ڕێبەری پێنجەم – پاشکۆی ٢

پاشکۆی ٢

بیردۆزەکان لەبارەی ژیانی دوای مردن
کتێبی پیرۆز بە ڕوونی فێرمان دەکات لەبارەی ئەم ڕاستیانەی خوارەوە
سەبارەت بە ژیانی دوای مردن :
(هەروەها بڕوانە ڕێبەری شەشەم  :وانەی  ، ٢٣وە پاشکۆی : ٥
پەیوەندی مرۆڤ بە باوباپیرانی و پێشینانە مردوەکانی ).
کتێبی پیرۆز فێرمان دەکات کە مرۆڤ پێکهاتوە لە جەستەو ڕۆح ( یان لە
جەستە و دەروون و ڕۆح)  .وە ڕۆحی مرۆڤ نامرێ بە مردنی جەستە.
چونکە ڕۆحی باوەڕدار بە مەسیح دوای مردنی ڕاستەوخۆ دەڕوات بۆ
ئاسمان وە دەتوانێ باوەڕدارانی دیکە بناسێتەوە لە ئاسمان  .بەاڵم ڕۆحی
مرۆڤی مردوو ناتوانێ لەگەڵ زیندوەکانی سەر زەوی لە پەیوەندیدا بێت.
بە درۆخستنەوەی هەندێ بیردۆزی نا کتێبی لەبارەی ئەوەی چی ڕوو
دەدات لە مرۆڤدا دوای مردنی
(أ) بیردۆزی جیهانی خوارەوە
 -١بیردۆزی جیهانی خوارەوە دژەوانەی فێرکردنەکانی کتێبی پیرۆزە.
بیردۆزی جیهانی خوارەوە فێر دەکات کە جیهانی خوارەوە ئەوەی پێی
دەوترێ "جیهانی مردوان" ( بە زمانی عیبری ئەوەی پەیمانی کۆنی پێ
نوسراوە پێی دەوترێ "شئیۆل" یان "هادیس" لە زمانی یۆنانیدا کە

پەیمانی نوێی پێ نوسراوە) شوێن و النەی مردوانە ئیدی باوەڕدار بێت
یان بێ باوەڕ  .وە بیردۆزی جیهانی خوارەوە لەم دوو شێوازەی خوارەوە
پێکهاتوە:
(أ) بیردۆزی یەکەمی جیهانی خوارەوە :
کاتێ بێتاوان و خراپەکاران دەمرن جەستەو ڕۆحیان (یان گیانیان)
دادەبەزێ بۆ شوێنێك لە ژێر زەوی پێی دەوترێ " جیهانی مردوان"  .ئەو
شوێنەش خەمۆك و تاریكەو مردوان بۆ تاهەتایە تیایدا دەمێننەوە .هەروەها
هەندێ لە ئاینەکانیش هەمان باوەڕیان هەیە .ئەوان باوەڕیان وایە کە
خەڵکی لە جیهانی خوارەوە دەژین وەك چۆن لە سەر زەوی دەژین.
هەروەها بڕوایان وایە کە مردوان پێویستیان بە پارەو خانوو و خواردن و
جلوبەرگ و شتی دیکەی وەك پێویستیەکانی ژیانی زەوی هەیە تاکو لە
جیهانی خوارەوە بژین .لەبەرئەوە  ،دەبێت خزمانیان و کەسانی نزیکیان
ئەو شتانەیان بۆ دابین بکەن ! ئەوان دەڕواننە جیهانی خوارەوە گوایە
بەتاڵە لە هۆشیاری ڕەوشتی و چاالکی و دڵخۆشی  ،وە بڕوایان وایە کە
جیهانی خوارەوە شوێنێك نیە بۆ دیاری و پاداشت و سزا  ،بەڵکو شوێنێکی
بێ الیەنە .
(ب) بیردۆزی دوەمی جیهانی خوارەوە :
جیهانی خوارەوە شوێنێکی بێ الیەن نیە  ،بەڵکو دابەش دەبێت بۆ دوو
بەش  :یەکەم پێی دەوترێ "بەهەشت"  ،ئەویش تایبەتمەندە بۆ چاکەکاران
(بێ تاوانەکان) ؛ وە دوەم پێی دەوترێ "دۆزەخ" کە تایبەتمەندە بۆ
(خراپەکاران)  .وە تا کاتی لێپرسینەوەی کۆتایی چاکەکاران هەندێ دیاری
وەردەگرن و چێژ دەبینن لە بەهەشت  ،هاوکات خراپەکارانیش سزای
دۆزەخ دەچێژن  .هەندێکیان بڕوایان وایە کە بەهەشت تەنها بۆ جولەکەیە
و بەس  ،وە کۆمەڵێکی دیکە پێیان وایە کە بەهەشت تەنها بۆ ئەو
جولەکانەیە کە زۆر وابەستەی تەوراتن  .بەاڵم جولەکەکانی دیکەو
نەتەوەکان دەڕۆن بۆ دۆزەخ  .وە ئەو جولەکانە پێیان وایە کە مەسیا ئەوەی
دێت هەموو جولەکەکانی جیهانی خوارەوە ڕزگار دەکات ،بەاڵم هەموو

نەتەوەکان (ناجولەکە) تاهەتایە لە جیهانی خوارەوە دەمێننەوە ؛ واتە لە
تاریکیدا  .وە هەندێ مەسیحی پێیان وایە کە هەموو باوەڕداران چوونە بۆ
بەهەشت پێش بەرزبونەوەی عیسا بۆ ئاسمان  ،وە ئەوانیش دوای
بەرزبونەوەی بۆ ئاسمان دەڕۆن بۆ بەهەشت .
بەاڵم بیردۆزەکانی جیهانی خوارەوە ناگونجێت لەگەڵ ئەوەی کتێبی پیرۆز
فێرمان دەکات !
 -٢فێرکردنی کتێبی لەبارەی جیهانی خوارەوە (جیهانی مردوان).
وشەی "شیئۆل" یان "هادیس" هەمان واتایان نیە لە هەموو ئایەتەکانی
کتێبی پیرۆزدا  .چونکە ئەم وشەیە سێ الیەنی مردن پێناسە دەکات .
پێناسەیەکی هاکەزایی دۆخی مردن دەکات یان وشە بە وشە پێناسەی
شوێنی مردن دەکات ئەو گۆڕەی جەستەی هەموو مردوانی تیادا دەنێژن،
یان دۆزەخ ئەوەی ڕۆحە خراپەکارەکان و بێ باوەڕان دوای مردنیان
دەڕۆن بۆی  .دەتوانین واتای مەبەستدار دیاری بکەین لە ڕێگەی
ئایەتەکانی لۆقا  ٣١ -١٩ :١٦ناکرێ ئەم وشەیە ئاماژە بکات بۆ ئەو
شوێنەی پێی دەوترێ  :دۆزەخ .
(أ) وشەی "شیئۆل" یان "هادیس" دۆخی جیابونەوەی جەستەیە لە ڕۆح
(یان گیان) .
دۆخی مردن وەك قەاڵیەکە چەند دەرگایەکی هەیە  .زۆرجار ئاماژە
دەکرێ بۆ دۆخی مردن لە کتێبی پیرۆزدا کە ئەو شوێنەیە پێکهاتوە لە
جیهانی مردن .وە زۆرجار ئەم شوێنە وا وێنەنیگا دەکرێت کە قەاڵیەکەو
چەند دەرگایەکی هەیە  ،وە کەس ناتوانێت بیکاتەوە بە کلیلەکانی جگە لە
مەسیح (مەتا  ١٨ :١٦؛ بینین  . )١٨ :١وە ئەم پێناسەیە هەڵدەستێ بە
گشتاندنی بیرۆکەی گۆڕ (گەڕانەوە بۆ خۆڵ) ئەوەی هەموو خەڵکی شۆڕ
دەبنەوە بۆ نێوی کاتێ دەمرن ( کۆمکار  .)٢١ -١٩ :٣هەرچەندە کە
باوەڕدارو بێ باوەڕ مردن ئەزمون دەکەن و جەستەیان دەکرێتە نێو
گۆڕەوە  ،دەکرێ بە وتەیەکی – هاکەزایی – بوترێ هیچ جیاوازیەك لە
نێوانیاندا نیە لە شیئۆل یان هادیس (کۆمکار  " .)٣ -٢ :٩خوداوەند مرۆڤ

دەمرێنێت و زیندووشی دەکاتەوە  ،بۆ دونیای مردوانی شۆڕ دەکاتەوە (بۆ
دۆخی مردن) وە سەریشی دەخاتەوە ( بۆ دۆخی ژیان) (  ١سامۆئیل :٢
 .)٦ئەم دابەزینەش بۆ شیئۆل یان هادیس لەم ئایەتانەی کتێبی پیرۆز
باسکراوە وەك ئەمانەی خوارەوە  :ئەیوب  ١٤ -١٣ :١٤؛ ١٤ -١٣ :١٧
؛ زەبور  ٤٨ :٨٩؛ هۆشەع  ١٤ :١٣؛ کردار  ٣١ ، ٢٧ :٢؛ بینین ٨ :٦
؛  .٢٨ :٢٠وە هەندێ ئایەت هەیە لە کتێبی پیرۆزدا باسی ڕۆحەکان
دەکات وەك بڵێی دابەزیبن بۆ شیئۆل یان لە شیئۆل بوونیان هەبێت ( بۆ
نمونە زەبور  ١٠ :١٦؛  ٣ :٣٠؛  ١٥ :٤٩؛  )٤٨ :٨٩بەاڵم ئەوە زانراوە
لەالمان لە ڕووی ڕێزمانەوە کە وشەی " گیان" (بە عیبری نیفەش)
گرێدراوە بە جێناوی لکاوەوە کە قسەکەرە " گیانم" ئەمەش گوزارشێکی
هاکەزاییە ئاماژە بۆ خود دەکات .بۆ نمونە  ،زەبور  ٤٨ :٨٩دەخوێنینەوە
" پاڵەوان هەیە بژی و مردن نەبینێت ؟ گیانی خۆی لە دەست دونیای
مردوان دەرباز بکات ؟ " لێرەدا مەبەستەکە ئەوەیە " :کێ هەیە ناخی
خۆی دەرباز بکات لە دەسەاڵتی جیهانی مردوان ؟" هەروەها لە پەندەکان
 ١٤ -١٣ :٢٣دەخوێنینەوە تۆ بە کوتەك لێی بدەیت  ،گیانی لە دونیای
مردوان دەرباز دەبێت  .مەبەستەکە لێرەدا ئەوەیە تۆ دەربازی دەکەیت یان
لە مردن ی پێشوەختە (خودی مردنەکە)  ،یان لە سزاو دۆزەخ .
دۆخی مردن وەك شوێنێکی تاریكە هیچ هیوایەکی تێدا نیە .
ڕاگەیاندنەکانی خودا لە پەیمانی کۆندا بۆ ماوەی نێوان مردن و
هەستانەوەی مرۆڤ هێشتا تەواو نەببوو  .هەندێك پێیان وابوو کە دۆخی
مردن (تەنانەت دۆخی داڕزانی جەستە لە گۆڕدا) دۆخێکی خەمۆك و
دژوارە  .لە سیپارەی ئەیوب  ١٠ -٩ :٧؛  ٢٢ -١٩ :١٠؛ ، ١٦ -٧ :١٧
ئەیوب لەبارەی مردنەوە دەڵێت  ،شوێنی نەگەڕانەوەیە بۆ ( سەر زەوی) ،
وە "خاکی تاریکی و سێبەری مەرگە"  ،وە " خاکی تاریکی
ئەنگوستەچاوەو ناڕێکیە"  ،وە شوێنێکە تیایدا مرۆڤ لە تاریکیدا دەبێت ،
وە شوێنێکە تیایدا دەمێنیتەوە لەگەڵ کرم  ،وە شوێنێکە مردوو تیایدا خۆی
و پالنەکانی و حەزو هیواکانی لە پشت دەرگا داخراوەکانەوەن .

وە لە ئەیوب  ، ١١ -٧ :١٤ئەیوب دەڕوانێتە دۆخی مردن وەك ئەوەی
مرۆڤ بێ هیوا بێت جیاواز لە درەختەکان  .چونکە دار ئەگەر لق و
پۆپەکانی ببڕێ سەرلەنوێ چەکەرە دەکات و لقی نوێ دروست دەکاتەوە .
بەاڵم مرۆڤ دەمرێ و ناگەرێتەوە بۆ ژیان دوبارە بۆ سەر زەوی .ئیدی
بەم شێوەیە  ،جیاواز لە درەخت و ڕوەك  ،مرۆڤ تەنها یەك هەلی
لەبەردەستە لە ژیانی سەر زەوی !
هیوای ژیان لە دوای مردن لە پەیمانی کۆندا .دوای ئەوە ئەیوب گوزارش
دەکات لەو ئاواتەی هەیەتی  ( :ئەیوب  )١٧ -١٢ :١٤ئایا مرۆڤ هەلێکی
دیکەی هەیە بۆ ژیان لە دوای مردنی ؟ ئایا خودا کاتێک دیاری دەکات بۆ
مردن و شاردنەوە پاشان سەرلەنوێ بێتەوە یادی ؟ ئایا خودا دوبارە لەخەو
ڕایدەچڵەکێنێ و هەڵیدەستێنێتەوە لە "شیئۆل" (دۆخی مردن) ؟ لەم
بارودۆخەدا  ،چاوەڕوانی نوێکردنەوە دەکات لە خودا و هیوای هەیە!
لەگەڵ ئەوەی ئەیوب ئەم وشانەی بە ڕۆحی پێشبینی کردنەوە ووت  ،بەاڵم
گەڕایەوەو کەوتە سەرخۆی  ،ئەیوب  . ١٩ -١٨ :١٤وە لە ئەیوب :١٦
 ٢١ -١٩؛  ، ٢٧ -٢٥ :١٩ئەم بیرۆکە پێشبینیە دوبارە بۆوە جارێکی دیکە
 .لەگەڵ ئەوەی ئەیوب مرۆڤی لەناوچوە  ،بەاڵم دەیزانی کە
ڕزگارکارەکەی (خودا) زیندوەو نامرێت .هەروەها ئەو دەیزانی کە لە
کۆتایی مێژووی جیهان  ،خودا لەسەر خۆڵی ئەم زەویە ڕادەوەستێ و
بەشداری دەکات لەوەی ڕوو دەدات لەسەر زەوی  .وە دوای ئەوەی پێستی
لەناودەچێت بە بێ لەشی خودا دەبینێت ؛ واتە بە ڕۆحی خودا دەبینێت.
هەروەها ئەم بیرۆکە پێشبینیەی کە هاتوە لە سیپارەی ئەیوبدا بە شێوەیەکی
ڕوونتر لە سیپارەکانی دیکەی کتێبی پیرۆزدا دووبارە بۆتەوە  .دەبینن
دوای مردن هیواو چاوەڕوانی هەیە (وەك چۆن لە پەیمانی نوێ دا هەیە).
بۆ نمونە  ،خەنۆك لەبەردەم خودا هاتوچۆی کردو خودا بردیەوە الی خۆی
(پەیدابوون  .)٢٤ -٢٢ :٥وەك چۆن هەروەها ئیلیا ڕۆیشت بۆ ئاسمان "
لە گەردەلولدا" (پاشایانی دوەم  .)١١ :٢ئیدی بەم شێوەیە خەنۆك وئیلیا
شۆڕ نەبوونەوە بۆ جیهانی خوارەوە ( عیبرانیەکان  !)٥ :١١هەروەها
زەبور  ١٥ :١١٦دەڵێت  " :سەنگینە لەبەرچاوی خوداوەند  ،مردنی

خۆشەویستانی "  .بەاڵم ڕاستودروستان دەمردن تاکو جیا ببنەوە لە
خراپەکاران  ،وە تاکو بڕۆنە ناو ئاشتی  ،وە تاکو بحەسێنەوە ( ئیشایا :٥٧
 .)٢ -١چونکە کاتێ مرۆڤ دەمرێت الشەی دەگەڕیتەوە بۆ خۆڵ ئەوەی
لیوەی دروست بوە  ،بەاڵم ڕۆحی دەگەڕێتەوە بۆالی خودا ئەوەی
بەخشیویەتی بە مرۆڤ (کۆمکار  .)١٧ :١٢لەگەڵ ئەوەی جەستەی
ڕاستودروستان ڕادەکشێن لە گۆڕدا  ،بەاڵم ڕۆحیان پڕ لە خۆشیە لەبەردەم
خودا ( زەبور ١١ ،٩ :١٦؛ ١٥ :١٧؛ ١٥ :٤٩؛  ٢٦ -٢٤ :٧٣پەندەکان
 ٣٢ :١٤؛ ئیشایا  ٨ :٢٥؛ دانیاڵ .)٢ :١٢
هیوای ژیان دوای دۆخی مردن لە پەیمانی نوێدا  .خودا خودای مردووان
نیە  ،بەڵکو خدوای زیندووانە .ئەو خودای ئیبراهیم و ئیسحاق و یاقوبە
(مەتا  ! )٣٢ :٢٢باوەڕدارانی پەیمانی کۆن ئارەزووی نیشتمانێکی
باشتریان دەکرد – نیشتمانی ئاسمانی ( عیبرانیەکان  !)١٦ -١٣ :١١وە
پەیمانی نوێ زۆر ڕوونتر ئەم حەزو ئارەزوەی ناو دڵی باوەڕداران
دەخاتە ڕوو  .هەروەها باسی دڵخۆشیەکانیان دەکات تەنانەت دوای
مردنیشیان  .بۆ نمونە  ،کاتێ الشەی زەویمان لەناو دەچێت  ،ئیدی الی
خودا نیشتەجێ دەبین لە ئاسمان  ،وە کاتێ لە الشەمان دوور دەکەوینەوە ،
ئیدی لەگەڵ خودا دەبین ( ٢کۆرنسۆس ٨ ،١ :٥؛ هەروەها بڕوانە لۆقا
 ٢٥ -٢٢ :١٦؛  ٤٣ :٢٣؛ کردار  ٥٩ :٧؛ ئەفەسۆس  ١٥ -١٤ :٣؛
فیلیپی  ٢٣ ،٢١ :١؛  ١تەسالۆنیکی  ١٠ :٥؛ بینین ١١ ، ٩ :٦؛ :١٤
.)١٣
(ب) وشەی " شیئۆل" یان "هادیس" هەندێك جار بە واتای " دۆزەخ"
دێت.
"شیئۆل" یان "هادیس" شوێنی ئازاری تاهەتاییە .
"شیئۆل" یان "هادیس" بە واتای دۆزەخ دێت  .لە هەندێ ئایەتی کتێبی
پیرۆزدا  ،مردن هاوشێوە دەکرێ بە دۆزەخ وەك هۆشداری و هەڕەشە
نەك تەنها وەکو بارودۆخەکەی و بەس (پەندەکان ٥ :٥؛  ٢٧ :٧؛ -١٧ :٩
١٨؛  ٢٤ :١٥؛  .)١٤ :٢٣ئیدی بەم شێوەیە  ،واتاکە نزیکە لە دۆزەخەوە.

بۆ نمونە  ،لە پەندەکان  ٢٤ :١٥دەخوێنینەوە کە " ڕێچکەی ژیان بۆ
مرۆڤی وریا بەرەو سەرەوەیە  ،تا لە دونیای مردوان دوور کەوێتەوە لە
خوارەوە"  .ئەمە هۆشداریە بۆ خراپەکاران کە دەکەونە دۆزەخەوەو سزا
دەدرێن .وەك چۆن خودا لە سیپارەی وتەکان  ٢٢ -١٩ :٣٢دەفەرموێ کە
تووڕەییە دادپەروەرانەکەی  :گڕی گرتوە ...ئاگرێکە تەنانەت دونیای
مردوانی خوارەوەش دەسوتێنێ"  .وە هۆشداریەك لە زەبورەکان -١٧ :٩
 ١٨دەخوێنینەوە کە خراپەکاران و نەتەوەکان بەرەو دۆزەخ دەڕۆن و
ناویان لە بیر دەکرێت و هیچ هیوایەکیان بۆ ناگەڕێتەوە ( جیاواز لە
باوەڕداران) .لە زەبوری  ١٥ -١٣ :٤٩هۆشداریەکی دیکە دەخوێنینەوە
کە ئەو خەڵکانەی پشت بەخۆیان دەبەستن ڕزگاریان نابێت لە دۆزەخ
(دونیای مردوان) .ئەمەش جیاوازە بۆ باوەڕداران  ،چونکە خراپەکاران و
بێ باوەڕان دەڕۆنە دۆزەخ و لەبەردەم خودا ڕاناوەستن  .وە لەوێ
دەمێننەوە بەبێ دەربازبوون و بەبێ هیواو بەبێ ئامادەگی خودایی.
هەندێ لە ڕاڤەکاران هەوڵیان داوە ئەم سەختیە وەالنێن لە رێگەی
دەستبەرداربوون لە بیرۆکەی جیهانی خوارەوەی بێ الیەن و وتویانە کە
جیهانی خوارەوە پێکهاتوە لە دوو بەش ئەوانیش  ،بەهەشت (نشینگەی
ڕاستودروستان)  ،وە دۆزەخ (نشینگەی خراپەکاران) .
بەاڵم ئێمە ئەو جۆرە دابەشبوونە نابینینەوە لە هیچ شوێنێکی پەیمانی کۆندا.
پەیمانی کۆن لەبارەی دۆزەخەوە دەدوێ وەك نشینگەی خراپەکاران و
بەس  .هەروەها پەیمانی نوێ بەهەشت وێنا دەکات بە ئاسمان (لۆقا :٢٣
٤٣؛  ٢کۆرنسۆس  )٤ ،٢ :١٢وە ناڵێت شوێنێکە لە جیهانی خوارەوە !
هەروەها پەیمانی نوێ جیهانی مردووان وێنا دەکات بە دۆزەخ ( مەتا :١١
 ٢٤ -٢٣؛ لۆقا  .)٢٣ :١٦وە لە لۆقا  ، ٢٤ -٢٣ :١٦دەوڵەمەندە
خۆویستەکە نێژراو ئازار دەچێژێ لە دۆزەخدا  .لەهەموو ئەم
بارودۆخانەدا دەبینین کە تەنها خراپەکاران دەڕۆن بەرەو دونیای مردووان
یان دۆزەخ وە ڕاستودروستان دەڕۆن بۆ ئاسمان  .لەبەرئەوە  ،ناتوانین
بڕوانینە دونیای مردووان وەك شوێنێكی جیهانی خوارەوە پێکهاتبێ لە دوو

بەش وەك چۆن پێشتر باسمان کرد و الیەنگرانی بیردۆزی جیهانی
خوارەوە بانگەشەی بۆ دەکەن !
" شیئۆل :یان "هادیس" وەك نشینگەی شەیتان و هاوەاڵنی .لەسەروو
ئەمانەوە  ،وشەی "شیئۆل" بەرامبەر بە وشەی "ئەبدۆن" ی عیبریە کە بە
واتای " :لەناوچوون" دێت (ئەیوب  ٦ :٢٦؛ پەندەکان ١١ :١٥؛ :٢٧
 .)٢٠ئەمەش وشەیەکی بەهێزە بەکار دێت بۆ پێناسەکردنی فریشتەکانی
دۆزەخ .وە دۆزەخ ئەو شوێنەیە کە نشینگەی شەیتان و ڕۆحە پیسەکانە (
بینین ١١ :١٩؛ هەروەها بڕوانە بینین ٥ -١ :٩؛ ٧ :١١؛ ٨ :١٧؛ -١ :٢٠
 .)٣لەبەرئەوە ناکرێ دۆزەخ شوێنێکی بێ الیەن بێت وەك چۆن
الیەنگرانی بیردۆزی جیهانی خوارەوە بانگەشەی بۆ دەکەن .
(ج) وشەی "شیئۆل" یان "هادیس" واتە " :گۆڕ" یان ئەو شوێنەی
جەستەی مردوانی تیادا دەنێژرێ.
واتای ڕەسەنی وشەی " شیئۆل " شوێنی لەناوچوونە .هەروەها بە واتای
دۆزەخ یان شوێنی لەناوچوونی تاهەتایی خراپەکاران دێت .بەاڵم هەروەها
ئاماژە بە واتای دوەم دەکات کە شوێنی داڕزینی الشەیە ؛ واتە  :گۆڕ  .وە
زۆرجار وشەی "شیئۆل" لە پەیمانی کۆندا بەکار دەهات ( کە هێشتا
ڕاگەیاندنی خودا تەواو نەببوو) بە واتای گۆڕ نەك دۆزەخ  .بەاڵم لە
پەیمانی نوێدا ( کە سروشی خودایی تەواو بوو) وشەی "هادیس" زۆرجار
بەکارهاتوە وەك ئاماژەیەك بۆ دۆزەخ نەك بۆ گۆڕ.
ئاسان نیە دیاریکردنی ئەوەی ئایا وشەی " شیئۆل " ئاماژە بێت بۆ دۆخی
مردن یان بۆ گۆڕ  .ئەمەش ئەو شتەیە کە تێبینی دەکەین لە ڕێگەی
ئایەتەکانی سیپارەی ( ئەیوب ١٣ :١٤؛ ١٣ :١٧؛  .)١٣ :٢١وە لەو
ئایەتانەی باسمان کرد گریمانەی زیاتر هەیە بە واتای گۆڕ بێت .لە
سیپارەی پەیدابوون  ،٣٨ :٤٢یاقوب خەمبار و دڵتەنگە بۆ ئەوەی
کوڕەکەی لەدەست نەدات و دەڵێت  :ئەگەر لەو ڕێگایەی پێیدا دەڕۆن
تووشی شتێك بێت ،ئەوا مووە سپیەکانم بە خەمەوە دەنێنە ناو شیئۆل ؛ واتە
گۆڕ ( هەروەها بڕوانە پەیدابوون ٣٥ :٣٧؛ ٢٩ :٤٤؛ پاشایانی یەکەم :٢

 .)٩ ،٦وە زەبوری  ٣ :٨٨دەڵێت  :ژیانم لە شیئۆل (دونیای مردوان)
نزیك بۆتەوە (گۆڕ) ؛ واتە لە سەرەمەرگدایە .وە زەبور  ٥ :٦دەخوێنینەوە
 " :چونکە یاد کردنەوەی تۆ لە مردوواندا نییە  .لە شوێنی مردواندا (واتە
شیئۆل  :گۆڕ) کێ ستایشت دەکات " .وە زەبور  ١٥ -٦ :٤٩دەخوێنینەوە:
چارەنوسی ئەوانەی پشت بە خۆیان دەبەستن و شانازی بە سامان و
شوێنکەوتەکانیانەوە دەکەن "شیئۆل"(گۆڕ)ە چونکە سامانەکانیان الشەیان
دەرباز ناکات لە داڕزان و وشکبوونەوە .بەاڵم چارەنوسی ڕاستودروستان
ئەوانەی پشت بە خودا دەبەستن ئەوەیە خودا ڕزگاریان دەکات؛ واتە
الشەیان هەڵدەستێنێتەوە لە گۆڕ و دەیانبات بۆ الی خۆی  .بەاڵم کاتی
مردن (واتە پێش هەستانەوەی مردوان) "خۆڵ دەگەڕێتەوە سەر زەوی
وەك پێشوو ڕۆحیش دەگەڕیتەوە الی ئەو خودایەی بەخشیویەتی "
(کۆمکار .)٧ :١٢
وە کۆمکار  ١٠ ،٦ :٩ئاماژە بە دۆخی مردن دەکات تەنانەت مردنی
جەستەو مانەوەی لە گۆڕدا .لێرەدا دەبینین "شیئۆل"(واتە دۆخی مردن
لەناو گۆڕدا)  ،لەوێدا هیچ کارێك نیە  ،وە پالن و زانیاری و دانایی نیە.
خەڵکی هیچ بەشداریەك ناکەن لەناو گۆڕدا لە هیچ شتێك دا  .چونکە
مرۆڤەکان لە دۆخی مردندان لەناو گۆڕدا جیا بوونەوە لە ژیانی ئەم جیهانە
 ،هەروەها جیابوونەوە لە هەموو چاالکیەکانی ئەم جیهانەی ئێستامان  .وە
لە کردار  ٣١ ،٢٧ :٢دەخوێنینەوە کە "هادیس" ئاماژەیە بۆ دۆخی مردن
تەنانەت مردنی جەستەو داڕزانی و ووشکبوونەوەی.
پوختە:
"شیئۆل" یان "هادیس" بارودۆخی مردنە پێش هەستانەوەی الشەکان.
بەپێی باسەکە  ،ئەم وشەیە ئاماژە دەکات بە یان دۆخی مردن ( واتە
جیابونەوەی ڕۆح لە جەستە) یان (گۆڕ  ،دۆزەخ) .چونکە هیچ ئایەتێك لە
کتێبی پیرۆزدا نیە فێربکات کە ڕۆحی هەموو خەڵکی دەڕوات بۆ هەمان
شوێن کاتی مردن! ڕاستە هەموو خەڵکی (ڕاستودرست و خراپەکار) لە
گۆڕدا دەنێژرێن  .بەاڵم ئەمە تایبەتە بە الشەیانەوەو بەس  .بەاڵم ڕۆحەکان
دەڕۆن بۆ دوو شوێنی جیاواز ! ڕۆحی باوەڕداران (ڕاستودروستان)

دەڕوات بۆ ئاسمان(کۆمکار ٧ :١٢؛ ٢کۆرنسۆس ٨ :٥؛ فیلیپی ٢٣ :١؛
عیبرانیەکان  ،)٢٣ :١٢بەاڵم ڕۆحی خراپەکاران و بێ باوەڕان دەڕوات
بۆ دۆزەخ (مەتا  ٢٤ -٢٣ :١١؛ لۆقا .)٢٣ :١٦

(ب) بیردۆزی یان (بیروباوەڕی) پورگەتۆری  ،بەرزەخ
 -١بیردۆزی یان بیروباوەڕی پورگەتۆری دژەوانەی فێرکردنەکانی
کتێبی پیرۆزە .
بیردۆزی (پورگەتۆری یان بەرزەخ) دەڵێ :کاتی مردن ڕۆحی باوەڕدارە
پاکوبێگەردەکان دەڕوات بۆ ئاسمان  .ئەوانەش "پیرۆزکراوانن" کە ناس
کراون لە ئینجیلی مەتا ٤٦ :٢٥؛ فیلیپی  . ٢٣ :١بەاڵم ڕۆحی هەموو
باوەڕدارانی دیکە پێش ئەوەی بڕوات بۆ ئاسمان یەکەمجار دەڕوات بۆ
"بەرزەخ" (پاکژکەرەوە) (شوێنی ئاگرو ئەشکەنجەوئازار) .لە بەرزەخدا
دەبێ ئەوانە بە پرۆسەی پاککبونەوەدا تێپەڕن لەو گوناهانەیان کە شایەنی
لێخۆشبوونەو لەسەر زەوی ئەنجامیان داوە .وە بە پێی فێرکردنی
هەندێکیان ئەوا بەرزەخ شوێنی ئازار نیە  ،بەڵکو شوێنێکە بۆ پاكبونەوەو
ئامادەکاری بۆ چوونە ناو ئاسمان .
بەاڵم ماوەی مانەوە لە بەرزەخ و نمرەی پاكبونەوە پشت بە ژمارەی
گوناهەکان دەبەستن ئەوانەی دەبێت لێی پاك ببنەوە  .وە دەکرێ ماوەی
مانەوە کورت بکرێتەوەو سووک بکرێت بە هۆی سەختی ئازاری ئەوێ،
لە ڕێگەی نوێژی باوەڕدارە زیندوەکان و کارە چاکەکانیان و قوربانی
پێشکەشکردنیانەوە  .ئەم بیردۆزی بەرزەخەیان لەسەر بنەمای ئەوە
دامەزراندوە کە لە مەکابیینی دوەمدا هاتوە بەشی  ٤٦ -٤٢ :١٢کە دەڵێت:
" ئیدی لە ژێر جلوبەرگی هەر یەك لە کوژراوەکان نیشانەیەكی بتی
یەمنیایان دۆزیەوە ئەوەی تەورات یاساغی کردبوو بۆ جولەکەکان وە بۆ
هەموان ڕوون بۆوە ئەوە هۆکاری کوشتنەکەیان بوو .ئیدی ستایشی
خوداوەندی دادپەرەوری حوکمدەریان کرد ئەوەی شاراوەکان ئاشکرا
دەکات .پاشان دەستیان کرد بە نوێژ و سرود بۆ سڕینەوەی ئەو گوناهانەو

ئیدی یەهوزای جوامێر و خانەدان ئامۆژگاری نەتەوەکەی کرد کە خۆیان
پاك بکەنەوە لە گوناهە ئەگەر بە چاوەکانیان ئەوانەیان بینوە کە لە پێناوی
گوناهەدا کەوتن و پێکران  .دواتر هەموو ئەو بەخشینانەی کۆکردەوە کە
هەر یەکێکیان بەخشییان  ،بڕی کۆی گشتی هەزار پارچە زیو بوو ئیدی
ناردی بۆ ئۆرشالیم تاکو قوربانی گوناهەی پێ پێشکەش بکەن ئەوەش
باشترین شت بوو کردی وە دڵنیایی تەواو بوو لەسەر بیروباوەڕی
هەستانەوەی مردوان  ،چونکە ئەگەر هیوای نەدەبوو بە هەستانەوە بۆ
ئەوانەی کەوتن ئەوا نوێژەکانی لە پێناوی مردوەکان پوچەڵ و بێ سوود
دەبوو .بە هۆی ئەو  ،بە خوداناسیەوە پۆشاکی جوانیان بۆ هەڵگیرا  .ئەو
پیرۆزکراوی خوداناسی بینی  ،بۆیە کەفارەتی مردوەکانی پێشکەش کرد
بۆ سڕینەوەی گوناهەکانیان".
بەاڵم ئێمە هەڵەی فێرکردنەکانی سیپارەی مەکابیینی دوەم دەبینین لەبارەی
چەند شتێکەوە کە ناکرێ هیچ کەسێك پەسنەدی بکات  .چۆن دەبێ
سەربازە مردوەکان کە بت پەرست بوونە ڕزگاریان بێت و بەرزەخ
(پاکژکەرەوە) تێپەڕێنن ؟
 -٢وەاڵمدانەوەی کتێبی پیرۆز بۆ بیردۆز یان بیروباوەڕی (پاکژکەرەوە)
بەرزەخ .
(أ) کاتی مردن هەموو باوەڕداران ڕاستەوخۆ دەڕۆن بۆ ئاسمان.
کتێبی پیرۆز فێرمان دەکات کە هەموو باوەڕدارانی ڕاستەقینە
پیرۆزکراون (  ١کۆرنسۆس  .)٢ :١وە کتێبی پیرۆز پێناسەی ڕۆیشتنی
باوەڕداران دوای مردنیان بە چەندین دەستەواژەی جیاواز دەکات .
ئاسمانی جوان ئەوەی باوەڕداران بۆی دەڕۆن دوای مردنیان پێناسە
دەکات بە بەهەشت ( لۆقا  ، )٤٣ :٢٣وە بە ماڵی باوك کە ژووری زۆری
لێیە ( یۆحەنا  ،)٢ :١٤وە بە شوێنی شکۆمەندی (زەبور ،)٢٥ -٢٤ :٧٣
وە بە شوێنی نیشتەجێ بوون لەگەڵ مەسیح ( فیلیپی  ، )٢٣ :١وە بە
شوێنی نیشتەجێ بوون لەگەڵ خوداوەند ( ٢کۆرنسۆس  . )٨ :٥وە بە پێی
ئەوەی لە  ٢کۆرنسۆس  ٨ :٥دا هاتوە  ،دوورکەوتنەوەمان لە الشە واتە

مانەوەمان لەالی خوداوەند  .وە بە پێی ئەوەی لە فیلیپی  ٢٣ :١دا هاتوە ،
ڕۆیشتنمان لە ژیانی جەستە واتە لەگەڵ مەسیح دا بین .
(ب) هیچ کەسێك ناتوانێ هیچ شتێك زیاد بکات لەسەر ئەو کارە
ڕزگارییەی مەسیح تەواوی کرد .
کاتی مردن  ،باوەڕدارانی ڕاستەقینە ڕاستەوخۆ دەڕۆن بۆ ئاسمان چونکە
عیسای مەسیح کرێی گوناهەکانیانی بە تەواوی دا !
بیردۆزی بەرزەخ هەوڵ دەدات شت زیاد بکات لەسەر ئەو کارە
ڕزگارییەی کە مەسیح تەواوی کرد لەسەر خاچ ( یۆحەنا  .)٣٠ :١٩وە
دوو ئایەت لە بینین  ١٩ -١٨ :٢٢هۆشداری دەدات بە خەڵکی لە زیاد
کردن یان کەمکردنی هەر شتێک لە فێرکردنەکانی کتێبی پیرۆز ! وە
مەسیح باوەڕداران ڕاستودروست و پیرۆز دەکات بە تەواوی ( ١
کۆرنسۆس !)٣٠ :١
بیردۆزی بەرزەخ کاری چاکەی باوەڕداران و نوێژەکانیان دەکات بە
ئامرازێك بۆ یارمەتیدانی ڕزگاریی  ،بەڵکو دەیکات بە شتێکی سەرەکی لە
ڕزگارکردنی خەڵکیدا  .بەاڵم لە ئەفەسۆس  ٩ -٨ :٢دەخوێنینەوە هیچ
کەسێك ناتوانی بە کاری چاکە ڕزگاری بێت ! هاوکات هەندێ کەس
هەوڵ دەدەن بانگەشەی ئەوە بکەن کە ئەوان کلیلی مردن و دۆزەخیان
لەالیە  ،بەاڵم سیپارەی بینی بە ڕوونی فێرمان دەکات کە تەنها عیسای
مەسیح خاوەنی ئەو کلیالنەیە !
(ج) بیردۆزی نوستنی گیان
 -1بیردۆزی نوستنی دەروون یان گیان دژەوانەی فێرکردنەکانی کتێبی
پیرۆزە .
بیردۆزی نوستنی گیان دەڵێ دوای مردن گیان (ڕۆح) دەگوازرێتەوە بۆ
دۆخی بێ ئاگایی تەواو  ،ناگەڕێتەوە بۆ دۆخی ئاگابوون مەگەر کاتی
هەستانەوەی گیان (ڕۆحەکان).

وە زۆرجار بیردۆزی نوستنی گیان خۆی گرێدەدات بە بیردۆزی
لەناوچوون یان بیردۆزی دەرفەتی دوەمەوە  .گوایە دوای مردن  ،جەستەو
ڕۆح (یان گیان) شۆڕ دەبنەوە بۆ گۆڕ و دەچنە نێو دۆخی نەبوونی تەواو.
وە کاتی هەستانەوە ڕۆح (یان گیان) دەگەڕێتەوە دووبارە بۆ دۆخی ئاگایی
وە درەفەتێکی دیکەی دەبێت کە تۆبە بکات و ڕزگاری بێت و جەستەیەکی
نوێی تەواوی دەبێت  ،یان تۆبە ناکات و چارەنوسی لەناوچوونی تەواوەتی
دەبێت .
ئەو مامۆستا درۆزنانە بیردۆزەکەیان لەسەر هەندێ ئایەتی کتێبی پیرۆز
داڕشتوە وەکو یۆحەنا  ١١ :١١؛  ١تەسالۆنیکی  ١٣ :٤کە باسی مردن
دەکەن وەك نوستن  .هەروەها بیردۆزەکەیان لەسەر ئایەتەکانی زەبور :٦
 ٦؛ کۆمکار  ١٠ :٩داڕشتوە کە باسی مردن دەکەن وەکو بێ ئاگایی .
هەروەها لەسەر ئایەتەکانی  ٢کۆرنسۆس ١٠ :٥؛ بینین  ١٥ -١١ :٢٠بە
پێی ڕاڤەکانیان دەڵێن چارەنوسی خەڵکی تەنها لە ڕۆژی حوکمدانی
کۆتاییدا دیاری دەکرێت و بەس نەك پێش ئەو کاتە.
 -٢کتێبی پیرۆز دەمی بیردۆزی نوستنی گیان دادەخات .
(أ) کتێبی پیرۆز بە هیچ شێوەیەك فێرمان ناکات کە ڕۆح (یان گیان)
دەچێتە دۆخی نوستنەوە !
کتێبی پیرۆز تەنها فێرمان دەکات کە  ،کەسی مردوو وەکو نوستوو وایە
ئەویش بەهۆی هاوشێوەی نێوان الشەی مردوو لەگەڵ کەسی نوستوو.
بەمەش  ،ئەو دەستەواژە بەکارهێنراوە تەنها گوزارشێکە لەبارەی مردنی
جەستەییەوە .
(ب) کتێبی پیرۆز فێرمان دەکات کە ڕۆحە (یان گیانە) مردووەکان بە
ئاگایی تەواوەوە دەمێننەوە .
ئیدی ڕوونە کە ئایەتەکانی کتێبی پیرۆز ئەوەی هەندێك کەس ڕاڤەی
دەکەن بەوەی مردوەکان لە دۆخی "بی ئاگایی" دەبن ئەوانە جەخت لەسەر
ڕاستیەك دەکەنەوە کە مردووان ناتوانن بەشداری هیچ شتێكی ئەم جیهانە

بکەن ! بۆ نمونە  ،کۆمکار  ١٠ -٥ :٩دەخوێنینەوە  " :بەاڵم مردووان
هیچ نازانن  ... ،ئیتر بەشییان نییە تاهەتایە (لەسەر زەوی) ...هەموو
ئەوەی دەستت دەیدۆزێتەوە تا بیکات  ،بە هێزەوە  ،چونکە نە کار و نە
داهێنان و نە  ،زانین و نە دانایی نییە لە دونیای مردووان  ،ئەوەی تۆ
دەچیت بۆ ئەوێ" .ئیدی بەم شێوەیە  ،دوای مردن کرێکار ناتوانێ کار
بکات  ،وە گۆرانی بێژ ناتوانێ گۆرانی بڵێت  ،وە پاشا ناتوانێ دەسەاڵتدار
بێت بەسەر واڵتەکەیدا .بەمەش کتێبی پیرۆز فێرمان دەکات کە کاتێ
جەستە ڕادەکشێ لەناو گۆڕدا  ،ڕۆح (گیان) نازانێ چی ڕوو دەدات
لەسەر زەوی (بڕوانە ئیشایا !)١٦ :٦٣
بەاڵم کتێبی پیرۆز هەروەها فێرمان دەکات کە کاتێ جەستە ڕادەکشێ لەناو
گۆڕدا  ،ڕۆح (یان گیان) بە ئاگاییەوە دەمێنێتەوە و هەست بە ڕوداوەکانی
ئاسمان یان دۆزەخ دەکات و دەزانێ ! بۆ نمونە  ،لۆقا ٢٨ -٢٢ :١٦
دەخوێنینەوە کە پیاوە دەوڵەمەندە خۆویستەکە مردو نێژرا  .وە کاتێ چاوی
کردەوە خۆی بینیەوە لە دۆزەخ و ئازار چەشتندا ! وە لە عیبرانیەکان :١٢
 ٢٤ -٢٢؛ بینین  ١٠ -٩ :٦دەخوێنینەوە کە کاتێ باوەڕدارانی مەسیح
دەمرن چێژ لە ژیانێکی بەئاگایی وەردەگرن و بەشداری خۆشی دەکەن
لەگەڵ خودای سێ ئەقنوم و هەموو باوەڕدارانی دیکە ئەوانەی پێش ئەمان
مردوون .
(ج) لە ڕۆژی حوکمدانی کۆتایی  ،چارەنوسی خەڵك دیاری ناکرێ ،
بەڵکو ڕادەگەیەنرێ .
چونکە چارەنوسی کۆتایی خەڵك پشت بە پەیوەندیان لەگەڵ عیسای مەسیح
دەبەستێ لە ژیانی سەر زەوی ! عیسا لە ئینجیلی یۆحەنا  ٣٦ ،١٨ :٣دا
فەرموی " :ئەوەی باوەڕی پێ بهێنێت حوکم نادرێت  ،بەاڵم ئەوەی باوەڕ
ناهێنێ ئەوا حوکم دراوە  .چونکە باوەڕی بە ناوی کوڕە تاقانەکەی خودا
نەهێناوە ... .ئەوەی باوەڕ بە کوڕەکە بهێنێت ژیانی تاهەتایی هەیە .بەاڵم
ئەوەی گوێڕایەڵی کوڕەکە نییە ژیان نابینێت بەڵکو تووڕەیی خودای
لەسەر دەمێنێت " .وە بە پێی ئەوەی لە ئینجیلی مەتا  ٢٥؛  ٢تەسالۆنیکی
 ١دا هاتوە  ،چارەنوسی کۆتایی خەڵك  ،لە کاتی ژیانی سەر زەوی

بڕیاری لەسەر دەدرێت ؛ واتە پێش مردنیان .وە بە پێی پێوانەکانی ناو
ئینجیلی مەتا  ، ٣٠ -١٤ :٢٥پاداشت یان سزا بۆ هەر کەسێك پێش مردنی
دیاری دەکرێت وە پێش هاتنەوەی دوەمی مەسیح .
لەبەرئەوە  ،هیچ دەرفەتێکی دووبارە نییە بۆ ڕزگاربوون لە دوای مردن !
وە بە پێی ئەوەی لە ئینجیلی مەتا  ٤١ ، ٣٤ :٢٥؛  ٢تەسالۆنیکی -٥ :١
 ١٠هاتوە  ،حوکمدانی کۆتایی بۆ ڕاگەیاندنی حوکمی خودایە و ڕاگەیاندنی
دادپەروەری خوداو شکۆمەندیەکەیەتی لەبەردەم هەموو فریشتەکان و
هەموو خەڵك ئەوانەی بە درێژایی تەمەنیان ژیاون ! وە ئەو سەرسامیەی
خەڵك کە لە حوکمدانی کۆتاییدا دەردەکەوێت پەیوەندی بە ئەو بناغەوە
هەیە کە حوکمدانەکەی لەسەر دامەزراوە نەك خودی حوکمدانەکە .
چونکە ئەو بناغەیەی حوکمدانەکە پێی هەڵدەستێ لە کۆتاییدا ئەوە نیعمەتی
خودایە ( مەتا  )٣٤ :٢٥وە پەیوەندی خەڵکی بە عیسای مەسیح و لەگەڵ
یەکتر لە ڕێگەی هەمان ئەو نیعمەتەوەیە .
(د) بیردۆزی لەناوچوون
 -١بیردۆزی لەناوچوون دژەوانەی فێرکردنەکانی کتێبی پیرۆزە .
(أ) بیردۆزی لەناوچوون .
بیردۆزی لەناوچوون فێردەکات کە جەستەو ڕۆح (یان گیان) دوای مردن
لەناودەچن .شۆڕ دەبنەوە بۆ ناو گۆڕ لە دۆخی لەناوچوونی تەواوەتیدا .وە
کاتی هەستانەوە  ،جەستەو ڕۆح ناگەڕینەوە بۆ دۆخی نەست و ئاگایی
سەرلەنوێ  ،بەڵکو جەستەو ڕۆحێکی نوێ دروست دەبن !
وە بیردۆزی لەناوچوون فێردەکات کە دوای مردن خراپەکاران بوونیان
نییە ؛ پاشان دۆزەخ و شوێنی ئازار نییە .وە خراپەکاران بۆ تاهەتایە
لەناودەچن و دەشارێنەوە !
هەروەك بیردۆزی لەناوچوون فێردەکات کە ڕاستودروستان هەروەها
بوونیان نییە دوای مردن ؛ پاشان هیچ دۆخێکی مام ناوەند نییە .کاتی
هەستانەوە  ،جەستەو ڕۆحی نوێ دروست دەبێتەوە !

(ب) بیردۆزی لەدەستدانی نەمری یان بەدەستهێنانی .
هەندێك فێرکردنەکانیان بەو شێوەیە کە خودا هەموو خەڵکی بە نەمری
بەدیهێناوە  ،بەاڵم مرۆڤ خۆی هەڵیبژاردوە ئەم نەمریە لەدەستبدات لە
ڕێگەی یاخی بوونیەوە  .چونکە کاتێ لە گوناهەدا کەوتن خودا نەمری
یاساغ کرد بۆ مرۆڤ .بەاڵم خودا جارێکی دیکە نەمری دەبەخشێ بە
تۆبەکاران و ئەوانەش تۆبەکار نین لەناویان دەبات.
لەالیەکی دیکەوە  ،هەندێكی دیکە پێیان وایە کە خودا وای کردوە هەموان
مردن بچێژن  ،بەاڵم مرۆڤ دەتوانێت نەمری بەدەست بهێنێت لە ڕێگەی
گوێڕایەڵیەوە .چونکە دوای کەوتن لە گوناهەدا  ،مرۆڤ ئیدی هەر دەبێت
بمرێت  .بەاڵم خودا خۆی نەمری دەبەخشێ بە تۆبەکاران و ئەوانەش
تۆبەکار نین لەناویان دەبات .
(ج) بیردۆزی لەناوچوون .
الیەنگرانی ئەم بیردۆزە دەڵێن لەناوچوون واتە نەمانی هەست یان
لەناوچوون بەتەواوەتی  .وە بەپێی بۆچوونی هەندێکیان خراپەکاران بۆ
ماوەیەکی دیاریکراو لە ئازارو ناخۆشیدا دەبن ولەناودەچن بە هۆی
گوناهەکانیانەوە  .وە بەپیی بۆچوونی هەندێکی دیکەیان خراپەکاران دوای
مردن بە تەواوەتی لەناو دەچن.
ئەمانە بیردۆزەکەیان لەسەر ئەو ڕاستیە داڕشتوە کە تەنها خودا
لەناوناچێت  ،وە لەسەر ئەوەی ژیانی تاهەتایی دەدرێت بە باوەڕداران
بەاڵم بێ باوەڕان لەناودەچن (واتە بونیان نامێنێ و دەسڕێنەوە).
 -٢کتێبی پیرۆز دەمی بیردۆزی لەناوچوون دادەخات .
(أ) خودا نەمرە لە جاویدانەوە تاهەتایە  ،بەاڵم باوەڕداران نەمری
وەردەگرن .
نەمری خەسڵەتێکە لە خەسڵەتەکانی خودا .بەپێی ئەوەی لە  ١تیمۆساوس
 ١٦ :٦هاتوە  : ،تەنها خودا لەناوناچێت "  .ئەمەش واتە ئەو نەمرەو (
نامرێت) لە جاویدانەوە تاهەتایە !

خودا مرۆڤی بەدیهێنا وایلێکرد نەمر بێت  .ئادەم وحەوا نەمر بوون  .وە
خودا لەسەر وێنەی خۆی بەدیهێنان ( پەیدابوون  . )٢٧ :١وا دەردەکەوێت
ئەم دۆخی پڕی و تەواوەتیە دوور بێت لە داڕزان و مردن  .چونکە کاتی
بەدیهێنان  ،خودا تاهەتایی خستە نێو دڵی خەڵکەوە (کۆمکار .)١١ :٣
ئەمەش واتە جەستە و ڕۆحیانی بە نەمری بەدیهێنا .مەبەستی خودا ئەوە
بوو مرۆڤ بژی تاهەتایە لەگەڵ خۆیدا ! چونکە پێش کەوتنی ئادەم و حەوا
لە گوناهەدا هیچ کام لە دیاردەکانی پیر بوونیان تووش نەبوو وە نەمردن .
بەاڵم نەمر نەبوون بەو واتایەی کە ئیدی هەرگیز نامرن  .چونکە یاخی
بوون لە خودا ئیدی نەمریان لەدەستداو دەبێت بمرن ( پەیدابوون -١٥ :٢
 .)١٧وە ئەگەر بەشی سێ یەمی سیپارەی پەیدابوون بخوێنینەوە دەزانین
کە چۆن کەوتنە داوی مردنەوە .
کاتی هەستانەوە  ،باوەڕداران نەمری وەردەگرن ( دەگۆڕێن بۆ دۆخی
نەمری)  .وە کاتی هەستانەوە  ،الشە فەوتاوەکان و نەفەوتاوەکان
هەڵدەستنەوە ( ١کۆرنسۆس  . )٥٠ ،٤٢ :١٥ئەمەش واتە کاتی هەستانەوە
 ،مرۆڤ نەمری دەست دەکەوێت ؛ واتە بۆ تاهەتایە دەژی و چێژ لە
بەرەکەتی خودا دەبینێ و هەمیشە لەگەڵ بوونی  .ئیدی باوەڕداران
جارێکی دیکە نامرن ! وە کتێبی پیرۆز خەسڵەتی نەمری نابەخشێ بە هیچ
کەسێك جگە لە باوەڕدارە ڕاستەقینەکان ئەوانەی ژیانی تاهەتاییان لە
مەسیح دا هەیەو خودا شکۆدار دەکەن تاهەتایە بە ڕۆح و جەستەیان .
(ب) ڕۆح (یان گیان) مردن ئەزمون ناکات .
چونکە خودا بە موسای فەرموو لە دەرچوون  " : ٦ :٣من خودای باوکتم
 ،خودای ئیبراهیم و خودای ئیسحاق و خودای یاقوب "  .وە عیسا لە
ئینجیلی مەتا  ٣٢ :٢٢فەرموی " :خودا خودای مردووان نییە  ،بەڵکو
خودای زیندووانە" .ئەمەش واتە کاتێ ئیبراهیم و ئیسحاق و یاقوب مردن
ئەوان لەناو نەچوون ،هەرچەندە الشەکانیان تا ءیستاش لەناو گۆڕدایە
بەالم ڕۆژێك دێت هەڵدەستنەوە  ،وە ڕۆحەکانیان زیندوەو بوونیان هەیە !
خودا خودای ڕۆحە مردوەکان و لەناوچوان نییە ،بەڵکو خودای ڕۆحە

زیندوەکانە ئەوانەی بوونیان هەیە! ئەمەش واتە کاتی مردن ڕۆحی مرۆڤ
لەناوناچێت  ،بەڵکو لە مردن دەربازی دەبێت و بەردەوام دەبێت لە بوون .
(ج) الشە بەشداری دەکات لە بوونی ئایندەیی .
بەپێی ئەوەی لە پەیدابوون  ١٩ :٣هاتوە  ،الشە دەفەوتێ و دەگەڕێتەوە بۆ
خۆڵ دوای مردن (کردار  .)٣١ -٢٩ :٢بەاڵم بوونە خۆڵ یەکسان نیە بە
نەبوون ! کتێبی پیرۆز فێرمان دەکات بە ڕوونی (لە یۆحەنا ٢٩ -٢٨ :٥؛
کردار  ١٥ :٢٤؛ بینین  )١٥ -١٢ :٢٠کاتی هاتنەوەی دوەمی عیسای
مەسیح جەستەی خەڵکی سەرلەنوێ دروست ناکرێتەوە (ئەوانەی گۆڕان
بۆ خۆڵ)  ،بەڵکو هەڵدەستنەوە لە مردن ! وە جەستەی ڕاستودروست و
خراپەکار هەڵدەستێتەوە لە مردن  .هیچ ئایەتێك نییە لە کتێبی پیرۆزدا بڵێت
خەڵکی هەڵناستنەوە لەیەك کاتدا ! کتێبی پیرۆز فێرمان دەکات لەبارەی
یەك هەستانەوە بۆ هەموو مردوان کاتی هاتنەوەی دوەمی مەسیح !
وە ئایەتەکانی  ١کۆرنسۆس  ٤٢ -٣٥ :١٥؛ فیلیپی  ٢١ :٣فێرمان دەکات
ئەوەی پەیوەندی هەبوە بە قەوارەی جەستەی پێشوو دەگۆڕێ و الشەی
هەستاوە هاوشێوەی جەستەی مەسیحی شکۆدار دەبێت .لەبەرئەوە ،
هەستانەوە سەرلەنوێ دروست کردنەوەی الشەی خەڵکەکە نییە ،بەڵکو
گۆڕانی جەستە ڕەسەنە فەوتاوەکانیانە !
وە ئایەتی مەتا  ٤٦ :٢٥بە ڕوونی دەڵێت  ،دوای ڕۆژی حوکمدانی
کۆتایی  ،ڕاستودروست و خراپەکار بوونیان دەبێت تاهەتایە ! ئەمەش
واتە کاتی مردن  ،ڕۆحی ئادەمیزاد و جەستەی لەناوناچن  .هەروەها دوای
هەستانەوەو حوکمدانی کۆتاییش لەناو ناچن .
(د) نەمری و بوونی بەردەوام جیاوازن لە ژیانی تاهەتایی .
ژیانی تاهەتایی دیاری خودایە دەدرێت بە ڕاستودروستان و بەس ؛ واتە
ئەو کەسانەی باوەڕیان بە عیسای مەسیح هەیە  .بەاڵم خراپەکاران کە
ژیانی تاهەتاییان پێ نادرێت واتای ئەوە نیە کە لەناو دەچن و ئیدی لە
بوون دەسڕێنەوە  .بەپێی ئەوەی لە یۆحەنا  ٢٩ -٢٨ :٥؛ کردار ١٥ :٢٤

هاتوە الشەی باوەڕداران و بێ باوەڕان هەڵدەستنەوە لە مردن  .وە بە پیی
ئەوەی لە مەتا  ٤٦ :٢٥هاتوە باوەڕداران ژیانی تاهەتاییان پێ دەدرێت ؛
هاوکات بێ باوەڕان ئازاری تاهەتاییان پێ دەدرێت  .وە کتێبی پیرۆز
فێرمان دەکات بە ڕوونی کە هەموو خەڵکی بەردەوام دەبن لە بوون !
ڕاستودروست و خراپەکار تاهەتاییە بوونیان دەبێت  .بەاڵم کاتێ
ڕاستودروستان چێژ لە ژیانی تاهەتایی وەردەگرن  ،ئەوا خراپەکاران و
بێ باوەڕان ئازار دەچێژن بۆ تاهەتایە .
(هـ) فەوتان جیاوازە لە سڕینەوە لە بوون .
کاتێ کتێبی پیرۆز دەدوێ لەبارەی مردنی مرۆڤەوە یان فەوتانی و
لەناوچوونی  ،مەبەستی ئەوە نیە کە ئیدی لە بوون دەسڕێتەوە  .بە پێی
ئەوەی لە  ١کۆرنسۆس  ٥ :٥هاتوە  ،وشەی " فەوتان " واتای
"لەناوچوون" نیە بەڵکو "سزا"  .ئەو دەڵێت  :کەسی ئاوا بۆ فەوتانی
جەستە بدرێتە دەستی شەیتان  .تاکو لە ڕۆژی خوداوەند ڕۆحی ڕزگار
بێت" .کڵێسا گوناهبار ڕادەستی شەیتان دەکات بۆ فەوتانی سروشتی
گوناهباری (لەڕێگەی نەخۆشی و ئازار) بە هیوای ڕزگاربوونی ڕۆحی
لە ڕۆژی حوکمدان  .شەیتان ناتوانێ زیانی گەورە بە مرۆڤ بگەیەنێت
یان سزایەکی لەڕادەبەدەر  ،ئەگەر بەهۆی سروشتی گوناهەی مرۆڤەوە
نەبێت  .بەاڵم تەنها عیسای مەسیح دەتوانێت سروشتی گوناهەی مرۆڤ
لەناو بەرێت لە ڕێگەی کارە ڕزگاریەکەیەوە !
بەپێی ئەوەی لە  ٢تەسالۆنیکی  ٩ -٨ :١هاتوە  " ،فەوتانی تاهەتایی" لە
ڕۆژی حوکمداندا دژەوانەی تەواوە لەگەڵ بیرۆکەی سڕینەوە لە بوون.
چونکە ئەو کات  ،خراپەکار و بێ باوەڕان سزای لەناوچوونی تاهەتایی
دەدرێن (واتە سزای تاهەتایی) .ئەمەش واتە تاهەتایە دەژین دوور لە شکۆ
و سەروەری خودا .وە تۆڵەکردنەوەی خودا لە (ئایەتی  )٨واتە ئەوانە بێ
بەش دەکات لە خۆشەویستی و بەزەیی و چاودێریەکەی  ،وە بێ بەشیان
دەکات لە بینینی شکۆو سەروەری عیسای مەسیح  .وە بەپێی ئەوەی هاتوە
لە بینین ١٠ :٢٠؛  ، ٨ :٢١مردنی دوەم واتە فڕێدانە ناو ئەو شوێنەی کە

خراپەکاران تیایدا ئازار دەچێژن بە ئاگر و گۆگرد  ،بە شەو و بە ڕۆژ وە
تاهەتایە.
(هـ) بیردۆزی هەلی دوبارە
 -١بیردۆزی هەلی دوبارە دژەوانەی فێرکردنەکانی کتێبی پیرۆزە .
(أ) بیردۆزی هەلی دوبارە فێردەکات کە مرۆڤ تەنانەت دوای مردنیشی
ڕەنگە ڕزگاری ببێت بە عیسای مەسیح
الیەنگرانی ئەم بیردۆزە دەڵێن هەموو خەڵك  ،ئەوانەی بەختی ئەوەیان
نەبوو سودمەند بن لە هەلێك بۆ گوێگرتن لە پەیامی ئینجیل  ،یان باش
بیریان نەکردوە لەوەی کە عیسا ووتی  ،یان ئەوانەی لە منداڵیدا مردن ،
ئەوا دەرفەتێکی دیکەیان پێ دەدرێت بۆ باوەڕهێنان بە عیسای مەسیح لە
دوای مردنیان  .ئەوان دەڵێن بۆ هیچ کەسێك ناکرێ بمرێ و هەلێکی
دیکەی نەدرێتێ بۆ گوێگرتن لە ئینجیل و باوەڕهێنان پێی  .ئەوان پێیان
وایە دۆخی تاهەتایی مرۆڤ دەکرێت بگۆڕدڕێت لەماوەی نێوان مردنی
جەستەیی و ڕۆژی حوکمدانی کۆتایی .
(ب) الیەنگرانی هەلی دوبارە بیردۆزەکەیان لەسەر تێگەیشتنی
مرۆڤانەی خۆیان بۆ خۆشەویستی و دادپەروەری خودا داڕشتوە .
ئەوان ئاماژە دەکەن بە ئایەتەکانی وەك یۆحەنا  ٣٦ ،١٨ :٣و دەڵێن
ئایەتەکە فێرمان دەکات کە بێ باوەڕبوونی مەبەستدار (یان بە ئەنقەست)
تاکە بنەمای حوکمدانە  .هەروەها ئەوان ئاماژە بە ئایەتەکانی وەکو ١
پەترۆس ١٩ :٣؛  ٦ :٤و دەڵێن  ،مەسیح مزگێنی داوە بەو ڕۆحانەش کە
لە زیندانن ( واتە ئەوانەی لە دونیای مردووانن و جیهانی خوارەوەن) لە
ماوەی نێوان مردن و هەستانەوەدا .هەروەها ئەوان ئاماژە دەکەن بە
ئایەتەکانی وەکو ٢کۆرنسۆس  ١٠ :٥؛ بینین  ١٥ -١١ :٢٠و دەڵێن ،
چارەنوسی خەڵکی دیاری ناکرێ تەنها لە ڕۆژی حوکمدانی کۆتاییدا
نەبێت.
 -٢کتێبی پیرۆز دەمی بیردۆزی هەلی دوبارە دادەخات .

(أ) چارەنوسی تاهەتایی خەڵکی بڕیاری لەسەر دەدرێت لەسە بنەمای
باوەڕو ژیانیان لەسەر زەوی !
ئەو شتانەی کە مرۆڤ بە جەستە پێی هەڵدەستێ ( واتە کاتی ژیانیان
لەسەر زەوی ) ئەوەیە کە بڕیار لەسەر چارەنوسی تاهەتاییان دەدات .بەاڵم
ئەو شتانەی کە ڕوو دەدات لەماوەی نێوان مردن و هەستانەوەدا بڕیار
لەسەر چارەنوسیان نادات  .وە ئایەتەکانی یۆحەنا ٣٦ ، ٢١ -١٨ :٣
فێرمان دەکات کە چارەنوسی تاهەتایی خەڵکی پشت بە پەیوەندی
کەسێتییان لەگەڵ عیسای مەسیح دەبەستێ کاتی ژیانیان لەسەر زەوی !
وە باسە سەرەکیەکانی بەشی سێ یەمی ئینجیلی یۆحەنا هاتنی عیسای
مەسیحە بۆ جیهان وە خەڵکی چی پێدەکەن لەم جیهانەی ئێستادا  .وە عیسا
فێری کردین کە ئەوەی باوەڕی پێ ناهێنێ حوکم دراوە ! هەروەك فێری
کردین هەر کەسێك ڕەتی بکاتەوە ژیانی تاهەتایی نابینێت بەڵکو توڕەیی
خودا لەسەری دەمێنێت!
ئیدی بەم شێوەیە  ،چارەنوسی تاهەتایی خەڵك پشت بە ئەو شێوازە
دەبەستێ کە پێی ژیاون لەسەر زەوی  .عیسا فێری کردین بە ڕوونی ( لە
مەتا  ٢٣ -٢٢ :٧؛ ٣٣ -٣٢ :١٠؛  )٤٦ -٣١ :٢٥کە هەر کەسێ هەڵسێت
بە جێبەجێکردنی خواستی خودا لەسەر زەوی  ،وە دان بنێت بە عیسادا
لەبەردەم خەڵکی و لەسەر زەوی  ،وە بە باشی مامەڵە بکات لەگەڵ
باوەڕداران لەسەر زەوی ئەو شتانەن کە بڕیار لەسەر چارەنوسی کۆتاییان
دەدەن ! بێگومان خەڵکی بە کارە چاکەکانیان رزگاریان نابێت  ،بەڵکو بە
گوێڕایەڵی بۆ خواستی خودا  .وە خواستی خودا ئەوەیە باوەڕبە عیسای
مەسیح بهێنن و بە تاکە ڕزگارکارو خوداوەندی خۆیان بۆ ژیانیان
پەسەندی بکەن (یۆحەنا  . )٢٩ :٦وە کارەکانیان دەریدەخات کە
باوەڕەکەیان ڕاستەقینەیە یان نا ( یاقوب  .)٢٢ -١٤ :٢کاتێ عیسای
مەسیح دووبارە دێتەوە  ،پاداشت و سزای پشت بەوە دەبەستێت خەڵکی
چیان کردوە بەو هەل و توانایانەی پێیان سپێردرابوو لەسەر زەوی (مەتا
 ٣٠ ،٢١ :٢٥؛ ٢کۆرنسۆس  ١٠ :٥؛ بینین  ! )١٥ -١١ :٢٠وە لە
حوکمدانی کۆتایی  ،خەڵکی هیچ هەل و دەرفەتێکی دیکەیان پێ نادرێت

بۆ باوەڕهێنان بە عیسای مەسیح  ،بەڵکو چارەنوسی کۆتاییان بە ئاشکرا
ڕادەگەیەنرێ ! چونکە چارەنوسی تاهەتایی خەڵکی بەپێی باوەڕیان و
ژیانی باوەڕیان ئەوەی لە جەستەدا ژیان لەسەر زەوی بڕیاری لەسەر
دەدرێ !
(ب) دۆخی بێ باوەڕان دوای مردن دۆخێکی جێگیرەو بەردەوامە .
عیسا فێرمان دەکات کە خودا ڕاستەوخۆ سزای خراپەکاران و بێ باوەڕان
دەدات دوای مردنیان (لۆقا  .)٢٣ -١٩ :١٦وە پەترۆسی نێردراو فێرمان
دەکات کە خودا خراپەکاران دەهێڵێتەوە بۆ ڕۆژی حوکمدان  .ئەو
دەیانهێلێتەوە بۆ مەبەستێکی دیاریکراو و کاتێکی دیاریکراو  .چونکە
دوای مردنیان بە جەستە  ،سزاکانیان بەردەوام دەبێت تا هاتنی ڕۆژی
حوکمدانی کۆتایی ( ٢پەترۆس  . )٩ :٢وە دوای هاتنی ڕۆژی حوکمدانی
کۆتایی  ،ئازارەکانیان زۆر زیاتر و توند تر دەبێت  .ئەوکات ،
شەرمەزاری و ڕیسوایی ئەزمون دەکەن بەتایبەتی کاتێ خودا حوکمدانیان
لەبەرچاو و گوێی هەموو خەڵکیدا ڕادەگەیەنێ  .ئیدی دەناڵینن لە ئازاری
دۆزەخدا نەك تەنها بە ڕۆحیان (گیانیان) بەڵکو بەجەستەشیان هەروەها (
مەتا  ٢٨ :١٠؛  !)٤٦ ،٤١ :٢٥وە سزا دەدرێن بە دەرکردنیان لە
ئامادەگی خوداوەند بۆ تاهەتایە (  .)١٠ -٨ :١ئیدی تاریکیەکی
ئەنگستەچاو و بەردەوام چارەنوسی خراپەکاران دەبێت لە کۆتاییدا (
یەهوزا .)١٣ -٧
(ج) بیردۆزی هەلی دوبارە وەك دەستێکی ڕەش بەکار دێت بۆ مزگێنی
نەدان بە ئینجیل .
ئەم بیردۆزە پێویستی هەرە گرنگی مزگێنی دان بە ئینجیل ڕەتدەکاتەوە !
بەاڵم پێویستە مزگێنی بدرێت بە ئینجیل لە ئێستادا بۆ باوەڕهێنانی خەڵکی
( مەرقۆس  . )١٦ -١٥ :١٦وە دەبێت جاڕی موژدەی ئینجیل بدرێت
لەهەموو جیهاندا وەك شایەتیەك بۆ نەتەوەکان پێش هاتنەوەی دوەمی
مەسیح ( مەتا ! )١٤ :٢٤

(د) بانگەواز ناکرێ بە ئینجیل دوای مردنی خەڵکی لە ڕووی
جەستەییەوە.
ئایەتەکانی  ١پەترۆس  ٢٢ -١٨ :٣؛  ٦ ١٠ :٤هەمان بابەت لە خۆ
ناگرێ .دواتر  ،دەبێت بەکار نەهێنرێ پێکەوە بۆ یارمەتیدانی بیردۆزی
هەی دوبارە  ،چونکە ئەم ئایەتانە باسی بانگەواز و جاڕی ئینجیل ناکات
بۆ خەڵکی لە دوای مردنیان  .وە بە هۆی خراپ بەکارهێنانی ئەم ئایەتانە ،
بە وردەکاریەوە دواتر ڕاڤەیان دەکەین .
 -٣بیردۆزی هەلی دوبارە داڕێژراوە لەسەر بنەمای ڕاڤەیەکی
دیاریکراو بۆ ئایەتەکانی ١پەترۆس  ٢٢ -١٨ :٣؛  ١پەترۆس -١ :٤
.٦
(أ) مزگێنیدان بە خەڵکی لە دونیای مردووان .
بەپێی ڕاڤەی خاوەن بیردۆزی هەلی دوبارە بۆ ئایەتەکانی  ١پەترۆس :٣
 ٢٢ -١٨دەڵێ  ،ڕۆحی (گیان) ی عیسای مەسیح دابەزی بۆ زیندان
(دونیای مردووان) لەماوەی نێوان مردن و هەستانەوەدا  .وە ڕاڤەی
دونیای مردووان دەکات بەوەی جیهانی خوارەوە ؛ واتە شوێنی مانەوەو
نشینگەی ڕۆحی ئەو خەڵکانەی پێش هاتنی مەسیح ژیاون.
(ب) جاڕدانی موژدە بە ئینجیل .
بەپێی ڕاڤەی خاوەن بیردۆزی هەلی دوبارە  ،ئایەتەکانی  ١پەترۆس ٦ :٤
دەڵێ  ،عیسا جاڕی موژدەی ئینجیلی دا بە ڕۆحی خەڵکی لە دونیای
مردوواندا  ،دوای مردنیان تاکو هەلێکی دیکەیان بداتێ بۆ ڕزگاربوون.
(ج) ڕاڤەی ڕاستەقینە .
ئایەتەکانی  ١پەترۆس  ٢٢ -١٨ :٣نادوێ لەبارەی دابەزینی مەسیح بۆ
جیهانی خوارەوە بۆ جاڕدانی موژدە بە ئینجیل  ،بەڵکو دەدوێ لەبارەی
بەرزبونەوەی عیسا بە سەرکەوتوانە بۆ ئاسمان و ڕاگەیاندنی سەرکەوتنە
کۆتاییەکەی .

هەروەها ئایەتەکانی  ١پەترۆس  ٦ -١ :٤نادوێ لەبارەی مزگێنیدان بە
مردووان  ،بەڵکو دەدوێ لەبارەی مزگێنیدان بە ئیجیل بۆ خەڵکی
لەژیانیاندا  .لەبەرەئەوە  ،بیردۆزی هەلی دوبارە بیردۆزێکی نا کتێبیە !

 -٤ڕاڤەی ڕاستەقینە بۆ ئایەتەکانی  ١پەترۆس . ٢٢ -١٨ :٣
ڕوداوی مەزنی باسکراو لە ١پەترۆس  ٢٢ -١٨ :٣بەرزبونەوە
سەرکەوتوانەکەی عیسایە بۆ ئاسمان ؛ واتە ڕاگەیاندنی سەرکەوتنە
کۆتاییەکەی بەسەر هەموو شتێكدا لە گەردوون !
(أ) ئایەتی  ١٨دەدوێ لەبارەی کارە کەفارەتمەندانەکەی عیساو لەبارەی
ئاشتکردنەوەکەی ئەوەی پێی هەستا لە ڕێگەی مردنی و هەستانەوەیدا .
کاتێ عیسا مرد  ،تەنها سروشتە مرۆییەکەی مرد  .وە دەستەواژەی " مرد
بە الشە مرۆڤانەکەی" واتە ئەو مرد لەو کاتەدا کە خاوەنی جەستەیەکی
الوازی بارگران بە گوناهەی مرۆڤایەتی بوو ( ڕۆما  . )٣ :١وە بە مردنی
 ،ئیدی عیسای مەسیح سروشتە مرۆییە الوازەکەی واز لێهێناو هەموو
ئەوانەی پچڕاند کە پەیوەندی بە گوناهەو مردنەوە هەبوو .وە کاتی
هەستانەوەی  ،ئیدی عیسا ڕۆحی سپارد بە باوکی ئاسمانی ( لۆقا :٢٣
 .)٤٦ئیدی بەم شێوەیە  ،کاتێ عیسا مرد  ،جەستەی نێژرا لە گۆڕدا ،
هاوکات ڕۆحی لەگەڵ خودای باوك بوو  .وە لە هەموو کتێبی پیرۆزدا
ئایەتێکی تێدا نییە بڵێ  ،ڕۆحی مەسیح دابەزیوە بۆ دۆزەخ یان دونیای
مردووان یان جیهانی خوارەوە !
وە کاتێ عیسا هەستایەوە  ،تەنها سروشتە مرۆڤانەکەی هەستایەوە  .وە "
بە ڕۆحی زیندووەوە گەڕایەوە" ؛ واتە جەستەی مرۆڤانەی هەستایەوە لە
نێو مردوان و زیندوو بۆوە بە هێزی ڕۆحی پیرۆز ( بە هێزی سروشتە
خوداییەکەی؛ هەروەها بڕوانە یۆحەنا  . )١٨ -١٧ :٣وە دوای
هەستانەوەی هەموو جەستەی بوە جەستەیەکی شکۆدار و ملکەچی تەواو
بۆ ڕۆحی پیرۆز ( ڕۆما ٤ :١؛ کۆلۆسی  ! )٩ :٢لەو ساتە بە دواوە ،

عیسا وەکو مرۆڤ نەگەرایەوە بە جەستەی مرۆڤانەی الواز بژی  ،بەڵکو
بووە زیندوو بە هێزی ڕۆحی پیرۆز  .وە لەو ساتە بە دواوە  ،خودای
باوك دەسەاڵتێکی دایە لە سەرووی هەموو دەسەاڵتێکی گەردون ( مەتا
 ١٨ :٢٨؛  ١کۆرنسۆس ٢٥ :١٥؛ ئەفەسۆس  ٢٣ -٢٠ :١؛ فیلیپی -٩ :٢
 ١١؛ بینین .)٥ :١
(ب) ئایەتەکانی  ٢٠ ، ١٩دەدوێن لەبارەی ڕۆیشتنی عیسا و
مزگێنیدانی.
ڕۆیشتنی عیسا دوای هەستانەوەی .
عیسای مەسیح بە هێزی ڕۆحی پیرۆز هەستایەوەو ڕۆیشت کە هاوکات
ئەو لە دۆخی هەستاوەییدا بوو کاتێ دەڕۆیشت بۆ شوێنێك بۆ مزگێنیدان بە
شتێك ! وە بە پێی ئایەتەکانی  ١٩ ، ١٨ڕۆیشتنی عیسا پێش هەستانەوەی
نەبووە  ،بەڵکو دوای هەستانەوەی ! لەبەرئەوە  ،عیسا نەڕۆیشت لەماوەی
نێوان مردن و هەستانەوەیدا بۆ هیچ شوێنێك و مزگێنی نەدا بە هیچ شتێک
بە ڕۆح  .بەاڵم دوای هەستانەوەی  ،عیسا ڕۆیشت بۆ شوێنێك و مزگێنی
دا بە شتێک بە جەستەی هەستاوەی شکۆداریەوە !
ڕۆیشتنی عیسا بەرزبونەوە بوو نەك دابەزین .
بەپێی باسەکە بۆ ( ئایەتی  ، ) ٢٢ڕۆیشتنەکەی بۆ هیچ شوێنێکی جیهانی
خوارەوە نەبوو  ،بەڵکو بەرزبوونەوەی بوو بۆ ئاسمان ! لەبەر ئەوە عیسا
دانەبەزی بۆ ڕۆحە مردوەکان لە جیهانی خوارەوە  ،بەڵکو بەرزبۆوە بۆ
ئاسمان و الی ڕاستی خودای باوك دانیشت !
وە لە ئینجیلی یۆحەنا  ، ٣٢ :١٢دەڕوانینە هەستانەوەی عیسا و
بەرزبوونەوەی و دانیشتنی الی ڕاستی خودای باوك کە یەك "
بەرزبوونەیە" بۆ الی خودا  .وە لە بینین  ٥ :١٢بە تەنها یەك ڕفاندن بۆ
الی خودا دەبینینەوە  .وە لە  ١پەترۆس  ٢٢ -١٩ :٣هەستانەوەی عیسا و
بەرزبوونەوەی و دانیشتنی الی ڕاستی خودای باوك هەموی بە یەك
بەرزبوونەوە بۆالی خودا دەبینینەوە !

ڕۆیشتنی عیسا ڕاگەیاندنی سەرکەوتنەکەی بوو .
ئایەتی  ١٩ناڵێت کە " جاڕدانەکەی " مەسیح بە ئینجیل بووە  .چونکە
وشەی ڕەسەنی بەکارهاتوو لەم دەقەدا واتە "ڕاگەیاندن" بەاڵم ناوەڕۆکی
ئەم ڕاگەیاندنە چی بوو؟ لە زمانی ڕەسەندا دەبینین کە "ڕۆیشتن" و
"جاڕدان" سەربەیەکن  .بە ڕۆیشتنی  ،عیسا بۆ زیندانیەکانی ڕاگەیاند
ئەوانەی لە زیندانی شتێکدا بوون .وە ڕۆیشتنەکەی (یان بەرزبوونەوە)
سەرکەوتوانەکەی بۆ ئاسمان راگەیاندن بوو (یان جاڕدان یان مزگێنی
دان) بوو خۆی لە خۆیدا .چونکە بەرزبوونەوە سەرکەوتوانەکەی بۆ
ئاسمان بەڵگە بوو لەسەر سەرکەوتنی کۆتایی  .وە ئایەتی  ١٩نادوێ
لەبارەی جاڕدان بە ئینجیل  ،بەڵکو لەبارەی ڕاگەیاندنی بەرزبوونەوە
سەرکەوتوانەکەی عیسا بۆ ئاسمان بە سەرکەوتنی کۆتایی !
ڕۆیشتنی عیسا ڕاگەیاندنێك بوو ئاراستەی هەموو بوونەوەرە یاخیەکان
کرا .
ئایەتەکانی  ٢٠ ،١٩دەخوێنینەوە کە ڕاگەیاندنی سەرکەوتنەکە ئاراستە بوو
بە دیاریکراوی بۆ ئەو کەسانەی " ڕۆحیان لە زیندانە بەهۆی یاخی بونیان
دوای ئەوەی مزگێنییان ڕەتکردەوە لە سەردەمی نوحدا  ،کاتێ خودا پشوو
درێژانە ئارامی گرت بەدرێژایی ئەو ماوەیەی کە نوح کەشتیەکەی
دروست دەکرد"  .بەاڵم ئەوانە کێن کە ڕۆحەکانیان لە زیندانن بەهۆی
یاخی بوونیان لە خودا؟ ڕۆحی ئەو خەڵکانەیە کە لە الفاوەکەدا تیاچوون
وە بە زیندانیکراوی لە دۆزەخدا مانەوە  .لە پەیدابوون  ٥ :٦دەخوێنینەوە
ئەوانە نەوەیەکی خراپەکار بوون  ،هەروەها لە  ٢پەترۆس ٥ :٢
دەخوێنینەوە کە نوح جاڕی راستودروستی دەدا  .لەگەڵ ئەوەی کە نوح
باوەڕی بە وشەی خودا کردو کەشتەیەکی دروست کرد  ،بەاڵم ئەوانە
خراپەکار بوون و سوکایەتیان بە وشەکانی و هۆشداریەکانی کرد
سەبارەت بە الفاوەکە ئەوەی کە دێت بەسەریاندا وەك حوکمدانێك لە
خوداوە .وە ئەوان تەنها بە بێ باوەڕ بوون بەوەی پێیان وترا  ،بەڵکو
خۆیان گێل کرد لە دروستکردنی کەشتیەکە هەرچەندە ئەوە لەناوچونیانی
دەخستەوە یاد کە دێت بەسەریاندا .ئیدی بەم شێوەیە  ،ئەوان یاخی بوون لە

هۆشداریەکانی خودا و سوکایەتیان کرد بە پشوو درێژیەکەی خودا بۆ
ماوەی نزیکەی ساڵێك (  ١پەترۆس  ٢٠ :٣؛ پەیدابوون ٣٢ :٥؛ ٣ :٦؛
 . )٦ :٧بەاڵم کاتێ الفاوەکە هات  ،نوح پاداشتی باوەڕەکەی وەرگرت ،
وە حوکمدرا بەسەر ئەو نەوە خراپەکارەدا بەهۆی بێ باوەڕیان (
عیبرانیەکان .)٦ :١١
وە بە پێی ئەوەی هاتوە لە ئینجیلی مەتا  ، ٣٩ -٣٧ :٢٤عیسا پێمان دەڵێت
کە ئەو خەڵکەی "سەردەمی نوح" هێمایەکن بۆ هەموو ئەو خەڵکانەی
یاخین و کەمتەرخەمن لە جیهاندا! لەبەرئەوە  ،بەرزبوونەوەی عیسا بۆ
ئاسمان ڕاگەیاندنی سەرکەوتنەکەی بوو بەسەر هەموو خەڵکە یاخی و
خراپەکارەکاندا ئەوانەی ئەگەرچی لە پێش هاتنی یەکەمی مەسیح ژیاون
یان دوای  .لەهەمان کاتدا  ،بەرزبوونەوەکەی هۆشداری بوو بۆ
زیندوەکان تاکو تۆبە بکەن  .ئێمە لە ڕێگەی ئایەتەکانی دیکەی کتێبی
پیرۆزەوە دەزانین کە مردنی مەسیح و هەستانەوەی و بەرزبوونەوەی و
دانیشتنی الی ڕاستی خودای باوك ڕاگەیاندنی سەرکەوتنەکەی بوو بەسەر
هەموو هێزێکی خراپەکاری ڕۆحی ( ئەفەسۆس  )٢٢ -٢٠ :١وەکو
شەیتان وهاوەڵەکانی ( یۆحەنا  ٣٢ -٣١ :١٢؛ بینین  ٩ -٥ :١٢؛ ،١ :٢٠
 ،)٧ ،٣وە ڕۆحە پیسەکان (ئەو فریشتانەی کەوتن) ( لۆقا  ٣١ :٨؛
کۆلۆسی  ١٥ :٢؛  ٢پەترۆس  ٤ :٢؛ دادوەران  ٦؛ یەهوزا ٦؛ بینین :٩
 ، )١وە هەموو حکومەتە خراپەکارەکان لەجیهاندا ( زەبو ! )١٢ -٨ :٢
ئیدی بەم شێوەیە  ،بەرزبوونەوەی عیسا بۆ ئاسمان ڕاگەیاندنی سەرکەوتنە
کۆتاییەکەی بوو !
(ج) ئایەتەکانی  ٢٢ ،٢١دەدوێن لەبارەی هەستانەوەی مەسیح و
بەرزبوونەوەی و دانیشتنی الی ڕاستی خودای باوك .
بەپێی ئەوەی هاتوە لە  ٢کۆرنسۆس  ١٤ :٢؛ ئەفەسۆس  ، ٨ :٤کاتێ
مەسیح بەرزبۆوە بۆ ئاسمان  ،هەموو باوەڕدارانی بەڕێوەبرد وەك دیل
لەناو کەژاوەی سەرکەوتندا  .دیلی کردن (یان پەلکێشی کردن بۆ خۆی) بە
خۆشەویستی و نیعمەتە ڕاگەیەنراوەکەی لە ئینجیلدا  .وە کەژاوەی
سەرکوتنی ئاماژەیە بۆ ئەوەی کە مەسیح زاڵ بوو بەسەر گوناهەو مردندا

لە پێناوی گەلەکەی ئەویش لە ڕێگەی مردنی لەسەر خاچ .هەروەها ئەو
بۆ جیهانی دەرخست لە ڕێگەی بەرزبوونەوە سەرکەوتوانەکەی بۆ ئاسمان
کە خەڵکانێك هەیە ملکەچیان دەکات بە بەزەیی و نیعمەتەکەی !
وە بە پێی ئەوەی هاتوە لە کۆلۆسی  ، ١٥ :٢عیسا ئەو هێزانەی ڕاپێچکرد
وەك دیلی جەنگ بە قۆڵبەست کراوی  .ئەوانە بە دوای مەسیحی
سەرکەوتوودا دەڕۆیشتن کاتی چوونە ناو سەرکەوتنە ئاسمانیەکەی !
وە بە پێی ئەوەی هاتوە لە  ١پەترۆس  ، ٢٢ -٢١ :٣هەموو دەسەاڵت و
حکومەتەکان ملکەچ کران بۆ مەسیح دوای هەستانەوەی و بەرزبوونەوەی
و دانیشتنی الی ڕاستی خودای باوك  .چونکە عیسا خۆی پاشای پاشاکان
و گەورەی گەورەکانە ( مەتا  ١٨ :٢٨؛ ئەفەسۆس ٢٣ -٢٠ :١؛ بینین
 .)١٤ :١٧وە بە پێی ئەوەی هاتوە لە  ١کۆرنسۆس  ٢٥ :١٥؛ فیلیپی :٢
 ، ١١ -١٠هەموو ئەوانەی ملکەچ نابن بۆ سەرکەوتنەکەی مەسیح کە لە
بەزەییەکەیدا ڕاگەیەنراوە  ،ڕۆژگارێك دێت لەو سەرکەوتنەیدا کە لە
حوکمدانیدا ڕادەگەیەنرێ ملکەچ دەکرێن !
 -٥ڕاڤەی ڕاستەقینە بۆ ئایەتەکانی  ١پەترۆس .٦ -١ :٤
ئەو ڕووداوەی  ١پەترۆس  ٦ -١ :٤ئاماژەی بۆ کردوە  ،مزگێنیدانە بە
خەڵکی لە کاتی ژیانیاندا لەسەر زەوی ( بەاڵم لەو کاتەدا پەترۆسی
نێردراو نامەکەی تێدا نوسیوە ئەوان مردوون )  .وە ئەم ئایەتانە دەدوێ
لەبارەی بانگەوازی ئینجیل کاتی ژیانیان لە جەستەدا ولەسەر زەوی تاکو
ڕزگاری بەدەستبهێنن و ژیانێکی پیرۆز بژین کاتی ژیانیان لە جەستەدا
هەروەها ! وە ئەو دەدوێ هەروەها لەبارەی پێویستیەکانمان تاکو ژیانێکی
رۆحی بژین لەم جەستەیەی ئێستاماندا لەگەڵ ئەوەی ئەم جەستەیە دەمرێت
ڕژێك لە ڕۆژان لە ئایندەدا  .وە لە  ١پەترۆس  ٦ :٤دەخوێنینەوە " :
چونکە بۆ ئەم هۆیە موژدە درایە مردووانیش  ،تاکو بە گێرەی خەڵك لە
جەستەدا حوکم بدرێن  ،بەاڵم بە گێرەی خودا لە ڕۆحدا بژین".
(أ) ئایەتی  ٦فێرمان دەکات لەبارەی ئامانج لە مزگێنی دان بە ئینجیل

هۆکاری ڕاستەقینە بۆ بانگەوازیی ئینجیل بۆ خەڵکی ئەوەیە یان بۆ
ڕزگارییانە یان بۆ حوکمدانیان ! ئایەتی  ٥ :٣دەڵێت ئەو خەڵکانەی
بەردەوامن لە ژیانی گوناهەو خراپەکاری حوکم دەدرێن ! وە ئایەتەکانی
 ٦ ،٢ ،١دەڵێت باوەڕدارانی ڕاستەقینە ئەوانەی هەموو ژیانیان لەسەر
زەوی گوێرایەڵیە بۆ خودا ڕزگاریان دەبێت ! وە لە ئایندەدا حومی مردن
بەسەر جەستەی هەمواندا دەدرێت ( تەنانەت باوەڕدارانیش)  .ئەمەش واتە
جەستەی باوەڕداران لەسەر زەوی حوکمی مردنی بەسەردا دراوە هەر
وەك چۆن بۆ هەموو خەڵکی سەر زەوی دراوە ( عیبرانیەکان .)٢٧ :٩
ئیدی بەم شێوەیە  ،دەبێت جەستەی باوەڕداران بمرێ چونکە گۆشت و
خوێنە و ناتوانێ بەشدار بێت لە شانشینی خودا (  ١کۆرنسۆس .)٥٠ :١٥
بەاڵم هەموو خەڵك ئەوانەی وەاڵمی ئینجیل دەدەنەوە بۆ خودا دەژین بە
پێی ڕۆح  .ئەمەش واتە ئەوان بۆ خودا دەژین ( بە ڕۆحی نوێیان یان
لەدایکبوونەوەی دوەم) ،وە دەیپەرستن و خزمەتی دەکەن لەگەڵ ئەوەی
زۆربەیان بەهۆی چەوسانەوەوە دەمرن .بەاڵم لە ناخەوە دڵخۆشن بە
وشەی خوداو ڕێگاکەی ( یۆحەنا  ٢٤ -٢٣ :٤؛ ڕۆما  .)٢٥ ،٢٢ :٧بە
کورتی هەموو باوەڕدارانی ڕاستەقینە ژیانێکی پیرۆز دەژین !
مزگێنی درا بە " مردوەکان " واتای مەبەستدار لێرەدا ئەو خەڵکانەیە کە
گوێبیستی ئینجیل بوون و باوەڕیان بە عیسای مەسیح هێنا لە ژیانی سەر
زەویاندا  ،وە مردن بە هۆی چەوسانەوەوە یان مردنی ئاسایی  .ئیدی بەم
شێوەیە  ،ئەوانە بە جەستە مردبوون کاتێ پەترۆسی نێردراو ئەم نامەیەی
نوسی  .لەگەڵ ئەوەی ئەوان باوەڕیان بە عیسای مەسیح هێنابوو کاتێ
لەجەستەدا دەژیان  ،بەاڵم باوەڕەکەیان جەستەیانی نەپاراست لەکاتی
چەوسانەوەدا .بەاڵم باوەڕەکەیان ڕزگاری کردن لە حوکمدانی گوناهەو
مردنی تاهەتایی  .هەروەك ژیانێکی پیرۆز ژیان لە نێو چەوسانەوەدا !
(ب) فێرکردنەکانی ئایەتی  ٦پشتگیری بیردۆزی هەلی دوبارە ناکات .
ئایەتی  ٦بە هیچ شێوەیەك واتای ئەوە نیە موژدەی ئینجیل بدرێ بە ڕۆحی
مردوەکان لە جیهانی خوارەوە یان لە دۆزەخ چونکە ئەم ڕۆحانە چیتر

جەستەیان نییە ! لەبەرئەوە  ،تەنها ڕاڤە بۆ ئایەتی  ٦ئەوەیە موژدەی
ئینجیل بدرێت بە خەڵك پێش ئەوەی وەك خەڵکانی دیکە حوکم بدرێن لە
ڕووی جەستەیانەوە ! واتە پێش مردنیان لە جەستەدا ! وە ناکرێ ڕاڤەی
ئەم ئایەتە وا بێت کە واتای ئەوە بێت موژدەی ئینجیل بدرێت بە خەڵکی
دوای مردنیان لە جەستەدا ( یان ڕۆحی ئەو خەڵکانەی مردوون) چونکە
ئەو ڕۆحانە ئێستا جەستەیان نییە و ڕەنگە حوکم بدرێن بە مردن ئەگەر
موژدەیان بدرێتێ بە ئینجیل !
ئەمەش واتە فێرکردنەکانی ئایەتی  ٦نافەرموێ  ،کە موژدەی ئینجیل
بدرێت بەو کەسانەی مردوون لە جیهانی خوارەوە یان دۆزەخ .
پوختە  :هیچ بەڵگەیەك نیە لە کتێبی پیرۆزدا لەسەر ئەوەی خەڵکی هەلی
دوبارەیان پێ دەدرێت بۆ گوێبیست بوون لە ئینجیل و دەسکەوتنی
ڕزگاریی دوای مردنیان ! ئینجیل موژدەی پێ دەدرێت بۆ ئەو خەڵکانەی
لە ژیاندان لەسەر زەوی و بەس  .وە لەسەر بنەمای باوەڕیان یان بێ
باوەڕیان لە ژیانیاندا لەسەر زەوی بڕیار لەسەر چارەنوسی تاهەتاییان
دەدرێت  .لەبەرئەوە " ئەوەتا ئێستایە کاتی پەسەندی خوداو  .ئێستایە
ڕۆژی ڕزگاری" (  ٢کۆرنسۆس  " ! )٢ :٦کاتەکە هاتۆتە دی و
پاشایەتی خودا نزیك بۆتەوە  .تۆبە بکەن  ،باوەڕ بە ئینجیل بهێنن !"
(مەرقۆس .)١٥ :١

