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 ناساندنی چاپی نوێ

دا ب�وکرای)وە. خۆشحاڵ دەبم ک) ١٩٩٥چاپی ی)ک)می کت#بی م)یدانی ج)نگی م#شک ل) سا]ی 

پ#ت بx#م ل)گ)ڵ ئ)وەی ک) چ)ندین سا]ی ب)س)ردا ت#پ)ڕیوە ب)}م پ=فرۆشترین کت#بی من). چاپ) 

ئینگلیزیی)ک)ی زیاتر ل) سn ملیۆن دان)ی لn فرۆشراوە و وەرگ#=دراوەت) س)ر چل و ح)وت زمانی 

 ک) ھ#شتا ھ)ر ب)ردەوام).  دیک)

زۆر ب)سوود بۆ ژیانی خ)]کی کات#ک ک) ئ#م) ھ)ستمان کرد بانگکراوین بۆ ل) چاپدانی کت#بی 

تایب)ت ب) مندا}ن ل)گ)ڵ ستایشی ڕۆژاب) ب) پشت ب)ستن ب) ف#رکردنی ئ)م کت#ب). ل) ک)نیس)ک)ی 

ەی ئ)م کت#ب) و ئ#م)دا شای)تیی)کی بn شووماری خ)]کمان ھ)ی) ک) ب) ھۆی خوWندن)و

ج#ب)ج#کردنی ف#رکردن)کانی کت#بی پیرۆز چ)ندین گۆڕانکاری ئ)رWنییان ل) ژیانیاندا ب)دی کردووە. 

خ)]کی ل) ھ)موو جۆرە مۆعتاد بوون#ک (ھۆگربوون)ی ناج#گیری خواردن و ترس و دوود]ی و 

 ل)خۆب#زاربوون و ژمارەی)کی زۆر ک#ش)ی تر ڕزگار بوون.

ک) باسی ک#ش)ک)ی خۆی بۆ کردین و گوتی ک) چ)ندین سا]ی ت)م)نی  من ژن#کم ب) بیرھات)وە

خۆی ل) پ=ۆگرامی چارەس)رکردندا ب)س)ربردووە چونک) ن)خۆشی ناج#گیری خواردن م)ترسی ل)س)ر 

ژیانی دروست کردبوو. دایک و باوکی س)د ھ)زار دۆالریان خ)رجی کچ)ک)یان کرد ب)}م ھیچ 

ت)واوی ب#ھیوا ببوو ل) چاک بوون)وەی تا ئ)و کات)ی ئ)م  ب)دی ن)کرا. ئ)و ب) چاکبوون)وەی)ک

کتیب)ی خوWندەوە. ئ)و دە]#ت ئ)و کات)ی ک) وەسواسی تووشی فرەخۆری دەکرد ئ)وا دەچوو و ل) 

توال#ت)ک) دەڕشای)وە، ئ)م) ھ)موو ژیانی داگیرکردبوو. ب) دەنگی ب)رز دەستی کرد ب) نوWژکردن و 

ت)واوبوونی وەسواسیی)ک). ئ)و ئ#ستا ب) ت)واوی ل)و ن)خۆشیی)  خۆWندن)وەی ئ)م کت#ب)ک) تا کاتی

 ڕزگاری بووە و دەستی کردووە ب) یارم)تیدانی ئ)و ک)سان)ی ک) ھ)مان ک#ش)یان ھ)ی). 

چیرۆک#کی تر ک) زۆر د]خۆشم دەکات ل)بارەی پیاوWکی جول)ک)ی) ک) ب) ڕWک)وت ل) کت#بخان)ی 

Wت و ب)ریان دەدات)وە. ل)کاتی ڕWکخستن)وەی (بارنس و نۆبÇ) ب)ر کۆم)]#ک کت#ب دەک)و

کت#ب)کان چاوی ب) کت#بی "م)یدانی ج)نگی م#شک" دەک)وWت و دەیکات)وە ب)ھیوای ئ)وەی 
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شت#ک بدۆزWت)وە بۆ ئ)وەی گا]ت)ی پ#بکات ب)}م ب) ک=ینی کت#ب)ک) کۆتایی ھات. ئ)و کت#ب)ک)ی 

نووس)ری م)سیحی دەخوWن#ت)وە. ئ)و  ل) خ#زان)کی شاردەوە چونک) ن)یدەویست بزان#ت ک) کت#بی

ح)زی ل)و ف#رکردنان) کرد ک) خوWندیی)وە، پاشان کت#بی پیرۆزی ک=ی و ئ)م)شیانی ل) خ#زان)ک)ی 

شاردەوە. ل) کۆتاییدا بۆی دەرک)وت ک) خ#زان)ک)شی ب) دزیی)وە کت#بی پیرۆز دەخوWن#ت)وە ک) ل) 

ڕزگارکار قبووڵ کرد ھ)روەھا یارم)تیدەر  م#ردەک)ی شاردبۆوە. ئ)وان ھ)ردووکیان عیسایان وەکو

بوون ل) ڕWنیشاندانی ئ)ندامانی دیک) خ#زان)ک)یان بۆ ئ)وەی ئ)وانیش وەکو ڕزگارک)ر باوەڕ ب) عیسا 

 بھ#نن.   

ژیان دەگۆڕWت کات#ک ک) دەرکمان ب)وە کرد ک) س)رچاوەی ک#ش)کانمان بریتیی) ل) بیروھزری 

گۆڕینی بیروبۆچون)کانمان. وش)ی ی)زدان ف#رمان دەکات ک) ھ)])، دەتوانین ژیانمان بگۆڕین ب) 

دەب#ت م#شکمان نوێ بب#ت)وە بۆ ئ)وەی ف#ربین وەکو ی)زدان بیربک)ین)وە. کات#ک وامان کرد ئ)و 

کات) دەتوانین چ#ژ ل)و ژیان) وەربگرین ک) خودا دەی)وWت ھ)مانب#ت ل) ئازادی و ب) ب)رھ)می و 

 ئاشتی و خۆشیدا. 

ب) ڕووی ئ#م)دا دەکرWت)وە کات#ک ک) ف#ربووین بیروھزری نوێ ب)کاربھ#نین ل)  جیھان#کی نوێ

ج#گ)ی ئ)وەی ک) ڕWگ) ب) ش)یتان بدەین م#شکمان پ=بکات ل)و شتان)ی ک) دەمان=وخ#ن#ت. 

پ#ویست) ف#ربین ب)رپرسیاری)تی بیروھزرەکان و وش)کانمان ل) ئ)ستۆ بگرین چونک) ئ)وان) 

. م)حا]) ب) بn باشترکردنی بیروھزرەکانمان بتوانین ھ)]سوک)وتمان کردارەکانمان دروست دەک)ن

 باشتر بک)ین. 

بین)رانی ت)ل)فزیۆن)ک)مان ب) زۆری ئ)و ب)رنامان)مان ھ)]دەبژWرن ک) زۆریان ح)ز ل#ی)تی و ل) 

بیروھزریاندای)، بۆچی؟ چونک) م#شکمان ل) ھ)موو شت#ک زیاتر تووشی ک#ش)مان دەکات، ئ#م) 

مان پ#ویست)! دەمان)وWت س)الم)ت بیر بک)ین)وە و بیروھزری ژیان ب)خشمان دەوWت ئارامی م#شک

ن)وەک ئ)وان)ی ک) ت)واوی جۆرەکانی ب)دب)ختی دروست دەک)ن. کت#بی "م)یدانی ج)نگی م#شک" 

ف#رمان دەکات ک) بتوانین ئ)وە ئ)نجام بدەین و پ#مان دە]#ت ک) چۆن س)الم)ت بیر بک)ین)وە. بۆ 

چاپ) تایب)ت) ئامادەبم، پ#ویست) کت#ب)ک) ھ)مووی بخوWنم)وە. ب)ڕاستی ح)زم ل#ی)تی!  ئ)وەی بۆ ئ)م
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ل)و کات)وەی ک) نووسیوم) ن)مخوWندوەت)وە. من وەک خۆم، ئ)م) کت#بی ھاندەر و ڕWنیشاندەرم 

بووە. خوWندن)وەی زۆر ئاسان) و ی)ک#ک ل)و ڕاستی) بن)ڕەتیان)ی تیدای) ک) ئ#م) پ#ویست) ھ)مانب#ت 

ئ)وەی ل) ڕWگ)ی پ)یوەندیمان ب) عیساوە بتوانین ئ)م ژیان) نوWی) ب)دەست بھ#نین ک) پ#مان  بۆ

دراوە. ل)م چاپ) نوWی)دا ھ)ندێ شتی نوWم زیاد کردووە ک) کاردان)وەی خوWندنی زیاتر و دەروون 

ئ)و بینی خۆم) ک) ی)زدان ب) درWژایی ئ)م چ)ند سا])ی دوای چاپی ی)ک)م پ#ی ب)خشیوم. ھ)روەھا 

شت) نوییان)شم نووسیوە ک) نیشانی دەدات ی)زدان کاری کردووە ل)و بارودۆخان)ی ک) م ل) چاپی 

ی)ک)مدا ئاماژەم بۆ کردوون. ب)ڕاستی خۆشحا]م ک) تۆ دەت)وWت ئ)م کت#ب) بخوWنیت)وە چونک) 

)سوود ب#گومان باوەڕم وای) ب)ھۆی خوWندن)وەی ئ)م کت#ب)وە ژیانت دەگۆڕWت. د]نیام ئ)م کت#ب) ب

دەب#ت بۆت جا ئ)گ) باوەڕدارWکی بوWیت یان چ)ندین سال) باوەڕت ب) عسای م)سیح ھ#ناوە. ل) 

 ی)زدان دەپاڕWم)وە ک) چ#ژی لn وەربگریت و بب#ت) مای)ی ب)رەک)تی زیاتر ل) ژیانتدا.

 

 

 

 

!
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 ی)ک)م وەرزی

 گرنگی م#شک
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 ناساندن

ھزرمان دەربب=ین بۆئ)وەی واتای ڕاستی بیر و چۆن دەتوانین ب)ش#وەی)کی ت)واو گرنگی 

چونك) ل)ناخ)وە چۆن ھ)ست بكات، ھ)ر وای) ئ)و، پ#ت ) بگ)ی)ن#ت ک) دە]#ت: "٧: ٢٣(پ)ندەکان 

 ".ب)}م د]ی ل)گ)]ت نیی) خۆ و بنۆش)ب :ە]nد

ل)گ)ڵ زیاتر خوWندنی وش)کانی ی)زداندا و خزم)تکردنی زیاتریدا، ئ)وا زیاتر بیروھزر و وش)کانم بۆ 

ەردەک)وWت. ب)ش#وەی)کی س)رەکی بۆم دەرک)وت ک) ڕۆحی پیرۆز ھانم دەدات ل)م بوارەدا د

بخوWنم. من گوتوم) و ب=وام وای) ڕاست) ک) ب) درWژایی ژیانمان ل)س)ر ئ)م زەوی) پ#ویست) ل) 

چوارچیوەی بیروھزر و وش)کاندا بخوWنین. گرنگ نیی) ل) ھ)ر بوارWکدا چ)ند شارەزایت، ھ)میش) 

 ێ بۆ ف#ربوون ھ)ی) ک) پ#شتر ف#رن)بووین و پ#ویستیان ب) دووبارەبون)وەی).شتی نو

 ،یه}ی ھهقهوWرانكردنی !توانای خوداوه ]كو بهبه، یی نییهستهڕكردنمان جهكی شهچه چونكه"

ین، بهدهناوی وWت لهربكه]ستی زانیاری خودا دهرھهبۆ به ر شت#ك كهك و ھهیه]گهموو بهھه

 )٥ -٤: ١٠(دووەم کۆرنسۆس  ".گریندیل ده سیح به]ی مهموو بیرWكیش بۆ گوW=ایهھه

) چیی)؟ (کینگ ج)یمس ڤیرزن) دە]#ت: "مرۆڤ ل) د]یدا ٧: ٢٣ب)ڕاستی مانای ت)واوی (پ)ندەکان 

چۆن بیری کردەوە، ئ)وھای) ...." چاپ#کی دیک) دە]#ت: "پیاو ل) د]یدا چۆن بیر بکات)وە، 

 کردارەکانی وەکو بیرکردن)وەکانی ل#دWت."

 چونكه) بۆمان ڕوون دەکات)وە: "٥: ٨پ#ش)نگ و پ#ش=ەوی ھ)موو کردارWک)، (رۆما م#شک 

ی گوWرهی بهوانه}م ئهن، بهدهده ستهكاروباری جه خ بهن بایهستهی جهگوWرهی بهوانهئه

 ".ندهده كهكاروباری ڕۆحه خ بهن، بایهكهڕۆحه

کردارەکانمان ئ)نجامی راست)وخۆی بیروھزرەکانمان)، ئ)گ)ر ب#تو م#شک#کی ئ)رWنیمان ھ)ب#ت ئ)وا 

ژیان#کی ئ)رWنیشمان دەب#ت. ئ)گ)ر ل) الی)کی دیک)وە ب)پ#ی وش)کانی ی)زدان م#شکمان نوێ 



!13!

و باش و )دا پ)یمانی داوە، ل) ئ)زموون)کانمان ویستی ت)واو ١٢: ٢بک)ین)وە ھ)روەکو ل) (ڕۆما 

 گونجاوی ی)زدان بۆ ژیانمان ج#گیر دەک)ین. 

من ئ)م کت#ب)م بۆ سn ب)شی س)رەکی داب)شکردووە. وەرزی ی)ک)م باس ل) گرنگی بیروھزرەکان 

ات. دەم)وWت بۆ ھ)میش) ل) د]دا جیگیر بک)م ک) پ#ویست) ت)نیا بیر ل)و شت) بک)ین)وە ک) ل) دەک

زۆری خ)]کی ل) ش#وەی بیرکردن)وەیدا س)رچاوەی ھزرماندا بیری لn دەک)ین)وە. ک#ش)ی)کی 

گرتووە ک) بۆت) ھۆی دروستکردنی ک#ش) ل) ژیانیاندا. ش)یتان پ#شنیاری بیرکردن)وەی ھ)ل) ب) 

ھ)موو ک)س#ک دەدت، ب)}م ئ#م) ناب#ت قبوو]ی بک)ین. ف#ری ئ)و بیروھزران) ب) ک) ڕۆحی پیرۆز 

 ان ناکات. قبوو]یان دەکات و ف#ری ئ)وان)ش ب) ک) قبوو]ی

) ب)ڕوونی دەریدەخات ک) پ#ویست) ب) ت)واوی وش)کانی ی)زدان ٥ -٤: ١٥(دووەم کۆرنسۆس 

بناسین بۆ ئ)وەی بتوانین ئ)وەی ل)ناو م#شکی ئ#م)دای) ب)راوردی بک)ین ب)وەی ل)ناو م#شکی 

بھ#نرWت)وە ی)زداندای). ھ)ر بۆچوون#ک بی)وWت خۆی ب)س)ر وش)کانی ی)زداندا ب)رز بکات)وە پ#ویست) 

 خوارەوە.

 ل) ی)زدان دەپاڕWم)وە ک) ئ)م کت#ب) پارم)تیتان بدات ل) ئ)نجامدانی ئ)و ئ)رک) پیرۆزەدا. 

م#شک م)یدانی ج)نگ). زۆر گرنگ) ک) ئ#م) بیروھزرمان ھاوت)ریبی بیروھزری ی)زدان بک)ین. 

 ب#گومان ئ)م پ=ۆس)ی) پ#ویستی ب) کات و خوWندن ھ)ی). 

نک) ک)م ک)م دەگۆڕدرWیت. ل)گ)ڵ زیاتر گۆڕینی م#شکت بۆ شتی باشتر، ھ)رگیز کۆڵ م)دە چو

ئ)وەندەش ژیانت باشتر دەگۆڕWت. ھ)ر ک) ل) بیرکردن)وەکانتدا دەستت کرد ب) بینینی پالنی باشی 

 خودا ئ)وا دەست دەک)یت ب) ڕWگ) ڕۆیشتن ل)گ)ڵ خودا. 
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 ب)شی ی)ک)م 

  م#شک م)یدانی ج)نگ

دژی  كان، لهرۆكهدژی سه ]كو له، بهڵ گۆشت و خوWن نییهگهله زۆرانبازی ئ#مه چونكه"

 دكارهبه ربازهدژی سه ھا لهروه، ھهی جیھانهم تاریكییهوایانی ئهرمان=هدژی فه }تداران، لهسهده

 )١٢: ٦ئ)ف)سۆس ." (كانی ئاسمانشوWنه له كانهڕۆحییه

م ئای)تان) بۆمان خوWندنیکی وردی ئ)ب) ڕWگ)ی ئ)م ئای)ت)وە دەزانین ک) ئ#م) ل) ج)نگداین.  )ل

ب)]کو ل)گ)ڵ ش)یتان و ڕۆح) دەردەک)وێ ک) ج)نگی ئ#م) ل)گ)ڵ مرۆڤ)کانی دیک)دا نی) 

 nکردن شکستمان پ Ç#پیس)کاندای). دوژمن)کانمان، ش)یتان، ھ)و]دەدات ب) پالنی ج)نگ و ف

    و ل) خشت)بردن#کی ل)س)رخۆ.   )ی دانانی پالنی تۆکم)ب#ن#ت، ل) ڕWگ

س)یری  ناودەبات "ھ)موو ناڕاستیی)کانباوکی ھ)موو درۆکان و "ب)  ش)یتان درۆزن). عیسا ش)یتان

خۆمان و بارەی ل)ھ)ندWک شتمان ، )و درۆ  ل)گ)ڵ من و تۆشدا دەکات) بک). ئ٤٤: ٨(یۆح)نا 

است نین. ھ)رچ)ندە ھ)موو درۆکانمان ب)س)ر ڕپn دە]#ت ک)  کانمانی دیک) و دەوروب)رەکخ)]

      ی)ک)وە پn نا]#ت.  

ی بۆمبارانکردنی م#شکمان ب) ئامۆژگاری ژیران) ب)ش#وەی بیری بچوک ب) ئ)و دەست دەکات

ئ)و ب) وریایی و  #شواندن و ھۆکار و تیۆری)کان.لد])راوکn، ترس، س)ر ەخن)گران). گومان کردن،ڕ

ویست)). ئ)وەت بیر پالنی تۆکم) کاتی پ# ھ)]سوک)وت دەکات (ھ)رچۆن#ک ب#تی ل)س)رخۆی

) کردووە. ئ)و بۆماوەی)کی زۆر کاری ل)س)ر ئ#من)چ#ت ش)یتان ستراتیژی بۆ ج)نگ)ک)ی ھ)ی). 

دەزان#ت ک) ئ#م) ح)زمان ل)چی)و رقیشمان ل) چی)، ئ)و الی)ن) الوازەکان و نائارام)کان و 

#ت. ئ)و ئامادەی) ھ)مو کات#کی خۆی ت)رخان .بکات بۆ شکست ترس#ن)رەکانی ئ#م) دەزان

  پ#ھ#نانمان. ئارام گرتن ی)ک#ک) ل) خا]) ب)ھ#زەکانی ش)یتان. 
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 وخ#ن)=ق)}کان ب

 ، یه}ی ھهقهوWرانكردنی !توانای خوداوه ]كو بهبه، یی نییهستهڕكردنمان جهكی شهچه چونكه"

ین، بهناوی دهوWت لهربكه]ستی زانیاری خودا دهرھهبۆ به كه ر شت#كك و ھهیه]گهموو بهھه

 )٥ -٤: ١٠ دووەم کۆرنسۆس( ."گریندیل ده سیح به]ی مهموو بیرWكیش بۆ گوW=ایهھه

ناو ل)ش)یتان ل)رWگ)ی ف#Ç و ت)])ک)ی زیرەکان) و ستراتیژیی)ت)وە ھ)وڵ دەدات ق)} خۆی 

ھۆی چ)ند ک) ئ#م) ت#یدا زیندانی کراوین ب)) ل) ناوچ)ی)ک یبریتی بن#ت. ق)}تم#شکماندا بنیا

  بیرکردن)وەی)کی ھ)])وە. 

ی ش)یتاندا }ان دە]#ت ئ#م) ئ)و چ)ک)مان ھ)ی) ک) بتوانین ب) س)ر ق)می ن#ردراو پ#]سدەق)دا پۆل)م 

زیاتر دەربارەی چ)ک)کان ف#ر دەبین، ب)}م ئ#ستا تکای) جارWکی دیک) س)رنج بدە، دواتر بین.  زاڵ

م)یدانی ئ)و ب)ڕوونی ) ٥: ١٠ دووەم کۆرنسۆس(ئ#م) زانیمان ک) ل) ج)نگداین، ج)نگی ڕۆحی. 

   ج)نگ)مان نیشان دەدات ک) ت#یدا ج)نگ)ک) پ)رەدەس#نیت.

ش)یتان بک)ین)وە. توەربگرین و مشتوم= ڕەدە]#ت ک) ئ#م) دەب#ت ئ)م چ)کان)  )AMP( اپیچ

ئ)و پ#شنیاری ھۆکار و تیۆرمان دەداتn. ئ)م جۆرە چاالکیان) ل)  ،دەکات مشتوم=مان ل)گ)ڵ

 م#شکدا ب)ردەوام دەب#ت.

 م#شک م)یدانی ج)نگ)ک)ی). 

 کورت)ی بارودۆخ)ک)

 ک)وات) تا ئ#ستا دەزانین ک): 

 .بووینئ#م) تووشی  ج)نگ !.1

 دوژمن)ک)مان ش)یتان). !.2

 .ک)ی)م#شک م)یدانی ج)نگ)!.3

 بن#ت.تق)}کانی خۆی ل) م#شکماندا بنیاش)یتان ل) ھ)و]#کی زۆردای) بۆئ)وەی !.4
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(ل)ڕWگ)ی پالنی  ئ)م کارە ئ)نجام دەدات ل) ڕWگ)ی ستراتیژی و ف#Ç و ت)])ک)وە ش)یتان!.5

 ۆوە). تۆکم) و ل) خشت)بردنی ل) س)رخ

 وەڕێ دەکات تا پالن)ک)ی س)ربگرWت. ئ)و ھیچ پ)ل)ی نی)، ئ)و چا!.6

  :وون)ی)ک پالن)ک)ی روون بک)ین)وەبا ب) نم

 الی)نی مری)م

ل)  دژای)تییانی ژن و م#ردای)تی وەرناگرن. ھ)میش) ژمری)م و ھاوس)رەک)ی، ی)حیا، چ#ژ ل) 

دوو مندا]یان ھ)ی) ک) ئ)و د]ن. ئ)وان  ل) ە و داخڕوکیان تووون#وانیاندا روودەدات. ھ)رد

و  ل) ئ)رکی قوتابخان) یانری ل)س)ر ب)ج#ھ#شتوون. ک#ش)ی دایک و باوک)ھ)]سوک)وتان)یان کاریگ

ل) مندا])کان ب)ھۆی نائارامی م#شکیی)وە تووشی ن)خۆشی  ەنگی داوەت)وە. ی)ک#کڕکردارەکانیان 

 گ)دە بووە. 

ما])وە. چۆن ڕWگ) ب) ی)حیا بدات ک) بب#ت ب) س)رپ)رشتیاری  ک#ش)ی مری)م ئ)وەی) ک) نازان#ت

ی ماڵ ئابووریارەکان ب)دەست خۆی ب#ت. =ئ)ی)وWت ھ)موو بWوب)ری ھ)ی). ڕمری)م سیف)تی ب)

پارەی دەگرWت) دەست و خۆی مندا])کان پ)روەردە دەکات. دەی)وWت ئیش بکات بۆئ)وەی خاوەنی 

   و ب#زارک)رە. دەنگی ب)رز و رەو داواکاری زۆ خۆی ب#ت. ئ)و س)رب)خۆی)

مری)م دەزانم، ئ)و پ#ویستی ب)  : "چارەس)ری ک#ش)ک)یوان)ی) تۆ بیر بک)یت)وە و بx#ی ئ#ستا ل)

  "ناسینی عیسای).

سn ساڵ دوای ئ)وەی ، ر ناسیوەامری)م ماوەی پ#نج سا]) عیسا وەکو رزگارک عیسا دەباس#ت! ئ)و

 . ووەک) م#ردی ب) ی)حیا کرد

 وە ل)وکات)وەی ک) عیسای ناسیوە؟ئ)وەی) ک) ھیچ گۆرانکاریی)ک ل) مری)م دا رووی ن)دام)ب)ستت 

ل)گ)ڵ ئ)وەی کردارە  تدەڕوات بۆ ب)ھ)شل)و باوەڕەدای) ک)  ب)]n، گۆڕانکاری روویدا. ئ)و
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. ھ)ی) ئ#ستا ھیوای)ت) ھۆی ئ)وەی ک) ھ)ست ب) لۆم)کردنی ب)ردەوام بکات. ئ)و نووخراپ)کانی ب

   .د]ی ت)نگ)و ب#ھیوا بوون پ#ش ئ)وەی عیسا بناس#ت. ئ)و ب)راستی  د]ت)نگئ)و 

بگۆڕدرWت، ل)گ)ڵ دوو راوWژکاردا مری)م دەزان#ت ش#وەی ھ)]سوک)وت کردنی ھ)])ی)، ئ)و دەی)وWت 

ی و یتووڕەەخساندنی ھ)لوم)رج نوWژی کردووە بۆ ئ)وەی ب)س)ر ڕپ#ی اوWژی کردووە و ب)ڕ

ب)رەوپ#ش  ق و تا]یدا س)رک)وWت، ب)}م بۆچی ھیچڕن و ن)ب)خشین و یاخیبوون و ب#ھیوا بوو

 چوون#ک ب)خۆی)وە ن)دیوە؟

 ]كو بهگرن، بهرمهوه م ڕۆژگارهی ئهش#وهدەب#ت ک) دە]#ت: "دا پ)یدا )٢: ١٢ رۆما(وە}م)ک) ل) 

ندكراو و سهپهباش و  كهن تاكو بتوانن خواستی خودا ت#بگهی بیرتان بگۆڕWن، وهنوWكردنه

 ."واوهته

 n[(ندین سا]) ل)ناو م#شکیدای). ت)نان)ت ل)وەش ت#ناگات ق)} ل)ناو م#شکیدا ھ)ی). چ)مری)م کۆم

Wوەب)ری ھ)ب#ت و ڕو ق)}یان)ی گ)یشتون)ت) ئ)وێ. ئ)و دەزان#ت ک) ناب#ت سیف)تی ب)چۆن ئ)

بگۆرWت. وادیارە ل)  سروشتی تاکوزان#ت چی بکات ناھتد. ب)}م ئ)و  ....و  ک)ر ب#تبۆ])بۆ]

نترۆڵ ۆانی کۆخی ئاساییشدا ب) ناشرینی وە}م دەدات)وە، چونک) ناتوان#ت کردارەکھ)ندێ بارود

 بکات.  

ھزرەکانی کۆنترۆڵ بکات. ئ)و ڵ بکات چونک) ناتوان#ت بیرومری)م ناتوان#ت کردارەکانی کۆنترۆ

خۆی)تی.  دەست)و جۆرە ھ)]سوک)وت) ب)ئ بیروھزرەکانی کۆنترۆڵ ناکات چونک) ت)نان)ت نازان#ت

 ی) ک) ش)یتان ھ)ر ل) س)رەتای ژیانی مری)م)وە بنیاتی ناون. کۆم)]n ق)} ل)ناو م#شکی مری)مدا

ھ)ر ب) گ)نجی دەستی کردووە ب) دانانی پالنی تۆکم) و دۆزین)وەی ف#Ç و ت)])ک) ش)یتان 

س)ریان ھ)]دا. ل) کاتی مندا]یدا مری)م )ر ل) مندا]یی)وە مری)م، ک#ش)کانی ھ ئ)نق)ستیی)ک)ی ل)س)ر

باوک#کی زۆر تووڕەی ھ)بووە ک) ھ)ر کاتn ب#تاق)ت بووب#ت دەستی کردووە ب) ل#دانی مری)می 

 ب) ل#دانی.ھ)])ی کردبا ئ)وا ڕقی خۆی ب)س)ر مری)مدا ب)تاڵ کردووەت)وە  نئ)گ)ر بچووکتری ،کچی

ھ)]سوک)وتی ھ)])ی باوکی ب)رانب)ر خۆی بۆ ماوەی چ)ندین ساڵ مری)م  ئازاری چ)شتووە ب)ھۆی 
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و دایکی. باوکی ب)ش#وەی)کی زۆر ناشرین ھ)]سوک)وتی ل)گ)ڵ کچ)ک)ی و ژن)ک)یدا کردووە. 

باش ی ب) ھۆی کوڕ بوونی)وە باوکبراک)ی مری)م ن)یدەتوانی ھیچ ھ)])ی)ک بکات. وادیاربوو 

ساڵ و ل)الی)ن ش)یتان)وە بۆ  زدەشاھ)]سوک)وتی ل)گ)ڵ دەکرد. ب)پ#ی ت#پ)ڕبوونی کات ئ)و بوو ب) 

ماوەی چ)ندین ساڵ م#شکی شۆردرابوەوە ک) چ)ندین درۆی ل)گ)ڵ کردبوو ب)ش#وەی)ک ک) وای 

 ل#ھات بx#ت:

"پیاوان ب)ڕاستی وا دەزانن شتن، ھ)موو پیاوان وەکو ی)کن. ناتوانیت ب=وایان پ#بک)یت ئ)وان 

بیت ئ)وا ھ)موو شت#کت بۆ دەست)ب)ر  ئارارت دەدەن و سوودت ل#وەردەگرن. ئ)گ)ر ب)س پیاو

بک) چۆنت  ڕەفتاروەکو ب)ڕWوەب)ر  و ب)س)ر خ)]ک و دەوروب)رتدا بک)یت ف)رماندەکرWت. دەتوانی 

 .")ن(ب)تایب)تی ژن و کچ)ک)ت) ناتوان#ت ھیچ شت#ک بک کھیچ ک)س# .پn خۆش) ئ)وھا بک)

خ)]کی  چیترئ)نجامدا م#شکی ل)س)ر ی)ک شت ج#گیر بووە "کات#ک ل#رە دوورک)وتم)وە ئ)وا  ل)

 ناتوانن ئازارم بدەن!"

ش)یتان پ#شوەخت دەستی کردووە ب) ھ)]گیرساندنی ج)نگ ل)ناو م)یدانی م#شکی مری)مدا. یاری 

ۆ ماوەی ماوەی)کی و ب)ردەوام س)دان ھ)زار جار یان ب ردەوام)ب)و بیروھزران)ی ناو م#شکت بک) ب

بک) بزان) تۆ ئامادەی شوو بک)یت و ببیت) ژن#کی شیرین و خۆش)ویست و  درWژی دە ساڵ، س)یر

ب#ت دەت)وWت ب)و جۆرە بیت، ب)}م نازانی چۆن. ئ)م) ئ)و  گوW=ای)ڵ. ئ)گ)ر ب)چ)ند پ)رجوWکیش

ل) ئ#م)  ھ)ری)ک .. دەتوان#ت چی بکات؟. ھاتووە ک) ئ)م=ۆ تووشی مری)م ی)جۆرە ک#ش)ی)

  چ)شن) بارودۆخ)دا؟   ل)مبک)ین دەتوانین چی 

 چ)ک)کانی وش)

كانم ف#ركردنه ر كارتان بهگهڕیان پ#ی ھ#نابوو: ئهباوه رموو كهی فهكانهو جولهعیسا به!وسا"ئه

، ٣١: ٨یۆح)نا ( ."كاتناسن، ڕاستیش ئازادتان دهوا به ڕاستی قوتابی منن و ڕاستی دهكرد، ئه

٣٢(  
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ل#رەدا عیسا پ#مان دە]#ت ک) چۆن س)رک)وین ب)س)ر درۆکانی ش)یتاندا. پ#ویست) زانیاری ڕاستی 

خودا ل) خۆماندا ب)دەست ب#نن. م#شکمان نوێ بک)ین)وە ب) وش)کانی و پاشان چ)ک)کانی (دووەم 

) ب)کارب#نن بۆ ڕووخاندنی ق)}کان و ھ)مووە ئ)و شت) ب)رز و بxندان)ی ک) ٥، ٤: ١٠کۆرنسۆس 

ل)س)ر زانیاری خودا ب)رز دەکات)وە. ئ)م چ)کان) بریتین ل) وش)، ف#رکردن، وتاردان،  انخۆی

وەرتگرتووە.. ب)}م ئ#م)  ک) کان و دەرسی تایب)تی کت#بی پیرۆزکت#ب)کان، سیدیی)کان، کۆنفراس)

ج#گیر بین تا ئ)و کات)ی دەب#ت ب) ئیلھام و ل)ڕWگ)ی  و دەب#ت ل)س)ر وش)ک) ب)ردەوام بین

عیسا  دا)٢٤: ٤ی پیرۆزەوە پ#مان دەدرWت. ب)ردەوام بوون گرنگ). ل) (م)رقۆس حندانی ڕۆھا

دە]#ت ب)و پ#وان)ی ک) دەیدەیت ب)و پ#وان)ی)ش پ#ت دەدرWت)وە. دووبارەی دەک)م)وە پ#ویست) ئ#م) 

 ب)ردەوام بین ل) ب)کارھ#نانی چ)کی وش).

ش ستایش کردن و نوWژکردن). ستایش ئ#م) دوو چ)کی دیک)ی ڕۆحیشمان ل)ب)ردەستدای) ئ)وانی

کردن پ#ش ھ)ر پالن#کی ش)ڕ ش)یتان شکست دەدات، ب)}م پ#ویست) ل) د]#کی ڕاست)قین)وە 

ھ)روەھا کاریب#ن#ت. تاقی کردن)وە ب)یان بت)وWت بۆ بیx#یت  زارت ستایش بکرWت ن)وەک ت)نیا ب)

ب) وش)کانی و  دەک)ین ی)زدانتایشی #نن، ئ#م) سەھستایش کردن و نوWژکردن وش) پ#کد

دەکات  . نوWژ دWت و داوای یارم)تیی)زداننوWژکردن بریتی) ل) پ)یوەندی ل)گ)ڵ  میھرەبانیی)ک)ی.

. نوWژ ھاوڕWی)تیی)، )ندەربارەی ئ)و شتان)ی ک) ب#زارمان دەکیان ل)گ)ڵ خودا قس) دەکات 

ھ)ی) و ئ)نجامی  ک) ەیبۆ ھ)موو ئ)و ی)زدانبرادەرWتیی)، ھ)روەھا ھ)ل#ک) بۆ سوپاس کردنی 

  دەدات.

 دال)گ)ڵ خو ئ)گ)ر دەت)وWت ژیان#کی نوWژی کاریگ)رت ھ)ب#ت ئ)وا پ)یوەندیی) تاک) ک)سیی)کانت

Wک) یارم)تیت  بزان)ە ل) ب)زەیی و میھرەبانی و =ت و پیپ)رە پ#بدە. ئ)وە بزان) ک) خۆشی دەو

ۆحی ڕت). ئ)و ل)ب)ر تۆ مرد. دەست بک) ب) ناسینی Wڕدەدات. دەست بک) ب) ناسینی عیسا. ئ)و ھاو

  بدە یارم)تیت بدات. گ)یWڕ. ی)پیرۆز. ئ)و ھ)میش) وەکو یارم)تیدەرWک ل)گ)ڵ تۆ



!20!

ناوی تۆ  ی بهوانهئه: ") دە]#ت١٠: ٩. (زەبووری ی)زدانبک) ل) وش)کانی ف#ر ب) نویژەکانت پ= 

ن كهز دهحه كه ھ#ناوهنه وانهت تۆ وازت لهقهزدان، ی یهئه ستن، چونكهبهپشتت پn ده ئاشنان

 ".وهتۆ نزیك ببنه له

وش)  ب) وش) نوWژ بک)ین، ب) Wت. دەتوانینک)وات) چ)ک)کانمان وش)ی)، ک) ب) چ)ندین ش#وە ب)کارد

پ#مان  )دووەم کۆرنسۆس(خوWنین. ھ)روەک چۆن پۆ]س ل) یقس) بک)ین، گۆرانی بx#ین و ب

ئ#م) پ#ویستمان ب) چ)کی رۆحیی)، چونک) ئ#م) دە]#ت ک) چ)کی ئ#م) ج)ست)یی نین ب)]کو رۆحین. 

گ)ڵ خودی ش)یتانیش ش)ڕ )کاندا ش)ڕ دەک)ین، ب)]n، ت)نان)ت لب)دکارە ۆح)ڕل)گ)ڵ س)رۆکی 

. )١٣ -١: ٤ لۆقا(ل) چۆ])وانیدا ب)کارھ#نا بۆ شکستدانی ش)یتان عیساش چ)کی وش)ی دەک)ین. 

، پاشان "نوسراوە"درۆی)کی ل)گ)ڵ عیسا کردبا، عیسا وە}می دەدای)وە دەیوت ھ)رکات#ک ش)یتان 

   )ک)ی دەوت.وش

ووخاندنی ئ)و ڕدەست دەکات ب) مری)م ف#ری ب)کارھ#نانی چ)ک)کانی بوو ئ)وا  ھ)رکات#ک

ئازادی دەکات و ئ)و کات)ی پ)ی ب)و راستیی) دەبات ک) نراوە. تناو م#شکیدا بنیاق)}یان)ی ک) ل)

ھ)ندWکیان وەکو باوکی  بۆی دەردەک)وWت ک) ھ)موو پیاوەکان وەکو باوکی زەمینی ئ)و نیی).

.. ئ)و مری)می زۆر خۆش . . ھاوس)رەک)ی، ی)حیا، وەکو باوکی نیی)وا نین ، ب)}م زۆرب)یانئ)ون

   Wت.ودە

 الی)نی ی)حیا

کۆم)]n ک#ش)ی ھ)ی) ک) بووەت) ھۆی ووە. ئ)ویش الی)ن)کانی تری چیرۆک) ل) ی)حیا پ#کھات

و ماڵ و  ھاوس)رگیریویان بوەت)وە ل) ڕوب)ڕارودۆخ)ی ک) ئ)و و ھاوس)رەک)ی دروست بوونی ئ)و ب

بردنی ەWوڕدەی)ویت ب) ی)زدانی)حیا دەبوای) وەکو س)رۆک خ#زان ھ)]سوک)وتی کردبا.  خ#زاندا.

 ،دەناس#ت ی)زدانو ل)دایک بووەت)وە  ی)حیاش دووبارە ک)یدا بۆ ئ)و دەست)ب)ر بکات. ۆحی ل) ما])ڕ

بۆ  باب) ژن)ک)ی بدا گ)تWڕک) ن)دەبوا داخوازی ت)واوی ژیانی خ#زانی دەزان#ت. ئ)و دەزان#ت 

 ی)حیا. ک#فیی)وەڕخات) ژWر یانب وئ)وەی ماڵ و پارە و مندا])کانی و ت)نان)ت ئ)ویش کۆنترۆڵ بکات 
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دانی ھیچ شت#ک ب#جگ) ل) ھ)ست ب) دۆراندن ھ)]ن)ستا ب) ئ)نجامدەزانی ب)}م  یھ)موو ئ)مان)

 )کانییی)حیا خۆی ل) ب)رپرسیاری)تکردن ن)ب#ت و خووی دابووە س)یرکردنی ت)ل)فزیۆن و وەرزش. 

 "و بۆچوونی نادیاری ھ)]بژاردبوو  ڕەفتارئ)و .. ە ..ەوووبون)وە دەبوڕوب)ڕقی ل) ڕەوە چونک) ودزیبو

ە یان بیانووی دەھ#نای)و "ج#ب#xم، ل)وان)ی) خۆی چاک بب#ت)) وەکو خۆی بگ)ر من ئ)م بارودۆخئ)

ب#گومان نوWژ شت#کی باش) ب)}م  ".دەک)م ی بۆمن نوWژ" ب) وتنی ،ب) ئ)نجامدانی کارە س)رەکیی)ک)

 )تی ب#ت ل)س)ر شانت ئ)وا ب#گومان شت#کی باش نیی).ینیا بۆ البردنی ب)رپرسیارئ)گ)ر ت)

Wک)  پ#گ)ی)یوون بک)م)وە ک) دە]#م ی)حیا دەبوای) واب)ست)ی بوای) ب)و ڕبدە ئ)م م)ب)ست)  گ)مر

نیی) ک) ئ)و دەب#ت وەکو (مست)ر ماکو) ش)ڕ و ل)ناو خ#زان)ک)ی پ#یدابوو. م)ب)ستم ئ)وە  ی)زدان

كانتان خۆشبووێ، كان، ژنهی م#ردهئه" :دە]#ت )٢٥: ٥ئ)ف)سۆس (ھ)را بن#ت)وە بۆ دەس)}ت)ک)ی. 

یا پ#ویست) ھ)ست ب) ئاختكرد." پ#ناوی خۆی به سیحیش كx#سای خۆشویست و لهك مهروهھه

خۆش)ویستیی)وە  ب) پ#ویست))تی دەس)}تیش پ)یدا دەب#ت. یل)گ)ڵ ب)رپرسیارب)رپرسیاری)تی بکات، 

است) ئ)و ل) مندا]یدا ئازار ڕھ)روەھا پ#ویست) مری)م ئاگادار بکات)وە ک) بکات.  ڕەفتار یل)گ)ڵ ژن)ک)

وای)ی ک) ھ)موو پیاوWک وەکو باوکی =ئ)و دەگات) ئ)و ب ی)زدانب)}م ل)گ)ڵ باوەڕھ#نانی ب)  دراوە

 خراپ نین.

مری)می خ#زانی کۆم)]n  یی)حیا دەب#ت زۆر شت ئ)نجام بدات ب)}م ئ)میش ب) ھ)مان ش#وە

بکات. ب) ھ)مان ش#وەی مری)م،  ی)خسیریبۆ ئ)وەی ی ب) ش)یتان داوە گ)Wڕھ)ی) ک) ی ڕەفتار

ب)ھ)مان ش#وە ل) مندا]یدا قس)ی ناشرینی  م). ئ)میشانگیش ل)ناو م#شکی ی)حیادا ب)ردەوج)

ب)  دایک) دەس)}تدارەک)ی زمان#کی ناشرینی ھ)بووە ک) زۆرب)ی کات شتی زۆر خراپیپ#وتراوە. 

ی)حیا زۆر ھ)و]ی دەدا ک) د]ی  تۆ بn سوودیت، ھ)رگیز ب)ک)]کی ھیچ ناییت. :وەکوی)حیا وتووە، 

ازی بکات (وەک چۆن ھ)موو مندا]#ک دەی)وWت ڕخۆی  بکات، دەیویست دایکی ل)دایکی خۆش 

ی)حیا ل) ھ)])ی دەکرد. زیاتر ھ)و]ی دەدا ئ)وەندە  دایکی لn رازی ب#ت) ب)}م چ)ندە زیاتر

ەوە، وری ھ)بوو ئ)ویش ب) دەست خۆی ن)بوو شتی ل) دەست ب)ردەبوخووی)کی س)ی دامندا]ی

ب#گومان  خۆزگ) دەمزانی بۆ ئ)وەندە ب#م#شک و گ#لیت. ھ)ربۆی) ھ)موو جارێ دایکی پ#ی دەوت
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ئ)وەندە زۆر ھ)و]ی دەدا ک) ئیش)ک) ب) جوانی ئ)نجام راست) ئ)و شتی ل) دەست ب)ردەبوەوە چونک) 

و م)ب)ست)ک)ی س)ری  دەشx)ژیۆش بکات وای لn دەھات بدات بۆ ئ)وەی د]ی دایکی د]خ

و ل#ی دوور  ەتیان کردەوەڕببن) ھاورWی  ھ)روەھا ل)مندا]یشدا ئ)و ک)سان)ی ک) دەیویستن)دەگرت.

  دەک)وتن)وە.

ووخانی ی)حیا چونک) ڕئ)م بارودۆخ) توشی زۆرب)مان بووە ل) ژیانماندا، ب)}م ئ)م)یان بوەت) ھۆی 

بوو عاشقی کچ#ک کات#ک ل) قۆناغی ئامادەیی  کرابوو. کرابووەوە و سوکای)تی پnتئ)و پ#شتر رە

بوونی کات ئ)م شتان) ل) ڕب)پ#ی ت#پ)الی کوڕWکی تر.  ۆشت بۆڕی کردەوە و تبوو ب)}م کچ)ک) رە

 ۆم#شکیدا بنیاد نابوو ب ناوش)یتان ئیشی ل)س)ر دەکرد، ق)}ی ب)ھ#زی ل) ژیانی ی)حیا زیاتر بوون و

ب#دەنگ بوون و ش)رم کردن و  )حیا ھیچ ڕWگ)ی)کی بۆ ن)مابوەووەھ)ربۆی) ی .ماوەی چ)ندین ساڵ

کات بۆ ی)حیا ک)س#کی ب#دەنگ بوو، ن)یدەویست ھیچ ھ)رای)ک دروست بپاش)کشn کردن ن)ب#ت. 

 تھیچ ل) باب)ت)ک) ناگۆرW"ھ)بوو ک)وای ل#کردبوو پ#ی واب#ت ی ماوەی چ)ندین ساڵ بۆچوون#ک

بۆچوون)کانت ب) خ)]کی بx#یت، چونک) ئ)وان ھ)ر گوWت لn ناگرن، ئ)گر دەت)وێ خ)]کی ئ)گ)ر 

بھ#x) چونک) تۆ شت)کان وەکو خۆی ب) ج# ت#کدا ب)رھ)]ستی م)ک).شل) ھیچ ئ)وا تۆیان ب) دڵ ب#ت 

 ."ئ)و شتان)ی ک) تۆ دەیx#یت ھیچ ل) باب)ت)ک) ناگۆرWت

ت)وە، وا دیارە ک) ھ)میش) شکستی دەھ#نا وی ک#ش)کان ب#ڕوب)ڕچ)ند جارWک ھ)و]ی دا ک) 

، ی)حیا گ)یشت) ئ)و ئ)نجام)ی ک) ھ)ر بای)خی نیی)وبون)وە ڕوب)ڕھ)ربۆی) ل) کۆتاییدا بریاریدا ک) 

  Wم، دەی ک)وات) پ#ویست ناکات دەست پn بک)م. ڕدەدۆ

 وە}م)ک) چیی)؟ 

 منی ناردووه ژاران،ھه به دانموژدهستنیشانی كردووم بۆ ده چونكه ،رمهسهزدان لهڕۆحی یه"
 ی بینایی بۆ كوWران،وهڕانهھا گهروهھه دیلگیراون، ی بهوانهم بۆ ئهازادی بدهئكو جاڕی تاوه
 )١٩ -١٨: ٤لۆقا ( ".نمیهزدان ڕابگهندی یهزامهسا]ی ڕه م ومل#كراوان ئازاد بكهكو ستهتاوه

اسانی دەتوانی بزانی ژیانیان چۆن). بیرت و ی)حیا ھ)یان) ب) ئ ل)گ)ڵ بوونی ئ)و ک#شان)ی ک) مری)م
زۆرب)ی جار ە ل) ک#شم)ک#ش. ک#شم)ک#ش ھ)میش) ناب#ت) ھۆی دروستکردنی ش)ڕ. =ب#ت ک) وتم پ
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وڕە ل) ناو ما]دا ک) ھ)موو ک)س#ک ھ)ست ب) وک#شم)ک#شی خ#زانی بریتی) ل) ش)پۆلی شاراوەی ت
دۆخی ما]ی ئ)وان زۆر خراپ)، پ= بووە باروەس)رکردنی نادات، بوونی دەکات ب)}م ک)س ھ)و]ی چار

  زم)ی).ب) ، ش)یتان ح)زی ل)و)} و ب)زمل) ھ

ەتوانن س)رک)ون بن؟ ئ)وان دل) داھاتودا چی ب)س)ر مری)م و ی)حیا و مندا])کانیان دWت؟ 
ھ)رچ)ندە ب) دەستی ، س)رک)وتوو ن)بووە و ت#ک چووە ھاوس)رگیریی)ک)یانم)سیحین، ش)رم) ببینی 

  دەب#ت ب) ئای)تی س)رەکی بۆ ب=یارەک)یان. )٣٢ -٣١: ٨یۆح)نا (خۆیان). 

 ڕەفتارن. ل) راستیدا یی)ک) دەب)یاستڕئ)وا پ)ی ب)  ی)زدانبین ل) خوWندنی وش)ی ئ)گ)ر ب)ردەوام 

ان دەب#ت #کیھ)ری)ک ئ)وا ھ)رک) ی)زدان پ#ی نیشاندانکردن دەب#ت) ھۆی ئازادبونیان ب)}م 

)وە ی)زدانWگ)ی وش)کانی ڕاستی ل) ڕھ)میش)  خۆیان و رابردوویان. ل)بارەیاستی ببن)وە ڕی وڕوب)ڕ

ی وڕوب)ڕ وۆس)ی)کی ب) ئازارە =پ کی قبولی ناک)ن.]زۆر کات خ)دەردەک)وWت ب)}م ب) داخ)وە 

ھ)])کانمان ببین)وە و ھ)و]ی چارەس)رکردنی بدەین. ب) ش#وەی)کی گشتی خ)]کی بیانوو بۆ 

ابروو و ب)خ#وکردنی ن)رWنییان دەدەن کار بکات) ڕئ)وان ڕWگ) ب) ھو]سوک)وت) ھ)])کانیان دWنن)وە. 

وەکو ابردوومان پ#مان بx#ت بۆ ئ#م) ئازار دەچ#ژین ب)}م ناب#ت ئ)م) ڕ س)ر ژیانیان. ل)وان)ی)

  بیانوWک بھ#xین)وە بۆ ئ)وەی ک) بۆ ھ)میش) ل) کۆیل)ی)تیدا ژیان ب)س)ر ب)رین.

بۆ  ) ئامادەی) پ)یمان)ک)ی ببات) س)رخ)]کی ھیچ بیانوWکیان بۆ ن)ماوەت)وە چونک) عیسا ھ)میش

ئ)وا ئامادەی) تا ھ#xی کۆتایی  ڕWبک)ینئ)گ)ر ل)گ)ڵ ئ)ودا  ئازاد بکات. کانئ)وەی زیندانیی)

 ک ک) ح)زمان  ل#ب#ت. مان ب)رWت ل) ھ)ر الی)ن#نس)رک)وت

 ڕWگای ڕزگاربوون

}م تیدا، بهن#وان مرۆڤایهله شهھاوبه ی كهوهله كتان تووش ناب#ت، ب#جگهیهوه"ھیچ تاقیكردنه

 وهڵ تاقیكردنهگه]كو له، بهوهتوانای خۆتان تاقی بكرWنه ]#ت زیاتر لهنایه ، كهخودا د]سۆزه

 ) ١٣: ١٠(ئ)ک)م کۆرنسۆس  بگرن." رگه، تاكو بتوانن بهوهكاتهرچوون دهڕWگای ده
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گ)ک)مان ان ئ)وە ب)دی بک)ن ک) ش)یتان ژینتیھیوام وای) ل) ڕWگ)ی ئ)م نموون)ی)وە توانیب#

گ)رم دەکات ل)ناو م)یدانی ج)نگی دەن#ت ل) ژیانماندا و چۆن ج)نگ)ک) دەقۆزWت)وە و ق)} بنیات

ی)ک)م ( ).یم#شکماندا. ب)}م سوپاس بۆ خودا چ)کمان ھ)ی) ک) توانای ل)ناوبردنی ق)}کانی ھ)

) پ)یمانمان دەداتn ک) خودا شت#کمان پ#ناسپ#رWت ک) ل) س)رووی توانای ١٣: ١٠کۆرنسۆس 

ان بۆ دابین دەکات ک) ل#ی خۆمان)وە ب#ت و ل)گ)ڵ ھ)ر دوود]ی و نائارامیی)ک خودا ڕWگ)ی)کم

 ڕزگار بین و دەربچین ل#ی.

ھ)ری)ک ل) ئ#م) دەکرWت مری)م و ی)حیا بین. من د]نیام ک) ھ)ری)ک ل) ئ#م) ب)جۆرWک ل) 

ک#ش)کان ل)ناو ناخیاندای)، ل) بیر و ھزرەکانیان و ش#وازی  .جۆرەکان ب)شدارین ل)م سیناریۆی)دا

) ل) ڕەنگدان)وەی ژیانی ناخیان. ش)یتان باش دەزان#ت یریتیکردارەکانی دەرەوەیان ب. یاندای)ڕەفتار

ردارەکانیشمان کک) ئ)گ)ر ئ)و دەست بگرWت ب)س)ر بیر و ھزرمان ئ)وا دەتوان#ت دەست ب)س)ر 

بدە ب)  مگ)ڕW. بگرWت. ل)وان)ی) ق)}ی)کی س)رەکیت ھ)ب#ت ل) ژیانتدا ک) دەب#ت ل)ناو ببردرWت

تۆش م)یدانی ش)ڕەک)ی). ب)}م ش)ڕ ھ)]گیرساوە و م#شکی . ھانت بدەموتنی "خودا الی)نگرت)" 

 ھ)وا]) خۆش)ک) ئ)وەی) ک) خودا ل)ب)رەی تۆدا ش)ڕ دەکات. 
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 ب)شی دووەم

 پ#ویستیی)کی زۆر گرنگ

ب)}م د]ی ل)گ)]ت ، بخۆ و بنۆش): ، پ#ت دە]nناخ)وە چۆن ھ)ست بكات، ھ)ر وای) )چونك) ل"
 )٧: ٢٣(پ)ندەکانی سل#مان  ."نیی)

 ب) ت)نیا ئ)م ئای)ت) ڕWمان دەدات بزانین ک) چ)ندە گرنگ) ب) ش#وەی)کی دروست بیر بک)ین)وە.
بیروھزرەکان ب)ھ#زن، ب)پ#ی نووس)ری سیپارەی پ)ندەکان، بیروھزرەکان توانای داھ#نانیان ھ)ی). 

ئ)وە  ئ)گ)ر بیروھزرمان کاریگ)ری ھ)ب#ت ل)س)ر ئ)وەی دەبین ب) چی، ک)وات) ب)د]نیایی)وە دەب#ت
  بخ)ین) پ#شترWتی ژیانمان)وە ک) بیر ل) شتی باش بک)ین)وە. 

 دەم)وWت گرنگی ت)واوی ھاوت)ریبی بیرکردن)وەتان ل)گ)ڵ وش)ی ی)زدان بخ)م) م#شک)وە.

 . ناتوانیت ژیان#کی ئ)رWنیت ھ)ب#ت ل)گ)ڵ م#شک#کی ن)رWنیدا

 م#شکی ج)ست)یی ب)رانب)ر م#شکی ڕۆحی

ی وانه}م ئهن، بهدهده ستهكاروباری جه خ بهن بایهستهی جهگوWرهبهی وانهئه چونكه"
  )٥: ٨(ڕۆما  ."ندهده كهكاروباری ڕۆحه خ بهن، بایهكهی ڕۆحهگوWرهبه

ڕۆما ب)شی ھ)شت ف#رمان دەکات ک) ئ)گ)ر م#شک بدەین) ئ)و شتان)ی ک) پ)یوەستن ب) ج)ست)وە 
دەک)ین، ب)}م ئ)گ)ر م#شک بدەین) ئ)وە شتان)ی ک) پ)یوەستن ب) ڕۆح)وە  ڕەفتارئ)وا ب)پیی ج)ست) 

ئ)وا ب)پ#ی ڕۆح ھ)]سوک)وت دەک)ین. ب)جۆرWکی دیک)، ئ)گ)ر بیری ج)ست)یی بک)ین)وە؛ بیری ھ)]) 
بک)ین. نوWبوون)وەی بیروبۆچوونی خودایی زۆر گرنگ)  ڕەفتارو ن)رWنی، ئ)وا ناتوانین ل)گ)ڵ ڕۆحدا 

 ژیان#کی س)رک)وتووی م)سیحی.بۆ ھ)بوونی 

ی دەک)ین ل)بارەی شت#ک ئ)گ)ر ھاتوو ن)مانزانی ک) ئ)و شت) ت)مب)]جاری وا ھ)ی) ئ#م)ی مرۆڤ 
چ)ندە گرنگ) بای)خی پ#بدرWت. ب)}م ئ)گ)ر ئ)و کات پشتگوWی بخ)ین ک) بای)خیمان بۆ دەرک)وت، 

 ئ)وا دەب#ت) ھۆی درستبوونی ک#ش)، پاشان دەک)وین) ھ)وڵ.  
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دۆالری ل#دەرھ#نراوە، ئ)وا  ٨٥٠نموون)، ل) بانک)وە ت)ل)فۆن دەکرWت و دە]#ن ک) حیساب)ک)ت  بۆ
دەستب)جn ب)دوای ک#ش)ک)دا دەگ)ڕWیت. ل)و کات)دا بۆت دەردەک)وWت ک) کاتت ن)بووە حیسابی 

سپارە بک)یت)وە، ک) بینیت وابووە دەستب)جn ل)گ)ڵ حیسابی سپاردەک)ت خ#را دەڕۆیت بۆ بانک. 
 نجا ھیچ ک#ش)ی)کی دیک)ت ناب#ت. ئی

نوWبوون)وەی م#شک) ب) ھ)مان ش#وەی ئ)و نموون)ی) س)یری ح)زدەک)م ک) تۆ بۆ ئ)م حا])ت)ی 
 بک)یت. 

ل)وان)ی) ژیانت زۆر شپرز ب#ت ب)ھۆی ھ)بوونی چ)ندین ساڵ بیروھزری ھ)])وە ئ)گ)ر وای) ئ)وا 
ڕWکوپ#ک ناب#ت تا ئ)و کات)ی م#شکت گرنگ) بۆت ک) ڕوب)ڕوی ئ)و ڕاستیی) ببیت)وە ک) ژیانت 

ڕWکوپ#ک ن)ب#ت. دەب#ت وەک پ#ویستیی)کی زۆر گرنگ س)یری ئ)م بارودۆخ) بک)ین. چ)ک)کانی 
وش) و ستایش ب)کاربھ#ن) و پ#داگر ب) ل)س)ر ڕووخاندنی ئ)و ق)}یان)ی ک) ش)یتان ل)ناو م#شکتدا 

 بنیاتی ناون. 

 ل)ڕWگ)ی ڕۆح)وە

 ) ٦؛ ٤." (زەک)ریا ڕۆحی من ]كو بهتوانا، به به ھ#ز و نه به رمووWت، نهفهدهزدانی سوپاساالر یه"

یارم)تیدەرەکان بۆ ئازادی بریتیی) ل)وەی ک) زۆر داوای یارم)تی ل) خودا ی)ک#ک ل) باشترین 

 بک)یت. 

ت، ی)ک#ک ل) چ)ک)کانت نوWژکردن). ب=یاردان ب) ت)نیا ناتوان#ت ب)س)ر بارودۆخ)کاندا س)رتبخا

پ#ویست) ب=یار بدەیت ب)}م ب=یاردان ل) ڕۆحی پیرۆزدا، ن)وەک ب) ھ)وڵ و کۆششی ج)ست)ی 

خۆت. ڕۆحی پیرۆز یارم)تیدەرت). داوای یارم)ی ل#بک). پ#شتی پ#بب)ست)، ب) ت)نیا ناتوانیت ئ)نجامی 

 بدەیت. 

 پ#ویستیی)کی زۆر گرنگ
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گرنگ بریتیی) ل) شت#ک ک) زۆر گرنگ)،  بۆ باوەڕدار دروست بیرکردن)وە زۆر گرنگ). پ#ویستی زۆر

ک)س#ک ب) ئاسانی ناتوان#ت ب) بn ئ)و شت) بژیت. وەکو ل#دانی دڵ یان پ)ستانی خوWن، ئ)مان) 

 ھ)ندWکن ل)و شتان)ی ک) بn ئ)وان ژیان بوونی نیی).

چ)ندین ساڵ ل)م)وپ#ش ی)زدان ئ)م ڕاستیی)ی نیشاندام ب)ھۆی ھاوڕWی)تی تایب)تی ل)گ)ڵ ئ)و ل) 

وWژ و وش)کانیدا. کات#کی زۆر ناخۆشم ھ)بوو کات#ک ک) خ)ریک بووم ف#ر دەبووم ئ)و شتان) ن

، تا ئ)و کات)ی نیشانیدام ک) ئ)وان) پ#ویستیی)کی زۆر گرنگن ھ)روەک چۆن ژیانی ئ)نجام بدەم

ج)ست)م واب)ست)ی) ب) پ#ویستی ھ#ما گرنگ)کانم، ب)ھ)مان ش#وەش ژیانی ڕۆحیم ب)دە ب) کاتی 

ام و گونجاو ل)گ)ڵ ی)زدان. ھ)رک) زانیم پ)یوەندی ل)گ)ڵ ی)زداندا زۆر گرنگ) ئ)وا ل) ژیانمدا ب)ردەو

 پ#شترWتیم پ#ب)خشی.

ب)ھ)مان ش#وە، ھ)ر ک) زانیم ک) بیروبۆچوونی دروست زۆر گرنگ) بۆ ژیان#کی س)رک)وتوو، زۆر 

ھ)]بژاردنیان ب)  ووم ل)س)ر ب)کارھ#نانی بیروبۆچوون)کانم ب) ش#وەی)کی دروست وسوورتر ب

 وریایی)وە. 

 ب)و جۆرەی ک) بیردەک)یت)وە

ر دار خراپ گهب#ت، ئهمی باش دهرھهر دار باش ب#ت، بهگه. ئهوهناسرWتهی دهكهمهرھهبه دار به"

 )٣٣: ١٢." (م)تا ب#تمی خراپ دهرھهب#ت، به

کت#بی پیرۆز دە]#ت ک) دار ب) ب)رھ)م)ک)یدا دەناسرWت)وە، ھ)مان شت ل) ژیانماندا ڕاست)، 

بیروھزرەکان میوە دەگرن. ب) باشی بیر بک)وە، میوەی ژیانت باش دەب#ت، ب) خراپی بیر بک)وە 

میوەی ژیانت خراپ دەب#ت. ل)ڕاستیدا دەتوانی س)یری ڕەفتاری ک)س#ک بک)یت و پ)ی ب)وە 

چ جۆرە بیرکردن)وەی)ک ل) ژیانیدا زا]). ک)س#کی شیرین و ب)سۆز بیروھزری بب)یت ک) 

تۆ])کردن)وە و تووڕەیی نیی). ب)ھ)مان ش#وە ک)س#کی ت)واو خراپ، بیروھزری خۆش)ویستی نیی). 

)ت بیر ب#ت و ڕWگ)ی بدە ک) کاریگ)ری ل)س)ر ژیانت ھ)ب#ت چونک) ٧: ٢٣پ)ندەکانی سل#مان (
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])وە بیر دەک)یت)وە. ب)ردەوام دە]#م: "م#شک بۆ کوێ ب=وات مرۆڤ دوای تۆ ب)و جۆرەی، ک) ل) د

 دەک)وWت."
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 ب)شی س#ی)م

 واز م)ھ#ن)

ی كاتی خۆیدا دروWنه ین لهدهرنهبه ر ورهگهئه وین، چونكهكهكاری نهچاكه با له واتهكه"

 ) ٩: ٦ گ)التیا." (ینكهده

چۆن)، ھ)رگیز واز م)ھ#ن) و کۆڵ م)دە. دووبارە ئ)و ناوچ)ی) گرنگ نیی) بارودۆخی م#شک و ژیانت 

 2.54ئ)و کارە بک) و ( ب)دەست بھ#ن)وە ک) ش)یتان ل#تی دزیبوو. ئ)گ)ر پ#ویست) ئ)وا ھ)ر ئ#ستا

سم)ی ناوچ)ک)ت ب)دەستبھ#ن)وە. بۆ گ)یشتن ب) ئ)و ئامانج)ی ک) ئارەزووی دەک)یت پشت ب) 

 خۆت م)ب)ست).  ب)رەک)تی ی)زدان بب)ست) و پشت ب)

)دا پۆ]سی ن#ردراو ب)ڕوونی ھانمان دەدات ک) ب)ردەوام و ب)ردەوام بین! م)ب) ب) ٩: ٦ گ)التیال) (

کۆ]دەر و وازھ#ن)ر! م)ب) ب) خاوەنی ڕۆح) کۆن) کۆ]دەرەک). ی)زدان ب) دوای ئ)و ک)سان)دا دەگ)ڕWت 

 ک) تا کۆتایی ل)گ)]ی دەم#نن)وە. 

 تاقی بک)وە

ناو ئاگردا به .نكانیشدا، نوقومت ناكهناو ڕووبارهبه ]تدام،گه، من لهوهڕیتهئاودا بپهناو به "كه
 )٢: ٤٣ئیشایا ش ناتسووت#ن#ت." (ب=ۆیت، داغ نابیت، بx#سه

ھاتنت دەدەم ک) ھ)ر شت#ک ئ#ستا ل) ژیانتدا ڕوب)ڕوت دەب#ت)وە یان تووشی ک#ش)ت دەکات، تاقی 
 و واز م)ھ#ن) و کۆڵ م)دە! بک)وە و ئ)زموونی لn وەرگرە

ك پ#ی ئاسك كانم وهپ#یه ،ردگار ھ#زی منهروهزدانی پهیه) دە]#ت ک) "١٩: ٣(ھ)ب)کۆک 
 " .كانرزاییهر بهسه خش#ت بچمهبهكات، توانام پn دهل#ده

ی)زدان یارم)تیمان دەدات بۆ گ)ش)کردنی ڕۆحی ل)ڕWگ)ی بوونی ل)گ)ڵ ئ#م) بۆ ب)ھ#زکردن و 
 ام بوون ل) کات) س)خت)کاندا. ھاندانمان ب) م)ب)ستی ب)ردەوام و ب)ردەو

 وازھ#نان و کۆ]دان ئاسان)، تاقیکردن)وە پ#ویستی ب) باوەڕە. 
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 خۆت خاوەنی ھ)]بژاردنیت

تم فرهت و نهكهرهمن ژیان و مردن، به ت، كهشایه مهكهویتان لn دهم=ۆ ئاسمان و زهمن ئه"
 )١٩: ٣٠ن." (دواوتار كانتان بژیوهتا خۆتان و نهھه ]بژWرن، جا ژیان ھهداناوه متاندهربهله

ھ)موو ڕۆژWک ھ)زاران بیروھزرمان بۆ دWت. م#شک دەب#ت نوWبکرWت)وە بۆ ئ)وەی ب)دوای ڕۆح 
بک)وWت ن)وەک ج)ست). م#شکی ج)ست)یی و دنیاییمان ڕاھ#نانی زۆری کردووە بۆ ئ)وەی بتوان#ت 

یش بکات ک) ب) د]نیایی)وە پ#ویست ب) ھیچ ماندووبون#ک ناکات ک) بیر ل) شتی خراپ ب) ئازادی ئ
 بک)ین)وە. 

ل) الی)کی ترەوە ئ#م) دەب#ت ب)تایب)تی بیری دروست ھ)]بژWرین. دوای ئ)وەی ل) کۆتاییدا 
)]بژاردنی ب=یارماندا ک) ببین) ھاوبیری ی)زدان، ک)وات) پ#ویستمان ب) ھ)]بژاردن و ب)ردەوام بوون) ل) ھ

 بیر و ھزری دروست. 

کات#ک ک) ھ)ستمان کرد ج)نگی م#شک زۆر س)خت) و ناتوانین بیک)ین، ئ)وکات دەب#ت بتوانین 
ئ)و جۆرە بیروبۆچوون) ل)ناو بب)ین و دەب#ت وا بیربک)ین)وە ک) دەتوانین ئ)و ج)نگ) ئ)نجام بدەین. 

)و ج)نگ) دەب)ین)وە ب)]کو دەب#ت ب=یاریش ن)ک ت)نیا دەب#ت ئ)و بیروبۆچوونان) ھ)]بژWرین ک) ئ#م) ئ
بدەین ک) وازناھ#نین. ئ#م) ب) ترساندن و گومانکردن بۆمباران دەکرWین، پ#ویست) ب)رگری بک)یت 

و بx#یت: "من ھ)رگیز وازناھ#نم و کۆڵ نادەم، ی)زدان ل) پشتم)، ئ)و خۆشی دەوWم و یارم)تیم 
 دەدات!"

)دا ١٩: ٣٠(دواوتار من و تۆ ب=یاری زۆرمان ھ)ی) ک) ب) درWژایی ژیانمان دەب#ت بیدەین. ل) 

ل)ب)ردەم داناون و ھانیان دەدات ک) ژیان ھ)]بژWرن. ی)زدان ب) گ)ل)ک)ی دە]#ت ک) ژیان و مردنم 

زی ی حهوهئه ،ست زمانهده مردن و ژیان به ) دە]#ت: "٢١: ١٨ھ)روەھا ل) (پ)ندەکانی سل#مان 

 " .خواتی دهكهروبوومهل#ی ب#ت به

بیروھزرەکانمان دەبن) وش)کانمان. ھ)ربۆی) زۆر گرنگ) ک) بیروھزری ژیان دروستک)ر ھ)]بژWرین. 

 کات#ک وامان کرد ئ)وا وش) دروست)کان ب)دوایدا دWن. 

 ھ#ن)وازم)
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)وەت بیر ب#ت دووبارە کات#ک ش)ڕەک) ب#کۆتا دیارە و پ#توای) ناتوانیت ب)س)ریدا س)رک)ویت، ئ

ب)رنام)ڕWژی م#شک) دنیایی و ج)ست)ییت دەک)یت)وە دەیک)ت ب) م#شک#ک ک) ھاوبیری ی)زدان 

 ب#ت. 

 م)حا])؟ ن)خ#ر.

n[(زەحم)ت)؟ ب 

ب)}م ت)نیا بیربک)وە، ی)زدان ل) تیم)ک)ی تۆی). من ل)و باوەڕەدام ک) ئ)و باشترین "ب)رنام)دان)ری 

)وە. م#شکت وەکو کۆمپیوت)رWک) ک) ت)م)ن#کی زۆر خۆڵ و خاشاکی کۆمپیوت)رە" ک) نزیک) ل#مان

ت#دا ب)رنام)ڕWژی کراوە. ھ)ر ھیچ ن)ب#ت ی)زدان کارت ل)س)ر دەکات ئ)گ)ر ب#تو بانگھ#شتی 

بک)یت بۆ ئ)وەی دەست ب)س)ر بیروھزرتدا بگرWت. ئ)و دووبارە ب)رنام)ڕWژی م#شکت دەکات. 

 و وازم)ھ#ن) و کۆڵ م)دە! ب)ردەوام ب) ل) ھاوکاریکردنی ی)زدان

ی ب) کات)، ھ)روەھا ئاسانیش ناب#ت؛ ب)ڕWگ)ی دروستدا دەڕۆیت ب#گومان ئ)م ب)رنام)ڕWژیی) پ#ویست

ئ)گ)ر ش#وەی بیرکردن)وەی ی)زدانت ھ)]بژارد. کاتی خۆت س)رفی ئ)نجامدانی شت#ک دەک)یت، 

 ل)وان)ی) باش ب#ت ل)گ)ڵ ب)رەوپ#شچوونت و بۆ ھ)تاھ)تای) ب)م ش#وە شپرز و ناڕWک ن)ب#ت. 

 دەست ڕووت وەرگ#=ە و دەس)}ت بگرە

 دانیشتوون،  م ك#وهله كی زۆرهیه! ماوهسهرمووین: ئیتر بهحۆرWڤ پ#ی فه زدانی خودامان لههی"

رودراوس#كانی كان و دهمورییهكانی ئهشاخاوییه ن و ب=ۆن بۆ ناوچهربگ#=ن و كۆچ بكهڕووتان وه

تا نعان و لوبنان ھهكی كهریای خاناری دهب و كهقهخۆرئاوا و نه!كانیراڤا و چیا و زوورگهعه له

ست ناوی و ده پ#ش داناون، ب=ۆنهم لهكهوا خاكهئه!ب=وانن. ڕووباری فورات ، واتهورهڕووباری گه

زدان سوWندی بۆ ئیبراھیم و ئیسحاق و یاقوبی باوباپیرانتان خوارد یه دا بگرن كهو خاكهر ئهسهبه

 ) ٨ -٦: ١" (دواوتار .یاندوای خۆكانیشیان لهوهبیانداتn و بۆ نه
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دا، مووسا بۆ ئیسراییل)کانی ڕوون کردەوە ک) ت)نیا گ)شت#کی یازدە ڕۆژی ٢: ١ل) ڕاسپاردەکان 

دەخای)ن#ت تا سنووری ک)نعان (زەوی ب)]#نپ#دراو). ب)}م چل سا]ی خایاند تاوەکو گ)یشتن) ئ)وێ. 

! سهئیتر بهرمووین: حۆرWڤ پ#ی فه دامان لهزدانی خویهوتن: "پاشان ل) ئای)تی ش)شدا مووسا پ#ی 

 ."دانیشتوون م ك#وهله كی زۆرهیهماوه

ئایا ب)ڕاستی پ#ویست) ل)س)ر ھ)مان ک#و نیشت)جn بوویت؟ ئایا گ)شت#کی یازدە ڕۆژیت ب) چل ساڵ 

چ ب=یوە؟ ل) ژیانی خودی خۆمدا، ل) کۆتاییدا ھ)ر دەبوا ل) خ)و ھ)ستم و بۆم دەرک)وت ک) ب) ھی

شوWن#ک ناگ)م. من م)سیحیی)ک بووم ب) بn س)رک)وتن. وەکو مری)م و ی)حیا، زۆر کرداری ھ)]) 

و ق)}ی دەروونیم ھ)بوو ک) بۆ ماوەی چ)ندین ساڵ ب) م#شکمدا بنیات نرابوون، ش)یتان درۆی 

 ل)گ)ڵ دەکردم و منیش باوەڕم پ#ی دەکرد، ھ)ربۆی) ل) ف#لکردندا ژیانم ب)س)ر دەبرد. 

پ#ی پ#ویست ل)س)ر ھ)مان ک#و نیشت)جn بووم، چل سا]م ب)س)ربرد ل) دروست کردنی ئ)و منیش ب)

 شت)ی ئ)گ)ر ب#تو ڕاستی ی)زدان بزانیبا ئ)وا س)ف)رWکی زۆر ک)متری دەخایاند. 

ی زەینیی)تکردم)وە ک) ئیسراییلی)کان ل) چۆ])وانی مان)وە چونک) ئ)وان "ڕوونی)زدان بۆی 

]) بۆچوون#کی دیاریکراو ک) وای ل#کردبوون ب) کۆیل)یی بم#نن)وە). ل) چۆ])وانییان ھ)بوو" (کۆم)

ب)شی داھاتوودا ب)درWژی باسی ئ)م باب)ت) دەک)ین، ب)}م ئ#ستا ڕWگ)م بدە ک) ھانت بدەم بۆ 

ر دەبیت بیروھزرەکانت ب) )یت)وە و ف#بکئ)وەی ب=یارWکی ت)واو بدەیت تاکو م#شکت نوێ 

ت ب)و ش#وەی) بنیات بنn ک) واز ناھ#ن#ت و کۆڵ نادات تا ئ)و وریایی)وە ھ)]دەبژWریت. م#شک

 کات)ی دەگ)یت ب) س)رک)وتن و مو]کی ڕاست)قین)ی خۆت ب) میرات وەردەگریت. 
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 ب)شی چوارەم

 ک)م ک)م

ناویان ر لهكسهكات، ناتوانن یهردهمتان دهدهربهله النهو گهئه مهكه مهزدانی خوداتان كه}م یهبه"

 )٢٢: ٧." (دواوتار زۆر ب#ت وهرهسهی ك#ویتان بهك دڕندهوهن نهببه

ک)م ک)م نوWبوون)وەی م#شکت ڕوودەدات، ک)وات) بn ئوم#د م)ب) ئ)گ)ر ب)رەوپ#شچوون)ک) ھ#واش 

 دیار بوو. 

ڕWک پ#ش ئ)وەی ب=ۆن) ناو زەوی ب)]#ن پ#دراوەوە، ی)زدان ب) گ)لی ئیسراییلی وت ک) ک)م ک)م 

 "دڕندەی ک#ویتان" ب)س)رەوە زۆر ب#ت. کانیان ل) ب)ردەمیان دەردەکات ن)وەک دوژمن)

باوەڕم وای) ک) خۆ ب)گ)ورە زانین و شانازی کردن "دڕندەی)"، ئ)م دڕندەی) ل)ناوماندەبات ئ)گ)ر ب#توو 

)کدا زۆر خ#را ئازادیی)کی زۆر ب)دەست ن)ھ#نین. ل)ڕاستیدا وا باشترە ک) ئازادی ل)م کات)دا ل) ناوچ)ی

ج#گیر بکرWت. ب)م جۆرە، زیاتر ئازادیی)ک)مان ب)رز دەنرخ#نین، بۆمان دەردەک)وWت ک) ئ)م ئازادیی) 

دیاریی)ک) ل)الی)ن ی)زدان)وە پ#مان دراوە، شت#ک نیی) ئ#م) خۆمان بتوانین ب) ھ#ز و توانای خۆمان 

 ب)دەستی بھ#نین. 

 ئازار چ)شتن پ#ش ئازادی دەک)وWت

عیسای  ی لهكهتاییهتاھهھه ی بانگی كردوون بۆ شكۆیهوهت#ك، ئهنیعمهموو خودای ھه"

كات و ھ#زتان دهسپ#ن#ت و بهتانچهو ده واوكارتانهتۆزWك ئازارتان چ#ژت، خۆی ته سیحدا، كهمه

 )١٠: ٥." (ی)ک)م پ)ترۆس ن#تتان دادهبناغه

) ب)رگ)ی جۆرWک ل) ئازارچ)شتنمان گرتووە بۆچی پ#ویست) "تۆزWک" ئازار بچ#ژین؟ باوەڕم وای) ئ#م

ھ)ر ل)و کات)وەی ک) بۆمان دەرک)وتووە ک#ش)مان ھ)ی) تا ئ)و کات)ی ک) عیسا ڕزگاری کردووین، 

ب)}م ت)نان)ت زیاتر خۆشحاڵ دەبین کات#ک ک) ڕزگاریمان بۆ ھات. کات#ک بۆ ئ)نجامدانی کارWک 

ەدۆڕWین و ناتوانین ئ)نجامی بدەین. پاشان ھ)وڵ دەدەین ت)نیا پشت ب) خۆمان بب)ستین ئ)وا د
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بۆمان دەردەک)وWت ک) دەب#ت چاوەڕWی ی)زدان بک)ین، د]مان پ=دەب#ت ل) ستایش و 

سوپاسگوزاری ک) عیسا ل) مردن ھ)ستای)وە و ئ)و شت)ی ئ)نجام دا ک) ئ#م) خۆمان ن)ماندەتوانی 

 ئ)نجامی بدەین.

 نا بۆ س)رزەنشت کردن

 )١: ٨." (ڕۆما ژینسیحدا دهڵ عیسای مهگهله كه نییه وانهركردن بۆ ئهئ#ستا تاوانبا!واتهكه

، ل)کاتی بوونی ک#ش) و ڕۆژانی خراپدا دەست م)ک) ب) لۆم)کردن. دووبارە ھ)ست)وە، تۆزەک) بت)ک#ن)

دیسان دەستپ#بک)وە. کات#ک منداڵ فیری ڕWگ) ڕۆیشتن دەب#ت چ)ندین جار ب)ردەب#ت)وە پ#ش 

ئ)وەی چ#ژ ل) ڕWگ)ڕۆیشتن وەربگرWت. ھ)رچ)ندە ی)ک#ک ل)و ب)ھران)ی ک) ل) مندا]دای) ئ)و 

 ڕاستی)ی) ک) ل)گ)ڵ ئ)وەی ک) ب)ردەب#ت)وە ب)}م ھ)میش) ھ)]دەست#ت)وە و دووبارە ھ)و]دەدات)وە. 

)یتان ھ)و]ی ت)واوی خۆی دەدات بۆ ئ)وەی ل) چوارچ#وەی نوWکردن)وەی م#شکتدا بتوەست#ن#ت. ش

ئ)و باش دەزان#ت ک) دەست کرد ب) ھ)]بژاردنی بیروھزری دروست و ڕەتکردن)وەی بیروھزری 

ھ)]) ئ)وا کۆنترۆ]کردنت ل)الی)ن ئ)وەوە کۆتایی پ#دWت. ئ)و ھ)وڵ دەدات ل) ڕWگ)ی لۆم) و 

 ب#ھیوایی)وە بتوەست#ن#ت.   س)رزەنشت و

) دە]#ت ک) ب)بیر خۆت و ١: ٨کات#ک لۆم) و س)رزەنشت ھات، "چ)کی وش)" ب)کارب#ن). (ڕۆما 

ش)یتان ب#ن)وە ک) تۆ شوWن ج)ست)ت ناک)ویت ب)]کو شوWن ویستی ڕۆح دەک)ویت. شوWنک)وتنی 

 ج)ست) پشت ب) خۆت دەب)ست#ت، شوWنک)وتنی ڕۆح پشت ب) ی)زدان دەب)ست#ت. 

کات#ک ک) دۆڕایت و ب#گومان ھ)ر دەدۆڕWیت، ئ)وە ب)و مانای) نای)ت ک) تۆ ک)س#کی دۆڕاویت 

ب)]کو وات) تۆ ھ)موو شت)کان ب) باشی ئ)نجام ن)داوە. ئ#م) ھ)موومان دەب#ت دان ب)و ڕاستی)دا 

کانتدا بن#ین ک) س)رەڕای ب)ھ#زیمان، خا]ی الوازیشمان ھ)ی). ت)نیا ڕWگ) ب) م)سیح بدە ل) الوازیی)

 و ل) ڕۆژە الوازەکانتدا بب#ت ب) ھ#ز و توانات. 
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دووبارەی دەک)م)وە: تاوانبارکردن وەرم)گرە. س)رک)وتنی ت)واوت دەگات، ب)}م پ#ویستی ب) کات)، 

 چونک) ک)م ک)م دWت. 

 ب#ھیوا م)ب)

ر ھه چونكه ب#ت،خودا ھه ئوم#دت به رWشانیت؟ناخمدا په بۆ له مباریت؟ی گیانی من بۆچی خهئه
 )٥: ٤٢" (زەبووری .خودامه ر وو ڕزگاركهئه م،كهو دهستایشی ئه

ب#ھیوابوون ھیوا ل)ناو دەبات،ک)وات) ڕوون) ک) ش)یتان ھ)میش) ھ)وڵ دەدات ب#ھیوا و نائۆم#دمان 
بکات. ب) ب#ھیوا ئ#م) دەوەستین و وازدWنین، ئ)م)ش ئ)وەی) ک) ش)یتان دەی)وWت بیک)ین. کت#بی 

ز ب)ردەوم دووپاتی دەکات)وە ک) ن)ترسین و نائوم#د ن)بین. ی)زدان دەزان#ت ک) ئ#م) ناگ)ین ب) پیرۆ
س)رک)وتن ئ)گ)ر ب#تو ب#ھیوا بین، بۆی) ھ)میش) ھانمان دەدات ب)وەی ک) دەستمان کرد ب) 

ھیوا پ=ۆژەی)ک ب) خۆمان  بx#ین: "ب#ھیوا و بائوم#د م)ب)." ی)زدان دەی)وWت ک) ھیوامان ھ)ب#ت و ب#
 ن)بین. 

کات#ک تاوانبارکردن و ب#ھیوایی دەیان)وWت ل)ناکاو ھ#رشت بۆ بک)ن ئ)وا بیروھزری ژیانت 
 بپشکن). چ جۆرە بیروھزرWکت ھ)بووە؟ ئایا ب)م ش#وەی) بووە؟ 

"من ناتوانم ئ)نجامی بدەم، زۆر گران). من ھ)میش) دەدۆڕWم، ھ)میش) ھ)روا بووە، ھیچ شت#ک 
)]کی دیک) کات#ک ویستوویان) م#شکیان نوێ بک)ن)وە ئ)وەندە ک#ش)یان ناگۆڕWت، د]نیام ک) خ

تووش ن)بووە. منیش ب)ھ)مان ش#وە وازدWنم. ماندوو بووم ل) ھ)و]دان. من نوWژ دەک)م ب)}م 
وادیارە ی)زدان گوWی ل#م نیی). ل)وان)ی) ی)زدان وە}می نوWژەکانم ن)دات)وە چونک) ب#ھیوا بووە ل) 

 ارەکانم." ھ)]سوک)وت و ڕەفت

ئ)گ)ر ئ)م نموون)ی) ش#وازی بیروھزری تۆ دەردەخات ئ)وا ھیچ س)یر نیی) ک) ب#ھیوا بوویت و 
ھاتویت) ژWر باری تاوانبارکردن)وە. بیرت ب#ت، تۆ دەبیت ب)وەی بیری لn دەک)یت)وە. ب) ب#ھیوایی 

. ش#وازی نبارکردن)وەبیر بک)وە، ب#ھیوا دەبیت. ب) تاوانباری بیربک)وە ئ)وا دWیت) ژWر باری تاوا
بیرکردن)وەت بگۆڕە و خۆت ئازاد بک)، ل)ج#گ)ی ئ)وەی ن)رWنی بیربک)یت)وە بۆم ش#وەی)ی خوارەوە 

 بیر بک)وە: 
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"ڕاست) ک) شت)کان ھ)ندWک ل)س)رخۆ دەڕۆن، ب)}م سوپاس بۆ ی)زدان من ھ)ندێ ب)رەوپ#شچوونم 
ت)م ک) ب)رەو ئازادیم دەبات. دوWنn ب)خۆوە دیوە. د]نیام و خۆشحا]م ک) ل) س)ر ئ)و ڕWگ) ڕاس

ڕۆژWکی ناخۆشم ھ)بوو. ب) درWژایی ڕۆژ بیرکردن)وەی ھ)])م ھ)]بژارد. ئ)ی باوک، بمب)خش)، 
یارم)تیم بدە ک) 'ب)ردەوام و ب)ردەوام بم.' تووشی ھ)])ی)ک بووم ب)}م ئ)وە ت)نیا ی)ک ھ)]) بوو، 

). ی)زدان تۆ منت خۆش دەوWت، ھ)موو پ#ویست ناکات دووبارەی بک)م)وە. ئ)م) ڕۆژWکی نوWی
ب)یانیی)ک ب)زەیی)ک)ت نوWی). ب#ھیوایی و نائوم#دی ڕەتدەک)م)وە. ئ)ی باوک، کت#بی پیرۆز دە]#ت 

ک) تۆ تاوانبارم ناک)یت. تۆ عیسات نارد بۆ ئ)وەی بۆ من بمرWت. من دەبم، ئ)م=ۆ ڕۆژWکی گ)ورە 
 ت ھ)]بژWرم."دەب#ت. ئ)م=ۆ یارم)تیم بدە ک) بیرکردن)وەی دروس

د]نیام ک) تۆ ب) زوویی دەتوانیت ھ)ست ب) س)رک)وتن بک)یت ل) جۆری خۆشحالی و ئ)رWنی و 
 ھابیری ی)زدان. 

ئ#م) ح)زمان ل) ھ)موو شت#کی خ#رای)ک، ئ#م) ل) ناخماندا میوەی دان ب) خۆگرتنمان ھ)ی)، ب)}م 
بۆ دەرەوە کاری ل)س)ر کراوە. ھ)ندێ کات ی)زدان خۆی دوادەخات ل) ھ#نانی ڕزگاری ت)وەی 

ئ#م). ئ)و ماوەی س)ختی چاوەڕوانکردنی ب)کارھ#ناوە بۆ ب)ھ#زکردنی باوەڕمان و ڕWگ) ب) 
بک). زەمانب)ندی  ٤: ١رتن دەدات ک) ب) باشترین ش#وە کاری خۆی بکات (س)یری یاقوب ئارامگ

 خودا ب#خ)وش)، ھ)رگیز دواناک)وWت. 

ئ)م) بیروھزرWکی تری باش بۆ بیرکردن)وە ل#ی: "باوەڕم ب) ی)زدان ھ)ی). گرنگ نیی) ک) ھ)ستم 
. ی)زدان دەستی کردووە ب) کاری چۆن) یان ل) چ بارودۆخ#کدام، باوەڕم وای) ک) ل) مندا کاردەکات

 بک))." ١٣: ٢باش ل) مندا و ت)واویان دەکات (س)یری فیلیپی 

ل)م ش#وەی)دا دەتوانی ب)کاریگ)ری چ)کی وش)ک)ت ب)کارب#نیت بۆ ل)ناوبردنی ق)}کان. پ#شنیارت 
بۆ دەک)م ک) ن)ک ت)نیا ب) باشی بیر بک)وە ب)]کو ل)گ)ڵ زیاتر ڕۆیشتنت ب)دەنگی ب)رز وەک 

 .nxدانپ#دانانت بیان 

ک)م ک)م، ب#ھیوا م)ب)، ئ)گ)ر ھ)])ی)کت کرد ئ)وا ھ)ست ب) بیرت ب#ت ک) ی)زدان ڕزگارت دەکات، 
 تاوانباربوون م)ک). 

 ل)گ)ڵ خۆت ھ#من ب)!



!38!

 ب)شی پ#نج)م

 ئ)رWنی ب)
 )١٣: ٨." (م)تا ڕت ھ#نا، بۆت بب#تك باوهروه"ب=ۆ! با ھه

بیرە ئ)رWنیی)کان ژیانی ئ)رWنی ب)رھ)م دWنن. بیرە ن)رWنیی)کان ژیانی ن)رWنی ب)رھ)م دWنن. 

بیروھزرە ئ)رWنیی)کان ھ)میش) پ=ن ل) ھیوا و باوەڕ. بیروھزرە ن)رWنیی)کان ھ)میش) پ=ن ل) ترس و 

 گومان. 

زۆر ب#ئوم#د  ھ)ندێ ک)س ل) ھیوا خواستن دەترسن چونک) ل) ژیانیاندا ئازاریان زۆر چ)شتووە.

بوون، پ#یانوای) ناتوانن ڕوب)ڕوی ئازارWکی دیک) ببن)وە. ھ)ربۆی) ھیواناخوازن ن)ک دووبارە ب#ھیوا 

 ببن. 

ئ)م خۆ ب)دوورگرتن) ل) ھیواخواستن جۆرWک) ل) ب)رگریکردن دژی ئازار چ)شتن. ب#ھیوابوون 

ڕەتدەک)ن)وە یان ھ)رگیز ب)ئازارە! ک)وات) ن)وەکو دیسان ئازار بچ#ژن، زۆر ک)س ھیواخواستن 

ە ش#وازی ژیانی ن)رWنی بنیات ڕەفتارباوەڕناک)ن شت#کی باش ل) ژیانیانیاندا ڕووبدات. ئ)م جۆرە 

: ٢٣دەن#ت. ھ)موو شت#ک دەب#ت ب) ن)رWنی چونک) بیروھزرەکان ن)رWنین. (پ)ندەکانی سل#مان 

 ."ناخ)وە چۆن ھ)ست بكات، ھ)ر وای) )چونك) ل )ت ل)بیرب#ت: "٧

دین ساڵ ل)م)وپ#ش ل) ڕادەب)ردەر ن)رWنی بووم. ھ)میش) دە]#م ک) ئ)گ)ر دوو جار ب) ئ)رWنی چ)ن

بیربک)م)وە ئ)وا م#شکم دەوەست#ت. ھ)موو ف)لس)ف)ک)م ئ)م) بوو: "ئ)گ)ر چاوەڕWی ڕوودانی ھیچ 

 شت#کی باش ناک)یت، ئ)و ل)کاتی ڕوون)دانیدا ب#ھیوا و نائوم#د نابیت."

ل) ژیانمدا ل)ڕادەب)دەر ڕوب)ڕوی ئائوم#دبوون بوم)ت)وە، زۆر شتی ڕوخ#ن)رم ب)س)رھاتووە، ک) دەترسام 

ل)وەی باوەڕبک)م ک) ل)وان)ی) شت#کی باش ڕووبدات. ب)ش#وەی)کی زۆر ن)رWنیان) ل) ھ)موو شت#کم 

بۆی) ژیانیشم دەڕوانی. ل)ب)رئ)وەی بیروھزرەکانم ھ)مووی ئ)رWنی بوون قس)کانیشم ن)رWنی بوون؛ 

 ن)رWنی بوو. 
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کات#ک ک) ب)ڕاستی دەستمکرد ب) خوWندنی وش)ی ی)زدان و باوەڕھ#نان ب) ی)زدان ک) ڕزگارم 

 دەکات، ی)ک#ک ل)و شت) س)رەتاییان)ی ک) دەرکم پ#کرد ئ)وە بوو ک) ن)رWنی)تی بوونی ن)م#ن#ت. 

) باوەڕمان پ#ی)تی، کینگ )دا عیسا پ#مان دە]#ت ئ)وەمان بۆ ئ)نجام دەدرWت ک١٣: ٨ل) (م)تا 

ج)یمس ڤیرژن دە]#ت: "با ب)پ#ی باوەڕت بۆت ئ)نجام بدرWت.". ھ)موو ئ)و شتان)ی باوەڕم پ#ی 

 بوو ن)رWنی بوون، ب)ش#وەی)کی سروشتی زۆر شتی ن)رWنیم ب)س)رھات. 

#ی. ئ)م) ب)و واتای) نای)ت ک) من و تۆ دەتوانین ھ)موو شت#ک ب)دەست ب#نین ب)ت)نیا بیرکردن)وە ل

ی)زدان بۆ ھ)ری)ک ل) ئ#م) پالن#کی ت)واوی ھ)ی)، ئ#م) ناتوانین ب) بیروھزرەکانمان ی)زدان 

کۆنترۆڵ بک)ین، ب)}م پ#ویست) ئ#م) بیرکردن)وە و ب)پ#ی ویست و ئارەزووی ئ)و ب#ت. ئ)گ)ر تۆ 

ی)زدان ویستی ی)زدان نازان#ت، ھ)ر ھیچ ن)ب#ت ل)م کات)دا بیر بک)وە و بnx: "ڕاست) من پالنی 

 نازانم، ب)}م دەزانم خۆشی دەوWم، ھ)موو کارەکانی ی)زدان باش)، من ب)رەک)تدار و پیرۆز دەبم."

 ل) ژیانتدا ب) ئ)رWنی بیر بک)وە.

ڕاھ#نان بک) ئ)رWنی بیت ل)کاتی س)رھ)]دانی ھ)ر حا])ت#کدا، ت)نان)ت ھ)ر شت#ک ل) ژیانتدا 

)وا پ#شبینی ئ)وە بک) ل) ی)زدان تۆ بگۆڕWت ب) باش ڕووبدات ئ)گ)ر ل)م کات)دا زۆر باشیش ن)بیت، ئ

 ھ)روەک چۆن ل) وش)کانیدا ب)]#نی داوە. 

 ھ)موو شت#ک بۆ باش) ئیشدەکات

ویان ی ئهوانهی ئهكات بۆ چاكهكان خودا كار دهموو شتهھه لهزانین ده #مهئ"

 )٢٨: ٨(ڕۆما ." و بانگكراونستی ئهبهی مهگوWرهی بهوانهئه!وWت،خۆشده

ئ)م ئای)ت) نا]#ت ھ)موو شت#ک باش)، ب)}م دە]#ت ھ)موو شت#ک پ#ک)وە بۆ باش) کار دەکات. با 

بx#ین تۆ دەت)ووWت ب=ۆیت بۆ شت ک=ین، دەڕۆیت) ناو ئۆتۆمب#ل)ک)ت ب)}م ئیش ناکات، ب) دوو 

) ھ)ر شت#ک ش#وە دەتوانیت ل)م حا])ت) ب=وانیت. "دەمزانی! ھ)رگیز باش ناب#ت، دەست دەدەم

خراپ دەب#ت. ھ)ر دەمزانی ئ)م شت ک=ین)م س)رناگرWت، پالن)کانم ھ)میش) ئ)وھان." یان 
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دەتوانی بn#x: "ڕاست) من دەمویست ب=ۆم بۆ شت ک=ین ب)}م وا دیارە ئ#ستا ناتوانم ب=ۆم، دواتر 

پالن)دا ب) باشی دەڕۆم کات#ک ئۆتۆمب#ل)ک) چاکبۆوە. ل) ھ)مان کاتدا باوەڕم وای) ک) گۆرانکاری ل)م 

ل) بۆم دەشک#ت)وە. پ#دەچیت ھ)ندWک ھۆکار ھ)بن ک) وادەکات ل)ماڵ بم#نم)وە. بۆی) دەڕۆم و 

  ما])وە چیژ ل) کات)کانم وەردەگرم."

)دا پۆ]سی ن#ردراو پ#مان دە]#ت ک) ب) پ)رۆش)وە بین بۆ خۆگونجاندن ل)گ)ڵ ١٦: ١٢ل) (ڕۆما 

ەب#ت ف#ربین ببین ب)و ک)س)ی ک) پالن بۆ شت)کان خ)]ک و شت)کاندا. بیرۆک)ک) ئ)وەی) ک) د

 دادەن#ت ب)}م ل)کاتی س)رن)گرتینیدا ن)ڕوخ#ت.

ل)م دواییان)دا دەرف)ت#کی زۆر باشم بۆ ڕەخسا ک) ڕاھ#نان ل)س)ر ئ)م ف#رکردن) بک)م. من و دیڤ ل) 

رد و دەریاچ)ی (ورس)ی فلۆریدا بووین. سn ڕۆژ ل)وێ خزم)تمان کرد، پاشان خۆمان ئامادەک

ڕۆیشتین بۆ ف=ۆک)خان) تاکو بگ)ڕWین)وە ما])وە. پالنم دانا ک) کابۆ و بلوز ل)ب)ربک)م و پ#�وی 

 فالتیش ل)پ#بک)م بۆ ئ)وەی ل)کاتی گ)ڕان)وەماندا ناڕەح)ت ن)بم. 

دەستم کرد ب) خۆگۆڕین، ن)متوانی کابۆک)م بدۆزم)وە. ھ)موو شوWن#ک گ)ڕاین. ل) کۆتاییدا ل) 

)کم)ج)ک) کابۆک)مان دیت)وە. ل) ح)الق)ک) ب)رببوەوە. ب) ت)واوی لۆچ ببوو. ب)شی خوارەوەی چ

ئوتوی)کی بچوکمان پ#بوو، ھ)و]مدا لۆچیی)کان ئوتو بک)م، جل)ک)م ل)ب)رکرد، س)یرم کرد جوان نیی). 

 ت)نیا بژاردەی)ک بۆم مابوەوە ل)ب)رکردنی ت)نوورە و پ#�وی پاژن) ب)رز بوو. 

)ریک بوو ل)و بارودۆخ) ب#زار دەبووم. دەبینیت، کات#ک ک) ن)گ)یشتین ھ)ستم کرد ک) ک)م ک)م خ

ب)وەی ک) دەمان)وWت، ھ)ست)کانمان دەجو]#ن و ھ)و]دەدەن وامان ل#بک)ن ب)زەییمان ب) خۆماندا 

 ی ن)رWنی ئ)نجام بدەین.  ڕەفتارب#ت)وە و 

چونک) شت)کان ب)و  ک) من دەمتوانی شت#کی دیک) بک)م. دەمتوانی ب#زابمی)کس)ر بۆم دەرک)وت 

جۆرە ب)ڕWوە ن)چوون ک) من دەمویست یان دەمتوانی خۆم بگونج#نم ل)گ)ڵ بارودۆخ)ک)دا ب)ردەوام 

 بم، چ#ژ ل) گ)شتی گ)ڕان)وە بۆ ما])وە وەربگرم. 
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ت)نان)ت ک)س#کیش ک) ب)ڕاستی ئ)رWنی ب#ت ھ)میش) ھ)موو شت#کی ب)و جۆرە بۆ ناچ#ت) س)ر ک) 

دەی)وWت. ب)}م ک)سی ئ)رWنی دەتوان#ت ب)ردەوام ب#ت و ب=یار بدات چ#ژی خۆی وەربگرWت ب) 

 بn گرنگیدان ب) بارودۆخ)ک). ک)سی ن)رWنی چ#ژ ل) ھیچ شت#ک وەرناگرWت. 

کی ن)رWنیدا بیت. ئ)و ھ)ورWکی ت)ماوی ب)س)ر ھ)موو پ=ۆژەی)کدا ھیچ خۆش نیی) ل)گ)ڵ ک)س#

دWن#ت. شت)کان بۆی "س)ختن." گل)یی ک)رە، بۆ])بۆ]ک)رە، ھ)]) دۆزەرەوەی). ب)بn ل)ب)رچاوگرتنی 

ئ)و شت) باشان)ی ک) ڕوودەدەن وا پ#دەچ#ت ھ)میش) گرنگی ب)و شت) دەدات ک) دەب#ت) ھۆی 

 دروست بوونی ک#ش)ی شاراوە.  

ل) ڕۆژانی ل)ڕادەب)دەر ن)رWنی بوونمدا، دەکرا ب=ۆم) ما]ی ک)س#ک ک) تازەیی بۆیاخ کراب#ت، 

ل)ج#گ)ی س)یرکردن و س)رنجدانی ئ)و چواردەورە س)رنج ڕاک#ش)، س)یری کونجی دیوارەک)م 

بکردبا ک) تۆزWکی ل#بوەوە یان س)یری پ)])ی س)ر پ)نج)رەک)م بکردبا. من زۆر خۆشحا]م ک) 

ی کردم بۆ ئ)وەی چ#ژ ل) شت) باش)کانی ژیانم وەربگرم! من ئازادم و باوەڕم وای) عیسا ڕزگار

 و ئوم#د ب) ی)زدان، شت) خراپ)کان دەتوانرWت ب) شتی باش بگۆڕدرWت. ل)ڕWگای باوەڕبوون 

ئ)گ)ر تۆ ک)س#کی ن)رWنیت، ھ)ست ب) تاوانباربوون م)ک). تاوانباربوون ن)رWنیی). من ئ)م شتان)تان 

سدەک)م بۆئ)وەی بزانن ک#ش)کانتان چی)، ل)گ)ڵ ن)رWنی بونتان دەست بک)ن ب) باوەڕبوون ل)گ)ڵ با

 ب) ی)زدان بۆ ڕزگاربوونتان، ن)وەک واتان ل#بک)م ک) دەربارەی گومان)ک)تان ن)رWنی بن.  

ڕWگ)ی ئازادی کات#ک دەست پ#دەکات کات#ک ڕوب)ڕوی ک#ش) ببین)وە ب)بn ھیچ بیانوWک. د]نیام 

ک)س#کی ن)رWنیت ئ)وا ھ)میش) ھۆکارWکی ھ)ی) و ھ)میش)ش دەب#ت. بیرت ب#ت، وەکو ئ)گ)ر تۆ 

 م)سیحیی)ک، ب)پ#ی کت#بی پیرۆز تۆ ئ#ستا ک)س#کی نوWیت. 

 ڕۆژWکی نوێ

 دیھ#نراوWكی نوێ، شتهبه ب#ت بهك بگرWت، دهسیحدا یهڵ مهگهس#ك لهر كهر ھهگهئه"

 )١٧: ٥." (دووەم کۆرنسۆس نوێ ونهتا بووهرچوون، ئهسهكان بهكۆنه
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وەکو "دروستکراوWکی نوێ" ناب#ت ڕWگ) بدەیت ئ)و شت) کۆنان)ی ک) ب)س)رت ھاتوون کاریگ)رییان 

ل)س)ر ژیانی نوWت ل)گ)ڵ م)سیحدا ھ)ب#ت. تۆ بوون)وەرWکی نوWیت ل)گ)ڵ ژیان#کی نوێ ل) 

 شتی باشت بۆ دWت) پ#ش.م)سیحدا. ب)پ#ی وش)کان ی)زدان دەتوانیت بیرت نوێ بک)یت)وە. 

 د]خۆشب)! ڕۆژWکی نوWی)!  

 کاری ڕۆحی پیرۆز

 

بۆتان  كهرهتیدهڕۆم، یارمهر نهگهئه ب=ۆم، چونكه بۆتان كه ]#م: باشتره}م ڕاستیتان پn دهبه"

ر سهله!كاتنشت دهرزهجیھان سهو دWت، كات#ك ئه .ن#رمر ب=ۆم بۆتانی دهگه}م ئهت. بهنایه

 )٨ -٧: ١٦." (یۆح)نا ر حوكمدانسهر ڕاستودروستی و لهسهگوناه و له

س)خت ترین ب)شی ڕزگاربوون ل) ن)رWنی بریتیی) ل) ڕوب)ڕون)وەی ڕاستی و وتنی: "من ک)س#کی 

، ب)}م باوەڕام وای) ک) خودا دەمگۆڕWت ھ)رک) ن)رWنیم، دەم)وWت بگۆڕWم. ناتوانم خۆم بگۆڕم

م ک) کاتی پ#ویست) و من ل)خۆم نائوم#د نابم. ی)زدان دەستی کرد ب) شتی باوەڕم پ#ی کرد. دەزان

باش ل) مندا، ئ)و زۆر باش توانای ھ)ی) بۆ ئ)وەی ب) ت)واوی داواکانمان ج#ب)جn بکات." (س)یری 

 بک)) ٦: ١فیلیپی 

داوا ل) ڕۆحی پیرۆز بک) ھ)رک) ن)رWنی بوویت س)رزەنشت بکات. ئ)م) ب)ش#ک) ل) ئیش)ک)ی. 

) ف#رمان دەکات ک) ڕۆحی پیرۆز س)رزەنشتمان دەکات ل) تاوان و ل) ڕاست و ٨ -٧: ١٦ح)نا (یۆ

دروستیدا باوەڕمان پ#دWن#ت. کات#ک س)رزەنشت کردن)ک) ھات، داوا ل) ی)زدان بک) یارم)تیت 

 بدات. پ#توان)ب#ت ک) خۆت بتوانیت خۆت بگۆڕیت. پشت ب) ی)زدان بب)ست).

دەر ن)رWنی بوو، ی)زدان ڕWگ)ی پ#ن)دام دەرک ب)وە بک)م ک) ئ)گ)ر ل)گ)ڵ ئ)وەی ک) من ل)ڕادەب)

باوەڕم پ#ی کرد ئ)و دەب#ت) ھۆکاری ئ)رWنی بوونم. کات#کی ناخۆشم ھ)بوو کات#ک ھ)و]م دەدا 

بیرم ب) ئ)رWنی بھ#xم)وە. ئ#ستا ناتوانم ب)رگ)ی ن)رWنی بوون بگرم. ڕWک وەک ئ)وە وای) ک)س#ک 
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جگ)رەک#ش ک) وازی ل) جگ)رە ک#شان ھ#نا ھیچ ح)زی ل) جگ)رە بک#ش#ت. زۆر جار، 

جگ)رەک#شان نیی). منیش ب) ھ)مان شیوە، بۆ ماوەی چ)ندین ساڵ جگ)رەم ک#شا، ب)}م دوای 

 وازھ#نانم، ت)نان)ت ن)مدەتوانی بۆنی جگ)رەش بک)م.  

ۆرWک من ب) ھ)مان ش#وەم ل)بارەی ن)رWنی بوون. ک)س#کی زۆر ن)رWنی بووم. ئ#ستا ب)ھیچ ج

ناتوانم ن)رWنی بم؛ تا ڕادەی)ک سوکای)تیی) بۆ من. وابزانم گۆڕانکاری زۆر باشم بینیوە ل) ژیانمدا 

 ل)و کات)وەی ک) ڕزگارکراوم ل) بیری ن)رWنی و ئ#ستا دژی ھ)موو شت#کی ن)رWنیم. 

من ڕوب)ڕوی ڕاستی دەبم)وە و ھانت دەدەم ک) تۆش ھ)مان شت بک)یت. ئ)گ)ر ن)خۆشبیت، 

 :n[(ی: "باوەڕم وای) خودا م#xن)خۆش نیم" چونک) ئ)وە ب)س ڕاست نیی)؛ ب)}م دەتوانی ب"

جارەس)رم دەکات." پ#ویست ناکات بx#ی: "پ#دەچ#ت خراپتر دەبم و دەک)وم) ن)خۆشخان)"؛ ل) 

ج#گ)ی ئ)وە دەتوانی بx#ی: "توانای چارەس)رکردنی ی)زدان ڕWک ئ#ستا ل)ناو مندا کاردەکات، 

 باش دەبم." باوەڕم وای) ک)

نادانیی) ک) ڕوب)ڕوبون)وە ل)گ)ڵ ڕاستیدا ڕەتبک)ین)وە، ھ)رچ)ندە ڕاستی)کانمان ن)رWنی بن، تۆ ھ#شتا 

Wکی ئ)رWنیت ب)رانب)ریان ھ)ب#ت. ل) ڕووی دەرونیی)وە ھ)میش) ئامادە ب) بۆ ڕەفتاردەتوانی 

ەکات ب) باش) ڕوب)ڕوبون)وەی ھ)موو شت#ک، باوەڕت ب)وە ھ)ب#ت ک) ی)زدان ھ)موو شت#ک د

 بۆمان.

 بیرWکی ئامادە

یان كهوشه وهرۆشییهڕی پهوپهبهبوون، !ڕWزدارتركان سالۆنیكییه له ]كی بیریه}م خهبه"

 )١١: ١٧" (کرداری ن#ردراوان .كان ئاوانئاخۆ شته وهبوونهكان ورد دهنووسراوه له ڕۆژانه!رگرت،وه

یرWکی ئامادەمان ھ)ب#ت وات) دەب#ت بیرWکمان ھ)ب#ت ک) کت#بی پیرۆز دە]#ت ک) ئ#م) دەب#ت ب

  کراوە ب#ت بۆ ویستی خودا، جا ھ)ر ویست#ک و داواکاریی)ک ب#ت. 
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بۆ نموون)، ل)م دواییان)دا خانم#کی گ)نجم دەناسی ک) تووشی خ)ف)ت ببو ب)ھۆی جیابوون)وەی ل) 

دەکرد ک) ئایا ی)زدان دەی)وWت یان گیران)ک)ی، ئ)و پیاوە گ)نج) و کچ)ک) پ#ک)وە نوWژیان ستدە

ل) بینینی ی)کتر، ل)گ)ڵ ئ)وەی ک) ئ)وان ل)و کات)دا ب=یاریان دابوو ک)  بننای)وWت ب)ردەوام

خانم) گ)نج)ک) دەیویست و ھیوای دەخواست ک) پ)یوەندیی)ک)یان ب)ردەوام ھاوس)رگیری ن)ک)ن. 

گیران)ک)ی پ#شووی ھ)مان ھ)ستی ب#ت، ھیوای دەخواست و پ#ی وابوو و باوەڕی وابوو ک) دەست

 ھ)ی) و ت)ل)فۆنی بۆ دەکات.  

من ئامۆژگاریم کرد ک) "بیرWکی ئامادەی ھ)ب#ت" ن)وەک شت)کان ب)و جۆرە ن)چن) پ#ش ک) ئ)و 

 دەی)وWت، وتی؛ "ئ)وە ن)رWنی بوون نیی)؟"

 ن)خ#ر، ن)رWنی بوون نیی)!

پ#ھات، ھ)رگیز ھیچ ک)س#ک منی ناوWت. من ن)رWنی بوون ئ)وەی) ک) بیر بک)یت)وە "ژیانم کۆتایی 

 دۆڕام، تاھ)تای) ب) خ)مباری دەم#نم)وە."

ئ)رینی بوون ئ)وەی) ک) بx#ی: "من ب)ڕاستی خ)مبارم ک) ئ)م) ڕوویدا، ب)}م باوەڕم ب) ی)زدان ھ)ی)، 

) ھیوام وای) ک) من و دەستگیران)ک)م ھ)ر بتوانین ی)کتری ببینین. داوا دەک)م و باوەڕم وای) ک

پ)یوەندیی)ک)مان بگ)ڕWت)وە بارودۆخی پ#شتر، ب)}م زیاتر ل) ھ)موو شت#ک من ویستی ت)واوی 

ی)زدانم دەوWت. ئ)گ)ر شت)کان ب)و جۆرە ن)ڕۆیشت ک) من دەم)وWت، ب)ردەوام دەبم ل) ژیان 

چونک) عیسا ل) مندا ژیان دەکات. ل)وان)ی) تا ماوەی)ک س)خت ب#ت، ب)}م من باوەڕم ب) ی)زدان 

)ی). باوەڕم وای) ک) ل) کۆتاییدا ھ)موو شت#کی ب) باشترین ش#وە دەب#ت." ئ)م)ی) ڕوب)ڕوبون)وەی ھ

 ڕاستیی)کان، بیرWکی ئامادەتان ھ)بیت و ھ)ر ئ)رWنی بن. 

 من ئ)وە ب) کرداریکی دروست و س)الم)ت دەزانم. 

 فشاری ئوم#د
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ی گوWره، بهوهتهندین نهباوكی چه ب#تههد ڕی ھ#نا كهباوه ھیواوه ھیواش ب=ابوو، به ندهرچهھه"

 ، چونكهشی وا مردووهبینی له كه!بووڕیشی الواز نهباوهب#ت. ت ئاوا دهكهوهی گوترابوو: نهوهئه

ڕی ب#باوه به .وهسكوزا چووبووه ھا سارای ژنیشی لهروهھه!د ساڵ بوو،ی سهنزیكهنی مهته

 -١٨: ٤" (ڕۆما ھ#ز بوو و خودای شكۆدار كرد،به!ڕباوه ]كو لهبهكرد، ]#نی خودا نهبه گومانی له

٢٠ ( 

من و دەیڤ ل)و باوەڕەداین ک) خزم)ت)ک)مان ل) ج)ست)ی م)سیحدا سا}ن) گ)ش) دەکات. ئ#م) 

ەزانین ک) ئ)گ)ر ی)زدان پالنی ھ)میش) دەمان)وWت یارم)تی ک)سان#کی زیاتر بدەین. ب)}م ئ)وەش د

جیاوازی ھ)ب#ت، ئ)گ)ر سات#کمان ب) بn گ)ش)کردنی ب)ڕWکرد، ھ)موو شت#ک وەکو س)رەتای 

دەستپیکردنمان ب#ت و ھیچمان ن)کردب#ت، ئ#م) ناھ#xین ئ)و بارودۆخ) دەست ب)س)ر خۆشیماندا 

 بگرWت. 

مان ب) ک)س#ک ھ)ی)، ئ)و ک)س) باوەڕمان ب) زۆر شت ھ)ی)، ب)}م ل) س)رووی ھ)مووی)وە باوەڕ

عیسای م)سیح). ھ)میش) نازانین ک) ب=یارە چی ڕووبدات ب)}م ت)نیا دەزانین ک) ھ)میش) شت)کان 

 بۆ باش)ی ئ#م) دەشک#ت)وە!

من و تۆ چ)ندە زیاتر ئ)رWنی بین ئ)وەندەش زیاتر ل)ناو ش)پۆلی ی)زداندا دەبین، ب)د]نیایی)وە ی)زدان 

 ناو ش)پۆلی ی)زدان ئ#م)ش دەب#ت ئ)رWنی بین. ئ)رWنیی)، بۆ ڕۆیشتن) 

ڕەنگ) بارودۆخی وا دژوارت ھ)ب#ت. ل)وان)ی) بx#یت: "جۆیس، ئ)گ)ر بارودۆخی من بزانیت ت)نان)ت 

چاوەڕێ ناک)یت ئ)رWنی بم." ئ)رWنی بوون ل) بارودۆخی ئ)رWنیدا ئاسان). ھ)موو ک)س#ک دەتوان#ت 

بارودۆخ#کی ن)رWنیدا ئ)وە باوەڕی ڕاست)قین) نیشان دەدات  ئاوا ب#ت. ب)}م کات#ک ئ#م) ئ)رWنین ل)

 ب)رانب)ر ب) خودا و پ#گ)یشتنی ڕۆحیی ک) خودا ب)رز و پیرۆز دەکات. 

) بخوWنیت)وە ک) دە]#ت ئیبراھیم دوای ھ)]س)نگاندنی ٢٠ -١٨: ٤(ڕۆما ھانتان دەدەم ک) دووبارە 

الوازی ج)ست)ی خۆی و مندا]دانی  بارودۆخ)ک)ی (ئ)و ڕاستی)کانی پشتگوێ ن)خست) بیری ل)
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مردووی سارای خ#زانی دەکردەوە. ل)گ)ل ل)ناوچوونی ھ)موو ھیوای)کی مرۆڤ)کان ئ)و ل) باوەڕدا 

 ھیوای ھ)بوو.  

 ئیبراھیم زۆر ئ)رWنی بوو ل)بارەی حا])ت#کی زۆر ن)رWنی!

) پ#مان دە]#ت ک) ھیوا ل)نگ)ری ڕۆح). ھیوا ئ)و ھ#زەی) ک) ل) کاتی ٦: ١٩(عیبرانیی)کان 

تاقیکردن)وەکاندا ب) چ)سپاوی دەمانھ#x#ت)وە. ھ)رگیز واز ل) ھیواخواستی م)ھ#ن). ئ)گ)ر وازب#بیت، 

ووە ک) ئ)وا ژیان#کی پ= ل) خ)مت دەب#ت، ئ)گ)ر تۆ پ#شتر ژیان#کی پ= خ)مت ھ)بووب#ت ل)ب)رئ)وە ب

تۆ پ#شتر ھیچ ھیوای)کت ن)بووە. دەست بک) ھیواخواستن. م)ترس)، ناتوانم ب)]#نت پ#بدەم ک) 

شت)کان ڕWک ب)و جۆرە دەب#ت ک) تۆ دەت)وWت. ناتوانم ب)]#نت بدەمn ک) ھ)رگیز بn ئوم#د 

)رWنی نابیت. ئ)گ)ر ت)نان)ت ل) کات) بn ئوم#دەکانتدا ھاتن، ئ)وا تۆ دەتوانیت ھیوا بخوازیت و ئ

 بیت، خۆت بخ)رە ناوچ)ی پ)رجوی خوداوە. 

 پ#شبینی پ)رجو بک) ل) ژیانتدا

ست#ت بۆ ]دهھه وهر ئهبهله بان ب#ت،]تان میھرهگهتا لهكات ھهده وهڕWی ئهزدان چاوه}م یهبه"
ڕWی ی چاوهوانهبه خۆزگه .رییهروهزدان خودای دادپهیه چونكه .وهیی پ#تاندا ب#تهزهی بهوههئ
 )١٨: ٣٠" (ئیشایا !نكهده

ئ)م) ی)ک#ک) ل)و ئای)تان)ی ک) زۆرم ح)ز ل#ی)تی. ئ)گ)ر ل#ی وردبین)وە، ئ)وا ھیوای گ)ورە ل)گ)ڵ 
خۆی دWن#ت. ل#رەدا ی)زدان دە]#ت ک) ئ)و ب)دوای ک)س#کدا دەگ)ڕWت بۆ ئ)وەی باش ب#ت ل)گ)]ی، 

و بیر ن)رWنی ب#ت. دەب#ت ک)س#ک ب#ت ک) چاوەڕWی  ب)}م ناکرWت ک)س#کی ھ)]س)وک)وت توند
 ئارەزووی ھاتنی خودا بکات بۆ ئ)وەی ل)گ)]یدا باش ب#ت. 

 ھ)ست) خراپ)کان

 "ھ)ست) خراپ)کان چین؟"

پاش ماوەی)کی ک)م ل) دەستکردنم ب) خوWندن)وەی وش)کانی ی)زدان، ب)یانی)ک من ل) ح)مامدا قژم 
شان) دەکرد، ل)و کات)دا ھ)ستم کرد ک) ل)و ژینگ)ی)ی ب)رانب)رمدا ھ)ست#کی نادیار و ترسناک ھ)ی) 

 )بووە. ک) پ#م دە]#ت شت#کی خراپ ڕوودەدات، بۆم دەرک)وت ک) ئ)م ھ)ست)م ل) زۆرب)ی ژیانمدا ھ
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 داوام ل) ی)زدان کرد: "ئ)م) چ ھ)ست#ک) ک) ھ)میش) ھ)م)؟"

  ھ)ست) خراپ)کان "ئ)و وش)ی) بوو ک) ی)زدان خسیت) ناو د]م)وە."

ئ)م ن)مدەزانی ئ)وە چ مانای)کی ھ)ی)، ھ)رگیزیش ن)مبیستبوو. پاش ت#پ)ڕبوونی ماوەی)کی ک)م، 

}م به ،ختهمل#كراو سهموو ڕۆژانی ستهھه "ھ))دا دۆزی)وە: ١٥: ١٥وش)ی)م ل) (پ)ندەکانی سل#مان 

 ."ر خوانی شادییهسهله میشهڕ ھهد]ته

ئ)وکات بۆم دەرک)وت ک) زۆرب)ی ژیانم ل) خ)مدا ب)س)ربردووە ب)ھۆی بیروھزر و ھ)ستی خراپ)وە. 

مبار ب)]n، من بارودۆخی زۆر خراپم ھ)بوو، ب)}م ت)نان)ت کات#کیش ک) بارودۆخم باش بوو ھ)ر خ)

بووم چونک) بیروھزرەکانمیان ژەھراوی دەکرد و توانای چیژوەرگرتن ل) ژیان و بینینی ڕۆژە 

خۆس)کانیان ل#دەدزیم. ت)نان)ت ئ)گ)ر ھیچ شت#کی خراپ ل)و کات)دا ڕووین)دابا ئ)و ھ)میش) ب) 

ش#وەی)ک ڕەشبینان) ھ)ستم دەکرد ک) شت#کی خراپ خ)ریک) ڕوودەدات. ھ)ر ب)و ھۆی)وە 

 وانی ب) ت)واوی چ#ژ ل) ژیان وەربگرم. ن)مدەت

 زمانت ل) خراپ) بپارWزە

بپارWزWت  خراپه وWت ژیانی خۆشبووWت و ڕۆژگاری خۆش ببین#ت، با زمانی لهی بیهوهچونك) ئه"

 )١٠: ٣" (ی)ک)م پ)ترۆس .ف#xبازی كانی لهو ل#وه

ئ)م ئای)ت) ب)ڕوونی پ#مان دە]#ت ک) چ#ژوەرگرتن ل) ژیان و بینینی ڕۆژانی باش و ھ)بوونی بیر و 

 ل#وی ئ)رWنی پ)یوەستن ب)ی)ک)وە. 

گرنگ نیی) ک) چ)ندە ن)رWنیت یان ماوەی چ)ندە ب)و ش#وەی)ی، دەزانم ک) دەتوانی بگۆڕWی چونک) 

یست)، ب)}م شایانی بوو. ب)ھ)مان ش#وە من گۆڕام. کات و یارم)تیی)کی زۆری ڕۆحی پیرۆزی پ#و

شایانی تۆش). ھ)رشت#ک ڕووبدات، باوەڕت ب) ی)زدان ھ)ب#ت و ئ)رWنی ب)! ھ)رگیز ڕWگ) ب) بیری 

 خراپ م)دە ل) ناوچ)ی تۆدا ھاتوچۆ بکات، ل) ب)رانب)ردا ب) ناوی عیسای م)سیح دژیان بوەست).
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 ب)شی ش)ش)م

 داخراوەکان ڕۆح) م#شک 

 

الی !ڵ سوپاسداگهله وهنوWژ و پاڕانه موو شت#كدا داواكاریتان بهھه ]كو با لهبن، بهران مهنیگه"

پارWزWت ، دڵ و بیرتان دهیشتن#كموو ت#گهھه هل رزترهی بهوهئاشتی خوداش، ئه. خودا زانراو ب#ت

 ) ٧ -٦: ٤." (فیلیپی سیحداعیسای مه له

ک ل) ڕۆیشتنم ل)گ)ڵ ی)زدان ک) ب) زەحم)ت دەمتوانی باوەڕ ب) جارWکیان گ)یشتم ب) شوWن#

ھ)ندێ شتی دیاریکراو بک)م ک) پ#شتر باوەڕم پ#یان ھ)بوو. ن)مدەزانی ک#ش)م چیی)، ل) ئ)نجامدا 

 nس)رم ل#ش#وا. تا زیاتر بارودۆخ) س)خت)ک) ب)ردەوام بوای)، زیاتر س)رم ل#دەش#وا. وادیار بوو ب

دەکرد. دەستم کرد ب) پرسیارکردن ل) بانگکردن)ک)م؛ وامزانی خ)ریک)  باوەڕی ب)خ#رایی گ)ش)ی

ئ)و ھیوای) ل)دەست دەدەم ک) ی)زدان بۆ خزم)ت)ک)مانی پ#دابووم. د]ت)نگ بووم (ب#باوەڕی ھ)میش) 

خ)م ب)رھ)م دWن#ت. م#شکم ماندوو بوو، ب)جۆرWک ھ)ستم دەکرد ک) ھ)رچ)ندە ب)س)ختی ھ)و]م 

 ب) ی)زدان بک)م.  دابا ن)مدەتوانی باوەڕ

دوو ڕۆژی ی)ک ل) دوای ی)ک گوWم ل)م دەست)واژەی) بوو ک) ل) ڕۆحم)وە ب)رز بوەوە: "ڕۆح) 

م#شک داخراوەکان." ڕۆژی ی)ک)م زۆر بیرم لn ن)کردەوە ب)}م ڕۆژی دووەم ھ)رک) دەستم کرد 

ان." ل)گ)ڵ نزیک)ی چوار یان پ#نج جار گوWم لn بوەوە: "ڕۆح) م#شک داخراوەکب) گفتوگۆکردن 

ئ)وەی ک) من ب)م دەست)واژەی) ئاشنا نیم، دەگونج#ت ک) س)رنجی ئ)وە بدەم ک) ل) دەروون)وە 

 چۆن ھ)ستم دەکرد. 

ب)ھۆی ئ)و ژمارە زۆرە باوەڕداران)وە ک) من وتارم بۆ دەدان، دەمزانی ک) ک#ش)یان ل)گ)ڵ بیریاندا 

ھ)ی). وامزانی ک) ڕۆحی پیرۆز ڕWنماییم دەکات بۆ نوWژکردن بۆ ج)ست)ی م)سیح دژی ڕۆح#ک 

ل)ناوی م)سیحدا دژی ڕۆح) م#شک داخراوەکان ک) پ#ی دەوترWت "م#شک داخراو." ھ)ربۆی) 
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دەستم کرد ب) نوWژکردن. ت)نیا دوای دوای خول)ک ل) نوWژکردن، ھ)ستم ب) ڕزگاریی)کی زۆر 

ب)توانا کرد ل)ناو بیرمدا. ب) ت)واوی س)رسوڕھ#ن)ر بوو. بیر و ھزری ڕۆح) پیس)کان ک) خۆیان 

 م)}س دابوو زۆر ترسابوون. ب)}م ئ)وان بوونیان ھ)بوو. عیسا ب)ناو ڕۆح) پیس)کانی بانگ کرد و

 ف)رمانی پ#کردن ک) ب=ۆن. 

 ڕزگاربوون ل)دەست ڕۆح) م#شک داخراوەکان

ھ)موو ڕزگاریی)ک ک) ی)زدان پ#ی ب)خشیوم ب)رەوپ#ش چووە و ل#م نزیک بوون)وە ل) ڕWگ)ی 

) شای)تی ٢٠: ١٠٧) و (زەبووری ٣٢ -٣١: ٨باوەڕکردن و دابپ#دانان ب) وش)ی ی)زدان. (یۆح)نا 

 منن. 

كانم ف#ركردنه ر كارتان بهگهڕیان پ#ی ھ#نابوو: (ئهباوه رموو كهی فهكانههو جولعیسا به!وسائه"

 -٣١: ٨(یۆح)نا ." كاتناسن، ڕاستیش ئازادتان دهڕاستی ده ڕاستی قوتابی منن و  وا بهكرد، ئه

٣٢( 

 )٢٠: ١٠٧(زەبووری " .ربازی كردنوتان دهفه له ،وهرمایشتی خۆی نارد و چاكی كردنهفه"
ب)}م ئ)م جارەیان ھ)ستم کرد و دەستب)جn زانیم ک) شت#ک ل)ناو بیرمدا ڕوویداوە. ل) ماوەی 

چ)ند خول)ک#کدا دووبارە توانیم باوەڕ ب)وە بک)م ک) من ل)و چ)ند حا])ت)دا ک#ش)م ھ)ی) پ#ش کاتی 

 نوWژکردن)ک)م. 

ھ#رشم بکرWت) س)ر،  نموون)ی)کت دەدەمn، پ#ش ئ)وەی ل)الی)ن ڕۆح) پیس) م#شک داخراوەکان)وە

باوەڕم وابوو ک) ب)پ#ی وش)ی خودا، ئ)و ڕاستیی)ی ک) من ژنم و خ)]کی ویالی)تی مزوریم، ک)س 

). کات#ک ی)زدان ٢٨: ٣ گ)التیان)یزانیبوو، ھیچ کاریگ)ریی)کی ل)س)ر ژیانم و خزم)ت)ک)م ن)دەکرد (

). ھ)روەھا من ل) ٨: ٣ینین ئامادەبوو دەرگاکان بکات)وە ک) ھیچ ک)س#ک ناتوان#ت دایانبخات (ب

 سوودی ڕزگاری دەدەم ک) ئ)و پ#ی ب)خشیوم. س)ری جیھاندا وتاری پ)یام)کانی س)رتا

ل)ن#وان ن)ت)وەکاندا ل)ڕWگ)ی ڕادیۆ و  وابوو ک) مافی ب�وکردن)وەی مزگ#نیم ھ)ی)باوەڕم 

انی ک) ی)زدان ک)س) ت)ل)فزیۆن)وە (ب)ھۆی من)وە ن)، ب)]کو ب) بوونی من). ب)پ#ی کت#بی پیرۆز دەمز
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). ٢٧: ١الواز و گ#ل)کان ھ)]دەبژWرWت ب) م)ب)ستی ش)رم)زارکردنی دانایان (ی)ک)م کۆرنسۆس 

باوەڕم وابوو ب)کارم دWن#ت بۆ چارەس)رکردنی ن)خۆش. وامدەزانی مندا])کانمان ل) خزم)ت)ک)ماندا 

ل)ناو د]مدا داینابوون.  ئیش دەک)ن. باوەڕم ب) ھ)موو ئ)و شت) س)یر و خۆشان) ھ)بوو ک) ی)زدان

ب)پ#ی ع)قÇ یان ت#گ)یشتنی دەروونی زۆرب)ی ئ)و باوەڕان)، گ#الن) دەھاتن) پ#ش چاو، ب)}م ی)زدان 

خشتنی) د]م)وە و باوەڕWکی تایب)تی پ#ب)خشیم بۆ ئ)وەی باوەڕ بک)م ب)و شت)ی ک) ل) سروشتدا 

ان دەکردە س)رم، وادیار بوو ج#ی باوەڕ نین. ل)گ)ڵ ئ)وەشدا کات#ک ک) ڕۆح) پیس)کان ھ#رشی

ناتوانم باوەڕ ب) زۆر شت بک)م. ل)م ش#وە بیروھزران)م ھ)بوو، "ل) ڕاستیدا، ت)نیا ئ)و شتان)م ل) خۆوە 

دروست کردن. باوەرم پ#ی بوو چونک) دەمویست باوەڕم پ#یان ھ)ب#ت، ب)}م ل)وان)ی) ھ)رگیز 

ەڕکردن زۆر ب)خ#رایی گ)ڕای)وە. ئ)م س)رن)گرWت." ب)}م کات#ک ڕۆح)کان ڕۆیشتن، توانای باو

ئ)زموون) ت)نان)ت زیاتر ل) پ#شتر بۆی ڕوون کردم)وە ک) چۆن ش)یتان ب) تووندی دژی بیرمان). 

ئ)و دەزان#ت ئ)گ)ر بتوان#ت دەست ب)س)ر بیروھزرماندا بگرWت ئ)و کات دەتوانn دەست ب)س)ر 

 ژیانیشماندا بگرWت. 

 و ئاشتی و ئازادی و پ= ل) باوەڕەوە بیپارWزە. ئاگات ل) بارودۆخی بیرت ب#ت، ب) ئ)

 ب=یاربدە ک) باوەڕبک)یت

 

بۆچی  نازانین پ#ویسته دات. چونكهتیمان دهكانماندا یارمهالوازییه له كهڕۆحه مان ش#وهھه به"

." ناكرWتباس  ك كهیهش#وه كات بهل#ده!داكۆكیمان وهنا]ه خۆی به كه}م ڕۆحهبه!ین،نوWژ بكه

 ) ٢٦: ٨(ڕۆما 

ئ#م) وەکو شوWنک)وتووانی م)سیح، پ#ویست) ف#ربین ب=یاربدەین ک) باوەڕ دەک)ین، زۆرب)ی جار 

ی)زدان باوەڕمان دەداتn س)بارەت ب) ھ)ندێ شت ک) بیرمان ھ)میش) پ#ناچ#ت ل)گ)]یاندا سازگار 

ھ)مووی. زۆرب)ی جار  ب#ت. بیر دەی)وWت ل) ھ)موو شت#ک ت#بگات، بۆچی؟ ک)ی و چۆنی)تی ھ)ر

کات#ک ئ)و ت#گ)یشتن) ل) الی)ن ی)زدان)وە ن)ب)خشرا، م#شک ئ)وە ڕەتدەکات)وە ک) ناتوان#ت ل#ی 
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ت#بگات. زۆر جار ڕوودەدات ک) باوەڕدارWک ل) ناخی د]ی)وە شت#ک دەزان#ت (مرۆڤ) 

 دەروونی)ک)ی)، ب)}م بیری دژی)تی. 

بک)م ک) وش)ی ی)زدان دەیx#ت و باوەڕ بک)م ب)  ماوەی)کی زۆر ل)م)وپ#ش ب=یارمدا باوەڕ ب)وە

(وش)ی ئاشکراکراو) ک) ی)زدان پ#ی ب)خشیم (ئ)و شتان)ی ک) ل)بارەیان)وە قس)ی ل)گ)ڵ کردووم و 

ئ)و پ)یمانان)ی ک) ب) خودی خۆمی داوە) ئ)گ)ر ت)نان)ت ل)وە ت#ن)گ)م ک) بۆچی و ک)ی و چۆن 

)و ماف) تایب)تیان)ی ک) ھ)مان) ئ)وەی) ک) دەتوانین ھات) س)ر ڕیگام. وەکو ڕۆ])ی ی)زدان ی)ک#ک ل

 باوەڕ ب)و شت)ش بک)ین ک) م)حا]). 

ب)}م ئ)م شت)یان ک) من ل)گ)]یدا ک#ش)م ھ)بوو جیاواز بوو، ل) دەرەوەی ب=یاری من بوو. ب)و 

 ڕۆح) م#شک داخراوان) دەورە درابووم و ب) ت)واوی ن)مدەتوانی باوەڕ بک)م.

ڕWگ)ی ڕۆحی پیرۆزەوە نیشانی دام ک) چۆن نوWژ بک)م و ھ#ز و توانای ئ)و سوپاس بۆ خودا ک) ل)

 س)رک)وت.  

د]نیام ک) تۆ ڕWک ئ#ستا ئ)م کت#ب) دەخوWنیت)وە چونک) ب)رەو ئ)م کت#ب) ڕWنوWنی کراوی. ل)وان)ی) 

تۆش ل)م حا])ت)دا کۆم)]#ک ک#ش)ت ھ)ب#ت. ئ)گ)ر ک#ش)ت ھ)ی) ئ)وا ھانت دەدەم ک) ل) ناوی 

. ل)ڕWگ)ی توانای خوWنی)وە دژی ھ)موو ڕۆح) پیس)کان ڕاوەست) ک) م)سیحدا نوWژ بک)یت عیسای

) یان ناتوانn ت)مب)]ڕWگرن ل) بیروھزرە خودایی)کان. ئ)گ)ر ھ)ست دەک)یت م#شکت الوازە، 

باوەڕبکات ئ)وا دژی "ڕۆح) م#شک داخراوەکان" بوەست)وە. ب)م ش#وەی) نوWژ بک) ن)ک ت)نیا ی)ک 

جار ب)]کو ھ)ر کات#ک ک) ھ)ستت ب) بارودۆخی دژوار کرد ل)م بوارەدا ئ)وا نوWژ بک). ھ)رگیز تیرە 

رەو پ#ش بچین. ئاگرین)کانی ش)یتان ل)دژی ئ#م) کۆتایی نای)ت کات#ک ک) ھ)وڵ دەدەین ب)

)ت ب)بیر ب#ت ک) ف#رمان دەکات ئ#م) ٨ -٢: ١ق)]غانی باوەڕت ب)رز بک)وە. ھ)روەھا (یاقوب 

دەتوانین ل)کاتی تاقیکردن)وەدا داوای دانایی ل) ی)زدان بک)ین و ئ)ویش دەمانداتn، ھ)روەھا پ#مان 

 دە]#ت ک) چی بک)ین. 
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وو، ب)}م ی)زدان نیشانی دام ک) چۆن نوWژ ک#ش)ی)کم ھ)بوو، تیرWکی ئاگرین، پ#شتریش ن)مبینیب

 بک)م و ڕزگارکرام. تۆش ب) ھ)مان ش#وە ڕزگار دەکرWیت. 
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 ب)شی ح)وت)م

 س)رنجی ئ)وە بدە ک) بیری لn دەک)یت)وە

 )١٥: ١١٩." (زەبووری ڕWگاكانت ب=مه، چاو دهوهبمهكانت ورد دهڕWنماییه"ل) 

وش)ی ی)زدان ف#رمان دەکات ک) دەب#ت کاتی خۆمان ب) چ جۆرە بیرکردن)وەی)ک ب)س)رب)رین. 

داودی پاشا دە]#ت ک) بیری کردۆت)وە یان وردبوەت)وە ل) ڕاسپاردەکانی ی)زدان. ئ)م) ب)و مانای) 

دWت ک) کات#کی زۆری ب)س)ربردووە ل) بیرکردن)وە و ت#=امان ل) ڕWگا و ف#رکردن)کان و 

 ی)کانی ی)زدان. ڕWنوWنی

ی ئاو م جۆگهدهله كه ك دارWك وایهه) دە]#ت ئ)و ک)س)ی ئ)م) ئ)نجام دەدات "و٣: ١(زەبووری 

موو كارWك ھه بن، لهرگیز وشك نه}كانی ھهم بدات و گهرھهرزی خۆیدا بهوه ڕواب#ت و له

 ".ب#توتوو دهركهسه

تا زیاتر کات ل) ب)س)رب)ریت ل) وردبوون)وە ل) وش)ی زۆر باش) ک) بیر ل) وش)ی ی)زدان بک)ین)وە. 

 ی)زدان، ئ)وەندە زیاتر ب)رھ)می وش)ک) ب)دەست دWن#ت.

 ئاگادار ب) بیر ل) چی دەک)یت)وە!

 

و بۆشتان زیاد  وهپ#ورWتهیپ#ون، بۆتان دهی دهیهو پ#وانهیبیستن. بهی دهوهله وه"وردببنه

 )٢٤: ٤(م)رقۆس  ."كرWتده

ئای)ت#کی جوان)! ئ)م ئای)ت) پ#مان دە]#ت ک) تا زیاتر کات ب)س)رب)ری ل) بیرکردن)وە ل) وش)ی چ 

خودا ک) دەیخوWنین)وە و گوWمان ل#دەب#ت، زیاتر ھ#ز و توانامان دەب#ت بۆ خوWندن)وە و بیرکردن)وە 

. ب) n دەب#تل#n، زانیاری زیاتر پ)یدادەک)ین ل)بارەی ئ)وە شت)ی ک) دەیخوWنین)وە یان گوWمان ل
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ش#وەی)کی س)رەکی پ#مان دە]#ت ک) ئ#م) چ)ندە ل) وش)ی ی)زداندا دابن#ی ھ)مان ئ)ندازە 

 وەردەگریت)وە. 

ب)تایب)تی س)رنجی ئ)و ب)]#ن) بدە ک) ئ)و ڕWژە بیرکردن)وە و خوWندن)ی ک) ئ#م) ت)رخانی دەک)ین 

دەگ)ڕWت)وە. زۆرب)ی ک)س)کان بۆ وش)ک) ئ)و ڕWژە چاک) و زانیاریی) دەستنیشان دەکات ک) بۆمان 

ب) قوو]ی ڕۆناچن) ناو وش)ی خوداوە ل)ئ)نجامدا س)ریان ل#دەش#وWت ک) بۆچی م)سیحیی)کی ب)ھ#ز 

 نین و ل) س)رک)وتندا ناژین.  

ڕاستیی)ک)ی ئ)وەی) ک) زۆرب)ی ئ)و ک)سان) وزەی خۆیان س)رف ناک)ن ل) خوWندن)وەی وش)ی 

گوێ ل)و خ)]ک)ی دیک) بگرن ک) ل)س)ر وش)ی خودا وتار ی)زداندا، ل)وان)ی) ب=ۆن ل) دەرەوە 

دەدەن. بۆی ھ)ی) ل) ڕWگ)ی سی دی گوێ ل) وتار بگرن یان ناوب)ناو کت#بی پیرۆز بخوWنن)وە، 

ب)}م ب=یاریان ن)داوە ک) ب) ت)واوی وش)ی ی)زدان بک)ن) ب)ش#کی گرنگی ژیانیان، ب) کات 

   ب)س)ربردنیش)وە ل) ت#=امان ل) وش)ی ی)زدان.

ب)گشتی ل)ش (ج)ست)) الوازە، زۆر ک)س دەیان)وWت ل) ن)بوون)وە ب)دەست ب#نن (ب) بn ئ)وەی 

ھ)وڵ بدەین)؛ ل)ڕاستیدا ب)م ش#وەی) ئیش ناڕوات و ناگونج#ت. دیسان دەیx#م)وە، ک)س#ک ئ)و 

 ت#یدا دابن#ت.  خوازیارەشت) ل) وش)ی ی)زدان وەردەگرWت ک) 

 ل) وش)ی ی)زدان وردب)رەوە

ڕWگای گوناھباران  دكاران ناڕوات و لهپ#ی ڕاوWژی بهی بهسهو كهخوازرێ بهده خۆزگه"
و و ، شهزدانهیه ف#ركردنی و لهزووی ئه]كو ئارهبه .جاڕان دانانیش#تكۆڕی گا]ته ست#ت و لهڕاناوه
 )٢ -١: ١" (زەبووری .وهب#تهی ورد دهكهف#ركردنه ڕۆژ له

زمان، وش)ی "وردبوون)وە" وات): بیرکردن)وە، ت#=امان. پالن و م)ب)ست ل) بیرماندا،  ب)پ#ی ف)رھ)نگی 
خ)ریک بوون ب) بیرکردن)وەی قووڵ. ف)رھ)نگی تایب)ت ب) دەست)واژەکانی کت#بی پیرۆز دە]#ت 

وردبوون)وە وات) "ب)ش#وەی)کی س)رەتایی س)رپ)رشتی کردن، گرنگیدان، زۆر کۆشش کردن، ھ)ستی 
 زۆر ب)کاریبھ#ن)، بیرکردن)وە، خ)یاڵ و پالنی پ#شوەخت." گشتی وش)ک)
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كانم شل بكه." بۆ قسه كانم، گوێوشه رنج بده، سهڕۆ]ه ) دە]#ت: "٢٠: ٤(پ)ندەکانی سل#مان 

ئ)گ)ر ئ)م ئای)ت) ل)گ)ل پ#ناس)کانی وش)ی "وردبوون)وە" دابن#ین ئ)وا دەبینین ک) گوێ ل) قس) 

ت#=امان ل#ی، ل)ڕWگ)ی ی وردبوون)وە و بیرکردن)وە ل#ی، ل)ڕWگ)ی (وش))ی ی)زدان دەگری ل)ڕWگ)

 دووبارەکردن)وە و کارکردن پ#ی ل)ناو م#شکماندا. بیرۆک) س)رەکیی)ک) ئ)وەی) ک) ئ)گ)ر بمان)وەWت ل)

 وش)ی ی)زدان ت#بگ)ین ئ)و دەب#ت کات ل) بیرکردن)وە ب)س)ربب)ین. 

کردن (مومارەس)) باشتر و باشترت دەکات؟" ب)ڕاستی ئ)وە پ)ندە کۆن)ت ل)بیرە ک) دە]#ت: "ڕاھ#نان

ئ#م) ل) ھیچ شت#کدا چاوەڕWی ئ)وە نین ک) ببین) پسپۆڕ تاکو ھ)و]#کی زۆر ن)دەین، ئ)ی باش) ئ#م) 

 بۆچی چاوەڕWی ئ)وەین ک) م)سیحیی)ت جیاواز ب#ت؟

 وردبوون)وە س)رک)وتی ب)رھ)م دWن#ت

، بۆ وهرهڕۆژ ل#ی وردبه و و بهشه ]كو به، بهوهب#تهنهمت جیا ده له م ف#ركردنهڕتووكی ئهپه"

ڕێ ژیانت ڕاسته و كاته، ئهی ت#یدا نووسراوهو شتانهموو ئهپ#ی ھهی وریابیت بۆ كاركردن بهوهئه

 ) ٨: ١." (ی)شوع ویتكهردهب#ت و سهده

ارWکدا، ئ)وا کت#بی پیرۆز ئ)گ)ر دەت)وWت س)رک)وتوو بیت و س)رک)وتوو بیت ل) ھ)موو ئیش و ک

دە]#ت پ#ویست) ش)و و ڕۆژ ل) وش)ی ی)زدان وردبیت)وە. چ)ندە کات ب)بیرکردن)وە ل) وش)ی ی)زدان 

ب)س)ردەب)یت؟ ئ)گ)ر ل) ھ)ر بوارWکی ژیانت ک#ش)ت ھ)ی)، وە}م#کی ڕاسگۆیان) بۆ ئ)م پرسیارە 

 ھۆکاری بۆچی (ئ)و ک#شان)ت ھ)ی)) دەردەخات. 

دا س)رنجی ئ)وەم ن)دەدا ک) بیر ل) چی دەک)م)وە. زۆر ب) سادەیی بیرم ل)و شت) ل) زۆرب)ی ژیانم

دەکردەوە ک) داھات) ناو م#شکم. ب#ئاگابووم ل)وەی ک) ش)یتان دەتوان#ت بیروھزر بکات) ناو 

م#شکم)وە. زۆرب)ی ئ)و شتان)ی ک) ل)ناو م#شکمدا بوون یان کۆم)]#ک درۆ بوون ک) ش)یتان پ#ی 

زۆر سادەی ب#مانا، کۆم)]) شت#ک ک) شایانی ئ)وە ن)بوون کاتی خۆمیان دەوتم یان شتی 

ب)بیرکردن)وە ل#یان ب)س)ربب)م. ش)یتان دەستی ب)س)ر ژیانمدا گرتبوو چونک) ئ)و دەستی ب)س)ر 

 بیروھزرمدا گرتبوو. 
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 س)رنجی ئ)وە بدە ک) بیری ل#دەک)یت)وە

و  ستهكانی جهخواسته ژیاین، بهماندا دهستهكانی جهسهوهھه وان بووین، لهموو لهش ھهئ#مه"

 )٣: ٢." (ئ)ف)سۆس بووین!ییسروشت كوڕی تووڕه به!]كانی ترك خهوهكرد، كانمان دهبیره

ل#رەدا پۆ]س ئاگادارمان دەکات)وە ک) ناب#ت ل)الی)ن سروشتی ھ)وەس)وە ب)ڕWوەببرWین و ناب#ت 

 ملک)چی ح)ز و ئارەزووی ل)شمان بین، یان ناب#ت ملک)چی بیروھزری م#شکی دنیاییمان بین. 

ل)گ)ڵ ئ)وەی ک) م)سیحی بووم، ب)}م ھ#شتا ھ)ر ک#ش)م ھ)بوو چونک) ف#رن)ببووم ک) دەست 

یروھزرمدا بگرم. من بیرم ل)و شتان) دەکردەوە ک) م#شکمیان س)رقاڵ کردبوو، ب)}م ب)س)ر ب

 ب)ش#وەی)کی ئ)رWنی سوودیان ن)بوو. 

 پ#ویست بوو بیرکردن)وەم بگۆڕم!

ئ)و شت)ی ک) ی)زدان ب) د]می وت کات#ک ک) دەستی کرد ب) ف#رکردنم ل)بارەی م)یدانی ج)نگی 

انم. ی)زدان وتی: "س)رنجی ئ)وە بدە ک) بیری لn م#شک بوو ب) خا]ی س)رەکی و وەرچ)رخ

دەک)یت)وە." کات#ک ک) دەستم کرد ب) س)رنجدانی ئ)وەی ک) بیرم ل#دەکردەوە، زۆری ن)خایاند ک) 

 بۆم دەرک)وت بۆچی ئ)و ھ)مووە ک#ش)ی) ل) ژیانمدا ھ)ی). 

 م#شکم ت#ک)ڵ و پ#ک)ڵ ببوو!

 بیرم ل) ھ)موو شت) ھ)])کان دەکردەوە. 

ک)نیس)، بۆ چ)ندین ساڵ ھ)ر ب)ردەوام بووم ل) ڕۆیشتنم ک)نیس)، ب)}م ب)ڕاستی ھ)رگیز چووم بۆ 

بیرم ل)وە ن)دەکردەوە ک) دەمبیست. ل) گوWی)کم)وە دەڕۆیشت) ژوورەوە و ل)وەک)ی دیک)وە دەھات) 

دەرەوە. بۆ قس)کردنیش ب)ھ)مان ش#وە. ھ)موو ڕۆژWک ھ)ندWک ئای)تم دەخوWندەوە، ب)}م 

رم ل)و ئای)ت) ن)دەکردەوە ک) دەمخوWندەوە. گوWم بۆ وش)کانی ی)زدان شل ن)کردبوو. ھ)رگیز بی

ھیچ بیروھزرWک یان خوWندن)وەی)کم ن)دا ب)و شت)ی ک) گوWم ل#دەبوو ھ)ربۆی) ھیچ چاک) و 

 زانیاریی)کم بۆ ن)دەگ)ڕای)وە. 
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 ل) کارەکانی ی)زدان وردب)رەوە

." (زەبووری وهینهكهت دهكهگۆڕهنه ویستییهخۆشه بیر له ترستگاكهپهندی ناوه ، لهی خودایهئه"
٩: ٤٨( 

داودی زەبوورنووس زۆر جار باس ل) وردبوون)وە دەکات ل) ھ)موو کارە جوان و م)زن)کانی ی)زدان. 
دە]#ت ک) بیر ل) ناوی ی)زدان و ب)زەیی)ک)ی دەکات)وە، بیر ل) خۆش)ویستی ی)زدان و چ)ندین شتی 

 دیک)ی ھاوش#وەی) ئ)وان) دەکات)وە. 
 له ب#ت،ده )دا دە]#ت: "ڕۆحم بn وره٥ -٤: ١٤٣رد، ل) (زەبووری کات#ک ھ)ستی ب) خ)مباری دەک

رنج ، سهوهبمهكانت ورد دهموو كارهھه یادم، له وهسترWت ڕۆژگاری دWرین دWتهبهد]م ده وهناخمه

 ."ستتكانی دهکرداره مهدهده

ل)م دەق)وە دەبینین ک) وە}می داود بۆ ھ)ست) خ)مگینی و ناڕەح)ت)کان وردبوون)وە ن)بوو ل) 

ک#ش)کان، ب)]کو زۆر چاالکان) دژی ک#ش)کان دەوەستای)وە ب) بیرھ#نان)وەی کات) باش)کانی ڕابردوو، 

بیری ل) وردبوون)وە ل) کارەکانی ی)زدان و س)رنجدان ل) کردارەکانی دەستی. ب) واتای)کی دیک)، 

 شت#کی باش دەکردەوە، ئ)وە یارم)تیدا بۆ ئ)وەی ب)س)ر خ)مباریی)ک)یدا زا]ب#ت.  

 ھ)رگیز ئ)م)ت بیر ن)چ#ت: م#شکت دەورWکی گرنگ دەگ#=Wت ل) س)رک)وتندا. 

دەزانم ئ)وە ھ#زی ڕۆحی پیرۆزە ک) ل) ڕWگ)ی وش)ی ی)زدان)وە کاردەکات بۆ ھ#نانی س)رک)وتن 

کارەک) پ#ویست) بکرWت بۆ ئ#م)ی) ک) دەب#ت خۆمان ل)گ)ڵ ی)زدان و بۆ ژیانمان. ب)شی زۆری 

ش)کانیدا ھاوبیر بک)ین. ئ)گ)ر ئ)نجامدانی ئ)م) ڕەتبک)ین)وە یان پ#مانواب#ت ک) گرنگ نیی) ئ)وا 

 ھ)رگیز ئ)زموونی س)رک)وتی ناک)ین. 

 ب) تازەکردن)وەی بیرتان بگۆڕWن

تاكو بتوانن خواستی ی بیرتان بگۆڕWن، وهنوWكردنه به]كو گرن، بهرمهوه م ڕۆژگارهی ئهش#وه"

 )٢: ١٢(ڕۆما  ."واوهندكراو و تهسهباش و په كهن خودا ت#بگه
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ئ)گ)ر بمان)وWت دەتوانین ت)واوی و باشی ی)زدان ل) ژیانماندا  پۆ]سی ن#ردراو ل)م دەق)دا دە]#ت

ڕەنگ دەدات)وە ببینین ئ)گ)ر ھاتوو بیرمان نوێ کردەوە. بیرمان بۆ چ شت#ک نوێ بک)ین)وە؟ 

بیرمان بۆ ش#وەی بیرکردن)وەی ی)زدان نوێ بک)ین)وە. ل)ڕWگ)ی ئ)م پ=ۆس)ی بیر نوWبوون)وە ئ#م) 

)زدان دەی)وWت بگۆڕWین بۆی. عیسا ئ)م گۆڕان)ی بۆمان دەگۆڕWین بۆ ئ)وە شت)ی ک) ی

ڕەخساندووە ل)ڕWگ)ی مردن و ھ)ستان)وەی ل) مردن. گۆڕانکاری بوو ب) ڕاستی ل) ژیانماندا 

 ل)ڕWگ)ی پ=ۆس)ی نوWکردن)وەی بیرمان. 

ل#رەدا با بx#م، بۆ ئ)وەی ب) ھیچ جۆرWک س)رت لn ت#ک ن)چ#ت، ئ)و دروست بیر کردن)وەی) ھیچ 

وەندیی)کی ب) ڕزگاریی)وە نیی). ڕزگاری ت)نیا پ)یوەست) ب) خوWنی م)سیح و ل)س)ر خاچ گیان پ)ی

سپاردن)ک)ی و ھ)ستان)وەی ل)ن#و مردووان. ژمارەی)کی زۆری خ)]ک دەڕۆن بۆ ب)ھ)شت چۆنک) 

عیسای م)سیحیان وەک ڕزگارکاری خۆیان قبووڵ کردووە ب)}م زۆرWک خ)]کی دیک) ھ)رگیز 

)وتن یان چ#ژ ل)و پالن) وەرناگرن ک) ی)زدان بۆ ژیانیان ھ)ی)تی چونک) ئ)وان ب)پ#ی ناگ)ن ب) س)رک

 ی)زدان م#شکیان نوێ ن)کردوەت)وە. 

بۆ ماوەی چ)ندین ساڵ منیش ی)ک#ک بووم ل)و خ)]کان). دووبارە ل)دایک بووم)وە، دەڕۆیشتم بۆ 

ب)}م ل)ڕاستیدا ھیچ  ب)ھ)شت. ڕۆیشتم بۆ ک)نیس) و شوWن ش#وەی)کی تایب)تی دینی ک)وتم،

 س)رک)وتن#ک ل) ژیانمدا ب)دی ن)دەکرا. ھۆکارەک)ی ئ)وە بوو ک) بیرم ل) شتی ھ)]) دەکردەوە.

 بیر ل)م شتان) بک)رەوە

ی وه، ئهو پاكییه رییهروهی دادپهوه، ئهو ڕWزدارییه ی ڕاستییهوهئه :خوشكان، برایان"

، بیری لn ر شایانی ستایشهگهو ئه رزهوشت بهر ڕههگئه!،و ناوبانگ باشییه ویستییهخۆشه

 )٨: ٤" (فیلیپی .وهنهبكه

کت#بی پیرۆز ژمارەی)کی زۆر ڕWنوWنی وردمان دەخات) ب)ردەست س)بارەت ب)وەی ک) ئ#م) دەب#ت 

. من د]نیام ک) ل) ڕWگ)ی ئ)م ئای)ت) ھ)م) جۆران)وە ئ)وە دەبینین بک)ین)وەجۆرە شت#ک  بیر ل) چ
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ک) ڕWنمایی کراوین بۆ ئ)وەی بیر ل) شتگ)ل#کی باش بک)ین)وە، شتگ)ل#ک ک) بنیاتمان دەب#ت 

 ن)وەک بمان=وخ#ن#ت. 

مان. ھ)موو ئ)و شتان)ی ک) ی)زدان ڕەفتارب)د]نیایی)وە بیروھزرەکانمان کاردەکات) س)ر سروشت و 

شت#ک خ)مبارمان  پ#مان دە]#ت بۆ باشی ئ#م)ی). ئ)و دەزان#ت چ شت#ک د]مان خۆشدەکات و چ

دەکات. کات#ک ک)س#ک پ=ە ل) بیروھزری ھ)]) ئ)وا ئ)و ک)س) خ)مبارە، ل) ئ)زموونی تاک)ک)سی 

 خۆم)وە ف#ربووم ک) کات#ک ک)س#ک خ)مبارە ئ)وا ل)کۆتاییدا خ)]کی دیک)ش خ)مبار دەکات.  

ردەوە؟" پ#ویست) ب)شی#وەی)کی س)رەکی و ب)ردەوام پرسیار ل) خۆت بک)یت: "بیرم ل) چی دەک

 کات#ک ت)رخان بک) بۆ ل#کۆ]ین)وە ل) بیروھزرەکانی ژیانت. 

زۆر ب)سوودە ک) س)رنجی ئ)و شت) بدەین ک) بیری ل#دەک)یت)وە چونک) ھ)میش) ش)یتان ف#Ç ل) 

خ)]کی دەکات ب)وەی ک) پ#یان واب#ت س)رچاوەی ن)ھام)تی ک#ش)کان ب)دەرە ل)و شت)ی ک) 

)وان پ#یان واب#ت ک) ب)ھۆی ئ)و شتان)ی ک) ل) دەوروب)ریان ل)ڕاستیدا ھ)ی). ش)یتان دەی)وWت ئ

دەگوزەرWت (بارودۆخ)کانیان) خ)مبار بن، ب)}م ل)ڕاستیدا ئ)وان خ)مبارن ب)ھۆی ئ)و شتان)ی ک) ل) 

 ناخیاندا (بیروھزریان) دەگوزەرWت. 

ن بۆ چ)ندین ساڵ ب)ڕاستی پ#م وابوو ک) ب)ھۆی ئ)و شتان)ی ک) خ)]کی دیک) دەیانگر یا

ن)یاندەکرد خ)مبار و د]ت)نگم. ھاوس)رەک)م و مندا])کانم ب) ھۆکاری خ)مباریی)ک)م دەزانی. پ#م 

وابوو ئ)گ)ر ئ)وان جیاواز بن، ئ)گ)ر زیاتر ب)دەم داواکاریی)کانم)وە ب#ن، ئ)گ)ر ل) کاروباری ما]دا 

ین ساڵ شت#کی زیاتر ھاوکاریم بک)ن، ئ)وا خۆشحاڵ دەبم. ئ)م) شت#ک بوو ب)}م بۆ ماوەی چ)ند

م بکردبا ڕەفتاردیک) بوو. ل) کۆتاییدا ڕوب)ڕوی ڕاستی بووم)وە، ئ)وە بوو ک) ئ)گ)ر ب#تو ب) دروستی 

 ئ)وا ھیچ کام ل)و شتان) خ)مباری ن)دەکردم، بیروھزرەکانم ھۆکاری خ)مباری و د]ت)نگیی)ک)م بوو. 

بیری ل#دەک)یت)وە. بۆی ھ)ی) ل) کۆتاییدا ڕWگ)م بدەن جارWکی دیک) بx#م: س)رنجی ئ)وە بدە ک) 

 ھ)ندWک ل) ک#ش)کانت بدۆزیت)وە بو ب) خ#رایی ب)رەو س)رک)وتن ھ)نگاو بن#یت. 
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 وەرزی دووەم

 بارودۆخی م#شک
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 ناساندن

 )١٦: ٢." (ی)ک)م کۆرنسۆس یهسیحمان ھهبیری مه ئ#مه"

 بیرت ل) چ بارودۆخ#کدای)؟

 دەگۆڕWت؟ئایا س)رنجتداوە ک) بارودۆخی بیرت 

ل)وان)ی) جارWک ئارام و ئاشتی خواز بیت و جارWکیش ناڕەح)ت و نائارام. یان ب=یارWک بدەیت و 

ل)بارەی)وە د]نیاییت پاشان بیرت ل) زۆر شتدا س)ری ل#دەش#وWت ک) تۆ پ#شتر ب)الت)وە ڕوون و 

ن)ت) پ#ش. کاتی د]نیا بووی ل)بارەیان. ھ)ورەکو خ)]کی دیک)، منیش ل) ژیانمدا ئ)م شتان)م ھاتوو

وا ھ)بووە ک) وا دیار بوو ب) بn ک#ش) دەتوانم باوەڕ ب) خودا ب#نم، ھ)ندێ کاتی تریش ھ)بووە ک) 

 گومان و بn باوەڕی بn ب)زەییان) ئازاریان داوم. 

ل)ب)رئ)وەی وا دیارە بیر دەتوان#ت ل) زۆر بارودۆخدا ب#ت، بیرم کردەوە و وتم، ک)ی م#شکم 

نم ئاسایی چیی) بۆ ئ)وەی ھ)رکات#ک ش#وازی بیری نائاساییم بۆ ھات ئاسایی)؟ دەمویست بزا

دەست ب)جn ل) س)ریان کاربک)م. بۆ نموون) م#شکی ڕەخن)گر، لۆم)ک)ر و گوماناوی دەب#ت بۆ 

باوەڕدار ب) نائاسایی دابنرWت. ھ)رچ)ندە ب)شی زۆری ژیانم ئ)وە ب)الی من)وە ئاسایی بوو، ل)گ)ڵ 

ی بوای). من پ#شتر ب)م ش#وەی) بووم، ل)گ)ڵ ئ)وەی ک) بیرکردن)وەم زۆر ئ)وەی ک) ن)دەبوا ئاسای

ھ)]) بوو و ھۆکاری ک#ش)ی)کی زۆری ژیانم بوو، ب)}م ن)مدەزانی ک) ھیچ ک#ش)ی)ک ھ)ب#ت 

 ل)ش#وەی بیرکردن)وەکانم. 

وو ن)مدەزانی ک) دەتوانم شت#ک ل)بارەی بیروھزری ژیانم بک)م. باوەڕداربووم، بۆ چ)ندی سا]یش ب

ک) باوەڕم ھ#نابوو، ب)}م ب) ھیچ جۆرWک ف#ری بیروھزری ژیان ن)کرابووم یان ف#ری ئ)وە 

یان ف#ری ئ)وە ن)کرابووم ک) چ بارودۆخ#ک گونجاوە بۆ ئ)وەی بیری باوەڕداری  ن)کرابووم

 ت#داب#ت. 
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 ٢: ١٢بیرمان ب) دووبارەبون)وەی ج)ست)یی ل)دایک نابن)وە، دەب#ت نوێ بکرWن)وە (س)یری ڕۆما 

بک)). ھ)روەک چۆن چ)ندین جار وتووم)، نوWکردن)وەی م#شک پ=ۆس)ی)ک) پ#ویستی ب) کات). 

م)ڕوخn، ت)نان)ت ئ)گ)ر ب)ش)ک)ی دواتری ئ)م کت#ب)ت خوWندەوە و بۆت دەرک)وت ک) زۆرب)ی 

کات م#شکت ل) بارودۆخ#کدا بووە ک) نائاسایی) بۆ ک)س#ک ک) م)سیحی وەکو ڕزگارکاری خۆی 

 . زانینی ک#ش)کان ھ)نگاوی ی)ک)م) ب) ئاراست)ی باش بوون. وەرگرتووە

ل) حا])تی خودی خۆمدا، چ)ند سا]#ک ل)م)وپ#ش پ)یوەندی ن#وان خۆم و ی)زدانم زۆر ب)جدیتر 

وەرگرت. ل)و کات)دا ک) ی)زدان بۆی ئاشکرا کردم ک) زۆرب)ی ک#ش)کانم ل) بۆچوونی ھ)])وە 

و! گومانم ھ)بوو ل)وەی ک) بیرم ل) بارودۆخ#کدا بووب#ت س)رچاوەیان گرتووە. بیرم ل) ک#ش)دا بو

 ئ)گ)ر ل)و بارودۆخ)شدا بوای)، ئ)وا زۆری ن)دەخایاند وەکو پ#شتری ل#دەھات)وە. ک) دەب#ت بب#ت. 

تووشی شۆک بووم کات#ک ک) بینیم خۆمگرتووە ب) ژمارەی)کی زۆر بیری ھ)])وە. ھ)و]مدا ئ)و 

بیروھزرە ھ)}ن) ل)ناو بب)م ک) ھاتن) ناو م#شکم)وە، دەستب)جn دەگ)ڕان)وە ب)}م ک)م ک)م ئازادی 

 و ڕزگاریم وەرگرت. 

گ) ک) تۆ ب)ردەوام بیت ش)یتان زۆر ب)توندی ش)ڕ دژی نوWکردن)وەی بیرت دەکات، ب)}م زۆر گرن

 و ج#گیرب#ت ل) نوWژکردن و خوWندن ل)م بوارەدا تا ئ)و کات)ی تۆ ب)س)رک)وتن#کی ب)نرخ دەگ)یت. 

ک)ی بیرت ئاسایی)؟ ئایا دەب#ت بیرت ل) ھ)موو شوWن#ک بسوڕWت)وە یان دەتوان#ت وای ل#بک)یت 

و س)رل#ش#واو بیت یان  ک) ت)نیا ت)رکیز بکات ل)س)ر ئ)و شت)ی ک) دەیک)یت؟ دەب#ت د]ت)نگ

پ#ویست) ئاشتی خواز و د]نیاییت ل)و ئاراست)ی ک) ل) ژیانتدا ھ)]دەبژWرێ؟ دەب#ت بیرت پ=ب#ت ل) 

گومان و ب#باوەڕی، دەب#ت خ)مبار و د]ت)نگ بیت، ئازار بچ#ژیت ب)ھۆی ترس)وە؟ یان ئ)وە مافی 

 بک)) ٧: ٥س)یری پ)ک)م پ)ترۆس تایب)تی ڕۆ])کانی ی)زدان ک) گیروگرفت)کانیان بخ)ن) س)ر ئ)و؟ (

وش)ی ی)زدان ف#رمان دەکات ک) ئ#م) م#شکی م)سیحمان ھ)ب#ت، پ#ت وای) م#شکی عیسا چۆن 

 بوو ئ)و کات)ی ک) ل) س)ر زەوی بوو ن)ک ت)نیا وەکو کوڕی ی)زدان ب)]کو وەکو کوڕی مرۆڤ؟
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پشت ب) خوا ب)رەو ب)شی دواتری کت#بی م)یدانی ج)نگی م#شک ھ)نگاو دەن#ین. باوەڕم وای) ک) 

ئ)و ک)س) ئاشنا دەکات ب)بیری ئاسایی و نائاسایی ک) شوWنک)وتووی عیسای) ب=یاریداوە ئ)م کت#ب) 

 ل)گ)ڵ س)رک)وتندا ب=وات. 
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 ب)شی ھ)شت)م

 ک)ی م#شکم ئاسایی)؟

، ڕۆحی دانایی مانهورهسیحی گهخودای عیسای مه شكۆدار، كهباوكی  م لهكهداوا ده"

تاكو بزانن !،وهچاوی د]تان ڕووناك ب#تهم كهنوWژ ده. ناسینی خۆی بداتn ئاشكراكردنتان له!و

 ندی میراتهمهو]هھا دهروهی بزانن، ھهكهوازه، تاكو ھیوای بانگهی چییهكهوازهھیوای بانگه

 )١٨ -١٧: ١(ئ)ف)سۆس  ."پیرۆزكراوندا لهی كهشكۆداره

ئ)وەی من و تۆ دانایی ب)دەستبھ#نین بھۆی ڕووناک  س)رنج بدە ک) پۆ]س نوWژدەکات بۆ

کردن)وەی چاوی د]مان. ب)پشت ب)ستن ب)و شتان)ی ک) خوWندووم)وە باوەڕم ک) "چاوی دل" 

 م)ب)ستی ل) بیروھزرە. 

ب#ت؟ ب) واتای)کی دیک)، چ  ل) چ بارودۆخ#کدا وەکو شوWنک)وتووی)کی م)سیح، دەب#ت بیرمان

شت#ک دەب#ت) بارودۆخ#کی ئاسایی بۆ م#شکی باوەڕدار؟ بۆ ئ)وەی وە}می ئ)و پرسیارە بدەین)وە، 

 پ#ویست) س)یری کارە جیاوازەکانی ڕۆح و م#شک بک)ین. 

 ب)پ#ی وش)ی ی)زدان ڕۆح و م#شک پ#ک)وە ئیش دەک)ن: من ب)م) دە]#م "م#ش یاریدەدەری

 ڕۆح)."

بۆ ئ)وەی باشتر ل)م یاسای) ت#بگ)ین، با س)یری ئ)وە بک)ین ک) چۆن ل) ژیانی باوەڕداردا کاریگ)ری 

 دەب#ت.

 م#شک –یاسای ڕۆح 

س كه یهم ش#وهبه!؟ناویدایهله ب#ت كهڕۆحی مرۆڤ نه، زان#ت مرۆڤ چی ت#دایهچ مرۆڤ#ك ده"

 )١١: ٢(ی)ک)م کۆرنسۆس " .ب#تڕۆحی خودا نه نازان#ت خودا چی ت#دایه



!66!

کات#ک ک)سیک عیسای م)سیح وەکو ڕزگارکاری خۆی وەردەگرWت، ڕۆحی پیرۆز دWت بۆ ئ)وەی 

ل)ناویدا نیشت)جn ب#ت. کت#بی پیرۆز پ#مان دە]#ت ک) ڕۆحی پیرۆز بیری ی)زدان دەزان#ت. 

خۆی)تی.  ھ)روەک چۆن ڕۆحی ک)س#ک ک) ل)ناویدای)، ت)نیا ک)س#ک ک) بیروھزرەکانی ئ)و بزان#ت

ک)وات) ڕۆحی ی)زدان ت)نیا ک)س#ک) ک) بیری ی)زدان دەزان#ت. ل)ب)رئ)وەی ڕۆحی پیرۆز ل)ناوماندا 

نیشت)جn دەب#ت و ل)ب)رئ)وەی ک) رۆحی پیرۆز بیری ی)زدان دەزان#ت، بۆی) ی)ک#ک ل) م)ب)ست)کانی 

)زدان ل) چاوی ئ)وەی) ک) ژیری و پ)یامی ی)زدانمان بۆ ئاشکرا بکات. ئ)و ژیری و پ)یام)ی ی

د]ماندا ب�وبوەت)وە ل) بیرمان. پاشان ڕۆحی پیرۆز ئ)م)یان بۆ دەکات تاکو ئ)و شت)ی ک) ب) ڕۆح 

 ف#رکراوین ب)ش#وەی)کی کرداریش ل#ی ت#بگ)ین. 

 ئاسایی یان بائاسایی؟

ت#ناگات؛ بۆی) زۆر گرنگ) ک)  )ک)ییئ#م)ی باوەڕدار، سروشتی و ڕۆحین. سروشتی)ک) ھ)میش) ل) ڕۆح

یرمان ڕووناک بکرWت)وە ل)بارەی ئ)و شت)ی ک) ل) ڕۆحماندا ڕوودەدات. ڕۆحی پیرۆز ح)زدەکات ب

ئ)م ڕووناکی)مان بۆ بھ#ن#ت ب)}م بیر زۆرب)ی کات ئ)و شت) ل)دەست دەدات ک) ڕۆح دەی)وWت 

 ئاشکرای بکات، چونک) زۆر س)رقا]). بیرWک ک) زۆر س)رقا]) نائاسایی). بیرWک ک) ل) ئارامیدا بوو

 ئاسایی)، ن)ک ب)تاڵ ب)]کو ئاسوودە.  

ناب#ت بیر و ھزر پ=بکرWت ل) ل#کدان)وە و دوود]ی و د]ت)نگی و ترس و ھاوش#وەکانی. پ#ویست) 

ئارام و ل)س)رخۆ و ھ#من ب#ت. ل)گ)ڵ ب)ردەوام بوونمان ل) ب)شی دووەمی کت#ب)ک) تۆ زۆر 

 دا. بارودۆخی نائاسایی بیر و ھزر دەبینیت ک) ل)وان)ی) بیاناسین)وە وەکو حا])ت#کی ب)ردەوام ل) بیرت

 گرنگ) ت#بگ)ین ک) بیر پ#ویست) ل) دۆخی ئاساییدا دابنرWت وەک چۆن ل)م ب)ش)دا باسکراوە. 

ب)راوردی بک) ل)گ)ڵ حا])تی ئاسایی بیرمان، دەبینیت ک) بۆچی ب)ش#وەی)کی گشتی ل)ڕWگ)ی 

ڕۆحی پیرۆزەوە ب)ک)می بۆمان دەردەک)وWت، ھ)روەھا زۆرب)ی کات ھ)ست ب) ن)بوونی ژیری و 

 دەک)ین. ڕاستی
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ل) بیرت ب#ت ک) ڕۆحی پیرۆز ھ)و]ی ڕووناکردن)وەی بیری باوەڕدار دەدات. ڕۆحی پیرۆز زانیاری 

ل) ی)زدان)وە دەب)خش#ت) ک)س)ک)، ئ)گ)ر ڕۆح و م#شکی یارم)تی ی)کیان دا، ئ)وا ئ)و کات دەتوان#ت 

ئ)و شت)ی ل)دەست ب#ت) ناو ژیری و بینینی خودایی)وە. ب)}م ئ)گ)ر بیری زۆر س)رقاڵ بوو ئ)وا 

 دەچ#ت ک) ی)زدان ھ)و]ی دا ل)ڕWگ)ی ڕۆحیی)وە بۆی ئاشکرا بکات. 

 دەنگ) نزم) ھ#واش)ک)

زدان وا یه . چونكهستهزدان ڕابوهم یهردهبهله ر چیاكهسهو له وهرهده رهرمووی: (وهزدانیش فهیه"
زدان م یهردهبهكانی لهردهبهكرد و تاشه قھ#ز چیاكانی شهزن و بهكی مهئینجا بایه. ڕWتپهت#ده

 زدان لهك ھات، یهیهرزهلهبوومه كهدوای بایهبوو. لهدا نهكهناو بایهزدان له}م یهشكاند، به
بوو. شدا نهكهئاگره زدان لهئاگرWك ھات، یه كهرزهلهدوای بوومهبوو. لهشدا نهكهرزهلهبوومه
 )١٢ -١١: ١٩" (ی)ک)م پاشایان .نگ#ك ھاتی دهچرپه كهدوای ئاگرهله

بۆ ماوەی چ)ندین ساڵ بۆ بینین نوWژم دەکرد، داوام ل) ی)زدان کرد ک) شت)کان ل)ڕWگ)ی 
ۆزە. ڕۆحیی)وە ک) ل) مندا نیشت)ج#ی) بۆ ئاشکرابکات. من دەمزانی ئ)م داوای) ب)پ#ی کت#بی پیر

بووم ک) دەب#ت داوابک)م و وەربگرم. ل)گ)ڵ ئ)وەشدا زۆر باوەڕم ب) وش)ی ی)زدان ھ)بوو، د]نیا ش 
کات ھ)ستم ب)و شت) دەکرد ک) من پ#م دەوت "گ#لی رۆحی." پاشان بۆم دەرک)وت ک) من 

زۆرب)ی ئ)و شتان)م وەرن)گرتبوو ک) ڕۆحی پیرۆز دەیویست بۆم ئاشکرا بکات، ب)کورتی چونک) 
ی ل)دەستدا ک) ڕۆحی پیرۆز پ#شنیاری پ#کردبوو. م#شکم زۆر س)رقاڵ و س)رەڕۆ بوو ک) ئ)و زانیاری)

بیھ#ن) ب)رچاوت ک) دوو ک)س ل) ژوورWکدا پ#ک)وەن. ی)ک#کیان دەی)وWت نھینیی)ک ب) گوWی ئ)وی 
دیک)دا بچرپ#ن#ت. ئ)گ)ر ژوورەک) پ=ب#ت ل) دەنگ) دەنگ، ل)گ)ڵ ئ)وەی ک) نھ#نیی)ک) وتراوە ب)}م 

ۆر ب) ئاسانی ل)دەستی دەدات، چونک) ژوورەک) ئ)وەندە ئ)و ک)س)ی چاوەڕوانی نھ#نیی)ک)ی کرد ز
دەنگ) دەنگی ت#دای) ک) ناتوان#ت گوWی ل#ب#ت. ئ)گ)ر ت)نان)ت س)رنج#ی زۆریش بدات ل)وان)ی) 

 ن)زان#ت ک) قس)ی ل)گ)ڵ کراوە.  

ئ)م) ڕWگای گفتوگۆی ن#وان ڕۆحی ئ#م) و ی)زدان). ڕیگاکانی ڕۆحی پیرۆز ئارام و ل)س)رخۆن؛ 
کات ئ)و قس)مان ل)گ)ڵ دەکات ب)و ش#وەی)ی ک) ل)گ)ڵ پ#غ)مب)راندا دواوە: "ب) دەنگ#کی  زۆرب)ی

نزم و ھ#واش." ھ)روەھا زۆر گرنگ) ک) ف#ربین ب)ردەوام خۆمان ل) بارودۆخی گوWگرتندا ج#گیر 
 بک)ین.
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 ڕۆح و م#شک

]#م، ڕۆح گۆرانی ده م. بهكهم#شكیشم نوWژ ده ھا بهروهم، ھهكهڕۆح نوWژ ده ؟ بهچییه واتهكه"
 )١٥: ١٤." (ی)ک)م کۆرنسۆس ]#مم#شكیشم گۆرانی ده ھا بهروهھه

ل)وان)ی) ڕWگ)ی)کی باشتر بۆ ت#گ)یشتن ل) یاسای "م#شک یاریدەدەری ڕۆح"ە ئ)وەی) ک) بیر ل) نوWژ 
 بک)ین)وە. ل)م ئای)ت)دا پۆ]سی ن#ردراو دە]#ت ک) ئ)و ب) ڕۆح و م#شکی نوWژ دەکات. 

ەزانم ک) پۆ]س باس ل) چی دەکات چونک) منیش ھ)مان شت دەک)م. زۆرب)ی کات من ب) ڕۆح د
نوWژ دەک)م (ب) زمانی ن)ناسراو)؛ دوای ئ)وەی بۆ ماوەی)ک ب)م ش#وەی)ی نوWژم کرد، ھ)ندWک 

جار شت#ک دWت) ناو م#شکم بۆ ئ)وەی ب) ئینگلیزی نوWژ بک)م (زمان) ناسراوەک)م). پ#م وای) ل)م 
وە م#شک یارم)تی ڕۆح دەدات، ئ)وان پ#ک)وە ئیش دەک)ن بۆ ئ)وەی زانیاری و ژیری خودا ڕWگ)ی)

 ب) ش#وەی)ک ک) ت#بگ)م ب) من بگ)ی)نن. 

ئ)م) ب) پ#چ)وان)ش)وە دەکرWت. زۆر جار کات#ک دەم)وWت نوWژ بک)م، ئ)وا خۆم ت)رخان دەک)م بۆ 
ا ن)بوو ئ)وا ب)سادەیی ب) م#شکم نوWژ نوWژ بۆ ی)زدان. ئ)گ)ر ھیچ جو]#ن)رWکی تایب)تی ل) ڕۆحمد

دەک)م. من ل)بارەی ئ)و ک#ش) و بارودۆخان) نوWژ دەک)م ک) ئاگام ل#یان). ھ)ندێ کات وادیارە ک) 
 ب)رب)ستم ھ)ی)، ھ)ربۆی) دەست ب) شت#کی دیک) دەک)م پ#شتر زانیاریم ل)بارەی ھ)بووە. 

ل) ناخمدای)، ھ)ندWک ک#ش)م ل) کۆڵ  ب)م ش#وەی) ب)ردەوام دەبم تا ئ)و کات)ی ڕۆحی پیرۆز ک)
دەکات)وە. کات#ک ک#ش)ک)ی ل) کۆڵ کردم)وە ئ)و کات دەزانم ک) من ئاماژەم ب)و شت) کردووە ک) 
ئ)وە دەیویست نوWژی ل)بارەوە بک)م ن)وەک شت#ک ک) من خۆم ھ)و]م دەدا نوWژی بۆ بک)م. ب)م 

دەدەن ل) ت)واوکردن و ب)دەستھ#نانی ش#وەی) م#شکم و ڕۆحم پ#ک)وە کار دەک)ن، یارم)تی ی)کتر 
 ویستی ی)زداندا. 

 ڕاڤ)زمان و 

 ر بهگهئه چونكهە. وبا نوWژ بكات تاكو ل#كی بداته دوWت،زمان ده ی بهوهئه م ھۆیهر ئهبهله"
: ١٤." (ی)ک)م کۆرنسۆس روبوومه}م م#شكم بn بهكات، بهم، ڕۆحم نوWژ دهزمان#ك نوWژ بكه

١٤ -١٣ ( 
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نمون)ی)کی دیک) ل) ش#وەی ھاوکاریکردنی ڕۆح و م#شک پ#ک)وە بریتیی) ل) دیاریی)کان زمان و 
دەدەم ک) ل) کت#بی  انب)ڕاستی ھانتئ)وا  ب) دیاریی)کانی ڕۆحی پیرۆز، نل#کدان)وە. ئ)گ)ر ئاشنا

ای ب)کراوەیی بھ#xن)وە. نوWژ بک)ن و داو ان بۆ ی)زدانم#شکتل)م بوارەدا و  نپیرۆز بیانخوWن
ل#بک)ن ک) ف#رتان بکات ل)بارەی ھ)موو ئ)و دیاریی) ل) س)روو سروشتان)ی ڕۆحی پیرۆز، ت)نان)ت 

نوWژیش بک)ن بۆ ئ)وەی ڕWنماییتان بکات بۆ س)رچاوە باش)کان ک) یارم)تیتان دەدات ل) خوWندن 
 ) شوWن#کی باش) بۆ دەستپ#ک. ١٤، ١٣، ١٢و ت#گ)یشتن. (ی)ک)م کۆرنسۆس 

کات#ک ک) من ب) زمان)کان دەدوWم، م#شکم بn ب)رھ)م) تا ئ)و کات)ی خودا ب) من یان ب) 
 ک)س#کی دیک) دە]#ت ک) من باسی چی دەک)م؛ ئ)و کات) م#شکم ب)رھ)مدار دەب#ت. 

تکای) ئ)وە بخ)ن) ناو م#شکتان)وە ک) دیاریی)کان زمان و ڕاڤ) نین. ڕاڤ) بریتیی) ل) مانای وش) ب) 
)، ل)کات#کدا ب)دەم ڕاڤ)کردن)وە مانای گشتی ئ)وەمان پ#دە]#ت ک) ک)س#کی دیک) وش)ی پ)یام)ک

 دەیx#ت، ب)}م ب)پ#ی ش#وازی ڕاڤ)کار ک) ب) گوWرەی ت#گ)یشتنی تایب)تی خۆی ڕوونی دەکات)وە. 

با نموون)ی)کتان بۆ بھ#نم)وە: خوشکی (سمس) ل) ک)نیس) ھ)]دەست#ت) س)ر پn و پ)یام#کیان ب) 
اسراو پ#شک)ش دەکات. پ)یام)ک) ل) ڕۆحی)وە ھاتووە. خۆی و ئامادەبوانیش نازانن زمان#کی ن)ن

باسی چی دەکات؛ ل)وان)ی) خودا بب#ت) ھۆکاری ت#گ)یشتنم ل)و پ)یام) ب) ش#وەی)کی گشتی. کات#ک 
ل)و باوەڕەدا زیاتر ج#گیر بووم و دەستم کرد ب) ڕاڤ)کردنی ئ)و شت)ی ک) دەوترا. پ)یام)ک)م بۆ 

 )س#ک ڕوون کردەوە، ب)}م ب) ش#وازی تایب)تی خۆم ئ)و شتان)م دەوت. ھ)موو ک

نوWژکردن ل) ڕۆحدا (زمانی ن)ناسراو) و ڕاڤ)کردن ب) زار (زمانی ناسراو) ڕWگ)ی)کی ناوازەی) بۆ 
و م#شکیش ت#گ)یشتن ل) بن)ماکانی "م#شک یاریدەدەری ڕۆح)." ڕۆح ل)بارەی شت#ک)وە دەدوWت 

 ڕوونی دەکات)وە. 

ا بیر ل)م) بک)وە: ئ)گ)ر خوشک) سمس ب) زمان#کی ن)ناسراو قس) بکات و ی)زدان ب)دوای ئ#ست
ک)س#کدا بگ)ڕWت ک) دەستپ#شخ)ری بکات ل) ڕاڤ)کردن و ل#کدان)وەی پ)یام)ک)، ئ)وا دەبوا 

پشتگوWی بخستبام ئ)گ)ر م#شکم ئ)وەندە س)رقاڵ و تووڕە بوای) ک) ن)متوانیبای) گوێ بگرم. ئ)گ)ر 
 ھ)و]ی ئ)وەشی بدابا ک) ڕاڤ)کردن)ک)شم پn بx#ت ئ)وا وەرمن)دەگرت. ت)نان)ت

ئ)و کات)ی ک) تازە باوەڕم ب) عیسای م)سیح ھ#نابوو زۆر ل)بارەی ب)ھرە ڕۆحیی)کان)وەم ن)دەزانی، 
ت)نیا ب) "زمان) ڕۆحیی)کان" نوWژم دەکرد. پاش ت#پ)ڕبوونی ماوەی)ک ل)گ)ڵ ژیانی نوWژیدا ھ)ستم ب) 
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ب#زاری کرد. کات#ک ل)بارەی ئ)م)وە ل)گ)ڵ ی)زدان دوام، ی)زدان ڕWگ)ی پ#دام ک) ت#بگ)م من 
ب#زارم چونک) ن)مدەزانی ل)بارەی چی نوWژ بک)م. ل)گ)ڵ ئ)وەی دەمزانی ک) ناب#ت ھ)میش) ت#بگ)م 

ل)وەی ک) دەیxیم کات#ک ل) ڕۆحدا نوWژ دەک)م، ب)}م ف#ربووم ک) ئ)م ش#وازی نوWژکردن) 
 اوس)نگ) و ئ)گ)ر ل#ی ت#ن)گ)م ھیچ ب)رھ)م#کی ناب#ت. ناھ

 م#شکی ھۆشیار و ئاشتیخواز

: ٢٦" (ئیشایا .ستووهتۆ به پشتی به پارWزیت، چونكهواو دهئاشتی ته به سپاوتۆ مرۆڤی بیروڕا چه"
٣( 

ھیوادارم ب) خۆشحا]ی)وە ل)م نموونان)وە بۆت دەربک)وWت ک) م#شک و ڕۆحت ب)ردەوام ب)ی)ک)وە 
کاردەک)ن، ھ)ردووکیان پ#ک)وە پ)یوەستن. ھ)ربۆی) زۆر گرنگ) ل) بارودۆخ#کی ئارامدا بیت. ئ)گ)ر 

 نا م#شکت ناتوان#ت ھاوکاری ڕۆحت بکات ل) یارم)تیدانت بۆ ژیان#کی پ= ل) ڕۆحی پیرۆز. 
) د]نیایی)وە ش)یتان ئ)و ڕاستیی) دەزان#ت بۆی) ھ#رشدەکات) س)ر م#شکت، ل) م)یدانی م#شکتدا ب

ج)نگ دژی تۆ ب)رپا دەکات. دەی)وWت م#شکت ماندوو و بارگران بکات ب) پ=کردنی ب) ھ)موو 
جۆرە بیر و ھزرWکی ھ)]) بۆ ئ)وەی م#شکت ئازاد و ئامادە ن)ب#ت بۆ وەرگرتنی ئ)و ڕۆح) پیرۆزەی 

 ن)تدا ئیشدەکات. )نا ڕۆحی مرۆڤال
م#شک دەب#ت ب) ئاشتیخوازی بپارWزیت. ھ)روەک چۆن پ#غ)مب)ر ئیشایا پ#مان دە]#ت کات#ک ک) 

 م#ش ل)ڕاستی و دروستیدا ج#گیر بکرWت ئ)وا ل) ئاشتیدا دەب#ت. 
 ھ#شتا دەب#ت م#شکت ھۆشیار ب#ت، ئ)وە م)حا]) کات#ک ب) بارWک قورسکراوە ک) ل) توانای خۆی

 ب)دەرە. 
 ب)ردەوم بیر بک)وە: م#شکت چ)ندە و ماوەی چ)ندە ئاسایی)؟

 

! !
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 ب)شی نۆی)م

 م#شک#کی گوم=ا و س)رسوڕماو

 )١٣: ١." (ی)ک)م پ)ترۆس ب#ت!باشیدائاماده با م#شكتان له بۆیه"

ل) زنجیرەی پ#شتردا وتمان ئ)گ)ر م#شک#ک زۆر س)رقاڵ ب#ت ئ)وا نائاسایی). حا])ت#کی تر بۆ 

نائارام بوونی م#شک بریتیی) ل) گوم=ابوون. ن)توانینی ت)رکیزکردن ئ)وە نیشان دەدات ک) ش)یتان 

 ل) ڕووی دەروونیی)وە ھ#رشی کردۆت) س)رت. 

ونی م#شکیان دەدەن چونک) ھ)رگیز بن)ماکانی خ)]ک#کی زۆر بۆ ماوەی چ)ندین ڕWگ) ب) گوم=ابو

 ڕاھ#نانی بیروھ#زری ژیانیان ج#ب)جn ن)کردووە. 

خ)]ک#کی زۆر ک) تا ڕادەی)ک ناتوانن ت)رکیز بک)ن پ#یان وای) ک) ن)خۆشی دواک)وتوویی م#شکیان 

ەی ھ)ی). ھ)رچ)ندە توانستی ت)رکیز کردن دەکرWت ل) ئ)نجامی ڕWپ#دانی بیرت)وە ب#ت ک) بۆ ماو

چ)ندین ساڵ ھ)رکات#ک ھ)ر شت#کی ویستبn ئ)نجامی داوە. ن)توانینی ت)رکیزکردن دەکرWت 

ب)ھۆی ک)می ڤیتامین)وە ب#ت. ڤیتامین دی توانستی ت)رکیز کردن زیاد دەکات، ل)ب)رئ)وە ئ)گ)ر 

توانای ت)رکیز کردنت نیی) ئ)وا پرسیار ل) خۆت بک) ئایا ب) ڕWک و دروستی نان دەخۆیت و 

 )کان ب)سودن. خواردن

ماندووبوونی ل)ڕادەب)دەریش کاریگ)ری ل)س)ر ت)رکیزکردن ھ)ی). بۆم دەرک)وتووە کات#ک ک) زۆر 

ماندووم ئ)وا ش)یتان ھ)و]دەدات ھ#رش بکات) س)ر بیرم چونک) دەزان#ت ک) ب)رگری کردن ل)و 

#شکمان ھ)ی) کاتان)دا زۆر زەحم)ت). دەی)وWت من و تۆ پ#مان واب#ت ک) ن)خۆشی دواک)وتوویی م

 nت ک) ھ)ر شت#کی پ#وتن ب) بWبۆ ئ)وەی ھ)وڵ ن)دەین تووشی ک#ش)ی بک)ین. ئ)و دەی)و

 ب)رگری کردن ب) قس)ی بک)ین.  

ی)ک#ک ل) کچ)کانمان ب) مندا]ی ک#ش)ی ھ)بوو، ن)یدەتوانی ت)رکیز بکات، ل)ب)رئ)وەی ت#گ)یشتن و 

ا. زۆر منداڵ ت)نان)ت ھ)ندێ ل) ت)رکیزکردن شان ب) شانی ی)کترن خوWندن)وەی بۆ ن)دەکر
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گ)ورەکانیش ل)وە ت#ناگ)ن ک) دەیخوWنن)وە. چاویان وش)کان) س)ر الپ)ڕەک) دەخوWنن)وە، ب)}م 

 م#شکیان ب)ڕاستی ت#ناگات ک) چی خوWندراوەت)وە. 

زۆرب)ی کات ت#ن)گ)یشتن ب)ھۆی ت)رکیز ن)کردن)وە ڕوودەدات. من دەزانم چونک) خۆم بۆی ھ)ی) 

ک ل) کت#بی پیرۆز یان ب)ش#ک ل) ھ)ر کت#ب#ک دەخوWنم)وە، ل)ناکاو بۆم دەردەک)وWت کات#ک ب)ش#

ک) ب) ھیچ ش#وەی)ک نازانم چیم خوWندوەت)وە، دەگ)ڕWم)وە و ل)س)رەتاوە دووبارە دەیخوWنم)وە، 

وادیارە ک) ھ)مووی نوWی)، چونک) ل)گ)ل ئ)وەی چاوەکانم س)یری وش)کانی کردووە ل)س)ر پ)ڕەک) 

#شکم ل) شوWنی دیک)دا بوو. ب)ھۆی ئ)وەی ک) ت)رکیزم ن)دەکرد ل)س)ر ئ)وەی ک) چی ب)}م م

 دەک)م، ن)متوانی ئ)وە ت#بگ)م ک) خوWندووم)ت)وە. 

زۆرب)ی کات س)رگ)ردان بوونی بیر (م#شک) ک#ش)ی س)رەکی ت#ن)گ)یشتن). ماوەی)ک ل)م)وپ#ش 

تا پ#ک)وە ئۆتۆمب#لمان وویالی)تی یمن و دەیڤ و ژن و م#ردWکی دیک)، ک) ھاڕWمانن ل) 

دەھاژۆشت. دەست ب)جn من و ژن و م#ردەک) گوWمان ل) دەیڤ بوو وتی: "ی)زدان ب)زەیی پ#مدا 

ب#ت)وە." ھ)موومان دەستمان کرد ب) پ#ک)نین کات#ک بۆمان دەرک)وت ل)گ)ڵ ئ)وەی دەیڤ ب) 

نک) ھ)موومان م#شکمان ل) دەنگ#کی ب)رز پژمیوە ب)}م ھیچ کام ل) ئ#م) گوWمان ل#ن)بوو چو

ل) س)ینت شوWن#کی دیک) بوو، دەستم کرد ب) قس) و گوتم بوورە گوWم ل#ن)بوو. من ل) ئیدارە بووم 

لویس، ئ)و پیاوەی ک) ل) دواوە دانیشتبوو پ#ک)نی و گوتی: ل) فلۆریدا خ)ریکی ئیش بووم" 

رەس)رکردنی ک#ش)ی)ک خ#زان)ک)شی ب)ھ)مان ش#وە پ#ک)نی و گوتی "ل) دا]س بووم خ)ریکی چا

 بووم." 

ل) ماوەی)کی ک)مدا ھ)رس#کمان ل)ڕووی دەروونیی)وە ل) ویالی)ت#کی دیک) بووین. ئ)م) ئ)وەمان 

نیشان دەدات ک) بیر چ)ندە ب)خ#رایی دەتوان#ت ل)و شوWن) س)رگ)ردان ب#ت ک) ئ#م)ی ل#بووین. 

می پ#بکات چونک) ل) ڕووی ھ)موومان پ#ک)نین چونک) دەیڤ دەبوا خۆی ب) خۆی بx#ت خودا ڕەح

دەروونیی)وە ھیچ کام ل) ئ#م) ل)ڕووی دەروونیی)وە ل)وێ ن)بووین. پ#ک)نیناوی بوو ل)ھ)مان کاتدا 

ب)رچاوڕوونیی)ک بوو بۆ ئ)وەی بزانم ک) چۆن ھۆشیاریمان ل)دەست دەدەین ل)ڕوودانی شت)کانی 

 دەوروب)رمان ب) ت)رکیزن)کردن ل)کاتی ئ#ستادا. 
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 و و س)رل#ش#واوم#شک#کی گوم=ا

ك وهتا گوێ بگریت، نهھه وهپ#شه ره. وهچیت بۆ ما]ی خودا، ئاگاداری پ#ی خۆت بهكات#ك ده"

 )١: ٥" (ژیرم)ندی .كاری خۆیان نازاننخراپه ی كهكان بكهقوربانی گ#له

ز ل) باوەڕم وای) ک) دەست)واژەی "ئاگاداری پ#ی خۆت ب)" وات) "ھاوس)نگیت ل) دەست م)دە و وا

ڕWگ)ک)ت م)ی)ن)." ب)ھ#زی ئ)م دەست)واژەی) ئ)وە دەردەخات ک) ئ)گ)ر ک)س#ک م#شکی بدات) ئ)وە 

 شت)ی ک) ئ)نجامی دەدات ئ)وا ل)س)ر ڕWگاک)ی ب)ردەوام دەب#ت. 

ب) ت)مب#کردن ڕامھ#نابا. کارWکی ئاسان ن)بوو، ت)نان)ت من م#شک#کی س)رگ)ردانم ھ)بوو، دەبوا 

دەڕۆشتم)وە. کات#ک خ)ریکی ت)واوکردنی ھ)ندێ پ=ۆژە بووم دەستب)جn ھ)ندێ کات ب)رەو دوا 

بۆم ڕوون بوەوەک) م#شکم ب)الی شت#کی دیک)دا ڕۆیشتووە ک) ھیج پ)یوەندی ب) ئ)م)ی 

ب)ردەستم)وە ن)بوو. ھ#شتا ب) ت)واوی ن)مدەتوانی ت)رکیز بک)م ب)}م دەمزانی ک) زۆر گرنگ) ڕWگ) 

 ی بۆ ھ)ر شوWن#ک ح)زی ل#ب#ت ب=وات.  ب) م#شکم ن)دەم ھ)رکات#ک ویست

ب#ھیوایی و س)رگ)ردان "ب)م ش#وەی) کراوە:  )س)رل#ش#وان(ل) ف)رھ)نگی زماندا پ#ناس)ی وش)ی 

؛ ڕWگای ئاسان. ت#پ)ڕبوون ب)ڕWگ)ی)کی ناڕاست)وخۆ یان ب) زەحم)ت ت#پ)ڕبوون ؛ س)رگ)ردانی.بوون

ب)ردەوامبوون ل) ڕWگ)ی)کی ناڕWک یان کردارWکی ناڕWک؛ ڕWگای پ#چاوپ#چ. ب) ناڕوونی و ئا]ۆزی 

 دەرب=ینی ک)س#ک. 

دەکرWت ل) ک)نیس)دا دانیشتب#تی و گوێ ل) ق)ش)ک) بگریت و ب)ڕاستی چ#ژ و  ،ئ)گ)ر وەکو منیت

شتن و س)رگ)ردان دەب#ت. پاش سودی ل#وەربگریت ب)}م ل)ناکاو بیرت دەست دەکات ب) ڕۆی

ماوەی)کی ک)م "ک) ب)خ)ب)ر ھاتیت)وە" بۆت دەردەک)وWت ک) ھیچت بیرن)ماوە ل)وەی ک) وتراوە. 

م#شکت ل) بازاڕ ب)ناو دوکان)کاندا گ)ڕاوە یان ل) ب)}م ل)گ)ڵ ئ)وەی ک) ج)ست)ت ل) ک)نیس)دا بووە 

 وە.س)رقا]ی دروستکردنی نانی ئ#وارە بوما])وە ل) چ#شتخان) 
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ت ل) ج)نگی ڕۆحیدا م#شکت م)یدانی ج)نگ)ک)ی)، م#شک ئ)و شوWن)ی) ک) دوژمن بیرت ن)چ#

ھ#رش دەکات. ئ)و زۆر باش دەزان#ت ک) ل)گ)ڵ ئ)وەی ک)س#ک دەڕوات بۆ ک)نیس)، ئ)گ)ر 

ن)توانرWت بیری ب)الی ئ)و شت)وە ب#ت ک) ف#ر دەکرWت ئ)وا ب)د]نیایی)وە ب)ئامادەبوونی ل)وێ 

اک)وWت. ش)یتان دەزان#ت ک) ک)س#ک ناتوان#ت خۆی ڕابھ#ن#ت ل)س)ر ت)واوکردنی ھیچی دەست ن

پ=ۆژەی)ک ئ)گ)ر ن)توان#ت م#شکی ڕابھ#ن#ت ل)س)ر ئ)وەی ک) ل)و کارەدا ب)ردەوام ب#ت ک) 

 دەستیپ#کردووە.

ھ)روەھا ئ)م دیاردەی)ی س)رل#ش#واندنی م#شک)، ل)کاتی گفتوگۆشدا ڕوودەدات. کاتی وا ھ)ی) 

ھاوس)رم قس)م ل)گ)ڵ دەکات و منیش بۆ ماوەی)ک گوWدەگرم، ل)ناکاو بۆم دەرک)وت ک) دەیڤی 

گوWم ل) ھیچ شت#ک ن)بووە ک) وتراوە، بۆچی؟ چونک) ڕWگام ب) بیرم داوە ک) ب=وات ب)الی شتی 

 دیک)دا. ج)ست)م ل)وێ وەستاوە و وادیارە گوWدەگرWت، ب)}م ل) بیرمدا گوWم ل) ھیچ ن)بووە. 

ساڵ کات#ک ل)م جۆرە شتان) ڕوویاندەدا، وا خۆم دەردەخست ک) ت)واو دەمزانی دەیڤ  بۆ چ)ندین

باسی چی دەکات. ئ#ستا دەوەستم و دە]#م: "ب) یارم)تیت دەتوانی دوبارەی بک)یت)وە؟ ڕWگ)م ب) 

 م#شکم دا ک) س)رگ)ردان ب#ت. گوWم ل)و شت) ن)بوو ک) وتت."

خ)ریکم ڕوب)ڕوی ک#ش)کان دەبم)وە.  ب)م ش#وەی) ھ)ر ھیچ ن)ب#ت ھ)ستم دەکرد ک)

ب)رەنگاربون)وەی ک#ش)کان ت)نیا ڕWگای)ک) ک) بتوان#ت الی)نی س)رک)وتنت ب)س)ریاندا ب)دەست 

 ب#ن#ت!

ب=یارم دا ئ)گ)ر ش)یتان ڕۆیشت) ناو ک#ش)ک)وە بۆ ئ)وەی ب)بیرWکی س)ر ل#ش#واو پ)المارم بدات، 

 گوWم ل#بوای).  ک)وات) بۆی ھ)ی) شت#کی وتراب#ت ک) پ#ویست بوو

ڕWگ)ی)ک بۆ ش)ڕکردن دژی دوژمن ل)م الی)ن)وە بریتیی) ل) سوود وەرگرتن ل) پ)یام) 

تۆمارکراوەکان ک) ل) الی)ن زۆرب)ی ک)نیس)کان)وە ئامادە دەکرWن. ئ)گ)ر تا ئ#ستا ف#ری ئ)وە 

ا ح)فتان) ن)بوویت ک) بیرت ڕابھ#نی ک) ت)رکیزی الی ئ)و شت) ب#ت ک) ل) ک)نیس)دا دەوترWت، ئ)و

 وتارە تۆمارکراوەکان بک=ە و ب)پ#ی پ#ویست گوWیان ل#بگرە بۆئ)وەی ل) پ)یام)ک) ت#بگ)یت.  
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 ش)یتان کۆ]دەدات و وازدWن#ت کات#ک دەبین#ت ک) تۆ دەستب)ردار نابیت و کۆڵ نادەیت. 

م ل)بیرت ب#ت ک) ش)یتان دەی)وWت تۆ پ#تواب#ت ن)خۆشی دەروونیت و ھ)ی) و ک#ش)ت ھ)ی). ب)}

ڕاستی)ک)ی ئ)وەی) ک) ت)نیا پ#ویست) دەست بک)یت ب) ڕاھ#نانی م#شکت، م)ھ#x) س)رگ)ردانی 

شوWن)کانی شار بیت و ھ)ر شت#کی ح)ز ل#بوو بیکات. ل) ئ)م=ۆوە "ئاگات ل) پ#ی خۆت بیت" بۆ 

ھ#شتنی ئ)وەی بیرت ل)س)ر ئ)و شت) بیت ک) دەیک)یت. دەب#ت تا ماوەی)ک ڕاھ#نان بک)یت. ن)

کۆن)کان و بنیاتنانی خووی نوێ ھ)میش) پ#ویستی ب) کات)، ب)}م ل) کۆتاییدا شیاوی)تی. ئ)و خووە 

کات)ی ک) ئ#ستا گ)ورەترین دیاریی) ل)الی)ن ی)زدان)وە ب)}م ئ)گ)ر ئامادە ن)بین ئ)وە ل)دەستمان 

 دەچ#ت.   

 م#شک#کی گوماناوی (س)رسوڕماو)

د]دا گومان  ، له'ریاوهناو ده وهنرێ و بكه]بكهھه'بx#ت  م ك#وهی بهوه]#م: ئهڕاستیتان پn ده"

]#م: پ#تان ده وهر ئهبهله. ب#توا بۆی دهب#ت، ئهیx#ت دهی دهوهڕ بكات ئه]كو باوهكات، بهنه

" .ب#ت، بۆتان دهرتانگرتووهوه كه نڕ بكهن، باوهكهن و نوWژی بۆ دهكهی داوای دهوهموو ئهھه

 ) ٢٥ -٢٤: ١١(م)رقۆس 

زۆر جار ک) ڕوب)ڕوی ئ)م شت  و ئ)و شت دەبم)وە، ب)خۆم دە]#م "دەم)وWت بزانم" ئ)و شت) چۆن 

 دەب#ت، بۆ نموون): 

 دەم)وWت بزانم سب)ی ک)شوھ)وا چۆن دەب#ت.

 دەم)وWت بزانم چ جۆرە جلوب)رگ#ک بۆ ئاھ)نگ)ک) ل)ب)ربک)م. 

 دەم)وWت بزانم دانیالی کوڕم چ)ند نمرە ل) ڕاپۆرت)ک)ی قوتابخان)دا وەردەگرWت.

 دەم)وWت بزانم چ)ند ک)س ل) سیمینارەک)م ئامادە دەبن. 
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ی)ک#ک ل) ب)ش)کانی پ#ناس)کردنی ف)رھ)نگی زمان، وش)ی س)رسوڕمان ل) ش#وەی ناودا ب) 

رماندا ب) "ب=بوون ب) گومان و دوود]ی" "ھ)ست#کی گوماناوی و نادیار" پ#ناس) دەکات. ل) ش#وەی ف

 پ#ناس) دەکات. 

ف#ربووم ک) من زۆر باشترم ل) کردنی شت#کی ئ)رWنی ل)وەی ک) ت)نیا ھ)میش) بیرم ل)بارەی شت) 

خ)یا]یی)کان ب) س)رگ)ردانی بسوڕWت)وە. ل)ج#گ)ی ئ)وەی ک) م#شکم ب=وات ب)الی ئ)وەی ک) 

توانم بx#م باوەڕم وای) ک) نمرەی باش وەردەگرWت. دانیالی کوڕم چ)ند نمرەی وەرگرتووە، دە

ل)ج#گ)ی ئ)وەی ک) بیر ل)وە بک)م)وە ک) چی ل)ب)رک)م بۆ ئاھ)نگ)ک)، دەتوانم ب=یاربدەم ک) چی 

ل)ج#گ)ی ئ)وەی ک) نیگ)رانی ک)شوھ)وا بم یان بیر ل)وە بک)م)وە ک) ئایا چ)ند ک)س ل)ب)ربک)م. 

وانم ئ)و شتان) بدەم) دەست ی)زدان و متمان)ی پ#بک)م، ئ)و ل) سیمینارەک)مدا ب)شداری دەک)ن، دەت

 ھ)موو شت)کان بۆ باش)ی من ب)کاردWن#ت بn گوWدان) ئ)وەی ک) چn ڕوودەدات. 

کوڕم، ح)زی ل) قوتابخان) ن)بوو، ھ)میش) ل)گ)]یدا ک#ش)ی ھ)بوو، ھ)ربۆی) من زۆر بیرم ل) دانیالی 

ئ)و و داھاتووی دەکردەوە. باوەڕم وای)ک پ#ت خۆش دەب#ت ئ)گ)ر بزانیت ک) ئ)و ئ#ستا 

ب)ڕWوەب)ری گشتی خزم)ت)کانی جۆیس مای)رە. ھ)موو بیر و گومان)کانم کات ب)فی=ۆدان بوو. 

 وی ئ)و دەزان#ت و ھ)موو شت#کی ل)ژWر دەستدا بوو.  ی)زدان داھاتو

ل)گ)ڵ ئ)وەی گومان کردن ل)بارەی ھ)ندێ شت ئاسایی)، ب)}م ئ)گ)ر زۆر ب#ت ئ)وا وات ل#دەکات 

ن)توانیت ب=یار بدەیت، ب=یارن)دان دەب#ت) ھۆی س)رل#ش#واندن. س)رسوڕمان و ب=یارن)دا و 

باوەڕ وە}می نوWژ و داواکاریی)کانیان ل) ی)زدان س)رل#ش#وان ڕWگ) ب) ک)س)کان نادات ک) ب) 

 وەربگرن. 

)دا عیسا نا]#ت: "داوای ھ)ر شت#ک بک)یت ل) نوWژدا گومان ٢٤ -٢٣: ١١س)رنج بدە ل) (م)رقۆس 

بک) ب)دەستی دWنیت" ب)]کو دە]#ت "داوای ھ)ر شت#ک بک)یت ل) نوWژدا باوەڕبک) ب)دەستی 

 دWنیت."

 ەب#ت باوەڕبک)ین ن)وەک گومان!ئ#م)ی شوWنک)وتوانی م)سیح د
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 ب)شی دەی)م

 م#شک#کی س)رل#ش#وا

مووان ھه د]فراوانی به به خودا بكات، كه ، با داوا لهیهموكوڕی ھهدانایی كه ك#كتان لهر یهگهئه"

داوا بكات و گومان  وهڕهباوه }م با بهبه ت.خشرWبهییش ناكات، پ#شی دهگله خش#ت وبهده

و ئه ت.یبایھ#ن#ت و ده، با دهریا وایهده!پۆلیشهك كات وهی گومان دهوهئه كات، چونكهنه

موو ھه مرۆڤی ڕاڕا، له گرWت، چونكهردهوه وهستهسیحی با}دهمه له!شت#ك وهكاتهبیرنهبا  مرۆڤه

 )٨ -٥: ١(یاقوب  ."هسپاو نییڕWگاكانی چه

بۆمان دەرک)وت ک) س)رسوڕماوی و س)رل#ش#وان پ)یوەندییان ب)ی)ک)وە ھ)ی). س)رسوڕمان جگ) ل) 

 تایب)ت بوونی ل) بیروھزردا، دەتوان#ت و دەب#ت) ھۆی گومان و س)رل#ش#وان. 

) باشترین ئای)تن ک) یارم)تیمان دەدات ف#ربین چۆن ب)س)ر س)رسوڕمان و ٨ -٥: ١(یاقوب 

س)رل#ش#واندا زا]بین، ئ)و شت) ل) الی)ن ی)زدان)وە ب)دەست ب#نین ک) پ#ویستمان). ب) بۆچوونی من 

ئ)و ک)س)ی) ک) ب)ردەوام ب)رەو پ#ش و ب)رەو دوا دەکات، دواوە و  "مرۆڤی دوودڵ و ناج#گیر"

پ#ش)وە، ھ)رگیز ل)س)ر شتیک ب=یار نادات. ھ)ر ک) بیری کردەوە ب=یارەک)ی دەدات، ی)کس)ر 

س)رسوڕمان و گومان و س)رل#ش#واندن وایل#دەکات دووبارە ب)رەو دوود]ی ب=اوەت)وە. ئ)وە دەربارەی 

  ھیچ شت#ک د]نیا نیی).  

من ب)م ش#وەی) زۆر ژیاوم، ن)مدەزانی ش)یتان ج)نگی دژم ڕاگ)یاندووە و م#شکم م)یدانی 

 ج)نگ)ک)ی). ل) ھ)موو شت#کدا س)رم ل#ش#وا بوو، ن)مدەزانی بۆچی. 

 ب)]گ)ھ#نان)وە و دەلیل ب)رەو س)رWش#وانت دەبات

 )٨: ١٦" (م)تا ؟ھ#ناوهنتان نهنا وهنهكهده وهن#وان خۆتان بیر له، بۆچی لهڕینهم باوهی كهئه"

تا ئ#ستا، ئ#م) ل)بارەی س)رسوڕمان)وە قس)مان کرد، ل) ب)ش)کانی داھاتوودا ل)بارەی گومان زیاتر 

 قس) دەک)ین. ئ#ستا ح)زدەک)م زیاتر باس ل) س)رل#ش#وان و س)رل#ت#کدان بک)م. 
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بینیمان، ی)ک#ک ل) ب#گومان ڕWژەی)کی زۆری گ)لی خودا س)رل#ش#واون، بۆچی؟ ھ)روەکو چۆن 

ھۆکارەکان بریتیی) ل) س)رسوڕمان و گومان کردن. ھۆکارWکی دیک) بریتیی) ل) ل#کدان)وە. ی)ک#ک 

ل) پیناس)کردنی ف)رھ)نگ بۆ وش)ی 'ب)]گ)ھ#نان)وە و دەلیل' ل) ش#وەی ناودا بریتیی) ل) 

گریمان)ی)ک یان  "دووپاتکردن)وەی ڕاستی یان ئ)و پا]ن)رەی ک) مانای لۆژیکی ئامادە دەکات بۆ

 ڕووداوWک"، ل) ش#وەی فرمان وات) "ب)کارھ#نانی توانای ھۆکار: لۆژیکییان) بیر بک)وە."

ڕWگای)کی سادەی دیک) بۆ ئ)وەی ک) بx#ی چیی)، ب)]گ)ھ#نان)وە و دەلیل ڕوودەدات کات#ک 

ک)س#ک ھ)وڵ دەدات وە}می "بۆچی" بدات)وە. دەلیل دەب#ت) ھۆی ئ)وەی ک)سیک ب) دەوری 

ا])ت#ک، ک#ش)ی)ک یان ڕووداوWکدا بسووڕWت)وە و ھ)و]بدات ل) ھ)موو وردەکاریی)کانی ت#بگات. ح

ئ#م) دەلیل داوا دەک)ین کات#ک تاقیکردن)وەی)کی زۆر ورد ل)س)ر دەرب=ین#ک دەک)ین یان وان) 

 دە]#ین)وە بۆ ئ)وەی بزانین ک) ئایا لۆژیکیی)، ئ)گ)ر وا ن)بوو ئ)وا پشتگوWی دەخ)ین. 

ار ش)یتان ل)ڕWگ)ی ل#کدان)وە ویستی ی)زدانمان ل#دەدزWت.ل)وان)ی) ی)زدان ئاراست)مان بکات زۆر ج

(لۆژیکی ن)بوو) بۆی ھ)ی) پشتگوWی  بۆ ئ)نجامدانی شت#کی دیاریکراو ب)}م ئ)گ)ر مانای ن)بوو

بخ)ین. ئ)و شت)ی ک) ی)زدان ئاراست)ی ک)س#کی دەکات بۆ ئ)وەی ئ)نجامی بدات ھ)میش) ب)پ#ی 

ر لۆژیکی نیی). ڕەنگ) رۆحی پ)س)ندی بکات و م#شکی ڕەتی بکات)وە، ب) تایب)تی ئ)گ)ر ئاسایی بی

ن)بوو و ناخۆش بوو ب)الی)وە، یان ئ)گ)ر پ#ویستی ب) قوربانی تاک)ک)سی کرد و کارەک) س)خت 

بوو. ھ)میش) جوان) ک) م#شک و ڕۆح ھاوڕابن، ب)}م ئ)گ)ر ھاوڕان)بوون ھ)میش) دەب#ت شوWن 

 بک)وین.  ڕۆح 

 ل) م#شکتدا داوای دەلیل و ب)]گ) م)ک)وە، ت)نیا ملک)چی ڕۆح ب)

، تییهگ#الیهو الی ئه ریناگرWت، چونكهوه ی ھی ڕۆحی خودایهوه}م مرۆڤی سروشتی ئهبه"

 )١٤: ٢." (ی)ک)م کۆرنسۆس وهكرWنهڕۆح جیا ده به بیانزان#ت، چونكه!ناتوان#ت

ئ)م) شت#کی کرداری و ڕوونکردن)وەی تاک) ک)سیی) ک) ھیوام وای) یارم)تیدەر ب#ت بۆ ت#گ)یشتنی 

 دەلیل و ب)]گ)ی) ل)ناو م#شکدا ب) پ#چ)وان)ی ملک)چی ل) ڕۆحدا. زیاتر ل)س)ر ئ)م ک#ش)ی 
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ب)یانیی)ک کات#ک خ)ریکی جل ل)ب)رکردن بووم بۆ ئ)وەی وتار پ#شک)ش بک)م ل) کۆبوون)وەی)کی 

تان)دا ک) من ب)ڕWوەب)م دەبرد، دەستم کرد ب) بیرکردن)وە ل)بارەی ئ)و ژن)ی ک) ل)وێ ھاوکاری ھ)ف

خزم)ت)ک)ی ب)ڕWوە دەبرد، چ)ندە د]سۆز بوو. ح)زWک ل) د]مدا ھانیدام ک) ب) جۆرWک شت#کی بۆ 

بک)م بۆ سوپاسکردنی. نوWژم کرد: "ئ)ی باوک، (ڕوس ئان) ب)درWژایی ئ)م سا}ن) ک)س#کی زۆر 

 باش بووە بۆ ئ#م)، دەتوانم چۆن سوپاسی بک)م؟"

ی)کس)ر چاوم ک)وت ب) ع)زی)ی)کی سوور ک) ل) ناو دۆ}ب)ک)مدا ھ)]مواسیبوو، ل) د])وە دەمزانی ک) 

ی)زدان دەی)وWت ئ)وە بدەم ب) ڕوس ئان. ل)گ)ڵ ئ)وەی ک) سn مانگ ل)م)وپ#ش ک=یبووم ب)}م 

)ک)یدا ھ)]واسرابوو کات#ک ھ#نابووم)وە ما])وە. ب)ڕاستی ح)زم ل)ب)رم ن)کردبوو. ل)ڕاستیدا ل)ناو نایلۆن

ل#ی بوو ب)}م ھ)ر کات#ک بیرم ل)وە بکردای)ت)وە ک) ل)ب)ری بک)م ب) ھ)ر ھۆکارWک بوای) 

 ن)مدەویست ل)ب)ری بک)م. 

بیرت ب#ت، وتم کات#ک چاوم ب) ع)زWک) ک)وت دەمزانی ک) دەب#ت بیدەم ب) ئان. ل)ب)رئ)وەی 

دەستب)رداری بم بۆی) دەستم کرد ب) دەلیل و ب)]گ)ھ#نان)وە ل) م#شکمدا ک) ناکرWت ن)مدەویست 

ی)زدان پ#ی وتب#تم ک) ئ)م ع)زی) سوورەی بدەمn چونک) ت)واو نوWی)، تا ئ#ستا ل)ب)رن)کراوە و تا 

 ڕادەی)کیش گرانب)ھا بوو، ت)نان)ت گوارەی زیویشم ک=یبوو بۆی تاکو تاقم ب#ت ل)گ)]یدا!

نیاییم ب)دوور گرتبوو ل) حا])ت)ک)م و ل)ناو ڕۆکمدا ب)ردەوام بووم ل) ھ)ستیاربوون من بیری د

ی)زدان، ھ)موو شت#ک ب) باشی دەڕۆیشت ب)}م ئ#م)ی مرۆڤ دەتوانین خۆمان ل) گ#لی ب)رانب)ر 

بدەین و خۆمان ھ)]بخx)ت#نین ل)ڕWگ)ی دەلیل و ب)]گ)ھ#نان)وە کات#ک ب)ڕاستی دەمان)وWت ئ)و 

م بدەین ک) ی)زدان دەی)وWت. ل) دوو خول)کدا ھ)موو شت#کم ل)یاد کرد و ل)س)ر شت) ئ)نجا

کارەک)ی خۆم ب)ردەوام بووم. م)ب)ست) س)رەکیی)ک) ئ)وەبوو ن)مدەویست ع)زWک)م ل)دەست بدەم 

چونک) نوێ بوو و ح)زیشم ل#بوو. م#شکم دەلیل و ب)]گ)ی ھ#نای)وە ک) ئ)و ئارەزووەی ھ)ستم 

ی)زدان ب#ت ب)}م ش)یتان ھ)و]دەدات ئ)و شت)ی ک) من چ#ژی لn وەردەگرم پ#ی کرد ناگونج#ت 

 ل#می زەوت بکات. 
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پاش چ)ند ھ)فت)ی)ک ل) ھ)مان شوWن خۆم ئامادە دەکرد بۆ کۆبون)وەی)کی دیک)، ب)ھ)مان ش#وەی 

پ#شتر، دیسان ناوی ڕوس ئان ل) د]م)وە ب)رز بوەوە. دەستم کرد ب) نوWژکردن بۆی. دووبارە 

ھ)مان شتم وت)وە: "ئ)ی باوک، (ڕوس ئان) ب)درWژایی ئ)م سا}ن) ک)س#کی زۆر باش بووە بۆ 

دەتوانم چۆن سوپاسی بک)م؟" ی)کس)ر ھ)مان ع)زی) سوورەک)م ب)رچاو ک)وت)وە و ھ)ستم ب) ئ#م)، 

نقووم بوون کرد ل) ج)ست)مدا چونک) ئ#ستا ڕووداوەکانی دیک)م ب)بیر دWت)وە ک) زۆر خ#را و ت)واو 

 ل) بیرم کردبوون. 

ببام)وە ک) ی)زدانی ئ)مجارە ھیچ پ#چ و پ)نای)کی ت#دا ن)بوو؛ یان دەبوا ڕوب)ڕوی ئ)و ڕاستی) 

نیشانیدام ک) چی بک)م و دەب#ت بیک)م، یان ب)سادەیی بx#م ی)زدان دەزانم تۆ چیم نیشان دەدەیت 

ب)}م ب) قس)ت ناک)م. من ی)زدانم ل)وە زیاتر خۆشدەویست ک) بتوانم ئ)نق)ست ناف)رمانی بک)م. 

چ)ند خول)ک#کدا بۆم  ل)بۆی) دەستم کرد ب) گفتوگۆکردن ل)گ)ڵ ل)بارەی ع)زی) سوورەک)وە. 

دەرک)وت ک) ل) حا])تی پ#شوومدا ڕWگ)ک)م ڕWک ب)پ#ی ویستی ی)زدان ل#کدابوەوە، ئ)وە ت)نیا 

سات#کی دەویست بۆ ئ)وەی ئ)نجامی بدەم. من پ#م وابوو ناکرWت گوWم ل) دەنگی ی)زدان بووب#ت 

ا باسی پ#دانی شتی چونک) ع)زی) نوێ بوو. ب)}م ئ#ستا بۆم دەردەک)وWت ک) کت#بی پیرۆز ت)نی

کۆن ناکات! ئ)وە بۆ من زیاتر ل) قوربانیی)ک دەچوو چونک) جل)ک) نوێ بوو، ب)}م بۆ ڕوس ئان 

 زیاتر بوو ل) ب)رەک)ت. 

ھ)رک) د]م بۆ ی)زدان کردەوە، دەستی کرد ب) نیشاندانم ک) ھ)ر ل) س)رەتاوە من ئ)و ع)زی)م بۆ 

ی بک)م. ی)زدان ئ)و ماوە زۆرە وەکو نوWن)ری خۆی ئان ک=یبوو. بۆی) ھ)رگیز بۆم ڕWن)ک)وت ل)ب)ر

ب)کاری ھ#نام بۆ ب)رەک)تدار کردنی ئان. ب)}م من بیرۆک)ی خۆمم ھ)بوو ل)بارەی ع)زی)ک)، تا ئ)و 

 کات)ی ئامادە ن)بم بیرۆک)ک)م پشتگوێ بخ)م ناتوانم ل)الی)ن ڕۆح)وە ڕاب)ری بکرWم. 

ئ)وەی کردم ک) ج)ندە ب) ئاسانی دەکرWت ل)الی)ن ئ)م ڕووداوە تایب)ت) زۆر شتی ف#رکردم، ف#ری 

م#شک)وە ڕاب)ری بکرWین و ڕWگ) ب) دەیلیل و ب)]گ)ھ#نان)وە بدرWت تاکو ب)دوورمان بگرWت ل) 

 ویستی ی)زدان ب) ھاندانی "ترسی" ڕWزگرتن ل) دەلیل و ب)]گ)ھ#ناوە. 
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ی ت#ناگات. م#شکی ) مرۆڤی سادە ل) مرۆڤی ڕۆح١٤: ٢بیرت ن)چ#ت ب)پ#ی (ی)ک)م کۆرنسۆس 

ت#ناگات ل) ب)خشینی ئ)و جل)ی ک) ھ)رگیز ل)ب)رم ن)کردبوو، ب)}م دنیایی من (مرۆڤی سادە) 

 رۆحم (مرۆڤ) ڕۆحیی)ک)) زۆر باش ت#دەگ)یشت. 

ھیوادارم ئ)م نموون)ی) ل)م بوارەدا زیاتر ب)رچاوت ڕوونبکات)وە و یارم)تیت بدات ل) ھ)موو کات#ک 

 ان کاربک)یت. زیاتر ب)پ#ی ویستی ی)زد

ل)وان)ی) ئ#ستا بیر بک)یت)وە ک) ئایا ع)زWک)م دا ب) ڕوس ئان یان ن). ب)]n، جل)ک)م پ#دا و ئ#ستا 

 ئ)وە ل) ئیدارەک)ی ئ#م) وەکو ف)رمانب)رWک ئیش دەکات و ھ#شتا ناوب)ناو بۆ ئیش ل)ب)ری دەکات. 

کرد، وەک دیاریی)ک  دوای ئ)وەی ک) ڕوس ئان بۆ ماوەی ح)وت ساڵ ئ)و ع)زێ سوورەی ل)ب)ر

بۆی گ)ڕاندم)وە، ئ#ستا ھیچ مۆدWلی ن)ماوە ب)}م پاراستووم) بۆ ئ)وەی ئ)و کات) ب) بیر خۆم 

بھ#نم)وە ک) ڕیگ)ی ملک)چی ی)زدانم زا]کرد ب)س)ر ئ)و شت)ی ک) پارچ)ی)ک)ی کۆن) و ھ)رگیز 

 ک)سی دیک) ل)ب)ری ناکات. 

 بب) ب) ئ)نجامدەری وش)ک)

: ١." (یاقوب ت#نن]هخه]دهگینا خۆتان ھهن، ئه]كو كاری پn بكهبن، بهمه كهوشهنھا گوWگری ته"

٢٢ ( 

ھ)رکات#ک بزانین وش)ی ی)زدان داوای چیمان ل#دەکات ب)} ڕەتی بک)ین)وە، دەلیل و ب)]گ)ھ#نانوە 

ناتوانین تاڕادەی)ک ب)رپرسیارە و ف#xمان ل#دەکات ک) باوەڕ بک)ین ب) شت#ک ک) دوورە ڕاستیی)وە. 

کات#کی زۆر ب)س)ربب)ین ل) ھ)و]دانی ئ)وەی ب) ک) ب)ت)واوی ل) ھ)موو شت#ک ت#بگ)ین ک) وش)ک) 

 دەیx#ت. ئ)گ)ر شای)تی بدەین ل) ڕۆحدا، ئ)وا دەتوانین ب)ردەوام بین و ئ)نجامی بدەین. 

نا،  بۆم دەرک)وت ک) ی)زدان دەی)وWت گوW=ای)]ی بم، ئ)گ)ر ح)زم ل#ب#ت یان نا، بب)وWت یان

 بیرۆک)ی)کی باش ب#ت یان نا.
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کات#ک ی)زدان ل)ڕWگ)ی وش)ک)ی)وە یان ل)ناو مرۆڤی ناخمدا قس) دەکات، ناب#ت بیانوو بھ#نین)وە، 

ھۆکار و دەلیل بھ#نین)وە، ناب#ت پرسیار ل) خۆمان بک)ین ک) ئایا ئ)وەی ی)زدان دەیx#ت ل)گ)ڵ 

 لۆژیک دەگونج#ت یان ناگونج#ت.

 کات، ئ#م) دەب#ت ب)ڕWبک)وین ن)وەک دەستبک)ین ب) ل#کدان)وەی.  کاتیک ی)زدان قس) دە

 ب=وا ب) ی)زدان بک) ن)وەک دەلیل و ب)]گ)ی مرۆڤ

(پ)ندەکانی ." بهستوور مهیشتوویی خۆت پشت ئهت#گه به و ستهزدان ببهیه دڵ پشت بهپ= به"
 ) ٥: ٣سل#مان 

ب) واتای)کی دیک)، پشت ب) دەلیل و ب)]گ)ی مرۆڤ م)ب)ست. دەلیل و ل#کدان)وە دەرگا بۆ 
 ف#xکردن دەکات)وە و س)رل#ش#وانی زیاتر ل)گ)ڵ خۆی دەھ#ن#ت. 

جارWکیان پرسیارم ل) ی)زدان کرد، وتم بۆچی خ)]ک#کی زۆر تووشی س)رل#ش#واوی دەبن، وە}می 
چارەس)رکردنی شت)کان بدەن، ئ)وکات س)ریان ل#ناش#وWت." دام)وە: "پ#یان بnx با واز ل) ھ)و]ی 

 بۆم دەرک)وت ک) ئ)وە ب) ت)واوی دروست). دەلیل و س)رل#ش#وان ھاوتای ی)کترن. 

من و تۆ ل)ناو د]ماندا دەتوانین بیر ل) شت#ک بک)ین)وە، دەتوانین ب)رزی بک)ین)وە ل)ب)ردەم ی)زداندا 
دەکات ت#گ)یشتنمان بداتn، ب)}م ئ)و سات)ی ک) ھ)ست ب) دایبن#ین بۆ ئ)وەی بزانین ک) ئایا ح)ز

 س)رل#ش#وان دەک)ین زۆر دووردەک)وین)وە. 

دەلیل و ب)]گ)ی لۆژیکی م)ترسیدارە ل)ب)ر چ)ندین ھۆکار، ب)}م ی)ک#کیان ئ)م)ی): ئ#م) دەتوانین 
ت)ی ک) ئ#م) دەلیل بۆ شتیک بھ#نین)وە و چارەس)ری بک)ین ک) بۆ ئ#م) گونجاو ب#ت، ب)}م ئ)و ش

 دە دروستی دەزانین بۆی ھ)ی) دروست ن)ب#ت. 

بیری مرۆڤ ح)زی ل) لۆژیک و داخوازی و دەلیل). ح)زدەکات کار ل)س)ر ئ)و شت) بکات ک) ل#ی 
ت#دەگات. ئ#م) م)یلی ئ)وەمان ھ)ی) ل)ناو خان)کانی م#شکدا شت)کان ب)ش#وەی خان)ی ڕWک و 

وەکو خۆی ب#ت و ب)مش#وەی) ب#ت زۆر گونجاوە." ئ#م)  پ#ک دابن#ین. بیردەک)ین)وە: "ئ)وە دەب#ت
دەتوانین شت#ک پ)یدا بک)ین ک) میشکمان ل)گ)]یدا ئاسوودە ب#ت و ل)گ)ڵ ئ)وەشدا ت)واو ھ)]) 

 ب#ت. 
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م، ]#م و درۆ ناكهڕاستی ده كه تمهسیح شایهمه" )دا دە]#ت:١: ٩پۆ]سی ن#ردراو ل) (ڕۆما 
." پۆ]س دەیزانی ک) کارە دروست)ک) دەکات وهكاتهدووپات ده هوڕۆحی پیرۆز ئه ویژدانیشم به

 ن)ک ل)ب)رئ)وەی دەلیل و ب)]گ)ی م#شکی پ#ی وت دروست) ب)]کو ئ)و شای)تی ھ)ی) ل) ڕۆحیدا. 

بینیمان ک) م#شک یارم)تی ڕۆح دەدات. م#شک و ڕۆح پ#ک)وە کاردەک)ن، ب)}م ڕۆح ئ)ندام#کی 
 ک زیاتری ڕWزی ل#بگرین. ب)رزترە و ھ)میش) دەب#ت ل) م#ش

ئ)گ)ر ل) ڕۆحماندا زانیمان ک) شت#ک ھ)])ی) ئ)وا ناب#ت ڕWگ) ب) دەلیلھ#نان)وەی م#شک بدەین ک) 
پ#مان بx#ت ئ)نجامی بدە. ھ)روەھا ئ)گ)ر زانیمان ک) شت#ک دروست) ئ)وا نابیت ڕWگ) ب) م#شک 

 بدەین پ#مان بx#ت ئ)نجامی م)دە. 

یشتنمان دەداتn، پ#ویست ناکات ل) ھ)موو شت#ک ت#بگ)ین بۆئ)وەی ی)زدان ل) زۆر باب)تدا ت#گ)
بتوانین ملک)چی ف)رمان)کانی بین و ل)گ)]یدا ڕWبک)ین. کاتی وا ھ)ی) ک) ی)زدان ھ#مان پرسیاری 
زۆر گ)ورە ب)ج#دەھ#x#ت وەکو ئام#رWک ل) ژیانماندا بۆ ئ)وەی باوەڕمان پ#ی ب)ھ#زب#ت. پرسیاری 

ی ل) خاچ دەدات. س)خت) بۆ مرۆڤ ک) واز ل) دەلیل و ب)]گ)ی لۆژیکی بn وە}م ژیانی ج)ست)ی
م#شکی بھ#ن#ت و ب)ئاسانی باوەڕ ب) ی)زدان بکات. ب)}م ل)گ)ڵ ت)واوبوونی پ=ۆس)ک) م#شک 

 دەچ#ت) شوینی ئاسوودەیی)وە. 

ل) دەلیل ھ#نان)وە ی)ک#ک) ل) "چاالکیی) س)رقا]ک)رەکان" ک) ت#یدا م#شک وا کاردەکات ک) ڕWگ) 
ت#گ)یشتن و ئیلھامی زانیاری دەگرWت. جیاوازی زۆر گ)ورە ھ)ی) ل)ن#وان زانیاری م#شک و 

 زانیاری ئیلھامی. 

نازانم بۆ تۆ، ب)}م من دەم)وWت ک) ی)زدان شت)کانم ب) ش#وەی)ک بۆ دەربخات ک) ل)ناو ڕۆحمدا 
بزانم ئ)و شت)ی ک) بۆ م#شکم ئاشکرا کراوە دروست). نام)وWت دەلیل و بیانووی لۆژیکی بھ#نم)وە، 

)و گومان بک)م و لۆژیکی بم، نام)وWت م#شکم ل)دەوری ک#ش)ی)کدا بسوڕWت)وە و بسوڕWت)وە. ئ
کات)ی ماندوو دەبم س)رمل#دەش#وWت. دەم)وWت ئ)زموونی ئاشتی م#شک و دڵ ب)دەست ک) ل) 

 باوەڕبوون ب) ی)زدان دەب#ت ن)وەک ل)ناخی مرۆڤان)ی خۆم و ت#گ)یشتنی خۆم. 

ئ#م) دەب#ت ب)رەو پ#ش بچین ب)رەو ئ)و شوWن)ی ک) خۆشحا]ین ب) ناسینی ئ)و ک) ھ)موو شت#ک 
 ئ#م)ش ن)زانین. دەزان#ت ت)نان)ت ئ)گ)ر
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 زانیتب=یاربدە ب#جگ) ل) م)سیح ھیچ ن)

ھاتم یان دانایی نه ورهی گهقسه التان، به ی خوشك و برایان، منیش كات#ك ھاتمهئه"
سیح، عیسای مه له زانم، ب#جگهھیچ نهن#وتاندا ب=یارم دا له چونكه نم،یهخودا ڕابگه!تیشایه
 )٢ -١: ٢(ی)ک)م کۆرنسۆس ." خاچ دراوی له ویش بهئه

ئ)م) بۆچوونی پۆ]س بوو ل)بارەی زانین و دەلیل ھ#نان)وە، من ل#ی ت#دەگ)م و ب)رز دەینرخ#نم. 
کاتی زۆری خایاند، ب)}م ل) کۆتاییدا بۆم دەرک)وت ک) ل) زۆرب)ی بارودۆخ)کاندا چ)ندە ک)متر 
)دب)خت بزانم ئ)وەندە د]خۆشترم. ھ)ندWک جار ئ)وەندە زۆر دەزانین ک) دەب#ت) ھۆی ئ)وەی ت)واو ب

 بین.  

ھ)میش) ک)س#کی س)یر و ب)گومان بووم. تا ھ)موو شت#کم دەرن)خستبا دەستب)ردار ن)دەبووم. ی)زان 
نیشانی دام ک) دەلیل و ب)]گ)ی لۆژیکی بنچین)ی س)رل#ش#واندن) و ئ)وە بوەت) ب)رب)ست ل)ب)ردەم 

دەت)وWت ل) شت)کان  وەرگرتنی ئ)و شت)ی ک) ی)زدان دەی)وWت بمداتn. خودا وتی: "جۆیس، ئ)گ)ر
 دەلیل و ب)]گ)ی لۆژیکی م#شکی دنیاییت پشتگوێ بخ)یت.  بگ)یت ئ)وا دەب#ت

ئ#ستا بۆم دەردەک)وWت ک) ھ)ست ب) ئاسایشتی زیاتر دەک)م ئ)گ)ر شت)کانم ب) چارەس)رکراوی 
ھ)بوای). من ھیچ شت#کی ت)واون)کراوم ل) ژیانم ن)دەویست. دەمویست دەست ب)س)ر ھ)موو 

بگرم، کات#ک ل) شت)کان ت#ن)دەگ)یشتم ھ)ستم ب) ل)دەستدانی کۆنترۆڵ و ترس دەکرد. شت#کدا 
ب)}م ل) شت#کدا ک)موکوڕیم ھ)بوو. بیرم ل) ئاشتیدا ن)بوو، ل) ڕووی ج)ست)یی)وە ب)دەست دەلیل و 

 بیانووی لۆژیکیی)وە ماندوو ببووم. 

ج)ست)ش ماندووبیت، ب) ماندوویی  ئ)م جۆرە چاالکی) دەروونیی) ھ)])ی) ب)ردەوام واتل#دەکات ب)
 ب)ج#ت دەھ#x#ت. 

ک) خووی ب) دەلیل و  ھ)مان پ#شنیار دەک)م ب)وک)س)ی ب)ڕاستیی)زدان داوای ل#کردن وازبھینم، 
خووم ب) دەلیل و ب)]گ)ی لۆژیکیی)وە گرتبوو. دەکرWت ئ#م) خووبگرین  لۆژیک گرتووە. ب)]n، وتم

ۆن ک)س#ک خوو ب) ح)ب و نیکۆتی و کحول)وە ب) چاالکی ھ)])ی دەروونیی)وە ھ)روەک چ
دەگرWت. خووم ب) دەلیل و لۆژیک گرتبوو کاتیکیش ت)رکم کرد نیشان)ی ت)رک کردن)ک)م پ#وە 
دیاربوو. ھ)ستم ب) ونبوون و ترس دەکرد، چونک) ن)مدەزانی چی ڕوودەدات. ت)نان)ت ھ)ستم ب) 

 ب#زاربوونیش دەکرد. 
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ل)گ)ڵ  نان)وە و بیانووی لۆژیکی کرد، کات#ک وازم ھ#نازۆر کاتی دەرونیم س)رفی دەلیل ھ#
م#شکی خۆم دەبوا خۆم بگونجاندبا تاکو ئاشتی خواز ب#ت. بۆ ماوەی)ک ب#زارک)ر بوو ب)}م ئ#ستا 
ح)زم ل#ی)تی. ل)کات#کدا پ#شتر م#شکم بۆ ھ)موو شت#ک دەچوو ب)}م ئ#ستا ناتوانم ب)رگ)ی ئ)و 

  ]گ)ی لۆژیکی ناگرم. ئازارە بگرم و ب)رگ)ی دەلیل و ب)

 nت ئ)وان) ل) م#شکماندا نیشت)جWدەلیل و ب)]گ)ی لۆژیک حا])ت#کی ئاسایی نیی) بۆی) ی)زدان دەی)و
 ن)بن. 

وریای ئ)وە ب) کات#ک ک) م#شکت پ=دەب#ت ل) دەلیل و بیانووی لۆژیکی، ئاسایی نیی)؛ النی ک)م 
دارWک ک) خ)ریک) ئ)و ج)نگ) دەبات)وە بۆ م)سیحیی)ک ئاسایی نیی) ک) خ)ریک) س)ردەک)وWت، باوەڕ

 ک) ل) ناو م)یدانی ج)نگی م#شکدا ھ)]گیرساوە. 
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 ب)شی یازدەی)م

 م#شک#کی بn باوەڕ و گوماناوی

 )٣١: ١٤(م)تا  ک)م باوەڕ بۆچی گومانت کرد؟""

 )٦: ٦." (م)رقۆس ری سوڕماوان سهڕی ئهب#باوه له"

ئ#م) ب) زۆری باسی گومان و ب#باوەڕی پ#ک)وە دەک)ین وەک ئ)وەی ک) ی)ک شت بن، ل)گ)ڵ 
 ئ)وەی ک) دەکرWت ئ)و دوان) نزیک بن ب)}م ل)ڕاستیدا دوو شتی ت)واو جیاوازن. 

ب)پ#ی ف)رھ)نگی زمانی تایب)ت ب) کت#بی پیرۆز، ی)ک#ک ل) پ#ناس)کانی وش)ی "گومان" ل) ش#وەی 
ل) وەستان ل)ن#وان دوو ڕWگادا .... د]نیا ن)بوون ل)وەی ک) کام ل) ڕWگ)کان ف)رماندا بریتیی) 

بگرین؛ .... ک) ب) باوەڕدارWک دەوترWت ک) باوەڕەک)ی الوازە ... ناڕەح)ت بوون، ب)ھۆی 
 ل)رزینی ترس و گومان.ت#کچوونی بارودۆخی م#شک، ب)ھۆی 

یۆنانیی) ک) ب) (ب#باوەڕی) ھ)مان ف)رھ)نگ ت#بینی ئ)وە دەکات ک) ی)ک#ک ل)و دوو وش) 
 . وەرگ#=دراوە ھ)میش) ب) مانای گوW=ای)]ی ن)کردن دWت

دەبینین ک) وا ل) ک)س#ک دەکات ک) ھ)رک) س)یری ئ)م دوو ئام#رە ب)ھ#زەی دوژمن دەک)ین، 
 دۆشدابم#نn ل)ن#وان دوو بیرۆک)دا، ل) کات#کدا ب#باوەڕی س)ر دەک#ش#ت بۆ گوW=ای)ڵ ن)بوو. 

)تیدەر دەب#ت ئ)گ)ر بزانین ش)یتان ب) چی ھ#رش دەکات) س)رمان. ئایا دەب#ت پ#م وای) یارم
 ڕوب)ڕوی گومان یان ب#باوەڕی بین)وە؟

 گومان

 )٢١: ١٨" (ی)ک)م پاشایان بن؟دا دوو دڵ دهم دووانهن#وان ئهی لهتا كهھه"

 .nچیرۆک#کم گوێ ل#بوو ک) ل)بارەی گومان)وە زانیاریمان دەدات 
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پیاوWکی ن)خۆش ھ)بوو ک) ئای)ت)کانی پ)یوەست ب) چارەس)رکردنی دەوت)وە و باوەڕی وابوو ک) 

چارەس)ر دەکرWت. ل)کاتی ئ)نجامدانی ئ)وەدا، ی)ک ل) دوای ی)ک ب) بیروھزری گوماناوی ھ#رشی 

 کرای) س)ر. 

ھانی ڕۆحیدا دوای ت#پ)ڕبوونی ب) کات#کی س)ختدا س)رەتای نائوم#دبوونی ی)زدان چاوەکانی ب) جی

کردەوە. ئ)م)ی بینی: ش)یتان ب) درۆ ل)گ)]ی دەدوا. پ#ی دەوت ک) چاک نابیت)وە. ئ)وەی ک) 

دەیx#ت باوەڕم ب) وش)ک)ی) ھیچ بای)خ#کی ناب#ت. ڕووناکی وەک شمش#ر ب)ناو دەمیدا دWت) دەر و 

 رۆحی ش)یتان دەل)رزWن#ت و ب)رەو دوا دەگ)ڕWت)وە.

اندا پیاوWک پاشان بۆی دەرک)وت ک) بۆچی ئ)وەندە گرنگ) ب)و جۆرەی ک) ی)زدان خۆی نیش

وش)ک) ب)ردەوام بx#ت)وە. بینی ک) باوەڕی ھ)بوو، ھ)ربۆی) ک) ڕۆحی ش)یتان ب)گومان ھ#رشی 

 دەکردە س)ر. 

ب=Wک ل) باوەڕ" ب) شتیک نیی) ک) ی)زدان خستب#تی) ناومان. کت#پی پیرۆز دە]#ت ک) خودا "گومان 

). ی)زدان باوەڕی خستۆت) د]مان. ب)}م ش)یتان ھ)و]ی ٣: ١٢ۆما ھ)موو ک)س#ک دەدات (ڕ

 ن)رWکردنی باوەڕمان دەدات ل)ڕWگ)ی ب) گومان ھ#رشکردن) س)رمان. 

گومان ل) ش#وەی ئ)و بیروھزرەدا دWت ک) پ#چ)وان)ی وش)ی ی)زدان). ھ)ر ل)ب)ر ئ)م)ی) ک) زۆر 

گرنگ) وش)کانی ی)زدان بزانین. ئ)گ)ر وش)ک)مان زانی ئ)و کات دەزانین ک) ش)یتان خ)ریک) 

درۆمان ل)گ)ڵ دەکات بۆ ئ)وەی ئ)و شت)مان لn بدزWت ک) عیسا ب)ھۆی مردن و ھ)ستان)وەی 

 ی. بۆمانی ک=

 گومان و ب#باوەڕی

ی گوWره، بهوهتهندین نهباوكی چه ب#تهده ڕی ھ#نا كهباوه ھیواوه ھیواش ب=ابوو، به ندهرچهھه"

 ، چونكهشی وا مردووهبینی له كه!بووڕیشی الواز نهباوه .ب#تت ئاوا دهكهوهی گوترابوو: نهوهئه

ڕی ب#باوه به .وهسكوزا چووبووه ھا سارای ژنیشی لهوهرھه!د ساڵ بوو،ی سهنزیكهنی مهته
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خودا  ھ#ز بوو و خودای شكۆدار كرد. د]نیابوو كهبه!ڕباوه ]كو لهبهكرد، ]#نی خودا نهبه گومانی له

 )١٨: ٤(ڕۆما  ".رسه]#نی خۆی بباتهبه یهتوانای ھه

کات#ک ل) ش)ڕدام، دەزانم ک) خودا ب)]#نی پ#داوم و ل)گ)ڵ ئ)وەشدا ل)الی)ن گومان و ب#باوەڕیی)وە 

 ھ#رشم دەکرWت) س)ر. ح)زدەک)م ئ)و دەق)ی س)رەوەتان بۆ بخوWنم)وە یان ل#ی ورد ببم)وە. 

 ئیبراھیم ل)الی)ن ی)زدان)وە ب)]#نی پ#درابوو ک) میراتگرWکی ل) ج)ست)ی خۆی پn دەب)خش#ت.

سا}ن#کی زۆر ھاتن ت#پ)ڕین ب)}م ھ#شتا ب)ھۆی پ)یوەندی ن#وان ئیبراھیم و سارا منداڵ پ)یدا 

ن)بوو. ئیبراھیم ھ#شتا باوەڕی وابوو ک) ئ)وەی ی)زدان وتووی)تی دWت) دی. ل)کاتی باوەڕەک)یدا 

ل)الی)ن بیروھزری گومان)وە ھیرشی کرای) س)ر. رۆحی گوماناوی فشاریان بۆ دەھ#نا تاکو 

 س)رپ#چی ف)رمان)کانی خودا بکات. 

س)رپ#چی کردن ل) ئ)وھا بارودۆخ#کدا دەتوان#ت وات ل#بکات دەست ھ)]بگریت و کۆ]بدەیت 

ل)کات#کدا ی)زدان ھانت دەدات ب)ردەوام بیت. س)رپ#چی کردن ت)نیا بریتی نیی) ل) پ#ش#ل کردنی 

ک) زدان و ھ)ر شت#ک موسا ب)]کو بریتیی) ل) پشتگوێ خستنی دەنگی ی) ڕاسپاردەک)یدە 

 ب)تایب)تی پ#مان دە]#ت.

ئیباراھیم ل)س)ر ج#گیربوون)ک)ی ب)ردەوام بوو، ئ)و ب)ردەوام بوو ل) ستایشکردن و شکۆدارکردنی 

 ی)زدان. کت#بی پیرۆز پ#مان دە]#ت ل) گ)ڵ ئ)نجامدانی ئ)وان)دا باوەڕەکی ب)ھ#ز بوو.  

اوای ئ)نجامدانی شت#کمان ل#دەکات، ئ)و س)رنجت دا، کات#ک ی)زدان شت#کمان پ#دە]#ت یان د

باوەڕەی ک) واتل#دەکات متمان) بک)یت یان ئ)نجامی بدەیت ل)الی)ن ی)زدان)وە ل)گ): وش)ک)دا دWت. 

 nی) بۆ ی)زدان ئ)گ)ر داوای ئ)نجامدانی شت#کمان ل#بکات و ئ)و توانای)شمان ن)داتWمای)ی گا]ت)جاڕ

ش)یتان دەزان#ت ک) چ)ند م)ترسیدار دەب#ت کات#ک ک) ک) باوەڕبک)ین دەتوانین ئ)نجامی بدەین. 

 د]مان پ=ە ل) باوەڕ، ھ)ربۆی) ب) گومان و ب#باوەڕی ھ#رشمان دەکات) س)ر. 
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ئ)م) ب)و واتای) نای)ت ک) ئ#م) باوەڕمان نیی)، ش)یتان ھ)وڵ دەدات ب) درۆکانی باوەڕمان 

 ب=وخ#ن#ت. 

با نموون)ی)کتان بدەمn، ئ)م) ل)بارەی ئ)و کات)ی) ک) ل) الی)ن خزم)ت)وە پ)یوەندیم پ#وەکرا. 

ب)یانیی)ک بوو ھ)موو ڕۆژەکانی دیک) ئاسایی، ت)نھا ئ)وە ن)ب#ت ک) سn ھ)فت) پ#ش ئ)وە پ= ببووم 

ب) ناوی ل) ڕۆحی پیرۆز. تازە ل) گوWگرتنی ی)ک)م دەرسی تومارکراوم ت)واو ببووم، پ)یام#ک بوو 

ل) د]م وردبووم)وە و س)رمسوڕما ل)وەی ک) ک)س#ک بتوان#ت ی)ک کاتژم#ری "بپ)ڕWوە ئ)و ب)ر." 

  ت)واو ت)نیا باسی ی)ک ئای)ت بکات و ل)گ)ڵ ئ)وەشدا ف#رکردن)ک)ی س)رنج=اک#ش ب#ت. 

کات#ک ج#ی نووستن)ک)م ڕWکدەخست، ل)ناکاو ھ)ستم کرد ک) ح)زWکی ل)ڕادەب)دەر ل) ناخمدا 

و} بۆ ئ)وەی وش)ی ی)زدان ف#ر خ)]ک بک)م. پاشان دەنگی ی)زدان وتی: "تۆ بۆ ھ)موو ھ)]ق

تۆماری ف#رکردنی خزم)تت شوWن#ک دەچیت و وش)کانم ف#ر خ)]ک دەک)یت و ژمارەی)کی زۆر 

دەب#ت." من دەنگ#کی بیسترام گوێ ل#ن)بوو ب)}م گوWم ل) دەنگی ناو د]م بوو ک) ئ)و توانای)ی 

 بک)م دەتوانم ئ)وە ئ)نجام بدەم ک) ی)زدان نیشانی دام.  پ#دام ک) باوەڕ

ب)ھیچ جۆرWک ھیچ ھۆکارWکی سروشتی بۆ من بوونی ن)بوو تاکو باوەڕبک)م ک) ی)زدان قس)ی 

ل)گ)ڵ کردووم، یان توانیب#تم یان ھ)رگیز بتوانم ئ)و شت) بک)م ک) ئ#ستا گوWم ل#بوو. ل) ناخی 

خۆمدا چ)ندین ک#ش)م ھ)بوو. ل) "باب)تی خزم)ت" ن)دەچووم، ب)}م ی)زدان الوازەکان و گیل)کان 

بک)). ئ)و س)یری د]ی مرۆڤ  ٢٧: ١)]دەبژWرWت بۆ ت#کدانی ژیرەکان (س)یری ی)ک)م کۆرنسۆ ھ

بک)). ئ)گ)ر د]=است و دروست بیت ی)زدان  ٧: ١٦دەکات ن)وەک ج)ست) (س)یری ی)ک)م ساموWل 

 دەتوان#ت ج)ست) بگۆڕWت. 

بک)م کات#ک  ل)گ)ڵ ئ)وەی ک) ھیچ شت#کی سروشتی نیی) بۆ دەرخستنی ئ)وەی ک) دەب#ت باوەڕ

ئارەزوەک) ب)س)ر مندا زاڵ بوو، ب) جۆرWک پ=بووم ل) باوەڕ ک) دەمتوانی ئ)و شت) بک)م ک) ی)زدان 

دەی)وWت بیک)م. کات#ک ی)زدان بانگ دەکات، ئارەزوو، باوەڕ، توانای ئ)نجامدانی ئ)و کارەمان 

ف#رکردن و  پ#دەب)خش#ت. ھ)روەھا دەت)وWت پ#ت بx#م ک) ب) درWژایی ئ)و سا}ن)ی ک) ل)
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چاوەڕوان کردندا ب)س)رم بردووە، ش)یتان ب) ش#وەی)کی ب)ردەوام ب)گومان و ب#باوەڕی ھ#رشی 

 کردۆت) س)رم. 

ی)زدان بینی و خ)ون دەخات) ناو دلn گ)ل)ک)ی)وە، ئ)وان وەک "تووی بچووک" دەست پ#دەک)ن. 

چ#ن#ت، ئ#م)ش ھ)روەک چۆن ژن#ک کات#ک دووگیان دەب#ت تۆوWک ل) ناو مندا]دانیندا دە

ب)ھ)مان ش#وە "دووگیان" دەبین بۆ ئ)وەی قس) بک)ین ب)و شتان)ی ک) ی)زدان قس)ی پ#دەکات و 

پ)یمانی پ#داوین. ل)ماوەی "دووگیانیدا" ش)یتان ب) ت)واوی ھ)و]دەدات ک) خ)ون)ک)مان ل)بار ببات، 

ھ)ردووکیان ل) دژی ی)ک#ک ل)و ئامرازان)ی ب)کاریدWن#ت گومان)، ئامرازWکی دیک) ب#باوەڕیی)، 

 م#شک کاردەک)ن. 

باوەڕ ب)رھ)می ڕۆح)، ھ#زWکی ڕۆحیی). دوژمن نای)وWت من و تۆ ڕۆحمان و م#شکمان ل)گ)ڵ 

بگونج#ن. ئ)و دەزان#ت ک) ئ)گ)ر ی)زدان باوەڕی خست) د]ماندەوە بۆ ئ)وەی کارWک ی)کدیدا 

ب)وە ھ)ب#ت ک) ئ#م) ب)ڕاستی بک)ین، ھ)روەھا ئ#م) ئ)رWنی بین و ب)ش#وەی)کی ب)ردەوام باوەڕم 

 دەتوانین ئ)نجامی بدەین ئ)وا ئ)و کات زەبرWکی کوشندە ل) پاشای)تیی)ک)ی ش)یتان دەدەین. 

 ب)ردەوام ب) ل) ڕۆیشتن ب)س)ر ئاودا

ك#شا، كانیش پیایاندا دهپۆله، شهوهوتبووهدوور كه وهوشكاییه كی زۆر لهیهش ماوهكهمهلهبه"
دا كهریاچهر دهسهالیان و به }تن عیسا ھاتهخۆرھه پ#ش له. بوو وانهپ#چه هكبایه چونكه
 مهڕوات، ش#وان و گوتیان: ئهده كهریاچهر دهسهكان بینییان لهكات#ك قوتابییه .ڕۆیشتده
رز بn! بهتان ڵ كردن: ورهگهی لهر عیسا قسهكسهیه .ترسانیشدا ھاواریان كرد ! لهیهزمهدWوه
دا كهر ئاوهسهبه رمانم پ#بدهر تۆی، فهگهم، ئهوره: گهوه}می دایهترۆس وهپه. ترسنمنم. مه وهئه
و رهدا ڕۆیشت و بهكهر ئاوهسهزی و بهدابه كهمهلهبه ترۆس له. پهرهرمووی: وهفه. الت ب#مه

بوو، ھاواری كرد: ریك بوو نوقوم ده، ترسا و خهبایهشهكات#ك بینی ڕه .وتڕWكهالی عیسا به
ڕ، م باوه: كهرمووو پ#ی فه وهستی درWژكرد و گرتییهر دهكسهعیساش یه !م، ڕزگارم بكهوره(گه

 )٣٢ -٢٤: ١٤" (م)تا .ستاوه كه، بایهكهمهلهناو به وتنهركهسه كهرد؟ بۆچی گومانت ك
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یی دەک)م)وە چونک) دەم)وWت س)رنجت ڕابک#شم ب) الی ئ)و من ج)ختم ل)س)ر ئای)تی کۆتا
ب)رنام)ی)دا ک) دوژمن ل)م دەق)دا دای=شتووە. پ)ترۆس زۆر پ#داگری کردووە ل) داواکاریی)ک)ی عیسا 

بۆ ئ)نجامدانی شت#ک ک) ھ)رگیز ن)یکردبوو. ل)ڕاستیدا جگ) ل) عیسا ھیچ ک)س#کی دیک) ئ)و 
 کارەی ن)کردبوو.

 ڕە!پ#ویستی ب) باوە

پ)ترۆس ھ)])ی کرد؛ کاتی زۆری ل) س)یرکردنی تۆفان)ک)دا ب)س)ربرد، ترسا. گومان و ب#باوەڕی 
زاڵ بوو ب) س)ریدا، ھ)ربۆی) خ)ریک بوو ل) ئاوەک)دا بقوم ب#ت. ھاواری بۆ عیسا کرد بۆ ئ)وەی 
ن)ک) رزگاری بکات، عیساش ڕزگاری کرد. س)رنج بدە ھ)رک) پ)یرۆس گ)ڕای)وە ناو ب)ل)م)ک) تۆفا

 وەستا. 

)ت ل)بیر دWت ل)و شوWن)ی ک) ئیبراھیم ن)ش#وا کات#ک س)رنجی بارودۆخ)ک) ٢١ -١٨: ٤(ڕۆما 
م)حال)ک)ی دا؟ ئیبراھیم م)رج)کانی دەزانی، ب)}م ب) پ#چ)وان)ی پ)ترۆس)وە پ#دەچ#ت 

 بارودۆخ)کانی پشتگیری ل) باوەڕەک)ی ن)کردووە. بۆی ھ)ی) زۆر بیری ل#یان ن)کردب#ت)وە یان
ل)بارەیان)وە قس)ی ن)کردب#ت. ئ)و م#شک و گفتوگۆک)ی ل)س)ر ی)زدان بوو. من و تۆ دەتوانین ک) 

 بنیاتمان دەن#ت و باوەڕمان ب)ھ#ز دەکات. 

و شکۆدارکردنی ی)زدان بوو. ب)ردەوام دەبین ل) ھ)ربۆی) ئیبراھیم س)رقا]ی ستایش کردن 
ئ)نجامدای ئ)و شت)ی ک) دەزانین دروست) شکۆردارکردنی ی)زدان کات#ک ب)ردەوام دەبین ل) 

) ف#رمان دەکات ل)کاتی ج)نگی ڕۆحیدا دەب#ت ١٤: ٦ت)نان)ت ل) کات) ناھ)موارەکاندا. (ئ)ف)سۆس 
 پشت#نی راستی ل) ک)م)رمان بب)ستین.

کات#ک تۆفان)ک) دWت) ناو ژیانت)وە، پاژن)کانی پ#ت ل) ناو لم توند بک) و ڕوخسارت وەکو ب)ردەی 
بک) و د]نیا ب) ل)وەی ک) ل) دەرەوەی ب)ل)م)ک)یت. ل)ناو ڕۆحی پیرۆزدا ج#گیرب). ل)وان)ی) ئاگرین ل#

بx#ین: "ب=ۆ دەرەوە و ل) دوورەوە بوەست)." زۆرب)ی جار تۆفان)ک) ھ#من دەب#ت)وە ھ)رک) وازت ھ#نا 
و ژیانت)وە و گ)ڕایت)وە بۆ ناو ئ)و شوWن)ی ک) پ#ت وای) س)الم)ت و ئ)من). ش)یتان تۆفان دWن#ت) نا

بۆ ئ)وەی تۆ بترس#ن#ت. ل)کاتی تۆفان)ک)دا بیرت بیت ک) م#شک م)یدانی ج)نگ)ک)ی).ب)پ#ی 
بیروھزرت یان ھ)ست)کانت ب=یار م)دە، ب)]کو پشت ب) ڕۆحت بب)ست). کات#ک واتکردن ئ)و شت) 

 پ)یدا دەک)یت ک) ھ)ر ل) س)رەتاوە ل)وێ بووە. 
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 ڕWگ) ب) ناج#گیری نادرWت

مووان ھه د]فراوانی به به خودا بكات، كه ، با داوا لهیهموكوڕی ھهدانایی كه #كتان لهكر یهگهئه"
داوا بكات و گومان  وهڕهباوه }م با بهبه ت.خشرWبهییش ناكات، پ#شی دهخش#ت و گلهبهده
و ئه .یباتده یھ#ن#ت و، با دهریا وایهده!پۆلیشهك كات وهی گومان دهوهئه كات، چونكهنه

  )٧ -٥: ١" (یاقوب گرWت،ردهوه وهستهسیحی با}دهمه له!شت#ك وهكاتهبیرنهبا  مرۆڤه

گوWم ل) ق)ش)ی)ک بوو ک) چیرۆک#کی باس دەرکرد ل)بارەی ئ)وەی ک) چۆن س)ریل#ش#واوە کات#ک 
  ھ)و]ی داوە ب=یاربدات ل)دوای دەرچوونی ل) (کۆل#ژی خوWندنی الھوت) چیبکات.

ی)زدان ت)واو ئ)وەی خست) د]ی)وە ک) بگ)ڕWت)وە بۆ س)ینت لویس و دوای دەرچوونی دەست بکات 
ب) دانانی ک)نیس)ی)کی ناوخۆیی ک) ح)زی دەکرد ئ)و کارە بکات. ھ)رچ)ندە ل)کاتی ڕۆیشتنیدا ت)نیا 

وادیارە  پ)نجا دۆالری پ#بوو، خ#زان و مندا]#کی ھ)بوو جگ) ل)وەی مندا]#کی دیک)شی ب)ڕWوە بوو.
 ھ)لوم)رج)کانی زۆر باش ن)بووە. 

ل) کاتی ب=یاردانیدا دوو پ#شنیاری زۆر باشی ب)دەست گ)یشت بۆ ئ)وەی ب=وات) پاڵ دەست)ی)کی 
دیک)ی ک)نیس)ی)کی ب)ھ#زەوە. مووچ)ک)ی باشتر بوو. دەرف)ت)کانی ک)نیس)ک) س)رنج=اک#ش بوون 

ک)نیسان) پشتگیری ل) ک)سای)تی دەکرد. تا زیاتر ھ)ر ھیچ ن)ب#ت ت)نیا ش)رەفی کارکردنی ل)و 
 تاوتوWی کردبا زیاتر س)ری ل#دەش#وا. (پ#دەچیت کاک گومان س)ردانی کردووە، م)گ)ر نا؟)

دەیزانی ک) دەی)وWت چی بکات. ب)}م ئ#ستا ل)ن#وان دوو ھ)]بژاردن)کاندا ناج#گیر پ#شتر ب)ت)واوی 
ە ھ)مان بارودۆخ)کانی س)ینت لویس ھ)ربۆی) دووچاری و دوود]). ل)ب)رئ)وەی ن)یدەویست بگ)ڕWت)و

دوود]ی ببوو ک) دەب#ت کام ل)م دوان) ھ)]بژWرWت، ب)}م ن)یدەتوانی س)بارەت ب) ش#وازی 
کارەکانیان ئارام ب#ت. ئ)و ل) کۆتاییدا داوای ئامۆژگاری ل) ی)ک#ک ل)و ق)شان) کرد ک) پ#شنیاری 

وتی: "ب=ۆ بۆ شوWن#ک، ب#دەنگ و ئارام ب)، پاشان م#شکت  ئیش)ک)ی پ#دابوو. پیاوەک) ب) دانایی)وە
بگوژWن)وە و واز ل) م#شکت بھ#ن)، س)یری ناو د]ت بک). س)یر بک) بزانی چی ل)وWی) و ئ)نجامی 

 بدە."

کات#ک شوWنی ئامۆژگاری ق)ش)ک) ک)وت ھ)ر زوو بۆی دەرک)وت ک) ل)ناو د]یدا ک)نیس)ی)ک ھ)ی) 
ل) س)ینت لویس. ن)یدەزانی ک) چۆن ب)و ب=ە پارەی)ی ک) ھ)ی)تی ئ)نجامی دەدات، ب)}م ب) 

 گوWرای)]یی)وە ب)رەوپ#ش چوو و ئ)نجام)ک)ی س)رسوڕھ#ن)ر بوو. 
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م)زرWن)ر و ب)ڕWوەب)ری س)نت)ری ژیانی م)سیحیی) ل) س)ینت ئ)م=ۆ ئ)و ق)ش)ی)، (ڕیک ش#xتن) دا
لویس. ھ)زاران ک)س بۆ ماوەی چ)ندین ساڵ ل) ڕWگ)ی خزم)ت)ک)ی)وە پیرۆز بوون و گۆڕدران. 

من ق)ش)ی یاریدەدەر بووم ل)وێ بۆ ماوەی پ#نج ساڵ. ل)و کات)دا بوو ک) خزم)ت)ک)ی من ل)دایک 
ی دەدزی ل)ڕWگ)ی گومان و ب#باوەڕیی)وە ئ)گ)ر ب#تو ق)ش) بوو. ب)س بیر بک)وە ک) ش)یتان چ)ندە

 ش#xتۆن ل)الی)ن م#شکیی)وە ڕWنمایی کرابا ل)ج#گ)ی د]ی.  

 گومان بژاردەی)ک)

 الی، له بینی و چووه ر ڕWگاكهسهنجیرWكی لهدار ھه و.شار، برسی بو وهڕایهگهده كهیانی به
ر دار كسهگریت! یهر نهرگیز بهرموو: ئیتر ھهپ#ی فه بینی، ئینجانه } زیاتر ھیچی پ#وهگه
رسام بوون و گوتیان: چۆن یان بینی، سهمهكان ئهكات#ك قوتابییه .وشك بوو كهنجیرهھه
ڕتان ر باوهگه]#م: ئه: ڕاستیتان پn دهوه}می دانهعیساش وه وشك بوو؟ كهنجیرهر دار ھهكسهیه
بx#ن  م ك#وهر بهگه]كو ئهن، بهكهده كهنجیرهی دار ھهمهر ئهك ھهن، نهكهب#ت و گومان نهھه
، نداوای بكه وهڕهباوه نوWژدا به رچی لهھه .ب#توا ده "،ریاوهناو ده وهنرێ و بكه]بكهھه"
 ) ٢٢ -١٨: ٢١." (م)تا گرنریدهوه

کات#ک قوتابیی)کانی م)سیح س)یان سوڕمابوو پرسیاریان ل#ی کرد ک) چۆن توانی ب) ی)ک وش) دار 
ئ)گ)ر باوەڕتان ھ)ب#ت و گومان ن)ک)ن، دەتوان ھ)نجیرەک) وشک بکات. عیسا وە}می دان)وە: "

شتی ل)وەش گ)ورەتر." (س)یری  ھ)مان شت بک)ن ک) من ل) دار ھ)نجیرەک)م کرد و ت)نان)ش
 بک))  ١٢: ١٤یۆح)نا 

پ#شتر بۆمان دەرک)وت ک) باوەڕ دیاری ی)زدان)، ک)وات) دەزانین ک) باوەڕمان ھ)ی) (س)یری ڕۆما 
 بک)). ب)}م گومان بژاردەی)ک). ش#وازی ش)ڕی ش)یتان) دژی م#شکمان.  ٣: ١٢

ومان دWت دەب#ت ف#ربیت بیناسیت)وە ب)و ل)ب)رئ)وەی ک) دەتوانیت بیروھزرت ھ)]بژWریت، کات#ک گ
 جۆرەی ک) ھ)ی) و پ#ی بx#یت: "ن)، سوپاس"، ھ)روەھا ب)ردەوام ب) ل) باوەڕکردن. 

 ھ)]بژاردن)ک) ھی خۆت)!

 باوەڕن)کردن س)رپ#چی کردن)
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م، ورهگوتی: گه می چۆكی دادا و ردهبهك ھات و له، كابرایهكه]كهالی خه یشتنهكات#ك گه"
ناو ئاگر و  وWتهكهچ#ژWت. زۆر جار دهو ئازارWكی زۆر ده ، خوودارهوهمدا ب#تهكهكوڕه ییت بهزهبه

جا عیسا  .وهنهیانتوانی چاكی بكه}م نهكانت، بهالی قوتابییه ھ#نامه. وهزۆر جاریش ناو ئاوه
ان بگرم؟ ترگهی بهتا كه]تان بم؟ ھهگههی لتا كهڕ و خوار، ھهی ب#باوهوهی نه: ئهوه}می دایهوه

 وهو كاته، لهوهرهده ھاته كهكوڕه ی ڕاخوڕی و لهكهپیسه ڕۆحه عیسا لهم. بۆ ال ئ#ره بیھ#ننه
 الی عیسا و گوتیان: بۆچی ئ#مه نھا ھاتنهته كان بهپاشان قوتابییه .وهچاك بووه كهكوڕه
ر گه]#م: ئهڕتان. ڕاستیتان پn دهمی باوهر كهبهرموون: لهویش پ#ی فهئه ؟ینریبكهمانتوانی دهنه
ڕوات و شت#ك ده "وێ ب=ۆ،له"]#ن ده و ك#وهبn، بهڕتان ھهك باوهیهلهرتهخه نكهی دهندهوهئه

 ) ٢٠ -١٤: ١٧." (م)تا حاڵ ناب#تبۆتان مه

 دەبات. بیرت ب#ت ک) ب#باوەڕی ب)رەو س)رپ#چیکردنمان 

ل)وان)ی) عیسا قوتابیی)کانی فیری کۆم)]#ک شتی تایب)ت کردب#ت بۆئ)وەی ل)م حا])تان)دا ئ)نجامی 
بدەن، ب)}م ب#باوەڕیی)ک)یان بووە ھۆی ئ)وەی س)رپ#چی ف)رمان)کانی بک)ن. ب)رھ)رحاڵ ئ)وان 

ئ)و شت) س)رک)وتوو ن)بوون. م)ب)ست)ک) ئ)وەی ک) ب#باوەڕی وەکو گومان ڕWگ)مان ل#دەگرWت 
ئ)نجام بدەین ک) ی)زدان داوای دەکات و ئ#م)ی دیاری کردووە بۆ ئ)وەی ل) ژیانماندا ج#ب)ج#ی 

بک)ین. ھ)روەھا پ#شمان پ#دەگرWت ل) چ)شتنی ھ)ستی ئاشتی ک) ئ)و دەی)وWت ئ#م) چ#ژی 
 )). بک ٢٨: ١١ل#وەربگرین ھ)رک) ئ#م) ل) ئ)ودا ح)سان)وەمان بۆ ڕۆحمان پ)یدا کرد (س)یری م)تا 

 ڕۆژی ح)سان)وە

ندی مان پهھه بهك#ك ك یهوه، نهكهوهسانهناو حه ین تاكو بچینهبا كۆشش بكه "بۆیه
 )١١: ٤وWت." (عیبرانیی)کان بكه!یاخیبوون

ئ)گ)ر ت)واوی ب)شی س)رەتای کت#بی عیبرانیی)کانت خوWندەوە بۆت دەردەک)وWت ک) ل)بارەی 
شوWنی ح)سان)وەی قس) دەکات بۆ گ)لی خودا ل)ب)ردەستدای). ب)پ#ی پ)یمانی کۆن ڕۆژی پشوو 

وەک ڕۆژی ح)سان)وە س)یر دەکرا. ب)پ#ی پ)یمانی نوێ ئ)م شوWنی ح)سان)وەی) ک) قس)ی ل)س)ر 
#کی ڕۆحیی) ک) ت#یدا باوەڕدار دەتوان#ت نیشت)جn ب#ت. مافی تایب)تی ھ)موو کراوە شوWن

باوەڕدارWک) ک) نیگ)رانی و دوود]ی ڕەتبکات)وە. وەکو باوەڕدار من و تۆ دەتوانین بچین) شوWنی 
 ح)سان)وەی ی)زدان و ل)وێ نیشت)جn بین.  
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ناچین) ناو ئ)و ح)سان)وەی) ب)  ) بۆما دەردەخات ک) ھ)رگیز١١: ٤س)رنجدانی وردی (عیبرانیی)کان 
باوەڕ ن)ب#ت و ب)ھۆی ب#باوەڕی و س)رپ#چی کردن)وە ل)دەستی دەدەین. ب#باوەڕی ل) "ژیانی 

چۆ])وانیدا" دەتھ#x#ت)وە، ب)}م عیسا شوWنی ح)سان)وەی ھ)میش)یی بۆ ئامادەکردووین. شوWن#ک ک) 
 ت)نیا ل)ڕWگ)ی زیان ب) باوەڕەوە ئاوەدان دەکرWت)وە. 

 ل) باوەڕەوە بۆ باوەڕ ژیان

 وهستپ#كردنهده ش لهم ب#تاوانكردنهكرWت، ئهئاشكرا ده خوداوه له!ئینجیلدا ب#تاوانكردن له!"چونكه
 ) ١٧: ١(ڕۆما  ژی#ت."ڕ دهباوه به ی ڕاستودروستهوهئه :ك نووسراوه، وهڕهباوه تا كۆتایی بهھه

ڕووداوWکم ل)بیردێ ک) ل)وان)ی) ئ)م خا]) زۆر ب) ڕوونی ب)رەو ما])وە ببات)وە. ش)وWکیان ب) دەوری 
خانوەک)مدا دەسوڕام)وە، ھ)و]مدەدا ھ)ندWک ئیشی ما])وە ئ)نجام بدەم. زۆر د]ت)نگ بووم. ھیچ 

#ش)م چیی)؟" خۆشی)کم ن)بوو، ھیچ ئاشتیی)ک ل) د]مدا بوونی ن)بوو. ھ)میش) ل) ی)زدانم دەپرسی: "ک
زۆرب)ی کات ئ)و جۆرە ھ)ست)م ھ)بوو، ل) ناخی د]م)وە دەمویست بزانم ک#ش)م چی بوو. ھ)و]م 
دەدات ھ)موو ئ)و شتان) ج#ب)جn بک)م ک) ل) باوەڕھ#نانم ب) عیسا ف#ربووم، وا دیارە ب) د]نیایی)وە 

 شت#ک ون) (ج#ب)جn ن)کردووە). 

ی قس)کردنم دەستم ب)ناو سندووق#ک کاتی کت#بی دەگ#=ا ل)و کات)دا زەنگی مۆبایل)ک)م ل#یدا، ل)کات
ک) ک)س#ک بۆمی ناردبوو. ل)ڕاستیدا س)یری ھیچ کامیانم ن)دەکرد، ل) کاتی قس)کردنم ب) 

ت)ل)فۆن)ک) ت)نیا ئ)مب)ر و ئ)وب)رم پ#دەکردن. کات#ک ت)ل)فۆن)ک)م داخست)وە ب=یارم دا خۆم و ب)ختم 
 م ھیچ وزەی)کی لn وەردەگرم. ی)ک#ک ل)و کارتان) ھ)]بژWرم و بزان

پ=تان بکات ل) ھ)موو خۆشی و ئاشتیی)ک ل) باوەڕدا، ) دەرک#شا "با خودای ھیوا ١٣: ١٥(ڕۆما 
  ."وهھ#زی ڕۆحی پیرۆز ھیواتان ل#ی ب=ژWته تاكو به

 بینیم!

ھ)موو ک#ش)ک)م گومان و ب#باوەڕی بوو. من خۆم د]ت)نگ کردبوو ب)ھۆی باوەڕکردنی درۆکانی 
تان، ن)رینی بووم. ن)مدەتوانی خۆشی و ئاشتیم ھ)ب#ت چونک) باوەڕم ن)دەکرد. م)حا]) خۆشی ش)ی

 و ئاشتی ھ)ب#ت و ل) ب#باوەڕیدا بژیت. 

 ب=یاربدە ک) باوەڕ ب) خودا بک)یت ن)وەک ش)یتان! 
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) ئ)م) ئ)و ڕWگ)ی)ی) ک) ڕاست و دروستی ١٧: ١ف#رب) ل) باوەڕەوە بۆ باوەڕ بژی. ب) پ#ی (رۆما  
)زدان دەردەک)وWت. خودا دەبوا نیشانی بدابام ک) ل) جیاتی ژیانی باوەڕ بۆ باوەڕ ب) زۆری ل) ی

 باوەڕەوە بۆ گومان و ل) گومان)وە بۆ ب#باوەڕی دەژیم. 

پاشان بۆ ماوەی)ک دەگ)ڕWم)وە بۆ باوەڕەک)م، دواتر بۆ گومان و ب#باوەڕی. ل) ی)ک#کیان)وە بۆ 
 ل)ب)ر ئ)وە بوو زۆر ک#ش) و د]ت)نگیم ھ)بوو.  ئ)وەی دیک)یان دWم و دەڕۆم. ھ)ر

) مرۆڤی گوماناوی و دوودڵ ل) ھ)موو ڕWگاکانیدا ناج#گیرە و ٨ -٧: ١بیرت ن)چ#ت ب)پ#ی (یاقوب 
ھ)رگیز ئ)و شت) ب)دەست ناھ#ن#ت ک) ل) ی)زدانی داوا دەکات. م#شکت وا بنیات بنn ک) تۆ دوودڵ 

 نابیت؛ ل) گوماندا م)ژی!

ی)زدان پالنی ژیان#کی گ)ورەی بۆت ھ)ی). ڕWگ) ب) ش)یتان م)دە ئ)و ژیان) خۆش) ل) ڕWگای درۆوە 
لn بدزێ. ل) ج#گ)ی ئ)وە ش)ڕە قس)کان و تیۆرەکان و دەلیل و ب)]گ) لۆژیکیی)کان ڕەتبک)وە و 
 ھ)موو شت#کی ب)رز و بxند ک) خۆیان دەردەخ)ن بۆ ب)رھ)]ستی زانیاری ی)زدان ھ)روەھا بیر و

 ). ٥: ١٠ھزرWکی مرۆڤان) ب)دیل دەگرین بۆ ملک)چ م)سیح (دووەم کۆرنسۆس 
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 ب)شی دوازدەی)م

 میشک#کی نیگ)ران و ناڕەح)ت

نیگ)رانی و ناڕەح)تی ھ)ردووکیان ھ#رش دەک)ن) س)ر م#شکمان بۆ ئ)وەی س)رمان ل#بشوWنن ل) 
ئ)وەی باوەڕمان کپ بکات)وە خزم)تکردنی ی)زدان. ھ)روەھا دوژمن ئ)م دوو ئازارە ب)کاردWن#ت بۆ 

 بۆ ئ)وەی ن)توان#ت ھ)ست#ت)وە و یارم)تیمان ن)دا ل) س)رک)وتندا بژین. 

ھ)ندWک خ)]ک ک#ش)ی)کی وایان ل)گ)ڵ ناڕەح)تیدا ھ)ی) ل)وان)ی) بوترWت ک) ئ)وان خوویان ب) 
ش)ی ترەوە ناڕەح)ت بوون)وە گرتووە. ئ)گ)ر ئ)وان ل) خۆیاندا ک#ش)ی)کیان ن)ب#ت، ئ)وا ب) ھۆی ک#

 ناڕەح)ت دەبن. من خۆم ئ)م ک#ش)ی)م ھ)بوو، ھ)ربۆی) ب) باشی دەزانم ئ)م بارودۆخ) ھ)]بس)نگ#نم. 

چونک) ب)ردەوام ل) شت#ک نیگ)ران بووم، ھ)رگیز چ#ژی ل)و ئاشتیی)م ن)دەکرد ک) عیسا مرد بۆ 
 ئ)وەی من ھ)مب#ت. 

ب)ڕاستی م)حا]) ک) ناڕەح)ت بیت و ل) ھ)مان کاتدا ل) ئاشتیدا بژی. ئاشتی شت#ک نیی) ک) 
بک)). ب)روبوم  ٢٢: ٥بتوانرWت ل)س)ر ک)س#ک دابنرWت. ئاشتی ب)رھ)می ڕۆح) (س)یری گ)التیا 

بک)). ج#گیربوون پ)یوەندی ب) چوون) ناو  ٤: ١٥ھۆکاری ج#گیربوون) ل) عیسادا (س)یری یۆح)نا 
ی ئیسراح)تی ی)زدان)وە ھ)ی). ل) ب)شی چواری عیبرانیی)کاندا باسی ل#وە کراوە ھ)روەکو چۆن شوWن

 ٢٧: ١٤#ب)شین (س)یری یۆح)نا بل) زۆر شوWنی کت#بی پیرۆزدا ئاماژەی پ#دراوە عیسا ئاشتی خۆی 
) ب)}م وتی ناب#ت ناج#گیر و د]ت)نگ و تاساو بن. ب) جۆرWکی دیک) ئاشتی ل) ئ#م)دا بک)
دەک)وWت ب)}م دەب#ت ب)س)ر بیری ج)ست)ییمان زا]ی بک)ین. ئ#م) دەتوانین وا بک)ین دەر

ئاشتیخواز بین ب) بیرکردن)وە ل)س)ر ئ)و شتان) ک) ئاشتی ب)رز ڕادەگرWت ن)وەک ئ)و شتان)ی ک) 
 دەرگا بۆ ناڕەح)تی و د]ت)نگی دەک)ن)وە. 

)رانی ب)کارھاتووە، ئ)م)ش ب)پ#ی ئ)و ل) کت#بی پیرۆزدا چ)ندی وش) بۆ باسکردنی ناڕەح)تی و نیگ
ەرگ#=ان)ی ک) دەیخوWنین)وە. کینگ ج)یمس ڤ#رژن وش)ی "نیگ)رانی" ب)کارناھ#ن#ت، وش)ی و
نموون)ی دەست)واژەی وەستان دژی ناڕەح)تی  .)٨: ٣٧(زەبوورەکان  " ب)کاردەھ#ن#تخۆراق مهمه"

 خ)م#کتانھ)موو  .)٦: ٤(فیلیپی  ..نیگ)ران م)بن ...)، ٢٥: ٦(م)تا  نیگ)ران م)بنبریتیی) ل) 
) ب)کاردWنم ک) چ)ندین AMP) من ب) گشتی چاپی (٧: ٥بخ)ن) س)ر ... (ی)ک)م پ)ترۆس 

وەرگ#=انی جیاوازی ئ)م دەست)واژەی) و دەست)واژەکانی تر تایب)ت ب) باب)ت)ک) ل)خۆ دەگرWت. بۆ 



!98!

ف#رکردن)ک)م ئاسان بک)م من وەکو (نیگ)ران بوون) ئاماژە ب)  ب)ش)ک)ئ)وەی ب)درWژایی 
 بارودۆخ)ک) دەدەم.  

 کراوەناڕەح)تی پ#ناس) 

ل) ف)رھ)نگی زماندا وش)ی "ناڕەح)تی" ب)م ش#وەی) پ#ناس) کراوە: "ھۆکاری ھ)ست کردن ب) ترس، 
زاردان ب) ک#ش) و پ)رWشانی. شتیک ب)ردەوام ب#زار بکات. ھ)روەھا گوWم ل#بووە ب) خۆ ئا

 بیروھزری ب#زارک)ر دەکرWت."

کات#ک ئ)و ب)ش)م بینی ک) ل)بارەی ئازاردانی ک)س#ک) ب) بیروھزری ب#زارک)، ھ)ر ل)وWدا ب=یارمدا ل)و 
کات)دا ک) من زۆر ل)وە زیرەکترم (ک) ئ)و بارودۆخ) کارم ت#دەکات.) و باوەڕم وای) ک) ھ)موو 

داران زۆر ل)وە زیرەکترن ک) دابنیشن ئازاری خۆیان م)سیحی)کیش ب)م ش#وەی)ی). پ#م وای) باوەڕ
 بدەن. 

 ب)د]نیایی)وە ھیچ شت#ک باشتر ناکات. ک)وات) بۆ وازی ل#ن)ھ#نین؟ 

الی)ن#کی دیک)ی پ#ناس)ک) ل) ف)رھ)نگ#کی دیک)ی زماندا ڕوونکراوەت)وە: "گرتنی مل ب) ددان و 
ا ل) گیاندارەکانی دیک) دەکات، یان ڕاوەشاندنی، یان پارچ) پارچ)کردنی، وەک چۆن گیاندارWک و

 ب#زاربوون ب)ھۆی گازگرتینی دووبارە، پ)الماردانی ل)ناکاو. 

 دروست کردنی ئ)م پ)یوەندیی)ی خوارەوە: وردبوون)وەم ل)م پ#ناس)ی) بووە ھۆی 

ش)یتان ناڕەح)تبوون و نیگ)ران بوون ب)کاردWن#ت بۆ ئ)وەی ب) ت)واوی ئ)و شت)مان پn ئ)نجام 
بدات ک) ل) س)رەوە باسکرا. ئ)گ)ر ئ#م) ت)نان)ت بۆ چ)ند کاتژم#رWک ناڕەح)ت بین ئ)وە ڕWک 

وەکو ئ)وە وای) ک) ک)س#ک قوڕقوڕاگ)ی ئ#م)ی گرتب#ت و ڕایبوەش#ن#ت تا ئ)و کات)ی ت)واو ب#زار 
دەب#ت. تا ئ)و کات)ی ت)واو ورد دەب#ت و پارچ) پارچ) دەب#ت. دووبارە بوون)وەی بیروھزرەکان ک) 
 دWن و ک)م ناک)ن وەکو ب)ردەوام و ب)ردەوام پ)الماریان و گازگرتن) ک) ل)م پ#ناس)ی)دا باسکراوە.  

باوەڕ  ب)د]نیایی)وە ناڕەح)تی ھ#رشی ش)یتان) بۆ س)ر م#شک. چ)ند شت#کی تایب)ت ھ)ی) ک)
پ#ن)کراوە ک) ل)گ)ڵ م#شکدا بیکات. دوژمن دەی)وWت د]نیا ب#ت ک) ھ)رگیز ئ)نجام نادرWت. 
ش)یتان دەی)ویت ب) جۆرەکانی ھ)]) بیرکردن)وە م)یدانی م#شک ئ)وەندە س)رقاڵ ڕابگرWت بۆ 

 ئ)وەی ھ)رگیز م#شکت ب)کارن)ھ#ن#ت بۆ ئ)و م)ب)ست)ی ک) ی)زدان پالنی بۆ داناوە.
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ھاتوودا باسی ئ)و شت) دروستان) دەک)ین ک) دەب#ت ل)گ)ڵ م#شک بکرWت. ئ#ستا با ل) ب)شی دا
ب)رەدەوام بین ل) خوWندن)ک)مان ل)س)ر ناڕەح)ت بوون تا ئ)و کات)ی بینینی ت)واو ب)دەست دWنی 

 ل)س)ر ئ)وەی ک) ب)ڕاستی چ)ندە ب#نرخ). 

ھ)ست ب) ھاتنی "ھ#رشی ) باشترین ئای)تن بۆ خوWندن)وە ئ)و کات)ی ک) ٣٤ -٢٥: ٦(م)تا 
ناڕەح)تی" دەک)ین. ب) جیا س)یری ھ)ری)ک ل)و ئای)تان) بک) بۆ بینینی ئ)وەی ک) ی)زدان چیت 

 پ#دە]#ت ل)بارەی ئ)م باب)ت) گرنگ). 

 نیی)؟ گرنگترئایا ژیان ل) شت)کان 

، یان وهخۆنهدهخۆن و چی چی ده بن كهران مه]#م: بۆ ژیانی خۆتان نیگهپ#تان ده وهر ئهبهه"ل
 ) ٢٥: ٦" (م)تا پۆشاك؟ ش له؟ یان لهخواردن گرنگتر نییه پۆشن. ئایا ژیان لهشتان چی دهبۆ له

)دا ١٠: ١٠ژیان دەبوا ل) ئاست#کی ئ)وھا ب)رزدا بوای) ک) ئ#م) زۆر چ#ژمان ل#وەرگرتبا. ل) (یۆح)نا 
وان }م من ھاتووم تاكو ئهب#ت. بههناوبردن نت بۆ دزین و كوشتن و له"دز نایه عیسا دە]#ت:
" ش)یتان ھ)و]دەدات ل) زۆر ڕWگ)وە ئ)و ژیان) ل) ئ#م) بدزWت. ی)ک#ک .ب#ت، ژیان#كی پ=ژیانیان ھه

)دا ف#رکراوین ک) ل) ژیاندا ھیچ شت#ک نیی) ٢٥: ٦ل)و ڕWگایان) بریتیی) ل) ناڕەح)ت بوون. ل) (م)تا 
 ک) بۆی ناڕەح)ت بین، ھیچ ب)ش#کی.

ی)تی ئ)و ژیان)ی ک) ی)زدان پ#ی ب)خشیوین ب)پ#ی پ#ویست گ)ورەی) بۆ ئ)وەی ھ)موو ئ)و چۆنی
شتان) ئامادە بکات ک) پ#ویستمان). ب)}م ئ)گ)ر س)بارەت ب) شت)کان ناڕەح)ت بین ئ)وا ل)دەستیان 

 دەدەین و ئ)و ژیان)ش ل)دەست دەدەین ک) ی)زدان دەی)وWت ھ)مانب#ت.

 ب)نرختر نین؟ئایا ئ#وە ل) با]ندەی)ک 

، یان وهخۆنهخۆن و چی دهچی ده بن كهران مه]#م: بۆ ژیانی خۆتان نیگهپ#تان ده وهر ئهبهله"
 )٢٥: ٦" (م)تا پۆشاك؟ ش له؟ یان لهخواردن گرنگتر نییه پۆشن. ئایا ژیان لهشتان چی دهبۆ له

ب)س)ربردب#ت، ئ)م) ئ)و شت)ی) ک) ل)وان)ی) ھ)ری)ک ل) ئ#م) کات#کی باش ل) س)یرکردنی با]ندە 
 ی)زدان داوامان ل#دەکات ئ)نجامی بدەین. 



!100!

ئ)گ)ر ھ)موو ڕۆژWکیش ن)ب#ت ب)}م الی)نی ک)م ناوب)ناو پ#ویست) کاتمان ت)رخان بک)ین بۆ 
 س)رنجدان و ب) بیرھ#نان)وەی خۆمان ک) ھاوڕێ با]ندەکانمان چ)ندە گرنگیان پ#دراوە. 

ودی خۆم با]ندەی)کم می دواتریان ل) کوWوە دWت، ل)گ)ڵ ئ)وەشدا من خئ)وان ت)واو نازانن ک) ژە
 ن)بینیوە ل)س)ر لقی دارWک بنیش#ت)وە و ب)ھۆی ناڕەح)تیی)وە تووشی ک#ش)ی دەروونی بووب#ت. 

 ل#رەدا خا]ی س)رەکی زۆر ئاسان) "ئایا ل) با]ندە ب)نرختر نیت؟"

تدا بک)یت، باوەڕدەک)یت ک) ل) با]ندەی)ک ئ)گ)ر ت)نان)ت زۆرانبازی ل)گ)ڵ وWن)ی)کی الوازی خۆ
 ب)نرختریت. س)یردەک)یت ک) باوکی ئاسمانیت چ)ندە ب) باشی چاودWرییان دەکات. 

 ب) ناڕەح)ت بوون چیت دەست دەک)وێ؟

: ٦" (م)تا نی خۆی زیاد بكات؟مهته ك كاتژم#ر لهتوان#ت یهران بوو، دهر نیگهگهئه ئ#وه كn له"

٢٧( 

بۆمان ڕوونبوەوە ک) ناڕەح)ت بوون ب#سوودە. ناب#ت) ھۆی ج#ب)ج#کردنی ھیچ شت#کی ھ)ر زوو 

 باش. ئ)گ)ر وای)، ک)وات) بۆ ناڕەح)ت بین، بۆ ئ)وەندە نیگ)ران بین؟

 بۆ ئ)وەندە د]ت)نگ و خ)مبار بین؟

خۆی  كات، نهده شهن چۆن گهی ك#وی بكه]یری گو؟ سهمی پۆشاكتانهۆچی خهھا بروهھه"

ك ندیدا وهڕی شكۆمهوپهت سل#مانیش لهنانه]#م: ته}م پ#تان دهڕWس#ت، بهده كات و نهماندوو ده

یانی و به یهم=ۆ ھهئه ئاوا بپۆش#ت كه ر خودا گیای ك#xگهگهئه. پۆشیوهی نهوانهك#ك لهیه

: ٦" (م)تا ؟ڕینهم باوهی كهكات، ئهتان بتا پۆشتهزیاتر نین ھه ، ئایا ئ#وهوهنوورهته درWتهف=Wده

٣٠ -٢٨( 

ب)درWژایی باسکردنی ی)ک#ک ل) دروستکراوەکانی، ی)زدان ئاماژە ب)وە دەدات ئ)گ)ر گو]#ک ک) ھیچ 

ناکات ب)}م ب)باشی پارWزگاری ل#بکرWت و جوان ب#ت ک) ت)نان)ت سل#مانی پاشا ئ)وھای ن)پۆشیوە، 
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باوەڕ بک)ین ک) پارWزگاریمان ل#دەکرWت و پ#ویستیی)کانمان بۆ ک)وات) ب)د]نیایی)وە ئ#م) دەتوانین 

 دابین دەکرWت. 

 ک)وات) خ)م م)خۆن و د]ت)نگ م)بن

 )٣١: ٦؟''" (م)تا چی بپۆشین''یان  ''؟وهچی بخۆینه'' یان ''چی بخۆین؟''خۆن بx#ن م مهجا خه"

 nکی دیک)ی پWت چی ح)زدەک)م ئ)م ئای)ت) ھ)ندێ فراوانتر بک)م و پرسیارWزیاد بک)م، "دەت)و

 بک)یت؟"

باوەڕم وای) ک) ش)یتان ڕۆح) پیس)کان دەن#رWت ک) ئیشیان ھیچ نیی) جگ) ل) دوبارەکردن)وەی ئ)و 

دەست)واژەی) ب)درWژایی ڕۆژ ل) گوWی باوەڕدارەکاندا. ئ)وان کۆم)]#ک پرسیاری زۆر قورس دWنن) 

)تی س)رفی وە}مدان)وەی ئ)و شت) بکات م)یدان ک) باوەڕداریش دەب#ت ئ)و کات) ب)نرخ)ی ک) ھ)ی

 ک) پ#ویست ناکات. 

ش)یتان ب)ردەوام ج)نگ دادەگیرس#ن#ت ل) م)یدانی ج)نگی م#شکماندا ب)ھیوای ت#وەگالنی تاکی 

 م)سیحی ل) ج)نگ#کی درWژخای)ن و ب)ئازار. 

وە}می ئ#م) بۆ ئ)و پرسیارەی ش)یتان ک) دەپرس#ت "دەت)وWت چی بک)یت؟"دەب#ت ب) سادەیی 

بریتی ب#ت ل) "ھیشتا نازانم ل)م بارودۆخ)دا چی بک)م، ب)}م ی)زدان دەزان#ت و ئ)وەندە ب)س) بۆ 

 دەکات."من، ئ)و ل) کاتی خۆیدا ڕWنوWنیم 

د]ت)نگ یان ناڕەح)ت ن)بین. ب)بیرت ب#ت ک) ی)زدان ف#رمان دەکات ک)  ٣١س)رنج بدە ل) ئای)تی 

بک)). دوژمن دەزان#ت ک) ئ)گ)ر  ٣٤: ١٢(س)یری م)تا  ەوڕژWتهدڵ ده له ]#ت كهده وهم ئهده

ل) م#شکماندا دابنn ئ)وا توانی ب)پ#ی پ#ویست شتی ھ)]) ل) م#شکماندا دابنn ئ)وا ئ)و شت) ھ)}ن) 

#م) دWن) دەرەوە. وش)کانمان زۆر گرنگن چونک) باوەڕمان ئ)و شت) ھ)}ن) ل) دواییدا ل) دەمی ئ

 دەردەخات، ل) ھ)ندێ حا])تیشدا ب#باوەڕیمان دەردەخات. 

 داوای ی)زدان بک) ن)وەک دیاریی)کان
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 ستیتان بهزان#ت پ#وین، باوكی ئاسمانیشتان دهدهده مانهموو ئهوڵ بۆ ھهڕان ھهب#باوه چونكه"

ن، ی بكهكهی خودا و ڕاستودروستییهكهتییهم جار داوای پاشایهكه]كو یهبهی). ھه وانهموو ئهھه

می خۆی یانی خهبه خۆن، چونكهیانی مهمی بهخه وهر ئهبهله .ب#تتان بۆ زیاد دهمانهموو ئهھه

 )٣٢ -٣١: ٦." (م)تا سهر ڕۆژWك خراپی خۆی بهخوات. ھهده

وەکو ڕۆ])کانی جیھان نین. جیھان ب)دوای شتی مادیدا دەگ)ڕWت ب)}م  ڕوون) ک) ڕۆ])کانی ی)زدان

ئ)و پ)یمانی پ#داوین ک) ئ)گ)ر داوای ل#بک)ین ھ)موو ئ)و شتان)مان ئ#م) ب)داوی ی)زداندا دەگ)ڕWین. 

 پ#دەدات ک) بزان#ت پ#ویستمان). 

 دەب#ت ف#ربین ک) داوای ڕوخساری ی)زدان بک)ین ن)وەک دەست)کانی!

سمانیمان خۆشحاڵ دەب#ت ل) ب)خشینی ھ)موو شت#ک ب) ڕۆ])کانی ب)}م کات#ک ئ#م) ب) باوکی ئا

دوایاندا گ)ڕاین. ب)دواداگ)ڕان وش)ی)ی)کی ب)ھ#زە وات) ب)دواک)وتن، تام)زرۆبوون و شوWنک)وتن ب) 

 ھ)موو تواناوە. 

ڕWگ)پ#دراوە ک) داوای ھ)موو شت#ک بک)یت ب)}م دەب#ت داوا ل) ی)زدان بک)ین چونک) ب)بn ئ)و 

ھ)موو شت#ک ب#بای)خ). پ#ش داواکردنی ھ)ر شت#ک ی)زدان دەزان#ت ک) پ#ویستمان ب) چیی)، گ)ر 

ب) بک)) ئ)و  ٦: ٤کردەوە (س)یری فیلیپی  ڕوونئ#م) زۆر ب) سادەیی داواکاریی)ک)مان بۆ ی)زدان 

پ#ی باشترین کاتی خۆی ج#ب)ج#ی دەکات. د]ت)نگ بوون ب) ھیچ جۆرWک ناب#ت) ھۆکاری 

 یارم)تیدانمان، ل)ڕاستیدا ڕWگر دەب#ت ل) ب)رەو پ#شچوونمان. 

 ئیش ل)س)ر ی)ک ڕۆژ بک)

ر ڕۆژWك خراپی خوات. ھهمی خۆی دهیانی خهبه خۆن، چونكهیانی مهمی بهخه وهر ئهبهله"

 )٣٤: ٦." (م)تا سهخۆی به
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ح)زدەک)م وەسفی ناڕەح)ت بوون یان د]ت)نگبوونتان بۆ بک)م، د]ت)نگ بوون وات) ب)فی=ۆدانی کاتی 

ئ)م=ۆ بۆ ت#گ)یشتن ل) سب)ینn. وەرە با ف#ربین ئ)و کات) ب)کاربھ#نین ک) ی)زدان پ#یداوای بۆ ئ)و 

 شت)ی ک) م)ب)ستی)تی.  

 دەب#ت ل) ئ#ستا و ل)م کات)دا بژیت!

اخ)وە ژمارەی)کی ک)می خ)]ک دەزانن چۆن ب)وپ)ڕی ت)واویی)وە و پ=یی)وە بژین. ب)}م تۆ ب)د 

دەتوانیت ی)ک#ک بیت ل)وان. عیسا دە]#ت ش)یتان دوژمن)ک)ت)، دWت تاکو ژیانت بدزWت (س)یری 

 بک)).  ١٠: ١٠یۆح)نا 

ئ)م=ۆ ب)پ#ی چیدیک) ڕWگ)ی پ#م)دە ژیانت بدزWت. ئ)مرۆت ل) خ)می سب)ین#تدا ب)س)ر م)ب). 

پ#ویست ک#ش)ی ھ)ی)، پ#ویستی ب) ت)واوی س)رنجی تۆی). ب)رەک)تی ی)زدان ل)س)رت) بۆ 

تاکو ب)ڕWوەبردنی ئ)و شتان)ی ک) پ#ویست) ئ)م=ۆ ئ)نجامیان بدەیت. ب)}م ب)رەک)تی سب)ینn نای)ت 

 سب)ینn ن)ی)ت. ک)وات) ئ)م=ۆ ب)فی=ۆ م)دە!

 دووربن ل) د])ڕاوکn و نیگ)ران م)بن

الی !ڵ سوپاسداگهله وهنوWژ و پاڕانه موو شت#كدا داواكاریتان بهھه ]كو با لهبن، بهران مهنیگه"

 ) ٦: ٤." (فیلیپی خودا زانراو ب#ت

ئ)م) ئای)ت#کی باشی دیک)ی) بۆ وردبوون)وە ل#ی ل) کاتی ھ#رشی ناڕەح)ت بووندا. ب)ڕاستی 

دوWن. وش)ی ی)زدان شمش#رWکی دوو دەم) ک) پ#شنیاری ئ)وەتان دەدەمn ک) ب) وش)ی ی)زدان ب

 ١٧: ٦و ئ)ف)سۆس  ١٢: ٤پ#ویست) شارەزایان) دژی دوژمن ب)کاری بھ#نی (س)یری عیبرانیی)کان 

 بک)ن). ئ)گ)ر شمش#ر ل)کاتی ھ#رشکردندا ل)ناو ق)]غان)ک)یدا ب#ت ئ)وا سوودی نیی). 

)م)ی س)رەوە ف#رب)، ھ)رکات#ک ی)زدان وش)ی خۆی پ#ب)خشیوین، ب)کاری بھ#ن)، ئای)تی وەکو ئ

 دوژمن ھ#رشی کرد دژی بوەست) ب)ھ)مان ئ)و چ)ک)ی ک) م)سیح ب)کاریھ#نا: وش)ی ی)زدان. 

 خ)یا])کان ل)ناوبب)
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ین، بهناوی دهوWت لهربكه]ستی زانیاری خودا دهرھهبۆ به ر شت#ك كهك و ھهیه]گهموو بهھه"

 )٥: ١٠." (دووەم کۆرنسۆس گریندیل ده به سیح]ی مهموو بیرWكیش بۆ گوW=ایهھه

کات#ک بیروھزرەکان پ#شنیاری پ#کردی بۆ ئ)وەی ڕازی ن)بیت ب) وش)کانی ی)زدان، باشترین ڕWگ) 

 ب)کارھ#نانی وش)کانی ی)زدان). بۆ ب#دەنگ کردنی ش)یتان 

ڕWگ)ی) ک) وش)ک) ل) دەمی باوەڕدارەوە دWت) دەرەوە، ب) باوەڕ پشگیری کردن ل#ی کاریگ)رترین 

 دەتوانرWت ب)کاربھ#نرWت بۆ بردن)وەی ج)نگ دژی ناڕەح)تی و د]ت)نگ بوون. 

 گیرۆگرفت)کانتان بخ)ن) س)ر ی)زدان

موو ھه وە.رزتان بكاتهكاتی خۆیدا به لهڕۆحسووك بن، تاكو !توانای خودا ستی بهژWر دهله بۆیه"

 )٧ -٦: ٥." (ی)ک)م پ)ترۆس داتختان پn دهبایهو ئه و، چونكهر ئهسه!نهبخهم#كتان خه

کات#ک دەژمن ھ)و]دەدات ک#ش)ی)کمان بداتn. ئ#م) ئ)و ماف) تایب)ت)مان ھ)ی) ک) بتوانین ب) 

کردن دWت. من و تۆ  پ=تاوی)زدانی بسپ#رین. وش)ی "خستن) س)ر" ل)ڕاستیدا ب) واتای ف=Wدان و 

ب=وام پ#بک) ئ)و دەتوان#ت وەریانبگرWت، دەزان#ت دەتوانین بیخ)ین یان بیدەین) دەست ی)زدان. 

 چییان ل#بکات. 

ئ)م دەق) ڕWگ)ی پ#داین ف#ری ئ)وە بین ک) خۆنزمکردن)وە ل) ناڕەح)تبوون پ#کن)ھاتووە. ئ)و 

ک)س)ی ک) ناڕەح)ت) پ#ی وانیی) ک) ب) جۆرWک ل) جۆرەکان دەتوان#ت ک#ش)ک)ی خۆی چارەس)ر 

ریتیی) ل) گ)ڕانی م#شک ب) دەوروب)ریدا بۆ دۆزین)وەی بکات. ناڕەح)ت و نیگ)ران بوون ب

چارەس)رWک بۆ ک#ش)ک)ی. مرۆڤی خۆب)گ)ورەزان پ=ە ل) خودی خۆی، ل)کات#کدا مرۆڤی ب#فیز و 

 خۆب)ک)مزان پ=ە ل) ی)زدان. خۆب)گ)ورەزان ناڕەح)ت دەب#ت ب)}م ب#فیز چاوەڕێ دەکات. 

ئ)وە بزانین تاکو ل) ھ)موو حا])ت#کدا وە}می  ت)نیا ی)زدان دەتوان#ت ڕزگارمان بکات، دەی)وWت

 ی)ک)ممان پشت ب)ستن ب#ت ب) ئ)و و بچین) ناو شوWنی ح)سان)وەک)ی)وە. 

 ح)سان)وەی ی)زدان
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و ر ئهرامبهبه توانامان نییه ئ#مه یت؟ چونكهردا نادهسه، ئایا حوكمیان بهی خودای ئ#مهئه"
." تۆیه }م چاومان لهین بهنازانین چی بكه ن و ئ#مهدهدهالمارمان ی پهیهورهسوپا زۆر گه

 )١٢: ٢٠دووەم پوخت)ی م#ژوو (

 ئ)م ئای)ت)م خۆشدەوWت! ب)د]نیایی)وە خ)]ک)ک)ی ناو ئ)م ئای)ت) سn شتیان بۆ ڕوون بوەت)وە: 

 ھیچ وزەی)کیان بۆ ڕوب)ڕوبون)وەی دوژمن ن)بووە. !.1
 ن)یاندەزانی چی بک)ن. !.2
 پ#ویستیان ب)وە بوو ک) ت)رکیزیان ل)س)ر ی)زدان ب#ت. !.3

بوەوە ڕوونی ھ)مان دەقدا دەیبینین ک) ی)زدان چی پn وتن کات#ک ک) بۆیان ١٧و  ١٥ل) ئای)تی 
 ، چونكهو سوپا زۆرهم ئهردهبهن لهدهرمهبه ترسن و ورهمهب)ڕاشکاوان) دانیان نا ب) ی)زداندا: "..... 

ھودا ی یهنگن. ئهبجه ڕهم شه.... پ#ویست ناكات له.]كو ھی خودایه به نییه ئ#وهھی  كهنگهجه
 ترسن و ورهكات. مهزدان ڕزگارتان دهن چۆن یهماشا بكهجو]#ن و تهستن و مهلیم، ڕاوهو ئۆرشه

 ."ب#ت]تان دهگهزدان لهیان بچن و یهوهنگاربوونهرهینn بۆ بهن، سبهدهرمهبه

. شوWنی ئ#م) چیی)؟ شوWنی ئ#م) ستایش و ج#گیربوون ل) عیسا و چوون) ناو ئاسایشی ی)زدان)
شوWنی ئ#م) چاوەڕWکردنی ب)ردەوامی ی)زدان) ب) چاوەکانمان و ت)رکیز کردن ل)س)ری، 

" ل)ناو ج)ست)مان ی ب)ڕWزج#ب)ج#کردنی ئ)و شت)ی ک) ی)زدان داوامان ل#دەکات ئ)گ)ر نا "ترس
 . ھاتوچۆدەکات

ل)بارەی چوون) ناو شوWنی ح)سان)وەی ی)زدان)وە دەم)وWت بx#م ک) ھیچ شوWن#ک وەکو "شوWنی 
ح)سان)وەی  ی)زدان" نیی) و ئ)وە قس) ھ)]ناگرWت. ئاسان) ک) ھ)ست ب) ئارامی بک)یت ل)کات#کدا 
ب)  ھیچ شت#ک نیی) بۆ نیگ)ران بوون. ب#باوەڕەکانیش ب)ھ)مان ش#وە ل) کات) ئاسایی)کاندا ھ)ست

ئارامی دەک)ن. ب)}م ح)سان)وەی خودایی دیاریی)ک) ک) ل) کات) ناخۆش)کاندا باوەڕداران ل) ئارامیدا 
 دەھ#x#ت)وە، ئ)م) دیاریی)ک) ل)الی)ن ی)زدان)وە بۆ ڕۆ])کانی. 

بۆ زیاتر باسکردنی ئ)م)، ڕWگ)م بدەن چ#رۆک#کتان بۆ باس بک)م ک) جارWکیان گوWم ل#بوو. ئ)م 
ر دوو ھون)رم)ندی نیگارک#ش دەکات ک) داوایان ل#کرابوو وWن)ی ئاشتی بک#شن چیرۆک) باسی ھ)

ب)و جۆرەی ک) دەیبینن. ی)ک#کیان وWن)ی دەریاچ)ی)کی ئارام و ڕاوەستاوی ک#شتا ل) پشت 
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شاخ)کان)وە. ئ)وەی دیک)یان وWن)ی تاڤگ)ی)کی ترسناک و ب)ھ#زی ک#شا ک) دار چنارWک 
 ی)ک ل) س)ر ی)ک#ک ل) لق)کانی ل)ناو ھ#الن)ک)ی خۆیدا ھ)]نیشتبوو. ل)ب)ردەمی شۆڕبووت)وە و با]ندە

دوەم دان)یان، چونک) ھیچ ئاشتیی)ک ب)بn ب)رھ)]ستی بوونی کامیان باشتر وەسفی ئاشتی کردووە؟ 
نیی). وWن)ی ی)ک)م چاالک ن)بوون نیشان دەدات، ئ)و دیم)ن)ی ک) ل) دەرەوە ج#گیرکراوە ل)وان)ی) 

ی) ک)س#ک ح)زبکات ب=وات بۆ ئ)وێ و حاڵ و ھ)وای)ک تازە بکات)وە. ڕەنگ) ئارام ب#ت، ل)وان)
 وWن)ی)کی جوانمان پn بب)خش#ت ب)}م وWن)ی ئاشتی خوداییمان نیشان نادات. 

 وهك ئهمn وهتاندهی من دهوهمn. ئهدهھ#xم، ئاشتی خۆمتان دهج#دهعیسا وتی: "ئاشتیتان بۆ به
). ئاشتی)ک)ی عیسا ئاشتیی)کی ڕۆحیی). ئیسراح)تی ٢٧: ١٤(یۆح)نا  "یداتجیھان ده كه نییه

م)سیح ل)ناوەڕاستی گ)ردەولول و تۆفانیشدا کاری خۆی دەکات، ن)وەک ل) ئامادەن)بوونی گ)ردەلول 
و تۆفاندا. عیسا ن)ھات بۆ ئ)وەی ب)رھ)]ستیی)کانی ژیانمان ل)ناوب)رWت ب)]کو ھات تاکو ڕWگ)ی)کی 

داتn بۆ تۆفانی ژیان. پ#ویست) نیری ئ)و ھ)]بگرین و ل) ئ)وەوە فیربین دیک)ی جیاوازمان ب
بک)) وات) دەب#ت ڕWگاکانی ف#ربین. پ#ویست) ب)و جۆرە س)یری ژیان  ٢٩: ١١(س)یری یۆح)نا 

 بک)ین ک) ئ)و کردی. 

 عیسا نیگ)ران ن)بوو ک)وات) ناب#ت ئ#م)ش نیگ)ران بین. 

ئ)گ)ر چاوەڕWی ئ)وەی ک) ھیچ شت#ک نیگ)رانت ن)کات، پ#ش ئ)وەی نیگ)ران بوون ڕابگریت ئ)وا 
پ#ویست) پ#ت بx#م ک) دەب#ت ماوەی)کی زۆر چاوەڕێ بک)یت. چونک) بۆی ھ)ی) ئ)و کات) ھ)رگیز 

ن)ی)ت. من ڕەشبین نیم ب)]کو ڕاستگۆم! ئ#م) ل) جیھان#کدا دەژین ک) پ=ە ل) ناڕەح)تی و 
 ی، ڕاست) ناڕەح)تی ل) دەوروب)رمان) ب)}م پ#ویست ناکات ل)ناوماندا ب#ت. نیگ)ران

) داوامان ل#دەکات ک) نیگ)رانی سب)ی ن)بین چونک) ھ)ر ڕۆژەو ب)پ#ی پ#ویست ٣٤: ٦(م)تا 
ل) ک#ش)ی خۆی ھ)ی)، عیسا خۆی ئ)م)ی وتووە، ب)د]نیایی)وە ئ)و ڕەشبین و ن)رWنی ن)بووە. 

تن ل) ح)سان)وەی ی)زدان ل) ناوج)رگ)ی تۆفان وگ)ردەلولی ژیاندا، ئاشتیدا بوون و چ#ژوەرگر
 شکۆم)ندی زیاتر ب) ی)زدان دەب)خش#ت چونک) ئ)م) دەیس)لم#نn ک) ڕWگاکانی ی)زدان کاردەک)ن. 

 نیگ)رانی ... نیگ)رانی ... نیگ)رانی!
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کیان ل#بک)م. ح)زم چ)ندین سا]ی ت)م)نم ل) نیگ)رانی ئ)و شتان)دا ب)فی=ۆدا ک) ن)مدەتوانی ھیچ شت#
یان ل)گ)ڵ بک)م. ب)}م ئ)گ)ر ئ)و ڕەفتارئ)و سا}ن) بگ)ڕWنم)وە و ب) جۆرWکی دیک)  دەکرد بمتوانیبا

کات)ی ک) ی)زدان پ#ی ب)خشیوی ب)س)رت برد، ئ)وا م)حا]) بتوانیت بیگ)ڕWنیت)وە و شت)کانیش ب) 
 جۆرWکی دیک) ئ)نجام بدەیت. 

ل) الی)کی دیک)وە ھاوس)رەک)م ھ)رگیز نیگ)ران ن)بوو. کاتی وا ھ)بوو ک) ل#ی تووڕە دەبووم 
چونک) نیگ)رانی من ن)بوو، ل)گ)]م دان)دەنیشت تاکو باسی پ#شھات) ناڕوون)کان بک)ین ک) ئ)گ)ر 

س)یری ق)رزەکان و ل) چ#شتخان) دادەنیشتم و بۆ نموون) ی)زدان فریامان ن)ک)وت چی بک)ین. 
حیساب)ک)م دەکرد، ئ)وەندەی دیک) نیگ)ران دەبوون چونک) ق)رزەکان زیاتر بوون ل)و دەفت)رچ)ی 

پارەی)ی ک) ئیم) ھ)مبانبوو. ب)}م دەیڤی ھاوس)رم، ل) ژوورەک)ی دیک) خ)ریکی یاریکردن و 
شتی س)یرکردنی ت)ل)فزیۆن دەبوو ل)گ)ڵ مندا])کان ل)کات#کدا مندا])کان ھ)]ب)ز و داب)زیان ل)س)ر پ

 دەیڤ دەکرد و قژیان لوول دەکرد.

ب) ش#وەی)کی ناخۆش پ#م وت: "بۆچی ناییت بۆ ئ#رە و ل) ج#گ)ی یاری کردن شت#ک بیرم دWت 
 بک)یت ل)کات#کدا من خ)ریکی دۆزین)وەی چارەس)رWکم بۆ ئ)م شت) ب#مانای)."

ت#ک بک)م)وە؛ کات#ک ب) "ح)زدەک)یت چیت بۆ بک)م" وە}می دام)وە، ن)مدەتوانی بیر ل) ھیچ ش
ت)نیا ئ)وە تووڕەی دەکردم ک) چۆن دەیوWرا خ)ریکی چ#ژوەرگرتن ب#ت ل) کات#کدا ک) تووشی 

 ک#ش)ی)کی دارایی ل)و ش#وەی) ھاتبووین. 

دەیڤ ئارامی کردم)وە و ب)بیری ھ#نام)وە ک) ی)زدان ھ)میش) پ#ویستیی)کان دابین دەکات کات#ک 
ب)خشنی ی)ک ل) دەی پارەمان ب) ک)نیس) و ب)خشینی ئ#م) ئ)وەی ل)س)رمان) ئ)نجامی دەدەین (

ل) ئ)نجامدانی ئ)و شت)ی دیاری و نوWژکردن و متمان)کردن)، ب)م ش#وەی) ی)زدان ب)ردەوام دەب#ت 
ل)س)ری)تی. پ#ویست) ئاماژە ب)وە بک)م ک) ھاوس)رەک)م متمان)ی ھ)بوو ل)کات#کدا من نیگ)ران بووم. 

بۆالی مندا])کان و پاش ماوەی)کی ک)م دیسان بیروھزرەکان  ل)گ)ڵ ئ)ودا دەڕۆیشتم بۆ ژوورەوە
و دەموت: "ب)}م دەب#ت چی بک)ین، چۆن ئ)و ق)رزان) بدەین)وە؟ چی دەھاتن)وە ناو م#شکم 

 روودەدات ئ)گ)ر ........"

ھ)موو ئ)و ن)ھام)تیان)م ل) س)ر شاش)ی فیلمی خ)یا]ی دەبینی، دانانی بارمت)ی پ#شوەخت،  انپاش
وون ب) خاوەن ئۆتۆمب#ل، ش)رم)زاربوون ل)ب)ردەم خزم و ھاوڕWدا ئ)گ)ر ب#تو داوای دووبارە ب
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ھاوکاری داراییان لn بک)ین و چ)ندین شتی دیک). تا ئ#ستا ل) "فیلم)دا" بوویت، یان ئایا ئ)م 
جۆرە بیروھزرە ل) م#شکتدا ھاتوچۆیان کردووە؟ ب#گومان تۆش ئ)و ئ)و جۆرە ک#شان)ت ھ)بووە 

 )بوای) ئ#ستا ئ)م کت#ب)ت ن)دەخوWندەوە. ئ)گ)ر وا ن

دوای ماوەی)ک ل) پ#شوازیکردن ل) بیروھزری ش)یتانی ب)س)رگ)ردانی دەگ)ڕام)وە بۆ چیشتخان)ک) و 
دەستم دەکردەوە ب) ھ#نادەرەوەی وەرەق)ی ق)رزەکان و حاسیب)ک) و دەفت)رچ)ی حیسابات)ک). 

پ#م وابوو ئ)گ)ر ب)پ#ی پ#ویست س)یری بک)م و  دووبارە ب)س)ر ھ)موو وWرانکاریی)کدا دەڕۆیشتم)وە،
زیاتر ھ)وڵ بدەم ئ)وا دەتوانم چارەس)رWک بدۆزم)وە. ب)}م ت)نیا ی)زدان وە}م و چارەس)ری 
البوو. تا زیاتر س)یری وەرەق)ی ق)رزەکانم کردبا زیاتر نیگ)ران دەبووم، ھ)مان دیم) دووبارە 

دەکرد چونک) ل) کات#کدا من خ)ریکی ب)ئ)ستۆگرتنی  و مندا])کاندا ھاوارم دەبوەوە! ب) س)ر دەیڤ
ل) ڕاستیدا ئ)و شت)ی ک) من ب)رپرسیاری)تی بووم ئ)وان خ)ریکی ب)س)ربردنی کات#کی خۆش بوون. 

پ#شبینم دەکرد ل#پرسراوی)تی ن)بوو ب)]کو گیروگرفت بوو، شت#ک ک) یزدان ب) تایب)تی پ#ی وتم ک) 
 ب) ئ)وی بسپ#رم.

ئ#ستا ک) س)یری ڕابردووم دەک)م بۆم دەردەک)وWت ھ)موو ئ)و ئ#واران)م ب)فی=ۆدا ک) ی)زدان ل) 
س)رەتای ژیانی ھاوس)ریدا پ#ی ب)خشیبووم. ئ)و کات)ی ک) ی)زدان پ#مان دەب)خش#ت دیاریی)کی 
)؛ گرانب)ھای)، ب)}م من ئ)و کات)م ب)خشی ب) ش)یتان. کات)ک) ھی خۆت)، ب) ژیران) ب)کاری بھ#ن

 جارWکی دک)ی ب)م ڕWگ)ی)دا ناڕۆیت)وە. 

ی)زدان ھ)موو پ#داویستیی)کانمان دەزان#ت، ب) چ)ندی ڕWگای جیاواز دابینیان دەکات، ئ)و ھ)رگیز 
 ڕWگ) ب) شکستمان نادات، ت)نان)ت ی)ک جاریش، خودا وەفادارە!

 متمان) ب) ی)زدان بک)د]ت)نگ م)ب)، 

 :تیخودا گوتوویه ، چونكهتانهی ھهوهب#ت، ڕازی بن به ویستی پارهتان بn خۆشهربوردهبا سه"
 )٥: ١٣م." (عیبرانیی)کان رگیز وازت لn ناھ#نھه م،رگیز پشتگوWت ناخهھه

ئ)م) شای)تیی)کی زۆر باش) بۆ ئ)وەی ھانت بدات ل) کات#کدا بیردەک)یت)وە ئایا ی)زدان ب) ھانای 
 پ#ویستیی)کانت)وە دWت یان ن). 
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ل)م دەق)دا ی)زدان ڕWگ)مان دەدات ک) بزانین پ#ویست ناکات م#شکمان ب) پارەوە خ)ریک بک)ین، 
پ#ویست ناکات بیر ل)وە بک)ین)وە ک) چۆن ئاگاداری خۆمان بین، چونک) ب) د]نیایی)وە ی)زدان 
 س)رپ)رشتی ئ)و شتان)مان بۆ دەکات. ب)]#نی داوە ک) ھ)رگیز ن)مانخات و ب)ج#مان ن)ھ#x#ت. 

)وەی ل)س)رت) ئ)نجامی بدە، ب)}م ھ)وڵ م)دە ئ)وەی کاری ی)زدان) تۆ ئ)نجامی بدەیت، بارەک) ئ
 زۆر قورس) بۆ ھ)]گرتن، ئ)گ)ر وریا ن)بیت ل) ژWر قورسایی)ک)یدا وردوخاش دەبیت. 

 نیگ)ران م)ب). "

." ری د]سۆزی بكهو چاودW به جnنیشته كهر خاكهسهله ،بكه و چاكه ستهزدان ببهیه پشت به"
 )٣: ٣٧(زەبووری 

 ئ)م) پ)یمان)!
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 ب)شی س#زدەی)م

 دوودڵم#شک#کی ح)کمدەر و ڕەخن)گر و 

 )١: ٧(م)تا  "حوکم م)دەن تا حوکم ن)درWن."

ی حوکمدان و ڕەخن)گرتن و دوود]ی، خ)]كی تووش ن)ھام)تی زۆر دەبن. زۆر ل) ڕەفتارب)ھۆی 

 پ)یوەندیی)کان ب)ھۆی ئ)م دوژمنان)وە ل#ک دەترازWن. جارWکی دیک)، م#شک م)یدانی ج)نگ)ک)ی). 

بیروھزرەکان، ت)نیا "پ#م وای)" دەکرWت بب#ت) ئامرازWک ک) ش)یتان بۆ ت)نھایی مان)وەی ک)س#ک 

خ)]ک چ#ژ وەرناگرن کات#ک ل)گ)ڵ ئ)و ک)سان)ن ک) ل)س)ر ھ)موو شت#ک بیروڕای  ب)کاریبھ#ن#ت.

خۆیان دەردەب=ن. ھ)ندێ کات ئ#م) زیاتر خ)م ل)وە دەخۆین ک) ب) خ)]کی بx#ین بیر ل) چی 

 دەک)یت)وە ل)ج#گ)ی ئ)وەی ک) گوWبگرین و ف#ربین و پ)یوەندەیی)کی باش بنتات بن#ین.  

ارWکیان ژن#کم ناسی ک) م#ردەک)ی زۆر دەو])م)ند بوو، ب) گشتی بۆ ڕوونکردن)وەی زیاتر، ج

ک)س#کی ھ#من بوو. ژن)ک) دەیویست م#ردەک)ی زیاتر قس) بکات. م#ردەک)ی ل) بارەی زۆر 

شت)وە زانیاری ھ)بوو، ژن)ک) ل) پیاوەک) تووڕە دەبوو کات#ک ل)ناو کۆم)]) ک)س#کدا بوون ل)و کات)دا 

ن ل)س)ر باب)ت#ک ک) م#ردەک)ی ب) د]نیایی)وە دەیتوانی ڕوونی ک)س#ک دەستی دەکرد ب) قس)کرد

 بکات)وە، دەیتوانی ھ)موو شت#کیان پ#بx#ت ک) دەیزانی، ب)}م پ#ی ن)دەگوتن. 

ش)وWکیان خۆی و م#ردەک)ی کات#ک ل) ئاھ)نگ#ک گ)ڕان)وە بۆ ما])وە، ب) تووڕەیی)وە ڕەخن)ی 

ک)ت ن)وت ک) ھ)موو شت#ک ل)بارەی ئ)و ل#گرت و پ#ی وت: "بۆچی دەنگت ن)کرد و ب) خ)]ک)

شت)وە دەزانی ک) قس)یان ل)بارەوە دەکرد؟ ل)وێ دانیشتیت و وا خۆت نیشاندا ک) ب) ھیچ 

 ش#وەی)ک زانیاریت ل)بارەی)وە نیی)؟!"

شت)م دەزانی ک) ئ#ستا دەیزانم، ھ)و]دەدەم ب#دەنگ بم و ئ)ویش ل) وە}مدا وتی: "پ#شتر ئ)و 

 بۆم دەردەک)وWت ک) خ)]کی چی دەزانن."گوWبگرم. ب)م ش#وەی) 
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 nئ#ستا ب)ت)واوی دەتوانم ئ)وە ببینم ک) بۆچی دەو])م)ند بووە و ھ)روەھا دانا بووە! ک)م ک)س ب)ب

ژیری دەو])م)ند دەبن. ک)م ک)س ھاوڕێ پ)یدا دەک)ن ب)بn ب)کارھ#نانی دانایی ل) 

 پ)یوەندیی)کاندا. 

سn ڕWگای ڕوونن بۆ ھ)]وەشاندن)وەی پ)یوەندیی)کان. حوکمدان و ڕەخن)گرتن و خۆھ)]قورتاندان 

ش)یتان ب) د]نیایی)وە دەی)وWت من و تۆ ت)نیا ڕەتکراوە بین، ل)ب)ر ئ)وە ل)م بواران)دا ھ#رش دەکرWت) 

 س)ر م#شکمان.

ئاوات) خوازم ئ)م ب)ش) یارم)تیمان بدات ل) ناسین)وەی ش#وەی بیروھزرە ھ)])کان، ھ)روەھا ف#ری 

 ن ل)گ)ڵ گوماندا مام)]) بک)ین.ئ)وەش بین چۆ

 حوکمدان پ#ناس)کراوە

ف)رھ)نگی زمانی تایب)ت ب) کت#بی پیرۆز، ب)م ش#وەی) پ#ناس)ی وش)ی یۆنانی)ک)ی حوکمدان 

 "ب=یارWک) دەخرWت) س)ر ھ)])کانی خ)]ک"، نزیک) ل) وش)ی "لۆم)کردن". دەکات: 

ی)زدان ت)نیا ک)س#ک) ک) مافی لۆم)کردن و حوکمدانی ھ)ی). ب)م ھۆی)وە کات#ک حوکم ب)س)ر 

 ک)س#کدا دەدەیت، ب)د]نیایی)وە ل) ژیانتدا خۆت بۆ ئاستی ی)زدان ب)رز کردوەت)وە. 

نازانم بۆ تۆ، ب)}م ئ)م) ھ)ندWک "ترسی خوداییم" بۆ دروست دەکات. توانای)کی زۆرم ھ)ی) ب)}م 

ھ)و]ی بوون ب) ی)زدان بدەم! ئ)م بواران) ک#ش) س)رەکی بوون ل) ک)سای)تیمدا، ل)و  ح)زناک)م

باوەڕەدام بتوانم ھ)ندWک شتیان ل)گ)ڵ باس بک)م ک) ی)زدان ف#ری کردووم، تاکو یارم)تیتان 

 بدەم. 

ھ)رس#کیان ڕەخن) و حوکمدان و خۆھ)]قورتاندن ھ)موویان پ#دەچن خزمی ی)کدی بن، ھ)ربۆی) 

 وەک ک#ش)ی)کی زۆر گ)ورە باسیان ل#وە دەک)م. پ#ک)وە 

ڕەخن)گر بووم چونک) ھ)میش) وادیاربوو ک) ھ)])کانم دەبینی ن)وەک ڕاستیی)کان. ھ)ندێ ک)سای)تی 

زیاتر ل)وانی دیک) ئ)م ھ)])ی) دەک)ن. ھ)ندێ جۆری ک)سای)تی) خۆشگوزەران)کان ح)زناک)ن ب#جگ) 
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انیاندا ببینن، ھ)ر بۆی) گوێ نادەن) ئ)و شتان)ی ک) ل) "د]خۆشی و ڕابواردن" ھیچی دیک) ل) ژی

خۆشی)ک)یان لn ت#کدەدات. ک)سای)تی) زۆر خ)مگین)کان یان ک)سای)تی) کۆنترۆ]ک)رەکان زۆرب)ی 

کات ی)کمجار ھ)])کان دەبینن، ب)ش#وەی)کی گشتی، ئ)و خ)]ک)ی ک) ئ)م جۆرە ک)سای)تی)یان ھ)ی) 

 چوون و بیرۆک) ن)رWنیی)کان ل)گ)ڵ خ)]کیدا. زۆر دەست ب�ون ل) ب)شداری پ#کردنی بۆ

دەب#ت بزانین ک) ئ#م) ڕWگ)ی خۆمان ھ)ی) بۆ بینینی شت)کان. ح)زدەک)ین ب) خ)]کی بx#ین بیر ل) 

چی دەک)ین)وە، ئ)م) ڕWک م)ب)ست)ک)ی)، ئ)و شت)ی ک) بیری ل#دەک)م)وە ڕەنگ) بۆ من دروست 

ب#گومان ھ)موومان دەزانین ک) وان)ش)وە. ب#ت، پ#ویست ناکات بۆ تۆش دروست ب#ت و ب) پ#چ)

"دزە م)ک)" بۆ ھ)موو ک)س#ک وەکو ی)ک)، ب)}م من ل#رە ل)بارەی ھ)زاران شت دەدوWم ک) ھ)موو 

ڕۆژWک ڕوب)ڕوما دەبن)وە، گرنگ نیی) ڕاست بن یان ھ)]). ب)}م ئ)وە ت)نیا بژاردەی تاک) ک)سین. 

ن#کن، خ)]کی مافی خۆیان) ب=یاری ل)س)ر بدەن ب) ئ)وەی پn زیاد بک)م ک) ئ)مان) بۆ من ھ)]بژارد

 بn دەست#وەردانی دەرەکی.

من و دەیڤی ھاوس)رم ل) ش#وازی ڕوانینی شت)کان ب)ت)واوی جیاوازین. چۆنی)تی ڕWکخستن 

دەکرWت ی)ک#ک ب#ت ل)و شتان). ئ)م) واتای ئ)وە نیی) ک) ئ#م) ح)زمان ل) شتی ی)کدی ب)ب#ت، 

بۆ ک=ینی شتی ما])وە ھ)میش) وادیارە ک) دەیڤ ح)زی ل) شت#ک) و  ب)}م ئ)گ)ر پ#ک)وە ب=ۆین

منیش ح)زم ل) شت#کی دیک)ی). بۆچی؟ ب)کورتی، چونک) ئ#م) دوو مرۆڤی جیاوازین. بۆچوون)ک)ی 

 ئ)و وەکو ھی من باش)، و بۆچوونی منیش وەکو ھی ئ)و باش). ئ)وان ت)نیا جیاوازن. 

دەیڤ ھیچ ک#ش)ی)کی ن)بوو ک) ل)گ)ڵ من ن)دەگونجا. چ)ند سا]#کی خایاند تاکو ت#گ)یشتم ک) 

بیگومان پ#ش ئ)وەی باشتر ف#ربم، زۆرب)ی کات ڕWگ)مدەدا وابزان#ت ک) ھ)ستدەک)م ھ)])ی)کی 

ھ)ی) چونک) ب)شداری ل) بۆچوون)کانمدا ن)دەکرد. ڕوون) ک) ڕەفتارەکانی من زیاتر دەبووە ھۆکاری 

 ەیی)ک)مان دەگ)یاند. ن)گونجانی ن#وانمان و زیانی ب) پ)یوەند

 شانازی کردن: ک#ش)ی "من"
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نرخ بۆ خۆ دانان  : با لهن#وتاندایهله ]#م كهك#ك دهر یهھه به ی پ#م دراوهتهو نیعمهبه چونكه"

ش ك#كی بهر یهھه!بۆی خودا ڕهباوه و ب=هنرخاندن ھۆشیار ب#ت، به ]كو لهكات، بهڕۆیی نهزWده

 )٣: ١٢ ." (ڕۆماكردووه

حوکمدان و ڕەخن)گرتن ب)رھ)می ک#ش)ی)کی قو]ترن، ئ)ویش شانازیکردن و خۆ ب) گ)ورە زانین). 

کات#ک ک) ئ)و "من"ە ل)ناوماندا گ)ورەتر بوو ل)وەی ک) پ#ویست) بب#ت ھ)میش) دەب#ت) ھۆی ئ)و 

وە ک) جۆرە ک#شان)ی ک) ئ#م) قس)ی ل)س)ر دەک)ین. کت#بی پیرۆز ب)ردەوام ئاگادارمان دەکات)

 ل)خۆبایی ن)بین و خۆمان گ)ورە ن)گرین.

کات#ک ل) بوارWکدا ل) پ#شترین، ت)نیا ل)ب)رئ)وەی) ک) دیاری ب)رەک)تی بۆ ئ)وە پ#ب)خشیوین. ئ)گ)ر 

ئ#م) ل)خۆبایی بین یان ل)ڕادەب)دەر باسی خۆمان بک)ین، ئ)وا دەب#ت) ھۆی ئ)وەی ک) ئ#م) ب) نزمی 

ە یان ڕەفتاران ک)متر نرخیان بۆ دابن#ین. ئ)م جۆرە س)یری خ)]کی دیک) بک)ین و ل) خۆم

بیرکردن)وەی) بۆ ی)زدان ل)ڕادەب)دەر مای)ی ن)فرەت) و ل) ژیانماندا زۆرWک ل) دەرگاکان بۆ دوژمن 

 دەکات)وە.  

 ترسی خودایی

رمی نهڕۆح  سی ئاوا به، كهی ڕۆحییانهگوناھ#ك، با ئ#وه وتهك#ك كهر یهگهخوشكان، برایان، ئه"

]گرن كتری ھهباری یه .وهتاقیكردنه ویتهك تۆش بكهوهنه یری خۆشت بكه. سهوهنهڕاست بكه

شت#ك زانی، ھیچیش  ك#ك خۆی بهر یهگهئه چونكهی. د سیح بھ#ننهتی مهریعهو ئاوا شه

 ) ٣ -١: ٦(گ)التیا ." ت#ن#ت]هخه]دهوا خۆی ھهبوو، ئهنه

)م ئای)تان) ب) خ#رایی پ#مان دە]#ت ک) دەب#ت کاردان)وەمان چۆن ب#ت ل)ب)رانب)ر س)رنج#کی وردی ئ

بۆ ئاشکرا دەکات ک)  ە دەرونی)مانڕەفتارئ)و الوازییان)ی ک) ل) ک)سانی دیک)دا دیبینین. ئ)م) ئ)و 

دەب#ت ل) خۆماندا پ)رەی پ#بدەین. دەب#ت "ترسی خوداییمان" ل) خۆب)گ)ورەزانین ھ)ب#ت، وریابین 

 ) تاوانبارکردنی خ)]کانی دیک) و ڕەخن)گرتن ل#یان. ل
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 ئ#م) ک#ین ک) خ)]کی تاوانبار بک)ین؟

سپ#ت یان چهتی دهی خۆیهورهبۆ گهیت؟ تاوانبار بكه ك#كی دیكهتكاری یهتۆ ك#ی تاكو خزمه"

 ) ٤: ١٤" (ڕۆما .سپ#ن#تبیچه!توانnن شكۆ دهسیحی خاوهمه سپ#ت، چونكهچه}م دهوWت. بهكهده

ب)م ش#وەی) بیری ل#بک)وە: با بx#ین دراوس#ک)ت دWت بۆ ما]تان و پ#ت دە]#ت ک) مندا])کانت 

دەب#ت چ جۆرە جلوب)رگ#ک ل)ب)ربک)ن بۆ قوتابخان)، چ باب)ت#ک بخوWنن. چۆن وە}م 

دەدەیت)وە؟یان وایدابن#ت دراوس#ک)ت پ#ت دە]#ت ک) ح)زی ل)و جۆرە ش#وازی پاککردن)وەی 

ب)د]نیایی)وە پ#ی دە]#ت خۆی ل) کاروباری تۆدا ھ)]ن)قورت#ب#ت و  ا])ک)ی تۆ نیی). چی پ#دە]#یت؟م

 س)ری ل) کاروباری خۆیدا ب#ت. 

ئ)م) ڕWک ئ)و شت)ی) ک) ئ)و ئای)ت) م)ب)ستی)تی. ھ)ری)ک ل) ئ#م) ھی خوداین، ت)نان)ت ئ)گ)ر 

الوازیمان ھ)ب#ت ئ)و دەتوان#ت پشتمان بگرWت و ب)رگریمان ل#بکات، ئ#م) وە}می ی)زدان 

 دەدەین)وە ن)وەکو ھی ی)کتر، ھ)ربۆی) ناب#ت ب) ش#وەی)کی ڕەخن)گران) ی)کتر تاوانبار بک)ین. 

تان زۆر س)رقا]ی ب)خشینی رۆح) پیس)کان) بۆ ج#گیرکردنی بیروھزری ڕەخن)گران) و ش)ی

بیرم دWت ک) ب)الم)وە شت#کی خۆش بوو کاتیک ل) پارک#ک یان حوکمدەران) ل)ناو بیری خ)]کدا. 

ل) دوکان#کی گ)ورەدا دادەنیشتم س)یری ئ)و خ)]ک)م دەکرد ک) ت#پ)ڕ دەبوون ل)و کات)دا بۆ 

ل) دەرونمدا شت#کم بۆ دروست دەکرد: جل)کانیان، ستایلی قژیان، ھاوڕWکانیان،  ھ)ری)ک#ک ل)وان

ھتد. ئ#ستا ھ)میش) پ#مان ناکرWت ڕWگ) ل) خۆمان بگرین ل) ھ)بوونی بیروبۆچوون ب)}م پ#ویست 

ب) دەرب=ینیان ناکات. ل)و باوەڕەدام ک) دەتوانین بگ)ین) ئ)و خا])ی ک) ت)نان)ت بۆچونی زۆریشمان 

 و ئ)و بۆچونان)ش ک) ھ)مانن ل) سروشت#کی ڕەخن)گران)وە ن)بن. ھ)ب#ت 

زۆرب)ی کات ب) خۆم دە]#م: "جۆیس، ئ)م) پ)یوەندی ب) تۆوە نیی)." ک#ش)ی س)رەکی بریتیی) ل) 

جۆشدان ل) م#شکت کات#ک ک) بیر دەک)یت)وە ل) بۆچوون)کانت تا ئ)و کات)ی ک) دەب#ت ب) 

انت گ)ورەتر دەبن تا وای ل#دWت بۆ ئ)وانی دیک)ی ک#ش)ک )وەتحوکمدان. تا زیاتر بیری لn بک)ی

دەردەب=یت یان ت)نان)ت بۆ ئ)و ک)س) دەردەب=یت ک) حوکمی ب)س)ردا دەک)یت. پاشان دەب#ت ب) 
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ت)ق#ن)رەوە، توانای)کی زۆری ئازاردانی ھ)ی) ل) بواری پ)یوەندی)ک)ندا، ھ)روەھا ل) ھ)رWمی ڕۆحیشدا 

 چارەس)ر بک)یت ب) وتنی "ئ)م) پ)یوەندی ب) من)وە نیی)." دەتوان#ت ک#ش)کانی داھاتووت 

تاوانبارکردن و ڕەخن)گرتن دەستی ب)س)ر خ#زان)ک)مدا گرتبوو، "ب)و جۆرەی ک) ل)گ)]یان گ)ورە 

س)م دەکرد. کات#ک ک#ش)ک) ئ)م)ی)، ل)وان)ی) بۆ تۆش واب#ت، وەکو ئ)وە وای) بوون" ب)و جۆرە ق

تۆپی پn بک)یت. من ھ)و]م دەدا ل)گ)ڵ ی)زدان "یاری ب)  ھ)وڵ بدەیت ب) پ#ی)کی شکاو یاری

تۆپ)ک)" بک)م. دەمویست ب)ڕWگ)ی ی)زدان شت)کان ئ)نجام بدەم، ڕەفتار و بیرکردن)وەم وەکو ئ)وە 

ب#ت ب)}م ن)متوانی. سا}ن#کی خایاند پ#ش ئ)وەی ل)بارەی ق)}کانی ناو م#شکم ف#رببم ک) 

 پ#ش گۆڕینی کردارەکانم. دەب#ت خۆم ب) ئ)وان)وە خ)ریک بک)م 

 بیرت ب#ت ک) کردارەکانت ناگۆڕدرWن تاوەکو بیرت ن)گۆڕی. 

) چ)ند ئای)ت#کن ل)س)ر باب)تی حوکمدان و ڕەخن)گرتن. کات#ک ل)م بوارەدا ک#ش)ت ٦ -١: ٧(م)تا 

پاشان ب)دەنگی ب)رز بیانخوWن)وە، ل)گ)ڵ م#شکتدا ھ)بوو ئ)و ئای)تان) و ئای)ت#کی دیک) بخوWن)وە. 

ھ)روەھا وەکو چ)ک#ک دژی ش)یتان ب)کاریان بھ#ن) ک) ل) م#شکتدا ھ)و]ی دروستکردنی ق)}کان 

دەدات. ل)وان)ی) ئ)و ق)}یان) ب)گ)ڕبخات)وە ک) چ)ندین سا]) ل)وWن. با س)رنج#کی ئ)م دەق) بدەین، 

 ت#بینی ل)س)ر ھ)ر ی)ک#ک ل) ب)ش)کانی دەدەم ل)کاتی باسکردنیدا. 

 حوکمدانچاندن و دروWن)ی 

و ، بهوهدرWنهن حوكم دهیدهی دهو حوكمهبه چونكه. درWنن تاكو حوكم نهدهحوكم مه"

 )٢ -١: ٧" (م)تا .وهپ#ورWتهیپ#ون، بۆتان دهی دهیهپ#وانه

بک)).  ٧: ٦ئ)م ئای)تان) ب)ڕوونی پ#مان دە]#ن ک) چی بچ#نین ئ)وە دەدورین)وە (س)یری گ)التیا 

ت)نیا ب)س)ر دارایی و کشتوکا]دا ج#ب)جn ناکرWت ب)]کو ل) م)ودای دەرونیشدا  چاندن و دروWن)

بچ#نین و بدروین)وە ب)ھ)مان ش#وەی چاندن و دروWن)ی  ڕەفتارج#ب)جn دەکرWت. دەتوانین 

 دان)وxW) و ب)رھ)م ھ#نان. 
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 ق)ش)ی)ک ک) دەیناسم ب) زۆری دە]#ت، ک) بیستووی)تی ک)س#ک ب)ش#وەی)کی ب#ب)زەییان) و

حوکمدەران) باسی کردووە، ق)ش)ک) ل) خۆی دەپرس#ت: "ئایا ئ)وان دەچ#نن یان من دەدورم)وە؟" 

 پ#شتر ل) ژیانی ک)س#کی دیک)دا چاندبوومان.  زۆر جار ل) ژیانماندا ئ)و شت) دەدروین)وە

 دکتۆر خۆت چارەس)ر بک)!

ی ناو چاوی خۆت كهداره خته}م ت#بینی تهبینیت، بهت دهبۆچی پووشی ناو چاوی براكه"

 ختهچی تهربھ#نم، كهی ناو چاوت دهكهبا پووشه ]#ی: ڕWم بدهت دهبراكه یان، چۆن به یت؟ناكه

، ربھ#نهی ناو چاوی خۆت دهكهداره ختهم جار تهكهی دووڕوو، یه؟ ئهناو چاوی خۆتدایهدارWك له

 )٥ -٣: ٧." (م)تا تچاوی براكه رھ#نانی پووشی ناوبینیت بۆ دهئینجا باش ده

ش)یتان ح)زدەکات ئ#م) ب)س)رقا]ی بھ#x#ت)وە و ل)ڕووی دەروونیی)وە خ)]کی م)حکووم بک)ین. ب)م 

 ش#وەی) ھ)رگیز خ)ریک نابیت و نایبینین ک) ک#ش)مان چیی). 

کاری ناتوانین خ)]ک بگۆڕین ت)نیا خودا دەتوان#ت، ناتوانین خۆشمان بگۆڕین ب)}م دەتوانین ھاو

ڕۆحی پیرۆز بک)ین و ڕWگ)ی پ#بدەین کارەک) ئ)نجام بدات. ھ)نگاوی ی)ک)م بۆ ھ)ر ئازادیی)ک 

 بریتیی) ل) ڕوب)ڕوبون)وەی ئ)و ڕاستی)ی ک) ی)زدان دەی)وWت نیشانمان بدات. 

کات#ک ک) بیروھزرەکانمان و قس)کردنمان ل)س)ر ئ)وە بوو ک) ک#ش)ی خ)]ک چیی)، ب)زۆری 

نی خۆمان ف#xمان ل#دەکرWت. ل)ب)رئ)وە عیسا ئ)مری کرد ک) خۆمان ب) ک#ش)ی ل)بارەی ڕەفتارەکا

خ)]ک)و خ)ریک ن)ک)ین ل)کات#کدا ھ)])ی)کی زۆر ل) خۆماندا ھ)ی). س)رەتا ڕWگ) بدە ی)زدان ئیش 

ل)س)ر تۆ بکات، پاشان ڕWگ)ی کت#بی پیرۆز دەزانیت و یارم)تی براک)ت دەدەیت ک) گ)ش) بکات 

 ل) م)سیحی)تدا. 

 ی)کترتان خۆش بوWت

ن و ك پ#ش#لیان بكهوهراز، نهمی بهردهبه نهدهگ، مرواریشتان ف=Wمهسه ن بهدهشتی پیرۆز مه"

 )٦: ٧." (م)تا نتان بكهپارچهربگ#=ن و پارچهڕوو وه
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 باوەڕم وای) ئ)م ئای)ت) دەگ)ڕWت)وە بۆ ئ)و توانای)ی ک) ی)زدان پ#ی ب)خشیوین بۆ ئ)وەی ی)کترمان

خۆشبوWت. ئ)گ)ر من و تۆ ئ)م توانا و ئ)مرەمان ل) ی)زدان)وە پ#دراوە ک) خ)]کی دیک)مان خۆش 

بوWت، ب)}م ل)ج#گ)ی ئ)وە، م)حکومیان دەک)ین و ڕەخن)یان ل#دەگرین، ئ#م) ئ)و شت) پیرۆزە ک) 

ۆ (خۆش)ویستیی)) بردومان) و ل)ب)ردەم س)گ و ب)رازمان (ڕۆح) پیس)کان) داناوە. دەرگامان ب

 کردوون)ت)وە بۆ ئ)وەی پ#بن#ن ب)س)ر شت) پیرۆزەکاندا و پارچ) پارچ)مان بک)ن. 

پ#ویست) ئ)وە ببینین ک) "ڕۆیشتنی خۆش)ویستی" بریتیی) ل) ب)رگریکردن دژی ھ#رش) ش)یتانی)ک). 

 پ#م وانیی) ک) ش)یتان بتوان#ت ئازاری زۆری ئ)و ک)س) بدات ک) ل) خۆش)ویستیدا ڕWدەکات.  

کات#ک ب) چوارەم مندا]م)وە دووگیان بووم، م)سیحیی)کی پ=بووم ل) ڕۆحی پیرۆز، بانگ کرام بۆ 

خزم)ت، قوتابیی)کی ت#کۆش)ری بواری الھوتی کت#بی پیرۆز بووم. ف#ری ڕاھ#نانکردنی باوەڕ بووم 

بۆ م)ب)ستی چارەس)رکردن. ل)گ)ڵ ئ)وەشدا ل) ماوەی سn مانگی س)رەتای دووگیانی)ک)مدا زۆر 

ن)خۆش بووم، وزە و ک#شم ل)دەستدا، کاتی زۆرم ل)س)ر ق)رەوxW) ب)س)ر برد، ن)خۆش بووم و ب) 

 زەحم)ت دەمتوانی بجو]#م. 

ئ)م بارودۆخ) زۆر س)رل#ش#وWن)ر بوو، ل) کات#کدا ھ)ستم ب) خۆشی)کی زۆر دەکرد ل)کاتی 

زۆرم ل)بارەی وش)ی خوداوە دووگیانبوونم ب) مندا])ک)ی دیک)م. ھ)رچ)ندە ل) ک)نیس) بووم ب)}م 

ن)دەزانی و چاالکان) باوەڕم بۆ ھیچ شت#ک ب)کارن)دەھ#نا. ئ#ستا زۆر ئاشنام ب) پ)یمان)کانی ی)زدان، 

ب)}م ن)خۆش بووم؛ ھیچ ب=ە نوWژWکردن بۆ ی)زدان و ش)ڕکردن دژی ش)یتان ک#ش)کانمی 

 چارەس)ر ن)دەکرد!

م#ردەک)م و مندا])کان بوو ک) کات#کی خۆشیان ل) ڕۆژWکیان کات#ک ل) ج#گادا ک)وتبووم، گوWم ل) 

بوWران) داوام ل) خودا کرد "ک#ش)ی من چیی)؟ بۆچی زۆر ح)وش)ک)ی پشت)وە ب)س)ربرد، زۆر 

 ن)خۆشم؟ بۆچی چاک نابم)وە؟"
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ڕۆحی پیرۆز ڕWگ)ی نیشاندام ک) م)تا ح)وت بخوWنم)وە. پرسیارم ل) ی)زدان کرەد ک) ئ)م دەق) چ 

من)وە ھ)ی). ب)ردەوام ھ)ستم دەکرد ک) دەب#ت دوبارە بیخوWنم)وە، ل) کۆتاییدا پ)یوەندیی)کی ب) 

 ان ڕووداویکی بیرھ#نام)وە ک) دوو ساڵ ل)م)وپ#ش روویدا بوو. ی)زد

من ل) ما])وە کچ#کم ف#ری کت#بی پیرۆز دەکرد ک) ناوی (ج)ین) بوو. ئ)و ب) وەفاداریی)وە 

وونی. پاشان بۆی ن)دەکرا ک) ب)ردەوام ل)گ)]ماندا ب)شداری ل) کۆرس)ک) کرد تا کاتی دووگیانب

 ب)شدارب#ت چونک) ھ)میش) ناڕەح)ت و ھ)ست#کی خراپی ھ)بوو. 

 ، بیرم ک)وت)وە ک) من و "خوشک) م)سیحی)کی"پا]ک)وتم ئ)و ڕۆژە ھ)ر ک) ل) ت)ختی خ)وەک)دا

ە چونک) ئ)و ھ)و]ی ج)ینمان تاوانبار کردووە و قس)مان ل)بارەی کردووە و ڕەخن)مان ل#گرتوو دیک)

ن)دەدا بۆ ئ)وەی ل) بارودۆخ)کانیدا س)رک)وتوو ب#ت و ھ)و]ی ن)دەدا ک) خۆشحاڵ ب#ت ک) کت#بی 

پیرۆز بخوWن#ت)وە. ئ#م) ل) ھیچ ڕووی)ک)وە یارم)تیمان پ#شک)ش ن)کردبوو، ت)نیا بۆچون#کمان 

)ک)ی و ح)ز و دروست کردبوو ک) ئ)و الوازە و دووگیانبون)ک)ی وەکو بیانوWک بۆ ت)مب)]ی

 ئارەزوەک)ی ب)کاردWن#ت. 

ئ#ستا منیش ل) ھ)مان بارودۆحی دوو ساڵ ل)م)وب)ری ج)یندام. ی)زدان نیشانیدام ک) ھ)رچ)ندە 

و تاوانبارکردن ل)ش ساغ بووم ل)ماوەی دووگیانبوونم ب) سn مندا]ی ی)ک)مم، ب) ڕەخن)گرتن 

شت) پیرۆزەک)م (توانای خۆش)ویستین بۆ دەرگای)کی گ)ورەم بۆ ش)یتان کردبوەوە. مرواری)کانم و 

ج)ین) خست) ب)ردەم س)گ و ب)رازەکان، ب)}م ئ#ستا ل#م ھ)]گ)ڕاون)ت)وە و پارچ) پارچ)یان 

کردووم. دەتوانم بx#م ک) خ#را بووم ل) تۆب)کردن. ھ)ر ک) تۆب)م کرد ت)ندروستیم باش بوو و 

 تیم بوو. ل)ماوەی)ی ک) مابووم تا ل)دایک بوونی مندا])ک) ت)ندروس

ل)م ڕووداوەدا دەرس#کی گرنگ ف#ربووم س)بارەت ب) تاوانبارکردن و ڕەخن)گرتن ل) خ)]کی. ببوورن 

ک) دە]#م ل)و ڕۆژە ب)دواوە چ)ندین ھ)])ی ل)و ش#وەم کرد. ھ)موو کات#ک خودا دەبوا کاری ل)س)ر 

 کردبام ک) بۆ ئ)وە سوپاسگوزارم. 
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ھ)موومان ھ)]) دەک)ین، ھ)موومان الوازیمان ھ)ی). کت#بی پیرۆز دە]#ت ک) ناب#ت د]=ەقی و 

ڕۆحی ڕەخن)گران)مان ب)رانب)ر ی)کتر ھ)ب#ت، ل)ج#گ)ی ئ)وە دەب#ت ی)کتر بب)خشین و ب)زەیی ب) 

: ٤ل)ب)ر ی)زدان ب)زەیی ب) ئ#م)دا ھات)وە (ئ)ف)سۆس ی)کتر نیشان بدەین، ھ)روەک چۆن ی)زدان 

٣٢ .( 

 حوکمدان س)رزەنشتی ب)دواوەی)

]كی ی خهوهبه یت، چونكهدهحوكم ده ك#ك بیت كهر یه، ھهی مرۆڤ، بیانووت نییهئه واتهكه"

مان یت، خۆشت ھهدهحوكم ده ی تۆ كهوهر ئهبهیت، لهكهیت، خۆت تاوانبار دهدهپn حوكم ده

 )١: ٢" (ڕۆما .یتكهشت ده

، ھ)مان ئ)و شتان)ی ک) خ)]کی دیک)ی پn تاوانبار دەک)ین، خۆمان ھ)مان شت ب)جۆرWکی دیک)

بۆ ت#گ)یشتنم ل)و یاسای) جارWکیان ی)زدان نمون)ی)کی زۆر باشی پ#دام. بیرم کردەوە ک) دەک)ین. 

بۆچی ئ#م) کات#ک خۆمان شت#ک دەک)ین ھ)ست دەک)ین دروست)، ب)}م ک)س#کی دیک) تاوانبار 

تی ئ#م) دەکات. ی)زدان وتی: "جۆیس، تۆ ل) ئاوWن) پ)ی)م)یی)ک)ت س)یری دەک)ین ک) ھ)مان ش

 خۆت دەک)یت، ب)}م ب) ئاوWن)ی گ)ورەک)ر س)یری خ)]کی دەک)یت."

ئ#م) بۆ کارەکانی خۆمان بیانوو دWنین)وە، ب)}م ھ)ر کات#ک ی)ک#ک ھ)مان شتی ئ#م) دەکات، 

ھ)]سوک)وتان ل)گ)ڵ بک)ن ب) ھ)مان ش#وە زۆرب)ی کات ب#ب)زەیین ب)رانب)ریان. چۆن دەتان)وێ 

بک)ن). نموون)ی)کی باشی ژیان)، ئ)گ)ر شوWنی  ١٢: ٧ل)گ)ڵ خ)]کی بک)ن (س)یری م)تا  ڕەفتار

 بک)وین ئ)وا ڕWگ) ل) حوکمدان و ڕەخن) گرتنی زۆر دەگرWت. 

بیری حوکمدەر لق#کی س)رەکی بیری ن)رWنی)، بیر ل) ھ)])کانی ک)س#ک دەک)ویت)وە ل)ج#گ)ی 

 بیرکردن)وە ل) ڕاستی و دروستی)کانی. 

 ئ)رWنی ب) و ن)رWنی م)ب)!

 خ)]کی قازانج دەک)ن ب)}م تۆ ل) ھ)موو ک)س#ک زیاتر قازانج دەک)یت. 



!120!

 د]ت بپارWزە

 ".ی ژیانهرچاوهدڵ سه چونكه ،د]ت بپارWزه وهكهموو چاودWرییهرووی ھهسه "له
 )٢٣: ٤(پ)ندەکانی سل#مان 

 ئ)گ)ر دەت)وWت ژیان س)رچاوە بگرWت بۆت، ل) تۆش)وە ژیان س)رچاوە بگرWت ئ)وا د]ت) بپارWزە. 

کۆم)]) بیروھزرWکی تایب)ت مای)ی "ت#=امان" نین بۆ باوەڕدار، حوکمدان و ڕەخن)گرتنیش ل)ناو ئ)و 

کۆم)])ی)دان، ھ)موو ئ)و شتان)ی ک) ی)زدان دەی)وWت ف#رمان بکات بۆ خۆشب)ختی و باشی ئ#م)ی). 

 شوWنک)وتنی ڕیگ)ی ئ)و ب)رھ)م دWن#ت، شوWنک)وتنی ڕWگ)ی ش)یتان ویرانی دWن#ت. 

 مان کردن گوماناوی ب)ل) گو

موو شت#ك ھه كات، ھیوا بهده!موو شت#كھه ڕ بهگرWت، باوهموو شت#ك دهی ھهرگهبه"

 )٧: ١٣." (ی)ک)م کۆرنسۆس گرWتموو شت#ك ئارام دهخوازWت، بۆ ھهده

م بۆ دەتوانم ڕاستگۆیان) بx#م ک) ملک)چ بوون بۆ ئ)م ئای)ت) ھ)میش) ب)الم)وە گران بووە. گ)ورەکراو

ئ)وی گومانم ھ)ب#ت، ل)ڕاستیدا ف#رکراوم ک) باوەڕم ب) ھیچ ک)س#ک ن)ب#ت، ب)تایب)ت ئ)گ)ر خۆیان 

 وا نیشاندا ک) باشن، چونک) دەب#ت شت#کیان بوWت. 

س)رەڕای ئ)وەی ف#رکرابووم ک) گومانم ل) خ)]کی دیک) و م)ب)ست)کانیان ھ)ب#ت، ئ)زمونی 

وە، ن)ک ت)نیا پ#ش ئ)وەی ببم ب) م)سیحیی)کی چاالک، ب#ھیوایی)کی زۆرم ل)گ)ڵ خ)]کیدا ھ)بو

ب)لکو ب)ھ)مان ش#وە ل) دواتریشدا. دوای وردبوون)وە ل) پ#کھات)کانی خۆش)ویستی بۆم دەرک)وت 

 ک) خۆش)ویستی باوەڕی ب) باشترین ھ)ی) یارم)تی)کی گ)ورەی دام بۆ گ)ش)پ#دانی گردارWکی نوێ. 

ق)}کانی ل)ناو م#شکتدا ب)دەست ھ#نا، دەب#ت م#شکت  کات#ک م#شکت ژەھراوی کرا یان ش)یتان

دوبارە ب)پ#ی وش)ی ی)زدان نوێ بکرWت)وە. ئ)م) ب) ف#ربوونی وش)ی خودا و بیرکردن)وە ل)و وشان) 

 ئ)نجام دەدرWت. 
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ئ#م) ڕۆح#کی پیرۆزی گ)ورەمان ل)ناخدای). کاتیک بیروھزرەکانمان ب) ئاراست)ی)کی ھ)])دا دەڕوات 

#ت)وە. ی)زدان کات#ک ئ)م کارەم بۆ دەکات ک) ل) جیگ)ی بیروھزری خۆش)ویستی، ب)ئاگامان دWن

"ئ)گ)ر باوەڕ ب) خ)]کی بک)م، ئ)وا سوودم بیروھزری گوماناویم ھ)بوو. مرۆڤی ئاسایی پ#ی وای) 

 ل#وەردەگرWت"، ل)وان)ی ب)و جۆرە ب#ت ب)}م ئ)و سوودان) زۆر ل) ئ)زمون) ن)رWنی)کان قورستر دەبن. 

متمان)کردن و باوەڕ، خۆشی بۆ ژیان دWنن، ھ)روەھا یارم)تی پ)یوەندیی)کان دەدەنک) بۆ ئ)وپ)ڕی 

 گ)ورەیی گ)ش) بک)ن. 

 گومان ھ)موو پ)یوەندی)کان ف)ل)ج دەکات ب)زۆری ل)ناویان دەبات. 

ئ)م) م)ب)ست) س)رەکیی)ک)ی): ڕWگای ی)زدان ب)سوودە و ڕWگای مرۆب بیسوودە. ی)زدان گومان و 

خن)گرتن و تاوانبارکردن م)حکوم دەکات، ب)ھ)مان ش#وە ئ#م)ش دەب#ت م)حکومی بک)ین. ڕە

ئ)وەی ک) ی)زدان خۆشی دەوWت تۆش خۆشت بوWت، ئ)وەشی ک) ڕقی ل#ی)تی تۆش ڕقت ل#ی 

 ب#ت، ڕWگ) بدە ب)وەی ک) ئ)و ڕWگ)ی پ#داوە، ڕWگ) م)دە ب)وەی ک) ئ)و ڕWگ)ی پ#ن)داوە. 

میش) باشترین سیاس)ت). ئ)م) واتای ئ)وە نیی) ک) پ#ویست ناکات دانایی ھ)]سوک)وتی مامناوەند ھ)

و ت#گ)یشتن ب)کاربھ#نین ل)کاتی ھ)]سوک)وت کردندا. ناب#ت ھ)موو ژیانمان ب)ڕووی ئ)و ک)سان)دا 

بک)ین)وە ک) قس)یان ل)گ)ڵ دەک)ین، ناب#ت دەرف)تی ئ)وەیان بدەینn ک) وWرانمان بک)ن. ل)الی)کی 

ناکات ب) ن)رWنی و چاوی گومان)وە س)یری ھ)موو ک)س#ک بک)ین، ھ)میش)  دیک)وە پ#ویست

 چاوەڕWی ئ)وە بک) ک) خ)]کی سودت ل#وەربگرن. 

 ب)ت)واوی باوەڕ ب) ی)زدان بک) و ب)پ#ی پ#ویست باوەڕ ب) مرۆڤ بک)

كانیان شانهین ناوی ھ#نا، چونكه ڕیان بهس باوهلیم بوو، زۆر كهئۆرشه له سخهژنی پهجه له كه"

ی. ناسده!موویانیھه كردن، چونكهی پn نهمتمانه وهالی خۆیه}م عیسا لهبهد. یكرده بینی كهده

ڕۆكی مرۆڤی ناوه چونكهتی بۆ بدات، ی مرۆڤ شایهربارهبوو دهس نهكه پ#ویستی به وهر ئهبهله

 ) ٢٥ -٢٣: ٢(یۆح)نا  ."ناسیده
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) ھ#نای) ٢٥ -٢٣: ٢جارWکیان دوای ئ)وەی تووشی بارودۆخ#کی نائوم#دی ک)نیس) بووم (یۆح)نا 

 ب)رچاوم. 

ئ)م دەق) باسی پ)یوەندی عیسا و قوتانیی)کانی دەکات، ب)ڕوونی دە]#ت ک) باوەڕی پ#یان ن)بوو.   

ا ئ)وە ڕوون دەکات)وە ئ)وە ب)و مانای) نای)ت ک) متمان)ی ن)بوو پ#یان یان ل#یان ب) گومان بوو، ت)نی

 ک) عیسا سروشتی مرۆڤ ت#گ)یشتبوو. ب) ش#وەی)کی ناھاوس)نگ باوەڕی پ#یان ن)بوو. 

) ل) ڕادەب)دەر دەرس#کی باش ف#ربووم. زۆر ب) خراپی ئازاردرام ل) حا])ت#کی ک)نیس)ک)مدا چونک

ل)دەست مان ت#ک)]ی گروپ#کی خانمان ببووم، ھاوس)نگیم ل)دەستدابوو. ھ)رکات#ک ھاوس)نگی

 دەدەین دەرگای)ک ب)ڕووی ش)یتاندا دەک)ین)وە. 

#رWكی ك شیتانی دوژمنتان وهبن و ئ#شك بگرن، شه چاوكراوه) دە]#ت: "٨: ٥(ی)ک)م پ)ترۆس 

." ی بیخواتوهڕێ بۆ ئهگهدهك#كدا دوای یه، بهوهسووڕWتهڕ دهنهڕهنه به . 

) ھی ی)زدان بوو. ەب)ست باوەڕWکم پ#یان ھ)بوو کف#ربووم ک) پشتم ب) خانم)کانی ناو گروپ)ک) د

یری الماندا ک#ش) ئ#م) ت)نیا دەتوانین زیادەڕۆیی ل) پ)یوەندی) مرۆڤان)کانماندا بک)ین، ئ)گ)ر ل) ژ

 س)رھ)]دەدات و ئازارمان دەدات. 

ەکات)وە، ھ)میش) باوەڕی ت)واوت ب) ی)زدان ھ)ب#ت. ئ)نجامدانی ئ)م) دەرگای ڕۆحی پیرۆزت بۆ د

) ھ#xی ھاوس)نگیت ت#پ)ڕاند ئاگادارت دەکات)وە. ک  

اری)کی ھ)ندWک ک)س پ#یان وای) ک) دەرک دەک)ن ب)}م ل)ڕاستیدا ئ)وان گومان دەک)ن. دی

). ئ)و ١٠: ١٢ڕاست)قین)ی ڕۆحی ھ)ی) ک) پ#ی دەوترWت توانا ڕۆحیی)کان (ی)ک)م کۆرنسۆس 

اوە دەرکی خراپ و چاک دەکات، ن)ک ت)نیا خراپ. گومان ل) م#شک#کی نوWن)بوەوە س)رچ

ین)کان بک)، ڕۆح#کی نوWبوەوە س)رچاوە دەگرWت. نوWژ بۆ دیاری) ڕاست)ق دەگرWت، دەرک کردن ل)

)کان نوWژ ن)وەک ئ)و ج)ست)ی)ی ک) خۆی وەکو دیاری ڕۆح نیشاندەدات. توانا ڕۆحی) ڕاست)قین

) ل)الی)ن دیاری)کی ل)گ)ڵ خۆیاندا دینن ن)وەک قس)ی ب#بنچین)ی). ئ)گ)ر ک#ش)ی)کی ڕاست)قین
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ۆز دەب)ست#ت، ن)وەک ئ)وا بۆ چارەس)رکردنی پشت ب) ش#وازی کت#بی پیر ڕاست)قین)وە بناسرWت)وە،

 ش#وازی ج)ست)یی ک) ت)نیا ک#ش)ک) ئا]ۆز و ب�ودەکات)وە. 

 قس)ی جوان شیرین و چارەس)رە

 ی جوانقسه. كاتر ل#وان ف#ربوون زیاد دهسهبه كات ومی دهسی دانا ڕWنمایی دهد]ی كه"
 -٢٣: ١٦" (پ)ندەکانی سل#مان .یهوهو بۆ ئ#سك چاكبوونه روون شیرینهدهبۆ  ،نگوینهی ھهشانه
٢٤ ( 

بیروھزرەکان و وش)کان وەکو ئ#سقان و مۆخن، زۆر نزیکن، س)خت) ل)ی)کیان جودا بک)یت)وە. 
 بک)).  ١٢: ٤(س)یری 

شان) بیروھزرەکان و وش) ب#دەنگ)کان ک) ت)نیا ی)زدان و ئ#م) گوWمان ل#دەب#ت، ب)}م ئ)و و
مان. ئ)و شتان)ی ک) بیریان ڕەفتارکاردەکات) س)ر ناخی مرۆڤان)مان، ت)ندروستیمان، خۆشیمان، 

ل#دەک)ین)وە زۆرب)ی کات ل) دەممان دWن) دەرەوە و ھ)ر دەیx#ین و دەیx#ین)وە. ھ)ندێ کات وامان 
و گومانکردن ھ)رگیز خۆشی ناھ#نن. عیسا ل#دەکات گ#ل دەرک)وین. حوکمدان و ڕەخن)گرتن 

 ١٠: ١٠وتی ک) ھات بۆ ئ)وەی ژیانمان ھ)ب#ت و خۆشی ل) ژیان وەربگرین (س)یری یۆح)نا 
بک)). دەست بک) ب) کارکردن ل)ناو م#شکی م)سیحدا، ب)د]نیایی)وە ئ)وکات) ھ)نگاو دەن#یت) ناوچوی 

 ت)واوی ژیانی نوWوە.  

 

 

 

!

!

!

!
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 ب)شی چواردەی)م

ی ناچاالکم#شک#ک  

 )٦: ٤ھۆش)ع " (.چ#تناودهزانین لهنه م لهكهلهگه"

ئ)م ڕست)ی) ب)ت)واوی دروست) س)بارەت ب) بواری ناچاالکی. زۆرب)ی م)سیحیی)کان ت)نان)ت ب)م 

 دەست)واژەی) ئاشنا نین و نازانن چۆن نیشان)کانی بناسن)وە. 

ناچاالکی پ#چ)وان)ی چاالکی). ک#ش)ی)کی م)ترسیدارە، چونک) وش)ی ی)زدان ب)ڕوونی ف#رمان 

بک)). پ#ویست)  ٨؛ ٥دەکات ک) ئ#م) دەب#ت وریا و ئاگادار و چاالک بین (س)یری ی)ک)م پ)ترۆس 

 بک)).  ٦: ١م)شخ)])ک) و ئ)و دیاریی)ش ک) ل)ناوماندای) دایگیرس#نین (س)یری دوەم تیمۆساوس 

ندین جۆر پ#ناس)ی وش)ی "ناچاالکی"م خوWندوەت)وە و ب) ن)بوونی ھ)ست یان ن)بوونی ح)ز، چ)

ب#ھ)ستی و ک)مت)رخ)می و ت)مب)]ی وەسف دەک)م. ڕۆح) پیس)کانی ل)پشت ناچاالکی)وەن. ش)یتان 

دەزان#ت ک) ناچاالکی و شکستھ#نانی ویست کۆتایی دWن#ت ب) ب)رگری باوەڕدارەکان. تا ک)س#ک 

تان ھ)ست#ت)وە ل)ڕWگ)ی ب)کارھ#نانی ویستیی)وە بۆ ڕوب)ڕوبون)وە ل)گ)]ی، دوژمن)ک) دژی ش)ی

ج)نگ)ک) نابات)وە. ھ)رچ)ندە ئ)گ)ر چووە ناو ھ)رWمی ناچاالکی)وە، ئ)وا تووشی ک#ش)ی)کی جدی 

 بووە. 

زۆرWک ل) باوەڕداران ب)پ#ی ھ)ستیان ب)ڕWوە دەچن ب)جۆریک ناچاالک کردنی ھ)ست)کانیان ت)نیا 

شت#کی ک) پ#ویست) بۆ وەستاندنیان ل) ئ)نجامدانی ئ)و شت)ی ک) ف#رکراون ئ)نجامی بدەن. ئ)وان 

ستایش دەک)ن ئ)گ)ر ھ)ستیان کرد ح)زیان ل#ی)تی، دەب)خشن ئ)گ)ر ھ)ستیان کرد ح)زیان ل#ی)تی، 

ل#ی پ)یمان)ک)یان دەب)ن) س)ر ئ)گ)ر ھ)ستیان کرد ح)زیان ل#ی)تی و ئ)گ)ر ھ)ستیان کرد ح)زیان 

 نیی) ئ)وا نایک)ن. 

 شوWنی ب)تا]یش شوWن)!

 )٢٧: ٤(ئ)ف)سۆس  دەرف)ت بۆ ش)یتان م)ڕەخس#نن.""
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ئ)و دەرف)ت)ی ک) دەیدەین) ش)یتان زۆرب)ی کات شوWن#کی ب)تا]). م#شک#کی ب)تاڵ و ناچاالک 

ب)ئاسانی دەتوانرWت پ=بکرWت ب) ھ)موو جۆرە بیروھزرWکی ھ)]). باوەڕدارWکی ک) م#شکی 

الکی ھ)ی) و دژی ئ)و بیروھزرە ھ)}ن) ناوەست#ت)وە ئ)وا زۆرب)ی کات وەکو بیروھزرەکانی ناچا

 خۆی وەریاندەگرWت. 

ئ)و پ)ی ب)وە نابات ک) ڕۆحی ش)یتان خستونی)ت) ناو م#شکی)وە، چونک) ل)وێ شوWن#کی ب)تاڵ ھ)ی) 

 بۆ پ=کردن)وە. 

ی)ک#ک ل) ڕWگاکان بۆ پاراستنی م#شکت ل) بیروھزرە ھ)])کان بریتی) ل) پ=کردنی م#شکت ب) 

بیروھزرە دروست)کان. ش)یتان دەتوانرWت ت#ک بشک#نرWت ب)}م دەڕوات و ل) بیابان)کان 

س)رگ)ردان دەب#ت و ب)دوای وەرزWکدا دەگ)ڕWت. کات#ک ک) گ)ڕای)وە ما]) چۆ])ک)ی و بۆی 

) دە]#ت ک) ئ)و دەگ)ڕWت)وە، خ)]کی دیک)ش ٢٦ -٢٤: ١١، کت#بی پیرۆز ل) (لۆقا دەرک)وت ک) چۆ])

 ل)گ)ل خۆی دین#ت و حا])تی کۆتایی ک)س)ک) خراپتر دەب#ت ل) حال)تی ی)ک)م جاری. 

من نا]#م ک) ک)سیک بیروھزری خراپی ھ)ی) خاوەنی ڕۆح#کی پیس)، ب)}م ڕۆحی پیس ھ)میش) 

بیروھزری خراپی ھ)ی). ک)س#ک ب)ردەوام دەتوان#ت خ)یا])کان ل)ناوببات، ب)}م ھ)میش) 

دەگ)ڕWن)وە تا ئ)و کات)ی ف#ردەب#ت ناوچ) چۆ])ک) ب)بیرکردن)وەی دروست پ=بکات)وە. کات#ک 

 وە ھیچ بۆشایی)ک ل) ک)س)ک)دا نادۆزWت)وە. دوژمن دەگ)ڕWت)

گوناھی ھ#رشک)ر ھ)ی)، یان گوناھی ب)ھ#ز ھ)ی) و گوناھی شاراوەش ھ)ی) ک) گوناھی ل)ناوبراون. 

ب)جۆرWکی تر، شتی زۆر ھ)]) ھ)ی) ک) دەیک)ین شتی باش ھ)ی) ک) نایک)ین، بۆ نموون) پ)یوەندی 

وەھا ب)ل)ناوبردنی وش) جوان)کانی ب)رزنرخاندن ک) ل)ناوببرWت و ھ)رب) قس)ی پ=وپووچ دەتوانرWت 

ک)سی ناچاالک پ#ی وای) شتی ھ)]) ناکات چونک) ھیچ دەبوای) بوترWن ب)}م ھ)رگیز ن)وتران. 

شت#ک ناکات. ڕوب)ڕوی ھ)])ک)ی بوەت)وە و دە]#ت: "ھیچ شت#کم ن)کردووە." ل#کدان)وەک)ی 

 او دەردەک)وWت چونک) ھیچ شت#کی ن)کردوە. دروست) ب)}م کردارەک)ی دروست نی)، ک#ش)ک)ی ت)و

 زا]بوون ب)س)ر ناچاالکیدا
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ھ)بوو ک) )ت چ)ندین ساڵ ل)م)وپ#ش دەیڤ، ک#ش)ی ل)گ)ڵ ناچاالکیدا ھ)بوو، ھ)ندێ شتی تایب

)م) یاری ت#یاندا چاالک بوو. ھ)موو رۆژ دەچوو بۆ س)رکار، ڕۆژی ش)م) یاری گۆ]فی دەکرد، ی)کش

ی دیک) بکات. ل)مان) زەحم)ت بوو بتوانی قایلی بک)یت ک) شت#کتۆپی پ#ی دەکرد. بیجگ)   

پ#دەچوو ھ)فت)ی  ئ)گ)ر پ#ویستیم ب)وە بوای) ڕەسم#ک ب) دیوارWک)وە ھ)]بواسم، ئ)وا سn بۆ چوار

ا ئ)و شت)ی تا ئ)نجامی دەدات. ئ)م) ببوە ھۆی ناکۆکی گ)ورەی ن#وانمان. بۆم دەرک)وت ک) ت)نی

) ل)وە ھیچی دیک)ی ن)دەکرد. دەکرد ک) خۆی دەیویست، جگ  

#ش)ی)، دەیڤ ی)زدانی خۆشدەویست، ھ)رک) داوای ل) ی)زدان کرد بۆ ئ)وەی یارم)تی بدات ل)م ک

ی. بۆی ی)زدان ھ)ندWک زانیاری ئاراست) کرد س)بارەت ب) ناچاالکی م#شکی و م)ترسی)کان

#نابوو، ب)}م ل) دەرک)وت ک) ک#ش)ی ل)گ)]یاندا ن)بوو چونک) خواستی خۆی ل)م بواران)دا ب)دەست ھ

)ی پ#شک)ش رەکانی دیک)دا ب)ش#وەی)کی س)رەکی ب)ھۆی ناچاالک بوون)وە خواست و ئارەزوەکبوا

وی دوژمن کردبوو. ل)و بواران)دا دەچ)وسای)وە ھ)روەھا چووبوو بۆ ئ)و شوWن)ی ک) ھیچ ئارەزو

بکات.  ل#ن)بوو، ھیچ ھاندان#ک ن)بوو بۆ ئ)وەی یارم)تی بدات ئ)رک) دیاریکراوەک)ی ت)واو  

وش)ی ی)زدان و نوWژ، دوو بواری تر بوون ک) دەیڤ ت#یدا ناچاالک بوو. ل)و کات)وەی خوWندنی 

ک) دەمزانی داوای ل) ی)زدان ن)دەکرد تاکو ڕWنمایی بکات ئیدی بۆم س)خت بوو گوWی ل#بگرم. 

ب)ھ)رحاڵ ل)گ)ڵ یاخیبوون ک#ش)م ھ)بوو، ھ)روەھا دەتوانی ببینی ک) چۆن ش)یتان الی)ن) 

ل) دژی ی)کتر ب)کاردWن#ت. چ)ندی ژن و م#رد ل)س)ر ئ)م ک#شان) ل)ی)کتر جودا الوازەک)ی ئ#م) 

 بوون)ت)وە. ب)ڕاستی ت#ناگ)ن ک#ش)ک) چیی).  

ل)ڕاستیدا زۆر ب)پ)ل) بووم. ھ)میش) پ#ش ی)زدان دەک)وتم، ل) ج)ست)دا "کارەکانی خۆمم ئ)نجام 

دەیڤ  شتی زۆری ن)دەکرد جگ) ل) دەدا" و چاوەڕWی ئ)وەم دەکرد ک) ی)زدان ب)رەک)تداری بکات. 

چاوەڕWکردنی ی)زدان، ئ)وەش ب)الی من)وە ب#زارک)ر بوو. ئ#ستا پ#دەک)ینین کات#ک بیر ل)وە 

دەک)ین)وە ک) ل) ڕابردوودا چۆن بووین. ب)}م ئ)وە ل)و کات)دا پ#ک)نیناوی ن)بوو، ئ)گ)ر ی)زان 

  دەبووین ل) ئاماری جوودابوەکان.س)رنجی ئ#م)ی ڕان)ک#شابا، ئ)وا ل)وان) بوو ئ#م)ش ی)ک#ک 
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دەیڤ پ#ی وتم ک) ھ)میش) ل) پ#ش ی)زدان)وە بووم، و وە}می دەدەم)وە ک) ھ)میش) پازدە 

  کیلۆم)تر ل)دوای ی)زدان)وە بوو. من زۆر پ)ل) و دەیڤیش زۆر ناچاالک بوو. 

ھرەی پ#دراوە، ئ)و کات#ک باوەڕدارWک ل)ھ)ر بوارWکدا ناچاالک) ک) توانای ھ)ی) و ل)و بوارەشدا ب)

بوارە تایب)ت) دەستدەکات ب) وشکبوون)وە یان ب#جو]) دەب#ت. تا زیاتر کارWک ن)کات ئ)وا ک)متر 

 دەی)وWت کارWک ئ)نجام بدات. ی)ک#ک ل) باشترین نموون)کانی راھ#نانی ج)ست)یی). 

ئاسانتر دەبوو بۆم. ل)م دواییان)دا ل)س)ر ب)رنام)ی)کی باشی ڕاھ#نان بووم تا زیاتر ڕاھ#نانم دەکرد 

کات#ک ی)ک)م جار دەستم پ#کرد زۆر گران بوو، ک) ب)رنام)ک)م ج#ب)جn دەکرد ھ)موو کات ئازاری 

دەدام، چونک) بۆ ماوەی)کی زۆر ناچاالک و سست بووم ل) ڕاھ#نان کردن. تا زیاتر ئ)نجامم ن)دەدا 

دەھات الواز و الوازتر زیاتر ج)ست)م خراپ دەبوو. ب)ھۆی ب)کارن)ھ#نانی ماسولک)کان)وە تا 

 دەبووم. 

دەیڤ بۆی دەرک)وت ک) ک#ش)ک)ی چیبووە! ئ)و س)رقا]ی ڕۆح) خراپ)کان بوو ک) ب) ھۆی 

ماوەی)کی زۆری ناچاالکی)وە دەیانچ)وساندەوە. ھ)رک) ڕۆحی پیرۆز ئ)م ڕاستی)ی بۆ دەرخست، 

 کارەکان دوا ن)خات. دەیڤ ب=یاریدا ک) جارWکی دیک) چاالک و ب) ھ)]م)ت ب#ت، ت)مب)ڵ ن)ب#ت و

ب=یاردان الی)ن#کی ئاسان بوو، ب) کردارکردنی قورس بوو. قورس بوو چونک) ھ)ری)ک ل)و بواران)ی 

 ک) ت#یدا ناچاالک بوو دەب#ت ڕابھ#نرWن)وە تا ئ)و کات)ی ب)ھ#ز دەبن)وە.  

ن و پ#ش ئ)وەی ب=وات بۆ ئیش، کاتژم#ر پ#نجی ب)یانی ھ)]دەستا و دەستی دەکرد ب) نوWژکرد

خوWندن)وەی کت#بی پیرۆز. ج)نگ ھ)]گیرسابوو! ش)یتان ن)یدەویست دەستب)رداری ئ)و ناوچ)ی) 

ب#ت ک) ب)دەستی ھ#ناوە، بn ش)ڕکردن وازی ل#ناھ#ن#ت. دەیڤ ل) خ)و ھ)]دەستا بۆ ئ)وەی کات 

زوو ل)گ)ڵ خودا ب)س)ر ببات ب)}م ل)س)ر ق)ن)ف)ک) خ)وی ل#دەک)وت. ل)گ)ڵ ئ)وەی ک) ب)یانی 

ب)}م ئ)و ھ)ر ل) گ)ش)کردندا بوو، چونک) ل) ج#گ)ک)ی دەھات) دەرەوە و ھ)و]ی )وی ل#دەک)وت خ

 دەدا ژیانی نوWژکردن بنیات بن#ت. 
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کاتی وا ھ)بوو ب#زار دەبوو. ڕۆژی وا ھ)بوو ک) ھ)ستی دەکرد ھیچ گ)ش) ناکات. ب)ھیچ جۆرWک 

وWژەکانی ناگ)ن) شوWنی م)ب)ست. ل)و شت) ت#ن)دەگ)یشت ک) دەیخوWندەوە، یان پ#ی وابوو ک) ن

ب)}م ب)ھی بینینی ڕۆحی پیرۆز بۆ ئ)و بارودۆخ) ک) پ#ی دە]#ن "ناچاالکی" ب)رگ)ی گرت و ب) 

 ج#گیری مای)وە. 

س)یرم کرد کات#ک ک) پ#ویستم ب) دەیڤ بوو تاکو وWن)ی)ک ھ)]بواس#ت یان شت#ک ل) ما])وە 

تی دەکردەوە ب) بیرکردن)وەکانی خۆی و چاک بکات)وە دیسان دەستب)ج#ت الیدەدای)وە، دەس

ب=یاردان)کانی خۆی. زۆرجار ھ)ستی دەکرد ک) ح)زناکات ئ)نجامی بدات یان ت)نان)ت بی)وWت ب) 

سروشتی ئ)نجامی بدات، ب)}م ئ)و ب)س)ر ھ)ست)کان و ویستی ج)ست)ییدا س)رک)وت. تا زیاتر 

 تر چ#ژی ل) ئازادی وەردەگرت. ب)گوWرەی ئ)وەی ک) دەیزانی دروست) کاری ئ)نجام دەدا زیا

ڕاستگۆیان) پ#ت دە]#م بۆ ئ)و شت#کی ئاسان ن)بوو، بۆ ماوەی چ)ند ڕۆژWک ت)نان)ت چ)ند 

ھ)فت)ک)یش کاتی ن)بوو. ناچاالکی ی)کیک) ل) بارودۆخ) ھ)رە س)خت)کان بۆ زا]بوون، چونک) 

 ھ)روەکو باسم کرد ھیچ ھ)ست#ک نی) بۆ پشتیوانی کردن. 

ا، دەیڤ ج#گیر بوو، ئ#ستا ب) ھیچ جۆرWک ناچاالک نی)ی. ئ)و ب)ڕWوەب)ری ب) یارم)تی خود

خزم)ت)ک)مان)، چاودWری دابین کردنی ھ)موو پ#داویستی)کانی ڕادیۆ و ت)ل)فزیۆن)ک)مان دەکات و 

ھ)روەھا ب)رپرسیاری)تی ھ)موو الی)نی دارایی خزم)ت)ک)مانی ھ)ی) ب) خشت)ی گ)شت)کانیش)وە. 

ی خ#زانیش). نوWژدەکات و ب)ردەوام کاتی خۆی بۆ وش)ی ی)زدان ت)رخان پیاویکی زۆر ناوازە

 دەکات. ب) کورتی، پیاوWکی دەب#ت ڕWزی ل#بگیردرWت و دەستخۆشی ل#بکرWت. 

تا ئ#ستاش یاری گۆ]ف دەکات و س)یری وەرزش دەکات، ب)}م ئ)و شتان)ش دەکات ک) دەب#ت 

بیانکات. ئ)گ)ر ئ#ستا بیناسیت و س)یری ھ)موو ئ)و شتان) بک)یت ک) ئ)و ب)دەستی ھ#ناوە، ھیچ 

 ک)س#ک باوەڕ ناکات ک) ڕۆژWک ل) ڕۆژان ناچاالک بووب#ت. 

باری ناچاالکی دەتوانرWت کۆنترۆڵ بکرWت، ب)}م ی)ک)م ھ)نگاوی کرداری بۆ زا]بوون ب)س)ریدا 

 بریتی) ل) زا]بوون ب)س)ر ناچاالکی ل) م#شکدا. 
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 دەیڤ ن)یدەتوانی گ)ش) بکات تا ئ)و کات)ی ب=یاریدا ش#وازی بیرکردن)وەی بگۆڕWت. 

 کرداری دروست ل)دوای بیرکردن)وەی دروست)وە دWت

تاكو بتوانن خواستی ی بیرتان بگۆڕWن، وهنوWكردنه ]كو بهگرن، بهرمهوه م ڕۆژگارهی ئههش#و"

 )٢: ١٢" (ڕۆما .واوهندكراو و تهسهباش و په كهن خودا ت#بگه

ب) درWژایی وش)ی خودا یاسایاکی زیندوو  وداینامیکی نیشاندراوە، ھیچ ک)س#ک ھ)رگیز پ#نان#ت) 

س)رک)وتن)وە تا ئ)و کات)ی ت#ن)گات و ل)ناویدا کار ن)کات. کرداری دروست ل)دوای بیرکردن)وەی 

 دروست)وە دWت. 

ردن)وەکانت ن)گۆڕWن. ل) ڕWگ)م بدەن با ب) جۆریكی دیک) بx#م: کردارەکانت ناگۆڕدرWن تاوەکو بیرک

ڕیزب)ندی شت)کانی ی)زداندا، دروست بیرکردن)وە ی)ک)م شت) و ب)دوایدا کرداری دروست دWت. 

باوەڕم وای) ک) کرداری دروست یان ڕەفتاری دروست بریتیی) ل) "ب)رھ)م و میوە"ی دروست 

 بیرکردن)وە. 

، ب)}م ک#شم)کیش ب)رھ)می زۆرب)ی باوەڕداران ل) ک#شم)ک#شدان بۆ ئ)نجامدانی کاری دروست

بک)) و  ٤: ١٥نیی). میوە و ب)رھ)م ل) ئ)نجامی چ)سپان ل)گ)ڵ دار م#وەک)دا دWت. (س)یری یۆح)نا 

 بک)).  ١٠: ١٤چ)سپان ل) دار م#وەک)دا گوW=ای)]یش ل)خۆ دەگرWت (س)یری یۆح)نا 

 دە]#م)وە. ) ب)کاردWنم کات#ک ل)س)ر ئ)م یاسای) وان) ٢٤ -٢٢: ٤من ھ)میش) (ئ)ف)سۆس 

 زووهئاره به ، كهكهكۆنه نن، مرۆڤهی پ#شووتان دابكهربوردهسه"دە]#ت:  ٢٢ئای)تی 

 ." ڵ بووهندهگه!كانیرهت#نه]ه]خهھه

ی گوWرهی بهوهئهن، ر بكهبهب)ردەوام دەب#ت ل) بۆچوون)ک) ب) وتنی: "مرۆڤی نوێ له ٢٤ئای)تی 

 ."ڕاستودروستی و پیرۆزی ڕاست ، لهدیھ#نراوهخودا به



!130!

)شیاو نی ڕەفتارب)ش#وەی)کی س)رەکی پ#مان دە]#ت ک) واز ل)  ٢٢ک)وات) دەبینین ک) ئای)تی 

 او ھ)]سوک)وت بک)ین. یپ#مان دە]#ت ک) ب)ش#وەی)کی ش ٢٤بھ#نین و ئای)تی 

 )م ئای)ت)." ئوهڕۆحی م#شكتان نوێ ب#ته" ک) پ#ی دە]#م بووکی کت#بی پیرۆز: ٢٣ب)}م ئای)تی 

 "ھ)]سوک)وتی شیاو." ٢٤ک)ین) ئای)تی "ھ)]سوک)وتی ن)شیاو" ب ٢٢پ#مان دە]#ت ک) چۆن ل) ئای)تی 

م)حا]) ب)بn گۆڕینی بیروھزرەکانت بتوانیت ل) کرداری ھ)])وە بگ)یت) کرداری دروست. ک)س#کی 

جامی بدات ناچاالک پ#دەچ#ت بی)وWت شت#کی دروست ئ)نجام بدات، ب)}م ھ)رگیز ناتوان#ت ئ)ن

 تاوەکو ب)تایب)تی م#شکی چاالک ن)کات و ی)ک=یز ن)ب#ت ل)گ)ڵ وش)ی ی)زدان و ویست)ک)ی. 

نموون)ی)کم ب) م#شکدا ھات ک) ل)بارەی پیاوWک)وەی)، ل) ی)ک#ک ل) سیمینارەکانمدا داوای کرد 

)ی خۆشدەویست، کنوWژی بۆ بک)ی. ئ)و پیاوە ک#ش)ی ل)گ)ڵ ھ)وەس ھ)بوو. ئ)و ب)ڕاستی ژن)

ن)یدەویست ژیانی ھاوس)رگیری)ک)یان ل)ناوبچ#ت. ب)}م دەبوو ک#ش)ک)ی چارەس)ر بکرWت ئ)گ)رنا 

 ب)د]نیایی)وە خیزان)ک)یان وWران دەبوو. 

پ#ی وتم: "جۆیس، من ک#ش)م ل)گ)ڵ ش)ھوەتدا ھ)ی)، ناتوانم خۆم ب)دووربگرم ل) ژنانی دیک)، بۆ 

 جار نوWژم کرد، ب)}م ھیچ پ#شک)وتن#کم ب)خۆوە ن)دی."ڕزگاربوون نوWژ دەک)یت؟ چ)ندین 

ئ)م) ئ)و شت) بوو ک) ڕۆحی پیرۆز ھانیدام پ#ی بxیم: "ب)]n نوWژت بۆ دەک)م، ب)}م تۆ دەب#ت 

وە}م دەرەوەیئ)و شت) بیت ک) ڕWگ)ی پ#دەدەیت ل) شاش)ی م#شکتدا نیشان بدرWت. ئ)گ)ر 

گریت ئ)وا ناب#ت ڕۆژWک ل) ڕۆژان وWن) ڕووت)کان ڕۆژWک ل) ڕۆژان بت)وWت چ#ژ ل) ئازادی وەرب

 بھ#نیت) ب)رچاو خۆت."

ھ)روەکو ئ)م پیاوە خ)]کی دیک)ش دەستب)جn بۆیان دەرک)وت، بۆچی ئ)وان ئ)زمونی ب)رەو 

پ#شچوون ناک)ن ل)گ)ڵ ئ)وەی ک) دەیان)وWت ئازاد بن: ئ)وان دەیان)وWت ڕەفتاریان بگۆڕن ن)وەک 

 بیرکردن)وەیان. 
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 -٢٧: ٥ناوچ)ی)ی) ک) خ)]کی "ل)گ)ڵ گوناھدا" ڕوب)رو دەب#ت)وە. عیسا ل) (م)تا ۆری ئ)و م#شک ب)ز

 ی بهوه]#م: ئه}م من پ#تان دهبه. نكه: داوWنپیسی مهگوتراوه بیستووتانه)دا دە]#ت: "٢٨

 ." ەڵ كردووگهخۆیدا داوWنپیسی له د]ی وا لهت#ك بكات، ئهیری ئافرهسه وهسبازییهوهھه

 کردووە.  ڕWگ)ی کرداری گوناھاوی بیرکردن)وەی گوناھاوی ڕWگ)ی بۆ خۆش

ووە ی)زدان و ل) ی)ک)م وان)ی کت#بی پیرۆز ل) ما])وە، ژیانی ب)خشی بژن#ک ک) ب)شداری کرد 

پرزبوو، ماڵ دەیویست ما])ک)ی و خ#زان)ک)ی ڕاست و دروست ب#ت. ھ)موو شت#ک ل) ما])ک)یدا ش

اوWت، و منداڵ و زەواج و باری دارایی و ت)ندرستی و ھتد. ڕاشکاوان) وت ک) ھاوس)رەک)ی خۆشن

ی بوWت ب)}م خۆش ەکانی خودایی نین، دەیویستڕەفتارە. دەیزانی ک) ل)ڕاستیدا ڕقی ل#ی دەبوەو

 ت)نیا پ#دەچوو ن)توانn خۆی ل)گ)]یدا بگونج#ن#ت. 

کت#بی  نوWژمان کرد ئ)ویش نوWژی کرد. ھ)موو ک)س#ک نوWژی کرد! ئ#م) ل)گ)]یدا باسی

و شتان)مان کرد ئ) پیرۆزمان کرد و ف#رکردنی تۆمارکراومان پ#دا بۆ ئ)وەی گوWی ل#بگرWت. ھ)موو

وپ#ش جوون#کی ک) دەمانزانی بیک)ین، وادیار بوو دوای ئامۆژگاریی)کانمان ک)وتبوو ب)}م ھیچ ب)رە

 ب)دی ن)کردبوو. 

ل) خ)یا]دا  ک#ش)ک) چی بوو؟ ل) ماوەی کۆبون)وەی ڕاوWژکاریدا ئاشکرا بوو ک) ئ)و ھ)موو ژیانی

ازادی دوە ک) ت#یدا خۆی شازادە بووە و شب)س)ر بردوە. ھ)میش) خ)یا]ی ئ)و ح)کای)تان)ی کر

یھرەبانی)ک)ی خاکی خ)یا]یشی ب) چ)پک#ک گوڵ و پاک)ت#ک شیرینی)وە ل) ئیش دەگ)ڕWت)وە ب) م

 ب)رپ#ی دەما]#ت. 

ئ)و ڕۆژانی ت)م)نی ب)م جۆرە بیرکردن)وەی) ب)س)ر بردووە. کات#ک م#ردە ق)])وە عارەقاوی) 

 ژ ب)س)ختی ھ)وڵ دەدات، ڕقی لn دەبوەوە. چxکن)ک)ی دWت)وە ماڵ ک) ب)درWژایی ڕۆ

ی ئا]ۆز بوو. بۆ سات#ک بیر ل)م حا])ت) بک)وە. ژن)ک) دوبارە ل)دایک بوەت)وە، ب)}م ھ#شتا ژیان

دەیویست گوW=ای)]ی خودا بیت و بۆ ئ)وە بژWت و ھ)روەھا دەیویست م#ردەک)شی خۆش بوWت 
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چونک) دەیزانی ئ)وە ویستی ی)زدان). ح)زی دەکرد ل) ژیانی و ھاوس)رگیری)ک)یدا س)رک)وتن 

ب)دەست بھ#ن#ت ب)}م م#شکی شکستی پ#دەھ#نا. ھیچ ڕWگ)ی)ک ن)بوو بۆ زا]بوون ب)س)ر 

 ڕقل#بوون)وەی م#ردەک)ی تا ئ)و کات)ی دەستی کرد ب) ج#ب)ج#کردنی ش#وازی "م#شکی ئارام." 

)ربۆی) ب)ت)واوی ونیی)وە ل) جیھان#کدا دەژیا ک) بوونی ن)بوو و بوونیشی ناب#ت. ھئ)و ل)ڕووی دەر

و، ھ)روەھا تا ئ)و ئامادەبوو بۆ ئ)وەی ل)گ)ڵ ڕاستیدا خۆی بگونج#ن#ت، م#شک#کی ناچاالکی ھ)بو

ھزرەکان دەخ)ن) کات)ی بیرکردن)وەی ب)پ#ی وش)ی ی)زدان ھ)]ن)بژWرWت، ئ)وا ڕۆح) خراپ)کان بیرو

وە. م#شکی)  

گیز ئ)زمونی تا ئ)و کات)ی پ#ی واب#ت ئ)وان) بیروھزری خودی خۆین و چ#ژیان ل#وەربگرWت ھ)ر

)و ھ)]سوک)وت) س)رک)وتن ناکات. ئ)و بیرکردن)وەکانی گۆڕی و ژیانیشی دەستی ب) گۆڕان کرد، ئ

خسار و ب)رانب)ر ھاوس)رەک)ی گۆڕی و م#ردەک)شی دەستی کرد ب) گۆڕینی ڕودەرونی)کانی 

وک)وتی ب)رانب)ر ژن)ک)ی. ھ)]س  

 م#شکت ل)س)ر کاروباری ئاسمانی ج#گیربک)

وێ ن، لهكۆشش بكه وهرهی سهو شتانهبۆ ئه!،وهته]ستاونهسیحدا ھهڵ مهگهر لهگهئه بۆیه"

ر سهلهی وانهك ئه، نهنبده وهرهی سهو شتانهخ بهبایهە. ڕاستی خودا دانیشتوو ستهده سیح لهمه

 )٢ -١: ٣." (کۆلۆسی وینزه

جارWکی دیک) ھ)مان یاسا دەبینین: ئ)گ)ر دەت)وWت ژیانی ھ)ستان)وت ھ)ب#ت ک) عیسا دەست)ب)ری 

کردووە ئ)وا دوای ئ)و ژیان) نوێ و ب)ھ#زەدا بگ)ڕێ ل)ڕWگ)ی جیگرکردن و ڕاگرتنی م#شکت 

 ل)س)ر شت) ئاسمانی)کان ن)وەک ل)س)ر کاروباری زەوی. 

ن#ردراو دە]#ت ک) ئ)گ)ر من و تۆ ژیان#کی باشمان دەوWت ئ)وا دەب#ت م#شکمان ل)س)ر  پۆ]سی

 شتی باش دابن#ین. 
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وای ئ)وە زۆر ل) باوەڕدارەکان ژیان#کی باشیان دەوWت، ب)}م ئ)وان ناچاالکان) دادەنیشن و ھی

)رک)وتندا ) سدەخوازن ک) شت#کی باشیان ب)س)ر ب#ت. زۆرب)ی کات ئیرەیی ب)وان) دەب)ن ک) ل

 دەژین و زۆر تووڕەن ل)وەی ک) ژیانی خۆیان زۆر قورس). 

وWت ژیانی ئ)گ)ر ئارەزووی ئ)وە دەک)یت ب)س)ر ک#ش)کانتدا زاڵ بیت، ئ)گ)ر ب)ڕاستی دەت)

#سکی خۆزگ). ھ)ستان)وەی م)سیح ب)س)ر بب)یت ئ)وا دەب#ت ئ#سکی پشتت ھ)ب#ت ن)وەک ئ  

#دەکات. ری دروست ب) بیرکردن)وەی دروست دەستپدەب#ت چاالک بیت، ن)وەک ناچاالک. کردا

 ل) میشکتدا ناچاالک م)ب)، ئ)م=ۆ دەستپ#بک) و بیروھزرە دروست)کان ھ)]بژWرە. 
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 ب)شی پازدەی)م

 بیری م)سیح

." (ی)ک)م یهسیحمان ھهبیری مه }م ئ#مهبه كات؟كn ف#ری ده زدانی زانی،كn بیری یه چونكه"
 )١٦: ٢کۆرنسۆس 

باوەڕم وای) ک) ئ#ستا ب=یارWکی ب)ھ#زت داوە بۆ ئ)وەی بیروھزری دروست ھ)]بژWریت، ک)وات) با 
س)یری ئ)و جۆرە بیروھزران) بک)ین ک) ی)زدان الی پ)س)ندە. ب#گومان چ)ندین جۆر بیرکردن)وە 

ھ)ن ک) ب) الی عیساوە بیمانا بوون ئ)و کات)ی ک) ل)س)ر زەوی بوو و بیری ل)و شتان) 
دەوە. ئ)گ)ر بمان)Wت شوWن پ#ی)کانی ئ)و بک)وین، پ#ویست) ب)و جۆرە بیربک)ین)وە ک) ئ)و ن)دەکر

 بیری کردوەت)وە. 

ل)وان)ی) دەستب)جn بیر بک)یت)وە و بx#یت: "جۆیس، ئ)وە م)حا]). عیسا ب#گوناه و ب#خ)وش بوو. 
بیر بک)م)وە ک) عیسا ڕەنگ) بتوانم بیرکردن)وەم ب)رەو پ#ش ب)رم ب)}م ھ)رگیز ناتوانم ب)و جۆرە 

 بیری دەکردەوە. "
ب)}م ئ)وەتا کت#بی پیرۆز پ#مان دە]#ت ک) ئیم) بیری م)سیحمان ھ)ی)، د]#کی نوێ و ڕۆح#کی 

 نوWمان ھ)ی). 
 ێدڵ و ڕۆح#کی نو

و  وهمهكهتان لn دهردینهبه و د]ه، ئهوهناوتانه مهخهده مn و ڕۆح#كی نوێدهد]#كی نوWتان ده"
كانم رزهڕWگای فه م كهكه، واتان لn دهوهناوتانه مهخهڕۆحی خۆم ده n.مدهد]#كی گۆشتینتان ده

 )٢٧ -٢٦: ٣٦حزقی#ل " (.نبكه ج#بھ#نن و كاریان پnكانم بهن و حوكمهو بكهی=هپه

ل)دایک ئ#م)ی م)سیح سروشت#کی نوWمان ھ)ی)، ک) ل) ڕاستیدا سروشتی ی)زدان) و ل)کاتی دوبارە 
 بوون)وەمان ل)ناوماندا نیشت)جn بووە. 

ل)م ئای)ت)وە دەتوانین ئ)وە ببینینک) ی)زدان دەزان#ت ئ)گ)ر ب#ت و ئ#م) گوێ ل) فرمان)کانی بگرین 
مان (بیرWکی نوێ) و ب) گوWرەی یاساکانی ئ)و ب)ڕWدا ب=ۆین ئ)و ڕۆحی خۆی و د]#کی نوێ

 .nەکات و پ#مان دە]#ت ک) مردن ل) ئ)نجامی )ست)یی دج) باس ل) بیری ٦: ٨(ڕۆما دەدات
 شوWنک)وتنی بیری ج)ست)یی)وە دWت. ژیان ل) ئ)نجامی شوWنک)وتنی بیری ڕۆحیی)وە دWت. 
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ب) ف#ربوونی جیاکردن)وەی مردن ل) ژیان، پ#شک)وتن#کی زۆر ب)دەست دWنین. کات#ک شت#ک باسی 
مردنی بۆ کردی ئ)وا چیتر ئ)نجامی م)دە، کات#ک چ)ند دWرWکی بیروھزرەی دیاریکراو پ=ی کردی 

ل) مردن (ھ)موو جۆرەکانی ناڕەح)تی و د]ت)نگی) ئ)وا دەستب)جn دەزانی ک) ئ)م) بیری ڕۆحی 
 . نیی)

بۆ زیاتر باسکردنی، با بx#ین من بیر ل) نادادپ)روەریی)ک دەک)م)وە ب)ھۆی ک)س#ک)وە ئازاری پ#وە 
چ)شتووە، ھ)ربۆی) تووڕە بووم پاشان دەست دەک)م ب) بیرکردن)وە ک) چ)ندە ڕقم ل)و ک)س)ی). 

مبار دەبم، ئ)گ)ر من ژیر بم ئ)وا س)رنجی ئ)وە دەدەم ک) پرکراوم ل) مردن. ب#تاق)ت و تووڕە و خ)
ل)وان)ی) تووشی نائارامی ج)ست)ییش بم. س)رWش) و زگ ئ#ش) و زۆر ش)ک)تبوون دەکرWت ببن) 
ب)رھ)می ھ)]) بیرکردن)وەم. ب)}م ئ)گ)ر بیر بک)م)وە ک) چ)ندە پیرۆزم و ی)زدان چ)ندە بۆ من 

 باش بووە ئ)وکات دەبینم ک) پ=بووم ل) ژیان. 

رب#ت ژیان و مردن بناس#ت)وە. عیسا ل)ڕWگ)ی دانانی بیری خۆی بۆ باوەڕدار زۆر یارم)تیدەرە ک) ف#
ل) ئ#م)دا پ=بوون ل) ژیانی بۆمان دەست)ب)ر کردووە. ئ#م) دەتوانین ل)ناو بیری م)سیحدا دەست 

 بک)ین ب) س)رچاوەگرتن. 

ل) الپ)ڕەکانی دواتری ئ)م زنجیرەی)دا لیستی کۆم)]#ک شت ھ)ن ک) دەتوانین ئ)نجامیان بدەین 
 ل) بیری م)سیحدا بگرین.  تاکو

 ب) ئ)رWنی بیر بک)وە.ھ)نگاوی ی)ک)م: 

 )٣: ٣ئامۆس " (ون؟ی ڕWك بكهوهبn ئه ن،كهھاتوچۆ ده وهئایا دووان پ#كه"

ئ)گ)ر ک)سیک ب) پ#ی بیری م)سیح بیربکات)وە ئ)وا بیروھزرەکانی چۆن دەبن؟ ب)د]نیایی)وە ئ)رWنی 
ئ)گ)ر پ#ویست ست) ت)واوی ئ)رWنی بیرکردن)وە قس)مان کرد. دەبن. ل) ب)شی پ#شتردا ل)س)ر پ#وی

بکات بگ)ڕWوە بۆ ب)شی پ#نج)م و ل)س)ر گرنگی ئ)رWنی بوون بیرت نوێ بک)وە. ئ#ستا چووم) 
 ب)شی پ#نج و خوWندم)وە و ب)رەک)بم ل#وەرگرت، ل)گ)ڵ ئ)وەی ک) خۆم نووسیوم).

کرWت. ی)زدان ئ)رWنی) ھ)روەھا ئ)گ)ر من و ھ)رگیز ناتوانرWت ب)پ#ی پ#ویست باسی ئ)رWنی بوون ب
تۆ بمان)وWت ل)گ)ل ئ)ودا س)رچاوە بگرین دەب#ت دەست بک)ین ب) ئ)رWنی بیرکردن)وە. باسی 
ڕاھ#نانی کۆنترۆ]کردنی م#شک ناک)م ب)]کو ب)سادەیی باسی بوون ب) ک)س#کی ت)واو ئ)رینی 
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و نیگای ئ)رWنیت ھ)ب#ت. پ#شبینی و بیروھزرەی ئ)رینی بگرە خۆت، ل) قس)ی  ڕەفتاردەک)م. 
 ئ)رWنیدا ب)شدار ب). 

و نیگای ئ)رWنی نیشان داوە. ئ)و ب)رگ)ی زۆر ناڕەح)تی گرتووە. ل)وان)ی)  ڕەفتارب#گومان عیسا 
کات#ک ک) زۆر پ#ویستی ب) قوتابی)کانی بووە دۆریان ل)گ)ڵ کردوەو و ب)ج#یان ھ#شتووە، گا]ت)ی 
پ#کراوە، ت)نیا ب)ج#ھ#xراوە، ب)ھ)]) ل#ی ت#گ)یشتووە و ھ)روەھا زۆر شتی دیک)ی مای)ی ب#ھیوانیی 

ڵ ھ)موو ئ)وان)شدا، ل) ناوەڕاستی ئ)و ھ)مووە نائوم#دیی)دا ئ)و ب) ئ)رWنی مای)وە. عیسای ب)}م ل)گ)
 م)سیح ھ)میش) بۆچوونی بنیاتن)ری ھ)بوو، ھیوای دەدا ب)وان)ی ک) دەھاتن بۆ الی. 

م)سیح ل) ئ#م)دا ئ)رWنیی)، ھ)ربۆی) کاتیک ن)رWنی دەبین ل)گ)ڵ بیری م)سیحدا کارناک)ین. بیری 
ک)س ئازار دەچ#ژن ب)ھۆی ئ)و شت)ی ک) من پ#ی دە]#م "نش#وی)کانی ژیان": د]ساردی، ملیۆنان 

خ)مباری، نائوم#دی. ب)}م پ#م وانیی) بگونج#ت ب) بn ئ)وەی ن)رWنی بیت حا]ت خراپ ب#ت، 
م)گ)ر ئ)وەی ک) ھۆکارەک) پزیشکی ب#ت. ت)نان)ت ل)و حا])ت)شدا ن)رWنی بوون)ک) ت)نیا ک#ش)ک) و 

راپ)، ھ)موو شت#کی نزم دەب#ت)وە، س)ری زیاد دەکات. کات#ک ک)س#ک حا]ی خ نیشان)کانی
شۆڕدەب#ت)وە، ل#وی شۆر دەنب)وە، چاوەکان دەت)پن، شان)کانی دەک)ون و زۆرب)ی کات دەی)وWت 

 دابنیش#ت یان ڕابکش#ت.  

ھ)موو  ) ی)زدان شکۆم)ندی ئ#م)ی) و س)رب)رزک)رەوەی ئ#م)ی)، ئ)و دەی)وWت٣: ٣ب)پ#ی (زەبووری 
مان، حا]مان ، س)رمان، دەستمان ھ)روەھا د]مان. ھ)موو ڕەفتارشت#ک ب)رز بکات)وە: ھیواکانمان، 

ژیانمان ئ)و خودای ب)رزک)رەوەی ئ#م)ی)! ی)زان دەی)وWت ب)رزمان بکات)وە. ش)یتان دەەی)وWت 
زمکردن)وەمان. نزممان بکات)وە، ش)یتان دەڕوات و بارودۆخ) ن)رWنی)کانی ژیانمان ب)کاردWن#ت بۆ ن

ف)رھ)نگی زمان ب)م ش#وەی) پ#ناس)ی وش)ی "خ)مۆکی" دەکات: "نزمبوون)وەی ڕۆحی: د]ت)نگ 
بوون." ب)پ#ی ف)رھ)نگی زمانی وWبست)ر، کات#ک ک)س#ک خ)مۆک) ئ)وا ئ)و ک)س) ل) ژWر کاریگ)ری 

ردن ل)ژWر ک)متر بووە ل)وان. خ)مۆکی وات) نقوم بوون، فشار خستن) س)ر یان گیرکدەوروب)ریدا 
زەویدا. ب)ش#وەی)کی ب)ردەوام بیرکردن)وەی ن)رWنیمان ھ)ی)، ب)}م ئ)وان) دەبن) ھۆی زیاتر فشار 

 خستن) س)رمان. ن)رWنی بوون ھیچ ک#ش)ی)کمان بۆ چارەس)ر ناکات ب)]كو زیاتری دەکات.

 زا]بوون ب)س)ر خ)مۆکیدا
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) وەسفی خ)مۆکیمان بۆ دەکات، پ#مان دە]#ت ک) چۆن ب)س)ریدا زا]بین. ١٠ -٣: ١٤٣(زەبووری 
با ب) وردی س)یری ئ)م دەق) بک)ین بۆ بینینی ئ)و ڕWگایان)ی ک) دەتوانین ب)کاریان بھ#نین بۆ 

 زا]بوون ب)س)ر ئ)م ھ#رش)ی دوژمندا: 

!سروشت و ھۆکاری ک#ش)ک) دەستنیشان بک).!.1

ناو تاریكی داینیشاندووم ، لهست كردووهوی پ#پهو زهرهن#ت، ژیانمی بهڕاوم دهدوژمن  "چونكه
 )٣: ١٤٣" (زەبووری .مردوون م#كهی دهوانهك ئهوه

" ب)د]نیایی)وە بۆ من مردوون م#كهی دهوانهك ئهوهناو تاریكی داینیشاندووم له نیشت)ج#بوون "

 ن خ)مۆک).تا س)ر ئ#شقا وەکو ئ)وە وای) ک) باسی ی)ک#ک بکات ک)

 ش)یتان).  ئ)م ھ#رش)ی س)ر ڕۆح ،س)رنج بدە ک) ھۆکاری یان س)رچاوەی ئ)و خ)مۆکیی)

!خ)مۆکیی) ژیان و ڕووناکی دەبات.  ئ)و ناسین)وەی!.2

 )٤ ١٤٣" (زەبووری .سترWتبهد]م ده وهناخمه ب#ت، لهده "ڕۆحم بn وره

 . خ)مۆکی توانا و ئازادی ڕۆحی مرۆڤ سست دەکات

ڕۆحمان ب)ھ#ز و ئازادە. ھ)ربۆی) ش)یتان دەی)وWت توانا و ئازادی)ک)ی ب)س)رماندا زاڵ بکات 
ل)ڕWگ)ی پرکردنی م#شکمان ب) تاریکی و ل#xی. تکای) بزان) ک) زۆر گرنگ) ب)رگ)ی ئ)و ھ)ست) 

بگری ک) پ#ی دەوترWت "خ)مۆکی" ک) دەستب)جn دەگات) س)ر ھ)ستتان. تا زیاتر ڕWگ)ی مان)وەی 
 ی، ب)رگ)گرتنی قورستر دەب#ت. بدە

 کات) باش)کانت ل)بیر ب#ت.!.3

كانی كرداره مهدهرنج ده، سهوهبمهكانت ورد دهموو كارهھه یادم، له وه"ڕۆژگاری دWرین دWته
 )٥: ١٤٣" (زەبووری .ستتده

ل)م ئای)ت)دا وە}می داودی پاشا ب)رانب)ر بارودۆخ)ک)ی دەبینی. ل)بیربوون، ت#فکرین و س)رنجدان 
ھ)مووی کاری م#شک). ئ)و ب) د]نیایی)وە دەزان#ت ک) بیر و ھزرەکانی کار ل)س)ر ھ)ست)کانی 
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دەکات بۆی) س)رقا]ی بیرکردن)وەی) ل)بارەی جۆری ئ)و شتان)ی ک) یارم)تی دەدات بۆ ئ)وەی 
 ا]ب#ت ب)س)ر ئ)و ھ#رش)ی ک) دەکرWت) س)ر م#شکی.  ز

 ل) ناوەڕاستی ک#ش)کاندا ستایشی ی)زدان بک). !.4

 ) ٦: ١٤٣(زەبووری  ."ك خاك#كی وشكه، گیانم بۆ تۆ وهب)رزدەک)م)وەستم بۆ تۆ ده"

ل) پ)رستندا ب)رزەکات)وە. ئ)و ڕاستگۆیان) داودی پاشا گرنگی ستایش کردن دەزان#ت. دەست)کانی 
#ویستی خۆی ڕادەگ)ن#ت، پ#ویستی ب) ی)زدان). ت)نیا ی)زدان دەتوان#ت بب#ت) ھۆی ئ)وەی ک) پ

 ھ)ست ب) ڕازیبوون بکات. 

دەتوانیت بx#ی ھ)موو جارWک ک) خ)]کی خ)مۆک و م)لول دەبن، ھۆکارەکی ئ)وەی) ک) شتیکیان 
 ی زیاتربوونی ک#ش)کان. پ#ویست) و ل) شوWنی ھ)])دا ب)دوایدا دەگ)ڕWن ک) ئ)م)ش ت)نیا دەبیت) ھۆ

كانی  من ھ#نا كه وازیان له :ی كردووهم دوو خراپهكهلهگه )دا ی)زدان دە]#ت: "١٣: ٢ل) (ی)رمیا 

 ".ئاو ڕاناگرWت مباراوی شكاو كهند، ئه]كهمباراویان بۆ خۆیان ھهھا ئهروهئاوی ژیانم، ھه

ت)نیا ی)زدان دەتوان#ت ڕۆحی تینبوو ئاو بدات. ھ)]م)خx)تn ب)وەی ک) پ#ت واب#ت شت#کی دیک) 
دەتوان#ت ب)ت)واوی ڕازیت بکات. شوWنک)وتنی شتی ھ)]) ھ)میش) ب#ھیوات دەکات، ب#ھیوایی دەرگا 

 بۆ بۆ خ)مۆکی دەکات)وە. 

 داوابک) ی)زدان یارم)تیت بدات. !.5

 وانهگینا له، ئهوهشارهچ#ت، ڕووی خۆتم لn مهناوده، ڕۆحم لهوهه}مم بدزدان، زوو وهی یه"ئه
 )٧: ١٤٣(زەبووری  ".ن#و جیھانی مردووان چنهده چم كهده

داود داوای یارم)تی دەکات، ئ)و ب)ش#وەی)کی س)رەکی دە]#ت: "ی)زدان خ#راک)، چونک) زیاتر ل)م) 
 ناتوانم ب)بn تۆ ب)ردەوام بم."

 بگرە. گوێ ل) ی)زدان!.6
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 .0وَ/ لة خو()'!ند بطر! -6

و ئه .ستمبهتۆ ده من پشت به ت ب#ت، چونكهكهگۆڕهنه ویستییهخۆشه یانییان گوWم له"با به
 ١٤٣" (زەبووری .وهمهكهرز دهگیانی خۆم بۆ تۆ به ر، چونكهبهیگرمهده كه م پn بناس#نهڕWگایه
٨( 

داودی زەبوورنووس ک) پ#ویست) گوێ ل) ی)زدان بگرWت، پ#ویستی ب)وەی) ک) د]نیاب#ت ل) 
 خۆش)ویستی و میھرەبان ی)زدان، پ#ویستی ب) س)رنج و ف)رمانی ی)زدان). 

 نوWژ بۆ ڕزگاری بک).!.7

 )٩: ١٤٣" (زەبووری .ھ#نم، ھانا بۆ تۆ دهربازم بكهكانم دهدوژمنه زدان، لهی یه"ئه

دیک) داود ڕایدەگ)ی)ن#ت ک) ئ)وە ت)نیا ی)زدان) ک) دەتوان#ت یارم)تیت بدات. تکای) جارWکی 
س)رنجی ئ)وە بدە ک) ب)درWژایی ئ)م گفتوھۆیان) ئ)و بیری ل)س)ر ی)زدان ج#گیر کردبووە ن)وەک 

 ک#ش)کان. 

 ب)دوای ژیری و زانیاری و ڕاب)ری ی)زداندا بگ)ڕێ. !.8

ت ڕWنماییم كهچاكه ڕۆحه .تۆ خودای منی دی، چونكه مهندی تۆ بھ#نزامهڕه به "ف#رم بكه
 )١٠: ١٤٣" (زەبووری .كی ڕاستوییهزه كات لهده

ل)وان)ی) داودی پاشا ئ)وە ڕوونبکات)وە ک) ئ)و ل) ویستی ی)زدان دەرچووە، بۆی) دەرگای کردوەت)وە 
دەزان#ت ک) ئ)وێ ت)نیا  بۆ ھ#رشی ڕۆحی. ئ)و دەی)وWت ل)ناو ویستی ی)زداندا ب#ت، چونک) ئ#ستا

 شوین#کی س)الم)ت) بۆ مان)وە ت#یدا. 

پاشان داوایکرد ک) ی)زدان یارم)تی بدات تاکو ج#گیر و چ)سپاو بیت. باوەڕم وای)ک ک) 
دەست)واژەی "ڕWنماییم دەکات بۆ زەویی)کی ڕاست" دەگ)ڕWت)وە بۆ ھ)ست) ج#گیرەکانی. دەی)وWت 

 ڕاست ب#ت، ن)وەک ب)رز و نزم. 

 چ)ک)کانت بکاربھ#ن)
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 ،یه}ی ھهقهوWرانكردنی !توانای خوداوه ]كو بهبه، یی نییهستهڕكردنمان جهكی شهچه چونكه"
ین، بهناوی دهوWت لهربكه]ستی زانیاری خودا دهرھهبۆ به ر شت#ك كهك و ھهیه]گهموو بهھه
 )٥ -٤: ١٠" (دووەم کۆرنسۆس .ینگردیل ده سیح به]ی مهموو بیرWكیش بۆ گوW=ایهھه

ش)یتان خ)مۆکی ب)کاردWن#ت بۆ ڕاک#شانی ملیۆنان ک)س بۆ چا]ی تاریکی و ب#ھیوایی و نائوم#دی. 
خۆکوشتن زۆرب)ی کات ل) ئ)نجامی ب#ھیوایی)وە دWت. ئ)و ک)س)ی ک) خۆی دەکوژWت زۆرب)ی 

 نابین#ت.     کات ک)س#ک) ک) ئ)وەندە ن)رWنی دەب#ت ک) ھیچ ھیوای)ک بۆ داھاتوو

 بیرت ن)چ#ت: بیروھزرە ن)رینیی)کان س)رچاوەی ھ)ست) ن)رینیی)کانن.

م#شک م)یدانی ج)نگ)، ئ)و شوWن)ی) ک) ج)نگ)ک) دەبردرWت)وە یان دەدۆڕWنرWت. ئ)م=ۆ ئ)رWنی 
بوون ھ)]بژWرە. ھ)موو خ)یا]) ن)رWنی)کان ل)ناو بب) و ھ)موو بیروھزرWک ملک)چی عیسای م)سیح 

 بک)).   ٥: ١٠بک). (س)یری دووەم کۆرنسۆس 

 ھاوبیری ی)زدان ب). ھ)نگاوی دووەم: 

: ٢٦" (ئیشایا .ستووهتۆ به پشتی به پارWزیت، چونكهواو دهئاشتی ته به سپاویروڕا چه"تۆ مرۆڤی ب
٣ ( 

عیسا ھ)میش) ل) پ)یوەندیدا بوو ل)گ)ڵ باوک) ئاسمانیی)ک)یدا، م)حا]) پ)یوەندی ت)واوت ل)گ)ڵ ھ)ر 
ک)س#ک ھ)ب#ت ب)بn بیرکردن)وەت ل)س)ر ئ)و ک)س). ئ)گ)ر من و م#ردەک)م ب)ی)ک)وە ل)ناو 

ئۆتۆمب#لدا بین، ئ)و قس) ل)گ)ڵ مندا بکات و منیش بیرم ل)الی شتی دیک) ب#ت، ئ)وکات ئ#م) 
)ڕاستی ھاوبیر نین چونک) س)رنجی ت)واوم پ#ن)دا. ھ)ربۆی) باوەڕم وای) ب)د]نیایی)وە دەتوانین بx#ین ب

ک) بیروھزرەکانی ئ)و ک)س)ی ک) ل)ناو بیری م)سیحدا کاردەکات ل)س)ر ی)زدان و ھ)موو ئیش) 
 گ)ورەکانی دەب#ت. 

 بیر ل) ی)زدان و ئیش)کانی بک)وە

 .كاتمم ستایشت دهده وهل#وی شادمانه به وری،و چه دوگ ی بهوهئهك ب#ت وهگیانم ت#ر ده"
 ) ٦ -٥: ٦٣(زەبووری " .وهمهكهتۆ ده و بیر لهدرWژایی شه به م،كهم یادی تۆ دهكهناو نوWنهله

 ) ١٢: ٧٧(زەبووری ." وهمهكهكانت دهزنهمه وهكرده بیر له و وهبمهده كانت وردموو كارهھه هل
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 )١٥: ١١٩" (زەبووری .ڕWگاكانت ب=مهچاو ده ،وهبمهكانت ورد دهڕWنماییه ه"ل

كانی كرداره مهدهرنج دهسه ،وهبمهكانت ورد دهموو كارهھه له یادم، وهڕۆژگاری دWرین دWته"
 ) ٥: ١٤٣" (زەبووری .ستتده

ل) ی)زدان دەکات و ئیش)کانی و ڕWگ)کانی دەکات. داودی پاشا ب)ردەوام باس ل) ورەبوون)وە 
 ل)ڕادەب)دەر ھیواب)خش) ک) بیر ل) باشی ی)زدان و ھ)موو ئیش) ب#ھاوتاکانی دەستی دەک)ین. 

من چ#ژ ل) ت)ماشاکردنی ت)ل)فزیۆن وەردەگرم ک) ژیانی ناو زەریاکان و ئاژە])کان و سروشت 
ی)زدان خ)القی)ت) ب#کۆتایی)ک)ی نیشان دەدەن و نیشاندەدات چونک) ئ)وان) گ)ورەیی و ب#ھاوتایی 

 ).٣: ١چۆن ب) توانای خۆی پشتگیری ھ)موو شتn دەکات (عیبرانیی)کان 

ئ)گ)ر دەت)وWت ئ)زمونی س)رک)وتن بک)یت ئ)وا بیرکردن)وە ل) ی)زدان و ئیش)ک)ی و ڕWگاکانی 
 دەب#ت ب)ش#کی ب)ردەوام ب#ت ل) بیروھزری ژیانت. 

)ی) ک) ت#یدا داود ب) ی)زدان دە]#ت: ١٥: ١٧ک) زۆرم ح)ز ل#ی)تی (زەبووری  ی)ک#ک ل)و ئای)تان)ی

 ".تبینینی ش#وه بم لهئاگادWم ت#ر دهبه كه بینم،بم و ڕووی تۆ دهمن ب#تاوان ده"

من ڕۆژان#کی زۆر ناخۆشم ب)س)ربردووە چونک) ھ)رک) ب)یانیان خ)ب)رم دەبوەوە دەستم دەکرد ب) 
بیرکردن)وە ل) ھ)])کانم. ڕاستگۆیان) دەتوانم بx#م ک) ئ#ستا زۆر ڕازیم ل)و کات)وەی ڕۆحی پیرۆز 
ل)کاتی  یارم)تیدام ئیش ب) بیری م)سیح (بیری ڕۆح) بک)م ل)ناویدای). گفتوگۆکردن ل)گ)ڵ ی)زدان

کازیوەی ب)یانیاندا ڕWگ)ی)کی د]نیاک)رەوەی) بۆ ئ)وەی ھ)موو ب)یانی)ک ب) ش#وەی)کی دروست 
 دەست پ#بک)یت و چ#ژ ل) ژیان وەربگریت. 

 ھاوڕWی)تی ل)گ)ڵ ی)زدان

بۆتان  كهرهتیدهڕۆم، یارمهر نهگهئه ب=ۆم، چونكه بۆتان كه ]#م: باشتره}م ڕاستیتان پn دهه"ب
 )٧: ١٦." (یۆح)نا ن#رمر ب=ۆم بۆتانی دهگه}م ئهت. بهنایه

ئ)م وشان) ل)الی)ن عیساوە وتراون پ#ش ئ)وەی ب=وات بۆ ئاسمان و ب) شکۆرە ل)الی دەست) 
ڕاستی باوک دانیش#ت. ل)م ئای)ت)وە بۆمان ڕوون دەب#ت)وە ک) ئ)وە ویستی ی)زدان بۆ ئ)وەی ل) 
ھاوڕWی)تی ئ)و نزیک بین)وە. ھیچ شت#ک ل) بیروھزرەکانمان نزیکتر نیی) ل) ئ#م) ھ)ربۆی) ئ)گ)ر 
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#م) بیرمان ب) ی)زدان ی)زدان پ=بک)ین، بیری ی)زدان ب#ت) ناو ھ)ستی ھۆشیاریمان ئ)وکات) ئ#م) ئ
دەست دەک)ین ب) چ#ژوەرگرتن ل) دۆستای)تی ئ)و، ک) خۆشی و ئاشتی و س)رک)وتن بۆ ژیانی 

 ڕۆژان)مان دەھ#ن#ت. 

و  ٢٠: ٢٨ ی)زدان ھ)روەکو چۆن ب)]#نی داوە بۆ ھ)میش) ل)گ)]مان دەب#ت. (س)یری م)تا
بک)). ب)}م ل) بوونی ی)زداندا ئاگادار نابین تاکو ل)بارەی بیر ن)ک)ین)وە.  ٥: ١٣عیبرانیی)کان 

دەکرWت ل)گ)ڵ ی)ک#ک ل) ژورWکدا بم، ئ)گ)ر بیرم ل)س)ر زۆر شتی دیک) ب#ت، ئ)وێ ب)ج#دxWم و 
ی کردن) ل)گ)ڵ ھ)رگیز نازانم ک) ئ)و ک)س) ل)وێ بووە. ئ)م) ڕWگ)ی سود و بای)خ و دۆستای)ت

 ی)زدان. ی)زدان ھ)میش) ل)گ)ڵ ئ#م)ی)، ب)}م پ#ویست) بیری ل#بک)ین)وە و ب)ئاگا بین ل) بوونی ئ)و. 

 م#شکت ل)س)ر "ی)زدان خۆشی دەوWم" ج#گیر بک).  ھ)نگاوی س#ی)م:

. ییهویستخودا خۆشه ڕمان پ#كردناسیمان و باوه یهبۆ ئ#مه ی خودا كهویستییهو خۆشهش ئه"ئ#مه
ی)ک)م ( ".ودائه ب#ت و خوداش لهجn دهخودا نیشته جn ب#ت لهویستیدا نیشتهخۆشه ی لهوهئه

 )١٦: ٤یۆح)نا 
ف#ربووم ک) ھ)مان شت ڕاست) ل) خۆش)ویستی ی)زدان ک) ڕاست) ل) ئامادەبونیدا، ئ)گ)ر ھ)رگیز بیر 

 ل) خۆش)ویستی)ک)ی ن)ک)ین)وە ب)رانب)ر ب) ئ#م)، ئ)و ئ)زموونی ناک)ین. 

)دا نوWژ دەکات ک) خ)]کی خۆیان ئ)زمونی خۆش)ویستی ی)زان بک)ن. ٣پۆ]س ل) (ئ)ف)سۆس 
)زدان خۆشی دەوWین ب)}م چ)ندە ل) ڕۆ])کانی ی)زدان ھ#شتا بینینیان کت#بی پیرۆز دە]#ت ک) ی

 نیی) ل)بارەی خۆش)ویستی ی)زدان. 

ل)بیرم) کات#ک ل) ڕWکخراوەک)ماندا خزم)تم دەست پ#کرد. ل) ھ)فت)ی ی)ک)مدا دەبوا کۆبون)وەی)کم 
]کی ف#ربک)م کردبا، ب) ی)زدانم وت ک) دەی)وWت چی بۆ خ)]کی باس بک)م. ئ)و دەیویست ک) خ)

 و وە}می دای)وە "ب) خ)]ک)ک)م بnx ک) خۆشم دەوWن."

وە}مم دای)وە ک) "ئ)وان ئ)و دەزانن" دەم)وWت شت#کی زۆر ب)ھ#زیان ف#ربک)م ن)وەک وان)ی)کی 
 ). ١٦: ٣ی)کش)مانی قوتابخان)کان ل)بارەی (یۆح)نا 

ن، ئ)گ)ر بیانزانیبا، ئ)وا ب) م: "خ)]ک#کی زۆر ک)م دەزانن ک) من چ)ندە خۆشم دەوWوت پ#ی ی)زدان
 یان دەکرد."ڕەفتارش#وەی)کی دیک) 
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ھ)رک) دەستم کرد ب) خوWندنی باب)تی وەرگرتنی خۆش)ویستی ی)زدان، بۆم دەرک)وت ک) خۆم 
) ک) دە]#ت ١٦: ٤پ#ویستی)کی زۆرم ب) یارم)تیی). ی)زدان ڕWنمایی کردم ب) گوWرەی (ی)ک)م یۆح)نا 

ویستی ی)زان. واتای ئ)وەی) ک) دەب#ت شت#ک بیت ب)و چاالکیی)وە ل#ی پ#ویست) ب)ئاگابین ل) خۆش)
 ب)ئاگابین. 

ب#ئاگا و ک)مت)رخ)می و جۆرWک ل) ت#ن)گ)یشتنم ھ)بوو، ل)وەی ک) ی)زدان منی خۆشی دەوWت، 
ب)}م خۆش)ویستی ی)زدان دەب#ت ل) ژیانماندا فشارWکی ب)ھ#ز ب#ت، خۆش)ویستیی)ک ک) ت)نان)ت ل) 

 رە س)خت)کانیشدا ب)رەو س)رک)وتنمان دەبات. بارودۆخ) ھ)

سیح ویستی مهخۆشه كn له) پۆ]سی ن#ردراو ئامۆژگاریمان دەکات و دە]#ت: "٣٥: ٨ل) (ڕۆما 
ترسی یان برسی#تی یان ڕووتی یان مه وهوسانهیان چه نگانه؟ ناخۆشی یان تهوهكاتهجیامان ده

دا مانهموو ئهھه }م لهبهوام دەب#ت و دە]#ت: "ب)ردە ٣٧" پاشان ل) ئای)تی یاخود شمش#ر؟
 ".ی خۆشی ویستووینوهبه یهواومان ھهوتنی تهركهسه

بۆ ماوەی)کی زۆر ل)م بوارەدا خوWندم و ھۆشیار و ب)ئاگا ھاتم)وە ل) خۆش)ویستی خودا بۆ من 
ل)ڕWگ)ی بیرکردن)وە ل) خۆش)ویستی)ک)ی و دانپ#دانانی ب) دەنگی ب)رز. ف#ری ئای)ت)کان بووم 
اتر ل) س)بارەت ب) خۆش)ویستی ی)زدا، ل#یان وردبووم)وە و ب) دەنگی ب)رز دانم پ#دانان، ئ)م شت)م زی

مانگ#ک کرد و کردەوە، ھ)موو جارWک ئیلھامی خۆش)ویستیی) بیسنوورەک)ی زیاتر و زیاتر بۆم 
 دەبوو ب) ڕاستی. 

ئ#ستا خۆش)ویستی ی)زدان زۆر ڕاستیی) و ت)نان)ت ل)کات) س)خت)کاندا ب) "زانینی ب)ئاگا" د]ن)وایی 
 ژیم. دەکرWم ک) ی)زدان خۆشی دەوWم و چیتر پ#ویست ناکات ل) ترسدا ب

 م)ترس)

 ترس له ، چونكهوهرهده كاتهردهواو ترس دهویستی ته]كو خۆشه، بهویستی ترسی ت#دا نییهخۆشه"
 )١٨: ٤" (ی)ک)م یۆح)نا .بووهواودا نهتهویستی خوشه ی بترس#ت لهوهدWت. ئه سزاوه

) دە]#ت ٨: ٥(ڕۆما ی)زدان ب)ت)واوی ئ#م)ی خۆشدەویت، ھ)روەک چۆن ئ#م) ئ)ومان خۆشدەوWت. 
پ#ناوماندا  سیح لهلماندین: ھ#شتا گوناھبار بووین مهویستی خۆی بۆ سه}م خودا خۆشهبهک) "
 ." مرد
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ن ل)س)ر ئ)و باوەڕداران)ی وەکو م)سیح بیردەک)ن)وە بیرناک)ن)وە ک) چ)ندە خراپن. بیروھزریا
ڕاستودروستی بنیات نراوە. تۆ دەبیت ھۆشیاریی)کی راستودروستت ھ)ب#ت، ب)ردەوام ڕابم#ن) ل)وەی 
ک) تۆ "ک#یت ل) م)سیحدا." ئ#م) ئ)و ماف)مان نیی) ک) ل)گ)ڵ ی)زداندا ڕابوەستین، ڕاست) ئ#م) ھ)موو 

وەکو دیاری شت#ک ب) ڕاستودروستی دەک)ین ب)}م ھۆکارەک)ی ئ)وەی) ک) ڕWک ڕاوەستانی 
ب)رەک)تی خۆی ب) ئ#م) ب)خشیوە. کات#ک ب) باوەڕ ئ)و دیاری)مان ب)دەست گ)یشت دیاری 

 ی دروست. ڕەفتارچاک)خوازی دەستدەکات ب) بنیاتنانی زیاتر و زیاتری 

 ھۆشیاریکی ڕاستودروست ب) ن)وەک ھۆشیارWکی گوناھبار

و ببین ڵ ئهگهكبوون لهبه تاكو بهگوناه،  هكردیی پ#ناوی ئ#مه ناسی خودا لهدهی گوناھی نهوهئه"
 ) ٢١: ٥" (دووەم کۆرنسۆس .ڕاستودروستی خودا به

زۆرWک ل) باوەڕداران ب)ھۆی ئ)و بۆچوون) ن)رWنییان)ی ک) س)بارەت ب) خۆیان ھ)یان) ئازار دەچ#ژن. 
انیان و بیردەک)ین)وە ل)وەی ک) دەب#ت ی)زدان د]گران بووب#ت ل)گ)]یان ب)ھۆی الوازیی)ک

 دۆڕاندن)کانیان. 

چ)ندە کاتت ب)فی=ۆداوە ل)ژWر ژیانی تاوانبارکردن و گوناھ)وە؟ س)رنج بدە وتم چ)ندە کاتت 
 جۆرەکانی بیرکردن)وەی)، کات ب)فی=ۆدان!ب)فی=ۆداوە، چونک) ڕWک) ئ)و شت)ی) ک) ھ)موو 

بیر ل)وە م)ک)وە ک) چ)ندە خراپ بوویی پ#ش ناسینی عیسا، ل)ج#گ)ی ئ)وە، بیر ل)وە بک)وە ک) تۆ 
چۆن بوو ڕاستودروستی ی)زدان ل) عیسادا ئ)نجامدا. ب)بیرت ب#ت ک) بیروھزرەکان دەگۆڕWن بۆ 

بک)یت ی)ک)م جار پ#ویست) ش#وازی  ڕەفتارکردار، "ئ)گ)ر ڕۆژێ ل) ڕۆژان بت)وێ باشتر 
ن)وەت بگۆڕWت. ئ)گ)ر ب)ردەوام بیر ل)ووە بک)یت)وە ک) چ)ندە خراپ بوویت ئ)وە ت)نیا دەب#ت) بیرکرد

ھۆی ئ)وەی خراپتر ھ)]سوک)وت بک)یت. ھ)رکات#ک بیروھزری ن)رWنی و تاوانباران) ھات) ناو بیرت 
 ب)بیر خۆت ب#ن)وە ک) ی)زدان خۆشی دەوWت و تۆ ڕاستودروستیت ل) م)سیحدا ئ)نجام داوە. 

ب)ردەوامی باشتر دەبیت. ھ)موو ڕۆژWک ب)ش#وەی ڕۆحی گ)ش) دەک)یت. ی)زدان پالنی پیرۆزی  ب)
 ھ)ی) بۆ ژیانت. ئ)مان) ئ)و ڕاستیان)ن ک) دەب#ت بیریان ل#بک)یت)وە. 

 ئ)م) ئ)و شت)ی) ک) دەب#ت ل)گ)ڵ م#شکتدا ئ)نجامی بدەیت!
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ە ک) دWت) ناو م#شکت، وەکو ب) تایب)تی ب)پ#ی وش)ی ی)زدان بیربک)وە، بیر ل)و شت) م)ک)و
بیروھزرەی خودی خۆت وەریبگرە. س)رزەنشتی ش)یتان بک) و ل)ڕWگ)ی بیرکردن)وەی دروست)وە 

 دەست بک) ب) ب)رەوپ#ش چوون. 

 بیرWکی ھاندەری ب)ھ#زت ھ)ب#ت.  ھ)نگاوی چوارەم:

n٨: ١٢(ڕۆما  ، با ھانبدات."یهھاندانی ھه "ك ( 

ی) ب) ئ)رWنی بیر دەکات)وە، ب) ب)رزی و ب)ھ#زە بیر ل) خ)]کانی ئ)و ک)س)ی ک) بیری م)سیحی ھ)

 تر دەکات)وە ب)ھ)مان ش#وەی خۆی و بارودۆخ)کانی. 

ف#رکردنی ھاندان ئ)م=ۆ ل)م جیھان)دا زۆر پ#ویست). تۆ ھ)رگیز ب) وش)کانت ک)س#ک ھان نادەیت 

تاکو ی)ک)مجار بیروھزری میھرەبانیت ن)ب#ت ب)رانب)ر ئ)و ک)س). ب)بیرت ب#ت ھ)ر شت#ک ک) ل) 

 د]تدا ب#ت ل) دەمت)وە دWت) دەرێ. ب)تایب)یت ھ)ندێ "خۆش)ویستان) بیر" بک)رەوە. 

 خۆش)ویستی ئاراست)ی خ)]کی دیک) بک). وت)ی ھاندەریان پ#بnx. بیروھزری 

ف)رھ)نگی تایب)ت ب) کت#بی پیرۆز ب)م ش#وەی)ی پ#ناس)ی وش)ی یۆنانی ھاندان دەکات: 

"بانگکردنی ک)س#ک ... ئامۆژگاری کردن، ڕاوWژکاری کردن، گفتوگۆکردن ل)گ)ڵ ک)س#کدا بۆ 

پ#ناس)ی) ب) واتای ھاتن بۆ الی ک)س#ک ل#ک ڕازیکردنی ش#وازی ئ)نجامدانی کارەک). ئ)م 

دەدەم)وە ک) پ#داگری بکات ل) ب)رەوپ#شچوونی ڕWگای ئ)نجامدانی کارەک)ی. دیاری ف#رکردنی 

)دا وتراوە دەتوانرWت ب) خۆشت)وە ل)و ک)سان)ی ک) ھ)یان) ببینرWت. ئ)وان ٨: ٢ئامۆژگاری ل) (ڕۆما 

ھاندەر دە]#ن، ش#ک وا ل) خ)]کی بکات ھ)ست ھ)میش) و ب) ھ)موو ک)س#ک شتی ب)رزک)رەوە و 

 ب) باشبوون بک)ن و ھانیان دەدەن بۆ ئ)وەی ب)ردەوام بن.

بۆی ھ)ی) ئ#م) ھ)موومان دیاری ف#رکردنی ئامۆژگاریمان ن)ب#ت، ب)}م ھ)موو ک)س#ک داتوان#ت 

.nxھ)موو  ف#ری ھیوا ب)خشین ب#ت. یاسا سادەک) ئ)م)ی): ئ)گ)ر باش نی) بیری ل#م)ک)وە و م)ی

ک)س#ک ب)پ#ی پ#ویست ک#ش)ی ھ)ی)، پ#ویست ناکات ب) وWرانکردنیان ک#ش)ک)یان بۆ زیاد بک)ین. 
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بیرت ن)چ#ت خۆش)ویستی باوەڕی ). ٢٩: ٤پ#ویست) ل) خۆش)ویستیدا ی)کتر بنیات بن#ین (ئ)ف)سۆ 

 ). ٧: ١٣ب) باشترینی ھ)موو ک)س#ک ھ)ی) (ی)ک)م کۆرنسۆس 

)وەی خۆش)ویستان) ب)رانب)ر خ)]کی ئ)وا دەبینین ک) ب)ش#وەی)کی زۆر ھ)رک) دەستت کرد ب) بیرکردن

باشتر ھ)]سوک)وتت ل)گ)ڵ دەک)ن، بیروھزرەکان و وش)کان ھ)]گر یان چ)کن بۆ ھ)]گرتنی توانای 

وWرانک)ر یان دروستک)ر. دەتوانرWت ل) دژی ش)یتان و کارەکانی ب)کاربھ#نرWن یان دەکرWت 

 ن ل) پالن) وWرانکاری)کانیدا. ب)ڕاستی یارم)تی ش)یتان بدە

با بx#ین مندا]#کت ھ)ی)، بوەت) ھۆی دروستبوونی چ)ند ک#ش)ی)ک، ب)ت)واوی پ#ویستی ب)وەی) 

بگوڕدرWت. نوWژی بۆ دەک)یت و داوا ل) خودا دەک)یت ک) کار ل) ژیانیدا بکات. ھ)ر شت#کی 

اندا دەک)یت، ل)کاتی چی ب) بیروھزرەکان و وش)کبگۆڕدرWت ھ)ر باش). ئ#ستا ل)بارەی ئ)و 

چاوەڕوانکردنی وە}می نوWژەکانت؟ زۆر ل) خ)]کی ھ)رگیز وە}می نویژەکانیان نابینن چونک) 

پ#ش ئ)وەی ی)زدان دەرف)تی ئ)وەی ھ)ب#ت ک) ل)ج#یان کاربکات ئ)وان ب) بیروھزرەکان و 

 وش)کانیان نوWژەکانیان ڕەتدەک)ن)وە. 

درWت و پاشانیش ھ)موو جۆرە بیروھزرWکی ن)رWنی ئایا نوWژ بۆ مندا])ک)ت دەک)یت تا بگۆڕ

ل)بارەی ئ)و قبوڵ دەک)یت؟ یان ل)وان)ی) نوWژ بۆ گۆڕین بک)یت و پاشان بیربک)یت)وە و ت)نان)ت ب) 

 خ)]کی دە]#یت "ئ)و مندا]) ھ)رگیز ناگۆڕدرWت!" 

#م) ل) بۆ ئ)وەی ل) س)رک)وتندا بژیت پ#ویست) بیروھزرەکانت ھاوتای وش)ی ی)زدان بک)یت. ئ

وش)دا ج#گیر نابین، ئ)گ)ر بیروھزرەکانمان پ#چ)وان)ی ئ)و ب#ت ک) دەیx#ت. ئیم) ل)وەشدا ج#گیر 

 ناببین، ئ)گ)ر ل) وش)دا بیر ن)ک)ین)وە. 

کات#ک نوWژ بۆ ک)س#ک دەک)یت دەب#ت بیروھزرەکانت و وش)کانت ھاوتای ئ)و شت) بک) ک) 

 پ#ن)کراو ب)دی دەک)یت. نوWژی بۆ دەک)یت ئ)و کات) ب)رەوپ#شچوونی باوەڕ
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مندال)ک)ت ل)  من نا]#م ھاوس)نگیت ل)دەست بدەیت و ڕەتی بک)ین)وە ک) ک#ش)ت ھ)ی). ئ)گ)ر

)و کات) چی قوتابخان) ک#ش)ی ھ)]سوک)وتی ھ)ی) و ھاوڕWی)ک بx#ت حالی مندا])ک)ت چۆن)، ئ

ڕاست)، ھ#شتا ھیچ  #ی،گۆرانکاری)ک ت#یدا ڕووین)دا بوو؟ دەتوانی بxدەک)یت ئ)گ)ر ل) ڕاستیدا ھیچ 

گۆڕانکاری  ب)رەوپ#شچوون#ک ب)دی ناک)ین، ب)}م باوەڕم وای) ی)زدان کاری خۆی دەکات ب) زووی

 دەبینین. 

 پ)رە ب) بیری سوپاسگوزاری بدە.  ھ)نگاوی پ#نج)م:

سوپاسی ی، رستگاكهی پهوشهناو حه ب=ۆنه وهستایشه به كانی،روازهناو ده ب=ۆنه وهسوپاسه "به
 )٤: ١٠٠(زەبووری  ".نن و ستایشی ناوی بكهبكه

ئ)گ)ر ک)س#ک دوای بیری م)سیح بک)وWت دەبینیت ک) بیروھزرەکانی پ= دەبن ل) ستایش و 

 سوپاسگوزاری. 

گل)یی کردن دەب#ت) ھۆی کردن)وەی زۆر ل) دەروازەکان ب) ڕووی دوژمندا. ھ)ندێ خ)]ک 

)ی ک) ب) ب#وانایی دەژین ب)ھۆی ئ)م ن)خۆشی)وە پ#ی ن)خۆشن و ب) الوازی دەژین، ئ)و ک)سان

 دەوترWت گل)یی کردن ک) ھ#رش دەکات) س)ر بیروھزرەکان و گفتوگۆکانی خ)]کی. 

ب) بn سوپاسگوزاری ژیان#کی گ)ورەت ناب#ت. کت#بی پیرۆز ل)ناو یاسای سوپاسگوزاریدا ب)ردەوام و 

ان ل) وش)دا س)رچاوەی مردن)، ب)ردەوام ف#رمان دەکات. گل)یی کردن ل) بیروھزردا ی

 سوپاسگوزاربوون و وتنی سوپاسگوزاری س)رچاوەی ژیان). 

ئ)گ)ر ک)س#ک بیر و د]#کی سوپاسگوزاری ن)بوو، سوپاسگوزاری ل) دەمی نای)ت) دەرەوە. ئ)گ)ر 

 ئ#م) سوپاسگوزاربین ئ)وا دەxW#ین. 

 ھ)موو کات#ک سوپاسگوزار ب)

روبوومی به كهین، شی خودا بكهم قوربانی ستایش پ#شكهردهھه!عیساوهھۆی به، با وهر ئهبهله"

 ) ١٥: ١٣." (عیبرانی)کان ن#تو دهناوی ئه دان به!ل#و،
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)موو ک)ی سوپاسگوزاری پ#شک)ش دەک)ین؟ ھ)موو کات#ک و ل) ھ)موو بارودۆخ#کدا و ل) ھ

ش)یتان ناتوان#ت  ، ئ)و شوWن)ی ک)شت#کدا ب) ئ)نجامدانی ئ)م)، دەچین) ناو ژیان#کی س)رک)وتوەوە

 دەست ب) س)رماندا بگرWت. 

گوزاریدا بین ش)یتان چۆن دەتوان#ت دەست ب)س)رماندا بگرWت، ئ)گ)ر ئ#م) ل) خۆشی و سوپاس

وربانی ستایش و ب#گرنگیدان ب) بارودۆخ)کان؟ ب)د]نیایی)وە ئ)م جۆرە ش#وازی ژیان) ھ)ندWک جار ق

ن)وەک  ب)}م من سوپاسگوزاری خۆم قوربانی ی)زدان دەک)ممردن و سوپاسگوزاری پ#ویست). 

)ک)م ل)دەست خۆشیم بۆ ش)یتان. ف#ربووم کات#ک ک) ناوچاوتاڵ و سوپاسگوزار نیم ئ)وا خۆشی

 دەڕوات. ب)جۆرWکی دیک)، خۆشی)ک)م دەدۆڕWنم ب) ڕۆحی گل)یی کردن. 

 میشهم، ھهكهزدان دهیهموو كات#ك ستایشی ھه)دا داودی پاشا دە]#ت: "١: ٣٤(زەبووری ل) 

چۆن دەتوانین ی)زدان پیرۆز بک)ین؟ ب)ردەوام ڕWگ)دانی ستایش " .كانمهر ل#وهسهو لهستایشی ئه

 کردنی ی)زدان ل)ناو بیروھزرەکان و ل#وەکانمان. 

ی)زدان، ب)]کو ب)  ک)س#کی سوپاسگوزار ب)، ک)س#کی پ=بوو ب) سوپاسگوزاری ن)ک ت)نیا ب)ڕووی

نرخ#ن). ڕووی خ)]کی تریشدا. کات#ک ی)ک#ک شت#کی باشی بۆ کردی، کارەک)ی ب)رز ب  

ل)و شتان) دەک)یت)وە  ل)ناو ئ)ندامانی خ#زان)ک)تدا سوپاسگوزاری نیشان بدە. زۆر جار ب)د]نیایی)وە بیر

انی شت#ک ئ)وەی) ک) ب) ی)زدان ت#یدا ب)رەک)تی پ#ب)خشیوین. ڕWگ)ی)کی د]نیاک)رەوە بۆ ل)دەستد ک)

 ب)رزی ن)ینرخ#ن#ت. 

#نم. ب) من م#ردەک)م ب)رز دەنرخ#نم. ماوەی)کی زۆرە زەواجمان کردووە، ب)}م ھ#شتا ب)رز دینرخ

ئ)گ)ر خ)]کی  ی). دەزانم ک)چ)ندین ش#واز پیاوWکی زۆر ھ#من) و زۆر زۆر ک)سای)تی باشی تری ھ)

اریکراو ک) بزانن ک) ئ#م) کارەکانیان ب)رز دەنرخ#نن ت)نان)ت باسکردنی ھ)ندWک شتی دی

)ن#وانماندا. سوپاسگوزارین بۆی دەب#ت) ھۆی بنیاتنان و پشتیوانی کردنی پ)یوەندی باش ل  
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ک بۆ Wک خ)]ل)گ)ڵ زۆر خ)]ک ھ)]سوک)وت دەک)م، ب) ب)ردەوامی س)رسام دەبم ک) چۆن ھ)ند

 رگیز ڕازی نابن.ھ)موو شت#کی بچوکیش ک) بۆیان کراوە سوپاس گوزارن، ل)کات#کدا ئ)وانی تر ھ)

دن پ)یوەندی)کی گرنگ نیی) چ)ند ل) ج#گ)ی ئ)وان ئیشیان بۆ بکرWت. پ#م وای) ک) شانازیکر

) ک)سانی نی) ک ھ)بیت ب)م ک#ش)وەی). ھ)ندWک خ)]ک ئ)وەندە پ=ن ل) خۆیان ک) ب)الیان)وە گرنگ

)نی زیاترن! زۆر ب) دیک) جیان بۆ دەک)ن. پ#یان وای) ک) ئ)وان ت)نیا شای)نی ئ)وە نین ب)]کو شای

 ک)می سوپاسگوزاری دەردەب=ن. 

) ل) ناوماندا ئازاد ب)رزنرخاندن ت)نیا بۆ ک)سی ب)رانب)ر باش نیی)، ب)]کو بۆ ئ#م)ش باش)، چونک

 دەکات. 

دا بۆ ی)زدان تۆ دەب#ت سوپاسگوزار بی بۆیان. دووبارە ل) نوWژڕۆژان) وردب)رەوە ل)و شتان)ی ک) 

 بx#وە، ھ)رک) ئ)و کارەت کردت دەسب)جn د]ت پ= دەب#ت ل) ژیان و ڕۆشنایی. 

 ھ)میش) بۆ ھ)موو شت#کی سوپاسگوزار ب)

 كتری بهڵ یهگهله :ڕۆحی پیرۆز ]كو پ=بن له، به}یی ت#دایهڕهبه بن كهرخۆش مهراب سهشه به"

موو ھه زدان بx#ن؛ گۆرانی و ستران بۆ یه وهد]تانه بوور و سروود و گۆرانی ڕۆحی بدوWن، لهزه

." مانورهسیحی گهناوی عیسای مه موو شت#ك، بهن بۆ ھهكات#ك سوپاسی خودای باوك بكه

 ) ٢٠ -١٨: ٥(ئ)ف)سۆس 

 س)یری ئ)و ئای)ت) ب)ھ#زان)!

توانین بۆ ھ)میش) پ=بین ل) ڕۆحی پیرۆز؟ ب) قس)کردن ل)گ)ڵ خۆمان (ل)ڕWگ)ی من و تۆ چۆن دە

بیروھزرمان)وە) یان ب) قس)کردن ل)گ)ڵ خ)]کی دیک) (ل)ڕWگ)ی وش)کانمان)وە) ب) زەبووەرەکان و 

سرودەکان ستران) ڕۆحیی)کان. پ#م وا نیی) م)ب)ستی ئ)وە بیت ک) دەب#ت زۆر ب) ک)می ب) کت#بی 

و گۆرانی بۆ ی)کتر بx#ین. ب)}م ئ)وە دەستنیشان دەکات ک) پ#ویست) پیرۆز بدوWین 
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بیروھزرەکانمان و وش)کانمان ب)ردەوام ب#ت و پ=بیت ل) وش)ی ی)زدان، ب) ستایش کردن ل) 

 ھ)موو کاتیک بۆ ھ)موو شت#ک سوپاس گوزار بین.  

 ھاوبیری وش)ی ی)زدان ب) ھ)نگاوی ش)ش)م:

ن." ڕی پn ناكهباوه تی ئ#وهو ناردوویهی ئهوهئه ، چونكهسپاو نییهدا چهئ#وه شی لهكهوشه"

 ) ٣٨: ٥(یۆح)نا 

کت#بی بیروھزرەکانی ی)زدانن ک) ل)س)ر کاغ)ز نووسراون تاکو ئ#م) بیخوWنین و س)رنجیان بدەین. 

 و بارودۆخ)کان.وش)ی ی)زدان بریتیی) ل) بیرکردن)وەی ی)زدان ل) ھ)موو باب)ت 

)دا عیسا ب)توندی ڕەخن) ل) ھ)ندێ ل) ب#ناوەڕەکان دەگرWت. ل)ڕWگ)ی ئ)م ٣٨: ٥ل) (یۆح)نا 

وەرگ#=ان)وە دەبینین ک) وش)ی ی)زدان بریتی) ل) نوسینی درب=ینی بیروھزرەکانی و ئ)و خ)]ک)ی ک) 

پ#ویست) ڕWگ) ب) دەیان)وWت باوەڕبک)ن و ئ)زموونی ھ)موو ئ)نجام) باش)کانی باوەڕکردن بک)ن 

وش)ک) بدەن ک) پ)یام#کی زیندوو بیت ل) د]یاندا. ئ)م) ب) وردبوون)وە و س)رنجدان ل) وش)ی 

ب)م جۆرە بیروھزرەکانی دەبن) بیروھزری ئ#م)، تاک) ڕWگای)کی بۆ گ)ش)کردنی ی)زدان دWت) دی. 

 بیری م)سیح ل) ئ#م)دا. 

ن)دەدا ش)ک) بوو، بوو ب) ل)ش. ئ)و شت) ڕووی)دا دە]#ت ک) عیسا و١٤؛ ١کت#بی پیرۆز ل) (یۆح)نا 

 ئ)گ)ر ب#تو ب)ردەوام بیری پ= ن)کردبا ل) وش)ی ی)زدان. 

ری بین. وردبوون)وە ل) وش)ی ی)زدان ی)ک#ک) ل) ڕWسا ھ)رە گرنگ)کانی ژیان ک) دەب#ت ف#

ف)رھ)نگی زمان پ#ناس)ی دوو وش)ی یۆنانی دەکات ک) ب)م جۆرە وش)ی "وردبوون)وە و 

ستی فراوانی ن" پ#ناس) دەکات: "گرنگیدان، ئاگال#بوون، ڕاھ#نان، کۆشش، ڕاھ#نان ل) ھ)س)رنجدا

پ#ناس)ک) زیاد  وش)دا، بیرکردن)وە، خ)یا]کردن، پ#شوەخت بیرکردن)وە." ب)}م س)رچاوەی)کی دیک)

 دەکات: "بۆ])بۆڵ کردن یان چپ)چپ کردن."
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ان ناوزەندی بۆ دەربخ)م. ب) ڕWسای ژیب)ھۆی ب)ھ#زی ئ)م ڕWسای)وە ناتوانم گرنگی ت)واویتان 

ی دەک)م چونک) وردبون)وە ل) وش)ی ی)زدان ژیانت ئامادە دەکات و یارم)تی ژیانی ئ)وان)

 دەوروپشتت دەدات. 

)رستنی بت زۆر ل) م)سیحیی)کان ل) وش)ی وردبوون)وە دەترسن ب)ھۆی ڕاھ#نانی م#دیت)یشنی پ

)رگیز انت ددەدەم ک) ل) یادت ب#ت ش)یتان ھپ)رست)کان و ئایین) نادیارەکان. ب)}م من ھ

)الڕWدا دەیبات بۆ بیرۆک)ی)کی ڕاستی نیی). ئ)و شتان)ی ک) ھی پاشای)تی ڕوناکین دەیبات و ب

نای)ک بۆ الی)نی پاشای)تی تاریکی. دەب#ت ئ)وەندە ژیربین ک) بزانین ئ)گ)ر وربون)وە ئ)وھا توا

). ڕWسای ک ب)رھ)م دWن#ت بۆ الی)نی باشش)یتان دروست بکات ئ)وا ب)ھ)مان ش#وە توانای)

بزانین ل)م بارەوە  وردبون)وە ڕاست)وخۆ ل) وش)ی ی)زدان)وە دیت، با س)یرWکی کت#بی پیرۆز بک)ین

 چی دە]#ت. 

و س)ربک)وە س)رنجبدە  

 ، بۆوهرهڕۆژ ل#ی وردبه و و بهشه ]كو به، بهوهب#تهمت جیا نهده له م ف#ركردنهڕتووكی ئهپه"

ڕێ ژیانت ڕاسته و كاته، ئهی ت#یدا نووسراوهو شتانهموو ئهپ#ی ھهی وریابیت بۆ كاركردن بهوهئه

 ) ٨: ١ی)شوح ." (ویتكهردهب#ت و سهده

ل)م ئای)ت)دا ی)زدان ب)ڕوونی پ#مان دە]#ت ک) ئ#م) ھ)رگیز ناتوانین وش) ب) کردار بک)ین، ی)گ)ر 

 اھ#نانی ل)س)ر ن)ک)ی)ن. ی)ک)م جار ل)ڕویی دەروونی)وە ڕ

 و لهزووی ئهئاره: ") باسی ک)س#کی خواناس دەکات و دە]#ت٣ -٢: ١(زەبووری 

م دهله كه ك دارWك وایهوه .وهب#تهی ورد دهكهف#ركردنه و و ڕۆژ لهشه ،زدانهیه ف#ركردنی

موو ھه بن، لهرگیز وشك نهھه}كانی م بدات و گهرھهرزی خۆیدا بهوه له ی ئاو ڕواب#ت وجۆگه

  ".ب#توتوو دهركهكارWك سه

 و شیفا وەرگرە س)رنجبدە
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ناخی  ، لهوهونهكهرچاوت دوورنهبهله .كانم شل بكهبۆ قسه كانم، گوێوشه رنج بده، سه"ڕۆ]ه
" .شیموو لهبۆ ھه رمانه، دهوهیاندۆزWتهی دهسهو كهژیانن بۆ ئه ، چونكهد]ت بیانپارWزه

 )٢٢ -٢٠: ٤(پ)ندەکانی سل#مان 
بیرت ب#ت ی)ک#ک ل) پ#ناس)کانی وش)ی "س)رنجدان" بریتی بوو ل) "گوWگرتن"، س)رنجی ئ)م ئای)ت) 

 دە]#ت وش)ی ی)زدان دەرمان) بۆ ل)ش. بدە ک) 
س)رنجدان و ڕامان ل) وش)ی ی)زدان ل)بیرماندا کاریگ)ی دەب#ت ل)س)ر ل)شی ج)ست)ییمان. 

ڕوخسارم گۆڕاوە ل)ماوەی ئ)و سا}ن)ی ک) ل)گ)ڵ عیسادا ل) پ)یوەندیدا بووم. باشتر دەردەک)وم 
چونک) من خ)مبار و ناڕەح)ت و ب)دب)خت نیم. ب)دب)ختی ل) ڕوخسارماندا دەردەک)وWت ب)ھ)مان 

خۆشحا]یش دەردەک)وWت. چ)ندە د]خۆش بین ئ)وەندە گ)نجتر دەردەک)وین. زۆر ل)گ)ڵ ش#وە 
 ل) ڕوخساری دەرەوەمدا ڕەنگدەدات)وە. ئ)وەی ب)ت)م)نم، ڕۆژ ب) ڕۆژ ل) ناخ)وە نوێ دەبم)وە، ئ)وە 

 
 گوWبگرە و بچ#ن)

 وهپ#ورWتهیپ#ون، بۆتان دهدهی یهو پ#وانهیبیستن. بهی دهوهله وهرموون: (وردببنهھا پ#ی فهروهھه"

 )٢٤: ٤." (م)رقۆس كرWتو بۆشتان زیاد ده

ئ)م) وەکو ڕWسای چاندن و دروWن) وای)، تا زیاتر بچ#نین، زیاتر دەدروین)وە ل) وەرزی دروWن)دا. 

)دا دە]#ت ک) من و تۆ تا زیاتر کات ت)رخان بک)ین ب)بیرکردن)وە ل) ٢٤: ٤م)سیح ل) (م)رقۆس 

 وش)ی ی)زدان و خوWندنی وش)کانی ک) گوWمان ل#دەب#ت، زیاتر و زیاتر ل#ی ت#دەگ)ین. 

Wن)وە و بدورەوەبخو  

 ) ٢٢: ٤" (م)رقۆس .وWتكهرنهده ب#ت و نھ#نی نییهئاشكرا نه نییه شاردراوه چونكه"

ئ)م دوو ئای)تان) پ#ک)وە پ#مان دە]#ن ک) وش)ک) ل)ناو گ)نجین)ی)کی گ)ورە و نھ#نیی)کی ب)ھ#زی 

کراون بۆ ئ)و ک)سان)ی ژیان ب)خشدا شاردراوەت)وە، ی)زدان دەی)وWت بۆمانی ئاشکرا بکات. ئاشکرا 

ک) ورد دەبن)وە و بیردەک)ن)وە، دەخوWنن، بیردەک)ن)وە، ل) دەرون)وە ڕاھ#نان دەک)ن و وش)ی 

 ی)زدان ل)س)ر ل#ویان دە]#ن و دە]#ن)وە. 
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ۆتایی بوونی نیی) من خۆم وەکو مامۆستای)کی ف#رکردنی کت#بی پیرۆز ئ)م ڕWسای) دەزانم. وادیارە ک

یرۆزەوە. ی)کجار توان#ت نیشانم بدات ل)ڕWگ)ی ی)ک ئای)تی کت#بی پل)و شت)ی ک) ی)زدان دە

ن)ت پ#شتر س)رنجم دەیخوWنم و شت#کی ل#وەردەگرم و جارWکی دیک) شت#کی نوێ دەبینم ک) ت)نا

 ن)دابوو. 

ی)زدان ب)ردەوام) ل) ئاشکراکردنی نھ#نی)کانی بۆ ئ)وان)ی ک) خۆیان بۆ وش)ک) ت)رخان کردووە. 

م)ب) ب)و جۆرە ک)س)ی ک) ھ)میش) ل)س)ر ئاشکراکردنی خ)]کی دەژیت، خۆت وش)ک) بخوWن)وە و 

 رWگ) ب) ڕۆحی پیرزۆ بدە ک) ژیانت ب)ڕاستودروستی ب)رەک)تدار بکات. 

ل)س)ر باب)تی وردبون)وە ل) وش)ی ی)زدان. ھ)روەک وتم، ڕامان ل)  دەتوانم ھ)ر ب)ردەوام بم

وش)کانی ی)زدان ی)ک#ک) ل) ھ)رە شت) گرنگ)کان ک) من و تۆ دەبیت ف#ری بین و ئ)نجامی 

بدەین. ب)درWژایی ڕۆژ کات#ک خ)ریکی کاری ڕۆژان)ت دەنیت داوا ل) ڕۆحی پیرۆز بک) بۆئ)وەی 

زت ب)بیر بین#ت)وە ب)م)ب)ستی وردبوون)وە ل#یان. س)رت ھ)ندWک ئای)تی تایب)تی کت#بی پیرۆ

سوڕدەم#ن#ت ک) چ)ندە ب)ھ#ز ل) ژیانتدا ئازاد دەب#ت ب)ھۆی ئ)م ڕاھینان)وە. تا زیاتر ل) وش)ی 

ی)زدان ورد ببیت)وە زیاتر دەتوانیت پشت ب) توانای وش)ک) بب)ستیت ل)کاتی ک#ش) و ت)نگان)دا. 

 )ک) ل) ڕاھ#نانکردنی وردبوون)وە ل) وش)ک) س)رچاوە دەگرWت. بیرت بیت: توانای ئ)نجامدانی وش

 وش)ک) وەربگرن و پ#شوازی ل#ب)ک)ن

 دا چانراوهئ#وه له ی كهیهو وشهنن، ئهدكاری دابكهكردن#كی بهشهموو گ�وی و گهھه واتهكه"

 ) ٢١: ١یاقوب " (.توان#ت گیانتان ڕزگار بكاتی دهوهریبگرن، ئهوه وهرمییهد]نه به

ل)م ئای)ت)وە دەبینین ک) وش)ک) توانای ڕزگارکردنی ئ#م)ی ھ)ی) ل) ژیانی گوناھدا ب)الم ئ)و کات)ی 

ک) وەرمانگرت و پ#شوازیمان ل#کرد و ل) ناخی د]ماندا چاندمان. ئ)م چاندن و ج#گیرکردن) 

ل)ڕWگ)ی گوWگرتن بۆ وش)ی ی)زدان ڕوودەدات، ل)ڕWگ)ی ھ)بوونی ل)بیرماندا ل) ھ)موو شت#ک 

 زیاتر. 
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ئ)گ)ر من و تۆ ھ)میش) ل) ک#ش)کان وردبین)وە ئ)وا زۆر زیاتر ل)ناویاندا ڕۆدەچین. ئ)گ)ر ل)وە 

وردبین)وە ک) ک#ش)م چیی) و خ)]کی دیک) ک#ش)یان چیی)، زۆر قو]تر ب) ک#ش)کان ڕازی دەبین و 

م#رەی ک) ئ)و ئاھ)رگیز چارەس)ر نابینین. ھ)روەک ئ)وەی) زەریای)کی پ= ل) ژیانمان ھ)ب#ت. 

 دەمان)وێ پ#ی ب)رەوپ#ش بچین بریتیی) ل) خوWندنی زۆر و وردبوون)وە ل) وش)کانی ی)زدان. 

ناوی خزم)ت)ک)مان ئ)م)ی) "چ#ژ ل) ژیانی ڕۆژان)ت وەربگرە". ب)پ#ی ئ)و ئ)زموون)ی ک) ھ)م) 

دەتوانم بx#م ک) ئ#م) ب) ت)واوی و ب)ڕاستی چ#ژمان ل) ژیان وەرگرتوە و ل)ڕWگی خۆشویستن و 

 گوW=ای)]ی کردنی وش)ی ی)زدان. 

 ژیان ھ)]بژWرە

 )٦: ٨." (ڕۆما ژیان و ئاشتییه كهخی ڕۆحه}م بایه، بهمردنه ستهخی جهبایه "چونكه

) پ#دەچ#ت ڕیگ)ی)کی باش ب#ت بۆ کۆتایی پ#ھ#نانی ٨: ٤دووبارە س)رنجت ڕادەک#شم بۆ (فیلیپی 

ی وه، ئهو پاكییه رییهروهی دادپهوه، ئهو ڕWزدارییه ی ڕاستییهوههئب)م ب)ش)ی کت#ب)ک): "

، بیری لn ر شایانی ستایشهگهو ئه رزهوشت بهر ڕهگههئ!،و ناوبانگ باشییه ویستییهخۆشه

 ".وهنهبكه

ی م)سیحت ھ)ی)، بارودۆحی م#شکت پ#ویست) ب)و جۆرە ب#ت ک) ل) کت#بی پیرزۆدا ھ)ی). تۆ بیر

یری ل#بک)یت)وە. ی ل#ن)کردوە تۆش پ#ویست ناکات بدەست بک) ب) ب)کارھ#نانی. ئ)گ)ر ئ)و بیر  

رتنی ھ)موو "پاراستنی" بیروھزرەکانت)وەی) ک) دەست دەک)یت ب) ب)دیلگ ب)ھۆی ئ)و ب)ردەوامی

بک)). ٥: ١٠بیروھزرWکی و ملک)چی م)سیحی دەک)یت (س)یری دووەم کورنسۆس   

ی ئ)وکات ب=یار ب) ڕۆحی پیرۆز خ#رای) ل) بیرھ#نان)وەت ئ)گ)ر ب#تو ب) ئاراست)ی)کی ھ)])دا رۆیست

)رچاوە دەگریت یان ل)ناو بیری ڕۆحیدا؟ دەستی تۆی). ل)ناو بیری ج)ست)ییدا س  

ی). ڕWگ)ی)ک ب)رەو م)رگت دەبات و ڕWگ)ی)کیش ب)رەو ژیان. ھ)]بژاردنی ب)دەستی تۆ  
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 ژیان ھ)]بژWرە!

  



!156!

 

 

 

 ەی س#ی)مزنجیر

 چۆ])وانی زەینیی)تی
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 ناساندن

: ١." (دواوتار ڕۆژه شت#كی یازدهگه رن#عهر ڕWگای ك#وی س#عیر بۆ قادWش بهسهله وهحۆرWڤه له"

٢ ( 

خ)]کی ئیسراییل بۆ ماوەی چل ساڵ س)رگ)ردان بوون ل) چۆ])وانیدا ل) کات#کدا دەیانویست گ)شت 

بک)ن ک) ل) ڕاستیدا ت)نیا یازدە ڕۆژی پ#ویست بوو. بۆچی؟ ھ)])ی دوژمن)ک)یان، بارودۆخ)ک)یان، 

ل#گرتن ل) گ)یشتنیان ب) شوWنی ناخۆشی ڕWگ)ک)یان بوو یان شت#کی ت)واو جیاواز ک) ڕWگ)ی 

 م)ب)ست؟

کات#ک بیرم ل)م حا])ت) دەکردەوە ی)زدان بینی#کی ب)ھ#زی پ#دام ک) یارم)تی ش)خسی من و 

ھ)زاران ک)سی تریشی دا. ی)زدان پ#ی وتم: "ن)وەکانی ئیسراییل چل سا]یان ل) چو])وانی 

 چۆ])وانییان ھ)بوو." زەینیی)تیب)س)ربرد بۆ ئ)وەی گ)شت#کی یازدە ڕۆژی بک)ن چونک) 

 ب)پ#ی پ#ویست ل#رە ماویت)وە

 دانیشتوون." م ك#وهله كی زۆرهیه! ماوهسهرمووین: ئیتر بهحۆرWڤ پ#ی فه زدانی خودامان له"یه

 ) ٦: ١(دواوتار 

پ#ویست) ب) س)رسوڕماویی)وە س)یری ئیسراییلی)کان بک)ین چونک) زۆرWک ل) ئ#م)ش ھ)مان شت 

ن کردیان. ب)ردەوام دەسوڕWین ب)دەور ھ)مان ک#ودا ل)ج#گ)ی ئ)وەی ب)رەوپ#ش دەک)ین ک) ئ)وا

بچین. ئ)نجام)ک)ی ئ)وەی) ک) سا]ی پ#ویست) بۆ ئ)وەی ئ)زمونی س)رک)وتن ب)س)ر شت#کدا بک)ین 

 ک) دەکرWت و دەب#ت ب) خ#رایی کاری ل)س)ر بک)یت. 

 ئیسراییلی وت ل)کاتی ئ)واندا. پ#موای) ی)زدان ھ)مان شت ب) من و تۆش دە]#ت ک) ب) ن)وەی 

 !"دانیشتوون م ك#وهله كی زۆرهیهماوه"

 چ)سپاوی بیھ#x)وە بیرت چ)سپاو بک) و ب)
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  )٢: ٣." (کۆلۆسی وینر زهسهی لهوانهك ئهن، نهبده وهرهی سهو شتانهخ به"بایه

یی)کان ھ)یانبوو ک) وایل#کردن ل) چۆل)وانیدا ئیسراییلی)زدان دە زەینیی)تی چۆ])وانی نیشاندام ک) 
 ی ھ)])ی). ڕەفتاربم#نن)وە. زەینیی)تی چۆل)وانی 

ی باش یان خراپمان ھ)ب#ت. باش)کانیان قازانجیان بۆمان دەب#ت، خراپ)کانیش ڕەفتاردەتوانین 
 ) ف#رمان دەکات٢: ٣ئازاریان بۆمان دەب#ت و ڕWگ) ل) ب)رەوپ#ش چوونمان دەگرWت. (کۆلۆسی 

ک) بیرمان چ)سپاو بک)ین و ب) چ)سپاوی بیانھ#xین)وە. دەب#ت بیرمان ل) ئاراست)ی دروستدا ج#گیر 
بک)ین. کردارە ھ)])کان ن)ک ت)نیا کاردەکات) س)ر بارودۆخ)کانمان ب)]کو کاردەکات س)ر ژیانی 

 دەرونیشمان، ھ)ندWک ک)س ش#وازی ژیانی چۆ])وانییان ھ)ی)، چونک) ئ)وان چۆ])وانین. 

تی وا ھ)بوو ک) بارودۆخ)کانم زۆر خراپ ن)بوون ب)}م ن)مدەتوانی چیژ ل) ھیچ شتیکی ئ)م ژیان) کا
وەربگرم چونک) من ل) ناخمدا بیابان#ک بووم. من و دەیڤ خانوWکی جوانمان ھ)بوو، چوار مندا]ی 

و ئیشی باش و پارەی پ#ویست بۆ ژیان#کی ئارام. من ن)مدەتوانی چیژ ل) خۆش)ویست 
)کانمان وەربگرم چونک) زۆرWک ل) زەیبی)تی چۆ])وانیم ھ)بوو. ژیان بۆ من وەکو بیابان#ک ب)رەک)ت

بوو چونک) ھ)موو شت#کم ب)و ش#وەی) دەبینی. چونک) ی)وان ل) ژیانیاندا ئ)زمونی حا])تی ناخۆشیان 
کردووە ناتوانن شت)کان باشتر ببینن. پاشان ھ)ندWک ک)س ھ)ن ک) ھ)موو شت#ک ب) خراپی 

ی دەبینن چونک) ب)ڕاستی ئ)وان ل) ناخیاندا ب)و جۆرەن. ھۆکارەک)ی ھ)ر شت#ک ب#ت، ن)رWن
بۆچوونی ن)رWنی دەب#ت) ھۆی خ)مگینی ک)س)ک). ح)زناکات ھیچ ھ)نگاوWک بن#ت ب)رەو زەوی 
ب)]#ن پ#دراو. ی)زدان بانگی ن)وەکانی ئیسراییلی کرد ل)کات#کدا کۆیل)ی میسریی)کان بوون بۆ 

ئ)و زەویی)ی ک) ی)زدان ب)]#نی پ#داون بیانداتn وەکو میراتی ھ)میش)یی. ئ)وەی ب=ۆن بۆ 
زەویی)ک ک) ھ)نگوین و شیر و ھ)موو ئ)و باشان)ی لn دەڕژWت ک) بیری ل#دەک)ن)وە. زەوی)ک ک) 

ت#یدا ل) ھیچ شت#کدا ک) پ#ویستیان) ک)م ناھ#ن، زەویی)کی ڕەون)ق ل) ھ)موو ل) ھ)موو حا])ت#کی 
 بوونیاندا.

ی ئ)و ن)وەی)ی ک) یزدان بانگی کردن ھ)رگیز ن)چوون) ناو زەوی ب)]#ن پ#دراوەوە و ل) زۆرب)
ب)رانب)ردا ل) چۆل)وانیندا مردن. بۆ من ئ)م) ی)ک#ک) ل) د]ت)نگترین ئ)و شتان)ی ک) دەکرWت ب)س)ر 
n ڕۆ])ی)کی ی)زداندا ب#ت، ئ)و ھ)مووە شت)ت ل)ب)ردەستدا ب#ت و ل)گ)ڵ ئ)وەشدا ن)توانیت چیژی ل

 وەربگرWت. 
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منیش بۆ ماوەی چ)ندین ساڵ ل) ژیانی م)سیحی بوونمدا ی)ک#ک بووم ل)و خ)]کان). من ب)ڕWوە 
بوومن بۆ ب)ھ)شت ب)}م چ#ژم ل)و گ)شت) وەرن)دەگرت. ل) چۆ])وانیدا ناڕەح)ت بووم ب)}م سوپاس 

دەرەوەی ھاتن)  بۆ ب)زەیی)ک)ی ی)زدان ڕووناکی ل) تاریکی)ک)مدا تروستکای)وە و پ#ش=ەوی ھاتن)
 دەرەوەی کردم. 

نوWژدەک)م ئ)م ب)ش)ی کت#ب)ک) بب#ت ب) ڕووناکی بۆت و ئامادەت بکات بۆ ئ)وەی ل) چۆ])وانی)ک)ت 
 ب#ت) دەرەوە و ب=ۆیت) ناو ڕووناکی شکۆداری گ)ورەی پاشای)تی ی)زدان. 
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 ب)شی شانزەی)م

 داھاتووم پ)یوەست) ب) ئ#ستا و ڕابردووم)وە

" .خوازرWتی پn دهو بكات خۆزگهی=هورات پهی تهوه}م ئهبه ب#ت،} دهڕهل بهگه بn سروشبه"
 ) ١٨: ٢٩(پ)ندەکانی سل#مان 

ئیسراییلی)کان ھیچ ڕوانینیکی ئ)رWنیان بۆ ژیانیان ن)بوو، ھیچ خ)ون#کیان بۆ ژیانیان ن)بوو. 
موو شت#ک پشتی دەب)ست ب)و دەیانزانی ل)کوWوە ھاتوون ب)}م ن)یاندەزانی بۆ کوێ دەڕۆن. ھ)

 شت)ی ک) دەیانبینی و دەیانتوانی بینینن، ن)یاندەزانی چۆن "ب) چاوی باوەڕەوە ببینن."

 دەستنیشانکردن بۆ ھ#نانی ڕزگاری

 ژاران، منی ناردووهھه به دانستنیشانی كردووم بۆ موژدهده چونكه ،رمهسهزدان لهڕۆحی یه"
ی بینایی بۆ كوWران، وهڕانهھا گهروهدیلگیراون، ھه ی بهوانهبۆ ئهم كو جاڕی ئازادی بدهتاوه
 ) ١٩ -١٨: ٤" (لۆقا نم.یهزدان ڕابگهندی یهزامهم و سا]ی ڕهمل#كراوان ئازاد بكهكو ستهتاوه

من ل) باکگراوندWکی ئیھان)ئام#زەوە ھاتووم، من ل) خ#زان#کی خراپدا ب)خ#وکراوم. مندا]یم پ=بووە ل) 
ترس و ئازار. شارەزایان دە]#ن ک) ک)سای)تی منداڵ ل) پ#نج سا]ی س)رەتای مندا]یدا دروست 

دەب#ت. ک)سای)تی من خراپ بوو! ل) ڕووک)شدا ژیانم ب)س)ر دەبرد ل)پشت ئ)و دیواران) ب)رگریان)وە 
 ژیانم ب)س)ر دەبرد ک) دروستم کردبوون بۆ ئ)وەی خ)]کی ن)توانن ئازارم بدەن. درگام ل)س)ر

خ)]کی دادەخست و ل)ڕووی دەرەوەشدا ل)خۆم دادەخست. من دەست ب)س)رداگیراوWک بووم، 
ئ)وەندە ب) ترس پ=ببووم تاک) ڕWگ)ی)ک ک) ڕوب)ڕوی ژیان دەبووم)وە ئ)وە بوو ک) دەبوا ھ)ست 

 بک)م ک) ھ)موو شت#کم ل) کۆنترۆ]دای)، ھ)ربۆی) ک)س ناتوان#ت ئازارم بدات. 

ھ)و]م دەدا بۆ م)سیح بژیم و شوWن ش#وازی ژیانی م)سیحی بک)وم،  وەکو گ)نج#کی پ#گ)یشتوو
ھ)میش) وامدەزانی ک) داھاتووم ب)ھۆی ڕابردووم)وە زیانی ب)}م ن)مدەزانی بۆ کوێ دەڕۆم. 

پ#دەگات. بیرم دەکردەوە: "چۆن دەکرWت ک)س#ک ک) ئ)و جۆرە رابردووەی ھ)ی) ک) من ھ)مبووە 
)ندە عیسا دە]#ت ک) ھاتووە بۆ ئ)وەی ئ)و ک)سان) چاک بکات)وە ئ)وجا باشیش ب#ت؟" م)حا])! ھ)رچ

 ک) ن)خۆش و د]شکاو و بریندار و ڕووخاون. 
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عیسا ھات بۆ ئ)وەی دەرگای زیندان)کان بکات)وە و زیندانیی)کان ئازاد بکات. من ھیچ 
. دەبوا پ#شک)وتن#کم ل)خۆدا ب)دی ن)کرد تا ئ)و کات)ی ک) باوەڕم کرد منیش دەتوانم ڕزگارم ب#ت

بینین#کی ئ)رWنیم بۆ ژیان ھ)بوای). دەبوا ب=وام کردبا ک) داھاتووم پ)یوەست نیی) ب) ڕابردوو و 
ئ#ستام)وە. دەکرWت ڕابردووWکی ناخۆشت ھ)بووب#ت، ت)نان)ت ل)وان)ی) ئ#ستا ل) بارودۆخ#کی ن)رWنی 

یت ک)وا ھیچ جۆرە و د]ت)نگدا بیت. ل)وان)ی) ڕوب)ڕوی حا])تی وا ببیت)وە ک) ئ)وەندە خراپ ب
ھۆکارWک بۆ ھیوا خواستن بوونی ن)ب#ت. ب)}م من ب)وپ)ڕی دل#ریی)وە پ#ت دە]#م ک) داھاتووت 

 پ)یوەست نیی) ب) رابردوو و ئ#ستات)وە. 

ھ)]سوک)وتی نوێ نیشان بدە. باوەڕت ب)وە ھ)ب#ت ک) ھیچ شت#ک بۆ ی)زدان م)حاڵ نیی) (لۆقا 
ت م)حاڵ ب#ت ب)}م ئ#م) خزم)تی ی)زدان#ک دەک)ین ک) ). بۆ مرۆڤ ل)وان)ی) ھ)ندێ ش٢٧: ١٨

). ھیچی خۆتی پیبب)خش) و س)یرک) ٣: ١١ھ)موو شت#کی ل) ن)بوون)وە ب)دیھ#نا (عیبرانیی)کان 
دەستب)کار دەب#ت. ت)نیا شت#ک ک) پ#ویستی پ#ی)تی باوەڕی تۆی)، پ#ویستی ب)وەی) ک) تۆ باوەڕ 

 دەدات.   بک)یت، ئیتر ی)زدان خۆی ئ)وەالی ئ)نجام

 چاوەکان بۆ بینین، گوWی)کان بۆ گوWگرتن

زدان حی یهڕۆ .ڕوWتده وهیهكهگهڕه له لق#كی نوێ چ#ت،ردهسا دهداری یهبنه چx#ك له"
ڕۆحی زانین و  تی،ڕۆحی ڕاوWژ و ئازایه یشتن،ڕۆحی دانایی و ت#گه ،وهنیش#تهری دهسهله
 ری ناكات،ی بینینی چاوی خۆی دادوهگوWرهبه .ب#تشادمان دهخواترسی له هب خواترسی،له
 )٣ -١: ١١(ئیشایا  ی بیستنی گوWی خۆی ب=یار نادات."هگوWربه

ناتوانین ب) بینینی چاوی سروشتیمان خ)]کی تاوانبار بک)ین و حوکم ب)س)ر خ)]کیدا بدەین. 
#ت. پ#ویست) ئ)و شت)مان گوێ دەب#ت "چاوی ڕۆحی بۆ بینین و گوWی ڕۆحی بۆ گوWگرتن"مان ھ)ب

ل#ب#ت ک) ڕۆح دەیx#ت، ن)وەک ئ)وەی ک) جیھان دەیx#ت. با ی)زدان ل)بارەی داھاتووت قس) 
بکات ن)وەک خ)]کی دیک). گ)لی ئیسراییل ب)ردەوام س)یری ش#وازی شت)کانیان دەکرد و باسی 

رد، ل)ڕWگ)ی ئ)وەوە حا])تی شت)کانیان دەکرد. ی)زدان ب)دەستی موسا ئ)وانی ل) میسر ڕزگار ک
باسی زەوی ب)]#ن پ#دراوی بۆ کردن. ی)زدان دەیویست ئ)وان چاویان ل)س)ر ئ)و شوWن) ب#ت ک) 
بۆی دەچن و چاویان ل)س)ر ئ)و شت) ن)ب#ت ک) ت#یدا بوون. با س)یری ھ)ندێ ئات)ت بک)ین ک) 

 ی ھ)])یان دەردەخات. ڕەفتارب)ڕوونی 
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 ک#ش)ک) چیی)؟

ڵ، پ#یان موو كۆمهر موسا و ھارون و ھهسهبۆڵ كرد بهبۆ]ه ستیان بهئیسرائیل دهی وهموو نهھه"
 ھ#ن#تهده زدان ئ#مهبۆچی یه! مردینوانیدا دهچۆ]ه له مردین! خۆزگهمیسر ده له گوتن: خۆزگه

 اشتر نییهتا}ن ببردرWن؟ ئایا ب شمش#ر بكوژرWین و ژن و مندا]مان به ی بهوهبۆ ئه م خاكهئه
 )٣ -٢: ١٤" (س)رژم#ری میسر؟ وهڕWینهبگه

ھانت دەدەم ک) ب) وریایی)وە س)رنجی ئ)م دەق) بدەیت. س)رنج بدە ک) ئ)و خ)]ک) چ)ندە ن)رWنی 
بوون. گل)ییان دەکرد، ئامادەن ب)ئاسانی وازبھ#نن. گ)ڕان)وە بۆ کۆیالی)تی پ)س)ند دەک)ن 

او چۆ])وانیدا بۆ گ)یشتن ب) زەوی ب)]#ن پ#دراو. ل)ڕاستیدا ل)ج#گ)ی ب)ردەوام بوون ل) ڕۆیستن ب)ن
 ئ)وان ھیچ ک#ش)ی)کیان ن)بوو، خودی خۆیان ک#ش)ک) بوون!

 بیروھزری خراپ کرداری خراپ ب)رھ)م دWن#ت

ڵ گهقا]n لهمهده ل كردیان بهگه و  وهدژی موسا و ھارون كۆبوونه ڵ، جا لهبوو بۆ كۆمهئاو نه"
]ی بۆچی كۆمه !ناوبچووینایهزدان لهم یهردهبهك براكانمان لهوه گوتیان: (خۆزگهموسا و 

 -٢: ٢٠" (س)رژم#ری ڕوما}تمان بمرین؟تا ت#یدا خۆمان و مهھه وانییهم چۆ]هئه زدانتان ھ#نایهیه
٤ ( 

ن)بووە. ئ)وان کاری ئاسان) ک) ل) وش)کانیان)وە ئ)وە ببینیت ک) ئیسراییلی)کان باوەڕیان ب) ی)زدان 
دۆڕاو و ن)رWنیان ھ)ی). ئ)وان ب=یاریان داوە ک) بدۆڕWن ت)نان)ت ئ)گ)ر پ#ش ئ)وەی دەست 

Wکیان نیشاندا ک) ڕەفتارپ#بک)ن. ل)ڕاستیدا ل)ب)رئ)وەی ھ)موو بارودۆخ)کانی ب#خ)وش ن)بوون. ئ)وا 
 ری خراپ). ی خراپ ب)رھ)می بیروھزڕەفتارل) م)ب)ست#کی ھ)])وە س)رچاوەی گرتبوو. 

 ن)بوونی ھ)]سوک)وتی سوپاسگوزاری

، وهدۆمدا بسوڕWنهخاكی ئه تا بهریای سوور كۆچیان كرد ھهڕWگای ده به وهك#وی ھۆره ئینجا له"

 یان كرد و گوتیان: بۆچی لهدژی خودا و موسا قسه ل لهگها. ڕWگادا ئارامییان لn ب= ل لهگهجا 

بn  م خواردنهئاو! ئه و نه یهنان ھه نه وانی بمرین؟ چونكهچۆ]ه لهتا رتانھ#ناین ھهمیسر ده

 ."وتووهرچاو كهبهمان لهتامه
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ە خراپان)ی دیک) ک) ل) ئای)ت)کانی پ#شتردا بینیمان. ل)م دەق)دا ڕەفتاروە ل)گ)ڵ ھ)بوونی ئ)و ھ)مو

 ان. ب)]گ)مان ب)رچاو دەک)وWت ل)س)ر سوپاسگوزار ن)بوونی ئیسراییل)ی)ک

ئیسراییلی)کان ن)یاندەتوانی واز ل)و بیرکردن)وەی) بھ#نن ک) ل) کوWوە ھاتبوون و زۆر دەخای)ن#ت تا 

 دەگ)ن) ئ)و شوWن)ی ک) بۆی دەڕۆن. 

ئ)گ)ر س)رنجی ئیبراھیمی باوەگ)ورەیان بدابا ئ)وا یارم)تیان دەدا. ئ)وا ڕوب)ڕوی چ)ندین حا])تی 

ب#ھیوابوون بوەوە ل) ژیانیدا. ب)}م ڕWگ)ی پ#ن)دان ک) ب) ش#وەی)کی ن)رWنی کاریگ)ری ل)س)ر 

 داھاتووی ھ)ب#ت. 

 ژیان ب)بn ناکۆکی ناب#ت

ش و كاتهڕوما}تی ]وت ڕوویدا. لهكانی مهبرام و شوانهئهڕوما}تی كانی مهن#وان شوانهناكۆكی له"
]وتی گوت: با ھیچ  برام بهئینجا ئه .بوون كهج#ی خاكهكان نیشتهكان و پریزییهنعانییهكه

مام و  ئ#مه ب#ت، چونكهكانی تۆ نهكانم و شوانهن#وان شوانهن#وان من و تۆ و لهك لهناكۆكییه
پدا الی چهر بهگه. ئهوهمن جیا ببه له واته؟ كهمتهردهبهله كهموو خاكهھه ییهن وهئه ن.برازای

]وت  ڕۆم.پدا دهالی چهالی ڕاستدا ب=ۆیت، من بهر بهگهڕۆم و ئهالی ڕاستدا دهب=ۆیت، من به
، زدانهی یهشتھهك به. وهری ڕووباری ئوردون ئاودارهوروبهموو ده]ب=ی و بینی ھهچاوی ھه

مۆرا وWران دۆم و عهزدان سهی یهوهپ#ش ئه مهڕۆیت. ئهر دهو زۆعهرهبه ك خاكی میسر كهوه
}ت كۆچی و ڕۆژھهره]بژارد و بهری ڕووباری ئوردونی بۆ خۆی ھهوروبهموو ده]وت ھه .بكات

 )١١ -٧: ١٣." (پ)یدابوون وهكتری جیا بوونهیه ردووكیان لهكرد. ئیتر ھه
ئیبراھیم م)ترسیی ژیانی ل) ناکۆکیدا دەزانی، ئ)و ب) ]وتی وت ک) پ#ویست) ل) ی)کدی جودا ببن)وە 

تاکو ل) خۆش)ویستیدا ھ)]سوک)وت بک)ن و د]نیابن ل)وەی ک) ھیچ ناکۆکی)ک ل) داھاتوودا 

Wت ھ)لیبژWرWت. ڕوب)ڕویان ناب#ت)وە. ئیبراھیم ڕWگ)ی ب) برازاک)ی دا ک) ی)ک)م جار چ دۆ]#کی دەو

 ]وت باشترینی ھ)]بژارد (دۆ]ی ئوردون) و ل)وWدا جودا بوون)وە. 
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دەب#ت ل) یادمان ب#ت ک) ]وت ھیچ ن)بوو تا ئ)و کات)ی ک) ئیبراھیم ب)رەک)تداری کرد. بیر ل)و 

ھ)]سوک)وت) بک)وە ک) ئیبراھیم دەیتوانین ھ)یب#ت، ب)}م ن)یکرد. ئیبراھیم دەیزانی ک) ئ)گ)ر ب) 

 تی ھ)]سوک)وت بکات ئ)وا ی)زدان دەیپارWزWت.دروس

 چاو ھ)]ب=ە و ب=وان)

 ی كهو شوWنهو له ]ب=هرموو: چاوت ھهبرامی فهئه زدان بهبرام، یهئه ی ]وت لهوهدوای جیابوونه"

یبینیت ی دهو خاكهموو ئهھه چونكه. }ت و ڕۆژئاوا بكهیری باكوور و باشوور و ڕۆژھهل#یت، سه

 ) ١٥ -١٤: ١٣." (پ)یدابوون ی تۆوهتۆ و نه مهیدهده تایهتاھهۆ ھهب

ئ)م دەق) ب) ئاشکرا ئ)وە دەردەخات ک) ل)گ)ڵ ئ)وەی ئیبراھیم دوای جیابوون)وەی ل) برازاک)ی ل) 

چاو ھ)]ب=Wت" بۆ ئ)و بارودۆخ#کی ناخۆشدا خۆی بینیی)وە ب)}م ی)زدان داوای ل) ئیبراھیم کرد ک) "

 ک) دەی)وWت بیبات. شوWن)ی 

Wکی باشی ھ)بوو ل)بارەی حا])ت)ک)ی)وە، ل)ئ)نجامدا ش)یتان ن)یتوانی پ#شگیری ل) ڕەفتارئیبراھیم 

ب)رەک)تی ی)زدان ل)س)ری بکات. ت)نان)ت ی)زدان مو]کی زیاتری ل) پ#شتر پ#ب)خشی ک) پ#ش 

 جیابوون)وەک) چ#ژی ل#وەردەگرت، ھ)روەھا ب)ھ)موو ش#وەی)ک پیرۆز و ب)رەک)تداری کرد. 

ی)کی ئ)رWنی ل) ئ)گ)رەکانی داھاتووت ب=وانیت و دەست بک) ب) ھانت دەدەم ک) ب)ش#وە

). ١٧: ٤"بانگکردنی ئ)و شتان)ی ک) بوونیان نیی) وەکو ئ)وەی ک) بوونیان ھ)ب#ت" (ڕۆما 

ب)ش#وەی)کی ئ)رWنی باس یان بیر ل) داھاتووت بک)وە، ب)پ#ی ئ)و شت)ی ک) ی)زدان ل)ناختدا دایناوە 

 ڕابردووتدا بینیوت) یان ت)نان)ت ئ)وەی ل) کاتی ئ#ستا دەیبینیت.ن)وەک ب)پ#ی ئ)و شت)ی ک) ل) 
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 ب)شی ح)ڤدەی)م

 نام)وWت ب)رپرسیاری)تی ل) ئ)ستۆ بگرم، با ک)س#کی دیک) ئ)نجامی بدات

ژنی  ڵ سارای بووكی، كهگهكوڕی ھاران بوو، له زای، كهبرامی كوڕی و ]وتی كوڕهح ئهتاره"

 وتن تاكو بچنهڕWكهبه وهكانهئووری كلدانییه له وهموویانی برد. پ#كهھهبرامی كوڕی بوو، ئه

 )٣١: ١١" (پ)یدابوون .جn بوونوێ نیشتهڕان و لهحه }م كات#ك ھاتنهنعان. بهخاكی كه

وانای ی)زدان، ب)رپرسیاربوون بریتیی) س) دەکرWت وەکو وە}می ئ#م) بۆ تھ)میش) ب)رپرسیاری)تی پ#نا

 ل) کاردان)وەمان بۆ ئ)و دەرف)تان)ی ک) ی)زدان ل)ب)ردەم ئ#م)دا دایناون.  

ی)زدان ب)رپرسیاری)تی ب) باوکی ئیبراھیم ب)خشی بۆ وە}مدان)وەی توان)ک)ی. دەرف)تی چوون بۆ 

ڵ ی)زدان، وەستا و ل) ک)نعانی خست) ب)ردەستی. ب)}م ل)ج#گ)ی ڕۆیشتنی ھ)موو ڕWگاک) ل)گ)

 ھاران نیشت)جn بوو. 

زۆر ئاسان) ک) د]خۆش بیت کات#ک ی)زدان قس)مان ل)گ)ڵ دەکات و دەرف)تی ئ)نجامدانی 

شت#کمان دەداتn، ب)}م وەکو تارەح زۆرب)ی جار ئ)و شت) ب)کۆتا نای)نین ک) دەستمان پ#کردووە 

اتر ل) تاسان و د]خۆشی ل) چونک) کات#ک دەچین) ناوی بۆمان دەردەک)وWت ک) ئ)م) زی

 خۆدەگرWت. 

زۆرب)ی س)رک#شیی) نوWی)کان خۆشن چونک) نوWن. خۆشی بۆ ماوەی)ک ل)گ)ڵ ک)سیکدا دەم#ن#ت)وە 

 ب)}م ھ)رھیز ناتگ)ی)ن#ت) ھ#xی کۆتایی. 

زۆر ل) باوەڕدارەکان ئ)و شت) ئ)نجام دەدەن ک) کت#بی پیرۆز دە]#ت تارەح کردوی)تی. ب) م)ب)ستی 

نیوەی ڕWگ)دا دەڕۆن ل) شوWن#کی دیک)دا نیشت)جn  ۆ شوWن#ک دەست پ#دەک)ن و ل)رۆیشتن ب

ار یان ماندوو دەبن. ح)زدەک)ن دەورەک)یان ت)واو بک)ن، ل)ڕاستیدا نایان)وWت ھ)موو ئ)و زدەبن. ب#

کی دیک) بۆیان ئ)نجام بدات یی دWت. ئ)گ)ر ک)س]ب)رپرسیاری)تیان) ب)ئ)ستۆ بگرن ک) ل)گ)

 انج)ک)یان بدرون)وە، ب)}م ب)و ش#وەی) ناگونج#ت و ناب#ت. ح)زدەک)ن قاز
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 ب)رپرسیاری)تی تاک)ک)سی ناکرWت بدرWت) ک)س#کی دیک)

}م ئ#ستا ، بهتان كردووهورهگوناھ#كی گه لی گوت: ئ#وهگه یانی موسا بهبوو بۆ به وه"ئه
الی  وهڕایه. ئیتر موسا گهمبك) تانكهتی گوناھهفاره]كو كهزدان، بهوم بۆ الی یهكهردهسه
ندی زW=یان بۆ خۆیان ی كرد و خوداوهورهگوناھ#كی گه لهم گهئه زدان و گوتی: ئای كهیه

 كه وهی خۆت بمس=هكهڕتووكهپه ر نا، لهگه، ئهگوناھیان خۆش به }م ئ#ستا لهبه دروستكرد، 
 ) ٣٢ -٣٠: ٣٢(دەرچوون  ."نووسیوته
دن و خوWندن)وەمدا س)رنجی ئ)وەم دا ک) ئیسراییلی)کان ن)یان)ویست ب)رپرسیاری)تی ھیچ ل) خوWن

شت#ک ل)ئ)ستۆ بگرن. موسا ل)ج#گ)ی ئ)وان نوWژی کرد، ل) ی)زدان پاڕای)وە ت)نان)ت کات#ک 

 )١٤ -١: ٣٢تووشی ک#ش) بوون ل)ج#گ)ی ئ)وان تۆب)ی کرد. (دەرچوون 

)س)ر نیی)، ب)}م ک) گ)ورە بوو جاوەڕوانی ب)ئ)ستۆگرتنی منداڵ ب)ھیچ جۆرWک ب)رپرسیاری)تی ل

ب)رپرسیاری)تی زیاتر و زیاتری ل#دەکرWت. ی)ك#ک ل) ئ)رک) س)رەکی)کانی دایک و باوک ئ)وەی) ک) 

مندا])کانیان ف#ری ب)ئ)ستۆگرتنی ب)رپرسیاریتی بک). ی)زدانیش ح)زدەکات ھ)مان شت ف#ری 

 ڕۆ])کانی بکات. 

ئ)وەی  ل)ڕWگ)یئیش بک)م،  پ#دام ک) ت)واوی کات ل) ڕWکخراوی م)سیحیدا وەیخودا دەرف)تی ئ)

ل) ڕادیۆ و ت)ل)فزیۆن) جیھانیی)کاندا وش)کانی بx#م)وە، تاکو ل) س)رتاس)ری ئ)مریکا و و}تانی تریشدا 

باسی کت#بی پیرۆز بۆ خ)]کی بک)م. ب)}م د]نیات دەک)م)وە ل)گ)ڵ ئ)و بانگکردن)دا ب)رپرسیاری)تی 

ک) زۆر ک)س ل#ی ب#ئاگان. زۆر ک)س دە]#ن دەیان)وWت ل) ڕWکخراوWکی م)سیحی خزم)ت  ھ)ی)

 بک)ن چونک) پ#یان وای) ڕوداوWکی ب)ردەوامی ڕۆحیی).  

زۆر جار ئ)و ک)سان)ی ک) ل) ڕWکخراوەک)ماندا داوای ئیش دەک)ن پ#یان وای) ک) باشترین شت ک) 

) ببن ب) ب)ش#ک ل) خزم)تی م)سیحی)ت. پاشان دەکرWت ل) ژیانیاندا بۆیان ڕWبک)وWت ئ)وەی) ک

بۆیان دەردەک)وWت ک) ل)وێ دەب#ت وەکو ھ)موو شوWن#کی دیک) ئیش بک)ن، دەب#ت ل)خ)و 

ھ)ستن و ل)کاتی خۆیدا بگ)ن) ئ)وێ، ل#پرسراویان دەب#ت، دەب#ت شوWن خشت)ی)کی ج#گیری 

ڵ ئ#م) ئیش بک)ن، ئ#م) پ#یان رۆژان) بک)ون، ھتد. کات#ک ک) خ)]ک دە]#ن دەیان)وWت ب#ن و ل)گ)



!167!

"ھ)ل#لویا" بx#ن)وە، ئیش دەک)ین، دە]#ین ک) ب)درWژایی ڕۆژ ل)س)ر ھ)ورWک ڕاناکش#ن و گۆرانی 

ئیشی س)خت. ئ#م) ب)ڕاستودروستی ھ)]سوک)وت دەک)ین و ئ)وەی دەیک)ین زۆر ب) باشی 

 دەیک)ین. 

ب)د]نیایی)وە مافی تایب)تی خۆت) ل) ڕWکخراوی م)سیحیدا ئیش بک)یت ب)}م ھ)وڵ دەدەین ک) بۆ 

ئ)و ک)س) نوWیان)ی ک) داواکاری ئیشیان پ#شک)ش کردووە ڕوون بک)ین)وە ک) ئ)گ)ر تاسان و 

 خۆشی ب)رەو ن)مان ڕۆیشت دەب#ت بزانن ئ#م) چاوەڕWی ب)رپرسیاری)تی گ)ورەیان ل#دەک)ین. 

 م#روول) بک) ریس)یتۆ 

وا و كوWخا و ی پ#شهوهبn ئه .دانا به ڕWگاكانی و ببه ب=وانه ،ڵ، ب=ۆ الی م#روولهمبهی ته"ئه
دا خۆراكی كاتی دروWنه كات و لهمبار دهھاویندا نانی خۆی ئه }م لهب#ت، بهوای ھهرمان=هفه

ستی؟ ]دهت ھهكهوهخه ی له؟ كهوهیتهدهی پا]دهتا كهڵ، ھهمبهی تهئه .وهكاتهخۆی كۆده
ژاریت ست ت#كنان بۆ ڕاكشان، ئینجا ھهم#كیش دهوا]وو بوون، كهم#ك خهوتن، كهم#ك خهكه
 ) ١١ -٦: ٦(پ)ندەکانی سل#مان  ".كدارك چهبوونیشت وهدWت، نه تهك چهوه

ئ)م کردارە ت)مب)])ی ک) ئیسراییلی)کان ھ)یانبوو ی)ک#ک بوو ل)و شتان)ی ک) ل) چۆ])وانیدا بۆ 
 ماوەی چل ساڵ ھ#شتنی)وە ل)کات#کدا ئ)و گ)شت) ت)نیا یازدە ڕۆژی دەخایاند. 

 nنم)وە ک) س)رنجمان ب)الی م#رول)دا ڕادەک#ش#ت، ک) ب)بWح)زدەک)م ئ)م دەق) ل) پ)ندەکان بخو
شت بۆ خۆی و خ#زان)کی دابین دەکات. ئ)و ک)سان)ی ک)  یان س)رکارWک ھیچ چاودWرWک

ھ)میش) دەب#ت ی)کیکی دیک) پشتیان بگرWت ھیچ شت#کی باش ناک)ن و ئ)وان)ی ک) ت)نیا ئ)وە 
دەک)ن ک) دروست) ل)کات#کدا ک) ک)س#ک س)یریان دەکات ئ)وا ھ)رگیز ل)شوWنی خۆی زیاتر 

Wین ن)وەک ل) دەرەوە. دەب#ت ل)ب)ردم ی)زدان بژین، ئ)وە بزان) ناڕوات. دەب#ت ل) ناخ)وە ھان بدر
ئ)گ)ر ب#تو ئ#م) ئ)و شت) ک) ی)زدان ھ)موو شت#ک دەبین#ت و دیاریی)کان ل)الی)ن ئ)وەوە دWت 

 ئ)نجام بدەین ک) ئ)و داوامان ل#دەکات.

 زۆر بانگ دەکرWن، ک)م ھ)]دەبژWردرWن
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 ) ١٦: ٢٠." (م)تا بژWرWن]دهی ھهوانهمن ئهكهو كرWنی بانگ دهوانهزۆرن ئه چونكه"

جارWکیان ل) مامۆستای)کی کت#بی پیرۆزم بیست ک) ئ)م ئای)ت) وات) زۆرWک بانگ دەکرWن یان 

زۆرWک دەرف)تیان پ#دەدرWت بۆ ئ)نجامدانی شت#ک بۆ ی)زدان ب)}م ژمارەی)کی ک)میان ئارەزووی 

 )ئ)ستۆبگرن. ئ)وە دەک)ن ب)رپرسیاری)تی ئ)و داواکردن) ب

ھ)روەکو چۆن ل) زنجیرەی پ#شتردا ئاماژەم پ#دا زۆرWک ل) خ)]کی ئ#سکی ئارەزوویان ھ)ی) 

ن)وەک ئ#سکی پشت. ئ)و خ)]ک)ی ک) "زەینیی)تی چۆ])وانییان" ھ)ی) دەیان)وWت ھ)موو شت#کیان 

 ھ)ب#ت بn ئ)وەی ھیچ شت#ک ئ)نجام بدەن. 

 ھ)ست) و ب=ۆ

تكاری شوعی كوڕی نونی خزمهیه زدان بهزدان، یهی یهندهبهبوو پاش مردنی موسای  وهئه"

ڕووباری  له لهم گهموو ئه، خۆت و ھهستهم مرد، ئ#ستا ھهندهموسای به: رمووموسای فه

ر شوWن#ك پ#ی لn ھه. ی ئیسرائیلوهنه به م، واتهدهی پ#یان دهو خاكهبۆ ئه وهڕنهبپه وهئوردونه

 ) ٣ -١: ١رموو." (ی)شوع موسام فه ك بهروهم، ھهدهی دهئ#وه بن#ن، به

کاتیک ی)زدان ب) ی)شوعی وت ک) موسا مردووە، دەب#ت ج#گ)ی بگرWت)وە، پ#ش=ەوی خ)]ک)ک)ی 

بکات بۆ ئ)وەی ل) ئوردون)وە ب=ۆن بۆ زەوی ب)]#ن پ#دراو؛ ئ)وە بۆ ی)شوع ب) مانای ب)رپرسیاری)تی 

 نوێ دەھات. 

ھ)مان شت بۆ ئ#م)ش ڕاست) ک) ب)رەوپ#ش دەچین و داوای میراتی ڕۆحیمان دەک)ین. ئ)گ)ر ب#تو 

من و تۆ ئامادەیی ئ)وەمان ت#دا ن)ب#ت ب)رپرسیاری)تی خۆمان ب) جدی ل) ئ)ستۆ ن)گرین ئ)وا 

 ھ)رگیز ئ)و ماف)مان ناب#ت ک) ل) الی)ن ی)زدان)وە ب)کاربھ#نرWین. 

 س)یرک)، ئ#ستا کاتی)تی!

: ١١(ژیرم)ندی  ناكات." ور بكات دروWنهیری ھهی سهوهئه با ب#ت ناچ#ن#ت، ی چاوی لهوهه"ئ
٤( 
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دا کات#ک ی)زدان ب) من و دەیڤی وت ک) دەی)وWت ئ#م) ب=ۆین) ب)شی ت)ل)فزیۆن. ١٩٩٣ل)سا]ی 
گ)ر ی)زدان پ#ی وتین: "دەرف)ت#کتان دەدەمn بۆ ئ)وەی ب=ۆن ل) ت)ل)فزیۆن ئیش بک)ن، ب)}م ئ)

وبارە نای)ت)وە." پ#دەچوو ئ)گ)ر ی)زدان ڕWگ)ی پ#ن)داباین وئ#ستا دەرف)ت)ک) ن)قۆزن)وە ئ)وا ھ)رگیز د
ک) دەستب)جn پ#ویست) وە}می بدەین)وە ل)وان)بوو دوایبخ)ین. س)رەڕای ھ)موو ئ)وان) ل) شوWن#کدا 

اخستبا ئ)وا ی)زدان دەبوا بووین ک) دەمانتوانی ئارام بین. ئ)گ)ر داواکاریی)ک)ی ی)زدانمان زۆر دو
 ک)سیکی دیک) بدۆزWت)وە ک) دەستب)جn وە}می داواکاریی)ک)ی بدات)وە. 

نۆ ساڵ بوو س)رقا]ی ڕاوەستانی ڕWکخراوەک)مان و خزم)ت)ک)ماندا بووین، ئ#ستا ی)زدان دەرف)ت#کی 
پ#داوین ک) ک) خ)]ک#کی زیاتر بناسین، ک) دەمانویست ب) ھ)موو دڵ و گیانمان)وە ئ)نجامی 
ی نوێ بدەین. ھ)رچ)ندە بۆ ئ)نجامدانی ئ)م) دەبوا ئاسوودەیی خۆمانمان وەال بنابا و ب)رپرسیاری)ت

 ب)ئ)ستۆ بگرین. 

کات#ک ی)زدان داوا ل) گ)ل)ک)ی دەکات بۆ ئ)نجامدانی شت#ک ئ)وا وەسوەس) چاوەڕWی "دەرف)تی 
). ھ)میش) م)یلی پاش)کشn ھ)ی) بۆ ئ)وەی تووشی ٢٥: ٢٤گونجاو" دەکات (کرداری ن#ردراوان 

 ک#ش) و ناڕەح)تی ن)ب#ت. 
ھانت دەدەم بۆ ئ)وەی ببیت ب) ک)س#ک ک) ل) ب)رپرسیاری)تی ن)ترس#ت. ل) ڕوب)ڕوبون)وەی کات) 

ناخۆش)کانتدا توانات بنیات بن#یت. ئ)گ)ر تۆ ت)نیا ئ)و شت) ئ)نجام بدەیت ک) ئاسان) ئ)وا ب) الوازی 
 دەم#نیت)وە.  

 نەکات ک) ئ)و شتان) بپارWزیان ل#دی)زدان چاوەڕWی ب)رپرسیاری)تی ل) ئ#م) دەکات، چاوەڕWی ئ)وەم
ک) پ#یداوین، شت#کیان ل#بک)ین ک) ب)رھ)می باش بدەن. ئ)گ)ر ئ#م) ئ)و دیاری و ب)ھران) 

ب)کارن)ھ#نین ک) ی)زدان پ#ی ب)خشیوین ئ)و ئ)وکات) ئ#م) ب)رپرسیار نابین ل)س)ر ئ)و شتان)ی ل) 
 ئ)ستۆی ئ#م)ی داناوە.  

 ئامادە ب)
 )١٣: ٢٥" (م)تا .نازانن كهڕۆژ و كاته ئ#شك بگرن، چونكه واتهكه"

ئ)و ب)ش)ی کت#بی پیرۆزە ک) ف#رمان دەکات دەب#ت چی بک)ین ل)کات#کدا چاوەڕWی  ٢٥م)تا 

 گ)ڕان)وەی گ)ورەک)مانین. 
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دوازدە ئای)تی س)رەتا باسی دە کچمان بۆ دەکات ک) پینجیان گ#لن و پ#نجیان ژیرن. پ#نج 

گ#ل)ک) ن)یاندەویست ھیچ شت#کی زیاتر ئ)نجام بدەن بۆ ئ)وەی د]نیا بن ل)وەی ک) ئامادەن بۆ 

 بینینی زاوا ل)کاتی گ)ڕان)وەیدا. گ#ل)کان ک)متر ل) ب)شی خۆیان ن)وتیان پ#بوو، ن)یاندەویست ی)ک

کیلۆم)تری دیک) ب=ۆن، بۆی) ت)نیا ئ)وەندە ن)وتیان ھ#نا ک) بۆ چراکانیان پ#ویست بوو. ب)}م کچ) 

ژیرەکان زۆر ل)وە زیاتریان ئ)نجامدا ک) دەبوا بیانکردبا. ن)وتی زیادەیان ل)گ)ڵ خۆیان ھ#نا بۆ 

 ئ)وەی د]نیا بن ل)وەی ک) دەتوانن بۆ ماوەی)کی زۆر چاوەڕێ بک)ن. 

کرد چراکانیان ن)وتیان ت#دا ن)ماوە، ب#گومان داوا ل) کچ)  ھات، گ#ل)کان س)یریان کات#ک زاواک)

ژیرەکان دەک)ن بۆ ئ)وەی ھ)ندWک ن)وتیان بدەنn. زۆرب)ی جار ئ)م) ک#ش)ک)ی). ئ)و خ)]ک)ی ک) 

ت)مب)]ن و کارەکانیان دوادەخ)ن و داوا ل)و ک)سان) دەک)ن ک) ب) باشی کاردەک)ن بۆ ئ)وەی 

 تی ئ)وانیش ھ)]بگرین ک) ل) ڕاستیدا دەبوا خۆیان ل) ئ)ستۆیان گرتبا. ب)رپرسیاری)

 ئ)وەی ک) پ#ت دراوە ب)کاریبھ#ن)

 ) ٢٦: ٢٥" (م)تا ل!زهوهی خراپ و تهی كۆیلهئه"

 پ#درابوو ک) ھی کیس) زیویانمان پ#نیشان دەدات ک) رنموون)ی سn خزم)تکا ٢٥پاشان م)تا 

یان ڕۆیشت بۆ و}ت#کی دوور. چاوەڕWی ئ)وەی ل) خزم)تکارەکانی گ)ورەک)یان بوو. دواتر گ)ورەک)

 دەکرد ک) ب) باشی چاودWری ک)لوپ)ل)کان بک)ن ل)کات#کدا خۆی ل)وێ نیی). 

ئ)و پیاوەی ک) پ#نج کیس) زیوەک)ی پ#درابوو بازرگانی پ#وەکرد و پ#نجی دیک)ی قازانج کرد. ئ)و 

د ب)}م ئ)و پیاوەی ک) ی)ک کیس)ی پیاوەی ک) دوو کیس)ی وەرگرتبوو ھ)مان شتی کر

وەرگرتبوو ڕۆیشت و چا]#کی ھ)]ک)ند و زیوەک)ی ت#دا شاردەوە چونک) زۆر دەترسا. ئ)و 

 ل)ب)رەوپ#ش ھ)نگاونان دەترسا، ل) ب)رپرسیاری)تی دەترسا. 

کات#ک گ)ورەک)یان گ)ڕای)وە، سوپاسی ئ)و دوو خزم)تکارەی کرد ک) ب)و پارەی ک) وەریانگرتنبوو 

نج#کیان کردبوو. ب)}م ب)و پیاوەی وت ک) پارەک)ی شاردبوەوە و ھیچ شت#کی قازانج قازا
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پاشان ئ)مری کرد کیس) زیوەک)ی ل#وەربگرن)وە و  "ن)کردبوو: "ئ)ی کۆیل)ی خراپ و ت)وەزەل!

بدرWت ب)و پیاوەی ک) دە کیس) زیوی ھ)بوو و ئ)و کۆیل) خراپ) ت)وەزەل) دەب#ت ب)س)ختی 

دەم ک) وەالمی ئ)و توانای) بدەرەوە ک) ی)زدان پ#ی ب)خشیویت ل)ڕWگ)ی سزابدرWت. ھانت دە

ب)گ)ڕخستنی ھ)موو تواناک)ت ل)و کارەدا بۆ ئ)وەی کات#ک گ)ورەک) گ)ڕای)وە بۆئ)وەی ن)ک ت)نیا 

 .nئ)وەک)ی خۆی بدەیت)وە ب)]کو زیاتریشی بدەیت 

)رھ)می باش بدەین. (یۆح)نا کت#بی پیرۆز ب)ڕوونی نیشانمان دەدات ک) ی)زدان دەی)وWت ئ#م) ب

١٦: ١٥( 

 گیروگرفتی پn بسپ#رن ن)وەک ب)رپرسیاری)تی

كتر بزانن، بچووكی یه مووتان خۆتان بهچی پیران بن، ھهملكه مان ش#وهھه كان، بهی الوهئه"
ژWر له بۆیه .كانب#فیزه داتهت ده}م نیعمهكات، بهكان دهرزه]ستی لووتبهرھهچونك) خودا به

: ٥" (ی)ک)م پ)ترۆس .وهرزتان بكاتهكاتی خۆیدا به ڕۆحسووك بن، تاكو له توانای خودا ستی بهده
٦ -٥ ( 

ل) ب)رپرسیاری)تی م)ترس)، ف#رب) گیروگرفت)کانت بسپ#رە ن)وەک ب)رپرسیاری)ک)ت. ھ)ندێ ک)س 

ف#ربوون ک) خ)می ھیچ شت#کیان ن)ب#ت، بوون ب) پسپۆڕ ل) "سپاردنی گیروگرفت" ک) ت)نان)ت 

 ب)رپرسیاری)تی)کانیشیان ب) ی)زدان دەسپ#رن. 

یچ شت#کی ڕام)ک) ت)نیا ل)ب)رئ)وەی پ#دەچ#ت بیرت ل)س)ر ئ)و شت) ب#ت ک) ل) ب)ردەستدای) و ل) ھ

 تووشی ب)رب)ست و ڕWگری بیت. 

بیرت ب#ت ک) ئ)گ)ر ی)زدان ئ)و شت)ی پ#ب)خشیت ک) داوات ل#کردووە ئ)وا شان ب) شانی ھ)میش) ل)

ئ)و ب)رەک)ت) ب)رپرسیاری)تیش ھ)ی) ک) دەب#ت ب)ئ)ستۆی بگریت. ئ)گ)ر خاوەنی ئۆتۆمب#ل یان 

خانوWکیت ئ)وا ی)زدان چاوەڕوانی ئ)وەت ل#دەکات ک) بیانپارWزیت. ل)وان) ت)مب)]ی ھ#رش بکات) 

و ھ)ست)کانت، ب)}م تۆ بیری م)سیحت ھ)ی). ب) د]نیایی)وە دەتوانیت ف#Ç و ت)])ک)کانی  س)ر بیر
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ش)یتان بناسیت)وە، ھ)ست)کانت وەال بنn و ئ)و شت) ئ)نجام بدە ک) پ#ت دروست). داواکردنی شت 

 ب)رپرسیاربوون ئ)و ب)ش)ی) ک) دەب#ت) ھۆی گ)ش)کردنی ک)سای)تی.   ،ئاسان)

ت#ک ب)ردەوام ھ)و]م دەدا ل)گ)ڵ ھاوس)رەک)م قس) بک)م بۆ ئ)وەی بیرم دWت جارWکیان کا

خانوWک ل) ت)نیشت دەریان (خانوی گ)شتیاری) بک=ین، شوWن#ک ک) دەمانتوانی پشووی ت#دا 

بدەین و نوWژ و خوWندنی ت#دا بک)ین. شوWن#ک بۆ ئ)وەی ل) "ھ)موو شت#ک دوور بک)وین)وە." پ#م 

ک=ین و مندا])کانمان و ن)وەکانمان دەتوانن چ#ژی ل#وەربگرن و شاز دەب#ت ئ)گ)ر بیوت ک) چ)ندە 

ت)نان)ت دەتوانین کۆبوون)وەی بازرگانیی)کان ل)وێ ب)ڕWوەبب)ین و پ#ک)وە کات#کی شکۆدار ل) 

  نوWژکردندا ب)س)ر بب)ین. 

ئ)و شتان) ھ)مووی باش دیاربوون و بۆ ھ)ست)کانیشم باش دەردەک)وتن، ب)}م دەیڤ ھ)میش) پ#ی 

م ک) دەب#ت ب) باشی چاودWری ئ)و شتان) بک)ین ک) ھ)مان). ب)بیری ھ#نام)وە ک) چ)ندە گوتدە

س)رقا]ین و ئ)و کات)مان نیی) ک) ب)رپرسیاری)تی خانوWکی دیک) ب) ئ)ستۆ بگرین. چاودWری کردنی 

ی باشتر وای) ک) خانوو گوتس)وزایی و پارەی چاکردن)وەی ک)لوپ)ل و پارە س)رفکردن و ھتد. 

رێ بگرین ئ)گ)ر ویستمان ب=ۆین بۆ شوWن#ک ل)ج#گ)ی ب)ئ)ستۆگرتنی ب)رپرسیاری)تی خانوی ب)ک

 خۆمان. 

من س)یری الی)نی کو]ی دەروونی باب)ت)ک)م کردبوو و ئ)و س)یری الی)نی کرداری کردبوو. کاWک 

ی ب=یارWک دەدەین دەب#ت گرنگی ت)واو ب) ھ)ردوو الی)ن بدرWت، ن)ک ت)نیا الی)ن) چ#ژب)خش)ک)

چونک) پ#ویستی ب) ب)رپرسیاری)تیش). خانووی گ)شتیاری ب)ت)واوی باش) بۆ ئ)و ک)سان)ی ک) 

دەتوانن کاتی بۆ ت)رخان بک)ن ب)}م ل)ڕاستیدا ئ#م) ئ)و کات)مان ن)بوو. ل) قو}یی د]م)وە ئ)وەم 

 دەزانی ب)}م بۆ ماوەی سا]#ک ناوب)ناو ھ)و]م دەدا ب) دەیڤ بx#م بۆ ئ)وەی بیک=ین. 

شحا]م ک) پ#داگر مای)وە. ئ)گ)رنا د]نیام ک) ئ)و خانوەمان دەک=ی، بۆ ماوەی)ک چاودWریمان خۆ

دەکرد پاشان دەستمان دەکرد ب) بۆ])بۆڵ کردن#کی زۆر چونک) ن)ماندەتوانی ئاگامان ل#ی ب#ت و 

د]نیام ل)وە ک) ب) فرۆشتنی خانوەک) کۆتایی دەھات چونک) ئیسی زۆری پ#ویست). پاش ماوەی)ک 
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ڕWکانمان خانوWکی گ)شتیاریان ک=ی و ڕWگ)یان پ#داین ک) ب) ئیزنی ئ)وان و ب)ش#وەی) ب)رنام) بۆ ھا

داڕWژراو ب)کاری بھ#نین. پاش ت#پ)ڕبوونی چ)ندین ساڵ بارودۆخ)ک)مان گونجا بۆ ئ)وەی ئ#م)ش 

اوەنی خانوWکی ل)و ش#وەی) بک=ین و بۆ ک=ینی کات#کی گونجاو بوو. ل) س)رەتادا ک) ویستم ببم) خ

خانوەک) ئ)وا کات#کی ھ)]) دەبوو ل) ژیانماندا بۆ ئ)وەی بیک=ین. ویست بۆ ھ)بوونی شت#ک ب)س 

 نیی)، پ#ویست) ب)ت)واوی ئامادەبین ک) ب)رپرسیاری)تی)ک)ی ب)ئ)ستۆ بگرین. 

ئ)گ)ر پشت ب) دانایی بب)ستی ئ)وا ی)زدان وە}می داواکاریی)کانت دەدات)وە. ئ)و ک)س)ی ک) بیری 

 ی ھ)ی) ل) داناییدا ھ)نگاو دەن#ت ن)وەک ل) ھ)ست)کانیندا. م)سیح

 ب)رپرسیار ب)!
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 ب)شی ھ)ژدەی)م

  رس بن ناتوانم ئ)نجامیان بدەمتکای) ھ)موو شت#ک ئاسان بک)، ئ)گ)ر شت)کان زۆر قو

)." دوور نیی وهو ل#تانه رس نییهرتان قوسهم، لهكهرمانتان پn دهم=ۆ فهی من ئهرمانهم فهئه"

 ) ١١: ٣٠دواوتار (

ئ)م کردەوە ھ)])ی) وەکو ئ)و دان)ی) ک) ئ#ستا باسمان کرد، ب)}م ئ)وە ک#ش)ی)کی ت)واوە ل) ن#وان 

 ئ)م کت#ب)ی ک) بۆ ت)رخان بک)ین. وەرزWکیگ)لی خودا ک) ل)و باوەڕەدام شایانی ئ)وەی) 

)وە گوWبیست دەبم ک) کئ)وە ی)ک#ک) ل) ب)رب�وترین ئ)و بیانوان)ی ک) من ل)الی)ن ئ)و خ)]

داواکاری نوWژیان ھ)ی). زۆرب)ی جار کات#ک ی)ک#ک دWت بۆ الم بۆ ئ)وەی نوWژی بۆ بک)م یان 

ئامۆژگاری پ#شک)ش بک)م، کات#ک پ#ی دە]#م وش)ی خودا چی دە]#ت یان ل)و باوەڕەدام ک) 

یشان داوم، ب)}م دەزانم ئ)م) دروست)، خودا ھ)مان شتی ن"رۆحی خودا دە]#ت: وە}میان بریتی) ل) 

   "جۆیس، ئ)م) زۆر قورس).

خودا نیشانی دام ک) ش)یتان ھ)و]دەدات ئ)و دەست)واژەی) بخات) ناو م#شکی خ)]ک)وە بۆ ئ)وەی 

وایان ل#بکات دەست ب)ردار ببن. چ)ند سا]#ک ل)م)وب)ر کات#ک خودا ئ)و ڕاستیی) بۆ دەرخستم، 

ن چ)ندە قورسن، د]نیای کردم)وە ک) ئ)گ)ر نی ئ)وە ب#نم ک) شت)کاگوتف#ری کردم ک) واز ل) 

 ئ)وەم کرد ئ)وا شت)کان ئاسانتر دەبن. 

ت)نان)ت کات#ک بریارماندا تاقی بک)ین)وە و ب)رەو پ#ش ھ)نگاو بن#ین، ئ#م) کات#کی زۆر ب) 

ب) جۆرWک پرۆژەک)  "ئ)وە زۆر قورس)"بیرکردن)وە و قساکردن دەربارەی ب)س)ر دەب)ین و دە]#ین 

زۆر ل)وە قورستر دەب#ت ل) پ#شتر ک) ئ)گ)ر ب#تو ئ)رWنی بووینای) ل) ج#گ)ی ن)رWنی ئ)وا ئ)وەندە 

 قورس ن)دەبوو. 

س)رەتادا کات#ک ل)و وش)ی خودا بینیم ک) دەب#ت چۆن بژیم و ھ)]سوک)وت بک)م و ب)راورد  ل)

خودا دەم)وWت شت)کان ب) ڕWگ)ی " ،گوتشتر ت#یدا بووم، ھ)میش) دەمکرد ب)و شوWن)ی جۆم ک) پ#
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نیشاندام ک) ت#یدا خودا دە]#ت ک)  )١١: ٣٠ (دواوتارخودا  "تۆ ئ)نجام بدەم، ب)}م ئ)وە قورس).

 داخوازی)کانی زۆر قورس نی) یان زۆر دوور نی).  

ھۆکارەکانی ئ)وە ک) داخوازیی)کانی خودامان زۆر قورس نیی) ئ)وەی) ک) رۆحی خۆی پ#ب)خشیوین 

ۆ ئ)وەی ب)وپ)ڕی تواناوە ل) ناوماندا ئیش بکات و ل)و ھ)موو ئ)و شتان)دا ک) خودا داوامان ب

 ل#دەکات یارم)تیمان بدات.  

 یارم)تیدەر

." وه]تان بم#ن#تهگهله تایهھهتاھه بداتn كه!تاندیكه!رWكیتیدهم یارمهكهباوك ده منیش داوا له"

 ) ١٦: ١٤(یۆح)نا 

شت)کان گران دەبن کات#ک ھ)وڵ دەدەین ب) ت)نھا و ب)بn پشت ب)ستن ب) ب)رەک)تی خودا 

ئ)نجامیان بدەین. ئ)گ)ر ھ)موو شت#ک ل) ژیاندا ئاسان بوای) ئ)وا ئ)و کات) ت)نان)ت پ#ویستمان ب) 

ناودەبات.  ر"یارم)تیدە"توانای پیرۆز ن)دەبوو ل)ناومان) بۆ یارم)تیدانمان، کت#بی پیرۆز رۆحی پیرۆز ب) 

ئ)و ھ)میش) ل)گ)]مان) ل)ناومان) بۆ یارماتیدانمان، بۆ ئ)وەی توانادارمان بکات ال ئ)نجامدانی ئ)و 

 شت)ی ک) ناتوانین ئ)نجامی بدەین، و ل)وان)ش) زیادە بخ)م) س)ر و ھیچ شت#ک بۆ ئ)و قورس) نیی).  

  ک)ڕWگا ئاسان)ک) و ڕWگا قورس)

كردن بۆ ڕWگای خاكی ب=ۆن، خودا ڕWنمایی نه كهلهگه ون ڕWی دافیرعه بوو كه وهئه"

 وهشیمان ببنهل پهك گهوهرمووی: نهخودا فه ی نزیكیش بوو، چونكهوهڵ ئهگهكان، لهستییهلهفه

 )١٧: ١٣(دەرچوون ." بۆ میسر وهڕWنهڕ ببینن و بگهكات#ك شه

دەتوان#ت یارم)تیت بدات. ھ)رگیز ل) توانای د]نیاب) ل)وەی خودا بۆ ھ)ر شوWن#کت ئاراست) بکات 

بک)). داوای ھ)ر شت#ک بکات پارەک)ی  ١٣: ١٠خۆمان زیاتر پn ناسپ#رWت. (س)یری کۆرنسۆس 

ئ)وە بین پشت  یدەدات. پ#ویست ناکات ل) ک#شم)ک#شمی ب)ردەوام ب)س)ر بب)ین ئ)گ)ر ب#تو ف#ر

 ت)نھا ب)و بب)ستین بۆ ئ)و توانای)ی ک) پ#ویستمان) 
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)گ)ر دەزانیت خودا داوای ئ)نجامدانی شت#کی لn کردووی ئ)وا پشتی تn م)ک) ت)نھا ل)ب)ر ئ)وەی ئ

ب)رەو قورسی رۆشتووە. کات#ک شت)کان گران دەبن ئ)وا کاتی زیاتر ل)گ)ڵ خودا ب)س)ر بب). زیاتر 

 بک)).  ١٦: ٤یی)کان انپشتی پn بب)ست) و ب)رەک)تی زیاتر ل) خودا وەربگرە ( س)یری عیبر

ب)رەک)ت توانای خودای) ک) ب)بn ب)رامب)ر بۆ تۆ دWت، بۆ ئ)وەی ئ)و شت)ی ل) رWگ)ی تۆوە ئ)نجام 

 ،ۆر قورس)"زی ئ)و بیروھزران) ب) ک) دە]#ت بدات ک) تۆ خۆت ناتوانیت ئ)نجامی بدەیت. وریا

  "وانم ئ)نجامی بدەم.نات

نبات چونک) ل) ناوماندا ھ)ندێ کات خودا ل)ج#گ)ی رWگ) ئاسان)ک) ب)رەو رWگ)ی قورس دەما

کارWک دەکات. ئ)گ)ر ھ)موشت#ک ل) ژیانماندا ئ)وەندە ئاسان ب#ت ک) ب)ت)نھا خۆمان بتوانین 

 ئ)نجامی بدەین ئ)وا چۆن ف#ری ئ)وە دەبین ک) پشت ب)و بب)ستین؟ 

ب) رWگا درWژ و قورس)ک)دا برد چونک) ئ)وان ھ#شتا ترسنۆک بوون و دەبوا  ییلیئیسرا یخودا گ)ل

رWکیان ل)ناودا بکات بۆ ئ)وەی ئامادەیان بکات بۆ ئ)و ج)نگ)ی ک) ل) زۆوی ب)]#ن پ#دراودا کا

یان دەب#ت)وە.. ل)گ)ڵ ئ)وەی ب)رەو ڕWگ) قورس)ک)ی بردن ب)}م زۆر بۆیان قورس ن)بوو، ڕوب)ڕو

 خودا ھ)رگیز ل) توانای خۆمان زیاتر ئ)رکمان پn ناسپ#رWت.ڕWگاکانی ژیانمان ئ)و کاتان) قورس

 دەب#ت ک) پ#مان واب#ت زۆر قورس).

زۆر قورس) خ)]ک پ#یان وای) ک) چوون) ناو زەوی ب)]#ن پ#دراو وات) ن)مانی ج)نگ، ب)}م ئ)وە  

ی)کان ئیسراییلراست نی). ئ)گ)ر ب#تو ئ)و م#ژووە بخوWنیت)وە ک) چی روویدا دوای ئ)وەی ک) 

ارWتی ززەوی ب)]#ن پ#دراوەوە دەبینیت ک) رووباری ئۆردەنیان ت#پ)راندووە و چوون)ت)وە ناو خاوەند

خ)ریکی ج)نگ ل) دوای ج)نگ بوون. ب)}م ھ)موو ج)نگان)یان ب) ھ#زی خودا و ل) ژWر رWنمایی 

 ئ)و بردوەت)وە. 

خودا ب) ناو رWگ) چۆ])وانی و درWژ و قورس)ک)دا بردنی ل)گ)ڵ ئ)وەی رWگ)ی کورتر و ئاسانتر 

و ج)نگان)ی ئامادەن)بوون ک) ل) زەوی)ک)دا رووب)رویان ن)دەبوەوە. ھ)بوو چونک) ئ)و دەیزانی ک) بۆ ئ)

دەیزانی کات#ک دوژمن روب)ڕوویان دەبی#ت)وە ئ)وا ل)وان) بوو رایان بکردبای) ت)وە بۆ میسر، ھ)ربۆی) 
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ئ)وانی ب) ڕWگ)ی قورس)ک) برد بۆ ئ)وەی فریان بکات ک) ک#ی) و ف#ریان بکات ک) ناتوانن پشت 

 .ب) خۆیان بب)ستن

. و ت)سلیم ب#ت ک ک)س#ک ب) بارودۆخ#کی س)ختدا ت#پ)ڕ دەب#ت، بیری دەی)وWت واز ب#ن#تیکات

ش)یتان دەزان#ت ئ)گ)ر بتوان#ت ل) بیرماندا شکستمان بدات ئ)وا دەتوان#ت ئ)زموون)کانیشمان 

 شلست پn ب#ن#ت. ھ)ر بۆی) زۆر گرنگ) بn وزە ن)بین و ب)ھ#ز و وریا بین. 

 توند خۆت بگرە 

ی كاتی خۆیدا دروWنه لهین دهرنهبه ر ورهگهئه وین، چونكهكهكاری نهچاكه با له واتهكه"

 ) ٩ :٦ گ)التیا( ن."یكهده

nورەبوون و ب#ھۆشی پ)یوەندی ب) ت)سلیم بوونی م#شک)وە ھ)ی). رۆحی پیرۆز پ#مان دە]#ت ک)  ب

 ل) بیرمان واز ن)ھ#نین چونک) ئ)گ)ر ب)رگ) بگرین ئ)وا ل) کۆتاییدا دروWن) دەک)ین. 

بیر ل) عیسا بک)وە. رWک ل) دوای ل) ئاو ھ)]ک#شانی  پ= بوو ل) رۆحی ۆیرۆز و ل)الی)ن رۆح)وە 

])وانی ئاراست) کرا بۆ ئ)وەی ل)الی)ن ش)یتان)وە تاقی بکرWت)وە. گل)یی ن)کرد و د]ت)نگ و ب)رەو چۆ

نائوم#دی ن)بوو. ئ)و ب) ن)رWنی بیری ن)دەکردەوە و ب) ن)رWنی قس)شی ن)دەکرد. س)ری ل#ن)ش#وا و 

بری.   ھ)و]ی ن)دا بزان#ت بۆچی ئ)م) دەب#ت رووبدات. ئ)و ھ)موو تاقیکردن)وەکانی ب)س)ر ک)وتوویی

مان چل رۆژ و ش)و ل) چۆ])وانیدا ن)سوڕای)وە و باسی خودال)گ)رم)ی ھ)ول تاقیکردن)وەک)یدا، 

ئ)وەی ن)کرد ک) ئ)وە چ)ندە قورس). ئ)و ھ#زی ل) باوکی ئاسمانی وەرگرت و ب)س)رک)وتوویی ھات) 

  .)بک) ١٣ -٤: ١دەرەوە (س)یری لۆقا 

بی)کانی ب)ناو و}تدا بگ)رWن و باسی ئ)وە بک)ن ک) دەتوانی وWنای ئ)وە بک)ی ک) عیسا ل)گ)ڵ قوتا

ل) خاچدان  ؟ دەتوانی وWنای بک)یت ک) عیسا باسی ئ)وە بک)یت ک)نشت)کان چ)ندە گران بوو

یان ل) ھ)لوم)رجی ژیانی  دەب#ت)وە ڕوب)ڕوییان چ)ندە ل)و شتان) ترساوە ک)  چ)ندە قورس دەب#ت

Wن#کت ھ)ب#ت پ#ی رۆژان)یدا چ)ندە پا])پ)ستۆی ل)س)رە: بگ)ڕWئ)وەی شو nدا و ب)بWی ب) الد
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دا یبوترWت ماڵ، ھیچ س)قف#ک ل)س)ریان)وە ن)بوو، شوWن#کی خ)و ن)بووە بۆ ئ)وەی ش)وان ت#

 بخ)ون.  

ال)تی خودی خۆمدا کات#ک ک) شوWن#ک)وە گ)شت دەک)م بۆ شوWن#کی دیک) و ل) ھ)موو حل) 

شوWن#ک باسی کت#بی پیرۆز دەک)م، دەبوا ف#ری ئ)وە بم ک) باسی ئ)و س)ختیی) ن)ک)م ک) ل) 

وم دەب#ت)وە. دەبوا ف#ری ئ)وە بم ک) باسی ناخ¢شی ئ)وە ن)ک)م ڕوب)ڕجۆری خزم)ت) گ)رۆک)ک)دا 

دەب#ت ل) ھۆت#ل#کی س)یردا بم#نم)وە، ب) ب)ردەوامی ل) دەرەوە نان بخۆیت، ھ)موو ک) ھ)ر جارە و 

پشووی)ک ل) شوWنی خ)وی جیاواز بخ)ویت، ل)ماەوە دوور بیت، خ)]کی نوێ ببینیت و ل)گ)]یدا 

خۆت بگونج#ن) رWک ل) کاتی ب)رەو پ#ش چوونت. ئ)گ)ر مافی ئ)نجامدانی ئ)و شت)م بوWت ک) 

بدەم ئ)وا دەب#ت ب) ھ)]سوک)وت#کی باش ب)رگ)ی ئ)و ناھ)مواریی)ش بگرم ک)  دەمان)وWت ئ)نجامی

 ل)گ)]یدا دWت. 

ۆرە ئ)نجام بدەین ک) ئ)و ئ)نجامی دا: جمن و تۆ بیری م)سیحمان ھ)ی) و دەتوانن شت)کان ب)و 

" ن)وەک بیرکردن)وەی س)رک)وتوان)"خۆمان ئامادە بک)ین ل) رWگ)ی  ل)ڕووی دەروونیی)وە

 وازھ#ن)ران).")وەی بیرکردن"

 ئازار چ)شتن س)رک)وتنی ب) دواوە دWت 

 ن، چونكهكدار بكهچه م بیروڕایهش خۆتان بهئازاری چ#ژت، ئ#وه ستهجه سیح بهك مهوه"

ژیان  له ستهجه ی بهو كاتهتاكو ئه ستn،وهگوناه كردن ده ئازار بچ#ژێ له ستهجه ی بهوهئه

  )٢ -١: ٤ک)م پ)ترۆس )(ی ."]كو بۆ خواستی خوداژی، بهنه!كانمرۆڤانه سهوهبۆ ھه ماوه

ی شت و کات) قورس)کان ڕوب)ڕوئ)م دەق) نھ#نیی)کمان ف#ر دەکات س)بارەت ب)وەی ک) چۆن 

 ببین)وە. ئ)م)ش ت#گ)تشتنی من) بۆ ئ)و دوو ئای)ت):   

ئ)وە دەب#ت) ھۆی  و ب)رگ)ی گرتووە، ی بوەت)وەڕوب)ڕوبیر ل) ھ)موو ئ)و شتان) بک)وە ک) عیسا 

ئ)وەی ک) بتوانی ڕوب)ڕوی س)ختی)کان ببیت)وە. خۆت بۆ ج)نگ چ)کدار بک). خۆت بۆ بردن)وە 
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ئامادە بک) ب)و جۆرەی بیرکردن)وەی ک) عیسا بیری دەکردەوە: "من ب) ئارامیی)وە ب)رگ)ی ئازار 

ەگرم ن)ک بدۆڕWم بۆ ئ)وەی ی)زدان د]خۆش بک)م." من ب) ئارامیی)وە ب)رگ)ی ئازار دەگرم ن)ک د

بدۆڕWم بۆ ئ)وەی ی)زدان د]خۆش بک)م." چونک) ئ)گ)ر ئازار بچ#ژیت و م#شکی م)سیحت 

ب)رانب)ری ھ)ب#ت ئ)وا چیتر ت)نیا بۆ ناو ناژیت خۆش د]خۆش بک)یت و ھ)رشت#ک ئاسان ب#ت 

و ل)دەست شت) س)خت)کان ڕابک)یت. ب)}م ئ)و توانای)ت ب#ت ک) بۆ ویستی ئ)نجامی بدەیت 

 ی)زدان بژیت ن)وەک ھ)ست)کانت و بیروھزرە جھیھانیی)کانت بژیت.  

 بک)ین دەب#ت ب)رگ)ی ئازاری "ج)ست)مان" بگرین. ڕەفتاربۆ ئ)وەی ب)پ#ی ویستی ی)زدان 

ی گ)ڕۆک ب)}م دەزانم ک) ئ)وە ویستی ج)ست)مان ھ)میش) ڕازی نیی) ل)گ)ڵ ش#وازی ژیانی خزم)ت

ی)زدان) بۆ من ک) دەب#ت دوای بک)وم. ھ)ربۆی) دەب#ت خۆم ب)بیری دروست چ)کدار بک)م 

 ل)بارەی)وە، ئ)گ)رنا پ#ش دەستپ#کردنم شکستم پ#ھ#نراوە.

ل)وان)ی) ل) ژیانتدا ک)س#ک ھ)ب#ت ک) پ#ت ناخۆش ب#ت ل)گ)]یدا ھ)]سوک)وت بک)یت و ل)گ)ڵ 

دەزان#ت ک) ی)زدان دەی)وWت ب)ردەوام بیت ل) پ)یوەندی ل)گ)]یدا و ل)دەستی ڕان)ک)یت. ئ)وەشدا 

ج)ست)ت ئازار دەچ#ژWت، ل)و حا])ت)دا ل)گ)ڵ ئ)و ک)س)دا ھ)]سوک)وت کردن ئاسان نیی)، ب)}م 

دەتوانی خۆت ئامادە بک)یت ب)بیرکردن)وەی گونجاو ل)بارەی بارودۆخ)ک).. ھ)رچ)ندە ب)پ#ی ویستی 

ون ل) ویستی ئ)و ک#ش)ی زۆر وب ووڕودان ھ)]سوک)وت کردن ھ)ندێ ک#ش)ی ھ)ی) ب)}م دوی)ز

 زۆرتری دەب#ت.

 م)سیحدا یبn نیازیل)  بn نیازین

موو شت#كدا ف#ری نھ#نی ھه ر شت#ك و لهھه ، لهچییه!بوونیزانم ھهدهو  بوونی چییهزانم نهده"

 وهسیحهمه!ھۆیبهم موو شت#ك بكهتوانم ھهده .بم ئاسوودهبوونیدا بوونی و نهھه بووم له وهئه

  )١٣ -١٢: ٤فیلیپی ." (كاتھ#زم دهبه كه
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بیرکردن)وەی دروست چ)کدارمان دەکات بۆ ج)نگ.. ب)بیرکردن)وەی ھ)])وە ڕۆیشتن بۆ ناو ج)نگ 

وەک ئ)وە وای) ب=ۆیت) ھ#xی پ#ش)وەی ج)نگ ب)بn ئ)وەی چ)کت پ#ب#ت. ئ)گ)ر ئ)وە بک)ین ئ)وا 

 ھ)ر زوو ل)ناودەچین. 

 ساڵ س)رگ)ردان بوون ل)یی)کان "بیانووگر" بوون ھ)ربۆی) گ)شت#کی یازدە ڕۆژەیان ب) چل ئیسراییل

ئ)نجامدا. ئ)وان ل) ھ)موو س)ختی)کدا بینانوویان دەگرت و ل)بارەی ھ)موو ب)رب)ست#کی  چۆ])وانیدا

ب)م جۆرە  بیریاننوێ گل)ییان دەکرد. ھ)میش) باسی ئ)وەیان دەکرد ک) شت)کان چ)ندە س)ختن. 

 وانم ئ)نجامیان بدەم!" بوو "تکای) ھ)موو شت#ک ئاسان بک) ئ)گ)ر شت)کان زۆر قورس بم نات

زۆر ل) باوەڕدارەکان ش)ڕک)ری ی)کش)مان و بیانوگری دووش)مانن. ل) ی)کش)ماندا ب)باشی دەدوWن 

ل) ک)نیس)دا ل)گ)ڵ ھاوڕWکانیان، ب)}م دووش)مان ک) "کاتی قس) و پیاس)ی)" و ھیچ ک)س#کیش ل) 

ین تاقیکردن)وە ل)ھۆش خۆیان دەوروب)ریان نیی) تا کاریگ)ری ل)س)ریان ھ)ب#ت ئ)وان ب) سادەتر

دەچن. ئ)گ)ر تۆ بیانووگر و گل)ییک)ری، بیرWکی نوێ وەربگرە ک) دە]#ت "من دەتوانم ھ)موو 

 ). ١٣: ٤شت#ک ل)ڕWگ)ی م)سیح)وە بک)م ک) ب)ھ#زم دەکات." (فیلیپی 
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  ب)شی نۆزدەی)م

 بۆ])وە گرتووە.توانای من ب)دەرە، خووم ب) گل)یی و ع)یب دۆزین)وە و بۆ])  ل)

 مهی ژانی ئازاری زۆرداری بگرWت، ئهرگهبه!ر خودارامبهبهر ویژدانی بهس#ك لهر كهگهئه چونكه"

؟ كهچ شانازییه مهتان گرت، ئهرگهتان كرد و ل#تان درا و به]هر ھهگه}م ئهبه .ج#ی ستایشه

(ی)ک)م  ".الی خوداله ج#ی ستایشه مهتان گرت، ئهرگهبهئازاردا  ن و لهبكه ر چاكهگهئه بۆیه

 ) ٢٠ -١٩: ٢پ)ترۆس 

تا ف#ری ئ)وە ن)بین ل) کات) س)خت)کاندا ب) ھ)]سوک)وت)کانمان خودا شکۆدار بک)ین رزگارمان 

نابیت. ئ)وە ئازار نیی) ک) خودا شکۆدار دەکات ب)}م ھ)لسوک)وتی خودایی ل) ئازار چ)شتندا خودا 

 دەکات و شکۆدار دەکات. د]خۆش 

 ئ)گ)ر من و تۆ ل)م ئای)ت)وە ئ)و شتانان)مان ب)دەست بگات ک) خودا دەی)وWت ھ)مانب#ت ئ)وا دەب#ت

و رست)کانی ی)ک ب) ی)ک ب) باشی ت#بگ)ین و وەریبگرین. دان  ل)س)رخۆ بیخوWنین)وە و دست)واژە

دا ل)وە ت#بگ)م ک) بۆچی ئازار  ب)وەدا دەن#م ک) بۆ ماوەی چ)ندین ساڵ ئ)وان)م خوWند و ھ)و]م

سا ب)رگ)ی یوونی دە]#ت عڕدەکات ل) کات#کدا کت#بی پیرۆز ب)چ)شتنی من ئ)وەندە خودا د]خۆش 

 ). ٦ -٣: ٥٣شایا یئ#ش و ئازاری سزادانی منی گرت (ئ

چ)ندین ساڵ ل)م)وپ#ش ت#گ)یشتم ک) م)ب)ستی س)رەکی ئ)م ئای)تیان) ل) ی)ک)م پ)ترۆس ئازار 

 یی) ب)]کو ئ)و ھ)]سوک)وت)ی) ک) دەب#ت ل) کاتی ئازار چ)شتندا ھ)مانب#ت. چ)شتن)ک) ن

بدە ک) ل)م دەق)دا ب)کارھاتووە، دەق)ک) دە]#ت ک) ئ)گ)ر ک)س#ک ب)  "ب) ئارامی"س)رنجی وش)ی 

ھ)]سوک)وتی ل)گ)ڵ کرد ئ)وا ب) ئارامیی)وە روب)ڕوی ب)رەوەن، ئ)وە بۆ خودا د]خۆشک)رە. ئ)و شت)ی 

ات بریتیی)ل) ھ)]سوک)وت) ئارام)ک)، ن)وەک ئازار چ)شتن)ک)مان. بۆ ئ)وەی ل) ئازار ذ]ی خۆش دەک

چ)شتنماندا ھانمان بدات ئ#م) ب)و پ)ڕی تواناوە ھاندراوین بۆ ئ)وەی س)یری عیسا بک)ین ک) چۆن 

 ی ئ)و ھ#رش) نادادپ)روەران) بووەوە ک) کرای) س)ر. ڕوب)ڕو
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 عیسا وەکو نموون)ی ئ#م)

ی بۆ پ#ناوتان ئازاری چ#ژت و نموونه سیحیش لهی مهوهر ئهبهبانگكراون، له مهئهبۆ  چونكه"
ر زاری سهكردبوو، ف=وف#xی لهی ھیچ گوناھ#كی نهوهئه .كانیدا ب=ۆننگاوهھه ج#ھ#شتن، تاكو بهبه
]كو كرد، بهدهی نههشڕهدرا و ھه، ئازار دهوهدایهدهدرا و جن#وی نهی جن#وی پn دهوهبوو. ئهنه

 ) ٢٣ -٢١: ٢(ی)ک)م پ)ترۆس  "ی).رانهروهی حوكمی دادپهوهست ئهده دایهخۆی ده

 nگل)ی کردن، بروای ب) خودا ھ)بوو ب) ب nعیسا ب) شکۆداریی)وە ئازاری چ)شت! ب) ب#دەنگی، ب)ب

وە. ئ)و ب) ئارامی ئ)وەی گرنگی ب) ھیچ شت#ک بدات، ئ)و ل) ھ)موو بارودۆخ#کدا وەکو خۆی مای)

شت)کان  کات#ک ەوە}می ن)دای)وە کات#ک ھ)موو شت#ک ئاسان بوو و ب) نائارامیش وە}می ن)دای)و

 قورس و نادادپ)روەران) بوون. 

ئ)و ئای)تان)ی س)رەوە رWمان دەدات بزانین ک) عیسا نموون)ی ئ#م)ی) و ھات بۆ ئ)وەی ش#وازی 

کردن ل) ب)ردەم خ)]کی دیک) نیشانیان دەدات ک)  ژیانمان نیشان بدات. چۆنی)تی ھ)]سوک)وت

چۆن بژین. ئ#م) ب) نموون) زیاتر مندا])کانمان ف#ردەک)ین تا ب) وش). ئ#م) دەب#ت نام)ی زیندوو 

بک))، دەب#ت  ٣ -٢: ٣بین ک) بۆ ھ)موو مرۆڤ)کان بخوWنرWت)وە (س)یری دووەم کۆرنسۆس 

 ). ١٥: ٢وش#ت)وە (فیلیپی رووناکی بین بۆ ئ)وەی ل) جیھانی تاریکیدا بدرە

 کاری و ئارام گرتنابانک کراون بۆ خۆ نزمکردن)وە و س

م ك بژین شایانی ئهیهش#وه به!وهپاڕWمهل#تان دهن شكۆ سیحی خاوهپ#ناوی مه ندكراو لهمنی به"

ویستی خۆشه ، بهوهرمی و ئارامگرتنهو د]نه!ڕی ب#فیزیوپهبه. پ#ی بانگكراون ب#ت كه وازهبانگه

  )٢ -١: ٤ئ)ف)سۆس ن." (كتری بگری یهرگهبه

ماوەی)ک ل)م)وپ#ش ل) ژیانی خ#زانداریماندا حا])ت#ک پ#ش ھاتبوو ک) نموون)ی)کی زۆر باش 

بارەی ئازار چ)شتن ب) ن)رم و ساکاری ئارامگرتن)وە. ل)دەگونج#ت مۆ م)ب)ست)ک)ی من 

ای)وە. ک) ھات)وە ڕدان ل) کۆماری دۆمینیکا گ) کوڕەک)مان، دانیال، تازەیی ل) گ)شت#کی مزگ#نی

بینیمان س)رشانی زۆر ب) خراپی روشاوە و کۆم)لn زۆر برینی سارWژ ن)بووشی پ#وەی). پ#ی وترابوو 
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دۆمینیکای). ئ)وەندە خراپ دەردەک)وت ک) ھ)ستمان کرد  ژەھراوی یک) ئ)وە ش#وازی پیچک

دەب#ت بزانین ئ)وە چیی). ئ)و رۆژە دکتۆرەکامان ل) پشوودا بوو ھ)ربۆی) کات#کمان بۆ بینین ل)گ)ڵ 

 ئ)و دکتۆرەدا رWکخست ک) پ)یوەندی)کانی وەردەگرت. 

ک) دانیال ت)م)نی مان، پ)یوەندی کرد و کاتی بینین)ک)ی دەسنیشان کرد. پ#ی وتن ساندرای کچ

چ)ندە و ئ)و خوشکی دانیال) و ئ)و دانیال دWن#ت بۆ ن)خۆشخان). ئ)و رۆژە ھ)مومان س)رقاڵ بووین 

گ)یشتین)  ھاژۆشتنی ئۆتۆمب#لبوو. پاش چل و پ#نج خول)ک ل)  ڵت)نان)ت ساندراش س)رقا

دا نیی) ک) منداڵ ببوورە، ل) ب)رنام)ی ئ#م) ایئک) ت)نھا بۆ ئ)وەی پ#ی بوترWت "دکتۆرە کلینیکی

  "ب)بn ھاتنی دایک و باوک چارەس)ر بک)ین.

ساندرا بۆی روونکردەوە ک) ل)کاتی ت)ل)فۆنکردن)ک)دا، ب)تایب)تی وتبووی ک) ئ)و براک)ی دWن#ت بۆ 

ن)خۆشخان)، ک) زۆر ب)ی کات ئ)و براک)ی دەبردە ن)خۆشخان) چونک) ئ#م) ب) ھۆی گ)شت)کانمان)وە 

 رەک) دلنیای کردەوە ک) دەب#ت دایک و باوکی ل)گ)ڵ ب#ت.  ن)مان دەتوانی. پ)رەستا

ساندرا ھ)لوم)رجی تووڕەبوونی ھ)بوو. ئ)و زۆری ل) خۆی کردبوو بۆ ئ)وەی بتوان#ت ئ)و ئ)رک) زیاد 

 nت ک) پالن و ھ)وا])کانی بWبکات) س)ر ب)رنام) س)رقا])ک)ی پ#شتریت)نھا بۆ ئ)وەی بۆ دەرک)و

موو شت#ک وەکو رینی س)یارەی ل) ب)ردەستای)  و ھ)کی دیک) ل#خوسووودن. ئ)و چل و پ#نج خول)

 کات ب)فیرۆدان بوو.  

ی و ئارامی بم#ن#ت)وە. پ)یوەندی ب) باوکیی)وە کرد ک) س)ردانی تخۆش)ویس یارم)تی دا ک) ب) خودا

دWت و ئاگای ل) بارودۆخ)ک) دەبیت. ئ)و ب)یانی) دەیڤ ھ)ستی کرد ک)  گوتیدایکی خۆی دەکرد، 

وWنی کراوە بۆ ئ)وەی ب#ت بۆ ئیدارەک)ی ئ#م) و ھ)ندێ کت#ب و پ)یای تۆمارکراو ل)گ)ڵ خۆی رWن

رد ک) دەب#ت ئ)و شتان) ببات. ببات.ب)راستی ن)یدەزانی چی ب)و شتان) دەکات.ت)نھا ھ)ستی ک

دکتۆرەک)، ئ)و ژن)ی ک) ناوی ن)خۆش)کانی دەنووسی پرسیاری ل) دەیڤ  کلینیکیک گ)یشت) کاتی

منی ل)  گوتیئایا ئ)و ق)ش)ی) وھاوس)ری جۆیس) یان ن. ئ)و پ#ی وت ب)]n وای)، ئ)و کرد ک) 

ل)وان)ی) ھ)مان  گوتیت)ل)فزیۆن دیوە و ب) پ#ی پ#ویست گوWی ل) ناوی خ#زان)ک)مان بووە ھ)ربۆی) 
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ک)س ب#ت. دەیڤ تۆزێ قس)ی ل)گ)ڵ کرد و ی)ک#ک ل) کت#ب)کانمی پ#دا ک) دەربارەی 

 چارەس)ری سۆزداری بوو. 

م)ب)ستم ل) وتنی ئ)م چیرۆک) ئ)م) بوو: چی دەبوو ئ)گ)ر ساندرا تورە ببوای) و نائارام بوای)؟ 

ئازاری ئ)و ژن) بدرابا شای)تیی)ک)ی ئ)گ)ر وWران ن)بوای) ئ)وا ورد دەبوو. ت)نان)ت دەتوانی رۆحیی)ن 

 ک) ل) ت)ل)فزیۆن منی بینیبوو و پاشان ب) ش#وەی)کی خراپ س)یری خ#زان)ک)مانی دەکرد.

بدۆزن)وە و ئ)و شت)ی ئ#م) نیشانیان دەدەین زۆر ل)وە  خودال) جیھاندا خ)]ک#کی زۆر ھ)وڵ دەدەن 

نجیل ب) خ)]کی دەک)ین، گرنگترە ک) پ#یان دە]#ین. ب) د]نیای)وە ئ)وە گرنگ) ک) ب) قس) باسی ئی

ب)}م ئ)گ)ر ب)و ش#وەی) قس) بۆ خ)]کی بک)یت و ب) ھ)]سوک)وت)کانمان ئ)و شت) ن)رWنی بک)ین ک) 

 وتمان خرابترە ل)وەی ک) ھیچ شت#ک ن)]#ین.  

کراوین گساندرا ب) ئارامیی)وە ل)م بارودۆخ)دا ب)رگ)ی ئازارەک)ی گرت و وش)ی خودا دە]#ت ئ#م) بان

 )]سوک)وت و کردارە.  بۆ ئ)م جۆرە ھ

 ل)س)رخۆ ئازار چ)شتن)ک)ی یوسف

زنجیری  كۆت ئازاری پ#یان دا، به تی فرۆشرا،یهكۆیله یوسف به نارد، وهپ#شیانهس#كی لهكه"
." سپاندوی چهزدان ڕاستگۆیی ئهیامی یهپه ی،كهدی قسهتا كاتی ھاتنهھه. ملی كرد ئاسنیان له

 ) ١٩ -١٧: ١٠٥(زەبوورەکان 

وەکو نموون)ی)کی پ)یمانی کۆن بیر ل) یوسف بک)وە ک) دادپ)روەران) ل) الی)ن براکانیی)وە ب) خراپی 

ھا]سوک)وتی ل)گ)ڵ کرا. وەکو کۆیل) فرۆشتیان و ب) باوکیان وت ک) ل) الی)ن گیانل)ب)رWکی 

ەو])م)ند ک=درا ک) ناوی پوتیفار بوو وەحشیی)وە کوژراوە ل) ھ)مان کاتدایوسف ل) الی)ن ۆیاوWکی د

شوWن#ک دەچوو خودا یارم)تی یوسفی دەدا و ھ)ر زوو )رک) وەکو کۆیل) بردی) ما])ک)ی خۆی. بۆ ھ

 ل) الی)ن گ)ورە تازەک)ی)وە پشتگیری کرا.

یوسف ب)ردەوام بوو ل) ب)رەو پ#شچوون ب)}م نادادپ)روەریی)کی دیک)ی ب)س)رھات. خ#زان)ک)ی 

و کاری  دا یوسف بخات) ت)])ی ع)شقبازیی)وە ب)}م یوسف پیاوWکی ب) ئ)م)ک بوو پوتیفار ھ)]ی
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یوسف ھ#رشی کردوەت)  گوتیژن)ک) درۆی ل)گ)ڵ م#ردەک)ی کرد و  ئ)و ژن)وە ن)بوو. ب)س)ر

س)ری، ئ)م)ش بووە ھۆی ئ)وەی ک) یوسف ل)ب)ر شت#ک زیندانی بکرWت ک) ن)یکردووە.  یوسف 

ھ)میش) یارم)تی ئ)و ک)سان)ی دەدا ک) ل) زیندان ل)گ)]ی بوون. ھ)رگیز گل)یی ن)کرد چونک) 

ز کردەوە. ل) رزگاری کرد و پل)ک)ی ب)ر خودائازار چ)شتندا.  )ھ)]سوک)وت#کی گونجاوی ھ)بوو ل

کۆتاییدا دەس)}تی زۆری ھ)بوو ل) میسر ک) ب#جگ) ل) فیرع)ون ک)س ل)و گ)ورەتر ن)بوو. ھ)رەوھا 

خودا پشتیوانی یوسفی کرد س)بارەت ب) برکانی ل)وەدا ک) دەبوا بۆ پ)یدا کردنی خواردن بھاتبان بۆ 

ھ)]سوک)وتی خۆی ک ک) ھ)موو ناوچ)ک) تووشی قاتوق=ی بوو. دووبارە یوسف #الی یوسف کات

شایانی ھ)]سوک)وتی  ئ)وەی ک) نیشاندا ب) خراپ ھ)]سوک)وت ن)کردن ل)گ)ڵ براکانی س)رەڕای

ن)شیاو بوون. پ#ی وتن ک) م)ب)ستیان ل) ئازاردانی یوسف چی بووە خودا ئ)و م)ب)ست)ی بۆ باشی 

ھیچ شت#ک  یوسف گۆڕی، ئ)وان ل) ژWر دەس)}تی خودادان ن)وەک دەس)}تی ئ)و، ئ)و بۆی نیی)

 بک)).    ٥٠ -٣٩پ)یدابوون س)یری بکات پیرۆزکردناین ن)ب#ت. (

  م)ترسی بۆ])بۆڵ کردن

بۆڵ بۆ]ه دنبرناوی و مار له وهندWكیان تاقییان كردهك ھه، وهوهینهسیح تاقی بكه"ناب#ت مه

ند ك پهیان وهشتانه مجا ئه .ناوی بردنله!رناوبهلهبۆ]یان كرد و ندWكیان بۆ]هك ھهن وهكهمه

(ی)ک)م کۆرنسۆس " .كۆتایی ڕۆژگار بۆمان ھاتووه ، كهش نووسراوهرھات، بۆ ئاگاداری ئ#مهسهبه

١١ -٩: ١٠  ( 

ی)کان ببینین. یوسف ب) ھیچ جۆرWک ئیسراییلیاوازی یوسف و جدەتوانین  ب) خ#رایی ل)م دەق)وە

ک)یفی ئ)وان ن)دەبوو دەیان بۆ}ند.  ک) ب) بۆ])بۆلی ن)کرد ب)}م ئ)وان ل)س)ر بچووکترین شت

 گل)ییکت#بی پیرۆز زۆر وردە دەربارەی م)ترسیی)کانی بۆ])بۆ]) کردن و ع)یب دەدۆزین)وە و 

 کردن. 

لی)کان دەرگای بۆ دوژمن کردەوە بۆ ئ)وەی ب#ت) ژورەوە یوون). بۆ])بۆ]ی ئیسرایڕت)واو پ)یام)ک)ی 

 ل)ب)ر چاویان ن)بوای)، ھ)ربۆی) باخ)ک)یاندا.  و وWرانیان بکات. دەبوا باشی خودایان
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واوی م#ژووی ئازار چ)شتن و مردن)ک)یان نوسراوە بۆ ئ)وەی نیشانمان بدات )پ#مان وتراوە ک) ت

 ک) چی روودەدات ئ)گ)ر ئ#م)ش ب)و جۆرە ھ)]سوک)وت بک)ین. 

)بۆ]#نین. بۆ])بۆڵ کردن ب) د]نیایی)وە ئو ھزرمان  من و تۆ ب) دەم نابۆ]#نین تاوەکو ب) بیر

 چۆ])وانیی) ک) ڕWگریمان لn دەکات ل) چووم) ناو زەوی ب)]#ن پ#دراوەوە.  نیی)ت#کییزە

 عیسا نموون)ی ئ#م)ی) و دەب#ت ئ)و شت) بک)ین ک) ئ)و کردی.

 یلی)کان بۆ])بۆ]یان کرد ل) چۆ]وانیدا مان)وە. یئیسرا

 )وە. مردن ھ)ست#نرای و ل) عیسا ستایشکرا

ل)م ب)راوردەدا دەتوانین ھ#زی ستایشکردن و سوپاس گوزاری ببینین و ھ)روەھا ھ#زی بۆ])بۆڵ 

کردنیش ببینین. ب)]n، بۆ])بۆ]) کردن، گل)یی کردن، چپ)چپکردن و ع)یب دۆزین)وە توانای ھ)ی)، 

ز ب) ش)یتان ب)}م توانای)کی ن)رWنی. ھ)رکات#ک بیرو زمانمان دەدەین ب) ی)ک#ک ل)و شتان) ئ)وا ھ#

 ک) ھ)ب#ت.  پ#ن)داوە ڕWگ)یدەدەین بۆ ئاوەی ب)س)رماندا زاڵ ب#ت ک) ئ)م)ش شت#ک) خودا

  خ)]کدا م)گ)رێ ک)موکوڕیی م)ک)، ب)دوای یو گل) #ن)بۆ]م)

یی و پاك بن، مندا}نی خودا بn تاكو بn گله ن، بكه قسهڕهبۆڵ و شهموو شت#ك بn بۆ]هھه"

." وهوش#نهدرهردوون دهگه له ست#رهك ئهوه!واندان#و ئهوت و خواردا، لهچهكی یهوهناو نهن لهكهله

  )١٥ -١٤: ٢(فیلیپی 

منگ)منگی زۆر دەکرWت  ی وھ)ندێ کات وا دەردەک)وWت ک) ھ)موو جیھان گل)یی دەک)ن. گل)ی

بارەی ئیش)ک)یان و ب)ڕیوب)رەک)یان گل)ی دەک)ن ل) ل)و سوپاسگوزاری و ب)رزنخاندن ک)م. خ)]کی 

کات#کدا ک) دەب#ت سوپاس گوزار بن ک) ئیش#کی ھ)میش)ییان ھ)ی) و ئ)و راستیی) ب)رز بنرخ#نن ک) 

یزی خواردن وەرگرتندا ڕل)  ئ)وان ل) شوWن#ک ل) ژWر خ#وەتدا ناژین ب)ھۆی ن)بوونی خانوو یان

 ن)وەستاون. 
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نات)واوی)ک)شی زۆر خۆشحاڵ دەبن ئ)گ)ر ئ#ش#کی ئ)وھایان  یزۆرب)ی ئ)و خ)]ک) ف)قیرە س)رەڕا

ھ)ب#ت. ئامادەن ل)گ)ڵ ب)رWوەب)رWکی خراپیشدا بگونج#ن ب)}م ب)م)رج#ک داھات#کی بردەوامیان 

 ن چاک بک)ن.  ، ل) ما]ی خۆیان بژین و خۆیان خواردن بۆ خۆیاتھ)ب#

ل)وان)ی) پ#ویستت ب) ئیش#کی باشتر ھ)ب#ت یان بۆی ھ)ی) ب)ڕWوب)رWکت ھ)ب#ت ک) نادادپ)روەران) 

 ھ)]سوک)وتت ل)گ)ڵ دەکات. ئ)وە ج#گ)ی داخ). ب)}م ب) گل)یی کردن ل)و شتان) رزگارت ناب#ت. 

  ، نوWژ بک) و سوپاسگوزار ب)د]ت)نگ م)ب) نیگ)ران و

الی !ڵ سوپاسداگهله وهنوWژ و پاڕانه موو شت#كدا داواكاریتان بهھه ]كو با لهبن، بهران مهنیگه"

 ) ٦: ٤(فیلیپی  ."خودا زانراو ب#ت

ل)م ئای)ت)دا پۆ]ۆسی ن#ردراو ف#رمان دەکات ک) چۆن ک#ش)کانما چارەس)ر بک)ین. پ#مان دە]#ت ک) 

 ب) سوپاسگوزاریی)وە ل) ھ)موو بارودۆخ#کدا نوWژ بک)ین.  

ت#کدا بۆ ت بدەمn ل) کاجۆیس، بۆچی دەب#ت شتی تر"کردم ب)م ش#وەی): خودا ھ)مان شتی ف#ر

 nبۆ ئ)وەی گل)ی ئ)و شت)ی ک) ھ)ت) سوپاسگوزار ن)بیت؟ بۆچی دەب#ت شت#کی دیک)ت بدەم

 بک)یت دەربارەی؟"

ئ)گ)ر ن)توانینب) ژیان#کی پ= ل) سوپاسگوزاری داواکاری نوWژەکانی ئ#ستامان نخ)ین) ب)ردەستی خودا 

ی)وە نوWژ بک) ب)]کو دە]#ت ب) ئ)وا ئ)و وە}م#کی د]خۆشک)روەرناگرین. وش)ی خودا نا]#ت ب) گالی

 سوپاسگوزاریی)وە نوWژ بک). 

منگ) منگ کردن، بۆ])بۆڵ کردن، ع)یب ل) خ)ک دۆزی)ن)وە و گل)یی کردن ب)و جۆرە ناڕوات ک) 

دەمون)وWت، یان دەب#ت ل)س)ر شت)کان زیاتر ل)وە چاوەرێ بک)ین ک) چاوەرWی دەک)ین. وش)ی 

 ام بگرین. خودا ف#رمان دەکات ک) ل)و کات)دا ئار

گرتن بریتی نیی) ل) توانای چاوەڕێ کردن، ب)]کو بریتیی) ل) ب)ردەوام  ک)وتووە ک) ئارامبۆم دەر

 بوون ل) ھ)]سوک)وتی باش ل) کاتی چاوەڕوانیکردندا. 
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زۆر گرنگ) ک) ئ)م م)س)ل)ی)ی بۆل)بۆڵ کردن و ھ)موو ئ)وشتان)ی ک) پ)یوەندییان پ#وەی ھ)ی) ب) 

اوی ل)و باوەڕەدام خودا ت#یگ)یاندم ک) چ)ندە م)ترسیداە ئ)گ)ر زمانمان و جدی وەربگرین. ب) ت)و

 بیرمان بب)خشین پ#یان. 

پ#دەچ#ت تۆش  "ب) پ#ی پ#ویست ل)س)ر ئ)م ک#وە ماون)ت)وە.: "گوتیدا  )٦: ١ (دواوتارخودا ل) 

ئ)گ)ر  چ)ندین جار ل) دەوروب)ری ئ)م ک#وە بووب#تی، ئ#ستا کاتی ئ)وەی) ک) ب)رەو پ#ش بچیت.

وای)، باش) بیرت ب#ت ک) تاوەکو ئ)و کات)ی ک) بیرو ھزرەکانت و گفتوگۆکانت پ= ب#ت ل) گل)یی 

 کردن ب)ھیچ ش#وەی)کی ئ)رWنی ب)رەوپ#ش ناچیت. 

 ؟  زۆرترین سوودی ل#وەرناگریتکردن ئاسان)، ب)}م تۆ بیری م)سیحت ھ)ی). بۆچی ن) نا]#م گل)یی
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 )مبیستب)شی 

 م)مھ#x)وە دەستب)جn شایانی ھ)موو شت#کمل)س)ر ھیچ شتیک 

ن چۆن یر بكهشكۆ ئارام بگرن. سهن سیحی خاوهی مهوهھاتنهخوشكان و برایانم، تاكو  بۆیه"

" .گرWتھار ئارام دهكات، بۆ بارانی پایز و بهوی دهی زهكهنگینهسه مهرھهڕWی بهجوتیار چاوه

 )٧: ٥یاقوب (

دانب)خۆدان)گرتن ب)رھ)می شانازی کردن). ک)سی شانازی ب)خۆوەک)ر وادیارە ناتوان#ت ب) 

پ#شتردا باسمان کرد،  ب)شیھ)]سوک)وتی دروست چاوەڕWی ھیچ شت#ک بکات. ھ)روەک چۆن ل) 

ل)کاتی  ی ھ)ی)ھ)]سوک)وتی باش یب)]کو توانای پاراستن داگرتن توانای چاوەڕWکردنی نیی).دانب)خۆ

 کردندا.چاوەڕوان

وەڕوانی کردندا ائ)م ئای)ت) نا]#ت ئ)گ)ر چاوەڕWت کرد دان ب)خۆتدا بگرە، "دە]#ت ل)کاتی چ

دانب)خۆداتدا بگرە،" چاوەڕوانی کردن ب)ش#ک) ل) ژیاکی زۆر ب) "باشی چاوەڕوانی ناک)ن" ب)}م 

س)ر دەب)ین ل)گ)ڵ ئ)وەشدا ڕاستیی)ک)ی ئ)وەی) ک) ل) ژیانمدا کاتی زیاتر ل) چاوەڕوانکردندا ب)

 تاوەکو ل) وەرگرتن.

م)ب)ستم ئ)وەی) ک) داوای شت#ک دەک)ین ل) نوWژدا و باوەڕ داوای دەک)ین پاشان چاوەڕWی 

دەک)ین بۆ دەرک)وتن. کات#ک نوWژەک) گ)یشت خۆشی دەردەب=ین چونک) ل) کۆتاییدا بینیمان 

ئامانجین م) خ)]ک#کی ب))ندە ل)ب)رئ)وەی ئ#ئ)وەی ک) چاوەڕWمان دەکرد ب)دەستمان گ)یشت. ھ)رچ

شت#ک ک) چاوەڕWی بک)ین، دەستب)جn  ک) ھ)میش) دەب#ت شت#کمان ھ)ب#ت بۆ برەودان،

 دەگ)ڕWین)وە بۆ پ=ۆس)ی داواکردن و باوەڕکردن ب) ی)زدان بۆ شت#کی دیک). 

زیاتر چاوەڕێ و چاوەڕWدەک)ین، تاوەکو س)رک)وتنی چاوەڕوان ن)کراوی دووەم دWت. بیرکردن)وم 

 دا ب)س)ر دەب)م تا ل) وەرگرتندا.])ت) وایل#کردن ت#بگ)م ک) کاتی زۆر زیاتر ل) چاوەڕوانکردنل)م حا

 کاتی وەرگرتنم.  ھ)ربۆی) ب=یارمدا ک) ف#ربم چ#ژ ل) کاتی چاوەڕوانکردن وەربگرم ن)ک ت)نیا ل)
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بۆی  پ#ویست) ف#ربین ل)و شوWن)ی ک) ھ)ین چ#ژ وەربگرین ل) کات#کدا دەڕۆین بۆ ئ)و شوWن)ی ک)

 دەچین. 

 ئارامی چاوەڕوانکردن دەگرWت شانازی ب)خۆکردن ڕWگ) ل) ب)

نرخ بۆ خۆ دانان  : با لهن#وتاندایهله ]#م كهك#ك دهر یهھه به ی پ#م دراوهتهو نیعمهبه چونكه"

ش ك#كی بهیهر ھه!بۆی خودا ڕهباوه و ب=هنرخاندن ھۆشیار ب#ت، به ]كو لهكات، بهڕۆیی نهزWده

  )٣: ١٢ڕۆما " (.كردووه

. شانازی تب)ئارامی چاوەڕێ بک)یچۆن  تم)حا]) چ#ژ ل) چاوەڕوانکردن وەربگری ئ)گ)ر ن)زانی

ب) ئارامی چاوەڕWکردن دەگرWت، چونک) ک)سی شانازی ب)خۆوەک)ر زۆر ب)رز بیر  ل) ب)خۆکردن ڕێ

 چ ش#وەی)ک ل) ک#ش)دا ب#ت. ب) جۆرێ ک) باوەڕی وای) ناب#ت ب) ھی ل) خۆی دەکات)وە.

ل)گ)ڵ ئ)وەی ناب#ت خرا بیر ل) خۆمان بک)ین)وە، ناب#ت ئ)وەندەش ب)رز بیر بک)ین)وە. م)ترسدارە 

نزمی س)یری خ)]کی دیک) ب)رزبک)ین)وە ک) وامان ل#بکات ب)خۆمان بۆ شوWن#کی ئ)وەندە بxند 

بک)ین. ئ)گ)ر شت)کان ب)و ش#وەی) ئ)نجام ن)دەن ک) ئ#م) دەمان)وWت یان ھ)ر ب)و خ#رایی)ی ک) 

 ئ#م) بیری ل#دەک)ی)وە ئ)وا ب) نائارامی و تووڕەیی ھ)]سوک)وت دەک)ین. 

 ک)سی خۆزنمگر و ب#ف#ز ھ)]سوک)وتی نائارام ب)رانب)ر خودا یان مرۆڤ نیشان نادات. 

 ی قبوڵ بک) و واقیع بین ب)ڕاست

رز تان به}م ورهبه!.یهتان ھهنگانهجیھاندا ته. ل) ب#تمندا ھه م پn گوتن تاكو ئاشتیتان لهمانه"ئه

 )٣٣ ١٦(یۆح)نا زاندووە." ب#ت، من جیھانم به

ان من#ت بۆ ئ)وەی ھ)]سوک)وت#کی نائارامWڕWگ)ی)کی دیک) ک) ش)یتان بیر و م#شکمان ب)کارد

واقیعیان)  ل)ج#گ)یھ)ب#ت ئ)وەی) ک) وامان ل#دەکات خ)یا]ییان) (ئایدیالیستیک) بیربک)ین)وە 

 (ریالیستیک).   
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ئ)گ)ر ل) م#شکماندا پ#مان واب#ت ک) ھ)موو شت#ک س)بارەت ب) خۆمان و بارودۆخ)کانمان و 

ل)گ)ڵ خ)]کی  بون)وەڕوب)ڕوبn س)رب)ستی و بn پ)یوەندی)کانمان دەب#ت ھ)میش) ب#خ)وش ب#ت، 

استیدا ڕکات)ی خۆمان ئامادە دەک)ین بۆ ک)وتن#ک، یان دەب#ت بx#م ک) ل)  مۆن و ب#تام، ئ)و

 ش)یتان ئامادەمان دەکات بۆ ک)وتن ل)رWگ)ی ھ)]) بیرکردن)وە. 

من پ#شنیاری ئ)وە ناک)م ن)رWنی بین: باوەردارWکی ب)ھ#زم ل) ھ)]سوک)وت و بیروھزری ئ)رWنیدا. 

بزانین ک) ھ)ندێ  ی ئ)وە دەک)م ب)پ#ی پ#ویست ئ)وەندە واقعبین بین ک) ھ)ر زووب)}م پ#شنیار

 شتی زۆر ک)م ل) ژیانی راست)قین)دا بn خ)وش و ت)واو دەب#ت.  

، من و ھاوس)رەک)م ھ)موو کۆتایی ھ)فت)ی)ک دەرۆشتین بۆ خزم)ت)ک)مانداسا}نی س)رەتای  ل)

ێ ر ھۆ]ی ھۆت#ل و ھۆ]ی سیمینارەکانمان ب) کرشارWکی جیاواز بۆ ب)ستنی سیمینار. زۆرب)ی جا

ل) س)رەتادا نائارام و بn ھیوا دەبووم. ھ)موو جارWک ل) ی)ک#ک ل)و شوWنان)دا شت#ک  دەگرت.

شی ن)دەکرد، ی#شی ن)دەکرد یان ب) ھیج جۆرWک ئخراپ دەبوو، شتی وەکو سپلیت باش ئ

شکاو بوون ب)و شتان)ی ک) پ#یان و ڕ )کان ک) گ)یرووناکی نات)واو ل) ژوری کۆنفرانس، کورسی

ھ)]واسراو بوون یان پاشماوەی ک#کی ئاھانگی میوانی دەزگیرانداری ش)وی رابردوو ھ#شتا 

 الن)برابوو. 

Wکی ڕھ)ستم کرد ک) پارەی)کی باشمان پ#داون بۆ ب)کارھ#نانی ئ)م ژوران) و ھ)ستم کرد ک) ب) باوە

و رWکوپ#ک بن. ھ)ربۆی) ب#زار دەبووم شیاو د ک) باش ب) کرWمان گرتن ل)ب)رئ)وە پ#شبینیمان دەکر

ب)و ش#وەی) ن)بوو. ئ)وەی ل) تواناماندا بوو کردمان بۆ ئ)وەی د]نیابین ئ)و شوWنان)ی ک) ب) کرWمان 

 ن)بوو.  داوانی ئ#م)ڕشوWنان) ل) ئاستی چاوەشت)کانی ئ)و  %٧٥گرتوون باشن، و ھ#شتا نزیک)ی 

وە ک) ژوور بۆ تیمی گ)شت)ک)مان وەربگرن، ب)}م دەگ)شیتین و کاتی وا ھ)بوو زوو ب)]#نمان پ#درا

پ#مان دەوترا ک) بۆ ماوەی چ)ندین کاتژم#رە ھیچ ژوورWکی ل) ب)ردەست نی). کارم)ندەکانی 

ام گ)ڵ ئ)وەی ب)ردەول)])یان دەدا س)بارەت ب) کاتی کۆبون)وەکانمان. )ھۆت#ل زۆرجار زانیاری ھ

کات و ب)رواری ت)واو دەسنیشان کرابوو. زۆرجار  دەنارد ک)بۆیان کارتمان پ#مان وتبوون، ت)نان)ت 
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ەق و ت)مب)ڵ بوون. زۆرجار ئ)و خواردن)وەی داوامان ڕھۆت#ل قس)  یکارم)ندەکانی چ#شیخان)

 کردبوو بۆ نیوەرۆ ئ)وە ن)بوو ک) چاوەرWمان دەکرد. 

 پ#شک)شی خانم)ب)تایب)تی جارWکیان بیرم دWت کات#ک (شیرینی دوای نان خواردن) 

ل) کحول. چ#شتخان) قاپ)کانی ت#ک)ڵ  نپ=کرابوو ل)و ک#کان) دان) ٨٠٠نزیک)ی  ،م)سیحی)کانمان کرا

ادەی)ک ش)رم)زار بووین چ ڕکردبوو ل)گ)ڵ میوانی ئاھانگی مارە ب=ین. پ#ویست ناکات بx#م تا 

ووبی ت#داب#ت. ن ک) شیرینی)ک) تامی وەکو ئ)وەی) م)شرگوتیپ#ی  ی)ک#ک ل) خانم)کان کات#ک

)ی): ھ)ندێ کات، ب)}م زۆر ب) م. ب)}م م)ب)ست)ک) ب)ڕاستی ئ)ل)م نموونان) دەتوانم ب)ردەوام بم

nکی بWک#ش) و خ)]ک#کی زۆر باش و سیمینار nن#کی بWخ)وش شو nی ڕک)موکو ک)می، ب)ب

 رویدەدا.     

ە ووام ل#بک)ن نائارام بم و بودا بۆم دەرک)وت ی)ک#ک ل)و ھۆکاران)ی ک) ئ)و بارودۆخان)ی یل) کۆتای

استبین. پالن بۆ ڕسوک)وت بک)م ئ)وە بوو ک) خ)یا]بین بووم ن)وەک ]ھۆی ئ)وەی ب) خراپی ھ)

شکست دانان#م. ب)}م ل)بیرم) ک) عیسا وتوی ل)م جیھان)دا دەب#ت خۆمان بگونج#نین ل)گ)ڵ 

بۆ  ل) ژیانی س)رزەوی، ب)ش#کن ت)نگان) و زەحم)ت و پ)رWشانی و ب#ھیوایی، ھ)موو ئ)و شتان)

باوەردارانیش ب)ھ)مان ش#وەی بn باوەرەکان. ئ)گ)ر ل) خۆش)ویستی خودا بم#نین)وە و ب)رھ)می 

 ۆحی نیشان بدەین ئ)وا ھ)رچی ن)ھام)تی ل) جیھاندای) ناتوان#ت ئازارمان بدەن. ڕ

وWن)کاندا تا ئ#ستاش ل) زۆرب)ی ش خزم)ت)ک)مانداساڵ ل)  ٢٥ئ#ستاش گ)شت زۆر دەک)ین و پاش 

م دواییان)دا، کات#ک ل)کاتی دوو کۆنفرانسی ئ)دەب#ت.  مان توشپزەحم)ت و رووداوی خرا

تا  .دەرگای ن)کردەوەاین)وە بۆ ژورەکانمان ل) دوای کۆبون)وەی)کی ش)وان کلیل)کانمان )ڕگ

کات#کدا ی ل)ڕبگ)م ک) بۆچی سیست)می کۆمپیوت)ری کلیل)کانی گۆ#ئ#ستاش دەم)وێ ل)وە ت

چاوەرێ دەک)ین تا ک)س#ک ارەوەک) ڕودەدات. ل) ڕورەک) بوو. ناوب)ناو ورەک)ی ھ)ر ل) ژوپارWزە

 ت کلیل) نوWکان وەربگرWت، ب)د]نیای)وە ھ)میش) داوای ل#بووردن دەک)ن. #دەچ
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ئ#ستا ئ#م) زۆر ب)دەگم)ن توڕە دەبین، ل) ب#خ)وش ن)بوونی گ)شت)کانمان، چونک) دەزانین ک) ئ)وە 

)ش#ک) ل) ژیانی رۆژان)مان. ئیشی ئ#م) کۆنترۆ]کردنی بارودۆخ)کانمان نی)، ب)]کو ئیشمان وە}م ب

 دان)وەیان) ب) ڕWگ)ی خودایان). 

 ئارامگرتن توانای)ک) بۆ ب)رگ)گرتن

رمی و بانی و نیانی و ب#فیزی و د]نهویست، میھره]بژWردراوانی خودا، پیرۆز و خۆشهك ھهوه بۆیه"

 ) ١٢: ٣(کۆ]ۆسی ."نر بكهبهلهئارامگرتن 

Wم)وە بۆ ئ)م ئای)ت) بۆ ئ)وەی ب)بیری خۆمی ب#نم)وە ک) چ جۆرە ڕمن زۆرب)ی جار دەگ)

بیری خۆمی دWنم)وە ک) ئارامی ب)ھ)]سوک)وت#ک دەب#ت ل) ھ)موو بارودۆخ)کاندا نیشان بدەم. 

) ھ)]سوک)وتی باش ل) ێ کردن ب)]کو توانای من) بۆ ب)ردەوام بوون لڕتوانای من نی) بۆ چاوە

 کاتی چاوەڕوانکردندا.

 ئارامی ل)کاتی تاقیکردن)وەکاندا دەردەک)وWت 

 و ناخۆشی، وهھا تاقیكردنهجۆره ونهكهڕی خۆشی دابن#ن، كات#ك دهوپهخوشكان و برایانم، به"

واو كاری خۆداگرتن تهبا دانبه .كاتخۆداگرتن دروست دهڕتان دانبهباوه!زموونیئهزانن ده چونكه

 -٢: ١." (یاقوب ب#تھیچ شت#ك نه لهموكوڕیتان یشتوو بن، كهواو و پ#گهب#ت، تاكو تهخۆی ھه

٤ ( 

ھ)روەھا ئارامی ل) ڕۆحی ھ)موو ک)س#کی  بک)). ٢٢: ٥ڕۆح) (س)یری گ)التیا ئارامی ب)رھ)می 

ک)وتنی ئارامی ل)الی)ن گ)ل)ک)ی)وە زۆر گرنگ) بۆ رتازە ل)دایکبوو ج#گیر دەب#ت. نیشاندان یان دە

ی)زدان. دەی)وWت خ)]کی دیک) ک)سای)تی ئ)و ل)ڕWگ)ی ڕۆ])کانی)وە ببینن. ب)شی ی)ک)م ل) کت#بی 

یاقوب ف#رمان دەکات ک) کات#ک ب#خ)وش بووین ھ)موو شت#کمان دەب#ت، ش)یتان ناتوان#ت 

کات ک) دەب#ت د]خۆش بین ل)کات#دا خۆمان کۆنترۆ]ی ک)س#کی ئارام بکات. ھ)روەھا ف#رمان دە
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بزانین ک) ش#وازی ی)زدان ب)کاردWن#ت بۆ دەرک)وتنی ئارامی ل)  ،ل) بارودۆخی س)ختدا دەبینین

 جۆراوجۆرەکان."ردن)وە کئ#م)دا ل)ڕWگ)ی ئ)و شت)ی ک) کینگ ج)یمس ڤ#رژن پ#ی دە]#ت "تاقی

ان ل) مندا یراوجۆرەکان" ل) کۆتاییدا ئارامیل) ژیانی خودی خۆمدا بۆم دەرک)وت ک) "تاقیکردن)وە جۆ

دەرخست، ب)}م ی)ک)م جار چ)ندین شتی تری دەرخست ک) تایب)تم)ندی خودایی ن)بوون، وەکو: 

شانازی ب)خۆوە کردن، تووڕەبوون، یاخی بوون، ب)زەیی ب)خۆداھاتن)وە، گل)یی کردن و زۆر شتی 

پ#ش  نیان ببین)وە و ئیشیان ل)س)ر بک)یڕوب)ڕو ب#ت پ#دەچ#ت ئ)و شتان)ی دیک) پ#ویست دیک).

 ئ)وەی ئارامی خۆی دەربخات. 

 تاقیکرن)وە یان ک#ش)؟

، وهدۆمدا بسوڕWنهخاكی ئه تا بهریای سوور كۆچیان كرد ھهڕWگای ده به وهك#وی ھۆره ئینجا له"

 )٤: ٢١س)رژم#ری " (.ڕWگادا ئارامییان لn ب=ا ل لهجا گه

ی چۆ])وانی ک) پ#شتر زەینیی)تئ)گ)ر ل)یادت ب#ت ھ)]سوک)وتی نائارامی ی)ک#ک بوو ل) 

ساڵ. ئایا تاقیکردن)وەکانیان تا  چلیی)کانی ب)س)رگ)ردانی ھ#شت)وە ل) چۆ])وانیدا بۆ ماوەی ئیسراییل

ب)و ئ)و ڕادەی) خراپ بوو؟ د]نیام ھ)ندWکیان خراپتر بوون ل)وانی دیک). ب)}م زۆرجار س)بارەت 

 دەک)ین ک) ک)س#کی پ#گ)یشتوو ب) ھیچ جۆرWک ب)الی)وە گرنگ نیی).  بۆ])بۆڵشتان) 

چۆن دەتوانین بx#ین ئ)و خ)]ک) ئامادەبن بۆ ڕۆیشتن بۆ ناو زەوی ب)]#ن پ#دراو، شوWنی ئ#ستایان 

چۆڵ بک)ین بۆ ئ)وەی ببن) خاوەنی زەوی)ک) ئ)گ)ر ن)توانن ب) ئارامی ب)رگ)ی تۆزWک ناڕەح)تی 

 ن. بگر

ب)ڕاستی ھانت دەدەم ک) ل)گ)ڵ ڕۆحی پیرۆز کاربک)یت، چونک) ب)رھ)می ئارامی ل) تۆدا ج#گیر 

دەکات. تا زیاتر دژی بوەستی زیاتر پ=ۆس)ک) دوادەک)وWت، ف#رب) ل) ھ)موو جۆرە تاقیکردن)وەدا ب) 

) ب)]کو ب) ئارامی وە}م بدەیت)وە. خۆت ل) ژیان#کی باشدا دەدۆزWت)وە ک) ت)نیا ب)رگ) گرتن نیی

 ت)واوی چ#ژ وەربگرە. 
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 گرنگی ئارامی و ب)رگ)گرتن

ن كرد، خواستی خوداتا ی بهوهدوای ئه، تاكو لهیهخۆداگرتن ھهدانبه پ#ویستیتان به چونكه"

 ) ٣٦: ١٠ عیبرانیی)کانن." (ستبھ#ندهبه كه]#نهبه

#مان دە]#ت ک) بn ئارام گرتن و ب)رگ)گرتن ب)]#نی ی)زدان ب)دەست ناھ#نین. ھ)روەھا پئ)م ئای)ت) 

) پ#مان دە]#ت ک) ت)نیا ل)ڕWگ)ی باوەڕ و ئارامگرتن)وەی) ک) ئ#م) ب)]#ن)کانی ١٢: ٦(عیبرانیی)کان 

 ی)زدان ب) میرات وەردەگرین. 

ھ)وڵ دەدات شت)کان  و ب)پ#ی ب)ھ#زی ج)ست)ی خۆی دەڕوات ب)ڕWوە ب)خۆک)رمرۆڤی شانازی 

ب)پ#ی خشت)ی کات)ک)ی ئ)نجام بدات. شانازیکردن دە]#ت "ئ#ستا ئامادەم!" شانازی ن)کردن و 

 دەزان#ت و دواناک)وWت!"  دە]#ت: "ی)زدان دەزان#ت و باشتر ب#فیزی

ھ)ی) ل)پشت ب)ستن ب)ھ#ز و  ی"ترس زڕWبر مرۆڤی ب#فیز ب) ئارامیی)وە چاوەڕێ دەکات، ل)ڕاستیدا "

توانای ج)ست)ی خۆی. ب)}م مرۆڤی شانازی ب)خۆک)ر ھ)موو شت#ک ی)ک ل)دوای ی)ک تاقی 

 دەکات)وە. ھ)مووی ب#سوود دەب#ت. 

 ھ#xی ڕاست ھ)میش) کورتترین م)ودا نی) بۆ ئامانج#ک

 )٢٥: ١٦(پ)ندەکان " .دنهو مررهی بهكه}م كۆتاییه، بهرچاوی مرۆڤ ڕاست دیارهبهله یهڕWگا ھه"
دەب#ت ف#ربین ک) ل) ق)])م=ەوی ڕۆحیدا ھ)ندWک کات ھ#xی ڕاست کورتترین م)ودا نیی) ل)ن#وان 

ڕWگا ب#ت بۆ وWرانکاری. پ#ویست) ف#ربین  نئ#م) ئ)و شوWن)ی ک) دەب#ت ببین. ل)وان)ی) کورتتری
ئارام بگرین و چاوەڕوانی ی)زدان بک)ین، ت)نان)ت ئ)گ)ر وادیارب#ت ب)ڕWگ)ی)کی ناڕاست)وخۆ 

 دەمانبات بۆ ئ)وەی بمانگ)ی)ن#ت) شوWنی م)ب)ست. 

ژمارەی)کی زۆر ل) م)سیحی خ)مگین و نات)واو ھ)ن ل) دنیادا، ت)نیا ل)ب)رئ)وەی ئ)وان س)رقا]ی 

ھ)و]دانی ئ)نجامدانی شت#کن ل)ج#گ)ی ب)ئارامی چاوەڕWکردنی ی)زدان بۆ ئ)وەی شت)کان بۆ بھ#ن#ت) 

 س)ر ڕWگا ل)کاتی خۆی و ج#گ)ی خۆی.
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کات#ک ھ)وڵ دەدەیت چاوەڕWی ی)زدان بک)یت، ش)یتان ب)ردەوام بیرت پ=دەکات ل) شانازی 

ئارەزووی ج)ست)ییت بجو]#ن#ت و  ب)خۆکردن، ئ)مرت پ#دەکات "شت#ک بک)"، ئ)و دەی)وWت ل) تۆدا

و ڕۆما  ٦٣: ٦ئ)نجامی بدەیت، چونک) دەزان#ت ک) ج)ست) ب) ک)]کی ھیچ نای)ت (س)یری یۆح)نا 

 بک)).  ١٤: ١٣

وەک چۆن بینیمان ئارام ن)گرتن نیشان)ی شانازی ب)خۆکردن)، ت)نیا وە}م#ک بۆ شانازی 

 ب)خۆکردن بریتی) ل) خۆب)ک)م زانین. 

 بک) خوداچاوەڕWی ، ب) ب#فیزڕۆحسوک و 

: ٥رزتان بكات)وە." (ی)ک)م پ)ترۆس كاتی خۆیدا به ، تاكو له !توانای خودا ستی بهژWر دهله "بۆیه

٦ ( 

) ک) ب) خراپی بیر ل) خۆت بک)یت)وە. ب) سادەی مانای ینی مانای ئ)وە" ڕۆحسووك بن"دەست)واژەی

   "خودی خۆت چارەس)ر بکرWت.پ#ت وا ن)ب#ت ک) ک#ش)کانت ب)ت)نھا " ئ)وەی) ک)

ج#گ)ی ئ)وەی ب) شانازی)وە شت)کان بخ)یت) ژWر دەستی خۆمان، دەبn ف#ربین ل) ژWر دەستی ب) ل)

و  توانای خودا خۆمان نزم بک)ین)وە. کات#ک ک) س)یری کرد کات)ک) گونجاوە ب)رزمان دەکات)وە

 پیرۆزمان دەکات. 

وی ج)ست)دا ھ)]سوک)وت بک)ین، وەوە ک) ل) ئارەزەتمان کردڕکات#ک ک) چاوەڕWی خودامان کرد و 

وودەدات. ئ#م) دەست دەک)ین ب) مردن ل) خودی خۆماندا، ل) خشت)ی کاتی ڕ "ل) خۆدا مردن" ئ)وا

 خۆماندا و چاالک بین ل)و ویست و رWگ)ی)ی ک) بۆی داناوین.  

ەب#ت ترسی بین و ھ)روەھا د خودائ#م) ھ)میش) دەب#ت دەستب)جn ملک)چی داواکاریی)کانی 

 ل) شانازی کردنی ج)ست)ی ھ)بیت.  خودامان

چ یل)س)ر ھ"خۆک)ر دە]#ت: ش)ی نائارامی)، ک)سی شانازی ب)یبیرت ب#ت: ئ)وە شانازی کردن) ک) ڕ

 "شت#ک م)م ھ#x)وە، دەست ب)جn شای)نی ھ)موو شت#کم.
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Wگ)ی ڕمن  خودا" کات#ک ک) تووشی بn ئوم#دی و نا ئارامی ھاتب#ت، پ#شنیار دەک)م ک) بx#ی

خۆم ل) خشت)ی کاتی تۆ دادەن#م، نام)ویت ل) پ#شت بم ھ)روەھا نام)وێ ل) دوای تۆش بم 

    "یارم)تیم بدە.، باوک) بۆ ئ)وەی ب) ئارامی چاوەرWت بک)م.
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  )می)ک ب)شی بیست و

  ل)وان)ی) کردارەکانم ھ)]) بن، ب)}م ھ)])ی منی ت#دا نی)

ی پn دام، منیش و دارهری ئهبه و له]م ب#ت، ئهگهی پ#ت دام لهتهئافرهو ش گوتی: (ئهكهپیاوه"
ش كهتهئافره ؟تۆ كردووته چییه مهرموو: (ئهی فهكهتهئافره ردگار بهروهزدانی پهئینجا یه. خواردم

 )  ١٣ -١٢:  ٣(پ)یدابوون  ."فریوی دام و منیش خواردم كهگوتی: (ماره

)تی کارەکانی خودی ک)س)ک)، لۆم)کردنی ک)س#کی ین)بوون بۆ گرتن) ئ)ستۆی ب)رپرسیارئامادە 

) بۆ یدیک) ب) ھۆی ئ)و شتان)ی ک) ھ)])ن یان ئ)و شتان)ی ک) ب)ھ)]) دەڕۆن ھۆکاری س)رەکی

 ژیانی چۆ])وانی. 

وی ڕوب)وڕدەبینین ک#ش)ک) ل) س)رتای بوونی)وە دەرک)وتووە، کات#ک ئادەم و ح)وا ل) باخی ع)دەن 

گوناھ)کانیان بوون)وە لۆم)ی ی)کتریان کرد، خودا و ش)یتان بۆ ئ)و کارەیان ب)رپرسیاری)تی تاک) 

 ک)سیان بۆ ب)جn ھ#شتن. 

 ھ)])ی تۆ بوو  یھ)موو

ر بوو ناوی ھاجهكی میسری ھهیهنیزه}م كهبوو، بهبرام نهبرام ھیچ مندا]ی بۆ ئهسارای ژنی ئه"

]كو م بنوو، بهكهنیزهڵ كهگهزدان ڕWی مندا]بوونی لn گرتووم. لهبرامی گوت: یهئه سارای به .بوو

ری برام ھاجهئینجا سارای ژنی ئه .ی سارای كردقسه برامیش بهئه. مندا]م بۆ بب#ت وهوهله

نعان، ی كهخاك برام لهج#بوونی ئهنیشته ساڵ بوو له ش پاش دهمهی ھ#نا، ئهكهمیسرییه نیزهكه

كات#ك  .ویش سكی پ= بوور نوست، ئهڵ ھاجهگهئیتر له. ژنی تا بب#تهبرامی م#ردی ھهئه دایه

برامی گوت: ئه ئینجا سارای به. رچاو سووك بووبهی خۆی لهكه، خانمهیهزانی وا سكی ھه كه

شی تۆ، باوه ی خۆمم خستهكهنیزهرپرسی. من كهكرێ تۆ ل#ی بهمن ده ی بهتییهو سووكایهئه

ری ن#وان من و تۆ زدان دادوهرچاویدا سووك بووم. با یهبه، لهیهزانی سكی ھه ئ#ستاش كه

وای لn  ، چیت پn باشهدایهستی خۆتردهبهت لهكهنیزها كهوسارای گوت:  برامیش بهئه .بكات

 )  ٦-١: ١٦(پ)یدابوون " .}تی ھهستده ویش لهلیل كرد، ئهری زهئیتر سارای ھاجه ،بكه
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و ئیبراھیم دەبینین. ماندوو  ی سارا=ھ)مان سیناریۆ ل) ن#وان ح)وا روویدا، ھ)مان شت ل) مشتوم

بۆ ج#ب)جn کردنی ب)]#ن)ک)ی ک) وتبووی مندا]#کیان دەداتn،  خودابوون ل) چاوەڕێ کردنی 

کات#ک ب) خراپی ب)س)ریاندا  "ئ)نجامدا.شت)کانی خۆیان " ) ج)ست)دا ھ)]سوک)وتیان کرد ولھ)ربۆی) 

 و دەستیان کرد ب) لۆم)کردنی ی)کتر.  شکای)وە، بووە ھۆی ک#ش)

بینیوە ل) ما])وە ل) ن#وان خۆم و دەیڤدا. وا پ#دەچوو  مژمارەی)کی زۆر ل) ھ)مان دیم)ن داابردووڕ ل)

ویست رووب)روی راستی )وە. ھ)رگیز ن)ماندەیدەدزی "راست)ق)ین)ی ژیان"ب)ردەوام خۆمان ل) ک#ش)ی

درWت، کت#بی پیرۆزم دەخوWندەوە، تا ڕببین)وە. ب) باشی ل)بیرم)، نوWژم دەکرد بۆ ئ)وەی دەیڤ بگۆ

ک) نوWژم کرد،  #کدرWت! کاتڕی دەوWت تا بگۆەدەبینی. چ)ند ھ)])کانیمو زیاتر  دەھات زیاتر

    "#ش)ی.جۆیس، دەیڤ ک#ش)ی نی)، ئ)وە تۆی ک) ک: "گوتیو  ل)گ)]م دوا ی)زدان

 نبn ھیوا بووم. ب)ردەوام دەرگریام. بۆ ماوەی سn رۆژ گریام، چونک) خودا نیشانیدام ک) چۆ

ەخن)م دەگرت و ڕھ)و]مداوە ھ)موو شت#ک کۆنترۆڵ بک)م ک) روویدا بوو، نیشانیدام ک) چۆن 

. ن)رWنی بووم، چ)ندین و چ)ندین شتی دیک) چ)ند س)خت) د]خۆشم بک)یت، چ)ند م دەکرد.یگل)ی

بوون)وەم بوو ل) Wنوو]#ن)ر بووم بۆ شانازی ب) خۆوە کردنم. ب)}م ھ)روەھا س)رەتایی ول#دان#کی ج

 خودادا.  

بارودۆخ ک) ل) کۆنترۆ]ی من زۆرب)ی خ)]ک لۆم)ی خ)]کی دیک)م دەکرد یان ھ)ندێ  وەکو

ودا پ#ی وتم بوون، وامدەزانی ب) خراپی ھ)]سوک)وت دەک)م چونک) ب) ئازار درابووم. ب)}م خب)دەر

ئازاردان ل)وان)ی) ھۆکاری ئ)م جۆرە ھ)]سوک)وت)ت ب#ت، ب)}م م)ھ#x) بب#ت ب) بیانوی)ک بۆ ئ)وەی "

  "ب)و ش#وەی)ت بھ#x#ت)وە.

 Wگایڕش)یتان ب) س)ختی ھ)و]دەدات ل) بیرماندا کاربکات، ق)}کان بنیات دەن#ت ک) 

 استی ئازادمان دەکات و ئ)و دەزان#ت!  ڕاستی دەگرWت. ڕون)وەمان ل) بڕوب)ڕو

ستی س)بارەت ب) ڕاوبون)وەمان ل) ڕوب)ڕب#ت ل)  ب)ئازارتر وەدەروونی)ل) رووی  پ#م وانی) ھیچ شت#ک

دەک)ن. ب) ت)واوی ئاسان) ڕاخۆمان و ھ)]سوک)وت)کانمانن. ل)ب)رئ)وەی ب) ئازارە خ)]ک#کی زۆر ل#ی 
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وبون)وەی خۆمان دەزانین ک) ڕوب)ڕم کات#ک دWت)س)ر استی ک)س#کی دیک) ببیت)وە، ب)}ڕوی ڕوب)ڕ

 زۆر قورس) ل) ئ)ستۆی بگرین.  

 ..... ئ)گ)ر

 تا لهرتانھ#ناین ھهمیسر ده یان كرد و گوتیان: (بۆچی لهدژی خودا و موسا قسه ل لهگه"

." وتووهرچاو كهبهلهمان بn تامه م خواردنهئاو! ئه و نه یهنان ھه نه وانی بمرین؟ چونكهچۆ]ه

 )  ٥: ٢١(س)رژم#ری 

 و خودای). ب) موسا ھ)])ی)کان گل)ییان کرد ک) ھ)موو ک#ش)کانیان ییئیسراییلوەک چۆن ل)بیرت)، 

وانیدا )ۆ]چو درWژ ل)  وروک)وتوان) ل#پرسراوی تاک)ک)سیان البرد، ک) بۆچی بۆ ماوەی)کی دس)ر

ساڵ ل)وWدا  چلان)ی ک) بۆ ی) س)رەکییچۆ])وانی زەینیی)تی بم#نن)وە. خودا نیشانیدام ئ)م) ی)ک#ک) ل)و

 ھ#شتنی)وە.  

ی)کانی ک) ل) ژیانمدا وای ل#کردم چ)ندین ساڵ ب)س)ربب)م یھ)روەھا ئ)وە ی)ک#ک) ل) ھۆکارە س)رەک

ک) بۆچی خراپ ھ)]سول)وتم دەکرد بn کۆتا  ل) سووڕان)وە ب) دەوری ک#وەکان. لیستی بیانوەکانم

 بوون: 

  "ب) مندا]ی خراپ ھ)]سوک)وتم ل)گ)ڵ ن)کرابا، ئ)وەندە زوو تورە ن)دەبووم.ئ)گ)ر "

  "ان دابام، باشتر ھ)]سوک)وتم دەکرد.یئ)گ)ر مندا])کانم زیاتر یارم)تی"

  ")م)دا ن)کردبا، ئ)وەندە ل)گ)]یدا نارەح)ت ن)دەبووم.شئ)گ)ر دەیڤ یاری گۆ]فی ل) "

   "ن)دەبووم.ت)نیا ئ)گ)ر دەیڤ زیاتر قس)ی ل)گ)ڵ کردبام، ئ)وەندە "

  "یبام، ئ)وەندە زیاد ن)رWنی ن)دەبووم.=ئ)گ)ر دەیڤ دیاری زۆری بۆ ک"

  "ئ)گ)ر پ#ویستی ن)کردبا کاربک)م، ئ)وەندە ماندوو و ب)دخوو ن)دەبووم."

  "ئ)وەندە ب#زار نابم. ەوەۆم) دەر=ئ)گ)ر زۆرتر ب"
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  "..ا پارەی زیاترمان ھ)بوای)..یئ)گ)ر ت)ن"

  "ئ)گ)ر خاوەن ما]ی خۆمان بوینای)، ئ)و کات) خانوی)کمان  دەکری، پاشان ئیتر....."

  "ئ)گ)ر ئ)وەندە وەرەق)ی ق)رزمان ن)بوای)...."

   "ئ)گ)ر دراوس#ی باشتر یان ھاوڕWی جیاوازمان ھ)بوای)....."

 ئ)گ)ر! ئ)گ)ر! ئ)گ)ر! ئ)گ)ر! ئ)گ)ر! 

 .....  ب)}م

من  نعان كهخاكی كه بۆ سیخوڕیكردن له ند پیاوWك بن#رهچه: رمووموسای فه زدان بهئینجا یه"

 ركردهك#كیان سهر یهن#رن، ھهباوكانیان پیاوWك ده ر ھۆزWك لهھه ، لهی ئیسرائیلم داوهوهنه به

 لهموویان وانی نارد. ھهئه وهی پارانهوانچۆ]ه زدان موسا لهرمانی یهپ#ی فهبه. ناویانداب#ت له

 وە.ھاتنه كهتی خاكهسیخوڕیه دوای چل ڕۆژ لهئینجا له..... ر بووی ئیسرائیل ڕابهوهنه

 وانی پاران، لهچۆ]ه ی ئیسرائیل لهوه]ی نهموو كۆمهالی موسا و ھارون و ھه كان ھاتنهسیخوڕه

 .یان پیشاندانكهروبوومی خاكهو به وهڵ ھ#نایهموو كۆمههوان و بۆ ھوا]یان بۆ ئهقادWش، ھه

ڕاستی شیر و  ت بۆی نارد و بهتۆ ئ#مه چووین كه و خاكهوا]یان پ#ی دا و گوتیان: (بۆ ئهھه

ھ#زن  ج#ن بهدا نیشتهكهخاكه ی لهلهو گه}م ئهبه .تییهكهرهش بهمهڕژWت! ئهنگوینی لn دهھه

: ١٣" (س)رژم#ری .وێ بینیناقیشمان لهی عهوهھا نهروهزنن، ھهند و زۆر مه}بهان قهكو شاره

٢٨: ٢٥، ٣ -١ ( 

یتان تا ئ#ستا ل) بیرماندا )خ)]ت#ن)ران)ی ک) ش]ل)و دوو وش) ھ) ی)ک#کن "ب)}م" و "ئ)گ)ر" 

 خوری، ب)یس ەک)ی ک) ن#ردرابوون بۆ زەوی ب)]#نپ#دراو وەکو گروپیڕە سیخودز. دوادەیچ#ن#ت

)ڕان)وە ک) دەبوا ب) دوو ک)س ب) ستون#ک ھ)]یان بگرتبا. گترWی ئ)وەندە گ)ورە  ەی)ک ھ#شو

 خ)]ک)ک)یاندا ن)رWنی بوو.و  ب)}م ئ)و ھ)وا])ی ک) ب) موسا
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بوای) و چاویان ل)س)ر ھ#زی ک#ش)ک)  ی)زداندا، دەبوا چاویان ل)س)ر  بوو ک) شکستی "ب)}م"ئ)وە  

پ#مان وای) ل)و ھۆکاران)ی ک) وا دەکات ک#ش)کانمان شکستمان بدات ئ)وەی) ک) ک #ن)بوای). ی)ک

استی ڕی ڕوب)ڕو کک) کات# تک#ش)کانمان گ)ورەترە ل) خودا. ل)وان)ش) ئ)م) ھۆکاری ئ)وە ب#

، ھ)ربۆی) تبمانگۆڕW تئ#م) د]نیانین ل)وەی ک) خودا دەتوان# س)ختمان دەب#ت. کیدەبین)وە کات#

 استی چۆنین. ڕوبون)وەی ئ)وەی ک) ب)ڕوب)ڕەدزین)وە، ل) ج#گ)ی خۆمان ل) خۆمان د

دەکات مندا کار استی)کی خۆم ببم)وە کات#ک خودا ل)ڕوب)روی ڕادەی) س)خت نی) ک) ڕئ#ستا ب)و 

وام پ#ی)تی، =Wت. پ#شتر بینیم ئ)و دەتوان#ت چی بکات و بڕدەزانم ک) ئ)و دەتوان#ت بمگۆ چونک)

رۆشتنم ل)گ)]یدا قورس بوو. زۆرب)ی ژیانم ل) خۆ شاردن)وە ل)م شت و ھ)رچ)ندە ل)س)رەتای رWگ) 

، بۆ ماوەی)کی ئ)وەندە زۆر ل) تاریکیدا ژیانم ب)س)ربرد ک) ھاتن)وەم بۆ رووناکی اب)فیرۆد ل)و شت

 ئاسان ن)بوو. 

 ناوەڕۆک)وەاستی ل) ڕ

ی زۆری گوWرهبه ،بان بهمیھره]م گهت لهكهگۆڕهنه ویستییهی خۆشهگوWره، بهی خودایهئه"
 وهرهگوناھم پاكم بكه له و وهتاوانم بمشۆره واوی لهته به .وهیی خۆت یاخیبوونم بس=هزهبه

 نھا تۆ، گوناھم كرد،دژی تۆ، ته له .ممهردهبهگوناھم له میشهھه زانم،من یاخیبوونم ده چونكه
 .كانتحوكمه ر بیت لهروهدادپه كانت ڕاست بیت،ب=یاره له تاكو م كرد،رچاوی تۆ خراپهبهله
 تا لهوهئه .من پ= بووه دایكم سكی به كه وهو كاتهگوناھبارم له زگماكی تاوانبارم، تا من بهوهئه
 ) ٦ -١: ٥١ی زەبوور" (.یتكهف#ری داناییم ده وهویژدانه له ،تبیڕاستی د]شاد ده به وهڕۆكهناوه

ا ی و ب)خشندەیی، چونک) خودیداود پاشا ھاوار دەکات بۆ خودا بۆ ب)زەم دەق)ی س)رەوەدا، ل)
 ع و کوشتنی م#ردەک)ی دەکرد. تش)ب)کاری ل)س)ر تاوان)ک)ی ل)گ)ڵ ب)

وویدا، ل)گ)ڵ ڕیان ن)، تاوان)ک)ی داود ی)ک سا]ی ت)واو پ#ش نوسینی ئ)م زەبوورە  تباوەر بک)ی
استی ن)بوەوە، تا زیاتر ڕوی ن)بوەوە و دانی پ#دا ن)نا. رووب)روی ڕووب)ڕرگیز )ئ)وەی ئ)وەی ھ

بکردای)ت)وە ب)ڕاستی ن)یدەتوانی تۆب) بکات. تا ئ)و ب) ت)واوی تستی رەڕوبون)وە ل)گ)ڵ ڕروب)
 ن)یتوانیبا تۆب) بکات، خودا ن)یدەب)خشی.  
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دەوWت. واتای ئ)وەی) ڕۆک)وە" "ل) ناوەک) خودا راستی  #تل)م دەق)دا زۆر ب)ھ#زە. دە] ش)شئای)تی 
)ربارەی خۆمان و لاستگۆ بین ڕل)گ)]ی  تک) ئ)گ)ر بمان)وWت ب)رەک)تی خودامان پ#بگات، دەب#

 تاوان)ک)نمان. 
 دانپ#دانان ل) پ#ش ل#خۆشبوون دWت 

ر دانمان گهئه). دا نییئ#مه لهت#نین و ڕاستی ]هخه]دهوا خۆمان ھه، ئهر بx#ین گوناھمان نییهگهئه"
موو ھه لهب#ت و كانمان خۆشدهگوناھه ت لهنانه، تهرهروهكانمان نا، خودا د]سۆز و دادپهگوناھه به
ن#ین و درۆزنی داده وا به، ئهكردووهر بx#ین گوناھمان نهگههە. ئوكاتهپاكمان ده!كواییهناڕه
 ) ١٠ -٨: ١." (ی)ک)م یۆح)نا دا نییهئ#مه ی لهكهوشه

استی تۆب) بک)ین ئ)گ)ر ڕخودا خ#رای) ل) ب)خشینمان ئ)گ)ر ب)راستی تۆب) بک)ین، ب)}م ناتوانین ب)
ن ک) شت#کی یی) ن)بین)وە ک) چیمان کردووە. دان ب)وە دەن#یوی ئ)و راستڕوب)ڕدان ن)ن#ین و 

ی وب)روبون)وەڕنی) بۆ  خودا) ھ#شتا رWگای وی بۆ دWنین)وە، ئ)مومان کردووە، ب)}م دواتر بیان)ھ)]
استی. ب) ش#وەی)کی سروشتی دەمان)وWت بیانوو بۆ خۆمان و کردارەکان بھ#نین)وە، ب)}م کت#نی ڕ

 ٢٤ -٢٠: ٣ا ل) عیسای م)سیحدا دەدۆزرWت)وە (س)یری رۆما یک) بیانوەک)مان ت)ن ت#ەلپیرۆز د
دروست ژم#ردراین دوای گوناه کردن ت)نھا ب) ھۆی خوWنی ڕاستوبک)). من و تۆ ل)گ)ڵ خودا ب) 

 عیسا، ن)وەک ب)ھۆی بیانووەکانمان.    

 ن بۆ بانکیپ)یوەندی پ#وەکردم و داوای ل#کردم دەست دەجn بیب) دراوس#ک)مۆژWکیان ڕبیرم) 
شت)کانی " ئ)نجامدانی س)رقا]یب)رل)وەی دابخرWت، چونک) ئۆتۆمبیل)ک)ی خۆی ئ#شی ن)دەکرد. 

کارەکانم بوەست#نم، ھ)ربۆی) خراپ و ب#ئارام بووم ل)گ)]یدا. ھ)رک) بووم و ن)مدەویست  "مخۆ
ب) خراپی ھ)]سوک)وتم ل)گ)ڵ کرد، ھ)ربۆی) پ#ویست بوو  دت)ل)فۆن)ک)م داخست)وە. دەمزانی ک) چ)ن

یانوان)ی بک)م و داوای ل#بووردنی ل#بک)م و بیب)م بۆ بانک. بیرم پ= ببو ل) ھ)موو ئ)و ب ت)ل)فۆنی بۆ
 "،س)رقاڵ بووم...."، "حا]م باش ن)بوو..."ک) دەمویست بۆ خراپی کاردان)وەم بیانھ#نم)وە: 

    "رۆژWکی ناھ)موارم ھ)بوو....."
ۆحی پیرۆز بک)م ک) پ#ی دەوتم ھیچ بیانوWک ڕۆحم)وە دەمتوانی ھ)ست ب) ڕی یب)}م ل) قو}
 م)ھ#ن)وە!  
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تۆ ھ)]) بووی، ت)واو! ھیچ م)]n جگ) ل)وەی، من ھ)]) بووم، ت)ل)فۆنی بۆ بک) و پ#ی بnx ک)  یات)ن"
و رWگ) بدە بتب)م  ی) بۆ ئ)و جۆرە ھ)]سوک)وت)ی ک) کردم. تکا دەک)م بمب)خش)یی)ک نوھیچ بیانو
  "بۆ بانک.

خت بوو. ج)ست)م ئامادەبوو! دەمتوانی ھ)ست ب)و شت) س)دەتوانم پ#ت بx#م ک) ئ)نجامدانی 
ای)وە، ھ)و]ی دەدا ج#گ)ی)ک بۆ شاردن)وەی ڕدەوری رۆحمدا دەسووک) بک)م ک) زۆر ل) وبچ

 ). یبدۆزWت)وە. ب)}م ل) راستیدا شاردن)وە بوونی نی) چونک) راستی روناکی

 ) یاستی رووناکیڕ

 تاوهرهسه و لهئه. خۆی خودا بوو كهوشهالی خودا بوو، له كهبوو، وشهھه!كهتادا، وشهرهسه له"
 ی كهوانهله ھاتووهدی نهو ھیچ شت#ك به، بn ئهدیھاتووهو بهموو شت#ك بهھه بوو الی خوداله
 ش لهكهش ڕووناكی مرۆڤ بوو، ڕووناكییهكهی ژیان بوو، ژیانهرچاوهسه كهشه. ودیھاتوونبه

 )٥ -١: ١یۆح)نا ." (بووهریدا زاڵ نهسهبه كهو تاریكییه وهوش#تهدرهتاریكیدا ده

ڕاستی ی)ک#ک) ل) چ)ک) ھ)رە ب)ھ#زەکان دژی پاشای)تی تاریکی، ڕاستی ڕووناکی) و کت#ی پیرۆز 

 و ھ)رگیزیش ناتوان#ت س)ربک)وێ. Wتدە]#ت ک) تاریکی ب)س)ر ڕووناکیدا س)رناک)و

ش)یتان دەی)وWت شت)کان ل) تاریکیدا بھ#x#ت)وە، ب)}م ڕۆحی پیرۆز دەی)وWت بیانھ#ن#ت) ناو ڕووناکی 

 ی) من و تۆ ب)ڕاستی و ت)واوی دەتوانین ئازاد بین. ھ)ربۆ )ناویان ج#گیرب#ت،و ل

 ڕۆحی ڕاستی

و ھات، كات#ك ئه}م به .ی بگرنرگه}م ئ#ستا ناتوانن بهپ#تانی بx#م، به یهھ#شتا شتی زۆرم ھه"

ی وه]كو ئهبه نا]#ت، وهخۆیه له كات، چونكهواو ڕWنماییتان دهو بۆ ڕاستی تهڕۆحی ڕاستی، ئه

 )١٣ -١٢: ١٦)نا حۆ(یت." داچی ڕووده!ن#تیهگهیx#ت و ڕادهب#ت دهگوWی لn ده

عیسا دەیتوانی ھ)موو ڕاستی خۆی ب) شوWنک)وتوەکانی نیشان بدات، ب)}م دەیزانی ک) ھ#شا 

خوارەوە ئامادە ن)بوون بۆی، پ#ی وتن ک) دەب#ت چاوەڕوان بن تاکو ڕۆحی پیرۆز ل) ئاسمان دWت) 

 و ل)گ)]یان دەژیت و ل)ناویاندا ج#گیر دەب#ت.
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دوای ئ)وەی عیسا ب)رزکرای)وە بۆ ئاسمان، ڕۆحی پیرۆزی نارد بۆئ)وەی ل)گ)]مان کاربکات، 

ب)ردەوام بۆ شکۆی ب#ھاوتایی ی)زدانمان ئامادە بکات، بۆئ)وەی ب) چ)ندین ش#وازی جیاواز ل)ڕWگ)ی 

 ئ#م)وە دەربک)وWت.

حی پیرۆزمان ھ)ب#ت و ل) ژیانماندا کاربکات، ئ)گ)ر ڕوب)ڕوی ڕاستی ن)بین)وە؟ ئ)و چۆن دەتوانین ڕۆ

ب) "ڕۆحی ڕاستی" ناوی ھ#نا، وWن)ی س)رک)ی ف#رکردنی منو تۆ بریتیی) ل) یارم)تیدانمان بۆ 

 ڕوب)ڕوب)ن)وەی ڕاستی، بۆ ئ)وەی بمانھ#نت) شوWنی ڕاستی، چونک) ت)نیا ڕاستی ئازادمان دەکات.

تی؛ ل)وان)ی) س)رچاوەی #یان بارودۆخیك ک) ئازاری داب Wکابردووتدا، ک)س#ک، ڕوداوشت#ک ل) ڕ

 بیت، ب)}م ڕWگ) م)دە بب#ت) بیانوWک ب)و جۆرە بم#نیت)وە. ت بووھ)]) ھ)]سوک)وت کردن

زۆرب)ی ئ)و ک#شان)ی ل) ھ)]سوک)وتمدا ب)دی دەکرا ب)د]نیایی)وە ھۆکارەک)ی بریتی بوو ل) وتنی 

ئازاری دەروونی و دەستدرWژی بۆ ماوەی چ)ندین ساڵ، ب)}م ل) ھ)]سوک)وتی  قس)ی ناشرین و

ھ)])دا مام)وە تا زیار ئازارەک)م وەک بیانوWک بۆیان ب)کاردەھ#نا. وەکو ئ)وە وای) ب)رگری ل) 

 دوژمن)ک)ت بک)ی ب) وتنی "ڕقم ل)م شت)ی)، ھ)ربۆی) دەیپارWزم."

دار بک)یت ل) ھ)موو کۆیل)یی)کدا. پ#ویست ناکات چل دەتوانی ب)ت)واوی ئ)زموونی ئازادیی)کی شکۆ

یان ئ)گ)ر پ#شتر ئ)و چل سا])ت یان زیاترت ل)وێ  ،ساڵ س)رگ)ردان بیت ل) چۆ])وانیدا

)م=ۆ دەکرWت ڕۆژی ب)س)ربردووە چونک) ن)تدەزانی "ئ)ندیش)ی چۆ])وانی" ل)وWدا دەتھ#xن)وە، ئ

 ب=یاردانت بیت.

نی خۆتت نیشان بدات. کات#ک ک) نیشانت دەدات چاوەڕێ بک)! ڕاستی)کاداوا ل) ی)زدان بک) ک) 

رگیز وازت لn ھه م،رگیز پشتگوWت ناخهھهئاسان ناب#ت، ب)}م ل)یادت ب#ت، ئ)و ب)]#نی داوە: "

 )٥: ١٣." (عیبرانیی)کان ناھ#نم

 تۆ ل) ڕWگای چوون) دەرەوەی چۆ])وانی)ک)یت، چ#ژ ل) زەوی ب)]#نپ#دراو وەربگرە!
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 بیست و دووەمب)شی 

 ژیانم زۆر خ)ماوی)، ب)زەییم ب)خۆمدا دWت)وە چونک) ژیانم زۆر ئا]ۆزە

ناری ڕووباری ئوردون الی كهكانی مۆئاب لهشتاییهده ی ئیسرائیل كۆچیان كرد و لهوه"ئینجا نه
 كهی بینی و شتانهموو ئهكات#ك باالقی كوڕی چیپور ھه .]داریحا چادریان ھهر ئهرامبهبه

 )٢ -١: ٢٢كانی كرد." (س)رژم#ری مورییهئه ئیسرائیل به

ئیسراییلی)کان زۆر ب)زەییان ب)خۆیاندا دەھات)وە. ھ)موو ک#ش)ی)ک دەب#ت) بیانوWک بۆ ب)کارھ#نانی 
 ب)زەیی ب)خۆداھاتن)وە. 

ل)بیرم) کات#ک ی)زدان قس)ی ل)گ)ڵ کردم ل)کاتی ی)ک#ک ل) "ئاھ)نگ)کانی ب)زەییدا" پ#ی وتم: 
 "جۆیس، یان دەتوانی ب) ب)زەیی بیت یان دەتوانی ب)ھ#ز، ب)}م ناتوانی ھ)ردووکیان بیت." 

دا نام)وWت زۆر ب)خ#رایی چاوی پ#دابخش#نین. زۆر گرنگ) ت#بگ)ین ک) ناتوانین چ#ژ ل) ل)م ب)ش)
 ب)زەیی ب)خۆداھاتن)وە وەربگرین و ل)ھ)مان کاتدا ل) ھ#زی ی)زدانیشدا ج#گیر بین!

 ی)کتری ھان و بنیات بن#ن

 ) ١١: ٥." (ی)ک)م سالۆنیکی نیكهك دهكتری بنیاد بن#ن، وهیهن و كتری ھانبدهیه وهر ئهبهله"

 س)خت) واز ل) ب)زەیی ب#نم، چ)ندین ساڵ بۆ ئارامکردن)وەم ل)کاتی ئازارداندا ب)کارمدەھ#نا. 

ئ)و کات)ی ی)ک#ک ئازارمان دەدات، ئ)و کات)ی ئ)زموونی ب#ھیوایی دەک)ین، ش)یتان دەست دەکات 
 راوە. ب) چرپاندنی درۆکان بۆ ئ#م) ک) چ)ندە بn ب)زەییان) و نادادپ)روەران) مام)])مان ل)گ)ڵ ک

ت)نیا شت#ک ک) پ#ویست) بیک)ی گوWبگرە بۆ ئ)و بیروھزران)ی خ#را دWن) ناو بیرت)وە ل)ماوەی ئ)و 
کاتان)دا، ھ)ر زوو بۆت دەردەک)وWت ک) چۆن دەژمن ب)زەیی ب)خۆدا ھاتن)وەمان ب)کاردWنn بۆ 

 ئ)وەی ب)کۆیل)ی بمانھ#x#ت)وە. 

. ل)ج#گ)ی ئ)وە دەب#ت ل) مان ب)خۆماندا ب#ت)وەکت#بی پیرۆز ئازادیمان پ#نادات. بۆ ئ)وەی ب)زەیی
 ی)زدان ی)کتری ھان و بنیات بن#ین. 
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دیاری)کی دروستی د]سۆزی ک) بریتیی) ل) ھ)بوونی ب)زەیی خودایی ل)ب)رانب)ر ئ)وان)ی ئازارمان 
دەدەن و ژیانمان ل) البردنی ئازارەکانیان ب)س)ربب)ین. ب)}م ب)زەیی ب)خۆداھاتن)وە دروست نی) 

نک) بردنی شت#ک) ک) ی)زدان م)ب)ستی بووە بدرWت ب) خ)]کی دیک) ک) دەیک)ین ب) ھی چو
 خۆمان.

) دە]#ت ک) خۆش)ویستی ی)زدان ب)ھۆی ڕۆحی ٥: ٥خۆش)ویستیش ب)ھ)مان ش#وە. (ڕۆما 
پیرۆزەوە ب)فراوانی ل)ناو د]ماندا دەڕWژرێ. ی)زدان ئ)م کارەی کردووە بۆ ئ)وەی بزانین ک) چ)ند 

Wت.  خۆشی دەوWین و ب)و ش#وەی) پ#دەچ#ت بتوانین خ)]کی ترمان خۆشبو 

کات#ک ک) ئ)و خۆش)ویستی)مان برد ک) ب=یاربوو ی)زدان پ#مان بب)خش#ت و کردمان ب) ھی خۆمان 
ئ)وا دەب#ت) ھۆی ل)خۆبایی بوون و خۆپ)س)ندی، ک) ل)ڕاستیدا وWرانمان دەکات. ب)د]نیایی)وە 

ن خۆشبوWت، ئ)وەی ی)زدان دروستی کردووە دەب#ت ب)رز پ#ویست) ب)ش#وەی)کی ھاوس)نگ خۆما
بینرخ#نین و ڕWزی ش)خسیمان بۆی ھ)ب#ت. ب)}م زیادەڕەوی کردن ل) خۆشویستن ک#ش)ی)کی 
گ)ورەی). ب)زەیی ب)خۆدا ھاتن)وە بریتیی) ل) بت پ)رستی، خۆمان جوودا دەک)ین)وە، ت)رکیز ل)س)ر 

ات ت)نیا ئاگامان ل) خۆمان و پ#ویستی)کانمان و خۆمان و ھ)ست)کانمان دەک)ین. وامان ل#دەک
 خ)م)کانمان ب#ت، ب)د]نیایی)وە ئ)وە ش#وەی)ی بیرت)سکی) بۆ ژیان. 

 بیر ل) خ)]کی دیک) بک)وە

" .ش]كی دیكهندی خهوهرژهبۆ به كهریه]كو ھهبهكات، ندی خۆی نهوهرژهماشای بهته كهریهھه"
 ) ٤: ٢(فیلیپی 

ل)م دواییان)دا ی)ک#ک ل) کۆبوون)وەی وتارەکانمان ب)ش#وەی)کی چاوەڕوان ن)کراو ڕەتکرای)وە. ئ)و 
دان)ی) بوو ک) من چاوەڕوانی بووم. کاتی واھ)بووە ک) ڕوداوWکی وەکو ئ)وە منی خستۆت) ناو 
حا])تی ب)زەیی ب)خۆداھاتن)وە، ڕەخن)گرتن، حوکمدان ل)س)ر دەست)ی تر و ھ)موو جۆرەکانی 

یروھزرە ن)رWنی و کرداری)کان. ل)وکات)وە ف#ربووم ک) ل)و جۆرە بارودۆخاندەدا ت)نیا دەب#ت ب#دەنگ ب
 بم، قس)ن)کردن باشترە ل) ھ)])قس)کردن. 

کات#ک ب)بn دەنگ دانیشتم ی)زدان ل) دیدی خ)]کی دیک)وە دەستی کرد ب) نیشاندانی ئ)و 
ان بک)ن تاکو کۆبوون)وەکانی ت#دا بک)ین و ی)زدان بارودۆخان) پ#م، ن)یاندەتوانی ئ)و بینای) دەستنیش
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نیشانیدام ک) ئ)وە بۆ ئ)وان زۆر ناخۆش). ب)ڕاستی پشتیان ب)و کۆبوون)وە گ)رم بوو و پ)رۆش)وە 
 چاوەڕWیان کرد و ئ#ستاش ناتوانن کۆبوون)وەک) بک)ن.  

یت)وە ئ)گ)ر س)یری زۆر س)رسامک)ر بوو ک) چ)ندە ئاسان) ل) دەرەوەی ب)زەیی ب)خۆداھاتن)وە بم#ن
الی)نی ک)سانی دیک)ش بک)یت ن)ک ت)نیا ھی خۆت. ب)زەیی ب)خۆداھاتن)وە ت)نیا ب) بیرکردن)وە ل) 

 خۆمان پشتگیری دەکرWت ن)وەک ک)سانی دیک). 

 ،n[(ھ)ندێ کات ئ#م) ب)ت)واوی خۆمان ماندوو دەک)ین ل) ھ)و]دان بۆ ب)دەستھینانی ھاودەردی. ب
اوWکی گ)ورەی) و ی)کیک) ل) باشترین ئام#رەکانی ش)یتان ک) وادەکات ل) ب)زەیی ب)خۆداھاتن)وە د

 چۆ])وانیدا بم#نین)وە ئ)گ)ر وریا ن)بین ل)ڕاستیدا دەکرWت خووی پ#وە بگرین. 

ندWک جو]#ن)ر، ف#ربوونی خووپ#وەگرتن شت#کی ئ)نجام دەدرWت وەکو وە}م#کی دەستب)جn بۆ ھ)
 ھ)]سوک)وت#ک ک) بوون)ت) خوو. 

 چ)ندە کات ل) ب)زەیی ب)خۆدا ھاتن)وەدا س)رف دەکیت؟ چۆن وە}م بیھیوا بوون دەدەیت)وە؟ 

م)سیحیی)ک ماف#کی تایب)تی ھ)ی) چونک) کات#ک ئ)زموونی ب#ھیوایی دەکات، دەتوان#ت دووبارە 
داوی  دایبن#ت)وە. ل)گ)ڵ ی)زدان ھ)میش) س)رەتای)کی نوێ ل)ب)ردەستدای). ب)زەیی ب)خۆداھاتن)وە ل)

 ڕابردووتدا دەتھ#x#ت)وە. 

 ئازادی بک) و ڕWگ) ب) خوداوەند بدە

ئ#ستا  !مكهده تا من شت#كی نوێوهئه .م#ننكان ڕامهدWرینه له ن،كهتاكان مهره"باسی سه
 -١٨: ٤٣(ئیشایا " .كانبیابان ڕووباره ن#م و لهوانی ڕWگا دادهچۆ]ه دات، ئایا نایزانن؟ له]دهرھهسه
١٩  ( 
دا ب)س)ربرد. ی)ک#ک بووم ل)و حا])ت) موعتادان). وە}می یی ب) خۆداھاتن)وەەین سا]م ل) ب)زچ)ند

ب)جn تی ب) خۆدا ھاتن)وە بوو. ش)یتان دەسیبۆ ھ)موو جۆرەکانی ب#ھیوابوون ب)زە مئۆتۆماتیک

ئ)و شت)ی ک) بیری  م)س)رنج بدە"م ل) بیرو ھزری نادروست. ن)مدازانی چۆن م#شکی پ= دەکرد

بیرم ل)و شت) دەکردەوە ک) ب) م#شکمدا دەھات. تا زیاتر بیرم بکردای)ت)وە زیاتر  "ل#دەک)م)وە.

 ھ)ستم ب) ب)زەیی دەکرد. 
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زۆر جار چیرۆک دەربارەی س)رەتایی ژیانی ھاوس)رگیریمان باس دەک)م. ھ)موو دوای 

زیۆن س)یری فت)ل) دەیویست ل)، دەیڤ داۆی)کی ی)کش)ممان ل) ماوەی وەرزی تۆپی پ#ڕنیوە

ھ)بوو ک) دەیڤ  "وەرزی تۆپی دیک)"یاری)کان بکات، ئ)گ)ر وەرزی یاری ن)بوای) ئ)وا ھ)ندێ 

ھ)موویان دەگرت، منیش چ#ژم ل) ھیچ کامیان وەرن)دەگرت. ح)زی ل) ھ)موو ئ)و شتان)  چ#ژی ل)

ووداوی ڕەندە بچ#ت) ناو ھ)ندێ بوو ک) پ)یوەندی ب) ھ)]دانی تۆپ)وە بوو. زۆر ب) ئاسانی دەکرا ئ)و

جارWکیان ڕWک ل)ب)ردەم ئ)ودا راوەستام . من بوونم ھ)ی)ل)بیری دەچوو ک) وەرزشی)وە ک) ت)نان)ت 

ب)بn ئ)وەی چاوی باش نی)، ھ)ست)ک)م خ)ریک) دەمرم." دەیڤ ب)ھیچ جۆرێ حا]م "ب) ڕوونی وتم 

  ")ک)م.ئ)ھا زۆر جوان) خۆش)ویستفزیۆن بب=Wت وتی: "ل) شاش)ی ت)ل)

 ی و ب)زەیی ب) خۆداھاتن)وە ب)س)ردەبرد. ھ)میش) ئ)ویزۆر ل) دوای نیوەڕۆی پ#نج ش)ممان ل) توڕە

ڕە دەبووم دەستم دەکرد ب) ناوماڵ خاوWن کردن)وە. ئ#ستا دەزانم ک) ھ)و]م وکاتان)ی ل) دەیڤ تو

اڕەح)ت بووم، دەدا وای لn بک)م ھ)ست ب) تاوان بکات ک) چ#ژی وەرگرتوە ل) کات#کدا ک) من ن

ڕەتر دەبووم. دەرگاکان و چ)کم)ج)کانم ب) توندی پ#وە دەدا، گسکی وسات ل)دوای سات تو

بۆ ئ)وەی  ددەھاتم و دەچووم ب)و ژوورەدا ک) ئ)وی ل#بوو، ھ)راو ھوریام دەکر وە،کارەبایی ب)دەست)

#شم ب)}م ئ)و شانی بدەم ک) چ)ند زەحم)ت دەک#شم. ب)د]نیایی)وە ھ)و]م دەدا ک) س)رنجی ڕابکنی

ب)ھیچ جۆرWک س)رنجی ن)دەدا، دەستب)ردار دەبووم و دەڕۆیشتم) ئ)وس)ری خانوەک) ل)س)ر زەوی 

گ)رماو دادەنیشتم و دەستم دەکرد ب) گریان. تا زیاتر گریاب)م زیاتر ھ)ستم ب) ب)زەیی دەکرد. 

ت) گ)رماو. ی)زدان ل)م سا}ن)ی دواییدا وWن)ی)کی پ#ب)خشین ک) بۆچی ژن#ک بۆ گریان دەچ#

ی)زدان پ#ی وتم ل)ب)رئ)وەی) ک) ل)وWدا ئاوWن)ی گ)ورەی ل#ی) و دوای ئ)وەی بۆ ماوەی)کی زۆر گریا 

دواتر دەتوان#ت ھ)ست#ت)وە و ب)باشی س)یری خۆی بکات و ببین#ت ک) چ)ندە ب) ب)زەیی)وە 

بارە دەستم دەردەک)وWت. ھ)ندێ کات ک) س)یری ئاوWن)م دەکرد ئ)وەندە ناشرین دەردەک)وتم دوو

دەکردەوە ب) گریان. ل)کۆتاییدا ب) خ)م)وە زۆر ب) ب)زەییان) ن)ناو ئ)و ژووری دانیشتن)ی ک) دەیڤی 

ل#بوو ل)س)رخۆ پیاس)م دەکرد، ناوب)ناو س)ری ب)رزدەکردەوە بۆ ماوەی)کی باش داوای ل#دەکردم ک) 

 ئ)گ)ر ڕۆیشتم بۆ چ#شتخان) چای بۆ ب#نم. 
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ئ)نجامی کۆتایی ئ)وەی) ک) سوودی ن)بوو. ل)ڕووی دەروونیی)وە خۆم ماندوو دەکرد، زۆرب)ی کات 

 ن)خۆشم ب)ھۆی ئ)و ھ)ست) خراپان)ی ک) ب) درWژایی ڕۆژ تووشم دەبوون. ھ)ستم دەکرد ک) 

ی)زدان ب)ھۆی خۆت)وە ڕزگارت ناکات ب)]کو ب)ھۆی خۆی)وە ڕزگارت دەکات. ت)نیا ی)زدان 

]کی بگۆڕWت، ھیچ ک)س ن)یتوانی ت)نیا ی)زدانی ب)توانا توانی دەیڤ د]سارد بکات ل) دەتوان#ت خ)

س)یرکردنی ئ)و ھ)مووە یاریی) وەرزشی)ی ک) پ#شتر س)یری دەکرد. ھ)رک) ف#ربووم ب=وا ب) ی)زدان 

بک)م و وازم ل) خۆگ)وزاندن ل) ب)زەیی ب)خۆداھاتن)وە ھ#نا ل)و کاتان)ی ک) ڕWگ)ی خۆمم ن)دەگرت. 

 ەیڤ دەستیکرد ب) ھاوس)نگی ڕاگرتن س)بارەت ب) س)یرکردنی ھ)موو ڕوداوە وەرزشیی)کان. د

دەیڤ تا ئ#ستاش چ#ژ ل) یاری) وەرزشی)کان وەردەگرWت ب)}م ئ#ستا ب)ڕاستی ب#زارم ناکات. کات 

ت)نیا ب)و شتان) ب)س)ردەب)م ک) چ#ژیان ل#دەبینم، ئ)گ)ر ب)ڕاستی بم)وWت یان پ#ویست بکات 

دیک) بک)م زۆر ب) ن)رمیی)وە ن)ک ب) تووڕەیی داوا ل) دەیب دەک)م ئ)ویش زۆرب)ی کات  شت#کی

ئامادەیی نیشان دەدات بۆ گۆڕینی پالن)کانی. ل)گ)ڵ ئ)وەشدا ئ)و کاتان)س ھ)ی)، ھ)میش)یی 

دەب#ت، کات#ک ب)ڕWگ)ی خۆش ن)دەگ)یشتم. ھ)رک) ھ)ست)کانم دەستیان دەکرد ب) ب)رزبوون)وە، 

: "ئ)ی ی)زدان، یارم)تیم بدە ل)م تاقیکردن)وەی) دەربچم، ت)نان)ت ی)ک جاری تریس نوWژم دەکرد

 نام)وWت ب) دەور ئ)م ک#وەدا بسوڕWم)وە."   
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  س#ی)م و بیست ب)شی

 نرخم بn مرۆڤ#كی چونكه نیم ی)زدان ییزهبه نیشایه

 شوWنه وئه بۆیه .وهركردهگلۆ ل#تان میسرم ڕیسوایی م=ۆئه رموو:فه شوعییه به زدانیه "ئینجا

 )٩ :٥ شوعیه( "بردرWتناوده گلگال به م=ۆشئه تاھه

 بۆ وهڕWنهبپه نوردوئ ڕووباری له یوهئه بۆ كرد ئیسراییل)کانی ڕWنوWنی شوعیه یوهئه دوای
 مكهیه بنئاماده یوهئه پ#ش بیكردبا، بوایهده ی)زدان كه بووھه تر شت#كی پ#دراو، ]#نبه ویهز

 بن. جnنیشته ت#یدا و نبكه ڕزگاری بوو ئ)ریحا ناوی كه شاریان

 سا]ی ٤٠ یماوهله چونكه بكرWن، نهتهخه ئیسراییل)کان ن#ره مووھه رمانیدافه ی)زدان
 كیهئاماژه شمهئه بوو. ]یگوW=ایهبه یپ#ویست مهئه درابوو،نه نجامئه شته مئه ردانیدارگهسه
 بۆ نوێ كیڕWگایه به ستكردنده و ییستهجه و دنیای ڕWگای پشتكردنه له بوون ڕازی بۆ ب#تده

  ژیان. و ی)زدان

 ئ#وه یناوچه رسهله میسرم یتانه م=ۆئه كه وت شوعییه به ی)زدان ،مهئه نجامدانیئه دوای
 .وهس=یه

 ئیسرائیلی گ)لی ڕWنوWنی ی)زدان كه كاتپ#ده ستده یكهم#ژووه ش)ش شیبه له تئایه ێندھه
  وWدا.ئه رسهبه بگرن ستده كرد

  ؟چییه تانه البچ#ت؟ رسهله یانكهتانه مجاركهیه تب#ده بۆچی

 كراوهپ#ناسه تانه

 یتانه كه وتی ی)زدان كه كات#ك ."یرزارمهشه ڕسوایی: .... كردنلۆمه" :واته تانه یوشه
 مووھه واتای به میسر لماند.سه شت#كی خودا ،وهتهس=یوه ئیسراییل)کان ناوچاوانیله كانیمیسرییه
 یتانه كه یهوهبه پ#ویستیمان موومانھه بوون، جیھان ناوله له ساڵ ندچه دوای دWت، جیھان

  .وهبس=Wته ناوچاو له جیھانمان
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 زانمرمهشه سروشت#كی من ،ھاتووه مرسهبه كه یشتانه وئه و داوه نجامم)ئ یشتانه وئه ھۆیبه
 له یزۆربه كه یوهئه ڵگهله ھاتبوو، رمسهبه كه یشته ئ)و بۆ كردده خۆمم نشتیرزهسه بوو.ھه
 كه وتمان ست#نم.بیوه و مبده مینجائه بتوانم یوهئه بۆ بوونه شت#ك و ڕوویدابوو مندا]یمدا كاتی
 یوهئه بۆ درWت،ده پ#مان وهوهئه نالیهله ر)بنراب#به كیدیاریه كووه هیخودا توانای تكهرهبه

 تمانكهرهبه وWتیهده خودا ین.بیكه ناتوانین خۆمان كه ینبده نجامئه شته ئ)و بدات انمتییارمه
nتویهده یتانیششه و بداتW زاریمانرمهشه nنشترزهسه بۆ تر كییهوشه شمهئه كه بدات 

  كردن.

 زاریرمهشه نیم. خودا تییارمه و ویستیخۆشه نیشایه ،نیم باش من كه وتم پ#ی زاریرمهشه
 ]كوبه ھاتبوو، رسهبه چیم كه بوومدهنه زاررمهشه وهله نھاته كردبوو. ھراویژه ناخمی مرۆڤی
  ویست.دهنه خۆش خۆم خۆمدا ناخیله كردده خۆم له رممشه

 ب#تده ئ#مه له ك#كیه رھه كه یهوهئه مانای وهخودا نالیه له مانكهنشتییهرزهسه البردنی
 نیشایه ناتوانیت رگیزھه زانیتبه ب#تده ڕاب=دووی. كانیتاوانه مووھه بۆ ربگریتوه خشینبه
 به توانیتده نھاته بیت. وانهئه یشایسته ناتوانیت رگیزھه ،بیت ی)زدان پیرۆزی و تكهرهبه

 باشه ندهچه ی)زدان كه به داوهئه ترسی له و یتبكه قبوو]یان و بنرخ#نی رزیانبه سووكی ڕۆحی
  ت.یوWده خۆشی شندهچه و

 خۆت، خشینیبه به ی)زدان ییخشندهبه یوهتكردنهڕه ،وهكردنه تڕه خۆ ،وهخۆبوونه له ڕق
 كه یك#شانه وئه مووھه و یشتنگهت#نه و عیسا خوWنی ھۆیبه دروستی و ستیاڕ له یشتنت#گه
 ڕWگای له كووهنه ،عیساوه ھۆیبه ی)زدان ڵگهله بوونت ھاوتا یربارهده وهپ#یه ستنیوهپه
  خۆت. كانیئیشه

 وهخۆمانه له كانمانك#شه ی٪٨٥ كه یبۆچوونه وبه یشتمگه خزم)ت له ساڵ ندینچه دوای
 شش#وه مانھهبه ن#تده نگاوھه وتنداركهسه له و یناسیده كه س#ككه رھه .نگرده رچاوهسه
  ن#ت.ده نگاوھه دروستیشدا و ڕاستی له

 من چونكه گرتن، رموه بوو رچۆن#كھه }مبه نیم. ی)زدان كانیتهكهرهبه نیشایه من كه زانمده
 ڕWگای له منیش گرتن ریوه وئه ).بكه ١٧ :٨ ڕۆما یری(سه سیحمه ڵگهله میراتم ریكیشه
  ھ#نان. ستمدهبه وداله ڕمباوه دانانی
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 كۆیله یان میراتگر

 "میراتگر تهكردووه تۆی خودا وائه بیت، كوڕیش رگهئه كوڕی، ]كوبه نیت، كۆیله ئیتر واتهكه"
  )٧ :٤ (گ)التیا

 }مبه گرWتردهوه شت#ك كه س#كهكه میراتگر تكار؟خزمه یان میراتگری ،كۆیله یاخود یڕۆ]ه تۆ
 دیكه س#كیكه بۆ وهس#كهكه له سامان و ماڵ چۆن كروهھه ریبگرWت،وه نییه نیشایه
 بووه ماندوو كه ك#كهیه پیرۆز كت#ی یگوWرهبه تكارزمهخ .وهتهسیهوه ڕWگایله وهگوازرWتهده
 دWت. گرانباری و نجك#شانڕه و ك#شه مانای به خزم)تکار یواژهستهده یاسا. وتنیكه شوWنله

 داده و]مھه ،وهسووڕامهده وانیداچۆ]ه له ردانرگهسه یككهكۆیله كووه ساڵ ندینچه یماوه بۆ
 ڕWگای له من یدایهده ررامبهبه بn به ی)زدان كه بم شته وئه یشایسته كه بم اشب ندهوهئه
  بوو.ھه م]هھه وت#كی]سوكهھه .وهخۆیه تیكهرهبه

 بn س#ككه ھیچ بیت: نیشایه و ب#نیت ستدهبه ب#تده شت#ك مووھه كه وابوو پ#م مكهیه
 كات دوایله كات پ#وترابوو. ساڵ ندینچه بۆ ممایهبنه مهئ نادات. نجامئه بۆ شتت نب)ررابه
 كیهش#وه به س#ككه رھه كه بوو وترا پ#م بوو.ل#ده گوێ میهڕسته مئه بوونمورهگه ڵگهله
 سودت وWتیهده كۆتاییدا له كات،ده درۆ وائه بكات، بۆ شت#كم ویستی كه كرد فتاریڕه
  ربگرWت.ل#وه

 رگهئه گرین.ریدهوه كه ینشته ئ)و مووھه نیشایه كه كاتده ف#رمان جیھاندا ڵگهله ئ)زموون
 تمانڕه رناگهئه وهبیانھ#xینه د]خۆشی به میشهھه ب#تده كه وتراوه پ#مان بوWت، ھاوڕWمان

 ]كیخه ب#تده ووWتب كانمانئیشه له چوونمان وWشرهبه رگه)ئ ]#تده س#ككه مووھه ،وهنهكهده
 ڕۆژWك چ#تپ#ده ین.بكه ڵگهله تاریانەفڕ بتتایه كییهڕWگه به بناسین، دروست و ڕاست
 ڕWگاكانی مووھه و دنیا ستدهبه یكاته وئه بچین. پ#ش ورهبه و وWت]بكهھه بۆ ت#كمانرفهده
 یهوهبه پ#ویستی ڕاستیبه و وWتكهده رمانداسهبه قورسی به یكهنشتهرزهسه بین،ده ب#زار

  .وهبس=درWته
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  بینی؟ده خۆت چۆن

 خۆماندا چاوی له فیلیمن،نه زیگهڕه له كه ناقعه یوهنه بینی،فیلیمماننه وێله ھاروهھه"

)٣٣ :١٣ (س)رژم#ری "وانئه چاوله شش#وه مانھه به وابووین، پ#كوڕه كوه

 بوو،ھه رWنیاننه بۆچوونی خۆیان ریرەبال) كه یوهئه ڕاستی بوو. رسهله یانتانه كانیلییهیئیسرا
 پ#دراو ]#نبه ویزه بینینی بۆ بوون چوو یوانهئه كهسیخۆڕه دوانزه له بینرWت.ده داتهئایه مله
 نالیه له كهویهزه كه وتیان وهڕانهگه وهڕWتهبپه نردهئه ڕووباری له كهوهتهنه مووھه یوهرلهبه

 ھاروهھه چاو، پ#ش تهھاتوه پ#كوڕه كووه یانئ#مه و گیراوه رداسهبه ستیده ن)فیلیم)کان)وە
  .بینیوه پ#كوڕه به خۆمان شئ#مه

 انخۆی له بیریان چۆن ]كهخه مووھه ئ)و ینت#بگه كه داتده نیشانمان ڕوونی به مهئه
  .وهتهكردوه
 كانرWنیهنه بیره جۆره مووھه به ،پ#درا یڕWگه رگهئه ؛كاتده پ= بیرت یتانشه كه به وریا تكایه
 رWنیننه شتی یانزۆربه ن#ت،ده بنیات م#شكتدا له الكانقه زوو رھه وئه خۆت. به ترەبا)س
 ]هكۆمه بۆ خۆی میشهھه تۆ. یربارهده ]كیخه یوهبیركردنه به تبارهسه و خۆت به تبارهسه
 وWتتهده كات#ك بۆیه ،كردووه ئ)زموون ت#یاندا توهتكردنهڕه تۆ كه كاتده ئاماده #کخۆبارود
  .وهبھ#نرWته یادت به كهئازاره توانرWتده تیبده چوون پ#ش ورهبه و]یھه ندێھه

 كۆیله ساڵ ندینچه .وهھ#شتۆته وانیداچۆ]ه له ]كیخه زۆر ،وهتكردنهڕه و دۆڕاندن له ترسان
 رسهله تانه ھ#شتنی جnبه ھۆی بووه موارداناھه زۆر بارWكی ژWر له ژیان و میسر له بوون

 موسا ڵگهله كه یی)وهنه وله كام ھیچ یتبكه وهئه ت#بینی كه رنجهسه یمایه ئیسراییل)کان.
 ڵگهله ناوی، چوونه كه نبوو كانیانمندا]ه وهئه .وهپ#دراوه ن]#به ویزه ناو چونهنه وون،رچووبده
  .وهبس=Wته ناوچاو له یانكهزارییهرمهشه ب#تده كه وتن پ#ی ی)زدان شداوهئه

 ھ#شتبوو. nج میسریان باوكیان و دایك كه یوهئه دوای بوون دایكله وانیداچۆ]ه له یانزۆربه
  ژیابوون؟نه وێله تنانهته كات#كداله ب#ت رسهله میسریان یتانه كراده چۆن

 و كانوته]سوكهھه .وهبگوازرWنه بۆت توانرWتده باوكن و دایك رسه له یشتانه وئه
 و دایك ی]هھه فتاریڕه ربگرWت.وه میرات به توانرWتده كانفتارهڕه ش#وازی و كانبیروھزره
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 تتایبه شت#كی به تبارهسه توهبیركردنه یش#وه تۆش. فتاریڕه به بب#ت كرWتده باوكت
  .وهیتهكهده بیر یهش#وه وبه بۆچی نازانیت تنانهته كه رتگرتب#توه وهباوانه له كرWتده

 من ،بوونیاننه انشای فتاریڕه سروشتی و بینین ژارھه به خۆ سروشتی كه دایك#ك و باوك
 یوهئه ڵگهله كانیان.)مندا] بۆ وهگوازرWتهده وهد]نیاییه به وائه یهھه ،نیم خودا تیكهرهبه نیشایه
 بده ڕWم گرنگه ندهوهئه ت#كیبابه كه یوهئه ربهله ،كردووه باس ممهئه كت#بدا مله پ#شتر كه

 ی)زدان .وهیتهكهده تخۆ له بیر چۆن كه یوهله بیت ئاگا به پ#ویسته تۆ كه وهبیx#مه دووباره
 دیاری به ریبگریت،وه یتبكه زحه تۆ رگهئه بداتn ییتخشندهبه كانتدۆڕاندنه بۆ كاتده ز)ح

 وبه ایدده ]كوبه كردووهنه ی]هھه رگیزھه و نییه كییه]هھه ھیچ كه وشب#خه س#كیكه نایداته
  سپ#نن.چهده وداله ئیمانیان و ڕیانباوه كه یسانهكه

 كاتده د]خۆش خودا خودا، به ڕبوونتباوه

 بnده ،وهب#ته نزیك وله یوهئه چونكه بھ#نرWت، ستدهبه خودا ندیزامهڕه حا]همهڕباوهبnبه"
 :١١ (عیبرانیی)کان ".نكهده داوای كه وهاتهدده شوانهئه پاداشتی و ب#تھه وئه بوونی به ڕیباوه
٦(  

 ندهچه كه نییه گرنگ بۆیه رھه یت،بكه د]خۆش خودا ناتوانی ڕباوه بn به كه بده نجسه تكایه
 رھه .ب#تنه وئه ندیزامهڕه ھ#نانی ستدهبه تۆ رگه)ئ ناكات د]خۆشی ،كردووه باشت كاری
 خۆشمان كه ب#ت یوهئه ربهله و ب#ت وئه ندیزامهڕه ربهله بnده یتكهده خودای بۆ كه شت#ك
  وWت.بكه ستده ل#ی شت#كمان یندهو]دهھه یوهئه ربهله كووهنه وWتده

 ڕWت،گهده وایدادبه وامیردهبه به كه كاتده }تخه وانهئه خودا ]#تده ھ#زهبه تهئایه مئه
 ،داوه نجامئه دوودارڕاب له م]هھه كاری زۆر كه زانمده بینیم. كۆتاییدا له كه بووم خۆشحاڵ

 من واته مهئه ڕاوم.گه ی)زدان دوای به وهد]ه ناخیله وامیردهبه به كه زانمده ھاروهھه
 ربگرموه تانهكهرهبه ئ)و مووھه كه ب=یاڕمدا #شوپمهله زۆر كییهماوه كان.هیدیاری بۆ دیاریكراوم

  بدات. پ#م وWتیهده خودا كه
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 خ)یا]) ل)س)رووی بداتn تیانكهرهبه و پ#دراو ]#نبه ویزه ناو بباته ئیسراییل)کان یویستده خودا
 توانییاندهنه .وهWتهبس= یانواناوچله كهزارییهرمهشه بوو پ#ویست جار مكهیه }مبه .ش#تان)کانیان

  بوو. رسهله ڕیسواییان و زاریرمهشه باری كه یكاته ئ)و تا ربگرنوه ی)زدان تیكهرهبه

nموكوڕیكه ب 

 بین." ییگله بn و پیرۆز میردهبهله تاكو ]یبژاردین،ھه ودائه له جیھان زراندنیدامه پ#ش كوه"
)٤ :١ (ئ)ف)سۆ

 كه پ#ش دWن#ته بۆ مانوهئه و شویئه ھی ئ#مه كه ]#تهد ی)زدان ت#یدا !نایابه ت#كیئایه مهئه
 بn بین، پیرۆز ب#تده بۆیه سودینبه تین،تایبه ویستین،خۆشه كه بزانین ب#تده كه ،وWتمانهده
  بین. كوڕی و مكه بn و بین لییگه

 بۆ سوپاس }مبه ین.بیكه ب#تده تواناماندایه له یوهئه ژیان رۆزیپی به بۆ ئاسایی، كییهش#وهبه
 جارWكی .وهڕWنرWینهبگه پیرۆزی بۆ و خشرWینببه كرWتده ینكهده ]هھه كه كات#ك ی)زدان،
 دا.وهئه ناوله موویھه ،بین ییگله بn و موكوڕیكه بn دیكه

nوهدۆزینه یبعه و تانه ب  

 مووانھه به د]فراوانی به كه بكات، خودا له داوا با ،یهھه موكوڕیكه دانایی له ك#كتانیه رگهئه"
 )٥ :١ قوبای( ".خشرWتبهده پ#شی ناكات، ییشگله و خش#تبهده

  ربگرین.وه ی)زدان له تانه nب به كه كاتده ف#رمان كه تره یورهگه ت#كیئایه مهئه

 رگهئه ]#تده پ#یان ئ#ستا بوو،ھه یاننگانهته كه كردبوو یقسه ]كهخه ئ)و لگهله پ#شتر قوبای
 یانتانه كه وهكردنه د]نیای ن.بكه ی)زدان له داوا پ#ویسته وائه یانداحا]ه مله وWتده داناییان
  دات.ده تیانیارمه نھاته ،وهل#نادۆزWته یبیانعه و ل#ناگرWت

 ن)الیله زۆر كیھیوایه رگرتنیوه بn به وتربكهسه وانیدا)چۆ] رسهبه ناتوانی یزرگھه تۆ
 رگهئه تنانهته خۆت، به تبارهسه بووھه رWنیتنه وتی]سوكهھه تۆ رگهئه }مبه .وهی)زدانه
  بگریت. ریوه ناتوانیت بدات و]یشھه ی)زدان
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 خۆی به تبارهسه ناب#ت ب#تھه رWنیتئه و توانابه و وتووركهسه ژیان#كی یكهده زحه رگهئه
  ھاتوویی. ندهچه كه بكه ئ)وه یریسه ]كوبه ب=ۆی توانیده ندهچه كه كهمه یرسه بیت. رWنینه

 مئهدائ#وه له یوهئه د]نیام،" :ب#ت بیر له )ت١ :٦ و(فیلیپی بده چوونت پ#ش ورهبه رنجیسه
 له بیر رWنینه به ".كاتده واویته سیحمه عیسای ڕۆژی تاكو ،ستپ#كردووهده یچاكه ئیشه
  .بكه خۆت باسی رWنیئه به و وهكهمه خۆت

 میشهھه و ڕازیم میشهھه له زیاتر من ،نوسراوه روبهمهله ساڵ ندینچه كت#به مئه یئ)وه ڵگهله
 كانیڕهباوه و بیر مووھه رسه كاتهده كار خۆمان یربارهده وهبیركردنه یتچۆنیه كه دامڕهباوه وله

 زتحه یهوانهله خۆت. ڵگهله وهئاشتیه شوWنی ب#یته كه مدهده ھانت تواناوه ڕیوپهبه ژیانمان.
 كۆتاییدا له Wت.خۆشبو خۆت پ#ویسته و توانیده }مبه یتیكهده كه ب#تنه شتانه وئه مووھه له
 ورهگه ش#كیباوه ئ#ستا بۆچی بوWت. خۆش خۆم ویستوم خۆشی عیسا هک یوهكاته وله مدارب=یا
 و ڕازیم خۆم له من كردم، بۆی عیسا كه یشته وئه ھۆیبه" بnx: و بكه ھاوار خۆتا، به یناكه
 "بژیم. وWتیهده كه ینوWیه ژیانه وئه بۆ مئاماده و پ#دام نوWیی سروشت#كی وWت.ده خۆش خۆم
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 چوارەم و بیست ب)شی

 ؟باشتره من له س#ككه مووھه كات#كدا له بمنه چاوبرسی و ئیرەدار ب#تده بۆ

عیساش پ#ی  ؟ل#دWتچی  مهی ئهم، ئهورهعیسای گوت: (گه ی بینی بهمهترۆس ئهكات#ك په"

 -٢١: ٢١نا یۆحهوه." (تۆ چی؟ تۆ دوام بكه ، بهوهتاكو دWمه وهم#ن#تهدهوWت ر بمهگهرموو: ئهفه

٢٢( 

 رگیبه بووده كه یختیهسه وبه تبارهسه كاتده ترۆساپه ڵگهله قسه عیسا دا٢١ نایۆحه له
 ئاوڕی ترۆسپه وت پn یشتانه وئه عیسا ركهھه بكات. ستایشی و تخزمه یوهئه بۆ بگرWت
 ویستی ترۆسپه كات.ده وله چیكه كرد عیسا له پرسیای جnبه ستده بینی ناییۆحه وهدایه
 له .وهب#ته ویڕوبهڕ ب#تده ناشیۆحه ،وه)تب#ده ختیسه و ناخۆشی تووشی ئایا كه وهبكاته د]نیای
  ب#ت.نه وهتره سیكه رسهبه كاری كه وت ترۆسیپه به جوان كییهش#وهبه عیسا }مداوه

 چاوپیسی، سوودی،حه وانی.چۆ]ه له مانوهھیشتنه ھۆی )ب#تده ]كیخه ئیشی له وهبیركردنه
  وانی.چۆ]ه زەینیی)تی له بریتییه تر ]كیخهبه كردن راوردبه خۆ دەروونیی)وە ل)ڕووی

 به ئیرەیی وریای

 )١٤: ٣٠كان ندهپه( ".كاتیی ئ#سك كلۆر دهئیره}م به خش#ت،بهش دهله "د]ی ئارام ژیان به

 بكات، وت]سوكهھه ]كخه ڵگهله خراپی به و قیڕه دڵ به كه كاتده سكهتاكه له وا ئیرەیی
 ڕقیان بیفرۆشن. یی)كۆیل به كه كرد یوسف براكانی له وای ئیرەیی ب#ت. ل#یان ڕقی تنانهته
  ویست.ده خۆش زۆری باوكیان چونكه وهبوهده ل#ی

 .وه)ب#تنه ل#ی ڕقتان ،دWن ب)دەوریدا زۆرتر ئ#وه له تداكهخ#زانه له س#ككه وتركهده وا رگهئه
 وبه ڕباوه پشتوانی بۆ ،یتبیكه ل#كردووی داوای كه بده نجامئه )وەئ ب#ت، ی)زدان به تەڕباو
  ب#ت.ده تداركهرهبه زۆر ؛ب#تده یوسف كووه كۆتاییدا له ،كهب

 به كردووه ئیرەیی رگ#=دراویوه یوشه ی)پ#ناس پیرۆز کت#بی ب) تایب)ت زمانی نگیرھهفه پ#یبه
 دروست دیک)وە ]كیخه یخۆشگوزەران و سامان بیستنی و ینبین ھۆیبه ناخۆش ست#كیھه
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 "ناخۆشی یان ترس، بردن، سوودیحه ستیھه" كووه زماندا نگیرھهفه له ئیرەیی ب#ت.ده
 ،وهمهدهل#كده تر شت#ی بۆ شت#ك ستدانیدهله له بترس#ی كووه یهپ#ناسه ئ)و من .كراوهپ#ناسه
  سوود.حه ستیھه وتنیركهده تر، س#كیكه وتنیركهسه ھۆیبه ك#شان نجڕه

nكهمه راوردبه و ك#ب=ك 

 پاشایانی رموون:فه پ#ی عیسادابنرWت رزبه پایه به كامیان ،بوو ن#ویانله كیهقا]همهده ھاروه"ھه
 }مبه.بردرWنناوده كارچاكه به وهریانهسهبه }تدارانیشسهده و نكهده تییانورایهگه كانوهتهنه

 كوه كاتده ریڕابه یوهئه و بچووك بب#ته تاندان#وله رزبه پایه با ]كوبهنییه ئاوا ئ#وه بۆ

 )٢٦ – ٢٤ :٢٢ لۆقا( "كاتده تخزمه یوهئه

 د]نیا ئ#مه رگهئه كردن. راوردبه و سوودیحه ڵگهله بووھه زۆرم كییهك#شه ژیانمدا تایرهسهله
 كردن#ك#ب=ك به ینكهستدهده وا)ئ ب#ھاوتا، س#كیكه كووه خۆمان ھاداریبه و ییستهیشا له بیننه
  ب#ت. دیار باش و وتووركهسه كه س#ككه رھه ڵگهله

 )یهھه من ژیانی بۆ ب#ھاوتای و خسیشه پالن#كی ی)زدان (كه تاك#كم من كه یوهئه ف#ربوونی
 د]نیام بووم.دا پ#ی دیاریبه خودا كه ئازادی جوانترین و نرخترینبه له بوو ك#كیه وهد]نیاییهبه

  .دیكه س#كیكه ڵگهله مبكه راوردبه خزم)ت)ک)م یان خۆم نییه وهبه پ#ویستیم

 بۆم و مكهده عیسا كانیقوتابیه یریسه كات#ك یهھه ھیوام كه درWمده ھان میشهھه
 بینینده دا٢٢ لۆقا له .مهھه منیش كه بووهھه شتانه وله زۆر ڵگهله یانك#شه كه وWتكهردهده
 له وتنی به وهدانه }میوه عیسا ن.رتورهگه كامیان كه یوهئه رسهله مشتوم=یانه كانقوتابیه كه

 تكارخزمه ب#تئاماده كه س#ككه یان ب#ت مترینكه یهئاماده كه یهسهكه وئه ترینورهگه ڕاستیدا
 له ژیان كه بكات وهئه ف#ری وتوانیشوWنكه یئ#وه ۆب كرد رخانته زۆری یكات#ك م)سیح ب#ت.
  .یهستهجه یان جیھان ژیانی یانهو)پ#چ میشهھه ی)زدان تیپاشایه

 مینیشدواھه مین،دواھه بنهده كانمینهكهیه له زۆر }مبه "ف#ركرن: یمهئه كوه شتی عیسا

 مهئه ]nده جیھان )بكه ٤٤ :٥ تامه ؛٩ ،٧ :١٥ لۆقا ؛١٠ :٣١ سرقۆمه یری(سه "مینكهیه
  یهقینهڕاسته توانای مهئه ]#تده عیسا }مبه تییهگ#لیه
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 بگره دوور)ب ایییدون ك#یڕك#به له خۆت

 )٢٦ :٥ االتیه(گ "بیننه چاوپیس كترییه ڵگهله ین،كهنه تووڕه كترییه بین،نه خۆباییله "با

 بیت. وهس#كهكه مووھه پ#ش له كه یوهله بریتیه ج#گا باشترین نیایید می)سیست پ#یبه
 كاتیله ینبده كn ئازاری ب#تده كه نییه گرنگ لوتكه ینهبگه پ#ویسته ]#تده باو یوهبیركردنه
 تا قینهڕاسته ئاشتی ناوی به نییه شت#ك كه كاتده ف#رمان پیرۆز كت#بی }مبه وتنمان.ركهسه
  دا.دیكه ]كیخه ڵگهله ڕكnك#به پ#ویستی له بینده ڕزگار یكاته ئ)و

 رك#كهك#به كه بینینده كات یزۆربه ئ#مه برWن،ده ناو "كانخۆشه یارییه" به كه یانهئ)و تنانهته
 كۆتایی تریكیه له وهڕقل#بوونه و مشتوم= به ل#دWت وای تا داتده ستده له خۆی نگیھاوسه

 ک) ییهتسروش رن.به رسهبه خۆش كات#كی وه)پ#ك و نبده پشوو یهئ)و یج#گه له پ#دWنین.
 ک) ئ)وەی }مبه دات،ده خۆی و]یھه زۆرترین س#ككه مووھه ناكات، ییار دۆران بۆ مرۆڤ
 گونج#تده ،یهك#شه وهد]نیاییهبه ،گرWتن)روه كهیارییه له چ#ژ وهیباتهنه كوتاوه س#ككه

  ژیان. تری نیالیه زۆر له تر یك#شه یوهنانه ھۆی هت#بده كه ب#ت یییشهڕه كییهك#شه

 ئیشی له رگهئه ئاساییه ین،بده خۆمان و]یھه باشترین مانكهكاره رسهله ب#تده وهد]نییاییهبه
 كه مدهده ھانت }مبه بچیت. پ#شروهبه و یتبده نجامیئه باشی به وێبته ]بژWردراوتھه
 پ#ویست تۆ و من مرۆڤ. كووهنه دWت خوداوه نالیهله ڕدارباوه بۆ پ#شچون ورهبه ب#ت یادتله

 دیكه ]كانیخه و خۆی ڵگهله خودا ین.بكه كانجیھانییه یاریه چوون پ#ش ورهبه بۆ ناكات
 یكانندهپه یری(سه ینبده نجامئه ئ)و یڕWگهبه كانشته رگهئه خش#تبهپ#ده تمانكهرهبه

  ).بكه ٤ -٣ :٣ سل#مان

 و سوودیحه له ردربهسهبه سا]م ندینچه م.نهھهجه له ئازارWكن چاوپیسی و سوودیحه
 كه بووھه یھرهبه ندێھه یان وWت.كهردهده باشتر من له كه یسهكه وبه ررامبهبه چاوپیسی

 وهالمهبه ژیام.ده ك#دا=ك#ب له دادیكه ]كیخه ڵگهله ڕWکخراوەک)دا له وهدزییه به مبوو.نه من
 له ن،ت#بكه ڕووی ]كیخه باشتر ب#ت، ترورهگه یبارهقه "من" خزم)ت)ک)ی كه بوو گرنگ زۆر
 من پ#ش ب#ت كیهش#وه رھهبه دیكه ڕWکخراوWکی رگهئه بكات. شهگه زیاتر دیكه ]كیخه ھی
 گایWڕ و خودایه ویستی وهئه مزانیده چونكه سهكه وئه بۆ بم د]خۆش ویستمهده وWتبكه

  دا.دهنه ڕWگای ڕۆحمدا له شت#ك }مبه ،خودایه
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 مبۆ مداكهئیشه له كوهنه ك#م دا سیحمه له من كه یوهئه زانیاری له كردنمانشهگه ڵگهله
 ستدهبه تردا س#كیركهھه ڵگهله رشت#كھه یان خۆم كردنیراوردنهبه له ئازادیم كه وت)كرده

 وله گرت،ردهوه ئازادی له چ#ژم زیاتر مبكه ی)زدان به ڕباوه كه بووم هئ)و ف#ری زیاتر تا ھ#نا.
 بۆ باشترینه كه داتده نجامئه شته ئ)و و وWتده خۆش منی انیممئاس باوكی كه ف#ربووم دابوارانه
  من.

 كاتده یدیكه ك#كییه بۆ كه ب#تنه وه)ئ یهوانهله كاتده منی بۆ یان تۆ بۆ خودا كه یوهئه
 ناوه دام ب#ت،نه وه)ئ رسهبه تكار" :وت ترۆسپه به چی عیسا كه ب#ت بیرمان له پ#ویسته }مبه
 "!وهكه داوام تۆ .مكهب دیكه س#كیكه بۆ چی

 ڕWیمچاوه بوو دەم#ک كه پ#دام وه)ی)زدان نالیه له دیاری كووه شت#كی جارWكیان كمھاوڕWیه
 زۆر من بۆیه رھه بب)ست#ت"، ڕۆح ب) "پشت من یندازهئه به كه بوووانه پ#م ئ#ستا كرد،ده
 مندا ڵگهله و ما]مان رگایده پ#ش ھاته وهخرۆشه و جۆش به كات#ك بووم پسپچاو و سوودحه
 كه نیشاندا واخۆم ودائه چاوی ربه له وهد]نیاییهبه .كردووه بۆ چی خودا كه كرد یوهئه باسی

  بووم.نه د]خۆش د]مداله }مبه د]خۆشم

 له ت.ب# بووھه مندا له وا شتی بوووانه پ#م رگیزھه كه وتركهده لn وام تیحا]ه ڕۆیشت كات#ك
 دوای ب#ت. نیشایه بوووانه پ#م چونكه پ#دابوو، تیكهرهبه خودا كه بوو ناخۆش پ#م ڕاستیدا
 و وچوده و ھاتده كانییهWھاوڕ ڵگهله ئ)و كات#كداله كردده نوWژم ،وهمامه ما]دا له مانهئه مووھه

 تنانهته زان، ورهگهبه خۆ دینی س#كیكه "،بووم دوور" من بینیده بوو.ھه خۆشی كات#كی
  م.یهش#وه وبه زانیندههن

 چونكه بژاردووهنه ]مانھه ئ#مه كه خاتده ڕWك كیهش#وه به كانڕووداوه پ#ویست پ#ی به خودا
 كانمخراپه وته]سوكهھه كۆڵ له بوو پ#ویست من .پ#ویسته چیمان ئ#مه كه زان#تده ستیاڕبه ئ)و
 به كانمانبارودۆخه كه گرنگه خودا بۆ بوو. پ#ی ب=وام كه ب#ت رشت#كھه یوهله زیاتر وهببمه
 ئ)زموونی رگیزھه نا رگهئه وهبینه خۆمان یڕوڕوبه ب#تده كۆتاییدا له كه بخات ڕWك كیهش#وه
  ین.ناكه ئازادی
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 ب#ت.ده وهرمانهسهبه كۆنت=ۆ]ی ندWكھه میشهھه ،وههتبشارW ڕۆحماندا له خۆی دوژمن زیاتر تا
 ناو ینهبخه خۆمان ئ#مه رگهئه ئازادی، ورهبه ڕWگاین له ئ#مه ریخست،ده خودا كه كات#ك }مبه
  تی.ل#یه زیحه كه نجامیدائه هئ)و خ#رایی به nینبده یڕWگه و خودا ستیده

 كاتهده ت#یدا منی خزم)ت)ی ئ)و و من ژیانی بۆ بووھه ستیبهمه ختپ#شوه خودا ستیدااڕله
 سیمینار و رن#تئینته و فزیۆنلهته و ڕادیۆ ھۆیبه ]كخه ھاملیۆنه و ب#تده ورهگه زۆر ر،بهڕWوهبه
 داكانكاره له شیوب#خه هتن#یهنامگه }مبه .تۆمارکراوەکان یامهپه كانیش#وه مووھه و كان#بهتك و

  ."كردووه مشهگه وداله" كه ییهپله وله جگه

  تب#ھه Wتون سروشت#كی

 ب#ت، باش ندروستیتته و بیت وتووركهسه شت#ك مووھه له كه مكهده نوWژ ویست،خۆشه ی"ئه
)٢ :١ یۆح)نا (س#ی)م ."وتووهركهسه روونتده كروهھه

 یوهله زیاتر بكات، تدارمانكهرهبه كاتده زحه ی)زدان .بكه تهئایه مئه یریسه وهوریاییه به
 پیرۆزمان كیهڕاده به كه وWینده خۆشی ندهوهئه ھاروهھه بین. تدار)كرهبه ینكهزدهحه خۆمان
 له بیننه وامردهبه و ینبكه ڵگهله وتی]سوكهھه باش ب#تنه دائ#مه توانای له كه كاتهد
  .خودا شكۆی رخستنیده

 واویته به .یهمندا}نه ت#كیسیفه تر كییه ڵگه)ل كردن راوردبه خۆ و چاوپیسی و ئیرەیی
 )ك#كیه ئیرەیی }مبه .نییه وهكانهڕۆحییه شته به كیانندییهوهیهپه ھیچ ،وهستهجه به نستهبهوا
 زانیت كات#ك .بژم#ره كانتھزره بیرو دارWمهھه مله وانی.چۆ]ه ژیانی كانیكییهرهسه ارهھۆك له

 چ" بnx: خۆیبه بدوێ خۆتدا ڵگهله م#ككه گرنده رچاوهسه بیرتداله ]هھه بیروھزری كانیش#وه
 له ك#كیه رھه بۆ اخود ناكات. تدارمكهرهبه م؟بهده ]ك)خبه سوودیحه كات#ك یهھه سوودWكی
 ھیچ وه)ئ دات.ده نجام)ئ بۆ باشترینم كه مكهپ#ده ڕیباوه من و ،یهھه تیب)تای پالنی ئ#مه
 "بدات. نجامئه تر ]كیخه بۆ چی وWتیهده كه نیه وهمنه )ب ندییوهپه

 بن. ارتدكهرهبه زیاتر بكه بۆ نوWژیان وهستهبهمهبه و تیهبتای به پاشان

 چۆن #تزانده و)ئ تب# کرچۆن#ھه ،بكه خودا بۆ كانتستهھه باسی راستگۆیبه و ترس بn به
  یت.بكه ڵگهله یقسه )وەیانبارهل) كرێده ش#وه ن)ماھبه پشۆت یت،كهده ستھه
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 بكه كارێ ب#ت. تداكهرهبه زیاتر یوهئه بۆ .  بۆ مكهنوWژده ،خودایه :كووه شتی من
 به م.كهده وهڕهباوه به منوWژه )مئ خودا .بكه تداریكهرهبه كڕWگایه مووھه به وWت،ربكهسه
 یان وWتبمه خودا ری،نب)رابه مزانینكهبه و مكهده ییئیره به ستھه مكهده نوWژ ڕۆحم
  م.دهده نجامئه تۆ ڕWگای به مهئه وWتمهنه

 ین.بده نجامئه شت#ك توانینده باش ندهچه نییه گرنگ وتی س#ككه بیستم دادواییانه مله
 ستیبهمه واتهكه بدات. نجامیئه ش#وه باشترین به توان#تەد كه ست#ك]دهھه س#ككه میشهھه
 زوو بووین، مكهیه كه رھه بین؟ سكه مووهھ پ#شله یئ#وه بۆ چییه ژیانمان مووھه ك#ی=ك#ب
 توان#تده كه وWتكهردهده سهكه وئه بكات. ڵگهله ك#برك#مان تب#ده یداپه ك#كیه نگدره یان
  بدات. نجامیئه ئ#مه له باشتر م#ككه یتیكهده ئ#مه كرچییهھه

 له ەشكاندوو ڕیكۆردWكی چ وان#كرزشهوه )ک ن)ب#ت گرنگ چ#تپ#ده ،وهبكه كانرزشهوه له بیر
 چ#ژ نیالیه یئه .تۆماردەکات نوێ Wکیڕیكۆرد و پ#شی )توWكهده تر وان#كیشهزروه كۆتاییدا
 نوێ ك#كییه پاشان رزترینهبه دیاریكراو كییهماوه بۆ نھاته كهناوبانگهبه ست#رهئه ؟رگرتنوه
 بیر وا ترسناكه دابردن#كی]هھه به خۆ ندچه .وهبگرWته یكهج#گه یوهئه بۆ ئ)و پ#ش هتوكهده
 پاشان و بین یكهده س#كیكه مووھه پ#ش له یوهئه بۆ ھ)و]بدەین بnده میشهھه وهیتهبكه
  بپارWزین. پ#ش)نگیی) ئ)و بدەین ھ)وڵ

 رزبه خ#رایی به "كانست#رهئه انی"کش ب#ت بیرمله كه وتم پ#ی ی)زدان روبهمهله زۆر كییهماوه
 مكه كییهماوه بۆ گشتیش به و ك#شندهاڕ خۆیاندا الی به زۆر رنج#كیسه و وهبنهده
 نام#نن. دیار كات یزۆربه خ#راییش مانھه به كش#نده كه یخ#راییه وبه رھه ون.كهردهده

 مبكه وهئه و ،بیت ڕیچاوه وێله ،ویربكهده ۆرز كیودایهمه بۆ باشتره زۆر كه وتم پ#ی ی)زدان
 ناوبانگم كه وهكردمه د]نیای ی.ننجامدائه بۆ رگه مهبخه توانام زۆرترین و ل#كردووم داوای كه
 مبده نجامیئه یان ببم وWتبیه ی)زدان كرچییهھه ب=یاڕمدا وهخۆمه نالیه له من پارWزWت.ده
  .نه یان بگرم ستۆئه)ب شته و)ئ توانمده كه زانnده ترشبا من له و)ئ نكهچو بۆچی؟ .باشه زۆر

 ڕوویڕووبه كات#ك رھه ب#ت. بووھه روونیتده }یقه زۆر كییهماوه بۆ دانهالیه مله چ#تپ#ده
 زووئاره یان چاوپیسی و ییئیره به ستھه ،یهۆت پ#ش له كه وWتكهردهواده و وهبوویته س#ككه
 نوWت وتی]سوكهھه كه مدهده ھانت وایه رگهئه دا.)سكه و)ئ ڵگهله كn=ك#ب بچیته یت)كده
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 پ#شترت له ی)زدان رچاویبه له تر ك#كییه پ#ش هنوتكه كه ب#ت بیرت له میشهھه .تب#ھه
  ناكات. نرخترتبه

ب#ت.  ی)زدان ڕت بهوWت، و بۆ خۆت باوهی ب]كی دیكهد]خۆشی خه كه وا ج#گیربكه تبیر

ت#ك شك#نران  كۆنانه رونییه} دهقه )و}م كات#ك ئبه وام بوونهردهكات و به ێندھه پ#ویستی به

ەڕۆیت ب)رەو زەوی ب)]#ن د كه)وانی)ی چۆ]وهرهو دهره، بهوهشوWنی گیرایه ی)زدانی وشه و به

 پ#دراو.
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 پ#نج)مب)شی بیست و 

 یان ب) ڕWگای خۆم ئ)نجامی دەدەم یان ئ)نجامی نادەم

  كانی]كو ڕاسپاردهبه یاد ناچn، كانی خودایان لهكرداره ب#ت،خودا ده ئینجا ھیوایان به"
ك یهوهنه ق،ڕهللهكی یاخی و كهیهوهنه بن،ك باوباپیرانیان نهی وهوهبۆ ئه .ننیهگهج#دهبه
 ) ٨ -٧: ٧٨." (زەبووری بووو نهڕۆحیشیان د]سۆزی ئه خودا،بوو بۆ رسۆز نهجگه

ئیسراییلی)کان ل) ماوەی سا])کانیان ل) چۆ])وانیدا س)رس)ختی و یاخیبون#کی زۆریان نیشاندا. ئ)م) ڕWک ئ)وە بوو 

وە )وەیان ئ)نجام ن)دەدا ک) ی)زدان پ#ی وتبوون ئ)نجامی بدەن! کات#ک ب)زم#کیان دەنای)ئوای ل#کردن بمرن. 

ھاواریان دەکرد ل) ی)زدان بۆ ئ)وەی ل) ک#ش)ک) ڕزگاریان بکات.ت)نان)ت ب) گوW=ای)]یی)وە وە}می داخوازیی)ک)یانی 

 دەدای)وە، تا بارودۆخ)ک)یان ئارام دەبوەوە. پاشان ب)ردەوام یاخی دەبوون)وە. 

وەڕ پ#ن)کراوە. ل)گ)ڵ ئ)م)شدا ھ)مان شت زۆرجار ل)ناو پ)یمانی کۆندا دووبارە نوسراوەت)وە. ک) تا ڕادەی)ک با

 ژیانمان ل) ئ)نجامدانی ھ)مان شتدا ب)س)ردەب)ین. ئ)گ)ر ئ#م) ل) داناییدا ڕWن)ک)ین، ژیانمان ب)ھ)مان ش#وە 

پ#موای) ھ)ندWک ل) ئ#م) ت)نیا ب) سروشت زیاتر س)رس)خت و یاخین ل) خ)]کانی تر، ھ)روەھا ب) د]نیایی)وە 

پ#ویست) بیر ل) بنچین)مان بک)ین)وە ک) چۆن ل) ژیانماندا دەستمان پ#کرد، چونک) ئ)م)ش کاریگ)ری ل)س)رمان 

 دەب#ت. 

ی زۆرم ب)س)ربردب#ت ل) ھ)وە]دانم بۆ ئ)نجامدانی ب) ک)سای)تی)کی ب)ھ#زەوە ل)دایک بووم، پ#دەچ#ت ت)،ەم#ک

کاروبارەکان "ب) ش#وەی خۆم" جا گرنگ نیی) ھ)رچی بووب#ت ب)}م ئ)و سا}ن)ی ک) ئازاریاندام و کۆنترۆڵ 

کراوم، چووە س)ر ک)سای)تی) ب)ھ#زەک)ی پ#شترم، پ#ک)وە گرWدران بۆ ئ)وەی ک)سای)تی)ک ل)ناو مندا گ)ش) 

 ک)س#ک پ#م بx#ت دەب#ت چی بک)م.  پ#بدەن ک) ناب#ت ھیچ

 ب)د]نیایی)وە ی)زدان دەبوا کاری ل)س)ر ئ)م ک)سای)تی) بکردبا پ#ش ئ)وەی ب)کارم ب#ن#ت. 

ی)زدان داوا دەکات ف#ربین واز ل) ڕWگ)ی خۆمان بھ#نین و شل بین و ش#وە بگۆڕین ل)ناو دەستانی ی)زداندا، 

 ان بھ#ن#ت.ھ)تا س)رس)خت و یاخی بین ئ)و ناتوان#ت ب)کارم
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]کردن و ئیش کردن ل)گ)]#دا، وش)ی وش)ی س)رس)خت وەسف دەک)م ب) ک)لل)ش)ق، س)خت ل)گ)]ی ھ)

ن)ک)ر و یاخیبوون وەسف دەک)م ب) ب)رگریکردنی دەست ب)س)راگرتن، ڕWگری ل) سزادان و حوکم ب)س)ردا

 ک)ن ب)و جۆرەی ک) بووم! ڕەتکردن)وەی شوWنک)وتنی ڕWنوWنی گشتی. ئ)م پ#ناس)ی) ھ)ردووکیان وەسفی من دە

ئ)و ئیھان)ی)ی ل) س)رەتای ژیانمدا ئازارم پ#وەی چ)شتبوو ھۆکاری ناھاوس)نگی)کی زۆر ل) ڕەفتارم دژی 

دەس)}تدار بوو. ب)}م پ#شتر ل) کت#ب)ک)مدا وتم ناتوانم ڕWگ) بدەم ڕابردووم  بب#ت) ب)ھان)ی)ک بۆ ھ#شتن)وەم ل) 

. ل) س)رک)وتندا ژیان پ#ویستی ب) بیرھ#ن)رەوە و ت)واو گوW=ای)]ی کردنی داوی یاخیبوون یان ھ)ر شت#کی دیک)

ێ خستنی ویستی خۆمان و ئ)نجامدانی ویستی ی)زدان). ئ#م) ل) توانا و ڕازیبوونی خۆماندا گ)ورە دەبین بۆ پشتگو

  ئ)وە، زۆر گرنگ) ک) ب)ردەوام بین ل) ب)رەوپ#شچوون ل)م بوارەدا. 

ایی)کی دیاریکراو و بیربک)ین)وە: "گ)یشتم) ئ)و شوWن)ی ک) دەمویست بگ)م." پ#ویست) ل) ب)س نیی) ک) بگ)ین) ب)رز

ھ)موو شت)کاندا گوW=ای)ڵ بین، ن)وەک ڕWگری ل) ھ)ر شت#ک بک)ین یان دەرگای)ک ل) ژیانماندا ب) داخراوی 

پ#یان)وە پ)یوەست بین.  ب)ڕووی ی)زداندا بھ#xین)وە. ھ)موومان ئ)م بوارە "دیاریکراوەمان ھ)ی)" ک) تا دەکرWت

ی)ک)م ب)}م ئامۆژگاریت دەک)م ک) ئ)وەت بیر ن)چ#ت ک) ھ)ویر ترش#کی بچووک ھ)موو ھ)ویرەک) ھ)]دWن#ت (

 ) ٦: ٥نسۆس کۆر

 ی)زدان گوW=ای)]ی دەوWت ن)وەک قوربانی

 بهكان یان رب=اوهقوربانی سووتاندن و سه به زدان د]خۆشهئایا یه) :}م ساموئ#ل گوتی"به
وری چه رنجدانیش له، سهرب=ین باشترهسه ]ی لهزدان؟ گوW=ایهرمایشتی یه]بوون بۆ فهگوW=ایه
ر بهله .رستییهقی تاوان و بتپهڕهلله، كهیهوهك گوناھی فا]گرتنهیاخیبوون وه چونكه .كانرانهبه
(ی)ک)م ساموWل  وە."تی كردوویتهتی ڕههپاشای ویش له، ئهوهتكردهزدانت ڕهرمایشتی یهی فهوهئه
٢٣ -٢٢: ١٥( 

تاقیکردن)وەک)ی ژیانی شاول ب)ڕوونی نیشانمان دەدات ک) ھ)ل#کی پ#دراوە تاکو بب#ت ب) پاشا. 
ب)ھۆی یاخیبوون و س)رس)ختی)وە بۆ ماوەی)کی زۆر ئ)و پل)ی)ی وەرن)گرت. بیرۆک)ی تایب)تی خۆی 

 ھ)بوو س)بارەت ب) شت)کان. 
ل شاو]ی راستدەکردەوە بۆ ئ)نجامدانی ئ)و شت)ی ک) دەبوا بیکردبا، وە}می شاول ن ساموWجارWکیا

"پ#م وابوو" بوو، پاشان ب)ردەوما بوو ل) وتنی بۆچوونی خۆی ک) چۆن پ#ی وا بوو شت)کان ئ)نجام 
). وە}می ساموWل بۆ پاشا شاول ئ)وە بوو ک) ١٤ -٨: ١٣، ٨ -٦: ١٠(ی)ک)م ساموWل بدرWت. 
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ا گوW=ای)]ی دەوWت ن)ک قوربانی. ئ)گ)ر ئ#م) زۆر "بیربک)ین)وە" دەتوانین ڕWگ)ی خۆمان ی)زدن
 بک)ین) دەلیل و ھۆکارWک بۆ الدان ل) ویستی ی)زدان، 

زۆرب)ی جار نامان)وWت ئ)وە بک)ین ک) ی)زدان داوای دەکات پاشان ھ)وڵ دەدەین بۆ 
 بدەین.  ق)رەبووکردن)وەی گوW=ای)]ی ن)کردن)ک)مان شت#ک ئ)نجام

چ)ند ل) ڕۆ])وکانی ی)زدان ل) ژیانیاندا ب)ھۆی س)رس)ختی و یاخی بوونیان)وە شکستیان ھ#ناوە 
 )١٧: ٥"حوکم کردن وەک پاشا؟" (ڕۆما 

پ#ش)کی سیپارەی ژیرم)ندی دە]#ت: "م)ب)ستی ئ)م سیپارەی) ل#کۆ]ین)وەی) ل) ھ)موو ژیان و 
ب#مانای) ب)بn ڕWزگرتنی ت)واو و شکۆدارکردنی ف#رکردنی ئ)وەی ل) ل#کدان)وەی کۆتاییدا ژیان 

 ی)زدان."

دەب#ت ت#بگ)ین ک) ب)بn گوW=ای)]ی، شکۆدارکردن و ڕWزگرتنی پ#ویست بوونی نیی). ئ)وو یاخی 
Wت ئ)م=ۆ ب)ھۆی ک)می ڕWزگرتن) ل) دایک و باوکیان. بوون)ی ک) ل) الی)ن مندا}ن)وە دەبینرWز و ڕ

یاندا ب)ش#وەی)ک ن)ژیاوان ک) ڕWز و )، چونک) ل) ب)ردەم مندا])کانیانئ)م) زۆرتر ھ)])ی دایک و باوکان
 حورم)ت نیشان بدەن. 

زۆر ل) زانایان ل)س)ر ئ)وە کۆکن ک) سیپارەی ژیرم)ندی ل)الی)ن پاشا سل#مان)وە نووسراوە، ک) ل) 
و الی)ن ی)زدان)وە ل) ھ)موو مرۆڤ#کی دیک) دانایی زیاتری پ#دراوە. چۆن دەکرWت سل#مان ئ)

ھ)موو ھ)}ن)ی ل) ژیانیدا کردب#ت؟ وە}م)ک) ئاسان): دەکرWت شت#کت ھ)ب#ت و ب)کاری ن)ھ#نیت. 
ئ#م) بیری عیسامان ھ)ی) ب)}م ھ)میش) ب)کاریدەھ#نین؟ عیسا دانایی ی)زدانی ل) ئی#م)دا داناوە 

 ب)}م ئایا ھ)میش) ب)کاریدەھ#نین؟
نی خۆی ئ)نجام بدات. ژیانی ب)س)ربرد ل) سل#مان دەیویست ب)ڕWگای خۆیدا ب=وات و خۆی شتکا

ھ)و]دانی تاقیردن)وەی ئ)م و ئ)و شت. ھ)موو شت#کی ھ)بوو ک) ب) پارە بک=درابای)،  باشتری 
 چ#ژی دنیایی، س)رەڕای ھ)موو ئ)وان)ش ل) کۆتایی سیپارەک)یدا دە]#ت: "

كانی و ڕاسپارده بترسهخودا  له :یهوهی ئهكهنجامهرئهده و موو شت ئ#ستا بیستراوهھه"
 )١٣: ١٢(ژیرم)ندی  ".موو مرۆڤهر شانی ھهركی سهئه مهئه چونكه ،نهیهج#بگهبه

 ڕWگ)م بدە ئ)و شتان)ت پn بx#م ک) ل)م ئای)ت) ت#گ)یشتم: 
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ھ)موو م)ب)ستی دروستکردنی مرۆڤ ئ)وەی) ک) ڕWزی ی)زدان بگرWت و ب) گوW=ای)]ی کردنی 
ک)سای)تی) خودایی)کان دەب#ت ل) گوW=ای)]ی)وە س)رچاوە بگرن، ئ)م) بناغ)ی  ستایشی بکات. ھ)موو

ھ)موو خۆشی)کان). ھ)رگیز ک)س ناتوان#ت ب)بn گوW=ای)]یکردنی ی)زدان ب)ڕاستی د]خۆش ب#ت. 
ھ)رشت#ک ک) ل) ژیانمدا ڕWک و پ#ک نیی) ب) گوW=ای)]ی کردن ڕWکوپ#ک دەب#ت. گوW=ای)]ی کردن 

 )رکی مرۆڤ. بریتیی) ل) ھ)موو ئ

ئ)وەندی من ت#گ)یشتوم ئ)م) ئای)ت#کی زۆر جوان)، ھانت دەدەم ک) خۆت ب)ردەوام بیت ل) 
 خوWندنی. 

 گوW=ای)]ی کردن و س)رپ#چی کردن، ھ)ردووکیان دەرەنجامیان ھ)ی)

]ی گوW=ایه به مان ش#وهھه س گوناھبار كران، بهس#ك زۆر كهیاخیبوونی كه چۆن به چونكه"
 ) ١٩: ٥" (ڕۆما .كرWنس ب#تاوان دهزۆر كه س#ككه

ھ)]بژاردنی گوW=ای)]ی کردن و گوW=ای)]ی ن)کردن ن)ک ت)نیا کاریگ)ری ل)س)ر ئ#م) دەب#ت ب)]کو 
کاریگ)ری ل)س)ر ژمارەی)کی زۆر خ)]کی دیک) دەب#ت. ت)نیا بیھ#ن) پ#ش چاوت: ئ)گ)ر 

ژیانیان چ)ندە گ)ورەتر و خۆشتر دەبوو.  ئیسراییلی)کان دەستب)جn گوW=ای)]ی ی)زدانیان بکردبای)
زۆرWک ل)وان و مندا])کانیان ل) چۆ])وانیدا مردن، چونک) ملک)چی ڕWگای ی)زدان ن)بوون. ب)ھۆی 

 ب=یاری ئ)وان)وە مندا])کانیان کاریگ)رییان ل)س)ر ب)ج#ما، ب)ھ)مان ش#وە ئ#م)ش. 

)وWت پ#ت بx#م ل)وان)ی) دەست بک)م ب) ل)م دواییان)دا کوڕە گ)ورەک)م وتی: "دایک) شت#ک) ھ)ی) دەم
گریان، ب)}م ت)واو گوWم ل#بگرە." پاشان ب)ردەوام بوو و وتی: "من بیرم ل) تۆ و باوکم کردەوە ک) 

چۆن ئ)و سا])تان ل) خزم)تدا ب)س)ربردووە. ھ)موو ئ)و کات)ی ک) ب=یارتانداوە بۆئ)وەی گوW=ای)]ی 
ئاسان ن)بووە. بۆم دەرک)وت دایک) ک) تۆ و باوکم  ی)زدان بن و ئ)وەش ھ)میش) بۆ ئ#وە شت#کی

چ)ندین ک#ش)تان تووش بووە ک) ک)س ل)بارەیان)وە نازانن، دەم)وWت ک) بزانیت ئ)م ب)یانی) ی)زدان 
 ھ#نام ک) زۆر سوودم ل) گوW=ای)]ی وەرگرتووە، من ب)رز دەینرخ#نم. ب)ئاگای 

 )م ب#ت)وە.١٩: ٥ئ)وەی ک) وتی بۆ من زۆر بوو، وای ل#کردم ک) (ڕۆما 

ب=یاری تۆ بۆ گوW=ای)]ی کردنی ی)زدان کاریگ)ری ل)س)ر ک)سانی دیک)ش دەب#ت و کات#کیش 
ب=یارتدا س)رپ#چی ف)رمان)کانی بک)یت، ئ)م)ش ب) ھ)مان ش#وە کاریگ)ری ل)س)ر خ)]کی دیک) 
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}م تکای) ل)وان)ی) س)رپ#چی ف)رمان)کانی ی)زدان بک)یت و ژیانی چۆ])وانی ھ)]بژWریت ب)دەب#ت. 
ئ)وەت بیر ب#ت ک) ئ)گ)ر مندا]ت ھ)ی) و یان ھ)ر کات#ک مندا]ت بوو ئ)وا ب=یارەک)ت ئ)وانیش ل) 

چۆ])وانیدا دەھ#x#ت)وە. ڕەنگ) بتوانن خۆیان ب#نن) دەر کات#ک ک) گ)ورە بوون ب)}م د]نیات 
 دەک)م)وە ک) باجی س)رپ#چی کردن)ک)ت دەدەن. 

ردا ب#ت، ئ)گ)ر ک)س#ک ل) ڕابردووتدا گوW=ای)]ی ی)زدانی کردب#ت. ڕەنگ) ئ#ستا ژیانت ل)بارWکی باشت
دەتوانم کت#ب#کی ت)واو ل)س)ر گوW=ای)]ی کردن بنووسم، ب)}م بۆ ئ#ستا ب) سادەیی دەم)وWت ئ)وە 
ڕوون بک)م)وە ک) ژیانی س)رپ#چیکردن ب)رھ)می ھ)]) بیرکردن)وەی) ک) ب)رەو ھ)]بژاردنی ھ)])مان 

 دەبات. 

 بیرWکی مرۆڤان) ب)دیل دەگرین بۆ ملک)چی م)سیحھ)موو 

 ،یه}ی ھهقهوWرانكردنی !توانای خوداوه ]كو بهبه، یی نییهستهڕكردنمان جهكی شهچه چونكه"
ین، بهناوی دهوWت لهربكه]ستی زانیاری خودا دهرھهبۆ به ر شت#ك كهك و ھهیه]گهموو بهھه
 )٥ -٤: ١٠" (دووەم کۆرنسۆس .گریندیل ده سیح به]ی مههگوW=ایموو بیرWكیش بۆ ھه

 ) ی)زدان دە]#ت:٨: ٥ئ)وە بیروھزرەکانمانن ک) زۆرجار تووشی ک#ش)مان دەک)ن. ل) (ئیشایا 

 ."ش ڕWگاكانی من نینڕWگاكانی ئ#وه و نییه ی ئ#وهوهی من بیركردنهوهب#گومان بیركردنه"

گرنگ نیی) ک) من و تۆ چۆن بیردەک)ین)وە، ی)زدان ل) کت#ب)ک)یدا ک) پ#ی دەوترWت کت#بی پیرۆز 

بیروھزرەکانی نوسیوە. پ#ویست) بیروھزەکانمان ل)ژWر ڕۆشنایی وش)ی ی)زداندا دەربخ)ین، دەب#ت 

ک)  ھ)میش) ئامادە بین ک) بیروھزرەکانمان ملک)چی بیروھزرەکانی ی)زدان بک)ین. دەب#ت بزانین

 بیروھزرەکانی ئ)و باشترینن. 

)دا ھاتووە، ئ)و شت) بپشکن) ک) ل)ناو ٥ -٤: ١٠ئ)م) ڕWک ئ)و شت)ی) ک) (دووم کۆرنسۆس 

م#شکتدای)، ئ)گ)ر ل)گ)ڵ ھی ی)زدان ڕWن)ک)وت (کت#بی پیرۆز) ئ)وکات بیروھزرەکانت ل)ناو بب) و 

 بیر ل) ھی ئ)و بک)وە. 

یان ژیان دەک)ن ن)ک ت)نیا خۆیان دەڕوخ#نن ب)]کو ئ)و ک)سان)ی ک) ل) خۆپ)سندی بیری خۆ

 وWرانی)کی زۆریش دWنن بۆ ئ)و خ)]ک)ی ک) ل) دەوری ئ)ون. 
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 م#شک م)یدانی ج)نگ)ک)ی)!

ھ)]یگیرساندووە دەیب)یت)وە یان  ج)نگ)ی ش)یتان ول)س)ر ئ)م زەوی)ی م#شک و بیرت) ک) تۆ ئ)

یارم)تیت بدات ل) ڕوخاندنی بیر و ھ)موو  دەیدۆڕWنی. ل) ناخی د])وە نوWژ دەک)م ک) ئ)م کت#ب)

ش)ڕە قس)ی)ک و ھ)موو ئ)و شتان)ی ک) خۆیان بۆ ب)رھ)]ستی ی)زدان دەردەخ)ن و ھ)موو بیرWکی 

 مرۆڤان) ب)دیل دەگرین بۆ ملک)چی م)سیح. 

! !
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 ڕزگاربوون نوWژی

 ]ت.گهله ب#تھه سیكهتاک) كیندییهیوهپه وWتیهده و وWتخۆشده تۆی خودا ک) ب#ت بیرت ئازیز، خوWن)ری
 یوهئه یت.بكه قبوو]ی توانیتده ئ#ستا ،كردووهنه قبووڵ خۆیت ریڕزگاركا كووه عیسات ئ#ستا تاھ) تۆ رگهئه
 یت:بكه نوWژه مئه و وهیتهبكه بۆی د]ت ک) ئ)وەی) بیک)یت رتهسهله

 .وهبك)رە پاكم و بمبووره تكایه .كردووه تۆ دژی له گوناھم كه زانمده ئاسمان، له باوكم "ئ)ی
 گوناھی و مرد من پ#ناویله خاچ ل)س)ر عیسا ک) یهھه ڕمباوه ھ)ی). کوڕت عیسای به ڕمباوه
 من .وهزیندوبوه مردووان ن#وانله كه مكهده ڕباوه ھاروهھه ھ)]گرت. خۆی شانی رسهله منی
 #رم.دەسپ عیسا ب) خۆم ژیانی ئ#ستا رھه

 تاییتتاھهھه ژیانی و خشیوەبه كانمتگوناھه ک) سوپاسگوزارم زۆر .باوكه تۆ، بۆ سوپاس
 نوWژ سیحمه عیسای ناویبه بژیم. تۆ ل)پ#ناوی و تۆ بۆ ک) بده تیمیارمه تكایه پ#ب)خشیوم.

 ئامین!" م.كهده

 له دەکات)وە پاكیت روەھاھ) و دەکات قبوو]ت خودا ك)یت،ده نوWژە ئ)م وهد]تهله تۆ كات#ك
 وهخواره یتانهئایه وئه یوهئه بۆ بكه رخانته كات#ك كات.ده ئازادت ڕۆحی مردنی كانیكۆته

 یوهڕW=ه رسهله ڕWكردنت یمیانهله بدوWت ]تگهله بكه خوداله داوا كاتدا مانھهله و بخوWنی
 نوWت. ژیانی

 ٤-٣ :١٥ كۆرنسۆس ی)ک)م       ١٦ :٣ نایۆحه

 ٩-٨ :٢ سۆسفهئه  ٤  :١ سۆسفهئه

 ١٥-١٤ :٤ نایۆحه ی)ک)م ٩ :١ نایۆحه ی)ک)م

 ١٣-١٢ :٥ نایۆحه ی)ک)م ١ :٥ نایۆحه ی)ک)م
 

 قینهڕاسته ڕداریباوه پ= ک)نیس)ی)کی یوهئه بۆ بكه خودا له تییارمه داوای و نوWژبكه وامردهبه
 میشهھه خودا بكات. شهگه سیحمه ڵگهله ندیتیوهپه و بدرWیت ھان زۆرتر تاکو وهبدۆزیته
 پ= ژیان#كی چ كه كاتده ئاشكرا بۆت و كاتده تیترایهڕابه ھ)نگاو ب) ھ)نگاو وئه .تۆدایه ڵگهله

 .تۆ بۆ یهھه واتای






