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ئایا هەرگیز لە خۆتت پرسیوە و بڵێی ...
بۆچی لێرەم؟ خواست و مەبەستم لەم ژیانە چییە؟ خودا بوونی هەیە؟ 

ژیان دەبێت لەمەی کە ئێستا هەیە زیاتر بێت! 

پرسیارانەمان  و  بیرکردنەوە  جۆرە  ئەم  ژیامناندا  قۆناغەکانی  لە  یەکێک  لە  هەموومان  ئێمە 

هەبووە. وە هەتا وەاڵمەکانیان وەرنەگرین، ئەوا لە کێشمەکێشی ئەوەدا دەبین کە ئاشتی و ئارامی 

بۆ مێشکامن بگەڕێنینەوە و ژیانێکی پڕ لە خۆشی و شادی ڕاستەقینە و بەردەوامامن هەبێت.   

لەم پەڕتووکەی جۆیس مایەردا، دەتوانیت وەاڵمی ئەو پرسیارانە بدۆزیتەوە کە بوونەتە مایەی 

کۆڵ و بارێکی قورس بۆ مێشک و هزرت. هەمووی بە زانینی ڕاستیی لەبارەی خودا و ئەوەی کە 

چەندە خۆشیدەوێیت دەستپێدەکات! 

لە کاتی خوێندنەوەیدا، بۆت دەردەکەوێت کە گرنگرتین بڕیاری ژیانت چییە، بۆچی پێویستت 

بە خودایە، وە بۆچی ئەو تاکە چارەسەری کێشەکانی ئێستا و داهاتووشتە. تۆ بەڕاستی دەتوانیت 

ئەو ژیانە بژیت کە دروستت کردووە بۆئەوەی تاقی بکەیتەوە و چێژی لێ وەربگریت!   

ڕاستییەکە ئەوەیە کە خودا خۆشیدەوێیت و پالن و بەرنامەیەکی زۆر نایاب و جوانی بۆ ژیانت 

هەیە. ئەوەی کە ئارەزووی دەکەیت و ئەوەی کە هەتاهەتایە پێویستت پێی دەبێت، دەتوانیت 

نهێنی  ئەمە  بهێنیت.  بەدەستی  خودا  لەگەڵ  کەسییەوە  پەیوەندییەکی  هەبوونی  ڕێگەی  لە 

تاقیکردنەوەی ئەو شێوازە ژیانە نوێیەیە کە بەڕاستی بەدوایدا دەگەڕێیت! 
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بەشی یەکەم

گرنگرتین بڕیاری ژیان

ئایــا لــە ژیانــی خــۆت ڕازی نیــت؟ ئەگــەر ڕازی نیــت، ئــەوا تۆ تەنهــا نیــت. ژمارەیەکی 

بێشــوماری خەڵــك مانــدوون، نیگەرانــن، پووچــن و کامــڵ و تــەواو نیــن. هەندێــک کەس 

ــە ئومێــدی ئــەوەی کــە چارەســەری هەســتەکانیان بدۆزنــەوە،  ــاوە ب ــان بەکارهێن ئایینی

بــەاڵم لــە ڕاســتیدا کــۆڵ و باریــان بــە یاســاگەلێکی مــردوو و بێامنــای ئەوهــا قورســکراوە 

کــە ناتوانــن جێبەجێــی بکــەن. ئەگــەر ئایینــت تاقــی کردووەتــەوە، ئــەوە واتــای ئــەوە 

ــزاری و  ــە پووچــی و بێ ــڕ ل ــی پ ــۆ خوداشــت وەکــو چارەســەری ژیان ناگەیەنێــت کــە ت

گوناهــاوی تاقــی کردووەتــەوە. 

ئەگــەر پێویســتت بەوەیــە کــە خۆشەویســتیت بەرامبــەر دەرببڕدرێــت، ئەگــەر 

پێویســتت بــە هاوڕێیــە، ئەگــەر دەتەوێــت گوناهەکانــت ببەخرشێــن، وە ئەگــەر 

ــە  ــە. عیســا چاوەڕێی ــت... عیســای مەســیح وەاڵمەکەی داهاتووێکــی پرشــنگدارت دەوێ

ــوێ.  ــی ن ــە بەدیهێرناوێك ــێت و بتکات ــێ ببەخش ــت پ ــی نوێ ــە ژیانێک ک

ئەگــەر بــەم ژیانــەی ئێســتات ڕازی نیــت، دەبێــت شــتێک بگۆڕیــت. ئەگەر بــەردەوام 

ئــەو شــتانە بکەیــن کــە هەمیشــە کردوومانــە، ئــەوا ئــەو ژیانەمــان دەبێــت کە هەمیشــە 

هەمانبــووە. دەبێــت بڕیارێــک بدەیــت، کــە گرنگرتیــن بڕیــاری ژیانتە. 

ئــەم بڕیــارە گرنگــرتە لــە هەڵبژاردنــی ئیــش و کار، لــە کــوێ دەچیتــە زانکــۆ، لەگــەڵ 

ــت، یاخــود  ــە پارەكــەت دەکەی کــێ هاوســەرگیری دەکەیــت، چــۆن ســەرمایەگوزاری ب

ــی  ــەوە. ژیان ــی هەتاهەتایی ــە ژیان ــە ب ــدی هەی ــارە پەیوەن ــەم بڕی ــت. ئ ــە کــوێ دەژی ل

هەتاهەتایــی واتــە کاتــی بــێ کۆتایــی، بۆیــە هــەر یــەک لــە ئێمــە پێویســتە بزانیــن لــە 

ــە. کاتێــک  ــان هەی ــە دوای مردنــی جەســتەیی، ژی ــە بەســەر دەبەیــن. ل کــوێ ئــەو کات
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دەمریــت، واز لــە ژیــان ناهێنیــت، تەنهــا ئەوەیــە کــە لــە شــوێنێکی دیکــەدا دەژیــت. 

دەگوترێــت کــە مــردن وەکــو ئــەوە وایــە کــە بەنێــو درگایەکــی خــوالوەدا تێپەڕیــت. زۆر 

بــە ســادەیی شــوێنێک بەجێدەهێڵیــت و دەچیتــە شــوێنێکی دیکــە. 

ئایــا دەتەوێــت لێــرە لەســەر زەوی پەیوەندیــت لەگــەڵ خــودا هەبێــت و بــۆ 

ــای  ــت عیس ــەوا دەبێ ــە، ئ ــەت بەڵێی ــەر وەاڵمەک ــت؟ ئەگ ــدا بژی ــە لەگەڵی هەتاهەتای

مەســیح وەکــو ڕزگارکاری خــۆت قبــوڵ بکەیــت. ئێمــە هەموومــان گوناهــامن کــردووە، 

ــۆ  ــەر زەوی ب ــاردە س ــۆی ن ــوڕی خ ــە ک ــودا تاک ــە. خ ــە ڕزگارکارێک ــتامن ب ــە پێویس بۆی

ئــەوەی ســزای گوناهەکانــی ئێمــە بــدات. ئــەو لــە خــاچ درا و خوێنــی بێتاوانــی خــۆی 

ڕشــت بــۆ ئــەوەی بتوانێــت باجــی گونــاه و تاوانەکانــی ئێمــە بــدات. ئــەو مــرد و نێــژرا و 

لــە ڕۆژی ســێیەمدا زینــدوو بــۆوە و ئێســتا لــە ئاســامن لــە دەســتە ڕاســتی خــودای بــاوک 

دانیشــتووە. عیســای مەســیح تاکــە ئومێــدی تۆیــە بــۆ بەدەســتهێنانی ئاشــتی و خۆشــی 

ــەردەم خــودا.  و ڕاستودروســتی لەب

کتێبــی پیــرۆز پێــامن دەڵێــت کــە ئەگــەر مبانەوێــت گوناهەکامنــان ببەخرشێــت، ئــەوا 

پێویســتە دان بــە گوناهەکامنانــدا بنێیــن و دان بەوەشــدا بنێین کە عیســا پەروەردگارمانە، 

هەروەهــا لــە قوواڵیــی دڵامنــەوە بــاوەڕ بکەیــن کــە خــودا لە مــردن هەڵیســتاندەوە. 

»ئەگــەر بــە دەمــت دانــت پێــدا نــا كــە عیســا پــەروەردگارە و بــە دڵ بــاوەڕت كــرد 

كــە خــودا لەنــاو مــردووان هەڵیســتاندەوە، ڕزگار دەبیــت.« )ڕۆمــا ١٠: ٩(

ئــەم جــۆرە بــاوەڕە زیاتــرە لــە ڕازیبوونێکــی نــاخ و دەروون، بڕیارێکــی ڕاســتگۆیانەیە 

و پێویســتە لــە قوواڵیــی دڵــەوە بێــت. زۆر کــەس باوەڕیــان بــەوە هەیــە کــە خودایــەک 

ــە،  ــەری ژیان ــودا نووس ــپاردووە. خ ــی نەس ــان پێ ــز خۆی ــەاڵم هەرگی ــە، ب ــی هەی بوون

دەیەوێــت کــە بەوپــەڕی ڕازیبــوون و خۆشــحاڵییەوە ژیانــی خۆتــی پــێ ببەخشــیتەوە. 

خــودا بــە ویســت و ئیــرادەی ئــازادەوە تــۆی بەدیهێنــاوە، بۆیــە فشــارت بــۆ ناهێنێــت 
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ــەر  ــە س ــودا کار دەکات ــی خ ــژاردن و هەڵنەبژاردن ــەاڵم هەڵب ــت. ب ــەو هەڵبژێری ــە ئ ک

ــە دوای  ــەوە دەدات کــە ل ــار لەســەر ئ ــی ژیانــت لەســەر زەوی، هەروەهــا بڕی چۆنیەت

مردنــت دەتەوێــت ژیانــی هەتاهەتایــی لــە کــوێ بەســەر ببەیــت. 

ئایــا بــە باشــی ژیانــی خــۆت بەڕێــوە بــردووە؟ ئەگــەر وەاڵمەکــەت نەخێــرە، بۆچــی 

ژیانــت نادەیتــە ئــەو کەســەی کــە تــۆی دروســتکردووە و زۆر باشــرت لــە خــودی خــۆت 

ــت،  ــت بێ ــۆ دروس ــەیەکی ب ــان کێش ــڕم و پاش ــک بک ــەر ئۆتۆمبێلێ ــێت؟ ئەگ ــۆ دەناس ت

ئــەوا دەیبەمــەوە بــۆ الی ئەوانــەی کــە دروســتیان کــردووە بــۆ ئــەوەی بتوانــن چاکــی 

ــردووە و زۆری  ــت ک ــۆی دروس ــەو ت ــتە. ئ ــت ڕاس ــان ش ــوداش هەم ــۆ خ ــەوە. ب بکەن

ــۆ  ــەو ب ــۆ الی ئ ــەوە ب ــەوا بیگەڕێن ــە، ئ ــەدڵ نیی ــۆت ب ــی خ ــەر ژیان ــدەوێی. ئەگ خۆش

ــەوە.  ــەوەی ژیانــت چــاک بکات ئ

ــچ شــتێك ناگۆڕێــت. دەتەوێــت  ــار نەدەیــت، هی ــا بڕی ــم، هەت هــەروەك پێشــرت گوت

ببیتــە شــوێنکەوتووی مەســیح؟ ئامــادەی کــە نــە تەنهــا گوناهەکانــت بــە خــودا 

بســپێریت بەڵكــو ژیانیشــت؟ ئامــادەی کــە پشــت بکەیتــە ڕێــگا پــڕ لــە گوناهەکانــت و 

فێــری ئــەوە بیــت کــە چــۆن لەگــەڵ خــودا و بــۆ خــودا بژیــت؟ ئەگــەر وایــە، بــەردەوام 

بــە لــە خوێندنــەوەی ئــەم پەڕتووکــە، چونکــە ژیانێــک لــە چاوەڕوانــی تۆدایــە کــە لــە 

ســەرووی باشــرتین شــتەوەیە کــە هەرگیــز بــە مێشــکدا نەهاتبێــت. ئــەم ژیانــە نوێیــە لــە 

بەردەســت هەمــوو کەســێكدایە. هیــچ کەســێك پشــتگوێ و فەرامــۆش نەکــراوە. خــودا 

بــەم شــێوەیە باســی داهاتــووت دەکات: 

»خــۆم ئــەو پالنــە دەزانــم كــە بــۆ ئێــوەم داڕشــتووە، پالن بــۆ ئاشــتی و گەشەســەندنی 

ــەوە فەرمایشــتی  ــێ.« ئ ــان بدەم ــەوەی دواڕۆژ و هیوات ــۆ ئ ــان، ب ــۆ زیانت ــەك ب ــوە ن ئێ

یەزدانــە.« )یەرمیــا ٢٩: ١١(

ــۆ  ــا ت ــە و تەنه ــی تۆی ــدات. ه ــار ب ــۆ بڕی ــەی ت ــە جێگ ــت ل ــێك ناتوانێ ــچ کەس هی
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ــتی  ــە ڕاس ــا ب ــت؟ ئای ــت هەبێ ــۆرە ژیانێک ــت چ ج ــت. دەتەوێ ــار بدەی ــت بڕی دەتوانی

ــت؟  ــەدا دەیبینی ــە کۆمەڵگ ــڕۆ ل ــە ئەم ــت ک ــە بکەوی ــەو منوونان ــوێن ئ ــت ش دەتەوێ

ــكرایە  ــان، ئاش ــۆ جیه ــاوە ب ــان نەهێن ــەوەی هیچ ــەر ئ ــت: »لەب ــودا دەڵێ ــەی خ وش

ــا و  ــودا ئەلف ــاوس ٦: ٧(. خ ــەم تیمۆس ــە دەرەوه« )یەک ــێ ببەین ــی ل ــن هیچیش ناتوانی

ــودا  ــدا خ ــە کۆتاییش ــوو، ل ــودا هەب ــەرەتادا خ ــە س ــە. ل ــەرەتا و کۆتایی ــەa، س ئۆمێگای

ــە  ــەردەم خــودا ڕادەوەســتێت و حیســابی خــۆی دەدات ــت. هەمــوو کەســێک لەب دەبێ

خــودا (ڕۆمــا 12:1٤). ئێســتا کاتــی ئەوەیــە کــە خۆمــان بــۆ ئــەوە ئامــادە بکەیــن. مــن 

هەمیشــە دەڵێــم: »ئامــادە بیــت یــان نــە، عیســا دێتــەوە.« ئێســتا خــۆت ئامــادە بکــە، 

ــت.  ــگ بێ ــە پاشــان درەن ــە لەوانەی ــدە، چونک ــاری دروســت ب ئێســتا بڕی

a ئەلفــا و ئۆمێــگا دوو پیتــی ســەرەتا و كۆتایــی ڕەنووســی یۆنانییــە، كــەوا پەیامنــی نــوێ (ئینجیــل) 
بــەم زمانــە نــوورساوە. بــە واتــای (ئەلــف هەتــا یــێ) دێــت.
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بەشی دووەم

هەموومان گوناهامن کردووە

گونــاه ســەرپێچکردنی ئەنقەســتە لــە بەرامبــەر ویســت و ئیــرادەی زانــراوی خــودا. 

هەموومــان گوناهــامن کــردووە. هیــچ کەســێک لەســەر زەوی نییــە کــە گوناهــی 

نەکردبێــت (ڕۆمــا ٣: 2٣، ژیرمەنــدی ٧: 20). ئــەوە هەواڵــە ناخۆشــەکەیە، بــەاڵم 

هەواڵێکــی خۆشیشــامن هەیــە، ئەویــش ئەوەیــە کــە دەکرێــت هەموومــان ببەخرشێیــن 

ــودا.  ــەردەم خ ــت لەب ــانێكی ڕاستودروس ــە کەس و ببین

»لەبــەر ئــەوەی هەمــوو گوناهیــان كــرد و لــە شــكۆی خــودا كەوتــن و بەخۆڕایــی بــە 

نیعمەتــی ئــەو بێتــاوان كــران، بــەو كڕینەوەیــەی كــە لــە ڕێگــەی عیســای مەســیحەوە 

هەیــە.« )ڕۆمــا ٣: ٢٣- ٢٤(

ــە  ــەر تۆی ــە لەس ــەوەی ک ــی داوە؛ ئ ــای گوناهەکانت ــاج و بەه ــوەخت ب ــا پێش عیس

بریتییــە لــە باوەڕکــردن و وەرگرتنــی. ئەگــەر بێتــو دان بــە گوناهەکانتــدا بنێیــت و پێــت 

ناخــۆش بێــت کــە گوناهــت کــردووە، ئینجــا ئامادەیــی ئــەوەت تێــدا بێــت کــە تــەواو 

ــە کەســێکی نــوێ.  ــەوا خــودا لێــت خۆشــدەبێت و دەتکات ــەوە، ئ ــان دوور بکەویت لێی

ــە  ــەت ل ــەروەرە، تەنان ــەوا خــودا دڵســۆز و دادپ ــا، ئ ــدا ن ــە گوناهەكامنان ــان ب ــەر دامن »ئەگ

گوناهەكامنــان خۆشــدەبێت و لــە هەمــوو ناڕەواییــەك پاكــان دەكاتــەوە.« )یەکــەم یۆحەنا ٩:١(

پێویســتە چــاوەڕێ بیــت هەتــا خــودا کارێکــت بــۆ دەکات. ئــەو پێشــوەخت ئــەوەی 

کــردووە کــە دەبوایــە بیکردبــا. ئــەو تاکــە کــوڕی خــۆی بەخشــی بــۆ ئــەوەی لــە جێگــەی 

ئێمــە مبرێــت، چونکــە تەنهــا قوربانییەکــی کامــڵ و بێگونــاه دەتوانێــت بــاج و تاوانــی 

ــردن  ــەی باوەڕک ــە ڕێگ ــە ل ــووە، بۆی ــەروەری بەدیهات ــدات. دادپ ــە ب ــی ئێم گوناهەکان
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بــە عیســای مەســیح و دروســتبوونی پەیوەندییەکــی نزیــک لەگــەڵ خــودا لــە ڕێگــەی 

مەســیحەوە، ئێســتا دەتوانیــن ئازادانــە بژیــن. ئێمــە خۆمــان بــە تەنهــا ناتوانیــن بچینــە 

بــەردەم خــودا – پێویســتامن بــە پارێــزەر و داکۆکیــکار هەیــە. پێویســتامن بــە کەســێکە 

تاکــو بکەوێتــە نێــوان ئێمــە و خــودا – ئــەو کەســەش عیســای مەســیحە. عیســا بۆشــایی 

ــتیان  ــان دروس ــە گوناهەکامن ــاییەی ک ــەو بۆش ــردەوە، ئ ــڕ ک ــودای پ ــە و خ ــوان ئێم نێ

کــردووە، هەروەهــا عیســا دەمانباتــە الی خــودا. 

وەکــو چــۆن بــاوک لەنێــو منداڵدایــە و منــداڵ خوێــن و دی ئێــن ئــەی و کڕۆمۆســۆمی 

ــدا  ــەڵ خۆی ــان لەگ ــوو جیه ــادایە و هەم ــو عیس ــوداش لەنی ــت، خ ــی هەڵدەگرێ باوک

ــە  ــادە نیی ــاون، ئام ــە بەدیهێن ــەو خەڵكــەی خۆشــدەوێت ک ــەوە. خــودا ئ ئاشــت دەکات

بەبــێ دابینکردنــی ڕێگەچارەیــەک ببینێــت کــە فــرۆرشاون و بوونەتــە کۆیلــەی گونــاه. 

ــە!  عیســای مەســیح ڕێگەچارەکەی

گوناه دەبێتە هۆی هێنانی نەفرەت

وشــەی خــودا دەڵێــت کە بــە هــۆی گوناهەکامنانەوە ســزا دەدرێیــن (ســەرژمێری 2٣:٣2). 

گونــاه دەبێتــە هــۆی نەفــرەت و گوێڕایەڵیــش دەبێتــە مایــەی بەرەکــەت (دواوتــار 28). 

لەوانەیــە بــۆ ماوەیەکــی دیاریکــراو وا دەربکەوێــت کــە کەســێک بەســەر گوناهەکانیــدا 

ــدا هەمیشــە  ــە کۆتایی ــەاڵم ل ــی وەکــو هــەر کەســێكی دیکــە باشــە، ب ــووە و ژیان زاڵ ب

بەڵگــەی ئــەوە ئاشــکرا دەبێــت کــە کۆمەڵێــک بڕیــاری دیاریکراویــان داوە.

کاتێــک لــە جیاتــی گوێڕایەڵیــی لــە خــودا، گوێڕایەڵیکــردن لــە گونــاه هەڵدەبژێریــن، 

ــتە و  ــە جەس ــا ل ــرۆڤ تەنه ــت. م ــی دەبێ ــی و نەهامەت ــی ناخۆش ــان تووش ــەوا گیامن ئ

ئێســقان پێکنەهاتــووە. مــرۆڤ ڕۆح و گیانــی هەیــە کــە مێشــک و ویســت و هەســت 

و ســۆز لەخــۆ دەگرێــت. کەســایەتی مــرۆڤ پێکدەهێنیــت. گوناهبــاران مێشــکیان 
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ــام  ــتێک ئەنج ــەر ش ــی، ه ــەرسەت و نەهامەت ــە ح ــڕن ل ــیدایە و پ ــازار و ناخۆش ــە ئ ل

بــدەن یاخــود هــەر شــتێک بەدەســت بهێنــن، ناتوانــن بــە تــەواوی بۆشــایی ناخیــان پــڕ 

بکەنــەوە و هەســت بــە ئاســوودەیی و ڕازیبــوون بکــەن. کێشــەی دەروونییــان هەیــە. 

لەبــەر ئەویــە کــە بڕیاریــان داوە خۆیــان ژیانــی خۆیــان بەڕێــوە ببــەن، کاتێــک شــتەکان 

بــە ئــارەزووی ئــەوان نــاڕۆن، بێــزار و تــووڕە دەبــن (لــە ڕووی دەروونییــەوە دەشــێوێن). 

هیــچ شــتێک لــە بــارەی ڕێگــەی بــاوەڕەوە نازانــن. متامنەکــردن بــە یــەزدان – هێــز و 

توانایەکــە کــە گەورەتــرە لــە خۆیــان – بەالیانــەوە شــتێکی ناڕوونــە و قابیلــی تێگەیشــن 

و درککــردن نییــە. هەرگیــز گیانیــان ناحەســێتەوە چونکــە تەنهــا ئــەو کەســە دەتوانێــت 

بچێتــە شــوێنی حەســانەوەی یــەزدان کــە بــاوەڕی پێیەتــی (عیربانییــەکان ٤: ٣). 

بەڵــێ، ژیانــی پــڕ لــە گونــاه، ژیانێکــە پــڕ لــە نەفــرەت کــە هیــچ شــتێکی باشــی لێــوە 

دەرناچێــت. خــودا بــەم شــێوەیە باســی ئاکامــی ئــەو کەســە دەکات کــە هــەوڵ دەدات 

دوور لــەو بژیێــت:

»تەنــگ بــە مــرۆڤ هەڵدەچنــم، وەك كوێــر بــە پەلكوتــان دەڕۆن، چونكــە دەرهــەق 

بــە یــەزدان گوناهیــان كــرد. ئینجــا خوێنیــان وەك خــۆڵ دەڕژێــت و هەناویشــیان وەك 

زبــڵ. نــە زیــو و نــە زێڕەكەیــان ناتوانــن دەربازیــان بكــەن، لــە ڕۆژی تووڕەیــی یــەزدان.« 

(ســەفەنیا 1: 1٧- 18)

ئــەم ئایەتانــە ترســناک و تۆقێنــەرن، بــەاڵم نابێت ببێتە مایەی ترســانی شــوێنکەوتووی 

ڕاســتەقینەی عیســای مەســیح. ئەوانــە کــە شــوێنکەوتووی عیســان، هەرگیــز مەحکــوم و 

تاوانبــار ناکرێن (یۆحەنــا ٣: 18). 

تاوان و تاوانباری

مەبەســتی  بــە  لەوانەیــە  گوناهبــارە.  بەردەوامــی  و هاودەمــی  تــاوان هــاوڕێ 
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پشتگوێخســتنی زۆر شــتی جیــاواز ئەنجــام بــدات، بــەاڵم لــە قوواڵیــی ناخیــەوە دەزانێت 

کــە ژیانــی بــاش نییــە. عیســا دەفەرموێــت کــە گوناهبــاران ناتوانــن لــە تــاوان ڕابکــەن 

ــا ٩: ٤1).  (یۆحەن

ــۆن  ــی ک ــوێ. پەیامن ــۆن و ن ــی ک ــووە، پەیامن ــامن پێکهات ــە دوو پەی ــرۆز ل ــی پی کتێب

ــەو بەڵێنــەی  ــە، ئ ــن و پەیامنــی کۆن ــە«. نیشــانەی بەڵێ ــارە کــە »کۆن ــدا دی ــە ناوەکەی ب

ــۆ  ــی عیســا ب ــی هاتن ــا کات ــك هەت ــۆ داپۆشــینی گوناهــی خەڵ ــا ب ــە خــودا بەکاریهێن ک

ئــەوەی پەیــامن و بەڵێنێكــی نــوێ ڕابگەیەنێــت. لــە ڕێگــەی دواکەوتنــی سیســتەمێكی 

قوربانیکــردن لەپێنــاو گوناهــدا، گوناهــی خەڵکــی دادەپــۆرشا، بــەاڵم هەرگیــز بــە تەواوی 

ــر  ــە ژێ ــدا و ل ــی نوێ ــە پەیامن ــەاڵم ل ــەوە. ب ــە هەمیشــە دەمای نەدەســڕایەوە. گوناهەک

بەڵێــن و پەیامنــە نوێکــەدا ئێمــە قوربانییەکــی تــەواو و کامــڵ و کۆتاییــامن هەیــە کــە 

ــا  ــەر تەنه ــەك ه ــت. ن ــڕێتەوە و نایهێڵێ ــەواوی دەیس ــە ت ــەاڵم ب ــێت، ب ــاه داناپۆش گون

ــە.  ــت کــە لەگــەڵ گوناهەکەدای ــەش ناهێڵێ ــەو تاوان ــاه دەســڕێتەوە، بەڵكــو ئ گون

ــزی  ــە هێ ــر ل ــە وردی بی ــەوە و ب ــەی خــوارەوە بخوێن ــەم ئایەتان ــە لەســەرخۆ ئ تکای

ــەکان 10)  ــە (عیربانیی ــەکان ل ــووە. هەمــوو ئایەت ــان گرت ــە هەڵی ــە بکــەوە ک ــەو پەیام ئ

ــراون.  وەرگی

ــە یــەك جــار بەهــۆی پێشكەشــكردنی جەســتەی عیســای  »بــەم خواســتەی خــودا ب

ــەکان ١٠: ١٠( ــن.« )عیربانیی ــرۆز بووی ــیحەوە پی مەس

»بــەاڵم كاتێــك مەســیحی كاهیــن لــە جیاتــی گونــاه یــەك قوربانــی بــۆ هەمــوو كاتێــك 

پێشــكەش كــرد، لــە دەستەڕاســتی خــوداوە دانیشــت.« (عیربانییــەکان 10: 12)

ــان  ــە لەگەڵی ــەو ڕۆژان ــەدوای ئ ــە ل ــە ك ــەو پەیامنەی ــە ئ ــوێ، ئەم ــەزدان دەفەرم »ی

ــاو مێشــكیان دەینووســم. پاشــان  ــان و لەن ــاو دڵی دەیبەســتم، فێركردنەكانم دەخەمــە ن
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ــا  ــەوە. هەروەه ــۆم ناهێنم ــری خ ــان بەبی ــاه و تاوانەكانی ــەودوا گون ــت: لەم دەفەرموێ

ــراپ  ــی خ ــە ویژدان ــو ل ــدا پرژێرنا تاك ــەر دڵامن ــیح بەس ــی مەس ــەوەی خوێن ــەر ئ لەب

پاكــامن بكاتــەوە، جەستەشــامن بــە ئاوێكــی پــاك شوشــرتاوە، بــا بــە دڵێكــی ڕاســت و بــە 

ــەکان 10: 22) ــەردەم خــودا.« (عیربانیی ــە ب ــاوەڕ بچین ــەواوی ب ــەی ت متامن

ئــەو ئایەتانــە لــە زۆر شــتی گرنــگ و جوامنــان پــێ دەڵێــن. یەکــەم شــت ئــەوەی کــە 

ــاکات  ــرت پێویســت ن ــی، وە چی ــووە قوربان ــوو کەســێك ب ــۆ هەم ــار و ب ــەک ج عیســا ی

ــەردەوام  ــی کــۆن، ب ــر ســایەی پەیامن ــت. لەژێ ــچ قوربانییەکــی دیکــە ئەنجــام بدرێ هی

دەبوایــە قوربانــی ئەنجــام بدرابــا، لەگــەڵ ئەوەشــدا هەرگیــز گوناهــەکان بــە تــەواوی 

پــاک نەدەبوونــەوە. عیســا بــووە قوربانییــەک کــە بــۆ هەمــوو کاتێــك باشــە و گونــاه و 

تاوانیــش دەســڕێتەوە. 

لــە ڕووی یاســاییەوە تاوانەکــە ســڕدراوەتەوە، بــەاڵم تاکــی بــاوەڕدار هێشــتا دەبێــت 

فێــری ئــەوە بێــت کــە چــۆن دوور لــە هەســتەکانی تاوانباربــوون ژیــان بەســەر ببــات. 

لــە ڕاســتیدا، ژیانــی نــوێ کــە لــە پێنــاوی مەســیحە پێویســتی بەوەیــە کــە ئــەو کەســە 

ــە  ــدات ک ــە ب ــە ڕێگ ــت چیدیک ــت. نابێ ــتەکانی بژیێ ــە هەس ــۆن دوور ل ــت چ ــر بێ فێ

هەســتەکانی بەڕێــوەی ببــات. دەبێــت فێــری وشــەی خــودا بێــت و جێبەجێــی بــکات، 

ــە  ــڕە ل ــە پ ــەی ک ــەو ژیان ــدات. ئ ــۆزەکانی ب ــت و س ــە هەس ــی ب ــەوەی گرنگ ــێ ئ بەب

گوێڕایەڵــی بەرەکەتێــک لەگــەڵ خــۆی دەهێنێــت کــە ناکرێــت بــە هیــچ شــتێكی دیکــە 

ــەراورد بکرێــت. ب
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بەشی سێیەم

کاتی خۆبەدەستەوەدانە

ــە  ــەوەی ل ــۆ ئ ــت ب ــە بەکاردێنی ــەم کتێب ــردووە و ئ ــوڵ ک ــیحت قب ــوەخت مەس پێش

دەســتپێکردنی ژیانــی نوێتــدا لەگــەڵ مەســیح هاوکاریــت بــکات، یاخــود ئــەم کتێبــەت 

ــارە  ــەو بڕی ــە ئێســتا ئ ــت ک ــدا بێ ــەوەت تێ ــی ئ ــە ئامادەی ــەی ک ــەو هیوای ــدراوە و ب پێ

ــت.  بدەی

ــت،  ــی خۆشویس ــدە جیهان ــودا ئەوەن ــەوەی خ ــەر ئ ــت: »لەب ــا ٣: 1٦) دەڵێ (یۆحەن

ــاو  ــێ بهێنێــت لەن ــاوەڕی پ ــەت كــوڕە تاقانەكــەی بەختكــرد، تاكــو هەركەســێك ب تەنان

ــت.« ــی هەبێ ــی هەتاهەتای ــو ژیان ــت، بەڵك نەچێ

ــە  ــەو ئایەت ــای ئ ــز و توان ــە هێ ــک بکــەم کــە یارمەتیــت دەدات ل ــا باســی چیرۆکێ ب

ــت.  تێبگەی

لــە شــاری شــیکاگۆ، لــە شــەوێکی ســارد و تاریکــدا کــە بەفرێکــی زۆر باریبــوو و دنیــا 

بەســتبووی، لــە کونجێکــدا کوڕێکــی بچــووک ســەرقاڵی ڕۆژنامــە فرۆشــنت بــوو. خەڵكــی 

ــەک  ــە ڕادەی ــەش ب ــە دەرێ، منداڵەک ــاڵ نەدەهاتن ــە م ــە ل ــوو ک ــان ســەرما ب ئەوەندەی

ســەرمای بــوو کــە لــە خەمــی فرۆشــتی ڕۆژنامەکانیــدا نەبــوو. ڕۆژنامەفرۆشــەکە چــووە 

الی پۆلیســێک و پێــی گــوت: »بەڕێــزم، ئایــا تــۆ دەزانیــت کــە کوڕێکــی هــەژار لــە کــوێ 

دەتوانێــت شــوێنێکی گــەرم بــۆ نووســنت بدۆزێتــەوە؟ وەکــو دەزانیــت مــن لــەو کونجەدا 

ــاردە.  ــدازە س ــێ ئەن ــتا ب ــە ئیس ــەوم ک ــندوقیکدا دەخ ــو س ــەوە لەنێ ــوار دۆڵەک ــە خ ل

بەڕاســتی زۆر بــاش دەبــوو ئەگــەر شــوێنێکی گــەرم بــۆ نووســنت دەســت بکەوێــت.«

پۆلیســەکە تەماشــەیەکی منداڵەکــەی کــرد و گوتــی: »باشــە، مــن پێــت دەڵێــم چــی 
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بکەیــت. بــەو شــەقامەدا بــڕۆ خــوارەوە و هەتــا دەگەیتــە ئــەو ماڵــە ســپییە گەورەیــە، 

ــا ٣: 1٦«،  ــێ »یۆحەن ــا بڵ ــە دەرەوە، تەنه ــدە. کاتێــک هاتن ــە دەرگای ماڵەکــە ب ئینجــا ل

ئینجــا ئەوانیــش یەکســەر ڕێگــەت دەدەن بچیتــە ژوورەوە.«

منداڵەکــەش ڕێــک وای کــرد. چــووە بــەردەم ماڵەکــە و لــە دەرگای دا، ژنێــک وەاڵمــی 

دایــەوە. منداڵەکــە ســەری بەرزکــردەوە و گوتــی: »یۆحەنــا ٣: 1٦.«

خامنەکە گوتی: »وەرە ژوورەوە.«

خامنەکــە کوڕەکــەی بــردە ژوورەوە و لەســەر کورســییەک لەبــەردەم ئاگردانێکــی 

ــەوێ  ــد خولەکێــک ل ــەوەی کــە چەن ــە دوای ئ گەرمــدا داینیشــاند و خــۆی ڕۆیشــت. ل

ــەوە  ــە دڵنیایی ــەاڵم ب ــەم، ب ــا ٣: 1٦« – تێناگ ــی »یۆحەن ــردەوە و گوت ــری ک دانیشــت، بی

ــەرمایەتی.  ــە س ــک ک ــەوەی کوڕێ ــۆی گەرمکردن ــە ه دەبێت

پاشان خامنەکە گەڕایەوە و پێی گوت: »ئایا برسیتە؟«

»لەڕاســتیدا، تۆزێــک برســیمە. دوو ڕۆژە نانــم نەخــواردووە، بۆیــە پێــم وایــە دەتوانــم 

هەندێــک نــان بخــۆم.«

ــی  ــە مێزێک ــا ک ــییەک داین ــەر کورس ــخانە و لەس ــردە چێش ــەی ب ــە منداڵەک خامنەک

لەبــەردەم بــوو جۆرەهــا خۆراکــی خۆشــی لەســەر بــوو. ئــەوە بــوو منداڵەکــە ئەوەندەی 

خــوارد هەتــا تــەواو تێــر بــوو. ئینجــا بیــری کــردەوە و گوتــی »یۆحەنــا ٣: 1٦« – لێــی 

تێناگــەم، بــەاڵم دڵنیــام لــەوەی کــە منداڵــی برســی تێــر دەکات. 

ئینجــا منداڵەکــەی بــردە نهۆمــی ســەرەوە بــۆ حەمــام کــە بانیۆیەکــی زۆر گــەورەی 

هەبــوو پــڕ بــوو لــە ئــاوی گــەرم. منداڵەکــە چەنــد خولەکێــک لــەوێ مایــەوە و جــوان 

ــی  ــتی لێ ــا ٣: 1٦« – بەڕاس ــی »یۆحەن ــەوە گوت ــی خۆی ــە دڵ ــا ل ــا. ئینج ــوان خووس ج
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تێناگــەم، بــەاڵم بــە دڵنیایــەوە منداڵێکــی چڵكــن پــاک دەکاتــەوە. پاشــان خامنەکــە هــات 

و جلوبەرگــی لەبــەر کــرد و بردییــە ژوورێــک و لەنێــو جێگــەی گــەرم و نەرمــدا داینــا، 

ــەو  ــو ئ ــک لەنێ ــت. کاتێ ــدەوە و ڕۆیش ــی کوژان ــرد، گڵۆپەکان ــادی لێک ــەو ش ــاچ و ش م

تاریکییــەدا ڕاکشــابوو، لــە پەنجــەرەی ژوورەکــەوە تەماشــای دەروەی کــرد کــە لــەو شــەوە 

ســاردەدا بەفــر دەبــاری. لــە دڵــی خۆیــەوە بیــری کــردەوە و گوتــی »یۆحەنــا 1٦:٣« – لێــی 

تێناگــەم، بــەاڵم بــە دڵنیاییــەوە منداڵێکــی مانــدوو دەحەســێنێتەوە. 

خامنەکــە ڕۆژی پاشــرت دیســان منداڵەکــەی بــردەوە ســەر هەمــان مێــزە گــەورە پــڕ لــە 

خواردنەکــە. کــە تێــری خــوارد، بردییــەوە بــەردەم هەمــان کورســی بــەردەم ئاگردانەکــە. 

خامنەکــە کتێبێکــی پیــرۆزی هێنــا و گوتــی: »تــۆ لــە یۆحەنــا ٣: 1٦ تێدەگەیــت؟«

»نەخێــر، خامنەکــەم. تێناگــەم. یەکــەم جــار کــە لــە ژیامنــدا گوێــم لــێ بووبێــت دوێنێ 

شــەو بــوو کاتێــک کــە پولیســێک پێــی گوتــم بەکاریبهێنم.«

خامنەکــە کتێبــی پیــرۆزی کــردەوە و چــووە ســەر (یۆحەنــا ٣: 1٦) و دەســتی کــرد بــە 

باســکردنی عیســا بــۆ منداڵەکــە. ڕێــک لــەالی ئاگردانەکــە و لــەو ســاتەدا منداڵەکــە دڵ و 

ژیانــی خــۆی بــە عیســا ســپارد. لــەوێ دانیشــت و بیــری کــردەوە و گوتــی »یۆحەنــا 1٦:٣« 

– لێــی تێناگــەم، بــەاڵم وا لــە منداڵێکــی ونبــوو دەکات کــە هەســت بــە ئاســایش و ئارامــی 

بــکات.« – نوســەری ئــەم چیرۆکــە نەنــارساوە. 

ــی  ــەی وەرگرتن ــە ڕێگ ــپێریت ل ــودا بس ــە خ ــت ب ــە ژیان ــادەی ک ــەر ئام ــتا ئەگ ئێس

ــت  ــت، هان ــەندکراوی گوناهەکان ــی پەس ــە باج ــو تاک ــیح وەک ــای مەس ــەی عیس کوڕەک

دەدەم کــە ئــەم نوێــژ و نزایــە لەگــەڵ منــدا بکەیــت. وشــەکان بــە دەنگــی بــەرز بڵێــوە 

ــی تێبگەیــت.  ــی لێ ــە تایبەت ــەوەی ب ــۆ ئ ــان بگــرە ب ــە هەمووی و گــوێ ل

خــودای بــاوک، خۆشــمدەوێی. ئەمــڕۆ بــە بــاوەڕ دێمــە الت و داوات لێدەکــەم کــە لــە 
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گوناهەکانــم خۆشــبیت. عیســای مەســیح مــن بــاوەڕم پێتــە، بــاوەڕم هەیــە کــە لەســەر 

ــوێنی  ــۆ ش ــت، ت ــن ڕش ــەر م ــت لەب ــی بێتاوان ــپارد، خوێن ــت س ــن گیان ــەر م ــاچ لەب خ

ــۆ  ــە ت ــە ک ــەوە هەی ــاوەڕم ب ــە ئەســتۆ. ب ــووم گرتت ــە شــایانی ب ــەو ســزایەی ک ــن و ئ م

مردیــت، نێژرایــت و لــە ڕۆژی ســێیەمدا لەنێــو مردووانــدا هەســتایتەوە. مــردن نەیتوانــی 

ــێ  ــت ل ــی دۆزەخ و مردن ــت و کلیل ــۆ بەســەر شــەیتاندا زاڵ بووی ــە خــۆی. ت ــۆ بگرێت ت

دوور خســتەوە. مــن بــاوەڕم بــەوە هەیــە کــە تــۆ هەمــوو ئەمانــەت لــە پێنــاوی منــدا 

ئەنجــام دا، چونکــە منــت خۆشــدەوێت. مــن دەمەوێــت ببمــە باوەڕدارێــک بــە مەســیح. 

دەمەوێــت تــەواوی ژیانــم خزمەتــی تــۆ بکــەم، عیســای مەســیح. دەمەوێــت فێــری ئەوە 

بــم کــە چــۆن ئــەو ژیانــە نوێیــە بژیــم کــە تــۆ بەڵێنــت پــێ داوم. عیســای پیــرۆز مــن 

ئێســتا تــۆ قبــوڵ دەکــەم، وە خــۆم بــە تــۆ دەبەخشــم. بــەو جــۆرەی کــە هــەم وەرمبگرە، 

وە مبکــە بــەو شــتەی کــە تــۆ دەتەوێــت. 

عیســای مەســیح ســوپاس کــە ڕزگارت کــردم. پــڕم بکــە لــە ڕۆحــی پیــرۆزت و هەمــوو 

شــتە پێویســتەکانم فێــر بکــە. ئێســتا مــن بــاوەڕم بــەوە هەیــە کــە ڕزگارم بــووە، دووبــارە 

لەدایکبوومەتــەوە، وە کاتێــک کــە دەمــرم دەچمــە بەهەشــت. خــودای بــاوک، مــن چێــژ 

لــە گەشــتەکەم لەســەر زەوی وەردەگــرم و لەپێنــاوی شــکۆمەندی تــۆدا دەژیــم!

ئەگــەر بەڕاســتی و لــە ناخــی دڵــەوە ئــەم نوێــژ و نزایــەت کردبێــت، ئــەوا گرنگرتیــن 

بڕیــاری ژیانــت داوە. گرنــگ نییــە کــە چ هەســتێكت هەیــە، خــودا گوێــی لــە نوێژەکەت 

گرتــووە و وەاڵمــی داوەتــەوە. لەوانەیــە هەســت بــە ئاشــتی و ئارامــی یــان خۆشــی و 

شــادی بکەیــت، ئاســوودەیی یــان ئــازادی، هەروەهــا لەوانەیــە لــە ئێســتادا هەســت بــە 

هیــچ شــتێک نەکەیــت. چیــرت ڕێگــە مــەدە کــە هەســت و ســۆزەکانت ژیانــت بەڕێــوە 

ببــەن. بــاوەڕ بــە وشــەی خــودا بکــە، چونکــە خــودا وەفــادار و دڵســۆزە و بەڵێنەکانــی 

جێبەجــێ دەکات. عیســای مەســیح دەفەرمــوێ: 
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»هەركەســێك باوكــم دەیداتــە مــن دێتــە الم، ئــەوەش بێتــە الم، هەرگیــز دەریناكــەم.« 

)یۆحەنــا ٦: ٣٧(

 خــودا بەڵێنــی داوە کــە هەمیشــە لەگەڵــت بێــت، تەنانــەت هەتــا ئــەو کاتــەی کــە 

جیهــان کۆتایــی دێــت. لەوانەیــە هەمیشــە هەســتی پــێ نەکەیــت، بــەاڵم ئــەو هەمیشــە 

لــە هەمــوو شــوێنێکە. هەمــوو کاتێــک چــاوی لێتــە و بــەردەوام گرنگیــت پێــدەدات و 

چاودێریــت دەکات. ئــەو خەمــی هەمــوو ئــەو شــتانەیەتی کــە تــۆ خەمیــان دەخۆیــت، 

ــودا  ــۆن خ ــو چ ــکات. وەک ــەر ب ــۆ چارەس ــەکانت ب ــوو کێش ــە هەم ــی داوە ک وە بەڵێن

ئیشــێکی باشــی لــە تــۆدا دەســت پــێ کــردووە، ئەوهــاش تــەواوی دەکات و کۆتایــی پــێ 

دەهێنێــت (پەیدابــوون 28: 1٥؛ زەبــووری 1٣8: 8؛ فیلیپــی 1: ٦). 

ــە – عیســای مەســیح  ــت هەی ــۆ باشــرتین هاوڕێ ــەم، ئێســتا ت ــێ دەک ــت ل پیرۆزبایی

ــۆ  ــتێکی ب ــوو ش ــت باســی هەم ــت. دەتوانی ــە باشــرتت نابێ ــەم هاوڕێی ــدا ل ــە ژیانت – ل

بکەیــت، چونکــە هەمیشــە لێــت تێــدەگات (عیربانییــەکان ٤: 1٥). ئــەو هەرگیــز ڕەتــت 

ناکاتــەوە یــان تاوانبــارت نــاکات. هیــچ شــتێک بــەالی خــوداوە ئەوەنــدە گــەورە نییــە 

ــە  ــە ک ــووک نیی ــدە بچ ــتێکیش ئەوەن ــچ ش ــکات، وە هی ــەری ب ــت چارەس ــە نەتوانێ ک

ــدا  ــی پێ ــدا دان ــی ژیانت ــە هەمــوو ڕێگاکان ــت بیبینێــت. خــودا دەیەوێــت کــە ل نەتوانێ

ــەوە.  ــەواوی ژیانت ــو ت ــە نێ ــت و بانگهێشــتی بکەیت بنێی

ــوێ  ــتی ن ــەرچوون و ش ــەكان بەس ــتە كۆن ــوێ. ش ــی ن ــە بەدیهێرناوێك ــت ب ــۆ بووی ت

ــت.  ــت دەبێ ــتپێکێکی نوێ ــۆ دەس ــۆس ٥: 1٧). ت ــات (دووەم کۆرنس ه

ــە دەکەیــن. دەبێــت فێــری زۆر شــت  ــە دەکەیــت – هەموومــان هەڵ بێگومــان هەڵ

بیــت، دەســتت بــە گەشــتێک کــردووە کــە تەمەنێــک دەخایەنێــت. هەمیشــە ئــەوەت 

ــە  ــت ک ــە خــودا بکەی ــت داوا ل ــت، دەتوانی ــە دەکەی ــك هەڵ ــە هەرکاتێ ــت ک ــر بێ لەبی

ــە بکــە. هــەوڵ  ــت، زوو تۆب ــک دەکەی ــک گوناهێ ــەوە. کاتێ بتبەخشــێت و پاکــت بکات
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ــەو پێشــوەخت هەمــوو شــتێک  ــە خــودا بشــاریتەوە، چونکــە ئ ــچ شــتێک ل مــەدە هی

ــت.  دەزانێ

ــە کاری  ــەی ک ــەو ڕۆژان ــیدەوێیت. ئ ــە خۆش ــدەوێت. هەمیش ــۆی زۆر خۆش ــودا ت خ

بــاش دەکەیــت خــودا زیاتــر خۆشــیناوێی لــەو ڕۆژانــەی کــە کاری خــراپ دەکەیــت. ئــەو 

هەمیشــە خۆشــیدەوێی! 

ئێستاش کاتی ئەوەیە کە باسی شێوازێكی نوێی ژیان بکەین.  
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بەشی چوارەم

شێوازێکی نوێی ژیان

ــۆ خــودا  ــدا دەبێــت ب ــە نوێیەکــەت دەکەیــت کــە تێی ــە ژیان کاتێــک کــە دەســت ب

و لــە ڕێگــەی خــوداوە بژیــت، بــۆت دەردەکەوێــت کــە زۆرێــک لــە بنەماکانــی خــودا 

پێچەوانــەی ڕێــگا و شــێوازەکانی ژیانــی جیهانــە. لــە ڕاســتیدا ئــەوە جیهانــە کــە 

پێچەوانەیــە و پاشــایەتی خودایــە کــە ڕاســت و ڕێکــە. ئێمــە ڕانەهاتوویــن بــەوەی کــە 

ــە تێگەیشــنت  ــە ســەرەتادا لەوانەی ــە ل ــن، بۆی ــە شــێوازی خــودا کارەکان ئەنجــام بدەی ب

ــت.  ــک زەحمــەت و ســەخت بێ ــی هەندێ لێ

لەئاوهەڵکێشان )تەعمید(

یەکــەم شــت کــە تــۆ وەکــو بــاوەڕداری عیســای مەســیح دەبێــت ئەنجامــی بدەیــت، 

بریتییــە لــە لەئاوهەڵکێشــان. لەئاوهەڵکیشــان هێــام و ڕەمزێکــی دەرەکییــە بــۆ ئــەوەی 

ــک  ــت. کاتێ ــیح بکەوی ــوێن مەس ــارت داوە ش ــەوە بڕی ــە ناخ ــت ل ــانی بدەی ــە نیش ک

کەســێک دەچێتــە ژێــر ئاوەكــەوە، بــە واتــای ناشــتنی ژیانــە کۆنەکــەی دێــت. هەروەهــا 

کاتێــک کــە لــە ئاوەکــە دەهێرنێتــە دەرەوە واتــای ئەوەیــە کــە هەســتاوەتەوە و دەســت 

بــە ژیانێکــی نــوێ دەکات. ئێمــە لــەو ڕێگەیــەوە گوێڕایەڵــی فەرمانــی خــودا دەبیــن. 

ــەك ســڕینەوەی  ــان دەكات، ن ــە ئێســتا ڕزگارت ــامی لەئاوهەڵكێشــانە ك »ئەمــەش هێ

پیســی جەســتە، بەڵكــو بەڵێنــی ویژدانێكــی بــاش بــۆ خــودا، بــە هەســتانەوەی عیســای 

مەســیح.« (یەکــەم پەتــرۆس ٣: 21)

»پەتــرۆس وەاڵمــی دانــەوە: »تۆبــە بكــەن، بــا هەریەكەتــان بــە نــاوی عیســای 
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مەســیحەوە لــە ئــاو هەڵبكێرشێــت بــۆ لێخۆشــبوونی گوناهەكانتــان و ڕۆحــی پیــرۆز بــە 

ــردراوان 2: ٣8) ــرداری نێ ــرن.« (ک ــاری وەردەگ دی

چوونە کڵێسا

شــتێكی دیکــە کــە مــن پێشــنیاری ئەنجامدانــی دەکــەم پێکدێــت لــە بەشــداریکردن 

لــە کۆبوونەوەکانــی کڵێســایەکی ناوخۆیــی. وەکــو چــۆن دانیشــنت لــە گەراجــدا ناتــکات 

ــا  ــە تەنه ــیحی. ئێم ــە مەس ــاش ناتکات ــە کڵێس ــێوە چوون ــان ش ــە هەم ــل، ب ــە ئۆتۆمبێ ب

ــە  ــەوە نیی ــای ئ ــن، وات ــام دەدەی ــا ئەنج ــە کڵێس ــە ڕێوڕەســمی چوون ــەوەی ک ــەر ئ لەب

ــەوە  ــەوا دەبێــت حــەز ب کــە ئێمــە مەســیحیین، بــەاڵم ئەگــەر ئێمــە مەســیحی بیــن ئ

بکەیــن کــە خــودا بپەرســتین و پەیوەندییەکــی تونــد و تۆڵــامن لەگــەڵ خوشــک و بــرا 

ــری  ــدا فێ ــە تێی ــە ئێم ــوێنەیە ک ــەو ش ــا ئ ــا کڵێس ــت. هەروەه ــدا هەبێ باوەڕدارەکامنان

وشــەی خــودا دەبیــن. 

بێگومــان هەمــوو کڵێســایەک بــاش نییــە. هەندێکیــان لــە ڕووی دەرەوە باشــن، بــەاڵم 

ــایەک  ــەردانی کڵێس ــەر س ــە. ئەگ ــێ نیی ــیان پ ــۆی باش ــتێکی ئەوت ــچ ش ــاوەوە هی ــە ن ل

دەکەیــت کــە وشــەی خــودات دەرخــوارد نــادات، هەروەهــا هانــت نــادات کــە ڕۆژانــە 

ــایەکی  ــە دوای کڵێس ــەوا ب ــت، ئ ــر بکەی ــەو و پتەوت ــدا پت ــەڵ یەزدان ــت لەگ پەیوەندی

دیکــەدا بگــەڕێ. کڵێســاش وەکــو دکتــۆرەکان وان، هەموویــان بــاش نیــن؛ بــەاڵم 

هەمووشــیان خــراپ نیــن. تەنهــا دەبێــت ئــەوە بدۆزیتــەوە کــە بــۆ تــۆ باشــە. هەندێــک 

کــەس کڵێســای گــەورەی پــێ باشــە و هەندێكــی دیکــە هــی بچــووک. هەندێــک کــەس 

کۆمەڵەیەکیــان لــە کۆمەڵەکانــی دیکــە بــەالوە پەســەندترە، هەندێــک کەســیش هەن کە 

کڵێســای بێالیەنیــان پــێ باشــە، ئەوانــەی کــە ســەر بــە هیــچ کۆمەڵەیــەک نیــن. ئــەوەی 

کــە گرنگــە ئەوەیــە بــەردەوام ســەردانی کڵێســایەک بکەیــت. بــەو شــێوەیە دەرفەتــی 

ــۆدا  ــاوەڕی ت ــەڵ بیروب ــە لەگ ــت ک ــە هاوڕێ ــانە بکەیت ــەو کەس ــە ئ ــت ک ــەوەت دەبێ ئ
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دەگونجێــن، هەروەهــا لەســەر بەهــا و ئــاکاری دروســت تێکــەڵ بــن، تاکــو بتوانیــت لــە 

ڕاڕایــی و تاقیکردنــەوە دنیاییــەکان خــۆت بپارێزیــت. 

بــڕۆ بــۆ کڵێســایەک کــە پێتوایــە یارمەتیــت دەدات تاکــو لــە ڕووی ڕۆحییــەوە گەشــە 

ــت.  ــەی وەربگرێ ــاری زۆر لەســەر باوەڕەک ــوێ زانی ــاوەڕداری ن ــە ب ــە ک ــت.  گرنگ بکەی

ئەگــەر فێــری شــتی نــوێ نەبێــت و بــەرەو پێــش نەچێــت، ئــەوا مەترســی ئــەوەی هەیــە 

کــە بــەرەو دواوە بگەڕێتــەوە، یاخــود بگەڕێتــەوە ســەر ژیانــە کۆنەکــەی. 

کۆمەڵــەی بچووکــی تایبــەت بــە خوێندنــی کتێبــی پیــرۆز بــۆ بــاوەڕداری نــوێ 

ســوودێکی زۆری هەیــە. لــە گــروپ و کۆمەڵــەی بچووکــدا، بــە گشــتی دەرفەتــی ئەوەت 

هەیــە کــە فێــر بیــت، پرســیار بکەیــت، نوێــژ بکەیــت و تــۆش نوێــژ بــۆ کەســانی دیکــە 

بکەیــت. بــەو هیوایــەی کــە کڵێســاکەت گروپــی خوێندنــی کتێبــی پیــرۆز یــان کڵێســای 

ماڵــی دابیــن بــکات کــە بتوانیــت بەشــداری بکەیــت. کڵێســا تەنهــا شــوێنی ئــەوە نییــە 

ــە  ــان ل ــە کار و خزمەمت ــە ک ــوێنی ئەوەی ــو ش ــەن، بەڵك ــەی خــودات بک ــری وش ــە فێ ک

ــە  ــۆرەی ک ــەو ج ــن. ب ــودا دەرببڕی ــە خ ــا) ب ــیح (کڵێس ــتەی مەس ــەی جەس چوارچێوەی

خزمــەت دەکرێیــت، پێویســتە تــۆش خزمــەت بکەیــت. 

پایەداربوون و پەیوەستبوون

پایەداربــوون و جێگیربــوون زۆر گرنگــە. هــۆکاری ئــەوەی کــە ژیانــم بــەو جــۆرەی 

ــان  ــەک جــار کارێكــی هەڵەم ــە ی ــە ک ــەوە نیی ــەی ئ ــە، هۆکارەک ئێســتا خــراپ و وێران

کــردووە، بەڵكــو هــۆی ئەوەیــە کــە ئــەو هەڵەیەمــان بــەردەوام دووبــارە کردووەتــەوە. 

ئەنجامدانــی کاری دروســت بــۆ جارێــک یــان دووان، هاوکاریــامن نــاکات کــە ئــەو ژیانــە 

نوێیــە بژیــن کــە خــودا بــۆی داناویــن. پێویســتە کۆڵنــەدەر بیــن و ئــەو کارە بکەیــن کــە 

دەزانیــن دەبێــت بیکەیــن، تەنانــەت ئەگــەر حەزیشــامن لێــی نەبێــت. دەبێــت پایــەدار 
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و جێگیــر بیــن. خــودا ڕۆحــی خۆکۆنرتۆڵکــردن و نــەزم و ڕێکوپێکــی پــێ بەخشــیویت 

(دووەم تیمۆســاوس 1: ٧)، تاکــە شــتێک کــە پێویســتە بیکەیــت ئەوەیــە کــە ڕاهێنانــی 

لەســەر بکەیــت. 

بڕیــار بــدە کــە بــەردەوام کات لەگــەڵ خــودا بەســەر ببەیــت. کتێبــی پیــرۆز 

ــە وشــەی خــودا  بخوێنــەوە، هەروەهــا ئــەو کتێبانــەش کــە یارمەتیــت دەدەن باشــرت ل

ــی  ــرە. کات ــەکان بگ ــۆ و تەلەفزیۆن ــیحییەکانی ڕادی ــە مەس ــە بەرنام ــوێ ل ــت. گ تێبگەی

تایبــەت بــە نوێژکــردن تەرخــان بکــە. ڕۆژانــە بــەردەوام لــە هەمــوو بارودۆخێکــدا نوێــژ 

و نــزات بــۆ الی یــەزدان بــەرز بکــەوە. بیــرت نەچێــت کــە خــودا خەمــی هەمــوو ئــەو 

ــە  ــە ســادەیی وات ــردن ب ــە نوێژک ــت، بۆی ــێ دەخۆی ــۆ خەمــی ل ــە ت شــتانە دەخــوات ک

قســە و گفتوگۆکــردن لەگــەڵ خــودا. کاتێــک کــە لــە ڕووی ڕۆحییــەوە گەشــە دەکەیــت، 

ــی  ــۆن دەنگ ــو چ ــت، بەڵک ــودا بکەی ــەڵ خ ــە لەگ ــا قس ــەك تەنه ــە ن ــت ک ــر دەبی فێ

ــەو  ــە سەرســامی و خۆشــی دەدات ب ــە ک ــش ببیســتی، ئەمــەش الیەنێکــی دیکەی ئەوی

ــە. ــەڵ خــودا هەت ــە لەگ ــەی ک پەیوەندیی

ــە  ــە ل ــە، بریتیی ــر و پایەداربوون ــە بڕیارێکــی جێگی الیەنێکــی دیکــە کــە پێویســتی ب

ــەر  ــە س ــت ل ــایی بێ ــە ئاس ــیوین ک ــێ بەخش ــی پ ــدە بەرەکەت ــودا ئەوەن ــین. خ بەخش

زەوی داوای بــکات بــۆ ئــەوەی لــە کاری و خزمەتــی ئــەودا خەرجــی بکەیــت. کاتێــک 

ــە  ــانی دیک ــی کەس ــت یارمەت ــۆش بتەوێ ــە ت ــاییە ک ــت، زۆر ئاس ــت دەدرێ ــە یارمەتی ک

بدەیــت، هــەر بۆیــە یەکێــک لــە ڕێگاکانــی یارمەتیــدان بریتییــە لــە بڕیارێکــی بــەردوام 

و چەســپاو بــۆ یارمەتیدانــی کڵێســا و ئــەو خزمەتانــەی کــە پێشــرت یارمەتییــان داویــت 

ــد قاتــەوە  ــە چەن ــە خــودای دەبەخشــی، خــودا ب ــە. ئــەوەی کــە ب ــاوەڕت پێیان ــۆ ب و ت

ــەوە.  ــەوە دەدرویت ــت ئ ــە چــی بچێنی ــت ک ــامن دەبەخشــێتەوە. وشــەکەی دەڵێ پێ

پێــش ئــەوەی کــە مەســیح قبــوڵ بکەیــن و ببینــە بەدیهێرناوێكــی نــوێ، حــەز 
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و ئارەزووێکــی جدیــامن لــە بەخشــین و هاوکاریکــردن نەبــوو. ئێمــە کەســانێکی 

خۆپەرســت بوویــن و دەمانویســت کــە کەســانی دیکــە هــاوکاری ئێمــە بــکات، بــەاڵم 

ــن.  ــر دەگۆڕدرێی ــت، زیات ــر بێ ــیح پتەوت ــەڵ مەس ــتیامن لەگ ــر خۆشەویس ــا زیات هەت

تەعمیدی ڕۆحی پیرۆز )هەڵكێشان لە ڕۆحی پیرۆز(

ــت،  ــە دادەپۆرشێ ــتێک ک ــوون. هــەر ش ــین و پڕب ــەواوی داپۆش ــە ت ــە ب ــد وات تەعمی

ئەگــەر شــوێنی کــراوەی هەبێــت، واتــە بــە تــەواوی پــڕ و ســەرڕێژ دەکرێــت. ئەگــەر تــۆ 

کــراوەی، ئــەوا دەتوانیــت بــە تــەواوی پــڕ ببیــت لــە ڕۆحــی پیــرۆز. کاتێــک کــە عیســای 

ــەاڵم  ــرت، ب ــرۆزت وەرگ ــی پی ــەوا ڕۆح ــرت، ئ ــۆت وەرگ ــو ڕزگارکاری خ ــیحت وەک مەس

لەوانەیــە ئامادەیــی ئــەوەت نەبووبێــت کــە هەمــوو شــوێنێکی نێــو دڵــت بکەیتــەوە و 

ڕێگــە بدەیــت کــە بــە تــەواوی پــڕت بــکات. 

ــی پــێ بســپێریت.  ــەواوی بوونــی خۆت ــەاڵم دەبێــت ت ــە، ب ــرۆزت هەی ــۆ ڕۆحــی پی ت

ــز و  ــە هێ ــە پێویســتت ب ــدا بەکاربهێنێــت، بۆی ــە خزمەتــی خۆی ــۆ ل خــودا دەیەوێــت ت

ــەوەی ســەرکەوتوو و بەرهەمــدار بیــت.  ــۆ ئ ــرۆزە ب ــای ڕۆحــی پی توان

هەروەهــا خــودا دیــاری و بەهــرەی نائاساییشــامن پــێ دەبەخشــێت تاکــو یارمەتــی 

ژیانــی ڕۆژانەمــان بــدات. دیارییــەکان جیــاوازن و هەمــوو کەســێكیش دیــاری و بەهرەی 

تایبــەت بــە خــۆی هەیــە، بــەاڵم لەوانەیــە هەندێک کــەس دیارییەکــەی لە هی کەســانی 

دیكــە گەورەتــر بێــت. مــن بەهــرەی ئــەوەم پێــدراوە کــە وشــەی خــودا فێــری کەســانی 

دیکــە بکــەم. کەســی وا هەیــە لــە ژەنینــی ئامێــری مۆســیقاییدا بەهــرەی هەیــە. هــی 

واش هەیــە کــە لــە بەڕێوەبردنــی کۆمەڵگــە، لــە دەربڕینــی بەزەیــی یــان لــە بەخشــین 

و یارمەتیدانــدا دیــاری و بەهــرەی پــێ بەخــرشاوە. لــە (یەکــەم کۆرنســۆس 12: ٧- 10) 

باســی نــۆ دیاریــی خودایــی کــراوە کــە پێویســتە بیانزانیــن. لــە ڕاســتیدا پێــامن گوتــراوە 
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ــەکان  ــن. دیاریی ــان بکەی ــاری و بەهرانەم ــەم دی ــی ئ ــارەزووی هەبوون ــت ئ ــە دەبێ ک

ــەوە،  ــاوەڕ، دەســەاڵتی چاککردن ــی ب ــن، دیاری ــی، قســەی زانی ــە قســەی دانای ــن ل بریتی

ئەنجامدانــی پەرجــووb، پێشــبینیکردن (لێکدانــەوەی ویســت و خواســتی خــودا)، توانــای 

جیاکردنــەوەی ڕۆحــی بــاش و ڕۆحــی پیــس، دیاریــی قســەکردن بــە زمانــە نەزانــراوەکان، 

وە بەهــرەی لێکدانــەوەی ئــەو زمانــە نەزانراوانــە. 

ئەگــەر تەنانــەت لــەو بەهــرە و دیارییانــە تێنەگەیشــتیت، هانــت دەدەم کــە داوا لــە 

خــودا بکەیــت کــە پێــت ببەخشــێت و فێــرت بــکات کــە چــۆن بــە دروســتی بەکاریــان 

بهێنێــت. لــە کتێبــی پیــرۆزدا چەندیــن منوونەمــان هەیــە کــە تێیــدا خەڵکــی بــە زمانــە 

نەنــارساوەکان قســەیان کــردووە کــە زمانێکــی ڕۆحییــە. کاتێــک کــە بــە زمانــەکان قســە 

ــە ڕووی  ــان ل ــن و خۆم ــەڵ خــودا دەدوێی ــی لەگ ــە نهێن ــە ڕاســتیدا ب ــەوا ل ــن، ئ دەکەی

ــردراو دەڵێــت کــە خۆزگــە هەمــوو کەســێك  ــن. پۆڵســی نێ ــەوە گەشــە پێدەدەی ڕۆحیی

بەهــرەی قســەکردن بــە زمانەکانــی هەبووایــە (یەکــەم کۆرنســۆس 1٤: 2، ٤- ٥). 

ــووە  ــی بب ــە تایبەت ــەکان ب ــە زمان ــن ســاڵ، بەهــرەی قســەکردن ب ــۆ مــاوەی چەندی ب

جێــی مشــتومڕی زۆرێــک لــە شــوێنکەوتووانی مەســیح. هەندێــک پێیــان وایــە کــە ئــەو 

ــان  ــە کاتێکــدا هەندێکــی دیکــە بۆچوونــی پێچەوانەی ــۆ ئــەم ســەردەمەیە، ل ــە ب دیاریی

هەیــە. مــن خــۆم ئــەم بەهرانــەم لــە ژیانــی تایبەتــی خۆمــدا تاقــی کردووەتــەوە، بــۆ 

مــاوەی زیاتــر  لــە ســی ســاڵ بــە زمانــەکان قســەم کــردووە. هــەر بۆیــە دەزانــم کــە ئــەو 

ــوو  ــە هەم ــت. ئێمــە پێویســتامن ب ــەم ســەردەمەش دەبێ ــی ئ ــۆ باوەڕداران ــە ب دیارییان

ئــەو شــتانەیە کــە یارمەتیــامن دەدەن. 

تاقییــان  پێشــوەخت  کــە  دەکەنــەوە  ڕەت  شــتانە  ئــەو  خەڵکــی  گشــتی  بــە 

ــرۆز  ــی پی ــتە کتێب ــە. پێویس ــتێکی هەڵەی ــەوە ش ــەن. ئ ــی تێناگ ــان لێ ــەوە ی نەکردووەت

b پەرجــوو: كاری سەرســوڕهێنەری لــە رسوشــت بــەدەر، كــەوا تەنهــا بــە دەســەاڵتی خــودا ئەنجــام 
دەدرێــت. لــە عەرەبــی پێــی دەگوتــرێ (معجــزە).
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بخوێنینــەوە و بــاوەڕ بــەوە بکەیــن کــە دەیڵێــت. 

ــە ســەر خــودی ڕۆحــی  ــی تیشــک بخەن ــە تایبەت ــە ب ــان بکەمــەوە ک دەمــەوێ ئاگادارت

ــە ڕادەی  پیــرۆز نــەک بەهــرە و دیارییەکانــی. دیارییــەکان دێــن. هەندێــک هــەن زیاتــر ل

ئاســایی تیشــک دەخەنــە ســەر دیاریــی قســەکردن بــە زمانــەکان یــان دیارییەکانــی دیکــە. 

ــی پێاڵوفرۆشــی و  ــە دوکان ــن، ناچین ــاڵو بکڕی ــک پێ ــت جووتێ ــە دەمانەوێ ــە ئێم ــک ک کاتێ

داوای جووتێــك ناوكــەف بکەیــن. ئێمــە داوای پێاڵوەکــە دەکەیــن و دواتــر ناوكەفەكــە خــۆی 

ــە  ــە ک ــێ بک ــە داوای ل ــان شــێوەیە. ڕۆژان ــە هەم ــش ب ــۆ ڕۆحــی پیرۆزی ــت. ب ــی دێ لەگەڵ

زیاتــر بێتــە نێــو ژیانتــەوە، وە زمانــەکان و دیارییەکانــی دیکــەش لــە کاتــی خۆیــدا دێــن. 

داوای ڕووی خودی خودا بکە، نەک دیارییەکانی

ــی زۆرت  ــت بەهرەیەک ــدات. دەیەوێ ــام ب ــۆ ئەنج ــت ب ــتی باش ــت ش ــودا دەیەوێ خ

ــەر ئــەوەی کــە  ــەاڵم گرنگــە کــە داوای ڕووی خــودا بکەیــت، لەب بەســەردا بڕێژێــت، ب

ــدات. خــودا زۆر  ــۆت ئەنجــام ب ــت ب ــە دەتوانێ ــەی ک ــەو کاران ــەر ئ ــەک لەب ــە ن خودای

لــەوە مەزنــرت و سەرســوڕهێنەرترە کــە بتوانیــن بــەراوردی بکەیــن، وە ئامادەبــوون 

لەبــەردەم ئــەودا زۆر تایبــەت و نایابــە. کاتێــک کــە داوای ڕووی خــودا دەکەیــت، بــۆت 

دەردەکەوێــت کــە دەســتەکانی هەمیشــە کــراوەن. بۆیــە ئەگــەر تەنهــا داوای دەســتی 

بکەیــت، ئــەوا لــە ڕاســتیدا ســوکایەتی بــە خــودا دەکەیــت. هیــچ کەســێک، تەنانــەت 

ــت.  ــێ وەربگیردرێ ــۆ قازانجــی تاکەکەســێک ســوودی ل ــت ب خــودی خــوداش، نایەوێ

هــەر شــتێکت پێویســت بــوو بــە خــودا بڵــێ، ئەگــەر بێتــو باشــرتین شــت بــن بــۆت، 

ئــەوا خــودا لــە کاتــی تایبەتــی خۆیــدا بــۆت دابیــن دەکات. بــەاڵم هەمیشــە ئــەوەت لەبیــر 

بێــت کــە زیاتــر لــە هــەر شــتێکی دیکــە، خــودی ئــەوت پێویســتە. ئامادەبوونــی زیاتــری 

خــودا، ڕێگاکانــی، کەســایەتییەکەی، داناییەکــەی، تێگەیشــنت و هێــز و تواناکــەی، هتــد.  
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خــودا هەمــوو شــتێکە و ئێمــە بەبــێ ئــەو هیــچ نیــن. عیســا فەرمــووی: »بەبــێ مــن 

ناتوانــن هیــچ شــتێك بكــەن.« )یۆحەنــا ١٥: ٥(

ــە  ــەوە. هەتاهەتای ــۆ ئ ــەوە و ب ــۆی ئ ــەوە و بەه ــە ئ ــتەكان ل ــوو ش ــە هەم »چونك

ــا 11: ٣٦) ــن.« (ڕۆم ــەوە! ئامی ــۆ ئ ــكۆمەندی ب ش

زۆر شت هەن کە دەبێت فێریان بین

تــۆ دەتوانیــت زۆر شــتی لــەوە زیاتــر فێــر ببیــت کــە مــن لــەم کتێبەدا باســم کــردووە. 

تــۆ دەبێــت فێــری بنەمــای باوەڕەکــەت و فێرکردنــە ســەرەکییەکانی مەســیحییەت 

ــە،  ــوێ هەی ــاوەڕداری ن ــۆ ب ــان ب ــی تایبەتی ــول و کۆرس ــاکان خ ــەی کڵێس ــت. زۆرب بی

ــت.  ــەو شــێوەیە بکەی ــی ل ــە خولێک ــە بەشــداری ل ــەم ک ــە بەڕاســتی پێشــنیار دەک بۆی

لەوێــدا فێــری ئــەوە دەبیــت کــە عیســا لــە ڕێگــەی پاکیزەیەکــەوە لەدایکبــوو. دەزانــم 

لــە کارێکــی مەحــاڵ دەچێــت، بــەاڵم لەگــەڵ ئەوەشــدا ئــەوە ڕاســتە و گرنگــە کــە لــە 

هۆکارەکــەی تێبگەیــت. هەروەهــا فێــری ئــەوە دەبیــت کــە گرنگــە هەندێــک لــە پــارەی 

خــۆت ببەخشــیت بــە خــودا، بــۆ ئــەوەی مزگێنــی مەســیح بگاتــە گوێــی ئەوانــەی کــە 

هەتــا ئێســتا عیســا ناناســن. لــەو خوالنــەدا فێــری ئــەوەش دەبیــت کــە ســێیانە چییــە، 

ڕاســتیی خزمەتکردنــی خودایەکــی تــاک و تەنهــا، کــە لــە ســێ شــێوەدا دەرکــەوت: بــاوک 

و کــوڕ و ڕۆحــی پیــرۆز. فێــر دەبیــت کــە فریشــتەکان چ جــۆرە خزمەتێکیــان هەیــە و 

گرنگــی خوێنــی مەســیح لــە چیدایــە، چــۆن گوێــامن لــە دەنگــی خــودا بێــت، فێرکردنیــی 

ڕاستودروســتی، تۆبەکــردن و زۆر شــتی گرنگــی دیکــە. 

لەگــەڵ ئــەوەی کــە ناتوانــم لــەم کتێبــەدا ئامــاژە بــە هەمــوو شــتێک بکــەم، بــەاڵم 

بــاوەڕم وایــە کــە دەتوانــم تیشــک بخەمــە ســەر هەندێــک بابەتــی گرنــگ کــە ڕۆڵێکــی 

گرنگیــان لــە ژیانــی نوێتــدا هەیــە. کەواتــە بــا بــەردەوام بیــن. 
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بەشی پێنجەم

شێوازێکی نوێی بیرکردنەوە

ــە شــێوازێکی نــوێ بیربکەیتــەوە گرنگییەکــی زۆری  ــەواو ب فێربوونــی ئــەوەی کــە ت

هەیــە. خــودا پالنێکــی زۆر باشــی بــۆ خــودی خــۆت و ژیانیشــت هەیــە، بــەاڵم پێــش 

هەمــوو شــتێک دەبێــت لەســەر ئــەو پالنــە لەگەڵــی ڕێکبکەویــت. شــەیتانیش بــۆ خــۆت 

ــن و  ــۆ دزی ــەت ب ــە. »دز نای ــاش نیی ــک ب ــچ جۆرێ ــە هی ــە ب ــە، ک ــی هەی ــت پالن و ژیان

ــا ١٠: ١٠(. شــەیتان هەمــوو جــۆرە بیروڕایەکــی  كوشــن و لەناوبــردن نەبێــت« )یۆحەن

ــن و  ــێ بکەی ــاوەڕی پ ــە ب ــەوەی ک ــدی ئ ــە ئومێ ــکامنەوە، ب ــو مێش ــە نێ ــە دەخات هەڵ

ــو  ــە نێ ــە خەڵکــی دەکات و ڕێگــەی چوون ــڵ ل ــەو شــێوەیە فێ ــن. ب ــی هــاوڕا بی لەگەڵ

ــەوە.  ــان دەدۆزێت ژیانی

»شــێوەی ئــەم دنیایــە وەرمەگــرن، بەڵكــو بــە نوێكردنــەوەی بیرتــان بگۆڕێــن، تاكــو 

ــاش و پەســەندكراو و  ــە، كــە ب ــن دەریبخــەن خواســتی خــودا چیی ــەوە بتوان ــە لێكدان ب

ــا ١٢: ٢( ــەواوە.« )ڕۆم ت

ئــەم ئایەتــەی ســەرەوە بــە ڕوونــی پێــامن دەڵێــت کــە هەتــا بیروهزرمــان نەگۆڕیــن، 

ناتوانیــن ژیامنــان بگۆڕیــن. ئەگــەر ژیانێکــی نوێــت دەوێــت، ئــەوا دەبێــت بە شــێوازێکی 

نــوێ بیــر بکەیتــەوە. خــودا پالنێکــی بــاش و تــەواوی بــۆ هــەر یــەک لــە ئێمــە هەیــە، 

ــەوەی  ــی بیرکردن ــە گرنگ ــە ل ــت ک ــێ دەکرێ ــە جێبەج ــە پالنەک ــەو کات ــا ئ ــەاڵم تەنه ب

دروســت تێبگەیــن. 
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دەتوانیت دەست بەسەر بیروهزرتدا بگریت

لەوانەیــە تــۆش وەکــو مــن وابیــت کــە ڕۆژگارێــک پێــم وابــوو ناتوانــم هیــچ شــتێک 

لەگــەڵ شــێوازی بیرکردنــەوەم بکــەم. بــەاڵم ئــەوە ڕاســت نییــە. دەتوانیــت بڕیــار بدەیت 

کــە بیــر لــە چــی بکەیتــەوە و بیــر لــە چــی نەکەیتــەوە، وە دەبێــت زۆر بــە وریاییــەوە 

ئــەو بڕیارانــە بدەیــت. ئێمــە دەچینــە ئــەو شــوێنەی کــە بیروهزرمــان بــۆی دەچێــت. 

هەموومــان ئەوەمــان تاقــی کردووەتــەوە کــە بیــر لــە خواردنــی شــتێک دەکەینــەوە. بــۆ 

منوونــە ئایســکرێم، شــیرینی، یــان هــەر خواردنێکــی دیکــەی خــۆش. هەتــا زیاتــر بیــری 

لــێ بکەینــەوە، زیاتــر پێداگــری لەســەر خواردنــی دەکەینــەوە. ئەگــەر هــەر زۆر بیــری 

ــۆ  ــر ببڕیــن ب ــد کیلۆمەت ــە ســواری ئۆتۆمبێــل بیــن و چەن ــێ بکەینــەوە، ئــەوا لەوانەی ل

ئــەوەی بەدەســتیبێنین، دواتریــش هەســت بــە پەشــیامنی دەکەیــن کــە بۆچــی کات و 

پــارەی خۆمــان لــەو شــتە ئاســاییەدا بەفیــڕۆ دا. 

کاتێــک کەســێک خراپەیەکــت بەرامبــەر دەکات و تــۆش بــەردەوام بیــر لــە خراپەکەی 

ــت  ــەوا دەتوانی ــۆ، ئ ــی ت ــازاردان و دڵتەنگکردن ــۆی ئ ــە ه ــۆن بووەت ــە چ ــەوە ک بکەیت

هەســت بــەوە بکەیــت کــە چــۆن تــووڕە و بێتاقــەت دەبیــت. بیروهزرمــان کار دەکاتــە 

ســەر هەســت و ســۆزمان و دواتــر دەبنــە وشــە و لــە زارمانــەوە دێنــە دەرێ. 

جــاری داهاتــوو کــە بینیــت تــووڕە یــان بێتاقەتیــت، تەنهــا لــە خــۆت بپرســە و بزانــە 

کــە بیــرت لــە چــی کردووەتــەوە، ئینجــا دەبینیــت کــە پەیوەندییــەک هەیــە لــە نێــوان 

بیروهــزر و هەســت و ســۆزتدا. 

ــن.  ــەیتاندا دەجەنگی ــەڵ ش ــدا لەگ ــە تێی ــە ئێم ــە ک ــی جەنگەی ــەو مەیدان ــک ئ مێش

ــتێك  ــەك و هــەر ش ــوو بەڵگەی ــە هەم ــت ک ــامن دەڵێ (دووەم کۆرنســۆس 10: ٤- ٥) پێ

ــن، هەمــوو بیرێكیــش  ــاوی ببەی ــاری خــودا دەربكەوێــت لەن ــۆ بەرهەڵســتی زانی كــە ب

ــە ئێمــە  ــت ک ــەوە دەگەیەنێ ــای ئ ــن. ئەمــە وات ــل بگری ــە دی ــی مەســیح ب ــۆ گوێڕایەڵ ب
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دەبێــت بەپێــی وشــەی خــودا بیــر بکەینــەوە. ئــەوەی کــە لەگــەڵ فێرکردنەکانــی عیســادا 

ناگونجێــت، دەبێــت لــە مێشــکی خۆمانــی دەربکەیــن و وەکــو درۆیەکــی شــەیتان ڕەتــی 

بکەینــەوە. ئەگــەر دوژمنەکــەت (شــەیتان) بتوانێــت دەســت بەســەر مێشــکتدا بگرێــت، 

ئــەوا دەتوانێــت ژیــان و چارەنووسیشــت کۆنــرتۆڵ بــکات. 

بــۆ منوونــە، ئەگــەر بیــر لــە خۆکوشــنت بکەیتــەوە، ئــەوە خــودا نییــە کــە ئــەو جــۆرە 

بیروهــزرەی خســتووەتە نێــو مێشــکتەوە. خــودا دەیەوێــت کــە تــۆ بژیــت و چێــژ لــە 

ــاش نیــت  ــۆ کەســێکی ب ــە ت ــەوە ک ــەوە دەکەیت ــر ل ــۆ بی ــت. ئەگــەر ت ژیانــت وەربگری

و هیــچ کەســێک تــۆی خۆشــناوێت، ئــەوا ئــەو جــۆرە بیرکردنەوەیــە لەالیــەن خــوداوە 

نییــە، چونکــە لەگــەڵ وشــەکانی خــودا (کتێبــی پیــرۆز) ناگونجێــت. 

بیرکردنەوەی نەرێنی

ئــاگاداری هەمــوو جــۆرە بیرکردنەوەیەکــی نەرێنــی بــە. هیــچ شــتێکی خــراپ 

ــە. باشــرت  ــووە نیی ــاو گرت ــی لەبەرچ ــۆ ژیانت ــە ب ــەی ک ــەو پالن ــە خــودا و ئ ــی ل و نەرێن

وایــە کــە نیــوەی پــڕی پــەرداخ ببینیــت لــە جێگــەی نیــوەی بەتاڵــی. ئەرێنیبــوون هیــچ 

ــە.  ــی نیی زیانێک

ــی  ــن و خەونێک ــت بینی ــووە، دەبێ ــۆن ب ــتا چ ــا ئێس ــت هەت ــە ژیان ــە ک ــگ نیی گرن

ئەرێنیــت بــۆ داهاتــووت هەبێــت. هــاوڕا بــە لەگــەڵ خــودا و بــاوەڕت بــەوە هەبێــت 

کــە شــتی باشــت بــۆ دێتــە پێــش. ئەگــەر تــۆش وەکــو جارانــی مــن کەســێكی نەرێنیــت، 

ئــەوا بیرکردنــەوەی ئەرێنییانــە پێویســتی بــە هەندێــک کاتــە. مــن لــە ژینگەیەکــی زۆر 

ــدا گــەورە بــووم کــە هەمیشــە چاوەڕێــی کێشــە و گرفتــم دەکــرد،  ناهەمــوار و نەرێنی

بــەاڵم پاشــان بــۆم دەرکــەوت کــە دەکرێــت کێشــەکامنان لــە بیرکردنــەوەی نەرێنییــەوە 

ســەرچاوەی گرتبێــت. 
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ــی  ــەر خوان ــە لەس ــەڕ هەمیش ــەاڵم دڵت ــەختە، ب ــتەملێكراو س ــی س ــوو ڕۆژان »هەم

شــادییە.« (پەندەکانــی ســلێامن 1٥: 1٥)

لێــرەدا ئەگــەر بچینــە بنــج و بناوانــی ئــەو ئایەتــەوە، دەبینیــن کــە بــە هــۆی بیــر و 

هــزری نەرێنــی و چاوەڕێــی ڕووداوی خراپــەوە، ڕۆژانــی ســتەملێکراو ســەختە. کاتێــک 

کــە یەکــەم جــار ڕۆحــی پیــرۆز ئــەم ئایەتــەی نیشــاندام، واتــای »چاوەڕوانــی ڕووداوی 

ــە  ــناکن ک ــی و ترس ــە بیروهــزری نەرێن ــەوت ک ــۆم دەرک ــەاڵم ب ــی، ب خــراپ«م نەدەزان

ــە  ــم ک ــەوەدا بنێ ــت دان ب ــدات. دەبێ ــراپ ڕووب ــتی خ ــە ش ــەوەی ک ــۆی ئ ــە ه دەبن

ــووم، کــە ئەویــش بریتــی  ــی ب ــەو شــتەم بەســەر دەهــات کــە چاوەڕێ ــەی کات ئ زۆرب

بــوو لــە کێشــە و گرفــت. دەمویســت ژیانــم بگــۆڕم و لــەوە تێنەدەگەیشــتم کــە بۆچــی 

ــودا  ــە خ ــەوەی ک ــش ئ ــە پێ ــەوت ک ــۆم دەرک ــدا ب ــە کۆتایی ــەاڵم ل ــت، ب ــودا نایگۆڕێ خ

ــەوەم بگــۆڕم.  ــم بگۆڕێــت، مــن دەبێــت شــێوازی بیرکردن ژیان

لەبــارەی هیــچ شــتێکەوە نەرێنــی مەبــە، نــە لەبــارەی داهاتــووەوە و نــە ڕابــردووت. 

ئەگــەر متامنــە و بــاوەڕت بــە خــودا هەبێــت، ئــەوا دەکرێــت ڕابــردووت ببێتــە بەشــێک 

لــە کــۆی گشــتی ئــەو پالنــەی کــە خــودا بۆتــی لەبەرچــاو گرتــووە. هەمــوو ئــەو کارە 

هەاڵنــەی کــە ئەنجامــت داون، دەکرێــت ببنــە هــۆی ئــەوەی کــە بگۆڕێیت بۆ کەســێکی 

ــز  ــە هەرگی ــت ک ــار بدەی ــت و بڕی ــێ وەربگری ــان ل ــت پەندی ــر. دەکرێ ــرت و دانات باش

دووبارەیــان نەکەیتــەوە. بــە شــێوەیەکی نەرێنــی بیــر لــە بارودۆخــی دارایــی، هــاوڕێ 

ــە،  ــان نیت ــە ی ــە هەت ــەو ئیشــەی ک ــەوە. هەروەهــا ئ ــەس و کار، ڕووخســارت مەک و ک

ــان هــەر شــتێکی دیکــە.  ــدا دەژیــت، جــۆری ئۆتۆمبێلەکــەت، ی ــەو شــوێنەی کــە تێی ئ

ئیــش لەســەر ئــاکار و ڕەفتــاری ئەرێنــی بکــە، چونکــە ئــەوە دەبێتــە هــۆی ئــەوەی کــە 

ژیانێکــی ئەرێنــی و باشــت هەبێــت.
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نیگەران مەبە و خەم مەخۆ

ــە  ــوون ن ــەوەن. نیگەرانب ــی بیرکردن ــێوەی خراپ ــواردن دوو ش ــەم خ ــی و خ نیگەران

تەنهــا ئــەوی کــە هیــچ ســوودێکی نییــە، بەڵکــو زیانێکــی زۆریشــی هەیــە. لــە جێگــەی 

ــتۆ  ــە ئەس ــت ل ــە و گرفتەکان ــوو کێش ــە هەم ــە ک ــودا بک ــە خ ــە ب ــوون، متامن نیگەرانب

دەگرێــت. نیگەرانبــوون لــە تەمەنــی ڕاســتەقینەی خــۆت پیرتــر دەرتدەخــات، تووشــی 

سەرئێشــە و ئــازاری گــەدەت دەکات، تەنانــەت وا دەکات کــە کەســانی دیکــە نەتوانــن 

پەیوەندییەکــی باشــت لەگــەڵ دروســت بکــەن. ئــەوە ویســت و خواســتی خــودا نییــە. 

ــۆ  ــە ت ــت، چونک ــان نەبێ ــی ئاس ــوون کارێک ــەران نەب ــەرەتادا نیگ ــە س ــە ل لەوانەی

ــە  ــر ل ــاری خــۆت بکەیــت و بی ــری کاروب ــەوەی کــە خــۆت چاودێ ــووی لەســەر ئ ڕاهات

هەنــگاوی دواتــرت بکەیتــەوە، بــەاڵم بیــرت نەچێــت کــە تــۆ ئێســتا فێــری ڕێگایەکــی 

ــت.  ــردن دەبی ــی ژیانک نوێ

ئــەو کەســانەی کــە پەیوەندییــان لەگــەڵ خــودا نییــە، لەوانەیــە هەســت بــەوە بکــەن 

کــە پێویســتە نیگــەران بــن، بــەاڵم تــۆ پێویســت نــاکات نیگــەران بیــت. خــودا لەگەڵتــە، 

وە دەفەرموێــت کــە دەتوانیــت هەمــوو نیگەرانــی و خەمەکانــت بــەو بســپێریت، 

چونکــە ئــەو بایەخــت پێــدەدات (یەکــەم پەیــرۆس ٥: ٧). 

خــەم خــواردن واتــە ئێمــە ئەمڕۆمــان بــە نیگەرانبــوون لەبــارەی ســبەینێوە بەســەر 

دەبەیــن. مەســیح پێــامن دەفەرموێــت کــە کاری وا نەکەیــن، چونکــە هــەر ڕۆژەو خەمی 

خــۆی بەســە (مەتــا ٦: ٣٤). کــە کاتــی ئەنجامدانــی شــتێک هــات، دەزانیــت کــە دەبێــت 

چــی بکەیــت، بــەاڵم بــە شــیامنەیەکی زۆر، هەتــا ئــەو کاتــە نازانیــت. خــودا دەیەوێــت 

کــە تــۆ فێــری متامنەکــردن بــەو بیــت. ئــەو هەرگیــز درەنــگ ناکەوێــت، بــەاڵم زۆربــەی 

کاتیــش پێــش کاتــی دیاریکــراو نایــەت. ئــەم چاوەڕوانییــە بــۆ بــاوەڕداری نــوێ هەندێــک 

ــی  ــەاڵم دوای ماوەیــەک، کــەم کــەم لەگەڵ ــووە. ب ــە، چونکــە لەســەری ڕانەهات زەحمەت
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ڕادێیــت و حــەزت لــەو چاوەڕوانییــە دەبێــت. مێشــک ئاســوودە دەبێــت و تــۆش ڕۆژانــە 

ژیانــی خــۆت بەســەر دەبەیــت بەبــێ ئــەوەی کــە نیگەرانــی ســبەینێ بیــت.

هــەر کاتێــک تووشــی ڕاڕایــی نیگەرانبــوون دەبیتــەوە، وەبیــر شــەیتان بهێنــەوە کــە 

تــۆ ڕۆڵــەی خودایــت و بەڵێنــی داوە کــە چاودێریــت بــکات و بایەخــت پێبــدات. 

وشــەی  لــە  وردبوونــەوەی  و  لــە خوێنــدن  مێشــکت  نوێکردنــەوەی  ڕێچکــەی 

یەزداندایــە. لــەو ڕێگەیــەوە فێــری ئــەوە دەبیــت کــە چــۆن بیروهــزری ڕاســت و 

چــەوت لــە یەکــرت جــودا بکەیتــەوە. بــۆ منوونــە، کەســێک پێــی وایــە کــە تــەواوی ژیانــی 

ــدا  ــو خێزانەکەیان ــت، چونکــە برســییەتی و هــەژاری هەمیشــە لەنێ ــت هــەژار بێ دەبێ

هەبــووە. بــەاڵم تــۆ لــە ڕێگــەی وشــەی خــوداوە بــۆت دەردەکەوێــت کــە ئــەوە شــتێکی 

ــی  ــەر ژیان ــودا لەس ــی خ ــی بنەماکان ــودا و جێبەجێکردن ــی خ ــە یارمەت ــە. ب ــت نیی ڕاس

داراییــت، دەتوانیــت بازنــەی برســیەتی و هــەژاری بشــکێنیت و لــە هەمــوو الیەنێكــی 

ــەووی  ــە س ــەو ل ــە ئ ــت ک ــودا دەڵێ ــەی خ ــت. وش ــتت هەبێ ــە پێویس ــر ل ــدا زیات ژیانت

هەمــوو شــتێکەوە دەیەوێــت ســەركەوتوو بیــت و تەندروســتیت بــاش بێــت، هــەروەك 

دەروونــت ســەركەوتووە. (ســێیەم یۆحەنــا 2). کاتێــک کــە لــە ڕووی ڕۆحییــەوە گەشــە 

ــەو شــتە  ــوو ئ ــەو کات هەم ــت، ئ ــەوە هەڵســوکەوت دەکەی ــە ملکەچیی ــت و ب دەکەی

ــت.  ــە بەکاریبهێنی ــت و ژیران ــە ئەســتۆی بگری ــت ل ــە دەتوانی ــێ ک باشــانەت دەدات

یــەزدان پێداویســتییەکانت دابیــن دەکات، بۆیــە پێویســت نــاکات بــە ترســەوە بژیــت. 

ئەگــەر پێویســتت بــە دامەزراندنــە لــە كارێــك، ئــەوا نوێــژ بکــە تاکــو لــە دۆزینــەوەی 

ــوو  ــە هەم ــە ل ــەڵ دەکات و وا دەکات ک ــەت لەگ ــەو چاک ــدات. ئ ــت ب ــدا یارمەتی ئیش

کاروبارەکانــی ژیانتــدا ســەرکەوتوو بیــت. 

عیســا دەیەوێــت کــە تــۆ ژیانێکــی باشــت هەبێــت و دەیەوێــت کــە تــۆ چێــژ لــەو 

ژیانــە وەربگریــت کــە ئــەو لــە پێنــاوی بەخشــینی بــە تــۆ گیانــی ســپارد. هــەوڵ بــدە 
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هەتــا دەتوانیــت ببیتــە کەســێكی دانــا و تێگەیشــتوو و ژیــر. مرۆڤــەکان بەبــێ زانیــاری 

ــاو بەدەســتهێنانیدا ئەوپــەڕی هەوڵــی خــۆت بــدە. عیســای  ــە پێن ــە ل لەناودەچــن، بۆی

مەســیح ژیــری خودایــە بــۆ ئێمــە (یەکــەم کۆرنســۆس 1: ٣0). داوای لــێ بکــە بــۆ ئــەوەی 

ــەوە تاکــو  ــاک بکات ــەرە بســێنێت و مێشــکت ڕوون ــۆدا پ ــە ت ــکات کــە داناییەکــە ل وا ب

بــە ڕێــگای یەزدانــدا هەنــگاو بنێیــت. »دانایــی لــە یاقــوت باشــرە، هەرچــی ئــارەزووی 

دەکەیــت نابێتــە هاوتــای« )پەندەکانــی ســلێان ٨: ١١(. 

ــی مێشــک«ە. بەڕاســتی پێشــنیار  ــی جەنگ ــاوی »مەیدان ــن ن ــی م پڕفرۆشــرتین کتێب

ــۆ  ــەوەی بیروهــزرت ب ــرت بێــت کــە نوێکردن ــەوە. بی ــا زووە بیخوێنیت دەکــەم کــە هەت

ماوەیــەک وەکــو جەنــگ وایــە، بــەاڵم تــۆ کــۆڵ مــەدە و بــەردەوام بــە. ئەوانــەی کــە بــە 

پەرۆشــەوە ڕوویــان لــە خــودا دەکــەن، پاداشــت دەدرێنــەوە.  
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بەشی شەشەم

شێوازێكی نوێی قسەکردن

ــە  ــکارن. ل ــەر یاخــود وێران ــزی بنیاتن ــە. هەڵگــری هێ ــان هەی ــز و توانای وشــەکان هێ

ــتی  ــوو، ش ــەی فەرم ــردەوە و قس ــەزدان زاری ک ــە ی ــک ک ــدا، کاتێ ــەرەتای بەدیهێنان س

ــن.   ــەو بکەوی ــەی ئ ــە پێویســتە ئێمــە شــوێن منوون ــا، بۆی باشــی بەدیهێن

»لــە بەروبوومــی دەمــی مــرۆڤ ســكی تێردەبێــت، لــە دروێنــەی لێوەكانــی خــۆی تێــر 

دەخــوات. مــردن و ژیــان بــە دەســت زمانــە، ئــەوەی حــەزی لێــی بێــت بەروبوومەكــەی 

دەخــوات.« (پەنــدەکان 18: 20- 21)

ئەگــەر بــە وردی تەماشــای ئــەم ئایەتە بکەیــن، دەبینین کــە وشــەکامنان دەرەنجامیان 

هەیــە. هەندێکــی باشــە و هەندێكــی دیکەشــی خراپــەی بــەدواوە دێــت. کاتێــک زارمان 

ــای وشــەکامنان  ــز و توان ــاگاداری هێ ــت ئ ــن، دەبێ ــە بکەی ــەوەی قس ــۆ ئ ــەوە ب دەکەین

بیــن. بیروهزرمــان دەبنــە وشــە، وە ئــەوەش یەکێکــە لــە هــۆکارە ســەرەکییەکانی ئەوەی 

کــە شــەیتان بیروهــزری نەرێنــی دەخاتــە نێــو مێشــکامنەوە. ئــەو دەزانێــت کــە ئەگــەر 

بیروهزرەکانــی ئــەو بکەینــە بەشــێک لــە هــی خۆمــان، ئــەوا لــە کۆتاییــدا دەریاندەبڕیــن 

ــە  ــەو ل ــی ئ ــراپ و نارشینەکان ــە ڕووی کارە خ ــراوە ب ــی ک ــەوە دەرگایەک ــەو هۆی و ب

ژیامنــدا دەکەینــەوە. 

تەنگانــە دەپارێزێــت.«  لــە  بپارێزێــت، خــۆی  »ئــەوەی دەم و زمانــی خــۆی 

(2٣  :21 (پەنــدەکان 

گەورەتریــن ڕاڕایــی جیهــان قســەکردنە لەســەر ئــەوەی کــە دەیبینیــن و هەســتی پــێ 

دەکەیــن، بــەاڵم خــودا دەیەویــت کــە ئێمــە قســە لەســەر وشــەکانی بکەیــن. مــن ناڵێــم 
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کــە بارودۆخــی ژیانــت فەرامــۆش بکەیــت، بەڵکــو دەمەوێــت بڵێــم کــە تــۆ دەتوانیــت 

بەســەریاندا زاڵ بیــت، هەروەهــا چۆنیەتــی قســەکردنت لــە کاتــی کێشــەکاندا ڕۆڵێکــی 

گرنگــی هەیــە. 

ئیرسائیلییــەکان لــە چۆڵەوانیــدا، گەشــتێکی یــازدە ڕۆژەیــان بــە چــل ســاڵ تــەواو کــرد. 

بــەردوام بــە دەوری یــەک کێــودا دەســوڕانەوە و هیــچ بەرەوپێشــچوونێکیان بــە خــۆوە 

ــی و  ــە کێشــەکانیان گلەی ــک ل ــوو، یەکێ ــە کێشــەیەکیان هەب ــەوان کۆمەڵ ــت. ئ نەدەدی

بۆڵەبۆڵکــردن بــوو. هەمــوو جارێــک کــە شــتەکان بــە ئــارەزووی ئــەوان نەدەڕۆیشــت، 

دەســتیان دەکــرد بــە بۆڵەبــۆڵ و گلەیــی کــردن. خــودا دەیەوێــت کــە ئێمــە هەمیشــە 

ــان لەســەر ترۆپکــی کێــو  ــە چۆڵەوانــی ی ســوپاس و ستایشــی بکەیــن جــا ئیــدی کــە ل

ــار لەســەر ئــەوە دەدات کــە  ــە کاتــی کێشــەکاندا دەیڵێیــن، بڕی دەژیــن. ئــەوەی کــە ل

ئێمــە مــاوەی چەنــد گیــرۆدەی ئــەو کێشــە و گرفتــە دەبیــن. 

لەوانەیــە ئەمــەت بــەالوە ســەیر و ســەمەرە بێــت، بــەاڵم بەڕاســتی وشــەکانت 

ــەک  ــی خودای ــە ئێمــە خزمەت ــت ک ــامن دەڵێ ــا ٤: 1٧) پێ ــە. (ڕۆم ــان هەی ــز و توانای هێ

ــەوە دەبینێــت کــە  ــوون. خــودا ئ ــە ب ــە دەیهێنێت ــی نیی ــەو شــتەی بوون ــن کــە ئ دەکەی

دەیەوێــت ئەنجامــی بــدات وە قســەی لەبــارەوە دەکات وەکــو ئــەوەی کــە پێشــوەخت 

ــاوەڕەوە بڕوانیتــە شــتەکان.  ــۆ ئەنجامدانــی ئــەوە، دەبێــت بــە چــاوی ب ڕوویدابێــت. ب

بــاوەڕ ئــەو شــتە بــە ڕاســتی دەبینێــت کــە بــە شــێوەیەکی رسوشــتی ناتوانیــت بیبینیــت 

ــە بەڵێنەکانــی  ــاوەڕ بــە شــێوەیەکی ڕاســت و دروســت ل یــان هەســتی پــێ بکەیــت. ب

خــودا دەڕوانێــت. 

ــە خــودا  ــت ک ــەوە هەبێ ــان ب ــەواو باوەڕم ــت و ت ــە کێشــەیەکامن هەبێ ــەر ئێم ئەگ

بۆمــان چارەســەر دەکات، ئــەوا دەتوانیــن دڵخــۆش و شــاد بیــن. پێویســت نــاکات 

هەتــا کاتــی بینینــی گۆڕانــکاری ڕابوەســتین، چونکــە لــە ڕێگــەی بــاوەڕەوە بەدەســتامن 
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هێنــاوە. ئێمــە لــە قوواڵیــی دڵامنــەوە دەزانیــن کــە خــودا لــە جێگــەی ئێمــە دەســتبەکار 

بــووە.  

ــقانی  ــا ئێس ــرد، تەنه ــۆی ک ــەری خ ــای دەوروب ــل تەماش ــەر حزقیێ ــک پێغەمب کاتێ

وشــک و مــردووی بینــی، خــودا لێــی پرســی کــە ئــەو ئێســکانە ئاخــۆ هەرگیــز زینــدوو 

دەبنــەوە. ئەویــش لــە وەاڵمــدا گوتــی: »ئــەی یــەزدان، تەنهــا تــۆ دەزانیــت.« خــوداش 

لــە وەاڵمــدا داوای لــە حزقیێــل کــرد کــە قســە لەگــەڵ ئێســقانەکاندا بــکات و داویــان 

لــێ بــکات کــە گــوێ لــە وشــەی خــودا بگــرن. کاتێــک کــە حزقیێــل دەســتی کــرد بــە 

ــەوە و  ــە یەکــرت نزیــک دەبن ــی کــە ل ــە ئێســقانەکان کــرد، بین ــی ب قســەکردن و فەرمان

ــتانەوە  ــەوە و هەس ــدوو بوون ــەر و زین ــەوە ب ــان هات ــدی ڕۆحی ــەک. ئی ــە ی ــەوە ب دەبن

ــز و  ــەدا، هێ ــە مەزن ــەو منوون ــل ٣٧). ل ــوون (حزقیێ ســەرپێ؛ لەشــکرێکی زۆر گــەورە ب

ــی! ــان بین دەســەاڵتی وشــەی خودام

بە دەنگی بەرز وشەی خودا دەرببڕە

 لــە هەمــوو شــوێنێک داوا لــە خەڵــك دەکــەم کــە بــە ئەنقەســت بــە دەنگــی بــەرز 

ــە  ــان. ئەم ــەی ڕۆحیی ــەی ڕۆژان ــە بەرنام ــێک ل ــو بەش ــۆ، وەک ــە گ ــودا بهێنن ــەی خ وش

یەکێــک بــووە لــەو شــتە هەرەگرنگانــەی کــە خــودا فێــری کــردووم، وە دەتوانــم بڵێــم 

کــە هــاوکاری کــردم لــەوەی مێشــکم نــوێ بکەمــەوە و ژیانــم بــە تــەواوی بگــۆڕم. 

وشــەی خــودا شمشــێری ڕۆحــە. بەهێزتریــن چەکــە کــە دەتوانیــت لــە دژی شــەیتان 

بەکاریبهێنیــت. ئــەو لــە وشــەی خــودا دەترســێت و لەبەردەمیــدا دەلەرزێــت. لــە (لۆقــا 

ــی  ــی ڕاڕای ــەوڵ دەدات تووش ــەوە و ه ــی دەکات ــا تاق ــەیتان عیس ــە ش ــن ک ٤)دا دەبینی

بــکات. کاتێــک کــە عیســا لــە چۆڵەوانــی بــوو و ماوەیەکــی زۆر بــوو نانــی نەخواردبــوو، 

لــەو کاتــەدا شــەیتان هەندێــک بیروهــزری خســتە نێــو مێشــکی عیســاوە. هــەر 
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کاتێــک شــەیتان درۆی لەگــەڵ عیســا دەکــرد، یەکســەر ئــەو لــە وەاڵمــدا دەیفەرمــوو: 

»نــوورساوە...«، ئینجــا ئایەتێکــی بــە دەنگــی بــەرز دەگوتــەوە کــە درۆکــەی ڕەت 

ــەی  ــەر ڕێگ ــەوا لەس ــن، ئ ــێ بکەی ــا جێبەج ــەی عیس ــن منوون ــە فێربووی ــردەوە. ک دەک

ــن.  ــەرکەوتن دەڕۆی س

ئایــا ئامــادەی کــە ئیــدی ســەرنج لــەوە بــدەی کــە دەیڵێیــت؟ ئەگــەر ئامــادەی، ئــەوا 

تــۆش وەکــو ئێمــە، زۆر شــت دەڵێــی کــە بــە دڵنیاییــەوە ناتەوێــت لــە ژیانتــدا ڕووبدات. 

مــن بــاوەڕم وایــە کــە لــە ڕێگــەی شــێوازی قســەکردنتەوە، دەتوانیــت ئاســتی خۆشــی 

و ئاشــتی لــە ژیانتــدا کــەم و زیــاد بکەیــت. ئەگــەر قســەکەی مــن ڕاســتە، ئــەوا بۆچــی 

شــتێک ناڵێــی کــە دەبێتــە هــۆی دڵخۆشــبوونت نــەک دڵتەنگبوونــت؟ 

لــە بــاوەڕەوە قســەکردن بەشــێکە لــە ژیانــە نوێیەکــەت، بۆیە هەر ئێســتا دەســتپێبکە. 

دەتوانیــت ئــەم جــۆرە شــتانە بڵێیت:

خودا خۆشیدەوێم و پالنی باشی بۆ ژیانم هەیە.	•

بۆ هەر شوێنێک بچم، خودا چاکە دێنێتە سەر ڕێگەم.	•

دەست لەسەر هەرکەسێک دابنێم، پێشدەکەوێت و سەردەکەوێت. 	•

خودا دەرگا دروستەکانم بە ڕوودا دەکاتەوە و دەرگا هەڵەکان دادەخات.  	•

بە داناییەوە هەڵسوکەوت دەکەم. 	•

من پڕم لە ئاشتی و ئارامی. 	•

من دڵخۆشم. 	•

بە خۆشەویستییەوە دەجوڵێمەوە. 	•

ئەمڕۆ شتێکی باش دێتە سەر ڕێم.	•
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منداڵەکانم هەموویان خودایان خۆشدەوێت و خزمەتی دەکەن. 	•

ڕۆژانە ژیانی هاوسەرگیریم باشرت و باشرت دەبێت. 	•

بۆ هەر شوێنێک بچم، دەمبە مایەی بەرەکەت بۆ ئەو شوێنە.	•

ــت،  ــۆ دەیڵێی ــە ت ــەوەی ک ــت ئ ــا دەبێ ــت. تەنه ــڕاوە بێ ــت نەب ــتە دەکرێ ــەم لیس ئ

هاوتەریــب بێــت لەگــەڵ وشــەی خــودا. هاوڕابــوون لەگــەڵ خــودا، جیهانێکــی تــەواو 

ــە  ــەوە، وە شــەیتان ب ــواری کردەیی ــە ب ــی خــودا دەخات ــەوە. پالن ــدا دەکات ــوێ بەڕووت ن

ــتێتەوە.  ــە دژت بوەس ــت ل ــێوەیەک ناتوانێ ــچ ش هی
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بەشی حەوتەم

شێوازێكی نوێی لەخۆڕوانین

ــە  ــە ک ــەک وای ــو وێنەی ــۆ خــۆت، وەک ــت ب ــت؟ ڕوانین ــە خــۆت دەڕوانی ــۆ چــۆن ل ت

لەنێــو جزدانەکــەی نێــو دڵتــدا هەڵیدەگریــت. لــە ڕێگــەی چەندیــن ســاڵی خزمەتــەوە، 

ــاوەی  ــۆ م ــن ب ــەت. م ــان نای ــە خۆی ــان ب ــە خەڵكێکــی زۆر کەیفی ــووە ک ــۆم دەرکەوت ب

ببــووە هــۆی  چەندیــن ســاڵ پەیوەندییەکــی خراپــم لەگــەڵ خــۆم هەبــوو کــە 

ژەهراویکردنــی هەمــوو شــتێکی ژیانــم. خــودا خۆشــیدەوێیت و دەیەوێــت کــە تــۆش 

خــۆت خۆشــبوێت. بێگومــان مەبەســتامن ئــەوە نییــە کــە لووتبــەرز و خۆپەرســت بیــت، 

ــت شــتێک  ــۆ ناتوانی ــە شــێوەیەکی دروســت و گونجــاو خــۆت خۆشــبوێت. ت ــو ب بەڵك

ببەخشــیت کــە خــۆت نەتبێــت. خــودا ئێمــەی خۆشــدەوێت و دەیەوێــت کــە یەکــەم 

ــەوە، ئینجــا  ــدات و چاکــامن بکات ــەو خۆشەویســتییە شــیفامان ب ــن ئ جــار ڕێگــە بدەی

لــە ئێمــەوە ئــەو خۆشەویســتییە هەڵقوڵێــت و بــۆ کەســانی دیکــە بچێــت. ئەگــەر ئــەو 

خۆشەویســتییە ڕەتبکەیتــەوە کــە خــودا بەرامبــەر تــۆ هەیەتــی، ئــەوا هەرگیــز ناتوانیــت 

کەســانی دیکــەت بەڕاســتی خۆشــبوێت. 

ئایــا بۆچوونــت لەســەر خــۆت بەپێــی ئــەو هەڵســوکەوت و کار و کردەوانەیــە 

ــت،  ــاش بێ ــان ب ــت بۆچوومن ــە، ناکرێ ــان ئەوهای ــۆ زۆربەم ــت؟ ب ــی دەدەی ــە ئەنجام ک

ــەردەوام  ــن و ب ــی ناتەواوی ــە مرۆڤ ــە. ئێم ــاش نیی ــەردەوام هەڵســوکەومتان ب ــە ب چونک

هەڵــە دەکەیــن. ئێمــە حــەز دەکەیــن کــە کارەکان بــە دروســتی ئەنجــام بدەیــن، بــەاڵم 

هەمیشــە شــتەکان خــراپ دەکەیــن. ڕێــک لەبــەر ئەوەیــە کــە پێویســتامن بــە عیســایە. 

ــە الوازی ئێمــەدا دەردەخــات.  ــزی خــۆی ل ــەواوی هێ ــە ت ــەو ب ئ

ــت  ــتی کردی ــە بانگهێش ــك ک ــوداوە. کاتێ ــەالی خ ــت ب ــوڕمانی نی ــەی سەرس ــۆ مای ت
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ــوەخت  ــەو پێش ــت. ئ ــە چۆنی ــی ک ــت، دەیزان ــی هەبێ ــت لەگەڵ ــەوەی پەیوەندی ــۆ ئ ب

هەمــوو ئــەو هەاڵنــە دەزانێــت کــە ئێمــە لــە ژیامنانــدا ئەنجامــی دەدەیــن، بــەاڵم ئــەو 

هــەر خۆشــیدەوێین. زۆر فشــار بــۆ خــۆت مەهێنــە. فێــر بــە کــە ڕۆژانــە بەزەیــی خــودا 

ــە  ــت و ل ــت دەکرێ ــەی پێ ــەو و ئەوەک ــە خ ــتە ل ــک هەس ــوو ڕۆژێ ــت. هەم وەربگری

ــدە، چونکــە  ــی خــۆت ب ــەڕی هەوڵ ــدە. ئەوپ ــۆ شــکۆی خــودا ئەنجامــی ب ــە ب تواناتدای

خــودات خۆشــدەوێت، نــەک بــۆ ئــەوەی کــە ئــەو تــۆی خۆشــبوێت. ئــەو پێشــوەخت و 

بــۆ هەتاهەتایــەش خۆشــیدەوێیت، خۆشەویســتییەکەی بەرامبــەر تــۆ بێگــەرد و تــەواوە. 

ــە و  ــوو هەڵ ــە هەم ــەوەی ل ــۆ ئ ــە ب ــە خــودا بک ــدا، داوا ل ــوو ڕۆژێک ــی هەم ــە کۆتای ل

ــە باشــی بنــوو و دەســت بــە ڕۆژێکــی نــوێ بکــە.  گوناهەکانــت خۆشــبێت، ئینجــا ب

ــت،  ــودا بی ــەڵ خ ــت لەگ ــۆ دەبێ ــە. ت ــودا لەگەڵت ــەاڵم خ ــە، ب ــە دژی تۆی ــەیتان ل ش

چونکــە کاتێــک دوو کــەس هــاوڕان، بەهێــزن. تــۆ بــەالی خــوداوە بەنــرخ و بەهاداریــت، 

وە بەهــرە و دیاریــی زۆرت هەیــە کــە ســوودی بــۆ خــودا دەبێــت. تەنهــا تەماشــای شــتە 

خراپەکانــی خــۆت مەکــە. ســەرنجی ئــەوە مــەدە کــە دەبێــت چ ڕێگەیــەک ببڕیــت – 

هەروەهــا ســەرنج بــدە و بزانــە کــە چەنــدەت بڕیــوە. تــۆ ئێســتا شــوێنکەوتووی عیســای 

مەســیحیت، ئــەوەش ســەرەتای هەمــوو شــتە جــوان و خۆشــەکانی ژیانــە. 

تێگەیشنت لە ڕاستودروستی

ڕاستودروســتی (هەبوونــی پەیوەندییەکــی دروســت لەگــەڵ خــودا) لــە ڕێگــەی بــاوەڕ 

ــەوە.  ــی خۆمان ــە ڕێگــەی کار و کردەوەکان ــەک ل ــە عیســای مەســیح بەدەســتدێت، ن ب

ڕاستودروســتی دیارییەکــی خودایــە و هەرکــە عیســات وەکــو ڕزگارکاری کەســیی خــۆت 

قبــوڵ کــرد، ڕاستودروســت دەبیــت. 

زۆر ئایــەت هــەن کــە پشــتگیری لــەم بابەتەکــە دەکــەن. مــن باســی چەنــد دانەیــەک 
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دەکــەم بــۆ ئــەوەی ببێتــە مایــەی هاندانــت:

ــە  ــو ب ــاه، تاك ــە گون ــە كردیی ــاوی ئێم ــە پێن ــودا ل ــی خ ــی نەدەناس ــەوەی گوناه »ئ

ــۆس ٥: ٢١( ــودا.« )دووەم کۆرنس ــتی خ ــە ڕاستودروس ــن ب ــەو ببی ــەڵ ئ ــوون لەگ یەكب

ــەر  ــەاڵم لەب ــوو ب ــاه ب ــا بێگون ــە! عیس ــی زۆر جوان ــتی ئایەتێك ــە! بەڕاس وای خودای

ــو پەیوەندییەکــی  ــە ئەســتۆ گــرت تاک ــی ل ــە خۆشیدەویســتین، گوناهەکامنان ــەوەی ک ئ

ــەند  ــوڵ و پەس ــەی قب ــتا ئێم ــودا ئێس ــت. خ ــامنی هەبێ ــی ئاس ــەڵ باوک ــرتمان لەگ باش

ــە، چونکــە ئێمــە عیســامان وەکــو  کــردووە و پەیوەندییەکــی دروســتی لەگەڵــامن هەی

ــە!  ــەوە... وای خودای ــان بیڵێم ــت دیس ــردووە. دەبێ ــوڵ ک ــان قب ڕزگارکاری خۆم

لــە جێگــەی ئــەوەی کــە لــە ناڕەحەتــی و تووڕەبوونــی خــودا برتســین، ئێمــە دەتوانین 

ــوڵ و  ــە قب ــەوەی ک ــن ل ــا بی ــتین و دڵنی ــدا ڕابوەس ــیحەوە« لەبەردەمی ــۆی مەس »بەه

پەســەند کراویــن. 

ــە  ــاه ل ــو گون ــت، بەڵك ــاوان نابێ ــودا بێت ــەالی خ ــەس ل ــەریعەت ك ــرداری ش ــە ك »ب

)٢٠  :٣ )ڕۆمــا  شــەریعەتەوە دەنارسێت.«  ڕێگــەی 

»ئــەم بێتاوانكردنــە لــە خوداوەیــە لــە ڕێگــەی بــاوەڕ بــە عیســای مەســیح، بــۆ هەموو 

ئەوانەیــە كــە بــاوەڕ دەهێنــن، بەبێ جیــاوازی.« )ڕۆمــا ٣: ٢٢(

»دەزانیــن مــرۆڤ بــە كاركــردن بــە شــەریعەت بێتــاوان ناكــرێ، بەڵكــو بــە بــاوەڕ بــە 

ــە  ــاوەڕ ب ــە ب ــا تاكــو ب ــە عیســای مەســیح هێن عیســای مەســیح. جــا ئێمــە باوەڕمــان ب

مەســیح بێتــاوان بكرێیــن، ئەمــەش نــەك بــە كاركــردن بــە شــەریعەت، چونكــە لــە ڕێــی 

كاركــردن بــە شــەریعەت كــەس بێتــاوان ناكرێــت.« )گەالتیــا ٢: ١٦(

بــۆ گەشــەی ڕۆحیــت زۆر گرنگــە کــە لــە ڕێگــەی بــاوەڕت بــە عیســای مەســیحەوە، 
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ــی  ــت. ڕاستودروســتبوون دیارییەک ــەردەم خــودا ببینی ــو ڕاستودروســت لەب خــۆت وەک

خوداییــە. ئەگــەر هەمیشــە بــە خراپــی لــە خۆمــان بڕوانیــن و بیــر لــەوە بکەینــەوە کــە 

ئێســتا خــودا لــە دەســتامن توووڕەیــە، ئــەوا ئــەو هێــز و توانایــە لەدەســت دەدەیــن کــە 

خــودا دەیەوێــت هەمانبێــت. ئێمــەی باوەڕدارانــی عیســا دەســەاڵمتان بەســەر شــەیتاندا 

ــردن،  ــت و لۆمەک ــاوان و سەرزەنش ــی ت ــەی جلوبەرگ ــە جێگ ــت ل ــەاڵم دەبێ ــە، ب هەی

ڕاستودروســتی بپۆشــین و لەبــەردەم خــودا ڕابوەســتین.

لەڕاســتیدا (ئەفەســۆس ٦) پێــامن دەڵێــت کــە دەبێــت ڕاستودروســتی وەکو ســپەرێک 

ــتی  ــا بەڕاس ــت. ئای ــەرباز دەپارێزێ ــی س ــدا دڵ ــی جەنگ ــە کات ــپەر ل ــن. س لەبەربکەی

ــە کــە پەیوەندییەکــی  ــاوەڕەوە پێــت وای ــە ب ــا ب ــەوە؟ ئای ــە خــۆت دەکەیت ــر ل چــۆن بی

ــتە  ــەو ش ــەر ئ ــو چــاوت لەس ــەر بێت ــت، ئەگ ــە؟ دەتوانی ــەڵ خــودا هەی دروســتت لەگ

بێــت کــە عیســا بۆتــی ئەنجــام دا، نــەوەک ئــەو هەاڵنــەی کــە کردووتــن. بێگومــان هــەر 

هەڵــە دەکەیــت، بــەاڵم دەســتبەجێ تۆبــە بکــە و لێخۆشــبوونی خــودا وەربگــرە. ئــەوە 

ــەوە ڕاستودروســتی خــودا بەدەســتبێنین.  ــن بەهۆی ــە ئێمــە دەتوانی ــە ک ــە ڕێگایەک تاک

ــو  ــان وەک ــن، چونکــە هــی خۆم ــدا بڕۆی ــن بەســەر ڕاستودروســتی خۆمان ئێمــە ناتوانی

ــە عیســا، بەســەر  ــن و پێویســتە بەهــۆی باوەڕمــان ب فەرشــێکی پیســە، بەڵکــو دەتوانی

ــن. ڕاستودروســتی خــودادا بڕۆی

ــۆت  ــەر خ ــت بەرامب ــتا دەتوانی ــە ئێس ــە ک ــە ناوازەی ــە نوێی ــە و ڕوانین ــەم ڕوانگ ئ

هەتبێــت، بەشــێکە لــە پاکێجــی ئــەو »ژیانــە نوێیــەی« کــە وەکــو بــاوەڕداری مەســیح 

وەریدەگریــت.

چێژ لە ژیانت وەربگرە

ئێســتا ئازادیــت و دەتوانیــت چێــژ لــە ژیانــت وەربگریــت، لەڕاســتیدا خــوداش ئەوەی 
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دەوێــت. ئــەو بەهــا و نرخــەی کــە بــۆ خۆتــی لەبەرچــاو دەگریــت، بــا پشــت بــە قســەی 

ــۆ  ــەر ت ــوکەوتیان بەرامب ــی هەڵس ــەر چۆنیەت ــا لەس ــا ب ــتێت. هەروەه ــی نەبەس خەڵك

نەبێــت، یاخــود بەپێــی دەســتکەوتەکانی ژیانــت لێکــی مــەدەوە. خــودا پێــی وابــوو کــە 

تــۆ ئەوەنــدە بەهاداریــت کــە کوڕەکــەی خــۆی نــارد بــۆ ئــەوەی لــە پێناوتــدا مبرێــت، 

ئــەوە هــۆکاری ڕاســتەقینەی خۆشــی و شــادییە. 

ــە  ــژ ل ــە چێ ــت ئێم ــودا دەیەوێ ــە خ ــت ک ــامن دەڵێ ــکرا پێ ــە ئاش ــرۆز ب ــی پی کتێب

ــەر  ــت ئەگ ــت وەبگری ــە ژیان ــژ ل ــت چێ ــە بتوانی ــە ک ــەاڵم مەحاڵ ــن، ب ــان وەبگری ژیامن

بێتــو یەکــەم جــار خــۆت بــەدڵ نەبێــت و چێــژ لــە بوونــی خــۆت وەرنەگریــت. خــۆت 

تاکــە کەســێکیت کــە ناتوانیــت لەدەســتی ڕابکەیــت، تەنانــەت بــۆ چرکەیەکیــش. ئەگــەر 

تــۆ خــۆت خۆشــنەوێت و چێــژ لــە بوونــی خــۆت وەرنەگریــت، ئــەوا ژیانێکــی پــڕ لــە 

ــت دەکات.  ــی چاوەڕێ ناخۆش

ئاســاییە کــە تــۆش وەکــو مــن جیــاواز بیــت لــە کەســەکانی دەوروبــەرت. لــە ڕاســتیدا 

خــودا بــە ئەنقەســت کارێکــی کــردووە کــە ئێمــە جیــاواز بیــن. هەموومانی بــە هەندێک 

جیاوازییــەوە بەدیهێنــاوە. ئــەو حــەزی لــە هەمەچەشــنییە. تــۆ کەســێكی سەیروســەمەرە 

نیــت؛ بەڵكــو بێهاوتــا و ڕەســەنیت، بەهــا و نرخــت لــە هەمــوو ئــەو شــتانە زیاتــرە کــە 

لــە شــتی دیکــەوە وەرگیــراون. 

خــۆت بــە کەســانی دیکــەوە بــەراورد مەکــە و ژیانــت لــە پێشــبڕکێکردن لەگەڵیانــدا 

بەفیــڕۆ مــەدە (دووەم کۆرنســۆس 10: 12). خــۆت بــە و چێــژ لــە بێهاوتابوونــی خــۆت 

وەربگــرە. تــۆش وەکــو هەرکەســێكی دیکــە پێویســتە هەندێــک لــە الیەنەکانــی 

ــەو  ــی ژیانــت کار لەســەر ئ ــە درێژای ــرۆز ب ــەوە ڕۆحــی پی ــەو هۆی ژیانــت بگۆڕیــت، ب

گۆڕانکارییانــە دەکات. هەواڵــە خۆشــەکە ئەوەیــە کــە تــۆ دەتوانیــت چێــژ لــە ژیانــت 

ــن.   ــەکان ئەنجــام دەدرێ ــدا گۆڕانکاریی ــە کاتێک ــت ل وەربگری
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بەشی هەشتەم

گۆڕینی ترس بۆ باوەڕ

ــە  ــە و ڕێگ ــە. ئازاربەخش ــتێكی هەی ــرس چ هەس ــە ت ــن ک ــان دەزانی ــە هەمووم ئێم

ــەوە،  ــن، ئارەقکردن ــۆی لەرزی ــە ه ــت ببێت ــرس دەتوانێ ــت. ت ــکەوتنامن دەگرێ ــە پێش ل

ــت  ــە دەبێ ــن ک ــەو شــتانە ڕابکەی ــە دەســتی ئ ــە ل ــەوەی ک ــە هــۆکاری ئ الوازی، دەبێت

ــەوە.  ــان ببین ڕووبەڕووی

ــەوەی  ــۆ ئ ــت ب ــەیتان بەکاردیدەهێنێ ــە ش ــە ک ــە. ئامرازێك ــوداوە نیی ــە خ ــرس ل ت

ــودا  ــاوس 1: ٧). خ ــت (دووەم تیمۆس ــودا دەیەوێ ــە خ ــن ک ــۆرە بژی ــەو ج ــت ب نەهێڵێ

ــەواوی  ــتنی ت ــە پشتبەس ــە ل ــاوەڕ بریتیی ــن. ب ــاوەڕەوە بژی ــە ب ــە ب ــە ئێم ــت ک دەیەوێ

ــی و  ــا و دانای ــز و توان ــە هێ ــوون ل ــە و دڵنیاب ــەڕی متامن ــە خــودا بەوپ کەســایەتیامن ب

باشــییەکەی. ئــەوە بەڵگــەی ئــەو شــتانەن کــە ناتوانیــن بیانبینیــن و هەبوونــی بــاوەڕی 

ــتەقینەبوونیان.  ــە ڕاس ــەواوە ب ت

ــا  ــە تەنه ــت ک ــۆ ڕاهاتبێتی ــە ت ــدا کار دەکات. لەوانەی ــڕەوی ڕۆحی ــە قەڵەم ــاوەڕ ل ب

بــاوەڕ بــە شــتێك بکەیــت کــە دەیبینیــت و هەســتی پــێ دەکەیــت، بــەاڵم وەکــو ڕۆڵــەی 

ــە قەڵەمڕەوێکــدا بژیــت کــە نەتوانیــت بیبینیــت  ــە ئاســوودەییەوە ل خــودا پێویســتە ب

(قەڵەمــڕەوی ڕۆحــی). ئێمــە خــودا نابینیــن چونکــە ڕۆحــە، بــەاڵم ئەوپەڕی باوەڕیشــامن 

پێیەتــی. ئێمــە بــە گشــتی فریشــتەکان نابینیــن، بــەاڵم وشــەی خــودا پێــامن دەڵێــت کــە 

ئــەوان بەدەورمانــەوەن و پارێزگاریــامن لــێ دەکــەن. ئەگــەر بێتــو باوەڕمــان بــە خــودا و 

وشــەکەی هەبێــت، دەتوانیــن بگەینــە قەڵەمــڕەوی ڕۆحــی و ئــەو شــتانە بەدەســتبهێنین 

کــە خــودا دەیەوێــت چێــژی لــێ وەربگریــن کــە هێشــتا ڕاســتەقینە نیــن. 

ــارودۆخ و کارێــک  شــەیتان حــەز دەکات کــە بیروهزرمــان بخاتــە ســەر هەندێــک ب
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بــکات کــە لــە داهاتــوو برتســین. لــە الیەکــی دیکــەوە، خــودا دەیەوێــت کــە متامنــەی 

پــێ بکەیــن و باوەڕمــان بــەوە هەبێــت کــە ئــەو لــە هەمــوو بــارودۆخ و هەڕەشــەیەکی 

شــەیتان گەورەتــرە.

کتێبــی پیــرۆز پــڕە لــە منوونــەی ئــەو کەســانەی کــە تووشــی بارودۆخــی ناهەمــوار 

ــە  ــان داوە ک ــەاڵم بڕیاری ــردووە. ب ــر ک ــی داگی ــرس دڵیان ــەوە ت ــەو هۆی ــەوە و ب بوونەت

بــاوەڕ بــە خــودا بکــەن و لــە ئەنجامــدا زۆر بــە باشــی ڕزگاریــان بــووە. دەبێــت بڕیــار 

ــە ئێســتا  ــەوەی ک ــەڵ ئ ــاوەڕ؟ لەگ ــە ب ــان ب ــت ی ــە ترســەوە دەژی ــە ئاخــۆ ب ــت ک بدەی

شــوێنکەتووی مەســیحیت، بــەاڵم لەگــەڵ ئەوەشــدا دەکرێــت بــە جۆرێــک بژیــت کــە 

بــە هــۆی هەمــوو جــۆرە ترســێکەوە ئــازار بچێژیــت مەگــەر ئــەوەی کــە بڕیــار بدەیــت 

ــگاوی  ــووە: هەن ــاوەڕەوە وەرگرت ــۆی ب ــەت بەه ــۆ ڕزگارکارەک ــت. ت ــاوەڕەوە بژی ــە ب ب

ــە بــاوەڕەوە بژیــت.  ــە فێربوونــی ئــەوەی کــە چــۆن ب ــر بریتییــە ل دوات

»لــە پەیامــی ئینجیلــدا بێتاوانكردن لــە خوداوە ئاشــكرا دەكرێــت، ئــەم بێتاوانكردنەش 

لــە دەســتپێكردنەوە هەتا كۆتایــی بــە بــاوەڕه، وەك نــوورساوە: ئــەوەی ڕاستودروســتە 

بــە بــاوەڕ دەژیێــت.« )ڕۆمــا ١: ١٧(

کاتێــک لــە خۆشەویســتی خــودا تێدەگەیــن و درک بــەوە دەکەیــن کــە بەهــۆی مــردن 

ــەوا  ــن، ئ ــت کراوی ــودا ڕاستودروس ــەردەم خ ــیحەوە لەب ــای مەس ــتانەوەی عیس و هەس

ــە  ــە ب ــەم متامن ــەم ک ــەو کات ک ــن. ئ ــگاو بنێی ــاوەڕەوە هەن ــە ب ــە ب ــان ئاســانرتە ک بۆم

خــودا دەکەیــن کــە ئــاگای لێــامن بێــت و چاودێریــامن بــکات لــە جیاتــی هەســتکردن 

بــەوەی کــە دەبێــت خۆمــان ئــەو کارە بکەیــن.  

بوێــری و ئازایەتــی نەمانــی تــرس نییــە، بەڵكــو دەســتبەکاربوونە لــە کاتــی هەبوونــی 

ــی  ــن، فەرمان ــە نەترس ــی دەدا ک ــە خزمەتکاران ــی ب ــودا فەرمان ــە خ ــک ک ــدا. کاتێ ترس

پــێ نەکــردوون کــە هەســت بــە تــرس نەکــەن، بەڵكــو مەبەســتی ئەوەبــووە کــە بەبــێ 
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لەبەرچاوگرتنــی هەســتەکانیان متامنــە و باوەڕیــان بــەو هەبێــت. خــودا دەزانێــت کــە 

ڕۆحــی تــرس بــەردەوام لــە هەوڵــی ئەوەدایــە کــە ڕێگریــامن لــێ بــکات لــە پتەوکردنــی 

باوەڕمــان پێــی. هــەر لەبــەر ئەمەیــە کــە بــەردەوام لــە وشــەکانیدا پێــامن دەڵێــت کــە 

ئــەو هەمیشــە لەگەڵامنــە، بــەو هۆیــەوە نابێــت ســەر بــۆ تــرس شــۆڕ بکەیــن. 

ــری و  ــز و بوێ ــۆ هێ ــۆر ڕۆزەڤێڵــت (188٤ – 1٩٦2) دەڵێــت: »ت سیاســەمتەردار ئێڵۆن

متامنــە لــە ڕێگــەی هەمــوو ئــەو ئەزموونانــەوە بەدەســتدێنیت کــە تــۆ چیــرت تەماشــای 

ــە  ــە پێتوای ــت ک ــە ئەنجــام بدەی ــەو کاران ــت ئ ــۆ دەبێ ــردووە. ت ڕوخســاری ترســت نەک

توانــای ئەنجامدانیــت نییــە.«

ــان  ــی پەروەردگارت ــان مەترســن و مەتۆقــن، چونكــە یەزدان ــن، لێی ــن و ئازاب »بەهێزب

لەگەڵتــان دەڕوات، هەرگیــز پشــتگوێتان ناخــات و وازتــان لــێ ناهێنــێ.« )دواوتــار ٦:٣١(

ــوو شــتێک  ــاوەڕەوە هەم ــە ڕێگــەی ب ــاوەڕ خــودا دڵخــۆش دەکات. ئێمــە ل ــا ب تەنه

ــە  ــاوەڕ چیی ــت ب ــوێ بزانێ ــاوەڕداری ن ــە ب ــە، زۆر گرنگــە ک ــن. بۆی ــە خــودا وەردەگری ل

ــو  ــز وەک ــاوەڕی بەهێ ــتهێنانی ب ــکات. بەدەس ــوکەوت ب ــاوەڕ هەڵس ــی ب ــان بەپێ و پاش

بەدەســتهێنانی ماســولکەی بەهێــز وایــە. تــۆ دەبێــت کــەم کــەم ڕاهێنــان بــە بــاوەڕت 

ــت.  ــر دەبێ ــز و بەهێزت ــەردەوام بەهێ ــێوەیە ب ــەو ش ــت، ب بکەی

ــۆ  ــتێكی ب ــچ ش ــت هی ــاوەڕی هەبێ ــەوەی ب ــە ئ ــت ک ــامن دەڵێ ــا 1٧: 20) پێ (مەت

ــەو  ــی ئ ــە هــۆی هەڵکەندن ــەت باوەڕێکــی کــەم دەتوانێــت ببێت مەحــاڵ نابێــت. تەنان

گیــر و گرفتانــەی ژیامنــان کــە وەکــو شــاخ و کێــو وان. لەوانەیــە تــۆ بــە درێژایــی ژیانــت 

ــە بێــزاری و  لــە هەوڵــی چارەســەرکردنی کێشــەکانتدا بووبیــت و زۆر جــار هەســتت ب

ــدای.  ــواری ئەزموونێکــی نوێ ــەوا ئێســتا لەســەر لێ ــە، ئ نائومێــدی کردبێــت. ئەگــەر وای

ئێســتا دەتوانیــت قســە لەگــەڵ خــودا بکەیــت (نوێــژ بکەیــت) و بانگهێشــتی بکەیــت 

تاکــو بەشــداری بــکات لــە هەمــوو ئــەو گرفــت و کێشــانەی کــە ڕووبــەڕووت دەبنــەوە، 
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ئینجــا بــۆت دەردەکەوێــت کــە ئــەوەی بــۆ مــرۆڤ مەحاڵــە، بــۆ خــودا زۆر ئاســانە. 

ــە  ــت ب ــەی ژیان ــە زۆرب ــا ٩: 2٩). لەوانەی ــت (مەت ــۆت دەبێ ــاوەڕت ب ــرەی ب بەگوێ

ــاوەڕ  ــە ب ــەو ترســە ب ــە ئ ــووە ک ــەوە هات ــی ئ ــەاڵم ئێســتا کات ــت، ب ترســەوە بەڕێکردبێ

ــە و  ــوا مەب ــە بێهی ــات، بۆی ــوێ کات دەب ــەی ن ــی ڕێگ ــەوە. فێربوون ــودا بگۆڕیت ــە خ ب

کــۆڵ مــەدە. هەمــوو شــتێکی ســەر زەوی بەپێــی »یاســای گەشــەی لەســەرخۆ« بەڕێــوە 

دەچێــت. کــەم کــەم هەمــوو شــتێك دەگۆڕدرێــت ئەگــەر بــەردەوام بیــن لەســەر 

ــێ دەکات.  ــان ل ــودا داوام ــە خ ــتەی ک ــەو ش ــی ئ ئەنجامدان
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بەشی نۆیەم

چێژ لە ژیان وەربگرە

ــو  ــووم تاك ــن هات ــەاڵم م ــت. ب ــردن نەبێ ــن و لەناوب ــن و كوش ــۆ دزی ــەت ب »دز نای

ــا ١٠: ١٠( ــەواو.« )یۆحەن ــڕ و ت ــی پ ــت، ژیانێك ــان هەبێ ــەوان ژیانی ئ

ــت  ــە ژیان ــژ ل ــت چێ ــۆ بتوانی ــە ت ــەوەی ک ــۆ ئ ــرد ب ــت ک ــۆی بەخ ــی خ ــا ژیان عیس

وەربگریــت. ئــەوەش واتــای ئــەوە نییــە کــە تۆ هەموو شــتێک بــەو جۆرە بەدەســتدێنیت 

کــە خــۆت دەتەوێــت و هەرگیــز تووشــی کێشــە و گرفــت نابیــت. بەڵکــو واتــای ئەوەیــە 

ــەکانی  ــەر کێش ــت بەس ــەڵ خــودا، دەتوانی ــدی لەگ ــی پەیوەن ــەی هەبوون ــە ڕێگ ــە ل ک

ــرۆزەوە لەگــەڵ خــودا  ــای ڕۆحــی پی ــز و توان ــە ڕێگــەی هێ ــدا ســەربکەویت و ل جیهان

هاوبەشــی لــە ژیانێكــی نوێــدا بکەیــت. 

ــن و  ــن و دەجوڵێی ــەوەوە دەژی ــەی ئ ــە ڕێگ ــە. ل ــتەقینەی ئێمەی ــی ڕاس ــودا ژیان خ

بوومنــان هەیــە. ئەگــەر بێتــو فێــری ئــەوە بیــن کــە چێــژ لــە بوونــی خــودا وەربگریــن، 

ــی  ــە هەبوون ــژ ل ــن. چێ ــان وەربگری ــی ژیامن ــوو ڕۆژان ــە هەم ــژ ل ــن چێ ــەوا دەتوانی ئ

پەیوەنــدی لەگــەڵ خــودا وەربگــرە. خــودا نیگەرانــی هەمــوو ئــەو شــتانەیە کــە بوونەتــە 

ــەو  ــە خــودا ئ ــت ک ــامن دەڵێ ــرۆز پێ ــی پی ــتیدا کتێب ــە ڕاس ــۆ، وە ل ــی ت ــەی نیگەران مای

ــە ژیانتــدا کار  شــتانە کامــڵ و تــەواو دەکات کــە نیگەرانــت دەکــەن. ئــەو هەمیشــە ل

دەکات، لــە ڕێگــەی تــۆوە باشــرت و تەواوتــر خواســت و ویســتی خــۆی جێبەجــێ دەکات.    

بــە شــێوەیەکی هەڵــە لــە خــودا مەترســە. دەبێــت لــە ڕووی ڕێــزەوە لێــی برتســین. 

واتــە، دەبێــت ڕێــزی خــودا بگریــن و بزانیــن کــە ئــەو هــەرە بەتوانایــە و ئــەوەی کــە 

دەیڵێــت بەڕاســتی ئەنجامــی دەدات. بــەاڵم نابێــت ترســی ئەوەمــان هەبێــت کــە هــەر 

کاتێــک هەڵەیەکــامن کــرد، خــودا لێــامن تــووڕە دەبێــت یــان ئەگــەر نەمانتوانــی تــەواو 
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و کامــڵ بیــن، ســزامان دەدات. خــودا خــاوەن بەزەییــە و زۆر درەنــگ تــووڕە دەبێــت. 

ــامن  ــە الوازی جەســتەیی و ڕۆحی ــت و ل ــە دەزانێ ــرە و ســنووری ئێم خــودا زۆر ئارامگ

تێــدەگات. 

ــایەتیت  ــان و کەس ــتی ژی ــەوا زۆر ش ــەی، ئ ــە ئێم ــەک ل ــو هەری ــۆش وەک ــەر ت ئەگ

هەیــە کــە پێویســتیان بــە گۆڕانکارییــە – وە خــودا دەیانگۆڕێــت. بــەاڵم لێــرەدا هەواڵــە 

خۆشــەکە ئەوەیــە کــە تــۆ دەتوانیــت چێــژ لــە خــودا و ژیانــت وەربگریــت لــە کاتێکــدا 

خــودا ئــەو گۆڕانکارییانــەت تێــدا ئەنجــام دەدات. 

ــوودا  ــە داهات ــۆ ل ــە ت ــت ک ــەوە نەبێ ــە ئ ــە، لەوانەی ــتا هەت ــە ئێس ــەی ک ــەو ژیان ئ

ــە پێویســتە دەســت بکەیــت  ــە، بۆی ــە ئێســتادا هەت دەتەوێــت، بــەاڵم تاکــە ژیانێکــە ل

بــە چێژوەرگرتــن لێــی. شــتە باشــەکانی نێــو ئــەم ژیانــەی ئێســتات پەیــدا بکــە. تیشــک 

بخــە ســەر شــتە ئەرێنییــەکان و هــەوڵ بــدە لــە هەمــوو شــتێکدا باشــە و چاکــە ببینیــت. 

چێــژ لــە هەبوونــی خێــزان و هــاوڕێ وەربگــرە. قســەی خراپیــان لەســەر مەکــە و خــۆت 

ســەرقاڵی گۆڕینیــان مەکــە. نوێژیــان بــۆ بکــە و ڕێگــە بــدە کــە خــودا بیانگۆڕێــت. 

چێــژ لــە ئیــش و کار و مــاڵ و کاروبــاری ئاســایی ڕۆژانــەی ژیانت وەربگــرە. دەتوانیت 

ــە خــودا هەبێــت و هەڵســوکەوت و  ــەواوت ب ــەی ت ــو متامن ئەمــە بکەیــت ئەگــەر بێت

ئاکارێکــی باشــت هەبێــت. لــە جێگــەی ئــەوەی کــە چــاوت لەســەر شــتە خراپەکانــی 

ــەو  ــت، چــاوت بخــە ســەر خــودا و ســەرنجی ئ ــان بێ ــزان و جیه ــان و خێ خــۆت و ژی

بــدە. خــودا پالنێکــی باشــی بــۆت هەیــە و پێشــوەخت دەســتی کــردووە بــە ئیشــکردن 

لەســەری. تــۆ دەتوانیــت پێشــوەخت دڵخــۆش و شــاد بیــت، بــە پەرۆشــییەوە چاوەڕێــی 

ئــەو شــتە باشــانە بــە کــە لــە داهاتــوودا دێنــە ســەر ڕێــت. 

هەندێــک کــەس پێیــان وایــە کــە هەتــا کێشــە و گرفتیــان هەبێــت، ناتوانــن چێــژ لــە 

ــەرقاڵی  ــۆت س ــە. خ ــی هەڵەی ــووون و بیروڕایەک ــەوە بۆچ ــەاڵم ئ ــرن، ب ــان وەربگ ژیانی
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هەڵــە و پەشــیامنییەکانی ڕابــردوو مەکــە. بیــر لــەو داهاتــووە مــەزن و جوانــە بکــەوە 

کــە بــە هــۆی عیســای مەســیحەوە هەتــە. تــۆ دەتوانیــت چێــژ لــە هەمــوو ئــەو شــتانە 

وەربگریــت کــە بڕیــار دەدەیــت چێــژی لــێ وەربگریــت. ئەگــەر بڕیــار بدەیــت، 

ــو شــەقامەکان وەربگریــت.  ــە قەرەباڵغــی نێ ــژ ل ــدا چێ ــو ئۆتۆمبێلەکەت دەتوانیــت لەنێ

بیــرت نەچێــت کــە مــن شــێوازێکی نوێــی ژیانتــان فێــر دەکــەم، بۆیــە هەڵســوکەوت و 

ــە پێکدێنێــت.  ــە نوێی ــەو ژیان ــان بەشــێکی گرنگــی ئ ــەر ژی بیروبۆچوونــت بەرامب

مــن لــە کۆتاییــدا فێــری ئــەوە بــووم کــە چێــژ لــە کاتــی ئێســتام وەربگــرم لــە کاتێکــدا 

ــۆش  ــە ت ــدەم ک ــت ب ــە، دەمــەوێ بەڕاســتی هان ــم. بۆی ــگاو دەنێ ــوو هەن ــەرەو داهات ب

هەمــان شــت بکەیــت. زۆر شــت هەیــە لــە ژیانتــدا کــە خــودا کاریــان لەســەر دەکات، 

بۆیــە نایەوێــت لــە کاتــی ئەنجامدانیــدا، دڵتەنــگ و ناڕەحــەت بتبینێــت. وەکــو چــۆن 

منــداڵ دەبێــت گــەورە بێــت و پێبــگات، شــوێنکەوتووانی مەســیحیش دەبێــت گــەورە 

بــن و گەشــە بکــەن. ئــەم پڕۆســەی گەشــەکردنە زۆربــەی کات زیاتــر لــەوە دەخایەنێــت 

کــە ئێمــە دەمانەوێــت، بــەاڵم هیــچ ڕێگرییــەک نییــە لەبــەردەم ئــەوەی کــە نەتەوێــت 

چێــژ لــەو گەشــتە وەربگریــت. 

خــودا چاوەڕێــی ئــەوەت لێنــاکات کــە ڕێــک ئەمــڕۆ ببیتــە کەســێکی تــەواو و کامــڵ. 

لەڕاســتیدا ئــەو پێشــوەخت دەزانێــت کــە هەتــا لەســەر زەوی بژیــت، ناتوانیــت ببیتــە 

ــە  ــەردەوام ل ــدەکات کــە ب ــی ئەوەمــان لێ ــەاڵم چاوەڕێ ــەواو. ب کەســێکی بێخــەوش و ت

هەوڵدانــدا بیــن. دەبێــت هەمــوو ڕۆژێــک لــە خــەو هەســتین و بەوپــەڕی دڵســۆزییەوە 

خزمەتــی خــودا بکەیــن. دەبێــت دان بــە هەڵــە و گوناهەکامنانــدا بنێیــن و داوای 

لێخۆشــبوون بکەیــن؛ هەروەهــا ئامادەیــی ئەوەمــان تێــدا بێــت کــە پشــت لــە گونــاه و 

تاوانەکامنــان بکەیــن. ئەگــەر ئێمــە وا بکەیــن، ئــەوا خــودا شــتەکانی دیکــە لــە ئەســتۆ 

دەگرێــت. خــودا لــە ڕێگــەی ڕۆحی پیرۆزەوە بــەردەوام دەبێت لە ئیشــکردن لەســەرمان. 

ڕۆحــی پیــرۆز فێــری وشــەی خودامــان دەکات و دەمانگۆڕێــت و بەکارماندەهێنێــت. تــۆ 
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هەنــگاوت ناوەتــە نێــو شــێوازێکی نوێــی ژیانــەوە، لەو بــاوەڕەدام کــە هەرگیز پەشــیامن 

نابیتــەوە. چێــژ لــە بوونــی خــودا وەربگــرە، چێــژ لــە خــۆت وەربگــرە، هەروەهــا چێــژ 

لــەو ژیانــە وەربگــرە کــە عیســا لــە پێنــاوی بەخشــینی بــە تــۆ گیانــی خــۆی بەخــت کــرد!



نوێژی ڕزگاربوون

خــودا تــۆی خۆشــدەوێت و دەیەوێــت پەیوەندییەكــی كەســی هەبێــت لەگــەڵ تــۆ. ئەگەر 

ــووڵ نەكــردووە. ئێســتا دەتوانیــت  ــا ئێســتا عیســات وەكــو ڕزگاركــەری خــۆت قب ــۆ هەت ت

قبووڵــی بكەیــت. ئــەوەی لەســەرتە تەنهــا دڵــت بــۆی بكەیتــەوە و ئــەم نوێــژە بكەیــت:

»باوكــم لــە ئاســامن، دەزانــم كــە گوناهــم لــە دژی تــۆ كــردووە. تكایــە مببــوورە. پاكــم 

بكــەوە. پەیــامن دەدەم كــە بــاوەڕ بــە عیســا دەكــەم، ڕۆڵــەی تــۆ. بــاوەڕم هەیــە بــەوەی 

لەپێنــاوی مــن مــرد - گوناهــی منــی لەســەر شــانی خــۆی هەڵگــرت و لەســەر خــاچ مــرد. 

هەروەهــا بــاوەڕ دەكــەم كــە لەنێــوان مــردووان زینــدوو بــووەوە. مــن هــەر ئێســتا ژیانــی 

خــۆم دەدەمــە دەســتی عیســا.

ســوپاس بــۆ تــۆ، باوكــە. مــن سوپاســت دەكــەم بــۆ بەخشــینی گوناهەكانــم و بــۆ پێدانــی 

ــاوی عیســای  ــە ن ــم. ب ــۆ بژی ــۆ ت ــەوەی ب ــۆ ئ ــدە ب ــە یارمەتیــم ب ژیانــی هەتاهەتایــی. تكای

مەســیح نوێــژ دەكــەم. ئامیــن.«

ــوڵ دەكــرد،  ــەالی خــۆی قب ــۆی ل ــژەت دەكــرد، خــودا ت ــەو نوێ ــەوە ئ ــە دڵت ــۆ ل ــك ت كاتێ

هەروەهــا پاكــی كردیتــەوە و ئــازادی كردیــت لــە كۆتەكانــی مردنــی ڕۆحــی. كاتێــك تەرخــان 

بكــە بــۆ ئــەوەی ئــەو پارچــە ئایەتانــەی خــوارەوە بخوێنیتــەوە و لــە هەمــان كاتــدا داوا لــە 

خــودا بكــە لەگەڵــت بدوێــت لەمیانــەی ڕێكردنــت لەســەر ڕێــڕەوی ژیانــی نوێــت.
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ــڕ  ــایەكی پ ــەوەی كڵێس ــۆ ئ ــە ب ــودا بك ــە خ ــی ل ــە و داوای یارمەت ــژ بك ــەردەوام نوێ ب

بــاوەڕداری ڕاســتەقینە بدۆزیتــەوە بــۆ ئــەوەی زۆرتــر هــان بدرێیــت و پەیوەندیــت لەگــەڵ 

ــت  ــێ ڕابەرایەتی ــە پ ــێ ب ــەو پ ــە. ئ ــەڵ تۆدای ــكات. خــودا هەمیشــە لەگ مەســیح گەشــە ب

ــۆ. ــۆ ت ــە ب ــای هەی ــڕ وات ــی پ ــە چ ژیانێك ــكرا دەكات ك ــۆت ئاش دەكات و ب




