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پێشەکی

»... با بەدوای ئاشتیدا بگەڕێت و كۆششی بۆ بكات.« 

یەکەم پەترۆس ٣: 11 

ــە  ــان ب ــوو تێگەیشــتنێك، دڵ و بیرت ــە هەم ــرە ل ــەوەی بەرزت »ئاشــتی خــوداش، ئ

ــت.«  ــیحدا دەپارێزێ ــای مەس ــەڵ عیس ــان لەگ یەكبوونت

فیلیپی ٤: ٧ 
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بەشی یەکەم

ئایا چێژ لە ئاشتی وەردەگریت؟

دووبــارە  ڕۆڵــە  هەمــوو  کــە  دەفەرمــوێ  2٧)دا   :1٤ (یۆحەنــا  لــە  عیســا 

لەدایکبووەکانــی خــودا دەبێــت چێــژ لــە ژیانێكــی پــڕ لــە ئاشــتی و ئارامــی وەربگــرن. 

»ئاشــتیتان بــۆ بەجێدەهێڵــم، ئاشــتی خۆمتــان دەدەمــێ. ئــەوەی مــن دەتاندەمــێ 

وەك ئــەوە نییــە كــە جیهــان دەتانداتــێ. نیگــەران مەبــن و مەترســن.« 

بەڕاســتی ئایەتێکــی بەهێــزە. تکایــە چەندیــن جــار بیخوێنــەوە و النــی کــەم بــۆ 

مــاوەی پێنــج خولــەک بیــری لــێ بکــەوە و ڕێگــە بــدە لــە مێشــکدا بچەســپێت.

یەکــەم جــار دەبێــت ســەرنجی ئــەوە بدەیــن کــە ئــەو ئاشــتی و ئارامییــەی 

عیســا بــە دیــاری پێــی بەخشــیوین، تایبەتــە و وەکــو ئــەو ئاشــتییە نییــە کــە جیهــان 

بــۆی دەســتەبەر کردوویــن. جیهــان چ جــۆرە ئاشــتییەکی پــێ بەخشــیوین؟ جیهــان 

ــە،  ــەم ئاشــتییە هەی ــن. کاتێــک ئ ــاری پێداوی ــە دی هەســتێكی ئاشــتی دیاریکــراوی ب

کــە هەمــوو شــتێک لــە ژیامنانــدا بــەو جــۆرە بەڕێــوە بچێــت کــە ئێمــە دەمانەوێــت. 

بۆیــە کاتێــک هەمــوو شــتێک بەپێــی خواســت و ئــارەزووی ئێمــە نییــە ئــەو ئارامــی و 

ئاشــتییە مــادی (دنیایی)یــە، هــەر زوو باڵ دەگرێــت و دەفڕێت. ڕۆحــی »تووڕەبوون« 

خێــرا جێگــەی دەگرێتــەوە. ئاشــتیی عیســا لــە ناوەڕاســتی ڕەشــەبا و تۆفانــدا ئیــش 

دەکات. ئــەو ئاشــتی و ئارامییــەی کــە ئــەو دەیبەخشــێت لــە کاتــی خــۆش و ناخــۆش، 

بەهێــزی و الوازیــدا هەیــە و ئیشــی خــۆی دەکات. 
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بیــر و هــزری جەســتەیی هەمیشــە نیگەرانــی ئەوەیــە کــە هەمــوو شــتێک بەپێــی 

ویســت و خواســتی تــۆ بــه ره و پێشــەوە بچێــت و ئەگــەر شــتی وا ڕووبــدات ئــەوا زۆر 

خــۆش و سەرســامکەر دەبێــت. ئەزمــوون و تاقیكردنــه وه  دەریخســتووە کــە شــتێکی 

ــۆ  ــو باوەڕدارێکــی مەســیحی ب ــە. وەک ــی ڕاســتەقینەدا مەحاڵ ــە ژیان ــەو شــێوەیە ل ل

مــاوەی چەندیــن ســاڵ هەوڵــم دا کــە بــاوەڕم بــە مەبەســتی لەناوبردنــی ئــەو شــتە 

بەکاربهێنــم کــە هەســتێكی خۆشــم ناداتــێ یــان حــەزم لــێ نییــە. هەمیشــە هەوڵــدان 

ــەوە  ــەرە. ئ ــناک و بێزارک ــدات زۆر ترس ــت ڕووب ــت و ناکرێ ــە ناتوانێ ــتێک ک ــۆ ش ب

نیگەرانــی و ترســێکی زۆری لــە منــدا دروســت کردبــوو. 

لــه  دوای ئــەوەی کــە هەندێــک ئەزموونــم لەگــەڵ خــودا وەرگــرت، ئیــدی درکــم 

بــەو ڕاســتییە کــرد کــە دەبێــت بــاوەڕم بەکاربهێنــم بــۆ ئــەوەی بتوانــم بــە ئارامــی 

ــاوڕم  ــک ئ ــەر کاتێ ــەڕم. ه ــدا تێبپ ــی ژیان ــەبا و تاقیکرنەوەکان ــو رەش ــتی بەنێ و ئاش

ــتی و  ــە ئاش ــا ک ــەیتان بگرتب ــە ش ــەم ل ــه  ڕێگ ــرد، دەبوای ــم دەک ــەوە و گومان دەدای

ــت.  ــەم نەدزێ ئارامییەک

عیســا لــە (یۆحەنــا 1٤: 2٧)دا دەفەرمــوێ: »نیگــەران مەبــن و مەترســێن.« هەتــا 

زیاتــر ئــەم ئایەتــەم بخوێندبایــەوە و بیــرم لــێ بکردبایــەوە، زیاتــر بــۆم دەردەکــەوت 

کــە کتێبــی پیــرۆز پێــم دەڵێــت کــە مــن خەریکــم کارێکــی لــەو شــێوەیە دەکــەم و 

پێویســتە ڕێــی لــێ بگــرم. 

لــە (مەرقــۆس ٤: ٤0)دا، عیســا قوتابییەکانــی لەبــەر نەبوونــی بــاوەڕ سەرزەنشــت 

دەکات، لــه  دوای ئــەوەی کــە بەهــۆی تۆفــان و ڕەشــەباوە ئاشــتی و ئارامییــان 

ــەدا نووســتبوو.  ــە دواوەی بەلەمەک ــەدا و ل ــا. عیســا ئاشــتی خــۆی لەدەســت ن نەم

ــوون. ــزار ب ــووڕە و بێ ــێ نیشــتبوو و ت ــەکان ترســیان ل قوتابیی
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ــە  ــژ ل ــە دواوەی بەلەمەکــەدا لەگــەڵ عیســادا دەبوویــت و چێ ــا ل ئــەدی تــۆ؟ ئای

ــە  ــژ ل ــەوا ناتوانیــت چێ ئاشــتی و ئارامــی وەردەگریــت؟ ئەگــەر ئاشــتیت نەبێــت، ئ

ــت.  ــت وەربگری ژیان
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بەشی دووەم

چۆنیەتی چێژوەرگرتن لە ئاشتی

ــەو  ــی ئ ــی وەرگرتن ــی چۆنیەت ــا ڕێنامی ــە هەت ــوود نیی ــک زۆر بەس ــچ پەیامێ هی

شــتانەت پــێ نەدرێــت کــە پێویســتت پێیەتــی. هەنــگاوی یەکــەم ئەوەیــە کــە بڵێــن 

ــن  ــت نەڵێ ــی پێ ــێوەیەکی کردەی ــە ش ــەر ب ــەاڵم ئەگ ــتییە، ب ــە ئاش ــتت ب ــۆ پێویس ت

کــە چــۆن دەتوانیــت ئــەو ئاشــتی و ئارامییــە وەربگریــت، ئــەوا هیــچ بەرهەمێکــی 

ــت.  ــۆی نابێ ئەوت

شــتێک زۆر بــاش یارمەتــی دام کــە بتوانــم کــەم کــەم چێــژ لــە ژیانــم وەربگــرم، 

ئەویــش ئــەوە بــوو کــە بــۆم دەرکــەوت بێســوود و بێزارکــەرە کــە »هەوڵــی 

ــا  ــارەوە بکــەم«. ئای ئەنجامدانــی کارێــک بــدەم کــە نەمدەتوانــی هیــچ شــتێكی لەب

تــۆ شــتی وا دەکەیــت؟ ئایــا خــۆت بێــزار و بێتاقــەت دەکەیــت کاتێــک کــە هــەوڵ 

دەدەیــت کارەکان بــەو جــۆرە ئەنجــام بدەیــت کــە خــۆت دەتەوێــت؟ خودا باشــرین 

کاتــی بــۆ هەمــوو شــتێک لەبەرچــاو گرتــووە. تــۆ دەبێــت چاوەڕێــی ئــەو کاتــە بیــت. 

بــە هــەر حــاڵ، بــە گشــتی ناتوانیــت کارەکان لــە دەرەوەی کات و وەرزی تایبەتــی 

ــە  ــتێک ب ــۆی ش ــێ کات و وەرزی خ ــەر بەب ــەت ئەگ ــت. تەنان ــام بدەی ــۆی ئەنج خ

ئەنجــام بگەیەنیــت، ئــەوا دڵخــۆش و شــادمان نابیــت. فێــر بــە کــە چاوڕەێــی خــودا 

بکەیــت. ئــەوە دەبێتــە مایــەی ڕێــز بــۆ ئــەو و بــۆ تــۆش ئاشــتی و ئارامــی دێنێــت. 

ئایــا دەتەوێــت خەڵكــی دەوروبــەری خــۆت بگۆڕیــت – هاوســەرەکەت، یەکێــک 

لــە منداڵەکانــت، هــاوڕێ یــان خزمێکــت؟ دەتەوێــت کاری مەحــاڵ ئەنجــام بدەیــت؟
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خەڵكــی ناتوانــن یەکــری بگــۆڕن. تەنهــا خــودا دەتوانێــت بچێتــه  نــاو دەروونــی 

کەســێکەوە و ببێتــە هــۆی ئــەوەی کــە بیەوێــت بگۆڕدرێــت. ئەگــەر ئێمــە بــە هــۆی 

ــی  ــی ئاشــتی و ئارام ــەوا دزین ــن، ئ ــی بگۆڕی ــت خەڵك ــەوە مبانەوێ فشــاری دەرەکیی

ــر دەســەاڵتی  ــە ژێ ــن کــە ل ــەوە بەدینەهێرناوی ــۆ ئ ــدا دێنێــت. ئێمــە ب ــەدوای خۆی ب

یاســا و ڕێســادا بیــن. خەڵــك پێویســتیان بــە ئــازادی و بۆشــاییەکە کــە بتوانــن تێیــدا 

هاتوچــۆ بکــەن. 

لــە ســەرەتای ســاڵەکانی ژیانــم لەگــەڵ دەیڤــی هاوســەرم، ناچــارم دەکــرد کــە یاری 

ــە جێگــەی  ــاری دەکات و دەمویســت ل ــە زۆر ی ــرد ک ــەکات. هەســتم دەک ــف ن گۆڵ

ئــەوە کات لەگــەڵ مــن بەســەر ببــات. هەمــوو ڕێگاکانــم تاقــی کــردەوە و ســوودم لــە 

هەمــوو جــۆرە فێــڵ و تەڵەکەیــەک وەرگــرت. لــە قایلکردنــی بێــزار و تــووڕە و مانــدوو 

ــە  ــەک وازی ل ــۆ ماوەی ــۆڕا. ب ــتێک نەدەگ ــچ ش ــووم و هی ــووڕە ب ــە ت ــووم. هەمیش ب

یاریکــردن هێنــا. بابەتــی ســەرنجڕاکێش ئەوەیــە کــە هەرچەنــدە ئــەوەی دەمویســت 

بەدەســتمهێنا، بــەاڵم هێشــتا هەســتم بــە ئارامــی و ئاشــتی نەدەکــرد. ئاشــتیم نەبــوو، 

چونکــە دەمویســت شــتێک بــە ڕێگــەی هەڵــە بەدەســتبێنم. ئەگــەر بــە زۆر و فشــار 

بتەوێــت کەســێک بگۆڕیــت، ئــەوا ئاشــتی و ئارامیــت لەدەســت دەدەیــت. 

ئایــا لــە خــۆت تــووڕەی کــە لــە ڕووی ڕۆحییــەوە لــەو شــوێنە نیــت کــە دەبێــت 

ببیــت؟ ئایــا هــەوڵ دەدەیــت کــە خــۆت بگۆڕیــت؟ بێگومــان دەبێــت لەگــەڵ ڕۆحــی 

ــدا ئەنجامــی دەدات.  ــە ژیانت ــەو کارەی کــە ل ــرۆز هــاوکاری بکەیــت ســەبارەت ب پی

ــۆت  ــە خ ــک ک ــتنەوە، کارێ ــەواوی و پێگەیش ــتی ت ــە ئاس ــرۆز دەتگەیەنێت ــی پی ڕۆح

ــی  ــۆ ئەنجامدان ــە ب ــەی هەوڵدان ــی دیک ــە الیەنێک ــە. ئەم ــت نیی ــای ئەنجامدانی توان

کارێــک کــە ناتوانیــت ئەنجامــی بدەیــت.

ــام لــەوەی کــە بەالتــەوە زۆر رسوشــتی و ئاســاییە کــە بیــر لــەوە بکەیتــەوە  دڵنی
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ئــەو شــتانە بگۆڕیــت کــە حــەزت لــێ نییــە. بــۆ چەنــد ســاتێک ڕاســتبین بــە. هەتــا چ 

ڕادەیــەک لــە گۆڕینــی ئــەم شــتانەدا ســەرکەوتوو بوویــت؟ 

ــا جڵه وگیــری و ئاشــتی و ئارامیــت بــە ســادەیی لەدەســت دەدەیــت، کاتێــک  ئای

کــە دەبێــت بەهــۆی خــوداوە پشــوو بدەیــت و چاوەڕێــی خــودا و کاتــی تایبەتیــی 

بکەیــت، هەروەهــا متامنــەی پــێ بکەیــت ســەبارەت بــە کەســانی دیکــە لــە ژیانتــدا 

و بگــرە خــودی خۆشــت؟ 

ڕێگــەم بــدە کــۆی گشــتی بابەتەکــە بەم شــێوەیە کــورت بکەمــەوە: »ئەگــەر هەوڵ 

ــزار و  ــەوا بێ ــە« ئ ــای ئەنجامدانیــت نیی دەدەیــت کارێــک ئەنجــام بدەیــت کــە توان

بێتاقــەت دەبیــت و ناتوانیــت چێــژ لــە ئاشــتی و ئارامــی وەربگریــت. 
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بەشی سێیەم

ڕێگە بدە ئاشتی بەڕێوەت ببات

(کۆلۆسی ٣: 1٥) دەڵێت: 

»بــا ئاشــتی مەســیح حوكمــی دڵتــان بــكات، كــە بــۆ ئەمــە بانگكــران لــە یــەك لەشــدا، 

هەروەهــا سوپاســگوزار بن.«

ناوبژیوانــی یــاری تۆپــی پــێ بڕیــار دەدات کــە تــۆ لەنــاو یاریــگا بیــت یــان نەبیــت. 

ــە  ــار دەدات ئاخــۆ شــتێک ل ــە بڕی ــت ک ــە بێ ــەو ناوبژیوان ــت ئ ئاشــتی و ئارامــی دەبێ

ژیانتــدا هەبێــت یــان نەبێــت. 

ــە  ــە ل ــە ئاشــتی و ئارامــی وەربگــرن، چونک ــژ ل ــن چێ ــەکان ناتوان ــە مرۆڤ ــک ل زۆرێ

ــارەزووی  ــر شــوێنی ئ ــەو کەســانە زیات ــە دەرەوە. ئ ویســتی و خواســتی خــودا چوونەت

خۆیــان دەکــەون نــەک هــی خــودا. ئــەو کارە دەکــەن کــە پێیــان خۆشــە و یــان پێیــان 

وایــە دروســتە لــە جێگــەی ئــەوەی کــە شــوێن وشــەی خــودا بکــەون و ڕێگــە بــدەن کــە 

ــت  ــە دەمەوێ ــە پێشــەوە ک ــک دێت ــات. زۆر جــار کارێ ــان بب ئاشــتی و ئارامــی بەڕێوەی

ئەنجامــی بــدەم کــە لــە ڕاســتیدا بــاش و خــۆش دیــارە و دەکرێــت شــتێكی باشــیش بێت. 

بــەاڵم ئەگــەر ئاشــتیم نەبێــت، ئــەوا فێربــووم کــە شــوێنی نەکــەوم و وازی لــێ بێنــم. بــا 

ئاشــتی و ئارامــی بەڕێــوەت ببــات. شــتێک مەکــڕە، بــە تایبەتــی ئەگــەر شــتێکی گــەورە 

و گرانبەهــا بێــت، ئەگــەر هاتــوو هەســت بــە ئاشــتی و ئارامــی ناکەیــت بەرامبــەری؟ 

گرنــگ نییــە کــە چەنــدە حــەزت لێیەتــی، ئەگــەر پێچەوانــەی ڕێنامیــی ڕۆحــی پیــرۆز 

بێــت، ئــه وا پەشــیامن دەبیتــەوە. 
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ــەم بەشــداری بکــەم،  ــە حەزدەک ــت ک ــۆ ڕێكدەکەوێ ــم ب ــی وتاردان ــاو دەرفەت ناوبەن

ــەاڵم هەســت  ــۆ، ب ــم ب ــان. نازان ــە ئاشــتی و ئارامــی ناکــەم بەرامبەری ــەاڵم هەســت ب ب

بــە ئاشــتی ناکــەم. فێربــووم کــە ئەگــەر بــەو دۆخــەوە ئــەو وتارانــە قبــوڵ بکــەم، ئــەوا 

ــی  ــە بۆچ ــەوەی ک ــەوە ل ــیامنم دەکات ــە پەش ــەرهەڵدەدات ک ــك س ــە هۆکارێ هەمیش

ــرت.  ــاو نەگ ــەم لەبەرچ ــتی و ئارامییەک ئاش

ئــەو وتــارەم لەبیــرە کــە هــاوکات بــوو لــە گــەڵ یەکــەم گەشــتمدا. وتــارەکان کــورت 

ــوو کــە دەمویســت  ــە، زۆر ئاســایی ب ــوو. بۆی ــان زۆر ب ــەاڵم وچانەکــەی نێوانی ــوون، ب ب

ــی  ــایەکی ویالیەت ــەن کڵێس ــم لەالی ــەم. داوەتنامەکەش ــداری بک ــدا بەش ــە هەموویان ل

تەکساســەوە بەدەســت گەیشــت کــە لــەو کاتــەدا بەالمــەوە زۆر خــۆش و سەرســامکەر 

بــوو. هــەر بۆیــە دەســتبەجێ بانگهێشــتەکەیانم قبــوڵ کــرد. بــەاڵم دوای دوو هەفتــە، 

ــا  هــەر کاتێــک بیــرم لێــی دەکــردەوە هەســتم بــە دڵتەنگــی و نیگەرانــی دەکــرد، هەت

دەهــات ئــەو هەســتە زیاتــر و زیاتــر دەبــوو. بــە هیــچ شــێوەیەک لەبــارەی ڕۆیشــتنەوە، 

هەســتم بــە ئاشــتی نەدەکــرد و لەگــەڵ ئەوەشــدا خــودا هۆکارەکــەی پــێ نەدەگوتــم.

لــه  دوای ماوەیەکــی زۆر لــە چاوەڕوانــی، بــۆم دەرکــەوت کــە دەبێــت پەیوەندییــان 

پێــوە بکــەم و بانگهێشــتەکەم هەڵبوەشــێننەوە. پێــم گوتــن کــە ئەگــەر جێگرەوەیەکــی 

ــم  ــۆ چوون ــۆرەکان ب ــە ج ــک ل ــە جۆرێ ــەاڵم ب ــم ب ــەوا دێ ــرد، ئ ــدا نەک ــان پەی گونجاوی

هەســت بــە ئاشــتی و ئارامــی ناکــەم. ئــەوە بــوو ئــەوان ڕێگەیــان پێــدام کــە نەچــم و 

ــاندەوە. ــتەکەیان هەڵوەش بانگهێش

لــه  دوای چەنــد هەفتەیــەک بــۆم دەرکــەوت کە كڵیســا ماڵییەکەمــان بینــا نوێیەکەیان 

تەرخــان کردبــوو بــۆ ئــەوەی لــە کۆتایــی هەفتــەدا وتــاری تێــدا بــدەم. پێــش ئــەوەی کــە 

کار و خزمەتــی تایبــەت بــە خۆمــم هەبێــت، قەشــەی یاریــدەدەری ئــەو کڵێســایە بــووم. 

هــەر بۆیــە زۆر بەالمــەوە گرنــگ بــوو کــە لــەو کاتــەدا لەگەڵیــان بــم. 
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بۆچی خودا پێی نەگوتم کە بڕیارە چی ڕووبدات؟ 

لەبــەر هــۆکاری تایبەتــی خــۆی نەیویســتووە پێــم بڵێــت. کتێبــی پیــرۆز دەڵێــت 

کــە بــا ئاشــتی و ئارامــی بەڕێــوەت ببــات. زۆر جــار ئــەوە تاکــە شــتێکە کــە خــودا 

پێــت دەدات بــۆ ئــەوەی بزانیــت کــە ئاخــۆ لــە »دەرەوە« یــان »نــاوەوە«ی ویســتی 

ــت، یاخــود  ــت. پاشــان هۆکارەکــەی دەزانی ــەودا هەڵســوکەوت دەکەی و خواســتی ئ

ــز هۆکارەکــەی نەزانیــت.  دەکرێــت هەرگی

ئەگــەر هاتــوو ســەرپێچی ڕێنامیــی خــودا بکەیــت و شــوێن ویســت و خواســتی 

خــۆت بکەویــت، ئــەوا هەرگیــز ناتوانیــت چێــژ لــە ژیانێکــی پــڕ لــە ئاشــتی و ئارامــی 

وەربگریــت. 
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بەشی چوارەم

ئەو شتانە چین کە ئاشتیت لێ دەدزن؟

شــەیتان کاتێکــی زۆری بــۆ ناســینی تــۆ تەرخانکــردووە و بــە شــیامنەیەکی زۆر تــۆ 

لــە خــۆت باشــر دەناســێت. ئــەو دەزانێــت کــە چ شــتێک بێــزارت دەکات. کۆمەڵــە 

شــتێكی دیاریکــراو هــەن کــە دەبنــە هــۆی بێزاربوونــی هــەر کەســێک. تــۆ دەبێــت 

ــەدا  ــەو کات ــاگادار بیــت کــە ل ــزار و بێتاقەتــت دەکات و ئ بزانیــت کــە چ شــتێک بێ

ئاشــتی و ئارامیــت لەدەســت نەدەیــت. 

»دزی ئاشــتی و ئارامــی« مرۆڤــەکان جیــاوازن. هەندێــک شــت هــەن کــە دەبنــە 

هــۆی بێزاربوونــی مــن، لــە کاتێکــدا لــە الی دەیڤــی هاوســەرمەوە زۆر ئاســاییە. بــۆ 

منوونــە، مــن حــەزم لــە بێدەنگییــە، بــەاڵم دەنگەدەنــگ ئــەو بێــزار نــاکات. دەیــڤ 

دەتوانێــت کتێــب بخوێنێتــەوە لــە کاتێکــدا یەکێــک لــە کچەکامنــان بــە دەنگــی بــەرز 

گــوێ لــە گۆرانــی دەگرێــت و کــوڕە نــۆ ســااڵنەکەمان خەریکــی زۆرانبازییــە لەگــەڵ 

ســەگەکەیدا.

ــڤ هــەوڵ دەدات  ــک کات دەی ــە. هەندێ ــگ گەیشــن و پەلەکردن ــە درەن ــم ل ڕق

ــدا  ــە کۆتایی ــە ل ــدات، هــەر بۆی ــوو کارەکان ئەنجــام ب ــدا هەم ــە کاتێکــی زۆر کەم ل

ــەوە  ــارەی من ــەو شــتەیە کــە شــەیتان لەب ــک ئ ــن. ئەمــە ڕێ ــەل بکەی ــت پەلەپ دەبێ

ــە  ــت. ل ــن بەکاردێنی ــی م ــتی و ئارام ــی ئاش ــۆ دزین ــە ب ــەو دەرفەت ــت و ئ دەیزانێ

الیەکــی دیکــەوە، دەیــڤ هەمیشــە حــەز دەکات کــە النــی کــەم کاتژمێرێــك پێــش 

فڕیــن لــە فڕۆکەخانــە بیــن، یاخــود بــۆ یــاری گۆڵــف هەمیشــە زووتــر دەچێــت، بــۆ 
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ئــەوەی لــە کاتــی دیاریکــراودا بتوانێــت یــاری بــکات. ئەگــەر بێتــو شــەیتان بتوانێــت 

ــش ئاشــتی و ئارامــی  ــەوا ئەوی ــە شــوێنی مەبەســت، ئ ــگ بگات ــکات درەن ــک ب کارێ

ــت دەدات. لەدەس

ــت. هــەوڵ  ــاواز وەردەگرێ ــی جی ــە فێڵ ــەیتان ســوود ل ــە ش ــن، بۆی ــە جیاوازی ئێم

ــالن  ــت، پ ــە مەبەســتی بێزارکردن ــەو ب ــت. ئ ــر بی ــر و زیرەک ــە شــەیتان وریات ــدە ل ب

ــێ  ــت ل ــتی و ئارامی ــە ئاش ــن ک ــتانە چی ــەو ش ــت. ئ ــەت دادەڕێژێ ــەی تایب و بەرنام

دەدزن؟ لیســتێك لــەو شــتانە دروســت بکــە و لەگــەڵ خێزانەکەتــدا قســەی لەســەر 

بکــەن. بزانــە چ شــتێک بێــزار و بێتاقەتتــان دەکات، ئینجــا لــە ڕێگــەی یارمەتیدانــی 

ــەوە.  ــەو شــتانە دوور بخەن ــان ل ــدەن خۆت یەکــرەوە، هــەوڵ ب

ــەم،  ــاری دەک ــش ی ــاری دەکات. منی ــارەزایە و زۆر ی ــی زۆر ش ــڤ گۆڵفەرێک دەی

ــدا بســوڕێمەوە. هــەر  ــە دەوری خۆم ــم و ب ــا پێبکەن ــن وا باشــرە تەنه ــۆ م ــەاڵم ب ب

ــەم، کارێکــی  ــاری دەک ــەو ی ــەڵ ئ ــە لەگ ــك ک ــەاڵم کاتێ ــووم، ب ــر ب ــوو، فێ ــک ب چۆنێ

ژیرانــە نییــە کــە زۆر ئەمبــەر و ئەوبــەر بکــەم و یــان گاڵتــە بــە دەیــڤ بکــەم کاتێــک 

کــە ئــه و بــە خراپــی لــە تۆپەکــە دەدات. ئێمــە کاتــی خــۆش بەســەر دەبەیــن، بــەاڵم 

ــتێكی  ــەو. ش ــی ئ ــوودەیی و ئارام ــۆی ئاس ــە ه ــە دەبێت ــەم ک ــەو کارە بک ــت ئ دەبێ

بــاش نییــە کــە ئاشــتی و ئارامــی کەســانی دیکــە نەهێڵیــت. کاتێــک بــۆ ماوەیەکــی 

درێــژ لەگــەڵ کەســێکدا دەژیــت، بــە هەمــان ئەنــدازەی خــۆت، خاڵــی الوازی ئــەو 

ــان  کەســەش دێتــە دەســتت. دیســان دەیڵێمــەوە »هــاوکاری یەکــر بکــەن کــە خۆت

لــەو خاڵــە الوازانــە بــەدوور بگــرن.«

دەیــڤ لەبــارەی خاڵــە الوازەکامنــەوە یارمەتیــم دەدات. ئــەو هەوڵــدەدات کاتێــک 

کــە مــن کتێــب دەخوێنمــەوە یاخــود دەخــەوم، دەوروبــەرم بــە بێدەنگــی بهێڵێتــەوە. 

هەروەهــا هانــم دەدات کــە بەپێــی پێویســت پشــوو بــدەم، چونکــە دەزانێــت ئەگــەر 
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زۆر مانــدوو بــم، شــەیتان ئارامــی و ئاشــتیم لــێ دەدزێــت. 

(گەالتیــا 2: ٦) دەڵێــت: »بــاری یەكــری هەڵگرن...«ئێمــە دەبێــت بەرگــەی خاڵــی 

ــە  ــن ک ــەوە بکەی ــن و درک ب ــر بکەی ــۆ یەک ــژ ب ــا نوێ ــن. ئینج ــری بگری الوازی یەک

ــە.  ــان هەی ــی الوازی زۆرم ــان خاڵ هەمووم
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بەشی پێنجەم

بۆچی شەیتان دەیەوێت ئاشتیت لێ بدزێت؟

ئێمــە دەزانیــن کــە ئاشــتی و ئارامــی پەیوەســتامن دەکات بــە ڕۆحــی پیــرۆزەوە. 

بــە واتایەکــی دیکــە، ڕۆحــی پیــرۆز تەنهــا لــە ژینگــەی پــڕ لــە ئاشــتی و ئارامیــدا کار 

دەکات. لــە ئاشــتی و ئارامیــدا هێــز و توانــا هەیــە. بــاوەڕم وایــە هــەر لەبــەر ئەمەیــە 

کــە (یۆحەنــا 1٤: 2٧) پێــامن دەڵێــت کــە ئاشــتی ئــەو میراتەیــە کــە لەالیــەن عیســاوە 

وەریدەگریــن. »ئاشــتیتان بــۆ بەجێدەهێڵــم، ئاشــتی خۆمتــان دەدەمــێ. ئــەوەی مــن 

دەتاندەمــێ وەك ئــەوە نییــە كــە جیهــان دەتانداتــێ. نیگــەران مەبــن و مەترســن.« 

واتــە، ویســت و ئــارەزووی خــودا بریتییــە لــە بەخشــینی ئاشــتی و ئارامــی پێــامن. 

ئەگــەر کێشــەیەکت هەیــە و شــەیتان نەیتوانیــوە تــووڕەت بــکات، واتــە شــەیتان 

ــایش و  ــی و ئاس ــۆ، ئارام ــای ت ــز و توان ــە. هێ ــۆدا نیی ــەر ت ــەاڵتێکی بەس ــچ دەس هی

شــێوازی هەڵســوکەوت بــە متامنــەوە لەخــۆ دەگرێــت. بــەاڵم هێــز و توانــای شــەیتان 

وا دەکات کــە بێــزار و ترســنۆک بیــت. 

کاتێــک تووشــی بارودۆخێكــی ســەخت و ناخــۆش دەبیتــەوە، بــە ئارامــی و 

ــۆت  ــەوە خ ــەی بێزاربوون ــە ڕێگ ــرە. ل ــاو بگ ــەت لەبەرچ ــوودرێژییەوە ئامانجەک پش

مەخــە نێــو دەســتی پــڕ فێــڵ و تەڵەکــەی شــەیتانەوە. ئــەو حــەز دەکات و ئــارەزووی 

ــك کەســێك هەســت و ســۆز  ــکات. کاتێ ــت ب ــووڕە و بێتاقەت ــزار و ت ــە بێ ــە ک ئەوەی

بەســەریدا زاڵ دەبێــت، زۆر شــت دەڵێــت کــە دەبنــە ســووتەمەنی بــۆ ئــەو ئاگــرەی 

ــاندووە.  ــەیتان هەڵگیرس ــە ش ک
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(یاقــوب ٣: ٥، ٦) دەڵێــت: »زمانیش ئەندامێكی بچووكە، بــەاڵم بە لەخۆباییبوونەوە 

شــانازی دەكات. ئاگرێكــی بچــووك چ دارســتانێكی گــەورە دەســووتێنێ. زمــان ئاگــرە، 

جیهانێكــە لــە خراپــە لەنێــو ئەندامانــی لەشــان. زمــان هەمــوو لــەش گاڵو دەكات، 

ئاگــر لــە ژیــان بــەردەدات و خــۆی بــە گــڕی دۆزەخ دادەگیرســێت.«

ــەوی خــۆت  ــۆ جڵ ــت ت ــت کــە شــەیتان دەیەوێ ــۆت دەردەکەوێ ــەوە ب ــەم ئایەت ل

ــر  ــۆ ئــەوەی بتوانێــت دەســتت بەســەردا بگرێــت. ئــەوەت بی لەدەســت بدەیــت، ب

ــۆ ئــەوەی تــووڕەت بــکات.  نەچێــت کــە شــەیتان پــالن دادەنێــت ب

لەوانەیــە ســەرنجی ئــەوەت دابێــت کاتێــک کــە دەتەوێــت بچیــت بــۆ خوێندنــی 

ــاڵ،  ــن س ــاوەی چەندی ــۆ م ــت. ب ــر دەبێ ــەیتان چااڵک ــا، ش ــان کڵێس ــرۆز ی ــی پی کتێب

بەیانیانــی یەکشــەمامن ماڵــی ئێمــە تــەواو وێــران بــوو. بــە دەگمــەن ڕێكدەکــەوت 

کــە یەکشــەمامن بچینــه  کڵێســا بەبــێ ئــەوەی کەســێك تــووڕە نەبێــت، دەتوانــم بڵێــم 

هەموومــان تــووڕە بوویــن. 

ــاو  ــەرت و ب ــوو، هەمــوو شــتێک پ ــی یەکشــەممە هەمــوو شــتێک ون دەب ڕۆژان

دەبــوو و دەشــکا. ئــەو شــتانە لــە ڕۆژانــی دیکــەدا ڕووینــەدەدا. منداڵــەکان ڕۆژانــی 

ــەممە،  ــەی ش ــی ڕۆژان ــەاڵم بەیانیان ــان، ب ــردا دەگونج ــەڵ یەک ــاش لەگ ــە زۆر ب دیک

ــووب  ــگ و ئاش ــا دەنگەدەن ــەوە. هەت ــەیان دەنای ــرد و کێش ــەڕیان دەک ــەوە ش پێک

ــت باســی  ــان مابێ ــەر بیرت ــووم (ئەگ ــزار دەب ــووڕە و بێ ــر ت ــا، مــن زیات ــادی بکردب زی

ــە دەنگــە دەنــگ نییــە).  ئــەوەم کــرد کــە حــەزم ل

ئــەوە بــوو لــە کۆتاییــدا دەســتم کــرد بــە بۆڵەبۆڵکــردن، ئــەو شــتەی کــە دەیڤــی 

هاوسەریشــم زۆری ڕق لێیەتــی. بۆیــە لــه  دوای ماوەیــەک داوای لێکــردم کــە واز لــە 

ــان،  ــە گری ــەکان دەســتیان کــرد ب ــووم و منداڵ ــووڕە ب ــم، ئینجــا مــن ت ــۆڵ بهێن بۆڵەب
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چونکــە مــن و دەیــڤ خەریکــی کێشــمەکێش و شەڕەقســە بوویــن. 

ــە پێاوێكــەوە کــە پێویســتامن  ــە کاتــی ئــەو بــەزم و شــەڕەدا، سەگەکەشــامن ب ل

پێــی بــوو، دەســتی کــرد بــە ســوڕانەوە بەنــاو ماڵــدا. لــەو کاتەشــدا مــن بــە دەنگــی 

ــام کــە دەتوانیــت ئــەو دیمەنــەی ماڵــی  بــەرز دەمگــوت: »خێراتــر! درەنگــە!« دڵنی

ئێمــە بهێنیتــە پێــش چــاوی خــۆت. 

کاتێــک (یاقــوب ٣: 18)م دیــت، تێگەیشــم کــە بۆچــی زۆربــەی کات ئــەو شــتانە 

ــە  ــەو ئایەت ــە دەرەوە. ئ ــودا دەچین ــەی خ ــتنی وش ــۆ بیس ــە ب ــک ڕوودەدات ک کاتێ

دەڵێــت: »ئاشتیســازان تــۆوی ئاشــتی دەچێنــن و بەرهەمەكــەی ڕاستودروســتی 

ــت.« دەبێ

ــت و  ــە دابکوتێ ــودا ڕیش ــەی خ ــە وش ــت ک ــەر مبانەوێ ــە، ئەگ ــی دیک ــە واتایەک ب

بەرهەمــی بــاش لــە ژیامنانــدا بــدات، دەبێــت کەســێکی ئاشــتیخواز بــاوی بکاتــەوە و 

فێــری خەڵكــی بــکات. هەروەهــا لــە کاتــی بیســتنی پەیامــی کتێبــی پیــرۆزدا دەبێــت 

لــە ئاشــتی و ئارامــی تــەواودا بیــن. 

بیــر لــە ژیانــی خــۆت بکــەوە. چەنــد جــار دوژمــن ســەرکەوتوو بــووە لــەوەی کــە 

پێــش بیســتینی وشــەی خــودا بتوانێــت تــووڕەت بــکات؟ ئــاگاداری فێــڵ و تەڵەکــەی 

ــت:  ــه و. (دووەم کۆرنســۆس 2: 11) دەڵێ ــی دەســتی ئ ــە یاری ــە ب ــە و مەب شــەیتان ب

ــاگا نیــن.« لــە  ــە مەبەســتەكانی بێئ »نــەوەك شــەیتان لەخشــتەمان ببــات، چونكــە ل

جێگــەی مەبەســت دەکرێــت وشــەی فێــڵ و تەڵەکــە بەکاربهێنیــن. شــەیتان ســوود 

لــە فێــڵ و تەڵەکەکانــی وەردەگرێــت بــۆ ئــەوەی لەســەر ڕێگــەی ڕاســت المانبــدات 

و مبانخاتــە تەڵــەوە. وەرن بــا لــە شــەتیان زیرەکــر بیــن. 

(یەکــەم پەتــرۆس ٥: 8) دەڵێــت: »چاوكــراوە بــن و ئێشــك بگــرن، شــەیتانی 
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ــەڕێ  ــدا دەگ ــەدوای یەكێك ــەڕ دەســووڕێتەوە، ب ــە نەڕەن ــان وەك شــێرێكی ب دوژمنت

ــوات.«  ــەوەی بیخ ــۆ ئ ب

ڕێگــەی مــەدە ئــەو کەســەی کــە بەدوایــدا دەگەڕێــت، تــۆ بیــت! داوات لێدەکــەم 

کــە هوشــیار بیــت. کاتێــک کــە تــووڕە دەبیــت، دەســت بەســەر خۆتــدا بگــرە و ئــەم 

پرســیارە لــە خــۆت بکــە: شــەیتان دەیەوێــت چــی بــکات؟ ئەگــەر پــەڕ و بــاڵ بدەمــە 

ئــەم هەســتە نەرێنییــە، چــی ڕوودەدات؟

ــەی  ــە ڕێگ ــە ل ــان دەکات ک ــە و فێرم ــی زۆر گرنگ (ئەفەســۆس ٤: 2٦، 2٧) دەقێك

تووڕەنەبوونــەوە ڕێگــە نەدەیــن شــەیتان بێتــە نێــو ژیامنانــەوە. »كاتێــك تــووڕە دەبن، 

گونــاه مەكــەن. مەهێڵــن ڕۆژ ئــاوا بێت بەســەر تووڕەییتاندا، دەرفــەت بــۆ شــەیتان 

مەڕەخســێنن.« 

کاتێــک تــووڕەی، خۆشــی و دڵشــادیت نامێنێــت. کاتێــک کە دڵخۆشــیت لەدەســت 

دەدەیــت، لــە ڕاســتیدا هێــز و توانات لەدەســت دەدەیــت. (نەحەمیــا 8: 10) دەڵێت: 

ــە  ــووری ٤2: ٥)دا قس ــە (زەب ــووس ل ــە.« داودی زەبوورن ــەزدان هێزتان ــی ی »... خۆش

ــۆ  لەگــەڵ گیانــی خــۆی دەکات و دەڵێــت: »ئــەی گیانــی مــن بۆچــی خەمباریت؟ ب

لــە ناخمــدا پەرێشــانیت؟« (ئیشــایا ٣0: 1٥) دەڵێــت: »... پاڵەوانیتــان لــە هێمنــی و 

لــە دڵنیاییتــان دەبێــت.« جارێکــی دیکــە دەبینیــن کــە شــەیتان دەیەوێــت بێدەنگامن 

بــکات بــۆ ئــەوەی هێــز و توانامــان بدزێــت. 

لــە ڕۆحــی پیــرۆزەوە فێــر بــووم کــە ئــەو لــە ژینگــە و بارودۆخــی ئــارام و 

ــاکات.  ــدا کار ن ــاژاوە و نائارامی ــی ئ ــە کات ــە، ل ــام دەدات. وات ــتیدا کارەکان ئەنج ئاش

بــەاڵم شــەیتان لــە حاڵەتــی کێشــە و گرفــت و ئــاژاوە و نائارامیــدا هەڵدەســتێت بــە 

کارەکانــی. ژینگەیەکــی پــڕ لــە ئاشــتی و ئارامــی لــە مــاڵ و شــوێنی کار و کڵێســادا 
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دابیــن بکــە. کاتێــک ئــەو ئاشــتییە دەســتەبەر دەکەیــت، ئــەوا ڕێــز لــە وشــە و ڕۆحــی 

ــەوە.  ــەت دەچنیت ــی گوێڕایەڵییەک ــت. پاشــان، بەرهەم خــودا دەگری

ئــەوەت بیــر بێــت کــە عیســا بــە شــێوەی گروپــی دوو کەســی، حەفتــا کەســی نــارد 

بــۆ ئــەوەی کاری مــەزن ئەنجــام بــدەن: ده ركردنــی ڕۆحــی پیــس و چاککردنــەوەی 

نەخــۆش و ڕاگەیاندنــی پەیامــی خــودا. فەرمانــی پــێ کــردن کــە بچنــە نێــو شــاره كان، 

ــەو  ــەر ئ ــەوە. ئەگ ــەوێ مبێنن ــدەن و ل ــە ب ــەو ماڵ ــتی ب ــەن و ئاش ــدا بک ــک پەی ماڵێ

ئاشــتییەیان قبــوڵ نەکــرد، ئــەوا تــۆزی پێیــان بتەکێنــن و ئــەوێ بەجێبهێڵــن (لۆقــا 10: 

1- 11، 1٧). بۆچــی عیســا وای فەرمــوو؟ چونکــە کارەکەیــان هێــز و توانــای نابێــت، 

مەگــەر ئــەوەی کــە لــە ئاشــتیدا نیشــتەجێ بــن. 

ــە  ــەم کتێب ــە ئ ــت دەگات ک ــەت بەدەس ــە ڕۆحیی ــەو بینین ــەم ئ ــەم ک ــام ک دڵنی

مەبەســتییەتی. ئەوپــەڕی هەوڵــی خــۆت بــدە بــۆ ئــەوەی بتوانیــت دەســت بەســەر 

ــت.  ــدا بی ــە ئاشــتی و ئارامی ــت و هەمیشــە ل ــدا بگری خۆت

ــەوەی  ــۆ ئ ــن ب ــژ بکەی ــۆن نوێ ــە چ ــان دەکات ک ــا فێرم ــا 22: ٤٦)، عیس ــە (لۆق ل

نەکەوینــە نێــو تاقیکردنــەوەوە. بــە قوتابییەکانــی فەرمــوو: »... هەســن، نوێــژ بكــەن 

تاكــو نەكەونــە تاقیكردنــەوە.« لــەم بارەیــەوە بــۆ ڕووبەڕوونــەوەی شــەیتان، پشــت 

بــە هێــز و توانــای خــۆت مەبەســتە. ڕۆژانــە نوێــژ بکــە کــە خــودا نیعمەتــت بداتــێ 

ــتی و  ــەوڵ دەدات ئاش ــە ه ــک ک ــتیتەوە کاتێ ــەیتان بوەس ــه  دژی ش ــەوەی ل ــۆ ئ ب

ئارامیــت لــێ بدزێــت. داوا لــە یــەزدان بکــە کــە هێــزت بداتــێ و هاوکاریــت بــکات. 

لــه  بیــرت نەچێــت کــە (یۆحەنــا 1٥: ٥) دەڵێــت: »بەبــێ مــن ناتوانــن هیــچ شــتێك 

بكــەن.« هــەوڵ مــەدە بــە تەنهــا ئەنجامــی بدەیــت! داوای یارمەتــی بکــە. لــە ڕێگــەی 

مەســیحەوە دەتوانیــت هەمــوو شــتێک بکەیــت (فیلیپــی ٤: 1٤) بەڵكــو هیچ شــتێکت 
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بــە تەنهــا پــێ ناکرێــت. لــە (یۆحەنــا ٥: ٣0) دا تەنانــەت خــودی عیســا دەفەرموێــت 

کــە لــە خۆیــەوە ناتوانێــت هیــچ بــکات. ئەگــەر دەتەوێــت خــودا یارمەتیــت بــدات، 

دەبێــت بەوپــەڕی بێفیزییــەوە هەڵســوکەوت بکەیــت. (یەکــەم پەتــرۆس ٥: ٥) 

ــە  ــەت دەدات ــەاڵم نیعم ــەرزەكان دەكات، ب ــتی لووتب ــودا بەرهەڵس ــت: »... خ دەڵێ

بێفیــزەكان.«

ئاشــتی و  پەیامەکــە کــورت دەکەمــەوە: شــەیتان دەیەوێــت  بــەم شــێوەیە 

ئارامیــت بدزێــت. بــۆ ئــەوەی بتوانێــت هێــز و تواناشــت بدزێــت، دەیەوێــت الواز و 

بێدەســەاڵت بیــت. بــەاڵم ئەوەتــا مــن هانــت دەدەم کــە »بــە مەســیحی بااڵدەســت و 

ــە!  ــتیدا ب ــە ئاش ــۆس ٦: 10). ل ــن. » (ئەفەس ــەی بەهێزب ــزە گەورەك هێ
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بەشی شەشەم

بارودۆخی باوەڕدار لە کاتی تاقیکردنەوەدا

(ئەفەســۆس ٦: 1٣) دەڵێــت: »بۆیــە چەكــی تــەواوی خــودا هەڵبگــرن، تاكــو بتوانن 

لــە ڕۆژی بــەدكاردا خۆڕاگــر بــن و دوای تەواوبوونــی هەموو شــتێك، بچەســپێن.«

شــوێن و پێگــەت لــە کوێیــە؟ (ئەفەســۆس 2: ٦) پێــامن دەڵێــت کــە پێگــەی 

ئێمــە لــە مەســیحدایە. بەپێــی دەقــی یۆنانــی، وشــەی »خۆڕاگــر« لێــرەدا بــە واتــای 

ــت:  ــا 1٥: ٧)دا دەفەرموێ ــە (یۆحەن ــیح ل ــای مەس ــت. عیس ــتبوون«یش دێ »پەیوەس

» ئەگــەر بــە منــەوە پەیوەســت بــن و وتەكانــم لــە ناختــان بچەســپێت، هەرچییەكتان 

دەوێ داوای بكــەن بۆتــان دەبێــت.« پێگــەی خۆڕاگــری و پەیوەســتبوون شــوێنی هێــز 

ــە.  و توانای

ــەال و  ــەوڵ و تەق ــە ه ــە وازت ل ــک ک ــت کاتێ ــوار دەڵێ ــی چ ــەکان بەش عیربانیی

کێشــمەکێش هێنــا (بــە هــۆی بــاوەڕ و گوێڕایەڵییــەوە)، بــۆ ئــەوەی بچیتــە شــوێنی 

حەســانەوەی خــودا، ئــەوا ئارامــی و ئاشــتی بەدەســتدێنیت. لــە کاتــی تاقیکردنــەوە 

و ســەختییەکاندا، بەپێــی ڕێنامیــی خــودا هەڵســوکەوت بکــە، ئینجــا بــە مەســیحەوە 

ــرۆز  ــی پی ــۆ کار دەکات. کتێب ــەی ت ــە جێگ ــۆن ل ــە چ ــاوەڕێ بک ــە و چ ــت ب پەیوس

لــە (دەرچــوون 1٤: 1٣)دا دەڵێــت: »... چەســپاو بــن و بڕواننــە ڕزگاریــی یــەزدان.« 

هەمــوو ئــەم وشــانە – پەیوەســتبوون، چەســپان، حەســانەوە، جێگیربــوون و یەکگرتن 

لەگــەڵ مەســیح – هەمــان شــت دەڵێــن: ئاشــتی و ئارامیــت لەدەســت مــەدە!

ــە  ــە ب ــرۆز ک ــی پی ــەی کتێب ــەو ئایەتان ــن ئ ــە بەهێزتری ــە ل ــی 1: 28) یەکێک (فیلیپ
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ڕوونــی باســی ئــەم بابەتــە دەکات. ئایەتەکــە دەڵێت: »لــە هیچ شــتێكی ڕكابەرەكانتان 

ــە  ــۆ ئێوە، ئەمــەش ل ــە ب ــەاڵم ڕزگاریی ــان، ب ــۆ لەناوچوونی ــە ب ناترســن. ئەمــە بەڵگەی

خوداوەیــە.«

ئــەم ئایەتــە تــەواو بابەتەکــەی خســتووەتە بەردەســتامن. کاتێــك هێرشــت دەکرێتە 

ــتی  ــەیتان شکس ــت ش ــا دەڵێ ــەدە. هەروەه ــت م ــت لەدەس ــتی و ئارامی ــەر، ئاش س

خــواردووە. کاتێــک کــە تــۆ تــووڕە نابیــت، شــەیتان نازانێــت چیــت بەســەر بێنێــت. 

ــت،  ــازاد دەبی ــەی خــوداوە ئ ــە ڕێگ ــە ل ــێ ک ــی ئەوەشــت دەدات ــە دڵنیای ــەم ئایەت ئ

ــت،  ــۆ دەگرێ ــانەوە لەخ ــتی و حەس ــە ئاش ــوکەوتە ک ــێوازی هەڵس ــەم ش ــە ئ چونک

بــۆ خــودای دەردەخــات کــە تــۆ بەڕاســتی بــە بــاوەڕی ڕاســتەقینەوە کار دەکەیــت. 

(عیربانییــەکان ٤) دەڵێــت کــە ئەوانــەی باوەڕیــان هەیــە، دەچنــە نێــو شــوێنی 

ــودا.  ــانەوه ی خ حەس

تــۆ چێــژ لــە ژیانــت وەربگــرە، لــە کاتێکــدا خــودا کار لەســەر کێشــە و گرفتەکانــت 

ــان  ــەوە ناڕوونەی ــەم شــێوازی بیرکردن ــەی خەڵكــی ئ ــە زۆرب ــە ک ــاوەڕم وای دەکات. ب

هەیــە: نابێــت و دروســت نییــە کــە چێــژ لــە ژیــان وەربگریــت کاتێــک کــە کێشــە 

و گرفتــت هەیــە. ئەگــەر نەتتوانــی هیــچ کارێــک ئەنجــام بدەیــت، خــۆ دەتوانیــت 

ناڕەحــەت و دڵتەنــگ بیــت. 

مــن ئــەم جــۆرە بیرکردنەوانــە دەناســمەوە، چونکــە لــە ســااڵنی ڕابــردوودا 

ئەزموونــم کــردووە. کاتێــک مــن و دەیــڤ تووشــی کێشــە دەبوویــن، ئــەو خۆشــحاڵ 

بــوو و چێــژی لــە ژیانــی ڕۆژانــەی وەردەگــرت، بــەاڵم مــن ناڕەحــەت دەبــووم و لێــی 

تــووڕە دەبــووم کــە بۆچــی لەگــەڵ مــن هەســت بــە دڵتەنگــی و ناڕەحەتــی نــاکات. 

ــوو  ــوو. پێدەچ ــوڵ ب ــارە و پ ــەر پ ــە لەس ــی ئێم ــە و گرفت ــەکان کێش ــەی کات زۆرب
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ــە  ــوت: »ئێم ــەو دەیگ ــت. ئ ــارە هەبووبێ ــەڕ پ ــی لەم ــی زۆر تایبەت ــڤ باوەڕێک دەی

دەبێــت لــە کاتــی دەســتکورتی و تەنگانەشــدا، یــەک لــە دەی پارەکەمــان بــە کڵێســا 

ــە  ــپێرن، چونك ــودا بس ــە خ ــان ب ــوو خەمێكت ــت: »هەم ــرۆز دەڵێ ــی پی ــن. کتێب بدەی

ئــەو بایەختــان پێــدەدات« )یەکــەم پەتــرۆس ٥: ٧(. هەروەهــا دەڵێــت: »خــودای مــن 

هەمــوو پێداویســتییەكانتان دابیــن دەكات« )فیلیپــی ٤: ١٩(. کەواتــە بۆچــی دەبێــت 

ــا،  ــۆی نەهێن ــەڵ خ ــارەی لەگ ــی پ ــی و دڵتەنگ ــم؟ نیگەران ــوڵ ب ــارە و پ ــی پ نیگەران

ــت.« ــش نایهێنی هەرگیزی

ئــەوە »خۆڕاگــری و چەســپان« بــوو کــە دەیــڤ هەیبــوو. کاتێــک کــە خــودا ئیشــی 

لەســەر کێشــەکامنان دەکــرد، دەیــڤ بــەردەوام بــوو لــە چێژوەرگرتــن لــە ژیانــی. بــە 

دەیڤــم گــوت: »مــن هەمــوو ئــەم شــتانە دەزانم، بــەاڵم ئاخــر ناکرێت دەستەوەســتان 

بوەســتیت و هیــچ کارێــک نەکەیــت.«

»باشە، جۆیس، دەتەوێت چی بکەم؟«	•

»نوێژ، دەبێت نوێژ بکەیت!«	•

»مــن ئــەو کارەم کــرد. نوێــژم کــرد و داوام لــە خــودا کــرد کــە خــۆی 	•

ــۆ  ــدات ئاخ ــانم ب ــە نیش ــوت ک ــم گ ــکات. پێ ــەر ب ــۆ چارەس ــەکامنان ب کێش

ــەو هیچــی نیشــان  ــدەم. ئ ــت ئەنجامــی ب ــە کــە بیەوێ کارێكــی دیکــە هەی

ــاکات.« ــی ن ــی و ناڕەحەت ــت بــە نیگەران نــەدام، بۆیــە پێویس

ــەاڵم هێشــتا  ــت دەکات. ب ــڤ ڕاس ــە دەی ــی ک ــەوە دەمزان ــی دڵم ــە قوواڵی ــن ل م

شــتێكی نــاڕوون لەســەر ئــەم بابەتــە پێداگــری دەکــرد کــە نابێــت لــە کاتێکــدا کێشــەم 

هەیــە، چێــژ لــە ژیانــم وەربگــرم. بــۆ مــاوەی چەندیــن ســاڵ بــەم شــێوەیە بــوو: هــەر 

کاتێــك ڕووبــەڕووی کێشــە و گرفتێــک دەبووینــەوە، دەیــڤ نوێــژ و نــزای دەکــرد و 



28

لــە ئارامــی و ئاشــتیدا ژیانــی بەســەر دەبــرد، وە منیــش نوێــژ و نــزام دەکــرد، بــەاڵم 

لــە نیگەرانیــدا ژیانــم بەســەر دەبــرد. ژیانــم لــە خــۆم تــاڵ کردبــوو. دەیــڤ چێــژی 

لــە ژیــان وەردەگــرت و لــە کۆتاییشــدا خــودا هــاوکاری دەکردیــن. هەمیشــە بەســەر 

کێشــەکاندا زاڵ دەبوویــن. 

ســوپاس بــۆ خــودا کــە لــە کۆتاییــدا بــۆم دەرکــەوت بــەو شــێوەیە هیــچ ســوودێكی 

ــە  ــۆم، ب ــی خ ــە دڵتەنگکردن ــوو ل ــی ب ــم دەدا بریت ــە ئەنجام ــتێک ک ــە ش ــە. تاک نیی

شــیامنەیەکی زۆر درێژکردنــەوەی کاتــی ئــەو وەاڵمــەی کــە خــودا دەیویســت 

ــم  ــە ژیان ــژ ل ــم چێ ــدا دەتوان ــان و ڕەشاباش ــتی تۆف ــە ناوەڕاس ــتا ل ــەوە. ئێس بیدات

ــرم. وەربگ

ــان  ــە بەلەمەكەی ــدی ل ــرد، شــەپۆلەكان بە تون ــد هەڵیك ــەبایەكی تون ــا ڕەش »ئینج

ــە دواوە ســەری خســتبووە ســەر  ــاو. عیســا ل ــە ئ ــت ل ــوو پڕبێ ــك ب ــە خەری دەدا، ك

ســەرینێك و خەوتبــوو. هەڵیانســاند و پێیــان گــوت: »مامۆســتا، بەالتــەوە گرنــگ نییــە 

ئەگــەر لەناوبچیــن؟ ئەویــش هەســتا و لــە ڕەشــەباكەی ڕاخــوڕی و بــە دەریاچەكــەی 

فەرمــوو: »بێدەنــگ بــە! هێمــن بــە!« ڕەشــەباكە وەســتا و بــووە هێمنییەكــی تــەواو. 

ئینجــا پێــی فەرمــوون: »بۆچــی ئەوەنــدە دەترســن؟ هێشــتا باوەڕتــان نییــە؟«« 

ــۆس ٤: ٣٧- ٤٠( )مەرق

عیســا لــە (یۆحەنــا 1٦: ٣٣)دا دەفەرموێــت: »ئەمانــەم پــێ گوتــن تاكــو ئاشــتیتان 

لــە منــدا هەبێــت. لــە جیهانــدا تووشــی تەنگانــە دەبــن. بــەاڵم ورەتــان بــەرز 

ــک  ــت کاتێ ــامن دەڵێ ــرۆز پێ ــی پی ــا کتێب ــدووە.« هەروەه ــم بەزان ــن جیهان ــت، م بێ

تاقیکردنــەوە و ڕاڕایــی ڕووبەڕوومــان دەبێتــەوە، نابێــت تووشــی بیــن (لۆقــا 8: 1٣؛ 

ــت و  ــە و گرف ــە کێش ــم ک ــەوێ بڵێ ــوب 1: 12). دەم ــۆس 10: 1٣؛ یاق ــەم کۆرنس یەک

ســەختییەکانی ژیــان هەمیشــە لــە ژیامنانــدا ڕووبەڕوومــان دەبنــەوە، بــەاڵم ئێمــە لــە 
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ــا 8: ٣٧).  ــەرکەوتووین (ڕۆم ــیحەوە س ــای مەس ــەی عیس ڕێگ

ــەو  ــە ئ ــز ناگەیت ــۆ هەرگی ــەرکەوتووین. ت ــە س ــو هەمیش ــن، بەڵك ــە دۆڕاو نی ئێم

شــوێنەی کــە خــۆت دەتەوێــت، شــوێنێک کــە پێشــوەخت تــەواوی کێشــە و 

ڕێگرییەکانــت بڕیــوە، بــەاڵم دەتوانیــت دڵنیــا بیــت لــەوەی کــە هەمیشــە بــە هــۆی 

مەســیحەوە ســەردەکەویت. تــۆ هەمیشــە ســەردەکەویت! 

ــە (فیلیپــی ٤: 11، 12)دا باســی  تــۆ دەبێــت بگەیتــە ئــەو پێگەیــەی کــە پۆڵــس ل

دەکات – دەڵێــت کــە فێربــووە لــە هــەر شــتێك و لــە هەمــوو شــتێكدا لــە هەبوونــی 

و نەبوونیــدا ئاســوودە بێــت. واتــە فێــر بــووە کــە لــە هەمــوو حاڵــەت و بارودۆخێکــدا 

لــە ئاشــتی و ئارامیــدا ژیــان بەســەر ببــات. 

ئەگــەر تــۆ لــە ئارامــی و ئاشــتیدا نەژیــت، ئــەوا ژیانــت پێکدێــت لــە زنجیرەیــەک 

ناڕەحەتــی و دڵتەنگــی یــەک لــە دوای یــەک. ئەمــەت بیــر نەچێــت: ئەگــەر شــەیتان 

بتوانێــت بارودۆخەکانــت کۆنــرۆڵ بــکات و دەســتت بەســەردا بگرێــت، ئــەوا 

ــە  هەمیشــە دەتوانێــت لــە ژێــر دەســتی خۆیــدا بتســوڕێنێتەوە. بــەاڵم دەتوانیــت ل

ــدا بژیــت.   ــە ئاشــتی و ئارامی ــو ل ــدا مبێنێتــەوە، ئەگــەر بێت ــر دەســەاڵتی خۆت ژێ
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بەشی حەوتەم

بۆ ئەمڕۆ بژی

ــەران  ــە نیگ ــە ل ــی، بریتیی ــتی و ئارام ــتنەدانی ئاش ــۆ لەدەس ــا ب ــی دڵنی ڕێگەیەک

ــەوە  ــەر ئ ــت: »لەب ــا ٦: ٣٤) دەڵێ ــبەینێ. (مەت ــۆ س ــواردن ب ــەم نەخ ــوون  و خ نەب

ــك  ــەر ڕۆژێ ــوات. ه ــۆی دەخ ــی خ ــی خەم ــە بەیان ــۆن، چونك ــی مەخ ــی بەیان خەم

ــە.« ــۆی بەس ــی خ خراپ

زۆربەمــان بەپێــی پێویســت ئەمــڕۆ هێنــدە کێشــەمان هەیــە کــە نیگەرانــی ســبەی 

نەبیــن. خــودا بــۆ ئەمــڕۆ نیعمەتــت دەداتــێ، بــەاڵم هەتــا ســبەی نەیــەت، نیعمەتــی 

ــبەینێت ناداتێ.  س

هــەر بۆیــە، زۆربــەی خەڵكــی نیگەرانــی شــتێکن کــە هەرگیــز ڕوونــادات. 

ــا بــە کاتێــک کــە »ئــەی  ــە »ئــەی ئەگــەر...«ەکان. وری کێشــەی ســەرەکی بریتییــە ل

ئەگــەر ئەمــە، ئــەوە...« هاتــە نێــو مێشــک و بیرتــەوە، چونکــە بــە شــیامنەیەکی زۆر 

خەریکیــت پەلکێشــی نێــو دڵتەنگــی و نیگەرانــی دەکرێــی. هەندێــک کــەس ئەوەندە 

نیگەرانــن کــە نیگەرانییەکــەی دەگۆڕێــت بــۆ تــرس، وە زۆربــەی کات ئــەو شــتانەی 

کــە لێیــان دەترســین ڕووبەڕوومــان دەبنــەوە. ئێمــە لــە ڕێگــەی بــاوەڕەوە دەتوانیــن 

بگەیــن بــە خــودا، بــەاڵم لــە ڕێگــەی ترســەوە شــەیتان دەتوانێــت پێــامن بــگات. 

ــە کــە خــودا دڵســۆز  ــی ســبەینێ بیــت. بزان ــە خــۆت مــەدە کــە نیگەران ڕێگــە ب

ــی  ــی. نیعمەت ــاگای لێیەت ــەو ئ ــدات، ئ ــە ســبەینێدا ڕووب ــادارە. هــەر شــتێك ل و وەف

ئــەو هەمــوو پێداویســتییەکان دابیــن دەکات. نیعمەتــی ئەمــڕۆ بــۆ چێژوەرگرتــن لــە 
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ئەمــڕۆ بــە نیگەرانبــوون بــۆ ســبەینێ لــە دەســت مــەدە. بەڕاســتی زۆر ســەرنجڕاکێش 

ــن ئەگــەر  ــە ڕێگــەی مەســیحەوە ئەنجامــی بدەی ــن ل ــەوه ی کــە دەتوانی و خۆشــە ئ

بێتــو بــۆ ئەمــڕۆ بژیــن و نیگەرانــی ســبەی نەبیــن. 

ــەوە  ــە گوتن ــە وان ــرد ب ــتم ک ــە دەس ــووم ک ــە ب ــەم وانەی ــری ئ ــە فێ ــەو کات ــن ئ م

لــە قوتابخانــەی الهــوت. هەفتــەی ڕۆژێــک وەکــو قەشــەی یاریــدەدەر لــە کڵێســای 

ماڵیــدا وانــەم دەگوتــەوە. ئــەو کاتــەی کــە دەرفەتــی وانەگوتنــەوەم لــە هەفتەیەکــدا 

ســێ ڕۆژ لــە قوتابخانــەی الهــوت بــۆ ڕەخســا، خاوەنــی چــوار منــداڵ بــووم، جگــە 

لــەوەی کــە ئیشــێكی بەردەوامــی ڕۆژانەشــم هەبــوو. بەڕاســتی حــەزم لــەوە بــوو کــە 

وشــەی خــودا زیاتــر فێــری خەڵكــی بکــەم، وا ئەوەتــا دەرفــەت ڕێکەوتــووە کــە ســێ 

جــار لــە هەفتەیەکــدا دەرس بڵێمــەوە. 

بــەاڵم کاتێــک کــە دەرســم دەگوتــەوە، دەبوایــه  دەرســم بخوێندبــا و خــۆم ئامــادە 

بکردبــا. بــە تایبەتــی ســاڵی یەکــەم زۆربــەی دەرســەکان لەبــارەی خوێندنــی قووڵــی 

کتێبــی پیــرۆزەوە بــوو، کــە بــەو هۆیــەوە دەبوایــه  زۆر بــاش خــۆم ئامــادە بکردبــا و 

بچوومایەتــە بنــج و بناوانــی کتێبــی پیــرۆزەوە. لەبــەر ئــەوەی بــە ڕۆژ ئیشــم دەکــرد، 

دەبوایــه  هەمــوو خوێندنــەکان لــە شــەواندا مبخوێندبــا. بــە ڕاســتی نەمدەزانــی کــە 

چــۆن دەتوانــم شــتی وا بکــەم، بــەاڵم هەســتم دەکــرد کــە خــودا دەیەوێــت ئــەو کارە 

بکــەم. 

ــگاوم  ــی کاری مــەزن، هەن ــۆ ئەنجامدان ــژ و بیرکردنەوەیەکــی زۆر، ب ــه  دوای نوێ ل

ــە  ــوو ک ــەوە ب ــت ئ ــی دەدا تێمبگەیەنێ ــە خــودا هەوڵ ــی ســەرەکی ک ــا. بابەت هەڵێن

ــم«. ئەگــەر  ــۆ ئەمــڕۆ بژی ــا ب ــدەم و تەنه ــەو ڕۆژە ئەنجــام ب »هــەر ڕۆژێــک کاری ئ

بیــرم لــە ســبەینێ بکردبایەتــەوە، یەکســەر کارە مەحاڵــەکان دەهاتنــە پێــش چــاوم و 

تووشــی کێشــە دەبــووم. بــەاڵم ڕۆژانــە، ڕۆژ بــە ڕۆژ، هەمــوو شــتێک بــە ڕێکوپێکــی 
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ئەنجــام دەدرا. خــودا نیعمەتــی پێــدام، بــەاڵم نــەك هەتــا ئــەو ڕۆژەی کــە پێویســتم 

بــوو. ســاڵی دووەم بەالمــەوە ئاســانر بــوو، چونکــە هەمــوو وانەکانــم پێکــەوە 

هەبــوو. هــەر بۆیــە پێویســتی نەدەکــرد وەکــو ســاڵی یەکــەم دەرســی زۆر بخوێنــم. 

ــەوە  ــەڵ وانەگوتن ــردم لەگ ــودا داوای لێک ــە خ ــوو ک ــەرەکی هەب ــۆکاری س دوو ه

ــوون  ــو ئەزم ــە تاک ــەوەی ک ــەم ئ ــەو کارەوە. یەک ــم ب ــت ب ــان، پەیوەس ــە قوتابیی ب

وەربگــرم لــەوەی کــە دەکرێــت چەنــدە دەســتکەوتم هەبێــت لــە ڕێگــەی نیعمەتــی 

خــوداوە ئەگــەر بێتــو بــۆ ئەمــڕۆ بژیــم. هۆکارەکــەی دیکــە ئــەوە بــوو کــە ناوبەنــاو 

ــەفەرکردندا  ــی س ــە کات ــەی کات ل ــن زۆرب ــرم. م ــەوە وەربگ ــە وانەگوتن ــوون ل ئەزم

لەگــەڵ دەیــڤ وانــەم دەگوتــەوە، هەروەهــا لەگــەڵ وانەگوتنــەوەدا بــەردەوام بووین 

لــە کۆبوونــەوەی هەفتانــەی ماڵــەوە بــە نــاوی » ژیــان لــە وشــەدا.« خــودا باشــە و 

ــە.  ــەواو و کامڵ ڕێگاکانــی ت

الیەنێكــی دیکــە لەگــەڵ ئــەم شــێوازی بیرکردنــەوە و ڕەفتــارەدا کــە دەبێتــە 

ــە  ــە ل ــکات، بریتیی ــی زۆر ب ــە و گرفتێك ــی کێش ــی تووش ــە خەڵك ــەوەی ک ــۆی ئ ه

پەشــیامنبوونەوە – لــە پەشــیامنیی دوێنێــدا دەژیــن. ئێمــە هەموومان هەڵــە دەکەین. 

بەڵــێ، هــەر ئێســتا گوتــم »ئێمــە هەموومــان هەڵــە دەکەیــن!« تەنانــەت ئەوانــەش 

هەڵــە دەکــەن کــە تــۆ پێتوایــە هەرگیــز هیــچ کارێکــی هەڵــە ناکــەن. کتێبــی پیــرۆز 

ــا ٦: ٥(. ئێمــە کار و  ــت« )گەالتی ــاری خــۆی هەڵدەگرێ ــە »هەركەســێك ب ــت ک دەڵێ

قســەی وا دەکەیــن کــە خۆزگــە دەخوازیــن نەمانکردبــا. کاتێــک کار لــە کار تــرازا، ئیــر 

ناتوانیــت هیچــی لەگــەڵ بکەیــت.  

مــن فێــر بــووم کــە لەدەســتدانی ئاشــتی و ئارامــی بەهــۆی ئەنجامدانــی کارێکەوە 

ــەی  ــە جێگ ــە و ل ــوودێكی نیی ــچ س ــەم، هی ــارەوە بک ــی لەب ــم هیچ ــر ناتوان ــە چی ک

ــوه  ده چێــت.  ــە باشــی به ڕێ ــە خــودا دەکــەم کــە هەمــوو شــتێک ب ــە ب ــەوە متامن ئ
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تــۆ دەزانیــت کــە خــودا توانــای ئەنجامدانــی هەمــوو شــتێکی هەیــە. ئــەو دەتوانێــت 

هەمــوو کێشــەکامنان چارەســەر بــکات. 

هەندێــک کات شــتێك دەڵێــم کــە هیــوام دەخواســت نەمگوتبــا. بــەاڵم لــە جێگــەی 

نیگەرانبــوون بــە هــۆی ئــەوەی کــە ئاخــۆ دڵــی کەســێکم لــێ ڕەنجــاوە یــان نــا، داوا 

ــدە  ــووە، هەرچەن ــان بڵێــت کــە مــن هیــچ مەبەســتێکم نەب ــەزدان دەکــەم پێی ــە ی ل

قســەیەکی خــراپ و نارشینیشــم بــە زاردا هاتــووە. ئینجــا متامنــە بــە خــودا دەکــەم 

کــە ئیــش لەســەر دڵیــان دەکات. بــەو شــێوەیە ئیــدی پێویســت نــاکات کــە چەندیــن 

ــە  ــم بینــی دەســت بکــەم ب ــەم و هــەر کاتێــک ئەوان ــدا بەســەر بب ــە نیگەرانی ڕۆژ ل

ــان. پێداهەڵگوتنی

ئێمــە دەکەوینــە نێــو تەڵــەی پەشــیامنیی زۆر شــتەوە. لەبــەر ئــەوەی کــە مــن و 

دەیــڤ ســەرمان زۆر قاڵــە، بۆیــە زۆر لــە دەرەوە نــان دەخۆیــن، ناوبەنــاو، لــە شــوێنی 

ــاش  ــواری خزمەتگوزاریشــەوە ب ــە ب ــان ناخۆشــە و ل ــن کــە خواردنی ــان دەخۆی وادا ن

ــر  ــر دوات ــن کاتژمێ ــن، چەندی ــەوێ بەجێدەهێڵی ــەوەی کــە ئ ــه  دوای ئ ــن. ئینجــا ل نی

هەســت بــە پەشــیامنی دەکەیــن کــە بۆچــی چووینــه  ئــەوێ. خــودا نیشــانی دایــن 

و بــۆی دەرخســتین کــە تەنانــەت هەســت بــە پەشــیامنیکردن لەســەر هەڵبژاردنــی 

چێشــتخانەیەکی هەڵــە، ئاشــتی و ئارامیــامن لــێ دەدزێــت. 

بیــرت بێــت کــە چێــژ لــە ئاشــتی و ئارامــی وەربگریــت. چیــر هــەوڵ مــەدە کارێک 

ئەنجــام بدەیــت لــە کاتێکــدا دەزانیــت ناتوانیــت ئەنجامــی بدەیــت. کاتێــک شــتێكی 

زۆرت کــڕی و پارەکەیــت دا، بــەاڵم دواتــر پەشــیامن بوویتــەوە، ئــەوا پەشــیامنبوونەوە 

هیــچ لــە بابەتەکــە ناگۆڕێت. 

ئێســتا ئێمــە بارودۆخــی لــەو شــێوەیە ده هێنیــن و کارێــک دەکەیــن کــە بــە باشــی 
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ــە  ــەوە ک ــە بک ــوو کەس ــەو هەم ــر ل ــا بی ــن: »تەنه ــتا دەڵێی ــکێتەوە. ئێس ــان بش بۆم

دەیانەوێــت بچنــە ئــەو چێشــتخانە خراپــە و دواتــر بەوپــەڕی ناڕازییــەوە بگەڕێتــەوە. 

ئایــا ئێمــە لەالیــەن خــوداوە بەرەکەتــدا نەکراویــن!؟ ئێمــە پێشــوەخت بۆمــان 

دەرکەوتــووە کــە نابێــت بچینــه  ئــەوێ. چیــر پێویســت نــاکات کــە کات و پارەمــان 

لــەوێ بەفیــڕۆ بدەیــن.«

مــن پارچــە كاغه زێکــم لەســەر دیــوار داوە کــە لەســەری نــوورساوە »ئەگــەر هــەوڵ 

دەدەیــت لــە ڕابــردوودا بژیــت، ژیانــت ســەخت دەبێــت. عیســا نەیفەرمــوو کــە ئــەو 

لــە ڕابــردوودا هەبــوو. ئەگــەر هــەوڵ بدەیــت لــە داهاتــوودا بژیــت، ژیــان ســەخت 

دەبێــت. عیســا نەیفەرمــوو کــە لــە داهاتــوودا دەبێــت. ئەگــەر تــۆ بــۆ ئەمــڕۆ بژیــت، 

هەمــوو شــتێک بــە باشــی دەڕوات. عیســا فەرمــووی: »مــن هــەم« (یۆحەنــا 8: ٥8). 

ئــەو لــە هەمــوو حاڵەتێکــدا لەگــەڵ تۆیــە. تەنهــا ئــەوەت لــه  بیــر بێــت کــە متامنــەت 

بــەوە هەبێــت ئەمــڕۆ بەپێــی پێویســت نیعمەتــت دەداتــێ.  
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بەشی هەشتەم

نوێژ و نزا ئاشتی دەهێنێت

(فیلیپی ٤: ٦- ٧) دەڵێت: 

»نیگــەران مەبــن، بەڵكــو بــا لــە هەمــوو شــتێكدا داواكاریتــان بــە نوێــژ و پاڕانــەوە 

ــرە  ــەوەی بەرزت ــراو بێــت. ئاشــتی خــوداش، ئ ــەالی خــودا زان و سوپاســگوزارییەوە ل

ــان لەگــەڵ عیســای مەســیحدا  ــە یەكبوونت ــان ب ــە هەمــوو تێگەیشــتنێك، دڵ و بیرت ل

ــت.«  دەپارێزێ

ــر  ــە بەرزت ــەک ک ــە ئاســایش و ئارامیی ــە ل ــەوە بریتیی ــۆ تاقیکردن باشــرین شــت ب

ــوو  ــی هەم ــک بەپێ ــە کاتێ ــی ناوازەی ــتنێک. ئەزموونێک ــوو تێگەیش ــە هەم ــت ل بێ

بارودۆخــەکان، تــۆ دەبێــت تــووڕە و شــڵەژاو و نیگــەران بیــت، بــەاڵم هێشــتا ئارامــی 

ــتییەیە.  ــۆرە ئاش ــەو ج ــیی ئ ــان برس ــت. جیه ــاس ناکرێ ــە ب ــە ک ــتییەکت هەی و ئاش

ــە، بەڵكــو دیارییەکــی بێبەرامبــەرە  ــۆ فرۆشــن نیی ــۆ ناتوانیــت بیکڕیــت، چونکــە ب ت

لــە الیــەن عیســاوە. تــۆ دەبیتــە خــاوەن ئــەو ئاشــتی و ئارامییــە کاتێــک کــە عیســا 

وەکــو گــەورە و ڕزگارکاری خــۆت قبــوڵ دەکەیــت و فێــری ئــەوە دەبیــت کــە بەپێــی 

ــت. ــەو هەڵســوکەوت بکەی ــی ئ بنەماکان

ــە  ــۆ ب ــە کێشــەکان لەســەر ت ــزە ک ــامن، نوێژێکــی زۆر بەهێ ــن و پەی ــژی بەڵێ نوێ

عیســا دەســپێرێت. (یەکــەم پەتــرۆس ٥: ٧) دەڵێــت: »هەمــوو خەمێكتــان بــە خــودا 

ــدەدات.« ــان پێ ــەو بایەخت بســپێرن، چونكــە ئ
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ــی  ــەڵ زانین ــیحییەکان لەگ ــە مەس ــک ل ــە! زۆرێ ــانازییەکەی گەورەی ــكۆ و ش چ ش

ــن.   ــز بەکاریناهێن ــەاڵم هەرگی ــێوەیەن، ب ــەم ش ــی ل ــی مەزن ئیمتیازێک

ــە  ــک ک ــە، کاتێ ــی هەی ــە دەرەنجام ــت ک ــتییە وەردەگری ــەو ئاش ــژ ل ــۆ چێ ــا ت ئای

ــە  ــە ب ــپاردن« وات ــەی »س ــرەدا وش ــپێریت؟ لێ ــودا دەس ــە خ ــت ب ــوو خەمەکان هەم

ــەی  ــە ڕێگ ــرە. ل ــت، باش ــەو کارە بکەی ــر ئ ــا زووت ــن. هەت ــڕەدان و خس ــی ف خێرای

ــە  ــت ب ــە و گرفتەکان ــپێریت. کێش ــودا بس ــە خ ــت ب ــت خەمەکان ــژەوە دەتوانی نوێ

گرنگییــە پــڕ لــە خۆشەویســتییەکەی خــودا بســپێرە. هــەر کــە ڕۆحــی پیــرۆز ئــاگاداری 

ــەر  ــەوا یەکس ــتداوە، ئ ــت لەدەس ــتی و ئارامی ــان ئاش ــت ی ــە نیگەرانی ــەوە ک کردیت

ــە خــودا بســپێرە.  ــت ب خەمەکان

دەڵێــت:   (٩  :٥ پەتــرۆس  (یەکــەم  بیــت.  نیگــەران  تــۆ  دەیەوێــت  شــەیتان 

»بەربەرەكانێــی )شــەیتان( بكــەن، چەســپاو بــن لــە بــاوەڕ، بزانــن خوشــك و 

براكانیشــتان لــە جیهانــدا هەمــان ئــازار دەچێــژن.« ئەمــە واتــای ئەوەیــە کــە ئێســتا 

ــکات  ــدا ب ــەوە پەی ــی ئ ــەیتان دەرفەت ــا ش ــە هەت ــاوەڕێ مەک ــکردنە. چ ــی هێرش کات

کــە بــۆ مــاوەی چەندیــن ڕۆژ کارت لەســەر بــکات. هەتــا درەنگــر بەرگــری بکەیــت، 

شــەیتان زیاتــر کاریگەریــت لەســەر دادەنێــت. ئینجــا ئازادبــوون لــە چنگــی شــەیتان 

ــە و  ــوون بێن ــە نیگەرانب ــت، واز ل ــت نیگەرانی ــە زانی ــت. هەرک ــان نابێ ــی ئاس کارێك

ــۆڕە. ــەوەت بگ ــێوازی بیرکردن ــپێرە. ش ــودا بس ــە خ ــە ب ــەواوی بارودۆخەک ت

ــەران  ــەم« و »نیگ ــپاردنی خ ــای »س ــەم بنەم ــری ئ ــار فێ ــەم ج ــە یەک ــک ک کاتێ

نەبوونــە« بــووم، زانیــم کــە بیرکردنــەوەم هەڵەیــە. تــەواوی ڕۆژ ســەرقاڵی گۆڕینــی 

خەیاڵەکانــم بــووم، بــەاڵم دووبــارە دەهاتنــەوە جێــی خۆیــان. لــه  یادمــه  کــە تــەواو 

ــە  ــر ل ــت کەســێک بی ــوت: »چــۆن دەکرێ ــم گ ــە یەزدان ــە ب ــووم. هــەر بۆی ــزار بب بێ

شــتێک نەکاتــەوە؟« دەبینــی، بــۆ ئــەوەی نیگــەران نەبیــت، نابێــت بیــر لــە کێشــەکە 
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بکەیتــەوە. بــەاڵم ئەگــەر پێویســت بــکات بــە مەبەســتی چارەســەر بیــری لــێ 

بکەیتــەوە، ئــەوا دەبێــت بــە شــێوەیەکی ئەرێنــی بیــری لــێ بکەیتــەوە نــەک نەرێنــی. 

ــە. ــی مەب ــەاڵم نەرێن دەکرێــت ڕاســتبین بیــت، ب

هێشــتا بــە ڕوونــی لەبیرمــە کــە عیســا چــی فەرمــوو کاتێــک کــە لێــم پرســی »چۆن 

دەتوانــم بیــر لــەم کێشــەیە نەکەمــەوە؟« عیســا لــە وەاڵمــدا فەرمــووی: »زۆر ئاســانە، 

ــەکە  ــە کێش ــر ل ــت بی ــت، ناتوانی ــەوە.« دەبینی ــە بک ــتێکی دیک ــە ش ــر ل ــس. بی جۆی

نەکەیتــەوە، ئەگــەر بێتــو بیــر لــە شــتێکی دیکــە نەکەیتــەوە کــە کێشــە نییــە.

ــەن.  ــژ بک ــەوە نوێ ــەی ئ ــە جێگ ــن، ل ــەران مەب ــە نیگ ــت ک ــی ٤: ٦) دەڵێ (فیلیپ

ئایەتــی حــەوت بەڵێــن دەدات کــە ئەگــەر ئایەتــی شــەش جێبەجــێ بکەیــت، تــۆ ئــەو 

ــە ســەرووی هەمــوو تێگەیشــتنێکەوەیە. ئایەتــی هەشــت  ئاشــتییەت دەبێــت کــە ل

دەڵێــت: »لــە كۆتاییــدا خوشــكان و برایــان، بیــر لــە هەمــوو ئــەو شــتانە بكەنــەوە كــە 

ــەروەر و پاكــن، خۆشەویســت و ناوبانــگ باشــن، ڕەوشــت  ــزدارن، دادپ ڕاســت و ڕێ

بــەرز و شــایانی ستایشــن.«  

ــز و  ــە هێ ــێ ببەخشــێت، ک ــت پ ــەزدان نیعمەت ــە ی ــەم ک ــزا دەک ــژ و ن ئێســتا نوێ

توانــای ڕۆحــی پیــرۆزە، بــۆ ئــەوەی ئــەم بنەمایانــە لــە ژیانــی ڕۆژانەتــدا بەکاربهێنیت، 

ــە ئاشــتی و ئارامــی وەربگریــت. هەروەهــا  ــە بەرەکەتیــی ژیانــی پــڕ ل تاکــو چێــژ ل

ــۆی  ــی خ ــکۆ و مەزنی ــتنی ش ــۆکاری دەرخس ــو ه ــۆ وەک ــەزدان ت ــە ی ــەم ک ــزا دەک ن

ــت.  بەکابهێنێ



40

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




