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پێشەكی

عیســایمەســیحلــەالیزۆربــەیخەڵــكبــەپێغەمبــەریئاشــتیوخۆشەویســتینــارساوە،
هەمــووکەســێکیشحــەزدەكاتکــەئاشــتیڕاســتەقینەیهەبێــتوخۆشەویســتی
ڕاســتەقینەتاقــیبکاتــەوە.بــەاڵملــەکــوێدەتوانیــتئــەوئاشــتیوخۆشەویســتییە
ڕاســتەقینەیەبەدەســتبهێنیت؟یەكێــکلــەوتەكانــیمەســیحئەمــەبــوو:)هەركەســێك 
لــە ڕاســتییەوە بێــت گــوێ لــە دەنگــم دەگرێــت.(لــەئینجیلــیپیــرۆزدائــەم
ڕاســتییەوەكڕووناكــیباســكراوەومەســیحبــەڕووناكــیڕاســتەقینەچوێــراوە،
ــە  ــتەقینەیەی ك ــە ڕاس ــەو ڕووناكیی ــوو:)ئ ــاوازەیهەب ــاون ــیبێهاوت ــەژیانێک چونک
بەســەر هەمــوو مرۆڤێكــدا دەدرەوشــێتەوە، دەهاتــە جیهــان.(زۆربــەیخەڵــكڕێــز
ــردنو ــیوفێرك ــیژیان ــەاڵمتایبەمتەندییەكان ــرن،ب ــەیدەگ ــیحوپەیامەك ــەمەس ل
پەرجووەكانــینازانــن.ئــەمپەڕتووكــەچاپكــراوەبــۆئــەوەیتــۆیخوێنــەریئازیــز،

ــەوەبزانیــت. ــەمڕووناکیی ــارەیئ ــرلەب زیات

عیســاكــەنازنــاوی)مەســیح(یهەیــە،بەواتــای)دەستنیشــانكراو(،كاتێــكتەمەنی
گەیشــتەســیســاڵ،بــەمەبەســتیباڵوکردنــەوەیپەیامەکــەیدەســتیکــردبــەگــەڕان
بــەخاکــیئســیرائیلدا.عیســالــهتەمەنــیســیوســێســاڵیدالــهخــاچدراومــردو
نێــژرا،لــهدوایســێڕۆژلــهناشــتنیهەســتایەوهلهنێــومــردووانوبەرزکرایــەوەبــۆ
ئاســامن.عیســاوەکــوپێغەمبەرەکانــیدیکــەلــهئاســامنەوهرسوشــیبــۆدانەبەزیــوه،
چونكــەئــەوخــۆی)وشــەیخودا(یــە.عیســاخــۆیرسوشــێكی زینــدوو بــوو،وشــهو

ڕۆحــیخــودابــوو.ڕاســتەوخۆئــەوەیگوتوویەتــیوكردوویەتــیلــەخــوداوەبــووە.

ئینجیلــیپیــرۆزكتێبێــكیــاننوورساوێــكنییــەلــەئاســامنەوەبــۆمرۆڤایەتــی
ــەرسوشــیڕۆحــیخــودا ــیعیســاب ــەقوتابییەكان ــەچــوارل ــەوەیهەی ــت.ئ دابەزیبێ
سەرگوزەشــتەوپەیامەكــەیعیســایانبــۆخهڵكــیئــهمســهردهمه)بــهزمانــییۆنانــی(
ــی ــایمزگێن ــەوات ــەب ــل(،ک ــت)ئینجی ــاندەگوترێ ــانپێی ــیوەتەوە.نوورساوەكانی نووس
یــانمــژدەدێــت.دەبێــتئــەوەشبزانیــنکــەبــەتــەواویپەیامنــینوێــشدەگوترێــت
ــردراوان )ئینجیــل(کــەژیاننامــەیعیســاوکــردارینێردراوانــیمەســیحونامەکانــینێ
لەخــۆدەگرێــت.خــودالــەڕێگــەیمــژدەیهاتنــیمەســیحەوەهەواڵــیخۆشــی
ڕزگاریــیبــۆتــەواویمرۆڤایەتــیڕاگەیانــد،ئــەوەشكردنــەوەیدەرگایهیــواوئاواتــە
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لــهبــەردەمتۆبــەكاران.خــودانەخشــەیڕێــگایژیــانونەمــریكێشــابــۆهەركەســێك
كــەژیــانلەگــەڵعیســایمەســیحقبــوڵبــكات.

مەســیح( عیســای سەرگوزەشــتەی و )ژیــان پیــرۆز ئینجیلــی لــە كاتێــك
دەخوێنینــەوەبەهــۆیئــەوەیچــواركــەسلــەچــوارڕوانگــەیجیــاوازەوەهەریــەك
سەرگوزەشــتەكەیاننووســیوەتەوە،ئــەوالــەتێگەیشــنولــەڕوویمێژووییــەوە
لەوانەیــەئاڵۆزییــەكدروســتبــكاتبــۆكەســێككــهشــارەزاییلــەئینجیلــیپیــرۆز
نەبێــت.لــەمكتێبــەداهەوڵــدراوەڕووداوەكانــیهــەرچــوارپەڕتووکەكــەتێكهەڵكێــش
بكرێــنوبكرێنــەیــەكگێڕانــەوە.ئــەوەبــەواتــایئــەوەنییــەكــەئێمــەدەســتكاریامن
ــاو ــتڕووداوەكانلەن ــەربتەوێ ــەوە،بەڵكــوئەگ ــۆئ ــتب ــكبێ ــانهەوڵێ ــتی كردبێ
ــەوە ــۆدڵنیابوون ــتب ــەردەســتدایەودەتوانی ــەوالەب ــەوەئ ــرۆزبخوێنیت ــیپی ئینجیل

ــەوە. ــرۆزبخوێنیت ــیپی ئینجیل

لەمكتێبەدادهقهكهبهسێشێوازههیه:

1 ڕەنگــیڕەش:دەقــیئینجیلــیپیــرۆزكــەلــەزمانــییۆنانییــەوەوەرگێــڕدراوە.
بــەڕەنگــیڕەشنــوورساوە؛

2 ڕەنگــیســوور:هەندێــكبابــەتودهســتهواژەكــەبــۆخوێنــەریكــوردڕوون.
ــۆ ــوورساوە،وەكنیشــانەیەكب ــیســوورن ــەڕەنگ ــهوهوب ــن،ڕوونكراوهت نی
ئــەوەیکــەئــەودەقــەلەنــاوكتێبــیپیــرۆزدانییــەوزیــادەیئێمەیــە،تەنهــا

بــۆڕوونكردنــەوەدانــراوە؛

ــچ. 3 ــرۆزداهی ــیپی ــیكتێب ــاودەقەكان ــەوەیلەن ــۆخ:لەبەرئ ــی ت ــی ڕەش ڕەنگ
ناونیشــانێكبــۆپەرەگــرافوبابەتــەكاننییــە،ئێمــەبــۆڕوونكردنــەوەو
جیاكردنــەوەیبابەتــەكانبــەڕەنگــیتــۆخنووســیومانە.لەبــەرئــەوەلەوانەیــە
ــراودا ــرۆزیچاپك ــیپی ــاوئینجیل ــتولەن ــەداهەبێ ــەمپەڕتووک ناونیشــانێكل

ــت. نەبێ

بــەوهیوایــەیلــەڕێگــەیوەرگێڕانــیئەمکتێبــەوەتوانیبێتــامنخزمەتێكــیبچووک
بــەخوێنــەریكــوردبكەیــن.داوالــهخــوداشدەكەیــنئــەمكتێبــەببێتــهدەســتپێكی

چاكــهوكردنــەوەیدەرگایهیــواوڕێــگایژیانێكــینــوێلەبــەردەمزۆركەســدا.
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بەشی یەكەم

سی ساڵ له  ئامادەكاری

سەرەتا

بــە دەســت خوداییانــه ڕاگەیاندنێكــی ســەردێڕی بــە پیــرۆز رسوشــی
سەرگوزەشــتەیژیانــیحەزرەتــیعیســادەكاتوكەســایەتیوپەیامەكــەیلــەچــوار

بابەتــدادەردەخــات،دەڵێــت:

سەرەتایمزگێنیعیسایمەسیحیكوڕیخودا.)1(

• پەیامەكــەی:ڕاگەیاندنــیمزگێنــیهاتنــیشانشــینیخــوداوڕزگاربوونــیمــرۆڤ	

لــەگونــاه.

• ــاوی	 ــۆن ــەب ــیكوردیی ــادەربڕینێك ــوو.عیس ــا(ب ــاوی)عیس ــایەتییەكەی:ن كەس

)یەشــوع(یعیــربی،بــەواتــای)خــوداڕزگاردەكات(دێــت،لەیۆنانــیدەگوترێت

ئیســۆس،نــاویعیســالــەوەوەهاتــووە.

• ناســناوەكەی:)مەســیح(،بــهواتــای)دەستنیشــانكراو(دێــت.ناســناوێكهلــە	

كۆنــدالەنێــوگەلــیجولەكــەدابــۆپاشــاوپێغەمبــەرانبــووهكــەئاماژەیــهبــۆ

ــەرنانی. ــاجلەس ــمیت ــەڕێوڕەس ــتل ــهزەی ــانكردنیب دەستنیش

• كــوڕیخــودا:ئاماژەیــهبــۆئــەوەیئــەولــەخــودیخودایــە،هەرگیــزبــهواتــای	

نــەوهخســتنەوەیــانبەدواییەكداهاتنــیزەمــەننایــەت.

لــهســەرەتاوەرسوشــیپیــرۆزئــەوەیڕاگەیانــدووەكــەعیســایمەســیحوەكهــەر

مرۆڤێكــیدیكــەتەنهــامنداڵێــكنەبــوو،بەڵكــوئــەو)وشــەیخــودا(بــوو،ئــەوەیكــه

لــهســەرەتاوههەبــوو،لەبــەرئــەوهرسوشبــەڕاشــكاوانهوبــەڕوونــیدەڵێــت:

)1(مهرقۆس1:1
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لــهســەرەتادا،وشــەكههەبــوو)ئاماژەیــهبــۆبوونــیعیســایمەســیح(،وشــەكه
لــەالیخــودابــوو،وشــەكهخــۆیخــودابــوو.ئــەولــهســەرەتاوهلــەالیخــودابــوو.
هەمــووشــتێكبــەوبەدیهاتــووە،بــێئــەوهیــچشــتێكبەدینەهاتــووهلەوانــەیكــه
ــوو، ــرۆڤب ــیم ــەشڕووناك ــوو،ژیانەك ــانب ــەرچاوەیژی ــەكهس ــوون.وش بەدیهات
ڕووناكییەكــەشلــەتاریكیــدادەدرەوشــێتەوهوتاریكییەكــهبەســەریدازاڵنەبــووە.)2(

لــهكاتێكــیدیاریكــراوداعیســایمەســیحلــهشــێوەیمرۆڤــدابــۆجیهــانهــات،
ــرۆڤ،خــودا ــیعیســاوەكم ــهلەدایكبوون ــەرل ــوو.ب ــزهلەدایكب ــیپاكی ــهمریەم ل
ــی ــكاتوخەڵك ــادهب ــۆئام ــگایب ــەوەیڕێ ــۆئ ــاردب ــین ــەوپێغەمبەرێك ــشئ پێ
ــه ــابــوو،ب ــای)3(كــوڕیزەكەری ــۆتۆبەكــردنبانــگبــكات.ئــەوپێغەمبــەرهیەحی ب

ــش. ــناویلەئاوهەڵكێ ناس

مرۆڤێــكهــاتكــەخــوداناردبــووی،نــاوییەحیــابــوو.ئــەوبــۆشــایەتیهــات،
تاكــوشــایەتیبــۆڕووناكییەكــهبــدات)ڕاســتیهاتنــیعیســابــۆخەڵــكڕوون
ــن. ــا(بهێن ــەعیس ــاوەڕ)ب ــەوەوەب ــەیئ ــهڕێگ ــووانل ــەوەیهەم ــۆئ ــەوە(،ب بكات
ئــەوڕووناكییەكــهنەبــوو،بەڵكــوهــاتتاكــوشــایەتیبــۆڕووناكییەكــهبــدات.ئــەو
ــه ــێتەوە،دەهات ــدادەدرەوش ــوومرۆڤێك ــهبەســەرهەم ــتەقینەیەیك ــهڕاس ڕووناكیی

ــان. جیه

ئــەولــەجیهانــدابــوو،جیهانیــشبــەوبەدیهــات،كەچــیجیهــاننەیناســی.ئــەوبــۆ
الیگەلەكــەی)گەلــیجولەكــەیهەڵبژێــردراویخــودا(هــاتبــەاڵمئەوانپێشــوازییان
لــێنەكــرد.لەگــەڵئەوەشــداهەمــووئەوانــەیپێشــوازییانلێكــرد،ئەوانــەیباوەڕیــان
بــهنــاویهێنــا)لــەجولەكــەوناجولەكــە(،مافــیپێــدانببنــهڕۆڵــەیخــودا،ئەوانــەی
ــش، ــهویســتیپیاوی ــەب ــهخواســتیمــرۆڤ،ن ــەب ــوون،ن ــكب ــهرسوشــتلەدای ــهب ن
بەڵكــولــەخــوداوه)بــهباوەڕیــانبــهعیســایمەســیح(لەدایــكبــوون)لەدایكبوونێكــی
ڕۆحــی(.)مــرۆڤبــۆئــەوەیهەتاهەتایــەبژیێــتپێویســتەبــەڕۆحلەدایكببێتــەوەبــە
باوەڕهێنانــیبــەعیســا.لێــرەدالەدایكبــوونبــەواتــایلەدایكبوونــیرسوشــتینایــەت.(

وشــەكەشبــووبــەمــرۆڤولەنێوامنانــدانیشــتەجێبــوو.شــكۆیئەومــانبینــی،

)2(یۆحهنا5-1:1

)3(لهزمانیعیربیپێیدهگوترێ)یۆخهننهن/یۆخهنا(،بهاڵملهكهلتووریكوردیدائهم

كهسهبه)یهحیا(نارساوهبهوپێیهیلهئیسالمدابهوناوهئاماژەیپێكراوه.
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وەكشــكۆیتاقانەیــەكلــهباوكــەوە،پــڕلــهنیعمــەت)بەخششــیخــودابــۆمــرۆڤ
بــەبــێئــەوەیمرۆڤەكــەشایســتەیبێــت(وڕاســتی.

یەحیــاشــایەتیبــۆ)عیســا(دا،هــاواریكــرد:»ئەمــهئەوەیــهكــەگوتــم:ئــەوەی
ــی ــەیپڕی ــەگەنجین ــووە.«ل ــنب ــشم ــهپێ ــەوت،چونك ــمك ــتپێش ــندێ دوایم
ــەورات ــەت ــووە،چونك ــانوەرگرت ــەدواینیعمەمت ــەتل ــاننیعم ــەوەوەهەمووم ئ
لێڤییــەكان، پیــرۆز،پەیدابــوون،دەرچــوون، )پێنــجســیپارەییەكەمــیكتێبــی
ســەرژمێریودواوتــار(لــهڕێگــەیموســاوهدرا،بــەاڵمنیعمەتوڕاســتیلــهڕێگەی
عیســایمەســیحەوەهــات.هەرگیــزكــەسخــوداینەبینیــوە،بــەاڵمكــوڕەتاقانــەی
خــودا)عیســایمەســیح(،ئــەوەیلــهباوەشــیباوكدایــە)خــودا(،خــودایدەرخســت
)دەربڕینــیكــوڕیتاقانــەبــهواتــاینــەوهخســتنەوەیــانبەدواییەكداهاتنــیزەمــەن
نایــەت،بەڵكــوئاماژەیــهبــۆرسوشــتوكڕۆكــیعیســامەســیح،هــەروەكدەربڕینــی
ــاو ــەیعیس ــكۆداریپای ــۆش ــەب ــەوئاماژەی ــیهێامیی ــاوكدەربڕینێك ــیب باوەش

ــەی(.)4( هەتاهەتاییەك

پێشبینی بۆ لەدایكبوونی پێغەمبەر یەحیای كوڕی زەكەریا

پێغەمبــەریەحیــایكــوڕیزەكەریــائــەوەیشــایەتییەكیپێشــوەختەیدابــۆعیســا،

ئەویــشبــهپەرجــوولەدایكبــوو.دایــكوباوكــیپیــربــوون.بــەرلــەشــەشمانــگلــه

لەدایكبوونــیمەســیحلەدایكبــوو.لەبــەرئــەوەیدایكــیخزمــیمریەمــیپاكیــزەی

ــەڵ ــەتێك ــتنێكیوردیخوداییان ــهڕێكخس ــڕۆكب ــەردووچی ــوو،ه ــاب ــیعیس دایك

ــای ــییەحی ــیلەدایكبوون ــیحوچیڕۆك ــایمەس ــیعیس ــیلەدایكبوون ــوون:چیڕۆك ب

كــوڕیزەكەریــا.

ــاوی ــك)پی ــوو،كاهینێ ــاب ــاییەهودی ــاوكپاش ــیب ــەردەمەیهێرۆدس ــەوس ل
ئایینــیجولەكــە( لــەنــۆرەینــەوەیئەبیــا)كــەیەكێــكبــوونلــەودوازدهتیپــەی
ــی ــەرەكیپەرستش ــوێنیس ــتگاش ــرد.پەرس ــتگاياندەك ــیپەرس ــۆرهخزمەت ــهن ب
جولەكەیــەولــەئۆرشــەلیمەكــەبــۆیەكــەمجــارلەســەردەســتیپێغەمبــەر
ســلێامنیپاشــادروســتكرا.هەمــووڕێوڕەســمەگرنگــەئایینییەكانــیجولەكــەو

)4(یۆحهنا1
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ــا،ئەلیســاباتیژنیشــی ــاویزەكەری ــوون ــەوێدەكــرا.(هەب ــیل ــیقوربان ئەنجامدان
لــهنــەوەیهــارون)بــرایپێغەمبــەرموســا(بــوو.هەردووكیــانلەبەرچــاویخــودا
ــپاردهو ــووڕاس ــیهەم ــهپەیڕەوكردن ــوونل ــیب ــێگلەی ــوون،ب ــتب ڕاستودروس
ــوو، ــەزۆكب ــوو،چونكــهئەلیســاباتن ــاننەدەب ــەزدان.بــەاڵممنداڵی حوكمەكانــیی

ــوون. ــاڵداچووب ــیانبەس هەردووكیش

كاتێــكزەكەریــالــهنــۆرەیكۆمەڵەكــەیخۆیــداكاروبــاریكاهینیێتــیجێبەجــێ
دەكــردلەبــەردەمخــودا،بەگوێــرەینەریتــیكاهینیێتــی،تیروپشــكیكەوتــهســەر
تاكــوبچێتــهنــاوپەرســتگاییــەزدانوبخــووربســووتێنێت.لەكاتــیســووتانی

ــرد. ــاندەك ــهدەرەوەنوێژی ــوول ــەدا،خەڵكــیهەم بخوورەك

ــگایبخــوور ــەالیڕاســتیقوربان ــەوت،ل ــۆدەرك ــیب ــەوێفریشــتەیەكییەزدان ل
)ئاگردانێكــهلــەشــوێنیهــەرەپیــرۆزینــاوپەرســتگابخــوریلەســەردەســوتێرێت(
ڕاوەســتابوو.كاتێــكزەكەریــافریشــتەكەیبینــی،پەشــۆكاوترســیلــێنیشــت.بــەاڵم
فریشــتەكهپێــیگــوت:»زەكەریــامەترســە،چونكــەپاڕانەوەكــەتبیســرتا،ئەلیســاباتی
ــەی ــەمای ــەودەبێت ــا.ئ ــتیەحی ــێدەنێی ــاویل ــتون ــۆتدەبێ ــیب ــتكوڕێك ژنیش
ــەو ــهئ ــن،چونك ــۆشدەب ــیدڵخ ــەسبەلەدایكبوون ــۆ،زۆرك ــۆت ــادیب ــیوش خۆش
ــەی ــزشــەرابوم ــەرز.هەرگی ــەزنوپایەب ــەكەســێكیم ــەزداندەبێت لەبەرچــاویی
ناخواتــەوە.لــهســكیدایكییــەوهپــڕدەبێــتلــەڕۆحــیپیــرۆز)ڕۆحــیخــودا(وزۆر
لــەڕۆڵەكانــیئیرسائیــلبــۆالییەزدانــیپــەروەردگاریخۆیــاندەگەڕێنێتــەوە.بەڕۆح
وتوانــایئەلیاســەوه)ئەلیاســیپێغەمبــەركــهپێغەمبەرێكــیمــەزنبــوولــهســەدەی
ــش ــووە(پێ ــگب ــیبەناوبان ــهئازایەت ــاوە،ب ــتینژی ــەفەلەس ــنل ــشزایی ــیپێ نۆیەم
یــەزداندەكەوێــت،تاكــودڵــیبــاوكانبــۆالیمنداڵــەكانڕابكێشــێتویاخیبووانیــش
بــۆالیدانایــیڕاستودروســتانبگەڕێنێتــەوە،بــۆئــەوەیگەلێكــیئامــادهبــۆیــەزدان

)بــۆپێشــوازیكردنلــەعیســا(پێكبهێنێــت.«

زەكەریــاشبــەفریشــتەكەیگــوت:»بــەچــیئەمــەبزانــم،چونكــهخــۆمپیــرمو
ژنەكەشــمبەســاڵداچــووه؟«

فریشــتەكهوەاڵمــیدایــەوە:»مــنجربائیلــملەبــەردەمخــوداڕادەوەســتم،
ــتاوە ــهئێس ــال ــێ.ئەوەت ــەتبدەم ــەممژدەی ــموئ ــتبدوێ ــولەگەڵ ــردراومتاك نێ
تــۆالڵدەبیــتوتوانــایقســەكردنتنامێنێــتهەتــائــەوڕۆژەیئــەمشــتانە
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ڕوودەدەن،چونكــهبــاوەڕتبــهقســەكەمنەكــرد،ئــەوەیلەكاتــیخۆیــدادێتــەدی.«

ــی ــهدواكەوتن ــوونل ــامبب ــردوسەرس ــاندەك ــیزەكەریای ــهچاوەڕوان خەڵكەك
ــان ــازانیی ــت،ج ــانبدوێ ــیلەگەڵی ــهدەرەوهنەیتوان ــكهات ــتگادا.كاتێ ــاوپەرس لەن
ــان ــهپەرســتگادابینینێكــیبــۆئاشــكراكــراوە)هەندێــكجــارخــوداشــتێكی كــەل
ڕووداوێــكپیشــانیپێغەمبــەراندەداتكــەرسوشــێكەلەالیــەنخــوداوە(،چونكــە

ــەوە. ــیمای ــەالڵ ــاندەدواوب ــهئیشــارەتلەگەڵی ب

كاتێــكڕۆژانــیخزمەتكردنەكــەیتــەواوبــوو،گەڕایــەوهمــاڵ.دوایئــەوڕۆژانە،
ئەلیســاباتیژنــیســكیپڕبــوو،پێنــجمانــگخــۆیشــاردەوەودەیگــوت:»یــەزدان
ئەمــەیبــۆكــردم،لــەمڕۆژانــەداچاكــەیخــۆینیشــانداوئابــڕوویمنــیلەنێــو
خەڵكــداكڕییــەوە.«)خەڵكــیبــەگشــتینەزۆكییــانبــەســزایخــودادادەنــاوپێیــان

مایــەیشــەرمەزاریبــوو.(

مژدەی لەدایكبوونی عیسا

كاتێــكئەلیســاباتســكیشــەشمانــگبــوو،خــوداجربائیلــیفریشــتەینــاردبــۆ
شــارێكلــهناوچــەیجەلیــلكــەنــاویناســیرهبــوو،بــۆالیپاكیزەیەكــیمارەبــڕاوله
پیاوێــكلــەبنەماڵــەیداودكــهنــاوییوســفبــوو،نــاویپاكیزەكــەشمریــەمبــوو.
جربائیــلهاتــهالیمریــەموگوتــی:»ســاڵو،ئــەیئــەوكەســەینیعمەتــیخــودات

بەســەرداڕژاوە،یەزدانــتلەگەڵدایــە.«

ــریكــردەوە،دەبێــتئەمــەچجــۆره ــهپەیامەكــەزۆرشــێواوبی ــەوب ــەاڵمئ ب
ــودا ــەالیخ ــهل ــەم،چونك ــەمری ــوت:»مەترس ــیگ ــتەكهپێ ــت.فریش ــاڵوێكبێ س
ڕەزامەندیــتبەدەســتهێنا)بەرەكەتێكــیتایبــەت(.ئەوەتاســكتدەبێــتوكوڕێكت
دەبێــتنــاویلــێدەنێیــتعیســا.پایەبــەرزدەبێــتوبــەكــوڕیخــودایهەرەبــەرز
ناودەبردرێــت،خــودایپەروەردگاریــشتەختــیداودیباوكــیپێدەداتــەوە )چونكــه
لــەنــەوەیداودە(. هەتاهەتایــە  حوكمڕانــی نــەوەی یاقــوب دەكات، شانشینەكەشــی 

كۆتایــی نایــەت.« )عیســادەبێتــەپاشــایشانشــینیئاســامنی.(

ــنهێشــتا ــەم ــت،ك ــەچــۆندەبێ ــوت:»ئەم ــەفریشــتەكەیگ ــەمب ــەاڵممری ب
ــزەم؟« پاكی
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ــودای ــزیخ ــەرتوهێ ــەس ــرۆزدێت ــیپی ــەوە:»ڕۆح ــیدای ــتەكهوەاڵم فریش
هەرەبــەرزدەبێتــهســایەیســەرت.لەبــەرئــەوهئــەوپیــرۆزەیلێــتدەبێــت)كــە
ــهكــوڕیخــوداناودەبردرێــت)كــوڕی ــە(ب ــارنیی ــیدیكــەگوناهب وەكــومرۆڤەكان
خــودابــەواتایەكــیڕۆحــیمەجــازیدێــتوبــەواتــایلەدایكبوونێكــیجەســتەیی
ــەو ــتب ــاباتیخزمیش ــائەلیس ــەت(.ئەوەت ــینای ــیزەمەن ــانبەدوایەكداهاتنێك ی
پیرییــهســكیپــڕەبــهكوڕێــك.ئــەوەیپێیــاندەگــوتنــەزۆكســكیشــەشمانگــە،

چونكــەهیــچشــتێكلــەالیخــودامەحــاڵنییــە.«

مریــەمگوتــی:»ئەوەتــامــنكارەكــەرییەزدانــم.ئــەوەیتــۆدەیفەرموویــتبــا
بێتــەدی.«فریشــتەكەشبەجێیهێشــت.

دیدەنی مریەم و ئەلیسابات

لــەوڕۆژانــەدا،مریــەمهەســتاوخێــرابــۆشــارۆچكەیەكچــوولــهناوچــه
شــاخاوییەكانیهەرێمــییەهودیــا.چــووەماڵــیزەكەریــاوســاڵویلــەئەلیســابات
ــهســكیدا ــوو،منداڵەكــهل ــەمب ــەســاڵوەكەیمری ــیل ــكئەلیســاباتگوێ كــرد.كاتێ
كەوتــهجوڵەجــوڵوئەلیســاباتپڕبــوولــەڕۆحــیپیــرۆز.ئەلیســاباتبــهدەنگێكــی
بــەرزهــاواریكــرد:»لەنێــوژنانــدابەرەكەتداریــت،بەرهەمــیســكتبەرەكەتــدار
دەبێــت!ئــەمشــكۆیەملەكوێــوهبــۆهــات،هەتــادایكــیگەورەكــەمبێــتبــۆالم؟
ــای ــتعیس ــكدەبێ ــەوەلەدای ــەمریەم ــەوەیل ــیئ ــاباتزانیویەت ــرەدائەلیس )لێ
ــه ــمكــەوت،منداڵەكــهل ــەرگوێ مەســیحە.(چونكــههەركــەدەنگــیســاڵوەكەتب
خۆشــیدالــهســكمداهەڵبەزییــەوە.خۆزگــەدەخوازرێــتبــەوەیبــاوەڕیهێنــاوه

ــراوهدێتــەدی.« ــەیەزدانــەوەچــیپــێگوت كــهل

ستایشی مریەم

مریەمیشگوتی:

»گیانمستایشییەزداندەكات،

ڕۆحمبەخودایڕزگاركەرمدڵشادە،

چونكهسەیریبێفیزیكارەكەرەكەیكرد.
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ئەوەتالهئێستاوەهەموونەوەكانخۆزگهبەمندەخوازن،

چونكهتواناداركاریگەورەیبۆمنئەنجامدا،

پیرۆزەناویئەو.

بەزەییەكەیبۆئەوانەیەكهلێیدەترسن،

نەوەدواینەوە.

بەبازوویكاریبەهێزیئەنجامدا،

ئەوانەیبەبۆچوونەكانیدڵیانلووتبەرزبوون،پەرتوباڵویكردنەوە.

تەختیتوانادارەكانیسەرەوژێركردووهو

بێفیزەكانیبڵندكردەوە.

برسییەكانیلەخێروبێرتێركرد،

دەوڵەمەندانیبەدەستیبەتاڵڕەوانەكردەوە.
ــەڵئیرباهیمــی ــیخــودالەگ ــۆپەیامن ــردب ــاژەیك ــزەئام ــیپاكی )ئینجــامریەم

ــی:( ــەیوگوت ــامنونەوەك باوك

بەیارمەتیدانیگەلیئیرسائیلیبەندەیخۆی

هەتاهەتایهبەزەییەكەیبەبیرهێنایەوە

لەگەڵئیرباهیمونەوەكەی،

هەروەكبەڵێنیبەباوباپیرامناندا.«

مریــەملــەالیئەلیســاباتنزیكــەیســێمانــگمایــەوە،پاشــانگەڕایــەوهبــۆ

ماڵەكــەیخــۆی.

لەدایكبوونی حەزرەتی یەحیا

ئەلیســاباتكاتــیمنداڵبوونــیهــاتوكوڕێكــیبــوو.جــادراوســێوخزمانــی
بیســتیانیــەزداندەرگایبەزەیــیفراوانــیخــۆیبــۆكردووەتــەوە،لەگەڵیشــادمان

بــوون.

لــهڕۆژیهەشــتەمدابــۆخەتەنەكردنــیمنداڵەكــەهاتــن،لەســەرنــاویباوكــی
ناویــانلێنــازەكەریــا.بــەاڵمدایكــیگوتــی:»نەخێــر،نــاویدەنرێــتیەحیــا.«
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پێیانگوت:»كەسلهخزمانتبەمناوەناونەنراوە.«

ئینجــائیشــارەتیانبــۆباوكــیكــرد،دەیەوێــتچناوێكــیلــێبنێــت.تەختەیەكــی
داواكــردولەســەرینووســی:»نــاوییەحیایــە.«هەمــووسەرســامبوون.دەســتبەجێ
ــەوە،قســەیكــردوستایشــیخــودایدەكــرد.هەمــوو ــاكرای دەموزمانــیزەكەری
ــا ــەســەراپایناوچــهشــاخاوییەكانییەهودی ــێنیشــتول دراوســێكانیانترســیانل
هەمــووئــەمشــتانهبــووبــهقســەوباســیســەرزاریخەڵكــی.هەمــووئەوانــەیئــەم
باســەیانبیســتلــهدڵــیخۆیانــداگوتیــان:»ئایــائــەممنداڵــهدەبێتــهچــی؟«چونكــه

دەســتییەزدانــیلەگــەڵبــوو.

ستایشی زەكەریا

زەكەریایباوكیشیپڕبوولهڕۆحیپیرۆزوپێشبینیكرد،گوتی:

»ستایشبۆیەزدانیپەروەردگاریئیرسائیل،

ــە ــیل ــیڕزگاركردن ــەوە.)نرخ ــەركردەوهوكڕیی ــەیبەس ــهگەلەك چونك

كۆیالیەتــیدا(

هێزیڕزگاریامنیهەستاندەوە،)ڕزگارییپێبەخشین(

لــهبنەماڵــەیداودیبەنــدەی،)ئاماژەیــەبــۆئــەوەیكــەعیســایمەســیحی
ڕزگاركــەرلــەنــەوەیداودیپاشــاهــات(

وەكچۆنلەكۆنەوهلەڕێگەیپێغەمبەرەپیرۆزەكانییەوەدواوە،

بۆڕزگاربوونلەدەستدوژمنانو

هەمووناحەزامنان،

هەروەهابۆبەخشینیبەزەییبەباوباپیرامنانو

پەیوەستبوونبهپەیامنەپیرۆزەكەی،

واتهئەوسوێندەیكەبۆئیرباهیمیباپیرهگەورەمانیخوارد:

كهئێمەلەدەستدوژمنڕزگارمانبێتو

بێترسئەوبپەرستین،

هەمووڕۆژانیژیامنانبهپیرۆزیوڕاستودروستیلەبەردەمیدابین.
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ــەرز ــەریخــودایهەرەب ــەپێغەمب ــا(،ب ــەریەحی ــداڵ)پێغەمب ــەیمن ــۆشئ »ت

ــت، ناودەبردرێی

چونكەپێشیەزداندەكەویت،تاكوڕێگایبۆئامادەبكەیت،

تاكوبەگەلەكەیڕابگەیەنیت

بهلێخۆشبوونیگوناهەكانیانڕزگاریاندەبێت،

بەهۆیبەزەییەبەسۆزەكەیخودامانەوە،

كهبەهۆیەوەڕووناكیلهبەرزاییەوەبەسەرماندادەدرەوشێتەوە،

تاكــوبەســەرئەوانــەیلــهتاریكــیولــەســێبەریمەرگــدادانیشــتوون

بدرەوشــێتەوە،

بۆئەوەیپێیەكامنانبهڕێگایئاشتیداببات.«
منداڵەكــەشگەشــەیدەكــردولــەڕۆحــدابەهێــزدەبــوو،لــەچۆڵەوانــیمایــەوه

هەتــائــەوڕۆژەیكــەخــۆیبــۆگەلــیئیرسائیــلدەرخســت.)5(

لەدایكبوونی عیسای مه سیح

ــه ــكمریەمــیدایكــیل ــوو:كاتێ ــەمشــێوەیهب ــیعیســایمەســیحب لەدایكبوون
ــەی ــهڕێگ ــەل ــەوتك ــەوە،دەرك ــەوەیبیگوازێت ــشئ ــوو،پێ ــڕاوب ــفمارەب یوس
ڕۆحــیپیــرۆزســكیپڕبــووە.یوســفیدەســتگیرانیكــەپیاوچــاكبــوو،نەیویســت

ــت. ــێهەڵبگرێ ــیدەســتیل ــەنهێن ــاریداب ــات،بڕی ــڕوویبب ئاب

كاتێــكبیــریلــەمشــتانهدەكــردەوە،فریشــتەیەكییــەزدانهاتــەخەونــیوپێــی
فەرمــوو:»ئــەییوســفینــەوەیداود،مەترســەمریــەمبهێنیــت،چونكــەئــەوەیئــەو
ســكیپێــیهەیــهلــهڕۆحــیپیرۆزەوەیــە)یــانڕۆحــیخــودا.ئــەوەڕاگەیاندنێكــی
خوداییانــەبــوولەســەرتایبەمتەندیــیسەرســوڕهێنەریعیســایمەســیح.فریشــتەكە
درێــژەیبــەقســەكانیداوگوتــی:(كوڕێكــیدەبێــتنــاویدەنێیــتعیســا،چونكــە

گەلەكــەیلــەگوناهەكانیــانڕزگاردەكات.«

ــه ــەیپێغەمبەرەك ــەڕێگ ــەزدانل ــەوەیی ــائ ــدا،هەت ــوویڕووی ــههەم ئەمان

)5(لۆقا80-5:1
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ــتو ــكیدەبێ ــەكس ــاپاكیزەی ــەدی:﴿ئەوەت ــیبێت ــایا(فەرموویەت ــەرئیش )پێغەمب
ــە. ــودالەگەڵامن ــە:خ ــل.﴾وات ــنئیامنوێ ــێدەنێ ــاویل ــت،ن ــیدەبێ كوڕێك

ــوو ــیپێداب ــەزدانفەرمان ــتەكەیی ــەوەیفریش ــتا،ئ ــەوهەس ــفلەخ ــكیوس كاتێ
ــووت ــیج ــوولەگەڵ ــەینەب ــاكوڕەك ــەاڵمهەت ــتەوە.ب ــەیگواس ــیداوژنەك ئەنجام

ــا.)6( ــاعیس ــاویلێن ــان ــوو،ئینج نەب

ــوو ــههەم ــوو،ك ــكدەرچ ــەرەوەفەرمانێ ــتۆسقەیس ــهئۆگس ــەدال ــەوڕۆژان ل
دانیشــتووانیئیمپڕاتۆریەتیەكــەیناونــووس بكرێــت )مەبەســتلــەئیمپراتۆریەتــی
ــەم  ــه  یەك ــە(. ئەم ــەوئیمپراتۆریەت ــوول ــێكب ــلبەش ــیئیرسائی ــەخاك ــەك ڕۆمانیی
ناونووســین بــوو، كاتێــك كیرینیــۆس فەرمانــڕەوای ســوریا بــوو. ئیــر هەركــەس بــۆ 

ــاری خــۆی. ــین دەچــووه  ش ناونووس

ــۆ ــەركەوتب ــاس ــەرەویەهودی ــیرەوەب ــاریناس ــهش ــلل ــهجەلی ــفیشل یوس
شــارەكەیداود)ئــەوشــارەیكــەپێغەمبــەرداودتێیــدانیشــتەجێبــوو(كــهپێــی
ــه ــهل ــەلیمدوورە(،چونك ــەئۆرش ــرل ــەیدەكیلۆمەت ــم)نزیك ــرێبێتلەح دەگوت
ــۆبێتلەحــمنزیكــەیســەد ــەناســیرەوەب ــوو)یوســفل ــرەیداودب ــەوتی بنەماڵ
كیلۆمەتــریبــڕی(،تاكــولەگــەڵمریــەمناونــووسبكرێــنكــهمارەبــڕیبــوووســكی
ــوو، ــەیب ــوڕەنۆبەرەك ــیهــات.جــاك ــیمنداڵبوون ــوون،كات ــەوێب ــهل ــوو.ك هەب
قۆنداغــیكــردولــەئاخوڕێكــداداینــا)ئــەوشــوێنەیەكــەخۆراكــیبــۆڕەشــەواڵخ
ــە ــەوت)ب ــتنەك ــندەس ــۆنوس ــانب ــچژوورێكی ــەهی ــت(،چونك ــدادادەنرێ تێ
لەدایكبوونــیعیســالــەبێتلەحــمپێشــبینییەكیكــۆنهاتــەدی.میخــایپێغەمبــەر
لــەســەدەیهەشــتەمیپێــشزاییــنژیــاوهوپێشــبینیكردبــوو:﴿بــەاڵمتــۆئــەی
بێتلەحمــیئەفراتــە،هەرچەنــدهلەنێــوشــارۆچكەكانییەهــودابچووكیــت،بــەاڵم
ــل، ــڕەوایئیرسائی ــهفەرمان ــەوەیدەبێت ــۆمــندەردەكەوێــتئ ــۆوهب ــهت یەكێــكل

ــە.﴾()میخــا2:5( ــهئەزەلەوەی ــە،ل ــەدێرزەمانەوەی ــیل ڕەچەڵەك

هاتنی شوان و فریشتەكان

ــه ــەوانئێشــكیانل ــەوهوش ــهدەشــتدەمان ــوونل ــوانهەب ــەش ــەوناوچەی ل
مێگەلەكەیــاندەگــرت.فریشــتەیەكییــەزدانبۆیــاندەركــەوتوشــكۆییــەزدان

)6(مهتا25-18:1
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ــی ــتەكەپێ ــێنیشــت.فریش ــانل ــێكیزۆری ــهترس ــایەوە،بەم ــاندرەوش ــەدەوری ل
گوتــن:»مەترســن،ئــەوامــژدەیخۆشــییەكیگەورەتــاندەدەمــێكــەبــۆهەمــوو
گەلــە.ئەمــڕۆلــهشــاریداودڕزگاركەرێكتــانبــۆلەدایــكبــوو،ئەویــشمەســیحی
خــاوەنشــكۆمانە.ئەمــەشنیشــانەیەبۆتــان،مەلۆتكەیــەكدەبینــنلەنــاوئاخوڕێــك

ــراوە.« دان

لەنــاكاولەگــەڵفریشــتەكهلەشــكرێكیگــەورەیئاســامنیدەركــەوتوستایشــی
خودایــاندەكــردودەیانگــوت:

»شكۆبۆخودالهئاسامن،

لەسەرزەویشئاشتیبۆئەوانەیجێیڕەزامەندیئەون.«
ــان ــەیەكرتی ــانهێشــن،شــوانەكانب ــەرەوئاســامنبەجێی ــكفریشــتەكانب كاتێ
ــەزدان ــەی ــنك ــداوەبیبینی ــەمشــتەیڕووی ــهبێتلەحــموئ ــابڕۆین گــوت:»دەیب

ــن.« ــیڕاگەیاندی پێ

خێــراهاتــنومریــەمویوســفوئــەومەلۆتكەیــەیلــهئاخوڕەكــەدادانرابــوو
دۆزییانــەوە.كاتێــكبینییــان،ئــەوقســەیەیانباڵوكــردەوەكــەدەربــارەیئــەممنداڵــه
ــەوەی ــوول ــوڕماب ــەریانس ــوو،س ــانلێب ــەیگوێی ــووئەوان ــوو.هەم ــانگوتراب پێی
ــدا ــیخۆی ــەدڵ ــتانەیل ــەمش ــووئ ــەمهەم ــەاڵممری ــن.ب ــاندەگوت ــوانەكانپێی ش

ــەوە. ــرتولێكــیدەدای هەڵدەگ

ــاوی ــەپێن ــردل ــیانك ــردوستایش ــكۆدارك ــانش ــەوهوخودای ــوانەكانگەڕان ش
ــوو. ــانگوتراب ــێوەیەیپێی ــەوش ــان،ب ــتیانوبینیی ــەوەیبیس ــووئ هەم

خەتەنەكردنی عیسا

ــەو ــات،هــەرئ لــهدوایهەشــتەمینڕۆژكاتــیخەتەنەكردنــیمنداڵەكــەه
ــەی ــەوكات ــا)ل ــاویلێن ــتەكەن ــێوەیەیفریش ــەوش ــا،ب ــراعیس ــاویلێ ــەشن كات
فریشــتەكەلــەخــەونبــەیوســفیڕاگەیانــد(،پێــشئــەوەیمریــەمســكیپڕبێــت.

پاشــانیوســفومریــەملــەدوایتەواوبوونــیڕۆژانــیپاكبوونــەوه)بەپێــینەریتــی
ــی ــەپەرســتگاوقوربان ــرەتدەچێت ــیزەیســتانی،ئاف ــەدوایتەواوبوون ــەل جولەك
دەكات(عیســایانبــردهئۆرشــەلیمتاكــوپێشكەشــییەزدانــیبكــەن،بەگوێــرەیتەوراتــی
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موســا،كــهتەوراتــییەزدانــە،هــەروەكتێیــدانــوورساوە:﴿هــەرنێرینەیەكــینۆبــەرهبــۆ
یــەزدانتەرخــاندەكرێــت.﴾بــۆپێشكەشــكردنیقوربانییەكیــش،بەگوێــرەیئــەوەیلــه

تەوراتــییــەزدانگوتــراوە:﴿دووكوكوختــییــاندووبێچــووەكۆتــر.﴾

ــی ــوو،چاوەڕێ ــهئۆرشــەلیمهەب ــاویشــیمۆنل ــرسبەن پیاوێكــیچــاكولەخوات
هاتنــی)مەســیحی(دڵنەواییكــەریئیرسائیــلبــوو،ڕۆحــیپیــرۆزیلەســەربــوو.بــە
ڕۆحــیپیــرۆزبــۆیئاشــكراكرابــووكــهنامرێــتهەتــامەســیحییــەزداننەبینێــت.
ــە ــكوباوكەك ــكدای ــتگا.كاتێ ــەكانیپەرس ــهحەوش ــرۆزەوههات ــیپی ــۆیڕۆح بەه
ــەن، ــۆبك ــیب ــیتەورات ــرەینەریت ــوبەگوێ ــهژوورەوە،تاك ــانهێنای ــایمنداڵی عیس

ــەباوەشــیگــرتوستایشــیخــودایكــرد: شــیمۆنعیســایل

»ئەییەزدانیبااڵدەست،ئێستابەگوێرەیقسەكەت

بەندەیخۆتبهئاشتیبەڕێبكە.

ئەواچاومڕزگارییتۆیبینی،

ئەوەیلەبەردەمهەمووگەالنئامادەتكردووە،

هەتاببێتهڕووناكیبۆئاشكراكردنیرسوشیتۆبۆنەتەوەكانو

ببێتهمایەیشكۆمەندیبۆئیرسائیلیگەلەكەت.«
دایــكوباوكــیسەرســامبــوونلــەوەیدەربــارەیگوتــرا.شــیمۆنداوای
بەرەكەتــیبــۆكــردنوبــەمریەمــیدایكــیگــوت:»ئــائــەممنداڵــهدەبێتــەهــۆی
كەوتــنوهەســتانەوەیكەســانێكیزۆرلــەئیرسائیــل،هەروەهــادەبێتــهنیشــانەیەك
)ئــەوەپیشــبینیێكەبــۆلەخاچدانــیعیســا،لەبــەرئــەوەشــیمۆنبــەمریەمــی
ــكرابێت. ــەسئاش ــیزۆرك ــازیدڵ ــانی ــت،هەت ــیدەكرێ ــوت:(دژایەت ــزەیگ پاكی

ــت.« ــتدەبڕێ ــێرێكجەرگ ــۆششمش ت

ــەهــۆزیئاشــێر.زۆر ــلل ــایكچــیپەنوئێ ــاویئان ــەن ــووب پێغەمبەرێكــیژنهەب
بەســاڵداچووبــوو،لــەدوایشــووكردنیتەنهــاحــەوتســاڵلەگــەڵمێردەكــەیژیابــوو.
پاشــانبــەبێوەژنــیمابــووەوەوتەمەنــیگەیشــتبووەهەشــتاوچــوارســاڵی.پەرســتگای
بەجــێنەدەهێشــت،شــەووڕۆژخــودایدەپەرســتبــهنوێــژوڕۆژووگرتــن.هــەرلــەو
كاتــەداهــاتبــۆالیئــەوانوستایشــیخــودایكــرد،باســیمنداڵەكــەیبــۆهەمــوو

ئەوانــەكــردكــەچاوەڕوانــیڕزگاریــیئۆرشــەلیمبــوون.
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ســەردەمی لــە یەهودیــا، بێتلەحمــی لــە عیســا لەدایكبوونــی دوای لــە
هێرۆدســیپاشــا،هەندێــكمــۆغلــەڕۆژهەاڵتــەوەهاتنــەئۆرشــەلیم،پرســییان:»كــوا
ئــەوەیلەدایــكبــووەكــەپاشــایجولەكەیــە؟لــەڕۆژهەاڵتــەوەئەســتێرەیئەومــان

ــن.« ــۆببەی ــنكڕنۆشــیب ــی،هاتووی بین

كاتێــكهێرۆدســیپاشــائەمــەیبیســت،پەشــۆكاوهەمــووخەڵكــیئۆرشــەلیم
لەگەڵــیپەشــۆكان.هەمــووكاهینانــیبــااڵومامۆســتایانیتەوراتیگەلــیكۆكردەوە،
لێــیپرســین:»مەســیحلەكــوێلەدایــكدەبێــت؟«وەاڵمیــاندایــەوە:»لــەبێتلەحــم

لــەیەهودیــا،چونكــەلەڕێــیپێغەمبەرەكــەوهئــاواینووســیوە:

»﴿بەاڵمتۆئەیبێتلەحمیخاكییەهودا،

كەمرتنیتلهفەرمانڕەواكانییەهودا،

چونكهلەتۆوهفەرمانڕەوایەكدەردەكەوێت،

شوانایەتیگەلیئیرسائیلمدەكات.﴾«
هێرۆدســیشبــهنهێنــیمۆغەكانــیبانگكــردولەبــارەیكاتــیدەركەوتنــی
ــی ــاردنوپێ ــین ــۆبێتلەحم ــاب ــردن.ئینج ــەڵك ــەوەیلەگ ــتێرەكەلێكۆڵین ئەس
گوتــن:»بــڕۆنوبــەوردیبــەدوایمنداڵەكــەدابگەڕێــن.كاتێــكدۆزیتانــەوەهەواڵــم
بدەنــێ،تاكــومنیــشبێــموكڕنۆشــیبــۆببــەم.«)هێــرۆدسڕاســتگۆنەبــوولــەوەی

ــەوەیبیكوژێــت!( ــۆئ ــی،بەڵكــودەیویســتشــوێنیمنداڵەكــەبزانێــتب كــەگوت

ــەڕۆژهــەاڵت ــتێرەكەیل ــوون،ڕۆیشــن،ئەس ــاب ــەوەیگوێبیســتیپاش ــەدوایئ ل
بینیبوویــان،پێشــیانكــەوتهەتــالەســەرئــەوشــوێنەیمنداڵەكــەیلێبــووڕاوەســتا.بــە
بینینــیئەســتێرەكهزۆرشــادمانبــوون،چوونــەماڵەكــە،منداڵەكەیــانلەگــەڵمریەمــی
دایكــیبینــی،دانەویــنوكڕنۆشــیانبــۆبــردوگەنجینەكانیــانكــردەوە،زێــڕوبخــوورو
موڕیــانبــەدیــاریپێشــكەشكــرد.ئینجــاخــودالــهخەونــدامۆغەكانــیئــاگاداركــردەوە
ــی ــەوەواڵت ــەداگەڕان ــیدیك ــەڕێگایەك ــشب ــرۆدس،ئەوانی ــەوەالیهێ ــهنەگەڕێن ك

خۆیــان.



28

هەاڵتن بەرەو میرس

دوایئــەوەیمۆغــەكانڕۆیشــن،فریشــتەیەكییــەزدانهاتــهخەونــییوســفو
گوتــی:»هەســتەمنداڵەكــەودایكــیببــهوڕاكــهبــۆمیــرس.لــەوێمبێنــەوههەتــاپێــت
ــەوەی ــۆئ ــت،ب ــەدادەگەڕێ ــهشــوێنمنداڵەك ــهب ــرۆدسخەریك ــەهێ ــم،چونك دەڵێ
ــەرەومیــرس ــردوب ــهودایكــیب ــەشــەودامنداڵەك ــشهەســتاول ــت.«ئەوی بیكوژێ
ــەزدانلەڕێگــەی ــەوەیی ــائ ــەوە،هەت ــەوێمای ــرۆدسل ــیهێ ــامردن ڕۆیشــت.هەت
پێغەمبەرەكــەوهفەرموویەتــیبێتــەدی،كــەدەفەرمــوێ:﴿لــهمیــرسەوەبانگــی

كوڕەكــەیخۆمــمكــرد.﴾

ــرەی ــەگوێ ــوو.ب ــانداوە،زۆرتووڕەب ــەكانفریوی ــیمۆغ ــرۆدسزان ــكهێ كاتێ
ئــەوكاتــەیلــهمۆغەكانــەوەلێــیكۆڵیبــووەوە،نــاردیوهەمــووكوڕێكــیتەمــەن
دووســاڵبــەرەوخوارتــرلــهبێتلەحــمودەوروبــەریكوشــت.ئینجــائــەوەیلــه

ڕێگــەیپێغەمبــەریەرمیــاگوترابــووهاتــەدی:

﴿دەنگێكلەڕامەوهبیسرتا،

گریانوشیوەنێكیگەورە،

ڕاحێلبۆمنداڵەكانیدەگریێت،

ڕازینییهدڵنەواییبكرێت،

چونكهنەماون.﴾

ــودا ــیخ ــەوەوەگەل ــووە،ل ــمب ــەرئیرباهی ــەوەیپێغەمب ــین ــییاقوب ــلژن )ڕاحێ
ــك.( ــوودایكێ ــۆهەم ــەب ــلهێامی ــرەداڕاحێ ــووە.لێ هات

گەڕانەوە بۆ شاری ناسیرە

كاتێــكهێــرۆدسمــرد،فریشــتەیەكییــەزدانلــهمیــرسهاتــەخەونــییوســف
ــه ــل،چونك ــیئیرسائی ــۆخاك ــڕۆب ــهوب ــیبب ــهودایك ــی:»هەســتە،منداڵەك وگوت

ــردن.« ــەڕانم ــهدەگ ــیمنداڵەك ــۆژیان ــەیب ئەوان

ئەویــشهەســتا،منداڵەكــهودایكــیبــردوگەڕایــەوەخاكــیئیرسائیــل.بــەاڵمكاتێــك
ــا ــە،ترس ــیفەرمانڕەوای ــیباوك ــیهێرۆدس ــهجێ ــال ــەیەهودی ــالوسل ــتیئەرخی بیس
بچێتــەئــەوێ.دوایئــەوەیلــەخەونــدائــاگاداركرایــەوە،گەڕایــەوهناوچــەیجەلیــل.
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جــاهــاتولــەشــارۆچكەیەكنیشــتەجێبــووبــهنــاویناســیرە،هەتــائــەوەیلەڕێگــەی
پێغەمبــەرانگوترابــووبێتــەدی:﴿بــەناســیرەییناودەبردرێــت.﴾)7(

منداڵەكــەشگەشــەیدەكــردوبەهێــزدەبــوو،پڕبــوولــهدانایــی،نیعمەتــی
خوداشــیلەســەربــوو.

عیسا له  پەرستگادا

جەژنــیپەســخەیەكێــكبــوولــەجەژنــەگەورەكانــیجولەكــەكــەلــەوبۆنەیــەدا
هەمــووجولەكــەكاندەچوونــەئۆرشــەلیم.ئاهەنگــیئــەمجەژنــەنانخواردنــی
ــووركراوەیان ــیس ــەكانبەرخ ــداجولەك ــەتێی ــرتك ــخەیلەخۆدەگ ــوارەیپەس ئێ
ــرس، ــەمی ــانل ــەدەرچوونی ــەرل ــردەوەب ــەویاندەك ــنش ــادیدوایی ــواردوی دەخ
ــوون. ــاندەكــردكــەلەدەســتكۆیالیەتــیفیرعــەونڕزگاریكردب سوپاســیخودای
)بەرخــیپەســخەلــەبــاوەڕیمەســیحییەتدائاماژەیــەبــۆعیســایمەســیح،ئــەوەی
بــەمردنــیلەســەرخــاچخــۆیكــردبــەقوربانــیبــۆهەمــوومرۆڤایەتــیوئــازادی
كــردنلــەكۆیالیەتــیگونــاه.ئینجیــلئامــاژەبــەعیســایمەســیحدەكاتوەك

ــت.( ــانهەڵدەگرێ ــەگوناهــیجیه ــەوەیك )بەرخــیخــودا(ئ

دایــكوباوكــی)عیســا(هەمــووســاڵێكلــهجەژنیپەســخه)جەژنێكــیجولەكەیە
كــەبــۆیــادەوەریڕزگاركردنــیگەلــیئیرسائیــللــەمیــرسلــەســەردەمیحەزرەتــی
موســا(دەچوونــهئۆرشــەلیم.كاتێــكعیســابــووەدوازدهســاڵ،وەكنەریتــیجــەژن
بــەرەوئۆرشــەلیمســەركەوتن.دوایتەواوبوونــیڕۆژەكانلــەگەڕانەوەیانداعیســای
ــی ــاندەزان ــی.وای ــینەیانزان ــكوباوكیش ــەوە،دای ــەلیممای ــهئۆرش ــداڵل مێردمن
ــاوخــزموناســیاوەكان ــەوەلەن ــەكڕۆیشــن،دوایئ ــە،ڕۆژەڕێی ــاوكاروانەكەی لەن
ــەكان ــانژن ــن،كاروانێكی ــەدووكارواندەڕۆیش ــتیارەكانب ــەڕان)گەش ــداگ بەدوای
بــوونكــەلــەپێشــەوەدەڕۆیشــن،كاروانەكــەیدیكــەكــەپیــاوەكانبــوونلــەدواوە
دەڕۆیشــن،دەكــرامنداڵــەكانلەگــەڵهــەریەكێــكلــەكاروانــەكانبوونایــە(.كاتێــك
نەیاندۆزییــەوهگەڕانــەوەبــۆئۆرشــەلیمهەتــابەدوایــدابگەڕێــن.دوایســێڕۆژلــه
حەوشــەكانیپەرســتگادادۆزییانــەوە،بینییــانلەنــاومامۆســتایاندانیشــتووە،گوێیــان
لــێدەگرێــتوپرســیاریانلێــدەكات.هەمــووئەوانــەیگوێیــانلێــیڕاگرتبــوو،لــە

)7(مهتا23-1:2
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تێگەیشــنووەاڵمەكانــیسەرســامبــوون.كاتێــكبینییــانواقیــانوڕمــا،ئینجــادایكی
پێــیگــوت:»كــوڕم،بــۆواتلێكردیــن؟مــنوباوكــتنیگەرانــتبوویــنوبەدواتــدا
دەگەڕایــن.«)ئەركــیباوكایەتــیلەســەریوســفمەجــازیبــووبــۆچاودێریكردنــی

عیســایمەســیحلــەتەمەنــیمنداڵییەتــی.(

وەاڵمــیدانــەوە:»بۆچــیبەدوامــدادەگــەڕان؟نەتاندەزانــیپێویســتەلــەماڵــی
باوكمــدابــم؟«)ســەرقاڵبــووبــەكاروبــاریخــودا( بــەاڵملــەوقســەیهتێنەگەیشــن

كــهپێــیفەرمــوون.

ئینجــالەگەڵیــانگەڕایــەوهوهاتــەوهناســیرەوگوێڕایەڵیــانبــوو،مریەمــی
دایكیشــیئەمانــەیهەمــوودەخســتەدڵییــەوە.عیســاشلــهدانایــیوبــااڵگەشــەی

ــوو.)8( ــدیخــوداوخەڵكــیب ــیڕەزامەن ــرد،جێ دەك

)8(لۆقا52-40:2



31

بەشی دووەم

عیسای مەسیح بانگەوازەكەی ڕادەگەیەنێت

حه زره تی یەحیا

بــەرلــەوەیعیســایمهســیحبانگەوازەكــەیڕابگەیەنێــت،لــەوناوچەیــە
پێغەمبــەریەحیــایكــوڕیزەكەریــانارساوبــەلەئاوهەڵكێــشدەركــەوت.دەركەوتنی
پێغەمبــەریەحیــابــۆئــەوەبــووكــەڕێــگالەبــەردەممەســیحئامــادەبــكات،
هــەروەكنــوورساوەپیــرۆزەكانلــەكۆنــەوەپیشــبینییانبــۆكــردووە.كاتێــكیەحیــا
ــەومەســیحە، ــیئ ــاندەزان ــەوەوای ــەدەوریكۆبوون ــكل دەركــەوت،هەمــووخەڵ
ئــەوڕزگاركــەرەیكــەچاوەڕێیــاندەكــرد.بــەاڵمیەحیــانكۆڵــیلــەوەكــرد،گوتــی
كــەئــەوتەنهــادەنگێكــەخەڵكــیبــۆخــودابانــگدەكات،ڕێــگائامــادەدەكاتبــۆ

ــراو. ــیحیچاوەڕوانك ــیمەس هاتن

لێخۆشــبوون ئــەوەی بــۆ تۆبەكــردن، بــۆ دەكــرد بانــگ خەڵكــی یەحیــا
بەدەســتبهێنن.ڕێوڕەســمێكیئایینــیپەیــڕەودەكــردكــەلەالیــەنمەســیحییەكانەوە
ــاو ــرئ ــتەژێ ــەكاریدەخس ــیتۆب ــداكەس ــان”،تێی ــت“لەئاوهەڵكێش ــیدەگوترێ پێ
ــە ــیل ــامردن ــردووی،هەروەه ــیڕاب ــتنەوەیگوناهەكان ــۆشوش ــەكب وەكئاماژەی
ژیانــیڕابــردوویودەســتپێكردنیژیانێكــینــوێ.لــەوڕێوڕەســمەدایەحیــاناســناوی

لەئاوهەڵكێشــیوەرگــرت.

پیالتۆســی كاتێــك قەیســەر، تێباریــۆس حوكمڕانــی پازدەمینــی لــەســاڵی
ــل ــڕەوایجەلی ــاسفەرمان ــیئەنتیپ ــوو،هێرۆدس ــاب ــڕەواییەهودی ــیفەرمان پۆنت
ــانیۆس ــوو،لیس ــسب ــەوتەراخۆنیت ــڕەوایئیتۆری ــیفەرمان ــیبراش ــوو،فیلیپۆس ب
ــا، ــاوقەیاف ــیحەن ــەرۆككاهینیێت ــەردەمیس ــەس ــوو،ل ــەب ــڕەوایئەبیلین فەرمان
لــەدەشــتودەرپەیامــیخــودابــۆیەحیــایكــوڕیزەكەریــاهــات.ئیــرتبــەهەمــوو
ناوچەكانــیدەوروبــەریڕووبــاریئوردونــدادەگــەڕا،جــاڕیلەئاوهەڵكێشــانی
تۆبەكردنــیدەدابــۆگونــاەبەخشــین.وەكلــەپێشــبینییەكانیپەڕتووكــیئیشــایای

پێغەمبــەردانــوورساوە:
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﴿كەسێكلەچۆڵەوانیهاواردەكاتودەڵێت:

»ڕێگابۆهاتنییەزدانئامادەبكەن،

ڕێچكەكانیبۆڕێكبخەن.«

هەموودۆڵێكپڕدەبێتەوەو

هەمووچیاوگردێكڕۆدەچێت،

ڕێگاخواروخێچەكانڕاستدەبنەوەو

سەختەكانیشئاساندەبن،
هەموومرۆڤایەتیڕزگارییخودادەبینن!﴾)9(

جلوبەرگــییەحیــالــەمــوویوشــرتبــوو،پشــتێنێكیچەرمیشــیلــەكەمــەری
ــێوە ــەوش ــەردەمئ ــەوس ــوو)ل ــویب ــیكێ ــەوهەنگوین ــیكولل ــت،خواردنیش دەبەس
ژیانــەنیشــانەیســادەییوهــەژاریبووە(.ئیــرتخەڵكــیئۆرشــەلیموتــەواوییەهودیــا
وهەمــووناوچەكانــیدەوروبــەریڕووبــاریئــوردونهاتنــەالی،لەســەردەســتیئــەو

ــا. ــدادەن ــەگوناهەكانیان ــانب ــاوهەڵدەكێــرانودانی ــوردونلەئ ــاریئ ــەڕووب ل

ــە، ــەبوون ــیجولەك ــیئایین ــەفەریســیوســەدوقی)دووگروپ ــیزۆرل ــەبین ك
دەكــرد. پەیــڕەو شــەریعەتیان تونــدی بــە ڕووكــەش بــە زۆر فەریســییەكان
ســەدووقییەكانیشباوەڕیــانبــەزیندووبوونــەوەیمــردووانوڕۆژیكۆتایینەبوو.(
ــاگاداری ــێئ ــاران،ك ــەیبێچووەم ــن:»ئ ــیگوت ــن،پێ ــانەكەیدێ ــۆلەئاوهەڵكێش ب
ــت ــانهەبێ ــابەرهەمێكت ــووهەڵبێن؟ب ــیداهات ــتتووڕەی ــەوەلەدەس كردوونەت
لــەتۆبەكــردنبوەشــێتەوە.پێتــانوانەبێــتدەتوانــنبەخۆتــانبڵێــن:“)پێغەمبــەر(
ئیرباهیــمباوكامنــە.”پێتــاندەڵێــم،خــودادەتوانێــتلــەمبەردانــەنــەوەبــۆئیرباهیم
دروســتبكات.ئەوەتاتــەورخراوەتــەســەرڕەگــیدار،هــەردارێــكبەرهەمــیبــاش

ــرەوە.)10( ــاوئاگ ــەن ــەوەوفڕێدەدرێت ــەدات،دەبڕدرێت ن

خەڵكەكەپرسیاریانلێكرد:»كەواتەچیبكەین؟«

وەاڵمــیدانــەوە:»ئــەوەیدووكراســیهەیــە،بــایەكێكیــانبداتــەئــەوەیكــە

)9( لۆقا6-1:3

)10( مهتا10-4:3
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نییەتــی،ئــەوەشكــەنانــیهەیــە،بــاهەمــانشــتبــكات.«

ــی ــەچ ــتا،ئێم ــی:»مامۆس ــانپرس ــن،لێی ــانهات ــۆلەئاوهەڵكێش ــشب باجگرانی
ــن؟« بكەی

پێــیگوتــن:»لــەوەیبۆتــاندانــراوەزیاتــروەرمەگرن.«ســەربازانیشپرســیاریان
لێكــرد:»ئــەیئێمــەچــیبكەیــن؟«

یەحیــاشوەاڵمــیدانــەوە:»خــاوەلــەكــەسوەرمەگــرنوبوختــانمەكــەن،
بــەموچەكانتــانڕازیبــن.«

گــەللــەچاوەڕوانیــدابــوون،هەمــوولــەدڵــیخۆیانــدادەربــارەییەحیــالێكیــان
ــی ــیهەمووان ــاوەاڵم ــیحبێت.یەحی ــۆیمەس ــاخ ــەیەحی ــەلەوانەی ــەوەك دەدای
دایــەوە:»مــنلــەئاوتــانهەڵدەكێشــم،بــەاڵمیەكێــكدێــتلــەمــنبــەتواناتــرە،
ئــەوەیمــنشــایانیئــەوەنیــمكــەقەیتانــیپێاڵوەكانــیبكەمــەوە.ئــەولــەڕۆحــی
پاككردنــەوەی بەدەســتەوەیەبــۆ لــەئاگرتــانهەڵدەكێشێت.شــەنی و پیــرۆز
ــی ــەئاگرێك ــەڵەكەشب ــەوەوقەس ــارداكۆدەكات ــەئەمب ــەل ــەی،گەمنەك جۆخینەك
ــەی( ــی)جولەك ــۆژگاریگەل ــەشئام ــتیدیك ــووتێنێت.«بەزۆرش ــوژاوەدەس نەك

ــێ.)11( ــژدەیدەدان ــردوم دەك

لەئاوهەڵكێشانی عیسای مه سیح

لەئاوهەڵكێشــانئاماژەیــەبــۆشوشــتنەوەوپاكبوونــەوەلــەگونــاە.عیســا
ــا ــەوەیەحی ــەرئ ــوو،لەب ــاەب ــەبێگون ــووچونك ــتنەوەیەنەب ــەوشوش ــتیب پێویس
هەســتیبــەشــەرمەزاریكــردبــۆلەئاوهەڵكێشــانیعیســایمەســیح.بــەاڵمعیســا

ــە. ــوڕیخودای ــەوك ــەئ ــتك ــامنیدەویس ــایەتیئاس ــەداش لەم

ــاو ــالەئ ــولەســەردەســتییەحی ــوردون،تاك ــەئ ــەوەهات ــەجەلیل ئینجــاعیســال
هەڵبكێرێت.بــەاڵمیەحیــادەیویســتڕایگرێــتودەیگــوت:»مــنپێویســتیم
ــۆالیمــن؟« ــۆدێیــتب ــم،كەچــیت ــاوهەڵبكێرێ ــۆلەئ ــەلەســەردەســتیت بەوەی

عیســاشوەاڵمــیدایــەوە:»ئێســتاڕێــگابــدە،چونكــەئــاوالــەئێمــەدەوەشــێتەوە

)11( لۆقا18-10:3
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هەتــاهەمــووڕاستودروســتییەكتــەواوبكەیــن.«ئینجــاڕێیدا.

لــەئاوەكــەهەســتایەوە. دەســتبەجێ هەڵكێــرا، لەئــاو عیســا كاتێــك
ــتەوەو ــكنیش ــوداوەككۆترێ ــیخ ــیڕۆح ــەوەوبین ــۆكرای ــامنیب ــووئاس ئەوەب
ــتمە، ــوڕیخۆشەویس ــەك ــووی:»ئەم ــامنەوەفەرم ــەئاس ــەری.دەنگێكیشل هاتەس
ــە ــیهەی ــیڕۆح ــلواتایەك ــەئینجی ــیل ــادم.«)12()كوڕایەت ــیدڵش ــەوەیزۆرپێ ئ
ــان ــیی ــیزەمەن ــەكبەدواییەكداهاتن ــان ــتەیی،هەروەه ــیجەس ــەكلەدایكبوون ن

وەچەخســتنەوە،يــانلەخۆگرتنــەوەیــانلێكچوانــدن(.

كاتێكعیسادەستیبەخزمەتەكەیكردتەمەنینزیكەیسیساڵبوو.)13(

شەیتان عیسا تاقی دەكاتەوە

شــەیتانهێــزیخراپــەدەنوێنێــتكــەدژایەتــیپالنــیخــودادەكاتبــۆڕزگاركردنی
مــرۆڤلــەســزایگوناهەكانیــان،هەروەهــاڕێگــریدەكاتلــەپێدانــیژیانــی
هەتاهەتایــیونەمــریلــەباوەڕهێنانیــانبــەعیســایمەســیحوكاریقوربانیدانەكەی
ــیمەســیحەوە ــەســەرەتایلەدایكبوون ــەوەشــەیتانهــەرل ــەرئ ــدا.لەب ــەپێناویان ل
ــەبەرەنگاربوونــەوەیمەســیحداشــەیتانبــەزۆرڕێــگا دژایەتییەكــیتونــدیكــرد.ل
ــەاڵم ــەوە،ب ــەیدووریبخات ــەپەیامەك ــانل ــكاتی ــەیب ــیهەڵ ــیداتووش هەوڵ
ــەی ــیحكاریقوربانیدانەك ــایمەس ــوون.عیس ــووچب ــیمایەپ ــووهەوڵدانەكان هەم
ــردەوە. ــكك ــووخەڵ ــۆهەم ــانوڕزگاریب ــەوەدەرگایژی ــەدۆزەخ ــرد،ل ــەواوك ت
شــەیتانهەتــائێســتاشبــەهەمــووڕێــگاشــەیتانییەكانیهــەوڵدەداتكــەخەڵــك
هەڵبخەڵەتێنێــتبــۆئــەوەیلــەڕێــگایژیــاندووریــانبخاتــەوەتاكــولەگــەڵئــەو

ــاودۆزەخ! ــەیلەن ــەتاریكەك ــەچارەنووس ــدابەشــداربنل لەناوبچــنولەگەڵی

ــی، ــەچۆڵەوان ــودا(بردرای ــیخ ــرۆزەوە)ڕۆح ــیپی ــۆیڕۆح ــابەه ــانعیس پاش
تاكــولەالیــەنئیبلیســەوە)شــەیتان(تاقــیبكرێتــەوە.دوایچــلشــەووچــلڕۆژ
بــەڕۆژووبــوون،برســیبوو.تاقیكــەرەوەلێــیهاتــەپێــش،پێــیگــوت:»ئەگــەرتــۆ

كــوڕیخودایــت،بــەمبەردانــەبڵــێبــابــنبــەنــان.«

)12( مهتا17-13:3

)13( لۆقا23:3
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ــە ــاب ــوورساوە:﴿مــرۆڤتەنه ــدا(ن ــەتەورات ــەوە:»)ل ــەاڵمعیســاوەاڵمــیدای ب
نــانناژیێــت،بەڵكــوبــەهــەروشــەیەككــەلــەدەمــیخــوداوەدێتــەدەرەوە.﴾)14(«

ئینجــائیبلیــسبردییــەشــاریپیــرۆز)ئۆرشــەلیم(ولەســەرگوێســەبانەی
ــۆت ــتخ ــوڕیخودای ــۆك ــەرت ــوت:»ئەگ ــیگ ــرتوپێ ــتگاڕایگ ــواندە(پەرس )س

هەڵبــدەخــوارەوە.لەبــەرئــەوەی)لــەزهبــوورهكان(دانــوورساوە:

»﴿سەبارەتبەتۆفەرمانبەفریشتەكانیدەدات،

لەسەردەستیانهەڵتدەگرن،

تاكوپێتبەربەردێكنەكەوێت.﴾«
عیســاشپێــیفەرمــوو:»هەروەهــا)لــەتەوراتــدا(نــوورساوە:﴿یەزدانــی

مەكەنــەوە.﴾« تاقــی پەروەردگارتــان

ــینەكانی ــووشانش ــردوهەم ــدیب ــاخێكیزۆربڵن ــەرش ــۆس ــسب ــانئیبلی دیس

ــێ ــەتدەدەم ــووئەمان ــوت:»هەم ــیگ ــانداوپێ ــیپیش ــكۆیئەوان ــانوش جیه

ــتی.« ــتومبپەرس ــۆشببەی ــەركڕن ئەگ

ئینجــاعیســاشپێــیفەرمــوو:»شــەیتانلێــمدووربكــەوە!چونكــەنــوورساوە:
﴿كڕنــۆشبــۆیەزدانــیپــەروەردگارتدەبەیــتوتەنهــائــەودەپەرســتیت.﴾«

ئینجائیبلیسوازیلێهێناوفریشتەشهاتنوخزمەتیانكرد.)15(

شایەتیدانی یەحیا

ئۆرشــەلیم جولەكــەی ڕابەرانــی كاتێــك یەحیایــە، شــایەتییەكەی ئەمــەش
پەرســتگا )خزمەتــكاری لێڤییــان و جولەكــە( شــەریعەتی )ڕاڤــەكاری كاهیــن
بوون(نــاردەالیپرســیاریلــێبكــەن:»تــۆكێیــت؟«ئــەودانــیپێــدانــاونكۆڵــی

ــم.« ــیحەكەنی ــنمەس ــی:»م ــوگوت ــرد،بەڵك نەك

)14( دواوتار3:8

)15( مهتا11-1:4
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ئینجــالێیــانپرســی:»ئــەیكێیت؟ئەلیاســی؟«گوتــی:»نا،ئــەونیم.«)نووســەرەكان
ــاس ــەرئەلی ــەپێغەمب ــووك ــانواب ــوونپێی ــەمامۆســتایشــارەزاریشــەریعەتب ك

پێــشعیســادەگەڕێتــەوە.هەروەهــالێیــانپرســی:(

نــەوەی لــە كــرد پێشــبینی موســا )ئــەوەی پێغەمبەرەكــەی؟« تــۆ »ئــەی
ئیرسائیلــەوەدێــت)دواوتــار18(.گەلــیجولەكــەبــەپەرۆشــەوەچاوەڕێــیهاتنــی

ئــەوپێغەمبــەرەبــوون.(«گوتــی:»نەخێــر.«

ئینجــاپێیــانگــوت:»باشــەتــۆكێیــت؟تاكــووەاڵمێــكبدەینــەوەئەوانــەیكــە
ــارەیخــۆتچــیدەڵێــی؟« ــاردووە،دەرب ــانن ئێمەی

یەحیابەوشەكانیئیشایایپێغەمبەروەاڵمیدانەوەوگوتی:

»منئەوكەسەمكەلەچۆڵەوانیهاواردەكات:

ڕێگابۆهاتنییەزدانئامادەبكەن.«

ــە ــدڕەونل ــەیتون ــیجولەك ــیئایین ــەفەریســییەكان)كۆمەڵێك ــشل نێردراوانی
ــۆ ــەرت ــرد:»ئەگ ــیاریانلێك ــوون،پرس ــەریعەت(ب ــیش ــردنوجێبەجێكردن ڕاڤەك
ــی ــیخەڵك ــرتبۆچ ــت،ئی ــەشنی ــتوپێغەمبەرەك ــاسنی ــتوئەلی ــیحەكەنی مەس

ــیت؟« ــاوهەڵدەكێش لەئ

یەحیــاشوەاڵمــیدانــەوە:»مــنخەڵكــیلــەئــاوهەڵدەكێشــم،بــەاڵمیەكێــكلــە
نێوانتــانڕاوەســتاوەكــەنایناســن،ئــەولــەدوایمــندێــت،مــنشــایانیئــەوەنیــم

كــەقەیتانــیپێاڵوەكانــیبكەمــەوە.«

ــوێنەی ــەوش ــەوە،ل ــاریئوردون ــەریڕووب ــدا،لەوب ــەبێتعەنیاڕووی ــەل ئەمان
یەحیــاخەڵكــیلــەئــاوهەڵدەكێشــا.

بەرخی قوربانی خودا

بــۆبەیانــییەحیــابینــیعیســادێتــەالی،گوتــی:»ئەوەتــابەرخــیخــودا،ئــەوەی
گوناهــیجیهــانالدەبــات!)خــودامەســیحیلەســەرخــاچكــردەقوربانــیبــۆ
الدانــیگوناهــیمــرۆڤ.بەگوێــرەیتــەوراتكاتێــكمــرۆڤهــەرگونــاهوتاوانێكــی
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ــی ــۆكەفارەت ــگاب ــەرقوربان ــوولەس ــەكهەب ــیقوربانیی ــەكردن ــتیب ــاپێویس كردب
ــی ــیگوناهەكان ــۆكەفارەت ــیب ــردەقوربان ــیحیك ــودامەس ــەاڵمخ ــەی،ب گوناهەك
هەمــوومرۆڤایەتــی.(ئەمــەئەوەیــەكــەباســمكــرد،پیاوێــكدوایمــندێــتپێشــم
كــەوت،چونكــەپێــشمــنبــووە.منیــشنەمدەناســی،بــەاڵمتاكــوئــەوبــۆئیرسائیــل
)گەلــیجولەكــە(دەربكەوێــت،لەبــەرئــەوەهاتــوومخەڵكــیلــەئــاوهەڵدەكێشــم.

ــە ــەئاســامنەوەدەهات ــكل ــرۆزوەككۆترێ ــمڕۆحــیپی ــاشــایەتیدا:بینی یەحی
خــوارەوەولــەســەرینیشــتەوە)لــەســەرســەریعیســایمەســیح(.مننەمدەناســی
)وەكمەســیحیچاوەڕوانكــراونەمدەناســی(،بــەاڵمئــەوەیمنــینــاردووەخەڵــك
ــەخــوارەوەو ــرۆزدێت ــتڕۆحــیپی ــەوەیدەیبینی ــم:»ئ ــیگوت لەئاوهەڵكێشــم،پێ
ــمو ــۆمبینی ــانهەڵدەكێشــێت«خ ــیپیرۆزت ــەڕۆح ــەول ــێتەوە،ئ ــەریدەنیش لەس

شــایەتیمداكــەئەمــەكــوڕیخودایــە.«

قوتابییە  یەكەمینەكان

ــالەگــەڵدووقوتابــی)شــوێنكەوتەی(خــۆیڕاوەســتا بــۆبەیانــیدیســانیەحی
بــوو،عیســایبینــیدەڕۆیشــت،گوتــی:»ئەوەتــابەرخــیخــودا!«

ــا ــن.عیس ــاكەوت ــوت،دوایعیس ــەوایگ ــووك ــیب ــانلێ ــەگوێی دووقوتابییەك
ــان ــت؟«پێی ــاندەوێ ــین:»چیت ــیپرس ــن،لێ ــدادێ ــیبەدوای ــەوەوبین ــاوڕیدای ئ

ــتا. ــەمامۆس ــیوات ــەوە؟«ڕاب ــوێدەمێنیت ــەك ــی،ل ــوت:»ڕاب گ

پێــیفەرمــوون:»وەرن،تەماشــابكــەن.«لەبــەرئــەوەئەوانیــشڕۆیشــنو
بینییــانلــەكــوێدەمایــەوە،ئــەوڕۆژەشلەگەڵــیمانــەوە،نزیكــەیكاتژمێــرچــواری

پــاشنیــوەڕۆبــوو.

ــان ــەگوێی ــەیك ــەودووان ــوول ــكب ــرۆس،یەكێ ــرایشــیمۆنپەت ئەندراوســیب
لــەیەحیــابــووودوایعیســاكەوتــن.یەكــەمجــارئەنــدراوسچــووشــیمۆنیبــرای
ــا ــانكراو.ئینج ــەدەستنیش ــەوە.«وات ــیحامندۆزیی ــوت:»مەس ــیگ ــەوەوپێ دۆزیی
ــیمۆنی ــۆش ــووی:»ت ــردوفەرم ــایك ــاشتەماش ــا.عیس ــەالیعیس ــیمۆنیهێنای ش

ــرۆس. ــەپەت ــاسوات ــت.«كێف ــاودەبردرێی ــەكێفاسن ــەاڵمب ــای،ب ــوڕییۆن ك
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بــۆبەیانــیعیســاویســتیبچێتــەجەلیــل،فیلیپۆســیدۆزییــەوە،پێــیفەرمــوو:
دوامبكــەوە.

پەتــرۆس. و ئەنــدراوس شــارەكەی بــوو، بێتســەیدا خەڵكــی فیلیپــۆس
ــەوراتو ــەت ــال ــەموس ــەوەیك ــوت:»ئ ــیگ ــەوە،پێ ــیدۆزیی ــیشناتانئیل فیلیپۆس
پێغەمبەرانیــشلــەپەڕتووكەكانیــانلەســەریاننووســیوەدۆزیامنــەوە،عیســای
كــوڕییوســفیخەڵكــیناســیرەیە«)خەڵكــیپێیــاندەگــوتعیســایكــوڕییوســف

ــوو(. ــاب ــیعیس ــیدایك ــردیمریەم ــفمێ ــەوەییوس ــەرئ لەب

ناتانئیــلپێــیگــوت:»ئایــالــەناســیرەشــتیچــاكهەڵدەكــەوێ؟«فیلیپــۆسپێــی
گــوت:»وەرەوببینــە.«

عیســاناتانئیلــیبینــیبــۆالیدێــت،دەربــارەیفەرمــووی:»ئەوەتــائیرسائیلــی
بەڕاســتی،فێڵــیتێــدانییــە!«

ناتانئیلپێیگوت:»چۆندەمناسیت؟«

ــكات،لەژێــردار ــتب ــاوەاڵمــیدایــەوە:»پێــشئــەوەیفیلیپــۆسبانگ عیس
هەنجیرەكــەبوویــت،تــۆمبینــی.«

ــت! ــایئیرسائیلی ــت!پاش ــوڕیخودای ــۆك ــی،ت ــەوە:»ڕاب ــیدای ــلوەاڵم ناتانئی
)مەســیحیچاوەڕوانكــراو(«

عیســاوەاڵمــیدایــەوە:»بــاوەڕتهێنــا،چونكــەپێــمگوتیــتلەژێــردار
هەنجیرەكــەتــۆمبینــی؟شــتیگەورەتــردەبینیــت!«ئینجــاپێــیفەرمــوو:»ڕاســتی
ــەر ــوداشلەس ــتەیخ ــەوەوفریش ــامنكراوەت ــنئاس ــم،دەبین ــێدەڵێ ــتیتانپ ڕاس
كــوڕیمرۆڤســەردەكەونودادەبــەزن.«)كــوڕیمــرۆڤناســناوێكەكــەبــە
ــدی ــاپەیوەن ــتەبوونی.عیس ــۆبەجەس ــەكب ــراوەكئاماژەی ــیحدەگوت ــایمەس عیس

ــات.(.« ــرۆڤڕێكدەخ ــاوكوم ــودایب ــوانخ نێ

پاكسازی حەوشەكانی پەرستگا

لــە بەشــێك وەك كــە ئۆرشــەلیم، دەچوونــە حەجكــردن وەك جولەكــە
ــی ــەكات ــەوەل ــەرئ ــرد.لەب ــكەشدەك ــانپێش ــیجۆراوجۆری ــمەكەقوربان ڕێوڕەس
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ــاژەڵو ــۆفرۆشــتنیئ ــكب ــووەبازاڕێ ــداحەوشــەیدەرەوەیپەرســتگادەب حەجكردن
ــا،لەبــەر ــەدەوریپەرســتگادادەن پەلــەوەر،هەروەهــاپارەگــۆڕەوانمێزەكانیــانل
ــۆدانــیباجــیپەرســتگاو ــوڵدەكــراب ــارەیتایبەتــیپەرســتگاقب ــەوەیتەنهــاپ ئ
كڕینــیئاژەڵــیقوربانــی.میوانــانلــەوبازاڕانــەداتوشــیفێــڵوقۆڵبــڕیدەهاتــن،
ــتگای ــكۆیپەرس ــەش ــەوەاڵمك ــەبێت ــەنارشین ــەمدیمەن ــال ــردعیس ــەوایك ئەم

ــێواندبوو. ش

ــۆئۆرشــەلیم. ــووەوە،عیســاچــووب ــیپەســخەیجولەكــەكاننزیــكب كــەجەژن
لــەحەوشــەكانیپەرســتگافرۆشــیارانیگاومــەڕوكۆتــریبینــی،پــارەگۆڕەوانیــش
ــەكانی ــەحەوش ــیل ــتكردوهەمووان ــسدروس ــەگوری ــیل ــتبوون.قامچییەك دانیش
پەرســتگادەركــرد،مــەڕوگاپێكــەوە.پــارەیپارەگۆڕەوانــیپەرشــوباڵوكــردەوەو
مێزەكانــیوەرگێــڕا،ئینجــابــەكۆترفرۆشــانیفەرمــوو:»ئــەمشــتانەلێــرەهەڵگــرن!

ماڵــیباوكــم)پەرســتگا(مەكەنــەبــازاڕ!«

جــاقوتابییەكانــیهاتــەوەبیریــانكــە)لــەزەبــووری69(نــوورساوە:﴿دڵگەرمــی
بــۆماڵەكــەتدەمســووتێنێت.﴾

جولەكــەكان)ئەوانــەیهەڵدەســتانبــەخزمەتكردنــیپەرســتگا(وەاڵمیــان
دایــەوە:»چپەرجووێكــامننیشــاندەدەیــتتاكــودەســەاڵتیئەنجامدانــیهەمــوو

ــەملێنێ؟« ــەتبس ــەمكاران ئ

ڕۆژ بــەســێ پەرســتگایەبڕووخێنــن، »ئــەم دانــەوە: وەاڵمــی عیســاش
هەڵیدەســتێنمەوە.«)وایاندەزانــیمەبەســتیلــەوتــەالرەیپەرســتگایەكــەســلێامنی

ــەوە(. ــادینای ــارەبنی ــرۆدسدووب ــەهی ــەوەیك ــاوە،ئ ــادین ــابنی پاش

ئینجــاجولەكــەكانگوتیــان:»ئــەمپەرســتگایەبــەچــلوشــەشســاڵبنیــادنــراوە،
ــۆی ــیخ ــتگایلەش ــیپەرس ــەوباس ــەاڵمئ ــتێنیتەوە؟«ب ــێڕۆژهەڵیدەس ــەس ــۆب ت
ــە ــەب ــەوەیك ــودا،ئ ــتگایخ ــۆپەرس ــەب ــیحوەكهێامیەك ــتەیمەس ــرد)جەس دەك
لەخاچدانــیدەیڕوخێنــنئینجــالــەڕۆژیســێیەمهەڵدەســتێتەوە(.لەبــەرئــەوەكاتێــك
ــوو، ــەیگوتب ــەئەم ــانك ــەوەبیری ــیهات ــتایەوە،قوتابییەكان ــردووانهەس ــاوم لەن
ئینجــاباوەڕیــانهێنــابــەنــوورساوەپیرۆزەكــە)پێشــبینییەكانیپەیامنــیكــۆن(وبــەو

قســەیەیعیســافەرمــووی.
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كاتێــكعیســالــەجەژنــیپەســخەلــەئۆرشــەلیمبــوو،زۆركــەسباوەڕیــانبــە
ــەالی ــال ــەاڵمعیس ــرد.ب ــەدەیك ــیك ــانبین ــەوپەرجووانەی ــەئ ــا،چونك ــاویهێن ن
ــەوە ــەرئ ــووخەڵكــیدەناســی.لەب ــردن،چونكــەهەم ــێنەك ــەیپ ــەوەمتامن خۆی
پێویســتیبــەكــەسنەبــوودەربــارەیمــرۆڤشــایەتیبــۆبــدات،چونكــەدەیزانــی

دڵــیمــرۆڤچــیتێدایــە.

عیسا نیقۆدیمۆس فێر دەكات

ــردن ــەڕاڤەك ــوونل ــدڕەوب ــەیتون ــیجولەك ــیئایین ــییەكانكۆمەڵەیەك فەریس
ــە ــوونب ــەپەیوەســتب ــوونك ــیشــەریعەت.تاقمێكــیبیرتەســكب وجێبەجێكردن
شــێوەووشــەزیاتــرلــەڕۆحوكڕۆكــیبابەتــەكان.ئــەودەســتەیەنزیكەیدووســەدە
بــەرلــەلەدایكبوونــیمەســیحســەریانهەڵدا.فەریســییەكانلــەبنەڕەتــداخانەدانرتیــن
ــۆ ــداب ــیكاتالیان ــیتێپەڕبوون ــەوانبەپێ ــەاڵمئ ــوون.ب ــكب ــتپاكرتینخەڵ ودەس
تونــدڕەویودەمارگیــریبــەڕواڵــەتلــەگوێڕایەڵبوونــیتەوراتــیپێغەمبــەرموســا.
فەریســییەكانبــەدووڕوویــیبەناوبانــگبــوون.فەریســییەكانوێڕایتەوراتیموســا،
پەیوەســتبــوونبــەدابونەریتێــككــەلــەباوكانــەوەلــەســەرزاریــانگوازرابــووەوە.
ئەوەیــانبــەهاوتەریبــیتەوراتــیموســادادەنــا.)فەریســیبــوون(دەربڕینێــكبــوو
ــدانەبــوو. ــۆتونــدڕەویئایینــیوشــككــەڕۆحولەخواترســیڕاســتەقینەیلەگەڵ ب

هەروەهــائامــاژەبــووبــۆدووڕوویــیوپەرســتنیبــەوشــەوڕووكــەش.

پیاوێــكلــەفەریســییەكانهەبــووبــەنــاوینیقۆدیمــۆس،یەكێــكبــوولــە
ــۆ ــنت ــی،دەزانی ــیگــوت:»ڕاب ــەالیعیســاوپێ ــەشــەوهات ــە.ب ــیجولەك ڕابەران
مامۆســتایەكیلــەالیخــوداوەهاتوویــت،چونكــەكــەسناتوانێــتئــەوپەرجووانــە

ــت.« ــەڵنەبێ ــەرخــودایلەگ ــت،ئەگ ــۆدەیكەی ــەت ــكاتك ب

عیســاشوەاڵمــیدایــەوە:»ڕاســتیڕاســتیتپــێدەڵێــم،ئەگــەریەكێــكلەدایــك
نەبێتــەوە،ناتوانێــتشانشــینیخــودا)شانشــینیخــودائــەوشــوێنەیەكــەلــەدوای
ــن. ــدادەژی ــەلەگــەڵعیســایمەســیحتێی ژیانــیســەرزەویمرۆڤــەكانهەتاهەتای

لــەمشانشــینەداعیســایمەســیحخــۆیپاشــایەتیدەكات.(ببینێــت.«

نیقۆدیمــۆسپێــیگــوت:»مــرۆڤكــەپیــربێــتچــۆندەتوانێــتلەدایــكبێــت؟



41

خــۆدیســانناتوانێــتبچێتــەوەســكیدایكــیولەدایــكبێتــەوە؟«

ــاوو ــەئ ــكل ــەریەكێ ــم،ئەگ ــێدەڵێ ــەوە:»ڕاســتیڕاســتیتپ ــیدای عیســاوەاڵم
ــەم ــودا.)ئ ــینیخ ــاوشانش ــەن ــتبچێت ــت،ناتوانێ ــكنەبێ ــرۆزلەدای ــیپی ــەڕۆح ل
لەدایكبوونەوەیــە،یــانلەدایكبــوونلــەڕۆحــیپیــرۆز،كاریڕۆحــیخودایــەلــەدڵی
مــرۆڤبــۆنوێكردنــەوەیدڵــیمــرۆڤتاكــوكەســەكەببێتــەیەكێــكلــەمنداڵەكانــی
خــوداوبەدیهێراوێكــینــوێ.(ئــەوەیلــەجەســتەلەدایــكبــووەجەســتەیە،ئــەوەش
ــێ ــی:“دەب ــمگوت ــەپێ ــەك ــاممەب ــە.سەرس ــووەڕۆح ــكب ــودالەدای ــیخ ــەڕۆح ل
لەدایــكببنــەوە«.بــابــۆكــوێبیەوێــتهەڵــدەكاتوگوێــتلــەدەنگەكــەیدەبێــت،
ــەڕۆحــی ــت.هــەركەســێكیشل ــوێدەچێ ــۆك ــتوب ــوەدێ ــتلەكوێ ــەاڵمنازانی ب

پیــرۆزلەدایــكبــووەئاوایــە.«

نیقۆدیمۆسگوتی:»چۆندەكرێئەمانەڕووبدەن؟«

ــت؟ ــەشنازانی ــیوئەمان ــتایەكیئیرسائیل ــۆمامۆس ــەوە:»ت ــیدای ــاوەاڵم عیس
ڕاســتیڕاســتیتپــێدەڵێــم:ئــەوەیدەیزانیــندەیڵێیــنوئــەوەیدەیبینیــنشــایەتی
ــان ــمبۆت ــتەزەمینییەكان ــیش ــەن.باس ــوڵناك ــایەتیامنقب ــوەشش ــن،ئێ ــۆدەدەی ب
كــردوبــاوەڕناكــەن)چوونــەنــاوشانشــینیخــودایبــەلەدایكبــوونچوانــدووە(،
ــەس ــەم؟ك ــۆبك ــامنییەكانتانب ــتەئاس ــیش ــەرباس ــەنئەگ ــاوەڕدەك ــۆنب ــرتچ ئی
ــە ــوارەوە،ك ــەخ ــامنهاتووەت ــەئاس ــەوەیل ــەل ــامنجگ ــۆئاس ــەرنەكەوتووەب س
ئەویــشكــوڕیمرۆڤــە)عیســایمەســیحناســناویكــوڕیمــرۆڤلــەخــۆیدەنێــت،

ــتەبوونی(. ــۆبەجەس ــەكب وەكئاماژەی

وەكموســالــەچۆڵەوانــیمارەكــەیبەرزكــردەوە،ئــاواشدەبــێكــوڕیمــرۆڤ
بــەرزبكرێتــەوە،تاكــوهەركەســێكبــاوەڕیپــێبهێنێــتژیانــیهەتاهەتایــی

ــت.« هەبێ

لەبــەرئــەوەیخــودائەوەنــدەجیهانــیخۆشویســت،تەنانــەتكــوڕەتاقانەكــەی
ــی ــوژیان ــت،بەڵك ــاونەچێ ــتلەن ــێبهێنێ ــاوەڕیپ ــوهەركەســێكب ــرد،تاك بەختك
هەتاهەتایــیهەبێــت،چونكــەخــوداكوڕەكــەینەنــاردەجیهــانتاكــوجیهــانحوكــم
ــێبهێنێــت ــاوەڕیپ ــەوەیب ــت.ئ ــەوەوەڕزگاریببێ ــانب ــدات،بەڵكــوتاكــوجیه ب
حوكــمنادرێــت،بــەاڵمئــەوەیبــاوەڕناهێنێــتئــەواحوكــمدراوە،چونكــەبــاوەڕی
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ــە ــودائاماژەی ــوڕیخ ــیك ــاوە)دەربڕین ــودانەهێن ــەیخ ــوڕەتاقانەك ــاویك ــەن ب
بــۆرسوشــتیعیســایمهســیح،بــەواتــایوەچەخســتنەوەوبەدواییەكداهاتنــی
ــە:ڕووناكییەكــەهاتــەجیهــانبــەاڵمخەڵــك زەمەنــینایــەت.(ئەمــەشحوكمەكەی
ــراپ ــانخ ــەكردەوەی ــانخۆشویســت،چونك ــەتاریكییەكەی ــیڕووناكییەك ــەجیات ل
بــوو.لەبــەرئــەوەیهــەركەســێكخراپــەبــكاتڕقــیلــەڕووناكییەكەیــەونایەتــە
ــرەی ــەوەیبەگوێ ــەاڵمئ ــت.ب ــكرابێ ــیئاش ــەوەككردەوەكان ــە،ن الیڕووناكییەك
ــە ــیل ــەكردەوەكان ــتك ــودەربكەوێ ــە،تاك ــەالیڕووناكییەك ڕاســتیدەڕوات،دێت

ــە. خوداوەی

یەحیا شایەتی بۆ مەسیح دەدات

لــەشــایەتیدانیپێغەمبــەریەحیــابــۆمەســیح،یەحیاســەبارەتبــەخــۆیگوتوویەتی
كــەلــەخاكــەوەهاتــووە،بەاڵمعیســایمەســیحلەئاســامنەوەهاتــووە.ئــەوەشئاماژەیە
بــۆئــەوەیعیســایمەســیحوشــەیبەجەســتەبووەلــەوێنــەیمــرۆڤ.هــەروەك
ئامــاژەیكــردبــۆدەســەاڵتیعیســا،ئــەوەیكــەژیانــیجاویدانــیدەبەخشــێت.
وشــەی»باوكەكــە«وەكدەســتەواژەیەكیالهوتــیبەكارهێــراوەكــەخــودالــەهەمــوو
ــۆ ــاب ــراو،هەروەه ــوداینەبی ــۆخ ــەب ــیئاماژەی ــەرسوشناردوویەت ــداب ئینجیلەكان
خــودایبەجەســتەبوولــەشــێوەیمــرۆڤوشــەی»كوڕەكــە«بەكارهێــراوە.ئــەودوو
وشــەیەهەرگیــزواتــایزاوزێوبەدواییەكداهاتنــیزەمەنــینــادەن،بەڵكــوئامــاژەنبــۆ

یەكێتــیكڕۆكــیخوداییانــە،چونكــەخــودایەكــەوتــاكوتەنهایــە.

ــە ــوێنكەوتووانی(هاتن ــەكانوش ــی)حەواریی ــاوقوتابییەكان ــەعیس دوایئەمان
ــاش ــاوهەڵكێشــا.یەحی ــەئ ــەوەوخەڵكــیل ــانمای ــەوێلەگەڵی ــا،ل ــییەهودی خاك
ــاو ــەوێئ ــاوهەڵدەكێشــا،چونكــەل ــكشــاریســالیمخەڵكــیلەئ ــینزی ــەئەینون ل
زۆربــوو،ئیــرتدەهاتــنولەئــاوهەڵدەكێــران،چونكــەهێشــتایەحیــانەخرابــووە
زیندانــەوە.لــەوێدەربــارەیپاككردنــەوەگفتوگۆیــەككەوتــەنێــوانقوتابییەكانــی
یەحیــاوجولەكەیــەك.هاتنــەالییەحیــاوپێیــانگــوت:»ڕابــی،ئــەوەیلەوبــەری
ڕووبــاریئــوردونلەگــەڵتــۆبــوو،ئــەوەیشــایەتیتبــۆیدا،ئەوەتــاخەڵــكلەئــاو

ــەالی.« ــكدێن هەڵدەكێشــێتوهەمــووخەڵ

یەحیــاوەاڵمــیدایــەوە:»كــەسناتوانێــتشــتێكوەربگرێــتئەگــەرلــە
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ئاســامنەوەپێــینەدرابێــت.ئێــوەخۆتــانشــایەتیمبــۆدەدەنكــەگوتــم:منمەســیح
نیــم،بــەاڵمپێــشئــەونێــردراوم.بــووكبــۆزاوایــە،هاوڕێــیزاواشكەخزمەتــیزاوا
دەكاتچاوەڕێــیدەنگــیهاتنەكــەیدەكات،كاتێــكگوێــیلــەدەنگــیزاوادەبــێ،
زۆردڵخــۆشدەبێــت.ئــەمخۆشــییەدرابــەمــنوئێســتاهاتــەدی.پێویســتەئــەو

زیــادبــكاتومنیــشكــەم.«

ئــەوەیلــەســەرەوەدێــتلــەســەروویهەمووانــە)واتــائــەوەیلــەئاســامنەوە
ــوكەســێكی ــەووەك ــەوەزەمینیی ــەئ ــەزەویی ــەوەیل ــەاڵمئ ــەســەرزەوی(.ب دێت
ــە ــتل ــەئاســامنەوەدێ ــەوەیل ــەوەیمرۆڤێكــیئاســاييە(.ئ ــت)ئ ــیدەدوێ زەمین
ســەروویهەمووانــەوشــایەتیئــەوەدەداتكــەبینیویەتــیوبیســتوویەتی،بــەاڵم
كــەسشــایەتییەكەیوەرناگرێــت.ئــەوەیشــایەتییەكەیوەردەگرێت،مــۆریدەكات
كــەخــوداڕاســتە،چونكــەئــەوەیخــوداناردوویەتــیبــەپەیامــیخــودادەدوێــت،
لەبــەرئــەوەیخــودابــێســنوورڕۆحــیپیــرۆزدەبەخشــێت.باوكــیئاســامنیكوڕی
خــۆی)عیســایمەســیح(خۆشــدەوێتوهەمــووشــتێكیداوەتــەدەســتی.ئــەوەی
ــی ــەوەیگوێڕایەڵ ــەاڵمئ ــە.ب ــیهەتاهەتایــیهەی ــەكوڕەكــەبهێنێــتژیان ــاوەڕب ب

كوڕەكــەنییــەژیــاننابینێــت،بەڵكــوتووڕەیــیخــودایلەســەردەمێنێــت.

فەریســییەكانبیســتیانكــەعیســالــەیەحیــازیاتــرقوتابــیدروســتكردووەو
ــاوهەڵنەدەكێشــا،بەڵكــو لەئــاوهەڵكێشــاوە،هەرچەنــدەعیســاخــۆیخەڵكــیلەئ
قوتابییەكانــی.كاتێــكعیســائەمــەیزانــییەهودیــایبەجێهێشــتوگەڕایــەوە

جەلیــل.)16(

زیندانیكردنی حه زره تی یەحیا 

بــەاڵمكاتێــكیەحیــاسەرزەنشــتیهیرۆدســیئەنتیپاســیفەرمانــڕەوایجەلیلــی
ــەوەی ــەدوایئ ــوو)ل ــۆیهێناب ــیخ ــایبراژن ــەهێرۆدی ــەوەیك ــەرئ ــوولەب كردب
ــەو ــووئ ــەرهەم ــالەب ــوو(وهەروەه ــەیگێڕاب ــەدژیمێردەك ــانل ــەوەپیالنی پێك
ــە ــایل ــە،یەحی ــووئەوان ــاڵهەم ــەمخراپەیەشــیخســتەپ ــووی،ئ ــەیكردب خراپان

ــدكــرد.)17( ــدانبەن زین

)16(یۆحهنا19:1–3:4

)17(لۆقا20-19:3
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كاتێــكعیســابیســتییەحیــاگیــراوە،)18(بــەهێــزیڕۆحــیپیــرۆزەوەگەڕایــەوە
جەلیــل.)19(

عیسا قسە لەگەڵ ژنێكی سامیرەیی دەكات

لــەوســەردەمخاكــیجولەكــەدابەشببووبــۆدووهەرێــم،ئیرسائیــلویەهودیا.
ــوو،پایتەختەكەشــیهــەر ــلب ناوچــەیســامیرەبەشــیناوەڕاســتیخاكــیئیرسائی
پێــیدەگوتــراســامیرە.لــەســەدەیهەشــتەمیبــەرلــەلەدایكبوونــیعیســا،پاشــای
ــل ــینیئیرسائی ــەشانش ــەب ــووك ــورداگرتب ــینیباك ــەرشانش ــتیبەس ــووردەس ئاش
دەنــارسا.ســامیرەییەكانپێكهاتەیەكــیتێكــەڵبــوونلــەجولەكــەوئــەمنەتەوانــە
كــەبــەفەرمانــیپاشــایئاشــووریلــەمخاكــەنیشــتەجێكرابــوون.ســامیرییەكانلــە
دژایەتییەكــیســەختدابــوونلەگــەڵیەهودیاییــەكان.پەرســتگایتایبــەتبــەخۆیــان
ــوو،شــوێنگرەوەیپەرســتگای ــایســامیرەدروســتیانكردب ــەلەســەرچی ــووك هەب
پێغەمبــەرســلێامنبــوولــەئۆرشــەلیم.ســامیرەییەكانچیاكەشــیانبــەپیــرۆزدادەنــا
ولەبــریئۆرشــەلیملــەجەژنەكانیانــدادەچوونــەئــەوێ.یەهودیاییــەكانمامەڵــەو
ــە ــەڵخەڵكــیبێگان ــەوەیلەگ ــەهــۆیئ ــرد،ب هاموشــۆیســامیرەییەكانیاننەدەك
ــی ــەوەخەڵك ــیوفەرهەنگیی ــخانەمێژووی ــەمپاش ــەیئ ــەڕوانگ ــوون.ل ــەڵبب تێك
لەدایكببــوو لــەیەهودیــا چاوەڕێــیئەوەیــاننەدەكــردعیســایمەســیحكــە
قســەلەگــەڵژنێكــیســامیرەییبــكات،بــەاڵمعیســالــەڕوانگــەیبانگــەوازە

ــەوە! ــەڕوانگــەیتەســكینەتەوەیی ــەكل ــەوەئەمــەیكــردن خوداییەكەی

جــا)عیســا(دەبووایــەبــەناوچــەیســامیرەداتێبپەڕێت،گەیشــتەشــارۆچكەیەكی
ــە ــوبدابووی ــەییاق ــەزەویی ــەوپارچ ــكئ ــوو،نزی ــوخارب ــاویس ــەن ــامیرەك س
یوســفیكــوڕی.بیــرییاقوبیــشلــەوێبــوو.جــاعیســالــەگەشــتەكەمانــدووبــوو،

ــردوازدەبــوو. ــەالیبیرەكــەدانیشــت،نزیكــەیكاتژمێ ل

ژنێكــیســامیرەییهــاتبــۆئــەوەیئــاوببــات،عیســاپێــیفەرمــوو:»هەندێــك
ئــاومبــدەرێ.«لــەوكاتــەداقوتابییەكانــیچووبوونــەنــاوشــارتاكــوخــواردنبكــڕن.

)18(مهتا12:4

)19(لۆقا14:4
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جــاژنــەســامیرەییەكەپێــیگــوت:»تــۆجولەكەیــتومنیــشژنێكــیســامیرەییم،
چــۆنداوایئــاوملــێدەكەیــت؟«چونكــەجولەكــەكانتێكەڵــیســامیرەییەكاننابــن.

ــا ــەوهەروەه ــوداتبزانیای ــینیخ ــەربەخش ــەوە:»ئەگ ــیدای ــاشوەاڵم عیس
ــردو ــێدەك ــۆداواتل ــات ــدەرێ،”ئەوس ــاومب ــت“ئ ــتدەڵێ ــەپێ ــەك ــەوەشكێی ئ
ئەویــشئــاویژیانــیپێدەدایــت.«)عیســایمەســیحلــەالیەنــیڕۆحییــەوەقســەی

ــەگەیشــت.( ــوەئاشــكراكەیبابەتەك ــەدی ــال ــەوتەنه ــەاڵمئ ــرد،ب دەك

ژنەكــەپێــیگــوت:»بــەاڵمگــەورەم،دۆلكــەتپێنییــەوبیرەكــەشقووڵــە.ئیــرت
تــۆئــاویژیانــتلەكــوێبــوو؟خــۆلــەیاقوبــیباوكــامنگەورەتــرنیــتكــەبیرەكەی

پێداویــن،خــۆیوكوڕەكانــیومااڵتەكانیشــیلێیــانخواردووەتــەوە؟«

عیســاوەاڵمــیدایــەوە:»هەركەســێكلــەمئــاوەبخواتــەوەجارێكیدیكــەتینووی
دەبێتــەوە.بــەاڵمئــەوەیلــەوئــاوەبخواتــەوەكــەمــندەیدەمــێ،هەرگیــزتینــووی
نابێــت،بەڵكــوئــەوئــاوەیمــندەیدەمــێتێیــدادەبێتــەكانیاوێــكوهەڵدەقوڵێــت،

ژیانــیهەتاهەتایــیدەبەخشــێ.«

ژنەكــەشپێــیگــوت:»گــەورەم،ئــەوئــاوەمبــدەرێتاكــوتینــوونەبــمو
نەیەمــەوەئێــرەبــۆئاوكێشــان.«عیســاپێــیفەرمــوو:بــڕۆ،مێردەكــەتبانــگبكــەو

وەرەوەئێــرە.«

ژنەكــەوەاڵمــیدایــەوە:»مێــردمنییــە.«عیســاشپێــیفەرمــوو:»ڕاســت
ــتاش ــوو،ئێس ــردتهەب ــجمێ ــتیداپێن ــە.«لەڕاس ــردمنیی ــیمێ ــەدەڵێ ــتك دەكەی

ــوت.« ــتیگ ــەڕاس ــتب ــە.ئەمەش ــردتنیی ــەمێ ــەوەیهەت ئ

ــەم ــانل ــت.باوباپیرامن ــۆپێغەمبەری ــمت ــەورەم،دەبین ــوت:»گ ــیگ ــەپێ ژنەك
شــاخەدا)ناوچــەیســامیرە(خودایــانپەرســتووە،بــەاڵمئێــوە)خەڵكــییەهودیــان(

ــت.« ــێبكرێ ــتنیل ــتەپەرس ــەپێویس ــوێنەیەك ــەلیمئەوش ــنئۆرش دەڵێ

عیســاپێــیفەرمــوو:»خانــم،بــاوەڕمپــێبكــە،كاتێــكدێــتئێــوەبــاوك
دەپەرســن)مەبەســتیلــەخودایــەكــەپەیوەنــدیمــرۆڤوخــوداوەكپەیوەنــدی
ــوە ــەوەیئێ ــەئۆرشــەلیم.ئ ــەل ــەمشــاخەون ــەلەســەرئ ــەاڵمن ــاوكوكــوڕە(،ب ب
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دەیپەرســننایناســن،بــەاڵمئــەوەیئێمــەدەیپەرســتیندەیناســین،چونكــەڕزگاری
ــە ــاەوســزاكەیب ــوونلــەگون ــتیئەوەیــەكــەڕزگارب ــە)مەبەس ــەجولەكەوەی ل
باوەڕهێنــانبــەعیســایمەســیحەكــەبــەڕەگــەزجولەكەیــە.(بــەاڵمكاتێــكدێــت
ئەویــشكــەئێســتایەخواپەرســتەڕاســتەقینەكانبــەڕۆحــیپیــرۆزوڕاســتیبــاوك
ــاوكداوایئــەمجــۆرەخواپەرســتانەدەكات.خــوداڕۆحــەو دەپەرســن،چونكــەب

ــتیبیپەرســن.« ــرۆزوڕاس ــیپی ــەڕۆح ــنب ــەیدەیپەرس پێویســتەئەوان

ژنەكــەپێــیگــوت:»دەزانــممەســیادێــت،كــەپێــیدەگوتــرێمەســیح،كــەئــەو
هــاتهەمــووشــتێكامنپــێڕادەگەیەنێــت.«

عیساشپێیفەرموو:»منئەوم،ئەوەیقسەتلەگەڵدەكات.«

 قوتابییەكان بەدوای عیسای مەسیح دەكەون

ــە ــكقس ــەڵژنێ ــەلەگ ــوونك ــامب ــن،سەرس ــیگەیش ــەداقوتابییەكان ــەوكات ل
دەكات.)یەهودیاییــەكانلــهڕێــگاداقســەلەگــەڵئافــرەتناكــەن،بەتایبەتــیئەگــەر
ــان»بۆچــیقســەی ســامیرەییبێــت(.بــەاڵمكــەسنەیگــوت:»چیــتدەوێــت؟«ی

لەگــەڵدەكەیــت؟«

ــوت: ــیگ ــەخەڵك ــاروب ــاوش ــووەن ــت،چ ــەیبەجێهێش ــەگۆزەك ــاژنەك ئینج
»وەرنكەســێكببینــنهەرچییەكــمكــردووەپێــیگوتــم!دەبــێمەســیحنەبێــت؟«

ــەالی)عیســا(. ــەدەرەوەوچوون ــەشــارهاتن ــەل ــرتخەڵكەك ئی

لەوكاتەداقوتابییەكانتكایانلێیدەكرد:»ڕابی،بخۆ!«

بــەاڵمپێــیفەرمــوون:»خواردنێكــمهەیــەبیخــۆم،كەئێــوەنایزانن.«)مەبەســتی
لــەپێویســتییەڕۆحییــەكانبــووە،كــەوەكخۆراكیڕۆحیباســكراوە.(

ــاوە ــۆهێن ــیب ــەسهیچ ــوت:»ك ــاندەگ ــەیەكرتی ــەكانب ــەوەقوتابیی ــەرئ لەب
ــوات؟« بیخ

ــەم ــەوەبك ــتیئ ــەخواس ــەب ــنئەوەی ــیم ــوون:»خواردن ــیفەرم ــاشپێ عیس
ــگ ــوارمان ــاشچ ــن:“پ ــوەناڵێ ــەیئێ ــەم.ئ ــەواوبك ــەیت ــیوكارەك ــەناردووم ك



47

كاتــیدروێنــەدێــت”؟ئەوەتــاپێتــاندەڵێــم:چاوتــانهەڵبــڕنوســەیریكێڵگــەكان
بكــەنوازەردهەڵگــەڕاونبــۆدروێنــە.ســەپانیشكــرێوەردەگرێــتوبــۆژیانــی
ــن. ــنوســەپانپێكــەوەدڵشــادب ــەوە،تاكــوتۆوچێ ــیبەرهــەمكۆدەكات هەتاهەتای
لەبــەرئــەوەئــەوپەنــدەڕاســتەكــەدەڵێــت:»یەكێــكتــۆودەكاتویەكێكــیدیكــە
دروێنــەدەكات«)عیســایمەســیحســەبارەتبــەوەقســەیدەكــردكــەئــەوخەڵكەی
بــەرەوالیهاتــوونباوەڕبهێنــنكــەئــەومەســیحەكەیەولــەگومڕایــیوگوناهــەوە
تۆبــەبكــەنوبگەڕێنــەوە،هەروەهــابــەردەوامبــوووفەرمــووی:(مــنئێــوەمبــۆ
دروێنەیــەكنــاردووەكــەپێــوەیمانــدوونەبــوون.كەســانیدیكــەپێــوەیمانــدوو

بــوونوئێــوەبەرهەمــیماندووبوونیــاندەخــۆن.«

باوەڕی سامیرەییەكان بە عیسای مەسیح 

زۆرلــەســامیرەییەكانیئــەوشــارەباوەڕیــانبــەعیســاهێنــا،لەبــەرقســەیئــەو
ژنــەیكــەشــایەتیدەدا:»هەرچییەكــمكــردووەپێــیفەرمــووم.«لەبــەرئــەوەكاتێــك
ســامیرەییەكانهاتنــەالیعیســا،تكایــانلێكــردلەالیــانمبێنێتــەوە،ئەویــشدووڕۆژ
لــەوێمایــەوە.ژمارەیەكــیزۆرزیاتریــشبەهــۆیقســەكانییەوەباوەڕیــانهێنــاوبــە
ــاوەڕدەهێنیــن، ــاندەگــوت:»چیــرتبەهــۆیقســەیتــۆوەنییــەكــەئێمــەب ژنەكەی
چونكــەخۆمــانبیســتامنودەزانیــنكــەئــەمپیــاوەبەڕاســتیڕزگاركــەریجیهانــە!«

عیسا دەگەڕێتەوە بۆ جەلیل

پــاشئــەودووڕۆژەعیســائەوێــی)شــارۆچكەیســوخار(بەجێهێشــتوچــووبــۆ
جەلیــل،چونكــەعیســاخــۆیشــایەتیدا)ڕایگەیانــد(كــەپێغەمبــەرلــەشــاریخــۆی
ــەكانپێشــوازییان ــل،جەلیلیی ــەجەلی ــەوەكاتێــكهات ــەرئ ــێناگیرێــت.لەب ــزیل ڕێ
لێــیكــرد،چونكــەئەوانیــشبــۆجــەژنهاتبــوونوهەمــووئــەوشــتانەیانبینیبــوو

كــەلــەجەژندالــەئۆرشــەلیمكردبــووی.

عیسا كوڕی كاربەدەستێكی پاشا چاك دەكاتەوە

عیســاهاتــەوەشــارۆچكەیقانــالــەناوچــەیجەلیــلكــەلــەوێئــاویكردبــووە
ــوو. ــەكەفەرناحــومنەخــۆشب ــوو،كوڕەكــەیل شــەراب،كاربەدەســتێكیپاشــاهەب



48

ــی ــووەالیولێ ــل،چ ــەجەلی ــاوەهاتووەت ــەیەهودی ــال ــتیعیس ــەوبیس ــكئ كاتێ
پاڕایــەوەكــەبێــتبــۆئــەوەیكوڕەكــەیچــاكبكاتــەوە،چونكــەنزیكــیمــردنبوو.

ئینجــاعیســاپێــیفەرمــوو:»ئەگــەرئێــوەپەرجــوووكاریسەرســوڕهێنەر
نەبینــنهەرگیــزبــاوەڕناهێنــن.«

كاربەدەستەكەشپێیگوت:»گەورەم،پێشئەوەیكوڕەكەممبرێت،وەرە.«

عیســاپێــیفەرمــوو:»بــڕۆ!كوڕەكــەتدەژیێــت.«پیاوەكــەبــاوەڕیبــەوقســەیە
كــردكــەعیســاپێــیفەرمــوووڕۆیشــت.كــەبــەڕێــگاوەبــووكۆیلەكانــیتووشــی
بــوونودەیانگــوتكــەكوڕەكــەیزینــدووە،جــاســەبارەتبــەوكاتژمێــرەیتێیــدا
چاكــرتببــووەوەپرســیاریلێكــردن،وەاڵمیــاندایــەوە:»دوێنــێكاتژمێــریەكیپــاش

نیــوەڕۆتایەكــەبەریــدا.«

باوكەكــەزانــیلــەوكاتژمێــرەبــووكــەعیســاپێــیفەرمــوو:»كوڕەكــەت
دەژیێــت.«ئەوســاخــۆیوخــاووخێزانــیهەمــووباوەڕیــانهێنــا.

ئەمەشدووەمپەرجووبووكەعیساكردی،كەلەیەهودیاوەهاتەجەلیل.)20(

عیسا لە  ناسیرەی شارەكەی خۆی  دەردەكرێ

عیســاهاتــەناســیرەكــەلێــیگــەورەبــووە،وەكنەریتــیخــۆیڕۆژیشــەممە
ــردنو ــنوفێرك ــۆپەرس ــەب ــەوەیجولەكەكان ــوێنیكۆبوون ــت)ش ــووەكەنیش چ
خوێندنــیتــەورات(وبــۆخوێندنــەوەهەســتا.پەڕتووكیئیشــایاپێغەمبەریــان
ــەئیشــایا61(دۆزییــەوەكــەتێیــدانــوورساوە: دایــێوكردیــەوە،ئــەوشــوێنەی)ل

ڕۆحییەزدانبەهێزمدەكات،

﴿چونكەدەستنیشانیكردوومبۆمژدەدانبەهەژاران،

منیناردووەبۆجاڕدانیئازادیبەدیلگیراون،

هەروەهاگەڕانەوەیبیناییبۆكوێران،

)20(یۆحهنا54-4:4
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بۆئازادكردنیستەملێكراوانو

ڕاگەیاندنیساڵیڕەزامەندییەزدان.﴾

ئینجــانــوورساوەپیرۆزەكــەیپێچایــەوە،دایــەوەخزمەتكارەكــەودانیشــت.هەموو
ئەوانــەیلــەكەنیشــتبــوونچاویــانتێبڕیبــوو.دەســتیكــردبــەقســەكردنوگوتــی:

ئەمــڕۆئــەمنــوورساوەپیــرۆزەیگوێتــانلێبــووهاتــەدی.

هەمــووشــایەتییانبــۆدەدا،سەرســامبــوونلــەوپەیامــەپــڕلــەنیعمەتــەیلــە
دەمــیدەهاتــەدەرەوە،دەیانگــوت:»ئەمــەكوڕەكــەییوســفنییــە؟«

عیســاپێــیفەرمــوون:»بێگومــانئــەمپەنــدەمپــێدەڵێــن:ئــەیپزیشــك
ــەكەفەرناحــومكــردت،لێــرەشلــە چارەســەریخــۆتبكــە!ئــەوەیبیســتامنول

ــە.« ــارەكەتدابیك ش

هەروەهــافەرمــووی:»ڕاســتیتانپــێدەڵێــم،هیــچپێغەمبەرێــكلــەشــارەكەی
خــۆیپەســەندناكرێــت.لەڕاســتیداپێتــاندەڵێــم،لەســەردەمیئەلیــاسزۆربێوەژن
لــەئیرسائیلــداهەبــوون،كاتێــكســێســاڵوشــەشمانگبــاراننەبــاری،لــەهەموو
خاكەكــەدابــووەقاتوقڕییەكــیگــەورە،بــەاڵمئەلیــاسبــۆئــەواننەنێــردرا،بەڵكوبۆ
بێوەژنێــكلــەشــاریســەرەفەندلــەناوچــەیســەیدا)بڕوانــەكتێبــیپیــرۆز،یەكــەم
پاشــایانبەشــی17(.لــەئیرسائیلــدالــەســەردەمیئەلیشــەعپێغەمبــەرزۆركــەس
ــی ــردەوە،نەعامن ــاكنەك ــیچ ــوداهیچیان ــیهاتبوون،خ ــیگول ــینەخۆش تووش
ســورینەبێــت.«)نەعــامنســەركردەیلەشــكریپاشــایئــارام)ســوریا(بوو،تووشــی
ــەهــۆی ــەدەبێت ــینەخۆشــییەكیپێســتییترســناكەك ــوو.گولی ــیبب نەخۆشــیگول
ــەگاڵو ــەب ــییەیهەبووای ــەونەخۆش ــێكئ ــرۆڤ.هەركەس ــیم ــیپەلەكان هەڵوەرین

دادەنــرا.نەعــامنهاتــەالیئەلیشــەعوشــیفایوەرگــرت.(

هەمــووئەوانــەیلــەكەنیشــتەكەبــوون،كاتێــكئەمەیانبیســتلێــیتووڕەبوون
)چونكــەعیســابــەمدوومنوونەیــەمەبەســتیبــووكــەخەڵكــیفێربــكاتخــودالــە
دەســتپێكیئەوەدایــەگرنگــیبــەنەتەوەكانــیدیكــەبــدات(دەریانكــردەدەرەوەی
شــار،بردییانــەســەرلێــواریئــەوچیایــەیشــارەكەیانیلەســەربنیــادنرابــوو،تاكــو

فڕێیبدەنــەخــوارەوە.بــەاڵمئــەوبەناویانــداتێپــەڕیوڕۆیشــت.)21(

)21(لۆقا30-16:4
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عیسا دەست بە ڕاگەیاندنی پەیامەكەی دەكات

ــە ــوو،ك ــتەجێب ــومنیش ــەكەفەرناح ــاتل ــتوه ــیرەیبەجێهێش ــاناس عیس
ــەی ــەڕێگ ــەوەیل ــوئ ــی،تاك ــونونەفتال ــنووریزەبول ــەس ــە،ل ــەردەریاچەی لەس

ــەدی: ــراوەبێت ــایاوەگوت ــەرئیش پێغەمب

خاكیزەبولونوخاكینەفتالی،

ئەوەیلەڕێگایدەریایە،ئەوبەریڕووباریئوردون،

جەلیلینەتەوەكان)ڕۆمانییەداگیركەرەكان(،

ئەوگەلەیلەتاریكیدادانیشتووە)بەهۆیگوناەوخراپەوە(،

ــی ــیحیڕووناك ــایمەس ــیعیس ــەهاتن ــی)ب ــەورەیبین ــیگ ڕووناكییەك

ــان(، جیه

دانیشتووانلەخاكیسێبەریمەرگ

ڕووناكیبەسەریانداهەاڵت.

لــەوكاتــەوە)22(عیســاهاتــەجەلیــلومزگێنــیخــودایڕادەگەیانــدودەیفەرموو:
»كاتەكــەهاتووەتــەدیوپاشــایەتیخــودانزیــكبووەتــەوە.تۆبــەبكــەن،بــاوەڕبــەم
مزگێنییــەبهێنــن.«)23(ناوبانگــیلــەهەمــوودێیەكانــیدەوروپشــتبــاڵوبــووەوە.لــە

كەنیشــتەكانیانفێــریدەكــردنوهەمــووستایشــیاندەكــرد.)24(



)22(مهتا17-13:4

)23(مهرقۆس14:1ب-15

)24(لۆقا14:4ب-15
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بەشی سێیەم

ساڵی ناوبانگ و په سه ندكردن

عیسا قوتابییەكانی هەڵدەبژێرێت

وشــەیقوتابــیلــەئینجیلــدابــۆشــوێنكەوتووانبەكاردێــت.هەركەســێكبەدوای
مامۆســتایەكبكەوێــتئــەواقوتابــیئــەوە.زۆربــەیپێغەمبــەرانقوتابییــانهەبووە.
ناســناویقوتابــیبــۆهەمــووئەوانــەبەكاردێــتكــەفێركردنەكانــیعیســایمەســیح
قبــووڵدەكــەن.جگــەلەمــەوشــەیقوتابــیبەشــێوەیەكیتایبــەتئاماژەیــەبــۆئــەو
دوازدەنێــردراوەیكــەعیســایمەســیحبانگهێشــتیكــردوونبــۆئــەوەیلەگەڵــی

بــن،هەروەهــابــەحەواریــشنــارساون.

كاتێــكعیســالــەكەنــاریدەریاچــەیجەلیــل)دەكەوێتــەســەرڕووبــاری
ــەی ــارەت«و»دەریاچ ــەیجەنیس ــە:»دەریاچ ــەیهەی ــاویدیك ــوردون،دوون ئ
ــرۆس ــرێپەت ــیدەگوت ــەپێ ــیمۆنك ــی،ش ــرایبین ــت،دووب ــە«(دەڕۆیش تەبەری
لەگــەڵئەندراوســیبــرای،تۆڕیــانفڕێدەدایــەدەریاچەكــە،چونكــەماســیگربــوون.
ــۆ ــرۆڤ)ب ــەریم ــەڕاوك ــەمب ــەون،دەتانك ــوون:وەرندوامبك ــیفەرم ــاپێ عیس
ئــەوەیمرۆڤــەكانلــەدەریــایجیهانــیپیســەوەڕاوبكــەنوبــەرەوخــودابیانبەن(.

ــن. ــتودوایكەوت ــانبەجێهێش ــتبەجێتۆڕەكانی دەس

كــەلــەوێڕۆیشــت،دووبــرایدیكــەیبینــی،یاقوبــیكــوڕیزەبــدیویۆحەنــای
بــرای،لــەبەلەمێكــدالەگــەڵزەبــدیباوكیــانتۆڕەكانیــانچاكدەكــردەوە،ئەوانیشــی

بانگكــرد.دەســتبەجێبەلەمەكــەوباوكیــانبەجێهێشــتودوایعیســاكەوتــن.)25(

ڕۆژێكیــانعیســالــەكەنــاریدەریاچــەیجەنیســارەتڕاوەســتابوو،خەڵكــی
پاڵەپەســتۆیاندەكــردتاكــوگــوێلــەپەیامــیخــودابگــرن،دووبەلەمــیلــەكەنــاری
دەریاچەكــەبینــی،ماســیگرەكانبەجێیــانهێشــتبوووتۆڕەكانیــاندەشوشــت.چــووە
نــاویەكێكیــان،هــیشــیمۆنبــوو،داوایلێكــردكەمێــكلــەوشــكانیدووریبخاتــەوە،

)25(مهتا22-18:4
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ــاوبەلەمەكــەوەخەڵكەكــەیفێــردەكــرد. ئینجــادانیشــتولەن

كاتێــكوتەكانــیتــەواوكــردبــەشــیمۆنیفەرمــوو:»دووریبخــەرەوەبــۆ
قوواڵیــیوتۆڕەكانتــانبــۆڕاوكــردنفڕێبــدەن.«

شــیمۆنوەاڵمــیدایــەوە:»گــەورەم،بــەدرێژایــیشــەوزۆرهەوڵــامنداو
ــدەدەم. ــۆڕەكانفڕێ ــۆ،ت ــەیت ــەرقس ــەاڵملەب ــرت.ب ــامننەگ هیچ

كاتێــكئەمەیــانكــردماســییەكیزۆریــانگــرت،خەریــكبــووتۆڕەكانیــان
بدڕێــت.جــائیشــارەتیانبــۆهاوكارانــینــاوبەلەمەكــەیدیكــەكــرد،تاكــوبێــنو
ــاوایلێهــات ــانپڕكــرد،هەت ــدەن،ئیــرتهاتــنوهــەردووبەلەمەكەی ــانب یارمەتیی

ــن. ــومب ــوونوق ــكب خەری

شــیمۆنپەتــرۆسكــەئەمــەیبینــی،)دركــیبــەتوانــاودەســەاڵتیعیســاكــردووای
زانــیكــەخــۆیلەبەرچــاویعیســاكەســێكیگوناهبــاروقێزەوەنــە(خــۆیخســتە
بەرپێــیعیســاوگوتــی:»گــەورەم،لێــمدووربكــەوە،چونكــەمرۆڤێكــیگوناهبــارم!«
ــان ــییانەیگرتبووی ــەوماس ــەزۆریئ ــوونل ــیب ــەیلەگەڵ ــووئەوان ــرۆسوهەم پەت
ســەریانســوڕمابوو،یاقــوبویۆحەنــایكوڕەكانــیزەبدیــش،هاوبەشــیشــیمۆنبــوون

)دواتــربوونــەقوتابــیعیســایمەســیح(.

عیســابــەشــیمۆنیفەرمــوو:»مەترســە!ئیــرتتــۆلــەئێســتاوەمــرۆڤڕاو
دەكەیــت«.لــەدوایئــەوەیبەلەمەكانیــانهێنایــەوشــكانی،هەمــووشــتێكیان

كەوتــن.)26(« عیســا دوای و بەجێهێشــت

عیسا ڕۆحێكی پیس دەردەكات

ــەڕۆژیشــەممەداعیســا ــەكەفەرناحــوم.ل ــەكان(چوون ئینجــا)عیســاوقوتابیی
چــووەكەنیشــتودەســتیكــردبــەفێركردنــیخەڵــك.خەڵكــیلــەفێركردنەكــەی
سەرســامبــوون،چونكەوەكدەســەاڵتدارێكفێــریدەكردن،نەكوەكومامۆســتایانی
تــەورات)ئەوانــەیكــەكتێبەكانــیشــەریعەتدەنووســنەوەوڕاڤــەیدەكــەن(.لــە
ــە ــت،ك ــێدەگوترێ ــیپ ــی)جنۆكەش ــیپیس ــووڕۆح ــیلێب ــتەكەیاندایەكێك كەنیش
ڕۆحــەبەدەكانــیســەربــەشــەیتانن(تێدابــوو،لەپــڕهــاواریكــرد،گوتــی:»عیســای

)26(لۆقا11-1:5
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ناســیرەیی،چیــتلێــامندەوێــت؟هاتــوویلەناومــانببەیــت؟دەزانــمتــۆكێیــت،
پیرۆزەكــەیخودایــت!«)شــەیتانوڕۆحــەپیســەكانوێــڕایئــەوەیدژایەتــیپالنــی

خــودادەكــەن،بــەاڵمزانیارییــانهەیــەلەســەرڕاســتیخــودا.(

عیســالێــیڕاخــوڕیوفەرمــووی:»بێدەنــگبــە!لێــیوەرەدەرەوە!«ڕۆحــە
پیســەكەشفێــیلــەپیاوەكــەهێنــاوبــەدەنگــیبــەرزهــاواریكردولێــیهاتــەدەرەوە.

هەمــووسەرســامبــوونوكەوتنەپرســیارلــەیەكرتی:»ئەمــەچییــە؟فێركردنێكی
نوێیــەبــەدەســەاڵتەوە!فەرمــانبــەڕۆحــەپیســەكانیشدەداتوگوێڕایەڵــیدەبن.«

یەكســەرناوبانگــیعیســابــەهەمــووناوچــەیدەوروبــەریجەلیلداباڵوبــووەوە.

چاككردنەوی خەسووی پەترۆس

كاتێــكعیســالەگــەڵیاقــوبویۆحەنــاكەنیشــتەكەیانبەجێهێشــت،چوونــە
ــوو، ــگاكەوتب ــاوجێ ــدراوس.خەســوویشــیمۆنلەن ــرۆس(وئەن ــیشــیمۆن)پەت ماڵ
تــایهەبــوو،خێــراباســیئەویــانبــۆعیســاكــرد.ئەویــشهــات،دەســتیگــرتو

ــرد. ــانك ــەخزمەتكردنی ــتیب ــداودەس ــەبەری ــتاندەوە.تایەك هەڵیس

ئــەوئێوارەیــەلەپــاشڕۆژئاوابــوون،هەمــوونەخــۆشوئــەوكەســانەیانبــۆدەهێنــا
ــەوە، ــەردەرگاكۆبوون ــوو.هەمــوودانیشــتووانیشــارەكەلەب كــەڕۆحــیپیســیانتێداب
عیســاژمارەیەكــیزۆرنەخۆشــیبــەجۆرهــادەردەوەچاككــردەوەوزۆرڕۆحــی

ــە. ــیكێی ــەدەیانزان ــن،چونك ــردونەیهێشــتڕۆحــەپیســەكانبدوێ پیسیشــیدەرك

عیسا لە چۆڵەوانی نوێژ دەكات

بەرەبەیانــیڕۆژیدواتــركــەهێشــتاتاریــكبوو،عیســاهەســتاوچووەشــوێنێكی
ــوێنیدا ــەش ــیب ــیمۆنوهاوڕێكان ــردن.ش ــەنوێژك ــردب ــتیك ــەوێدەس ــۆڵول چ

گــەڕان،كــەدۆزییانــەوەپێیــانگــوت:»هەمــووخەڵكەكــەبەدواتــدادەگەڕێــن.«

عیســاپێــیفەرمــوون:»وەرن،بــابڕۆیــنبــۆدێیەكانــیدەوروپشــت،تاكــو
لەوێــشپەیامەكــەمڕابگەیەنــم،چونكــەمــنبــۆئەمــەهاتــووم.)27(«

)27(مهرقۆس38-21:1
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عیسا نەخۆش چاك دەكاتەوە

ئینجــاعیســابــەهەمــووجەلیلــدادەگــەڕا،لــەكەنیشــتەكانخەڵكیفێــر
نەخۆشــیوهەرچــی ڕادەگەیانــد،هەرچــی مزگێنیپاشــایەتییەكەی و دەكــرد
نەســاغینێــوخەڵــكهەبــوو،چاكــیدەكردنــەوە.لەبــەرئــەوەدەنگوباســیتــەواوی
ســوریایگرتــەوە،ئەوانیــشهەمــوونەخۆشــێكیاندەهێنایــەالی،بــەجۆرەهــا
دەردوئــازارەوە،ئەوانــەیكــەڕۆحــیپیســیانتێــدابــوووفێــداروئیفلیــجبــوون
چاكیكردنــەوە.جــاخەڵكێكــیزۆرلــەجەلیــلودەشــارەكەوئۆرشــەلیمویەهودیــاو

ــن.)28( ــوردوندوایكەوت ــەریئ ئەوب

چاككردنەوەی نەخۆشی گولی

پیاوێــكنەخۆشــیگولــیهەبــوو،هاتــەالیعیســاولێــیپاڕایــەوە،چۆكــیداداو
پێــیگــوت:»ئەگــەربتەوێــت،دەتوانیــتپاكــمبكەیتــەوە.«)گولــی،نەخۆشــییەكی
ــول ــیگ ــرۆڤ.مرۆڤ ــیم ــیپەلەكان ــۆكاریهەڵوەرین ــووەه ــەدەب ــووك ــتیب پێس
ــیســووتاو ــیپێ ــەوە(عیســادڵ ــكنزیكبێت ــەخەڵ ــەل ــرا،نەدەبووای ــەگاڵودادەن ب
دەســتیبــۆدرێژكــردودەســتیلێــداوپێــیفەرمــوو:»دەمەوێــت.پــاكبــەرەوە!«

ــووەوە. ــاكب ــووەوەوپ دەســتبەجێگولییەكــەیلێب

دوایئــەوەیكــەعیســاپیاوەكــەیبــەتوندیئــاگاداركــردەوە،دەســتبەجێبەڕێی
كــرد،پێــیفەرمــوو:»ئاگاداربــە،هیــچشــتێكبــەكــەسمەڵــێ،بــەاڵمبــڕۆخــۆتبــە
كاهینپیشــانبــدەوبــۆپاكبوونەوەكــەتئــەوقوربانییــەیموســافەرمانــیكــردووە
ــاڕدانو ــەج ــتیب ــتودەس ــەوڕۆیش ــەاڵمئ ــان.«ب ــایەتییەكبۆی ــە،وەكش بیك
باڵوكردنــەوەیئــەمهەواڵــەكــرد،لەبــەرئــەوەعیســانەیتوانــیبــەئاشــكرابچێتــە
ــوو ــەهەم ــشل ــوووخەڵكی ــداب ــوێنەچۆڵەكان ــەش ــەدەرەوەل ــول ــار،بەڵك ــاوش ن

ــەالی. الیەكــەوەدەهاتن

چاككردنەوەی ئیفلیجێك

پــاشچەنــدڕۆژێــكعیســاهاتــەوەنــاوكەفەرناحــوم،جابیســرتاكــەلــەماڵەوەیە.

)28(مهتا25-23:4
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خەڵكێكــیزۆركۆبوونــەوە،بــەشــێوەیەكلــەبــەردەرگاششــوێننەمابــوو.ئەویــش
ــەچــوار ــەالی،ب ــانهێنای ــەدائیفلیجێكی ــەوكات ــد.ل ــانڕاگەیان وشــەیخــودایبۆی
ــك ــینزی ــیلێ ــەوەنەیانتوان ــۆیزۆریخەڵكەك ــەاڵمبەه ــوو.ب كــەسهەڵیانگرتب
ببنــەوە.جــاكونێكــیگەورەیــانكــردەســەربانیئــەوشــوێنەیكــەعیســایلێبــووو

نوێنەكەیــانشــۆڕكردەوەكــەپیــاوەئیفلیجەكــەیلەســەربــوو.

كاتێــكعیســابــاوەڕیئەوانــیبینــی،بــەئیفلیجەكــەیفەرمــوو:»كــوڕم،
بەخــران.« گوناهەكانــت

هەندێــكلــەمامۆســتایانیتــەوراتلــەوێدانیشــتبوون،لــەدڵــیخۆیانــدابیریــان
دەكــردەوە:بۆچــیئەمــەبــەمشــێوەیەدەدوێــت؟كفــردەكات!بێجگــەلــەخــوداكێ

دەتوانێــتگوناەببەخشــێت؟

ــر ــۆرەبی ــەوج ــداب ــیخۆیان ــەدڵ ــیل ــدازان ــیخۆی ــەناخ ــال ــتبەجێعیس دەس
دەكەنــەوە،پێــیفەرمــوون:»بۆچــیلــەدڵتانــدابیــرلــەمشــتانەدەكەنــەوە؟كامیــان
ــتە، ــی:“هەس ــانبڵێ ــران،”ی ــتبەخ ــی:“گوناهەكان ــەبڵێ ــەئیفلیجەك ــانرتە،ب ئاس
نوێنەكــەتهەڵگــرەوبــڕۆ”؟بــەاڵمتاكــوبزانــنكــوڕیمرۆڤلەســەرزەوی
ــت ــوو:»پێ ــەیفەرم ــەئیفلیجەك ــاب ــێت،…«ئینج ــاەببەخش ــەگون ــەاڵتیهەی دەس
دەڵێــم:هەســتە،نوێنەكــەتهەڵگــرەوبــڕۆرەوەماڵــەوە.«ئەویــشیەكســەرهەســتاو
نوێنەكــەیهەڵگــرتولەبەرچــاویهەموویــانچــووەدەرەوە.بــەشــێوەیەكهەمــوو
سەرســامبــوونوستایشــیخودایــانكــرد،گوتیــان:»هەرگیــزشــتیوامــاننەبینیوە!«

عیسا لێڤی بانگهێشت دەكات 

باجگــرانپیاوانێــكبــووندەســەاڵتیڕۆمانــیدایمەزراندبــوونبــۆكۆكردنــەوەی
بــاج،هەروەهــاپێیــاندەگوتــنوەرگــریپــارەیدەیــەك.لەبــەردووهــۆكارخەڵكــی
ڕقیــانلێیــاندەبــووەوە،یەكــەم:هاوكاریكردنــیدەســەاڵتداراندژینیشــتامن.
دووەم:لەبــەرچاوچنۆكــیوبووختانكــردنبــۆئــەوەیبڕێكــیزۆرزیاتــرلــەباجــی

دیاریكــراووەربگــرن.گەلــیجولەكــەبــەخراپرتیــنخەڵكیــاندانابــوون.

دیســانعیســاچــووەســەركەنــاریدەریاچەكــە،خەڵكەكــەهەمــوولێــی
ــوڕیحەلفــی ــیڕۆیشــتنیدا،لێڤــیك ــردن.لەكات ــریدەك ــشفێ ــەوەوئەوی كۆبوون
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بینــیلــەشــوێنیباجگــریدانیشــتبوو،پێــیفەرمــوو:»دوامكــەوە.«ئەویــشهەســتاو
دوایكــەوت.

كاتێــكلــەماڵــیئــەودانیشــتبووزۆرلــەباجگــرانوگوناهبــارانلەگــەڵعیســا
ــووكــەدوای ــەزۆرب ــوون،چونكــەژمــارەیئەوان ــیلەســەرخــوانب وقوتابییەكان
ــاوا ــانعیس ــوونبینیی ــیب ــەفەریس ــەوراتك ــتایانیت ــكمامۆس ــوون.كاتێ كەوتب
ــی ــوت:»بۆچ ــانگ ــەقوتابییەكانی ــوات،ب ــاندەخ ــرانن ــاروباجگ ــەڵگوناهب لەگ

ــوات؟ ــاندەخ ــارانن ــروگوناهب ــەڵباجگ لەگ

ــەپزیشــك ــوو،پێــیفەرمــوون:»لەشســاغپێویســتیب كــەعیســاگوێــیلەمــەب
بەڵكــو بكــەم، بانگهێشــت ڕاستودروســتان نەهاتــووم نەخــۆش. بەڵكــو نییــە،

)29(» گوناهبــاران.

عیسا لەبارەی ڕۆژووەوە پرسیار دەكات

بیــریڕۆحیــیعیســالــهدژیگۆمــاویهــزریوشــكیڕابــەرەئایینییــەكانبــوو.
ــە ــەوەتەقلیدیی ــوەیبیركردن ــەچوارچێ ــەیل ــەنوێیەك ــتپەیام ــەواندەیانویس ئ
ــەبۆیانــیدەردەخســتكــەپەیامــە ــەمنوون ــن.عیســاب ــانبگونجێن كۆنەكانــیخۆی
ڕۆحییەكــەیهــەردەبێــتلــەچوارچێــوەڕۆحییــەڕاســتەقینەییەكەیدابێــت!
ــازۆرڕۆژوو ــییەحی ــوت:»قوتابییەكان ــانگ ــەپێی ــیجولەك ــەڕابەران ــكل هەندێ
ــۆ ــەیت ــەاڵمئەوان ــییەكان،ب ــەیفەریس ــائەوان ــەن،هەروەه ــژدەك ــرنونوێ دەگ

ــەوە.« ــۆنودەخۆن دەخ

ــد ــنوابكــەنبانگهێشــتكراوانیزەماوەن ــادەتوان عیســاشپێــیفەرمــوون:»ئای
بــەڕۆژووبــن،كاتێــكزاوالەگەڵیاندایــە؟بــەاڵمڕۆژێــكدێــتكــەزاوایــانلــێدوور

دەخرێتــەوە،ئەوســالــەوڕۆژەدابــەڕۆژوودەبــن.«

هەروەهــامنوونەیەكــیبــۆهێنانــەوە:»هیــچكــەسپارچەیــەكلــەجلوبەرگێكــی
نــوێناكاتــەوەبــۆئــەوەیجلوبەرگێكــیكۆنــیپــێپینــەبــكات،چونكــەجلوبەرگــە
نوێیەكــەدەدڕێــتوپینــەنوێیەكــەشلەگــەڵجلوبەرگــەكۆنەكــەناگونجێــت.

)29(مهرقۆس40:1—17:2
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ــە ــەشــەرابەنوێیەك ــەوە،چونك ــاومەشــكەیكۆن ــەن ــوێناكات كەســیششــەرابین
مەشــكەكەدەدڕێنێــتودەڕژێــت،مەشــكەكەشلەناودەچێــت)مەشــكەلــەپێســتی
بــزندروســتكراوە،بــەنوێیەتــینەرمــە.بەپێــیتێپەڕبوونــیكاتنەرمییەكــەی
نامێنێــتووشــكدەبێــت.هەروەهــادرێــژەیبــەقســەكانیداوفەرمــووی:(
ــوە.كەســیشنییــەشــەرابی ــەمەشــكەینوێ ــەپێویســتەشــەرابینــوێبكرێت كەوات
كــۆنبخواتــەوەوئــارەزووینــوێبــكات،چونكــەدەڵێــت»كۆنەكــەخۆشــرتە.««)30(

)عیســابەمــەئامــاژەیدەكــردبــۆئــەوەیبیــریتەســكووشــكیجولەكــەكان
شــوێنیفێركردنەكــەیئــەویتێــدانابێتــەوە.بێگومــانمەبەســتیمەســیحلــە
بەكارهێنانــیئــەممنوونانــەهاندانــیخەڵــكنەبــووەبــۆئــەوەیجلــیدڕاو

لەبەربكــەنیــانشــەراببخۆنــەوە،بەڵكــوتەنهــامنوونــەولێكچواندنــە(.

چاككردنەوەی نەخۆش لەالی حەوزی بێت حەسدا

»حەســدا«وشــەیەكیعیربییــەبــەواتــایبەزەیــیدێــت.حەوزەكــەئــەمنــاوەی
لێــراوەبەهــۆیئــەوشــوێنانەیكــەلــەدەوروبــەریدروســتكرابوونبــۆلەخۆگرتنــی
ئــەوخەڵكــەیكــەلــەوێدانیشــتبوونوچاوەڕێیــاندەكــردكاتێــكئاوەكــە
دەجووڵێــتیەكســەربچنــەنــاوی،پێیــانوابــووكــەوافریشــتەییــەزدانجاربەجــار
ئاوەكــەدەجووڵێنێــتویەكــەمكــەسكــەدەچێتــەنــاوحەوزەكــەلــەدوایجوواڵنــی

ئاوەكــەهــەرنەخۆشــییەكیهەبێــت،چاكدەبێتــەوە.

ــەوێجەژنێكــیجولەكــەكان ــۆئۆرشــەلیمچونكــەل ــەدوایئەمــەعیســاچــووب ل
هەبــوو.لــەئۆرشــەلیملــەالیدەروازەیمــەڕحەوزێــكهەبووبــەعیربیپێیــاندەگوت
بێتحەســدا،بــەدەوریــداپێنــجڕێــڕەویســەرداپــۆرشاوهەبــووكــەهــەردووالیــان
بــەكۆڵەكــەگیرابــوون.لــەوێخەڵكێكــیزۆرڕاكشــابوون،نەخــۆشوكوێــروشــەلو
گــۆج،چاوەڕێــیجواڵنــیئاوەكــەبــوون،چونكــەهەندێــكجــارفریشــتەیەكییــەزدان
ــەس ــەمك ــەوەییەك ــائ ــد،ج ــەیدەجواڵن ــوارەوەوئاوەك ــەخ ــەدەهات ــۆحەوزەك ب
دەچــووەنــاوحەوزەكــەوە،هــەرنەخۆشــییەكیهەبووایــەچــاكدەبــووەوە.كابرایــەك
لــەوێبــووســیوهەشــتســاڵنەخــۆشبــوو.عیســائــەمكابرایــەیبینــیپاڵكەوتــووە

وزانــیماوەیەكــیدرێــژەوایــە،پێــیفەرمــوو:»دەتــەوێچاكبیتــەوە؟«

)30(لۆقا39-33:5
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نەخۆشــەكەوەاڵمــیدایــەوە:»گــەورەم،كاتێــكئاوەكــەدەجوڵێــتكەســمنییــە
مبخاتــەنــاوحەوزەكــە.كاتێكیــشدێــم،یەكێكــیدیكــەپێــشمــندەچێتــەنــاوی.«

ــتبەجێ ــڕۆ!«دەس ــرەوب ــەتهەڵگ ــتە!نوێنەك ــوو:»هەس ــیفەرم ــاشپێ عیس
ــت. ــرتوڕۆیش ــەیهەڵگ ــووەوە،نوێنەك ــراچاكب كاب

ــوودانەو ــۆپش ــەممەب ــەوراتڕۆژیش ــیت ــوو)بەپێ ــەممەب ــەوڕۆژەشش ئ
جولەكــەبــۆینەبــوولــەوڕۆژەداهیــچكارێــكبــكاتیــانئاگــردابگیرســێنێت،تەنها
ئەگــەركارێكــیزۆرگرنــگنەبووایــە(،لەبــەرئــەوەڕابەرانــیجولەكــەبــەكابــرای

ــت.« ــەنوێنەكــەتهەڵگری ــانگــوت:»شــەممەیەودروســتنیی چاكبووەوەی

ــەت ــووم:“نوێنەك ــیفەرم ــەوەپێ ــەوەیچاكیكردم ــەوە:»ئ ــیدان ــراوەاڵم كاب
ــڕۆ.” ــرەوب هەڵگ

لێیانپرسی:»ئەوپیاوەكێیەكەپێیگوتی:“هەڵیبگرەوبڕۆ”؟«

بــەاڵمكابــرایچاكبــووەوەنەیدەزانــیكێیــە،چونكــەعیســالەنــاوئــەوخەڵكــەی
لــەوێبــوونبــەنهێنــیدووركەوتــەوە.

دوایئــەوەعیســائــەویلــەپەرســتگابینییــەوەوپێــیفەرمــوو:»ئەوەتــا
چاكبوویتــەوە.ئیــرتگونــاەمەكــە،نــەوەكخراپــرتتبەســەربێت.«كابــراشچــوووبــە

ــەوە. ــووەچاكیكردووەت ــاب ــەعیس ــوتك ــەیگ ــیجولەك ڕابەران

لەبــەرئەمــەڕابەرانــیجولەكــەعیســایانچەوســاندەوە،چونكــەئــەمشــتانەیلە
ــائێســتاباوكــمكاردەكات، شــەممەدادەكــرد.بــەاڵمعیســاوەاڵمــیدانــەوە:»هەت
منیــشكاردەكــەم.«لەبــەرئــەمهۆیــەجولەكــەكانزیاتــرهەوڵیــاندەدابیكــوژن،
چونكــەتەنهــاشــەممەینەدەشــكاند،بەڵكــودەیگــوتكــەخــوداباوكییەتــی،خــۆی

لەگــەڵخــودایەكســاندەكــرد.

عیسای مەسیح لەسەر دەسەاڵتە خوداییەكەی دەدوێت

عیســایمەســیحلــەچەندیــنشــوێندادەســەاڵتەخوداییەكــەیخــۆیڕاگەیانــدووە.
لەگــەڵئــەوەیكــەبەجەســتەبوونەكەیلــەشــێوەی»كــوڕیمــرۆڤ«كــەبــۆئەركێكــی
تایبــەتهاتــەســەرزەوی،بــەاڵملــەهەمــانكاتــداخاوەنــیدەســەاڵتیخودایــیبــوو
بــۆهەســتانەوەیمــردووانوحوكمدانــیجیهــان.عیســایمەســیحوشــەی»باوكەكــە«ی
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وەكدەســتەواژەیەكیالهوتــیبەكارهێنــاوەكــەئاماژەیــەبــۆخــوداینەبیــراو.هەروەها
بــۆخــودایبەجەســتەبوولــەشــێوەیمــرۆڤوشــەی»كوڕەكــە«یبەكارهێناوە.ئــەودوو
وشــەیەهەرگیــزواتــایزاوزێوبەدواییەكداهاتنــیزەمەنــینــادەن،بەڵكــوئامــاژەنبــۆ

یەكێتــیكڕۆكــیخوداییانــە،چونكــەخــودایەكــەوتــاكوتەنهایــە.

ــە ــم:كوڕەك ــێدەڵێ ــتیتانپ ــتیڕاس ــەوە:»ڕاس ــیدان ــاوەاڵم ــەوەعیس ــەرئ لەب
ناتوانێــتلــەخۆیــەوەهیــچشــتێكبــكاتئــەوەنەبێــتكــەدەیبینێــتبــاوك
دەیــكات،چونكــەهەرچــیبــاوكدەیــكات،كوڕەكــەشدەیــكات.بــاوككــوڕیخــۆی
خۆشــدەوێتوهەمــووئــەوەیپیشــاندەداتكــەدەیــكات،كاریلەمانــەشمەزنرتی
پیشــاندەدات،تاكــوسەرســامبــن.وەكبــاوكمــردووانهەڵدەســتێنێتەوەوزینــدوو
دەكاتــەوە،كوڕەكــەشئــەوەیبیەوێــتزینــدوویدەكاتــەوە.هەروەهــابــاوككــەس
ــادات،بەڵكــوهەمــووحوكمدانــیداوەتــەدەســتكوڕەكــە،تاكــوهەمــوو حوكــمن
ڕێــزیكوڕەكــەبگــرنهــەروەكڕێــزیبــاوكدەگــرن.ئــەوەیڕێــزیكوڕەكــەنەگــرێ،

ڕێــزیباوكیــشناگــرێكــەناردوویەتــی.

لە  مردنەوە بەرەو ژیان

ــاوەڕ ــتوب ــەوشــەكەمبگرێ ــوێل ــەوەیگ ــم:ئ ــتیڕاســتیتانپــێدەڵێ ڕاس
بهێنێــتبــەوەیناردوومــیژیانــیهەتاهەتایــیدەبێــتوحوكــمنادرێــت،بەڵكــو
لــەمردنــەوەبــۆژیــانگواســرتاوەتەوە.ڕاســتیڕاســتیتانپــێدەڵێــم:كاتێــكدێــت
كــەئێســتایە،كاتێــكمــردوواندەنگــیكــوڕیخــودادەبیســن،گوێگرانیــشزینــدوو
دەبنــەوە،چونكــەوەكبــاوكژیانــیلــەخۆیــداهەیــە،بــەكوڕەكەشــیداوەژیانــی
لــەخۆیــداهەبێــت.دەســەاڵتیحوكمدانیشــیداوەتــێ،چونكــەئــەوكــوڕیمرۆڤــە.
لەمــەسەرســاممەبــن،چونكــەكاتێــكدێــتهەمــووئەوانــەیلەنــاوگــۆڕداندەنگی
ــۆ ــتنەوەب ــردووەهەڵدەس ــانك ــرداریچاكی ــەیك ــەدەرەوە،ئەوان دەبیســنودێن
ئــەوەیبژیــن)ژیانــیجاویدانــیبەدەســتبهێنن(،بــەاڵمئەوانــەیكــرداریخراپیــان
ــچ ــمهی ــەوەناتوان ــەخۆم ــن.ل ــمبدرێ ــەوەیحوك ــۆئ ــتنەوەب ــردووەهەڵدەس ك
بكــەم.وەكدەبیســتمحوكــمدەدەم،حوكمدانەكەشــمدادپەروەرانەیــە،چونكــە

داوایخواســتیخــۆمناكــەم،بەڵكــوخواســتیئــەوەیناردوومــی.
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شایەتییەكان لەبارەی عیسای مەسیحەوە

ئەگــەرشــایەتیبــۆخــۆمبــدەمشــایەتییەكەمڕاســتنییــە)لــهڕوویشــەرعی
وياســایيەوەقبــوڵنییــە(.یەكێكــیدیكــەشــایەتیمبــۆدەدات،منیــشدەزانــمئــەو

شــایەتییەیبــۆمنــیدەداتڕاســتە.

ــۆڕاســتیدا.مــنشــایەتیمــرۆڤ ــارد،ئەویــششــایەتیب ــانن ــەدواییەحیات ل
ــاوو ــیهەڵگیرس ــەوچرایەك ــن.ئ ــوەڕزگارب ــوئێ ــمتاك ــەشدەڵێ ــرم،ئەمان وەرناگ

ــن. ــۆشب ــەیدڵخ ــەڕووناكییەك ــەكب ــتماوەی ــوو،دەتانویس ــكەدارب بریس

ــەی ــەوكاران ــاگرنگــرتە،چونكــەئ ــەوەییەحی ــەل ــەاڵممــنشــایەتییەكمهەی ب
باوكــمپێیــداومتــەواویبكــەم،ئــەمكارانــەخۆیــانشــایەتیمبــۆدەدەنكــەباوكــم
منــینــاردووە.باوكیشــمكــەناردوومــی،خــۆیشــایەتیمبــۆدەدات.ئێــوەهەرگیــز
ــوەدا ــیئێ ــەدڵ ــیل ــوە،فەرمایشتەكەش ــاننەبینی ــتووەوڕواڵەتیت ــاننەبیس دەنگیت
نامێنێتــەوە،چونكــەئــەوەیئــەوناردوویەتــیئێــوەبــاوەڕیپــێناكــەن.نــوورساوە
پیــرۆزەكاندەپشــكنن،چونكــەوادەزانــنژیانــیهەتاهەتایــیبــۆئێــوەتێدایــە.ئــەم
ــەوێ ــەاڵمناتان ــۆپێشــبینییەكان(،ب ــەب ــۆدەدەن)ئاماژەی ــەششــایەتیمب نوورساوان

بێنــەالمتاكــوژیانتــانهەبێــت.

مــنشــكۆلــەخەڵــكوەرناگــرم.بــەاڵمئێــوەمناســیكــەخۆشەویســتیخوداتــان
ــدانییــە.بــەنــاویباوكمــەوەهاتــووم،پێشــوازیملــێناكــەن،بــەاڵمئەگــەر ــەدڵ ل
یەكێكــیدیكــەبــەنــاویخۆیــەوەبێــت،پێشــوازیلێدەكــەن.چــۆندەتوانــنبــاوەڕ
بهێنــنئەگــەرشــكۆمەندیلــەیەكــرتیوەربگــرنوداوایئــەوشــكۆمەندییەنەكــەن

كــەلــەتاكــەخوداوەیــە؟

وامەزانــنمــنلــەالیبــاوكســكااڵتانلــێدەكــەم.یەكێــكهەیــەســكااڵتانلــێ
بــكات،كــەموســایە،ئــەوەیهیواتــانپێیەتــی.ئەگــەرباوەڕتــانبــەموســابكردایــە،
باوەڕتــانبــەمنیــشدەكــرد،چونكــەلەبــارەیمنــەوەنووســیویەتی.ئەگــەرباوەڕیش

بــەنــوورساویئــەونەكــەن،چــۆنبــاوەڕبــەوتەكانــیمــندەكــەن؟)31(

)31(یۆحهنا47-1:5
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گەورەی ڕۆژی شەممە 

ــگاوە ــیبەڕێ ــەڕی،قوتابییەكان ــداتێدەپ ــاودەغڵ ــابەن ــەممەداعیس ــەڕۆژیش ل
ــە، ــوت:»بڕوان ــانگ ــییەكانپێی ــەوە.فەریس ــملێكردن ــەگوڵەگەن ــردب ــتیانك دەس

ــە؟« ــەممەدادروســتنیی ــەش ــەل ــەنك ــتێكدەك بۆچــیش

ــك ــردكاتێ ــیك ــەوەداودچ ــانەتانخوێندووەت ــەوە:»ئای ــیدان ــاشوەاڵم عیس
خــۆیوئەوانــەیلەگەڵــیبــوونكەوتنــەتەنگانــەوبرســییانبــوو؟لــەســەردەمی
ــە ــنك ــادریپەرس ــودا)چ ــیخ ــاوماڵ ــووەن ــن،داودچ ــەرۆككاهی ــاریس ئەبیات
شــوێنیســەرەكیخواپەرســتیجولەكــەكانبــووكــەواقوربانــیتێــدائەنجــامدەدرا
وپەرستشــیتێــدادەكــرا(ونانــیتەرخانكــراویخــوارد)ئــەوەیكــەبــهگوێــرەی
تەوراتــیموســالەنــاوپەرســتگالەســەرمێزێكــیتایبــەتدادەنــرا(،دایــەئەوانــەش
كــەلەگەڵــیبــوون،ئــەونانــەیكــەدروســتنییــەبخورێــتبــۆكاهینــاننەبێــت.)32(

ــان ــۆیئەركی ــانبەه ــدەكاهین ــەهەرچەن ــەوەك ــدانەتانخوێندووەت ــەتەورات ل
ــەاڵم ــكێننب ــەممەدەش ــپاردەیڕۆژیش ــەممەداڕاس ــیش ــەڕۆژان ــتگال ــەپەرس ل
ــەر ــەاڵمئەگ ــە.ب ــەپەرســتگالێرەی ــرتل ــم،مەزن ــاندەڵێ ــن؟پێت ــاواندادەنرێ ــەبێت ب

واتــایئەوەتــانبزانیایــە:﴿مــنمیهرەبانیــمدەوێنــەكقوربانــی،[ئــەوابێتاوانتــان
ــدا ــەهەمــانكات ــدكــەل ــدارایگەیان ــەوقســانەیكۆتایی ــارنەدەكــرد)عیســال تاوانب

ــە(.)33(« ــەروەردگارومرۆڤیش پ

ــۆ ــرۆڤب ــەوەكم ــراوە،ن ــرۆڤبەدیهێ ــۆم ــوون:»شــەممەب ــیفەرم ــاپێ ئینج
ــەممەیە.)34(« ــەورەیڕۆژیش ــرۆڤگ ــوڕیم ــەك ــەممە.كەوات ش

ــك ــتێكیوش ــكدەس ــووپیاوێ ــەوەب ــتەكەیان،ئ ــەكەنیش ــتوهات ــەوێڕۆیش ل
بــوو.بــۆئــەوەیفەریســییەكانبتوانــنســكااڵیلــێبكــەن،لێیــانپرســی:»ئایــالــە

ــەوەدروســتە؟« شــەممەداچاككردن

پێــیفەرمــوون:»كــێلــەئێــوەئەگــەرمەڕێكــیهەبێــتولــەشــەممەدابكەوێتە

)32(مهرقۆس26-23:2

)33(مهتا7-5:12

)34(مهرقۆس28-27:2
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چاڵێــك،ئایــانایگرێــتودەریناهێنێــت؟مــرۆڤچەنــدلــەمــەڕبەنرخــرتە!كەواتــەلە
شــەممەداچاكەكردندروســتە.«

ــرد ــژیك ــشدرێ ــە.«ئەوی ــژبك ــتتدرێ ــوو:»دەس ــەیفەرم ــەپیاوەك ــاب ئینج
ــەدەرەوە، ــەهاتن ــییەكانك ــەاڵمفەریس ــە.ب ــەوەیدیك ــوئ ــووەوە،وەك ــاكب وچ

ــەن.)35( ــاویبب ــۆنلەن ــردچ ــانك تەگبیری

كۆمەڵێك دوای مەسیح دەكەون

عیســاوقوتابییەكانــیبــەرەودەریاچەكــەهەڵكشــان،خەڵكێكــیزۆرلــەجەلیــل
ــەری ــاوئەوب ــەئادومی ــەلیمول ــەئۆرش ــال ــن،هەروەه ــاوەدوایكەوت ویەهودی
ئــوردونودەوروبــەریســوروســەیداوەهاتنــەالی،خەڵكێكــیزۆرهەمــووئــەو
شــتانەیانبیســتبووكــەدەیكــرد.ئەویــشبــەقوتابییەكانــیفەرمــووكــەبەلەمێكــی
بــۆئامــادەبكــەن،بــۆئــەوەیخەڵكەكــەپاڵەپەســتۆینەخەنــەســەر.لەبــەرئــەوەی
خەڵكێكــیزۆریچاككــردەوە،وایلێهــاتهەمــوودەردەدارەكانبــەرەوڕووی
دەهاتــنتاكــودەســتیلێبــدەن.ئــەوكەســانەیكــەڕۆحــیپیســیانتێدابــوو،كاتێــك
دەیانبینــیكڕنۆشــیانبــۆدەبــردوهاواریــاندەكــرد:»تــۆكــوڕیخــودای!«ئەویــش

بــەتونــدیفەرمانــیپێــدەدانكــەئاشــكراینەكــەن.)36(

تاكوئەوەیلەڕێگەیپێغەمبەرئیشایاگوتراوەبێتەدیكەدەڵێت:

ئەوەتــاخزمەتكارەكــەم،ئــەوەیهەڵمبــژاردووە،خۆشەویســتمكــەپێیدڵشــادم،
ــەوەكاندەدات.شــەڕ ــۆنەت ــەروەریب ڕۆحــیخۆمــیدەخەمــەســەر،جــاڕیدادپ
نــاكاتوهــاوارنــاكات،كەســیشلــەشــەقامدادەنگــینابیســتێت.قامیشــێكیكوتراو
ناشــكێنێت،پڵیتەیەكــیپرتەپرتكــەرناكوژێنێتــەوە،تاكــودادپــەروەریبەســەركەوتن

دەگەیەنێــت.نەتــەوەكانهیوایــانبەنــاویئــەودەبێــت.)37(

ئینجــاعیســالەگــەڵدوازدەقوتابییــەكانهاتــەخــوارەوەولــەشــوێنێكیتەختایــی
ــە ــەل ــگارزۆرك ــیئێج ــیوخەڵكێك ــەقوتابییەكان ــیزۆرل ــەوێكۆمەڵێك ــتا.ل ڕاوەس
ــۆ ــانب ــوون،هەمووی ــاریســوروســەیداوەهاتب ــاوئۆرشــەلیموكەن هەمــوویەهودی

)35(مهتا14-9:12

)36(مهرقۆس12-7:3

)37(مهرقۆس12-7:3
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ئــەوەهاتبــوونتاكــوگوێــیلــێبگــرنولــەنەخۆشــییەكانیانچاكببنــەوە،ئەوانــەشكــە
بەدەســتڕۆحــەپیســەكاندەیاننااڵنــدچاكبوونەوە.هەمــووخەڵكەكــەشهەوڵیاندەدا
دەســتیلــێبــدەن،چونكــەهێــزیلــێدەهاتــەدەرەوەوهەمووانــیچاكدەكــردەوە.)38(

بانگهێشتكردنی دوازدە قوتابییەكە

ــە ــووب ــەوەكەیهەم ــكات،ش ــژب ــونوێ ــاتاك ــووەچی ــاچ ــەداعیس ــەوڕۆژان ل
نوێژكــردنبــۆخــودابەســەربرد.كــەڕۆژبــووەوە،قوتابییەكانــیبانگكــرد،دوازدەی
لــێهەڵبــژاردنونــاویلێنــاننێــردراوان.)39(تاكــولەگەڵــیبــنوبــۆجــاڕدان
بیاننێرێــتودەســەاڵتیانهەبێــتبــۆدەركردنــیڕۆحــیپیــس.ئــەمدوازدەكەســەی
دیــاریكــرد:شــیمۆنكــەنــاویلێنــاپەتــرۆس،یاقوبــیكــوڕیزەبــدیویۆحەنــای
ــدراوسو ــقە،ئەن ــەورەتریش ــیه ــەكوڕان ــس،وات ــانبوانەرگ ــاویلێن ــەن ــرایك ب
فیلیپــۆسوبەرتۆملــاوسومەتــاوتۆمــاسویاقوبــیحەلفــیوتــەداوسوشــیمۆنی

ــندا.)40( ــەعیســایبەگرت ــەویویەهــوزایئەســخەریوتیك كان

وتاری سەر چیا

خۆزگه خواستنه كان

لــەدوایئــەوەیعیســاقوتابییەكانــیهەڵبــژارد،وتارێكــیگشــتگیریپێشــكەش
كــردنكــەپوختــەیفێركردنــەپڕبایەخەكــەیلەخــۆگرتبــوو.

كاتێــكعیســاخەڵكەكــەیبینــی،چــووەســەرچیــا،ئینجــادانیشــتوقوتابییەكانی
هاتنــەالی،زاریكــردەوەوفێــریكردن:

ــە ــەیك ــەوەری(بەوان ــوونوبەخت ــت)خۆشــحاڵیوخەنیب ــەدەخوازرێ خۆزگ

ــەڕۆحهــەژارن)شــەیدایخوداناســینن(، ب

)38(لۆقا19-17:6

)39(لۆقا13-12:6

)40(مهرقۆس14:3ب-19
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چونكەشانشینیئاسامنبۆئەوانە.

خۆزگەدەخوازرێتبەوانەیكەماتەمدارن،

چونكەدڵنەواییدەكرێن.

خۆزگەدەخوازرێتبەدڵنەرمەكان،

چونكەدەبنەمیراتگریزەوی.

خۆزگەدەخوازرێتبەوانەیكەبرسیوتینوونبۆڕاستودروستی،

چونكەتێردەكرێن.

خۆزگەدەخوازرێتبەوانەیكەدڵیانپڕلەبەزەییە،

چونكەبەربەزەییدەكەون.

خۆزگەدەخوازرێتبەدڵپاكەكان،

چونكەخودادەبینن.

خۆزگەدەخوازرێتبەئاشتیخوازان،

چونكەبەڕۆڵەیخوداناودەبردرێن.

و )چاكــی ڕاستودروســتی لــەپێنــاوی بەوانــەی خۆزگــەدەخوازرێــت

دەچەوســێرێنەوە، دروســت( هەڵســوكەوتی

چونكەشانشینیئاسامنبۆئەوانە.

و پێــدەدەن جنێوتــان خەڵكــی كاتێــك بــەئێــوە خۆزگــەدەخوازرێــت
دەتانچەوســێننەوە،لەبــەرمــنهەمــووجــۆرەبوختانێكتــانبــۆهەڵدەبەســن.
دڵخــۆشودڵشــادبــن،لەبــەرئــەوەیلــەئاســامنپاداشــتتانگەورەیــە،چونكــەپێــش

ئــاواچەوســاندووەتەوە. پێغەمبەرانیشــیان ئێــوە

خوێی زەوی و ڕووناكی جیهان 

ــن ــەگرنگــەشــوێنكەوتووانیخەڵكــیچــاكب ــردووەك ــەوەیك عیســاباســیئ
ــوێ ــەرخ ــەاڵمئەگ ــیزەوی،ب ــوەنخوێ ــووی:ئێ ــزن.فەرم ــبوونەكەیانبپارێ وباش
ســوێرییەكەینەمــا،بــەچــیســوێردەكرێتــەوە؟ئیــرتبــەكەڵكــیهیــچنایــەت،ئــەوە

نەبــێفڕێبدرێتــەدەرەوەوخەڵكــیپێشــێلیبكــەن.



65

ئێــوەنڕووناكــیجیهــان،شــارێكلەســەرشــاخدروســتكرابێتناتوانرێــت
ــتەوە، ــرتەش ــەژێ ــوبیخەن ــەنتاك ــراهەڵناك ــیچ ــاخەڵك ــاردرێتەوە.هەروەه بش
بەڵكــولەســەرچــراداندایدەنێــنبــۆئــەوەیڕووناكــیبداتــەهەمــووئەوانــەیلــە
ــكبدرەوشــێتەوە، ــۆخەڵ ــانب ــوەشڕووناكیت ــائێ ــانشــێوە،ب ــەهەم ــەدان.ب ماڵەك
تاكــوكــردارەباشــەكانتانببینــنوستایشــیباوكتــانبكــەنكــەلــەئاســامنە.)لێــرەدا
ــۆئــەوەی ــاشئەنجــامبــدەنب ــاریب ــاوەڕداراندەكاتكــەواڕەفت ــەب عیســاداوال
ــدەنوخەڵكیــشستایشــیخــودا ــانپیشــانیخەڵكــیب ــەوەباوەڕەكەی ــەوڕێگەی ل

ــەن.( ــەوانكاریچــاكبك ــردوونئ ــانوایلێك ــەباوەڕەكەی ــەنك بك

تەورات

عیســایمەســیحلەبــارەیتەوراتەوەهەڵوێســتیخــۆیڕوونكــردەوەوفەرمووی:وا
بیــرنەكەنــەوەمــنهاتــوومتــەورات)تەوراتــیموســا(یــاننــوورساویپێغەمبــەران
بســڕمەوە،نەهاتــوومبــۆســڕینەوەیان،بەڵكــوهاتــوومبــۆتەواوكردنیــان.ڕاســتیتان
پــێدەڵێــم:هەتــازەویوئاســامنلەئــارادابێــت،پیتێــكیــانخاڵێــكلــەتــەورات
لەنــاوناچێــت،هەتــاهەمــوویدێتــەدی.بۆیــەئــەوەیبچووكرتینــیئــەمڕاســپاردانە
ــن ــەبچووكرتی ــامنب ــینیئاس ــەشانش ــكات،ل ــرب ــاوافێ ــشئ ــكێنێتوخەڵكی بش
ناودەبردرێــت.بــەاڵمئــەوەیپەیــڕەویبــكاتوخەڵكــیفێــربــكات،لــەشانشــینی
ئاســامنبــەمــەزنناودەبردرێــت.ئیــرتپێتــاندەڵێــم:ئەگــەرڕاستودروســتیتان
)چاكیتــان(لــەمامۆســتایانیتــەوراتوفەریســییەكانزیاتــرنەبێــت،هەرگیــزناچنــە
نــاوشانشــینیئاســامن.)عیســالەبــەرئــەوەوایگــوتچونكــەمامۆســتایانیتــەورات
وفەریســییەكانزۆربــەتونــدیالیەنــیئایینــیخۆیــاندەردەخســت،بەبــێئــەوەی
لــهدڵــەوەلــەخــودابرتســن.زۆربــەڕووكــەشدەســتیانبــەڕاســپاردەكانیخــوداوە
گرتبــوو،بەبــێئــەوەیبــهقووڵــیلــەناوەڕۆكــەڕۆحییەكــەیتێبگــەن.بــەڕووكــەش

گوێڕایەڵــیتــەوراتبــوون،بەبــێئــەوەیژیانیــانبگۆڕدرێــت(.

تووڕەیی

ــردو ــەك ــپاردەكانیڕاڤ ــتڕاس ــیپش ــیقووڵ ــتنیڕۆحی ــاتێگەیش ــاعیس ئینج

ــت ــەوەیبكوژێ ــوژن﴾ و“ئ ــراوە:﴿مەك ــەپێشــینانگوت ــتووتانەب ــووی:بیس فەرم
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شــایانیحوكــمبەســەرداداندەبێــت.” بــەاڵممــنپێتــاندەڵێــمئــەوەیلــە
خوشــكییــانبراكــەیتووڕەبــێ،دەبــێحوكــمبدرێــت.ئــەوەیبــەبراكــەیدەڵــێ
“هیچوپــووچ،”دەبــێبدرێتــەســەنهەدرین)ئەنجوومەنــیبــااڵیجولەكــەبــوو،كــەوا
ــە”، ــت“گێل ــەوەشدەڵێ ــوەدەدرا(،ئ ــەلەوێ ــیجولەك ــموبڕیارەكان ــووحوك هەم
دەبێــتبخرێتــەنــاوئاگــریدۆزەخــەوە.)عیســایمەســیحجوێــنوتووڕەیــیلەگەڵ

ــەهەمــانئاســتدادەنێــت(. تاوانــیكوشــنل

لەبــەرئــەوەئەگــەرقوربانیــتبــۆقوربانــگاهێنــا)ئــەوشــوێنەیكــەقوربانــی
ونەزرەكانــیبەپێــیڕێوڕەســملــێپێشــكەشدەكرێــت(ولــەوێبیــرتكەوتــەوە
ــگا ــەردەمقوربان ــەوێلەب ــە،ل ــەرتهەی ــتێكیلەس ــراتش ــانب ــكتی ــەخوش ك
قوربانییەكــەتبەجێبهێڵــە)ســەرباریئــەوەیقوربانــیگرنگــە(وبــڕۆیەكــەمجــار
خوشــكتیــانبــراتئاشــتبكــەرەوە،ئینجــاوەرەوقوربانییەكــەتبكــە)پەیوەندی

بــاشلەگــەڵكەســانیدیكــەبــەرلــەئــەركوڕێوڕەســمەئایینییەكانــەوەدێــت(.

خێــرالەگــەڵڕكابەرەكــەتئاشــتبــەرەوەلــەوكاتــەیلەگەڵتــەوبەڕێــگاوەن،
نــەوەكڕكابەرەكــەتبتداتــەدەســتدادوەرودادوەریــشبتداتــەدەســتپۆلیــسو
فڕێبدرێیتــەبەندیخانــە.ڕاســتیتپــێدەڵێــم:لــەوێدەرناچــیهەتــادواییــنفلــس

)بچوكرتیــنپــارە(نەدەیتــەوە.

داوێنپیسی

عیساڕوونیكردەوەكەهەوەسبازیبنچینەیگوناهە،فەرمووی:

دەڵێــم: پێتــان مــن بــەاڵم مەكــەن.﴾ ﴿داوێنپیســی گوتــراوە: بیســتووتانە
ئــەوەیبــەهەوەســبازییەوەســەیریئافرەتێــكبــكات،ئــەوالــەدڵــیخۆیــدا
ــبازییەوە ــەهەوەس ــاكردنیب ــیتەماش ــاگوناه ــردووە)عیس ــەڵك ــیلەگ داوێنپیس
لــههەمــانئاســتیئەنجامدانــیداوێنپیســییدانــاوە(.ئەگــەرچــاویڕاســتتبــۆت
ــرتە ــۆباش ــۆت ــدە.ب ــەوفڕێیب ــردی(،دەریبهێن ــیك ــیگوناه ــپ)تووش ــووەكۆس ب
ئەندامێكــتلەدەســتبچێــت،لــەوەیهەمــوولەشــتفڕێبدرێتــەنــاودۆزەخ.
ــۆباشــرتە ــۆت ــدە.ب ــڕەوەوفڕێیب ــووەكۆســپ،بیب ــۆتب ئەگــەردەســتیڕاســتتب
ئەندامێكــتلەدەســتبچێــت،لــەوەیهەمــوولەشــتبچێتــەدۆزەخــەوە)لێــرەدا
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عیســامەبەســتیلــەدەرهێنانــیچــاویــانبڕینــەوەیدەســتنییــەچونكــەكوێریــش
هەوەســیهەیــە،بەڵكــومەبەســتیلــەخۆپاراســنوبڕینــیهەوەســیحەرامكــراوە،

ــت!( ــیشبێ ــەقورس ــدەكارەك هەرچەن

تەاڵق

ــەورات( ــەت ــان)ل ــووی:دیس ــردەوە،فەرم ــیڕوونك ــیتەاڵق ــاڕێكارەكان عیس

ــەدەســت.﴾ بــەاڵم ــاتەاڵقنامــەیبدات ــراوە:﴿ئــەوەیژنەكــەیتــەاڵقبــدات،ب گوت
مــنپێتــاندەڵێــم:ئــەوەیبەبــێهــۆیداوێنپیســیژنەكــەیخــۆیتــەاڵقبــدات،وای
لێــدەكاتداوێنپیســیبــكات.ئــەوەشتەاڵقدراوێــكبهێنێــت،ئــەواداوێنپیســیدەكات.

سوێندخواردن

عیســاســەبارەتبــەســوێندخواردندواكــەشــتێكیبــاوبــووەلەنــاوجولەكەكان،
ــتگۆییبوون. ــەوەیڕاس ــۆدووپاتكردن ــتێك،ب ــایەتلەســەرش ــەش ــەخــودادەكەن ك

عیســاداوایلــەبــاوەڕدارانكــردبەبــێســوێندخواردنڕاســتگۆبــن،فەرمــووی:

ــراوە:﴿ســوێندەكانت ــەپێشــینانگوت ــەورات(ب ــەت ــە)ل دیســانبیســتووتانەك
مەشــكێنە،بەڵكــوســوێندەكانتبــۆیــەزدانبەرەســەر.﴾بــەاڵممــنپێتــاندەڵێــم:
هەرگیــزســوێندمەخــۆن،نــەبــەئاســامن،لەبــەرئــەوەیتەختــیخودایــە،نــەبــە
زەوی،لەبــەرئــەوەیتەختەپێیەتــی،نــەبــەئۆرشــەلیم،لەبــەرئــەوەیشــاریپاشــای
ــان ــپیی ــیس ــتتاڵێك ــەناتوانی ــۆ،چونك ــۆتمەخ ــەریخ ــوێندبەس ــەرزە.س پایەب
ڕەشبكەیــت.بــاقســەتان:“بەڵــێ”بــۆ“بەڵــێ”و“نەخێــر”بــۆ“نەخێــر”بێــت،لەمــە

برتازێــتلــەشــەیتانەوەیە.

تۆڵەسەندن

ــەتــەورات(گوتــراوە: عیســاداوایكــردكــەتۆڵــەنەســەندرێتەوە: بیســتووتانە)ل
﴿چــاوبەچــاو،ددانبــەددان﴾.بــەاڵممــنپێتــاندەڵێــم:لــەدژیخراپــەكار
مەوەســتنەوە،بەڵكــوئــەوەیلــەڕوومەتــیڕاســتیدایــت،الیەكــەیدیكەشــیبــۆ
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شــلبكــە،ئــەوەیویســتیبتداتــەدادگاوكراســەكەتلــێبســتێنێت،چاكەتەكەشــتی
ــەوەی ــڕۆ.ئ ــەڵب ــیلەگ ــت،دووان ــێكردی ــگاریپ ــلبێ ــەكمی ــەوەیی ــدەرێ.ئ ب
داوایشــتێكیلێكردیــتبیــدەرێ.ئــەوەیداوایقــەرزیلێكردیــتپشــتیتێمەكــە.

خۆشویستنی دوژمنان

ــە ــتووتانە)ل ــووی:بیس ــبوێت،فەرم ــانخۆش ــەدوژمنەكامن ــردك ــاداوایك عیس
تــەورات(گوتــراوە:﴿نزیكەكــەتخۆشــبوێت،﴾“ڕقــتلــەدوژمنــتبێتــەوە.”
بــەاڵممــنپێتــاندەڵێــم:دوژمنەكانتــانخۆشــبوێ،نوێــژبكــەنبــۆئەوانــەی
ــەئاســامنە)پەیوەنــدی ــانكــەل ــەوباوكەت ــەیئ ــەڕۆڵ دەتانچەوســێننەوە،تاكــوببن
نێــوانمرۆڤــیبــاوەڕداروخــوداوەكپەیوەنــدینێــوانبــاوكوكــوڕە(،ئــەوخــۆری
خــۆیبەســەرچــاكوخراپــداهەڵدێنێــتوبــارانبەســەرپیــاوچــاكوزۆرداریشــدا
دەبارێنێــت.ئەگــەرهــەرئەوانەتــانخۆشــبوێكــەئێوەیــانخۆشــدەوێت،چ
ــە ــال ــاڵوتانتەنه ــەرس ــەن؟ئەگ ــەناك ــشئەم ــاباجگرانی ــە؟ئای ــتێكتانهەی پاداش
ناســیاوەكانتانكــرد،چــیزیاترتــانكــردووە؟ئایــابتپەرســتانیشئەمــەناكــەن؟بۆیــە

ــەواوە. ــیئاســامنیتانت ــن،وەكباوك ــەواوب ــوەت ئێ

خێركردن

ــەنهێنــیبێــت،فەرمــووی: عیســاباســیئــەوەیكــردكــەخێركــردندەبێــتب
هۆشــیاربــن.نەكــەنلەبەرچــاویخەڵــكچاكــەبكــەن)چاكەكاریتــانپیشــانیخەڵــك
مــەدەن(،بــۆئــەوەیبتانبینــن.ئەگینــالــەالیباوكــیئاســامنیتان)خــودا(پاداشــتتان

نابێــت.

لەبــەرئــەوەكاتێــكخێرێــكدەكەیــت،لەپێــشخــۆتزوڕنــالێمــەدە)ســەرنجی
خەڵــكڕامەكێشــە(وەكدووڕووانكــەلــەكەنیشــتوســەرشــەقامەكاندەیكــەن،
تاكــولەالیــەنخەڵــكســتایشبكرێــن.ڕاســتیتانپــێدەڵێــم:ئەوانــەپاداشــتیخۆیــان
ــت ــتبزانێ ــتیچەپ ــەدەس ــت،مەهێڵ ــكدەكەی ــەخێرێ ــۆك ــەاڵمت ــووە.ب وەرگرت
دەســتیڕاســتتچــیدەكات،تاكــوخێرەكــەتبــەنهێنــیبێــت.باوكیشــتئــەوكارە

دەبینێــتكــەبــەنهێنــیئەنجــامدراوە،پاداشــتتدەداتــەوە.
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نوێژكردن

عیســائــەوەیڕوونكــردەوەكــەچــۆننوێــژبكرێــتوپەیوەنــدیلەگــەڵ
ــەوان ــن،ئ ــەنوەكدووڕووانمەب ــژدەك ــكنوێ ــووی:كاتێ خــوداببەســرتێت،فەرم
حــەزدەكــەنبــەپێــوەلــەكەنیشــت)ئــەوشــوێنەیكــەخەڵــكبــۆخوداپەرســتی
لێــیكۆدەبنــەوە(وســووچیشــەقامەكاننوێــژبكــەن،تاكــوبــۆخەڵــكدیــاربــن.
ڕاســتیتانپــێدەڵێــم:ئەوانــەپاداشــتیخۆیــانوەرگرتــووە.بــەاڵمتــۆكاتێــكنوێــژ
ــی ــۆباوك ــەب ــژبك ــەتودەرگالەســەرخــۆتدابخــە،نوێ ــڕۆژوورەك ــت،ب دەكەی
نەبیــراوت.باوكیشــتئــەوكارەدەبینێــتكــەبــەنهێنــیئەنجــامدراوە،پاداشــتت
دەداتــەوە.كاتێــكنوێــژدەكــەن،وەكبتپەرســتانئەوەنــدەوشــەكاندووبــارە
مەكەنــەوە،چونكــەوادەزانــنبــەزۆرگوتنیــانگوێیــانلــێدەگیرێــت.لەبــەرئــەوە
وەكئــەوانمەبــن،چونكــەباوكتــان)خــودا(دەزانێــتپێویســتیتانبــەچییــە،پێــش

ــێبكــەن. ــەوەیداوایل ئ

بەاڵمئێوەبەمشێوەیەنوێژبكەنوبڵێن:

“ئەیباوكامنلەئاسامن،

باناوتپیرۆزبێت،

باپاشایەتییەكەتبێ)بۆئەوەیپاشایەتیژیانیمرۆڤبكەیت(،

باخواستتلەسەرزەویپەیڕەوبكرێتوەكلەئاسامن.

نانیڕۆژانەمانئەمڕۆشبدەرێ.

لەگوناهەكامنانخۆشبە،

هەروەكئێمەشلەوانەخۆشدەبینكەخراپەمانبەرامبەردەكەن.

مەمانخەرەتاقیكردنەوە،

بەڵكولەشەیتانڕزگارمانبكە.”

باوكــی ئــەوا بكــەن، ئــازاد لەبــەرخراپەكانیــان ئەگــەرگەردنــیخەڵكــی
ئاسامنیشــتانلێتــانخۆشــدەبێت.بــەاڵمئەگــەرگەردنــیخەڵكــیئــازادنەكــەن،ئــەوا

ــت. ــۆشنابێ ــانخ ــەگوناهەكانت ــتانل باوكیش
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ڕۆژووگرتن

ــەڕۆژوو ــكب ــووی: كاتێ ــن،فەرم ــەڕۆژووبی ــیب ــەنهێن ــەب ــردك عیســاداوایك
دەبــن،ڕووگــرژمەبــنوەكدووڕووان،چونكــەڕوویــاندەگــۆڕنتاكــوبــۆخەڵكــی
دەربخــەنكــەبــەڕۆژوون)بــۆئــەوەیلەالیــەنخەڵكــەوەســتایشبكرێــن(.
ڕاســتیتانپــێدەڵێــم:ئەوانــەپاداشــتیخۆیــانوەرگرتــووە.بــەاڵمتــۆكــەبــەڕۆژوو
دەبیــت،ســەرتچــەوربكــەودەموچــاوتبشــۆ،تاكــوبــۆخەڵــكدەرنەكەوێــتكــە
بەڕۆژوویــت،تەنهــاباوكــینەبیــراوتنەبێــت،باوكیشــتئــەوكارەدەبینێــتكــە

ــەوە. ــیئەنجــامدراوە،پاداشــتتدەدات ــەنهێن ب

گەنجینەی ڕاستەقینە

ــەرزەوی ــەلەس ــەوەیك ــنب ــتنەكەی ــانپەیوەس ــەخۆم ــردك ــاداوایك عیس
گەنجینەمــانهەبێــت،فەرمــووی:لەســەرزەویگەنجینــەبــۆخۆتــانكــۆمەكەنــەوە،
لــەوێمۆرانــەوژەنــگتێكــیدەدەن،دزدەیبڕێــتودەیدزێــت.بەڵكــوگەنجینــە
بــۆخۆتــانلــەئاســامنكۆبكەنــەوە،لــەوێمۆرانــەوژەنــگتێكــینــادەن،دزیــش
نایبڕێــتونایدزێــت،چونكــەگەنجینەكــەتلــەكــوێبێــت،دڵیشــتلــەوێدەبێــت.

ــووی ــەواجەســتەتهەم ــت،ئ ــەرچــاوتســاغبێ چــاوچــرایجەســتەیە،ئەگ
ــك ــتەتتاری ــووجەس ــەواهەم ــت،ئ ــراپبێ ــاوتخ ــەرچ ــەاڵمئەگ ــە،ب ڕووناكیی
ــۆ ــت،ئاخ ــیبێ ــەتاریك ــەتۆدای ــەیل ــەوڕووناكیی ــەرئ ــەوەئەگ ــەرئ ــت،لەب دەبێ

ــت! ــۆنبێ ــیچ ــێتاریك دەب

دوودڵی و ڕاڕایی

)عیســاڕایگەیانــدكــەهیــچپاســاوێكنییــەبــۆڕاڕایــیوتــرس،فەرمــووی(بۆیــە
پێتــاندەڵێــم:خــەمبــۆژیــانوجەســتەتانمەخــۆن،چــیدەخــۆنوچــیدەخۆنــەوە
ــەپۆشــاك؟ ــانجەســتەل ــە؟ی ــەخــواردنگرنگــرتنیی ــانل ــاژی ــانچــیدەپۆشــن.ئای ی
ــار ــەئەمب ــەل ــەون ــەدروێن ــەنون ــۆودەك ــەت ــەن،ن ــامنبك ــدەیئاس ــەیریباڵن س
كۆدەكەنــەوە،لەگــەڵئەوەشــداباوكــیئاســامنیتانبەخێویــاندەكات.ئایــائێــوەلــەوان
ــە ــرل ــەككاتژمێ ــتی ــوات،دەتوانێ ــەمبخ ــەرخ ــوەئەگ ــەئێ ــێل ــن؟ك ــرتنی بەنرخ

ــكات؟ ــادب ــیخــۆیزی تەمەن
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هەروەهــابۆچــیخەمــیپۆشــاكتانە؟ســەیریگوڵــیكێــویبكــەنچــۆنگەشــە
دەكات،نــەخــۆیمانــدوودەكاتونــەدەڕێســێت،بــەاڵمپێتــاندەڵێــم:تەنانــەت
ــەم ــەیك ــیوە.ئ ــەینەپۆش ــكلەوان ــكۆمەندیداوەكیەكێ ــەڕیش ــلێامنیشلەوپ س
ــەكێڵگەیــەوبەیانــیدەخرێتــە باوەڕینــە،ئەگــەرخــودائــەوگیایــەیكــەئەمــڕۆل
تەنــوورەوەبــەوشــێوەیەبپۆشــێت،ئایــائێــوەزیاتــرنیــنهەتــاپۆشــتەتانبــكات!جــا
خــەممەخــۆنبڵێــن“چــیبخۆیــن؟”یــان“چــیبخۆینــەوە؟”یــان“چــیبپۆشــین؟”
چونكــەبێبــاوەڕان)مەبەســتیلــەونەتــەوەبتپەرســتانەیەكــەلــەدەوروبــەری
دەزانێــت ئاسامنیشــتان باوكــی ئەمانــەدەدەن، بــۆهەمــوو هــەوڵ ئەوانــن(
ــەمجــارداوایپاشــایەتییەكەی ــویەك ــە.بەڵك ــەهەی ــووئەوان ــەهەم پێویســتیتانب
خــوداوڕاستودروســتییەكەیبكــەن)خــوداگرنگرتیــنشــتیژیانــتبێــت(،هەمــوو
ئەمانەتــانبــۆزیــاددەبێــت.)ئینجــاعیســائــاگاداریكردنــەوەلــەڕاڕابــوون
ــانبەشــێوەیەككــەتــرسبوروژێنێــت،فەرمــووی:(لەبــەر ســەبارەتبــەداهاتووی
ــەر ــوات.ه ــۆیدەخ ــیخ ــیخەم ــەبەیان ــۆن،چونك ــیمەخ ــیبەیان ــەوەخەم ئ

ــیخــۆیبەســە. ــكخراپ ڕۆژێ

حوكم مەدەن

ــی ــەردوا،كــەئامانجــیچاككردن ــەیڕووخێن ــەڕەخن ئینجــاعیســاســەبارەتب
خەڵكانــیدیكــەنییــە،بەڵكــوئامانجــیئەوەیــەكــەخــۆیلــهســەریانهەڵبكێشــێت.
ــووی: ــەن،فەرم ــانچاكبك ــەســەرەتاداخۆی ــەل ــردك ــیك ــەگوێگران عیســاداوایل
ــێوەیەی ــەوش ــەب ــەكات،چونك ــانن ــوداتاوانبارت ــوخ ــەنتاك ــارمەك ــكتاوانب خەڵ
خەڵــكتاوانبــاردەكــەنخــوداتاوانبارتــاندەكات،بــەوپێوانەیــەیلەبــەردەمئێــوە

بــۆخەڵــكدەیپێــون،خــودابۆتــاندەپێوێتــەوە.

ــە ــاگاتل ــەاڵمئ ــت،ب ــەتدەدەی ــاویبراك ــاوچ ــین ــەپووش ــەرنجل ــیس بۆچ
كاریتەكــەینــاوچــاویخــۆتنییــە؟)كاریتــەدارێكــیگــەورەودرێــژە(یــان،چــۆن
بــەبراكــەتدەڵێــی:“ڕێــمبــدەبــاپووشــەكەینــاوچــاوتدەربهێنــم،”لەكاتێكــدا
تەختــەدارێــكلەنــاوچــاویخۆتدایــە؟ئــەیدووڕوو،یەكــەمجــارتەختەدارەكــەی
ــەكەی ــیپووش ــۆدەرهێنان ــتب ــاشدەبینی ــاب ــە،ئینج ــۆتدەربهێن ــاویخ ــاوچ ن
نــاوچــاویبراكــەت.)عیســاچــووەســەرباســیگرنگــیپەیوەســتبوونبــەدانایــی

ــووی:( ــڕۆدەدەن،فەرم ــرۆزبەفی ــتیپی ــەیش ــەڵئەوان ــوكەوتكردنلەگ هەڵس
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ــەراز، ــیب ــەبەردەم ــتانفڕێمەدەن ــەگ،مرواریش ــەس ــەدەنب ــرۆزم ــتیپی ش
نــەوەكپێشــێلیانبكــەنوڕوووەربگێــڕنوپارچەپارچەتــانبكــەن.

داوا بكەن، پێتان دەدرێ

ــانی ــەڵكەس ــوكەوتكردنلەگ ــیهەڵس ــوداوچاك ــینیخ ــەربەخش ــالەس عیس
دیكــەبــۆگوێگرانــیڕوونكــردەوەوفەرمــووی: داوابكــەن،پێتــاندەدرێــت.
بگەڕێــن،دەدۆزنــەوە.لــەدەرگابــدەن،لێتــاندەكرێتــەوە،چونكــەهەركەســێكداوا
ــەدەرگادەدات، ــەوەشل ــەوە.ئ ــت،دەدۆزێت ــەوەیبگەڕێ ــت.ئ ــكات،وەردەگرێ ب

ــەوە. ــیدەكرێت لێ

ئەگینــاكــێلــەئێــوەئەگــەركوڕەكــەیداواینانــیلــێبــكات،بــەردیدەداتــێ؟
یــانداوایماســیلــێبــكات،مــاریدەداتــێ؟جــائێــوەكــەخراپــن،بزانــنشــتیباش
بدەنــەمنداڵەكانتــان،باوكتــانلــەئاســامنچەنــدزیاتــرشــتیبــاشدەداتــەئەوانــەی
ــەوێ ــەدەتان ــكبكــەنك ــۆخەڵ ــاواب ــەهــەرشــتێكدائ ــەل ــەن!كەوات داوایلێدەك

بۆتــانبكرێــت،چونكــەئەمەیــەپوختــەیتــەوراتوپەیامــیپێغەمبــەران.

ڕێگای ژیان

عیســاســەبارەتبــەڕێگاكانــیخواپەرســتیوچارەنووســیمــرۆڤقســەیكــرد
ووەكمنوونــەباســیدەرگایتەســكودەرگایفراوانــیكــرد.چوونــەژوورەوەلــە
دەرگایفــراوانهەڵبژاردنــیڕێگایەكــیئاســانەكــەپێویســتنــاكاتبــەهەوڵــدان
وبەســەرخۆدازاڵبــوونوبەرگریكــردندژبــەهەوەســەجەســتەییەكان،بەڵكــو
بەڕێكردنــیویســتیمرۆڤانەیــەوشــوێنكەوتنیهەوەســەكانیجەســتەیەكــە
ــردووە. ــۆك ــاژەیب ــائام ــەروەكعیس ــە،ه ــیخراپ ــۆئەنجامدان ــاندەكاتب فەرم

ــەوەفەرمــووی: ــەرئ لەب

لــەدەرگایتەســكبڕۆنــەژوورەوە،چونكــەئــەودەرگایــەیبــەرەولەناوچــوون
ــەاڵم ــەژوورەوە.ب ــدادەچن ــەیپێی ــەوزۆرنئەوان ــەوڕێگاكــەیبەرین دەڕواتپان
ــی(، ــیجاویدان ــت)ژیان ــاندەچێ ــەرەوژی ــەیب ــەوڕێگای ــەئ تەســكەدەرگاوتەنگ

كــەمكەســیشدەیدۆزێتــەوە.
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ئاگاداركردنەوە سەبارەت بە پێغەمبەرانی درۆزن

عیســاســەبارەتبەوانــەخەڵكــیئاگاداركــردەوەكــەبــەنــاویئایینــەوەخەڵــك
ــداهەبێــت، ــەژیانیان ــەوەیبەرهەمێكــیڕاســتەقینەیانل ــێئ ــنبەب هەڵدەخەڵەتێن

پێــیفەرمــوون:

ــن،بــەاڵم ــاندێ ــۆالت ــەپێســتیمــەڕداب ــاگاداریپێغەمبەرانــیدرۆزنبــنكــەل ئ
لــەنــاوەوەگورگــیدڕنــدەن.بــەبەرهەمیــاندەیانناســنەوە.ئایــاتــرێلــەدڕكدەڕنــن
یــانهەنجیــرلــەچقــڵ؟بــەمشــێوەیەهەمــوودارێكــیبــاشبــەریبــاشدەدات،داری
ــش ــداتوداریخراپی ــەریخــراپب ــتب ــەریخــراپ.داریچــاكناتوانێ ــشب خراپی
ناتوانێــتبــەریبــاشبــدات.هــەردارێــكبــەریبــاشنــەداتدەبڕدرێتــەوەو

ــاندەیانناســنەوە. ــەبەرهەمی ــەب ــر.كەوات ــاوئاگ ــەن فڕێدەدرێت

ــینی ــاوشانش ــەن ــەورەم!”دەچێت ــەورەم،گ ــت:“گ ــمبڵێ ــێكپێ ــەكهەركەس ن
ئاســامن،بەڵكــوئــەوەیبــەخواســتیباوكــمدەكاتكــەلــەئاســامنە.لــەوڕۆژەدا،
زۆركــەسپێــمدەڵێــن:“گــەورەم،گــەورەم!ئایــابــەنــاویتــۆوەپەیامــیخودامــان
ڕانەگەیانــد،بــەنــاویتــۆوەڕۆحــیپیســامندەرنەكــرد،بــەنــاویتــۆوەپەرجــووی
زۆرمــاننەكــرد؟”ئینجــامنیــشپێیــانڕادەگەیەنــم:“قــەتئێــوەمنەناســیوە.لێــم

ــەدكاران!” ــەیب ــەوە،ئ دووربكەون

بناغەی پتەو و بناغەی الواز

عیساسەبارەتبەبناغەینوێبۆژیانیڕۆحیفێریكردنوفەرمووی:

لەبــەرئــەوەهەركەســێكگوێــیلــەموتانــەمبێــتوپەیــڕەویبــكات،وەك
پیاوێكــیدانــاوایــەكــەخانووەكــەیلەســەربــەرددروســتكردبێت.بــارانبــاریوالفــاو
ــەر ــەلەس ــا،چونك ــەاڵمنەڕووخ ــووەیدا،ب ــەوخان ــردول ــەباهەڵیك ــتاوڕەش هەس
ــەكات، ــڕەوین ــتوپەی ــەمبێ ــەموتان ــیل ــێكیشگوێ ــتكرابوو.هەركەس ــەرددروس ب
وەكپیاوێكــیگێــلوایــەخانووەكــەیلەســەرملدروســتكردبێت.بــارانبــاریوالفــاو
هەســتاوڕەشــەباهەڵیكــردولــەوخانــووەیداوڕووخــا،ڕووخانەكەشــیگــەورەبــوو.

ــەفێركردنەكــەیسەرســام ــەواوكــرد،خەڵكەكــەل ــەیت ــەموتان كاتێــكعیســائ
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بــوون،چونكــەوەكدەســەاڵتدارێكفێــریدەكــردن،نــەكوەكــومامۆســتایانی
تــەورات.كاتێــكعیســالــەچیاكــەهاتــەخــوارەوە،خەڵكێكــیزۆردوایكــەوت.)41(

باوەڕی سەرپەلێك

سەرپەلپلەیەكیسەربازیڕۆمانییەكەئەفسەریسەدسەبازەلەسوپایڕۆمانیدا.

كاتێــكعیســاچــووبــۆكەفەرناحــوم،ســەرپەلێكهاتەالی،لێــیپاڕایــەوەو
ــووەوئازارێكــی ــەوەكەوت ــەماڵ ــەئیفلیجــیل گوتــی:»گــەورەم،خزمەتكارەكــەمب

ــە.« زۆریهەی

عیساپێیفەرموو:»مندێموچاكیدەكەمەوە.«

ــە ــۆتبێیت ــمخ ــەوەنی ــایانیئ ــەورەمش ــەوە:»گ ــیدای ــەرپەلەكەشوەاڵم س
ــش ــەوە.منی ــەمچاكدەبێت ــووخزمەتكارەك ــاوشــەیەكبفەرم ــەم،بەڵكــوتەنه ماڵەك
مرۆڤێكــملەژێــردەســەاڵتدام،سەربازیشــملەژێــردەســتدایە.بەمــەدەڵێــم:“بــڕۆ،”
ــە ــم:“ئەم ــمدەڵێ ــەكۆیلەكەش ــت؛ب ــم:“وەرە،”دێ ــەشدەڵێ ــەویدیك دەڕوات؛ب
بكــە،”دەیــكات)ســەرپەلەكەبــەمقســەیەیڕایدەگەینێــتكــەبــاوەڕیهەیــە
بــەوەیكــەمەســیحدەســەاڵتیلەســەرنەخۆشــیهەیــە،هــەروەكخــۆیفەرمــان

ــن(. ــیدەب ــەربازەكانیدەكاتوگوێڕایەڵ ــەس ب

كاتێــكعیســاگوێــیلەمەبــوو،)لەبــاوەڕیســەرپەلەكە(سەرســامبــوو،بەوانەی
ــی ــداباوەڕێك ــەئیرسائیل ــم،ل ــێدەڵێ ــتیتانپ ــن:»ڕاس ــەدوایدەكەوت ــووك فەرم
بەهێــزیئــاوامنەدیــوە.پێتــاندەڵێــمكــەخەڵكێكــیزۆر)بــههــۆیباوەڕیــان(لــە
ڕۆژهــەاڵتوڕۆژئــاواوەدێــنولەگــەڵئیرباهیــموئیســحاقویاقــوبلــەشانشــینی
ــە ــەب ــەك ــیشانشــینن)جولەك ــەاڵمڕۆڵەكان ئاســامندالەســەرخــواندادەنیشــن.ب
میــراتئەندامــیشانشــینیخــودان(فڕێدەدرێنــەتاریكــیدەرەوە)بــەهــۆیئــەوەی

كــەمەســیحیانڕەتكــردەوە(،جــالــەوێدەگریێــنوجیــڕەیددانیــاندێــت.«

ئینجــاعیســابــەســەرپەلەكەیفەرمــوو:»بــڕۆ!بــاهــەروەكبــاوەڕتهێنــا،بــۆت

)41(مهتا1:8-1:5
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ببێــت.«جــالــەوكاتــەداخزمەتكارەكــەیچــاكبــووەوە.)42(«

عیسا كوڕی بێوەژنێك زیندوو دەكاتەوە

ــیو ــوو،قوتابییەكان ــنب ــاوینایی ــوون ــارێكچ ــۆش ــاب ــرت،عیس ــۆڕۆژیپاش ب
ــووەوە، ــكب ــارەكەنزی ــەدەروازەیش ــكل ــوون.كاتێ ــەڵچ ــیزۆریلەگ خەڵكێك
تەرمێكــیبینــیبەســەرشــانیخەڵكــەوە،ئەویــشكــوڕەتاقانــەیبێوەژنێــكبــوو،
ــوو.كاتێــكمەســیحژنەكــەیبینــی،دڵــیپێــیســووتاو خەڵكێكــیزۆریلەگــەڵب

ــێ. ــوو:مەگری ــیفەرم پێ

ــتان. ــیڕاوەس ــەدارەمەیتەكــەدا،هەڵگران ــتیل ــەوەودەس ــەپێش ــاهات ئینج
ــەڕاســتبووەوەو ــم،هەســتە!مردووەك ــتدەڵێ ــج،پێ ــوڕیگەن ــەیك ــووی:ئ فەرم

ــی. ــتدایك ــەوەدەس ــاشدای ــەكردن،عیس ــەقس ــردب ــتیك دەس

ــدا ــان:»لەناومان ــرد،گوتی ــانك ــیخودای ــت،ستایش ــێنیش ــیانل ــووترس هەم
پێغەمبەرێكــیمــەزندەركەوتــووە،خــوداشگەلەكــەیخــۆیبەســەركردەوە!«
)خەڵــكپێیــانوابــووكــەعیســاتەنهــاپێغەمبەرێكــیمەزنــە،چونكــەهەندێــكلــە
پێغەمبــەرەمەزنــەكانمردوویــانزیندووكردبــووەوە،بــەاڵمخەڵكــیئــەوجیاوازییــە
گەورەیەیــاننەدەزانــیلەنێــوانئــەوپێغەمبەرانــەكــەمردوویــانلەڕێگــەیپاڕانەوە
لــەخــودازیندووكردبــووەوەلەگــەڵعیســایمەســیحكــەبــەفەرمانــیڕاســتەوخۆی
خــۆیوبــەدەســەاڵتەخوداییەكــەیلەســەرمــردن،مــردوویزینــدوودەكــردەوە!(
ئــەمهەواڵــەیئــەولــەهەمــوویەهودیــاوهەمــووناوچەكانــیدەوروپشــتبــاڵو

بــووەوە.

عیسای مه سیح و پێغه مبه ر یەحیا

ــە ــد.ئەویــشدووانل ــاڕاگەیان ــەیەحی ــانب ــاهەمــووئەمانەی قوتابییەكانــییەحی
ــوو(و ــابەندكراب ــرۆدس،یەحی ــیهی ــەفەرمان ــەداب ــەمكات ــیبانگكــرد)ل قوتابییەكان
ناردنــیبــۆالیمەســیحیخــاوەنشــكۆبــۆئــەوەیلێــیبپرســن:»ئایــاتۆیــتئــەوەی

)42(مهتا13-5:8
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دێــت)مەســیحیچاوەڕوانكــراو،ئــەوەیكــەپێغەمبــەرانپێشــبینیهاتنیانكــردووە(،
یــانچاوەڕێــییەكێكــیدیكــەبكەیــن؟«

ــۆالت ــشئێمــەیب ــایلەئاوهەڵكێ ــان:»یەحی ــەالیعیســا،گوتی ــاوەكانهاتن پی
نــاردووە،دەڵێــت:“تــۆیئــەوەیدێــت،یــانچاوەڕێــییەكێكــیدیكــەبكەیــن؟”«

ڕۆحــەپیســەكان و دەرد و لــەنەخۆشــی كەســی زۆر عیســا كاتــەدا لــەو
چاككــردەوە،بینایــیبــەچــاویزۆرلــەكوێــرەكانبەخشــی.ئینجــالــەوەاڵمــداپێــی
فەرمــوون:»بــڕۆنچیتــانبینــیوبیســتتانبــەیەحیــایڕابگەیەنــن،كوێــردەبینێــت،
شــەلدەڕوات،گەڕوگــولپــاكدەبێتــەوە،كــەڕدەبیســتێت،مــردووهەڵدەســتێتەوەو
هــەژارمزگێنــیپێدەدرێــت.خۆزگــەدەخوازرێــتبــەوەیلــەمــنبــێهیــوانابێــت.«

كاتێــكنێردراوانــییەحیــاڕۆیشــن،عیســاڕوویلــەخەڵكەكــەكــردوســەبارەت
ــا ــەب ــێكك ــی؟قامیش ــەچۆڵەوان ــیچوون ــیچ ــۆبینین ــووی:»ب ــافەرم ــەیەحی ب
دەیجوڵێنێتــەوە؟ئــەیبــۆبینینــیچــیچــوون؟مرۆڤێــككــەجلوبەرگــیگرانبەهــای
ــرن ــۆشڕادەبوێ ــنوخ ــادەپۆش ــیگرانبەه ــەیجلوبەرگ ــر،ئەوان ــیوە؟«نەخێ پۆش
لــەكۆشــكەكاندەژیــن.ئــەیبــۆبینینــیچــیچــوون؟پێغەمبەرێــك؟بەڵــێ،پێتــان
ــارەینــوورساوە: ــەوكەســەیەكــەدەرب ــائ ــرت.یەحی ــەپێغەمبەریــشمەزن ــم،ل دەڵێ

ــۆئامــادەدەكات. ــەپێشــتەوەدەنێــرم،ئــەوەیڕێــگاتب مــننێــردراویخــۆمل

ــا ــەیەحی ــەسل ــوون،ك ــكب ــەژنلەدای ــەیل ــوئەوان ــم:لەنێ ــاندەڵێ ــنپێت م
پایەبەرزتــرنییــە،بــەاڵمبچووكرتینــیئــەوەیلەشانشــینیخودایــەلــەوپایەبەرزترە.
ــە ــتدەبێت ــیحبهێنێ ــایمەس ــهعیس ــاوەڕب ــهب ــێكك ــههەركەس ــتیلەوەی )مەبەس
یەكێــكلــەمنداڵەكانــیخــوداوئەندامێكــیگەلــیخــودالــەپەیامنــینــوێ،ئەمــە

ــەڕۆحــیخــودا.( ــەوەیل بەهــۆیلەدایكبوون

هەمــووئەوانــەیگوێیــانلێبــوو،تەنانــەتباجگرانیــشدانیــانبــەدادپــەروەری
ــیو ــەاڵمفەریس ــوون.ب ــاوهەڵكێراب ــالەئ ــتییەحی ــەدەس ــەب ــا،چونك ــودان خ
ــانڕەتكــردەوە،چونكــەلەســەر ــەخۆی ــاندەرهــەقب ــاسخواســتیخودای تەوراتن

ــوون. ــاوهەڵنەكێراب ــەولەئ دەســتیئ

عیســابــەردەوامبــوووفەرمــووی:»ئــەمنەوەیــەبــەچــیبــەراوردبكــەم؟لەچی
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دەچــن؟لــەومندااڵنــەدەچــنكــەلــەبــازاڕدادانیشــتوونیەكــرتیبانــگدەكــەنو
دەڵێــن:»زوڕنامــانبــۆلێــدانوهەڵنەپەڕیــن،شــینامنبــۆكــردنونەگریــان.«

ــەوە، ــەرابدەخوات ــەش ــواتون ــاندەخ ــەن ــات،ن ــشه ــایلەئاوهەڵكێ یەحی
ــەوە، ــواتودەخوات ــات،دەخ ــرۆڤه ــوڕیم ــە.«ك ــیتێدای ــان:“ڕۆحــیپیس گوتت
گوتتــان:“ئەمــەكابرایەكــینەوســنومەیخــۆرە،هاوڕێــیباجگــرانوگوناهبارانــە.«

ــەیدەســەملێرێت.)43( ــەبەرهەمەك ــتەقینەل ــیڕاس ــەاڵمدانای ب

وەرن بۆ الم، من دەتانحەسێنمەوە

لــەوكاتــەداعیســافەرمــووی:»ئەیباوكسوپاســتدەكــەم،پــەروەردگاریزەوی
وئاســامن،چونكــەئەمانــەتلــەدانــاوتێگەیشــتووانشــاردووەتەوەوبــۆمندااڵنــت
ئاشــكراكــردووە.بەڵــێئــەیبــاوك،چونكــەئەمــەتپــێبــاشبــوو.)عیســادەیزانــی
ــگاتكــە ــەوەناتوانێــتتێب ــۆڕۆحــیخــودانەكرابێت ــەئەگــەرب ــیمرۆڤان كــەئەقڵ
خــوداتوانــادارەلەســەرهــەرشــتێكوئــەوەیكــەبیەوێــتدەیــكات،بەوەشــەوە
ــتوانێت ــەناش ــەمرۆڤانەی ــەوئەقڵ ــت.ئ ــەدادەردەكەوێ ــتەیمرۆڤان ــەجەس ــەل ك
واتــاییەكێتــیلەنێــوانخــوداینەبیــراوكــەبــە»بــاوك«ئامــاژەیبــۆكــراوە،لەگەڵ
عیســایمەســیحیبیــراولــهوێنــەیمــرۆڤكــەبــە»كوڕەكــە«ئامــاژەیبــۆكــراوە
ــەبیرۆكــەیباوكەكــەوكوڕەكــەتێكــەڵدەكاتكــەخــودا ــگات.ئەقڵــیمرۆڤان تێب
بــەرسوشلــەئینجیلــداناردوویەتــی.ڕاڤەیەكــیوشــەییبــۆدەكات،پێــیوایــەكــە
ئــەوبــەڕەگــەزكوڕیەتــینــەكبــەتێگەیشــتنەڕۆحییــەڕاســتەكەی.ئەمــەدەبێتــە

هــۆكاریسەرلێشــێوان.عیســایمەســیحبــەوفەرمایشــتەیئەمــەیدەربڕیــوە:(

باوكــمهەمــووشــتێكیپــێســپاردووم،كــەسكوڕەكــەناناســێتبــاوكنەبێــت،
كەســیشبــاوكناناســێتتەنهــاكوڕەكــەوئــەوەنەبێــتكــەكوڕەكــەدەیــەوێبــۆی

ئاشــكرابــكات.

ــێنمەوە. ــندەتانحەس ــەكان،م ــدووانوبارگران ــوومان ــەیهەم ــۆالمئ وەرنب
ــزم، ــەرموبێفی ــەدڵن ــن،چونك ــەوەفێرب ــەمن ــانول ــەرخۆت ــەس ــنبخەن ــریم نی

)43(لۆقا35-11:7



78

ــارمســووكە.)44( ــاوەوب ــەمگونج ــەوە.نیرەك ــاندەدۆزن ــۆدەروونت ــانەوەشب حەس

لێخۆشبوون و خۆشەویستی

ــەعیســاكــردنانــیلەگــەڵبخــوات،ئەویــش ــەفەریســییەكانداوایل یەكێــكل
چــووەماڵــیفەریســییەكەولەســەرخــواندانیشــت.لــەشــارەكەئافرەتێكــی
گوناهبــارهەبــوو،زانــیعیســالــەماڵــیفەریســییەكەدانیشــتووە،بوتڵێكــی
ئەلەباســتەرییبۆنیهێنــا،لــەدواوەبــەگریانــەوەلــەالیپێــیڕاوەســتا)لــەو
ــانخــواردووەو ــداڕاكشــاونونانی ــەالیچەپ ــەخەڵكــیب ــووەك ــاوب ســەردەمەدا،واب
ــانلــەوالوەبــووە.ئەمــەشوایكــردئافرەتەكــەبێتــەالیپێــیعیســاڕابوەســتێت(، پێی
پێیەكانــیبــەفرمێســكتــەڕكــردوبــەقــژیبــۆیســڕییەوە،پێیەكانــیماچكــردو

ــردن. ــەوریك ــەچ ــەبۆنەك ب

ئــەوفەریســییەیكــەعیســایداوەتكردبــوو،كاتێــكئەمــەیبینــی،لــەدڵیــدا
گوتــی:»ئەگــەرئەمــەپێغەمبــەربووایــە،دەیزانــیئــەمئافرەتــەیدەســتیلێــدەدات

كێیــەوچییــە،چونكــەگوناهبــارە.«

عیساوەاڵمیدایەوە:شیمۆن،دەمەوێشتێكتپێبڵێم.

گوتی:بفەرموومامۆستا.

كابرایــەكقــەرزیدابــووبــەدووكــەس،بــەیەكێكیــانپێنــجســەددینــار،ئــەوەی
ــان ــبوو.كامی ــانخۆش ــەهەردووكی ــرال ــەوە،كاب ــووبیدەن ــا.نەیانب ــانپەنج دیكەی

ــرایخۆشــدەوێت؟« ــركاب زیات

شیمۆنوەاڵمیدایەوە:»لەوباوەڕەدامئەوەیپارەزۆرەكەیلەالبوو.

پێیفەرموو:حوكمەكەتڕاستە.

ڕوویكــردەئافرەتەكــەوبــەشــیمۆنیفەرمــوو:»ئــەمئافرەتــەدەبینیــت؟هامتــە
ماڵەكــەتوئــاوتنەدامــێبــۆئــەوەیپێیەكانــمبشــۆم)لەبــەرئــەوەیمیوانــەكان

)44(مهتا30-25:11
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ــەڕ ــیت ــكپێ ــەفرمێس ــەمب ــەاڵمئ ــووە(،ب ــسب ــانپی ــووە،پێی ــێب ــەپ ــانل نەعلی
كــردموبــەقــژیســڕییەوە.تــۆماچــتنەكــردم)ماچكــردنیەكێكــەلــەنەریتەكانــی
ــی ــەماچكردن ــەژوورەوەل ــەوەیهاتوومەت ــەوكات ــەمل ــەاڵمئ ــوازیكردن(،ب پێش
ــۆنپێیەكامنــی ــەب ــەمب ــەاڵمئ ــەدا،ب ــتلەســەرمن ــۆزەیت ــمنەوەســتاوە.ت پێیەكان
چــەوركــرد.لەبــەرئــەمهۆیــەپێــتدەڵێــم،گوناهــەزۆرەكانــیبەخــرانوئــاوا
خۆشەویســتییەزۆرەكــەیدەردەبڕێــت.بــەاڵمئــەوەیكــەمبەخــراوە،كــەم

ــت.« ــتیدەردەبڕێ خۆشەویس

ئینجابەئافرەتەكەیفەرموو:»گوناهەكانتبەخران.«

ئەوانــەیلەگەڵــیدانیشــتبوونلــەدڵــیخۆیانــداگوتیــان:»ئەمــەكێیــەتەنانــەت
گوناهیــشدەبەخشــێت؟«

عیسابەئافرەتەكەیفەرموو:»باوەڕتڕزگاریكردیت.برۆبەسەالمەت.«)45(

عیسای مەسیح لە جەلیل

دوایئەمــەعیســابــەهەمــووشــاروگوندێكــدادەگــەڕا،وتــارومزگێنــی
عیســای هاتنــی چاوەڕێــی هەموویــان )جولەكــەكان دەدا خــودای پاشــایەتی
ــت ــەربازییدەبێ ــەركردەیەكیس ــەس ــووك ــانواب ــوون،پێی ــەرب ــیحیڕزگارك مەس
كــەئازادیــاندەكاتلــەدەســەاڵتوفەرمانڕەوایــیڕۆمانــی(،دوازدەكەشــیلەگــەڵ
ــەم ــەوە:مری ــەڕۆحــیپیــسونەخۆشــیچاكببوون ــدئافرەتێكیــشكــەل ــوو.چەن ب
ــای ــوو،یوەن ــێدەركردب ــردراوحــەوتڕۆحــیپیســیل ــیناودەب ــەمەجدەل ــەب ك
ــان ــیخۆی ــەماڵ ــەش،ب ــەنوزۆریدیك ــرۆدس،سەوس ــكاریهێ ــوزایبری ــیخ ژن

دەدان.)46( یارمەتییــان

)45(لۆقا50-36:7

)46(لۆقا3-1:8
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بە ئاشكرا هێرش دەكرێتە سەر عیسای مەسیح 

ــوو، ــاوالڵب ــشنابین ــوو،ئەوی ــیتێداب ــیپیس ــاڕۆح ــۆهێن ــانب ــاپیاوێكی ئینج
چاكیكــردەوەهەتــائــەوەیالڵەكــەقســەیكــردوبینــی.خەڵكەكــەهەمــووسەرســام

بــوونوگوتیــان:»ئەمــەكــوڕیداودنییــە؟«

بــەاڵمفەریســییەكانكــەئەمەیــانبیســت،گوتیــان:»ئەمــەڕۆحــیپیــس
ــت.« ــەیتان(نەبێ ــەكان)ش ــەپیس ــایڕۆح ــەبەعلزەبولیش ــەرب ــاكات،مەگ دەرن

بــەاڵمعیســابــەبیركردنــەوەیئەوانــیزانــی،پێــیفەرمــوون:»هــەرشانشــینێك
دووبەرەكــیتێدابێــت،وێــراندەبێــت،هــەرشــارێكیــانماڵێــكدووبەرەكــیتێدابێــت،
ــە، ــانتێدای ــەوادووبەرەكیی ــكات،ئ ــەیتاندەرب ــەیتان،ش ــەرش ــت.ئەگ ــۆیڕاناگرێ خ
كەواتــەچــۆنشانشــینییەكەیخــۆیڕادەگرێــت؟ئەگــەرمــنبــەبەعلزەبــولڕۆحــی
پیــسدەربكــەم،ئــەیكوڕەكانتانبــەكــێدەریاندەكــەن؟لەبــەرئــەوەئــەواندەبنــە
دادوەرتــان.بــەاڵمئەگــەرمــنبــەڕۆحــیخــوداڕۆحــیپیــسدەربكەم،ئــەواپاشــایەتی
ــكو ــیبەهێزێ ــەماڵ ــێبچێت ــكدەتوان ــۆنیەكێ ــانچ ــەرتان.ی ــەس ــوداهاتووەت خ

شــتەكانیتــااڵنبــكات،ئەگــەرزوونەیبەســتێتەوە،ئینجــاماڵەكــەیتــااڵنبــكات؟

ئــەوەیلەگــەڵمــننییــەلــەدژیمنــە،ئــەوەشلەگــەڵمــنكۆناكاتــەوە،بــاڵو
دەكاتــەوە.لەبــەرئــەوەپێتــاندەڵێــم:هەمــووگونــاەوكفركردنێكــیمــرۆڤ
دەبەخرێــت،بــەاڵمكفركــردنســەبارەتبــەڕۆحــیپیــرۆزنابەخرێــت.ئــەوەی
ــەدژی ــەوەیقســەل ــەاڵمئ ــت،ب ــكات،دەبەخرێ ــرۆڤب ــوڕیم ــەدژیك قســەل

ــا. ــەودنی ــەل ــەون ــەمدنیای ــەل ــت،ن ــكات،نابەخرێ ــرۆزب ڕۆحــیپی

دار بە بەرهەمی دەنارسێت

ــاش ــیب ــت،بەرهەم ــاشبێ ــەردارب ــەوە.ئەگ ــەیدەنارسێت ــەبەرهەمەك دارب
دەدات،ئەگــەردارخــراپبێــت،بەرهەمــیخــراپدەدات.ئــەیبێچــووەمــاران،كە
ئێــوەخــراپبــن،چــۆندەتوانــنبــەچاكــەبدوێــن؟دەمئــەوەدەڵێــتكــەلــەدڵ
دەڕژێتــەوە.مرۆڤــیچــاكلــەگەنجینــەیچــاكشــتیچــاكدەردەهێنێــت،مرۆڤــی
خراپیــش،لــەگەنجینــەیخــراپ،شــتیخــراپدەردەهێنێــت.بــەاڵمپێتــاندەڵێــم:
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ــەڕۆژیلێپرســینەوەداحیســابی هــەروشــەیەكیپــووچكــەخەڵــكپێــیدەدوێ،ل
خــۆیهەیــە،چونكــەبــەوشــەكانیخــۆتبێتــاواندەكرێیــت،بــەوشــەكانیخۆشــت

تاوانبــاردەكرێیــت.«

نیشانەی یونسی پێغەمبەر

ــان: ــەوەوگوتی ــاندای ــیوەاڵمی ــەوراتوفەریس ــتایت ــكمامۆس ــاهەندێ ئینج
ــن.« ــێببینی ــانەیەكتل ــەوێنیش ــتا،دەمان »مامۆس

نیشــانە داوێنپیــسداوای و بــەدكار »نەوەیەكــی دانــەوە: كەچــیوەاڵمــی
دەكات،بــەاڵمنیشــانەینادرێتــێ،جگــەلــەنیشــانەییونســیپێغەمبــەر.هــەروەك
چــۆنیونــسســێشــەووســێڕۆژلەنــاوســكیماســییەكیگــەورەدابــوو)عیســا
ــا ــەدا.عيس ــەین ــەپەیامەك ــانب ــەگرنگیی ــووەوەك ــەب ــەوجولەكان ــەڕوویئ ڕووب
ئەوانــیبــەخەڵكــینەینــەواوشــاژنەبەلقیــسبــەراوردكــرد.ئینجــافەرمــووی:(،
ئــاواشكــوڕیمــرۆڤســێشــەووســێڕۆژلــەناخــیزەویــدادەمێنێتــەوە.خەڵكــی
ــەمــردنهەڵدەســتنەوەو نەینــەوالــەڕۆژیلێپرســینەوەدا،لەگــەڵئــەمنەوەیــەل
تاوانبــاریدەكــەن،چونكــە)خەڵكــینەینــەوا(تۆبەیــانكــردكاتێــكیونــسپەیامــی
خــودایڕاگەیانــد.ئەوەتــالــەیونــسمەزنــرتلێرەیــە.شــاژنیباشــوور)شــاژنە
ــتێتەوەو ــردنهەڵدەس ــەم ــەل ــەمنەوەی ــەڵئ ــینەوەدالەگ ــەڕۆژیلێپرس بەلقیس(ل
تاوانبــاریدەكات،چونكــەلەوپــەڕیزەوییــەوەهــاتبــۆگوێگرتــنلــەدانایــیســلێامن.

ــە.« ــەســلێامنمەزنــرتلێرەی ــال ئەوەت

ڕابــەرەفەریســییەتونــدڕەوەكانگرنگییــانپــێنــەداوخۆشــحاڵنەبــوون
ــوو،بەڵكــو ــەڕیكردب ــروك ــەشــەیتانكوێ ــەوەیمرۆڤێكــیهــەژارك ــەچاكبوون ب
گرنگیدانەكەیــانپوخــتكــردەوەلــەگومــانخســتنەســەرعیســایمەســیح.
عیســاوەاڵمــیبانگەشــەكانیدانــەوە،ئینجــائەوانــیگەڕانــدەوەســەربابەتــە
ســەرەكەییەكە،خەڵكــیفێــریوانەیەكــیڕۆحــیكــرد،هەروەهــائــاگاداریكردنەوە

لــەهەڵخەڵەتاندنەكانــیشــەیتان،فەرمــووی:

ــەدوای ــەشــوێنەوشــكەكانداب ــت،ل ــكدەردەچێ ــەمرۆڤێ ــسل ــكڕۆحــیپی كاتێ
حەوانــەوەدادەگەڕێــتودەســتیناكەوێــت.ئینجــادەڵێــت:“دەگەڕێمــەوەبــۆ
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ماڵەكــەیخــۆمكــەلێــیدەرچــووم.”كاتێــكدەگەڕێتەوەدەبینێــتچۆڵەوگســكدراوە
وڕێكخــراوە.ئەوســادەچێــتوحــەوتڕۆحــیپیســیدیكــەلــەخــۆیخراپــرتلەگــەڵ
خــۆیدەهێنێــت،دەچنــەژوورەوەولەنــاوئــەومرۆڤــەدەژیێــن.ئینجــاكۆتایــیئــەو

مرۆڤــەلــەجــارانخراپــرتدەبێــت.بــۆئــەمنــەوەبــەدكارەش،ئــاوادەبێــت.«

دایك و برا ڕاستەقینەكانی عیسا

لــەكاتێكــداكــەعیســاقســەیبــۆخەڵكەكــەدەكــرد،دایــكوبراكانــیلــەدەرەوە
ــكو ــوت:»وادای ــیگ ــكپێ ــن.یەكێ ــیبدوێ ــردلەگەڵ ــاندەك ــتابوون،داوای ڕاوەس

براكانــتلــەدەرەوەڕاوەســتاون،دەیانــەوێلەگەڵــتبدوێــن.«

ــا ــن؟«ئینج ــمكێ ــەوبراكان ــمكێی ــەوە:»دایك ــەكەریدای ــیقس ــشوەاڵم ئەوی
ــادایــكوبراكانــم،چونكــە ــۆقوتابییەكانــیڕاكێشــاوفەرمــووی:»ئەوەت دەســتیب
ئــەوەیبــەخواســتیباوكــمبــكاتكــەلــەئاســامنە،ئــەواخوشــكوبــراو
ــەوەیگرنگــیدەدات ــەوەل ــاگاداربكات دایكمــە.«)47()عیســاویســتیكــەخەڵكــیئ

ــتێتەوە.( ــەوەدەبەس ــاوەڕدارانپێك ــەب ــەیك ــەڕۆحیی ــەوپەیوەندیی ب

كاتێــكعیســائەمانــەیدەگــوت،ژنێــكلەنــاوخەڵكەكــەوەدەنگــیبــەرزكــردەوە
ــەومەمكــەی ــوویوب ــەوســكەیهەڵیگرت ــتب ــەدەخوازرێ ــوت:»خۆزگ ــیگ وپێ

شــیریپێــداوی.«

ئەویــشفەرمــووی:»بەڵكــوخۆزگــەدەخوازرێــتبەوانــەیكــەگــوێلــەپەیامــی
خــودادەگــرنوكاریپێدەكــەن.«)48(

منوونەی جوتیارێك

هــەرلــەوڕۆژەداعیســالــەمــاڵهاتــەدەرەوەولــەكەنــاریدەریاچــەیجەلیــل
ــاو ــووەن ــاتچ ــاوایلێه ــووەوە،هەت ــیكۆب ــگارزۆرلێ ــیئێج ــت.خەڵكێك دانیش
بەلەمێــكدانیشــت،هەمــووخەڵكەكــەشلــەكەنارەكــەڕاوەســتان.بــەمنوونــەباســی

)47(مهتا50-22:12

)48(لۆقا28-27:11
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ــە ــكات.ك ــۆوب ــووەدەرەوەت ــكچ ــووی:»جوتیارێ ــردنوفەرم ــۆك ــتیب زۆرش
ــن. ــنوخواردیان ــدەشهات ــگا،باڵن ــەرڕێ ــەس ــیكەوتن ــاند،هەندێك ــۆویدەوەش ت
هەندێكیــشكەوتنــەســەرزەوییەكــیبــەردەاڵنكــەخۆڵــیكــەمبــوو،خێــراســەریان
ــووتانو ــاتس ــەڕۆژهەڵه ــەاڵمك ــوو.ب ــووڵنەب ــەیق ــەزەوییەك ــرد،چونك دەرك
وشــكبــوون،چونكــەڕەگیــاننەبــوو.هەندێكیشــیانكەوتنــەنێــودڕكان،دڕكــەكان
ــاشو ــیب ــەرزەوییەك ــەس ــانكەوتن ــەاڵمهەندێكی ــن.ب ــوونوخنكاندیان گەورەب
بەرهەمیــاندا،هەندێــكیــەكبــەســەدوهەندێــكیــەكبــەشەســتوهەندێكیــش

یــەكبەســی.ئــەوەیگوێــیهەیــە،بــاببیســتێت!

بۆچی عیسا بە  منوونە دەدوێت؟

قوتابییەكانهاتنولێیانپرسی:»بۆچیبەمنوونەقسەیانبۆدەكەیت؟«

ــامن ــینیئاس ــیشانش ــوەدراوەنهێن ــەئێ ــەوەیب ــەرئ ــەوە:»لەب ــیدان وەاڵم
ــدەن ــەوەیگرنگــیب ــۆئ ــردووەب ــانكاریك ــودڵەكانی ــن)چونكــەخــودالەنێ بزان
بــەگوێگرتــنلــەفەرمایشــتەكانیمەســیح(،بــەاڵمبــەواننــەدراوە،چونكــەئــەوەی
ــەوەی ــەتئ ــی،تەنان ــەوەینییەت ــەاڵمئ ــیدەڕژێ،ب ــتولێ ــیدەدرێ ــی،پێ هەیەت
هەشــیەتیلێــیدەســەنرێتەوە.)بــەهــۆیپشتگوێخســنوگرنگینــەدانبــەكاروباری

ڕۆحــی(لەبــەرئــەوەبــەمنوونــەقســەیانبــۆدەكــەم:

»چونكەسەیردەكەن،بەاڵمنابینن،

گوێدەگرن،بەاڵمنابیسنوتێناگەن.

پێشبینییەكەیئیشایالەوانداهاتەدی،كەدەفەرموێ:

ئێوەهەمیشەدەبیسنبەاڵمهەرگیزتێناگەن،

ئێوەهەمیشەسەیردەكەنبەاڵمهەرگیزنابینن.

چونكەدڵیئەمگەلەڕەقبووەو

گوێیانقورسبووە،

چاویاننوقاندووە،

نەوەكبەچاویانببیننو
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بەگوێیانببیسن،

بەدڵیانتێبگەنوبگەڕێنەوە،

منیشچاكیانبكەمەوە.

ــان، ــەگوێت ــن،ب ــەدەبین ــان،چونك ــەچاوت ــتب ــەدەخوازرێ ــوە،خۆزگ ــەاڵمئێ ب
ــەوە ــەئاوات ــاكب ــەروپیاوچ ــم:زۆرپێغەمب ــێدەڵێ ــتیتانپ ــن.ڕاس ــەدەبیس چونك
بــوونئــەوەببینــنكــەئێــوەدەیبینــنبــەاڵمنەیانبینــی،ئــەوەشببیســنكــەئێــوە
ــە ــاكانب ــەرانوپیاوچ ــەپێغەمب ــتیلەوەی ــت.)مەبەس ــەاڵمنەیانبیس ــن،ب دەیبیس

ــن.( ــەعیســایمەســیحببین ــوونك ــەوەب ئاوات

ڕوونكردنەوەی منوونەی جوتیاره كە

كەواتــەگــوێلــەواتــایمنوونــەیجوتیارەكــەبگــرن:هەركەســێكپەیامــی
تۆوكــراوە لەدڵیــدا ئــەوەی و شــەیتاندێت تێینــەگات، و ببیســتێت شانشــین
دەیڕفێنێــت.ئەمانــەئــەوتۆوانــەنكــەكەوتنــەســەرڕێگاكــە.ئەوانــەیكەوتنــەســەر
بەردەاڵنەكــە،ئــەوكەســانەنكــەپەیامەكــەدەبیســنوبــەخۆشــییەوەوەریدەگــرن.
بــەاڵمڕەگداناكوتــنوكاتیــن،كاتێكلەبەرپەیامەكەتووشــیتەنگانەوچەوســانەوە
دەبــن،یەكســەردەكــەون.ئەوانــەشكــەكەوتنــەنێــودڕكــەكان،ئــەوكەســانەنكــە
ــدیپەیامەكــە ــیدەوڵەمەن ــانوفریوخواردن ــەاڵمخەمــیژی پەیامەكــەدەبیســن،ب
دەخنكێنــن،ئیــرتبــێبەرهــەمدەبــن.بــەاڵمئەوانــەیكەوتنــەســەرزەوییــەباشــەكە،
ئــەوكەســانەنكــەپەیامەكــەدەبیســنولێــیتێدەگــەن.یــەكبــەســەدویــەكبــە

شەســتویــەكبــەســی،بەرهــەمدەدەن.)49(

منوونەی چرا

ئینجــاپێــیفەرمــوون:»ئایــاخەڵكــیچــراهەڵدەكــەنتاكــوبیخەنــەژێــرتەشــت
ــكرا ــەئاش ــاردراوەنیی ــەش ــن؟چونك ــرادانداینانێ ــەرچ ــەلەس ــەوە؟باش ــاننوێن ی
ــا ــۆبیســن،ب ــەب ــیهەی ــكگوێ ــەریەكێ ــت.ئەگ ــەدەرنەكەوێ ــینیی ــتونهێن نەبێ

ببیســتێت.

)49(مهتا23-1:13
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هەروەهــاپێــیفەرمــوون:وردببنــەوەلــەوەیدەیبیســن.بــەوپێوانەیــەیئێــوە
ــە ــێ،چونك ــتاندەدات ــەوەوزیاتریش ــاندەپێوێت ــودابۆت ــون،خ ــكدەیپێ ــۆخەڵ ب
ئــەوەیهەیەتــی،پێــیدەدرێــت،ئــەوەشكــەنییەتــی،تەنانــەتئــەوەیهەشــیەتی

لێــیدەســەنرێتەوە.

منوونەی گەشەكردنی تۆوێك

ــەمرۆڤێــكدەچێــتتــۆوبوەشــێنێتە هەروەهــافەرمــووی:»شانشــینیخــودال
ســەرزەوی.شــەودەخەوێــتوڕۆژهەڵدەســتێت،تۆوەكــەســەردەردەكاتو
گەشــەدەكات،ئەویــشنازانێــتچــۆندەبێــت.زەویلــەخۆیــەوەبەرهــەمدەدات،
یەكــەمجــارگیــا،ئینجــاگوڵەگەنــم،پاشــانلــەگوڵەگەمنەكــەداگەمنــیتــەواو.بــەاڵم
ــەی ــردەكات،چونكــەدروێن ــێگی ــدەگات،دەســتبەجێداســیل ــەپێ ــكبەرەك كاتێ

ــووە.)50( هات

منوونەی گەنم و زیزان )زیوان(

ــەمرۆڤێــكدەچێــت، ــۆهێنانــەوە:»شانشــینیئاســامنل منوونەیەكــیدیكــەیب
تــۆویچــاكلــەكێڵگەكــەیبچێنێــت.بــەاڵمكاتێــكخەڵــكنوســتبوون،دوژمنەكــەی
ــی ــەڕواوگوڵ ــكگەمنەك ــدوڕۆیشــت.كاتێ ــیچان ــەدازیزان ــاوگەمنەك هــاتولەن

دەركــرد،زیزانەكــەشدەركــەوت.

ــدا ــەكێڵگەكەت ــال ــەورەم،ئای ــوت:“گ ــانگ ــنوپێی ــاڵهات ــاوەنم ــەیخ »كۆیل
ــوەهــات؟” ــەلەكوێ ــەمزیزان ــرتئ ــرد؟ئی ــۆونەك ــتت ــۆویچاك ت

ــان ــشپێی ــردووە.”كۆیلەكانی ــەیك ــنئەم ــەوە:“دوژم ــیدان ــشوەاڵم »ئەوی
ــن؟”« ــژاربكەی ــەكانب ــنزیزان ــەوێبچی ــوت:“دەت گ

گوتــی:»“نەخێــر،نــەوەكلەگــەڵبژاركردنــیزیــزان،گەمنیــشهەڵبكێشــن.هەتا
كاتــیدروێنــەلێگەڕێــنبــابەیەكــەوەپێبگــەن،جــالەكاتــیدروێنــەدابــەســەپانەكان
دەڵێــم،یەكــەمجــارزیزانەكــەبــژاربكــەنوبیانكەنــەمەڵۆبــۆئــەوەیبســووتێرێن،

بــەاڵمگەمنەكەلــەئەمبارەكــەمكۆبكەنــەوە.”«

)50(مهرقۆس29-21:4
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منوونەی دەنكە  خەردەل و هەویرترش

ــە ــامنوەكدەنك ــینیئاس ــەوە:»شانش ــۆهێنان ــەیب ــیدیك ــا(منوونەیەك )عیس
ــن ــەبچووكرتی ــێ،ك ــدابیچێن ــەكێڵگەكەی ــتول ــكبیهێنێ ــەیەكێ ــە،ك خەردەلوای
تــۆوە،بــەاڵمكاتێــكگەشــەدەكات،گەورەتریــنڕووەكــەودەبێتــەدرەخــت،
ــا ــەن.«)عیس ــەدەك ــداهێالن ــەرلقەكانی ــنولەس ــامنیشدێ ــدەیئاس ــەتباڵن تەنان
ــی ــەبچووك ــەب ــینەكەیدەكاتك ــەوەیشانش ــەباڵوبوون ــاژەب ــدەدائام ــەوپەن ل
دەســتپێدەكات،بــەاڵمبــەخێرایــیگەشــەدەكاتوخەڵكێكــیزۆرلەخۆدەگرێــت(.

منوونەیەكــیدیكــەیبــۆهێنانەوە:»شانشــینیئاســامنلەهەویرترشــێكدەچێت،
ئافرەتێــكهێنــایوكردییــەناوســێپێوانەئــاردەوە،هەتــاهەموویهەڵهــات.)51(«

ــەو ــەیل ــەزۆرمنوون ــاب ــەن،عیس ــیتێبگ ــیلێ ــتەیدەیانتوان ــەوئاس ــائ هەت
شــێوەیەخەڵكــیفێــردەكــرد.بەبــێمنوونــەقســەیبــۆنەدەكــردن،بــەاڵمكاتێــكبــە
تەنهــادەبــوولەگــەڵقوتابییەكانــیخــۆیهەمــووواتاكانــیبــۆڕووندەكردنــەوە،)52(
تاكــوئــەوەیخــودالــەڕێگــەیپێغەمبەرەكــەوە)پێغەمبــەرداود،زەبــووری2:78(
ــی ــەدامەزراندن ــەوەیل ــەوە،ئ ــمدەكەم ــەدەم ــەمنوون ــەدی:﴿ب ــیبێت فەرموویەت

جیهانــەوەشــاراوەیەدەریدەبــڕم.﴾

ڕوونكردنەوەی منوونەی گەنم و زیزان

ــەالیو ــیهاتن ــاڵ.قوتابییەكان ــۆم ــەوەب ــردوگەڕای ــەیبەڕێك ــاخەڵكەك ئینج
ــدەوە.« ــۆلێكب ــانب ــاوكێڵگەكەم ــین ــەیزیزان ــان:»منوون گوتی

ــد،كــوڕیمرۆڤــە.كێڵگەكــەش وەاڵمــیدایــەوە:»ئــەوەیتــۆوەچاكەكــەیچان
ــەیتانن، ــیش ــەشڕۆڵەكان ــینن،زیزانەك ــیشانش ــەشڕۆڵەكان ــۆوەچاكەك ــە،ت جیهان
ــە، ــۆویكــردنئیبلیســە)شــەیتان(،دروێنەكــەشكۆتایــیزەمان دوژمنەكــەشكــەت

ــتەكانن.« ــەپانەكانیشفریش س

)51(مهتا33-24:13

)52(مهرقۆس34-33:4
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»هــەروەكچــۆنزیزانەكــەبژاركــراوبــەئاگــرســووتێرا،لــەكۆتایــیزەمانیشــدا
وادەبێــت.كــوڕیمــرۆڤفریشــتەكانیدەنێرێــت،هەمــووكۆســپوســەرپێچیكاران
لــەشانشــینییەكەیكۆدەكەنــەوەوفڕێیــاندەدەنــەنــاوكــوورەیئاگــرەوە،جــالەوێ
دەگریێــنوجیــڕەیددانیــاندێــت.ئەوســاڕاستودروســتانلــەشانشــینیباوكیانــدا

وەكڕۆژدەدرەوشــێنەوە.ئــەوەیگوێــیهەیــە،بــاببیســتێت!

منوونەی گەنجینە و مرواری

»شانشــینیئاســامنلــەگەنجینەیــەكدەچێــتلــەكێڵگەیەكــداشــاردرابێتەوە.یەكێك
دۆزییــەوەوشــاردییەوە،لــەخۆشــیاندەچێــتوهەرچــیهەیــەدەیفرۆشــێتوئــەو

كێڵگەیــەیپــێدەكڕێــت.

»هەروەهــاشانشــینیئاســامنلــەبازرگانێــكدەچێــتبــەشــوێنمــروارینایابــدا
دەگــەڕا.كاتێــكمروارییەكــیگرانبەهــایبینــی،چــووهەرچیــیهەبــووفرۆشــتیو

مروارییەكــەیكــڕی.

منوونەی تۆڕ

ــەوە، ــەدەریاچ ــتفڕێدرابێت ــكدەچێ ــەتۆڕێ ــامنل ــینیئاس ــاشانش »هەروەه
لــەهەمــووجۆرەكانــیماســیكۆدەكاتــەوە.كاتێــكتۆڕەكــەپــڕبــوو،ماســیگرەكان
ڕایانكێشــایەكەنــار،باشــەكانیانلــەســەبەتەداكۆكــردەوەوخراپەكانیشــیانفڕێــدا.
كۆتایــیزەمانیــشئــاوادەبێــت:فریشــتەكاندێنوبــەدكارانلەنــاوڕاستودروســتاندا
دەردەهێنــنوفڕێیــاندەدەنــەنــاوكــوورەیئاگــرەوە.جــالــەوێدەگریێــنو

ــاندێــت.« ــڕەیددانی جی

عیسالێیپرسین:»ئایاهەمووئەمانەتێگەیشن؟«

ــە ــەڕۆحیی ــەوپەیوەندیی ــێ.«)هــۆكاریتێگەیشــتنیانئ ــەوە:»بەڵ ــاندای وەاڵمی
كۆنــەبــووكــەڕوونــاككرابــووەوەبــەزانیــاریســەبارەتبــەعیســایمەســیح.(

ــت ــەدەبێ ــەوراتك ــتایەكیت ــەرمامۆس ــەوەه ــەرئ ــوون:»لەب ــیفەرم ــاپێ ج
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ــدیدروســتدەكات ــەعیســاپەیوەن ــاوەڕب ــەب ــەشانشــینیئاســامن)ب ــیل ــەقوتاب ب
ــە ــەخــاوەنماڵێــكدەچێــتل ــوێ(،ل ــەكۆنەكــەیوڕووناكــین ــوانزانیاریی ــەنێ ل

ــت.« ــۆندەربهێنێ ــوێوك ــدان گەنجینەكەی

كاتێكعیسائەممنوونانەیتەواوكردلەوێڕۆیشت.)53(

هێمنكردنەوەی ڕەشەبا

ــابپەڕینــەوەئەوبــەر.« لــەوڕۆژەدا،كاتێــكئێــوارەداهــات،پێــیفەرمــوون:»ب
ئەوانیــشخەڵكەكەیــانبەجێهێشــتووەكــوخــۆیبــەبەلەمەكــەبردیــان،بەلەمــی
دیكەشــیلەگــەڵبــوو.ئینجــاڕەشــەبایەكیتونــدهەڵیكــرد،شــەپۆلەكانبــەتونــدی
ــەدواوەســەری ــاو.عیســال ــەئ ــووپڕبێــتل ــكب ــاندەدا،كــەخەری ــەبەلەمەكەی ل
خســتبووەســەرســەرینێكوخەوتبــوو.هەڵیانســاندوپێیــانگــوت:»مامۆســتا،

ــەئەگــەرلەناوبچیــن؟ بەالتــەوەگرنــگنیی

ئەویــشهەســتاولــەڕەشــەباكەیڕاخــوڕیوبــەدەریاچەكــەیفەرمــوو:
»بێدەنــگبــە!هێمــنبــە!«ڕەشــەباكەوەســتاوبــووەهێمنییەكــیتــەواو.

ئینجاپێیفەرموون:»بۆچیئەوەندەدەترسن؟هێشتاباوەڕتاننییە؟«

ئەوانیــشتۆقیــنوبــەیەكرتییــاندەگــوت:»ئەمــەكێیــە؟تەنانــەتبــاودەریــاش
ــن!«)54( گوێرایەڵیدەب

ڕزگاركردن له  لێگیۆن

ــكعیســا ــە.كاتێ ــەرجەلیل ــەبەرامب ــەرەوهەرێمــیگەراســینڕۆیشــن،ك ئینجــاب
ــوو، ــیتێداب ــیپیس ــبووڕۆح ــارەیتووش ــەوش ــیئ ــكانی،پیاوێك ــەروش ــەس دابەزی
ــا، ــاوگۆڕســتاندادەژی ــا.)55(لەن ــەمــاڵنەدەژی ــەرنەدەكــردول ــیلەب ــووجل ــكب دەمێ

)53(مهتا53-35:13

)54(مهرقۆس41-35:4

)55(لۆقا27-26:8
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كــەسنەیدەتوانــیچیــرتبیبەســتێتەوە،تەنانــەتبــەزنجیریــش.زۆرجــاربــەكــۆتو
زنجیــردەبەســرتایەوە،بــەاڵمزنجیرەكانــیدەپچڕانــدوكۆتەكانیشــیدەشــكاند،كــەس
نەیدەتوانــیبەســەریدازاڵبێــت.شــەووڕۆژبــەردەواملەنــاوگۆڕســتانولــەچیاكانــدا

بــوو،هــاواریدەكــردوبــەبــەردلەشــیخــۆیبرینــداردەكــرد.

ــەدەنگێكــی ــرد.ب ــۆب ــەدوورەوەعیســایبینــی،ڕایكــردوكڕنۆشــیب كاتێــكل
بــەرزهــاواریكــرد:»چیــتلــەمــندەوێــت،ئــەیعیســایكــوڕیخــودای
هــەرەبــەرز؟ســوێندتدەدەمبــەخــودا،ئەشــكەنجەممــەدە!چونكــەعیســاپێــی

ــەوەرەدەرەوە!« ــەپیاوەك ــس،ل ــیپی ــەیڕۆح ــوو:»ئ فەرمووب

ئینجالێیپرسی:»ناوتچییە؟«

پێــیگــوت:»نــاوملێگیۆنــە)56(،چونكــەئێمــەزۆریــن.زۆریــشلــەعیســاپاڕایــەوە
ــەدەرەوەیناوچەكە. نەیاننێرێت

لــەوێڕانــەبەرازێكــیگــەورەلــەقــەدشــاخەكەدەلــەوەڕان،ڕۆحــەپیســەكان
ــی ــشڕێ ــان.«ئەوی ــەناوی ــابچین ــەرازەكان،ب ــاوب ــرەن ــەوە:»مباننێ ــاپاڕان ــەعیس ل
ــە ــاڕانەك ــەرازەكان،ئینج ــاوب ــەن ــەدەرەوەوچوون ــەكانهاتن ــەپیس ــدان.ڕۆح پێ
ــاو ــۆن ــاخەكەوەب ــیش ــەقەراغ ــیل ــوون،بەخێرای ــەزاردەب ــەیدووه ــەنزیك ك

ــكان. ــرانوخن ــەهەڵدێ دەریاچەك

بەرازەوانــەكانڕایانكــرد،هەواڵیــاندابــەشــاروكێڵگــەكان.خەڵكەكــەش
ــكرێك ــەوەیلەش ــانئ ــا،بینیی ــەالیعیس ــداوە.هاتن ــیڕووی ــنچ ــوببین ــنتاك هات
ڕۆحــیپیســیتێدابــوو،دانیشــتووەوپۆشــتەیەوئاقڵــە،جــاترســان.ئەوانــەشكــە
ــانچــیبەســەربــەرازەكانوكەســەكەهــاتكــەڕۆحــیپیســیتێدابــوو، بینیبووی
ڕووداوەكەیــانبــۆخەڵكەكــەگێڕایــەوە.ئیــرتدەســتیانبــەپاڕانــەوەكــردلــەعیســا

ــڕوات. ــانب ــەناوچەكەی ــول تاك

ــی ــوو،لێ ــەوەیڕۆحــیپیســیتێداب ــوو،ئ ــەدەب ــكعیســاســواریبەلەمەك كاتێ
پاڕایــەوەكــەلەگەڵــیبێــت.ڕێــگاینــەدا،بەڵكــوپێــیفەرمــوو:»بــڕۆنــاومــاڵو
كەســوكارەكەت،بۆیــانبگێــڕەوەپــەروەردگارچــیبــۆتكــردووەوچــۆنبەزەیــی

)56(وشهیهكیالتینییهبهواتایلهشكرێكشهشههزارسهربازیههبێت.
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پێتــداهاتــەوە.جــاڕۆیشــتولــەدەشارەكەدەســتیبــەجاڕدانــیهەمــووئــەوە
كــردكــەعیســابــۆیكردبــوو.هەمــووسەرســامبــوون.«

زیندووكردنەوەی كچێك 

دیســانعیســابــەبەلەمەكــەپەڕییــەوەئەوبــەر،هــەرلــەدەمئاوەكەبــووخەڵكێكی
زۆرلێــیكۆبوونــەوە.یەكێــكلــەپێشــەوایانیكەنیشــتهــات،نــاوییایــرۆسبــوو،
كاتێــكعیســایبینــی،لەبەرپێــیكــەوتوزۆرلێــیپاڕایــەوە:»كچــەبچووكەكــەملــە
ــت.«عیســا ــەوەوبژیێ ــوچــاكبێت ــێتاك ســەرەمەرگدایە،وەرەدەســتیلەســەردابن

لەگەڵــیچــوو،خەڵكێكــیزۆردوایكــەوتوپاڵەپەســتۆیانلــێدەكــرد.

چاككردنەوەی ژنێك

ژنێــكدوازدەســاڵبــووخوێنبەربوونــیهەبــوو.بــەدەســتیچەندیــنپزیشــك
ئــازاریزۆریچێژتبــوو،ئــەوەیهەیبــووخەرجــیكردبــوو،بــەاڵمهیــچســوودێكی
ــگای ــەڕێ ــەل ــە)ژنەك ــتبوو،بۆی ــایبیس ــیعیس ــوو.باس ــرتبب ــوخراپ ــوو،بەڵك نەب
بــەرەویایــرۆس(هاتــەنــاوخەڵكەكــەولــەدواوەدەســتیلــەكراســەكەیدا،چونكــە
لــەدڵــیخۆیــداگوتــی:»ئەگــەرتەنهــادەســتلــەكراســەكەیبــدەم،چاكدەمبــەوە.
دەســتبەجێخوێــنلێچوونەكــەیڕاوەســتاولــەلەشــیداهەســتیبــەچاكبوونــەوە

كــردلــەنەخۆشــییەكەی.«

یەكســەرعیســاشزانــیهێزێــكلێــیهاتــەدەرەوە،ئــاوڕیلــەخەڵكەكــەدایــەوەو
فەرمــووی:»كــێدەســتیلــەكراســەكەمدا؟«

ــەپاڵەپەســتۆتلێدەكــەن، ــتخەڵكەك ــەوە:»دەبینی ــاندای ــیوەاڵمی قوتابییەكان
كەچــیدەفەرمــوویكــێدەســتیلێــدام؟«

ــە ــەشب ــرد.ژنەك ــوووایك ــێب ــتك ــوبزانێ ــڕا،تاك ــاویدەگێ ــاچ ــەاڵمعیس ب
ــەوتو ــیك ــات،لەبەردەم ــەرزەوەه ــرسول ــەت ــی،ب ــۆیدەزان ــەیخ ڕووداوەك
هەمــوویبــەڕاســتیپــێگــوت.ئەویــشپێــیفەرمــوو:»كچــم،باوەڕەكــەتتــۆی

ــەوە.« ــییەكەتچاكبب ــەنەخۆش ــەالمەتول ــەس ــڕۆب ــردەوە،ب چاكك
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كاتێــكعیســاقســەیدەكــرد،كەســانێكلــەماڵــیپێشــەوایكەنیشــتەوەهاتــن،
گوتیــان:»كچەكــەتمــرد،ئیــرتئەزیــەتمەخــەرەبــەرمامۆســتا.«

ــوو: ــەپێشــەواكەیكەنیشــتیفەرم ــەدا،ب ــەقســەكەیانن ــیب ــەاڵمعیســاگوێ ب
ــت.« ــاوەڕتهەبێ ــاب ــە،تەنه »مەترس

نەیهێشــتكــەسلەگەڵــیبچێــت،پەتــرۆسویاقــوبویۆحەنــایبــراییاقــوب
ــیوەنێكی ــانوش ــەراوگری ــیه ــت،بین ــەواكەیكەنیش ــیپێش ــەماڵ ــت.هاتن نەبێ
ــە ــن؟كچەك ــەودەگریێ ــیهەراتان ــوون:»بۆچ ــیفەرم ــووەژوورەوە،پێ زۆرە.چ

ــن.« ــیپێكەنی ــەپێ ــەخەڵكەك ــردووە،نوســتووە.بەم نەم

ــرد ــەیب ــیمنداڵەك ــكوباوك ــردەدەرەوە،دای ــیدەرك ــاهەموویان ــەاڵمعیس ب
ــەی ــوێنەیمنداڵەك ــەوش ــۆئ ــووەژوورەوەب ــوونوچ ــیب ــەیلەگەڵ ــەڵئەوان لەگ
ــە، ــە:»كیژۆڵ لێبــوو.دەســتیمنداڵەكــەیگــرتوپێــیفەرمــوو:»تالیســا،قــوم!«وات
پێــتدەڵێــمهەســتە!«كچەكەكــەتەمەنــیدوازدەســاڵبــوو،دەســتبەجێهەســتاو
دەســتیبــەڕۆیشــنكــرد،جــاهەموویانزۆرسەرســامبــوون.بــەتوندیشڕایســپاردن

ــابیخــوات.«)57( ــێب كــەسبەمــەنەزانێــتوفەرمــوویشــتێكیبدەن

چاككردنەوەی دوو كەسی نابینا

ــرد ــاندەك ــن،هاواری ــادوایكەوت ــدادەڕۆیشــت،دووكەســینابین عیســابەوێ
ــە ــیحیانب ــایمەس ــەوە.«)عیس ــدابێت ــتپێامن ــوڕیداود،بەزەیی ــوت:»ك ودەیانگ
ــە ــووك ــەوەكردب ــانب ــبینییەكانئاماژەی ــەپێش ــرد،چونك ــدك ــوڕیداودناوزەن ك
مەســیحلــەڕەچەڵەكــیداودەوەدێــت،هەروەهــابەگوێــرەیڕەچەڵەكــیمرۆڤانــە
ولــەڕووییاســاییەوەیوســفبــەباوكــیعیســادادەنــراكــەلــەنــەوەیداودبــوو.(

كاتێــكهاتــەماڵــەوە،كەســەنابینــاكانهاتنــەالی.عیســاشپێــیفەرمــوون:»لــەو
بــاوەڕەدانمــنبتوانــمئەمــەبكــەم؟«وەاڵمیــاندایــەوە:»بەڵــێگــەورەم.«

ئینجــائەویــشدەســتیلــەچاویــانداوفەرمــووی:»بــابــەگوێــرەیباوەڕتــان

)57(مهرقۆس43-3:5



92

بۆتــانببێــت.«ئیــرتبیناییــانبــۆگەڕایــەوە،عیســاشبــەتونــدیئــاگاداریكردنــەوە:
ــەو ــەرئ ــالەب ــیتەنه ــتخەڵك ــانەیدەویس ــت)عیس ــەسنەزانێ ــاك ــنب »ئاگادارب
پەرجووانــەبــەدوایبكــەونكــەجەســتەیانچــاكدەكاتــەوە،بەڵكــولەبــەرئــەوەی
كــەوائــەومەســیحیدەستنیشــانكراویخودایــە(.بــەاڵمئــەوانڕۆیشــنوهەمــوو

ناوچەكەیــانلێــیتێگەیانــد.«

كاتێــكدەڕۆیشــن،الڵێكیــانهێنایــەالی،ڕۆحــیپیســیتێدابــوو.كاتێــكڕۆحــە
پیســەكەدەركــرا،الڵەكــەقســەیكــرد.خەڵكەكــەشسەرســامبــوون،گوتیــان:»قــەت

لــەئیرسائیلــداشــتیواڕووینــەداوە.«

پیــس ڕۆحــی ڕۆحــەپیســەكان شــای »بــە گوتیــان: فەریســییەكان بــەاڵم
ــن ــادابنێ ــەیعیس ــەاڵتیخوداییان ــەدەس ــەوەیدانب ــریئ ــەب دەردەكات.«)58()ل

بەســەرشــەیتاندا،تۆمەتباریــانكــردبــەوەیكــەلەگەڵیــداهاوپەیامنــە.(

عیسای مەسیح جارێكی دیكە لە الیەن جولەكەوە ڕەتدەكرێتەوە

عیســائەوێــی)كەفەرناحــوم(بەجێهێشــتوگەڕایەوەشــارەكەیخۆی)ناســیرە(،
ــەكەنیشــتدادەســتیكــردبــە قوتابییەكانیشــیدوایكەوتــن.كــەبــووەشــەممە،ل

فێركردنــیخەڵــك،زۆرلەوانــەیگوێیــانلێــیگرتبــووسەرســامبــوون.

گوتیــان:»ئەمــەئەمانــەیلەكــوێبــوو؟ئــەیئــەمداناییــەیپێــیدراوەوئــەم
پەرجووانەیلەســەردەســتیدەكرێــن!ئــەرێئەمــەدارتاشــەكەیكــوڕیمریــەمو
ــان ــرەلەالم ــە؟خوشــكەكانیلێ ــوبویوســیویەهــوزاوشــیمۆننیی ــەییاق براك

نیــن؟«جــاڕەتیــانكــردەوە.

ــە ــەشــارول ــال ــە،تەنه ــزنیی ــێڕێ ــەرب ــوون:»پێغەمب ــیفەرم ــەاڵمعیســاپێ ب
ــك ــچپەرجووێ ــیهی ــدانەیتوان ــرتلەوێ ــت.«ئی ــیخــۆینەبێ ــەماڵ ــوانخــزمول نێ
ــا ــوو(،تەنه ــاننەب ــرتباوەڕی ــیدەگ ــانلێ ــەیگوێی ــەوەیئەوان ــكات)بەهــۆیئ ب
ــە چەنــدنەخۆشــێكنەبێــتكــەدەســتیلەســەردانــانوچاكیكردنــەوە.)عیســا(ل

ــەوانســەریســوڕما.)59( ــاوەڕیئ بێب

)58(مهتا34-27:9

)59(مهرقۆس1:6-6ا
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بەشی چوارەم

ساڵی به رگری

عیسای مەسیح بە شار و گوندەكاندا دەگەڕێت

عیســابــەهەمــووشــاروگوندەكانــدادەگــەڕا،لــەكەنیشــتەكانیانفێــریدەكــردنو
مزگێنــیپاشــایەتییەكەی)خــودای(ڕادەگەیانــد،هەرچــینەخۆشــیوهەرچــینەســاغی
هەبــووچاكــیدەكردنــەوە.كاتێــكخەڵكەكــەیبینــیدڵــیپێیــانســووتا،چونكــەوەك
مــەڕیبــێشــوانپەرێشــانودەربــەدەربــوون.جــابــەقوتابییەكانــیفەرمــوو:»دروێنــە
زۆرە،بــەاڵمســەپانكەمــە.لەبــەرئــەوەداوالــەخاوەنــیدروێنــەبكــەنتاكــوســەپان

بــۆدروێنەكــەیبنێرێــت.«)داوالــەخــودابكــەنمزگێنیــدەربــۆخەڵــكبنێــرێ.(

عیسای مەسیح قوتابییەكانی دەنێرێت

ئینجــادوازدەقوتابییەكــەیبانگكــرد،دەســەاڵتیپێــدانتاكــوڕۆحــیپیــس
دەربكــەنوهەرچــینەخۆشــیونەســاغیهەبــووچــاكبكەنــەوە.)60(

عیســائــەمدوازدەكەســەینــارد،فەرمانــیپــێكــردن:»بــەڕێــگاینەتەوەكانــدا
و جولەكــە )لەوێــدا ســامیرەییەكان شــاری مەچنــە و مــەڕۆن )بتپەرســتان(
بتپەرســتەكانتێكەڵــن(،بەڵكــولــەبــریئــەوەبڕۆنــەالیمــەڕەونبووەكانــیماڵــی
ئیرسائیــل)جولەكــە(.كاتێــكدەچــن،ئــەمپەیامــەڕابگەیەنــن:»پاشــایەتیئاســامن
نزیــكبووەتــەوە)لــەوێخــوداپاشــایەتیژیانــیئــەوكەســانەدەكاتكــەباوەڕیــان
ــاك ــولپ ــەوە،گ ــدووبكەن ــردووانزین ــەوە،م ــاكبكەن ــۆشچ ــە(.«نەخ ــیهەی پێ
بكەنــەوە،ڕۆحــیپیــسدەربكــەن.بەخۆڕایــیوەرتانگرتــووە،بەخۆڕاییــشبیــدەن.
زێــڕوزیــوومــسلــەپشــتێنتانهەڵمەگــرن،نــەتوورەكــەبــۆڕێــگا،نــەدووكــراسو

ــەگۆچانیــش،چونكــەكرێــكارشــایانینانــیخۆیەتــی. ــادون پێــاڵویزی

»چوونــەهــەرشــاروگوندێــك،بــەشــوێنكەســێكیشایســتەدابگەڕێــنوهەتــا

)60(مهتا35:9—1:10
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ــەســاڵو ــەماڵەك ــەچوون ــەوە.ك ــەوكەســەدامبێنن ــیئ ــەماڵ ــنل ــەوێبەجێدەهێڵ ئ
بكــەن.ئەگــەرماڵەكــەشایســتەبــوون،بــائاشــتیتانبۆیــانبێت،بــەاڵمئەگەرشایســتە
نەبــوون،بــائاشــتیتانبــۆخۆتــانبگەڕێتــەوە.ئــەوەیپێشــوازیلــێنەكــردنوگوێی
لــەقســەتاننەگــرت،لــەوماڵــەیــانلــەوشــارۆچكەیەبڕۆنــەدەرەوەوتــۆزیپێتــان
ــەڕۆژیلێپرســینەوەدا،دۆخــیخاكــیســەدۆمو بتەكێنــن.ڕاســتیتانپــێدەڵێــم:ل
عەمــۆرا)ئــەودووشــارەیكــەواخــودالەبــەرگوناهەكانیــانلــەئاســامنەوەئاگــری
ــارە. ــەمش ــەوەیئ ــتل ــزایســووكرتدەبێ ــردن(س ــیك ــدنووێران ــەرداباران بەس
ئەوەتــامــنوەكمــەڕبەنــاوگەلــەگورگــدادەتاننێــرم.جــاوەكمــارژیــربــنووەك

كۆتــرلــەخراپــەبێبــەریبــن.

»لــەخەڵكــیبەئاگابــن،چونكــەدەتاندەنــەدادگاولــەكەنیشــتەكانیانبــەقامچــی
لێتــاندەدەن،لەبــەرمــندەبردرێنــەبــەردەمفەرمانڕەوایــانوپاشــایان،وەك
شــایەتێكیمــنبــۆئــەوانوبــۆنەتەوەكانیــش)بــۆجولەكــەونەتەوەكانــیدیكــە(.
ــەدا ــەوكات ــن،ل ــیبڵێ ــانچ ــۆنی ــنچ ــەرانمەب ــاندەدەن،نیگ ــشبەگرتنت كاتێكی
ــو ــەن،بەڵك ــەدەك ــەقس ــنك ــوەنی ــەوەئێ ــەئ ــن،چونك ــیبڵێ ــتچ ــاندەدرێ پێت

ــوەداقســەدەكات. ــەئێ ــیئاســامنی(ل ــە)باوك ڕۆحــیباوكتان

»بــرابــرایخــۆیبــۆمــردنبەگرتــندەدات،باوكیــشمنداڵــیخــۆی.منــدااڵن
ــووان ــنهەم ــاویم ــەرن ــوژن.لەب ــەوەودەیانك ــانهەڵدەگەڕێن ــكوباوكی ــەدای ل
ــت،ڕزگاری ــیدانبەخــۆدابگرێ ــوكۆتای ــەوەیتاك ــەاڵمئ ــەوە،ب ــاندەبێت ــانلێت ڕقی
دەبێــت.كــەلــەمشــارەدەتانچەوســێننەوە،ڕاكــەنبــۆشــارێكیدیكــە.ڕاســتیتانپــێ

دەڵێــم:شــارەكانیئیرسائیــلتــەواوناكــەنپێــشهاتنــیكــوڕیمــرۆڤ.

»قوتابــیلــەمامۆســتاكەیبەرزتــرنییــەوكۆیلــەشلــەگەورەكــەیبەرزتــرنییــە.
ــەر ــەی.ئەگ ــەشوەكگەورەك ــتوكۆیل ــتاكەیبێ ــەوەكمامۆس ــیبەس ــۆقوتاب ب
خــاوەنمــاڵبــە“بەعلزەبول”)ســەرۆكیشــەیتانەكان(نــاوبربدرێــت،چەنــد

ــەی؟ ــرخانەوادەك زیات

»لەبــەرئــەوەلێیــانمەترســن،چونكــەشــاردراوەنییــەئاشــكرانەبێــتونهێنــی
ــەوە، ــیبیڵێن ــەڕووناك ــم،ل ــیدەڵێ ــداپێتان ــەتاریكی ــەوەیل ــت.ئ ــەدەرنەكەوێ نیی
ــە ــنك ــەمەترس ــدەن.لەوان ــەربانەكانجاڕب ــەس ــن،ل ــەدەیبیس ــەچرپ ــەوەیب ئ
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جەســتەدەكــوژن،بــەاڵمناتوانــنگیــانبكــوژن،بەڵكــولــەوەبرتســنكــەدەتوانــێ
هەردووكیــانلــەدۆزەخــدالەناوبەرێــت.ئایــادووچۆلەكــەبــەفلســێكنافرۆرشێــت
)بچووكرتیــنیەكــەیدراوە(؟كەچــیهیــچیەكێكیــانبەبــێخواســتیباوكتــان
ــردراوە. ــوویژمێ ــتانهەم ــوویسەریش ــەتم ــوەتەنان ــەرزەوی.ئێ ــەس ناكەوێت

ــەبەنرخــرتن. ــەچۆلەك ــوەزۆرل ــن،ئێ ــەمەترس كەوات

بۆیــەئــەوەیلەبــەردەمخەڵــكدانــمپێــدابنێــت،منیــشلــەالیباوكــمكــەلــە
ئاســامنە،دانــیپێــدادەنێــم.بــەاڵمئــەوەیلــەالیخەڵــكنكۆڵــیلــەناســینیمــن
بــكاتمنیــشلــەالیباوكــم)عیســادەســتەواژەیباوكمــیبەكارهێنــا،كاتێــكخەڵكی
باســیخودایــاندەكــرد.ئــەودەربڕینــەنازكێشــانێكیڕۆحیــیهەیــە،هەرگیــزبــە

واتــایباوكــیجەســتەیینایــەت(،كــەلــەئاســامنە،نكۆڵــیلــێدەكــەم.

»وامەزانــنكــەهاتــوومتاكــوئاشــتیبهێنمــەســەرزەوی.نەهاتــوومبــۆهێنانــی
ئاشــتی،بەڵكــوشمشــێر!چونكــەمــنهاتــوومبــۆهەڵگەڕاندنــەوەیكــوڕلــەباوكــی
ــە ــەك ــێرئەوەی ــەشمش ــتل ــووی،)مەبەس ــەخەس ــووكل ــیوب ــەدایك ــچل وك
دژیەكییەكــیتونــدلــەنێــوانئەندامەكانــییــەكخێزانــدادروســتدەكاتبەهــۆی
بــاوەڕیهەندێكیــانبەعیســایمەســیحوبێبــاوەڕیئەوانــیدیكــەودژایەتیكردنیان

بــۆئــەوبــاوەڕە.(

دوژمنیمرۆڤیشلەخانەوادەكەیخۆیدەبێت.

ئــەوەیبــاوكیــاندایكــیلــەمــنخۆشــرتبووێــت،شــایانیمــننییــە.ئــەوەی
ــەی ــەوەیخاچەك ــە.ئ ــننیی ــایانیم ــرتبووێت،ش ــنخۆش ــەم ــیل ــانكچ ــوڕی ك
هەڵنەگرێــتودوامنەكەوێــت)ئامــادەنەبێــتبــۆمــردنلــەپێنــاویمــن(شــایانی
ــی ــەوەیژیان ــەاڵمئ ــت،ب ــەوەدەیدۆڕێنێ ــۆیبدۆزێت ــیخ ــەوەیژیان ــە.ئ ــننیی م

ــەوە. ــتدەیدۆزێت ــنبدۆڕێنێ ــەرم خــۆیلەب

ــەوەشپێشــوازیم ــندەكات،ئ ــەم ــكات،پێشــوازیل ــێب ــەوەیپێشــوازیتانل ئ
بــكات،پێشــوازیلــەوەدەكاتكــەمنــینــاردووە.ئــەوەیپێشــوازیلــەپێغەمبەرێك
ــەوەش ــت.ئ ــكوەردەگرێ ــتیپێغەمبەرێ ــەواپاداش ــەر،ئ ــاویپێغەمب ــەن ــكاتب ب
ــك ــتیپیاوچاكێ ــەواپاداش ــاك،ئ ــاویپیاوچ ــەن ــكاتب ــكب ــەپیاوچاكێ ــوازیل پێش
ــە، ــەمبچووكان ــكل ــەیەكێ ــاردبدات ــیس ــەئاوێك ــاجام ــەوەیتەنه ــت.ئ وەردەگرێ
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ــا ــت.«)61(ج ــتیوننابێ ــم:پاداش ــێدەڵێ ــتیتانپ ــن،ڕاس ــیمن ــەوەیقوتاب ــەرئ لەب
)قوتابییــەكان(بەڕێكەوتــنوبــەگوندەكانــدادەگــەڕان.)62(ئەوانیــشچوونــەدەرەوە
وجــاڕیتۆبەكردنیــاندا.ڕۆحــیپیســیزۆریــاندەركــردوزۆرنەخۆشــیانبــەڕۆن

ــەوە.)63( ــانكردن ــردوچاكی چەورك

پــاشئــەوەیعیســالــەڕێنامیــیدوازدەقوتابییەكــەیتــەواوبــوو،لــەوێڕۆیشــتو
چــووبــۆفێركــردنوڕاگەیاندنــیپەیامــیخــودالــەشــارۆچكەكانیان.)64(

كوشتنی حه زره تی یەحیا

هێرۆدســیپاشــائەمــەیبیســت،چونكــەنــاویعیســادەنگیدایــەوەودەیانگوت:
»یەحیــایلەئاوهەڵكێــشلەنــاومــردووانهەســتاوەتەوە،لەبــەرئــەوەكاریپەرجوو

لەســەردەســتیئــەودەكرێت.

لــە بــەر خەڵكــیدیكــەدەیانگــوت:»ئەلیاســە.«)دەیانگــوتكــەئەلیــاس
ــت.)مەالخــی5:3( ــیمەســیحجارێكــیدیكــەلەســەرزەویدەردەكەوێ لەدایكبوون
ــن ــت،م ــەزدانبێ ــناكیی ــەورەوترس ــەوەیڕۆژیگ ــەرل ــرن،ب ــوێبگ ــت:﴿گ دەڵێ
ئەلیاســیپێغەمبەرتــانبــۆدەنێــرم.﴾(هەندێكیــشدەیانگــوت:»پێغەمبەرێكــە،وەك

ــۆن.« ــەردەمیك ــیس پێغەمبەران

بــەاڵمهێــرۆدسگوتــی:»یەحیایــە،ئــەوەیســەرمبــڕی،ئــەوەهەســتاوەتەوە!)65(
لەبــەرئــەوەكاریپەرجــوولەســەردەســتیئــەودەكرێــت.«)66(

ــی ــۆگرتن ــووب ــێكیناردب ــدكەس ــرۆدسچەن ــووی)هێ ــرۆدسناردب خــودیهێ

)61(مهتا42-5:10

)62(لۆقا6:9

)63(مهرقۆس13-12:6

)64(مهتا1:11

)65(مهرقۆس16-14:6

)66(مهتا2:14
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ــە ــەوەیك ــرای،ئ ــیب ــیفیلیپۆس ــایژن ــەرهێرۆدی ــش(،لەب ــایلەئاوهەڵكێ یەحی
خواســتبووی،یەحیــایگرتبــووولــەزینــدانبەســتبوویەوە،چونكــەیەحیــابــە
ــازۆر ــرتهیرۆدی ــت.«ئی ــەتبخوازی ــەبراژنەك ــتنیی ــوت:»دروس ــیدەگ هێرۆدس
ڕقــیلێــیدەبــووەوەودەیویســتبیكوژێــت،بــەاڵمنەیدەتوانــی،چونكــەهێــرۆدس
لــەیەحیــادەترســا،دەیزانــیپیاوێكــیڕاستودروســتوپیــرۆزە،دەیپاراســت.كاتێــك

ــت. ــێبگرێ ــیل ــێدەگــرتزۆردەشــێوا،حەزیشــیدەكــردگوێ ــیل گوێ

ــۆگــەورە ــەجەژنــیلەدایكبوونــیب دەرفەتێــكڕێككــەوت،كاتێــكهێــرۆدسل
پیاوانــیوفەرماندەكانــیوماقواڵنــیجەلیــلخوانــیســازكرد.كچــیهیرۆدیــاهاتــە
ژوورەوەوســەمایكــرد.جــاهێــرۆدسوئەوانــەیلەگەڵــیپاڵیاندابووەوەدڵخۆشــی
كــردن.)لــەكۆنــدابــاوەبــووەخەڵكــیلــەكــۆڕوكۆبووەنەوەكانــداپاڵیانداوەتــەوە.(

پاشــابــەكچەكــەیگــوت:»ئــەوەیدەتەوێــتلــەمنــیداوابكــە،دەتدەمــێ.«
ــوەی ــەرنی ــێ،ئەگ ــتدەتدەم ــێداوابكەی ــمل ــوارد:»هەرچی ــۆخ ــیب سوێندیش

ــت.« ــمبێ شانشینەكەش

ئەویــشچــووەدەرەوەوبــەدایكــیگــوت:»داوایچــیبكــەم؟«گوتــی:ســەری
یەحیــایلەئاوهەڵكێــش.

دەســتبەجێوبــەپەلــەهاتــەژوورەوەبــۆالیپاشــا،داوایكــردوگوتــی:
ــێ.« ــینییەكبدەیت ــەرس ــملەس ــایلەئاوهەڵكێش ــەرییەحی ــتاس ــتئێس »دەمەوێ

ــیلەســەر ــەیلەگەڵ ــەرســوێندەكانوئەوان ــەاڵملەب ــوو.ب پاشــازۆردڵگــرانب
خــوانبــوون،نەیویســتڕەتــیبكاتــەوە.پاشــایەكســەرپیاوكــوژینــاردوفەرمانــی
داســەریبهێنێــت.ئەویــشچــووولــەزینــدانســەریبڕی،لەســەرســینییەكســەری
ــاودایــەكچەكــە،كچــەشدایبــەدایكــی.قوتابییەكانــی)قوتابییهكانــی ئــەویهێن
ــداناشــتیان.)67(ئینجــا ــەگۆڕێك ــانهەڵگــرتول ــنتەرمەكەی ــا(بیســتیان،هات یهحی

هاتــنهەواڵیــاندایــەعیســا.)68(

)67(مهرقۆس29-17:6

)68(مهتا12:14
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تێربوونی پێنج هەزار كەس

نێــردراوانلــەعیســاكۆبوونــەوە،هەمــووئــەوەیكردبوویــانوفێریــانكردبــوو
ــەشــوێنێكیچــۆڵ ــانوەرن ــیفەرمــوون:»هــەرخۆت ــشپێ ــەوە.ئەوی ــانگێڕای بۆی
ــوون، ــنودەچــوونزۆرب ــەیدەهات ــەوەیئەوان ــەرئ ــدەن.«لەب ــكپشــووب كەمێ

دەرفەتــینــانخواردنیــاننەبــوو.

ــیزۆر ــەاڵمخەڵكێك ــۆڵ.ب ــوێنێكیچ ــەش ــەمچوون ــەبەل ــانب ــەرخۆی ــرته ئی
ــەهەمــووشــارەكانەوەپێكــەوە ــانلەكاتــیڕۆیشــتندابینــیوناســیاننەوە،ل ئەوانی
بەپــێبــەرەوئــەوێڕایاندەكــردوپێشــیانكەوتــن.كاتێــكعیســالــەبەلــەمدابــەزی،
خەڵكێكــیئێجــگارزۆریبینــیودڵــیپێیــانســووتا،چونكــەوەكمــەڕیبــێشــوان

وابــوون.دەســتیپێكــردزۆرشــتیفێركــردن.

كاتێــكدرەنــگداهــات،قوتابییەكانــیهاتنــەالی،گوتیــان:»ئــەمشــوێنەچۆڵــەو
ئێســتاكاتیــشدرەنگــە.بەڕێیــانبكــە،تاكــوبچنــەئــەمكێڵگــەوگوندانــەیدەوروبەر

خــواردنبــۆخۆیــانبكڕن.

بــەاڵموەاڵمــیدانــەوە:»ئێــوەشــتێكیانبدەنــێبــابیخــۆن.«پێیــانگــوت:ئایــا
ــێ،تاكــوبیخــۆن؟)69( ــنوبیاندەین ــۆبكڕی ــانب ــنبایــیدووســەددینارنانی بچی

فیلیپــۆسوەاڵمــیدایــەوە:»بایــیدووســەددیناریشنــانبەشــیاننــاكات،
ئەگــەرهەریەكەیــانكەمێكــیبەركەوێــت.«

ــی ــووپێ ــرۆسب ــیمۆنپەت ــرایش ــیب ــەئەندراوس ــیك ــەقوتابییەكان ــكل یەكێ
گــوت:كوڕێــكلێرەیــەپێنــجنانــیجــۆودووماســیپێیــە.بــەاڵمئەونــدەچییــەبــۆ

ــەمهەمــووە؟ ئ

ــوو، ــەوشــوێنەگیایەكــیزۆریلێب عیســافەرمــووی:»خەڵكەكــەدابنیشــێنن.«ئ
ــرتو ــیوەرگ ــووندانیشــن.عیســاشنانەكان ــجهــەزاردەب ــەپێن ــاوەكانك جــاپی
سوپاســیخــودایكــرد،بەســەردانیشــتوواندابەشــیكــرد،بــۆماســییەكانیشئــاوای

كــرد،ئەوەنــدەیویســتیان.

)69(مهرقۆس37-30:6
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كاتێــكتێربــوون،بــەقوتابییەكانــیفەرمــوو:ئــەوپەلكەنانــەیماوەتــەوەكــۆی
بكەنــەوەتاكــوهیــچبەفیــڕۆنــەڕوات.ئەوانیشكۆیانكــردەوەودوازدەســەبەتەیان

پــڕكــردلــەوپەلكەنانــەیئــەوپێنــجنانــەجۆیــەیلــەنانخــۆرانمابــووەوە.

لەبــەرئــەوەكــەخەڵكەكــەبینییــانعیســاچپەرجووێكــیكــرد،گوتیان:بەڕاســتی
ــنو ــازنبێ ــەنی ــەوانب ــیئ ــت.عیســازان ــاندێ ــۆجیه ــەب ــەپێغەمبەرەكەیەك ئەم
بیگــرنتاكــوبیكەنــەپاشــا)خەڵكــیدەیانویســتعیســابكەنــەپاشــایەكیزەمینــی،
ــە ــانب ــێ(،دیس ــیدامبەزرێن ــایەتییەكیڕۆح ــەپاش ــووك ــتیب ــامەبەس ــەاڵمعیس ب

تەنهــاچــووەســەرشــاخ.)70(

ــی ــنوپێش ــەب ــواریبەلەمەك ــردس ــارك ــیناچ ــاقوتابییەكان ــتبەجێعیس دەس
تاكــوخــۆی بــۆشــارۆچكەیبێتســەیدا، بــۆئەوبــەریدەریاچەكــە، بكــەون

دەكات.)71( خەڵكەكــەبــەڕێ

عیسا بەسەر ئاودا دەڕوات

كاتێــكخەڵكەكــەیبەڕێكــرد،بــەتەنهــاچــووەســەرشــاختاكــونوێــژبــكات.كــە
ئێــوارەداهــاتبــەتەنهــالــەوێبــوو،بەلەمەكــەشماوەیەكــیزۆرلــەوشــكانییەوە
دووركەوتبــووەوە،شــەپۆلەكانیشپێیانــدادەكێشــا،چونكــەبایەكــەپێچەوانــە
ــت. ــەدادەڕۆیش ــەردەریاچەك ــانوبەس ــەالی ــاهات ــنعیس ــشخۆرهەاڵت ــوو.پێ ب
كاتێــكقوتابییــەكانبینییــانلەســەردەریاچەكــەدەڕوات،شــێوانوگوتیــان:»ئەمــە

ــانكــرد. ــەترسانیشــداهاواری ــە!«ل دێوەزمەی

دەستبەجێعیساقسەیلەگەڵكردن:ورەتانبەرزبێ!منم.مەترسن.

ــەر ــدەبەس ــمپێب ــۆی،فەرمان ــەرت ــەورەم،ئەگ ــەوە:»گ ــیدای ــرۆسوەاڵم پەت
ئاوەكــەدابێمــەالت.«

فەرمــووی:»وەرە.«پەتــرۆسلــەبەلەمەكــەدابــەزیوبەســەرئاوەكــەداڕۆیشــتو

)70(یۆحهنا15-7:6

)71(مهرقۆس45:6
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بــەرەوالیعیســابەڕێكــەوت.بــەاڵمكاتێــكبینــیڕەشــەبایە،ترســاوخەریــكبــوونوقــوم
دەبــوو،هــاواریكــرد:»گــەورەم،ڕزگارمبكــە!«

ــاوەڕ، ــەمب ــوو:»ك ــیفەرم ــیوپێ ــردوگرت ــتیدرێژك ــەردەس ــاشیەكس عیس
ــرد؟« ــتك ــیگومان بۆچ

ــەدا ــاوبەلەمەك ــەیلەن ــتا.ئەوان ــەوەس ــە،بایەك ــاوبەلەمەك ــەركەوتنەن ــەس ك
ــودای.)72(« ــوڕیخ ــۆك ــتیت ــان:»بەڕاس ــردوگوتی ــۆب ــیانب ــوون،كڕنۆش ب

عیسا نەخۆشی دیكە  چاك دەكاتەوە

كاتێــك)عیســاوقوتابییــەكان(پەڕینــەوە،هاتنــەخاكــیجەنیســارەتولەنگەریان
گــرت.كاتێــكلــەبەلەمەكــەدابەزیــن،خەڵــكعیســایانناســییەوە.بــەپەلــەڕۆیشــن
ودەســتیانكــردبــەهێنانــینەخۆشــەكانیانبەســەرنوێنەكانیانــەوەبــۆهــەر
ــد،شــار، ــۆهــەرشــوێنێكدەچــوون،گون ــە.ب ــەدەیانبیســتعیســایلێی شــوێنێكك
كێڵگــە،خەڵــكنەخۆشــەكانیانلــەبــازاڕدادەنــاولێــیدەپاڕانــەوەكــەتەنهــادەســت
لــەچمكــیكراســەكەیبــدەن.جــاهەمــووئەوانــەیدەســتیانلێیــداچاكبوونــەوە.)73(

ــە ــانل ــتابوونبینیی ــەڕاوەس ــەریدەریاچەك ــەیلەوب ــەوخەڵك ــی،ئ ــۆبەیان ب
بەلەمێــكزیاتــرلــەوێنەبــوو،عیســاشلەگــەڵقوتابییەكانــیســواریبەلــەم
نەبــوو،بەڵكــوقوتابییەكانــیبــەتەنهــابەڕێكەوتبــوون.بەلەمــیدیكــەشلــەشــاری
تەبەرییــەوەهاتنــەنزیــكئــەوشــوێنەینانەكەیــانلێــیخــواردكــەعیســایخــاوەن
ــە ــەون ــالەوێی ــەعیس ــانن ــەبینیی ــكخەڵكەك ــرد.كاتێ ــودایك ــیخ ــكۆسوپاس ش
قوتابییەكانــی،ســواریبەلەمــەكانبــوونوچوونــەكەفەرناحــوم،لــەعیســادەگەڕان.

منم نانی ژیان

ــی،كــەیگەیشــتییە ــانپرســی:»ڕاب ــەوە،لێی ــەریدەریاچەكــەدۆزییان كــەلەوب
ئێــرە؟«

)72(مهتا33-23:14

)73(مهرقۆس56-53:6
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عیســاوەاڵمــیدانــەوە:»ڕاســتیڕاســتیتانپــێدەڵێــم:ئێــوەبەدوامــدادەگەڕێــن
ــان ــەنانەكەت ــەوەیل ــەرئ ــولەب ــی،بەڵك ــانبین ــەوەیپەرجووەكانت ــەرئ ــەكلەب ن
ــۆ ــوب ــت،بەڵك ــەلەناودەچێ ــەنك ــشمەك ــكئی ــۆخۆراكێ ــوون.ب ــرب ــواردوتێ خ
خۆراكێــككــەبــۆژیانــیهەتاهەتایــیدەمێنێتەوە،ئــەوەیكــوڕیمــرۆڤدەتانداتێ،

چونكــەئەمــەخــودایبــاوكمــۆریلێــداوە.«

لەبەرئەوەلێیانپرسی:»چیبكەینتاكوكارەكانیخودابكەین؟«

عیساوەاڵمیدانەوە:»كاریخودائەمەیە:باوەڕبهێننبەوەیناردوویەتی.«

ئەوانیــشلێیــانپرســی:»چپەرجووێــكدەكەیــتتاكــوبیبینیــنوبــاوەڕتپــێ
بكەیــن؟چــیدەكەیــت؟باوباپیرامنــانلــەچۆڵەوانیمەنیانخــوارد،وەكنــوورساوە:

لــەئاســامنەوەنانــیدانــێتاكــوبیخــۆن.«

عیســاشپێــیفەرمــوون:»ڕاســتیڕاســتیتانپــێدەڵێــم:موســانەبــوونانەكــەی
لــەئاســامنەوەدانــێ،بەڵكــوباوكمــەلــەئاســامنەوەنانــیڕاســتیتاندەداتــێ،چونكــە

نانــیخــودائەوەیــەكــەلــەئاســامنەوەدابەزیــوەوژیــاندەبەخشــێتەجیهــان.«

لەبەرئەوەپێیانگوت:»گەورەم،هەمووكاتێكئەونانەمانبدەرێ.«

ــزبرســی ــەالمهەرگی ــەوەیبێت ــان.ئ ــیژی ــمنان ــوون:»من ــیفەرم عیســاشپێ
ــزتینــووینابێــت.بــەاڵمپێــمگوتــن، ــاوەڕمپــێبهێنێــتهەرگی نابێــت،ئــەوەشب
ــەالم، ــندێت ــەم ــمدەیدات ــێكباوك ــن.هەركەس ــشناهێن ــوەوباوەڕی ــانبینی منت
ــو ــەكتاك ــوم،ن ــەئاســامنەوەدابەزی ــنل ــەم.م ــزدەریناك ــەالم،هەرگی ــەوەشبێت ئ
ــەوەیناردوومــی.ئەمــەشخواســتی ــەخواســتیخــۆمبكــەم،بەڵكــوخواســتیئ ب
ئەوەیــەكــەناردوومــی،هەركەســێكیپێــداوملــەدەســتینــەدەم،بەڵكــولــەڕۆژی
ــای ــێكتەماش ــە:هەركەس ــمئەمەی ــتیباوك ــەوە.خواس ــدوویدەكەم ــدازین دوایی
كوڕەكــەبــكاتوبــاوەڕیپــێبهێنێــتژیانــیهەتاهەتایــیدەبێــت،منیــشلــەڕۆژی

ــەوە.« ــدوویدەكەم ــدازین دوایی

ــەی ــەونان ــمئ ــووی:»من ــەفەرم ــرد،چونك ــانلەســەردەك ــەشبۆڵەبۆڵی جولەك
لــەئاســامنەوەدابەزیــوە.گوتیــان:»ئەمــەعیســایكــوڕییوســفنییــە،كــەدایــكو
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ــوم”؟« ــەئاســامنەوەدابەزی باوكــیدەناســین؟ئێســتاچــۆندەڵێــت“ل

عیســاشوەاڵمــیدانــەوەوپێــیگوتــن:»لەنــاوخۆتانــدابۆڵەبــۆڵمەكــەن.كــەس
ــهی ــهوباوك ــی)ئ ــەوەیناردووم ــاوكڕاینەكێشــێت،ئ ــەرب ــەالمئەگ ــتبێت ناتوانێ
كــهمنــینــاردووه(،منیــشلــەڕۆژیدواییــدازینــدوویدەكەمــەوە.لــەپەڕتووكــی
ــە ــەوەیل ــن.﴾جــائ ــەخــوداوەفێــردەب ــوول ــوورساوە:﴿هەم پێغەمبەرانــدان
باوكــەوەبیســتبێتیوفێربووبێــتدێتــەالم.كــەسباوكــینەبینیــوەجگــەلــەوەیلــە
خوداوەیــە،تەنهــائــەوەیلــەخوداوەیــەباوكــیبینیــوە.ڕاســتیڕاســتیتانپــێدەڵێم:
ئــەوەیبــاوەڕبهێنێــتژیانــیهەتاهەتایــیهەیــە.منــمنانــیژیــان.باوباپیرانتــانلــە
ــەئاســامنەوە ــەكــەل ــەونانەی ــانخــواردومــردن.بــەاڵمئەمــەئ ــدامەنی چۆڵەوانی
دابەزیــوە،تاكــوئــەوەیلێــیبخــواتنەمرێــت.منــمئــەونانــەزینــدووەیكــەلــە
ئاســامنەوەدابەزیــوە.ئەگــەریەكێــكلــەمنانــەبخــواتبــۆهەتاهەتایــەدەژیێــت.

ئــەونانــەشكــەبــۆژیانــیجیهــاندەیبەخشــم،جەســتەمە.

جولەكــەكانلەنــاوخۆیــاندەمەقاڵەیــانبــووودەیانگــوت:»ئەمــەچــۆن
دەتوانــێجەســتەیخۆیــامنبداتــێبیخۆیــن؟«

لەبــەرئــەوەعیســاپێــیفەرمــوون:»ڕاســتیڕاســتیتانپــێدەڵێــم:ئەگــەر
جەســتەیكــوڕیمــرۆڤنەخــۆنوخوێنــینەخۆنــەوە،ژیــانلــەناختانــدانابێــت.
ــە،منیــش ــیهەی ــیهەتاهەتای ــەوەژیان ــمبخوات ــەوەیجەســتەمبخــواتوخوێن ئ
لــەڕۆژیدواییــدازینــدوویدەكەمــەوە،چونكــەجەســتەمخۆراكــیڕاســتەقینەیەو
خوێنیشــمخواردنــەوەیڕاســتەقینە.ئــەوەیجەســتەمبخــواتوخوێنــمبخواتــەوە
بــەمنــەوەپەیوەســتدەبێــتومنیــشبــەوەوە.وەكباوكــیزینــدووناردوومــی،
ــنبخــواتبەهــۆی ــەجەســتەیم ــەوەیل ــاواشئ ــدووم،ئ ــەزین ــەوباوك ــشب منی
منــەوەدەژیێــت.ئەمــەئــەونانەیــەكــەلــەئاســامنەوەدابەزیــوە،نــەكوەكــوئەوەی
ــت. ــەدەژیێ ــواتهەتاهەتای ــەبخ ــەمنان ــەوەیل ــردن.ئ ــانوم ــرانخواردی باوباپی
ــردەكــرد.)عیســا ــەكەفەرناحــومخەڵكــیفێ ــەكەنیشــتێكدافەرمــوو،ل ــەیل ئەمان
مەبەســتیلــەخــواردنوخواردنــەوەیئاســاییڕۆژانــەنییــە،بەڵكــومەبەســتیلــە

ــە.( ــیڕۆحیی خۆراك
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قوتابییەكان گومان دەكەن

ــەمقســەیە ــان:»ئ ــوو،گوتی ــانلێب ــەگوێی ــیك ــەقوتابییەكان ــەوەزۆرل ــەرئ لەب
ــت؟« ــتوەریبگرێ ــێدەتوانێ ــە!ك گران

ــدازانــیقوتابییەكانــیبەهــۆیئەمــەوەبۆڵەبــۆڵدەكــەن، ــەدڵــیخۆی عیســال
ــائەمــەبــۆئێــوەدەبێتــەكۆســپ؟ئــەیئەگــەرببینــنكــوڕی پێــیفەرمــوون:»ئای
ــی ــوو؟ڕۆح ــیب ــارلێ ــەمج ــامن(یەك ــوێنەی)ئاس ــەوش ــۆئ ــەوەب ــرۆڤبەرزبێت م
ــەو ــكنایــەت.ئ ــەكەڵ ــان)ژیانــیهەتاهەتایــی(دەدات،بــەاڵمجەســتەب ــرۆزژی پی
قســانەیپێــمگوتــنڕۆحوژیانــن.بــەاڵمهەندێكتــانبــاوەڕناكــەن،«كــەعیســالــە
ســەرەتاوەئەوانــەیدەناســیكــەبــاوەڕناهێنــن،هەروەهــاكێیــەئــەوەیبــەگرتنــی
ــۆالم، ــتب ــێبێ ــن،كــەسناتوان ــمگوت ــەوەپێ ــەرئ دەدات.ئینجــافەرمــووی:»لەب

مەگــەربــاوكڕێگــەیپێدابێــت.

لەوكاتەوەزۆرلەقوتابییەكانیگەڕانەوەوئیرتلەگەڵینەدەگەڕان.

لەبەرئەوەعیسابەدوازدەكەیفەرموو:»ئەیئێوەناتانەوێبڕۆن؟

شــیمۆنپەتــرۆسوەاڵمــیدایــەوە:»گــەورەم،بچینــەالیكــێ؟وتەكانــیژیانــی
ــاوزانیــامنكــەتــۆپیرۆزەكــەی هەتاهەتایــیلــەالیتۆیــە.ئێمــەشباوەڕمــانهێن

خودایــت.«

عیســاوەاڵمــیدانــەوە:»ئایــامــنئێــوەیدوازدەمهەڵنەبــژاردووە؟بــەاڵمیەكێك
لــەئێــوەئیبلیســە!«ئــەوباســییەهــوزایشــیمۆنیئەســخەریوتیدەكــرد،چونكــە

بەتەمابــووبــەگرتنــیبــداتكــەیەكێكــەلــەدوازدەقوتابییەكــە.

ــابگــەڕێ، ــەیەهودی دوایئەمانــەعیســابــەجەلیلــدادەگــەڕاونەیدەویســتل
ــاندەدابیكــوژن.)74( ــەوێهەوڵی چونكــەڕابەرانــیجولەكــەیئ

)74(یۆحهنا1:7-22:6
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دووڕوویی ئایینی

فەریســیوهەندێــكلــەمامۆســتایانیتــەوراتكــەلــەئۆرشــەلیمەوەهاتبــوون
ــس ــتیپی ــەدەس ــیب ــەقوتابییەكان ــكل ــانهەندێ ــەوە.بینیی ــاكۆبوون ــەالیعیس ل
نــاندەخــۆن،واتــەبــێدەســتشوشــن،چونكــەفەریســیوهەمــووجولەكــەنــان
ــران ــیپی ــەنەریت ــوونب ــەباشــیدەســتیاننەشــۆن،پەیوەســتب ــەرب ناخــۆنئەگ
)يــاننەریتــیپێشــینانیجولەكــە(،هەروەهــاكاتێــكلــەبــازاڕدێنــەوەنــانناخــۆن
هەتــاخۆیــاننەشــۆن.زۆردابونەریتــیدیكــەشهەیــەكــەجێبەجێــیدەكــەن،وەكــو

شوشــتنیكاســەوچاپەســتودۆلكــەیمــس.

فەریســیومامۆســتایانیتەوراتیــشلێیــانپرســی:»بۆچــیقوتابییەكانــتلەســەر
نەریتــیپیــراننــاڕۆنوبــەدەســتیپیــسنــاندەخــۆن؟«

ئەویــشپێــیفەرمــوون:»دووڕووەكان،ســەبارەتبــەئێــوەئیشــایایپێغەمبــەر
پێشــبینیباشــیكــردووە،وەكنــوورساوە:

﴿ئەمگەلەبەسەرلێوانڕێزملێدەگرێت،

بەاڵمدڵیلێمدوورە.

بەخۆڕاییدەمپەرسن،

تەنهاڕاسپاردەیمرۆڤانەفێریخەڵكدەكەن.﴾

ئێــوەڕاســپاردەیخوداتــانپشــتگوێخســتووەودەســتتانبــەنەریتــیمرۆڤــەوە
گرتووە.«

دیســانپێــیفەرمــوون:»بــاشڕاســپاردەیخــوداڕەتدەكەنــەوە،بــۆئــەوەی
پارێــزگاریلــەنەریتــیخۆتــانبكــەن.بــۆمنوونــە،)پێغەمبــەر(موســاگوتوویەتــی:
ــی ــاندایك ــیی ــەباوك ــرەتل ــەوەینەف ــرن.﴾﴿ئ ــانبگ ــكوباوكت ــزیدای ﴿ڕێ
ــان ــكی ــەدای ــكب ــن:“ئەگــەریەكێ ــوەدەڵێ ــەاڵمئێ ــكات،دەبێــتبكوژرێــت.﴾ب ب
ــەمنــەوەســوودتلێــیوەردەگــرت،دەیكەمــەقوربانــی باوكــیبڵێــت:ئــەوەیل
)بــۆپەرســتگا(،”بــەواتــایدیــاریبــۆخــودا،ئیــرتنایەڵــنشــتێكیبــۆدایــكیــان
باوكــیبــكات.بــەونەریتەتــانكــەلــەیەكــرتیوەردەگــرن،دەســەاڵتیڕاســپاردەی

ــەن.« ــەدەك ــەوە.زۆرشــتیدیكــەیوەكئەم خــوداڕەتدەكەن
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ــرنو ــێبگ ــمل ــووگوێ ــوون:»هەم ــیفەرم ــردوپێ ــەیبانگك ــانخەڵكەك دیس
تێبگــەن.شــتنییــەلــەدەرەوەیمرۆڤــەوەبێتــەنــاویوگاڵویبــكات.بــەاڵمئــەوەی
ــۆ ــەب ــیهەی ــەوەیگوێ ــرۆڤگاڵودەكات،ئ ــەوەم ــەدەرەوە،ئ ــەوەدێت ــەمرۆڤ ل

ــاگــوێبگرێــت.«)75( بیســنب

ئینجــاقوتابییــەكانهاتنــەپێــشولێیــانپرســی:»دەزانــیكاتێــكفەریســییەكان
گوێیــانلــەقســەكەبــووبێــزاربــوون؟«

وەاڵمــیدایــەوە:»هەرڕووەكێــكباوكیئاســامنیمنەیچاندبێــت،هەڵدەكەنرێت.
ــر ــەركوێ ــەن.ئەگ ــرەكاندەك ــیكوێ ــرنڕابەرایەت ــەكوێ ــن،ئەوان ــێبهێن ــانل وازی

ڕابەرایەتــیكوێــربــكات،هەردووكیــاندەكەونــەچاڵــەوە.«

پەترۆسپێیگوت:»ئەممنوونەیەمانبۆڕوونبكەوە.«

عیســافەرمــووی:»ئێــوەشهێشــتاتێناگــەن؟نازانــنهەرچــیدەچێتــەنــاو
ــە ــەدەمدێت ــەوەیل ــەاڵمئ ــەدەرەوە؟ب ــیفڕێدەدرێت ــك،دوای ــاوس ــەن دەمدەڕوات
دەرەوە،لــەدڵــەوەدێــت،ئەمــەمــرۆڤگاڵودەكات،چونكــەبیــریخــراپلــەدڵــەوە
دەردەچێــت،كوشــن،داوێنپیســی،بەدڕەوشــتی،دزی،شــایەتیدرۆ،كفركــردن.ئەمانە

ــاكات.« ــێدەســتشوشــنمــرۆڤگاڵون ــەاڵمخــواردنبەب مــرۆڤگاڵودەكــەن.ب

باوەڕی ژنێكی كەنعانی

عیســالــەوێڕۆیشــتوچــووبــۆناوچەكانــیســوروســەیدا.ژنێكــی)فينیقــی
ــەرەوڕووی ــەوێ،ب ــەریئ ــی)ناجولەكــە(خەڵكــیدەوروب ــەڕەچەڵەكــی(كەنعان ل
هــاتوهــاواریكــرد:»گــەورەم،كــوڕیداود،بەزەییــتپێمــدابێتــەوە!كچەكــەم

بــەخراپــیڕۆحــیپیســیتێدایــە.«

ــیو ــەپێش ــیهاتن ــەوە.قوتابییەكان ــینەدای ــەیەكیشوەاڵم ــەوش ــاب ــەاڵمعیس ب
ــاواردەكات.« ــەوەه ــە،وابەدوامان ــیبك ــرد:»بەڕێ ــیك ــانلێ تكای

)75(مهرقۆس16-1:7
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وەاڵمیدایەوە:»منتەنهابۆمەڕەونبووەكانیماڵیئیرسائیلنێردراوم.«

بەاڵمژنەكەهات،كڕنۆشیبۆبردوگوتی:»گەورەم،یارمەتیمبدە!«

)عیسائەومنوونەیەیبەبیرداهاتكەلەبیریجولەكەكاندابوو.(

وەاڵمیدایەوە:»ناشێتنانیمندااڵنببڕدرێتوفڕێبدرێتبۆسەگ.«

ژنەكــەگوتــی:»ڕاســتەگــەورەم،بــەاڵمســەگیشلــەوپاشــاموەیەدەخــواتكــە
لــەخوانــیگەورەكانــیبەردەبێتــەوە.«

ــم،بــاوەڕیتــۆبەهێــزە!ئــەوەیداوای ــاوەاڵمــیدایــەوە:»خان ــاعیس ئینج
دەكەیــتبــابــۆتببێــت.«لــەوكاتــەوەكچەكــەشچــاكبــووەوە.)گەلــیجولەكــە
ــەم ــەڕێگــەیئ ــردراوە،ل ــەنێ ــۆجولەك ــاب ــەعیســایمەســیحتەنه ــووك ــانواب پێی
منوونەیــەوەتێگەیشــنكــەچاكبوونــەوەبــۆهەركەســێكەكــەبــاوەڕیهەبێــت.()76(

عیسا كەڕوالڵێك چاكدەكاتەوە

ــەیدادوو ــوروس ــەیدادا)س ــتوبەس ــوریبەجێهێش ــیس ــاهەرێم ــاعیس ئینج
ــدی ــیودەوڵەمەن ــەیبازرگان ــەگەش ــەب ــتك ــایناوەڕاس ــەردەری ــدەرنلەس بەن
نارسابــوون(بــەرەودەریاچــەیجەلیــلهــات،بــەهەرێمــیدەشــارەكەدا.)77(ئەوەبوو
خەڵكێكــیزۆرهاتنــەالی،شــەلوكوێــروگــۆجوالڵوزۆریدیكەشــیانلەگــەڵ

بــوو،لەبەرپێــیدایاننــان،ئەویــشچاكیكردنــەوە.)78(

كەڕێكیالڵوپتەیانبۆهێنا،لێیپاڕانەوەدەستیلەسەردابنێت.

ــی ــاوگوێ ــتەن ــیخس ــە،پەنجەكان ــەخەڵكەك ــەوە،دوورل ــەالیەك ــابردیی عیس
ــەرەو ــیدا.چــاویب ــەزمان ــداودەســتیل ــەدەســتیخۆی ــردب ــیك ــراوەوتف كاب

)76(مهتا28-15:21

)77(مهرقۆس31:7

)78(مهتا30:15
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ــە ــا!«وات ــیفەرمــوو:»ئێففەس ــاوپێ ــڕیوهەناســەیەكیهەڵكێش ــامنهەڵب ئاس
بكرێــوە.دەســتبەجێگوێیەكانــیكرانــەوەوگرێــیزمانــیشــلبووەوەوبــەڕەوانــی

ــرد. قســەیك

ــر ــەوانزیات ــپاردئ ــدڕایدەس ــەاڵمچەن ــن،ب ــەسنەڵێ ــەك ــپاردنب ــاڕایس ئینج
باڵویــاندەكــردەوە.زۆرسەرســامبــوونودەیانگــوت:»هەمــووشــتێكیبــەباشــی

ــكات.«)79( ــەب ــتێتوالڵقس ــەڕببیس ــردووە!وادەكاتك ك

عیسا چوار هەزار كەس نان دەدات

ئینجــاعیســاقوتابییەكانــیبانگكــردوفەرمــووی:»دڵــمبــەوخەڵكەدەســووتێت،
ــیێتی ــەبرس ــمەوێتب ــۆن.ناش ــەبیخ ــاننیی ــدانوهیچی ــێڕۆژەلەگەڵم ــەوەس ئ

بیاننێرمــەوە،نــەوەكلــەڕێــگابــڕنەكــەن.«

قوتابییەكانــیوەاڵمیــاندایــەوە:»لــەمچۆڵەوانییــەئــەونانــەزۆرەمــانلەكــوێ
بــووبــۆناندانــیئــەمهەمــووخەڵكــە؟«

عیساشپێیفەرموون:»چەندنانتانپێیە؟«

گوتیان:»حەوت،لەگەڵچەندماسییەكیبچكۆلە.«

ئیــرتفەرمانــیداخەڵكەكــەلەســەرزەویدانیشــن.حــەوتنــانوماســییەكانی
ــش ــەكان،قوتابییەكانی ــەقوتابیی ــردنودای ــیك ــردولەت ــودایك ــیخ ــرد،سوپاس ب
ــڕ ــەبەتەیپ ــەوتس ــیح ــوون،دوای ــانوتێرب ــووخواردی ــە.هەم ــەخەڵكەك دایان
ــەژنو ــەل ــوون،بێجگ ــاوب ــەزارپی ــواره ــۆرانچ ــردەوە.نانخ ــانكۆك ــەنانی پەلك
منــداڵ.ئینجــاعیســاخەڵكەكــەیبەڕێكــردوســواریبەلــەمبــوووهاتــەســنووری

ــل(. ــاوایدەریاچــەیجەلی ــاریڕۆژئ ــەركەن ــەدان)لەس مەگ

)79(مهرقۆس37-32:7
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داواكردنی نیشانەی ئاسامنی

فەریســیوســەدوقییەكانهاتنــەالیعیســابــۆئــەوەیتاقــیبكەنــەوە،داوایــان
لێكــردنیشــانەیەكیئاســامنییانپیشــانبــدات)پەرجووێكیــانبــۆبــكات(.

وەاڵمــیدایــەوە:»كــەئێــوارەداهــات،دەڵێــن“ســاماڵە،چونكــەئاســامنســوور
هەڵگــەڕاوە،”ســەرلــەبەیانیــش،“ئەمــڕۆهــەورە،ئاســامنســوورهەڵگــەڕاوەوڕوو
گــرژە.”ئێــوەدەزانــنڕوویئاســامنبخوێننــەوە،بــەاڵمناتوانــننیشــانەكانیزەمانــە
لێكبدەنــەوە!نەوەیەكــیبــەدكاروداوێنپیــسداواینیشــانەدەكات،نیشــانەی
نادرێتــێ،جگــەلــەنیشــانەییونــس.)ئــەوپەرجــووەیكــەپێغەمبــەریونــسســێ

ڕۆژلەنــاوســكیماســییەكیگــەورەمایــەوە(«ئینجــابەجێــیهێشــنوڕۆیشــت.

هەویرترشی فەریسی و سەدوقییەكان

كاتێــكقوتابییــەكانگەیشــتنەئەوبــەریدەریاچەكــە،بینییــانلــەبیریــانچووبــوو
لەگــەڵخۆیــاننــانببــەن.عیســاپێــیفەرمــوون:»وریابــن،ئــاگاداریهەویرترشــی

فەریســیوســەدوقییەكانبــن.«

لەناوخۆیانداگفتوگۆیانكردوگوتیان:»لەبەرئەوەیەكەنامناننەهێناوە.«

عیســازانــیوپێــیفەرمــوون:»ئــەیكــەمباوەڕینــە،بۆچــیلەنێــوخۆتــان
دەڵێــننامنــاننییــە؟ئایــاهێشــتاتێنەگەیشــتوون؟نایەتــەبیرتــانپێنــجنانەكــەیپێنــج
هەزارەكــەوچەنــدسەبەتەشــتانهەڵگرتــەوە؟یــانحــەوتنانەكەیچــوارهەزارەكە
وچەنــدسەبەتەشــتانهەڵگرتــەوە؟چــۆنتێناگــەنمــنباســینانــمبــۆنەكــردن؟لــە
هەویرترشــیفەریســیوســەدوقییەكانئاگاداربــن!«)لــەكتێبــیپیــرۆزهەوریرتــرش
ئاماژەیــەبــۆخراپــە.عیســادەیویســتئاگاداریــانبكاتــەوەلــەفێركردنــەهەڵــەكان
ــر، ــاوهەوی ــرشلەن ــەروەكهەویرت ــەوەه ــەكانباڵودەبێت ــزریمرۆڤ ــاوه ــەلەن ك
بــەاڵمقوتابییــەكانلــەواتــایڕۆحیــیئەمــەتێنەگەیشــن،بیریــانبــۆواتــایفیزیایــی
چــوو.(ئینجــاتێگەیشــنكــەئــەولــەهەویرترشــینــانئاگاداریــانناكاتــەوە،بەڵكــو
لــەفێركردنــیفەریســی)ئەوانــەیكــەزیادەیــانخســتەســەرڕاســپاردەكانیخــودا(و

ســەدوقییەكان)ئەوانــەیچەنــدبڕگەیەكیــانلــەڕاســپاردەكانیخــوداالدا(.)80(

)80(مهتا12:16-32:15
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چاكبوونەوەی كەسێكی نابینا

)عیســاوقوتابییەكانــی(هاتنــەبێتســەیدا،كەســێكینابینایــانهێنایــەالی
عیســاولێــیپاڕانــەوەدەســتیلــێبــدات.ئەویــشدەســتینابیناكــەیگــرت،بردییــە
ــیپرســی: ــاولێ دەرەوەیدێیەكــەوتفــیلەســەرچــاویداودەســتیلەســەردان

ــچدەبینیــت؟« »هی

سەیریكردوگوتی:»خەڵكدەبینموەكدرەختدەڕۆن.«

ــووەوە، ــڕیوچــاكب دیســانعیســادەســتیخســتەوەســەرچــاوی،چــاویتێب
ــردەوەو ــەیك ــۆیڕەوان ــیخ ــۆماڵ ــاب ــی.ئینج ــیبین ــەڕوون ــتێكیب ــووش هەم

ــاودێ.«)81( ــۆن ــەڕۆب ــارێم ــووی:»ج فەرم

په ترۆس دان به  مه سیحدا ده نێت

ــیپرســی: ــەقوتابییەكان ــۆس،ل ــەعیســاگەیشــتەناوچــەیقەیســەرییەیفیلیپ ك
»ئایــاخەڵــكدەڵێــنكــوڕیمــرۆڤكێیــە)كــوڕیمــرۆڤئــەوناســناوەبووكەعیســای
مەســیحبــۆخــۆیدانــاوەوەكئاماژەیــەكبــۆبەجەســتەبوونیخــۆیوەكمــرۆڤ(؟«

ــن ــەدەڵێ ــیدیك ــە،هەندێك ــایلەئاوهەڵكێش ــنیەحی ــكدەڵێ ــان:»هەندێ گوتی
مــردن )لــەدوای پێغەمبــەران لــە یەكێــك یــان یەرمیــا ئەلیاســە،هەندێكیــش

هەســتاوەتەوە(.«

پێیفەرموون:»ئەیئێوەدەڵێنمنكێم؟«

شــیمۆنپەتــرۆسوەاڵمــیدایــەوە:»تــۆمەســیحیت،كــوڕیخــودایزینــدووی.«
مــردن لــەدوای نییــە پێغەمبەرێــك عیســا كــە ئەوەیــە مانــای پەتــرۆس )وەاڵمــی
ــەی ــەروێن ــەوەیلەس ــەرل ــووەب ــدووب ــەوەزین ــەئەزەل ــەول ــوئ ــتابێتەوە،بەڵك هەس
مــرۆڤبێتــەجیهــان.دەربڕینــیكــوڕیخــوداشبــەواتــایڕەگــەزیمرۆڤانــەیــانبــەدوای

ــیح.( ــیمەس ــیخودایەت ــۆكڕۆك ــەب ــوئاماژەی ــەت،بەڵك ــینای ــیزەمەن ــداهاتن یەك

)81(مهرقۆس26-22:8
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عیســاشوەاڵمــیدایــەوە:»شــیمۆنیكــوڕییۆنــا،خۆزگــەتپــێدەخوازرێــت،
چونكــەگۆشــتوخوێــنئەمەیــانبــۆتئاشــكرانەكــرد،بەڵكــوئــەوباوكــەم
ــڵ ــەئەق ــتك ــەكنابێ ــەبەڵگەی ــاب ــیعیس ــەخودایەت ــانب ــامنە)دانن ــەئاس ــەل ك
ــۆمــرۆڤ ــەدەبێــتكــەڕۆحــیپیــرۆزب ــەڕاگەیاندنــیخوداییان بیبڕێــت،بەڵكــوب
ڕایدەگەیەنێــت(.منیــشپێــتدەڵێــم،تــۆپەترۆســیولەســەرئــەمبــەردە)وشــەی
ــۆم ــت(كۆمەڵەیخ ــرۆسدێ ــایپەت ــەوات ــە،ب ــاوەیۆنانییەكەی ــین ــەردوەرگێڕان ب
ــان ــەپێی ــیجولەك ــت.)ڕابەران ــیناوێرێ ــیدۆزەخپێ ــەدەروازەكان ــمك ــاددەنێ بنی
وابــووكــەئــەوانكلیلــیئاســامنەكانیانهەبــوو،ئــەواندەیبەخشــنوهــەرئەوانیش
ــۆ ــراوەنب ــایەتیك ــیپاش ــەدەرگاكان ــردەوەك ــیك ــەن.عیســادووپات ــریدەك ڕێگ
ــا ــیعیس ــەرخودایەت ــرۆسلەس ــەپەت ــكاتك ــوڵب ــایەتییەقب ــەوش ــێكئ هەركەس
ــەوەپێــیفەرمــوو:(كلیلەكانــیشانشــینیئاســامنتدەدەمــێ، ــەرئ ــد،لەب ڕایگەیان
ئــەوەیتــۆلەســەرزەویگرێــیبدەیــت،لــەئاســامنداگرێــدراودەبێــت،ئــەوەیتــۆ
لەســەرزەویبیكەیتــەوە،لــەئاســامنداكــراوەدەبێــت.«)ئەمــەئاماژەیــەبــۆئــەوەی
كــەداننــانبــەخودایەتــیعیســابنەمــایقبوڵكردنــەلــەالیخــودا.(ئینجــافەرمانــی

دایــەقوتابییــەكانبــەكــەسنەڵێــنكــەئــەومەســیحە.

یەكەم باسی مردنی عیسا 

لــەوكاتــەوەعیســادەســتیبــەڕوونكردنــەوەكــردبــۆقوتابییەكانــیكــەدەبێــت
بچێتــەئۆرشــەلیم،لــەوێبــەدەســتیپیــرانوكاهینانــیبــااڵ)كاهینــانهەڵدەســنبــە
ــەورات ــتایانیت ــك(ومامۆس ــیخەڵ ــتگاوفێركردن ــاوپەرس ــردنلەن ــیقوربانیك ئەرك

ــەڕۆژیســێیەمهەســتێرێتەوە. ــازاربچێژێــتوبكوژرێــتول زۆرئ

پەتــرۆسعیســایهێنایــەئــەمالوەودەســتیكــردبــەسەرزەنشــتكردنی:»خــودا
نــەكاتگــەورەم!هەرگیزئەمــەتبەســەرنەیەت!«

عیســائــاوڕیدایــەوەوبــەپەترۆســیفەرمــوو:»لەبەرچــاومالچــۆ،ئــەی
شــەیتان!)مەبەســتیلەوەیــەكــەلێــرەداپەتــرۆسدژیویســتیخودايــە(تــۆكۆســپی
لــەبەردەمــم،چونكــەبیــرلــەشــتەخوداییــەكانناكەیتــەوە،بەڵكــوشــتیمرۆڤانــە.«

ئینجــاعیســابــەقوتابییەكانــیفەرمــوو:»ئەگــەریەكێــكویســتیدوامبكەوێــت،
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بــانكۆڵــیلــەخــۆیبــكات)واتــاوازلــەئــارەزووەتایبەتییەكانــیبهێنێــت(و
ــزادراوبــەمــردن ــكس ــت)هــەروەككاتێ خاچەكــەیهەڵبگرێــتودوامبكەوێ
خاچەكــەیخــۆیهەڵدەگرێــتلــەڕێــگایبــەرەوجێبەجێكردنــیســزاكەیهەمــوو
كاتئامــادەبێــتبــۆئازارچێژتــن(.ئــەوەیبیەوێــتژیانــیخــۆیڕزگاربــكات)بــە
ــە ــەوەیل ــەاڵمئ ــت،ب ــان(،دەیدۆڕێنێ ــۆژی ــاددیب ــتكەوتیم ــەدەس ــنب پشتبەس
پێنــاویمــنژیانــیخــۆیبدۆڕێنێــت،دەیدۆزێتــەوە.چــیبــەكەڵكــیمــرۆڤدێــت
ــەوەی ــۆكڕین ــرۆڤب ــانم ــت؟ی ــۆیبدۆڕێنێ ــەوەوخ ــانببات ــووجیه ــەرهەم ئەگ

خــۆیچــیدەدات؟)82(

ــمبێــت،كــوڕیمرۆڤیــششــەرمیپێــی ــەوتەكان ــەمــنوب ــەوەیشــەرمیب ئ
ــتە ــاوكوفریش ــۆیوب ــكۆیخ ــەش ــە(ب ــەمجیهان ــیئ ــەكۆتای ــك)ل ــت،كاتێ دەبێ
پیرۆزەكانــەوەدێتــەوە،)83(كــوڕیمــرۆڤبــەشــكۆیباوكییــەوەلەگــەڵفریشــتەكانی
خــۆیدەگەڕێتــەوە،ئەوســاپاداشــتیهــەركەســێكبەپێــیكــرداریدەداتەوە)عیســا
ڕایگەیانــدكــەئــەوەتەنهــاواتــایچاوەڕێكــردنناگەیەنێــتهەتــاكۆتایــیجیهــانبــۆ
ئــەوەیببینــنكــەمەســیحوەكپاشــادەگەڕێتــەوە،بەڵكــوواتــایئەوەیــەكەمەســیح
پاشــایەتییەكیڕۆحــیدروســتدەكاتوپاشــاكەیخــوداخۆیەتــی،لەبــەرئــەوە
هانیــدانوفەرمــووی:(.ڕاســتیتانپــێدەڵێــم:هەندێــكلەوانــەیلێــرەڕاوەســتاون،

مــردنناچێــژنتاكــوكــوڕیمــرۆڤنەبینــنبــەشانشــینەكەیەوەدێتــەوە.«)84(

دیداری ئەلیاس و موسا لەگەڵ عیسای مەسیح

نزیكــەیهەشــتڕۆژلــەدوایئــەموتانــە،عیســاپەتــرۆسویۆحەنــاویاقوبــی
بــردوســەركەوتەســەرچیایــەكتاكــونوێــژبــكات.كاتێــكنوێــژیدەكرد،ڕوخســاری
گــۆڕاوجلەكانــیســپیبریســكەدارهەڵگــەڕان.)85(لــەپێشــیانشــێوەیگــۆڕا،ڕووی

)82(مهتا26-13:16

)83(لۆقا26:9

)84(مهتا1:17-27:16

)85(مهتا28:9-29ا
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وەكڕۆژدەدرەوشــایەوەوجلەكانــیوەكڕووناكــیســپیهەڵگــەڕان.)86(دوو
ــەدە ــازدەس ــەیپ ــەنزیك ــەرەیك ــەوپێغەمب ــا)ئ ــیدەدوان،موس ــشلەگەڵ پیاوی
بــەرلــەلەدایكبوونــیمەســیحمــرد(وئەلیــاسبــوون)پێغەمبــەرئەلیــاسنزیكــەی
ــەشــكۆوە ــۆئاســامن(.ب ــەوەب ــیمەســیحبەرزكرای ــەلەدایكبوون ــەرل ــۆســەدەب ن
ــارەیبەجێهێشــتنیجیهــان)كــەمەســیحجیهــانبەجێدەهێڵێــت( دەركەوتــنولەب
ــەاڵم ــرد.ب ــانك ــە،گفتوگۆی ــەلیمڕوویبدای ــەئۆرش ــەل ــەمنزیكان ــەب ــەدەبووای ك
پەتــرۆسوهاوڕێیانــیخــەوچــاویقــورسكردبــوون،كاتێــكبــەتــەواویخەبەریــان
ــك ــتابوون.كاتێ ــیڕاوەس ــەلەگەڵ ــیك ــانبین ــەوودووپیاوەكەی ــووەوەشــكۆیئ ب
پیــاوەكانلــەعیســاجیــادەبوونــەوە،پەتــرۆسبــەعیســایگــوت:»گــەورەم،پێــامن
ــۆموســا، ــكب ــۆ،یەكێ ــۆت ــكب ــردروســتبكەین،یەكێ ــاســێكەپ ــن.ب ــرەبی باشــەلێ
یەكێكیــشبــۆئەلیــاس.«ئەمــەیگــوتبــێئــەوەیبزانێــتباســیچــیدەكات.)87(

كاتێــكقســەیدەكــرد،هەورێكــیڕۆشــنباڵــیبەســەریانداكێشــاودەنگێــكلــە
هەورەكــەوەفەرمــووی:»ئەمــەكــوڕیخۆشەویســتمە،ئــەوەیپێــیدڵشــادم.گوێــی
لــێبگــرن!)ئــەمشــایەتییەئاماژەیــەبــۆعیســا،هەروەهــالێــرەداوشــەیكــوڕمبــە
واتــایڕەگــەزیمرۆڤانــەیــانبــەدواییەكداهاتنــیجەســتەیینایــەت،بــەاڵمواتــا

كــەعیســایمەســیحلــەكڕۆكــداخودایــە(«

كاتێــكقوتابییــەكانگوێیــانلێبــوو،بەدەمــداكەوتــن،زۆرترســان.بــەاڵمعیســا
هــات،دەســتیلێــدانوفەرمــووی:»هەســن،مەترســن!ئینجــاچاویــانهەڵبــڕیو

لــەعیســازیاتــركەســیاننەبینــی.

كاتێــكلــەچیاكــەدەهاتنــەخــوارەوە،عیســافەرمانــیپێــدان:»ئەمــەیبینیتــان
بــەكەســیمەڵێــن،هەتــاكــوڕیمــرۆڤلەنــاومــردووانهەڵدەســتێرێتەوە.«

قوتابییەكانــیلێیــانپرســی:»باشــەبۆچــیمامۆســتایانیتــەوراتدەڵێــندەبێــت
یەكــەمجــارئەلیــاسبێــت؟«عیســاوەاڵمــیدانــەوە:»ڕاســتە،ئەلیاسدێــتوهەموو
ــان ــاسهــاتونەیانناســی،چیی ــم:ئەلی ــاندەڵێ ــەاڵمپێت ــەوە.ب ــكدەخات شــتێكڕێ
ویســتپێیــانكــرد.هەروەهــاكــوڕیمرۆڤیــشبــەدەســتیانەوەئــازاردەچێژێــت.«

ئەوســاقوتابییــەكانتێگەیشــنكــەباســییەحیــایلەئاوهەڵكێشــیبــۆكــردن.

)86(مهتا2:17

)87(لۆقا33-30:9
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عیسا كوڕێك چاكدەكاتەوە كە ڕۆحی پیسی تێدایە

ــی ــەخزمەت ــاكهەی ــاكوچ ــیپ ــودان.ڕۆح ــراوانملكەچــیخ ــیبەدیهێ ڕۆح
خەڵــكدەكات،ڕۆحــیپیــسوخراپیــشهەیــەكــەلــەالیەنــیڕۆحیوجەســتەییەوە

كارلەســەرئەزیەتدانــیخەڵــكدەكات!

كاتێــك)عیســاوقوتابییەكانــی(گەیشــتنەالیخەڵكەكــە،كابرایــەكهــاتو
ــەوە، ــەكوڕەكەمــدابێت ــتب ــی:»گــەورەم،بەزەیی ــەبەردەمــیچۆكــیداداوگوت ل
ــاوئاگــروزۆرجاریــش ــەن ــدارەوئازارێكــیزۆردەچێژێــت.زۆرجــاردەكەوێت فێ

ــەوە.« ــیبكەن ــیچاك ــەاڵمنەیانتوان ــت،ب ــەالیقوتابییەكان ــاوەوە.هێنام ــاوئ ن

جــاعیســاوەاڵمــیدایــەوە:»ئــەینــەوەیبێبــاوەڕوخــوار،هەتــاكــەیلەگەڵتــان
بــم؟هەتــاكــەیبەرگەتــانبگــرم؟بیهێننــەئێــرەبــۆالم.«)88(

ئەوانیــشهێنایانــەالی.كــەڕۆحــەپیســەكەعیســایبینــی،دەســتبەجێمنداڵەكــە
فێــیلێهــاتوكەوتــەســەرزەوی،دەگــەوزیوكــەفلــەدەمیــەوەدەهــات.

عیسالەباوكیمنداڵەكەیپرسی:»لەكەیەوەوایلێهاتووە؟«

ــاوەوە ــاوئ ــرون ــاوئاگ ــتوویەتییەن ــشخس ــەوە.زۆرجاری ــەمنداڵیی ــی:»ل گوت
تاكــولەنــاویببــات.ئەگــەردەتوانیــتشــتێكبكەیــت،بەزەییــتپێــامنبێتــەوەو

ــدە.« ــامنب یارمەتی

ــوو ــتهەم ــاوەڕبهێنێ ــەوەیب ــت؟”ئ ــەردەتوانی ــوو:»“ئەگ ــیفەرم ــاپێ عیس
ــت.« ــۆدەبێ ــتێكیب ش

یەكســەرباوكــیمنداڵەكــەهــاواریكــرد:»بــاوەڕمهەیــە،یارمەتــیبێباوەڕیــم
بــدە!)واتــاوابكــەكــەبــاوەڕمبەهێزتــربێــت.(

عیســاكــەبینــیخەڵكەكــەڕاكەڕاكەیانــە،لــەڕۆحــەپیســەكەیڕاخــوڕی:»ئــەی
ڕۆحــیكــەڕوالڵ،فەرمانــتپــێدەكــەم،لێــیوەرەدەرەوەونەچیتــەوەنــاوی!«

)88(مهتا17-7:17
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ئینجــاڕۆحــەپیســەكەهــاواریكــردوبەتونــدیفێــیلێهێنــاولێیهاتــەدەرەوە.
ــا ــەاڵمعیس ــرد.ب ــان:م ــەسگوتی ــەتزۆرك ــات،تەنان ــردوویلێه ــەوەكم كوڕەك

دەســتیگــرتوهەڵیســتاندەوە،ئەویــشڕاوەســتا.

عیســاچــووەوەمــاڵ،قوتابییەكانــیبــەتەنهــالێیــانپرســی:»بۆچــیئێمــە
دەریبكەیــن؟« نەمانتوانــی

پێیفەرموون:»ئەمجۆرەبەنوێژنەبێتدەرناكرێت.«

دووەم باسی مردنی عیسا 

)عیســاوقوتابییەكانــی(لــەوێڕۆیشــنوبــەجەلیلــداتێپەڕیــن،عیســاش
ــوون: ــیدەفەرم ــردوپێ ــیفێردەك ــەقوتابییەكان ــت،چونك ــەسبزانێ ــتك نەیویس
كــوڕیمــرۆڤ)عیســایمەســیح(دەدرێتــەدەســتخەڵــكودەیكــوژن،دوای
ــنو ــەكەتێنەگەیش ــەقس ــەوانل ــەاڵمئ ــتێتەوە.ب ــێڕۆژهەڵدەس ــەس ــتنیب كوش

ــن.)89( ــیبپرس ــانلێ ترس

باجی پەرستگا

كاتێــكعیســاوقوتابییەكانــیگەیشــتنەكەفەرناحــوم،باجگرانــیدوودرهەمەكــە
)كــەباجێكــیســااڵنەیتایبــەتبــووبــەپەرســتگا(هاتنــەالیپەتــرۆسوگوتیــان:

»ئــەرێمامۆســتاتاندوودرهەمەكــەنــادات؟«

گوتی:»بەڵێ.«

كاتێــكپەتــرۆسهاتــەماڵــەوە،عیســاپێشــیكــەوتوفەرمــووی:»ڕات
ــە ــرن؟ل ــێوەردەگ ــەك ــاجل ــەرانەوب ــایانیزەویس ــیمۆن؟پاش ــەش چیی

ــی؟« ــەخەڵكــیبیان ــانل ــانی ــیخۆی هاواڵتییان

پەترۆسگوتی:»لەبیانی«

)89(مهرقۆس32-20:9
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عیســاشپێــیفەرمــوو:كەواتــەڕۆڵــەكانئــازادن.بــەاڵمتاكوبۆیــاننەبینە
كۆســپ،بــڕۆدەریاچەكــەوقــوالپهەڵبــدە،یەكــەمماســیكــەدەیگریــت،
دەمــیبكــەرەوە،دراوێكــیســتاتیر)چــواردرهەم(دەبینیتــەوە،بیبــەو

لەجیاتــیخــۆموخــۆتبیانــدەرێ.«

كێ لە شانشینی ئاسامندا پایەبەرزترە؟

لــەوكاتــەداقوتابییــەكانهاتنــەالیعیســاوگوتیــان:»كــێلەشانشــینیئاســامندا
پایەبەرزترە؟«

ئەویــشمنداڵێكــیبانگكــردولــەناوەڕاســتیانداڕایگــرت،فەرمــووی:»ڕاســتیتان
پــێدەڵێــم:ئەگــەرنەگۆڕێــنووەكمنداڵتــانلێنەیــەت)چونكــەمنــداڵبێفیــزەو
ــەشانشــینی ــزناچن ــانخــودادەبەســتێ(،هەرگی ــاوكی ــكوب ــەدای ــاپشــتب تەنه
ئاســامن.بۆیــەئــەوەیوەكئــەممنداڵــەخــۆینــزمبكاتــەوە،لــەشانشــینیئاســامندا

پایەبەرزتــرە.

»ئــەوەیبەنــاویمــنپێشــوازیلــەمنداڵێكــیوەكئەمــەبــكات،پێشــوازیلــە
مــندەكات.)90(

ئەوەی دژمان نییە  لەگەڵامنە

یۆحەنــاپێــیگــوت:»مامۆســتا،یەكێكــامنبینــیبــەنــاویتــۆوەڕۆحــیپیســی
دەردەكــرد،ئێمــەشڕێــامنلــێگــرت،چونكــەدوامــانناكەوێــت.

ــوو ــەوەپەرج ــاویمن ــەن ــەب ــەسنیی ــرن،ك ــێمەگ ــیل ــووی:»ڕێ ــافەرم عیس
ــە ــكات،چونك ــمب ــەباس ــەخراپ ــورتب ــیك ــەدوایماوەیەك ــتل ــكاتوبتوانێ ب
ــدان، ــاویپێ ــكئ ــەوەجامێ ــاویمن ــەن ــەوەیب ــە.ئ ــەلەگەڵامن ــاننیی ــەوەیدژم ئ

ــت.«)91( ــتیوننابێ ــمپاداش ــێدەڵێ ــتیتانپ ــیحن،ڕاس ــیمەس ــەوەیه ــەرئ لەب

)90(مهتا5:18-24:17

)91(مهتا41-38:9
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بایه خی مه سیح بۆ ڕزگاربوونی هه مووان

»ئــەوەیببێتــەكۆســپبــۆیەكێــكلــەمبچووكانــەیكــەباوەڕیــانبــەمــنهەیــە،
باشــرتەبــۆیبەرداشــێكیگــەورەبــەملیــەوەهەڵبوارسێــتونوقومــیبنــیدەریــا

بكرێــت)بــەرداشبەردێكــیگەورەیــەلــەئــاشبەكاردێــتبــۆهاڕینــیدانەوێڵــە(.

»قــوڕبەســەرجیهــانلەبــەرئــەوكۆســپانەیكــەمــرۆڤتووشــیگونــاەدەكــەن!
ــە ــكاتدەبێت ــێكدەی ــەكەس ــانكردارێك ــەی ــپ،قس ــەكۆس ــتل ــرەدامەبەس )لێ
هــۆیئــەوەیكەســێكیدیكــەتوشــیگونــاهبێــت(چونكــەكۆســپەكانهــەردەبــێ
هەبــن،بــەاڵمقــوڕبەســەرئــەوەیدەبێتــەهــۆیكۆســپەكان!ئەگــەردەســتتیــان
پێــتبــۆتبــووەكۆســپ)بــەئەنجامدانــیگونــاه(،بیبــڕەوەوفڕێیبدە.باشــرتەبــۆ
ئــەوكەســەبــێدەســتیــانبــێقــاچبچێتــەنــاوژیانــەوەلــەوەیبــەدوودەســت
ــاوئاگــریهەتاهەتایــی.ئەگــەرچــاوتبــۆتبــووە یــاندووپێیــەوەفڕێبدرێیتــەن
كۆســپ،دەریبهێنــەوفڕێیبــدە.باشــرتەبــەیــەكچــاوبچیتــەنــاوژیانــەوەلــەوەیبــە
دووچــاوەوەبخرێیتــەئاگــریدۆزەخــەوە)عیســامەبەســتیلــەواتــایوشــەیینییــە
لــەبڕینــیئەندامــیجەســتە،بەڵكــومەبەســتیلــەخۆگرتــنوبڕینــەوەیئــارەزووی

قەدەغەكــراوە،هەرچەنــدەقورســیشبێــت(.

ــە ــانب ــەمبچووكانــەیكــەباوەڕی ــەیەكێــكل ــەســووكیمەڕوانن »ئاگاداربــن!ب
ــم ــاندەڵێ ــەپێت ــیحە(،چونك ــوێنكەوتەیمەس ــەش ــاییك ــیئاس ــە)خەڵك ــنهەی م
ــامندایە. ــەئاس ــەل ــنك ــمدەبین ــەردەوامڕوویباوك ــامنداب ــەئاس ــتەكانیانل فریش

ــكات. ــووانڕزگارب ــووەونب ــرۆڤهات ــوڕیم ــەك چونك

ــێ ــیل ــتودانەیەك ــەڕیهەبێ ــەرم ــەدس ــكس ــەریەكێ ــە؟ئەگ ــانچیی »ڕات
ــەدوای ــتب ــوبچێ ــتتاك ــادابەجێناهێڵێ ــەچی ــەل ــەوەدونۆیەك ــان ــت،ئای ونبێ
ونبووەكــەدابگەڕێــت؟ڕاســتیتانپــێبڵێــم:ئەگــەردۆزییــەوە،لــەنــەوەدونۆیەكەی
تــركــەبــزرنەببــوونزیاتــرپێــیدڵخــۆشدەبێــت!بــەهەمــانشــێوەباوكتــانلــە
ــوو ــتهەم ــت.)خــودادەیەوێ ــەلەناوبچێ ــەمبچووكان ــكل ــتیەكێ ئاســامننایەوێ
ــاكات ــەزن ــچكاتح ــت،هی ــانببێ ــاهدەربازی ــزایگون ــیوس ــەتاریك ــكل مرۆڤێ
ــاكات،بــەاڵم ــاودۆزەخ.خــوداحــەزبــەســزادانیمرۆڤــەكانن ــەن مرۆڤــەكانبخات
دەســتبەرداریدادپــەروەریویاســایخوداییانــەیخــۆینابێــتكــەئەگــەرمرۆڤێــك

ــكاتدەبێــتســزابدرێــت.( ــاهب گون
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گلەیی برایانە 

»ئەگــەرخوشــكیــانبراكــەتخراپــەیلەگــەڵكردیــت،بــڕۆبــەتەنهــالەنێــوان
ــەوابراكــەتبەدەســت ــی،ئ ــیلێگرت ــێبكــە.ئەگــەرگوێ ــیل خــۆتوخــۆیگلەی
دەهێنیتــەوە.خــۆئەگــەرگوێــینەگــرت،یــەكیــاندووكــەسلەگــەڵخــۆتببــە،
تاكــو﴿هــەربابەتێــكلەســەرزاریدوویــانســێشــایەتڕاســتییەكەیبســەملێرێت.
ئەگــەربەگوێــینەكــردن،بــەكڵێســابڵــێ،ئەگــەربەگوێــیكڵێساشــینەكــرد،ئــەوا
بــەبتپەرســتوباجگــریدابنــێ)لــەوســەردەمەباجگــربــەســتەمكاروزەوتكــەری

مافــیخەڵــكنــارساوبــووەوهاموشــۆیئــەوكەســانەشبــەبــاشدانەنــدراوە(.

»ڕاســتیتانپــێدەڵێــم:ئــەوەیلەســەرزەویگرێــیبــدەن،لــەئاســامنیش
گرێــدراودەبێــت،ئــەوەیلەســەرزەویبیكەنــەوە،لــەئاســامنیشكــراوەدەبێــت.

ــەر ــەرزەویلەس ــوەلەس ــەئێ ــەردووانل ــم:ئەگ ــێدەڵێ ــتیتانپ ــانڕاس »دیس
ــەئاســامنە، ــەنباوكــمكــەل هــەرشــتێكڕێــكبكــەون،هەرچــیداوابكــەن،لەالی
ــەوە ــاویمن ــەن ــەسب ــانســێك ــەكدووی ــەهــەركوێی ــت،چونكــەل ــاندەبێ بۆی
كۆببنــەوە،مــنلــەوێلەنێوانیانــدادەبــم.«)عیســابــەبــاوەڕداراندەفەرمــوێداوای

ــت.( ــاندەبێ ــەوەبۆت ــەكبكــەنولەگــەڵخواســتیخــودایەكبگرێت هەرچیی

گرنگی گەردن ئازادكردن 

ــی ــارگەردن ــدج ــێچەن ــەورەم،دەب ــوت:»گ ــیگ ــاتوپێ ــرۆسه ــاپەت ئینج
ــاو ــار؟«)لەن ــەوتج ــوح ــەڵدەكات؟تاك ــەملەگ ــەخراپ ــەمك ــازادبك ــەمئ براك
هەندێــكلــەجولەكــەكانواباوبــووكــەســێجــارلــەهەڵــەخۆشــدەبوون،بــەاڵم
ــا ــووهەت ــیواب ــاپێ ــیعیس ــۆیدڵفراوان ــەواووبەه ــیت ــرۆسوەكژمارەیەك پەت

ــبیت.( ــكخۆش ــەخەڵ ــرێل ــاردەك ــەوتج ح

عیســاشپێــیفەرمــوو:»مــنپێــتناڵێــمحــەوتجــار،بەڵكــوحەفتــاكــەڕەت
بــێســنوورە! بــووكــەلێخۆشــبوون ئــەوە حــەوتجــار!)عیســامەبەســتی
ــە ــەرئــەوەپاشــایەتیئاســامنل ــەڕوونكــردەوە:(لەب فەرمایشــتەكەیبــەممنوونەی
پاشــایەكدەچێــتویســتیحیســابلەگــەڵخزمەتكارەكانــیبــكات.كاتێــكدەســتی
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ــوو ــوو.كــەهیچــینەب ــادەهــەزاركیســەزێڕقــەرزارب ــۆهێن ــانب پێكــرد،یەكێكی
بیداتــەوە،گەورەكــەیفەرمانــیدا،خــۆیوژنومنــداڵوهەرچــیهەیەتــی

ــەوە. ــەبدات ــتوقەرزەك بفرۆرشێ

»لەبــەرئــەوەخزمەتكارەكــەلەبەردەمــیچۆكــیداداوگوتــی:“لەســەرم
ــیســووتا، ــیپێ ــكارەدڵ ــەوخزمەت ــەورەیئ ــەوە.”گ ــووتدەدەم ڕابوەســتە،هەم

ــبوو. ــەخۆش ــەقەرزەك ــردول ــازادیك ئ

ــەد ــەس ــیك ــۆیبین ــاوكاریخ ــیه ــت،خزمەتكارێك ــكارەڕۆیش ــەمخزمەت »ئ
ــدەرەوە!” ــەرتەوەیەمب ــەس ــەوەیب ــی:“ئ ــرتوگوت ــیگ ــوو،مل ــەرزاریب دینارق

“لەســەرم پاڕایــەوە: لێــی كــەوت، لەبەرپێــی هاوكارەكــەی »خزمەتــكارە
دەتدەمــەوە.” ڕابوەســتە،

ــەوە. ــەیبدات ــاقەرزەك ــەوە،هەت ــەزیندان ــووفڕێیدای ــوو،چ ــەاڵمڕازینەب »ب
كاتێــكخزمەتــكارەهاوكارەكانیــانڕووداوەكەیــانبینــی،زۆریــانپــێناخــۆشبــوو،

ــەوە. ــانگێڕای ــۆگەورەكەی ــووب ــەوەیڕوویداب ــنوهەمــووئ هات

»ئەوســاگەورەكــەیبانگــیكــردوپێــیگــوت:“خزمەتــكاریبــەدكار،لــەهەموو
ئــەوقــەرزەخۆشــبووم،چونكــەلێــمپاڕایتــەوە.ئایــانەدەبــووتــۆشبەزەییــتبــە
خزمەتــكارەهاوكارەكەتــدابێتــەوە،وەكبەزەییــمپێتــداهاتــەوە؟”جــاگەورەكــەی

تووڕەبــووودایــەدەســتجەالدەكانــەوە،هەتــاهەمــووقەرزەكــەیبداتــەوە.

»باوكــیئاسامنیشــمواتــانلێــدەكات،ئەگــەرهەریەكەتــانلــەدڵــەوەگەردنــی
خوشــكییــانبراكــەیئــازادنــەكات.«)ئــەممنوونەیــەواتــائەگــەرتــۆئامــادەنەبیت
لــەكەســێكخۆشــبیتكــەخراپــەتبەرامبــەردەكاتچــۆنداوالــەخــودادەكەیــت
ــەگوناهەكانــتخۆشــبێت.هەروەهــاعیســایمەســیحناســناویباوكــیئاســامنی ل

بەكارهێنــاوەكئاماژەیــەكبــۆخــودا()92(

)92(مهتا35-6:18
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نرخی شوێنكه وتنی عیسا

ــۆكــوێ ــگادادەڕۆیشــن،یەكێــكپێــیگــوت:»ب ــەڕێ )عیســاوقوتابییەكانــی(ب
ــەوم.« ــتدواتدەك بڕۆی

ــە، ــامنیشهێالن ــدەیئاس ــەوباڵن ــیهەی ــویكون ــوو:»ڕێ ــیفەرم ــاشپێ عیس
ــت.« ــێدابنێ ــەریل ــەس ــینیی ــرۆڤجێیەك ــوڕیم ــەاڵمك ب

بــەیەكێكــیدیكــەیفەرمــوو:»دوامبكــەوە.«ئەمەیــانگوتــی:»گــەورەم،ڕێــگام
بــدەیەكــەمجــاربچــمباوكــمبنێــژم)چــاوەڕێدەكــەمهەتــاباوكــمدەمرێــت(.«

ــژن ــانبنێ ــیخۆی ــامردووەكان ــەب ــردووانبهێن ــەم ــوو:»وازل ــیفەرم ــاشپێ عیس
)ئەوانــەیلەالیەنــیڕۆحییــەوەمــردوون(،بــەاڵمتــۆبــڕۆمزگێنــیپاشــایەتیخــودابدە.«

ــا ــەڕێب ــارێلێمگ ــەاڵمج ــەوم،ب ــەورەم،دواتدەك ــی:»گ ــەگوت ــیدیك یەكێك
ــەم.« ــەمبك ــەخانەوادەك ــیل ماڵئاوای

عیســاشپێــیفەرمــوو:»هەركەســێكدەســتلەســەرگاســندابنێــتوئــاوڕلــە
دواوەبداتــەوە،بــەكەڵكــیشانشــینیخــودانایــەت.)93(«

عیسا دەچێتە جەژنی كەپرەشینە

جەژنــیكەپرەشــینەســێیەمجەژنــیجولەكــەكانبــوو،هەروەهــاپێشــیدەگوترا
ــتپێدەكاتوحــەوتڕۆژ ــەناوەڕاســتیمانگــیحــەوتدەس ــووم.ل ــیبەروب جەژن
بــەردەوامدەبێــت.لــەمجەژنــەداجولەكــەكانماڵەكانیــانبەجێدەهێشــتولەژێــر
ــەدوای ــانل ــەبیاب ــاوخێــوەتل ــانلەن ــۆژیانی ــان،وەكیادەوەرییــەكب ــردەژی كەپ

دەرچوونیــانلــەمیــرسوبــەرلــەنیشــتەجێبوونیانلــەشــارەكان.

جەژنــیكەپرەشــینەیجولەكەشنزیــكبــوو،براكانــی)كوڕەكانــییوســف
ــا ــرەییاس ــوون،بەگوێ ــەورەبب ــزانگ ــەكخێ ــاوی ــالەن ــەڵعیس ــەلەگ ــەمك ومری
ــا، ــەییەهودی ــڕۆناوچ ــەوب ــرەبەجێبهێڵ ــوت:»ئێ ــانگ ــوون(پێی ــرتب ــراییەك ب

)93(لۆقا62-57:9
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تاكــوقوتابییەكانــیخۆشــتكارەكانــتببینــنكــەتــۆدەیكەیــت،هیــچكەســێكبــە
ــت، ــتانەدەكەی ــەمش ــەرئ ــتئاشــكرابێت.ئەگ ــەربیەوێ ــاكاتئەگ ــتێكن ــیش نهێن
خــۆتپیشــانیجیهــانبــدە.براكانــیوایــانپــێگــوت،چونكــەتەنانــەتئەوانیــش

ــرد.« ــینەدەك ــانپێ باوەڕی

عیســاشپێــیفەرمــوون:»جــارێكاتــمنەهاتــووە،بــەاڵمهــەردەمكاتــیئێــوە
ــەوە، ــندەبێت ــەم ــیل ــەاڵمڕق ــەوە،ب ــانبێت ــیلێت ــتڕق ــانناتوانێ ــاوە.جیه گونج
چونكــەشــایەتیلەســەردەدەمكــەكــردەوەیخراپــە.ئێــوەبڕۆنــەجەژنەكــە،مــن
نایەمــەئــەمجەژنــە،چونكــەهێشــتاكاتــمتــەواونەبــووە.«ئەمانــەیفەرمــووولــە

جەلیــلمایــەوە.

بــەاڵمكــەبراكانــیبــۆجەژنەكــەچــوون،ئەویــشڕۆیشــت،بــەاڵمبــەئاشــكرانــا،
ڕابەرانــیجولەكــەلــەجەژنەكــەدابەدوایــدادەگــەڕانودەیانگــوت:ئــەولــەكوێیــە؟

ــوت: ــاندەیانگ ــوو،هەندێكی ــەرب ــیزۆریلەس ــەداچرپەچرپێك ــوخەڵكەك لەنێ
ــە.« »چاك

ــەاڵم ــڕادەكات.«ب ــكگوم ــوخەڵ ــر،بەڵك ــوت:»نەخێ ــەشدەیانگ ــیدیك خەڵك
ــرد. ــینەدەك ــكراباس ــەئاش ــەكانب ــەترســیجولەك ــەسل ك

بیروڕای جیاواز دەربارەی عیسا

كاتێــكنیــوەیجــەژنبــوو،عیســاچــووەحەوشــەكانیپەرســتگاوخەڵكــیفێــر
دەكــرد.جولەكــەكانسەرســامبــوونوپرســییان:»ئەمــەكــەفێرنەكراوەچــۆنئــەم

هەمــووزانیارییــەی)تــەوراتوزەبــووروپێغەبــەران(هەیــە؟«

ــەكــە ــە،بەڵكــوهــیئەوەی ــمهــیخــۆمنیی ــەوە:»فێركردن عیســاوەاڵمــیدان
ناردوومــی.ئەگــەركەســێكبیەوێــتبــەخواســتیئەوبــكات،لــەفێركــردندەزانێت
ئاخــۆهــیخودایــەیــانلــەخۆمــەوەدەدوێــم.ئــەوەیلــەخۆیــەوەبدوێــت،داوای
شــكۆیخــۆیدەكات،بــەاڵمئــەوەیداوایشــكۆیئــەوەبــكاتكــەناردوویەتــی،
ــەاڵم ــێ؟ب ــینەداونەت ــاتەورات ــاموس ــە.ئای ــدانیی ــیتێ ــتگۆیەوفڕوفێڵ ــەڕاس ئەم
ــتنمدەدەن؟ ــیكوش ــیهەوڵ ــۆچ ــاكات.ب ــەوراتن ــەیت ــەقس ــوەب ــەئێ ــەسل ك
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ــرلەخاچــیدەدەن.(« ــەواندوات ــیكــەئ )عیســادەیزان

ــتنت ــیكوش ــێهەوڵ ــە!ك ــتهەی ــیپیس ــەوە:»ڕۆح ــاندای ــەوەاڵمی خەڵكەك
دەدات؟«

عیســاپێــیفەرمــوون:»كارێكــمكــردوهەمــووسەرســامبــوون.لــەڕۆژیشــەممەدا
كــوڕخەتەنــەدەكــەن،چونكــەدەڵێــنكــەموســاخەتەنەكردنــیپــێســپاردوون،
هەرچەنــدەخەتەنەكــردنلــەموســاوەنەبــووە،بەڵكــولــەباپیرانتانەوەیــە)مەبەســتی
ــەڕۆژی ــوڕل ــەرك ــوون(.ئەگ ــەموســاب ــەرل ــەب ــەك ــموئیســحاقویاقوب ــەئیرباهی ل
شــەممەخەتەنــەبكرێــتتاكــوتەوراتــیموســانەشــكێت،باشــەلــەمــنتــووڕەدەبــن
ــەڕۆژیشــەممەســەراپایمرۆڤێكــمچاككــردەوە؟بــەڕواڵــەتحوكــممــەدەن، كــەل

ــدەن.« ــەب بەڵكــوحوكمێكــیدادپەروەران

عیسای مەسیح ئەو ڕزگاركەرە بوو كە پێغەمبەرەكان پێشبینییان كرد

ــەلەدایكبوونــیمەســیحبــەســەدانســاڵ،نــوورساوەپیــرۆزەكاندەیــان بــەرل
ــارد، ــەین ــیجولەك ــۆپێغەمبەران ــەرسوشب ــوداب ــەخ ــاتك ــداه ــبینییانتێ پێش
ــد ــبینییەكانڕایاندەگەیان ــا.پێش ــیعیس ــەرژیان ــوولەس ــەوردەكاریوردیتێداب ك
كــەمەســیحلــەبێتلەحــملــەكچێكــیپاكیــزەلەدایــكدەبێــتوپاشــانلــە
ــامن. ــۆئاس ــەوەب ــتێتەوەوبەرزدەبێت ــاهەڵدەس ــت،ئینج ــتودەمرێ ــاچدەدرێ خ
هەروەهــازانیــاریزۆروردلەســەرلەخاچــدان.هەمــووئــەوپێشــبینییانەلــەژیانــی
عیســاهاتنــەدی.هەندێــكلــەپیرانــیجولەكــەدركیــانپێكــردكــەعیســامەســیحی
چاوەڕوانكــراوە،بــەاڵملــەترســیلەدەســتدانیپێگــەئایینییەكانیــاننەیانوێــرا

ــن. ــانڕابگەیەن باوەڕی

لەبــەرئــەوەهەندێــكلــەخەڵكــیئۆرشــەلیمدەیانگــوت:»ئەمــەنییــەئــەوەی
ــا ــن.ئای ــێناڵێ ــەئاشــكراقســەدەكاتوهیچــیپ ــاب ــوژن؟ئەوەت ــتبیك دەیانەوێ
ســەرۆكەكانبــەڕاســتیبۆیــاندەركەوتــووەكــەئەمــەمەســیحەكەیە؟بــەاڵمئێمــە
دەزانیــنئەمــەخەڵكــیكوێیــە)وایاندەزانــیكــەبــەڕاســتیكــوڕییوســفیدارتاشــەو

خەڵكــیناســیرەیە(.كاتێــكمەســیحیشدێــتكــەسنازانێــتخەڵكــیكوێیــە.«



122

عیســاشلــەحەوشــەكانیپەرســتگاخەڵكــیفێردەكــرد،هــاواریكــرد:»بەڵــێ،
ــی ــەوەیمن ــەاڵمئ ــووم،ب ــەخۆمــەوەنەهات ــم.ل ــنخەڵكــیكوێ دەمناســنودەزان
نــاردووەڕاســتە.ئێــوەنایناســن)ئێــوەخــوداناناســن(،بــەاڵممــندەیناســمچونكــە

لــەوموئەویــشمنــینــاردووە.«

ــرد، ــژنەك ــۆدرێ ــتیب ــەسدەس ــەاڵمك ــرن،ب ــاندەدابیگ ــەوەهەوڵی ــەرئ لەب
چونكــەهێشــتاكاتــی)لەخاچدانــی(نەهاتبــوو.زۆرلــەخەڵكەكــەشباوەڕیــانپێــی
هێنــاوگوتیــان:»ئایــاكاتێــكمەســیحدێــت،پەرجــوویزیاتــردەكاتلــەوەیئەمــە

ــی؟« كردوویەت

فەریســییەكانگوێیــانلێبــووكــەخەڵكەكــەلەســەرئــەوچرپەچرپــیئەمانەیانــە،
جــاكاهینانــیبــااڵوفەریســییەكانخزمەتكاریــاننــاردتاكــوبیگــرن.

ــەوەی ــەالیئ ــادەچم ــاوە،ئینج ــانم ــملەگەڵت ــیكەم ــووی:»ماوەیەك ــافەرم عیس
ناردوومــی.داوامدەكــەنونامدۆزنــەوە،ناتوانــنبێــنبــۆئــەوشــوێنەیمــنلێــیدەبم.«

ــڕوات ــوێب ــۆك ــازەب ــەنی ــەب ــان:»ئەم ــداگوتی ــوخۆیان ــەكانلەنێ ــرتجولەك ئی
كــەنایدۆزینــەوە؟ئایــابــۆالیپەراگەندەكانــینێــویۆنانییــەكاندەڕوات،تاكــو
یۆنانییــەكانفێــربــكات؟ئــەمقســەیەچییــەدەیــكات:”داوامدەكــەنبــەاڵم

ــم“؟« ــیدەب ــنلێ ــوێنەیم ــەوش ــۆئ ــنب ــنبێ ــەوە“و”ناتوان نامدۆزن

لــەدواییــنڕۆژیگــەورەیجەژنــدا،عیســاڕاوەســتاوهــاواریكرد:»ئەگــەریەكێك
ــابێتــەالموبخواتــەوە.ئــەوەیبــاوەڕمپــێبهێنێــت،وەكنــوورساوە تینــوویبــووب
ــرەدا ــدوودەڕوات.«لێ ــاویزین ــیئ ــەناخییەوەڕووبارەكان ــی،ل پیرۆزەكــەفەرموویەت
مەبەســتیلــەڕۆحــیپیــرۆزبــوو،كــەئەوانــەیبــاوەڕیپێدەهێنــندواتــروەریدەگــرن،

بــەاڵمهێشــتاڕۆحــیپیــرۆزنەدرابــوو،چونكــەعیســاشــكۆدارنەببــوو.

هەندێــكلــەخەڵكەكــەكــەگوێیــانلــەمقســانەبــوو،گوتیــان:»ئەمــەبەڕاســتی
پێغەمبەرەكەیــە.«

هەندێكــیدیكــە،گوتیــان:»ئەمــەمەســیحەكەیە.«بــەاڵمهەندێــكگوتیــان:
»باشــەمەســیحلــەجەلیلــەوەدێــت؟ئایــانــوورساوەپیرۆزەكــەنافەرموێــت،مەســیح
ــە ــوو؟«بۆی ــەبێتلەحمــەوەدێــت،گوندەكــەیداودیلێب ــەڕەچەڵەكــیداودول ل
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بــەهــۆیئــەوەوەدووبەرەكــیكەوتــەنێــوانخەڵكەكــە.هەندێــكلــەوانویســتیان
بیگــرن،بــەاڵمكــەسدەســتگیرینەكــرد.

بێباوەڕی هەندێك لە ڕابەرانی جولەكە

ئەوســاخزمەتــكارەكانگەڕانــەوەالیكاهینانــیبــااڵوفەریســییەكان،ئەوانیــش
لێیــانپرســین:»بۆچــینەتانهێنــا؟«

ئەمــەقســەی وەك كــەس »هەرگیــز دایــەوە: وەاڵمیــان خزمەتــكارەكان
نەكــردووە!«

فەریســییەكانگوتیــان:»ئایــائێــوەشگومــڕابــوون؟باشــەكــەسلــەســەرۆكەكان
یــانفەریســییەكانبــاوەڕیپــێهێنــاوە؟بێجگــەلــەمخەڵكــەنەفــرەتلێكــراوەكــە

لــەتــەوراتنازانێــت.«

نیقۆدیمــۆسكــەپێشــرتهاتبــووەالیعیســاویەكێــكبــوولــەوان،لێــیپرســین:
»ئایــاتەورامتــانحوكمــییەكێــكدەداتپێــشئــەوەیگوێــیلــێبگرێــتوبزانێــت

چــیكــردووە؟«

ــەر ــداپێغەمب ــەجەلیل ــە،ل ــت؟بگــەڕێوببین ــۆشجەلیلی ــەوە:»ت ــاندای وەاڵمی
ــت.« هەڵناكەوێ

ئیرتهەریەكەچووەوەماڵیخۆی،بەاڵمعیساچووبۆكێویزەیتوون.

عیسا و ژنێكی داوێنپیس

عیســالــەبەرەبەیانــدا)لــەئۆرشــەلیم(گەڕایــەوەحەوشــەكانیپەرســتگا،هەمــوو
ــەوراتو ــریدەكــردن.مامۆســتایانیت ــەالیوئەویــشدانیشــتوفێ ــكهاتن خەڵ
ــتی ــەناوەڕاس ــوو،ل ــیداگیراب ــیداوێنپیس ــەكات ــەل ــاك ــانهێن ــییەكانژنێكی فەریس
ــی ــیئەنجامدان ــەكات ــەل ــەمژن ــتا،ئ ــوت:»مامۆس ــانگ ــرت،پێی ــەڕایانگ خەڵكەك
ــاوا ــیئ ــنژن ــێكردووی ــیپ ــدافەرمان ــەتەورات ــاشل ــراوە.موس ــیداگی داوێنپیس
ــوت، ــەوەیعیســاگ ــۆتاقیكردن ــانب ــی؟«ئەمەی ــۆچــیدەڵێ ــت.ت ــارانبكرێ بەردب
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ــێبكــەن. ــتســكااڵیل ــوشــتێكیانهەبێ تاك

بــەاڵمعیســاخــۆیچەمانــدەوەوبــەپەنجــەلەســەرزەویدەینووســی.كاتێــك
ــوون: ــیفەرم ــتایەوەوپێ ــاهەس ــیاركردن،عیس ــەپرس ــوونل ــەردەوامب ــەوانب ئ
»كامەتــانبــێگوناهــەبــایەكــەم)كــەس(بێــتبەردێكــیتێبگــرێ.«دیســانخــۆی

ــی.« ــەرزەویدەینووس ــدەوەولەس چەمان

ــەوە ــەپیران ــەكڕۆیشــن،دەســتپێكل ــەدوایی ــەكل ــوو،ی ــانلێب ــەیگوێی ئەوان
ــتابوو. ــەوێڕاوەس ــەشل ــەوە،ژنەك ــامای ــەتەنه ــاب ــاعیس ــان(.ئەوس )بەتەمەنرتینی
عیســاڕاســتبووەوەوپێــیفەرمــوو:»خانــم،ئەوانــەچییــانلێهــات؟كــەستاوانبــاری

نەكردیــت؟

گوتی:»نەخێرگەورەم.«

عیسافەرمووی:»منیشتاوانبارتناكەم.بڕۆئیرتگوناەمەكە.«

عیسای مەسیح و ڕووناكی جیهان

دیســانعیســاقســەیبــۆكــردنوفەرمــووی:»منــمڕووناكــیجیهــان.ئــەوەی
دوامبكەوێــتهەرگیــزبــەتاریكیــدانــاڕوات،بەڵكــوڕووناكــیژیانــیدەبێــت.«

دەدەیــت. خــۆت بــۆ شــایەتی »تــۆ گــوت: پێیــان فەریســییەكان ئینجــا
نییــە.« ڕاســت شــایەتییەكەت

عیســاشپێــیفەرمــوون:»تەنانــەتئەگــەرمــنشــایەتیبــۆخــۆمبــدەم،
دەڕۆم. كــوێ بــۆ و لەكوێــوەهاتــووم ڕاســتە،چونكــەدەزانــم شــایەتییەكەم
ــرەی ــوەبەگوێ ــۆكــوێدەڕۆم.ئێ ــانب ــوومی ــوەهات ــنمــنلەكوێ ــوەنازان ــەاڵمئێ ب
پێوانەكانــیمــرۆڤحوكــمدەدەن،بــەاڵممــنكــەسحوكــمنــادەم.ئەگــەرحوكمیش
بــدەمحوكمدانەكــەمڕاســتە،چونكــەبــەتەنهــانیــم،بەڵكــومــنوباوكیــن،ئــەوەی
ناردوومــی.لــەتەوراتــیئێوەشــدانــوورساوەكــەشــایەتیدووكــەسڕاســتە.منــم
ــۆدەدات.« ــاردووەشــایەتیمب ــەوباوكــەشكــەمنــین ــۆخــۆمدەدەم،ئ شــایەتیب

ئەوسالێیانپرسی:»باوكتلەكوێیە؟«
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ــردوون( ــەیب ــەوگومڕایی ــەرەوئ ــییانب ــەخوانەناس ــنك ــۆیدەرخس ــا)ب عیس
وەاڵمــیدایــەوە:»نــەمــندەناســنونــەباوكیشــم.ئەگــەرمنتــانبناســیایەباوكــی
ــەكانی ــاوحەوش ــەلەن ــووك ــدافەرم ــەكاتێك ــانەیل ــەوقس ــی.ئ ــتاندەناس منیش
پەرســتگالــەنزیــكگەنجینەكەخەڵكــیفێــردەكــرد،بــەاڵمكــەسنەیگــرت،چونكــە

ــوو.« ــینەهاتب هێشــتاكات

دیســانعیســاپێــیفەرمــوون:»مــندەڕۆموئێــوەبەدوامــدادەگەڕێــن،بــەاڵم
لەنــاوگوناهەكانتــاندەمــرن.ئێــوەناتوانــنبێنــەئــەوشــوێنەیمــنبــۆیدەچــم.«

ــێ: ــت؟چونكــەدەڵ ــاخــۆیدەكوژێ ــەكاندەیانگــوت:»ئای ــەوەجولەك ــەرئ لەب
ــەوشــوێنەیمــنبــۆیدەچــم«.« ــەئ ــنبێن ــوەناتوان »ئێ

ئیــرتعیســاپێــیفەرمــوون:»ئێــوەهــیخــوارەوەن،مــنهــیســەرەوەم.ئێــوە
ــن: ــمگوت ــەوەپێ ــەرئ ــم.لەب ــەنی ــەمجیهان ــەاڵممــنهــیئ ــەن،ب ــەمجیهان هــیئ
لەنــاوگوناهەكانتــاندەمــرن،چونكــەئەگــەربــاوەڕنەهێنــنكــەمــنئــەوم،ئــەوا

ــرن.« ــاندەم ــاوگوناهەكانت لەن

لێیانپرسی:»تۆكێیت؟«

عیســاپێــیفەرمــوون:»مــنهــەرئــەوەمكــەلــەســەرەتاوەپێــمگوتن.زۆرشــتم
هەیــەلەســەرتانكــەبیڵێــموئێــوەیپــێحوكــمبــدەم.بــەاڵمئــەوەیناردوومــی

جێــیمتامنەیــە،هەرچیــملــەوبیســتووەبــەجیهانــیدەڵێــم.«

ئــەوانتێنەگەیشــنكــەباســیباوكــیدەكات.لەبــەرئــەوەعیســاپێــیفەرمــوون:
»كاتێــككــوڕیمرۆڤتــانبەرزكردەوە،ئەوســادەزانــنكــەمــنئــەومولــەخۆمــەوە
ــی ــەوەیناردووم ــەم.ئ ــەدەك ــردوومقس ــریك ــاوكفێ ــووەكب ــەم،بەڵك ــچناك هی
لەگەڵمدایــەوبــەتەنهــابەجێــینەهێشــتووم،چونكــەهەمیشــەئــەوەدەكــەمكــەجێــی

ڕەزامەنــدیئــەوە.«كاتێــكئــەمقســانەیدەكــرد،زۆركــەسباوەڕیــانپێــیهێنــا.

كوڕانی ئيرباهيم

ــوو:»ئەگــەرلەســەر ــیهێناب ــانپێ ــەیفەرمــووكــەباوەڕی ــەوجولەكان عیســاب
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ــەڕاســتی ــەواب ــەفەرمایشــتەكامنەوەبگــرن(،ئ ــەوە)دەســتب ــممبێنن فێركردنەكان
ــاندەكات.« ــنوڕاســتیدەناســن،ڕاســتیشئازادت ــیمن قوتاب

وەاڵمیــاندایــەوە:»ئێمــەنــەوەیئیرباهیمیــن،هەرگیــزكۆیلــەیكــەسنەبوویــن.
ئیــرتچــۆندەفەرمــووی:»ئێــوەئــازاددەبــن«؟«

عیســاوەاڵمــیدانــەوە:»ڕاســتیڕاســتیتانپــێدەڵێــم،هەركەســێكگونــاەبــكات
كۆیلــەیگوهانــە.كۆیلــەهەتاهەتایــەلــەمــاڵنامێنێتــەوە،بــەاڵمكــوڕهەتاهەتایــە
دەمێنێتــەوە.ئەگــەركوڕەكــەئــازادیكــردن،ئــەوابەڕاســتیئــازاددەبــن.دەزانــم
ــە ــەمل ــەپەیامەك ــتنمدەدەن،چونك ــیكوش ــەاڵمهەوڵ ــن.ب ــەوەیئیرباهیم ــەن ل
دڵــیئێــوەداجێــگاینییــە.چیــملــەالیباوكــمبینیــوەدەیڵێــم،ئێــوەشچیتــانلــە

ــەوەبیســتووەدەیكــەن.« باوكتان

وەاڵمیاندایەوە:»باوكامنئیرباهیمە.«

عیســاشپێــیفەرمــوون:»ئەگــەرڕۆڵــەیئیرباهیــمبوونایــە،كردارەكانــی
ئیرباهیمتــاندەكــرد.بــەاڵمئێســتاهەوڵــیكوشــتنمدەدەن،چونكــەمــنئەوكەســەم
ئــەوڕاســتییەیلــەخــوداوەبیســتمپێــمگوتــن.ئەمــەشئیرباهیــمنەیكــردووە.ئێــوە

كردارەكانــیباوكتــاندەكــەن.«

جاپێیانگوت:»بەزۆڵیلەدایكنەبووین.یەكباوكامنهەیەكەخودایە.«

باوكی درۆ 

ــانخۆشدەویســت، ــە،منت ــانبووای ــیفەرمــوون:»ئەگــەرخــوداباوكت عیســاپێ
ــەو ــوئ ــووم،بەڵك ــەوەنەهات ــەخۆم ــووم.ل ــووموهات ــوداوەدەرچ ــەخ ــەل چونك
ناردوومــی.بۆچــیلــەقســەكانمتێناگــەن؟چونكــەئێــوەناتوانــنگــوێلــەوشــەكانم
بگــرن.ئێــوەلــەئیبلیســیباوكتانــن،دەتانەوێــتبــەئارەزووەكانــیباوكتــانبكــەن.
ئــەولــەســەرەتاوەبكــوژبــووە،لــەڕاســتیدانەچەســپاوە،چونكــەڕاســتیلــەئــەودا
نییــە.كاتێــكدرۆدەكات،بــەزمانــیخــۆیقســەدەكات،چونكــەدرۆزنــەوباوكــی
درۆیــە.هــەربۆیــە،كاتێــكمــنڕاســتیدەڵێــمئێــوەبــاوەڕمپــێناكــەن،كامەتــان
دەتوانێــتگوناهێكــملەســەربســەملێنێ؟جــائەگــەرڕاســتیدەڵێــم،بۆچــیبــاوەڕم
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پــێناكــەن؟ئــەوەیلــەخوداوەیــە،گــوێلــەپەیامــیخــودادەگرێــت.بۆیــەئێــوە
گــوێناگــرن،چونكــەلــەخــوداوەنیــن.«

ڕاگەیاندنەكانی عیسا سەبارەت بە خۆی

جولەكــەكانوەاڵمیــاندایــەوە:»ئایــائێمــەڕاســتناڵێیــنكــەتــۆســامیرەییتو
ڕۆحــیپیســتتێدایــە؟«)عیســاســامیرەیینەبــوو،بــەاڵملەبــەرئــەوەیڕقیــانلێــی

دەبــووەوەوایــانپێگــوت.(

ــم ــزیباوك ــەاڵمڕێ ــە،ب ــدانیی ــمتێ ــیپیس ــنڕۆح ــەوە:»م ــیدان ــاوەاڵم عیس
ــەاڵم ــەم،ب ــۆمناك ــۆخ ــكۆب ــەن.داوایش ــێدەك ــووكایەتیمپ ــوەشس ــرموئێ دەگ
یەكێــكهەیــەكــەبــۆمداوادەكاتوحوكــمدەدات.ڕاســتیڕاســتیتانپــێدەڵێــم:
ئەگــەریەكێــكگوێڕایەڵــیوشــەكانمبێــتهەرگیــزمــردننابینێــت)مەبەســتیلــە

ــی(.« ــیڕۆحــیوهەتاهەتای ــومردن ــە،بەڵك ــیجەســتەیینیی مردن

پاشــانجولەكــەكانپێیــانگــوت:»ئێســتازانیــامنڕۆحــیپیســتتێدایــە.
ئیرباهیــموپێغەمبــەرانمــردن،كەچــیتــۆدەڵێــی:“ئــەوەیگوێڕایەڵــیوشــەكانم
بێــتهەرگیــزتامــیمــردننــاكات.”ئایــاتــۆلــەئیرباهیمــیباوكــامنگەورەتــریكــە

ــت؟« ــەچــیدادەنێی ــردن.خــۆتب ــشم ــرد؟پێغەمبەرانی م

عیســاوەاڵمــیدانــەوە:»ئەگــەرمــنخۆمشــكۆداربكــەم،ئــەواشــكۆمەندییەكەم
ــە. ــنخودامان ــوەدەڵێ ــەوەیئێ ــەوەباوكمــەكــەشــكۆدارمدەكات،ئ ــە،ئ ــچنیی هی
هەرچەنــدەئێــوەنایناســن،بــەاڵممــندەیناســم.ئەگــەربڵێــمنایناســم،وەكئێــوە
دەمبــەدرۆزن.بــەاڵمدەیناســموگوێڕایەڵــیوشــەكانیدەبــم.ئیرباهیمــیباوكتــان
دڵشــادبــووكــەڕۆژیهاتنــیمــنببینێــت،جــائــەوڕۆژەیبینــیودڵخــۆشبــوو.«

ــرت ــەپەنجــاســاڵ،ئی ــووەب ــتنەب ــۆجــارێتەمەن ــانگــوت:»ت جولەكــەكانپێی
ــوە؟« ــەئیرباهیمــتبینی ــتك چــۆندەڵێی

ــم ــەوەیئیرباهی ــشئ ــم،پێ ــێدەڵێ ــوون:»ڕاســتیڕاســتیتانپ ــیفەرم عیســاپێ
لەدایــكببێــت،مــنهــەم.«)لێــرەداعیســابوونــیئەزەلــیخــۆیپــێڕاگەیانــدنو
یەكێــكلــەناوەكانــیخــودایبــۆخــۆیبەكارهێنــاكــەلــەتەوراتــداهاتــووە)مــن
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هــەم(دەرچــوون14:3،بەمــەشخودایەتــیخــۆیپــێناســاندن.(ئەوســابەردیــان
ــەكانی ــاردەوەوحەوش ــۆیش ــاخ ــەاڵمعیس ــەن،ب ــیبك ــوبەردباران ــرتتاك هەڵگ

پەرســتگایبەجێهێشــت.

چاككردنەوەی كەسێكی بە زگامك نابینا

ــا ــەزگــامكنابین ــیكــەب ــەڕی،پیاوێكــیبین ــگاداتێدەپ ــەڕێ ــككــەعیســاب كاتێ
بــوو،قوتابییەكانــیلێیــانپرســی،گوتیــان:»ڕابــی،كــێگوناهــیكــردووە،ئــەمپیــاوە
ــە ــووكــەنەخۆشــیل ــانواب ــە؟«)باوەڕی ــەزگــامكنابینای ــاندایــكوباوكــی،واب ی

ئەنجامــیگوناهــەوەدێــت.(

ــی، ــكوباوكیش ــەدای ــردووەن ــیك ــەگوناه ــەئەم ــەوە:»ن ــیدای ــاوەاڵم عیس
ــەرمانەكاری ــاڕۆژەلەس ــت.هەت ــدادەربكەوێ ــودایتێ ــیخ ــوكارەكان ــوتاك بەڵك
ــدا ــنكــەناردوومــی،چونكــەشــەودادێــتوكــەسناتوانێــتكاریتێ ــەوەبكەی ئ

ــم.« ــیجیهان ــنڕووناك ــدام،م ــەجیهان ــدەیل ــكات.ئەوەن ب

ــە ــەوە،ب ــوڕیگرت ــەق ــەتفەك ــرد،ب ــەرزەویك ــیلەس ــوووتف ــەیفەرم ئەم
ــیلوام ــیس ــەگۆم ــڕۆل ــوو:»ب ــیفەرم ــواخدا.پێ ــەیس ــاویپیاوەك ــەشچ قوڕەك
ــەچــاوی ــردراو(.جــاڕۆیشــت،خــۆیشوشــتوب ــەنێ خــۆتبشــۆ،«)ســیلواموات

ــەوە. ــەوەماڵ ــاغەوەگەڕای س

ــە ــان:»ئەم ــواڵدەكاتگوتی ــانس ــرتبینیبووی ــەیپێش ــێوئەوان ــادراوس ئینج
ــی. ــان:خۆیەت ــكگوتی ــرد؟«هەندێ ــواڵیدەك ــتوس ــەدادەنیش ــەوەنیی ئ

هەندێكیدیكەگوتیان:»نەخێر،بەاڵملەودەچێت.«

ئەویشدەیگوت:»منئەوم.«

ئینجالێیانپرسی:»ئەیچۆنچاوتكرایەوە؟«

ــی ــەوەوچاوم ــوڕیگرت ــا،ق ــرێعیس ــیدەگوت ــكپێ ــەوە:»پیاوێ ــیدای وەاڵم
ســواخدا،پێــیفەرمــووم:“بــڕۆلــەگۆمــیســیلوامخــۆتبشــۆ.”منیــشڕۆیشــتم،

ــان.« ــمبینیی ــانچاوەكان ــتوپاش ــمشوش خۆم
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لێیانپرسی:»ئەولەكوێیە؟«

گوتی:»نازانم.«

ڕابەرانی جولەكە ئەو پیاوە دەپشكنن كە چاوی چاكبووەوە

ــەوڕۆژەیعیســا ــەالیفەریســییەكان.ئ ــووبردییان ــاب ــەوەیپێشــرتنابین ــائ ج
ــییەكان ــەوەفەریس ــەرئ ــوو.لەب ــەممەب ــردەوەش ــاویك ــەوەوچ ــەیگرت قوڕەك
لێیــانپرســیكــەچــۆنچــاویچــاكبووەتــەوە.پیاوەكــەوەاڵمــیدانــەوە:»قــوڕی

ــم.« ــتادەبین ــتموئێس ــششوش ــاوم،منی ــەرچ خستەس

ــە ــە،چونك ــوداوەنیی ــەخ ــاوەل ــەمپی ــان:»ئ ــییەكانگوتی ــەفەریس ــكل هەندێ
شــەممەناپارێزێــت.«

بــەاڵمهەندێكــیدیكــەگوتیــان:»چــۆنپیاوێكــیگوناهبــاردەتوانێــتپەرجــووی
بــەمجــۆرەبــكات؟«ئیــرتدووبەرەكــیكەوتــەنێوانیــان.

دیســانبــەنابیناكەیــانگــوت:»تــۆدەربــارەیئــەوچــیدەڵێــی،چونكــەچــاوی
تــۆیچــاككــردەوە؟«

گوتی:پێغەمبەرە.

ڕابەرانــیجولەكــەكانباوەڕیــاننەكــردكــەئەمــەنابینــابــووەوئێســتادەبینێــت،
ــە ــائەم ــانپرســین:»ئای ــت.لێی ــەدەبینێ ــانبانگكــردك ــكوباوكــیئەوەی ــرتدای ئی

كوڕتانــەكــەدەڵێــنبــەزگــامكنابینــابــووە؟ئــەیئێســتاچــۆندەبینێــت؟«

دایــكوباوكــیوەاڵمیــاندایــەوە:»دەزانیــنئەمــەكوڕمانــەوبــەزگــامك
ــنكــێچــاویچــاك ــاننازانی ــت،ی ــنئێســتاچــۆندەبینێ ــەاڵمنازانی ــوو.ب ــاب نابین
ــكو ــۆیدەكات.«دای ــەوباســیخ ــەوگەورەی ــەخــۆیبپرســن،ئ ــەوە.ل كردووەت
ــوو ــانكردب ــانگــوت،چونكــەتەگبیری ــیجولەكــەئەمەی ــەترســیڕابەران باوكــیل
هەركەســێكدانبنێــتكــەعیســامەســیحەكەیە،لــەكەنیشــتدەریدەكــەن)یەكێــك
ــە ــتب ــەكەنیش ــیل ــی،دەركردنییەت ــۆپەیڕەوان ــەب ــەكانیجولەك ــزاقورس ــەس ل
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ــت(. ــەڵناكرێ ــەیلەگ ــەمامەڵ ــگاووەكجولەك ــەكۆمەڵ ــیل ــایدەركردنییەت وات
ــن.« ــۆیبپرس ــەخ ــە،ل ــەوگەورەی ــان:»ئ ــیگوتی ــكوباوك ــەوەدای ــەرئ لەب

دیســانفەریســییەكانئــەوپیــاوەیپێشــرتنابینــابــووبانگیــانكــردوپێیــانگوت:
»ســوێندبــەخــودابخــۆكــەڕاســتییەكەبڵێیــت!دەزانیــنئــەمپیــاوەگوناهبارە.

ــت ــەكش ــەاڵمی ــم،ب ــارە،نازان ــەوگوناهب ــەرئ ــەوە:»ئەگ ــیدای ــراوەاڵم كاب
ــم.« ــتادەبین ــووموئێس ــاب ــم،نابین دەزان

لەبەرئەوەلێیانپرسی:»چیلێكردیت؟چۆنچاویتۆیكردەوە؟«

ــەوێ ــم.بۆچــیدیســاندەتان ــێنەگرت ــانل ــنگوێت ــمگوت ــەوە:»پێ وەاڵمــیدان
ــەو؟« ــیئ ــەقوتاب ــەوێببن ــوەشدەتان ببیســن؟ئێ

جنێویــانپێیــداوگوتیــان:»تــۆقوتابــیئەویــت!بــەاڵمئێمــەقوتابــیموســاین.
دەزانیــنخــوداقســەیلەگــەڵموســاكــرد،بــەاڵمنازانیــنئەمــەلەكوێــوەهاتــووە.«

كابــراوەاڵمــیدانــەوە:»ئەمــەشــتێكیســەیرە!ئــەوچــاویكردوومەتــەوە،ئێوەش
نازانــنئــەولــەكوێــوههاتــووە.ئێمــەدەزانیــنخــوداگــوێلــەگوناهبــارانناگرێــت،
بــەاڵمئەگــەریەكێــكلەخواتــرسبێــتوخواســتیخــوداپەیــڕەوبــكات،ئــەواگوێــی
لــێدەگرێــت.هەرگیــزنەبیســرتاوەیەكێــكچــاویمرۆڤێكــیبــهزگــامكنابینــایچــاك

كردبێتــەوە.ئەگــەرئــەمكەســەلــەخــوداوەنەبێــت،نەیدەتوانــیهیــچبــكات.

پێیــانگــوت:»تــۆبــەتــەواویلــەگونــاەلــەدایــكبوویــت.تــۆفێرمــان
دەریانكــردەدەرەوە. جــا دەكەیــت؟«

كوێریی ڕۆحی

عیســابیســتیدەریانكــردووە،)كوێــرەچاكبووەوەكــەی(دۆزییــەوەوپێــی
فەرمــوو:»بــاوەڕبــەكــوڕیمــرۆڤدەكەیــت؟«

كابراوەاڵمیدایەوە:»گەورەم،ئەوكێیەتاكوباوەڕیپێبكەم؟«
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عیســاپێــیفەرمــوو:»تــۆئــەوتبینیــوە،ئــەوهەمــانئــەوكەســەیەكــەئێســتا
قســەتلەگــەڵدەكات.«

ئەویشگوتی:»گەورەم،باوەڕدەكەم.«ئینجاكڕنۆشیبۆبرد.

عیســافەرمــووی:»بــۆحوكمــدانهاتوومەتــەئــەمجیهانــە،تاكــوئەوانــەی
نابینــانببینــنوئەوانــەیدەبینــنكوێــربــن.«)ئەوانــەیگونــاهچــاویكوێركــردوون

ــن.(. ــاوەڕببین ــنب وناتوان

هەندێــكفەریســیكــەلەگەڵــیبــوونگوێیــانلەمــەبــوو،لێیــانپرســی:»ئایــا
ئێمــەشكوێریــن؟«

عیســاپێــیفەرمــوون:»ئەگــەرئێــوەكوێــربوونایــەگوناهتــاننەدەبــوو.بــەاڵم
ئێســتائێــوەدەڵێــن:“دەبینیــن،”لەبــەرئــەوەگوناهەكەتــاندەمێنێتــەوە.«

شوان و مێگەلەكەی

»ڕاســتیڕاســتیتانپــێدەڵێــم،ئــەوەیلــەدەرگاوەنەچێتــەنــاوپشــتیریمەڕەكان،
بەڵكــوبــەڕێگایەكــیدیكــەدابــۆیســەربكەوێت،ئــەوەدزوجەردەیــە.بــەاڵمئــەوەی
ــی ــەیلێ ــشدەرگاك ــە.دەرگاوانی ــەوەشــوانیمەڕەكان ــەژوورەوە،ئ ــەدەرگاوەبچێت ل
ــۆی ــیخ ــیمەڕەكان ــاوبانگ ــەن ــرن،ب ــیدەگ ــەدەنگ ــوێل ــشگ ــەوە،مەڕەكانی دەكات
دەكاتودەیانباتــەدەرەوە.كاتێــكهەمــووئەوانــەیخــۆیهێنایــەدەرەوە،لــە
پێشــیانەوەدەڕواتومەڕەكانیــشدوایدەكــەون،چونكــەدەنگــیدەناســن.هەرگیــز
دوایكەســیبێگانــەناكــەون،بەڵكــولێــیڕادەكــەن،چونكــەدەنگــیبێگانــەناناســن.«
عیســائــەممنوونەیــەیبــۆگێڕانــەوە،بــەاڵمئــەوانتێنەگەیشــنباســیچییانبــۆدەكات.

لەبــەرئــەوەدیســانعیســافەرمــووی:»ڕاســتیڕاســتیتانپــێدەڵێم،منــمدەرگای
مــەڕەكان.هەمــووئەوانــەیپێــشمــنهاتــوون)كــەوابــەدرۆبانگەشــەیئەوەیــان
ــان ــوداوەدەستنیش ــانخ ــودانولەالی ــیحیخ ــانمەس ــەرنی ــەپێغەمب ــردووەك ك
كــراون.(دزوجــەردەبــوون،بــەاڵممــەڕەكانگوێیــانلــێنەگرتــن.منــمدەرگاكــە.
ئــەوەیلــەمنــەوەبچێتــەژوورەوەڕزگاریدەبێــت،ئازادانــەدێتــەژوورەوەو
دەچێتــەدەرەوەولــەوەڕگادەدۆزێتــەوە.دزنایــەتبــۆدزیــنوكوشــنولەناوبــردن
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ــەواو. ــڕوت ــیپ ــت،ژیانێك ــانهەبێ ــەوانژیانی ــوئ ــوومتاك ــنهات ــەاڵمم ــت.ب نەبێ
)عیســامەبەســتیلەوەیــەكــەدەفەرمــوێپێویســتەبــاوەڕبــەمــنبهێنــنبــۆئــەوەی

ــانوژیانــیهەتاهەتایــیبەدەســتبهێنن.( ــەگوناهەكانت لێخۆشــبوونل

ــدا ــاویمەڕەكان ــیخــۆیلەپێن ــمشــوانەدڵســۆزەكە.شــوانیدڵســۆزیشژیان »من
ــن. ــەونی ــیئ ــشه ــەومەڕەكانی ــەڕەكاننیی ــوانیم ــشش ــەكرێگیراوی ــت.ب دادەنێ
ڕادەكات،گورگیــش بەجێدەهێڵێــتو مــەڕەكان دێــت، گــورگ كاتێــكدەبینێــت
مــەڕەكاندەبــاتوپەرتەوازەیــاندەكات.كابــراهەڵدێــتچونكــەبــەكــرێگیــراوەو

ــە. ــینیی ــیمەڕەكان خەم

»منــمشــوانەدڵســۆزەكە.مــەڕیخــۆمدەناســموئەوانیــشمــندەناســن،
هــەروەكچــۆنبــاوك)باوكــیئاســامنی(دەمناســێت،منیــشبــاوكدەناســم.ژیانــم
بــۆمــەڕەكاندادەنێــم.هەروەهــامــەڕیدیكــەمهەیــەســەربــەمپشــتیرەیەنیــن
)ناجولەكــەكان(،دەبــێئەوانیــشبهێنــم،ئەوانیــشگوێیــانلــەدەنگــمدەبێــت،جــا
دەبنــەیــەكمێگــەلویــەكشــوان.لەبــەرئــەوەبــاوكمنــیخۆشــدەوێت،چونكــە
ــەمنــیناســتێنێ،بەڵكــوخــۆم ــمتاكــووەریبگرمــەوە.كــەسل ژیانــیخــۆمدادەنێ
دایدەنێــم.دەســەاڵتمهەیــەدایبنێــمودەســەاڵتمهەیەبیبەمــەوە.ئەمڕاســپاردەیەم

لــەباوكمــەوەوەرگرتــووە.«

پەیدابــوو. لەنێــوجولەكــەكان ئــەمقســانەوەدیســاندووبەرەكــی بەهــۆی
زۆربەیــانگوتیــان:»ڕۆحــیپیســیهەیــەووڕێنــەدەكات.بۆچــیگوێــیلــێدەگرن؟«

هەندێكــیدیكەیــانگوتیــان:»ئەمــەقســەییەكێــكنییــەڕۆحــیپیســیتێدابێت.
ئایــاڕۆحــیپیــسدەتوانێــتچــاوینابیناچــاكبكاتــەوە؟«)94(

عیسا حەفتا و دوو قوتابی دەنێرێت

ــاودووكەســیدیكــەیدەستنیشــان پــاشئەمــەمەســیحیخــاوەنشــكۆحەفت
كــرد،لەپێــشخــۆیدوودووناردنــیبــۆهــەرشــاروجێگایــەككــەبەتەمابــووبــۆی
ــەوە ــەرئ ــەاڵمســەپانكەمــە.لەب ــەزۆرە،ب ــیدەفەرمــوون:»دروێن بچێــت.جــاپێ

)94(یۆحهنا21:10-2:7
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داوالــەخاوەنــیدروێنــەبكــەنتاكــوســەپانبــۆدروێنەكــەیبنێرێــت.بــڕۆن!ئــەوا
ــە ــەون ــارەونەتوورەك ــەكیســەیپ ــرم.ن ــورگدەتاننێ ــاوگ ــۆن ــەرخب مــنوەكب

پێــاڵوهەڵمەگــرن،لــەڕێــگاشســاڵولــەكــەسمەكــەن.

چوونــەهــەرماڵێكیــش،یەكــەمجــاربڵێــن:“ئاشــتیبــۆئــەمماڵــەبێــت،”ئەگــەر
پیــاویئاشــتیلــەوێبێــت)ئەگــەرخــاوەنمــاڵشــایەنیپێشــوازیبێــتلــەئــەوە(،
ئــەوائاشــتیتاندەچێتــەســەری،ئەگینــابــۆخۆتــاندەگەڕێتــەوە.لــەوماڵــەمبێننــەوەو
لــەوەیهەیانــەبخــۆنوبخۆنــەوە،چونكــەكرێــكارشــایانیكرێــیخۆیەتــی.ماڵــەو

ماڵیــشمەكــەن.

ــن ــیدادەنێ ــەوەیلەبەردەمتان ــردن،ئ ــەهــەرشــارێكوپێشــوازییانلێك چوون
ــایەتی ــن:“پاش ــانبڵێ ــەوەوپێی ــانبكەن ــەچاكی ــانەیتێیدای ــەونەخۆش ــۆن،ئ بیخ
ــەهــەرشــارۆچكەیەكوپێشــوازییان ــەاڵمچوون ــەوە.”ب ــكبووەت ــاننزی خــودالێت
لــێنەكــردن،بڕۆنــەســەرشــەقامەكانیوبڵێــن:“تەنانــەتتــۆزیشــارۆچكەكەتان
كــەبــەپێامنــەوەنووســاوەبۆتانــیدەتەكێنیــن،بــەاڵمئەمــەبزانــن:پاشــایەتیخــودا
لێتــاننزیــكبووەتــەوە.”پێتــاندەڵێــم:لــەوڕۆژەداســەدۆمســزایســووكرتی
دەبێــتلــەوەیئــەوشــارۆچكەیە)ســەدۆمئــەوشــارەبــووكــەخــودالــەســەردەمی
ــەباســی ــۆخراپ ــەمنوونــەیســزایخــوداب ــەرئیرباهیــمســوتاندی.عیســاب پێغەمب

دەكات(.

ــەیبێتســەیدا!چونكــە ــن!قوڕبەســەرت،ئ ــەیشــاریخورازی قوڕبەســەرت،ئ
ــە)دوو ــەیدابكرای ــوروس ــەس ــەرل ــوەداكــران،ئەگ ــوئێ ئــەوپەرجووانەیلەنێ
ــش ــاوخۆڵەمێ ــەجلوبەرگــیگــوشولەن ــوون(،هــەرزووب ــەكانب شــاریناجولەك
دادەنیشــنوتۆبەیــاندەكــرد.بــەاڵملــەڕۆژیلێپرســینەوەدا،ســوروســەیداســزای
ســووكرتیاندەبێــتلــەوەیبــۆئێوەیــە.تــۆشئــەیكەفەرناحــوم)ئــەوشــارە
ــەرز ــۆئاســامنب ــاب ــوو(،ئای ــیڕاگەیاندب ــەیپەیامەكــەیلێ ــەمەســیحزۆرب ــووك ب

ــوارەوە. ــەخ ــیمردوواندەچیت ــۆجیهان ــۆب ــر،ت ــەوە؟نەخێ دەكرێیت

ئــەوەیگوێتــانلــێبگرێــت،گــوێلــەمــندەگرێــت،ئــەوەیڕەتتــاندەكاتــەوە
مــنڕەتدەكاتــەوە.ئــەوەشمــنڕەتدەكاتــەوە،ئــەوەڕەتدەكاتــەوەكــەمنــی

نــاردووە.
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حەفتــاودوونێردراوەكــەبــەشــادییەوەگەڕانــەوەوگوتیــان:»گــەورەم،
تەنانــەتڕۆحــیپیســیشبــەنــاویتــۆوەملكەچامنــن.«)مەبەســتیانئــەوەبــووكــە
بــەدەســەاڵتیمەســیحڕۆحــیپیســیانلەوانــەدەركــردووەكــەشــەیتانبەســەریاندا

ــووە.( زاڵب

ئەویــشپێــیفەرمــوون:»شــەیتانمبینــیوەكبروســكەلــەئاســامنەوەدەكــەوت
ــە ــەودەســەاڵتەیعیســاب ــتبەهــۆیئ ــەیخــۆیدەكەوێ ــیوپای ــەخۆبەزلزان )ل

هەمــووئەوانــەیبەخشــیوەكــەباوەڕیــانپێــیهێنــاوە(.

ئەوەتــادەســەاڵتمپێتــانداوەپــێبــەمــارودووپشــكوهەمــووهێــزیدوژمنــدا
بنێــن،هیــچشــتێكیشزیانتــانپێناگەیەنێــت.بــەاڵمبەمــەدڵخــۆشمەبــنكــەڕۆحــە

پیســەكانملكەچتانــن،بەڵكــودڵخــۆشبــنكــەناوتــانلــەئاســامندانــوورساوە.«

باوك و كوڕ و هزری ڕۆحی

ــە ــانئاماژەی ــەریەكەی ــنه ــلدوودەربڕین ــەئینجی ــوڕل ــاوكوك ــەكانیب وش
ــاوە ــودابەكارهێن ــەخ ــاژەدانب ــۆئام ــیب ــەیباوك ــرۆزوش ــودا.رسوشــیپی ــۆخ ب
كــەنەبیــراوە،هەروەهــاوشــەیكــوڕیبــۆئامــاژەدانبــەخــودایدەركەوتــوولــە

ــەروەردگار(. ــیحیپ ــایمەس ــاوە)عیس ــرۆڤبەكارهێن ــێوەیم ش

لــەوكاتــەداعیســابــەڕۆحــیپیرۆزشــادمانبــوووفەرمــووی:»ستایشــتدەكەم
باوكــە،پــەروەردگاریئاســامنوزەوی،چونكــەئەمانــەتلــەدانــاوتێگەیشــتووان
شــاردووەتەوە)بەهــۆیلووتبەرزییــان(وبــۆمنــدااڵن)ئەوانــەیبەبێفیزییەوەقســە
وەردەگــرن(ئاشــكراتكــردووە.بەڵــێباوكــە،چونكــەتــۆئەمــەتپــێبــاشبــوو
)عیســادەیزانــیكــەئەقڵــیمــرۆڤئەگــەربــۆڕۆحــیخــودانەكرابێتــەوەتێنــاگات
كــەچــۆندەكــرێخــودالــەجەســتەیەكیمــرۆڤدەربكەوێــت،هەروەهــابیرۆكــەی
بــاوكوكــوڕیلــێتێكــەڵدەبــێ،بــەشــێوەیەكیمــاددیڕاڤــەیدەكاتوتووشــی
سەرســوڕمانیدەكات،لەبــریئــەوەیواتــاڕۆحییەكــەیتێبــگاتكــەپەیوەنــدینییــە
بــەڕەگــەزیمرۆڤانــەیــانبــەدواییەكداهاتنــیزەمەنــی.لەبــەرئــەوەفەرمــووی:(!

ــاوك ــەب ــتكوڕەكەكێی ــەسنازانێ ــپاردووم،ك ــێس ــتێكیپ ــووش ــمهەم باوك
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ــۆی ــەوێب ــەدەی ــەكوڕەك ــتك ــەوەنەبێ ــەوئ ــەكوڕەك ــاوككێی ــانب ــت،ی نەبێ
ــكات. ــكراب ئاش

ئینجــائــاوڕیلــەقوتابییەكانــیدایــەوەوبــەتەنهــابەوانــیفەرمــوو:»خۆزگــە
ــان ــەپێت ــن،چونك ــوەدەیبین ــەئێ ــتك ــەوەدەبینێ ــەیئ ــەوچاوان ــتب دەخوازرێ
ــن)ڕاســتی ــوەدەیبین ــەئێ ــنك ــەوەببین ــاویســتیانئ ــەروپاش ــم،زۆرپێغەمب دەڵێ
دەركەوتنــیخــودالەنێــومرۆڤایەتــیلــەشــێوەیكــوڕ(،بــەاڵمنەیانبینــی،ئــەوەش

ــەاڵمنەیانبیســت.« ــوەدەیبیســن،ب ــەئێ ببیســنك

منوونەی سامیرەییە چاكەكە

تەوراتناســێكهەســتابــۆئــەوەیعیســاتاقــیبكاتــەوە،گوتــی:»مامۆســتاچــی
بكــەمتاكــوژیانــیهەتاهەتایــیبــەمیــراتوەربگــرم؟«

ئەویشپێیفەرموو:»لەتەوراتداچینوورساوە؟چۆندەیخوێنیتەوە؟«

وەاڵمــیدایــەوە:»﴿بــەهەمــوودڵوبــەهەمــووگیــانوبەهەمــووتوانــاوهەموو
بیرتانــەوەیەزدانــیپــەروەردگاریخۆتــانخۆشــبوێت،﴾هەروەهــا﴿نزیكەكــەتوەك

ــبوێت﴾.« خۆتخۆش

ــی ــیهەتاهەتای ــە،ژیان ــەبك ــتە،ئەم ــەتڕاس ــوو:»وەاڵمەك ــیفەرم ــاپێ عیس
بەدەســتدەهێنیت.«

ــوت: ــایگ ــەعیس ــكات،ب ــۆیب ــۆخ ــەب ــتیپاكان ــهكه(ویس ــەاڵم)تهوراتناس ب
ــە؟« ــەمكێی »نزیكەك

بــۆ لــەئۆرشــەلیمەوە )جولەكەیــەك( »پیاوێــك دایــەوە: وەاڵمــی عیســا
ئەریحادەچــوو،كەوتــەدەســتجــەردە،برینداریــانكــرد،ئینجــابــەنیوەمردوویــی
ــت، ــەدادەڕۆیش ــەوڕێگای ــكب ــەوتكاهینێ ــن.واڕێكك ــتوڕۆیش ــانهێش بەجێی
كاتێــكئــەویبینــیلــەوبــەرەوەتێپــەڕی.هەروەهــاكابرایەكــیلێڤیش)یەكێــكلــە
خزمەتكارانــیپەرســتگا(بــەهەمــانشــێوەگەیشــتەشــوێنەكە،هــاتوســەیریكــرد
ــی ــیودڵ ــەســەری،بین ــوارهات ــەاڵمســامیرەییەكیڕێب ــەڕی.ب ــەرەوەتێپ ــەوب ول
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ــووەوەو ــامیرەییەكاندەب ــەس ــانل ــەكانڕقی ــەوەیجولەك ــەڵئ ــووتا)لەگ ــیس پێ
ســامیرەییەكانیشڕقیــانلــەجولەكــەكاندەبووە(،لێــیچووەپێشوڕۆنوشــەرابی
بەســەربرینەكانــداكــردوپێچایــەوە)پێشــینانزەیتیــانبــۆتیامركــردنوشــەرابیان
بــۆپاككردنــەوەبەكاردەهێنــا(،ســواریواڵخەكــەیخــۆیكــردوبردییــەخانێــكو
ــی: ــەوگوت ــەخانچییەك ــاودای ــاریدەرهێن ــرتدوودین ــرد.ڕۆژیپاش ــریك چاودێ

ــرتخەرجكــرد،كــەگەڕامــەوەدەتدەمــەوە.”« ــریبكــەوهەرچــیزیات “چاودێ

ــك ــەنزی ــەب ــێكەس ــەمس ــی:(»كامل ــەكەیپرس ــەتەوراتناس ــال ــاعیس )ئینج
ــەردەكان؟« ــتج ــەدەس ــەكەوت ــاوەیك ــەوپی ــۆئ ــتب دەزانی

تەوراتناسەكەگوتی:»ئەوەیبەزەییپێیداهاتەوە.«

عیساشپێیفەرموو:»تۆشبڕۆوبەوشێوەیەبكە.«

لە  ماڵی مریەم و مەرسا

ــەی ــەماڵەك ــكل ــك،ژنێ ــیدەڕۆیشــنچــووەگوندێ ــكعیســاوقوتابییەكان كاتێ
خــۆیپێشــوازیلێكــردنــاویمەرســابــوو.خوشــكێكیهەبــوونــاویمریــەمبــوو،
لەبــەرپێــیمەســیحدانیشــتوگوێــیلــەفەرمایشــتەكانیدەگــرت.بــەاڵممەرســا
ــە ــتنیی ــەورەم،باك ــی:»گ ــتاوگوت ــوو،ڕاوەس ــردنشــڵەژاب ــەرزۆریخزمەتك لەب
خوشــكمبــەتەنهــابەجێــیهێشــتووموخزمــەتدەكــەم؟پێــیبفەرمــووبــا

ــدات. ــمب یارمەتی

مەســیحوەاڵمــیدایــەوە:»مەرســا،مەرســا،تــۆخــەملــەزۆرشــتدەخۆیــتو
نارەحەتیــت.بــەاڵمیــەكشــتپێویســتە،مریــەمشــتەباشــەكەیهەڵبــژاردووەكــە

لێــیناســەنرێتەوە.«)95(

فێركردن دەربارەی نوێژ

ــووەوە، ــەیب ــەنوێژەك ــكل ــرد،كاتێ ــژیدەك ــوێنێكدانوێ ــەش ــال ــكعیس جارێ
ــەروەك ــە،ه ــانبك ــرینوێژم ــەورەم،فێ ــوت:»گ ــیگ ــیپێ ــەقوتابییەكان ــكل یەكێ

)95(لۆقا42-1:10
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ــرد.« ــۆیفێرك ــیخ ــش(قوتابییەكان ــایلەئاوهەڵكێ ــا)یەحی ــۆنیەحی چ

پێیفەرموون:»كاتێكنوێژدەكەن،بڵێن:

“باوكە،

باناوتپیرۆزبێت،

باپاشایەتییەكەتبێ،)هاتنیپاشایەتیخودابۆسەرزەوی(

نانیڕۆژانەمانهەمووڕۆژێكبدەرێ.

لەگوناهەكامنانخۆشبە،

چونكەئێمەشلەوانەخۆشدەبینكەخراپەمانبەرامبەردەكەن.

مەمانخەرەتاقیكردنەوە.”«

ئینجــاپێــیفەرمــوون:»كــێلــەئێــوەئەگــەرهاوڕێیەكــیهەبێــتولــە
ــدەرێ، ــەرزب ــەق ــرەمب ــم،ســێكولێ ــت:“هاوڕێ ــیبڵێ ــەالیوپێ نیوەشــەودابچێت
چونكــەهاوڕێیەكــملــەدوورەوەبــۆالمهاتــووە،هیچــمنییــەلەبەردەمــیدابنێــم.”

ئەمــەیژوورەوەوەاڵمدەداتــەوە:“هەراســانممەكــە،دەرگاداخــراوە،خــۆمو
منداڵــملەنــاوجێگادایــن،ناتوانــمهەســتموبتدەمــێ.”پێتــاندەڵێــم:ئەگــەرلەبــەر
هاوڕێیەتــیهەڵنەســتێتوبیداتــێ،ئــەوالەبــەرئــەوەیناوبانگــیخــۆیبپارێزێــت

هەڵدەســتێتودەیداتــێ.

ــەوە، ــاندەدرێــت،بگەڕێــندەدۆزن ــم،داوابكــەن،پێت ــاندەڵێ ــەوەپێت ــەرئ لەب
لــەدەرگابــدەن،لێتــاندەكرێتــەوە،چونكــەهەركەســێكداوابــكات،وەردەگرێــت،

ئــەوەیبگەڕێــت،دەدۆزێتــەوە.ئــەوەشلــەدەرگادەداتلێــیدەكرێتــەوە.

ــیماســی ــەجیات ــكاتل ــەیداوایماســیب ــەركوڕەك ــوەئەگ ــەئێ ــكل چباوكێ
مــاریدەداتــێ؟یــانداوایهێلكــەبــكاتدووپشــكیدەداتــێ؟جــائێــوەكــەخراپــن،
بزانــنشــتیبــاشبدەنــەمنداڵەكانتــان،بــاوك)خــودا(كــەلــەئاســامنە،چەنــدزیاتــر

ڕۆحــیپیــرۆز)ڕۆحــیخــودا(دەداتــەئەوانــەیداوایلــێدەكــەن.«)96(

)96(لۆقا13-1:11
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سەرزەنشتكردنی فەریسییەكان

كاتێــكعیســاقســەیدەكــرد،فەریســییەكبــۆنانخــواردنداوەتــیكــرد.ئەویــش
چــووەژوورەوەودانیشــت.فەریســییەكەكــەبینــیعیســاپێــشنانخــواردندەســتی
نەشوشــت،ســەریســوڕما.)بەگوێــرەینەریتــیڕووكــەشكــەفەریســییەكان
گرنگییــانپــێدەدا،ئاویــانبــەدەســتیاندادەكــردبــۆئــەوەیلــەوپیســیێتییەپاكــی
بكەنــەوەكــەلــەهەڵســوكەوتیانلەگــەڵئەوانــەیفەریســینیــنتووشــیانبــووە،

ئیــرتعیســائــەوەیزانــیكــەلــەنــاوبیــریفەریســییەكەدایە.(

ئینجــامەســیحیخــاوەنشــكۆپێــیفەرمــوو:»ئێــوەیفەریســیدەرەوەیجــامو
قــاپپــاكدەكەنــەوە،بــەاڵمناختــانپــڕەلــەچڵێســیوبــەدكاری.گێلینــە،ئایــائــەوەی
دەرەوەیدروســتكردووەناوەوەشــیدروســتنەكــردووە؟بــەاڵمئێــوەئــەوەی

هەتانــەبیدەنــەهــەژاران،ئیــرتهەمــووشــتێكبۆتــانپــاكدەبێــت.

بــەاڵمقــوڕبەســەرتانفەریســییەكان،ئێــوەدەیەكــیپونــگوڕازیانــە)ڕوەكێكــە
لــەبــواریپزیشــكیبەكاردێــت(وهەمــووســەوزەواتدەدەن،بــەاڵمدادپــەروەریو
خۆشەویســتیخــوداپشــتگوێدەخــەن.پێویســتەئەمانــەبكــەنوئەوانــەشپشــتگوێ

نەخەن.

»قــوڕبەســەرتانفەریســییەكان،چونكــەحەزتــانلــەڕیــزیپێشــەوەیكەنیشــتو
ســاڵولێكردنتانــەلــەبــازاڕدا.

ــەوەی ــێئ ــیب ــەخەڵك ــنك ــەدەچ ــۆڕەنادیاران ــەوگ ــوەل ــەرتان،ئێ »قوڕبەس
بزانــنبەســەریاندادەڕۆن.«

ــە،ئێمــەش ــیئەمان ــەگوتن ــتا،ب ــەوە:»مامۆس ــیدای ــاسوەاڵم یەكێكــیتەوراتن
ــت.« ــووكدەكەی س

ــەر ــەس ــكدەخەن ــیش،بارێ ــوەیتەوراتناس ــەرئێ ــوڕبەس ــووی:»ق ــافەرم عیس
شــانیخەڵكــیكــەهەڵگرتنــیزەحمەتــە،بــەاڵمخۆتــانپەنجەیەكیــشلــەبارەكــە

ــادەن. ن
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»قوڕبەســەرتان،چونكــەئێــوەگــۆڕیپێغەمبــەرانهەڵدەبەســن،كــەباوباپیرانتــان
ــەوان ــن،ئ ــانڕازی ــردەوەیباوباپیرانت ــەك ــایەتنوب ــوەش ــەئێ ــتوویانن.كەوات كوش
پێغەمبەرانیــانكوشــتوئێــوەشگۆڕەكانیــانبــۆهەڵدەبەســن.لەبــەرئــەوەدانایــی
خــودافەرمــووی:“مــنپێغەمبــەرونێردراویــانبــۆدەنێــرم،بــەاڵملێیــاندەكــوژنو
دەیانچەوســێننەوە،”تاكــوخوێنــیهەمــووپێغەمبــەرانكــەلــەدامەزراندنــیجیهانەوە
ــە ــاك ــیزەكەری ــوخوێن ــەوەتاك ــیهابیل ــەخوێن ــت،ل ــەداوابكرێ ــەمنەوەی ڕژاوەل
ــەداوا ــەمنەوەی ــم،ل ــاندەڵێ ــێپێت ــردرا.بەڵ ــرۆزگادالەناوب ــگاوپی ــوانقوربان ــەنێ ل

دەكرێــت.

»قوڕبەســەرتانتەوراتناســان،چونكــەكلیلــیزانیاریتــانبــرد،خۆتــاننەچوونــە
ژوورەوەوڕێتــانلەوانــەشگــرتكــەدەچوونــەژوورە.«

كاتێــكعیســائەوێــیبەجێهێشــت،مامۆســتایانیتــەوراتوفەریســییەكان
دەســتیانپێكــردتەنگــیپــێهەڵچنــنولــەزۆربابــەتپرســیاریلــێبكــەن،

چاوەڕێیــاندەكــردبــەوشــەیەكیدەمــیخــۆیتووشــیبكــەن.

ئاگاداركردنەوە و هاندانەكان

لــەوكاتــەداكــەهــەزارانكــەسكۆببوونــەوە،بەجۆرێــكیەكرتیــانپێشــێلدەكرد،
لــەســەرەتاداعیســاڕوویكــردەقوتابییەكانــیوفەرمــووی:»ئــاگاداریهەویرترشــی
فەریســییەكانبــن،كــەدووڕووییــە.شــاردراوەنییــەئاشــكرانەبێــتونهێنــی
ــی ــەڕووناك ــە،ل ــیگوتووتان ــەتاریك ــیل ــەوەهەرچ ــەرئ ــت.لەب ــەدەرنەكەوێ نیی
دەبیســرتێت،ئــەوەشكــەلــەمــاڵبــەچرپــەگوتووتانــە،لــەســەربانانجــاڕدەدرێــت.

ــەن ــوودالەالی ــەداهات ــیل ــاندنەوەیقوتابییەكان ــەچەوس ــەبارەتب ــاس )عیس
ــووی:( ــردوفەرم ــەیك ــەوەقس جولەكەكان

ــەوە ــاشئ ــوژنوپ ــەجەســتەدەك ــەمەترســنك ــم،لەوان ــاندەڵێ »دۆســتانمپێت
هیچــیدیكەیــانپــێناكرێــت.بــەاڵمئەوەتــانپیشــاندەدەمكــەدەبــێلێــیبرتســن،
لــەوەبرتســنكــەدەســەاڵتیهەیــەپــاشكوشــنفڕێتانبداتــەنــاودۆزەخ.بەڵــێپێتــان
ــت)دوودراوی ــسنافرۆرشێ ــەدووفل ــەب ــجچۆلەك ــاپێن ــن.ئای ــەبرتس ــم،لەم دەڵێ
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ــرناچێــت.تەنانــەتهەمــوو ــارەیكــەمبەهــا(؟خــوداهیــچیەكێــكلەوانــیلەبی پ
مــوویسەریشــتانژمێــردراوە.كەواتــەمەترســنئێــوەزۆرلــەچۆلەكــەبەنرخــرتن.

»پێشــتاندەڵێــم:ئــەوەیلەبــەردەمخەڵــكدانــمپێــدابنێــت،كــوڕیمرۆڤیــش
ــك ــەالیخەڵ ــەوەیل ــەاڵمئ ــت.ب ــدادەنێ ــیپێ ــودادان ــتەكانیخ ــەردەمفریش لەب
نكۆڵــیلــەناســینیمــنبــكات)هەتــامردنــیلــەنكۆڵیكردنەكــەبــەردەوامبێــت(،
ــەوەی ــی(.ئ ــەڕۆژیدوای ــت)ل ــێدەكرێ ــیل ــودانكۆڵ ــتەكانیخ ــەردەمفریش لەب
قســەبــەكــوڕیمــرۆڤبڵێــت،دەبەخرێــت.بــەاڵمئــەوەیســەبارەتبــەڕۆحــی
ــرۆزهــەر ــەڕۆحــیپی ــدانب ــردنوجوێن ــت.)كفرك ــكات،نابەخرێ ــرب ــرۆزكف پی
ــەوەی ــاڕەتكردن ــت،بەڵكــووات ــەوقســەبكەی ــەدژیئ ــەل ــەوەنیی ــایئ ــاوات تەنه
ــی ــەكان.ڕۆح ــەرگوناه ــوداوەلەس ــرۆزیخ ــیپی ــەنڕۆح ــتكردنلەالی سەرزەنش
ــێ. ــێببەخش ــەیپ ــیتۆب ــەوەیدەرفەت ــۆئ ــتدەكاتب ــرۆڤسەرزەنش ــرۆزم پی
ــە ــیتۆب ــەگوناهەكان ــۆنل ــەوەچ ــتكردنەڕەتبكات ــەوسەرزەنش ــرۆڤئ ــەرم ئەگ

ــت.( ــیدەبێ ــرتچارەنووســیوێرانی ــكات،ئي ب

»كاتێــكدەتانهێننــەبــەردەمكەنیشــتوفەرمانــڕەواودەســەاڵتداران،نیگــەران
مەبــندەبــێبــۆبەرگــریچــۆنوبەچــیبدوێــنیــانچــیبڵێــن،چونكــەڕۆحــی

پیــرۆزهــەرلــەوكاتــەدافێرتــاندەكاتپێویســتەچــیبڵێــن.«

منوونەی دەوڵەمەندی بێ مێشك

ــم ــوومیرات ــەمبفەرم ــەبراك ــتا،ب ــوت:»مامۆس ــیگ ــەپێ ــاوخەڵكەك ــین یەكێك
ــكات.« ــەشب ــەڵب لەگ

بــەاڵمئــەوپێــیفەرمــوو:»كابــرا،كــێمنــیكــردووەبــەدادوەریــانبەشــكەر
بەســەرتانەوە؟«بــەخەڵكەكــەیفەرمــوو:»ئاگاداربــنوخۆتــانلــەهەمــووجــۆرە

چاوچنۆكییــەكبپارێــزن،چونكــەژیانــیمــرۆڤبــەزۆریســامانەكەینییــە.«

زەوییەكــەی دەوڵەمەنــد، »مرۆڤێكــی هێنانــەوە: بــۆ منوونەیەكــی ئینجــا
بەرهەمێكــیزۆریدا.لــەدڵــیخۆیــداگوتــی:“چــیبكــەمكــەشــوێنمنەبــێ

كۆبكەمــەوە؟” لــێ بەرهەمەكەمــی
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»جــاگوتــی:“وادەكــەم،ئەمبارەكانــمتێكــدەدەموگەورەتــریدەكــەم،لەوێــدا
ــا ــم،ئەوەت ــەیگیان ــم:’ئ ــمدەڵێ ــەخۆش ــەوە.ب ــەمكۆدەكەم ــەوماڵەك ــوودانەوێڵ هەم
ماڵێكــیزۆرتهەڵگرتــووە،بــۆچەندیــنســاڵ.بحەســێوەوبخــۆوبخــۆوەودڵشــادبــە.‘”

»بــەاڵمخــوداپێــیفەرمــوو:“ئــەیگێلــە،هــەرئەمشــەوگیانــتدەردەچێــت.
باشــەئــەوەیكــۆتكردووەتــەوە،بــۆكــێدەبێــت؟”

»بــەهەمــانشــێوەدەبــێئــەوكەســەیگەنجینــەبــۆخــۆیكۆدەكاتــەوەبــەاڵم
لــەالیخــودادەوڵەمەنــدنییــە.«)97(

نەك ئاشتی بەڵكو دووبەرەكی 

خەڵكــیپەیامەكــەیمەســیحیانبــەناتــەواویوەرگــرتودۆخــیڕۆحیــی
ــیوسیاســی ــەواتێگەیشــنكــەعیســائاشــتیكۆمەاڵیەت ــەهەڵ ــی،ب ــاننەبین خۆی
فەراهــەمدەكاتولــەداگیــركاریڕۆمانــیئازادیــاندەكات،دەیانبوژێنێتــەوە،
ــی ــەپەیام ــنك ــكات.واتێنەگەیش ــانب ــیژیانی ــەگۆڕان ــتب ــەوەیپێویس ــێئ بەب
ــە ــتیب ــاودڵوپێویس ــەلەن ــیدەروونیی ــە،ئاشتییەكەش ــیڕۆحیی ــیحپەیامێك مەس
پاكبوونــەوەیدڵهەیــەبــەئاگــریڕۆحــیپیــرۆز.وەرگرتنــیهەڵوێســتیدیارمــان
هەبێــتودژایەتــیخراپــەبكەیــن؛نــەكهــەرتەنهــالــەوكۆمەڵگایــەیتێــدادەژیــن،
بەڵكــولەنــاوســنوورییــەكخێزانیــش،كــەلەوانەیــەئەندامەكانــیدابــەشبــكات

ــیفەرمــوون: ــاوەڕ.ئینجــاپێ ــێب ــاوەڕداروب ــوانب لەنێ

»هاتــوومتاكــوئاگــرهەڵدەمــەســەرزەوی،چەنــدەخوازیــارمپێشــوەخت
گــڕیگرتبێــت!بــەاڵمئازارێكملەڕێگایــەودەبێــتپێیــداتێبپــەڕم)عیســائامــاژەی
ــت. ــەواودەبێ ــات ــمهەت ــدناڕەحەت ــاچ(،چەن ــەرخ ــردلەس ــانیدەك ــۆئازاركێش ب
)تێیگەیانــدنكــەئاشــتیڕۆحیــیبــەدابــڕانلــەگونــاهونزیكبوونــەوەلــەخــوداو
دابڕانــیبــاوەڕدارلــەبــێبــاوەڕبەرپــادەبێــت.ئینجــافەرمــووی:(وادەزانــنمــن
ــی. ــودووبەرەك ــر،بەڵك ــم:نەخێ ــاندەڵێ ــەرزەوی؟پێت ــەس ــتیبهێنم ــوومئاش هات
لەمــەودوالــەماڵێكــداپێنجــیتێــدادەبێــتجیــادەبنــەوە،ســێلــەدووودوولــە

)97(لۆقا21:12-37:11
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ســێ.بــاوكلــەكــوڕوكــوڕلــەبــاوك،دایــكلــەكــچوكــچلــەدایــك،خەســوولــە
ــادەبنــەوە.«)98( ــەخەســووجی ــووكوبــووكل ب

گەڕانەوە بۆ الی خودا

ــۆعیســا ــانب ــەوجەلیلییانەی ــوون،باســیئ ــەوێب ــەداهەندێــكل ــەوكات هــەرل
كــرد)لــەدژیدەســەاڵتیڕۆمانــیڕاپەڕیبــوون(كــەپیالتــۆسخوێنــیلەگــەڵ
ــزای ــۆیس ــەه ــاتب ــەكارەس ــووك ــانواب ــرد)باوەڕی ــەاڵوك ــانتێك قوربانییەكانی
گوناهــەوەدێــت(.عیســاوەاڵمــیدایــەوە:»وادەزانــنئــەوجەلیلییانــەلــەهەمــوو
جەلیلییەكانــیدیكــەگوناهبارتــربــوون،چونكــەبــەمشــێوەیەئازاریانچێــژت؟پێتان
ــانبــەوشــێوەیەلەناودەچــن. ــەنەكــەنهەمووت ــر،بــەاڵمئەگــەرتۆب دەڵێــم:نەخێ
ــتنی، ــەوتوكوش ــەرداك ــانبەس ــیلوامقوللەكەی ــەس ــەیل ــەژدەكەس ــەوه ــانئ ی
لــەهەمــوودانیشــتووانیئۆرشــەلیمگوناهبارتــربــوون؟مــنپێتــاندەڵێــم:نەخێــر،

ــەوشــێوەیەلەناودەچــن.« ــانب ــەرتۆبەنەكــەنهەمووت ــەاڵمئەگ ب

ئینجــائــەممنوونەیــەیباســكرد)بــۆئــەوەیپێیــانڕابگەیەنێــتپێویســتەپێــش
لەدەســتچوونیدەرفــەتلــەگونــاهتۆبــەبكــەن(:»كابرایــەكدارهەنجیرێكــی
ــەڕەزەوانەكــەی ــی.ب ــوەینەبین ــۆبەرهــەمهــاتوپێ ــوو،ب ــداچاندب ــەڕەزەكەی ل
گــوت:“تەماشــابكــە،ســێســاڵەبــۆبــەریئــەمدارهەنجیــرەدێــموپێــوەینابینــم!

بیبــڕەوە،بۆچــیزەویــشداگیــربــكات؟”

ــو ــە،تاك ــاڵیشوازیلێبهێن ــەمس ــەورەم،ئ ــەوە:“گ ــیدای ــەوەاڵم »ڕەزەوانەك
ــت، ــەربگرێ ــرب ــودوات ــەم.بەڵك ــدادەك ــیپێ ــەوەوپەیین ــەریهەڵدەگێڕم دەوروب

ــڕەوە.”« ــابیب ئەگین

چاككردنەوەی ژنێك لە ڕۆژی  شەممەدا

عیســالــەڕۆژیشــەممەدالــەیەكێــكلــەكەنیشــتەكانخەریكــیفێركــردنبــوو،
ــووو ــوورب ــوو،قەمب ــۆشب ــاڵنەخ ــەژدەس ــەوەه ــیپیس ــۆیڕۆحێك ــكبەه ژنێ

)98(لۆقا53-49:12
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هەرگیــزنەیدەتوانــیبــەتــەواویڕاســتبێتەوە.عیســاژنەكــەیبینــی،بانگــیكــرد:
»خانــم،لــەنەخۆشــییەكەتئــازادكرایــت.«ئینجــاهــەردوودەســتیخستەســەریو

دەســتبەجێڕاســتبووەوەوستایشــیخــودایكــرد.

پێشــەوایكەنیشــتیشتــووڕەبــووكــەعیســالــەشــەممەداخەڵكــیچاككــردەوە،
بــەخەڵكەكــەیگــوت:»شــەشڕۆژهەیــەكــەپێویســتەكاریــانتێــدابكرێــت،لەواندا

وەرنوچاكبنــەوە،نــەكلــەڕۆژیشــەممەدا.«

مەســیحیشوەاڵمــیدایــەوە:»ئــەیدووڕووان!ئایــاهــەریــەكلــەئێوەلــەڕۆژی
شــەممەداگایــانگوێدرێژەكــەیلــەئاخــوڕناكاتــەوەوبیبــاتئــاویبــدات؟ئــەوەش
ــەڕۆژی كــەكچــیئیرباهیمــەوهــەژدەســاڵەشــەیتانبەســتویەتییەوە،نەدەبــوول

شــەممەدالــەمبەنــدەئــازادبێــت؟«

كــەئەمــەیفەرمــوو،هەمــووبەرهەڵســتكارانیشــەرمەزاربــوون،هەمــوو
خەڵكەكــەشبــەگشــتئــەوكارەشــكۆدارانەیبــەوئەنجامدەدراندڵشــادبــوون.)99(

بێباوەڕی خەڵكێكی زۆری جولەكە

ــەحەوشــەكانی ــوو،عیســاشل ــیهەنوكەب ــەئۆرشــەلیمجەژن ــووول زســتانب
پەرســتگالــەڕێــڕەوەســەرداپۆرشاوەكــەیســلێامنپیاســەیدەكــرد،كــەهــەردوو
الیبــەكۆڵەكــەگیرابــوو.جولەكــەكانلێــیكۆبوونــەوەوپێیــانگــوت:»هەتــاكــەی

لــەگومــاندەمانهێڵیتــەوە؟ئەگــەرتــۆمەســیحەكەیت،بــەئاشــكراپێــامنبڵــێ.«

عیســاوەاڵمــیدانــەوە:»پێــمگوتــنبــەاڵمبــاوەڕناكــەن.ئــەوكارانــەیبــەنــاوی
ــە ــەل ــەن،چونك ــاوەڕناك ــوەب ــەاڵمئێ ــۆدەدەن.ب ــایەتیمب ــەم،ش ــەوەدەیك باوكم
مەڕەكانــمنیــن.مەڕەكانــمگــوێلــەدەنگــمدەگــرن،منیــشدەیانناســموئەوانیــش
بــەدوامدەكــەون،ژیانــیهەتاهەتاییــاندەدەمــێوهەرگیــزلەنــاوناچــن،كەســیش
لەدەســتمنایانڕفێنێــت.باوكــمكــەبــەمنــیداونلــەهەمــووانگەورەتــرە،كەســیش

ناتوانێــتلــەدەســتیبــاوكبیانڕفێنێــت.مــنوبــاوكیەكیــن.«

)99(لۆقا17-1:13
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دیســانئــەوجولەكانــەیبەرهەڵســتیعیســایاندەكــردبەردیــانهەڵگــرتتاكــو
بەردبارانــیبكــەن.بــەاڵمعیســاپێــیفەرمــوون:»زۆركاریچاكــملەالیــەنباوكــەوە

پیشــاندان،بەهــۆیكامیانــەوەبەردبارانــمدەكــەن؟«

ــن، ــتناكەی ــەركردارێكــیچــاكبەردباران ــەوە:»لەب ــاندای جولەكــەكانوەاڵمی
بەڵكــوبــەهــۆیكفركردنتــەوە،چونكــەتــۆمرۆڤیــتوخــۆتدەكەیــتبــەخــودا.«

ــم ــنپێ ــوورساوە:﴿م ــاننەن ــەتەوراتەكەت ــال ــەوە:»ئای ــیدان ــاشوەاڵم عیس
گوتــن:“ئێــوەخوداوەندەكانــن؟”﴾)تــەوراتوشــەیخوداوەنــدیبەكارهێنــاوەبــۆ
ئامــاژەدانبــەدادوەران(نــوورساوەپیرۆزەكەهەمیشــەڕاســتیدەفەرموێــت.ئەگەر
خــودائەوانــەبــە“خوداوەنــدەكان”نــاوبنێــتكــەوشــەیخودایــانبــۆهاتووەتــە
خــوارەوە،ئیــرتچــۆنئێــوەبــەوەدەڵێــنكــەبــاوكبــۆخــۆیتەرخانــیكــردووەو
ناردوویەتــیبــۆجیهــان:“تــۆكفــردەكەیــت،”چونكــەگوتــم:“مــنكــوڕیخــودام”؟
ــە ــەوكاران ــەرئ ــەاڵمئەگ ــەن.ب ــێمەك ــاوەڕمپ ــەم،ب ــمنەك ــیباوك ــەركارەكان ئەگ
بكــەم،هەرچەنــدەباوەڕیشــمپــێناكــەن،بــاوەڕبــەوكارانــەبكــەن،تاكــوبزانــنو
تێبگــەنكــەبــاوكلــەمندایــەومنیــشلــەباوكــدام.«دیســانویســتیانبیگــرن،بــەاڵم

لــەدەســتیاندەربــازیبــوو.

ئینجــاعیســاچــووەوەئەوبــەریڕووبــاریئــوردونولــەوێمایــەوە،لــەو
شــوێنەیكــەیەحیــایەكــەمجــارخەڵكــیلەئــاوهەڵدەكێشــا.زۆرخەڵــكهاتنــەالی
ودەیانگــوت:»یەحیــا)لەئاوهەڵكێــش(هیــچپەرجووێكــینەكــرد،بــەاڵمهەرچــی
یەحیــادەربــارەیئــەمپیــاوەگوتــیڕاســتبــوو.«لــەوێخەڵكێكــیزۆرباوەڕیــان

بــەعیســاهێنــا.)100(

دەرگای تەنگ

كاتێــكعیســادەچــووەئۆرشــەلیم،بــەشــاروگوندەكانــداتێدەپــەڕیوخەڵكــی
فێــردەكــرد.یەكێــكپێــیگــوت:»گــەورەم،ئایــاكەمــنئەوانــەیڕزگاریــاندەبێت؟«

ئەویــشپێــیفەرمــوون.»كۆشــشبكــەنتاكــولــەدەرگایتەســكبچنــەژوورەوە
ــم،زۆر ــاندەڵێ ــە،پێت ــت(،چونك ــیدەچێ ــیجاویدان ــەرەوژیان ــەیب ــەوڕێگای )ئ

)100(یۆحهنا42-22:10
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ــن.)عیســاوەكنەریتــیخــۆیدیســان ــەژوورەوەوناتوان ــدەدەنبچن كــەسهەوڵ
لێكچواندنــیبــەژیانــیئاســاییبەكارهێنــاوەلەنێــوانشانشــینیخــوداومــاڵ.
ــە ــەودەمــەیخــاوەنمــاڵهەڵدەســتێتودەرگادادەخــات،ئێــوەل فەرمــووی:(ل
ــەوە!” ــامنبك ــەورەم،لێ ــەن:“گ ــكادەك ــەدەرگادەدەنوت ــن،ل دەرەوەدەوەس

ــن.” ــوەخەڵكــیكوێ ــمئێ ــنناتانناســمونازان ــەوە:“م وەاڵمدەدات

»ئەوســادەڵێــن:“لەگەڵــتخواردمــانوخواردمانــەوەولــەشــەقامەكامنان
ــن.” ــرتكردی فێ

ــوو ــەیهەم ــن.ئ ــوەخەڵكــیكوێ ــمئێ ــنناتانناســمونازان ــت:“م »ئینجــادەڵێ
ــەوە!” ــمدووربكەون ــەدكاران،لێ ب

»كاتێــكدەبینــنئیرباهیــموئیســحاقویاقــوبوهەمــووپێغەمبــەرانلــە
شانشــینیخــودان،بــەاڵمئێــوەدەركــراون،جــالــەوێدەگریێــنوجیــڕەیددانتــان
ــە ــنول ــەباكــووروباشــوورەوە)خهڵكــی(دێ ــاوا،ل ــەڕۆژهــەاڵتوڕۆژئ دێــت.ل
شانشــینیخــودالەســەرخــواندادەنیشــن.ئەوەتــادواهەمیــنهــەندەبنــەیەكەمین

ــن.« ــەدواهەمی ویەكەمینیــشهــەندەبن

دڵتەنگی عیسا بۆ ئۆرشەلیم

لــەوكاتــەداهەندێــكفەریســیهاتــنوپێیــانگــوت:»ئێــرەبەجێبهێڵــەوبــڕۆ،
چونكــەهێــرۆدسدەیەوێــتبتكوژێــت.«

ــی ــائەمــڕۆوبەیان ــن،“ئەوەت ــەبڵێ ــەوڕێوی ــڕۆنب ــیفەرمــوون:»ب ــشپێ ئەوی
ڕۆحــەپیســەكاندەردەكــەموخەڵكــیچــاكدەكەمــەوە،لــەڕۆژیســێیەمیش)لــه
ــۆمــنپێویســتەئەمــڕۆوســبەی دوایماوەیەكــیكــورت(تــەواودەبــم.”بــەاڵمب
ــت. ــەدەرەوەیئۆرشــەلیممبرێ ــكل ــتپێغەمبەرێ ــڕۆم،چونكــەنابێ ودووســبەیب

ــەوێبەڕێوەچــووە.( ــەرانل ــیپێغەمب ــكدادگاییكردن )هەمــووكاتێ

»ئــەیئۆرشــەلیم،ئــەیئۆرشــەلیم،بكــوژیپێغەمبــەرانوبەردبارانــكاری
ــدجــارویســتممنداڵەكانــتكۆبكەمــەوە،هــەروەك ــردران،چەن ــۆتنێ ــەیب ئەوان
چــۆنمریشــكجوجەڵەكانــیلەژێــرباڵیــداكۆدەكاتــەوە،بــەاڵمنەتانویســت.ئەوەتــا
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ــا ــەوە،هەت ــرتنامبینن ــم،ئی ــاندەڵێ ــدرێ.پێت ــۆبەجێدەهێڵ ــیب ــەوێران ــانب ماڵەكەت
ــت.« ــەوەدێ ــاوییەزدان ــەن ــەوەیب ــرۆزەئ ــن،پی ــەدەڵێ ــتك ــەدێ ــەوكات ئ

چاككردنەوەی نەخۆش لە ڕۆژی شەممەدا

ئەوەبــوولــەڕۆژیشــەممەداكاتێــكعیســابــۆنانخــواردنچــووەماڵــییەكێــك
لــەســەركردەفەریســییەكان،ئەوانــەیلــەوێبــوونچاودێرییــاندەكــرد.پیاوێكیــش
كــەنەخۆشــیئاوبەنــدیهەبــوولــەبەرامبــەریبــوو.عیســالــەتەوراتنــاسو
فەریســییەكانیپرســی:»ئایــالــەڕۆژیشــەممەداچاككردنــەوەدروســتەیــاننــا؟«

ــرایگــرتوچاكیكــردەوەوبەڕێــیكــرد. ــوون.ئەویــشكاب ــەوانبێدەنــگب ئ

پێــیفەرمــوون:»كامەتــانكوڕەكــەییــانگایەكــەیلــەڕۆژیشــەممەدابكەوێتە
بیــرەوەدەســتبەجێدەریناهێنێــت؟«نەیانتوانــیوەاڵمــیئــەمشــتانەبدەنەوە.

بانگهێشتكردنی هه ژاران

كاتێــكتێبینــیكــردچــۆنبانگهێشــتكراوانڕیــزیپێشــەوەدەگــرن،منوونەیەكــی
ــزی ــەڕی ــۆشــاییبانگهێشــتتدەكات،ل ــكب ــكیەكێ ــووی:»كاتێ ــەوەوفەرم هێنای
ــا ــت.ئینج ــتكردبێ ــیبانگهێش ــۆڕێزدارتریش ــەت ــەوەكل ــە،ن ــەوەدامەنیش پێش
ــۆ ــێ:“شــوێنەكەتب ــتدەڵ ــتوپێ ــردووە،دێ ــەویبانگهێشــتك ــۆوئ ــەوەیت ئ
ئەمــەچــۆڵبكــە،”تــۆشتەریــقدەبیتــەوەوڕیــزیدواوەدەگریــت.بــەاڵمكاتێــك
ــەوەیبانگهێشــتی ــكئ ــەدواوەدانیشــە،تاوەكــوكاتێ ــڕۆل ــتب بانگهێشــتدەكرێی
كردوویــت،بێــتوپێــتبڵێــت:“هاوڕێــم،هەســتەوەوەرەپێشــەوە.”ئەوســا
لەبەرچــاویهەمــووئەوانــەیلەگەڵــتدانیشــتوونقەدرگــراندەبیــت.بەمشــێوەیە
ئــەوەیخــۆیبــەرزبكاتــەوەنــزمدەكرێتــەوە،ئــەوەشخــۆینــزمبكاتــەوەبــەرز

ــەوە.« دەكرێت

ئینجــابــەوەیگــوتكــەبانگهێشــتیكــردووە:»كاتێــكنانــینیــوەڕۆیــانئێــوارە
ئامــادەدەكەیــت،هــاوڕێوبــراوخــزمودراوســێدەوڵەمەندەكانــتبانــگمەكــە،
نــەوەكئەوانیــشبانگــتبكەنــەوە،چاكەتبدەنــەوە.بەڵكــوئەگــەرمیواندارییەكت
كــرد،هــەژاروپەككەوتــەوشــەلوكوێربانگهێشــتبكــە.خۆزگەتپــێدەخوازرێ،
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چونكــەنییانــەپاداشــتتبدەنــەوە،تــۆشلــەهەســتانەوەیڕاستودروســتانپاداشــت
دەدرێیتەوە.«

منوونەی میواندارییەك

یەكێــكلــەمیوانــەكانئەمــەیبیســت)فەرمایشــتیعیســایبیســتســەبارەتبە
هەســتانەوەیڕاستودروســتان(،گوتــی:»خۆزگــەدەخوازرێــتبــەوەیلــەشانشــینی
ــەروەرگار ــایپ ــردن.عیس ــەدوایم ــودال ــەڵخ ــانلەگ ــوات.«)ژی ــاندەخ ــودان خ
ــرەلەســەرزەویدەســتپێدەكات ــەڵخــودالێ ــانلەگ ــەژی ــكاتك ــریب ویســتیفێ
وبــۆدوایمــردندرێژدەبێتــەوە.عیســاوەكنەریتــیخــۆیدیســانمنوونــەو

ــەوە.( ــیئاســاییهێنای ــیژیان لێكچووان

عیســاوەاڵمــیدایــەوە:»كابرایــەكشــێوێكیگــەورەیئامادەكــردوخەڵكێكــی
تاكــو نــارد نانخــواردنكۆیلەیەكــیخــۆی كاتــی لــه كــرد. بانگهێشــت زۆری

بەبانگهێشــتكراوانبڵێــت:“فەرمــوون،ئێســتاهەمــووشــتێكئامادەیــە.”

»بــەاڵمهەمــوووەكیــەكداوایلێبوردنیــانكــرد.یەكەمیــانپێــیگــوت:
“كێڵگەیەكــمكڕیــوەوپێویســتەبــڕۆمبیبینــم،تكایــەلێــمببــورە.”

»یەكێكــیدیكــەگوتــی:“پێنــججــووتگامكڕیــوەودەچــمبزانــمچۆنــن،تكایــە
لێــمببــورە.”

»یەكێكیدیكەشیانگوتی:“ژنمهێناوە،لەبەرئەوەناتوانمبێم.”

»كۆیلەكــەشهاتــەوەوئەمانــەیبــەگەورەكــەیڕاگەیانــد.خــاوەنمــاڵتــووڕە
بــوووبــەكۆیلەكــەیگــوت:“خێــرابــڕۆبــۆشــەقاموكۆاڵنەكانــیشــار،هــەژارو

پەككەوتــەوكوێــروشــەلەكانبهێنــەئێــرە.”

»كۆیلەكــە)گەڕایــەوە(گوتــی:“گــەورەمئــەوەیفەرمانــتداكــرا،هێشــتاشــوێن
ماوە.”

»گەورەكــەبــەكۆیلەكــەیگــوت:“بــڕۆدەرەوەبــۆڕێــگاوڕێچكــەكانبــەزۆر
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خەڵــكبهێنــەژوورەوە،تاكــوماڵەكــەمپڕبێــت.پێتــاندەڵێــم،لەوانــەیبانگهێشــت
كرابــوون)ئەوانــەیبــەهــۆكارینابەجــێپۆزشــیانهێنابــووەوە(كــەستامــی

ــاكات.”« ــێوەكەمن ش

نرخی شوێنكەوتنی عیسا )دووه م(

ــی ــەوەوپێ ــاوڕیدای ــگادا،ئ ــەڕێ ــنب ــادەڕۆیش ــەڵعیس ــیزۆرلەگ خەڵكێك
ــراو ــی،ب ــی،ژنومنداڵ ــكوباوك ــەدای ــەالموڕقیل ــكبێت ــەریەكێ ــن:»ئەگ گوت
خوشــكەكانینەبێتــەوە،بگــرەلــەخۆشــی،ناتوانێــتببێتــەقوتابــیمــن.)بێگومــان
عیســاكــەداوایلــەشــوێنكەوتوانیخــۆیكــردووەهەمــووكەســێكیانخۆشــبووێ
ــەكانیان ــنكەس ــەنزیكرتی ــانل ــاكاتڕقی ــێن ــانل ــش،داوای ــەتدوژمنەكانی تەنان
ببێتــەوە،بەڵكــومەبەســتییەتیكــەپێشــینەیگوێڕایەڵــیســەرەتابــۆخودایــەبــەر
ــەوەیهەركەســێك ــۆئ ــهخــودیخۆشــت.ب ــهرل ــەتب ــەهەمــووكەســێك،تەنان ل
بزانێــتچنرخێــكدەداتكاتێــكدەبێتــەشــوێنكەوتویعیســا.لەبــەرئــەوەدرێــژەی
بــەفەرمایشــتەكەیداوفەرمــووی:(ئــەوەیخاچەكــەیهەڵنەگرێــتودوامنەكەوێــت،

ناتوانێــتببێتــەقوتابــیمــن.

»كــێلــەئێــوەئەگــەربیەوێــتقوللەیــەكدروســتبكات،یەكــەمجــاردانانیشــێت
ــەوەك ــی؟ن ــۆتەواوكردن ــەب ــدەیهەی ــت،ئاخــۆئەوەن ــەیناخەمڵێنێ وخەرجییەك
بناغەكــەیدابنێــتونەتوانێــتتــەواویبــكات،ئەوســاهەمــووئەوانــەیدەیبینــن
ــی ــكاتونەیتوان ــاب ــاوەدەســتیپێكــردبین ــەمپی ــن:“ئ ــێدەكــەن،دەڵێ ــەیپ گاڵت

تــەواویبــكات.”

ــەشــەڕیپاشــایەكیدیكــەویەكــەمجــاردانانیشــێتو ــانچپاشــایەكدەچێت »ی
ــەوە ــەوەببێت ــگاریئ ــتبەرەن ــەدەهــەزاركەســەوەدەتوانێ ــاب ــاكات،ئای ــژن ڕاوێ
ــۆ ــاندێكیب ــودوورە،ش ــۆتاك ــاخ ــەری؟ئەگین ــەس ــەزارەوەدێت ــەبیســته ــەب ك
ــە ــەروازل ــانئەگ ــەریەكێكت ــێوەیە،ه ــەمش ــتیدەكات.ب ــتوداوایئاش دەنێرێ

ــن. ــیم ــەقوتاب ــتببێت ــی،ناتوانێ ــەهەیەت ــتك ــووشــتێكنەهێنێ هەم

)هەروەهــاعیســافەرمــوویكــەئــەوقوتابییــەیدەبێتــەشــوێنكەوتوی،پێویســتە
ســوودبەخشبێــتوپارێــزگاریلــەچاكــەیبــكات.فەرمــووی:(»خــوێباشــە،بــەاڵم
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ئەگــەرســوێرییەكەینەمــا،بــەچــیســوێردەكرێتــەوە؟ئەوســانــەبــەكەڵكــیزەوی
دێــتونــەبــەكەڵكــیپەییــندێــت،بەڵكــوفڕێدەدرێتــەدەرەوە.ئــەوەیگوێــیبــۆ

بیســنهەیــە،بــاببیســتێت.«

منوونەی مەڕە ونبووەكە

هەمــووباجگــروگوناهبــارانلێــینزیــكدەبوونــەوەتاكــوگــوێلــەعیســابگرن.
ــە ــوازیل ــەپێش ــرد:»ئەم ــاندەك ــەوراتبۆڵەبۆڵی ــتایانیت ــیومامۆس ــافەریس ج
گوناهبــاراندەكاتونانیــانلەگــەڵدەخــوات.«)پێچەوانــەیكرداریفەریســییەكان(

ــەڕی ــەرم ــەدس ــەرس ــانئەگ ــەوە:»كامەت ــۆهێنان ــەیب ــەممنوونەی ــاشئ عیس
هەبێــتودانەیەكــیلــێونبێــت،ئایــانــەوەدونۆیەكــەلــەدەشــتبەجێناهێڵێتو
بــەدوایونبووەكــەداناچێــتهەتــادەیدۆزێتــەوە؟كاتێــكدۆزییــەوەبــەخۆشــییەوە
دەیخاتــەســەرشــانیودێتــەوەمــاڵ،هــاوڕێودراوســێكانبانــگدەكاتوپێیــان
ــە ــم،ل ــاندەڵێ ــەوە.”پێت ــەمدۆزیی ــەڕەونبووەك ــن!م ــادب ــمدڵش ــت:“لەگەڵ دەڵێ
ئاســامنیششــادیزیاتــردەبێــتســەبارەتبــەگوناهبارێــكتۆبــەبــكاتلــەنــەوەدونــۆ
ڕاستودروســتكــەپێویســتیانبــەتۆبەكــردننییــە.)عیســائــەممنوونەیــەیفەرمــوو
بــۆئــەوەیوەاڵمــیپرســیارەكانیمامۆســتاتونــدڕەوەكانبداتــەوەئەوانــەی
لەبــەرپێشــوازیكردنیلــەگوناهبــارانلۆمەیــاندەكــرد،فەرمــوویلەبــەربــەكــەم
تەماشــاكردنیخراپــەنییــەكــەوادەكات،بەڵكــوچونكــەئــەوشــوانێكیدڵســۆزەكــە

بــەدوایمــەڕەونبووەكانیــدادەگەڕێــت.(

منوونەی درهەمە  ونبووەكە

ــكدە ــانچئافرەتێ ــووی:(»ی ــافەرم ــانوات ــەوەیهەم ــۆدووپاتكردن ــاب )عیس
ــك ــەگس ــاكاتوماڵەك ــراهەڵن ــكات،چ ــیونب ــەكدرهەم ــتوی درهەمیهەبێ
نــاداتوبــەوردیناگەڕێــت،هەتــادەیدۆزێتــەوە؟كــەدۆزییــەوە،هــاوڕێو
ــم ــەودرهەمــەیون ــن،ئ ــمدڵشــادب ــت:“لەگەڵ ــگدەكاتودەڵێ دراوســێكانیبان
كردبــوو،دۆزیمــەوە.”پێتــاندەڵێــم:بــەهەمــانشــێوە،فریشــتەكانیخــودادڵشــاد

ــەدەكات.« ــكتۆب ــكگوناهبارێ ــنكاتێ دەب
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منوونەی كوڕە  ونبووەكە

ــی ــەباوك ــانب ــوو.بچووكەكەی ــوڕیهەب ــەكدووك ــووی:»كابرای ــافەرم ئینج
ــش ــدەرێ.”ئەوی ــۆم،مب ــیخ ــەمیرات ــەبەش ــەوێل ــمبەردەك ــە،چی ــوت:“باوك گ

ــكردن. ــۆدابەش ــەیب ماڵەك

»دوایچەنــدڕۆژێــك،كــوڕەبچووكەكــەهەمــووشــتەكانیكۆكــردەوەوبــەرەو
ــەدوایئــەوەی ــا.ل ــواردندان ــەوێماڵەكــەیلەســەرڕاب واڵتێكــیدوورڕۆیشــت،ل
ــی ــەوەتووش ــەرئ ــە،لەب ــەناوچەك ــەورەكەوت ــڕیگ ــرد،قاتوق ــوویخەرجك هەم
ــە ــشناردیی ــرد،ئەوی ــەب ــیناوچەك ــۆهاواڵتییەك ــایب ــرتهان ــات.ئی ــیه نەبوون
كێڵگەكانــیبــۆلەوەڕاندنــیبــەراز.حــەزیدەكــردبــەوخڕنووكــەســكیخــۆیتێــر

ــەدەدا. ــەاڵمكــەسهیچــیپێن ــەرازەكاندەیانخــوارد،ب ــكاتكــەب ب

»ئینجــابــەهــۆشخــۆیهاتــەوەوگوتــی:“ئاخــۆچەنــدكرێــكاریباوكــمنانیــان
لەبــەردەمێنێتــەوە،منیــشلێــرەوالــەبرســاندەمــرم.هەڵدەســتمدەچمــەوەالی
باوكــم،پێــیدەڵێــم:باوكــە،لــەدژیئاســامنوبەرامبــەریتــۆگوناهــمكــرد.ئیــرت
شــایانیئــەوەنیــمبــەكــوڕیتــۆبانــگبكرێــم،مبكــەبــەكرێكارێكــیخــۆت.”جــا

هەســتاوگەڕایــەوەالیباوكــی.

»هێشــتادووربــووباوكــیئــەویبینــیودڵــیبــۆیســووتا،ڕایكــردوباوەشــی
پێداكــردوماچــیكــرد.«

»كــوڕەشپێــیگــوت:“باوكــە،لــەدژیئاســامنوبەرامبــەریتــۆگوناهــمكــرد،
ئیــرتشــایانیئــەوەنیــمبــەكــوڕیتــۆبانــگبكرێــم.”

ــەرگ ــرتینجلوب ــراباش ــوت:“خێ ــۆیگ ــیخ ــەخزمەتكاران ــەب ــەاڵمباوكەك »ب
ــی. ــۆپێ ــشب ــەیوپێاڵوی ــەپەنج ــتیلەیەكبكەن ــەن،ئەنگوس ــەریبك ــنولەب بهێن
گوێرەكــەقەڵەوەكــەشبهێنــنوســەریببــڕن،بــابخۆیــنودڵخــۆشبیــن،چونكــە
ــا ــەوە.”ج ــووودۆزراوەت ــەوە،ونبب ــدووبووەت ــوووزین ــردووب ــوڕەمم ــەمك ئ

ــرد. ــڕانك ــگگێ ــەئاهەن ــتیانب دەس

»كــوڕەگەورەكــەلــەكێڵگــەبــوو،كــەهاتــەوەولــەمــاڵنزیــكبــووەوە،گوێــی
لــەمۆســیقاوهەڵپەڕكــێبــوو.یەكێــكلــەخزمەتكارانــیبانگكــردوپرســیاریكــرد،
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“ئەمــەچییــە؟”پێــیگــوت:“براكــەتگەڕاوەتــەوە،باوكیشــتگوێرەكــەقەڵەوەكەی
ســەربڕی،چونكــەبــەســاغوســەالمەتیگەڕاوەتــەوە.”

»كــوڕەگەورەكــەتــووڕەبــووونەیویســتبچێتــەژوورەوە.ئیــرتباوكــیهاتــە
دەرەوەوتــكایلێكــرد.بــەاڵمئــەووەاڵمــیباوكــیدایــەوە:“ئەوەتــائــەوهەمــوو
ــەت ــووم،تەنان ــتدەرنەچ ــەفەرمان ــزل ــەموهەرگی ــۆدەك ــتب ــاڵەكۆیالیەتی س
ــك ــەاڵمكاتێ ــم.ب ــیدڵخــۆشب ــمپێ كاریلەیەكــتنەدامــێتاكــولەگــەڵهاوڕێیەكان
ئــەمكــوڕەتهاتــەوە،ئــەوەیماڵەكەتــیلەگــەڵلەشفرۆشــانلــووشدا،گوێرەكــە

ــۆیســەربڕی.” قەڵەوەكــەتب

»ئەویــشپێــیگــوت:“كــوڕم،تــۆهەمیشــەلەگــەڵمنــی،هەرچیــمهەیــەهــی
ــووو ــەتمــردووب ــەمبرای ــن،چونكــەئ ــەاڵمپێویســتەدڵخــۆشوشــادبی ــە.ب تۆی
ــۆ ــردب ــاژەیك ــەئام ــابەم ــەوە.”«)عیس ــووودۆزراوەت ــەوە،ونبب ــدووبووەت زین
ــد ــیهەرچەن ــەرگوناهەكان ــار،ئەگ ــیگوناهب ــیخــودالەســەرتۆبەكردن مكوڕبوون
لێــی خــودا ئــەوا خــودا، الی بگەڕێتــەوە پەشــیامنییەوە بــە بــەاڵم بووبێــت

خۆشــدەبێت.(

منوونەی سەركاری ناپاك

هەروەهــاعیســابــەقوتابییەكانــیفەرمــوو:»كابرایەكــیدەوڵەمەندســەركارێكی
ــد ــرایدەوڵەمەن ــەیلەســەریپێگەیشــت.كاب ــیماڵەك ــوو،ســكااڵیبەفیڕۆدان هەب
بانگــیكــردولێــیپرســی:“ئەمــەچییــەلەســەرتــۆدەیبیســتمەوە؟بــڕۆحیســابی

ســەركارییەكەتبكــەوبیخــەبەردەســتم،چونكــەئیــرتناتوانیــتســەركاربیــت.”

»ســەركارەكەبــەخــۆیگــوت:“چــیبكــەم،چونكــەگەورەكــەمســەركارییەكەم
ــەاڵم ــەم.ب ــەمســواڵبك ــموشــەرمیشدەك ــمزەویبكێڵ ــێدەســەنێتەوە؟ناتوان ل
ــە ــەســەركارییەكەدەركــرام،خەڵكــیل ــكل ــەوەیكاتێ ــۆئ ــمچــیدەكــەم،ب دەزان

ــێبكــەن.” ــانپێشــوازیمل ماڵەكانی

ــوت: ــیگ ــەیەكەمیان ــرد.ب ــەیبانگك ــیگەورەك ــەقەرزارەكان ــەل »جــاهەریەك
ــت؟” ــەرزاریگەورەكەمی ــدق “چەن
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»گوتی:“سەدهیزەزەیتیزەیتوون.”)نزیكەیچوارهەزارلیرت(

»ئەویشپێیگوت:“پسوولەكەتوەربگرەودانیشە،خێرابنووسەپەنجا.”

»بەویدیكەیگوت:“تۆچەندتلەسەرە؟”

»گوتی:“سەدڕبەگەنم.”)نزیكەیسیوپێنجتەن(

»پێیگوت:“پسوولەكەتوەربگرەوبنووسەهەشتا.”

»جــاگەورەكــەدەستخۆشــیلــەســەركارەناپاكەكــەیكــرد)نــەكلەبــەرئــەوەی
ناپاكــە،بەڵكــو(كــەژیرانــەجواڵیــەوە،)عیســاتێبینــیخــۆیســەبارەتبەمــە
ــە ــانل ــیوەكخۆی ــەڵخەڵكان ــیلەگ ــیدنیای گــوتوفەرمــووی:(چونكــەخەڵكان
ــك ــەهەندێ ــەك ــتیئەوەی ــرن)مەبەس ــرۆزژیرت ــیپی ــەگەل هەڵســوكەوتەكانیاندال
جــارلــەكاروبــاریدونیایــیخەڵكــیبێبــاوەڕلــەبــاوەڕدارداناتــرن(.منیــشپێتــان
دەڵێــم:بــەســامانیئــەمدنیایەدۆســتیخۆتــاندروســتبكەن)ســامانیئــەمجیهانــە
ــو ــدات(،تاك ــانب ــتەمهانت ــۆس ــەوەیب ــریئ ــنلەب ــەدەیبەخش ــەكاریچاك ــەل ك

ــكات.« ــێب ــیپێشــوازیتانل ــیهەتاهەتای ــەماڵ ئەگــەرنەمــا،خــودال

ــە ــەمناپاك ــەك ــەوەیل ــتپاكە،ئ ــشدەس ــەزۆری ــتپاكەل ــەمدەس ــەك ــەوەیل »ئ
لــەزۆریــشناپاكــە.ئەگــەرلــەســامانیئــەمدنیایــەدەســتپاكنەبــن،كــێســامانی
ڕاســتەقینەیبــەئێــوەدەســپێرێت؟ئەگــەرلــەشــتیخەڵكــیدەســتپاكنەبــن،كــێ

ــاندەداتــێ؟ شــتیخۆیت

»خزمەتــكارنییــەبتوانێــتكۆیالیەتــیدووگــەورەبــكات،چونكــەڕقــیلــەیەكێكیان
ــەوەدەگرێــتو ــەیەكێكیان ــاندەســتب ــەوەیدیكــەیخۆشــدەوێت،ی ــەوەوئ دەبێت

ئــەوەیدیكــەپشــتگوێدەخــات.ئێــوەشناتوانــنكۆیلــەیخــوداوپــارەبــن.«

فەریســییەكانیشكــەپارەیــانخۆشدەویســت،گوێیــانلــەهەمــووئەمانــە
بــوو،گاڵتەیــانپێكــرد.)عیســا(پێــیفەرمــوون:»لەنێــوخەڵكــداخۆتــانبــەبێتــاوان
ــەدارە،الی ــیپای ــەوەیالیخەڵك ــێت.ئ ــاندەناس ــودادڵت ــەاڵمخ ــەن،ب دەردەخ

ــە.)101( ــوداقێزەون خ

)101(لۆقا15:16-22:13



153

منوونەی هەژارێك و دەوڵەمەندێك

»پیاوێكــیدەوڵەمەنــدهەبــوو،جلــیئەرخەوانــی)ئــەوكــەواســوورەیكــەپاشــاكان
ــی ــەخۆش ــیب ــووڕۆژێك ــردوهەم ــەردەك ــكیلەب ــیناس ــەن(وكەتان ــەریدەك لەب
ڕادەبــوارد.هەژارێكیــشنــاویلەعــازربــوو،لــەبەردەرگاكــەیكەوتبــوو،هەمــوو
جەســتەیبریــنبــوو،پــەرۆشبــوولــەوبەرماوەیەتێربێــتكەلــەخوانــیدەوڵەمەندەكە

ــاندەلێســتەوە. ــنبرینەكانی ــەتســەگیشدەهات ــەخــوارەوە.تەنان دەكەوت

»ئیــرتهەژارەكــەمردوفریشــتەبۆباوەشــیئیرباهیــمهەڵیانگــرت.دەوڵەمەندەكەش
مــردونێــژرا.لــەجیهانــیمردووانســەریهەڵبــڕیوئــازاریدەچێژت،لــەدوورەوە
ــم، ــەئیرباهی ــرد:“باوك ــاواریك ــوو.ه ــاوەشب ــەب ــازریل ــیولەع ــیبین ئیرباهیم
بەزەییــتپێمــدابێتــەوە،لەعــازربنێــرەتاكــوســەریپەنجــەیبــەئــاوتــەڕبــكاتو

زمانــمفێنــكبكاتــەوە،والەنــاوئــەمگــڕەدائــازاردەچێــژم.”

»ئیرباهیــمگوتــی:“كــوڕم،لەبیرتــەلــەژیانتــداشــتەباشــەكانیخۆتــتوەرگــرتو
ــازار ــرەدڵنەوایــیدەكرێــتوتــۆشئ ــەاڵمئێســتاوالێ ــەكان.ب لەعازریــششــتەخراپ
دەچێژیــت.ســەرەڕایهەمــووئەمانــەش،بۆشــاییەكیگــەورەلەنێــوانئێمــەوئێــوەدا
دانــراوە،تاوەكــوئەوانــەیبیانــەوێلێــرەوەبــۆالتــانبێــننەتوانــنوكەســیشلەوێــوە

بــۆالیئێمــەنەپەڕێتــەوە.”

ــی ــۆماڵ ــرەب ــازربنێ ــەوەلەع ــتدەپاڕێم ــە،لێ ــەباوك ــی:“كەوات ــشگوت »ئەوی
باوكــم،چونكــەپێنــجبــرامهەیــە،تاكــوئاگاداریــانبكاتــەوە،نــەوەكئەوانیــشبــۆ

ــن.” ــەبێ ــەمشــوێنیئازاردان ئ

بــەاڵمئیرباهیــمپێــیگــوت:“موســاوپێغەمبەرانیانهەیــە)كتێبــیتــەوراتكــە
خــودابــەرسوشبــۆموســاینــاردووەوئــەونوورساوانــەشكــەبــۆپێغەمبەرانــی

دیكــەینــاردووە(،بــاگــوێلــەوانبگــرن.”

»ویــشگوتــی:“نەخێــرباوكــەئیرباهیــم،بــەاڵمئەگــەریەكێــكلەنــاومردووانەوە
بچێتــەالیــان،ئــەواتۆبەدەكــەن.”«

»پێــیگــوت:“ئەگــەرگــوێلــەموســاوپێغەمبــەراننەگــرن،تەنانــەتیەكێــك
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ــێنایێــت.”« ــانپ ــاومردووانیــشهەســتێتەوە،قەناعەتی لەن

گوناه و باوەڕ و خزمەت

ــەكۆســپەكاننەیەن)قســەوكردارێــك ــەقوتابییەكانــیفەرمــوو:»مەحاڵ عیســاب
كــەكەســێكبیــكات،ببێتــەهــۆیهەڵگەڕانــەوەیكەســێكیدیكــەلــەبــاوەڕ(،بــەاڵم
قوڕبەســەرئــەوەیدەبێتــەهــۆیهاتنیــان.باشــرتەبــۆیئەگــەربەرداشــێكبــەملیــەوە
هەڵبوارسێــتوفڕێبدرێتــەدەریــاوە،لــەوەیببێتــەكۆســپبۆیەكێــكلــەقوتابییەكانم

)یــانیەكێــكلەوانــەیكــەتــازەباوەڕیــانهێنــاوە(.ئــاگاداریخۆتــانبــن.

»ئەگــەربراكــەتهەڵــەیكــرد،سەرزەنشــتیبكــە،ئەگــەرتۆبــەیكــردگەردنــی
ئــازادبكــە.ئەگــەرلــەڕۆژێكــداحــەوتجــارهەڵــەیبەرامبــەرتكــردوحــەوت

جــارگەڕایــەوەالتوگوتــی:“تۆبــەدەكــەم،”تــۆگەردنــیئــازادبكــە.«

ــاد ــانزی ــوت:»باوەڕم ــكۆیانگ ــاوەنش ــیحیخ ــەمەس ــردراوەكانب ــانێ ئینج
ــە!« بك

مەســیحیشفەرمــووی:»ئەگــەرئەوەنــدەیدەنكــەخەردەلێكیــش)یەكێكــەلــە
ــرێو ــن:“هەڵبكەن ــووەدەڵێ ــەمدارت ــت،ب ــانهەبێ ــۆوەكان(باوەڕت ــنت بچووكرتی

ــەقســەتاندەكات.« ــڕوێ،”ب ــاب ــاودەری لەن

ــە ــە،ب ــانهەی ــەدینــدارانهەســتیخۆبەگەورەزانیــنولووتبەرزیی )هەندێــكل
بیانــوویئــەوەیكــەگوایــائــەوانخزمەتــیخــودادەكــەن.عیســاپێــیفەرمــوون:(

كامەتــان،ئەگــەركۆیلەیەكــیهەبێــتوخەریكــیكاریكێڵگــەولەوەڕاندنــی
ــت:“یەكســەر ــیدەڵێ ــەوە،پێ ــەهات ــەكێڵگ ــەل ــەوەیك ــت،دوایئ ــیبێ ئاژەڵەكان
ــەدت ــۆم،ناوق ــەبیخ ــادەبك ــۆئام ــتێكمب ــت:“ش ــیناڵێ ــاپێ ــە”؟ئای وەرەودانیش
ببەســتەوخزمەتــمبكــەتاكــودەخــۆمودەخۆمــەوە،پاشــانتــۆبخــۆوبخــۆوە”؟
ئایــاسوپاســیئــەوكۆیلەیــەدەكات،لەبــەرئــەوەیئــەوشــتانەیكــردكــەفەرمانــی
پــێكرابــوو؟ئێــوەشبــەمشــێوەیە،كاتێــكهەمــووئــەوەیفەرمانتــانپــێدەكرێــت

ــدووە.”)102( ــانبەجێگەیان ــن،ئەركــیخۆم ــەیشایســتەنی ــن:“كۆیل دەیكــەن،بڵێ

)102(لۆقا10:17-19:16
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مردنی لەعازر

ــان ــوو،هەم ــاب ــەخەڵكــیبێتعەنی ــووك ــازرنەخــۆشب ــاویلەع ــەن ــكب پیاوێ
ــەمەســیحی ــووك ــەوەب ــەئ ــەممریەم ــایخوشــكی.ئ ــەمومەرس ــەیمری گوندەك
خــاوەنشــكۆیبــەبــۆنچەوركــرد،بــەپرچــیپێیەكانــیســڕییەوە،لەعــازری
نەخۆشــیشبــرایبــوو.خوشــكەكانهەواڵیــانبــۆعیســانــاردوگوتیــان:»گــەورەم،

ــە.« ــتدەوێنەخۆش ــەوەیخۆش ــائ ئەوەت

كاتێــكعیســائەمــەیبیســتفەرمــووی:»ئــەمنەخۆشــییەبــۆمــردننییــە،بەڵكو
ــەڵ ــت.«لەگ ــكۆداربێ ــوداش ــوڕیخ ــەوەك ــەهۆی ــوب ــە،تاك ــكۆداریخودای ــۆش ب
ــك ــەاڵمكاتێ ــت،ب ــازریخۆشدەویس ــكەكەیولەع ــاوخوش ــامەرس ــەوەیعیس ئ

ــەوە. ــوودووڕۆژیدیكــەمای ــیب ــەوشــوێنەیلێ بیســتینەخۆشــە،ل

دوایئەمەعیسابەقوتابییەكانیفەرموو:»بابچینەوە)ناوچەی(یەهودیا.«

قوتابییــەكانپێیــانگــوت:»ڕابــی)واتــامامۆســتا(،تۆزێــكلەمەوبــەرجولەكەكانی
ئــەوێدەیانویســتبەردبارانــتبكــەن،دیســاندەچیتــەوەئەوێ؟«

ــەڕۆژ ــەوەیب ــە؟ئ ــرنیی ــاڕۆژدوازدەكاتژمێ ــەوە:»ئای ــیدای ــاشوەاڵم عیس
بــڕواتپێــیهەڵناكەوێــت،چونكــەڕووناكــیئــەمجیهانــەدەبینێــت.بــەاڵمئــەوەی

ــە.« ــدانیی ــڕواتپێــیهەڵدەكەوێــت،چونكــەڕووناكــیتێ ــەشــەوب ب

ئەمانــەیفەرمــوو،پاشــانپێــیفەرمــوون:»لەعــازریدۆســتامننوســتووە،بــەاڵم
دەڕۆمتاكــوبەخەبــەریبهێنمــەوە.«

ــەوە.« ــتووە،چاكدەبێت ــەونوس ــەرئ ــەورەم،ئەگ ــوت:»گ ــانگ ــەكانپێی ــاقوتابیی ئینج
عیســاباســیمردنــیئــەویكــرد،بــەاڵمئــەوانوایانزانــیبــاسلــەنوســتنیئاســاییدەكات.

عیســاشبــەئاشــكراپێــیفەرمــوون:»لەعــازرمــردووە.لەبــەرئێــوەدڵشــادمكــە
لــەوێنەبــووم،تاكــوبــاوەڕبهێنــن.وەرن،بــابڕۆیــنبــۆالی.«

ــا تۆماســیشكــەبــەدووانــەبانــگدەكــرا،بــەقوتابییــەهاوەڵەكانــیگــوت:»ب
ئێمــەشلەگــەڵئــەودابڕۆیــنتاكــولەگــەڵئــەودامبریــن.«)لەگــەڵعیســا(



156

منم هەستانەوە و ژیان 

كاتێــكعیســاگەیشــت،زانــیلەعــازرواچــوارڕۆژەلــەگۆڕدایــە.بێتعەنیــاش
لــە زۆر ژمارەیەكــی بــوو. دوور ئۆرشــەلیمەوە تیرهاوێژلــە پــازدە نزیكــەی
جولەكــەكانهاتبوونــەالیمەرســاومریــەمتاكــوسەرەخۆشــیبراكەیــانلــێبكــەن.
ــەمــاڵ ــەمل ــەاڵممری ــریچــوو،ب ــەرەوپی ــووە،ب كاتێــكمەرســابیســتیعیســاهات

ــەوە. مای

ــەم ــە،براك ــرەبوویتای ــەرلێ ــەورەم،ئەگ ــوت:»گ ــایگ ــەعیس ــاب ــامەرس ئینج
ــێ.« ــودادەتدات ــت،خ ــوداداوابكەی ــەخ ــیل ــمهەرچ ــتاشدەزان ــرد.ئێس نەدەم

عیساپێیفەرموو:»براكەتزیندوودەبێتەوە.«

دوایــی ڕۆژی زیندووبوونــەوەی لــە »دەزانــم گــوت: پێــی مەرســاش
» . ە ســتێتەو ڵدە هە

عیســاپێــیفەرمــوو:»منــمزیندووبوونــەوەوژیــان.ئــەوەیبــاوەڕمپــێبهێنێت،
ئەگــەربشــمرێتزینــدوودەبێتــەوە)ئەگــەربــەجەســتەشمبرێــتبــەاڵمبــەڕۆح
دەژیێــت(.هەروەهــاهەركەســێككــەزینــدووە)لــەژیانــیڕۆحــی(وبــاوەڕمپــێ

بهێنێــت،هەرگیــزنامرێــت.بــاوەڕبەمــەدەكەیــت؟«

ــوڕی ــیحەكەیت،ك ــۆمەس ــەت ــاوەك ــاوەڕمهێن ــەورەم.ب ــێگ ــوت:»بەڵ ــیگ پێ
ــت.« ــاندێ ــۆجیه ــەوەیب خــودای،ئ

پاشــانكــەئەمــەیگــوت،چــوومریەمــیخوشــكیبانگكــردوبــەنهێنــیگوتــی:
ــتاو ــراهەس ــتخێ ــەیبیس ــەئەم ــشك ــتدەكات.«ئەوی ــە،بانگ ــتالێرەی »مامۆس
ــە ــووك ــوێنەب ــەوش ــول ــە،بەڵك ــاوگوندەك ــووەن ــتانەهاتب ــاهێش ــەالی.عیس هات
ــان ــوونودڵنەوایی ــیب ــەوەلەگەڵ ــەماڵ ــەیل ــەوجولەكان ــی.ئ ــێبین ــایل مەرس
ــی ــن،وایانزان ــووەدەرەوە،دوایكەوت ــتاوچ ــراهەس ــەمخێ ــانمری ــرد،بینیی دەك

ــت. ــەوێبگریێ ــول ــەتاك ــەســەرگۆڕەك دەچێت

كاتێــكمریــەمگەیشــتەئــەوشــوێنەیعیســایلێبــوووئــەویبینــی،بەســەرپێیــدا
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كــەوتوپێــیگــوت:»گــەورەم،ئەگــەرلێــرەبوویتایــە،براكــەمنەدەمرد.«

عیســاشكــەبینــیدەگریێــتوئــەوجولەكانــەشكــەلەگەڵــیهاتبــوون
دەگریێــن،كاریلــەڕۆحــیكــردوخەمبــاربــوو،لێــیپرســین:»لەكوێتــاندانــاوە؟
ــو ــۆڵ،بەڵك ــرخ ــەژێ ــردوونەخراوەت ــەم ــووریجولەك ــەكەلت ــەردەمل ــەوس )ل
ــەوە: ــاندای ــشوەاڵمی ــراوە.(«ئەوانی ــەیداخ ــراوەودەرگاك ــكەوتێكدان ــەئەش ل

»گــەورەم،وەرەوببینــە.«

جاعیساگریا.

لەبەرئەوەجولەكەكانگوتیان:»سەیربكەن،چەندیخۆشدەویست!«

ــا ــردەوە،ئای ــاكك ــەیچ ــاوینابیناك ــەچ ــەك ــان:»ئەم ــانگوتی ــەاڵمهەندێكی ب
ــە؟« ــشنەمردای ــەئەمی ــیوایبكردای نەیدەتوان

زیندووكردنەوەی لەعازر

دیســانعیســالــەناخــەوەخــەمدایگــرتوهاتــەالیگۆڕەكــەكــەئەشــكەوتێك
بــوودەمەكــەیبەردێكــیپێوەنرابــوو.عیســافەرمــووی:»بەردەكــەالدەن.«

مەرســایخوشــكیمردووەكــەپێــیگــوت:»گــەورەم،بۆنــیكــردووە،چونكــە
ــوارڕۆژە.« چ

عیســاشپێــیفەرمــوو:»ئــەیپێــمنەگوتــیئەگــەربــاوەڕبكەیــتشــكۆیخــودا
دەبینیت؟«

ــۆئاســامنوفەرمــووی: ــڕیب ــرد،عیســاشچــاویهەڵب ــانالب ئەوســابەردەكەی
»باوكــە،سوپاســتدەكــەمكــەگوێــتلــێگرتــم.دەمزانــیكــەتــۆهەمیشــەگوێــم
لــێدەگریــت.بــەاڵملەبــەرئــەوخەڵكــەیلــەمنــاوەڕاوەســتاونئەمــەمگــوت،تاكــو

بــاوەڕبكــەنكــەتــۆمنــتنــاردووە.«

كــەئەمــەیگــوتبــەدەنگێكــیبــەرزهــاواریكــرد:»لەعــازروەرەدەرەوە!«
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ئەوســامردووەكــەهاتــەدەرەوە،دەســتوقاچــیبــەكفــنبەســرتابوو،ڕووشــیبــە
دەســامڵێكپێچرابــوو.

عیساشپێیفەرموون:»بیكەنەوە،بهێڵنبابڕوا.«

ڕابەرانی ئایینی پیالنی كوشتنی عیسا دادەڕێژن

ــوونو ــەمهاتب ــۆالیمری ــەب ــەكانك ــەجولەك ــیزۆرل ــەوەژمارەیەك ــەرئ لەب
ئەمەیــانبینــیكــەعیســاكــردی،باوەڕیــانپێــیهێنــا.بــەاڵمهەندێكیــانچوونــەالی
فەریســییەكانوئــەوەیعیســاكردبــوویپێیــانڕاگەیانــدن.لەبــەرئــەوەكاهینانــی

ــەنهەدرینیانكۆكردەوە. ــییەكانس ــااڵوفەریس ب

گوتیــان:»چــیبكەیــن؟چونكــەئــەمپیــاوەپەرجــوویزۆردەكات.ئەگــەربــەم
شــێوەیەلێیگەڕێیــنهەمــووخەڵكەكــەبــاوەڕیپــێدەهێنــن،ڕۆمانییەكانیــشدێــن،

پەرســتگاكەماندەڕووخێنــنونەتەوەكەمــانڕاپێــچدەكــەن.«

یەكێــكلــەوان،بــەنــاویقەیافــا،ئــەوســاڵەســەرۆككاهیــنبــوو،پێــیگوتــن:
ــیگەلمبرێــت، ــەجیات ــكل ــانكــەپیاوێ ــن،تێناگــەن،باشــرتەبۆت ــچنازان ــوەهی »ئێ

ــت.« ــەگــەلهەمــوویلەناوبچێ ــەوەیك ل

ئــەولــەخۆیــەوەئەمــەینەگــوت،بەڵكــولــەوســاڵەداســەرۆككاهیــنبــوو،)بــە
ڕێنامیــیخــودا(پێشــبینییكــردكــەعیســاخەریكــەلــەجیاتــیگــەلدەمرێــت،نــەك
ــوون ــەوازەب ــەپەرت ــیخــوداك ــە،بەڵكــوتاكــوڕۆڵەكان ــەوگەل ــیئ ــەجیات ــال تەنه

كۆبكاتــەوەویەكیانبخاتــەوە.ئیــرتلــەوڕۆژەوەپیالنــیكوشــتنیانداڕشــت.

لەبــەرئــەوەچیــرتعیســابــەئاشــكرابەنــاوخەڵكــییەهودیــادانەدەگــەڕا،بەڵكــو
لەوێــوەچــووەناوچەكانــینزیــكچۆڵەوانــی،بــۆشــارێكنــاویئەفرایــمبــوو،لەگەڵ

قوتابییەكانــیلەوێمایــەوە.)103(

چاككردنەوەی دە نەخۆشی گول

)103(یۆحهنا54-1:11
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ــداڕۆیشــت، ــەنێوانــیســامیرەوجەلیل ــۆئۆرشــەلیم،ب كاتێــكعیســادەچــووب
ڕێگــەیكەوتــەگوندێــك،لــەوێتووشــیدەپیــاوبــووكــەنەخۆشــیگولییــانهەبوو،
كــەلــەدوورەوەڕاوەســتابوون.پیــاوەكاندەنگیــانبــەرزكــردەوەوگوتیــان:»ئــەی

عیســا،ئــەیمامۆســتا،بەزەییــتپێامنــدابێتــەوە!«

جــائەوانــیبینــیوپێــیفەرمــوون:»بــڕۆنخۆتــاننیشــانیكاهینــانبــدەن.«
ــەوە. ــكدەڕۆیشــنپاكبوون كاتێ

یەكێكیــانســەیریكــردپــاكبووەتــەوە،گەڕایــەوەوبــەدەنگێكــیبــەرز
ــرد. ــیك ــەوتوسوپاس ــەرڕووداك ــابەس ــیعیس ــرد،لەبەرپێ ــودایك ــیخ ستایش

ــوو. ــامیرەییشب ــراس كاب

ــەی ــوانۆیەك ــەوە؟ك ــاكنەبوون ــەسپ ــەرێدەك ــەوە:»ئ ــیدای ــاشوەاڵم عیس
دیكــە؟هیــچكەســێكیاننەبیــرانبگەڕێنــەوەوستایشــیخــودابكــەن،ئــەمبێگانەیــە

نەبێــت؟«ئینجــاپێــیفەرمــوو:»هەســتەوبــڕۆ،بــاوەڕتڕزگاریكردیــت.«

هاتنی پاشایەتی خودا

ــی ــت،وەاڵم ــودادێ ــایەتیخ ــەیپاش ــرد،ك ــیاریانلێك ــییەكانپرس ــەفەریس ك
دانــەوە:»پاشــایەتیخــودابــەجۆرێــكنایــەتكــەببیرێــت،خەڵكیــشناڵێــن:

ــە.« ــەنێوتاندای ــودال ــایەتیخ ــەپاش ــا،”چونك ــان“ئەوەت ــا،”ی “ئەمەت

جــابــەقوتابییەكانــیفەرمــوو:»ڕۆژانێــكدێــتكــەتامــەزرۆنڕۆژێكلــەڕۆژانی
ــان ــە،”ی ــالەوێی ــاندەڵێــن:“ئەوەت كــوڕیمــرۆڤببینــن،بــەاڵمنایبینــن.ئینجــاپێت
ــە ــەوبروســكەیەیل ــدامەچــن،چونكــەوەكئ ــە،”مــەڕۆنوبەدوای ــالێرەی “ئەمەت
الیەكــەوەلەژێــرئاســامندابروســكەدەداتالیەكــیدیكــەلەژێــرئاســامنداڕوونــاك
دەكاتــەوە،كــوڕیمرۆڤیــشلــەڕۆژیخۆیــدابــەوشــێوەیەدەبێــت.بــەاڵمدەبێــت

یەكــەمجــارزۆرئــازاربچێژێــتوئــەمنەوەیــەشڕەتــیبكەنــەوە.

»وەكئــەوەیلــەســەردەمینوحــدابــوو،لــەســەردەمیكــوڕیمرۆڤیشــدائــاوا
دەبێــت.دەیانخــواردودەیانخــواردەوە،ژنیــاندەهێنــاومێردیــاندەكــرد،تاكــوئــەو

ڕۆژەینــوحچــووەنــاوكەشــتییەكە،الفاوەكــەهــاتوهەموویانــیلەناوبــرد.
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دیســانوەكئــەوەیلــەســەردەمیڵــوتبــوو،دەیانخــواردودەیانخــواردەوە،
دەیانكــڕیودەیانفرۆشــت،دەیانچانــدوبنیادیــاندەنــا.بــەاڵملــەوڕۆژەیڵــوتلــە
ســەدۆمهاتــەدەرەوە،خــودالــەئاســامنەوەئاگــروگۆگــردیبارانــدوهەموویانــی

لەناوبــرد.

»لــەوڕۆژەداكــوڕیمــرۆڤئاشــكرادەكرێــت،ئــاوادەبێــت.ئــەوەیلــەوڕۆژەدا
لــەســەربانەوشــتەكانیلــەنــاوماڵــە،بــانەیەتــەخــوارەوەبــۆبردنــی.ئــەوەیلــە
ــی ــەوێژیان ــەوەیبی ــەوە!ئ ــربێت ــانبەبی ــەوە.ژنەكــەیڵوتت ــانەگەڕێت كێڵگەشــەب
خــۆیبباتــەوەدەیدۆڕێنێــت،ئــەوەشكــەدەیدۆڕێنێــتدەیباتــەوە.پێتــاندەڵێــم:
لــەوشــەوەدادووانلەنــاویــەكجێــگان،یەكیــاندەبردرێــتوئــەویدیكــە
ــە ــەویدیك ــتوئ ــاندەبردرێ ــڕن،یەكی ــتاڕدەگێ ــت.دووژندەس بەجێدەهێڵدرێ
ــە ــەویدیك ــتوئ ــاندەبردرێ ــن،یەكی ــەدەب ــەكێڵگ ــت.دووانل بەجێدەهێڵدرێ

بەجێدەهێڵدرێــت.«

لێیانپرسی:»لەكوێگەورەم؟«

پێیفەرموون:»كەالكلەكوێبێت،داڵلەوێكۆدەبێتەوە.«

منوونەی بێوەژن و دادوەرێك

ــەنوورە ــژبك ــەنوێ ــتەهەمیش ــەپێویس ــەوەك ــۆهێنان ــیب ــامنوونەیەك عیس
بەرنــەدەن.فەرمــووی:»لــەشــارێكدادوەرێــكهەبــوولــەخــودانەدەترســاوڕێــزی
ــوت: ــەالیودەیگ ــوو،دەهات ــكهەب ــارەدابێوەژنێ ــەوش ــرت.ل ــینەدەگ مرۆڤیش

ــەمبســتێنەوە.” ــەنەیارەك ــمل “ماف

ئەویــشماوەیــەكنەیدەویســت،بــەاڵمدواتــرلەدڵیخۆیــداگوتــی:“هەرچەندە
لــەخــوداناترســموڕێزیــشلــەمــرۆڤناگــرم،بــەاڵملەبــەرئــەوەیئــەمبێوەژنــە
بێــزارمنــەكات،مافەكــەیبــۆوەردەگرمــەوە،ئەگینــاوازناهێنێــتووەڕســم

دەكات.”«

ــەوەیدادوەرەزۆردارەكــە مەســیحیخــاوەنشــكۆفەرمــووی:»گــوێبگــرنل
دەیڵێــت.باشــەخــودامافــیهەڵبژێردراوەكانــیخــۆیكــەشــەووڕۆژلێــی
ــرا ــم:خێ ــاندەڵێ ــەوە؟پێت ــاندەدات ــگوەاڵمی ــادرەن ــت؟ئای ــەوەوەرناگرێ دەپاڕێن
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مافیــانبــۆوەردەگرێــت.بــەاڵمكاتێــككــوڕیمــرۆڤدێتــەوە،ئایــابــاوەڕلەســەر
زەویدەدۆزێتــەوە؟«

منوونەی فەریسی و باجگر

بــۆئەوانــەیدڵنیــابــوونكــەخۆیــانبــەبێتــاواندادەنــاوخەڵكیــانبــەســووك
ســەیردەكــرد،ئــەممنوونەیــەیهێنایــەوە:دووكــەسبــۆنوێژكــردنچوونــە
پەرســتگا،یەكێكیــانفەریســیوئــەوەیدیكــەباجگــر.فەریســییەكەوەســتا،لــەدڵــی
خۆیــدائــەمنوێــژەیدەكــرد:“خودایــەسوپاســتدەكــەموەكخەڵكــیدیكــەنیــم،
كــەقۆڵبــڕوخراپــەكاروداوێنپیســن،وەكئــەمباجگــرەشنیــم.هەفتــەیدووجــار

بــەڕۆژوودەبــم،ئــەوەیدەســتمدەكەوێــتدەیەكــیدەبەخشــم.”

بــەاڵمباجگرەكــەلــەدوورەوەڕاوەســتا،نەیدەویســتچــاویبــۆئاســامنبــەرز
ــی ــنگیخــۆیدەكوتــاودەیگــوت:“ئــەیخودایــەبەزەییتبــەمن بكاتــەوە،س

ــەوە.” ــاردابێت گوناهب

پێتــاندەڵێــم،ئەمــەگەڕایــەوەماڵــیخــۆیبێتــاوانكرابــوو،پێچەوانــەیئــەوی
دیكــە،چونكــەئــەوەیخــۆیبــەرزبكاتــەوەنــزمدەكرێتــەوە،ئــەوەشخــۆینــزم

بكاتــەوەبــەرزدەكرێتــەوە.)104(

عیسا لەسەر تەاڵق دەدوێت

هەندێــكفەریســیهاتنــەالیبــۆئــەوەیتاقیــیبكەنــەوە،گوتیــان:»ئایــا
دروســتەمێــردلەبــەرهــەرهۆیــەكبێــتژنەكــەیتــەاڵقبــدات؟«

عیســاوەاڵمــیدانــەوە:»ئایــانەتانخوێندووەتــەوە،ئــەوەیلــەســەرەتاوە
بەدیهێنــاوە﴿بــەنێــرومــێبەدیهێنان﴾؟هەروەهــافەرمــووی:﴿لەبــەرئــەوە
ــرت ــێت،ئی ــەوەدەنووس ــەژنەكەی ــتوب ــۆیبەجێدەهێڵێ ــیخ ــكوباوك ــاودای پی
هەردووكیــاندەبنــەیــەكجەســتە.﴾كەواتــەچیــرتدوونیــنبەڵكــویــەكجەســتەن.
ــاینەكاتــەوە.« ــامــرۆڤجی ــەیەكــرتیگەیانــدووە،ب ــەرئــەوەئــەوەیخــوداب لەب

)104(لۆقا14:18-11:17
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ــەاڵق ــتوت ــەبدرێ ــیداوەتەاڵقنام ــەیبۆچــیموســافەرمان ــانپرســی:»ئ لێی
ــت؟« بكەوێ

ــدەن، ــەاڵقب ــانت ــیدانژنەكانت ــاڕێ ــانموس ــەردڵڕەقیت ــوون:»لەب ــیفەرم پێ
ــوو.)105( ــەرەتاوەوانەب ــەس ــال ئەگین

لــەماڵــەوەش،قوتابییــەكاندیســانلــەمبارەیــەوەلێیــانپرســی.پێیفەرمــوون:
»ئــەوەیژنەكــەیتــەاڵقبــداتویەكێكــیدیكــەبهێنێــت،ئــەواداوێنپیســی
بەرامبــەریدەكات.ئەگــەرژنمێردەكــەیتــەاڵقبــداتومێــردبــەیەكێكــیدیكــە

ــیدەكات.«)106( ــەواداوێنپیس ــكات،ئ ب

ــاولەگــەڵژنوابێــت،باشــرتەژن ــانگــوت:»ئەگــەرحاڵــیپی قوتابییەكانــیپێی
ــت!« نەهێنێ

ــەمقســەیەپەســەند ــنئ ــیفەرمــوون:»هەمــووخەڵكــیناتوان ــەاڵمعیســاپێ ب
ــەن ــاویشه ــن،خەس ــەنزگامك ــاوه ــاندراوە.خەس ــەیپێی ــائەوان ــەن،تەنه بك
مــرۆڤخەســاندویانن،خەڵكیــشهەیــەبڕیاریــانداوەلــەپێنــاویشانشــینیئاســامن
وەكخەســاوبژیــن)بــەویســتیخۆیــانژیانــیزگورتــیوتەنهایــیهەڵدەبژێــرن(.

ــاپەســەندیبــكات.«)107( كــێدەتوانێــتپەســەندیبــكات،ب

شانشینی ئاسامن بۆ مندااڵنە 

خەڵكــیمنداڵیــانهێنایــەالیعیســاتاوەكــودەســتیانلەســەردابنێــت)بــۆئەوەی
بەرەكەتداریــانبــكات(.بــەاڵمقوتابییــەكانسەرزەنشــتیانكردن.كــەعیســائەمــەی
بینــی،تــووڕەبــوو،پێــیفەرمــوون:»لێگەڕێــنمنــدااڵنبێنــەالم،ڕێیــانلــێمەگــرن،
ــەوەیوەك ــم:ئ ــێدەڵێ ــتیتانپ ــیوەكئەمانەیە.ڕاس ــوداه ــینیخ ــەشانش چونك
منداڵێــكشانشــینیخــوداقبــوڵنــەكات،هەرگیــزناچێتــەناویەوە.«)شانشــینیخــودا
دەربڕینێكــەبــەواتــایخــوداپاشــایەكیڕۆحییــەكــەپاشــایەتیبــاوەڕداراندەكات(

)105(مهتا8-3:19

)106(مهرقۆس12-10:10

)107(مهتا12-10:19
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منداڵەكانیشــیلــەبــاوەشكــرد،دەســتیلەســەردانــانوبەرەكەتــیپێــدان.)108(

گەنجە دەوڵەمەندەكە

ــی ــوژیان ــەمتاك ــەكبك ــتا،چچاكەی ــی:»مامۆس ــەالیوگوت ــكهات ــایەكێ ئینج
ــت؟« ــمهەبێ هەتاهەتایی

عیســاوەاڵمــیدایــەوە:»بۆچــیلەبــارەیچاكــەوەپرســیارملــێدەكەیــت؟تەنهــا
یەكێــكچاكــە.بــەاڵمئەگــەردەتەوێــتبچیتــەنــاوژیانــەوە)ژیانــیهەتاهەتایــی(،

ڕاســپاردەكانبەجێبگەیەنــە.«

پێیگوت:»كامیان؟«

عیســاشفەرمــووی:»﴿مەكــوژە،داوێنپیســیمەكــە،مــەدزە،شــایەتیدرۆ
خــۆت وەك ﴿نزیكەكــەت هەروەهــا بگــرە،﴾ باوكــت و دایــك مەدە،ڕێــزی

خۆشــبوێت.﴾«)109(

ئەویشپێیگوت:»مامۆستا،لەمێردمنداڵییەوەهەمووئەمانەمپاراستووە.«

ــت ــەردەتەوێ ــوو:)110(»ئەگ ــیفەرم ــت،پێ ــیویس ــردوخۆش ــەیریك ــاس عیس
تــەواوبیــت،بــڕۆســامانەكانتبفرۆشــەوبیــدەهــەژاران،ئیــرتگەنجینەیەكــتلــە

ــەوە.« ــتووەرەدوامبك ــامندادەبێ ئاس

بــەاڵمگەنجەكــەكــەئــەموشــەیەیبیســت،بــەدڵتەنگییــەوەڕۆیشــت،چونكــە
ســامانێكیزۆریهەبــوو.

ــە ــدب ــم:دەوڵەمەن ــێدەڵێ ــتیتانپ ــوو:»ڕاس ــیفەرم ــەقوتابییەكان ــاشب عیس
ســەختیدەچێتــەنــاوشانشــینیئاسامنەوە.دیســانپێتــاندەڵێــم:ئاســانرتەوشــرتێك
بــەكونــیدەرزییەكــەوەبچێــتلــەوەیدەوڵەمەندێــك)ئــەوەیمــاڵوســامانەكەی

لــەخــوداوكەســانیدیكــەخۆشــرتدەوێ(بچێتــەنــاوشانشــینیخــوداوە.«

)108(مهرقۆس16-13:10

)109(مهتا19-16:19

)110(مهرقۆس21-20:10
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قوتابییــەكانكــەگوێیــانلەمــەبــووزۆرسەرســامبــوون،گوتیــان:»كەواتــەكــێ
دەتوانێــتڕزگاریبێــت؟«

ــۆ ــیب ــیدووەم ــیهاتن ــەكات ــوول ــۆداهات ــانیانب ــۆسەرنجڕاكێش ــاش)ب عیس
ــووی: ــردنوفەرم ــەیریك ــتان(س ــتدانەوەیسەرڕاس ــرۆڤوپاداش ــیم حوكمدان

ــت.« ــتێكدەبێ ــووش ــوداهەم ــەالیخ ــەاڵمل ــە،ب ــرۆڤمەحاڵ ــۆم ــەب »ئەم

ئینجــاپەتــرۆسوەاڵمــیدایــەوەوپێــیگــوت:»ئەوەتــائێمــەوازمــانلــەهەمــوو
شــتێكهێنــاوەودواتكەوتوویــن،ئێمــەچیــامنبــۆدەبێت؟«

عیســاشپێــیفەرمــوون:»ڕاســتیتانپــێدەڵێــم،لــەنوێبوونــەوەدا)كاتێــك
مەســیحبــۆدووەمجــاردێتــەســەرزەوی(،كاتێــككــوڕیمــرۆڤلەســەرتەختــی
ــت ــەردوازدەتەخ ــوونلەس ــەدوامكەوت ــوەشك ــێت،ئێ ــۆیدادەنیش ــكۆیخ ش
ــەر ــێكیشلەب ــمدەدەن.هەركەس ــلحوك ــەیئیرسائی ــنودوازدەهۆزەك دادەنیش
نــاویمــن،مــاڵیــانبــرایــانخوشــكیــاندایــكیــانبــاوكیــانمنــداڵیــانكێڵگــەی
بەجێهێشــتووە،ســەدئەوەنــدەوەردەگرێتــەوەوژیانــیهەتاهەتاییــشبــەمیــرات
ــش ــنودواهەمینەكانی ــەدواهەمی ــەكاندەبن ــەیەكەمین ــەاڵمزۆرل وەردەگرێت.ب

ــن.« ــەیەكەمی دەبن

منوونەی كرێكارانی ناو ڕەز

ــۆ ــووب ــرتب ــەلەپێش ــیدیك ــەخەڵك ــێل ــانپ ــەخۆی ــیجولەك ــرانوڕابەران پی
ئــەوەیخــوداڕێزیــانلــێبگــرێبەهــۆیمێــژوویئایینییــان.عیســافێــریكــردنكــە
مــرۆڤبــەوەیبــەكاتچەنــدلەپێشــرتبــووەشایســتەیبەخششــیخــودانابێــت،

بەڵكــودەوەســتێتەســەرچاكــیخــودا.لەبــەرئــەوەفەرمــووی:

ــە ــیزوودێت ــت،بەیان ــكدەچێ ــەورەیماڵێ ــەگ ــامنل ــینیئاس ــەشانش »چونك
دەرەوەتاكــوبچێــتكرێــكاربــۆڕەزەكــەیبگرێت.لەگــەڵكرێــكارەكانڕۆژیبــە

ــارد. ــۆڕەزەكــەین ــیب دینارێــكڕێككــەوت،ئینجــائەوان

»نزیكــیكاتژمێــرنــۆدووبــارەچــووەدەرەوە،لــەمەیدانــداهەندێكــیدیكــەی
بینــیبێــكارڕاوەســتابوون،پێــیگوتــن:“ئێــوەشبڕۆنــەڕەزەكــە،چەندتــانبكــەوێ

ــن. ــشڕۆیش دەتاندەمێ.”ئەوانی



165

»ئینجــاكاتژمێــردوازدەوكاتژمێــریســێڕۆیشــتەوەوهەمــانشــتیكــردەوە.
نزیكــیكاتژمێــرپێنجــیئێوارەدیســانڕۆیشــت،كرێــكاریدیكــەیبینیڕاوەســتاون،

لێــیپرســین:“بۆچــیبــەدرێژایــیڕۆژلێــرەبێــكارڕاوەســتاون؟”

»وەاڵمیــاندایــەوە:“چونكــەكــەسبــەكرێــینەگرتوویــن.”ئەویــشپێــیگوتــن:
“ئێــوەشبڕۆنــەڕەزەكــە!”

»كاتێــكئێــوارەداهــاتخــاوەنڕەزەكــەبــەســەركارەكەیخــۆیگــوت:
ــەوەدەســتپێبكە ــەیكۆتایی ــدەرێ،لەوان ــانب ــگبكــەوكرێیەكانی ــكارەكانبان “كرێ

ــەم.” ــویەك تاك

»جــائەوانــەیكاتژمێــرپێنــجهاتــن،هەریەكــەدینارێكیــانوەرگرت.یەكەمینەكانیــش
دینارێكیــانوەرگرت.كــە بــەاڵمهەریەكــە زیاتــروەردەگــرن، وایانزانــی هاتــنو
ــەكان ــانبەســەرخــاوەنمــاڵدەكــردودەیانگــوت:“دواهەمین وەریاندەگــرتبۆڵەبۆڵی
كاتژمێرێــكئیشــیانكــرد.تــۆشلەگــەڵئێمــەیەكســانتكــردنكــەگرانــیوگەرمــای

ــانكێشــاوە.” ڕۆژم

ــا ــت.ئای ــێنەكردووی ــەدرمل ــنغ ــرادەر،م ــەوە:“ب ــیدای ــییەكێكیان »وەاڵم
لەگــەڵمــنبــەدینارێــكڕێــكنەكەوتوویت؟هــیخــۆتببــەوبــڕۆ.مــندەمەوێــت
ــە ــتب ــەوەیدەمەوێ ــەئ ــۆمنیی ــاب ــێ.ئای ــۆیبدەم ــشوەكت ــەوەیدواهەمینی ب

ــانچــاوتهەڵنایــەتچونكــەمــنچاكــم؟” ــیخۆمــیبكــەم؟ی ماڵ

»بەمشێوەیەدواهەمیندەبنەیەكەمینویەكەمینیشدەبنەدواهەمین.«)111(

سێیه م باسی مردنی عیسا

ــەلیم ــەرەوئۆرش ــەواب ــوون:»ئ ــیفەرم ــردوپێ ــەیب ــادوازدەقوتابییەك عیس
ســەردەكەوین،هەرچــیپێغەمبــەرانلەبــارەیكــوڕیمرۆڤــەوەنووســیویانەدێتــە
پــێ گاڵتــەی ڕۆمانییــەكان(، )دەســەاڵتدارە نەتــەوەكان دەســتی دی.دەدرێتــە
ــیدەدەنو ــیلێ ــەقامچ ــێدەكرێت،ب ــیل ــتوتف ــویپێدەدرێ ــتوجنێ دەكرێ
ــە ــەزۆرب ــیجولەك ــەڕۆژیســێیەمیشهەڵدەســتێتەوە.«)پێغەمبەران دەیكــوژن.ل

ــردووە( ــانك ــەووردەكارییانەی ــووئ ــبینیهەم وردیپێش

)111(مهتا16:20-21:19
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بــەاڵم)دوازدەقوتابییەكــە(هیــچلەمــەتێنەگەیشــنوئــەمباســەلێیــانشــاراوە
بــوو،ئــەوەیگوتــرادركیــانپێــینەكــرد.)112(

خزمەتكار پایەبەرزترینە 

ئینجــادایكــیكوڕەكانــیزەبــدی)یاقــوبویۆحەنــاكــەقوتابــیعیســایمهســیح
بــوون(لەگــەڵكوڕەكانــیهاتــەالی)عیســا(وكڕنۆشــیبــردوداوایلێكــردشــتێكی

بــۆبــكات.

ئەویــشپێــیفەرمــوو:»چیــتدەوێــت؟«گوتــی:»بفەرمــووبــاهــەردوو
ــەالی ــانل ــەویدیكەی ــەالیڕاســتتوئ ــانل ــەشانشــینییەكەتدایەكێكی كوڕەكــەمل

ــن.« ــتدانیش چەپ

ــەو ــنئ ــادەتوان ــنداوایچــیدەكــەن.ئای ــوەنازان ــەوە:»ئێ عیســاوەاڵمــیدای
ــان ــدان(«وەاڵمی ــازاروقوربانی ــیئ ــەوە؟)جام ــندەیخۆم ــەم ــەوەك ــەبخۆن جام

ــن.« ــەوە:»دەتوانی دای

ئەویــشپێــیفەرمــوون:»لــەڕاســتیدالــەجامــیمــندەخۆنــەوە،بــەاڵمدانیشــن
لــەالیڕاســتوچەپمــەوە،بــۆمــننییــەبیــدەم،بەوانــەنەبێــتكــەباوكــمبــۆی

ئامــادەكــردوون.«

كاتێــكدەقوتابییەكــەبیســتیان،لــەدووبراكــەتــووڕەبوون.بــەاڵمعیســا
بانگــیكــردنوفەرمــووی:»دەزانــنســەرۆكنەتــەوەكانوەكمیــرفەرمانڕەواییــان
بەســەردادەكــەنوگەورەكانیــاندەســەاڵتیانبەســەریانداجێبەجــێدەكــەن.
ــەرز ــەیب ــداپای ــتلەنێوتان ــەوەیدەیەوێ ــت،بەڵكــوئ ــاوانابێ ــوەدائ ــوئێ جــالەنێ
ــەم، ــەیەك ــداببێت ــەوێلەنێوتان ــەدەی ــەوەشك ــانوئ ــەخزمەتكارت ــاببێت ــت،ب بێ
ــووە ــەنەهات ــۆخــۆی(ك ــەب ــرۆڤ)ئاماژەی ــوڕیم ــەبەندەتان،هــەروەكك ــاببێت ب
ــۆ ــكاتب ــیخــۆیبەخــتب ــكاتوژیان تاكــوخزمــەتبكرێــت،بەڵكــوخزمــەتب

كڕینــەوەیخەڵكێكــیزۆر.«)113(

)112(لۆقا34-31:18

)113(مهتا28-20:20
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چاكبوونەوەی بارتیاموسی كوێر

ــۆیو ــەیخ ــەوكات ــا.ل ــاریئەریح ــتنەش ــی(گەیش ــاوقوتابییەكان ــا)عیس ئینج
قوتابییەكانــیوخەڵكێكــیزۆرلــەشــارەكەهاتنــەدەرەوە،ســواڵكەرێكینابینــابــە
نــاویبارتیــاموسكــەبــەواتــایكــوڕیتیــاموسدێــت،لەســەرڕێــگادانیشــتبوو.كە
ــت ــوڕیداود،بەزەیی ــرد:»عیســایك ــەوەعیســایناســیرەییە،هــاواریك بیســتیئ

پێمــدابێتــەوە!«

ــر ــەاڵمزۆربەرزت ــت.ب ــگبێ ــانسەرزەنشــتكــردتاكــوبێدەن زۆركــەسئەوی
ــەوە!« ــتپێمــدابێت ــوڕیداود،بەزەیی ــرد:»ك هــاواریدەك

ــردو ــانبانگك ــشنابیناكەی ــەن.«ئەوانی ــووی:»بانگــیبك ــتا،فەرم عیســاڕاوەس
پێیــانگــوت:»ورەتبــەرزبێــت!هەســتە،بانگــتدەكات.«ئیــرتكەواكــەیفڕێــداو

هەســتایەوە،هاتــەالیعیســا.

عیســالێــیپرســی:»چیــتدەوێبــۆتبكــەم؟«نابیناكــەپێــیگــوت:»ڕابــی،بــا
ببینــم.«

ــتبەجێ ــردەوە.«دەس ــۆیچاكك ــەتت ــڕۆ!باوەڕەك ــوو:»ب ــیفەرم ــاشپێ عیس
ــەوت.)114( ــاك ــگادادوایعیس ــەڕێ ــەوەوب ــۆگەڕای ــیب بینای

عیسا دەبێتە میوانی زەكای باجگر

ــە ــرل ــتكیلۆمەت ــەیهەش ــارێكەنزیك ــا)ش ــاوئەریح ــووەن ــا(چ ــا)عیس ئینج
ڕۆژئــاوایڕوبــاریئــوردوندوورە(وپێیــداتێدەپــەڕی.لــەوێكابرایەكــیلێبــووبــە
نــاویزەكا،دەوڵەمەنــدوگــەورەیباجگــرانبــوو.دەیویســتببینێــتعیســاكێیــە،
بــەاڵملەبــەرخەڵكەكــەنەیدەتوانــی،چونكــەكورتەبــااڵبــوو.ڕایكــردوســەركەوتە

ســەردارهەنجیرێــكتاكــوبیبینێــت،چونكــەعیســابەوێــداتێدەپــەڕی.

ــرا ــوو:»زەكا،خێ ــیفەرم ــڕیوپێ ــاویهەڵب ــوێنەكە،چ ــتەش ــاگەیش ــەعیس ك
ــە ــراهات ــۆمبێنمەوە.«جــاخێ ــیت ــەماڵ ــڕۆل ــتئەم ــەدەبێ وەرەخــوارەوە،چونك

ــرد. ــوازیلێك ــییەوەپێش ــەخۆش ــوارەوەوب خ

)114(مهرقۆس52-46:10
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هەمــووبینییــانودەســتیانكــردبــەبۆڵەبۆڵكــردنوگوتیــان:»چــووەبووەتــە
میوانــیگوناهبارێــك.«

ــا ــەمەســیحیخــاوەنشــكۆیگــوت:»گــەورەم،ئەوەت بــەاڵمزەكاڕاوەســتاوب
نیــوەیســامانەكەمدەدەمــەهــەژارانوئەگــەربــەهــەرشــێوەیەكفێڵــملــەكەســێك

كردبێــت،چوارقاتــیدەدەمــەوە.«

ــەوەی ــەرئ ــات،لەب ــەه ــەمماڵ ــۆئ ــڕۆڕزگاریب ــوو:»ئەم ــیفەرم ــاشپێ عیس
ئەویــش)بــەڕەچەڵــەك(كــوڕیئیرباهیمــە)لەڕێگــەیبــاوەڕەوەبــووەكــوڕی
ــەدوای ــووەب ــرۆڤهات ــوڕیم ــەك ــیباوەڕداران(،چونك ــیباوك ــیئیرباهیم ڕۆحی

ــكات.« ــانب ــتوڕزگاری ــدابگەڕێ لەناوچوان

چیڕۆكی دە كۆیلەكە

ــی ــداومنوونەیەك ــژەیپێ ــا(درێ ــرت،)عیس ــەدەگ ــانلەمان ــە(گوێی ــك)خەڵكەك كاتێ
ــاندەزانــیكــەپاشــایەتیخــودا ــوو،وای ــەئۆرشــەلیمنزیــكب هێنایــەوە،چونكــەل
ــایەكی ــەپاش ــاشدەبێت ــهعیس ــیك ــاندهزان ــت)وای ــتادەردەكەوێ ــەئێس خەریك
سیاســیولەســەرزەویپاشــایەتیخــودادادەمەزرێنێــتولــەحوكمــیڕۆمانییــەكان
ڕزگاریــاندەكات.ئیــرتمنوونەیەكــیبــۆباســكردنكــەڕوونــیدەكاتــەوەئــەوبــەو
شــێوەیەفەرمانڕەوایەتــینــاكات،ئینجــاتێیگەیانــدنكــەهــەردەبــێبــۆماوەیەكــی
ــك ــەوەیكاتێ ــۆئ ــن،ب ــتب ــشسەرڕاس ــتەئەوانی ــێ.پێویس ــیزەویبەجێبهێڵ كات
ــۆ ــكب ــووی:»پیاوماقوڵێ ــافەرم ــتیانبداتەوە(.ئینج ــتپاداش ــاریدووەمدێ ــۆج ب
واڵتێكــیدوورڕۆیشــت،تاوەكــوشانشــینێكبــۆخــۆیوەربگرێــتوبێتــەوە.دەلــە
كۆیلەكانــیخــۆیبانگكــردودەكیســەزیــویپێــدانوپێــیگوتــن،هەتــادێمــەوە

ــیبكــەن. بازرگان

ــاردو ــدان ــوو،شــاندێكیانبەدوای ــیب ــانلێ ــەڕقی ــەاڵمدانیشــتووانیناوچەك »ب
ــكات.” ــایەتیامنب ــەپاش ــتئەم ــان:“نامانەوێ گوتی

»ئــەوەبــووكــەگەڕایــەوەپاشــایەتییەكەیوەرگرتبــوو،فەرمانــیدائــەو
كۆیالنــەیزیوەكــەیپێدابــوونبانــگبكرێنــەالی،تاكــوبزانێــتچییــانلــەبازرگانــی

ــردووە. ــجك قازان
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»یەكەمیانهاتوگوتی:“گەورەم،كیسەزیوەكەتدەكیسەزیویقازانجكردووە.”

ــت ــنش ــەكەمرتی ــەل ــاك،چونك ــەیچ ــنكۆیل ــوت:“ئافەری ــیگ ــشپێ »ئەوی
دەســتپاكبوویــت،ببــەبــەفەرمانــڕەوایدەشــار.”

ــوی ــەزی ــجكیس ــەتپێن ــەزیوەك ــەورەم،كیس ــی:“گ ــاتوگوت ــانه »دووەمی
ــردووە.” ــجك قازان

»بەمەشیانیگوت:“تۆشببەبەفەرمانڕەوایپێنجشار.”

»ئــەویدیكــەهــاتوگوتــی:“گــەورەمئەوەتاكیســەزیوەكــەت،لەدەستەســڕێك
ــی ــەوەیپیاوێك ــەرئ ــام،لەب ــتترس ــتیدالێ ــەڕاس ــوو.ل ــەوەوهەڵمگرتب پێچابووم
ســەختیت،ئــەوەیداتنەنــاوەدەیبەیــتوئــەوەینەتچانــدووەدروێنــەیدەكەیــت.”

»ئەویــشپێــیگــوت:“ئــەیكۆیلــەیبــەدكار،بــەزارتتاوانبــارتدەكــەم،كــە
ــدووە ــەوەینەمچان ــەموئ ــاوەدەیب ــەوەیدامنەن ــدم،ئ ــیتون ــیكابرایەك دەتزان
ــەوە ــكدەهامت ــا،كاتێ ــكدانەن ــەبان ــتل ــیزیوەكەم ــرتبۆچ ــەیدەكەم.ئی دروێن

ــەوە؟” ــەیوەرمدەگرت ــەڵقازانجەك لەگ

»بەوانــەیگــوتكــەلــەوێڕاوەســتابوون:“كیســەزیوەكــەیلــێبســەننەوەو
بیدەنــەئــەوەیدەكیســەزیوەكــەیپێیــە.”

»ئەوانیشپێیانگوت:“گەورەم،دەكیسەزیویهەیە!”

»وەاڵمــیدایــەوە:“پێتــاندەڵێــم:ئــەوەیهەیەتــی)ئــەوەیسەرڕاســتەو
تێدەكۆشــێت(پێــیدەدرێــت،بــەاڵمئــەوەینییەتــی،تەنانــەتئــەوەیهەشــیەتی
لێــیدەســەنرێتەوە.دوژمنانیشــم،ئەوانــەینەیاندەویســتپاشــایەتییانبكــەم،

ــوژن.”« بیانهێننــەئێــرەولەبەردەمــمبیانك

كەژاوەی پاشایانە

دوایئــەوەیعیســائەمــەیفەرمــوو،لــەپێشــەوەڕۆیشــتوبــەرەوئۆرشــەلیم
ســەركەوت.)115(

)115(لۆقا28-1:19
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لــە كــەس زۆر بــوو، نزیــك جولەكــەكان پەســخەی جەژنــی كاتــەدا لــەو
گوندەكانــەوەپێــشجــەژنبــۆئۆرشــەلیمهاتبــوونتاكــوخۆیــان)لــەگونــاه(پــاك
بكەنەوە.جــاداوایعیســایاندەكــرد،لــەحەوشــەكانیپەرســتگاڕاوەســتابوون
بــەیەكرتیــاندەگــوت:»ڕاتــانچییــە؟ئایــابــۆجــەژننایەت؟«كاهینانــیبــااڵ
ــە، ــەولەكوێی ــتئ ــكبزانێ ــەریەكێ ــووئەگ ــاندەركردب ــییەكانیشفەرمانی وفەریس

ــرن. ــوبیگ ــكات،تاك ــكرایب ــتئاش دەبێ

بۆنخۆشكردنی عیسا بۆ مردن 

شــەشڕۆژپێــشجەژنــیپەســخەعیســاهاتــەبێتعەنیــاكــەلەعــازریلێبــوو،
ــرد، ــادەك ــۆئام ــردووانهەڵیســتاندەوە.لەوێشــێوێكیانب ــوم ــەوەیعیســالەنێ ئ
مەرســاخزمەتــیدەكــرد،لەعازریــشیەكێكبــوولەوانەیلەگەڵــیپاڵیدابــووەوە.)116(
ــی ــیناردین ــرتبۆن ــولی ــشنی ــوو،)117(مریەمی ــولب ــیمۆنەگ ــیش ــەماڵ ــا(ل )عیس
ــی ــژیپێیەكان ــەق ــاب ــرد،ئینج ــایچەورك ــیعیس ــاوپێ ــایهێن ــەردیگرانبەه بێگ

ــیخــۆش. ــەبۆن ــوول عیســایســڕییەوەوماڵەكــەشپڕب

ــە ــووب ــیوبەتەماب ــەقوتابییەكان ــوول ــكب ــەیەكێ ــخەریوتیك ــوزایئەس یەه
گرتنــیبــدات،گوتی:»بۆچــیئــەمبۆنــەبــەســێســەددینــارنەفــرۆرشاونــەدرابــە
هــەژاران؟«ئەمــەیگــوتنــەكلەبــەرئــەوەیخەمــیهــەژاراندەخــوات،بەڵكــو
لەبــەرئــەوەیدزبــوووســندوقیپارەشــیلــەالبــوو،هەرچــیتێــدادابرابووایــە

ــربد.)118( دەی

بــەاڵمعیســافەرمــووی:»وازیلــێبهێنــن.بــۆبێــزاریدەكــەن؟كارێكــیچاكــی
ــان ــنچاكەی ــتتاندەتوان ــەیویس ــن،ك ــەلەگەڵتان ــەژارانهەمیش ــنكرد.ه ــۆم ب
لەگــەڵبكــەن،بــەاڵممــنهەمیشــەلەالتــاننیم.ئــەوەیلــەدەســتیهــاتكــردی،
ــەی ــۆنزیكبوون ــردب ــاژەیك ــائام ــرد)عیس ــنچەورك ــۆناش ــیب ــتەیمن زووجەس
مردنــیلەســەرخــاچوناشــتنی.لــەوســەردەمبــەرلــەناشــنمردوویــانبــەزەیــت
ــوێنێكی ــەرش ــەه ــم:ل ــێدەڵێ ــتیتانپ ــیانكردووە(.ڕاس ــردووەوبۆنخۆش چەورك

)116(یۆحهنا2:12-55:11

)117(مهتا6:26

)118(یۆحهنا6-3:12
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ــەوەش ــیئ ــەكباس ــت،وەكیادكردنەوەی ــەڕابگەیەنرێ ــەممزگێنیی ــدائ ــەجیهان ل
ــی.«)119( ــەكردوویەت ــەمژن دەكرێــتكــەئ

هاتــن، لەوێیــە، عیســا زانییــان جولەكــەكان لــە زۆر ژمارەیەكــی كاتێــك
نــەكتەنهــالەبــەرعیســا،بەڵكــوبــۆبینینــیلەعازریــشكــەلەنێــومــردووان
ــە ــشبكوژن،چونك ــردلەعازری ــانك ــااڵتەگبیری ــیب ــاكاهینان هەڵیستاندەوە.ئەوس
ژمارەیەكــیزۆرلــەجولەكــەكانبەهــۆیئــەوەوەدەڕۆیشــنوباوەڕیــانبــەعیســا

دەهێنــا.)120(

)119(مهرقۆس9-6:14

)120(یۆحهنا11-9:12



كوڕی مرۆڤ نه هاتووه  

تاكو خزمه ت بكرێت،

به ڵكو خزمه ت بكات و ژیانی 

خۆی به خت بكات

بۆ كڕینه وه ی خه ڵكێكی زۆر.
مزگێنیبهپێینووسینیمهرقۆس45:10



173

بەشی پێنجەم

ئه و هه فته یه ی تیایدا عیسا مرد

عیسای مەسیح دەچێتە ناو ئۆرشەلیم

بــۆبەیانــیئــەوئاپۆرەیــەلــەخەڵــككــەهاتبــوونبــۆجــەژن،بیســتیانكــەعیســا
دێتبــۆئۆرشــەلیم.)121(

كاتێــكلــەگونــدیبێتفاجــی)گوندێكــیبچووكــەبــەواتــای»ماڵــیهەنجیــر«
ــی« ــەتوناخۆش ــیئەزی ــای»ماڵ ــەوات ــەب ــیبچووك ــا)گوندێك ــت(وبێتعەنی دێ
دێــت(نزیــكبــووەوە،كــەلــەالیئــەوكێــوەیكــەكێــویزەیتوونــیپــێدەگوترێــت،
دووانلــەقوتابییەكانــینــاردوفەرمــووی:»بڕۆنــەئــەوگونــدەیبەرامبەرتــان،كــە
دەچنــەنــاوی،دەبینــنجاشــكێكبەســرتاوەتەوەهەتــائێســتاكــەسســوارینەبــووە،
ــە بیكەنــەوەوبیهێنــن.ئەگــەریەكێــكپرســیاریلێكــردن:“بۆچــیدەیكەنــەوە؟”ل

وەاڵمــدابڵێــن:“گەورەمــانپێویســتیپێیەتــی.”«

دووقوتابییەكــەچــوونوچــیپــێگوتبــوونبینییــان.كاتێــكجاشــكەكەیان
دەكــردەوە،خاوەنەكانــیلێیــانپرســین:»بۆچــیجاشــكەكەدەكەنــەوە؟«

گوتیان:»گەورەمانپێویستیپێیەتی.«

ئینجــابــۆعیســایانهێنــاوكەواكانیــانخســتەســەرجاشــكەكەوعیســایان
ســواریكــرد.كاتێــكبەڕێــوەبــوو،)122(زۆریــشكەواكانیــانلەســەرڕێگاكــەڕاخســت،
هەندێكیــشلــەباخــەكانلقەداریــانبڕیبــووەوە.ئەوانــەیلەپێشــییەوەوئەوانــەش
كــەلەدوایــەوەدەڕۆیشــن،هاواریــاندەكــرد:»﴿هۆســانا!پیــرۆزەئــەوەیبــەنــاوی
یەزدانــەوەدێــت!﴾«»پیــرۆزەئــەوشانشــینەیداودیباوكــامنكــەدێت!«»هۆســانا

بــۆخــودا!«.)123(

)121( یۆحهنا12:12

)122( لۆقا36-29:19

)123( مهرقۆس10-8:11
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لــەلێژاییەكــەیكێــویزەیتــووننزیــكبــووەوە)لــەئۆرشــەلیم(،هەمــووكۆمەڵی
قوتابییــەكاندەســتیانپێكــردبــەشــادیوبــەدەنگــیبــەرزستایشــیخــودابكــەن،

بــۆهەمــووئــەوپەرجووانــەیبینییــان،دەیانگــوت:

»﴿پیرۆزەئەوپاشایەیبەناوییەزدانەوەدێت!﴾«

»ئاشتیلەئاسامنوشكۆبۆخودالەبەرزایی!«

هەندێــكفەریســینێــوخەڵكەكــە،بــەعیســایانگــوت:»مامۆســتا،قوتابییەكانــت
سەرزەنشــتبكــە.«

وەاڵمــیدایــەوە:»پێتــاندەڵێــم:ئەگــەرئەوانــەبێدەنــگبــن،بــەردەكانهــاوار
دەكــەن.«

كاتێــكلــەئۆرشــەلیمنزیــكبــووەوەوشــارەكەیبینــی،بــۆیگریــا،فەرمــووی:
ــتییە! ــەیئاش ــۆتمای ــتێكب ــەمڕۆژەداچش ــۆش،ل ــەتت ــە،تەنان ــەبتزانیای »خۆزگ
بــەاڵمئێســتالەبەرچــاوتشــاراوەیە.ڕۆژانێكــتبەســەردێت،كــەدوژمنانــت
ســەنگەرتلــێدەگــرن،ئابڵوقــەتدەدەنولــەهەمــووالیەكــەوەدەورتدەگــرن.
ــەردت ــن.ب ــەڵزەویتەخــتدەكرێ ــاوشــووراكانتلەگ ــتلەن خــۆتومنداڵەكان

ــی.«)124( ــیبەســەركردنەوەتنەزان ــەكات ــن،چونك ــەردەوەناهێڵ بەســەرب

كاتێــكعیســاچــووەنــاوئۆرشــەلیم،هەمــووشــارەكەخرۆشــاوگوتیــان:»ئەمــە
كێیــە؟«

ناســیرەی خەڵكــی عیســایە، پێغەمبــەر »ئەمــە دەیانگــوت: خەڵكەكــەش
جەلیلــە.«)125(

نابینــاوشــەلەكانلــەپەرســتگاهاتنــەالیوئەویــشچاكیكردنــەوە.بــەاڵمكاتێــك
ــە ــیك ــوڕهێنەرانەیانبین ــەمكارەسەرس ــەوراتئ ــتایانیت ــااڵومامۆس ــیب كاهینان
ئــەوكــردی،هەروەهــامندااڵنیــشكــەلــەحەوشــەكانیپەرســتگاهاواریــاندەكــرد:
»هۆســانابــۆكــوڕیداود!«تــووڕەبــوونولێیــانپرســی:»گوێــتلێیــەئــەومندااڵنە

)124( لۆقا44-37:19

)125( مهتا11-10:21
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چــیدەڵێــن؟«

عیساشپێیفەرموون:»بەڵێ،ئەیقەت)لەزەبووری8(نەتانخوێندووەتەوە:

»﴿لەزاریمندااڵنوشیرەخۆرانەوە

ستایشتبۆخۆتداڕشتووە﴾؟«
ئەوســابەجێــیهێشــنوچــووەدەرەوەیشــار،بــەرەوگونــدیبێتعەنیــا

ــەوە.)126( ــەوێمای ــەول ــەوتوش بەڕێك

ژیانی بێ بەرهەم )وانەیەك لە دار هەنجیره وه (

بــۆبەیانــیكــە)عیســاوقوتابییــەكان(بێتعەنیایــانبەجێهێشــت،عیســابرســی
بــوو.لــەدوورەوەدارهەنجیرێكــیبینــیگــەاڵیكردبــوو،ڕوویتێكــردتاكوشــتێكی
پێــوەببینێــت.گەیشــتەالیولــەگــەاڵزیاتــرهیچــیپێــوەنەبینــی،چونكــەوەرزی
ــەرتناخــوات.« ــەب ــزكــەسل ــرتهەرگی ــوو.ئینجــاپێــیفەرمــوو:»ئی ــرنەب هەنجی
قوتابییەكانیشــیگوێیــانلێبــوو.)127()پێدەچێــتعیســابــەموشــانەیمەبەســتیلــەوە
بــووەكــەگەلــیجولەكــەبــەودارهەنجیــرەدەچــن،وادەردەكەوێــتكــەبــەردارە،

بــەاڵملــەالیەنــیڕۆحییــەوەنەزۆكــە.(

جارێكی دیكە عیسا پێشبینی مردنی خۆی دەكات

هەندێــكیۆنانــی)بەجولەكەبــوو(لەنێــوئەوانــەبــوونكــەهاتبــوونلــەجەژنــدا
ــل، ــەیدایجەلی ــیبێتس ــیخەڵك ــەالیفیلیپۆس ــانهاتن ــەن،ئەم ــتیبك خواپەرس
پێیــانگــوت:»گــەورەم،دەمانەوێــتعیســاببینیــن.«فیلیپۆســیشهــاتوبــە

ــوت. ــەعیســایانگ ــنوب ــۆسهات ــدراوسوفیلیپ ــائەن ــوت،ئینج ئەندراوســیگ

ــرۆڤ ــوڕیم ــكۆداركردنیك ــیش ــووی:»كات ــەوەوفەرم ــیدان ــاشوەاڵم عیس
ــی ــاوەیژیان ــەم ــیحل ــایمەس ــەعیس ــناوەیەك ــەوناس ــرۆڤئ ــوڕیم ــووە)ك هات
لەســەرزەویبــۆخــۆیبــەكاریهێنــاوە(.ڕاســتیڕاســتیتانپــێدەڵێــم،دەنكــەگەنم

)126( مهتا17-14:21

)127(مهرقۆس14-12:11
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ــرد، ــەم ــەاڵمك ــەوە.ب ــادەمێنێت ــەتەنه ــت،ب ــاوزەویونەمرێ ــەن ــەرنەكەوێت ئەگ
ــت، ــدەوێتدەیدۆڕێنێ ــۆیخۆش ــیخ ــەوەیژیان ــیزۆردەدات.ئ ــابەرهەم ئەوس
بــەاڵمئــەوەیلــەمجیهانــەداڕقــیلــەژیانــیخــۆیدەبێتــەوە،ئــەوابــۆهەتاهەتایــە
ــە ــنل ــرتم ــت.ئی ــەدوامبكەوێ ــاب ــمدەكاتب ــەوەیخزمەت ــت.ئ ــیدەپارێزێ ژیان
هــەرشــوێنێكبــم،خزمەتكاریشــملەوێیــە.ئەگــەریەكێــكخزمەتــمبــكات)پەیامــی
مەســیحڕابگەیەنێــتوخزمەتــیبــاوەڕدارانبــكات(باوكــمڕێــزیلــێدەگرێــت.«

»ئێســتاخەمبــارم،چــیبڵێــم؟“باوكــەلــەمكاتــەڕزگارمبكــە”؟نەخێــربــەاڵممــن
بــۆئــەمكاتــەهاتــووم.ئــەیبــاوك،نــاوتشــكۆداربكــە!«

شكۆداریشــی و كــردووە »شــكۆدارم هــات: ئاســامنەوە لــە دەنگێــك جــا
دەكەمەوە.«ئــەوخەڵكــەیلــەوێئامادەبــوونگوێیــانلێبــوو،گوتیــان:»هەورەتریشــقە

بــوو!«هەندێكــیدیكەیــانگوتیــان:»فریشــتەیەكبــووقســەیلەگــەڵكــرد.«

عیســاوەاڵمــیدایــەوەوفەرمــووی:»ئــەودەنگــەیهــاتبــۆمــننەبــوو،بەڵكــو
بــۆئێــوەبــوو.ئێســتاكاتــیحوكمدانــیئــەمجیهانەیــە.ئێســتاســەرۆكیئــەمجیهانــە
دەردەكرێــت.كاتێــكمنیــشلــەزەوییــەوەبــەرزدەكرێمــەوە،ئــەواهەمــووانبــۆالی
خــۆمڕادەكێشــم.«ئەمەیگــوتئامــاژەیكــردبــەوشــێوەمردنــەیكــەدەبێــتمبرێــت.

خەڵكەكــەوەاڵمیــاندایــەوە:»لــەتەوراتــدابیســتوومانەكــەمەســیحهەتاهەتایــە
ــەم ــەوە”؟ئ ــەرزبكرێت ــتب ــرۆڤدەبێ ــوڕیم ــی“ك ــۆندەڵێ ــرتچ ــەوە،ئی دەمێنێت

كــوڕیمرۆڤــەكێیــە؟«

عیســاشپێــیفەرمــوون:»ڕووناكییەكەتــانبۆكاتێكــیكورتلەســەردەمێنێتەوە.
بــڕۆنهەتــاڕووناكیتــانلەگەڵــە،نــەوەكتاریكیتــانبەســەردابێــت،چونكــەئــەوەی
بــەتاریكیــدادەڕواتنازانــێبــۆكــوێدەڕوات.بــاوەڕبــەڕووناكییەكــەبهێنــنهەتــا

ڕووناكییەكەتــانلەگەڵدایــە،تاكــوببنــەڕۆڵــەیڕووناكییەكە.«

خەڵكێكی زۆری جولەكە بەردەوامن لە باوەڕنەبوونیان بە عیسای مەسیح

عیسائەمانەیفەرموو،ڕۆیشتوخۆیلێیانشاردەوە.

هەرچەنــدەزۆرپەرجــوویلەبەردەمیــانكــرد،بــەاڵمباوەڕیــانپــێنەهێنا،تاكــو
وتــەیئیشــایاپێغەمبــەربێتــەدیكــەگوتــی:
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﴿ئەییەزدان،كێباوەڕیبەپەیامەكەمانكرد؟

هێزییەزدانبۆكێدەركەوت؟﴾
لەبەرئەوەنەیانتوانیباوەڕبهێنن،چونكەئیشایالەشوێنێكیدیكەگوتی:

﴿چاویانیكوێرودڵیانیڕەقكردووە،

بۆئەوەیبەچاویاننەبیننوبەدڵیانتێنەگەن،

نەوەكبگەڕێنەوەومنیشچاكیانبكەمەوە.﴾
ئیشایائەمانەیگوت،چونكەشكۆیئەویبینیوباسیكرد.

ــان ــە(باوەڕی ــیجولەك ــش)ڕابەران ــەڕابەرەكانی ــیزۆرل ــدەژمارەیەك هەرچەن
پێــیهێنــا،بــەاڵملەبــەرفەریســییەكانڕایاننەدەگەیانــدنــەوەكلــەكەنیشــت
دەربكرێن،چونكــەشــكۆیخەڵكیــانلــەشــكۆیخــودازیاتــرخۆشدەویســت
ــت(. ــانڕازیبێ ــكلێی ــنوخەڵ ــكپەســەندب ــەبەرچــاویخەڵ ــردل ــاندەك )حەزی

ــە ــاوەڕب ــێبهێنێــت،ب ــاوەڕمپ ــەوەیب عیســاشهــاواریكــردوفەرمــووی:»ئ
مــنناهێنێــت،بەڵكــوبــەوەیناردوومی،ئــەوەشكــەدەمبینێــت،ئــەوەدەبینێــت
كــەناردوومــی.مــنوەكڕووناكــیهاتوومەتــەجیهــان،تاكــوهەركەســێكبــاوەڕم

پــێبهێنێــتلــەتاریكیــدا)تاریكیــیڕۆحــی(نەمێنێتــەوە.

ــی ــنحوكم ــرد،م ــێنەك ــوووكاریپ ــمب ــەوتەكان ــیل ــكگوێ ــەریەكێ »ئەگ
نــادەم،چونكــەنەهاتــوومتاكــوجیهــانحوكــمبــدەم،بەڵكــوجیهــانڕزگاربكــەم.
ئــەوەیڕەتــمبكاتــەوەووتەكانــموەرنەگرێــت،یەكێــكهەیــەحوكمــیبــدات،ئــەو
قســەیەیكــەمــنكــردملــەڕۆژیدواییــداحوكمــیدەدات.مــنلــەخۆمــەوەقســەم
ــموچ ــیبڵێ ــەچ ــپاردوومك ــیڕایس ــەناردووم ــەك ــەوباوك ــوئ ــردووە،بەڵك نەك
قســەیەكبكــەم.دەزانــمڕاســپاردەیئــەوژیانــیهەتاهەتاییــە،جــاهەرچــیدەیڵێــم،

چــۆنبــاوكپێــیفەرمــوومئــاوادەڵێــم.«)128(

كاتێكئێوارەداهات،عیساوقوتابییەكانیچوونەدەرەوەیشار.

)128( یۆحهنا50-20:12
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دار هەنجیرەكە وشك دەبێت

بەیانــی)عیســاوقوتابییــەكان(بەوێــداتێدەپەڕیــن،دارهەنجیرەكەیــانبینــیلــە
ڕەگــەوەوشــكبــووە.پەتــرۆسبیــریكەوتــەوەوگوتــی:»ڕابــی،ســەیربكــە!دار

هەنجیرەكــەینەفرەتــتلێكــرد،وشــكبــووە!«

ــم: ــێدەڵێ ــتیتانپ ــت.ڕاس ــوداهەبێ ــەخ ــانب ــەوە:»باوەڕت ــیدای ــاوەاڵم عیس
ــداگومــان ــەدڵ ــاوە،”ل ــاودەری ــوەبڵێــت“هەڵبكەنــرێوبكــەوەن ــەمكێ ئــەوەیب
نــەكات،بەڵكــوبــاوەڕبــكاتئــەوەیدەیڵێــتدەبێــت،ئــەوابــۆیدەبێــت.لەبــەر
ــاوەڕ ــەن،ب ــۆدەك ــژیب ــەنونوێ ــەوەیداوایدەك ــووئ ــم:هەم ــاندەڵێ ــەوەپێت ئ
ــەر ــەن،ئەگ ــژبك ــننوێ ــكدەوەس ــت.كاتێ ــاندەبێ ــووە،بۆت ــەوەرتانگرت ــەنك بك
شــتێكتانبەســەریەكێكــەوەهەبێــتلێــیخۆشــن،تاكــوباوكیشــتانئــەوەیكــەلــە
ئاســامنەلــەگوناهەكانتــانخۆشــبێت.بــەاڵمئەگــەرئێــوەلــێخــۆشنەبــن،باوكــی

ــت.« ــانخــۆشنابێ ــەگوناهەكانت ئاسامنیشــتانل

جولەكە سەبارەت بە دەسەاڵتی عیسا پرسیاری لێ دەكەن

دیســانهاتنــەوەئۆرشــەلیم،عیســالــەحەوشــەكانیپەرســتگاپیاســەیدەكــرد،
كاهینانــیبــااڵومامۆســتایانیتــەوراتوپیــرانهاتنــەالیولێیــانپرســی:»ئەمانــە
بــەچدەســەاڵتێكدەكەیــت؟كــێئــەمدەســەاڵتەیبەتــۆداوەئــەمشــتانەبكەیت؟«

عیســاپێــیفەرمــوون:»پرســیارێكتانلــێدەكــەم،وەاڵمــمبدەنــەوە،منیــشپێتان
ــەئاســامنەوە ــال ــەدەكــەم:لەئاوهەڵكێشــانییەحی ــەچدەســەاڵتێكئەمان ــمب دەڵێ

بــوویــانلــەمرۆڤــەوە؟وەاڵمــمبدەنــەوە!«

ــامنەوە ــەئاس ــن:“ل ــەربڵێی ــان:»ئەگ ــردن،گوتی ــەڕاوێژك ــداكەوتن ــوخۆیان لەنێ
بــوو،”دەڵێــت:“بۆچــیباوەڕتــانپێــینەكرد؟”بــەاڵمئەگــەربڵێیــن:“لــەمرۆڤــەوە
ــە ــتیب ــووانبەڕاس ــەالیهەم ــال ــەیەحی ــان،چونك ــكدەترس ــەخەڵ ــوو”…«ل ب

ــرا. ــەردادەن پێغەمب

ئینجــاوەاڵمــیعیســایاندایــەوە:»نازانیــن.«عیســاشپێــیفەرمــوون:»منیــش
پێتــانناڵێــمبــەچدەســەاڵتێكئەمانــەدەكــەم.«)129(

)129(مهرقۆس33-19:11
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منوونەی دوو كوڕەكە

عیســافەرمــووی:»ڕاتــانچییــە؟پیاوێــكدووكــوڕیهەبــوو.چــووەالی
یەكەمیــانوگوتــی:“كــوڕمئەمــڕۆبــڕۆلــەڕەزەكــەداكاربكــە.”

»ئەویشوەاڵمیدایەوە:“ناچم.”بەاڵمپاشانپەشیامنبووەوەوچوو.

»چــووەالیدووەموهەمــانقســەیكــرد.وەاڵمــیدایــەوە:“بەســەرچاو،
گــەورەم!”بــەاڵمنەچــوو.

»ئایــاكاملــەمدووانــەبــەخواســتیباوكیــانكــرد؟«گوتیــان:»یەكەمیــان.«
ــم:باجگــرانولەشفرۆشــان)ئەگــەر ــێدەڵێ ــیفەرمــوون:»ڕاســتیتانپ عیســاشپێ
ــا ــەیەحی ــتاندەكەون،چونك ــوداپێش ــینیخ ــاوشانش ــەن ــەچوون ــن(ل باوەڕبهێن
)لەئاوهەڵكێــش(بــەڕێــگایڕاستودروســتیبــۆالتــانهــاتوئێــوەباوەڕتــانپێــی
ــركــەبینیشــتان، ــانپێــیكــرد.دوات نەكــرد،بــەاڵمباجگــرانولەشفرۆشــانباوەڕی

ــرد.« ــینەك ــانپێ ــردوباوەڕت ــاننەك هــەرتۆبەت

منوونەی ڕەزەوانە بكوژەكان

عیسابەڕابەرانوسەرۆككاهینانیفەرموو:

ــەمنوونەیەكــیدیكــەبگــرن:»گــەورەیماڵێــكهەبــووڕەزێكــیچانــد، گــوێل
دەوروبەرەكــەیپەرژیــنكــرد،گوشــەرێكیترێــیتێــداهەڵكۆڵــی)بــۆدروســتكردنی
شــەراب(وقوللەیەكــیچاودێــریبنیــادنــا.بــەڕەزەوانانــیســپاردوگەشــتی

ــرد.)130( ك

لــەوەرزیخۆیــداخزمەتكارێكــیبــۆڕەزەوانــەكاننــارد،تاكــوبەرهەمــی
ڕەزەكــەلــەڕەزەوانــەكانوەربگرێــت.بــەاڵمگرتییــانولێیانــداوبــەدەســتی
ــاردن،ســەریئەمیشــیان ــۆن ــەوە.دیســانخزمەتكارێكــیدیكــەیب ــاڵناردییان بەت
شــكاندوســووكایەتییانپــێكــرد.یەكێكــیدیكەشــینــارد،ئەویشــیانكوشــت.زۆر

ــت. ــانكوش ــانداوهەندێكی ــەهەندێكی ــارد،ل ــین ــكاریدیكەش خزمەت

)130( مهتا33-28:21
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»یەكێكــیمابــوو،كــوڕەخۆشەویســتەكەی،لــەكۆتاییــدائەویشــیبــۆالیــاننــارد،
گوتــی:“ڕێــزیكوڕەكــەمدەگــرن.”

ــن، ــابیكوژی ــر،ب ــامیراتگ ــوت:“ئەوەت ــانگ ــەیەكرتی ــەب ــەوڕەزەوانان ــەاڵمئ »ب
تاكــوببینــەمیراتگر.”ئینجــاگرتیــانوكوشــتیانوفڕێیــاندایــەدەرەوەیڕەزەكــە.

»كاتێكخاوەنڕەزەكەدێت،چیلەمڕەزەوانانەدەكات؟«

ــەش ــاتوڕەزەك ــیلەناودەب ــەخراپ ــەب ــەوخراپەكاران ــەوە:»ئ ــاندای وەاڵمی
دەداتــەدەســتڕەزەوانانــیدیكــە،ئەوانــەیلــەوەرزیخــۆیبەرهەمــیدەدەنــێ.«

عیســاپێــیفەرمــوون:»قــەتلــەنــوورساوەپیــرۆزەكان)زەبــووری118(
نەتانخوێندووەتــەوە:

»﴿ئــەوبــەردەیوەســتاكانڕەتیــانكــردەوە)ئاماژەیــەبــۆخــۆیوەكمەســیح

كــەلەالیــەنجولەكەكانــەوەڕەتكرایــەوە(

بووبەگرنگرتینبەردیبناغە،

ئەمەلەالیەنیەزدانەوەبوو،

لەبەرچاومانسەیرە﴾؟
»لەبــەرئــەوەپێتــاندەڵێــم:شانشــینیخــودالێتــاندەســەنرێتەوەودەدرێتــە
نەتەوەیــەككــەبەرهــەمدەدات)گەلــیجولەكــەگەلــیهەڵبژێــردراویخــودابــوونو
ــیعیســایمەســیحو ــەڵهاتن ــەاڵملەگ ــوو.ب ــەوانب ــۆئ ــاوشانشــینیخــوداب ــەن چوون
دەســتپێكیپەیامنــینــوێنەتەوەكانــیدیكــەشهەمــانئاســتیانپــێدرا(.ئــەوەیبەســەر
ــەردەدابكەوێــت)بەهــۆیگرنگیپێنەدانــی(تێكدەشــكێت،ئــەوەشكــەبەردەكــە ــەمب ئ

ــیدەكات.« ــتوردوخاش ــەریدابكەوێ بەس

كاتێــككاهینانــیبــااڵوفەریســییەكانمنوونەكانیــانبیســت،زانییــانباســی
دەكات. ئــەوان

ــە ــەب ــان،چونك ــەترس ــەخەڵكەك ــەاڵمل ــرن،ب ــتبیگ ــەوەدەیانویس ــەرئ لەب
پێغەمبەریــاندادەنــا.
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منوونەی داوەتی پاشا 

ــامن ــایەتیئاس ــردن،فەرمووی:»پاش ــۆك ــەیب ــەقس ــەمنوون ــارەب ــادووب عیس
ــڕا. ــۆكوڕەكــەیگێ ــدیب ــەزەماوەن ــۆخــودا(ك ــەب ــت)ئاماژەی ــەپاشــایەكدەچێ ل
كۆیلەكانــینــارد)ئاماژەیــەبــۆپێغەمبــەرانونێــردراوان(تاكــوبانگهێشــتكراوانبــۆ
زەماوەندەكــەبانــگبكــەن،بــەاڵمنەیانویســتبێــن)ئاماژەیــەبــۆگەلــیجولەكــە

ــانڕەتكــردەوە(. كــەبانگهێشــتیخودای

ــا ــن،ئەوەت ــتكراوانبڵێ ــەبانگهێش ــی:“ب ــاردوگوت ــەین ــەیدیك ــانكۆیل »دیس
شــێومئامــادەكــردووە،گاودابەستەكانیشــمســەربڕیوەوهەمــووشــتێكئامادەیــە.

ــەزەماوەندەكــە!” وەرن

ــۆ ــەویدیكــەب ــەیوئ ــۆكێڵگەك ــكب ــێوڕۆیشــن،یەكێ ــاننەدای ــەاڵمگوێی »ب
بازرگانییەكــەی)ســەرقاڵبــوونبــەكاروبــاریمــاددیوژیانــیدنیــانــەكبــەخــودا(.
ــردنوكوشــتیانن ــێك ــانگــرتوســووكایەتییانپ ــیئەوی ــیدیكــەكۆیلەكان ئەوان
)ئاماژەیــەبــۆكوشــتنیپێغەمبــەرانونێردراوانــیخــودا(.جــاپاشــازۆرتــووڕەبــوو،

ســوپاكەینــاردوبكوژەكانــیلەناوبــردوشــارەكەیانیســووتاند.

»ئینجــابــەكۆیلەكانــیگــوت:“زەماوەنــدئامادەیــە،بــەاڵمئەوانــەیكــە
بانگهێشــتمكــردنشایســتەنەبــوون،كەواتــەبڕۆنــەســەرڕێــگاكانوئــەوەیبینیتــان
ــوو ــوداهەم ــەخ ــەوەیك ــۆئ ــەب ــەن.)ئاماژەی ــتیبك ــەبانگهێش ــۆزەماوەندەك ب
ههتاههتایی!(”ئــەو ژیانــی و تۆبهكــردن بــۆ دەكات بانگهێشــت مرۆڤایەتــی
كۆیالنــەشچوونــەســەرڕێگاوبانــەكانوهەمــووئەوانــەیلــەبــاشوخــراپبینییــان

ــوان. ــەمی ــوول ــەپڕب ــوزەماوەندەك ــەوە،تاك ــانكردن كۆی

»كاتێــكپاشــاهاتــەژوورەوەبــۆئــەوەیمیوانــەكانببینێــت،لەوێیەكێكــیبینی
ــان ــەرنەكردبــوو.)نەریــتوابــووەمیوانانــیشــاییبەرگێكی جلــیزەماوەنــدیلەب
ــوكایەتی ــەس ــەوجل ــینیئ ــیویانە،نەپۆش ــەژوورەوەپۆش ــیهاتن ــەكات ــێدراوەل پ
بــووەبــەمیواندارییەكــە.(پێــیدەڵێــت:“بــرادەر،چــۆنبــێجلــیزەماوەنــدهاتییــە
ژوورەوە؟”ئــەوبێدەنــگبــوو)عیســابــەمەجــازیئامــاژەدەكاتبــۆژیانــینــوێ

كــەخــودابــەبــاوەڕداریدەبەخشــێت(.

»ئینجــاپاشــابــەخزمەتكارانــیگــوت:“پەلبەســتیبكــەنوفڕێیبدەنــەتاریكــی
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ــۆســزای ــەب ــت.”)ئاماژەی ــیدێ ــڕەیددانەكان ــتوجی ــەوێدەگریێ دەرەوە،جــال
ــی.( ــەڕۆژیدوای ــارانل گوناهب

»چونكەبانگهێشتكراوانزۆرن،بەاڵمهەڵبژێردراوانكەمن.«

سەرانەدان بە قەیسەر

ئینجــافەریســییەكانڕۆیشــنوتەگبیریــانكــردچــۆنعیســابــەقســەیخــۆی
تــووشبكــەن.قوتابییەكانــیخۆیــانوهێرۆدســییەكانیان)هێرۆدســییەكانكۆمەڵێكی
سیاســیبــوونكــەپشــتگیریدەســەاڵتیهێرۆدســیپاشــاوداگیــركاریڕۆمانییــان
دەكــرد(نــاردەالیوگوتیــان:»مامۆســتا،دەزانیــنتــۆڕاســتگۆیتوڕێــگایخــودابە
ڕاســتیفێردەكەیــتوگــوێبــەكــەسنادەیــت،چونكــەتەماشــایڕواڵەتــیخەڵــك
ــەقەیســەر ــە:دروســتەســەرانەبدەین ــووڕاتچیی ــامنبفەرم ــەپێ ــت.كەوات ناكەی

یــاننــا؟«

عیســاكــەبــەنیازخراپــیئەوانــیدەزانــی،فەرمــووی:»ئــەیدووڕووان،بۆچــی
تاقیــمدەكەنەوە؟پــارەیســەرانەمپیشــانبــدەن.«ئەوانیــشدینارێكیــانبــۆهێنــا.

پێــیفەرمــوون:»ئــەموێنــەونووســینەهــیكێیــە؟«

وەاڵمیاندایەوە:»قەیسەر.«

پاشــان)عیســا(پێــیفەرمــوون:»هــیقەیســەربدەنــەقەیســەر،هــیخــوداش
بدەنــەخــودا.«

كەگوێیانلێبووسەرسامبوون،ئینجابەجێیانهێشتوڕۆیشن.

زیندووبوونەوەی مردووان 

ســەدوقییەكانیەكێــكبــوونلــەســێكۆمەڵــەســەرەكییەكەیجولەكــە،لەگــەڵ
فەریســیوئەســیناییەكان.ژمارەیــانكەمــرتبــوولــەفەریســییەكان،بەاڵمڕۆشــنبیران
ودەوڵەمەنــدانوخەڵكــیكاهینیێتــیئەرســتۆكراتییانلەخۆگرتبــوو.ئــەوكۆمەڵەیــە
ــە)ســادۆق(ەوەهاتبــوو،كــەســەرۆكیكاهینانــیســەردەمیهــەردوو ناوەكــەیل
پاشــایەتیداودوســلێامنبــوو.ســەدوقییەكانلەگــەڵفەریســییەكاندژیــەكبــوون
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لــەوەینەریتــیباوباپیــرانڕەتدەكەنــەوە.گرنگیــدانوفێركردنەكانیانلــەدەقەكانی
تەوراتــیموســاپوخــتدەكــردەوە.هەروەهــاڕایجیاوازیــانهەبــوولەگــەڵ
فەریســییەكانلــەوەینكۆڵییــانلــەباوەڕبــووندەكــردبــەهەســتانەوەیمــردووان،
پاداشــتوســزا.ســەدوقییەكانپێیــانوابــووكــەدەروونلەگــەڵجەســتەدەمرێــت،
ــرد. ــەكاندەك ــەپیس ــانڕۆح ــەی ــتەوجنۆك ــیفریش ــەبوون ــانل ــەروەكنكۆڵیی ه
ســەدوقییەكانگفتوگۆیــانلەگــەڵعیســاكــرد،توشــیالوازیبنەمــایباوەڕەكەیــان
بــوونكــەئــەوەبــووەپاڵنــەربــۆئــەوەیلەگــەڵفەریســییەكانیڕكابەریانهــاوكاری

بكــەنلــەســكااڵكردنلــەدژیعیســاودەرچوواندنــیبڕیــاریلەخاچــدان.

لــەهەمــانڕۆژداســەدوقییەكانهاتنــەالی،كــەبڕوایــانبــەزیندووبوونــەوەی
ــووی، ــەورات(فەرم ــەت ــا)ل ــتا،موس ــیاریانلێكرد:»مامۆس ــە،پرس ــردننیی دوایم
ئەگــەرپیاوێكــیوەجاخكوێــرمــرد،ئــەوابراكــەیبراژنەكــەیدەخوازێتــەوەووەچــە
ــی ــانژن ــوون،یەكەمی ــراهەب ــەوتب ــەح ــەالیئێم ــال ــەوە.ج ــەیدەخات ــۆبراك ب
ــان ــت،بەهەم ــەیبەجێهێش ــۆبراك ــەیب ــردوژنەك ــریم ــەوەجاخكوێ ــاوب هێن
شــێوەدووەموســێیەمتاكــوحەوتــەم.لــەدوایهەموویــانژنەكــەشمــرد.ئایــالــە
هەســتانەوەدادەبێتــەژنــیكاملــەحەوتەكــە؟چونكــەهــیهەموویــانبــووە.«)بــەو
قســەیەویســتیانپیشــانیبــدەنكــەباوەڕبــوونبــەژیانــیدوایمــردننەزانــیو

ــە.( گێالیەتیی

عیســالــەوەاڵمــداپێــیفەرمــوون:»ئێــوەبــەهەڵــەداچوونــە،چونكــەنــەلــە
نــوورساوەپیــرۆزەكان)تــەوراتوزەبــووروپەرتووكــیپێغەبــەران(دەزاننونە
لــەهێــزیخــودا.لــەهەســتانەوەدا)لــەڕۆژیدوایــی(خەڵكــینــەژندەهێنــن
ــارەی ــەئاســامندەبــن.بــەاڵمدەرب ــەمێــرددەكــەن،بەڵكــووەكفریشــتەل ون
ــە ــەخــوداوەب ــەل ــەوەك ــاننەخوێندووەت ــائەوەت ــردووان،ئای ــتانەوەیم هەس
ئیســحاق ئیرباهیــموخــودای ودەفەرموێ:﴿مــنخــودای گوتــراوە ئێــوە
ــە.« ــیزیندووان ــوه ــە،بەڵك ــردوواننیی ــودایم ــوداخ ــم﴾؟خ ــوداییاقوب وخ
)ئــەوەبەڵگەیــەبــۆئــەوەیكــەئەوانــەلــەدوایمردنیــانلەســەرزەویبــەڕۆح

دەژیێــن.(

خەڵكەكەكەگوێیانلێیبوو،لەفێركردنەكەیسەرسامبوون.
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گەورەترین ڕاسپاردە

ــان ــرگرنگیی ــوون،زیات ــدڕەووبیرتەســكب ــیتون فەریســییەكانگروپێكــیئایین
بــەڕووكــەشدەدا،وشــەنــەكبــەڕۆحونــاوەڕۆك.ئــەوكۆمەڵەیــەلــەســێدەیــەی
كۆتایــیســەدەیدووەمــیبــەرلــەلەدایكبوونــیمەســیح)ســەردەمییۆحەنــا
هیركانــۆس135–105پ.ز.(ســەریانهەڵــدا.فەریســییەكانلــەبنەڕەتــداخەڵكــی
ــۆ ــیكاتب ــەتێپەڕبوون ــەوانب ــەاڵمئ ــوون.ب ــاكب ــتپاكوپ ــوون،زۆردەس ــاشب ب
تونــدڕەویالیانــدابــەشــێوەیەككــەتەنهــابــەڕووكــەشگوێڕایەڵــیتەوراتــیموســا
بــوون.بــەدووڕوویــیناویــاندەركردبــوو.وێــڕایتەوراتــیموســاپەیوەســتبــوون
بــەونەریتــەیلــەبــاوكوباپیرانیانــەوەهــەربــەســەرزارەكیبۆیــانهاتبــوو،ئــەو
نەریتەیــانبــەهاوتــایتەوراتــیپێغەمبــەرموســادانابــوو.مامۆســتایانیتەوراتیــش
چینێــكبــوونلــەپیرانــیجولەكــە،ئەوانــەینــوورساوەپیرۆزەكانیــاندەنووســییەوە
ولەبەریاندەگرتــەوە،تەرخانكرابــوونبــۆوانــەیتــەوراتولێكدانــەوەوڕاڤەكردنی
بــۆگــەل.ئــەومامۆســتایانەخــاوەنپایەیەكــیبــەرزبــوونلەنــاوخەڵــك.ئەوانیــش
هاوشــێوەیزۆربــەیفەریســییەكانگرنگییــانبــەڕووكــەشدەدازیاتــرلەنــاوەڕۆك.
شــتەماددییەكانیــانزیاتــرلەبەرچــاودەگــرتنــەككڕۆكــیژیانــیڕۆحــی.لەبــەر
ئــەوەعیســاڕووبەڕوویــانبــووەوە،دووڕووییەكەیانــیئاشــكراكرد.ئیــرتئەوانیــش
ــان ــانكــردومكــوڕبــوونلەســەرئــەوەیبیكــوژن،هەرچەنــدەهەندێكی دژایەتیی

پەیامەكەیــانپەســەندكــردوباوەڕیــانپێــیهێنــا.

بــەاڵمفەریســییەكانبیســتیانكــەعیســاســەدوقییەكانیبێدەنــگكــردووە،
پێكــەوەكۆبوونــەوە.یەكێكیــانتەوراتنــاسبــوو،پرســیاریلێكــردتاكــوتاقــی

بكاتــەوە:

»مامۆستا،گرنگرتینڕاسپاردەیتەوراتچییە؟«)131(

عیســاوەاڵمــیدایــەوە:»لــەهەموویــانگرنگــرتئەمەیــە:﴿ئــەیئیرسائیــلگــوێ
ــەر ــۆیاقوبــیكــوڕیئیســحاقیكــوڕیپێغەمب ــەب ــلناوێكــیعیربیی بگــرن)ئیرسائی
ئیرباهیــم.ئیــرتبــەنەوەكەشــیگوتــرانــەوەیئیرسائیــل(،یەزدانــیپەروەردگارمــان
ــە ــروب ــووبی ــەهەم ــانوب ــووگی ــەهەم ــوودڵوب ــەهەم ــاب ــەكیەزدانە،ج ی
هەمــووتواناتانــەوەیەزدانــیپەروەردگارتــانخۆشــبوێ.﴾لەدوایئەویــشئەمەیــە،

)131( مهتا36:22-40:21
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ــەمدووڕاســپاردەیە ﴿نزیكەكــەتوەكخــۆتخۆشــبوێت،﴾هیــچڕاســپاردەیەكل
گرنگــرتنییــە.«)132(

جاهەمووتەوراتوپێغەمبەرانبەمدووڕاسپاردەیەوەبەندن.«)133(

ــە ــووك ــتتفەرم ــتا،ڕاس ــتەمامۆس ــوت:»ڕاس ــیگ ــەشپێ ــتایتەوراتەك مامۆس
ــە.خۆشویســتنی ــچخودایەكــیدیكــەنیی ــەوهی ــەئ ــەوبێجگــەل ــەكخــوداهەی ی
ئەویــشبــەهەمــوودڵوبــەهەمــووتێگەیشــنوبــەهەمــووتوانــاوە،هەروەهــا
خۆشویســتنینزیــكوەكخــۆت،لــەهەمــووقوربانــیســووتاندنوســەربڕدراوەكان

باشــرتە.«

عیســابینــیبــەداناییــەوەوەاڵمــیدایــەوە،پێــیفەرمــوو:»لــەپاشــایەتی
نیــت.«)134( دوور خــوداوە

مه سیح كوڕی كێیە؟

ــیح ــارەیمەس ــین:»دەرب ــیپرس ــالێ ــەوە،عیس ــییەكانكۆببوون ــكفەریس كاتێ
ــە؟« ــوڕیكێی ــن،ك ــیدەڵێ ــی(چ ــەخۆیەت ــتیل )مەبەس

وەاڵمیاندایەوە:»كوڕیداودە.«

ئەویــشپێــیفەرمــوون:»كەواتــە،چــۆنداودبــەهــۆیڕۆحــیپیــرۆزەوەپێــی
دەڵــێ“خــاوەنشــكۆ”؟چونكــە)لــەزەبــووری110(دەڵــێ:

»﴿یەزدانبەخاوەنشكۆیمنیفەرموو:

“لەدەستەڕاستمدابنیشە

هەتادوژمنانتدەخەمەژێرپێت.”﴾

بۆیــەئەگــەرداودپێــیبڵــێ“خــاوەنشــكۆ”،ئیــرتچــۆندەبێتــەكــوڕی؟«)عیســا
بەگوێــرەیڕەگــەزیمرۆڤانــەلــەنــەوەیداودەوبــەڕۆحخودایەتــی.(

)132( مهرقۆس31-29:12

)133( مهتا40:22

)134( مهرقۆس34-32:12
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جــاكەســیاننەیانتوانــیبــەوشــەیەكیشوەاڵمــیبدەنــەوە،لــەوڕۆژەشــەوەئیــرت
نەیانوێــراهیچــیدیكــەیلــێبپرســن.

هەمووتان برای یەكرتن

پاشــانعیســابــەخەڵكەكــەوقوتابییەكانــیخــۆیفەرمــوو:»مامۆســتایانی
تــەوراتوفەریســییەكانلەســەركورســیموســادانیشــن.لەبــەرئــەوەڕێــكهەمــوو
ئەوانــەجێبەجــێبكــەنكــەپێتــاندەڵێــن،بــەاڵمبــەكــرداریئــەوانمەكــەن،چونكە
ئــەواندەڵێــنونایكــەن.بــاریقــورسكــەهەڵناگیرێــت،دەیپێچنــەوەودەیخەنــە
ســەرشــانیخەڵكــی)بــەتوندڕەویكردنیــانلــەڕاڤەكردنــیتــەوراتبــەشــێوەیەكی

وشــەبــەوشــە(،بــەاڵمخۆیــاننایانەوێــتبــەپەنجــەشبیجوڵێنــن.

»هەمــووكردارەكانیــانبــۆئەوەیــەخەڵكــیبیانبینــن،بــەپانكردنــینوشــتەكانیان
وگەورەكردنــیگوڵینگەكانیــان)بــۆســەرنجدانبــەپێگــەیئایینییــان(.حــەزدەكــەن
لــەمیوانــداریلــەالیســەرەوەولــەكەنیشــتەكانیشڕیــزیپێشــەوە،لەبازاڕیشــدا

ســاڵویانلــێبكرێــتوخەڵــكبــە“ڕابــی)مامۆســتا(”بانگیــانبكــەن.

ــتاتان ــەكمامۆس ــای ــەتەنه ــن،چونك ــگنەكرێ ــی”بان ــە“ڕاب ــوەب ــائێ ــەاڵمب »ب
هەیــەوئێــوەشهەمــووبــران.كەســیشلەســەرزەویبــە“بــاوك”بانــگمەكــەن،
ــەئاســامنە.بــە“مامۆســتا”بانــگنەكرێــن، چونكــەیــەكباوكتــانهەیــە،ئــەوەیل
چونكــەیــەكمامۆســتاتانهەیــە،ئەویــشمەســیحە.ئــەوەیلەنێوتــانپایەبەرزتــرە،
دەبێتــەخزمەتكارتــان.ئــەوەیخــۆیبــەرزبكاتــەوەنــزمدەكرێتــەوە،ئــەوەشخــۆی

نــزمبكاتــەوەبــەرزدەكرێتــەوە.

»بــەاڵمقوڕبەســەرتانئــەیمامۆســتایانیتــەوراتوفەریســییەكان!دووڕووان!
چونكــە)ئێــوەبــەزیادەڕەویتــانلــەڕاڤەكردنــیڕووكاریتــەوراتونەزانینتــانبــە
ــە ــەن،ن ــكدادەخ ــەڕوویخەڵ ــامنل ــینیئاس ــودا(شانش ــیخ دادوەریومیهرەبان

خۆتــاندەچنــەژوورەوەونــەدەهێڵــنئەوانــەیكــەدەیانــەوێ،بچنــەژوورەوە.

ــی ــەوراتوفەریســییەكان!دووڕووان!ماڵ ــەیمامۆســتایانیت »قوڕبەســەرتانئ
ــەوە ــەرئ ــەوە،لەب ــژدەكەن ــژدرێ ــتنیشنوێ ــۆدەرخس ــن،ب ــوەژنهەڵدەلووش بێ

ــرە. ــزاتانگەورەت س
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»قوڕبەســەرتانئــەیمامۆســتایانیتــەوراتوفەریســییەكان!دووڕووان!دەریــا
ووشــكانیدەگەڕێــنتاكــویەكێــكبكەنــەجولەكــە،كــەبــوو،ئەوســادووئەوەنــدەی

خۆتــاندەیكەنــەكــوڕیدۆزەخ)بــەرەودۆزەخدەیبــەن(.

»قوڕبەســەرتانئــەیڕابــەرەكوێــرەكان!دەڵێــن:“ئــەوەیســوێندبــەپەرســتگا
ــەوا ــوات،ئ ــتگابخ ــڕیپەرس ــەزێ ــوێندب ــەوەیس ــەاڵمئ ــە.ب ــچنیی ــوات،هی بخ
پابەندە.”ئــەیگێــلوكوێرینــە،كامیــانگرنگــرتە،زێڕەكــەیــانپەرســتگاكــەزێڕەكــە
پیــرۆزدەكات؟هەروەهــا“ئــەوەیســوێندبــەقوربانــگابخــوات،هیــچنییــە،بــەاڵم
ــە ــەیكوێرین ــەواپابەندە.”ئ ــوات،ئ ــەریبخ ــەیس ــەقوربانییەك ــوێندب ــەوەیس ئ
ــە ــرۆزدەكات؟بۆی ــەپی ــەقوربانییەك ــگاك ــانقوربان ــیی ــرتە،قوربان ــانگرنگ كامی
ئــەوەیســوێندبــەقوربانــگادەخــوات،ئــەواســوێندبــەودەخــواتوبــەهەمــوو
ئــەوەشكــەلەســەریەتی.ئــەوەیســوێندبــەپەرســتگادەخــوات،ئــەواســوێندبــەو
دەخــواتوبــەئــەوەشكــەتێیــدانیشــتەجێیە.ئــەوەیســوێندبــەئاســامندەخــوات،

ئــەواســوێندبــەتەختــیخــودادەخــواتوبــەوەشكــەلەســەریدانیشــتووە.

»قوڕبەســەرتانئــەیمامۆســتایانیتــەوراتوفەریســییەكان!دووڕووان!چونكــە
دەیەكــیپونــگوشــویتوڕازیانــەدەدەن)بەگوێــرەیتــەوراتدەیەكــیداهــات
وبەروبوومــیمــرۆڤهــیخودایــەودەدرێتــەپەرســتگا(وگرنگرتینــیتەوراتتــان
ــە ــووئەمان ــتب ــۆزی،پێویس ــیودڵس ــەروەریوبەزەی ــتووە.دادپ ــتگوێخس پش
بكــەنوئەوانــەشپشــتگوێنەخــەن.ئــەیڕابــەرەكوێــرەكان!ئێــوەلەبــەرمێشــوولە

شــلەمەنیدەپاڵێــون،بــەاڵموشــرتقووتــدەدەن!

»قوڕبەســەرتانئــەیمامۆســتایانیتــەوراتوفەریســییەكان!دووڕووان!چونكــە
ــی. ــەچڵێســیوبەڕەاڵی ــڕەل ــەاڵمناوەكــەیپ ــەوە،ب ــاكدەكەن ــاپپ دەرەوەیجــاموق
ئــەیفەریســیكوێــر،یەكــەمجــارنــاوجــامپــاكبكــەرەوە،تاكــودەرەوەشــیپــاكبێتەوە.

»قوڕبەســەرتانئــەیمامۆســتایانیتــەوراتوفەریســییەكان!دووڕووان!چونكــە
ئێــوەلــەگــۆڕیســپیكراودەچــن)بــەكلــسڕووكەشــكراو(،كــەبــەڕواڵــەت
ــییەك. ــووپیس ــردووانوهەم ــقانیم ــەئێس ــڕەل ــاوەوەیپ ــەاڵمن ــارە،ب ــواندی ج
ئێــوەشئــاوان،بــەڕواڵــەتلــەالیخەڵــكڕاستودروســن،بــەاڵمناوەوەتــانپــڕەلــە

ــەرپێچی. ــیوس دووڕووی

ــوە ــەوراتوفەریســییەكان!دووڕووان!ئێ ــەیمامۆســتایانیت »قوڕبەســەرتانئ
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ــن: ــەوەودەڵێ ــاكاندەڕازێنن ــگایپیاوچ ــنوئارام ــەرانهەڵدەبەس ــۆڕیپێغەمب گ
ــەخوێنــیپێغەمبــەرانبەشــداریان ــە،ل ــدابژیاینای ــەســەردەمیباوباپیران “ئەگــەرل
ــن. ــاندەدەنكــەكــوڕیپێغەمبەركوژان ــەشــایەتیلەســەرخۆت نەدەبووین.”كەوات

جــائێــوەپێوانــەیباوباپیرانتــانپــڕبكــەن!

ــەر ــەســزایدۆزەخهەڵدێن؟لەب ــەیبێچــووەمــاران!چــۆنل ــە!ئ ــەیمارین »ئ
ــرەدا ــرم)لێ ــۆدەنێ ــانب ــتایانیتەوراتت ــاومامۆس ــەرودان ــاپێغەمب ــەئەوەت ئەمەی
ــەی ــەكاندهكات،دەســەاڵتیخودایان ــاوەئایین ــەوەیعیســاسەرزەنشــتیپی ــڕایئ وێ
خۆشــیڕادەگەیەنێــتكــەئــەوپێغەمبەرانــینــاردووە(.لێیــاندەكــوژنولــەخاچیــان
ــارێكی ــۆش ــارێكەوەب ــەش ــاندەدەنول ــەرقامچیی ــتەكانتانب ــەكەنیش دەدەن،ل

ــاندەنێــن. دیكــەڕاویی

لەبــەرئــەوەهەمــووخوێنێكــیپــاككــەلەســەرئــەمزەوییــەداڕژاوەدەكەوێتــە
ــوڕی ــایك ــیزەكەری ــوخوێن ــتەوەتاك ــیڕاستودروس ــیهابیل ــەخوێن ــتۆتان،ل ئەس
بەرەخیــاكــەلەنێــوانقوربانــگاوپەرســتگاداكوشــتتان.ڕاســتیتانپــێدەڵێــم:ئۆباڵــی

هەمــووئەمانــەدەكەوێتــەئەســتۆیئــەمنەوەیــە.«

فەرمــووی: فێردەكــرد خەڵكــی پەرســتگا حەوشــەكانی لــە عیســا كاتێــك
»مامۆســتایانیتــەوراتچــۆندەڵێــن:“مەســیحكــوڕیداودە”؟داودخــۆیبــە

ڕۆحــیپیــرۆزەوە)لــەزەبــووری110(گوتــی:

»﴿یەزدانبەخاوەنشكۆیمنیفەرموو:

“لەدەستەڕاستمدابنیشە

هەتادوژمنانتدەخەمەژێرپێت.”﴾
داودخۆیپێیدەڵێ“خاوەنشكۆ”،ئیرتچۆندەبێتەكوڕی؟«

خەڵكەكەزۆربەخۆشییەوەگوێیانلێیدەگرت.

لــەفێركردنەكەیــدادەیفەرمــوو:»ئــاگاداریمامۆســتایانیتــەوراتبن،حــەزدەكەن
ــە ــێبكرێت،ل ــاڵویانل ــازاڕداس ــەب ــەل ــانخۆش ــنوپێی ــۆڕەوەبگەڕێ ــیش ــەجل ب

كەنیشــتەكانڕیــزیپێشــەوەبگــرنولــەڕیــزیســەرەوەیمیوانــداریبــن.)135(

)135( مهتا39:23-41:22
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بەخشینی بێوەژن

عیســابەرامبــەرگەنجینــە)یپهرســتگا(دانیشــتوســەیریكــردچــۆنخەڵكــی
ــان ــارەیزۆری ــدەكانپ ــەدەوڵەمەن ــاوگەنجینەكــەوە،زۆرێــكل ــەن ــاندەخەن پارەی
ــی ــه)پارەیەك ــوعانەی ــەنی ــاك ــا.بێوەژنێكــیهــەژارهــاتودووفلســیدان دادەن

كــەمبەهــا(.

قوتابییەكانــیبانگكــردوپێــیفەرمــوون:»ڕاســتیتانپــێدەڵێــم،ئــەمبێوەژنــە
هــەژارە،لــەهەمــووئەوانــەیدیكــەپــارەیزیاتــرخســتەنــاوگەنجینەكە،چونكــە
هەمــوولــەزیــادەیخۆیانبەخشــییان،بەاڵمئــەمبێوەژنــە،ســەرەڕایهەژارییەكەی

هەمــووبژێوییەكــەیبەخشــی.«

نیشانەكانی كۆتایی سەردەم )ڕۆژی دوایی(

كاتێــكعیســالــەپەرســتگادەهاتــەدەرەوە،یەكێــكلــەقوتابییەكانــیپێــیگــوت:
»مامۆســتاتەماشــابكــە!چجــۆرەبــەردوچجــۆرەتەالرێكــن!«

عیســاشپێــیفەرمــوو:»ئــەمتــەالرەمەزنانــەدەبینیــت؟بــەردیبەســەر
نەڕووخێــت.« كــە نامێنێــت بەردیــەوە

كاتێــكعیســالەســەركێــویزەیتــوونبەرامبــەرپەرســتگاكەدانیشــتبوو،پەتــرۆسو
یاقــوبویۆحەنــاوئەنــدراوس)ئەوانــەلــەدوازدەقوتابییەكــەیعیســان(بــەتەنهــالێیــان
ــوو ــەهەم ــەخەریك ــەك ــانەچیی ــەڕوودەدەن؟ونیش ــەیئەمان ــێك ــی:»پێامنبڵ پرس

ئەمانــەتــەواوبــن؟«

عیســاوەاڵمــیدانــەوە:»ئاگاداربــن،كــەسچەواشــەتاننــەكات.زۆركــەسبــە
ــك ــەن.كاتێ ــەدەك ــەسچەواش ــەوم.”زۆرك ــنئ ــن،“م ــنودەڵێ ــەوەدێ ــاویمن ن
ــەاڵم ــدات،ب ــەڕووب ــتئەم ــن.دەبێ ــشدەبیســنمەتۆق ــیجەنگی ــگوهەواڵ جەن
هێشــتاكۆتایــینییــە.نەتــەوەلــەنەتــەوەڕاســتدەبێتــەوەوشانشــینلــەشانشــین،
لــەزۆرشــوێنبوومەلــەرزەڕوودەدات،هەروەهــاقاتوقــڕی،بــەاڵمئەمەدەســتپێكی

ژانەكانــە.

»ئــاگاداریخۆتــانبــن،چونكــەدەتاندەنــەدادگاوكەنیشــتەكان،جــالێتــان
دەدرێــتولەبــەردەمفەرمانــڕەواوپاشــاكانلــەپێنــاویمــنڕادەوەســتێرێن،وەك
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شــایەتیبۆیــان.هەروەهــادەبــێیەكــەمجــارمزگێنییەكــەم)مزگێنــیخۆشەویســتیی
خــوداوقوربانــیعیســایمەســیحلەســەرخاچلــهپێنــاویلێخۆشــبوونیگوناهەكانی
ــەوەی ــۆئ ــەنب ــشدەتانب ــت.كاتێكی ــەوەكانڕابگەیەنرێ ــوونەت ــەهەم ــرۆڤ(ب م
بەدەســتەوەتانبــدەن،پێشــوەختنیگــەرانمەبــنلــەوەیچــیبڵێــن،بەڵكــولــەو
كاتــەداچیتــاندەدرێتــێبــەوەبدوێــن،چونكــەئێــوەنیــندەدوێــن،بەڵكــوڕۆحــی

پیــرۆزە.

»بــرابــرایخــۆیبــۆمــردنبــەگرتــندەدات،باوكیــشمنداڵــیخــۆی،منــدااڵن
ــووان ــنهەم ــاویم ــەرن ــوژن.لەب ــەوەودەیانك ــانهەڵدەگەڕێن ــكوباوكی ــەدای ل
ــت،ڕزگاری ــیدانبەخــۆدابگرێ ــوكۆتای ــەوەیتاك ــەاڵمئ ــەوە،ب ــاندەبێت ــانلێت ڕقی

ــت.)136( دەبێ

بانگەشــەی درۆ بــە )ئەوانــەی دەردەكــەون درۆزن پێغەمبــەری زۆر
پێغەمبەرایەتــیدەكــەن(،زۆركــەسچەواشــەدەكــەن.لەبــەرزۆربوونــیســەرپێچی،
خۆشەویســتیزۆركــەسســارددەبێتــەوە.بــەاڵمئــەوەیتاكــوكۆتایــیدانبەخۆیــدا
بگرێــت،ڕزگاریدەبێــت.ئــەممزگێنــیپاشــایەتییەش)پاشــایەتییعیســایمەســیحی
ــوو ــۆهەم ــایەتییەكب ــت،وەكش ــداڕادەگەیەنرێ ــووجیهان ــەهەم ــەروەردگار(ل پ

ــت. ــەدێ ــاكۆتاییەك ــەوەكان،ئینج نەت

ــارۆ ــیشــاریئۆرشــەلیمگەم ــەزووی ــەكانب ــەڕۆمانیی ــردك )عیســاپێشــبینیك
دەدەن(»لەبــەرئــەوەكاتێــكدەبینــن﴿قێزەونــیوێرانكــەر﴾لــەشــوێنیپیــرۆزدا
ڕاوەســتاوە،ئــەوەیپێغەمبــەردانیــالباســیكــردووە)بــاخوێنــەرتێبــگات(
ــان ــەیلــەیەهودی ــابــائەوان )خوێنــەریپێشــبینییەكەیپێغەمبــەردانیال(،ئینج
ــە ــتەكانیل ــوش ــوارەوەتاك ــەخ ــانەیەت ــەربانەب ــەس ــەوەیل ــاكان،ئ ــەچی ڕاكەن
ماڵــەوەببــات.هەروەهــائــەوەیلــەكێڵگەیــەبــانەگەڕێتــەوەتاكــوجلەكــەیببــات.
ــە ــانل ــاهەاڵتنت ــەنب ــژبك ــیردەران!نوێ ــانوش ــەردووگی ــەداقوڕبەس ــەوڕۆژان ل
زســتانیــانلــەشــەممەدانەبێــت)ڕۆژیشــەممەڕۆژیپشــوویجولەكەیــە،تێیــدا
دروســتنییــەكاربكرێت(،چونكــەلــەوكاتــەداتەنگانەیەكــیواگــەورەڕوودەدات،

ــت. ــووەونابێ ــاوانەب ــائێســتائ ــەوەهەت ــەســەرەتایجیهان ل

ــەاڵم ــوو.ب ــەسڕزگارینەدەب ــەوە،ك ــورتنەكرابوونای ــەك ــەوڕۆژان ــەرئ »ئەگ

)136( مهرقۆس13:13-41:12
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ــان ــەوە.)دیس ــورتدەكرێن ــەك ــەوڕۆژان ــردراون،ئ ــەیهەڵبژێ ــاویئەوان ــەپێن ل
عیســاقوتابییەكانــیئــاگاداركــردەوەلــەومەترســییانەیلــەداهاتــووداڕووبــەڕووی
گوتــن: پێــی یەكێــك كاتــە ئــەو ئەگــەر فەرمــووی:( دەبێتــەوە، بــاوەڕداران
ــا ــائینج ــاوەڕمەكەن،)عیس ــە!”ب ــالەوێی ــان:“ئەوەت ــە!”ی ــیحلێرەی ــامەس “ئەوەت
دووپاتیكــردەوەكــەهاتنــیدووەمــیبــۆهەمــووكەســێكدیاردەبێــت،فەرمــووی:(
ــیحن ــەمەس ــەنك ــەدەك ــەدرۆبانگەش ــەیب ــەكان)ئەوان ــیحەدرۆزن ــەمەس چونك
وبــۆجیهــانهاتــوون(وپێغەمبەرانــیدرۆزن)ئەوانــەیبــەدرۆبانگەشــەی
ــە ــەن،ب ــوودەك ــەورەوپەرج ــانەیگ ــەون،نیش ــەن(دەردەك ــیدەك پێغەمبەرایەت
شــێوەیەكئەگــەربكــرێتەنانــەتئەوانــەیهەڵبژێــردراونچەواشــەدەكــەن.

ــن. ــمگوت ــوەختپێ ــاپێش ئەوەت

»لەبــەرئــەوەئەگــەرپێیــانگوتــن:“ئەوەتــالــەچۆڵەوانییــە!”مــەڕۆن،“ئەوەتــا
لــەژوورەكانــیناوەوەیــە!”بــاوەڕمەكەن،چونكــەوەكچــۆنهەورەتریشــقەدێــت
ــش ــوڕیمرۆڤی ــەوەیك ــاوا،هاتن ــاڕۆژئ ــەوەهەت ــەڕۆژهەاڵت ــیدەداتل وڕووناك

ئــاوادەبێــت.كــەالكلەكــوێبێــت،داڵلــەوێكۆدەبێتــەوە.

»دەستبەجێدوایتەنگانەیئەوڕۆژانە،

»﴿خۆرتاریكدەبێت،مانگڕووناكییەكەینادات،

ئەستێرەكانلەئاسامندەكەون،

تەنیئاسامنیدەهەژێن.﴾

»لــەوكاتــەنیشــانەیكــوڕیمــرۆڤلــەئاســامندادەردەكەوێــت،ئەوســاهەمــوو
نەتەوەكانــیزەویشــیوەندەگێــڕن،كــوڕیمــرۆڤدەبینــنبەســەرهــەوری
ئاســامندابــەهێــزوشــكۆیەكیگــەورەوەدێت،فریشــتەكانیبــەكەڕەنایەكــی
دەنــگبــەرزەوەدەنێرێــت،لــەئاراســتەیهــەرچــواربایەكــەئەوانــەكۆدەكەنــەوە

ــوئەوســەری.)137( ــەمســەریئاســامنەوەتاك ــردراون،ل ــەهەڵبژێ ك

ــەوە، ــەرزبكەن ــەمشــتانەدەســتیپێكــرد،هەســنوســەرب ــیئ ــكڕوودان كاتێ
ــەوە.« ــكدەبێت ــاننزی ــەڕزگاریت چونك

)137( مهتا31-11:24
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ــەن. ــوودارەكانبك ــروهەم ــەیریدارهەنجی ــەوە:»س ــۆهێنان ــیب منوونەیەك
كاتێــكدەبینــنئــەواگــەاڵیكــردووە،خۆتــاندەزانــنكــەهاویــننزیكــە.ئێــوەش

ــنپاشــایەتیخــودانزیكــە. ــەڕوودەدات،بزان ــنئەمان ــەدەبین ك

)عیســاگەڕایــەوەســەرباســیوێرانبوونــیئۆرشــەلیموفەرمــووی:(»ڕاســتیتان
پــێدەڵێــم،ئــەمنەوەیــەبەســەرناچێت،هەتــاهەمــووئەمانــەنەیەنــەدی.ئاســامن

وزەویبەســەردەچن،بــەاڵموشــەكانمهەرگیــزبەســەرناچن.«)138(

كەس ئەو كاتە نازانێت

ــە ــامنون ــەفریشــتەكانیئاس ــت،ن ــەسنایزانێ ــەك ــەوڕۆژوكات ــەبارەتب »س
كوڕەكــە،تەنهــابــاوكنەبێــت.ڕۆژانــینــوحچــۆنبــوو،هاتنــەوەیكــوڕیمرۆڤیــش
ئــاوادەبێــت.وەكچــۆنلــەڕۆژانــیپێــشالفاوەكــە)الفاوەكــەیســەردەمی
پێغەمبــەرنــوحكــەتــەواویزەویگرتــەوە(دەیانخــواردودەیانخــواردەوە،ژنیــان
ــاوكەشــتییەكە،كەس ــەوڕۆژەینــوحچــووەن ــائ ــاندەكــرد،هەت ــاومێردی دەهێن
ــەوەی ــرد.هاتن ــوویب ــاتوهەم ــەه ــاالفاوەك ــیڕوودەدات،هەت ــیچ نەیدەزان
ــان ــن،یەكی ــەدەب ــەكێڵگ ــاول ــەدادووپی ــەوكات ــت.ل ــاوادەبێ ــشئ ــوڕیمرۆڤی ك
دەبردرێــتوئــەویدیكــەبەجێدەهێڵدرێــت.دووئافــرەتدەســتاڕدەگێــڕن،

ــت.)139( ــەبەجێدەهێڵدرێ ــەویدیك ــتوئ ــاندەبردرێ یەكی

ــاگاداری ــووی:(»ئ ــیوفەرم ــیدووەم ــۆهاتن ــنب ــردئامادەب ــاداوایك )عیس
ــی ــەموخەفەت ــیوخ ــواردنوسەرخۆش ــەرڕاب ــانلەس ــەوەكدڵت ــن،ن ــانب خۆت
ــەســەر ــەبەســەرتاندابدات،چونكــەدێت ــاكاووەكتەڵ ــەوڕۆژەلەن ــانبێــتوئ ژی
ــەئێشــكبگــرن ــەواویڕوویزەویدانیشــتوون.كەوات ــەیلەســەرت هەمــووئەوان
وهەمــووكاتێــكنوێــژبكــەن،تاكــوبتوانــنلــەهەمــووئــەوڕووداوانــەدەربــازبــن

ــەردەمكــوڕیمــرۆڤڕاوەســن.«)140( ــنولەب ــەتووشــتاندەب ك

ــە ــەاڵتیدابێت ــتبێتودەس ــەیبەجێهێش ــت،ماڵەك ــتیكردبێ ــكگەش وەكپیاوێ

)138( لۆقا33-28:21

)139( مهتا41-36:24

)140( لۆقا36-34:21
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كۆیلەكانــی،هەریەكــەوبــەئیشــیخۆی،دەرگاوانیشــیڕاســپاردبێتئێشــكبگرێت.

»لەبــەرئــەوەئێشــكبگــرن،چونكــەنازانــنكــەیگــەورەیمــاڵدەگەڕێتــەوە،
ــەوەك ــی.ن ــانبەیان ــیكەڵەشــێر،ی ــانلەگــەڵخوێندن ــوەیشــەو،ی ــاننی ــوارەی ئێ
ــە ــم،ب ــوەیدەڵێ ــەئێ ــەوەیب ــائ ــوون.ج ــتخەوت ــەوەوبتانبینێ ــاكاوبگەڕێت لەن

ــرن!«)141( ــكبگ ــم:ئێش ــیدەڵێ هەمووان

ــە ــدادزدێت ــەچكاتێك ــتل ــاڵبزانێ ــەورەیم ــەرگ ــن:ئەگ ــەوەشبزان ــەاڵمئ ب
ــادە ــوەشئام ــەئێ ــت.كەوات ــەیببڕدرێ ــتماڵەك ــتونایەڵێ ســەری،ئێشــكدەگرێ

ــەوە. ــێناكەن ــریل ــەوەكــەبی ــەكاتێكــدادێت ــن،چونكــەكــوڕیمــرۆڤل ب

ــە ــیب ــەیكردوویەت ــەگەورەك ــەك ــرەكێی ــۆزوژی ــەدڵس ــەوكۆیل ــەئ »كەوات
ــانبداتێ؟خۆزگــە ــداخواردنی ــەكاتــیخۆی ــیدیكــەتاكــول لێپــررساویخزمەتكاران
دەخوازرێــتبــەوكۆیلەیــەكاتێــكگەورەكــەیدێتــەوەدەبینێــتئــاوادەكات.
ــەو ــەرئ ــەاڵمئەگ ــت.ب ــەوەدایدەنێ ــووماڵەكەی ــم:بەســەرهەم ــێدەڵێ ڕاســتیتانپ
ــا ــەمدوادەكەوێت،”ئینج ــێ:“گەورەك ــدابڵ ــیخۆی ــەدڵ ــتول ــراپبێ ــەخ كۆیلەی
ــواتو ــانبخ ــەڵسەرخۆش ــیولەگ ــەهاوكارەكان ــیكۆیل ــەلێدان ــكاتب ــتب دەس
بخواتــەوە.ئەوســاگــەورەیئــەوكۆیلەیــەلــەڕۆژێكــدادێتــەوەكــەچاوەڕێــی
نــاكاتولــەكاتژمێرێــككــەنایزانێــت.ئینجــاپارچەپارچــەیدەكاتوبەشــیلەگــەڵ
دووڕووانــدادادەنێــت،جــالــەوێدەگریێــتوجیــڕەیددانەكانــیدێــت)ئاماژەیــە

ــن(. ــیامنیوئازارچێژت ــۆپەش ب

منوونەی كچە داناكان و كچە گێلەكان

)عیســامنوونەیەكــیهێنایــەوەبــۆگرنگــیخۆئامادەكــردنبــۆهاتنــیدووەمــی،
ــە ــل،ك ــیئیرسائی ــڕانلــەگوندێك ــیئاهەنگگێ ــردلــەنەریت ــیك باســیوێنەیەك

ــرن:( ــراهەڵدەگ ــیزاواچ ــەچاوەڕوان ــەكانل كچ

»لــەمكاتــەداشانشــینیئاســامنوەكــودەپاكیــزەدەبــێ،كــەچرایــانهەڵگرتبێت
وبەرەوپیــریزاوابچــن.پێنــجلــەوانگێــلبــوون،پێنجیــشدانــا.گێلــەكانچراكانیــان
ــان ــانزەیتی ــاكانلەگــەڵچراكانی ــەاڵمدان ــرد.ب ــاننەب ــانلەگــەڵخۆی ــردوزەیتی ب

)141( مهرقۆس37-34:13
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لەنــاوگــۆزەدابــرد.كاتێــكزاوادواكــەوت،هەمــووخەویــانهــاتونوســن.

»لەنیوەشەوداهاواركرا:“ئەوەزاوادەركەوت،بەرەوپیریبچن!”

»هەمــووئــەوپاكیزانــەشهەســتانوچراكانیــانئامادەكــرد.گێلەكانبــەداناكانیان
گــوت:“لــەزەیتەكــەیخۆتانبەشــامنبدەن،چونكــەچراكامنــاندەكوژێتەوە!”

ــەكات. ــوەن ــەوئێ ــیئێم ــەبەش ــەوە:“لەوانەی ــاندان ــاكانوەاڵمی ــەاڵمدان »ب
ــڕن.” ــانبك ــۆخۆت ــیارانوب ــەالیفرۆش ــرتەبچن چاك

»كــەئــەوانبــۆكڕینچــوون،زاواهــات،ئەوانــەیبــۆزەماوەندەكــەئامادەبوون،
لەگەڵــیچوونــەژوورەوە)بــۆئاهەنگگێڕانیهاوســەرگیری(ودەرگاداخرا.

ــان ــان:“گــەورەم،گــەورەم!دەرگام ــنوگوتی ــیدیكــەشهات »پاشــانپاكیزەكان
لــێبكــەرەوە!”

»وەاڵمــیدایــەوە:“ڕاســتیتانپــێدەڵێــم،مــنناتانناســم.”)مەبەســتلــەومنوونەیــە
ئەوەیــەكــەقوتابــیمەســیحپێویســتەهەمــووكاتوبــەردەواملــەئامادەییــدابێــت
ــەفەرمایشــتەكەیداو ــژەیب ــەوەعیســادرێ ــەرئ ــیدووەمــیعیســا.لەب ــۆهاتن ب

فەرمــووی:(

»كەواتەئێشكبگرن،چونكەڕۆژوكاتەكەنازانن.

منوونەی دواكەوتنی گەورەی ماڵ

)عیســاڕوونــیكــردەوەكــەپێویســتەلەســەرقوتابــیمەســیحبەهــرەو
ــووی:( ــی.فەرم ــیدووەم ــۆهاتن ــردنب ــۆئامادەك ــۆخ ــتب ــیبەكاربهێنێ تواناكان
»دیســان،شانشــینیئاســامنوەكپیاوێكــەگەشــتبــكات،كۆیلەكانیبانــگدەكاتو
موڵكەكــەیخــۆیدەداتــەدەســتیان)بۆئــەوەیلەبەرژەوەنــدیخــۆیوەبەرهێنانی
ــەوی ــانوئ ــەیەكێكی ــڕیدای ــجكیســەزێ ــێ(.پێن ــەوێناب ــەل ــكك ــێبكــەنكاتێ پ
ــۆی، ــایخ ــرەیتوان ــەبەگوێ ــە،هەریەك ــەككیس ــێیەمیشی ــەوس ــەدووكیس دیك
یەكســەریشچــووەگەشــت.ئــەوەیپێنــجكیســەزێڕەكــەیوەرگــرت،ڕۆیشــتو
ــەوەیدوو ــێوەئ ــانش ــەهەم ــتهێنا.ب ــیبەدەس ــیدیكەش ــرد،پێنج ــوەك ــیپێ ئیش
كیســەزێڕەكــەش،دوویدیكــەیبەدەســتهێنا.بــەاڵمئــەوەییــەككیســەزێڕەكــەی
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وەرگــرت،ڕۆیشــتوچاڵێكــیلــەزەویــداهەڵكەنــدوزێــڕیگەورەكــەیشــاردەوە.

»دوایماوەیەكــیزۆرگــەورەیئــەوكۆیالنــەدێــتوحیســابیانلەگــەڵدەكات.
ئــەوەیپێنــجكیســەزێڕەكــەیوەرگــرت،دێــتوپێنــجكیســەیدیكــەشدەهێنێــتو
دەڵێــت:“گــەورەمتــۆپێنــجكیســەزێــڕتدامــێ،ئەوەتــاپێنــجكیســەزێــڕیدیكــەم

بەدەســتهێناوە.”

»گەورەكــەیپێــیگــوت:“ئافەریــن،ئــەیكۆیلــەیچــاكودەســتپاك!لــەكــەم
ــۆخۆشــیگەورەكــەت.” ــێدەســپێرم.وەرەژوورەوەب دەســتپاكبوویــت،زۆرتپ

»هەروەهــائــەوەیدووكیســەزێڕەكــەهــاتوگوتــی:“گــەورەمتــۆدووكیســە
زێــڕتدامــێ،ئەوەتــادووكیســەزێــڕیدیكــەمبەدەســتهێناوە.”

»گەورەكــەیپێــیگــوت:“ئافەریــن،ئــەیكۆیلــەیچــاكودەســتپاك!لــەكــەم
ــۆخۆشــیگەورەكــەت.” ــێدەســپێرم.وەرەژوورەوەب دەســتپاكبوویــت،زۆرتپ

ــەورەم، ــی:“گ ــاتوگوت ــووه ــەیوەرگرتب ــەزێڕەك ــەككیس ــەوەیی ــائ »ئینج
ــە ــردووە،ل ــۆوتنەك ــەت ــەوەك ــوێنێكدەدرویت ــەختیت،ش ــیس ــۆپیاوێك ــمت زانی
شــوێنێككۆدەكەیتــەوەكــەشــەنەباتنەكردووە،جــاترســاموچــوومكیســە

ــە.” ــەوەماڵەكەت ــائ ــاردەوە.ه ــداش ــاوزەوی ــملەن زێڕەكەت

»گەورەكــەیوەاڵمــیدایــەوە:“ئــەیكۆیلــەیخــراپوتــەوەزەل!كــەزانیــت
ــە ــەوەك ــەوەكۆدەكەم ــردووە،ل ــۆومنەك ــەت ــەمك ــوێنەدەك ــەوش ــەل ــندروێن م
نەموەشــاندووە،دەبووایەزێڕەكەمــتلــەبانــكدابنابووایــە،لــەگەڕانەوەمــدا

ــەوە. ــووەكەیوەرمدەگرت ــەڵس ــەلەگ ــیمن ــەوەیه ئ

»“لەبــەرئــەوەئــەوكیســەزێــڕەیلــێبســەننەوەوبیدەنــەئــەوەیدەكیســە
زێڕەكــەیپێیە،چونكــەئــەوەیهەیەتــی)ئــەوەیسەرڕاســتەوتێدەكۆشــێت(،
ــەوەیهەشــیەتی ــەتئ ــیتەنان ــەوەینییەت ــەاڵمئ ــیدەڕژێ،ب ــیدەدرێــتولێ پێ
لێــیدەســەنرێتەوە.كۆیلــەبــێســوودەكەشفڕێبدەنــەتاریكــیدەرەوە،جــالــەوێ

ــت.” ــیدێ ــڕەیددانەكان ــتوجی دەگریێ

عیسا حوكم بەسەر جیهان دەدات 
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ــەڕۆژی ــەوەیخــۆیكــردوەكدادوەرل ــەروەردگارباســیهاتن عیســایمەســیحیپ

ــەبــاوەڕدارانكــردكــەمیهرەبــانبــن،فەرمــووی: دوایــی،هەروەهــاداوایل

»كاتێــككــوڕیمــرۆڤبەشــكۆیخــۆیدێتــەوەوهەمــووفریشــتەكانیشلەگەڵیدان،
ــی ــەوەكانلەبەردەم ــوونەت ــێت.هەم ــۆیدادەنیش ــكۆیخ ــیش ــەرتەخت ــالەس ئەوس
ــا ــزنجی ــەب ــەڕل ــوانم ــەوە،وەكش ــادەكات ــانجی ــەیەكرتی ــشل ــەوەوئەوی كۆدەبن
دەكاتــەوە.جــامــەڕەكانلــەالیڕاســتیخــۆیڕادەگرێــت،بــەاڵمبزنــەكانلــەالیچــەپ.

»ئینجــاپاشــابەوانــەیالیڕاســتیەوەندەفەرمــوێ:“وەرنئــەیئەوانــەیباوكــم
ــەدامەزراندنــیجیهانــەوە ــەمیراتگــریئــەوشانشــینەكــەل بەرەكەتــیپێــدان،ببن
بۆتــانئامــادەكراوە،چونكــەبرســیبــوومونانتــاندام،تینــووبــوومئاوتــاندامــێ،
ــووم ــۆشب ــردم،نەخ ــانلەبەرك ــوومجلت ــەوە.ڕووتب ــوێنتانكردم ــوومش ــۆب نام

ســەرتانلێــدام،زیندانــیبــوومهاتنــەالم.”

»ئەوســاڕاستودروســتانوەاڵمدەدەنــەوە:“گــەورەم،كــەیتۆمــانبــەبرســیێتی
ــی ــەنامۆی ــانب ــەیتۆم ــانداویتێ؟ك ــوووئاوم ــانتین ــێ،ی ــانداویت ــوەونامن بینی
بینیــوەوشــوێنامنكردوویتــەوە،یــانبــەڕووتــیوجلــامنلەبەركردوویت؟كــەی

تۆمــانبــەنەخۆشــییــانزیندانــیبینیــوەوهاتوویــنبــۆالت؟”

ــۆ ــانب ــم،هەرچییەكت ــێدەڵێ ــتیتانپ ــەوە:“ڕاس ــاندەدات ــاوەاڵمی ــاپاش »ئینج
ــردووە.” ــانك ــۆمنت ــردووە،ب ــەمك ــرابچووكان ــەمب ــكل یەكێ

»دواتــربەوانــەیلــەالیچەپیــەوەندەفەرمــوێ:“لێــمدووربكەونەوە!ئــەیئەوانەی
كــەنەفرەتتــانلێكــراوەبــەرەوئاگــریهەتاهەتایــی،ئــەوەیبــۆئیبلیــسوفریشــتەكانی
ــادە ــەشــوێنكەوتەیشــەیتان(ئام ــوونوبوون ــەخــودایاخــیب ــەل ــەوفریشــتانەیك )ئ
ــووم ــۆب ــاننەدامێ،نام ــوومئاوت ــووب ــێ،تین ــاننەدام ــوومنانت ــەبرســیب كراوە،چونك
ــووم ــیب ــۆشوزیندان ــردم،نەخ ــەرنەك ــانلەب ــوومجلت ــەوە،ڕووتب ــوێنتاننەكردم ش

ســەرتانلــێنــەدام.”

ــوو ــانتین ــەبرســیێتیی ــەوە:“گــەورەم،كــەیتۆمــانب »ئەوانیــشوەاڵمدەدەن
یــاننامــۆیــانڕووتیــاننەخــۆشیــانزیندانــیبینیــوەوخزمەمتــاننەكردوویــت؟”

»ئەویــشوەاڵمیــاندەداتــەوە:“ڕاســتیتانپــێدەڵێــم:هەرچییەكتــانبــۆیەكێــك
لــەمبچووكانــەنەكــردووە،بــۆمنتــاننەكــردووە.”)لەمــەوەبۆمــاندەردەكەوێــت



197

ــەكتەنهــائەنجامدانــیكاریخــراپگوناهــە،بەڵكــوئەنجامنەدانــیكارێكــی كــەن
چاكیــشدەبێتــەگونــاه.(

»ئەوانــەبــۆســزایهەتاهەتایــیدەچــن،بــەاڵمڕاستودروســتانبــۆژیانــی
هەتاهەتایــی.«

پیالنگێڕی بۆ كوشتنی عیسا

كاتێــكعیســائــەموتانــەیهەمــووتــەواوكــرد،بــەقوتابییەكانــیخــۆی
ــادی ــەی ــەك ــیجولەك ــەجەژنەكان ــەل ــخه)یەكێك ــیپەس ــنجەژن فەرموو:»دەزان
ــەكۆیالیەتــیمیــرس(دووڕۆژیمــاوە.كــوڕی ڕزگاربوونــیگەلــیئیرسائیــلبــوول

ــت.« ــاچبدرێ ــەخ ــول ــتتاك ــندەدرێ ــەگرت ــشب مرۆڤی

ئینجــاكاهینانــیبــااڵوپیرانــیگــەللــەكۆشــكیســەرۆكیكاهینــانكــەنــاوی
ــرنو ــابگ ــكعیس ــەفێڵێ ــرد،ب ــاندەك ــەوەتەگبیری ــووكۆببوونەوە،پێك ــاب قەیاف
بیكــوژن.گوتیــان:»بــەاڵمنــەكلــەجەژنــدا،نەوەكئــاژاوەبكەوێتــەناوخەڵــك.«)142(

یەهوزا بە خیانەتكردن لە عیسای مەسیح ڕازی دەبێت

شــەیتانچــووەنــاویەهــوزاوە،كــەپێــیدەگوتــرائەســخەریوتی،یەكێــكبــوولــە
دوازدەقوتابییەكــە.چــوووقســەیلەگــەڵكاهینانــیبــااڵوفەرماندەكانــیپەرســتگا

كــرد،چــۆنعیســایانڕادەســتبــكات.)143(

گوتــی:»چیــمدەدەنــێتاكــوبیدەمــەدەســتتان؟«ئەوانیــشســیدراویزیویــان
بــۆكێشــا.ئیــرتبــۆهەلێــكدەگــەڕاتاكــوبــەگرتنــیبــدات.)144(

ئامادەكاری بۆ دوایین ئێوارەخوان

ــە ــدابكرێت ــخەیتێ ــیپەس ــووبەرخ ــتب ــەوەیپێویس ــات،ئ ــرەه ڕۆژیفەتی

)142( مهتا5:26-43:24

)143( لۆقا4-3:22

)144( مهتا16-15:26
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قوربانــی)لــەمڕۆژەیجەژنــدابەرخێــكدەكرایــەقوربانــیوەكیادكردنــەوەیئــەو
ــەوڕووداوەی ــەتئ ــەتایب ــرسدەرچــوونوب ــەمی ــەل ــیجولەك ــەگەل ــەیك ڕۆژان
كــەخــودانۆبــەرەیمیرسییەكانــیكوشــتبەهــۆیئــەوەیفیرعــەونڕێگــریكــرد
ــاردو ــاین ــرۆسویۆحەن ــرسدەربچــن(.عیســاپەت ــەمی ــەل ــیجولەك ــەوەیگەل ل

ــۆئامــادەبكــەنتاكــوبیخۆیــن.« فەرمــووی:»بــڕۆننانــیپەســخەمانب

لێیانپرسی:»دەتەوێلەكوێئامادەیبكەین؟«

ــەك ــنگۆزەی ــكدەب ــیپیاوێ ــار،تووش ــاوش ــەن ــكدەچن ــوون:»كاتێ ــیفەرم پێ
ــە ــاب ــت.ئینج ــۆیدەچێ ــەب ــەیك ــەوماڵ ــۆئ ــەونب ــووە،دوایبك ــاویهەڵگرت ئ
خــاوەنماڵەكــەبڵێــن:“مامۆســتادەفەرموێــت:كــوادیوەخانەكــەتاكــولەگــەڵ
قوتابییەكانــمنانــیپەســخەیتێــدابخۆم؟”ئەویــشلــەنهۆمــیســەرەوەژوورێكتــان

ــەن.« ــادەیبك ــەوێئام ــراوە،ل ــەوڕاخ ــاندەدات،گەورەی پیش

جــاڕۆیشــن،هــەروەكعیســاپێــیفەرمووبــووندۆزییانــەوەونانــیپەســخەیانئامادە
كــرد.كــەكاتەكــەهــاتعیســالەســەرخــواندانیشــت،نێردراوانیــشلەگەڵیبــوون.)145(

كێ پایەبەرزترە؟

ــە ــەككەوت ــوون(دەمەقاڵەی ــەب ــانلەســەرخوانەك ــكقوتابیی ــا)كاتێ هەروەه
نێوانیــان،كامیــانبــەپایەبــەرزدابرێــت)چونكــەئــەوانپێیــانوابــووكــەعیســای
مەســیحلەســەرزەویپاشــایەتیدادەمەزرێنێــت(.عیســاپێــیفەرمــوون:»پاشــایانی
نەتــەوەكاندەبنــەفەرمانڕەوایــانودەســەاڵتدارانیشبەســەریانەوەبــە“چاكــەكار”
ناودەبردرێــن.بــەاڵمئێــوەئــاوامەبــن.بەڵكــوبــاپایەبــەرزلەنێوتانــداببێتــەبچــووك
وئــەوەیڕابــەریدەكاتوەكــوخزمەتكارەكەتــانبێــت.كــێپایەبەرزتــرە،ئــەوەی
ــە ــەوەیك ــانئ ــەتدەكات؟بێگوم ــەوەیخزم ــانئ ــتووەی ــواندانیش ــەرخ لەس
لەســەرخــواندانیشــتووە.بــەاڵممــنلەنێوتــانوەكئــەوەمكــەخزمــەتدەكات.

»ئێــوەئەوانــەنكــەلــەتاقیكردنەوەكامنــدالەگەڵــممانــەوە.منیــششانشــینێكتان
بــوو بــۆدادەنێــم،هــەروەكباوكــمبــۆیدانــاوم)»باوكــم«ئــەودەربڕینــە
كــەعیســایمەســیحكاتێــكباســیخــودایدەكــردبــەكاریدەهێنا(،تاكــولــە

)145( لۆقا14-7:22
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شانشــینەكەمدالەســەرخوانەكــەمبخــۆنوبخۆنــەوە،لەســەرتەخــتدادەنیشــنو
دوازدەهۆزەكــەیئیرسائیــلحوكــمدەدەن.)146(

عیسای مەسیح پێی قوتابییەكانی دەشوات

ــەڵئەوەشــدا ــان،لەگ ــەجیه ــیل ــەیخــۆیدەزان عیســایمهســیحشــوێنوپای
ــەوەیبــێســنوورو ــۆخۆنزمكردن ــیكــردب ــریقوتابییەكان ــیفێ وانەیەكــیكردەی
لەســەرخۆشەویســتیخەڵكانــیدیكــەئەگــەرهەڵوێســتیانهەرچییــەكبێــت.عیســا
ــەوە ــیماڵ ــەكۆیلەكان ــكل ــەوەكارییەكێ ــیشوشــت،لەكاتێكــدائ ــیقوتابییەكان پێ
بــوو،كاتێــكمیــواندەگەیشــتەمــاڵولــەڕێــگاپێــیپیــسبــوو.عیســایمەســیحبــە
هەمــووخۆشەویســتییەوەئــەوەیكــرد،هەرچەنــدەدەیزانــییەكێــكلەوانــەیكــە
پێیــاندەشــواتلــەدوایكەمێــكنكۆڵــیلــێدەكات،هەروەهــائــەوقوتابییــەیكــە

ناپاكــیلــێدەكاتودەیفرۆشــێتوبــۆمــردنبەدەســتەوەیدەداتلەوێیــە!

عیســاشدەیزانــیبــاوكهەمــووشــتێكیخســتووەتەژێــردەســتی،لــەخــوداوە
ــدو ــەیداكەن ــتا،كەواك ــوانهەس ــەرخ ــەوە.لەس ــوداشدەگەڕێت ــۆخ ــووەوب هات
خاولییەكــیهەڵگــرتولــەناوقــەدیبەســت.پاشــانعیســائــاویكــردەنــاو
لەگەنێــكودەســتیبــەشوشــتنیپێــیقوتابییــەكانكــردوبــەوخاولییــەیكــەبــە

ــڕییەوە. ــیدەس ــتبوویپێیان ــەوەبەس ناوقەدی

كاتێــكگەیشــتەســەرشــیمۆنپەتــرۆس،شــیمۆنپێــیگــوت:»گــەورەمتــۆپێــی
مــندەشــۆیت؟«

ــەاڵم ــت،ب ــەمتێیناگەی ــەیدەیك ــوو:»ئێســتائەم ــیفەرم ــداپێ ــەوەاڵم عیســال
ــت.« ــرتێیدەگەی دوات

پەترۆسپێیگوت:»هەرگیزپێمناشۆیت.«

عیساشوەاڵمیدایەوە:»ئەگەرپێتنەشۆم،لەگەڵمنبەشتنابێت.«

ــا،بەڵكــودەســتو ــمن ــاپێ ــیگــوت:»گــەورەم،تەنه ــرۆسپێ جــاشــیمۆنپەت
ــم!« سەریش

)146( لۆقا30-24:22
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عیســاشپێــیفەرمــوو:»ئــەوەیخــۆیشوشــتبێتتەنهــاپێویســتیبــەپــێ
شوشــنهەیــە،تــەواویجەســتەیپاكــە.ئێــوەشپاكــنبــەاڵمهەمووتــاننـــا.«عیسا

ــیدەدات. ــەگرتن ــێب ــیك ــەدەیزان ــن،«چونك ــاكنی ــانپ ــووی:»هەمووت فەرم

ــا ــین:»ئای ــیپرس ــتەوە،لێ ــرتودانیش ــەیهەڵگ ــانكەواك ــتنیپێی ــاششوش پ
لــەوەتێگەیشــنكــەبــۆمكردن؟ئێــوەبــە“مامۆســتا”و“گــەورە”بانگــمدەكــەنو
ڕاســتدەكــەن،چونكــەمــنوام.جــاكــەمــنگــەورەومامۆســتاتانموپێــمشوشــن،
ئێــوەشلەســەرتانەپێــییەكــرتیبشــۆن)بــەخۆشەویســتییەوەخۆتــاننــزمبگــرن
لــەئاســتییەكــرت(.مــنمنوونەیەكــمپێــدانتاكــوئــەوەیبــۆمكــردنئێــوەشبیكــەن.
ــش ــە،نێردراوی ــرنیی ــەیگەورەت ــەگەورەك ــەل ــم:كۆیل ــێدەڵێ ــتیتانپ ڕاســتیڕاس
لــەوەیناردوویەتــیگەورەتــرنییــە.ئەگــەرئەمانەتــانزانــی،خۆزگــەدەخوازرێــت

بــەئێــوەئەگــەرپەیڕەوتــانكــرد.

ــو ــەاڵمتاك ــم،ب ــژاردووندەیانناس ــەیهەڵمب ــەم.ئەوان ــانناك ــیهەمووت »باس
ــردووم، ــیك ــەوەیمنەك ــەدی:﴿ئ ــووەبێت ــەهات ــوورساوەپیرۆزەك ــەن ــەوەیل ئ

ــرد.﴾ ــمك ــیلەگەڵ ناپاك

»لــەئێســتاوەپێتــاندەڵێــمپێــشئــەوەیڕووبــدات،تاكــوكاتێــكڕوویــدابــاوەڕ
بكــەنكــەمــنئــەوم.ڕاســتیڕاســتیتانپــێدەڵێــم:ئــەوەیپێشــوازیلــەوەبــكات
ــكات، ــنب ــەم ــوازیل ــەوەیپێش ــندەكات،ئ ــەم ــوازیل ــەواپێش ــرم،ئ ــەدەینێ ك

ــەوەدەكاتكــەناردوومــی.«)147( پێشــوازیل

عیسا پێشبینی خیانەتی یەهوزا دەكات

)عیســا(پێــیفەرمــوون:»زۆرئــارەزوومكــردپێــشئــازارچێژتنــمئــەمنانــەی
پەســخەتانلەگــەڵبخۆم،چونكــەپێتــاندەڵێــم:ئیــرتنانــیپەســخەناخــۆمهەتــالــە

شانشــینیخــودابــەتەواویــیدێتــەدی.«)148(

ــك ــەوە.كاتێ ــیدای ــەپاڵ ــەڵدوازدەقوتابییەك ــالەگ ــات،عیس ــوارەداه ــەئێ ك
ــمدەدات ــەگرتن ــانب ــم:یەكێكت ــێدەڵێ ــاندەخــوارد،فەرمــووی:»ڕاســتیتانپ نانی

)147( یۆحهنا20-3:13

)148( لۆقا16-15:22
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)بــۆدەســتپیرانــیجولەكــە(.«)149(قوتابییــەكانســەیرییەكرتیــاندەكــردودڵنیــا
ــان ــەپێی ــوون،هەریەك ــارب ــشزۆرخەمب ــە.)150(ئەوانی ــەكێی ــتیل ــوونمەبەس نەب
گــوت:»گــەورەم،ئــەوكەســەمنــم؟«)151(یەكێــكلــەقوتابییــەكانكــەعیســاخۆشــی
ــو ــردتاك ــۆك ــاژەیب ــرۆسئام ــیمۆنپەت ــووەوە،ش ــتیپاڵیداب ــەتەنیش دەویســتل

ــەكێیــە. ــەعیســابــكاتكــەمەبەســتیل پرســیارل

ئەویششانیدابەسەرسنگیعیساداوپێیگوت:»گەورەم،كێیە؟«

عیســاوەاڵمــیدایــەوە:»ئــەوكەســەیەكــەئــەمپــارووەنانــەلــەقاپەكــە
دەیدەمــێ.«)152( و هەڵدەكێشــم

كــوڕیمــرۆڤدەبێــتوەكــو)لــەپەرتووكــیپێغەمبــەران(لەســەرینــوورساوە
بــڕوات،بــەاڵمقوڕبەســەرئــەوەیكــوڕیمــرۆڤبــەگرتــندەدات!باشــرتبــووبــۆ

ئــەوكەســەهــەرلەدایــكنەبووایــە.«

ئینجــایەهــوزا،ئــەوەیبــەگرتنــیدەدات،وەاڵمــیدایــەوە:»ڕابــی،ئــەوكەســە
منــم؟«پێــیفەرمــوو:»خــۆتگوتــت.«)153(ئینجــاپارووەكــەیلــەقاپەكــەهەڵكێشــاو
دایبــەیەهــوزایكــوڕیشــیمۆنیئەســخەریوتی.هــەركــەپارووەكــەیوەرگــرت،

شــەیتانچــووەناویــەوە.

عیســاشپێــیفەرمــوو:»ئــەوەیبەتەمــایبیكەیــت،خێــرابیكــە.«هیــچكەســێك
لەوانــەیلەســەرخوانەكــەلەگەڵــیدانیشــتبوونتێنەگەیشــنبۆچــیعیســائەمــەی
ــانپێویســتە ــەچیی ــوێك ــیدەفەرم ــیعیســاپێ ــانوایانزان ــوو.هەندێكی ــێفەرم پ
بــۆجــەژنبیكڕێــت،یــانشــتێكبداتــەهــەژاران،چونكــەســندوقیپــارەشلــەالی
یەهــوزابــوو.ئەویــشكــەپارووەكــەیوەرگــرتیەكســەرچــووەدەرەوە.ئــەوكاتــە

شــەوبــوو.)154(

)149( مهتا21-20:26

)150( یۆحهنا22:13

)151( مهتا22:26

)152( یۆحهنا26-23:13

)153( مهتا25-24:26

)154( یۆحهنا30-26:13
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پەیامنی نوێ

)عیســا(جامێكــیهەڵگــرتوسوپاســیخــودایكــرد،فەرمــووی:»ئەمــەبگــرن
ولەنێــوانخۆتــانبەشــیبكــەن.پێتــاندەڵێــم:ئیــرتلــەبەرهەمــیمێــوناخۆمــەوە

هەتــاشانشــینیخــودادێــت!«)155(

كــەنانیــاندەخــوارد،عیســانانێكــیهەڵگــرت،سوپاســیخــودایكــردولەتــی
كــرد،دایــەقوتابییــەكانوفەرمــووی:»وەرگــرن،بخــۆن)156(،ئەمــەجەســتەیمنــە،

كــەلــەپێنــاویئێــوەبەخــتدەكــرێ.ئەمــەبــۆیادكردنــەوەیمــنبكــەن.«

بــەهەمــانشــێوەپــاشنانخــواردن،جامەكــەیهەڵگــرتوفەرمــووی:)157(
هەمــوولێــیبخۆنــەوە)158(

چونكــەئەمــەخوێنــیمنــە،خوێنــیپەیامنەكەیــەكــەلــەپێنــاویخەڵكێكــیزۆر
ــان ــی(.پێت ــۆلەخاچدان ــردب ــاژەیك ــەوەئام ــت)عیســاب ــاهبەخشــیندەڕژێ ــۆگون ب
دەڵێــم:لەمــەودوائیــرتلــەمبەرهەمــەیمێــوناخۆمــەوە،هەتــائــەوڕۆژەدێــتكــە
ســەرلــەنــوێلــەشانشــینیباوكــملەگەڵتــاندەیخۆمــەوە.«)باوكــمئــەودەربڕینەیــە

كــەعیســایمەســیحكاتێــكباســیخــودایدەكــردبــەكاریدەهێنــا.()159(

ڕاسپاردەی نوێ

كاتێــكچــووەدەرەوە،عیســافەرمــووی:»ئێســتاكــوڕیمــرۆڤشــكۆداركــراو
خــوداشتێیــداشــكۆداركــرا.جــائەگــەرخــوداتێیــداشــكۆداركــرا،خــوداشكوڕەكــە

لــەخۆیــداشــكۆداردەكات،دەســتبەجێشــكۆداریدەكات.

»ڕۆڵەكانــم،ماوەیەكــیكــورتلەگەڵتانــدادەبــم.جــابەدوامــدادەگەڕێــن،بــەاڵم
وەكچــۆنبــەجولەكەكانــمگــوت،ئێســتابــەئێوەشــیدەڵێــم:ئێــوەناتوانــنبێنــە

)155( لۆقا18-17:22

)156( مهتا26:26

)157( لۆقا20-19:22

)158( لۆقا20:22

)159( مهتا29-28:26
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ئــەوشــوێنەیكــەمــنبــۆیدەچــم.

»مــنڕاســپاردەیەكینوێتــاندەدەمــێ:یەكرتیتــانخۆشــبوێ.وەكخۆشمویســن،
ئێــوەشبــەوجــۆرەیەكرتیتــانخۆشــبوێ.بەمــەهەمــووخەڵــكدەزانــنكــەقوتابــی

منــن،ئەگــەرخۆشەویســتیتانبــۆیەكــرتیهەبێــت.«

پێشبینیكردنی نكۆڵی پەترۆس

شیمۆنپەترۆسیشلێیپرسی:»گەورەم،بۆكوێدەچیت؟«

عیســاشوەاڵمــیدایــەوە:»ئــەوشــوێنەیبــۆیدەچــم،ئێســتاناتوانیــت
دەكەویــت.« دوام دواتــر بــەاڵم دوامبكەویــت،

ــەوم؟ ــمدواتبك ــتاناتوان ــیئێس ــەورەم،بۆچ ــی:»گ ــیپرس ــرۆسلێ ــانپەت دیس
ــم.«)160( ــۆدادەنێ ــۆت ــمب ژیان

ئــەوەیبەســەرمدێــت پێــیفەرمــوون:»ئەمشــەوبەهــۆی ئینجــاعیســا
نــوورساوە: دەكــەن،چونكــە تــێ پشــتم هەمووتــان

»﴿لەشوانەكەدەدەم،

مــەڕیمێگەلەكــەپــەرتدەبــن.﴾)پێغەمبــەرزەكەریــابــەرلــەزیاتــرلــە

ــیعیســای ــنوئازارچێژتن ــاڵپێشــبینیگرت ــجســەدس پێن

كــردووە.(
بەاڵمدوایهەستانەوەم،پێشتاندەكەومبۆجەلیل.«

پەتــرۆسوەاڵمــیدایــەوە:»ئەگــەرلــەوەیبەســەرتبێــتهەمــووپشــتتلــێ
بكــەن،مــنقــەتپشــتتلــێناكــەم.«)161(

)عیســاپێــیفەرمــوو:(»شــیمۆن،شــیمۆن،شــەیتانداوایكــردوونتاكــوتاقیتــان
ــو ــتتاك ــۆكردی ــژمب ــننوێ ــەاڵمم ــدات.ب ــانب ــەبێژنگت ــمل ــەوە،وەكگەن بكات

ــزبكــە.« ــتبەهێ ــەوەبرایان ــەدەگەڕێیت ــۆشك ــت.ت ــاوەڕتلەدەســتنەدەی ب

)160( یۆحهنا37-31:13

)161( مهتا33-31:26
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ــۆ ــدانوب ــۆزین ــۆداب ــەڵت ــادەملەگ ــنئام ــەورەم،م ــوت:»گ ــیگ ــشپێ ئەوی
مردنیــشبچــم.«)162(

عیســاوەاڵمــیدایــەوە:»ژیانــتبــۆمــندادەنێیــت؟ڕاســتیڕاســتیتپــێدەڵێم:
پێــشخوێندنــیكەڵەشــێر،تــۆســێجــارنكۆڵیملــێدەكەیــت!)163(

بــەاڵمپەتــرۆسزیاتــرپێداگــریكــردوگوتــی:»ئەگــەرلەگەڵیشــتمبــرم،نكۆڵیت
لــێناكــەم.«هەمــوووایانگــوت.)164(

ئینجــاپێــیفەرمــوون:»كاتێــكئێــوەمبەبــێجــزدانوتوورەكــەوپێــاڵونــارد،
ئایــاپێویســتتانبــەهیــچبــوو؟«گوتیــان:»نەخێــر.«

ــادە ــانئام ــتیپێكرد،خۆت ــەدەس ــەگرنگەك ــتا)كات ــەاڵمئێس ــوون:»ب ــیفەرم پێ
بكــەن(ئــەوەیجــزدانوتوورەكــەیهەیــەبــابیبــاتلەگــەڵخــۆی.ئــەوەشكــە
شمشــێرینییــە،بــاجلەكانــیبفرۆشــێتوشمشــێربكڕێــت)بــۆخۆپاراســن(.مــن
پێتــاندەڵێــم:ئەمــەینــوورساوە:﴿لەگــەڵیاخیبــووانژمێــردرا.﴾پێویســتەلــەمنــدا
بێتــەدی)كاتێــكســبەیلەنێــواندوودزدالەخــاچدەدرێــت(،چونكــەئــەوشــتانەی

لەبــارەیمنــەوەنــوورساوندێنــەدی.«

گوتیان:»گەورەم،ئەوەتادووشمشێرلێرەیە.«

ــۆ ــاب ــتاكانبەكاریاندەهێن ــەیەمامۆس ــەموش ــە.«)165()ئ ــوون:»بەس ــیفەرم پێ
ــن.( ــگب ــابێدەن ــن،وات ــەڕازینی ــەوەاڵمەك ــنب ــەوەیڕایبگەیەن ئ

عیسا دڵنەوایی قوتابییەكانی دەداتەوە

ــی ــشببەســن.ماڵ ــەمنی ــەخــوداببەســن،پشــتب ــن.پشــتب ــەرانمەب »نیگ
باوكــم)باوكــیئاســامنی(ژووریزۆریلێیــە،ئەگــەرئــاوانەبووایــەپێــمدەگوتن.من
دەچــمتاكــوشــوێنتانبــۆئامــادەبكــەم.جــاكــەڕۆیشــتموشــوێنمبــۆئامادەكــردن،

)162( لۆقا33-31:22

)163( یۆحهنا38:13

)164( مهرقۆس31-30:14

)165( لۆقا38-35:22
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دێمــەوەودەتانبەمــەالیخــۆم،تاكــوئێــوەشلــەوشــوێنەبــنكــەمــنلێــیدەبــم.
ئێــوەشڕێــگایئــەوشــوێنەدەزانــنكــەبــۆیدەچــم.«

منم ڕێگا و ڕاستی و ژیان

تۆمــاسپێــیگــوت:»گــەورەم،نازانیــنبــۆكــوێدەچیــت،چــۆنڕێگاكــە
بزانیــن؟«

ــاوك ــان.كــەسنایەتــەالیب عیســاشپێــیفەرمــوو:»منــمڕێــگاوڕاســتیوژی
لــەڕێگــەیمنــەوەنەبێــت.ئەگــەرئێــوەمنتــانبناســیایە،باوكیشــمتاندەناســی.لــە

ئێســتاوەدەیناســنوبینیوتانــە.«)لــەڕێــگایئــەوەیكــەمنتــانبینیــوە.(

فیلیپۆسپێیگوت:»گەورەم،باوكامنپیشانبدەوبەسامنە.«

و لەگەڵتانــم درێــژە ماوەیەكــی ئایــا »فیلیپــۆس، فەرمــوو: پێــی عیســاش
ــامن ــی:“باوك ــۆندەڵێ ــرتچ ــوە.ئی ــیبینی ــوەباوك ــیبینی ــەوەیمن ــیوم؟ئ نەتناس
ــەو ــە؟ئ ــەمندای ــشل ــداموباوكی ــەباوك ــنل ــەیم ــاوەڕناك ــاب ــانبدە”؟ئای نیش
قســانەیپێتانــیدەڵێــملــەخۆمــەوەنایڵێــم،بەڵكــوبــاوككــەلــەمنــدانیشــتەجێیە،
ئــەوكارەكانــیخــۆیدەكات.بــاوەڕمپــێبكــەنكــەمــنلــەباوكــداموباوكیــشلــە
مندایــە،ئەگــەرنــابــەهــۆیكارەكانخۆیانــەوەبــاوەڕبكــەن.ڕاســتیڕاســتیتانپــێ
دەڵێــم:ئــەوەیبــاوەڕمپــێبهێنێــت،ئــەوكارانــەدەكاتكــەمــندەیكــەم،لەمانــەش
گەورەتــردەكات،چونكــەبــۆالیبــاوكدەچــم.هەرچییــەكبــەنــاویمنــەوەداوا
بكــەندەیكــەم،تاكــوبــاوكلــەكوڕەكــەداشــكۆداربێــت.ئەگــەرشــتێكتانبــەنــاوی
منــەوەداواكــرد،دەیكــەم.)لێــرەداعیســایمەســیحیپــەروەردگارڕایدەگەیەنێــت

كــەئــەووخــودایەكــن.(

بەڵێنی هاتنی ڕۆحی پیرۆز

عیســاماڵئاوایــیلــەقوتابییەكانــیدەكــرد،ئــاگاداریدەكردنــەوەكــەكۆچكردنــی
نزیكــە،بــەاڵملــەهەمــانكاتــداهانیــدەدان،مــوژدەیهاتنــییارمەتیــدەریپێــدان،
ئــەوەیكــەهەتاهەتایــەلەگەڵیــاندەمێنێتــەوە،ڕۆحیڕاســتی،كــەتێیاندانیشــتەجێ
دەبێــت،پیرۆزیــاندەكات،هانیانــدەدات،ڕێنامییــاندەكات.ئەویارمەتیــدەرەئاماژە
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بــووبــۆ»ڕۆحــیپیــرۆز«كــەڕۆحــیخودایــە،ئــەوەیكــەلــەدوایبەرزبوونــەوەی
مەســیحبــۆئاســامنهاتــەســەرقوتابییــەكان.

ــاوك ــەب ــشداوال ــەن.منی ــپاردەكانمدەك ــەڕاس ــبوێكارب ــانخۆش ــەرمنت »ئەگ
ــان ــەلەگەڵت ــەهەتاهەتای ــێ)ڕۆحــیخــودا(ك ــانبدات ــەمیارمەتیدەرێكــیدیكەت دەك
مبێنێتــەوە،ڕۆحــیڕاســتی،كــەجیهــانناتوانێــتوەریبگرێــت،چونكــەنایبینێــت
ــوەدا ــاوئێ ــەوەولەن ــاندەمێنێت ــەلەگەڵت ــن،چونك ــوەدەیناس ــەاڵمئێ ــێت.ب ونایناس
ــرت ــاشماوەیەكــیكــەمئی ــان.پ ــم،دێمــەوەالت ــانناهێڵی ــویبەجێت ــەهەتی دەبێــت.ب
جیهــاننامبینێــت،بــەاڵمئێــوەدەمبینــن.لەبــەرئــەوەیمــنزینــدووم،ئێــوەشدەژیــن.
لــەوڕۆژەدادەزانــنمــنلــەباوكمــدام،ئێــوەشلــەمنــدان،منیــشلــەئێــوەدام.ئــەوەی
ڕاســپاردەكانیمنــیلەالیــەوكاریــانپــێدەكات،ئــەوامنــیخۆشــدەوێت.ئــەوەیمنی
خۆشــبوێ،باوكیشــمیخۆشــدەوێت،منیــشخۆشــمدەوێتوخۆمــیبــۆدەردەخــەم.«

ــی: ــیپرس ــوولێ ــخەریوتینەب ــوزایئەس ــەیەه ــەك ــیدیك ــایەهوزایەك ئینج
ــا؟« ــانن ــۆجیه ــەاڵمب ــت،ب ــەدەربخەی ــۆئێم ــەوێخــۆتب ــەورەم،بۆچــیدەت »گ

عیســاوەاڵمــیدایــەوە:»ئــەوەیمنــیخۆشــبوێكاربــەوتەكانــمدەكات،
ــشنیشــتەجێ ــەالیئەوی ــەالیول ــاوكدێین ــنوب ــتوم باوكیشــمخۆشــیدەوێ
دەبیــن.ئــەوەشكــەمنــیخۆشــناوێتكاربــەوتەكانــمنــاكات.ئــەموتانــەیگوێتــان

ــەكــەناردوومــی. ــەوباوكەی ــە،بەڵكــوهــیئ لێــیدەبێــتهــیمــننیی

»ئەمانــەمپــێگوتــنكــەهێشــتالەالتانــم.بــەاڵمیارمەتیدەرەكــە،ڕۆحــیپیــرۆز،
ــردەكاتو ــتێكتانفێ ــووش ــەوهەم ــت،ئ ــەوەدەینێرێ ــاویمن ــەن ــاوكب ــەوەیب ئ

هەمــووئــەوشــتانەیپێــمگوتــوونبیرتــاندەخاتــەوە.

»ئاشــتیتانبــۆبەجێدەهێڵــم،ئاشــتیخۆمتــاندەدەمــێ.ئــەوەیمــندەتاندەمــێ
وەكئــەوەنییــەكــەجیهــاندەتانداتــێ.نیگــەرانمەبــنومەترســن.گوێتــانلێبــوو
پێــمگوتــن:“دەڕۆمودێمــەوەالتــان.”ئەگــەرمنتــانخۆشــبوێ،دڵشــاددەبــنكــە
دەچمــەالیبــاوك،چونكــەبــاوكلــەمــنمەزنــرتە.ئەوەتــائێســتاپێــشڕوودانــی
پێــمگوتــن،تاكــوكاتێــكڕوویــدابــاوەڕبهێنــن.لەمــەوالزۆرقســەتانلەگــەڵناكــەم،
چونكــەســەرۆكیئــەمجیهانــه)شــەیتان(وادێــت.هیــچدەســەاڵتێكیبەســەرمنــدا
نییــە،بــەاڵمئــەودێــتتاكــوجیهــانبزانێــتباوكــمخۆشــدەوێتوبــەوشــێوەیەكار

دەكــەمكــەبــاوكڕایســپاردووم.

»هەسنبالێرەبڕۆین.
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منم مێوی ڕاستەقینە

مێــویەكێــكبــوولــەبەرهەمەكانــیخاكــیئیرسائیــل،لەبــەرئــەوەعیســامێــوی
ــی ــۆیەكێت ــكاتب ــاژەب ــازیئام ــەمەج ــەوەیب ــۆئ ــاب ــەكبەكارهێن وەكمنوونەی

ــدابچەســپێت. ــەولەناویان ــەوەیئ ــگایئ ــاوەڕدارانلەگــەڵخــودالەڕێ ب

)عیســایمەســیحفەرمــووی:(»منــممێــویڕاســتەقینە،باوكیشــمڕەزەوانەكەیــە.
هــەرلقێــكلــەمنــدابــەرنەگرێــتلێــیدەكاتــەوە.هــەرلقێكیــشبــەربگرێــتپاكی
دەكاتــەوەتاكــوبەرهەمــیزیاتــربــدات.ئێــوەئێســتابــەهــۆیئــەوقســەیەیبــۆم
كــردنپاكــن.بــەمنــەوەپەیوەســتبــنومنیــشبــەئێــوەوە.چــۆنلــقبــەتەنهــا
ــوەش ــت،ئێ ــتنەبێ ــەوەپەیوەس ــەدارمێوەك ــەرب ــداتئەگ ــەمب ــتبەره ناتوانێ

ئــاوان،ئەگــەربــەمنــەوەپەیوەســتنەبــن.

»منــممێوەكــەوئێــوەشلقەكانــن.ئــەوەیبــەمنــەوەپەیوەســتبێــتومنیــش
ــچشــتێك ــنهی ــێمــنناتوان ــت،چونكــەبەب ــەوابەرهەمــیزۆردەگرێ ــەوەوە،ئ ب
بكــەن.ئــەوەیبــەمنــەوەپەیوەســتنەبێــتوەكلــقفڕێدەدرێتــەدەرەوە،وشــك
ــەوە ــەمن ــاوئاگــرودەســووتێت.ئەگــەرب ــەن ــەوە،فڕێدەدرێت دەبێــتوكۆدەكرێت
پەیوەســتبــنووتەكانــملــەناختــانبچەســپێت،هەرچییەكتــاندەوێداوایبكــەن
ــەم ــن،ب ــیزۆربهێن ــەبەرهەم ــت،ك ــكۆداردەبێ ــەش ــمبەم ــت.باوك ــاندەبێ بۆت

شــێوەیەدەبنــەقوتابــیمــن.

»هــەروەكچــۆنبــاوكمنــیخۆشویســتووە،ئــاوائێــوەمخۆشویســتووە،جــابــە
خۆشەویســتییەكەمەوەپەیوەســتبــن.ئەگــەرئێــوەكاربــەڕاســپاردەكانمدەكــەن،
بــەخۆشەویســتییەكەمەوەپەیوەســتدەبــن،هــەروەكمــنكارمبــەڕاســپاردەكانی
ــێ ــتانەمپ ــەمش ــم.ئ ــتدەب ــتییەكەیەوەپەیوەس ــەخۆشەویس ــردووەوب ــمك باوك
ــپاردەی ــت.ڕاس ــەواوبێ ــڕوت ــیتانپ ــتوخۆش ــانتێدابێ ــیمنت ــوخۆش ــنتاك گوت
ــە ــەسخۆشەویســتیلەم ــانخۆشــبوێوەكخۆشمویســن.ك ــە:یەكرتیت ــنئەمەی م
گەورەتــرینییــەكــەیەكێــكژیانــیخــۆیبــۆدۆســتەكانیدابنێــت.ئێــوەدۆســتی
ــەم، ــانناب ــەناوت ــەكۆیل ــرتب ــپێرم.ئی ــەڕاتاندەس ــەنك ــەوەبك ــەركارب ــن،ئەگ من
چونكــەكۆیلــەنازانێــتگەورەكــەیچــیدەكات.بــەاڵمنــاویدۆســتملێنــانچونكــە
هەرچییەكــملــەباوكمــەوەبیســتبووپێــمڕاگەیانــدن.ئێوەمنتــانهەڵنەبــژارد،بەڵكو
مــنئێــوەمهەڵبــژارد،نیشــانمكــردنتاكــوبــڕۆنبەرهــەمبهێنــنوبەرهەمەكەتــان
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ــە ــێ.بەمان ــاوكبتاندات ــەنب ــەوەداوابك ــاویمن ــەن ــەكب ــوهەرچیی ــت،تاك مبێنێ
ڕاتاندەســپێرمتاكــویەكرتیتــانخۆشــبوێ.

ئاگاداركردنەوەی عیسا بۆ قوتابییەكان

ــەمــن ــاندەبێتــەوە،ئــەوەبزانــنپێــشئێــوەڕقــیل »ئەگــەرجیهــانڕقــیلێت
بووەتــەوە.ئەگــەرئێــوەهــیجیهــانبوونایــە،ئــەواجیهــانوەكــوهــیخۆیخۆشــی
دەویســن.ئێســتائێــوەهــیجیهــاننیــنبەاڵممــنلــەجیهــانهەڵمبــژاردوون،لەبەر
ئــەوەجیهــانڕقــیلێتانــە.بیهێننــەوەبیرتــانچیــمپــێگوتــن:“كۆیلــەلــەگەورەكەی
ــەر ــوەشدەچەوســێننەوە.ئەگ ــانچەوســاندبێتەوە،ئێ ــەرمنی ــە.”ئەگ ــرنیی گەورەت
وشــەیمنیــانپاراســتووە،هــیئێــوەشدەپارێــزن.بــەاڵمهەمــووئەمانەتــان
لەبــەرنــاویمــنپــێدەكــەن،چونكــەئــەوەیناردوومــیئــەواننایناســن.ئەگــەر
ــان ــتابیانووی ــەاڵمئێس ــوو،ب ــاننەدەب ــە،گوناهی ــۆنەكردنای ــەمب ــەوقس نەهامتای
نییــەبــۆگوناهەكەیــان.ئــەوەیڕقــیلــەمــنبێتــەوە،ڕقــیلــەباوكیشــمە.ئەگــەر
ــان ــردووە،گوناهی ــەنەیك ــەكەســیدیك ــەك ــەمنەكردبووای ــەوكاران ــدائ لەنێوانیان
نەدەبــوو.بــەاڵمئێســتابینییــانوڕقیــانلــەمــنولــەباوكــمبووەتــەوە.بــەاڵمئەمــە
ڕوویــداتاكــوئــەووتەیــەبێتــەدیكــەلــەتەوراتەكەیانــدانــوورساوە:﴿بەبــێهــۆ

ڕقیــانلێــمبــووەوە.﴾

ــەوە ــەنباوك ــەوەیلەالی ــت،ئ ــە)ڕۆحــیخــودا(دێ ــكیارمەتیدەرەك »جــاكاتێ
بۆتانــیدەنێــرم،كــەڕۆحــیڕاســتییەكــەلــەباوكــەوەهەڵدەقوڵێــت،ئــەوشــایەتیم

ــن. ــەســەرەتاوەلەگــەڵمن ــوەششــایەتیدەدەن،چونكــەل ــۆدەدات.ئێ ب

ــوێنی ــتەكان)ش ــەكەنیش ــن.ل ــدنەب ــێئومێ ــوب ــن،تاك ــێگوت ــتانەمپ ــەمش »ئ
ئــەوەی دێــت كاتێــك لەڕاســتیدا دەردەكرێــن، جولەكــەكان( خواپەرســتیی

دەكات. خــودا خزمەتــی وادەزانێــت دەتانكوژێــت

كاری ڕۆحی پیرۆز

عیســائــەوبەرەنگارییــەســەختانەیبــەقوتابییەكانــیڕاگەیانــدكــەبەرەوڕوویــان
دەبێتــەوە،هەروەهــاپێــیڕاگەیانــدنكــەچــۆنهەمــووهێــزیخراپــەلــەجیهــان
ــەوەكــەپشــتیوانیان ــرهێنان ــەیبەبی ــزەخودایی ــەوهێ ــاندەوەســتێتەوە.ئ ــەدژی ل
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دەبێــت.ڕۆحــیپیــرۆزیخــودادێتــەســەریانودەبێتــەسەرپەرشــتیاریانولەنێــو
ئەوانــداقســەدەكات.خەڵكــیسەرزەنشــتدەكاتلەســەرگوناهەكانیــان.شــەیتان
ــەیتان ــەش ــرۆزئاشــكریدەكاتك ــارە،ڕۆحــیپی ــەســەركەوتوودی ــداك ــەكاتێك ل

ســزادراوە.

ئەمانــەشدەكــەنچونكــەنــەباوكیــان)باوكــیئاســامنیكــەمەبەســتیخودایــە(
ــان ــانهــاتبیرت ــەركاتی ــوئەگ ــن،تاك ــێگوت ــەمپ ــەاڵمئەمان ــن.ب ــەم ناســیوەون
ــە ــن،چونك ــێنەگوت ــەمپ ــەرەتادائەمان ــەس ــوون.ل ــمگوت ــنپێ ــەم ــەوەك بكەوێت

ــووم. ــانب لەگەڵت

ــوێ ــۆك ــێت:“ب ــمناپرس ــتانلێ ــیوكەس ــەوەیناردووم ــەالیئ ــتادەچم »ئێس

ــێ ــتیتانپ ــەاڵمڕاس ــن.ب ــێگوت ــەمپ ــەئەم ــەوەیك ــنب ــیدڵگران دەچیت؟”كەچ
دەڵێــم:باشــرتەبۆتــانكــەبــڕۆم،چونكــەئەگــەرنــەڕۆم،یارمەتیدەرەكەتــان
)ڕۆحــیخــودا(بــۆنایــەت.بــەاڵمئەگــەربــڕۆمبۆتانــیدەنێــرم.كاتێــكئــەودێــت،
دەیســەملێنێتكــەجیهــانبــەهەڵــەتێگەیشــتوونلــەگونــاهودادپــەروەریو
ــە ــاواندەكات(،چونك ــەت ــتب ــرۆڤهەس ــیم ــاه)ویژدان ــەرگون ــدان:لەس حوكم

دەدات(، ڕاستودروســتیی )هانــی ڕاستودروســتی ناهێنن؛لەســەر پــێ بــاوەڕم

ــاوكوئیــرتنامبینن؛لەســەرحوكمدانیــش،چونكــەگــەورەی چونكــەدەچمــەالیب
ــمدراوە. ــەیتان(حوك ــە)ش ــەمجیهان ئ

»هێشــتاشــتیزۆرمهەیــەپێتانــیبڵێــم،بــەاڵمئێســتاناتوانــنبەرگــەیبگــرن.
بــەاڵمكاتێــكئــەودێــت،كــەڕۆحــیڕاســتییه)ڕۆحــیخــودا(،ئــەوبــۆڕاســتیتــەواو
ــێ ــیل ــەوەیگوێ ــوئ ــت،بەڵك ــچناڵێ ــەوەهی ــەخۆی ــەل ــاندەكات،چونك ڕێنامییت
دەبێــتدەیڵێــتوڕایدەگەیەنێــتچــیڕوودەدات.ئــەوشــكۆدارمدەكات،چونكــە
ئەوەتــانپــێڕادەگەیەنێــتكــەلــەمنــەوەوەریدەگرێــت.هەمــووئــەوەیكــەهــی
باوكــە،هــیمنیشــە.لەبــەرئــەوەگوتــم،ڕۆحــیپیــرۆزلــەهــیمــنوەردەگرێــتو

پێتانــیڕادەگەیەنێــت.
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هاتنی خۆشی دوای ناخۆشی

هەروەهاعیسابەقوتابییەكانیفەرموو:

»پاشكەمێكنامبینن،ئینجاپاشكەمێكدیساندەمبینن.«

هەندێــكلــەقوتابییەكانــیبــەیەكرتیــانگــوت:»ئەمــەچییــەكــەپێــامن
دەفەرمــوێ:“پــاشكەمێــكئیــرتنامبینــن)بەهــۆیمردن(،پــاشكەمێكیــشدەمبینن”
بەرزبوونــەوە )بــە بــاوك”؟« و“چونكــەدەچمــەالی )لــەدوایهەســتانەوە(
بــۆئاســامن(گوتیان:»ئــەم“كەم”ەیــەچییــەكــەباســیدەكات؟نازانیــنچــی

دەفەرمــوێ!«

عیســازانــیكــەدەیانویســتپرســیاریلــێبكــەن،ئینجــاپێــیفەرمــوون:»ئایــا
ــەیەكــرتیدەكــەنكــەگوتــم:“پــاشكەمێــكئیــرتنامبینــن، لەبــەرئەمــەپرســیارل

پــاشكەمێكیــشدەمبینن”؟ڕاســتیڕاســتیتانپــێدەڵێــم:ئێــوەدەگریێــنوشــیوەن
دەكــەن،بــەاڵمجیهــاندڵشــاددەبــێ.خەمبــاردەبــن،بــەاڵمخەمباریەكەتــاندەبێتــە
شــادی.كاتێــكژنمنداڵــیدەبێــتخــەمدایدەگرێــت،چونكــەكاتــیهاتــووە.
بــەاڵمكــەمنداڵەكــەیبــوو،لــەخۆشــیئــەوەیمرۆڤێــكلــەجیهــانلەدایــكبــووە،
ژانەكانــیلەبیــردەكات.ئێــوەشئێســتاخەمتــانهەیە،بــەاڵمدەتانبینمــەوە)لەدوای
ــێناســتێنێ. ــەوخۆشــییەتانل ــن،كەســیشئ ــەمــردن(ودڵشــاددەب هەســتانەوەل
ــاوی ــەن ــم:ب ــێدەڵێ ــێناكــەن.ڕاســتیڕاســتیتانپ ــەوڕۆژەداپرســیاریهیچــمل ل
منــەوەهەرچییــەكلــەبــاوكداوابكــەندەتانداتــێ.هەتــائێســتابــەنــاویمنــەوە
هیچتــانداوانەكــردووە.داوابكــەنوەریدەگــرن،تاكــوخۆشــییەكەتانتــەواوبێــت.

»ئــەمشــتانەمبــەپەنــدبــۆباســكردن،بــەاڵمكاتێــكدێــتئیــرتبــەپەنــدبۆتــان
نادوێــم،بەڵكــوبــەئاشــكراباســیباوكتــانبــۆدەكــەم.لــەوڕۆژەدابــەنــاویمنــەوە
داوادەكــەن.ئیــرتپێتــانناڵێــملــەالیبــاوكبۆتــانداوادەكــەم،چونكــەبــاوكخــۆی
ــە ــردك ــانك ــتووەوباوەڕت ــانخۆشویس ــەوەیمنت ــەرئ ــدەوێت،لەب ــوەیخۆش ئێ
ــان ــان،ئێســتاشجیه ــۆجیه ــوومب ــەوەهات ــەالیباوك ــووم.ل ــەالیخــوداوەهات ل

ــاوك.« ــمودەگەڕێمــەوەالیب بەجێدەهێڵ

قوتابییەكانــیگوتیــان:»وائێســتابــەڕوونــیوبەبــێپەنــدقســەدەكەیــت.ئێســتا
دڵنیایــنكــەتــۆهەمــووشــتێكدەزانیــتوپێویســتنــاكاتكــەسپرســیارتلــێ
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بــكات.بەمــەشبــاوەڕدەكەیــنكــەلــەخــوداوەهاتوویــت.«

عیســاشوەاڵمــیدانــەوە:»ئایــائێســتابــاوەڕدەكــەن؟واكاتێــكدێــتوئێســتاش
ــم ــابەجێ ــەتەنه ــۆیوب ــیخ ــۆماڵ ــەب ــن،هەریەك ــەوازەدەب ــەپەرت ــووە،ك هات
دەهێڵــن.بــەاڵممــنبــەتەنهــانیــم،چونكــەبــاوك)باوكــیئاســامنی(لەگەڵمدایــە

)عیســائامــاژەیدەكــردبــۆئــەوكاتژمێــرەیكــەتێیــدادەســتگیردەكرێــت(.

ــی ــداتووش ــەجیهان ــت.ل ــداهەبێ ــەمن ــتیتانل ــوئاش ــنتاك ــێگوت ــەمپ »ئەمان
ــدووە.« ــمبەزان ــنجیهان ــت،م ــەرزبێ ــانب ــەاڵمورەت ــن.ب ــەدەب تەنگان

عیسا لەپێناو قوتابییەكانی نوێژ دەكات

كەعیسائەمانەیفەرموو،چاویبەرەوئاسامنهەڵبڕیوفەرمووی:

ــهلەخاچــدانو ــووە)لەخاچــدان(.كوڕەكــەتشــكۆداربكــە)ب ــە،كاتەكــەهات »باوك
ــكات.هــەروەكدەســەاڵتت ــوكوڕەكەشــتشــكۆدارتب ــیمــرۆڤ(،تاك ڕزگاركردن
ــە ــووئەوان ــەهەم ــیب ــیهەتاهەتای ــوژیان ــدا،تاك ــووخەڵك ــەرهەم ــداوەبەس پێ
بــداتكــەپێــتداون.ژیانــیهەتاهەتاییــشئەوەیــەكــەتــۆبناســن،تەنهــاخــودای
ــە.مــنلەســەرزەویشــكۆدارم ــەوەیكــەناردووت ڕاســتەقینەوعیســایمەســیح،ئ
ــەالیخــۆت ــەل ــووم.ئێســتاشباوك ــتداب ــەوكارەیپێ ــیئ ــەتەواوكردن ــتب كردی

ــوو. ــۆهەمب ــەالیت ــیجیهــانل ــەوشــكۆیەیپێــشبوون شــكۆدارمبكــە،ب

»نــاویتــۆمبەوانــەناســاندكــەلــەجیهانــدابــەمنــتدان،هــیتــۆبــوون،خــۆت
بــەمنــتدانوكاریــانبــۆوتەكانــتكــرد.ئێســتاشئــەواندەزانــنهەرچییەكــت
ــش ــووم،ئەوانی ــتداب ــۆپێ ــەت ــدانك ــانەمپێ ــەووش ــە.ئ ــەخۆتەوەی ــمداوەل پێ
وەریانگــرتوبــەڕاســتیزانییــانلــەتــۆوەهاتــووم،باوەڕیــانهێنــاكــەتــۆمنــت
ــە ــەیب ــۆئەوان ــۆجیهــانداواناكــەم،بەڵكــوب ــەوانداوادەكــەم.ب ــۆئ ــاردووە.ب ن
ــە،هەرچییەكیــش ــە،هــیتۆی ــۆن.هەرچییــەكهــیمن منــتداون،چونكــەهــیت
هــیتۆیــە،هــیمنــە،مــنلــەئەوانــداشــكۆداربــووم.ئەمــانلــەجیهــاندەمێننــەوە،
بــەاڵممــنتێیــدانامێنمــەوە،چونكــەمــندەگەڕێمــەوەالیتــۆ.ئــەیباوكــیپیــرۆز،
بــەنــاویخــۆتبیانپارێــزەكــەبــەمنــتداوە،تاكــوببنــەیــەكوەكئێمــەیەكیــن.
كاتێــكلەگەڵیــانبــوومبــەونــاوەیكــەتــۆبــەمنــتدابــوودەمپاراســنوپاســەوانیم
دەكــردن.كەســیانلەناونەچــووكــوڕیلەناوچــوونەبێــت)مەبەســتیلــەیەهــوزای



212

ئەســخەریوتیبــوو(،بــۆئــەوەینــوورساوەپیرۆزەكــەبێتــەدی.

»ئێســتاشدێمــەالیتــۆ،بــەاڵملــەجیهانــداباســیئەمــەدەكــەم،تاكــوشــادیمنیــان
بــەتــەواویلــەخۆیانــداهەبێــت.مــنوشــەیتــۆمدایــەئــەوانوجیهــانڕقــیلێیــان
بــووەوە،چونكــەهــیجیهــاننیــن،وەكمنیــشهــیجیهــاننیــم.داواناكەملــەجیهاندا
بیانبەیتــەوە،بەڵكــولــەشــەیتانبیانپارێــزی.ئــەوانهــیجیهــاننیــن،وەكمنیــشهــی
جیهــاننیــم.بــەڕاســتیخــۆتپیرۆزیــانبكــە،وشــەیتــۆڕاســتییە.وەكبــۆجیهانــت
نــاردم،منیــشبــۆجیهانــمنــاردن.بــۆئــەوانخــۆمپیــرۆزدەكــەم)بــەتــەواویژیانــی

خــۆمبــۆتــۆتەرخــاندەكــەم(،تاكــوئەوانیــشلــەڕاســتیداپیرۆزكــراوبــن.

عیسا له  پێناو هەموو باوەڕداراندا نوێژ دەكات

ــەوە ــەقســەیئەمان ــەب ــەشك ــۆئەوان ــەم،بەڵكــوب ــانداواناك ــۆئەم ــاب »تەنه
ــە ــشل ــدایومنی ــەمن ــۆل ــن،وەكت ــەكب ــووی ــوهەم ــێدەهێنن،تاك ــاوەڕمپ ب
تــۆدام،ئەوانیــشلــەئێمــەدابــن،باوكــە،تاكــوجیهــانبــاوەڕبهێنێــتكــەتــۆمنــت
ــەك ــەی ــەمنــتداوە،تاكــوببن ــۆب ــێكــەت ــەوشــكۆیەمداونەت ــاردووە.منیــشئ ن
ــن، ــەكب ــەواویی ــەت ــوب ــدای،تاك ــەمن ــۆل ــداموت ــنلەوان ــن.م ــەیەكی وەكئێم
بــۆئــەوەیجیهــانبزانێــتتــۆمنــتنــاردووەوئەوانــتخۆشویســتووەهــەروەك

ــتخۆشویســتووە. چــۆنمن

»باوكــە،دەمەوێــتئەوانــەیكــەبــەمنــتداون)ئەوانــهیكــەباوەڕیــانبــەمــن
هێنــاوە(لەكــوێبــملەگەڵــمبــن،تاكــوشــكۆمەندییەكەمببینــنكــەبــەمنــتداوە،

چونكــەپێــشدامەزراندنــیجیهــانمنــتخۆشویســت.

»ئــەیباوكــیڕاستودروســت،جیهــانتــۆناناســێت،بــەاڵممــنتــۆدەناســم،
ئەوانیــشدەزانــنتــۆمنــتنــاردووە.نــاویتــۆمپــێناســاندنوپێیــاندەناســێنم،تاكــو
ئــەوخۆشەویســتییەیكــەبــۆمنــتهەیــەلەوانیشــدابێــتومنیــشلەوانــدابــم.«)166(

عیسا لە باخی گەتسیامنی بە تەنها نوێژ دەكات
ــۆدەرەوەی ــوتوچــوونب ــانگ ــیڕۆحیی ــەكان(گۆران ــا)عیســاوقوتابیی ئینج

ــوون.)167( ــویزەیت ــۆكێ شــارب

)166( یۆحهنا26:17-1:14

)167( مهتا30:26
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ــە ــیامنی،ب ــرا،گەتس ــیدەگوت ــووپێ ــوێنێكچ ــۆش ــانب ــالەگەڵی ــەوەعیس دوایئ
قوتابییەكانــیفەرمــوو:»لێــرەدانیشــن،ههتــادەچمــەئــەوێنوێــژدەكەم.«پەتــرۆس
ــوون: ــیفەرم ــرت.پێ ــیدایدەگ ــەژارەودڵتەنگ ــردوپ ــدیب ــەیزەب ودووكوڕەك

ــەوەوشــەوارەملەگــەڵبگــرن.« ــرەمبێنن »زۆردڵتەنگــمخەریكــەمبــرم،لێ

كەمێــكچــووەپێــشوبەڕووداچــووەســەرزەوی،نوێژیدەكــردودەیفەرموو:
ــن ــەكوەكم ــەاڵمن ــت.ب ــەرتێبپەڕێ ــەملەس ــەمجام ــتئ ــەردەكرێ ــە،ئەگ »باوك

دەمەوێــت،بەڵكــوتــۆ.«)168(

فریشــتەیەكیشلــەئاســامنەوەبــۆیدەركــەوتبەهێــزیدەكــرد.كــەلــە
ــژیدەكــردوئارەقەكــەیوەكدڵۆپــیخوێنــی ــرنوێ ــەگوڕت ــوو،زۆرب ــداب ملمالنێ

لێهــاتدەكەوتــەســەرزەوی.)169(

)عيســا(هاتــەوەالیقوتابییــەكان،بینــینوســتوون،بــەپەترۆســیفەرمــوو:
»ئــەرێنەتانتوانــیكاتژمێرێــكشــەوارەملەگــەڵبگرن؟شــەوارەبگــرنونوێــژ

ــتەالوازە.« ــەاڵمجەس ــە،ب ــەوە.ڕۆحچاالك ــیبكرێن ــەوەكتاق ــەن،ن بك

دیســانچــووەوەنوێــژیكــرد:»باوكــە!ئەگــەرناكرێــتئەمــەلەســەرمتێبپەڕێــتو
هــەردەبێــتبیخۆمــەوە،بــاخواســتیتــۆبێــت.«

دیســانهاتــەوەوبینــینوســتوون،چونكــەچاویــانقــورسببــوو.ئیــرتوازیلــێ
هێنــانوچــووبــۆجــاریســێیەمنوێــژیدەكــردوهەمــانشــتیدەگوتــەوە.

ــوو ــتوونوپش ــتانوس ــوون:»هێش ــیفەرم ــەكانوپێ ــەالیقوتابیی ــیهات دوای
دەدەن؟ئەوەتــاكاتنزیــكبووەتــەوەوكــوڕیمــرۆڤدەدرێتــەدەســتگوناهباران.

هەســنبــابڕۆیــن!ئەوەتــائــەوەیبــەگرتنــمدەداتنزیــكبــووەوە.«)170(

گرتنی عیسای مەسیح 

ــوێنەكەی ــیدا،ش ــەگرتن ــەوەیب ــەكان(ئ ــەقوتابیی ــوول ــكب ــوزاش)یەكێ یەه
دەزانــی،چونكــەعیســازۆرجــارلەگــەڵقوتابییەكانــیلــەوێكۆدەبــووەوە.ئینجــا

)168( مهتا39-36:26

)169( لۆقا44-43:22

)170( مهتا46-40:26
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یەهــوزاتیپێــكســەرباز)پاســەوانەكانیپەرســتگا(وخزمەتكارانــیكاهینانــیبــااڵو
ــەئــەوێ. ــەمەشــخەڵوچــراوچەكــەوەهات ــرد،ب فەریســییەكانیب

ــی ــوووپێ ــات،چ ــەریدەه ــەبەس ــیك ــتانەیدەزان ــەوش ــووئ ــاشهەم عیس
ــت؟« ــاندەوێ ــوون:»كێت فەرم

وەاڵمیاندایەوە:»عیسایناسیرەیی«.

عیســاپێــیفەرمــوون:»مــنئــەوم«.یەهــوزاشئــەوەیبــەگرتنــیدالەگەڵیــان
ڕاوەســتابوو.كاتێــكعیســاپێــیفەرمــوون:»مــنئــەوم،«گەڕانــەوەدواوەوكەوتنــە

ســەرزەوی.

لێیپرسینەوە:»كێتاندەوێت؟«

گوتیان:»عیسایناسیرەیی.«

عیســاوەاڵمــیدایــەوە:»پێــمگوتــنمــنئــەوم.ئەگــەربــەدوایمنــدادەگەڕێــن،

بــائەمانــە)قوتابییــەكان(بڕۆن.«بــۆهاتنــەدیئــەوقســەیەیكــەفەرمــووی:
ــرد.«)171( ــیانموننەك ــوومكەس ــتداب ــەیپێ »ئەوان

)یەهــوزایئەســخەریوتی(ئــەوەیبــەگرتنــیدەدانیشــانەیەكیپێدابــوون،

گوتبــووی:»ئــەوەیماچــیدەكــەمئــەوەخۆیەتــی،بیگرن.«دەســتبەجێهاتــەالی
ــرد.)172( ــی.«ئینجــاماچــیك ــی:»ســاڵوڕاب عیســاوگوت

ــن ــەگرت ــرۆڤب ــوڕیم ــكك ــەماچێ ــوزا،ب ــەییەه ــوو:»ئ ــیفەرم ــاشپێ عیس
دەدەیــت؟«)173(

ئیرتقۆڵبەستیانكردوگرتییان.)174(

شــیمۆنپەتــرۆسشمشــێرێكیپێبــوودەریهێنــا،لــەكۆیلــەیســەرۆككاهینــیداو

)171( یۆحهنا9-2:18

)172( مهتا49-48:26

)173( لۆقا48:22

)174( مهرقۆس46:14
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گوێــیڕاســتیبــڕی.ئــەوكۆیلەیــەشنــاویمەلخــۆسبــوو.)175(

بــەاڵمعیســافەرمــووی:»ڕاوەســن،ئەمــەبەســە!«ئینجــادەســتیلــەگوێــیداو
چاكیكردەوە.)176(

ــۆی، ــوێنیخ ــەوەش ــێرەكەتبگەڕێن ــوو:)177(»شمش ــیفەرم ــەپەترۆس ــاب عیس
ــەو ــائ ــەشمشــێردەمــرن.)178(ئای ــەیشمشــێرهەڵدەگــرن،ب چونكــەهەمــووئەوان

جامــەیكــەبــاوكپێیــداوم)جامــیمــەرگ(نەیخۆمەوە؟«)179(ئایــاوادەزانیــت
ناتوانــمبانگــیباوكــمبكــەموزیاتــرلــەدوازدەلەشــكرفریشــتەمبــۆبنێرێت؟بــەاڵم
ــتە ــێوەیەپێویس ــەوش ــنب ــەدەڵێ ــەدی،ك ــرۆزەكاندێن ــوورساوەپی ــۆنن ــرتچ ئی
ــە ــەبارەتب ــەس ــبینییانەیك ــەوپێش ــۆئ ــردب ــاژەیدەك ــائام ــدات؟«)عیس ڕووب

ــت.( ــریدەدوێ ــێبەرگ ــیبەب ــیوڕازیبوون بێدەنگ

لــەوكاتــەداعیســابــەخەڵكەكــەیفەرمــوو:»وەكبــۆگرتنــییاخیبووێــكبــەكوتەك
وشمشــێرەوەهاتــوونمبگــرن؟ڕۆژانــەلــەحەوشــەكانیپەرســتگادانیشــتبوومخەریكی
فێركــردنبــووم،نەتانگرتــم.بــەاڵمئەمانــەهەمــوویڕوویــدابــۆهاتنــەدینــوورساوە
پیرۆزەكانــیپێغەمبــەران.«ئینجــاهەمــووقوتابییــەكانبەجێیــانهێشــتوڕایانكــرد.)180(

بــووڕووتییەكــەی لەبــەر پارچــەكەتانێكــی گەنجێــكدوایعیســاكــەوت
داپۆشــیبوو.كاتێــكئەویــانگرت،كەتانەكــەیبەجێهێشــتوبــەڕووتــیڕایكــرد.)181(

دادگاییكردنی عیسای مەسیح لەبەردەم سەرۆك كاهین

ئیــرتتیپــەســەربازەكەوفەرماندەكەیــانوخزمەتكارانــیجولەكــەكانعیســایان

)175( یۆحهنا10:18

)176( لۆقا51:22

)177( یۆحهنا11:18ا

)178( مهتا52:26

)179( یۆحهنا11:18

)180( مهتا56-53:26

)181( مهرقۆس52-51:14
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ــا ــەخــەزووریقەیاف ــا،چونك ــەالیحەن ــاربردییان ــەمج ــتیانەوە.یەك ــرتوبەس گ
ــۆ ــژیب ــووڕاوێ ــاوەب ــەوپی ــاشئ ــوو.قەیاف ــنب ــەوســاڵەســەرۆككاهی ــەئ ــووك ب

ــۆهەمــووگــەلمبرێــت.)182( ــەپیاوێــكب ــووكــەباشــرتوای ڕابەرانــیجولەكــەكردب

ئەوانــەیعیســایانگــرت،بردییانــەالیقەیافــایســەرۆككاهیــن،لــەوێ
مامۆســتایانیتــەورات)مامۆســتایانیشــارەزایتــەورات(وپیــرانكۆببوونــەوە.)183(

پرسیارەكانی كاهینان لە عیسای مه سیح لەبەردەم سەرۆكی كاهینان

سەرۆكیكاهیناندەربارەیقوتابییەكانیوفێركردنەكەیپرسیاریلەعیساكرد.

عیســاشوەاڵمــیدایــەوە:»بــەئاشــكرابــۆجیهــاندوام،بــەردەواملــەكەنیشــتو
پەرســتگاداخەڵكــمفێردەكــرد،كــەهەمــووجولەكــەكانلێــیكۆدەبنــەوە.هیچــمبــە
نهێنــینەگوتــووە.بــۆپرســیارملــێدەكەیــت؟لەوانــەبپرســەكــەگوێیــانلێبــووەچیــم

پێیــانگوتــووە.ئەمانــەدەزانــنچیــمگوتــووە.«

ــتابوو ــەوەڕاوەس ــەلەالی ــكارانك ــەخزمەت ــكل ــوویەكێ ــەیفەرم ــكئەم كاتێ
زللەیەكــیلــەعیســاداوگوتــی:»ئــاواوەاڵمــیســەرۆككاهینــاندەدەیتەوە؟«عیســا
وەاڵمــیدایــەوە:»ئەگــەرقســەیخراپــمكــردووە،شــایەتیلەســەرخراپەكــەبــدە.

ئەگــەرڕاستیشــە،بۆچــیلێــمدەدەیــت؟«)184(

پەترۆس نكۆڵی لە ناسینی عیسا دەكات

ــیمۆن ــی(ش ــۆدادگای ــانب ــەرۆكیكاهین ــووەالیس ــابردراب ــەیعیس ــەوكات )ل
ــانپرســی: ــەحەوشــەكە(ڕاوەســتابوو،خــۆیگــەرمدەكــردەوە،لێی پەترۆســیش)ل

ــر.«)185( ــی:»نەخێ ــردوگوت ــیك ــت؟«نكۆڵی ــەونی ــیئ ــەقوتابییەكان ــۆشل »ت

كارەكەرەكــەبینییــەوە،بەوانــەیگوتــەوەكــەلەوێــداڕاوەســتابوون:»ئەمــەش

)182( یۆحهنا14-12:18

)183( مهتا57:26

)184( یۆحهنا23-19:18

)185( یۆحهنا25:18
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ــە ــتابوون،ب ــداڕاوەس ــەیلەوێ ــكئەوان ــاشكەمێ ــرد.پ ــیك ــاننكۆڵی لەوانە.«دیس
ــۆلەوانیــت،چونكــەتــۆشجەلیلیــت.«)186( ــەڕاســتیت پەترۆســیاندەگــوت:»ب

یەكێــكلــەكۆیلەكانــیســەرۆكیكاهینــانخزمــیئــەوەبــووكــەپەتــرۆسگوێــی

ــتی ــەونەبینی؟«)187(دەس ــەڵئ ــۆملەگ ــەدات ــەباخچەك ــەیل ــی:»ئ ــردەوە،گوت لێك
كــردبــەنەفرەتلێكــردنوســوێندخواردنوگوتــی:»ئــەمكابرایــەیباســیدەكــەن
نایناســم.«)188(هــەرلــەوكاتــەداكــەقســەیدەكــرد،كەڵەشــێرخوێنــدی.مەســیحی
خــاوەنشــكۆشئــاوڕیدایــەوەوســەیریپەترۆســیكــرد،ئینجــاپەتــرۆسقســەكەی
مەســیحیبیركەوتــەوەكــەپێــیفەرمــوو:»ئەمــڕۆپێــشئــەوەیكەڵەشــێربخوێنێت،

تــۆســێجــارنكۆڵیــملــێدەكەیت.«ئیــرتچــووەدەرەوەوبەكــوڵگریــا.)189(

عیسای مەسیح لەبەردەم دادگای بااڵ حوكم دەدرێت

ــەر ــەڕانلەس ــایەتییەكدەگ ــەدوایش ــەنهەدرینب ــووس ــااڵوهەم ــیب كاهینان
عیســاتاكــوبیكــوژن،بــەاڵمدەســتیاننەكــەوت.كەســانێكیزۆربــەدرۆشــایەتییان

نەدۆزییــەوە، هیچیــان نەبــوو.)190( كــۆك شــایەتییەكانیان بــەاڵم دا، لەســەری
ــا ــان:»ئ ــن،گوتی ــدادووانهات ــەكۆتایی ــن.ل ــایەتیدرۆزنهات ــدەزۆرش هەرچەن
ئەمــەگوتــی:“دەتوانــمپەرســتگایخــودابڕووخێنــموبــەســێڕۆژبنیــادی
بنێمــەوە.”«)ئەوانــەقســەیعیســایانگــۆڕی)بڕوانــەیۆحەنــا19:2(.ئــەومەبەســتی
لــەپەرســتگایئۆرشــەلیمنەبــوو،بەڵكــوپێشــبینیمردنــیخــۆیوهەســتانەوەیلــە

ــرد.()191( ــێیەمك ڕۆژیس

ــم، ــتكردەدەیڕووخێن ــتگایەیدەس ــەمپەرس ــوت:“ئ ــوودەیگ ــیب ــامنلێ »گوێ

)186( مهرقۆس70-69:14

)187( یۆحهنا26:18

)188( مهرقۆس71:14

)189( لۆقا62-60:22

)190( مهرقۆس56-55:14

)191( مهتا61-60:26
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بــەســێڕۆژیەكێكــیدیكــەبنیــاددەنێــمكــەدەســتكردنەبێت.”«لەمەشــدا
شــایەتییەكەیانكــۆكنەبــوو.

ــەعیســایپرســی:»هیــچوەاڵم ــەناوەڕاســتڕاوەســتاول ســەرۆككاهینیــشل
ــەدژتدەدەن؟« ــەشــایەتیچــیل ــەوە؟ئەوان نادەیت

بــەاڵمعیســابێدەنــگمایــەوەوهیــچوەاڵمــینەدایــەوە.دیســانســەرۆك
كاهیــنلێــیپرســیوپێــیگــوت:»ئایــاتــۆمەســیحەكەی،كــوڕیخــودایپیــرۆز؟«

عیســافەرمــووی:»مــنئــەوم.لــەداهاتــووشدەبینــنكــوڕیمــرۆڤلــەدەســتە
ــاداردادەنیشــێتولەگــەڵهــەوریئاســامندادێتــەوە.)ئامــاژەیكــرد ڕاســتیتوان
بــۆئــەوپێشــبینییەی)192(كــەكاهینــەكانســەبارەتبــەعیســایمەســیحدەیانزانــی

دێــتبــۆحوكمدانــیخراپــەكاران.(«

ســەرۆككاهیــنجلەكانــیخــۆیدادڕیوگوتــی:»ئیــرتچپێویســتیامنبــە

شــایەتهەیە؟خــۆگوێتــانلــەكفرەكــەبــوو،ڕاتــانچییــە؟«

هەمــووبڕیاریــانداكــەشــایانیمردنــە.هەندێــككەوتنــەتــفلێكردنــی،دەم
وچاویــانداپۆشــیولێیــاندەدا،پێیــاندەگــوت:»ئەگــەرپێغەمبەریــت،بزانــەكــێ

بــوولێیدایــت؟«پاســەوانەكانیشگرتییــانودایانــەبــەرزللــە.)193(

كــەڕۆژبــووەوە،ئەنجومەنــیپیرانــیگــەلكۆبوونــەوە،كاهینانــیبــااڵو
مامۆســتایانیتــەوراتعیســایانبــردەســەنهەدرینەكەیان.گوتیــان:»ئەگــەرتــۆ
مەســیحەكەیت)ئــەوپاشــاچاوەڕوانكــراوەیكــەدێــتوحوكمــیجیهــاندەكات(

ــێ.« ــامنبڵ پێ

ــوە ــەئێ ــەن)چونك ــاوەڕناك ــمب ــیبڵێ ــەرپێتان ــوون:»ئەگ ــیفەرم ــشپێ ئەوی
ــداشانشــینەكەیمــنشانشــینێكی ــەكاتێ ــیپاشــایەكیزەمینــیدەكــەنل چاوەڕوان
ڕۆحییــە(.ئەگــەرلێشــتانبپرســموەاڵمنادەنــەوە.بــەاڵملــەئێســتاوەكــوڕیمــرۆڤ

ــادادەنیشــێت.﴾« ــەتوان ــەدەســتەڕاســتیخــودایب ﴿ل

هەموولێیانپرسی:»كەواتەتۆیكوڕیخودا؟«

)192( زهبوورهكان1:110

)193( مهرقۆس65-58:14
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ئەویشپێیفەرموون:»ئێوەخۆتاندەڵێنكەمنئەوم.«

ــی ــەدەم ــال ــە؟ئەوەت ــایەتهەی ــەش ــتیامنب ــرتچپێویس ــان:»ئی ــاگوتی ئینج
خۆیــەوەگوێــامنلێبــوو.«)194(

یەهوزا خۆی دەكوژێت

كاتێــكڕۆژبــووەوە،هەمــووكاهینانــیبــااڵوپیرانــیگــەلتەگبیریــانلــە
ــەدەســتپیالتۆســی ــانودایان عیســاكــردتاكــوبیكــوژن.جــابەســتیانەوەوبردیی
فەرمانــڕەوا)لەبــەرئــەوەیدەســەاڵتیحوكمــدانبــەمــردنتەنهــالــەدەســەاڵتی

ــوو(. ــداب ــیڕۆمانییەكان حاكم

ــەردادرا، ــاریبەس ــابڕی ــیعیس ــەبین ــیداك ــەگرتن ــەوەیب ــوزا،ئ ــایەه ئینج
ــدەوە ــرانگەڕان ــااڵوپی ــیب ــۆكاهینان ــەیب ــیدراوەزیوەك ــووەوە،س ــیامنب پەش

وگوتــی:»گوناهــمكــردكــەخوێنێكــیبێتاوانــمبــەگرتــندا.«گوتیــان:»بــەئێمــە
ــت.« چــی؟خــۆتدەزانی

ئەویشزیوەكانیلەپەرستگادافڕێداوڕۆیی،چووخۆیهەڵواسی.

ــە ــتنیی ــان:»دروس ــەوەوگوتی ــانهەڵگرت ــااڵدراوەزیوەكانی ــیب ــەاڵمكاهینان ب

ــردو ــانك ــاتەگبیری ــیخوێنە.«ئینج ــەنرخ ــتگاوە،چونك ــەیپەرس ــەگەنجین بیخەین
ــەو ــەوەئ ــەرئ ــڕی.لەب ــیك ــانپێ ــتانیبێگان ــۆگۆڕس ــانب ــەیگۆزەكەرەكەی كێڵگ
ــەوەیبەهــۆی ــن.ئەوســائ ــرێكێڵگــەیخوێ ــیدەگوت ــوئەمــڕۆشپێ ــەتاك كێڵگەی
ــە ــەمنرخ ــرد،ئ ــانب ــەزیوەكەی ــیپارچ ــەدی:﴿س ــراوە،هات ــاگوت ــەریەرمی پێغەمب

لەالیــەنكوڕەكانــیئیرسائیــللەســەریخەمڵێرا،ئینجــابــەكێڵگــەیگۆزەكەرەكەیــاندا،
ــدام.﴾)195( ــیپێ ــەزدانفەرمان وەكی

عیسا لەبەردەم حاكمی ڕۆمانی

كۆشــكی بــۆ قەیافــاوە لــەالی عیســایان جولەكــە ڕابەرانــی زوو بەیانــی

)194( لۆقا71-66:22

)195( مهتا10-1:27
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ــە ــن)ب ــەوەكگاڵوب ــەژوورەوەیكۆشــك،ن ــەواننەچوون ــرد.ئ ــیب فەرمانڕەوایەت
ــخە ــیپەس ــننان ــوبتوان ــی(،بەڵك ــێكیڕۆمان ــیكەس ــۆماڵ ــانب ــەژوورەوەی چوون
ــاوە ــەمپی ــەرئ ــكااڵیەكتانلەس ــی:»چس ــەدەرەوەوگوت ــیشهات ــۆن.پیالتۆس بخ

ــە؟« هەی

وەاڵمیاندایەوە:»ئەگەرخراپەكارنەبووایە،نەماندەدابەدەستتەوە.«

پیالتۆسیشپێیگوتن:»بیبەن،بەگوێرەیشەریعەتیخۆتانحوكمیبدەن.«

بكوژیــن. كــەس ئێمــە نییــە »دروســت دایــەوە: وەاڵمیــان جولەكــەكان
ــان ــیمردنی ــیحوكم ــەاڵتیدەركردن ــیدەس ــركاریڕۆمان ــرداگی ــەژێ ــەل )چونك

لێســەندرابووەوە.(«ئەمەشڕوویــداتاكــوقســەیعیســابێتــەدیكــەئاماژەیــەبــۆ
ــت. ــەدەمرێ ــەیك ــەومردن ئ

لەبــەرئــەوەپیالتــۆسچــووەنــاوكۆشــكەكە،بانگــیعیســایكــردوپێــیگــوت:
»تــۆپاشــایجولەكــەی؟«

عیســاوەاڵمــیدایــەوە:»تــۆلــەخۆتــەوەئەمــەدەڵێــی،یاخــودخەڵكــیدیكــە
باســیمنیــانبــۆكــردووی؟«

ــااڵ ــیب ــەتوكاهینان ــەم؟گەلەك ــنجولەك ــام ــەوە:»ئای ــیدای ــۆسوەاڵم پیالت
ــردووە؟« ــتك ــن.چی ــتیم ــەدەس ــانداوەت تۆی

عیســاوەاڵمــیدایــەوە:»پاشــایەتیمــنلــەمجیهانــەنییــە.ئەگــەرپاشــایەتیمــن
ــی ــتڕابەران ــەدەس ــونەدرێم ــگانتاك ــمدەجەن ــە،خزمەتكاران ــەبووای ــەمجیهان ل

جولەكــە.بــەاڵمپاشــایەتیمــنلێــرەنییــە.«

ئینجاپیالتۆسپێیگوت:»كەواتەتۆپاشای؟«

عیســاوەاڵمــیدایــەوە:»تــۆدەڵێــیكــەمــنپاشــام.بــۆئەمــەلەدایــكبــوومو
بــۆئەمــەشهاتوومەتــەجیهــان،تاكــوشــایەتیبــۆڕاســتیبــدەم.هەركەســێكلــە

ــەدەنگــمدەگرێــت.« ڕاســتییەوەبێــتگــوێل

پیالتــۆسپێــیگــوت:»ڕاســتیچییــە؟«كــەئەمــەیگــوتدیســانچــووەدەرەوە
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بــۆالیجولەكــەكانوپێــیگوتــن:»هیــچخراپەیەكــیتێــدانابینــم.)196(

)جولەكــەكان(دەســتیانبــەســكااڵلێكردنــیكــرد)لەگــەڵئــەوەیئــەوتۆمەتەی
كــەلــەڕاســتیداهەیانبــووپەیوەســتبــووبــەبیروبــاوەڕەوە،بــەاڵمدەیانزانــیكــە
ئــەوجــۆرەتۆمەتانــەبــۆڕۆمانییــەكانگرنــگنیــن.لەبــەرئــەوەهەندێــكتۆمەتــی
سیاســیترســناكیانداهێنــاكــەســزاكەیمــردنبێــت(،دەیانگــوت:»بینیــامنئەمــە
گەلەكەمــانچەواشــەدەكات)بانگەشــەییاخیبــووندەكاتلــەدژیڕۆمانییــەكان(،
ــە ــەدەنوخــۆیب ــەقەیســەرن ــەســەرانەب ــەدەداتك ــیخەڵكەك ــاهان هەروەه
مەســیحیپاشــاناودەبــات.)بــەوتۆمەتانــەهەوڵیــاندەداپیالتــۆسبوروژێننوعیســا
وانیشــانبــدەنكــەڕابەرێكــیسیاســییەولــەدژیبەرژەوەنــدیڕۆمانییــەكانكار
دەكات.بەپێــییاســایڕۆمانــی،تاوانــیلەوشــێوەیەشــایانیلــەخاچدانبــووە.(«)197(

ــدســكااڵت ــەچەن ــەوە؟بزان ــچوەاڵمنادەیت ــاهی ــیپرســییەوە:»ئای پیالتــۆسلێ
ــەن.« لێدەك

بەاڵمعیساهیچوەاڵمینەدایەوە،تاكوئەوەیپیالتۆسسەرسامبوو.)198(

عیسا لەبەردەم هێرۆدسی پاشا

»گــەل گوتیــان: و داگــرت پێیــان جولەكــە( ئایینییەكانــی )ڕابــەرە بــەاڵم
دەوروژێنێــت)هەوڵــییاخیبــووندەدات(،لــەهەمــوویەهودیــاخەڵــكفێــردەكات،

ــرە.« ــائێ ــەوەهەت ــەجەلیل ــتپێكل دەس

ــە.كــە ــۆسئەمــەیبیســت،پرســیاریكــردئاخــۆپیاوەكــەجەلیلیی ــكپیالت كاتێ
زانــیعیســاســەربــەوناوچەیــەكــەهێــرۆدسحوكمڕانــیدەكــرد،نــاردیبــۆالی
هێــرۆدس)هێــرۆدسئەنتیپــاسكــەفەرمانــڕەوایناوچــەیجەلیــلبــوو(،كــەلــەو

ڕۆژانــەدائەویــشلــەئۆرشــەلیمبــوو.

كاتێــكهێــرۆدسعیســایبینــی،زۆردڵخــۆشبــوو،چونكــەدەمێــكبــوو

)196( یۆحهنا38-28:18

)197( لۆقا2:23

)198( مهرقۆس5-4:15
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دەیویســتبیبینێــتلەبــەرئــەوەیزۆرشــتیلەبارەیــەوەبیســتبوووبــەوهیوایــە
بــووكــەیەكێــكلــەپەرجووەكانــیببینێــت.جۆرەهــاپرســیاریلێكــرد،بــەاڵمهیــچ
وەاڵمــینەدایــەوە.كاهینانــیبــااڵومامۆســتایانیتەوراتیــشڕاوەســتانوبــە
ــان ــرۆدسوســەربازەكانیســووكایەتیوگاڵتەی ــیدەكــرد.هێ ــدیســكااڵیانلێ تون
پێــیدەكــرد.كەوایەكــیبریســكەداریانلەبــەریكــردوناردیانــەوەبــۆالیپیالتــۆس.
ــەڵ ــەوڕۆژەدالەگ ــەاڵمل ــوون،ب ــرتیب ــییەك ــرتدوژمن ــرۆدسپێش ــۆسوهێ پیالت

ــەدۆســت.)199( یەكــرتیبوون

بڕیاری لەخاچدانی عیسا

لــەهــەرجەژنێكــدافەرمانــڕەوا)پیالتــۆس(بەگوێــرەیداواكاریخەڵكەكــە
بەندكراوێكــیئــازاددەكــرد.پیاوێــكبــەنــاویبارابــاسلەگــەڵیاخیبــووانگیرابــوو،
لــەڕاپەڕینەكــەكوشــتاریانكردبــوو)چەنــدجولەكەیــەكلــەدژیدەســەاڵتیڕۆمانی
ــرد ــەدەیك ــەوەیهەمیش ــردئ ــانك ــنوداوای ــەهات ــاخەڵكەك ــوون(.ئینج ڕاپەڕیب

بۆیــانبــكات.)200(

ــەم ــن:»ئ ــیگوت ــردوپێ ــیبانگك ــەوایانوگەل ــااڵوپێش ــیب ــۆسكاهینان پیالت
ــش ــامنی ــدات.ئەوەت ــوونهانب ــۆیاخیب ــكب ــكخەڵ ــەالموەكیەكێ ــانهێنای پیاوەت
لەبەردەمتــانلێــمكۆڵییــەوەوهیــچتاوانێكــملــەمپیــاوەدانەبینــیلــەوەیســكااڵی
لێدەكــەن.نــەهێرۆدســیش،چونكــەبــۆالیئێمــەیناردووەتــەوە.هــەروەكدەبینن،

هیــچشــتێكیواینەكــردووەكــەشــایانیســزایمــردنبێــت.)201(

لەبــەرئــەوەكاتێــككۆببوونــەوە،پیالتــۆسلێــیپرســین:»كێتــاندەوێبۆتانــی
ــی ــەزان ــیح؟«چونك ــرێمەس ــیدەگوت ــەوەیپێ ــا،ئ ــانعیس ــاسی ــدەم،باراب بەرب

ــوو. ــنداب ــەگرت ــیعیســایانب ــەرئیرەی لەب

كاتێــكلەســەرتەختــیدادگایــیدانیشــتبوو،ژنەكــەیهەواڵــیبــۆنــارد:»هیــچ
لــەوبێتاوانــەمەكــە،چونكــەئەمــڕۆلــەخەونــدالەبــەرئــەوزۆرئــازارمچێژتــووە.«

)199( لۆقا12-5:23

)200( مهرقۆس8-6:15

)201( لۆقا15-13:23
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بــەاڵمكاهینانــیبــااڵوپیــرانخەڵكەكەیــانجۆشــداكــەداوایبارابــاسبكــەنو
عیســالەناوببــەن.

فەرمانــڕەواوەاڵمــیدانــەوە:»لــەمدووانــەكامەتــاندەوێبۆتــانئــازادبكــەم؟«
ــاس.«)202( گوتیان:»باراب

عیسای مه سیح بۆ لەخاچدان پێشكەش دەكرێت

دیســانپیالتــۆسهاتــەدەرەوەوپێــیگوتــن:»بۆتانــیدەهێنمــەدەرەوە
تاكــوبزانــنهیــچخراپەیەكــیتێــدانابینم!«عیســابــەتاجــیدڕكاویوجلــی

ئەرخەوانییــەوەهاتــەدەرەوە،پیالتــۆسپێــیگوتــن:»ئــەوەپیاوەكەیــە!«

كاتێــككاهینانــیبــااڵوپاســەوانانبینییــان،هاواریــانكــرد:»لــەخاچــیبــدە!لــە
ــدەن،چونكــە ــەخاچــیب ــەنول ــوەبیب ــەوە:»ئێ ــۆسوەاڵمــیدان ــدە!«پیالت خاچــیب
خراپــەیتێــدانابینــم.)لەخاچــدانئامرازیكــیبەربــاڵوبــووبــۆكوشــتنیتاوانبــارانلــەو
نەتەوانــەیكــەڕۆمانــینهبــوونولەژێــردەســەاڵتیئیمپراتۆریەتــیڕۆمانیــدابــوون.(«

ــەورات ــرەیت ــە.بەگوێ ــانهەی ــەوە:»تەورامت ــاندای ــەوەاڵمی ــیجولەك ڕابەران
ــوڕیخــودا.« ــەك ــت،چونكــەخــۆیكردووەت ــتمبرێ دەبێ

كاتێــكپیالتــۆسگوێــیلــەمقســەیەبووزیاتــرترســا)لــەبەرپرســیارییەتیدەركردنی
حوكمــیمــردنبەســەرعیســا(.گەڕایــەوەنــاوكۆشــكەكەوبــەعیســایگــوت:»خەڵكــی
ــۆ ــەمب ــوت:»قس ــیگ ــۆسپێ ــەوە.پیالت ــینەدای ــچوەاڵمێك ــاهی ــەاڵمعیس ــی؟«ب كوێ

ناكەیــت؟ئایــانازانیــتدەســەاڵتمهەیــەكــەئــازادتبكــەمیــانلــەخاچــتبــدەم؟«

ــە ــە،مەگــەرل ــەوەنیی ــچدەســەاڵتێكتبەســەرمن ــەوە:»هی عیســاوەاڵمــیدای
ســەرەوەپێــتنەدرابێــت.لەبــەرئــەوەئــەوەیمنــیداوەتەدەســتتــۆگوناهەكەی

گەورەتــرە.«

ئیــرتپیالتــۆسهەوڵــیدەدائــازادیبــكات،بــەاڵمڕابەرانــیجولەكــەهاواریــان
ــازادبكەیــت،دۆســتیقەیســەرنیــت.هەركەســێكخــۆی دەكــرد:»ئەگــەرئەمــەئ

بكاتــەپاشــا،لــەدژیقەیســەردەدوێــت.«

)202( مهتا21-17:27
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كاتێــكپیالتــۆسگوێــیلــەمقســانەبــوو،عیســایبــردەدەرەوەولەســەر
كورســیدادوەریدانیشــت،لــەشــوێنێكپێــیدەگوتــرێبەردڕێژكــراو،بــەعیربیــش
گەباســا.ڕۆژیئامــادەكاریجەژنــیپەســخەبــوو،نزیكــەیكاتژمێــردوازدەبــوو،بــە
جولەكەكانــیگــوت:»ئەوەتــاپاشــاكەتان.«ئەوانیشهاواریــانكــرد:»بیبــە!بیبــە!لــە
خاچــیبــدە!«پیالتــۆسلێــیپرســین:»پاشــاكەتانلــەخــاچبــدەم؟«كاهینانــیبــااڵ

وەاڵمیــاندایــەوە:»جگــەلــەقەیســەرپاشــاماننییــە.«)203(

پیالتــۆسبینــیســوودینییــەوخەریكــەئــاژاوەڕوودەدات،ئــاویهێنــاو
لەبــەردەمخەڵكەكــەدەســتیشوشــت)ئەمــەنەریتێكــیجولەكەكانــەبــۆپیشــاندانی
خۆبێبەریكــردنلــەكارێــك()204(وگوتــی:»لــەخوێنــیئەمــەبێتاوانــم!لــەئەســتۆی

ــە!« ئێوەی

گەلهەموووەاڵمیاندایەوە:»باخوێنیلەئەستۆیئێمەومنداڵامنبێت!«)205(

پیالتۆســیشبڕیــاریداداواكارییەكەیــانجێبەجــێبكرێــت.ئــەوەیلەبــەر
ــرد، ــانك ــەوەیداوای ــرد،ئ ــازادیك ــەوەئ ــووەزیندان ــنفڕێدراب ــنوكوش ڕاپەڕی

عیساشــیدایــەدەســتخواســتیئــەوان.)206(

سەربازەكان گاڵتە بە عیسا دەكەن

ــەواوی ــردوت ــڕەواب ــكیفەرمان ــۆكۆش ــایانب ــڕەواعیس ــەربازەكانیفەرمان س
ســەربازەكانلــەدەوریكۆبوونــەوە.ڕووتیــانكــردەوەوكەوایەكــیســووریاندایــێ
)وەككــەوایپاشــاكان(.هەروەهــاتاجێكــیدڕكیــانهۆنییــەوەولــەســەریانكــرد،
قامیشــێكیاندایــەدەســتیڕاســتی،لەبەردەمــیچۆكیــانداداوگاڵتەیــانپــێكــرد
ــردو ــەكەیانب ــرد،قامیش ــانلێك ــایجولەكە!«تفی ــەیپاش ــاڵوئ ــوت:»س ودەیانگ
ــدو ــەرداكەن ــانلەب ــرد،كەواكەی ــانپێك ــەوەیگاڵتەی ــا.دوایئ ــەریانداكێش ــەس ب

ــەخاچــیبــدەن.)207( ــانتاوەكــول ــانلەبەركــردەوە،بردیی كراســەكەیخۆی

)203( یۆحهنا15-4:19

)204( دواوتار7،6:21

)205( مهتا25-24:27

)206( لۆقا25-24:23

)207( مهتا31-27:27
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لەخاچدان

ــۆلەخاچــدانبــرد(،شــیمۆنیكورێنییــانگــرت ــان)عیســایانب كاتێــكبردیی
كــەلــەكێڵگــەدەهاتــەوە،خاچەكەیــانخســتەســەرشــانیتاكــوبــەدوایعیســاوە
هەڵیبگرێــت.خەڵكێكــیلــەڕادەبــەدەرزۆردوایكەوتبــوون،هەروەهــاچەنــد
ــاوڕیلــێدانــەوە،فەرمــووی:»كچانــی ــان.عیســائ ژنێــكشــینیاندەكــردودەگری
ئۆرشــەلیمبــۆمــنمەگریێــن،بــۆخۆتــانومنداڵەكانتــانبگریێــن.ئەوەتــاڕۆژانێــك
ــان ــكانەیمنداڵی ــەوس ــەزۆكوب ــەن ــتب ــەدەخوازرێ ــن،خۆزگ ــدادەڵێ ــت،تێی دێ
نەبــووەوبــەومەمكانــەیشــیریاننــەداوە.ئــەوكاتــە»﴿بــەچیــاكاندەڵێــن،

ــەر ــن،“دامانپۆشــن!”﴾چونكەئەگ ــشدەڵێ ــەگردەكانی ــن!”ب “بەســەرماندابڕووخێ
ــە ــەیك ــیح(،ئ ــایمەس ــەن)عیس ــەوزبك ــەداریس ــتانەب ــەمش ــەكان(ئ )ڕۆمانیی
وشــكبێــت،چــیدەبێــت)ئــەیچــیبــەگەلــیئیرسائیــلدەكــەن(؟«دووتاوانبــاری

ــن.)208( ــەودابكوژرێ ــەڵئ ــولەگ ــاتاك دیكەشــیانهێن

ــەرابی ــەر«.ش ــوێنیكاسەس ــە»ش ــا،وات ــوێنیگولگۆس ــردەش ــایانب ــاعیس ئینج
تێكەڵكــراوبــەموڕیــانبــۆیڕاگــرت،)بــۆكەمكردنــەوەیئازارەكــەی(،بــەاڵم

نەیخــواردەوە.)209(

كاتێــكگەیشــتنەئــەوشــوێنەیبــەكاسەســەرناودەبــردرا،لــەوێلەگــەڵ
تاوانبــارەكانلــەخاچیــاندا،یەكێــكلــەالیڕاســتیوئــەوەیدیكــەشلــەالیچەپــی.
عیســاشفەرمــووی:»باوكــە،لێیــانخۆشــبە،چونكــەنازانــنچــیدەكــەن.«ئینجــابــە

ــەشكــرد.)210( تیروپشــككراســەكەیانداب

كاتێــكســەربازەكانعیســایانلــەخــاچدا،جلەكانیــانبــردو)بــۆچــوارســەرباز(
ــرد،كراســەكە ــهچــواربــەش،هــەرســەربازێكبەشــێك.كراسەكەشــیانب ــانب كردی

بــێدروومــانبــوو،لەســەرڕایــەكپارچــەچرابــوو.

لەبــەرئــەوەبــەیەكرتیــانگــوت:»بــانەیدڕێنیــن.بــاتیروپشــكیلەســەربكەیــن
بزانیــنبــۆكــێدەبێــت.«

)208( لۆقا32-26:23

)209( مهرقۆس23-22:15

)210( لۆقا33:23-34ا
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ئەمــەشڕوویــداتاكــونــوورساوەپیرۆزەكــە)زەبــووری22(بێتــەدیكــە
فەرموویەتــی:

﴿جلوبەرگەكەیمنیانلەنێوخۆیانبەشكردو
تیروپشكیانلەسەركراسەكەمكرد.﴾)211(

پیالتۆســیشلەســەرتەختەیــەكنووســی:»عیســایناســیرەیی،پاشــایجولەكــە.«
ــە ــەب ــدەوەك ــانخوێن ــیزۆرنوورساوەكەی ــا.جولەكەیەك ــەدایكوت ــەرخاچەك لەس
عیــربیوالتینــیویۆنانــینوورسابــوو،چونكــەئــەوشــوێنەیعیســایتێــدالــەخــاچ
ــوت: ــەپیالتۆســیانگ ــەب ــااڵیجولەك ــیب ــوو.كاهینان ــكب ــەشــارەوەنزی ــوول دراب
»مەنووســە:پاشــایجولەكــە،بــەاڵمبنووســە:“خــۆیگوتــیمــنپاشــایجولەكــەم.”«

پیالتۆسوەاڵمیدایەوە:»ئەوەینووسیومە،نووسیومە.«)212(

ئەوانــەیبەوێــداتێدەپەڕیــن،جنێویــانپێــیدەداوســەریانبادەدا،دەیانگــوت:
ــە! ــۆتڕزگاربك ــێڕۆژدا،خ ــەس ــەرەوەیل ــتگاوبنیادن ــەریپەرس ــەیڕووخێن »ئ

ئەگــەرتــۆكــوڕیخــودای،لــەخاچەكــەدابــەزە!«

بــەهەمــانشــێوەكاهینانــیبــااڵلەگــەڵمامۆســتایانیتــەوراتوپیــرانگاڵتەیــان
ــكات!پاشــای ــێخــۆیڕزگارب ــەاڵمناتوان پێدەكرد:»خەڵكــیدیكــەیڕزگاركــرد،ب
ئیرسائیلــە!بــائێســتالــەخاچەكــەدابەزێــت،بــاوەڕیپێدەهێنیــن.پشــتیبــەخــودا
بەســت،بــائێســتاڕزگاریبــكات،ئەگــەرئەمــیدەوێــت،چونكــەگوتــی:“مــنكــوڕی

خودام.”«دزەكانیــشكــەلەگەڵــیلــەخــاچدرابــوونگاڵتەیــانپێدەكــرد.)213(

یەكێــكلــەتاوانبــارەهەڵــوارساوەكان،كفــریلــەدژیدەكــردودەیگــوت:»ئایــا
تــۆمەســیحنیــت؟دەیخــۆتوئێمــەشڕزگاربكــە.«

بــەاڵمئــەویدیكــەوەاڵمــیدایــەوەوسەرزەنشــتیكــرد:»لــەخــوداناترســی،
كــەتــۆشهەمــانســزاتبەســەردادراوە؟ســزایئێمــەدادپەروەرانەیــە،لــەجیاتــی

كردارەكامنــانوەریدەگریــن،بــەاڵمئەمــەهیــچهەڵــەینەكــردووە.«

)211( یۆحهنا23:19-24؛زهبووری18:22

)212( یۆحهنا22-19:19

)213( مهتا43-39:27
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نــاو دێیتــە پاشــا وەك كاتێــك بێــت لەیــاد منــت »عیســا گوتــی: ئینجــا
شانشــینەكەتەوە.)ئــەمقســانەئامــاژەنبــۆئــەوەیكــەبــاوەڕیهەیــەبــەوەیكــە
مردنەكــەیكۆتایــینییــە،ژیانێكــیدیكــەهەیــەلــەدوایمــردن.هەروەهــابــاوەڕی

ــردن.(« ــیدوایم ــەژیان ــدەرەل ــزادەروحوكم ــاس ــەعیس ــەوەیك ــەب هەی

پێیفەرموو:»ڕاستیتپێدەڵێم:ئەمڕۆلەگەڵمنلەبەهەشتدادەبیت.«)214(

ــی ــاومریەم ــیكلۆپ ــیژن ــووریومریەم ــەیعیســا،دایكــیوپ ــەالیخاچەك ل
مەجدەلــیڕاوەســتابوون.كاتێــكعیســادایكــیبینــیوئــەوقوتابییــەشكــەخۆشــی
ــە، ــوو:»ژنەك ــیفەرم ــەدایك ــدی(،ب ــایزەب ــتاوە)یۆحەن ــەالیڕاوەس ــتل دەویس
ــەو ــرتل ــۆ.«ئی ــادایكــیت ــوو:»ئەوەت ــەقوتابییەكەشــیفەرم ــۆ.«ب ــوڕیت ــاك ئەوەت

ــیخــۆی.)215( ــەوەماڵ ــەبردیی ــەوەقوتابییەك كات

مردنی عیسای مه سیح

ــوو. ــەوەب ــووزەویی ــەرهەم ــیبەس ــێ،تاریكای ــاس ــردوازدەوەهەت ــەكاتژمێ ل
ــی، ــی،ئێل ــرد:»﴿ئێل ــەرزهــاواریك ــەدەنگێكــیب ــرســێعیســاب ــەیكاتژمێ نزیك
ــام؟﴾ ــێهێن ــۆوازتل ــن،ب ــن،خــودایم ــە:﴿خــودایم ــاشــەبەقتانی؟﴾«وات لەم
هەندێــكلەوانــەیلــەوێڕاوەســتابوونوگوێیــانلێــیبــوو،گوتیــان:»ئــەوەبانگــی

ئەلیــاسدەكات!«)216(

پاشــان،لەبــەرئــەوەیعیســازانــیكــەهەمــووشــتێكتــەواوبــووە،هەروەهــا

ــڕ ــیپ ــووی:»تینوومە.«گۆزەیەك ــەدی،فەرم ــهبێت ــوورساوەپیرۆزەك ــەوەین ــۆئ ب
ــەكو ــانخســتەســەرلقــەزوفای ــەرسكەی ــڕل ــوو،ئیســفەنجێكیپ ــەدانراب ــەرسك ل
بەرزیــانكــردەوەبــۆدەمــی.كاتێــكعیســاتامــیرسكەكــەیكــرد،فەرمــووی:»تــەواو

بــوو.«لــەدوایئــەوەســەریدانەوانــدوگیانــیســپارد.)217(

لــەوكاتــەداپــەردەیپەرســتگاشلــەســەرەوەهەتــاخــوارەوەشــەقبوووبــوو

)214( لۆقا43-39:23

)215( یۆحهنا27-25:19

)216( مهتا47-45:27

)217( یۆحهنا30-28:19
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بــەدووپارچــه)ئــەونێوانبــڕەبــووكــەڕێگــریدەكــردلــەچوونــەژوورەوەیخەڵــك
بــۆشــوێنیهەرەپیــرۆز،جگــەلــەكاهیــنكــەســااڵنەیــەكجــاربــۆیهەبــووبچێتــە
ئــەوێ.شــەقبوونیلــەمكاتــەدائامــاژەبــووبــۆئــەوەیكــەعیســایمەســیحدەرگای
ــری ــێنێوانگی ــودابەب ــەڵخ ــنلەگ ــۆپەیوەندیبەس ــردەوەب ــداك ــەڕوویخەڵك ب
ــە ــكل ــەوە،زۆرێ ــۆڕەكانكران ــردوگ ــانب ــەرددرزی ــەرزیوب ــن(.زەویل كاهی
الشــەیگەلــیپیــرۆزیخــوداكــەمردبــوونهەســتانەوە.دوایهەســتانەوەیعیســا
ــۆزۆر ــەلیم(،ب ــرۆز)ئۆرش ــاریپی ــاوش ــەن ــەدەرەوەوچوون ــۆڕەكانهاتن ــەگ ل

ــن. كەســیشدەركەوت

ســەرپەلەكەوئەوانــەیلەگــەڵئــەوچاودێــریعیســایاندەكــرد،بوومەلەرزەكــە
وئــەوشــتانەیانبینــیكــەڕوویــدا،زۆرترســانوگوتیــان:»بەڕاســتیئەمــەكــوڕی

خــودابــوو!«)218(

ناشتنی عیسای مەسیح 

پاشــانڕابەرانــیجولەكــەداوایــانلــەپیالتــۆسكــردقاچــیلەخاچــدراوان
ــە ــن،چونك ــانهەڵبگیردرێ ــرن(وتەرمەكانی ــیمب ــەخێرای ــەوەیب ــۆئ ــكێرێن)ب بش
ڕۆژیئامــادەكاریبــوو)بــۆجەژنــیپەســخە(،ئــەوشــەممەیەڕۆژێكــیگــەورەبــوو،
ــنو ــەربازەكانهات ــاس ــن.ئینج ــاچنەمێن ــەرخ ــەممەدالەس ــەش ــەكانل ــوتەرم تاك
هــەردووقاچــیئــەوەییەكــەموئــەویدیكەیــانشــكاندكــەلەگــەڵعیســادالــەخــاچ
درابــوون.بــەاڵمكاتێــكهاتنــەالیعیســابینییــانوامــردووە،قاچییــاننەشــكاند.بەاڵم
یەكێــكلــەســەربازەكانڕمێكــیلــەكەلەكــەیدا،دەســتبەجێخوێــنوئــاودەرچــوو.
ئــەوپیــاوەیئەمــەیبینــی)یۆحەنــا(شــایەتیدا،شایەتییەكەشــیڕاســتە.خــۆی
دەزانێــتكــەڕاســتدەڵێــت،تاكــوئێــوەبــاوەڕبهێنــن.ئەمــەڕوویــداتاكــونــوورساوە
ــی ــكێرێت!﴾هەروەهانوورساوێك ــەوناش ــكێكیئ ــچئێس ــەدی:﴿هی ــەبێت پیرۆزەك

ــداوە.﴾ ــانلێ ــەوەدەكــەنكــەڕمی ــرۆزیدیكــەشدەفەرمــوێ:﴿تەماشــایئ پی

پــاشئــەوەیوســفیخەڵكــیڕامــەكــەلــەترســیڕابەرانــیجولەكــەبــەنهێنــی
قوتابــیعیســابــوو،داوایلــەپیالتــۆسكــردتاكــوتەرمــیعیســاببــات،پیالتۆســیش
ــەم ــەوەییەك ــرد.نیقۆدیمۆســیشهــات،ئ ــەیب ــشهــاتوتەرمەك ــیدا.ئەوی ڕێ

)218( مهتا54-51:27



229

جــاربــەشــەوهاتــەالیعیســا.لەگــەڵخــۆینزیكــەیســیلیــرتمــوڕیتێكەاڵو
بــەئەلــوایهێنــا)بــۆبۆنخۆشــكردنیتەرمەكــەوپاراســتنی(.جــاتەرمەكــەی
عیســایانبــردوبــەكەتــانلەگــەڵبــۆنپێچایانــەوە،وەكنەریتــیجولەكەیــە

لــەكفــنكــردن.)219(

ــا ــوو،ئینج ــراب ــەردهەڵكەن ــەب ــەل ــتیك ــۆیناش ــەیخ ــۆڕەنوێی ــەوگ ل
بەردێكــیگــەورەیگلــۆركــردەوەســەردەرگایگۆڕەكــەوڕۆیشــت.)نەریتــی
ــان ــد،ی ــێوەیئەشــكەوتێكهەڵدەكەن ــەش ــانل ــەگۆڕی ــووك ــەكانواب جولەك
ئەشــكەوتێكیاندەكــردەگــۆڕوبــەبەردێكیگــەورەدەرگاكەیاندەگــرت.()220(

مریەمیمەجدەلیومریەمیدایكییاقوب،بینییانلەكوێنێژرا.)221(

ــەممە ــەڕۆژیش ــەاڵمل ــرد،ب ــادەك ــانئام ــەوەوبۆنوبەرامی ــاگەڕان ئینج
بەگوێــرەیڕاســپاردەكهپشــوویاندا.)222(

ئێشكگرتن لە گۆڕی عیسا

بــۆبەیانــیكــەدوایڕۆژیخــۆئامادەكردنــە)بــۆجەژنــیپەســخە(،
كاهینانــیبــااڵوفەریســییەكانلــەالیپیالتــۆسكۆبوونەوە،گوتیــان:»گــەورەم،
هاتــەوەبیرمــانئــەوچەواشــەكارەكاتێــكزینــدووبــووگوتــی:“دوایســێڕۆژ
هەڵدەســتمەوە.”جافەرمــانبــدەهەتــاڕۆژیســێیەمگۆڕەكــەیپــاسبكرێــت،
نــەوەكقوتابییەكانــیبێــنوبیــدزن،ئەوســابــەگــەلبڵێــنلەنێــوانمــردووان

هەســتاوەتەوە.جــاچەواشــەیدوایــیلــەوەییەكــەمخراپــرتدەبێــت.«

پیالتۆســیشگوتــی:»پاســەوانتانهەیــە،بــڕۆنچۆنتــانپــێباشــەواپاســی
ــەداو ــەبەردەك ــانل ــرد،مۆری ــاسك ــانپ ــوونگۆڕەكەی ــشچ بكەن.«ئەوانی

پاســەوانیاندانــا.)223(

)219(یۆحهنا40-31:19

)220( مهتا60:27

)221( مهرقۆس47:15

)222( لۆقا56:23

)223(مهتا66-62:27



ئه وه ی جنێوی پێده درا و جنێوی نه ده دایه وه ، 

ئازار ده درا و هه ڕه شه ی نه ده كرد، 

به ڵكو خۆی ده دایه  ده ست ئه وه ی 

حوكمی دادپه روه رانه یه . 

ئه وه ی خودی خۆی له  له شیدا له سه ر دار 

گوناهه كامنانی هه ڵگرت،

تاكو سه باره ت به  گوناه مبرین و 

بۆ ڕاستودروستی بژین.

به  برینه كانی ئه و چاكبوونه وه .

یهكهمنامهیپهترۆس24،23:2
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بەشی شەشەم

چل ڕۆژی كۆتایی

هەستانەوەی عیسای مەسیح

كــەشــەممەبەســەرچوو،)224(لەنــاكاوبوومەلەرزەیەكــیبەهێــزڕوویــدا،چونكــە
فریشــتەیەكییــەزدانلــەئاســامنەوەهاتــەخــوارەوە،چــووبەردەكــەیگلــۆر

كــردەوە)كــەگۆڕەكــەیداخســتبوو(ولەســەریدانیشت.ڕوخســاریوەكبروســكە

ــنو ــەولەرزی ــەترســیئ ــەوانەكانل ــپیبوون.پاس ــرس ــیوەكبەف ــوو،جلەكان واب
ــێهــات.)225( ــانل وەكمردووی

ــانكــڕی ــیوســالومەومریەمــیدایكــییاقــوب،بۆنوبەرامی مریەمــیمەجدەل

تاكــوبچــنوتەرمــیعیســاچــەوربكەن.لــەیەكــەمڕۆژیهەفتــەدا)ڕۆژی

یەكشــەممە(،بەیانــیزوولەگــەڵخــۆرهەاڵتــن،هاتنــەســەرگۆڕەكە.بــەیەكرتیــان
ــەوە؟« ــۆردەكات ــۆگل ــانب ــەردەرگایگۆڕەكەم ــەردیس ــێب ــەك ــوت:»باش دەگ

بــەاڵمكــەســەیریانكــرد،بینییــانبەردەكــەگلــۆركراوەتــەوە،هەرچەنــدەزۆر
گــەورەبــوو.)226(

چوونــەژوورەوە،بــەاڵمتەرمەكــەیعیســایخاوەنشــكۆیاننەدۆزییەوە.هێشــتا
ــكەدارەوە ــیبریس ــەجل ــتە(ب ــاو)دووفریش ــڕدووپی ــوون،لەپ ــامب ــەسەرس لەم
ــردوســەریانخســتەســەرزەوی، ــیانب ــانوكڕنۆش ــتان.ترس لەتەنیشــتیانڕاوەس
ــیرەییلەخاچــدراو ــەشــوێنعیســایناس ــێن،ب ــن:)227(»مەتاس ــانگوت ــاوەكانپێی پی

)224( مهرقۆس1:16

)225( مهتا4-2:28

)226( مهرقۆس4-1:16

)227( لۆقا5-3:24
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ــەدا ــەدوایزیندووەك ــردووانب ــوم ــیلەنێ ــتایەوە!)228(»بۆچ ــەوهەس ــن.ئ دەگەڕێ
ــا.)230( ــائــەوشــوێنەیلێیــاندان دەگەڕێــن؟)229(لێــرەنییــە.ئەوەت

لێــرەنییــە،بەڵكــوهەســتایەوە!بیهێننــەوەبیرتــانكــەهێشــتالــەجەلیــلبــوو

چــۆنقســەیبــۆكردن،فەرمــووی:“كــوڕیمــرۆڤدەبێــتبدرێتــەدەســتخەڵكــی
گوناهبــار،لــەخــاچبدرێــتولــەڕۆژیســێیەمهەســتێتەوە.”«)231(

بــەاڵمبــڕۆنوبــەقوتابییەكانــیوبــەپەتــرۆسبڵێــن،“ئــەوپێشــتاندەكەوێــت
بــۆجەلیــل،وەكپێــیفەرمــوونلــەوێدەیبینــن.”«)232(

ئینجاقسەكانیانهاتەوەیاد.)233(

كاتێــكلــەگۆڕەكــەهاتنــەوە،هەواڵــیهەمــووئــەمشــتانەیانبــەیــازدە

ــی ــاومریەم ــیویوەن ــیمەجدەل ــەدا.مریەم ــیدیك ــووئەوان ــەوهەم قوتابییەك
ــردراوان ــەنێ ــەمشــتانەیانب ــوون،ئ ــانب ــیدیكــەیلەگەڵی ــوبوئەوان دایكــییاق

ــردن.)234( ــێنەك ــانپ ــوو،باوەڕی ــەب ــەوانوەكوڕێن ــەالیئ ــەكەیانل ــوت.قس گ

ــان ــەبەڕێكەوتن.هەردووكی ــەرەوگۆڕەك ــەب ــەیدیك ــرۆسوقوتابییەك ــاپەت ئینج
ــر ــەوتوزووت ــرۆسك ــشپەت ــەپێ ــەیدیك ــەاڵمقوتابییەك ــرد،ب ــەوەڕایاندەك بەیەك

گەیشــتەســەرگۆڕەكە.دانەوییــەوەوبینــیكەتانەكــە)كفنەكــە(دانــراوە،بــەاڵم

ــاو ــووەن ــاتوچ ــووه ــەدوایكەوتب ــرۆسك ــیمۆنپەت ــاش ــووەژوورەوە.ئینج نەچ

گۆڕەكــە،بینــیكەتانەكــەدانراوە.دەستەســڕەكەشكــەبــەســەریعیســاوەبــوولەگــەڵ
كەتانەكــەدانەنرابــوو،بەڵكــوبــەجیــالــەجێیــەكپێچرابــووەوە.ئەوســاقوتابییەكــەی

)228( مهرقۆس6:16

)229( لۆقا5:24

)230( مهرقۆس6:16

)231( لۆقا7-6:24

)232( مهرقۆس7:16

)233( لۆقا8:24

)234( لۆقا11-9:24
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ــاوەڕی ــیوب ــەچــووەژوورەوە.بین ــووەســەرگۆڕەك ــەمجــارهاتب ــەیەك دیكــەشك

ــوورساوە ــەن ــتال ــەهێش ــتاوەتەوە(.ئەوكات ــردنهەس ــەدوایم ــال ــەعیس ــا)ك هێن

هەســتێتەوە.دواتر مردووانــدا لەنێــوان دەبــێ كــە تێنەگەیشــتبوون پیــرۆزەكان
ــان.)235( ــوێنیخۆی ــەوەش ــەكانگەڕان قوتابیی

عیسا بۆ مریەمی مەجدەلی دەردەكەوێت 

دوایئــەوەیبەیانــیزوولــەیەكەمــیهەفتــەعیســاهەســتایەوە،یەكــەمجــاربۆ
مریەمــیمەجدەلــیدەركــەوت،ئــەوەیحەوتڕۆحیپیســیلێــیدەركردبــوو.)236(

ــا. ــتابوودەگری ــەدەرەوەڕاوەس ــەل ــەالیگۆڕەك ــی(ل ــەم)مەجدەل ــەاڵممری ب

ــە ــیدووفریشــتەب ــاوگۆڕەكــەیكرد،بین ــەوەوســەیرین ــا،دانەویی ــكدەگری كاتێ
جلــیســپییەوەلــەوشــوێنەیتەرمەكــەیعیســایلــێدانرابــوودانیشــتوون،یەكێــك

لــەالیســەرییەوەئــەویدیكــەلــەالیپێیــەوە.

لێیانپرسی:»خانم،بۆچیدەگریت؟«

ــملەكــوێدایانناوە.«كــەئەمــەی ــردووە،نازان ــانب ــەوە:»گەورەمی وەاڵمــیدان
گــوتئــاوڕیدایــەوە،بینــیعیســاڕاوەســتاوە،بــەاڵمنەیزانــیعیســایە.

عیســا)بــهمریهمــیمهجدهلــی(پێــیفەرمــوو:»خانــم!بۆچــیدەگریــت؟
بــەدوایكێــدادەگەڕێیــت؟«وایزانــیباخەوانەكەیــە،پێــیگــوت:»گــەورەم،ئەگــەر

ــاوەتاكــوبیبەمــەوە.« ــمبڵــێلەكــوێداتن ــەپێ ــۆبردووت ت

عیساشپێیفەرموو:»مریەم!«

ئەویشئاوڕیدایەوەوبەعیربیپێیگوت:»ڕابۆنی!«)واتەمامۆستا.(

ــەرز ــاوكب ــۆالیب ــێمــەدە،چونكــەهێشــتاب ــیفەرمــوو:»دەســتمل عیســاپێ
ــۆالی ــەرزدەمبــەوەب ــانبڵــێ:“مــنب ــموپێی ــڕۆالیبرایان ــەوە.بــەاڵمب نەبوومەت

ــان.”« ــان،خــوداموخودات ــموباوكت باوك

)235( یۆحهنا10-3:20

)236( مهرقۆس9:16
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مریەمــیمەجدەلــیهــاتوبــەقوتابییەكانــیڕاگەیانــد:»گــەورەمبینــی!«
ــوو.)237( ــیفەرمووب ــەپێ ــنك ــێگوت ــیپ ئەوەش

كاتێكبیستیانعیسازیندووەوئەمبینیویەتی،باوەڕیاننەكرد.)238(

عیسا بۆ كەسانی دیكە دەردەكەوێت

ــتانەوەی ــەهەس ــوبب ــییاق ــیدایك ــیومریەم ــیمەجدەل ــدامریەم ــەكاتێك ل
ــەكان. ــۆالیقوتابیی ــەدەچــوونب ــەپەل ــوو،ب عیســایانزانیب

كاتێــكئــەواندەچــوونمزگێنــیبدەنــەقوتابییــەكان،ئــەوەبــووعیســاتووشــیان
ــۆ ــەپێشــەوە،پێــیعیســایانگــرتوكڕنۆشــیانب هــات:»ســاڵو!«ئەمانیــشچوون
برد.عیســاپێــیفەرمــوون:»مەترســن،بــڕۆنبــەبــاوەڕدارانبڵێــنبــابچنــەجەلیــل،

لــەوێدەمبینــن.«

قسەی پاسەوانەكان

كــەدەڕۆیشــن،هەندێــكلــەپاســەوانەكانهاتنــەنــاوشــاروئــەوەیڕوویدابــوو
بــۆكاهینانــیبااڵیــانگێڕایەوە.ئەوانیــشلەگــەڵپیــرانكۆبوونــەوەوڕاوێژیــانكرد،
زیوێكــیزۆریــاندایــەســەربازەكانوگوتیــان:»بڵێــن،“كاتێــكئێمــەخەوتبوویــن،
قوتابییەكانــیلــەشــەوداهاتــنودزییان.”ئەگــەرئەمــەشلــەالیفەرمانــڕەوا
ــان ــشزیوەكەی ــەدەتانپارێزین.«ئەوانی ــەگرفتەك ــنول ــەواڕازیدەكەی ــرتا،ئ بیس
ــاو ــڕۆشلەن ــائەم ــەیەهەت ــەمقس ــرتئ ــرد،ئی ــران،وایانك ــۆنفێرك ــرتوچ وەرگ

ــەوە.)239( ــاڵوبووەت ــەداب جولەك

عیسا لە ڕێگای بەرەو ئەمواس دەردەكەوێت

هــەرلــەوڕۆژەدادووانلــەوان)لــەشــوێنكەوتووانیمەســیح(دەچوونــە
گوندێــكشەســتتیرهاوێــژ)نزیكــەیدەكیلۆمەتــر(لــەئۆرشــەلیمدووربــوو،نــاوی

)237( یۆحهنا18-11:20

)238( مهرقۆس11:16

)239( مهتا15-9:28
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ئەمــواسبــوو.لەگــەڵیەكــرتیباســیهەمــووئــەوشــتانەیاندەكــردكــەڕوویدابــوو

)دەربــارەیڕووداویلەخاچــدانوهەســتانەوەیمەســیح(.كاتێكقســەوگفتوگۆیان

دەكــرد،عیســاخــۆیلێیــاننزیــكبــووەوەولەگەڵیــاندەڕۆیشــت،بەاڵمچاویــانلــە
ناســینیبەســرتا.

پێیفەرموون:»ئەوەبەڕێوەباسیچیدەكەن؟«

ــی ــوووەاڵم ــاسب ــاویكلیۆپ ــتان.یەكێكیانن ــەوەڕاوەس ــیخەمناك ــەڕووێك ب
دایــەوە:»ئایــاتەنهــاتــۆلــەئۆرشــەلیمنامۆیــتوئــاگاتلــەوشــتانەنییــەكــەلــەم

ــداوە؟« ــداڕووی ــەداتێی ڕۆژان

پێیفەرموون:»چییە؟«

وەاڵمیــاندایــەوە:»باســیعیســایناســیرەیی،كــەپێغەمبەرێكــیتوانــاداربــوولە

قســەوكــرداردا،لــەالیخــوداوهەمووگەل،چــۆنكاهینانیبــااڵوفەرمانڕەواكامنان

دایانــەدەســتســزایمــردنولــەخاچیــاندا.بــەاڵمئێمــەهیــواداربوویــنكــەئەمە
ئــەوكەســەبێــتكــەئیرسائیــلدەكڕێتــەوه)یــانڕزگاركــەریچاوەڕوانكــراوئــەوەی
كــەگەلــیئیرسائیــلڕزگاردەكات(.لەگــەڵهەمــووئەمانەشــدائەمــڕۆســێیەم

ــی ــن،بەیان ــامیانكردی ــانسەرس ــەژنامن ــكل ــیهەندێ ــەڕوویداوە.كەچ ڕۆژەئەم

زوولەســەرگۆڕەكــەبــوونوتەرمەكەیــاننەبینیبــوو،هاتنــەوەگوتیــان،فریشــتەمان

ــان ــەوبینیی ــەســەرگۆڕەك ــەئێمــەچوون ــكل ــەوزیندووە.هەندێ ــنئ ــوەدەڵێ بینی
وایــە،وەكژنــەكانگوتیــان،بــەاڵمئەویــاننەبینیبــوو.«

ئەویــشپێــیفەرمــوون:»ئــەیگێــلودڵخــاوەكانلــەباوەڕكــردنبــەهەمــوو
ئــەوەیپێغەمبــەرانباســیانكــردووە!)ئــەوەیكــەلــەپێشــبینییەكۆنەكانــدا
هاتــووە(نەدەبووایــەمەســیحئــەمشــتانەبچێژێــتوبچێتــەنــاوشــكۆمەندییەكەی

ــۆی ــارەیخ ــتانەیدەرب ــەوش ــەوەیئ ــەڕوونكردن ــردب ــتیك ــادەس خۆی؟«ئەوس
بــوولــەهەمــوونــوورساوەپیرۆزەكانــدا،هــەرلــەتەوراتــیموســاوەهەتــاهەمــوو

ــەران. ــیپێغەمب پەڕتووكەكان

كاتێــكنزیكــیئــەوگونــدەبــوونكــەبــۆیدەچــوون،عیســاواینیشــانداكــە
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ــان ــان:»لەالم ــەوە،گوتی ــیپاڕان ــشزۆرلێ ــردەچێت.ئەوانی ــوێنێكیدوورت ــۆش ب
ــو ــووەژوورەوەتاك ــاچ ــە.«ج ــەئاوابوون ــەوڕۆژل ــەوائێوارەی ــەرەوە،چونك مبێن

ــەوە. ــانمبێنێت لەگەڵی

كاتێــكلەگەڵیــاندانیشــتبوو)لەســەرخــوان(،نانێكــیهەڵگــرت،سوپاســی

ــیانەوە، ــەوەوناس ــانكرای ــاچاوی ــردوپێیدان.ئینج ــیك ــانلەت ــرد،پاش ــودایك خ

ــۆ ــەیب ــگاقس ــەڕێ ــكل ــەرێكاتێ ــوت:»ئ ــانگ ــەیەكرتی ــاننەما.ب ــرتلەبەرچاوی ئی
ــدا ــەناخامن دەكردیــنونــوورساوەپیرۆزەكانــیبۆمــانڕووندەكــردەوە،دڵــامنل

ــوو؟« ــڕینەگرتب گ

ئینجــادەســتبەجێهەســتانوهاتنــەوەئۆرشــەلیم،بینییــانیــازدەقوتابییەكــەو

ئەوانــەیلەگەڵیانــدانكۆبوونەتــەوەودەڵێــن:»بــەڕاســتیمەســیحیخــاوەنشــكۆ

هەســتاوەتەوەوبــۆشــیمۆندەركەوتووە.«ئەمانیــشباســیئــەوشــتانەیانكــردكــە
لــەڕێــگابەســەریانهاتبــوو،هەروەهــالــەكاتــینانلەتكردنەكــەداچــۆنمەســیحیان

ناسییەوە.)240(

عیسا بۆ قوتابییەكانی دیكە ده رده كه وێت

ئێــوارەیهەمــانڕۆژ،)241(كــە)قوتابییــەكان(باســیئەمەیــاندەكــرد)دیارنەمانــی
تەرمــیعیســاودەركەوتنــی(،عیســاخــۆیلەناوەڕاســتیانڕاوەســتاوپێــیفەرموون:

ــن.)242( ــودەبین ــیخێ ــاندەزان ــان،وای ــنوترس ــامدایگرت ــێبێت.«س ــاڵوتانل »س
ــە ــانبەوان ــەباوەڕی ــردن،چونك ــتیك ــانسەرزەنش ــاوەڕیوكەللەڕەقیی ــەربێب لەب

نەكــردكــەدوایهەســتانەوەكەیبینیبوویــان.)243(

ــەیری ــەدڵتان؟س ــاندەكەوێت ــیگوم ــێواون؟بۆچ ــیش ــوون:»بۆچ ــیفەرم پێ
دەســتوپێــمبكــەن.بــڕوابكــەن،منــم!دەســتملــێبــدەنوببینــن،چونكــەخێــو

)240( لۆقا35-13:24

)241( یۆحهنا19:20

)242( لۆقا37-36:24

)243( مهرقۆس14:16
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ــەوەكدەبینــنكــەهەمــە.« گۆشــتوئێســقانینیی

ــوڕماندا ــیوسەرس ــاندان.لەخۆش ــینیش ــتوپێ ــوو،دەس ــەیفەرم ــەئەم ك

ــش ــانهەیە؟«ئەوانی ــرەخواردنت ــوون:»لێ ــیفەرم ــرد،پێ ــاننەدەك ــتاباوەڕی هێش
پارچەیــەكماســیبرژاویــاندایێ.وەریگــرتولەبەرچاویــانخــواردی.)244(

دەركەوتنی عیسا بۆ تۆماس

قوتابییەكانكەمەسیحیخاوەنشكۆیانبینیدڵشادبوون.

ــۆن ــەروەكچ ــت!ه ــێبێ ــاڵوتانل ــوون:»س ــیفەرم ــاپێ ــانعیس ــادیس ئینج
ــی ــوویلێكــردن،پێ ــەئەمــەیگــوت،ف ــشدەتاننێرم.«ك ــاردووە،منی ــین ــاوكمن ب
فەرمــوون:»ڕۆحــیپیــرۆزوەربگرن.ئــەوەیئێــوەگوناهــیببەخشــن،بەخــراوە.

ــراوە.« ــن،نەبەخ ــینەبەخش ــوەگوناه ــەوەیئێ ئ

ــەڵ ــارساوە،لەگ ــۆسن ــەدیدم ــەوب ــەدوازدەقوتابییەك ــەل ــەیەكێك ــاسك ــەاڵمتۆم ب
قوتابییــەكاننەبــووكاتێــكعیســاهــات.قوتابییەكانــیدیكــەپێیــانگــوت:»گەورەمــانبینی!«

ئەویــشپێــیگوتــن:»ئەگــەرجێــگایبزمــارەكانبــەدەســتیەوەنەبینــم،پەنجــە
نەخەمــەشــوێنیبزمارەكانــەوە،دەســتلــەكەلەكــەینــەدەمهەرگیــزبــاوەڕ

ــەم.« ناك

لــەدوایهەشــتڕۆژ،قوتابییەكانــیدیســانلــەژوورەوەبــوونوتۆماســیش
لەگەڵیــانبــوو،دەرگاكانیــشداخرابــوون،عیســاهــاتولەناوەڕاســتیانڕاوەســتا،
ــرەو ــەئێ ــەتبێن ــوت:»پەنج ــیگ ــەتۆماس ــاب ــێبێت!«ئینج ــاڵوتانل ــووی:»س فەرم
دەســتمببینــە،دەســتتبێنــەولــەكەلەكەمــیبــدە.بێبــاوەڕمەبــەبەڵكــوبــاوەڕبهێنە.«

تۆماسوەاڵمیدایەوە:»ئەیخاوەنشكۆوخودایمن!«

عیســاپێــیفەرمــوو:»چونكــەمنــتبینــیبــاوەڕتكــرد؟خۆزگــەدەخوازرێــت
بەوانــەینەیانبینــیوباوەڕیــانهێنــا.«)245(

)244( لۆقا43-38:24

)245( یۆحهنا29-20:20
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نانخواردن لەگەڵ عیسا 

دوایئەمــەدیســانعیســالــەدەریاچــەیجەلیــلخــۆیبــۆقوتابییــەكان
ــە ــەب ــاسك ــرۆسوتۆم ــیمۆنپەت ــت:ش ــۆیدەرخس ــێوەیەخ ــەمش ــت.ب دەرخس
ــا ــوو،هەروەه ــلب ــایجەلی ــیقان ــەخەڵك ــلك ــەڵناتانئی ــارساوە،لەگ ــۆسن دیدم

كوڕەكانــیزەبــدیودووقوتابــیدیكــەیئــەو)عیســا(پێكــەوەبوون.شــیمۆن
ــن.« ــتدێی ــەشلەگەڵ ــوت:»ئێم ــانگ ــۆڕاودەچــم.«پێی ــن:»ب ــیگوت ــرۆسپێ پەت

ــرت. ــاننەگ ــەوەداهیچی ــەوش ــەاڵمل ــوون،ب ــەمب ــواریبەل ــنوس ــاڕۆیش ئینج

كاتــیبەرەبەیــان،عیســالەســەركەنارەكــەوەســتا،بــەاڵمقوتابییــەكاننەیانزانــی
ئــەوەعیســایە.

ــەوە: ــاندای ــە؟«وەاڵمی ــیتانپێنیی ــچماس ــە،هی ــوون:»كوڕین ــیفەرم ــاپێ عیس
ــر.« »نەخێ

پێــیفەرمــوون:»تۆڕەكــەهەڵبدەنــەالیڕاســتیبەلەمەكــە،ماســیدەبیننــەوە.«
ــە ــیتۆڕەك ــوونەیانتوان ــداب ــەوماســییانەیتێی ــەرزۆریئ ــرتلەب ــداوئی جــاهەڵیان

ــاوبەلەمەكــە. ڕابكێشــنەن

ــی ــەپەترۆس ــدی(ب ــایزەب ــت)یۆحەن ــیدەویس ــاخۆش ــەیعیس ــەوقوتابیی ئ
ــەوەعیســای ــرۆسبیســتی»ئ ــكپەت ــەوەعیســایخــاوەنشــكۆیە!«كاتێ گــوت:»ئ
خــاوەنشــكۆیە،«خــۆیبــەجلەكانــیداپۆشــیچونكــەڕووتبــوو،خــۆیهەڵدایــە

نــاوئاوەكەوە.قوتابییەكانــیدیكــەبــەبەلەمەكــەهاتــنوتــۆڕیماســییەكەیان
ڕادەكێشــا،چونكــەلــەوشــكانیدوورنەبــوون،تەنهــادووســەدبــاڵ.كاتێــك
دابەزینــەوشــكانی،بینییــانواخەڵــووزئامــادەكــراوەوماســیخراوەتــەســەریو

ــراوە. ــاندان ن

عیساپێیفەرموون:»لەوماسییانەبهێننكەئێستاگرتتان.«

شــیمۆنپەترۆســیشســەركەوتوتۆڕەكــەیڕاكێشــایەســەروشــكانی،ســەدو

پەنجــاوســێماســیگــەورەیتێدابــوو،لەگــەڵزۆریەكەشــیتۆڕەكــەنەدڕا.عیســا
پێــیفەرمــوون:»وەرنبخــۆن.«هیــچكاملــەقوتابییــەكاننەیانوێــراپرســیاری

ــەی ــانعیســایخــاوەنشكۆیە.عیســاهــات،نانەك ــت؟«زانیی ــۆكێی ــەن:»ت ــێبك ل
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هەڵگــرتوپێیــدان،ماســییەكەشبــەهەمــانشــێوە.ئەمەســێیەمجــارەعیســابــۆ
ــدا. ــومردووان ــاشهەســتانەوەیلەنێ ــتپ ــەكاندەربكەوێ قوتابیی

ئایا عیسای مەسیحت خۆشدەوێت؟

ــەشــیمۆنپەترۆســیفەرمــوو:»شــیمۆنی ــانخــواردعیســاب ــەوەینانی دوایئ
ــا،منــتلەوانــەخۆشــرتدەوێــت؟« یۆن

پێیگوت:»بەڵێگەورەم،دەزانیتكەتۆمخۆشدەوێت.«

پێیفەرموو:»بەرخەكانمبلەوەڕێنە.«

دیسانپێیفەرمووەوە:»شیمۆنییۆنا،منتخۆشدەوێت؟«

پێیگوت:»بەڵێگەورەم،دەزانیتخۆشمدەوێیت.«

پێیفەرموو:»ببەبەشوانیمەڕەكانم.«

سێیەمجارپێیفەرموو:»شیمۆنییۆنا،منتخۆشدەوێت؟«

پەتــرۆسدڵگــرانبــوو،چونكــەســێجــارپێــیفەرمــوو:»منــتخۆشــدەوێت؟«
پێــیگــوت:»ئــەیگــەورەم،هەمووشــتێكدەزانیــت.دەزانیــتكەخۆشــمدەوێیت.«

عیســاپێــیفەرمــوو:»مەڕەكانــمبلەوەڕێنە.ڕاســتیڕاســتیتپــێدەڵێــم،كاتێــك
ــت. ــت،دەچووی ــوێدەتویس ــۆهەرك ــتوب ــتێنەكەتتدەبەس ــتپش ــجبووی گەن
بــەاڵمكاتێــكپیــردەبیــتدەســتتدرێــژدەكەیــتویەكێكــیدیكــەپشــتێنەكەت

ــك ــوتوەكئاماژەكردنێ ــەیگ ــەناتەوێت.«ئەم ــوێنێكك ــەش ــتێتودەتبات دەبەس
بــۆمردنــیپەتــرۆسكــەبــەهۆیــەوەشــكۆدارییخــودادەردەخــات.لــەدوایئەمــە

پێــیفەرمــوو:»دوامبكــەوە!«

ــاوڕیدایــەوەوبینــیكــەئــەوقوتابییــەیعیســاخۆشــیدەویســت پەتــرۆسئ
ــنگی ــەس ــانیب ــوارەداش ــیئێ ــن(نان ــی)دوایی ــەكات ــەوەیل ــووە،ئ ــانكەوت دوای

عیســاوەنابــوووپێــیگــوت:»گــەورەم،كێیــەئــەوەیبــەگرتنــتدەدات؟«كاتێــك
ــەیئەمــەچــیلێدێــت؟« ــەعیســایگــوت:»گــەورەم،ئ ــیب ــرۆسئەمــەیبین پەت
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ــۆ ــەت ــەوە،ب ــادێم ــەوەهەت ــتدەمێنێت ــەرمبەوێ ــوو:»ئەگ ــیفەرم ــاشپێ عیس

ــەو ــووەوەكــەئ ــاڵوب ــانواب ــوبرای ــەمقســەیەلەنێ ــرتئ ــۆدوامبكەوە.«ئی چــی؟ت
ــەســەرزەوی(. ــۆجــاریدووەمعیســادێت ــەیب ــەوكات ــائ ــت)هەت ــەنامرێ قوتابیی
ــەوە ــتدەمێنێت ــەرمبەوێ ــو»ئەگ ــت،بەڵك ــەنامرێ ــووك ــینەفەرم ــاپێ ــەاڵمعیس ب

ــۆچــی؟«)246( ــەت ــادێمــەوە،ب هەت

عیسای مەسیح قوتابییەكانی دەنێرێت

ئیــرتیــازدەقوتابییەكــەچوونــەجەلیــل،بــۆئــەوكێــوەیعیســافەرمانــی

پێدابوون.كاتێــكبینییــانكڕنۆشــیانبــۆبــرد،بــەاڵمهەندێكیــانگومانیــانكرد.عیســا
ــامنو ــەئاس ــەاڵتێكمل ــوودەس ــردن:»هەم ــۆك ــەیب ــووەوەوقس ــكب ــاننزی لێی

لەســەرزەویدراوەتێ.كەواتــەبــڕۆن،هەمــوونەتــەوەكانبكەنــەقوتابــی،بــە

ــاكار ــەنب ــانهەڵبكێشــن،فێریانبك ــەئاوی ــرۆزل ــوڕوڕۆحــیپی ــاوكوك ــاویب ن
ــەڕامســپاردوون.«)247( ــەوشــتانەیك ــووئ ــەهەم بكــەنب

ئــەوەیبــاوەڕدەهێنێــتولــەئــاوهەڵدەكێــرێڕزگاریدەبێــت،ئــەوەشكــە

بــاوەڕناهێنــێ،تاوانبــاردەكرێت.ئەوانــەیبــاوەڕدەهێنــنئــەمنیشــانانەیانلەگــەڵ

ــە ــوێدەدوێن،ب ــین ــەزمان ــەنوب ــسدەردەك ــنڕۆحــیپی ــاویم ــەن ــت،ب دەبێ
دەســتیانمــاردەگــرن،ئەگــەرژەهرێكــیكوشــندەشبخۆنــەوەزیانیــانپــێنــاگات،

دەســتلەســەرنەخــۆشدادەنێــنوچاكدەبنــەوە.«)248(

دڵنیابنمنهەمووڕۆژێكلەگەڵتانم،هەتاكۆتاییزەمان.«)249(

)246( یۆحهنا23-1:21

)247(مهتا20-16:28

)248( مهرقۆس18-16:16

)249( مهتا20:28
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دوایین ڕێنامیی

ــە ــاندان،ل ــۆیپیش ــیخ ــەزیندووی ــەب ــنبەڵگ ــەچەندی ــیب ــازارچێژتن دوایئ
ــاندوا. ــاندەركــەوتوســەبارەتبــەشانشــینیخــودابۆی مــاوەیچــلڕۆژدابۆی
ــەلیم ــوارد،ڕایســپاردن:»ئۆرش ــاندەخ ــەوەنانی ــەكان(پێك ــاوقوتابیی ــك)عیس كاتێ
بەجێمەهێڵــن،بەڵكــوچاوەڕێــیبەڵێنەكــەیبــاوكبكــەنكــەلــەمنــەوەبیســتتان.)250(

ئینجــاپێــیفەرمــوون:»ئــەمقســانەمبــۆكــردنكاتێــكلەگەڵتــانبــووم:پێویســتە
ــن ــارەیم ــووردادەرب ــەرانوزەب ــاوپێغەمب ــیموس ــەتەورات ــەیل ــووئەوان هەم

نــوورساونبێنــەدی.«

ئینجــامێشــكیكردنــەوە،تاكــونــوورساوەپیــرۆزەكانتێبگــەن.پێــیفەرمــوون:
»ئــاوانــوورساوە،كــەمەســیحئــازاردەچێژێــتولــەڕۆژیســێیەملەنێــومــردووان
ــۆهەمــوو ــاهب ــۆلێخۆشــبوونیگون ــاویئەویــشتۆبەكــردنب هەڵدەســتێتەوە،بەن
ــەم ــایەتیئ ــتپێدەكات.ئێوەش ــەئۆرشــەلیمەوەدەس ــەشل ــت،ئەم ــەالنجاڕبدرێ گ
ــی ــۆهاتن ــردب ــاژەیدەك ــرم)ئام ــۆدەنێ ــانب ــەیباوكمت ــنبەڵێنەك ــتانەن.وام ش
ــان ــزیخودایی ــتوهێ ــاندەریانبێ ــەوەیڕێنیش ــۆئ ــەریانب ــۆس ــرۆزب ــیپی ڕۆح
ــە ــنل ــڕدەكرێ ــەئاســامنەوەپ ــال ــەوە،هەت ــارمبێنن ــەش ــەاڵمل ــێببەخشــێت(.ب پ

ــز.«)251( هێ

ــە ــەل ــەنك ــاوكبك ــەیب ــیبەڵێنەك ــوچاوەڕێ ــن،بەڵك ــەلیمبەجێمەهێڵ »ئۆرش
ــد ــاشچەن ــوەپ ــەاڵمئێ ــا،ب ــاوهەڵدەكێش ــەئ ــیل ــاخەڵك ــتتان.یەحی ــەوەبیس من

ــن. ــرۆزهەڵدەكێرێ ــیپی ــەڕۆح ــەمل ــیك ڕۆژێك

ئەوانــەیپێكــەوەكۆببوونــەوەلێیــانپرســی:»ئــەیخــاوەنشــكۆ،لــەمكاتــەدا
پاشــایەتیبــۆئیرسائیــلدەگەڕێنیتــەوە؟

ــە ــاوكب ــەب ــنك ــەردەمانەبزان ــەوكاتوس ــەئ ــاننیی ــەوە:بۆت ــیدان وەاڵم
دەســەاڵتیخــۆیداینــاون.بــەاڵمكاتێــكڕۆحــیپیرۆزتــاندێتــەســەر،هێــز
وەردەگــرنوبــۆمــندەبنــەشــایەت،لــەئۆرشــەلیموهەمــوویەهودیــاوســامیرە،

تاكــوئەوپــەڕیزەوی.)252(

)250( كردارینێردراوان3:1-4ا

)251( لۆقا49-44:24

)252( كردارینێردراوان8-4:1
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گەڕانەوەی عیسا بۆ ئاسامن

ئینجــائەوانــیبــۆگونــدیبێتعەنیــا)گوندێــكبــوولــەچیــایزەیتــوون(
بــردەدەرەوە،دەســتیبــەرزكــردەوەوبەرەكەتــداریكــردن.كاتێــكبەرەكەتــداری

ــامن.)253( ــۆئاس ــەوەب ــووەوەوبەرزكرای ــاب ــانجی ــردن،لێی دەك

بەرزكرایــەوە،هەورێــك دەكــرد، تەماشــایان ئەوانیــش و فەرمــوو ئەمــەی
شــاردییەوە. لەبەرچاویــان

ــوودوو ــەوەب ــوو،ئ ــەئاســامنداب ــەوانســەرنجیانل ــەودەڕۆیشــت،ئ ــكئ كاتێ
پیــاوبــەجلــیســپییەوەلەالیانــەوەڕاوەســتاون.پێیــانگوتــن:»جەلیلییــەكان،بۆچــی
ــامن ــۆئاس ــداب ــەلەنێوتان ــایە،ك ــەمعیس ــەن؟ئ ــامندەك ــەیریئاس ــتاونس ڕاوەس

ــەوە.)254( ــاواشدێت ــاندەچــووەئاســامن،ئ ــەوە،چــۆنبینیت بەرزكرای

)عیســایمەســیحیپــەروەردگار(بــۆئاســامنبەرزكرایــەوەولــەدەســتەڕاســتی
خــودادانیشــت.)255(ئەوانیــشكڕنۆشــیانبــۆبــردوبــەشــادییەكیگــەورەوە

ــەلیم.)256( ــەوەئۆرش گەڕان

ــەد ــەبەق ــەلیمك ــەوەئۆرش ــوونگەڕان ــرازەیت ــیدەگوت ــوەیپێ ــەوكێ ــال ئینج
ــوو.)258( ــكب ــەلیمنزی ــەئۆرش ــەممە)257(ل ــتنێكیش ڕۆیش

بەردەواملەپەرستگابوونوستایشیخودایاندەكرد.)259(

)253( لۆقا51-50:24

)254( كردارینێردراوان11-9:1

)255( مهرقۆس19:16

)256( لۆقا52:24

)257(ئهودوورییهیهكهجولهكهیهكبۆیههیهلهڕۆژیشهممهدابیبڕێ.ئهویشتهنها

)1100مهتره(،چونكهوهكنهریتێكیئایینیڕۆژیشهممهبۆپشوودانه.

)258( كردار12:1

)259( لۆقا52:24
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هاتنی ڕۆحی پیرۆز

كــەڕۆژیپەنجایەمینداهــات،هەمــوو)قوتابییــەكان(پێكــەوەلــەیــەكشــوێندا
بــوون،لەنــاكاودەنگێــكلــەئاســامنەوەوەكڕەشــەباهــات،ئــەوماڵــەیپڕكــردكــە
تێیــدادانیشــتبوون.ئینجــاچەنــدزمانێكــیدابەشــبوووەكئاگــربۆیــاندەركــەوتو
لەســەرهەریەكەیــاننیشــتەوە.جــاهەموویــانپڕبــوونلــەڕۆحــیپیرۆزودەســتیان

پێكــردبــەزمانەكانــیدیكــەبدوێــن،وەكڕۆحپێــیبەخشــین.

لــەوكاتــەداجولەكــەیلەخواترســیهەمــوونەتەوەكانــیژێــرئاســامنلــە
ئۆرشــەلیممابوونــەوە)ئــەوجولەكانــەیكــەبــۆجــەژنهاتبــوون(.كاتێــكدەنگەكــە
هــات،خەڵــككۆبوونــەوەوبــووەپەشــێوی،چونكــەهەریەكەیــانگوێــیلــەزمانــی
خــۆیدەبــووپێــیدەدوان.حەپەســابوونوبــەسەرســامییەوەگوتیــان:»باشــە
ــی ــانگوێ ــۆنهەریەكەم ــەیچ ــن؟ئ ــینی ــەنجەلیل ــەدەك ــەیقس ــووئەوان هەم
ــی، ــاوئیالم ــاومیدی ــیپەرتی ــەیخەڵك ــت؟ئێم ــۆیدەبێ ــیخ ــیدایكی ــەزمان ل
دانیشــتووانیمیســۆپۆتامیا،یەهودیــاوكەپەدۆكیــا،پۆنتــۆسوئاســیا،فریجیــاو
ــا،میــرسوناوچەكانــیلیبیــایڕووەوكورێــن،هەروەهــامیوانەكانــیڕۆمــا، پامفیلی
ــی ــەزمان ــەب ــامنلێیان ــاگوێ ــەرەب،ئەوەت ــیوع ــوو،كریت ــەوبەجولەكەب جولەك

ــەن.)260( ــودادەك ــیخ ــردارەمەزنەكان ــیك ــانباس خۆم

)260( كردارینێردراوان11-1:2
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كۆتایی

ــی ــۆمزگێن ــاندا)ب ــەكجاڕی ــووالی ــەهەم ــەكان(چــوونول ــش)قوتابیی ئەوانی
پەیامــیمەســیح(،عیســایخاوەنشــكۆشلەگەڵیــانكاریدەكردوبــەپەرجووەكانی

پشــتگیریپەیامەكــەیدەكــرد.)261(

یــەك لــەدوای یــەك ئەگــەر كردوویەتــی، عیســا هەیــە دیكــە شــتی زۆر
بنوورسایەتــەوە،وابزانــمخــودیجیهــانجێــگایئــەوپەڕتووكــەنوورساوانــەیتێــدا

نەدەبــووەوە.)262(

عیســالەبــەردەمقوتابییەكانیــدازۆرپەرجــوویدیكــەیكــردكــەلــەمپەڕتووكەدا

نەنوورساوە.بــەاڵمئەمانــەینــوورساونتاكــوبــاوەڕبهێنــنكــەعیســامەســیحەكەیە،
كــوڕیخودایــە،تاكــوبــەباوەڕهێنــانبــەناویئــەوژیانتــانهەبێــت.)263(

)261( مهرقۆس20:16

)262( یۆحهنا25:21

)263( یۆحهنا31-30:20
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عیسا لەبەردەم قوتابییەكانیدا 

زۆر پەرجووی دیكەی كرد 

كە لەم پەڕتووكەدا نەنوورساوە.

بەاڵم ئەمانەی نوورساون 

تاكو باوەڕ بهێنن كە 

عیسا مەسیحەكەیە، 

كوڕی خودایە، 

تاكو بە باوەڕهێنان بە ناوی ئەو 

ژیانتان هەبێت.

مزگێنیبهپێینووسینییۆحهنا31،30:20
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