ب کات، خەڵکــی یــەک یــەک ی

کــراوە. بێگومــان ئــەو جــۆرە فێرکردنــە لەوانەیــە بــە ئەنــدازەی بووژانــەوەی بــە کۆمــەڵ و 

فــراوان ســەرنجڕاکێش نەبێــت، بــەاڵم ئەگــەر هەمــوو باوەڕدارێــک ئەمــە لەگــەڵ بێبــاوەڕدا 

ــی زۆر کــەس.  ــە گوێ ــرۆز دەگات ــی پی ــەوا پەیامــی ئینجیل ــدات، ئ ئەنجــام ب

ئینجیل

ــی  ــری مزگێنی ــی فێ ــە خەڵک ــن. ئێم ــت ناکەی ــان زانس ــرکاری ی ــری بی ــی فێ ــە خەڵک ئێم

ــە  ــە ل ــن، چونک ــی بکەی ــری خەڵك ــی فێ ــی مزگێنی ــە جوان ــە ب ــە ک ــن. گرنگ ــیح دەکەی مەس

سەرتاســەری جیهانــدا هەڵەتێگەیشــتنێکی زۆر لەبارەیــەوە هەیــە. 

ــن.  ــی بدەی ــیح ئەنجام ــی مەس ــە مزگێنی ــەبارەت ب ــت س ــە دەکرێ ــە ک ــە هەی  دوو هەڵ

دەکرێــت زۆر گــەورە یــان زۆر بچووکــی بکەینــەوە. هــەردوو هەڵەکــە دەتوانــن بــە 

ــان بکەنــەوە: هەڵەتێگەیشــن ســەبارەت بــە دەرهاوێشــتەکانی مزگێنــی.  ڕێژەیــەک بچووکی

ــت. ــەرچاوە دەگرێ ــل س ــی ئینجی ــە پەیام ــان ب ــە باوەڕم ــتانە ل ــەم دەرهاوێش ئ

ئینجیلێکی بچووکبووەوە

 کاتێــک پێــامن وایــە کــە ئینجیــل تەنهــا ڕزگارمــان دەکات، ئــەوا لــە ڕاســتیدا بچووکــامن 

ــی  ــێ تێگەیشــن لێ ــە بەب ــر ک ــی ئاگ ــە دڵنیای ــە ل ــە جۆرێک ــە ک ــامن وای ــەوە؛ وە پێ کردووەت

ــەوە.  ــێ دەکەوێت ــی ل ــی هەتاهەتای کاریگەری

لەبــەر ئــەوەی ئینجیــل دڵــی خودامــان بــۆ دەردەخــات، تــەواو ڕێــی تێدەچێــت لــە بابەتە 

بنەڕەتییەکانــی ئاگادارمــان بکاتــەوە لــەوەی کــە چــۆن بژیــن – بابەتــی وەکــو خۆشەویســتی، 

ئاشــتبوونەوە، لێخۆشــبوون، بــاوەڕ، بێفیــزی، تۆبەکــردن، هتــد. ئینجــا دەبینیــن کــە ئینجیــل 

دەبێتــە دەروازەی ڕزگاری و شــێوازی ژیامنــان. 

 »تیــم کێڵــەر« زۆر بــە جوانــی باســی ژیانێکــی پڕواپــڕ لــە مزگێنــی کــردووە، کــە چــۆن 

ــە ئەلفــەوە  ــە – ڕێگــەی ڕزگاری – بەڵکــو ل ــاوەڕداران نیی ــی ب ــی ژیان ــل تەنهــا ئەلفبێ ئینجی

بــۆ یــای ژیانــی باوەڕدارانــە.a ئینجیــل ئاگادارمــان دەکاتــەوە کــە چــۆن دەژیــن. لــە بەشــی 

ــر باســی ئــەو ژیانــە دەکەیــن کــە ئینجیــل چــەق و ناوەنــدی پێکدێنێــت.  چوارەمــدا زیات

a Tim Keller, Paul’s Letter to the Galatians: Living in Line with the Truth of the Gospel )New York: 

Redeemer Presbyterian Church, 2003(, 2.
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ئینجیلێکی ئاوساو

ــەورە  ــامن زۆر گ ــەوا لەڕاســتیدا ئینجیل ــل هەمــوو شــتێکە، ئ ــن ئینجی ــە دەڵێی ــک ک کاتێ

کردووەتــەوە. ئێمــە ئــەم کارە دەکەیــن، کاتێــک پێــامن وایــە لە ڕێگەی بــاوەڕ و دەرهاوێشــتە 

جیاوازەکانــی ئینجیلــەوە ڕزگارمــان بــووە. بــۆ منوونــە، ڕێژەیەکــی زۆر لــە بــاوەڕداران پێیــان 

وایــە کــە بــە بــاوەڕ و کار و کــردەوەی بــاش ڕزگایــان بــووە. هەروەهــا زۆری دیکــەش )کــە 

پێدەچێــت زۆرینــە بــن( پێیــان وایــە بــە بــاوەڕ و شــەریعەت ڕزگارمــان بــووە. 

بەدرێژایــی مێــژوو زۆر شــت خراوەتــە ســەر مزگێنیــی مەســیح. هەمیشــە هەمــان هەڵــە 

دووبــارە دەبێتــەوە. خەڵــک ئــەو شــتانە زیــاد دەکــەن کــە لەوانەیــە بــاش بــن، بگــرە ئایینــی 

بــن، وەکــو ڕەوشــت بــەرزی، یارمەتیدانــی هــەژاران، یــان پێیــان وایــە کــە لەئاوهەڵکێشــان 

ــە  ــە بەشــێکی گرنگــن ل ــەوەی ڕزگارمــان بێــت. هەمــوو ئەمان ــۆ ئ و نانلەتکــردن مەرجــن ب

ژیانــی بــاوەڕدار و شــانازی و ئیمتیــازن بۆمــان. بــەاڵم تەنهــا لەبــەر ئــەوەی کــە لــە ئینجیلەوە 

هەڵدەقوڵێــت، واتــای ئــەوە نییــە کــە دەبنــە مایــەی ڕزگاریــامن. جگــە لــە خــودی مزگێنیــی 

ــی  ــۆی خراپکردن ــە ه ــەوا دەبێت ــت، ئ ــاش بێ ــازی ب ــاش و نی ــدە ب ــدی چەن ــا ئی ــیح، ج مەس

مزگێنییەکــە. 

پێناسەیەکی باشی مزگێنیی مەسیح

ــن،  ــە باشــی بژی ــاوەڕدار ب ــو ب ــت وەک ــە دەبێ ــن ک ــەوە دەکەی ــک باســی ئ ــە کاتێ کەوات

ــەاڵم  ــن. ب ــل دەکەی ــەکانی ئینجی ــەکان و دەرهاوێش ــە بنەڕەتیی ــی بابەت ــی جێبەجێکردن باس

ــک باســی  ــل. کاتێ ــی ئینجی ــە ســەر پەیام ــن، تیشــک دەخەین ــک باســی ڕزگاری دەکەی کاتێ

باوەڕەکەمــان بــۆ کەســانی دیکــە دەکەیــن، ئێمــە چــاو دەبڕینــە ئــەو پەیامــەی کــە بــەرەو 

ــە  ــاژە ب ــرۆز ئام ــی پی ــک کتێب ــن کاتێ ــەوە بدەی ــات. گرنگــە کــە ســەرنجی ئ ــامن دەب ڕزگاری

وشــەی »مزگێنیــی مەســیح« دەکات، لــە پەیامنــی کــۆن و نوێشــدا ئــەم دەســتەواژەیە 

ــەوە.   ــە ڕزگاریی ــتە ب پەیوەس

ئەمە پێناسەیەکی جوان و گونجاوە:

مزگێنیی مەسیح پەیامێکی خۆشە لە یەزدانەوە کە بەرەو ڕزگاریامن دەبات. 

ئەمــە پێناســەیەکی دیکەیــە کــە لــەوە دەچێــت سەرســام نەبیــن پێــی، چونکــە دەبێــت 

بپرســین: »کەواتــە پەیامــی ڕزگاری چییــە؟«
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پەیامــی مزگێنیــی مەســیح وەاڵمــی چــوار پرســیارەی گەورەمــان دەداتــەوە: خــودا کێیــە؟ 

بۆچــی ئێمــەی مــرۆڤ ئەوەنــدە پەرێشــانین؟ مەســیح چی کــرد؟ چــۆن دەتوانیــن بگەڕێینەوە 

بــۆ الی خــودا؟ لــەم جیهانــەدا لــەم پرســیارانە گرنگــرت بوونیــان نییــە، وەاڵمــی ئــەو پرســیارانە 

لــەم کورتەیــەی خــوارەوەدا ڕوون دەبێتــەوە: خــودا، مــرۆڤ، مەســیح، کاردانــەوە و وەاڵم: 

خــودا بەدیهێنــەری ئێمەیــە. ئــەو خودایەکــی خۆشەویســتی و پیــرۆز و 	•

ــە دژی هەمــوو  دادپــەروەرە. ڕۆژێــک دێــت کــە دادپەروەرییەکــی تــەواو ل

گوناهێــک جێبەجــێ دەکات. 

ــوان و 	• ــی ج ــە بوونەورێک ــراوە. ئێم ــت ک ــودا دروس ــەی خ ــە وێن ــرۆڤ ل م

سەرســوڕهێنەرین کــە خاوەنــی شــکۆ و ڕێــز و بەهایــن. بــەاڵم بەهــۆی 

یاخیبوونــی گوناهبارانەمــان لــە دژی خــودا، لــە منداڵــی ئــەوەوە بوویــن بــە 

دوژمنــی ئــەو. بــەاڵم هێشــتا تــەواوی مرۆڤــەکان توانــای ئەوەیــان هەیــە کــە 

ــدوودا.  ــن لەگــەڵ خــودای زین ــە ئاشــتیدا ب ــڕ ل ــە پەیوەندییەکــی پ ل

ــای ئــەوەی پێــدا 	• ــە بــێ گوناهەکــەی توان ــە، کــە ژیان مەســیح کــوڕی خودای

ببێتــە قورباییەکــی تــەواو و کامــڵ. لــە ڕێگــەی مردنــی لەســەر خــاچ، باجــی 

گوناهــی مرۆڤەکانــی دا. مردنــی مەســیح بەهــای گوناهەکانــی هەمــوو 

ــن.  ــۆ دەهێن ــای ب ــاوەڕەوە هان ــە ب ــە ب ــرد ک ــتەبەر ک ــانەی دەس ــەو کەس ئ

هەســتانەوەی مەســیح لەنێــو مــردووان ئەوپــەڕی بەرگریکردنــە لــە ڕاســتیی 

ــەم بانگەشــانە.  ئ

ــن، 	• ــدا بنێی ــە گوناهەکامنان ــە دان ب ــێ دەکات ک ــان ل ــی ئەوم  خــودا چاوەڕێ

تۆبــە بکەیــن و بــاوەر بــە مەســیح بهێنیــن. بۆیــە ئێمــەش پشــت لــە گونــاه 

ــاوەڕەوە  ــە ب ــاوەڕی و گومانکــردن، وە ب ــە تایبەتــی گوناهــی بێب ــن، ب دەکەی

ــت هەمیشــە شــوێن  ــە دەبێ ــن ک ــەوە تێدەگەی ــن و ل ــە خــودا دەکەی ڕوو ل

ــن.  ــەو بکەوی فەرمایشــتەکانی ئ

ڕێگایەکــی دیکــە بــۆ گوتنــی هەمــان چیــرۆک بریتییە لــە باســکردنی چیرۆکــی بەدیهێنان، 

یەکــەم گوناهــی مــرۆڤ، ڕزگاریــی و ڕۆژی دوایــی. چەندیــن کورتــەی دیکــەی بــاش لەبــارەی 

ــەوە گرنگــە پەیامــی  ــە کام شــێوازە بەکاردێنیــت، ئ مزگێنیــی مەســیحەوە هــەن. گرنــگ نیی

ئــەوە بــە خەڵکــی بدەیــت کــە دەبێــت لەگــەڵ خــودا ئاشــت ببنــەوە. 
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ــی  ــی کتێب ــان بەپێ ــل و شــێوازی ژی ــە ڕاســتیی ئینجی ــە کــە ل ــدان ئەوەی ئومێــدی مزگێنی

پیــرۆز ڕۆبچیــن، وە خۆمــان بــۆ خوێندنــی مزگێنیــی مەســیح دابیــن بکەیــن، بــەو شــێوەیە 

ــت. ــەوە هەڵدەقوڵێ ــە دەروومنان ــی ل مزگێنی

ئامانج و مەبەست

کاتێــک ئینجیلــی مەســیح فێــری کەســانی دیکــە دەکەیــن، ئامانــج و مەبەســتێکی 

دیاریکراومــان هەیــە. ئامانــج وشــەیەکی بچووکــە، وە لەوانەیــە لــە کاتــی خوێندنی پێناســەی 

مزگێنیدانــدا بــە ئاســانی بەســەر ئــەم وشــەیەدا تێپــەڕ بووبێتیــن. بــەاڵم ئامانــج ئــەو شــتەیە 

ــاوەڕدارە  ــە تایبەتــی ب ــن، ب ــە بکەی ــدا وا دەکات هەڵ ــە کاتــی مزگێنیدان کــە زۆربــەی کات ل

بــە ئەزموونــەکان. 

ــەی  ــێک قس ــەر کەس ــە ه ــت ک ــەرچاوە دەگرێ ــتنەوە س ــەو تێگەیش ــە ل ــی ئێم ئامانج

ــان  ــی ی ــی جاویدان ــت: ژیان ــگاو دەنێ ــتانەدا هەن ــەم ئاراس ــک ل ــە یەکێ ــن، ب ــەڵ دەکەی لەگ

ســزای هەتاهەتایــی. کەواتــە، نابێــت بــە شــێوەیەکی ئەکادیمــی یــان هەڕەمەکــی دەســت 

بکەیــن بــە باســکردنی ڕاســتییەکانی ئینجیــل. کەواتــە لــە کاتــی فێرکردنــی ئینجیلــدا ئامانــج 

ــە.  ــان هەی ــتێکی دیاریکراوم و مەبەس

ئامانــج ئەوەمــان بەبیــر دێنێتــەوە کــە خەڵکــی شــتێکی زیاتریــان لــە گواســتنەوەی داتــا 

ــر بکرێــت، کارێکــی  ــە مزگێنیــدان دەبێــت فێ ــان وای ــاری پێویســتە. ئەوانــەی کــە پێی و زانی

ــەوەی پرســیارەکاندا، وەک چــۆن  ــەوە و فراوانکــردن و وەاڵمدان ــە ڕوونکردن ــاش دەکــەن ل ب

دەبێــت هەموومــان وا بکەیــن. هەمــوو بــاوەڕداران دەبێــت بیــر لــەو هۆکارانــە بکەنــەوە کــە 

بــە هۆیــەوە ئومێدمــان بــە مەســیح هەیــە؛ هۆکارگەلێــک کــە ڕەخنــە و پرســیارەکان وەالوە 

دەنێــت. بــەاڵم کاتێــک ڕاســتییەکانی ئینجیــل ڕێــک دەخەیــن، بیرکردنــەوە لــە ئامانجەکانــی 

ــن  ــە خۆشەویســتی بی ــڕ ل ــان و تێگەیشــتوو و پ ــە میهرەب ــامن دەدات ک ــدان یارمەتی مزگێنی

)یەکــەم پەتــرۆس 3: ١5(. 

هەبوونــی ئامانــج و مەبەســتێکی دیاریکــراو هاوکاریــامن دەکات دیــد و ڕوانگەیەکــامن 

بەرامبــەر ئــەو کارە هەبێــت کــە ئەنجامــی دەدەیــن. بــەرەو کۆتایــی هامنــان دەدات. 

ــیدان:  ــە مەترس ــەس ل ــت زۆر ک ــان بێ ــە بیرم ــە ل ــامن دەدات ک ــج یارمەتی ــی ئامان هەبوون

ــەرەو  ــدەوە ب ــۆت و بەن ــە ک ــەن، ل ــی ببی ــەرەو ڕووناک ــەوە ب ــە تاریکیی ــی ل ــت خەڵک دەبێ
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ــان  ــت چاوم ــن دەبێ ــە بزانی ــەورە وا دەکات ک ــی شــتێکی گ ــە ئامانجگرتن ــن. ب ــازادی ببەی ئ

ــن.  ــتگوێ بخەی ــتێکیش پش ــت و چ ش ــی بێ ــەر چ لەس

ســەرقاڵی پێشکەشــکردنی بەرنامەیەکــی ڕادیۆیــی بــووم کــە ژنێــک پەیوەنــدی پێامنــەوە 

کــرد و گوتــی: »ئایــا دەبێــت بەشــداری ڕێوڕەســمی لەئاوهەڵکێشــانی خوشــکەزا بچووکەکــەم 

بکــەم لــە کڵێســایەکی کاتۆلیکــدا؟« ئینــج تــووڕە بــوو و دڵتەنگــی خــۆی نیشــاندا کــە بۆچــی 

خوشــکەکەی پێــی وایــە ئــەوە دەبێتــە مایــەی ڕزگاریــی منداڵەکــەی. 

ــداری  ــت و بەش ــت بچی ــۆ دەبێ ــن ت ــە ڕای م ــم: »ب ــڕی و گوت ــێ ب ــەکانیم پ ــش قس منی

نائینجیلــی. دەبێــت  بابەتێکــی  بــە مەبەســتی پشــتگیریکردنی  نــەک  بــەاڵم  بکەیــت، 

ــارەی  ــە دەرب ــە ڕاســتکردنەوەی خوشــکەکەت هەی ــر ل ــی گەورەت ــە ئامانجێک ــت چونک بچی

لەئاوهەڵکێشــانی منــدااڵن. تــۆ دەبێــت بچیــت و بەوپــەڕی خۆشەویســتییەوە پشــتگیرییان 

بکەیــت، چونکــە ئــارەزووی ئــەوە دەکەیــت کاریگەریــت هەبێــت لــە ژیانــی خوشــکەکەتدا 

و دەتەوێــت ڕزگاریــی ببێــت... هەروەهــا دەبێــت چــاوت لەســەر ژیانــی خوشکەزاکەشــت 

بێــت. 

حــەزم کــرد ئامانجێکــی باشــرتی هەبێــت، بــۆ ئــەوەی ئامانجــی مزگێنیدانەکــە لەدەســت 

نــەدات. 

قایلکردن

ــراو و  ــی دیاریک ــە ئامانجێک ــت. ئێم ــەر ناگرێ ــک س ــوو ئامانجێ ــدا، هەم ــە مزگێنیدان ل

ــان  ــن کــە بۆچوونی ــل بکەی ــدا: دەبێــت خەڵکــی قای ــی مزگێنیدان ــە کات ــە ل بەرچاومــان هەی

ــیح.  ــای مەس ــوێنکەوتووی عیس ــە ش ــۆڕن و ببن بگ

پۆڵــس دەڵێــت کــە خەڵکــی قایــل بکەیــن بــۆ ئــەوەی ببنــە بــاوەڕداری مەســیح )دووەم 

ــە  ــە وا دەکات هەڵ ــەالوە زۆر پەســەندە، چونک کۆرنســۆس 5: ١١(. وشــەی »قایلکــردن«م ب

ــان دەکەیــن،  ــان ناکەیــن؛ ئێمــە قایلی نەکەیــن: ئێمــە خەڵــک قایــل دەکەیــن، بــەاڵم قۆرخی

بــەاڵم ئــەوە ئێمــە نیــن کــە وا دەکات تۆبــە بکــەن و بگۆڕدرێــن. بێگومــان حــەز دەکەیــن 

خەڵکــی بگۆڕدرێــن، چونکــە دەزانیــن بەهــۆی گۆڕینیانــەوە بــاوەڕ دەهێنــن. بــەاڵم گۆڕینــی 

ڕاســتەقینە کاری ڕۆحــی پیــرۆزە. 

لەڕاســتیدا گۆڕینــی بیروبــاوەڕ یەکێکــە لــەو شــتانەی بــاوەڕی مەســیحییەت کــە زۆرتریــن 
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هەڵەتێگەیشــن لەبارەیــەوە هەیــە. ئــەو کاتــەش هــەر بــە تــەواوی ڕوون نەبــوو کــە عیســا 

بــۆ ڕابەرانــی ئایینــی ڕوون کــردەوە )یۆحەنــا 3(. وە ئەمــڕۆش ئــەم بابەتــە بــۆ بــاوەڕدار و بــێ 

باوەڕیــش هــەر ناڕوونــە. بۆیــە بــاش دەبێــت هەوڵــی ڕوونکردنــەوەی بدەیــن. 

ــە  ــەیرە ک ــەوە س ــی بەالیان ــم، خەڵک ــڵامن دەژی ــە موس ــی زۆرین ــە ناوچەیەک ــە ل ــن ک م

دەڵێــم هیــچ کەســێک لــە ســەرەتادا بــاوەڕداری مەســیح نەبــووە، بــەاڵم دواتــر بیروباوەڕیــان 

گۆڕیــوە و بوونەتــە شــوێنکەوتووی مەســیح. تەنانــەت ئەوانــەی کــە دایــک و باوکیــان 

ــە  ــێوێت، چونک ــێ دەش ــەریان ل ــاوەڕ س ــی بیروب ــی گۆڕین ــەر باس ــە س ــە دێت ــاوەڕدارە، ک ب

ــی  ــە خەڵک ــەوەی ک ــەر ئ ــە س ــک خراوەت ــە تیش ــوون ک ــەوە هات ــە کەلتورێک ــان ل زۆربەی

ــرۆز فێرمــان دەکات کــە  ــە هــۆکاری دەرەکــی شــوێنکەوتووی مەســیحن. بــەاڵم کتێبــی پی ب

ــەو  ــدی ب ــان پەیوەن ــە، ی ــەوە نیی ــک و باوکت ــی دای ــە ئایین ــدی ب ــاوەڕ پەیوەن ــی بیروب گۆڕین

کڵێســایەوە نییــە کــە ســەردانی دەکەیــت، یــان ئــەوەی کــە لەســەر پاســپۆرتەکەت نــوورساوە. 

ــە  ــەر ل ــەت ئەگ ــە، تەنان ــتەوە نیی ــتکەوتە ئەکادیمییەکانیش ــە دەس ــدی ب ــا پەیوەن هەروەه

ناوەندێکــی ئایینــی بەرزیــش خوێندنــت تــەواو کردبێــت. گۆڕینــی بیروبــاوەڕ لــە باوەڕێکــی 

ــت.  ــە عیســای مەســیح ســەرچاوە دەگرێ ــە و ڕاســت ب ڕاســتەقینە و ئاگایان

وەکــو چــۆن ناتوانیــن وا بکەیــن خەڵکــی بیروبۆچوونیــان بگــۆڕن، بــە هەمــان شــێوەش 

ناتوانیــن بــاوەڕی ڕاســتەقینە لــە دەروونــی خەڵکــدا بەرهــەم بێنیــن. هەروەها ئەمــەش کاری 

ڕۆحــی پیــرۆزە. 

جێفــی هاوڕێــم لــە کاتــی نانــی نیــوەڕۆدا لەگــەڵ برایەکــدا باســی مەســیحی دەکــرد کــە 

لــە بــازاری بۆرســەدا کاری دەکــرد. لــە کۆتایــی قســەکانیاندا، ئــەو برایــە بــە جێفــی گــوت: 

»دەزانــی چییــە جێــف، خۆزگــە منیــش ئــەو بــاوەڕەی تــۆم هەبووایــە!«. 

جێفیــش گوتــی: »دەبێــت بزانیــت کــە بــاوەڕ دیارییــە. هیــچ پەیوەندییەکــی بــە منــەوە 

ــاوەڕت  ــی ب ــژ دەکــەم کــە خــودا دیاری ــە نوێ ــە، بۆی ــەم دیارییەی ــە. خــودا بەخشــەری ئ نیی

ــەاڵم  ــی دەکــرد، ب ــەو چاوەڕێ ــە ئ ــوو ک ــەو وەاڵمــە نەب ــان ئەمــە ئ ــێ ببەخشــێت«. بێگوم پ

وەاڵمێکــی زۆر جــوان و دروســت بــوو. بێگومــان گۆڕینــی بیروبــاوەڕ شــتێکی گرنگــە، بــەاڵم 

ــرۆز دەیبەخشــێت.  ــن کاری باوەڕێکــی ڕاســتەقینەیە، کــە ڕۆحــی پی گۆڕی

ــە  ــارەی گۆڕینــەوە تێبگەیــن ئەوەی ــە گرنگرتیــن شــت کــە پێویســتە دەرب بــەاڵم لەوانەی

ــە کاتێــک ڕوودەدات.  کــە چۆن
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ئاگرکەوتنەوە لە کەنیشتێکدا:

گۆڕینی ڕاستەقینە چۆنە

گۆڕینــی بیروبــاوەڕ تەنهــا هەســتێکی خــۆش نییــە. تەنهــا گۆڕینــی مێشــکامن نییــە. تەنهــا 

هەڵدانــەوەی الپەڕەیەکــی نــوێ نییــە. ئــەو شــتانە لەوانەیــە ڕووبــدەن، بــەاڵم دەکرێــت بــە 

هــۆکاری دیکــەش ڕووبــدەن جگــە لــە گۆڕینــی بــاوەڕ. باوەڕهێنانــی ڕاســتەقینە بێوێنەیــە. 

لــە تۆبەکــردن و بــاوەڕەوە لەدایــک دەبێــت، وە بەرهەمەکــەی بریتــی دەبێــت لــە ژیانێکــی 

گــۆڕاو. 

لــەم دواییانــەدا بەشــداریم کــرد لــە ســیمینارێکی مێژوونــووس »جەیمــس ماکفێرســۆن« 

ــایانی باســە جەیمــس  ــە ســەردەمی شــەڕی ناوخــۆدا. ش ــەکان ل ــە دەریایی ــاری جەنگ دەرب

ــەوە  ــی ناوخۆیی ــەی مێژووی ــەن کۆمەڵ ــە الی ــێمینارەکە ل ــزەر«ە. س ــی »پوڵیت ــراوەی خەاڵت ب

سەرپەرشــتی دەکــرا، وە لــە کەنیشــتێکی گــەورەی جولەکەکانــدا بــوو. هۆڵەکــە پــڕ بــوو لــە 

بەشــداربووان. کــەش و هەوایەکــی تایبەتــت هەســت پــێ دەکــرد کاتێــک کــە هەموومــان 

ــەو پڕۆفیســۆرە بەناوبانگــەی زانکــۆی پرینســتنامن دەکــرد.  چاوەڕێــی ئ

ــە دەســت.  ــەواوی گرت ــەی شــانۆ، دەســەاڵتی ت ــە ســەر تەخت کاتێــک د. ماکفێرســن هات

ــە  ــەدا، ب ــەر بابەتەک ــەواوی بەس ــەاڵتی ت ــەکانی، وە دەس ــە خۆش ــەی و قس ــە بەرزەک دەنگ

ــەدا،  ــتی وانەک ــە ناوەڕاس ــەاڵم ل ــابوو. ب ــۆی ڕاکێش ــۆ خ ــی ب ــەرنجی ئامادەبووان ــەواوی س ت

زەنگــی ئاگــر لێــدرا. ئــەوە ئاگادارییەکــی ڕژد و گرنــگ بــوو. تەنهــا زەنگێکــی ئاســایی نەبــوو، 

ــرا.  ــەدا دەبی ــەڵ زەنگــی ئاگادارکردنەوەک ــش لەگ ــی زۆری بەڵکــو ڕووناکییەک

د. ماکفێرســن لــە جێگــەی خــۆی ڕاوەســتا. چــاوە زەقبووەکانــی بایەقوشــی وەبیــر مــن 

ــەر  ــکات. لەب ــی ب ــت چ ــت دەبێ ــە بزانێ ــەوەی ک ــێ ئ ــوڕاند بەب ــەری دەس ــەوە. س دەهێنای

ئــەوەی هیــچ بەرپرســێکی کەنیشــتەکە لــەوێ ئامــادە نەبــوو، کــەس خــۆی نەکــردە خاوەنــی 

بابەتەکــە. ئێمــە تەماشــای چــواردەوری خۆمــان دەکــرد و پێدەکەنیــن و نەماندەزانــی دەبێت 

ــز  ــت و هەرگی ــە لێدەدرێ ــۆ هەتاهەتای ــە ب ــە زەنگەک ــرد ک ــتت دەک ــن. وا هەس ــی بکەی چ

بێدەنــگ نابێــت. خەڵکــی بــە کۆمــەڵ دەســتیان کــرد بــە ورتــەورت و چاوەڕێــی ئــەوە بــوون 

کــە زەنگەکــە بێدەنــگ ببێــت. 

لــە دڵــی خۆمــەوە گوتــم: »لەوانەیــە هــەر بەڕاســتی ئاگرێــک کەوتبێتــەوە«. بــەاڵم هــەر 
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خێــرا ئــەو بۆچوونــەم لــە مێشــکم دەرکــرد و گوتــم: »ئێســتا زەنگــی هەڵــە شــتێکی بــاوە؛ 

ــچ  ــارە هی ــەوە وا دی ــە«. جگــە ل ــە ڕێکخســتنەوە هەی ــم کــە زەنگــەکان پێویســتیان ب دەزان

کەســێک ئــەوە بــە کێشــە نازانــن، جگــە لــە یــەک پیــاو نەبێــت کــە لەســەرخۆ هەســتایەوە و 

چــووە دەرەوە. پێــم وا نەبێــت کەســانێکی زۆر ســەرنجی ئــەو پیاوەیــان دابێــت. ئینجــا پــاش 

ماوەیــەک زەنگەکــە وەســتا و دکتــۆر دەســتی کــردەوە بــە وانەکــەی. 

ــەک کــەس  ــا ی ــەدا تەنه ــەو هۆڵ ــت، ل ــەی گۆڕینێکــی ڕاســتەقینە بێ ئەگــەر ئەمــە منوون

ــان  ــەی دیکەم ــوو؛ ئەوان ــاوەڕداری ڕاســتەقینەی لێب ــەک ب ــا ی ــا، تەنه ــاوەڕی هێن بەڕاســتی ب

لەنێــو لۆژیکیــی مێشــکی خۆمانــدا گیرمــان خواردبــوو. هەندێکیــان لەوانەیــە بیریــان 

کردبێتــەوە کــە دەکرێــت ئاگــر کەوتبێتــەوە، بــەاڵم ئەوەنــدە باوەڕیــان بــەو بۆچوونــە نەبــوو 

ــە  ــە تۆب ــەوەی ک ــن مەگــەر ئ ــل نەبووی ــرۆز ئێمــە قای ــی پی ــی کتێب ــە دەرەوە. بەپێ ــە بچن ک

ــن.  ــدا بژی ــن و لەگەڵی ــە مەســیح بهێنی ــاوەڕ ب ــن، وە بەڕاســتی ب بکەی

ئێستا باسی چوار بەشی مزگێنیدان دەکەین.

چی دەبێت ئەگەر بە هەڵە لە مزگێنیدان تێبگەین؟

مزگێنیــدان واتــە فێرکردنــی ئینجیــل )پەیامــی خــودا کــە بــەرەو ڕزگاریــامن دەبــات( کــە 

ئامانجــامن قایلکردنــی بەرامبەرەکەمانــە. ئەگــەر کڵێســایەک لــە مزگێنیــدان بەپێــی کتێبــی 

پیــرۆز تێنــەگات، بەپێــی تێپەڕبوونــی کات کڵێســاکە تێکدەچێــت و گەنــدەڵ دەبێــت. ئەگــەر 

مزگێنیــدان بــە شــێوەیەکی دروســت ئەنجــام نەدەیــن، ئــەوا پایــەکان دەڕووخێــن:

ــەرەو ژیانێکــی ڕەوشــت و 	• ــرۆز ب ــی پی ــی کتێب ــاردارن و فێرکردن ئامانجــی وت

ــاکار بــەرز دەمانبــات، نــەک ژیانێــک کــە بــە دەوری مزگێنیــی مەســیحدا  ئ

ــەوە.  بخولێت

بێبــاوەڕان وا بیــر دەکەنــەوە کــە کێشــەیان نییــە و ئاســاییە کــە باوەڕیــان بــە 	•

مەســیح نییــە. 

باوەڕدارانــی مەســیح پێیــان وایــە کــە بێبــاوەڕان باوەڕیــان هەیــە چونکــە بــە 	•

ڕووکار باوەڕیــان هێنــاوە. 

کڵێسا ئەو کەسانە لە ئاو هەڵدەکێشێت کە باوەڕیان نەهێناوە. 	•
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لە کۆتاییدا، بێباوەڕان دەبنە ڕابەرانی کڵێسا. 	•

بەو شێوەیە کڵێسا دەبێتە کەلتوری الوەکی ڕووکارێکی ڕەمزی.	•

ــن  ــاگادار بی ــت ئ ــە دەبێ ــۆ کڵێســا، بۆی ــە ب ــی شــێوازێکی خۆکوژیی ــی نائینجیل مزگێنیدان

ــە مەترســیدایە.  ــی کەســانی دیکــە ل چونکــە ژیان

ــن  ــگ دەکرێ ــە بان ــارەزایانەن ک ــە ش ــژکار و دەروونناس ــەو ڕاوێ ــو ئ ــدەران وەک مزگێنی

بــۆ ئــەوەی لەگــەڵ کەســانێکدا قســە بکــەن کــە دەیانەوێــت خۆیــان بکــوژن. کاری ئــەوان 

ئەوەیــە کــە ڕێگــە نــەدەن کەســێک خــۆی لــە لێــواری پەنجەرەکــەوە فــڕێ بداتەوە خــوارەوە. 

ڕاوێژکارەکــە فشــار بــۆ کەســەکە ناهێنێــت، هەروەهــا درۆش نــاکات. ئــەوان ئومێــد و 

ڕاســتی و هــۆکار بەکاردێنــن بــۆ ئــەوەی کەســی بەرامبەریــان قایــل بکــەن و لــە خۆکــۆژی 

پەشــیامنیان بکەنــەوە. ئــارام و لەســەرخۆن؛ هەروەهــا میهرەبانــن، چونکــە دەزانــن ژیانــی 

ــە مەترســیدایە.  کەســێک ل

وەکــو ئــەو دەروونناســانە ئێمــەش ئومێــدی مزگێنیــی وەکــو هــۆکار دەهێنینــەوە. ئێمەش 

ــە. ئامانجــی  ــن چ مەترســییەکامن لەبەردەم ــن، چونکــە دەزانی ــان دەبی لەســەرخۆ و میهرەب

ــە خــوارەوە. وە  ــان فــڕی نەدەن ــەوەی خۆی ــۆ ئ ــن ب ــل بکەی ــە کــە خەڵکــی قای ئێمــە ئەوەی

کاتێــک دەبینیــت کەســێک خــۆی دەخاتــە نێــو باوەشــی ڕزگارکــەرەوە، ئاســوودەیی و 

ــدەکات.  ــییەکی زۆر ڕووت تێ خۆش
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بەشی دووەم

کەلتور و فەرهەنگی مزگێنیدان

پۆڵس لە نامەکەیدا بۆ فیلیپی دەڵێت: 

»کەواتــە ئەمــە ڕاســتە ســەبارەت بــە هەمووتــان ئــەم هەســتەم هەبێــت، چونکــە ئێــوە 

لــە دڵــی منــدان. ئەگــەر بــە کــۆت و زنجیــرەوە بــم، یاخــود لــە کاتێکــدا بەرگــری لــە پەیامــی 

ئینجیــل و چەســپاندنی دەکــەم، هەمووتــان لــە نیعمــەت لەگەڵــم بەشــدارن. خــودا شــایەمتە 

چەنــدە بــە پەرۆشــم بــۆ هەمووتــان بــە ســۆزی عیســای مەســیح« )فیلیپــی ١: 7- 8(. 

بــە تــەواوی لــە هەســت و ســۆزی پۆڵــس بــۆ هاوڕێکانــی لــە فیلیپــی تێدەگــەم، چونکــە 

ئەونــدەی کــە لــە بیرمــە مــن لەگــەڵ هاوڕێکامنانــدا ژیــاوم. 

ــە  ــە ل ــە یادمــە ک ــەوە. ل ــە ماڵ ــم لەگــەڵ خــۆم دەهێنای ــووم هاوڕێکان ــداڵ ب ــک من کاتێ

ــی  ــم دڵ ــرد؛ دایک ــم دەک ــەدا یاری ــی دیک ــەڵ منداڵەکان ــان لەگ ــەی دواوەی ماڵەوەم حەوش

ــوو. ــەڵ ب ــی و تێک ــە کەســێکی کۆمەاڵیەت ــوو چونک ــەوە خــۆش ب ب

کــە لــە زانکــۆ بــووم زۆر بــە دەگمــەن بــە تەنهــا دەرســم دەخوێنــد؛ لــە ڕاســتیدا زۆر کــەم 

دەرســم دەخوێنــد، بــەاڵم کــە دەمخوێنــد، هەمیشــە لەگــەڵ کۆمەڵێــک لــە خوشــک و برایانی 

دیکــەدا دەمخوێنــد. مــن هاوســەرگیریم لەگــەڵ باشــرتین هاوڕێمــدا کــرد. 

کــە کاریــش دەکــەم، زۆر دڵخۆشــم کاتێــک لەگــەڵ هــاوڕێ و کەســانی نزیکمــدا ئیــش 

دەکــەم. هاوڕێــم لەگــەڵ خــۆم بــردووە بــۆ ئــەوەی لەگــەڵ مــن لــە کیشــوەرێکی دیکــەدا 

ــدا کــردووە.  ــی دیکــەم پەی ــەدا هاوڕێ ــەو کیشــوەرە نوێی ــژی، هەروەهــا ل ب

بێگومــان لەگــەڵ ئەوانەشــدا، کێشــە و گرفتیشــم هەیــە. بــۆ منوونــە، کێشــەیەکم ئەوەیــە 

کــە ناتوانــم لەگــەڵ هاوڕێکامنــدا کتێــب بنووســم. بــەاڵم ســەرەڕای ئــەوەی کــە هەندێــک 

ئیــش پێویســتی بەوەیــە بــە تەنهــا ئەنجامیــان بــدەم، بــەاڵم ئــارەزووی ژیانــی مــن ئەوەیــە 

کــە لەگــەڵ هاوڕێکانــم بــم، هــەر لــە حەوشــەی دواوەی ماڵەوەمــان هەتــا گەشــتکردن بــۆ 

کیشــوەرێکی دیکــە. هەمیشــە ئــەم حــەز و ئــارەزووەم هەبــووە؛ مــن بــەم جــۆرەم. 

کەواتــە بۆچــی کەســێکی کۆمەاڵیەتــی و تێکەڵــی وەکــو مــن مزگێنیــدان لــە ڕوانگەیەکــی 

ــی  ــوو ڕێنامییەکان ــە هەم ــت ک ــەوە بێ ــەی ئ ــە هۆکارەک ــت؟ لەوانەی ــییەوە دەبینێ تاکەکەس
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ــە  ــت ب ــدی بووبێ ــووە، پەیوەن ــێ ب ــم ل ــتا گوێ ــا ئێس ــە هەت ــدان ک ــە مزگێنی ــت ب پەیوەس

مزگێنیدانیــی کەســیی. تەنانــەت هەمــوو ئــەو فێرکردنانــەی لــە چەنــد ســاڵی ڕابــردوودا لــە 

ــوو. ئــەوە بەالمــەوە  ــە مزگێنیدانیــی کەســییەوە ب کڵێســا پێشکەشــم کــردووە، پەیوەنــدی ب

ســەیرە، بــە تایبــەت لەبــەر ئــەوەی کــە مزگێنیــدان ترســناکە و حــەز ناکــەم کاری ترســناک 

بــە تەنهــا ئەنجــام بــدەم. دڵنیــام تــۆش بــەو جــۆرەی. بێگومــان هەمیشــە کەســێکی تایبــەت 

و نــاوازە هەیــە کــە هیــچ ترســێکی لــە مزگێنیــدان نییــە. بــەاڵم ئەگــەر پرســیار لــە زۆربــەی 

کەســە ئاســاییەکان بکەیــت ســەبارەت بــەوەی کە چ شــتێک ڕێگــرە لــە مزگێنیــدان، زۆربەیان 

ــە  ــەوەی ک ــان ترســی ئ ــن، ی ــل زانی ــە گێ ــەوە، ترســی ب ــرس، ترســی ڕەتکردن ــن ت ــت دەڵێ پێ

ــە مزگێنیــدەران. بەپێــی »جــی کــەی  ــو حاڵەتــی شــەرمەزارکەرەوە ســەبارەت ب ــە نێ بکەویت

چێســرتتن« مزگێنیــدان تاقــی نەکراوەتــەوە بــۆ ئــەوەی بیانەوێــت ئەنجامــی بــدەن، بەڵکــو 

ــە تاقینەکراوەیــی ماوەتــەوە.  مزگێنیــدان ســەختە و ب

کەواتــە بۆچــی دەبێــت کارێکــی ســەخت و مەترســیدار بــە تەنهــا بکەیــت؟ بــاوەڕداران 

پێکــەوە پەیوەســن! لەگــەڵ ئــەو باوەڕدارانــەدا مزگێنــی بدە کە هانــت دەدەن و پشــتگیریت 

دەکــەن. 

ــەر  ــەاڵم لەب ــۆی. ب ــن ب ــادە بی ــت ئام ــەندە و دەبێ ــەالوە پەس ــیم ب ــی کەس ــن مزگێنی م

ــی  ــور و فەرهەنگ ــت کەلت ــە، دەبێ ــەی مزگێنیدان ــا مەکین ــە کڵیس ــاوەڕم وای ــە ب ــەوەی ک ئ

مزگێنیــدان لەنێــو کڵێســا خۆجێیــی و ناوخۆییەکانــدا پــەرە پــێ بدەیــن. ئێمــە کڵێســایەکامن 

ــی دەدەن.  ــی مزگێن ــوو ئەندامەکان ــە هەم ــت ک دەوێ

بیر لە سود و قازانجەکانی مزگێنیدانی گشتی بکەوە:

لە یەکرت دەپێچینەوە. 	•

چارەوە هاوبەشەکان بەهێز دەکەین. 	•

لە یەکرتەوە فێر دەبین. 	•

لە سەرکەوتندا پێکەوە دڵشاد و لە دۆڕاندا پێکەوە دڵتەنگ دەبین. 	•

لــە بارودۆخــە ســەخت و دژوارەکانــدا، لــە ڕێگــەی ئەزموونــی هاوبەشــەوە 	•

پێکــەوە پەیوەســت دەبیــن. 

وەکــو دەبینیــن شــتێکی لۆژیکییــە کــە شــان بــە شــانی هاوڕێکامنــان مزگێنیــی مەســیح 
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ــن  ــل بکەی ــاوەڕداران قایی ــەی ب ــە زۆرب ــت ک ــی زۆری ناوێ ــتیدا وزەیەک ــن. لەڕاس ڕابگەیەنی

ســەبارەت بــەوەی کــە مزگێنیدانــی گشــتی کارە دروســتەکەیە. لــە ڕاســتیدا پەیداکردنــی ئــەو 

کەســانەی کــە ئامــادەی جێبەجێکردنــی ئــەم کارەن، شــتێكی ســەخت نییــە. 

بــەاڵم زۆربــەی کات کــە بیــر لــە مزگێنیدانــی گشــتی و بەربــاڵو دەکەینــەوە، بەرنامــەی 

تایبــەت بــە مزگێنیــدان بــە مێشــکامندا دێــت، کــە لەڕاســتیدا دوو شــتی جیــاوازن. مەبەســتم 

ــت و قســە  ــگ دێ ــە کەســێکی بەناوبان ــە ک ــە و ڕێوڕەســمە گەورانەی ــەو بۆن ــە ئ ــە بەرنام ل

لەســەر بابەتێکــی ســەرنجڕاکێش دەکات. لــە کاتــی ڕێوڕەســمەکەدا، باســێکی مزگێنیدانیــش 

دەکرێــت. یاخــود لەوانەیــە بەرنامەیەکــی کۆمەاڵیەتــی بێــت، وەکــو بەرنامەیەکــی وەرزشــی، 

کــە ئومێــدی ئــەوە دەخوازیــت لــە میانــەی بەرنامەکــەدا دەرگایــەک بــۆ گفتوگۆیەکــی ڕۆحی 

وااڵ ببێــت. 

خــودا دەتوانێــت بەرنامــە و بۆنــەکان بەکاربهێنێــت. خەڵکــی وا دەناســم کــە لــە ڕێگــەی 

ــم کــە مــن  ــەوەش بڵێ ــاوە. دەبێــت ئ ــە مەســیح هێن ــاوەڕی ب ــە و ڕێوڕەســامنەوە ب ــەم بۆن ئ

خــۆم زۆر جــار لــە بەرنامــەی تایبــەت بــە مزگێنیــدان قســە دەکــەم و وتــار دەدەم. بــەاڵم پێــم 

ــدان  ــگای مزگێنی ــن و بگــرە ســەرەکیرتین ڕێ ــە بەرنامــەکان باشــرتین و کاریگەرتری ــە ک وا نیی

بــن. 

شانۆی زیندووبوونەوەی عیسای مەسیح

ــکات کــە  ــاری دا کــە پشــتگیری مــادی شــانۆیەک ب ــدا بڕی ــە شــارەکەی من کڵێســایەک ل

ــە  ــوو ک ــەوە ب ــانۆیە ئ ــەم ش ــەی ئ ــیح. بیرۆک ــای مەس ــی عیس ــە ئازارچێژتن ــوو ب ــەت ب تایب

بەرزبوونــەوەی عیســا بــۆ ئاســامن بکرێتــە شــانۆ و لەســەر شــەقام پێشــکەش بکرێــت تاکــو 

لــەو ڕێگەیــەوە خەڵکــی بــەرەو مەســیح بێــن. پیرانــی ئــەو کڵێســایە دەیانویســت کارەکــە 

بــە جوانــی بەڕێــوە بچێــت و لــە کۆتاییــدا ڕێگــە بــە خەڵکــی بدرێــت کاردانــەوە و وەاڵمــی 

ــان دەربخــەن.  خۆی

ئــەم ئامانجــە پێویســتیی بــە ســیناریۆیەکی جــوان و گونجــاو هەبــوو، بــۆ ئــەوەی 

ســنوورداربوونی تەختــەی شــانۆ گرفتیــان بــۆ دروســت نــەکات. وە بێگومــان شــانۆگەرییەکە 

دەبێــت خــۆش و ســەرنجڕاکێش بێــت. بۆیــە گۆرانــی و نواندنــی جوانیــان هەبــوو. داوا لــە 

ــە  ــژ دروســت بکــەن و ئەوانیــش بێوچــان ل ئەندامانــی کڵێســا کــرا کــە دیمەنــی مــاوە درێ
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ــەکان  ــاژەاڵن و کێڵگ ــەی ئ ــژن. باخچ ــی ورد دابڕێ ــە بەرنامەیەک ــوون ک ــەوەدا ب ــی ئ هەوڵ

بەتــاڵ کــران لــە ئــاژەڵ و ڕاهێنــەر و جوتیــارەکان. حوشــرت و مــەڕ و مانــگاکان هێرانــە ســەر 

تەختــەی شــانۆ کــە ئامادەبــووان زۆر دڵخــۆش بــوون بــە بینینیــان. بــەردەوام کۆتــرەکان بــە 

ڕیــز دەفڕیــن. 

ئــەم شــانۆیە ســااڵنە پێکــەش دەکــرا، وە بەپێــی تێپەڕبوونــی کات، ناوبانگــی لە ســەرووی 

چاوەڕوانییــەوە بــوو. کــە زیاتــر بەناوبانــگ بــوو، دەرهێنــەری شــارەزا و پســپۆڕی هاڵیــوود 

دەهــات بــۆ ئــەوەی سەرپەرشــتی کارەکان بــکات. تەنهــا ڕۆڵــی »مەســیح« لــە الیــەن 

کەســێکی بــێ بــاوەڕی هاڵیــوودەوە گێــڕدرا. هــەر چەنــدە ئــەو کڵێســایە خاوەنــی هۆڵێکــی 

زۆر گــەورە بــوو، بــەاڵم بەشــداربووان ئەوەنــدە زۆر بــوون کــە جێگەیــان نەدەبــووەوە. بــۆ 

ئــەوەی بتوانــن ئــەو قەرەباڵغییــە چارەســەر بکــەن، بلیتــی بــەالش دابــەش دەکــرا؛ چەندیــن 

هەفتــە ئــەم شــانۆیە بــەردەوام دەبــوو. خەڵکــی لــە شــار و ناوچەکانــی دیکــەوە دەهاتــن بــۆ 

بینینــی شــانۆکە. بەرنامەکــە ژیانێکــی تایبــەت بــە خــۆی هەبــوو. 

کــە هەمــووی پێکــەوە لێکدەدەیتــەوە، بەرنامەیەکــی زۆر جــوان و تایبــەت بــوو! هیــچ 

کەســێک لــە کاتــی شــانۆکەدا خەوی لــێ نەدەکــەوت. نواندنەکــە زۆر جوان بــوو، گۆرانییەکان 

لــە ئاســتێکی بــەرزدا بــوون. ئاژەڵــەکان منداڵەکانیــان تــەواو دڵخــۆش کردبــوو. یەکێــک لــەو 

ــە  ــک ل ــە یەکێ ــوو ک ــەوە ب ــوو، ئ ــۆش ب ــەوە زۆر خ ــن بەالیان ــی م ــە منداڵەکان ــتانەی ک ش

ســوارچاکەکان بــە ســواری ئەســپێکی ســپییەوە لــە کاتــی ڕاکێشــانی شمشــێرەکەیدا ئەســپەکە 

ــان  ــەم دیمەنەی ــە ئ ــتم ک ــەوە تێنەگەیش ــز ل ــت )هەرگی ــەوە و دەحیلێنێ ــەرز دەکات ــی ب پێ

ــی مەســیح، کــە هەندێــک  ــەدوای نیشــاندانی لەخاچدان ــوو(. ل ــەوە هێناب ــی ئینجیل ــە کوێ ل

ــد  ــەی چەن ــە ڕێگ ــوو، عیســا ل ــام دراب ــتەقینەکە ئەنج ــە ڕووداوە ڕاس ــانۆییرت ل ــرت و ش بەتام

ــاوازە بــوو! وایەرێکــەوە هەڵدەکێرشێتــەوە ســەرەوە. بەڕاســتی ن

ــی  ــە درێژای ــرد ب ــای ک ــا تەماش ــک کڵێس ــوو: کاتێ ــووک هەب ــەی بچ ــەک کێش ــەاڵم ی ب

ــە  ــۆی دەرکــەوت کــە ل ــی بەرنامەکــە، ب ــداوە، ســەرەڕای بەناوبانگبوون ســاڵەکان چــی ڕووی

ــاوە.  ــیح نەهێن ــە مەس ــاوەڕی ب ــێک ب ــچ کەس ــانۆیەوە هی ــەم ش ــەی ئ ڕێگ

ســەرەڕای خەرجکردنــی ئــەو هەمــووە پارەیــە، ئــەو هەمــووە کاتــە کــە بــۆ ئامادەکردنــی 

ــۆ  ــەت ب ــی حکوم ــا ئاڵۆزەکان ــی یاس ــی، جێبەجێکردن ــی خەڵک ــانۆ، پەیداکردن ــەی ش تەخت

بەرزکردنــەوەی ئەکتــەرەکان بــە وایــەری تایبــەت؛ ســەرەڕای ئــەو هەمــوو بەشــداربووە کــە 
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خــۆی لــە هــەزاران بەشــداربوو دەدا، وە ســەرەڕای پاککردنــەوەی پاشــاموەی ئــەو هەمــووە 

ئاژەڵــە، هیــچ کەســێک بــاوەڕی بــە مەســیح نەهێنــا. بۆیــە پیرانــی کڵێســا ژیرانــە کۆتاییــان 

بــە شــانۆکە هێنــا. 

دڵنیــام ئــەوە کارێکــی ســەخت بــووە. خەڵکــی حەزیــان لــەو شــانۆیە بــوو. بــەاڵم کڵێســا 

بڕیــاری دا کــە نیــوەی ئــەو کاتــەی کــە ئەندامــان لــەم شــانۆیەدا بەســەریان بــرد، ئەگــەر لــە 

گفتوگــۆ لەگــەڵ دراوســێ، هــاوکار، قوتابییانــی هاوپۆلیانــدا لــە گفتوگــۆ دەربــارەی مەســیح 

ــر هەبێــت. ئەگــەر  ــامن لەســەر خەڵکێکــی زیات ــن کاریگەری ــەوا دەتوانی ــەن، ئ بەســەری بب

بیــری لــێ بکەیتــەوە، هیــچ کڵێســایەک هێنــدە گــەورە نییــە کــە جێگــەی ئــەو هەموو کەســە 

ببێتــەوە کــە ئەندامانــی کڵێســایەک پەیوەندییــان لەگەڵیانــدا هەیــە. واتــە، بــاوەڕداران 

ــاوەڕدا دروســت بکــەن.  دەتوانــن پەیوەندییەکــی زۆر و بەربــاڵو لەگــەڵ کەســانی بێب

ــزان،  ــی خێ ــەری ئەندامێک ــەی کاریگ ــە ڕێگ ــانێکی زۆر ل ــە کەس ــە ک ــتییەکە ئەوەی ڕاس

ــان  ــی هاوڕێی ــان گفتوگۆیەک ــرۆز، ی ــی پی ــی کتێب ــە خوێندن ــەت ب ــی تایب ــی بچووک گروپێک

لــەدوای کۆبوونــەوەی کڵێســا بــاوەڕ دەهێنــن؛ واتــە ئــەو کاتە بــاوەڕ دەهێنــن کە بــاوەڕداران 

ــە ئامانجــەوە باســی مزگێنیــی مەســیح دەکــەن.  ــە تایبەتــی ب ب

بــەاڵم ئەگــەر بــە جوانــی بڕوانیتــە بەرنامــە و ڕێوڕەســمەکان، دەبینیــت کــە ناگونجێــن 

ــە  ــر ل ــارەی زیات ــا پ ــت: هەت ــی زۆری تێدەچێ ــوو شــتێک، پارەیەک ــش هەم ــن. پێ ــاش نی و ب

بەرنامەکــەدا خــەرج بکەیــت، بەرهەمێکــی کەمرتمــان لــە مزگێنیدانــەوە دەســت دەکەوێــت. 

بــۆ منوونــە، پرســیاری ئــەوە لــە کەســانی ژیــر بیســت ســااڵن )کــە زۆربــەی خەڵکــی کەمــرت 

ــاوەڕ دەهێنــن( کــرا کــە چــۆن باوەڕیــان هێنــاوە، تەنهــا لــە ســەدا یەکیــان  لــەم تەمەنــە ب

گوتــی لــە ڕێگــەی تەلەفزیــۆن یــان میدیــاوە بــووە، لــە کاتێکــدا ســەدا چــل و پێنجیــان لــە 

ــوان  ــی نێ ــەراوردی خەرج ــا ب ــووە.a تەنه ــەوە ب ــی خێزانیان ــان ئەندامێک ــاوڕێ، ی ــەی ه ڕێگ

ــە کاریگەریــی ئەمــە بکــەوە:  ــر ل ــان بی کوپێــک قــاوە و بەرنامەیەکــی تەلەفزیۆنــی بکــە. ی

ــە بەرنامــەکان زیاتــر خەڵکــی بــەرەو مەســیح دەهێنــن.  دایکــەکان ل

ســەیرە کــە بەرنامەکانــی تایبــەت بــە مزگێنیــدان، لــە هدندێــک شــتدا لــە مزگێنیــدەرەکان 

a Barna Group, “Evangelism Is Most Effective Among Kids,” Oct. 11, 2004. https:// www .barna 

.org /barna -update /article /5 -barna -update /196 -evangelism -is -most -effective -among -kids 

#.UjmEo -AXd3 g.
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باشــرتن: کۆمەڵــە و دەســتەیەک لەنێــو بــاوەڕداران دروســت دەکەن کــە لەگەڵیاندا بەشــداری 

بکــەن، هانــی بــاوەڕدران دەدەن کــە بەرگــری لــە ڕاســتیی مەســیح بکــەن، وە دەتوانــن وا لــە 

کڵێســاکان بکــەن کــە دەســت بــە خزمەتیــی نــوێ بکــەن. 

ــۆ  ــە ب ــەکان هەی ــۆ بەرنام ــان ب ــی نەبڕاوەم ــە تینوێتییەک ــارە ک ــدا، وا دی ــەڵ ئەوەش لەگ

ئــەوەی ئــەوان ئەرکــی مزگێنیــدان جێبەجــێ بکــەن. بۆچــی بــەو جۆرەیــن؟ بەرنامــە وەکــو 

شــەکر وایــە. بەتامــە، تەنانــەت ئاڵــوودەت دەکات. واتــە لێــدەکات کــە حــەزت لــە خواردنــی 

ــەاڵم  ــدەدات، ب ــی زۆرت پێ ــی وزەیەک ــی کات ــۆ ماوەیەک ــدە ب ــت. هەرچەن تەندروســت نەبێ

ــەو چەشــنە  ــی ل ــی کات سســت و الوازت دەکات، وە خوویەکــی خۆراکی ــی تێبەپڕبوون بەپێ

لەنــاوت دەبــات. 

خــووی خۆراکیــی بەرنامــەی مزگێنیدانــەکان تووشــی بەدخۆراکیــی مزگێنیدانــت دەکات. 

وەکــو چــۆن شــەکر وات لێــدەکات کــە هەســت بکەیــت خۆراکــت خــواردووە لــە کاتێکــدا 

هیچــت نەخــواردووە، بــە هەمــان شــێوە ئــەم جــۆرە بەرنامانــە بــە گشــتی وامــان لێــدەکات 

کــە هەســت بکەیــن مزگێنیــامن داوە، لــە کاتێکــدا مزگێنیــامن نــەداوە. بۆیە دەبێت ئــاگاداری 

بەرنامــەکان بیــن. دەبێــت ســوودیان لــێ وەربگریــن، بــەاڵم دەبێــت هاوســەنگی بپارێزیــن، 

چونکــە وەکــو دەزانیــن خــودا بەرنامــەی بــۆ نەناردیــن، بەڵکــو کوڕەکــەی بــۆ ناردیــن.  

کەواتــە دەبێــت چــی بکەیــن؟ دەمانەوێــت مزگێنــی بــە کۆمەڵگەکەمــان بدرێــت. 

ئــارەزووی ئــەوە دەخوازیــن کــە هاوڕێکامنــان شــان بــە شــانی ئێمــە مزگێنــی بــدەن. بــەاڵم 

هــاوکات ڕێگــری و ســنوورەکان دەبینیــن، تەنانــەت درک بــە مەترســیی بەرنامــەکان دەکەین. 

باشــە هیــچ جێگرەوەیــەک هەیــە؟ 

ــەم  ــتییە و ه ــەم گش ــە ه ــتێک ک ــەم، ش ــاواز بک ــەواو جی ــتێکی ت ــی ش ــت باس دەمەوێ

کەســییە: کەلتــور و فەرهەنگــی مزگێنیــدان.

کەلتور و فەرهەنگی مزگێنیدان چییە؟

چەندیــن ســاڵی تەمەنــم لــە واڵتانــی جیــاوازدا ژیــاوم، ئەگــەر لــەو هەمــووە تەنهــا یــەک 

ــەوەی  ــەی خوێندن ــە ڕێگ ــا ل ــە تەنه ــە مەحاڵەت ــە ک ــتە ئەوەی ــەو ش ــم، ئ ــر بووبێت ــت فێ ش

ــوری  ــی »کەلت ــە و ڕێنامی ــەر پێناس ــت بەس ــان ش ــت. هەم ــک تێبگەی ــە کەلتورێ ــەوە ل کتێب

بەبــێ  دەهێنێــت  کــورت  پێناســەیەک  هەمــوو  دەبێــت.  جێبەجــێ  مزگێنیدان«یشــدا 
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ــێت.  ــێ دەبەخش ــای پ ــە مان ــتەقینە ک ــی ڕاس ــی ژیان ئەزموونێک

 کەلتــور واتــە هەبوونــی بۆچــوون و زمانێکــی هاوبــەش، لەگــەڵ تێگەیشــتنی هاوبــەش 

ــی  ــە تایبەت ــارە، ب ــار نادی ــەی ج ــور زۆرب ــوکەوتکردن. کەلت ــی هەڵس ــە چۆنیەت ــەبارەت ب س

بــۆ ئــەو کەســانەی کــە لەنێــو ئــەو کەلتــورەدا گــەورە بــوون. بــە هەمــان شــێوە، کەلتــوری 

مزگێنیــدان لــە کڵێســا و کۆبوونەوەکانــدا خاوەنــی بیرۆکــەی هاوبــەش، زمانــی هاوبــەش و 

کاری هاوبەشــن بەپێــی کتێبــی پیــرۆز. ئــەم کەلتــورەش زۆربــە کات بــە الی ئــەو کەســانەوە 

نادیــارە کــە لــە نێویــدان. 

بــەاڵم کاتێــک قســە لەگــەڵ ڕابەرانــی کڵێســاکان لــە سەرتاســەری جیهانــدا دەکــەم، وە 

ــەم.  ــەی بک ــاکات پێناس ــت ن ــدان«م، پێویس ــوری مزگێنی ــی »کەلت ــە پەرۆش ــم ک ــان دەڵێ پێی

ــوازن  ــەوە دەخ ــارەزووی ئ ــورەن. ئ ــەو کەلت ــەزرۆی ئ ــەوان تام ــەن. ئ ــم تێدەگ ــی لێ بەجوان

کــە کڵێســاکەیان ببێتــە کۆمەڵەیەکــی پــڕ لــە خۆشەویســتی کــە مزگێنیــدان بکەنــە بەشــێکی 

ــدا  ــمی مزگێنیدان ــە و ڕێوڕەس ــە بۆن ــاو ل ــە ناوبەن ــەوەی ک ــەک ئ ــان، ن ــە ژیانی ــەردەوام ل ب

بەشــداری بکــەن. 

ــوری  ــۆ کەلت ــن کــە ب ــە بکەی ــەو کاران ــە بتوانیــت باســی هەمــوو ئ ــدە مەحاڵ هــەر چەن

مزگینیــدان پێویســتامنە، بــەاڵم دەتوانیــن وەســفی ئــەو تامەزرۆییــە بکەیــن کــە بەرامبــەری 

هەســتی پــێ دەکەیــن. کەواتــە بــا ئــەوەی کــە لــەم بەشــەدا ماوەتــەوە بــۆ باســکردنی ئــەو 

تامەزرۆییانــە تەرخــان بکەیــن. ئەمانــەی خــوارەوە دە دانــە لــەو خولیــا و پەرۆشــییانەیە کــە 

بــۆ کەلتــوری مزگێنیــدان هەمــە:

ــەرچاوەی  ــەی س ــا و مزگێنییەک ــۆ عیس ــتیی ب ــە خۆشەویس ــک ک ١. کەلتورێ
ــی هاندانیەت

ــە  ــک ل ــە یەکێ ــەوەی ک ــن ل ــە دڵنیای ــن، چونک ــی کردووی ــیح دیل ــتی مەس »خۆشەویس

ــرد  ــووان م ــری هەم ــەو لەب ــک مردن. ئ ــوو خەڵ ــە هەم ــرد، بۆی ــک م ــوو خەڵ ــی هەم جیات

ــرد و  ــان م ــە پێناوی ــەی ل ــەو کەس ــۆ ئ ــو ب ــن، بەڵک ــان نەژی ــۆ خۆی ــرت ب ــدووان ئی ــو زین تاک

 .)١5 -١٤ :5 هەســتایەوە« )دووەم کۆرنســۆس 

ــە  ــەوە ببەیت ــە گردێک ــەورە ل ــی گ ــە بەردێک ــە ک ــەوە وای ــو ئ ــدان وەک ــار مزگێنی زۆر ج

ــۆ عیســا ســەرچاوەی  ــەو کەســانەم کــە خۆشەویســتیی ب ســەرەوە. بــەاڵم کاتێــک لەگــەڵ ئ
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هاندانیانــە بــۆ مزگێنیــدان، دیــد و ڕوانگەمــان لــە بەرامبــەر مزگێنیداندا دەگۆڕدرێــت. ئەوەی 

کــە خۆشەویســتی وات لێبــکات بــە تەنهــا مزگێنــی بدەیــت، شــتێکی جوانــە، بــەاڵم کاتێــک 

بــە کۆمــەڵ ئــەوە ڕوودەدات، ئــەوا شــتێکی زۆر خــۆش و مەزنــە. ئــەو کاتــە پێویســت نــاکات 

خەڵکــی بێــزار بکەیــت و پێیــان بڵێــی کــە دەبێــت مزگێنــی بــدەن. ئــەو کاتــە، مزگێنیــدان 

دەبێتــە شــتێک کــە ئــارەزووی بــۆ دەخوازیــن. دەبێتــە بەشــێک لــە بیــر و هزرمــان. 

ــک  ــە هەندێ ــوون ب ــۆش ب ــە دڵخ ــووم ک ــدا ب ــد هاوڕێیەک ــەڵ چەن ــەدا لەگ ــەم دواییان ل

بــاوەڕداری نــوێ کــە لــە ڕووی ڕۆحییــەوە کــەم کــەم گەشــەیان دەکــرد. »برایــن« ڕووی کــردە 

»شــانێڵ« و گوتــی: »شــانێڵ، دەبێــت بــە تــۆی بســپێرم. »دانــی« زۆر دڵــڕەق بــوو بەرامبــەر 

ــە  ــۆ ب ــەاڵم ب ــا، ب ــێ هێن ــان ل ــەی کەســەکان وازی ــە زۆرب ــک ک ــە جۆری ــی مەســیح، ب مزگێنی

ــۆ  ــوو و هــەم ب ــی ب ــۆ دان ــەش هــەم ب ــە ئەم ــرد، ک ــت ک ــەوە قایل خۆشەویســتییەکی مەزن

مەســیح. تــۆ وازت نەهێنــا و بــەو شــێوەیە خــودا بەکاریهێنــای. بەڕاســتی جێگــەی دڵخۆشــییە 

کــە چــۆن دانــی بەهــۆی ئینجیلــەوە گــۆڕاوە«. 

ــدوار و  ــان دەدات، ئومێ ــانێڵ ه ــۆن ش ــە چ ــرت ک ــن دەگ ــە برای ــم ل ــە گوێ ــک ک کاتێ

دڵخــۆش بــووم بــەو خۆشەویســتییەی کــە بــۆ عیســا و مزگێنییەکــەی هەمــە، وە دیســان بــۆم 

دەرکــەوت کــە چەنــدە حــەز دەکــەم دڵســۆزانە مزگێنــی بدەمــە کەســانی دیکــە. جیهــان و 

جەســتە و شــەیتان هەمیشــە لــە دژمــان دەوەســتنەوە و حــەز ناکــەن مزگێنــی بدەیــن. بــەاڵم 

لــە کەلتــوری مزگێنیدانــدا، کــە دڵــەکان پــڕن لــە خۆشەویســتی بــۆ مەســیح و مزگێنییەکــەی، 

ــەدوای  ــن ب ــەوە و ئێمــە خەریکی ــە خــۆی خــوار کردووەت ــە تەپۆڵکەک ــە ک ــەوە وای ــو ئ وەک

بەردەکــەدا ڕادەکەیــن. 

٢. کەلتورێک کە متامنەی تەواوی بە مزگێنیی عیسا هەیە

ــی  ــۆ ڕزگاربوون ــە ب ــزی خودای ــەوەی هێ ــەر ئ ــە، لەب ــل نیی ــی ئینجی ــە پەیام ــەرمم ب »ش

ــا ١: ١6(.  ــن« )ڕۆم ــاوەڕ دەهێن ــەی ب ــوو ئەوان هەم

هــاوڕێ بەریتانییەکــەم بــۆ ســاتێک ڕامــا و گوتــی: »بەڕاســتی بەالمــەوە جێگــەی پرســیارە 

کــە چ کاتێــک متامنەیــان بــە مزگێنیــی مەســیح لەدەســت داوە؟«

منیش لێم پرسی: »مەبەستت چییە؟«

ئێمــە باســی خزمەتەکانــی دەرەوەی کڵێســای تەقلیدیــامن دەکــرد، کــە ڕۆژگارێــک 
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ــی  ــوڕی و چاالکییەک ــەدا گەرموگ ــەم دواییان ــەاڵم ل ــوو، ب ــدان ب ــی مزگێنی ــی چاالک ناوەندێک

ــە.  ــۆرە چیرۆکان ــەو ج ــڕە ل ــژوو پ ــەوە مێ ــاوە؛ بەداخ ــۆی نەم ئەوت

ــدا  ــە چ حاڵەتێک ــە ل ــە ک ــتم ئەوەی ــی: »مەبەس ــەی و گوت ــر چەناگ ــتە ژێ ــتی خس دەس

متامنەیــان بــە فێــڵ و ڕێــگا دنیاییــەکان کــرد لــە جێگــەی پەیامــی ڕوونــی مزگێنیی مەســیح؟«

مــن تامــەزرۆی کەلتورێکــی مزگێنیدانــم کــە هەرگیــز متامنەیــان بــە ئینجیــل نەگۆڕنــەوە 

ــگوزەرانی و  ــەی خۆش ــان تەڵ ــارەکان ی ــایەتییە دی ــەکان، کەس ــە تەکنیک ــردن ب ــە متامنەک ب

ــی  ــە جیهان ــن ک ــاوەڕداران دەڵێ ــە ب ــن، هەمیشــە ب ــە دژی ئینجیل ــە ل ــەی ک ــوردن. ئەوان ڕاب

ــوێنکەوتووانی  ــاوەڕی ش ــە و ب ــەوە. متامن ــەڵ کردووەت ــەی پووچ ــەو مزگێنیی ــەرخ ئ هاوچ

ــەو  ــش ئ ــن ســەدە لەمەوپێ ــەوان چەندی ــن. ئ ــیح ناهێڵ ــی مەس ــزی مزگێنی ــە هی ــیح ب مەس

کارەیــان کــرد، لــە جیهانێــک کــە چیــرت لــە هاوچــەرخ ناچێــت، وە ئەمــڕۆش هەمــان ئــەو کارە 

دەکــەن، وە بێگومــان هەتــا کاتــی گەڕانــەوەی مەســیح ئــەوە بــەردەوام دەبێــت. جیهــان وا 

لــە بــاوەڕدارە الوازەکان دەکات کــە هەســت بــە شــەرم بکــەن. مــن تامــەزرۆی کەلتورێکــی 

ــت کار و  ــە دەبێ ــەوە ک ــرت بهێنین ــر یەک ــن و وەبی ــاد بنێی ــرت بنی ــدا یەک ــە تێی ــم ک مزگێنیدان

ــەی  ــەوە متامن ــە جێگــەی ئ ــن، ل ــدان وەالوە بنێی ــە مزگێنی ــی تایبــەت ب تەکنیکــە دنیاییەکان

ــە هێــزی پەیامــی ڕوونــی مزگێنــی هەبێــت.  تەواومــان ب

٣. کەلتورێک کە لە مەترسی خۆشگوزەرانی و ڕابواردن تێبگات

ــەکان  ــەردەرگای ماڵ ــە ب ــوارەکان و ل ــاڵ دی ــەی کــوڕی مــرۆڤ، هاونیشــتیامنیانت لەپ »ئ

ــوێ  ــا گ ــن: “وەرن ب ــرت دەڵێ ــە یەک ــەی، ب ــەڵ براک ــە لەگ ــن، هەریەک ــۆوە دەدوێ ــارەی ت لەب

لــەو قســەیە بگریــن کــە لەالیــەن یەزدانــەوە هاتــووە.” هــەروەک هەمــوو کات، گەلەکــەم 

ــێ  ــەاڵم کاری پ ــرن، ب ــەکانت دەگ ــە قس ــوێ ل ــن و گ ــت دادەنیش ــن، لەبەردەم ــۆ الت دێ ب

ناکــەن، چونکــە تەنهــا بــە دەم پەرۆشــی خۆیــان بــۆ خــودا دەردەبــڕن، بــەاڵم بــە دڵ بــەدوای 

ــگ  ــەوان وەک کەســێکی دەن ــۆ ئ ــۆ ب ــە ڕاســتیدا ت ــوون. ل ــان کەوت ــی خۆی قازانجــی ناڕەوای

ــە  ــوێ ل ــەوە، جــا گ ــی خۆشەویســتی دەڵێت ــت و گۆران ــاش مۆســیقا دەژەنێ ــە ب خۆشــیت ک

ــل 33: 3٠- 3٢(.  ــەن« )حزقیێ ــێ ناک ــرن و کاری پ ــەکانت دەگ قس

خەڵکــی لــە تــۆڕی کۆمەاڵیەتــی ئەو ســەردەمە )ســەر دیــوار و درگاکان( باســی حزقیێلیان 

ــە،  ــان دەگــوت: »بڕوان ــە یەکرتی ــوو، وە ب دەکــرد کــە پێغەمبەرێکــی دێرینــی جولەکــەکان ب
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بــا بڕۆیــن هەواڵــی گەرمــی ڕۆژ ببیســتین؛ حزقیێــل خەریکــی وتاردانــە!« ئــەوان دەچــوون 

ــان مۆســیقاژەنێکی بەناوبانگــە.  ــژ ی ــان لێــی دەگــرت وەکــو ئــەوەی کــە ئاخــۆ گۆرانیب گوێی

ئــەوان حزقیێلیــان وەکــو پێغەمبەرێــک نەدەبینــی کــە باســی پەیامــی ڕزگاریــی بــۆ دەکــردن، 

ــەر  ــەردەبەن. لەب ــۆش بەس ــی خ ــەوە کاتێک ــە بەهۆی ــی ک ــێک دەیانبین ــو کەس ــو وەک بەڵک

ــێ  ــان ل ــە بیری ــتێک ک ــە ش ــوو، تاک ــگوزەرانی ب ــواردن و خۆش ــە ڕاب ــان ل ــەوەی زۆر حەزی ئ

دەکــردەوە ســێکس و پــارە بــوو، نــەک گوێڕایەڵبــوون بــۆ خــودا. 

ــەوەی کارێــک  ــۆ ئ ــەم ســەردەمەش دەچێــت؟ ب ــە کێشــەی ئ ــەوە ل هەســت ناکەیــت ئ

ــن،  ــەر دابنێی ــە تویت ــت بابەتێکــی ســەرنجڕاکێش ل ــۆ کڵێســا، دەبێ ــن خەڵکــی بچــن ب بکەی

وە کۆنســێرتێکی ســەرنجڕاکێش ئامــادە بکەیــن، یاخــود وتاربێژێكــی بەناوبانــگ بهێنیــن کــە 

ــکات،  ــۆش ب ــەی خ ــەر قس ــان ئەگ ــەوە، بێگوم ــک بجوڵێت ــی خەڵ ــی دڵ ــتەی لێدان ــە ئاراس ب

ــە،  ــاگادار بک ــەاڵم ئ ــە. ب ــەخت نیی ــی س ــە. کارێک ــادی دیکەی ــی زی ــدی ئیمتیازێک ــەوە ئی ئ

خــودا حزقیێلــی ئــاگادار کــردەوە و ئێســتاش ئێمــە ئــاگادار دەکاتــەوە: لەوانەیــە لــە ڕێگــەی 

شــێوازێکی لــەم چەشــنە خەڵکێکــی زۆر لــە دەوری خــۆت کــۆ بکەیتــەوە، بــەاڵم ناتوانیــت 

ــرۆزە.  ــان بکەیــت. کارکــردن لەســەر دڵ، ئیشــی ڕۆحــی پی کار لەســەر دڵی

لــە کەلتــوری مزگێنیدانــدا، خۆشــگوزەرانی و ڕابــواردن لەگــەڵ خزمەتــدا تێکــەڵ ناکرێــت، 

وە بــە پێچەوانــەوەش ڕاســتە. ئێمــە پێکــەوە ڕاســتیی سەرســوڕهێنەری خــودا ڕادەگەیەنیــن. 

ڕزگارییــە مەزنەکــەی بــە یەکــرتی دەڵێیــن، لەنێــو نەتــەوەکان شــکۆمەندی ئــەو ڕادەگەیەنین، 

ــەو  ــە ب ــوورەکان 96: ٢- 3(. خۆزگ ــەالن کارە سەرســوڕهێنەرەکانی )زەب ــوو گ ــو هەم وە لەنێ

ــەو  ــدەگات، وە ب ــواردن و خۆشــگوزەرانی تێ ــە مەترســییەکانی ڕاب ــە ل کڵێســایە دەخــوازم ک

جــۆرە کــە هەیــە بیبینێــت: شــێرێک کــە لەبــەردەم دەرگای مزگێنیدانــدا خــۆی مــات کــردووە 

و ئامــادەی هێرشــردنە. پێویســتامن بــە کەلتورێکــی مزگێنیدانــە کــە هەرگیــز ئامــادە نەبێــت 

قوربانــی بــۆ بتــی خۆشــگوزەرانی و ڕابــوردن بــکات، بەڵکــو ئــەو خزمەتــە دەوڵەمەنــدە پــەرە 

پێبــدات کــە لــە ئینجیلیــی مەســیحدایە. 

٤. کەلتورێک کە بەجوانی خەڵکی ببینێت 

»بە چاوی دنیاییەوە سەیری کەس ناکەین« )دووەم کۆرنسۆس 5: ١6(. 

ــەز  ــی ڕەگ ــەکان بەپێ ــن و مرۆڤ ــێ بکەی ــی جێبەج ــوری دنیای ــە کەلت ــانە ک ــدە ئاس چەن
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ــن. زۆر کات  ــە ببینی ــییەکانی دیک ــە ڕووکەش ــڵەت و تایبەمتەندیی ــت و خەس ــی پێس و ڕەنگ

لەبیرمــان دەچێــت کــە ئــەو خەڵکــەی لــە دەوروبەرمانــن گۆشــت و خوێنــن کــە ئازاریــان 

پێــدەگات، خەونیــان هەیــە، کێشــە و گرفتیــان هەیــە و خاوەنــی هەســت و ســۆز و 

خۆشەویســتین. پۆڵــس باســی ئــەوە دەکات کــە چــۆن دیــد و ڕوانگەمــان بەرامبــەر خەڵکــی 

ــتەیی  ــاوی جەس ــە چ ــرت ب ــن. چی ــیح دەهێنی ــە مەس ــاوەڕ ب ــک ب ــت کاتێ ــە دەگۆڕدرێ دیک

ــن.  ــایان دەکەی ــودا تەماش ــاوی خ ــە چ ــو ب ــن، بەڵک ــایان ناکەی ــان تەماش خۆم

ــە  ــرد ک ــەز دەک ــان ح ــی«، زۆرم ــینگن کەنتەک ــۆ »لێکس ــتەوە ب ــامن گواس ــک ماڵ کاتێ

قســە لەگــەڵ درواســێکامناندا بکەیــن و بیانناســین. بــەاڵم یەکــەم گفتوگــۆی ڕۆحیــامن 

لەگــەڵ یەکێــک لــە دراوســێکامنان بــە نــاوی »تــۆم« زۆر بــاش نەبــوو. ڕۆژێکیــان منــی لــە 

ــەربەتی  ــک ش ــتێکی پەرداخێ ــە دەس ــدام. ب ــەرێکی لێ ــات و س ــی و ه ــەکەماندا بین حەوش

ــن و  ــۆ بووی ــی گفتوگ ــوو. خەریک ــەرە هەب ــیدا جگ ــتەکەی دیکەش ــە دەس ــوو و ل هەڵگرتب

باســی ئــەوەی کــرد کــە حەوشــەکەی ئــەوان زۆر گەورەتــر و جوانــرتە. ئینجــا دەیڤــد، کــوڕە 

شــەش ســااڵنەکەم خــۆی خســتە نێــو قســەکانی ئێمــە و بــە ڕوخســارێكی گــرژ و دەســت لــە 

کەمــەر، گوتــی: »جگەرەکێشــان مەترســیدارە، دەبێــت تەرکــی بکەیــت. لەگــەڵ عیســا قســە 

ــت«.  ــی بکەی ــت دەدات تەرک ــەو یارمەتی ــە، ئ بک

مــن هیــچ قســەیەکم بــۆ نەگوتــرا و بــە بزەیەکــەوە بێدەنــگ ڕاوەســتام و لــە دڵــی خۆمــەوە 

گوتــم: »هــەر ئەوەمــان کــەم بــوو، ئــەوە لــە کوێــوە هــات؟ لەوانەیــە ئێســتا پێیــان وابێــت کــە 

ــەر  ــەکردن لەس ــە قس ــە ل ــە جگ ــكیامن نیی ــچ ئیش ــە هی ــن ک ــدڕەوی ئایینی ــک تون ــە کۆمەڵێ ئێم

درواســێ خراپەکامنــان«. پــوری دەیڤــد، کــە نــاوی لیندایــە و تــازە بــاوەڕی هێنابــوو، بڕیــاری دابــوو 

واز لــە جگەرەکێشــان بهێنێــت، وە دەیڤــد نوێــژی بــۆ کردبــوو کــە واز لــە جگــەرە بهێنێــت. 

تــۆم جگەرەکــەی فڕێــدا و خــۆی نــزم کــردەوە و بــە پێکەنینــەوە دەســتی خســتە ســەر 

شــانی دەیڤــدی کــوڕم. »دەزانــی چییــە دەیڤــد؟ لەوانەیــە تــۆ ڕاســت بکەیــت. لەوانەیــە تــۆ 

ڕاســت بکەیــت«. 

چ وەاڵمێکــی جــوان و مەردانــە! ئەمــە بــووە هــۆی ئــەوەی کــە بەســەر دیــد و ڕوانگــەم 

بەرامبــەر ئــەودا بچمــەوە. وە هەســتم بــەوە کــرد کــە دەبێــت تۆبــە بکــەم و تــۆم بــەو جــۆرە 

کــە هەیــە بیبینــم. قســەکانی دەیڤــد جــوان نەبــوون، بــەاڵم لــە بێدەنگــی و ناچاالییەکــەی 

مــن باشــرت بــوو. وە دواتــر پەیوەندییەکــی باشــم لەگەڵیــدا دروســت کــرد، کــە گومانــم هەیــە 
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بەبــێ گۆڕینــی بۆچوونــم بەرامبــەری بکرابــا ئــەو پەیوەندییــە دروســت بێــت. 

کاتێــک پۆڵــس دەڵێــت کــە دەبێــت بــە چــاوی مەســیحەوە تەماشــای خەڵکــی بکەیــن، 

ــە  ــی ب ــێوەیە خەڵک ــەو ش ــن. ب ــا بکەی ــل تەماش ــاوی ئینجی ــە چ ــە ب ــە ک ــتی ئەوەی مەبەس

ــراون.  ــت ک ــودا دروس ــەی خ ــەر وێن ــە لەس ــن ک ــادار دەبینی ــوان و بەه ــی ج بوونەوەرێک

ــان  ــاوەڕداران پێی ــە کــە ب ــەر ئەوەی ــووە. لەب ــە ئێمــە نیشــانەی خــودای هەڵگرت ــەک ل هەری

ــن.  ــە خۆیان ــەت ب ــی تایب ــا و نرخ ــکۆ و بەه ــی ش ــەکان خاوەن ــوو مرۆڤ ــە هەم وای

ــودا  ــودا ج ــە خ ــارە و ل ــێک گوناهب ــوو کەس ــە هەم ــن ک ــەوەش دەکەی ــاوکات درک ب ه

بووەتــەوە. هەمــوو کەســێک وێنــەی خــودای شــێواندووە و شــێوەی نەشــیاوی پێ بەخشــیوە. 

وە هــەر لەبــەر ئەوەیــە کــە بــاوەڕداران ئاشــقی مرۆڤەکانیــش نیــن.

بــەاڵم لــە کەلتــوری مزگێنیدانــدا، ئێمــە ئــاگاداری ئەوەیــن کــە خەڵکــی دەتوانــن بــن بــە 

چــی: بەدیهێراوێکــی نــوێ بــە یەکبــوون لەگــەڵ مەســیح، نوێبــوەوە و چاکبــووەوە بــە هیــزی 

ــە  ــم ک ــەدا ب ــەو باوەڕداران ــەڵ ئ ــەم لەگ ــەز دەک ــن ح ــۆس 5: ١7(. م ــودا )دووەم کۆرنس خ

هەڵگــری وێنــەی خــودان. حــەز دەکــەم لەگــەڵ ئــەو باوەڕدارانــەدا هەڵســوکەوت بکــەم کــە 

دەزانــن خەڵکــی لــە خــودا جــودا بوونەتــەوە. لــە هەمــووی گرنگــرت، تامــەزرۆی کەلتورێکــم 

کــە لەبیــری بێــت خەڵکــی بەهــۆی مزگێنییــەوە دەتوانــن بــن بــە چــی. 

٥. کەلتورێک کە هەموومان لە دەوری یەکرت کۆ دەکاتەوە

»سوپاســی خــودا دەکــەم، هــەر کاتێــک یادتــان بکــەم. هەمیشــە لــە هەمــوو پاڕانەوەکانم 

بــە خۆشــییەوە بــۆ هەمووتــان داوا دەکــەم، چونکــە لــە یەکــەم ڕۆژەوە هەتــا ئێســتا 

ــی ١: 3- 5(.  ــردووە« )فیلیپ ــدا ک ــی ئینجیل ــە خزمەت بەشــداریتان ل

پۆڵــس نامــەی بــۆ کڵێســای فیلیپــی نووســیوە و باســی ئــەوە دەکات کــە چەنــدە 

ــدا کــردووە.  ــی ئینجیل ــە خزمەت ــەوان بەشــداری ل ــەوەی لەگــەڵ ئ سوپاســگوزارە بەهــۆی ئ

ئەمــە وێنــەی کەلتــوری مزگێنیدانــە. هەموویــان لــە دەوری یــەک کۆبوونەتــەوە و مزگێنــی 

دەدەن. هەمــووان بەشــدارن. 

کاتێــک ڕاهێنانــم بــە تیمــی تۆپــی پێــی کــوڕە پێنــج ســااڵنەکەم دەکــرد، لــە دەوری یەکــرت 

کــۆ دەبووینــەوە )بەڕاســتی شــیرین بــوون(، ئینجــا دەمپرســی: »کوڕینــە، کاتێــک تیمەکــەی 

دیکــە تۆپەکەیــان پێیــە، کامەتــان بەرگــری دەکــەن؟« ئەوانیــش بــە دەنگــی بــەرز هاواریــان 
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ــۆپ الی  ــک ت ــە، کاتێ ــەی باش ــی: »ئ ــا دەمپرس ــان!« ئینج ــوت: »هەمووم ــرد و دەیانگ دەک

ئێمەیــە، کامەتــان هێــرش دەبــات؟« ئەوانیــش بــە هەمــان شــێوە دەیانگــوت: »هەموومــان!« 

بێگومــان کاتێــک دەهاتــە ســەر یارییــە ڕاســتەقینەکە، جێبەجێکردنــی ئــەو بابەتــە لەگــەڵ 

مندااڵنــی پێنــج ســااڵنەدا هەندێــک ســەختە. 

ــە  ــان یــەک شــتە: هەمــووان ب ــە. بــەاڵم ئامانجــی هەردووکی مزگێنیدانیــش وەکــو ئەوەی

یــەک ئاراســتە هەنــگاو بنێــن. 

ــکات.  ــوو کەســێک بەشــداری ب ــت هەم ــە دەبێ ــن ک ــدا، دەزانی ــوری مزگێنیدان ــە کەلت ل

ــە،  ــدا بەهــرەم نیی ــە مزگێنیدان ــن ل ــت م ــووە کەســێک بڵێ ــێ ب ــت ل ــا ئێســتا گوێ ــا هەت ئای

وەکــو ئــەوەی کــە بەهــۆی ئــەوەوە ئیــدی پێویســت نــەکات مزگێنــی بــدات؟ ئــەوە شــێوازی 

ــی  ــراوە بەپێ ــان لێک ــاوەڕداران داوای ــوو ب ــاوایانە. هەم ــەی س ــی باخچ ــەوەی منداڵ بیرکردن

ــا ٢8: ١9(.  ــا )مەت ــی بەهــرە و توان ــەک بەپێ ــدەن، ن ــی ب دڵســۆزی مزگێن

ــگات  ــەوە تێب ــە ل ــدەم ک ــی ب ــایەکدا مزگێن ــوەی کڵێس ــە چوارچێ ــەم ل ــەز دەک ــن ح م

خەریکــی چیــم و لەگەڵــم بێــت و هاوکاریــم بــکات. لــە کەلتورێکــی لــەو چەشــنەدا، کاتێــک 

هاوڕێیــەک دەبەمــە کڵێســا، خەڵکــی دیکــە پێیــان وا نییــە کــە ئەو کەســە بــاوەڕدارە. تووشــی 

ــەوە و  ــۆب«ە، وە ســەرقاڵی لێکۆڵین ــاوی »ب ــەم ن ــەم هاوڕێی ــم: »ئ ــەر بڵێ ــن، ئەگ شــۆک ناب

توێژینەوەیــە لەســەر مەســیحییەت و هێشــتا بــاوەڕی نەهێنــاوە. ئــەوان نــەک تەنها سەرســام 

نابــن، بەڵکــو بــەم جــۆرە وەاڵم دەدەنــەوە: »زۆر خۆشــحاڵم کــە لێــرە دەتبینــم. منیــش دوو 

ــێ،  ــم بڵ ــم. پێ ــت بزان ــەم بیروبۆچوون ــووم، زۆر حــەز دەک ــۆ واب ــو ت ــش وەک ــاڵ لەمەوپێ س

هەتــا ئێســتا چــۆن لــە بابەتەکــە دەڕوانیــت؟«

تامــەزرۆی کڵێســایەکم کــە هەمــووان دەســت لەناو دەســت بــەرەو ئامانجی شــایەتیدان 

بــۆ مەســیح کار دەکەین.

٦. کەلتورێک کە تێیدا خەڵکی یەکرتی فێر دەکەن

 »مەســیح وەک پــەروەردگار لــە دڵتانــدا تەرخــان بکــەن، هــەردەم ئامادەبــن بــۆ 

ــە  ــە، بــەاڵم ب ــە ئێوەدای ــەم هیوایــەی ل وەاڵمدانــەوەی پرســیاری هــەر یەکێــک ســەبارەت ب

دڵنەرمــی و ڕێــزەوە« )یەکــەم پەتــرۆس 3: ١5(. 
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ــە منــت بیســتووە، بیکــە سەرمەشــقی  ــە دروســتە بکــەوە کــە ل ــەو فێرکردن ــەدوای ئ »ب

ژیانــت، لەگــەڵ ئــەو بــاوەڕ و خۆشەویســتییەی کــە لــە یەکبــوون لەگــەڵ عیســای مەســیحدا 

ــە« )دووەم تیمۆســاوس ١: ١3(.  هەی

پەتــرۆس ڕێنامییــامن دەکات کــە ئامــادە بیــن وەاڵمــی پرســیاری هــەر کەســێک بدەینــەوە 

ــن  ــەو کارە بکەی ــن ئ ــەوەی بتوانی ــۆ ئ ــە. ب ــە دەروومناندای ــە ل ــدەی ک ــەو ئومێ ــەبارەت ب س

ــردار  ــە ک ــە ب ــەو ڕاهێنان ــت ئ ــر دەبێ ــە دوات ــە، ک ــی پێویســت هەی ــە ڕاهێنان پێویســتامن ب

ــتانە  ــەو ش ــەوە ئ ــاوس دەهێنێت ــر تیمۆس ــس وەبی ــە پۆڵ ــە ک ــەر ئەوەی ــن. لەب ــام بدەی ئەنج

ــری کــردووە. ــەو فێ ــکات کــە ئ جێبەجــێ ب

شــانۆ  و  ڕووناکیییــەکان  لــە  پــڕ  مۆســیقا  بەناوبانگــەکان،  وتاربێــژە  ئامــادەم  مــن 

ــۆ  ــن ب ــی ڕابهێرێ ــدا خەڵک ــە تێی ــدان ک ــی مزگێنی ــە کەلتورێک ــەوە ب ــەکان بگۆڕم قەرەباڵغ

ئــەوەی بتوانــن ڕابەرایەتــی خوێندنــی کتێبــی پیــرۆز بکــەن لەگــەڵ کەســانی بــێ بــاوەڕدا؛ 

بــە جۆرێــک کــە ئینجیلــی مەرقــۆس بخوێنــن، ئامــاژە بــە پەیامــی مزگێنیــی ســیپارەکە بکــەن، 

وە هانــی ئــەو کەســە بــدەن بەپێــی ئــەو ڕاســتییەی کــە لــە کتێبــی پیــرۆزدا خوێندوویەتــی 

ــت.  ــە مەســیح بهێنێ ــاوەڕ ب ــووە، ب ــری ب و فێ

لــە کەلتــوری مزگێنیدانــدا، ئەندامــەکان یەکــرتی فێــری ئــەو شــتانە دەکــەن کــە 

ــە، وە  ــیح چیی ــی مەس ــە، مزگێنی ــدان چیی ــردن: مزگێنی ــامن ک ــەدا باس ــەکانی دیک ــە بەش ل

ــدان  ــی مزگێنی ــری چۆنیەت ــە. وە یەکــرتی فێ ــرۆز چیی ــی پی ــی کتێب ــی ڕاســتەقینە بەپێ گۆڕین

دەکەیــن. ئینجــا دیســان هەمــوو ئەوانــە دەکەینــەوە، چونکــە دەزانیــن بــەردەوام دەبێــت 

ببووژێینــەوە. لــە کەلتــوری مزگێنیدانــدا، خەڵکــی بــە وریارییــەوە یەکــرتی فێــر دەکــەن کــە 

ــەوە.  ــاڵو بکەن ــرۆز ب ــی پی ــی کتێب ــان بەپێ ــۆن باوەڕەکەی چ

٧. کەلتورێک کە مزگێنیدان دەکاتە منوونە و مۆدێل

»ئــەوەی لەبــەردەم چەندیــن شــایەتدا لــە منــت بیســتووە، بــە خەڵکــی دڵســۆزی بســپێرە 

کــە لێهاتــوو بــن بــۆ ئــەوەی خەڵکــی دیکــەش فێربکــەن« )دووەم تیمۆســاوس ٢: ٢(. 

ــە  ــک ل ــن، یەکێ ــەی لەگــەڵ بکەی ــن مامەڵ ــن و بتوانی ــی تێبگەی ــە دروســتی لێ ــەر ب ئەگ

ــەکان  ــاوەڕدارە نوێی ــەی کات ب ــە زۆرب ــە ک ــدان ئەوەی ــوری مزگێنی ــی کەلت ــتە جوانەکان ش

ــە  ــن ک ــت بزانی ــەاڵم دەبێ ــرتن. ب ــوڕ و چاالک ــەکان گەرموگ ــاوەڕدارە پێگەیشــتوو و کۆن ــە ب ل
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ــوێ  ــی ن ــە باوەڕداران ــن ک ــی و داناییگەلێک ــی بەرچاوڕوون ــتوو خاوەن ــی پێگەیش باوەڕداران

ــی.  ــتیان پێیەت پێویس

ئێســتا کــە مــن ســەرقاڵی نووســینی ئەم کتێبــەم، »ڵیــان«ی هاوســەرم لەســەر قەنەفەکەی 

بەرامبــەرم دانیشــتووە و ســەرقاڵی خۆئامادەکردنــە بــۆ کۆبوونەوەکــە دوانیــوەڕۆی لەگــەڵ 

»ڕائــوس و ســامانتی«. ڵیــان لەگەڵ ئــەو دوو خاتوونەدا بــە وردی پەڕتووکــی »ڕوونکردنەوەی 

بــاوەڕی مەســیحییەت«a دەخوێنــن. ڕائــوس باوەڕدارێکــی نوێیــە؛ زۆر دڵخۆشــە بــە بــاوەڕە 

نوێکــەی و مزگێنیدانــی پەیامی مەســیح. ڕائوس و ســامانتی پێکەوە کار دەکــەن و زۆر الیەنی 

هاوبەشــیان هەیــە، چونکــە هەردووکیــان لــە واڵتــی رسیالنــکا و لــە یــەک شــارەوە هاتــوون. 

باوکــی ســامانتی بووداییــە و دایکــی کاتۆلیکــە، وە هاوسەرەکەشــی موســڵامنە. ئەمــە شــتێکی 

بــاو و ئاســاییە لــە دوبــەی، ئیــامڕات. کاتێــک ڕائــوس مزگێنــی داوەتــە ســامانتی، ئەویــش پێی 

گوتــووە کــە دەیەوێــت زیاتــر لەبــارەی مەســیحییەتەوە بزانێــت. ڕائــوس بــە جوانی ئــاگاداری 

ئــەو ڕاســتییەیە کــە عیســا ژیانــی ئــەوی لــە چنگــی گونــاه کڕیوەتــەوە، بــەاڵم کــە دێتــە ســەر 

باســی ڕوونکردنــەوەی باوەڕەکــەی، بێگومــان پێویســتی بــە هەندێــک یارمەتــی دەبێــت، بــە 

تایبەتــی لــە حاڵەتێکــی تایبەتــی وەکــو ســامانتیدا. بۆیــە ڕائــوس کارێکــی دروســتی کــردووە 

کــە ســامانتی هێنــاوە بــۆ الی ڵیــان. 

ڵیــان لــە الیەکــی دیکــەوە، مزگێنیدەرێکــە بــە زانیــاری و بەرچاوڕوونییەکــی زۆر و 

ــان  ــن. ڵی ــە تەمەن ــاوەڕداری پێگەیشــتوو و ب ــی ب ــەی هاوڕێکان ــەاڵم زۆرب ــدەوە، ب دەوڵەمەن

ــامانتی قســە دەکات. وە  ــو س ــەڵ کەســێکی وەک ــت لەگ ــە دەتوانێ ــوو ک ــاد ب دڵخــۆش و ش

ــوو! ــە عیســا ب ســامانتی پێویســتی ب

ئــەو ســێ کەســە منوونەیەکــی زۆر جوانــە دەربــارەی ئــەوەی کــە لــە کەلتــوری 

ــوس  ــە دەکات. ڕائ ــەوەی دەقەک ــی ڕوونکردن ــان ڕابەرایەت ــی ڕوودەدات. ڵی ــدا چ مزگێنیدان

بەهــۆی بەشــداربوونی لــەو خولــە و پــەرەدان بــە هاوڕێیەتییەکــەی لەگــەڵ ســامانتی، فێــری 

ئــەوە دەبێــت کــە چــۆن مزگێنــی بــدات و باوەڕەکــەی باڵو بکاتــەوە. وە پشــتوان بە مەســیح، 

ســامانتی گــوێ لــە پەیامــی مەســیح دەگرێــت و بــاوەڕ بــە پەیامــە مەزنەکــەی دەهێنێــت. لــە 

کەلتــوری مزگێنیدانــدا، خەڵکــی مزگێنیــدان دەکەنــە منوونــە و مۆدێــل بــۆ یەکــرت. 

a Christianity Explained, Share the Christian message one to one from the Gospel of Mark, Michael 

Bennett, 1st edition, 2004
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٨. کەلتورێک کە ڕێز لەو کەسانە دەگرێت کە باوەڕەکەیان باڵو دەکەنەوە

»هیــوادارم بــە یارمەتــی عیســای خــاوەن شــکۆ بتوانــم زوو تیمۆســاوس بنێــرم بــۆ التــان، 

تاکــو بــە زانینــی هەواڵتــان منیــش دڵخــۆش بــم، چونکــە کەســم نییــە وەک ئــەو بــە دڵســۆزی 

ــدا  ــدی خۆیان ــەدوای بەرژەوەن ــان ب ــەوەی هەمووی ــەر ئ ــدات، لەب ــان ب ــە کاروبارت ــەخ ب بای

ــن،  ــارەزایی تیمۆساوس ــاگاداری ش ــوە ئ ــەاڵم ئێ ــیح. ب ــای مەس ــی عیس ــەک ه ــن، ن دەگەڕێ

چونکــە هــەروەک چــۆن منــداڵ لەگــەڵ باوکیــدا خزمــەت دەکات، ئەویــش بــە هەمــان شــێوە 

لەگــەڵ مــن خزمەتــی لــە مزگێنیــدان کــردووە« )فیلیپــی ٢: ١9- ٢٢(. 

زۆرم بــەالوە خۆشــە کــە دەبینــم پۆڵــس بــەم شــێوەیە ڕێــز لــە کار و خزمەتــی مزگێنیدانی 

ــەم  ــە ل ــایەکی دیکەی ــەی کڵێس ــە قەش ــۆن ک ــێوە، ج ــان ش ــە هەم ــت. ب ــاوس دەگرێ تیمۆس

شــارەی ئێمــەدا، بــەردەوام کۆبوونەوەیەکــی تایبــەت ڕێکدەخــات و داوا لــەو کەســانە دەکات 

کــە چیرۆکــی مزگێنیدانەکانــی خۆیــان بگێڕنــەوە. پاشــان، داوا لــە کەســێک دەکــەن کــە نوێــژ 

و نزایــان بــۆ بکــەن. 

ئــەم جــۆرە ڕێزگرتنــە لــە هــەوڵ و ماندووبوونەکانــی مزگێنیــدان ســادەیە و کاتێکی زۆری 

ناوێــت، بــەاڵم کاریگــەری و گرنگییەکــی زۆری هەیــە لــە بنیادنانــی کەلتــوری مزگێنیدانــدا. 

ــە  ــەخ ب ــدان، بای ــە مزگێنی ــر ل ــایەک زیات ــت کڵێس ــە دەبینی ــە ک ــەی بێهیوایی ــتی مای بەڕاس

باخچــەی ســاوایان دەدات. 

ــاوزەد  ــەوان ن ــو پاڵ ــدەران وەک ــە مزگێنی ــم ک ــایەکدا ب ــە کڵێس ــە ل ــەوەم ک ــەزۆری ئ تام

دەکرێــن. تەنانــەت ئەگــەر مزگێنیــدان نەبێتــە هــۆی گۆڕینــی بــاوەڕی کەســانی دیکــە، ئــەوا 

ــەدان.  ــە مزگێنــی ن هێشــتا مزگێنیدانێکــی شکســتخواردوو باشــرتە ل

٩. کەلتورێک کە دەزانێت چۆن ژیانی نوێ پشتڕاست بکاتەوە و بەرزی برنخێنێت

ــیحی  ــای مەس ــی عیس ــودا، باوک ــی خ ــەردەم سوپاس ــن ه ــۆ دەکەی ــان ب ــک نوێژت »کاتێ

خــاوەن شــکۆمان دەکەیــن، چونکــە هەواڵــی بــاوەڕی ئێوەمــان بــە عیســای مەســیح 

پێگەیشــت لەگــەڵ ئــەو خۆشەویســتییەی بــۆ هەمــوو گەلــی پیــرۆزی خــودا هەتانــە. وەک 

لــە ئەپەفراســی هــاوکاری خۆشەویســتامن فێربــوون، کــە لــە پێناوتانــدا خزمەتکارێکــی 

دڵســۆزە بــۆ مەســیح« )کۆلۆســی ١: 3- ٤، 7(. 

ــەوە. دڵخۆشــی خــۆی  ــەکان پشتڕاســت بکات ــاوەڕدارە نوێی ــی کــە چــۆن ب ــس دەیزان پۆڵ
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بەهــۆی باوەڕهێنانیــان دەردەخســت، بــەاڵم ســەرنجی خــۆی و ئەوانیشــی لەســەر مەســیح 

ڕاگرتبــوو. بــە شــێوەیەکی نەشــیاو بــەرزی نەکردنــەوە، بــەاڵم پشتگوێشــی نەخســن. کەلتوری 

ــەوە و دڵخۆشــی خــۆی  ــوێ پشڕاســت دەکات ــی ن ــە شــێوەیەکی دروســت ژیان ــدان ب مزگێنی

دەردەبڕێــت. 

»ڕۆب« دوای زنجیرەیــەک لــە کۆبوونــەوەی بەقوتایبــوون لەگــەڵ مــارک دێڤــەر، بڕیــاری 

ــە بێبــاوەڕی بهێنێــت و مارکــی لــەوە ئــاگادار کــردەوە کــە بووەتــە بــاوەڕداری  دا کــە واز ل

مەســیح. مــارک لێــی پرســی: »ڕۆب، مەبەســتت چییــە؟« ڕۆبیــش ئینجیلــی ڕوون کــردەوە و 

ــە  ــاوە و ب ــە کۆنەکــەی هێن ــە ژیان باســی ئــەوەی کــرد کــە چــۆن تۆبــەی کــردووە و وازی ل

تــەواوی متامنــەوە بــاوەڕی بــە عیســا هێنــاوە. 

ئینجــا مــارک گوتــی: »براکــەم، بەپێــی قســەکانی خــۆت، مــن هــاوڕام کــە تــۆ بــاوەڕت 

ــەوە  ــۆ ل ــی: »ت ــارک گوت ــردن، م ــژ و نزاک ــن«. دوای نوێ ــژ بکەی ــا نوێ ــتاش ب ــاوە. ئێس هێن

ــی  ــو پەیوەندییەک ــە، بەڵک ــزا نیی ــژ و ن ــتەقینە نوێ ــی ڕاس ــانەی گۆڕین ــە نیش ــت ک تێدەگەی

دورودرێــژە لەگــەڵ عیســای مەســیح. بۆیــە هەرچەنــدە بــاوەڕم وایــە کــە تــۆ هاتوویــی بــۆ 

ــت«.  ــۆن دەبێ ــن چ ــی کات دەزانی ــی تێپەڕبوون ــەاڵم بەپێ ــیح، ب الی مەس

وەاڵمەکــەی مــارک منوونــەی ئــەو شــتەیە کــە مــن پێــی دەڵێــم »هەلێلویــا!« وە ئــەوەی 

ــا  ــن هەلێلوی ــە دەڵێی ــە. ئێم ــن...« زۆر جوان ــی کات دەزانی ــی تێپەڕبوون ــی »بەپێ ــە گوت ک

ــە  ــت. ئێم ــت بەســەر کەســێکدا بێ ــە دەکرێ ــی ڕاســتەقینە باشــرتین شــتە ک ــە گۆڕین چونک

ــن  ــن گۆڕی ــە دەزانی ــت« چونک ــۆن دەبێ ــی کات چ ــی تێپەڕبوون ــن بەپێ ــا بزانی ــن »ب دەڵێ

دەکرێــت ڕووکــەش بێــت، تەنانــەت ئەگــەر بــە مەبەستیشــەوە نەبێــت. باشــرتین پشــکنین، 

ــۆڕاو، وە  ــی گ ــیح، ژیانێک ــی مەس ــە مزگێنی ــاش ل ــتنێکی ب ــە: تێگەیش ــدی هەی ــێ ڕەهەن س

ــیح.  ــەڵ مەس ــژ لەگ ــووڵ و دورودرێ ــی ق پەیوەندییەک

مــارک گۆڕینەکــەی ڕۆبــی بــە نهێنــی نەهێشــتەوە، بــەاڵم وەکــو ئەســتێرەیەکی ناوداریــش 

بــەرزی نەکــردەوە. لــە کاتــی لەئاوهەڵکێشــانیدا، بــە جوانــی باســی ئــەوەی کــرد کــە چــۆن 

ــی زاڵبوومنــان  ــوو، وە چۆنیت ــگا ب ــە ڕێ ــەوەی ل ــەاڵم ناخۆشــی و تاقیکردن ــاوە. ب ــاوەڕی هێن ب

بەســەریاندا زۆر گرنگــرتە لــە هــەر چیرۆکێكــی چۆنیەتــی باوەڕ هێنــان. 

ــەو کەســانەدا  ــەڵ ئ ــن چــۆن لەگ ــاوەڕداران دەزان ــدا، ب ــە هــەر کەلتورێکــی مزگێنیدان ل

ــاوە.  ــان هێن ــازە باوەڕی ــە ت ــەوە ک بجووڵێن
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١٠. کەلتورێک کە خزمەت دەکەن لە کاتێکدا دەزانن مەترسیدارە 

ــی  ــی ئینجیل ــەوەی بەســەرم هــات پەیام ــن ئ ــەوێ بزان ــان، ئێســتا دەم »خوشــکان، برای

زیاتــر بــەرەو پێــش بــرد، تەنانــەت هەمــوو پاســەوانانی کۆشــکی ئیمپراتــۆر و هەمــوو الیــەک 

بۆیــان دەرکــەوت کــە مــن لــە پێنــاوی مەســیحدا کــۆت و بەنــد کــراوم« )فیلیپــی ١: ١٢- ١3(. 

کار و خزمەتەکــەی پۆڵــس بــە ڕادەیــەک مەترســیدار بــوو کــە بــە هۆیــەوە خرایــە 

زینــدان. هەروەهــا مــن لــە شــوێنێکدا دەژیــم کــە کەســانێک دەناســم بەهــۆی ئــەوەی وەکــو 

ــەوە.  ــە زیندان ــن، خراونەت باوەڕدارێکــی دڵســۆزی مەســیح دەژی

ــو  ــی وەک ــی باوەڕداران ــس ژیان ــن، پۆڵ ــە )دووەم کۆرنســۆس ١٠: 5( دەبینی وەک چــۆن ل

ــەک و  ــوو بەڵگەی ــودان: »هەم ــە دژی خ ــت ک ــە دەبینێ ــەو بیروبۆچوونان ــک دژی ئ جەنگێ

هــەر شــتێک کــە بــۆ بەرهەڵســتی زانیــاری خــودا دەربکەوێــت لەنــاوی دەبەیــن، هەمــوو 

بیرێکیــش بــۆ گوێڕایەڵــی مەســیح بــە دیــل دەگریــن«. ئەمــە شــتێكی مەترســیدارە؛ جیهــان 

ــا ئامادەیــن مزگێنییەکــی  نایەوێــت کــە بیروبۆچوونیــان ڕووبــەڕووی ئاڵنــگار بکرێتــەوە. ئای

ــەو  ــە ل ــم ک ــی مزگێنیدان ــەزرۆی کەلتورێک ــن تام ــن؟ م ــێوەیە بدەی ــەم ش ــیداری ل مەترس

ــەوە  ــای ئ ــر وات ــەش زۆرت ــەوە. ئەم ــور دەبێت ــەڕووی کەلت ــە ڕووب ــیدارە ک ــەوە مەترس الیەن

ــەوە.  ــێ دەکات ــان ل ــە خەڵکــی چــۆن بیرم ــگ نیی ــەوە گرن ــە بەالمان ــت ک دەگەیەنێ

کڵێســای دەروازەی ئومێــد لــە شــاری پۆرتلەنــد لــە ویالیەتــی ئۆریگنــی ئەمریــکا، هەوڵــی 

تــەواوی داوە کــە مزگێنــی بداتــە ڕەهاخــوازەکان. تەنانــەت بڕیاریــان داوە کــە کۆبوونــەوەی 

ــە  ــەاڵم ل ــوو، ب ــان. خزمەتێکــی ئاســایی ب ــە پارکێکــی نزیکــی خۆی ــی یەکشــەمە ببەن ئێواران

هــەوای ئــازادا ئەنجــام درا. ڕووبــەڕووی گاڵتەجــاڕی و ڕق بوونــەوە، تەنانــەت ژنێــک بەشــی 

ســەرەوەی خــۆی ڕووت کــردەوە بــۆ ئــەوەی ئــاژاوە و پشــێوی بنێتــەوە. بــەاڵم زۆر کــەس کــە 

درکیــان بــە خۆشەویســتی و میهرەبانــی کڵێســاکە کــرد، چوونــە پــاڵ ئــەوان. 

کەســانی دیکــە مەترســی دیکــە دەگرنــە بــەر. »جۆنــا«ی هاوڕێــم گوتــی: »مــن نازانــم 

ــەڵ  ــی موســڵاممنان لەگ ــەک دوو هاوڕێ ــەم ی ــی ک ــەر الن ــم ئەگ ــرۆز بخوێن ــی پی چــۆن کتێب

ــە ئاســتی  ــن ل ــەوە ئاخــۆ چــۆن دەتوانی ــر بکەین ــان بی ــت هەمووم ــت«. ئێمــەش دەبێ نەبێ

ــاوی ڕوودەدات  ــتێکی پێکەنین ــن. ش ــام بدەی ــیدار ئەنج ــک کاری مەترس ــەوە هەندێ خۆمان

ــە  ــدا دەبین ــڕەوی ڕۆحی ــە قەڵەم ــە ل ــن: ئێم ــام دەدەی ــیدار ئەنج ــی مەترس ــک کارێک کاتێ

ــە دژی خــودان.  ــە ل ــەی ک ــۆ ئەوان مەترســیدار ب
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پۆڵــس لــە نامــەی فیلیپۆســدا دەڵێــت کــە مزگێنــی داوەتــە پاســەوانانی کۆشــکی 

ئیمپراتــۆر )فیلیپــی ١: ١3(. وە کاتێــک لــە کۆتایــی ســیپارەکەدا، ســاڵو دەگەیەنێــت، دەڵێــت: 

»هەمــوو گەلــی خــودا کــە لێــرەن ســاڵوتان لێدەکــەن، بــە تایبەتــی ئەوانــەی لــە خانــەوادەی 

ــاوە.  ــان هێن ــەو پاســەوانانە باوەڕی ــک ل ــە کــە هەندێ ــی ٤: ٢٢(. ڕوون قەیســەرن« )فیلیپ

ــەوەی  ــۆی ئ ــووە ه ــیدارە ب ــە مەترس ــەو ژیان ــییەوە، وە ئ ــتە مەترس ــۆی خس ــس خ پۆڵ

ــە زیندانــی  ــە کــە پۆڵــس ل ــەو بۆچوونەی ــەوە. بــەاڵم هەمیشــە حــەزم ل ــە زیندان کــە بخرێت

ــوون.  ــدا ب ــی پۆڵس ــە زیندان ــەوانانە ل ــەو پاس ــو ئ ــووە، بەڵک ــەواناندا نەب پاس

مــن تامــەزرۆی کڵێســایەکم کــە بێبــاوەڕان ببینــن بێباوەڕانــی دیکــە بــاوەڕ بــە مەســیح 

دەهێنــن، کــە ئەمــەش دەریدەخــات ئێمــە بەشــێکین لــەو کەلتــورە مزگێنیدانــەی کــە حــەز 

دەکەیــن کاری مەترســیدار ئەنجــام بدەیــن.

١١. کەلتورێک کە لەوە تێدەگات کڵێسا هەڵبژێردراوە و باشرتین ڕێگەی مزگێنیدانە

»ڕۆژانــە بــە یــەک دڵ بــەردەوام لــە حەوشــەکانی پەرســتگا دەبــوون، لــە ماڵەکانــدا نانیان 

لەتدەکــرد، بــە خۆشــی و دڵپاکییــەوە پێکــەوە نانیــان دەخــوارد، ستایشــی خودایــان دەکــرد 

ــەی  ــە ئەوان ــکۆش ڕۆژان ــاوەن ش ــیحی خ ــوون. مەس ــەند ب ــک پەس ــوو خەڵ ــەالی هەم و ل

دەهێنایــە پاڵیــان کــە ڕزگاریــان دەبــوو« )کــرداری نێــردراوان ٢: ٤6- ٤7(. 

دەزانــم کــە باســی دە شــتم کــردووە، بــەاڵم یــەک دانــەی دیکــەش مــاوە؛ دانەیــەک کــە 

ــدەگات  ــەوە تێ ــە ل ــایەکم ک ــەزرۆی کڵێس ــن تام ــەوە: م ــە دەگرێت ــەی دیک ــەر دە خاڵەک ه

ــەزرۆی  ــە. تام ــەی مزگێنیدان ــرتین ڕێگ ــردراوە و باش ــە هەڵبژێ ــە ک ــای خۆجێیی ــەوە کڵێس ئ

ــە شــێوەیەکی  ــک ب ــدە عیســایان خۆشــدەوێت کــە کاتێ ــی هێن کڵێســایەکم کــە ئەندامەکان

ــایەکم  ــەزرۆی کڵێس ــیح. تام ــی مەس ــەی مزگێنی ــە وێن ــەن، دەبن ــتی دەک ــایی خواپەرس ئاس

ــاوەڕ  ــردار ب ــە ک ــەک خۆشــگوزەرانی، وە ب ــرێ دەدات ن ــە خۆشەویســتییەوە گ ــە خــۆی ب ک

ــە  ــل نیشــان دەدات. تامــەزرۆی کڵێســایەکم ک ــای ئینجی ــز و توان ــە هێ ــەی خــۆی ب و متامن

ڕێزێکــی زۆر لــەو کەســانە دەگرێــت کــە مزگێنــی دەدەن، وە پاڵەوانەکانــی ئــەو کەســانەن 

ــە مەترســییەوە.  ــدان دەخەن ــە مەبەســتی مزگێنی ــان ب ــە ناوبانگی ک

تامــەزرۆی کەلتورێکــی مزگێنیدانــم کــە هەمــوو خوشــک و برایــان لەگــەڵ مندا ســەرقاڵی 

جەنگــی ڕۆحــی بــن؛ کەلتورێــک کــە واتــای مزگێنیدانــم پــێ دەگوترێــت و منیش بە کەســانی 
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دیکــە دەڵێــم؛ کڵێســایەک کــە ڕابەرەکانــی ڕابەرایەتــی کەســانی دیکــە بــەرەو مەســیح بکــەن. 

ــان گــۆڕدراوە،  کڵێســایەکم دەوێــت کــە بتوانیــت ئامــاژە بــەو کەســانەی بکەیــت کــە ژیانی

ــەم  ــش هامتــە ئ ــک دوو ســاڵ لەمەوپێ ــن: »کاتێ ــە خەڵکــی هەســتنەوە و بڵێ کڵێســایەک ک

کڵێســایە، خــودام نەدەناســی، بــەاڵم ئێســتا زۆر بــە باشــی دەیناســم!« ئــارەزووی ئەوەیــە کــە 

ببمــە بەشــێک لــە کەلتورێکــی مزگێنیدانــی لــەو چەشــنە. دڵنیــام تــۆش شــتی وات دەوێــت.

ــرە  ــان بگ ــرتین ی ــرام باش ــە و پڕۆگ ــن بەرنام ــە ڕای م ــە ب ــرد ک ــەوەم ک ــی ئ ــرت باس پێش

ــەو کڵێســا  ــو ئ ــی لەنێ ــن مزگێن ــە ڕای مــن زۆرتری ــە. ب ــدان نیی ســەرەکیرتین ڕێگــەی مزگێنی

ــۆ  ــر لەخ ــەوە زیات ــە ل ــە. ئەم ــی مزگێنیدان ــی کەلتورێک ــە خاوەن ــت ک ــتەدا دەدرێ تەندروس

دەگرێــت کــە لێــرەدا کۆتایــی پــێ بهێنیــن؛ ئەرکــی کڵێســا و ڕێــگای مزگێنیــدان دەبنــە بــاس 

ــوو.  ــەکانی داهات ــی بەش و خواس
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بەشی سێیەم

پەیوەستکردنی کڵێسا لەگەڵ کەلتور و فەرهەنگی مزگێنیداندا

ــە  ــت ک ــایەکی تەندروس ــە کڵێس ــێکیت ل ــۆ بەش ــەر ت ــرد، ئەگ ــاژەم پێک ــرت ئام وەک پێش

ــدان.  ــگای مزگێنی ــن ڕێ ــە مەزنرتی ــێکیت ل ــۆ بەش ــەوا ت ــە، ئ ــی مزگێنیدان ــی کەلتورێک خاوەن

ــادا کار دەکات؟  ــە کڵێس ــە ل ــەم بنەمای ــۆن ئ چ

ــی  ــێ؛ ئێمــە باســی چەمکێکــی زۆر قووڵ ــە وەالوە بن ــەم بیرۆکەی ــی ئ کێشــە کردەییەکان

ڕۆحــی و ئینجیلــی دەکەیــن. عیســا فەرمــووی: »بەمــە هەمــوو خەڵــک دەزانــن کــە قوتابــی 

ــەک،  ــا ١3: 35(. دوای ماوەی ــت« )یۆحەن ــرتی هەبێ ــۆ یەک ــتیتان ب ــەر خۆشەویس ــن، ئەگ من

ــن: »تاکــو  ــوو ب ــا و یەکگرت ــژی کــرد کــە تەب ــی نوێ ــدا و لەگــەڵ قوتابییەکان ــە هەمــان کات ل

جیهــان بــاوەڕ بهێنێــت کــە تــۆ منــت نــاردووە« )یۆحەنــا ١7: ٢٠- ٢١(. عیســا دەفەرموێــت 

ئــەو خۆشەویســتییەی کــە لــە کڵێســادا بەرامبــەر یەکــرت هەمانــە، دەیســەملێنێت کــە ئێمــە 

ــانی  ــن، نیش ــەک دەگری ــا ی ــە کڵێس ــک ل ــاوە. وە کاتێ ــان هێن ــن و باوەڕم ــتی گۆڕاوی بەڕاس

جیهانــی دەدەیــن کــە عیســا کــوڕی خودایــە. خۆشەویســتیی قوتابیبوومنــان دووپــات 

دەکاتــەوە. یەکبــوون خودابوونــی مەســیح دووپــات دەکاتــەوە. بەڕاســتی شــایەتییەکی 

ــزە! بەهێ

چەندیــن دەقــی کتێبــی پیــرۆز هــەن کــە ڕێنامییــامن دەکــەن و شــکڵ و شــێوە دەدەنــە 

ــەردی  ــو ب ــە وەک ــەم ئایەتان ــەاڵم ئ ــدان، ب ــە مزگێنی ــەت ب ــانەکانەکانی تایب ــەوڵ و تێکۆش ه

بناغــە وان چونکــە نیشــامنان دەدەن کــە کڵێســا دەبێــت کەلتــوری مزگێنیــدان بێــت. دەبێــت 

ئــەم دەقانــە بــۆ پەروەردەکردنــی منداڵەکامنــان بەکاربهێنیــن!

ــان  ــن و باوەڕم ــتی گۆڕاوی ــە بەڕاس ــە ئێم ــەوە ک ــتی دەکات ــک پشتڕاس ــیار: چ کارێ پرس

ــاوە؟  هێن

وەاڵم: خۆشویستنی باوەڕدارانی دیکە.

پرسیار: چۆن نیشانی دەدەین کە عیسا کوڕی خودایە؟

وەاڵم: بە یەکبوون لەگەڵ باوەڕدارانی دیکە. 
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کڵێسای خۆجێیی دەرخەری مزگێنیی مەسیحە

ــایەکدا  ــە کڵێس ــت ل ــەوا دەبێ ــەوە، ئ ــرتدا ببینین ــتنی یەک ــە خۆشویس ــی ل ــەر مزگێن ئەگ

ڕووبــدات کــە بــە خۆشەویســتییەوە پەیامنیــان داوە کۆمەڵێــک بــاوەڕداری گەرموگــوڕ بــن. 

ئــەم خۆشەویســتییە شــتێکی مەجــازی نییــە، بەڵکــو خۆشویســتنێکی ڕاســتەقینەیە. چەندیــن 

جــار لــە بێباوەڕەکامنــان بیســتووە کــە کڵێســا شــوێنێکی ســەیر و ســەمەرەیە، بــەاڵم ئــەوەی 

کــە وای لێکــردوون بەشــداری لــە کۆبوونەوەکانیانــدا بکــەن ئــەو خۆشەویســتییە بــووە کــە 

لــە نێــوان باوەڕداراندایــە. 

بــەاڵم مزگێنــی تەنهــا لــە ڕێگــەی خۆشەویســتیی ئێمــەوە نیشــان نادرێــت. ئایا هەتا ئێســتا 

بیــرت لــەوە کردووەتــەوە کــە خــودا چەنــدە ڕێنامیــی ئینجیلــی بــە کڵێســاوە بەســتووەتەوە 

کــە ئەگــەر بــە دروســتی جێبەجــێ بکرێــن، چەنــدە بــە باشــی دەبێتــە هــۆی مزگێنیــدان؟ 

ڕێــک  کڵێســا  دووبــارە  تەندروســت،  مزگێنیدانــی  کەلتورێکــی  بەدەســتهێنانی  بــۆ 

ناخەینــەوە بــۆ ئــەوەی لەگــەڵ مزگێنیدانــدا بگونجێــت، بەڵکــو ڕێگــە بــەو شــتانە دەدەیــن 

ــی  ــدەن و پەیام ــی ب ــردوون، مزگێن ــتەبەری ک ــادا دەس ــو کڵێس ــودا لەنێ ــوەخت خ ــە پێش ک

ــاوە.  ــاد ن ــای بنی ــە کڵێس ــک ک ــردووە کاتێ ــر نەک ــی لەبی ــودا مزگێنی ــن. خ ــیح ڕابگەیەن مەس

ــتانەوەی مەســیح دەکات.  ــردن و ناشــن و هەس ــای م ــە، لەئاوهەڵکێشــان وێن ــۆ منوون ب

نیشــانی دەدات کــە چــۆن مردنەکــەی مردنــی ئێمەیــە و ژیانەکــەی ژیانــی ئێمەیــە. شــێوی 

پــەروەردگار مردنــی مەســیح ڕادەگەیەنێــت هەتــا ئــەو کاتــەی دەگەڕێتــەوە و هامنــان دەدات 

کــە تۆبــە بکەیــن و تامــی لێخۆشــبوون بکەیــن. کاتێــک نوێــژ و نــزا دەکەیــن، ڕاســتیی خــودا 

ڕادەگەیەنیــن. ئــەو کارە مەزنانــەی کــە خــودا لــە ڕێگــەی مزگێنیــی مەســیحەوە بــۆی ئەنجــام 

داویــن بــە شــێوەی رسود و گۆرانــی دەڵێینــەوە. هــاوکاری مــادی پێشــکەش کڵێســا دەکەیــن 

ــەی  ــی وش ــەوە. ڕاگەیاندن ــاڵوی بکەین ــن و ب ــێ بدەی ــەرە پ ــل پ ــی ئینجی ــەوەی پەیام ــۆ ئ ب

خــودا مزگێنیــی مەســیح دەگەیەنێــت بــە هەمــوو شــوێنێک.

لەڕاســتیدا ڕاگەیاندنــی وشــەی خــودا ئــەو شــتەیە کــە کڵێســای پێکهێنــاوە. کاتێــک کــە 

ــەو  ــر ئ ــە دوات ــت، ک ــی لەســەر شــان دەبێ ــات، کڵێســا ئەرکــی بەقوتابیکردن کڵێســاکە پێکه

قوتابییانــە دەنێردرێــن بــۆ ئــەوەی بــڕۆن و کڵێســای دیکــە دروســت بکــەن. ئــەم بازنەیــە بەو 

جــۆرە بــەردەوام بــووە لــەو کاتــەوەی کــە عیســا بــەرز کراوتــەوە بــۆ ئاســامن و بەردەوامیــش 

دەبێــت هەتــا ئــەو کاتــەی کــە دەگەڕێتــەوە ســەر زەوی. 
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کڵێسایەکی ڕاستەقینە

لــەم دواییانــەدا لــە کڵێســایەکی باپتیســت بــووم لــە شــاری ئۆســن لــە ویالیەتــی 

ــوری  ــی کەلت ــە ســێمینارێک لەســەر پەرەپێدان ــردم ک ــێ ک تێکســاس. قەشــە هــوان داوای ل

مزگێنیــدان پێشــکەش بکــەم. ســیمینارەکەم پێشــکەش کــرد و ئامادەبــووان پرســیاریان کــرد. 

ــەدەدا:  ــە قــەرەی ن ــارەی بابەتێــک کــرد کــە کــەس خــۆی ل ئینجــا کەســێک پرســیاری دەرب

»زۆرێــک لــە خەڵکــی ڤێتنــام هاتــوون و کۆمەڵگــە و ناوچــەی تایبــەت بــە خۆیــان دروســت 

ــێ؟« ــان بدات ــت مزگێنیی ــا کڵێســا چــۆن دەتوانێ ــن، ئای ــە دەوروبەرمان ــە ل کــردووە ک

لــە الیەکــەوە ئەمــە پرســیارێکی زۆر جــوان بــوو. ئەندامێکــی کڵێســا درکــی بــەوە 

کــردووە کــە شــانازی و بەرپرســیاریەتی ئــەوەی لەســەرە کــە مزگێنــی بداتــە ئــەو کەســانە، 

وە دەرفەتێکــی گونجــاوی بــۆ ئــەو کارەش دۆزیوەتــەوە. بــەاڵم لــە الیەکــی دیکــەوە، شــێوازی 

دەربڕینــی پرســیارەکە بــە جۆرێــک بــوو کــە وەکــو بڵێــی مزگێنیــدان ئەرکــی کڵێســایە، نــەک 

ئــەو کەســەی کــە ســەرنجی دەرفەتــی مزگێنیدانەکــەی داوە. 

بــەاڵم کەلتــوری مزگێنیــدان لــە ڕیشــەوە کار دەکات نــەک لــە ســەرەوە. واتــە، تاکــەکان 

دەبێــت مزگێنــی بــدەن و هەمــوو شــتێک نەخەنــە ســەر دەســتەی بەڕێوەبەریــی کڵێســا. لــە 

کەلتــوری مزگێنیدانــدا، خەڵکــی لــەوە تێدەگــەن کــە گرنگرتیــن ئەرکــی کڵێســا ئەوەیــە کــە 

بــە کڵێســایی مبێنێتــەوە. پێشــرت بینیــامن کــە کارەکانــی کڵێســا شــایەتی بــۆ کڵێســاکە دەدات. 

بــە دڵنیاییــەوە کڵێســا نوێــژ دەکات و پشــتگیری لــە مزگێنیــدان دەکات، بــەاڵم ئەرکــی کڵێســا 

ــور و فەرهەنگــی  ــە. کڵێســا دەبێــت کار لەســەر کەلت ــی بەرنامــە و پڕۆگــرام نیی بەڕێوەبردن

ــدەن.  ــی ب ــەوەی مزگێن ــۆ ئ ــن ب ــە کڵێســاکانەوە دەنێردرێ ــکات. ئەندامــەکان ل ــدان ب مزگێنی

لەوانەیــە ئەمــە هەندێــک تایبــەت و دیاریکــراو بێــت، بــەاڵم زۆر گرنگــە. ئەگــەر بە دروســتی 

لەمــە تێنەگەیــت، دەکرێــت کڵێســا وێــران بکەیــت، یــان لــە دەســتەی بەڕێوەبەریــی کڵێســا 

تــووڕە بیــت. 

ــەوە: »باشــرتین شــت  ــو کڵێســاکەم دای ــەو خامنــەی نێ ــی پرســیاری ئ ــەم جــۆرە وەاڵم ب

ئــەوە نییــە کــە کڵێســا بەرنامەیەکــی تایبــەت بــە مزگێنیدانــی ڤێتنامییــەکان دابنێــت، بەڵکــو 

ــن  ــت. پێشــنیاری م ــی بدەی ــت مزگێن ــە چــۆن دەتوانی ــەوە ک ــەوە بکەیت ــر ل ــۆ بی ــت ت دەبێ

بــۆ تــۆ ئەوەیــە کــە شــارەزای کەلتــوری ڤێتنامییــەکان ببیــت، بــۆ منوونــە دەتوانیــت فێــری 

ــەو  ــە ئ ــەوە، وە بزان ــی بکەیت ــان تاق ــت، خواردنەکانی ــی ببی ــی ڤێتنام ــە زمان ــاڵوکردن ب س
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کێشــانە چیــن کــە وەکــو کەمەنەتــەوە لێــرەدا ڕووبەڕوویــان دەبێتــەوە. ئینجــا بانگهێشــتی 

ــان لەگەڵتــدا  ئــەو کەســانە بکــە کــە دەبنــە هاوڕێــت بــۆ ئــەوەی بێنــە ماڵــەوە بــۆ الت، ی

بەشــداری لــە خوێندنــی کتێبــی پیــرۆزدا بکــەن، یاخــود بیانهێنــە بــۆ کڵێســا. ئینجــا لەوانەیــە 

هەندێکتــان بیــر لــەوە بکەنــەوە کــە بــڕۆن و لەنێــو کۆمەڵگــە و گەڕەکەکانــی ئەوانــدا بژیــن 

بــۆ ئــەوەی باشــرت مزگێنییــان پــێ بــدەن. 

ئــەو خامنــە بــە وەاڵمەکــەم دڵخــۆش نەبــوو، بــەاڵم ئاســوودەییەکی تــەواو لــە ڕوخســاری 

ــە ڕێکخســتنی  ــتام ب ــا هەڵنەس ــە تەنه ــە ب ــوو ک ــرا و دڵخــۆش ب ــەدی دەک ــدا ب قەشــە هوان

بەرنامەیەکــی تایبــەت بــە مزگێنیــدان. 

ــۆ کڵێســا،  ــم: »وە کاتێــک هــاوڕێ ڤێتنامییەکــەت لەگــەڵ خــۆت دەبەیــت ب ئینجــا گوت

هەمــوو کەســێک هاوکاریــت دەکات، واتــە هەمــووان مزگێنیــی پــێ دەدەن. ئــەوە کەلتــوری 

مزگێنیدانــە. بابەتەکــە تەنهــا ئــەوە نییــە کــە بــە جوانــی لەگەڵیــدا هەڵســوکەوت بکەیــت، 

بێگومــان هــەر دەبێــت وا بێــت، بــەاڵم دەبێــت ئاگایــی ئــەوەت هەبێــت کــە ئەمــە ئیشــی 

ــەکان  ــەردانکەران و میوان ــتدا، س ــای تەندروس ــە کڵێس ــن. ل ــەوە هاوکاری ــە و پێک هەموومان

مزگێنیــی و ئینجیــل لــە هەمــوو کاروبارەکامنانــدا بــەدی دەکــەن. لەبــەر ئەوەیــە کــە وشــەی 

خــودا بــە گۆرانــی و رسود دەڵێینــەوە، نوێــژ دەکەیــن و پەیامــی خــودا ڕادەگەیەنیــن. 

ــە کاتــی کۆبوونــەوە و خزمەتەکــەدا گوێیــان لــە  دەمانەوێــت بەشــداربووان و میوانــەکان ل

پەیامــی مەســیح بێــت. وە کاتێکیــش ڕێوڕەســمی لەئاوهەڵکێشــان یــان نانلەتکــردن ئەنجــام 

ــە ڕوون  ــەو کاران ــە ئ ــک ک ــن کاتێ ــیح ببین ــی مەس ــت مزگێنی ــان دەمانەوێ ــن، دیس دەدەی

دەکەینــەوە. کاتێــک ئەندامــەکان مزگێنیــی لــە ڕێگــەی هەڵســوکەوت و ئاکاریانــەوە نیشــان 

ــەوە ســەرچاوە دەگرێــت«. ــی لێامن ــەوا مزگێنی دەدەن، ئ

ئــەوە دیمەنــی کەلتــوری مزگێنیدانــە بــە کــردار. دەزانــم هەندێــک ســەخت و تونــدە؛ 

تەنانــەت پێشــنیاری ئەوەشــم نەکــرد کــە منداڵەکانیــان لــەو قوتابخانانــەدا ناونــووس بکــەن 

ــە  ــەوە بدەن ــی ئ ــە هەندێــک کــەس تۆمەت ــە. ئێســتا لەوانەی ــی لێی ــە ڤێتنامییەکان کــە منداڵ

ــە  ــردووە ک ــا نەک ــە کڵێس ــە داوام ل ــادەم، چونک ــەکان ن ــە ڤێتنامیی ــی ب ــن گرنگ ــە م ــم ک پاڵ

ــم کــە  ــم بڵێ ــەاڵم مــن دەتوان ــەوان تەرخــان بکــەن. ب ــەت ب ــی تایب بەرنامەیەکــی مزگێنیدان

باشــرتین ڕێگــەی خزمەتکردنــی ئــەم کۆمەڵگەیــە و هەمــوو کۆمەڵگەکانــی دیکــە ئەوەیــە کە 

مزگێنییــان پــێ بدەیــت بــۆ ئــەوەی بــاوەڕ بهێنــن. ئــەم ئەرکــەش بە باشــرتین شــێوە لــە الیەن 
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ئــەو شــایەتانەی کڵێســاوە بەڕێــوە دەبردرێــت کــە خاوەنــی کەلتــوری مزگێنیدانــن؛ وە ئــەو 

ئەندامانــەی کڵێســا کــە دەچــن و لەگــەڵ ڤێتنامییەکانــدا دەبنــە هــاوڕێ بــۆ ئــەوەی دواتــر 

بتوانــن مزگێنیــی مەســیحیان پــێ بــدەن. ئەمــە شــێوازە زۆر کاریگەرتــرە لــەوەی کــە کڵێســا 

لــە ڕێگــەی بەرنامەیەکــی تایبەتــەوە هەســتێت بــە دابەشــکردنی جلوبــەرگ و خــۆراک، یــان 

دەرگا بــە دەرگا هــاوکاری پێشــکەش بــکات و قەرەباڵغییەکــی بەرچــاو دروســت بــکات، یــان 

هــەر کارێکــی دیکــەی خێرخــوازی کــە کڵێســا ئەنجامــی دەدات. 

ــەت  ــن. تەنان ــوری مزگێنیدان ــی کەلت ــە جۆرێــک خاوەن ــە کــە هەمــوو کڵێســاکان ب ڕوون

ئــەو کڵێســایانەی کــە مزگێنیــدان ڕەت دەکەنــەوە، خاوەنــی کەلتورەکــەن، بــەاڵم کەلتورێــک 

ــوری  ــە کەلت ــۆ ئێم ــە ئاخ ــەوە نیی ــیارەکە ئ ــتێت. پرس ــرۆز نابەس ــی پی ــە کتێب ــت ب ــە پش ک

مزگێنیدامنــان هەیــە یــان نــە؟ بەڵکــو ئەمــە پرســیارەکەیە: »ئایــا کەلتــوری مزگێنیدانەکەمــان 

ــان نەخــۆش؟« تەندروســتە ی

بەوپــەڕی بوێرییــەوە دەڵێــم کــە هــۆکاری ســەرەکی نەخۆشــبوونی کەلتــوری مزگینیدانــی 

ــدە  ــەر چەن ــدان، ه ــەی مزگێنی ــێوازی هەڵ ــگا و ش ــان ڕێ ــرس ی ــۆ ت ــەوە ب ــاکان ناگەڕێت کڵێس

ئەمانــەش بــێ کاریگەریــی نیــن، بەڵکــو دەگەڕێتــەوە بــۆ ئــەوەی کــە ئێمە لــە کڵێســا تێناگەین. 

یەک دوو پلە الدان لە نیشانەکە دوورمان دەخاتەوە

یەکێــک لــەو هۆکارانــەی کــە وای کردبــوو زۆر دڵخــۆش بــم کاتێــک کــە گروپێــک 

ــەڵ فڕۆکەوانێکــی  ــە لەگ ــوو ک ــەوە ب ــا، ئ ــی کینی ــۆ واڵت ــرد ب ــەڵ خــۆم ب ــم لەگ ــە قوتابییان ل

مزگێنیــدەردا ســەفەرمان کــرد کــە لــە گەشــتەکەماندا هاوکارمــان بــوو. نــاوی ئــەو فڕۆکەوانــە 

ــە  ــەی ک ــەو کات ــووە، ئ ــەوان ب ــس فڕۆک ــی ئێ ــی پ ــی ج ــش داهێنان ــەو پێ ــوو؛ ئ ــت« ب »پی

ــت.  ــان دەبەس ــەر پانتۆڵەکانی ــای س ــە قیبلەمن ــتی ب ــەوان پش فڕۆک

پیــت قوتابییەکامنــان دەباتــە شــوێنێکی دوورەدەســت بــۆ ئەوەی هەســن بــە ئەنجامدانی 

ئەرکەکانیــان. هەندێــک کات جێگــەی منیــش دەبــووەوە بــۆ ئــەوەی لەگەڵیــان بــڕۆم. 

ــە  ــت فڕۆکەک ــت. پی ــاوکاری پی ــە ه ــن بووم ــد، م ــان دابەزان ــە قوتابییەکامن ــەوەی ک دوای ئ

دەفڕێنێــت، ڕێکــی دەخــات، ئینجــا ئیشــی قیبلەمناکــە بــە مــن دەســپێرێت. ئــەو کات مــن 

ــڕم و  ــت« دەب ــی »ڕاف ــووڕێمەوە و دۆڵ ــتەدا دەس ــەو دەش ــرم ب ــە وەردەگ ــوکانی فڕۆکەک س

ئینجــا دەوری کێــوی کینیــاش دەدەمــەوە. پیــت زۆر دڵخــۆش بــوو بــەوەی کــە شــوێنە دیــار 
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ــە وەردەگــرت. بەڕاســتی  ــە جوان ــەو دیمەن ــژم ل ــدات و منیــش چێ ــم نیشــان ب و نارساوەکان

خــۆش بــوو!

لەڕاســتیدا فڕیــن ئەوەنــدە ســەخت نییــە. ئــەوە نیشــتنەوەیە کــە ســەختە، بۆیــە پیــت 

فڕۆکەکــەی نیشــاندەوە. ئیشــی مــن تەنهــا ئــەوە بــوو کــە فڕۆکەکــە بــە ئاســامنەوە بهێڵمەوە 

ــە زەحمــەت  ــم و ب ــەالی ڕاســتدا دەفڕی ــە گشــتی ب ــم. ب ــە ئاراســتەی قیبلەمناکــە بیفڕێن و ب

زیاتــر بــەرز دەبوومــەوە. ناوبەنــاو پیــت تەماشــای قیبلەمناکــەی دەکــرد و وا پێدەچــوو کــە 

دڵخــۆش نەبێــت. دەســتی لــە قیبلەمناکــە دەدا و دەیگــوت: »تــۆ لەســەر ڕێگەکــە التــداوە«. 

پێــم وابــوو کــە هــەر حــەز دەکات ڕەخنــەم لــێ بگرێــت، بــەاڵم گوتــی: »مــاک، تــۆ نازانیــت، 

بــەاڵم یــەک دوو پلــە الدان دەمانباتــە واڵتێکــی دیکــە«. 

ــە  ــەر فڕۆک ــە ئەگ ــن ک ــن دەبینی ــەر تەماشــای نەخشــە بکەی ــرد، ئەگ ــت ڕاســتی دەک پی

یــەک تــۆز لەســەر ئاراســتەی خــۆی البــدات، چ کێشــەیەکی گــەورەی لــێ دەکەوێتــەوە. وە 

هەمــان شــت بــۆ کڵێســاش ڕاســتە. 

کێشــەی پرســیاری ئــەو خامنــەی کــە لــە کاتــی ســێمینارەکەدا لێــی پرســیم ئــەوە نەبــوو 

ــتبوو.  ــا تێنەگەیش ــە کڵێس ــە ل ــوو ک ــەوە ب ــەکە ئ ــتبوو؛ کێش ــدان تێنەگەیش ــە مزگێنی ــە ل ک

ئــەو تەنهــا دوو پلــە الیدابــوو، بــەاڵم ئــەو دوو پلەیــە ئــەوی بــردووە بــۆ شــوێنێکی دیکــە. 

تێگەیشــن لــە کڵێســا وا دەکات ئاراســتەی دروســتی مزگێنیــدان بزانیــن. کەواتــە یەکــەم جــار 

دەبێــت بیــر لــە کڵێســا بکەینــەوە، پاشــان بیــر لــەوە بکەینــەوە کــە  چ شــتێک دەبێتــە هــۆی 

تەندروســتبوونی. 

پێناسەکردنی کڵێسا

بیهێنــە پێــش چــاوی خــۆت کــە لەنێــو مارکێتێکــدا ســەرقاڵی شــت کڕینــی و لــەو کاتــەدا 

کەســێک بــە قەڵــەم و کاغــەزەوە دێتــە الت و پێــت دەڵێــت: »بێزەحمــەت پێناســەی کڵێســام 

بــۆ بکــە«. ئایــا وەاڵمــی دەدەیتــەوە؟ ئــەی ئەگــەر ئــەم پرسیارەشــت لــێ بــکات: »پێکهاتــە 

پێویســت و گرنگەکانــی کڵێســا کامانــەن؟« گیــر دەکەیــت و ناتوانیــت وەاڵمــی بدەیتــەوە؟

ئەگــەر وا بێــت، ئــەوا تەنهــا تــۆ نیــت. ئــەوە دەیــان ســاڵە ســەردانی مزگێنیدەرانــی زۆرێــک 

لــە واڵتانــی جیهــان دەکــەم. زۆرێــک لــەم کەســانە بــە خۆیــان دەڵێــن »بینادنــەر و چێنــەری 

ــت  ــوڕ دەمێنێ ــەرم س ــە س ــەاڵم هەمیش ــۆزن، ب ــاش و دڵس ــانێکی زۆر ب ــەوان کەس ــا«. ئ کڵێس
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لــەوەی کــە ژمارەیەکــی زۆر کەمیــان دەتوانــن بەپێــی کتێبــی پیــرۆز پێناســەی کڵێســا بکــەن. 

کاتێــک پێناســەی کڵێســام بــۆ دەکــەن، پێناســەکەیان پشــت بــە هەســت و ســرتاتیژی مرۆڤانــەی 

خۆیــان دەبەســتێت. 

ــنەمان  ــەو چەش ــری ل ــای زیات ــە کڵێس ــە؛ خۆزگ ــردار ٢9(ی ــای )ک ــە کڵێس ــەزم ل ــن ح م

هەبووایــە. بــەاڵم بــە داخــەوە ئــەوەی کــە لــە زۆربــەی شــوێنەکانی ئــەم جیهانــە هەمانــە، 

کڵێســای )کــردار ٢9(a نییــە، بەڵکــو ئەوەیــە کــە مــن بــە کڵێســاکانی )ڕابــەران ٢٢( نــاوزەدی 

دەکــەم: کڵێســاگەلێک کــە ئــەوە ئەنجــام دەدەن کــە خۆیــان پێیــان باشــە )ڕابــەران ٢١: ٢5(. 

لــە جێگــەی ئــەو کڵێســایانە، ئێمــە پێویســتەمان بــە کڵێســاگەلێکە کــە ڕەگ و ڕیشــەیان بــە 

قووڵــی لــە کتێبــی پیــرۆزدا داکووتابێــت. 

جارێکیــان لەگــەڵ مزگێنیدەرێکــدا بــووم کــە ڕابەرایەتــی کۆمەڵــە کەســێکی دەکــرد 

دەیانوســیت کڵێســایەک لــە ڕوســیا دامبەزرێنــن. ئــەو بــاوەڕدار و برایەکــی ئازیــزی منــە. ئــەو 

ــی دڵێکــی  ــەو خاوەن ــی پەیامــی مەســیح تەرخــان کــردووە. ئ ــۆ خزمەت ــەواوی ب ــە ت خــۆی ب

ــی  ــە کاریگەری ــە ک ــۆرە ڕابەرانەی ــەو ج ــەو ل ــا ئ ــتیانەیە. هەروەه ــە و خۆنەویس خزمەتکاران

ڕاســتەوخۆی لەســەر ئــەو کەســانە هەیــە کــە لەگەڵــی کار دەکــەن. زۆر دڵخــۆش بــووم کاتێک 

پێــی گوتــم کــە خــودا بانگــی کــردووە بــۆ ئــەوەی کڵێســا بنیــاد بنێــت. بــەاڵم کاتێــک لەبــارەی 

کڵێســاوە پرســیارم لــێ کــرد، وا دەردەکــەوت کــە نازانێــت دەبێــت بــە کام الدا بــڕوات. ئینجــا 

لــە کۆتاییــدا بــە بێزارییــەوە گوتــی: »باشــە، تــۆ چــۆن پێناســەی کڵێســا دەکەیــت؟«

ــەوە:  ــورت دەکرێت ــدا ک ــێ بابەت ــە س ــا ل ــەرەکییەکانی کڵێس ــە س ــم: »پێکهات ــش گوت منی

کڵێســا چییــە، کڵێســا چــی دەکات، وە ئەرکــی کڵێســا چییــە«. دەرەنجامەکــەی بــە جۆرێــک 

بــوو کــە هەتــا نیوەشــەو لەســەر کڵێســا قســەمان کــرد. بــە کورتــی، ئــەم شــتانەم پــێ گــوت.

بــاوەڕی مەســیحییەت هیــچ ناوێکــی بــۆ ئــەو باوەڕدارانــە نییــە کــە ئەندامــی کڵێســایەکی 

خۆجێیــی نیــن. بــۆ بــاوەڕدار کڵێســا هەرگیــز شــتێکی خوازیــاری نەبــووە و نابێــت.b بــەاڵم 

a  )تــۆڕی کــردار ٢9( خۆیــان بــۆ بنیاتنــان و چاندنــی کڵێســا تەرخــان کــردووە. نــاوی ئــەم ڕێکخــراوە لــەو ڕاســتییەوە 

ــەری  ــو تەواوک ــت وەک ــردار ٢9( دەکرێ ــە )ک ــت. بۆی ــەش پێکدێ ــە ٢8 ب ــردراوان ل ــرداری نێ ــە ســیپارەی ک ــووە ک هات

.http://en.wikipedia.org /wiki /Acts_29 .ســیپارەی کــرداری نێــردراوان چــاوی لــێ بکرێــت لــە مێــژووی کڵێســادا

b بۆ زانیاری زیاتر لەسەر ئەندامێتیی کڵێسا، بڕوانە ئەم سەرچاوەیە:

 Jonathan Leeman, Church Membership: How the World Knows Who Represents Jesus )Wheaton: Crossway, 2012(.
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ســەرەڕای ئــەوەی کــە کڵێســا ڕۆڵێکــی گرنــگ لــە بەقوتابیبوونــی ئێمــەدا دەگێڕیــت، بــەاڵم 

ــارەی کڵێســا هەیــە،  ــاواز و هەمەچەشــنیان دەرب زۆربــەی ئەندامانــی کڵێســا بۆچوونــی جی

کــە زۆربەیــان لەگــەڵ کتێبــی پیــرۆزدا ناگونجێــن. 

بــە دڵنیاییــەوە کڵێســا دەتوانێــت ئازادانــە زۆر شــت ئەنجــام بــدات. کڵێســاکان ئــازادن 

لــەوەی کــە بینــا دروســت بکــەن، یاخــود لــە هۆڵــی گــەورەدا کۆبوونــەوە بکــەن، دەتوانــن 

ــن  ــودا دەتوان ــەی خ ــی وش ــا بەپێ ــن. هەروەه ــەر زەوی دابنیش ــان لەس ــی ی ــەر کورس لەس

ــرۆز  ــی پی ــی کتێب ــە بەرباڵوەکان ــە فەرمان ــک ل ــۆ هەندێ ــان ب ــەی تایبەتی ســرتاتیژی و بەرنام

ــت؛  ــان هەبێ ــیقاژەن و رسودبێژانی ــی مۆس ــە گروپ ــەوەی ک ــازادن ل ــا ئ ــت. هەروەه هەبێ

پشــتگیری کاری خێرخــوازی بکــەن؛ کۆبوونــەی نوێــژی تایبــەت بــە پیــاوان ئەنجــام بــدەن؛ 

ــن.  ــروپ و دەســتەی بچــووک دامبەرزرێن ــان گ ــەن، ی ــوە بب ــاوەڕداران بەڕێ ــەی ب قوتابخان

بــەاڵم پێکهاتــە گرنگــەکان کامانــەن، ئــەو شــتانەی کــە پێویســت و زەرووریــن؟ ئەگــەر 

هەمــوو شــتێک دامباڵیــت، ئــەو شــتانە لــە کڵێســادا کامانــەن کــە ناکرێــت ســادە یــان کــەم 

ــە، قوتابخانــە  و بچــووک بکرێنــەوە؟ بــە چەندیــن شــێوە، وەاڵمــی ئەمــە ئاســانە. بــۆ منوون

ــە کڵێســا  ــەردەوام ل ــاری ب ــەر وت ــەاڵم ئەگ ــی کڵێســای. ب ــڕە، هێشــتا خاوەن ــە کڵێســا دابب ل

داببڕیــت، ئــەوا شــتێک بــە نــاوی کڵێســا نامێنێــت.

هەمــوو باوەڕدارێــک پێویســتە بزانێــت کــە چ شــتێک کڵێســا دەکات بــە کڵێســا. وە بــە 

پشتبەســن بــە کتێبــی پیــرۆز پێکهاتەکانــی کڵێســا شــتێکی زۆر ســادەیە، النــی کــەم کاتێــک 

کــە لەســەر کاغــەز دەینووســین.

کڵێسا چییە

کڵێســای خۆجێیــی کۆبوونــەوەی باوەڕدارانــی لەئاوهەڵکێــرشاو و لەدایکبووەوەیــە کــە 

بــە خۆشەویســتییەوە پەیامنیــان داوە بــەردەوام لەژێــر دەســەاڵتی کتێبــی پیــرۆز و پیرانــی 

ــی  ــی مزگێنی ــی ڕوون ــە وێنەیەک ــەن، ببن ــتی بک ــەوەی خواپەرس ــۆ ئ ــەوە ب ــادا کۆببن کڵێس

ــا 3: ١- 8؛ ١3: 3٤- 35؛  ــە هەمــووی گرنگــرت خــودا شــکۆدار بکــەن )یۆحەن مەســیح، وە ل

کــرداری نێــردراوان ٢: ٤١؛ ١٤: ٢3؛ ئەفەســۆس 3: ١٠؛ کۆلۆســی 3: ١6؛ دووەم تیمۆســاوس 

3: ١6- ١7؛ عیرانییــەکان ١٠: ٢٤- ٢5(. 
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کڵێسا چی دەکات

کڵێســا دەبێــت تەنهــا چەنــد کارێــک ئەنجــام بــدات بــۆ ئــەوەی ببێتــە کڵێســا: خەڵکــی 

ــە  ــوێ ل ــەوەی گ ــۆ ئ ــەوە ب ــۆ ببن ــەردەوام ک ــی مەســیح ب ــۆ مزگێنی ــە خۆشەویســتییان ب ل

وشــەی خــودا بگــرن، گۆرانــی ڕۆحــی بڵێــن، نوێــژ بکــەن و هــاوکاری مــادی کڵێســا بکــەن و 

ڕێوڕەســمی لەئاهەڵکێشــان و نانلەتکــردن ئەنجــام بــدەن. ئەندامەکانــی کڵێســا، ئەوانــەی 

بــە خۆشەویســتییەوە پەیامنیــان بــە یەکــرت داوە، دەبێــت گرنگــی بــە یەکــرت بــدەن )یەکــەم 

کۆرنســۆس ١٢: ١٢- ٢6(، تەنانــەت لەڕێگــەی ئەنجامدانــی تەمبێکردنیــی کڵێســاییەوە 

ــا ١6: ١5- ١7(.  )مەت

ئەرکی کڵێسا چییە 

ــگ:  ــەرەکی و گرن ــی س ــەڵ ئەرکێک ــدان لەگ ــۆ مزگێنی ــە ب ــی خودای ــی گرنگ ــا پالن کڵێس

بڕۆیــن، هەمــوو نەتــەوەکان بکەینــە قوتابــی، فێریــان بکەیــن فەرمانەکانــی عیســا جێبەجــێ 

ــا ٢8: ١8- ٢٠(.  ــە )مەت ــەو فەرمانان ــە ل ــا یەکێک ــی کڵێس ــدن و چاندن ــە دامەزران ــەن، ک بک

وەکــو بینیتــان ئــەوە چەنــد دێڕێــک بــوو لەســەر کڵێســا، کــە جێبەجێکردنیــان هەمــوو 

ژیانتــی پێویســتە. بــەاڵم ئــەو پێناســەیە زۆرێــک لــە پێناســەکانی دیکــەی ڕەت کــردەوە کــە 

ــا  ــا تەنه ــە، هەروەه ــەک نیی ــا بینای ــوو. کڵێســا تەنه ــان گرتب ــۆ کڵێســا لەبەرچاوی ــی ب خەڵک

شــوێنی کۆبوونــەوەی کۆمەاڵیەتــی خەڵــک نییــە. پێویســتی بەوەیــە کــە کۆمەڵــەی خۆجێیــی 

بــاوەڕداران پەیوەســت بــن بــە یەکــەوە و پەیــامن و بەڵێنێکــی خوشــک و برایانــە لەنێوانیاندا 

ــدام  ــدام، بەڵکــو تەنهــا لەئاهەڵکێــرشاوان وەکــو ئەن ــە ئەن ــاوەڕان ناکات هەبێــت. کڵێســا بێب

قبــوڵ دەکات. کڵێســا شــوێنی مامەڵەکــردن بــە هەڵســوکەوت و کاری بــاش و خۆشــگوزەرانی 

نییــە، بەڵکــو کۆبوونــەوەی باوەڕدارانــە کــە هەموویــان ملکەچــی وشــەی خــودان. 

کڵێسایەکی تەندروست 

پێناسەی کڵێسامان کرد، ئێستاش با باسی کڵێسای تەندروست بکەین.  

گرنگــە کــە بڵێــم ئــەو نیشــانانەی ســەرەوە باســی کڵێســای تــەواو و کامــڵ نــاکات، کــە 

ــوان کڵێســای ڕاســتەقینە  ــاوازی لەنێ ــت جی ــە. هەروەهــا نامانەوێ ــی نیی لەســەر زەوی بوون

ــا  ــەو کڵێس ــوان ئ ــاوازی لەنێ ــت جی ــو، دەمانەوێ ــن. بەڵک ــاختەدا بکەی ــای س ــەڵ کڵێس لەگ
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ــت  ــن. وە دەمانەوێ ــە تەندروس ــەی ک ــەڵ ئەوان ــن لەگ ــە نەخۆش ــن ک ــتەقینانەدا بکەی ڕاس

ــن. ــەکان بدەی ــا نەخۆش ــەوەی کڵێس ــی چاکبوون یارمەت

بەهۆی ئەمانەی خوارەوە باوەڕدار بنەماکانی کڵێسای تەندروست پشتگوێ دەخات:

وتــاری هانــدان پێشــکەش دەکرێــت لــە جێگــەی وتــاری وشــەی خــودا. ئەگــەر 	•

وتارەکامنــان تەنهــا باســی بیروبۆچوونــی بــاش یــان ئەزموونکردنــی ژیانێکــی بــاش بکــەن 

ــی  ــگوزەرانی – وە باس ــەر خۆش ــە س ــک بخەن ــا تیش ــەر تەنه ــرت ئەگ ــەوە خراپ ــان ل – ی

ــەن.  ــودا تێناگ ــی خ ــودا و ڕێگاکان ــە خ ــی ل ــەوا خەڵک ــن، ئ ــودا نەکەی ــەی خ وش

گۆڕینــی بــاوەڕ و باوەڕهێنــان دەکرێــت شــتێكی نــاڕوون و پێناســەنەکرا و تایبــەت 	•

بێــت، واتــە، ئەوانــەی کــە بــاوەڕدار نیــن پێیــان دەگوترێــت کــە بــاوەڕدارن. بــەو 

شــێوەیە، بێبــاوەڕان دەبنــە ئەندامانــی کڵێســا. کــە ئەمــە ڕوویــدا، کڵێســا ناتوانێــت 

مزگێنیــدان بەپێــی کتێبــی پیــرۆز پەیــڕەو بــکات. 

ــێکامن 	• ــدی کەس ــت. ئی ــێ دەکرێ ــاوی ل ــاری چ ــتێکی خوازی ــو ش ــی وەک ئەندامێت

ــان  ــەوان تەرخ ــینی ئ ــۆ ناس ــۆم ب ــت خ ــە. دەبێ ــن کێی ــەر نەزانی ــناوێت ئەگ خۆش

ــن. ــۆ م ــەوان ب ــەن و ئ بک

بێبــاوەڕان پلــەی بــەرزی بەڕێوەبــردن لــە کڵێســا وەردەگــرن. ئایــا پێویســت دەکات 	•

ــەو  ــی ئ ــەردەوام ڕوودەدات، بەتایبەت ــە ب ــەم؟ ئەم ــە بک ــە قس ــەر ئەم ــر لەس زیات

ــاوەڕداران.  ــی ب ــە ئەندامبوون ــادەن ب کڵێســایانەی کــە گــوێ ن

کارە ســەختەکان ئەنجــام نادرێــن. زۆربــەی کات ناتوانیــن ئەو کەســانەم خۆشــبوێت 	•

کــە خۆشــامن لێیــان نایــەت. وە ناتوانیــن تەمبێکردنــی کڵێســایی بەســەر کەســانی 

پێویســتدا ئەنجــام بدەیــن. 

ــەر  ــەاڵم ئەگ ــن، ب ــەورە نەب ــتێکی گ ــە ش ــەرەوە لەوانەی ــەی س ــەم بابەتان ــەک ل هەری

ــەم  ــت. ئ ــەوە دەفڕێ ــە ئاراســتەی پێچەوان ــەوا ب ــت، ئ ــە بێ ــەک لەمان کڵێســا تووشــی هەری

بابەتانــە دەمانخەنــە مەترســییەوە، لەبــەر ئــەوەی هەندێــک کات کەســانی نیــاز بــاش 

دەبنــە ڕێنامییکەرێکــی کوێــر و کڵێســاکانی )ڕابــەران ٢٢( دروســت دەکــەن. وە بــۆ ئــەوەی 

بابەتەکــە خراپــرت بێــت، کاتێــک بناغــەی کڵێســا لــەرەی تێکــەوت و نەخــۆش کــەوت، شــکۆی 

خــودا ون دەبێــت و دادەپۆرشێــت. ئــەوەی کــە دەبێــت لــە جیهانــدا ببێتــە شــایەتێکی جــوان 

ــە ڕاســتیدا ون دەبێــت و لەناودەچێــت.  ــۆ مەســیح، ل ب
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هــۆی  دەبیتــە  کــە  دابنێیــن  ڕژد  دیکــەی  کێشــەیەکی  لەســەر  دەســت  دەبێــت 

نەخۆشــکەوتنی کڵێســا و کاریگــەری ڕاســتەوخۆی لەســەر کەلتــوری مزگێنیــدان هەیــە. 

ــدان  ــەڕ مزگێنی ــیی لەم ــی کەس ــوان گوێڕایەڵ ــاوازی نێ ــاوەڕداران جی ــە ب ــە ک ــش ئەوەی ئەوی

لەگــەڵ ئەرکــی کڵێســا تێکــەڵ دەکــەن. 

لەپێشینەی کەسیی، لەپێشینەی کڵێسا، وە دابەشکردنی کارتۆنی دیاری

لــە کەلتــوری تەندروســتی مزگێنیدانــدا، بــاوەڕداران دەزانــن کــە لەپێشــینەی کەســەکان 

و کڵێســا جیــاوازن. ئــەوەی کــە تــۆ بــە تایبەتــی ئەنجامــی دەدەیــت، لەوانەیــە بــۆ کڵێســا 

باشــرتین شــت نەبێــت. لەبــەر ئــەم هــۆکارە بــوو کــە وەاڵمێکــی چاوەڕاننەکــراوم بــەو ژنــە 

دایــەوە کــە لەســەر مزگێنیــدان بــە ڤێتنامییــەکان پرســیاری لــێ کــردم. 

ئــەم منوونەیــە مەبەســتەکەم ڕوون دەکاتــەوە: قەشــە جاکــی هاوڕێیەکــی ئازیــزی منــە 

کــە لــە دوبــەی کار لەگــەڵ کڵێســای چینــی دەکات. هاوکارییەکــی زۆری ئــەو چینییــە 

ــوێ،  ــش ســاڵی ن ــان پێ ــامرات. جارێکی ــۆ ئی ــن ب ــۆ ئیشــکردن دێ ــە ب ــردووە ک ــەی ک هەژاران

ــەش  ــدا داب ــاری بەســەر کرێکارەکان ــان دا کــە دی ــی بڕیاری هەندێــک کەســی باشــی ڕۆژاوای

ــی  ــە ئەندامان ــە. بۆی ــە و کارێكــی جوان ــدا نیی ــچ کێشــەیەکی تێ ــەوە هی ــان ئ بکــەن. بێگوم

کڵێســای دوبــەی هەرکەســەو لــە ئاســت خۆیــەوە شــتێکی بەخشــی، لەوانــە ســابون و تاییــد، 

بــۆن، شــانە و هەندێــک کەلوپەلــی دیکــە. ئەوانەیــان کــردە نێــو چەندیــن کارتۆنــی بچــوک و 

ئامادەیــان کــرد. وە لەگــەڵ ئــەو کەلوپەالنــەدا ئاگادارییەکیــان ســەبارەت بــە کات و شــوێنی 

خزمەتــی کڵێســاکەیان دانــا و بــە جوانــی پێچایانــەوە. بێگومــان ئــەوەش هیــچ کێشــەیەکی 

تێــدا نییــە. 

ــۆ  ــرن ب ــەوە و بینێ ــۆ بکەن ــە ک ــەو کارتۆنان ــە ئ ــپارد ک ــانێکیان ڕاس ــە کەس ــا کۆمەڵ ئینج

جاکــی. کاتێــک ســەردانی جاکیــم کــرد، شــوێنی چوونــە ژوورەوەم نەبــوو، چونکــە هەمــوو 

ــاری.  ــی دی ــە کارتۆن ــوو ب شــوێنێک تەنراب

بــا ئێســتا بیــر لــە بنەماکانــی کتێبــی پیــرۆز بــۆ مزگێنیــدان و کاریگەرییەکانــی نەکەینەوە؛ 

بــا بیــر لــەوەش نەکەینــەوە کــە ئــەو ڕۆژاواییــە دەوڵەمەندانــە چییــان گوتــووە کاتێــک کــە 

شــانەیەک یــان ســابوونێکیان بــۆ ئــەو کرێــکارە هەژارانــە دابیــن کردووە. کێشــە ســەرەکییەکە 

ئەوەیــە کــە جاکــی نەیدەتوانــی وتارەکــەی ئامــادە بــکات. نەیدەتوانــی قســە لەگــەڵ ئــەو 
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ــی  ــەن. نەیدەتوان ــۆ بک ــە عیســا گفتوگ ــرد ســەبارەت ب ــان دەک ــە حەزی ــکات ک ــانەدا ب کەس

ــش  ــەوەی ئەوانی ــۆ ئ ــکات ب ــار ب ــی کڵێســا تەی ــەی خــۆی هەســتێت و ئەندامان ــە ئەرکەک ب

ــی  ــەوە ئەرک ــە ئ ــی ک ــی کڵێســا نەیاندەزان ــان جێبەجــێ بکــەن، چونکــە ئەندامان ئەرکەکانی

ئەوانــە کــە ئــەو دیارییانــە دابــەش بکــەن و ڕێگــە بــە جاکــی بــدەن ئەرکــی قەشــەیەتی و 

وتــاردان و نوێژکــردن لــە ئەســتۆ بگرێــت. بــاوەڕدارەکان ئەرکــی خۆیــان بــە ئەرکــی کڵێســا 

زانیــوە. 

بڵێیــن کــە کارتۆنــی دیارییــەکان زۆر ســوودی هەبــووە و خەڵکــی ســەردانی  بــا 

ــت چ جــۆرە کڵێســایەکیان  ــوون، حــەز دەکەی ــە هات ــک ک ــردووە. کاتێ ــان ک کڵێســای چینیی

ــە  ــان ل ــودا گوێی ــەی خ ــی وش ــی ڕاگەیاندن ــە کات ــە ل ــت ک ــایەکی تەندروس ــت؟ کڵێس بینیبێ

ــن، وە  ــادەی مزگێنیدان ــووان ئام ــن و هەم ــەکان قوتابی ــووە، وە ئەندام ــیح ب ــی مەس مزگێنی

مزگێنیــی مەســیح لــە ڕێوڕەســمی لەئاوهەڵکێشــان و نانلەتکردنــدا بــەدی دەکەیــت؟ یاخــود 

کڵێســایەکی نەخــۆش کــە تێیــدا ڕابەرەکانــی هەمــوو کاتەکەیــان بــە دابەشــکردنی کارتۆنــی 

ــردووە؟  ــی بەســەر ب دیاری

ئەگــەر جاکــی هەمــوو کاتــی خــۆی لــە دابەشــکردنی دیاریــدا بەســەر ببــات، وە 

هەڵنەســتێت بــە ئەنجامدانــی ئەرکەکــەی خــۆی کــە پەروەردەکــردن و بایەخدانــە بــە 

کڵێســایەکی تەندروســت، ئــەوا ڕێگــە دەدات کڵێســا بێبەرهــەم بێــت. ئەمــە تەنهــا بەســەر 

جاکیــدا جێبەجــێ نابێــت، بەڵکــو ئەمــە بــۆ هــەر ڕابــەر و پیرێکــی کڵێســا ڕاســتە. ئەندامەکان 

ــە  ــن ک ــەوە ب ــاگاداری ئ ــت ئ ــەاڵم دەبێ ــدەن، ب ــام ب ــن کار ئەنج ــن چەندی ــە دەتوان ئازادان

ــەن.  ــتدا بب ــتەیەکی دروس ــە ئاراس ــەوەی کڵێســا ب ــۆ ئ ــەن ب ــان بک پشــتگیری ڕابەرەکانی

ــان  ــا و خۆی ــیاریەتی کڵێس ــوان بەرپرس ــاوازی نێ ــەی جی ــەکانی دوب ــاز باش ــاوەڕدارە نی ب

نازانــن. ئــەوان پێیــان وابــوو کــە دەبێــت کڵێســا وەکــو خۆیــان یارمەتــی کرێــکارەکان بــدات. 

بــەاڵم لــە کاتــی جێبەجێکردنــی ئــەم ویســت و خواســتەیاندا، کڵێســایان شــێواند. 

منوونــەی ئــەم جــۆرە کێشــەیە لــە )کــرداری نێــردراوان 6(دا هاتــووە کــە دەبینیــن 

بێوەژنــە یۆنانییــەکان لــە دابەشــکردنی خۆراکــدا پشــتگوێ دەخرێــن. کەســێک پێــی وابــوو 

کــە بێوەژنــە عیرانییــەکان بەشــە خۆراکــی ئــەوان وەردەگــرن، چونکــە ئــەوان ئاشــنایەتییان 

لەگــەڵ کەســانی جولەکــەدا هەبــوو کــە یۆنانییــەکان نەیانبــوو. هەرچۆنێــک بووبێــت، ئــەم 

بارودۆخــە پێویســتی بــە چارەســەر بــوو. بۆیــە، نێــردراوان داوایــان لــە ئەندامە خەمخــۆرەکان 
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کــرد کــە حــەوت پیــاوی خودانــاس بــۆ چارەســەری ئــەو کێشــەیە دیــاری بکــەن.  

ــۆ  ــکرایە، ب ــدا ڕوون و ئاش ــە ناوەکانیان ــە ب ــوون، ک ــی ب ــان یۆنان ــە هەمووی ــەو پیاوان ئ

ئــەوەی هەمــوو جــۆرە گومانێکــی ڕەگەزپەرســتی نەهێڵێــت. بــەاڵم ســەرنجی ئــەوە بــدە کــە 

ــان:  ــەوە. گوتی ــەو کێشــەیە بوون ــەم جــۆرە ڕووبــەڕووی ئ بۆچــی نێــردراوان ب

»بــاش نییــە بۆمــان ڕاگەیاندنــی پەیامــی خــودا پشــتگوێ بخەیــن و خەریکــی ئازووقــە 

دابەشــکردن بیــن. خوشــک و برایــان، لەنێــو خۆتانــدا حــەوت پیــاو هەڵبژێــرن کــە ناوبانگیــان 

بــاش بێــت و پڕبــن لــە ڕۆحــی پیــرۆز و دانایــی، تاکــو لەســەر ئــەم ئەرکــە دایانبنێیــن. ئێمەش 

خۆمــان تەرخــان دەکەیــن بــۆ نوێژکــردن و بــۆ خزمەتــی ڕاگەیاندنــی پەیامــی خــودا.« 

بۆیــە داوا لــە ئەندامــان کــرا کــە کێشــەکە چارەســەر بکــەن بــۆ ئــەوەی پارێــزگاری لــە 

ئەرکــی ســەرەکی ڕابــەرەکان بکرێــت کــە بریتــی بــوو لــە نوێژکــردن و خزمەتــی ڕاگەیاندنــی 

پەیامــی خــودا. 

ــان  ــردراوان ئاماژەی ــە نێ ــتبێن ک ــە تێگەیش ــەو کارە گرنگان ــت ل ــا دەبێ ــی کڵێس ئەندامان

پێکــردووە. ســەرەڕای ئــەوەی کــە زۆر کاری گرنــگ هەیــە کــە کڵێســا دەتوانێــت ئەنجامــی 

بــدات – لەوانــە خزمەتکردنــی بێوەژنــان – بــەاڵم نابێــت هیــچ شــتێک ببێتــە ڕێگــر لەبــەردەم 

ــەکان  ــان و قەش ــە. ئەندام ــەی خودای ــی وش ــە ڕاگەیاندن ــادا ک ــەرەکییەکانی کڵێس ــە س ئەرک

دەبێــت شــان بــە شــانی یەکــرت بەرگــری لــە ئەرکــی تایبــەت و ســەرەکی کڵێســا بکــەن. 

چۆن کەلتورێکی تەندروستی مزگێنیدان پەیوەندی بە کڵێسایەکی تەندروستەوە دەکات

 کەواتــە کەلتورێکــی تەندروســتی مزگێنیــدان چــۆن کار دەکات؟ ئەمــەی خــوارەوە تەنهــا 

یەکێکــە لــە منوونەکانــی ئــەو شــێوازی کارە:

ئابیگەیــڵ کــە ئەرکــی چاودێریکردنــی بەردەوامــی منداڵەکانی لەســەر شــانە، دوای دابەزینی 

لــە فڕۆکەخانــەی »دەڵــس« بــە پــاس دەچێــت بــۆ وانشــگن دی ســی. گەشــتێکی دورودرێــژی 

ــە ڕێوڕەســمێکی بەخاکســپاردندا  هەبــووە، دوای ئــەوەی کــە ڕۆیشــتووە بــۆ تێکســاس تاکــو ل

بەشــداری بــکات. ئابیگەیــڵ لــە تەنیشــت خامنێکــی گەنجــی ئاســیاییدا دانیشــتووە، بــەاڵم لــە 

جێگــەی ئــەوەی کــە ســەری لەنێــو کتێبــدا ون بــکات، دەســت دەکات بــە گفتوگۆکــردن. 

ــد  ــە و چەن ــی چین ــە خەڵک ــوت ک ــی گ ــە ئابیگەیڵ ــان ب ــان«ە. ڤ ــە »ڤ ــەو کچ ــاوی ئ ن

ــی  ــە ڕێکەوتێک ــە ئەم ــت ک ــڵ دەزانێ ــکا. ئابیگەی ــتووەتە ئەمری ــت گەیش ــک دەبێ کاتژمێرێ
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ــت  ــە دەبێ ــی ک ــەاڵم دەیزان ــە، ب ــەم کچ ــدات ب ــی ب ــە مزگێن ــاری دا ک ــە بڕی ــە. بۆی خودایی

ــت.  ــا بێ ــتیار و وری هەس

ــە  ــە ل ــەوە ک ــری هات ــردەوە، بی ــی کڵێســاکەی ک ــە بەرنامەکان ــری ل ــڵ بی ــک ئابیگەی کاتێ

داهاتوویەکــی نزیکــدا دوو بــاوەڕدار ئاهەنگــی هاوســەرگیری ئەنجــام دەدەن. ئــەو دەیزانــی 

ــوو  ــی داب ــی ئەندامەکان ــت. کڵێســا هان ــێ دەکرێ ــاژەی پ ــەوێ ئام ــیح ل ــی مەس ــە مزگێنی ک

ــە  ــەو ئاهەنگــەدا بکــەن. بۆی ــەوەی بەشــداری ل ــۆ ئ ــان بانگهێشــت بکــەن ب کــە هاوڕێکانی

ــە ئاهەنگێکــی مەســیحیدا بکەیــت؟« ڤــان  ئایبگەیــڵ پرســی: »حــەز دەکەیــت بەشــداری ل

زۆری پــێ خــۆش بــوو، بۆیــە ئیمێڵیــان گۆڕییــەوە و ئابیگەیــڵ کاتــی بینینیانــی ڕێکخســت.  

ــوو.  ــت هەب ــایەکی تەندروس ــە کڵێس ــەی ب ــڵ متامن ــە ئایبگەی ــدە ک ــەوە ب ــەرنجی ئ س

پێویســتی بــەوە نەکــرد کــە تەلەفۆن بــۆ قەشــەکەی بــکات و داوای ڕێکخســتنی بەرنامەیەکی 

تایبــەت بــە مزگێنیدانــی چینییــەکان بــکات. وە پێویســتی بــەوە نەدەکــرد کــە ئاخــۆ پەیامــی 

ــی  ــە خاوەن ــایەکدا ک ــە کڵێس ــە. ل ــان ن ــت ی ــەدا ڕوون دەبێ ــی ئاهەنگەک ــە کات ــیح ل مەس

کەلتورێکــی تەندروســتی مزگێنیدانــن، مزگێنیــی مەســیح تــەواوی خزمەتــەکان دادەپۆشــێت. 

ئابیگەیــڵ ئاهەنگــی هاوســەرگیری هەڵبــژارد، بــەاڵم دەکــرا هــەر شــتێکی دیکــە بێــت. 

ــوک و زاوا  ــی ب ــە باس ــدەی ک ــە ئەوەن ــرا، ئاهەنگەک ــاوەڕوان دەک ــە چ ــۆرەی ک ــەو ج ب

ــی  ــەکەش پەیام ــوک و زاوا و قەش ــرا. ب ــامنی ک ــوک و زاوای ئاس ــی ب ــدەش باس ــرا، ئەوەن ک

خودایــان ڕاگەیانــد. بــەاڵم لــە هەمــووی باشــرت ئــەوە بــوو کــە دوای تەواوبوونــی ئاهەنگەکــە، 

ــی  ــی مندااڵن ــۆ پارک ــە دەرەوە ب ــان چوون ــەڵ ڤ ــااڵنەکەی لەگ ــە چــوار س ــڵ و منداڵ ئابیگەی

کڵێســا. ڤــان لــە ئابیگەیڵــی پرســی کــە جیــاوازی ئاهەنگــی مەســیحی لەگــەڵ ئاهەنگەکانــی 

دیکــە چییــە؟ ئابیگەیــڵ کــە شــارەزاییەکی باشــی لــە پەیامــی مزگێنیــی مەســیح هەبــوو، ئــەو 

دەرفەتــەی بەکارهێنــا و بــە جوانــی پەیامــی مەســیح بــۆ ڤــان ڕوون کــردەوە. 

ئینجــا ئایبگەیــڵ لــە ڤانــی پرســی کــە ئاخــۆ حــەز دەکات کتێبــی پیــرۆزی هەبێــت. بۆیــە 

چوونــەوە نێــو کڵێســا و کتێبێکــی پیــرۆزی بــە زمانــی چینــی پێــدا. یەکــەم جــار بــوو کــە ڤــان 

کتێبــی پیــرۆز بــە دەســتیەوە بگرێــت. ئینجــا ئابیگەیــڵ پێشــنیاری ئــەوەی کــرد کــە پێکــەوە 

ــە  ــک ل ــە یەکێ ــەت ل ــرد. تەنان ــیان ک ــە هــەر واش ــن، ک ــرۆز بخوێن ــی پی ــەوە و کتێب ــۆ ببن ک

کۆبوونەوەکانــدا، هەندێــک لــە ئەندامانــی بانگهێشــت کــرد کــە بــە زمانــی چینــی قســەیان 

ــەوەی کــە  ــان بکــەن. دوای ئ ــان بناســن و باســی شــایەتییەکانی خۆی ــەوەی ڤ ــۆ ئ دەکــرد ب
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ئــەو شــتانە کاری کــردە ســەر ڤــان، دەســتی کــرد بــە پرســیاری گرنــگ و هەســتیار.

ــەو کاتــەی  ــا ئ ــرۆز هەت ــوون لەســەر خوێندنــی کتێبــی پی ــەردەوام ب ئابیگەیــڵ و ڤــان ب

کــە پــاش چەنــد هەفتەیــەک ڤــان چــووە زانکــۆ بــۆ »بۆســن«. بــەاڵم ئایبگەیــڵ کۆڵــی نــەدا. 

هاوڕێیەکــی لــە بۆســن بەڵێنــی دا کــە بــەردەوام بێــت لــە خوێندنــی کتێبــی پیــرۆز لەگــەڵ 

ڤــان. ئێســتا کــە مــن خەریکــی نووســینی ئــەم کتێبــەم، ئــەوان خەریکــی خوێندنــی کتێبــی 

پیــرۆزن. 

ئابیگەیــڵ چاوەڕێــی کڵێســای نەکــرد کــە کارێــک بــکات. تەنانــەت بیــری لــێ نەکــردەوە. 

ئــەو متامنــەی بــە کڵێســا بــوو کــە وەکــو کڵێســا مبێنێتــەوە. ئــەو پشــتی بــە هێــزی مزگێنیــی 

ــۆزەکانی  ــگاوە دڵس ــەی هەن ــە ڕێگ ــە ل ــوو ک ــرۆز هەب ــی پی ــە ڕۆح ــەی ب ــت و متامن بەس

ــزی مەســیح کار دەکات.  ــەوەوە وەکــو باڵوێ ئ

کەلتــوری مزگێنیــدان بــەو شــێوەیە لــە کڵێســادا کار دەکات. شــتێکی زریقــە و بریقــەدار 

نییــە، بەرنامــە و پڕۆگرامــی دیاریکــراو نییــە، بەڵکــو شــتێکی زۆر باشــرتە.
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بەشی چوارەم

مزگێنیدەری بە ئامانج لە کەلتوری مزگێنیداندا

ــە  ــەوەی ل ــۆ ئ ــوو ب ــە، هاتب ــی بەڕازیل ــااڵنە و خەڵک ــازدە س ــی ش ــە کچێک ــی« ک »کێڵ

ــە  ــۆن« ک ــی و ج ــکات. »کۆن ــەواو ب ــی ت ــی ئامادەی ــن قۆناغ ــی ئۆریج ــدی ویالیەت پۆرتلەن

پێشــوازی لــەو کچــە دەکــەن و وەکــو دایــک و باوکــی ئاگایــان لــێ دەبێــت، کەســانێکی دەم 

ــی قوتابییەکــی  ــەردەوام ســەردانی کڵێســایەکی تەندروســت دەکــەن. کێڵ ــدەن و ب ــە خەن ب

ــەڵ  ــوودەیە لەگ ــەوە، زۆر ئاس ــی و ژاپۆنییەکەی ــینە بەڕازیل ــۆی پێش ــە و بەه ــا و زیرەک وری

کەلتورەکانــی دیکــەدا، بۆیــە زۆر بــە ئاســانی خــۆی لەگــەڵ قوتابخانــەی پۆرتلەنــدا گونجانــد. 

ــان  ــار بردی ــن ج ــان چەندی ــەڵ خۆی ــرد و لەگ ــی ک ــۆ کەیڵ ــان ب ــژ و نزای ــۆن نوێ ــی و ج کۆن

ــی  ــەاڵم کەیڵ ــە. ب ــاوەڕی مەســیحییەت نیی ــە ب ــی حــەزی ل ــارە کەیڵ ــەاڵم وا دی ــۆ کڵێســا، ب ب

ــە  ــل، هــەر ل ــۆ بەڕازی ــەو خێزانــەی زۆر خۆشدەویســت و تەنانــەت دوای گەڕانەوەشــی ب ئ

پەیوەندیــدا بــوون. کۆنــی هــەر بــەردەوام بــوو لەســەر نوێژکــردن بــۆ کێڵــی. چەندیــن ســاڵ 

نوێــژی بــۆ کــرد؛ دە بــۆ پــازدە ســاڵ نوێــژ و نــزای بــۆ کــرد. 

ــی و  ــە کڵێســاکەی کۆن ــە ل ــرا ک ــان لێک ــی هاوســەرم، داوام ــن و ڵیان ــەدا، م ــەم دواییان ل

ــی  ــۆ نان ــەدوای خزمەتەکــەوە، ب ــاوی »هینســۆن باپتیســت«ە. ل ــن کــە ن ــدا قســە بکەی جۆن

نیــوەڕۆ کۆنــی لــەالی ڵیــان دانیشــتبوو. کۆنــی بــە ڵیانــی گــوت: »چەندیــن ســاڵ لەمەوپێــش 

ئێمــە پێشــوازیامن لــە قوتابییەکــی بەڕازیلــی کــرد بــە نــاوی کێڵــی، کــە ئێســتا لەگــەڵ هێڵــی 

فڕۆکەوانیــی ئیامراتــدا کار دەکات. ئــەو کچێکــی زۆر شــیرینە. ئێســتا لــە دوبــەی دەژی. پێــت 

وایــە دەتوانیــت پەیوەنــی پێــوە بکەیــت؟ ئێســتا ژیانــی هەندێــک ئاڵــۆز و ناخۆشــە، چونکــە 

زۆر نییــە کــە لــە خۆشەویســتەکەی جــودا بووەتــەوە«. 

ــە  ــن هەفت ــەاڵم چەندی ــەوە دەکات، ب ــە کێڵیی ــدی ب ــە پەیوەن ــوو ک ــان زۆر دڵخــۆش ب ڵی

ــان  ــی و ڵی ــە کۆن ــەی. بۆی ــۆ دوب ــەوە ب ــە دەگەڕێین ــەی ئێم ــەو کات ــا ئ ــت هەت دەخایەنێ

پێکــەوە نامەیــان بــۆ کێڵــی نــارد و باســی کڵێســاکەی ئێمەیــان بــۆ کــرد. لەســەر پێشــنیاری 

کۆنــی، کێڵــی کڵێســاکەمانی دۆزیبــووەوە و پێــش گەڕانــەوەی ڵیانــی هاوســەرم، ســەردانی 

ــوو.  ــاکەی کردب کڵێس
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کــە کێڵــی چووبــووە ژوورەوە، »هێتــی« کــە خەڵکــی فیلیپیــن بــوو پێشــوازی لێکردبــوو، 

کــە لێپــررساوی بەشــی پێشــوازیکردن بــوو، ئینجــا »کانتــا« هاتبــوو بــە دەمیــەوە، کــە خەڵکــی 

هیندســتانە و بەرپرســی کتێبخانــەی کڵێســاکەیە. کێڵــی گوێــی لــە قەشــە دەیــڤ گرتبــوو کــە 

وتــاری دابــوو، وە دڵــی زۆر بــە وتەکانــی خۆشــبوو. ئینجــا هێتــی و کانتــا )کــە نەیاندەزانــی 

کێڵــی لەســەر پێشــنیاری ئێمــە هاتــووە بــۆ ئــەو کڵێســایە( بانگهێشــتیان کردبــوو کــە پێکــەوە 

ــی  ــو کارتۆن ــرد لەنێ ــای ک ــەوە، تەماش ــەوە ماڵ ــی گەڕای ــک کێڵ ــۆن. کاتێ ــوەڕۆ بخ ــی نی نان

پێشــوازییەکەدا )لــە کاتــی چوونــە نێــو کڵێســاکەدا پێــی درابــوو( دوو کتێــب هەیــە.a کێڵــی 

هەردووکیانــی خوێنــدەوە. دواتــر، هێتــی و کانتــا بانگهێشــتیان کــرد بــۆ ئــەوەی بەشــداری لــە 

گروپێكــی بچووکــی خوێندنــی کتێبــی پیــرۆزدا بــکات، کــە پێشــوازییەکی گەرموگــوڕی لــێ کــرا. 

کاتێــک ڵیــان گەڕایــەوە دوبــەی، ئــەو و کێڵــی پێکــەوە نانــی نیوەڕۆیــان خــوارد. کێڵــی 

ــی  ــە ڵیان ــە کڵێســایە. ب ــی گــوت کــە زۆری حــەز ل ــان کــرد و پێ ــۆ ڵی ــی خــۆی ب باســی ژیان

گــوت: »دەمەوێــت ببمــە ئەندامــی كڵێســا. ئایــا هیــچ ئابوونەیــەک هەیــە کــە دەبێــت بــۆ 

ئەندامبــوون بیــدەم؟« ڵیانیــش پێــی گــوت: »نەخێــر، پێویســت بــە پــارەدان نــاکات، بــەاڵم 

ــی  ــاش لێ ــت ب ــە دەبێ ــە ک ــگ هەی ــە ئەندامــی کڵێســا، شــتێکی گرن ــە ببیت ــەوەی ک ــش ئ پێ

ــە مزگێنیــی مەســیح«.  ــە ل ــەو شــتەش بریتیی تێبگەیــت. ئ

کێڵیش گوتی: »زۆر باشە، باسی مزگێنیم بۆ بکە، کەواتە«. 

ــەز،  ــن ڕەگ ــان، چەندی ــن زم ــار، چەندی ــن ش ــا، چەندی ــوەرێک، دوو کڵێس ــد کیش چەن

کەســایەتی هەمەچەشــن و جیــاواز، چەندیــن ســاڵ نوێــژ و نــزا، پەیوەنــدی زارەکــی 

ــا،  ــاو هەڵكێش ــە ئ ــم ل ــک کێڵی ــی. کاتێ ــەک مزگێن ــەاڵم ی ــوەڕۆ، ب ــی نی ــوورساو، دوو نان و ن

ــۆ ئــەم  ــە خۆشــییان نەگریــەم بــە هــۆی هەمــوو ئــەو شــتانەی کــە خــودا ب نەمدەتوانــی ل

ــوو.  ــاوی گرتب ــۆی لەبەرچ ــەی خ کچ

کێڵــی تــەواو بــێ ئــاگا بــوو لــەوەی کــە خــودا خەڵــک و ڕووداوی تایبەتــی بــۆ دێنێتــە 

پێــش بــۆ ئــەوەی بــەرەو الی خــۆی ڕایبکێشــێت. بــەاڵم ئێســتا دەتوانێــت درک بــەوە بــکات. 

ــی  ــەز دەکات مزگێن ــە زۆر ح ــا، چونک ــوازیی کڵێس ــی پێش ــی تیم ــووە ئەندام ــتیدا ب لەڕاس

a ئەمانە ناوی ئەو دوو کتێبەن: 

The Cross Centered Life by C. J. Mahaney.  

Two Ways to Live, a gospel explanation by Philip Jensen and Tony Payne.
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ــی  ــی بین ــی بەڕازیل ــەدا، دوو کەس ــەم دواییان ــن. ل ــودا ناناس ــە خ ــانەی ک ــەو کەس ــە ئ بدات

ــە هێڵــی فڕۆکەوانــی کار دەکــەن. کــێ  ــە کڵێســا؛ ئەوانیــش ل ــۆ یەکــەم جــار هاتبوون کــە ب

دەزانێــت خــودا چــۆن لــە ژیانیانــدا کاری کــردووە بــۆ ئــەوەی بیانگەیەنێتــە ئــەم خاڵــە؟ وە 

کــێ دەزانێــت خــودا چــی دەکات؟

ــری  ــەو کەســانەی کــە عیســایان خۆشــدەوێت، وەکــو ئامێ ــدا، ئ ــوری مزگێنیدان ــە کەلت ل

مۆســیقا لــە ســەمفۆنیای کاری مەزنــی خــودا، پێکــەوە کار دەکــەن. هەمیشــە نازانــن پارچــەی 

ــان  ــەر چاوم ــەاڵم ئەگ ــەو دەدات. ب ــەر ئ ــار لەس ــرۆز بڕی ــی پی ــت، ڕۆح ــە دەبێ ــر کام دوات

لەســەر خــودا و ڕێنامییەکانــی بێــت، ئــەوا لــە ژیانــی کەســانی دیکــەدا دەبینــە بەشــێک لــە 

کارەکــەی.

ــان  ــت و چاوم ــەمفۆنیاکە نەمێنێ ــەری س ــەر ڕاب ــەرنجامن لەس ــانی س ــە ئاس ــت ب دەکرێ

بخەینــە ســەر ئامادەبــووان. بــەاڵم بیــرت نەچێــت کــە پــەروەردگار ڕابــەری ئێمەیــە. لــە کاتی 

مزگێنیدانــدا بــا ئامانجــت هەبێــت و شــوێن ڕێنامیــی پــەروەردگار بکــەوە. دەکرێــت بەهــۆی 

ــتووی  ــی پێگەیش ــە کەلتورێک ــەاڵم ل ــن. ب ــت البدەی ــگای ڕاس ــەر ڕێ ــتەوە لەس ــن ش چەندی

مزگێنیدانــدا، خەڵکــی متامنەیــان بــەوە هەیــە کــە خــودا شــتێکی گەورەتــر لــەوە دەکات کــە 

ئــەوان دەتوانــن بــە چــاوی ئاســایی بیبینــن. 

بەشی جیاواز، هەمان ئامانج

لــە کەلتــوری مزگێنیدانــدا، داوا لــە خەڵکــی دەکەیــن کــە باوەڕیــان پتــەو بکــەن و کاری 

ــی  ــەم بانگهێشــتە، ئەندامان ــو بەشــێک ل ــدەن. وەک ــام ب ــەدا ئەنج ــانی دیک ــە کەس خــودا ل

ــوون،  ــی ب ــە دەوری کێڵ ــانەی ل ــەو کەس ــەدەن. ئ ــۆڵ ن ــن و ک ــەردەوام ب ــت ب ــا دەبێ کڵێس

کاتێــک بــە بــاوەڕ بــە مەســیح هەنگاویــان دەنــا، متامنەیــان بــە خــودا هەبــوو کــە لــە ڕێگەی 

ــا تەماشــایەکی ئــەو کەســانە بکەیــن کــە لــە چیرۆکەکــەی  ئەوانــەوە کار دەکات. کەواتــە ب

کێڵیــدا بەشــدار بــوون و بزانیــن دەتوانیــن چــی لــەم منوونانــەوە فێــر ببیــن.

ــە  ــی زۆر ل ــە ماوەیەک ــەوەی ک ــەرەڕای ئ ــا س ــی نەهێن ــی کێڵ ــە هاوڕێیەت ــی وازی ل کۆن

یەکــرت دوور بــوون، بەڵکــو لــە جێگــەی کۆڵــدان نوێــژ و نــزای دەکــرد و چاوەڕێــی دەرفەتــی 

گونجــاوی دەکــرد. لــە کۆتاییــدا دەرفەتەکــە هــات، هــەر چەنــدە پــازدە ســاڵی خایانــد. بــە 

ــە  ــەی ک ــە ئەوان ــان دەدەین ــەی ژی ــە وش ــەوە. ئێم ــەکان تێمەک ــاری مرۆڤ ڕووکار و ڕوخس
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بێچــارەن و خەریکــن دەمــرن، بەبــێ ئــەوەی کــە گرنگــی بــە ڕوخســار و ڕووکاریــان بدەیــن. 

کەواتــە بــە تەنهــا و بــە کۆمەڵیــش، نوێــژ بکــەن و چاوکــراوە بــن. 

ــوون.  ــدەر ب ــەاڵم لەڕاســتیدا مزگێنی ــی، ب ــدەر نەدەزان ــە مزگێنی ــان ب ــی خۆی ــا و هێت کانت

ئــەوان مزگێنیدەرگەلێکــی وریــا و زیــرەک بــوو کــە ئامادەییــان لــە پــێ کردبــوو بــۆ 

ڕاگەیاندانــی مزگێنیــی ئاشــتی )ئەفەســۆس 6: ١5(. 

قەشــە دەیــڤ دڵســۆزانە پەیامــی مەســیحی ڕاگەیانــد، کاتێــک شــەو و ڕۆژی بــۆ خزمەتی 

مەســیح خســتبووە ســەر یــەک. ئەندامانــی کڵێســا دەیزانــی کــە کاتێــک خــزم و هاوڕێکانیــان 

ــڤ  ــت. زۆر جــار دەی ــە پەیامــی مەســیح دەبێ ــان ل ــەوە گوێی ــە دڵنیایی ــۆ کڵێســا، ب ــن ب دێن

ــاوەڕی  ــی پێشــینە و ب ــەی کــە خاوەن ــەو ئامادەبووان ــە دوانگــەی کڵێســاکەوە دەڵێــت: »ئ ل

جیــاوازن و ئەمــڕۆ لێــرە ئامــادەن، دەمەوێــت پێیــان بڵێــم کــە زۆر دڵخۆشــین بــە هاتنیــان. 

ــان بــۆ  ــان پیرانــی کڵێســا یاخــود هاوڕێکانتــان کــە ئێوەی هانتــان دەدەم کــە لەگــەڵ مــن ی

کڵێســا هێنــاوە، باســی وتارەکــەی ئەمــڕۆ بکــەن«. 

ئــەو گروپــە بچووکــەی تایبــەت بــە خوێندنــی کتێبــی پیــرۆز کــە کێڵــی بەشــداری تێــدا 

کــرد، شــوێنێکی گەرموگــوڕ و خۆمانــە بــوو بــۆ ئــەوەی کتێبــی پیــرۆزی تێــدا بخوێنــن. 

ــە  ــە ســەر ڕێگــەی. دەکــرا ب ــادات کــە هاتووەت ــە لەدەســت خــۆی ن ــەو دەرفەت ــان ئ ڵی

ــۆ  ــوە شــتێکی ئەوت ــدی نەیتوانی ــازدە ســاڵ پەیوەن ــە پ ــەوە ک ــەوە بکردایەت ــری ل ئاســانی بی

بــکات، کەواتــە بۆچــی ئێســتا خــۆی پێــوە مانــدوو بــکات. بــەاڵم ڵیــان ئامــادەی ئــەوە بــوو 

کــە مزگێنــی بــدات و هانــی کێڵــی بــدات کــە پرســیار بــکات. 

 کــەس داوای لــە کێڵــی نەکــرد کــە هێــڵ بەژێــر ئایەتەکانــدا بهێنێــت. بــە هیــچ جۆرێــک 

ــان  ــرد، ڵی ــی دەک ــەڵ کێڵ ــەی لەگ ــان قس ــک ڵی ــان کاتێ ــەری. جارێکی ــتە س ــاریان نەخس فش

ئــەوەی پشتڕاســت کــردەوە کــە کێڵــی لــە مزگێنیــی مەســیح تێگەیشــتووە و بــاوەڕی هێنــاوە. 

بــەاڵم ئەگــەر لــە کێڵیــت بپرســیبا کــە کــێ ئــەوی بــە مەســیح ناســاندووە، لەوانەیــە ســەری 

لــێ بشــێوابا. دەکــرا بڵێــت: »ڕۆحــی پیــرۆز«، یــان »کۆمەڵــە کەســێک«. 

لــە کەلتــوری مزگێنیدانــدا، ئامانجەکــە ئەوەیــە کــە هەمــوو کەســێک بەشــداری بکــەن، 

نوێــژ بکــەن، وە هەرکەســێک لــە ئاســت خۆیــەوە دەرفەتــەکان بقۆزێتــەوە. ئێمــە دەتوانیــن 

خەڵکــی ڕووبــەڕووی ئاڵنــگار بکەینــەوە بــۆ ئــەوەی بــاوەڕ بهێنــن، بــەاڵم لــە پەیامنــی نوێــدا 

هیــچ ڕێنامییــەک ســەبارەت بــە نوێــژی گوناهبــار نییــە. ئێمــە متامنــە بــە خــودا دەکەیــن 



69

کــە کارێــک بــکات گوناهبــاران تۆبــە بکــەن. ئەرکــی ئێمــە ئەوەیــە کــە هەموومــان پێکــەوە 

شــایەتیی دڵســۆز بیــن. 

چــۆن دەتوانیــن ببینــە بەشــێک لــە کەلتورێکــی چاالکــی مزگێنیدانــی لــەو چەشــنە؟ چۆن 

دەتوانیــن ببینــە مزگێنیــدەری بەئــاگا و ئاگایانــە لــە کەلتــوری مزگێنیدانــدا بژیــن؟ پێویســتامن 

بــە ئامادەکردنــی چ جــۆرە ســەکۆیەکە بــۆ ئــەوەی ئامــادەی مزگێنیــدان بیــن؟ بــە ڕای مــن 

پێویســتامن بــەم شــەش خاڵــەی خــوارەوە هەیــە:

ئامادەکردنی دڵ و مێشک و پێ. ١

تێگەیشن لەو شێوازە ژیانەی کە مزگێنیی مەسیح پێکی دێنێت. ٢

لەناوبردنی گریامنە و ئەگەرەکامنان. 3

بینینی مزگێنیدان وەکو نەزم و رێکخسن. ٤

نوێژکردن. 5

بەپێی دەرفەت، ڕابەرایەتیکردن لە مزگێنیداندا. 6

١. دڵ و مێشک و پێت ئامادەی مزگێنیدان بکە

ــەوەم  ــی ئ ــا«، باس ــارەی عیس ــەکردن لەب ــاوی »قس ــە ن ــم ب ــی مزگێنیدان ــەم کتێب ــە یەک ل

کــردووە کــە لــە ســێ الیەنــەوە دەبێــت مزگێنیــدان لــە خۆمانــدا بپشــکنین: ئایــا هــان دراوین؟ 

ئایــا ئامــادە کراویــن؟ ئایــا بەردەســتین؟ ئــەم ســێ پرســیارە دڵنیامــان دەکاتــەوە لــەوەی کــە 

دڵ و مێشــک و پێــامن، بەوپــەڕی ڕێــز و خۆشەویســتییەوە ئامــادەی مزگێنیدانــن. 

ــە  ــەوەی ک ــە ل ــە و نیگەران ــیحی هەی ــی نامەس ــک هاوڕێ ــێک کۆمەڵێ ــە، کەس ــۆ منوون ب

نازانێــت چــۆن مزگێنییــان پێبــدات. بــەاڵم لەوانەیــە کەســێکی دیکــە هەمــوو شــتێک لەبارەی 

ــە  ــا لەوانەی ــت. هەروەه ــی نامەســیحی نەبێ ــچ هاوڕێیەک ــەاڵم هی ــت ب ــەوە بزانێ مزگێنیدان

کەســێک هەبێــت کــە شــارەزاییەکی تــەواوی لــە پەیامــی مەســیحدا هەبێــت و هاوڕێیەکــی 

زۆری نامەسیحیشــی هەبێــت، بــەاڵم نەزانێــت کــە هاوڕێکانــی بەبــێ مەســیح ڕووبــەڕووی 

حوکمــی هەتاهەتایــی دەبنــەوە. 

بــە درێژایــی چەندیــن ســاڵ کــە لەگــەڵ ئــەو کەســانەدا بــووم کــە لــە تــۆڕی »هانــدان 

ــووە  ــۆم دەرکەوت ــردووە، ب ــان ک ــای بابەتەکەی ــتبوون«ەوە تەماش ــوون و بەردەس و ئامادەب

ــان. یەکــەم جــۆر  ــە باڵوکردنــەوەی باوەڕەکەی کــە دوور جــۆر خەڵــک هــەن کــە دوودڵــن ل
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ــن چــی  ــد شــتێک دەترســن: نازان ــە چەن ــادەن. ل ــی ن ــەن کــە بەهــۆی ترســەوە مزگێن ئەوان

بڵێــن؛ ڕەت بکرێنــەوە و وەکــو گێــل دەربکــەون؛ یــان وا لــە خەڵکــی بکــەن کــە هەســت بــە 

بێــزاری و نائارامــی بکــەن. 

دووەم جــۆر ئــەو کەســانەن کــە لــە باوەڕدارانــی دیکــە دوور کەوتوونەتــەوە. ئــەم 

دوورکەوتنــەوەش چەندیــن هــۆکاری لەپشــتە: لەوانەیــە خۆیــان لــە کەلتــوری گەرمــی 

ــن؛  ــە شــتێکی نەشــیاو بزان ــی نامەســیحییەکان ب ــەدوور گرتبێــت؛ شــێوازی ژیان مەســیحی ب

ــە. ــدان نیی ــە مزگێنی ــان ل ــن و ئاگای ــەرقاڵی خزمەتکردن ــاب زۆر س ــە حیس ــان ب ی

پرســیارکردن لەســەر هانــدان و ئامادەبــوون و بەردەســتبوون یارمەتیامن دەدات شــایەتیی 

کەســیامن بپشــکنین. هەروەهــا ئەمانــە بابەتــی یارمەتیــدەرن بــۆ پشــکنینی کەلتــوری 

مزگێنیدامنــان. کــە نەخۆشــی و دەردەکامنــان بــۆ دەرکــەوت، دەتوانیــن پێشــنیاری هەندێــک 

چارەســەریش بکەیــن. 

دڵی هاندراو لە کڵێسادا

کاتێــک دڵــامن دەپشــکنین بــۆ ئــەوەی بزانیــن دڵــامن هــۆکاری هاندانــی هەیــە، کڵێســاش 

دەبێــت بیــر لــە پشــکنینی بەکۆمــەڵ بکەنــەوە. لەوانەیــە ئــەم پرســیارانە یارمەتیــت بدەن:

ــانە 	• ــەو کەس ــۆ ئ ــی ب ــۆز و بەزەی ــەندنی س ــەر پەرەس ــا کار لەس ــا کڵێس ئای

دەکات کــە مەســیح ناناســن؟ 

ــڕەق 	• ــاوەڕان دڵ ــک بێب ــە کاتێ ــە هاندان ــی کڵێســا پێویســتیان ب ــا ئەندامان ئای

ــەون؟  دەردەک

ئایــا ئەندامــەکان قەناعەتیــان بــەوە هەیــە کــە مزگێنیــی مەســیح ئــەو 	•

شــتەیە کــە گەورەتریــن گۆڕانــکاری لــە دڵ و مێشــک و ژیامنــان و تــەواوی 

کۆمەڵــگادا دروســت دەکات؟

ــە ئامــرازی ڕێــک و ڕاســتی  ــاوەڕداران ب ــەوەی کــە مبانەوێــت ب ــێ ئ هەندێــک جــار بەب

ــوێ  ــی ن ــە فێرکردنەکان ــاوەڕداران ب ــت ب ــتیدا دەبێ ــەاڵم لەڕاس ــن. ب ــاوان هاندەدەی ــو ت وەک

کتێبــی پیــرۆز هــان بدەیــن، بــۆ ئــەوەی ئــەرک و ڕۆڵــی خۆیــان وەکــو باڵوێــزی مەســیح بزانن 

کــە دەبنــە نێوانگــری دوو الیەنــی شــەڕکەر و پێشــنیاری ئاشــتی و تەباییــان پــێ دەدەن. 
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مێشکی ئامادە و تەیار لە کڵێسادا

ــت  ــکات. دەبێ ــار ب ــادە و تەی ــی ئام ــیح ئەندامەکان ــی مەس ــە مزگێنی ــت ب ــا دەبێ کڵێس

ــوو ئاســت و الیەنێکــەوە  ــە هەم ــە ل ــن ک ــەوە بەکاربهێن ــۆ ئ ــان ب ــەردەوام کۆبوونەوەکانی ب

ــیح.  ــی مەس ــی و ئینجیل ــە مزگێن بڕوانن

دەبێــت مزگێنیــی مەســیح لەنێــو هەمــوو رسود و گۆرانییــە ڕۆحییەکانــدا هەبێــت. 

بووکەکەمــان کــە نــاوی ســتێفانییە، پێــی گوتــم کــە لــە کاتــی دەرچوونــی لــە زانکــۆ 

گۆرانییەکــی گوتــووە کــە زۆربــەی کات لــە کڵێســادا دەگوترێــت. نــاوی ئــەو گۆرانییــە ئەمەیە 

»خــودای ئــەم شــارە«. نیــوەی هاوپۆلەکانــی موســڵامن بــوون، وە هیــچ کێشــەیەکیان لەگــەڵ 

ئــەوەدا نەبــوو کــە ئەوانیــش بــە هەســت و ســۆزەوە گۆرانییەکــە بڵێنــەوە. ئەگەر کەســانێکی 

نامەســیحی لــە قوتابخانەیەکــی ســێکیوالردا ئامــادە بــن گۆرانییــەک بــە هەســت و ســۆزەوە 

بڵێنــەوە، ئــەوا ڕوون و ئاشــکرایە کــە ئــەو گۆرانییــە مزگێنــی و ئینجیلــی تێــدا نییــە. 

ــە  ــە گۆرانیی ــە زۆرێــک ل ــەم شــارە« گۆرانییەکــی خۆشــە و باشــرتە ل گۆرانــی »خــودای ئ

ــاکات.  ــە مزگێنیــی مەســیح ن ــچ ئاماژەیــەک ب ــەاڵم هی ــەم ســەردەمە، ب ــی ئ باوەکان

کاتێــک بیــر لــەو گۆرانییانــە دەکەمــەوە کــە چەندیــن ســاڵ لــە کڵێســا گوتوومــن، درک 

ــە ئێســتا زۆر  ــە مزگێنیــی مەســیح نەکــردووە. بۆی ــان ب ــەوە دەکــەم کــە ئەوانیــش ئاماژەی ب

ــە  ــتیارە ل ــاکەمان زۆر هەس ــتنی کڵێس ــی پەرس ــەری گروپ ــە ڕاب ــم ک ــگوزار و دڵخۆش سوپاس

ــی  ــە باس ــت ک ــەک هەڵبژێرێ ــت گۆرانیی ــدا، وە دەیەوێ ــی و رسودەکان ــی گۆران هەڵبژاردان

پەیامــی خاچــی مەســیح دەکات. دەیەوێــت لــە ڕێگــەی رسود و گۆرانییــەوە پەیامــی مەســیح 

ــت.  ڕابگەیەنێ

هەروەهــا دەبێــت لــە هەمــوو وتارەکامناندا مزگێنیی مەســیح بــەدی بکرێت. قەشــەیەکی 

هاوڕێــم هــات بــۆ الم دوای ئــەوەی کــە لــە کڵێســاکەی ئەوانــدا وتارێکــم پێشــکەش کــرد. 

ــەوە کــە  ــی کڵێســاکە سوپاســی کــردووە بەهــۆی وتارێکی ــە پیران ــم کــە یەکێــک ل ــی گوت پێ

ــەو  ــە ئ ــردووە ک ــۆ ک ــەوەی ب ــی ئ ــردووە و باس ــی ک ــش پێشکەش ــک لەمەوپێ ــد مانگێ چەن

وتــارە ڕووبــەڕووی ئاڵنــگاری کردووەتــەوە. بــەاڵم دواتــر پیرەکــە گوتــی: »تاکــە نیگەرانییــەک 

کــە هەمــە ئەوەیــە کــە ئــەو وتــارە مزگێنیــی لەخــۆ نەگرتبــوو«. ئینجــا قەشــەکەی هاوڕێــم 

ــاک،  ــرد. م ــی ک ــۆ من ــرە ب ــەو پی ــە ئ ــەم، ک ــۆ بک ــۆ ت ــتە ب ــەو ش ــت ئ ــم: »دەمەوێ ــی گوت پێ

ــە  ــێک ل ــە کەس ــم ک ــا نی ــەاڵم دڵنی ــوو. ب ــۆش ب ــێ خ ــوو و زۆرم پ ــوان ب ــەت زۆر ج وتارەک



72

ڕێگــەی وتــار و وشــەکانی ئەمــڕۆی تــۆوە بتوانێــت بــاوەڕ بهێنێــت«. ئــەو ڕاســتی دەکــرد و 

زۆر سوپاســگوزاری ئــەو برایــەم کــە ئــەو هەڵەیــەی منــی ئاشــکرا کــرد. ئایــا وتارەکانــی ئێمــە 

ــی مەســیح  بکــەن؟  ــان و ڕزگاری ــی خۆی ــە گوناهەکان وا دەکات خەڵکــی درک ب

الیەنــی دیکــەی ژیانــی هاوبەشــامن هەیــە کــە دەبێــت تەماشــای بکەیــن و بیپشــکنین. 

ــە کۆمەڵــامن دەبێــت ئــەوە ڕابگەیەنێــت کــە ئینجیــل و مزگێنیــی مەســیح  ــزای ب ــژ و ن نوێ

ســەرچاوەی ئومێــد و هیوامانــە لــە ناوەڕاســتی ئــەو نیگەرانییانــەی کــە دەیخەینــە بەردەمــی. 

ــەرۆک  ــا س ــە عیس ــەوە چونک ــک ببین ــودا نزی ــایەتی خ ــی پاش ــە تەخت ــن ل ــە دەتوانی بوێران

ــەممە،  ــەی یەکش ــەوەی ڕۆژان ــە کۆبوون ــن ل ــەکان ٤: ١٤- ١6(. دەتوانی ــە )عیرانیی کاهینامن

چاوپێکەوتنــی ئەندامێتــی، وە گروپەکانــی بەقوتابیبوونــدا باســی مزگێنــی و ئینجیلــی 

مەســیح بکەیــن. دەتوانیــن بابەتــە ســەرەکییەکانی کتێبــی پیــرۆز فێــری ئەندامــەکان بکەیــن 

و هانیــان بدەیــن کــە باســی شــایەتی و چۆنیەتــی باوەڕهێنانیــان بکــەن. دەتوانیــن کتێــب و 

نامیلکــە و باڵوکــراوە گرنگەکانیــان پــێ بناســێنین بــۆ ئــەوەی بــە تەنهــا یــان لەگــەڵ کەســانی 

ــاوەڕدا بیخوێننــەوە.  بێب

ــەوەی  ــۆ ئ ــان ئاســانە. ب ــەاڵم لەبەرچوونەوەی ــن، ب ــەم شــتانە ســەخت نی ــی ئ ئەنجامدان

تــەواوی ئەندامانــی ئامــادە و تەیــار بکەیــن، پێویســتە لــە هەمــوو الیەنەکانــی ژیانــی کڵێســا 

ئامــاژە بــە مزگێنــی و ئینجیلــی مەســیح بکەیــن. 

پێی ئامادە لە کڵێسادا

ــن  ــاوەڕان بکەی ــی بێب ــەڵ خزمەت ــە کۆم ــادەن ب ــۆ ئام ــن ئاخ ــن بزان ــاکان دەتوان کڵێس

ــە  ــدا پێشــوازی ل ــە کۆبوونەوەکانیان ــە ڕێگــەی ســەرنجدانی ئــەوەی کــە ل ــە، تەنهــا ل ــان ن ی

ــە.  ــان ن ــەن ی ــاوەڕان دەک بێب

بــەاڵم لێــرەدا دەبێــت وریــا بیــن. دەکرێــت بــە ئاســانی لــە کڵێســایەکی میواننــەوازەوە 

ببیــن بــە کڵێســایەک کــە ئینجیلــی تێــدا فەرامــۆش بکرێــت تەنهــا بــۆ ئــەوەی کــە پێــی بڵێــن 

کڵێســایەکی تەبایــە و جیــاوازی لەنێــوان ئایینەکانــدا نــاکات. بەداخــەوە زۆرێک لە کڵێســاکان 

کەوتوونەتــە نێــو ئــەم داوەوە و بــە ڕادەیــەک بۆچوونــی بێباوەڕەکانیــان بــەالوە گرنگــە کــە 

ــەو  ــر ئ ــە و کف ــگای هەڵ ــن ڕێ ــردووە. خێراتری ــر ک ــیحیان لەبی ــی مەس ــەواوی مزگێنی ــە ت ب

شــتەیە کــە پێــی دەگوترێــت »مزگێنیدانــی پەیوەنــددار«. ئــەو وتاربێــژ و قەشــانەی کــە بــە 
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قســە جوانەکانیــان هــەوڵ دەدەن کڵێســا بــۆ پێویســتی و قازانجــی مرۆڤــەکان بەکاربهێنــن، 

لەڕاســتیدا کڵێســای کتێبــی پیــرۆز لەنــاو دەبــەن. 

کڵێســا بانــگ کــراوە بــۆ ئــەوەی کۆمەڵــە و دەســتەیەک بــن کــە چاویــان لەســەر خــاچ  و 

مزگێنیــی مەســیح بێــت و هەوڵــی شــکۆدارکردنی خــودا بــدەن و مەســیح شــکۆدار بکــەن. 

ــەک  ــت، ن ــیح بێ ــەر مەس ــاوی لەس ــت چ ــا دەبێ ــە کڵێس ــت ک ــر بچێ ــان لەبی ــت ئەوەم نابێ

ئاســوودەیی شــوێنکەوتووانی مەســیح. کڵێســاکان دەبێــت چاویــان لەســەر خــودا بێــت، لــە 

کاتێکــدا بــاوەڕداران دەبێــت ئاگایــان لــە شــوێنکەوتووان بێــت. 

کەواتــە ئایــا تاکەکانــی کڵێســا هــان دراون خزمەتــی ئــەو بێباوەڕانــە بکــەن کــە ســەردانی 

کڵێســا دەکــەن؟ ئایــا ئامادەیــی ئەوەمــان هەیــە کــە پێشــوازییان لــێ بکەیــن و یارمەتییــان 

ــا لەســەر بنەمــای  بدەیــن تاکــو لــە ســتایش و پەرســتنی باوەڕدارانــی مەســیح تێبگــەن؟ ئای

ــت  ــامن وابێ ــە پێ ــیدارە ک ــن؟ زۆر مەترس ــەڵ دەکەی ــان لەگ ــیح هاوڕێیەتیی ــی مەس مزگێنی

ــاوەڕدارن.    ــان ب بەشــداربوونی کڵێســا هەمووی

ــەڵ کەســێکی  ــەوەی لەگ ــۆ ئ ــن ب ــامن بجوڵێنی ــە پێ ــە ک ــەوە نیی ــا ئ ــتبوون تەنه بەردەس

بێبــاوەڕدا بیــن، بەڵکــو پەیوەنــدی بــە پشــکنینی شــێوازی بیرکردنەوەشــامنەوە هەیــە. 

ــەو  ــەوە: ئ ــان بکەین ــۆڵ خۆم ــە ک ــی ل ــە مێشــکامندا خەڵک ــن ل ــەی کات حــەز دەکەی زۆرب

هاوڕێیانــەی کــە هەرگیــز نابنــە بــاوەڕدار؛ ئــەو هاوکارانــەی کــە لــە گوناهبــار دەچــن؛ ئــەو 

ئەندامانــەی خێــزان کــە حــەز ناکــەن بــە هیــچ شــێوەیەک باســی ئاییــن بکەیــن. کاتێــک بــەم 

جــۆرە بیــر دەکەمــەوە، پێویســتم بەوەیــە کــە کەســێک وەبیــر بهێنێتــەوە کــە هیــچ دڵێــک 

ــکات.  ــرۆز نەتوانێــت نەرمــی ب ــە کــە ڕۆحــی پی ــدە ڕەق نیی ئەوەن

ــەوە:  ــت دەکەین ــێ ش ــە س ــر ل ــەوە بی ــە وریایی ــدا، ب ــوری مزگێنیدان ــە کەلت ــە ل کەوات

ــار و ئامــادە دەکەیــن، وە چــۆن پێــامن  چــۆن دڵــامن هــان دەدەیــن، چــۆن مێشــکامن تەی

دەجوڵێنیــن. 

٢. چۆنیەتی بینینی مزگێنیی مەسیح: ناوەندییەتی ئینجیل

ــەن.  ــیحدا بک ــی مەس ــەڵ مزگێنی ــە لەگ ــان مامەڵ ــگای ژی ــو ڕێ ــاکان وەک ــت کڵێس دەبێ

ــدان.  ــوری مزگێنی ــۆ کەلت ــە ب ــل زۆر گرنگ ــی ئینجی ناوەندییەت

کاتێــک نێردراوێکــی نوێــی وەکــو پۆڵــس، سەرزەنشــتی نێردراوێکــی بەئەزموونــی وەکــو 
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ــا ٢: ١١- ١٤(. هــەر چۆنێــک  ــارادا بووبێــت )گەالتی ــە ئ ــرۆس دەکات، دەبێــت شــتێک ل پەت

ــە )کــرداری  ــوو. ل ــدا لەگــەڵ عیســادا ب ــە ئیرسائیل ــۆ مــاوەی ســێ ســاڵ ل ــرۆس ب ــت، پەت بێ

نێــردراوان ٢(دا دەبینیــن کــە چــۆن وتــاری نیعمەتــی پێشــکەش کــردووە و بەهــۆی ئــەوەی 

ــەنهەدرین  ــی س ــە دژی ئەنجومەن ــرۆس ل ــردەوە. پەت ــادا ک ــەم کڵێس ــەڕووی یەک دەرگای ب

وەســتایەوە، هەمــان ئــەو دادگایــەی چەنــد هەفتەیــەک لەمەوپێــش عیســای لــە خــاچ دابــوو. 

ــا پۆڵــس پێــامن دەڵێــت کــە ترســی مرۆڤــەکان بــووە هــۆی کەوتــن و  ــە گەالتی بــەاڵم ل

ــی  ــە نیعمەت ــوو ک ــر کردب ــوو، لەبی ــەریعەت ب ــی داوی ش ــرۆس. تووش ــتخواردنی پەت شکس

خــودا هەمــووان دەگرێتــەوە. کاتێکــە بــە خێرایــی دەڕوانیتــە بابەتەکــە، هەســت دەکەیــت 

کێشــەکە پەیوەنــدی بــە خوانــی ئێــوارەوە هەیــە، بــەاڵم پۆڵــس ڕیشــەی بابەتــەی دیتبــوو. 

کارەکانــی پەتــرۆس پێچەوانــەی ئــەوە بــوو کــە ئێمــە هەموومــان تەنهــا بــە نیعمەتــی خــودا 

بێتــاوان کراویــن. 

ئــەم ڕووداوەی گەالتیــا زۆر گرنگــە، چونکــە یارمەتــی بــاوەڕداران دەدات کە لــە نیعمەتی 

خــودا لــە مەســیحدا تێبگــەن. پۆڵــس دەڵێــت ئــەو شــەڕە خێزانییــەی نێــوان خــۆی و پەتــرۆس 

بــووە هــۆی پاراســتنی مزگێنیی مەســیح. 

پۆڵــس شــتێک دەڵێــت کــە زۆر یارمەتیــامن دەدات لــەوەی کــە تێبگەیــن چــۆن دەتوانیــن 

ــرۆس  ــی پەت ــە کردارەکان ــت ک ــس دەڵێ ــن. پۆڵ ــەڕێ بکەی ــی ب ــە مزگێن ــڕ ل ــی پڕاوپ ژیانێک

بەگوێــرەی ڕێــگای ڕاســتی پەیامــی ئینجیــل نەبــوون )گەالتیــا ٢: ١٤(. ئــەم وتەیــەی پۆڵــس 

دیمەنێکــی تــەواو فراوامنــان بــەڕووی ئینجیلــدا دەکاتــەوە. پێــامن دەڵێــت کــە ئینجیــل تەنهــا 

پەیامــی ڕزگاری نییــە، بەڵکــو شــێواز و ڕێــگای ژیانــە. 

ــدان  ــن، مزگێنی ــل دەژی ــی ئینجی ــتی پەیام ــرەی ڕاس ــە گوێ ــک ب ــووە کاتێ ــۆم دەرکەوت ب

ــرەی  ــان بەگوێ ــە ژی ــن ک ــت بزانی ــەاڵم دەبێ ــت. ب ــۆ دەگرێ ــان لەخ ــری ژیامن ــێکی زیات بەش

ــەر  ــە ه ــن؛ لەوانەی ــەک دەچ ــە ی ــە ڕووکاردا ل ــتبەرزی. ل ــە ڕەوش ــە ب ــان نیی ــل یەکس ئینجی

ــۆ دەســتەبەرکردنی  ــدان ب ــێ شــێوابوو. هەوڵ ــرۆس ســەری ل ــە پەت ــت ک ــەوەش بێ ــەر ئ لەب

ژیانێکــی پــڕ لــە ڕەوشــتبەرزی مەحاڵــە، لــە کاتێکــدا ژیــان بەگوێــرەی ڕێــگای ڕاســتی پەیامــی 

ــە.  ــاری خودایی ــل دی ئینجی
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چۆن مزگێنیی مەسیح لە ژیامناندا جێبەجێ بکەین

گوتنــی ئــەوەی کــە دەبێــت مزگێنــی لــە ژیامنانــدا جێبەجــێ بکەیــن و زانینــی ئــەوەی کــە 

چــۆن دەســتەبەر دەبێــت، دوو شــتی جیــاوازن. خۆشــبەختانە کتێبــی پیــرۆز پێــامن دەڵێــت 

کــە چــۆن ئــەو کارە بکەیــن. زۆربــەی کات پەیامنــی نــوێ بابەتێکــی گرنگــی ئینجیــل دێنێــت 

و بەســەر ژیامنانــدا جێبەجێــی دەکات. 

هەندێــک دەڵێــن کــە هەمــوو کارەکانــی پۆڵــس جێبەجێکردنــی مزگینیــی مەســیحە. ئــەم 

بابەتــە ڕێــی تێدەچێــت، چونکــە پۆڵــس مزگێنیــی دەدا، ئینجــا باســی کاریگەرییەکانــی ئــەو 

مزگێنییــەی لــە ژیامنانــدا دەکــرد. کاریگــەری واتــە ئــەو شــتەی کــە لــە مزگێنییــەوە ســەرچاوە 

ــینی  ــە بەخش ــت ک ــامن دەڵێ ــس پێ ــە، پۆڵ ــۆ منوون ــە. ب ــودی مزگێنییەک ــەک خ ــت ن دەگرێ

یەکــرت پەیوەســتە بــە مزگێنیــی مەســیحەوە: »... وەک مەســیحی بااڵدەســت لێتــان خۆشــبوو، 

ئێــوەش لێیــان خۆشــن« )کۆلۆســی 3: ١3(. شــێوازی ژیامنــان پەیوەســتە بــە ئینجیلــەوە: »بــە 

شــێوەیەک بژیــن کــە شایســتەی پەیامــی ئینجیلــی مەســیح بێــت« )فیلیپــی ١: ٢7(. هەروەها 

چۆنیەتــی هەڵســوکەومتان لەگــەڵ دەســەاڵتدا ڕاســتەوخۆ پەیوەســتە بــە ئینجیلــەوە: 

ــەن و  ــان بەســەردا دەک ــر فەرمانڕەوایی ــی دیکــە وەک می ــن ســەرۆکی نەتەوەکان »دەزان

ــت، بەڵکــو  ــاوا نابێ ــوەدا ئ ــو ئێ ــەاڵم لەنێ ــان دەســەاڵتیان بەســەردا دەســەپێنن. ب گەورەکانی

ــە  ــەوەش ک ــان و ئ ــە خزمەتکارت ــا ببێت ــت، ب ــەرز بێ ــەی ب ــدا پای ــت لەنێوتان ــەوەی دەیەوێ ئ

ــە  ــرۆڤ ک ــوڕی م ــۆن ک ــان، وەک چ ــە بەندەت ــا ببێت ــەم، ب ــە یەک ــدا ببێت ــەوێ لەنێوتان دەی

نەهاتــووە تاکــو خزمــەت بکرێــت، بەڵکــو خزمــەت بــکات و ژیانــی خــۆی بەخــت بــکات بــۆ 

ــا ٢٠: ٢5- ٢8(.   ــی زۆر« )مەت ــەوەی خەڵکێک کڕین

کەواتــە، بــۆ ئێمــەی بــاوەڕدار، چۆنیەتــی لێخۆشــبوون، ژیــان، کار و ڕێنامیــی، لەڕاســتیدا 

هەمــوو شــتێکی ژیامنــان دەبێــت لــە ئینجیلــدا ڕەگ دابکوتێــت. 

باشە ئەمە چ پەیوەندییەکی هەیە بە کەلتوری مزگێنیدانەوە؟ هەموو شتێک. 

تێگەیشــن لــە مزگێنــی وەکــو ڕێــگای ژیــان واتــە دەبێــت دڵنیــا بیــن کــە هەمــوو الیەنەکانــی 

ــیح  ــی مەس ــەوەی پەیام ــۆ ئ ــامن دەدات ب ــەوە یارمەتی ــت. ئ ــدا دەگونجێ ــەڵ ئینجیل ــان لەگ ژیامن

ــی  ــەر مزگێن ــاوەڕ. ئەگ ــان بێب ــن ی ــاوەڕدار بی ــەڵ ب ــدی لەگ ــا ئی ــت، ج ــەردا بگرێ ــتامن بەس دەس

ســەنتەری ژیامنــان بێــت، ئــەوا دەبینیــن کــە بــەردەوام مزگێنــی دەدەیــن. ئەگــەر بــاوەڕداران بزانــن 

ــوە هەڵدەقوڵێــت.  ــان لێ ــەوا مزگێنیدانی ــدا جێبەجــێ بکــەن، ئ ــەواوی ژیانیان ــە ت ــی ل چــۆن مزگێن
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٣. گریامنە و ئەگەرەکامنان لەناو ببە

ــک  ــیدارە. کاتێ ــی زۆر مەترس ــیح کارێک ــی مەس ــۆ مزگێنی ــەر ب ــی ئەگ ــە و دانان گریامن

ــوو  ــە هەم ــە ک ــامن وای ــە پێ ــەو کات ــن، ئ ــاو دەگری ــل لەبەرچ ــۆ ئینجی ــەر ب ــە و ئەگ گریامن

بەشــداربووانی کڵێســا بــاوەڕدارن. هەرچەنــدە ڕاســتیی شــتێکی دیکەیــە، بــەاڵم زۆرێــک لــە 

ــەوە.  ــر دەکەن ــەم جــۆرە بی ــی کڵێســا ب ئەندامان

ــی  ــاکات مزگێن ــت ن ــت: پێویس ــەدواوە دێ ــەی ب ــی دیک ــە، یەکێک ــە خراپەی ــەم گریامن ئ

مەســیح ڕابگەیەنیــت، فێــر بکەیــت و بــاڵو بکەیتــەوە. بــەم هۆیــە بەپێــی تێپەڕبوونــی کات، 

ــەڵ  ــی لەگ ــرداری دەرەک ــەرە دەســتێنێت: ک ــەوە پ ــارەی ئینجیل ــی لەب سەرلێشــوان و ناڕوون

بــاوەڕی ڕاســتەقینە تێکــەڵ دەبێــت. ڕەوشــتبەرزی دەبێتــە چاوەڕوانــی، نــەک وەاڵم و 

کاردانــەوەی پــڕ لــە خۆشەویســتی. خــاچ دەبێتــە منوونــە، نــەک ئــەو شــوێنەی کــە تووڕەیــی 

و خۆشەویســتی خــودا بــە تایبەتــی یەکیــان گرتــووە. لــە کۆتاییشــدا، مزگێنیــی مەســیح بــە 

ــت.  ــت و ون دەبێ ــەواوی لەناودەچێ ت

ــە  ــس داوای ل ــە پۆڵ ــوو ک ــە ب ــەر ئەم ــە. لەب ــەی باوەڕداران ــی کۆمەڵ ــە گەندەڵبوون ئەم

تیمۆســاوس کــرد مزگێنیــی مەســیح بپارێزێــت و بــە وریاییــەوە بیــدات بــە کەســانی دیکــە؛ 

ــت.  ــت ون ببێ ــی مەســیح دەکرێ ــی کــە مزگێنی دەیزان

ڕێگــە مــەدە ئەگــەر و گریامنەکانــت شــایەتیی کۆمەڵــەی بــاوەڕداران لەنــاو ببــات؛ هــەر 

ئێســتا ئەگەرەکانــت لەنــاو ببــە. ئەگــەر لــە ئینجیــل بێزاریــت، ئــەوا دەبێــت بەجوانــی دڵــت 

ــە  ــیح ل ــی مەس ــەر ئینجیل ــار داوە. وە ئەگ ــۆی حەش ــک خ ــت چ گوناهێ ــکنیت و بزانی بپش

دڵتــدا پەنــگ ناخواتــەوە، ئــەوا بزانــە ئاخــۆ بەڕاســتی بــاوەڕت هێنــاوە. 

»ئاندرێــی« کــە قوتابــی قۆناغــی دووی زانکــۆ بــوو، ســەردانی کڵێســاکەی ئێمــەی دەکــرد. 

ــوو.  ــدا هەب ــە خزمەتکردن ــی ل ــی باش ــە ئەزموونێک ــەر، چونک ــە ڕاب ــرد بیکەین ــان دەک حەزم

ڕابــەری گروپــی گەنجانــی خــۆی بــوو، کــە زۆریــان خۆشدەویســت. بەهرەیەکــی باشــی لــە 

ژەنینــی گیتــاردا هەبــوو. گەنجێکــی قــۆز و بــاش بــوو. لەبــەر ئــەوەی باوکــی قەشــە بــوو، 

شــارەزاییەکی باشــی لــە کتێبــی پیــرۆزدا هەبــوو. 

بــەاڵم کاتێــک دەســتی کــرد بــە خوێندنــی قــووڵ و وردی کتێبــی پیــرۆز، شــتەکان 

گــۆڕان. ئێمــە ســیپارەی مەرقۆســامن خوێنــد. ئاندرێــی بێــزار ببــوو. ئــەو هەمــوو چیــرۆک و 

بەســەرهاتەکانی عیســای دەزانــی و هەمــوو کۆبوونەوکامنــان بەالیــەوە دووبــارە بــوو. دواتــر 
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هەســتی بــە نائارامــی و پەرۆشــی دەکــرد، وا دیــار بوو کــە ڕۆحی پیــرۆز کاری لەســەر دەکرد. 

ــێکی  ــاوی کەس ــتلێدان چ ــە دووەم دەس ــا ب ــە عیس ــدەوە ک ــان خوێن ــەو چیرۆکەم ــک ئ کاتێ

نابینــای چــاک کــردەوە، ئاندرێــی تەزووێکــی ســاردی بــە جەســتەدا هــات و درکــی بــەوە کــرد 

کــە هــەر چەنــدە چەندیــن ســاڵە کتێبــی پیــرۆز دەخوێنێتــەوە، بــەاڵم نەیتوانیــوە »عیســا« 

ببینێــت. وەکــو لــە ســەرەتادا پیــاوە نابیناکــە مرۆڤەکانــی وەکــو دار دەبینــی، وە پێویســتی 

ــدا  ــەی باوەڕداران ــو کۆمەڵ ــی زۆری لەنێ ــە کاتێک ــش ک ــوو، ئاندرێی ــتلێدان ب ــە دووەم دەس ب

بەســەر بردبــوو، شــوێنکەوتووی ڕاســتەقینەی مەســیح نەبــوو. 

ــەو  ــە، ئ ــەخرتین گوناه ــن و سەرس ــە خراپرتی ــەی ک ــەو گوناه ــرد ل ــەی ک ــی تۆب ئاندرێ

گوناهــەی کــە لــە ڕیشــە هەڵکێشــانی کارێکــی ســەختە، وە ئــەو گوناهــەی کــە عیســا زۆر 

جــار سەرزەنشــتی کــردووە: گوناهــی شــانازیی ڕۆحــی و لووتبــەرزی ئایینــی. ئــەو یەکێکــە 

ــی پێشــرتی  ــە، چونکــە ژیان ــا ئێســتا بینیوم ــە هەت ــەی ک ــەو گۆڕینان ــە پەرجووئاســاترین ئ ل

ــا،  ــە عیســا هێن ــاوەڕ و متامنــەی ب ــە تــەواوی ب ــاوەڕدار دەچــوو. کاتێــک ب ــە ژیانــی ب زۆر ل

ــی ڕوون و  ــەوە بۆچوونێک ــارەی ئینجیل ــەو لەب ــرا. ئ ــەدی دەک ــی ب ــە جوان ــە ب گۆڕانکارییەک

ئاشــکرای هەبــوو. ئێســتا دڵخۆشــە لــە کاتێکــدا پێشــرت هەســتی بــە بێــزاری دەکــرد. ئێســتا 

ــووە. ــە ڕوونــی دەزانێــت چــی بەســەر هات ــی ب ئاندرێ

ــەر  ــاوەڕداران ئەگ ــەی ب ــەر کۆمەڵ ــدەدا ئەگ ــی ڕووی ــە چ ــەوە ک ــەوە بک ــر ل ــەاڵم بی ب

و گریامنەیــان ســەبارەت بــە ئینجیــل هەبووایــە. ئاندرێــی دەکرایــە ڕابــەر. ئەوانــەی 

دەوروبــەری وایــان دادەنــا ئــەو بــاوەڕدارە. وەکــو کەســێکی بێبــاوەڕ، گەنجــان و قوتابییانــەی 

ــە کاتێکــدا  ــە هەمــووی خراپــرت، ئاندرێــی لەنێــو گوناهەکەیــدا ون دەبــوو، ل فێــر دەکــرد. ل

ــردەوە.  ــت دەک ــان پشتڕاس ــاوەڕداران باوەڕەکەی ــەی ب کۆمەڵ

ــەاڵم  ــاوەڕدار دەچــن، ب ــە ب ــە ل ــەس هــەن ک ــک ک ــە کڵێســاکەماندا کۆمەڵێ هەمیشــە ل

لەڕاســتیدا بــاوەڕدار نیــن، بۆیــە زۆر گرنگــە کــە بــەردەوام مزگێنــی بدەیــن و پەیامــی مەســیح 

بــاڵو بکەینــەوە. ئــەو کەســانە زۆربــەی کات بــەوەدا دەنارسێنــەوە کــە دەڵێــن قســەکردن 

لەســەر مزگێنیــی مەســیح شــتێکی دووبــارە و بێزارکــەرە. 

پێشــرت گلەیــی لــەو چەشــنە هانــی دەدام کــە کۆبوونەوەکانــی کڵێســاکەمان گەرموگوڕتــر 

بکــەم و گۆڕانــکاری ئەنجــام بــدەم. بــەاڵم ئێســتا کاتێــک شــتێکی لــەو چەشــنە دەبیســتم، 

وەکــو کارتــی زەرد لەبارچــاوی دەگــرم، ئینجــا لــە بنــج و بناوانــی ئــەو قســەیە دەکۆڵمــەوە. 
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ــە  ــە ب ــاوەڕدار دەردەخــەن. وە زۆری دیکــە هــەن ک ــو ب ــان وەک ــە خۆی زۆر کــەس هــەن ک

هەڵــە پێیــان گوتــراوە بــاوەڕدارن بەهــۆی چۆنیەتــی پەروەردەکردنیــان، بەشــداربوونیان لــە 

ــەم شــتانە  ــە ئ ــوون. ئێســتا ک ــەوەی کــە ڕەوشــتبەرز ب ــەر ئ ــان لەب ــی کڵێســا، ی چاالکییەکان

دەزانــم، زۆر حــەز دەکــەم هــاوکار و یارمەتیــدەر بــم. 

ــە  ــەی ل ــوو ئەوان ــت هەم ــت وا نەبێ ــرت پێ ــم: چی ــت بڵێ ــت دەبێ ــک و ڕاس ــان ڕێ دیس

ــێ  ــانی ب ــە کەس ــێ ک ــاوەڕدارن. وای دابن ــەن، ب ــداری دەک ــدا بەش ــەوەی باوەڕداران کۆبوون

ــن.  ــش لەوێ باوەڕی

زۆر نابێــت لــە یەکێــک لە قوتابخانەکانی یەزدانناســیدا قســەم کــردووە بە نــاوی »کۆلێژی 

یەزدانناســی باپتیســتی باشــووری«a. یەکێکــە لــەو کۆلێــژە یەزدانناســییانەی کــە بایەخێکــی 

ــەری و  ــتەی بەڕێوەب ــە دەس ــەم ل ــی دەک ــتی دەستخۆش ــدان دەدەن. بەڕاس ــە مزگێنی زۆر ب

ــەاڵم لەگــەڵ  ــە. ب ــە خزمەتکردن ــان ل ــەکان زۆر حەزی ــە کــە قوتابیی ــاوەڕم وای ــەکان. ب قوتابیی

ئەوەشــدا ویســتم کــە بــە ڕوونــی مزگێنیــدان لەنێــو وتارەکەمــدا بــەدی بکرێــت، بــۆ ئــەوەی 

نــە تەنهــا ببمــە منوونەیــەک بــۆ ئەوانــەی کــە لــە داهاتــوودا دەبنــە ڕابــەر و قەشــە، بەڵکــو 

بــۆ ئــەوەی ســوودێکیش بــە ئەوانــە بگەیەنــم کــە وەکــو میــوان بەشــداربوون. لــە ژیامنانــدا 

زۆر کەســم بینیــوە کــە لــە قوتابخانــەی یەزدانناســی بوونــە و لەگــەڵ ئەوەشــدا بــە تــەواوی 

مەســیحیان نەناســیوە. 

ــج  ــی پێن ــە تەمەن ــە ل ــداڵ هــەن ک ــن؟ زۆر من ــان بکەی ــە منداڵەکامن ــەی باشــە چــی ل ئ

ــەو  ــان ئ ــە هەم ــک ل ــەاڵم زۆرێ ــەوە، ب ــاران دەڵێن ــژی گوناهب ــەن و نوێ ــە دەک ــااڵندا تۆب س

ــاوە. وە لەگــەڵ  ــە مەســیح هێن ــان ب ــە تــەواوی باوەڕی ــە زانکــۆدا ب مندااڵنــەم بینیــوە کــە ل

زۆرێــک لــەو دایــک و باوکانــەدا گریــاوم کــە منداڵــە پێگەیشــتووەکانیان لــە بــاوەڕەوە دوور 

بــوون ســەرەڕای ئــەوەی کــە لــە کاتــی گەورەبوونیانــدا خۆیــان وەکــو بــاوەڕدار نیشــان داوە. 

بــەردەوام باســی مزگینیــی مەســیح بــۆ منداڵەکانتــان بکــەن، هــەم لــە ماڵــەوە و هــەم لــە 

کڵێســاش. 

ــدا ڕوون و  ــوو کارەکامنان ــە هەم ــی ل ــت مزگێن ــە دەبێ ــان دا ک ــەرنجی ئەوەم ــرت س پێش

ئاشــکرا بێــت، بــۆ ئــەوەی ئەندامەکانــی کڵێســا ئامــادەی مزگێنیــدان بــن. دەبێــت مزگێنــی 

ــن.  ــە مەســیح بهێن ــاوەڕ ب ــاوەڕان ب ــەوەی بێب ــۆ ئ ــت، ب ــدا ببیرێ ــە هەمــوو کارەکامنان ل
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بۆیــە لــە ڕێگــەی رسود و گۆرانییــەوە مزگێنــی دەدەیــن. ســەرنجێکی ورد دەخەینــە ســەر 

وشــەکان بــۆ ئــەوەی دڵنیــا بیــن لــەوەی کــە ڕاســتی لەبــارەی مەســیحەوە دەردەبڕێــت. ژنێک 

دەناســم لــە کڵێســاکەماندا کــە لــە ڕێگــەی رسودێکــی ڕۆحییــەوە لەبــارەی کاری ڕزگاریــی 

مەســیحەوە بــاوەڕی هێنــاوە. 

 لــە نوێــژ و نزاکامنانــدا مزگێنیــی مەســیح ڕادەگەیەنیــن. تەنانــەت کاتێــک پێــش 

نانخــواردن نوێــژ دەکەیــن، دەتوانیــن ئامــاژە بــەوە بکەیــن؛ کاتێــک کــە نوێــژ بــۆ دابینکردنــی 

پێداویســتییە جەســتەییەکامنان دەکەیــن، وە سوپاســگوزاری خۆمــان دەردەبڕیــن، دەتوانیــن 

ــت.  ــر دەبێ ــەوە تێ ــە ڕێگــەی مزگێنیی ــن کــە ڕۆحیشــامن ل ــەوەش بی سوپاســگوزاری ئ

ئێمــە مزگێنیــی مەســیح ڕادەگەیەنیــن. پێشــرت باســی ئەوەمــان کــرد کــە وتــار پێویســتی 

بــە ئینجیــل و مزگێنــی هەیــە و دەبێــت ســەرنجی ئــەوە بدەیــن ئاخــۆ کەســێک بــاوەڕ بــە 

مەســیح دەهێنێــت ئەگــەر گــوێ لــە وتارەکــەی ئێمــە بگرێــت. ئایــا خەڵکــی هــان دەدرێــن 

ــە  ــە باوکەک ــووم ک ــدا ب ــی خێزانی ــە کۆبوونەوەیەک ــەن؟ ل ــیار بک ــە پرس ــەدوای وتارەک ــە ل ک

گوتــی: »ئێســتا شــتێکم لەبــارەی وتارەکــەی ئەمــڕۆوە پــێ بڵێــن کە بەالتانــەوە ســەرنجڕاکێش 

بووبێــت«. ئێمــە پێویســتامن بــە منوونــەی زیاتــری لــەم شــێوەیەیە. 

ــو  ــت. لەنێ ــەدی دەکەی ــیح ب ــی مەس ــرۆز مزگێنی ــی پی ــی کتێب ــی خوێندن ــە کات ــە ل بزان

ــە  ــاژە ب ــرۆز ئام ــی پی ــوو کتێب ــت هەم ــە دەفەرموێ ــە عیســا بکــە ک ــە ب ــە. متامن دەقەکەدای

ــە   ــرە ک ــاو مەگ ــەوە لەبەرچ ــەری ئ ــە و ئەگ ــز گریامن ــا ٢٤: ٢7(. هەرگی ــا دەکات )لۆق عیس

هەمــوو کەســێک هەواڵــی خۆشــی مەســیح دەزانێــت. زۆر کــەس دەچنــە نێــو کڵێســا و دێنــە 

دەرەوە بەبــێ ئــەوەی کــە گوێیــان لــە پەیامــی مەســیح بێــت. بــا هەڵەیەکــی لــەو چەشــنە 

ــن.  ــی بدەی ــەوە مزگێنی ــە ڕێگــەی هەمــوو هەڵســوکەوت و ئاکارێکامن ــن و ل نەکەی

٤. مزگێنیدان وەکو نەزم و ڕێکخستنی ڕۆحی

نــەزم و ڕێکخســتنی ڕۆحــی، وەکــو نوێــژ، خوێندنــی کتێبــی پیــرۆز و کۆبوونــەوەی 

بــاوەڕداران هــۆکارن بــۆ نیعمەتــی ژیامنــان. ئــەو باوەڕدارانــەی کــە لــە ســەرەتای باوەڕیانــدا 

فێــری ئــەم شــتانە دەبــن، باوەڕێکــی پتەویــان دەبێــت. خــودا ڕێکخســتنی ڕۆحــی بــۆ 

تەندروســتی ڕۆحیــامن بەکاردێنێــت. ئێمــە لــە کاتــی ئەنجامدانــی ئــەو کارانــەدا گەشــە 

دەکەیــن و پێدەگەیــن. ژیامنــان خــاو و بــێ بەرهــەم دەبێــت کاتێــک واز لــەو کارانــە دەهێنێــن. 
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بــەاڵم ئایــا هەتــا ئێســتا وەکــو نــەزم و ڕێکخســتنی ڕۆحــی بیــرت لــە مزگێنیــدان 

کردووەتــەوە؟ 

»دۆناڵــد ویتنــی« کتێبێکــی زۆر جوانــی لەبــارەی نەزم و رێکخســتنی ڕۆحییەوە نووســیوە. 

ــدا پێویســتی  ــە مزگێنین ــەوە دەکات ک ــاژە ب ــی ئام ــە تایبەت ــە ب ــە ک ــە کتێبێک ــە تاک ــم وای پێ

بەوەیــە وەکــو ڕێکخســتنی ڕۆحــی مامەڵــەی لەگەڵــدا بکرێــت. لــە کتێبەکەیــدا دەڵێــت: 

مزگێنیــدان کانیاوێکــی رسوشــتی ژیانــی باوەڕدارانــە. ئێمــە دەبێــت هەموومــان بتوانیــن 

باســی ئــەوە بکەیــن کــە پــەروەردگار چــی بــۆ ئەنجــام داویــن و چــۆن لێــی دەڕوانیــن. بــەاڵم 

مزگێنیــدان جۆرێکــە لــە نــەزم و ڕێکخســن لــەوەدا کــە دەبێــت خۆمــان ڕێــک بخەیــن بــۆ 

ــایەتیدان  ــی ش ــی دەرفەت ــا چاوەڕێ ــە، تەنه ــن، وات ــدا بکەی ــە مزگێنیدان ــەوەی بەشــداری ل ئ

نەکەیــن. 

عیســا لــە )مەتــا 5: ١6(دا دەفەرموێــت: »با ئێــوەش ڕووناکیتــان بۆ خەڵک بدرەوشــێتەوە، 

تاکــو کــردارە باشــەکانتان ببینــن و ستایشــی باوکتــان بکــەن کــە لــە ئاســامنە«. بــا ڕووناکیــت 

بــۆ کەســانی دیکــە بدرەوشــێتەوە لــەوە زیاتــر دەگرێتــەوە کــە هیــچ کارێــک مەکــە نــەوەک 

ــە  ــت ل ــی کارەکان ــا ڕووناک ــدەوە: ب ــی ب ــۆرە لێک ــەم ج ــێتەوە. ب ــەت نەدەرەوش ڕووناکییەک

ــدا  ــە دەروونت ــا بەڵگــەی گۆڕینــت کــە خــودا شــکۆدار دەکات، ل ــدا بدەرەوشــێتەوە. ب ژیانت
a.تیشــک بداتــەوە. بــا دەســت پــێ بــکات. شــوێنی گونجــاوی بــۆ تەرخــان بکــە

دواتــر دەڵێــت: »ئەگــەر خۆمــان بــە مەبەســتی مزگێنیــدان ڕێــک نەخەیــن، ئــەوا زۆر بــە 

ئاســانی دەتوانیــن بیانــوو بــۆ مزگێنینــەدان بهێنینــەوە«.b ویتنــی بــاوەڕی وابــوو کــە دەبێــت 

ــاوەڕداران  ــت ب ــە دەبێ ــت؛ وات ــان هەبێ ــەزم و ڕێکخســتنی خۆم ــۆ  ن ــان ب ــالن و بەرنامەم پ

لەنێــو خشــتەی بەرنامەکانــی ڕۆژانەیانــدا دایبنێــن. 

خــودا نــەزم و ڕێکخســتنێکی لــەم چەشــنە بەکاردێنێــت. لەوانەیــە یەکــەم جــار یەکســەر 

ــان  ــی کات خۆم ــی تێپەڕبوون ــک بەپێ ــەاڵم کاتێ ــت، ب ــۆ ڕێنەکەوێ ــی شــایەتیدامنان ب دەرفەت

ــەر  ــاوەڕدا خەریکــی گفتوگۆیەکــی بنیادن ــە لەگــەڵ کەســێكی بێب ــن ک ــن، دەبینی ڕێکدەخەی

ــەو  ــۆ ئ ــت ب ــە دەتوانێ ــەوەی ک ــەی و ئ ــزی ڕزگارییەک ــارەی عیســا و هێ ــن لەب و چاوکراوەی

کەســانەی ئەنجــام بــدات کــە بەڕاســتی ئــارەزووی ناســینی ئــەو و لێخۆشــبوونەکەی دەکــەن. 

a Donald S. Whitney, Spiritual Disciplines for the Christian Life )Colorado Springs: NavPress, 1991(, 106.

b سەرچاوەی پێشرت، الپەڕە ١8٠. 
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٥. شوێنی نوێژ و نزاکردن

ــەروەردگار،  ــەی پ ــی: »ئ ــپێرگن« گوتوویەت ــز س ــە »چاڵ ــە ک ــێ جوان ــەم زۆر پ ــەو وتەی ئ

کەســی هەڵبژێــردراو بپارێــزە و هەندێــک کەســی دیکــە هەڵبژێــرە«. ئــەو نوێــژ و داواکارییەم 

زۆر بــەالوە جوانــە. ئێمــە نازانیــن خــودا کــێ بانــگ دەکات بــۆ الی خــۆی. کاتێــک نوێــژ بــۆ 

کەســانی دیکــە دەکەیــن، وا دەکات ئــاگاداری ئــەم الیەنــە بیــن.

مــن بــۆ مــاوەی بیســت ســاڵ نوێــژم بــۆ لینــدای خوشــکم کــرد، وە زۆری نەمابــوو کــۆڵ 

ــۆی  ــۆ الی خ ــەوی ب ــۆی، ئ ــی خ ــی و میهرەبان ــە بەزەی ــودا ل ــەاڵم خ ــم. ب ــدەم و واز بهێن ب

ڕاکێشــا. ئەمــە ئومێــدی ئــەوەی پێــدام کــە ئەندامانــی دیکــەی خێزانەکەمــان و هاوڕێکانــم 

ــاوەڕ دێنــن.  ــان بــۆ دەکــەم، ڕۆژێــک ب کــە چەندیــن ســاڵە نوێژی

بــەردەوام نوێــژ دەکــەم و دەڵێــم: »ئــەی پــەروەردگار، ڕێگــە مــەدە ســاڵێک تێپــەڕ ببێــت 

ــۆ«. خــودا  ــۆ الی ت ــت ب ــاوەڕەوە بێ ــە ب ــەوە کەســێک ب ــەی من ــە ڕێگ ــە ل ــەوەی ک ــێ ئ بەب

دڵســۆزانە وەاڵمــی ئــەو نزایەمــی داوەتــەوە. ئەگــەر خــودا تەمەنــی زیاتــرم لەســەر زەوی پــێ 

بــدات، ئــەوا کاتێــک دەڕۆم بــۆ ئاســامن پەنجــا شەســت کەســێک دەبینــم کــە لــە ڕێگــەی 

منــەوە باوەڕیــان هێنــاوە. چەنــدە دڵخــۆش دەبــم بــەوە!

بــەردەوام نوێــژ بــۆ ئەوانــە بکــە کــە مەســیح ناناســن بــۆ ئــەوەی بــاوەڕی پــێ بهێنــن. لــە 

ــەوە،  ــی ماڵ ــە کۆبوونەوەکان ــدا، ل ــە بچووکەکان ــە گروپ ــژ بکــە، ل ــی کڵێســادا نوێ کۆبوونەوەکان

لــە ڕووداوە تایبەتەکانــدا، وە کاتێــک بــە تایبەتــی وشــەی خــودا دەخوێنیتــەوە، نوێــژ بکــە. بــا 

ئەوانــەی لــە دەورتــن بزانــن کــە ڕزگاریــی ونبــووان لەســەر دڵتــە و خســتووتتە بــەردەم خــودا. 

٦. ڕابەرایەتیی ڕۆحی 

یەکێــک لــە توخمــە ســەرەکییەکانی کەلتــوری مزگێنیــدان بریتییــە لــە ڕابەریەتیــی 

ــاالک  ــەکان چ ــوو ئەندام ــە هەم ــت ک ــگ بێ ــەر گرن ــاوەڕداران. ئەگ ــەی ب ــا و کۆمەڵ کڵێس

ــردن و  ــە فێرک ــەکان ب ــران و قەش ــە پی ــە ک ــدە گرنگ ــەوا دوو ئەوەن ــدا، ئ ــە مزگێنیدان ــن ل ب

بەمنوونەکردنــی مزگێنیدانــدا ڕابەرایەتــی بــاوەڕداران بکــەن. 

»دەیــڤ« کــە قەشــەی منــە لــە تەالرێکــی زۆر بــەرزدا لــە شــوقەیەکدا دەژی کــە 

دووکانێکــی گــەورە لــە تەنیشــتییەتی. پاســەوان و کارگوزارەکانــی دووکانەکــە، هەموویــان بــە 

نــاو بانــگ دەکات؛ واتــە هەموویــان دەناســێت. هەمــوو کاشــێرەکان دەناســێت و تــەواوی 
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ــدا دەخــوات. زوو زوو  ــی تێ ــە زوو زوو نان ــەو چێشــخانەیەش دەناســێت ک گارســۆنەکانی ئ

قژیشــی چــاک دەکات بــۆ ئــەوەی بتوانێــت پەیوەندییەکــی بــاش لەگــەڵ سەرتاشــەکە 

ــکات.  دروســت ب

ــەدا،  ــەو پەیوەندییان ــە دروســتکردنی ئ ــە. ل ــدە و کراوەی ــە خەن دەیــڤ کەســێکی دەم ب

ــانەیە و حــەز  ــەو کەس ــی ئ ــە. نیگەران ــڤ نیی ــە ئامانجــی دەی ــایی تاک ــی ئاس هاوڕێیەتییەک

دەکات مزگێنییــان پــێ بــدات. زوو زوو بــەو کەســانەم دەناســێنێت کــە لــە تەالری شــوقەکەی 

ــی  ــەوە مزگێن ــا پێک ــرن. ئینج ــێ بگ ــی ل ــەوەی گوێ ــۆ ئ ــۆ کڵێســا ب ــن ب ــن و دێ ــەودا دەژی ئ

دەدەینــە ئــەو کەســانە. هەمیشــە ئــەم جــۆرە گفتوگۆیانــە بــە دەرفەتێکــی بــاش دەزانــم بــۆ 

مزگێنیــدان. 

ــە  ــردن و ب ــاڵ فێرک ــە پ ــەن ل ــن بیک ــەران دەتوان ــە ڕاب ــتانەی ک ــەو ش ــە ل ــی دیک یەکێک

ــەوا گرنگــە  ــدان بکــەن. ئەگــەر قەشــەی، ئ ــە کــە تەنهــا باســی مزگێنی ــدا، ئەوەی منوونەبوون

کــە لــە کاتــی کۆبوونــەوەی ســتاف و پیرانــدا دەرفەتــی پێویســت وەربگریــت و باســی ئــەوە 

بکەیــت کــە چــۆن هــەوڵ دەدەیــت مزگێنــی بدەیــت. بــەدوای ڕێگــە و دەرفەتــدا بگــەڕێ 

ــت کــە  ــان بدەی ــت و هانی ــژ بکەی ــی کڵێســاکانی دیکــەدا نوێ ــەوەی ڕابەران ــە کۆبوون ــە ل ک

مزگێنیــی بــدەن. 

لــە کڵێســایەکدا ســێمینارێکم لەســەر مزگێنیــدان ڕێکخســتبوو. قەشــەکە لێــی پرســیم کــە 

چ شــتێک گرنگرتیــن بەشــی ڕاهێنانــی خەڵکــە؟ منیــش گوتــم: »قســەکردن لەســەر مزگێنیدان 

لــە هەمــوو شــتێک گرنگــرتە«. 

بە سەرسامییەوە تەماشایەکی کردم.

ــە  ــە ک ــەوەوە نیی ــدی ب ــە زۆر پەیوەن ــەم، بەڕاســتمە. بابەتەک ــە ناک ــم: »گاڵت ــش گوت منی

مــن دەیڵێــم. شــتە گرنگەکــە ئــەو کاتەیــە کــە تــۆ بــۆ بیرکردنــەوە لــە مزگێنیــدان تەرخانــی 

ــەوە  ــر ل ــەن و بی ــان دەک ــاوڕێ بێباوەڕەکانی ــۆ ه ــژ ب ــە نوێ ــە ڕۆژان ــەی ک ــت. ئەوان دەکەی

دەکەنــەوە کــە چــۆن مزگێنــی بــدەن، زۆر باشــرتە لــەو قســانەی کــە مــن دەیکــەم. ئــەوەی 

کــە تــۆی ڕابــەر ئــەم ســێمینارەت ئەنجــام داوە، کارێکی بــاش و گرنگــت کــردووە و پەیامێکی 

ــاوەڕداران دەکەیــت. جــوان ئاراســتەی ب

قەشــە پیتــەر ناوبەنــاو داوا لــە ئەندامەکانــی کڵێســا دەکات کــە باســی ئەزموونــی 

ــە  ــان ک ــاوەڕداران زانیی ــک ب ــەن. کاتێ ــدا بک ــەی ڕابردوویان ــد هەفت ــە چەن ــان ل مزگێنیدانی
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هەفتانــە پرســیاریان لــێ دەکرێــت، نــە تەنهــا دەهاتــن بــۆ کۆبوونــەوەی هەفتانــە و ئامــادەی 

ئــەوە بــوون کــە باســی ئــەوە بکــەن چــۆن خــودا بەکاریهێنــاون، بەڵکــو وریاتــر و چاوکراوەتــر 

ــی  ــە ڕێگایەک ــەدەن. ئەم ــت ن ــدان لەدەس ــی مزگێنی ــە دەرفەت ــەوەی هەفتان ــۆ ئ ــوون ب ب

ــەوە.  ــە بهێڵین ــدان چاالکان ــن مزگێنی ــەوە دەتوانی ــە هۆی ــە ب ســادەیە ک

ئەگــەر مزگێنیــدان بابەتێكــی چــاالک و گرنگــی کڵێســا بێــت، ئــەوا پێویســتە بــاوەڕداران 

ــش  ــاوە درێژی ــی م ــە ڕابەرایەت ــر ل ــت و بی ــێ بکرێ ــان پ ــن، ڕاهێنانی ــان بدرێ ــەردەوام ه ب

ــووە.  ــەم شــتانەیان لەبەرچــاو گرت ــەر ئ ــو پیت ــەوە. لەڕاســتیدا قەشــەگەلی وەک بکرێت

لــەم بەشــەدا باســی ئامادەکارییــە گرنگەکانــی مزگێنیــدان و باڵوکردنــەوەی باوەڕەکەمــان 

کــرد. ئەمــە بابەتێکــی گرنــگ و هەســتیارە. بــەاڵم ئامانجەکــە ئــەوە نییــە کــە ئامــادە و تەیــار 

بیــن، بەڵکــو ئامانجەکــە ئەوەیــە کــە لەگــەڵ کەســانی دیکــەدا باســی وشــەی ژیــان بکەیــن. 

بیرۆکــەی گفتوگــۆی لــەم چەشــنە دەبێتــە بابەتــی بەشــی داهاتوومــان.
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بەشی پێنجەم

مزگێنیدان و باڵوکردنەوەی باوەڕەکەمان

ــارەی هاوســەگیرییەوە کــڕی.  ــزان، کتێبێکــم لەب ــە پێکهێنانــی خێ ــد ســاڵێک ل دوای چەن

دەبــوا پێــش پێکهێنانــی خێــزان ئــەو کتێبــەم بخوێندایەتــەوە و بــە دڵنیاییــەوە لــە ســەرەتای 

ژیانــی خێزانداریــامن زۆر بەکەڵکــم دەهــات. بــەاڵم لەگــەڵ ئەوەشــدا، کاتێــک گرمتە دەســت، 

چوومــە ســەر پێرســتی کتێبەکــە و دەســتم بــە خوێندنــەوەی ئــەو بەشــە کــرد کــە بەالمــەوە 

ســەرنجڕاکێش بــوو. 

ئــەو بەشــە بــە شــتێکی لــەم جــۆرە دەســتی پێکردبــوو: »ئــەم بەشــە ئــەو بەشــەیە کــە 

ــەاڵم  ــەوە. ب ــە دەخوێنن ــەم بەش ــار ئ ــەم ج ــە یەک ــەکانی دیک ــش بەش ــوە پێ ــە ئێ ــک ل زۆرێ

هانــت دەدەم کــە لــە ســەرەتاوە دەســت بکەیــت بــە خوێندنــەوە«. بەڕاســتی هیچــی بــۆ 

ــتمەوە! نەهێش

ــە  ــەو بەش ــەوە؟ ئ ــەو بەشــە دەخوێنم ــار ئ ــەم ج ــە یەک ــی ک نووســەرەکە چــۆن دەیزان

ــرد.  ــی دەک ــی سێکس باس

دەبێــت دانــی پێــدا بنێــم کــە ئــەو بەشــەی باســی سێکســی دەکــرد لــەم بەشــە 

سەرنجڕاکێشــرتە کــە باســی باڵوکردنــەوەی باوەڕەکەمــان دەکات، بــەاڵم وای بــۆ دەچــم کــە 

ــەر  ــەم بەشــە. ئەگ ــە ســەر ئ ــەوەی بەشــەکانی دیکــە، بێن ــش خوێندن ــوە پێ ــە ئێ ــک ل زۆرێ

تــۆ یەکێکیــت لــەو کەســانە، ئــەوا خۆزگــە بــە خــۆت! چونکــە پێــت ناڵێــم کــە بگەڕێــوە بــۆ 

ــە.  ــێ بک ــە ســەرەتاوە دەســت پ ــە و ل بەشــەکانی دیک

مــن دڵخۆشــم کــە لێرەوە دەســتت پێکــردووە. هیــوادارم کە بتوانیــت پێناســەی مزگێنیدان 

و ئینجیــل و باوەڕهێنــان بەپێــی کتێبــی پیــرۆز بکەیــت. مزگێنیدانــی بەرنامەڕێژکــراو و 

ــوە.  ــەوە بینی ــارەی مزگێنیدان ــەرت لەب ــتێکی قایلک ــەوە و بانگهێش ــت ڕەت کردووەت کردەیی

ــوری  ــە کەلت ــەرەدان ب ــدان، پ ــۆ مزگێنی ــت ب ــی خــودا دەبینی ــی مەزن ــو پالن ــۆ کڵێســا وەک ت

مزگێنیــدان لــە چوارچیــوەی کڵێســادا باشــرتین شــتە کــە بتوانیــت بــۆ ڕاگەیاندانــی مزگێنیــی 

مەســیح ئەنجامــی بدەیــت. وای بــۆ دەچــم کــە خــۆت ئامــادە کــردووە بــۆ ئــەوەی ببیتــە 

مزگێنیدەرێكــی نێودەوڵەتــی، چونکــە تــۆ مزگێنــی وەکــو ڕێــگای ژیــان دەبینیــت؛ هەرگیــز 
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ــەزم و ڕێکخســتنێکی ڕۆحــی  ــدان وەکــو ن ــت؛ مزگێنی ــی ناکەی ــۆ مزگێن ــە و ئەگــەر ب گریامن

دەبینیــت، وە نوێــژ بــۆ ئــەو هاوڕێیانــەت دەکەیــت کــە مەســیح ناناســن. ئەوانــەن کــە ڕابــەر 

و قەشــەن، لــە ڕێگــەی وتــار و کــردارەوە مزگێنیــدان دەردەخــەن. 

کارێکــی زۆر بــاش دەکــەن. بێگومــان ئەگــەر هەریــەک لــەو خااڵنــە چەمکێكــی نوێــن 

یــان هەندێــک بەالتــەوە ناڕوونــە، ئــەوا خــراپ نابێــت ئەگــەر لــە ســەرەتاوە دەســت بکەیــت 

بــە خوێندنــەوە. هــەر چۆنێــک بێــت، گەیشــتووینەتە ئــەم بەشــە کــە باســی عیســا دەکات. 

وەکو باڵوێز قسە بکە

بــەڕای مــن هیــچ ڕێنامییــەک لەســەر قســەکردن لــەو ڕێنامییــە باشــرت نییــە کــە پۆڵــس لــە 

)دووەم کۆرنســۆس 5: ٢٠- ٢١( ئامــاژەی پێکــردووە: 

ــان بانگهێشــت دەکات،  ــە ڕێگــەی ئێمــەوە جیه ــزی مەســیحین، خــوداش ل »ئێمــە باڵوێ

لەبــری مەســیح لێتــان دەپاڕێینــەوە: لەگــەڵ خودا ئاشــت بنــەوە. ئــەوەی گوناهی نەدەناســی 

ــە  ــن ب ــیحدا ببی ــەڵ مەس ــوون لەگ ــە یەکب ــو ب ــاه، تاک ــە گون ــە کردیی ــاوی ئێم ــە پێن خــودا ل

ڕاستودروســتی خــودا«. 

ــر نەچێــت، کــە  پۆڵــس داوامــان لێــدەکات کــە هێــزی پشــت پەیامــی مەســیحامن لەبی

ئەویــش خــودی مەســیحە. پێــامن گوتــراوە کــە بەرپرســیاریەتی ئێمــە ئەوەیــە ببینــە نوێنەری 

شانشــینی خــودا. ئێمــە باڵوێــزی عیســای مەســیحین. داوامــان لێکــراوە کــە خەڵکــی جیــاواز 

ــن؛ دەبێــت  ــە کەســانی دیکــە نەکەی ــە چــاو ل ــە شــێوەی دنیایــی و مرۆڤان ــە، ب ــن؛ وات ببینی

بیانناســین و خۆشــامن بوێــن، وە لــەوە تێبگەیــن کــە ئــەوان گوناهبــارن و پێویســتیان بەوەیــە 

لەگــەڵ خــودا ئاشــت ببنــەوە. 

پێویســتە بــە دروســتی لــە پەیامەکــە تێبگەیــن. وەکــو دەزانیــن باڵوێــزەکان دەســەاڵتی 

گۆڕینــی پەیامیــان نییــە؛ کاری ئــەوان ئەوەیــە کــە پەیامــەکان وەکــو خۆیــان و بــە دروســتی 

ــاد  ــی مەســیح زی ــۆ پەیام ــچ وشــەیەک ب ــت هی ــان شــێوە نابێ ــە هەم ــن. ئێمــەش ب بگەیەن

و کــەم بکەیــن. دەبێــت بــە دروســتی پەیامەکــە بگەیەنیــن بــۆ ئــەوەی گوناهبــاران 

ــە  ــەوەی ک ــە، ئ ــە دروســتکەری گەردوون ــەوە، ک ــرۆز ئاشــت ببن ــەڵ خــودای پی ــن لەگ بتوان

خاوەنــی ئێمــە و هەمــوو ئــەو شــتانەیە کــە لــە دەوروبەرمانــە. ســەرەڕای ئــەو ڕاســتییەی 

کــە گوناهەکەمــان لەبــەردەم خــودا خراپــە، ڕێگایەکــی بــۆ ڕزگاریــی مرۆڤــەکان دەســتەبەر 
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ــە جێگــەی  ــوو و ل ــاه ب ــە بێگون ــەو کەســەی ک ــی خســتە ســەر ئ ــک گوناهەکامنان ــرد کاتێ ک

ئێمــە لەســەر خــاچ ســزای خــودای چێــژت. خــودا ئەمــەی کــرد بــۆ ئــەوەی بەهــۆی یەکبــوون 

لەگــەڵ مەســیح ببینــە ڕاستودروســتیی خــودا. ئێمــە لەگــەڵ خــودا ئاشــت دەبینــەوە ئەگــەر 

بــاوەڕ بــە مەســیح بهێنیــن و تۆبــە بکەیــن و بــە بــاوەڕەوە بــەرەو ڕووی بڕۆیــن. ئەمــە ئــەو 

ــۆ ئــەوەی بــاڵوی بکەینــەوە.  ــە کــە پێــامن دراوە ب پەیامەی

دەبێــت پەیامەکــە وەکــو خــۆی بگەیەنیــن بەبــێ لەبەرچاوگرتنــی ئــەو کێشــە و گرفتانەی 

ــن، وە  ــی بکەی ــتە خەرج ــە پێویس ــەی ک ــەو وزە و ئێنێرژیی ــەوە، ئ ــان دەبێت ــە ڕووبەڕووم ک

ــام  ــە پەی ــە ک ــزەکان ئەوەی ــن. کاری باڵوێ ــی بکەی ــت قبوڵ ــە دەبێ ــەرمەزارییەی ک ــەو ش ئ

ــە وا  ــەوە«. لەوانەی ــن: »لەگــەڵ خــودا ئاشــت ببن ــن و دەڵێی ــە هــاوار دەکەی ــن. بۆی بگەیەن

هەســت نەکەیــن کــە نوێنــەری شانشــینی خودایــن، بــەاڵم لــە ڕاســتیدا نوێنــەری شانشــینی 

خودایــن. ئێمــە لــە قەڵەمــڕەوی ڕۆحیــدا بــەم جــۆرە دەبیرێیــن؛ بەڕاســتی ئەمــە ڕاســتییەکی 

سەرســامکەرە. 

بێگومــان دەتوانیــن باڵوێزێکــی بــاش یــان خــراپ بین. ئەگــەر تۆ ئــەم کتێبــە دەخوێنیتەوە، 

ــد  ــای چەن ــەوە تەماش ــا پێک ــە ب ــت، کەوات ــاش بگێڕی ــی ب ــت ڕۆڵێک ــە دەتەوێ ــە ک ــم وای پێ

ڕێگایــەک بکەیــن بــۆ ئــەوەی باشــرت بیــن لــەو کارەی کــە بانــگ کراویــن بــۆی. 

باڵوێزەکان و ڕێگاکانیان: بیرکردنەوە لە ڕێگەی گفتوگۆکانەوە

  نامەیەکــم بەدەســت گەیشــت کــە زۆر کاری تێکــردم. کاتێــک دەیخوێنیتــەوە، بیــر لــەوە 

بکــەوە چ کاردانەوەیەکــت دەبوو:

مایکی ئازیز،

ماوەیەکــە نوێــژ بــۆ »کاندیــس« دەکــەم بــۆ ئــەوەی خــودا دەرفەتــم پــێ بــدات مزگێنــی 

پــێ بــدەم. بــا هەندێــک باســی پێشــینەی کاندیســت بــۆ بکــەم: ئــەو لــە خێزانێکــی کاتۆلیــک 

گــەورە بــووە، بــەاڵم ئێســتا ناچێتــە کڵێســا. هاوڕەگەزخــوازە و چــوار منداڵــی هەیــە. 

ــاگای لێیــان  منداڵەکانــی هــی هاوســەرەکەیەتی بــەاڵم زۆرتــر ئــەم چاودێرییــان دەکات و ئ

دەبێــت. دایکــی کاندیــس شــێرپەنجەی هەیــە و هــەزاران کیلۆمەتــر لــەم دوورە. بیســت و 

پێنــج ســاڵە کاندیــس دەناســم و ئــەوە دوو ساڵیشــە کاری بــۆ دەکــەم. ئــەو دەزانێــت کــە مــن 



88

باوەڕێکــی پتــەوم هەیــە و بــە گشــتی ڕێزێکــی زۆرم لــێ دەگرێــت. داوام لــێ کــرد نوێــژی بــۆ 

بکــەم و ئەویــش قبوڵــی کــرد، وە لــە ڕووی مادییــەوە هاوکاریــم دەکات بــۆ ئــەوەی بچــم و 

گەشــتێکی مزگێنیــدان ئەنجــام بــدەم. 

ــی  ــەردانی دایک ــە س ــردم ک ــۆ دەک ــەوەی ب ــی ئ ــک باس ــش کاتێ ــک لەمەوپێ ــد ڕۆژێ چەن

کــردووە، دەســتی کــرد بــە گریــان. هەرگیــز لــە کاتــی گریانــدا نەمبینیبــوو. کاتێــک ڕووبــەڕووی 

ــۆ  ــەم ب ــۆ بک ــیحی ب ــی مەس ــی مزگێنی ــۆن باس ــە چ ــردەوە ک ــەوە دەک ــرم ل ــتبووم، بی دانیش

ــو باســی بەهــا  ــەک بدۆزمــەوە تاک ــە خەمەکــەی کــەم بکەمــەوە و ڕێگای ــک ل ــەوەی هەندێ ئ

ــە.  ــۆزێکم نیی ــت و س ــچ هەس ــە هی ــەوم ک ــەوەک وا دەربک ــەم، ن ــۆ بک ــی ب هەتاهەتاییەکان

ــم دا کــە  ــا هەوڵ ــاس نەکــرد. تەنه ــی ب ــۆم لەســەر بەهــای جاویدان ــدا شــتێکی ئەوت ــە کۆتایی ل

هەندێــک ئاســوودەی بکــەم بــۆ ئــەوەی بتوانێــت لەبــەردەم مــن بگریێــت و دووپاتــی بکەمەوە 

ــم.  ــی باشــرت ب ــە دەمتوان ــم وای ــێ دەکــەم. پێ ــە بارودۆخەکــەی تێدەگــەم و درکــی پ ــە ل ک

پاشــان کاتێــک بیــرم لــەو حاڵەتــە کــردەوە، خۆزگــە شــتێکی وەکــو ئەمــەم پــێ بگوتبــا: 

»ئــەم ئــازارەی کــە ئێســتادا دەیچێژیــت لــە جیهانێکــی وێــران و پــڕ لــە گونــاه و نەخۆشــیدا 

شــتێکی ئاســاییە. جیهــان وێــران بــووە و کاتێــک خــودا هەمــوو شــتێک لەگــەڵ خــۆی ئاشــت 

دەکاتــەوە، جیهــان گۆڕانــکاری بەســەر دێــت«. پێــم وایــە دوودڵ بــووم لــە گوتنــی شــتێکی 

ئەوهــا، چونکــە نەمدەویســت ئەویــش وەکــو زۆربــەی کەســانی دیکــە پێــی وا بێــت کــە بــۆ 

ــم  ــوا هــەر پێ ــا دەب ــکات. ئای ــچ شــتێک ب ــاکات هی ئاشــتبوونەوە لەگــەڵ خــودا پێویســت ن

گوتبــا؟ دەبــوا شــتێکی دیکــەم بگوتبــا؟ 

لەگەڵ ڕێزم،

   کیم

ئەوانە پرسیارگەلێکی سەخن. من بەم جۆرە وەاڵمم دایەوە:

کیمی ئازیز،

ــە الت  ــوودەیی ل ــە ئاس ــت ب ــێک بکەی ــە کەس ــە وا ل ــەوەی ک ــتێک، ئ ــوو ش ــش هەم پێ

بگریێــت، بەڕاســتی شــتێكی گەورەیــە، بــەاڵم دەزانــم چ هەســتێکت هەیــە، ئــەو هەســتەیە 

کــە دەزانیــن ئێمــە شــتێکی زۆر بەهادارمــان هەیــە و ئەگــەر تەنهــا مبانتوانیبــا ئــەو هێــزی 
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بەرامبەرەکەمــان بگەیەنیــن و هەمــوو دیوارەکانــی چــواردەوری دڵــی  بــە  دڵنەواییــە 

بڕوخێنیــن، ئــەوا زۆر بــاش دەبــوو، چونکــە ئــەو کاتــە ئــەو کەســەیان دەناســی کــە ڕۆژێــک 

ــن  ــە دەزانی ــە ک ــە لەوەدای ــات. وە دڵتەنگییەک ــان الدەب ــک و دڵتەنگییەکامن ــوو فرمێس هەم

ئــەو کەســانە زۆر لــە ڕاســتییەوە نزیکــن – »ڕاســتییەکە لەنێــو دڵامندایــە و منیــش ڕێــک لــە 

ــن.  ــن بیبین ــەاڵم بەداخــەوە ناتوان تەنیشــتت دانیشــتووم« – ب

ــە  ــم ک ــم بڵێ ــەوا دەتوان ــم، ئ ــس بدوێ ــەی کاندی ــەر بابەتەک ــر لەس ــەر زیات ــەاڵم ئەگ ب

لەوانەیــە خــودا لــە ڕێگــەی شــایەتیدانی تــۆوە ئــەو ســنوورانە لــە دڵیــدا الدەبــات کــە لە دژی 

مەســیح دانــراون. بێگومــان مــن نازانــم کــە ڕۆحــی پیــرۆز چ کارێــک دەکات، بــەاڵم لەوانەیــە 

دڵدانــەوەی ئــەو باشــرتین شــت بووبێــت کــە لــەو کاتــەدا توانیبێتــت ئەنجامــی بدەیــت. 

ئــەوەی کــە ئێســتا لــە مێشــکی مندایــە ئەوەیــە کــە تــۆ بــەردەوام بیــت لــە قســەکردن 

لەگەڵیــدا. ئایــا دەتوانیــت لەگــەڵ کاندیــس قــاوە یــان نانێــک بخــۆن و هەندێــک گفتوگــۆ 

بکــەن؟ مــن بــم لــە جێگــەی تــۆ شــتێکی لــەم جــۆرەی پــێ دەڵێــم: »حــەز دەکــەم لــە کاتــی 

خواردنــەوەی قــاوەدا گفتوگۆیەکــی ڕۆحیــت لەگەڵــدا بکــەم؛ ئایــا ئــەوەت بــەالوە ئاســاییە؟« 

بەپێــی ئەزموونــی مــن، کاتێــک خەڵکــی لــەوە دڵنیــا دەکەینــەوە کــە دەکرێــت بــاوەڕ ببێتــە 

مایــەی دڵڕەنجانیــان، بــە گشــتی کــراوە دەبــن بــۆ گفتوگــۆ. 

لــە کاتــی قــاوە خوارنــەوە یــان نــان خواردنــدا، ئــەو شــتە دەڵێــم کــە تــۆ گوتــت و زۆرم 

ــاه  ــە گون ــڕ ل ــران و پ ــە جیهانێکــی وێ ــازارەی کــە ئێســتا دەیچێژیــت ل ــەم ئ ــوو: »ئ ــەدڵ ب ب

ــی،  ــێ بڵێ ــەوەی پ ــە ئ ــت دەدەم ک ــەوە هان ــە دڵنیایی ــاییە«. ب ــتێکی ئاس ــیدا ش و نەخۆش

بــەاڵم پاشــان، جارێكــی دیکــە داوای ڕوخســەتی لــێ بکــە کــە دەتەوێــت پێــی بڵێــی خــودا 

ــت  ــا دەکرێ ــس، ئای ــەوە: کاندی ــت دەکات ــۆی ئاش ــەڵ خ ــار لەگ ــران و گوناهب ــی وێ جیهانێک

پێــت بڵێــم کــە چــۆن خودایەکــی پــڕ لــە خۆشەویســتی لــە جیهانێکــی وێــران لەگــەڵ خــۆی 

ــردم، وە  ــکەکانت کاری تێک ــتی فرمێس ــس، بەڕاس ــێ: »کاندی ــان بڵ ــەوە؟« پاش ــت دەکات ئاش

کاتێــک بیــرم کــردەوە، بــە پێویســتم زانــی کــە ئــاگادارت بکەمــەوە لــەوەی کــە پەیوەســت 

بــە بارودۆخــی تــۆ نەمتوانــی هیــچ شــتێک لــە پەیامــی مەســیح گرنگــرت پەیــدا بکــەم«. یــان 

ــەزار  ــە دوو ه ــەاڵم ل ــێ، ب ــەی چەلەحان ــە مای ــی دەبێت ــی ئایین ــم، بابەت ــێ: »دەزان ــی بڵ پێ

ســاڵی ڕابــردوودا، خەڵکــی پەیامــی مەســیحیان بــە کلیلــی تێگەیشــتنی ژیــان و مــردن زانیــوە، 

بۆیــە حــەز دەکــەم لــەم بــارەوە قســە بکەیــن«. یاخــود دەتوانیــت پێــی بڵێــی: »کاندیــس، 
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ــە  ــەی ک ــەو خودای ــە ئ ــە، وات ــە خــودای ســەر خــاچ هەی ــاوەڕم ب ــن ب ــە م ــت ک ــۆ دەزانی ت

ــە،  ــە حاڵەتــی تــۆوە هەی ــە پەیوەنــدی ب ــە ڕادەیــەک ئــەم بابەت ــاو ئێمــەدا مــرد. وە ب لەپێن

کــە حــەز دەکــەم باســی عیســات بــۆ بکــەم«. دەتوانیــت شــتێکی لــەم چەشــنەی پــێ بڵێــی، 

یاخــود تێکەڵــی هەرســێ منوونەکــە. تــۆ باشــرت دەزانیــت کــە لــەو کاتــەدا چــی بڵێیــت، بــەاڵم 

ئامانجەکــە ئەوەیــە کــە بــە دروســتی مزگێنــی پــێ بدەیــت، کــە پــڕە لــە بەهــا و بایەخــی 

هەتاهەتایــی و یارمەتــی دەدات درک بــە گرنگرتیــن پێویســتی بــکات، ئەویــش ئەوەیــە کــە 

تۆبــە بــکات و بــاوەڕ بهێنێــت. 

لــە الیەکــەوە، حــەزم دەکــرد دایکــی گوێــی لــە پەیامێکــی ڕوونــی ئینجیــل بووایــە، ئەگەر 

ــە ســەرووی ئــەو شــتەوە دەڕوانــم کــە تــۆ پێــت گوتــم.  پێشــرت نەیبیســتبێت، بــەاڵم مــن ل

دەڵێــم، قســە قســە دێنێــت، خــراپ نابێــت ئەگــەر کتێبەکــەی »ســام ئاڵبێــری« بخوێنیتــەوە 

بــە نــاوی »ئایــا خــودا دژە ڕەگەزخــوازە؟«

برات،
ماک

ئــەم گۆڕینــەوەی نامانــە، هەندێــک بنەمــای ســەرەکی ئاشــکرا دەکات کــە کاتێــک 

لەبــارەی بــاوەڕەوە لەگــەڵ کەســانی دیکــەدا قســە دەکــەم، پێشــتیان پــێ دەبەســتم. ئەمانــە 

ــەن: ــەو بنەمایان ــک ل هەندێ

لــە کاتــی مزگێنیدانــدا، پشــوودرێژ بــە. ســەرنجم داوە کــە لــە کاتــی مزگێنیدانــدا 	•

ــەدا بچــم. دەکرێــت  دەترســم، چونکــە دەکرێــت بــە چەندیــن هــۆکار بــە هەڵ

پەیامەکــە بگــۆڕم. دەکرێــت ئــەو کاتــەی کــە دەبێــت قســە بکــەم، بێدەنــگ بــم. 

دەکرێــت شــتگەلێک بڵێــم کــە پاشــان گێالنــە بێتــە پێــش چــاوم. بــەاڵم گرنگــە 

کــە بزانیــت تەنانــەت هەڵەکانــت وات لێدەکــەن ببیتــە باڵوێزێکــی باشــرت.

لە شوێنی خۆیان سەردانی خەڵکی بکە. 	•

بــەدوای دەرفەتــدا بگــەڕێ. لێــرەدا بەڕاســتی کەلتــوری مزگێنیــدان هاوکاریــامن 	•

دەکات. کاتێــک ئەندامانــی کڵێســا باســی ئــەو دەرفەتانــە دەکــەن کــە لــە 

دەورەبەریانــدا دیویانــە، لەوانەیــە ئەندامانــی دیکــە دەرفەتــی بەشــداریکردنی 

ــەوە.  بدۆزن
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کەســێکی پــڕ لــە بەزەیــی و خاوەنــی دڵێکــی نەرمونیــان بــە بەرامبــەر کەســانی 	•

دیکــە. بیــرت نەچێــت کــە تــۆ کەســێكی گوناهباریــت. بێفیــزی دەبێتــە مایــەی 

ســتایش و بەرزڕاگرتنــی مزگێنیــی مەســیح.

ــەوە 	• ــە. ئ ــان لەالی ــی ژیامن ــیارە گرنگەکان ــی پرس ــە وەاڵم ــە ئێم ــت ک ــرت بێ بی

ــنوورە  ــان س ــتییەکانی ژی ــک ڕاس ــیت. کاتێ ــت بیبەخش ــۆ دەتوانی ــە ت ــتێکە ک ش

دەســتکردەکانی دەبڕێــت کــە بوونەتــە هــۆی دوورخســتنەوەی خەڵــک لــە 

خــودا، لــەو کاتــەدا دەتوانیــت ڕووناکــی مزگێنــی بدرەوشــێنیتەوە. ڕووناکییەکــە 

ــارەوە.  ــتدا مەش ــر تەش لەژێ

 تیشــک بخــەرە ســەر ئاشــتبوونەوەی خەڵکــی لەگــەڵ خــودا، نــەک ڕەوشــت و 	•

ئــاکار.

ــە وا 	• ــژە. ئەم ــەکانت دابڕێ ــۆ قس ــالن ب ــە. پ ــە بک ــەوە قس ــج و بەرنام ــە ئامان ب

ــەوە  ــەو هۆی ــت و ب ــۆ بڵێی ــەک شــتی نام ــت، ن دەکات شــتی ســوودبەخش بڵێی

ــت.  ــەت بڕەنجێنی ــی بەرامبەرەک دڵ

ــەو 	• ــت. ئ ــە نایزانی ــێ ک ــەوەدا بن ــش ب ــت و دانی ــە دەیزانی ــێ ک ــەوەدا بن دان ب

دەســتەواژەیەی کــە »کیــم« بەکاریهێنــا »جیهانێکــی پــڕ لــە گونــاه و نەخــۆش«، 

ــاش  ــاوەڕداران ب ــن. ب ــدا دەیبینی ــە دەوروبەرمان ــە ل ــتییەی ک ــەو ڕاس ــە ب داننان

ــۆم  ــووە. هەروەهــا ب ــن چــۆن وای لێهات ــەن، چونکــە دەزان ــە تێدەگ ــەم جیهان ل

دەرکەوتــووە کــە بــاش دەبێــت ئەگــەر دان بــەوەدا بنێــی کــە هەمیشــە نازانیــت 

ــکات.  ــە دەی ــەو جــۆرە هەڵســوکەوت دەکات ک بۆچــی خــودا ب

بــاش دەبێــت ئەگــەر پێشــوەخت بەرامبەرەکــەت ئــاگادار بکەیتــەوە لــەوەی کــە 	•

دەتەوێــت باســی پەیامــی مەســیحی بــۆ بکەیــت. 

پرسیاری زۆر بکە و هاوکات گوێگرێکی باش بە. 	•

ئەگــەر باســی کێشــەیەکی دیاریکــراوی کەســێک دەکەیــت، ئــەوا زۆر بــاش 	•

دەبێــت کــە بــە مەبەســتی شــارەزابوونی باشــرتت لەگــەڵ ئــەو بارودۆخــە، 

ــەو  ــە شــارەزای ئ ــت ک ــەڵ کەســێک قســە بکەی ــان لەگ ــەوە ی ــک بخوێنیت کتێبێ

کێشــەیەیە. 
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باڵوێزەکان دەبێت بوێر و ڕوون بن

ئەگــەر لەبــەر مزگێنیــدان بخرابامــە زیندانــەوە، ئــەوا داوام لــە هاوڕێکانــم دەکــرد 

ــدا  ــە زیندان ــس ل ــەر پۆڵ ــدان بێمــە دەرەوە. ئەگ ــە زین ــەوەی ل ــۆ ئ ــۆ بکــەن ب ــژم ب ــە نوێ ک

داوای کــرد کــە نوێــژی بــۆ بکــەن بــۆ ئــەوەی بوێــر و ڕوون بێــت لەگــەڵ پەیامــی مزگێنیــدا 

)ئەفەســۆس 6: ١9؛ کۆلۆســی ٤: 3- ٤(. 

پێــم وایــە بوێریــی گرنگرتیــن پێکهاتــەی مزگێنیدانــە، النــی کــەم لــە ئەمریــکا. ئێــرە ئــەو 

شــوێنەیە کــە دەتوانیــن لــەو خوشــک و برایانەمانــەوە فێــر بیــن کــە لــەو ناوچانــەدا ژیــاون 

کــە هیــچ ئازادییەکــی ئایینــی تێــدا نەبــووە. 

یەکــەم جــار لــە دوبــەی کەســێکی ئێرانیــم ناســی بــە نــاوی »فەرشــید« کــە بەشــداری لــە 

خزمەتــی قوتابییانــی ئێمــەدا کــرد. پێکــەوە دانیشــتبووین کاتێــک »نیســین« دەســتی کــرد بــە 

قســەکردن. نزیکــەی ســی قوتابییــەک لــە ژوورەکــەدا بــوون. کاتێــک نیســین قســەی دەکــرد، 

هەســتم کــرد کــە فەرشــید ئاســوودە نییــە. ئینجــا ســەری لــە مــن نزیــک کــردەوە و گوتــی: 

»مــاک، ئــەو کــوڕە وتاربێژێکــی زۆر باشــە، بــەاڵم کــەی دەچێتــە ســەر مزگێنیــی مەســیح؟«

ــت  ــەو دەیویس ــوو. ئ ــوودە نەب ــید ئاس ــی فەرش ــە بۆچ ــەوت ک ــۆم دەرک ــدا ب ــە کۆتایی ل

ــە،  ــەران مەب ــوت: »نیگ ــم گ ــش پێ ــت. منی ــەکان بدرێ ــە قوتابیی ــی ب ــی مزگێنی ــە ڕوون ــە ب ک

براکــەم. هەرگیــز نەمدیــوە نیســین پەیامــی ژیــان پشــتگوێ بخــات؛ ئێســتا باســی دەکات«. 

ــەو  ــردووە. ل ــی ڕزگار ک ــیح گوناهباران ــە مەس ــد ک ــین ڕایگەیان ــرد: نیس ــی ک ــان باس بێگوم

ــە  ــووە ک ــۆی دەرکەوت ــی دەخــواردەوە. ب ــیدا پەنگ ــی فەرش ــە چاوەکان ــەدا، فرمێســک ل کات

ئەوانــەی لــە پێشــینەیەکەوە هاتــوون کــە زۆربــەی کەســەکان ڕقیــان لــە خاچــی مەســیحە، 

ــدەوێت.  ــیحیان خۆش ــر مەس زۆرت

ــوەڕۆم  ــی نی ــەورەدا نان ــی گ ــە کۆبوونەوەیەک ــا ل ــوری ئەفریق ــە باش ــوو، ل ــاڵی داهات س

لەگــەڵ فەرشــیدا خــوارد. پێــی گوتــم کــە بارودۆخــی ئێران بــەرەو خراپــی دەڕوات و هەســت 

دەکات کــە بــە زوویــی دەســتگیر دەکرێــت – تەنهــا لەبــەر ئــەوەی لــە کاتــی مزگێنیدانــدا 

ــاران. بەڕاســتی  ــۆ ت ــەوە ب ــەی بەجێهێشــت و گەڕای ــەو شــوێنە ئارام ــووە. ئ ــر و ڕوون ب بوێ

برایەکــی بوێــر و ئــازا بــوو. 

ــاری  ــوو دژی کۆم ــی ب ــەی ناپاک ــرا. تۆمەتەک ــەر ک ــید دەستبەس ــدا، فەرش ــە کریسمەس ل

ئیســالمیی ئێــران، لــە ڕاســتیدا تۆمەکــەی ئــەوە بــوو کــە شــایەتێکی دڵســۆزی مەســیح بــوو. 
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ــان بەجێهێشــت  ــی بەســەردا درا. ژن و دوو منداڵەکــەی ئێرانی شــەش ســاڵ حوکمــی زیندان

و ڕۆیشــن بــۆ تورکیــا و لــە کەمپێکــی پەنابەرانــدا نیشــتەجێ بــوون. فەرشــید لــە زیندانــی 

ــی  ــە هاوڕێکان ــووە دەرەوە و داوای ل ــی ناردب ــدا نامەیەک ــرا. لەوێ ــەر ک ئەڤیــن دەستبەس

کردبــوو کــە نوێــژی بــۆ بکــەن بــۆ ئــەوەی بوێرانــە و بــە ڕوونــی مزگێنــی بــدات، وە ئــەوەی 

کــە بــەردەوام بەهــۆی مەســیحەوە دڵخــۆش و شــاد بێــت. 

ــەاڵم  ــەوە. ب ــەم چەشــنە نابین ــی ل ــەڕووی کێشــە و چەڵەمەیەک ــە ڕووب ــە ئێم ــک ل زۆرێ

فەرشــید عیســا و ئینجیلــی خۆشدەویســت. ئەویــش وەکــو پۆڵــس هەمــوو شــتێک بــە زیــان 

دەزانێــت لەبــەر بــەرزی بەهــای ناســینی عیســای مەســیحی خــاوەن شــکۆ )فیلیپــی 3: 8(. 

ــەکانی  ــۆ کەس ــیحی ب ــی ڕزگاری مەس ــی پەیام ــی باس ــە ڕوون ــە و ب ــەردەوام بوێران ــەو ب ئ

دەوروبــەری دەکات. 

هیــوادارم ئــەم چیرۆکــەی فەرشــید ببێتــە مایــەی دڵخۆشــی و هاندانــت بــۆ ئــەوەی تــۆش 

لــە ئاســت خۆتــەوە بوێرانــە و بــە ڕوونــی مزگێنــی بدەیــت. کتێبــی پیــرۆز داوامــان لێــدەکات 

ئەوانەمــان لەبیــر بێــت کــە بوێــر و دڵســۆز بــوون و شــوێن منوونەکانــی ئــەوان بکەویــن. 

ــەوە  ــۆ وەاڵمدان ــت و ب ــە هەبێ ــە پەیامەک ــان ب ــت باوەڕی ــزەکان دەبێ باڵوێ
ــەن ــە مەســیح بک ــە ب متامن

چــوار کــەس لــە ئێمــە لەبــەردەم بەشــی وەرگرتنــەوەی شــتومەک لــە فڕۆکەخانەیەکــی 

شــیکاگۆ وەســتابووین. بــە مەبەســتی کۆبوونــەوەی پەیوەســت بــە ئیــش و کارێكــی گرنــگ 

هاتبوویــن بــۆ شــیکاگۆ. لــە ڕاســتیدا کۆبوونەوەکــە پێشــوەخت و بــەر لــە گەشــتنی ئێمــە بــە 

هۆتێلەکــە دەســتی پێکردبــوو. کاتێــک چووینــە نێــو تەکســییەکەی ئیراهیمــەوە خەریکــی 

گفتوگــۆ بوویــن. 

کاتێــک قســەمان لەســەر سیاســەتی جێبەجێــکاری دەکــرد، ئیراهیــم ڕووی لــە مــن کــرد 

ــە  ــم دا ل ــرد و هەوڵ ــایەکیم ک ــە!« تەماش ــە زۆر خۆش ــەم جیهان ــی ئ ــم: »دەزان ــی گوت و پێ

ــەم.  ــتەکەی تێبگ مەبەس

ئینجــا بــە جۆرێــک ئامــاژەی بــۆ ناوشــاری شــیکاگۆ کــرد کــە ئۆتۆمبلێلەکــە لەســەر هێڵــی 

ــە  ــن گێالن ــردووە. م ــووە شــتەی دروســت ک ــەم هەم ــاڵ ئ ــی: »ئەڵ ــدا، پاشــان گوت خــۆی الی

ســەرێکم تــەکان دا و خۆزگــەم دەخواســت کــە لــە پشــتەوە دانیشــتبام. 
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»بــەاڵم ئــەوەی کــە زۆر سەرنجڕاکێشــە دەربــارەی ئەڵــاڵ ئەوەیــە کــە هەمــوو کارەکانــی 

ئێمــە تۆمــار دەکات«. 

منیــش پێــم گــوت: »وایــە، هــاوڕام. هەوڵــم دا لــە حــاڵ و هــەوای بەڕێوەبەربــوون بێمــە 

دەرەوە، ئینجــا گوتــم: »مــن بــاوەڕداری مەســیحم، وە منیــش بــاوەڕم وایــە کــە خــودا هەمــوو 

شــتێک تۆمــار دەکات«. 

ئینجــا گوتــی: »دەزانــی جیــاوازی مــن و تــۆ چییــە؟« هەســتم کــرد کــە ئەمــە پرســیارێکی 

ڕاســتەقینە نییــە. 

ــەرە«.  ــەو پێغەمب ــە ئ ــە ک ــاوەڕم وای ــن ب ــە، وە م ــا خودای ــە عیس ــە ک ــاوەڕت وای ــۆ ب »ت

ــرد.  ــەی دەک ــالمی قس ــی ئیس ــو مزگێنیدەرێک ــە وەک ــم بوێران ئیراهی

»وایــە ئــەوەش ڕاســتە.« ئینجــا ئەمــە بــووە هــۆی هاندانــی ئیراهیــم و دەســتامن کــرد 

بــە گفتوگۆیەکــی یەزدانناســی کــە هەتــا نزیــک هۆتێلەکــە بــەردەوام بــوو. 

بــەاڵم کــە گەیشــتینە هۆتێلەکــە، ئیراهیــم بێدەنــگ بــوو، چونکــە خەریکــی پڕکردنــەوەی 

فۆڕمــی کارتــی بانکــی بــووم. ئینجــا لــە کۆتاییــدا دەرفەتــی ئــەوەم بــۆ ڕەخســا کــە قســە بکــەم. 

»شــتێک دەزانــی ئیراهیــم؟ هــاوڕام لەســەر ئــەوەی کــە موســڵامنان و مەســیحییەکان باوەڕیــان 

ــە  ــاه ب ــە گون ــان وای ــڵامنان پێی ــەاڵم موس ــن، ب ــار دەکرێ ــان تۆم ــە گوناهەکانی ــە ک ــەوە هەی ب

کاری بــاش کــەم دەبێتــەوە، لــە کاتێکــدا ئێمــەی مەســیحی پێــامن وایــە کــە عیســا لــە ڕێگــەی 

بــاوەڕەوە لــە گوناهەکامنــان خــۆش دەبێــت. بــە ڕای مــن ئــەوە گەورەتریــن جیاوازیــی نێوامنانــە. 

ــە دژی کارە باشــەکامنان  ــان ل ــەو گوناهەکامن ــن عیســام خۆشــدەوێت: ئ ــە م ــە ک ــەر ئەمەی لەب

بەکارناهێنێــت؛ ئــەو لــە گوناهەکامنــان خــۆش دەبێــت چونکــە باجەکــەی داوە«. 

ئیراهیــم تەماشــایەکی ســەقفی ئۆتۆمبێلەکــەی کــرد و گوتــی: »هممــم«. ئینجــا یارمەتــی 

ــردەوە ئاخــۆ  ــەوە دەک ــرم ل ــە ڕۆیشــت، بی ــک ک ــم بهێنمــە خــوارەوە. کاتێ ــە جانتاکان دام ک

ــاکاو،  ــە ن ــا؟ ل ــێ گوتب ــرم پ ــتی زۆرت ــوا ش ــا دەب ــە. ئای ــان ن ــتووە ی ــەکەم تێگەیش ــە قس ل

ئۆتۆمبێلەکــەی ڕاگــرت و ســووڕایەوە و بــەرەو الی ئێمــە هاتــەوە. لــە دڵــی خۆمــەوە گوتــم: 

ــیارم  ــیحەوە پرس ــارەی مەس ــتا لەب ــام ئێس ــردووە. دڵنی ــان ک ــەکانم کاری خۆی ــارە قس »وا دی

لــێ دەکات، یــان لەبــارەی لێخۆشــبوونەوە«. ئامــادەی ئــەوە بــووم کــە ئــەم کەســە بــەرەو 

مەســیح ببــەم. 
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ــم  ــدا بەجێهێشــتبوو. ئیراهی ــو ئۆتۆمبێلەکەی ــەم لەنێ ــا فۆڕمەک ــن تەنه ــر، م ــەاڵم نەخێ ب

ــتگۆ  ــاش و ڕاس ــڵامنێکی ب ــەو موس ــە ئ ــم ک ــەوە. دڵخۆش ــەی پێدام ــەوە فۆڕمەک ــە بزەیەک ب

بــوو. بــەاڵم کاتێــک بــۆ دووەم جــار تەماشــام کــرد، دیســان هەســتم بــە شکســتخواردن کــرد، 

چونکــە بەپێــی پێویســت مزگێنیــم پــێ نــەدا. خۆزگــە شــتی زیاتــرم لەبــارەی ئینجیلــەوە پــێ 

گوتبــا، یــان بــە  شــێوەیەکی باشــرت پێــم گوتبــا. 

ــوا بیڵێــم  ــان دەب بــەاڵم کاتێــک کــە بیــرم لــێ کــردەوە، ئــەوەی کــە دەمتوانــی بیڵێــم ی

کێشــەکە نییــە. ئــەوەی کــە گوتــم ڕاســت بــوو، وە بــاوەڕ و متامنــەم وایــە کــە خــودا ئــەوە 

ــدەوێت و  ــی خۆش ــودا من ــش. خ ــۆ منی ــو ب ــم، بەڵک ــۆ ئیراهی ــا ب ــەک تەنه ــت، ن بەکاردێنێ

ــە ســەیر و  ــان شکســت و هەوڵ ــم، ی ــەو گوناهەکان ــم داوە. ئ ــە مزگێنی ــەوەی ک دڵخۆشــە ب

ــەرەو  ــم ب ــە ئیراهی ــدات ک ــار ب ــەر بڕی ــت. وە ئەگ ــە دژی خــۆم بەکارناهێنێ ســەمەرەکانم ل

بــاوەڕ بهێنێــت، هۆکارەکــەی ئــەو شــتانە نابێــت کــە مــن پێــم گــوت، بەڵکــو تەنهــا بەهــۆی 

ــت.  ــەوە دەبێ ــی خۆی نیعمەت

ــەم،  ــش و کارەک ــەوەی ئی ــەوە کۆبوون ــکم بخەم ــم مێش ــا توانی ــد هەت ــی خایان  ماوەیەک

ــی  ــووم. دەوڵەمەندی ــۆش ب ــودا زۆر دڵخ ــتیی خ ــبوون و خۆشەویس ــۆی لێخۆش ــە بەه چونک

مەســیح لــە ژیامنــدا زۆرتــر لــە ڕاســتیی دەچــوو، چونکــە باســی باوەڕەکــەم کردبــوو. نازانــم 

ئاخــۆ قســەکردن لەگــەڵ ئیراهیــم بووەتــە هــۆی گۆڕینــی یــان نــە، بــەاڵم وەبیــری هێنامــەوە 

کــە ئــەم بابەتــە هەمــووی پەیوەنــدی بــە یــەک شــتەوە هەیــە: ژیــان لەگەڵ مەســیحدا باشــرتە 

لــە کۆبوونەوەیەکــی پالندانــان. وە نیعمەتــی خــودای لــە ژیانــی خۆمــدا بەبیــر هێنایــەوە. ئایــا 

پێــش ئــەوەی کــە بــە ئیراهیــم بڵێــم دەمزانــی کــە خــودا لێــم خۆشــبووە؟ بێگومــان. بــەاڵم 

باســکردنی نیعمــەت بــۆ کەســێک کــە بەڕاســتی بــاوەڕی بــە ڕاستودروســتی هەیــە لــە ڕێگــەی 

کار و کــردەوەوە، وای کــرد ئــەو نیعمەتــە زیاتــر لــە دڵمــدا ڕۆ بچێــت. ئەمــە شــتێک نییــە کــە 

تەنهــا لــە ڕێگــەی بیــر و هزرمــەوە درکــی پــێ بکــەم. نوێــژ دەکــەم و لــە یــەزدان دەپاڕێمــەوە 

کــە ڕۆژێــک ئیراهیــم هەمــان ئــەم ئومیــد و خۆشــییەی بــۆ دەربکەوێــت. 

بــاش دەبێــت کــە لەبیرمــان بێــت ڕزگاری کاری رۆحــی پیــرۆزە. ئێمــە هــەوڵ دەدەیــن 

زیــرەک و بوێــر و ڕوون بیــن کاتێــک مزگێنــی دەدەیــن، بــەاڵم خــودا دەرەنجامــەکان دێنێتــە 

کایــەوە. بــەم هۆیــەوە دەتوانیــن ئــارام بگریــن و بحەســێینەوە. 
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نابێت باڵوێزەکان بێ ئومێد بن

پۆڵــس لــە )دووەم کۆرنســۆس ٤: ١(دا دەڵێــت: »لەبــەر ئــەوەی بەهــۆی بەزەیــی خــوداوە 

ئــەم خزمەتەمــان هەیــە، بــێ هیــوا نابیــن«. دەبێــت ئــەم ئایەتــە بەبیــر خۆمــان بهێنینــەوە 

ــن مزگێنیدانەکامنــان  ــە وا هەســت دەکەی ــدەکات ک ــان تێ ــەوە ڕووم ــک وەسوەســەی ئ کاتێ

ســوودی نییــە. 

ــێک  ــە کەس ــاوم ب ــیناتی« چ ــەی »سینس ــە فڕۆکەخان ــتەکامناندا ل ــە گەش ــک ل ــە یەکێ ل

کــەوت بــە نــاوی »کرێــگ«. ئــەو ســەردانی کڵێســاکەمانی دەکــرد. ئــەو خــۆی وەکــو بێبــاوەڕ 

ناســاندبوو کــە حــەز دەکات لێکۆڵینــەوە لــە بــاوەڕی مەســیحییەت بــکات. بــەاڵم ئەوەنــدەی 

کــە مــن ســەرنجم دابــوو ئــەو زۆرتــر حــەزی لــە کۆمەڵــەی بــاوەڕداران بــوون نــەک بــاوەڕی 

ــە  ــرد ک ــە داوام لێک ــوو، بۆی ــایی دەچ ــی نائاس ــە ڕێکەوتێک ــگ ل ــی کرێ ــیحییەت. بینین مەس

پێکــەوە دابنیشــین و قاوەیــەک بخۆینــەوە. 

ــی  ــە کۆچ ــوو و زۆر نیی ــۆش کەوتب ــوو نەخ ــی زۆر ب ــی ماوەیەک ــە دایک ــم ک ــی گوت پێ

دوایــی کــردووە. ئەمــە ئــەو هەســتەمی پشڕاســت کــردەوە کــە بینینــی کرێــک ڕێکەوتێکــی 

نائاســاییە: خــودا لــە ژیانــی کرێگــدا دەســتی بــە کار کردبــوو، وە خــۆم ئامــادە کردبــوو کــە 

ــە دڵــی خۆمــەوە گوتــم: »کــێ دەزانێــت؟ لەوانەیــە  ــۆ بکــەم. ل باســی عیســای مەســیحی ب

نۆبــەی ئــەم بێــت«. 

ــەوە  ــی دایکیی ــۆی مردن ــۆم بەه ــی خ ــت. دڵتەنگ ــت بکرێ ــە دەبێ ــرد ک ــتانەم ک ــەو ش ئ

ڕاگەیانــد و لــە بارودۆخــی خۆیــم پرســی. کاتێــک گوێــم لــێ دەگــرت، نوێــژم کرد و وا هەســتم 

دەکــرد کــە کۆبوونەوەکەمــان هەمــوو نیشــانەیەکی خودایــی تێــدا دەبیرێــت. بــەاڵم کاتێــک 

ــە کــوێ گەیشــتووە، چــووە  ــارەی مەســیحییەتەوە ب ــەی لەب ــم پرســی ئاخــۆ لێکۆڵینەوەک لێ

حاڵەتــی بەرگرییــەوە. گفتوگۆیەکــی جــوان و باشــامن هەبــوو، بــەاڵم لــە ئاســتی ڕۆحییــەوە 

بــێ ســوود بــوو. 

ــووم  ــدوو بب ــم. مان ــش نیگەران ــە منی ــا ک ــەوەدا ن ــم ب ــی هێشــتم، دان ــە بەجێ ــک ک کاتێ

لــەوەی کــە بــە خەڵکــی مانــدوو بڵێــم پێویســتیان بــە گەنجینەیــە، بــەاڵم ئــەوان نەیانەوێت و 

ڕەتــی بکەنــەوە. مانــدوو بــووم لــەوەی کــە دەترســام ڕەت بکرێمــەوە. و لــە هەمــووی زیاتــر 

مانــدوو بــووم لــەوەی کــە وا هەســتم دەکــرد نابێــت ئــەو هەســتەم هەبێــت؛ هەســتێک کــە 

هەندێــک کات وای لێدەکــردم واز لــە مزگێنیــدان بهێنــم. 
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پێــش ئــەوەی کــە ئــەو ماندووبوونــە بــە تــەواوی دامبپۆشــێت، یەزدانــی مــەزن ئایەتێکــی 

ســیپارەی فیلیمۆنــی خســتە پێــش چــاوم کــە پێشــرت ســەرنجم نەدابــوو: »نوێــژ دەکــەم کــە 

بــاوەڕی هاوبەشــامن کاریگــەر بێــت لــە زانینــی هەمــوو چاکەیــەک کــە لــە پێناوی مەســیحدا 

بەشــداری دەکەیــن« )فیلیمــۆن 6(.  

پۆڵــس لێــرەدا زیاتــر لــە مزگێنیدانــی لــە مێشــکدایە. لەگــەڵ ئەوەشــدا نوێژەکــەی ئەوەیە 

کــە چاالکانــە مزگێنــی بدەیــن. بــەاڵم ســەرنجی ئــەوە بــدە کــە هۆکارەکــەی کاردانــەوە یــان 

کاریگەریــی ئێمــە نییــە. پۆڵــس باســی شــتێکی زۆر نــاوازە دەکات: مزگێنیــدان بــۆ ئێمــەش 

ســوودی هەیــە، بــۆ ئــەوەی بــە تــەواوی لــەو شــتە باشــانە تێبگەیــن کــە بەهــۆی مەســیحەوە 

هەمانــە. کتێبــی پیــرۆز پێــامن دەڵێــت کــە یەکێــک لــە هــۆکارە باشــەکانی مزگێنیــدان ئــەو 

ــاوەڕدار  ــی ب ــۆ تاک ــا ب ــە تەنه ــە ن ــە ئەم ــم وای ــدا ڕوودەدات. پێ ــە دەروومنان ــە ل ــتەیە ک ش

گرنگــە، بەڵکــو بــۆ کۆمەڵــەی باوەڕدارانیــش بایەخێکــی زۆری هەیــە. 

ــە  ــەو گۆڕانکاریی ــر ل ــە بی ــە ک ــدا ئەوەی ــە مزگێنیدان ــن ل ــی م ــە نیگەرانییەکان ــک ل یەکێ

ــەر  ــن لەس ــەرنجی م ــک س ــدات. کاتێ ــەدا ڕووب ــانی دیک ــە کەس ــت ل ــە دەبێ ــەوە ک دەکەم

ــم. بــەاڵم ئــەوەی  ــوا دەب ــادات، بــێ هی ــە و وا دەردەکەوێــت کــە هیــچ شــتێک ڕوون ئەوەی

کــە دەزانــم کاتێــک چاالکانــە مزگێنــی دەدەم، خــودا لــە دەروومنــدا کار دەکات، ئومێــدم پــێ 

دەبەخشــێت تەنانــەت کاتێــک هیــچ کەســێک کاردانەوەیەکــی ئەرێنــی بەرامبــەر هــەوڵ و 

ــادات.  ــم نیشــان ن زەحمەتەکان

لەڕاســتیدا مــن قەناعەتــی تــەواوم بــەوە هەیــە کــە مزگێنیــدان، بەبــێ لەبەرچاوگرتنــی 

کاردانــەوەی خەڵــک، کلیلــی تەندروســتی و ســەالمەتی تــاک و کۆمەڵــەی باوەڕدارانــە. بەڵــێ، 

بێگومــان دەمانەوێــت لــە شــایەتیدانم بــۆ مەســیح چــاالک بیــن. بەڵــێ، ڕاســتە زۆرێــک لــە 

ــە،  ــدان – باش ــە مزگێنی ــری ل ــەی ڕێگ ــە مای ــە دەبن ــەن ک ــە دەک ــیحییەکان کاری گێالن مەس

مــن کاری گێالنــەم کــردووە کــە بووەتــە مایــەی زیانگەیانــدن بــە مزگێنیــی مەســیح – بۆیــە 

دەبێــت هەنــگاو بنێیــن و ئــەو ڕێگرییانــە الببەیــن. ئەگــەر ئەگــەر مبانەوێــت لــە عیســا باشــرت 

تێبگەیــن، دەبێــت چاالکانــە مزگێنــی بدەیــن. 

ــە  ــە فڕۆکەخان ــە ل ــەوەی ک ــرد دوای ئ ــاکەمانی دەک ــەردانی کڵێس ــەردەوام س ــگ ب کرێ

قســەمان کــرد. بــۆ مــاوەی چەندیــن مانــگ ئامــادەی بینینــی چەندیــن شــایەتی مــەزن بــوو 

ــاری  ــن وت ــە چەندی ــی ل ــا گوێ ــوو، هەروەه ــەزدان ب ــاوی ی ــان شــکۆدارکردنی ن ــە ئامانجی ک
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ڕوونــی مزگێنیــدان گــرت، بــەاڵم هیــچ وەاڵم و کاردانەوەیەکــی ڕوومنــان لێــی نەبینــی. بــەاڵم 

ڕۆژێکیــان، لــەدوای ئــەوەی کــە لــە گەشــتێکی دورودرێــژ گەڕابوومــەوە، کرێــگ سەرســامی 

کــردم کاتێــک هەســتایەوە و گوتــی کــە چــۆن بــاوەڕ بــە مەســیح دەهێنێــت. دڵــم ڕاچڵەکــی 

کاتێــک بیســتم کــە چــۆن خــودا لــە ژیانــی کرێگــدا کاری کــردووە. 

دوای چەندیــن مانــگ کرێــگ پێــی گوتیــن کــە ئــەو شــایەتییانەی کــە پێشــرت گوێــی لــێ 

ــەوە  ــان ب ــی ئاماژەی ــە خەڵک ــەوەی ک ــردن. ئ ــای دەک ــا تەماش ــانۆ و درام ــو ش ــوو، وەک دەب

ــگ  ــۆ کرێ ــتوون، ب ــل تێگەیش ــە ئینجی ــاش ل ــووڵ و ب ــێوەیەکی ق ــە ش ــۆن ب ــە چ ــرد ک دەک

ــۆی  ــگ ب ــی کات، کرێ ــی تێپەڕبوون ــەاڵم بەپێ ــی دەچــوو. ب ــۆ و دەرەک ــە ئەزموونێکــی نام ل

ــەن.  ــان دەک ــی خۆی ــە باســی ژیان ــەم خەڵک ــە ئ ــەوت ک دەرک

ــەم  ــۆ دەک ــان ب ــی ئەوەت ــتاوم و باس ــوە ڕاوەس ــەردەم ئێ ــام، لەب ــی: »ئەوەت ــگ گوت کرێ

کــە چــۆن بــوو بــاوەڕم بــە عیســای مەســیح هێنــا؛ ئێســتا لــە مزگێنیــی مەســیح تێدەگــەم«. 

لەوانەیــە تەنهــا لــە خەیاڵــی منــدا وابووبێــت، بــەاڵم لــە دەنگیــدا چیــرت هەســتم بــە نیگەرانی 

نەدەکــرد. بــەالی منــەوە جیــاواز دەردەکــەوت: پــڕ بــوو لــە ژیــان. 

کاتێــک ئــەو یەکشــەمەیە کرێــگ باســی ئــەوەی کــرد کــە چــۆن لــەوە تێگەیشــتووە عیســا 

ــم. مــن کرێگــم  ــرت نیگــەران نی ــە منیــش چی ــرد ک ــەوە ک ــۆ ئەنجــام داوە، هەســتم ب چــی ب

بــەرەو مەســیح نەهێنــا، بــەاڵم چاالکانــە مزگێنیــم پێــدا؛ دەورم لــە باوەڕهێنانەکەیــدا هەبــوو. 

مــن بەشــێک بــووم لــە کڵێســایەک کــە کەلتــوری مزگێنیدانیــان هەبــوو. وە النــی کــەم لــەم 

کاتــەدا، خــودا ڕێگــەی دام ببینــم کــە ئەرکــە بچووکەکــەم چ ســوودێکی هەبــوو. 

زۆربــەی کات ئێمــە دەرەنجامــی ئــەرک و ڕۆڵــی خۆمــان نابینیــن؛ تەنهــا دەبێــت 

ــە ڕێگــەی ئێمــەوە کار  ــن خــودا ل ــی دەدەی ــە خــودا هەبێــت. کاتێــک مزگێنی متامنەمــان ب

دەکات – تەنانــەت ئەگــەر درکیشــی پــێ نەکەیــن. لەوانەیــە ئــەو کاتــە کەمــە بەکاربهێنێــت 

ــی  ــت؛ یاخــود گفتوگۆیەک ــۆ کەســێک دەکەی ــە چێشــخانەیەکدا باســی مەســیح ب ــۆ ل ــە ت ک

ــە  ــت، لەوانەی ــێ دەزانێ ــت. ک ــبوون بەکاربهێنێ ــە لێخۆش ــەبارەت ب ــی س ــی یەزدانناس گرنگ

ــت.  ــەو شــتانە بکەی ــک ل ــڕۆ یەکێ ئەم

ــەدی  ــد ب ــی ئومی ــچ ڕووناکییەک ــە هی ــی ک ــەو کاتەش ــەت ئ ــە، تەنان ــدوار ب ــە ئومێ بۆی

ــە  ــت ب ــت پش ــۆدا کار دەکات. دەتوانی ــە ت ــۆ و ل ــەی ت ــە ڕێگ ــودا ل ــە خ ــە ک ــت. بزان ناکەی

ــەدە.  ــۆڵ م ــتیت؛ ک ــودا ببەس خ
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دوای ئــەوەی کــە کرێــگ لــە کڵێســادا شــایەتی دا، ژمارەیەکــی بەرچــاو لــە بێبــاوەڕەکان 

چــوون بــۆ الی بــۆ ئــەوەی قســەی لەگــەڵ بکــەن. کرێــگ بــە کاردانــەوەی ئــەوان سەرســام 

ببــوو. چاوەڕێــی ئــەوە بــوو کــە خەڵکــی بــە شــێتی بزانــن. بــەاڵم لــە دوای ماوەیــەک گوتــی 

ــا  ــا عیس ــە و تەنه ــە دڵیاندای ــارەزووەی ک ــەو ئ ــکات، ئ ــری ب ــی لەبی ــەوەی نەیدەتوان ــە ئ ک

دەتوانێــت تێریــان بــکات. پێــی گوتیــن: »نازانــم ئێــوە چــۆن بەرگــە دەگــرن کــە ئــەو جــۆرە 

پێویســتییە لــە ڕۆحــی کەســانی دیکــەدا بــەدی دەکــەن؟«

ــا نیــم لــەوەی کــە ئاخــۆ بەرگــە  ــە مەبەســتەکەی تێدەگــەم: هەندێــک جــار دڵنی مــن ل

دەگــرم یــان نــە. لەڕاســتیدا ئــەو پێویســتییەم لــە کرێگــدا بینــی و زۆری نەمابــوو کــۆڵ بــدەم. 

ــە  ــۆ بەرگ ــەوە ئاخ ــر بکەیت ــەن بی ــەی دەورت وات لێدەک ــە ماندووان ــەو کەس ــە ئ لەوانەی

دەگریــت یــان نــە. لەوانەیــە ئــەو هەوڵــە بێســوودانەی کــە لەگــەڵ دراوســێکەتدا دەیدەیــت، 

یــان ئــەو مزگێنییــەی کــە تەنهــا یــەک جــار بــە شــۆفێرێكی تاکســی دەیدەیــت، وات لێبــکات 

ــرت  ــۆش بی ــە ت ــە. لەوانەی ــوو ماندووبوونەی ــەو هەم ــایانی ئ ــە ش ــتی ئەم ــا بەڕاس ــی ئای بڵێ

لــەوە کردبێتــەوە کــە کــۆڵ بدەیــت. 

بــێ هیــوا مەبــە و ئومێــدوار بــە. مزگێنیــدان لــەو شــتە گەورەتــرە کــە مــن و تــۆ دەیبینین. 

بەڵێنەکــەی خــودات لەبیــر بێــت: ئــەو تێگەیشــتنێکی تــەواوی لەســەر ئــەو کارە باشــانە پــێ 

بەخشــیویت کــە بەهــۆی مەســیحەوە بەدەســتامن هێنــاوە. ئــەو چــاوی خۆیــت دەداتــێ بــۆ 

ئــەوەی بــەو جــۆرەی کەســانی دیکــە ببینیــت کــە ئــەو دەیانبینێــت. ئــەو هاوکاریــت دەکات 

بــۆ ئــەوەی واتــای قووڵــی ئــەو پەیامــە بزانیــت کــە هەڵتگرتــووە، وە یارمەتیــت دەدات بــۆ 

ئــەوەی پشــتی پــێ ببەســتیت کــە لــە ژیانــی خەڵکیــدا کار بــکات. 

ــت.  ــۆڵ نەدەی ــت و ک ــەردەوام بی ــەن ب ــک بک ــەوەی کارێ ــۆ ئ ــن ب ــە بەس ــەم هۆکاران ئ

هەندێــک کات خــودا ڕێگــە دەدات خەڵکــی مانــدوو ببینیــن کــە چــۆن بوونەتــە کەســانی پــڕ 

لــە ڕووناکــی. ئــەوە شــتێکی شــکۆدارە کــە پــڕە لــە سەرســامی و ئومێــد. 



Building Healthy Churches

٩نیشانەکان
بنیادنانی کڵێسای تەندروست

ئایا کڵێساکەیەکی تەندروستت هەیە؟

ڕێکخراوی ٩نیشانەکان ئیشی ئەوەیە کە ڕابەرانی کڵێسا بە بینین و ئاشکراکردنی کتێبی پیرۆز و 

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

نیشانی گەالن و نەتەوەکانی جیهان بدەن.

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

گەشە بکەن کە زۆربەی کات پشتگوێ دەخرێن:

وتاردانی ڕوون و ئاشکرا	. 

یەزدانناسی بەپێی کتێبی پیرۆز	. 

تێگەیشنت لە ئینجیل بەپێی کتێبی پیرۆز	. 

تێگەیشنت لە گۆڕینی مرۆڤەکان بەپێی کتێبی پیرۆز	. 

تیگەیشنت لە مزگێنیدان بە پێی کتێبی پیرۆز	. 

ئەندامێتیی کڵێسا	. 

تەمبێکردنی کڵێسایی بەپێی کتێبی پیرۆز	. 

بەقوتابیکردن بەپێی کتێبی پیرۆز	. 

 ڕابەرایەتیی کڵێسا بەپێی کتێبی پیرۆز	. 

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

و  دەکەین  تۆمار  چاوپێکەوتن  و  دەکەین  ساز  کۆنفرانس  دەبەین.  بەڕێوە  ئینتەرنێتیش  ڕۆژنامەیەکی 

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

نیشان بدەن. 

سەردانی ماڵپەڕەکەمان بکە کە بابەتەکانی بە زیاتر لە 	٠ زمان بەردەسنت بۆ خوێندنەوە، وە ناوی خۆت 

لینکەی خوارەوەدا  لەم  بگات. دەتوانیت  بەدەست  بێبەرامبەرت  ئینتەرنێتی  تاکو ڕۆژنامەی  بکە  تۆمار 

لیستی تەواوی ماڵپەڕی زمانە جیاوازەکان ببینیت:  

https://www.9marks.org/about/international-efforts/

9marks.org



مـزگـێـنـیـدان

مزگێنیدان لە بەرنامە و پڕۆگرامێک زیاترە. 

هەر چەند ساڵێک جارێک کڵێساکان دەستدەکەن بە شێوازێکی نوێی مزگێنیدان. 

ڕابەرەکان بەرنامە نوێیەکان بەڕێوە دەبەن و ئەندامەکانیش دەستبەکار دەبن. 

بەاڵم کڵێسایەک بهێنە پێش چاوت کە تێیدا مزگێنیدان بەشێک بێت لە کەلتور و 

فەرهەنگی ئەندامەکان. ڕابەران بەردەوام و ئازادانە باسی باوەڕەکەیان دەکەن. 

مزگێنیدان  ئەوەی  بۆ  دەدەن  هان  یەکرت  و  دەکەون  شوێنیان  ئەندامەکانیش 

بەشێک بێت لە شێوازی ژیانیان. 

لەم کتێبە بچووک و سوودبەخشەدا، بەم جۆرە باسی مزگێنیدان کراوە. لێرەدا 

هیچ بەرنامە و پڕۆگرامێک پێشنیار نەکراوە. تەنها لەوانەیە ڕێگایەکی نوێی ژیان 

و مزگێنیدانی بەکۆمەڵ بە ئەندامانی کڵێساکەت ببەخشێت. 

"باشرتین کتێب لەسەر مزگێنیدان ئەو کتێبەیە کە ڕێک دەست دەخاتە سەر زامەکە و لە 

الیەن کەسێکەوە نوورساوە کە خۆی مزگێنیدەرە. بە واتایەکی دیکە، ئەم کتێبە باشرتین کتێبە."

ئەم بەرهەمە بەشێکە لە کتێبەکانی 9نیشانەکان: زنجیرەی بنیادنانی کڵێسا تەندروستەکان
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مـزگـێـنـیـدان

مزگێنیدان لە بەرنامە و پڕۆگرامێک زیاترە. 

هەر چەند ساڵێک جارێک کڵێساکان دەستدەکەن بە شێوازێکی نوێی مزگێنیدان. 

ڕابەرەکان بەرنامە نوێیەکان بەڕێوە دەبەن و ئەندامەکانیش دەستبەکار دەبن. 

بەاڵم کڵێسایەک بهێنە پێش چاوت کە تێیدا مزگێنیدان بەشێک بێت لە کەلتور و 

فەرهەنگی ئەندامەکان. ڕابەران بەردەوام و ئازادانە باسی باوەڕەکەیان دەکەن. 

مزگێنیدان  ئەوەی  بۆ  دەدەن  هان  یەکرت  و  دەکەون  شوێنیان  ئەندامەکانیش 

بەشێک بێت لە شێوازی ژیانیان. 

لەم کتێبە بچووک و سوودبەخشەدا، بەم جۆرە باسی مزگێنیدان کراوە. لێرەدا 

هیچ بەرنامە و پڕۆگرامێک پێشنیار نەکراوە. تەنها لەوانەیە ڕێگایەکی نوێی ژیان 

و مزگێنیدانی بەکۆمەڵ بە ئەندامانی کڵێساکەت ببەخشێت. 

"باشرتین کتێب لەسەر مزگێنیدان ئەو کتێبەیە کە ڕێک دەست دەخاتە سەر زامەکە و لە 

الیەن کەسێکەوە نوورساوە کە خۆی مزگێنیدەرە. بە واتایەکی دیکە، ئەم کتێبە باشرتین کتێبە."

ئەم بەرهەمە بەشێکە لە کتێبەکانی 9نیشانەکان: زنجیرەی بنیادنانی کڵێسا تەندروستەکان
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