بةسةرهاتيَكي كتيَيب ثريؤز
ضريؤكي خودا ضيية؟
هةموو كةسيَك ضريؤكيَكي هةية ،وابزامن هةموو كةسيَكيش باوةرِي بة ضريؤكيَك هةية .وةك مرؤظ ئيَمة حةز بة زانيين شت ئةكةين ،هةروةها حةزدةكةين وةآلمي
ئةو ثرسيارانة بزانني ،وةك  :ضؤن ئيَمة هاتينة ئيَرة؟ هةروةها بؤضي ئيَمة ليَرةين؟ مةبةسيت ئيَمة ضية لةم جيهانة؟ ئةطةر مةبةست بووني هةبيَت هةر لةبنةرةتدا؟
هةروةها ئيَمة حةز بةخؤشي و ئاسودةيي دةكةين ،هةروةها بةردةوام بؤ ريَطاكاني باشرتكردني دؤخي مرؤظ دةطةرِيَني ،ضونكة لةنامخاندا ئيَمة شتيَك دةزانني و
دةردةكةويَت ئةم جيهانةش تيَكضوبيَت.
َي زؤر هةية بؤ وةالمدانةوةي ئةم
ضريؤكةكةمان وشةي وةك طوناح يا كردةوةي نادروسيت تيابيَت ،دةردةكةويَت ئيَمة دةزانني ئةم جيهانة تةواو راست نية .هةول
َرت .زؤربةي ئاينةكان و فةيلةسوفةكان و بؤضونةكاني جيهان ضةقؤي خؤيان ليَداوة ،هةنديَكيان بةشداريانكردووة لة باش كردني زياتري ،هةروةها
ثرسيارة بة قول
هةنديَكيان مردن و سةرئيَشةي زياتري بؤهيَناوة .لةكاتيَكدا مشتومرِةكة بةتورِةييةوة بةردةوام دةبيَت ،كيَ يا ض شتيَك باشرتين وةآلمي هةية بؤ مرؤظايةتي ،ئةم
َيَكي ئيَمةية بؤ ئةوةي ضريؤكي خوداتان بداتيَ وةك لةرِيَي كتيَيب ثريؤزو بارودؤخي خودي خؤمان لة سةدةي  21دا دةبينريَت .ئةمة ئةوةية كة ئيَمة
ضريؤكة هةول
باوةرِمان ثيَيةتي.
ئيَمة باوةرِ بةوة دةكةين كة "" لةسةرةتادا خودا ئامسان و زةوي دروستكرد ""،هةروةها ئةم دروستكردنة برييت بوو لة دةربرِينة هونةريةكةي شكؤمةندي سروشيت
راستةقينةي خودا ( باوك و كور و رؤحى ثريؤز) لةثيَناو "" خؤشي باشي "" خودا خؤي (ثةيدابوون  2-1:1هةروةها كؤلؤسي  17-15 :1هةروةها ئةفةسؤس
.)14-3 : 1
هةموو ئةو شتانةي كة خودا طووتي هاتنة بوونةوة ،هةروةها لةاليةن فةرماني خوداوة داواكران (ثةيدابوون  31-3 : 1هةروةها ئيشايا .)11 :55
خودا بةبيَ زيادوكةم ماددةي دروستكرد لة هيض شتيَك ،ئاذاوةي كرد بة رِيَكخسنت ،كة ئيَمة باوةرِدةكةين خودا هيَشتا ئةوكارةدةكات لةرِيَي وشةكةيةوة
لةهةموو شتةكاندا .كاتي ئةم دروستكردنة هيض ثةيوةندي بةو رِاستيةوة نيية كة هةمووشتيَك ئيَمة دةيبينني لةخؤيةوة دروستبووة (لة هيض شتيَك) بة ووشةي
خودا ،هةروةها ""لةاليةن خوداوة هةروةها بؤ خودا ....هةروةها لةناو خودا هةموو شتةكان بةيةكةوة كؤدةبنةوة"" (كؤلؤسى  ،)17 :1هةروةها " ئيَمة لةناو
َيَني و بووني خؤمان هةية"" (كردار  .)28 :17هةموو ئةو شتانةي خودا دروسيت كردوون ""باش بوون"" جطة لة مرؤظايةتي ،كة ""زؤر
ئةودا دةذين و دةجول
باش"" بوو ( ثةيدابوون  .)31-3 :1هيض شتيَك نية كة لةاليةن خوداوة دروستكرابيَت و بةسروشت خراث بيَت ،هةموو شتيَك خودا دروسيت كردووة ""بؤ
شكؤمةندي خؤي"" دروسيت كردووة (ئيشايا  )7 :43هةروةها "" خؤشيي ويستى خؤى"" (ئةفةسؤس  !)14،12،11،6،5 :1ئةو ثيَويسيت بةهيض شتيَك نية ،ئةو
قةرزاري شتة دروستكراوةكان نية بؤ هيض شتيَك بةهيض شيَوةيةك.
لةبةر ئةوةي خودا دروستكةري هةموو بوونةوةر و شتة ثشتبةستووةكانة ،ئيَمة باوةرِمان واية كة خودا ""بوونيَكي ثيَويستة"" ،يا "" هؤكاريَكي بيَ هؤكارة""
هةروةها سنوردراو نية بة بةربةستة مرؤييةكان وةك كات و شويَن يا لؤجيكي هؤكار ،هةروةها بوونيَكي هةتاهةتايية كة طةورةترة (جياوازة لة شتة
َي شتة دروستكراوةكانيةتي) .هةموو ئةو كةسايةتييانةي كة لة سروشيت خودا دان (باوك
دروستكراوةكاني) هةروةها كةسيَتية ( بة خودايانة و سةروةريانة سةرقال
َيكردني رِوون هةية لة سروشيت خودا دا بةآلم بةرِووني
و كورِ و رؤح) كةسي جياكةرةوةن بةآلم هيَشتا يةكيان طرتووة لة بوون جةوهةردا .هةرضةندة طويَرِايةل
يةكبوون هةية ( 1كؤرِنسؤس  3-1 :11و عربانيةكان  8 :5و يوحةننا  )19 :5هةروةها هةموو سيَ كةسةكة (ئةقنوم)ةكة بةشدارن لة ""كارةكاني"" خودا كة
بريتني لة شتة دروستكراوةكان و رِزطاركردن (ثةيدابوون  2-1:1و ئةفةسؤس  .)14-3 :1باوك ئةندازياري تةالرسازيةكةية ،كورِةكة جيَبةجبيَكةرةكةية
َنيايي دةدات لة سةركةوتين ثالنةكة بؤ شكؤمةندي خودي خودا خؤي و خؤشي رِةهاي شتة دروست بووةكاني
هةروةها رؤحةكة هيَزةكة و كاتي ئيَستاية كة دل
خودا.
َطا
َطةي كتيَيب ثريؤز ( بةهةموو شيَوةكانيةوة) هةروةها خودا ئةو ثيَويستيةي بؤ كؤمةل
ئيَمة باوةرِمان واية ئةم تيَطةيشتنة لة سروشيت خودا بناغةية بؤ هةموو كؤمةل
خستؤتة ناو( )DNAدي ئيَن ئةي هةموو مرؤظايةتيةوة و ئيَمةش دةبيَت السايي سروشيت خودا بكةينةوة لةهةموو ثيَكهاتنة خيَزانيةكان كة خودا دروسيت كردووة
(خيَزاني مرؤيي و خيَزاني بةدةني و خيَزاني رِؤحي) كة بؤتة ئةجنامي يةكبوونيَكي قولَ لة ناوةندي هةمة جؤريدا (ئةفةسؤس  10 :3 - 8 :2و  16-11 :4و
فيليثي  ،27 ،7،5 :1و  2:2و .)2-1 :4
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ئيَمة باوةرِمان واية كة "" خودا ثياو (مرؤظايةتي) دروستكردووة لة ويَنةي خؤي ،لة ويَنةي خودا مرؤظي دروستكردووة ،بة نيَرو ميَ خودا دروسيت كردووة""
َبيَت بةسةر (خؤي بثاريَزيَت لة بةدكاري)"" هةروةها "" زةوي ثةروةردة بكات و
هةروةها ثياو دةبوو "" بةرهةمهيَن بيَت و نةوة خباتةوة ،زةوي ثرِ بكات و زال
بيثاريَزيَت"" (ثةيدابوون  31-26 :1و  .)15 :2مةبةست لة دروستكردني مرؤظ برييت بوو لة ثةروةردةكردني شكؤمةندي خودا و لةدايك بووني ستايشي خودا
َي خؤي
كاتيَك مرؤظ "" نةوة دةخاتةوة"" (ثةيدابوون  .)15،5 :2رِةطةزي مرؤظ دروستكرا بؤئةوةي لة شكؤمةندي خودادا رازي بيَت و بةطويَرةي رازيبووني دل
بذي.
خودا هةموو شتيَكي داوة بة مرؤظايةتي كة ثيَويسيت ثيَيبووة بؤ مانةوة و طةشةكردن وةك كةلتوريَك (تيَطةيشنت و ميَشكيَكي ذير و داهيَنان و خواردن و ئاو و
جواني و هتد) .مرؤظ لة ويَنةي خودا دروستكراوة( لة ثياو و ذن) ،كة سيفةت دةدات بة سروشيت خودا وةك هاوشيَوة و هيَشتا جياواز وةك يةكطرتوو و هيَشتا
جودا .بؤية ،هةر الدانيَك لةم يةكبوونة بيَرِيَزيكردنيَكة لة مةبةستةكاني شتة دروستبووةكان و جياكةرةوةيةكى رِوونة لة نيةتةكاني خودا ،ضونكة جياكةرةوة( َميزة)
َيَت و ثةيوةست دةبيَت بةذنةكةيةوة ،هةروةها
لة يةكبوون باشرتين ويَنة دةدات بة خودا لةم جيهانةدا "" .لةبةر ئةم هؤكارةية كة ثياو دايك و باوكي جيَدةهيَل
هةردووكيان دةبن بة يةك جةستة"" ( ثةيدابوون  .)25 – 23 :2هةروةها دروستبووني جياكةرةوة (مَيزة) جؤريَيت جياواز دةدات بة شتة درووستبووةكان كة
بريؤكةيةكة بةباشرتين شيَوة خؤشةويسيت و سؤز نيشان دةدات و رِةنطدانةوةي ئةو ثةيوةنديةية كة سروشيت خودا بة بيَطةردي لةطةلَ يةكرت هاوبةشي دةكات.
بةبيَ هةبووني جياكةرةوة (مَيزة) هيض خؤشةويستيةك و سؤزيَكي رِاستةقينة نابيَت .لةكاتيَكدا زؤر كةس جياكةرةوة (مَيزة) بة بةدكار و بناغةي شةرِ و ناكؤكي
دةبينن ( نةتةوةكان و جةندةر و نةذاد و هتد) ،بةآلم ئيَمة وةك نيشاندانيَكي دروستكراوي حةزي خوداي دةبينني بؤ دةرخستين هونةري هةمةضةشين خؤي ،ئةمةش
شتيَكي باشة لةطةلَ هةموو شتة دروستكراوةكاني تر.
هةروةها ئيَمة باوةرِمان واية كة خودا ئافرةتي دروست كرد بؤئةوةي شانبةشاني ميَردةكةي بيَت بؤ ئةجنامداني ئةو دةسةآلتةي كة درا بة ئادةم بؤ ""
ثةروةردةكردني"" كةلتوريَكي شكؤمةنديدان بة خودا هةروةها لةكاتيَكدا ئةوان بةبيَطةردي يةكسانن لة جةوهةردا ئةوان رِةنطدانةوةي سروشيت خودايني بة
َيان نيشانداوة كة دةسةآلتي خودا ئةجنامدةدات بةكرداريَكي شكؤمةنديانة (ثةيدابوون :2
َي و جياكردنةوةي رِؤل
هاوشيَوةبوون ،هيَشتا جياواز  ،هةروةها طويَرِايةل
 15 – 1و تيمؤساوس  14- 13 :3و يةكةم كؤرنسؤس  3- 1 :11و ئةفةسؤس .)31 – 22 :5
َطاي مرؤظةوة ،مرؤظايةتي ئاشتيةكي (شةلؤم) بيَطةرديان هةبووة لةطةلَ خودا (الهوت) و يةكرت (زانسيت
ئيَمة باوةرِمان واية بةرلةوةي طوناحة بيَتة ناو كؤمةل
كؤمةآليةتي) و هةروةها لةطةلَ خؤيان ( زانسيت دةرووني) و ذينطةكةيان (زانسيت ذينطة) كة تواناي داوة ثيَيان لةناو خودا تةواوبن و خؤشي ببينن و لة خودا و
خودا بثةرسنت بة بيَطةردي هةروةك بؤ ئةو مةبةستة دروستكراون ئةجنامي بدةن و "" بؤ رِاطةياندني ستايشي من"" .ئةوان تةواوبوون و شةلؤميَك (ئاشيت) و
خؤشيةكي بيَ طةرديان هةبووة لة ثةرستين دروستكةرةكةيان ،بؤية ئةوان قايلبوون و تةواو بوون لةوة زياتريان نةويستوة كة ثيَيان دراوة.
ئيَمة باوةرِمان واية سةرةرِاي ئةم شةلؤمة(ئاشيت) مرؤظ لةاليةن ئةو فريشتانةوة فريودراوة كة لةاليةن خودا دروستكراون و بةحةزي خؤيان ياخي بوون بؤ ئةوةي
َةيةشةوة رِةفتاربكةن كة دةياخناتة سةرووى خودا بؤ شكؤمةندي خؤيان (سةيرى ئيشايا  14بكة) .ئةمة ئةجنام نةدراوة بةبيَ
بنب بة خوداي خؤيان و بةو حةزو هةل
تيَبينيكردني خودا و تةنانةت ثالني خودا ،بةآلم لةو كاتةي ثيَويست بووة مرؤظ "" خوداي رِةتكردؤتةوة ،كة تةنيا سةرضاوةي ئاوي ذيانة ،ئامباري ئاوي بؤخؤي
َيدا كة بردي بةرةو ئةم كارةساتة و رِووخاني دواتري
دروستكردووة  ،ئامباري ئاوي شكاو كة ناتوانيَت ئاو بطريَت "" يةرميا  .)13 :2ئةم لوتبةرزيية بوو لة دل
َي طوناحةكةي ئادةم بر ييت بوو لة ثةرستين
َي مرؤظ "" بةثةرؤشةوة بةدكار"" بوو بة رِؤحيةوة مردوو بوو لةناخدا (يةرميا  .)9 :27دل
هةموو مرؤظايةتي كاتيَك دل
بت و لوتبةرزيي كة دةطويَزريَتةوة بؤ هةموو مرؤظايةتي .ئةمة واي لة مرؤظ كرد بةتةواوي شايستةي رق و حوكمي خودا بيَت ،ضونكة بة سةرثيَضي كردني مرؤظ
َي (ناوةندي هاندان) "" بةثةرؤشةوة بةدكار"" بوو ،هةروةها تواناي هةموو شيَوةيةكي كرداري بةدي هةبوو .بؤية قيامةت بريتية لة ئةجنامداني دادثةروةريةكي
دل
بيَطةرد دذي ئةم ياخيبوونة ،هةروةها هيض مرؤظيَك بةبيَ ثاكانة كردن نية (رؤما .)3-1
دواتر هةموو مرؤظايةتي لةدايك دةبيَت بة سروشتيَكي زطماكي كة ببيَت بة خوداي خؤي هةروةها لة ئاست خودا و ثةيامي رِزطاركردني خودا مردووة جطة لة
دةسةآلتي دروستبوونةوةي رِؤحي ثريؤز لة ذيانياندا (ثةيدابوون  6-5 :3و رِؤما  .)12 :5مرؤظ رِةنطدانةوةي ئةم مردنةية يا بة دروستكردني ذيانيَكي ثرِكراو لة
َةوي رزطاربوون و ضارةنووسي خؤي بطريَت (لؤقا .)32-11 :15
خؤشي دوور لة خودا يا ذيانيَكي ئاييين و ئيمانداريي دوور لة خواسيت خودا بؤ ئةوةي جل
بةهةريةك لةم رِيَضكانة مرؤظايةتي خوداي رِةتكردؤتةوة وةك "" فوارةي ئاوي زيندوو"" و ميكانيزمي رِزطاركردنيان بؤخؤيان دروستكردووة كة هةرطيز ئةو حةزة
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َيية شيَوة خودايةي
َدان و هيَوركردنةوةي ئةو بةتال
َكردووة (كة بتثةرستيية) بؤ هةول
ثيَدراوةي خودامان بةدةستناهيَنيَت بؤ ثةرسنت هةروةها خوداي بضووكرتيان قبول
كة رِةتكردنةوةكةيان درووسيت دةكات (يةرميا  13 :2و يوحةننا  .)39 – 37 :7بؤية ئيَمة شايستةى حوكمدانني لةبةر كارة خراثةكامنان و كارة باشةكانيشمان
و هةروةها ئيَمة زؤر ثيَويستمان بة رِزطاركةريَك هةية (عيربانيةكان  .)1 :6رِةتكردنةوةي خودا و دواتر ثةرستين ""خوداي بضووكرت"" كة واي لةمرؤظايةتي
كردووة نارِازي بيَت و حةز بةشيت زياتر بكات كة بةرةو ئةو الوازي و ثرِطرفتةي بردووة كة هةموو مرؤظايةتي ثياتيَدةثةرِيَت لةسةر بنةمايةكي رِيَك (شةرِ و نةذاد
َكي خود و هتد).
َي و ليَ نةبووردن و توندرِةوي ئايين و ناوزرِاندن و تةماح و داويَنثيسى بة هةموو شيَوةكان و بةكارهيَناني كةساني تر بؤ كةل
ثةرسيت و تال
ئيَمة باوةرِمان واية ئاكامي ئةم طوناحةية بةربآلوة كارةساتبارة دةبيَتة هؤي ويَرانكردن و شكاندني ذينطةيي و دةرووني و كؤمةآليةتى و الهوتي .ئاشتى (شةلؤم)ي
مرؤظ ووردو خاش دةبيَت و مرؤظايةتيش بةردةوام دةبيَت بؤ طةرِان بةدواي "" ئامباري ئاوي شكاوي"" زياتر بؤ ثرِكردني ئةم ئةشكةوتة طةورةية لة رِؤحياندا
دةبيَتة هؤي دروستبووني كارةساتي زياتر و زياتر لةسةر ئةم زةوية كاتيَك ئيَمة بةردةوام دةطةرِيَني بةدواي واتا و خؤشيي دوور لةو هؤكارةي كة ئيَمة بؤي
دروست بووين و لة ثةرستين خوداي هةتاهةتايي .مرؤظ بةردةوامة لة ثةرسنت بةآلم بةدبةختانة زؤر بةئاساني خؤشحالَ دةبيَت و ضارةسةري زؤر قبولَ دةكات كة
"" لةوةدةضيَت الي مرؤظ رِاست بيَت بةآلم لةكؤتاييدا ويَرانكاري ديَت"" ( ثةندةكان  12 :14و  .)25 :16طرفتةكاني مرؤظ هةرطيز ضارةسةرنابيَت بة
َةمةندي و ثةروةردة و دامةزراوة
رِيَككةوتننامة و زانسيت دةروني مرؤظ و ضارةسةري سروشيت و كاري كؤمةآليةتى و يارمةتي داني هةذاران بةثارة و دةول
مرؤييةكان و هيَزي سةربازي و ئاين يا منوونةيي سياسي .بةهةرحالَ مرؤظايةتي بة رةتكردنةوةي خودا بةردةوامة لة دروستكردني شويَين ئارام (شةلؤم) لةئةجنامي
لوتبةرزى و بت ثةرسيت خؤيان كة هةرطيز قايلبووني نيية و لةكؤتاييدا بةرةو ناقايلبوون و مردنيان دةبات.
بةهةرحالَ ،خودا بة نيعمةتي خؤي دةسيت كرد بة ثةالمارداني بةدكاريي بةسنووردانان بؤ ذياني مرؤظايةتي و هيَناني مردني جةستةيي و مردني رؤحيش وةك ئةجنامي
ئةم ياخيبوونة .ئةم نيعمةتة تواناي مرؤظي سنوورداركردووة بؤ يةكطرتن لةذيَر سرتاكتؤريَكي ويَرانكاري خود حوكمراني كردن ( ثةيدابوون  17 :2و -6 :11
 . ) 7لةكاتيَكدا مرؤظايةتي تيَدةكؤشيَت بؤ يةكبوون ئةوان بةبةردةوامي بةش دةبن ضونكة لوتبةرزيى و ترس ثةيوةندي تيَكدةدات و دةبيَتة هؤي جةنط بةشيَوةي
كةسيَيت و كؤمةلَ (يةعقوب  .)3-1 :4لةكاتيَكدا زؤربةي مرؤظةكان باوةرِيان واية طرفتةكة جياكةرةوةكانى (مميزات) خؤمانة بةآلم ئينجيل دةيهيَنيَتةوة بريمان
َة طوناحبارةكةي خؤمانة ،و هةر جياكةرةوة رِزطاركراوةكان تةنيا شنت كة خؤشةويسيت و سؤز و هةرواتايةكي رِاستةقينة دروست دةكةن .بؤية ئيَمة
ئةوة دل
َكو رِزطاركردني شتة دروستكراوةكانة (رِؤما  )25-19 :8و سروشيت
باوةرِمان واية "" رزطاركردن"" تةنيا بريتيي نية لة "" رِزطاركردني"" تاكة كةسةكان ،بةل
جةستةيي خودي خؤمشان .ضارةسةري مرؤيي بةردةوامة لة لةناوبردني حةزةكان يا جياكردنةوة لةرِيَي ئامرازةكاني زؤرةمليَ ،لةكاتيَكدا ئينجيل دلَ دةطؤرِيَت و
دووبارة شيَوةدةداتةوة بة شيَوازي بريؤكة شكاوة ثرِ طوناحةكاني ذيري مرؤظ كاتيَك شتة دروستبووةكاني خودا دةطيَرِيَنيَتةوة بؤئةو رِيَطةيةي ئةو نييةتي بوو.
َكردةوة و شيَوةي خزمةتكاريَكى كؤيلةي وةرطرت و لةشيَوةي مرؤظ هاتة سةر
بؤية ،ئيَمة باوةرِمان واية مةسيح كة بة هةتاهةتايي كورِي خوداية "" ،خؤي بةتال
َي مردن .....بؤئةوةي بةبيَطةردي
َبوو هةتا خال
زةوى و بة رِوخساري مرؤظ بينرا ( بةبيَ لةدةستداني جةوهةرة خوداييةكةي خؤي) و خؤي نزمكردةوة بة طويَرِايةل
خواسيت باوك جيَبةجيَ بكات..... ،تةنانةت مردن لةسةر خاض"" ( فيليثي  )8 – 7 :2كة ثيَشرت ضارةنووسي بؤدانرابوو "" بةر لة بناغةي جيهان"" ( ئةفةسؤس
َتةرناتيظي بيَطةردي ئيَمة ضونكة ئةويش مرؤظ بوو ( بؤية سزاي طوناحة/سةرثيَضي ئيَمة دةبات) ،ئةو خوداش
 4 :1و عيربانيةكان  .)3 :4مةسيح تواني ببيَت بة ئةل
بوو ( ئةوةندة بيَطةردة تا باجي طوناحةكامنان بدات) ،كة تواناي ثيَدا بةبيَ طوناحة قةرةبووي سةرثيَضيةكامنان بكاتةوة و رِاستطؤيي خؤميان بداتيَ كة ثيَويسيت
بةوةية ئةوةندة رِاستطؤبيَت بؤ ئةوةي بضيَتة بةردةمى خودايةكي هةتا هةتايي و رِاستطؤ و ثريؤز .ئةو كةسةي كة هيض طوناحةيةكي نةزاني ،بوو بة طوناحة لةبةر
خاتري ئيَمة ( دووةم كؤرنسؤس  21 :5و يةكةم ثةترؤس .)24 :2
َيَين دا رِزطاركةريَكمان بؤ
ئيَمة باوةرِمان واية خودا بةرِاسيت حوكمي مرؤظايةتي دةدات لةبةر ئةم خيانةتة طةردوونيية ،بةآلم هيَشتا بة نيعمةتةكةي خؤي ئةو بةل
بنيَريَت بؤ بةزاندني طوناحة و بةدكاري و مرؤظايةتي رِزطاربكات لةم كةوتنة ترسناكة .ئةو دواتر ئةم نيعمةتةي نيشانداوة بة قوربانيداني (بةرانيَك) و داثؤشيين
رِووتبوونيان كاتيَك بة شيَوةي هيَما نيشاني داوة كة رِؤذيَك ئةو (خودا) طوناحةكانيان دادةثؤشيَت بة خويَين خؤي كة لةاليةن خوداوة بةَليَن دراوة بةدكاري
تيَكبشكيَنيَت لةرِيَي "" تؤوي ذنةكةوة"" (ثةيدابوون  21 ، 15 :3و  14-13 :22و دةرضوون  51-42 :12و عيربانيةكان  .)10 :9لةكاتيَكدا سروشيت
بةدكاري لة باخضةكة و خواسيت مرؤظ لة كةوتنةكةي رِوون نية ئيَمة دةزانني خودا بةبيَطةردي سةروةرة ،هيَشتا ئةو نوسةري بةدكاري نية .لةاليةكي ترةوة ئةو ""
يةكيَكة رِووناكي دروست دةكات و تاريكي دروست دةكات .هؤكاري تةندروسيت باش و كارةساتة"" (ئيشايا  .)7 :45سةرةرِاي ئةوةي خودا بةتةواوي
سةروةرة (هيَشتا نوسةري بةدكاري نية) خواسيت مرؤظ ئامادةية لةم برِيارة .طوناحة رِوويدا لةرِيَي حةز و بذاردةي مرؤظ و خوداش بة دادثةروةري دةميَنيَتةوة بؤ
حوكمداني مرؤظايةتي بةهؤي ياخيبوون و لوتبةرزيي ئيَمة .هةروةها ئيَمة باوةرِمان واية كة "" تةنيا وةك لةرِيَي يةك ثياو طوناحة هاتة ناو جيهانةوة و مردنيش
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لةرِيَي طوناحةوة هات"" كة "" ديارية خؤرِاييةكة وةك سةرثيَضيكردنةكة نيية .ضونكة ئةطةر بة سةرثيَضيكردني يةكيَك مرؤظيَكي زؤر مبريَت ئةوا نيعمةتي خودا
زؤرتري ئةجنامداوة لة رِيَطةي نيعمةتي يةك مرؤظ (عيساي مةسيح) كة لة زؤر مرؤظدا هةية"" (رِؤما  .)15 – 12 :5هةروةك طوناحة لةرِيَي يةك مرؤظةوة هات
ئةوا هةروةها رِزطاركردنيش لةرِيَطةي كاري يةك مرؤظ (مةسيح) ديَت لةسةر خاض.
لةئةجنامدا ئيَمة باوةرِمان واية كة "" رِزطاركردن هي خوداية"" و ئةوكةسةي خودا "" ثيَشرت ناسيويةتي و ضارةنوسي بؤداناوة تا ببيَت بة ويَنةي كورِةكةي"" (رِؤما
 )28 :8هةروةها "" بة نيعمةت ئيَمة رِزطاردةبني لةرِيَي باوةرِةوة نةك خودي خؤمان ،ئةمة دياري خوداية نةك ئةجنامي ئةو كارانةي كة نابيَت كةس خؤي ثيَوة
َة مردووةكامنان دروست دةبيَتةوة بة دةسةآلتى
َكيَشيَت"" (ئةفةسؤس  .)9 – 8 :2رزطاركردني ئيَمة بة ثوخيت و بة طشيت كاري خوداكةمانة .هةتاكو دل
هةل
َيَكدا بؤ
َبذيَرين (مةتتا  .)12 :15ئيَمة زؤرجار ئاين و نةرييت ئاينيي دروست دةكةين لة هةول
رِزطاركةري رِؤحي ثريؤز ئيَمة ناتوانني خودا بؤخؤمان هةل
هيَوركردني خوداكاني شةرم و ترسي ئيَمة ،بةآلم ئيَمة ناتوانني بيَني بؤ الي مةسيح "" ئةطةر باوك يةكةجمار ئيَمة رِانةكيَشيَت"" قةرةبووي طوناحةكامنان نةكات
َكو كةمرت توندوتيذي دةكات لةضوارضيَوةي خواسيت سةروةري باوك ،كةهيَشتا داوادةكات
(يوحةننا  .)44 :6ئةمة بةهةرحالَ خواسيت مرؤظ هيَور ناكاتةوة ،بةل
مرؤظايةتي بة ثؤزةتيظانة وةآلمى ئينجيل بداتةوة (رِؤما  15-13 :10و هةروةها سةيري يوحةننا  13- 12 :1بكة) كة تواناي بةرطةطرتين نيية كاتيَك دةسةآلتى
َة مردووةكةي مرؤظايةتي دروستدةكاتةوة .ئيَمة باوةرِمان واية خودا هةموو مافيَكي هةية ئةو بانطة بدات لةرِيَي كاري كورِةكةيةوة ،هةروةها ئةو
رِؤحةكة دل
دادثةروةرة و بةتةواوي شكؤدراوة لةرِيَي ئةوكةسانةي كة ذياني هةتا هةتايي لةودا دةبينن و ئةوكةسانةشي بؤ نةفرةتى هةتا هةتايي حوكم دةدريَن .ئةو كةسة
رِووناكي دةخاتة سةر خؤشةويسيت و بةزةيي خودا لةكاتيَكدا ئةوي تر ثريؤزي و دادي خودا نيشان دةدات .خودا هيض كةسيَك بة نادادثةروةري حوكم نادات و
هيض كةسيَكيش بة نادادثةروةري ناخاتة نيَو ثاشايةتى خؤيةوة .ئيَمة هةموومان ضارةنومسان بؤ حوكمدانة بؤية خودا دادثةروةرة لةهةموو كردارةكانيدا.
َنةكراوةكان كة لةاليةن بةدكاريةوة ئةجنام دةدريَت
َة قبول
هةروةها ئيَمة باوةرِمان واية كة حوكمي هةتا هةتايي خودا دادي هةتا هةتايي خوداية بؤ هةل
لةسةرانسةري ميَذوودا .نةبووني هةر حوكميَك لة ذياني دواي مردن ئةم ذيانة بيَمانا دةكات و ئةو توندوتيذية و خراثةكاريةي ئيَمة دةيبينني لةم جيهانةدا طرنط
نابيَت.
بؤية ئيَمة باوةرِمان واية بؤئةوةي خودا بةرِاسيت دادثةروةربيَت ئةو ثيَويسيت بةوة دةبيَت سزاي طوناحةي هةبيَت كة مردنة ،بةطويَرةي ئةو ياساية دةدريَت كة خودا
َكةكةي خؤي .بؤية لةكاتيَكدا ئةوة رِاستة كة "" هةموومان طوناحةمان كردووة و لة شكؤمةندي خودا كةوتني"" (رِؤما  )23 :3ئيَمة ""
داويةتي بة خةل
ثاكانةمان بؤكراوة وةك دياريةكي بيَ بةرامبةر بة نيعمةتي خودا لةرِيَي رِزطاركردنةكة كة لة عيساي مةسيحداية ،ئةو كةسةي خودا نيشانيدا بةئاشكرا وةك
رِازيكردنيَك بة خويَين خؤي لةرِيَي باوةرِةوة"" (رِؤما  ،)17 – 15 :5كة "" بؤ نيشانداني رِاستطؤيي (داد)ي خؤي بوو ضونكة خودا بةسةبري خؤي ئةو
طوناحانة ثشتطويَ دةخات كة ثيَشرت ئةجنامدراون"" ( رِؤما  .)25 :3لةكؤتاييدا خودا بةتةواوي بة كردارةكاني مةسيح ثاكانةي بؤكراوة بؤ رِزطاركردني
مرؤظايةتي طوناحكار و حوكمدانيشيان بةهؤي طوناحةكةيانةوة كاتيَك ئةوان تةنيا شويَين طوناحةي ئةو رِةتدةكةنةوة كة ئةوةندة باشة بؤ تاواني ئيَمة .بؤية ،مةسيح
"" رِزطاركةري هةموو مرؤظةكانة ،بةزؤري ئةوانةي باوةرِدارن"" (يةكةم تيمؤساوس  )10 :4بة ئةجنامداني ئةوكارةي خؤي لةسةر خاضةكة بةسة بؤ هةموو
َتةي ثيَبكريَت.
مرؤظةكان ،هيَشتا بةكارة بؤ ئةوكةسانةي متمانةي خؤيان دةدةن بةم كاري رِزطاركردنة .خودا بةبةزةيي و ثريؤزة و نابيَت طال
َكو "" ئةو كةسةي كة طوناحةي نةزاني بوو بة طووناحة بؤئيَمة بؤئةوةي ئيَمة ببني بة
ئيَمة باوةرِمان هةية كة مةسيح نةك تةنيا باجي سزاي طوناحةكامناني داوة بةل
رِاستطؤي خودا لةودا "".ئيرت رِاستطؤيي ئيَمة لةودا هي ئةوة نةك هي خؤمان كاتيَك ثلةيةكي بيَطةرد دةدات بةوكةسانةي باوةرِيان ثيَي هةية لةبةردةم خودايةكي
رِاستطؤو و ثريؤز .كاتيَك ئيَمة دةست بةو هةستكردنة دةكةين كة خودا ضةند ثريؤزة و طوناحةكةمان بةرِاسيت ضةند طةورةية خاضةكة لةذيامناندا طةورةتر دةبيَت
َمان ثيَوة دةنيَت كةساني ترمان خؤش بويَت و دةست بة
و ئيَمةش دةتوانني ذيانيَكي ثرِ لة نيعمةت بذين لةطةلَ ئةوانةي لةضواردةورمانن .خؤشةويسيت خودا ثال
خزمةتي ئاشتبونةوة بكةين كة دراوة بةئيَمة لةاليةن باوكةوة بؤ شكؤمةندي خؤي (مةتتا  39 – 37 :22و دووةم كؤرنسؤس  .)21 – 17 :5هةروةها ئةمة
وامان ليَ دةكات تؤبة بكةين ،ضونكة ئيَمة رِقمان لة طوناحةكامنان دةبيَت ،نةك لةبةرئةوةي ئيَمة هةست بة خةتا دةكةين يا دةمانةويَت خودا بؤ سودي خؤمان
َكو لةبةر ئةو خؤشةويستية طةورةيةي ئةو بؤ ئيَمةي هةية (يوحةننا  16 :3و رِؤما  8 :5و يةكةم يوحةننا .)11 – 8 :4
بةكاربيَنني كة شتيَك بؤ ئيَمة بكات ،بةل
كاتيَك ئيَمة بة نيعمةت دةذين ئيَمة دةطةينة ئةو هةستةي كة ئيَمة ثيَويستمان بة تؤبةكردنة لة كارة (باشة) مردووةكامنان"" (عيربانيةكان  )1 :6بةقةدةر كارة
َة كة بةرِيَطةي زؤر خودا رِةت دةكاتةوة يةكيَك لةوانةش
َكو رِةنطدانةوةي دؤخيَكي دل
خراثةكامنان ،طوناحةكانيشمان شةرت نية شتيَك بيَت ئةجنامي بدةين ،بةل
َيَكي تالَ دروست بكات ( لةئةجنامي ئايني بةبيَ مةسيح) .ميَشكي
َيَكي رِاستطؤي خودي يا دل
خؤتةرخانكردني ئايينيية كة بةبيَ دَليَكي رِزطاركراو دةتوانيَت دل
َدةكريَني ،بةآلم بةثيَضةوانةوة ئينجيل نيشامنان
ئايين بةردةوام بريدةكاتةوة كة طوناحة دةرةكيية و ضارةسةركردنيش ناوخؤيية و ئيَمة لةرِيَطةي كارةكامنانةوة قبول
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َكردنةكةش لة كارةكاني مةسيح داية ،بؤية ئيَمة لةئةجنامدا دةتوانني شكؤي بدةيينَ لة
دةدات كة طوناحة ناوخؤيية و ضارةسةركردنةكةش دةرةكية (مةسيح) و قبول
كارةكةماندا .بةوشيَوةية "" ئةوةي دةضيَتة دةمي مرؤظةوة ،مرؤظ طآلو ناكات بةآلم ئةوةي لة دةمةوة دةردةضيَت مرؤظ طآلو دةكات""  .....ئةوشتانةي لة دةم
َةوة بريؤكةي بةدكاري و كوشنت و داويَنثيسي و شايةتي درؤ و دزى و ناوزرِاندن ديَت و
َةوةديَن ،ئةو شتانةش مرؤظ ثيس دةكات ضونكة لة دل
ديَنةدةرةوة لة دل
َة كة "" بةثةرؤشةوة
ئةمانة ئةوشتانةن كة مرؤظ طآلو(ثيس) دةكةن"" (مةتتا  .)20 – 10 :15كردارةكاني ئيَمة لةكؤتاييدا تةنيا نيشانةيةكي دؤخيَكي خراثي دل
َة بةردة بطؤرِيَت و
بةدكارة  ،كىَ دةتوانيَت لةمة تيَبطات"" (يةرميا  )9 :27؟ تةنيا دةسةآلتي دووبارة طةشةكردوو و طؤرِاوي رِؤحي ثريؤز دةتوانيَت ئةم دل
َي طؤشت"" (حةزقيال .)30-25 :36
بيكات بة "" دل
بةم شيَوةية ئيَمة باوةرِمان واية طيَرِانةوةي خودا (كتيَيب ثريؤز) دةخياتةوة بريمان كة خودا بة بيَطةردي و بة دادثةروةرانة بةدكاري حوكم دةكات ،هةروةها ئةو
لةجيهاندا كاردةكات كاتيَك جيهان بؤ خودي خؤي ئاشت دةكاتةوة .بةهةرحالَ ،بة حوكمداني دادثةروةرانة خودا "" خؤشي نابينيَت لة مردني هيض كةس""
حةزيش دةكات هةموان "" تؤبة بكةن و بذين"" (حةزقيال  32 :18و دووةم ثةترؤس  .)9 :3ئةو بة بينني دةسيت بة كاري رِزطاركردني خؤي كرد بة
َكة دةبن بة "" بةرةكةتيَك بؤ نةتةوةكان"" (ثةيدابوون -1 :12
َك بؤ الي خؤي بؤ مةبةستةكاني خؤي و شكؤمةندي خودي خؤي .كة ئةو خةل
بانطكردني خةل
َكي رِزطار كراوي خؤي بؤ وةرطرتين دةسةآلتةكة بؤ ئةوةي "" بةردارو زؤربن"" و شكؤمةندي خؤي نيشاني هةموو جيهان بدات.
 )4و ئةوة دةبيَت بة خةل
دواتر خودا ئيرباهيمي بانطكرد بؤ ئةوةي ببيَت بةباوكي نةتةوةكان و ئاماذة بؤ خودا بكات وةك تةنيا رِزطاركةري ئيَمة .سةرةرِاي نةرم و نياني خودا بؤ مرؤظايةتي
مرؤظةكان بةردةوامبوون لة رِةتكردنةوةي خودا و ثيَشيَلكردنى ياساكاني  ،لةكاتيَكدا هاواردةكةن بؤ شيَوة سيَكيوالرةكاني حكومةت بةآلم خؤيان ناخةنة ذيَر
َة ياخي بووةكةي و شكؤمةندي نةداوة بةخودا و شايةتي شكؤمةندي
َةوي بةخشندةيي خودايةكي سةروةر .مرؤظ بةردةوام بووة لة نيشانداني ئةجنامةكاني دل
جل
خودا نةبووة (سةيري رابةران و رِؤما  23 :3بكة).
َةكةي و ثيَغةمبةرةكاني دا كة قوربانيةك ثيَويست دةبيَت
بةهؤي ياخي بوون و حةزي بةردةوامي مرؤظ بؤ رِزطاركردني خؤيان ،خودا نيشاني ئيرباهيم و بنةمال
بؤئةوةي بةتةواوي باجي سزاي طوناحةكامنان بدات ،هةروةها قورباني ئاذةلَ (لةكاتيَكدا بؤ دةرخستنة) ناتوانيَت بةطوجناوي باجي سزا بدات بؤ ئةم كارةساتة
َي لة ئةجنامي
ويَرانكارية ،بةآلم قوربانيةكي كؤتايي هةية كة طوناحة و شورةيي بؤ هةتا هةتاية لةناو دةبات (يوحةننا  )36-29 :1هةروةها دةبيَتة هؤي طويَرِايةل
َيَكي نويَبووةوة نةك لة ئةجنامي كرداريَكي نةرييت قوربانيدان و ئةرك "" ،ضونكة باشرتة طويَرِايةلَ بيت لة قوربانيدان"" (يةكةم ساموئيَل  .)22 :15كرداري
دل
سةرةكي خودا بريتيبوو لة ناردني كورِةكةي خؤي بؤئةوةي ببيَت بةو قوربانية كؤتايية بؤ هةتا هةتاية كة طوناحة و مردن دةبةزيَنيَت بة زيندوكردنةوةي كورِةكةي
لة مردن بة دةسةآلتي رِؤحي ثريؤز كاتيَك كورِةكةي كرد بة تةنيا "" ناويَك لة ذيَر ئامسان كة لةناو مرؤظةكاندا ثيَيدراوة كة بةو ناوة ئيَمة ثيَويستة رِزطار ببني""
(كردار  .)12 :4لةكؤتاييدا بةهؤي زيندووبوونةوة ئيَمة باوةرِ دةكةين كة هيض ريَطةيةك بؤ الى خودا نيية جطة لة مةسيح "" .مةسيح رِيَطةكةية و ذيانةكةية و
رِاستيةكةية هةروةها هيض مرؤظيَك ناتوانيَت خوداى باوك ببينيَت تةنيا لةرِيَطةي مةسيحةوة دةتوانيَت"" (يوحةننا  )6 :14ئةو بريؤكةيةي كة هةموو رِيَطةكان
بةرةو خودا/خوداكان دةرِوات لةخؤيدا ووتةيةكي ئاينيية كة توندوتيذة و ثيَضةوانةي ياساكاني لؤجيك و ئاشكراكردني كتيَيب ثريؤزة كة ئيَمة هةمانة .هةروةها
ئةوة بينيين جيهانة لةاليةن زؤربةي خؤرئاواوة كة بة رِةشةباكاني ذينطةي خؤيان ثيس بووة و زؤر توندوتيذيشة بؤ زؤربةي كةلتورةكاني تر.
َيَساكةي خؤي كردووة ببيَت بة
َنياييةوة داواي لة كل
هيض دامةزراوةيةكي مرؤيي نةيتوانيوة بةتةواوي نويَنةرايةتي خودا بكات لةسةر ئةم جيهانة ،بةآلم مةسيح بةدل
"" ئيسرائيلة نويَيةكة"" و داواي لة بوكةكةي كردووة شان بةشاني ئةو برِوات بؤ ئةوةي ئةركةكةي خؤي لةسةر زةوي بةدةستبيَنيَت (يوحةننا  16 :10و
َكو ئيَمة هةروةها رِزطاردةبني بؤ "" مةبةستةكاني"" ئينجيل كة
ئةفةسؤس  31 - 29 :5و رِؤما  .)6 :9بةم شيَوةية ئيَمة تةنيا بة دةسةآلتي ئينجيل رِزطار نابني ،بةل
َيَسا (ئةكليزيا) مذدةهيَنة رِزطاركراوةكان و داواليَكراوي
كاري ئةركي خوداية لةسةر زةوي (ئةفةسؤس  11 – 10 :1و يوحةننا  .)21 :20بةم شيَوةية كل
خوداية بؤئةوةي ببيَت بة بةرةكةتيَك بؤ نةتةوةكان و شايةتيَك بؤ "" ئؤرشةليم و يةهوديا و سامرية و ئةوثةرِى جيهان"" (كردار  .)8 :1لةكاتيَكدا ئينجيل ضوونة
َيَسا دةكريَت ببيَت بةبةشيَك لةو ئةركة كاتيَك ئيَمة بانطةواز بؤ
ناوةوةي خوداية بؤ ناو كةلتوري مرؤظ بؤئةوةي رِزطاري بكات بؤ شكؤمةندي خؤي ،داوا لة كل
ئينجيل دةكةين و هةموو ذيامنان بة دةرةجنامةكاني بةسةردةبةين بة شيَوةي شكؤمةنديدان بةخودا .ئةوةي خودا دةسيت ثيَكرد و بيين كة شتيَكي "" باشة"" ،ئةو
رِزطاري دةكات ،هةروةها رِؤذيَك كاتي هاتين دووةمي مةسيح بةتةواوي شتة دروستبووةكان رِزطار دةكات و "" شاريَكي ثريؤز  ،ئؤرشةليميَكي نويَ كاتيَك لة
ئامسانةوة ديَتةخوارةوة لةالي خوداوة كة وةك بوكيَك ئامادة دةكريَت بؤ زاواكةي"" ثيَشكةش دةكات (ئاشكراكردن  8 – 7 :19و  )2 :21و خواسيت خوداش
"" جيَبةجيَ دةكريَت لةسةر زةوي هةروةك لة ئامسان"" (مةتتا .)10 :6
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َيَساكةي
مةسيح جاري دووةم دةطةرِيَتةوة و ئةوة تةواو دةكات كة لةسةر خاضةكة دةسيت ثيَكرد ،زيندووبوونةوةي دواتري ئةويش لةمردن ،و دامةزراندني كل
َكانةي تيَداية كة باوةرِيان ثيَيةتي بؤ رِزطاربوونيان و تؤبةكردنيان لة كارة باش و خراثةكانيان و ناسينةوةي ئةو بةتةنيا وةك رِزطاركةري
خؤي كة هةموو ئةو خةل
ئةوان ،لة كؤتاييشدا حوكمداني "" زيندووان و مردووان"" لةكؤتاييدا تيَكشكاندني بةدكاري و دةستثيَكردني ئامسانيَكى نويَ و زةويةكي نويَ كة بةتةواوي
رِزطاردةبيَت و دوور لة بةدكاري و ثرِبيَت لة ئامادةيي و حوكمي خودا.
َكيَكي داواليَكراوي خودا بؤ شكؤمةندي خؤي .ئيَمة ئةوة لةوةدا دةبينني "" بؤ ئةوةى دانايي خودا زانراوبيَت لةرِيَطةي
َيَسا بووني هةية وةك خةل
هاوكات كل
َيَسا ،شايةتي خودان بؤ جيهاني بنياتنانةوةي خودا لة
َكي خودا ،كل
َيَساوة بؤ فةرمان رِةواكان و دةسةآلتداران لة شويَنةكانى ئامسان"" (ئةفةسؤس  .)10 :3خةل
كل
َيَسا نويَنةرايةتي مةبةستى خودا دةكات بؤ جيهان بؤ ئةوةي ديوارة بةشبةش كراوةكاني
تيَكشكان و دوذمنايةتي و كينة .خودا شكؤمةندي ثيَدةدريَت كاتيَك كل
دوذمنايةتي بشكيَنريَت لةنيَوان (مرؤظ و خودا)و(مرؤظ و مرؤظ) .نةذادثةرسيت و كينةو اليةنطري كويَرانة و خزمةتةكاني ثةرسنت بة جوداخوازيانة بةرهةمي طوناهةن
َيَسةي خودا لةاليةن شةماس و ثريان بةرِيَوة
نةك بةرهةمي رِؤحي خودا (ئةفةسؤس  10 : 3 - 10 :2و غةالتية  14 :2و ئاشكراكردن  9-7 :5و  .)7 :9كل
َيَسة و شوانكاريكردني و فيَركردني و خزمةتكردني.
دةبريَت (يةكةم تيمؤساوس  3و تيتوس  1و كردارةكان  23 :14و  )28 -17 :20بؤ بايةخدان بة كل
َيَسة لة بؤشاييةكةدا دةوةستيَت
ئيَمة بوومنان هةية بؤئةوةي بؤ ئةرك و شكؤمةندي خودا بذين (مةتتا  20 – 19 :28و كردار  8 :1و يةكةم ثةترؤس  .)9 :2كل
كاتيَك بانطةواز بؤ ضريؤكي خودا دةكات هةتا طةرِانةوةي خوداكةمان عيساي مةسيح ،كاتيَك هةموومان جةستةي شكؤمةندكراو بةدةست ديَنني و ذياني هةتا
هةتايي لة مةسيح بةسةر دةبةين كاتيَك دةيثةرستني ،ئةوكةسةي ئيَمة بؤي دروست كراوين تا بيثةرستني و خؤشي خؤماني تيا بدؤزينةوة "" .بؤية ذيان مةسيحة و
َي بؤدةدةين .كَليَسة دةبيَتة شكؤمةندي
مردنيش دةستكةوتة"" (فيليثي  .)21 :1لة مردندا ئيَمة خؤشي رِةهامان دةست دةكةويَت كة لةسةر ئةم زةويةدا هةول
لةم خؤشيةدا ضونكة بة بيَطةردي لةمةسيحدا خودا دةثةرستيَت بؤ ذياني هةتاهةتايي .لةكاتيَكدا ئيَمة ئةم رِةزامةندية ليَرة دةردةبرِين لةسةر زةوي كاتيَك خؤشي
لة شيت "" باش"" دةبينني كة لةم ذيانةدا ثيَمان دةدريَت ،ئيَمة ناتوانني هيواو خؤشي رِةها لة هيضياندا بدؤزينةوة ،بةآلم لة مةسيحدا دةياندؤزينةوة ،هةروةها
َيَين مرياتةكةمان ثيَ دةدريَت بة تيَرِوانيين رِزطاركردن لةرِيَي رِؤحي خوداوة وةك
بةتةواوي هةست بةمة دةكةين لة ذياني هةتا هةتاييدا .ثيَش ئةوة ئيَمة بةل
َكي الواز لة جيهانيَكي كيَشةو طرفت (ئةفةسؤس .)14 – 13 :1
ثيَشةكيةك و بريهيَنةرةوةيةكي نيعمةتي خودا لةكاتيَكدا ئيَمة بةردةوامني لة ذيان وةك خةل
بؤية ئيَمة باوةرِدةكةين كة ذياني هةتا هةتايي ئيَمة "" خودا دةناسني ،تةنيا خودا رِاستةقينةكة و عيساي مةسيح ئةو كةسةي خودا ناردويةتي"" (يوحةننا ،)3 :17
َكةكةي دةيثةرسنت
َيَسةكةي خؤي فةرمانرِةوايي دةكات و خؤشي دةبينيَت كاتيَك خةل
هةروةها ئيَمة هيوامان دةبيَت لةم ذيانة كة مةسيح دةطةرِيَتةوة و لةطةلَ كل
ئةو كةسانةي شكؤمةندي ثيَدةدةن لةرِيَي ثةرستين قايلكةر بؤ بووني ئةو .هةروةها ئيَمة باوةرِمان بة طةرِانةوةي زووي خوداكةمان هةية كة بةتةواوةتي بةدكاري
َكةكةي خؤي لة بةهةشتيَكي نويَ و زةويةكي نويَ بؤ هةتا هةتاية.
و مردن و طوناحة لةناو دةبات و فةرمانرِةوايي دةكات لةطةلَ خةل
لةكؤتاييدا ئيَمة باوةرِدةكةين كة مشتومرِكردن سةبارةت بة ثالن و كاتي طةرِانةوةي مةسيح بيَ سوودة و دان بةوةدا نانيَت كة بةرةكةتي ئيَمة لة ئايندةدا نابينريَت
بةآلم زؤردةبيَت بؤناو ئايندة .مةسيح خةآلتةكةية و هيض دياريةكي تر ناتوانيَت بةهاو مةبةسيت ثةيوةندي ثةرسنت لةطةلَ خودا لةرِيَي خاضةكةي عيساي مةسيح
داطري بكات.
َيَنةكان بةدةست هاتوون لة يةكةم هاتين عيساي مةسيح ،بةآلم هةموو يان بةدةست نةهاتوون كة اليةني
هةروةها ئيَمة باوةرِ دةكةين لةكاتيَكدا زؤربةي بةل
بةرةكةتةكاني ئةو هةية وةك ذياني بيَ طوناحةكردن و سارِيَذبوون و رِزطاربووني تةواو و بيَ فرميَسك و هتد .بةدةست ناهيَنريَن هةتا مةسيح جاريَكي تر
دةطةرِيَتةوة .بؤية ئيَمة دةست بة بريؤكةي "" ثيَشرت و هيَشتا ماويةتي"" برِواي مردن و حوكمدان دةطرين ،واتاي ئةوةية ئيَمة لة مةسيحدا بيَطةرد دةبني ،بةآلم ئةو
بيَطةردية تةنيا نيشاندةدريَت كاتيَك ئيَمة لةكؤتاييدا شكؤمةند دةبني لةكؤتايي زةمةندا (يةكةم سالؤنيكى  11 :5-13 :4و يةكةم كؤرنسؤس .)15
َي بريدةكةينةوة لة ووشة
َي سةيري ئاويَنة دةكةين (يةكةم كؤرنسؤس  )12 :13بةآلم بةردةوامني لة تيَطةيشنت كاتيَك بةقول
هةتا ئةو كاتة ئيَمة بة ليَل
ئاشكراكراوةكةي خودا كة بةسوودة بؤ "" فيَركردن ،بؤ سةرزةنشتكردن ،بؤ رِاستكردن ،بؤ رِاهيَنان لة رِاستطؤيي"" (دووةم تيمؤساوس  15 :3و رؤما .)2 :12
َيَسةي دابني كردووة بة دياري نيعمةت و ئةو تاكة كةسانةي كة يارمةتيمان دةدةن بة يةك بوون و زانيين مةسيح طةشةبكةين و بؤشكؤمةندي ئةو
هةروةها خودا كل
بذين (ئةفةسؤس  13 – 11 :4و يةكةم كؤرنسؤس  14 – 12و رِؤما .)9-3 :12
هةروةها ،هةرضةندة ئيَمة باوةرِمان واية كة خودا دةتوانيَت هةموو دياريةك بةكاربيَنيَت كة ئةو حةزيان ليَدةكات بؤ مةبةستةكان و كاتةكاني خؤي ،هةروةها ئيَمة
باوةرِمان واية ئةو بةخش دةري هةموو خواستيَكي خةآلتي بيَطةردة ،ئةو ئامادةية و دةتوانيَت بة طةورةيي بةرةكةمتان بكات (يةعقوب  ،)17 :1ئيَمة خؤمان
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َي و يا خؤ بة رِاستطؤيي كؤتايي ديَت .ئةوة بة مةترسيةوة ضاومان دةخاتة سةر ئاسؤ
الدةدةين لة "" ئينجيلي بةختةوةري"" كة بةشيَكي رِاستيةو بة بيدعة و تال
وةك خةآلتةكة و دةبيَتة سوتةمةني بؤ ئةو بريؤكةية كة خودا ئامرازيَكة بؤ كؤتايي خؤشي و تةندروسيت و ساماني ئيَمة كة كتيَيب ثريؤز تةنيا لة خودادا دةبينيَت و
بةبيَطةرديش دةيبينيَت كاتيَك ئيَمة رِووبةرِوو دةيبينني .مرؤظ الواز و ثرِكيَشةية ،خوداش تةنيا سةرضاوةية بؤ خؤشي و سارِيَذ كردن كة بؤ هةتا هةتاية بةردةوام
َيَت لةم ذيانةدا ئيَمة توشي طرفت دةبني بةآلم لة ئةودا ئيَمة ئاشتيمان هةية (يوحةننا  )33 :16هةروةها هةر
دةبيَت لة ئيَستاوة بؤ هةتا هةتاية! مةسيح بةئيَمة دةل
َكو
فيَركردنيَك كة باوةرِي ئةشكةجنةي تيادا نةبيَت ئةوة رِاستيةكي كتيَيب ثريؤز نابيَت و ناتوانيَت هةموو ئامؤذطاري ئةزمووني مرؤظ لةسةر زةوي فيَربكات ،بةل
نيشامنان دةدات ئةو ئةشكةجنةيةي رِزطاركةرةكةمان ثياتيَثةرِيوة ئيَمة بةناويدا سةفةر دةكةين ،هةروةها ئةو لةطةلَ ئيَمةية كاتيَك ئيَستا ئيَمة بةناويدا تيَدةثةرِين
(زةبورةكان  .)4 :23هةروةها ئةوة فيَرمان دةكات ئيَمة هيوايةكي طةورةي ئايندةمان هةية لة مةسيح كة ئةو ئةشكةجنةية كةمدةكاتةوة لةم ذيانةدا ئيَمة تووشي
دةبني (دووةم كؤرنسؤس .)18 – 7 :4

من ضي بكةم بؤئةوةي عيساي مةسيح رِابةري ذيامن بكات
(رِؤما  23 :3و  15-8 :10و يوحةننا  16 :3و كردار  38-37 :2و كردار  31-30 :16و ئةفةسؤس  9-8 :2و عيربانيةكان )6 :11
هةرضةندة ئيَمة بةرِاسيت بة نيعمةتي خودا رِزطار دةكريَني و مةسيح باجي طوناحةكامناني داوة لةسةر خاضةكة و ئيَمة هيضمان بؤناكريَت بؤ رِزطاربومنان ،بةآلم
كتيَيب ثريؤز رِوونة كة ئيَمة هيَشتا لةسةرمانة باوةرِبيَنني (كة واتاي متمانةية) بة مةسيح وةك رِزطاركةري ئيَمة نةك ئيَمة ميكانيزمي رِزطاركردني خؤمان هةبيَت،
َكيَشان و دركاندن.
دةشبيَت ئةوة بكةين وةك دركاندنيَكي ئاشكرا لةرِيَي لةئاو هةل
َيَت ،هةروةها ئةو بةراسيت باجي بؤ طوناحةكاني ئيَمةي
ئةم ثرؤسةية بة تؤبةكردن دةست ثيَدةكات ،دواتر دةبيَت ئيَمة باوةرِبيَنني كة مةسيح ئةو كةسةية كة ئةو دةل
داوة! ئيمان دياريةكي خوداية كة نيعمةتي رِزطاركردني ئةو ضاالك دةكات لةذيامناندا .ئيَمة بةهؤي باوةرِةوة خؤشي دةدةين بة خودا.
َكيَشان ئيَمة رِزطار ناكات ،بةآلم فةرمان بةئيَمة
َيكردن بة مةسيح وةك خوداي ذيامنان .لةئاوهةل
َبكيَشريَني وةك كرداريَكي طويَرِايةل
ئيَمة دواتر دةبيَت لةئاو هةل
َبكيَشريَني ،ضونكة ئةوة ثابةندبوونيَكي ئاشكرا و بينينة بؤ مةسيح وةك خوداي ذيامنان.
دةكريَت تا لةئاو هةل
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