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شیفادانی

دڵشکاوان  

جۆیسمایهر

لە ڕێگەی هێز و توانای
وشەی خوداوە

شیفا و چاکبوونەوە تاقی بکەوە

خودا چاوەڕێی ڕزگارکردنی ژیانتە! 

خودا خۆشیدەوێیت و پالن و بەرنامەی زۆر نایاب و شکۆداری 

بۆ ژیانت هەیە. بێگومان هەندێک کات زەحمەتە کە باوەڕ 

بەوە بکەیت کە خودا چارەنووسێکی تایبەتی بۆت لەبەرچاو 

هەست  یان  دراویت،  ئازار  ڕابردوودا  لە  ئەگەر  گرتووە. 

دەکەیت کە هیچ نرخ و بەهایەکت نییە، ئەوا زەحمەتە کە 

خودا  وەربگریت.  خودا  مەرجی  بێ  خۆشەویستی  بتوانیت 

حەز دەکات ئەمڕۆ قسەت لەگەڵ بکات. ئومێدوار بە ... ئەم 

کتێبە وەاڵمی پێیە بۆت.

جۆیس مایەر لەم پەڕتووکەدا پێت دەڵێت کە چۆن ئەو وێنەیە بگۆڕیت کە لەسەر خۆت 

هەتە بۆ ئەو وێنەیەی کە خودا لەسەر تۆ هەیەتی. کاتێک باوەڕ بەو شتانە دەکەیت کە 

خودا لەسەر تۆ دەیڵێت، ئەوا ئێستا و داهاتووت بە شێوەیەکی پەرجووئاسا دەگۆڕێت بۆ 

ئەوەی بەپێی ئەو پالن و بەرنامەیە بڕوات کە خودا بۆتی لەبەرچاو گرتووە. هەروەها 

فێری ئەوە دەبیت کە چۆن زاڵ بیت بەسەر ترسدا و ئەو ئاشتی و ئارامییەت لە مێشکدا 

هەبێت کە لە بەخشینی داهاتووت بە خودا سەرچاوە دەگرێت. 

ڕێگە بدە کە وشەی خودا ئەمڕۆ کارت لەسەر بکات. هەر لە ئێستاوە ڕێگە بە خۆشەویستییە 

بێهاوتا و مەزنەکەی خودا بدە کە دەستت لێ بدات و شیفای دڵە شکاوەکەت بدات! 
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پێشەکی

وشەی خودا

»فەرمایشــتی خــۆی نــارد و چاكــی كردنــەوە، لــە  فەوتــان دەربــازی كــردن.« 

 (20  :10٧ (زەبــووری 

وشــەی خــودا چاکــامن دەکاتــەوە و ڕزگارمــان دەکات. هەروەهــا خــودی خۆمــان و 

ژیانیشــامن دەگۆڕێــت. 

وشەی خودا دەتگۆڕێت. 

لــە (زەبــووری 1: 1- ٣)دا، داود باســی ئــەوە دەکات کــە ئــەو کەســەی شــەو و ڕۆژ 

ڕامــان لــە کتێبــی پیــرۆز دەکات، ئــەوا وەکــو دارێــک دەبێــت کــە ڕوابێــت و لــە هەمــوو 

کارەکانیــدا ســەرکەوتوو دەبێــت. 

وەکــو »دار ڕوانــدان« واتــە چەســپان و جێگیربــوون. ئەگــەر کەســێکی جێگیــر 

بیــت، دەتوانیــت لــە کارەکانتــدا ســەرکەوتن بەدەســت بهێنیــت، ئەویــش بــە ڕامــان و 

ــە وشــەی خــودا.  ســەرنجدان ل

ڕامــان و وردبوونــەوە لــە وشــەی خــودا واتــە دەبێــت لــە مێشــکدا بــەردەوام بیــری لێ 

بکەیتــەوە و بــە قووڵــی بچیتــە نێــو وشــەکەوە و بیــر و هزرتــی پــێ ببەخشــیت و لەبــەر 

خۆتــەوە بیڵێیتــەوە، وەکــو چــۆن یــەزدان فەرمانــی بــە یەشــوعی خزمەتــکاری کــرد: 

ــە ڕۆژ  ــە شــەو و ب ــەوە، بەڵكــو ب ــا نەبێت ــە دەمــت جی ــە ل ــەم فێركردن »پەڕتووكــی ئ

لێــی وردبــەرەوە، بــۆ ئــەوەی وریابیــت بــۆ كاركــردن بەپێــی هەمــوو ئــەو شــتانەی تێیــدا 

نــوورساوە، ئــەو كاتــە ژیانــت ڕاســتەڕێ دەبێــت و ســەردەكەویت.« )یەشــوع ١: ٨(
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ــان نزیكــە،  ــراوە کــە »بەڵكــو پەیامەكــە زۆر لێت ــامن گوت ــار ٣0: 1٤)دا، پێ ــە (دواوت ل

ــێ بكــەن.« ــا كاری پ ــە، هەت ــە دڵتاندای ــە و ل لەســەر زمانتان

لــە (ئیشــایا ٥٥: 11)دا، یــەزدان بەڵێنــامن پێــدەدات کــە »فەرمایشــتەكەم ئــاوا دەبێت 

كــە لــە دەممــەوە دێتــە دەرەوە: بــە بەتاڵــی ناگەڕێتــەوە بــۆم، بەڵكــو ئــەوەی مــن پێــم 

خۆشــە دەیــكات و ســەركەوتوو دەبێــت لــەوەی بــۆی دەنێــرم.«

پۆڵســی نێــردراو لــە (دووەم کۆرنســۆس ٣: 18)دا دەڵێــت کــە لــە وشــەکانیدا شــکۆی 

خــودا دەبینیــن و دەگۆڕدرێیــن. بەشــێک لــە بینینــی شــکۆی خــودا بریتییــە لــە درککردن 

و بینینــی ئــەو پالنــە جوانــەی کــە هەیەتــی بۆمــان و پاشــان باوەڕکردنــی پێــی. 

ــە بەشــی  ــە. ل ــان هەی ــی بۆم ــن و پالنێكــی زۆر جــوان و مەزن خــودا خۆشــی دەوێی

ــە ڕێگــەی  ــی ڕزگاری ل ــەواوی پالن ــە خــودا ت ــت ک ــس دەڵێ یەکەمــی ئەفەسۆســدا، پۆڵ

ــە  ــتییە زۆر و فراوان ــەو خۆشەویس ــەوەی ئ ــۆ ئ ــرد، ب ــێ ک ــیحەوە جێبەج ــای مەس عیس

ــی. ــە هەیەت ــەر ئێم ــە بەرامب ــەوە ک بڕەوێنێت

ئــەوەش واتــای ئەوەیــە کــە خــودا خۆشــیدەوێیت و پالنێکــی مــەزن و شــکۆداری بــۆ 

خــودی خــۆت و ژیانــت هەیــە. دەبێــت بــاوەڕ بــەوە بکەیــت و دانــی پێــدا بنێیــت. 

ــەوڵ و  ــە ه ــت ل ــەواوی ژیان ــێوێنێت و ت ــودا بش ــی خ ــە پالن ــدا ک ــەیتان هەوڵی ش

کۆششــی ئەوەدایــە کــە وا بــکات تــۆ هەســت بــە بێرنخبــوون بکەیــت. بۆچــی شــەیتان 

لــە هەوڵــی کارێكــی لــەو شــێوەیەدایە؟ چونکــە نایەوێــت هەرگیــز بــاوەڕ بــەوە بکەیــت 

کــە خــودا زۆری خــۆش دەوێیــت. شــەیتان دەزانێــت کــە ژیانــت دەگۆڕدرێــت ئەگــەر 

بــەردەوام گــوێ لــە وشــەی خــودا بگریــت و ڕێگــە بدەیــت کــە ببێتــە بەشــێک لــە نــاخ 

و دەروون و سیســتەتی فکــر و هــزرت. بۆیــە شــەیتان نایەوێــت شــتێكی لــەو شــێوەیە 

ڕووبــدات. 



3

ــی ئەوهــای  ــە ئایەتگەل ــەم کتێب ــە. ئ ــەم کتێبەی ئەمــەش ڕێــک هــۆکاری نووســینی ئ

لەخــۆ گرتــووە کــە بــاوەڕم وایــە ڕوانگــەت بەرامبەر خــۆت دەگۆڕێــت، بەو هۆیەشــەوە، 

ئێســتا و داهاتــووت دەگۆڕێــت. 

بەپێــی کتێبــی پیــرۆز، تــۆ لــە وێنــەی خــودا دروســت کراویــت (پەیدابــوون 1: 2٧). 

ــەوا بۆچــوون  ــۆوە دەیڵێــت، ئ ــارەی ت ــەو شــتە بکەیــت کــە خــودا لەب ــاوەڕ ب ئەگــەر ب

و ڕوانینــت لەســەر خــۆت دەگۆڕدرێــت. ئــەم پرســیارە لــە خــۆت بکــە: »چــۆن بیــر لــە 

خــۆم دەکەمــەوە؟ دیــد و ڕوانگــەم بەرامبــەر خــۆم چۆنــە؟« ئینجــا لــە خــۆت بپرســیە: 

»خــودا چــۆن بیــر لــە مــن دەکاتــەوە؟ دیــد و ڕوانگــەی خــودا لەبــارەی منــەوە چۆنــە؟«

ــت  ــەوە و چی ــۆ دەکات ــە ت ــر ل ــۆن بی ــودا چ ــە خ ــووە ک ــرۆزدا هات ــی پی ــو کتێب لەنێ

ــە هــۆی  ــان دەکــەن، دەبن ــەی کــە باســی دانپێدان ــەو ئایەتان ــارەوە دەفەرموێــت. ئ لەب

ــە  ــە ب ــن. لەوانەی ــەوەک دوژم ــت ن ــگ و هــاوڕا بی ــەڵ خــودا هاودەن ــە لەگ ــەوەی ک ئ

درێژایــی ژیانــت، شــەیتان درۆی لەگــەڵ کردبیــت، تــۆش بــاوەڕت بــە درۆکانــی کردبێت. 

ئێســتا کاتــی ئەوەیــە کــە بــاوەڕ بــە خــودا بکەیــت. 

لــە (یۆحەنــا 1٧: 1٧)دا، عیســا دەفەرموێــت کــە وشــەی خــودا ڕاســتییە، وە لــە 

(یۆحەنــا 8: ٣2)دا دەفەرموێــت ئــەوە ڕاســتییە کــە دەبێتــە هــۆی ئازادبوومنــان. وشــەی 

ــە هــۆی ڕزگاربوومنــان، بەڵكــو ڕوانگــە و  ــا وشــەی ڕاســتییە و دەبێت ــەك تەنه خــودا، ن

رسوشتیشــامن دەگۆڕێــت. هــەر لەبــەر ئەمەیــە کــە دەبێــت بیخوێنیتــەوە، لێکۆڵینــەوەی 

ــدا  ــە ناخت ــت ل ــەی بدەی ــەوە و ڕێگ ــێ بکەیت ــری ل ــی بی ــە قووڵ ــت و ب ــارەوە بکەی لەب

نیشــتەجێ بێــت. 

بــە هــۆی مەســیحەوە دەتوانیــت دڵنیــا و ئاســوودە بیــت، پــڕ لــە خۆشــی و شــادی 

بیــت، کەســێكی ســەرکەوتوو بیــت، دڵســۆز بیــت، هاوڕێــی خــودا بیــت، ئــەو کەســە 
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 a.ــە داوای ڕووی خــودا دەکات ــت ک بی

ــک دان  ــی. کاتێ ــۆوە فەرموویەت ــارەی ت ــە وشــەکانیدا لەب ــە ل ــەو شــتەیە ک ــان ئ دانن

ــە  ــت. ل ــەر ژیان ــردن لەس ــە کارک ــت، خــودا دەســت دەکات ب ــدا دەنێی ــە گوناهەکانت ب

کەســێكی دڵشــکاو و برینــدار و ترســنۆکەوە دەتــکات بــە هاوڕێیەکــی دڵســۆز و وەفــادار 

کــە زۆری خۆشــدەوێت. 

 (ئیشایا ٦1: 1- ٣) دەڵێت:

ڕۆحــی یەزدانــی بااڵدەســت بەهێــزم دەكات، چونكــە یــەزدان دەستنیشــانی كــردووم 

بــۆ مــژدەدان بــە هــەژاران. منــی نــاردووە بــۆ تیامركردنــی دڵشــكاوەكان، بــۆ جاڕدانــی 

ئــازادی بــۆ ڕاپێچكــراوەكان و ئازادكردنــی دیلــەكان، بــۆ ڕاگەیاندنــی ســاڵی ڕەزامەنــدی 

یــەزدان و ڕۆژی تۆڵەســەندنەوەی خودامــان، بــۆ دڵنەواییكردنــی هەمــوو پرســەدارەكان. 

ناردوومــی بــۆ ئــەوەی بــە پرســەدارەكانی ســییۆن ببەخشــم تاجێكــی جــوان لەســەرمە 

لــە جێــی قــوڕ، زەیتــی دڵخۆشــی لــە جێــی پرســە، هەروەهــا بەرگــی ســتایش لــە جێــی 

ڕۆحــی ورەبــەردان. جــا پێیــان دەگوترێــت دار بــەڕووی ڕاستودروســتی، نەمامــی یــەزدان 

بــۆ دەرخســتنی شــكۆمەندییەكەی.«

ــودا  ــت. خ ــت دەگۆڕێ ــت. ژیان ــۆ دەگۆڕێ ــایەتی ت ــت. کەس ــودا دەتگۆڕێ ــێ، خ بەڵ

ــەوە  ــۆ هەســت ب ــۆ کەســێکی تایبەتیــت. دوژمــن نایەوێــت کــە ت خۆشــی دەوێیــت. ت

ــت.  ــودا دەیەوێ ــەاڵم خ ــتیت، ب ــێکی خۆشەویس ــە کەس ــت ک بکەی

لــە ڕێگــەی ئــەم کتێبــەوە نــەك تەنهــا فێــری ئــەوە دەبیــت کە چــۆن لە خۆشەویســتی 

خــودا دڵنیــا بیــت، بەڵكــو چــۆن لــە داهاتووشــت دڵنیــا بیــت و هەروەهــا پێــت دەڵێــت 

کــە چــۆن ڕاستودروســتیت بزانیــت (واتــە بزانیــت کــە بــە هــۆی مەســیحەوە تــۆ کێیــت)، 

a  ئەمە لە گۆرانییەکی ڕۆحییەوە وەرگیراوە بە ناوی »ناوت دەگۆڕم.«
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هەروەهــا چــۆن بەســەر ئــەو ترســەدا زاڵ بیــت کــە دەبێتــە هــۆی دزینــی هەمــوو ئــەو 

بەرەکەتانــەی کــە خــودا ئــارەزوو دەکات پێــت ببەخشــێت، وەکــو بەشــێک لــەو ژیانــە 

مەزنــەی کــە بــۆ تــۆی دانــاوە. 

خــودا بەرەکەتــدارت بــکات کــە فێــر دەبیــت وشــەکانی دەرببڕیــت بــۆ ئــەوەی بــە 

ــت و  ــی ویس ــۆی بەدیهێنان ــە ه ــو ببێت ــۆی، بەڵك ــەوە ب ــوود نەگەڕێت ــێ س ــی و ب بەتاڵ

ــدا! ــە ژیانت خواســتی ل
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بەشی یەکەم

تاقیکردنەوەی خۆشەویستیی خودا

ــەوەی  ــەی ئ ــە ڕێگ ــەركەوتووین ل ــەدەر س ــە ڕادەب ــەدا ل ــوو ئەمان ــە هەم ــەاڵم ل »ب

كــە خۆشــی ویســتووین، چونكــە دڵنیــام نــە مــردن و نــە ژیــان، نــە فریشــتەكان و نــە 

ســەرۆكەكان، نــە شــتەكانی ئێســتا و نــە شــتەكانی داهاتــوو، نــە هێزەكان، نــە بــەرزی و 

نــە قووڵــی، نــە بەدیهێــراوی دیكــە، ناتوانێــت لــە خۆشەویســتی خــودا جیامــان بكاتــەوە 

كــە لــە ڕێگــەی عیســای مەســیحی گەورەمانــەوە بۆمــان دێــت.« )ڕۆمــا ٨: ٣٧- ٣٩(

ــەم  ــە ل ــگ نیی ــە گرن ــەوەی ک ــەوە ل ــان دەکات ــردراو دڵنیام ــی نێ ــەدا پۆڵس ــەم دەق ل

ژیانــەدا ڕووبــەڕووی چــی دەبینــەوە، ســەرکەوتن لــە ڕێگــەی عیســای مەســیحەوە هــی 

ئێمەیــە کــە بــە ڕادەیــەک خۆشــی ویســتین کــە ژیانــی خــۆی لــە پێناومانــدا دانــا. 

لــە (یۆحەنــا ٣: 1٦)دا، عیســا دەفەرموێــت: »لەبــەر ئــەوەی خــودا ئەوەنــدە جیهانــی 

ــێ  ــاوەڕی پ ــێك ب ــو هەركەس ــرد، تاك ــەی بەختك ــوڕە تاقانەك ــەت ك ــت، تەنان خۆشویس

ــت.« ــی هەبێ ــی هەتاهەتای ــت، بەڵكــو ژیان ــاو نەچێ ــت لەن بهێنێ

عیســا بــە تایبــەت ئەوەنــدە تــۆی خۆشــدەوێت کــە ئەگــەر تەنهــا تــۆ لەســەر زەوی 

ــی  ــای قوتاب ــرد. یۆحەن ــدا بەخــت دەک ــە پێناوت ــی خــۆی ل ــەوا دیســان ژیان ــای، ئ بژیاب

لــە (یەکــەم یۆحەنــا ٤: 18)دا دەڵێــت: »خۆشەویســتی ترســی تێــدا نییــە، بەڵكــو 

خۆشەویســتی تــەواو تــرس دەردەكاتــە دەرەوە، چونكــە تــرس لــە ســزاوە دێــت. ئــەوەی 

ــووە.« ــەواو نەب ــە خۆشەویســتیدا ت برتســێت ل

هەبوونــی تــرس لەنێــو دڵامنــدا، واتــە بــە تــەواوی نازانیــن کــە خــودا چەنــدە ئێمــەی 
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ــا، ئــەوا هەمــوو ترســەکانت  خۆشــدەوێت. ئەگــەر ئاســتی خۆشەیســتی خــودات بزانیب

لەناودەچــوون. 

ئێــوەی  خــۆی  بــاوك  »چونكــە  دەفەرموێــت:  عیســا  2٧)دا،   :1٦ (یۆحەنــا  لــە 

خۆشــدەوێت، لەبــەر ئــەوەی منتــان خۆشویســتووە و باوەڕتــان كــرد كــە لــە الی خــوداوە 

ــووم.« هات

ئایــا زەحمەتــە بەالتــەوە کــە بــاوەڕ بــەوە بکەیــت کــە خــودا بایەخێکــی زۆت 

پێــدەدات و تــۆی بــەالوە گرنگــە؟

ــە  ــرم، چونک ــودا وەربگ ــتی خ ــی خۆشەویس ــاڵ نەمدەتوان ــن س ــاوەی چەندی ــۆ م ب

پێموابــوو کــە دەبێــت شــایانی خۆشەویســتییەکەی بــم. بــەاڵم ئێســتا دەزانــم کــە خــودا 

ــەی کــە هەمــە.  ــەو کەموکوڕیی خۆشــیدەوێم، ســەرەڕای هەمــوو ئ

لــە (یۆحەنــا 1٤: 21)، عیســا وەبیرمــان دێنێتــەوە کاتێــک کــە دەفەرموێــت: »ئــەوەی 

ڕاســپاردەكانی منــی لەالیــە و كاریــان پــێ دەكات، ئــەوا منــی خۆشــدەوێت. ئــەوەی منی 

خۆشــبوێ، باوكیشــمی خۆشــدەوێت، منیــش خۆشــمدەوێت و خۆمــی بــۆ دەردەخــەم.«

عیسا دەیەوێت بۆتی بسەملێنێت کە ڕاستەقینەیە و بوونی هەیە. 

ناتوانیــت  هەرگیــز  بــەاڵم  ڕاســتەقینەیە،  خۆشەویســتی  بەرهەمــی  گوێڕایەڵــی 

ئەوەنــدە خــودات خۆشــبوێت کــە گوێڕایەڵــی بیــت، مەگــەر ئــەوەی کــە یەکــەم جــار 

ــەو خۆشەویســتییە  ــی. ئ ــۆ هەیەت ــەر ت ــت کــە بەرامب ــوڵ بکەی ــەو خۆشەویســتییە قب ئ

خوداییــە بــە کار و کــردەوە بەدەســت نایــەت. واتــە بــە کاری بــاش بەدەســت نایــەت، 

ــت.  ــت وەرناگیردرێ ــاکاری دروس ــوکەوت و ئ ــە هەڵس ــود ب یاخ

خۆشەویســتی خــودا دیارییەکــی بــێ بەرامبــەرە؛ هیــچ مەرجێكیشــی نییــە. لــە 
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ڕێگــەی ئــەو قوربانییــەوە بەدەســتامن دەگات کــە عیســای مەســیح  لەســەر خــاچ لــە 

پێناومانــدا دای. 

هــەر ئێســتا خۆشەویســتی خــودا بەدەســتبهێنە. لــە بــەردەم خــودا دابنیشــە و بڵــێ: 

ــە کــە تــۆ منــت خۆشــدەوێت و خۆشەویســتی تــۆ  ــاوەڕم بــەوە هەی »ئــەی یــەزدان، ب

وەردەگــرم.«

(یەکــەم یۆحەنــا ٤: 1٩) دەڵێــت: »خۆشــاندەوێت، چونكــە یەكــەم جــار ئــەو 

ــو  ــت وەک ــەوە هەڵســوکەوتت کردبێ ــە پێچەوان ــۆش ب ــت ت خۆشیویســتووین.« پێدەچێ

ــە  ــت ک ــە هەوڵبدەی ــووم. لەوانەی ــەو جــۆرە ب ــن ســاڵ ب ــۆ مــاوەی چەندی چــۆن مــن ب

ــی  ــەردا خۆش ــە بەرامب ــش ل ــەوەی ئەوی ــۆ ئ ــبوێت ب ــودات خۆش ــت خ ــی پێویس بەپێ

بوێیــت. بــەاڵم ئەوەتــا لــە (یەکــەم یۆحەنــا ٤: 1٩)دا دەڵێــت: »خۆشــاندەوێت، چونكــە 

ــتووین.«  ــەو خۆشیویس ــار ئ ــەم ج یەك

داود لــە خۆشەویســتی خــودا دڵنیــا بــوو کاتێــک کــە لــە (زەبــووری ٣٦: ٧) بــە خودای 

گــوت: »ئــەی خودایــە، خۆشەویســتییە نەگۆڕەكــەت چەنــد بەنرخــە! ئادەمیــزاد لەژێــر 

ســێبەری باڵەكانــت پەنــا دەگــرن.« 

ــێوازێکی زۆر  ــە ش ــا ب ــەم. داودی پاش ــۆ بک ــان ب ــووری 1٣٩)ت ــی (زەب ــەوێ باس دەم

ــە ئێمــەش ئەوپــەڕی هەوڵــی  تایبــەت پەیوەنــدی لەگــەڵ خــودا دروســت دەکــرد، بۆی

ــن.  ــەو بکەی ــو ئ ــە وەک ــەڕ ک ــە گ ــان دەخەین خۆم

ــت  ــتنی من ــتان و دانیش ــی. هەس ــت ناس ــكنی و من ــت پش ــۆ من ــەزدان، ت ــەی ی »ئ

ــی ڕاكشــانی منــت  ــڕەو و جێ ــەوەم گەیشــتووی. ڕێ ــە بیركردن ــە دوورەوە ل ــوە، ل زانی

ــەیەك  ــەوەی وش ــەر ل ــەزدان، ب ــەی ی ــت. ئ ــی منی ــوو ڕێگاكان ــارەزای هەم ــواوە، ش پێ

لەســەر زمانــم هەبێــت، تــۆ بــە تــەواوی دەیزانــی. لەپێــش و لــە پشــتەوە دەورت داوم، 
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ــە ســەرم.  دەســتت دەخەیت

ــە، ناتوانــم بەدەســتی  ــە ســەرووی منەوەی ئــەم زانینــەی تــۆم بــەالوە زۆر ســەیرە، ل

بهێنــم. بــۆ كــوێ بچــم لــە ڕۆحــی تــۆ؟ بــۆ كــوێ هەڵبێــم لــە ڕوخســارت؟ 

ئــەی خودایــە، بیرۆكەكانــت بــەالی منــەوە چەنــد گرانبەهایــە! كــۆی ژمارەیــان چەندە 

مەزنــە! ئەگــەر بیانژمێــرم، لــە مل زیاتــرن. كــە بەئاگادێمــەوە هێشــتا لەگــەڵ تۆم.«

بەڕاستی دەقێکی بەهێزە! 

ئیشــایای پێغەمبــەر پێــامن دەڵێــت کــە خــودا چاوەڕێیــە بــۆ ئــەوەی بــاش و میهرەبان 

ــان  ــان میهرەب ــا لەگەڵت ــەوە دەكات هەت ــی ئ ــەزدان چاوەڕێ ــەاڵم ی ــامن: »ب ــت لەگەڵ بێ

بێــت، لەبــەر ئــەوە هەڵدەســتێت بــۆ ئــەوەی بەزەیــی پێتانــدا بێتــەوە، چونكــە یــەزدان 

خــودای دادپەروەرییــە. خۆزگــە بەوانــەی چاوەڕێــی دەكــەن!« )ئیشــایا ٣٠: ١٨(

بیــر لــەوە بکەنــەوە، خــودا دەیەوێــت کاتــت لەگــەڵ بەســەر ببــات، چونکــە 

تایبەتیــت.  ئــەوەوە کەســێكی  بــەالی  تــۆ  خۆشــیدەوێیت و 

خودا ئەوەندە خۆشــیدەوێیت کە ســەرگەردانییەکانت تۆمار دەکات و فرمێســکەکانت 

دەخاتــە نێــو بوتڵێکەوە و لــە پەڕتووکەکەیدا تۆمــاری دەکات. (زەبووری ٥٦: 8). 

عیســای مەســیح لــە (یۆحەنــا 1٤: 18)دا بــە قوتابییەکانــی دەفەرموێــت: »بــە هەتیوی 

بەجێتــان ناهێڵــم، دێمــەوە التان.« 

ــێ  ــك و باوكیشــم وازم ل ــەت دای ــووری 2٧: 10)دا دەنووســێت: »تەنان ــە (زەب داود ل

ــە خــۆی.«  ــەزدان دەمگرێت ــن، ی بهێن

لەوانەیــە تــۆ ئــەو خۆشەویســتییە رسوشــتییەت نەبێــت کــە هەمــوو کەســێک حــەزی 
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لێــدەکات و بەدوایــدا دەگەڕێــت؛ لەوانەیــە تەنانــەت کەســوکار و خێزانەکــەت پشــتیان 

ــت  ــت بزانی ــەزدان دەیەوێ ــڕۆ ی ــەاڵم ئەم ــت. ب ــت هێنابێ ــان لێ ــی و وازی ــێ کردبێت ت

ــەی  ــە جێگ ــە ک ــەزن و بەتوانای ــز و م ــدە بەهێ ــۆ ئەوەن ــۆ ت ــەو ب ــتی ئ ــە خۆشەویس ک

خۆشەویســتی هەمــوو کەســێکت بــۆ پــڕ دەکاتــەوە. کەواتــە ڕێگــەی بــدە کــە ئارامــت 

ــە شــکاوەکەت شــیفا بــدات.  بکاتــەوە و دڵ

تــۆ بوویــی بــە بەشــێک لــە خێزانــی خــودا، واتــە ئێســتا تــۆ ڕۆڵــەی خــودای و خــودا 

تــۆی خۆشــدەوێت. 

لە (ئەفەسۆس ٣: 1٧- 1٩)دا، پۆڵسی نێردراو نوێژی بۆ من و تۆ کرد و گوتی: 

»تاكــو بــە بــاوەڕ مەســیح لــە دڵتانــدا نیشــتەجێ بێــت و ڕەگ و بناغەتــان لــە 

ــادار بــن، لەگــەڵ تــەواوی گەلــی پیــرۆزی خــودا  خۆشەویســتیدا دامبەزرێت، تاكــو توان

ــو  ــیح چییە، تاك ــتی مەس ــی خۆشەویس ــەرزی و قووڵ ــژی و ب ــی و درێ ــە پان ــەن ك تێبگ

ــە  ــن ل ــەوەی پڕب ــۆ ئ ــە، ب ــەرووی زانیارییەوەی ــە س ــە ل ــن ك ــتییە بناس ــەم خۆشەویس ئ

ــودا.«  ــی خ ــوو پڕیێت هەم

ــە  ــە. هەمیش ــاگای لێت ــت دەکات و ئ ــدەوێت و چاودێری ــۆی خۆش ــودا ت ــێ، خ بەڵ

چــاوی لەســەرتە و گرنگیــت پێــدەدات. (ئیشــایا ٤٩: 1٦) دەڵێــت کــە وێنــەی تــۆی لەنێــو 

لەپــی دەســتیدا هەڵکۆڵیــوە. 

لــە (یۆحەنــا 1٥: ٩)، عیســا فەرمــووی: »هــەروەك چــۆن بــاوك منــی خۆشویســتووە، 

ئــاوا ئێــوەم خۆشویســتووە، جــا بــە خۆشەویســتییەكەمەوە پەیوەســت بــن.«
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خودا چەندە تۆی خۆشدەوێت؟ 

»كــەس خۆشەویســتی لەمــە گەورەتــری نییــە كــە یەكێــك ژیانی خــۆی بۆ دۆســتەكانی 

دابنێــت.« )یۆحەنا ١٥: ١٣(

هیچ کەسێک خۆشەویستی لەوە گەورەتری بۆت نییە. 

ــۆدا  ــاو ت ــۆی لەپێن ــی خ ــەو ژیان ــت. ئ ــاوڕێ و هاودەم ــە ه ــت ببێت ــا دەیەوێ عیس

ــدەوێت.  ــۆی خۆش ــدە ت ــە چەن ــدات ک ــانت ب ــەوەی نیش ــۆ ئ ــی ب بەخش

ــن،  ــتا الواز بووی ــك هێش ــە: »كاتێ ــەوە ک ــان دێنێت ــا ٥: ٦)دا وەبیرم ــە (ڕۆم ــس ل پۆڵ

ــرد.«  ــاران م ــاو گوناهب ــە پێن ــراودا ل ــی دیاریك ــە كات ــیح ل مەس

خــودا ڕێــك لــە کاتــی دیاریکــراودا خۆشەویســتییە گەورەکــەی نیشــانداین، لــە 

ڕێگــەی ناردنــی مەســیح بــۆ ســەر زەوی، تاکــو لــە پێنــاوی ئێمــەدا مبرێــت، لــە کاتێکــدا 

ئێمــە هێشــتا گوناهبــار بوویــن. ئینجــا پۆڵــس بــەردەوام دەبێــت و لــە ئایەتــی حەوتــدا 

دەڵێــت: »بــە دەگمــەن كەســێك لــە پێنــاوی مرۆڤێكــی ڕاستودروســت دەمرێــت، 

لەوانەیــە لــە پێنــاوی مرۆڤێكــی بــاش كەســێك بوێرێــت مبرێــت.” لــە کۆتاییــدا لــە ئایەتی 

هەشــت، پۆڵــس ئــەم دەرەنجامەمــان پێــدەدات: “بــەاڵم خــودا خۆشەویســتی خــۆی بــۆ 

دەرخســتین، بــەوەی مەســیح لــە پێنــاوی ئێمــەدا مــرد، كاتێــك هێشــتا گوناهبــار بوویــن.

ــەوڵ دەدات  ــرۆز ه ــی پی ــدەوێت. ڕۆح ــۆی خۆش ــودا زۆر ت ــم، خ ــاوڕێ ئازیزەکان ه

ــەوە و خۆشەویســتی خــودا  ــت بک ــکات. دڵ ــۆ ئاشــکرا ب ــە خۆشەویســتی خــودات ب ک

وەربگــرە. بــەو جــۆرەی کــە هــەی قبــوڵ و پەســەندت دەکات. هەرگیــز ڕەتــت ناکاتــەوە 

ــا ٣: 18).  ــادات (یۆحەن ــز حوکمــت ن و هەرگی

پۆڵــس لــە (ئەفەســۆس 1: ٦)دا باســی ئــەوەی کــردووە کــە ئێمــە بەهــۆی پــەروەردگار 
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ــە  ــەوەی ک ــن. ئ ــی کردووی ــودا قبوڵ ــتیەوە، خ ــز و خۆشەویس ــیحی ئازی ــای مەس عیس

بووەتــە هــۆی قبوڵكردمنــان بریتــی نییــە لــە توانــای تــەواو و کامڵبوونــی خۆمــان. تەنهــا 

ــن  ــە بتوانی ــن ک ــی پێویســت ڕاستودروســت کراوی ــە بەپێ ــیحەوە ئێم ــەی مەس ــە ڕێگ ل

بێینــە خزمەتــی باوکــی ئاســامنی. 

»لــە ڕێگــەی خوێنــی مەســیح كڕدراینــەوە، واتــە لێخۆشــبوونی گوناهــان وەرگــرت، 

بەگوێــرەی دەوڵەمەنــدی نیعمەتەكــەی.« )ئەفەســۆس ١: ٧(. 

ــردەكان  ــن و گ ــاكان نامێن ــدە چی ــراوە: »هەرچەن ــامن گوت ــایا ٥٤: 10)دا پێ ــە (ئیش ل

ــی ئاشــتیم  ــت و پەیان ــۆ دەمێنێ ــۆ ت ــن ب ــۆڕی م ــەاڵم خۆشەویســتی نەگ ــن، ب دەهەژێ

ــەوە.« ــدا دێت ــی پێت ــەوەی بەزەی ــە، ئ ــتی یەزدان ــەوە فەرمایش ــت، ئ ناهەژێ

پۆڵــس لــە (یەکــەم کۆرنســۆس 1: ٩) دا وەبیرمــان دێنێتــەوە کــە »خــودا بەوەفایــە،...« 

ــا  ــەوە، هەروەه ــت نەکات ــت، ڕەت ــیح هەبێ ــە مەس ــاوەڕت ب ــا ب ــە هەت ــی داوە ک بەڵێن

بەڵێنــی داوە کــە خۆشــیبوێیت و تــۆش بەڵێنەکانــی بپارێزێــت. 

ــۆ  ــە ت ــۆ دەکات چونک ــژت ب ــە نوێ ــت ک ــا 1٧: ٩، 10)دا دەفەرموێ ــە (یۆحەن عیســا ل

هــی ئەویــت. خــودا تــۆی داوە بــە مەســیح، وە ئــەو بەهــۆی تــۆوە مــەزن و شــکۆدارە. 

خودا خۆشیدەوێی. ئەو خۆشەویستییە قبوڵ بکە. 

لەگەڵ داودی زەبووربێژدا بڵێ: 

»ئەی گیانی من، ستایشی یەزدان بكە، هەموو ناخیشم ستایشی ناوی پیرۆزی بكە. 

ئەی گیانی من، ستایشی یەزدان بكە، هیچ چاكەیەكی لەبیر مەكە: 

ئەوەی لە هەموو گوناهێكت خۆشدەبێت، لە هەموو نەخۆشییەك چاكت دەكاتەوە، 
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ئــەوەی ژیانــت لــە گــۆڕ دەكڕێتــەوە، خۆشەویســتی نەگــۆڕ و بەزەیــی دەكاتــە تاجــی 

ســەرت.« )زەبــووری ١٠٣: ١- ٤(.

 داود بەردەوام دەبێت و دەڵێت: 

ــوێ  ــۆ ن ــت وەك هەڵ ــو گەنجییەتی ــە، تاك ــە چاك ــر دەكات ب ــت تێ ــەوەی تەمەن »ئ

ــە،  ــە بەزەیی ــان و ب ــەزدان میهرەب ــەزدان ڕاستودروســتی ئەنجــام دەدات،... ی ببێتــەوە. ی

ــەوە،  ــەرزی ئاســان لەســەر زەویی ــۆڕی زۆرە. وەك ب پشــوودرێژە و خۆشەویســتی نەگ

خۆشەویســتییە نەگۆڕەكــەی زۆركــردووە بــۆ ئەوانــەی كــە لێــی دەترســن.  وەك دووری 

ــاوك  ــتووینەتەوە.  وەك ب ــێ دوورخس ــی ل ــاواوە، یاخیبوونەكامنان ــە ڕۆژئ ــەاڵت ل ڕۆژه

چــۆن بەزەیــی بــە منداڵەكانیــدا دێتــەوە، یەزدانیــش ئــاوا بەزەیــی بەوانــەدا دێتــەوە كــە 

لێــی دەترســن. بــەاڵم خۆشەویســتی نەگــۆڕی یــەزدان لــە ئەزەلــەوە و هەتاهەتایــە بــۆ 

ئەوانەیــە كــە لێــی دەترســن، ڕاستودروستییەكەشــی بــۆ نەوەكانــە.« )زەبــووری ١٠٣: ٥، 

)٦، ٨، ١١- ١٣، ١٧

داود دیســان لــە (زەبــووری ٣2: 10)دا پێــامن دەڵێــت: »بــەدكارەكان ئازاریــان زۆرە، 

ــۆڕ دەوری دەدات.«  ــتی نەگ ــتێت، خۆشەویس ــەزدان ببەس ــە ی ــت ب ــەوەی پش ــەاڵم ئ ب

ــت:  ــە (٣٤: 1- 8)دا دەڵێ هەروەهــا ل

»هەمــوو كاتێــك ستایشــی یــەزدان دەكەم، هەمیشــە ستایشــی ئەو لەســەر لێوەكامنه .  

گیانــم شــانازی بــە یەزدانــەوە دەكات، بــا ســتەملێكراوان گوێیــان لــێ بێــت و شــاد بــن. 

بــا پێكــەوە یــەزدان بــە گــەورە بزانیــن، بــا بەیەكــەوە نــاوی بــەرز بكەینــەوە.

ڕووم لــە یــەزدان كــرد، یــەزدان بــە دەنگمــەوە هــات، لــە هەمــوو ترســەكانم فریــام 

كەوت. ئەوانــەی پشــت بــە یــەزدان دەبەســن، دەدرەوشــێنەوە، ڕوویــان هەرگیــز 

ــی  ــەزدان گوێ ــرد، ی ــۆ ك ــاوە ســتەملێكراوە هــاواری ب ــەم پی ــوە نابێت. ئ شــەرمەزاری پێ
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لــێ بــوو، لــە هەمــوو گرفتەكانــی ڕزگاری كرد. فریشــتەی یــەزدان دەوری ئــەو كەســانە 

ــان دەكات. ــی دەترســن، دەربازی ــە لێ ــت ك دەگرێ

تامــی بكــەن و ببینــن كــە یــەزدان چاكــە! خۆزگــە دەخــوازرێ بــەو كەســەی پەنــای 

بــۆ دەبــات.« 

پەتــرۆس پێــامن دەڵێــت کــە خۆشەویســتی گوناهــی زۆر دادەپۆشــێت (یەکــەم 

پەتــرۆس ٤: 8). خۆشەویســتی خــودا داتدەپۆشــێت. لەژێــر ئــەو خۆشەویســتییەدا بــژی 

کــە دایپۆشــیوی و ڕێگــەی بــدە کــە بەرەکەتــدارت بــکات. بــەردەوام دانــی پێــدا بنــێ و 

لەبــەر خۆتــەوە بڵــێ: »خــودا منــی خۆشــدەوێت.«

ســەرنج لــە ئایەتەکانــی ئــەم بەشــە بــدە و بــە وردی بیخوێنــەوە. ئــەم گوێڕایەڵییــەی 

تــۆ دەبێتــە هــۆی یارمەتیدانــت کــە ئــەو شــتە لــە خــودا وەربگریــت کــە حــەز دەکات 

پێــت ببەخشــێت – دڵنیابــوون لــە خۆشەویســتییە جێگیــر و فراوانەکــەی.
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بەشی دووەم

دڵنیابوون لە داهاتوو

ئێســتاس حــەز دەکــەم باســی هەندێــك ئایەتتــان بــۆ بکــەم لەبــارەی ئــەو داهاتــووە 

مەزنــەی کــە خــودا بــۆ تــۆی لەبەرچــاو گرتــووە. دەمەوێــت بزانیــت کــە تــۆ کەســێكی 

بەنــرخ و بەهاداریــت و کاتێــک خــودا تــۆی بەدیهێنــا ئامانجــی تایبەتــی بــۆت دانــاوە. 

گۆرانییەکــی ڕۆحــی هەیــە بــە نــاوی »مــن چارەنووســێکم هەیــە«، کــە تێیــدا 

ــەو  ــت، ئ ــەدی دێ ــت ب ــە دەزانێ ــە چارەنووســێکی هەی ــت ک ــە دەڵێ ــەری گۆرانییەک دان

چارەنووســەی کــە پێشــوەخت خــودا بــۆی دانــاوە. ئــەو خودایــەی کــە هەڵیبــژاردووە و 

لــە ڕێگــەی ڕۆحــی پیــرۆزەوە بە شــێوەیەکی زۆر بــاش و کاریگەر ئیشــی لەســەر دەکات. 

ــە  ــە دانپێدانانێکــی زۆر گرنــگ کۆتایــی دێــت: »مــن چارەنووســێکم هەی گۆرانییەکــە ب

کــە خۆزگەیەکــی پــووچ نییــە، چونکــە دەزانــم بــۆ کاتێكــی لــەم شــێوەیە بەدیهاتــووم، 

بــۆ کاتێكــی لــەم شــێوەیە، بــۆ کاتێكــی وەکــو ئێســتا.«

ئەدی تۆ؟ تۆ چۆن داهاتووت دەبینی؟ 

خــودا دەیەوێــت کــە پــڕ بیــت لــە ئومێــد و هیــوا، بــەاڵم شــەیتان دەیەوێــت کــە تــۆ 

کەســێكی بــێ هیــوا بیــت. خــودا دەیەوێــت کــە ڕۆژانــە چاوەڕێــی ڕوودانــی شــتی بــاش 

بکەیــت، بــەاڵم شــەیتان دەیەوێــت کــە ڕۆژانــە چاوەڕێــی بەدبەختــی و وێرانــی بکەیت. 

ــەختە،  ــتەملێكراو س ــی س ــوو ڕۆژان ــت: »هەم ــدەکان 1٥: 1٥) دەڵێ ــەری (پەن نووس

ــادییە.« ــی ش ــەر خوان ــە لەس ــەڕ هەمیش ــەاڵم دڵت ب



18

پێشــبینییە خراپــەکان چاوەڕێــی شــتی خــراپ دەکــەن، پێــش ڕوودانــی. ئــەو ئایەتــە 

بــە ڕوونــی باســی ئــەوە دەکات کــە بــە هــۆی ئــەم پێشــبینییە خراپانەوەیــە کــە ڕۆژانــی 

ژیامنــان پــڕە لــە نەهامەتــی و ناهەمــواری. 

ــە  ــە، كــە ل ــاوەڕم بــەوە هەی ــە (زەبــووری 2٧: 1٣)دا دەڵێــت: »مــن هێشــتا ب داود ل

ــم.« ــەزدان دەبین خاكــی زینــدووان چاكــەی ی

یــەزدان لــە (یەرمیــا 2٩: 11)دا خواســت و نیەتــی بەرامبــەر ئێمــە ئاشــکرا دەکات و 

دەفەرموێــت: »خــۆم ئــەو پانــە دەزانــم كــە بــۆ ئێــوەم داڕشــتووە، پــان بــۆ ئاشــتی و 

گەشەســەندنی ئێــوە نــەك بــۆ زیانتــان، بــۆ ئــەوەی دواڕۆژ و هیواتــان بدەمــێ. ئــەوە 

فەرمایشــتی یەزدانــە.«

بیــرت نەچێــت کــە شــەیتان دەیەوێــت تــۆ بێهیــوا بیــت. دەیەوێــت نائومێــد 

ــە و  ــت و نائومێدان ــە بکەی ــە قس ــەوە، نائومێدان ــر بکەیت ــە بی ــت، نائومێدان دەربکەوی

بەوپــەڕی بێهیواییــەوە هەڵســوکەوت بکەیــت. 

بــەاڵم ســەیری ئــەم دەقــە بەهێــزە بکــە، کــە داود لــە (زەبــووری ٤2: 11)دا دەیڵێــت: 

ــە  ــدت ب ــە ناخمــەوە پەرێشــانیت؟ ئومێ ــۆ ل ــت؟ ب ــن بۆچــی خەمباری ــی م ــەی گیان »ئ

خــودا هەبێــت، چونكــە مــن هــەر ستایشــی ئــەو دەكــەم، ئــەو ڕزگاركــەر و خودامــە.«

ئەگــەر ئایەتــی لــەم شــێوەیە لەنێــو دڵتــدا هەڵبگریــت، ئــەوا یارمەتیــت دەدات کە پڕ 

بیــت لــە ئومێــد و لــە چاوەڕوانــی شــتی باشــدا بیــت. هەروەهــا ئومێــدوار دەربکەویــت 

و بیــر بکەیتــەوە و قســە بکەیــت و هەڵســوکەوت بکەیــت. 

پۆڵســی نێــردراو لــە (ڕۆمــا ٥: ٥)دا پێــامن دەڵێــت کــە »هیــواش نابێتــە هــۆی 

شــەرمەزاری، چونكــە خۆشەویســتی خودا ڕژاوەتــە نــاو دڵــان، بــە ڕۆحــی پیــرۆز كــە 

پێــان دراوە.«
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بــە واتایەکــی دیکــە، دەزانیــن کــە خــودا خۆشــیدەوێین، چونکــە ڕۆحــی پیــرۆز وامــان 

پــێ دەڵێــت. ئێمــە ئومێدمــان بــە خودایــە، چونکــە دڵنیایــن لــەوەی کــە خۆشــیدەوێین 

و داهاتوویەکــی مەزنــی بــۆ لەبەرچــاو گرتوویــن. وە کاتێــک ئومێــد و چاوەڕوانییەکامنــان 

لــەودا خــۆی دەبینێتــەوە، هەرگیــز نائومێــد نابیــن و ســەرمان لــێ ناشــێوێت و هەســت 

بــە شــەرمەزاری ناکەیــن. 

لــە (زەبــووری 8٤: 11)دا هاتــووە: »چونكــە یەزدانــی پــەروەردگار خــۆر و قەڵغانــە، 

یــەزدان میهرەبانــی و شــكۆ دەبەخشــێت، ڕێ لــە چاكــە ناگرێــت بــۆ ئەوانــەی ڕێگایــان 

تــەواوە.«

پۆڵــس لــە ڕێگــەی (فیلیپــی 1: ٦)ەوە دڵنیامــان دەکاتــەوە کــە »خــودا كــە لــە ئێــوەدا 

ئــەم ئیشــە چاكــەی دەســتپێكردووە، هەتــا ڕۆژی عیســای مەســیح تــەواوی دەكات.«

پۆڵس لە (ئەفەسۆس 2: 10) هۆکاری ئەو دڵنیاییە گەورەیە ڕوون دەکاتەوە:

ــای  ــەڵ عیس ــان لەگ ــە یەكبوومن ــن، ب ــتی خودای ــتكراوی دەس ــە دروس ــە ئێم »چونك

مەســیح دەبینــە بەدیهێراوێــك بــۆ كاری چاكــە، كــە خــودا پێشــرت ئامــادەی كــردووە تاكــو 

ــە ئەنجامــی بگەیەنیــن.« ب

ــدە  ــی ئەوەن ــودا پالنێک ــەر خ ــت: »ئەگ ــیت و بڵێی ــۆت بپرس ــە خ ــتا ل ــە ئێس لەوانەی

ــم؟« ــەی دەیبین ــە، ک ــۆ مــن هەی باشــی ب

وەاڵمــی ئــەو پرســیارە لــە (ژیرمەنــدی ٣: 1٧)دا هاتــووە: »...چونكــە بــۆ هــەر 

چاالكییــەك كاتــی خــۆی دەبێــت، بــۆ بڕیاردانیــش لەســەر هــەر كارێــك كاتــی خــۆی.« 

خــودا لــە کاتــی دیاریکــراوی خۆیــدا پــالن و مەبەســتەکانی بــۆ تــۆ جێبەجــێ دەکات. 

ــە  ــە ل ــەوا بریتیی ــت ک ــرۆس دەیڵێ ــە پەت ــە ک ــتە ئەوەی ــۆ پێویس ــەر ت ــە لەس ــەوەی ک ئ
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ــدا  ــی خۆی ــە کات ــەوەی ل ــۆ ئ ــودا، ب ــای خ ــز و توان ــڕ هێ ــتی پ ــر دەس ــوون لەژی بێفیزب

ــرۆس ٥: ٦).  ــەم پەت ــەوە (یەک ــەرزت بکات ب

یــەزدان لــە (حەبەقــوق 2: 2)دا، بینینێكــی خودایــی ســەبارەت بــە بەرنامــە و پالنــی 

داهاتــوو بــە پێغەمبەرەکــەی دەدات و فەرمانــی پێــدەکات کــە بینووســێتەوە بــۆ ئــەوەی 

کەســانی دیکــە بتوانــن بیخوێننــەوە. بــەاڵم لــە ئایەتــی پاشــر، دەڵێــت: »چونكــە 

رسوشــەكە بــۆ كاتــی دیاریكــراوە، باســی كۆتایــی دەكات و درۆ نــاكات. ئەگــەر درێــژەی 

كێشــا چاوەڕێــی بكــە، چونكــە بێگومــان دێــت و دواناكەوێــت.« )حەبەقــوق ٢: ٣(

ــەوە  ــەم شــتانە نوورسانەت ــە ئ ــت ک ــامن دەڵێ ــەکان ٦: 18، 1٩) پێ نوســەری (عیربانیی

ــە  ــە مەحاڵ ــە ڕێگــەی دوو شــتی نەگۆڕەوە ك ــو ل ــرد تاك ــەوەی »خــودا ئەمــەی ك ــۆ ئ ب

ــۆ ئــەو بــردووە، بــە دڵنەوایــی زۆرەوە  خــودا تێیانــدا درۆ بــكات، ئێمــە كــە پەنامــان ب

دەســت بگریــن بــەو هیوایــەی كــە لەپێشــانی داناوه. ئــەم هیوایەمــان هەیــە كــە وەك 

لەنگــەرە بــۆ دەروومنــان، چەســپاو و ڕاگــرە. دەچێتــە نــاو شــوێنی هەرەپیــرۆز لــە پشــت 

پەردەكــە.«

ــە هەمــوو  ــن خــودا ل ــت: »ئێمــە دەزانی ــا 8: 28)دا دەڵێ ــە (ڕۆم ــس ل هەروەهــا پۆڵ

شــتەكاندا كار دەكات بــۆ چاكــەی ئەوانــەی ئەویــان خۆشــدەوێت، ئەوانــەی بەگوێــرەی 

ــۆس،  ــای ئەفەس ــۆ کڵێس ــدا ب ــە نامەکەی ــس ل ــان پۆڵ ــراون.« پاش ــەو بانگك ــتی ئ مەبەس

وەبیرمــان دەهێنێتــەوە کــە ئێمــە ئومێدمــان هەیــە، کاتێــک کــە دەڵێــت »بــۆ ئــەوەی 

توانــادارە هەمــوو شــتێك بــكات زۆر زیاتــر لــەوەی كــە داوای دەكەیــن یــان بیــری لــێ 

ــدا كار دەكات.« (ئەفەســۆس ٣: 20) ــە تیامان ــزەی ك ــەو هێ ــرەی ئ ــەوە، بەگوێ دەكەین

ــەوە  ــە شــتی زۆر ل ــە ئامادەی ــوا، چونک ــد و هی ــە ئومێ ــت ل ــڕ بی ــت پ خــودا دەیەوێ

مەزنــر ئەنجــام بــدات کــە ئومێــدی بــۆ دەخوازیــت. بــەاڵم ئەگــەر تــۆ نائومێــد بیــت 

– بــەو جــۆرەی کــە شــەیتان دەیەوێــت – ئــەوا ناتوانیــت ئــەو کارە بکەیــت کــە خــودا 
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داوات لــێ دەکات، کــە بریتییــە لــە دانانــی ئومێــد و چاوەڕوانییەکامنــان لــەودا، هەروەها 

ــان  ــە، وە متامنەم ــت هەی ــۆ ژیان ــە و پالنێکــی باشــی ب ــە بەرنام ــەوەی ک ــوون ب باوەڕب

بــەوە هەبێــت کــە ئــەو پالنــە خەریکــە دێتــە دی.

پۆڵــس لــە (ئەفەســۆس 1: 11)دا دەڵێــت کــە عیســای مەســیحی پــەروەردگار، »خــودا 

پێشــوەخت بەهــۆی مەســیحەوە ئێمــەی هەڵبــژارد تاكــو بەگوێــرەی پانەكــەی بــۆ ئــەو 

بیــن. خــودا هەمــوو شــتێك بەگوێــرەی مەبەســت و ویســتی خــۆی بەڕێــوە دەبــات.«

فەرمانــی خــودات لــە (یەشــوع 1: 8) لەبیــر نەچێــت، کــە دەفەرموێــت: »پەڕتووكــی 

ئــەم فێركردنــە لــە دەمــت جیــا نەبێتــەوە، بەڵكــو بــە شــەو و بــە ڕۆژ لێــی وردبــەرەوە، 

بــۆ ئــەوەی وریابیــت بــۆ كاركــردن بەپێــی هەمــوو ئــەو شــتانەی تێیــدا نــوورساوە، ئــەو 

كاتــە ژیانــت ڕاســتەڕێ دەبێــت و ســەردەكەویت.«

ــان  ــە زۆر لێت ــو پەیامەك ــت: »بەڵك ــر نەچێ ــت لەبی ــار ٣0: 1٤)ش ــا (دواوت هەروەه

ــەن.« ــێ بك ــا كاری پ ــە، هەت ــە دڵتاندای ــە و ل ــەر زمانتان ــە، لەس نزیك

یــەزدان لــە (ئیشــایا ٥٥: 11)دا نیشــامنان دەدات کە چۆن داننان بە وشــەکانیدا دەبێتە 

ــە دی:  »فەرمایشــتەكەم  ــدا بێت ــە ژیامنان ــەو ل ــەوەی کــە ویســت و خواســتی ئ هــۆی ئ

ــو  ــۆم، بەڵك ــەوە ب ــی ناگەڕێت ــە بەتاڵ ــە دەرەوە: ب ــەوە دێت ــە دەمم ــە ل ــت ك ــاوا دەبێ ئ

ئــەوەی مــن پێــم خۆشــە دەیــكات و ســەركەوتوو دەبێــت لــەوەی بــۆی دەنێــرم.«

ــی  ــە دەربڕین ــە ب ــت بک ــەو. دەس ــە زاری ئ ــا زارت ببێت ــێرە، ب ــودا بپس ــە خ زارت ب

وشــەکانی ئــەو، چونکــە ئــەو داهاتــوو و ئامانــج و بەرنامەیەکــی باشــی بــۆت هەیــە. بــا 

ــەوەک دوژمــن.  قســەکانت لەگــەڵ خــودا یەکبگرێــت ن

بیرت بێت کە هەریەک لە ئێمە چارەنووسێكی خوداییامن هەیە. 
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پێتوایــە لــە داهاتــوودا چــۆن دەبیــت؟ شــەیتان دەیەوێــت کــە پێتوابێــت هەمیشــە 

خراپــر دەبیــت نــەک باشــر. دەیەوێــت چــاوت لەســەر ئــەوە بێــت کــە دەتوانیــت لــە 

داهاتــوودا چەنــدە ببڕیــت، نــەک ئــەوەی کــە هەتــا ئێســتا چەنــدەت بڕیــوە. 

ــت؟  ــز ناگۆڕدرێی ــە هەرگی ــت ک ــت دەکەی ــۆت و وا هەس ــە خ ــت ل ــزار دەبی ــا بێ ئای

ئومێــدوار بــە، خــودا هەمیشــە دەتگۆڕێــت. وشــەکانی خــودا بــە شــێوەیەکی زۆر بــاش 

لــە تــۆدا کار دەکــەن. 

(دواوتــار ٧: 22) وەبیرمــان دێنێتــەوە کــە خــودا یارمەتیــامن دەدات تاکــو کــەم کەمــه  

بەســەر دوژمنــدا زاڵ ببیــن. 

پۆڵــس لــە (دووەم کۆرنســۆس ٣: 18)دا دەڵێــت لــە کاتێکــدا لــە وشــەکانیدا چــاو لــە 

خــودا دەکەیــن، ئــەوا بــەردەوام بــۆ وێنــەی ئــەو دەگۆڕدرێیــن و ئــەوە »لــە شــكۆیەك 

بــۆ شــكۆیەک«ی دیکــە ڕوودەدات. 

ئینجــا لــە (ڕۆمــا 12: 2)، دەیخوێنینــەوە کــە ئێمــە گۆڕدراوایــن بەهــۆی نوێکردنــەوەی 

ــە  ــەو شــێوەیە »ب ــە، ب ــاکارە نوێیان ــە و ئ ــەم بیروبۆچــوون و منوون ــان و ئ ــەواوی بیرم ت

لێكدانــەوە بتوانــن دەریبخــەن خواســتی خــودا چییــە، كــە بــاش و پەســەندكراو و 

ــەواوە.« ت

پۆڵــس لــە (کۆلۆســی 1: 2٧)دا دەڵێــت کــە نهێنــی ســەردەمەکان بریتییــە لــە مەســیح 

لــە ئێمــەدا، کــە هیــوا و ئومێــدی شــکۆداربوونە. باوکــی ئاســامنی، تــۆ بــە شــێوەیەکی 

شــکۆدار دەبینێــت. خــودا لــە دۆخــی شــکۆداربوونتدا، وێنەیەکــی ئەوهــای لەســەر تــۆ 

هەیــە کــە ڕۆحــی خــۆی نــارد بــۆ ئــەوەی لــە تــۆدا نیشــتەجێ بێــت تاکــو دڵنیــا بێــت 

لــەوەی کــە ئــەو شــکۆداربوونە دێتــە دی.

ــەواوی  ــی ت ــەم: دەرکەوتن ــە دەک ــێوەیە پێناس ــەم ش ــکۆداربوون« ب ــەی »ش ــن وش م
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ــەوە  ــاوەڕت ب ــت و ب ــە خــودا بێ ــدت ب ــا ئومێ ــە ب ــە. کەوات ــی یەزدان ــی و گەورەی مەزن

ــە.  ــۆ تۆی ــە ب ــەم ئایەتان ــە هەمــوو ئ ــت ک هەبێ

هــەوڵ بــدە فێــری ئــەوە بیــت کــە بــە شــێوەیەکی ئەرێنــی و پــڕ لــە بــاوەڕ و بەپێــی 

بنەمــای وشــەی خــودا قســە بکەیــت. بــە دەنگــی بــەرز بڵــێ »ئێمــە بــە ڕووێكی ئاشــكرا 

وەك ئاوێنــە وێنەدانــەوەی شــكۆی خــودا دەدەینــەوە، لــە شــكۆیەك بــۆ شــكۆیەك بــۆ 

هەمــان وێنــە دەگۆڕدرێیــن« )دووەم کۆرنســۆس ٣: ١٨(. 

ــم.  ــەوە شــکۆدارتر دەب ــە هۆی ــە ب ــە ک ــدی من ــە ئومێ ــێ: »مەســیح تاک هەروەهــا بڵ

ڕۆحــی خــودا ڕۆژانــە کــەم کەمــه  دەمگۆڕێــت. ژیانــم ئامانــج و مەبەســتی هەیــە. خــودا 

پالنێكــی باشــی بــۆ مــن هەیــە.«

ــن کــە  بیــرت نەچێــت کــە بەپێــی (ڕۆمــا ٤: 1٧)، ئێمــە خزمەتــی خودایــەک دەکەی

ــە بــوون.« ــە دەیهێنێت »ئــەو شــتەی بوونــی نیی

خودا لە وشەکانیدا چۆن باسی ئێمە دەکات؟ 

ــرۆز،  ــی پی ــاهانە، نەتەوەیەك ــی ش ــردراون، كاهینیێت ــی هەڵبژێ ــوە گەلێك ــەاڵم ئێ »ب

گەلــی تایبەتــی خــودان، تاكــو چاكییەكانــی ئــەوە ڕابگەیەنــن كــە بانگــی كــردوون لــە 

ــرۆس ٢: ٩( ــەم پەت ــەیرەكەی.« )یەک ــە س ــۆ ڕووناكیی ــەوە ب تاریكیی

خــودا دەیەوێــت کــە کار و ئــاکارە مەزنەکامنــان و ئــەو تەواوه تییه مــان بــۆ دەربخــات 

کــە پــالن و بەرنامــەی بــۆ داڕشــتووە. فێــر بــە کــە بڵێــی »مــن بانگکــراوم کــە لــە تاریکــی 

بچمــه  دەرەوە و پــێ بنێمــە نێــو ڕووناکــی شــکۆداری یەزدانــەوە.«

هەبوونــی وێنەیەکــی نــاڕوون لەســەر خــۆت واتــە تاریکایــی. حەزنەبــوون لــە خــۆت 

واتــە تاریکایــی. ئەگــەر پێتوابێــت کــە تــۆ هیــچ بەهــا و نرخێکــت نییــە واتــە تاریکایــی. 
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لــە (مەالخــی ٣: 1٧)ەوە دەزانیــن کــە ئێمــە گەنجینــەی یەزدانیــن، موڵکــی تایبەتــی 

ئەویــن، گەنجینەیەکــی جیــاواز. بەڵــێ، تــۆ بەهاداریــت و ئامانــج و مەبەســت و 

چارەنووســت هەیــە. خــودا پالنێکــی گــەورە و مەزنــی بــۆ ژیانــت هەیــە. تــۆ دەبێــت 

ڕۆڵــی خــۆت لــە مێــژوودا بگێڕیــت، بــەاڵم یەکــەم جــار دەبێــت بــاوەڕت پێــی هەبێــت 

ــه  بەدەســت بهێنیــت.  ــەو ڕۆڵ تاکــو بتوانیــت ئ

ــواردووە.  ــتم خ ــار شکس ــن ج ــن چەندی ــەاڵم م ــس، ب ــی: »جۆی ــتا بڵێ ــە ئێس لەوانەی

ــردووە.« ــوا ک ــودام بێهی ــە خ ــەوەی ک ــام ل ــردووە و دڵنی ــی زۆرم ک هەڵەیەک

نــاوە کــە هێشــتا  بــەوەدا  لــە (فیلیپــی ٣: 1٣، 1٤)دا، دانــی  نێــردراو  پۆڵســی 

نەگەیشــتووەتە ئاســتی ته واوه تــی و بــێ كه موكــوڕی، بــەاڵم دانــی بەوەشــدا نــاوە کــە 

ــەداوە: ــی ن کۆڵ

ــەم:  ــەاڵم شــتێك دەك ــاوە، ب ــە بەدەســتم هێن ــم ك ــن وا دانانێ ــان، م »خوشــكان، برای

ڕابــردوو لەبیــر دەكــەم و بــەرەو داهاتــوو بەوپــەڕی كۆششــەوە هەنــگاو دەنێــم، بــەرەو 

ــە ڕێگــەی عیســای  ــە خــودا ل ــە بەدەســتبهێنم ك ــەو خەاڵت ــو ئ ــج تێدەكۆشــم تاك ئامان

ــۆ ئاســان.« مەســیحەوە بانگهێشــتی كــردووم ب

ــە وشــەی  ــوێ ل ــەژی. گ ــردوودا م ــە ڕاب ــە. ل ــت هەی ــۆ ژیان ــی باشــی ب خــودا پالنێك

ــراوە: ــار ک ــایا ٤٣: 18، 1٩)دا تۆم ــە (ئیش ــە ل ــرە ک ــودا بگ خ

ــوێ  ــا مــن شــتێكی ن ــن. ئەوەت ــەكان ڕامەمێن ــە دێرین »باســی ســەرەتاكان مەكــەن، ل

ــە  ــم و ل ــگا دادەنێ ــی ڕێ ــە چۆڵەوان ــن؟ ل ــا نایزان ــەرهەڵدەدات، ئای ــتا س ــەم! ئێس دەك

ــارەكان.« ــان ڕووب بیاب

ــت  ــایا ٤٣: 2٥)ەوە پێ ــەی (ئیش ــە رێگ ــودا ل ــە خ ــرە ک ــەوە بگ ــوێ ل ــدا گ ــە کۆتایی ل

خــۆم،  پێنــاو  لــە  دەســڕمەوە،  یاخیبوونەكانــت  كــە  منــم  »منــم،  ڕادەگەیەنێــت: 
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ناهێنمــەوە.« خۆمــی  بەبیــر  گوناهەكانیشــت 

خــودا بەڕاســتی دەیەوێــت ببیــت بــە هەمــوو ئــەو شــتانەی کە ئــەو پــالن و بەرنامەی 

ــە تێروتەســەلە  ــەو ژیان ــن ل ــی چێژوەرگرت ــە کات ــۆ ل ــە ت ــت ک ــەو دەیەوێ ــاوە. ئ ــۆ دان ب

ــەوە  ــی فراوانی ــەت و بەزەی ــۆی نیعم ــە ه ــەو ب ــاوە. ئ ــی دان ــە بۆت ــت ک ــەدا ببینێ باش

ئامادەیــە کــە هەمــوو ئــەو کارە خراپانــە بســڕێتەوە کــە لــە ڕابــردوودا ئەنجامــت داوە، 

ــوودا  ــە داهات ــە ل ــەش دەکات ک ــە و خراپییان ــەو هەڵ هەروەهــا چارەســەری هەمــوو ئ

ئەنجامــی دەدەیــت. 

ــە.  ــووش مەترس ــە داهات ــا ل ــت، هەروەه ــردوو بخۆی ــە ڕاب ــاکات خــەم ل پێویســت ن

ــدات. ــت ب ــە یارمەتی ــوو،  خــودا ئامادەی ــی ب ــە یارمەت ــک پێویســتت ب هــەر کاتێ

(ئیشایا ٤0: ٣1) بەڵێامن پێدەدات کە:

ــۆ لــە شــەقەی  »ئەوانــەی چاوەڕوانــی یەزدانــن، هێزیــان نــوێ دەبێتــەوە، وەك هەڵ

ــن.« ــدوو ناب ــن، دەڕۆن و مان ــاڵ دەدەن، ڕادەكــەن و شــەكەت ناب ب

لــەو ئایەتــەدا دڵنیاییەکــی زۆر گــەورەی پــڕ لــە خۆشەویســتیی پایــەدار و چەســپاوی 

خــودا دەبینیــن لەگــەڵ دابینکردنــی پەرجووئاســایb ڕۆژانــە بــۆ هەمــوو ئــەو شــتانەی 

کــە ڕۆژی پاشــر ڕووبەڕوومــان دەبێتــەوە. 

بەڵێنــە جــوان و مەزنەکانــی خــودا و پالنــە بێهاوتاکانــی بپۆشــە و بەوپــەڕی ئومێــد و 

دڵنیاییــەوە ڕووبــەڕووی داهاتــووت ببــەوە، دڵنیــا بــە لــەوەی کــە خــودا دەتوانێــت ئــەو 

بەڵێنــە جێبەجــێ بــکات کــە داویەتــی (ڕۆمــا ٤: 21). 

ته ماشــای دواوە مەکــە، بەڵكــو چــاو لــە بەردەمــت بکــە. ئینجــا بــە بــاوەڕەوە 

b په رجوو: كاری سه رسوڕهێنه ری سه رووی رسوشت كه  ته نها له  ده سه اڵتی خودایه . له  زمنی عه ره بی 
پێی دوگوترێ (معجزه ).
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ــێ. ــگاو بن هەن

بیرت نەچێت کە چارەنووسێکی خواییانەت هەیە بۆ ئەوەی جێبەجێی بکەیت.
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بەشی سێیەم

زانینی ڕاستودروستیت لە مەسیحدا

بــە  پەیوەســن  کــە  بکــەم  بــۆ  ئایەتتــان  باســی هەندێــک  ئێســتا حەزدەکــەم 

ڕاستودروســتییەوە. 

گۆرانــی »مــن بوومەتــە ڕاستودروســتی خــودا«، باســی لەخۆگرتنــەوە لەنێــو خێزانــی 

ــو  ــەزدان وەک ــایەتی ی ــی پاش ــەردەم تەخت ــە ب ــتان ل ــا ڕاوەس ــودا دەکات، هەروەه خ

ئەندامانــی خێزانــی پاشــایەتی، کــە بەهــۆی عیســاوە کامڵبوویــن و بووینەتــە هاومیراتــی 

 c.عیســا، گوناهــامن ســڕدرایەوە و بەهــۆی خوێنــی پاکییــەوە کڕدراینــەوە

ــە ڕاستودروســتی خــودا، هه روەکــو چــۆن  ــۆ بەهــۆی عیســای مەســیحەوە بوویتەت ت

پۆڵــس لــە (دووەم کۆرنســۆس ٥: 21)دا دەڵێــت: »ئــەوەی گوناهــی نەدەناســی خــودا لــە 

پێنــاوی ئێمــە كردییــە گونــاه، تاكــو بــە یەكبــوون لەگــەڵ ئــەو ببیــن بــە ڕاستودروســتی 

خــودا.«

(زەبــووری ٤8: 10) بــەم شــێوەیە باســی خــودا دەکات: »ئــەی خودایــە، وەك نــاوت، 

ستایشــت دەگاتــە ئەوپــەڕی زەوی، دەســتە ڕاســتت پــڕە لــە ڕاستودروســتی.« 

خودا دەستی بەرەو ڕووی تۆ درێژ کردووە کە پڕە لە ڕاستودروستی.

پۆڵــس لــە (یەکــەم کۆرنســۆس 1: 8)دا دڵنیــات دەکاتــەوە لــەوەی کــە »ئــەوەی هەتــا 

كۆتایــی دەتانچەســپێنێت، تاكــو لــە ڕۆژی عیســای مەســیحی گەورەماندا بــێ گلەیــی بــن.«

c  هۆنراوە و مۆسیقاکەی لە الیەن کریس سێڵمەیەرەوە دانراوە.
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واتــای ئــەو ئایەتــە دەزانیــت؟ واتــە، خــودا تــۆ بــە ڕاستودروســت دەبینێــت. ئەمــڕۆ، 

ــی  ــەر درۆکان ــە بەرامب ــە ل ــە ک ــت. ئامادەی ــودا دەیەوێ ــە خ ــوێنەدای ک ــەو ش ــک ل ڕێ

شــەیتاندا بەرگریــت لــێ بــکات، کــە ســكااڵکەری خوشــک و برایانــە (پەیدابــوون 12: 10). 

ــر خــودا  ــەوا چی ــە، ئ ــە عیســای مەســیح هەی ــەواوت ب ــەی ت ــاوەڕ و متامن ــەر ب ئەگ

ــۆ بســەملێنێت. ــی ت ــە بێتاوان ــە ک ــاکات و ئامادەی ــێ ن ــار چــاوت ل ــو تاوانب وەک

عیســا لــە وتــاری ســەر چیــادا، بــە شــوێنکەوتووانی فەرمــوو: »خۆزگــە دەخوازرێــت 

بەوانــەی كــە برســی و تینــوون بــۆ ڕاستودروســتی، چونكــە تێــر دەكرێــن.« )مەتــا ٥: ٦(. 

خــودا،  لەدایکبــووەوەی  ڕۆڵــەی  وەکــو  تــۆ  عیســا،  فەرمایشــتەکانی  بەپێــی 

ڕاســپێردراویت کــە لــە بارودۆخێکــدا بژیــت کــە بتوانیــت چێــژ لــە باشــی و بەرەکەتــی 

خــودا وەربگریــت. تــۆ مافــی ئــەوەت پێــدراوە کــە چێــژ لــە ژیــان وەبگریــت، چونکــە 

ــۆ.  ــۆ ت ــە ب ــاری خودای ــەوە دی ئ

دەســت بکــە بــە گوتنــی ئــەم ڕســتەیە: »بەهــۆی عیســای مەســیحەوە، مــن 

خــودام.« ڕاستودروســتی 

ــەردەم خــودا ڕاستودروســت  ــت کــە خــۆت لەب ــە هــەوڵ و کۆششــت کردبێ لەوانەی

نیشــان بدەیــت. بــەاڵم ڕاستودروســتی بــەو شــێوەیە بەدەســت نایــەت. ڕاستودروســتیش 

ــە  ــە. واز ل ــی خودای ــە دیاری ــتناهێرنێت، چونک ــش و کار بەدەس ــە ئی ــو ڕزگاری، ب وەک

ــتی  ــە ڕاستودروس ــت ک ــودا بکەی ــە بەخ ــە متامن ــە و فێرب ــت بهێن ــەوڵ و تەقەالکان ه

ــێ ببەخشــێت.  عیســات پ

»خەمەكانــت بــە یــەزدان بســپێرە، ئــەو پشــتگیریت دەكات، هەرگیــز ناهێڵێــت 

ڕاستودروســتان بهەژێــن.« )زەبــووری ٥٥: ٢٢(
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پۆڵس لە (ڕۆما ٤: 1- ٣)دا باسی ڕاستودروستی ئیرباهیم دەکات: 

»ئیــرت چــی بڵێیــن، ئیرباهیمــی باوكــان بەگوێــرەی جەســتە چــی دۆزییەوە؟ ئەگــەر 

ئیرباهیــم بــە كــردار بێتــاوان بووایــە شــانازی دەكــرد، بــەاڵم نــەك لــەالی خــودا. ئایــا لــەو 

ــا،  ــودا هێن ــە خ ــاوەڕی ب ــم ب ــوێ؟ ئیرباهی ــی دەفەرم ــە چ ــوورساوە پیرۆزەك ــەوە ن بارەی

ئەمەشــی بــە ڕاستودروســتی بــۆ دانــرا.«

ئینجا پۆڵس لە ئایەتی (2٣ و 2٤) بەردەوام دەبێت و دەڵێت: 

»ئــەوەی نــوورساوە: بــۆی دانــرا، تەنهــا لــە پێنــاوی ئــەودا نەبوو، بەڵكــو لــە پێنــاوی 

ئێمەشــدا بــوو، جــا بۆمــان بــە ڕاستودروســتی دادەنرێــت، كــە باوەڕمــان هەیــە بــەوەی 

عیســای گەورەمانــی لەنێــو مــردووان هەســتاندەوە.«

بــە واتایەکــی دیکــە، پۆڵــس پێــامن دەڵێــت کــە ئێمــە لــە ڕێگــەی بــاوەڕەوە 

کــردەوه وە. و  کار  نــەک  وەردەگریــن  ڕاستودروســتی 

کاتێــک کــە ئێمــە بــاوەڕ بــە عیســای مەســیح دەهێنیــن، خــودا وەکــو ڕاستودروســت 

ــە  ــە ب ــار دەدات ک ــی عیســاوە، خــودا بڕی ــە هــۆی خوێن ــە، ب ــێ دەکات. وات ــان ل چاوم

ڕاستودروســت مبانبینێــت. ئــەو خودایەکــەی هــەرە بــە توانایــە و مافــی ئــەوەی هەیــە 

کــە ئەگــەر بیەوێــت دەتوانێــت بڕیــاری وا بــدات. 

پۆڵــس لــە یەکــەم ئایەتــی بەشــی دواتــردا، مەبەســتەکەی کــورت دەکاتــەوە کاتێــک 

ــای  ــەی عیس ــە ڕێگ ــن، ل ــاوان كراوی ــاوەڕ بێت ــە ب ــەوەی ب ــەر ئ ــە، لەب ــت: »كەوات دەڵێ

ــا ٥: ١( ــە.« )ڕۆم ــتیان هەی ــودا ئاش ــەڵ خ ــەوە لەگ ــیحی گەورەمان مەس

ڕاستودروســتی لــە ڕێگــەی کارە الوازەکانــی ئێمــەوە بەدەســت نایــەت؛ لــە ڕێگــەی 

کاری تەواوکــراوی عیســاوە بەدەســت دێــت. 
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ــز  ــرم، هەرگی ــووم و ئێســتا پی ــج ب ــووری ٣٧: 2٥)دا دەڵێــت: »مــن گەن ــە (زەب داود ل

ــان بكــەن.« ــی ســواڵی ن ــان منداڵەكان ــێ بهێرێــت، ی ــی ڕاستودروســت وازی ل نەمبین

مــن وەکــو دایکێــک بــاوەڕم وایــە ئەگــەر بێتــو لــە ڕێگــەی عیســای مەســیحەوە ئــەو 

ڕاستودروســتییە لەگــەڵ خــودا بپارێزیــن، منداڵەکانیشــامن دەتوانــن بەدەســتی بهێنــن. 

ئــەو مندااڵنــەی کــە لــە الیــەن ئــەو دایــک و باوکانــەوە پــەروەردە کــراون کە هەســت 

بــە تاوانبــاری و سەرزەنشــت و بێرنخبــوون دەکــەن، بــە گشــتی ئــەو هەســتانەیان بــۆ 

دەگوازرێتەوە. 

بــە هەمــان شــێوە، ئەگــەر دایــک و بــاوک تێبگــەن و بــاوەڕ بــەوە بکــەن کــە خــودا 

خۆشــیدەوێن، کەســانێکی تایبەتــن بــە الی خــوداوە، خــوا پــالن و بەرنامەیەکــی باشــی 

بۆیــان هەیــە، هەروەهــا لــە ڕێگــەی خوێنــی مەســیحەوە ڕاستودروســت کــراون، ئــەو 

کات منداڵــەکان کــە لەژێــر ڕاســتیی ئــەو چــادرەدا دەژیــن، بــاوەڕی دایــک و باوکیــان 

کاریــان تێــدەکات و عیســا و تــەواوی بەڵێنەکانــی قبــوڵ دەکــەن.

(پەنــدەکان 20: ٧) پێــامن دەڵێــت کــە »كەســی ڕاستودروســت بــە ڕێــگای تــەواوی 

ــی دەخوازرێــت.« ــە منداڵەكان ــدا دەڕوات، دوای خــۆی خۆزگــە ب خۆی

هەروەهــا لــە (زەبــووری ٣٧: ٣٩) دەڵێــت: »ڕزگاریــی ڕاستودروســتان لەالیــەن 

ــە.« ــی تەنگان ــە كات ــە ل ــەاڵی ئەوان ــەو ق ــت، ئ ــەوە دێ یەزدان

خــودا لەگــەڵ تۆیــە. وشــەکانی ڕاســن، وە بەڵێنــی ئاشــتی و ڕاستودروســتی و پاراســن 

و ســەرکەوتن بەســەر ڕکابەرەکەتدا دەدات. 

بــەردەوام ئــەم بەڵێنــەی یــەزدان دووپــات بکــەوە کــە لــە (ئیشــایا ٥٤: 1٧)دا هاتــووە: 

»هــەر چەكێــك لــە دژی تــۆ شــێوەی بكێرشێــت ســەرناكەوێت و هــەر زمانێــك لــە دادگا 
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لــە دژی تــۆ ڕادەوەســتێت بەرپەرچــی دەدەیتــەوە. ئەمــە میراتــی خزمەتكارانــی یەزدانە، 

بێتاوانیتــان لەالیــەن منەوەیــە، ئــەوە فەرمایشــتی یەزدانــە.«

داود لــە (زەبــووری ٣٤: 1٥)دا پێــامن دەڵێــت: »چاوی یەزدان لەســەر ڕاستودروســتانە 

و گوێــی لــە پاڕانەوەكانیــان ڕاگرتووە.«

ئــەوە بــە وردی واتــای ئــەوە دەگەیەنێــت کــە خــودا ته ماشــات دەکات و گوێــت لــێ 

دەگرێــت، چونکــە تــۆی خۆشــدەوێت. 

ئینجــا داود لــە ئایەتــی (1٧، 1٩، 22)دا دەڵێــت: »سەرڕاســتان هــاوار دەكــەن و 

یــەزدان گوێــی لێیــان دەبێــت، لــە هەمــوو تەنگانەكانیــان دەربازیــان دەكات. پیاوچــاك 

ــی  ــەزدان گیان ــازی دەكات، ی ــووی دەرب ــە هەم ــەزدان ل ــەاڵم ی ــت، ب ــی زۆر دەبێ گرفت

ــار  ــەزدان تاوانب ــەر ی ــە ب ــا دەبەن ــەی پەن ــەوە و ئەوان ــۆی دەكڕێت ــی خ خزمەتكارەكان

ــن.« ناكرێ

ڕێــک ئــەو کاتــەی کــە عیســا وەکــو ڕزگارکاری تایبەتــی خــۆت قبــوڵ دەکەیــت، لەنێــو 

ئــەودا دەســت دەکەیــت بــە گەشــەکردن. دەکرێــت بڵێیــن کــە لە گەشــت و ســەفەردای. 

کاتێــک کــە بــە ڕێگــەوەی، هەندێک هەڵــە دەکەیــت. لەوانەیــە هەڵســوکەوت و ئاکارت 

بێگــەرد نەبێــت، بــەاڵم ئەگــەر دڵــت بەرامبــەر خــودا پــاک و تــەواو بێــت، پێموایــە کــە 

لــە کاتــی ئــەو گەشــتەدا بــە تــەواو و بــێ كه موكوڕیــت دەبینێــت. 

یــەزدان لــە (ئیشــایا ٥٤: 1٤) ڕایدەگەیەنێــت: »بــە ڕاستودروســتی دەچەســپێیت 

دوور لــە جــەور و ســتەم، چونكــە هیــچ هۆیــەك نییــە بــۆ ئــەوەی برتســیت، هەروەهــا 

ــەوە.« ــك ناكەوێت ــت نزی ــش، چونكــە لێ ــە تۆقینی ــت ل دووری

(پەنــدەکان 28:1) دەڵێــت ئــەو ڕاستودروســتەی کــە ســازش نــاکات، وەکــو شــێرێكی 

ــە هــۆی مەســیحەوە ڕاستودروســتیت،  ــت ب ــە دەزانی ــک ک ــە. کاتێ ــرس وای ــر و نەت بوێ
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ــرس و  ــە ت ــەوکات ل ــوو، ئ ــت هەب ــی ڕاســتەقینەی خودایی ــەوە بینین ــەم الیەن ــک ل کاتێ

ــی دەســتەبەر دەکات:  ــری و ئازای ــە ڕاستودروســتی بوێ ــت، چونک ــدا ناژی تۆقین

»چونكــە ســەرۆك كاهینێكــان نییــە كــە نەتوانێــت هاوخەمــی الوازییەكامنــان بێــت، 

بەڵكــو ســەرۆك كاهینێكــان هەیــە كــە وەكــو ئێمــە لە هەمــوو شــتێك تاقــی كراوەتەوە، 

ــە پێــش،  ــە تەختــی نیعمەت بچین ــە متانــەوە ل ــا ب ــە ب ــاه دەرچوو. بۆی بــەاڵم بــێ گون

ــتدا  ــی پێویس ــە كات ــو ل ــەوە تاك ــەت بدۆزین ــن و نیعم ــی وەربگری ــەوەی بەزەی ــۆ ئ ب

یارمەتیــان بــدات.« )عیربانییــەکان ٤: ١٥، ١٦(

ئێمــە دەتوانیــن بەوپــەڕی بوێرییــەوە لــە تەختــی پاشــایەتی نیعمــەت نزیــک بینــەوە، 

نــەک بەهــۆی بێخەوشــی و بــێ كه موكــوڕی خۆمانــەوە، بەڵکــو بەهــۆی تــەواوی و بــێ 

ــەی  ــە ڕێگ ــن، ل ــاوان كراوی ــەو بێت ــی ئ ــە خوێن ــە ب ــتاش ك ــوداوە: »ئێس ــوڕی خ كه موك

ئــەوەوە چەنــدە زیاتــر لــە تووڕەیــی خــودا ڕزگار دەبیــن!« )ڕۆمــا ٥: ٩(

ــە و کێشــەی  ــە خــۆت کردبێــت: »هەڵ ــەم پرســیارەت ل ــت ئ ــەواوی ژیان ــە ت لەوانەی

مــن چییــە؟«

بۆیە، ئێستا هەواڵێکی خۆشت پێ ڕادەگەیەنم: »تۆ ڕاستودروست کراویت!«

ئێســتا شــتێكی ڕاســت لەبــارەی تــۆوە هەیــە. مــن بــەردەوام هانــی خەڵكــی دەدەم 

کــە بڵێــن: »لەوانەیــە مــن بــەو جــۆرە نەبــم کــە دەبێــت ببــم، بــەاڵم ســوپاس بــۆ خــودا 

بــەو جــۆرە نیــم کــە پێشــر بــووم. مــن باشــم و بــە ڕێــگاوەم.«

بیــرت نەچێــت کــە گۆڕانــکاری پڕۆســەیە، وە تــۆ پێشــوەخت لــەو پڕۆســەیە دای. لــە 

کاتێکــدا ســەرقاڵی گۆڕانکاریــت، خــودا بــە ڕاستودروســت دەتبینێــت.

ــی  ــۆی خوێن ــە ه ــودا ب ــە خ ــه  ک ــەو دۆخه ی ــتی ئ ــتیت. ڕاستودروس ــۆ ڕاستودروس ت
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ــاوە.  ــدا دان ــۆی تێ عیســاوە ت

ئــەو گۆڕانکارییانــەی کــە لــە ژیانتــدا ڕوودەدەن، دەرەنجامــی ئــەو ڕاستودروســتییەیە 

کــە خــودا پێشــوەخت لــە ڕێگــەی بــاوەڕەوە پێــی بەخشــیوی.

شکۆ بۆ یەزدان! 

ئەمە بەهێزە! 

کاتێــک کــە خۆشەویســتی و ڕاستودروســتی خــودا بەدەســتدەهێنیت، ڕزگارت دەبێت 

لــە نائارامــی و ترســی ڕەتبوونــەوە. 

ــیحەوە  ــای مەس ــەی عیس ــە ڕێگ ــن ل ــە: »م ــە ڕابگەیەن ــتە و ئەم ــتا، بوەس ــەر ئێس ه

ڕاستودروســتی خــودام.« هانــت دەدەم کــە ڕۆژانــە چەندیــن جــار ئــەو ڕاســتییە دوپــات 

بکەیتــەوە. 

پۆڵســی نێــردراو لــە (ڕۆمــا 1٤: 1٧) پێــامن دەڵێــت کــە »پاشــایەتی خــودا خــواردن 

ــە ڕۆحــی پیــرۆزدا.«  ــە، بەڵكــو ڕاستودروســتی و ئاشــتی و خۆشــییە ل و خواردنــەوە نیی

ــی و  ــەرەوە خۆش ــتیش ب ــات، وە ئاش ــامن دەب ــتی و ئارامی ــەرەوە ئاش ــتی ب ڕاستودروس

ــات. دڵشــادیامن دەب

ــەت  ــی خوداییان ــە شــیامنەیەکی زۆر بینین ــەوا ب ــە، ئ ــەر ئاشــتی و خۆشــیت نیی ئەگ

لەبــارەی ڕاستودروســتییەوە نییــە. خــودا دەیەوێــت لــە ڕووی جەســتەیی و مادیشــەوە 

ــکات. ــدارت ب بەرەکەت

ــز  ــەن، هەرگی ــان دەک ــەی خۆی ــارن و لۆم ــە تاوانب ــەو کەســانەی ک ــەی ئ ــەاڵم زۆرب ب

ناگــەن بــە خۆشــگوزەرانی و ئاســوودەیی ڕاســتەقینە. کتێبــی پیــرۆز فێرمــان دەکات کــە 

ڕاستودروســتان، ئەوانــەی کــە دەزانــن ڕاستودروســن، پێشــدەکەون و پارێــزراو دەبــن. 
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ئایــا دەزانیــت کــە یــەزدان لەبــارەی تــۆوە چــی دەفەرموێت؟ یــەزدان لــە (زەبــووری 1: ٣)

دا دەفەرموێــت کــە ئــەوەی ئــارەزووی لــە فێرکــردن و ڕێنامییەکانــی یەزدانــە، »وەك دارێــك 

ــی  ــدات و گەاڵكان ــدا بەرهــەم ب ــە وەرزی خۆی ــت و ل ــاو ڕوابێ ــەی ئ ــەدەم جۆگ ــە ل ــە ك وای

هەرگیــز وشــك نەبــن، لــە هەمــوو كارێــك ســەركەوتوو دەبێــت.«

ــە و  ــە، نــەوەک هەڵ ــدا هەت ــەو ڕاستودروســتییە بکــەوە کــە لەبــەردەم یەزدان ــر ل بی

ــت. کەموکوڕییەکان

ــە دەمــت  ــە ل ــەم فێركردن ــە (یەشــوع 1: 8)دا بینیــامن: »پەڕتووكــی ئ وەکــو چــۆن ل

جیــا نەبێتــەوە، بەڵكــو بــە شــەو و بــە ڕۆژ لێــی وردبــەرەوە، بــۆ ئــەوەی وریابیــت بــۆ 

كاركــردن بەپێــی هەمــوو ئــەو شــتانەی تێیــدا نــوورساوە، ئــەو كاتــە ژیانــت ڕاســتەڕێ 

ــت و ســەردەكەویت.« دەبێ

بیــرت بیــت کــە (زەبــووری 1: 2، ٣) دەڵێــت کــە بــەردەوام شــەو و ڕۆژ لــە وشــەی 

خــودا ورد بوویتــەوە، ئــەوا وەکــو ئــەو دارە دەبیــت کــە بەرهــەم دەدات و لــە هەمــوو 

کارەکانتــدا ســەرکەوتوو دەبیــت.

ــرش  ــەیتان هێ ــک ش ــڕە. کاتێ ــودا دەربب ــەی خ ــەرەوە و وش ــودا وردب ــەی خ ــە وش ل

ــەر.  ــە س ــی بک ــوداوە دژەهێرش ــەی خ ــەی وش ــە ڕێگ ــۆش ل ــکت، ت ــەر مێش ــە س دەکات

بیــرت نەچێــت کــە عیســا لــە ڕێگــەی دەربڕینــی وشــەی خــوداوە شكســتی بــه  شــەیتان 

ــا ٤: ٤، 8، 10).  ــوورساوە...« (لۆق ــووی: »ن ــە فەرم ــک ک ــا، کاتێ هێن

كەســی  بەهێــزە،  قوللە یەكــی  یــەزدان  »نــاوی  دەڵێــت:   (10  :18 (پەنــدەکان 

دەبێــت.« پەناگیــر  و  ڕادەكات  ئــەوێ  بــۆ  ڕاستودروســت 

(زەبــووری ٧2: ٧) بــەم شــێوەیە باســی ڕاستودروســتان دەکات: »ڕاستودروســتان لــە 

ــگ.«  ــی مان ــا فەوتان ــت هەت ــتییەكی زۆر دەبێ ــەن، ئاش ــكۆفە دەك ــەو ش ــەردەمی ئ س
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ــە ئاشــتیدا شــکۆفە بکەیــت. ــۆ ئــه وه ی ل ڕاستودروســتیت لەگــەڵ خــودا قبــوڵ بکــە، ب

ــراپ و  ــەو کارە خ ــەر ئ ــی بەس ــەی چ ــی: »ئ ــەوە و بڵێ ــر بکەیت ــتا بی ــە ئێس لەوانەی

ــم داون؟« ــە ئەنجام ــت ک ــەدا دێ نارشینان

دەمەوێــت ئــەو وشــانەت وەبیــر بێنمــەوە کــە خــودا لــە (عیربانییــەکان 10: 1٦- 18) 

بــە گەلەکــی خــۆی فەرمــوو:

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

دەفەرموێــت: لەمــەودوا گونــاه و تاوانەكانیــان بەبیــری خــۆم ناهێنمــەوە. لەكــوێ 

لێخۆشــبوونی ئــەم گوناهانــە هەبێــت، ئیــر پێویســت نــاكات قوربانــی بــۆ گونــاه 

ــت.« بكرێ

بــە واتایەکــی دیکــە، گوناهەکانــت و ســزاکانت بــە تــەواوی پووچــەڵ کرانــەوە. مادەم 

عیســا کارێکــی ئەوەنــدە مــەزن و تــەواوی ئەنجــام داوە، پێویســت نــاکات هیــچ کارێــك 

ــت  ــە بتوانی ــتێک ک ــە ش ــت. تاک ــام بدەی ــدا ئەنج ــی گوناهەکانت ــەر هەبوون ــە بەرامب ل

ــە  ــییەوە دیاریی ــە دڵخۆش ــە ب ــە ک ــت، ئەوەی ــی بدەی ــودا ئەنجام ــبوونی خ ــۆ دڵخۆش ب

بێبەرامبەرەکــەی قبــووڵ بکەیــت. 

ــوێنی  ــاو ش ــە ن ــۆ چوون ــە ب ــان هەی ــت: »متانەم ــەکان 10: 1٩، 20) دەڵێ (عیربانیی

ــۆی  ــە بەه ــەی ك ــدوو و تازەی ــگا زین ــەو ڕێ ــاوە، ب ــی عیس ــۆی خوێن ــرۆزd بەه هەرەپی

ــەوە.« ــۆی كردین ــەردەدا ب ــاو پ ــۆی بەن ــتەی خ ــینی جەس بەخش

d شوێنی هه ره پیرۆز به شێك بووه  له  په رستگا، كه وا له  په یامنی كۆن ته نها سه رۆكی كاهینان ساڵی 
ته نها یه ك جار بۆی هه بووه  بچێته  ئه وێ بۆ پێشكه شكردنی قوربانی بۆ خودا.
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ــی  ــدا بوون ــۆ و یەزدان ــوان ت ــەرەوەe لەنێ ــی جیاک ــاکات پەردەیەک ــت ن ــر پێویس چی

ــت. هەبێ

چ هەواڵێکی مەزن و دڵخۆشکەرە!

دەتوانیــت بەوپــەڕی بوێرییــەوە پەیوەنــدی لەگــەڵ خــودا دروســت بکەیــت، چونکــە 

گوناهەکانــت پووچــەڵ کرانــەوە و ســڕدرانەوە و لەبیرکــران.

ــت! (دووەم  ــتی خودای ــیحەوە ڕاستودروس ــۆی مەس ــە ه ــۆ ب ــە! ت ــاد ب ــۆش و ش دڵخ

کۆرنســۆس ٥: 21) 

e له  په رستگا په رده یه كی جیاكه ره وه  له  نێوان شوێنی پیرۆز و شوێنی هه ره پیرۆزی په رستگا هه بوو. 
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بەشی چوارەم

زاڵبوون بەسەر ترسەکانی ژیانتدا

ئایا لە هیچ شتێكی خۆت دەترسیت؟ 

یــەزدان لــەم گۆرانییــەدا کــە نــاوی »ڕۆڵەکــەم، مەترســێ«یە، ئــەم وشــە ژیانبەخشــانە 

دەردەبڕێت:

»ڕۆڵەکەم مەترسێ

من هەمیشە لەگەڵتم. 

هەست بە هەموو ئازارێکت دەکەم

وە هەموو فرمێسکێكت دەبینم.

ڕۆڵەکەم مەترسێ،

من هەمیشە لەگەڵتم.

دەزانم چۆن گرنگی بەو شتە بدەم،

f.کە موڵکی منە

پۆڵســی نێــردراو لــە (دووەم تیمۆســاوس 1: ٧)دا نامەیــەک بــۆ قوتابییــە گەنجەکــەی 

ــێت:  ــدا نەترس ــی خزمەتەکەی ــە بەکارهێنان ــە ل ــی دەدات ک ــدا هان ــێت و تێی دەنووس

»چونكــە خــودا ڕۆحــی ترســی پێــان نەبەخشــیوە، بەڵكــو ڕۆحــی هێــز و خۆشەویســتی 

و خۆڕاگریــی پــێ بەخشــیوین.« 

f  سەم ئۆ دات میوزیک. (لە ژێر چاودێری وۆرد میوزیک) هەموو مافەکانی پارێزراوە.
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ــی  ــە تووش ــک ک ــوو جارێ ــە و هەم ــەری بک ــت. ئەزب ــر نەچێ ــەت لەبی ــەو ئایەت ئ

نیگەرانــی تــرس دەبیــت لەبــەر خۆتــەوە بیڵێــوە.

ــڕ  ــت پ ــت دڵ ــە دەیەوێ ــەیە ک ــەو کەس ــەیتان ئ ــە. ش ــوداوە نیی ــەن خ ــە الی ــرس ل ت

بــکات لــە تــرس. خــودا پــالن و بەرنامەیەکــی تایبەتــی بــۆ ژیانــت هەیــە. لــە ڕێگــەی 

باوەڕکــردن بــە خــودا، پــالن و بەرنامەکــەی قبــوڵ بکــە. بــەاڵم نابێــت ئەوەمــان لــه  بیــر 

ــە ڕێگــەی ترســەوە  ــە کــە ل ــۆ ژیانــت هەی بچێــت کــە شــەیتانیش پــالن و بەرنامــەی ب

ــت.  ــەی وەربگری ــت پالنەک دەتوانی

داودی زەبوورنــووس لــە (زەبــووری ٣٤: ٤)دا دەڵێــت: »ڕووم لــە یــەزدان كــرد، یەزدان 

بــە دەنگمــەوە هــات، لــە هەمــوو ترســەكانم فریام كــەوت.«

عیســا ڕزگارکاری تۆیــە. کاتێــک بەوپــەڕی دڵســۆزییەوە ڕووی تــێ دەکەیــت و هانــای 

ــە  ــا 1٤: 2٧)، عیســا ب ــە (یۆحەن ــە هەمــوو ترســەکان ڕزگارت دەکات. ل ــۆ دەبەیــت، ل ب

قوتابییــە تۆقیوەکانــی فەرمــوو: »ئاشــتیتان بــۆ بەجێدەهێڵــم، ئاشــتی خۆمتــان دەدەمــێ. 

ــن و  ــێ. نیگــەران مەب ــان دەتاندات ــە جیه ــە ك ــەوە نیی ــەوەی مــن دەتاندەمــێ وەك ئ ئ

مەترســن.«

ئــەوە واتــای ئــەوە دەگەیەنێــت کــە دەبێــت بەوپــەڕی بوێریــی و چاونەترســییەوە لــه  

دژی تــرس ڕابوەســتیت. ئەمــڕۆ بڕیــار بــدە کــە چیــر ڕێگــە نادەیــەت ڕۆحــی تــرس لێــت 

نزیــک بکەوێتــەوە و دەســت بەســەر ژیانتــدا بگرێــت.  

داود لە (زەبوری ٥٦: ٣، ٤)دا بە یەزدان دەڵێت: 

»كاتێــك ترســم لــێ دەنیشــێت، مــن پشــت بــە تــۆ دەبەســتم. بە خــودا، كــە ستایشــی 

پەیامەكــەی دەكــەم، پشــت بــە خــودا دەبەســتم، مــن ناترســم، مــرۆڤ چیم لــێ دەكات؟«
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یــەزدان لــە (ئیشــایا ٤1: 10) گەلەکــەی دڵنیــا دەکاتــەوە و دەفەرموێــت: »مەترســە، 

چونكــە لەگەڵتــدام، مەپەشــۆكێ، چونكــە مــن خــودای تــۆم. بەهێــزت دەكــەم و 

ــەم.« ــتیوانیت دەك ــم پش ــتی دادپەروەری ــتە ڕاس ــە دەس ــت دەدەم، ب یارمەتی

نووســەری عیربانییــەکان ئاگادارمــان دەکاتــەوە لــە هەوڵــدان بــۆ بەدەســتهێنانی 

ســامان و ئاسایشــی زەمینــی و وەبیرمــان دێنێتــەوە کــە »خــودا فەرموویەتــی: هەرگیــز 

ــەکان ١٣: ٥( ــم.« )عیربانیی ــێ ناهێن ــز وازت ل ــەم، هەرگی ــتگوێت ناخ پش

ــە  ــە ب ــت: »كەوات ــدا دەڵێ ــی شەش ــە ئایەت ــت و ل ــەردەوام دەبێ ــەر ب ــا نووس ئینج

ــێ دەكات؟« ــم ل ــرۆڤ چی ــە، ناترســم. م ــدەری من ــەزدان یارمەتی ــن: ی ــەوە دەڵێی متان

وشــەی تــرس کــە بــە ئینگلیــزی دەبێتــە (F-E-A-R)، کورتکــراوەی »بەڵگــەی درۆ کــە 

ــوودا شکســت  ــە داهات ــە ڕاســتی دەچێــت«ە.g دوژمــن دەیەوێــت پێــت بڵێــت کــە ل ل

دەخۆیــت، بــەاڵم کتێبــی پیــرۆز پێــامن دەڵێــت کــە گرنگ نییــە ئێســتا لــە چ بارودۆخێک 

دای، یاخــودا شــتەکانی دەوروبەرمــان چەنــدە خــراپ دەردەکــەون، هیــچ شــتێك بــەالی 

خــوداوە مەحــاڵ نییــە (مەرقــۆس ٩: 1٧- 2٣). 

ــۆ،  ــودای ت ــم، خ ــن یەزدان ــە م ــە »چونك ــراوە ک ــامن گوت ــایا ٤1: 1٣) دا پێ ــە (ئیش ل

ــت  ــن یارمەتی ــە، م ــت، مەترس ــت دەڵێ ــەوەی پێ ــت، ئ ــتی گرتووی ــتە ڕاس ــەوەی دەس ئ

ــتنی  ــی بیس ــە کات ــاکات ل ــت ن ــە پێویس ــت ک ــەوە دەگەیەنێ ــای ئ ــە وات دەدەم.« ئەم

هەواڵــی خراپــدا برســیت. متامنــە بــە خــودا بکــە. ئــەو دەتوانێــت هەمــوو شــتێک بــە 

ــکێنێتەوە. ــۆ بش ــی ت قازانج

پۆڵــس لــە (ڕۆمــا 8: 28) وەبیرمــان دێنێتــەوە کــە »خــودا لــە هەمــوو شــتەكاندا كار دەكات 

بــۆ چاكــەی ئەوانــەی ئەویــان خۆشــدەوێت، ئەوانــەی بەگوێــرەی مەبەســتی ئەو بانگكــراون.«

False evidence appearing real  g
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ئەمــە  یــەزدان  »ئێســتاش  دەیخوێنینــەوە:  ٣)دا   -1  :٤٣ (ئیشــایا  لــە  هەروەهــا 

ــە،  ــل: مەترس ــەی ئیرسائی ــت، ئ ــوب، شێوەكێش ــەی یاق ــەرت، ئ ــت، بەدیهێن دەفەرموێ

ــە  ــۆ هــی منیت. ك ــت، ت ــەوە بانگــم كردووی ــاوی خۆت ــە ن ــەوە، ب ــۆم كڕیوەت ــە ت چونك

ــەن.  ــت ناك ــدا، نوقوم ــاو ڕووبارەكانیش ــدام، بەن ــن لەگەڵت ــەوە، م ــاودا بپەڕیت ــاو ئ بەن

ــم،  ــن یەزدان ــە م ــووتێنێت، چونك ــەش ناتس ــت، بڵێس ــت، داغ نابی ــردا بڕۆی ــاو ئاگ بەن

ــی  ــە كەفارەت ــردووە ب ــۆ. میــرسم ك ــل، ڕزگاركــەری ت ــۆم، پیرۆزەكــەی ئیرسائی خــودای ت

ــۆ.« ــی ت ــە جێ ــوش و ســەبا ل ــۆ، ك ت

ئــەم ئایەتانــە بــە دەنگــی بــەرز چەندیــن جــار دووپــات بکــەوە. کاتێــک کــە تەنهــای 

ئــەم ئایەتانــە لەبــەر خۆتــەوە بڵێــوە. لــە قەڵەمڕەوێكــی ڕۆحیــدا خــۆت جێگیــر بکــە و 

بڕیــار بــدە کــە ئیــر بــە ترســەوە نەژیــت. لــە ڕێگــەی ڕاگەیانــدن و دەربڕینــی وشــەی 

خــودا، شــەیتان ئــاگادار دەکەیتــەوە کــە چیــر ناتەوێــت بــە ئــازار و ســزاوە بژیێیــت. 

ئــەوەت لەبیــر بێــت کــە کتێبــی پیــرۆز دەڵێــت تــرس ســزای هەیــە (یەکــەم یۆحەنــا ٤:18). 

ــە  ــکات، وەکــو چــۆن ل ــە ســزا ڕزگار ب ــۆ ئــەوەی ئێمــە ل عیســا گیانــی ســپارد و مــرد ب

ــە عیســای  (ئەفەســۆس ٣: 12، 1٣)دا پۆڵــس پێــامن دەڵێــت کــە بــە هــۆی باوەڕمــان ب

مەســیح،

ــێ  ــان ل ــە داوات ــە الی خودا. بۆی ــۆ چوون ــە ب ــەو ئازادییەمــان هەی ــەوە ئ ــە دڵنیایی »ب

ــۆ ئێوەیــە، شــكۆمەندی ئێوەیــە.« ــە ناخۆشــییەكانم ورە بەرنــەدەن كــە ب دەكــەم ل

ئینجا داود لە (زەبووری ٤٦: 1، 2)، وەبیرمان دەهێنێتەوە کە:

»خــودا پەنــاگا و هێزمانــە، لــە تەنگانــەدا بەهانــاوە دێت. بۆیــە ترســان نییــە ئەگــەر 

زەویــش بلەرزێــت، ئەگــەر چیاكانیــش بكەونــە نــاو قوواڵیــی دەریاكانەوە.«

ــوع دەدا  ــی یەش ــوعدا، هان ــیپارەی یەش ــی س ــی یەکەم ــە بەش ــەردەوام ل ــەزدان ب ی
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کــە »بەهێــز و ئــازا بــە« (ئایەتــی ٦)، دڵنیــای دەکاتــەوە کــە »یەزدانــی پــەروەردگارت 

لەگەڵتــە بــۆ هەركــوێ بچیــت« (ئایەتــی ٩). کەواتــە، پێویســت نــاکات برســیت. پەیامــی 

خــودا بــۆ تــۆ، هەمــان ئــەو پەیامەیــە کــە بــە یەشــوعی داوە.

خــودا لەگــەڵ تۆیــە.  هەرگیــز پشــتگوێت ناخــات و هەرگیــز وازت لێناهێنێــت 

(عیربانییــەکان 1٣: ٥). هەمیشــە چــاوی لێتــە (زەبــووری ٣٣: 18). لەنێــو لەپــی دەســتی 

وێنــەی تــۆی هەڵکۆڵیــوە (زەبــووری ٤٩: 1٦). کەواتــە، پێویســت نــاکات برســیت. بەهێز 

ــە، وردە بەرمــەدە و مەترســە. ــازا ب و ئ

ــی مەخــۆن،  ــی بەیان ــوو: »خەم ــی فەرم ــە قوتابییەکان ــادا، ب ــاری ســەر چی ــە وت عیســا ل

چونكــە بەیانــی خەمــی خــۆی دەخــوات. هــەر ڕۆژێــك خراپــی خــۆی بەســە.« )مەتــا ٦: ٣٤(

لــە (مەتــا 8: 2٣- 2٧)دا هاتــووە کــە چــۆن قوتابییــەکان بەهــۆی ڕەشــەبای دەریــاوە 

ترســیان لــێ نیشــت: »ئەویــش )عیســا( پێــی فەرمــوون: »ئــەی كــەم باوەڕینــە، بۆچــی 

دەترســن؟« ئینجــا هەســتا، لــە ڕەشــەبا و دەریاچەكــەی ڕاخــوڕی، ئیــرت بــووە هێمنییەكی 

تــەواو« )ئایەتــی ٢٦(.

ــوە ئەگــەر  ــە ئێ ــە قوتابییەکانــی دەپرســێت: »كــێ ل ــە (لۆقــا 12: 2٥، 2٦)، ل عیســا ل

خــەم بخــوات، دەتوانێــت یــەك كاتژمێــر لــە تەمەنــی خــۆی زیــاد بــكات؟ جــا كــە ئێــوە 

بــۆ شــتێكی بچــووك تواناتــان نییە، بۆچــی بــۆ شــتەكانی دیكــە خــەم دەخــۆن؟«

ئیشــایای پێغەمبــەر لــە (ئیشــایا ٥٤: ٤)دا دەڵێــت: »مەترســە چونكــە ڕیســوا نابیــت، 

ــت  ــەردەمی گەنجیێتی ــوایی س ــت. ڕیس ــەرمەزار نابی ــە ش ــت چونك ــێ ناكرێ ــەت پ گاڵت

ــر نایەتــەوە.« ــر دەكەیــت، ئیــرت شــورەیی بێوەژنیێتیــت بەبی لەبی

ئینجــا (ئیشــایا ٣٥: ٤) دەڵێــت: »بەوانــە بڵێــن كــە دڵەكوتێیانــە: خۆتــان تونــد بكــەن، 

مەترســن! ئەوەتــا خوداتــان، بــە تۆڵەســەندنەوە دێــت، ســزای خوداتــان. ئــەو دێــت و 
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ــان دەكات.« ڕزگارت

داوا لــە خــودا بکــە کــە ڕۆحــت بەهێــز بــکات، بــۆ ئــەوەی پــڕ بیــت لــە هێــز و توانــا 

و ئــەو تاقیکردنــەوە و ڕاڕاییانــه  بەســەرتدا زاڵ نەبــن کــە دەبنــە مایــەی تــرس و تۆقیــن 

(ئەفەســۆس ٣: 1٦). 

حــەز دەکــەم باســی ئــەو بینینــە ناوازەیەتــان بــۆ بکــەم کــە خــودا لەبــارەی ترســەوە 

ــەڵ دەکات  ــە ڕێگــەی وشــەکەیەوە قســەمان لەگ ــە خــودا ل ــک ک ــی بەخشــیم. کاتێ پێ

و دەفەرموێــت »مەترســن،« لــە ڕاســتیدا فەرمامنــان پــێ نــاکات کــە هەســت بــە تــرس 

ــە تــرس دەکەیــت، ئــەوە  ــە ڕاســتیدا دەفەرموێــت: »کاتێــک کــە هەســت ب نەکەیــن. ل

ــە،  ــود ڕامەک ــە، یاخ ــت مەب ــێ هەڵوێس ــەر، ب ــە س ــت دەکات ــرس هێرش ــە ت ــەیتان ب ش

ــڕۆ.« ــەرەو پێــش ب ــە و لەگــەڵ هەبوونــی ترسیشــدا ب ــەردەوام ب بەڵكــو ب

بــۆ مــاوەی چەنــد ســاڵ کاتێــک کــە هەســتم بــە تــرس دەکــرد، وامدەزانــی کەســێكی 

ترســنۆکم. بــەاڵم ئێســتا بــۆم دەرکەوتــووە کــە دەتوانــم بەســەر ترســدا زاڵ بــم ئەگــەر 

بێتــو ڕووبــەڕووی ببمــەوە و کــۆڵ نــەدەم و لــه  دژی ڕابوەســتم و هەمــوو ئــەو شــتانە 

بکــەم کــە یــەزدان فەرمانــی ئەنجامدانــی کــردووە، تەنانــەت ئەگــەر پێویســت بــکات 

هەمــوو ئــەو کارانــە دەکــەم لــە کاتێکــدا هەســت بــە تــرس و تۆقیــن دەکــەم. 

(زەبــووری ٣٤: ٤) دەڵێــت: »ڕووم لــە یــەزدان كــرد، یــەزدان بــە دەنگمــەوە هــات، لــە 

هەمــوو ترســەكانم فریــام كــەوت.« وە یۆحەنــای قوتابــی پێــامن دەڵێــت: »خۆشەویســتی 

ترســی تێــدا نییــە، بەڵكــو خۆشەویســتی تــەواو تــرس دەردەكاتــە دەرەوە، چونكــە تــرس لــە 

ســزاوە دێــت. ئــەوەی برتســێت لــە خۆشەویســتیدا تــەواو نەبــووە.« )یەکــەم یۆحەنــا ١٨:٤(

کــە  ئــەوەی  لەبــەر  وە  خۆشــیدەوێیت.  خــودا  کــە  نەچێــت  لەبیــر  ئــەوەت 

خۆشــیدەوێیت و گرنگییەکــی زۆرت پــێ دەدات، دەتوانیــت بەبــێ تــرس بژیــت. 
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لەوانەیــە ئێســتا ئەوەنــدە برســیت، کــە ژیــان بەبــێ تــرس وەکــو خەونێکــی مەحــاڵ 

ــرت بێــت: خــودا  ــە کــە دەبێــت لەبی ــەوا شــتێک هەی ــە، ئ ــەوە. ئەگــەر وای بێــت بەالت

دەتوانێــت بــە تــەواوی لــە هەمــوو کێشــەیەک ڕزگارت بــکات، هەمــووی پێکــەوە، بــەاڵم 

ئــەو زۆربــەی کات کــەم کەمــه  کێشــەکانت لــە کــۆڵ دەکاتــەوە. هــەر بۆیــە، ئومێــدوار 

بــە کــە یــەزدان ئیشــت لەســەر دەکات. خــودا دەســتی کــردووە بــە ئیشــێكی بــاش لــە 

تــۆدا، وە هەتــا تــەواوی نــەکات، واز ناهێنێــت (فیلیپــی 1: ٦). 

داود لــە (زەبــووری 2٧: 1- ٣)دا دەڵێــت: »یــەزدان ڕووناكــی و ڕزگاریــی منــە، لــە كــێ 

برتســم؟ یــەزدان قــەاڵی ژیانــی منــە، لــە كــێ بتۆقــم؟ كاتێــك بــەدكاران لێــم نزیــك بنــەوە 

بــۆ ئــەوەی گۆشــتم بخــۆن، كاتێــك دوژمنــان و ناحەزانــم پەالمــارم بــدەن، ســامتە دەكــەن 

ــا  ــم ناترســێت. ئەگــەر جەنــگ بەرپ و دەكەون. ئەگــەر لەشــكرێكیش دەورم بــدات، دڵ

بكــەن دژم، ئــەو كاتــەش هــەر دڵنیــا دەبــم.«

ــە ئایەتــی پێنــج و شەشــی هەمــان بەشــدا، بــەردەوام دەبێــت و دەڵێــت لــە  داود ل

ڕۆژی کێشــە و بــەاڵدا خــودا دەیشــارێتەوە و دەیباتــە ســەر تاشــە بەردێکــی بڵنــد کــە 

دوور لــە دەســتی دوژمنەکانییەتــی. ئینجــا دەڵێــت کــە لەنــاو نشــینگەکەیدا بــە هــاوار 

ــی پێشــکەش دەکات.  و خۆشــییەوە قوربان

خــودا چــی بــۆ داودی پاشــا کــرد، هەمــان شــتیش بــۆ تــۆ دەکات. بــاوەڕت بــە یــەزدان 

ــێک ڕزگارت  ــوو ترس ــە هەم ــە ل ــە ک ــەوەی هەی ــای ئ ــەاڵت و توان ــە دەس ــت، چونک بێ

بــکات. 

ته ماشــای ئــەم وشــانە بکــە کــە فریشــتەی یــەزدان بــە دانیالــی گــوت و دڵنیــای کــردەوە 

لــەوەی کــە نوێــژ و پاڕانەوەکــەی بــە دڵنیاییــەوە بیســراوە: »ئــەی دانیــال، مەترســە. لەبــەر 

ــەت  ــەردەم خوداك ــت و لەب ــت تێبگەی ــوڕ بووی ــە مك ــەم ڕۆژەوە ك ــە یەك ــەر ل ــەوەی ه ئ

خۆتــت زەلیــل كــرد، پاڕانەوەكــەت بیســرتا، منیــش لەبــەر ئەمانــە هاتــووم.« )دانیــال ١٢:١٠(
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 شــەیتان هــەوڵ دەدات کــە پێــت بڵێــت خــودا گوێــی لــە نوێــژ و نزاکانــت نەبــووە 

و وەاڵمــت ناداتــەوە. ئــەوەت هەرگیــز لــه  بیــر نەچێــت کــە وشــەی خــودا شمشــێری 

ڕۆحــە (ئەفەســۆس ٦: 1٧). لــە ڕێگــەی شمشــێری وشــەی خــوداوە، دەتوانیــت شکســت 

ــان ورد  ــرە و شــەو و ڕۆژ لێی ــدا هەڵبگ ــو دڵت ــە لەنێ ــەم ئایەتان ــت. ئ ــن بهێنی ــه  دژوم ب

بــەرەوە.

تەنهــا لــە ڕێگــەی وشــەی خــوداوە، دەتوانیــت شکســت بــه  دوژمــن  بهێنیــت. هەتــا 

وشــەی خــودا نەزانیــت، درک بــە درۆکانــی شــەیتان ناکەیــت. وشــەی خــودا دەرببــڕە، 

بــۆ ئــەوەی ســەرکەوتن بەدەســت بهێنیــت. 

لەوانەیــە تــۆ برســیت و نەتوانیــت لەگــەڵ کەســێکدا قســە بکەیــت کــە پلــەی لــە 

تــۆ بەرزتــرە و لــە ســەرووی تۆوەیــە. لەوانەیــە تۆمەتێكیــان دابێتــە پاڵــت و نیگەرانــی 

ــە فه رمایشــتی عیســا  ــت. بڕوان ــە خــۆت بکەی ــت چــۆن بەرگــری ل ــە نازانی ــەوەی ک ئ

لــە (لۆقــا 12: 11، 12): »كاتێــك دەتانهێننــە بــەردەم كەنیشــت و فەرمانــڕەوا و 

دەســەاڵتداران، نیگــەران مەبــن دەبــێ بــۆ بەرگــری چــۆن و بــە چــی بدوێــن یــان چــی 

بڵێن، چونكــە ڕۆحــی پیــرۆز هــەر لــەو كاتــەدا فێرتــان دەكات پێویســتە چــی بڵێــن.«

ــوون  ــی باوەڕب ــو داننان ــت، وەک ــن دەبی ــرس و تۆقی ــە خەریکــە تووشــی ت ــک ک کاتێ

بــە یــەزدان و دابینکردنــی پێداویســتییەکانت و گرنگیــدان پێــت، (زەبــووری 2٣: 1- ٦) 

لەبــەر خۆتــەوە بیڵێــوە: 

ســەوزدا  لــەوەڕگای  نابێت. لــە  هیــچ  بــە  پێویســتم  منــە،  شــوانی  »یــەزدان 

دەملەوەڕێنێــت و دەمباتــە ســەر ئــاوی هێمــن و ســازگار، گیانــم دەبووژێنێتــەوە. بــەرەو 

ــەت  ــەر تەنان ــۆی. ئەگ ــاوی خ ــاوی ن ــە پێن ــم دەكات ل ــتی ڕێنامیی ــگای ڕاستودروس ڕێ

بەنــاو دۆڵــی ســێبەری مەرگیشــدا بــڕۆم، لــە هیــچ خراپەیــەك ناترســم، لەبــەر ئــەوەی تــۆ 

لەگەڵمــدای، گۆچــان و داردەســتەكەت دڵنەواییــم دەكــەن. ســفرەم بــۆ ئامــادە دەكەیــت 



45

ــەم  ــانكردنم، جامەك ــۆ دەستنیش ــت ب ــەرم دەدەی ــە س ــت ل ــم، زەی ــەردەم دوژمنان لەب

لێوانلێــو دەكەیــت. بێگومــان بــە درێژایــی ژیانــم چاكــە و خۆشەویســتی نەگــۆڕ بــەدوام 

ــم.« ــەزدان دەژی ــی ی ــە ماڵ ــە ل ــۆ هەتاهەتای دەكــەون، ب
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دەرەنجام

جێگیر و بەهێز بە!

ــەو  ــودا و ئ ــتی خ ــە خۆشەویس ــەت ب ــی تایب ــن ئایه ت ــی چه ندی ــەدا، باس ــەم کتێب ل

داهاتــووە شــکۆدارە دەکەیــن کــە بۆتــی لەبەرچــاو گرتــووە، لەگــەڵ ڕاستودروســتیت لــە 

مەســیحدا و ئازادبــوون لــە هەمــوو جــۆرە ترســێک.

تــۆ وەکــو خزمەتــکاری خــودا، هەمــوو ئــەو بەڵێنانــەی کــە لــەو ئایەتانــەدا هاتــووە، 

کەلەپــور و ســامانی تۆیــە. بــەاڵم دەبێــت ئــەوەش بزانیــت کــە شــەیتان هــەوڵ دەدات 

ئــەو ســامانەت لــێ بدزێــت و دەیەوێــت دووبــارە بگەڕێیتــەوە نێــو کــۆت و بەندەکــەی 

جــاران.

ــیح  ــت: »مەس ــامن دەڵێ ــا ٥: 1) پێ ــە (گەالتی ــردراوا ل ــی نێ ــە پۆڵس ــەوەی ک ــەر ئ لەب

ئــازادی كردیــن تاكــو بــە ئــازادی بژیــن. بۆیــە چەســپاو بــن و جارێكــی دیكــە ملكەچــی 

نیــری كۆیایەتــی مەبــن.

بــۆ ئــەوەی ژیانێكــی مەســیحی ســەرکەوتووانەت هەبێــت، پێویســتە جێگیــر و 

لەســەرخۆ و بەرگەگــر بیــت: 

ــان فڕێمــەدەن كــە پاداشــتی گــەورەی هەیە، چونكــە پێویســتیتان  ــە متانەت »كەوات

بــە دانبەخۆداگرتــن هەیــە، تاكــو لــەدوای ئــەوەی بــە خواســتی خوداتــان كــرد، بەڵێنەكــە 

بەدەســتبهێنن« )عیربانییــەکان ١٠: ٣٥، ٣٦(

باوکــی ئاســامنیت دەیەوێــت بــە تــەواوی چێــژ لــەو شــتە وەربگریــت کــە بەهــۆی 
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ــە و کــۆڵ مــەدە. هــەر ئێســتا  ــەدار ب خوێنــی عیســای مەســیحەوە بەدەســتهاتووە. پای

بڕیــار بــدە کــە هەرگیــز واز ناهێنیــت و کــۆڵ نادەیــت. ئــەو ئایاتانــەی بەشــەکانی دواتــر 

ئەوەنــدە بڵێــوە هەتــا دەبنــە بەشــێک لــە تــۆ.

هەروەهــا هەمیشــە ئــەوەت لەبیــر بێــت کــە خــودا خۆشــیدەوێی، هــه روەک ژیــان 

لەنێــو وشــە پیرۆزەکانیــدا هەیــە. 

 



49

دووپاتکردنەوەی چەند ئایەتێکی دیاریکراو

hناساندن: وشەی خودا

»یــەزدان فەرمایشــتی خــۆی نــارد و چاكــی كردمــەوە، لــە فەوتــان دەربــازی كــردم.« 

(زەبــووری 10٧: 20)

ــگای  ــە ڕێ ــاڕۆم و ل ــەدكاران ن ــژی ب ــی ڕاوێ ــە بەپێ ــن ک ــە م ــت ب ــە دەخوازرێ »خۆزگ

گوناهبــاران ڕاناوەســتم و لــە كــۆڕی گاڵتەجــاڕان دانانیشــم. بەڵكــو ئــارەزووی مــن لــە 

ــە  ــك وام  ك ــەوه. وەك دارێ ــەی ورد دەمب ــە فێركردنەك ــەو و ڕۆژ ل ــە، ش فێركردنی یەزدان

ــز  ــدا بەرهــەم بــدەم و گەاڵكانــم هەرگی ــە وەرزی خۆی ــم و ل ــاو ڕواب ــەدەم جۆگــەی ئ ل

ــووری 1: 1- ٣) ــم.« (زەب ــك ســەركەوتوو دەب ــە هەمــوو كارێ ــن، ل وشــك نەب

ــە ڕۆژ  ــەو و ب ــە ش ــو ب ــەوە، بەڵك ــا نا بێت ــم جی ــە دەم ــە ل ــەم فێركردن ــی ئ »پەڕتووك

لێــی ورد دەمبــە وە، بــۆ ئــەوەی وریابــم بــۆ كاركــردن بەپێــی هەمــوو ئــەو شــتانەی تێیــدا 

نــوورساوە، ئــەو كاتــە ژیانــم ڕاســتەڕێ دەبێــت و ســەردەكەوم.« (یەشــوع 1: 8)

»بەڵكــو پەیامەكــە زۆر لێــم نزیكــە، لەســەر زمامنــە  و لــە دڵمدایــە، هەتــا كاری پــێ 

ــار ٣0: 1٤) بكــەم.« (دواوت

ــی  ــە بەتاڵ ــە دەرەوه: ب ــە دەممــە وە دێت ــاوا دەبێــت كــە ل »فەرمایشــتەكەی خــودا ئ

ــكات و ســەركەوتوو دەبێــت  ــی خۆشــە دەی ــەو پێ ــەوەی ئ ــۆی، بەڵكــو ئ ــەوە ب ناگەڕێت

ــت.« (ئیشــایا ٥٥: 11) ــۆی دەنێرێ ــەوەی ب ل

h  تێبینی: نووسەر ئایەتەکانی دووبارە داڕشتووەتەوە و وای لێ کردووە کە قسەکەر کەسی یەکەمی 
تاک بێت. 
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»مــن بــە ڕووێكــی ئاشــكرا وەك ئاوێنــە وێنەدانــەوەی شــكۆی خــودا دەدەمــەوە، لــە 

ــە یەزدانەوەیــە كــە  شــكۆیەك بــۆ شــكۆیەك بــۆ هەمــان وێنــە دەگۆڕدرێــم، ئــەوەش ل

ــە.« (دووەم کۆرنســۆس ٣: 18) ڕۆحەكەی

دەكات.«  ئــازادم  ڕاســتیش  دەناســم،  ڕاستییە. ڕاســتی  خــودا  »وشــەی 

(٣2  :8 1٧؛   :1٧ (یۆحەنــا 

بەشی یەکەم: خۆشەویستی خودا

ــەوەی  ــەی ئ ــە ڕێگ ــەركەوتووم ل ــەدەر س ــە ڕادەب ــەدا ل ــوو ئەمان ــە هەم ــەاڵم ل »ب

ــە  ــە فریشــتەكان و ن ــان، ن ــە ژی ــە مــردن و ن ــام ن كــە خۆشــی ویســتووم، چونكــە دڵنی

ســەرۆكەكان، نــە شــتەكانی ئێســتا و نــە شــتەكانی داهاتــوو، نــە هێــزەكان، نــە بــەرزی و 

نــە قووڵــی، نــە بەدیهێــرناوی دیكــە، ناتوانێــت لــە خۆشەویســتی خــودا جیــام بكاتــەوە 

ــۆ مــن دێــت.« (ڕۆمــا 8: ٣٧- ٣٩) ــەوە ب ــە ڕێگــەی عیســای مەســیحی گەورەمان كــە ل

»لەبــەر ئــەوەی خــودا ئەوەنــدە جیهانــی خۆشویســت، تەنانــەت كــوڕە تاقانەكــەی 

بەختكــرد، تاكــو مــن کــە بــاوەڕی پــێ دەهێنــم لەنــاو نەچــم، بەڵكــو ژیانــی هەتاهەتاییم 

هەبێــت.« (یۆحەنــا ٣: 1٦)

»چونكــە بــاوك خــۆی منــی خۆشــدەوێت، لەبــەر ئــەوەی مــن عیســام خۆشویســتووە 

و بــاوەڕم كــرد كــە لــە الی خــوداوە هاتــووە.« (یۆحەنــا 1٦: 2٧)

»لەبــەر ئــەوەی کــە ڕاســپاردەكانی تــۆم لەالیــە و كاریــان پــێ دەكــەم، ئــەوا 

ــی  ــی من ــدەوێ، باوك ــام خۆش ــە عیس ــەوەی ک ــەر ئ ــا لەب ــدەوێت. هەروەه ــۆم خۆش ت

خۆشــدەوێت، عیســاش منــی خۆشــدەوێت و خۆیــم بــۆ دەردەخــات.« (یۆحەنــا 1٤: 21)
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»یەزدانــم خۆشــدەوێت، چونكــە یەكــەم جــار ئــەو منــی خۆشویســتووه .« 

(یەکــەم یۆحەنــا ٤: 1٩)

»ئــەی خودایــە، خۆشەویســتییە نەگۆڕەكــەت چەنــد بەنرخــە! مــن لەژێــر ســێبەری 

ــا دەگــرم. (زەبــووری ٣٦: ٧) باڵەكانــت پەن

ــت  ــتنی من ــتان و دانیش ــی. هەس ــت ناس ــكنی و من ــت پش ــۆ من ــەزدان، ت ــەی ی »ئ

ــت  ــانی من ــی ڕاكش ــڕەو و جێ ــتووی. ڕێ ــەوەم گەیش ــە بیركردن ــە دوورەوە ل ــوە، ل زانی

ــەیەك  ــەوەی وش ــەر ل ــەزدان، ب ــەی ی ــت.  ئ ــی منی ــوو ڕێگاكان ــارەزای هەم ــواوە، ش پێ

ــتەوە دەورت  ــە پش ــش و ل ــی. لەپێ ــەواوی دەیزان ــە ت ــۆ ب ــت، ت ــم هەبێ ــەر زمان لەس

داوم، دەســتت دەخەیتــە ســەرم. ئــەم زانینــەی تــۆم بــەالوە زۆر ســەیرە، لــە ســەرووی 

منەوەیــە، ناتوانــم بەدەســتی بهێنــم. بــۆ كــوێ بچــم لــە ڕۆحــی تــۆ؟ بــۆ كــوێ هەڵبێــم 

ــە! كــۆی  ــد گرانبەهای ــە، بیرۆكەكانــت بــەالی منــەوە چەن ــە ڕوخســارت؟ ئــەی خودای ل

ژمارەیــان چەنــدە مەزنــە! ئەگــەر بیانژمێــرم، لــە مل زیاتــرن. كــە بەئــاگا دێمــەوە هێشــتا 

ــووری 1٣٩: 1- ٧، 1٧، 18) ــۆم.« (زەب ــەڵ ت لەگ

»بــەاڵم یــەزدان چاوەڕێــی ئــەوە دەكات هەتــا لەگەڵــم میهرەبــان بێــت، لەبــەر 

ــودای  ــەزدان خ ــە ی ــەوە، چونك ــدا بێت ــی پێم ــەوەی بەزەی ــۆ ئ ــتێت ب ــەوە هەڵدەس ئ

دادپەروەرییــە. خۆزگــە بــه مــن کــە چاوەڕێــی دەكــەم!« (ئیشــایا ٣0: 18)

»پەروەردگار بە هەتیوی بەجێم ناهێڵێت، دێتەوە الم.« (یۆحەنا 1٤: 18)

»تەنانــەت دایــك و باوكیشــم وازم لــێ بهێنــن، یــەزدان دەمگرێتــە خــۆی.« 

(10  :2٧ (زەبــووری 

»تاكــو بــە بــاوەڕ مەســیح لــە دڵمــدا نیشــتەجێ بێــت و ڕەگ و بناغــەم لــە 

ــرۆزی خــودا  ــی پی ــەواوی گەل ــم، لەگــەڵ ت ــادار ب خۆشەویســتیدا دامبەزرێت، تاكــو توان
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تێبگــەم كــە پانــی و درێــژی و بــەرزی و قووڵــی خۆشەویســتی مەســیح چییە، تاكــو ئــەم 

خۆشەویســتییە بناســم كــە لــە ســەرووی زانیارییەوەیــە، بــۆ ئــەوەی پــڕ بــم لــە هەمــوو 

ــۆس ٣: 1٧- 1٩) ــودا.« (ئەفەس ــی خ پڕیێت

ــە  ــی خۆشویســتووە، جــا ب ــاوا من ــاوك عیســای خۆشویســتووە، ئ »هــەروەك چــۆن ب

خۆشەویســتییەكەیەوە پەیوەســت دەبــم. كــەس خۆشەویســتی لەمــە گەورەتــری نییــە 

ــا 1٥: ٩، 1٣) ــۆ دۆســتەكانی دابنێــت.« (یۆحەن كــە یەكێــك ژیانــی خــۆی ب

»بــەاڵم خــودا خۆشەویســتی خــۆی بــۆ دەرخســتم، بــەوەی مەســیح لــە پێنــاوی منــدا 

مــرد، كاتێــك هێشــتا گوناهبــار بــووم.« (ڕۆمــا ٥: 8)

»لــە ڕێگــەی خوێنــی مەســیح كڕدرامــەوە، واتــە لێخۆشــبوونی گوناهــم وەرگــرت، بــە 

گوێــرەی دەوڵەمەنــدی نیعمەتەكــەی.« (ئەفەســۆس 1: ٧)

»هەرچەنــدە چیــاكان نامێنــن و گــردەكان دەهەژێــن، بــەاڵم خۆشەویســتی نەگــۆڕی 

ــە،  ــتی یەزدان ــەوە فەرمایش ــت، ئ ــتیی ناهەژێ ــی ئاش ــت و پەیامن ــن دەمێنێ ــۆ م ــەو ب ئ

ــەوە.« (ئیشــایا ٥٤: 10) ــی پێمــدا دێت ــەوەی بەزەی ئ

»خــودا بەوەفایــە، ئــەوەی بانگــی كــردم بــۆ پێكــەوە ژیــان لەگــەڵ كوڕەكــەی، عیســای 

مەســیحی گــەورەم.« (یەکەم کۆرنســۆس 1: ٩)

»ئــەی گیانــی مــن، ستایشــی یــەزدان بكــە، هەمــوو ناخیشــم ستایشــی نــاوی پیــرۆزی 

بكــە. ئــەی گیانــی مــن، ستایشــی یــەزدان بكــە، هیــچ چاكەیەكــی لەبیــر مەكــە: ئــەوەی 

لــە هەمــوو گوناهێكــم خۆشــدەبێت، لــە هەمــوو نەخۆشــییەك چاكــم دەكاتەوه، ئــەوەی 

ــە تاجــی ســەرم.«  ــە گــۆڕ دەكڕێتــەوە، خۆشەویســتی نەگــۆڕ و بەزەیــی دەكات ژیانــم ل

(زەبــووری 10٣: 1- ٤)
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»یــەزدان تەمەنــم تێــر دەكات بــە چاكــە، تاكــو گەنجییەتیــم وەك هەڵــۆ نــوێ 

هەمــوو  بــۆ  دادپــەروەری  دەدات،  ئەنجــام  ڕاستودروســتی  ببێتەوه. یــەزدان 

چەوســاوەكان. یــەزدان میهرەبــان و بــە بەزەییــە، پشــوودرێژە و خۆشەویســتی نەگــۆڕی 

زۆرە. تاوانباركردنــی هەتاســەر نییــە، تووڕەیــی هەتاهەتایــە نییــە.  وەك بــەرزی ئاســامن 

لەســەر زەوییــەوە، خۆشەویســتییە نەگۆڕەكــەی زۆر كــردووە بــۆ مــن كــە لێــی دەترســم. 

ــێ دوورخســتووە تەوە. وەك  ــاواوە، یاخیبوونەكامنــی ل ــە ڕۆژئ وەك دووری ڕۆژهــەاڵت ل

بــاوك چــۆن بەزەیــی بــە منداڵەكانیــدا دێتــەوە، یەزدانیــش ئــاوا بەزەیــی بــە منــدا دێتەوە 

كــە لێــی دەترســم. بــەاڵم خۆشەویســتی نەگــۆڕی یــەزدان لــە ئەزەلــەوە و هەتاهەتایــە 

بــۆ منــە كــە لێــی دەترســم، ڕاستودروستییەكەشــی بــۆ نەوەكانــە.« (زەبــووری 10٣: ٥، 

(1٧ ،1٣ -11 ،٩ ،8 ،٦

»بــەدكارەكان ئازاریــان زۆرە، بــەاڵم مــن کــە پشــت بــە یــەزدان دەبەســتم، 

(10  :٣2 (زەبــووری  دەدات.«  دەورم  نەگــۆڕ  خۆشەویســتی 

»هەمــوو كاتێــك ستایشــی یــەزدان دەكەم، هەمیشــە ستایشــی ئــەو لەســەر لێوەكامنه. 

گیانــم شــانازی بــە یەزدانــەوە دەكات، بــا ســتەملێكراوان گوێیــان لــێ بێــت و شــاد بــن. 

ــەوە. ڕووم  ــەرز بكەین ــاوی ب ــەوە ن ــا بەیەك ــن، ب ــەورە بزانی ــە گ ــەزدان ب ــەوە ی ــا پێك ب

لــە یــەزدان كــرد، یــەزدان بــە دەنگمــەوە هــات، لــە هەمــوو ترســەكانم فریــام كــەوت. 

ئەوانــەی پشــت بــە یــەزدان دەبەســن، دەدرەوشــێنەوە، ڕوویــان هەرگیــز شــەرمەزاری 

پێــوە نابێــت.  هــاوارم بــۆ یــەزدان كــرد، یــەزدان گوێــی لێــم بــوو، لــە هەمــوو گرفتەكانــم 

ــن،  ــی دەترس ــە لێ ــت ك ــانە دەگرێ ــەو كەس ــەزدان دەوری ئ ــتەی ی ڕزگاری كردم. فریش

دەربازیــان دەكات.  تامیــم کــرد و بینیــم كــە یــەزدان چاكــە! خۆزگــە دەخــوازرێ بــەو 

كەســەی پەنــای بــۆ دەبــات.« (زەبــووری ٣٤: 1- 8)
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بەشی دووەم: داهاتووت

»هەمــوو ڕۆژانــی ســتەملێكراو ســەختە، بــەاڵم لەبــەر ئــەوەی مــن دڵتــەڕم، هەمیشــە 

لەســەر خوانــی شــادییم .« (پەنــدەکان 1٥: 1٥)

مــن هێشــتا بــاوەڕم بــەوە هەیــە، كــە لــە خاكــی زینــدووان چاكــەی یــەزدان 

ــی  ــەم، چاوەڕێ ــز دەک ــم بەهێ ــەم و دڵ ــازا دەک ــۆم ئ ــم ، خ ــی یەزدان ــم.  چاوەڕێ دەبین

یــەزدان دەبــم.« (زەبــووری 2٧: 1٣، 1٤)

»مــن ئــەو پالنــە دەزانــم كــە خــودا بــۆ منــی داڕشــتووە، پــالن بــۆ ئاشــتی و 

گەشەســەندنم نــەك بــۆ زیانــم، بــۆ ئــەوەی دواڕۆژ و هیــوام بداتــێ.« (یەرمیــا 2٩: 11)

»ئــەی گیانــی مــن بۆچــی خەمباریــت؟ بــۆ لــە ناخمــەوە پەرێشــانیت؟ ئومێــدت بــە 

خــودا هەبێــت، چونكــە مــن هــەر ستایشــی ئــەو دەكــەم، ئــەو ڕزگاركــەر و خودامــە.« 

(زەبــووری ٤2: 11)

»هیــواش نابێتــە هــۆی شــەرمەزاری، چونكــە خۆشەویســتی خودا ڕژاوەتــە نــاو دڵــم، 

کــە بــە ڕۆحــی پیــرۆز پێــم دراوە.« (ڕۆمــا ٥: ٥)

ــا  ــە منــدا ئــەم ئیشــە چاكــەی دەســتپێكردووە، هەت ــام، خــودا كــە ل »لەمەشــدا دڵنی

ــی 1: ٦) ــەواوی دەكات.« (فیلیپ ــیح ت ــای مەس ڕۆژی عیس

»چونكــە مــن دروســتكراوی دەســتی خــودام، بــە یەكبوونــم لەگــەڵ عیســای مەســیح 

ــە  ــو ب ــردووە تاك ــادەی ك ــر ئام ــودا پێش ــە خ ــە، ك ــۆ كاری چاك ــك ب ــە بەدیهێرناوێ دەمب

ــم.« (ئەفەســۆس 2: 10) ــی بگەیەن ئەنجام

ــۆ بڕیاردانیــش لەســەر هــەر كارێــك  ــەك كاتــی خــۆی دەبێــت، ب ــۆ هــەر چاالكیی »ب
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كاتــی خۆی، بۆیــە لەژێــر دەســتی بەهێــزی خــودا بێفیــز دەبــم، تاكــو لــە كاتــی خۆیــدا 

بــەرزم بكاتــەوە.« (ژیرمەنــدی ٣: 1٧؛ یەکــەم پەتــرۆس ٥: ٦)

ــاكات. ئەگــەر  ــی دەكات و درۆ ن ــی دیاریكــراوە، باســی كۆتای ــۆ كات »رسوشــەكە ب

دواناكەوێــت.«  و  دێــت  بێگومــان  چونكــە  دەکــەم،  چاوەڕێــی  كێشــا  درێــژەی 

(حەبەقــوق 2: ٣)

ــودا  ــە خ ــە مەحاڵ ــتی نەگۆڕەوەك ــەی دوو ش ــە ڕێگ ــو ل ــرد تاك ــەی ك ــودا ئەم »خ

تێیانــدا درۆ بــكات، مــن كــە پەنــام بــۆ ئــەو بــردووە، بــە دڵنەوایــی زۆرەوە دەســتبگرم 

ــۆ  ــەرە ب ــە وەك لەنگ ــە ك ــەم هەی ــەم هیوای ــمی داناوه. ئ ــە لەپێش ــەی ك ــەو هیوای ب

دەروونــم، چەســپاو و ڕاگــرە. دەچێتــە نــاو شــوێنی هەرەپیــرۆز لــە پشــت پەردەكــە.« 

(عیربانییــەکان ٦: 18، 1٩)

»ئێمــە دەزانیــن خــودا لــە هەمــوو شــتەكاندا كار دەكات بــۆ چاكــەی مــن کــە ئــەوم 

خۆشــدەوێت، کــە بەگوێــرەی مەبەســتی ئــەو بانگكــراوم.« (ڕۆمــا 8: 28)

»خــودای مــن دەتوانێــت هەمــوو شــتێك بــكات زۆر زیاتــر لــەوەی كــە داوای 

دەكــەم یــان بیــری لــێ دەکەمــەوە ، بەگوێــرەی ئــەو هێــزەی كــە تیامــدا كار دەكات.« 

(ئەفەســۆس ٣: 20)

»خــودا پێشــوەخت بەهــۆی مەســیحەوە منــی هەڵبــژارد تاكــو بەگوێــرەی پالنەكــەی 

ــوە  ــۆی بەڕێ ــتی خ ــت و ویس ــرەی مەبەس ــتێك بەگوێ ــوو ش ــودا هەم ــم. خ ــەو ب ــۆ ئ ب

ــۆس 1: 11) ــات.« (ئەفەس دەب

»پەڕتووكــی ئــەم فێركردنــە لــە دەمــم جیــا نا بێتــەوە، بەڵكــو بــە شــەو و بــە ڕۆژ لێــی 

ورد دەمبــەوە ، بــۆ ئــەوەی وریــا بــم بــۆ كاركــردن بەپێــی هەمــوو ئــەو شــتانەی تێیــدا 

نــوورساوە، ئــەو كاتــە ژیانــم ڕاســتەڕێ دەبێــت و ســەردەكەوم.« (یەشــوع 1: 8)
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»پەیامەكــە زۆر لێــم نزیكــە، لەســەر زمامنــە  و لــە دڵمدایــە، هەتــا كاری پــێ بكــەم.« 

(دواوتــار ٣0: 1٤)

»فەرمایشــتی خــودا ئــاوا دەبێــت كــە لــە دەممــەوە دێتــە دەرەوە: بــە بەتاڵــی 

ناگەڕێتــەوە بــۆی، بەڵكــو ئــەوەی پێــی خۆشــە دەیــكات و ســەركەوتوو دەبێــت لــەوەی 

ــایا ٥٥: 11) ــت.« (ئیش ــۆی دەنێرێ ب

»مــن بــە ڕووێكــی ئاشــكراوە وەك ئاوێنــە وێنەدانــەوەی شــكۆی خــودا دەدەمــەوە، 

لــە شــكۆیەك بــۆ شــكۆیەك بــۆ هەمــان وێنــە دەگۆڕدرێــم، ئــەوەش لــە یەزدانەوەیــە كــە 

ڕۆحەكەیــە.« (دووەم کۆرنســۆس ٣: 18)

ــو  ــم، تاك ــرم دەگۆڕێ ــەوەی بی ــە نوێكردن ــو ب ــرم، بەڵك ــە وەرناگ ــەم دنیای ــێوەی ئ »ش

ــاش و پەســەندكراو و  ــە ب ــە، ك ــم دەریبخــەم خواســتی خــودا چیی ــەوە بتوان ــە لێكدان ب

ــا 12: 2) ــەواوە.« (ڕۆم ت

»پالنــی خــودا ئەوەیــە كــە دەوڵەمەنــدی شــكۆی نهێنییەكــە بــۆ مــن ئاشــكرا بــكات، 

نهێنییەكــەش ئەوەیــە كــە مەســیح لــە ناخــی دڵمدایــە، ئەمــەش هیــوای شــكۆداربوونە.« 

(کۆلۆســی 1: 2٧)

ــی  ــەوەی بوون ــو ئ ــە وەک ــی نیی ــە بوون ــەم ک ــگ دەک ــتە بان ــەو ش ــودا، ئ ــو خ »وەک

ــی شــاهانە، نەتەوەیەكــی  ــردراو، كاهینیێت ــە گەلێكــی هەڵبژێ هەبێــت. مــن بەشــێکم ل

پیــرۆز، گەلــی تایبەتــی خــودا، تاكــو چاكییەكانــی ئــەوە ڕابگەیەنــم كــە بانگــی كــردووم 

ــرۆس 2: ٩) ــەم پەت ــا ٤: 1٧؛ یەک ــە ســەیرەكەی.« (ڕۆم ــۆ ڕووناكیی ــەوە ب ــە تاریكیی ل

»لەبــەر ئــەوەی مــن هــی یەزدانــی سوپاســاالرم، دەفەرموێــت کــە مــن گەنجینەیەکــی 

تایبەتــی ئــەوم. بەزەیــی پێمــدا دێتــەوە وەك چــۆن پیــاو بەزەیــی بــە كوڕەكــەی دێتــەوە 

كــە خزمەتــی دەكات.« (مەالخــی ٣: 1٧)
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ــتێك  ــەاڵم ش ــاوە، ب ــتم هێن ــە بەدەس ــم ك ــردراو، وا دانانێ ــی نێ ــو پۆڵس ــش وەک »منی

دەكــەم: ڕابــردوو لەبیــر دەكــەم و بــەرەو داهاتــوو بەوپــەڕی كۆششــەوە هەنــگاو 

ــە  ــودا ل ــە خ ــتبهێنم ك ــە بەدەس ــەو خەاڵت ــو ئ ــم تاك ــج تێدەكۆش ــەرەو ئامان دەنێم، ب

ــی ٣: 1٣، 1٤) ــۆ ئاســامن.« (فیلیپ ــردووم ب ڕێگــەی عیســای مەســیحەوە بانگهێشــتی ك

»باســی ســەرەتاكان مەكــەن، لــە دێرینــەكان ڕامەمێنــن. ئەوەتــا یــەزدان شــتێكی نــوێ 

دەكات! دەزانــم کــە ئێســتا ســەرهەڵدەدات. لــە چۆڵەوانــی ڕێــگام بــۆ دادەنێــت و لــە 

بیابــان ڕووبــارەكان.« (ئیشــایا ٤٣: 18، 1٩)

ــۆی  ــر خ ــم بەبی ــۆی، گوناهەكان ــاو خ ــە پێن ــڕێتەوە، ل ــم دەس ــودا یاخیبوونەكان »خ

ناهێنێتــەوە.« (ئیشــایا ٤٣: 2٥)

ــەوە، وەك  ــوێ دەبێت ــزم ن ــم، هێ ــی یەزدان ــن چاوەڕوان ــە م ــەوەی ک ــەر ئ »لەب

هەڵــۆ لــە شــەقەی بــاڵ دەدەم، ڕادەكــەم و شــەكەت نابــم، دەڕۆم و مانــدوو نابــم.« 

ــایا ٤0: ٣1) (ئیش

ــەر.«  ــۆی بباتەس ــی خ ــە بەڵێن ــای هەی ــودا توان ــە خ ــەوەی ک ــام ل ــن دڵنی »م

(ڕۆمــا ٤: 21)

بەشی سێیەم: ڕاستودروستیت لە مەسیحدا

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

یەكبــوون لەگــەڵ ئــەو ببــم بــە ڕاستودروســتی خــودا.« (دووەم کۆرنســۆس ٥: 21)

»ئــەی خودایــە، وەك نــاوت ستایشــت دەگاتــە ئەوپــەڕی زەوی، دەســتە ڕاســتت پــڕە 

لــە ڕاستودروســتی.« (زەبــووری ٤8: 10)
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مەســیحی  عیســای  ڕۆژی  لــە  تاكــو  دەمچە ســپێنێت،  كۆتایــی  هەتــا  »ئــەوەی 

(8  :1 کۆررنســۆس  (یەکــەم  بــم.«  گلەیــی  گەورەماندا بــێ 

»خۆزگــە دەخوازرێــت بــە مــن كــە برســی و تینــووم بــۆ ڕاستودروســتی، چونكــە تێــر 

دەكرێــم.« (مەتــا ٥: ٦)

»خەمەكانــم بــە یــەزدان دەســپێرم، ئــەو پشــتگیریم دەكات، هەرگیــز ناهێڵێــت منــی 

ڕاستودروســت بهەژێــم.« (زەبــووری ٥٥: 22)

»لــە پێنــاوی منیشــدا بــوو، جــا بــۆم بــە ڕاستودروســتی دادەنرێــت، كــە بــاوەڕم هەیــە 

بــەوەی عیســای گەورەمــی لەنێــو مــردووان هەســتاندەوه.« (ڕۆمــا ٤: 2٤)

»لەبــەر ئــەوەی بــە بــاوەڕ بێتــاوان كــراوم، لــە ڕێگــەی عیســای مەســیحی گەورەمــە وە 

لەگــەڵ خــودا ئاشــتیم هەیــە.« (ڕۆمــا ٥: 1)

ــە  ــە ب ــن خۆزگ ــدا دەڕۆم، دوای م ــەواوی خۆم ــگای ت ــە ڕێ ــت ب ــی ڕاستودروس »من

منداڵەكانــم دەخوازرێــت.« (پەندەکانــی ســلێامن 20: ٧)

»ڕزگاریــی منــی ڕاستودروســت لەالیــەن یەزدانــەوە دێــت، ئــەو قــەاڵی منــە لــە كاتــی 

تەنگانــەدا.« (زەبــووری ٣٧: ٣٩)

»هــەر چەكێــك لــە دژی تــۆ شــێوەی بكێرشێــت ســەرناكەوێت و هــەر زمانێــك 

لــە دادگا لــە دژی مــن ڕادەوەســتێت بەرپەرچــی دەدەمــەوە. ئەمــە میراتــی منــی 

خزمەتــكاری یەزدانــە، بێتاوانیــم لەالیــەن ئەوەوەیــە.« (ئیشــایا ٥٤: 1٧)

ــووە.  ــم ڕاگرت ــە پاڕانەوەكان ــی ل ــتە و گوێ ــی ڕاستودروس ــەزدان لەســەر من »چــاوی ی

منــی سەرڕاســت هــاوار دەكــەم و یــەزدان گوێــی لێــم دەبێــت، لــە هەمــوو تەنگانەكانــم 

ــووی  ــە هەم ــەزدان ل ــەاڵم ی ــت، ب ــم زۆر دەبێ ــاك گرفت ــی پیاوچ ــازم دەكات. من دەرب



59

دەربــازم دەكات. یــەزدان گیانــی منــی خزمەتــكاری خــۆی دەكڕێتــەوە و مــن کــە پەنــا 

ــووری ٣٤: 1٥، 1٧، 1٩، 22) ــم.« (زەب ــار ناكرێ ــەزدان تاوانب ــەر ی ــە ب دەبەم

»بــە ڕاستودروســتی دەچەســپێم دوور لــە جەوروســتەم، چونكــە هیــچ هۆیــەك نییــە 

بــۆ ئــەوەی برســێم، هەروەهــا دوورم لــە تۆقینیــش، چونكــە لێــم نزیــك ناكەوێتــەوە.« 

(ئیشــایا ٥٤: 1٤)

» منی ڕاستودروست وەك بەچكە شێر چاونەترسم .« (پەندەکانی سلێامن 28: 1)

ــو  ــت، بەڵك ــم بێ ــی الوازییەكان ــت هاوخەم ــە نەتوانێ ــە ك ــم نیی ــەرۆك كاهینێك »س

ســەرۆك كاهینێكــم هەیــە كــە وەكــو مــن لــە هەمــوو شــتێك تاقــی كراوەتــەوە، بــەاڵم 

ــۆ  ــش، ب ــە پێ ــی نیعمەت دەچم ــە تەخت ــەوە ل ــە متامن ــا ب ــە ب ــاه دەرچوو. بۆی ــێ گون ب

ئــەوەی بەزەیــی وەربگــرم و نیعمــەت بدۆزمــەوە تاكــو لــە كاتــی پێویســتدا یارمەتیــم 

ــەکان ٤: 1٥، 1٦) ــدات.« (عیربانیی ب

»ئێســتاش كــە بــە خوێنــی ئــەو بێتــاوان كــراوم، لــە ڕێگــەی ئــەوەوە چەنــدە زیاتــر لــە 

تووڕەیــی خــودا ڕزگار دەبــم!« (ڕۆمــا ٥: ٩)

ــگای  ــە ڕێ ــاڕۆم و ل ــەدكاران ن ــژی ب ــی ڕاوێ ــە بەپێ ــن ک ــە م ــت ب ــە دەخوازرێ »خۆزگ

گوناهبــاران ڕاناوەســتم و لــە كــۆڕی گاڵتەجــاڕان دانانیشــم. بەڵكــو ئــارەزووم لــە 

ــە  ــك وام  ك ــەوە. وەك دارێ ــەی ورد دەمب ــە فێركردنەك ــەو و ڕۆژ ل ــە، ش فێركردنی یەزدان

لــەدەم جۆگــەی ئــاو ڕوابێتــم و لــە وەرزی خۆیــدا بەرهــەم بــدەم و گەاڵكانــم هەرگیــز 

ــووری 1: 1- ٣) ــم.« (زەب ــەركەوتوو دەب ــك س ــوو كارێ ــە هەم ــن، ل ــك نەب وش

ــە ڕۆژ  ــەو و ب ــە ش ــو ب ــەوە، بەڵك ــا نا بێت ــم جی ــە دەم ــە ل ــەم فێركردن ــی ئ »پەڕتووك

لێــی ورد دەمبــەوە ، بــۆ ئــەوەی وریابــم بــۆ كاركــردن بەپێــی هەمــوو ئــەو شــتانەی تێیــدا 

نــوورساوە، ئــەو كاتــە ژیانــم ڕاســتەڕێ دەبێــت و ســەردەكەوم.« (یەشــوع 1: 8)



60

ــەم و  ــەوێ ڕادەك ــۆ ئ ــت ب ــی ڕاستودروس ــزە، من ــی بەهێ ــەزدان قوللە یەك ــاوی ی »ن

ــلێامن 18: 10) ــی س ــم.« (پەندەکان ــر دەب پەناگی

»منــی ڕاستودروســت لــە ســەردەمی ئــەودا شــكۆفە دەكــەم هەتــا فەوتانــی مانــگ، 

ئاشــتییەكی زۆرم دەبێــت.« (زەبــووری ٧2: ٧)

دەیبەســتێت:  لەگەڵــم  كــە  پەیامنەیــە  ئــەو  ئەمــە  دەفەرمــوێ،  »یــەزدان 

پاشــان  دەینووســێت.  مێشــكم  لەنــاو  و  دڵــم  نــاو  فێركردنەكانی دەخاتــە  

ــەوە. لەكــوێ  ــری خــۆی ناهێنێت ــم بەبی ــاه و تاوانەكان دەفەرموێــت: لەمــەودوا گون

ــاه  ــۆ گون ــی ب ــاكات قوربان ــر پێویســت ن ــە هەبێــت، ئی ــەم گوناهان لێخۆشــبوونی ئ

(18  -1٦  :10 (عیربانییــەکان  بكــەم.« 

»متامنــەم هەیــە بــۆ چوونــە نــاو شــوێنی هەرەپیــرۆز بەهــۆی خوێنــی عیســاوە، بەو 

ڕێــگا زینــدوو و تازەیــەی كــە بەهــۆی بەخشــینی جەســتەی خــۆی بەنــاو پــەردەدا بــۆی 

كردمــەوە .« (عیربانییــەکان 10: 1٩، 20)

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

یەكبــوون لەگــەڵ ئــەو ببــم بــە ڕاستودروســتی خــودا.« (دووەم کۆرنســۆس ٥: 21)

بەشی چوارەم: زاڵبوون بەسەر ترسدا

»چونكــە خــودا ڕۆحــی ترســی پێــم نەبەخشــیوە، بەڵكــو ڕۆحــی هێــز و خۆشەویســتی 

و خۆڕاگریــی پــێ بەخشــیوم.« (دووەم تیمۆســاوس 1: ٧)

»ڕووم لــە یــەزدان كــرد، یــەزدان بــە دەنگمــەوە هــات، لــە هەمــوو ترســەكانم فریــام 

كــەوت.« (زەبــووری ٣٤: ٤)
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»ئاشــتیم بــۆ بەجێدەهێڵێــت، ئاشــتی خۆیــم دەداتــێ. ئــەوەی ئــەو دەمداتــێ وەکــو 

ئــەوە نییــە کــە جیهــان دەمداتــێ. نیگــەران نابــم و ناترســم.« (یۆحەنــا 1٤: 2٧)

ــە  ــودا، ك ــە خ ــتم.  ب ــۆ دەبەس ــە ت ــت ب ــن پش ــێت، م ــێ دەنیش ــم ل ــك ترس »كاتێ

ستایشــی پەیامەكــەی دەكــەم، پشــت بــە خــودا دەبەســتم، مــن ناترســم، مــرۆڤ چیــم 

لــێ دەكات؟« (زەبــووری ٥٦: ٣، ٤)

»ناترســم، چونکــە لەگــەڵ منــدای، ناپەشــۆکێم، چونکــە تــۆ خــودای منیــت. بەهێــزم 

دەکەیــت و یارمەتیــم دەدەیــت، بــە دەســتی ڕاســتی دادپەروەریــت پشــتیوانیم 

دەکەیــت.« (ئیشــایا ٤1: 10)

ــە  ــە ، چونك ــەوەی هەم ــم ب ــت، ڕازی ب ــارە بێ ــتی پ ــێ خۆشەویس ــم ب ــا ژیان »ب

ــم.«  ــێ ناهێن ــز وازت ل ــەم، هەرگی ــتگوێت ناخ ــز پش ــی: هەرگی ــودا فەرموویەت خ

(٥، ٦ (عیربانییــەکان 1٣: 

ــت،  ــم دەڵێ ــەوەی پێ ــووم، ئ ــتی گرت ــتە ڕاس ــەوەی دەس ــن، ئ ــودای م ــەزدان، خ »ی

مەترســە، مــن یارمەتیــت دەدەم.« (ئیشــایا ٤1: 1٣)

ــەوم  ــۆ چاكــەی مــن کــە ئ ــە هەمــوو شــتەكاندا كار دەكات ب »مــن دەزانــم خــودا ل

ــا 8: 28) ــەو بانگكــراوم.« (ڕۆم ــرەی مەبەســتی ئ ــە بەگوێ ــن ک خۆشــدەوێت، م

»ئێســتاش یــەزدان کــە بەدیهێنــاوم ئەمــە دەفەرموێــت: مەترســە، چونكــە تــۆم 

ــاودا  ــاو ئ ــە بەن ــۆ هــی منیت. ك ــت، ت ــم كردووی ــەوە بانگ ــاوی خۆت ــە ن ــەوە، ب كڕیوەت

ــردا  ــاو ئاگ ــەن. بەن ــت ناك ــدا، نوقوم ــاو ڕووبارەكانیش ــدام، بەن ــن لەگەڵت ــەوە، م بپەڕیت

ــۆم،  ــودای ت ــم، خ ــن یەزدان ــە م ــووتێنێت، چونك ــەش ناتس ــت، بڵێس ــت، داغ نابی بڕۆی

پیرۆزەكــەی ئیرسائیــل.« (ئیشــایا ٤٣: 1- ٣)
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»مــن ناترســم، چونكــە تــرس لــە ســزاوە دێــت. ئــەوەی برســێت لــە خۆشەویســتیدا 

تــەواو نەبــووە. بەهــۆی یەكبوونــم لەگــەڵ مەســیح و باوەڕهێنانــم پێــی، بــە دڵنیاییــەوە 

ــا دەم.«  ــە ناخۆشــییەكانم ورە بەرن ــە ل ــە بــۆ چوونــە الی خودا. بۆی ئــەو ئازادییــەم هەی

(یەکــەم یۆحەنــا ٤: 18؛ ئەفەســۆس ٣: 12، 1٣)

»خــودا پەنــاگا و هێزمــە، لــە تەنگانــەدا بەهانامــەوە دێت. بۆیــە ترســم نییــە 

ــاو قوواڵیــی دەریاكانــەوە.«  ــە ن ئەگــەر زەویــش بلەرزێــت، ئەگــەر چیاكانیــش بكەون

(زەبــووری ٤٦: 1، 2)

»بەهێــز و ئــازا دەبــم ، ناتۆقێــم و وردە بەرنــادەم، چونكــە بــۆ هەركــوێ بچــم یەزدانی 

پــەروەردگارم لەگەڵمە.« (یەشــوع 1: ٩)

ــە  ــوام ب ــە هی ــە، ک ــە دڵدای ــەوم ل ــی ئ ــە ترس ــە ك ــە من ــاوی ل ــەزدان چ ــەاڵم ی »ب

(18  :٣٣ (زەبــووری  ئــەوە.«  نەگــۆڕی  خۆشەویســتی 

ــك  ــەر ڕۆژێ ــوات. ه ــۆی دەخ ــی خ ــی خەم ــە بەیان ــۆم، چونك ــی ناخ ــی بەیان »خەم

ــا ٦: ٣٤) ــە.« (مەت ــۆی بەس ــی خ خراپ

»ناترســم چونكــە ڕیســوا نابــم، گاڵتــەم پــێ ناكرێــت چونكــە شــەرمەزار نابــم. 

ــر  ــم بەبی ــورەیی بێوەژنیێتی ــر ش ــەم، ئی ــر دەك ــم لەبی ــەردەمی گەنجیێتی ــوایی س ڕیس

نایەتــەوە. چونكــە مێردی مــن دروســتكەرەكەی منــە، نــاوی یەزدانــی سوپاســاالرە. 

ئــەوەی دەمكڕێتــەوە پیرۆزەكــەی ئیرسائیلــە، پێــی دەگوترێــت خــودای هەمــوو زەوی.« 

(ئیشــایا ٥٤: ٤، ٥)

»کاتێــک كــە دڵەكوتێمــە، خــۆم تونــد دەکــەم، ناترســم! ئەوەتــا خــودام، بــە 

(٤  :٣٥ (ئیشــایا  دەكات.«  ڕزگارم  و  دێــت  ئــەو  دێــت.  تۆڵەســەندنەوە 
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»خــودا بەپێــی دەوڵەمەنــدی شــكۆی خــۆی بەهێــزم دەکات لــە ڕێگــەی ڕۆحەكــەی 

كــە لــە ناخمدایــە.« (ئەفەســۆس ٣: 1٦)

ــەزدان  ــە ی ــەرز دەکەمــەوە. ڕووم ل ــاوی ب ــم، ن ــە گــەورە دەزان ــەزدان ب »مــن ی

ــەوت.«  ــام ك ــەكانم فری ــوو ترس ــە هەم ــات، ل ــەوە ه ــە دەنگم ــەزدان ب ــرد، ی ك

(زەبــووری ٣٤: ٣، ٤)

»مــن ناترســم، چونکــە خۆشەویســتی ترســی تێــدا نییــه. خۆشەویســتی تــەواو 

ــە  ــە ل ــن ناترســم، چونک ــت. م ــە ســزاوە دێ ــرس ل ــە ت ــە دەرەوە، چونك ــرس دەردەكات ت

خۆشەویســتیدا تــەواو بــووم .« (یەکــەم یۆحەنــا ٤: 18)

»یــەزدان ڕووناكــی و ڕزگاریــی منــە، لــە كــێ برســم؟ یــەزدان قــەاڵی ژیانــی 

منــە، لــە كــێ بتۆقــم؟ كاتێــك بــەدكاران لێــم نزیــك بنــەوە بــۆ ئــەوەی گۆشــتم 

ــەون.  ــەن و دەك ــامتە دەك ــدەن، س ــارم ب ــم پەالم ــان و ناحەزان ــك دوژمن ــۆن، كاتێ بخ

ــەن  ــا بك ــگ بەرپ ــەر جەن ــێت. ئەگ ــم ناترس ــدات، دڵ ــكرێكیش دەورم ب ــەر لەش ئەگ

ــە ڕۆژی بــەاڵ، لەژێــر ســێبەری خــۆی  ــا دەبــم. چونكــە ل دژم، ئــەو كاتــەش هــەر دڵنی

دەمشــارێتەوە، بــە پاڵســی نشــینگەكەی دامدەپۆشــێت. بــۆ ســەر تاشــەبەردێك بڵنــدم 

ــاو نشــینگەكەیدا  ــەرم، لەن ــەوە. ئێســتاش ســەرفرازم بەســەر دوژمنانــی دەوروب دەكات

ــم و  ــەزدان دەڵێ ــۆ ی ــەم، رسوود ب ــكەش دەك ــی پێش ــییەوە قوربان ــاوار و خۆش ــە ه ب

مۆســیقا دەژەنــم.«  (زەبــووری 2٧: 1- ٣، ٥، ٦)

»ناترســم. لەبــەر ئــەوەی هــەر لــە یەكــەم ڕۆژەوە كــە مكــوڕ بــووم تێبگــەم و 

لەبــەردەم خوداكــەم خۆمــم زەلیــل كــرد، پاڕانەوەكــەم بیســرا، فریشــتەی خــودا لەبــەر 

ــال 10: 12) ــووە.« (دانی ــدا) هات ــی داواکارییەکامن ــە وەاڵم ــانە (ل ــەو وش ئ

»كاتێــك دەمهێننــە بــەردەم كەنیشــت و فەرمانــڕەوا و دەســەاڵتداران، نیگــەران نیــم 
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دەبــێ بــۆ بەرگــری چــۆن و بــە چــی بدوێــم یــان چــی بڵێــم.« (لۆقــا 12: 11)

ســەوزدا  لــەوەڕگای  لــە  نابێــت.  هیــچ  بــە  پێویســتم  منــە،  شــوانی  »یــەزدان 

دەملەوەڕێنێــت و دەمباتــە ســەر ئــاوی هێمــن و ســازگار، گیانــم دەبووژێنێتــەوە. بــەرەو 

ــەت  ــەر تەنان ــۆی. ئەگ ــاوی خ ــاوی ن ــە پێن ــم دەكات ل ــتی ڕێنامیی ــگای ڕاستودروس ڕێ

بەنــاو دۆڵــی ســێبەری مەرگیشــدا بــڕۆم، لــە هیــچ خراپەیــەك ناترســم، لەبــەر ئــەوەی تــۆ 

لەگەڵمــدای، گۆچــان و داردەســتەكەت دڵنەواییــم دەكــەن. ســفرەم بــۆ ئامــادە دەكەیــت 

ــەم  ــانكردنم، جامەك ــۆ دەستنیش ــت ب ــەرم دەدەی ــە س ــت ل ــم، زەی ــەردەم دوژمنان لەب

لێوانلێــو دەكەیــت. بێگومــان بــە درێژایــی ژیانــم چاكــە و خۆشەویســتی نەگــۆڕ بــەدوام 

ــووری 2٣: 1- ٦) ــم.« (زەب ــەزدان دەژی ــی ی ــە ماڵ ــە ل ــۆ هەتاهەتای ــەون، ب دەك

دەرەنجام: چەسپاو و بەهێز بە

ــم و جارێكــی  ــە چەســپاو دەب ــم. بۆی ــازادی بژی ــە ئ ــو ب ــازادی كــردم تاك »مەســیح ئ

ــا ٥: 1) ــم.« (گەالتی ــی ناب ــری كۆیالیەت ــی نی ــە ملكەچ دیك

ــادەم كــە پاداشــتی گــەورەی هەیــە، چونكــە پێویســتم بــە  »كەواتــە متامنــە فــڕێ ن

ــە  ــرد، بەڵێنەك ــودام ك ــتی خ ــە خواس ــەوەی ب ــەدوای ئ ــو ل ــە، تاك ــن هەی دانبەخۆداگرت

بەدەســتبهێنم.« (عیربانییــەکان 10: ٣٥، ٣٦)



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 ئاســان، دەزانــم كــە گوناهــم لــە دژی تــۆ كــردووە. تكایــە مببــوورە. پاكــم 

بكــەوە. پەیــان 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




