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1

خۆشەویستی خودا بۆ مرۆڤ

ئاشـکرابوون هـەردوو وەک  سرووشـت و 

یـەک گەواهـی دەدەن لـە سـەر خۆشەویسـتی 

ژیـان  سـەرچاوەی  ئاسـمانیمان  باوکـی  خـودا. 

و زانسـت و شـادمانییە. بڕوانـە دیمەنـە جـوان 

لـە  بـدە  سـەرنج  سرووشـت،  سـەیرەکانی  و 

جـۆری ڕێککەوتـن و سـازبوونیان بـۆ نیازەکانـی 

بەڵکـو  مـرۆڤ،  تەنهـا  هـەر  نـەک  بەختیـاری 

گشـت گیانەوەرانێکـی زینـدوو. خـۆر و بـاران کە 

تـازەی  ڕووی  و  ڕەنـگ  و  دەبووژێننـەوە  زەوی 

گشـتیان  دەریـا  و  دەشـت  و  چیـا  دەکەنـەوە، 

دروسـتکەریان  خۆشەویسـتی  بـە  سـەبارەت 

لەگـەڵ مانـدا دەدوێـن؛ ئـەو یەزدانەی کـە ڕزقی 

ڕۆژانـەی هەمـوو زیندەوەرانێـک دەدات. ئـەم 

ئایەتێکـدا هاتـووە: لـە  ووشـە جوانانـە 

هەموو چاویان لە تۆیە

تا لە کاتی خۆیدا خۆراکیان پێ بدەی

دەستی پڕ بەرەکەتی خۆتیان بۆ بکەیتەوە

بۆ تێرکردنی ئارەزوی گشت گیاندارانێک 

)سروود ١٤٥: ١٥، ١٦(

خـودا، مرۆڤی شـادمان و پیـرۆز، وە زەوی 

جـوان دروسـت کـرد، دوور لـە هـەر نەفریـن و 

خراپییـەک . سـەرپێچی لـە یاسـای خـودا . کـە 

هێنـا.  مردنـی  و  خۆشەویسـتییەنەفرین  یاسـای 

هەرگیـز سـەر لێشـێوان و ئـازار کە لـە ئەنجامی 

گوناهەوە بێ ئاشـکرابوونی خۆشەویسـتی خودا 

چارەسـەر نابێـت . وەک نووسـراوە “خودا لەبەر 

مـرۆڤ  غەزەبی لـە زەوی گـرت” )پەیدابـوون ٣: 

٧( . دڕک و داڵ، سـەختی و تەنـگ و چەڵەمـەی 

ژیـان تەنیا بەشـێکن لـە پالنی باوکی ئاسـمانیمان 

بـۆ تاقـی کردنـەوەی پلەی خـودا پەرسـتی لە نێو 

مرۆڤـدا، خـودای مـەزن لـە ڕێـی ئـەو تەنـگ و 

چەڵەمانـەوە مـرۆڤ لـە گونـاه پـاک دەکاتـەوە . 

ئەمـەش مانـای ئـەوە نییە کـە ژیان تەنهـا ئازار و 

ناخۆشـی تێدایـە، سرووشـت بۆ خـۆی هەڵگری 

پەیامـی هیـوا و دڵخۆشـی و ئاسـوودەییە، گـوڵ 

هـەن بـە سـەر دڕکەزییـەوە، وە دڕکیـش هـەن 

داپۆشـراون.  بەگوڵ 

“خـودا خۆشەویسـتی یـە”، ئەمـە لە سـەر 

هـەر  سـەر  لـە  پشـکوتو،  خونچەیەکـی  هـەر 

تاڵـە گیایەکـی بەهـار، لـە ئـاوازی بولبـول، لـە 

٣



بۆنـی خۆشـی گـوڵ، لـە ڕووی هـەر گەاڵیەکـی 

سـەوزی زیندووی درەختی دارسـتان، نوسراوە؛ 

گشـتیان شـایەتی دەدەن لـە سـەر چاودێـری و 

وە  ئێمـە،  بـۆ  خـودا  دڵسـۆزانەی  ئاگالێبوونـی 

لـە سـەر ئـارەزووی باوکانـەی بـۆ خۆشـحاڵی و 

مندااڵنـی.  بەختیـاری 

وتەکانی خودا سـیفاتی خودایان دەرخست 

بـێ  بـەزەی  و  خۆشەویسـتی  خـۆی  خـودا   .

سـنووری خـۆی بۆ مـرۆڤ درکاند، کاتێک موسـا 

“شـکۆمەندی  کـرد  لـە خـودا  داوای  نوێـژدا  لـە 

  )١، ١٨9 بـدە” )دەرچـوون؛ ٣2:  پیشـان  خۆتـم 

خـودا سـیفاتەکانی خـۆی بـۆ موسـا دەرخسـت، 

بەخشـندە  خـۆی  “خـودا  دەفەرموێـت؛  وەک 

چاکـەی  و  خێـر  تووڕەیـە،  کـەم  لێبوردەیـە،  و 

فراوانـە، پارێزەری ڕەحمەتـی هەزارانە، لە گوناه 

و سـەرپێچی دەبوورێت.” )دەرچـوون ٣٤: ٧، ٦(  

“کـەم تووڕەیـە و زۆر میهرەبانـە” )یۆنـان ٤: 2(، 

“چونکـە لـە بەرەکەت خۆشـحاڵە” )میخـا ٧: ١٨(  

الی  بـۆ  ئێمـەی  دڵـی  خـودا  جـۆرە  بـەم 

خـۆی ڕاکێشـاوە بـەو ئایـەت و نیشـانانەی کـە 

. لـە  لـە ژمـارە نایـەن لـە ئاسـمان و لـە زەوی 

ڕێـی سرووشـت و پەیوەنـدی زەمینـی قـووڵ و 

ناسـکەوە خـۆی بۆ ئێمـە دەرخسـتووە، گەرچی 

ئەمانـە خۆشەویسـتی ئـەو کەم و کووڕ پێشـان 

دەدەن، هەروەهـا شـەیتان توانیویەتـی ئەقڵ و 

چـاوی مـەردووم کوێـر بـکات و کارێ بنوێنێـت 

کـە خەڵکـی بـە چـاوی ترسـەوە بڕواننـە خـودا، 

بـێ هیـوا بن لـە میهرەبانی و بە خشـندەی ئەو، 

بـە خودایەکـی سـەخت گیـر و نـاداد پـەروەری 

لـێ تێبگـەن کـە نەڕەحمـی هەیـە و نەبەزەیـی. 

بەچـاوی  کـە  داوە  واپیشـان  خـودای  شـەیتان 

مـرۆڤ  چەوتـی  و  هەڵـە  دەڕوانێتـە  ڕقـەوە 

تـا تۆڵەیـان لـێ بسـتێنێت . بـۆ ڕاماڵینـی ئـەم 

سـایە تاریکـە، وە بۆ دەرخسـتنی خۆشەویسـتی 

بـێ سسـنووری خـودا بـوو کـە عیسـا هـات تـا 

لـە  خـودا  ڕۆڵـەی   . بـژی  خەڵکیـدا  نێـوان  لـە 

بۆدەربخـات،  باوکمـان  تـا  هـات  ئاسـمانەوە 

لەبـەر ئـەوەی “کـەس لە هیـچ کاتێکـدا خودای 

نەدیـوە، تەنهـا ڕۆلـەی تاقانەی، کە لە باوەشـی 

باوکدایـە، ئـەو خـودای ئاشـکرا کـرد.” )یۆحەننا 

لـە  جگـە  ناناسـێت  بـاوک  کـەس  “وە   ،)١٨  :١

ڕۆڵـە، ئـەو ئاشـکرای دەکات بـۆ هـەر کەسـیک 

بییەوێـت”، )مەتتـان ١١: 2٧(. لـە کاتێکدا یەکێک 

پیشـان  “باوکمـان  لێـی پرسـی  لـە موریدەکانـی 

بـدە” عیسـا وەاڵمـی دایەوە “مـن کاتێکـی دوور 

و درێـژە لەگـەڵ تانـدام، کەچـی هێشـتا ئێـوە 

مـن ناناسـن ئـەی فلیپـۆس ؟ ئـەوەی کـە منـی 

دیـوە یانی باوکـی دیوە، کەواتە تۆچـۆن دەڵێی، 

)باوکمـان پیشـان بـدە؟(” )یۆحاننـا ١٤: 9، ٨(  

عیسـا پەیـام و فەرمانـی خـۆی لـە سـەر 

زەوی بەمجـۆرە بـاس کـرد؛ “خودا منـی ناردووە 

تـا  هـەژاران،  بـە  بـدەم  ئینجیـل  مزگێنـی  تـا 

دڵشـکاوان تیمـار بکـەم، دیلـەکان سەربەسـت 

بکـەم، کوێـرەکان چاک بکەمەوە، پێشـێلکراوان 

ئـەو  کاری  ئەمـە   )١٨  :٤ “)لۆقـا  بکـەم  ئـازاد 

تیمـار و ڕزگار کردنـی هەمـوو  بـۆ  بـوو. هـات 

ئەوانـەی شـەیتان دەسـتی بەسـەردا گرتبـوون . 

چەندیـن گونـد کە ئـەو پیایاندا تێپەڕیبـوو ناڵەی 

٤



کردنـەوە،  چاکـی  و  نەهێشـتن  تێـدا  نەخۆشـی 

پەیامـی  سـەر  لـە  بـوون  شـایەت  کارەکانـی 

ئاسـمانی ئـەو . لـە هەمـوو کردەوەکانـی ژیانیدا 

دڵسـۆزی  و  بەزەیـی  و  خاوەنـی خۆشەویسـتی 

بـوو. کاتێـک بـۆ پشـگیری مندااڵنـی دڵـی خـۆی 

گـرت  مرۆڤـی  خـووی  و  سروشـت  کـردەوە، 

پێویسـتییەکانیان  لـە  ئـەوەی  بـۆ  خۆیـەوە  بـە 

نزیـک بێتـەوە. هـەژارو لێقەومـاوان لـە نزیـک 

بوونـەوەی نـە دەسـڵەمینەوە . تەنانـەت منداڵـە 

بچوکەکانیـش لە دەوری کۆدەبوونەوە و بەسـەر 

ئەژنۆیـدا هەڵدەگـەڕان و چاویان دەبڕییە ڕووی 

پـڕ لـە بیـر و بـە سـۆز و خۆشەویسـتی ئـەو. 

عیسـا هەمیشـە سوور بوو لە سـەر ئەوەی 

بـەاڵم  دەربخـات،  هەمـووی  هـەق  و  ڕاسـتی 

پەیوەنـدی  یـەوە،  خۆشەویسـتی  بەگیانێکـی 

لەگـەڵ خەڵکـی لە سـەر بنەمـای بایەخـی زۆر و 

بەتەنگ هاتن و دڵسۆزیەوە بوو، لە قسەکردندا 

دەکـرد،  نەزاکەتـی  و  ئـەدەب  چاودێـری 

وشـەیەکی بـەکار نەدەهێنـا کـە دڵ بڕەنجێنـێ، 

ڕەخنەگرتنـدا  و  دۆزینـەوە  عەیـب  بـەدوای 

نەدەگـەڕا لـە الوازی مـرۆڤ، لەگـەڵ ئەوەشـدا 

ڕاسـتی دەگـوت و بـەاڵم هەمیشـە لـە ڕێـگای 

ڕووی  بـەدوو  دژ  کاتێـک  یـەوە.  خۆشەویسـتی 

و بـێ بـاوەڕی و گونـاه دەدوا، کەدەهاتـە سـەر 

باسـی سەرزەنیشـت و چـاو ترسـێن قوڕگـی پـڕ 

دەبـوو لـە گریـان، بەسـەر “ئۆرشـەلیمی قودس 

دەویسـت  کـە خۆشـی  ئـەو شـارەی  گریـا،  دا” 

بـەاڵم وەری نەگـرت هەرچەندە “عیسـا ڕێباز و 

ڕاسـتی و ژیانە.” خەڵکی ئۆرشـەلیم ئەویان دایە 

دواوە وەریـان نەگرت لەگەڵ ئەوەشـدا کە ڕزگار 

کەریـان بـوو، بـەاڵم ئەو بـەردەوام بـوو لە ڕێز 

سـوتانەوە.  پـێ  دڵ  و  بەزەیـی  بـە  گرتنیـان  لـێ 

ژیانـی لـە خۆبـوردن و بـە تەنگـەوە هاتـن بـوو 

بـۆ خەڵکـی دی. هەمـوو گیانێـک بۆ ئـەو بەنرخ 

بـوو، عیسـا کە پایەی ئاسـمانی هەبـوو، بەڕێز و 

بایـەخ و خۆشەویسـتییەوە ملکـەچ بـوو بۆ هەر 

ئەندامێکی خێزانی خودا. پاڕاسـتن و ڕزگارکردنی 

هەرگیانیـک لـە کەوتـن بە ئەرکی ئاسـمانی خۆی 

دەزانـی .خوو ڕەوشـتەکانی مەسـیح ئەوەبوو کە 

دەرکـەوت لـە ژیانیـدا، ئەمـە ڕەوشـتی خودایە، 

لـە دڵـی باوکـەوە ڕوبـاری بەرەکەتی ئاسـمانی بۆ 

مندااڵنـی بەشـەر لـە ڕێـی مەسـیحەوە هەڵقواڵ 

. عیسـای میهرەبـان و پـڕ بەزەیـی و ڕزگار کـەر 

“خـودا بـوو کە لە شـێوەی لە ش دەرکـەوت.” )١ 

تیمۆسـاوس : ٣ ، ١٦(عیسـا بـۆ ڕزگاری ئێمەبـوو 

پیـاوی  کەژیـا و ڕەنجـی کێشـا و مـرد، بوو“بـە 

بـە  بمانـکات  ئـەوەی  بـۆ  تەنگانـە”  و  پـەژارە 

هاوبەشـی خـۆی لـە خۆشـی هەمیشـەییدا. لـە 

خـودا ڕێـگای بـە کۆرپـەی خۆشەویسـتی خـۆی 

دا کـە بێتـە خـوارێ پـڕ لـە چاکـە و ڕاسـتی، لـە 

بـۆ  ئاسـمانییەوە  بەختیـاری  و  مەزنـی  جیهانـی 

تاریـک  و  گونـاه  بـە  شـێواو  و  خراپـە  جیهانـی 

لـە ژێـر سـێبەری مـەرگ و نەفرەتـدا. ڕێگـەی دا 

کـە باوەشـی خۆشەویسـتی باوکانـە و سـتایش و 

پەرسـتنی فریشـتەکان بەجـێ بهێڵـێ، تـا بێت بۆ 

نێـوان مرۆڤ بەرگری نەنگ و سـووکی و شـکان 

و کینـە و مـەرگ بگرێـت. سـەر ئەنجـام مـرد، 

مردنـی گوناهکارانـی تاوانباران . چونکە “ئاشـتی 

٥



٦



ئێمـە ئـەو سـزای دایـەوە، بەجـێ قامچیەکانـی 

ئـەو ئێمـە چاکبووینـەوە” )ئەشـعیا ٥٣: ٥(  

“گەسـیمانی”  لـە  بیابـان،  لـە  بینـە  بـی 

خـودا،  بێگـەردی  ڕۆڵـەی  خاچـەوە  بەسـەر 

بـاری قورسـی گوناهـی گرتـە ئەسـتۆی خـۆی، 

ئـەو کـە یەکێتی تـەواوی هەبوو لەگـەڵ خودا، 

لـە گیانیـدا هەسـتی کـرد بـە جیابوونەوەیەکـی 

خـوداو  نێـوان  دەیخاتـە  گونـاه  کـە  بەسـام 

مرۆڤـی گوناهـکارەوە، وای لێکـرد هاواربـکات 

هاوارێکـی خەفـەت بـار و ئـازاراوی “خـودای 

هێنـام؟”  لـێ  بـۆوازت  مـن،  خـودای  مـن، 

)مەتتـا 2٧: ٤٦(. هەسـتکردن بە باری سـەنگینی 

گونـاه، بـە ترسـناکی تـاوان، بـە جیابوونـەوەی 

گیـان لـە خـودا، ئەمانـە بـوون کە دڵـی ڕۆڵەی 

شـکاند.  خودایـان 

ڕۆڵـەی  مەزنـەی  قوربانییـە  ئـەم  بـەاڵم 

خـودا لـە پێنـاو ئـەوەدا نەبـوو کـە لە دڵـی باوک 

خۆشەویسـتی بـۆ مرۆڤ دروسـت بـکات، وە نە 

بـۆ ئـەوەش بـوو کـە خـودا والـێ بـکات مـرۆڤ 

ڕزگار بـکات، نەخێـر، “خـودا ئەوەنـدە جیهانـی 

خۆشویسـت کـە تەنهـا ڕۆڵـەی خۆی پێشـکەش 

کـرد” )یۆحەننـا ٣: ١٦(  

لەبـەر  نـەک  ئێمـەی خـۆش دەوێ  بـاوک 

ڕزگار کەرمـان، بەلکـو ڕزگارکـەری بـۆ ئێمـە نارد 

چونکـە ئێمەی خـۆش دەوێت. مەسـیح ئامێرێک 

بـوو کـە لـە ڕێـی ئـەوەوە خـودا خۆشەویسـتی 

بـێ سـنووری خـۆی هەڵڕشـت بەسـەر جیهانـی 

کەوتـودا. “خـودا لـە مەسـیح-دا بوو کـە بۆ خۆی 

ئاشـتبوونەوەی جیهانـی ئەنجـام دا” 

)2 کۆرنسـۆن ٥: ١9(. بـاوک و کـوڕ پێکـەوە 

تووشـی زەحمەت بوون، لە گولستانی گەسیمانی، 

لـە سـەر  خاچـی جەلجەسـە، بەخۆشەویسـتی بێ 

پایانیـان نرخی کڕینـەوە و ڕزگار کردنـی ئێمەیان دا.

خـۆش  منـی  “باوکـم  فەرمـووی  عیسـا 

دەوێـت، چونکە ژیانی خـۆم دەکەم بەقوربانی 

 :١٠ )یۆحەننـا  وەریگرمـەوە”  دی  جارێکـی  تـا 

١٧(، واتـە” باوکـم ئێـوەی زۆر خـۆش ویسـتووە 

خۆشەویسـتی ئـەو بـۆ مـن زیاتـر بـووە چونکـە 

مـن گیانی خـۆم دانا بۆ ڕزگارکـردن و کڕینەوەی 

ئێـوە، مـن ڕازی بـووم کە ببم بـە جێگرتان و کە 

فیلیتـان، قـەرزدەرەوە و هەڵگـری گوناهتان، لە 

ڕێـگای قوربانـی و خۆبەختکردنـی منـەوە خـودا 

دەتوانێـت دادپـەروەر و بەخشـندەبێت بـۆ ئـەو 

کەسـەی کـە بـڕوا بـە عیسـا دەهێنێت.

هیـچ کـەس نەیتوانـی ئێمـە نەجـات بدات 

لـە ڕۆڵـەی خـودا، هیـچ  بمانکڕێتـەوە جگـە  و 

کـەس نەیتوانـی خـودا ئاشـکرا بـکات جگـە لە و 

کەسـەی کە لە باوەشـیدا بوو، جگەلەو کەسـەی 

کـە بەرزترین و قووڵترین خۆشەویسـتی خودای 

ناسـی و توانـی دەری بخات؛ قوربانی بێسـنوری 

سەرلێشـێواودا،  مرۆڤـی  پێنـاوی  لـە  مەسـیح 

بـۆ  بـوو  خـودا  خۆشەویسـتی  دەربڕینـی 

جیهانـی  ئەوەنـدە  خـودا  بـوو.  ون  مرۆڤایەتـی 

خۆش ویسـت کـە ڕۆڵەی تاقانە خۆی پێشـکەش 

کـرد، پێشکەشـی کـرد کـە نـەک هـەر تەنهـا لـە 

گوناهەکانیشـیان  بەڵکـو  بـژی،  مرۆڤـدا  نـاو 

هەڵبگـرێ، بـۆ قوربانـی ئـەوان بمرێـت، ئـەوی 

بەدیـاری دا بەنـەژادی مرۆڤـی سـەر لێشـێواو. 
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مەسـیح خواسـت و ویسـت و سـوودی مرۆڤـی 

کـرد بـە خواسـت و ویسـت و سـوودی خـۆی، 

خـۆی  بـوو،  یـەک  خـودا  لەگـەڵ  کـە  ئـەو 

کـە  بەسـتەوە  مـرۆڤ  لەگـەڵ  بەجۆرێـک 

هەرگیـز نەیەتـە پچـڕان. “عیسـا الری لـە وە نییە 

ئەوانـەی باوەڕیـان پێیەتـی بەبـرا ناویـان بەرێ.” 

پارێـزەر  و  قوربانـی  ئـەو   .)١١  :2 )عیبرانییـەکان 

خـودا  عەرشـی  دەمـی  لەبـەر  ئێمەیـە.  بـرای  و 

شـێوەی مرۆڤـی ئێمـە بەخۆیەوە دەگرێـت، ئەو 

بـۆ هەمیشـە یەکێکـە لـە و ڕەگەزەی کـە ڕزگاری 

کـرد و خـۆی کـرد بـە قوربانـی . ئەمانـە هەمـوو 

بـۆ بـەرز کردنـەوەی مرۆڤـە لـە سـەر لێشـێوان 

الواز  بـاوەڕی  وانەیـە  لـە  کـە  گونـاه؛  نزمـی  و 

بـکات بەرانبـەر بەشـداری لـە خۆشـی و پاکـی و 

 . یـەزدان  خۆشەویسـتی 

بـۆ ڕزگاربـوون و  ئـەو نرخـە گرانـەی درا 

بـێ سـنووری  واتـە قوربانـی  ئێمـە،  کڕێنـەوەی 

باوکـی ئاسـمانیمان بـە بەخشـینی ڕۆڵـەی خـۆی 

کـە بمرێـت لـە پێنـاوی ئێمـەدا بەڵگەیـە لە سـەر 

ئـەو پایـە بڵنـدی یەی کە پێـی دەگەین لـە ڕێگەی 

مەسـیح،  یـاوەری  وەک  هـەر  مەسـیحەوە. 

بلنـدی و فراوانـی و  پایـە  بـە  یوحەنـا هەسـتی 

قوڵـی خۆشەویسـتی خـودا کردبـوو بـۆ نـەژادی 

مرۆڤـی سەرلێشـێواو، خـۆی کـە پڕ بوو لـە ڕێزو 

خۆشەویستی، ئەیتوانی وشەی شیاو پەیدا بکات 

بۆ دەربڕینی مەزنی و سـۆزی ئەم خۆشەویستي 

یـە، داوای لـە جیهان کـرد کە لێی بڕوانـن ، ووتی 

خۆشەویسـتییەکی  چ  خوداوەنـد  کـە  “ببینـن 

بەئێمـە بەخشـیوە تـا نـاو ببرێیـن بـە مندااڵنـی 

بەنرخـە  چەنـد   .)١  :٣ یۆحەننـا   ١( خـودا” 

شـوێنەواری مرۆڤ لـە ئەنجامی ئـەم خۆبەخت 

گوناهـەوە  و  سـەرپێچی  ڕێـگای  لـە  کردنـە! 

شـەیتان،  بـۆ  بەبابەتێـک  بـوو  مـرۆڤ  کـوڕی 

لـە ڕێـی بـاوەڕ بەخۆبەخـت کردنـی مەسـیح-ی 

ڕزگار کەرمـان، مندااڵنـی ئـادەم دەتوانـن ببـن 

قبوڵکردنـی  بـە  مەسـیح  خـودا.  مندااڵنـی  بـە 

سرووشـتی مـرۆڤ، مرۆڤایەتـی بـەرز کـردەوە و 

شـوێنەواری مرۆڤـی گوناهـکار و سەرلێشـێواوی 

نـاوی”  شایسـتەی  کـە  جێیـەی  ئـەو  گەیانـدە 

مندااڵنـی خودابـن . ئـەم جۆرە خۆشەویسـتیییە 

بـێ هاوتایـە، کە مندااڵنی پادشـای ئاسـمان بین، 

بەڵێنێکـی بەنرخـە، بابەتێکـە کـە شـایەنی بیـری 

قووڵـە، بابەتی خۆشەویسـتی بێ وێنـەی خودایە 

نەدەویسـت  خـۆش  ئـەوی  کـە  جیهانێـک  بـۆ 

بیـرە هێزێکـە کـە دەتوانـێ گیـان گـوێ  ئـەم   !

ڕایـەڵ بـکات و ئەقڵ بخاتە ژێر ویسـتی خوداوە. 

هەرچـی پتـر لە ڕەوشـتی خودا بکۆڵینـەوە لەبەر 

ڕۆشـنایی تیشـکی خاچ، پترهەسـت بەمیهرەبانی 

بەشـان  شـان  دەکەیـن  لێبـوردن  و  بەزەیـی  و 

لەگـەڵ یەکسـانی و داد پـەروەری ، وە ڕووناکتـر 

بەزەیـی  لـە  پـڕ  یەکـی  نیشـانەی خۆشەویسـتی 

و دڵسـۆزی بـێ سـنوور دێتـە بـەر چاومـان، کـە 

بەرزتـرە لـە سـۆز و خۆشەویسـتی دایکێـک بـۆ 

ئـاوارەی. منداڵـی 
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 پێویستی گوناهبار
 بە مەسیح

مرۆڤ هەر لە سـەرەتای دروست بوونیەوە، 

خـودا توانـا و ئەقـڵ و بیـری پێ بەخشـییوە، بۆیە 

ژیانـی بـووە ژیانێکـی تـەواو ڕێـک کەوتـن لەگەڵ 

خـودا، بیرەکانی خاوێن و ئامنجەکانی پیرۆز بوون 

. بـەاڵم کـە یاخی بوو سـەرپێچی لـە فەرمانەکانی 

جێـی  خۆپەرسـتی  و  گومڕایـی  کـرد،  خـودا 

خۆشەویسـتی و بـڕوای گرتـەوە، مـرۆڤ ئەوەندە 

الوازە بـێ دەسـەاڵت بـوو کـە نەیتوانـی بەهێـزی 

خـۆی بەرگـری لـە هێـزی تەفـرە و گونـاه بـکات، 

چونکە شـەیتان دیلی کردبوو. ئەگـەر خودا چاوی 

خۆشەویسـتی و ڕەحمەتـی و یارمەتـی لـە مـرۆڤ 

نەبوایـە، بـۆ هەمیشـە شـەیتان مرۆڤی لـە چنگی 

خۆیـدا دەهێشـتەوە . مەبەسـتی شـەیتان تێکدان 

و پووچـەڵ کردنـی پـالن و نەخشـەی خـودا بـوو 

بەرانبـەر بەمـرۆڤ، بۆ ئەوەی لە ڕێـگای مرۆڤەوە 

زەوی پڕبـکات لـە گونـاه و بەاڵ و دەردەسـەری، تا 

گشـت بـەدی و خراپییـەکان بخاتـە پـاڵ خـودا لە 

مرۆڤدا.  خولقاندنـی 

و  خـۆش  و  پـاک  پەیوەندییەکـی  مـرۆڤ 

بێگـەردی لەگـەڵ خـودا هەبـوو “ئـەوەی هەموو 

گەنجینـەی دانایـی و زانسـتی تێـدا شـاراوەتەوە” 

)کۆلـۆس 2: ٣(، بـەاڵم پـاش گونـاه و الدان لـە 

پاکـی و بـێ گەردی، خۆشـی و بەختـەوەری بەدی 

نەدەکـرد، بـە پەیوەنـدی و ڕووکردنـە خـودا دڵ 

خـۆش نەدەبـوو، بۆیـە هەوڵـی خۆشـاردنەوەی 

توانـای  و  غیـرەت  خودا.گوناهـکار  لـە  دەدا 

و  خـودا  بونـەوەی  ڕووبـەڕوو  و  تێکـەاڵوی 

فریشـتەکانی نییـە و لـە زەتـی لێ نابینێـت. ئەگەر 

ڕێی پێ بدرێت بەرەو بەهەشـتی ئاسـمان بچێت، 

بـۆ ئـەو خۆشـی تێـدا نابێـت. گیانی لەگـەڵ گیانی 

بەڕەحـم و خۆشەویسـتی پاک و ڕەوشـت بەرزی 

کـە لـە وێ فەرمـان ڕەوایـە، وە دڵـی لەگـەڵ دڵـی 

خۆشەویستی بێ سـنووری ئەوێ یەک ناگرێتەوە. 

گیانـی پـڕ گونـاه و ڕاڕای ئـەو لـە گـەل گیانی پاک 

و بێگوناهـی نیشـتەجێی ئەوێ بێگانـە و ناکۆکن و 

دەبنە ئاوازیکی ناسـاز و نەگونجا و لەگەڵ ئاوازی 
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بێگەردی ئاسـمانیدا. ئاسـمان بۆ ئـەو دەبێتە جێی 

ئـازار و ئەشـکەنجە، تەنانـەت دەیەوێـت خـۆی 

بشـارێتەوە لـە وەی کـە سـەرچاوەی ڕووناکـی و 

مەڵبەنـدی خٶشـی ئـەوێ یـە. بـێ بـەش بوونـی 

نییـە  کاری  ئاسـمان  چوونـە  لـە  گوناهکارانـە 

بـەدکاری  و  گونـاه  بەڵکـو  بەفەرمانـی خـوداوە، 

خۆیـان ڕێگەیان لێ دەگرێـت. مەزنی و پایەبەرزی 

خـودا لێیـان دەبێـت بـە ئاگـرو قووتیـان دەدا، تـا 

دەپاڕێنـەوە و ڕوو دەکەنـە مەسـیح کـە زەحمەتی 

کێشـا و مـرد بـۆ قوربانـی و ڕزگاری ئـەوان. 

مەحاڵـە ڕزگارمـان بێـت لـە چاڵی گونـاه کە 

تێیـدا نوقومیـن، دڵ و دەرونـی ئێمـە بـەدکاری و 

خراپـەی تێدایـە و کە لـە تواناماندا نییە بیگۆڕین، 

هـەر وەک ئەیـوب باسـی دەکات و دەڵێـت “کـێ 

پاکی لە گاڵ و دەردەهێنێت؟ هیچ کەس” )ئەیوب 

١٤: ٤(، بەپێـی ووتـەی پێغەمبـەر پۆڵـس “بۆیـە 

بایەخـدان بە لە ش دوژمنایەتـی خودایە، چونکە 

لـە ش گوێڕایەڵـی یاسـای خـودا نـاکات، لەبـەر 

ئـەوەی لـە توانایدا نییە” )ڕۆمـا ٨: ٧(. پەروەردە و 

زانیاری، فەرهەنگ، مەشـقی دەروونی و هەموو 

ئـەو کۆشـش و هەواڵنەی مـرۆڤ کە دەیـدەن لە 

پێناوی پێشـکەوتنی مرۆڤایەتیدا، گشـتییان نرخ و 

شـوێنی خۆیـان لە گۆشـەکانی تری ژیانـدا هەیە، 

بـەاڵم لـەم باسـەدا نـرخ و دەورێکـی ئەوتویـان 

ڕاسـتکردنەوەی  و  چاککـردن  لـە  دەشـێ  نییـە، 

دەرەکـی  هۆکارێکـی  وەک  مـرۆڤ  ڕەوشـتی 

دڵ  ناخـەوە  لـە  ناتوانـن  بـەاڵم  بـن،  کاریگـەر 

بگۆڕن و سـەرچاوەی ژیان پـاک بکەنەوە. چونکە 

گواسـتنەوە لـە ژیـان گونـاه و بەدخـووی و کینـە 

بـۆ ژیانـی چاکـە و ڕاسـتگۆیی و خۆشەویسـتی، 

پێویسـتی بـە هێزیکـە کە توانـای گۆڕینـی مرۆڤی 

چاوەڕوانـی  و  نیـاز  بـۆ  نـاوەو،  لـە  هەبێـت 

ژیانێکـی نـوێ کە لە سـەرەوە دەسـت دەکەوێت؛ 

ئـەم هێـزەش مەسـیحە. تەنهـا بەخشـندەیی و 

ڕەحمەتـی ئەو دەتوانێ گیانی مـردوو بژێنێتەوە و 

لـە خودا نزیک بخاتـەوە و بیخاتە ژیانێکی پاک و 

پیرۆزەوە . عیسـا ووتی “کەس ناتوانێ پادشـاهێتی 

خـودا ببینێت غەیری ئەو کەسـەی کە لە ئاسـمان 

دەبـێ  یانـی   )٣  :٣ )یۆحەننـا  دەبـێ”  لەدایـک 

دڵێکـی نـوێ، ویسـتێکی نـوێ، بیـر و باوەڕێکـی 

نـۆێ، ئامانجێکـی نوێـی هەبێـت، کـە بریتییـە لە 

ژیانێکـی نـوێ. ئـەو بیـر و ڕایەی کـە دەڵێت تەنها 

ئـەوە پێویسـتە کـە بریتییـە لـە ڕەوشـی چاکـە و 

باشـی کـە بەشـێوەیەکی سرووشـتی لـە دەروونی 

مرۆڤـدا هەیـە پـەرە بسـتێنێ و پـێ بـگات، ئـەوە 

بیرۆکەیەکـی هەڵفریوێنـەرە. “مرۆڤ بەو هەسـتە 

سرووشـتییەی کـە هەیەتـی ناتوانـێ ئـەوەی کـە 

چونکـە  بگرێـت،  وەری  خودایـە  ڕۆحـی  هـی 

ئەمانـە هەمـوو لـە سـەروو توانـای تێگەیشـتنی 

چونکـە  بـگات،  تێیـان  ناتوانـێ  و  ئەودایـە 

وەرگرتنـی پێویسـتی بـە هەسـتی ڕۆحـی هەیـە.” 

کـە  سـوڕنەمێنێت  “سـەرت    )١٤  :2 کۆرنسـۆا   ١(

بەتـۆم ووت پێویسـتە سـەر لـە نـوێ لـە دایـک 

بیتـەوە” )یۆحەننـا ٣: ٧( ئەمـە لـە الیـەک وە لـە 

الیەکـی تریشـەوە تەنهـا مەسـیح بـەم جـۆرە لـە 

سـەری نوسـراوە “ژیـان لـەودا بوو، ئـەو ژیانەش 

ڕووناکـی مرۆڤ بوو” )یۆحەننـا ١: ٤( وە هەروەها 

“تەنهـا لە ڕێگـەی عیسـاوە ڕزگار دەبیـن، چونکە 
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جگـە لـە و لـە ژێـر ئاسـماندا ناوێکـی دی نییـە 

خـودا پێشکەشـی کردبێـت بـە مـرۆڤ بەهۆیەوە 

ڕزگارمـان بێـت” )کـرداری نێـردراوان ٤: ١2(. تەنها 

بـەس نییە هەسـت بـە میهرەبانـی خـودا بکەین، 

وە لە ڕەوشـتی سـۆز و بەزەی باوکانەی تێبگەین، 

بەسـیش نییە هەسـت بـە زانایـی و دادپـەروەری 

یاسـای ئـەو بکەیـن، وەببینیـن کـە لە سـەر پایەی 

دامـەزراوە.  هەمیشـەیی  خۆشەویسـتی  و  بـڕوا 

پۆڵـس گشـی ئەمانـەی دیبوو کـە ووتی “مـن ئەو 

یاسایە پەسـەند دەکەم چونکە باشە” وە “یاساکە 

و  دادپـەروەر  و  پیـرۆز  دەسـتورەکەی  پیـرۆزە، 

چاکـە”. بـەاڵم بـە دڵی پـڕ لـە ژان و نائومێدییەوە 

شـم  لـە  “مـن  ووتـی  و  ڕۆیشـت  سـەری  لـە 

فرۆشـراوە بـە گونـاه” )ڕۆمـا ٧: ١٤، ١2، ١٦(، ئـەو 

شـەیدای پاکـی و ڕاسـتی بوو، بەاڵم لـە دەروونی 

خۆیـدا نەیدەتوانـی پێیـان بـگات، بۆیـە هـاواری 

کـرد “وای لـە مـن کـە چەنـد بەدبەختـم، کـێ لە 

الشـەی ئـەم مەرگـە ڕزگارم دەکات ؟” )ڕۆمـا ٧: 

2٤(، ئـەم جـۆرە هـاوارە هەمیشـە هەسـتاوە لـە 

هـەر سـەردەم و لـە هـەر شـوێنیکدا لـە وانـەی 

کـە دڵیـان بـە گوناه قـورس بـووە، وە بـۆ هەموو 

ئـەم کەسـانە تەنهـا یـەک وەاڵم هەیـە کـە خودا 

فەرموویەتـی “بڕوانـن کـە ئەمەیـە بەرخـی خـودا 

کـە گوناهـی جیهـان الدەبـات.” )یۆحەننـا ١: 29(  

خـودا  گیانـی  کـە  زۆرن  بەڵگـە  و  نیشـانە 

بـۆ  بـکات  ڕوون  ڕاسـتییە  ئـەم  داوە  هەوڵـی 

ئازادبوونـی  ئـارەزووی  کـە  کەسـێک  هەمـوو 

هەبێـت لـە ژێر باری سـەنگینی گوناهـدا. یەکێک 

لـە و وێنانـە کـە خودا ئاشـکرای کـرد بـۆ ڕاکردنی 

یەعقـوب بـوو دوای هەڵخەڵەتاندنـی ئیسـحاقی 

باوکـی، کاتێـک کـە یەعقوب هەسـتی بە قورسـی 

بـاری گونـاه دەکـرد و مەترسـی لە گونـاه و پتر لە 

تەنیایی و بێ بەشـی و دووری، گیانی دەگوشـی و 

ئـازاری دەدا و ترسـی لـە وە بـوو کـە گونـاه جیای 

بکاتـەوە لە خودا و لە ئاسـماندا دووری بخاتەوە، 

بە خەفەت و بێزارییەوە لە سـەر زەوی ڕاکشـا کە 

بێجگـە لـە چۆڵەوانـی هیچی لـێ بـەدی نەدەکرا، 

خـەوی لێکـەوت، ڕووناکـي یەکـی سـەیر بەبـەر 

چاویـدا هات، دیمەنی پەیژەیەکـی بەرینی دی لە 

دەشـتە کە هەڵگەڕابوو بـەرەو ژوور بۆ دەروازەی 

ئاسـمان، لـە سـەر پلیکانەکانـی فریشـتەی خـودا 

دەچونـە سـەرێ و دەهاتنـە خـوارێ، لـە قوواڵی 

پەیامـی  بـە  ئاسـمانی  دەنگـی خـودای  سـەرەوە 

دڵنەوایی و هیواوە بیسـت کـە بۆ یەعقوب نیاز و 

ئـارەزووی دڵـی دەردەخسـت، کە خـودای گەورە 

پارێزگاری دەکات، بەخۆشییەوە سوپاسی یەزدانی 

کـرد کـە ئـەو ڕێگەیەی بـۆ ئاشـکرا کرد، کـە وەک 

و گوناهکارێـک دەتوانێـت دوو بـارە پەیوەنـدی 

پەیژەیـەی  ئـەو  چونکـە  بکاتـەوە،  خـوداوە  بـە 

لـە خەونەکەیـدا دیبـووی نیشـانەی عیسـا بـوو، 

کـە بـووە پـردی نێـوان خـودا و مـرۆڤ. مەسـیح 

پەنجـەی بـۆ هەمـان نیشـانە ڕاکێشـا کـە لەگـەڵ 

نەتەنائیـل دەدووا، کاتـێ کـە ووتـی “لـە ئێسـتاوە 

ئاسـمان بـە کراوەیـی دەبینن، فریشـتەکانی خودا 

بەسـەر کوڕی مرۆڤدا سـەردەکەون و دادەبەزن” 

)یۆحەننـا ١: ٥١(، مـرۆڤ بەیاخـی بـوون و پشـت 

ی،  لەگـەڵ  بێگانـە  کـردە  خـۆی  خـودا  کردنـە 

زەوی لـە ئاسـمان دابـڕا، لـە نێوانیانـدا دانـران و 
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هەڵدێرێـک دروسـت بـوو کـەس نەیتوانـی لێـی 

نیـوان  پـردی  بـووە  مەسـیح  بـەاڵم  بپەڕێتـەوە. 

دروسـتی  گونـاه  کـە  لدێـرە  هـە  و  دابـڕان  ئـەو 

کردبـوو، ئـەو بـووە ڕێـگای پەیوەنـدی و یارمەتی 

فریشـتەکانی خـودا بـۆ مـرۆڤ. 

ڕێـگای  لـە  چـارە  بـێ  و  الواز  مرۆڤـی 

پەیوەنـدی  لەگـەڵ خـودا  مەسـیحەوە دەتوانـێ 

بـن  لـە  هێـزی  سـەرچاوەی  تەنهـا  کـە  بـکات 

نەهاتـوی جیهانـە. بـێ هودەیـە مـرۆڤ خـەون 

بـێ  ببینێـت،  سـەرکەوتنەوە  و  بەپێشـکەوتن 

مرۆڤایەتـی  پایـەی  و  پلـە  بییەوێـت  هوودەیـە 

بـەرز بکاتـەوە، هەتـا سـووربین لـە سـەر پشـت 

گـوێ خسـتنی تەنهـا سـەرچاوەی ئاسـمانی، کـە 

سـەرچاوەی هیـوا و یارمەتـی کۆمەڵـگای مرۆڤـی 

بێچارەیـە، چونکـە “هەمـوو دیارییەکـی چـاک و 

بەهرەیەکـی بـێ هەڵە لە خـوداوە دێـت” )یاقوب 

١: ١٧(. هەروەهـا بـێ سـوودە هەوڵـی مـرۆڤ بـۆ 

دوور  مەسـیح  لـە  ئەگـەر  بـاش  ڕەوشـتی  خـوو 

ڕێگەیـە  تەنهـا  مەسـیح  ئـەوەی  لەبـەر  بێـت، 

“مـن  دەڵـێ  مەسـیح  خـودا،  بـە  گەیشـتن  بـۆ 

ڕێـگا و ڕاسـتی و ژیانـم، کـەس ناگاتـە خـودا لـە 

ڕێـگای منـەوە نەبێـت.” )یۆحەننـا ١٤: ٦(. خـودا 

دڵـی دەسـووتێ بەمندااڵنـی سـەر زەوی لەگـەڵ 

خۆشەویسـتییەکی بـە هێز لـە مردن، ئـەو خێر و 

خۆشـی بەهەشتی ئاسـمانی لە دیارییەکدا بەسەر 

ژیـان، و  بەخشـینی  هەموومانـدا هەڵڕشـتووە، 

مردنی تەنها ڕۆلـەی ڕزگارکەرمان، خزمەتگوزاری 

فریشـتتەکان، نـزا و پاڕانەوەی ڕووح، لە سـەروو 

ڕەحمەتـی  و  یارمەتـی  و  چاودێـری  هەموانـەوە 

ڕزگاری  بـۆ  ئەمانـە  گشـت  ئاسـمانیمان.  باوکـی 

مرۆڤ تەرخان کـراون، ڕزگارییەکی هەتا هەتایی. 

بابڕوانینە ئەو قوربانییە سـەر سوڕمێنەرەی کە لە 

پێنـاوی ڕزگارکردنـی ئێمەدا ئەنجـام درا، با بایەخ 

و نرخێکـی بـەرز بدەیـن بـەو وزە و کۆششـەی 

کـە لـە ئاسـمانەوە بەخـت دەکرێـت بـۆ ڕزگاری 

سەرلێشـێوان و گەڕانەوەیـان بـۆ ڕێـی ڕاسـت و 

بـۆ ماڵـی باوکـی. وردبوونـەوە و سـەرنج دان لـە 

قوربانیەکانـی مەسـیح لـە هەمـوو شـتێک زیاتـر 

پالپشـت و هانـدەر و بزوێنەرمانـە، ئایـا پاداشـت 

بـەکاری  کـە  نییـە  ئەوانـە  بـۆ  نایـاب  و خەاڵتـی 

چاکـە هەڵدەسـتن؟ شـادی ئاسـمانی، هاوبەشـی 

کـردن لـە خۆشەویسـتی بـاوک و کـوڕ، گشـتی 

ئەمانـە شایسـتەی ئەوە نیـن کە لە کانـگای دڵەوە 

خزمەتێک پێشـکەش بەخـودا و مەسـیح بکەین؟

لـە الیەکـی تـرەوە، ووتەکانی خـودا وریامان 

لـە  شـەیتان.  بـە  کـردن  خزمـەت  لـە  دەکاتـەوە 

نزمـی،  ڕەوشـت  خـوو  ئـازاردان،  گوناهکـردن، 

داتەپانی کەسـایەتی، سەرئەنجام هەموو خراپە و 

ویرانکارییەکی بۆمان ئاشـکرا کردووە. ئایا ناتوانین 

ڕێـز لە ڕەحمەتی خـودا بگرین؟ لـە وە زیادتر چی 

تـر بـکات؟ بـا هـەوڵ بدەیـن هەڵوێسـتان ڕاسـت 

ویسـتین،  خۆشـی  ئـەوەی  بەرانبـەر  بکەینـەوە 

خۆشەویسـتییەکی بـێ هاوتا، با سـوود وەربگرین 

لـە و ئامێرانـەی کـە تەرخـان کـراون بـۆ ئێمـە تـا 

بگۆڕێیـن و لە و بچیـن، وە بگەڕێین و لە و بچین، 

وە بگەڕێینەوە بوکۆڕی فریشتەکانی خزمەتگوزار، 

لەگـەڵ بـاوک و کوڕ و گیانی پیرۆزدا هاوبەشـێکی 

هارمۆنـی و گونجـاو بین.
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خـودا  گـەل  لـە  دەتوانێـت  مـرۆڤ  چـۆن 

بێـت؟ چـۆن گوناهبـار دەتوانێـت خـۆی  ڕێـک 

خاوێـن بکاتـەوە و ببێتـە بـێ گوناهـی چاکـەکار؟ 

ئێمـە لە ڕێـی مەسـیحەوە دەتوانین لەگـەڵ خودا 

و لەگـەڵ پیـرۆز مەندان لە هارمۆنـی و گونجاندا 

بیـن . گەلێـک کـەس ئـەم پرسـیارە دەکـەن کـە 

کاتـی خۆی لـە ڕۆژی پەنجاهەمین خەڵکێکی زۆر 

کـە گوناهبـار کرابـوون، هاواریـان دەکـرد “ئێمـە 

ئەمـە  پەتـرۆس  یەکـەم وەاڵمـی  بکەیـن؟”  چـي 

بـوو “تۆبـە بکـەن” )کـردەوە ٣: ١9(. تۆبە خەفەتە 

بەسـەر گوناهـدا و وازهێنانـە لێـی، ئێمـە واز لـە 

گوناه ناهێنێن تا شـەڕی نەبینین، گۆڕینی ڕاسـتی 

لـە ژیانـدا دروسـت نابێـت تا بـە هەمـوو دڵ لێی 

نەکەوینـەوە. دوور 

مانـای  لـە  ناتوانـن  کـە  هـەن  کـەس  زۆر 

خەفـەت  هەندێـک  بگـەن،  تۆبـە  ڕاسـتی 

دەخـۆن کـە گوناهیان کـردووە و هـەوڵ دەدەن 

بەڕوواڵـەت خۆیـان چـاک بکـەن لەبـەر ئـەوەی 

و  ئەشـکەنجە  تووشـی  گوناهەکانیـان  دەترسـن 

ئازاریـان بکات . بەاڵم ئەمە تۆبەی ڕاسـتی نییە، 

نـەک  ئـازارە  و  ئەشـکەنجە  و شـیوەنی  ترسـان 

هـی گوناه، بەسـەر هاتیـان دەبێت بەسـەرهاتی 

“عیسـاو” پـاش ئـەوەی دی کە مافـی هاووواڵتی 

و خێزانـی خـۆی لـە دەسـتدا، بەسـەر هاتیـان 

بەسـەرهاتی “بەلعـام” دەبێ کە لە ترسـی ژیانی 

دانـی نـا بـە گوناهیـدا کاتێـک فریشـتەکان بـە 

شمشـێرەوە ڕێیـان لـێ گـرت، بـەاڵم ئەمـە تۆبە 

نەبـوو لە گوناه، مەبەسـتی نەگۆڕابوو، نەفرینی 

هەروەهـا  نەکردبـوو،  بـەدکاری  و  خراپـە  لـە 

“یەهـودای ئەسـخەر یوتـی” پـاش ناپاکـی کردنی 

لەگـەڵ مەسـیح و بە دەسـتەوەدانی هاواری کرد 

و ووتـی “گوناهـم کـرد کـە ناپاکیـم لـە خوێنـی 

پـاک و بـێ گونـاه کرد” )مەتتا ٤: 2٧(. ئەو شـتەی 

کـە ناچـاری کـرد کـە دان بـە گوناهەکانیـدا بنـێ 

هەسـتی ترس و لـە رزی حوکمدان و چاوەڕوانی 

سـزای بـوو کـە گونـاه ڕاپێچـی دەکات بـۆ بـەر 

دادگای خـودا، بـەاڵم خۆی بە گوناهبـار نەزانی 

و پەشـیمان نە بۆوە لـە وەی کە ناپاکی لە ڕۆڵەی 

خـودا و الری لە پیرۆزمەندی ئیسـرائیل کردووە. 

هـەر کاتێـک خـودا فیرعەونـی مەحکـوم دەکرد 

3

تۆبەکردن
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و بەاڵیەکـی بـۆ دەنـارد هـاواری لـێ هەلدەسـتا 

و دانـی بـە گوناهەکانیـدا دەنـا تاکـو خـودا لـە 

سـزادان ڕزگاری بـکات، هـەر کـە ڕزگار دەبـوو 

زۆری پـێ نەدەچـوو دەگەڕایەوە بـۆ گوناهکاری 

و سـەرپێجی خـودا. خەفـەت و پەشـیمانی ئـەم 

نەبـوو،  گوناهەکانیـان  و  هەڵـە  لـە  کەسـانە 

خۆیـان  ڕزگارکردنـی  رزی  لـە  و  تـرس  بەڵکـو 

کاتێـک  بـەاڵم  گوناهەکانیـان.  سـزای  لـە  بـوو 

مـرۆڤ دڵـی خـۆی دەخاتـە ژێـر ڕکێفـی گیانـی 

خـوداوە، ویـژدان دەبزوێ و زینـدوو دەبێتەوە، 

وەک گوناهبـار هەسـت بەهەنـدێ لـە قووڵی و 

عەدالەتـی یاسـای پیـرۆزی ئاسـمانی دەکات کـە 

ڕێبـاز و بنچینـەی فەرمانـی خودا لە سـەر زەوی 

و لـە ئاسـمان، لـە دڵیـدا ڕووناکییـەک هەڵدێت 

“ئـەو ڕووناکییـەی کـە هـەر مرۆڤێـک بێتـە ئەم 

جیهانـەوە ڕووناکـی پـێ دەبەخشـێ” )یۆحەننـا 

١: 9( . دڵ و ئەقڵـی گوناهبـار هەسـتی بـە گونـاه 

دەکات، پاشـان هەسـتی بە ڕاسـت و دروستی و 

دادپـەروەری خـودا دەکات، تـرس دای دەگـرێ 

لـە وەی کـە خەتـا و پیسـی دڵـی دەربخـات لـە 

گەورەیـی  کـە  بـەاڵم  خـودا،  دادگای  بـەردەم 

دەبینێـت،  بێگـەردی خـودا  و  و خۆشەویسـتی 

ئـارەزوو دەکات پـاک بێتـەوە و بگەڕێتـەوە بـۆ 

و  نۆێـژ  ئاسـمانی.  پەیوەنـدی  ڕاسـتی  ڕێـگای 

پاڕانـەوەی داود دوای کەوتنـی ڕوونـی کـردەوە 

پەشـیمانە  و  ناخـەوە خەفەتبـار  لـە  کـە چەنـد 

گوناهەکانـی  نـەدا  هەوڵـی  گوناهەکانـی،  لـە 

بکاتـەوە، حـەزی  خـۆی داپۆشـێ و بچووکیـان 

نەکـرد هەڵبێـت لـە دەسـت سـزای گوناهەکانـی 

کـە هەڕەشـەی لـێ دەکـەن بەڵکـو دەیخسـتنە 

ڕوو لـە پاڕانـەوەی نوێژەکانیـدا. داود خەرمانـی 

دی،  خـۆی  سـەرپێچییەکانی  و  خەتـا  و  گونـاه 

بـۆی دەرکەوتبـوو کە گیانی چەنـد پیس و گاڵوە. 

ڕقـی لـە گونـاه هەسـتابوو نەفرەتـی لـێ دەکرد، 

نوێـژ و پاڕانەوەکانـی هـەر بـۆ لێخـۆش بـوون 

نەبـوو، بەڵکـو لە هەمـان کات بـۆ پاککردنەوەی 

خۆشـی  خـوازی  ئاواتـە  بـوو،  گیانیشـی  و  دڵ 

بـۆ  بـوو  بەدووعـا  دەسـت  بـوو،  خواپەرسـتی 

لەگـەڵ  پەیوەنـدی  و  بێتـەوە  خاوێـن  ئـەوەی 

خـودا ببەسـتێتەوە، هـەر وەکـو لـە دووعاکانیدا 

خەتـای  کـە  کەسـەیە  ئـەو  “بەختیـار  دیـارن: 

بەخشـراوە، گوناهـی داپۆشـراوە بەختیـارە ئـەو 

مرۆڤـەی خـودا گوناهـی لـێ ناگـرێ و فێـڵ گزی 

لـە گیانیـدا نییـە” )سـرود ٣2: ١، 2(

“خودایە بە خۆشەویستی و میهرەبانییت 

ڕەحمم پێ بکە

بەسۆز و بەزەیی فراوانت خەتاکانم بسڕە

چونکە من لە سەرپێچی و گوناهەکانم ئاگادارم 

و

هەمیشە وان لەبەر دەممدا

پاکم بکەوە بە زوفا، خاوێن دەبمەوە

بمشۆ، لە بەفر سپی تر دەبمەوە

خودایە دڵێکی پاکم تێدا دروست بکەوە

گیانێکی ڕاست لە مندا نوێ بکەوە

لە لە بەردەم ڕووی خۆت دوورم مەخەرەوە

لە گیانی پیرۆز و مەرحەمەتی خۆت بێبەشم 

 مەکە ڕزگارم کە با بە بەختەوەری 

ڕزگاریت شاد بم
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بە گیانی بەخشندە و پڕ بەرەکەتی خۆت 

پشتیوانیم لێ بکە

نەجاتم بدە لە گوناهی خوێن، خودایە، ئەی 

خودای ڕزگار کەرم

زوبانم بەدەنگی بەرز ستایشی داد پەروەری و 

ڕاستی و دروستیت دەکات.”

)سروود ٥١: ١-١٤(

توانـای  لـە  جـۆرە  ئابـەم  کردنـی  تۆبـە 

ئێەمـەدا نییـە، لـە سـەرووی وزەی ئێمەدایـە . 

تەنها لە ڕێی مەسـیحەوە دێتە دەسـت، مەسـیح 

کـە سـەرکەوت بۆ ئاسـمان دیـاری دا بەخەڵکی، 

یەکێـک لـە و دیاریانـە تۆبـە بـوو. لێـرەدا گەلـێ 

لـە  سـەرناکەون  و  دەچـن  هەڵـەدا  بـە  کـەس 

بەدەسـت هێنانـی ئـەو بەخشـین و یارمەتییـەی 

بـدات،  پێیـان  دەکات  ئـارەزووی  مەسـیح  کـە 

بـەرەو  ناتوانـن  کـە  بیردەکەنـەوە  وا  چونکـە 

ڕووی مەسـیح ببنـەوە ئەگەر لە پێشـدا تۆبەیان 

نەکردبێـت، تۆبەیـە کـە ڕێـگای لێخـۆش بـوون 

بـۆ گوناهەکانیـان دەکاتـەوە. ڕاسـتە تۆبـە پێش 

پێویسـتە  ئـەوە  لەبـەر  دەکەوێـت،  بەخشـین 

بـۆ کەسـانی گوناهبـار و پەشـیمان. بـەاڵم ئایـا 

ئەمـە مانـای ئەوەیـە کـە گوناهبار نابێـت بەرەو 

ڕووی مەسـیح ببێتـەوە تـا تۆبـە نـەکات ؟ ئایـا 

تۆبـە کـردن دەبـێ ببێـت بە کۆسـپێک لـە نێوان 

ڕزگارکـەردا؟ و  گوناهبـار 

وتەکانـی خـودا وامـان فێـر نـاکات و ناڵێت 

ئـەوەی  پێـش  بـکات  تۆبـە  دەبـێ  گوناهبـار 

بانگـەوازی مەسـیح قبـووڵ بـکات “وەرن بۆ الم 

ئـەی هەموو مانـدووان و بارگرانەکان، من دەتان 

حەسـێنمەوە،” )مەتتـا ١١: 2٨(، هێـزی مەسـیحە 

کـە دەمانبـات بەرە و تۆبەی ڕاسـتی، هـەر وەکو 

پەتـرۆس ڕوونی کـردەوە بۆ بەنی ئیسـرائیلیەکان 

“بـەم جـۆرە خـودا بەدەسـتی ڕاسـتی  و ووتـی 

سـەرۆک و ڕزگارکـەری بـەرز کـردەوە بـۆ ئەوەی 

تۆبـە و لێخـۆش بوونـی گونـاه بە ئیسـرائیلیەکان 

ببەخشـێت.” )کـردەوە ٥: ٣١(، ئێمـە بـێ مەسـیح 

لـێ خۆشـبوونمان دەسـت گیـر نابێـت هەروەها 

بـێ ئـەو تۆبـە شـمان پێناکرێت .

ڕووداوێکـی  هـەر  سـەرچاوەی  مەسـیح 

ڕاسـتە، هـەر ئـەو دەتوانێـت دژایەتـی گونـاە لە 

دڵمانـدا بڕوێنێـت، هـەر ئارەزوویـەک کـە بـەرە 

هەسـت  هـەر  دەبـات،  پاکیمـان  و  ڕاسـتی  و 

بـۆ  بەڵگەیـە  و گوناهمـان،  بەخەتـا  پێکردنێـک 

لـە دڵمانـدا. کارکردنـی گیانـی مەسـیح 

مەسـیح وتویەتـی “کاتێـک لـە سـەر زەوی 

هەمـوو  دەکرێمـەوە  بـەرز  بەهەڵواسـراوی 

کەسـێک بـۆ الی خـۆم ڕادەکێشـم.” )یۆحەننـا 

بـۆ  بخـات  دەری  دەبـێ  مەسـیح   ،)٣2  :١2

گوناهـکاران کـە وەک ڕزگار کەرێـک دەمرێـت 

کـە  جیهـان،  گوناهـی  پاکککردنـەوەی  بـۆ 

ئێمـەی بەرخـی خـودا دەبینیـن بەسـەر خاچـی 

تێدەگەیـن،  فیـداکاری  لەمانـای  جەلجەسـەوە، 

ڕێپیشـاندەرمان  خـودا  میهرەبانـی  و  چاکـە 

لـە  مەسـیح  مردنـی   ، کـردن  تۆبـە  بـۆ  دەبێـت 

یەکـی  خۆشەویسـتی  گوناهکارانـدا  پێنـاوی 

دەرخسـت کـە وەسـف ناکرێـت، کـە گوناهـکار 

لـەم خۆشەویسـتی یـە ورد بـۆوە، دڵـی نـەرم 

دەگۆڕێـت، سرووشـتی  ئەقڵـی  و  بیـر  دەبێـت، 
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تۆبـە و پەشـیمانی دێتە گیانـی. ڕوو دەدا هەندێ 

جـار بڕێـک لـە خەڵکـی شـەرمەزاری دەبـن لـە 

گوناهـکاری یان و دەسـتی لێ هەڵدەگرن، بەاڵم 

بـەوە نازانـن کـە ئەوە دەسـتی یارمەتی مەسـیحە 

چاکەیـەن  و  بـەرە  پاکـەوە  ئارەزوویەکـی  لـە 

دەبـات، گیانیان پاکدەکاتـەوە، ویژدانیان زیندوو 

دەگـۆڕێ.  چاکـە  و  بـەرە  ژیانیـان  دەکاتـەوە، 

مەسـیح ڕایـان دەکێشـێت بڕواننـە خاچەکـەی و 

ببینـن چـۆن هەڵواسـراوە و چـوار مێـخ کـراوە 

لـە سـەر گوناهـی ئـەوان، ویژدانیـان دەبزوێنی، 

بـەدکاری ژیانیـان و گوناهـی قوڵـی گیانیـان بـۆ 

لـە ڕاسـتی و  پـەی بەهەندێـک  دەردەکەوێـت، 

دروسـتیەکانی مەسـیح دەبـەن، هـاوار دەکـەن 

)گونـاه چییـە کە دەبێ ئـەم هەمـوو قوربانییەی 

لـە پێنـاودا بدرێـت بـۆ ئـەوەی لێـی ڕزگار بیـت؟ 

کـە ئـەم هەمـوو خۆشەویسـتییە، ئـەم هەموو 

ڕەنـج و زەحمەتـەی دەوێـت تـا ئێمە بـە گوناه لە 

نـاو نەچیـن و ژیانـی هەمیشـەیمان هەبێـت ؟(

ئـەم  بەرانبـەر  گوناهـکار  وانەیـە  لـە 

خۆشەویسـتییە بوەسـتێتەوە و شـەیتان ڕێـگای 

ئەگـەر  بـەاڵم  بگرێـت،  لـێ  عیسـای  و  بـەرە 

خـۆی نـەدات بەدەسـت خراپـەوە هـەر دەبێـت 

ڕزگار  ڕێـگای  ناسـینی  بچێـت،  مەسـیح  بـەرەو 

بـوون لـە گونـاه بـەرەو خاچـی دەبـات و ڕووی 

تێـدەکات، تۆبە دەکات و پەشـیمان دەبێتەوە لە 

گوناهەکانـی کـە بوونـە هـۆی ئازاردانـی ڕۆڵـەی 

خـودا. خۆشەویسـتی 

سرووشـت  کـە  ئاسـمانییەی  هێـزە  ئـەو 

دەبووژینیتـەوە و کاری لـە سـەر دەکات هەمـان 

هێـزە کار دەکاتـە سـەر دڵـی مـرۆڤ و هـەوڵ و 

ئارەزوویەکـی تێـدا دروسـت دەکات بـۆ شـتێک 

ئارەزوویـان  ئـەو  ناتوانـی  جیهـان  و  نیانـە  کـە 

بێنێتـە دی. ڕووحـی خـودا داوایـان لـێ دەکات 

کـە تەنهـا داخـوازی ئـەو شـتانە بکەی کە ئاشـتی 

خۆشـی  واتـە  دەهێنێـت،  بـۆ  ئاسـوودەییان  و 

و چاکـە و ڕووناکـی و پاکـی و پیـرۆزی مەسـیح 

. بـە هەمـوو ڕێگایەکـی بینـراو و نەبینـراو ڕزگار 

ئەقڵـی  گۆڕینـی  سـەر  دەکاتـە  کار  کەرمـان 

گوناهـەوە  لەزەتـی  و  چاوچنۆکـی  لـە  خەڵکـی 

بـۆ خێـر و بەرەکەتـی بەرهەمـداری خـودا. بـۆ 

هەمـوو ئـەو کەسـانەی بێهـوودە دوای خـواردن 

داتەپیـوو  بیـرە  لـە  دەکـەون  خواردنەوەیـان  و 

خـودا  پەیامـی  جیهـان،  پیسـەکانی  سـەرچاوە 

بانگیـان دەکات “ئـەوەی تینویەتـی بـا بێـت، وە 

هـەر کەسـێک دەیەوێت با ئاوی ژیـان بەخۆڕایی 

وەربگریـت” )بینایـی 22: ١٧(. ئێوە ئـەی ئەوانەی 

تـر  بـاش  و  بەرزتـر  شـتێک  ئـارەزووی  دڵتـان 

دەکات لـە وەی کە ئـەم جیهانە پێی داون، بزانن 

کـە ئەم ئـارەزووە دەنگی خودایە بـۆ ویژدانتان، 

داوای لـێ بکەن تۆبەتان پێ ببەخشـێ، مەسـیح-

تـان بـۆ دەرخات لـە خۆشەویسـتی بـێ پایانیدا، 

لـە پاکـی و بێگـەردی تەواویـدا. ژیانـی مەسـیح 

تێـدا  ئاسـمانی  یاسـای  کـە  ڕێبازێکـە  نموونـەی 

و  خـودا  بـۆ  خۆشەویسـتی  دەکرێـت،  بـەدی 

خۆشەویسـتی بۆ مرۆڤە، چاکی و خۆشەویسـتی 

جەوهـەری ژیانـی عیسـا بـوو، کـە ئـەوە بـەدی 

دەکەیـن پیسـی و گوناهـی خۆمـان بـۆ ئاشـکرا 

دەبێـت، داوای ڕەحمـەت و لێبـوردن دەکەیـن. 
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ئێمـە لە وانە خۆمـان هەڵخەڵەتێنین ، هەر وەکو 

“نیکـۆ دیمـۆس” کـردی، کـەوا بزانیـن ژیانی ئێمە 

ڕاسـتە، ڕەوشـتمان دروسـتە، پێویسـتمان بـەوە 

نییـە کـە لـە بەردەمـی خـودا وەک گونهکارێکـی 

ئاسـایی سـەر نزم بکەین، بەاڵم کاتێک ڕووناکی 

ئەوسـا  دەکاتـەوە،  ڕوونـاک  گیانمـان  مەسـیح 

دەبینیـن کـردەوەی ژیانمـان چەنـد پیـس بـووە 

بەهۆی خۆپەسـەندی و دڵ ڕەقـی و دوژمنایەتی 

خـودا، ئینجـا تێدەگەیـن کـە ڕاسـتی و دروسـتی 

ئێمـە وەک پەڕۆیەکـی پیـس وایـە. تەنهـا خوێنـی 

گونـاه  گاڵوی  و  پیسـی  لـە  دەتوانـێ  مەسـیح 

خاوێنمـان بکاتـەوە، دڵمـان نـوێ بکاتـەوە وامان 

لـێ بێـت کـە لـە ڕەوشـتی مەسـیح بگەیـن.

تیشـکێک لە مەزنـی خودا و ترووسـکەیەک 

لـە پاکـی مەسـیح بچێتـە هـەر گیانێکـەوە، هـەر 

لـە کـە و پیسـی و گاڵوییەکـی تێـدا هەبێـت بـە 

ئـازارەوە ئاشـکرای دەکات، هـەر هەڵـە و کـەم 

و کووڕییەکـی هەبێـت دەیخاتـە ڕوو، ئـارەزووی 

پیسـی  دەم  و  ڕەقـی  دڵ  خراپـەکاری،  و  گاڵو 

دەردەخـات، کردەوەی داوێن پیسـی و شـکاندنی 

گوناهـکاران،  بەرچـاو  دەخاتـە  خـودا  یاسـای 

خـۆی  ناڕەحەتیـدا  و  ئـازار  لـە  جۆرێـک  بـە 

گیانـی خـودای  تێکردنـی  کار  ژێـر  لـە  دەبینێـت 

دڵ پشـکێنەر، گوناهبـار کـە خـوو ڕەوشـتی پاک 

و بـێ گـەرد مەسـیحی بـۆ دەردەکەوێـت ڕقـی لە 

خـۆی دەبێتـەوە . کاتـێ دانیـاڵ پێغمبـەر، پەیـام 

هێنـەری ئاسـمانی دی کـە چ شـکۆ و مەزنییەکـی 

وا بەدەورەوەیـە، تـاس بردییـەوە و هەسـتی بـە 

دیمەنـە  ئـەم  کـرد،  خـۆی  الوازی  و  ناتـەواوی 

سـەیرەی بـەم جـۆرە وەسـف کـرد “هێـزم تێـدا 

نەمـا، پاکـی و خاوێنیـم گۆڕا بە پیسـی، هێزم بۆ 

دابیـن نەکـرا” )دانیـاڵ ١٠: ٨( گیانێـک بـەم جـۆرە 

ڕوحـی مەسـیح کاری تێکردبێـت ڕقـی دەبێتـەوە 

لـە خۆشەویسـتی خـۆی پشـت گوێ دەخـات، لە 

ڕێگـەی ڕاسـتی و دروسـتی مەسـیحەوە بـەدوای 

پاکـی دڵدا دەگـەڕێ، کە لە هاڕمۆنـی دایە لەگەڵ 

یاسـای خـودا و سـیفاتی مەسـیح . پێغەمبـەری 

خـۆی  دەرەوەی  کـردەوەی  دەربـارەی  پۆڵـس، 

ووتـی “لـە ڕاسـتی و دورسـتی بە پێی شـەریعەت 

 :٣ یـان  فیلیپـی   ( بـووم”  کـوڕی  و  کـەم  بـێ 

گیانـی  سرووشـتی  پۆڵـس  کاتێـک  بـەاڵم   ،)٦

شـەریعەتی ووشـە بە ووشـە بۆ دەرکەوت، خۆی 

بـە گوناهبـار دی، کـە شـەریعەتی لەگـەڵ ژیانـی 

دەرەوەی خۆیـدا بـەراورد کرد، بـەراورد کردنێکی 

ڕوواڵەتـی هەروەکـو خەڵکـی دەیکـەن، خۆی بێ 

سەرزەنیشـت بینـی ، بـەاڵم کاتێـک ورد بـۆوە و 

ڕوانـی لـە قواڵی یاسـای پیـرۆز، خۆی بـەو جۆرە 

دی کـە خـودا بینـی، لـە شـەرما ملـی کەچ کـرد و 

دانینـا بەگوناهـی خۆیـدا و ووتی “من لـە وەوبەر 

بـە بـێ یاسـا ژیـاوم، بـەاڵم کـە فەرمـان هـات، 

گونـاه ژیایـەوە و من مردم.” )ڕۆمـا ٧: 9(، کاتێک 

ناوەرۆکـی ڕۆحی یاسـای ئاسـمانی بـۆ دەرکەوت، 

گونـاه و گاڵوی گوناهی لێ ئاشـکرابوو، هەروەها 

لـە خۆڕازیبوونیشـی نەمـا.

یـەک  وەک  گوناهـەکان  هەمـوو  خـودا 

نابینێ حیسـابی وەک یەکیان بۆ ناکات، خەتاکان 

لـە پلەی جیاجیـادا دادەنێ و دەیـان خەمڵێنێت، 

گونـاه بچـووک نابێتـەوە هەرچەنـدە لـە دیدەی 
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مرۆڤـدا بچـووک بێـت، لەبـەر ئـەوەی حوکمـی 

مـرۆڤ کـەم و کووڕ و ناتـەواوە، خـودا کارەکان 

خەمڵێنێـت،  دەیـان  و  دەبینـێ  خۆیـان  وەکـو 

سـەیر  نـزم  چـاوی  بـە  خـۆش  سـەر  خەڵکـی 

دەکـەن و دەڵێـن کە گونـاه لێیـان ناگەڕێت بچنە 

و  زۆردار  و  زاڵـم  کاتێکـدا  لـە  بەهەشـت، 

خۆپەرسـتان و لـە خۆبایـی بـوان و چاوچنـۆکان 

ئـەم  دەهێڵنـەوە،  سەرزەنیشـت  و  سـزا  بـێ 

گوناهانـە بـە تایبەتـی دوژمنـی خـودان، لەبـەر 

بـە  دژ  و  چاکـە  سـیفاتی  پێچەوانـەی  ئـەوەی 

دەکەوێتـە  ئـەوەی  ئـەون.  پاکـی  خۆشەویسـتی 

گوناهێکـی گەورەوە لـە وانەیە هەسـت بە گوناه 

و شـەرمەزاری بـکات و خـۆی الواز و بێدەرەتـان 

ببینێـت لـە ڕزگار بوونی لە و بەاڵیـە، هانا دەباتە 

بـەر دەرگای ڕەحمەتـی مەسـیح، بەاڵم کەسـانی 

هەسـت  خۆپەسـەند  و  خۆبایـی  لـە  زاڵـم 

بەوەناکـەن کـە پێویسـتیان بـە کـەس هەبێـت، 

دەرگای دڵیـان بە ڕووی مەسـیحدا دادەخەن، لە 
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و خێـر و چاکـە و بەخشـینە خۆیـان بـێ بـەش 

دەکـەن کـە مەسـیح هاتـووە پێیـان ببەخشـێت. 

ووتـی  و  پاڕایـەوە  کـە  هـەژارەی  باجگـرە  ئـەو 

“خودایـە بـە منـی گوناهـکار ڕەحـم بکـە” )لۆقا 

١٨: ١٣(، خـۆی بە پیاوێکـی بەدکار ژمارد، خەڵکی 

تریـش هـەر بـە هەمـان چـاو سـەیریان دەکـرد، 

بـەاڵم ئەو بینی کە پێ ویسـتی بـە یارمەتی خودا 

گوناهـی  سـەنگینی  بـاری  بـە  هەیـە، 

داوای  خـودا،  بەردەمـی  هاتـە  شـەرمەزارییەوە 

ڕەحمـەت و بەخشـینی کرد، بۆ گیانـی خودا دڵی 

کـردەوە، تـا بـە چاکـە و نەرمـی خـۆی لـە هێـزی 

خراپـە و گونـاه ڕزگاری بـکات. بـەاڵم پاڕانەوەی 

فەریسـی پـڕ بـوو لـە گیانـی بەخـۆ نازیـن و لـە 

خۆبایـی بوون کـە بەڵگەبوو لە سـەر ئەوەی دڵی 

گیانـی  ڕەحمەتـی  و  کارتێکـردن  لـە  داخسـتبوو 

پیـرۆز. لەبەر دووری لە خودا هەسـتی بە پیسـی 

و گاڵوی خـۆی و بـە پێویسـتی و یارمەتـی خـودا 

نەدەکـرد، لەبـەر ئـەوە هیچـی دەسـتگیر نەبوو. 

ئەگـەر گونـاه و خەتای خـۆت دەبینـی، جاوەڕێ 

مەکـە ت اخـۆت چـاک بکەیـت، خەڵکێکـی زۆر 

هـەن وا دەزانـن کـە شایسـتەی ئەوە نیـن بێن بۆ 

دەکەیـت  ئـەوە  چاوەڕێـی  ئایـا  مەسـیح،  الی 

بۆخۆت خۆت چاک بکەیت ؟ “ئایا حەبەشـییەک 

دەتوانێـت پێسـتی خـۆی، وە پڵنـگ خاڵـی خۆی 

بگۆڕێـت؟ ئەگـەر وایە ئێـوەش دەتوانن ئەی فێر 

بوانـی شـەڕو خراپـە.” )ئارۆمیـا ١٣: 2٣( . یارمەتی 

دانمـان تەنهـا هـەر لـە خوداوەیـە، ئێمـە نابـێ 

چاوەڕێـی هەلـی باشـتر بکەیـن، یـان چاوەڕێـی 

ڕازی کردنـی بـە هێزتـر و سرووشـتی و خـووی 

پیرۆزتـر بکەیـن. ئێمـە بەتەنهـا خۆمـان ناتوانیـن 

بـۆالی  بێیـن  پێویسـتە  بەڵکـو  بکەیـن،  هیـج 

مەسـیح بـەو جـۆرەی کـە هەیـن. بـا کـەس خۆی 

چونکـە  خـودا  کـە  وابزانێـت  نـەدات  و  فـری 

خاوەن خۆشەویسـتی و میهرەبانییەکـی فراوانە، 

دواکـەس ڕزگار دەکات هەتـا ئەوانەش کە خێر و 

گونـاه  کردۆتـەوە.  ڕەت  ئەویـان  چاکـەی 

مـە  لێـی  بـوون  ڕزگار  نەخۆشـییەکی سـامناکە، 

حاڵـە تەنهـا لـە ڕێـی ڕووناکـی خاچـەوە نەبێـت. 

ئەوانـەی کـە سـوورن لە سـەر ئـەوەی کـە خودا 

فـرە باشـە و گوناهـکار سـزا نـادات، بـا بڕواننـە 

خاچـی جەلجەسـە. لەبـەر ئـەوە بوو کە مەسـیح 

بـۆ ڕزگاری مـرۆڤ لە هێزی پیـس و گاڵوی گوناه 

ڕێگایەکـی دی نەدۆزییـەوە، نەیدەتوانی ژیانێکی 

گیانـی هاوبەشـی  بگەڕێنێتـەوە،  بـۆ  ڕووحییـان 

ئـەو  ڕێگـەی  لـە  جگـە  پیرۆزمەنـدان،  لەگـەڵ 

گرتـە  گوناهـی  تاوانـی  کـە  مەزنـە،  قوربانییـە 

ئەسـتۆ و لـە جیاتـی گوناهکار زەحمەتی کێشـا و 

مرد. خۆشەویسـتی و زەحمـەت و مەرگی ڕۆڵەی 

خـودا گەواهـی لە سـەر خراپەی گونـاه دەدەن ، 

بـۆ  نییـە  هیـوا  کـە  دەکەنـەوە  ئـاگادار  مـرۆڤ 

هەڵهاتن لە دەسـت هێزی گونـاە، وە ئومێد نییە 

بۆدەسـت کەوتنـی ژیانێکـی هەمیشـەیی، ئەگەر 

لـە ڕێـگای ملکەچـی تـەواوی گیانـەوە نەبێـت بۆ 

مەسـیح. هەنـدێ جار ئەو کەسـەی کە پەشـیمان 

نییـە لـە گوناهـی هـەوڵ دەدا پاکانـە بـۆ خـۆی 

بـکات بـە بـەراورد کردنـی خۆی لەگەڵ کە سـانی 

زانـای نێـو مەسـیحیەت و دەڵـێ )منیـش وەکوو 

ئـەوان زیاتـر قوربانی نـادەن و زیاتر لـە خۆبورد 
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نیـن، لە مـن زیادتر وریـا و بەئاگا نیـن، ئەوانیش 

وەک مـن حـەز لـە ڕابـواردن و خۆشـی ژیانـی 

خۆیـان دەکـەن( بـەم جـۆرە پاکانـە لـە گوناهـی 

گوناهـی  لەگـەڵ  بـەراورد  بـە  دەکـەن  خۆیـان 

گوناهـی  و  هەڵـە  کـە  نازانـن  بـەاڵم  خەڵکـی، 

خەڵکـی هەڵـە و گوناهـی ئێمـە کـەم ناکاتـەوە، 

لەبـەر ئـەوەی خـودا وێنـەی مرۆڤێکـی ناتەواوی 

بـە ئێمە نەبەخشـیوە بەڵکو ڕۆڵەی پـاک و بێ لە 

کـەی بـە ئێمـە بەخشـی تـا نموونـەی ئـەو بیـن . 

ئـەو کەسـانەی سەرزەنشـتی خـوو ڕەوشـتی زانا 

مەسـیحەیەکان دەکـەن و هەڵەکانیـان دەبینیـن، 

دەبـێ خـوو ڕەوشـتی خۆیـان گەڵیـک جوانتـر و 

باشـتر بێت، جێـگای مەدح و سـەنای خەڵکی بن 

. ئەگـەر بیـر و ڕایەکی بـەرز تریان هەیـە لە وەی 

کـە خـوو ڕەوشـتی مەسـیحی دەبـێ چـۆن بێت، 

ئایـا گوناهی ئـەوان زیادتر ني یە ؟ ئەوان ڕاسـتی 

دەبینـن و دەزانـن بەاڵم دوای ناکـەون و کرداری 

پـێ ناکـەن . وریابـە ، تۆبـە کـردن و وازهێنـان لە 

گوناه دوانەخەی، بگـەڕێ بە دوای پاککردنەوەی 

دڵ لـە ڕێگـەی مەسـیحەوە، گەلێـک کـەس لەم 

ڕاسـتییە نەگەشـتن و زیاانێکـی هەمیشـەییان لێ 

کـەوت، من لێـرەدا نادوێـم لە سـەر کورتی ژیان 

و دڵنیـا نەبـوون لـە ئەنجامـی، بەاڵم دواخسـتن 

مەترسـییەکی سـامناکتری هەیـە لـە وەی کە ئێمە 

دەرکـی پـێ دەکەیـن، هانـا نەبردنـە بـەر دەرگا و 

و  تۆبـە  دواخسـتنی  و  خـودا  پیـرۆزی  گیانـی 

خۆپاککردنـەوە لـە گونـاه مانـای ئەوەیـە کە ئێمە 

مانـەوە لـە نێو گوناهـدا هەڵدەبژێریـن لە جیاتی 

ڕزگاربـوون و هانابردنـە بـەر ڕەحمەتـی خـودا. 

گـوێ پێنـەدان و بـە ئاسـان گرتنـی گونـاه هـەر 

بـەردەم  دەمانخاتـە  بێـت  بچووکیـش  چەنـدە 

زیانێکـی گـەورەوە، ئەگەر ئێمە گونـاه نەبەزێنین 

ئـەو دەمـان بەزێنـێ و مـاڵ وێرانمـان دەکات . 

ئـادەم و حـەوا وایـان دەزانـی خواردنـی بـەری 

درەختێـک کـە خودا ڕێگـەی پێ نـەداون کارێکی 

ئەوەنـدە بچووکـە کـە نابێتـە هـۆی ئـەو هەموو 

زەرەر و زیـان و چرمەسـەریەی کـە خـودا وریای 

کردبوونـەوە لێـی، بـەاڵم ئـەم کارە بچووکەیـان 

یاسـای  لـە  بـوو  سـەرپێچی  و  درێـژی  دەسـت 

سـەرپێچییە  ئـەم  خـودا،  نەگـۆڕی  و  پیـرۆز 

کـردەوە،  جیـا  خـودای  لـە  و  پچڕانـد  مرۆڤـی 

الفـاوی مـەرگ و ئـازار و دەردەسـەری و مـاڵ 

وێرانـی بـە جۆرێـک ڕووی کردە ئـەم جیهانە کە 

وەسـف ناکرێـت، لـە و کاتـەوە هـاوار و شـیوەن 

بـەرز بـۆوە لـە نەوەیاکـەوە بـۆ نەوەیەکـی دی، 

لـە  ئـازار  و  ناڵـە  کەوتنـە  هەمـوو  بوونـەوەران 

ئاسـمان-یش  مـرۆڤ،  بوونـی  یاخـی  ئەنجامـی 

هەسـتی بەسەرکەشـی مـرۆڤ کـرد دژ بەخـودا، 

خاچی جەلجەسـە هەمیشـە ئەو قوربانییە سەیر 

و گەورەیـە دێنێتـەوە یادمان کە دەبـێ بدرێت لە 

ئەنجامی سـەرپێجی و دەسـت درێژییـەک، هەر 

و  چاکـە  ڕەتکردنـەوەی  و  خسـتن  گـوێ  پشـت 

بەخشـندەیی مەسـیح کاردانەوەیەکـی هەیـە لـە 

دەروونمانـدا، دڵ ڕەق و بـێ ورە و بـێ ئاگامـان 

بـە  مەیلمـان  تەنهـا  بـە  هـەر  نـەک  دەکات، 

الیگوێڕایەڵـی مەسـیح دا کـەم دەکاتـەوە بەڵکـو 

کـەم تواناشـمان دەکات لـە گوێڕایەڵـی بۆ گیانی 

پیـرۆزی خـودا و بـە دەنگـەوە هاتنـی پاڕانەوەی 
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ئـارام  بەسـۆزی. گەلێـک کـەس هـەن هەوڵـی 

دەدەن  خۆیـان  پەرێشـانی  ویـژدان  کردنـەوەی 

خۆیـان  بیانەوێـت  هەرکاتێـک  واتێدەگـەن 

بگـۆڕن،  خۆیـان  خراپـی  ڕەوشـتی  دەتوانـن 

دەتوانـن ڕێبـازی ژیانـی خۆیـان بگـۆڕن، هـەر 

چەنـدە بـە بایەخـەوە گـۆێ ڕایەڵـی بانگکردنـی 

ڕەحمەتـی خـودا نەبوین و سـەرپێچیان لە گیانی 

پیـرۆزی خـودا کردبـێ، یـان بـەالی شەیتانیشـدا 

دایان شـکاندبێت. بـەاڵم ئەمانە هەمـوو هەر وا 

خـوو  چونکـە  نادرێـت،  ئەنجـام  ئاسـانی  بـە 

ڕەوشـت و زانیاریـان بـە تێپـەڕ بوونـی ڕۆژگار وا 

داڕێـژراوە کـە چەنـد کەسـێکیان نەبێـت ئەوانـی 

دی ئـارەزوو ناکـەن وێنـەی لێکچـووی مەسـیح 

ئازەزوویەکـی  و  چـەوت  ڕەوشـتێکی  هـەر  بـن. 

بدرێـت  و  نەکرێـت  چارەسـەر  گوناهـکاری 

بەدەمیـەوە دەتوانێـت هێزی کاریگـەری ئینجیل 

لـە گونـاه  بکاتـەوە، هـەر چاوپۆشـینێک  کـەم 

بەخـودا  دژ  گیانـی  بێـزاری  و  کینـە  دەتوانێـت 

بەهێـز بکات. ئەو کەسـەی کە سـیفاتی کفر و بێ 

ئاینـی خـۆی دەردەخات، پێشـانی دەدا کە بێباکە 

و گوێ ناداتە ڕاسـتی و پیرۆزی یاسـای ئاسـمانی، 

چـی چانـدووە ئەوە دروێنـە دەکات. لە ووتەکانی 

خـودادا هەڕەشـەیەکی وا ترسـناک دەرحـەق بـە 

کمدانانـی شـەڕ و گوناه نییـە وەک لە ووتەی ئەو 

پیـاوە دانایـەدا هاتـووە و دەڵێـت کـە گوناهـکار 

“بـە پەتی گوناهی خۆی دەگیرێـت” )پەند ٥: 22( 

. مەسـیح ئامادەیـە لـە گونـاه ڕزگارمـان بـکات، 

بـەاڵم بـۆ ئـەم کارە زۆرمـان لـێ نـاکات . ئەگەر 

خراپـە،  سـەر  لـە  بیـن  سـوور  خۆمـان  ئێمـە 

ئـارەزووی ڕزگار بوون نەکەیـن، ئەگەر ڕەحمەت 

ئـەو  ئیتـر  نەکەیـن،  قبـوڵ  ئـەو  بەخشـندەی  و 

دەتوانێ چیمـان بۆ بکات ؟ ئێمە بەڕەتکردنەوەی 

دەبەیـن  نـاو  لـە  خۆمـان  ئـەو  خۆشەویسـتی 

ببینـن،  کـردن،  قبـووڵ  کاتـی  ئێسـتایە  “ببینـن، 

ئێسـتایە ڕۆژی ڕزگاری”، “ئەمـڕۆ، ئەگەر گوێتان 

لـە دەنگـی خـودا بـوو، دڵتـان ڕەق نەبێـت.” )2 

کۆرنسۆس ٦: 2(، )عیبرانیەکان ٣: ٨، ٧(  “مرۆڤ 

دەڕوانێتـە چـاوو ڕواڵەتـی دەرەوە، بـەاڵم خودا 

بەڵـێ،   ،)٧  :١٦ )سـامۆنیل  دڵ.”  دەڕوانێتـە 

دەڕوانێتـە دڵـی مـرۆڤ کـە جۆرەهـا ناکۆکـی و 

هەسـتی خـۆش و ناخۆشـی تێدایـە، دڵـی سـەر 

لێشـێواو، کـە پڕە لـە درۆ و گوناه و پیسـی. خودا 

هەمـوو مەبسـت و ڕاز و نیازێک نـاو دڵ دەبینێ 

. ئـەی گوناهبـار ڕوو بکـەرە خـودا، بـە هەمـوو 

خراپـە و پیسـییەکەوە خۆتـی بخـەرە بـەردەم، 

بـۆ دەرخـە  دڵـی خۆتـی  یەکـی  نهێنـی  هەمـوو 

چونکـە ئەو ئـاگای لە هەموو شـتێکە، هاوار بکە 

و ووشـەکانی داود بڵێـرەوە کـە ووتـی “خودایـە 

بـم پشـکنەو دڵـم بناسـە، تاقیـم بکـەرەوە بیرو 

ڕام بناسـە، ببینـە ئەگەر لە سـەر ڕێـگای چەوت 

ڕاسـتی  ڕێـگای  سـەر  بمخـەرە  خراپـەم  و 

گەلێـک   .)  2٤  ،2٣  :١٣9 )سـروود  هەمیشـەیی” 

پەتـی  بیـرکاری  شـێوەی  بـە  ئایـن  هـەن  کـەس 

قبـوڵ  ناسـیدا  خـودا  وێنـەی  لـە  )عەقاڵنـی( 

دەکـەن، لە کاتێکدا هێشـتا دڵیان پاک نەبۆتەوە، 

بـا نوێـژ و پاڕانەوەیـان ئەمە بێـت “خودایە دڵکی 

پاکـم تێـدا دروسـت بکـە، گیانێکـی ڕاسـت لـە 

دەرونمـدا نـوێ بکەوە” )سـروود ٥١: ١٥( ڕاسـتبە 
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لەگـەڵ دەروونـی خـۆت، هەمـوو هەوڵێک بدە 

لـە  ئەگـەر  ڕاسـتی،  و  هاتـن  تەنگـەوە  بـە  بـۆ 

بـەردەم مەترسـی لە دەسـتدانی ژیانیشـتا بیت، 

ئەمـە کارێکە کـە دەبێ لە نێوان خـۆت و خودادا 

بـە  بەسـتن  پشـت  چونکـە  بێتـەوە،  یـەکال 

هیوایەکـی خەیاڵـی، ئـەم کارە بە تەنها بەسـە بۆ 

لـە نـاو بردنمـان وشـەی خودا لـە نێـو پاڕانەوەی 

نوێـژدا بخوێنـە، یاسـای خـودا، ژیانـی مەسـیح، 

بـڕوای پاکیـی و پیـرۆزی بـۆ تـۆ دەناسـێنێت، کە 

“بـێ ئـەو کەس خـودا نابینێت” )عیبرانیـەکان ١2: 

دەکات،  ڕازیـت  گوناهەکانـت  سـەر  لـە   ،)١٤

ڕێگـەی ڕزگاریـت بەڕوونی بـۆ دەردەخات، گوێ 

ڕایـەڵ بـە لـە دەنگـی خـودا کـە لەگـەڵ گیانـت 

و  گەنـاه  گـەورەی  بـە  هەسـت  کـە  دەدوێـت، 

بـەو  دەبێـت  ئاشـکرا  بـۆ  خۆتـت  و  دەکەیـت، 

شـێوەیە کـە هەیـت، تەسـلیمی نائومێـدی مەبـە 

مەسـیح لـە پێنـاوی ڕزگاری گوناهکارانـدا هات. 

چ خشەویسـتییەکی سـەیرە ! ئێمـە لەگـەڵ خودا 

ڕێگـەی  لـە  ئـەو  بەڵکـو  نابینـەوە،  ئاشـت 

مەسـیحەوە “جیهـان بە خـۆی ئاشـت دەکاتەوە” 

)2 کۆرنسـۆس ٥، ١9(، خـودا بەخۆشەویسـتی و 

بەزەییـەوە دڵنەوایـی مندااڵنی ئـاوارەی دەکات، 

بەشـەری سـەر ڕووی زەوی  لـە  باوکێـک  هیـچ 

نییـە کـێ وەکـو خـودا  ئـارام  هێنـدە هێمـن و 

بەخشـندە و بە سـۆزە بۆ گوناهکاران؟ ئایا لێوی 

مـرۆڤ پاڕانـەوەی پـڕ لـە هەسـت و ناسـکتری 

هەڵڕشـتووە بـەو جـۆرەی کە خـودا دەیـکات بۆ 

هەمـوو  ڕاسـتە،  لێشـێواو؟  سـەر  مرۆڤـی 

لـە  بریتیـن  کردنەوەکانـی،  وریـا  بەڵێنەکانـی، 

شـەماڵی خۆشەویسـتییەکی بێ وێنە. کە شـەیتان 

تـۆ  دەڵێـت  پێـت  و  دەکا  کرمـێ  دڵـت  دێ 

گوناهـکاری، گوناهـکاری گـەورە . ڕووت بکـەرە 

ئـەو  دەسـەاڵتی  و  گەورەیـی  لـە  و  ڕزگارکـەرت 

بـدوێ، ڕوانیـن لـە ڕووناکی ئـەو یارمەتیـت دەدا 

بـە  بـەاڵم  بنێیـت،  گوناهەکانتـدا  بـە  دان  کـە 

دوژمـن بڵێ “عیسـا مەسـیح هـات بۆ جیهـان کە 

گوناهـکاران ڕزگار بـکات” )١ کۆرنسـۆس ١؛ ١٥(، 

عیسـا پرسـیارێکی لـە سـومعان کـرد سـەبارەت 

بـەدوو قـەرزار، یەکێکیـان قەرزێکـی کەمـی لـە 

زۆر،  قەرزێکـی  کەیـان  ئـەوی  سـەربوو 

بـوو،  خـۆش  هەردوکیـان  لـە  سـەرۆکەکەیان 

و  دەوێ  خـۆش  زیادتـر  سـەرۆکەکەی  کامیـان 

سوپاسـی دەکات ؟ سـومعان لـە وەاڵمـدا ووتـی 

“ئـەوەی زیادتـر بەخشـراوە” )لۆقـا ٧؛ ٤2(، ئێمە 

گوناهـکاری گـەورە بوویـن بەاڵم مەسـیح مرد تا 

ئێمـە ببەخشـرێین، گەورەیـی و لـە خۆبـوردن و 

کـە  ئـەوەن  شایسـتەی  مەسـیح  قوربانییەکانـی 

تـکای لێخـۆش بوونمان بـۆ بکات لـە الی باوک . 

پتـر  خشـیونی  بـە  زیادتـر  خـودا  کـە  ئەوانـەی 

ئەویـان خـۆش دەوێ، نزیکتـر دەبـن لە عەرشـی 

بـۆ ستایشـی خۆشەویسـتی و قوربانی بـێ پایانی 

ئێمـە هـەر چەنـد پـەی بەریـن بە خۆشەویسـتی 

خودا باشـتر سرووشـتی بەدی گوناه دەناسـین و 

دەزانیـن کـە چەنـد شـتێکی خراپـە، کاتێـک تـێ 

سـنووری  بـێ  کردنـی  خۆبەخـت  لـە  دەگەیـن 

مەسـیح کـە لە پێنا و ئێمەدایـە کردوویەتی دڵمان 

لە سۆز و پەشیمانیدا دەتوێتەوە.
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“ئـەوەی گوناهـی داپۆشـێ سـەرناکەوێ و 

دەرناچێـت، بـەاڵم ئـەوەی دانـی پێـدا نێـت و 

)پەنـد  پێدەکرێـت”  بهێنێـت ڕەحمـی  لـێ  وازی 

2٨: ١٣(، ئـەو مەرجانـەی کـە خـودا دای دەنێـت 

لێخـۆش  و  ڕەحمـەت  هێنانـی  دەسـت  بـە  بـۆ 

لـە  سـادەیە،  و  پـەروەر  داد  و  ئاسـان  بوونـی، 

داوای  خـودا  گوناهمانـدا  بوردنـی  لـێ  پێنـاوی 

کارێکمـان لـێ ناکات کـە تووشـی ناڕەحەتی بین، 

داوای گەشـتی دوورمـان لـێ نـاکات کـە ژیانمان 

بـۆ چوونـە حـەج  بـکات  ناڕەحەتـی  دووچـاری 

ئـازاری  نـاکات  پـێ  ئەمرمـان  و سـەر مـەزاری، 

لـێ  بەرانبـەر  بدەیـن  نەفسـی خۆمـان  و  گیـان 

خـودا  گوناهەمـان.  کردنـەوەی  پـاک  و  بـوردن 

بەڕاسـتی  کـە  لێـدەکات  ئەوەمـان  داوای  تەنهـا 

دان بـە گوناهـی خۆمانـدا بنێیـن و دەسـتی لـێ 

هەڵگریـن تـا ڕەحمـەت و لـێ بوردنـی ئەومـان 

پـێ بـگات . یاقوبـی پێغەمبـەر دەڵـێ “الی یەکتر 

دان بـە گوناهەکانتانـدا بنێن، لە پێنـاوی یەکتردا 

نوێـژ بکـەن و بپاڕێنـەوە تـا چاکبنـەوە” )یاقـوب 

بەهەڵـەی  دان  خـودا  دەم  لەبـەر  بـا   ،)١٦  :٥

خۆمانـدا بنێیـن، چونکـە هـەر ئـەو دەتوانێـت 

یەکتـر دان  بـۆ  بـا  بمـان بەخشـێت، هەروەهـا 

بـە هەڵـەی خۆمانـدا بنێـن، ئەگـەر هەڵـە یـان 

خراپەیەکـت کـردووە بەرانبـەر بـە هاوڕێت یەن 

بـە  دان  کـە  سەرشـانتە  فەرمانـی  دراوسـێت، 

چەوتـی خۆتدا بنێیت، هەروەها ئەرکی ئەویشـە 

کـە لێـت ببورێت، پاشـان پێویسـتە بپاڕێتەوە کە 

خـودا بتبەخشـێت، چونکـە ئـەو کەسـەی کە تۆ 

دڵـت برینـدار کـردووە موڵکـی خودایـە، ئەگـەر 

زیانـت لـێ دا تـۆ گوناهـت کـردووە دژ بـە خودا 

بـە  پێدانـان  . دوای دان  کـە دروسـت کەرمانـە 

گونـاه کێشـەکە دەبرێتـە بـەردەم ناوبژیکـەری 

ڕاسـتی، گەورەتریـن سـەرۆکی کە هەنـە ئەو “لە 

هەمـوو ڕوویەکەوە وەکو ئێمـە تاقی کراوەتەوە، 

و بـێ گوناهـە” کـەوا “پشـتگیر و ئاگادارمانـە لـە 

الوازیـدا” وە دەتوانـی لـە هەمـوو لـە کەیەکـی 

گونـاه پاکمـان بکاتـەوە )عیبرایـەکان ٤: ١٥(. ئـەو 

کەسـانەی گیانیـان مـل کەچـی خـودا نەکـردووە 

دانیـان بەگوناهەکانیانـدا نەناوە، هێشـتا یەکەم 

مەرجـی وەرگرتنـی ڕەحمەتـی خودایـان قوبـوڵ 

دان پێدانان

4
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کانـگای دڵمانـەوە  لـە  ئێمـە  ئەگـەر  نەکـردووە، 

دڵێکـی  بـە  نەنێـن،  گوناهەکانمانـدا  بـە  دان 

پـاک و بەڕاسـتی لـە هەڵەکانمـان نەدوێیـن، وە 

سـەیری  خراپـەوە  و  چاویکـی سەرزەنشـت  بـە 

گونـاه نەکەیـن، مانـای ئـەوەی ئێمـە هەرگیـز بە 

ڕاسـتی داوای بەخشـینی گوناهمـان نەکـردووە، 

و  ئاشـتی  هەرگیـز  نەکردبێـت  داوامـان  ئەگـەر 

ڕەحمەتـی خـودا نابینیـن . هیچ هۆیـەک نییە کە 

لـە بەخشـینی گنـاه و ڕەحمەتی خودا بێبەشـمان 

بـکات جگە لە وەی کە خۆمـان ئارەزوومەند نین 

سـەردانەوێنین لـە بـەردەم خـودا و گوێڕایەڵـی 

لـەم  گـەورە  خـودای  بیـن.  ڕاسـت  ووشـەی 

بارەیـەوە بـە ئاشـکرا بـۆی ڕوون کردووینەوە کە 

دان پێدانـان بـە گوناهەکانمان چ لـە دڵی خوتدا 

بە تەنها یان بە ئاشـکرابێت، پێویسـتە لە کانگای 

ئازاردانـە  ئـەو  دەربڕینـی  و  دەربچێـت  دڵـەوە 

بێـت، نابـێ بە زۆر لـە زمانی گوناهکار بکێشـێتە 

دەرێ یـان هـەر قسـە و ووشـەی بە تـاڵ بێت بە 

بـێ ئـەوەی هەسـت بـە زۆری گوناهـی خـۆو و 

نەفـرەت کردن و پەشـیمانی بـکات. دان پێدانانی 

ڕاسـت و دروسـت بە گوناهـدا کە بـەرەو ڕێگای 

پایانـی  بـێ  میهرەبانـی  بەخشـینی  و  ڕەحمـەت 

خـودا دەچـێ، ئەوەیـە کـە لـە ناخـی دەروون و 

و کانـگای دڵـەوە دەردەچێـت، هـەر وەک داود 

دەڵـێ “خودا لە دڵ شـکاوانەوە نزیکـە، و ئەوانە 

هەیـە”  پەشـیمانیان  ڕووحـی  کـە  دەکات  ڕزگار 

)سـروود ٣٤: ١٨(. دان پێدانانی ڕاسـتی هەمیشـە 

ڕێـگا و سـیفەت و نـاو و نیشـانی دیـاری کـراوی 

خـۆی هەیـە، مامەڵـەی خـۆی هەیـە، مامەڵـە و 

کارکردنـە بۆ سـەلماندنی گوناهێکـی دیاریکراو، 

ڕەنگـە سروشـتی گوناهەکـە لـە و جـۆرە بێـت 

یـان  خـودا  بـەردەم  ببرێتـە  تەنهـا  دەبـێ  کـە 

ڕەنگـە لـە و جـۆرە گوناهانـە بێـت کـە ڕاسـت 

کەسـانەی  ئـەو  الی  بنرێـت  پێـدا  دانیـان  نییـە 

کـە بەهۆیانـەوە تووشـی زیـان و چەرمەسـەری 

هاتـوون، یـان لـە وانەیـە سـیفەتێکی گشـتییان 

هەبێـت ئـەو کاتـە دەبـێ دان پێدانانەکە گشـتی 

بێـت. بـەاڵم تـەواوی دان پێدانـان دەبـێ دیاری 

کرابێـت، وە پەیوەنـدی بـە سروشـت و بابەتـی 

ئـەو گوناهانـەوە هەبێت کە کردومانـن و دانیان 

دەنێن. پێـدا 

لە سـەردەمی سـامۆئیل ئیسـرائیلیەکان لە 

ڕێـی خودا الیـان دا، لە ئەنجامی تووشـی 

لەبـەر  بـوون،  ناڕەحەتـی  و  زیـان 

ئـەوەی باوەڕیـان بـە خودا 

نەمابـوو، بـە چـاوی 
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گومانـەوە سـەیری توانـای خودایـان دەکـرد کـە 

بیان پارێزێ و بەرگری لە بوونیان بکات، ڕوویان 

وەرگێـڕا لـە خـودای فەرمـان ڕەوای جیهـان کـە 

ئارەزوویـان کـرد  بـە دەسـتە،  هەمـوو کارێکـی 

میللەتانـی  وەک  هەبێـت  خۆیـان  پادشـای  کـە 

تـا  نـەدی  ئاسـوودەییان  و  ئاشـتی  دراوسـێیان، 

ڕوویـان نەکـردە بـەر دەرگای ڕەحمەتی خودا، و 

بـە سـامۆنیل یـان ووت “ئێمـە بەدییەکـی ترمـان 

خسـتە سـەر گوناهمـان کـە داخـوازی پادشـای 

و  ١9(، سـپڵەیی   :١2 )سـامۆنیل   ”. کـرد  خۆمـان 

پـێ نەزانیـن بـوو کـە تووشـی ئـازار و ناڕەحەتـی 

لـە  دانپێدانـان  بڕیـن.  دای  خـودا  لـە  و  کـردن 

الیـەن خـوداوە قبـووڵ ناکرێـت ئەگـەر تۆبـە و 

خـۆ چاککردنـی دڵسـۆزانەی لەگـەڵ دا نەبێـت، 

پێویسـتە بڕیـاری گۆڕینـی ژیـان بدرێـت، هـەر 

بخریتـە  دەبـێ  خـودا  بـە  دژ  خراپـی  کارێکـی 

دێتـە  ئەمـەش  بکرێـت  سەرزەنشـت  و  کەنـار 

دی لـە ئەنجامـی دان پێدانـان و پەشـیمانییەکی 

ڕاسـت لـە سـەر گونـاه. بـەاڵم ئـەو کارە چـاک 

بـە  بیکەیـن،  خۆمـان  دەبـێ  کـە  خێرانـەی  و 

“خۆتـان  ڕوون و ئاشـکرا خراوەتـە بەردەممـان 

بشـۆن و خۆتـان پـاک کەنـەوە ، بەدکاریەکانتان 

لـە بەرچـام البـەن، واز لـە کاری خـراپ بێنـن 

بـە دوای ڕاسـت و  فێربـن کاری چاکـە بکـەن، 

دادپەروەریـدا بگەڕێـن، سـتەم لێکـراوان ڕزگار 

بێوەژنـان  هەتیـوان،  بـە  بکـەن  ڕەحـم  کـەن، 

بپارێـزن” )ئەشـعیا ١: ١٦، ١٧( “ئەگـەر بەدکارێـک 

دزیویەتـی  ئـەوەی  بداتـەوە،  بارمتەکـەی 

بیگەڕێنێتـەوە، بـە دڵـەوە ڕێـگای یاسـای ژیـان 

بگرێـت دوور لـە بـەدکاری و گونـاه، بێگومـان 

پۆڵـس   ،  )١٥  :٣٣ )حەزقێـل  نامـرێ.”  و  دەژی 

لـە کاری تۆبـە دەدوێ و دەڵـێ “سـەیر کـەن ئەو 

غەمبارییـەی لـە خـوداوە هـات، چـی لـە ئێوەدا 

دروسـت کـردووە، چ پەرۆشـییەک، چ حەزێـک 

بـۆ داد پـەروەری! بەمانـە ئێـوە دەرتـان خسـت 

لـە و شـتانە هەمووی بێ تاوانن کـە ڕووی داوە” 

)2 کۆرنسـۆس ٧: ١١( کاتێـک کـە گونـاه هەسـتی 

ڕەوشـت دەکـوژێ، گوناهکار والـێ دەکات کەم 

و کووڕیەکانی خۆی نەبینێت، هەسـت بە زۆری 

کردوویەتـی  کـە  نـەکات  گوناهەکانـی  و  خەتـا 

ئامۆژگارییەکانـی  و  هێـز  ملکەچـی  ئـەو  تـا 

گیانـی پیـرۆز نەبێـت، گوناهەکانـی نابینێـت بـە 

تـەواوی ، دان پێدانەکانـی دوورن لـە ڕاسـتی و 

دڵسـۆزییەوە، بـۆ هـەر دان نانێک بـە گوناهیدا 

بیانوویـەک دەهێنێتـەوە و دەڵـێ ئەگـەر لـە و 

 هـەل و مەرجـە تایبەتـی یـەدا نەبوایـە گوناهەی 

نەدەکـرد کـە لـە سـەری سەرزەنیشـت دەکرێت. 

ی  لەبـەر  کـە  ئـەوەی  پـاش  حـەوا  و  ئـادەم 

هەسـتیان  خـوارد،  قەدەخەکراویـان  درەختـی 

سـەرەتاوە  لـە  هـەر  کـرد،  تـرس  و  بەشـەرم 

بـۆ  بیانـوو  چـۆن  کـە  کـردەوە  وە  لـە  بیریـان 

گوناهەکەیـان بدۆزنـەوە، تـا لە فەرمانـی مردنی 

ترسـناک ڕزگاریـان بێـت، کاتێک خودا پرسـیاری 

لێکـردن دەربـارەی گوناهەکەیـان، لـە وەاڵمـدا 

ئـادەم بەشـێکی خەتاکـەی خسـتە سـەر خـودا 

هاوبەشـکەی  سـەر  خسـتە  کـەی  بەشـێکی  و 

ووتـی “ئـەو ژنـەی کـردت بـە هاوسـەرم، ئـەو 

بـەری درەختەکـەی دامـێ و من-یـش خـواردم 
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 ” ژنەکـەش خەتاکـەی خسـتە سـەر مـار و ووتی 

“مارەکـە هەڵـی فریواندم و من-یـش خواردم.” 

بیانـوو  بـۆ  حـەوا   .)١٣  ،١2 بـوون ٣:  )دروسـت 

گلەیـی  کەوتـە  گوناهـەی  سـەر  لـە  هێنانـەوە 

کـردن لـە خـودا و ئـەوی کـردە هـۆی تێکەوتنـی 

دروسـت  مـارت  بۆچـی  ووتـی؛  هەڵەکەیـان، 

بەهەشـتی  نـاو  بێتـە  دا  پـێ  ڕێـگات  بـۆ  کـرد؟ 

عـەدەن؟ گیانـی خۆپەرسـتی و خـۆ نەجـات دان 

لـە دەسـت لێپرسـینەوەی هەڵـە و گونـاه هـەر 

لـە سـەرەتاوە دەسـتکردی شـەیتان بـووە کـە بە 

باوکی درۆ ناسـراوە، لە شـەیتانەوە باڵو بۆوە بۆ 

هەمـوو مندااڵنـی ئـادەم و حـەوا، ئـەم جـۆرە 

دان پێدانانـەی گونـاه لەگـەڵ سرووشـتی ڕۆحی 

خـودا ڕێـک ناکـەون و هەرگیـز خودا پێـی ڕازی 

وا  دروسـت  و  ڕاسـت  تۆبـەی  بـەاڵم   . نابێـت 

لـە مـرۆڤ دەکات کـە خـۆی هەڵگـری گوناهـی 

خـۆی بێـت، وەدانـی پێـدا بنێـت بێ فێـڵ و دوو 

ڕوویـی، هـەر وەک باجگـری هەژار کـردی و کە 

بـە خۆیـدا ڕانەپەرموو ڕووی بـەرز کاتەوە بەرەو 

ئاسـمان، بەڵکوو هـاواری کرد و ووتـی “خودایە 

ڕەحـم بکـە بـە منـی گوناهـکار” ئـەو کەسـانەی 

دان بـە گوناهـی خۆیانـدا دەنێـن پاکدەبنـەوە و 

ڕزگاریـان دەبـێ چونکـە عیسـا بـە خوێنـی خۆی 

پاکانـە دەکات بـۆ پاککردنـەوەی هـەر گیانێکـی 

تۆبـە کار. ئـەو نمونانـەی کە لە ووشـەی خودادا 

هەیـە سـەبارەت بـە ملکەچـی لـە ئاسـتی تۆبـە 

پێدانانـی  دان  گیانـی  ڕاسـتەقینەدا،  کردنـی 

ڕاسـت و دروسـتی بـێ بـڕوو بیانومـان بـۆ ڕوون 

دەکاتـەوە . بـۆ نموونـە ؛ پۆڵـس هەوڵـی پاکانـە 

بکاتـەوە،  بچووکـی  نـەدا  خۆپەڕاندنـەوەی  و 

دەڵـێ “گەلێـک لـە قەدیسـەکەنم زینـدان کـرد، 

لـە سـەرۆکانی کـە هەنـە،  دەسـتورم وەرگـرت 

کـە دەکـوژران منیـش دەنگـی خۆمـم دابـوو بۆ 

کوشـتنیان، لە هەر کڵێسـەیەکدا بوونایـە دوایان 

دەکەوتـم و ناچـارم دەکـردن بـە کفـر کـردن و 

دا  لەگـەڵ  توندوتیژیـم  پـەڕی  ئـەو  جنێـودان، 

بـەکار دەهێنـان، ئـازارم دەدان و دەرم دەکردن 

بۆ شـارانی دوور،” )کردەوە 2٦: ١٠، ١١( بەاڵم دوو 

دڵی نەکرد بڵێ “عیسـای مەسـیح هات بۆ جیهان 

تـا گوناهکاران ڕزگار بکات کـە من یەکەمینیانم” 

)تیمۆسـاوس ١: ١٥(. بەڵـێ، بـە ملکەچـی و تۆبـە 

کردنـی ڕاسـت و دروسـت، گوناهـکار دەتوانـێ 

لـە  بڕێـک  و  خـودا،  خۆشەویسـتی  لـە  بڕێـک 

نرخـی گرانـی خاچـی جەلجەسـە پـێ بزانێـت و 

وەک  خـودا  دەکاتـە  ڕوو  بگرێـت،  لـێ  ڕێزیـان 

کوڕێکی گوێڕایەڵـی دان بە هەموو گوناهەکانیدا 

لـە قواڵیـی دڵـەوە پەشـیمانی خـۆی  دەنێـت و 

پیشـان دەدات، چونکـە نوسـراوە “ئەگـەر ئێمـە 

دان بـە گوناهەکانماندا بنێن، خـودا ئەمین و داد 

پـەروەرە کـە لـە گوناهمـان خـۆش دەبێـت و لـە 

هەموو هەڵە و ناڕڕاسـتییەک پاکمـان دەکاتەوە” 

)١ یۆحەننـا ١: 9( 
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بـە  “ئەگـەر  ئەمەیـە:  خـودا  پەیمانـی 

هەمـوو دڵتانـەوە بـە دوومـدا بگەڕێـن دەمبینـن 

دڵ  تـەواوی   .)١٣  :29 )ئیرمیـا  دەمدۆزنـەوە”  و 

دەبـێ بـدرێ بە خودا و تەسـلیمی بێـت وانەبێت 

هەرگیـز ناگۆڕێن وچاک نابین کـە وەک وێنەی و 

نموونـەی ئـەو بیـن، ئێمـە بـە سرووشـت دوژمن 

بـە خوداین، ڕووحـی قودس بەم جۆرە باسـمان 

دەکات: “ئێـوە لـە ڕابـردوودا مـردوو بـوون الی 

خودا بە هۆی گوناه و هەڵەکانتان.” )ئەفەسـۆس 

“سـەر هەمـوو نەخۆشـە، دڵ  2: ١(، هەروەهـا 

تێـدا  “هیـچ ڕاسـتییەکی  گێـژ.”  هەمـوو الواز و 

نییـە” )ئەشـعیا ١: ٥، ٦(، ئێمـە کەوتووینـە تەڵەی 

شـەیتانەوە، بەپێـی ویسـتی ئـەو دیـل کراویـن، 

نیـازی  بـۆ  تـا  “لەالیـەن شـەیتانەوە دیـل کـران 

خـۆی بەکاریـان بێنێـت” )2 تیمۆسـاوس 2: 2٦(، 

خـودا دەیەوێـت تیمـار و ڕزگارمـان بـکات، ئەم 

دوو نیـازە گۆڕیـن و تازەکردنەوەیەکـی بنەڕەتـی 

پێویسـتە  ئێمـە  ڕەوشـتمان،  خـوو  لـە  دەوێـت 

 . بکەیـن  خـودا  تەسـلیمی  خۆمـان  بەتـەواوی 

کـە  جەنگـە  گەورەتریـن  “خـۆ”  بـە  دژ  جەنگـی 

ئێسـتا ڕووی داوە، خۆ تەسـلیم کردن وملکەچی 

بۆ ویسـتی خـودا، هەوڵ و کۆشـش و جەنگێکی 

تـا  نابێتـەوە  وتـازە  پـاک  گیـان  دەوێ،  قورسـی 

و  نەکەیـن  تەسـلیمی خـودا  بەتـەواوی خۆمـان 

ملکەچـی فەرمانەکانـی نەبیـن.

خواسـتی خـودا بەو جۆرە نییە کە شـەیتان 

بۆمـان دەردەخـات، لـە سـەر بڕیـار و فەرمانـی 

بەڵگـە و تەسـلیمی کوێرانـە دانەمـەزراوە،  بـێ 

دەدوێـت،  وهۆشـمان  ئەقـڵ  لەگـەڵ  خـودا 

لێـی  بەڵگـەوە  بـە  بـا  “وەرن  دەکات:  بانگمـان 

لـە  زۆر  خـودا   ،)١٨  :١ )ئەشـعیا  بدوێیـن” 

ملکەچـی  کـە  نـاکات  خـۆی  کراوانـی  دروسـت 

فەرمانەکانـی بـن، پەرسـتن و ملکەچـی قبـووڵ 

نـاکات ئەگـەر لـە هـۆش و ویسـتی دەروونـەوە 

هەڵنەقواڵبێـت، ملکەچـی و تەسـلیم بوونـی بە 

زۆر دەبێتـە کۆسـپ لـە بەردەم ڕێی پێشـکەوتن 

و گەشـەکردنی بیر و هۆش و کەسـایەتی مرۆڤ، 

مرۆڤ دەکات بەمەکینەیەکی بێ هەسـت، خودا 

بـۆ ئـەو مەبەسـتە ئێمـەی دروسـت نەکـردووە، 

بەڵکـو خـودا ئـارەزوو دەکات مـرۆڤ کـە شـاکار 
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بەوپـەڕی  بێگەێنێـت  خۆیەتـی  دەسـتکردی  و 

پێگەیشـتن، زیادتریـن بەرەکەتـی  پێشـکەوتن و 

خسـتۆتە بەردەسـتمان کـە لـە ڕێـی ڕەحمـەت و 

بەخشـینی ئەوەوە پێی دەگەیـن. بانگمان دەکات 

تـا ویسـتی  بکەیـن  ئـەو  تەسـلیمی  کـە خۆمـان 

ئـەو ڕێپیشـاندەرمان بێـت و کارمـان تـێ بـکات، 

بڕیـاری داوەتـە دەسـت خۆمـان بـۆ هەلبـژاردن 

دیلیەتـی  لـە کۆیالیەتـی و  مانـەوە  نێوانـی؛  لـە 

گونـاه، یـان هاوبەشـی لـە ڕزگاری و پایـە بڵندی 

مندااڵنـی خـودا کـە لـە ڕەحمـەت و بەرەکەتـی 

خـوداوە پێیـان دەگات . لە خۆتەسـلیم کردنمان 

بـێ چەنـدوو چـوون دەسـت  بـە خـودا دەبـێ 

هەڵگریـن لـە هەمـوو ئـەو شـتانەی کـە جیامان 

دەکاتـەوە لـە خـودا. عیسـا لـە کاتـی قسـە کردن 

لەگـەڵ شـاگردەکانی ووتـی “هەریەکـە لـە ئێـوە 

ئەگـەر هەمـوو ماڵـی بەجـێ نەهێڵێـت ناتوانـێ 

ببێـت بـە موریـدی مـن.” )لۆقـا ١٤: ٣٣(، هـەر 

شـتێک ببێتە هـۆی دڵگۆڕیـن لە خودا پێویسـتە 

وازی لـێ بهێنرێـت . ماڵـی دونیـا بتێکـە گەڵـێ 

کـەس دەیپەرسـتن، خۆشەویسـتی بـۆ پـوول و 

زنجیرێکـی  دەڵەمەنـدی  و  سـامان  ئـارەزووی 

 . شـەیتانەوە  بـە  دەیانبەسـتێت  کـە  زێڕینـە 

ئـەم  پایـەی  و  پلـە  و  ناوبانـگ  دی  چینێکـی 

ژیانـی  دی  دەسـتەیەکی  دەپەرسـتن،  جیهانـە 

تەمبەڵـی و خۆپەسـندی و بەرپرسـیار نەبـوون 

دەپەرسـتن. بـەاڵم ئەم هەموو کـۆت و زنجیری 

کۆیلـە و نۆکەرایەتـی یـە دەبێ بشـکێنرێن، ئێمە 

ناتوانیـن ژیانمـان دابـەش بکەین لە نێـوان خودا 

و جیهانـدا، ئێمـە ناتوانین ببینـە منداڵی خودا تا 

خۆمـان بـە تـەواوی نەدەیـن بـە دەسـتەوە. 

خـودا  ئێمـە  دەڵێـن  کـە  هـەن  کەسـانێک 

بەخۆیـان  پشـت  تەنهـا  بـەاڵم  دەپەرسـتین، 

بـۆ  خـودا،  یاسـاکانی  پەیـڕەوی  لـە  دەبەسـتن 

ڕزگاری  بـۆ  چـاک،  ڕەوشـتی  خـوو  هێنانـەدی 

ونەجـات بـوون لـە تەنـگ و چەڵەمـە. ئەمانـە 

دڵیـان نەبزواوە بە هسـتی قووڵی خۆشەویسـتی 

شـێوەیەکی  بـە  کەسـانە  جـۆرە  ئـەم  مەسـیح، 

ژیانـی  ئەرکەکانـی  لەگـەڵ  مامەڵـە  مـردوو 

دەچنـە  بـەوە  وادەزانـن  دەکـەن  مەسـیحدا 

کـە  نییـە  پەرسـتی  خـودا  ئەمـە   . بەهەشـت 

دەیکـەن؛ بـەاڵم کـەی مەسـیح لـە دڵمانـدا ژیا، 

گیانمـان پڕبـوو لە خۆشەویسـتی و خۆشـبەختی 

کـردە  مەسـیح-مان  وە  ئـەو،  کردنـی  هـاوڕێ 

مەڵبەنـدی بیـر و ڕامـان ئەوسـا “خـۆ” لـە بیـر 

دەبێـت  مەسـیح  بـۆ  خۆشەویسـتی  و  دەکەیـن 

بـە سـەرچاوەی کردەوەمـان . ئەوانـەی هەسـت 

بـە خۆشەویسـتی خودا دەکـەن، ناڕواننـە ژیانی 

مەسـیحیەتی وەک فەرمانێـک کە دەبـێ بیکەن، 

بەڵکـو مەبەسـتی تەواویـان لێکچوونـە لەگـەڵ 

وێنـەی مەسـیح، وە کارکردنـە لە سـەر خواسـت 

وویسـتی ئـەو، بەئارەزوویەکـی قووڵەوە هەموو 

تەسـلیم دەبـن، حەزێکـی وا پێشـان دەدەن کـە 

شـیاوی نرخـی مەبەسـتەکەیان بێـت، دان نـان 

خۆشەویسـتییەکی  لـە  ئەگـەر  دا  مەسـیح  بـە 

قووڵـەوە نەبێـت، تەنها قسـەیە و کارێکی ڕۆتین 

دەکەیـت  هەسـت  وا  کۆیالیەتتـە.  ژیانێکـی  و 

تەسـلیم بوون بە مەسـیح قوربانییەکـی یەکجار 

بـە  چـی  مەسـیح  بپرسـە  خـۆت  لـە  گەورەیـە؟ 
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مـن داوە؟ ئـەو بـۆ نەجـات و کڕینـەوەی ئێمـە 

هەمـوو ژیـان و خۆشـی و خۆشەویسـتی خـۆی 

دانا، ئایا ئێمە شایسـتەی خۆشەویسـتییەکی ئاوا 

گـەورە نیـن؟ ئایـا دەبـێ دڵمانـی لـێ بێ هەسـت 

کەیـن؟ چونکـە ئێمە هەموو چرکەیەکـی ژیانمان 

ئەویـن،  چاکـەی  و  خۆشـی  و  خێـر  هاوبەشـی 

بـە  هەسـت  چاکـی  بـە  ناتوانیـن  ئـەوە  لەبـەر 

قواڵیـی ئـەو نەزانیـن و سـەرگەردانییە بکەین کە 

ئـەو لێـی ڕزگار کردیـن، ئایـا دەتوانیـن بیبینیـن 

کـە بەگوناهەکانـی ئێمـە برینـدار کـراوە، ئینجـا 

ناڕەحـەت  و خۆبەختکردنـی  لـە خۆشەویسـتی 

بـێ  فیـزی  بـێ  هێمنـی  دەتوانیـن  ئایـا  ؟  بیـن 

ببینیـن و پاشـان ورتـەو بۆڵـەی  سـنووری ئـەو 

ئەوەمـان بێـت کـە گوایـە ڕێ نییـە بـۆ چوونـە 

نـاو ژیانـی خواپەرسـتی مەگـەر بـە کێشـمەکێش 

هەندێـک  ؟  نەبێـت  خـۆ  کردنـی  سـەرکوێر  و 

کەسـانی لـە خۆبایـی دەپرسـن و دەڵێـن ؛ بۆچی 

دەبـێ خوشـکاندن و تۆبـە و پەشـیمانی بنوێنین 

بـۆ دڵنیـا کردنـی خـودا لە قبـووڵ کردنمـان ؟ بۆ 

بـۆ  ڕادەکێشـم  پەنجـە  پرسـیارە  ئـەم  وواڵمـی 

مەسـیح خـۆی کـە پاک و بـێ گوناه بـوو، لەگەڵ 

ئەوەشـدا کـە سـەرداری ئاسـمان بوو، بـەاڵم لە 

پێنـاوی ئێمـەی مـرۆڤ بـوو بـە گونـاه “لـە ڕیزی 

خەتـاکاران ژمرێـردرا، گوناهی کەسـانێکی زۆری 

هەڵگـرت و بـۆ گوناهـکاران پاڕایـەوە” )ئەشـعیا 

٥٣: ١2 (. بـەاڵم ئـەو )هەمـووە( چییـە کـە ئێمـە 

ئـەوە دڵێکـە، دڵێکـی  بیدەیـن بەخـودا؟  دەبـێ 

ناپاکـی پـڕ لـە گونـاه، کـە مەسـیح دەیـەوێ بـە 

خوێنـی پاکـی خـۆی خاوێنـی بکاتـەوە و ڕزگاری 

کەچـی  پایانـی.  بـێ  خۆشەویسـتی  بـە  کات 

زۆری  بـە  خەڵکـی  هێشـتا  ئەمەشـدا  لەگـەڵ 

دەزانـن کـە ئـەم )هەمـووە( بـدەن! بـە ڕاسـتی 

لێنـاکات  ئەوەمـان  داوای  جێـی شـەرمە. خـودا 

خۆمـان  بەرژەوەندیەکانـی  لـە  دەسـت  کـە 

هەڵگریـن، بـۆ هەمـوو کارێکی کـە دەیکات خێر 

و خۆشـی مندااڵنـی دەخاتـە پێش چـاو، خۆزگە 

مەسـیح- هێشـتا  کـە  کەسـانەی  ئـەو  هەمـوو 

دەزانـی  ڕاسـتیەیان  ئـەو  هەڵنەبـژاردووە  یـان 

کـە ئـەوەی مەسـیح دەیەوێـت بیبەخشـێ پێیـان 

گەڵێـک زیادتـرە لـە وەی کـە ئـەوان بـۆ خۆیانـی 

دژایەتـی  لـە  بیـر  مـرۆڤ  کاتێـک  داوادەکـەن. 

ڕێـگای خـودا دەکاتەوە و دژی خواسـتەکانی ئەو 

کاردەکات، گەرەتریـن زیـان بەخـۆی دەگەێنێت، 

ڕاسـتەقینە  بەختیـاری  و  خۆشـی  چونکـە 

وەرناگریـن لـە گرتنـی ڕێـگای ناڕاسـت و قەدەغە 

کـراوو دەرچـوو لـە داواکاریەکانـی خـودا. خـودا 

خـۆی خێر و خۆشـی دەسـتکردی خـۆی دەزانێ، 

دەمانگەێنێتـە  درێـژی  و دەسـت  گونـاه  ڕێـگای 

ئەگـەر  هەڵەیـە  سەرلێشـیوان  و  بەدبەختـی 

وابزانیـن کە خـودا ڕازییە بـەوەی مندااڵنی خۆی 

هەمـوو  چونکـە  ناخۆشـیدان،  لـە  کـە  ببینێـت 

ئاسـمان بـە تەنگ بەختیـاری مرۆڤەوەیـە، باوکی 

بەختـەوەری  و  شـادی  دەروازەی  ئاسـمانیمان 

خـۆی لـە منداالنـی داناخـات، بـەاڵم داوامـان 

لێدەکات کە نوقمی کەیف و خۆشـی خۆپەرسـتی 

خۆمـان نەبیـن کـە تەنهـا ئـازار و نائومێدیمان بۆ 

دەهێنێـت و دەروازەی بەهەشـت و خۆشـیمان 

لێدادەخـات . ڕزگارکـەری جیهـان بـەو جـۆرەی 
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کـە هەیـن قبووڵمـان دەکات، واتـە: بـە هەمـوو 

الوازی و کـەم و کـوڕی و ناتەواویمانـەوە، ئـەو 

نـەک هـەر تەنها لە گونـاه پاکمان دەکاتـەوە و بە 

خوێنـی خـۆی دەمـان کڕێتـەوە، بەڵکـو ئامادەیە 

کـە ئارەزووەکانـی هەمـوو ئەو کەسـانەش بێنێتە 

دی کـە بانگکردنـی ئـەو قبـووڵ دەکـەن و بـاری 

هەڵدەگرن. ئەو دەیەوێت ئاشـتی و ئاسووودەیی 

بـدات بـە هەمـوو ئەوانـەی کـە دێـن بـۆ الی بـۆ 

نانـی ژیـان. ئـەو تەنهـا داوای ئەوەمـان لێدەکات 

ئـەو کارانـە بکەیـن کـە ڕێنوێنـی هەنگاوەکانمانن 

بـۆ ئەوپـەڕی شـادی و بەختـەوەری، کـە فەرمان 

ناگـەن. ژیانـی  پێـی  شـکێنەرانی خـودا هەرگیـز 

مەسـیح  کـە  ئەوەیـە  ڕاسـتەقینە  بەختیـاری 

“هیـوای شـکۆمەندی” لـە دەروونماندا دروسـت 

بـکات. گەلێ کەس دەپرسـن “چۆن خـۆم بدەمە 

دەسـت خودا؟” تۆ حـەز دەکەیت خـۆت بدەیتە 

دەسـت خـودا، بـەاڵم هەسـت بـە الوازی خـوو 

ڕەوشـت دەکەیت، کۆیلـەی گومان و دوو دڵیت، 

کردوویـت،  دیلـی  ژیانـت  شـەڕاویەکانی  خـووە 

دەسـتت گرتـووە بـە گوریسـی گوناهتـەوە، بـێ 

و  بیـر و هەسـت  پەیمانـی و ورەت ڕووخـاوە، 

سـۆزی خـۆت بـۆ کۆنتـرۆڵ ناکرێـت، بـڕوات بە 

دڵسـۆزی خـۆت نەمـاوە وا هەسـت دەکەیت کە 

خـودا تـۆ قبـووڵ نـاکات. بـەاڵم نائومێـد مەبـە، 

ئـەوەی تـۆ پێویسـتتە لـەم کاتـەدا ئەوەیـە کـە 

بەڕاسـتی لـه هێـزی ویسـت وئیـرادە تـێ بگەیت 

ئەمـە هێـزی بزوێنەر و فەرمان گێڕە لە سروشـتی 

بـە مـرۆڤ،  مرۆڤـدا، هێـزی هەڵبژاردنـی داوە 

وەسـتاوە لە سـەر ئەوەی چۆن بەکاری دەهێنن، 

ئەگـەر تۆ نەتوانـی دڵت نوێ بکەیتـەوە، نەتوانی 

هەسـتی خـۆت بـدەی بە سـۆز و خۆشەویسـتی 

خـودا، بـەاڵم دەتوانـی وای هەڵبژێریـت کـە لـە 

خزمەتـی ئـەودا بیـت، ئەوسـا ئـەو کار دەکاتـە 

سـەر دڵـی تـۆ و تـەواوی سروشـتت دەکەوێتـە 

ژێر ڕکێفی گیانی مەسـیحەوە، هەسـت و سۆزت 

لـە دەوری ئـەو کۆدەبنـەوە، هەسـت و بیـرت لە 

هارمۆنیـدا دەبێـت لەگـەڵ ئـەودا.

ئـەو  تـا  پیرۆزێتـی  و  چاکـە  بـۆ  ئـارەزوو 

لـە  ئەگەرهـەر  بـەاڵم  باشـن،  بـڕۆن  شـوێنە 

سـنووری ئـارەزوو مانـدا مانـەوە و وەسـتان، بە 

کەڵکـی هیچ نایـەن. گەلێ کەس هیـوا و ئارەزوو 

دەکـەن ببـن بـە مەسـیحی بـەاڵم لەبەر ئـەوەی 

خۆیـان نەداوەتـە دەسـت خودا، وە مەسـیحیان 

نەبـژاردووە، وون دەبـن. هـەڵ 

و  “ویسـت  هێنانـی  بـەکار  ڕێگـەی  لـە 

ئیـرادە” بـە ڕاسـت و دروسـتی، وە خـۆ تەسـلیم 

کـردن بـە مەسـیح، گۆڕانێکـی گشـتی لـە ژیانتدا 

پەیمانانـی  بەهـاو  دەبیـت  تـۆ  دەبـێ،  دروسـت 

هێـزی ئاسـمانی کـە لـە سـەروو هەمـوو پادشـاو 

ئاسـمانیت  هێـزی  ئەوسـا  دەسـەاڵتێکەوەیە. 

پتـەوت  ناخـەوە  لـە  و  دەتپارێـزێ  کـە  دەبێـت 

دەکات. بەخـۆ بەدەسـتەوە دانـی هەمیشـەیی بە 

خـودا دەتوانـی ژیانێکی نوێ بژیـت، ژیانی باوەڕ.
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زینـدوو  ویژدانـت  پیـرۆز  گیانـی  کاتێـک 

و  بـەدی  لـە  بڕێـک  تـۆ  ئەوسـا  دەکاتـەوە، 

خراپـەی شـەڕی گونـاه هەسـت پـێ دەکەیـت، 

تـاوان  هێـزی گونـاه دەبینیـت لەگـەڵ هەمـوو 

و مـاڵ وێرانیەکانـی، ئەوسـا نەفـرەت لـە گونـاه 

هەسـت  هەڵدەسـتێ،  لێـی  ڕقـت  و  دەکەیـت 

دەکـەی کە گونـاه تۆی لە خـودا جیـا کردۆتەوە، 

و خراپـە  هێـزی شـەڕ  کۆیالیەتـی  زنجیـری  بـە 

تـۆی بەسـتۆتەوە. ئەوسـا چەنـد زۆرتـر هـەوڵ 

بکەیـت،  ڕزگار  تێدەکۆشـی خـۆت  و  دەدەیـت 

دەسـەاڵت  بـێ  و  دەرەتـان  بـێ  خـۆت  زیادتـر 

دەبینیـت، هـۆ و بەڵگەکانـت پـاک نیـن؛ دڵـت 

پـاک نییـە؛ ژیانـت پـڕە لـە خۆپەرسـتی و گوناه، 

و  بوونـەوە  پـاک  و  بـوون  لێخـۆش  ئـارەزووی 

ئـازادی دەکەیـت، دەتـەوێ لـە هاڕمۆنیـدا بیـت 

کاتـەدا  لـەم  ئایـا  لـە و بچیـت  لەگـەڵ خـودا، 

دەبـێ تۆ چـی بکەیت بـۆ ئـەوەی ئارەزووەکانت 

بێنـە دی؟ ئـەوەی ئـۆ پێویسـتیت پێیەتی ئاشـتی 

ئاشـتی  و  ئاسـمانی  لێخۆشـبوونی خـودای  یـە، 

بـە  ناتوانـی  کـە  لـە دەروونتـدا،  خۆشەویسـتی 

پـارە بیکڕیـت، بە لێهاتوویـی و زانایی دەسـتگیر 

نابـێ، ناتوانـی بـە ئەقـڵ بیگەیتـێ، بـە هـەوڵ و 

کۆششـی خـۆت لـە بەدەسـت هێنانـی نائومێـد 

دەبیـت، بـەاڵم خودا بە تۆی دەبەخشـێت وەک 

دیارییـەک “بـە بـێ پارە و بـە بێ نرخ”، )ئەشـعیا 

٥٥: ١(، دیارییەکـە بـۆ تـۆ ئەگـەر مەبەسـتت بـێ 

دەسـتت کـەوێ بـەاڵم باوەشـی بـۆ بگـرەوە و 

گوناهـت  “ئەگـەر  دەڵـێ  وەریبگـرە، هەروەهـا 

ڕەنگـی سـووری کاڵ بێـت سـپی دەبێتـەوە وەک 

بەفـر، ئەگەر سـوور بێـت وەک خـوری لێدێت” 

دەدەمـێ،  نوێتـان  “دڵێکـی   ،)١٨  :١ )ئەشـعیا 

گیانێکی نوێ دەخەمـە دەروونتانەوە” )حەزقیال 

٣٦: 2٦(. تـۆ دانـت بـە گوناهەکانتـدا نـاوە و لـە 

دڵتـدا دەرت کـردوون، بڕیـارت داوە کـە خـۆت 

بـە خودا بسـپێریت، ڕوو بکـەرە دەرگای خودا و 

داوای لێبکـە گوناهت بشـواتەوە و دڵێکی نوێت 

کـە  بـەوەی  بکـە  بـڕوا  پاشـان  ببەخشـێت،  پـێ 

خـودا ئەمـەی کرد لەبـەر ئەوەی بە ڵێنـی دابوو، 

عیسـا کاتـێ لـە سـەر زەوی بـوو ئـەم دەرسـەی 

بـۆ  نوێـژی  “ئـەوی داوای دەکـەن و  فێردەکـرد 

باوەڕ و پەیڕەوی کردنی

٦

٣١



دەکـەن، باوەڕتـان هەبێـت کـە وەرتـان گرتووە، 

ئـەوا بۆتـان دەبێـت.” )مەرقـۆس ١١: 2٤(، عیسـا 

ئـەو نەخۆشـانەی چاککـردەوە کـە باوەڕیـان بـە 

هێـزی ئـەو هێنابـوو، یارمەتی دان لە و شـتانەی 

تـا  بینـی،  دەیـان  و  دەکـرد  پـێ  هەسـتیان  کـە 

سـەرچاوەی ئیلهـام و ڕێپیشـاندەریان بێـت وە 

ئیمانیـان پێـی هەبێت بـۆ ئـەوەی یاریدەدەریان 

بێـت دەربـارەی ئەو شـتانەی کە ناتوانـن بیبینن، 

ڕابەرییـان بـکات بـۆ بـڕوا هێنـان بـە هێـزی لـە 

بـن نەهاتـووی ئـەو لـە لێخۆشـبوونی گونـاه لـە 

دا،  ئیفلیـج  نەخۆشـی  پیاوێکـی  چاککردنـەوەی 

بـزان  “کـە  ووتـی  سـادە  شـێوەیەکی  بـە  عیسـا 

ڕۆڵـەی مـرۆڤ هێـزی لێخـۆش بوونـی هەیـە لە 

سـەر زەوی” پاشـان بـە پیـاوە ئیفلیجەکەی ووت 

“هەسـتە پێخەفـت هەڵگرە و بڕۆماڵـەوە” )مەتتا 

9: ٦(، یوحەنای مزگێنی دەر، نووسـەری یەکێک 

موعجیزەکانـی  بـە  سـەبارەت  ئینجیلـەکان،  لـە 

مەسـیح دەڵـێ “ئەمانـە نوسـراون کـە ئێـوە بڕوا 

بکـەن کـە عیسـا مەسـیحە و ڕۆڵـەی خودایـە، 

نـاوی  ڕێـی  لـە  دەتوانـن  بهێنـن  بـاوەڕ  ئەگـەر 

ئـەوەوە ژیانتـان هەبێـت.” )یۆحەننـا 2٠: ٣١( 

لـە چیرۆکـە سـادەکانی ئینجیـل کـە چـۆن 

دەتوانیـن  دەکـردەوە  چـاک  نەخۆشـی  عیسـا 

ئـەوەی  دەربـارەی  فێربیـن  شـت  هەندێـک 

لـە  بکەیـن  ئـەو  توانـای  بـە  بـاوەڕ  چـۆن  کـە 

سـەر  بگەڕێینـەوە  بـا  گونـاه.  لێخۆشـبوونی 

داسـتانی نەخۆشـە ئیفلیجـە ڕاکشـاوەکەی سـەر 

مانـدوو  هـەژارە  ئـەو  حەسـدا،  بەیـت  گۆمـی 

بێچارەیـەی کەبـۆ مـاوەی سـی و هەشـت سـاڵ 

“هەسـتە  ووت  پێـی  عیسـا  کـە  بـوو،  ئیفلیـج 

پیـاوە  ئەگـەر  بـڕۆ”،  و  هەڵگـرە  پێخەفـت 

نەخۆشـەکە بیوتایـە: )خوداوەنـد، ئەگـەر چاکم 

بکەیتـەوە، مـن ملکەچـی فەرمانەکانـت دەبـم( 

بـەاڵم وای نـەوت، چونکە ئەو بڕوای بە قسـەی 

ڕاسـتەوخۆ  دەبێتـەوە،  چـاک  کـە  کـرد  عیسـا 

ڕۆیشـت،  و  هەڵسـا  دا،  هەڵسـانی  بڕیـاری 

چونکـە بـڕوای بـە ووشـەکانی مەسـیح هێنـا و 

ملکەچـی بـوو، خـودا هێـزی دایە و چـاک بۆوە 

. تـۆش کـە گوناهکارێکـی، ناتوانـی گوناهەکانـی 

ڕابـوردووت بـژار بکەیـت، ناتوانی دڵـت بگۆڕی 

وخـۆت پـاک بکەیتـەوە، بـەاڵم پەیمانـی خـودا 

ئەوەیـە کـە هەموو ئەوانەت بـۆ بکات لە ڕێگەی 
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مەسـیحەوە. تـۆ بـڕوا بـەو پەیمانـە دەهێنیـت، 

ەخـۆت  و  دەنێیـت،  گوناهەکانتـدا  بـە  دان 

تسـلیم بە خـودا دەکەیـت، دەتەوێـت ملکەچی 

فەرمانەکانـی خـودا بیـت . هەر کە تـۆ بەدڵنیایی 

ئـەم کارانـەت ئەنجـام داو بـڕوات بـە پەیمانـی 

خـودا هێنـا و بـاوەڕت کـرد کـە بەخشـراویت و 

بـە  پـاک بۆتـەوە، خـودا پەیمانـی خـۆی  دڵـت 

چاکدەبیتـەوە،  و  دەداتـێ  هێـزت  کاردەهێنـێ، 

هـەر بە چەشـنەی کـە مەسـیح هێزی ڕۆیشـتنی 

کـە  حەسـدا  بەیـت  ئیفلیجەکـەی  پیـاوە  بـە  دا 

بـۆوە.  چـاک  و  هێنـا  بـاوەڕی  پیاوەکـە  کاتێـک 

تۆش چـاک دەبیتەوە ئەگەر بـاوەڕی پێ بکەیت. 

چاوەڕێـی مەکـە تا هەسـت بە چـاک بوونەوەت 

دەکـەی، بـەاڵم بڵـێ: مـن بـاوەڕم هێنـا چـاک 

بـووم، نـا لەبـەر ئـەوەی کـە هەسـتم پـێ کـرد 

 . داوە  بەڵێنـی  خـودا  ئـەوەی  لەبـەر  و  بەڵکـو 

عیسـا دەڵـێ “ئـەوی داوای دەکـەن و نوێـژی بـۆ 

دەکـەن، باوەڕتـان هەبێـت کـە وەرتـان گرتووە، 

ئـەوا بۆتـان دەبێـت،” )مەرقـۆس ١١: 2٤(، بەاڵم 

ئەویـش  هەیـە،  مەرجێـک  بەڵینـە  ئـەم  بـۆ 

ئەوەیـە کـە پاڕانـەوە و نوێـژ و داواکاری ئێمـە 

دەبێـت بـە گوێـرەی ویسـتی خـودا بێـت. خـودا 

دەیەوێـت لـە گونـاه پاکمـان بکاتـەوە و بمانکات 

بـە منداڵـی خـۆی، وە توانامان بداتـێ بۆ ئەوەی 

ژیانێکـی خاوێـن و پیـرۆز بژیـن. ئێمـە دەتوانیـن 

داوای ئـەم بەرەکەتانـەی بکەیـن و باوەڕ بهێنین 

کـە وەریان دەگرین و سوپاسـی خـودا بکەین کە 

وەرمـان گرتـوون. مافـی خۆمانـە کـە بچینـە الی 

مەسـیح تـا پاکبینـەوە، لەبـەر دەمـی یاسـادا بـێ 

شـەرم و پەشـیمانی ڕابوەسـتین، “لەبەر ئەوەی 

ئێسـتا ئـەو کەسـانە کـە لە عیسـای مەسـیح دان 

مەحکـوم نابـن، ئەوانـەی دوای ڕۆح دەکـەون 

ئێسـتا  لـە   .  )١  :٨ )ڕۆمـا  ش.”  لـە  دوای  نـەک 

بـەدواوە ئێـوە هـی خۆتـان نیـن، کڕاونەتـەوە و 

سـەنگین و بەنـرخ کراون، “ئـەو کڕینەوەیەش بە 

شـتی لـە ناوچوو نەبـوو وەک زێڕ و زیـو، بەڵکو 

بـە خوێنـی گـران بەهـا، وەک لـە بەرخێکی پاک 

و بێگـەردەوە، کـە خوێنی مەسـیحە” )١ پەترۆس 

بەخـودا  باوەڕهێنـان  ڕێگـەی  لـە   ،)١9  ،١٨  :١

نـوێ  ژیانێکـی  تـۆدا  دڵـی  لـە  قـودس  ڕوحـی 

دروسـت دەکات، دەبێـت بـە منداڵێکـی خێزانی 

خـودا، ئـەو تۆی خـۆش دەوێت هەر بـەو جۆرە 

کەئێسـتا  تـۆ  دەوێ.  خـۆش  کـوڕی  عیسـا  کـە 

خـۆت تەسـلیم بـە عیسـا کـردووە، پاشەکشـێ 

مەکـە و خۆتـی لـێ دوور مەخـەوە، بەڵکـو ڕۆژ 

بـە ڕۆژ بڵـێ: “مـن بـۆ مەسـیح-م، مـن خـۆم 

بـەو تەسـلیم کـردووە” داوای لـێ بکە لـە گیانی 

خۆیـت بداتـی و بـە ڕحمەتـی خـۆی بتپارێزیت، 

و  کـردن  تەسـلیم  خـۆ  ڕێـی  لـە  هـەروەک 

باوەڕهێنـان بـووی بـە کـوڕی، هەروەهـا تـۆی 

لـەودا دەژیـت، هـەر وەکـو پێغمبەر دەڵـێ “کە 

عیسـای مەسـیح-تان بـە خـودا قبووڵ کـردووە، 

هەندێـک   .)٦  :2 )کۆڵـۆس  بـڕۆن،”  بەناویـدا 

داخـوازی  بتوانـن  بەرلـەوەی  وادەزانـن  کـەس 

بەرەکـەت و ڕەحمەتـی خـودا بکـەن، پێویسـتە 

تاقیکردنەوەیـەک بـدەن و بـۆ خودا بیسـەلمێنن 

کـە ژیانـی خۆیـان چـاک کـردووە. بـەاڵم هـەر 

ئێسـتا دەتوانـن داوای بەرەکەتـی خـودا بکـەن، 
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ئـەوان دەبـێ ورەیـان لـە ڕەحمـەت ولـە گیانـی 

مەسـیح وەرگرتبێـت تـا یارمەتی الوازییـان بدات 

 . لـە شـەڕی گونـاه بکـەن  بتوانـن بەرگـری  کـە 

الی  بـۆ  بچیـن  ئێمـە  کـە  حـەزدەکات  مەسـیح 

و  بێچـارە  گەناهـکار،  هەیـن؛  کـە  بەوجـۆرەی 

نیازمەنـد. ئێمـە دەتوانیـن بـە هەمـوو الوازی و 

و  الی  بچینـە  گوناهکاریمانـەوە  و  گەوجایەتـی 

بـە تۆبـەوە لەبـەر پێـدا بکەویـن ، چونکـە جێـی 

شـانازی مەسـیحە کـە بە دەسـتی خۆشەویسـتی 

و  خـۆی  ڕەحمەتـی  باوەشـی  بمانگرێتـە 

برینەکانمـان تیمـار بکات و دڵمان پـاک بکاتەوە.

بـە هـەزاران ڕزگاریان نابێـت لەبەر ئەوەی 

خۆیـەوە  الیـەن  لـە  مەسـیح  کـە  باوەڕناکـەن 

لێیـان خـۆش دەبێـت، بـاوەڕ ناکـەن کـە خـودا 

لێخـۆش  پەیمانەکانـی  لـە  ئەوانـە  مەبەسـتی 

وانـەی  لـە  کەسـێکە  هەمـوو  مافـی   . بوونیـدا 

مەرجەکانـی بەڵێنـی خودایان جـێ بەجێ هێناوە 

بزانـن کـە خوداوەنـد لـە هەمـوو گوناهەکانیـان 

خـۆش بـووە. ئـەو گوومانـە لـە دڵ دەرکـەن کـە 

بـۆ هەمـوو  نییـە،  ئێـوە  بـۆ  بەڵینەکانـی خـودا 

خـودا  تۆبەکـەرە.  پەشـیمانی  گەوناهبارێکـی 

هێـز و بەرەکەتـی لـە مەسـیح دا ئامادە کـردووە 

بـڕوای  کـە  کەسـێک  هەمـوو  بـە  دەیبەخشـێ 

هیـچ  گوێڕایەڵـەکان  فریشـتە  بەهـۆی  هێنـاوە 

نەتوانـێ  کـە  نییـە  ئەوەنـد گوناهـکار  کەسـێک 

هێـز و پاکی و ڕاسـتی لە مەسـیح دا بدۆزێتەوە، 

کـە بۆ ئـەوان مـرد . مەسـیح چاوەڕوانـی ئەوەیە 

کـە گوناهـکاران ڕووت بکاتـەوە لـە جلـە پیـس 

گوناهـن، جلـی  ئاڵـوودەی  کـە  و چڵکنەکانیـان 

بێگـەردی چاکە و ئیمانیان دەکاتـە بەر، فەرمانی 

ژیانیـان دەداتـێ نـەک مـردن. خـودا ڕەفتارمـان 

لەگـەڵ ناکات بەوجـۆرەی خەڵکـی لەگەڵ یەکتر 

دەیکـەن . بیـر و بۆچوونـی ئەو، بیـر ڕەحمەت و 

خۆشەویسـتی و بەزەییـە، وەک دەفەرموێت “با 

بـەدکار واز لـە ڕێگـەی، وە ناڕاسـت واز لـە بیـر 

بهێنێـت، با بگەڕێنەوە بـۆ الی خودا تۆبە بکەن، 

لێبوردنـی  چونکـە  پێـدەکات،  ڕەحمیـان  خـودا 

فراوانـە.” وە “وەکـو هـەور خەتـا و گەناهتانـم 

سـڕیوەتەوە.” )ئەشـعیا ٥٥؛ ٧؛ ٤٤؛ 22(. خـودا 

ئێـوە،  مەرگـی  بـە  شـادنیم  “مـن  دەفەرمـوێ 

لەبـەر ئـەوە تۆبـە بکـەن و بژیـن” )حەزقیـل ١٨: 

٣2(، شـەیتان لە سـەر پـێ و ئامادەیـە بەرەکەت 

و متمانـەی پیـرۆزی خودامـان لـێ بشـێوێنێت، 

ئـارەزوو دەکات هەمـوو ترووسـکەیەکی هیـوا و 

پرشـنگێکی ڕووناکـی لـە گیانمـان بگرێـت. بەاڵم 

کارانـەی  ئـەم  نەدەیتـێ  مـاوەی  پێویسـتە  تـۆ 

مەگـرە،  دەلەسـەکانی  و  درۆ  لـە  گـوێ  بـکات، 

بەڵکـوو بڵـێ: )عیسـا بـۆ مـن مـرد تـا مـن بژیم، 

ئـەو منـی خـۆش دەوێـت، نایەوێـت مـن بمرم، 

باوکێکـی دڵسـۆزم هەیە لە ئاسـمان، ئەگەر چی 

خراپـەم کـرد بەرانبـەر بـە خۆشەویسـتی ئـەو و 

بەرەکەتـی ئـەوم بەفیـڕۆدا ( وا دەچـم بـۆ الی 

باوکـم و دەڵێـم؛ )مـن دژ بـە ئاسـمان و موڵکـی 

تـۆ گوناهـم کـردووە، من شـایانی ئـەوە نیم کە 

بـە کـوڕی تـۆ ناوببرێـم، بمکـە بـە نۆکەرێکـی 

دەکاتـەوە  ڕوون  بۆتـی  پەنـدە  ئـەم   )... خـۆت 

کـە چـۆن خـودا سـەرگەردان و ڕێ لێـوون بوان 

قبووڵ دەکات ئەگەر بگەڕێنەوە بۆ الی “هێشـتا 

٣٤



ئـەو زۆر دوور بـوو کە باوک بینـی ، بەزەیی پێدا 

هاتـەوە، ڕای کرد، و دەسـتی کـردە ملی و ماچی 

کـرد” )لۆقـا ١٥: ١٨، 2٠( 

بـەو هەمـوو  بـوو،  کـوڕی وون  چیرۆکـی 

سـۆز و ناسـکیەوە، هێشـتا کورتـە لـە دەربڕینی 

بەزەیـی لە بـن نەهاتووی باوکی ئاسـمانی، خودا 

دەفەرموێـت  پەیامبەریـەوە  ئیریمیـا  زمانـی  لـە 

خـۆش  تـۆم  هەمیشـەیی،  “خۆشەویسـتییەکی 

ویسـتووە” )ئیرمیـا ٣١: ٣(، کاتـێ کـە گوناهـکار 

هێشـتا دوورە لـە ماڵی بـاوک، لە وواڵتـی بێگانە 

ماڵـی ئـەو بـە فیـرۆ دەدات، بـاوک دڵـی بـۆی 

دەسـووتێ، هـەر ئارەزوویەکی پەشـیمانی کە لە 

دڵـی گوناهـکاردا دروسـت دەبێ بـۆ گەڕانەوەی 

گیانـی  دڵسـۆزانەی  نیـازی  و  ڕاز  بـاوک،  ماڵـی 

خـودا لـەودا و داواکاری خودایـە و لـە و کە دڵی 

باوکـی خۆسەویسـتی بگەڕێتـەوە.

لگـەڵ ئەو هەموو بەڵێنـە دەوڵەمەندانەی 

کـە ئینجیلـی پیـرۆز خسـتویەتیە بەردەسـتمان، 

تـۆ  ئایـا  گومـان؟  بـە  بـدەی  ڕێ  دەتوانـی  تـۆ 

کـە  کاتێـک  بکەیـت  بـەوە  بـاوەڕ  دەتوانـی 

گوناهەکانـی  لـە  ئـارەزوودەکات  گوناهکارێـک 

دەسـت هەڵگـرێ و بگەڕێتـەوە، خـودا ڕێگـری 

تۆبـە و پەشـیمانی و گەڕانـەوەی دەبێـت؟ ئـەم 

جـۆرە بیر و بۆ چوونانە فڕێ دە، تێگەیشـتنێکی 

ئـاوا لـە باوکی ئاسـمانی زیانێکی یەکجـار زۆر بە 

گیانـت دەگەێنێـت. باوکـی ئاسـمانیمان ڕ قـی لـە 

گوناهـە، نـەک لـە گوناهکـەر . لەبـەر ئـەوە کـە 

خـودا خـۆی لـە خـودی مەسـیح دا نیشـان دا، 

تـا هەر کەسـێک ئـارەزووی ڕزگاربوونی هەبێت 

ڕزگاری بـکات، وە ژیانـی باختیاری هەمیشـەیی 

هەبێـت لە جیهانی مەزنی ئاسـماندا . چ زمانێک 

ناسـکتر و بە هێزتـر دەتوانێ خۆشەویسـتی ئەو 

دەرببڕێـت کـە دەڵـێ “قـەت ژنێـک دەتوانێـت 

کۆرپـەی شـیرەخۆرەی خـۆی لـە بیربـکات، یان 

لـە سـەر منداڵـی  دەتوانـێ بەزەیـی و ڕەحمـی 

ناوسـکی نەبێـت؟ ئـەوان ڕەنگە بتوانـن لە بیری 

بکـەن، بـەاڵم مـن تۆ لـە بیر ناکـەم.” )ئەشـعیا 

٤9: ١٥(. سـەر هەڵبـڕە و بڕوانە، تـۆ ئەی ئەوەی 

کـە گومـان و ترسـت هەیـە، عیسـا زینـدووە و 

دەژی بـۆ ئـەوەی یاریدە-دەرمـان بێـت و بۆمان 

ڕۆڵـەی  کـە  بکـە  خـودا  سوپاسـی  بپاڕێتـەوە، 

خۆسەویسـتی خـۆی بـە دیـاری بەخشـی لەبـەر 

بێهـوودە  بۆتـۆ  ئـەو  مردنـی  کـە  بپاڕێـوە  تـۆ، 

کـە  دەکات  بانگـت  ئەمـڕۆ  گیـان  نەبووبێـت. 

بێیـت بـۆالی عیسـا، داوای  بەهەمـوو دڵتـەوە 

 . بکەیـت  ئـەو  بەرەکەتـی  و  بەخشـین  چاکـە و 

کاتـێ کـە تـۆ بەڵێنەکانـی خـودا دەخوێنیتـەوە، 

لە یـادت بێ ئەمانـە بەزەیی وخۆشەویسـتییەک 

دەردەبـرن کـە وەسـف ناکرێـت. دڵـی گـەورەی 

خۆشەویسـتی بـێ پایانـی خـودا بـە بەزەییـەوە 

“نەجاتـی  وەسـتاوە  گوناهـکار  دەوری  لـە 

ئیمـە لـە خوێنـی ئـەو و بەخشـینی گوناهـکاری 

بـڕوات  تەنهـا  بەڵـێ،   ،)٧  :١ )ئەفسـۆس  دایـە” 

یارمەتیدەرتـە،  خـودا  کـە  هەبێـت  بـەوە 

دەیەوێـت مـرۆڤ هەڵگـری ڕەوشـتی ئـەو بێـت 

. چەنـد بـەدان پێدانانـی گونـاه و تۆبـەوە لێـی 

نزیکبیتـەوە، ئەویـش ئەوەنـدە بـە ڕەحمـەت و 

لێخـۆش بوونـەوە لـە تـۆ نزیـک دەبێتـەوە. 
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دا  مەسـیح  لـە  کەسـێک  هـەر  “ئەگـەر 

شـتە  نـوێ،  مرۆڤێکـی  دەبێتـە  بێـت،  جێگیـر 

هەمـوو  بڕوانـە،  چـوون،  بەسـەر  کۆنـەکان 

شـتەکان نـوێ بوونـەوە.” )2 کۆرنسـۆس ٥: ١٧(  

مـرۆڤ ناتوانـێ بـە ڕێـک و ڕوانی دەستنیشـانی 

ئـەو کات و شـوێن و هـەل ومەرجـە بـکات کـە 

تێـدا دەگۆڕێـت. بـەاڵم ئەمـە ئـەوە ناگەیەنێـت 

نیکۆدیمۆسـی  بـە  ئـەو نەگۆڕابـێ. مەسـیح  کـە 

هـەڵ  بیەوێـت  کوێـوە  هـەر  لـە  “بـا  ووت: 

دەکات، دەنگـی دەبیسـتی بـەاڵم نازانی کەی و 

لـە کوێـوە دێ وە بـۆ کـوێ دەڕوا؛ بـەم جۆرەیە 

ئـەوەی لـە گیـان لـە دایـک بووبێـت.” )یۆحەننا 

چـاو  بـە  بـا  کـە  جـۆرەی  بـەو  وەک   ،)٨  :٣

نابینـرێ، بـەاڵم هەسـت بـە هێـز و کارتێکردنی 

مرۆڤـدا هـەر  دڵـی  لـە  گیانـی خـودا  دەکـرێ، 

بـەو شـێوەیە کاردەکات، هێزیـک دەخاتـە گـەڕ 

کـە چـاوی مـرۆڤ ناتوانـێ بـی بینێـت، ژیانێکی 

نـوێ لـە گیاندا بەرپـا دەکات، مـرۆڤ دەکات بە 

بوونەوەرێکـی نـوێ لـە وێنـەی خـودا. گەرچـی 

کاری گیـان بێدەنـگ و هەسـت پـێ نەکـراو و 

نهێنییـە، بـەاڵم ڕەنگدانـەوەی لـە کارتێکردنـی 

دڵ  ئەگـەر  دیـارە.  و  ئاشـکرا  دەرەوەدا  ژیانـی 

گیانـی  کارتێکردنـی  هـۆی  بـە  بووبێتـەوە  نـوێ 

خـوداوە، ژیـان شـایەتی لـە سـەر ئـەو ڕاسـتییە 

نییـە  توانامانـدا  لـە  ئێمـە  کـە  کاتێـک  دەدات. 

بخەینـە  خۆمـان  یـان  بگۆڕیـن  خۆمـان  دڵـی 

هارمۆنییـەوە لەگەڵ خـودا، ئێمە پێویسـت ناکا 

بـە هیـچ جۆرێک بڕوا بـە خۆمان و کاری باشـی 

خۆمـان بکەیـن بـۆ گۆڕیـن، ئیلهـام بـۆ ژیانمان 

گیانمانـدا  لـە  خـودا  ڕەحمەتـی  کاتێـک  دێـت 

نیشـتە جـێ دەبێـت. گۆڕینێک لە خوو ڕەوشـت 

و کردارمانـدا بەدیـار دەکەوێـت، بێگومان دەبێ 

جیاوازییەکـی ئاشـکرا هەبێـت لـە نێـوان ئەوەی 

ڕەوشـتی  بەچـی!  بوویـن  وە  بوویـن،  کەچـی 

ڕێکـەوت  کارێکـی  بـە  دەرناکەوێـت  مـرۆڤ 

بـاش یـان خـراپ، بەڵکو ڕێـڕەوی ژیـان و کار و 

ملکەچی و گوێڕایەڵی بۆ 
فەرمانەکانی خودا

 ٧
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کـردەوە و پەیوەنـدی ڕۆژانـە، جوانی و ڕاسـتی 

دەردەخـەن. ڕەوشـت 

ڕەواڵـەت  بـە  مـرۆڤ  دەکـرێ  بەڵـێ 

بـێ  هەبێـت  دروسـتی  و  ڕاسـت  ڕەفتارێکـی 

 . مەسـیح  هێـزی  بـە  بوبێتـەوە  نـوێ  ئـەوەی 

ڕێـزی  و  دەسـەاڵت  بـۆ  و خۆشەویسـتی  حـەز 

رێکوپێـک  سیسـتەمێکی  دەتوانـێ  تـر  خەڵکـی 

دروسـت بـکات لـە ژیانیـدا، ڕێـز لـە خۆگرتن لە 

وانەیـە بمانبـات بـەرەو دوورکەوتنـەوە لـە شـەڕ 

دەتوانـێ  خۆپەسـەند  دڵێکـی  نیمچەشـەڕ،  و 

کـردەوەی بەخشـندەیی بنوێنێت. بـەاڵم ئێمە لە 

کـەش و هەوایەکـی وادا چـۆن دیـاری بکەین کە 

لـە چ الیەکیـن؟ دڵ بۆکـێ یە؟ بیـری ئێمە لەگەڵ 

کـێ دەدوێین و خۆشەویسـتی و حەزمـان بۆ کێ 

یـە؟ ئەوپـەڕی وزە و توانامـان بـۆ کـێ بەخـت 

دەکەیـن؟ ئەگـەر ئێمـە هـی مەسـیح بیـن دڵ و 

بیرمـان لەگـەڵ ئـەوە، جوانتریـن و شـیرینترین 

و  هەیـە  ئـەوەی  هەمـوو  وەوەیـە!  لـە  بیرمـان 

هەمانـە تەرخانە بۆ ئەو، ئـارەزوو دەکەین کە بە 

وێنـەی ئـەو بیـن. بچینە نێـو گیانیەوە و ویسـتی 

لـە هەمـوو شـتێکدا  ئـەو جـێ بەجـێ بکەیـن، 

کەسـانەی  ئـەو  بکەیـن.  داوا  ئـەو  ڕەزامەنـدی 

دەبـن بـە دروسـت بوانـی نـوێ لـە مەسـیح دا، 

میـوەی گیـان لـە ژیانیانـدا دێتە بـەر کـە بریتییە 

لـە “خۆشەویسـتی و شـادی و ئاشـتی ، هێمنـی 

وئـارام گرتـن، چاکـە ، بـاوەڕ، لـە سـەر خۆیـی 

و خـۆ کۆنتـرۆڵ کـردن.” )غەاڵتیـە ٥: 22، 2٣ (  

ئـەوان ڕێـی هەوەسـت و سـەرەڕۆیی جارانیـان 

ناگرنـە بـەر، بەڵکـو بـە بـاوەڕ کـردن بـە ڕۆڵـەی 

خـودا، دوای هەنـگاوی ئـەو دەکـەون، سـیفاتی 

ئـەو هەڵدەگـرن، خۆیـان پـاک دەکەنـەوە وەک 

پاکـی ئـەو. ئەو شـتانەی جـاران ڕقیـان لێدەبۆوە 

جـاران  شـتانەی  ئـەو  دەوێ،  خۆشـیان  ئێسـتا 

خۆشـیان دەویسـت ئێسـتا ڕقیـان لێدەبێتـەوە. 

لـوت بـەرز و خۆ بـە گەورەزان دەبێ بە سـادە و 

سـەرکز، بـە فیـز و بێ هـوودە دەبێ بە سـاکار و 

بـە تەنگـەوە هاتوو، سـەرخۆش و سـووک دەبێ 

بێشـەرم  و  هـەرزە  سـەنگین،  و  هۆشـیار  بـە 

دەبـێ بـە داوێن پـاک، ڕەوشـتی پووچـی جیهان 

بـەدوای  “مەسـیحییەکان  دەنرێـت،  وەالوە 

جوانـی ڕازانـەوەی دەرەوەی لـە شـدا” نـارۆن. 

شـاردراوەی  و  ڕازاوە  “جوانـی  بـەدوای  بەڵکـو 

دڵ، ڕووحێکـی نیـاان و ئارامـدا دەڕۆن کە وەک 

گەوهەرێکـی لە ناو نەچوووایـە و الی خودا زۆر 

گرانبەهایە.” )پەترۆس ٣: ٣، ٤(. هیچ بەڵگەیەک 

ئەگەرهەڵنەسـتی  ڕاسـتی،  تۆبـەی  بـۆ  نییـە 

بـەکاری گۆڕیـن و چاککـردن لـە ژیانـدا، ئەگـەر 

گوناهکار ئـەو بارمتەیەی الیەتی دایەوە، ئەوەی 

بردویەتـی و دزیویەتـی گەڕاندیـەوە، دانـی نا بە 

گوناهەکانیـدا، خۆشەویسـتی دەربـڕی بۆ خودا 

و بـۆ بـرای مرۆڤـی، بـا دڵ نیابێـت لـە مردنـەوە 

گواسـتویەتیەوە بـۆ ژیـان.

ڕێ  و  گوناهـکار  وەک  کاتێـک 

لێوونبوویـەک دێیـن بـۆ الی مەسـیح، دەبیـن بە 

هاوبەشـی بەرەکەتـی لێبوردنی ئەو سـەرچاوەی 

خۆشەویسـتی لـە دڵماندا هەڵدەقوڵـێ، هەموو 

بارێـک سـووک دەبـێ، ئـەرک دەبێ بە خۆشـی، 

لـە خـۆ بـوردن دەبـێ بـە شـادی، ئـەو ڕێیـەی 
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کـە لـە وەوپێـش تاریکـی داگیرتبـوو، بە تیشـکی 

دەبێتـەوە. ڕوونـاک  چاکـی  خـۆری 

لـە  مەسـیح  جوانەکانـی  ڕەوشـتە  خـوو 

شـاگردەکانیدا دەبینـرێ، مایـەی خۆشـحاڵی ئەو 

بـوو کـە بەویسـتی خـودا کاربـکات، ژیانی خۆی 

بۆ خۆشەویسـتی و مەزنی خـودا تەرخان بکات، 

کە ئەم خۆشەویسـتییە هێزی کۆنترۆڵکردن بوو 

لـە ژیانـی ڕزگارکەرماندا، خۆشەویسـتی تەواوی 

ئـەوی دەڕازانـدەوە خۆشەویسـتی  کردارەکانـی 

هـی خودایـە، دڵـی خەتـاکار ناتوانـی دروسـتی 

دڵـەدا  و  لـە  تەنهـا  بـەر،  بیهێنێتـە  یـان  بـکات 

دەدۆزرێتـەوە کە عیسـا پادشـایەتیی تێدا دەکات 

“ئێمـە خۆشـمان دەوێـت، چونکـە یەکـەم ئـەو 

ئێمـەی خـۆش ویسـتووە.” )١ یۆحەننـا ٤: ١9(  

خۆسەویسـتی بناغـەی کردارە لـە نێو ئەو 

دڵـەی کـە بـە بەرەکەتـی خـودا نـوێ بۆتـەوە . 

ئـەم خۆشەویسـتی یـە چـاک سـازییە لـە خوو 

ڕەوشـتی مرۆڤـدا، کۆنتـرۆڵ کـەری ئـارەزووە، 

بـڕوا  و  هەسـت  وە  ڕەوێنـە،  کینـە  و  ڕق 

بەرزکەرەوەیـە. ئـەم خۆشەویسـتییە ئەگـەر لە 

گیانـدا پـەروەردە بێـت ژیـان شـیرین دەکات و 

کارێکـی بـاش دەکاتـە سـەر دەورو بـەر. 

دوو  بـەردەم  دەکەونـە  خـودا  مندااڵنـی 

هەڵـەوە، بەتایبەتـی برواهێنەرانی نـوێ، دەبێت 

لـە  کـە  ئەوەیـە  یەکامیـان  لـە هەاڵنـە،  وریابـن 

وەوپێـش لێی دواین، هەڵەی پشـت بـە هەوڵ و 

کۆششـی خۆ بەسـتنە، کەوا دەزانن بـە کرداریان 

لەگـەڵ  بکـەن  هاڕمۆنـی  خۆیـان  دەتوانـن 

خـودا، ڕاسـتی ئەوەیـە ئـەوەی هەوڵـدەدات کە 

پیرۆزبێـت لـە ڕێـی کاریـەوە بـە پاڕاسـتنی یاسـا، 

ئـەو  کەوتـووە.  نەکـراو  نەبـوو  کارێکـی  دوای 

یارمەتـی  بـێ  بیـکات  کارانـەی مـرۆڤ دەیـەوێ 

مەسـیح دژاێەتی خودا و خۆپەرسـتی و گوناهە، 

چونکـەت ه نهـا بـڕوا بەڕەحمـەت و بەرەکەتـی 

بـەاڵم  دەکات.  پیـرۆز  و  پـاک  ئێمـە  مەسـیح 

هەڵـەی دووهـەم کە ناکۆکە بـە هەڵەی یەکەم، 

وە مەترسـی لـە کومتـر نییـە، ئەوەیـە هەندێـک 

وادەزانـن کـە بـاوەڕ کـردن بـە مەسـیح مـرۆڤ 

ڕزگار دەکات لـە دەسـت پاڕاسـتنی یاسـای خودا 

و گـوێ ڕایەڵـی، وە کاری ئێمـە پەیوەنـدی نییـە 

بەسـەر کڕینەوەمـان لەبـەر ئـەوەی کـە بەتەنهـا 

بەبـاوەڕ دەبیـن بەهاوبەشـی بەرەکەتی مەسـیح. 

هـەر  تەنهـا  لێـرەدا  گوێڕایەڵـی  بـەاڵم 

خزمـەت  بەڵکـو  نییـە،  ڕەواڵەتـی  قبووڵکردنـی 

دەربڕینـی  خـودا  یاسـای  بەخۆشەویسـتییە، 

بناغـەی  یاسـایەدا  لـەم  خودایـە  ڕەوشـتی 

یاسـای  ئـەوە  لەبـەر  خۆشەویسـتی چەسـپاوە، 

لـە  خـودا  بـۆ  گوێڕایەڵییـە  بنچینـەی  خـودا 

سـەر زەوی و لـە ئاسـمان. ئەگـەر دڵمـان نـوێ 

بوبێتـەوە بەهاو وێنەی خودا، وە خۆشەویسـتی 

ئایـا  بوبێـت،  جێگیـر  دەروونـدا  لـە  ئاسـمانی 

یاسـای خـودا لـە ژیانمانـدا دەور نابینێـت؟ کەی 

لـە دڵمانـدا جێگیربێـت،  بـڕوای خۆشەویسـتی 

کـەی مـرۆڤ نـوێ بێتـەوە بـە چەشـنی وێنـەی 

ئینجیـل  لـە  کـە  پەیمانـەی  ئـەو  دروسـتکەری، 

دا هاتـووە ئەنجـام دراوە “یاسـاکانم دەخەمـە 

دەیـان  هۆشـیاندا  و  بیـر  لـە  دڵیانـەوە، 

یاسـا  ئەگـەر   ،)١٦  :١٠ )عیبرانیـەکان  نووسـم.” 
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لـە دڵـدا نوسـرابێت، ئایـا ژیـان پێـک ناهێنـی و 

ناسـازێنێت؟ گویڕایەڵـی : خزمـەت و دڵسـۆزی 

نیشـانەی  خۆشەویسـتی،  بـە  ئەمەکدارییـە  و 

پەرتووکـی  ڕووەوە  لـەم  گوێڕایەڵییـە،  ڕاسـتیی 

پیـرۆز دەڵـێ “خۆشەویسـتی خـودا ئەوەیـە کـە 

فەرمانەکانـی بپارێزن” )١ یۆحەننا ٥: ٣(، “ئەوەی 

ناپارێـزێ،  فەرمانەکانـی  وە  دەیناسـم،  دەڵـێ 

)١ یۆحەننـا 2؛  نییـە.”  لـەودا  درۆزنـە و ڕاسـتی 

٤(، کەواتـە بـاوەڕ هێنـان، مـرۆڤ لـە فەرمانـی 

تـە  بەڵکـوو  نـاکات،  ڕزگار  کـردن  گوێڕایەڵـی 

نهـا بـاوەڕە دەمانـکات بـە هاوبەشـی ڕەحمەتـی 

گویڕایەڵـی  کردنـی  جێبەجـێ  بـۆ  وە  مەسـیح، 

دەداتـێ. توانامـان  تـەواو 

ئێمـە لـە ڕێـی گوێڕایەڵییـەوە ڕزگار نابیـن، 

لەبـەر ئـەوەی رزگاربـوون دیارییەکـی خۆڕایـی 

خودایـە کـە لـە ڕێگـەی بـاوەڕەوە وەریدەگرین، 

٣9



کـە  “دەزانـن  بـاوەڕە  بـەری  گویڕایەڵـی  بـەاڵم 

ئـەو دەرکـەوت بـۆ ئـەوەی گوناهمـان البەرێت، 

لـەودا  کەسـێک  هـەر  نییـە،  گونـاه  لـەودا  وە 

جێگیربێـت گونـاه نـاکات، ئـەوەی گونـاه بـکات 

نـە ئـەوی دیـوە و نەدەیناسـێ.” )١ یۆحەننا ٣: ٥، 

٦(، تاقیکردنـەوەی ڕاسـتی لێرەدایە، ئەگەر ئێمە 

لە مەسـیح دا جێگیـر بین، ئەگەر خۆشەویسـتی 

بـژی،  و  بـێ  نیشـتەجێ  ئێمـەدا  لـە  خـودا 

هەسـتمان، کردەوەمـان هەمـوو هاڕمۆنی دەبن 

فەرمانەکانـی  لـە  وەکـو  خـودا  ویسـتی  لەگـەڵ 

یاسـای پیـرۆزدا هاتـووە “ئـەی منـدااڵن نەهێڵن 

بـکات  چاکـی  ئـەوەی  هەڵتانفریوێنـێ،  کـەس 

کـە  خـودا  چـۆن  وەک  دروسـتکارە،  و  ڕاسـت 

ڕاسـت کارە،” )یۆحەننـا ٣: ٧(، بـەاڵم پێوانـەی 

چاکـی یاسـای پیـرۆزی خـودا وەک هاتـووە لـە 

دەفەرمانـدا کـە لـە چیـای سـینا ناردییە خـوارێ. 

ئـەوەی ناودەبـرێ بـە بـاوەڕی مەسـیح کە 

گوایـە مـرۆڤ لە دەربەسـەتی گوێڕایەڵی یاسـای 

نییـە،  بـاوەڕی  ئـەوەی  دەکات،  ڕزگار  خـودا 

بەڵکـو گومـان ونبـێ باوەڕییـە بـە بـاوەڕ “خودا 

بـە بەرەکەتـی خـۆی بەهـۆی باوەڕتـان ڕزگاری 

کـردن، ئەمـەش لـە ئەنجامی هەوڵدانـی خۆتان 

نەبـوو، بەڵکـوو دیاری خودا بوو”. )ئەفەسـۆس 

2: ٨(، بەاڵم“بـاوەڕ ئەگـەر کارنـەکات، شـتێکی 

مـردووە لە خۆیـدا.” )یاقوب 2: ١٧(. عیسـا پێش 

هاتنـی بـۆ زەوی لـە بـارەی خۆیـەوە ووتی“ئەی 

خـودای مـن، خۆشـحاڵ دەبـم کـە ویسـتی تۆ، 

وەیاسـای تـۆ لـە نـاو دڵمـدا ئەنجـام بـدەم.” 

)سـروود ٤٠: ٨(، پێـش سـەرکەوتنی بـۆ ئاسـمان 

باوکـم  فەرمانەکانـی  گوێـرەی  بـە  “مـن  ووتـی 

خۆشەویسـتیەکەیدا  لـە  و  جوواڵوماتـەوە 

هەروەهـا   ،)١٠  :١٥ )یۆحەننـا  دەمێنمـەوە.” 

دەڵـێ:  ێوحەنـاوە  زمانـی  لـە  قـودس  ڕۆحـی 

ئەگـەر  دەناسـین،  ئـەو  کـە  دەزانیـن  “بەمـەدا 

ووتـی  کـە  ئـەوەی  بپارێزیـن....  فەرمانەکانـی 

لەودا جێگیردەبێ پێویسـتە لە سـەر ئـەو ڕێگایە 

بگرێـت کـە ئـەو گرتوویەتـی.” )١ یۆحەننـا 2: ٣، 

٦( “هەروەهـا مەسـیح لە پێناوی ئێمـەدا ئازاری 

کێشـا، نموونەیەکـی بۆبەجێ هێشـتین تـا دوای 

  )2١ )١پەتـرۆس 2:  بکەویـن.”  هەنـگاوی 

ئێسـتاش  هەمیشـەیی  ژیانـی  مەرجـی 

هـەر ئەوەیـە کـە لـە وەوپێـش هەبـووە، وەک 

بەهەشـتی  لـە  یەکەممـان  باوانـی  سـەردەمی 

یاسـای  لـە  تـەواو  گوێرایەڵـی  واتـە  عەدەنـدا. 

خـودا و ڕاسـتی و دروسـتی، ئەگـەر مەرجێکـی 

ئاسـانتر هەبوایـە بـۆ بـە دەسـت هێنانـی ژیانـی 

خـودا،  تـەواوی  گوێڕایەڵـی  بـێ  هەمیشـەی، 

کراوەیـی  بـە  هەمیشـە  گونـاه  دەرگای  ئەوسـا 

لێـوە  لێشـاوی کڵۆڵـی و مەینەتـی  دەمایـەوە و 

دەهـات، بەختیـاری و خۆشـی هەمـوو جیهانـی 

دەخسـتە بەردەمـی مەترسـی لـە ناوچوونـەوە . 

ئـادەم پێـش هەڵەکردنـی دەیتوانـی ڕەوشـتێکی 

پێـک  خـودا  یاسـای  لـە  گوێڕایەڵـی  بـە  ڕاسـت 

کـەوت،  و  کـرد  سـەرپێچی  بـەاڵم  بهێنێـت، 

و  کەوتیـن  ئێمـەش  ئـەو  کەوتنـی  و  گونـاه  بـە 

ناتوانیـن خۆمـان ڕاسـتبکەینەوە، چونکـە ئێمـە 

گوناهکاریـن وپـاک نیـن، ناتوانیـن بـە تـەواوی 

ئێمـە  بیـن،  خـودا  پیـرۆزی  یاسـای  گوێڕایەڵـی 
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خاوەنـی ئـەو ڕاسـتیە نیـن کـە بتوانیـن لەگـەڵ 

داواکاریەکانـی یاسـای خـودا یەکبگریـن، بـەاڵم 

کردینـەوە،  بـۆ  ڕزگاربوونـی  دەرگای  مەسـیح 

ئـەو  هەمـوو  لەنێـو  ژیـا  زەوی  سـەر  لـە  ئـەو 

تاقیکردنـەوە و کڵۆڵـی و ناڕەحەتییانـەی ژیان کە 

ڕوو بـە ڕووی ئێمـەش دەبێتـەوە، سـەرکەوت، 

ژیانێکـی بـێ گونـاه ژیـا، بۆ ئێمـە مرد، ئێسـتاش 

ڕاسـتی  و  هەڵبگـرێ  گوناهەکانمـان  ئامادەیـە 

ئەگـەر  ببەخشـێت.  پـێ  خۆیمـان  دروسـتی  و 

خـۆت تەسـلیم بـەو بکەیـت، وەک ڕزگارکەرت 

قوبووڵی بکەیت، ئەوسـا ژیانی پڕگوناهت لەبەر 

ئـەو پاک دەبێتـەوە و بـە بێگونـاه دەژمێررێیت، 

سـیفاتی مەسـیح جێـی سـیفاتی تـۆ دەگرێت، لە 

پێـش دەرگای خـودا حیسـابی بـێ گوناهـت بـۆ 

دەکرێـت. لەمەش زیادتر، مەسـیح دڵ دەکاتەوە 

و بـاوەڕی تێـدا نیشـتەجێ دەکات. پێویسـتە تـۆ 

ئـەم پەیوەندییـە لەگـەڵ مەسـیح دا بپارێزیـت، 

بـە بـاوەڕ و بەتەسـلیم کردنـی ویسـتت بـەو بـە 

بەروەوامـی، تـا تـۆ لـەم کارە بـەردەوام بیـت 

ئـەو لە تـۆدا کاردەکات هەم بۆ ویسـت و هەم 

بـۆ شـادیت، تـۆ دەتوانـی بڵێیـت مـن “ئێسـتا بە 

لـەش ناژیـم، بەڵکو بە بـاوەڕ دەژیـم ، باوەڕی 

ڕۆڵـەی خـودا کە خۆشـی ویسـتم ، ژیانی خۆی 

بـۆ کڕینیـەوەی مـن بەخشـی.” )غەاڵتیـە 2: 2٠( 

لەبـەر ئەوە مەسـیح بە شـاگردەکانی ووت “ئێوە 

نیـن کە قسـە دەکـەن، بەڵکـو گیانـی باوکتانە کە 

لـە ئێـوەدا قسـە دەکات.” )مەتتـا ١٠؛ 2٠(، ئەوسـا 

هەمـان  وەتـۆش  کاردەکات،  تـۆدا  لـە  مەسـیح 

باشـە  کاری  هەمـان  وە  دەردەخەیـت،  گیـان 

دەکەیـت-کاری ڕاسـتی و دروسـتی و گوێڕایەڵی. 

کەواتـە هیچ شـتێک لە خـودی ئێمەدا نییە 

کـە پێـوەی بنازین، وە بنچینەیەکـی پایە بڵندمان 

و  ڕاسـتی  لـە  هیوامـان  ڕووناکـی  تەنهـا  نییـە، 

دروسـتی و بەرەکەتـی مەسـیح دایـە، وە لـە و 

کارەی کـە گیانـی مەسـیح دەیگێـڕێ لـە ئێمـەدا. 

دەدوێیـن،  بـاوەڕی  دەربـارەی  ئێمـە  کاتێـک 

دەبـێ لـە بیرمانـدا جیـاوازی لـە نێـوان بـاوەڕی 

ڕووت  پێکردنێکـی  بـاوەڕ  وەتەنهـا  ڕاسـتی، 

دڵـدا  لـە  ناتوانێـت  شـەیتان  تەنانـەت  بکەیـن. 

نکۆڵـی لـە بـوون و لە هێز و لە ڕاسـتی و تەکانی 

“هەروەهـا  کـە  دەڵـێ  ئینجیـل   . بـکات  خـودا 

لـە  دەلـەرزن  و  دەکـەن  بـاوەڕ  شـەیتانەکانیش 

ترسـا” )یاقـوب 2: ١9(، بـەاڵم بـاوەڕی شـەیتان 

باوەڕنییـە بـۆ ڕزگاربـوون، چونکـە نـەک هـەر 

تەنهـا بـاوەڕی تێـدا نییـە بـۆ ووتەکانـی خـودا، 

بەڵکـو هەروەهـا ملکەچیـش نییـە بـۆ ویسـتی 

ئـەو. هەرکاتێـک دڵ خـۆی بـە خـودا تەسـلیم 

کرد، هەسـت و خۆشەویسـتی ئـەوی هەڵبژارد، 

ئـەوە بـاوەڕی ڕاسـتییە باوەڕێـک کـە کاردەکاتـە 

سـەر خۆشەویسـتی، وە گیان خاوێـن دەکاتەوە. 

لـە ڕێی ئەم بـاوەڕەوە دڵ لە وێنـەی خوادا نوێ 

دەبێتـەوە، ئـەو دڵەی کە هێشـتا نـوێ نەبۆتەوە 

ناتوانـێ ملکـەچ بێـت بـۆ یاسـای خـودا چونکـە 

لـە توانایـدا نییـە، ئێسـتا شـاد و خۆشـحاڵە بـە 

دەسـتووری پیـرۆز، لەگـەڵ داود دەڵێـت “ئـای 

چەنـد یاسـام خـۆش دەوێ! تـەواوی ڕۆژ وا لـە 

بیرمـدا.” )سـروود ١١9: 9٧(، بـەم جـۆرە ڕاسـتی 

و دروسـتی یاسـا لـە ئێمـەدا دەچەسـپێ “ئێمەی 
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کـە ناڕۆیـن بـەدووی ڕێگـەی لـە شـدا، بەڵکـو 

دەڕۆیـن بـەدووی گیانـدا.” )ڕۆمـا ٨: ١، ٤(  

لـە نێـوان بـاوەڕ هێنەرانـدا ئـەو کەسـانە 

مەسـیح  لێبوردنـی  و  خۆشەویسـتی  کـە  هـەن 

یـان ناسـیوە، حـەز دەکـەن ببنـە منداڵـی خودا، 

و  لـە کـەم  پـڕە  ژیانیـان  کـە  هێشـتا وادەزانـن 

گومـان  لێـدەکات  کەوایـان  خـەوش  و  کورتـی 

بۆتـەوە  نـوێ  دڵیـان  ئایـا  کـە  وەی  لـە  بکـەن 

بەگیانـی پیرۆز! مـن بەوجۆرە کەسـانە دەڵێم بە 

نائومێـدی مەکشـێنە دواوە، چونکـە ئێمـە گەلێ 

جـار دەبـێ سـەردانەوێنین و فرمێسـک بڕێژیـن 

لەبـەر پێـی مەسـیح دا، بـە هـۆی هەڵـە و کـەم 

بەربدەیـن  ورە  نابـێ  بـەاڵم  کووڕیەکانمـان،  و 

ئەگـەر دوژمنیـش زاڵ بێـت بە سـەرماندا، خودا 

بەڕەاڵمـان ناکات و بە جێمان ناهێڵێت، مەسـیح 

لـە دەسـتی ڕاسـتی خـوداوە بۆمـان دەپاڕێتەوە. 

ڕووەوە  لـەم  خۆشەویسـت  یوحەنـای 

ووتی“ڕۆڵەکانـم، ئـەم شـتانەتان بۆ دەنووسـم 

تـا گوناه نەکـەن، بـەاڵم ئەگەر یەکێـک گوناهی 

کـرد پارێزەرێکمـان هەیـە الی باوکی ئاسـمانیان، 

ئەویـش عیسـای مەسـیح-ی ڕاسـت و دروسـت 

تـۆ  دەیەوێـت  ئـەو   .)2٧  :١٦ یۆحەننـا   ١( کارە.” 

و  پاکـی  ڕەنگدانـەوەی  خـۆی،  بـۆ  بگێڕێتـەوە 

پیـرۆزی خـۆی لـە تـۆدا ببینـێ، ئەگەر تـۆ خۆت 

بـەو تەسـلیم بکەیـت، ئـەو کارە چاکـەی کە ئەو 

دەکات،  تـەواوی  پێکـردووە  دەسـتی  تـۆدا  لـە 

نوێـژ  دەروونمانـەوە  و  دڵ  قوواڵیـی  لـە  بـا 

بهێنیـن،  تـەواو  بـاوەڕی  بپاڕێینـەوە،  و  بکەیـن 

هـەر کـە هەسـتمان بـە الوازی هێـزی خۆمـان 

کـرد، پشـت ببەسـتین بـە هێـزی ڕزگارکەرمـان 

مەسـیح، سـوپاس و ستایشـی خـودا بکەیـن کـە 

ئێمـە  دەروونمانـە.  تەندروسـتی  دەرمانـی  ئـەو 

هەرچەنـد زۆر نزیکبینـەوە لـە مەسـیح، زیادتـر 

دەبەیـن،  نـاو  لـە  خۆمـان  کوریەکانـی  کەمـوو 

بینایمـان ڕوونتـر دەبێتـەوە، ناتـەواوی خۆمـان 

لەبەر تیشـکی ڕەوشـتی تـەواوی ئـەودا دەبینین. 

ئەمـە بەڵگەیـە کـە فریـوی شـەیتان لـە دڵمانـدا 

دەسـتی  دەروونمـان  وونکـردووە،  هێـزی 

کـردووە بـە ژیانەوە بـە هـۆی کارتێکردنی ڕۆحی 

لـە  ناتوانـێ  مەسـیح  خۆشەویسـتی  پیـرۆزەوە. 

دڵمانـدا بـژی تـا گوناهەکانـی خۆمان نەناسـین، 

ئـەو گیانـەی کـە گـۆڕاوە بـە ڕەحمەتـی مەسـیح 

بـکات.  پەسـندی  دەتوانـێ  ئاسـمان  سـیفەتی 

ئەگـەر ئێمـە کـەم و کـووڕی دەروونـی خۆمـان 

بـەدی نەکەیـن، ئـەوە بەڵگەیەکـی ئاشـکرایە کـە 

مەسـیح.  چاکـی  و  پاکـی  نەداوەتـە  سـەرنجمان 

هەرچەنـد کەمتـر نـرخ بۆ خۆمـان دابنێین، پاکی 

و خۆشەویسـتی بـێ سـنووری رزگارکەرمـان ال 

بـە نرختـر دەبێت، هەسـت بـە هەڵـە و گوناهی 

خۆمـان دەکەیـن و بـەرەو الی ئـەو دەچیـن کـە 

دەتوانـێ لێمـان خۆش بێت، کاتێک دڵ هەسـت 

دەسـت  دەکات  خـۆی  بێچارەیـی  و  الوازی  بـە 

بـۆ مەسـیح درێـژ دەکات، ئەویـش بـە هێـزەوە 

خـۆی بـۆ دەردەخـات، چەند زیادتر هەسـت بە 

پێویسـتی مەسـیح و ناوی خودا بکەین، ئەوەندە 

بـۆ  ئەومـان  و خاوێنـی  بـەرز  ڕەوشـتی  زیادتـر 

دەردەکەوێـت، وە زیادتـر کردارمـان دەچێتـەوە 

سـەر ئـەو لـە ناخـی ئـەودا گەشـە دەکەیـن. 
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گۆڕینـی  خـودا  پیـرۆزی  ووتەکانـی  لـە 

دڵ کـە بەهۆیـەوە دەبیـن بـە منداڵـی خـودا بـە 

بـەراورد  هەروەهـا  ناوبـراوە،  بـوون  لەدایـک 

جوتیـار  کـە  بـاش  تۆویـی  چکـەرەی  بـە  کـراوە 

بەوجـۆرە  هـەر  چاندوویەتـی.  کێڵگەیەکـدا  لـە 

ئەوانـەی کـە تـازە باوەڕیـان هێنـاوە بـە مەسـیح 

وەک، “منداڵێکـی تـازە لەدایـک بـوو تـا” گەشـە 

بکـەن بـۆ پایـە بەرزییەتـی میللەتـی مەسـیح. )١ 

پەتـرۆس 2: 2 (، )ئەفسـۆس ٤: ١٥(، یـان وەک 

چونکـە  بـەر،  بهێننـە  میـوە  کـە  بـاش  تۆویـی 

ئـەوان درەختـی “چاکیـن، خـودا ڕوواندوونـی تا 

بـە گـەورە بزانرێـن وسـتایش بکرێـن.” )ئەشـعیا 

٦١: ٣(، ئـەم نموونانـە کـە لـە ژیانـی سرووشـتی 

یـەوە وەرگیـراون دەتوانن یارمەتیـدەری ئێمە بن 

تـا باشـتر لە ڕازی ڕاسـتی ژیانـی گیانیـی بگەین . 

مـرۆڤ بـە هەموو دانایـی و کارزانییـەوە ناتوانێ 

ژیـان لـە بچووکتریـن شـتی سروسـتدا دروسـت 

بـکات، چونکە خودا سـەرچاوەی ژیانە، وەتەنها 

لـە ڕێـی ئـەوەوە ڕووەک وگیانـەوەران دەژیـن، 

کارکردنـی  بەهـۆی  گیانـی  ژیانـی  هەروەهـا 

خـودا لـە دڵـی مرۆڤـدا لەدایـک دەبـێ، مـرۆڤ 

ئەگەر“لـە سـەرەوە لەدایـک نەبـێ” ناتوانـێ ببێ 

بەهاوبەشـی ئـەو ژیانـەی کـە مەسـیح هێنـای تا 

بیبەخشـێ بـە جیهـان. )یۆحەننـا ٣؛ ٣(  

وایـە،  ژیـان  وەکـو  هـەر  گەشـەکردنیش 

گـوڵ  وە  گـوڵ،  بـە  دەکات  کـە خونچـە  خـودا 

دەکات بـە بـەر، بـە هێـزی خـودا تـۆو چەکـەرە 

پاشـان  چەکـەرە،  “یەکـەم  پێـدەگات  و  دەکا 

السـک، ئینجـا گوڵـە گەنـم.” )مەرقـۆس ٤: 2٨ 

(. پێغەمبـەر هۆشـەع دەربـارەی میللەتـی خـودا 

دەڵـێ “شـکۆفە دەکـەن وەک الوالو، دەژینـەوە 

وەک گەنـم، گـەورە دەبـن وەکو مێو” )هۆشـەع 

١٤: ٥، ٧( . مەسـیح دەفەرمـووێ “سـەرنج بدەنـە 

الوالو چـۆن گـەورە دەبـێ” )لۆقـا ١2: 2٧(. گـژو 

گیـاو بـە حـەز و کۆششـی خۆیـان گەورەنابـن، 

بـە  دەکـەن  گەشـە  و  دەبـن  گـەورە  بەڵکـوو 

وەرگرتنـی ئـەوەی کـە خـودا ئامـادەی کـردووە 

بـۆ گـەورە بوونیـان. منـداڵ بـە هـەوڵ وهێـزی 

خـۆی ناتوانـێ بسـتێک بخاتە سـەر بـااڵی، تۆش 

هەروەهـا لـە ژیانی گیانیدا بە هەوڵ و کۆششـی 

گەشەکردن لە ناخی مەسیح دا

٨
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خـۆت ناتوانـی گەشـە بکەیـت؛ منـداڵ و گژوگیا 

گـەورە دەبن بە وەرگرتنی ئەو شـتانەی لە دەورو 

بـە ژیانیـان دەکات وەک  بەریانـە کـە خزمـەت 

هـەوا، خـۆر، ئاو، خـۆراک. مەسـیح-یش بۆ ئەو 

کەسـانەی قوبوڵـی دەکەن و پشـتی پێدەبەسـتن 

هەمیشـەییانە”  ڕووناکـی  و  و  چاکـە  “خـۆری 

وەک  ئـەو   ،)١١  :٨٤ )سـروود   ،)١9  :٦٠ )ئەشـعیا 

دەبـارێ  بـاران  وەک  ئیسـرائیل”  بـۆ  “شـەونمە 

بەسـەر گیـای تـازەی درواودا. “)هۆشـەع ١٤: ٥( 

)سـروود ٧2: ٦(، هەوەهـا ئـەو” ئـاوی زینـدوو 

و نانـی خودایـە... کـە لـە ئاسـمان دێتـە خـوارێ 

و ژیـان دەبەخشـێ بە جیهـان. )یۆحەننـا ٦: 2٣(  

خـودا وەک دیـاری بـێ سـنوور بـۆ کوڕی، 

جیهانـی دەورەداوە بەفەزای بەرەکەت هەر بەو 

جـۆرەی کـە هـەوا دەوری گـۆی زەوی گرتـووە، 

هـەر کەسـێک هەڵمژینی ئەم فـەزای بەرەکەت 

ئەنـدازەی  بـە  هەڵبژێرێـت،  بەخشـە  ژیـان  و 

پایـەی میللەتـی مەسـیح دەژی و گەشـە دەکات. 

هـەر بەوجـۆرەی گـوڵ ڕوو دەکاتـە خـۆری تـا 

تیشـک ڕووناکـی کار لـە گەشـە کـردن و جوانـی 

گولـدا بـکات، هـەر بـەو چەشـنە ئێمـەش دەبێ 

ڕوو بکەینـە خۆری ڕاسـتی و دروسـتی مەسـیح، 

تـا ڕووناکـی ئاسـمان بە سـەرماندا پەخـش بێت، 

ببینـە  و  بـکات  گەشـە  پـێ  ڕەوشـتمانی  خـوو 

هاووێنـەی مەسـیح . 

عیسـا هەمـان شـتی فێـر دەکـردن کـەدەی 

لـە  وەمن-یـش  جێگیربـن،  لەمنـدا  لـە  ووت 

ئێـوەدا، هـەر وەک چۆن لـق خـۆی ناتوانێ بەر 

بگـرێ ئەگـەر لـە درەختی میـوەدا جێگیـر نەبێ، 

ئێـوەش هەروەهـا بـێ بـەر دەبن ئەگەر لـە مندا 

ناتوانـن  هیـچ  مـن  بەبـێ  ئێـوە  نەبـن...  جێگیـر 

بکـەن . )یۆحەننـا ١٥: ٤، ٥(، چـۆن لق پێویسـتی 

بەقـەدی سـەرەکی درەخـت هەیە تاگـەورە بێ و 

بـەر بهێنـێ، پێویسـتی ئێمـەش بـە مەسـیح هەر 

بـەو چەشـنەیە تـا ژیانی پـاک و پیـرۆز بژین . بێ 

ئـەو تـۆ ژیانـت نییـە، هێزت نییـە ڕوو بـە ڕووی 

تاقیکردنەوەکانـی بوەسـتی و گەشـە بکەیـت لـە 

چاکیـی و پاکیـدا، بـەاڵم ئەگـەر لـەودا جێگیـر 

کەنـاری  لـە  کـە  درەختـەی  ئـەو  وەک  بیـت 

نـەزڕ،  و  دەبـێ  وشـک  نـە  بێـت،  ڕوبارێکـدا 

بەڵکـوو هەمیشـە گـەورە دەبێت و بـەر دەدات. 

دەبـێ  کـە  دەکەنـەوە  وابیـر  کـەس  گەلـێ 

بـە تەنهـا خۆیـان کاری گەشـە کردنیـان ئەنجـام 

بـدەن، ئـەوان کە لێخـۆش بوونـی گوناهەکانیان 

بـە خۆڕایـی لە مەسـیح وەرگرتووە، پشـتیان بەو 

بەسـتووە، چـۆن دەتوانـن ئێسـتا بـە کۆششـی 

خۆیـان ژیانێکی ڕاسـت و دروسـت بژین؟ بەاڵم 

ئەمانـە هەوڵـی بێهوودەن، عیسـا دەڵـێ “بێ من 

ناتوانن هیچ بکەن” گەشـەکردن وگەورەبوونمان 

لـە نیعمەتـدا، خۆشـیمان، بەکەڵـک بوونمـان، 

هەمـووی لـە سـەر یەکبوونمـان لەگەڵ مەسـیح 

دا وەسـتاوە، لـە ڕێگای پەیوەندی و دۆسـتایەتی 

کات  هەمـوو  لـە  دا،  مەسـیح  لەگـەڵ  قـووڵ 

خۆمـان  چەسـپاندنی  ڕێـگای  )لـە  وسـاتێکدا، 

لـەودا( ئەوسـا ئێمە لـە نیعمەتدا گەشـە دەکەین 

و گـەورە دەبیـن. ئـەو هـەر تەنهـا دانـەر نییـە، 

بەڵکـوو تەواوکـەری بڕوامانـە، عیسـا یەکەمین و 

دواهەمیـن هەمیشـەیی یـە. ئـەو دەبـێ لەگـەڵ 

٤٤



مـان بـێ، نـەک لـە سـەرەتا و کۆتـای رێگـەدا، 

داود  ڕێگاکـەدا.  هەنگاوێکـی  هـەر  لـە  بەڵکـوو 

دەڵێـت “مـن هەمیشـە خـودام لـە پێـش خـۆم 

ڕاسـتمە،  دەسـتی  لـە  ئـەو  چونکـە  دانـاوە، 

  )٨ ناجووڵێـم.” )سـروود ١٦: 

مەسـیح- لـە  مـن  )چـۆن  دەپرسـیت 

داجێگیربـم؟( تـۆ لـەودا جێگیـر دەبـی بەهەمان 

رێگـەی کـە ئـەوت یەکـەم پەسـەند کـرد، “وەک 

کـردووە،  پەسـند  بەخـودا  مەسـیح-تان  عیسـای 

بـە  “ڕاسـتی   ،)٦  :2 )کۆڵـۆس  کـەون.”  شـوێنی 

بـڕوا دەژی” )عیبرانیـەکان ١٠: ٣٨(، تـۆ کـە خـۆت 

بـۆ  تـەواو  بوونێکـی  تەسـلیم  کـرد،  تەسـلیم 

خزمـەت و گوێڕایەڵـی خـودا، عیسـات قوبوڵکرد 

بـەڕزگار کەرت، کەتۆ بەتەنهـا ناتوانی خۆت پاک 

بکەیتـەوە و گوناهەکانـت بسـڕیتەوە یـان دڵـت 

بگـۆڕی، خـۆت بـدەرە دەسـت خـودای مـەزن، 

بـاوەڕ بهێنـە کە ئەو ئەم کارەت بـۆ دەکات لەبەر 

مەسـیح، تـۆ بەبـاوەڕ بویـت بەهـی مەسـیح، تـۆ 

لـەودا  بەبـاوەڕ  مەسـیح  بەهـی  بویـت  بەبـاوەڕ 

گەشـە دەکەیـت. چونکـە ژیـان بریتییـە لـە دان و 

وەرگرتـن لـە چانـدن و دروێنـە، تـۆ هەمـوو؛ دڵ 

و ویسـت و خزمەتـت دەدەی بـە خـودا، لـە بری 

گیانـی  و  بەرەکـەت  و  نیعمـەت  خـودا  ئـەوەی 

مەسـیح لە دڵتـدا جێگیر دەکات کـە دەبێ بە هێز 

و ڕەوشـتی دروسـت و یاریدەدەری هەمیشەییت 

بـۆ گوێڕایەڵـی یاسـای خـودا.

بایەکـەم کاری ڕۆژانـەت خـۆ تەرخانکردن 

بڵێ“خودایـە  و  بپاڕێـوە  کاری خـودا،  بـۆ  بێـت 

تـەواوی بوونـم هـی تۆیـە، هەمـوو نەخشـە و 

پالنـی ئەمـڕۆم دەخەمە بەردەسـتی تۆ، بە کارم 

بهێنـە و ڕێنوێنیم بکە بـە حەزی خۆت، لەگەڵم 

بێـت”  تـۆ  کاری  ئەمـڕۆم  کاری  باتـەواوی  بـە، 

پێویسـتە لـە سـەرت سـەرەتای هەمـوو ڕۆژێـک 

ڕوو بکەیـت دەرگای خـودا، گشـت نەخشـە و 

پالنـی خۆتـی بدەیتـە دەسـت بـۆ جـێ بـە جـێ 

کردنـی بـەو چەشـنەی کـە خواسـت و ویسـتی 

خۆیەتـی. بـەو جۆرە ڕۆژ بـە ڕۆژ ژیانت دەدەیتە 

دەسـت خـودا کەلـە شـێوەی ژیانـی مەسـیح-دا 

دای بڕێژێـت تـا بـە وێنـەی ئـەو بچیـت. 

ژیـان لـە مەسـیح-دا ژیانـی ئاسـوودەییە، 

هەسـتی مەسـتی تێدا نییە، ئاشـتی هەمیشەیی 

باوەڕ. و 

تـۆ  هیـوای  هەیـە.  چەسـپاوی  پێکردنـی   

لـە خۆتـدا نییـە؛ لـە مەسـیح دایـە. ئـەو الوازی 

تـۆ دەگـۆڕێ بـە هێـز، لـە جیاتـی بـێ توانایـی 

پـێ دەبەخشـێت.  زاناییـت  توانـا و  نەزانیـن،  و 

“خـۆت”  سـەر  لـە  بیـرت  “خـۆت”،  مەڕوانـە 

کۆمەکـەوە، بڕوانـە مەسـیح، بابیـرت لـە سـەر 

خۆشەویسـتی و لـە لەگـەڵ ڕەوشـتی جـوان و 

پاکـی ئەودا بـژی. با لێبوردن و پاکـی و پیرۆزی و 

خۆشەویسـتی مەسـیح ببێ بـە بابەتـی تێڕوانینی 

گیانـت. بـە جێگیرکردنـی خـۆت لـەودا و پشـت 

بەسـتنی تـەواو پێـی ، دەبیـت بەهاووێنـەی ئەو.

ئـەم ووشـانە  بـن”  “جێگیـر  ووتـی  عیسـا 

چەسـپانیدن  و  دڵنیایـی  حەسـانەوەی  مانـای 

“وەرن  دەکات  بانگمـان  دووبـارە  دەگەێنـن، 

)مەتتـا  حەوێنمـەوە”  دەتـان  مـن  بـۆالم... 

بیـر  هەمـان  داود  ووشـەکانی   .)29  ،2٨  :١١
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دەردەبـڕێ “ئاسـوودە لـە خـوادا، وە ئارامگرانـە 

چاوەڕێبکـەن” )سـروود ٣٧: ٧(، ئەشـعیا دڵنیـا 

دەکاتـەوە “لەئـارام بـوون دڵنیـا بوونـدا هێزتان 

دەبـێ” )ئەشـعیا ٣٠؛١٥(، ئـەم حەسـانەوەیە بـە 

لـە  چونکـە  نییـە  تەنبەڵـی  و  پاڵدانـەوە  مانـای 

بانگـەوازی ڕزگارکەرمانـدا بـۆکار کـردن بەڵێنـی 

بەسـەرتاندا  مـن  “نێڵـی  داوە:  حەسـانەوەی 

دەبـن”  ئاسـوودە  و  دەحەسـێنەوە  هەڵگـرن... 

لـە  حەسـاوەبێت  دڵ  چەنـد   ،)29  :١١ )مەتتـا 

مەسـیح-دا. ئەوەندە چاالکتـر و گوێڕایەڵتر دەبێ 

مەسـیح. ویسـتەکانی  بـۆ 

پشـت  ئێمـە  هۆشـی  و  بیـر  ئەگـەر 

و  دوورکەوتنـەوە  بـەرەو  خۆببەسـتی  بـە 

مەسـیح-ی  لـە  دەبـات  وەرچەرخانمـان 

شـەیتان  ئەوسـا  ژیانمـان،  و  هێـز  سـەرچاوەی 

ڕوو  کـە  دەدا  خـۆی  هەمیشـەیی  هەوڵـی 

وەرگێڕیـن لـە ڕزگار کەرمـان و ڕێگـری گفتـو گۆ 

لەبـەر  مەسـیح-دا،  لەگـەڵ  بێـت  یەکێتیمـان  و 

بەهەرجۆرێـک  تێدەکۆشـی  هەوڵـدەداو  ئـەوە 

بێـت بمانپچڕێنـێ و جیامان بکاتەوە لە مەسـیح، 

لـە ڕێـی ئاڵـۆزی ژیـان و تەمـاع و خۆشـییەکانی 

ئـەم جیهانە و هەڵەکانی خۆت و دەوروپشـتت. 

باوریـا بین فێل و نەخشـەکانی شـەیتان هەڵمان 

سـەردەکەوێت  جـار  گەڵـێ  ئـەو  نەفریوێنـێ. 

و  زینـدووە  ویژدانیـان  کـە  ئەوانـەی  بەسـەر 

سـەر  لـە  خـودا،  بـۆ  بژیـن  دەکـەن  ئـارەزووی 

لـە  بەدابڕینیـان  دەژی.  اڵوازیـان  و  چەوتـی 

مەسـیح دڵخـۆش دەبـی و ئارەزووی سـەرکەوتن 

“خـۆ”  بـە  گـوێ  نابـێ  ئێمـە  بـۆ خـۆی دەکات. 

بدەین، وەتەسـلیم بە دڵپەرێشانی و ترس ببین، 

ئەمانـە هەموو گیـان وەردەگێڕن لە سـەرچاوەی 

هێزمـان. خـۆت تەسـلیمی خـودا بکـە و پشـتی 

پێببەسـتە، هەمیشـە بیـرت الی مەسـیح بێت، با 

گیـان لەودا بتوێتـەوە، گومـان و دوودڵی بخەرە 

الوە، تـرس لـە خـۆت دوور بخـەرەوە، لەگـەڵ 

پۆڵـس پێغەمبـەر بڵـێ “دەژیـم- نـەک خـۆم، 

بـە  ئێسـتا  مـن  لەمنـدا،  دەژی  مەسـیح  بەڵکـو 

لـەش ناژیـم، بەبـاوەڕ دەژیـم ، بـاوەڕی کوڕی 

خـودا، کـە منـی خۆش ویسـت و خۆی بەخشـی 

بـە  2٠(، پشـت  پێنـاوی منـدا.” )غەاڵتیـە 2:  لـە 

خـودا ببەسـتە و ئـەو دەتوانـێ بتپارێـزێ، خۆت 

بدەرە دەسـتی خودا، ئەو ڕزگار و سـەرکەوتوت 

دەکات لەبـەر ئـەوەی کـە تۆی خۆش ویسـتووە.

مرۆڤـی  سرووشـتی  مەسـیح  کاتێـک 

بەخۆیـەوە گرت، بـەو کارە مروڤایەتی بەسـتەوە 

لەگـەڵ خـۆی بەبەنـدی خۆشەویسـتی کـە هیـچ 

هێزێـک هەرگیـز ناتوانێ بی بچڕێنێـت مەگەر لە 

سـەر ویسـتی مـرۆڤ خـۆی نەبێـت. لەبـەر ئەوە 

شـەیتان هەوڵـی هەڵخەڵەتاندنمـان  بـەردەوام 

دەدا لـە ڕێـی هەمـوو ڕێگایەکیـەوە کـە ناچارمان 

بپچڕێنیـن  خـودا  لەگـەڵ  پەیوەندیمـان  بـکات 

و جیابینـەوە لـە مەسـیح لـەم حاڵەتـەدا ئێمـە 

غافـڵ  خـودا  پاڕانـەوەی  و  کۆشـش  لـە  دەبـێ 

گەورەیەکـی  و  فریوێنـێ  هەڵمـان  نـەک  نەبیـن 

دی هەڵبژێریـن )چونکـە ئێمـە هەمیشـە ئازادین 

دەکەیـن(  پـێ  حـەزی  ئـەوەی  هەڵبژاردنـی  بـۆ 

چاومـان  ئێمـە  ئەگـەر  پارێـزێ  دەمـان  مەسـیح 

ببڕینـە ئـەو و بـە ڕزگار کـەری خۆمانـی قوبـوڵ 

٤٦



بکەیـن، بـە ڕووکردنـە مەسـیح ئێمـە پارێزراوین، 

ئێمـە  دەسـتی.  لـە  بمانفڕێنـێ  ناتوانـێ  کـەس 

هەرگیز دەسـتبەرداری نابین“ئێمە هەموومان بە 

ڕوویەکی کراوە تەماشـای شکۆمەندی خوداوەند 

دەکەیـن، هـەر وەک لـە ئاوێنـەدا، دەگۆڕێین بۆ 

وێنـەی ئەو، لە پلەیەکی شـکۆمەندی بۆ پلەیەکی 

دی، ئـەوەش لـە خوداوەنـدەوە دێت کـە ڕۆحە” 

  )١٨ )2 کۆرنسـۆس ٣: 

شـاگردەکانی  یەکـەم  جـۆرە  بـەم  بەڵـێ 

ڕزگارکـەری  بەهاوێنـەی  ببـن  توانیـان  مەسـیح 

بـوو  قسـەکانی  لـە  گوێیـان  کـە  ئازیزیـان، 

پێیەتـی،  پێویسـتیان  کـە  بـەوەی  هەسـتیانکرد 

گـەڕان بـە دویـدا و دۆزیانـەوە و دوای کەوتـن، 

لەگەڵـی دابوون لەماڵەوە، لە سـەر مێز، لە کاتی 

خـەو، لە کێڵگـە، وەک قوتابی لەگەڵ مامۆسـتا، 

وەک  لێوەرگـرت،  یرۆزییـان  و  ڕاسـتی  وانـەی 

کارێـک کـە فەرمـان وەرگـرێ لـە سـەرکردەکەی 

سـەیریان دەکـرد تـا ئەرکـی خۆیـان بزانـن، ئـەو 

شـاگردانە “مـرۆڤ بوون وەک ئێمـە” )یاقوب ٥: 

١٧(. ئەوانیـش بەرانبـەر بە گونـاه هەمان جەنگ 

وە  هەمانـە،  ئێمـە  کـە  هەبـوو  نەبەردییـان  و 

پێویسـتیان بـە هەمـان نیعمەتی یـەزدان هەبوو 

یوحەنـای  تەنانـەت   . بژیـن  پیـرۆز  ژیانێکـی  تـا 

شـاگردی خۆشەویسـت، کە هاوێنەیـی ڕزگارکەر 

بـە تەواوەتی لـەودا ڕەنگیدابۆوە، لەبـەر ئەوەی 

سـیفاتە جوانەکانی زگماکی وسروشـتی نەبوون، 

 ، بێبـاک  و  دەزانـی، سـەرچڵ  بـەرز  بـە  خـۆی 

تـووڕە، بـەاڵم کـە زۆر لـە عیسـا نزیـک بـۆوە 

و زیادتـر سـیفاتەکانی بـۆ دەرکـەوت، هەسـتی 

بەکـم و کوڕیەکانـی خۆی کرد، زانسـت ملی پێ 

کـەچ کـرد، ئـەوی دەبینینـی لـە ژیانـی ڕۆژانـەی 

ڕۆڵـەی خـودا، لـە هێـز و لە ئارامـی، لـە توانا و 

لـە سـادەیی، لە شـکۆ و لە بێ فیـزی، دڵی پڕکرد 

لە پەسـەند کردن و خۆشەویستی و سەروەری و 

مەزنی مەسـیح دا، خـوی جێگیرکرد لەودا تاببێتە 

هاووێنـەی ئـەو، وە دڵێکـی نوێ لەودا دروسـت 

خـوو  مەسـیح  خۆشەویسـتی  وهێـزی  بـکات، 

ڕەوشـتی بـە تـەواوی بگـۆڕێ، ئەمـە ئەنجامـی 

کاتێـک  مەسـیح،  لەگـەڵ  یەکبوونـە  دڵنیـای 

مەسـیح لـە دڵـدا جێگیـر دەبـێ، سرووشـت و 

خـوو لـە بنەڕەتدا دەگۆڕێن، چونکـە جەوهەر و 

خۆشەویسـتی مەسـیح دڵ نەرم و گیـان ملکەچ 

دەکات، بیـر و ئـارەزوو بـەرەو ئاسـمان و خـودا 

بـەرز دەکاتـەوە. 

ئاسـمان  بـۆ  سـەرکەوت  مەسـیح  کـە 

خـودی  ئامادەبوونـی  هەسـتی  شـاگردەکانی 

ئەویـان کـرد لەگەڵ خۆیـان پر لە خۆشەویسـتی 

و ڕووناکـی. عیسـای ڕزگارکەر کـە ڕۆژانە لەگەڵ 

ئـەوان پێکـەوە بـوو ، هیـوای دابوونـێ و دڵیانی 

ئاسـوودە کردبـوو، کاتێـک کـە هێشـتا پەیامـی 

ئاشـتی لـە سـەر لێـوی بـوو، بەجێـی هێشـتن، 

ڕێـی  لـە  دەنگدانەوەیـەک  وەک  بەڵینەکانـی 

گەڕایـەوە  ئاسـمانەوە  فریشـتەکانی  هـەوری 

لەگەڵتانـم  هەمیشـە  مـن  ئەوەتـا  “هـا  بۆیـان: 

تـا کۆتایـی جیهـان.” )مەتتـا 2٨: 2٠(. مەسـیح لـە 

شـێوەی مرۆڤـدا چوو بۆ ئاسـمان، شـاگردەکانی 

دڵنیـا بـوون لە وەی کە ئەو لەبەر دەمی عەرشـی 

و  هەسـت  ڕزگارکەریـان  هاوڕێـی  خودایـە، 

٤٧



سـۆزی نەگۆڕاوە، هێشـتا یەکێکە لـە مرۆڤایەتی 

زەحمەتکێـش، مافـی خوێـن و برینـی دەسـت و 

پێـی، ئـەو نرخـەی کـە دابـووی بـۆ کڕینـەوەی 

ئادەمیـزاد لەبـەردەم خـوادا پێشـکەش دەکات، 

زانیـان کە ئـەو گەڕایەوە بۆ ئاسـمان تا شـوێنیان 

بـۆ  تـا  بـکات، دێتـەوە و دەیانبـات  ئامـادە  بـۆ 

هەمیشـە لەگەڵیـدا بـن. 

پـاش  کۆبوونـەوە  پێکـەوە  کاتێـک 

سـەرکەوتنی بـۆ ئاسـمان ئـارەزوو مەنـد بـوون 

کـە داخوازیەکانیـان پێشـکەش بـە بـاوک بکـەن 

بەناوی عیسـاوە، بەڕێز و سـەنگینیەوە لە دووعا 

بەڵێنەیـان  ئـەو  دانەوانـد  سـەریان  نوێـژدا  و 

ووتـەوە “هەرچـی داوابکـەن لـە بـاوک بەنـاوی 

بەنـاوی  ئێسـتا  هەتـا   ، دەتانداتـێ  منـەوە 

و  داوابکـەن  نەکـردووە،  لـێ  داواتـان  منـەوە 

تەواوتـان  شـادی  و  خۆشـی  تـا  وەریدەگـرن، 

لەیـەک  کـە   ،)2٤  ،2٣  :١٦ )یۆحەننـا  هەبـێ” 

بەرزتـر  بەرزتـروو  بڕوایـان  دەسـتی  دابـڕان 

کـردەوە لەگـەڵ ووتەیەکـی بەڵگـەداری بەهێـز 

“مەسـیح کـە مـرد ، هەسـتاوەتەوە، تەنانـەت لە 

دەسـتی ڕاسـتی خودا دایەو بۆمـان دەپاڕێتەوە.” 

)ڕۆمـا ٨: ٣٤(، ڕۆژی پەنجاهەمیـن مەسـیح ڕێ 

پێشـاندەرەی بۆنـاردن کـە پەیمانـی پیێدابـوون 

ئەویـش “ڕووحـی پیـرۆز بـوو: بـۆ ئێـوە باشـترە 

کەمـن بـڕۆم، چونکـە ئەگـەر مـن نـەرۆم، ڕێ 

ئەگـەر  بـەاڵم   . بۆاڵتـان  نایـەت  پێشـاندەرەکە 

بـرۆم بۆتانی دەنێرم” )یۆحەننا ١٦: ٧( لە کاتەوە 

منداڵەکانیـدا،  دڵـی  لـە  بـوو  جێگیـر  مەسـیح 

جێگیـر بوونێکـی هەمیشـەیی، یەکێتـی لەگـەڵ 

ئـەوان لـە جـاران نزیکتربـوو کە بەلـەش لەگەڵ 

یانـدا دەژیـا، هێـز و ڕووناکـی و خۆشەویسـتی 

تەنانـەت  دەکـرا  بـەدی  ژیانیانـدا  لـە  ئاشـکراتر 

هـەر کەسـێک دەیبینین “سـەر سـوڕماو دەبوو، 

وە دەیناسـینی و دەیزانـی کـە لەگەڵ مەسـیح-دا 

  )١٣  :٤ نێـردراوان  )کـرداری  بـوون” 

چـۆن  شـاگرددەکانی  بۆیەکـەم  مەسـیح 

بـۆ  بێـت  شـێوە  بەهەمـان  حـەزدەکات  بـوو، 

منداڵەکانـی ئەمـڕۆی، لـە دوا نوێـژ و دوعـادا 

ووتـی:  شـاگردەکانی  لـە  دەسـتەیەک  لەگـەڵ 

“مـن هـەر بـە تەنهـا بـۆ ئەمـان دووعـا ناکەم، 

بـاوەڕ  کـە  ئەوانـەش  بـۆ  هەروەهـا  بەڵکـو 

دەهێنـن بەمـن لـە ڕێـی قسـەکانی ئەمانـەوە” 

)یۆحەننـا ١٧: 2٠(. مەسـیح دوعـا و نوێـژی بـۆ 

هـەر  بەیـەک،  ببیـن  ئـەو  لەگـەڵ  کـە  کردیـن 

بـاوک.  لەگـەڵ  یەکـە  ئـەو  کـە  بەوجـۆرەی 

ڕزگارکـەر دەربـارەی خـۆی ووتی“کـوڕ ناتوانێ 

بـە خـۆی شـتێ بـکات” )یۆحەننـا ٥: ١9( “ئـەو 

کارەکان  ئـەو  لەمنـدا،  دەژی  کـە  باوکـەی 

ئەگـەر   )١٠  :١٤ )یۆحەننـا  دەدات”  ئەنجـام 

مەسـیح لـە دڵمانـدا بژی، لـە ئێمـەداکاردەکات 

ئـەو”  شـادی  لـە  هـەم  و  ویسـت  لـە  “هـەم 

)فیلیپیەکانـی 2: ١٣(، کار دەکەیـن بـەو جۆرەی 

کەئـەو کاری کـرد، ئـەو جەوهـەرە لـە ئێمـەدا 

بـەم  بـوو،  ئاشـکرا  لـەودا  کـە  دەبـێ  ئاشـکرا 

جـۆرە کـە ئەومان خۆشویسـت و لـەودا جێگیر 

بوویـن، ئێمـە “گەشـە دەکەین و گـەورە دەبین 

لەودا لە هەموو شـتێکدا کە مەسـیح سـەرۆکی 

  )١٥  :٤ )ئەفسـۆس  بێـت” 
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و  رووناکـی  و  ژیـان  سـەرچاوەی  خـودا 

بەختیـاری جیهانـە، وەکـو ڕۆشـنایی خـۆر، یـان 

ئـاوی ڕوبارێکـی هەڵقواڵ و لـە کانیەکی زیندوو، 

خێـر و چاکـە بـە گشـت دەسـتکردەکانی خـۆی 

دەبەخشـێ. هـەر کاتێـک ژیانـی خـودا لـە دڵـی 

مرۆڤـدا جێگیـر بـوو، ئـەو دڵـە خۆشەویسـتی و 

پیـرۆزی بـۆ خەڵکـی تـر لـێ دەڕژێـت. 

یارمەتـی  لـە  ڕزگارکەرمـان  بەختـەوەری 

و هەڵسـانەوە و ڕزگارکردنـی مرۆڤـی کەوتـودا 

خـۆی دەنوانـد، هەمـوو ژیانـی بـۆ ئـەم کارە 

تەرخانکـرد و حیسـابی بـۆ ژیانـی خـۆی نەکرد، 

گـرت.  خاچـی  بەرگـەی  شـەرم  و  تـرس  بـێ 

کاری  لـە  فریشـتەکان  هەمیشـە  هەروەهـا 

شـادمانن.  ئادەمیـزاد  بەختـەوەری  و  خزمـەت 

کردنـی  درێـژ  خۆپەرسـتانەوە،  چـاوی  لـە 

دەسـتی یارمەتـی بـۆ بێچـارە و سەرلێشـێواوان 

خـوارەوەن،  لـە  پایـەدا  و  ڕڕەوشـت  لـە  کـە 

دەزانرێـت،  سـووکایەتی  نـزم  خزمەتێکـی  بـە 

بـەاڵم فریشـتەی پاکـی خودا و گیـان و ئەڤینی 

بـە  زۆر  مەسـیح  پەیڕەویکەرانـی  و  مەسـیح 

گەرمـی و خۆشـحاڵییەوە کاری تێـدا دەکـەن و 

دەدەن.  ئەنجامـی 

دڵـدا  لـە  مەسـیح  خۆشەویسـتی  کاتێـک 

پارێـزرا و بێـت، وەکـوو بۆنێکـی خـۆش وایـە و 

ناشـاردرێتەوە، کاردەکاتە سـەر هەموو ئەوانەی 

لێـی نزێکدەبنەوە، گیانی مەسـیح لـە دڵدا وەک 

کانیاوێـک وایـە کـە لـە بیابانێکـدا هەڵدەقوڵیت 

بۆ زینـدوو کردنەوەی هەمـوو ئەوانەی خەریکە 

لـە نـاو دەچـن و ئـارەزوو دەکەن لە ئـاوی ژیانی 

هەمیشـەیی بخۆنـەوە، خۆشەویسـتی بـۆ عیسـا 

بـۆ  دەکات  ڕێنمایـی  مـرۆڤ  ئارەزوویەکـە  لـە 

تـەواوی  لەگـەڵ  هـاودەردی  و  سـۆز  و  ئەڤیـن 

ئـەو زیندەوەرانـەی کـە باوکـی ئاسـمانیمان بـە 

تەنگیانـەوە دێ. 

ژیانـی  زەوی،  سـەر  لـە  ڕزگارکـەر  ژیانـی 

خـۆش گوزەرانـی و بایەخـدان بـە خـۆ نەبـوو، 

بەڵکـو ژیانێکی سـەخت و دژوار و تێکۆشـانێکی 

بـێ وچـان بـوو لـە پێنـاوی ڕزگار کردنـی مرۆڤی 

سەرلێشـێواو، لـە دایکبوونـەوە لـە ئاخوڕێکـدا 

لـە  ڕێـی  جەلجەسـە  سـەر  خاچدانـی  لـە  تـا 

کار و ژیان

٩
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و  گـران  فەرمانـی  لـە  گرتەبـەر،  خۆبوردنـی 

ناخـۆش و کاری گـران دەسـتی هـەڵ  گەشـتی 

بۆئـەوەی  نەهـات  مـرۆڤ  “کـوڕی  نەگـرت. 

خزمـەت بکرێـت، بەڵکـو هاتـووە تـا خزمـەت 

بـکات وژیانی ببەخشـێت بۆ کڕینـەوەی مرۆڤ” 

یەکـەم مەبەسـتی  2٨( خزمەتکـردن   :2٠ مەتتـا 

پلـەی  لـە  کـە  شـتی  بـوو،  ژیانـی  گـەورەی 

دووهەمـدا دەهاتـن هـۆ بـوون بـۆ هێنانـەدی 

ئـەوی  گیانـی  شـتێک  هیـچ   . ئامانجـە  ئـەو 

وەک  نەدەشـکاند  تینوویەتـی  و  نەدەکـرد  تێـر 

گوێڕایەڵـی فەرمانەکانـی خـودا و ئەنجامدانـی. 

دا  مەسـیح  نیعمەتـی  لـە  ئەوانـەی 

هاوبەشـن، ئامـادەن هەمـوو قوربانیـەک بدەن 

تـا ئـەو کەسـانە بکـەن بـە هاوبـەش lلـە دیـاری 

ئاسـمانیدا کە مەسـیح بۆیان مرد. هەر هەوڵێک 

لـە دەسـتیان بـێ دەیـدەن بۆ چـاک کردنـی ئەم 

جیهانـە لەبەر ئـەوەی ژیانی تێدا بەسـەر دەبەن 

. خزمەتـی ئابەم جۆرە بـەری ئەو گیانە چاکانەن 

بـە  باوەڕیـان  بـوێ بوونەتـەوە و  بەڕاسـتی  کـە 

ئارەزوویـەک  دڵیانـدا  لـە  وە  هێنـاوە،  مەسـیح 

خەڵکانـی  کـردن  بانگـەواز  بـۆ  بـووە  لەدایـک 

مەسـیح-ی  ڕەوشـتی  خـوو  ناسـاندنی  و  دی 

ڕزگارکەریـان کـە ناتوانـن لە دڵیاندا بیشـارنەوە . 

ئەگەر ئێمە ڕاسـت و دروسـتی ڕەوشتی مەسیح-

شـادی  لـە  پڕبووبـێ  دڵمـان  وەرگرتبـێ،  مـان 

گیانـی ئـەو، ناتوانیـن بێدەنگبیـن دوای ئـەوەی 

دیمـان و تـێ گەیشـتین کـە “خـودا چەنـد بـاش 

و بـە ڕەحمـە” دەبـێ شـتێکمان پـێ بێتکـە بڵێیـن 

هـەر وەکـو فیلیـپ کـە ڕزگارکـەری دۆزییـەوە، 

ئێمـەش دەبـێ خەڵـک بانـگ بکەیـن بۆ ناسـینی 

ئـەو، دەبـێ هەوڵـی دەرخسـتن و بـاس کردنـی 

قوربانیـەکان وچاکەکانی مەسـیح-یان بۆ بکەین، 

وە بـە ڕاسـتییە نەبینراوەکانـی ئـەم جیهانەیـان 

بـە دڵ دروسـت دەبێـت کـە ئەوانـەی دەورمـان 

بتوانـن ببینـن “بەرخـی خودا کـە گوناهی جیهان 

الدەبـات” )یۆحەننـا ١: 29(  

هـەر هەوڵێک بدەین بـۆ بەختەوەر کردنی 

خەڵکـی دی، بـە خێـر و بەرەکـەت دەگەڕێتـەوە 

کـە  بـوو  ئەمـە  هـەر  خـودا  مەبسـەتی  بۆمـان. 

مرۆڤـی کـرد بـە هاوەبەشـی خـۆی لە کـردەوەی 

کـە  بەخشـین  پـێ  مافـەی  ئـەو  کڕینـەوەدا، وە 

ببـن بـە هاوبـەش لـە سروشـتی ئاسـمانیدا، تـا 

بـاڵو  بـە  هەڵسـن  خۆیـان  نـۆرە  بـە  ئەوانیـش 

کردنـەوەی ئەم بەرەکەتە لە نێـو هاوڕەگەزیاندا 

. ئەمـە بەرزتریـن شـەرەف و مەزنتریـن شـادییە 

ببەخشـێ  مرۆڤـی  بـە  خوداوەنـد  دەکـرێ  کـە 

ئەوانـە نزیکتریـن کەسـن لـە خـودا کـە لـەکاری 

خۆشەویسـتیدا هاوبەشـی خـودا دەکـەن. 

خـودا دەیتوانـی پەیامی ئینجیل. وە گشـت 

بەفریشـتەکانی  خۆشەویسـتی  خزمەتـی  کاری 

ئاسـمانی بسـپێرێت. یان دەیتوانی هەرئامێرێکی 

دی بۆ ئەنجامدانی مەبەسـتی بخاتـە کار، بەاڵم 

ئـەو مرۆڤـی هەڵبژارد بـۆ ئەنجامدانی ئـەو کارە. 

بـۆ ئـەوەی لەگـەڵ خـۆی، لەگـەڵ مەسـیح، وە 

لەگـەڵ فریشـتەکاندا مـرۆڤ ببـن بـە هـاوکار، 

تـا بتوانـن ببـن بـە هاوبـەش لەبەرەکـەت و لـە 

شـادی و لـە گەشـەی گیانـی کـە لـەم خزمەتـە 

گەورەیـە بـە ئەنجـام دێ. 
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ئازارەکانـی  و  زەحمـەت  ڕێـی  لـە  ئێمـە 

مەسـیح-ەوە بوین بە هاوبەشی ئەو. هەرکارێکی 

لـە خۆبـوردن لـە پێنـاوی خزمـەت بـە خەڵکـی 

دەکات،  بەهێـز  مرۆڤـدا  لـە  چاکـە  گیانـی  دی 

دەیـکات بە هاوپەیمـان و لە ڕزگارکـەری جیهان 

نزیکتـری دەخاتـەوە، ئـەو کـە “دەوڵەمەند بوو، 

لـە پێنـاوی ئێـوەدا بـووە هـەژار، هەتـا ئێـوە بە 

هـەژاری ئـەو دەوڵەمەنـد بن” )2 کۆرنسـۆس ٨: 

9(، وە هەتـا ئێمـە کار نەکەیـن بـەو جـۆرەی کـە 

مەبەسـتی خودایـە لـە دروسـت کردنـی مـرۆڤ، 

ژیـان بەرەکەتـی بـۆ ئێمـە نابێـت. 

مەسـیح  وەکـو  بکەیـت  کار  تـۆ  ئەگـەر 

دەیکـەن،  شـاگردەکانی  و  دەکێشـێ  نەخشـەی 

وە خاڵکی دۆڕاو و سـەرlێ شـێواو بگەڕێنیتەوە 

بـۆ خـودا. هەسـت بـە پێویسـتی تاقیکردنەوەی 

قووڵتـر و زانسـتی بەرینتـر دەکـەی لـە نیـازی 

ئاسـماندا. برسـی و تینـووی چاکـە دەبیـت، لـە 

خـودا دەپاڕێیتـەوە کـە بـڕوات بـە هێـز بـکات، 

وە گیانـت بـە قومـی فراوانتـر لـە سـەرچاوەی 

ڕزگاری ئاوبـدات. هـەر بەربەرەکانـێ و تەنگـو 

چەڵەمەیەک کە تووشـت بێـن ڕێنوێنیت دەکەن 

و  دووعـا  و  خـودا  پیـرۆزی  ووشـەی  بـەرەو 

نوێـژ، وە نیعمەت وزانسـتی مەسـیح-دا گەشـە 

دەکەیـت و گـەورە دەبیـت، تاقیکردنـەوەی بـە 

نرخـت دەسـت دەکەوێـت.

و،  قووڵـی  ڕەوشـتی  خۆبـورد،  لـە  گیانـی 

وەردەگـرێ،  مەسـیحیەتی  پاکـی،  و،  پتەویـی 

ئاشـتی و بەختیاری دەهێنێ بۆ هەڵسووڕێنەری، 

تەنبەڵـی  بـە  مـاوە  و  دەکاتـەوە  بـەرز  ئـارەزوو 

لەمەشـقی  جـۆرە  بـەم  ئەوانـەی  نـادات، 

بەهێـز  و  گـەورە  بـن،  نیعمەتـی مەسـیحیەتیدا 

دیتنـی  خـودا.  ڕڕێـگای  لـە  بۆکارکـردن  دەبـن 

ڕوون، بـڕوای پتـەو، لـە دووعـا و نوێـژدا هێـزی 

زیادتریـان دەبـێ. گیانـی خـودا بەسـەر گیانیانـدا 

دەسـووڕێتەوە و ئاوازێـک پەخـش دەکات کە لە 

گـەل ئاوازی ئاسـمانیدا سـازگارە، ئەوانەی ژیانی 

خۆیـان تەرخـان دەکـەن بـۆ کۆششـی پـەک لـە 

پێناوی سـوودی خەڵکـی تردا، ئەوان لە ڕاسـتیدا 

کار بـۆ رزگاری خۆیـان دەکـەن.

تەنهـا ڕێگـە بـۆ گەورە بـوون لـە نیعمەتدا 

کاربکەیـن،  دڵسـۆزی  و  پاکـی  بـە  کـە  ئەوەیـە 

لـە و کارەی کـە مەسـیح پێـی سـپاردووین، وە 

بـۆ  کار  بخەینـە  توانامـان  و  هـەوڵ  ئەوپـەڕی 

یارمەتیدانـی ئـەو کەسـانەی کـە پێویسـتیان بـە 

و مەشـق  کار  لـە  . هێـز  ئێمـە هەیـە  یارمەتـی 

کردنـدا دروسـت دەبـێ، چاالکـی مەرجـی ژیانە 

. ئەوانـەی هەوڵ دەدەن ژیانی مەسـیح بپارێزن 

لـە  دێ  بۆیـان  کـە  بەرەکـەت  قوبەلکردنـی  بـە 

هیـچ  ئـەوەی  “بـێ  نیعمەتـەوە  ئامێـری  ڕێـی 

کارێـک بـۆ مەسـیح بکـەن، وەکـو ئەوانـەن کـە 

دەیانـەوێ بخـۆن و بژیـن بـێ ئـەوەی کاربکەن. 

جیهانـی  ئامێـری  هەروەکـو  گیانـی-ش  ئامێـری 

سروشـتی، الواز و خـراپ دەبێ ئەگـەر نەخرێتە 

خـۆی  شـی  لـە  ئەندامـی  مرۆڤـەی  ئـەو  کار. 

هێـزی  هەمـوو  زوویـی  بـە  نەهێنێـت  بـەکار 

بەوجـۆرە  هـەر  دەکات،  وون  بەکار هێنانیـان 

پێـی  خـودا  هێـزەی  کەئـەو  مەسـیحییەی  ئـەو 

بەخشـییوە نەیخاتـە کار، نـەک تەنهـا لـە گەورە 
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کـە  هێـزەی  ئـەو  بەڵکـو  ڕادەوەسـتێ،  بـوون 

ئێسـتا هەیەتـی لـە دەسـتی دەدا.

بـۆ  ئامێرێـک  بـە  خـودا کلێسـای کـردووە 

ڕزگاری مـرۆڤ، فەرمانی ڕاگەیاندنی ئینجیلی بۆ 

سەرتاسـەری جیهان پێ سـپاردووە. ئەم فەرمانە 

مەسـیحییەکە،  هەمـوو  سەرشـانی  پێویسـتی 

بـە ئەنـدازەی هـەوڵ و توانـای  هـەر کەسـێک 

لـە سـەریەتی ئەنجامـی فەرمانـی خـودا بـدات، 

چونکـە ئـەو خۆشەویسـتییەی کـە مەسـیح بۆی 

دەکات  قەرزدارمـان  بەتـەواوی  دەرخسـتین 

ڕووبـەڕووی ئەوانـەی کە هێشـتا تامـی ڕزگاریان 

نەچەشـتووە. خـودا ڕووناکـی بە ئێمـە داوە نەک 

هـەر بەتەنهـا بـۆ خۆمـان ، بەڵکـو بـۆ ئـەوەی 

بەسـەر ئەوانیشـدا پەخشـی بکەین. ئەگەر گشت 

پەیڕوکەرانـی مەسـیح بـە ئـاگا بوونایـە لـە ئەرکی 

سەرشـانیان، ئەمـڕۆ دەبوایـە لـە جیاتـی چەنـد 

کەسـانێک بـە هـەزاران خەریکـی باڵوکردنەوەی 

پەیامـی ئینجیـل بوونایە لـە وواڵتانەی کـە نازانن 

مەسـیح بـۆ ڕزگارکردنـی مرۆڤایەتی هاتـووە، وە 

ئەوانـەی کـە خۆیان ناتوانـن بەم کارە هەسـتن، 

دەتوانـن بەمـاڵ و بـە کـردەوە و نوێـژ یـان لـە 

وواڵتانـی مەسـیحیدا لـە گەڕانـەوەی خەڵکـی بۆ 

ڕێـگای خـودا پشـتگیری بکـەن. 

بـۆ  بڕۆیـن  نییـە  بـەوە  پێویسـتیمان  ئێمـە 

ئـەو وواڵتـە دوورانـەی کـە خوداوەند ناناسـن و 

خزمـەت بـە مەسـیح بکەین، یـان چـوار چێوەی 

بەجێـی  دەژیـن  تێـدا  کـە  ماڵەوەمـان  تەنگـی 

بهێڵیـن، لە و شـوێنانەی کە پێویسـتە ئێمە کاری 

تێـدا بکەیـن یـان هاتوچـۆی دەکەیـن دەتوانیـن 

بکەیـن،  مەسـیح  بـە  خۆمـان  خزمەتـی  لـەوێ 

نێـو  لـە  کڵێسـا،  لـە  کار،  شـوێنی  لـە  لەمـاڵ، 

ئەوانـەی کـە تێکەاڵوییـان دەکەیـن، ئەوانەی کە 

هەیـە.  لەگەڵیانـدا  مەمەڵەمـان  سـەوداو 

لـە  ژیانـی  زۆری  بەشـی  کەرمـان  ڕزگار 

لـە شـاری  لـە دارتاشـی خانەیەکـدا  سـەرزەوی 

ناسـیرە بەسەر برد فریشـتەکان خزمەتیان دەکرد 

شانبەشـانی جوتیـاران وکرێکاران دەڕۆیشـت بێ 

گوێدانـە جێـگا و پلـە و پایەیەکـی تایبەتـی. بـەو 

پـەڕی ئارامـی و ڕاسـت و دروسـتیەوە لـە پیشـە 

سـاکارەکەیدا پەیامـی خـۆی ئەنجـام دەدا، وە 

هـەر بـەو جـۆرەش بـوو کاتێک نەخۆشـی چاک 

دەکـردەوە یـان لە سـەر شـەپۆلە بـێ ئارامەکانی 

دەریـا جەلیل هاتوچـۆی دەکـرد. هەروەها ئێمە 

دەتوانیـن لـە سـادەترین پیشـەدا وە لـە نزمترین 

پایـەی ژیاندا لەگەڵ عیسـادا بڕۆیـن و کاربکەین. 

“پێویسـتە هـەر  دەڵـێ  پێغەمبـەر  پۆڵـس 

یەکـە بـەو شـێوەیە بمێنێتـەوە لەگـەڵ خـودا کە 

تێیـدا بـووە کاتـێ بانگ کـراوە” )١کۆرنسـۆس ٧: 

2٤(، بـازرگان دەتوانـێ کاروبـاری بـە ڕێگەیەکی 

وا هەڵسـووڕێنێت کە گەورەیی خۆی شـکۆمەند 

بـکات ئەگـەر دەسـت پـاک بێـت لـە کارەکەیـدا 

مامەڵەیەکیـەوە  هەمـوو  نـاو  بەرێتـە  بڕواکـەی 

وە جەوهـەری مەسـیح لـە گشـت ڕەفتارێکیـدا 

دەربخـات. پێشەسـاز دەتوانـێ سـەر ڕاسـت و 

کـە  بێـت  نوێنـەری خوداوەنـدی  بێـت،  بەڕێـز 

سـادەترین  لـە  پەیامـی  و  دەکێشـا  زەحمەتـی 

جـۆرە  بـەم  دەگەیانـد.  پیشـەدا  بچوکتریـن  و 

بەنـاوی  کـە  یەکێـک  هـەر  سـەر  لـە  پێویسـتە 
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مەسـیح ناودەبـرێ کاری وا ئەنجـام بـدات کـە 

و  ڕابـەر  باشـەکەی  کارە  بەبینیـی  دی  خەڵکـی 

بـۆ شـکۆمەند کردنـی دروسـتکەر  بـن  نموونـە 

پێشـکەش  لـە  کـەس  گەلێـک  ڕزگارکەریـان.  و 

کردنـی خزمەتیان بە مەسـیح بیانـوو دەهێننەوە 

کـە گوایـە وەکـو خەڵکـی دی خـاوەن بەهـرە و 

سـەلیقەی نایاب نیـن. الی هەندێکیان باوەڕێک 

بـووە بـە باو کـە خۆ تەرخـان کردن بـۆ خزمەتی 

خـودا بەهـرەی تایبەتـی و توانـا و سـەلیقەیەکی 

تایبـەت  کەسـانێکی  تەنهـا  کـە  پێویسـتە  وای 

ناکەوێـت  ڕێـک  بیـرە  ئـەم  “بـەاڵم  هەیانـە 

هێنایـەوە”  مەسـێح  کـە  پەنـدەی  ئـەو  لەگـەڵ 

کاتێـک کـە ئاغـا نۆکەرەکانی بانگ کـرد، بە هەر 

یەکێـک لـەوان کارێکـی سـپارد کـە تایبـەت بوو 

بـۆ ئـەو )مەرقـۆس ١٣: ٣٤(  

ئەگـەر ئێمـە گیانـی خۆشەویسـتمان هەبێ 

هەرچەنـدە  ژیـان  فەرمانێکـی  هـەر  دەتوانیـن 

نزمیـش بێـت ئەنجـام بدەیـن “وەکـو بـۆ خودا” 

خـودا  ئەگەرخۆشەویسـتی   ،)2٣  :٣ )کۆڵـۆس 

لەگـەڵ ماندا بێت، لـە ژیانمانـدا دەردەکەوێت، 

هەڵدەسـتێ،  لـێ  مەسـیح-ی  خۆشـی  بۆنـی 

دەبێتـە  دی  خەڵکـی  سـەر  لـە  کارتێکردنمـان 

بەختیارییـان.  بوونـەوەی  بـەرز  مایـەی 

نابـێ چاوەرێـی هەلـی گـەورە، یـان بەهرە 

و توانـای زۆر بکـەی تاکـو بتوانـی خزمـەت بـە 

خـودا بکەیـت. نابـێ بیـر لـە وە بکەیتـەوە کـە 

ئەگـەر  تـۆ،  دەربـارەی  دەڵێـن  چـی  خەڵکـی 

ژیانـی ڕۆژانـەت گەواهـی بـدات لـە سـەر پاکی 

و ڕاسـتی و حەزکردنـت بـە خزمەتـی خەڵکـی و 

سـوود و چاکەیـان، ئـەوە هەوڵ و کۆششـت بە 

ناچێـت.  خۆڕایـی 

لـە  کـەس  هەژارتریـن  و  سـادەترین 

شـاگردانی عیسـا دەتوانن مایەی خێر و چاکە بن 

بـۆ خەڵکـی دی. ڕەنگـە هەسـت نەکـەن بەهـەر 

چاکەیەکـی تایبەتـی کـە دەیکـەن، بـەاڵم بـەکار 

تێکردنـی نـا ئاگایـان شـەپۆلی خێـر و چاکـە باڵو 

دەکەنـەوە، وە لـە وانەیـە هەرگیـز بـە ئەنجامـی 

پیـرۆزی ئـەم کارتێکردنـە نەزانین تا ئـەو ڕۆژەی 

خـودا پاداشـتیان دەداتـەوە. ئەم جۆرە کەسـانە 

گـوێ نادەنـە ڕادەی ئـەو سـەر کەوتنانـەی کە لە 

ژیانـدا پێـی دەگەن، بە هێمنی دەڕۆنە پێشـەوە، 

ئـەو کارەی کـە دەسـەاڵتی خـودا بۆیـان دیـاری 

دەدەن،  ئەنجامـی  پاکـی  و  ڕاسـتی  بـە  دەکات 

ژیانیـان پـووچ و بێهوودە نابێـت، زۆرتر و زۆرتر 

پێدەگـەن هەتـا دەبـن بەهاووێنـەی مەسـیح و 

نموونـەی ئـەو، پێکـەوە لەگەڵ خـودا کاردەکەن 

لـەم ژیانەدا، هەروا شـیاو دەبن بـۆکاری بەرزتر 

و شـادی و پاکـی لـە ژیانـی ئـەو جیهانـەی تـردا. 

٥٣



ڕێـگا زۆرن کەخـودا تێیـدا هـەوڵ دەدات 

بـە  کات  بمـان  و  بناسـێنێ  ئێمـە  بـە  خـۆی 

هاوبەشـی خـۆی. سروشـت بـێ وچـان لەگـەڵ 

هەسـت وهۆشـمان دەدوێ، ئەڤیـن و شـکۆی 

خـودا کـە لـە ڕێـی کارەکانیـەوە دەردەکـەون کار 

لـە سـەر هـەر دڵێکـی کـراوە دەکات، ڕاگەیاندن 

شـتەکانی  ڕێـی  لـە  خـودا  پەیوەندیەکانـی  و 

سرووشـتەوە دەتوانین بیان بینین بیان بیسـتین، 

کێڵگـە سـەوزەکان، درەختـە بـەرزەکان، خونچە 

 ، باریـن  بـاران  هـەور،  هاتوچـۆی  گـواڵن،  و 

هـاژەی چـەم، مەزنی ئاسـمان، هەمـوو لەگەڵ 

دڵمـان دەدوێـن، بانگمان دەکەن بۆ ئاشـنابوونی 

خودای دروسـت کەریـان ڕزگارکەرمان نموونەی 

سرووشـتدا  نێـو  لـە  بەنرخەکانـی  دەرسـە 

دەهێنایـەوە، وەکـو دار و مـەل وگـوڵ و دۆڵ 

وگـرد و گـۆم و جوانـی ئاسـمان، دەیبەسـتن بـە 

پشـتمان  دەورە  ڕۆژانـەی  ژیانـی  ڕووداوەکانـی 

کـە هەمـوو پەیوەسـت بـوون لەگـەڵ ووتەکانی 

و  گیـر  نێـو  لـە  نەچنـەوە  بیـر  لـە  تـا  خـودا 

گرفـت و کاری سـەختی ژیانـدا. خـودا دەیـەوێ 

کارەکانـی پەسـەندبن لـە الیـەن مندالەکانیـەوە 

تـا شـاد بـن بـەو جوانییـە سـاکار و هێمنـەی کـە 

ماڵـی زەویمانـی پـێ ڕازاندۆتـەوە، چونکـە ئـەو 

دڵـداری جوانییـە، بـە تایبەتـی جوانـی ڕەوشـت 

کـە پەسـەند دەکات بەسـەرهەموو جوانییەکـی 

دەرەوەییـدا، ئـەو دەیەوێـت ئێمـە پـەروەردەی 

پاکـی و سـادەیی بیـن وەکـو جوانـی گـوڵ. 

کارەکانـی  سـەرنجی  بـاش  ئێمـە  ئەگـەر 

لێـوە  گرنگیـان  دەرسـی  زۆر  بدەیـن  خـودا 

لـە  هـەر  بـاوەڕ  و  گوێڕایەڵـی  لـە  دەبیـن  فێـر 

ئەسـتێرەکانی ئاسـمانەوە بیگـرە کـە بـە درێژایی 

تەمەنـی ڕۆژگار بـە دوای مـەداری دیـار کـراوی 

خۆیانـدا لـە سـوڕنەوەدان، تـا هـەر ئەتۆمێکـی 

)زەڕەیەکـی؟( بچـووک لـە جیهانـدا گوێرایەڵـی 

لـە ویسـتی دروسـت کەریـا دەکەن خـودا بایەخ 

کـردووە  دروسـتی  کـە  شـتێک  بەهـەر  دەدات 

و دەیـان پارێـزێ. خـودا کـە جیهانـی لـە ژمـارە 

بـەدەر لـە ئاسـمانی بەربـاڵودا ڕادەگرێـت، لـە 

هەمـان کاتـدا بـە تەنـگ ویسـتی چۆلەکەیەکـی 

دەجریوێنـێ.  تـرس  بـێ  کـە  دێـت  بچووکـەوە 

ناسینی خودا

١٠

٥٤



سـەرکاری  بـۆ  دەڕۆن  کێشـان  زەحمـەت  کـە 

لـە  نوێـژن...  و  دووعـا  خەریکـی  ڕۆژانەیـان... 

کاتـێ  هەلدەسـتن،  خـەو  لـە  جێـگادان...  نێـو 

دەوڵەمەنـد سـەرگەرمە بە میوانـی و ئاهەنگەوە 

منداڵەکانـی  هـەژار  کاتـێ  کۆشـکەکەیدا،  لـە 

کۆدەکاتـەوە لـە سـەر سـفرە خالیەکـەی تـا نانی 

ڕووتیان بە سـەردا دابەش بـکات، هەر یەکەیان 

بەسـۆز و بەزەییـەوە لـە الیـەن باوکـی ئاسـمانی 

یـەوە بـەوردی سـەیردەکرێ، فرمێسـکێک نییـە 

کـە بڕێـژرێ و خـودا نەبینێـت، زەردەخەنەیەک 

نیـە ئـەو ئـاگای لـێ نەبێـت. 

بـەم  بڕوامـان  تـەواوی  بـە  ئێمـە  ئەگـەر 

هێـز و توانایە رهەبێت گشـت پەرێشـانیەکانمان 

بـێ  ئەوەنـدە  ژیانمـان  نامێنـن،  و  دەڕەوێنـەوە 

کار  هەمـوو  چونکـە  ئێسـتا،  وەک  نابـێ  هیـوا 

و بارمـان بچـووک یـا گـەورە دەدرێنـە دەسـت 

خـودا کـە بـێ گیر و گرفـت جێ بەجێـی دەکات، 

ئەوسـا گیانمان دەحەسـێتەوە و ئـارام دەبین کە 

دەمێکـە خۆمـان وانەدیـوە. کاتێک کـە بە جوانی 

دڵڕفێنـی زەوی هەسـتت شـاد دەبـێ، بیـرت الی 

جیهانێـک  دێـت،  کـە  بێـت  تـر  جیهانـەی  ئـەو 

سـایەی  ناناسـێ،  مـردن  و  گونـاه  هەرگیـز  کـە 

شـکۆدارترە  و  جوانتـر  نایگرێتـەوە،  نەفریـن 

دەتوانـێ  تـۆ  خەیاڵـی  کـە  وێنەیـەک  هـەر  لـە 

لـە دیارییـە جۆراوجۆرەکانـی  ئەمـە  بیکێشـێت. 

ترووسـکەیەکی  تەنهـا  سرووسـتدا  لـە  خـودا 

کـەم لـە شـکۆمەندیەکانی ئـەو دەبینیـن، هـەر 

وەکـو دەڵـێ “چـاو نـەی دیـوە گـوێ نەیبیسـتوە 

، بـە بیـردا نەهاتـووە، ئـەو شـتانەی کـە خـودا 

ئامـادەی کـردوون بـۆ ئەوانەی خۆشـیان دەوێ” 

  )9 کۆرنسـۆس 2:   ١(

گەلـێ  ناسـان  سرووشـت  هونەرمەنـدان 

شـتیان هەیـە کـە بیڵێـن دەربـارەی سرووشـت، 

بـەاڵم ئـەوەی کـە ئەوپـەڕی خۆشـی لـە جوانـی 

سرووشـتی زەوی دەبینێ خواناسە، چونکە کاری 

دەسـتی باوکـی تێـدا دەناسـێتەوە، وە لـە گـوڵ و 

دەوەن و درەختـدا خۆشەویسـتی خودا هەسـت 

تـەواوی  بـە  ناتوانـێ  کـەس  هیـچ  پێـدەکات، 

لەمانـای کـەژ و دۆڵ وچیـا بـگات ئەگـەر وەکـو 

دەربڕینی خۆشەویسـتی خودا سـەیریان نەکات. 

خـودا لـە ڕێـی بایـەخ دان و کارتێکردنـی 

گیانـی خۆیـەوە لـە سـەر دڵمـان دەمـان دوێنـێ 

. ئێمـە دەتوانیـن لـە ڕوداوەکانـی ژیـان گـۆڕان 

کارییەکانـی رۆژانـەی دەور و پشـتمان دەرسـی 

وەربگریـن  خـودا  خۆشەویسـتی  لـە  نـرخ  بـە 

ئەگـەر تەنها دڵمـان بکەینەوە بـۆ بینینیان، هەر 

وەکـو داود وەسـفی دەکات و دەڵـێ “زەوی پـڕە 

زانابێـت  هەرکـەس  وه،   ، خـودا  چاکـەی  لـە 

لـە  ئەوسـا  بینێـت،  دەی  دەکات  پـێ  هەسـتی 

دەگات”  تـێ  خـودا  خۆشەویسـتی  میهرەبانـی 

  )٤٣  ،١٠٧  ،٥  :٣٣ )سـروود 

خـودا لـە وتەکانیـدا لەگـەڵ مـان دەدوێ، 

بەشـێوەیەکی ڕوون وئاشـکرا تێدا سـیفاتی خۆی، 

ڕەفتـاری لەگـەڵ مـرۆڤ، وە کاری مەزنیـی ڕزگار 

بـاوکان  مێـژووی  دەردەخـات.  مـرۆڤ  کردنـی 

کـۆن  ئاینـی  چاکانـی  و  پیـا  و  پێغەمبـەران  و 

لەبـەر دەممانـدا کراوەیـە، کـە ئەوانیـش مـرۆڤ 

بـوون “وەکـو ئێمـە لـە ژێـر بـاری ئـازاردا بـوون” 

٥٥



و مەرجـی سـەختدا  لـە هـەل   ،)١٧ )یاقـوب ٥: 

وەکـو ئێمـە زەحمـەت کێـش بـوون، لە ژێـر باری 

کەوتـن،  ئێمـە  وەکـو  و  بـوون  هەڵفریواندنـدا 

لـە  بـوون  سـەرکەوتوو  و  هەڵسـانەوە  پاشـان 

ڕێـی یارمەتـی و نیعمەتـی خـودا. ئێمـە کـە ئەوان 

دەبینیـن ورەمـان لە تێکۆشـان بـەدوای ڕاسـتی و 

دروسـتیدا بەرزدەبێتەوە. کە لە سـەر تاقیکردنەوە 

بە نرخەکانیان دەخوێنینەوە، خۆشحاڵبوونیان لە 

ڕووناکی وخۆشەویستی و بەرەکەتدا، ئەوکارانەی 

کەکردیان، ئەو گیانەی کەدەریان خسـت، ئەوسـا 

گـڕی ئارەزوویەک لـە دڵماندا کڵپە دەسـێنێ و کە 

دەخوازیـن وەک ئـەوان بیـن لـە ڕەوشـتدا، وەک 

ئـەوان لەگـەڵ خـودا ڕێ بکەیـن. 

عیسـا دەربـارەی پەیامـی کـۆن ووتی“ئـەو 

کـە شـایەتی بـۆ مـن دەدات” )یۆحەننـا ٥: ٣9(، 

ڕاسـتی  زیادتـر  دا  ئینجیـل  لـە  ووتەیـە  ئـەم 

جێـی  ڕزگارکـەر  مەسـیح-ی  دەدرکێنێـت. 

هیوامانـە بۆژیانـی هەمیشـەیی، بەڵـی هەمـوو 

پەرتووکـی پێرۆز لـە بارەی مەسـیح-ەوە دەدوێ. 

ببنـەوە”  “دروسـت  یەکەمـی  ووتـەی  لـە  هـەر 

کـە دەڵـێ “بـێ ئـەو شـتانەی کـە دروسـت بوون 

هیچـی دروسـت نەدەبـوون.” )دوا بەڵێـن 2(، تـا 

دەڵـێ “سـەیر کـەن مـن بـەم زوانـە دێـم” ئێمە 

لـە  گـوێ  و  دەخوێنینـەوە  کارەکانـی  سـەر  لـە 

دەنگـی دەگریـن . )یۆحەننـا ١: ٣، دەرکەوتـن 22: 

١2(. ئەگـەر بتـەوی ئاشـنابیت لەگەڵ مەسـیح دا 

بخوێنیتـەوە.  پیـرۆز  پەرتووکـی  پێویسـتە 

خـودا،  ووتـەی  لـە  پڕبکـە  دڵـت  هەمـوو 

نانـی  دەشـکێنێ،  تینوویـت  زینـدوو  ئـاوی 

عیسـا  دەکات.  تێـرت  ئاسـمانی  زینـدووی 

مـرۆڤ  ڕۆڵـەی  لەشـی  لـە  “ئەگـەر  ڕایگەیانـد 

نەخـۆن و لـە خوێنەکەشـی نەخۆنـەوە ژیـان لـە 

٥٣(. پاشـان  نابێـت”. )یۆحەننـا ٦:  دەروونتانـدا 

ماناکـەی ڕوونکـردەوە و ووتـی “ئـەم ووتانـەی 

مـن کـە لەگەڵتانـدا پێیدەدوێـم، ئـەوان گیانـن، 

هەروەکـو   ،)٦٣  :٦ )یۆحەننـا  ژیانـن.”  ئـەوان 

بـەوەی  دەبێـت  دروسـت  لەشـمان  چـۆن 

یاسـامان  ئەمـە  کـە  و دەیخۆینـەوە؛  دەیخۆیـن 

لەمـان و  یاسـا  و گەشـەی سرووشـتە، هەمـان 

گەشـەی گیان-یشـدا هەیـە؛ کـە بە هەمـان جۆر 

گیانمـان پێ دەگات و گەشـە دەکات بەو خۆراکە 

دەدەیـن.  کەپێـی  ڕووحیانـەی  تاقیکردنـەوە 

بابەتـی ڕزگارکـردن یەکـێ لـە و بابەتانەیـە 

کە فریشـتەکان حەزدەکـەن بـەوردی بیبینن، کە 

سـروود و زانسـتیەکی بێ ووچانی هەتـا هەتاییە 

بـۆ ڕزگاربـوون، ئایـا ئێسـتا شـایانی بیـری وورد 

خۆشەویسـتی  نییـە؟  قـووڵ  لێکۆڵینـەوەی  و 

ڕەحمەتی بێ سـنووری مەسـیح، لـە خۆبوردن و 

قوربانـی گـەورەی لـە پێنـاوی ئێمەدا، تـێ ڕامان 

و شـیکردنەوەیەکی قووڵی دەوێ. ئێمە پێویسـتە 

توێژینـەوەی زۆر لـە سـەر سـیفاتی ڕزگارکەرمان 

بکەیـن وە پتـر بیـر لـە پایامـی خۆشەویسـتی و 

ڕەحمەتـی ئەو بکەینەوە کەهات بـۆ ڕزگارکردنی 

ئادەمیـزاد. کاتێـک کە ئێمـە بڕوانینە ئـەم بابەتە 

ئاسـمانیانە، ئەڤیـن و بڕوامان بەهێـز ترو دووعا 

دەبێـت،  وەرگیراوتـر  خـودا  الی  نوێژمـان  و 

چونکـە زۆرتـر لەگـەڵ خۆشەویسـتی و بـاوەڕدا 

تێکـەڵ دەبیـن. باوەڕمان پتەوتر دەبێت بە عیسـا 
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و تاقـی کردنـەوەی زینـدووی ڕۆژانـە بـە هێـز و 

توانـای ڕزگارکردنی و ڕێـگای گەڕانەوەی خەڵک 

بـۆالی خـودا لە ڕێـگای مەسـیحەوە. 

کاتێک ئێمە بیر ە لە ڕەوشـتی تەواو بەرزی 

دەکەیـن  ئـارەزوو  دەکەینـەوە،  ڕزگارکەرمـان 

بەتـەواوی بگۆڕێیـن و لـە وێنـەی پاکێتـی ئـەودا 

نـوێ ببینـەوە، گیانمـان پتـر برسـی و تینـووی لە 

یەکچوونـی ئـەو دەبـێ. هەرچـی زۆرتـر بیرمـان 

دەدوێیـن  ئـەو  سـەر  لـە  پتـر  بـێ  مەسـیح  الی 

بـۆ کەسـانی دەور و پشـتمان و پیشـانیجیهانی 

پەڕتووکـە  لـە  پیـرۆزی خـودا  دەدەیـن. ووتـەی 

پیرۆزەکانـدا تەنهـا بـۆ زاناکان نەنوسـرابوون، بە 

پێچەوانـەوە، تەرخـان بـوون بـۆ خەڵکی سـادە. 

ڕاسـتیە مەزنەکان کە پێویسـتن بـۆ ڕزگاری وەکو 

ڕۆژی ڕوونـاک تێـدا بەیـان کـراوە تـا هیچ کەس 

بـە هەڵـەدا نەچـێ و ڕێ وون نـەکات، جگە لە و 

کەسـانەی کـە دوای قەزاوەتـی خۆیـان دەکـەون 

لـە جیاتـی ویسـتی ڕوون و ئاشـکرای خـودا. 

لـە  کـە  ئەوەبیـن  چاوەڕێـی  نابـێ  ئێمـە 

پەڕتووکـە  کـە  فێربیـن  خەڵکـەوە  ڕێـگای 

پیرۆزەکانـی چیمان فێر دەکەن، بەڵکو پێویسـتە 

خۆمـان ووتەکانـی خـودا بخوێنینـەوە. چونکـە 

کاری  دی  خەڵکـی  بدەیـن  مـاوە  ئێمـە  ئەگـەر 

دەبێتـە  ئەمـە  بـدەن،  ئەنجـام  بیرکردنەوەمـان 

بیرمـان،  چاالکـی  و  وزە  کردنـی  ئیفلیـج  هـۆی 

هێـزی  دەبـات.  مـردن  بـەرەو  گیانمـان  توانـای 

بـە نرخـی بیـر و هۆشـمان ئەگـەر بـۆ مەشـق و 

بـەکار  وادا  شایسـتەی  بابەتـی  لـە  لێکۆڵینـەوە 

و  ڕادەوەسـتێ  بـوون  گـەورە  لـە  نەهێنرێـت، 

ناتوانـێ پـەی بـە مانـای قووڵـی ووتـەی خـودا 

کردنـی  بـراورد  و  لێکۆڵینـەوە  بـە  بەرێـت. 

بابەتەکانـی ئینجیل لەگـەڵ پەڕتووکە پیرۆزەکانی 

دی و ئایـەت لەگـەڵ ئایـەت و بابەتـە گیانیـەکان 

لەگـەڵ یەکـدی بیـری مـرۆڤ بـە توانا و فـراوان 

دەکات ئەگـەر لـەم مەشـقەدا بـەکار بهێنرێـت. 

و  خوێندنـەوە  وەکـو  کارێـک  هیـچ 

هـۆش  و  بیـر  خـودا  ووتەکانـی  لیکۆڵینـەوەی 

بەهێـز نـاکات، هیـچ شـتێک وەک ببیرکردنـەوە 

لـە ڕاسـتییە قبـووڵ و پاکەکانی پەڕتووکـی پیرۆز 

 . ناکاتـەوە  بـەرز  و  پێناگەیەنـی  ئەقـڵ  و  بیـر 

ئەگـەر ووتەکانـی خـودا بەوردی وەکو پێویسـت 

بخوێنرێتـەوە، فراوانـی بیر، و بەرزی ڕەوشـت، 

و پتـەوی ورەی تێدا دەدۆزیتەوە، کە بەدەگمەن 

دەبینرێـن.  ڕۆژگارەدا  لـەم 

خوێندنەنـەوەی پەڕتوووکـی پیـرۆز بەپەلـە 

وانەیـە  لـە  وەردەگیرێـت،  لـێ  کەمـی  کەڵکـی 

بـەاڵم  بخوێنێتـەوە،  ئینجیـل  تـەواوی  یەکێـک 

سـەرکەوتوو نابێـت لـە بەدیکردنـی جوانیەکانـی 

نـاگات،  تـێ  شـاراوەی  و  قـووڵ  لەمانـای  یـان 

تێگەیشـتنەوە  بەلـێ  ئایەتێـک  خوێندنـەوەی 

لەماناکـەی ولەپەیوەنـدی بـە پالنـی رزگارکردنـی 

لـە  بەنرختـرە  بـە کەڵـک و  مرۆڤـەوە، گەلێـک 

خوێندنـەوەی چەنـد بەشـێکی ئـەو پەرتووکە کە 

نەتوانـی بیـر و ڕایەکـی ڕوون لـە سـەر مەرامێک 

یـان شـیکردنەوەیەکی پۆزەتیڤـی لـێ بـە دەسـت 

خـۆت  لەگـەڵ  ئینجیلەکـەت  کەواتـە  بێنێـت. 

هەڵگـرە، کەی هەلت بـۆ هەڵکەوت بیخوێنەوە، 

وتەکانـی لـە بیرتـا بچەسـپێنە و لـە بیـری مەکـە، 
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تەنانـەت کاتێـک بـە ڕێـگادا دەڕۆیـت، دەتوانـی 

 . بیهێڵیـەوە  یادتـدا  لـە  و  بخوێنیـەوە  ئایەتێـک 

ئێمـە ناتوانیـن ئەقـڵ و دانایی بە دەسـت بهێنین 

بەبـێ خوێندنـەوەی پەڕتووکـی پیـرۆز بـە تێبینی 

ورد و دڵـی پـڕ لە دووعـا و نوێژەوە نەبێت. چەند 

بەشـێکی پەرتووکـی پیـرۆز لـە ڕاسـتیدا ئەوەندە 

تێگەیشـتن  بـۆ  مـرۆڤ  کـە  سـادەیە  و  ڕوون 

بەشـەکانی  بـەاڵم  ناچێـت.  هەڵـەدا  بـە  لێیـان 

پێخشـاندنێک  بەچـاو  و  قووڵـە  ماناکانیـان  دی 

دەرناکـەون، دەبێ ئایەت لەگەڵ ئایـەت بەراورد 

بکرێـت، لێکۆڵینـەوەی ورد و بیـری پاکـی نوێژ و 

دووعـای دەوێ. خوێندنـەوەی ئەم جۆرە بەخێر 

وەک  دەگەڕێتـەوە.  بۆمـان  فـراوان  چاکـەی  و 

گرانبەهاکانـدا  بـەردە  بـەدوای  ئەوانـەی  چـۆن 

دەکۆڵنـەوە،  و  دەگەڕێـن  زەوی  ناوجەرگـی 

هەروەهـا ئێمـەش پێویسـتە لـە ووتەکانـی خودا 

ئـەو  تـا  بگەڕێیـن  شـارراوەدا  گەنجـی  بـەدوای 

ڕاسـتییە بەنـرخ و بەهایـان بدۆزینـەوە کـە ونـن 

لەبـەر چـاوی ئەوانـەی پەرتووکـی پیـرۆز بەپەلـە 

چاو پێخشـاندنی سـەرپێیی یـەوە دەخوێندنەوە. 

بکەینـەوە  مەسـیح  ووشـەکانی  لـە  بیـر  ئەگـەر 

بەووردی لـە دڵماندا، وەک ڕوبـاری هەڵقواڵوی 

ژیانـن.  سـەرچاوەی 

و  دووعـا  بـێ  هەرگیـز  ئینجیـل  نابـێ 

هەڵدانـەوەی  لـە  بـەر  بخوێندرێتـەوە،  نوێـژ 

پەرەکانی پێویسـتە نوێـژ بخوێندرێتـەوە، بەر لە 

هەڵدانـەوەی پەرەکانـی پێویسـتە ئێمـە ڕووناک 

کردنـەوەی لـە ڕوحـی پیـرۆز داوابکەیـن، کـەی 

داخـوازی کـرا دەدرێـت کاتێـک نەتەئیـل هـات 

بـۆ الی عیسـا، ڕزگارکـەر دەربـارەی ئـەو ووتـی 

و  فێـڵ  ڕاسـتی  بـە  کـە  ئیسـرائیلییەک  “ببینـن! 

گـزی تێـدا نـی یـە.” نەتەنائی پێـی ووت لـە کوێ 

مـن دەناسـی؟ عیسـا لـە وەاڵمـدا ووتـی “پێـش 

لـە  کاتێـک  بـکات،  بانـگ  تـۆ  فیلیـپ  ئـەوەی 

ژێـر دارهەنجیرەکـەدا بوویـت، مـن تـۆم دی.” 

)یۆحەننـا ١: ٤٧، ٤٨(، هەروەهـا عیسـا ئێمـە لـە 

خەڵوەتـگای دووعـا و نوێـژدا دەبینێـت ئەگـەر 

ڕووناکـی  داوای  و  بگەڕێیـن  دوایـدا  بـە  ئێمـە 

لێبکەیـن بـۆ ناسـینی ڕاسـتی. 

لەگـەڵ  ڕووناکـی  جیهانـی  فریشـتەکانی 

ئەوانـەدان کـە بـە ملکەچی یـەوە داوای یارمەتی 

ئاسـمانی” دەکـەن.  پیـرۆزی  پێشـاندەری  “ڕێ 

و  مـەزن  ڕزگارکەرمـان  پیـرۆز،  ڕۆحـی 

و  ناسـاندنی مەسـیح  کاری  دەکات،  شـکۆمەند 

ڕزگارکردنـی  ئـەو،  دروسـتی  و  ڕاسـتی  و  پاکـی 

مـەزن کـە ئێمـە بەهـۆی ئـەوەوە دەسـتگیرمان 

دەبێـت . لـە بارەیـەوە دەڵـێ “ئـەو لەمنـەوە پێی 

دەگات، وە پێشـانی ئێـوە دەدات، “)یۆحەننا ١٦: 

١٤( ڕۆحـی پیـرۆز تەنهـا مامۆسـتای کاریگـەر کە 

دەتوانـێ ڕاسـتی ئاسـمانیمان فێـر بـکات، خودا 

چ بایەخێکـی گـەورەی بـە نـەژادی مـرۆڤ داوە 

کـە ڕۆڵـەی خۆی پێشـکەش کـرد تا بمـرێ بۆمان 

بـە  تاببێـت  دەکات  تەرخـان  خـۆی  ڕۆحـی  و 

پیشـاندەری هەمیشـەیمان.  ڕێ  و  مامۆسـتا 
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و  سرووشـت  ڕێگـەی  لـە  خـودا 

ئاشـکرابوونەوە، لـە رێی بە تەنگ هاتنیـەوە، وە 

بەهـۆی کارتێکردنـی گیانـی لـە سـەرمان، لەگەڵ 

مـان دەدوێ، بـەاڵم ئەمانـە بـەس نیـن، ئێمەش 

لـە پێنـاوی ئـەوەی وزە و ژیانـی گیانیمـان هەبـێ 

خـودای  بـۆ  هەیـە  دڵمانـدا  لـە  ئـەوەی  دەبـێ 

هەلبڕێژیـن و لەگەڵ ی بدوێین. ڕەنگە هۆشـمان 

لـە  بیـر  وانەیـە  لـە  بـڕوات،  ئـەو  الی  بـەرەو 

ڕەحمـەت وبەرەکەتـی کارەکانی بکەیـەوە، بەاڵم 

ئەمانـە هیچی گفت و گۆی ڕاسـتی نییە، ئێمە بۆ 

گفتوگـۆ کـردن لەگـەڵ خودا پێویسـتە شـتێکمان 

ڕووداوو  بـە  سـەبارەت  بـەو  بڵێیـن  کـە  هەبـێ 

ڕاسـتیەکانی ژیانمـان. نوێژ بریتییە لـە کردنەوەی 

دڵ بـۆ خـودا، هـەر وەکو چۆن بۆ هـاوڕێ یەک. 

پێویسـتە نییـە لـە پێنـاوی ئـەوەدا بێت ئـەوی پێ 

ئـاگادار بکەینـەوە کەئێمـە چۆنیـن، بەڵکـو دەبێ 

بـۆ ئەوەبێـت کەئێمـە بتوانیـن لە پێناوی ئـەوە دا 

بێـت ئـەوی پـێ ئـاگادار بکەینـەوە کـە ئێمـە ج.

چۆنیـن، بەڵکـو دەبێ بـۆ ئەوەبێت کە ئێمە 

بتوانیـن لـە پیـت و بەرەکەتـی ئـەو وەربگریـن. 

نوێـژ خـودا بـۆ ئێمـە ناهێنێتـە خـوارێ، بەڵکـو 

ئێمـە بـۆ الی ئـەو بـەرز دەکاتـەوە. 

بـوو  زەوی  سـەر  لـە  عیسـا  کاتێـک 

بکـەن،  نوێـژ  چـۆن  کـە  فێرکـرد  شـاگردەکانی 

ڕێنوێنـی کـردن کـە پێداویسـتیەکانی ڕۆژانەیـان 

ودڵ  نیگەرانـی  وەگشـت  خـودا،  الی  بەرنـە 

پەرێشـانیاکانیان بخەنـە سـەر ئەو دڵنیـای کردن 

دڵنیـا  ئـەو  دەبیسـترێت،  داخوازیەکانیـان  کـە 

ئێمەشـە.  بـۆ  هەروەهـا  کردنەوەیـە 

نێـو  لـە  کـە  کاتێـک  خـۆی،  عیسـا 

خەڵکـدا دەژیـا، زۆر نوێـژی دەکـرد، الوازی و 

دەزانـی،  خـۆی  بەهـی  ئێمـەی  پێویسـتیەکانی 

خـۆی لەگـەڵ ئێمەدا کـرد بەیەک، بوو بەسـکااڵ 

بەرمـان، لـە خودا پاڕایـەوە داوای کـرد کەزیادتر 

هێـزی بداتـێ بـۆ ڕوو بـەڕوو بونـەوەی فەرمـان 

تاقیکردنـەوەکان. عیسـا لـە هەمـوو شـتێکدا  و 

نموونەمانـە، لـە تەنگانـەدا برامانـە “لـە هەموو 

بـەاڵم  تاقیکراوەیـە.  ئێمـە  وەک  ڕوویەکـەوە 

وەکوبێگوناهێک سرووشـتی ئەو خەتاو گوناهی 

بەرگـەی  گوناهـدا  جیهانـی  لـە  ڕەتکـردەوە، 

نوێژ گفتوگۆیە لەگەڵ خودا

1١
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ئەزیـەت و ئازارێکـی زۆرری گیانی گـرت. ئەو لە 

مرۆڤایەتـی خۆیـدا نوێـژی بـە کارێکی پێویسـت 

و گرنـگ دانـا. لـە گفتوگـۆ کـردن لەگـەڵ خـودا 

ئەگـەر  دۆزییـەوە،  ئاسـوودەیی  و  خۆشـی 

ڕزگارکـەری مـرۆڤ، ڕۆڵـەی خـودا، هەسـت بە 

و  الواز  ئێمـەی  دەبـێ  بـکات،  نوێـژ  پێویسـتی 

گوناهـکار چەنـد زیادتـر هەسـت بـە پێویسـتی 

بکەیـن.  بـەردەوام  و  گـەرم  نوێـژی 

باوکـی ئاسـمانیمان چاوەڕێی هەل دەکات 

تا بەرەکەتی خۆیمان پێ ببەخشـێ. پێویسـتە بۆ 

ئێمـە کـە تێـر بخۆینەوە لـە کانی خۆشەویسـتی 

لـە بـن نەهاتـووی ئـەو، کەچـی چەنـد سـەیرە 

ئامادەیـە  خـودا  دەکەیـن.  نوێـژ  کـەم  ئێمـە 

لـە  ڕاسـتی  و  پاکـی  نوێـژی  کـە  حـەزدەکات  و 

کەسـاس تریـن مندااڵنییـەوە ببیسـتێ، لەگـەڵ 

ئـەوەدا لە الیـەن ئێمـەوە دوو دڵییەکی ئاشـکرا 

پێداویسـتیەکانمان  ڕاگەیاندنـی  لـە  هەیـە 

چ  ئاسـمانی  فریشـتەکانی  دەبـێ  بەخـودا، 

بیرێـک بکەنـەوە لـە خەڵکـی بێچـارە و هـەژار 

کـە لەبـەر دەمـی تاقیکردنـەوەدان، لـە کاتێکدا 

دڵـی خۆشەویسـتی بـۆ پایانـی خودا بەپەرۆشـە 

بۆیـان، وە ئامادەیـە پتـر لـە وەی داوای دەکەن 

یـا بیری لـێ دەکەنەوە پێیان ببەخشـێت، کەچی 

لەگـەڵ ئەوەشـدا کەم نوێژ دەکـەن و باوەڕیان 

کەمـە. فریشـتەکان حەزدەکـەن کڕنـووش بەرن 

لەبـەر دەم خـودا دا، وە پێیـان خۆشـە لێـوەی 

نزیـک بـن، گفتوگـۆ لەگەڵ خـودا بـە بەرزترین 

مندااڵنـی  بـەاڵم  دەزانـن.  خۆیـان  خۆشـی 

ئـادەم کـە ئـەو پـەری پێویسـتیان بـە یارمەتـی 

ئـەو هەیـە، وادەردەکەوێ ڕازین بـەوەی بە بێ 

ڕووناکـی گیانـی خـودا، وە بـێ هاوڕێیـی کردنی 

ئـەو بە ڕێـگادا بڕۆن. تاریکی و شـەڕی شـەیتان 

دەور و خولـی ئەوانـە دەدات کـە نوێژ دەخەنە 

هەڵیـان  دوژمـن  کردنـی  درۆی  گـوێ.  پشـت 

دەفریوێنـێ بـۆ گونـاه، چونکـە ئـەوان کەڵـک 

وەرناگـرن لـە و مافـەی کـە خـودا پێـی داون لە 

نوێـژدا. بـۆ دەبـێ مندااڵنی خودا نابـەدڵ بن لە 

نوێژکـردن لـە کاتێکـدا نوێـژ کلیلـە لـە دەسـتی 

بـاوەڕدا بـۆ کردنـەوەی گەنجێنەکانـی ئاسـمانی 

جیهـان.  دەسـەاڵتداری  سـامانی  لـە  پـڕن  کـە 

بەبـێ نوێـژ هەمیشـەێی و کۆشـش و پاڕانـەوە 

ئێمـە لەمەترسـی گـەورە بوونـی کەمتەرخەمیدا 

دەبیـن کـە المانـدا لـە ڕێـگای ڕاسـت. چونکـە 

شـەیتان هەمیشـە لە هەوڵدان دایە بۆ خسـتنە 

کۆسـپ و تەگـەرە لـە سـەر تەختـی ڕەحمەتـی 

خـودا، تـا ئێمـە نەتوانیـن بەهـۆی نوێـژی پـاک 

و ڕاسـتەوە توانـا و هێزمـان دەسـت کەوێت بۆ 

بەرگـری لـە هەڵفریوانـدن. 

چەنـد مەرجێکـی تایبەتـی هـەن کـە دەبـێ 

ئەنجـام بدرێـن تاخـودا دووعـا و نوێـژی ئێمـە 

بداتـەوە،  داخوازیەکانمـان  وەاڵمـی  و  ببیسـتێ 

یەکەمیان ئەوەیە هەسـت بکەین کە پێویستیمان 

بـە یارماتـی ئـەو هەیـە. ئـەو بەڵێنـی داوە “ئـاو 

وەالفـا  کەتینـووە،  دەرژێنـم  ئـەوەدا  سـەر  بـە 

 ،)٣  :٤٤ )ئەشـعیا  وشـکدا”  زەوی  سـەر  بـە  و 

ئەوانـەی بەڕاسـتی تینـوو برسـی نیعمەتـی ئەون 

دڵیـان  ئـارەزووی خـودا دەکـەن، دەتوانیـن  وە 

بـن کـە تێـر و پـڕ دەکرێـن بـەاڵم پێویسـتە دڵ 
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کـراوە بێـت بۆ کارتێێکردنـی گیانی پیـرۆز، ئەگینا 

توانـا و بەرەکەتـی خـودا وەرناگرێـت . پێویسـتی 

گرنـگ و گـەورەی ئێمـە خۆی لە خۆیـدا بەڵگە و 

بەرگرییەکی زۆر ئاشـکرا و ڕوون لەبەر ژەوەندی 

بکەیـن  داوا  خـودا  لـە  دەبـێ  بـەاڵم  خۆمـان، 

پێتـان  بکـەن،  “داوا  ووتـی  بـکات،  بـۆ  کارمـان 

دەدرێـت” )مەتتـا ٧: ٧( وە “ئـەو کەدەسـتی بـە 

ڕۆڵـەی خۆیـەوە نەگـرت بەڵکو ئەوی لـە پێناوی 

هەمـوو ئێمـەدا بەخشـی، ئیتر چـۆن لەگەڵ ئەو 

هەمـوو شـتێکمان ناداتـێ؟” )ڕۆمـا ٨: ٣2(  

ئەگـەر ئێمـە گونـاه لـە دڵمانـدا ڕابگریـن، 

یـان لـە نـاو هـەر گوناهێکـی ناسـراوی خۆماندا 

نابیسـتێ، کاتێـک  بمێنینـەوە، خـودا دەنگمـان 

چەوتییـە ناسـراوەکان ڕاسـت بکرێنەوە، ئەوسـا 

دەتوانیـن بـاوەڕ بکەیـن کەخودا وەاڵمـی دووعا 

و نوێژەکانمـان دەداتـەوە، هیچ کاتێـک بەزانین 

و لێهاتـووی خۆمـان ئێمـە ڕزگارنابیـن، بەڵکـو 

دەکات،  ڕزگارمـان  کـە  عیسـایە  شایسـتەیی 

خوێنـی ئـەوە کـە پاکمـان دەکاتـەوە . هەروەهـا 

ئەنجامدانـی  بـۆ  کاربکەیـن  دەبـێ  ئێمـەش 

قوبووڵکـردن.  مەرجەکانـی 

قوبـووڵ  پێـی  نوێـژ  کـە  دی  مەرجێکـی 

کـە  “ئـەوەی  بـاوەڕە  دەبـێ  سـەرکەوتوو  و 

کـە  بـکات  بـاوەڕ  پێویسـتە  خـودا  الی  بـۆ  دێ 

دەداتـەوە  ئەوانـە  پاداشـتی  و  هەیـە،  خـودا 

 ،)٦  :١١ )عیبرانیـەکان  دەگەڕێـن”  بەدوایـدا  کـە 

عیسـا بەشـاگردەکانی ووت “ئـەو شـتانەی ئێـوە 

دڵنیابـن  دەکـەن،  داوای  نوێـژدا  و  دووعـا  لـە 

دەبەخشـرێ”  بەئێـوە  و  دەگـرن  کەوەریـان 

)مەرقـۆس ١١: 2٤( ، ئایـا ئێمـە ئەومـان قبووڵـە 

قسـەکانیدا؟  لـە  وەکـو 

متمانەیەکـی بەربـاڵوو لـە بـن نەهاتـووە، 

وەفـادارە،  و  کار  ڕاسـت  داوە  گفتـی  ئـەوەی 

ئـەو شـتانەی داوامـان کردبـوون  ئێمـە  کاتێـک 

وەری ناگریـن، هێشـتا دەبـێ لـە کاتـی نوێـژ و 

دەی  خـودا  کـە  بکەێـن  بـاوەڕ  داواکردنمانـدا 

بیسـتێ وەاڵمـی ووعـا و نوێژەکانمـان دەداتەوە. 

ئێمـە زۆر هەڵە دەکەیـن زۆر کورت بینین، گەلێ 

جـار داوای هەندێ شـت دەکەین کە بەزیانمانە، 

بـەاڵم باوکـی ئاسـمانیمان لـە خۆشەویسـتی بـۆ 

ئێمـە وەاڵمـی دووعـا و نوێژەکانمـان دەداتـەوە 

چاکـەی  لـە  کـە  پێدەبەخشـێ  ئەوەمـان  و 

هـەر  خۆشـمان  ئێمەیە-کـە  هەرەگـەورەی 

ئـارەزووی ئەوەمـان دەکرد-ئەگەر بمـان توانیایە 

بـە چاوێکـی ڕووناکبـووی ئاسـمانی هەمـوو ئەو 

شـتانەمان بدیایـە بـەو جـۆرەی کەهـەن. کاتێک 

بۆمـان دەردەکـەوێ کـە دووعـا و نوێژەکانمـان 

وەاڵم نادرێتـەوە، پێویسـتە سـووربین لـە سـەر 

پەیمانەکەمـان، چونکـە کاتـی وەاڵمدانـەوە هەر 

وەردەگریـن  خـودا  بەرەکەتـی  هـەر  وە  دێـت، 

بـەاڵم  هەیـە.  پێـی  پێویسـتیمان  ئەوپـەڕی  کـە 

ئەگـەر بڵێـن هەمیشـە دووعـا و نوێژمـان وەاڵم 

دەدرێتـەوە بـو جۆرەی کە ئێمـە دەمانەوێت، وە 

بـۆ ئەو شـتە تایبەتییەی ئێمە ئـارەزووی دەکەین 

و مەبەسـتمانە، ئەمـە خـۆ هەڵکێشـانە، خـودا 

زۆر داناتـرە لـە وەی هەڵە بکات، وە زۆر چاکترە 

لـە وەی کـە درێغـی بـکات لـە خێـر و چاکـە بـۆ 

ئەوانـەی کـە ڕێگـەی ڕاسـتیان گرتـووە. دوو دڵ 
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نەبـی لـە وەی کـە پشـت بـەو ببەسـتی، ئەگـەر 

وەاڵمـی یەکسەریشـت وەرنەگرتەوە لە و شـتەی 

دڵنیاکـەی  پەیمانـە  بـە  پشـت  کـردووە،  داوات 

ببەسـتە “داوابکـەن پێتـان دەدرێـت. 

ئەگـەر ئێمـە لەگەڵ تـرس و گومانـدا ڕاوێژ 

بکەیـن، یـان هـەوڵ بدەین تەواوی ئەو شـتانەی 

چارەسەری بکەین کە ناتوانین بە ڕوون و ئاشکرا 

بەخـودا  باوەڕمـان  ئـەوەی  پێـش  بینیـن  بیـان 

هێنابێ، بەمە زیادتر سـەرمان لێدەشـێوێ و گێژ 

دەبیـن. بەاڵم ئەگەر هەسـتمان بەبـێ چارەیی و 

کڵۆڵـی و ناتـەواوی خۆمان کـرد، وەهاتین بۆالی 

خـودا بـەو جـۆرەی کـە هەیـن، وە بەباوەڕێکـی 

پشـت ئەسـتوور بـە مەسـیح ئاگادارمـان کردووە 

لە پێداویسـتی یەکانمـان، وە ئەو کە زانیارییەکی 

بـێ سـنووری هەیـە، هەمـوو شـتێک لـە گشـت 

بوونەوەرێکـدا دەبینێت، بە ویسـت و ووتەکانی 

لـە سـەر هەمـوو شـتێک فەرمـان ڕەوایـە، بـە 

و  دێـت  داواکاریەکانمانـەوە  و  گریـان  تەنـگ 

دڵمـان ڕوونـاک دەکاتەوە، لە ڕێـی نوێژی پاک و 

ڕاسـتی لـە پەیوەندیدا دەبین لەگـەڵ بێری لە بن 

نەهاتـوودا . ئێمـە لـە وانەیە بەڵگەی ئاشـکرامان 

بـە سـۆز و  کـە دەسـتی ڕزگارکەرمـان  هەبێـت 

خۆشەویسـتی و بەزەییـەوە لـە سـەرمانە، بەاڵم 

دەسـت  بـە  هەسـت  ئێمـە  وایـە،  ڕاسـتیدا  لـە 

لێدانـی بینـراوی ئـەو ناکەیـن، بـەاڵام دەسـتی 

ڕەحمـەت وخۆشەویسـتی ئـەو بەسـەرمانەوەیە. 

کاتێـک کە دێیـن بۆالی خـودا و داوای ڕەحمەت 

دەبـێ  ئێمـەش  دەکەیـن،  ئـەو  بەرەکەتـی  و 

پـڕ  دڵمانـی  خۆشەویسـتی  و  لێبـوردن  گیانـی 

کردبێـت، چـۆن دەتوانیـن نوێـژ بکەیـن و بڵێیـن 

“لـە گوناهمـان خـۆش بـە، وەک چـۆن ئێمـە لە 

گوناهـی ئـەوان خـۆش دەبیـن، کـە خراپەمـان 

بەرانبـەر دەکـەن.” کەچی هێشـتا خۆمـان گیانی 

لێبوردنمان تێـدا نییە؟ )مەتتا ٦: ١2(، ئەگەر ئێمە 

چاوەڕێـی ئـەوە بیـن کـە دووعـا و نوێژەکانمـان 

بیسـترێ و پەسـەند بکرێت، پێویستە ئێمەش بە 

هەمـان ڕێگـەو بـە هەمـان ئەنـدازەی کـە ئومێد 

دەکەیـن ببەخشـرێین، خەڵكی دی ببە خشـین و 

لێیـان خـۆش بین.

مەرجێکـە  نوێـژدا  لـە  وکۆشـش  هـەوڵ 

ئێمـە  ئەگـەر  اڵمدانـەوە،  وە  و  وەرگرتـن  بـۆ 

لـە  بکەویـن  پێـش  و  بکەیـن  گەشـە  بمانـەوێ 

بـاوەڕدا ێێویسـتە هەمیشـە نوێـژ بکەیـن، دەبێ 

وە   )١2  :١2 )ڕۆمـا  نوێـژ”  سـەر  لـە  “سـووربین 

“هۆشـیار و ئاگاداربـن لـە نوێـژدا” )١ پەتـرۆس 

٤: 2(، پەتـرۆس ئامـۆژگاری شـاکردەکانی دەکـرد 

“هۆشـیار و ئاگاداربـن لـە نوێـژدا” )١ پەترۆس ٤: 

٧(، پۆلـس ڕێ نوێنـی دەکات “لەهـەر شـتێکدا 

بەدووعـا و نوێـژ و سوپاسـەوە داخوازیەکانـت 

بناسـێنە بە خودا” )فیلیپیـەکان ٤: ٦(، وە “بەاڵم 

پیـرۆزدا  ڕۆحـی  لـە  خۆشەویسـتانم...  ئێـوە 

نوێـژ بکـەن... لـە خۆشەویسـتی خـودادا خۆتان 

2١(. نویـژی هەمیشـە و  )یەهـوزا 2٠:  بپارێـزن” 

بـەردەوام یەکێتـی گیانـە لەگـەڵ خـودا، ژیـان 

لـە خـوداوە هەلدەقوڵـێ بـۆ ئێمـە، وەلـە ژیانی 

ئێمـەوە پاکـی و پیـرۆزی دەگەڕێتـەوە بـۆ خـودا. 

بـەردەوام بـوون لـە نوێـژ کردنـدا کارێکی 

شـتێک  هێـچ  نـەدەی  ڕێ  پێویسـتە،  و  گرنـگ 
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رێگـری نوێـژت بێـت هەمـوو هەوڵێکـی خـۆت 

بـدە تـا گیانـت لـە پەیـوەدی هەمیشـەیدا بێـت 

لەگەڵ عیسـا. لـە هەر هەوڵێک کەڵـک وەربگرە 

بـۆ چوونـە جێـگای ئاسـای نوێژ کـردن، ئەوانەی 

لەگـەڵ  بـە ڕاسـتی داوای گفتوگـۆ دەکـەن  کـە 

دەبینرێـن،  نوێـژدا  کۆبوونـەوەی  لـە  خـودا 

خـودا  فەرمانـی  بـە  دروسـتی  و  ڕاسـت  بـە 

هەڵدەسـتن، حەزدەکەن دەسـتکەوتیان هەبێت 

هـەوڵ  وە  بەرەکەتێکـدا،  و  پیـت  هەمـوو  لـە 

دەدەن لـە شـوێنێکدا بگیرسـێنەوە کـە تیشـکی 

وەربگـرن.  ئاسـمانەوە  لـە  ڕوووناکـی خـودا 

ئێمـە دەبـێ بـە شـێوەیەکی خێزانـی نوێـژ 

بکەیـن، لـە هەمـان کات نابـێ نوێـژی تەنهایـی 

کـە ژیانـی گیانـە بخەیەنـە پشـت گـوێ، گیـان 

بکرێـت.  فەرامـۆش  نوێـژ  ئەگـەر  ناگەشـێتەوە 

نوێـژی  جێـگای  گشـتی  یـان  خێزانـی  نوێـژی 

تەنهایـی ناگرێتـەوە، لە کاتـی نوێـژی تەنهاییدا 

خـودا  بـۆ  دڵـت  تـر  کەزیـاد  هەیـە  بـوارت 

بکەیتـەوە، وە هـەر لـە الیـەن ئەوەوە سـکاڵت 

ببیسـرێ. لـە نوێـژی تەنهایـدا گیـان دووورە لە 

وەلەهـەر  دەوروپشـت،  کارتێکردنێکـی  هـەر 

داواکاریـەکان  خرۆشـانێک،  و  هەڵچـوون 

خـودا  دەگاتـە  هێمنییـەوە  و  گەرمـی  بـە 

کەنهێنیەکانـی بـەدی دەکات، وە هـەر دووعـا 

هەڵسـێ  دڵـەوە  ناخـی  لـە  کـە  نوێژێـک  و 

دێتـە  بـۆ  شـیرینی  بەرەکەتـی  دەیبیسـتێ، 

گیـان  ئـارام  و  سـادە  باوەڕێکـی  بـە  جـۆش. 

پەیوەنـی ڕادەگرێـت لەگـەڵ خـودا و پڕشـنگی 

تـا  کۆدەکاتـەوە  خـۆی  بـۆ  ئاسـمان  ڕووناکـی 

شـەیتان،  شـەڕی  لـە  بێـت  پشـتیوانی  و  هێـز 

ئێمەیـە.  پتـەوی  قـەاڵی  خـودا 

بکـە،  تەنهـای خۆتـدا  لـە ژووری  نوێـژت 

کاتێـک دەسـت دەکەیـت بـەکاری ڕۆژانـەت بـا 

دڵـت بـەرز بێتـەوە بـۆالی خـودا، ئخنـوخ بـەو 

جـۆرە لەگـەڵ خـودا ڕێی کـرد. ئەم جـۆرە نویژە 

کـە  وایـە  و  گـواڵ  بوخـوردی  وەک  بێدەنگانـە 

لەبـەر دەمـی نیعمەتدا بەرز دەبێتەوە . شـەیتان 

ناتوانێ بەسـەر ئە کەسـەدا سـەر بکەوێت کەبەو 

چەشـنە لـە دڵیـدا پاڵـی بـە خـوداوە دابێـت. 

پێشـکەش  تێیـدا  کـە  نییـە  کات  و  شـوێن 

کردنـی داخـوازی شـیاو بـۆ خـودا شـیاو نەبێت. 

لـە  بگـرێ  ئێمـە  لـە  ڕێ  ناتوانـێ  شـتێک  هیـچ 

وەی دڵمـان بـەرز بکەینـەوە لـە گیانـی نوێـژی 

لـە  دەتوانیـن  ئێمـە  خـودا.  بـۆالی  ڕاسـتدا 

گەرمـای هاتوچۆی سـەرجادەکاندا، لـە گەرمەی 

داخـوازی  بازرگانیـدا  و  کەسـابەتی  کاروبـاری 

ئاسـمانی  ڕێنوێنـی  داوای  و  خـودا  بـۆ  بنێریـن 

بکەیـن، هـەر وەک نەحیمیا لەبەر دەم پادشـای 

ئارتەحشسـا داخـوازی خـۆی کـرد. ئێمـە لە هەر 

کوێیەکـدا بیـن دەتوانیـن پەیوەنـدی بـە هێـزی 

دەرگای  دەبـێ  بکەیـن،  خـودا  لەگـەڵ  خۆمـان 

دڵمـان بـەردەوام کـراوە بـێ بـۆ مەسـیح وەک 

بمێنێتـەوە.  تێیـدا  ئاسـمانی  میوانێکـی 

هەرچەنـدە لـە وانەیـە کـەش و هەوایەکی 

خـراپ و بۆگـەن دەورەی دابیـن، ناچار نین لە و 

هەوا پیسـە هەڵمژین، 

پاکـی  لـە هـەوای  بژیـن  بـەاڵم دەتوانیـن 

ئاسـمانیدا، وە بـە بـەرز کردنـەوەی گیـان بۆالی 
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خاوێنـەوە  نوێـژی  و  دووعـا  ڕێـی  لـە  خـودا 

دەتوانیـن دەرگا بـەڕووی خەیاڵـی پیـس و بیـری 

کراوەیـە  دڵیـان  کـە  ئەوانـەی  دابخەیـن.  گاڵودا 

بـۆ وەرگرتنـی بەرەکـەت و پشـتیوانی خـودا، لـە 

کـەش و هەوایەکـی پیرۆزتـردا ڕێ دەکـەن وەک 

پەیوەندییەکـی  کـەش و هـەوای زەوی، وە  لـە 

پتـەو و هەمیشـەییان هەیـە لەگـەڵ ئاسـمان. 

کـە  هەیـە  بـەوە  پێویسـتیمان  ئێمـە 

بەدیدێکی ڕوونتر عیسـا ببینین وە تێگەیشـتنێکی 

قووڵتـر و تەواوترمـان هەبێـت لـە نرخـی نیـازە 

هەمیشـەییەکان، دەبـێ پیرۆزی وخۆشەویسـتی 

ئەمـەش  پڕبـکات  خـودا  مندااڵنـی  دڵـی  پـاک 

کارە  ئاشـکراکردنی  کـەداوای  دی  دێتـە  کاتێـک 

ڕوونـی  ئاشـکراکردنێکی  بکەیـن  ئاسـمانیەکان 

خودایـی باگیـان بـەرە و سـەرەوە بکشـێ تاخودا 

پـێ  ئاسـمانیمان  هـەوای  و  کـەش  شـەماڵی 

ئێمـە دەتوانیـن زۆر نزیکـی خـودا  ببەخشـێت. 

بژیـن بـە جۆرێک کە لـە هـەر تاقیکردنەوەیەکی 

چـاوەڕوان نەکـراودا بیرمـان ڕووبکاتـە ئەو هەر 

بـەو چەشـنەی کـە گـوڵ ڕوو دەکاتـە خـۆر. 

خۆشـیەکانت،  پێداویسـتیەکانت، 

وەترسـەکانت  خەفەتەکانـت،  ناخۆشـیەکانت، 

بـار  ئـەو  تـۆ  لەبـەر دەمـی خـودا بخـەرە ڕوو، 

قـورس یـان بێـزار ناکەیـت. ئـەوەی کـە دەتوانـێ 

بەتەنـگ  ئایـا  بژمێـرێ،  تـۆ  سـەری  مـووی 

پێویسـتیەکانی منداڵەکانیەوە نایەت؟ “خودا زۆر 

میهرەبـان و بەخشـندەیە” )یاقـوب ٥: ١١(، دڵـی 

خۆشەویسـتی خودا پەیوەنـدی دەگرێ بەغەم و 

خەفەتەکانی ئێمەوە، تەنانەت بەباسکردنیشـیان 

سـەر  و  ئاڵـۆز  تـۆ  بیـری  شـتێک  هـەر  بـۆی، 

سـوڕما و دەکات بیبـە بـۆ ئـەو، هیـچ شـتێک بۆ 

ئـەو هەڵگرتنـی گـران نییـە، چونکـە ئـەو ڕاگـری 

جیهانانـە، تـەواو کاروبـاری جیهـان بـە فەرمانـی 

ئـەو دەگەڕێ، هەر شـتێک سـەبارەت بەخۆشـی 

ئاشـتی ئێمـە بێت تێبینـی کردنی بۆ ئـەو بچووک 

نیییـە، هیـچ بەشـێکی تاقیکردنـەوەی ژیانمان بۆ 
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بـۆ خوێندنـەوەی،  نییـە  تاریـک  ئەوەنـدە  ئـەو 

هیـچ گیـر و گرفتێک بۆ ئەو چارەکردنی سـەخت 

ڕوو  بچـوک  لەمنداڵێکـی  بەاڵیـەک  هـەر  نییـە. 

بـدات، هـەر نیگەرانییەک دڵ خەفەتبـار بکات، 

و  دووعـا  هـەر  شـادییەک،  و  خۆشـی  هـەر 

نویژێکـی پـاک، باوکی ئاسـمانیان لێی ئـاگادارە و 

بـە تەنگـەوەی دێت. ئەو “دڵشـکاوان تیمـار دەکا 

و برینەکەنیـان دەپێچێتـەوە” ) سـروود ١٤٧: ٣(، 

ڕەفتـاری خودا لەگـەڵ هەر گیانێکـدا ڕەفتارێکی 

جـودا و تایبەتمەنـدە بـەو گیانـە، حیسـابی ئـەو 

لـە  خـۆی  ڕۆڵـەی  کـە  بـۆدەکات  گیانـەی  تاقـە 

پێنـاودا بەخشـی.

مـن  نـاوی  بـە  وڕۆژەدا  “لـە  ووتـی  عیسـا 

داوا بکـەن، وە پێتـان ناڵێـم کـە مـن لـە بـر ئێوە 

خـۆی  بـاوک  چونکـە  دەکـەم،  داوا  بـاوک  لـە 

ئێـوەی خۆشـدەوێ وە مـن ئێـوەم هەڵبـژارد... 

تاهەرچـی بـە نـاوی مـن لـە خـودا داوا بکـەن بە 

 ،)١٦ 2٦، 2٧؛ ١٥:  )یۆحەننـا ١٦:  بـدات”  ئێـوەی 

بـەاڵم داواکـردن بـە نـاوی عیسـا مانـای تەنهـا 

لـە سـەرەتا و  ئـەو  نـاوی  نییـە کـە  ئـەوە  هـەر 

کۆتایـی نوێـژدا بەریـن بەڵکـو مانـای ئەوەیـە کە 

بیـر و گیانی مەسـیح-مان تێدا بێـت، وە بروامان 

بـە پەیمانەکانـی هەبێـت و پشـت بـە نیعمەتـی 

ببەسـتین و کارەکانـی ئـەو بکەیـن. 

مەبەسـتی خـودا ئـەوە نییـە کە ئێمـە ببینە 

گۆشـەگیر و دەسـت لـە جیهـان هەڵگریـن بـۆ 

ئـەوەی خۆمان تەرخـان بکەین بۆکاری پەرسـتن 

و نوێـژ. ژیانـی ئێمـە دەبـێ وەک ژیانـی مەسـیح 

ئەوکەسـەی  خەڵکـدا.  و  چیـا  نێـوان  بێت-لـە 

هەمـوو کاری نوێـژ کردن بێت بـەزووی وازی لێ 

دەهێنـێ، یـان نوێـژ کردنەکانـی دەبـێ بـە رۆتین 

دادەبڕێـت  خـۆی  مـرۆڤ  کاتێـک  ئاسـایی،  و 

لـە ژیانـی کۆمەاڵیەتـی، دوور دەکەوێتـەوە لـە 

فەرمانەکانـی مەسـیحی و هەڵگرتنـی خاچ، کاتێ 

دڵگەرمیـەوە  و  ڕاسـتی  بـە  وەی  لـە  دەوەسـتێ 

کاربـکات بۆخـودای کـە ئـەو بـە گیـان و بـە دڵ 

بـۆ ئـەم کاری کـرد، نوێـژی بـێ ئامانـج و بـێ 

کەسـی  تاکـە  بـە  دەبـێ  کاریەکانـی  داوا  هۆیـە. 

و خۆپەرسـتی، نوێـژ نـاکات بـۆ پێویسـتیەکانی 

پێشـکەتنی  یـان  گشـتی  بـە  مرۆڤایەتـی 

یـان دەسـتکەوتنی هێـز و  فەرمانـڕەوای خـودا 

توانـا کـە بەهۆیـەوە خزمـەت بـە خـودا بـکات.

ئەگـەر ئێمـە فەرمانـی تێکـەاڵوی لەگـەڵ 

یـەک بخەینـە پشـت گـوێ، وە هانـدان و بـە 

هێزکردنـی یەکتـر بـۆ خزمەتی خـودا فەرامۆش 

ڕاسـتیەکانی  دەبیـن،  زیـان  تووشـی  بکەیـن، 

وتـەی خـودا لـە بیـر و هۆشـی ئێمـەدا گرنگـی 

دەدەن،  دەسـت  لـە  خۆیـان  زیندوویەتـی  و 

کارتێکردنی پیرۆزیان لە سـەر ڕووناککردنەوەی 

دڵ نامێنـێ، ئێمـە دەکەویـن کەوتنێکـی ڕۆحـی. 

نەبـێ  یەکتـر  بـۆ  هاوهەسـتیمان  ئێمـە  ئەگـەر 

ڕووی  لـە  لێدەکەوێـت  گەورەمـان  زیانێکـی 

دوورە  ئـەوەی  یەکتـردا.  لەگـەڵ  تێکـەاڵوی 

بـە دەوری  لـە خەڵکـی دەژی و دیـوار  پەرێـز 

خۆیدا دەکێشـێ، ئەو شـوێنەوارە پڕناکاتەوەکە 

تەنگـەوە  بـە  کـردووە.  دیـاری  بـۆی  خـودا 

بوونـی هەسـتی کۆمەاڵیەتـی لـە سروشـتماندا 

یەکترمـان  پشـتگیری  و  تێکەاڵوبـوون  بـەرەو 
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دەبـات، وە هـۆی گەشـەکردن و توانامانـە بـۆ 

خـودا. خزمەتکردنـی 

و  پەیوەنـدی  مەسـیحیەکان  ئەگـەر 

یەکـدی هەبێـت و  لەگـەڵ  پتەویـان  تێکـەاڵوی 

بدوێـن لـە سـەر خۆشەویسـتی خـودا و ڕاسـتیە 

و  دڵیـان دەژێتـەوە  کڕینـەوە،  بەهاکانـی  گـران 

یەکتریـش دەبووژێننـەوە، چونکـە ئێمـە ڕۆژانـە 

باوکـی  لـە  فێربیـن  پتـر  هەیـە  توانامانـدا  لـە 

ئاسـمانیمان و تاقیکردنـەوەی تازامـان دەسـتگیر 

بێـت لـە خێـر و چاکـە، وە ئـارەزوو دەکەیـن بـە 

دڵسـۆزی لەگـەڵ یـەک بدوێیـن، ئـەم کارە دڵ 

گـەرم و هاندەرمان دەبێت، ئەگـەر ئێمە زیادتر 

لـە سـەر مەسـیح بدوێیـن و بیـر بکەیننـەوە، و 

کەمتـر لـە سـەر خۆمـان بدوێیـن، پتـر هەسـت 

بـە ئامـادە بوونـی ئـەو دەکەیـن لەگـەڵ مانـدا. 

ئەگـەر ئێمـە بیـر لـە خـودا بکەینـەوە بـە ڕادەی 

پێـدان  بایـەخ  لـە  هەمانـە  کـە  بەڵگانـەی  ئـەو 

دەبـێ  بۆمـان،  ئـەو  هاتنـی  تەنگـەوە  بـە  و 

هەمیشـە ئەومـان لـە بیـر بێـت، وە خۆشـحاڵ 

لـە  ئێمـە  کردنـی.  وسـتایش  لێـدووان  بـە  بیـن 

سـەر شـتی ڕۆژانـەی ژیانمـان دەدوێیـن چونکـە 

هاوڕێکانمـان  باسـی  هەیـە،  تێـدا  سـوودمان 

دەوێـن،  خۆشـمان  ئـەوەی  لەبـەر  دەکەیـن 

بەسـتراوە.  بەوانـەوە  وناخۆشـیمان  خۆشـی 

لەبـەر ئـەوەی کـە ئێمـە بەڵگـەی گەورەتـر بـێ 

سـنوورمان بۆ خۆشەویسـتی خـودا هەیە، دەبێ 

لـە هەمـوو  یەکـەم  بـە  بکەیـن  ئـەو  هەمیشـە 

و  ڕەحمـەت  و  توانـا  لـە  دووان  بـۆ  بیرمانـدا 

بەزەیـی. مەبەسـت لـە و دییاریانـەی خـودا کـە 

ڕژاندوویەتـی بـە سـەرماندا ئـەوە نییـە کـە بیـر 

و خۆشەویسـتی ئێمـە ڕابکێشـێ و تێیـدا نوقـم 

بیـن کـە ئیتـر هیچمان نەبێـت بیدەین بـە خودا، 

بەڵکـو مەبەسـتی لێـی ئەوەیـە کـە بـەردەوام لە 

بیرمـان بێـت و بمـان بەسـتێتەوە بـە پەیوەنـدی 

پێزانیـن و خۆشەویسـتی و ڕەحمەتـی خۆیـەوە. 

بـۆ  بـا  نیشـتەجێین،  زەویـدا  نزمایـی  لـە  ئێمـە 

چاومـان  ئاسـمانی  کـراوەی  پیـرۆزی  دەرگای 

شـکۆی  ڕووناکـی  لـەوێ  کـە  بکەینـەوە،  بـەرز 

دەدرەوشـێتەوە  دا  مەسـیح  ڕووی  لـە  خـودای 

“کـە هەروەهـا توانـای هەیـە هەمـوو ئەوانـەی 

بـە هـۆی ئـەوەوە دێـن بۆ خزمـەت خـودا ڕزگار 

پێویسـتە  ئێمـە   )2٥  :٧ )عیبرانیـەکان  بـکات” 

“بـۆ  سوپاسـی و ستایشـی زۆری خـودا بکەیـن 

چـاک و ڕەحمەتی، وە کارە سەرسـوڕ مێنەرەکانی 

بـۆ مندااڵنی ئـادەم” )سـروود ١٠٧: ٨(. نابێ نوێژ 

ئێمـە هەمـووی هـەر بـۆ داواکـردن و وەرگرتـن 

بێـت. بـا بیرکردنەوەمان هـەر بـۆ وەرگرتنی پێت 

ئێمـە  نەبێـت.  پێویسـتیەکانمان  و  بەرەکـەت  و 

ئەوەنـدە نوێـژ ناکەیـن کە پێویسـتە، بـەاڵم زۆر 

ڕەزیـل و پیسـکەین لە پێشکەشـکردنی سـوپاس. 

ئێمـە بـەردەوام وەرگری ڕەحمەت و بەخشـینی 

دان  کـەم  چەنـد  ئەوەشـدا  لەگـەڵ  خودایـن، 

بـە چاکەیـدا دەنێیـن، وە چەنـد کـەم سـوپاس 

ئەوانـەی  هەمـوو  بـۆ  دەکەیـن  ستایشـی  و 

بۆمـان. کردوویەتـی 

بـە  فەرمـووی  کۆنـدا خـودا  لەسـەردەمی 

بەنی ئیسـرائیل کـە کۆببوونەوە بـۆ خزمەتی ئەو 

“ئێـوە لـە وەی لـە بـەردەم خوداتـان دەخـۆن، 
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کـە  بـەوەی  خۆشـحاڵن  خێزانەکانتـان  و  ئێـوە 

هەتانـە و لـە زەتـی لـێ دەکـەن، چونکـە خـودا 

ئێـوەی پیـرۆز کـردووە” )تەسـینە ١2: ٧(، ئەوەی 

دەیکەیـن بۆ شـکۆمەندی خودا دەبێ بە خۆشـی 

و شـادی و سـروودی سـتایش وسوپاسەوە بێت، 

نـەک بەغـەم وخەفەتـەوە. 

و  مەیهرەبـان  باوکـی  ئێمـە  خـودای 

بەخشـندەیە، نابـێ خزمەتکـردن بـەو بەئەرکێکی 

سەخت و دژوار بزانین، بەڵکو دەبێ مایەی شادی 

و خۆشـحاڵی مندااڵنـی بێت. ئەو پێـی خۆش نییە 

کـە بەگەورەیەکـی توندرەوی زەبردەسـتی دابنێین 

دەیپەرسـتین  دڵسـۆزمانە.  هاوڕێـی  ئـەو  بەڵکـو 

و  تابەرەکـەت  بێـت  مانـدا  لەگـەڵ  دەیـەوێ 

ئاسـوودەیمان بداتـێ و دڵمـان پڕبکات لە شـادی 

لـە  مندااڵنـی  دەکات  ئـارەزوو  ئـەو  ئەویـن.  و 

خزمەتکردن و پەرسـتنی ئەودا خۆشی و دڵنەوایی 

بدۆزنـەوە نەک سـەختی و ناخۆشـی. خـودا حەز 

دەکات ئەوانـەی کـە دێن بۆپەرسـتنی ئـەو لەگەڵ 

خۆیانـدا بیـر و فێربوونـی گرانبەهـا بەرنـەوە لـە 

سـەر خۆشەویسـتی و بـە تەنـگ هاتنـی ئـەو بـۆ 

مـرۆڤ ، تـا هانـدەر بـن بـە ڕاسـتی و دروسـتی و 

پاکـی و دڵسـۆزییەوە ڕەفتـار بکـەن. 

مەسـیح  کۆبینـەوە،  خـاچ  ەدەوری  بـال 

و چوارمێـخ کردنـی ئـەو بکەیـن بـە بابەتـی بیـر 

و گفتوگۆمـان و شـادترین هەسـت و سـۆزمان. 

ئێمـە د دەبـێ هـەر بەرەکەتێـک کـە لە خـوداوە 

وەریدەگریـن لـە بیرمانـدا بیپارێزیـن. وە کاتێـک 

پـەی بـە خۆشەویسـتی و مەزنـی ئـەو دەبەیـن، 

بـاوەڕی پێ بکەین و تـەواوی کار و بارمان بە دڵ 

نیاییەوە بسـپێرین بەو دەسـتە کە لەبـەر ئێمە لە 

سـەر خاچ لـە مێـخ درا.

سـتایش  باڵـی  سـەر  لـە  دەتوانـێ  گیـان 

کەخـودا  بەرزبێتـەوە،  ئاسـمان  بـۆ  سـوپاس  و 

ڕوودەکەنـە  ئـاوازەوە  و  سـروود  بـە  پەرسـتان 

عەرشـی خودا، پەرسـتنی ئێمـە نزیـک دەبێتەوە 

لـە شـێوەی پەرسـتنی سـوپای ئاسـمانی کـە بـە 

و  سـوپاس  فڕێنـەوە  دڵ  مۆسـیقای  و  ئـاواز 

ستایشـی خۆیـان پێشـکەش بـە خـودا دەکـەن، 

و  قوربانـی  کـێ  “هـەر  دەفەرموێـت  خـودا 

شـکۆمەند  مـن  بـکات،  پێشـکەش  سوپاسـی 

دەکات” )سـروود ٥٠: 2٣(. با بە خۆشـی و ڕێزەوە 

لەگـەڵ  کەرمـان  دروسـت  خزمـەت  بـۆ  بێیـن 

  )٣  :٥١ )ئەشـعیا  ئـاواز”  دەنگـی  و  “سـوپاس 
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گەلێ کـەس دووچاری پەرێشـانی گومان و 

دوودڵـی دەبن، بە تایبەتی ئەوانـەی تازە بڕوایان 

زۆر  پیـرۆزدا  پەرتووکـی  لـە  چونکـە  هێنـاوە، 

ئایـەت هەیـە کـە ناتوانـن ڕوونی بکەنـەوە و لێی 

تێبگـەن، شـەیتان ئـەو ئایەتانـە بەکاردەهێنێـت 

بـۆ لـە رزانـدن و لەقکردنـی بڕوایـان بەرامبـەر 

پەرتووکی پیرۆز وەک دەرکەوتن و ئاشـکرابوونی 

ڕاسـت  ڕێـگای  )چـۆن  دەپرسـن  ئـەوان  خـودا. 

ڕاسـتی  بـە  پیـرۆز  پەرتوکـی  ئەگـەر  بناسـین؟ 

وشـەی خـودا بێـت، چـۆن دەتوانیـن لـە گومان 

و سەرلێشـێوان ڕزگارمـان بێـت؟(

لێنـاکات  داوامـان  کاتێـک  هیـچ  خـودا 

باوەڕبهێنیـن تا بە ئەندازەی پێویسـت بەڵگەمان 

نەداتـی تـا باوەڕمانـی لـە سـەر دروسـت بکەین. 

بەڵگـە لـە سـەر، بوونـی خـودا، خوو ڕەوشـتی، 

بـە  هەمـوو  ئەمانـە  ووتەکانـی،  ڕاسـتگۆیی  و 

بەڵگـەوە چەسـپاون کـە دەتوانیـن بگەڕێینـەوە 

بـۆی لـە کاتی پێویسـتدا؛ ئەم بەڵگانـەش زۆرن. 

هەبوونـی  هەرگیـز  خـودا  ئەوەشـدا  لەگـەڵ 

گومانـی لە نـاو نەبردوە، بـاوەڕی ئێمە پێویسـتە 

لـە سـەر پایەی بەڵگـە و مەدرەک ڕاوەسـتاوبێت 

دەیانەوێـت  ئەوانـەی  قسـە.  و  ڕواڵـەت  نـەک 

گومـان هەڵبژێریـن ماوەیـان هەیـە، وە ئەوانەی 

دەیانەوێـت ڕاسـتی بناسـن بەڵگەیەکـی زۆریـان 

سـەر  لـە  باوەڕیانـی  کـە  دەسـتدایە  لەبـەر 

دامەزرێنـن. 

ناتوانێـت  هەرگیـز  ئێمـە  تەنگـی  بیـری 

لەبـن  کارە  بەدەروونـی  پـەی  بەتـەواوی 

بـگات،  تێیـان  و  بەرێـت  خـودا  نەهاتووەنـەی 

چونکـە نهێنیەکانـی دەوری خـودا هـۆش تریـن 

و زیـرەک تریـن زانـا سەرسـوڕما و دەکات، “ئایـا 

دەتوانی بە قواڵیی خودا بگەیت؟ یا سـەرچاوەی 

لـە بـن نەهاتـووی توانـای بدۆزیتـەوە؟ ئـەو لـە 

لـە  بکەیـت؟  دەتوانیـت  چـی  بڵندتـرە  ئاسـمان 

دۆزەخ قـووڵ تـر چـی دەتوانیـت فێـر بیـت؟” 

)٧  ،٨  :١١ )ئەیـوب 

سەرسـوڕمانەوە  بـە  پۆڵـس  پێغەمبـەر 

هـاواری کـرد “ئـای چەنـد قووڵـە دەوڵەمەنـدی 

چۆن خۆت لە دەست گومان 
ڕزگار دەکەیت؟

١٢

٦٨



چەنـد  هەروەهـا  خـودا!  زانیـاری  و  دانایـی  و 

گەیشـتنی  تـێ  و  پشـکنینی حکومەکانـی  دوورە 

ڕێگاکانـی!” )رۆمـا ١١: 2٣( هەرچەندە “هەروەها 

و  ڕاسـتی  بـەاڵم  داوە،  دەورەی  تاریکـی 

 :9٧ )سـروود  تەختـی”  پایـەی  دادپەروەریـەە 

وە  تێبگەیـن.  ڕەفتارەکانـی  دەتوانیـن  ئێمـە   ،)2

خۆشەویسـتی هەمیشـەیی و یەکگرتـوو لەگـەڵ 

تێـدا دەبینیـن. پایانـی  هێـزی بـێ 

هەروەهـا ئێمـە دەتوانین لەمەبەسـتەکانی 

بگەیـن، پێویسـتە بـاوەڕ بـە خۆشەویسـتیی ئەو 

بکەیـن و پشـت بەهێـز و توانـای ببەسـتین. 

ئیالهـی  سـیفاتی  وەک  خـودا،  ووتـەی 

خـۆی، نهێنـی ڕازی وەهـای تێدایـە کـە هەرگیـز 

بـە  ئێمـە  سـنوورداری  هۆشـی  و  بیـر  ناکـرێ 

تـەواوی لێـی تێبـگات. هاتنـی گونـاه بـۆ جیهان، 

بوونـەوە،  زینـدوو  مەسـیح،  بەرجەسـتەکردنی 

لـە  کـە  دی  بابەتـی  گەلێـک  وە  هەڵسـانەوە، 

لـە  قوڵتـرن  کـە  باسـکراون،  پیـرۆزدا  پەرتوکـی 

بـە  یـان  بکاتـەوە  ڕوونیـان  مـرۆڤ  بیـری  وەی 

تـواوی تێیـان بـگات. بەاڵم کـە ئێمـە ناتوانین لە 

نهێنیەکانـی هێزی کـردگار تێبگەین ئەمە بەڵگە و 

بیانونین بۆ گومان لە سـەر ووتەکانی خودا. ئێمە 

لـە سروشـتی جیهانـدا دەورە دراویـن بـە نهێنـی 

زۆر کـە تێیان ناگەین. شـارەزاترین فەیلەسـووف 

الوازە لە شـیکردنەوەی بنج و بناوانی سـادەترین 

نهێنـی  بڕۆیـن  هەرالیەکـدا  بـە  ژیـان.  شـێوەی 

دەبینیـن کـە لـە سـەرووی لێکدانـەوەی ئێمەیە، 

ئایـا دەبـێ ئێمـە سەرسـوڕماوبین لـە وەی کـە لە 

جیهانـی گیانیـدا گەڵێـک ڕاز و نهێنـی هـەن کـە 

تێیـان ناگەیـن؟ گیـر و گرفتەکـە لە بیری تەسـک 

و کـورت بینـی مۆرڤدایـە، خـودا لـە پەرتووکـی 

پیـرۆزدا بە ئەندازەی پێویسـت بەڵگـەی داوە لە 

سـەر ڕەوشـتی ئیالهییـان. نابـێ ئێمـە گومـان لە 

ووتەکانـی خـودا بکەیـن لەبـەر ئـەوەی ناتوانیـن 

دروسـتکەرمان  نهێنیەکانـی  لـە  تـەواوی  بـە 

تێبگەیـن. 

پێغەمبـەر پەتـرۆس لـە پەرتووکی پیـرۆزدا 

تێگەیشـتن  کـە  هـەن  شـت  “هەندێـک  دەڵـی 

لێیـان سـەختە، خەڵکـی نـەزان و ڕاڕا، دەسـتی 

ناوچوونـی  لـە  بـۆ  دەیگـۆڕن...  و  تێـوەردەدەن 

خۆیـان” )2 پەترۆس ٣: ١٦(. قورسـی و زەحمەت 

لێتێنەگەیشـتن لە پەرتووکی پیـرۆز بۆتە بیانووی 

پەڕتووکـی  دژایەتـی  لـە  بـڕواکان  بـێ  دەسـتی 

پیـرۆز، بەاڵم بە پێچەوانـەوە ئەمانە بەڵگەیەکی 

بـە هێـزی سروشـتی ئاسـمانی دیـاری دەکـەن، 

ئەگـەر پەڕتوکـی پیرۆزی ئاسـمانی خاڵی بێت؛ لە 

هەواڵـی سروشـتی سەرسـوڕهێنەری خـودا، لـە 

هەر شـتێک کـە زەحمەتە تێی بگەیـن، وە ئەگەر 

ئەقڵـی ناتـەواو و الوازی مـرۆڤ پـەی بەشـکۆ و 

مـەزی ئـەو بەرێـت، ئـەو خاڵـی بوونـە بەڵگـەی 

نەبوونی دەسـتی خودایە تێیدا. شـکۆ و مەزنی و 

نهێنیـەکان لـە پەرتوکـی پیـرۆزدا کە هـەن بەڵگە 

خودایـە  ووتـەی  کـە  دەدەن  ئـەوە  شـایەتی  و 

بـەوەش بـاوەڕ و ئیمانـی پـێ زیـاد دەبێـت. 

تـەواو  شـێوەیەکی  بـە  پیـرۆز  پەڕتووکـی 

پێداویسـتی  بـۆ  ڕاسـتی  گونجـاو  و  سـادە 

کـە  دەردەخـات،  مـرۆڤ  ئارەزووەکانـی  و 

دەبـن،  سەرسـام  پـێ  ڕۆشـنبیرانی  و  زانایـان 
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کـە بـە نەخوێنـدەوار و سـادەترین کـەس توانـا 

دەبەخشـێ تـا ڕێگـەی ڕزگاری بە ڕوونـی ببینێت 

کـە  ڕاسـتیانە  ئـەم  ئـەوەدا  لەگـەڵ  بناسـێ،  و 

پەڕتووکـی پیرۆز بە سـادەیی ئاشـکرایان دەکات، 

هەنـدێ بابەتیشـی تێـدا هەیـە ئەوەنـدە بـەرز 

و بەربـاڵوو بـێ سـنوورن کـە لـە سـەروو هێـزی 

ئێمـە  مرۆڤەوەیـە،  سـنوورداری  تێگەیشـتنی 

تەنهـا وەک ووتـەی خـودا پەسـەندی دەکەیـن. 

جۆرێـک  بـە  ئێمـە  بـۆ  کڕینـەوە  و  ڕزگاربـوون 

ئاسـانی  بـە  گیانێـک  کەهـەر  بـووە  ئاشـکرا 

بتوانـێ ئـەو هەنگاوانـە ببینـێ کە دەبـێ هەڵیان 

بهێنـێ بـۆ تۆبەکـردن الی خـودا وە بـاوەڕڕ بـە 

بەهـۆی  کـە  مەسـیح  عیسـای  خوداوەندمـان 

ئـەوەوە ڕزگارمـان دەبـێ. وە لەگـەڵ ئەوەشـدا 

ئاسـانی  بـە  کـە  ڕاسـتییانەوە  ئـەم  پشـت  لـە 

کـە  هـەن  نهێنـی  ڕازاو  هەندێـک  تێیدەگەیـن 

مەزنـی خودایـان تێدا پەنهانـە، ڕاز و نهێنییەک، 

کـە سـەر لـە ئاقاڵنە دەشـێوێنی لێـی دەکۆڵنەوە. 

هەروەهـا بەرەکـەت و ڕەحمەتیـش دەبەخشـێ 

بـاوەڕەوە دوای  بەڕێـز و  کـە  بـەو دڵسـۆزانەی 

لـە  زیادتـر  هەتـا  مـرۆڤ  کەوتـوون.  ڕاسـتی 

پەتڕتووکـی پیـرۆز بکۆڵیتـەوە، پتـر بـاوەڕ بـەوە 

زینـدووە.  خـودای  ووتـەی  کـە  دەهێنیـن 

ئێمـە  کـە  بـەوەی  ودانپێدانـان  زانیـن  بـۆ 

مەزنەکانـی  ڕاسـتیە  لـە  تـەواوی  بـە  ناتوانیـن 

پەڕتووکـی پیـرۆز تـێ بگەیـن تەنهـا ئەوەیـە کـە 

ئەقڵیکی سـنووردار لـە توانایدا نییە لـە بیروڕای 

بـە  مـرۆڤ  یانـی  بـگات؛  بـێ سـنوور  ئەقڵێکـی 

ناتوانـێ  سـنووردارەوە  تێگەشـتنێکی  و  ئەقـڵ 

لـە بیـر و بـۆ چوونـی ئەقڵێکـی بـێ سـنوری لـە 

بـگات.  خـودا  ڕادەبـەدەری 

گومانـداران و بـێ ئیمانـان ووتـەی پیرۆزی 

خـودا ڕەتدەکەنـەوە چونکـە ناتوانـن پـەی بەبنج 

و بناوانـی گشـت ڕەزەکانـی بـەرن، وە هەمـوو 

ئەوانـەی کـە دەڵێـن بڕوایان بـە پەڕتووکـی پیرۆز 

هەیە لەم مەترسـییە بـە دوورن، پێغمبەر پۆڵس 

خۆتـان  ئـاگاداری  بـاش  برایـان،  “ئـەی  دەڵـێ 

بـن، تـا دڵـی کەسـتان بـێ بـاوەڕ و بـەد نەبـێ، 

ئەمـەش ببێتـە هـۆی ئەوەی لـە خـودای زیندوو 

و  ڕاسـت   ،)١2 )عیبرانیـەکان ٣:  هەڵگەڕێنـەوە” 

ووتـەی  دەسـتوورەکانی  کـە  ئەوەیـە  دروسـت 

هەمـوو  لـە  وە  بخوێنینـەوە،  بـەوردی  خـودا 

شـتێک بکۆڵینـەوە “تاقوواڵیـی خـودا” وەک لـە 

پەرتووکـی پیـرۆزدا هاتـووە )١ کۆرنسـۆس 2: ١٠(، 

چونکـە “شـتە نهێنیـەکان هـی خودایـە، وەشـتە 

ئاشـکراکان هی ئێمەیە” )تەسـنیە 29: 29(، بەاڵم 

کاری شەیتان ڕێ لێونکردنی توانای ئەقڵ و بیرە، 

ئەوانـەی کـە ناتوانـن پـەی بـە ڕاسـتی پەڕتووکـی 

پیـرۆز بـەرن وە بابەتەکانی لێکبدەنـەوە و ڕازیان 

سـەرنەکەوتن  و  بێـزاری  بـە  هەسـت  بـکات، 

دەکـەن، بـڕی لـە خۆیـان بایـی دەبـن، دانیش بە 

خۆیانـدا ناگرن تا خودا ڕاسـتییان بـۆ دەربخات، 

بـۆ  بەسـە  مـرۆڤ  دانایـی  تەنهـا  وادەزانـن 

تێگەیشـتنی پەرتووکـی پیـرۆز، وە سـەر کەوتـوو 

ئـەوە دەسـت  لەبـەر  لەمەبەسـتەکەیاندا،  نابـن 

دەکـەن بـە ڕەتکردنـەوەی فەرمانڕەوایـی خـودا.

دەڵێـن  کـە  بۆچوونانـەی  و  تیـۆری  و  لـە  زۆر 

مەبەسـتیان  وەرگیـراون  پیـرۆز  پەڕتووکـی  لـە 
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دروسـتکردنی گومـان و سەرلێشـێوانی خەڵکـە، 

بـە ووتەکانـی  پەیوەندیەکـی  لـە ڕاسـتیدا هیـچ 

خـوداوە نییـە و بـە تـەواوی هەڵگەڕانەوەیـە لـە 

دەسـتکرد  ئەمانـە  خـودا،  فەرمانەکانـی  ووتـەو 

و لێکدانـەوەی هەڵـەن لـە الیـەن مرۆڤـەوە، لـە 

ووتـەی ڕاسـتی خـودا بـێ بـەرن. 

بیـان  خـودا  کراوانـی  دروسـت  ئەگـەر 

خـودای  سـەر  لـە  تـەواو  تێگەیشـتنی  توانیبـا 

بـە  کردارەکانـی  و  کار  هەمـوو  دروسـتکەریان 

دەسـت بێنـن، ئەوسـا دەگەیشـتنە پلـەی هـەرە 

بـەرزی پێشـکەوتن و زانیـاری کـە ئیتـر ماوەیـان 

بـۆ نەدەما کـە زیادتر ڕاسـتی بدۆزنـەوە، لەگەڵ 

ڕووی  لـە  وە  گەورەببـن،  زانیاریـدا  و  زانسـت 

ئەقـڵ و گیانـەوە گەشـە بکـەن. خـودا ئیتـر لـە 

لـە  مـرۆڤ  وە  دەکـەت،  مەزنـی  و  گەورەیـی 

 . دەوەسـتا  پێگەشـتن  و  دانایـی  و  پێشـکەوتن 

بـا سوپاسـی خـودا بکەیـن بـەم جـۆرە نەبـوو . 

خـودا بـێ سـنوورە؛ “تـەواوی گەنجینـەی ئەقـڵ 

مـرۆڤ  وە   ،)٣ )کۆڵـۆس 2:  زانیـاری هەیـە”  و 

ئەگـەر هەمـوو ژیانـی لـە لێکۆڵینەوەدا بە سـەر 

بەرێـت هەرگیـز ناتوانێ گەنجـی دانایی و توانا و 

بدۆزێتـەوە.  خـودا  چاکـی 

ڕاسـتی  ژیانـەدا  لـەم  دەیەوێـت  خـودا 

ووتەکانـی بـۆ ئێمە ئاشـکرابێت، وە تەنها ڕێگا بۆ 

تێگەشـتن لە ڕاسـتی ووتەکانـی ڕووناکی ڕووناک 

کردنـەوەی ئـەو گیانەیـە کـە ووتـەی خـودا بـە 

هیـچ  خـودا  “کاروبـاری  چونکـە  درا،  هۆیـەوە 

کـەس نایزانـێ جگـە لـە گیانـی خـودا و گیـان لە 

هەمـوو شـتێک دەکۆڵێتـەوە تـا قوواڵیـی خودا” 

ڕزگارکـەر  بەڵێنـی  وە   ،)١٠  ،١١ کۆرنسـۆس 2:   ١(

گیانـی  ئـەو،  ئەمەبوو“کـەی  شـاگردەکانی  بـۆ 

تـەواوێ  دەکات  ڕێنوێنـی  ئێـوە  هـات،  ڕاسـتی 

ڕاسـتییەکان... چونکـە ئـەو لەمنـەوە پێـی دەگا، 

 ،١٣  :١٦ )یۆحەننـا  دەدات.”  ئێـوەی  پیشـانی  وە 

١٤(. خـودا حـەز دەکات مرۆڤ مەەشـق لە سـەر 

لێکۆڵینـەوە و پێشـبینی توانـای ئەقڵـی بـکات، 

خویندنـەوەی  وەک  خوێدنەوەیـەک  هیـچ  وە 

ووتەکانـی خـودا ئەقـڵ بەهێـز نـاکات و ڕادەی 

بیرکردنـەوەی زیـاد نـاکات . هەروەها ئێمە دەبێ 

بـە وریاییـەوە ڕادەی ئەقـڵ و بیرکردنەوەمـان بە 

هێـز بکەیـن، چونکـە مەترسـی هەیـە لـە سـەر 

الوازی ئەقڵمـان کەدەبێتـە هـۆی الوازی و کەم 

ئێمـە  ئەگـەر   . مرۆڤیمـان  سروشـتی  کـوڕی  و 

بمانـەوێ تێگەشـتنی ڕوونمان لە سـەر پەڕتووکی 

بـڕوای  و  سـادەیی  پێویسـتە  هەبێـت،  پیـرۆز 

منداڵێکمـان هەبێت بـۆ خوێندنەوە و فێربوون، 

بکەیـن.  پیـرۆز  گیانـی  یارمەتـی  داوای  وە 

هەسـتکردنمان بـە هێز و دانایی خـودا، و بکەم 

گەورەیـی  لـە  تێگەیشـتن  بـۆ  توانایـی خۆمـان، 

خـودا، تـا گیانـی ڕازیبوونمـان پێ ببەخشـێ، وە 

دەبـێ ئێمـە ووتـەی ئـەو بـە سـەنگین و ڕێـزی 

پیـرۆزەوە بکەینـەوە، هـەروەک چـۆن دەچێنـە 

پیـرۆز  پەڕتووکـی  کاتێـک  خـودا.  دەمـی  پێـش 

دەخوێنینـەوە، ئەقـڵ دەبـێ دان بـەوەدا بنێ کە 

دەسـەاڵتێکی بەرزتـر و گەورەتر لـە خۆی هەیە، 

و  نەمـر  بـۆ خـودای  پێویسـتە  و دڵ  ئەقـڵ  وە 

هەمیشـەیی سـەر دانەوێنـن. 

گەلـێ شـت وادەردەکەون کە سـەختن یان 
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تاریـک و لێڵـن، خودا سـادە و ئاسـان و ڕوونیان 

دەیانەوێـت  کـە  کەسـانەی  ئـەو  بـۆ  دەکاتـەوە 

نوێنـی  ڕێ  و  یارمەتـی  بـێ  بـەاڵم  بگـەن.  تێـی 

گیانـی پیـرۆز، ئێمـە هەمیشـە لەبـەر دەم ئـەو 

مەترسـییە داین، کـە پەڕتووکی پیـرۆز بە چەوتی 

لێـک بدەینـەوە یـان بـە هەڵـە وەریبگریـن. زۆر 

بـەاڵم  دەخویننـەوە  پیـرۆز  پەڕتووکـی  کـەس 

بەڵکـو  وەرناگـرن  لـێ  سـوودی  هـەر  نـەک 

زیانیشـیان پێـدەگات کاتێـک کـە ووتـەی خـودا 

نوێـژ دەکەنـەوە و دەخوێننـەوە.  بـێ دووعـا و 

ئەگـەر هەسـت و سـۆز و بیـر و هـۆش بـەرەو 

الی خـودا نەچێـت، وە لەگـەڵ وردەی خـودا دا 

نەسـازێ، گومـان ئەقـڵ و هـۆش دەپێکـی، دوو 

دڵی و ڕاڕایی دروسـت دەکات. شـەیتان دەسـت 

بەسـەر ئەقـڵ و هۆشـدا دەگـرێ و لێکدانەوەی 

چـەوت دەخاتـە دڵەوە. هەرکات مرۆڤ بە قسـە 

و کـردەوە داوا نـەکات کـە لـە هارمۆنیـدا بێـت 

ئامادەیـە  بـێ  زانـاش  لەگـەڵ خـودا هەرچەنـد 

بـۆ هەڵـە کـردن لـە تێگەشـتنی پرتوکـی پـرۆزدا، 

باوەڕبـێ.  جێـی  ناتوانـێ  ڕوونکردنەوەکانـی  وە 

ئەو کاسـانەی کە بـە دوای دۆزینـەوەی ناکۆکیدا 

وەدیـدی  پیـرۆزدا،  پەڕتووکـی  لـە  دەگەڕێـن 

گیانـی یـان نـی یـە، و بـە چاوێکـی کەشـەوە تێی 

دەڕوانـن، لـە سـادەترین و ئاسـانترین ئایـەت دا 

چەندیـن گومـان و بـێ بـاوەڕی دەبینـن. 

دڵـی  دوو  و  گومـان  سـەرەکی  هـۆی 

هەرچەندە پەنهان بکرێ و داپۆشـرێ هەر بەرەو 

گونـاه دەچـێ. گوناهکـەر دۆسـتی دەسـتوروکان 

نایـەوێ  نییـە،  خـودا  نوێنیەکانـی  ڕێ  و 

گوێرایەڵـی بێـت بـۆ خواسـتەکانی و ئامادەیـە لە 

سـوڵتانەکەی گومـان بـکات. لـە پێنـاوی ئـەوەی 

بگەیـن بـە ڕاسـتی، پێویسـتە حـەزی ڕاسـتگۆ و 

دڵسـۆزانەمان هەبێت بۆ ناسـینی ڕاسـتی، وە لە 

دڵـەوە ئارەزوومـان هەبێ بـۆ گوێڕایەڵی. هەموو 

ئەوانـەی کـە بەم گیانـەوە دێن بـۆ خوێندنەوەی 

پەڕتووکـی پیـرۆز بەڵگـەی فـراوان دەدۆزنەوە کە 

ئەمە ووتەی خودایە، وە بە ناسـینی ڕاسـتیەکانی 

کـە  دەکەوێـت  دەسـت  وایـان  تێگەیشـتنێکی 

یارمەتیـان بـدات بـۆ ڕزگاری. 

مەسـیح فەرموویەتی “ئەگەر هەر کەسێک 

بخوازێ بـە پێی فەرموودەکانی خـودا کاربکات، 

لـە   ،)١٧  :٧ )یۆحەننـا  دەبـێ”  فێـر  دەسـتور 

جیاتـی پرسـیار و رەخنەگرتـن سـەبارەت بـەوەی 

کـە نایزانیـت سـەرنجی ئـەو ڕووناکیـە بـدە کـە 

هـەر ئێسـتا بە سـەر سـەرتەوە دەدرەوشـێتەوە، 

تـۆ ڕووناکیەکـی گەورەتـری لـێ وەردەگـری. بـە 

هـەر فەرمانێـک هەسـتە کـە بەهـۆی نیعمەتـی 

ئەمـە  بۆتـەوە،  ڕوون  تـۆ  بـۆ  مەسـیحەوە 

وە  لـە  دەکات  دروسـت  تـۆدا  لـە  توانایـەک 

بگەیـت کە گومانت لە سـەری هەیـە و کارەکەت 

دەدەی.  ئەنجـام 

بەڵگەیـەک کـە بـۆ گشـت کـەس ئاشـکرایە 

)خوێندنـەوار ترین و نەخوێنـدەوار ترین کەس( 

بەڵگـەی تاقی کردنەوەیە، خـودا بانگمان دەکات 

بۆ تاقی کردنەوەی ڕاسـتی ووتەکانی و دروسـتی 

پەیمانەکانـی ، دەفەرمـوێ “بچێـژن و ببینـن کـە 

خـودا چەنـد چاکـە” )سـروود ٣٤: ٨٠(، لە جیاتی 

ئـەوەی پشـت بـە قسـەی خەڵکـی تر ببەسـتین، 
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ووتەکانـی  ڕاسـتی  و  چێژیـن  بـی  خۆمـان  بـا 

بزانیـن “داوا بکـەن وەریدەگـرن” )یۆحەننـا ١٦: 

2٤(، پەیمانەکانـی هـەر دێنـەدی کـە هیـچ کات 

کـە  کاتێـک  ناکـەون.  هەرگیـز  و  نەکەوتـوون 

لـە عیسـا نزیـک دەبینـەوە خۆشەویسـتی ئـەو 

شـادمان دەکات ، لەبـەر دەم ئـەودا تاریکـی و 

گومانمـان دەڕەوێنـەوە و نامێنـن. 

پێغەمبـەر پۆڵـس دەڵـێ “خـودا ئێمـەی لە 

بـۆ  ئێمـەی  وە  کـرد،  ڕزگار  تاریکـی  دەسـەاڵتی 

پادشـاهێتی ڕۆڵـەی خۆشەویسـتی گواسـتەوە.” 

لەمردنـەوە  هەرکـەس  وە   ،)١:١٣ )کۆڵـۆس 

تێپەڕیـوە بـۆ ژیـان “دەیسـەلمێنێت کـەوا خـودا 

ڕاسـتە” )یۆحەننـا ٣: ٣٣(، وە دەتوانـێ گەواهـی 

بـدات و بڵـی “یارمەتیـم ویسـت لـە مەسـیح دا 

هێنانـەدی  بـۆ  پێداویسـتەکانمی  دۆزیمـەوە، 

ئێسـتا  وە  تێرکـرد،  دەروونمـی  برسـییەتی  و 

پەڕتووکـی پیـرۆز بـۆ مـن ئاشـکرابوونی عیسـای 

مەسـیحە. ئەگـەر لە من بپرسـی: بۆچـی باوەڕت 

بـە عیسـا هێنـا؟ لـە وەاڵمـدا دەڵێم چونکـە ئەو 

بـۆ مـن ڕزگارکـەری ئاسـمانییە، یـان بۆچـی بـە 

پەڕتووکـی پیـرۆز بـاوەڕ دەکـەی؟ دەڵێـم لەبـەر 

بـۆ  دۆزییـەوە  خـودام  دەنگـی  لـەودا  ئـەوەی 

دەروونمـدا  و  دڵ  لـە  جـۆرە  بـەم  دەروونـم” 

پیـرۆز  پەڕتووکـی  کـە  دروسـتدەبێ  گەواهێـک 

ڕاسـتە، وە مەسـیح ڕۆڵەی خودایـە، دەزانین کە 

نەکوتوویـن.  دەسـتکرد  ئەفسـانەی  دوای  ئێمـە 

“کـە  کـە  هانـدەدا  برادەرەکانـی  پەتـرۆس 

گەشـە بکـەن لـە بەرەکـەت ناسـینی خوداوەنـد 

و ڕزگارکەرمـان عیسـای مەسـیح” )2 پەترۆس ٣: 

١٨(. کاتێـک خەڵکـی خـودا لـە نیعمەتـدا گـەورە 

دەبـن، هەمیشـە تێگەیشـتنێکی ڕوونیار دەسـت 

دەکەوێـت لـە ووتەکانی خـودا، وە ڕووناکییەکی 

ڕاسـتی دەمێنێتـەوە  لـە  دەبینـن  و جـوان  تـازە 

“ڕێـگای  دەڵـێ  دانایـەک  هـەروەک  کۆتـای.  تـا 

کاری ڕاسـتان وەک ڕووناکـی خـۆرە لـە گزنگـدا، 

بـۆ  دەکات  زیـاد  دێـت  هاتـا  ڕووناکیەکـەی 

ڕۆژێکـی تـەواو.” )پەنـد ٤: ١٨(  

بەهـۆی ئیمانـەوە ئێمـە دەتوانیـن بڕوانینە 

جـێ  خـودا  وپەیمانەکانـی  لێپرسـینەوە،  ڕۆژی 

یـە  ئەقـڵ،  کردنـی  گەشـە  بـۆ  بکەیـن  بەجـێ 

وە  ئاسـمان،  لەگـەڵ  مـرۆڤ  توانـای  کگرتنـی 

پەیوەنـدی کردنـی ڕاسـتەوخۆی هەموو هێزێک 

گیانـی لەگـەڵ سـەرچاوەی ڕووناکـی. دەتوانیـن 

هەمـوو  کـە  بـەوەی  بیـن  خۆشـحاڵ  و  شـاد 

سـەر  و  گومـان  هـۆی  دەبوونـە  شـتانەی  ئـەو 

و  تەنگەوەهاتـن  بـە  سـەبارەت  لێشـێوانمان 

یارماتـی خـودا بۆمـان ئاشـکراو ڕوون دەبێتەوە، 

وە ئـەو شـتانەی کە سـەختە بۆ ئـەوەی لێیان تێ 

بگەیـن بۆمـان ڕوون دەبنـەوە، وە ئـەو شـتانەی 

کـە ئەقڵـی سـنوورداری ئێمـە دەریدەخسـت لە 

لـە  ئێمـە  ناتـەواو،  بەرهەمـی  و  ڵێشـوان  سـەر 

دەیبینیـن  هاڕمۆنیـدا  جوانتریـن  و  تەواوتریـن 

سـەیر  تاریکـدا  ئاوێنەیەکـی  لـە  ئێمـە  “ئێسـتا 

دەکەیـن، بـەاڵم دوایـی ڕوو بـەڕووی دەبینەوە. 

مـن ئێسـتا هەندێک دەیناسـم، بـەاڵم دوایی بە 

تـەواوی خوداوەند دەناسـم، هـەر وەک ئەو بە 

تـەواوی مـن دەناسـێت.” )١ کۆرنسـۆس ١٣: ١2(  
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مندااڵنـی خـودا بنـگ دەکرێـن کەببـن بـە 

نوینـەری مەسـیح تا چاکـە و رەحمەتـی خودا بە 

جیهـان پیشـان بدەن، وەک چۆن عیسـا ڕاسـتی 

سـیفاتی باوکـی بـۆ ئێمـە دەرخسـت، هەروەهـا 

ئێمـەش لـە سـەرمانە کـە مەسـیح دەربخەین بۆ 

ئـەو جیهانەی کـە بەزەیـی وخۆشەویسـتی پڕ لە 

میهرەبانـی ئەو ناناسـێت. عیسـا ووتی“هەروەک 

منیـش  هەروەهـا  جیهـان،  بـۆ  نـارد  منـت  تـۆ 

لـە  مـن  خەڵکـی.  نـاو  بـۆ  دەنێـرم  ئـەوان 

بزانـێ  تـا جیهـان  منـدا....  لـە  تـۆش  و  وانـدام 

کـە تـۆ منـت نـاردووە.” )یۆحەننـا ١٧: ١٨، 2٣(، 

پێغەمبـەر پۆڵـس بـە شـاگردەکانی عیسـا دەڵـێ 

“ئێـوە ناسـراون وەک نامەیەکـی پەسـەندکراوی 

مەسـیح. هەموو کەسـێک دەتان ناسـێ و دەتان 

عیسـا   .)2  ،٣  :٣ )2کۆرنسـۆس  خوێنێتـەوە” 

بەهـەر یەکێ لـە منداڵەکانیدا نامەیـەک دەنێرێ 

بـۆ خێزانەکـەت، گوندەکـەت، وە گەڕەکەکـەت 

کـە لێـی دەژی. عیسـا ئێسـتا کـە لـە دڵـی تۆدایە 

کـە  ئەوانـەی  دڵـی  لەگـەڵ  بـدوێ  دەیـەوێ 

کـە  وانەبـن  لـە  ڕەنگـە  چونکـە  ناناسـن،  ئـەو 

پەڕتووکـی پیـڕۆز نەخوێننـەوە یـان دەنگـی ئـەو 

لـە پەڕەکانیـدا نەبیسـتن، وەیـان خۆشەویسـتی 

خـودا لـە کارەکانیـدا نابینـن. بـەاڵم ئەگـەر تـۆ 

دەکـرێ  بیـت،  عیسـا  ڕاسـتەقینەی  نوێنـەری 

ئـەوان لـە ڕێگـەی تـۆوە شـتێک لـە ڕەحمـەت و 

چاکـەی خـودا تـێ بگـەن و لـە خۆشەویسـتی و 

ئـەو کەڵـک وەرگـرن.  خزمەتکردنـی 

هەڵگرانـی  وەک  مەسـیح  پەیڕەوانـی 

ڕوونـاک  بـۆ  دانـراون  ڕۆشـنایی  مەشـخەڵی 

کردنـەوەی ڕێگـە بۆ ئاسـمان، ئـەوان دەبـێ ئەو 

دێـت  بۆیـان  کەلـە مەسـیحەوە  یـەی  ڕووناکـی 

بـە سـەر جیهانـدا، ژیـان و  پەخشـی بکەنـەوە 

خـوو ڕەوشـتیان دەبـێ وا ڕاسـت و پـاک بێـت 

کـە خەڵکـی تـر لـە ڕێـی ئەوانـەوە لـە مەسـیح 

و خزمەتەکانـی تێبگـەن ئەگـەر ئێمـە نوێنـەری 

کـە  بیـن، خزمەتەکانـی وادەردەخەیـن  مەسـیح 

١٣
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دڵگیـر بـن، هەروەکـو لـە ڕاسـتیدا وایـە. بـەاڵم 

ئـەو مەسـیحیانەی کـە بە گـرژو مۆنییـەوە غەم 

وبێـزاری لە دڵیـان دەڕژێ و هەر پرتە و بۆڵەیانە 

ژیانـی  و  خـودا  ناڕاسـتی  و  چـەوت  بـە  ئـەوان 

مەسـیح نیشـانی خەڵکـی دەدەن، وا لـە خەڵکی 

دەگەیەنـن کـە خـودا بـە خۆشـحاڵی منداڵەکانی 

شـاد نییـە، وە بـەم کارە شـایەتییەکی درۆ دژ بە 

دەدەن.  ئاسـمانیمان  باوکـی 

کـە  کاتێـک  پێخۆشـحاڵە  زۆری  شـەیتان 

بـۆ  بـکات  ڕێنوێنـی  خـودا  مندااڵنـی  دەتوانـێ 

ئەوەیـە  شـەیتان  بڕوایـی،  بـێ  و  هیوایـی  بـێ 

کـە پیشـانی دەدات خـودا بـێ ڕەحـم و بـێ بـە 

زەیـی یـە، هەمـوو ڕاسـتییەک ئـەو بە چەواشـە 

لـە  پـڕدەکات  ئێمـە  و درۆی دادەنـێ، خەیاڵـی 

بـە زۆری  ئێمـەش  بـە خـودا،  بیـری پیسـی دژ 

گـوێ دەدەین بە درۆ و دەلەسـەکانی شـەیتان و 

گـوێ لـە هـەق ناگریـن، وە بەدگومانـی و گرژی 

و بۆڵـەوە ڕێزنەگرتنـی خۆمـان بەرانبەر بە خودا 

هەوڵـی  هەمیشـە  شـەیتان  دەدەیـن،  نیشـان 

ئەوەیـە کـە ژیانـی مەسـیحی، بـە ژیانـی بێزاری 

پیشـان  ناهەمـواری  و  ئەرکـی سـەخت  پڕلـە  و 

ژیانـی  لـە  مەسـیحییەک  کاتێـک  وە  بـدات، 

خۆیـدا بـەم دیمەنـە ناڕاسـتەوە خـۆی پیشـانی 

خەڵـک دەدات، ئـەو لـە ڕێـی بـێ باوەڕییـەوە 

دەکات.  شـەیتان  درۆی  لـە  پشـتگیری 

گەلـێ کـەس کـە بـە ڕێـگای ژیانـدا دەڕۆن، 

زۆر لـە تەنـگ و چەڵەمـە و هەڵـە و کەوتـن و 

نائومێدیـە کانیـان دەدوێن، وە دڵیـان پڕ دەبێ لە 

بێـزاری و بـێ هیوایـی. هەروەکـو لـە خوشـکێک 

ئەوسـا  بـوو،  پەرێشـان  زۆر  حاڵـی  کـە  ڕوویـدا 

مـن لـە ئەوروپـا بـووم نامەیەکـی بـۆ نووسـیم، 

داوای لێکـردم کەبە چەند ووشـەیەک پشـتگیری 

بکەمـەوە. شـەوێک  بـەرز  و وورەی  بکـەم  لـێ 

لـە  خەومـدا  لـە  نامەکـەی  خوێندنـەوەی  دوای 

باخچەیکـدا بووم، پیاویک کە پێدەچوو خاوەنی 

باخچەکـە بـێ ڕێنوێنـی دەکـردم لـە باخەکـەدا، 

مـن گوڵـم دەچنیـە و پێخۆشـحاڵبووم بـە بـۆن 

کردنیـان ئـەو خوشـکەش ک بـە تەنیشـت منەوە 

دەڕۆیشـت سـەرنجی ڕاکێشـام بـۆ بنجەگوڵێکی 

دڕکاوی دەشـتی کـە بـەری ڕێگاکـەی لێگرتبـوو، 

هەربۆیـە ئـەو ئـاخ و داخـی هەڵدەکێشـا و دڵ 

پـڕ لـە خەفەت بـوو. ئـەو بەڕێگاکەدا نەڕۆیشـت 

و بـەدووای ڕێ پێشاندەرشـکەمان نەدەکـەوت، 

بەڵکـو بـە نێـو دڕک وداڵەکـەدا دەڕۆیشـت و بـە 

ئـاخ و داخـەوە دەیگـوت ئـاه جێـی داخ نییـە کـە 

ئـەم باخچـە جوانـە ئـەم دڕکەنە خراپـی بکەن؟ 

ڕێ پێشـاندەرەکە لـە وەاڵمـدا ووتـی: واز لە دڕک 

و داڵـەکان بهێنە، چونکە ئـەوان تەنها تۆ بریندار 

دەکـەن. گـوڵ و سۆسـەن ومێخـەک بچنـەوە. 

ئایـا لـە هەمـوو ڕۆژانـی تاقیکردنەوەکانـی 

ڕوونـاک  و  پرشـنگدار  پەڕەیەکـی  ژیانتـدا 

لێـی  خۆشـی  بـە  دڵـت  ڕۆژێـک  ئایـا  نەبـووە؟ 

لـە  ئاوڕێـک  ئەگـەر  گیانـی خـودا؟  بـۆ  نـەداوە 

ڕابـردوو بدەیتـەوە و الپەڕەکانـی گەشـتی ژیانت 

بـەدی  تێـدا  شـادی  پـەڕەی  ئایـا  هەڵدەیتـەوە، 

ناکەیـت؟ ئایـا پەیمانەکانـی خودا کـە وەک گوڵی 

بـۆن خـۆش ڕێـگای ژیانیـان ڕازاندۆتـەوە بۆن و 

جوانیـان دڵـت پڕنـاکات لـە خۆشـی؟ 
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دڕک و داڵ تەنهـا تـۆ برینـدار و غەمگیـن 

دەکات، ئەگـەر تـۆ تەنهـا ئەمانـە کـۆ بکەیتـەوە 

ئایـا  دی؛  خەڵکـی  بـە  بکەیـت  پێشکەشـی  و 

خـودا  میهرەبانـی  و  چاکـی  لـە  کارە  بـەم  تـۆ 

کەسـانی  لـە  ناگـری  ڕێ  وە  ناکەیتـەوە،  کـەم 

بـڕۆن؟ ژیانـدا  ڕێـگای  بـە  کـە  دەوروپشـت 

یـادگارە  کـە  نییـە  دانایانـە  کارێکـی 

ناخۆشـەکانی ژیانـی ڕابووردومان–بـە گوناه و نا 

ئومێدیەکانیەوە–بهێنێنـەوە یـاد و دووبارە لێیان 

بدوێنـەوە و بە سـەریاندا شـیوەن و زاری بکەین 

تـا لـە بێزاری و بێ هیواییـدا نوقم دەبین کاتێک 

باڵـی بـە سـەردا  کـەورەی بەرداربـێ و تاریکـی 

کێشـابێ، ڕووناکـی خـودای تـێ ناچێـت، بەڵکـو 

تاریکـی دەکێشـێ بەسـەر گیانـی ئەوانـی تـردا و 

دەکات.  وێڵیـان 

وێنـە  ئـەو  بـۆ  دەکەیـن  خـودا  سـوپاس 

لـە  کـردوە  ئێمـەی  پێشکەشـی  کـە  ڕۆشـنانەی 

کـە  بەرەکەتـەی  ئـەو  ئێمـە  بـا  ووتەکانیـدا، 

خـودا بەڵێنـی پێداویـن لـە خۆشەویسـتی خـۆی 

 : بڕوانیـن  تێیـان  بـەردەواوم  تـا  کۆیکەینـەوە، 

بەجـێ  باوکـی  دەبینیـن ڕۆڵـەی خـودا عەرشـی 

دەهێڵـێ و بەرگـی سرووشـتی مرۆڤایەتـی لەبەر 

ڕزگار  شـەیتان  هێـزی  لـە  مـرۆڤ  تـا  دەکات 

دەبینیـن  خـودا  ڕۆڵـەی  سـەرکەوتنی  بـکات؛ 

لـە پێنـاوی ئێمـەدا کـە دەروازەی ئاسـمانی بـۆ 

پیـرۆزی خـودا و مەزنـی  دەکرێتـەوە، عەرشـی 

ئـەو لەگـەڵ شـکۆیی خـودا بێ پـەردە لـە دیدی 

مرۆڤـدا ئاشـکرا دەبـێ؛ نـەژادی مرۆڤـی دۆڕاوو 

و  نابووتـی  چاڵـی  لـە  دەبینیـن  سەرلێشـێواو  و 

نوقـم  تێـدا  گوناهـەوە  بەهـۆی  کـە  وێرانیـدا 

بـە  کـردن  پەیوەنـدی  بـۆ  گەڕاوەتـەوە  بـووە، 

سـنوور،  بـێ  گـەورە  خـودای  پەنـای  و  پشـت 

لـە تاقیکردنـەوەی پیـرۆزی ئاسـمانیدا لـە ڕێـی 

بـاوەڕ بـە ڕزگارکەرمـان سـەرکەوتنی بـە دەسـت 

دروسـتی  و  ڕاسـتی  و  چاکـی  بەرگـی  هێنـاوە، 

لـە سـەر عەرشـی  و  کـردووە  لەبـەر  مەسـیحی 

ئـەو دانیشـتووە، ئەمانـە ئـەو وێنانەن کـە خودا 

دەیخاتـە بـەر دەسـتمان و دەیەوێت ئێمـە تێیان 

شـادبین.  پێیـان  هـەردەم  و  بڕوانیـن 

خۆشەویسـتی  لـە  گومـان  ئێمـە  کاتێـک 

خـودا بکەیـن و بـێ بـاوەڕ بیـن بـە پەیمانەکانـی 

پیـرۆزی  گیانـی  و  دەشـکێنین  ئـەو  ئێمـە  بـەوە 

چـۆن  دایکێـک  هەسـتی  دەکەیـن.  غەمبـار 

شـکاتی  بـەردەوام  منداڵەکانـی  ئەگـەر  دەبـێ 

کـە  بـەوەی  بکـەن  گوناهبـاری  و  بکـەن  لـێ 
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خۆشەویسـتی  و  چاکـە  هەسـتی  ئـەو  گوایـە 

کەمـە بۆیـان، لـە کاتێکـدا ئـەو هەمـوو هـەوڵ 

بـە  ئـەوان  کـە  بێـت  ئـەوە  ژیانـی  کۆششـی  و 

ئامانجەکانـی خۆیـان بگـەن و ئاسـوودەیی یـان 

کـە  نابێـت  و  شـکا  دڵ  ئایـا  ببەخشـێت؟  پـێ 

لـە خۆسەویسـتی  ببینێـت منداڵەکانـی گومـان 

ئـەو دەکـەن؟ ئایـا هیـچ دایـک و باوکێـک ڕازی 

دەبـن کـە منداڵەکانیـان بـەم جـۆرە ڕەفتاریـان 

لەگـەڵ بـکات؟ باوکـی ئاسـمانیمان دەبـێ چۆن 

سـەیرمان بـکات کاتێـک باوەڕ بە خۆشەویسـتی 

ئـەو نەکەیـن، کـە ڕۆڵـەی تاقانـەی لـە پێنـاوی 

ژیانـی  تـا  کـرد  بەخـت  ئێمـەدا  خۆشەویسـتی 

هەمیشـەیمان هەبێـت؟ هـەر وەک پێغەمبەری 

پۆڵـس دەڵێ “ئـەو کـە دەسـتبەرداری ڕۆڵەکەی 

خـۆی بـوو، وە لـە پێنـاوی هەمـوان پێشکەشـی 

کـرد، ئیتـر چـۆن لەگـەڵ ئـەو هەموو شـتێکمان 

پـێ نابەخشـێت” )ڕۆمـا ٨: ٣2( هێشـتا لەگـەڵ 

ئەوەشـدا کەسـانێک هـەن بـە کـردەوە دەیڵێـن 

ئەگـەر بـە زمـان نەبـێ کـە ) مەبەسـتی خـودا لە 

پەیمانەکانـی مـن ناگرێتەوە، ڕەنگـە ئەو خەڵکی 

تـری خـۆش بـوێ بـەاڵم منـی خـۆش ناوێـت.(

خـۆت  گیانـی  ئـازاری  هەڵوێسـتە  بـەم 

دەدەیت؛ درکاندنی هەر ووشـەیەکی گومان و بێ 

بڕوایـی بانگ کردنی شـەیتانە بـۆ هەڵخەڵەتاندن؛ 

گومانـت تێـدا بەهێـز دەکات، فریشـتەکانت لـێ 

زویـردەکات کـە لـە خزمـەت و یارمەتـی تـۆدان. 

فریـودان،  بـۆ  تاقیکردیتـەوە  شـەیتان  ئەگـەر 

نەکەیـت ڕێـگا بـە خـۆت بدەیـت کـە ووشـەیەک 

بدرکێنیـت لـە سـەر گەومـان و بـێ بـاوەڕی. کـە 

دەرگات کـردەوە بـۆ گوێگرتـن لـە بۆچوونەکانـی 

شـەیتان، مێشـکت لـە گومـان لێکـردن کـە دەری 

دەبڕیـت نـەک بـە تەنهـا کاری خراپـی بـۆ خـۆت 

هەیـە، بەڵکـو لـە بیـر و ڕای خەڵکیـدا تۆوێکـی 

نـاو  لـە  بـەرداری خـراپ دەڕوێنـی کـە هەرگیـز 

ناچێـت. تـۆ بۆ خۆت ڕەنگـە بگەڕێیتەوە لـە دوای 

شـەیتان ڕزگارت بێ، بەاڵم ئەوانەی تر بە قسـەی 

تـۆ گومانیان تێدا ڕواو سەرلێشـێواو بـوون ڕەنگە 

هەرگیـز لـە گومان و بێ بـاوەڕی ڕزگاریان نەبێت. 

زۆر گرنگـە ئێمـە لـە گفتوگۆماندا لەگـەڵ خەڵکدا 

بـاوەڕی  و  ئیمـان  کـە  بڵێیـن  شـتانە  ئـەو  تەنهـا 

ڕزگاریـان نەبێت. زۆر گرنگەئێمـە لە گفتوگۆماندا 

لەگـەڵ خەڵکدا تەنها ئەو وشـتانە بڵێین کە ئیمان 

و بـاوەڕ و ژیانیـان بـە هێـز دەکات. 

فریشـتەکان گـوێ دەگـرن تـا ببیسـن تـۆ 

بـۆ جیهـان  پێیـە  پەیامێکـت  چ جۆرەهـەوڵ و 

ڕزگارکەرمـان  خوداوەنـدی  بـە  سـەبارەت 

مەسـیح، بـا گفتوگـۆی تـۆ هەمیشـە دەربارەی 

ئـەو بـێ کـە دەژی بـۆ ئـەوەی بـۆت بپاڕێتەوە 

سـاڵو  کـە  ئاسـمانیدا.  باوکـی  دەم  لەبـەر 

بـا  دەکـەی،  هاورێیەکـت  لەگـەڵ  تەوقـە  و 

سـتایش بـۆ خـودا لە سـەر لێـو و لە نـاو دڵتدا 

بـۆ  هەڤاڵەکـەت  سـەرنجی  کارە  بـەم  بێـت، 

ڕادەکێشـی.  مەسـیح 

هەمـوو کـەس گرفتـاری و مەینەتـی خـۆی 

بەرگەگرتنـی  و  سـەختە  هەڵگرتنـی  کـە  هەیـە 

ئاسـان نییـە، لـە مەینەتیەکانی خۆت مـەدوێ بۆ 

هاوڕێکـەت، بەڵکـو لە دووعا و نوێـژدا بیدرکێنە 

بـۆ خودا، ئەمە بکە دەسـتوور و ڕەوشـتی خۆت 
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کـە هەرگیز ووشـەیەک لـە گومان و بـێ هیوایی 

دەرنەبڕیـت لە قسـەکانتدا، بەڵکو هـەوڵ بدە تا 

دەتوانـی ژیانـی خەڵکـی دی ڕوونـاک بکەیتـەوە 

و  ورە  پیـرۆز  بـاوەڕی  و  هیـوا  ووشـەی  بـە 

کۆششـیان بـە هێـز بکەیت. 

دەکەوێتـە  دلێـر  و  ئـازاد  گیانـی  گەلێـک 

ژێـر پاڵەپەسـتۆی تەماعـی شـەیتان، لـە نێـوان 

دەروونی خۆیان و هێزەکانی شـەڕ لە ناکۆکیەکی 

گەرمـدا بـن . ئـەم جـۆرە گیانـە لـە و تێکۆشـانە 

سـەختەدا بـێ هیـوا مەکـە، بەڵکو پشـتگیری لێ 

بکەو شـادی کە بە ووشـەی ئومێد، هاندەری بە 

بـۆ بـەردەوام بوون تـا سـەرکەوتن، بـا ڕووناکی 

مەسـیح لە تۆوە بۆ کەسـانی دی بدرەوشـێتەوە، 

)رۆمـا  ناژیـن،”  خۆمـان  پێنـاوی  لـە  “کەسـمان 

ئەگـەر  ئێمـە،  کارتێکردنـی  بەهانـدان و   .)٧  :١٤

پشـتگیری  دەتوانیـن  نەکەیـن،  پـێ  هەستیشـی 

لـە خەڵـک بکەیـن و بـە هێزیـان بکەیـن، نـەک 

لـە پشـت بەسـتن بـە مەسـیح و پەسـەند کردنی 

ڕاسـتی سـاردیان کەینـەوە و بێ هیوایـان بکەین. 

گەلێـک کـەس هـەن کەدەربـارەی ژیانـی 

و ڕەوشـتی مەسـیح خـاوەن بیـر و ڕای هەڵـەن. 

دەڵێـن کـە گوایـە مەسـیح گەرموگـوڕ نەبـووە، 

ئـەوان  بۆیـە  هـەر  بـووە.  پەسـت  و  گۆشـەگیر 

هەمـوو تاقیکردنەوەکانی ژیان و بۆچوونەکانیان 

ڕەنگـی ئـەم بۆچوونـە ناڕاسـتەیان پێـوە دیـارە . 

بـەاڵم  گریـا،  مەسـیح  وتـراوە  زۆری  بـە 

ڕزگارکەرمـان  پێکەنـی.  کـە  نەوتـراوە  هەرگیـز 

لـە ڕاسـتیدا پیاوێکـی ئاشـنا بـە خەفـەت بـوو، 

مەینەتـی  و  ئـازار  بـۆ  کردبـۆوە  دڵـی  چونکـە 

مەینەتیەکانیـان  و  ناخۆشـی  هەڵگـری  مـرۆڤ، 

بـوو ژیانێکـی لـە خۆبـوردو فیـداکاری هەبـوو، 

سـەردا  بـە  باڵـی  مەینەتـی  ئـازاری  هـەوری 

نەشـکابوو  پیـرۆزی  گیانـی  بـەاڵم  کێشـابوو، 

بەڵکـو بـەورە و بـە هێز بـوو. دیمەنـی خەفەتبار 

و دڵتەنـگ نەبـوو، بەڵکـو ڕووخسـارێکی هێمن 

و ئارامـی هەبـوو، دڵی وەکـو کانی ژیـان وابوو، 

و  شـادی  و  ئاشـتی  دەچـوو  کوێیـەک  بۆهـەر 

هەڵدەقـواڵ.  لـێ  خۆشـحاڵی 

ڕزگارکەرمـان زۆر سـەر ڕاسـت و ئەهلـی 

کاربـوو، بـەاڵم هەرگیـز ڕوو گـرژ و خەفەتبـار 

ئـەو  پەیـڕەوی  کـە  کەسـانەی  ئـەو  نەبـوو، 

و  بـەرز  ورەی  لـە  پڕدەبێـت  ژیانیـان  دەکـەن 

هـەوڵ و کۆشـش، خـاوەن هەسـتێکی قووڵـی 

ئـارەزوی  لـە  دەبـن،  شەخسـی  لێپرسـینەوەی 

گاڵتـەی  و  ڕەفتـاری سـووک  و  نـزم  هەوەسـی 

ناشـرین دوور دەکەونـەوە ، ئاینـی مەسـیحی لـە 

شـێوەی ڕووبارێـک ئاشـتیان دەداتـێ، ڕووناکـی 

خامـۆش  خۆشـییان  ناکوژێنێتـەوە،  شـادیان 

نـاکات، هـەور و تەم ناخاتە سـەر ڕووی گەشـی 

ئـەوەی  بـۆ  نەهـات  مەسـیح  زەردەخەناویـان. 

خزمـەت بکرێـت بەڵکو هات بۆ ئـەوەی خزمەت 

دڵمـان  لـە  ئـەو  خۆشەویسـتی  کاتێـک  بـکات، 

جێگیـر دەبـێ، ئێمـە پەیـڕەوی لـە کردەوەکانـی 

ژیانمـان. ڕێـڕەوی  دەبێتـە  و  دەکەیـن  مەسـیح 

خەڵکـی،  زۆری  و  زوڵـم  دەڕوانینـە  کـە 

ناتوانیـن  هەرگیـز  ئێمـە  کـە  دەکەیـن  هەسـت 

ئێمـەی  وەکـو مەسـیح  بـوێ،  ئەوانمـان خـۆش 

خۆش ویسـت. بەاڵم ئەگـەر قووڵتر بیربکەینەوە 
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لـە سـۆز و خۆشەویسـتی بـێ وێنـەی مەسـیح بۆ 

ئێمـە، ئەوسـا هەمـان هەسـت و خۆسەویسـتی 

لـە ئێمەشـدا هەڵدەقوڵـێ بـۆ خەڵکـی دی. ئێمـە 

پێویسـتە لـە سـەرمان کـە یەکترمـان خـۆش بوێ 

و ڕێـز لـە یـەک بگرین هەرچەنـدە هەڵـە و کەم 

و کووڕیـش لـە یەکـدا بـەدی بکەیـن، ئەگـەر بـە 

گیانێکی سـادە و سـاکار خۆمان پەروەردە بکەین، 

دڵنـەرم و دان بەخۆگر بین و چاوپۆشـی لە هەڵە 

و کـەم و کـوڕی یەکتـر بکەیـن، ئـەم کارە گیانـی 

خۆپەرستی لە ئێمەدا دەکوژێ و دڵ ودەروونێکی 

فـراوان و لێبوردەمـان پـێ دەبەخشـێت. 

خـودا  بـە  “پشـت  دەڵـێ  داود  سـروودی 

ئارامـی  و  ئاشـتی  بـە  بکـە،  چاکـە  و  ببەسـتە 

بـژی” )سـروودی داود ٣٧: ٣( پشـت بـە خـودا 

ببەسـتە، چونکـە هەمـوو ڕۆژێـک پەرێشـانی و 

قورسـایی و سـەرگەردانی خـۆی هەیـە، کاتێـک 

لەگـەڵ یەکتـر کـۆ دەبینـەوە، زۆر ئامادەیـن لـە 

بدوێیـن،  ناڕەحەتییەکانمـان  و  گرفـت  و  گیـر 

ناخۆشـی و دەردەسـەرییەکی زۆربـۆ خۆمان کۆ 

دەکەینـەوە، مـاوە دەدەیـن بـە تـرس و شـەڕ ، 

بـە جۆرێکـی وا قورسـایی و پەرێشـانی ژیانمـان 

کەرێکـی  ڕزگار  وەکـو  دەردەبڕیـن،  یەکتـر  بـۆ 

خۆشەویسـت و بـە توانامـان نەبـێ کـە گـوێ لە 

داخوازییەکانمـان بگـرێ و لـە کاتـی تەنگانـەدا 

بێـت  دەرمـان  یارمەتـی  و  بێـت  هانەمـان  بـە 

هەنـدێ کـەس هەمیشـە دەترسـن ولـە ناڕەزایی 

و پەریشـانیادا، لـە کاتێکـدا هەمـوو ڕۆژێـک بـە 

و  دراون  دەورە  خـودا  خۆشەویسـتی  بەڵگـەی 

لەبەرەکەتـی پـڕ بایەخـی ئـەو خۆشـی دەبینـن، 

بـەاڵم چـاو دەپۆشـن لـەم خێـر و بەرەکەتانەی 

کـە ئامـادە کـراوە بۆیـان، بـەردەوام بیریان الی 

ئـەو شـتە ناپەسـندانەیە کـە دەترسـن بێـت، یان 

هەندێـک گیـر و گرفـت کە دەتوانـێ ڕوو بدات، 

ئەگـەر چـی بچووکیـش بێـت، چاویان کوێـرە لە 

نیعماتانـەی  و  بەرەکـەت  هەمـوو  ئـەو  ئاسـتی 

لـە  بوونـە،  ڕازی  و  سـوپاس  جێـی  کـە  خـودا 

باتـی ئـەوەی ئـەم گیر و گرفـت و کێشـانە ڕایان 

سـەرچاوەی  تەنهـا  کـە  خـودا  الی  بـۆ  بکێشـێ 

جیایـان  کەچـی  کردنـە،  ڕزگار  و  یارمەتـی 

دەکاتـەوە لـە و، چونکـە پەرێشـانی و ناڕەزاییان 

تێـدا دروسـت بـووە. 

ئایـا کارێکـی چاکـە ئێمـە بـێ بـاوەڕ بیـن؟ 

بـاوەڕی  و  نەکەیـن  خـودا  دەبـێ سوپاسـی  بـۆ 

تەواومـان نەبێـت؟ مەسـیح هاوڕێمانە، ئاسـمان 

بەرژەوەنـدی  و  بەختـی  خـۆش  تەنـگ  بـە 

ئێمەوەیـە، نابـێ بهێڵیـن پەرێشـانی وقورسـایی 

رۆژانـەی ژیـان بیرمـان بشـێوێنی و ڕوومان گرژ 

دەسـتەوە  بـە  خۆمـان  ئەگـەر  چونکـە  بـکات، 

و  خەفـەت  کـە  زۆرە  شـت  هەمیشـە  بدەیـن، 

پەسـتیمان بـۆ بهێنێـت و ئازارمـان بـدات نابـێ 

مـاوە بـە پەرێشـانی و نیگەرانـی بدەیـن چونکـە 

و  ڕووخێنـێ  دەمـان  و  دەکات  تەنگمـان  دڵ 

یارمەتیمان نـادات کە بەرگـەی تاقیکردنەوەکانی 

ژیـان بگریـن تـۆ لەوانەیـە لـە کاری بازرگانیتـدا 

یان لە ژیانی رۆژانەتدا تووشـی نشـێوی و زەرەر 

و سـەر لێشـێوان بییـت، چاوەڕوانـی و ئاینـدە و 

بۆچوونەکانـت لـە تـەم وتاریکیـادا بـن، زیان لە 

هەمـوو الیەکـەوە هەڕەشـەت لێ بـکات، بەاڵم 
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بـێ هیوا مەبـە، هەرچی ترس و دڵ پەرێشـانیت 

هەیـە بیخەرە سـەر خودا، هێمنی و ڕووخۆشـی 

لـە  و  بکـە  دووعـا  بپارێـزە،  خـۆت  ئومێـدی  و 

خـودا بپاڕێـوە و داوای دانایـی و ڕێپێشـاندانی 

تـا  بـە ڕێوەبردنـی کاروبارەکانـت،  بـۆ  لـێ بکـە 

لـە  ڕێـگا  و  بڕوانیـت  تێیـان  ڕوونـەوە  بەدیـدی 

زیـان و ناخۆشـی وتـرس بگریـت. 

چەنـد دەتوانـی هەمـوو هەوڵێکـی خـۆت 

ئەنجـام،  باشـترین  هێنانـەدی  بـۆ  کار  بخـەرە 

ئەگـەر ئێمـە هەوڵـی خۆمان بـە تـەواوی دابێت، 

خـودا بەڵێنـی یارمەتـی خـۆی داوە. کاتێک پشـت 

بـە یارمەتیدەرت دەبەسـتی، تۆ هەموو هەوڵێکی 

ئەنجامەکـەی  خۆشـییەوە  بـەڕوو  داوە،  خـۆت 

قوبـوڵ بکە. خودا حەزناکات بەغەم و پەرێشـانی 

بـاری سەرشـانی خەڵکـی خـۆی قـورس بـکات، 

هەروەهـا خـودا هەڵمـان نافریوێنـێ، بـە ئێمـە 

هیـج  پارێـزراوە،  ڕێگاتـان  مەترسـن،  ناڵێـت: 

ئـەو  ڕێگاتـان.  نەیەتـە  و مەترسـییەک  ناخۆشـی 

دەزانێ تاقیکردنەوە و مەترسـی هەیـە، ئەو ڕوون 

وسـادە لە گەڵماندا دەدوێ . ئەو نایەوێت خەڵکی 

لـە جیهانـی گونـاه و شـەڕ دەربهێنێـت،  خـۆی 

بەڵکـو ڕێنوێنیمـان دەکات بۆ پەناگایەکی ئەمین و 

ئاسـایش. مەسـیح نوێژ و دووعای بۆ شاگردەکانی 

ئەمـە بـوو “داخـوازی مـن بـۆ ئـەوە نییـە کـە تـۆ 

ئەوان لەم جیهانە بسـتێنیتەوە، بەڵکو بۆ ئەوەیە 

کـە لە بەاڵی شـەیتان بیان پارێـزێ”، )یۆحەننا ١٧: 

١٥(، هەروەهـا “ئەم شـتانەی کە پێم ووتن، کەوا 

لـە منـەوە ئاشـتیتان دەبێ. لـە جیهانەوە تووشـی 

ناڕەحەتـی دەبـن. بەاڵم مژدەتان لـێ بێت؛ کە من 

بەسـەر جیهانـدا زاڵ بـووم” )یۆحەننـا ١٦: ٣٣( 

شـاگردەکانی  ئامـۆژگاری  بـۆ  مەسـیح 

کـردن  فێـر  نرخـی  بـە  دەرسـی  چیـا،  لـە سـەر 

سـەبارەت بـە باوەڕهێنـان بـە خـودا مەبەسـت 

لـەم دەرسـانە هاندانـی مندااڵنـی خـودا بوو لە 

هەمـوو سـەردەمێکدا، تـا ئـەم دەرسـانە لـەم 

سـەردەمەی ئێمەشـدا پـڕ کەڵکـن لـە فێربـوون 

و زانیـاری و ڕێ نومایـی. ڕزگارکەرمان سـەرنجی 

شـاگردەکانی ڕاکێشـا بـۆ باڵندەکانـی ئاسـمان کە 

چۆن دەخوێنن و دەچریکێنن بە ئاوازی سـتایش 

و سـوپاس گوزاری بێ هیچ غـەم و پەژارەیەک، 

لـە کاتێکدا نـە چێنـەر و نەدروێنە کـەرن، بەاڵم 

ئامـادا  بـۆ  پێداویسـتیەکانیان  مـەزن  خـودای 

دەکات. ئینجـا ڕزگارکەرمـان لێیان دەپرسـێ “ئایا 

ئێـوە لـە و باڵندانـە زیادتـر نین؟” )مەتتـا ٦: 2٦(  

ئـەو  وگیاندارانـە،  مـرۆڤ  خۆراکـدەری  خـودا 

کەدەسـتی دەکاتەوە گشـت دروسـت بووانی تێر 

دەکات، خـودا تەنانـەت باڵندەکانـی ئاسـمانیش 

نـاکات  خـواردن  ئـەو  ناخـات،  گـوێ  پشـت 

ئامـادە  بـۆ  ئازووقەیـان  بـەاڵم  بەدەمیانـەوە، 

کـە  دانەوێڵـەی  ئـەو  پێویسـتە  ئـەوان  دەکات. 

بـۆی بـاڵو کردوونەتـەوە بیچننەوە، کەرەسـتەی 

بـە  خـواردن  بکەنـەوە،  کـۆ  بچووکیـان  النـەی 

و  دەفـڕن  ئاسـماندا  بـە  بـدەن.  بێچووەکانیـان 

ئـاواز بـۆ کار دەخوێنـن، چونکە باوکی ئاسـمانی 

نانیـان دەداتـێ “ئایـا ئێـوە لـە و باڵندانـە زیادتـر 

وئاقـڵ  تریـن  کـە هۆشـمەند  ئێـوە  ئایـا  نیـن”؟ 

تریـن و خواپەرسـت تریـن گیانلەبەرانـی خودان 

لـە بالندەکانـی بـە نـرخ ترنیـن بـۆ خـودا؟ ئایـا 
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هەمـوو  ژیانتـان  پارێـزەری  و  دروسـتکەر 

پێویسـتییەکی ژیـان بـە ئێوە نـادات ئەگـەر ئێوە 

تەنها پشـتتانی پێ ببەسـتن و بـاوەڕی پێ بهێنن؟

ڕاکێشـا  شـاگردەکانی  سـەرنجی  مەسـیح 

کـە چـۆن گەشـە دەکـەن  کێویـەکان  بـۆ گوڵـە 

باوکـی  ڕازاونەتـەوە،  سـادە  جوانییەکـی  بـە  و 

ئاسـمانی وەک دەربڕینـی خۆشەویسـتی خـۆی 

بڕواننـە  ووتـی  کـردووە،  مرۆڤـی  پێشـکەش 

دەکـەن”  گەشـە  چـۆن  کێڵگـە،  لـە  “سۆسـەن 

و  ڕەنـگا  و  و سـادەیی  2٨(، جوانـی   :٦ )مەتتـا 

ڕەنگـی ئـەو گوڵـە کێویانـە لـە سـولەیمانی دانـا 

بـە  کـە  وبـەرگ  جـل  جوانتریـن  تـرن،  پۆشـتە 

دەسـتی هەنەرمەندترین وەسـتا دروسـت کرابێ 

ئـەم  بجوانـی سروشـتی  نـاگات  بێتـەوە  ڕازا  و 

گواڵنـە ئینجـا مەسـیح پرسـی “گـەر خـودا بـەم 

جـۆرە بەرگـی بـۆ چیمـەن و گوڵـزاری دەشـتی 

کردبێـت، کـە ئەمڕۆ هەن و سـبەینێ تەندوریان 

پـێ دادەخرێـت، ئایـا خـودا زیادتر ئێوە پۆشـتە 

ناکاتـەوە؟ ئـاه لـە ئێـوەی کـەم بـاوەڕ!” )مەتتـا 

٦: ٣٠(. ئەگـەر خـودا ئـەم بەرگە جوانـە ڕەنگا و 

ڕەنگەی بەخشـی بێـت بەم گوڵەسـادانە، دەبێ 

ئـەو چەنـد زیادتـر بـە تەنـگ ئێـوەوە بێـت کـە 

ئیـوەی لـە سـەر وێنە و شـێوەی خۆی دروسـت 

کردووە ؟ ئەم دەرسـەی مەسـیح سەرزەنیشـت 

و  ڕاڕا  دڵ  دوو  کەسـانی  بـۆ  وریاکردنەوەیـە  و 

ڕەشـبین و سـەر لێشـێواو. 

خـودا ئـارەزوو دەکات کـە هەمـوو کـوڕ و 

کچەکانـی لە بەختیاری و ئاشـتی و فەرمانبەریدا 
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بژیـن، عیسـا دەڵـی “ئاشـتی خۆمتـان دەدەمـێ 

نـەک بـەو جۆرەی کـە جیهـان دەیـدات. دڵگران 

بـۆ  ووتـن  پـێ  شـتانە  ئـەم  مەترسـن.  مەبـن، 

ئـەوەی جێـی بەختیـاری مـن بـن، و بـە ختیـاری 

ئێوەش سـەرتاپا بێـت” )یۆحەننـا ١٤: 2٧، ١٥: ١١(  

ئـەو بەختیارییەی کە لە خۆپەسـەندییەوە 

فەرمانـەوە،  ڕێگـەی  لـە  بێـت  دوور  و  هاتبـێ 

لـە  کاتییـە،  و  پێـک  و  ناڕێـک  و  السـەنگ 

تەنهـا  و  غەمگیـن  دەروون  و  دەچێـت  نـاو 

خـودادا  خزمەتـی  لـە  بـەاڵم  دەمێنێتـەوە، 

هەیـە.  هەمیشـەیی  بوونـی  ڕازی  و  خۆشـی 

ئاینـی مەسـیح لێناگـەڕێ ڕێـی ناڕاسـت بگرێتـە 

بـەر، ناهێڵێـت بـێ بـەرو پەشـیمان و نائومێـد 

بەختیاریمـان  ژیانـەدا  لـەم  ئەگـەر  تـا  بیـت. 

ژیانـی  دەڕوانینـە  خۆشـحاڵییەوە  بـە  نەبێـت، 

دوایـی.  هەمیشـەیی 

مەسـیحی  کەسـانی  ژیانەشـدا،  لـەم  تـا 

ژیانیـان  هاوبەشـی  خۆشـی  دەتوانـن  ئیمانـدار 

ڕووناکـی  دەتوانـن  هەبێـت،  مەسـیح  لەگـەڵ 

خۆشەویسـتیی ئەویان هەبێت، بـە ئامادەبوونی 

و  خۆشـحاڵ  یـان  لەگـەڵ  ئـەو  هەمیشـەیی 

لـە  ڕاسـت  هەنگاوێکـی  هـەر  بـن.  بەهـرەوەر 

لـە  بخاتـەوە  نزیـک  ئێمـە  دەتوانـێ  ژیانـدا 

قووڵتـر  تاقیکردنەوەیەکـی  دەتوانـێ  مەسـیح، 

لـە خۆشەویسـتی ئـەو بـە ئێمـە ببەخشـێت، وە 

نزیکترمـان بکاتـەوە لـە نیشـتیمانی پیـرۆزی. بـا 

دڵنیایمـان کـەم نـەکات، بـا پتـەو بێـت، پتەوتـر 

یارمەتـی  خـودا  ئێـرە  تـا  کاتێـک”،  هەمـوو  لـە 

١2(، وە هەتـا دوایـش  )١ سـامۆئیل ٧:  داویـن” 

یارمەتیمـان دەدات. بـا لـە سـتوونەکانی یادگاری 

مێـژوو بڕوانیـن و ببینین کە چۆن خـودا یارمەتی 

ئێمەی داوەو پاراسـتوینی لە دەستی وێرانکاران. 

بـا چاکـە و میهرەبانی خودا هەمیشـە لـە یادمان 

بێـت؛ ئـەو فرمێسـکانەی کـە ئـەو سـڕی، ئـەو 

ژانانـەی کـە ئـەو ئـازاری شـکاند، ئـەو غـەم و 

خەفەتانـەی کـە ئـەو نەیهێشـت، ئـەو ترسـانەی 

کـە دووری خسـتەوە، ئـەو پێداویسـتیانەی کـە 

بەرەکەتانـەی  و  نیعمـەت  ئـەو  کـرد،  ئامـادەی 

کـە بەخشـی، بـا هەمووئەمانـە لـە یـاد نەکەیـن-

تـا بـەم جـۆرە پشـت و پەنامـان بـە خـودا بێـت 

و دڵ و دەروونمـان بەهێـز بکەیـن بـۆ بەرەنـگار 

لـە  پێشـمان  دێنـە  شـتانەی  ئـەو  بوونـەوەی 

ژیانمانـدا.  ڕێگـەی  پاشـماوەی 

بڕوانینـە  بەتەنهـا  هـەر  ناتوانیـن  ئێمـە 

کەلـە  نوێیانـەی  سـەرگەردانییە  و  ئاڵـۆزی  ئـەو 

ئەنجامـی ناکۆکییـە تازەکانـدا ڕوودەدەن، بەڵکو 

دەبـێ هەروەهـا بڕوانینـە ڕابـوردووش و بڵێیـن 

“وەکـو ڕۆژان،  تـا ئێـرە خـودا یارمەتـی داویـن 

 ،)2٥  :٣٣ )تەسـنیە  دەبـی”  هێـز  بـە  هـەروا 

تاقیکردنەوەکانـی خـودا لـە و هێـزە تێناپەڕێـت 

کـە بـە ئێمـە دەراوە بـۆ بەرگـە گرتنی. بـا لە هەر 

کوێیەکـدا کارمـان دۆزییـەوە بیکەین، بـەو باوەڕ 

و دڵ نیاییـەوە کە هێزی سـەرکەوتنمان دەدرێتێ 

بـۆ هەمـوو کێشـە و تاقیکردنەوەیـەک. 

بـە زوویی لـە ڕێگـەی مەسـیحەوە دەرگای 

لـە  خـودا،  مندااڵنـی  بـۆ  دەکرێتـەوە  ئاسـمان 

لێـوی خـودای شـکۆ مەزنییـەوە دووعـای خێر و 

بەرەکـەت وەکو خۆشـترین ئـاواز دەگاتە گوێیان 
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“وەرن ئـەی ئەوانـەی باوکـم پیـرۆزی کـردوون، 

ئـەو پادشـاهەتیە وەرگرن کە لە دروسـت کردنی 

جیهانـەوە بۆتـان ئامادە کـراوە” )مەتتـا 2٥: ٣٤(  

ئەوسـا مەسـیح پێشـوازی لـە ڕزگار بـووان 

دەکات لـە و جێـی یـەی کـە ئامـادەی کـردووە 

بۆیان. لە وێ هاوڕێ و هاوبەشـەکانیان کەسانی 

ناپـاک  و  درۆزن  لـە  نیـن؛  زەوی  سـەر  خراپـی 

بەڵکـو هاوڕێـی  بـاوەڕ،  بـێ  و  پەرسـت  بـت  و 

سـەرکەتوون  شـەیتاندا  بەسـەر  کـە  کەسـانێکن 

خـوداوە  بەرەکەتـی  و  نیعمـەت  ڕێـی  لـە  و 

خـوو ڕەوشـتێکی تـەواو ڕاسـتیان پێـک هێنـاوە. 

هـەر گونـاه و ناتـەواوی و کـەم وکوڕییـەک کـە 

هەیـان بێـت بـە خوێنـی مەسـیح پـاک دەبێتەوە 

مەزنـی و ڕۆشـنایی شـکۆی ئـەو کە لە سـەرووی 

ڕۆشـنایی خۆرەوەیـە پـێ یـان دەگات. وە جوانی 

بەسـەریاندا  ئـەو  تـەواوی  سـیفاتی  و  ڕەوشـت 

بـێ  و  پـاک  ئـەوەی  لەبـەر  دەدرەوشـێتەوە، 

گوناهـن لەبـەر دەمی عەرشـی خوادا هاوبەشـی 

شـەرەف و سـیفاتی فریشـتەکان دەکـەن. 

مەزنـە  دارە  شـکۆ  میراتـە  بـەم  بەرامبـەر 

“مـرۆڤ بۆ کڕینەوەی ژیانی خۆی چی پێشـکەش 

دەکات” )مەتتـا ١٦: 2٦(، ئـەو لـە وانەیـە هـەژار 

بێـت، بـەاڵم هێشـتا لـە دەروونـدا شـەرەف و 

نییەتـی،  کـە هەمـوو جیهـان  سـامانێکی هەیـە 

دەروونێـک کـە پـاک بووبێتـەوە لـە گونـاه، بـە 

هەمـوو توانایەکیـەوە لـە خزمەتـی خـودا بێـت، 

زۆر لـە خشـڵ بـە نرخ تـرە. لە ئاسـماندا خـودا و 

فریشـتە پیـرۆزەکان خۆشـحاڵی خۆیان بـۆ گیانە 

ڕزگار کراوەکان بە ئارەز و سـروودی سـەرکەوتنی 

گـەورە و پیـرۆز دەر دەبـڕن.
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