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 مەسیح یئینجیلی عیسا                                   

  هەواڵی خۆش مانای ئینجیل مەسیحە. وشەی یمەسیحیەت، ئینجیلی عیسابنەڕەتی  پەیامی
 مەسیحیەتبەتەنها  استیدا،رین هەواڵی خۆشمان پێدەدات. لە ڕ. مەسیحیەت باشتدەگەیەنێت

هیچ پڕۆگرامێکی  دژوارەکانمان. ت بۆ قەیرانە هەرەخاتەبەردەسدەتوانێت ڕێگاچارەمان ب
پەروەردەیی، پارتێکی سیاسی، یان چارەسەری سروشتی دەرونی لە توانایاندا نیە قوڵترین گرفتی 

دەستەبەرکردوین  بۆ کاتی لێکیمرۆڤ سودگە مەعریفەیهەرچەند  ڕەگەزی مرۆڤ چارەسەربکات.
قووڵەکانمان و لەناوبردنی ە گوناهداوە کە ئێمە چەندە لە چارەسەرکردنی بەاڵم مێژو پییشانی

 دەسەاڵتین.وە کەوتووینەتە ناڕەحەتییەوە، بێگەندەڵیی گشتگیر لە جیهانێک کە ئێمە بە هۆیە

ئەوە ڕێک هەواڵە خۆشەکەیە  ئێمە بردۆتەوە.ا هاتووە و سەرکەوتنی بۆدکە خو تیل دەریدەخائینج
 بدەین، بەڵکون ئەنجامیداوە یان دەتوانیاممانکە ئێمە ئەنج نیە چونکە دەربارەی ئەو شتە

 .تدەدادا ئەنجامیشداوە و لە داهاتووا لە هەمبەر خەڵکەکەی ئەنجامیدکە خو سەبارەت بەوەیە
 هانێکی نائومێددا پێڕادەگەیەنێت.یەزدانیمان لە جیئینجیل دەستێوەردانی 

نزیک بە دوو هەزار  پێڕادەگەیەنێت.  مانمەسیحی یهەواڵی خۆشی هاتنی عیسا ئینجیل مزگێنی
ا کوڕەکەی بۆ مێژووی د، خوداڕۆم ریۆتدەسەاڵتی ئیمپرا ترۆپکی لە سەردەمی ئێستا و ساڵ پێش

هۆی ڕەشەکان ڕزگاربکات. مەسیح بە و ڕۆژە گوناهمرۆڤایەتی نارد تا خەڵکی هەر نەتەوەیەک لە 
-اداند و عیسای ناسری )خونو، خۆیپاکیزەداەوە لە ناو منداڵدانی کچێکی (ڕوحولقودوسڕوحی پیرۆز )

 دایکبوو.مرۆڤ( لە

ی و ژیانی خۆی وەک خۆ ئەستۆیبخاتە  شکاوەکانتێک ەکانی پیاوان و ژنەگوناههات تا عیسا 
داواکاریەکانی دادپەروەری خودای لە بەرامبەر  ئێمە. مەرگی ئەو ببەخشێت بە قوربانییەک

یەکی دادپەروەر هێنایەئاراوە کە خوداگوناهباران بەجێگەیاند و هەروەها ئەو ئەگەرەشی بۆ 
ایە و دئەوەیە کە ئەو کوڕی خو بەڵگەیژ ئەو لە دوای سێ ڕۆ نەوەیوزیندوبو لێیانخۆشببێت.

 . ئێستاگوناهی ئێمە قبوڵکردوەی وەک سزای تەواوەتی ا مەرگی ئەودخوبەڵگەشە بۆ ئەوەی کە 
ادا تەبابکرێنەوە و ژیانی تەواوی خەڵک دەشێت لێخۆشبوونی تەواوەتی بیانگرێتەوە، لەگەڵ خود

لەڕێی کاری . نەمریش بەدەستبهێنن لەڕیگەی باوەڕهێنان بە کەسی عیسای مەسیح و کارەکەی
 .ئەوەی بۆ ئێمە دەرخستووە کە ئەو کێیەمەزنی ڕزگاربوونەوە، خودا 

 

 ادخو ارەکتەریک

یی غەیری مرۆڤا هێزێکی د. خوتێبگەینا دخو سەرشتێک لە تبۆ ئەوەی لە ئینجیل تێبگەین، دەبێ
 ڵکوو خولقێنەری کەسی و خودای هەمووەدەوروبەری ئێمە نیە، بەیان هەمو ئەو ووزەیەی 

 )تەسلیس( ەقینە وەک سیانیەکای ڕاستدخوتەنها کی پیرۆز فێرماندەکات کە (. پەرتو١ پەیدابوون)
جیاوازن و (. ئەوان سێ کەسی لێک١٩:٢٨ ؛١٧-١٦:٣)مەتا  ی پیرۆز: باوک، کوڕ و ڕوحبوونی هەیە



6 
 

لەهەمان ئەوان (. ٣٣-٣٠:١٠)یوحەنا  جیابکرێنەوەو هێشتاش هەر یەک بوونن نەک سێدەکرێ لێک
 وەتایبەتمەندییانە مهۆی ئە. بەجەوهەری یەزدانیدا هاوبەشن بەهەمان خەسڵەتی یەزدانیشەوە

 کرێنئەگەر وابڕیاربێت گوناهباران ڕزگارب بەشێوەیەکی بێوێنە دەکات بە خودی خۆی،ا دکە خو
. بۆ ئەوەی پێویستی مەرگی مەسیح باش پەیپێبەرین، ری قوربانیەکە لە پێنا و گوناهداخودا داواکا

  .ە بزانینیپێویستە زیاتر لەسەر کارەکتەری ئەم خودا سیانی

 خۆشەویستیە ادخو

وە هەروەها ئەوەش کە  (٨:٤ یەکەم یوحەنا) ەیخۆشەویستیا دی پیرۆز فێرماندەکات کە خوپەرتوک
خۆشەویستیەکەی وایلێدەکات ئازادانە و خۆنەویستانە خۆی ببەخشێ بە کەسانی تر بۆ سود و 

ەویستی خودا لەوە زیاترە کە تەنها هەڵویستێک، سۆزێک گرنگە لەوە تێبگەین کە خۆشچاکەیان. 
سروشت و بوونی  -خۆشەویستی تایبەتمەندیەکی خودایە یان شتێک بێت کە ئەو دەیکات. بەڵکو

لە خۆشەویستی. ئەو جەوهەری ئەو  بریتیە تەواوی ئەوە. خودا بەتەنها خۆشەویستی نادات؛ ئەو
لەوەوە  شتەیە کە خۆشەویستیە، وە دوا سەرچاوەی هەمو خۆشەویستیەکی ڕاستەقینەیە کە

زی، اوخدەکرێنەوە بە خۆشەویستی خودا بریتین لە چاکەجار هاوتاڵێت. وشەگەلێکی تر زۆرهەڵدەقو
بیرماندادێت یاخود تەنانەت دەشیبیستین، و سەبر. بەدەر لەهەر شتێک کە بە  یمئارا میهرەبانی،

 بەڵگەی پتەوی ئینجیل ئەوەیە کە خودا خۆشەویستیە!

 یەکەم یوحەنا) ویستییهخودا خۆشه ، چونكهناسیوهوێت خودای نهی خۆشنهسانی دیكهی كهوهئه   
٨:٤)   

 ٨:١٠٣، زەبوورەکان). و بە بەزەییە، پشودرێژە و خۆشەویستی نەگۆڕی زۆرە یەزدان میهرەبان
   (٨:١٤٥: ١٥:٨٦زەبوورەکان ٦:٣٤دەرچوون  بڕوانەهەروەها 

ستێت بۆ ڵدههه وهر ئهبهلهبان بێت، ڵتان میهرهگهتا لهكات ههده وهڕێی ئهزدان چاوهاڵم یهبه
 (١٨:٣٠ ئیشایا) .رییهروهزدان خودای دادپهیه چونكه ،وهیی پێتاندا بێتهزهی بهوهئه

 وهكانهالی باوكی ڕووناكییه، لهیهوهرهن سهالیهواو لهكی تهیههرهخشینێكی چاك و بهموو بههه
 (١٧:١ یاقوب) .ی نییهوهری خوالنهی ناگۆڕێت و سێبهوه، ئهوهخواره دێته

 

 دا پیرۆزەخو

(. وشەکە پەیوەندی بەو بیرۆکەیەوە هەیە ٣:٦ ئیشایافێرماندەکات کە خودا پیرۆزە ) کتێبی پیرۆز
ی پەیوەندی بە ەدبەجیادانراو" بەگەیەنێت. بەاڵم هێنکە مانای "جیاکراوە"، "دەرخراو"، یان "

یەکەم، مانای ئەوەیە کە خودا لەسەرو هەمو دەگەیەنێت.  ی گرنگخوداوە هەبێت، وشەکە دوو مانا
خوڵقێنراوەکانیەتی و بەتەواویش جیاکراوەیە لە هەمو بونەوەرێکی خوڵقێنراو. سەرەڕای مەزنیان، 

بەتەنها خودا خۆی هەمو بونەوەرەکانی دی سەر زەوی و لە ئاسمانیش هەمویان تەنها بونەوەرن. 
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وونەکانەوە، و وە بەراوردنەکراویشە. دووەم، پیرۆزی وە، بڵند و بااڵ لەسەرو هەمو بجیاکرا -خودایە
خودا ئەوە دەگەیەنێت کە ئەو لەسەرو یاخود جیاکراوەیە لە گەندەڵی ئەخالقی خوڵقێنراوەکەی وە 

بکات، ناشتوانێت چێژ لە و بێڕێزیە بە خودا. خودا ناتوانێت گوناهلەهەمو ئەوەش کە گوناهبار 
 وەستبونێکی هەبێت پێوەی. گوناه ببینێت، وە ناشتوانێت هیچ پەی

 :   ی كرد و گوتیی دیكهوهمیان بانگی ئهئه

 !، پیرۆزه، پیرۆزهزدانی سوپاساالر پیرۆزهیه"

 (٣:٦ ئیشایا) "!ویی پڕكردووهموو زهی ههكهندییهشكۆمه

 (٥:١ یەکەم یوحەنا) .خودا ڕوناکیە، هیچ تاریکی تێدا نییە

)حەبەقوق  .كاری بگریتی خراپهرگهن، ناتوانیت بهبكه ماشای خراپهتهپاكترن  وهكانت لهچاوه
١٣:١)  

كاری  خودا له چونكه "وهكرێمهتاقی ده خوداوه نالیهله"ڵێت: ، با نهوهكرێتهسێك تاقی دهكاتێك كه
 (١٣:١یاقوب ) .وهناكاته تاقی یهو شێوهس بهویش كه، ئهوهدا تاقی ناكرێتهخراپه

 زەبوورەکان) .جێ نابێتڵت نیشتهگهدكار لهت پێ خۆش بێت، بهك نیت خراپهخودایه تۆ چونكه
٤:٥) 

 

 دادپەروەرە خودا

، خودا بونێکی پەرتوکی پیرۆزئەخالقی نایابی خودامان بۆ دەردەخات. بەپێی  وشەی دادپەروەر
کێیە. هیچ شتێک  ولەگەڵ ئەوەی کە ئەەوە ی تەبادێتکردارو وە بەردەوامیش  بەڕەهایی دادپەروەر

چەوت و هەڵە نیە لە سروشتی خودادا یان کارەکانیدا. ئەو هەرگیز نابێتە یاخود شتێک ناکات کە 
مەتبارکردنێک لە دژی ئەو. کارەکانی، فەرمانەکانی و تۆببێتە مایەی بەهانە بۆ هەر 

 حوکمدانەکانی بەڕەهایی بێخەوشن.  

 و استودروستهزدان ڕی یهوهر ئهبهله

 ،رییهروهدادپه زی لهحه

 (٧:١١ زەبوورەکان) .كاتماشای ڕووی خۆی دهرڕاست تهسی سهكه

 ئەو گاشەبەردە و کارەکانی ڕێکوپێک

 ین.دادپەروەرڕێگاکانی، هەمووی 

 یەکی ڕاستگۆ و دوور لە نابەرابەریخودائەو 
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 (٤:٣٢ )تەسنیە .ە و هەمیش دروستکاردادپەروەر

پەیوەندی ئەو بە وەسفی ی خودا تەنها وەسفی کارەکتەری ئەو ناکات، بەڵکو دادپەروەر
، خودا لەڕێی کتێبی پیرۆزمەخلوقەکەی، بەتایبەتی بە مرۆڤایەتیەوە دەکات. هەر بەپێی 

( و وە هەروەها ٣٢، ٢٠:١ئەفراندنەکەی ئیرادە و ویستی خۆی بۆ تەوای خەڵک ئاشکراکردوە )ڕۆما 
 کتێبی پیرۆزداکانیدا، لە (. ئەو بە ڕونترین شێوە خۆی لە ووتە١٦-١٤:٢شیانەوە )ڕۆما لەڕێی ویژدانی

هەمو کەسێک (. ئەو لەسەر ئەو بنەمایەی بۆی ئاشکراکردوە ١١-١٩:٧ زەبوورەکان) ئاشکراکردوە
ی هەمو کەسێک دەکات بەپێی توندترین دادپەروەریدەکات. ڕۆژێک دادێت کە خودا دادپەروەر

 ی و ڕەوایەتی، پاداشتی چاکەکاری دەداتەوە و خراپەکاریش سزادەدات.دپەروەردابنەماکانی 

 

 نیشێت،داده تایهتاههزدان ههاڵم یهبه

 .زراندووهری دامهختی خۆی بۆ دادوهته

  كات،ری جیهان دهڕاستودروستی دادوه به

 (٨-٧:٩ زەبوورەکان) .داتالن حوكم دهری گهروهدادپه به

 هەر کار و کردەوەیەکی شاراوەش خوداچونکە 

 ؛ ٣:١٥:  ٢١:٥ پەندەکانبڕوانە هەروەها  ١٢:١٢ )جامعە .چ باش و چ خراپ، دەکێشێتە ناو دادگا
 (١٣:٤برانیەکان یع

  پشكنم،زدانم، دڵ دهمن یه

 ،وهمهكهروون تاقی دهده

برانیەکان یع بڕوانە، هەروەها ١٠:١٧ یەرمیا) .می پێی بدهكهفتارهی ڕهگوێرهبه كهریهی ههوهبۆ ئه
٢٧:٩) 

اوە، زاڵمانە و بێ هۆشداری پێدانی دالیەن خویی مرۆڤ لەدادوەربزانین کە ئەوە دەبێ بەردەوام 
 لە ەپێویستیشو بەشێکی  ەئەو انەیدادپەروەر کارەکتەرینیە، بەڵکوو لێکەوتەی  شلەپێ

ای دی لەسەر خراپەکاری بکا، خوروەردادپە ڕەدیبکاتەوەایەک کە د. خوبەڕیوەبردنی ئەو
، ێتبادادگاینەکرنەکرابێت و چڵەو خراپەی  کە ئەفراندنێکی نیە. دادوەرخۆشەویستی، باشی و 

 .دوچاری خۆتێکشکان دەبێت زوو بە زووخۆی ئەوا هەر 

ا شتێکە و ڕووبەڕووبوونەوە لەگەڵ شکۆی د؟ قسەکردن لەسەر خونبەم خودایە گەیشتو ئێوەئایا 
لێناسرابێت، تەواوی  بەڕاستی اید. جێیەک کە خوتەواو جیاوازترەشتێکی  پیرۆزدای پەرتوکئەو لە 

 لێدەکات زانا، ئێمە خۆبەکەمدخو پیرۆزیسەر ئاوڕێک لە رین. کورتی لێدێتهیچ ۆڤایەتی وەكمر
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بنەڕەتی و بێ وێنەیماندا کاتێک بۆ یەکەمجا خودا ئێمەی تەنانەت لە دۆخی  و بەتاڵماندەکاتەوە.
خودای مەزن. وەلێ بەهۆی هەر ئێمە هەر تەنها شکل و خزمەتکار بوین، وە ئەویش  ،خولقاند

 گوناهمان لە بەرامبەری، ئێمە کەوتوینەتە ئاستێکی زۆر نەویەوە. 

 

 ایەتیمرۆڤ کارەکتەری

تەنها ئەوە پێویست نیە کە شتێک لەسەر کارەکتەری خودا ، ئینجیل بەرزڕاگرتنیتێگەیشتن و  بۆ
دەربارەی  کتێپی پیرۆز. شتێک کە بەڵکو دەبێت شتێکیش لەسەر کارەکتەری خۆمان بزانینبزانین 

 .دەقیقە، بەڵکو تەواو دروست و ڕیاکاری نیەو  دڵخۆشکردنجێگای  تدەیڵێ ئێمە

 

 ەڵبووەلە ڕووی ئەخالقییەوە گەند ایەتیمرۆڤ

دۆخی ئێستای مرۆڤ مرۆڤ لە بنەڕەتدا شکۆداربووە، بەاڵم ، بکەوێتە گوناهەوە بەرلەوەی
ز ئەفرێنراوە خوداوەك چاکە ایەتیمرۆڤ ەکە هەرچەند نائومێدانەیە. ئینجیل فێرماندەکات

ئیمە (. ١:٢ ئەفەسۆسناو مەرگی ڕوحەوە ) نەتەڕۆچوو موو مرۆڤەکان(، بەاڵم هە٣١، ٢٦:١)وەدیهاتن 
منکارانە لە خودای هەر بەسروشت لەڕوی ئەخالقیەوە گەندەڵین، مەیلیمان بەرەو خراپەیە و وە دوژ

 دادپەروەر دەڕوانین. 

 استی کە ئەوەم بۆ دەرکەوتبەڕ

 فراندووەئەمرۆڤی  خوداکە 

 (٢٩:٧)کۆمەڵگا  .نانی زۆر بەستووەبەاڵم ئەمان پشتیان بە داهێ

 و رترهموو شتێك فریودههه دڵ له

 ،رمانی نییهده

 (٩:١٧یەرمیا ) یناسێت؟كێ ده

تی درۆ، وشتی، دزی، شایهدڕهچێت، كوشتن، داوێنپیسی، بهردهده وهدڵه بیری خراپ له چونكه
 (١٩:١٥)مەتا  .كفركردن

 ك شتی گاڵومان لێ هات،موو وههه

 .ت بووی ئافرهڕۆی پیسی مانگانهك پهموو كاری ڕاستودروستیمان وههه

 اڵ سیس بووین،ك گهموو وههه
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 (٦:٦٤ ئیشایا) .گرێتڵماندهههك با كانمان وهتاوانه

ر بهوراتی خودا نابێت، لهته چیملكه ڵ خودا، چونكهگهله تییهخی سروشتی دنیایی دوژمنایهبایه
 (٧:٨ ڕۆما) .ی ناتوانێتوهئه

بکەن؛ بەاڵم بە  کتێبی پیرۆز کە هەرئێستا خوێندتەوە ڕەنگە دژایەتیتئەو ئایەتانەی 
 ئێوەنەویستە. جگە لەمەش، ئەگەر لە هەمو الپەڕەکانی مێژودا بەڵگەمەتبارزانینی مرۆڤایەتی تۆ

 انو کردەوەکانت ان، وتەکانتانکە بیرکردنەوەکانت اندا، دانبەوەدا دەنێنلەگەڵ خۆت ڕاستگۆبن
 .ڕاستی ئەم ئایەتانە دەسەلمێنن کە بەردەوام یاسای پیرۆزی دە فەرمانەکەی خودا پێشێلدەکەن

 (٤٨-٢١:٥مەتا  بڕوانە هەروەها ١٧-١:٢٠دەرچوون )

 

 گوناهبار و سەرزەنشتکراو

ادەکێشێ او ناخمان، ئێمە بەرەو کارگەلێک ڕن ییفێرماندەکات کە گەندەڵیی ئەخالق کتێبی پیرۆز
ردن وێبێ هەاڵبەئێمە،  . هەمووانو دلۆڤپاک  انەی خودایەکی پیرۆز،دادپەروەرلە دژی بنەمای 

گونهابارین هەم بە سروشت و هەمیش بەو کردارانەی کە کردومانن. ئێمە هەمومان لە بەرامبەر 
 خودادا وەک گوناهبار و بەبێ هیچ بەهانە ڕادەوەستین. 

 (٢٣:٣ ڕۆما) .وتنشكۆی خودا كه موو گوناهیان كرد و لهی ههوهر ئهبهله

 (٤٦:٨ یەکەم پاشایان) .كاتگوناه نه س نییهكه

 :نووسراوه كوه

 سیش،ك كهت یهنانه، تهس بێتاوان نییهكه"

 تێبگات، س نییهكه

 .ڕێتدوای خودا بگهبه س نییهكه

 رگێڕا وموو ڕوویان وههه

 .تێكڕا بێ سوود بوون

 ،کەس نییە چاکە بکات

 (١٢ - ١٠:٣ ڕۆما) ."نییهكێكیش ت یهنانهته

تدان، تاكو ریعهی شهژێر سایهله ڵێت كهی دهوانهبه یڵێت،ت دهریعهرچی شهزانین ههئێستا ده
 (١٩:٣ ڕۆما) . ی خوداوهژێر لێپرسینه وێتهبكهموو جیهان مێك دابخرێت و ههده
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 زەبوورەکان) ستێت؟وهردگار، كێ دهروهی پهیت، ئهمار بكهتۆكان ر گوناههگهزدان، ئهی یهئه
٣:١٣٠) 

 

هەندێک  ئێوەمە پرسیارێک نیە لەسەر ئەوەی کا ئاخۆ ەئ؟ گوناهبارن ئێوەت تاقیبکەرەوە. ئاخۆ خۆ
کە چەند  بەوەدا بنێنانهەروا بە ئاسانی د ئێوەکردوە. پرسەکە ئەوەش نیە کە  انهەڵەت

هەیە و وە پاشخانێکیش لە  انکە دڵێکی گوناهبارت دەزانن بەوە ئێوەئایا کردوە.  انهەڵەیەکت
کەسێکی  ئێوەکە لە بنەڕەتدا  انمەنوێنن. وا خۆتبەهانە مەهێننەوەیاساکانی خودا؟ پێشێلکردنی 

ندا اگوناهبار وچونکە ئەو لە پێنا ئێوە، ئەوا مەسیح هیچی پێنیە بۆ زن. گەر وابکەنخواەچاک
، ئیدی حیکمەتی خودا بە باشترین اندا بنێنهاتووە. بەاڵم ئەگەر بە ئەفسوسەوە دان بە گوناهت

 ارەسەرکردوە.ی چئێوەشێوە گرفتی گەورەی 

 

 کەگەورە گرفتە

قین گەر بهاتبایە تۆە. دەبووە مایەی ترس و دادپەروەرمایەی ئاسودەبوونە کە بزانین خودا پیرۆز و 
ز بووایە. لەگەڵ ئەمەشدا، بۆ ئێمەی مرۆڤ باشی خواسەرداری بااڵدەستی گەردوون خراپە

دەکات لەگەڵ ئەوانەی چی دا باش بێت،. گەر خوڕەهایانەی خوداش دەشێت مایەی نیگەرانی بێت
نین؟ خودایەکی باش و دادپەروەر چیدەکرد لەگەڵ ئەو مرۆڤانەی کە تەنها بیر لە ئێمە کە باش

خودای خۆیان دەکەنەوە، مەیلی خراپەکاریان هەیە، وە گوێڕایەڵنین؟ گەر بێتو حوکمدانی هەمو 
 ؟   ەموو سەرکۆنەبکاتبێت خودا ئێمە ه، نادادپەروەری مامەڵەمان بکات زەوی لەسەر بنەمای

: گرفت و چەندوچونە ئاینی و فەلسەفیەکانلە نێت بە گەورەترین یەئەو پرسیارانە، ئێمە دەگە
بوورێ کە بەڕاستی دەبێ ببێ بەاڵم سەرەڕای ئەوەش لەو کەسانە  دادپەروەر ێدەتوان خوداچۆن 

؟ تبێهاوڕێ دازەکانخوداخراپەبەاڵم لەگەڵ  تبێپیرۆزدەتوانێ  خودا؟ چۆن سەرزەنشتبکرێن
(. ١٥:١٧ پەندەکان)بەزەیی خودا  بەر ەهەرکەسێک بەهانە بهێنێتەوە بۆ خراپەکاری ناکەوێت

 (٢٦:٣ ڕۆمامێنێتەوە؟ )ب دادپەروەربێبەریدەکات و هێشتاش  گوناهلە  خودا گوناهبارانکەواتە چۆن 

 

 گرفتەکەمانبۆ  خودااڵمی ەو

 ا لەد، ئەگەر خوئیدانەبکرێتت دەبێ ئەوا گوناهبار ،بکات یی خۆیدادپەروەرا بەپێی دئەگەر خو 
گرفتە هەرە  اڵمی ئەوە. وەوەییەکەی دەچێتە ژێر پرسیاردادپەروەر، کەواتە تخۆشبێ گوناهبار

لە  خۆیدا دادپەروەری ا، مرۆڤایەتی لەدەوە. خورێتا بدۆزدنجیلیلە ئ هاگەورەیە دەکرێ تەن
یەتی مەحکومکرد و داواکاری ڕازیبونی تەواوەتیە ەکانمان لە دژی، هەمو مرۆڤاگوناهبەرامبەر 

، سزایەک کە ئێمە خودی ئەو شانیەکانی ئێمەی خستە سەرگوناها لە دلۆڤانیی خۆیدا دخولێمان. 
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ییەکەی دادپەروەرایەی کە ددەبا بمانکێشابا، ئەو قەبووڵی کرد و لەجیاتی ئێمە مرد. هەر ئەو خو
ی خۆی لە جیاتی خۆی بە بەخشینی گیانئەو رێتەوە، ەکانمان بدگوناهزێ کە تێچووی خوداوا دە

 هەر ئەمەشە کە ئینجیل بەڕاستی دەکاتە هەواڵێکی خۆش. دا. ئێمە، ئەو سزایەی

 

 مەسیح، جێگرەوەی ئێمە سایعی

ختكرد، تاكو ی بهكهتاقانه ت كوڕهنانهجیهانی خۆشویست، ته ندهوهی خودا ئهوهر ئهبهله
 .(١٦:٣)یوحەنا  بێتتایی ههتاههڵكو ژیانی ههچێت، بهنهناوبهێنێت لهپێڕی باوه سێكركههه

 یهم شێوهبه. ویستییهخودا خۆشه چونكه ،ناسیوهوێت خودای نهی خۆشنهسانی دیكهی كهوهئه
 وههۆیهبهجیهان تاكو  ی خۆی ناردهكهتاقانه وت: خودا كوڕهركهنێوانماندا دهویستی خودا لهخۆشه
ی كهخۆشیویستین و كوڕهوڵكو ئهخودامان خۆشویست، به ك ئێمه: نهدایهمهویستی لهخۆشه . بژین
 .(١٠-٨:٤ كانمان نارد )یۆحەنای یەکەمگوناهه تیفارهبۆ كه

كانی كێك ژیانی خۆی بۆ دۆستهیه كه تری نییهورهگه مهویستی لهس خۆشهكهعیسا گوتی، "
 (١٣:١٥)یوحەنا  ."دابنێت

 

 خاچ

ەکانی گوناها، گیانی خۆی لەسەر خاچ وەک قوربانیەک بۆ سەرجەم د، کوڕی خوعیسای مەسیح
ڕێگای ئەشکەنجە کە تا ئێستا  دڕندانەترینبەخشی. زۆربەی مێژوونووسەکان، خاچ وەک  ەکەیخەڵک

 دڕندەییە دو واقیعی گرنگمان بۆ دەخاتەڕو.مرۆڤ بەکاری هێناوە، دەزانن. ئەو 

هێندە ا دا نیشاندەدات. خوددوژمنایەتیی ئێمە لەگەڵ خو ی، ڕادەی زۆردڕندەییە میەکەم: ئە
کە ئەوی بە  هێندە لە خودا بەڕقە وە جیهانیشکە تاقانە کوڕی خۆی بەخشی و  ی خۆشویستجیهان

 ئەشکەنجە و مەرگ، مەحکوومکرد. ازیخراپترین شێو

لە  ە ەکانی ئێمگوناهایە. دێمە بە دژی خوئ گەورەیی گوناهی، دەرخەری دڕندەییەدووهەم: ئەو 
ەکانی ئێمە ئەوەندە توندە کە تەنیا لە ڕێگای گوناها ئەوەندە جێگای داخە و سزای ددژی خو

 اوە دەکرا درابا.دو مەرگی کوڕی خو ئازارچەشتنێکی لەڕادەبەدەر

مەسیح لەسەر خاچ، بەڕاستی پێویست بوو. بەاڵم دەبێ تێبگەین  یئازاری جەستەیی و مەرگی عیسا
مەسیح لەسەر خاچ،  ی. عیسازاخوی خراپەیوەست نیە بە دڕندەیی مرۆڤەو تەنها پەکە ئازاری ئ

ەکانمان گوناها پێویستی بەوە بوو کە سزای دیی خودادپەروەرای چەشت! دی خودادپەروەرئازاری 
مکردنەوەی ا و ئارادیی خودادپەروەر قایلکردنیبدرێ و ڕقی ئەو بە دژی ئێمە هەڵبگیرسێنێ. بۆ 

ئەو  . بەم شێوەیەمەسیح، سزایەک کە ئێمە شیاوی بووین، بچێژێ یعیسا ڕقی ئەو، پێویست بوو
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کرد، ێبەریئێمە بەر نەفرەت کەوت، خودا لەخۆی ب ی ئێمەی خستەسەر شانی خۆی و لەجیاتیگوناه
 بوو.ئێمە  ۆیلەئەسخودای چەشت کە  وە ئەو هەمو ئازاری  ڕقی

ی مەسیح. ۆئەس خرایە ئێمە گوناهەکانی. لەسەر خاچ، گرت ئێمەی گوناهی بەرگەی مەسیح سایعی
 هیبە گوناهانەیمەسیح و ئەو ی تۆئەس خستەئێمەی  گوناهەکانیا دکە خو یە دێتبەو واتا شئەوە

و وەک ناسێندرابار گوناه، بە داادخو شانشینیمەسیح لە  یئەو ئەژمارکرد. لە ئەنجامدا، عیسا
 بار مامەڵەی لەگەڵکرا.گوناهکەسێکی 

  ،مان كردووهڕ باڵوهك مهموو وههه

  ،ملی ڕێگای خۆمان گرتووه كهریههه

  یكانی ئێمهموو تاوانهزدان ههاڵم یهبه

 (٦:٥٣ ئیشایا) .ور ئهسه خسته

ڵ گهكبوون لهیه گوناه، تاكو به ، كردییهپێناوی ئێمه خودا له ]مەسیح[ناسی دهی گوناهی نهوهئه
 (٢١:٥)دووەم کۆرنسۆس  .ڕاستودروستی خودا و ببین بهئه

 

اوە واتا کەوتنە دبەنەفرەتبوون لەالیەن خو .چەشتنەفرەتەکانی ئێمەی  ئازاری مەسیح یعیسا
لەژێر نەفرەتی  گوناهمانەوە بەهۆی هەمومان ئێمەدا. ناڕەزامەندی و مەحکوومبوونی خوبەر 
 مەسیح بۆ ئازادکردنی ئێمە لەو نەفرەتە، خۆی نەفرەتکرا و لەجیاتی ئێمە یدا بووین. عیساخودا

ی و دادپەروەر کوتێچووەکەیدا تا وواتا ئە ،. ئەو ئێمەی ڕزگارکردچەشت ایدخو ئازاری حوکمدانی
 .تدەبێئازاد ،تبە ئەو بێنێ باوەڕبە شێوەیەک کە هەرکەس  مەیسەربکاتا دزیی خوخوداانییەکس

: نووسراوه تن، چونكهفرهێر نهژستن، لهبهت دهریعهكرداری شه ی پشت بهوانهموو ئههه
ەفرەت وكردن، نیڕهسپێت بۆ پهچهورات نهكانی تهڕتووكهموو نووسراوی پههه سێك لهركههه"

 (١٠:٣ گەالتیا) ".لێکراوە

 ت، چونكهفرهنه پێناوماندا بووه ی لهوه، بهوهت كڕییهریعهتی شهفرهنه ی لهسیح ئێمهمه
 (١٣:٣ گەالتیا).  " ت لێكراوهفرهڵبواسرێت نهار ههر دسهسێك لهركههه" : نووسراوه

یەکێک لە ئاکامە هەرە ترسناکەکانی گوناهی خودا لە جێگەی ئێمە مەسیحی لەخۆی بێبەریکرد. 
 ی خودا. ییەزدان رەوە لە حزوری شکۆمەندانە و بەزەییبکرێێتەدە -ئێمە نامۆبونە لە خودا

  ستربهبه كانتان بوون بهڵكو تاوانهبه

  و خوداتان، نێوان ئێوهله

  وهی كرد ڕووی خودای لێ شاردنهم جۆرهكانتان بهگوناهه



14 
 

 (٢:٥٩ ئیشایا) .گرێتگوێتان لێ نهتاكو 

بۆ ئەوەی ڕزگارمانبکات لە لێکدابڕانێکی ئەوها هەتاهەتایی، مەسیح گوناهەکانی ئێمەی لەسەر 
 اوە وەالنرا.دخو یەنلەبری ئێمە لە ال ی خۆی وتۆخستە ئەس جڵجتاگردی 

: واته "قتانی؟بهشه مائێلی، ئێلی، له"رز هاواری كرد: نگێكی بهده ی كاتژمێر سێ عیسا بهنزیكه
 (٤٦:٢٧)مەتا   ".خودای من، خودای من، بۆ وازت لێ هێنام؟"

لە مرۆڤ ا دفێرماندەکات کە خو پەرتوکی پیرۆز. ئازاری توڕەیی خودای بۆ ئێمە چەشتمەسیح 
 ) زەبوورەکانخراپەکاریە نەبڕاوەکەیەوە، هەرچەندە ئەمەش ڕاستیەکی باو نیە.  بەهۆیتوڕەیە 

 ".بێتده موو ڕۆژێكیش تووڕه، ههرێكی ڕاستودروستهخودا دادوه" دەڵێ:(  ١١:٧

خودا شتێکی کۆنتڕۆڵنەکراو، ناعەقالنی، یان خۆویستی سۆزدارانە نیە، بەڵکو تووڕەیی 
لە  ڕقی خودا دەرئەنجامێکی پیرۆزی، دادپەروەری و خۆشەویستی خودایە بۆ هەمو شتێکی باش.

و زۆربەی کاتەکان توندوتیژ بە دژی دەجووڵێتەوە. ئەگەر مرۆڤ  ە و بە ڕقێکی ترسهێنەرگوناه
بکێشێتە ناو  خودائەوەیە کە ئەو خۆی هەڵیبژاردووە کە دەسەاڵتی  خودابکەوێتە بەر ڕقی 

 یەوە.ەکاریسەرپێچیبکات و خۆی بداتەدەست خراپ خوداقەیرانەوە، لە ئیرادەی 

لە ، مەسیح سەرەڕای ئەمەشن. وداخبارن، شیاوی ڕقی گوناه بەر ئەوەی هەمو مرۆڤەکانلە
ردیەوە و خوداکە ئێمە شایانی بووین، وەریگرت و تا دڵۆپی ئاخر  خودا، پیاڵەی ڕقی خۆشەویستیدا
 .بەجێگەیاندی لەسەر ئێمە بە تەواوەتی خودادادپەروەریی 

ستم ده هل ییهم تووڕهرابی ئهجامی شه"رموو: من فه ردگاری ئیسرائیل ئاوای بهروهزدانی پهیه
 (١٥:٢٥)ئێرمیا   ."نتنێرم بۆ الیامن ده كه ی بدهوانهتهو نهموو ئهرخواردی ههو ده ربگرهوه

كرێت ر دهگه، ئهباوكه"رموو: یفهكرد و دهوی، نوێژی دهر زهسه ڕوودا چووه پێش و به مێك چووهكه
نوێژی  وهدیسان چووه......."ئێوەڵكو وێت، بهمهك من دهك وهاڵم نهڕێت. بهر تێبپهسهله مم جامهئه

 ئێوەخواستی  ، باوهبێت بیخۆمهر دهڕێت و ههرم تێبپهسهله مهر ناكرێت ئهگه! ئهباوكه"كرد: 
 (٤٢:٢٦)مەتا  ".بێت

 ڵگرت،ی ههكانی ئێمهردهده وهدڵنیاییه به

 ی برد،كانی ئێمهئازاره 

 ،وتووهركهگورزی به ن خوداوهالیهش وامانزانی لهئێمه

 .لیلهو زه لێی دراوه

 كانمان بریندار بوو،ر یاخیبوونهبهو لهاڵم ئهبه

 .كانمان وردوخاشكرار تاوانهبهله
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 سزای چێژت، ی ئێمهوهپێناوی ئاشتبوونه و لهئه

 (٥-٤:٥٣ ئیشایا) .وهاك بووینهو چكانی ئهبرینه به

ئێمە،  ناپاکیبەدژی  خودا حوکمدانی. یەکێک لە بەرزترین هێماکانی مەسیح لەجیاتی ئێمە مرد
تا ئێستا، خەڵک هەلە سەردەمی ئادەمەوە  .واتا جیا بوونەوەی ڕوح لە لەش -مردنی جەستەییە

کتێبی (. ١٢:٥ ڕۆما)  کە مردنەە بوونەتەوە ڕووبەڕووی ئەو ڕاستیە ترسهێنەر و نکوڵی لێنەکراو
 حوکمیبەڵکوو  .فراندن نەبووەئەکە مەرگ بەشی سروشتی یان سەرەکیی فێرماندەکات  پیرۆز

 وبو، دەتبۆ ئەوەی ئێمە لە هێزی مەرگ ڕزگارمان بێ خودایە بەسەر مرۆڤەوە بەهۆی گوناهیانەوە.
 مەسیح لە جیاتی ئێمە بمرێت.

 (٢٣:٦ ڕۆما) .كرێی گوناه مردنه چونكه

رموو ی فهمهئه "سپێرم.ده ئێوەستی ده ، ڕۆحی خۆم بهباوكه"رز هاواری كرد: نگێكی بهده عیسا به
 (٤٦:٢٣)لوقا  .و گیانی سپارد

پێناوی تاوانباران، تاكو  ر گوناه ئازار درا، بێتاوان لهبهنها جارێك لهسیح تهی مهوهر ئهبهله
 یەکەم) .وهڕۆح زیندووی كرده اڵم خودا بهسیحیان كوشت بهڵك مه. خهوهبكاتهخودامان نزیك  له
 (١٨:٣ترۆس ەپ

کە لە گوناهەکانمان  -مەسیحئەو وەک  کوبەڵ مردتەنیا وەک شەهیدێک نە عیسای مەسیح
" )یوحەنا "تەواوبوو گوتی ت. بەرلەوەی کە دوا هەناسەی بکێشێسپاردگیانی خۆی  ئازادماندەکات،

، تێچووی مەرگی ئەوەوە(. کاتێ ئەو ڕستەیەی گوت، مەبەستی ئەوە بوو کە لە ڕێگای ژان و ٣٠:١٩
 .باوەڕیان پێهێناوەەکانی ئەو کەسانەی داوە کە گوناه

تان باوەڕ؟ ئەگەر گیانی سپارد دابارانگوناه لەپێناو عیسای مەسیحتان بەوە هەیە کە باوەڕئایا 
 یش؟ ئەگەربکاتدرۆ ێکە ناتوان دا دەکەنیەکخودالەگەڵ گوتەی دژایەتی نیە، ئەدی بۆچی 

تان پێیەتی، ئەو کات ئەو ڕاستییە مەزنە چ کاریگەرییەکی لەسەر ئێوە هەبووە؟ ئایا باوەڕ
لەخاچدانی  بەرامبەرتر لەوە، ئایا لەبێ هەڵوێست دەبن؟ یان خراپ داعیسا لەخاچدانیلەهەمبەر 

و گەندەڵی کەڵکوەردەگرن؟ ئەگەر مەرگی  گوناهژیانێکی تەژی لە  وەک بیانوویەک بۆ دامەسیح
مەسیح لە دڵی ئێوەدا جێگای کردۆتەوە، کەواتە چیتر ناتوانن بۆ خۆتان بژین بەڵکوو لە ناخەوە 

چاوەکانتان  خودامرد و ڕابوو. کاتێک کە  داهاندەدرێن کە بۆ کەسێک بژین کە لە پێناو ئێوە
ئەو لە خاچدا ببینن، ئیتر هەر ئەو کەسەی پێشوو نامێننەوە، بەڵکوو کاتەوە تا زانایی و هێزی دە

 وەشوێن مەسیحی ڕابوو دەکەون.
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 هەستانەوە 

مرد بەڵکوو نەەکانی خەڵکەکەی گوناهکە مەسیح تەنیا لەبەر  پەرتوکی پیرۆزەئەوە شایەتیی 
پرسێکی بنەڕەتی و وەک  مەسیحعیسای ی هەستانەوە. هەستایەوەڕۆژی سێیەم، لە ناو مردووەکان 

بێت، وسا مزگێنی بێ سوود ده، ئهوهستێنرابێتهڵنهسیح ههمه. ئەگەر لە مەسیحیەتدا کەبنەمایە
ی هەستانەوە(. بەاڵم لەو جێیەوە کە :٥١١٤ کۆرنسۆس یەکەم) ڕی ئێمەش هیچ سوودی نابێتباوه

 ی کەشو ئەو کارانە بۆ ئەوەی کە دەبێت مەسیح ڕاستییەکی مێژووییە، سەرجەم بانگەشەکانی
 دەسەلمێنێ. نیکرد ەئێم لەبری

ڕێبەرانی جوولەکە داوا  ١٩-١٨:٢لە یوحەنا  یە.خودابەڵگەیە بۆ ئەوەی کە عیسا کوڕی  هەستانەوە
هەیە.  خودایلەناوبردنی پەرستگەی  دەسەاڵتی کە ئەو دەربخات لە عیسا دەکەن کە نیشانەیەک

 یە بڕمێنن کە من لە سێ ڕۆژدا سەرلەنوێابەوانی گوت: "ئەو پەرستگاڵمدا ەعیسا لە و
ی ڕۆحی گوێرهها بهروهههدەنووسێ کە عیسا " ٤:١ ڕۆمالە  خودای نێردراو." پولسی بەرزیدەکەمەوە

كوڕی خودا دیاری  ن شكۆمان بهخاوه سیحینێو مردووان عیسای مهی لهوهستانههێزی هه پیرۆز و به
بەڵکوو  خودا،بوو بە کوڕی  داهەستانەوەلە ڕۆژی  عیسای مەسیحئەوە بەو واتایە نیە کە  ."كرا

کوڕی هەمیشەیی  عیسای مەسیحپشتڕاستکردنەوەی باوکی ئاسمانی بوو بەو واتایە کە  هەستانەوە
 یە.خودا

ەکانی گوناهی وەک سزای تەواوی عیسای مەسیحمەرگی  خودابەڵگەیە بۆ ئەوەی کە  هەستانەوە
گرتن درا  كانمان بهگوناهه پێناوی ی لهوهئه" عیسای مەسیحکە  تدەڵێ ٢٥:٤ ڕۆما ئێمە وەرگرتووە.

ی عیسای مەسیح خودا." واتای ئەو ئایەتە ئەوەیە کە وهستێنرایهپێناوی بێتاوانكردنمان هه و له
گارانتیی  ی گەیاندەجێ و بوو بەخودالە مەرگ هەستاندەوە چونکە مەرگی ئەو دادپەروەریی 

 ترسی(. خودا)لە  خوداداو دادپەروەربوون لە هەمبەر  باوەڕداران لێبووردن لە

دا  ٢٥:١١ عیسا لە یوحەنا لە داهاتوودا. باوەڕدارانەی هەستانەوەی ی مەسیح شایەتهەستانەوە
 زیندوبشمرێت  رگهبهێنێت، ئهڕم پێی باوهوهو ژیان. ئه وهمنم زیندووبوونهکە " دڕایگەیان

بوو. دەسەاڵتی دەچ و پوو لە گۆڕدا ماباوە، ئەو بەڵێنە بێ بنەما عیسای مەسیح" ئەگەر  وهبێتهده
 عیسای مەسیحی خۆیدا دەرکەوت. ئەوە بۆمان دەردەخات کە هەستانەوەئەو لەسەر مەرگ لە 

لە  اخودوی نێردراکاتەوە. پۆلسی دەی بەو بێ، زیندووی باوەڕدەسەاڵتی هەیە کە هەرکەس کە 
هێزی خۆی  و به وهستاندهن شكۆی ههسیحی خاوهخوداش مهدەنووسی: " ١٤:٦ کۆرنسۆس سەرەتای 

 ".وهستێنێتهڵدهش ههئێمه

ی پیرۆز پەرتوکێکی هەیە. دادپەروەرا و خود بەڵگەیە لەسەر ئەوەی کە جیهان هەستانەوە
ئەوی  خوداوە، بەڵکوو تەبۆنەڕا ەوەتەنیا لە ناو مردووەکان عیسای مەسیحکە فێرماندەکات 

، لە یەکەمین نێردراوبێت. پترۆسی کانفرێندراوەئەی سەرجەم دادپەروەرسەربەرزکرد تا پادشا و 
موو ماڵی با هه بۆیهی مەسیح بە جولەکەکانی گوت: "هەستانەوەخۆی لە دوای  ەسمی ئاینیڕێوڕ
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 ن شكۆسیحی خاوهمه دا، خودا كردی بهخاچتان  له ی ئێوهم عیسایهدڵنیایی بزانن، ئه ئیسرائیل به
 سیش ئەو ڕاستییەی ڕاگەیاند:ل(. پۆ٣٦:٢)کردار 

 ، تاكو بهیهوهموو ناوێكهرووی ههسه له دایێ كه یو ناوهو ئه وهرزی كردهخودا زۆر به وهر ئهبهله
 .ویشزهوی و ژێر ر زهسهئاسمان و  له ن،ك چۆك دابدهژنۆیهموو ئهیاندنی ناوی عیسا ههڕاگه

 (١٠-٩:٢ فیلیپی)

 سێك و لهموو كهدات بۆ ههدهرمانئێستا فه اڵم، بهزانیدا خودا چاوپۆشی كردووهمانی نهردهسه له
 ، بهری جیهان سەروەردەبێتروهدادپه تێیدا ڕۆژێكی داناوه چونكه ن،بكهتۆبە  موو شوێنێك كههه

 کردار) .وهڵیستاندهمردووان هه نێوله كه مووان داوههه شی بهڵگه، بهكردووهدیاریی  پیاوێك كه
٣١-٣٠:١٧) 

ک لە یاساکان یان ێنیشانماندەدات کە مەسیحیەت تەنیا لیست هەستانەوەهەواڵی خۆشی 
لەسەربکرێت و هەڵوێستەی لەسەربکرێت. لە  گفتوگۆیفەلسەفەی ژیان نیە. تەنیا شتێک نیە کە 

لە  عیسای مەسیحی خودابوونی هەیە. ئەمڕۆ،  عیسای مەسیحدا، تاکی زیندووی تناو دڵی مەسیحیە
بارەکان گوناهی پیرۆزەوە، قسەتان لەگەڵ دەکات و زۆرێک لە پەرتوکواتا  گوتەکانی خوداوەڕێگای 

مەزنەکەی  هەستانەوەینیوە؟ ئایا بە مەرگ و ب وتبە هێزی خۆی ڕزگاردەکات. ئایا تا ئێستا ئە
 ڕزگارکردووە؟ یئێوە خۆی

 

 مەسیح اری بە ئەنجامگەیشتویک

کورتە،  گوزارشتە(. ئەو ٣٠:١٩" )یوحەنا "تەواو بوو یتهەر ڕێک پێش مەرگی گو عیسای مەسیح
. ئەو بە مەرگی خۆی، تەواوی ئەوەی کە بۆ ڕزگاربوونی مرۆڤ بۆ سەرکەوتن ڕاگەیاندنی مەسیح بوو

و  بەجێگەیاندئێمەی  ەەرامبەر بب خوداپێویست بوو، بەجێیهێنا. داواکارییەکانی دادپەروەریی 
 استدەکاتە کەسانی سەرڕ بارەکانیشگوناهدادپەروەرە و مرۆڤە  ،خودا. هێورکردەوە یخودا توڕەیی

خۆشەویستی و حەقیقەت بەیەک گەیشتوون؛ دادپەروەری و مەسیح، "لەسەر خاچی (. ٢٦:٣ ڕۆما)
لێبوردن و بیانوهێنانەوە بۆ هەمومان  (. ئێستا،١٠:٨٥ زەبوورەکان" )ئاشتی یەکتریان ماچکردوە

 کارەکانی مەسیحەوە. بە بەردەستە لە ڕێی باوەڕهێنان بە کەس و 

 وهمانهورهگه یعیسای مەسیح یڕێگه له ڕ بێتاوان كراوین،باوه ی بهوهر ئهبه، لهواتهكه 
ڵ عیسای گهله كه نییه وانهئێستا تاوانباركردن بۆ ئه واتهكه ....یهڵ خودا ئاشتیمان ههگهله
 (١:٨: ١:٥ ڕۆما) .كنسیحدا یهمه

 وهمنه یڕێگه الی باوك له تهس نایهمنم ڕێگا و ڕاستی و ژیان. كه»رموو: عیساش پێی فه 
 (٦:١٤)یوحەنا  ."بێتنه
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 وهوهڵكدا درابێت، بهناو خهله ژێر ئاسماندا نییهله ناوێكی دیكه ، چونكهو ڕزگاربوون نییهله بێجگه
 (١٢:٤)کردار  .بكات ڕزگار بین پێویست

 .سیحی مرۆڤهمهویش عیسای ، ئهنێوان خودا و مرۆڤدایهله وهرهك ئاشتكهو یه كهخودا یه چونكه
 (٥:٢ یەکەم تیمۆساوس)

 

 ئێمە وەاڵمی

وەاڵم و بار، ئێستا دەبێ بپرسین کە گوناهمرۆڤایەتیی  بریلە خودابە لەبەرچاوگرتنی کاری 
مەزن چیە یان دەبێ چ کارێک بکەین  تۆئێمە بۆ بەهرەمەندبوون لە ڕزگارییەکی ئەو کاردانەوەی

لە  تۆبە( ١لە هەموو مرۆڤەکان: دوو شتە  داواکاری پەرتوکی پیرۆزبێت؟ بۆ  تا ڕزگاریمان
 خودی مەسیح و کارەکەی بکەن: متمانە بە( ٢ەکانی خۆیان بکەن و گوناه

ن، بكه بهتۆ. وهتهتی خودا نزیك بووهدی و پاشایه تههاتووه كهكاته"رموو: یفهده عیسای مەسیح
 (١٥:١ مەرقۆس" )بهێنن م مزگێنییهڕ بهباوه

ن و بكه بهتۆبێت ده كان كهو یۆنانییه كهالی جوله م داوهوهتی ئهشایه" خودادراوی نێرپولسی 
 (٢١:٢٠ کردار) ."ن شكۆمان بهێننعیسای خاوه ڕ بهو باوه وهڕێنهالی خودا بگه بۆ

 

 کردنبەتۆ

کە ئەنجامەکەی  دابارگوناهلە دڵی  وحی پیرۆزە( و کاری ڕ١٨:١١)کردار  خودایەدیاریی  کردنبەتۆ
کۆنتڕۆڵی  (. تا کاتێک تێنەگەین کە دڵ ئاماژەیە بە ناوەندی٩، ٥:١ یەکەم سالۆنیکی) بیرەگۆڕینی 

 هەر .مانچاولەوانەیە ئەو بابەتە بە شتێکی ڕووکەش بێتە بەر ،توانست و سۆزەکانمان، ژیری
 دەسەلمێندرێت. مانار، هەمیشە بە گۆڕان لە ڕوانگەکان و کردبیر گۆڕانی لەبەر ئەمەشە

دەتوانین لە شائولی تەرسوودی ببینین کە دواتر بە ناوی  تۆبەکردننموونەیەکی هەرە باش لە 
 ناسری شتێک زیاتر لە فێڵبازێک یبیری دەکردەوە کە عیسا بێباوەڕیداپۆلس ناسرا. ئەو لە نەزانی و 

بوون ن و شایانی مەرگ خوداەوییان لەو دەکرد، دوژمنانی پەیڕکافرێک نەبوو و کەسانێک کە و 
 کە هەڵسابۆوە، شق لەگەڵ مەسیح(. بەاڵم ئەو لە ڕێگای دیم١٣:١ یەکەم تیمۆساوس، ٢- ١:٩)کردار 

. ئەو و سەبارەت بە مەسیح بەهەڵەداچووەئە کە ( وە بۆیدەرکەوت٨- ٣:٩ کردارڕووبەڕوو بوو )
ی ح، مەسیخودایەئەو کوڕی کە  کاتە تێگەیشتوتەنها ئەبەاڵم  تدەکاکفر وایدەزانی کە عیسا

 ڕەویکردن لەپەیترسی لە ڕێگای خودا ئەو وایدەزانی کە .مزگێنی دراو و ڕزگارکەری هەموو جیهانە
( و ڕزگاربوون ١٨:٧ ڕۆماکە هیچ باشییەک لەودا بوونی نەبووە ) ەیشتبەاڵم تێگ تدەستدێیاساوە بە
وتابییەکانی مەسیح دوژمنی (. ئەو پێشتر وایدەزانی کە ق٩-٨:٢ ئەفەسۆسیە )خودادیاریی 
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داوە ئازار یلیئ(، بەاڵم تێگەیشت کە ئەو بووە کە ئیسرا١:٨ کرداریلن و شایانی ژیان نین )ئئیسرا
 (.١٥-١٤:٨ ڕۆمای زیندووی بەرەو مەرگ بردووە )خودا( و کوڕ و کچەکانی ١٦:٦ گەالتیا)

دەزانی، بەیەک چاوپێکەوتن  سەرڕاستشائولی تەرسووسی فریسیی لەخۆبایی، کەسێک کە خۆی بە 
بەدەکا و هەر دەستبەجێ لە کەنیسە تۆلە هەڵەی خۆی تێگەیشت. ئەو  عیسای مەسیحلەگەڵ 

(. ئەو هەواڵە لە سەرانسەری یەهودیە دەنگی ٢٢-١٨:٩ کرداریە" )خودانێ کە "ئەو کوڕی ەیەایدەگڕ
ناوی جاران له دات، كهده ڕهو باوههی ئ، ئێستا مژدهوهوساندهچهی دهی جاران ئێمهوهئهوە کە "یەدا
 (. گۆڕانی بیروڕای پۆلس بوو بە هۆی گۆڕان لە هەموو شتێکی تردا!٢٣-٢٢:١ گەالتیا" )بردده

 

لە بیرکدنەوەدا لەخۆدەگرێت کە سەردەکێشێت بەرەو  گۆڕان کردنەتۆب: رکردنەوەماندابی لە گۆڕین
 پێزانینی ئەوەی کە خودا دەیڵێت ڕاستە و ئێمەش هەڵەبووین.

 زانم، من یاخیبوونم ده چونكه

 ممهردهبهگوناهم له میشههه 

 ، گوناهم كرد،ئێوەنها ، تهئێوەدژی  له 

  م كرد،خراپه ئێوەرچاوی بهله 

  كانت ڕاست بیت،بڕیاره تاكو له

 (٤-٣:٥١ زەبوورەکان) .كانتحوكمه ر بیت لهروهدادپه

ی زن و سامناك، ئهردگار، خودای مهروهی پهئه " :ردگارم كرد و دانم پێدا ناروهزدانی پهنزام بۆ یه
وێت و یان خۆشدهئێوە ی كهوانهر بۆ ئهسهیتهبهده تكهویستییهیمانی خۆشهی پهوهئه
 مان كرد و یاخی بووین، لهنن، گوناهمان كرد و تاوانمان كرد، خراپهیهگهجێدهكانت بهرمانهفه
 (٥-٤:٩)دانیال  ."الماندا ئێوەكان و یاساكانی رمانهفه

گەورە، پەژارەی ەکانمان، دەبێتە هۆی گوناه: دانپێدانانی ڕاستەقینە بە دامانلە سۆزەکانگۆڕان 
بە شەرم و پەشیمانبوونەوەیەکی  .کە هەین وە ئەوەش کە کردومانە و تەنانەت ڕقیش لەوەی شەرم

 ەی سەردەمانێک هۆگری بوین. ۆبەکەمزانین لەبەرامبەر ئەو گوناهقوڵەوە دەستدەکەین بە خ

و و ئهمور ههبهیادتان، له وهگاڵو ببوون دێته پێی كانتان كهوهموو كردهفتاری خۆتان و ههوێ ڕهله
 (٤٣:٢٠ حزقیێل) .وهنهكهده خۆتان قێز له نجامتان داوهئه ی كهخراپانه

  ،ڕابوونمدوای گومله

  ،وهشیمان بوومهپه



20 
 

  یشتنم،دوای تێگهله

  .سنگی خۆمم دا له

  م پێ كرا،زار بووم و گاڵتهرمهشه

 (١٩:٣١ یەرمیا) .بوو وهكۆڵمه ڕیسوایی كاتی مێردمنداڵیم به چونكه

ئای  ...مكهده وهتی ئهی ڕقم لێیهوهڵكو ئهم، بهوێت نایكهمهی دهوهئه م، چونكهكهدهئیتر نازانم چی
 (٢٤، ١٥:٧ ڕۆما)  بێت بمرێت؟ده وێت كهكهم دهیهستهم جهخت! كێ فریای ئهدبهمنی مرۆڤی به له

ی بۆ مباریتان ئێوهی خهوهر ئهبهڵكو لهمبار بوون، بهخه یوهئهر بهك لهاڵم ئێستا دڵشادم، نهبه
هیچ زیانێك  وههۆی ئێمهمبار بوون، تاكو بهویستی خودا خه یگوێرهكردن برد. بێگومان بهبهتۆ
 (٩:٧ دووەم کۆرنسۆس) .نكهنه

ماشای دڵی شكاو و ته وهسووكییه به ئێوە، ی خودایهئه ،كان بۆ خودا ڕۆحی شكاوهقوربانییه
 (١٧:٥١ زەبوورەکان) .یتوردوخاشكراو ناكه

 

گۆڕاوە و گوتنی هەستەکانمان بە  بیرمان: بانگەشەی ئێمە لەسەر ئەوەی کە دامانکردارگۆڕان لە 
ڕاستەقینە هاوکاتە لەگەڵ  تۆبەکردنیبەی ڕاستەقینە نیە. تۆ، نیشانەی یەکجارەکیی گوناهدژی 

و گەڕانەوە بۆ الی  گوناهانی ئیرادە کە کرداری دروستی لێدەکەوێتەوە بەتایبەت دووری لە ڕگۆ
 .لێکردنیگوێڕایەڵی و پەیڕەویو  خودا

 (٨:٣)مەتا  .وهشێتهكردن بوههتۆب بێت لهمێكتان ههرههبا به

 (٠:٢٦٢)کردار  .وهشێتهكردن بوهبهتۆ ن لهكردارێك بكه ،وهڕێنهن و بۆ خودا بگهبكهتۆبە

 وهرستییهبتپه و چۆن له بووه چۆن ئێمه پێشوازیتان له ن كهكهخۆیان باسمان ده چونكه
 ن لهی بكهكهڕێی كوڕهچاوه رستن وبپه بۆ الی خودا، تاكو خودای زیندوو و ڕاست وهتهڕاونهگه

یی داهاتووی تووڕه ی لهوه، ئهعیسایه ست لهبهمه ،وهڵیستاندهنێو مردووان ههی لهوهئاسمان، ئه
 (١٠-٩:١ یەکەم سالۆنیکی) .كاتربازمان دهخودا ده

 

 ؟ئێوە تۆبەدەکەنتاقیکردنەوە: خۆ

بەبکەین. ئێستا، پرسیارێک کە دەبێ واڵمبدرێتەوە، تۆ تدەبێ خۆپاراستنئێمە فێربووین کە بۆ 
رەوە اخو؟ ئەو پرسیارە شیکارییانەی تۆبەکردنندووە؟ ئایا خەریکی ئێوە تۆبەتانکر: ئایا سییەشەخ

 .واقیعێکە یان نابەی ڕاستەقینە لە ژیانتاندا ئایا تۆتا لەوە تێبگەن کە  دەنیارمەتیتان دە
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 تدەبێ ئێوە،خودا نەک ؟ ئایا دەزانی کە دەکەنەوەبەشێوەیەکی تر بیر لە خودا  ئێوەستا ئایا ئێ -١
ردووە دەستتانک، بەداخن؟ ئایا خوداا بەهۆی بێئاگابوون لە ؟ ئایتناوەند و چەقی هەموو کارەکان بێ

 ؟ارەزوی ئەوە دەکەن بە دوای خودادا بگەڕێن و بیناسن؟ ئایا ئنناسب خودانرخی بەوەی 

کە گوناه بێڕێزیەکی  ئەوە دەبینن ؟دەکەنەوەبەشێوەیەکی تر بیر لە گوناه  ئێوەئایا ئێستا  -٢
؟ ئایا انلە گوناهت هەست بە پەشیمانی و شەرمدەکەن ا؟قێزەون و مەترسیدارە لە بەرامبەر خود

ی گوناهداوە کە دانبە انارت؟ ئایا بڕیتانبێتڕزگار گوناهمبوون و ژێردەستەیی حکوەوێ لە مەانتدە
 ؟نبکە خوداو بۆ وەرگرتنی لێبووردن ڕوو لەالی  ندا بنێانتخۆ

؟ ئایا بە تەواوی لەگەڵ دەکەنەوە ڕێگای ڕزگاربوونبەشێوەیەکی تر بیر لە  ئێوەئایا ئێستا  -٣
عیسای بەڵکوو تەنیا لە ڕێگای  خوداەوە الی نبگەڕێ انتبە کاری چاکەی خۆ نناتوان کە نائەوە هاوڕ

 ئێوەی کردارکە باشترین  دەکەنەوە؟ ئایا پشتڕاستی خوداالی ەنبچ ننتواو کاری ئەوەوە دە مەسیح
 یی خۆتان هیوابڕاوبوون؟دادپەروەروەک جلکی پیس وان و ئایا لە  خودالە هەمبەر 

و وە ئەم شتانەش کۆمەڵە واقیعێکی پەرەسەندون لە  ەوەوانن ئەم پرسیارانە ساغبکەنئەگەر دەت
ان و کاریشی تیادادەکات، بیرت دەرخەری ئەوەیە کە خودا لەگەڵتاندایە دا، ئەمەانژیانت

 ەرەو ڕزگاربوون.بۆ مسۆگەردەکات ب تۆبەکردنتانو  ڕوناکدەکاتەوە تا ڕاستی ببینن

لە  ن ئەم پرسیارانە ساغبکەنەوە بەاڵم خوازیاری ڕزگاربوونن، دەبێت بەردەوامبنناتوانئەگەریش 
کتێبی پیرۆزدا بەو ئایەتانەی . گەڕان بەدوای خودادا لە گوتەکانیدا و لە نوێژکردن و دوعاکردندا

بۆ خودا  پەنابەرن  بەردەوام وە.ان لەبەر ڕۆشناییاندا تاقیبکەنەەوە کە شیمانکردەوە و ژیانتبچن
 دا بەدیدەهێنێت.انهەتا ئەو گۆڕانێک لە دڵت و لە گوتەکانیدا بەدوایدا بگەڕێن

 

 اوەڕب

 بوون بە هەبوونیلە باوەڕ زیاترە باوەڕ .ی ڕزگاریدەر دێتە ناو ژیانی ئێمەوەباوەڕکردن، تۆبەبە 
گوتەکانی ی ئەو و ڕاست ارەکتەریو پشتبەستن بە ک بڕواپێبوونمتمانە،  هەروەها خودا؛

، چاك یهك خودا ههیه كه یههه انڕتباوه ئێوە، "دەگەیەنێتی پیرۆز ڕایپەرتوک. لەخۆدەگرێت
ی باوەڕ(. خەڵکانێک کە ١٩:٢ یاقوب) "رزنلهن و دهكهڕ دهكانیش باوهپیسه ت ڕۆحهنانهیت. تهكهده

بە هەموو  یانمتمانە کویەک هەیە بەڵخودانین کە  ڕاستەقینەیان هەیە تەنیا لەسەر ئەو باوەڕە
 .پێدەبەستنهەیە کە گوتویەتی و پشتی گوتانەئەو 

 

 باوەڕ پێناسەکراوە

تی، ی هیوامان پێیهوهبه ڕ دڵنیاییهباوهپێناسەدەکات: " باوەڕ بەم شێوەیە پەرتوکی پیرۆز
(. ئەو باسە ئێمە بەرەو پرسیارێکی فرە گرنگ ١:١١ عیبرانییەکان" )ی نایبینین،وهله بێگومانییه
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ی پتەوی باوەڕدەتوانێ متمانەی بەو شتە هەبێ کە هیوای پێیەتی یان  داناات: چۆن کەسێکی دەب
 استی بوونی هەیە؟هەرگیز نەیبینیوە، بەڕ ەو شتەیهەبێ کە ئ

وحی خزمەتی ڕلە و  یرۆزلە جێمتمانەبوون بە کتێبی پ ،خودا ارەکتەریاڵمی ئەو پرسیارە لە کەو
، ئاشتبوونەوە گوناه دڵنیابکرێینەوە لە لێخۆشبوونمان لە. ئێمە دەتوانین دۆزراوەتەوەدا پیرۆز

 پەرتوکی پیرۆزدانەی لە هەمو ئەما بەڵێنی خوداچونکە  نەمریو هیوا بە ژیانی  خودالەگەڵ 
)یوحەنا  نئەوانە ڕاست ی ئێمەدا شایەتیدەدا کەڵلە د خودا( و ڕوحی ٣-٢:١ سئێوەتی) پێداوین
 (.٢٧، ٢٠:٢ یەکەم یوحەنا:  ٦:٤ گەالتیا: ١٦- ١٤:٨ ڕۆما: ١٣:١٦

 

 ی پتەو و کۆکراوەباوەڕ

 هاتەنوە و  زگارکەر بەتایبەتی پێکدێت لەو متمانەیەی کە مەسیح ڕزگارکەری ئێمەیە،ی ڕباوەڕ
استەقینە ئەوەیە ڕ تۆبەکردنیلە بەرزترین بەڵگەکانی  . یەکێکخودالەالی  یەئێمە یدادپەروەر

دەکەین لەوەی کە متمانە بە پشت ، بەڵکووگوناهلە  خۆمان بەدوردەگرینکە ئێمە نەک تەنیا 
یان ئەوەتا کاردەکەین بۆ بەدەستهێنانی ، بکەین باشییەکان، ئەخالق یان کارە باشەکانمان

ترسیی ئێمە لە خوداو لە. ئێمە تێدەگەین کە تەواوی کارە باشەکان سەربڵندی لەبەرامبەر خودادا
ە ڕەتدەکەینەوە بێ ئەمالوئەوال ئەوانوە و  ،(٦:٦٤ ئیشایاوەک پەرۆیەکی پیس وایە ) خوداهەمبەر

، پێکبێینەوە خودالەگەڵ  بتوانین . ئێمە دەزانین کە ئەگەرکە ئامڕازگەلی گەیشتن بە ڕزگاربوون بن
عیسای لە ڕێی  یەەو بۆ ئێمەی ئێمەوە نیە بەڵکوو لە ئەنجامی کاری گەورەی ئکرداربەهۆی 
 رەوە لە پەرتوکی پیرۆزدا هاوڕاین:اخو. ئێمە بەتەواوی لەگەڵ ئەو ئایەتانەی ەەومەسیح

سیح. جا عیسای مه ڕ بهباوه ڵكو بهت بێتاوان ناكرێ، بهریعهشه كاركردن به زانین مرۆڤ بهده
 ك بهش نهمهسیح بێتاوان بكرێین، ئهمه بهڕ باوه سیح هێنا تاكو بهعیسای مه ڕمان بهباوه ئێمه

 (١٦:٢ گەالتیا) .س بێتاوان ناكرێتكه تریعهشه ڕێی كاركردن به له ت، چونكهریعهشه كاركردن به

ی كار ناكات، وهاڵم ئهبه نییه خشینێكی ناشایستهتی و بهی مافی خۆیهكهكرێیه ،كاتی كار دهوهئه
ڕاستودروستی بۆ  ی بهكهڕهوا باوهكات، ئهخودا گوناهبار بێتاوان ده كه یههه وهبهڕی باوه ڵكوبه

 (٥-٤:٤ ڕۆما) .نرێتداده

ڵكو دیاری ، بهنییه وهخۆتانه ش لهمه، ئهوهڕهباوه یڕێگه ت ڕزگارتان بوو لهنیعمه ی بهوهر ئهبهله
 (٩-٨:٢ ئەفەسۆس) .كاتشانازی نهس ، تاكو كهكردار نییه به ،خودایه
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 باوەڕ ڕونکراوەتەوە/ نیشاندراوە

 خودا، بوو کە بتوانن منداڵبخەنەوەترتەمەنیان زۆر لەوە دور سارای هاوسەریکاتێک کە ئیبراهیم و 
 نێ کە ئیبراهیمەڕایدەگەی پەرتوکی پیرۆزئەو بەڵێنەدا،  کاردانەوەی. لە دانکوڕێکی پێ یبەڵێن

خودا  ڕی بهئیبراهیم باوه(. ٢١:٤ ڕۆما" )رسهخۆی بباته ڵێنیبه یهخودا توانای هه دڵنیابوو كه"
 (.٣:٤ ڕۆما) ڕاستودروستی بۆ دانرا شی بهمههێنا، ئه

باوەڕی مەزن بەپێی کتێبی پیرۆز، باوەڕبوون و وە پشتبەستن بەوەی کە خودا سەبارەت  بە خۆی و 
هەروەها سەبارەت بە کاریشی سەبارەت بە ڕزگاربوون لەڕێی و بە ئێمەش دەریخستوە، دەگرێتەوە 

 ژیان و مەرگ و هەستانەوەی عیسای مەسیحەوە. باوەڕکردن واتا دڵنیابوونەوەی تەواو لەوەی کە
ئەوەی خودا لەڕێی عیسای مەسیحەوە بەڵێنی دابوو، ئەو بەڕاستی دەیەوێت و وە لەتواناشیدایە 

 خواروە خستنەڕویەکی باشی بەڵێنەکانی خودان. ئەم ئایەتانەی .کە بەجێیانبگەیەنێت

ختكرد، تاكو ی بهكهتاقانه ت كوڕهنانهجیهانی خۆشویست، ته ندهوهی خودا ئهوهر ئهبهله
 (١٦:٣)یوحەنا  .بێتتایی ههتاههڵكو ژیانی ههچێت، بهناو نهڕی پێ بهێنێت لهباوه سێكركههه

هێنا، مافی پێدان  ناوی ڕیان بهی باوهوانهی پێشوازییان لێكرد، ئهوانهئهموو شدا ههوهڵ ئهگهله
 (١٢:١)یوحەنا  .ی خوداڕۆڵه ببنه

ی وهڕ بهێنێت بهم بگرێت و باوهكهوشه ی گوێ لهوهڵێم: ئهڕاستی ڕاستیتان پێ ده" ]عیسا گوتی[
" .وهتهبۆ ژیان گواستراوه وهمردنه و لهڵكبێت و حوكم نادرێت، بهتایی دهتاهههه ناردوومی ژیانی

 (٢٤:٥)یوحەنا 

 

 ؟ئێوە لەوەدان باوەڕبهێنن: ەوەرتاقیبکە تخۆ

بێت . ئێستا، پرسیارێک کە دەی بگەینڕزگاربە تا  تهەبێ عیسای مەسیحمان بە باوەڕئێمە دەبێ 
ی بە خودی عیسا باوەڕتان هێناوە؟ ئایا خەریکن باوەڕ: ئایا وەاڵمبدرێتەوە پرسیارێکی کەسییە

دەدن انترەوە یارمەتیخوداانەی یشیکار ەپرسیارئەم و کارەکانی دەکەن و پشتیپێدەبەستن؟  مەسیح
 دا.انلەدەرخستنی ئەوەی کە ئاخۆ باوەڕی مەزن واقیعێکە لە ژیانت

؟ ئایا لەهیچ ناوێکی تردا نادۆزرێتەوەمەسیحدا  ناوی جگە لەئایا قەناعەتتان هەیە کە ڕزگاری  -١
؟ ئایا چەوتنتر  کانیپێغەمبەر و ڕزگاریدەرە ەکانی بەناوبانگەشهەمو عەتتان هێناوە کە قەنا

هێز و وەفاداری بە یەک کەس کە ئەویش متمانەبوون بە هەمیشەیی خۆتان لە  خۆشگوزەرانی
 عیسای ناسریە دەزانن؟

ترسیی خۆتان نیە؟ خوداکە ڕزگاری ئەنجامی لێهاتوویی یان لە بەوەی دەکەن تئایا قەناعە -٢
وەک پەڕۆیەکی پیس وایە؟ ئایا  خودائایا قەناعەتتان هەیە کە خۆپارێزترینی ئێوە لە هەمبەر 

 ؟نائومێدەەوە بەگشتی کردار لەڕییقەناعەتتان هێناوە کە ڕزگاری 
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تان ەکانتان ڕزگاربکات؟ ئایا پشگوناهتا ئێوە لە  هەیە خودابە کوڕی  تەواوتان ئایا متمانەی -٣
ەکانتان گوناهەوە فێربکات، بە خوێنی خۆی ئێوە لە ئینجیلدەبەستن کە ڕاستیتان لە بەو 

 پاکبکاتەوە و دڵی ئێوە بکات بە ڕوحی خۆی؟

 بیری. ئەو تکاری لە دڵتان کردووە و دەکا خودااڵمی ئێوە بۆ ئەو پرسیارانە ئەرێنییە واتا ەئەگەر و
 .ەبێتڕزگاربوون هواتان بە بڕکردۆتەوە تا ڕاستی ببینن و شنۆئێوەی ڕ

اڵمی ئەرێنی بەو پرسیارانە بدەنەوە بەاڵم بەدوای ڕێگای ڕزگاربووندا ەئەگەریش نەتانتوانیوە و
ەی کە انبگەڕێن. ئەو بەڵێن داخودا بەدوایدەگەرێن، کەواتە لە ناو وتەکانیدا و لە دوعادا 

بخەنەبەر تاقیکاری.  خوێندووتانەتەوە سەرلەنوێ بیخوێننەوە و ژیانی خۆتان لە سێبەری ئەواندا
 پەرتوکی پیرۆز بە ڕزگاری بگەن. و دەستەاڵتتان بشکێت بەسەر بێباوەڕیتاندابکەن تا  خودابانگی 
(. لە ١٣:١٠ ڕۆما" )بێتڕزگاری ده وهبپاڕێته وهزدانهناوی یه سێك بهركهههکە " دەداتبەڵێن

 ن.خودائەو متمانەیە بە ئێوە بدات کە منداڵی  خودائەو بگەڕێن تا ڕوحی  بۆوتەکانیدا 

 (١٦:٨ ڕۆما) .منداڵی خوداین دات كهتی بۆ ڕۆحمان دهڕۆحی پیرۆز خۆی شایه

 وههاواره ، بهوهدڵتانه ی خۆی ناردهكهی خودان، خودا ڕۆحی كوڕهڕۆڵه ی ئێوهوهئهلەبەر 
 (٦:٤ گەالتیا) ! باوكه !بابه»رموو: یفهده

 

 بوونلە ڕزگار دڵنیابوون

بانگەشەی ئەوە بکات کە مەسیحیە  هەر کەسمەرج نیە کە  هۆشداریمان پێدەدات عیسای مەسیح
(. لە ڕۆژی ٢١:٧)مەتا  ئاسمانەوە شانشینیناو  دەچێتە، حەتمەن بنێت خوداهەبوونی دانبەیان 

 ەرگیز نەیناسیونه عیسای مەسیحدووە و ارخودەزانن فریویان  ککاتێ قێنتۆر کەس دە، زۆحسابدا
(. ئەو ڕاستییە دڵتەزێنە ئێمە بەرەو دوو پرسیاری گرنگ پەلکێشدەکات: چۆن دەتوانین ٢٣:٧)مەتا 

 هەیە؟ نەمریمانمان هێناوە و ژیانی باوەڕبزانین کە بەڕاستی 

(. بە ١٩، ١٦:٧دەناسرێنەوە )مەتا  بە بەروبومیاندا عیسای مەسیحکانی ەقینەقوتابییە ڕاست
نیە  کردار. ڕزگاربوون، ئەنجامی نی بەدواداگەڕاونباوەڕێکی مەز واتایەکی تر، ئەوان شایەتگەلی

بێت، ڕت چۆن بێ كردار دهباوه بدهنیشانم : "ێت. یاعقووب دەنووسزگاربوونە، شایەتیی ڕکرداربەڵکو 
 ١٨:٢، یاقوب" ).ڕ بێ كردار مردووهباوه ...ڕم چۆنهباوه مدهكانم نیشانت دهكرداره منیش به وسائه
 ،٢٦). 

سروشت و سەرلەنوێ ئەفراندنانەی خودایە لە دڵی ڕوحی -دەرئەنجامی کارێکی بان ڕزگاری
ڵ گهسێك لهركهر ههگهئه واتهكه: "ێتدراو دەنووسنێرپۆلسی  پیرۆزدا. هەر لەبەر ئەمەشە

" رچوون و شتی نوێ هاتسهكان بهكۆنه دیهێنراوێكی نوێ، شتهبه بهبێت ده كبگرێت،سیحدا یهمه
نوێین  خولقێنراوێکی، کەواتە بوایەوامان بە مەسیح هەبڕاستی ڕئەگەر بە (.١٧:٥ دووەم کۆرنسۆس)
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ازیکردنی ئەو هاندەدات. هەر بۆیەش، ئێمە ڕو  خوداو حەزێکی نوێمان هەیە کە ئێمە بۆ ناسینی 
ادەیەکی زۆر لە ئێمەدا بە ڕ خوداێک بژین کە کاری ڕزگاریی ە جۆرب کە دەستپێدەکەین

 ڕەنگبداتەوە.

و کردارە یان ئێمە دەبێ بەو کارانەی کە دەیکەین  باوەڕکە ڕزگاری بە  مەش ئەوە ناگەیەنێتئە
( و ٥، ٣:٣بەڵکو بە سانایی بەو واتایەیە کە لەدایکبوونی نوێ )یوحەنا . ڕزگاریی خۆمان بپارێزین

ئەوە دڵنیادەکاتەوە ( ١٣:٢، ٦:١ فیلیپی، ١٠:٢ ئەفەسۆس) دالە ژیانی ئێمە خوداکاری بەردەوامی 
. ئێمە وەک مەسیحی، کە ئێمە کاردانەوەی ئەو بەڵگانەین کە دەیسەلمێنن ئێمە منداڵی خوداین

ێکی گوناهبۆ ماوەیەکیش بکەوینە  ەشەو لەوان تدەبێ گوناهەمان لەگەڵ بێنەوبەرەیەکی گەور
بەڕاستی لە نوێوە لەدایکبووبینەوە، لەو دۆخەدا نامێنینەوە بەڵکوو  . بەاڵم ئەگەربەئازارەوە

یەک کە کارێکی چاکی خودان چۆبەدەکەین و هاوشێوەی مەسیح گەشەدەکەین. ئەوە دڵنیاییەکە تۆ
 (.٦:١ فیلیپیدەیگەیێنێتە لوتکە ) لە ئێمەدا دەستپێکردووە،

 

 باوەڕ یبەڵگەکانی گۆڕین

یان باوەڕکە مەسیحیەکان دەبێ خۆیان تاقیبکەنەوە تا ببینن ئایا  فێرماندەکات پەرتوکی پیرۆز
 ت، دەبێەوەی ئەم خۆتاقیکردنەوەیەش دەقیقبێت(. بۆ ئ٥:١٣ دووەم کۆرنسۆسهەیە یان نا )

خۆمان و خەڵکانی تر  بۆچونەکانیئاقاڵنە نیە کە خۆمان بە پێی  .تستانداردێکی دروستمان هەبێ
ی باوەڕتەنیا ستانداردی گونجاوە بۆ هەڵسەنگاندنی ڕەسەنبوونی  خودا وشەیی بکەین. دادپەروەر

بەشێوەیەکی  پەرتوکی پیرۆزدالە  کتێبئێمە تا گەشە بە دڵنیابوون لە ڕزگاربوونمان بدەین. یەک 
 م بۆ ئێوهمانهئهتایبەت بۆ ئەو ئامانجە نووسراوە ئەویش یوحەنای یەکەمە. یوحەنا دەنووسێ، "

 یەکەم" )یهتاییتان ههتاهه، تاكو بزانن ژیانی ههیهناوی كوڕی خودا هه ڕتان بهباوه نووسی كه
 (.١٣:٥یوحەنا 

تە بەرباس کە دەتوانین تا ئاستێک لە ژیانی تایبەتمەندیگەلێکی یەکجار زۆر دەخا یەکەم یوحەنا
مەسیحیەکی ڕاستەقینەدا ببینینەوە. تا ئاستێک کە ئەو تایبەتمەندییانە لە ژیانی ئێمەدا هەر 

مان ناسیوە و لەگەڵ هێزی عیسای مەسیحخۆ بنوێنن، دەتوانین ئەو دڵنیاییەمان هەبێ کە بەڕاستی 
کی نایاب لەم دەستەواژانەی خوارەوەدا گۆڕینێئەم نیشانانەی خەریکین دەگۆڕێین.  ئەو

 پوختکراونەتەوە. ئێمە بەباشی لەبەر ڕۆشناییان بە وردی و بە نزاوە خۆمان تاقیدەکەینەوە.

 و ڕەفتاری (. کەسایەتی٧-٥:١یوحەنا  یەکەممەسیحیەکان لە تیشکدا هەنگاودەهاوێن ) -١
 پێکدێتەوە لەگەڵ ویستی خودادا بەو ێوەیەکی گەشەسەندو وە هێواش هێواشبەشمەسیحیەکان 

 دا بۆ ئێمەی دەرخستووە.شێوەیەی لە پەرتوکی پیرۆز
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یوحەنا  یەکەمدەنێن ) دایاەی کە لە ژیانیاندا هەیە هەستیارن و دانیپگوناهمەسیحیەکان بەو  -٢
ی ە و لەگەڵی لە شەڕدان. ژیانگوناهبە دوورن بەڵکوو ڕقیشیان لە  گوناه(. مەسیحیەکان لە ١٠-٨:١

 .تدەردەکەوێ پلەبەپلە دانان و سەرکەوتنییاپدان ،کردنبەتۆئەوان بە 

ی دادپەروەر(. ئەوان ٤-٣:٢یوحەنا  یەکەمدەکەن )خودامەسیحیەکان چاو لە فەرمانەکانی  -٣
ناکەن بە شێوازی ژیانی خۆیان و ڕادەستی  گوناه( و ١٠، ٧:٣،  ٢:٢٩یوحەنا  یەکەم) پیادەدەکەن

بەوە دەناسرێتەوە کە چەختدەکەنەوە لە (. ژیانی مەسیحیەکان ٩-٨، ٦، ٤:٣یوحەنا  یەکەمنابن )
ئەمەش مانای ئەوە نیە . ۆدورنەخستنەوە لە بنەماکانی خودابەی ختۆویستی خودا و دانپیادانان و 

هەیە. بەڵکو مانای ئەوە ەچی ڕەهایان بۆ فەرمانەکانی خودا کە مەسیحیەکان توانای ملک
یوازی ژیانیان ڕەنگدانەوەی پێزانینێکی نوێ و بەبرەوە بۆ فەرمانەکانی خودا و دەگەیەنێت کە ش

 وە تەبابونێکی گەشەسەندو یان گوێڕایەڵی بۆیان.

یوحەنا  یەکەموە )یەجوواڵدە عیسای مەسیحەفتار بکەن کە ڕمەسیحیەکان خەریکن تا بەو جۆرە  -٤
(. ئاواتی هەرە بەرزی قوتابییە ڕاستەقینەکانی ئەوەیە کە وەک مامۆستاکەیان بن )مەتا ٦:٢

، ١:١١ کۆرنسۆس  یەکەمدا ڕێچکە لە مەسیح وەربگرن )شت (. ئەوان حەزیان لێیە کە لەهەموو٢٥:١٠
لە دەرئەنجامدا، مەسیحیەکان حەزنەکردنێکی پەرەسەندویان هەیە لە  (.١:٥ ئەفەسۆس

 ایکردنەوەی ئەم جیهانە شکستخواردوەدا یان خۆشحاڵبن بە کەوتنی ئەم جیهانە.  الس

لە  مەسیحیەکانی تر، ئەوان حەزیان بە بەشداری و خزمەت تمەسیحیەکان یەکتریان خۆشدەوێ -٥
(. ئەوە یەکێک لە بەڵگە گەورەکانی ڕزگارییە ١١-٩:٢یوحەنا  یەکەمکارە کردەییەکاندا هەیە )

 (.١٨-١٤:٣یوحەنا  یەکەم :٤٠-٣٤:٢٥)مەتا 

 یەکەمدێت زێدەدەبێت )تاهەستی تامەزرۆنەبوونی مەسیحیەکان بە جیهان و ڕەتکردنەوەی  -٦
ی سەردەمی داڕماوە کە کردار(. "جیهان" ئاماژە بە هزرەکان، ڕوانگەکان و ١٧-١٥:٢یوحەنا 

 یە.خودابەپێچەوانەی چییەتی و ئیرادەی 

بۆ هەمیشە لە ڕێگای و و پەروەردە کردارە ئیمانیانە کە یەکجار درێژەدەدەن بەمەسیحیەکان  -٧
 (.٣ یەحوزا: ٢٤، ١٩:٢یوحەنا  یەکەم) .سا سپێردراوەکڵێمەسیح و کەسە هەڵبژێردراوەکانییەوە بە 

( و لەگەڵ هەر بایەک کە ٤٥:٦: یوحەنا ٣٤:٣١ یەرمیا) کراونوە فێرخودالە وتەکانی  یەکانمەسیح
 (.١٤:٤ ئەفەسۆس) هەڵناکەن تهەڵەوە دێ مەزهەبیلە 

(. ئەوان بەدوای ئەوەوەن کە لە پاکیدا ٣:٣ یەکەم یوحەنامەسیحیەکان خۆیان پاکدەکەنەوە ) -٨
، یەکەم ٧:٤ یەکەم تیمۆساوس، ١:٧ کۆرنسۆس ەم )دووە کە هەمان پاکیی ئەخالقییە، گەشەبکەن

 خوداگرێ بەڵکوو نزیک بوونەوە لە نادووری لە خراپە لە خۆ بەتەنهاپاکییە  (. ئەو١٦-١٥:١رۆس پت
 .تشە لەخۆدەگرێخوازیداگری لەسەر ئەو شتەی کە چاکەێو پ

و ڕزگارکەری  خوداوایان وایە و دانبەوەدادەنێن کە عیسا هەمان مەسیح، کوڕی بڕمەسیحیەکان  -٩
عیسای ەسیحیەکان لە (. تەنیا هیوای ڕزگاریی م١٥-١٣، ٢:٤، ٢٣-٢٢:٢ وحەنایەکەم یجیهانە )
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لە ڕێگای کوڕەکەیەوە،  خوداکە  یژیانێکی هەتاهەتای کاری ئەو دایە. ئەوان بە شایەتی و مەسیح
 (.١٢-١٠:٥ یەکەم یوحەنایان هەیە )باوەڕ، بەوانی بەخشیوە، عیسای مەسیح

 خودا(. ١١-٥:١٢)عبرانیان  دیسپلینی باوانەی خودان بابەتی خۆشەویستی ومەسیحیەکان  -١٠
بەڵکوو ئەوان  بە ژیان، کە منداڵەکانی لە بێ فەرمانی و ناباڵغبووندا درێژەبدەن داتاڕێگەن

. ئەوە یەکێک لە دادپەروەری لەخۆبگرن بەروبومیتا لە پاکیی ئەودا بەشداربن و دیسپلیندەکات 
 هێنانی ڕاستەقینەیە.باوەڕ نیەکانیشانە یان تایبەتمەندییە سەرەکیی

 

 ڕزگاری  سودەکانی

بەاڵم  دەستدا بخەینەبەرکڕزگاری لە نامیلکەیە سودەکانیهەرچەند ئێمە ناتوانین بەشیاوی، 
. کراونەتەوە. یەکەم: مەسیحیەکان نوێ ەدا بچینەوەچەند دانەیەک لەوانبە بۆمان بەکەڵکە کە 

نایانەوێت بە لەدایکبوون و  ەوەمردوووحی ڕ بە کە تەواوی خەڵکفێرماندەکات  پەرتوکی پیرۆز
کە  ئەوانەی(. ١:٢ ئەفەسۆس، ٧:٨ ڕۆمابدەنەوە ) خودااڵمی ەو گوێڕایەڵییەوە و خۆشەویستی

ژیانیان  ( یان لە ڕووی ڕوحانییەوە٥:٣س ئێوە)تی نوێکراونەتەوە هەیە عیسای مەسیحیان بە باوەڕ
 باوەڕخاوەنکەسی (. ٤:٦ ڕۆمانێن )بژیانێکی نوێدا هەنگاولە ( تا ٥:٢ ئەفەسۆس) بەبەرداکراوەتەوە

 بکاتلە خۆی ڕازی خودا دەیەوێتوەیە و خودابوونەوەرێکی نوێیە بە دڵێکی نوێوە کە خۆشیی ئەو لە 
 (. ئەوە واتای ڕاستەقینەی٣:٥: یەکەم یوحەنا ١٧:٥ دووەم کۆرنسۆس: ٢٧-٢٦:٣٦ حزقیێل)

 یەکەم، ٥:٣هەروەها چاو بکەن لە یوحەنا  ٣:٣یوحەنا  یەکەمیە )ەوە""لەدایکبوون دەستەواژەی
 ئێمەشی گۆڕیوە. خودی خودا(. نەتەنیا بۆچوونەکانی ئێمە گۆڕاوە، بەڵکوو ١:٥یوحەنا 

 (. ئەوە بەو واتایەیە کە نە١:٥ ڕۆما) ڕێکخراوەتەوە خودا لەبەرامبەرمەسیحی  کەسیدووهەم: 
ومان خۆشبووە، بەڵکوو ژیانی تەواو و پارێزگارانەی ، ئێستا و داهاتوەکانی ڕابردوگوناهتەنیا لە 

ەکان لە مشتومڕداین و زۆر گوناهئێمە هێشتاش لەگەڵ  ی بۆ ئێمە داناوە. هەرچەندعیسای مەسیح
ترس و پاک خوداشەرعەن ئێمەی لە الی خۆی بە لە خوداردووە بەاڵم خوداجاران شکستمان

 (.٢١:٥ دووەم کۆرنسۆس، ٤٤-٣٣:٨ ڕۆمادەجووڵێتەوە ) داڕاگەیاندووە و بەو شێوەیە لەگەڵمان

ی دادپەروەررێنەر، دەسەاڵتدار و ەفیی ئخوداوەرگیراوە.  خوداسێهەم: مەسیحی وەک منداڵی 
(. ٥:١ ئەفەسۆس، ٥:٤ گەالتیامان پێیهێناوە، ئەو باوکیشە )باوەڕتەواوی مرۆڤەکانە، بۆ ئێمە کە 

و  سود و لە سەرجەم خوداهێنان بە مەسیح، هاتووینەتە ناو بنەماڵەی باوەڕئێمە لە ڕێگای 
لەوانەیە ئەو بابەتە سەیر بێتە (. ١٢:١بوون، چێژوەردەگرین )یوحەنا  خوداباشییەکانی منداڵی 

وحی ( و ڕ٢٣:١٧هەروەک کوڕی خۆی خۆشدەوی، ئێمەشی خۆشدەوێ )یوحەنا  خودابەرچاو، بەاڵم 
 (.١٤-١٣:١ ئەفەسۆس، ١٥:٨ ڕۆمااتوومان دەدا بە ئێمە )گارانتیی سامانی داه پیرۆز

عیسای . ئێمە لەو جیهانەدا بە تەنیا هەنگاونانێین. وحی پیرۆزەچوارەم: خودی عیسا مەنزڵگەی ڕ
عیسای ، ڕوحی پیرۆزە (.١٧-١٦:١٤خۆی نارد تا لە ئێمەدا بمێنێتەوە )یوحەنا  یی پیرۆزڕوح مەسیح
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و گارانتییەکە  ت، مەحکوومدەکات، یارمەتیدەدات، ڕێبەریدەکاتشایەتیدەدا، ئەو فێردەکا مەسیح
 ڕۆما، ٨-١٦:٧، ٢٦:١٥، ١٦:١٤کە چاوەڕوانی ئیماندارەکانە لە ئاسمان )یوحەنا  خودابۆ پەریی 

لە ڕێگای  عیسای مەسیح(. ٢٧:٢، یەکەم یوحەنا ١٤:١ ئەفەسۆس، ٥٥، ٢٢:١ دووەم کۆرنسۆس، ١٤:٨
، مەتا ١٤:٧ ئیشایالەگەڵ ئێمە" یە ) خودادەبێ کە بەواتای " ، عمانوئێلی ئێمەوەڕوحی پیرۆزە

٢٣:١.) 

بۆ ئێمە  نەمریبەخشیوە بە مەسیحیەکان. گرنگە کە تێبگەین ژیانی  نەمری ژیانی خوداپێنجەم: 
 نەمری(. ژیانی ٢٤:٥هێناوە )یوحەنا  عیسای مەسیحمان بە باوەڕکە  تکاتەوە دەستپێدەکا ولە

 تلەسەروتر لە چەندێتیی ژیانی ئێمەیە )ژیانی ناکۆتا(، بەڵکوو چۆنیەتیی ژیانیش لە خۆدەگرێ
نها بناسن، ته ئێوە كه یهوهتاییش ئهتاههژیانی هه (. عیسا گوتی "خودا)ژیان لە پەیوەندی لەگەڵ 

 (.٣:١٧" )یوحەنا  ناردووته ی كهوهسیح، ئهو عیسای مه قینهخودای ڕاسته

ئێمەی  خودایە. یەکێک لە گەورەترین بەڵگەکان کە خوداشەشەم: مەسیحی دروستکراوی دەستی 
ئەو درێژە بە پاککردنەوەی ئێمە دەدات. بەو واتایە کە ئەو لەسەر کردووە ئەوەیە کە خۆپارێز

هەموو شتێک لە  خوداکە فێرماندەکات  پەرتوکی پیرۆز. تا ئێمە پیرۆزبکاتکاردەکات  ی ئێمەژیان
مان عیسای مەسیح. تەنانەت تەنبێکردنی ئەو بۆ ئەوەیە کە ئێمە وەک تژیانی ئێمەدا ڕێنماییدەکا

، ٢٩-٢٨:٨ ڕۆمالێبێت و کارگەلی باش بکەین کە ئەو لە پێشووتر بۆ ئێمەی لەبەرچاوگرتووە )
ۆڕینی ئێمە بۆ گ خودا(. چ باشیەک لەوە دایە کە بزانین ١١-٥:١٢، عبرانیان ١٠:٢ ئەفەسۆس

م دا ئهئێوه له شدا دڵنیام، خودا كهمهله ێردراو نووسیویە کە "نبێڕاوەستان کاردەکات، پۆلسی 
 (.٦:١ فیلیپی" ) كاتواوی دهسیح تهتا ڕۆژی عیسای مه، ههستپێكردووهی دهچاكه ئیشه

و مەزنی ئێمە ئەوەیە کە لە ئەو  بێ چەندوچونهیوای  دار دەکرێن.لە کۆتاییدا، مەسیحیەکان شکۆ
ابینەوە و کاتی گەڕانەوەی ئەو لە ڕ، ئێمەش لە ناو مردووەکان هەستایەوەشوێنەوە کە مەسیح 

وەک لەشی شکۆپێدراوی  جەستەی ئەخالقی ئێمە(. ٣٠-٢٩، ١٧، ١١:٨ ڕۆماشکۆکەیدا بەشداربین )
-٥٣:١٥ کۆرنسۆس )سەرەتای   گەندەڵی و ، مردنگوناهنابێتە بابەتی مەسیحی لێدێت و هیچ کات 

(. ئێمە هەتاهەتایە لە ئاسمان و زەویەکی نوێ ١٧-١٦:٤ سالۆنیکی، سەرەتای ٢١-٢٠: ٣ فیلیپی، ٥٤
، سەرەتای ٢:١٤کەمان دەمێنینەوە )یوحەنا خوداترس تێیدا دەژین، لەگەڵ خوداکە تەنیا کەسانی لە

 (.٢٧-٢٢، ٤-١:٢١ ئاشکراکردن، ١٣:٣ترۆس ەەم پدوو، ١٧:٤ سالۆنیکی

 

 چۆن بژین؟دەبێ کەواتە 

( ١:٤ ئەفەسۆسلە ئێمەی دەوێت بە شێوەیەک بژین کە شایانی بانگهێشتکردنمانە ) پەرتوکی پیرۆز
 خودا( و لە ڕێگای ئەو کارە باشانەدا هەنگاوبنێین کە ٢٩:٨ ڕۆماو هاوشێوەی مەسیح گەشەبکەین )

دا، ئێمە دەبێ ژیانی خودا میهرەبانیەکانیاڵمی ە(. لە و١٠:٢ ئەفەسۆسکردووە )ەئاماد بۆ ئێمەی
(. ٢-١:١٢ ڕۆما) ، پێشکەش بەو بکەینخوداخۆمان وەک قوربانییەکی زیندوو، پیرۆز و شیاوی 
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بن لەم باشەوەرگیراون تا یارمەتیدەرێکی هەر پەرتوکی پیرۆزرەوە لە اخوڕێنماییە کردەییەکانی 
 .پرسە بێوێنەیەدا

 

 بخوێنە کتێبی پیرۆز

پەرەبدەین بە زانینمان لەسەر خودا، زانینمان لەسەر هەمو ئەوەی کە خودا بۆ ئێمەی ت ئێمە دەبێ
ئێمە دەبێت لە باوەڕماندا  کرد لە مەسیحدا، وە زانینیشمان لەسەر ویستی ئەو بۆ ژیانمان.

بەهێزبین، لە گوێڕایەڵیماندا بوێربین و وە تەبابین لەگەڵ وێنەی خودادا. ئەمەش تەنها لە ڕێگەی 
)دووهەم بەدەستدێت  پەرتوکی پیرۆزەوەەوە و خوێندن و دەرخکردن و پەیڕەیلێکردنی خوێندن

لە خوداوە ئیلهامی پێبەخشراوە و بەبەرهەمە بۆ فێرکردن،  پەرتوکی پیرۆز (.١٧-١٥:٣تیموتائوس 
، ئێمە ئەمەشلەبەرهەر (  ١٧-١٥:٣ یدا. )دووەم تیموتائوسدادپەروەرڕاستکرندەوە و ڕاهێنان لە 

(. ١٥:٢ەم تیموتائوس )دوو بۆ ناسینی ڕاستیەکانی هەوڵبدەین و ئەو لە ژیانماندا بەکاربێنین تدەبێ
 خوداوه  میده له ك كهیهر وشههه ڵكو به، بهنان ناژی نها بهمرۆڤ ته گوتی، " عیسای مەسیح

 (.٤:٤." )مەتا وهرهده دێته

 

 نزاکردنخۆتەرخانکردن بۆ 

دەکات و ئێمەش لە ڕێگای پاڕانەوە قسە لەگەڵ داقسەمان لەگەڵ وەەپیرۆز پەرتوکیلە ڕێگای  خودا
 ( بەڵکو دەتوانین بە٥-٤:١٥ئەو دەکەین. ئێمە ناتوانین خۆمان هیچ کارێک بکەین )یوحەنا 

بەستن بە هێزی مەسیح و دەربڕینی پێویستییەکانمان بەو لە پاڕانەوەکانماندا، بە پشت
کە لە پەیوەندی لەگەڵ  ەیلەو وانان ەلێوڕێژ ەرتوکی پیرۆزپ(. ٨-٧:١٥ئەنجامبگەین )یوحەنا 

هەبوونی پاڕانەوە، کەڵکەکانی و بەڵێنەکانی بەرەکەت بۆ ئەو کەسانەی کە دەپاڕێنەوە  یپێویست
هۆکارانە و زۆر هۆکاری تر، ئێمە دەبێ  لەبەر ئەم(. ٢:٤، یەعقوو ١٣-١:١١، لوقا ١١-٧:٧)مەتا 

 (.٢:٤، کولسیان ١:١٨و هیچکاتیش بێهیوا نەبین )لوقا خۆمان بۆ پاڕانەوە تەرخانبکەین

پاسکردن، وکە بریتییە لە پەرەستن، پێداهەڵگوتن، س خوداپاڕانەوە واتا پەیوەندی و ئاخاوتن لەگەڵ 
دا؛ ساکەمان و جیهانکڵێکەمان، خانەوادە، مانی خۆانلە ژی خوداداواکردنی وەدیهاتنی ورەی 

و دانپێدانان  یکمەتی خۆی پێداویستیەکانمان بۆ دابیندەکات؛داواکردنی ئەوەی کە خودا بە پێی ح
و داواکردنی هێزی ڕوحانی بۆ زاڵبوون بەسەریدا. یەکێک لە باشترین ڕێگاکانی فێربوونی  گوناهبە 

بخوێنینەوە. یەکێک لە بەکەڵکترین شێوازەکانی  پەرتوکی پیرۆزپاڕانەوە ئەوەیە کە پاڕانەوەکانی 
 دا بدۆزنەوە.١٣-٩:٦تا پاڕانەوە دەتوانن لە مە
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 ردن(شۆمەسیح لە ڕێگای تەعمید )خۆ گەڵلە هاوشوناسبوونی گشتی

یان هێناوە باوەڕبەو کەسانەی کە  عیسای مەسیحهێنان ڕزگاربووین بەاڵم باوەڕئێمە تەنیا بە 
دەدات کە شوناسی خۆیان بە شێوەیەکی گشتی لە ڕێگای تەعمید، بۆ ئەو و قەومەکەی فەرمان

 (.٣٧-٣٦:٨، ئەعمال ٢٠-١٨:٢٨)مەتا  وئاشکرابکەن و بخەنەڕ

 یئینجیللەگەڵ کلێسەیەکی  هاوبەشیکردن

)عبرانیان چڤاتێکی هاوبیردا یەکدەگرن ڕاستەقینەکان لە  باوەڕدارەیە کە هەموو خودائەوە ویستی 
 :لەخۆدەگرێتئەمانەی خوارەوە  پەرتوکی پیرۆزکڵێسای (. بەشێک لە تایبەتمەندییەکانی ٢٥-٢٣:١٠

 پەرتوکی پیرۆز پابەندبوونێك بە لێهاتوی و کارایی 
  و هەبوونی حەز بۆ وتنەوە و پەروەردەی ئەو پەرتوکە پەرتوکی پیرۆزڕێزگرتن لە ڕاستیی 
  وەفاداربوون بە مەسیحیەتی ڕاستەقینە و سێیانەکان )تەسلیس( کە لە دانپێداننامە

 دەستدەکەون ڕیفۆرم /ازییەوەهێنانەوەکانی سەردەمی چاکسباوەڕکالسیکەکانی 
 ویستیەکانیێا و پێزانینی گوناهباری مرۆڤ و پڕوانینێکی شکۆمەندانە لە خود 
 ی باوەڕو ناخی ناوەند  ی ئەوپەرتوکی پیرۆزو  عیسای مەسیحیەکی پتەو بەوەی کە باوەڕ

 مەسیحیین
  تۆبەکردنبە  دەمانگەیەنێت و وەرچەرخان گۆڕان بۆپەرتوکی پیرۆز تێگەیشتنی ،

 (بوونپیرۆزی )قدوسهێنان و اوەڕب
  بەرامبەر بە ، خوداهاوڕێ لەگەڵ ترس لە  پەرتوکی پیرۆزخۆتەرخانکردن بۆ پەرەستنی

 ڕابواردن یان سۆزگەرایی
  کە ژیانی  گوێڕایەڵ و بەتوانان لە فێرکرنداڕێبەرییەکی پێکهاتوو لەو پیاوانەی کە پیرۆز و

ئەواندا و دیسپلین بەسەریاندا  خۆیان تەرخاندەکەن بۆ باوەڕداران لەژێرسایەی
 پیادەدەکەن

  و دیسپلینی کەنیسە پەرتوکی پیرۆزپابەندبوون بە ئامۆژگاری 
 هاوڕێ  خۆشەویستیو  پیرۆزیڕەویکردنی ڕاستەقینە لە مەسیح، شوێنپێهەڵگری لە پەی

 ێسەڵو بەخۆداهەڵنەگوتن لە هەمبەر ک لەگەڵ شکانەوە لە هەمبەر کەموکوڕییەکانی خۆمان
 باوەڕدارەکانی دیکە

 پابەندبونێکی ڕاستەقینە و بەرچاو بە مزگێنی ئینجیل و ئەرکە پێسپێدراوەکان 
 دەربڕینی پشتبەستن بەخودا لە ڕێی کۆبونەوەی بەردەوام بۆ نوێژکردن 

 
 

 دا )قدوسیەت(بوونەوەگەشەکردن لە پاک

-پیرۆزی، یان وەك گەشەی شەخسیمان لەکە قدوسیەت و پاکبوون )فێرماندەکات  پەرتوکی پیرۆز
 (.١٦-١٤:١، یەکەم پترۆس ١٤:١٢، عبرانیان ٣:٤ یەکەم سالۆنیکی) ویستی خودایە (مەسیحیبووندا
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، پەرتوکی پیرۆزبە خوێندنەوەی  تنماندا، دەبێاڕاستییەک لە ژی ەببێت مەشبۆ ئەوەی کە ئە
بکەین و لە کارە پڕ لە  خودا، ڕێڕەوی لە داناسەکانخوداکردن لەگەڵ یپاڕانەوە و بەشدار

 (.١:٧- ١٤:٦ دووەم کۆرنسۆستا ئێمەش تێوەنەگلێنێ ) م جیهانە بەدوربینەکانی ئەگوناه
 

 ناوچەییداکردن لە کلێسەی تخزمە
)یەکەم پترۆس  قدوسییەتێکی شاهانەلە  ە، بەشێکباوەڕدارێککە هەر فێرماندەکات  پەرتوکی پیرۆز

پێبەخشراوە کە بەکاربهێنرێت لە بنیادنانی کڵێسەی هەریەک لە ئێمە توانای ڕوحی (. ٩:٢
(. ئێمە نابێ تەنیا ببین بە ئەندامی یەک ٧-٤:١٢ کۆرنسۆس ، یەکەم ٨-٤:١٢ ڕۆما) ناوچەیەکدا

ێسە ڵێسەدا خزمەتبکەین، خزمەت لە کڵلە ک کانمانی بەڵکو دەبێ بەپێی توانائینجیلێسەی کڵ
تەیارکردنی  خزمەتکارانی کەنیسەو شێخەکان نیە. کاری  زمەتکارانی کەنیسەختەنیا تایبەت بە 

 (.١٢- ١١:٤ ئەفەسۆس) کردنبۆ کاری خزمەت یەسەکڵێهەموو ئەندامەکانی 
 

 کانخزمەتکردن لە مزگێنی و ئەرکە

کان و هەر تاکێک لە دونیا بە تەواوی نەتەوە عیسای مەسیحیە کە ئینجیلی خودائەوە ویستی 
)مەتا  ناوبراوە بە ئەرکە مەزنەکە (. فەرمانی عیسا٤٧:٢٤، لوقا ١٥:١٦ مەرقۆس) ندرێتەڕابگەی

ئەمە ئەوەش  .بەپێی تواناکانی ئەم ئەرکەی پێسپێردراوەهەر مەسیحیەک (، و ٢٠- ١:٢٨
سەر باوەڕەکەیان ناڕەحەتی دەچێژن، یارمەتیدانی ەل بین کە دەگرێت کە ئاگاداری ئەوانەشلەخۆ

-٣١:٢٥)مەتا ئەوانەی لە نەهامەتیدان، وە کاری خۆبەخشانە بۆ ئەوانە ئەنجامبدەین کە بێباوەڕن 
 (.٢٧:١ یاقوب، ٣:١٣، عبرانیان ١٠:٦ گەالتیا، ٤٦

 

 هیوا و پاڕانەوەی ئێمە بۆ ئێوە

 كاتی تان لهستهجهروون و و دهواوی ڕۆح تهواوی پیرۆزتان بكات. ته خودای ئاشتی خۆی به
 (٢٣:٥ یەکەم سالۆنیکی) .یی بپارێزنماندا بێ گلهورهسیحی گهعیسای مه یوههاتنه

 


