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پێشگۆتن

»... بال ل ئاشتیێ بگەڕیێت و بزاڤێ بۆ بكەت.« 

1پەترۆس ٣: 11 

ــەوە و  ــێ ه ــتنەكێ را، دێ دل ــەر تێگەهش ــەر ه ــەوا د س ــودێ ژی، ئ ــتیا خ »ئاش

ــت.«  ــای دا پارێزی ــیح عیس ــەل مەس ــا ل گ ــەوە د ئێكبوون ــێ ه زێهن

فیلیپی ٤: ٧ 
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پشكا ئێكێ

ئایا تۆ تامێ ژ ئاشتیێ وەردگری؟

ــارە ژ خــودێ  ــن دووب ــو هەمــی زاڕۆكێ ــت ك ــا 1٤: 2٧) دا دبێژی عیســا د (یوحەنن

ــڕی ئاشــتی و ئارامــی وەربگــرن. ــەكا پ ــن دڤێــت خۆشــیێ ژ ژیان دب

»ئــەز ئاشــتیێ بــۆ هــەوە دهێلــم، ئاشــتیا خــۆ ددەمــە هــەوە. ئــەز وەســا نادەمــە 

هــەوە هەروەكــو جیهــان ددەت. دلتەنــگ نەبــن و نەترســن.«

ب راســتی ئایەتــەكا بهێــزە، هیڤیــدارم چەندیــن جــاران بخوینــی و هــەر چنــە بیــت 

بــۆ دەمــێ پێنــج خولــەكان هــزرێ تێــدا بكــەی و بهێلــە د مێشــكێ تــە دا بچەســپیت.

بــۆ جــارا ئێكــێ دڤێــت ســەرنجێ بدەیــن كــو ئــەو ئاشــتی و ئارامیــا عیســا دایــە 

مــە یــا تایبەتــە و وەكــو وێ ئاشــتیێ نینــە یــا جیهانــێ بــۆ مــە دابیــن كــری. جیهانــێ 

چ جــۆرە ئاشــتی دایــە مــە؟ جیهانــێ هەســتێ ئاشــتیەكا دیاركــری وەكــو دیــاری دایــە 

مــە. هنگــی ئــەڤ ئاشــتیە یــا هــەی، دەمــێ هەمــی تشــت د ژیانــا مــە دا ب شــێوەكی 

وەســا بڕێڤــە بچــن هەروەكــو مــە دڤێــت. لەومــا دەمــێ هەمــی تشــت ل دویــڤ 

حــەزا و ئارەزوویــا مــە نەبــن، ئــەو ئارامــی و ئاشــتیێن مــاددی (دنیایــی) بلــەز دچــن 

ــاڤ  ــا د ن ــتیا عیس ــت. ئاش ــێ وێ دگری ــێ جه ــێ تووڕەبوون ــەر گیان ــڕن. ئێكس و دف

ــن  ــەو ددەت ل دەمێ ــا ئ ــتی و ئارامی ــەو ئاش ــەت، ئ ــێ دا كار دك ــەی و تۆفان باڕۆڤ

خــۆش و نەخــۆش، ل دەمێــن هێــزێ و الوازیــێ، یــێ هــەی و كارێ خــۆ دكــەت.

هــەردەم هــزر و بیرێــن لەشــكانی خەمــا وێ چەنــدێ دخــۆت كــو هەمــی تشــت 
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ل دویــڤ خواســت و حــەزا تــە پێشــڤە بچــن و ئەگــەر تشــتەكێ وەســا رویــدا، ئەڤــە 

كارەكــێ خــۆش و جهــێ مەندەهۆشــیێیە. ســەربۆڕ و تاقیكرنــان دیاركریــە كــو تشــتەكێ 

ــن  ــن چەندی ــیحی م ــێ مەس ــو باوەردارەك ــە. وەك ــتەقینە دا مەحال ــا راس ــا د ژیان وەس

ســاالن بــزاڤ كریــە باوەریــا خــۆ بــۆ هنــدێ بــكار بینــم كــو وان تشــتان ژنــاڤ ببــەم 

یێــن هەســتەكێ خــۆش نەدەنــە مــن یــان یێــن ئــەز حــەز ژێ نەكــەم. هــەردەم بزاڤكرن 

بــۆ تشــتەكی كــو د شــیان دا نینــە و نابیــت روی بــدەت كارەكــێ ترســناك و بێزاركــەرە. 

ئەڤــێ چەنــدێ نیگەرانــی و ترســەكا مــەزن د دلــێ مــن دا دروســت كربــوو.

پشــتی مــن هنــدەك ئەزمــوون ل گــەل خــودێ وەرگرتــی، ئێــدی ئــەز گەهشــتمە 

وێ راســتیێ كــو دڤێــت باوەریــا خــۆ بكاربینــم داكــو بشــێم ب ئارامــی و ئاشــتی د 

نــاڤ باڕۆڤــە و تاقیكرنێــن ژیانــێ را دەربــاز ببــم. هــەر دەمــێ مــن ئاوریــەك لــێ دابــا 

و گۆمــان كربــا، پێدڤــی بــوو مــن رێــك ل شــەیتانی گرتبــا كــو ئاشــتی و ئارامیــا مــن 

نەدزیــت.

عیســا د (یوحەننــا 1٤: 2٧) دا دبێژیــت: »دلتەنــگ نەبــن و نەترســن.« هنــدی مــن 

پــر ئــەڤ ئایەتــە خواندبــا، زێدەتــر بــۆ مــن دیــار دبــوو كــو پەرتــووكا پیــرۆز دبێژیتــە 

مــن كــو ئــەزا كارەكــێ ژ ڤــی جــۆری دكــەم و پێدڤیــە ئــەز رێكــێ لــێ بگــرم.

د (مەرقــۆس ٤: ٤0) دا، عیســا شــاگردێن خــۆ پاشــڤە دبــەت، ژ بــەر نەبوونــا 

ــتی و  ــەی ئاش ــێ و باڕۆڤ ــاڤ رابوون ــەرێ ئ ــو ژ ئەگ ــتی ك ــك وان، پش ــێ ل ن باوەری

ئارامــی ل نــك وان نەمــای. عیســای ئاشــتیا خــۆ ژ دەســت نــەدا و ل پشــتا بەلەمــێ 

ــوون. ــزار بب ــۆڕە و بێ ــێ و ت ــێ ترس ــاگردێن وی كەفتبوون ــێ ش ــوو، ل ــت ب نڤس

و تــۆ؟ ئایــا دا ل پشــتا بەلەمــێ ل گــەل عیســای بــی و تامــێ ژ ئاشــتی و ئارامیــێ 

وەرگــری؟ ئەگــەر تــە ئاشــتی نەبیــت، ئەڤــە تــۆ نەشــێی تامــێ ژ ژیانــا خــۆ وەرگــری. 
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پشكا دوویێ

چەوانیا تاموەرگرتنێ ژ ئاشتیێ

ــتان  ــا تش ــا وەرگرتن ــی و چەوانی ــەر رێنامی ــن، ئەگ ــادار ناب ــەك د مف ــام گەل چ پەی

پێدڤــی بــۆ تــە نەهێتــە دان. پێنگاڤــا ئێكــێ ئــەوە بێژیــن كــو تــە پێدڤــی ب ئاشــتیێ 

ــە كا دێ چــەوا شــێی وێ  ــە ت ــەر ب شــێوەیەكێ كردارەكــی نەبێژین ــێ ئەگ ــە، ل هەی

ئاشــتیێ و ئارامیــێ وەرگــری، هنگــی چ بەرهــەم پێڤــە ناهێــت.

ــا خــۆ  ــچ پیچــە تامــێ ژ ژیان ــا مــن كــر كــو بشــێم پی ــەك هاریكاری تشــتەكی گەل

ــا و بێزاركــەرە  ــوو »تشــتەكێ بێمف ــار ب ــۆ مــن دی ــو ب ــوو ك ــەو ب ــەو ژی ئ وەرگــرم، ئ

ئــەز بزاڤــی بــۆ چارەســەركرنا تشــتەكی بكــەم كــو ئــەز نەشــێم وی تشــتی چارەســەر 

ــزار دكــەی و دوەســتینی  ــۆ خــۆ بێ ــا ت ــۆ تشــتەكێ وەســا دكــەی؟ ئای ــا ت بكــەم.« ئای

دەمــێ تــۆ بزاڤــێ دكــەی كارێــن خــۆ ب وەســا ئەنجــام بــدەی هەروەكــو دلــێ تــە 

ــۆ  ــت ت ــە. دڤێ ــاڤ كری ــتان رەچ ــی تش ــۆ هەم ــرین دەم ب ــودێ باش ــت؟ خ دخوازی

ــی. ــی ب ــی وی دەم چاڤەڕێ

ــەی  ــدەی ژ دەرڤ ــان ب ــی ئەنج ــێی كارەك ــۆ نەش ــتی ت ــت، ب گش ــەوا بی ــەر چ ه

ــدەی ژی  ــام ب ــتەكی ئەنج ــۆ تش ــەر ت ــۆ ئەگ ــەت. خ ــێ تایب ــی و وەزرێ وی ی دەم

ژدەرڤــەی دەمــی و وەرزێ وی یــێ تایبــەت، ئەڤــە تــۆ هــەر دلخــۆش و دلشــاد نابــی. 

فێــر ببــە كــو چاڤەڕێــی خــودێ بــی. ئەڤــە دێ بیتــە جهــێ رێــزێ بــۆ وی و بــۆ تــە ژی 

دێ ئاشــتی و ئارامیــێ ئینیــت.

ــك ژ  ــۆ، ئێ ــا خ ــوڕی- هەڤژین ــۆ بگوه ــەرێ خ ــێ دەوروب ــت خەلك ــە دڤێ ــا ت ئای
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ــال  ــێ مەح ــۆ كارەك ــت ت ــە دڤێ ــۆ؟ ت ــێ خ ــان خزمەك ــۆ ی ــال خ ــۆ، هەڤ ــن خ زاڕۆكێ

ــەی؟ بك

خەلــك نەشــێن ئێكــودوو بگوهــوڕن، بتنــێ خــودێ دشــێت بچیتــە دنــاڤ دەروونێ 

كەســەكی دا و ببیتــە ئەگــەرێ هنــدێ كــو بهێتــە گوهوڕیــن. ئەگــەر مــە ژ ئەگــەرێ 

فشــارا دەرەكــی بڤێــت خەلگــی بگوهوڕیــن، هنگــی ئــەڤ چەنــدە دێ دزینــا ئاشــتی 

و ئارامیــێ ب دویــڤ خــۆ دا ئینیــت. ئــەم بــۆ هنــدێ یێــن هاتینــە ئافرانــدن داكــو ل 

بــن دەســتهەالتا یاســا و رێســایان دا بیــن، خەلكــی پێدڤــی ب ئــازادی و بووشــاهیەكێ 

هەیــە داكــو بشــێن تێــدا بهێــن و بچــن.

ل دەســتپێكا ســالێن ژیانــا خــۆ ل گــەل هەڤژینــێ مــن دەیڤــی، مــن ئــەو نەچــار 

ــا ل شــوینا  ــن دڤی ــر و م ــاری دك ــەك ی ــەوی گەل ــەت. ئ ــێ نەك ــا گۆلف ــو یاری ــر ك دك

هنــدێ ئــەو دەمــێ خــۆ ل گــەل مــن دەربــاز بكــەت. مــن هەمــی رێــك تاقیكــرن و 

مــن مفــا ژ هەمــی جۆرێــن فێلبــازی و تەلهــان وەرگــرت، ئــەز ژ قاییلكرنــا وی بێــزار 

و تۆڕەبــووم و وەســتیام. ئــەز گەلــەك تــۆڕە بــووم و تشــتەك نەدهاتــە گوهوڕیــن. بــۆ 

دەمەكــی وی ئــەو یــاری هێــا. بابەتــێ جهــێ سەرنجراكێشــانێ ئــەوە كــو هەرچەنــدە 

ــی و  ــت ب ئارام ــن هەس ــەر م ــێ ه ــا، ل ــتڤە ئین ــن بدەس ــا م ــن دڤی ــتێ م ــەو تش ئ

ــتەكی  ــاش تش ــا ش ــا ب رێی ــن دڤی ــو م ــوو، چنك ــتی نەب ــن ئاش ــر. م ــتیێ نەدك ئاش

بدەســت خۆڤــە بینــم. ئەگــەر تــە بڤێــت ب زۆری و فشــارێ كەســەكی بگوهــوڕی، 

ــۆ دێ ئاشــتی و ئارامیــێ ژ دەســت دەی. ئەڤــە ت

ــا تــۆ ژ خۆیــێ تۆڕەیــی چنكــو ژ الیــێ گیانــی ڤــە تــۆ ل وی جهــی نینــی یــێ  ئای

ــۆ بزاڤــێ دكــەی خــۆ بگوهــوڕی؟ بێگۆمــان دڤێــت  ــا ت ــی؟ ئای ــێ ب ــۆ ل كــو دڤێــت ت

ــە دا  ــا ت ــێ د ژیان ــەبارەت وی كاری ی ــەی س ــرۆز بك ــێ پی ــەل گیان ــێ ل گ هەڤكاری

ئەنجــام ددەت. گیانــێ پیــرۆز دێ تــە گەهینیتــە ئاســتێ تەمــام و پێگەهشــتنێ، 
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ــێ  ــێ دی ی ــە الیەك ــن. ئەڤ ــا وی نین ــیانێن ئەنجامدان ــە ش ــو ت ــی ك ــارەی كارەك دەرب

ــدەی. ــام ب ــۆ نەشــێی ئەنج ــو ت ــی ك ــا كارەك ــۆ ئەنجامدان ــە ب ــێ و بزاڤێی پێكۆل

ئــەزا پشتڕاســتم ل نــك تــە تشــتەكێ رسۆشــتی و ئاســاییە كــو تــۆ هــزر د هنــدێ دا 

دكــەی وان تشــتان بگوهــوڕی یێــن تــۆ حــەز ژێ نەكــەی. بــۆ چەندەكــێ یــێ راســتگۆ 

بــە، تــا چ راددە تــۆ د گوهوڕینــا ڤــان تشــتان دا یــێ ســەركەفتی بــووی؟ ئایــا تــۆ ب 

ســادەیی نەرمــی و ئاشــتی و ئارامیــا خــۆ ژ دەســت ددەی، دەمــێ كــو پێدڤیــە ژ بــەر 

ــەی،  ــەت بك ــێ تایب ــێ وی ی ــا خــودێ و دەم ــەدەی و چاڤەرێی ــا خــۆ ڤ خــودێ بێهن

هەروەســا پشــتا خــۆ پــێ گــەرم كــەی دەربــارەی كەســێن دی یێــن د ژیانــا تــە دا و 

خــۆ ســەبارەت خــۆ ژی؟

بهێلــن ئــەز هەمــی بابەتــی ب گشــتی ب ڤــی شــێوەی كورتڤــە كــەم: »ئەگــەر تــۆ 

بزاڤــێ دكــەی كارەكــی ئەنجــام بــدەی كــو تــە شــیانێن ئەنجامدانــا وی نەبــن،« دێ 

بێــزار و بێتاقــەت بــی و تــۆ نەشــێی تاكــێ ژ ئاشــتی و ئارامیــێ وەرگــری. 
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پشكا سیێ

بهێلە ئاشتی تە بڕێڤە ببەت

(كۆلۆسی ٣: 1٥) دبێژیت:

»بــا د دلــێ هــەوە دا ئاشــتیا مەســیحی حوكمداریــێ بكــەت، ئــەو ئاشــتیا هویــن 

بــۆ وێ هاتینــە گازیكــرن، كــو ببنــە ئێــك لــەش، هەروەســا د سوپاســدار ژی بــن.«

ناڤبژیڤانــێ یاریــا تەپــا پێــی بڕیــارێ ددەت كــو تــۆ د نــاڤ یاریگەهــێ دا بیــت یــان 

نــە. دڤێــت ئاشــتی و ئارامــی ئــەو ناڤبژیڤــان بــن یــێ بڕیــارێ ددەت كــو تشــتەكی د 

ژیانــا تــە دا هەبیــت یــان نــە.

ــن ژ  ــەو یێ ــو ئ ــرن، چنك ــێ وەرگ ــێ ژ ئاشــتی و ئارامی ــرۆڤ نەشــێن تام ــەك م گەل

حــەز و خواســتا خــودێ دەركەفتیــن. ئــەڤ كەســە پــر یــێ ب دویــڤ ئارەزوویێــن خــۆ 

كەفتیــن نــەك یێــن خــودێ. ئــەو وان كاران دكــەن یێــن ب دلــێ وان یــان ئــەو كارێــن 

ئــەو هــزر دكــەن د دروســن، ل شــوینا كــو ب دویــڤ پەیڤــا خــودێ بكەڤــن و بهێلــن 

ئاشــتی و ئارامــی وان بڕێڤــە ببــەت. گەلــەك جــاران كارەك دهێتــە پێــش و مــن دڤێــت 

ئەنجــام بــدەم، كــو ب راســتی بــاش و خــۆش یــێ دیــارە و دبیــت تشــتەكێ بــاش ژی 

بیــت، لــێ ئەگــەر مــن ئاشــتی نەبیــت، ئــەز وەســا یــێ هاتیمــە فێركــرن كــو ل دویــڤ 

وی تشــتی نەچــم و بهێلــم. بــا ئاشــتی و ئارامــی تــە بڕێڤــە ببــەت، تشــتەكی وەســا 

نەكــرە كــو یــێ مــەزن و بهاگــران بیــت، ئەگــەر هــات و تــە ل بەرامبــەر وی تشــتی 

هەســت ب ئارامیــێ نەكــر. گرنــگ نینــە تــۆ چەنــد حــەز ژ وی تشــتی دكــەی، ئەگــەر 

ئــەو بەروڤــاژی رێنامیێــن گیانــێ پیــرۆز بیــت، ئەڤــە تــۆ دێ پەشــیامن بــی.



10

ــەز حــەز دكــەم  ــۆ مــن هەلدكەڤیــت، كــو ئ ــا گۆتاربێژیــێ ب هنــدەك جــاران دەرفەت

پشــكداریێ بكــەم، لــێ ل بەرامبــەر هنــدێ ئــەم هەســت ب ئاشــتی و ئارامیــێ ناكــەم. 

نزانــم بۆچــی، لــێ هەســت ب ئاشــتیێ ناكــەم. ئــەز فێربــووم كــو ئەگــەر د ڤــی كاودانــی 

دا ئــەز وان گۆتــاران قەبــوول بكــەم، ئەڤــە بێگۆمــان ئەگــەرەك دێ پەیــدا بیــت كــو مــن 

پەشــیامن بكــەت كا بۆچــی مــن ئاشــتی و ئارامیــا خــۆ ل بەرچــاڤ وەرنەگــرت.

ئــەو گۆتــار یــا ل بیــرا مــن كــو هەمــان دەمــێ گەشــتا مــن یــا ئێكــێ بــوو، گۆتــار د 

كــورت بــوون، لــێ دەمــێ بێهنڤەدانــێ د ناڤبــەرا وان دا یــێ درێــژ بــوو. لەومــا گەلــەك 

ــا مــن ژ  ــان دا بكــەم. داخوازنامەی ــا پشــكداریێ د هەمی ــو مــن دڤی ــوو ك ــا ئاســایی ب ی

الیــێ كەنیســەیەكا ویایەتــا تیكســاس ڤــە گەهشــتبوو مــن، كــو ل وی دەمــی بــۆ مــن 

گەلــەك خــۆش و جهــێ مەندەهۆشــیێ بــوو. لەومــا ئێكســەر مــن داخوازنامــە قەبــوول 

كــر. لــێ پشــتی دوو حەفتیــان، دەمــێ مــن هــزر تێــدا كــری، مــن هەســت ب دلتەنگیــێ 

ــوو. ب  ــدە دب ــەر زێ ــتە ه ــەڤ هەس ــوو، ئ ــاز دب ــدی دەم دەرب ــر، هن ــێ ك و نیگەرانی

ــدێ  ــر و ل گــەل هن ــا خــۆ مــن هەســت ب ئاشــتیێ نەدك ــارەی چوون چ شــێوەی دەرب

خــودێ ئەگــەرێ ڤــێ چەنــدێ بــۆ مــن روهــن نەدكــر.

پشــتی دەمەكــی درێــژ ژ چاڤەڕێبوونــێ، بــۆ مــن دیــار بــوو كــو دڤێــت پەیوەندیــێ 

ب وان بكــەم و داخوازنامەیــا خــۆ هەلوەشــینم. مــن گۆتــە وان ئەگــەر وان چ جهگیرێــن 

گونجــای پەیــدا نەكــرن، ئــەز دێ هێــم لــێ ب هیــچ جۆرەكــی مــن هەســت ب ئاشــتی و 

ئارامیــێ ناكــەم. ئــەو بــوو ئــەوان هێــا كــو ئــەز نەچــم و داخوازنامەیــا خــۆ هەلوەشــاند.

پشــتی چەنــد حەفتیــان، بــۆ مــن دیــار بــوو كــو كەنیســا مــە یــا ناڤاملــێ ئاڤاهیــێ خــۆ 

یــێ نــوی تەرخــان كــر بــوو كــو ل دویامهیــا حەفتیــێ گۆتــارێ تێــدا بــدەم. بــەری كــو مــن 

كار و خزمەتــا خــۆ یــا تایبــەت ب خۆڤــە هەبیــت، ئــەز هاریكارێ قەشــەیێ وێ كەنیســەیێ 

بــووم. لەومــا بــۆ مــن گەلــەك یــا گرنــگ بــوو كــو د وی دەمــی دا ئــەز ل گــەل وان بــم.
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بۆچی خودێ نەگۆتە من كا دێ چ روی دەت؟

ژ بــەر ئەگەرێــن خــۆ یێــن تایبــەت وی نەڤیــا بێژیتــە مــن. پەرتــووكا پیــرۆز دبێژیــت 

كــو بــا ئاشــتی و ئارامــی تــە بڕێڤــە ببــەن. گەلــەك جــاران ئــەو تشــتێ ئێكانەیــە یــێ 

ــان »ژ دەرڤــەی« حــەز و خواســتا  ــاڤ« ی ــۆ یــێ »دن ــە داكــو بزانــی ت ــە ت خــودێ ددەت

وی رەفتــارێ دكــەی. پشــتی هنگــی تــۆ دێ ئەگــەری زانــی یــان ژی دبیــت ب ئێكجــاری 

ئەگــەری نەزانــی.

ئەگــەر هــات و تــە ســەرپێچیا رێنامیێــن خــودێ كــر و تــۆ ل دویــڤ حــەز و خواســتا 

خــۆ كەفتــی، ئەڤــە قــەت تــۆ نەشــێی تامــێ ژ ژیانــەكا پــڕی ئاشــتی و ئارامــی وەربگــری. 



13

پشكا چوارێ

ئەو تشتێن ئاشتیێ ژ تە ددزن چنە؟

ــە  ــە باشــر ت ــەك ژ ت ــە و گەل ــە تەرخــان كری ــۆ نیاســینا ت ــەم دەم ب شــەیتانی گەل

دنیاســیت، ئــەو دزانیــت كا چ تشــت تــە بێــزار دكــەت. كۆمــەكا تشــتێن دیاركــری یێــن 

هەیــن كــو دبنــە ئەگــەرێ بێزاربوونــا هــەر كەســەكی، دڤێــت تــۆ بزانــی كا چ تشــت 

تــە بێــزار و بێتاقــەت دكــەت و دڤێــت تــۆ یــێ ئاگەهــدار بــی كــو د وی دەمــی دا تــۆ 

ئاشــتی و ئارامیــا خــۆ ژ دەســت ددەی.

»دزێ ئاشــتی و ئارامیــا« مرۆڤــان وەكــو ئێــك نینــە، هنــدەك تشــت یێــن هەیــن كو 

دبنــە ئەگــەرێ بێزاربوونــا مــن، لــێ د هەمــان دەمــی دا ئــەو تشــت ل نــك هەڤژینــێ 

مــن دەیڤــی تشــتێن ئاســایینە. بــۆ منوونــە، ئــەز حــەز ژ بێدەنگیــێ دكــەم، لــێ ئــەم 

دەنگەدەنــــگ وی بێــزار ناكــەت. دەیــڤ دشــێت پەرتــووكان بخوینیــت ل دەمەكــی 

كچێــن مــە ب دەنگەكــێ بلنــد گوهــێ خــۆ ددەنــە ســرانان و كــوڕێ مــە یــێ نەهـــ 

ســالی مژویلــی زۆرانبازیێیــە ل گــەل ســەیێ خــۆ.

كەربێــن مــن ژ درەنــگ هاتنــێ و لەزكرنــێ ڤەدبــن، هنــدەك دەمــان دەیــڤ بزاڤــێ 

دكــەت هەمــی كاران ئەنجــام بــدەت، لەومــا ل دویامهیــێ دڤێــت لــەزێ بكەیــن، ب 

تەمامــی ئەڤــە ئــەو تشــتە یــێ شــەیتان ل دوور مــن دزانیــت و ئــەو ڤــێ دەرفەتــێ 

ــكار دئینیــت. ژ الیەكــێ دیڤــە، دەیــڤ هــەردەم  ــا مــن ب ــا ئاشــتی و ئارامی ــۆ دزین ب

حــەز دكــەت كــو بكێامتــی دەمژمێرەكــێ بــەری فڕینــێ ل فرۆكخانەیــێ بیــت، یــان بــۆ 

یاریــا گۆلفــێ ئــەو هــەردەم زوی دچیــت، داكــو ل دەمــێ دیاركــری دا بشــێت یاریــێ 

بكــەت. ئەگــەر شــەیتان بشــێت تشــتەكی بكــەت كــو ئــەو درەنــگ بگەهیتــە جهــێ 

مەبەســتێ، ئەڤــە وی ژی ئاشــتی و ئارامیــا خــۆ ژ دەســت دا.
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ئــەم ژ ئێكــودوو د جیاوازیــن، لەومــا شــەیتان مفــای ژ فێلێــن جیــاواز وەردگریــت. 

بزاڤــێ بكــە ژ شــەیتانی هشــیاتر و زیرەكــر بــی، ئــەو ب مەبەســتا بێزاركرنــا تــە پــان 

و بەرنامەیێــن تایبــەت دادرێژیــت. ئــەو تشــت چنــە یێــن ئاشــتی و ئارامیــا تــە ژ تــە 

ددزن؟ لســتەكێ ژ وان تشــتان دروســت بكــە و ل گــەل خێزانــا خــۆ ل ســەر بئاخڤــن. 

بزانــە چ تشــت هــەوە بێــزار و بێتاقــەت دكــەن، ئەڤجــا ب رێــكا هاریكاریكرنــا 

ئێكــودوو بزاڤــێ بكــەن خــۆ ژ وان تشــتان دویــر بئێخــن.

دەیــڤ یاریكەرەكــێ گۆلفــێ یــێ گەلــەك شــارەزایە و گەلــەك یاریــێ دكــەت، ئــەز 

ژی یاریــێ دكــەم، لــێ بــۆ مــن وەســا باشــرە كــو بتنــێ ئــەز پــێ بكەنــم و ل دوور 

خــۆ بزڤــڕم. هــەر چــەوا بیــت ئــەز فێــر بــووم، لــێ دەمــێ ئــەز یاریــێ ل گــەل وی 

دكــەم، كارەكــێ بــاش نینــە ئــەز ل گــەل وی گەلــەك چــەپ و چیــڕان لــێ بــدەم، یــان 

ژی تڕانەیــان پــێ بكــەم دەمــێ ئــەو ب خرابــی ل تەپــێ ددەت. ئــەم دەمەكــێ خــۆش 

دەربــاز دكەیــن، لــێ دڤێــت وی كاری بكــەم یــێ دبیتــە ئەگــەر دلڕحەتــی و ئارامیــا 

وی. تشــتەكێ بــاش نینــە تــۆ ئاشــتی و ئارامیــا كەســێن دی ژبــن ببــەی. دەمــێ تــۆ 

ــاز دكــەی، كا تــە چەنــد خالێــن  ــژ ل گــەل كەســەكی ژیانــێ دەرب ــۆ دەمەكــێ درێ ب

ــە، دێ هنــد خالێــن وی ژی یێــن الواز زانــی، لەومــا دیســان دێ بێژمەڤــە  الواز هەن

»هاریكاریــا ئێكــودوو بكــەن و خــۆ ژ وان خالێــن الواز دویــر بئێخــن.«

ل دوور خالێــن مــن یێــن الواز دەیــڤ هاریكاریــا مــن دكــەت، ئــەو بزاڤــێ دكــەت 

ــم،  ــێ دخوین ــەز پەرتووكەك ــێ ئ ــەت دەم ــدا بك ــن پەی ــن م ــێ ل دەروبەرێ بێدەنگی

هەروەســا ئــەو مــن هانــددەت كــو ل دویــڤ پێدڤیاتیــێ بێهنــا خــۆ ڤــەدەم، چنكــو 

ئــەو دزانیــت ئەگــەر ئــەز گەلــەك وەســتیام، شــەیتان دێ ئارامی و ئاشــتیا مــن دزیت.

ــینگێ  ــەم بەرس ــت ئ ــرن...« دڤێ ــودوو هەلگ ــن ئێك ــت: »بارێ ــا ٦: 2) دبێژی (گاالتی

خالێــن الواز یێــن ئێكــودوو بگریــن، ئەڤجــا نڤێــژێ بــۆ ئێكــودوو بكەیــن و دانپێدانــێ 

بكەیــن كــو مــە هەمیــان گەلــەك خالێــن الواز یێــن هەیــن.
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پشكا پێنجێ

بۆچی شەیتانی دڤێت ئاشتیێ ژ تە بدزیت؟

ــرێ ددەت. ب  ــە گ ــرۆز ڤ ــێ پی ــە ب گیان ــی م ــتی و ئارام ــو ئاش ــن ك ــەم دزانی ئ

گۆتنــەكا دی، بتنــێ گیانــێ پیــرۆز د ژینگەهــەكا پــڕی ئاشــتی و ئارامــی دا كارێ خــۆ 

ــەر  ــەم ژ ب ــاوەر دك ــەز ب ــن. ئ ــیانێن هەی ــز و ش ــێ دا هێ ــتی و ئارامی ــەت. د ئاش دك

هندێیــە (یوحەننــا 1٤: 2٧) دبێژیتــە مــە كــو ئاشــتی ئــەو میراتــە یــێ ئــەم ژ عیســای 

وەردگریــن »ئــەز ئاشــتیێ بــۆ هــەوە دهێلــم، ئاشــتیا خــۆ ددەمــە هــەوە. ئــەز وەســا 

نادەمــە هــەوە هەروەكــو جیهــان ددەت. دلتەنــگ نەبــن و نەترســن.« ئانكــو، حــەز 

و ئارەزوویــا خــودێ ئــەوە ئاشــتی و ئارامیــێ بدەتــە مــە.

ئەگــەر تــە كێشــەك هەیــە و شــەیتان نەشــیایە تــە تــۆڕە بكــەت، كەواتــە شــەیتانی 

چ دەســتهەالت ل ســەر تــە نینــە. هێــز و شــیانێن تــە، ئارامــی و ئاســایش و شــێوازێ 

رەفتــارا تــە باوەریــێ بخۆڤــە دگــرن، لــێ هێــز و شــیانێن شــەیتانی وە دكــەن كــو تــۆ 

بێــزار و ترســنۆك ببــی.

دەمــێ تــۆ تووشــی كاودانەكــێ ســەخت و دژوار و نەخــۆش دبیــت، ب ئارامــی و 

بێهنفرەهــی هــزرێ د ئارمانجــا خــۆ دا بكــە، ب رێــكا بێزاربوونــێ خــۆ نەئێخــە د نــاڤ 

فێــل و تەلهــە و تەپكێــن شــەیتانی دا. ئــەو حــەز دكــەت و ئارەزوویــا وی ئــەوە كــو 

تــە بێــزار و تــۆڕە و بێتاقــەت بكــەت. دەمــێ هەســت و ســۆز ل ســەر كەســەكی زال 

دبــن، گەلــەك تشــتان دبێژیــت كــو دبنــە ســۆتەمەنی بــۆ وی ئاگــری یــێ شــەیتانی 

هەلكــری.
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(یەعقــوب ٣: ٥،٦) دبێژیــت: »ب ڤــی شــێوەی ئەزمــان ژی ئەندامەكــێ بچویكــە، 

لــێ شــانازیێ ب كارتێكرنــا خــۆ یــا مــەزن دبــەت. بنێــڕن ئاگرەكــێ بچویك، دارســتانەكا 

چەنــدا مــەزن دســوژیت! ئەزمــان ژی ئاگــرە. ئەزمــان د نــاڤ ئەندامێــن لەشــێ مــە 

ــری  ــت و ئاگ ــی دهەڕمینی ــی لەش ــان، هەم ــە دان ــێ هاتی ــەكا خرابی ــو جیهان دا وەك

بەرددەتــە هەمــی ژیانــا مرۆڤــی و ئاگــرێ وی ب خــۆ ژی ژ دۆزەخــێ بەردبیتــێ.«

د ڤــێ ئایەتــێ دا دێ بــۆ تــە دەركەڤیــت كــو شــەیتانی دڤێــت تــۆ زالبوونــا خــۆ ل 

ســەر خــۆ ژ دەســت بــدەی، داكــو بشــێت ل ســەر تــە زال ببیــت. ئــەو چەنــد ژبیــرا 

تــە نەچیــت كــو شــەیتان پانــێ ددانیــت دا تــە تــۆڕە بكــەت.

دبیــت تــە هــزر د وێ چەنــدێ دا كربیــت كــو دەمــێ تــە دڤێــت پەرتــووكا پیــرۆز 

بخوینــی یــان بچیــە كەنیســەیێ، شــەیتان چاالكــر لــێ دهێــت. بــۆ مــاوێ چەندیــن 

ــم جــاران  ــوو، كێ ــران ب ــا وێ ــاال مــە ب تەمامــی ی ســاالن ل ســپێدەیا ئێكشــەمبیێ م

وەســا رێــك دكەفــت كــو ئێكشــەمبێ دەمــێ مــە دڤیــا بچینــە كەنیســەیێ، كەســەك ژ 

مــە یــێ ســل نەبیــت، ئــەز دشــێم بێــژم ئــەم هەمــی ســل دبوویــن.

رۆژێــن ئێكشــەمبیێ هەمــی تشــت بــەرزە دبــوون، هەمــی تشــت پــەرت و بەالڤــە 

دبــوون و دشكەســن. ئــەوان تشــتان ل رۆژێــن دی روی نــەددا. ل رۆژێــن دی زاڕۆك 

ــن  ــپێدەیێن رۆژێ ــێ س ــان، ل ــودوو دگونج ــەل ئێك ــی ل گ ــی و باش ــەك ب چوان گەل

ــرن.  ــۆ ئێكــودوو دروســت دك ــر و كێشــە ب ــەوان شــەڕێ ئێكــودوو دك ئێكشــەمبی ئ

ــووم  ــزار دب ــۆڕە و بێ ــر ت ــەز پ ــا، ئ ــدە كرب ــێ زێ ــگ و قەرەبالغ ــە دەن ــدی دەنگ هن

ــە  ــەز ژ دەنگ ــد ح ــەز چەن ــر ئ ــس ك ــن بەح ــو م ــەوە ك ــرا ه ــە ل بی ــەر مابیت (ئەگ

ــەم.) ــێ ناك ــێ و قەرەبالغ دەنگ

ــێ  ــەوە ی ــەڤ تشــتە ئ ــێ كــر، و ئ ــێ مــن دەســت ب پتەپت ــوو ل دویامهی ــەو ب ئ
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دەیڤــێ هەڤژینــێ مــن حــەز ژێ نەكــەت. لەومــا پشــتی دەمەكــی وی داخــواز ژ مــن 

كــر كــو ئــەز دەڤ ژ پتەپتــێ بــەردەم، ئەڤجــا ئــەز تــۆڕە دبــووم و زاڕۆكان دەســت ب 

گریانــێ دكــر، چنكــو ئــەز و دەیــڤ د ماینــە ب قەرقەشــێ و شــەڕەدەڤێ ڤــە.

ــی  ــە پێدڤ ــو م ــێ ك ــە ژی ب پێاڤەك ــەیێ م ــەڕی، س ــێ و ش ــێ ناكوكی ل وی دەم

ــر  ــد دك ــێ بلن ــن ب دەنگەك ــی ژی م ــا. هنگ ــێ دا دگەڕی ــاڤ مال ــوو د ن ــێ هەب پ

هــەوار: »زویــكا! درەنگــە!« ئــەزا پشتڕاســتم كــو تــۆ دشــێی دیمەنــێ مــاال مــە بینیــە 

ــن خــۆ. بەرچاڤێ

دەمــێ مــن (یەعقــوب ٣: 1٨) دیتــی، ئــەز تێگەهشــن كا بۆچــی پریــا جــاران ڤــان 

ــان  ــودێ تەرخ ــا خ ــا پەیڤ ــۆ گوهداریكرن ــە ب ــن م ــان روی ددا یێ ــتان ل وان دەم تش

كریــن. ئــەڤ ئایەتــە دبێژیــت: »چێكەرێــن ئاشــتیێ تۆڤــێ ئاشــتیێ دچینــن و 

ــن.« ــتداریێ ژێ دهەلین راس

ب گۆتنــەكا دی، ئەگــەر مــە بڤێــت پەیڤــا خــودێ رەهێــن خــۆ داهێلیــت و 

بەرهەمەكــێ بــاش د ژیانــا مــە دا بــدەت، دڤێــت كەســەكێ ئاشــتیخواز پەیڤــا خــودێ 

ــا  ــا پەیام ــدەت. هەروەســا ل دەمــێ گوهداریكرن ــەالڤ بكــەت و نیشــا خەلكــی ب ب

ــن. ــێ دا بی ــەم د ئاشــتی و ئارامی ــت ئ ــرۆز دڤێ ــووكا پی پەرت

هــزرێ د ژیانــا خــۆ دا بكــە، چەنــد جــاران دوژمــن یــێ ســەركەفتی بــوو كــو بــەری 

بــەری گوهداریكرنــا پەیڤــا خــودێ ئــەو شــیایە تــە تــۆڕە بكــەت؟ هشــیاری فێلبــازی 

و تەلهێــن شــەیتانی بــە و نەبــە یــاری د دەســتێ وی دا. (2كورنتــۆس 2: 11) دبێژیــت: 

»دا ئبلیــس كەیســێ خــۆ د مــە را نەبینیــت، چنكــو ئــەم ژ پیانێــن وی د بــێ ئاگەهـــ 

نینیــن.« ل شــوینا پەیڤــا پیــان ئــەم دشــێین فێــل و تەلهــە ژی بــكار بینیــن. شــەیتان 

مفــای ژ فێــل و تەلهێــن خــۆ وەردگریــت داكــو مــە ژ ســەر رێــكا راســت ڤــاڕێ بكــەت 
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و مــە بئێخیتــە تەلهێــن خــۆ. ئەڤجــا وەرن دا ئــەم ژ شــەیتانی زیرەكــر بیــن.

(1پەتــرۆس ٥: ٨) دبێژیــت: »هــەوە هــای ژ خــۆ هەبیــت و هشــیار مبینــن. نەیــارێ 

هــەوە ئبلیســە، وەكــو شــێرەكێ نڕنــڕی دگەڕیێــت دا ئێكــی بخــۆت.« نەهێلــە ئــەم 

كەســێ ئــەو ل دویــڤ دگەڕیێــت دا بخــۆت، تــۆ بــی! ئــەز داخــوازێ ژ تــە دكــەم تــۆ 

یــێ هشــیار بــی. دەمــێ تــۆ تــۆڕە دبــی، ل ســەر خــۆ یــێ زال بــە و ڤــێ پرســیارێ ژ 

خــۆ بكــە: شــەیتانێ دڤێــت چ بكــەت؟ ئەگــەر دەرگەهــی بــۆ ڤــێ هەســتا نەرێنــی 

ــەم، دێ چ روی دەت؟ ڤەك

(ئەفەســۆس٤: 2٦،2٧) دەقەكــێ پیــرۆز یــێ گەلــەك گرنگــە و مــە فێــر دكــەت كــو 

ب رێــكا تۆڕەبوونــێ رێكــێ نەدەیــن شــەیتان بهێتــە د نــاڤ ژیانــا مــە دا: »تــۆڕە بــن، 

لــێ گونەهــێ نەكــەن. نەهێلــن رۆژ ل ســەر تۆڕەییــا هــەوە ئاڤــا ببیــت، نــە ژی رێكــێ 

ــی.« بدەنە ئبلیس

ــۆ دلخۆشــیا خــۆ  ــن. دەمــێ ت ــە خۆشــی و دلشــادی نامین ــی، ت ــۆڕە ب ــێ ت ــۆ ی دەمــێ ت

ــا ٨: 10)  ــز و شــیانێن خــۆ ژ دەســت ددەی. (نەحەمی ــۆ هێ ژ دەســت ددەی، ب راســتی ت

دبێژیــت: »دلخۆشــیا ژ نــك خودانــی بهێــت، دێ هــەوە بهێــز ئێخیــت.« داوودی د (زەبــوور 

ــی، هــەی  ــێ خەمگین ــۆ ی ــت: »بۆچــی ت ــت و دبێژی ــێ خــۆ دئاخڤی ــەل گیان ٤2: ٥) دا ل گ

دەروونــێ مــن؟ بۆچــی تــۆ د ناخــێ مــن دا دنالــی؟« (ئیشــایا ٣0: 1٥) دبێژیــت: »قەهرەمانیا 

ــە  ــت م ــەیتانی دڤێ ــو ش ــن ك ــارەكا دی دبینی ــی و پشــتڕاتیا هــەوە دا.« ج ــا ئارام هــەوە ی

بێدەنــگ بكــەت داكــو هێــز و شــیانێن مــە ژمــە بدزیــت.

ــی و  ــێ ئارام ــەو د ژینگەهـــ و كاودانەك ــو ئ ــووم ك ــر ب ــرۆز فێ ــێ پی ــەز ژ گیان ئ

ئاشــتی دا كارێــن خــۆ ئەنجــام ددەت. ئانكــو ل دەمــێ ئــاژاوێ و نەئارامیــێ دا ئــەو 

ــێ ب  ــان و نەئارامی ــت و ئاژاوەی ــە و گرف ــێ كێش ــەیتان ل دەم ــێ ش ــەت. ل كار ناك
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كارێــن خــۆ رادبیــت. ژینگەهەكــی پــری ئاشــتی و ئارامــی ل مــال و جهــێ كاری و ل 

كەنیســەیێ دابیــن بكــە. دەمــێ ئــەو ئاشــتی دەســتەبەر و دابیــن دبیــت، هنگــی تــۆ 

رێــزێ ل پەیــڤ و گیانــێ خــودێ دگــری، پاشــی دێ بەرهەمــێ گوهداریــا خــۆ چنــی.

ئــەو ل بیــرا تــە بیــت كــو عیســای ب شــێوەیێ گرۆپێــن دوو كەســی حەفتــێ كــەس 

ــس، ســاخكرنا  ــن پی ــدەن: دەرئێخســتنا گیانێ ــن مــەزن ئەنجــام ب ــو كارێ ــن داك هنارت

نەخۆشــان و راگەهاندنــا پەیامــا خــودێ، فەرمــان ل وان كــر بچنــە د نــاڤ باژێــڕان دا 

ــن. ئەگــەر وێ  ــرێ مبین ــێ و ل وێ ــە وێ مال ــدا بكــەن و ئاشــتیێ بدەن و مالەكــێ پەی

مالــێ ئــەو ئاشــتی قەبیــل نەكــر، هنگــی تــۆزێ ژ پێیێــن خــۆ داقوتــن و وێــرێ بهێلــن 

ــز و شــیان  ــە وان؟ چنكــو كارێ وان هێ (لوقــا 10: 1 – 11، 1٧). بۆچــی عیســا وەگۆت

نابــن، ئەگــەر ئــەو د ئاشــتیێ دا ئاكنجــی نەبــن.

ئــەزا پشتڕاســتم ئــەو بینینــا گیانــی یــا د مەبەســتا ڤــێ پەرتووكــێ دا دێ پیــچ پیچــە 

گەهیتــە تــە، هەمــی بزاڤــێ بكــە كــو تــۆ بشــێی ل ســەر خــۆ یــێ زال بــی و هــەردەم 

د ئاشــتی و ئارامیــێ دا بــی.

د (لوقــا 22: ٤٦) دا، عیســا فەرمــان ل مــە دكــەت كا چــەوا نڤێــڕێ بكەیــن داكــو 

نەكەڤینــە د نــاڤ تاقیكرنــان دا، ئــەوی گۆتــە شــاگردێن خــۆ: »رابــن و نڤێــڕان بكــەن، 

ــز و  ــۆ پشــتا خــۆ ب هێ ــی ت ــێ دا.« ل دوور ڤــی بابەت ــە د تاقیكرن ــن نەكەڤن دا هوی

ــو  ــە ك ــژێ بك ــە نڤێ ــەیتانی. رۆژان ــا ش ــۆ بەرهنگاریكرن ــە ژ ب ــەرم بك ــیانێن خــۆ گ ش

خــودێ كەرەمــێ ل گــەل تــە بكــەت داكــو ل دژی شــەیتانی راوەســتی دەمــێ بزاڤــێ 

دكــەت ئاشــتی و ئارامیێــن تــە بدزیــت. داخــوازێ ژ خودانــی بكــە كــو هێــزێ بدەتــە 

تــە و هاریكاریــا تــە بكــەت.

ژ بیــر نەكــەی كــو (یوحەننــا 1٥: ٥) دبێژیــت: »بێــی مــن هویــن نەشــێن تشــتەكی 
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ــكا  ــە. ب رێ ــێ بك ــوازا هاریكاری ــدەی! داخ ــام ب ــێ ئەنج ــە بتن ــێ نەك ــەن.« بزاڤ بك

مەســیحی تــۆ دشــێی هەمــی تشــتان بكــەی (فیلیپــی ٤: 1٤) چنكــو تــە بتنــێ تشــتەك 

پــێ چێنابیــت. د (یوحەننــا ٥: ٣0) دا عیســا ب خــۆ دبێژیــت كــو ئــەو بتنــێ نەشــێت 

تشــتەك بكــەت، ئەگــەر تــە بڤێــت خــودێ هاریكاریــا تــە بكــەت، دڤێــت ب هەمــی 

ــا  ــت: »خــودێ بەرهنگاری ــرۆس ٥: ٥) دبێژی ــارێ بكــەی. (1پەت دەروونبچویكــی رەفت

دفنبلنــدان دكــەت، لــێ كەرەمــێ ددەتــە دەروونبچویــكان.«

ب ڤــی شــێوەی ئــەز دێ پەیامــە كــورت كــەم: شــەیتانی دڤێــت ئاشــتی و ئارامیــا 

ــێ الواز و  ــۆ ی ــت ت ــت، دڤێ ــە بدزی ــیانێن ت ــز و ش ــێت هێ ــو بش ــت. داك ــە بدزی ت

بێدەســتهەالت بــی. لــێ ئەڤــە ئــەزا تــە هانــددەم كــو هویــن »ب خودانــی و هێــزا 

وی یــا مــەزن، خــۆ بهێــز بئێخــن.« (ئەفەســۆس ٦: 10). بــا هویــن د ئاشــتیێ دا بــن!
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پشكا شەشێ

كاودانێن باوەرداری د دەمێ تاقیكرنێ دا

(ئەفەســۆس ٦: 1٣) دبێژیــت: »ژ بــەر ڤــێ چەنــدێ هەمــی چەكێــن خــودێ 

هەلگــرن، دا بشــێن ل رۆژا خــراب بەرهنگاریــێ بكــەن و پشــتی هویــن هەمــی 

ــرن.« ــۆ راگ ــەن، خ ــام دك ــتان تەم تش

جهـــ و پێگەهــێ تــە ل كیڤەیــە؟ (ئەفەســۆس 2: ٦) دبێژیتــە مــە كــو پێگەهــێ مــە 

یــێ د ئێكبوونــا ل گــەل مەســیحی دا. ل دویــڤ دەقــێ یونانــی پەیڤــا »بەرهنــگاری« 

ــا 1٥: ٧) دا  ــت. عیســایێ مەســیح د (یوحەنن ــری« ژی دهێ ــا »پێگی ــرێ ب رامان ل ڤێ

دبێژیــت: »ئەگــەر هویــن د نــاڤ مــن دا بنەجهـــ بــن و ئاخفتنێــن مــن د نــاڤ هــەوە 

دا بنەجهـــ بــن، هــەوە چ دڤێــت بخــوازن، دێ بــۆ هــەوە ب جهـــ هێــت.« پێگەهــێ 

بەرهنــگاری و پێگیریــێ ل شــوینا هێــز و شــیانێیە.

پەرتــووكا عیربانیــان پشــكا چــوارێ دبێژیــت كــو دەمــێ تــۆ دەســت ژ پێكۆلــێ و 

ــاڤ  ــە د ن ــو بچیی ــێ)، داك ــێ و گوهداری ــەرێ باوەری ــەردا (ژ ئەگ ــێ ب ــێ و ملمان هەڤڕكی

پەناگەهــا خــودێ دا، هنگــی تــۆ دێ ئاشــتی و ئارامیــێ بدەســتڤە ئینــی. ل دەمــێ تاقیكــرن 

و دژواریــان دا، ل دویــڤ رێنامیێــن خــودێ رەفتــارێ بكــە، ل گــەل هنــدێ یــێ گرێــدای 

مەســیحی بــە و ل هیڤیــێ بــە كا ئــەوا ئــەو دێ ل شــوینا تــە كاری كــەت. پەرتــووكا پیــرۆز 

د (دەركەفــن 1٤: 1٣) دا دبێژیــت: »... راوەســن و بــەرێ خــۆ بدەنــە قورتالكرنــا خودانــی.« 

ئــەڤ هەمــی پەیڤــە: پێگیــری، خــۆ پێڤــە گرێــدان، پەناگەهـــ، جهگیربــوون و ئێكگرتــن ل 

گــەل مەســیحی، هەمــان تشــت دبێــژن: ئاشــتی و ئارامیــا خــۆ ژ دەســت نــەدە!
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(فیلیپــی 1: 2٨) ئێكــە ژ بهێزتریــن ئایەتێــن پەرتــووكا پیــرۆز كــو ب زەاللی بەحســێ 

ــا  ــن بەرهنگاری ــەت دبێژیــت: »هویــن ب شــێوەی ژ وان یێ ڤــی بابەتــی دكــەت. ئای

هــەوە دكــەن، ناترســن. ئەڤــە بــۆ وان بەلگەیــێ وێرانبوونــا وانــە، لــێ یــێ قورتالبوونــا 

هەوەیــە و ئەڤــە ژی ژ الیــێ خــودێ ڤەیــە.«

ئەڤــێ ئایەتــێ بابــەت ب تەمامــی دانایــە بــەر دەســتێ مــە، دەمــێ هێرش ب ســەر 

تــە دا دهێــت، ئاشــتی و ئارامیــا خــۆ ژ دەســت نــەدە. هەروەســا دبێژیــت شــەیتانی 

شكەســتنا ئینــای، دەمــێ تــۆ تــۆڕە نەبــی شــەیتان نزانیــت چ بینیتــە ســەرێ تــە. ئــەڤ 

ــی، چنكــو  ــازاد ب ــكا خــودێ ئ ــۆ دێ ب رێ ــو ت ــە ك ــە ت ــە پشتڕاســتیێ ژی ددەت ئایەت

ئــەڤ شــێوازێ رەفتارێیــە یــێ ئاشــتی و تەناهیــێ بخۆڤــە دگریــت. بــۆ خــودێ دیــار 

دكــەت كــو ب راســتی تــۆ ب باوەریــا راســتەقینە كار دكــەی. (عیربانیــان ٤) دبێژیــت 

كــو ئەوێــن بــاوەری هــەی دێ چنــە د نــاڤ پەناگەهــا خــودێ دا.

تــۆ تامــێ ژ ژیانــا خــۆ وەربگــرە و ل وی دەمــی خــودێ دێ كار ل ســەر گێشــە و 

ئالوزیێــن ژیانــا تــە كــەت. مــن باوەریــا هــەی كــو پڕانیــا خەلكــی ل ســەر ڤــێ هزركرنا 

نــەزەالل دچــن: نابیــت و دروســت نینــە تــۆ تامــێ ژ ژیانــا خــۆ وەرگــری دەمــێ تــە 

ــێ  ــۆ دشــێی ی ــۆ نەشــێی چ كاران بكــەی، خــۆ ت ــەر ت ــن، ئەگ ــوزی هەب كێشــە و ئال

نەرحــەت و دلتەنگــی بــی.

ئــەز ڤــی جــورێ هزركرنــێ دنیاســم، چنكــو د ســالێن بــووری دا مــن ئــەو تاقــی 

كریــە، دەمــێ ئــەز و دەیــڤ تووشــی كێشــەیان دبوویــن، ئــەو یــێ دلخــۆش بــوو و 

تــام ژ ژیانــا خــۆ یــا رۆژانــە وەردگــرت، لــێ ئــەز نەرحــەت دبــووم و ژ وی تــۆڕە و ســل 

دبــووم كا بۆچــی وەكــو مــن هەســت ب دلتەنگــی و نەرحەتیــێ ناكــەت.

پریــا دەمــان كێشــە و ئالوزیێــن مــە ل دوور پــارەی و مالــێ دنیایــێ بــوو. دبیــت 
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ــۆت:  ــو وی دگ ــت، ژ بەرك ــارەی هەبی ــەت ل دوور پ ــەك تایب ــەكا گەل ــی باوەری دەیڤ

(دڤێــت ئــەم ل دەمــێ دەســتكورتی و تەنگاڤیــێ ژی دا دەهێــكا پــارێ خــۆ بدەینــە 

ــە ســەر وی،  ــن خــۆ بهاڤێژن ــی خەمێ ــت: »هەم ــرۆز دبێژی ــووكا پی كەنیســەیێ. پەرت

چنكــو ئــەو پویتــەی ب هــەوە ددەت« (1پەتــرۆس ٥: ٧) هەروەســا دبێژیــت: 

ــی ٤: 19)  ــەت.« (فیلیپ ــن ك ــەوە دابی ــن ه ــی پێدڤیێ ــن ژی دێ... هەم ــێ م »خودای

ئەڤجــا بۆچــی دێ خەمــێ ژ پــارەی و مالــێ دنیایــێ خــۆی؟ نیگەرانــی و دلتەنگیــێ 

ــت.) ــا و ئێكجــار ژی نائینی ــەل نەئین ــارە ل گ پ

ئــەوا دەیڤــی هــەی »بەرهنــگاری و چەســپاندن« بــوو. دەمــێ خــودێ كار ل ســەر 

ــێ ژ  ــەر تاموەرگرتن ــوو ل س ــەردەوام ب ــێ ب ــڤ ی ــر، دەی ــە دك ــن م ــە و ئالوزیێ كێش

ژیانــێ. مــن گۆتــە دەیڤــی: »ئــەز ڤــان هەمــی تشــتان دزانــم، لــێ نابیــت دەســتێن 

ــەردەی و چ كاران نەكــەی. » خــۆ ب

- »باشە جویس، تە دڤێت ئەز چ بكەم؟«

- »نڤێژێ، دڤێت نڤێژێ بكەی!«

ــژ كــر و داخــواز ژ خــودێ كــر كــو ئــەو بخــۆ  - »مــن ئــەو كار كــر. مــن نڤێ

كێشــە و ئالوزیێــن مــە چارەســەر بكــەت. مــن گۆتــێ كــو نیشــا مــن بــدەت 

كا چ كارێ دی هەیــە پێدڤیــە ئــەز ئەنجــام بــدەم، ئــەوی چ نیشــا مــن نــەدا، 

لەومــا پێدڤــی ب نیگەرانیــێ و نەرحەتیــێ نینــە.«

مــن ژ نیڤــا دلــێ خــۆ دزانــی كــو دەیــڤ راســت دبێژیــت، لــێ هێشــتا تشــتەكێ 

ــی  ــو ل دەمەك ــر ك ــن دك ــەر م ــار ل س ــوو فش ــی هەب ــی بابەت ــەزەالل ل دوور ڤ ن

مــن كێشــە هەبیــت، نابیــت تامــێ ژ ژیانــا خــۆ وەرگــرم. بــۆ دەمــێ چەندیــن ســاالن 

ب ڤــی شــێوەی بڕێڤــە چــوو: هەردەمــێ ئــەم تووشــی كێشــە و ئالوزیــان دبوویــن، 
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دەیڤــی نڤێــژ دكــر و ژیانــا خــۆ ب ئاشــتی و ئارامــی دەربــاز دكــر. ئــەز ژی نڤێــژ و 

الڤــا د كــرن، لــێ مــن ژیانــا خــۆ د نیگەرانیــێ دا دەربــاز دكــر. مــن ژیانــا خــۆ ل خــۆ 

ــا  ــام ژ ژیانــێ وەردگــرت و ل دویامهیــێ خــودێ هاریكاری تەحــل كربــوو. دەیڤــی ت

مــە دكــر. ئــەم هەمــی دەمــان ل ســەر كێشــەیان زال دبوویــن.

ــەز  ــوو كــو ب وی شــێوەیێ ئ ــار ب ــۆ مــن دی ــێ ب ــۆ خــودێ ل دویامهی ســوپاس ب

ل ســەر دچــم چ مفــا نینــن. تشــتێ ئێكانەیــێ مــن ئەنجــام ددا پــێ پێكهاتــی بــوو ژ 

دلتەنگیــا مــن، دبیــت دەمەكــێ درێــژ بچیــت تاكــو ئــەو بەرســڤ بهێــت یــا خــودێ 

دڤێــت بــدەت. نوكــە خــۆ د نــاڤ باڕۆڤــەی و تۆفانــێ ژی دا ئــەز دشــێم خۆشــیێ ژ 

ژیانــا خــۆ وەرگــرم.

»باڕۆڤەیــەكا تونــد هــات و پێــان ل بەلەمــێ ددا و چ نەمابــوو تــژی ئــاڤ ببیــت. 

عیســای ژی ل پاشــیا بەلەمــێ ســەرێ خــۆ ل ســەر بالیفكــێ دانابــوو و نڤســتبوو، ئینــا 

هشــیار كــر و گۆتنــێ: مامۆســتا، مــا دلــێ تــە ب مــە ڤــە نینــە كــو ئــەم ژ نــاڤ بچیــن؟ 

ــا  ــە! ب ــە، بیدەنــگ بب ــە دەریاكــێ: كــڕ بب ــد و گۆت ــای حەیتان ــوو و ل ب ــەو راب ــا ئ ئین

راوەســتیا و ئارامیــەكا مــەزن پەیــدا بــوو. ئەڤجــا گۆتــە وان: بۆچــی هویــن دترســن؟ 

مــا هێشــتا هــەوە بــاوەری نینــە؟« (مەرقــۆس ٤: ٣٧-٤0)

عیســا د (یوحەننــا 1٦: ٣٣) دا دبێژیــت: »مــن ئــەڤ تشــتە بــۆ هــەوە گۆتــن، دا هەوە 

ــێ د  ــن، ل ــێ دا ب ــن دێ د تەنگاڤی ــێ دا هوی ــت. د جیهان ــن دا هەبی ــاڤ م ــتی د ن ئاش

وێــرەك بــن: مــن ســەركەفن ل ســەر جیهانــێ ئینــا.« هەروەســا پەرتــووكا پیــرۆز دبێژیتــە 

مــە خۆشخۆشــك و ســەردا بــرن دێ هــەر هێنــە رێــكا مــە، لــێ ئــەم دهێینــە هانــدان كــو 

نابیــت ئــەم خــۆ بدەســت وان ڤــە بەردەیــن (لوقــا ٨: 1٣؛ 1كورنتــۆس 10:1٣؛ یەعقــوب 

1: 12). مــن دڤێــت بێــژم كــو كێشــە و ئالــوزی و دژواریێــن ژیانــێ دێ هــەر هێنــە رێــكا 

مــە، لــێ ئــەم ب رێــكا عیســایێ مەســیح د ســەركەفتینە. (رۆمــا ٨:٣٧).
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ــە  ــۆ چ جــارا ناگەهی ــەم د ســەركەفتینە. ت ــێ هــەردەم ئ ــە دشكەســتینە، ل ــەم ن ئ

ــری  ــی ئارێشــە و رێگ ــە پێشــوەخت هەم ــو ت ــەك ك ــت، جه ــە دڤێ ــێ ت ــی ی وی جه

ــیحی دێ  ــەر مەس ــەردەم ژ ب ــۆ ه ــو ت ــۆ ك ــت ب ــێی پشتڕاس ــۆ دش ــێ ت ــن، ل نەهێاب

ــەركەڤی! ــەر دێ س ــۆ ه ــەركەڤی. ت س

(فیلیپــی ٤: 11، 12) دا  پاولۆســی د  یــێ  تــۆ بگەهیــە وی پێگەهــی  دڤێــت 

بەحســكری، ئــەو دبێژیــت كــو ئــەو یــێ فێــر بــووی د هــەر تشــتەكی دا و د هەمــی 

تشــتان دا، د هەبــوون و نەبوونــێ دا، یــێ دلرحــەت بیــت. ئانكــو یــێ فێــر بــووی د 

ــت. ــێ بژی ــتی و ئارامی ــی دا ب ئاش ــەر رەوش و بارودۆخەك ه

ئەگــەر تــۆ د ئارامــی و ئاشــتیێ دا نــەژی، ئەڤــە دێ ژیانــا تــە پێكهێــت ژ زنجیــرەكا 

نەرحەتــی و دلتەنگیێــن ئێــك ل دویــڤ ئێــك. بــا ئــەڤ چەنــدە ژ بیــرا تــە نەچیــت: 

ئەگــەر شــەیتان بشــێت ل ســەر كاودان و بارودۆخێــن تــە زال ببیــت و دەســتێ خــۆ 

دانیتــە ســەر تــە، ئەڤــە ئــەو هــەر دێ شــێت تــە دبــن دەســتێ خــۆ ڤــە بزڤڕینیــت. 

لــێ تــۆ دشــێی مبینیــە د بــن دەســتهەالتا خــۆ ڤــە، ئــەو ژی ئەگــەر تــۆ د ئاشــتی و 

ئارامیــێ دا بــژی.



27

پشكا حەفتێ

بۆ ئەڤرۆ بژی

ــۆ  ــو ب ــەوە ك ــێ ئ ــتی و ئارامی ــتنەدانا ئاش ــۆ ژدەس ــتیێ ب ــێ پشتڕاس ــەكا جه رێك

ســوبەهی نیگــەران نەبــی و خەمــێ نەخــۆی. (مەتتــا ٦: ٣٤) دبێژیــت: »ژ بــەر ڤــێ 

چەنــدێ خەمــا ســوبەهی نەخــۆن، چنكــو ســوبەهی دێ خەمــێ ژ خــۆ خــۆت. 

ــە!« ــرا وێ هەن ــێ تێ ــەر رۆژەك ــن ه دەردێ

پڕانیــا مــە، هــەر ئێكــی ل دویــڤ كاودانێــن خــۆ، هنــد كێشــە و گرفتێــن هەیــن 

كــو نیگەرانــی ســوبەهی نەبیــن. خــودێ بــۆ ئەڤــرۆ كەرەمــێ ددەتــە تــە، لــێ تاكــو 

ســوبەهی نەهێــت ئــەو كەرەمــا ســوبەهی نادەتــە تــە.

لەومــا پڕانیــا خەلكــی نیگەرانێــن تشــتەكینە كــو ب ئێكجــاری روی نادەت. كێشــەیا 

ســەرەكی ئــەوە كــو خەلــك گەلــەك دبێــژن »پــا هەكــە...«. هشــیار بــن دەمــێ »پــا 

هەكــە ئەڤــە، ئــەو...« دهاتنــە ســەر هــزر و بیــرا هــەوە، چنكــو بــۆ دەمەكــێ درێــژ 

ــن  ــد د نیگەران ــەس هن ــدەك ك ــێ. هن ــی و نیگەرانی ــۆ دلتەنگ ــە راكێشــان ب دێ هێی

ــت  ــا جــاران ژی وەســا چێدبی ــۆ ترســێ. پری ــن ب ــە گوهوڕی ــا وان دهێت ــو نیگەرانی ك

كــو ئــەو تشــتێن ئــەم ژێ دترســین، دكەڤنــە بــەر ســینگێ مــە. ئــەم ب رێــكا باوەریــا 

دشــێین بگەهینــە خــودێ، لــێ ب رێــكا ترســێ شــەیتان دشــێت بگەهیتــە مــە.

نەهێلــە تــۆ نیگەرانــێ ســوبەهی بــی. بزانــە كــو خــودێ یــێ دلســۆز و وەفــادارە. 

هــەر تشــتەكێ پێدڤیــە ل ســوبەهی روی بــدەت، ئــەوی ئاگەهـــ ژێ هەیــە. كەرەمــا 

ئەڤــرۆ بــۆ تاموەرگرتنــێ ژ ئەڤــرۆ ژ دەســتێن خــۆ نەكــە بــۆ نیگەرانیبوونــێ دەربــارەی 



28

ســوبەهی. ب راســتی گەلــەك یــا ســەرنجڕاكێش و خۆشــە ئــەو تشــتێ ئــەم دشــێین ب 

رێــكا مەســیحی ئەنجــام بدەیــن كــو بــۆ ئەڤــرۆ بژیــن و خــەم و نیگەرانیــا ســوبەهی 

نەخۆین.

ئــەز وی هنگــی فێــری ڤــێ وانەیــێ بــووم دەمــێ مــن دەســت ب وانەگۆتنــێ كــری 

ل خواندنگەهــا الهووتــی. حەفتیــێ رۆژەكــێ وەكــو هاریــكارا قەشــەی د كەنیســەیا 

مالــێ دا مــن وانــە دگۆتــن. دەرفــەت بــۆ مــن چێبــوو كــو ســێ رۆژان د حەفتیــێ دا 

ل خواندنگەهــا الهووتــی وانەیــان بێــژم، ئــەز خودانــا چــوار زاڕۆكان بــووم، ژبلــی كــو 

مــن كارێ بــەردەوام یــێ رۆژانــە ژی هەبــوو. ب راســتی مــن حــەزا هنــدێ هەبــوو 

ــن  ــۆ م ــەت ب ــە دەرف ــا ئەڤ ــدەم، ئەڤج ــی ب ــا خــودێ نیشــا خەلك ــر پەیڤ ــو زێدەت ك

هەلكەفــن كــو ســێ جــاران د حەفتیــێ دا وانەیــان ببێــژم.

لــێ دەمــێ مــن وانــە دگۆتــن، پێدڤــی بــوو مــن وانــە خواندبــان و خــۆ ئامــادە كربا. 

نەخاســمە ل ســاال ئێكــێ كــو پریــا وانەیــان دەربــارەی خواندنــا كویــر یــا پەرتــووكا 

پیــرۆز بــوون، لەومــا پێدڤــی بــوو مــن خــۆ بــاش ئامــادە كربــا و مــن هویــری پەرتــووكا 

پیــرۆز خواندبــا و د تێگەهشــتبام كا د نــاڤ رێــزان ژی دا چ دبێژیــت. ژ بــەر كــو مــن 

ب رۆژێ كار دكــر، پێدڤــی بــوو هەمــی خوانــدن مــن ب شــەڤێ ئەنجــام دابــان. ب 

راســتی مــن نەدزانــی كا چــەوا ئــەز دشــێم تشــتەكێ هۆســا بكــەم، لــێ مــن هەســت 

دكــر كــو خــودێ دڤێــت ئــەز ڤــی كاری بكــەم.

پشــتی نڤێــژێ و هزركرنــەكا كویــر، بــۆ ئەنجامدانــا ڤــی كارێ مــەزن، مــن پێنــگاڤ 

ــا مــن تێبگەهینیــت ئــەو بــوو كــو »هــەر  هاڤێــت. كارێ ســەرەكی یــێ خــودێ دڤی

رۆژەكــێ كارێ وێ رۆژێ ئەنجــام بــدەم و بتنــێ بــۆ ئەڤــرۆ بژیــم.« ئەگــەر مــن هــزر 

د ســوبەهی دا كربــا، ئێكســەر ئــەو كار دهاتنــە پێشــچاڤێن مــن یێــن مەحالــە بهێنــە 

ــۆ رۆژێ،  ــە، رۆژ ب ــێ رۆژان ــووم. ل ــەیان دب ــی كێش ــەز تووش ــا ئ ــام دان، ئەڤج ئەنج
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هەمــی تشــت ب رێكوپێكــی دهاتنــە ئەنجامــدان. خــودێ كــەرەم ل گــەل مــن كــر، 

لــێ نــە هەتــا وێ رۆژێ یــا مــن پێدڤــی پــێ هــەی. ســاال دوویــێ بــۆ مــن ب ســاناهیر 

بــوو، چنكــو مــن هەمــی وانــە پێكڤــە هەبــوون. لەومــا پێدڤــی نەبــوو وەكــو ســاال 

ئێكــێ گەلــەك خــۆ ب خواندنــا وانەیــان ڤــە بوەســتینم.

دوو ئەگەرێــن ســەرەكی هەبــوون كــو خــودێ داخــواز ژ مــن كــر ل گــەل 

وانەگۆتنــێ بــۆ خوینــدكاران، یــا گرێــدای ڤــی كاری بــم. ئەگــەرێ ئێكــێ ئــەو بــوو كــو 

ئــەز ســەربۆڕێ وەرگــرم كا دێ ژ ئــەوا دهێتەكــرن مــن ب رێــكا كەرەمــا خــودێ چەنــد 

دەســتكەفت هەبیــت، ئەگــەر ئــەز ب بتنــێ بــۆ ئەڤــرۆ بژیــم. ئەگــەرێ دی ژی كــو 

ئــەز جــار جــارە ســەربۆڕێ ژ وانەگۆتنــێ وەرگــرم. پریــا جــاران ل دەمێ ســەرفەركرنێ 

مــن ل گــەل دەیڤــی وانــە دگۆتــن، هەروەســا ل گــەل وانەگۆتنــێ ئــەم د بــەردەوام 

ــان د پەیڤــێ  ــاڤ مــاالن ب ناڤــێ »ژی ــە یێــن ن بوویــن ل ســەر كۆمبوونێــن حەفتیان

دا«. خــودێ یــێ باشــە و رێكێــن وی د تەمــام و كاملــن.

الیەكــێ دی ل گــەل ڤــی شــێوازێ هزركرنــێ و رەفتــارێ دا كــو دبیتــە ئەگــەرێ وێ 

چەنــدێ خەلــك تووشــی كێشــە و ئالوزیێــن مــەزن بكــەت، ئــەو ژی پەشــیامنبوونە، 

د پەشــیامنیا دوهــی دا دژیــن. ئــەم هەمــی شاشــیان دكەیــن. لــێ، مــن نۆكــە گــۆت 

»ئــەم هەمــی شاشــیان دكەیــن!« خــۆ ئــەو ژی شاشــیان دكــەن یێــن تــۆ هــزر دكــەی 

ــو هــەر  ــو »چنك ــت ك ــرۆز دبێژی ــووكا پی ــەن. پەرت ــێ شــاش ناك ــار كارەك ــەو ئێكج ئ

ئێــك دێ بــارێ خــۆ هەلگریــت« (گاالتیــا ٦: ٥). ئــەم كار و ئاخفتنێــن وەســا دكەیــن و 

دبێژیــن كــو پشــتی هنگــی خوزیــان رادهێلیــن كــو مــە نەكربــان و نەگۆتبــان. دەمــێ 

بــار دهێتــە ســەر شــاخێن گای ژی تــۆ نەشــێی چارەیەكــێ ببەیــێ.

ــی  ــا كارەك ــەر ئەنجامدان ــێ ژ ب ــتدانا ئاشــتی و ئارامی ــو ژ دەس ــووم ك ــر ب ــەز فێ ئ

كــو ئێــدی ئــەز نەشــێم چ رێــكا ببەمــێ، تشــتەكێ بــێ مفایــە، ل شــوینا هنــدێ ئــەز 
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پشــتا خــۆ ب خــودێ قاییــم دكــەم كــو پشــتی هنگــی هەمــی تشــت ب باشــی بڕێڤــە 

دچــن. تــۆ دزانــی كــو خــودێ دشــێت هەمــی تشــتان ئەنجــام بــدەت. ئــەو دشــێت 

هەمــی كێشــەیێن مــە چارەســەر بكــەت.

هنــدەك جــاران ئــەز تشــتەكی دبێــژم ئــەز هیڤــی دكــەم كــو مــن نەگۆتبــان. لــێ 

ل شــوینا نیگەرانیــێ كــو مــن دلــێ كەســەكی یــێ شــكاندی یــان نــە، ئــەز داخــوازێ 

ــدە  ــوون، هەرچەن ــراب نەب ــتێن خ ــن چ مەبەس ــو م ــە وان ك ــەم بێژیت ــودێ دك ژ خ

ئاخفتنــەكا خــراب و نەجــوان یــا ژ دەڤــێ مــن دەركەفتــی. ئەڤجــا ئــەز ژ خــودێ یــا 

پشتڕاســتم كــو دێ كار ل ســەر دلــێ وان كــەت. ب ڤــی شــێوەی ئێــدی پێدڤــی نینــە 

ــاز بكــەم و هــەر گاڤــەكا مــن  ــێ دا دەرب ــاڤ نیگەرانی ــەز د ن ــن رۆژان ئ كــو چەندی

ئــەو دیــن دەســت ب پەســنكرنا وان بكــەم.

ئــەم دكەڤینــە تەلهــا پەشــیامنیا گەلــەك تشــتان. ژ بەركــو ئــەز و دەیڤــی گەلــەك 

ــن  ــارە ل جهێ ــار ج ــن، ج ــێ دخوی ــە خوان ــاران ژ دەرڤ ــەك ج ــا گەل ــن، لەوم دمژیلی

وەســا خوارنــێ دخویــن كــو خوارنــا وان یــا نەخۆشــە و ژ الیــێ خزمەتكرنــێ ژی ڤــە د 

بــاش نینــن. ئەڤجــا پشــتی ئــەم ژ وێــرێ دچیــن، چەندیــن دەمژمێــران ئــەم هەســت 

ب پەشــیامنیێ دكەیــن كا بۆچــی ئــەم چووینــە وێــرێ. خــودێ نیشــا مــە دا و بــۆ مــە 

دیــار كــر كــو خــۆ هەســتكرن ب پەشــیامنیێ ل دوور هەلبژاردنــا خوارنگەهــەكا شــاش 

ژی، ئاشــتی و ئارامیــێ ژ مــە ددزیــت.

ــە  ــێ نەك ــدی بزاڤ ــری. ئێ ــێ وەرگ ــتی و ئارامی ــێ ژ ئاش ــت تام ــە بی ــرا ت ــا ل بی ب

ــۆ نەشــێی ئەنجــام  كارەكــی ئەنجــام بــدەی و د هەمــان دەمــی دا تــۆ دزانــی كــو ت

بــدەی. دەمــێ تــۆ گەلــەك تشــتان دكــڕی و تــە پارەیــێ وان دا، لــێ پشــتی هنگــی تــۆ 

ــی ناگوهوڕیــت. ــووی، هنگــی پەشــیامنی چ ژ بابەت پەشــیامن ب
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نوكــە ئــەم دێ كاودانەكــێ ژ وی شــێوەی ئینیــن و كارەكــی كەیــن كــو بــۆ مــە یــێ 

بــاش بیــت، نوكــە ئــەم دێ بێژیــن: »بتنــێ هــزرێ د وان كەســان دا بكــە یێــن دڤێــن 

بچنــە وێ خوارنگەهــا خــراب و پشــتی هنگــی ب هەمــی نەڕازیبــوون بزڤڕنەڤــە. ئایــا 

ئــەم ژ الیــێ خــودێ ڤــە نەهاتینــە بەرەكەتداركــرن؟! بــۆ مــە پێشــوەخت دیــار بوویــە 

كــو نابیــت بچینــە وێــرێ. ئێــدی پێدڤــی ناكــەت كــو دەم و پارەیــێ خــۆ ب ئاڤــێ دا 

بەردەین.«

مــن پارچــە كاغــەزەك یــا ب دیواریڤــە هەالویســتی ل ســەر یــا نڤیســیە: ئەگــەر تــۆ 

ــا دژوار بیــت. عیســای نەگۆتیــە  ــا تــە ی بزاڤــێ بكــەی د رابــردووی دا بــژی، دێ ژیان

كــو ئــەو د رابــردووی دا هەبــوو. ئەگــەر تــۆ بزاڤــێ بكــەی د پاشــەرۆژێ دا بــژی، دێ 

ژیانــا تــە یــا دژوار بیــت. عیســای نەگۆتیــە كــو دێ دپاشــەرۆژێ هەبیــت. ئەگــەر تــۆ 

ــە دێ ب باشــی برێڤــە چــن. عیســای دبێژیــت:  ــژی، هەمــی تشــتێن ت ــۆ ئەڤــرۆ ب ب

»ئــەز هەمــە« (یوحەننــا ٨: ٥٨). ئــەو د هەمــی رەوشــان دا ل گــەل تەیــە. بتنــێ بــا 

ئــەو ل بیــرا تەبیــت كــو تــە بــاوەری هەبیــت خــودێ ئەڤــرۆ ل دویــڤ پێدڤــی دێ 

كەرەمــێ دەتــە تــە.
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پشكا هەشتێ

نڤێژ و الڤا )دوعا( ئاشتیێ دئینن

(فیلیپی ٤: ٦-٧)   دبێژیت:

»ژ بــەر چ تشــتی نیگــەران نەبــن، لــێ دەربــارەی هەمــی تشــتان نڤێــژ و 

هیڤیخۆازیــێ ل گــەل سوپاســیكرنێ، داخوازێــن خــۆ ئاراســتەی خــودێ بكــەن. هۆســا 

ئاشــتیا خــودێ ژی، ئــەوا د ســەر هــەر تێگەهشــتنەكێ را، دێ دلــێ هــەوە و زێهنــێ 

ــت.« ــای دا پارێزی ــیح عیس ــەل مەس ــا ل گ ــەوە د ئێكبوون ه

ــۆ  ــتە ب ــرین تش ــتنەكێ باش ــی تێگەهش ــت ژ هەم ــر بی ــا باالت ــایش و ئارامی ئاس

ــە بارەكــێ ترســێ و بارەكــێ  ــان بكەڤی ــەی هەمــی كاودان ــۆ ل پ ــێ. دەمــێ ت تاقیكرن

نیگەرانیــێ و ترســێ دا، لــێ هێشــتا تــۆ د نــاڤ ئاشــتی و ئارامییــەكا وەســتا دا بــژی 

ــا  ــان تێهنی ــیێیە. جیه ــێ مەندەهۆش ــەكا جه ــە ئەزموون ــكرن، ئەڤ ــە بەحس ــو ناهێت ك

ــەكا  ــێ دیاری ــن، ل ــە فرۆت ــو ناهێت ــڕی، چنك ــێی بك ــۆ نەش ــتیێیە. ت ــۆرێ ئاش ــی ج ڤ

بێبەرامبــەرە ژ الیــێ عیســای ڤــە بــۆ مــە دهێتــە دان. تــۆ دێ بیــە خــودێ ڤــێ ئاشــتی 

و ئارامیــێ دەمــێ تــۆ عیســای وەكــو مــەزن و رزگاركــەرێ خــۆ قەبیــل بكــەی و فێــری 

ــارێ بكــەی. هنــدێ ببــی كــو ل دویــڤ بنەمایێــن وی رەفت

نڤێــڕا ســۆز و پەیامنــێ نڤێــژەكا بهێــزە كــو ئارێشــەیێن تــە دكەتــە خەمــا عیســای. 

ــەو  ــە ســەر وی، چنكــو ئ ــن خــۆ بهاڤێژن ــت: »هەمــی خەمێ ــرۆس ٥: ٧) دبێژی (1پەت

پویتــەی ب هــەوە ددەت.«
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چ ســەربلندی و شــانازیەكا مەزنــە! گەلــەك ژ مەســیحیان یــێ ل گــەل ئیمتیــازەكا 

هۆســا یــا مــەزن، لــێ ئــەو ئێكجــار بــكار نائینــن.

ئایــا تــۆ تامــێ ژ وێ ئاشــتیێ وەردگــری یــا ئەنجــام هــەی، دەمــێ هەمــی خەمێــن 

ــە«  ــا وی ڤ ــە ب هیڤی ــا »د هێلی ــرێ پەیڤ ــە؟ ل ڤێ ــا خــودێ ڤ ــە ب هیڤی خــۆ دهێلی

ــەی،  ــر وی كاری بك ــۆ زوی ــو ت ــێ وی. داك ــەر مل ــە س ــژی و دانی ــەز بهاڤێ ــو بل ئانك

باشــرە تــۆ ب رێــكا نڤێــژان بشــێی خەمێــن خــۆ بهێلیــە بهیڤیــا خــودێ ڤــە. كێشــە و 

گرفتیــن خــۆ بهێلــە ب هیڤیــا پویتەدانــا پــڕی حەزژێكــرن یــا خــودێ ڤــە. هــەر دەمــێ 

ــن ژ دەســت  ــن خــۆ یێ ــە ئاشــتی و ئارامیێ ــۆ ئاگەهــدار كــری كــو ت ــرۆز ت ــێ پی گیان

دایــن، هنگــی ئێكســەر خەمێــن خــۆ بهێلــە بهیڤیــا خــودێ ڤــە.

ــم د  ــت: »موك ــرۆس ٥: 9) دبێژی ــی. (1پەت ــەران ب ــێ نیگ ــۆ ی ــت ت ــەیتانی دڤێ ش

باوەریــێ دا بەرهنگاریــا وی (شــەیتانی) بكــەن، چنكــو هویــن دزانــن كــو خویشــك و 

برایێــن هــەوە ل سەرانســەری جیهانــێ هەمــان ئەڤــێ ئــازارێ دكێشــن.« رامانــا ڤــێ 

چەنــدێ ئــەوە كــو نوكــە دەمــێ هێرشــكرنێیە. تــۆ ل هیڤیــا هنــدێ نەبــە كــو شــەیتان 

ــۆ  ــدی ت ــەت، هن ــە بك ــەر ت ــو كار ل س ــت داك ــن رۆژان بگەڕیێ ــا چەندی ل دەرفەت

دەرنگــر بەرگریــێ بكــەی، شــەیتان دێ زێدەتــر كارتێكرنــێ ل ســەر تــە كــەت. ئەڤجــا 

ــە  ــێ ت ــەر دەم ــت. ه ــاناهی نابی ــێ ب س ــەیتانی كارەك ــتهەالتا ش ــوون ژ دەس ئازادب

زانــی كــو تــۆ یــێ نیگەرانــی، دەســت ژ نیگەرانیــا خــۆ بــەردە  وهەمــی كاودانێــن خــۆ 

بهێلــە ب هیڤیــا خــودێ ڤــە. و شــێوازێ هزركرنــا خــۆ بگوهــوڕە.

ــا  ــان ب هیڤی ــا خەم ــان »هێان ــان بنەمای ــری ڤ ــەز فێ ــێ ئ ــارا ئێك ــۆ ج ــێ ب دەم

خــودێ ڤــە« و »نیگــەران نەبوونــێ« بوویــم، مــن زانــی كــو هزركرنــا مــن یــا شاشــە. 

هەمــی رۆژان ئــەز مژیلــی گوهوڕینــا هــزر و خەیالێــن خــۆ بــووم. بیــرا مــن دهێــت 

دەمــێ ئــەز ب تەمامــی بێــزار دبــووم، لــێ دووبــارە ئــەو دزڤڕینەڤــە. لەومــا مــن گۆتە 
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خودانــی: »چــەوا چێدبیــت كەســەك هــزرێ د تشــتەكی دا نەكــەت؟« تــۆ دبینــی، دا 

ــێ ئەگــەر پێدڤــی بیــت  ــی، نابیــت هــزرێ د ئارێشــێ دا بكــەی. ل ــۆ نیگــەران نەب ت

كــو ب مەبەســتا چارەســەریێ هــزرێ تێــدا بكــەی، ئەڤــە دبیــت ب شــێوەكێ ئەرێنــی 

هــزری تێــدا بكــەی، نەكــو ب شــێوەكێ نەرێنــی. تــۆ دشــێی یــێ راســتگۆ بیــت، لــێ 

نابیــت یــێ نەرێنــی بــی.

هێشــتا بــاش ب زەاللــی یــا ل بیــرا مــن كا عیســای چ گۆتیــە دەمــێ مــن پرســیار 

ژێ كــری: »چــەوا دشــێم هــزرێ د تشــتەكی دا نەكــەم؟« د بەرســڤێ دا عیســای گۆتــە 

مــن: »گەلــەك یــا ب ســاناهیە، جویــس. هــزرێ د تشــتەكێ دی دا بكــە.« تــۆ دبینــی، 

تــۆ نەشــێی هــزرێ د ئارێشــێ دا نەكــەی، ئەگــەر تــۆ هــزرێ د تشــتەكێ دا نەكــەی 

كــو ئارێشــە نینــە.

ــژان  ــدێ نڤێ ــێ وێ چەن ــێ ل جه ــن، ل ــەران نەب ــو نیگ ــت ك ــی ٤: ٦) دبێژی (فیلیپ

بكــەن. ئایەتــا حەفتــێ پەیامنــێ ددەت كــو ئەگــەر تــۆ ئایەتــا شەشــێ بجهـــ بینــی، 

تــۆ دێ بیــە خودانــێ وێ ئاشــتیێ یــا كــو د ســەر هــەر تێگەهشــتنەكێ رایــە. 

ــتێ  ــەر تش ــان، ه ــك و برای ــی خویش ــێ گەل ــت: »ل دویامهی ــتێ دبێژی ــا هەش ئایەت

راســتی، هــەر تشــتێ بڕێــز، هــەر تشــتێ دادپــەروەر، هــەر تشــتێ پــاك، هــەر تشــتێ 

دلڤەكــەر، هــەر تشــتێ ناڤودەنگەكــێ بــاش هــەی، چ ئــەو تشــت قەنجــی بیــت، یــان 

ــدا بكــەن.« ــت، هــزرێ تێ ژی تشــتەكێ هــەژی پەســنێ بی

ــە بكــەت كــو  ــان دكــەم كــو خــودان كەرەمــێ ل گــەل ت ــژ و الڤای ــەز نڤێ نوكــە ئ

هێــز و شــیانێن گیانــێ پیــرۆز بدەتــە تــە، داكــو رۆژانــە تــۆ ڤــان بنەمایــان د ژیانــا خــۆ 

دا بــكار بینــی، ب وێ مەبەســتێ كــو تامــێ ژ بەرەكەتــا ژیانــا پــڕی ئاشــتی و ئارامــی 

وەربگــری. هەروەســا ئــەز الڤایــان دكــەم كــو خــودان تــە وەكــو ئەگــەر بــكار بینیــت 

ژ بــۆ دیاركرنــا بڕێــزی و مەزناهیــا خــۆ.



نڤێژا رزگاربوونێ

خــودێ حــەز ژ تــە دكــەت و دڤێــت پەیوەندیــەكا كەســوكی ل گــەل تــە هەبیــت، ئەگــەر 

تــە هەتــا نوكــە عیســا وەكــو رزگاركــەرێ خــۆ قەبیــل نەكریــە، نوكــە تــۆ دشــێی وی قەبیــل 

بكــەی. ئــەوا ل ســەر تــە بتنــێ ئــەوە تــۆ دلــێ خــۆ ڤەكــەی و ڤــێ نڤێــژێ بكــەی:

»بابــێ منــێ ل ئەســانی، ئــەز دزانــم كــو مــن ل دژی تــە گونەهـــ كرینــە، هیڤیــدارم تــۆ 

ل مــن ببــووری. مــن پــاك بكــە. پەیانــێ ددەم كــو باوەریــێ ب كــوڕێ تــە عیســای بینــم. 

مــن بــاوەری هەیــە كــو ئــەو ژ پێخەمــەت مــن مــر، ئــەوی گونەهــا مــن ل ســەر ملــێ خــۆ 

هەلگــرت و ل ســەر خاچــێ مــر. هەروەســا باوەریــێ دئینــم كــو ژ نــاڤ مریــان رابوویەڤــە. 

ئــەز نوكــە ژیانــا خــۆ دكەمــە د دەســتێن عیســای دا.

ســوپاس بــۆ تــە بابــوو، ئــەز سوپاســیا تــە دكــەم ژ بــۆ لێبوورینــا گونەهێــن مــن و تــە 

ژیانــا هەروهــەری دایــە مــن. هیڤیــدارم هاریكاریــا مــن بكــە داكــو بــۆ تــە بژیــم. ب ناڤــێ 

عیســایێ مەســیح ئــەز نڤێــژێ دكــەم. ئامیــن؟«

دەمــێ تــە ژ دل ئــەڤ نڤێــژە دكــر، خــودێ تــۆ ل نــك خــۆ قەبیــل دكــری، هەروەســا تــۆ 

پــاك دكــری و تــۆ ژ قەیــد و زنجیرێــن مرنــا گیانــی ئــازاد دكــری. دەمەكــی تەرخــان بكــە بــۆ 

ڤــان پارچــە ئایەتێــن ل خــوارێ و بخوینــە و د هەمــان دەمــی دا داخــوازێ ژ خــودێ بكــە 

كــو ل گــەل تــە بئاخڤیــت ل دوور ب رێئێخســتنا تــە ل ســەر رێــكا ژیانــا تــە یــا نــوی:

                        یوحەننا ٣: 1٦                    1 كورنتۆس 1٥: ٣ - ٤

                        ئەفەسۆس 1: ٤                  ئەفەسۆس 2: ٨ - 9

                        1 یوحەننا 1: 9                   1 یوحەننا ٤: 1٤ - 1٥

                        1 یوحەننا ٥: 1                   1 یوحەننا ٥: 12 - 1٣

بــەردەوام نڤێــژان بكــە و داخــوازا هاریكاریــێ ژ خــودێ بكــە كــو تــۆ كەنیســەیا وی یــا تژی 

باوەریــا راســتەقینە ببینــی، داكــو پــر بهێیــە هانــدان و پەیوەندیێــن تــە ل گــەل مەســیحی 

گەشــێ بكــەن. خــودێ هــەردەم یــێ ل گــەل تــە، ئــەو پێنــگاڤ ب پێنــگاڤ رێڤەبەریــا تــە 

دكــەت و بــۆ تــە ئاشــكرا دكــەت كا چ ژیانــەكا تــژی رامــان وی بــۆ تــە یــا هــەی.




