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پێشەكی
عیســای مەســیح لــەالی زۆربــەی خەڵــك بــە پێغەمبــەری ئاشــتی و خۆشەویســتی نــارساوە،
هەمــوو کەســێکیش حــەز دەكات کــە ئاشــتی ڕاســتەقینەی هەبێــت و خۆشەویســتی
ڕاســتەقینە تاقــی بکاتــەوە .بــەاڵم لــە کــوێ دەتوانیــت ئــەو ئاشــتی و خۆشەویســتییە
ڕاســتەقینەیە بەدەســتبهێنیت؟ یەكێــک لــە وتەكانــی مەســیح ئەمــە بــوو( :هەركەســێك
لـ�ە ڕاسـ�تییەوە بێـ�ت گـ�وێ لـ�ە دەنگـ�م دەگرێـ�ت ).لــە ئینجیلــی پیــرۆزدا ئــەم
ڕاســتییە وەك ڕووناكــی باســكراوە و مەســیح بــە ڕووناكــی ڕاســتەقینە چوێــراوە،
چونکــە ژیانێکــی بێهاوتــا و نــاوازەی هەبــوو( :ئــەو ڕووناكییــە ڕاســتەقینەیەی كــە
بەســەر هەمــوو مرۆڤێكــدا دەدرەوشــێتەوە ،دەهاتــە جیهــان ).زۆربــەی خەڵــك ڕێــز
لــە مەســیح و پەیامەكــەی دەگــرن ،بــەاڵم تایبەمتەندییەكانــی ژیانــی و فێركــردن و
پەرجووەكانــی نازانــن .ئــەم پەڕتووكــە چاپك ـراوە بــۆ ئــەوەی تــۆی خوێنــەری ئازیــز،
زیاتــر لەبــارەی ئــەم ڕووناکییــەوە بزانیــت.
عیســا كــە نازنــاوی (مەســیح)ی هەیــە ،بە واتــای (دەستنیشــانكراو) ،كاتێــك تەمەنی
گەیشــتە ســی ســاڵ ،بــە مەبەســتی باڵوکردنــەوەی پەیامەکــەی دەســتی کــرد بــە گــەڕان
بــە خاکــی ئســیرائیلدا .عیســا لــه تەمەنــی ســی و ســێ ســاڵیدا لــه خــاچ درا و مــرد و
نێــژرا ،لــه دوای ســێ ڕۆژ لــه ناشــتنی هەســتایەوه لهنێــو مــردووان و بەرزکرایــەوە بــۆ
ئاسمـان .عیس��ا وەک��و پێغەمبەرەکان��ی دیک��ە ل��هئاس�مانەوهرسوشــی بــۆ دانەبەزیــوه،
چونكــە ئــەو خــۆی (وشــەی خودا)یــە .عیســا خــۆی رسوشــێكی زینــدوو بــوو ،وشــه و
ڕۆحــی خــودا بــوو .ڕاســتەوخۆ ئــەوەی گوتوویەتــی و كردوویەتــی لــە خــوداوە بــووە.
ئینجیلــی پیــرۆز كتێبێــك یــان نوورساوێــك نییــە لــە ئاســانەوە بــۆ مرۆڤایەتــی
دابەزیبێــت .ئــەوەی هەیــە چــوار لــە قوتابییەكانــی عیســا بــە رسوشــی ڕۆحــی خــودا
سەرگوزەشــتە و پەیامەكــەی عیســایان بــۆ خهڵكــی ئـهم سـهردهمه  (بـه زمانــی یۆنانــی)
نووس�یـوەتەوە .نوورساوەكانی�اـن پێیاــن دەگوترێــت (ئینجیـ�ل) ،کــە بــە واتــای مزگێنــی
یــان مــژدە دێــت .دەبێــت ئــەوەش بزانیــن کــە بــە تــەواوی پەیامنــی نوێــش دەگوترێــت
(ئینجیــل) کــە ژیاننامــەی عیســا و کــرداری نێردراوانــی مەســیح و نامەکانــی نێــردراوان
لەخــۆ دەگرێــت .خــودا لــە ڕێگــەی مــژدەی هاتنــی مەســیحەوە هەواڵــی خۆشــی
ڕزگاریــیبــۆ تــەواوی مرۆڤایەتــی ڕاگەیانــد ،ئــەوەش كردنــەوەی دەرگای هیــوا و ئاواتــە
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لـ�هبــەردەم تۆبــەكاران .خــودا نەخشــەی ڕێــگای ژیــان و نەمــری كێشــا بــۆ هەركەســێك
كــە ژیــان لەگــەڵ عیســای مەســیح قبــوڵ بــكات.
كاتێــك لــە ئینجیلــی پیــرۆز (ژیــان و سەرگوزەشــتەی عیســای مەســیح)
دەخوێنینــەوە بەهــۆی ئــەوەی چــوار كــەس لــە چــوار ڕوانگــەی جیــاوازەوە هەریــەك
سەرگوزەشــتەكەیان نووســیوەتەوە ،ئــەوا لــە تێگەیشــن و لــە ڕووی مێژووییــەوە
لەوانەیــە ئاڵۆزییــەك دروســت بــكات بــۆ كەســێك كــه شــارەزایی لــە ئینجیلــی پیــرۆز
نەبێــت .لــەم كتێبــەدا هەوڵــدراوە ڕووداوەكانــی هــەر چــوار پەڕتووکەكــە تێكهەڵكێــش
بكرێــن و بكرێنــە یــەك گێڕانــەوە .ئــەوە بــە واتــای ئــەوە نییــە كــە ئێمــە دەســتكاریامن
كردبێــت یــان هەوڵێــك بێــت بــۆ ئــەوە ،بەڵكــو ئەگــەر بتەوێــت ڕووداوەكان لەنــاو
ئینجیلــی پیــرۆز بخوێنیتــەوە ئــەوا لەبــەر دەســتدایە و دەتوانیــت بــۆ دڵنیابوونــەوە
ئینجیلــی پیــرۆز بخوێنیتــەوە.
لەم كتێبەدا دهقهكه به سێ شێواز ههیه:
1 .1ڕەنگــی ڕەش :دەقــی ئینجیلــی پیــرۆز كــە لــە زمانــی یۆنانییــەوە وەرگێــڕدراوە
بــە ڕەنگــی ڕەش نــوورساوە؛
2 .2ڕەنگــی ســوور :هەندێــك بابــەت و دهســتهواژە كــە بــۆ خوێنــەری كــورد ڕوون
نیــن ،ڕوون كراوهت ـهوه و بــە ڕەنگــی ســوور نــوورساوە ،وەك نیشــانەیەك بــۆ
ئــەوەی کــە ئــەو دەقــە لەنــاو كتێبــی پیــرۆزدا نییــە و زیــادەی ئێمەیــە ،تەنهــا
بــۆ ڕوونكردنــەوە دان ـراوە؛
3.3ڕەنگــی ڕەشــی تــۆخ :لەبەرئــەوەی لەنــاو دەقەكانــی كتێبــی پیــرۆزدا هیــچ
ناونیشــانێك بــۆ پەرەگــراف و بابەتــەكان نییــە ،ئێمــە بــۆ ڕوونكردنــەوە و
جیاكردنــەوەی بابەتــەكان بــە ڕەنگــی تــۆخ نووســیومانە .لەبــەر ئــەوە لەوانەیــە
ناونیشــانێك ل��ەم پەڕتووک��ەدا هەبێــت و لەنــاو ئینجیلــی پیــرۆزی چاپك ـراودا
نەبێــت.
بــەو هیوایــەی لــە ڕێگــەی وەرگێڕانــی ئەم کتێبــەوە توانیبێتــان خزمەتێكــی بچووک
ب�ەـ خوێنـ�ەری كوــرد بكەیـ�ن .داوا ل��هخــوداش دەكەی�نـ ئ��ەم كتێب��ە ببێت��هدەســتپێكی
چاكــه و كردنــەوەی دەرگای هیــوا و ڕێــگای ژیانێكــی نــوێ لەبــەردەم زۆر كەســدا.
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بەشی یەكەم
سی ساڵ لهئامادەكاری
سەرەتا

رسوشــی پیــرۆز بــە ســەردێڕی ڕاگەیاندنێكــی خوداییانــه دەســت بــە
سەرگوزەشــتەی ژیانــی حەزرەتــی عیســا دەكات و كەســایەتی و پەیامەكــەی لــە چــوار
بابەتــدا دەردەخــات ،دەڵێــت:
سەرەتای مزگێنی عیسای مەسیحی كوڕی خودا.

(((

•پەیامەك��ەی :ڕاگەیاندنــی مزگێنــی هاتنــی شانشــینی خــودا و ڕزگاربوونــی مــرۆڤ
لــە گونــاه.
•كەســایەتییەكەی :نــاوی (عیســا) بــوو .عیســا دەربڕینێكــی كوردییــە بــۆ نــاوی
(یەشــوع)ی عیــری ،بــە واتــای (خــودا ڕزگار دەكات) دێــت ،لە یۆنانــی دەگوترێت
ئیســۆس ،نــاوی عیســا لــەوەوە هاتــووە.
•ناســناوەكەی( :مەســیح) ،بــهواتــای (دەستنیشــانكراو) دێــت .ناســناوێكهلــە
كۆنــدا لەنێــو گەلــی جولەكــەدا بــۆ پاشــا و پێغەمبــەران بــووهكــە ئاماژەیــهبــۆ
دەستنیشــانكردنی بــهزەیــت لــە ڕێوڕەســمی تــاج لەســەرنانی.
•كــوڕی خــودا :ئاماژەیــهبــۆ ئــەوەی ئــەو لــە خــودی خودایــە ،هەرگیــز بــهواتــای
نــەوهخســتنەوە یــان بەدواییەكداهاتنــی زەمــەن نایــەت.
لــهســەرەتاوە رسوشــی پیــرۆز ئــەوەی ڕاگەیانــدووە كــە عیســای مەســیح وەك هــەر
مرۆڤێكــی دیك��ە تەنه�اـ منداڵێ�كـ نەبــوو ،بەڵك��و ئـ�ەو (وشـ�ەی خــودا) بــوو ،ئــەوەی كــه
لــهســەرەتاوههەبــوو ،لەبــەر ئــەوهرسوش بــە ڕاشــكاوانهو بــە ڕوونــی دەڵێــت:
((( مهرقۆس 11:
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لــهســەرەتادا ،وشــەكههەبــوو (ئاماژەیــهبــۆ بوونــی عیســای مەســیح) ،وشــەكه
لــەالی خــودا بــوو ،وشــەكهخــۆی خــودا بــوو .ئــەو لــهســەرەتاوهلــەالی خــودا بــوو.
هەمــوو شــتێك بــەو بەدیهاتــووە ،بــێ ئــەو هیــچ شــتێك بەدینەهاتــووهلەوانــەی كــه
بەدیهاتــوون .وشــەكهســەرچاوەی ژیــان بــوو ،ژیانەكــەش ڕووناكــی مــرۆڤ بــوو،
(((
ڕووناكییەكــەش لــە تاریكیــدا دەدرەوشــێتەوهو تاریكییەكــهبەســەریدا زاڵ نەبــووە.
لــهكاتێكــی دیاریكــراودا عیســای مەســیح لــهشــێوەی مرۆڤــدا بــۆ جیهــان هــات،
لــهمریەمــی پاكیــزهلەدایكبــوو .بــەر لــهلەدایكبوونــی عیســا وەك مــرۆڤ ،خــودا
پێــش ئــەو پێغەمبەرێكــی نــارد بــۆ ئــەوەی ڕێــگای بــۆ ئامــادهبــكات و خەڵكــی
بــۆ تۆبەكــردن بانــگ بــكات .ئــەو پێغەمبــەرهیەحیــای((( كــوڕی زەكەریــا بــوو ،بــه
ناســناوی لەئاوهەڵكێــش.
مرۆڤێــك هــات كــە خــودا ناردبــووی ،نــاوی یەحیــا بــوو .ئــەو بــۆ شــایەتی هــات،
تاكــو شــایەتی بــۆ ڕووناكییەكــهبــدات (ڕاســتی هاتنــی عیســا بــۆ خەڵــك ڕوون
بكاتــەوە) ،بــۆ ئــەوەی هەمــووان لــهڕێگــەی ئــەوەوە بــاوەڕ (بــە عیســا) بهێنــن.
ئــەو ڕووناكییەكــهنەبــوو ،بەڵكــو هــات تاكــو شــایەتی بــۆ ڕووناكییەكــهبــدات .ئــەو
ڕووناكییــهڕاســتەقینەیەی كــهبەســەر هەمــوو مرۆڤێكــدا دەدرەوشــێتەوە ،دەهاتــه
جیهــان.
ئــەو لــە جیهانــدا بــوو ،جیهانیــش بــەو بەدیهــات ،كەچــی جیهــان نەیناســی .ئــەو بــۆ
الی گەلەكــەی (گەلــی جولەكــەی هەڵبژێــردراوی خــودا) هــات بــەاڵم ئەوان پێشــوازییان
لــێ نەكــرد .لەگــەڵ ئەوەشــدا هەمــوو ئەوانــەی پێشــوازییان لێكــرد ،ئەوانــەی باوەڕیــان
بــهنــاوی هێنــا (لــە جولەكــەو ناجولەكــە) ،مافــی پێــدان ببنــهڕۆڵــەی خــودا ،ئەوانــەی
نــهبــهرسوشــت لەدایــك بــوون ،نــە بــهخواســتی مــرۆڤ ،نــە بــهویســتی پیاویــش،
بەڵكــو لــە خــوداوه(بــهباوەڕیــان بــهعیســای مەســیح) لەدایــك بــوون (لەدایكبوونێكــی
ڕۆحــی)( .مــرۆڤ بــۆ ئــەوەی هەتاهەتایــە بژیێــت پێویســتە بــە ڕۆح لەدایكببێتــەوە بــە
باوەڕهێنانــی بــە عیســا .لێــرەدا لەدایكبــوون بــە واتــای لەدایكبوونــی رسوشــتی نایــەت).
وشــەكەش بــوو بــە مــرۆڤ و لەنێوامنانــدا نیشــتەجێ بــوو .شــكۆی ئەومــان بینــی،
((( یۆحهنا 5 - 1 :1
((( له زمانی عیربی پێی دهگوترێ (یۆخهننهن  /یۆخهنا) ،بهاڵم له كهلتووری كوردیدا ئهم
كهسه به (یهحیا) نارساوه بهوپێیهی له ئیسالمدا بهو ناوه ئاماژەی پێ كراوه.
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وەك شــكۆی تاقانەیــەك لــهباوكــەوە ،پــڕ لــهنیعمــەت (بەخششــی خــودا بــۆ مــرۆڤ
بــە بــێ ئــەوەی مرۆڤەكــە شایســتەی بێــت) و ڕاســتی.
یەحیــا شــایەتی بــۆ (عیســا) دا ،هــاواری كــرد« :ئەمــهئەوەیــهكــە گوتــم :ئــەوەی
دوای مــن دێــت پێشــم كــەوت ،چونكــهپێــش مــن بــووە ».لــە گەنجینــەی پڕیــی
ئــەوەوە هەموومــان نیعمــەت لــەدوای نیعمەمتــان وەرگرتــووە ،چونكــە تــەورات
(پێنــج ســیپارەی یەكەمــی كتێبــی پیــرۆز ،پەیدابــوون ،دەرچــوون ،لێڤییــەكان،
ســەرژمێری و دواوتــار) لــهڕێگــەی موســاوهدرا ،بــەاڵم نیعمەت و ڕاســتی لــهڕێگەی
عیســای مەســیحەوە هــات .هەرگیــز كــەس خــودای نەبینیــوە ،بــەاڵم كــوڕەتاقانــەی
خــودا (عیســای مەســیح) ،ئــەوەی لــهباوەشــی باوكدایــە (خــودا) ،خــودای دەرخســت
(دەربڕینــی كــوڕی تاقانــە بــهواتــای نــەوهخســتنەوە یــان بەدواییەكداهاتنــی زەمــەن
نایــەت ،بەڵكــو ئاماژەیــهبــۆ رسوشــت و كڕۆكــی عیســا مەســیح ،هــەروەك دەربڕینــی
باوەشــی بــاوك دەربڕینێكــی هێامییــە و ئاماژەیــە بــۆ شــكۆداری پایــەی عیســا و
(((
هەتاهەتاییەكــەی).

پێشبینی بۆ لەدایكبوونی پێغەمبەر یەحیای كوڕی زەكەریا
پێغەمبــەر یەحیــای كــوڕی زەكەریــا ئــەوەی شــایەتییەكی پێشــوەختەی دا بــۆ عیســا،
ئەویــش بــهپەرجــوو لەدایكبــوو .دایــك و باوكــی پیــر بــوون .بــەر لــەشــەش مانــگ لــه
لەدایكبوونــی مەســیح لەدایكبــوو .لەبــەر ئــەوەی دایكــی خزمــی مریەمــی پاكیــزەی
دایكــی عیســا بــوو ،هــەر دوو چیــڕۆك بــهڕێكخســتنێكی وردی خوداییانــە تێكــەڵ
بــوون :چیڕۆكــی لەدایكبوونــی عیســای مەســیح و چیڕۆكــی لەدایكبوونــی یەحیــای
كــوڕی زەكەریــا.
لــەو ســەردەمەی هێرۆدســی بــاوك پاشــای یەهودیــا بــوو ،كاهینێــك (پیــاوی
ئایینــی جولەكــە) لــە نــۆرەی نــەوەی ئەبیــا (كــە یەكێــك بــوون لــەو دوازدهتیپــەی
بــهنــۆرهخزمەتــی پەرســتگايان دەكــرد .پەرســتگا شــوێنی ســەرەكی پەرستشــی
جولەكەیــە و لــە ئۆرشــەلیمە كــە بــۆ یەكــەم جــار لەســەر دەســتی پێغەمبــەر
ســلێامنی پاشــا دروســتكرا .هەمــوو ڕێوڕەســمە گرنگــە ئایینییەكانــی جولەكــە و
((( یۆحهنا 1
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ئەنجامدانــی قوربانــی لــەوێ دەكــرا ).هەبــوو نــاوی زەكەریــا ،ئەلیســاباتی ژنیشــی
لــهنــەوەی هــارون (بــرای پێغەمبــەر موســا) بــوو .هەردووكیــان لەبەرچــاوی خــودا
ڕاستودروســت بــوون ،بــێ گلەیــی بــوون لــهپەیڕەوكردنــی هەمــوو ڕاســپاردهو
حوكمەكانــی یــەزدان .بــەاڵم منداڵیــان نەدەبــوو ،چونكــهئەلیســابات نــەزۆك بــوو،
هەردووكیشــیان بەســاڵدا چووبــوون.
كاتێــك زەكەریــا لــهنــۆرەی كۆمەڵەكــەی خۆیــدا كاروبــاری كاهینیێتــی جێبەجــێ
دەكــرد لەبــەردەم خــودا ،بەگوێــرەی نەریتــی كاهینیێتــی ،تیروپشــكی كەوتــهســەر
تاكــو بچێتــهنــاو پەرســتگای یــەزدان و بخــوور بســووتێنێت .لەكاتــی ســووتانی
بخوورەكــەدا ،خەڵكــی هەمــوو لــهدەرەوە نوێژیــان دەكــرد.
لــەوێ فریشــتەیەكی یەزدانــی بــۆ دەركــەوت ،لــەالی ڕاســتی قوربانــگای بخــوور
(ئاگردانێكــه لــە شــوێنی هــەرە پیــرۆزی نــاو پەرســتگابخــوری لەســەر دەســوتێرنێت)
ڕاوەســتابوو .كاتێــك زەكەریــا فریشــتەكەی بینــی ،پەشــۆكا و ترســی لــێ نیشــت .بــەاڵم
فریشــتەكهپێــی گــوت« :زەكەریــا مەترســە ،چونكــە پاڕانەوەكــەت بیســرا ،ئەلیســاباتی
ژنیشــت كوڕێكــی بــۆت دەبێــت و نــاوی لــێ دەنێیــت یەحیــا .ئــەو دەبێتــە مایــەی
خۆشــی و شــادی بــۆ تــۆ ،زۆر كــەس بەلەدایكبوونــی دڵخــۆش دەبــن ،چونكــهئــەو
لەبەرچــاوی یــەزدان دەبێتــە كەســێكی مــەزن و پایەبــەرز .هەرگیــز شــەراب و مــەی
ناخواتــەوە .لــهســكی دایكییــەوهپــڕ دەبێــت لــە ڕۆحــی پیــرۆز (ڕۆحــی خــودا) و زۆر
لــە ڕۆڵەكانــی ئیرسائیــل بــۆ الی یەزدانــی پــەروەردگاری خۆیــان دەگەڕێنێتــەوە .بە ڕۆح
و توانــای ئەلیاســەوه(ئەلیاســی پێغەمبــەر كــهپێغەمبەرێكــی مــەزن بــوو لــهســەدەی
نۆیەمــی پێــش زاییــن لــە فەلەســتین ژیــاوە ،بــهئازایەتــی بەناوبانــگ بــووە) پێــش
یــەزدان دەكەوێــت ،تاكــو دڵــی بــاوكان بــۆ الی منداڵــەكان ڕابكێشــێت و یاخیبووانیــش
بــۆ الی دانایــی ڕاستودروســتان بگەڕێنێتــەوە ،بــۆ ئــەوەی گەلێكــی ئامــادهبــۆ یــەزدان
(بــۆ پێشــوازیكردن لــە عیســا) پێكبهێنێــت».
زەكەریــاش بــە فریشــتەكەی گــوت« :بــە چــی ئەمــە بزانــم ،چونكــهخــۆم پیــرم و
ژنەكەشــم بەســاڵدا چــووه؟»
فریشــتەكهوەاڵمــی دایــەوە« :مــن جربائیلــم لەبــەردەم خــودا ڕادەوەســتم،
نێــردراوم تاكــو لەگەڵــت بدوێــم و ئــەم مژدەیــەت بدەمــێ .ئەوەتــا لــهئێســتاوە
تــۆ الڵ دەبیــت و توانــای قســەكردنت نامێنێــت هەتــا ئــەو ڕۆژەی ئــەم شــتانە
18

ڕوودەدەن ،چونكــهبــاوەڕت بــهقســەكەم نەكــرد ،ئــەوەی لەكاتــی خۆیــدا دێتــەدی».
خەڵكەكــهچاوەڕوانــی زەكەریایــان دەكــرد و سەرســام ببــوون لــهدواكەوتنــی
لەنــاو پەرســتگادا .كاتێــك هاتــهدەرەوهنەیتوانــی لەگەڵیــان بدوێــت ،جــا زانییــان
كــە لــهپەرســتگادا بینینێكــی بــۆ ئاشــكرا كــراوە (هەندێــك جــار خــودا شــتێك یــان
ڕووداوێــك پیشــانی پێغەمبــەران دەدات كــە رسوشــێكە لەالیــەن خــوداوە) ،چونكــە
بــهئیشــارەت لەگەڵیــان دەدوا و بــە الڵــی مایــەوە.
كاتێــك ڕۆژانــی خزمەتكردنەكــەی تــەواو بــوو ،گەڕایــەوهمــاڵ .دوای ئــەو ڕۆژانە،
ئەلیســاباتی ژنــی ســكی پڕبــوو ،پێنــج مانــگ خــۆی شــاردەوە و دەیگــوت« :یــەزدان
ئەمــەی بــۆ كــردم ،لــەم ڕۆژانــەدا چاكــەی خــۆی نیشــان دا و ئابــڕووی منــی لەنێــو
خەڵكــدا كڕییــەوە( ».خەڵكــی بــە گشــتی نەزۆكییــان بــە ســزای خــودا دادەنــا و پێیــان
مایــەی شــەرمەزاری بــوو).

مژدەی لەدایكبوونی عیسا

كاتێــك ئەلیســابات ســكی شــەش مانـگ بــوو ،خــودا جربائیلــی فریشــتەی نــارد بــۆ
شــارێك لــهناوچــەی جەلیــل كــە نــاوی ناســیرهبــوو ،بــۆ الی پاكیزەیەكــی مارەبــڕاو له
پیاوێــك لــە بنەماڵــەی داود كــهنــاوی یوســف بــوو ،نــاوی پاكیزەكــەش مریــەم بــوو.
جربائیــل هاتــهالی مریــەم و گوتــی« :ســاو ،ئــەی ئــەو كەســەی نیعمەتــی خــودات
بەســەردا ڕژاوە ،یەزدانــت لەگەڵدایــە».
بــەاڵم ئــەو بــهپەیامەكــە زۆر شــێوا و بیــری كــردەوە ،دەبێــت ئەمــە چ جــۆره
ســاوێك بێــت .فریشــتەكهپێــی گــوت« :مەترســە مریــەم ،چونكــهلــەالی خــودا
ڕەزامەندیــت بەدەســتهێنا (بەرەكەتێكــی تایبــەت) .ئەوەتا ســكت دەبێــت و كوڕێكت
دەبێــت نــاوی لــێ دەنێیــت عیســا .پایەبــەرز دەبێــت و بــە كــوڕی خــودای هەرەبــەرز
ناودەبردرێــت ،خــودای پەروەردگاریــش تەختــی داودی باوكــی پێدەداتــەوە (چونكــه
لــە نــەوەی داودە) .هەتاهەتایــەحوكمڕانــی نــەوەی یاقــوب دەكات ،شانشینەكەشــی
كۆتایــی نایــەت( ».عیســا دەبێتــە پاشــای شانشــینی ئاســانی).
بــەاڵم مریــەم بــە فریشــتەكەی گــوت« :ئەمــە چــۆن دەبێــت ،كــە مــن هێشــتا
پاكیــزەم؟»
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فریشــتەكهوەاڵمــی دایــەوە« :ڕۆحــی پیــرۆز دێتــە ســەرت و هێــزی خــودای
هەرەبــەرز دەبێتــهســایەی ســەرت .لەبــەر ئــەوهئــەو پیــرۆزەی لێــت دەبێــت (كــە
وەكــو مرۆڤەكانــی دیكــە گوناهبــار نییــە) بــهكــوڕی خــودا ناودەبردرێــت (كــوڕی
خــودا بــە واتایەكــی ڕۆحــی مەجــازی دێــت و بــە واتــای لەدایكبوونێكــی جەســتەیی
یــان بەدوایەكداهاتنێكــی زەمەنــی نایــەت) .ئەوەتــا ئەلیســاباتی خزمیشــت بــەو
پیرییــهســكی پــڕە بــهكوڕێــك .ئــەوەی پێیــان دەگــوت نــەزۆك ســكی شــەش مانگــە،
چونكــە هیــچ شــتێك لــەالی خــودا مەحــاڵ نییــە».
مریــەم گوتــی« :ئەوەتــا مــن كارەكــەری یەزدانــم .ئــەوەی تــۆ دەیفەرموویــت بــا
بێتــەدی ».فریشــتەكەش بەجێیهێشــت.

دیدەنی مریەم و ئەلیسابات

لــەو ڕۆژانــەدا ،مریــەم هەســتا و خێــرا بــۆ شــارۆچكەیەك چــوو لــهناوچــه
شــاخاوییەكانی هەرێمــی یەهودیــا .چــووە ماڵــی زەكەریــا و ســاوی لــە ئەلیســابات
كــرد .كاتێــك ئەلیســابات گوێــی لــە ســاوەكەی مریــەم بــوو ،منداڵەكــهلــهســكیدا
كەوتــهجوڵەجــوڵ و ئەلیســابات پڕبــوو لــە ڕۆحــی پیــرۆز .ئەلیســابات بــهدەنگێكــی
بــەرز هــاواری كــرد« :لەنێــو ژنانــدا بەرەكەتداریــت ،بەرهەمــی ســكت بەرەكەتــدار
دەبێــت! ئــەم شــكۆیەم لەكوێــوهبــۆ هــات ،هەتــا دایكــی گەورەكــەم بێــت بــۆ الم؟
(لێــرەدا ئەلیســابات زانیویەتــی ئــەوەی لــە مریەمــەوە لەدایــك دەبێــت عیســای
مەســیحە ).چونكــههەركــە دەنگــی ســاوەكەت بــەر گوێــم كــەوت ،منداڵەكــهلــه
خۆشــیدا لــهســكمدا هەڵبەزییــەوە .خۆزگــە دەخوازرێــت بــەوەی بــاوەڕی هێنــاوه
كــهلــە یەزدانــەوە چــی پــێ گوتــراوهدێتــەدی».

ستایشی مریەم

مریەمیش گوتی:
«گیانم ستایشی یەزدان دەكات،
ڕۆحم بە خودای ڕزگاركەرم دڵشادە،
چونكهسەیری بێفیزی كارەكەرەكەی كرد.
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ئەوەتا لهئێستاوە هەموو نەوەكان خۆزگهبە من دەخوازن،
چونكهتوانادار كاری گەورەی بۆ من ئەنجام دا،
پیرۆزە ناوی ئەو.
بەزەییەكەی بۆ ئەوانەیە كهلێی دەترسن،
نەوە دوای نەوە.
بە بازووی كاری بەهێزی ئەنجام دا،
ئەوانەی بە بۆچوونەكانی دڵیان لووتبەرز بوون ،پەرتوباڵوی كردنەوە.
تەختی توانادارەكانی سەرەوژێر كردووهو
بێفیزەكانی بڵند كردەوە.
برسییەكانی لە خێروبێر تێركرد،
دەوڵەمەندانی بە دەستی بەتاڵ ڕەوانە كردەوە.
(ئینجــا مریەمــی پاكیــزە ئامــاژەی كــرد بــۆ پەیامنــی خــودا لەگــەڵ ئیرباهیمــی
باوكــان و نەوەكــەی و گوتــی):
بە یارمەتیدانی گەلی ئی رسائیلی بەندەی خۆی
هەتاهەتایهبەزەییەكەی بەبیر هێنایەوە
لەگەڵ ئی رباهیم و نەوەكەی،
هەروەك بەڵێنی بە باوباپی رامنان دا».

مریــەم ل��ەالی ئەلیس��ابات نزیكــەی سێــ مانگــ مای��ەوە ،پاش��ان گەڕای�ەـوهبــۆ
ماڵەكــەی خــۆی.

لەدایكبوونی حەزرەتی یەحیا

ئەلیســابات كاتــی منداڵبوونــی هــات و كوڕێكــی بــوو .جــا دراوســێ و خزمانــی
بیســتیان یــەزدان دەرگای بەزەیــی فراوانــی خــۆی بــۆ كردووەتــەوە ،لەگەڵی شــادمان
بــوون.
لــهڕۆژی هەشــتەمدا بــۆ خەتەنەكردنــی منداڵەكــە هاتــن ،لەســەر نــاوی باوكــی
ناویــان لێنــا زەكەریــا .بــەاڵم دایكــی گوتــی« :نەخێــر ،نــاوی دەنرێــت یەحیــا».
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پێیان گوت« :كەس لهخزمانت بەم ناوە ناونەنراوە».
ئینجــا ئیشــارەتیان بــۆ باوكــی كــرد ،دەیەوێــت چ ناوێكــی لــێ بنێــت .تەختەیەكــی
داوا كــرد و لەســەری نووســی« :نــاوی یەحیایــە ».هەمــوو سەرســام بوون .دەســتبەجێ
دەم و زمانــی زەكەریــا كرایــەوە ،قســەی كــرد و ستایشــی خــودای دەكــرد .هەمــوو
دراوســێكانیان ترســیان لــێ نیشــت و لــە ســەراپای ناوچــهشــاخاوییەكانی یەهودیــا
هەمــوو ئــەم شــتانهبــوو بــهقســە و باســی ســەر زاری خەڵكــی .هەمــوو ئەوانــەی ئــەم
باســەیان بیســت لــهدڵــی خۆیانــدا گوتیــان« :ئایــا ئــەم منداڵــهدەبێتــهچــی؟» چونكــه
دەســتی یەزدانــی لەگــەڵ بــوو.

ستایشی زەكەریا

زەكەریای باوكیشی پڕبوو لهڕۆحی پیرۆز و پێشبینی كرد ،گوتی:
«ستایش بۆ یەزدانی پەروەردگاری ئی رسائیل،
چونكــهگەلەكــەی بەســەركردەوهو كڕییــەوە( .نرخــی ڕزگاركردنــی لــە
كۆیالیەتــی دا)
هێزی ڕزگاریامنی هەستاندەوە( ،ڕزگاریی پێ بەخشین)
لــهبنەماڵــەی داودی بەنــدەی( ،ئاماژەیــە بــۆ ئــەوەی كــە عیســای مەســیحی
ڕزگاركــەر لــە نــەوەی داودی پاشــا هــات)
وەك چۆن لە كۆنەوهلە ڕێگەی پێغەمبەرە پیرۆزەكانییەوە دواوە،
بۆ ڕزگاربوون لە دەست دوژمنان و
هەموو ناحەزامنان،
هەروەها بۆ بەخشینی بەزەیی بە باوباپی رامنان و
پەیوەستبوون بهپەیامنە پیرۆزەكەی،
واتهئەو سوێندەی كە بۆ ئی رباهیمی باپیرهگەورەمانی خوارد:
كهئێمە لە دەست دوژمن ڕزگارمان بێت و
بێ ترس ئەو بپەرستین،
هەموو ڕۆژانی ژیامنان بهپیرۆزی و ڕاستودروستی لەبەردەمیدا بین.
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«ت ــۆش ئ ــەی من ــداڵ (پێغەمب ــەر یەحی ــا) ،ب ــە پێغەمب ــەری خ ــودای هەرەب ــەرز
ناودەبردرێی ــت،
چونكە پێش یەزدان دەكەویت ،تاكو ڕێگای بۆ ئامادە بكەیت،
تاكو بە گەلەكەی ڕابگەیەنیت
بهلێخۆشبوونی گوناهەكانیان ڕزگاریان دەبێت،
بەهۆی بەزەییە بەسۆزەكەی خودامانەوە،
كهبەهۆیەوە ڕووناكی لهبەرزاییەوە بەسەرماندا دەدرەوشێتەوە،
تاكــو بەســەر ئەوانــەی لــه تاریكــی و لــە ســێبەری مەرگــدا دانیشــتوون
بدرەوشــێتەوە،
بۆ ئەوەی پێیەكامنان بهڕێگای ئاشتیدا ببات».
منداڵەكــەش گەشــەی دەكــرد و لــە ڕۆحــدا بەهێــز دەبــوو ،لـە چۆڵەوانــی مایــەوه
(((
هەتــا ئــەو ڕۆژەی كــە خــۆی بــۆ گەلــی ئیرسائیــل دەرخســت.

لەدایكبوونی عیسای مهسیح

لەدایكبوونــی عیســای مەســیح بــەم شــێوەیهبــوو :كاتێــك مریەمــی دایكــی لــه
یوســف مارەبــڕاو بــوو ،پێــش ئــەوەی بیگوازێتــەوە ،دەركــەوت كــە لــهڕێگــەی
ڕۆحــی پیــرۆز ســكی پڕبــووە .یوســفی دەســتگیرانی كــە پیاوچــاك بــوو ،نەیویســت
ئابــڕووی ببــات ،بڕیــاری دا بــە نهێنــی دەســتی لــێ هەڵبگرێــت.
كاتێــك بیــری لــەم شــتانهدەكــردەوە ،فریشــتەیەكی یــەزدان هاتــە خەونــی و پێــی
فەرمــوو« :ئــەی یوســفی نــەوەی داود ،مەترســە مریــەم بهێنیــت ،چونكــە ئــەوەی ئــەو
ســكی پێــی هەیــهلــهڕۆحــی پیرۆزەوەیــە (یــان ڕۆحــی خــودا .ئــەوە ڕاگەیاندنێكــی
خوداییانــە بــوو لەســەر تایبەمتەندیــی سەرســوڕهێنەری عیســای مەســیح .فریشــتەكە
درێــژەی بــە قســەكانی دا و گوتــی ):كوڕێكــی دەبێــت نــاوی دەنێیــت عیســا ،چونكــە
گەلەكــەی لــە گوناهەكانیــان ڕزگار دەكات».
ئەمانــههەمــووی ڕوویــدا ،هەتــا ئــەوەی یــەزدان لــە ڕێگــەی پێغەمبەرەكــه
((( لۆقا 15:80-
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(پێغەمبــەر ئیشــایا) فەرموویەتــی بێتــەدی﴿ :ئەوەتــا پاكیزەیــەك ســكی دەبێــت و
كوڕێكــی دەبێــت ،نــاوی لــێ دەنێــن ئیامنوێــل ﴾.واتــە :خــودا لەگەڵامنــە.
كاتێــك یوســف لەخــەو هەســتا ،ئــەوەی فریشــتەكەی یــەزدان فەرمانــی پێدابــوو
ئەنجامــی دا و ژنەكــەی گواســتەوە .بــەاڵم هەتــا كوڕەكــەی نەبــوو لەگەڵــی جــووت
(((
نەبــوو ،ئینجــا نــاوی لێنــا عیســا.
لــەو ڕۆژانــەدا لــهئۆگســتۆس قەیســەرەوە فەرمانێــك دەرچــوو ،كــههەمــوو
دانیشــتووانی ئیمپڕاتۆریەتیەكــەی ناونــووس بكرێــت (مەبەســت لــە ئیمپراتۆریەتــی
ڕۆمانییــە كــە خاكــی ئیرسائیــل بەشــێك بــوو لــەو ئیمپراتۆریەتــە) .ئەمــهیەكــەم
ناونووســین بــوو ،كاتێــك كیرینیــۆس فەرمانــڕەوای ســوریا بــوو .ئیــر هەركــەس بــۆ
ناونووســین دەچــووهشــاری خــۆی.
یوســفیش لــهجەلیــل لــهشــاری ناســیرەوە بــەرەو یەهودیــا ســەركەوت بــۆ
شــارەكەی داود (ئــەو شــارەی كــە پێغەمبــەر داود تێیــدا نیشــتەجێ بــوو) كــهپێــی
دەگوتــرێ بێتلەحــم (نزیكــەی دە كیلۆمەتــر لــە ئۆرشــەلیم دوورە) ،چونكــهلــه
بنەماڵــە و تیــرەی داود بــوو (یوســف لــە ناســیرەوە بــۆ بێتلەحــم نزیكــەی ســەد
كیلۆمەتــری بــڕی) ،تاكــو لەگــەڵ مریــەم ناونــووس بكرێــن كــهمارەبــڕی بــوو و ســكی
هەبــوو .كــهلــەوێ بــوون ،كاتــی منداڵبوونــی هــات .جــا كــوڕە نۆبەرەكــەی بــوو،
قۆنداغــی كــرد و لــە ئاخوڕێكــدا داینــا (ئــەو شــوێنەیە كــە خۆراكــی بــۆ ڕەشــەواڵخ
تێــدا دادەنرێــت) ،چونكــە هیــچ ژوورێكیــان بــۆ نوســن دەســت نەكــەوت (بــە
لەدایكبوونــی عیســا لــە بێتلەحــم پێشــبینییەكی كــۆن هاتــە دی .میخــای پێغەمبــەر
لــە ســەدەی هەشــتەمی پێــش زاییــن ژیــاوه و پێشــبینی كردبــوو﴿ :بــەاڵم تــۆ ئــەی
بێتلەحمــی ئەفراتــە ،هەرچەنــدهلەنێــو شــارۆچكەكانی یەهــودا بچووكیــت ،بــەاڵم
یەكێــك لــهتــۆوهبــۆ مــن دەردەكەوێــت ئــەوەی دەبێتــهفەرمانــڕەوای ئیرسائیــل،
ڕەچەڵەكــی لــە دێرزەمانەوەیــە ،لــهئەزەلەوەیــە( )﴾.میخــا )٢ :٥

هاتنی شوان و فریشتەكان

لــەو ناوچەیــە شــوان هەبــوون لــهدەشــت دەمانــەوهو شــەوان ئێشــكیان لــه
مێگەلەكەیــان دەگــرت .فریشــتەیەكی یــەزدان بۆیــان دەركــەوت و شــكۆی یــەزدان
((( مهتا ٢٥ -١٨ :١
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لــە دەوریــان درەوشــایەوە ،بەمــهترســێكی زۆریــان لــێ نیشــت .فریشــتەكە پێــی
گوتــن« :مەترســن ،ئــەوا مــژدەی خۆشــییەكی گەورەتــان دەدەمــێ كــە بــۆ هەمــوو
گەلــە .ئەمــڕۆ لــهشــاری داود ڕزگاركەرێكتــان بــۆ لەدایــك بــوو ،ئەویــش مەســیحی
خــاوەن شــكۆمانە .ئەمــەش نیشــانەیەبۆتــان ،مەلۆتكەیــەك دەبینــن لەنــاو ئاخوڕێــك
دانــراوە».
لەنــاكاو لەگــەڵ فریشــتەكهلەشــكرێكی گــەورەی ئاســانی دەركــەوت و ستایشــی
خودایــان دەكــرد و دەیانگــوت:
«شكۆ بۆ خودا لهئاسامن،
لەسەر زەویش ئاشتی بۆ ئەوانەی جێی ڕەزامەندی ئەون».
كاتێــك فریشــتەكان بــەرەو ئاســان بەجێیــان هێشــن ،شــوانەكان بــە یەكرتیــان
گــوت« :دەی بــا بڕۆینــهبێتلەحــم و ئــەم شــتەی ڕوویــداوە بیبینیــن كــە یــەزدان
پێــی ڕاگەیاندیــن».
خێــرا هاتــن و مریــەم و یوســف و ئــەو مەلۆتكەیــەی لــهئاخوڕەكــەدا دانرابــوو
دۆزییانــەوە .كاتێــك بینییــان ،ئــەو قســەیەیان باڵوكــردەوە كــە دەربــارەی ئــەم منداڵــه
پێیــان گوترابــوو .هەمــوو ئەوانــەی گوێیــان لێبــوو ،ســەریان ســوڕما بــوو لــەوەی
شــوانەكان پێیــان دەگوتــن .بــەاڵم مریــەم هەمــوو ئــەم شــتانەی لــە دڵــی خۆیــدا
هەڵدەگــرت و لێكــی دەدایــەوە.
شــوانەكان گەڕانــەوهو خودایــان شــكۆدار كــرد و ستایشــیان كــرد لــە پێنــاوی
هەمــوو ئــەوەی بیســتیان و بینییــان ،بــەو شــێوەیەی پێیــان گوترابــوو.

خەتەنەكردنی عیسا

لــهدوای هەشــتەمین ڕۆژ كاتــی خەتەنەكردنــی منداڵەكــە هــات ،هــەر ئــەو
كاتــەش نــاوی لێــرا عیســا ،بــەو شــێوەیەی فریشــتەكە نــاوی لێنــا (لــەو كاتــەی
فریشــتەكە لــە خــەون بــە یوســفی ڕاگەیانــد) ،پێــش ئــەوەی مریــەم ســكی پڕبێــت.

پاشــان یوســف و مریــەم لــەدوای تەواوبوونــی ڕۆژانــی پاكبوونــەوه (بەپێــی نەریتــی
جولەكــە لــە دوای تەواوبوونــی زەیســتانی ،ئافــرەت دەچێتــە پەرســتگا و قوربانــی
دەكات) عیســایان بــردهئۆرشــەلیم تاكــو پێشكەشــی یەزدانــی بكــەن ،بەگوێــرەی تەوراتــی
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موســا ،كــهتەوراتــی یەزدانــە ،هــەروەك تێیــدا نــوورساوە﴿ :هــەر نێرینەیەكــی نۆبــەرهبــۆ
یــەزدان تەرخــان دەكرێ ـت ﴾.بــۆ پێشكەشــكردنی قوربانییەكیــش ،بەگوێــرەی ئــەوەی لــه
تەوراتــی یــەزدان گوتــراوە﴿ :دوو كوكوختــی یــان دوو بێچــووە كۆت ـر﴾.
پیاوێكــی چــاك و لەخواتــرس بەنــاوی شــیمۆن لــهئۆرشــەلیم هەبــوو ،چاوەڕێــی
هاتنــی (مەســیحی) دڵنەواییكــەری ئیرسائیــل بــوو ،ڕۆحــی پیــرۆزی لەســەر بــوو .بــە
ڕۆحــی پیــرۆز بــۆی ئاشــكرا كرابــوو كــهنامرێــت هەتــا مەســیحی یــەزدان نەبینێــت.
بەهــۆی ڕۆحــی پیــرۆزەوههاتــهحەوشــەكانی پەرســتگا .كاتێــك دایــك و باوكەكــە
عیســای منداڵیــان هێنایــهژوورەوە ،تاكــو بەگوێــرەی نەریتــی تەوراتــی بــۆ بكــەن،
شــیمۆن عیســای لــە باوەشــی گــرت و ستایشــی خــودای كــرد:
«ئەی یەزدانی بااڵدەست ،ئێستا بەگوێرەی قسەكەت
بەندەی خۆت بهئاشتی بەڕێبكە.
ئەوا چاوم ڕزگاریی تۆی بینی،
ئەوەی لەبەردەم هەموو گەالن ئامادەت كردووە،
هەتا ببێتهڕووناكی بۆ ئاشك راكردنی رسوشی تۆ بۆ نەتەوەكان و
ببێتهمایەی شكۆمەندی بۆ ئی رسائیلی گەلەكەت».
دایــك و باوكــی سەرســام بــوون لــەوەی دەربــارەی گوتــرا .شــیمۆن داوای
بەرەكەتــی بــۆ كــردن و بــە مریەمــی دایكــی گــوت« :ئــا ئــەم منداڵــهدەبێتــە هــۆی
كەوتــن و هەســتانەوەی كەســانێكی زۆر لــە ئیرسائیــل ،هەروەهــا دەبێتــهنیشــانەیەك
(ئــەوە پیشــبینیێكە بــۆ لەخاچدانــی عیســا ،لەبــەر ئــەوە شــیمۆن بــە مریەمــی
پاكیــزەی گــوت ):دژایەتــی دەكرێــت ،هەتــا نیــازی دڵــی زۆر كــەس ئاشــكرابێت.
تــۆش شمشــێرێك جەرگــت دەبڕێــت».
پێغەمبەرێكــی ژن هەبــوو بــە نــاوی ئانــای كچــی پەنوئێــل لــە هــۆزی ئاشــێر .زۆر
بەســاڵدا چووبــوو ،لــەدوای شــووكردنی تەنهــا حــەوت ســاڵ لەگــەڵ مێردەكــەی ژیابــوو.
پاشــان بــە بێوەژنــی مابــووەوە و تەمەنــی گەیشــتبووە هەشــتا و چــوار ســاڵی .پەرســتگای
بەجــێ نەدەهێشــت ،شــەو و ڕۆژ خــودای دەپەرســت بــهنوێــژ و ڕۆژووگرتــن .هــەر لــەو
كاتــەدا هــات بــۆ الی ئــەوان و ستایشــی خــودای كــرد ،باســی منداڵەكــەی بــۆ هەمــوو
ئەوانــە كــرد كــە چاوەڕوانــی ڕزگاریــی ئۆرشــەلیم بــوون.
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لــە دوای لەدایكبوونــی عیســا لــە بێتلەحمــی یەهودیــا ،لــە ســەردەمی
هێرۆدســی پاشــا ،هەندێــك مــۆغ لــە ڕۆژهەاڵتــەوە هاتنــە ئۆرشــەلیم ،پرســییان« :كــوا
ئــەوەی لەدایــك بــووە كــە پاشــای جولەكەیــە؟ لــە ڕۆژهەاڵتــەوە ئەســتێرەی ئەومــان
بینــی ،هاتوویــن كڕنۆشــی بــۆ ببەیــن».
كاتێــك هێرۆدســی پاشــا ئەمــەی بیســت ،پەشــۆكا و هەمــوو خەڵكــی ئۆرشــەلیم
لەگەڵــی پەشــۆكان .هەمــوو كاهینانــی بــااڵ و مامۆســتایانی تەوراتی گەلــی كۆكردەوە،
لێــی پرســین« :مەســیح لەكــوێ لەدایــك دەبێــت؟» وەاڵمیــان دایــەوە« :لــە بێتلەحــم
لــە یەهودیــا ،چونكــە لەڕێــی پێغەمبەرەكــەوه ئــاوای نووســیوە:
«﴿بەاڵم تۆ ئەی بێ تلەحمی خاكی یەهودا،
كەمرت نیت لهفەرمانڕەواكانی یەهودا،
چونكهلە تۆوهفەرمانڕەوایەك دەردەكەوێت،
شوانایەتی گەلی ئی رسائیلم دەكات»﴾.
هێرۆدســیش بــهنهێنــی مۆغەكانــی بانگكــرد و لەبــارەی كاتــی دەركەوتنــی
ئەســتێرەكە لێكۆڵینــەوەی لەگــەڵ كــردن .ئینجــا بــۆ بێتلەحمــی نــاردن و پێــی
گوتــن« :بــڕۆن و بــەوردی بــەدوای منداڵەكــەدا بگەڕێــن .كاتێــك دۆزیتانــەوە هەواڵــم
بدەنــێ ،تاكــو منیــش بێــم و كڕنۆشــی بــۆ ببــەم( ».هێــرۆدس ڕاســتگۆ نەبــوو لــەوەی
كــە گوتــی ،بەڵكــو دەیویســت شــوێنی منداڵەكــە بزانێــت بــۆ ئــەوەی بیكوژێــت!)
لــە دوای ئــەوەی گوێبیســتی پاشــا بــوون ،ڕۆیشــن ،ئەســتێرەكەی لــە ڕۆژهــەاڵت
بینیبوویــان ،پێشــیان كــەوت هەتــا لەســەر ئــەو شــوێنەی منداڵەكــەی لێبــوو ڕاوەســتا .بــە
بینینــی ئەســتێرەكهزۆر شــادمان بــوون ،چوونــە ماڵەكــە ،منداڵەكەیــان لەگــەڵ مریەمــی
دایكــی بینــی ،دانەویــن و كڕنۆشــیان بــۆ بــرد و گەنجینەكانیــان كــردەوە ،زێــڕ و بخــوور و
موڕیــان بــە دیــاری پێشــكەش كــرد .ئینجــا خــودا لــهخەونــدا مۆغەكانــی ئــاگادار كــردەوە
كــهنەگەڕێنــەوە الی هێــرۆدس ،ئەوانیــش بــە ڕێگایەكــی دیكــەدا گەڕانــەوە واڵتــی
خۆیــان.
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هەاڵتن بەرەو میرس

دوای ئــەوەی مۆغــەكان ڕۆیشــن ،فریشــتەیەكی یــەزدان هاتــهخەونــی یوســف و
گوتــی« :هەســتە منداڵەكــە و دایكــی ببــهو ڕاكــهبــۆ میــر .لــەوێ مبێنــەوههەتــا پێــت
دەڵێــم ،چونكــە هێــرۆدس خەریكــهبــهشــوێن منداڵەكــەدا دەگەڕێــت ،بــۆ ئــەوەی
بیكوژێــت ».ئەویــش هەســتا و لــە شــەودا منداڵەكــهو دایكــی بــرد و بــەرەو میــر 
ڕۆیشــت .هەتــا مردنــی هێــرۆدس لــەوێ مایــەوە ،هەتــا ئــەوەی یــەزدان لەڕێگــەی
پێغەمبەرەكــەوه فەرموویەتــی بێتــەدی ،كــەدەفەرمــوێ﴿ :لــهمیــرەوە بانگــی
كوڕەكــەی خۆمــم كــرد﴾.

كاتێــك هێــرۆدس زانــی مۆغــەكان فریویــان داوە ،زۆر تووڕەبــوو .بــە گوێــرەی
ئــەو كاتــەی لــهمۆغەكانــەوە لێــی كۆڵیبــووەوە ،نــاردی و هەمــوو كوڕێكــی تەمــەن
دوو ســاڵ بــەرەو خوارتــر لــهبێتلەحــم و دەوروبــەری كوشــت .ئینجــا ئــەوەی لــه
ڕێگــەی پێغەمبــەر یەرمیــا گوترابــوو هاتــەدی:
﴿دەنگێك لە ڕامەوهبیس رتا،
گریان و شیوەنێكی گەورە،
ڕاحێل بۆ منداڵەكانی دەگریێت،
ڕازی نییهدڵنەوایی بكرێت،
چونكهنەماون﴾.
(ڕاحێــل ژنــی یاقوبــی نــەوەی پێغەمبــەر ئیرباهیــم بــووە ،لــەوەوە گەلــی خــودا
هاتــووە .لێــرەدا ڕاحێــل هێامیــە بــۆ هەمــوو دایكێــك).

گەڕانەوە بۆ شاری ناسیرە

كاتێــك هێــرۆدس مــرد ،فریشــتەیەكی یــەزدان لــهمیــر هاتــە خەونــی یوســف
و گوتــی« :هەســتە ،منداڵەكــهو دایكــی ببــهو بــڕۆ بــۆ خاكــی ئیرسائیــل ،چونكــه
ئەوانــەی بــۆ ژیانــی منداڵەكــهدەگــەڕان مــردن».
ئەویــش هەســتا ،منداڵەكــهو دایكــی بــرد و گەڕایــەوە خاكــی ئیرسائیــل .بــەاڵم كاتێــك
بیســتی ئەرخیــاوس لــە یەهودیــا لــهجێــی هێرۆدســی باوكــی فەرمانڕەوایــە ،ترســا
بچێتــە ئــەوێ .دوای ئــەوەی لــە خەونــدا ئــاگادار كرایــەوە ،گەڕایــەوهناوچــەی جەلیــل.
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جــا هــات و لــە شــارۆچكەیەك نیشــتەجێ بــوو بــهنــاوی ناســیرە ،هەتــا ئــەوەی لەڕێگــەی
(((
پێغەمبــەران گوترابــوو بێتــەدی﴿ :بــە ناســیرەیی ناودەبردرێــت﴾.

منداڵەك��ەش گەش��ەی دەك��رد و بەهێزــ دەب��وو ،پڕب��وو لــهدانایــی ،نیعمەتــی
خوداشــی لەســەر بــوو.

عیسا لهپەرستگادا

جەژنــی پەســخە یەكێــك بــوو لــە جەژنــە گەورەكانــی جولەكــە كــە لــەو بۆنەیــەدا
هەمــوو جولەكــەكان دەچوونــە ئۆرشــەلیم .ئاهەنگــی ئــەم جەژنــە نانخواردنــی
ئێــوارەی پەســخەی لەخۆدەگــرت كــە تێیــدا جولەكــەكان بەرخــی ســووركراوەیان
دەخــوارد و یــادی دواییــن شــەویان دەكــردەوە بــەر لــە دەرچوونیــان لــە میــر،
سوپاســی خودایــان دەكــرد كــە لەدەســت كۆیالیەتــی فیرعــەون ڕزگاری كردبــوون.
(بەرخــی پەســخە لــە بــاوەڕی مەســیحییەتدا ئاماژەیــە بــۆ عیســای مەســیح ،ئــەوەی
بــە مردنــی لەســەر خــاچ خــۆی كــرد بــە قوربانــی بــۆ هەمــوو مرۆڤایەتــی و ئــازادی
كــردن لــە كۆیالیەتــی گونــاه .ئینجیــل ئامــاژە بــە عیســای مەســیح دەكات وەك
(بەرخــی خــودا) ئــەوەی كــە گوناهــی جیهــان هەڵدەگرێــت).

دایــك و باوكــی (عیســا) هەمــوو ســاڵێك لــهجەژنی پەســخه(جەژنێكــی جولەكەیە
كــە بــۆ یــادەوەری ڕزگاركردنــی گەلــی ئیرسائیــل لــە میــر لــە ســەردەمی حەزرەتــی
موســا) دەچوونــهئۆرشــەلیم .كاتێــك عیســا بــووە دوازدهســاڵ ،وەك نەریتــی جــەژن
بــەرەو ئۆرشــەلیم ســەركەوتن .دوای تەواوبوونــی ڕۆژەكان لــە گەڕانەوەیاندا عیســای
مێردمنــداڵ لــه ئۆرشــەلیم مایــەوە ،دایــك و باوكیشــی نەیانزانــی .وایــان دەزانــی
لەنــاو كاروانەكەیــە ،ڕۆژەڕێیــەك ڕۆیشــن ،دوای ئــەوە لەنــاو خــزم و ناســیاوەكان
بەدوایــدا گــەڕان (گەشــتیارەكان بــە دوو كاروان دەڕۆیشــن ،كاروانێكیــان ژنــەكان
بــوون كــە لــە پێشــەوە دەڕۆیشــن ،كاروانەكــەی دیكــە كــە پیــاوەكان بــوون لــە دواوە
دەڕۆیشــن ،دەكــرا منداڵــەكان لەگــەڵ هــەر یەكێــك لــە كاروانــەكان بوونایــە) .كاتێــك
نەیاندۆزییــەوهگەڕانــەوە بــۆ ئۆرشــەلیم هەتــا بەدوایــدا بگەڕێــن .دوای ســێ ڕۆژ لــه
حەوشــەكانی پەرســتگادا دۆزییانــەوە ،بینییــان لەنــاو مامۆســتایان دانیشــتووە ،گوێیــان
لــێ دەگرێــت و پرســیاریان لێــدەكات .هەمــوو ئەوانــەی گوێیــان لێــی ڕاگرتبــوو ،لــە
((( مهتا ٢٣ -١ :٢
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تێگەیشــن و وەاڵمەكانــی سەرســام بــوون .كاتێــك بینییــان واقیــان وڕمــا ،ئینجــا دایكی
پێــی گــوت« :كــوڕم ،بــۆ وات لێكردیــن؟ مــن و باوكــت نیگەرانــت بوویــن و بەدواتــدا
دەگەڕایــن( ».ئەركــی باوكایەتــی لەســەر یوســف مەجــازی بــوو بــۆ چاودێریكردنــی
عیســای مەســیح لــە تەمەنــی منداڵییەتــی).
وەاڵمــی دانــەوە« :بۆچــی بەدوامــدا دەگــەڕان؟ نەتاندەزانــی پێویســتە لــە ماڵــی
باوكمــدا بــم؟» (ســەرقاڵ بــوو بــە كاروبــاری خــودا) بــەاڵم لــەو قســەیهتێنەگەیشــن
كــهپێــی فەرمــوون.
ئینجــا لەگەڵیــان گەڕایــەوهو هاتــەوهناســیرە و گوێڕایەڵیــان بــوو ،مریەمــی
دایكیشــی ئەمانــەی هەمــوو دەخســتە دڵییــەوە .عیســاش لــهدانایــی و بــااڵ گەشــەی
(((
دەكــرد ،جێــی ڕەزامەنــدی خــودا و خەڵكــی بــوو.

((( لۆقا ٥٢ -٤٠ :٢
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بەشی دووەم
عیسای مەسیح بانگەوازەكەی ڕادەگەیەنێت
حهزرهتی یەحیا

بــەر لــەوەی عیســای مهســیح بانگەوازەكــەی ڕابگەیەنێــت ،لــەو ناوچەیــە
پێغەمبــەر یەحیــای كــوڕی زەكەریــا نارساو بــە لەئاوهەڵكێــش دەركــەوت .دەركەوتنی
پێغەمبــەر یەحیــا بــۆ ئــەوە بــوو كــە ڕێــگا لەبــەردەم مەســیح ئامــادە بــكات،
هــەروەك نــوورساوە پیــرۆزەكان لــە كۆنــەوە پیشــبینییان بــۆ كــردووە .كاتێــك یەحیــا
دەركــەوت ،هەمــوو خەڵــك لــە دەوری كۆبوونــەوە وایــان دەزانــی ئــەو مەســیحە،
ئــەو ڕزگاركــەرەی كــە چاوەڕێیــان دەكــرد .بــەاڵم یەحیــا نكۆڵــی لــەوە كــرد ،گوتــی
كــە ئــەو تەنهــا دەنگێكــە خەڵكــی بــۆ خــودا بانــگ دەكات ،ڕێــگا ئامــادە دەكات بــۆ
هاتنــی مەســیحی چاوەڕوانكــراو.
یەحیــا خەڵكــی بانــگ دەكــرد بــۆ تۆبەكــردن ،بــۆ ئــەوەی لێخۆشــبوون
بەدەســتبهێنن .ڕێوڕەســمێكی ئایینــی پەیــڕەو دەكــرد كــە لەالیــەن مەســیحییەكانەوە
پێــی دەگوترێــت “لەئاوهەڵكێشــان ” ،تێیــدا كەســی تۆبــەكاری دەخســتە ژێــر ئــاو
وەك ئاماژەیــەك بــۆ شوشــتنەوەی گوناهەكانــی ڕابــردووی ،هەروەهــا مردنــی لــە
ژیانــی ڕابــردووی و دەســتپێكردنی ژیانێكــی نــوێ .لــەو ڕێوڕەســمەدا یەحیــا ناســناوی
لەئاوهەڵكێشــی وەرگــرت.

لــە ســاڵی پازدەمینــی حوكمڕانــی تێباریــۆس قەیســەر ،كاتێــك پیالتۆســی
پۆنتــی فەرمانــڕەوای یەهودیــا بــوو ،هێرۆدســی ئەنتیپــاس فەرمانــڕەوای جەلیــل
بــوو ،فیلیپۆســی براشــی فەرمانــڕەوای ئیتۆریــە و تەراخۆنیتــس بــوو ،لیســانیۆس
فەرمانــڕەوای ئەبیلینــە بــوو ،لــە ســەردەمی ســەرۆك كاهینیێتــی حەنــا و قەیافــا،
لــەدەشــتودەر پەیامــی خــودا بــۆ یەحیــای كــوڕی زەكەریــا هــات .ئیــر بــەهەمــوو
ناوچەكانــی دەوروبــەری ڕووبــاری ئوردونــدا دەگــەڕا ،جــاڕی لەئاوهەڵكێشــانی
تۆبەكردنــی دەدا بــۆ گونــاە بەخشــین .وەك لــە پێشــبینییەكانی پەڕتووكــی ئیشــایای
پێغەمبــەردا نــوورساوە:
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﴿كەسێك لەچۆڵەوانی هاوار دەكات و دەڵێت:
«ڕێگا بۆ هاتنی یەزدان ئامادە بكەن،
ڕێچكەكانی بۆ ڕێكبخەن».
هەموو دۆڵێك پڕ دەبێتەوەو
هەموو چیا و گردێك ڕۆ دەچێت،
ڕێگا خواروخێچەكان ڕاست دەبنەوەو
سەختەكانیش ئاسان دەبن،
(((
هەموو مرۆڤایەتی ڕزگاریی خودا دەبینن!﴾
جلوبەرگــی یەحیــا لــەمــووی وشــر بــوو ،پشــتێنێكی چەرمیشــی لــە كەمــەری
دەبەســت ،خواردنیشــی كوللــەو هەنگوینــی كێــوی بــوو (لــەو ســەردەم ئــەو شــێوە
ژیانــە نیشــانەی ســادەیی و هــەژاری بووە) .ئیــر خەڵكــی ئۆرشــەلیم و تــەواوی یەهودیــا
و هەمــوو ناوچەكانــی دەوروبــەری ڕووبــاری ئــوردون هاتنــە الی ،لەســەر دەســتی ئــەو
لــەڕووبــاری ئــوردون لەئــاو هەڵدەكێــران و دانیــان بــە گوناهەكانیانــدا دەنــا.
كــە بینــی زۆر لــەفەریســی و ســەدوقی (دوو گروپــی ئایینــی جولەكــە بوونــە،
فەریســییەكان زۆر بــە ڕووكــەش بــە تونــدی شــەریعەتیان پەیــڕەو دەكــرد.
ســەدووقییەكانیش باوەڕیــان بــە زیندووبوونــەوەی مــردووان و ڕۆژی كۆتایی نەبوو).
بــۆ لەئاوهەڵكێشــانەكەی دێــن ،پێــی گوتــن« :ئــەی بێچووەمــاران ،كــێ ئــاگاداری
كردوونەتــەوەلەدەســت تووڕەیــی داهاتــوو هەڵبێن؟ بــا بەرهەمێكتــان هەبێــت
لــە تۆبەكــردن بوەشــێتەوە .پێتــان وا نەبێــت دەتوانــن بەخۆتــان بڵێــن(“ :پێغەمبــەر)
ئیرباهیــم باوكامنــە ”.پێتــان دەڵێــم ،خــودا دەتوانێــت لــەم بەردانــە نــەوە بــۆ ئیرباهیم
دروســتبكات .ئەوەتا تــەور خراوەتــە ســەر ڕەگــی دار ،هــەر دارێــك بەرهەمــی بــاش
(((1
نــەدات ،دەبڕدرێتــەوە و فڕێدەدرێتــەنــاو ئاگــرەوە.
خەڵكەكەپرسیاریان لێكرد« :كەواتە چی بكەین؟»
وەاڵمــی دانــەوە« :ئــەوەی دوو كراســی هەیــە ،بــا یەكێكیــان بداتــە ئــەوەی كــە
((( لۆقا ٦ -١ :٣
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نییەتــی ،ئــەوەش كــەنانــی هەیــە ،بــا هەمــان شــت بــكات».
باجگرانیــش بــۆ لەئاوهەڵكێشــان هاتــن ،لێیــان پرســی« :مامۆســتا ،ئێمــەچــی
بكەیــن؟»
پێــی گوتــن« :لــەوەی بۆتــان دانــراوەزیاتــر وەرمەگرن ».ســەربازانیش پرســیاریان
لێكــرد« :ئــەی ئێمــەچــی بكەیــن؟»
یەحیــاش وەاڵمــی دانــەوە« :خــاوە لــە كــەس وەرمەگــرن و بوختــان مەكــەن،
بــە موچەكانتــان ڕازی بــن».
گــەل لــە چاوەڕوانیــدا بــوون ،هەمــوو لــەدڵــی خۆیانــدا دەربــارەی یەحیــا لێكیــان
دەدایــەوە كــە لەوانەیــەیەحیــا خــۆی مەســیح بێت .یەحیــا وەاڵمــی هەمووانــی
دایــەوە« :مــن لــەئاوتــان هەڵدەكێشــم ،بــەاڵم یەكێــك دێــت لــەمــن بــە تواناتــرە،
ئــەوەی مــن شــایانی ئــەوەنیــم كــە قەیتانــی پێاڵوەكانــی بكەمــەوە .ئــەو لــە ڕۆحــی
پیــرۆز و لــە ئاگرتــان هەڵدەكێشێت .شــەنی بەدەســتەوەیە بــۆ پاككردنــەوەی
جۆخینەكــەی ،گەمنەكــە لــە ئەمبــاردا كۆدەكاتــەوە و قەســەڵەكەش بــەئاگرێكــی
نەكــوژاوە دەســووتێنێت ».بە زۆر شــتی دیكــەش ئامــۆژگاری گەلــی (جولەكــەی)
(((1
دەكــرد و مــژدەی دەدانــێ.

لەئاوهەڵكێشانی عیسای مهسیح

لەئاوهەڵكێشــان ئاماژەیــە بــۆ شوشــتنەوە و پاكبوونــەوە لــە گونــاە .عیســا
پێویســتی بــەو شوشــتنەوەیە نەبــوو چونكــە بێگونــاە بــوو ،لەبــەر ئــەوە یەحیــا
هەســتی بــە شــەرمەزاری كــرد بــۆ لەئاوهەڵكێشــانی عیســای مەســیح .بــەاڵم عیســا
لەمــەدا شــایەتی ئاســانی دەویســت كــە ئــەو كــوڕی خودایــە.
ئینجــا عیســا لــە جەلیلــەوە هاتــەئــوردون ،تاكــو لەســەر دەســتی یەحیــا لەئــاو
هەڵبكێرشێت .بــەاڵم یەحیــا دەیویســت ڕایگرێــت و دەیگــوت« :مــن پێویســتیم
بەوەیــە لەســەر دەســتی تــۆ لەئــاو هەڵبكێرشێــم ،كەچــی تــۆ دێیــت بــۆ الی مــن؟»
عیســاش وەاڵمــی دایــەوە« :ئێســتا ڕێــگا بــدە ،چونكــەئــاوا لــە ئێمــەدەوەشــێتەوە
( ((1لۆقا ١٨ -١٠ :٣
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هەتــا هەمــوو ڕاستودروســتییەك تــەواو بكەیــن ».ئینجــا ڕێی دا.
كاتێــك عیســا لەئــاو هەڵكێــرا ،دەســتبەجێ لــە ئاوەكــە هەســتایەوە.
ئەوەبــوو ئاســانی بــۆ كرایــەوە و بینــی ڕۆحــی خــودا وەك كۆترێــك نیشــتەوە و
هاتەســەری .دەنگێكیش لــە ئاســانەوە فەرمــووی« :ئەمــە كــوڕی خۆشەویســتمە،
ئــەوەی زۆر پێــی دڵشــادم( ((1(».كوڕایەتــی لــە ئینجیــل واتایەكــی ڕۆحــی هەیــە
نــەك لەدایكبوونــی جەســتەیی ،هەروەهــا نــەك بەدواییەكداهاتنــی زەمەنــی یــان
وەچەخســتنەوە ،يــان لەخۆگرتنــەوە یــان لێكچوانــدن).
كاتێك عیسا دەستی بەخزمەتەكەی كرد تەمەنی نزیكەی سی ساڵ بوو.

(((1

شەیتان عیسا تاقی دەكاتەوە
شــەیتان هێــزی خراپــە دەنوێنێــت كــە دژایەتــی پالنــی خــودا دەكات بــۆ ڕزگاركردنی
مــرۆڤ لــە ســزای گوناهەكانیــان ،هەروەهــا ڕێگــری دەكات لــە پێدانــی ژیانــی
هەتاهەتایــی و نەمــری لــە باوەڕهێنانیــان بــە عیســای مەســیح و كاری قوربانیدانەكەی
لــە پێناویانــدا .لەبــەر ئــەوە شــەیتان هــەر لــە ســەرەتای لەدایكبوون ـی مەســیحەوە
دژایەتییەكــی تونــدی كــرد .لــە بەرەنگاربوونــەوەی مەســیحدا شــەیتان بــە زۆر ڕێــگا
هەوڵــی دا تووشــی هەڵــەی بــكات یــان لــە پەیامەكــەی دووری بخاتــەوە ،بــەاڵم
هەمــوو هەوڵدانەكانــی مایەپــووچ بــوون .عیســای مەســیح كاری قوربانیدانەكــەی
تــەواو كــرد ،لــە دۆزەخــەوە دەرگای ژیــان و ڕزگاری بــۆ هەمــوو خەڵــك كــردەوە.
شــەیتان هەتــا ئێســتاش بــە هەمــوو ڕێــگا شــەیتانییەكانی هــەوڵ دەدات كــە خەڵــك
هەڵبخەڵەتێنێــت بــۆ ئــەوەی لــە ڕێــگای ژیــان دووریــان بخاتــەوە تاكــو لەگــەڵ ئــەو
لەناوبچــن و لەگەڵیــدا بەشــداربن لــە چارەنووســە تاریكەكــەی لەنــاو دۆزەخ!
پاشــان عیســا بەهــۆی ڕۆحــی پیــرۆزەوە (ڕۆحــی خــودا)بردرایــەچۆڵەوانــی،
تاكــو لەالیــەن ئیبلیســەوە (شــەیتان)تاقــی بكرێتــەوە  .دوای چــل شــەو و چــل ڕۆژ
بــەڕۆژوو بــوون ،برســی بوو .تاقیكــەرەوە لێــی هاتــەپێــش ،پێــی گــوت« :ئەگــەر تــۆ
كــوڕی خودایــت ،بــەم بەردانــەبڵــێ بــا بــن بــەنــان».
( ((1مهتا ١٧ -١٣ :٣
( ((1لۆقا ٢٣ :٣
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بــەاڵم عیســا وەاڵمــی دایــەوە(« :لــە تەوراتــدا) نــوورساوە﴿ :مــرۆڤ تەنهــا بــە
نــان ناژیێــت ،بەڵكــو بــە هــەر وشــەیەك كــەلــەدەمــی خــوداوە دێتــەدەرەوە»((1(﴾.
ئینجــا ئیبلیــس بردییــە شــاری پیــرۆز (ئۆرشــەلیم) و لەســەر گوێســەبانەی
(ســواندە) پەرســتگا ڕایگــرت و پێــی گــوت« :ئەگــەر تــۆ كــوڕی خودایــت خــۆت
هەڵبــدە خــوارەوە .لەبــەر ئــەوەی (لــە زهبــوورهكان)دا نــوورساوە:
«﴿سەبارەت بەتۆ فەرمان بەفریشتەكانی دەدات،
لەسەر دەستیان هەڵتدەگرن،
تاكو پێت بەر بەردێك نەكەوێت»﴾.
عیســاش پێــی فەرمــوو« :هەروەهــا (لــە تەوراتــدا) نــوورساوە﴿ :یەزدانــی
پەروەردگارتــان تاقــی مەكەنــەوە»﴾.
دیســان ئیبلیــس بــۆ ســەر شــاخێكی زۆر بڵنــدی بــرد و هەمــوو شانشــینەكانی
جیهــان و شــكۆی ئەوانــی پیشــان دا و پێــی گــوت« :هەمــوو ئەمانــەت دەدەمــێ
ئەگــەر كڕنــۆش ببەیــت و مبپەرســتی».
ئینجــا عیســاش پێــی فەرمــوو« :شــەیتان لێــم دووربكــەوە! چونكــەنــوورساوە:
﴿كڕنــۆش بــۆ یەزدانــی پــەروەردگارت دەبەیــت و تەنهــا ئــەو دەپەرســتیت»﴾.
ئینجا ئیبلیس وازی لێ هێنا و فریشتەش هاتن و خزمەتیان كرد.

(((1

شایەتیدانی یەحیا
ئەمــەش شــایەتییەكەی یەحیایــە ،كاتێــك ڕابەرانــی جولەكــەی ئۆرشــەلیم
كاهیــن (ڕاڤــەكاری شــەریعەتی جولەكــە) و لێڤییــان (خزمەتــكاری پەرســتگا
بوون) نــاردەالی پرســیاری لــێ بكــەن« :تــۆ كێیــت؟» ئــەو دانــی پێــدا نــا و نكۆڵــی
نەكــرد ،بەڵكــو گوتــی« :مــن مەســیحەكە نیــم».
( ((1دواوتار 3 :8
( ((1مهتا 411-1:
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ئینجــا لێیــان پرســی« :ئــەی كێیت؟ ئەلیاســی؟» گوتــی« :نا ،ئــەو نیم( ».نووســەرەكان
كــە مامۆســتای شــارەزاری شــەریعەت بــوون پێیــان وابــوو كــە پێغەمبــەر ئەلیــاس
پێــش عیســا دەگەڕێتــەوە .هەروەهــا لێیــان پرســی):
«ئــەی تــۆ پێغەمبەرەكــەی؟» (ئــەوەی موســا پێشــبینی كــرد لــە نــەوەی
ئیرسائیلــەوە دێــت (دواوتــار  .)١٨گەلــی جولەكــە بــە پەرۆشــەوە چاوەڕێــی هاتنــی
ئــەو پێغەمبــەرە بــوون »).گوتــی« :نەخێــر».
ئینجــا پێیــان گــوت« :باشــەتــۆ كێیــت؟ تاكــو وەاڵمێــك بدەینــەوە ئەوانــەی كــە
ئێمەیــان نــاردووە ،دەربــارەی خــۆت چــی دەڵێــی؟»
یەحیا بە وشەكانی ئیشایای پێغەمبەر وەاڵمی دانەوەو گوتی:
«من ئەو كەسەم كەلە چۆڵەوانی هاوار دەكات:
ڕێگا بۆ هاتنی یەزدان ئامادەبكەن».
نێردراوانیــش لــەفەریســییەكان (كۆمەڵێكــی ئایینــی جولەكــەی تونــدڕەون لــە
ڕاڤەكــردن و جێبەجێكردنــی شــەریعەت) بــوون ،پرســیاریان لێكــرد« :ئەگــەر تــۆ
مەســیحەكە نیــت و ئەلیــاس نیــت و پێغەمبەرەكــەش نیــت ،ئیــر بۆچــی خەڵكــی
لەئــاو هەڵدەكێشــیت؟»
یەحیــاش وەاڵمــی دانــەوە« :مــن خەڵكــی لــەئــاو هەڵدەكێشــم ،بــەاڵم یەكێــك لــە
نێوانتــان ڕاوەســتاوە كــەنایناســن ،ئــەو لــەدوای مــن دێــت ،مــن شــایانی ئــەوەنیــم
كــەقەیتانــی پێاڵوەكانــی بكەمــەوە».
ئەمانــەلــە بێتعەنیا ڕوویــدا ،لەوبــەری ڕووبــاری ئوردونــەوە ،لــەو شــوێنەی
یەحیــا خەڵكــی لــەئــاو هەڵدەكێشــا.

بەرخی قوربانی خودا
بــۆ بەیانــی یەحیــا بینــی عیســا دێتــە الی ،گوتــی« :ئەوەتــا بەرخــی خــودا ،ئــەوەی
گوناهــی جیهــان الدەبــات! (خــودا مەســیحی لەســەر خــاچ كــردە قوربانــی بــۆ
الدانــی گوناهــی مــرۆڤ .بەگوێــرەی تــەورات كاتێــك مــرۆڤ هــەر گونــاه و تاوانێكــی
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كردبــا پێویســتی بــە كردنــی قوربانییــەك هەبــوو لەســەر قوربانــگا بــۆ كەفارەتــی
گوناهەكــەی ،بــەاڵم خــودا مەســیحی كــردە قوربانــی بــۆ كەفارەتــی گوناهەكانــی
هەمــوو مرۆڤایەتــی ).ئەمــە ئەوەیــەكــەباســم كــرد ،پیاوێــك دوای مــن دێــت پێشــم
كــەوت ،چونكــەپێــش مــن بــووە .منیــش نەمدەناســی ،بــەاڵم تاكــو ئــەو بــۆ ئیرسائیــل
(گەلــی جولەكــە) دەربكەوێــت ،لەبــەر ئــەوەهاتــووم خەڵكــی لــەئــاو هەڵدەكێشــم.
یەحیــا شــایەتی دا :بینیــم ڕۆحــی پیــرۆز وەك كۆترێــك لــە ئاســانەوەدەهاتــە
خــوارەوە و لــەســەری نیشــتەوە (لــە ســەر ســەری عیســای مەســیح) .من نەمدەناســی
(وەك مەســیحی چاوەڕوانكــراو نەمدەناســی) ،بــەاڵم ئــەوەی منــی نــاردووە خەڵــك
لەئاوهەڵكێشــم ،پێــی گوتــم« :ئــەوەی دەیبینیــت ڕۆحــی پیــرۆز دێتــەخــوارەوەو
لەســەری دەنیشــێتەوە ،ئــەو لــەڕۆحــی پیرۆزتــان هەڵدەكێشــێت» خــۆم بینیــم و
شــایەتیم دا كــەئەمــە كــوڕی خودایــە».

قوتابییەیەكەمینەكان
بــۆ بەیانــی دیســان یەحیــا لەگــەڵ دوو قوتابــی (شــوێنكەوتەی) خــۆی ڕاوەســتا
بــوو ،عیســای بینــی دەڕۆیشــت ،گوتــی« :ئەوەتــا بەرخــی خــودا!»
دوو قوتابییەكــە گوێیــان لێــی بــوو كــە وای گــوت ،دوای عیســا كەوتــن .عیســا
ئــاوڕی دایــەوەو بینــی بەدوایــدا دێــن ،لێــی پرســین« :چیتــان دەوێــت؟» پێیــان
گــوت« :ڕابــی ،لــە كــوێ دەمێنیتــەوە؟» ڕابــی واتــەمامۆســتا.
پێــی فەرمــوون« :وەرن ،تەماشــا بكــەن ».لەبــەر ئــەوە ئەوانیــش ڕۆیشــن و
بینییــان لــە كــوێ دەمایــەوە ،ئــەو ڕۆژەش لەگەڵــی مانــەوە ،نزیكــەی كاتژمێــر چــواری
پــاش نیــوەڕۆ بــوو.
ئەندراوســی بــرای شــیمۆن پەتــرۆس ،یەكێــك بــوو لــەو دووانــەی كــە گوێیــان
لــەیەحیــا بــوو و دوای عیســا كەوتــن .یەكــەم جــار ئەنــدراوس چــوو شــیمۆنی بــرای
دۆزییــەوە و پێــی گــوت« :مەســیحامن دۆزییــەوە ».واتــە دەستنیشــانكراو .ئینجــا
شــیمۆنی هێنایــە الی عیســا .عیســاش تەماشــای كــرد و فەرمــووی« :تــۆ شــیمۆنی
كــوڕی یۆنــای ،بــەاڵم بــە كێفاس نــاو دەبردرێیــت ».كێفــاس واتــەپەتــرۆس.
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بــۆ بەیانــی عیســا ویســتی بچێتــە جەلیــل ،فیلیپۆســی دۆزییــەوە ،پێــی فەرمــوو:
دوام بكــەوە.
فیلیپــۆس خەڵكــی بێتســەیدا بــوو ،شــارەكەی ئەنــدراوس و پەتــرۆس.
فیلیپۆســیش ناتانئیلــی دۆزییــەوە ،پێــی گــوت« :ئــەوەی كــەموســا لــەتــەورات و
پێغەمبەرانیــش لــەپەڕتووكەكانیــان لەســەریان نووســیوەدۆزیامنــەوە ،عیســای
كــوڕی یوســفی خەڵكــی ناســیرەیە» (خەڵكــی پێیــان دەگــوت عیســای كــوڕی یوســف
لەبــەر ئــەوەی یوســف مێــردی مریەمــی دایكــی عیســا بــوو).
ناتانئیــل پێــی گــوت« :ئایــا لــەناســیرە شــتی چــاك هەڵدەكــەوێ؟» فیلیپــۆس پێــی
گــوت« :وەرە و ببینــە».
عیســا ناتانئیلــی بینــی بــۆ الی دێــت ،دەربــارەی فەرمــووی« :ئەوەتــا ئیرسائیلــی
بەڕاســتی ،فێڵــی تێــدا نییــە!»
ناتانئیل پێی گوت« :چۆن دەمناسیت؟»
عیســا وەاڵمــی دایــەوە« :پێــش ئــەوەی فیلیپــۆس بانگــت بــكات ،لەژێــر دار
هەنجیرەكــەبوویــت ،تــۆم بینــی».
ناتانئیــل وەاڵمــی دایــەوە« :ڕابــی ،تــۆ كــوڕی خودایــت! پاشــای ئیرسائیلیــت!
(مەســیحی چاوەڕوانكــراو)»
عیســا وەاڵمــی دایــەوە« :بــاوەڕت هێنــا ،چونكــە پێــم گوتیــت لەژێــر دار
هەنجیرەكــەتــۆم بینــی؟ شــتی گەورەتــر دەبینیــت!» ئینجــا پێــی فەرمــوو« :ڕاســتی
ڕاســتیتان پــێ دەڵێــم ،دەبینــن ئاســان كراوەتــەوەو فریشــتەی خــوداش لەســەر
كــوڕی مرۆڤ ســەردەكەون و دادەبــەزن( ».كــوڕی مــرۆڤ ناســناوێكە كــە بــە
عیســای مەســیح دەگوتــرا وەك ئاماژەیــەك بــۆ بەجەســتەبوونی .عیســا پەیوەنــدی
نێــوان خــودای بــاوك و مــرۆڤ ڕێكدەخــات».).

پاكسازی حەوشەكانی پەرستگا

جولەكــە وەك حەجكــردن دەچوونــە ئۆرشــەلیم ،كــە وەك بەشــێك لــە
ڕێوڕەســمەكە قوربانــی جۆراوجۆریــان پێشــكەش دەكــرد .لەبــەر ئــەوە لــە كاتــی
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حەجكردنــدا حەوشــەی دەرەوەی پەرســتگا دەبــووە بازاڕێــك بــۆ فرۆشــتنی ئــاژەڵ و
پەلــەوەر ،هەروەهــا پارەگــۆڕەوان مێزەكانیــان لــە دەوری پەرســتگا دادەنــا ،لەبــەر
ئــەوەی تەنهــا پــارەی تایبەتــی پەرســتگا قبــوڵ دەكــرا بــۆ دانــی باجــی پەرســتگا و
كڕینــی ئاژەڵــی قوربانــی .میوانــان لــەو بازاڕانــەدا توشــی فێــڵ و قۆڵبــڕی دەهاتــن،
ئەمــە وای كــرد عیســا لــەم دیمەنــە نارشینــە بێتــە وەاڵم كــە شــكۆی پەرســتگای
شــێواندبوو.
كــەجەژنــی پەســخەی جولەكــەكان نزیــك بــووەوە ،عیســا چــوو بــۆ ئۆرشــەلیم.
لــە حەوشــەكانی پەرســتگا فرۆشــیارانی گا و مــەڕ و كۆتــری بینــی ،پــارە گۆڕەوانیــش
دانیشــتبوون .قامچییەكــی لــە گوریــس دروســتكرد و هەمووانــی لــە حەوشــەكانی
پەرســتگا دەركــرد ،مــەڕ و گا پێكــەوە .پــارەی پارەگۆڕەوانــی پەرشــوباڵو كــردەوەو
مێزەكانــی وەرگێــڕا ،ئینجــا بــەكۆترفرۆشــانی فەرمــوو« :ئــەم شــتانەلێــرە هەڵگــرن!
ماڵــی باوكــم (پەرســتگا) مەكەنــە بــازاڕ!»
جــا قوتابییەكانــی هاتــەوەبیریــان كــە (لــە زەبــووری  )69نــوورساوە﴿ :دڵگەرمــی
بــۆ ماڵەكــەت دەمســووتێنێت﴾.
جولەكــەكان (ئەوانــەی هەڵدەســتان بــە خزمەتكردنــی پەرســتگا) وەاڵمیــان
دایــەوە« :چ پەرجووێكــان نیشــان دەدەیــت تاكــو دەســەاڵتی ئەنجامدانــی هەمــوو
ئــەم كارانــەت بســەملێنێ؟»
عیســاش وەاڵمــی دانــەوە« :ئــەم پەرســتگایە بڕووخێنــن ،بــە ســێ ڕۆژ
هەڵیدەســتێنمەوە( ».وایاندەزانــی مەبەســتی لــەو تــەالرەی پەرســتگایە كــە ســلێامنی
پاشــا بنیــادی نــاوە ،ئــەوەی كــە هیــرۆدس دووبــارە بنیــادی نایــەوە).
ئینجــا جولەكــەكان گوتیــان« :ئــەم پەرســتگایەبــەچــل و شــەش ســاڵ بنیــاد نــراوە،
تــۆ بــە ســێ ڕۆژ هەڵیدەســتێنیتەوە؟» بــەاڵم ئــەو باســی پەرســتگای لەشــی خــۆی
دەكــرد (جەســتەی مەســیح وەك هێامیەكــە بــۆ پەرســتگای خــودا ،ئــەوەی كــە بــە
لەخاچدانــی دەیڕوخێنــن ئینجــا لــە ڕۆژی ســێیەم هەڵدەســتێتەوە) .لەبــەر ئــەوە كاتێــك
لەنــاو مــردووان هەســتایەوە ،قوتابییەكانــی هاتــەوەبیریــان كــە ئەمــەی گوتبــوو،
ئینجــا باوەڕیــان هێنــا بــەنــوورساوەپیرۆزەكــە (پێشــبینییەكانی پەیامنــی كــۆن) و بــەو
قســەیەی عیســا فەرمــووی.
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كاتێــك عیســا لــە جەژنــی پەســخە لــە ئۆرشــەلیم بــوو ،زۆر كــەس باوەڕیــان بــە
نــاوی هێنــا ،چونكــە ئــەو پەرجووانەیــان بینــی كــەدەیكــرد .بــەاڵم عیســا لــەالی
خۆیــەوە متامنــەی پــێ نەكــردن ،چونكــەهەمــوو خەڵكــی دەناســی .لەبــەر ئــەوە
پێویســتی بــە كــەس نەبــوو دەربــارەی مــرۆڤ شــایەتی بــۆ بــدات ،چونكــەدەیزانــی
دڵــی مــرۆڤ چــی تێدایــە.

عیسا نیقۆدیمۆس فێر دەكات
فەریســییەكان كۆمەڵەیەكــی ئایینــی جولەكــەی تونــدڕەو بــوون لــە ڕاڤەكــردن
و جێبەجێكردنــی شــەریعەت .تاقمێكــی بیرتەســك بــوون كــە پەیوەســت بــوون بــە
شــێوە و وشــە زیاتــر لــە ڕۆح و كڕۆكــی بابەتــەكان .ئــەو دەســتەیە نزیكەی دوو ســەدە
بــەر لــە لەدایكبوونــی مەســیح ســەریانهەڵدا .فەریســییەكان لــە بنەڕەتــدا خانەدانرتیــن
و دەســتپاكرتین خەڵــك بــوون .بــەاڵم ئــەوان بەپێــی تێپەڕبوونــی كات الیانــدا بــۆ
تونــدڕەوی و دەمارگیــری بــە ڕواڵــەت لــە گوێڕایەڵبوونــی تەوراتــی پێغەمبــەر موســا.
فەریســییەكان بــە دووڕوویــی بەناوبانــگ بــوون .فەریســییەكان وێڕای تەوراتی موســا،
پەیوەســت بــوون بــە دابونەریتێــك كــە لــە باوكانــەوە لــە ســەر زاریــان گوازرابــووەوە.
ئەوەیــان بــە هاوتەریبــی تەوراتــی موســا دادەنــا( .فەریســی بــوون) دەربڕینێــك بــوو
بــۆ تونــدڕەوی ئایینــی وشــك كــە ڕۆح و لەخواترســی ڕاســتەقینەی لەگەڵــدا نەبــوو.
هەروەهــا ئامــاژە بــوو بــۆ دووڕوویــی و پەرســتنی بــە وشــە و ڕووكــەش.
پیاوێــك لــە فەریســییەكان هەبــوو بــەنــاوی نیقۆدیمــۆس ،یەكێــك بــوو لــە
ڕابەرانــی جولەكــە .بــەشــەو هاتــەالی عیســا و پێــی گــوت« :ڕابــی ،دەزانیــن تــۆ
مامۆســتایەكی لــەالی خــوداوە هاتوویــت ،چونكــەكــەس ناتوانێــت ئــەو پەرجووانــە
بــكات كــە تــۆ دەیكەیــت ،ئەگــەر خــودای لەگــەڵ نەبێــت».
عیســاش وەاڵمــی دایــەوە« :ڕاســتی ڕاســتیت پــێ دەڵێــم ،ئەگــەر یەكێــك لەدایــك
نەبێتــەوە ،ناتوانێــت شانشــینی خــودا (شانشــینی خــودا ئــەو شــوێنەیە كــە لــەدوای
ژیانــی ســەر زەوی مرۆڤــەكان هەتاهەتایــە لەگــەڵ عیســای مەســیح تێیــدا دەژیــن.
لــەم شانشــینەدا عیســای مەســیح خــۆی پاشــایەتی دەكات ).ببینێــت».
نیقۆدیمــۆس پێــی گــوت« :مــرۆڤ كــەپیــر بێــت چــۆن دەتوانێــت لەدایــك بێــت؟
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خــۆ دیســان ناتوانێــت بچێتــەوە ســكی دایكــی و لەدایــك بێتــەوە؟»
عیســا وەاڵمــی دایــەوە« :ڕاســتی ڕاســتیت پــێ دەڵێــم ،ئەگــەر یەكێــك لــەئــاو و
لــەڕۆحــی پیــرۆز لەدایــك نەبێــت ،ناتوانێــت بچێتــەنــاو شانشــینی خــودا( .ئــەم
لەدایكبوونەوەیــە ،یــان لەدایكبــوون لــە ڕۆحــی پیــرۆز ،كاری ڕۆحــی خودایــە لــە دڵی
مــرۆڤ بــۆ نوێكردنــەوەی دڵــی مــرۆڤ تاكــو كەســەكە ببێتــە یەكێــك لــە منداڵەكانــی
خــودا و بەدیهێرناوێكــی نــوێ ).ئــەوەی لــەجەســتەلەدایــك بــووە جەســتەیە ،ئــەوەش
لــەڕۆحــی خــودا لەدایــك بــووەڕۆحــە .سەرســام مەبــە كــەپێــم گوتــی“ :دەبــێ
لەدایــك ببنــەوە» .بــا بــۆ كــوێ بیەوێــت هەڵــدەكات و گوێــت لــەدەنگەكــەی دەبێــت،
بــەاڵم نازانیــت لەكوێــوەدێــت و بــۆ كــوێ دەچێــت .هــەر كەســێكیش لــەڕۆحــی
پیــرۆز لەدایــك بــووەئاوایــە».
نیقۆدیمۆس گوتی« :چۆن دەكرێ ئەمانە ڕووبدەن؟»
عیســا وەاڵمــی دایــەوە« :تــۆ مامۆســتایەكی ئیرسائیلــی و ئەمانــەش نازانیــت؟
ڕاســتی ڕاســتیت پــێ دەڵێــم :ئــەوەی دەیزانیــن دەیڵێیــن و ئــەوەی دەیبینیــن شــایەتی
بــۆ دەدەیــن ،ئێــوەش شــایەتیامن قبــوڵ ناكــەن .باســی شــتەزەمینییەكانــم بۆتــان
كــرد و بــاوەڕ ناكــەن (چوونــە نــاو شانشــینی خــودای بــە لەدایكبــوون چوانــدووە)،
ئیــر چــۆن بــاوەڕ دەكــەن ئەگــەر باســی شــتەئاســانییەكانتان بــۆ بكــەم؟ كــەس
ســەرنەكەوتووەبــۆ ئاســان جگــە لــەوەی لــەئاســان هاتووەتــەخــوارەوە ،كــە
ئەویــش كــوڕی مرۆڤــە (عیســای مەســیح ناســناوی كــوڕی مــرۆڤ لــە خــۆی دەنێــت،
وەك ئاماژەیــەك بــۆ بەجەســتەبوونی).
وەك موســا لــە چۆڵەوانــی مارەكــەی بەرزكــردەوە ،ئــاواش دەبــێ كــوڕی مــرۆڤ
بــەرز بكرێتــەوە ،تاكــو هەركەســێك بــاوەڕی پــێ بهێنێــت ژیانــی هەتاهەتایــی
هەبێــت».
لەبــەر ئــەوەی خــودا ئەوەنــدەجیهانــی خۆشویســت ،تەنانــەت كــوڕەتاقانەكــەی
بەختكــرد ،تاكــو هەركەســێك بــاوەڕی پــێ بهێنێــت لەنــاو نەچێــت ،بەڵكــو ژیانــی
هەتاهەتایــی هەبێــت ،چونكــە خــودا كوڕەكــەی نەنــاردەجیهــان تاكــو جیهــان حوكــم
بــدات ،بەڵكــو تاكــو جیهــان بــەوەوە ڕزگاری ببێــت .ئــەوەی بــاوەڕی پــێ بهێنێــت
حوكــم نادرێــت ،بــەاڵم ئــەوەی بــاوەڕ ناهێنێــت ئــەوا حوكــم دراوە ،چونكــەبــاوەڕی
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بــەنــاوی كــوڕەتاقانەكــەی خــودا نەهێنــاوە (دەربڕینــی كــوڕی خــودا ئاماژەیــە
بــۆ رسوشــتی عیســای مهســیح ،بــە واتــای وەچەخســتنەوە و بەدواییەكداهاتنــی
زەمەنــی نایــەت ).ئەمــەش حوكمەكەیــە :ڕووناكییەكــە هاتــە جیهــان بــەاڵم خەڵــك
لــەجیاتــی ڕووناكییەكــەتاریكییەكەیــان خۆشویســت ،چونكــە كردەوەیــان خــراپ
بــوو .لەبــەر ئــەوەی هــەر كەســێك خراپــەبــكات ڕقــی لــە ڕووناكییەكەیــەو نایەتــە
الی ڕووناكییەكــە ،نــەوەك كردەوەكانــی ئاشــكرا بێــت .بــەاڵم ئــەوەی بەگوێــرەی
ڕاســتی دەڕوات ،دێتــەالی ڕووناكییەكــە ،تاكــو دەربكەوێــت كــە كردەوەكانــی لــە
خوداوەیــە.

یەحیا شایەتی بۆ مەسیح دەدات
لــە شــایەتیدانی پێغەمبــەر یەحیــا بــۆ مەســیح ،یەحیا ســەبارەت بــە خــۆی گوتوویەتی
كــە لــە خاكــەوە هاتــووە ،بەاڵم عیســای مەســیح لە ئاســانەوە هاتــووە .ئــەوەش ئاماژەیە
بــۆ ئــەوەی عیســای مەســیح وشــەی بەجەســتەبووە لــە وێنــەی مــرۆڤ .هــەروەك
ئامــاژەی كــرد بــۆ دەســەاڵتی عیســا ،ئــەوەی كــە ژیانــی جاویدانــی دەبەخشــێت.
وشــەی «باوكەكــە» وەك دەســتەواژەیەكی الهوتــی بەكارهێــراوە كــە خــودا لــە هەمــوو
ئینجیلەكانــدا بــە رسوش ناردوویەتــی ئاماژەیــە بــۆ خــودای نەبیــراو ،هەروەهــا بــۆ
خــودای بەجەســتەبوو لــە شــێوەی مــرۆڤ وشــەی «كوڕەكــە» بەكارهێــراوە .ئــەو دوو
وشــەیە هەرگیــز واتــای زاوزێ و بەدواییەكداهاتنــی زەمەنــی نــادەن ،بەڵكــو ئامــاژەن بــۆ
یەكێتــی كڕۆكــی خوداییانــە ،چونكــە خــودا یەكــە و تــاك و تەنهایــە.
دوای ئەمانــە عیســا و قوتابییەكانــی (حەوارییــەكان و شــوێنكەوتووانی) هاتنــە
خاكــی یەهودیــا ،لــەوێ لەگەڵیــان مایــەوەو خەڵكــی لــەئــاو هەڵكێشــا .یەحیــاش
لــەئەینونــی نزیــك شــاری ســالیم خەڵكــی لەئــاو هەڵدەكێشــا ،چونكــەلــەوێ ئــاو
زۆر بــوو ،ئیــر دەهاتــن و لەئــاو هەڵدەكێــران ،چونكــە هێشــتا یەحیــا نەخرابــووە
زیندانــەوە .لــەوێ دەربــارەی پاككردنــەوەگفتوگۆیــەك كەوتــەنێــوان قوتابییەكانــی
یەحیــا و جولەكەیــەك .هاتنــە الی یەحیــا و پێیــان گــوت« :ڕابــی ،ئــەوەی لەوبــەری
ڕووبــاری ئــوردون لەگــەڵ تــۆ بــوو ،ئــەوەی شــایەتیت بــۆی دا ،ئەوەتــا خەڵــك لەئــاو
هەڵدەكێشــێت و هەمــوو خەڵــك دێنــەالی».
یەحیــا وەاڵمــی دایــەوە« :كــەس ناتوانێــت شــتێك وەربگرێــت ئەگــەر لــە
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ئاســانەوەپێــی نەدرابێــت .ئێــوە خۆتــان شــایەتیم بــۆ دەدەن كــە گوتــم :من مەســیح
نیــم ،بــەاڵم پێــش ئــەو نێــردراوم .بــووك بــۆ زاوایــە ،هاوڕێــی زاواش كە خزمەتــی زاوا
دەكات چاوەڕێــی دەنگــی هاتنەكــەی دەكات ،كاتێــك گوێــی لــە دەنگــی زاوا دەبــێ،
زۆر دڵخــۆش دەبێــت .ئــەم خۆشــییە درا بــە مــن و ئێســتا هاتــە دی .پێویســتە ئــەو
زیــاد بــكات و منیــش كــەم».
ئــەوەی لــە ســەرەوەدێــت لــەســەرووی هەمووانــە (واتــا ئــەوەی لــە ئاســانەوە
دێتــە ســەر زەوی) .بــەاڵم ئــەوەی لــەزەوییــەئــەوە زەمینییــە و وەكــو كەســێكی
زەمینــی دەدوێــت (ئــەوەی مرۆڤێكــی ئاســاييە) .ئــەوەی لــەئاســانەوە دێــت لــە
ســەرووی هەمووانــە و شــایەتی ئــەوە دەدات كــەبینیویەتــی و بیســتوویەتی ،بــەاڵم
كــەس شــایەتییەكەی وەرناگرێــت .ئــەوەی شــایەتییەكەی وەردەگرێت ،مــۆری دەكات
كــەخــودا ڕاســتە ،چونكــەئــەوەی خــودا ناردوویەتــی بــە پەیامــی خــودا دەدوێــت،
لەبــەر ئــەوەی خــودا بــێ ســنوور ڕۆحــی پیــرۆز دەبەخشــێت .باوكــی ئاســانی كوڕی
خــۆی (عیســای مەســیح) خۆشــدەوێت و هەمــوو شــتێكی داوەتــەدەســتی .ئــەوەی
بــاوەڕ بــە كوڕەكــەبهێنێــت ژیانــی هەتاهەتایــی هەیــە .بــەاڵم ئــەوەی گوێڕایەڵــی
كوڕەكــەنییــە ژیــان نابینێــت ،بەڵكــو تووڕەیــی خــودای لەســەر دەمێنێــت.
فەریســییەكان بیســتیان كــە عیســا لــە یەحیــا زیاتــر قوتابــی دروســتكردووە و
لەئــاو هەڵكێشــاوە ،هەرچەنــدە عیســا خــۆی خەڵكــی لەئــاو هەڵنەدەكێشــا ،بەڵكــو
قوتابییەكانــی .كاتێــك عیســا ئەمــەی زانــی یەهودیــای بەجێهێشــت و گەڕایــەوە
(((1
جەلیــل.

زیندانیكردنی حهزرهتی یەحیا
بــەاڵم كاتێــك یەحیــا سەرزەنشــتی هیرۆدســی ئەنتیپاســی فەرمانــڕەوای جەلیلــی
كردبــوو لەبــەر ئــەوەی كــە هێرۆدیــای براژنــی خــۆی هێنابــوو (لــەدوای ئــەوەی
پێكــەوە پیالنیــان لــە دژی مێردەكــەی گێڕابــوو) و هەروەهــا لەبــەر هەمــوو ئــەو
خراپانــەی كردبــووی ،ئــەم خراپەیەشــی خســتەپــاڵ هەمــوو ئەوانــە ،یەحیــای لــە
(((1
زینــدان بەنــد كــرد.
( ((1یۆحهنا 3 :4 – 19 :1
( ((1لۆقا 20-19 :3
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كاتێــك عیســا بیســتی یەحیــا گیــراوە ((1(،بــە هێــزی ڕۆحــی پیــرۆزەوە گەڕایــەوە
(((1
جەلیــل.

عیسا قسە لەگەڵ ژنێكی سامیرەیی دەكات
لــەو ســەردەم خاكــی جولەكــە دابەش ببوو بــۆ دوو هەرێــم ،ئیرسائیــل و یەهودیا.
ناوچــەی ســامیرە بەشــی ناوەڕاســتی خاكــی ئیرسائیــل بــوو ،پایتەختەكەشــی هــەر
پێــی دەگوتــرا ســامیرە .لــە ســەدەی هەشــتەمی بــەر لــە لەدایكبوونــی عیســا ،پاشــای
ئاشــوور دەســتی بەســەر شانشــینی باكــوردا گرتبــوو كــە بــە شانشــینی ئیرسائیــل
دەنــارسا .ســامیرەییەكان پێكهاتەیەكــی تێكــەڵ بــوون لــە جولەكــە و ئــەم نەتەوانــە
كــە بــە فەرمانــی پاشــای ئاشــووری لــەم خاكــە نیشــتەجێ كرابــوون .ســامیرییەكان لــە
دژایەتییەكــی ســەختدا بــوون لەگــەڵ یەهودیاییــەكان .پەرســتگای تایبــەت بــە خۆیــان
هەبــوو كــە لەســەر چیــای ســامیرە دروســتیان كردبــوو ،شــوێنگرەوەی پەرســتگای
پێغەمبــەر ســلێامن بــوو لــە ئۆرشــەلیم .ســامیرەییەكان چیاكەشــیان بــە پیــرۆز دادەنــا
و لەبــری ئۆرشــەلیم لــە جەژنەكانیانــدا دەچوونــە ئــەوێ .یەهودیاییــەكان مامەڵــە و
هاموشــۆی ســامیرەییەكانیان نەدەكــرد ،بــە هــۆی ئــەوەی لەگــەڵ خەڵكــی بێگانــە
تێكــەڵ ببــوون .لــە ڕوانگــەی ئــەم پاشــخانە مێژوویــی و فەرهەنگییــەوە خەڵكــی
چاوەڕێــی ئەوەیــان نەدەكــرد عیســای مەســیح كــە لــە یەهودیــا لەدایكببــوو
قســە لەگــەڵ ژنێكــی ســامیرەیی بــكات ،بــەاڵم عیســا لــە ڕوانگــەی بانگــەوازە
خوداییەكەیــەوە ئەمــەی كــرد نــەك لــە ڕوانگــەی تەســكی نەتەوەییــەوە!
جــا (عیســا) دەبووایــەبــە ناوچــەی ســامیرەدا تێبپەڕێت ،گەیشــتە شــارۆچكەیەكی
ســامیرە كــەنــاوی ســوخار بــوو ،نزیــك ئــەو پارچــەزەوییــەی یاقــوب دابوویــە
یوســفی كــوڕی .بیــری یاقوبیــش لــەوێ بــوو .جــا عیســا لــە گەشــتەكەمانــدوو بــوو،
لــەالی بیرەكــەدانیشــت ،نزیكــەی كاتژمێــر دوازدە بــوو.
ژنێكــی ســامیرەیی هــات بــۆ ئــەوەی ئــاو ببــات ،عیســا پێــی فەرمــوو« :هەندێــك
ئــاوم بــدەرێ ».لــەو كاتــەدا قوتابییەكانــی چووبوونــە نــاو شــار تاكــو خــواردن بكــڕن.
( ((1مهتا 12 :4
( ((1لۆقا 14 :4
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جــا ژنــەســامیرەییەكە پێــی گــوت« :تــۆ جولەكەیــت و منیــش ژنێكــی ســامیرەییم،
چــۆن داوای ئــاوم لــێ دەكەیــت؟» چونكــە جولەكــەكان تێكەڵــی ســامیرەییەكان نابــن.
عیســاش وەاڵمــی دایــەوە« :ئەگــەر بەخشــینی خــودات بزانیایــە و هەروەهــا
ئــەوەش كێیــەكــەپێــت دەڵێــت “ئــاوم بــدەرێ ”،ئەوســا تــۆ داوات لــێ دەكــرد و
ئەویــش ئــاوی ژیانــی پێدەدایــت( ».عیســای مەســیح لــە الیەنــی ڕۆحییــەوە قســەی
دەكــرد ،بــەاڵم ئــەو تەنهــا لــە دیــوە ئاشــكراكەی بابەتەكــە گەیشــت).
ژنەكــەپێــی گــوت« :بــەاڵم گــەورەم ،دۆلكــەت پێنییــە و بیرەكــەش قووڵــە .ئیــر 
تــۆ ئــاوی ژیانــت لەكــوێ بــوو؟ خــۆ لــەیاقوبــی باوكــان گەورەتــر نیــت كــەبیرەكەی
پێداویــن ،خــۆی و كوڕەكانــی و مااڵتەكانیشــی لێیــان خواردووەتــەوە؟»
عیســا وەاڵمــی دایــەوە« :هەركەســێك لــەم ئــاوەبخواتــەوەجارێكی دیكــەتینووی
دەبێتــەوە .بــەاڵم ئــەوەی لــەو ئــاوەبخواتــەوە كــەمــن دەیدەمــێ ،هەرگیــز تینــووی
نابێــت ،بەڵكــو ئــەو ئــاوەی مــن دەیدەمــێ تێیــدا دەبێتــە كانیاوێــك و هەڵدەقوڵێــت،
ژیانــی هەتاهەتایــی دەبەخشــێ».
ژنەكــەش پێــی گــوت« :گــەورەم ،ئــەو ئــاوەم بــدەرێ تاكــو تینــوو نەبــم و
نەیەمــەوە ئێــرەبــۆ ئاوكێشــان ».عیســا پێــی فەرمــوو :بــڕۆ ،مێردەكــەت بانــگ بكــە و
وەرەوە ئێــرە».
ژنەكــە وەاڵمــی دایــەوە« :مێــردم نییــە ».عیســاش پێــی فەرمــوو« :ڕاســت
دەكەیــت كــە دەڵێــی مێــردم نییــە ».لەڕاســتیدا پێنــج مێــردت هەبــوو ،ئێســتاش
ئــەوەی هەتــەمێــردت نییــە .ئەمەشــت بــە ڕاســتی گــوت».
ژنەكــەپێــی گــوت« :گــەورەم ،دەبینــم تــۆ پێغەمبەریــت .باوباپیرامنــان لــەم
شــاخەدا (ناوچــەی ســامیرە) خودایــان پەرســتووە ،بــەاڵم ئێــوە (خەڵكــی یەهودیــان)
دەڵێــن ئۆرشــەلیم ئەو شــوێنەیەكــەپێویســتە پەرســتنی لــێ بكرێــت».
عیســا پێــی فەرمــوو« :خانــم ،بــاوەڕم پــێ بكــە ،كاتێــك دێــت ئێــوە بــاوك
دەپەرســن (مەبەســتی لــە خودایــە كــە پەیوەنــدی مــرۆڤ و خــودا وەك پەیوەنــدی
بــاوك و كــوڕە) ،بــەاڵم نــە لەســەر ئــەم شــاخەو نــە لــەئۆرشــەلیم .ئــەوەی ئێــوە
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دەیپەرســن نایناســن ،بــەاڵم ئــەوەی ئێمــە دەیپەرســتین دەیناســین ،چونكــە ڕزگاری
لــەجولەكەوەیــە (مەبەســتی ئەوەیــە كــە ڕزگاربــوون لــە گونــاە و ســزاكەی بــە
باوەڕهێنــان بــە عیســای مەســیحە كــە بــە ڕەگــەز جولەكەیــە ).بــەاڵم كاتێــك دێــت
ئەویــش كــەئێســتایە خواپەرســتەڕاســتەقینەكان بــەڕۆحــی پیــرۆز و ڕاســتی بــاوك
دەپەرســن ،چونكــەبــاوك داوای ئــەم جــۆرە خواپەرســتانەدەكات .خــودا ڕۆحــەو
پێویســتە ئەوانــەی دەیپەرســن بــەڕۆحــی پیــرۆز و ڕاســتی بیپەرســن».
ژنەكــەپێــی گــوت« :دەزانــم مەســیا دێــت ،كــە پێــی دەگوتــرێ مەســیح ،كــە ئــەو
هــات هەمــوو شــتێكامن پــێ ڕادەگەیەنێــت».
عیساش پێی فەرموو« :من ئەوم ،ئەوەی قسەت لەگەڵ دەكات».

قوتابییەكان بەدوای عیسای مەسیح دەكەون
لــەو كاتــەدا قوتابییەكانــی گەیشــن ،سەرســام بــوون كــە لەگــەڵ ژنێــك قســە
دەكات( .یەهودیاییــەكان لــهڕێــگادا قســە لەگــەڵ ئافــرەت ناكــەن ،بەتایبەتــی ئەگــەر
ســامیرەیی بێــت) .بــەاڵم كــەس نەیگــوت« :چیــت دەوێــت؟» یــان «بۆچــی قســەی
لەگــەڵ دەكەیــت؟»
ئینجــا ژنەكــە گۆزەكــەی بەجێهێشــت ،چــووەنــاو شــار و بــە خەڵكــی گــوت:
«وەرن كەســێك ببینــن هەرچییەكــم كــردووە پێــی گوتــم! دەبــێ مەســیح نەبێــت؟»
ئیــر خەڵكەكــەلــەشــار هاتنــەدەرەوەو چوونــە الی (عیســا).
لەو كاتەدا قوتابییەكان تكایان لێی دەكرد« :ڕابی ،بخۆ!»
بــەاڵم پێــی فەرمــوون« :خواردنێكــم هەیــە بیخــۆم ،كە ئێــوە نایزانن( ».مەبەســتی
لــە پێویســتییە ڕۆحییــەكان بــووە ،كــە وەك خۆراكی ڕۆحی باســكراوە).
لەبــەر ئــەوەقوتابییــەكان بــەیەكرتیــان دەگــوت« :كــەس هیچــی بــۆ هێنــاوە
بیخــوات؟»
عیســاش پێــی فەرمــوون« :خواردنــی مــن ئەوەیــەبــەخواســتی ئــەوەبكــەم
كــەناردوومــی و كارەكــەی تــەواو بكــەم .ئــەی ئێــوە ناڵێــن“ :پــاش چــوار مانــگ
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كاتــی دروێنــەدێــت”؟ ئەوەتــا پێتــان دەڵێــم :چاوتــان هەڵبــڕن و ســەیری كێڵگــەكان
بكــەن وا زەرد هەڵگــەڕاون بــۆ دروێنــە .ســەپانیش كــرێ وەردەگرێــت و بــۆ ژیانــی
هەتاهەتایــی بەرهــەم كۆدەكاتــەوە ،تاكــو تۆوچێــن و ســەپان پێكــەوە دڵشــاد بــن.
لەبــەر ئــەوە ئــەو پەنــدەڕاســتە كــە دەڵێــت« :یەكێــك تــۆو دەكات و یەكێكــی دیكــە
دروێنــەدەكات» (عیســای مەســیح ســەبارەت بــەوە قســەی دەكــرد كــە ئــەو خەڵكەی
بــەرەو الی هاتــوون باوەڕبهێنــن كــە ئــەو مەســیحەكەیە و لــە گومڕایــی و گوناهــەوە
تۆبــە بكــەن و بگەڕێنــەوە ،هەروەهــا بــەردەوام بــوو و فەرمــووی ):مــن ئێــوەم بــۆ
دروێنەیــەك نــاردووە كــەپێــوەی مانــدوو نەبــوون .كەســانی دیكــەپێــوەی مانــدوو
بــوون و ئێــوەبەرهەمــی ماندووبوونیــان دەخــۆن».

باوەڕی سامیرەییەكان بە عیسای مەسیح
زۆر لــە ســامیرەییەكانی ئــەو شــارەباوەڕیــان بــەعیســا هێنــا ،لەبــەر قســەی ئــەو
ژنــەی كــە شــایەتی دەدا« :هەرچییەكــم كــردووەپێــی فەرمــووم ».لەبــەر ئــەوەكاتێــك
ســامیرەییەكان هاتنــەالی عیســا ،تكایــان لێكــرد لەالیــان مبێنێتــەوە ،ئەویــش دوو ڕۆژ
لــەوێ مایــەوە .ژمارەیەكــی زۆر زیاتریــش بەهــۆی قســەكانییەوەباوەڕیــان هێنــا و بــە
ژنەكەیــان دەگــوت« :چیــر بەهــۆی قســەی تــۆوەنییــەكــەئێمــەبــاوەڕ دەهێنیــن،
چونكــە خۆمــان بیســتامن و دەزانیــن كــەئــەم پیــاوەبەڕاســتی ڕزگاركــەری جیهانــە!»

عیسا دەگەڕێتەوە بۆ جەلیل
پــاش ئــەو دوو ڕۆژە عیســا ئەوێــی (شــارۆچكەی ســوخار) بەجێهێشــت و چــوو بــۆ
جەلیــل ،چونكــە عیســا خــۆی شــایەتی دا (ڕایگەیانــد) كــە پێغەمبــەر لــە شــاری خــۆی
ڕێــزی لــێ ناگیرێــت .لەبــەر ئــەوە كاتێــك هاتــەجەلیــل ،جەلیلییــەكان پێشــوازییان
لێــی كــرد ،چونكــەئەوانیــش بــۆ جــەژن هاتبــوون و هەمــوو ئــەو شــتانەیان بینیبــوو
كــەلــەجەژندا لــە ئۆرشــەلیم كردبــووی.

عیسا كوڕی كاربەدەستێكی پاشا چاك دەكاتەوە
عیســا هاتــەوە شــارۆچكەی قانــا لــەناوچــەی جەلیــل كــەلــەوێ ئــاوی كردبــووە
شــەراب ،كاربەدەســتێكی پاشــا هەبــوو ،كوڕەكــەی لــە كەفەرناحــوم نەخــۆش بــوو.
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كاتێــك ئــەو بیســتی عیســا لــەیەهودیــاوە هاتووەتــەجەلیــل ،چــووەالی و لێــی
پاڕایــەوەكــە بێــت بــۆ ئــەوەی كوڕەكــەی چــاك بكاتــەوە ،چونكــەنزیكــی مــردن بوو.
ئینجــا عیســا پێــی فەرمــوو« :ئەگــەر ئێــوەپەرجــوو و كاری سەرســوڕهێنەر
نەبینــن هەرگیــز بــاوەڕ ناهێنــن».
كاربەدەستەكەش پێی گوت« :گەورەم ،پێش ئەوەی كوڕەكەم مبرێت ،وەرە».
عیســا پێــی فەرمــوو« :بــڕۆ! كوڕەكــەت دەژیێــت ».پیاوەكــەبــاوەڕی بــەو قســەیە
كــرد كــەعیســا پێــی فەرمــوو و ڕۆیشــت .كــە بــە ڕێــگاوە بــوو كۆیلەكانــی تووشــی
بــوون و دەیانگــوت كــەكوڕەكــەی زینــدووە ،جــا ســەبارەت بــەو كاتژمێــرەی تێیــدا
چاكــر ببــووەوەپرســیاری لێكــردن ،وەاڵمیــان دایــەوە« :دوێنــێ كاتژمێــر یەكی پــاش
نیــوەڕۆ تایەكــەبەریــدا».
باوكەكــەزانــی لــەو كاتژمێــرەبــوو كــە عیســا پێــی فەرمــوو« :كوڕەكــەت
دەژیێــت ».ئەوســا خــۆی و خــاو و خێزانــی هەمــوو باوەڕیــان هێنــا.
ئەمەش دووەم پەرجوو بوو كەعیسا كردی ،كە لەیەهودیاوە هاتەجەلیل.

(((2

عیسا لەناسیرەی شارەكەی خۆیدەردەكرێ
عیســا هاتــەناســیرە كــەلێــی گــەورە بــووە ،وەك نەریتــی خــۆی ڕۆژی شــەممە
چــووە كەنیشــت (شــوێنی كۆبوونــەوەی جولەكەكانــە بــۆ پەرســن و فێركــردن و
خوێندنــی تــەورات) و بــۆ خوێندنــەوەهەســتا .پەڕتووكی ئیشــایا پێغەمبەریــان
دایــێ و كردیــەوە ،ئــەو شــوێنەی (لــە ئیشــایا  )٦١دۆزییــەوە كــەتێیــدا نــوورساوە:
ڕۆحی یەزدان بەهێزم دەكات،
﴿چونكەدەستنیشانی كردووم بۆ مژدەدان بە هەژاران،
منی ناردووە بۆ جاڕدانی ئازادی بەدیلگیراون،
هەروەها گەڕانەوەی بینایی بۆ كوێران،
( ((2یۆحهنا ٥٤ -٤ :٤
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بۆ ئازادكردنی ستەملێكراوان و
ڕاگەیاندنی ساڵی ڕەزامەندی یەزدان﴾.
ئینجــا نــوورساوە پیرۆزەكــەی پێچایــەوە ،دایــەوە خزمەتكارەكــە و دانیشــت .هەموو
ئەوانــەی لــەكەنیشــت بــوون چاویــان تێبڕیبــوو .دەســتی كــرد بــەقســەكردن و گوتــی:
ئەمــڕۆ ئــەم نــوورساوەپیــرۆزەی گوێتــان لێبــوو هاتــەدی.
هەمــوو شــایەتییان بــۆ دەدا ،سەرســام بــوون لــەو پەیامــە پــڕ لــەنیعمەتــەی لــە
دەمــی دەهاتــەدەرەوە ،دەیانگــوت« :ئەمــە كوڕەكــەی یوســف نییــە؟»
عیســا پێــی فەرمــوون« :بێگومــان ئــەم پەنــدەم پــێ دەڵێــن :ئــەی پزیشــك
چارەســەری خــۆت بكــە! ئــەوەی بیســتامن و لــەكەفەرناحــوم كــردت ،لێــرەش لــە
شــارەكەتدا بیكــە».
هەروەهــا فەرمــووی« :ڕاســتیتان پــێ دەڵێــم ،هیــچ پێغەمبەرێــك لــەشــارەكەی
خــۆی پەســەند ناكرێــت .لەڕاســتیدا پێتــان دەڵێــم ،لەســەردەمی ئەلیــاس زۆر بێوەژن
لــەئیرسائیلــدا هەبــوون ،كاتێــك ســێ ســاڵ و شــەش مانگ بــاران نەبــاری ،لــە هەموو
خاكەكــەدا بــووەقاتوقڕییەكــی گــەورە ،بــەاڵم ئەلیــاس بــۆ ئــەوان نەنێــردرا ،بەڵكو بۆ
بێوەژنێــك لــەشــاری ســەرەفەند لــەناوچــەی ســەیدا (بڕوانــە كتێبــی پیــرۆز ،یەكــەم
پاشــایان بەشــی  .)17لــە ئیرسائیلــدا لــە ســەردەمی ئەلیشــەع پێغەمبــەر زۆر كــەس
تووشــی نەخۆشــی گولــی هاتبوون ،خــودا هیچیانــی چــاك نەكــردەوە  ،نەعامنــی
ســوری نەبێــت( ».نەعــان ســەركردەی لەشــكری پاشــای ئــارام (ســوریا) بوو ،تووشــی
نەخۆشــی گولــی ببــوو .گولیــی نەخۆشــییەكی پێســتیی ترســناكە كــە دەبێتــە هــۆی
هەڵوەرینــی پەلەكانــی مــرۆڤ .هەركەســێك ئــەو نەخۆشــییەی هەبووایــە بــە گاڵو
دادەنــرا .نەعــان هاتــە الی ئەلیشــەع و شــیفای وەرگــرت).
هەمــوو ئەوانــەی لــەكەنیشــتەكەبــوون ،كاتێــك ئەمەیان بیســت لێــی تووڕەبوون
(چونكــە عیســا بــەم دوو منوونەیــە مەبەســتی بــوو كــە خەڵكــی فێربــكات خــودا لــە
دەســتپێكی ئەوەدایــە گرنگــی بــە نەتەوەكانــی دیكــە بــدات) دەریانكــردەدەرەوەی
شــار ،بردییانــە ســەر لێــواری ئــەو چیایــەی شــارەكەیانی لەســەر بنیــاد نرابــوو ،تاكــو
(((2
فڕێیبدەنــەخــوارەوە .بــەاڵم ئــەو بەناویانــدا تێپــەڕی و ڕۆیشــت.
( ((2لۆقا ٣٠ -١٦ :٤
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عیسا دەست بە ڕاگەیاندنی پەیامەكەی دەكات
عیســا ناســیرەی بەجێهێشــت و هــات لــەكەفەرناحــوم نیشــتەجێ بــوو ،كــە
لەســەر دەریاچەیــە ،لــەســنووری زەبولــون و نەفتالــی ،تاكــو ئــەوەی لــە ڕێگــەی
پێغەمبــەر ئیشــایاوە گوتــراوە بێتــە دی:
خاكی زەبولون و خاكی نەفتالی،
ئەوەی لە ڕێگای دەریایە ،ئەوبەری ڕووباری ئوردون،
جەلیلی نەتەوەكان (ڕۆمانییە داگیركەرەكان)،
ئەو گەلەی لەتاریكیدا دانیشتووە (بەهۆی گوناە و خ راپەوە)،
ڕووناكییەك ــی گ ــەورەی بین ــی (ب ــە هاتن ــی عیس ــای مەس ــیحی ڕووناك ــی
جیه ــان)،
دانیشتووان لە خاكی سێبەری مەرگ
ڕووناكی بەسەریاندا هەاڵت.
لــەو كاتــەوە( ((2عیســا هاتــە جەلیــل و مزگێنــی خــودای ڕادەگەیانــد و دەیفەرموو:
«كاتەكــە هاتووەتــە دی و پاشــایەتی خــودا نزیــك بووەتــەوە .تۆبــە بكــەن ،بــاوەڕ بــەم
مزگێنییــە بهێنــن ((2(».ناوبانگــی لــە هەمــوو دێیەكانــی دەوروپشــت بــاو بــووەوە .لــە
(((2
كەنیشــتەكانیان فێــری دەكــردن و هەمــوو ستایشــیان دەكــرد.

( ((2مهتا ١٧ -١٣ :٤
( ((2مهرقۆس ١٤ :١ب١٥ -
( ((2لۆقا ١٤ :٤ب١٥ -
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بەشی سێیەم
ساڵی ناوبانگ و پهسهندكردن
عیسا قوتابییەكانی هەڵدەبژێرێت
وشــەی قوتابــی لــە ئینجیلــدا بــۆ شــوێنكەوتووان بەكاردێــت .هەركەســێك بەدوای
مامۆســتایەك بكەوێــت ئــەوا قوتابــی ئــەوە .زۆربــەی پێغەمبــەران قوتابییــان هەبووە.
ناســناوی قوتابــی بــۆ هەمــوو ئەوانــە بەكاردێــت كــە فێركردنەكانــی عیســای مەســیح
قبــووڵ دەكــەن .جگــە لەمــە وشــەی قوتابـی بەشــێوەیەكی تایبــەت ئاماژەیــە بــۆ ئــەو
دوازدە نێــردراوەی كــە عیســای مەســیح بانگهێشــتی كــردوون بــۆ ئــەوەی لەگەڵــی
بــن ،هەروەهــا بــە حەواریــش نــارساون.
كاتێــك عیســا لــە كەنــاری دەریاچــەی جەلیــل (دەكەوێتــە ســەر ڕووبــاری
ئــوردون ،دوو نــاوی دیكــەی هەیــە « :دەریاچــەی جەنیســارەت» و «دەریاچــەی
تەبەریــە») دەڕۆیشــت ،دوو بــرای بینــی ،شــیمۆن كــەپێــی دەگوتــرێ پەتــرۆس
لەگــەڵ ئەندراوســی بــرای ،تۆڕیــان فڕێدەدایــەدەریاچەكــە ،چونكــەماســیگر بــوون.
عیســا پێــی فەرمــوون :وەرن دوام بكــەون ،دەتانكــەم بــە ڕاوكــەری مــرۆڤ (بــۆ
ئــەوەی مرۆڤــەكان لــە دەریــای جیهانــی پیســەوە ڕاو بكــەن و بــەرەو خــودا بیانبەن).
دەســتبەجێ تۆڕەكانیــان بەجێهێشــت و دوای كەوتــن.
كــەلــەوێ ڕۆیشــت ،دوو بــرای دیكــەی بینــی ،یاقوبــی كــوڕی زەبــدی و یۆحەنــای
بــرای ،لــە بەلەمێكــدا لەگــەڵ زەبــدی باوكیــان تۆڕەكانیــان چاكدەكــردەوە ،ئەوانیشــی
(((2
بانگكــرد .دەســتبەجێ بەلەمەكــەو باوكیــان بەجێهێشــت و دوای عیســا كەوتــن.
ڕۆژێكیــان عیســا لــە كەنــاری دەریاچــەی جەنیســارەت ڕاوەســتابوو ،خەڵكــی
پاڵەپەســتۆیان دەكــرد تاكــو گــوێ لــە پەیامــی خــودا بگــرن ،دوو بەلەمــی لــەكەنــاری
دەریاچەكــە بینــی ،ماســیگرەكان بەجێیــان هێشــتبوو و تۆڕەكانیــان دەشوشــت .چــووە
نــاو یەكێكیــان ،هــی شــیمۆن بــوو ،داوای لێكــرد كەمێــك لــە وشــكانی دووری بخاتــەوە،
( ((2مهتا ٢٢ -١٨ :٤
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ئینجــا دانیشــت و لەنــاو بەلەمەكــەوە خەڵكەكــەی فێــر دەكــرد.
كاتێــك وتەكانــی تــەواو كــرد بــەشــیمۆنی فەرمــوو« :دووری بخــەرەوەبــۆ
قوواڵیــی و تۆڕەكانتــان بــۆ ڕاوكــردن فڕێبــدەن».
شــیمۆن وەاڵمــی دایــەوە« :گــەورەم ،بــەدرێژایــی شــەو زۆر هەوڵــان دا و
هیچــان نەگــرت .بــەاڵم لەبــەر قســەی تــۆ ،تــۆڕەكان فڕێــدەدەم.
كاتێــك ئەمەیــان كــرد ماســییەكی زۆریــان گــرت ،خەریــك بــوو تۆڕەكانیــان
بدڕێــت .جــا ئیشــارەتیان بــۆ هاوكارانــی نــاو بەلەمەكــەی دیكــە كــرد ،تاكــو بێــن و
یارمەتییــان بــدەن ،ئیــر هاتــن و هــەردوو بەلەمەكەیــان پڕكــرد ،هەتــا وای لێهــات
خەریــك بــوو نوقــوم بــن.
شــیمۆن پەتــرۆس كــە ئەمــەی بینــی( ،دركــی بــە توانــا و دەســەاڵتی عیســا كــرد و وای
زانــی كــە خــۆی لەبەرچــاوی عیســا كەســێكی گوناهبــار و قێزەوەنــە) خــۆی خســتە
بەرپێــی عیســا و گوتــی« :گــەورەم ،لێــم دووربكــەوە ،چونكــەمرۆڤێكــی گوناهبــارم!»
پەتــرۆس و هەمــوو ئەوانــەی لەگەڵــی بــوون لــەزۆری ئــەو ماســییانەی گرتبوویــان
ســەریان ســوڕمابوو ،یاقــوب و یۆحەنــای كوڕەكانــی زەبدیــش ،هاوبەشــی شــیمۆن بــوون
(دواتــر بوونــە قوتابــی عیســای مەســیح).
عیســا بــەشــیمۆنی فەرمــوو« :مەترســە! ئیــر تــۆ لــەئێســتاوەمــرۆڤ ڕاو
دەكەیــت» .لــەدوای ئــەوەی بەلەمەكانیــان هێنایــە وشــكانی ،هەمــوو شــتێكیان
بەجێهێشــت و دوای عیســا كەوتــن»((2(.

عیسا ڕۆحێكی پیس دەردەكات

ئینجــا (عیســا و قوتابییــەكان) چوونــە كەفەرناحــوم .لــە ڕۆژی شــەممەدا عیســا
چــووە كەنیشــت و دەســتی كــرد بــە فێركردنــی خەڵــك .خەڵكــی لــە فێركردنەكــەی
سەرســام بــوون ،چونكەوەك دەســەاڵتدارێك فێــری دەكردن ،نەك وەكو مامۆســتایانی
تــەورات (ئەوانــەی كــە كتێبەكانــی شــەریعەت دەنووســنەوە و ڕاڤــەی دەكــەن) .لــە
كەنیشــتەكەیاندا یەكێكــی لێبــوو ڕۆحــی پیســی (جنۆكەشــی پــێ دەگوترێــت ،كــە
ڕۆحــە بەدەكانــی ســەر بــە شــەیتانن) تێدابــوو ،لەپــڕ هــاواری كــرد ،گوتــی« :عیســای
( ((2لۆقا ١١ -١ :٥

52

ناســیرەیی ،چیــت لێــان دەوێــت؟ هاتــووی لەناومــان ببەیــت؟ دەزانــم تــۆ كێیــت،
پیرۆزەكــەی خودایــت!» (شــەیتان و ڕۆحــە پیســەكان وێــڕای ئــەوەی دژایەتــی پالنــی
خــودا دەكــەن ،بــەاڵم زانیارییــان هەیــە لەســەر ڕاســتی خــودا).
عیســا لێــی ڕاخــوڕی و فەرمــووی« :بێدەنــگ بــە! لێــی وەرە دەرەوە!» ڕۆحــە
پیســەكەش فێــی لــە پیاوەكــە هێنــا و بــەدەنگــی بــەرز هــاواری كرد و لێــی هاتــەدەرەوە.
هەمــوو سەرســام بــوون و كەوتنەپرســیار لــەیەكرتی« :ئەمــەچییــە؟ فێركردنێكی
نوێیــە بــە دەســەاڵتەوە! فەرمــان بــە ڕۆحــەپیســەكانیش دەدات و گوێڕایەڵــی دەبن».
یەكســەر ناوبانگــی عیســا بــە هەمــوو ناوچــەی دەوروبــەری جەلیلدا باڵو بــووەوە.

چاككردنەوی خەسووی پەترۆس
كاتێــك عیســا لەگــەڵ یاقــوب و یۆحەنــا كەنیشــتەكەیان بەجێهێشــت ،چوونــە
ماڵــی شــیمۆن (پەتــرۆس) و ئەنــدراوس .خەســووی شــیمۆن لەنــاو جێــگا كەوتبــوو،
تــای هەبــوو ،خێــرا باســی ئەویــان بــۆ عیســا كــرد .ئەویــش هــات ،دەســتی گــرت و
هەڵیســتاندەوە .تایەكــەبەریــدا و دەســتی بــە خزمەتكردنیــان كــرد.
ئــەو ئێوارەیــەلەپــاش ڕۆژئاوابــوون ،هەمــوو نەخــۆش و ئــەو كەســانەیان بــۆ دەهێنــا
كــە ڕۆحــی پیســیان تێدابــوو .هەمــوو دانیشــتووانی شــارەكە لەبــەر دەرگا كۆبوونــەوە،
عیســا ژمارەیەكــی زۆر نەخۆشــی بــە جۆرهــا دەردەوە چاككــردەوە و زۆر ڕۆحــی
پیسیشــی دەركــرد و نەیهێشــت ڕۆحــەپیســەكان بدوێــن ،چونكــە دەیانزانــی كێیــە.

عیسا لە چۆڵەوانی نوێژ دەكات

بەرەبەیانــی ڕۆژی دواتــر كــە هێشــتا تاریــك بوو ،عیســا هەســتا و چووە شــوێنێكی
چــۆڵ و لــەوێ دەســتی كــرد بــە نوێژكــردن .شــیمۆن و هاوڕێكانــی بــە شــوێنیدا
گــەڕان ،كــە دۆزییانــەوە پێیــان گــوت« :هەمــوو خەڵكەكــەبەدواتــدا دەگەڕێــن».
عیســا پێــی فەرمــوون« :وەرن ،بــا بڕۆیــن بــۆ دێیەكانــی دەوروپشــت ،تاكــو
لەوێــش پەیامەكــەم ڕابگەیەنــم ،چونكــەمــن بــۆ ئەمــە هاتــووم»((2(.
( ((2مهرقۆس ٣٨ -٢١ :١
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عیسا نەخۆش چاك دەكاتەوە
ئینجــا عیســا بــە هەمــوو جەلیلــدا دەگــەڕا ،لــە كەنیشــتەكان خەڵكی فێــر
دەكــرد و مزگێنی پاشــایەتییەكەی ڕادەگەیانــد ،هەرچــی نەخۆشــی و هەرچــی
نەســاغی نێــو خەڵــك هەبــوو ،چاكــی دەكردنــەوە .لەبــەر ئــەوە دەنگوباســی تــەواوی
ســوریای گرتــەوە ،ئەوانیــش هەمــوو نەخۆشــێكیان دەهێنایــەالی ،بــەجۆرەهــا
دەرد و ئــازارەوە ،ئەوانــەی كــەڕۆحــی پیســیان تێــدا بــوو و فێــدار و ئیفلیــج بــوون
چاكیكردنــەوە .جــا خەڵكێكــی زۆر لــە جەلیــل و دە شــارەكە و ئۆرشــەلیم و یەهودیــا و
(((2
ئەوبــەری ئــوردون دوای كەوتــن.

چاككردنەوەی نەخۆشی گولی
پیاوێــك نەخۆشــی گولــی هەبــوو ،هاتــە الی عیســا و لێــی پاڕایــەوە ،چۆكــی دادا و
پێــی گــوت« :ئەگــەر بتەوێــت ،دەتوانیــت پاكــم بكەیتــەوە( ».گولــی ،نەخۆشــییەكی
پێســتی بــوو كــە دەبــووە هــۆكاری هەڵوەرینــی پەلەكانــی مــرۆڤ .مرۆڤــی گــول
بــە گاڵو دادەنــرا ،نەدەبووایــە لــە خەڵــك نزیكبێتــەوە) عیســا دڵــی پێــی ســووتا و
دەســتی بــۆ درێژكــرد و دەســتی لێــدا و پێــی فەرمــوو« :دەمەوێــت .پــاك بــەرەوە!»
دەســتبەجێ گولییەكــەی لێبــووەوە و پــاك بــووەوە.
دوای ئــەوەی كــە عیســا پیاوەكــەی بــە توندی ئــاگادار كــردەوە ،دەســتبەجێ بەڕێی
كــرد ،پێــی فەرمــوو« :ئاگاداربــە ،هیــچ شــتێك بــە كــەس مەڵــێ ،بــەاڵم بــڕۆ خــۆت بــە
كاهین پیشــان بــدە و بــۆ پاكبوونەوەكــەت ئــەو قوربانییــەی موســا فەرمانــی كــردووە
بیكــە ،وەك شــایەتییەك بۆیــان ».بــەاڵم ئــەو ڕۆیشــت و دەســتی بــە جــاڕدان و
باڵوكردنــەوەی ئــەم هەواڵــە كــرد ،لەبــەر ئــەوە عیســا نەیتوانــی بــە ئاشــكرا بچێتــە
نــاو شــار ،بەڵكــو لــە دەرەوە لــە شــوێنەچۆڵەكانــدا بــوو و خەڵكیــش لــە هەمــوو
الیەكــەوەدەهاتنــەالی.

چاككردنەوەی ئیفلیجێك

پــاش چەنــد ڕۆژێــك عیســا هاتــەوەنــاو كەفەرناحــوم ،جا بیســرا كــە لــەماڵەوەیە.

( ((2مهتا ٢٥ -٢٣ :٤
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خەڵكێكــی زۆر كۆبوونــەوە ،بــە شــێوەیەك لــە بــەردەرگاش شــوێن نەمابــوو .ئەویــش
وشــەی خــودای بۆیــان ڕاگەیانــد .لــەو كاتــەدا ئیفلیجێكیــان هێنایــەالی ،بــەچــوار
كــەس هەڵیانگرتبــوو .بــەاڵم بەهــۆی زۆری خەڵكەكــەوەنەیانتوانــی لێــی نزیــك
ببنــەوە .جــا كونێكــی گەورەیــان كــردەســەربانی ئــەو شــوێنەی كــە عیســای لێبــوو و
نوێنەكەیــان شــۆڕكردەوە كــە پیــاوەئیفلیجەكــەی لەســەر بــوو.
كاتێــك عیســا بــاوەڕی ئەوانــی بینــی ،بــە ئیفلیجەكــەی فەرمــوو« :كــوڕم،
گوناهەكانــت بەخــران».
هەندێــك لــە مامۆســتایانی تــەورات لــەوێ دانیشــتبوون ،لــەدڵــی خۆیانــدا بیریــان
دەكــردەوە :بۆچــی ئەمــەبــەم شــێوەیەدەدوێــت؟ كفــر دەكات! بێجگــەلــە خــودا كێ
دەتوانێــت گوناە ببەخشــێت؟
دەســتبەجێ عیســا لــەناخــی خۆیــدا زانــی لــەدڵــی خۆیانــدا بــەو جــۆرەبیــر
دەكەنــەوە ،پێــی فەرمــوون« :بۆچــی لــە دڵتانــدا بیــر لــەم شــتانەدەكەنــەوە؟ كامیــان
ئاســانرتە ،بــەئیفلیجەكــە بڵێــی“ :گوناهەكانــت بەخــران ”،یــان بڵێــی“ :هەســتە،
نوێنەكــەت هەڵگــرە و بــڕۆ”؟ بــەاڵم تاكــو بزانــن كــوڕی مرۆڤ لەســەر زەوی
دەســەاڵتی هەیــە گونــاە ببەخشــێت »…،ئینجــا بــە ئیفلیجەكــەی فەرمــوو« :پێــت
دەڵێــم :هەســتە ،نوێنەكــەت هەڵگــرە و بــڕۆرەوە ماڵــەوە ».ئەویــش یەكســەر هەســتا و
نوێنەكــەی هەڵگــرت و لەبەرچــاوی هەموویــان چــووە دەرەوە .بــە شــێوەیەك هەمــوو
سەرســام بــوون و ستایشــی خودایــان كــرد ،گوتیــان« :هەرگیــز شــتی وامــان نەبینیوە!»

عیسا لێڤی بانگهێشت دەكات
باجگــران پیاوانێــك بــوون دەســەاڵتی ڕۆمانــی دایمەزراندبــوون بــۆ كۆكردنــەوەی
بــاج ،هەروەهــا پێیــان دەگوتــن وەرگــری پــارەی دەیــەك .لەبــەر دوو هــۆكار خەڵكــی
ڕقیــان لێیــان دەبــووەوە ،یەكــەم :هاوكاریكردنــی دەســەاڵتداران دژی نیشــتامن.
دووەم :لەبــەر چاوچنۆكــی و بووختانكــردن بــۆ ئــەوەی بڕێكــی زۆر زیاتــر لــە باجــی
دیاریكــراو وەربگــرن .گەلــی جولەكــە بــە خراپرتیــن خەڵكیــان دانابــوون.
دیســان عیســا چــووە ســەر كەنــاری دەریاچەكــە ،خەڵكەكــە هەمــوو لێــی
كۆبوونــەوە و ئەویــش فێــری دەكــردن .لەكاتــی ڕۆیشــتنیدا ،لێڤــی كــوڕی حەلفــی
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بینــی لــە شــوێنی باجگــری دانیشــتبوو ،پێــی فەرمــوو« :دوام كــەوە ».ئەویــش هەســتا و
دوای كــەوت.
كاتێــك لــەماڵــی ئــەو دانیشــتبوو زۆر لــە باجگــران و گوناهبــاران لەگــەڵ عیســا
و قوتابییەكانــی لەســەر خــوان بــوون ،چونكــە ژمــارەی ئەوانــەزۆر بــوو كــە دوای
كەوتبــوون .كاتێــك مامۆســتایانی تــەورات كــەفەریســی بــوون بینییــان عیســا وا
لەگــەڵ گوناهبــار و باجگــران نــان دەخــوات ،بــە قوتابییەكانیــان گــوت« :بۆچــی
لەگــەڵ باجگــر و گوناهبــاران نــان دەخــوات؟
كــە عیســا گوێــی لەمــەبــوو ،پێــی فەرمــوون« :لەشســاغ پێویســتی بــەپزیشــك
نییــە ،بەڵكــو نەخــۆش .نەهاتــووم ڕاستودروســتان بانگهێشــت بكــەم ،بەڵكــو
(((2
گوناهبــاران» .

عیسا لەبارەی ڕۆژووەوە پرسیار دەكات
بیــری ڕۆحیــی عیســا لـه دژی گۆمــاوی هــزری وشــكی ڕابــەرە ئایینییــەكان بــوو.
ئــەوان دەیانویســت پەیامــە نوێیەكــەی لــە چوارچێــوەی بیركردنــەوە تەقلیدییــە
كۆنەكانــی خۆیــان بگونجێنــن .عیســا بــە منوونــە بۆیانــی دەردەخســت كــە پەیامــە
ڕۆحییەكــەی هــەر دەبێــت لــە چوارچێــوە ڕۆحییــە ڕاســتەقینەییەكەیدا بێــت!
هەندێــك لــە ڕابەرانــی جولەكــە پێیــان گــوت« :قوتابییەكانــی یەحیــا زۆر ڕۆژوو
دەگــرن و نوێــژ دەكــەن ،هەروەهــا ئەوانــەی فەریســییەكان ،بــەاڵم ئەوانــەی تــۆ
دەخــۆن و دەخۆنــەوە».
عیســاش پێــی فەرمــوون« :ئایــا دەتوانــن وا بكــەن بانگهێشــتكراوانی زەماوەنــد
بــەڕۆژوو بــن ،كاتێــك زاوا لەگەڵیاندایــە؟ بــەاڵم ڕۆژێــك دێــت كــە زاوایــان لــێ دوور
دەخرێتــەوە ،ئەوســا لــەو ڕۆژەدا بــەڕۆژوو دەبــن».
هەروەهــا منوونەیەكــی بــۆ هێنانــەوە« :هیــچ كــەس پارچەیــەك لــەجلوبەرگێكــی
نــوێ ناكاتــەوە بــۆ ئــەوەی جلوبەرگێكــی كۆنــی پــێ پینــەبــكات ،چونكــە جلوبەرگــە
نوێیەكــەدەدڕێــت و پینــە نوێیەكــەش لەگــەڵ جلوبەرگــە كۆنەكــە ناگونجێــت.
( ((2مهرقۆس ١٧ :٢—٤٠ :١
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كەســیش شــەرابی نــوێ ناكاتــەنــاو مەشــكەی كۆنــەوە ،چونكــە شــەرابەنوێیەكــە
مەشــكەكە دەدڕێنێــت و دەڕژێــت ،مەشــكەكەش لەناودەچێــت (مەشــكە لــە پێســتی
بــزن دروســتكراوە ،بــە نوێیەتــی نەرمــە .بەپێــی تێپەڕبوونــی كات نەرمییەكــەی
نامێنێــت و وشــك دەبێــت .هەروەهــا درێــژەی بــە قســەكانی دا و فەرمــووی):
كەواتــەپێویســتەشــەرابی نــوێ بكرێتــەمەشــكەی نوێــوە .كەســیش نییــە شــەرابی
(((3
كــۆن بخواتــەوە و ئــارەزووی نــوێ بــكات ،چونكــەدەڵێــت «كۆنەكــەخۆشــرە»».
(عیســا بەمــە ئامــاژەی دەكــرد بــۆ ئــەوەی بیــری تەســك و وشــكی جولەكــەكان
شــوێنی فێركردنەكــەی ئــەوی تێــدا نابێتــەوە .بێگومــان مەبەســتی مەســیح لــە
بەكارهێنانــی ئــەم منوونانــە هاندانــی خەڵــك نەبــووە بــۆ ئــەوەی جلــی دڕاو
لەبەربكــەن یــان شــەراب بخۆنــەوە ،بەڵكــو تەنهــا منوونــە و لێكچواندنــە).

چاككردنەوەی نەخۆش لەالی حەوزی بێتحەسدا

«حەســدا» وشــەیەكی عیربییــە بــە واتــای بەزەیــی دێــت .حەوزەكــە ئــەم نــاوەی
لێــراوە بەهــۆی ئــەو شــوێنانەی كــە لــە دەوروبــەری دروســتكرابوون بــۆ لەخۆگرتنــی
ئــەو خەڵكــەی كــە لــەوێ دانیشــتبوون و چاوەڕێیــان دەكــرد كاتێــك ئاوەكــە
دەجووڵێــت یەكســەر بچنــە نــاوی ،پێیــان وابــوو كــەوا فریشــتەی یــەزدان جاربەجــار
ئاوەكــە دەجووڵێنێــت و یەكــەم كــەس كــە دەچێتــە نــاو حەوزەكــە لــەدوای جوواڵنــی
ئاوەكــە هــەر نەخۆشــییەكی هەبێــت ،چاكدەبێتــەوە.

لــەدوای ئەمــەعیســا چــوو بــۆ ئۆرشــەلیم چونكــەلــەوێ جەژنێكــی جولەكــەكان
هەبــوو .لــەئۆرشــەلیم لــەالی دەروازەی مــەڕ حەوزێــك هەبوو بــە عیربی پێیــان دەگوت
بێتحەســدا ،بــە دەوریــدا پێنــج ڕێــڕەوی ســەر داپــۆرشاو هەبــوو كــەهــەردوو الیــان
بــە كۆڵەكــەگیرابــوون .لــەوێ خەڵكێكــی زۆر ڕاكشــابوون ،نەخــۆش و كوێــر و شــەل و
گــۆج ،چاوەڕێــی جواڵنــی ئاوەكــە بــوون ،چونكــەهەندێــك جــار فریشــتەیەكی یــەزدان
بــۆ حەوزەكــەدەهاتــە خــوارەوەو ئاوەكــەی دەجواڵنــد ،جــا ئــەوەی یەكــەم كــەس
دەچــووەنــاو حەوزەكــەوە ،هــەر نەخۆشــییەكی هەبووایــەچــاك دەبــووەوە .كابرایــەك
لــەوێ بــوو ســی و هەشــت ســاڵ نەخــۆش بــوو .عیســا ئــەم كابرایــەی بینــی پاڵكەوتــووە
و زانــی ماوەیەكــی درێــژە وایــە ،پێــی فەرمــوو« :دەتــەوێ چاكبیتــەوە؟»
( ((3لۆقا ٣٩ -٣٣ :٥
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نەخۆشــەكەوەاڵمــی دایــەوە« :گــەورەم ،كاتێــك ئاوەكــەدەجوڵێــت كەســم نییــە
مبخاتــەنــاو حەوزەكــە .كاتێكیــش دێــم ،یەكێكــی دیكــە پێــش مــن دەچێتــە نــاوی».
عیســاش پێــی فەرمــوو« :هەســتە! نوێنەكــەت هەڵگــرەو بــڕۆ!» دەســتبەجێ
كابــرا چاكبــووەوە ،نوێنەكــەی هەڵگــرت و ڕۆیشــت.
ئــەو ڕۆژەش شــەممەبــوو (بەپێــی تــەورات ڕۆژی شــەممە بــۆ پشــوودانە و
جولەكــە بــۆی نەبــوو لــەو ڕۆژەدا هیــچ كارێــك بــكات یــان ئاگــر دابگیرســێنێت ،تەنها
ئەگــەر كارێكــی زۆر گرنــگ نەبووایــە) ،لەبــەر ئــەوە ڕابەرانــی جولەكــەبــە كابــرای
چاكبووەوەیــان گــوت« :شــەممەیەو دروســت نییــەنوێنەكــەت هەڵگریــت».
كابــرا وەاڵمــی دانــەوە« :ئــەوەی چاكیكردمــەوە پێــی فەرمــووم“ :نوێنەكــەت
هەڵگــرە و بــڕۆ”.
لێیان پرسی« :ئەو پیاوە كێیەكەپێی گوتی“ :هەڵیبگرەو بڕۆ”؟»
بــەاڵم كابــرای چاكبــووەوەنەیدەزانــی كێیــە ،چونكــە عیســا لەنــاو ئــەو خەڵكــەی
لــەوێ بــوون بــە نهێنــی دووركەوتــەوە.
دوای ئــەوە عیســا ئــەوی لــە پەرســتگا بینییــەوە و پێــی فەرمــوو« :ئەوەتــا
چاكبوویتــەوە .ئیــر گونــاە مەكــە ،نــەوەك خراپــرت بەســەربێت ».كابــراش چــوو و بــە
ڕابەرانــی جولەكــەی گــوت كــەعیســا بــووە چاكیكردووەتــەوە.
لەبــەر ئەمــەڕابەرانــی جولەكــەعیســایان چەوســاندەوە ،چونكــە ئــەم شــتانەی لە
شــەممەدا دەكــرد .بــەاڵم عیســا وەاڵمــی دانــەوە« :هەتــا ئێســتا باوكــم كار دەكات،
منیــش كار دەكــەم ».لەبــەر ئــەم هۆیــەجولەكــەكان زیاتــر هەوڵیــان دەدا بیكــوژن،
چونكــە تەنهــا شــەممەی نەدەشــكاند ،بەڵكــو دەیگــوت كــەخــودا باوكییەتــی ،خــۆی
لەگــەڵ خــودا یەكســان دەكــرد.

عیسای مەسیح لەسەر دەسەاڵتە خوداییەكەی دەدوێت

عیســای مەســیح لــە چەندیــن شــوێندا دەســەاڵتە خوداییەكــەی خــۆی ڕاگەیانــدووە.
لەگــەڵ ئــەوەی كــە بەجەســتەبوونەكەی لــە شــێوەی «كــوڕی مــرۆڤ» كــە بــۆ ئەركێكــی
تایبــەت هاتــە ســەر زەوی ،بــەاڵم لــە هەمــان كاتــدا خاوەنــی دەســەاڵتی خودایــی بــوو
بــۆ هەســتانەوەی مــردووان و حوكمدانــی جیهــان .عیســای مەســیح وشــەی «باوكەكــە»ی
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وەك دەســتەواژەیەكی الهوتــی بەكارهێنــاوە كــە ئاماژەیــە بــۆ خــودای نەبیــراو .هەروەها
بــۆ خــودای بەجەســتەبوو لــە شــێوەی مــرۆڤ وشــەی «كوڕەكــە»ی بەكارهێناوە .ئــەو دوو
وشــەیە هەرگیــز واتــای زاوزێ و بەدواییەكداهاتنــی زەمەنــی نــادەن ،بەڵكــو ئامــاژەن بــۆ
یەكێتــی كڕۆكــی خوداییانــە ،چونكــە خــودا یەكــە و تــاك و تەنهایــە.
لەبــەر ئــەوەعیســا وەاڵمــی دانــەوە« :ڕاســتی ڕاســتیتان پــێ دەڵێــم :كوڕەكــە
ناتوانێــت لــەخۆیــەوە هیــچ شــتێك بــكات ئــەوە نەبێــت كــەدەیبینێــت بــاوك
دەیــكات ،چونكــەهەرچــی بــاوك دەیــكات ،كوڕەكــەش دەیــكات .بــاوك كــوڕی خــۆی
خۆشــدەوێت و هەمــوو ئــەوەی پیشــان دەدات كــە دەیــكات ،كاری لەمانــەش مەزنرتی
پیشــان دەدات ،تاكــو سەرســام بــن .وەك بــاوك مــردووان هەڵدەســتێنێتەوە و زینــدوو
دەكاتــەوە ،كوڕەكــەش ئــەوەی بیەوێــت زینــدووی دەكاتــەوە .هەروەهــا بــاوك كــەس
حوكــم نــادات ،بەڵكــو هەمــوو حوكمدانــی داوەتــەدەســت كوڕەكــە ،تاكــو هەمــوو
ڕێــزی كوڕەكــەبگــرن هــەروەك ڕێــزی بــاوك دەگــرن .ئــەوەی ڕێــزی كوڕەكــەنەگــرێ،
ڕێــزی باوكیــش ناگــرێ كــەناردوویەتــی.

لەمردنەوە بەرەو ژیان

ڕاســتی ڕاســتیتان پــێ دەڵێــم :ئــەوەی گــوێ لــەوشــەكەم بگرێــت و بــاوەڕ
بهێنێــت بــەوەی ناردوومــی ژیانــی هەتاهەتایــی دەبێــت و حوكــم نادرێــت ،بەڵكــو
لــەمردنــەوەبــۆ ژیــان گواســراوەتەوە .ڕاســتی ڕاســتیتان پــێ دەڵێــم :كاتێــك دێــت
كــەئێســتایە ،كاتێــك مــردووان دەنگــی كــوڕی خــودا دەبیســن ،گوێگرانیــش زینــدوو
دەبنــەوە ،چونكــەوەك بــاوك ژیانــی لــە خۆیــدا هەیــە ،بــە كوڕەكەشــی داوەژیانــی
لــە خۆیــدا هەبێــت .دەســەاڵتی حوكمدانیشــی داوەتــێ ،چونكــەئــەو كــوڕی مرۆڤــە.
لەمــە سەرســام مەبــن ،چونكــەكاتێــك دێــت هەمــوو ئەوانــەی لەنــاو گــۆڕدان دەنگی
دەبیســن و دێنــەدەرەوە ،ئەوانــەی كــرداری چاكیــان كــردووەهەڵدەســتنەوەبــۆ
ئــەوەی بژیــن (ژیانــی جاویدانــی بەدەســتبهێنن) ،بــەاڵم ئەوانــەی كــرداری خراپیــان
كــردووەهەڵدەســتنەوە بــۆ ئــەوەی حوكــم بدرێــن .لــە خۆمــەوەناتوانــم هیــچ
بكــەم .وەك دەبیســتم حوكــم دەدەم ،حوكمدانەكەشــم دادپەروەرانەیــە ،چونكــە
داوای خواســتی خــۆم ناكــەم ،بەڵكــو خواســتی ئــەوەی ناردوومــی.
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شایەتییەكان لەبارەی عیسای مەسیحەوە

ئەگــەر شــایەتی بــۆ خــۆم بــدەم شــایەتییەكەم ڕاســت نییــە (لــهڕووی شــەرعی
و ياســایيەوە قبــوڵ نییــە) .یەكێكــی دیكــە شــایەتیم بــۆ دەدات ،منیــش دەزانــم ئــەو
شــایەتییەی بــۆ منــی دەدات ڕاســتە.

لــەدوای یەحیاتــان نــارد ،ئەویــش شــایەتی بــۆ ڕاســتی دا .مــن شــایەتی مــرۆڤ
وەرناگــرم ،ئەمانــەش دەڵێــم تاكــو ئێــوە ڕزگاربــن .ئــەو چرایەكــی هەڵگیرســاو و
بریســكەدار بــوو ،دەتانویســت ماوەیــەك بــەڕووناكییەكــەی دڵخــۆش بــن.
بــەاڵم مــن شــایەتییەكم هەیــە لــەوەی یەحیــا گرنگــرە ،چونكــەئــەو كارانــەی
باوكــم پێیــداوم تــەواوی بكــەم ،ئــەم كارانــەخۆیــان شــایەتیم بــۆ دەدەن كــەباوكــم
منــی نــاردووە .باوكیشــم كــەناردوومــی ،خــۆی شــایەتیم بــۆ دەدات .ئێــوە هەرگیــز
دەنگیتــان نەبیســتووە و ڕواڵەتیتــان نەبینیــوە ،فەرمایشتەكەشــی لــە دڵــی ئێــوەدا
نامێنێتــەوە ،چونكــەئــەوەی ئــەو ناردوویەتــی ئێــوەبــاوەڕی پــێ ناكــەن .نــوورساوە
پیــرۆزەكان دەپشــكنن ،چونكــەوادەزانــن ژیانــی هەتاهەتایــی بــۆ ئێــوەتێدایــە .ئــەم
نوورساوانــەش شــایەتیم بــۆ دەدەن (ئاماژەیــە بــۆ پێشــبینییەكان) ،بــەاڵم ناتانــەوێ
بێنــەالم تاكــو ژیانتــان هەبێــت.
مــن شــكۆ لــە خەڵــك وەرناگــرم .بــەاڵم ئێــوەم ناســی كــە خۆشەویســتی خوداتــان
لــەدڵــدا نییــە .بــە نــاوی باوكمــەوە هاتــووم ،پێشــوازیم لــێ ناكــەن ،بــەاڵم ئەگــەر
یەكێكــی دیكــەبــە نــاوی خۆیــەوەبێــت ،پێشــوازی لێدەكــەن .چــۆن دەتوانــن بــاوەڕ
بهێنــن ئەگــەر شــكۆمەندی لــە یەكــری وەربگــرن و داوای ئــەو شــكۆمەندییەنەكــەن
كــەلــەتاكــە خوداوەیــە؟
وا مەزانــن مــن لــەالی بــاوك ســكااڵتان لــێ دەكــەم .یەكێــك هەیــە ســكااڵتان لــێ
بــكات ،كــە موســایە ،ئــەوەی هیواتــان پێیەتــی .ئەگــەر باوەڕتــان بــەموســا بكردایــە،
باوەڕتــان بــەمنیــش دەكــرد ،چونكــەلەبــارەی منــەوەنووســیویەتی .ئەگــەر باوەڕیش
(((3
بــە نــوورساوی ئــەو نەكــەن ،چــۆن بــاوەڕ بــەوتەكانــی مــن دەكــەن؟

( ((3یۆحهنا ٤٧ -١ :٥
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گەورەی ڕۆژی شەممە

لــە ڕۆژی شــەممەدا عیســا بەنــاو دەغڵــدا تێدەپــەڕی ،قوتابییەكانــی بەڕێــگاوە
دەســتیان كــرد بــە گوڵەگەنــم لێكردنــەوە .فەریســییەكان پێیــان گــوت« :بڕوانــە،
بۆچــی شــتێك دەكــەن كــەلــەشــەممەدا دروســت نییــە؟»
عیســاش وەاڵمــی دانــەوە« :ئایــا نەتانخوێندووەتــەوەداود چــی كــرد كاتێــك
خــۆی و ئەوانــەی لەگەڵــی بــوون كەوتنــەتەنگانــەو برســییان بــوو؟ لــەســەردەمی
ئەبیاتــاری ســەرۆك كاهیــن ،داود چــووە نــاو ماڵــی خــودا (چــادری پەرســن كــە
شــوێنی ســەرەكی خواپەرســتی جولەكــەكان بــوو كــەوا قوربانــی تێــدا ئەنجــام دەدرا
و پەرستشــی تێــدا دەكــرا) و نانــی تەرخانكــراوی خــوارد (ئــەوەی كــە بــهگوێــرەی
تەوراتــی موســا لەنــاو پەرســتگا لەســەر مێزێكــی تایبــەت دادەنــرا) ،دایــەئەوانــەش
(((3
كــەلەگەڵــی بــوون ،ئــەو نانــەی كــەدروســت نییــە بخورێــت بــۆ كاهینــان نەبێــت.
لــە تەوراتــدا نەتانخوێندووەتــەوە كــەهەرچەنــدە كاهینــان بەهــۆی ئەركیــان
لــەپەرســتگا لــە ڕۆژانــی شــەممەدا ڕاســپاردەی ڕۆژی شــەممەدەشــكێنن بــەاڵم
بــە بێتــاوان دادەنرێــن؟ پێتــان دەڵێــم ،مەزنــر لــە پەرســتگا لێرەیــە .بــەاڵم ئەگــەر
واتــای ئەوەتــان بزانیایــە﴿ :مــن میهرەبانیــم دەوێ نــەك قوربانــی ]،ئــەوا بێتاوانتــان
تاوانبــار نەدەكــرد (عیســا لــەو قســانەی كۆتاییــدا رایگەیانــد كــە لــە هەمــان كاتــدا
پــەروەردگار و مرۆڤیشــە)»((3(.
ئینجــا پێــی فەرمــوون« :شــەممەبــۆ مــرۆڤ بەدیهێــراوە ،نــەوەك مــرۆڤ بــۆ
شــەممە .كەواتــەكــوڕی مــرۆڤ گــەورەی ڕۆژی شــەممەیە»((3(.
لــەوێ ڕۆیشــت و هاتــەكەنیشــتەكەیان ،ئــەوەبــوو پیاوێــك دەســتێكی وشــك
بــوو .بــۆ ئــەوەی فەریســییەكان بتوانــن ســكااڵی لــێ بكــەن ،لێیــان پرســی« :ئایــا لــە
شــەممەدا چاككردنــەوە دروســتە؟»
پێــی فەرمــوون« :كــێ لــە ئێــوەئەگــەر مەڕێكــی هەبێــت و لــەشــەممەدا بكەوێتە
( ((3مهرقۆس ٢٦ -٢٣ :٢
( ((3مهتا ٧ -٥ :١٢
( ((3مهرقۆس ٢٨ -٢٧ :٢
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چاڵێــك ،ئایــا نایگرێــت و دەریناهێنێــت؟ مــرۆڤ چەنــد لــە مــەڕ بەنرخــرە! كەواتــە لە
شــەممەدا چاكەكردن دروســتە».
ئینجــا بــەپیاوەكــەی فەرمــوو« :دەســتت درێــژ بكــە ».ئەویــش درێــژی كــرد
و چــاك بــووەوە ،وەكــو ئــەوەی دیكــە .بــەاڵم فەریســییەكان كــە هاتنــە دەرەوە،
(((3
تەگبیریــان كــرد چــۆن لەنــاوی ببــەن.

كۆمەڵێك دوای مەسیح دەكەون

عیســا و قوتابییەكانــی بــەرەو دەریاچەكــەهەڵكشــان ،خەڵكێكــی زۆر لــەجەلیــل
و یەهودیــاوە دوای كەوتــن ،هەروەهــا لــە ئۆرشــەلیم و لــەئادومیــا و ئەوبــەری
ئــوردون و دەوروبــەری ســور و ســەیداوەهاتنــە الی ،خەڵكێكــی زۆر هەمــوو ئــەو
شــتانەیان بیســتبوو كــەدەیكــرد .ئەویــش بــەقوتابییەكانــی فەرمــوو كــەبەلەمێكــی
بــۆ ئامــادەبكــەن ،بــۆ ئــەوەی خەڵكەكــە پاڵەپەســتۆی نەخەنــەســەر .لەبــەر ئــەوەی
خەڵكێكــی زۆری چاككــردەوە ،وای لێهــات هەمــوو دەردەدارەكان بــەرەو ڕووی
دەهاتــن تاكــو دەســتی لێبــدەن .ئــەو كەســانەی كــەڕۆحــی پیســیان تێدابــوو ،كاتێــك
دەیانبینــی كڕنۆشــیان بــۆ دەبــرد و هاواریــان دەكــرد« :تــۆ كــوڕی خــودای! » ئەویــش
(((3
بــەتونــدی فەرمانــی پێــدەدان كــەئاشــكرای نەكــەن.
تاكو ئەوەی لە ڕێگەی پێغەمبەر ئیشایا گوتراوە بێتەدی كەدەڵێت:

ئەوەتــا خزمەتكارەكــەم ،ئــەوەی هەڵمبــژاردووە ،خۆشەویســتم كــە پێی دڵشــادم،
ڕۆحــی خۆمــی دەخەمــەســەر ،جــاڕی دادپــەروەری بــۆ نەتــەوەكان دەدات .شــەڕ
نــاكات و هــاوار نــاكات ،كەســیش لــەشــەقامدا دەنگــی نابیســتێت .قامیشــێكی كوتراو
ناشــكێنێت ،پڵیتەیەكــی پرتەپرتكــەر ناكوژێنێتــەوە ،تاكــو دادپــەروەری بەســەركەوتن
(((3
دەگەیەنێــت .نەتــەوەكان هیوایــان بەنــاوی ئــەو دەبێــت.
ئینجــا عیســا لەگــەڵ دوازدە قوتابییــەكان هاتــەخــوارەوە و لــەشــوێنێكی تەختایــی
ڕاوەســتا .لــەوێ كۆمەڵێكــی زۆر لــە قوتابییەكانــی و خەڵكێكــی ئێجــگار زۆر كــە لــە
هەمــوو یەهودیــا و ئۆرشــەلیم و كەنــاری ســور و ســەیداوە هاتبــوون ،هەموویــان بــۆ
( ((3مهتا ١٤ -٩ :١٢
( ((3مهرقۆس ١٢ -٧ :٣
( ((3مهرقۆس ١٢ -٧ :٣
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ئــەوە هاتبــوون تاكــو گوێــی لــێ بگــرن و لــە نەخۆشــییەكانیان چاكببنــەوە ،ئەوانــەش كــە
بەدەســت ڕۆحــەپیســەكان دەیاننااڵنــد چاكبوونەوە .هەمــوو خەڵكەكــەش هەوڵیان دەدا
(((3
دەســتی لــێ بــدەن ،چونكــەهێــزی لــێ دەهاتــەدەرەوە و هەمووانــی چاكدەكــردەوە.

بانگهێشتكردنی دوازدە قوتابییەكە
لــەو ڕۆژانــەدا عیســا چــووەچیــا تاكــو نوێــژ بــكات ،شــەوەكەی هەمــوو بــە
نوێژكــردن بــۆ خــودا بەســەربرد .كــە ڕۆژ بــووەوە ،قوتابییەكانــی بانگكــرد ،دوازدەی
لــێ هەڵبــژاردن و نــاوی لێنــان نێــردراوان ((3(.تاكــو لەگەڵــی بــن و بــۆ جــاڕدان
بیاننێرێــت و دەســەاڵتیان هەبێــت بــۆ دەركردنــی ڕۆحــی پیــس .ئــەم دوازدە كەســەی
دیــاری كــرد :شــیمۆن كــە نــاوی لێنــا پەتــرۆس ،یاقوبــی كــوڕی زەبــدی و یۆحەنــای
بــرای كــە نــاوی لێنــان بوانەرگــس ،واتــەكوڕانــی هــەورەتریشــقە ،ئەنــدراوس و
فیلیپــۆس و بەرتۆملــاوس و مەتــا و تۆمــاس و یاقوبــی حەلفــی و تــەداوس و شــیمۆنی
(((4
كانــەوی و یەهــوزای ئەســخەریوتی كــە عیســای بەگرتــن دا.

وتاری سەر چیا
خۆزگهخواستنهكان
لــەدوای ئــەوەی عیســا قوتابییەكانــی هەڵبــژارد ،وتارێكــی گشــتگیری پێشــكەش
كــردن كــە پوختــەی فێركردنــە پڕبایەخەكــەی لەخــۆ گرتبــوو.
كاتێــك عیســا خەڵكەكــەی بینــی ،چــووە ســەر چیــا ،ئینجــا دانیشــت و قوتابییەكانی
هاتنــە الی ،زاری كــردەوەو فێــری كردن:
خۆزگ ــەدەخوازرێ ــت (خۆش ــحاڵی و خەنیب ــوون و بەخت ــەوەری) بەوان ــەی ك ــە
ب ــەڕۆح ه ــەژارن (ش ــەیدای خوداناس ــینن)،
( ((3لۆقا ١٩ -١٧ :٦
( ((3لۆقا ١٣ -١٢ :٦
( ((4مهرقۆس ١٤ :٣ب١٩ -
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چونكەشانشینی ئاسامن بۆ ئەوانە.
خۆزگەدەخوازرێت بەوانەی كەماتەمدارن،
چونكەدڵنەوایی دەكرێن.
خۆزگەدەخوازرێت بەدڵنەرمەكان،
چونكەدەبنەمی راتگری زەوی.
خۆزگەدەخوازرێت بەوانەی كەبرسی و تینوون بۆ ڕاستودروستی،
چونكەتێر دەكرێن.
خۆزگەدەخوازرێت بەوانەی كە دڵیان پڕ لەبەزەییە،
چونكەبەر بەزەیی دەكەون.
خۆزگەدەخوازرێت بە دڵپاكەكان،
چونكە خودا دەبینن.
خۆزگەدەخوازرێت بەئاشتیخوازان،
چونكەبەڕۆڵەی خودا ناودەبردرێن.
خۆزگــە دەخوازرێــت بەوانــەی لــە پێنــاوی ڕاستودروســتی (چاكــی و
هەڵســوكەوتی دروســت) دەچەوســێرنێنەوە،
چونكەشانشینی ئاسامن بۆ ئەوانە.
خۆزگــە دەخوازرێــت بــە ئێــوە كاتێــك خەڵكــی جنێوتــان پێــدەدەن  و
دەتانچەوســێننەوە ،لەبــەر مــن هەمــوو جــۆرە بوختانێكتــان بــۆ هەڵدەبەســن.
دڵخــۆش و دڵشــاد بــن ،لەبــەر ئــەوەی لــە ئاســان پاداشــتتان گەورەیــە ،چونكــە پێــش
ئێــوە پێغەمبەرانیشــیان ئــاوا چەوســاندووەتەوە.

خوێی زەوی و ڕووناكی جیهان
عیســا باســی ئــەوەی كــردووە كــە گرنگــە شــوێنكەوتووانی خەڵكــی چــاك بــن
و باشــبوونەكەیان بپارێــزن .فەرمــووی :ئێــوەن خوێــی زەوی ،بــەاڵم ئەگــەر خــوێ
ســوێرییەكەی نەمــا ،بــە چــی ســوێر دەكرێتــەوە؟ ئیــر بــەكەڵكــی هیــچ نایــەت ،ئــەوە
نەبــێ فڕێبدرێتــەدەرەوەو خەڵكــی پێشــێلی بكــەن.
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ئێــوەن ڕووناكــی جیهــان ،شــارێك لەســەر شــاخ دروســتكرابێت ناتوانرێــت
بشــاردرێتەوە .هەروەهــا خەڵكــی چــرا هەڵناكــەن تاكــو بیخەنــەژێــر تەشــتەوە،
بەڵكــو لەســەر چــرادان دایدەنێــن بــۆ ئــەوەی ڕووناكــی بداتــەهەمــوو ئەوانــەی لــە
ماڵەكــەدان .بــە هەمــان شــێوە ،بــا ئێــوەش ڕووناكیتــان بــۆ خەڵــك بدرەوشــێتەوە،
تاكــو كــردارەباشــەكانتان ببینــن و ستایشــی باوكتــان بكــەن كــە لــە ئاســانە( .لێــرەدا
عیســا داوا لــە بــاوەڕداران دەكات كــەوا ڕەفتــاری بــاش ئەنجــام بــدەن بــۆ ئــەوەی
لــەو ڕێگەیــەوە باوەڕەكەیــان پیشــانی خەڵكــی بــدەن و خەڵكیــش ستایشــی خــودا
بكــەن كــە باوەڕەكەیــان وای لێكــردوون ئــەوان كاری چــاك بكــەن).

تەورات
عیســای مەســیح لەبــارەی تەوراتەوە هەڵوێســتی خــۆی ڕوونكــردەوە و فەرمووی :وا
بیــر نەكەنــەوەمــن هاتــووم تــەورات (تەوراتــی موســا) یــان نــوورساوی پێغەمبــەران
بســڕمەوە ،نەهاتــووم بــۆ ســڕینەوەیان ،بەڵكــو هاتــووم بــۆ تەواوكردنیــان .ڕاســتیتان
پــێ دەڵێــم :هەتــا زەوی و ئاســان لەئــارادا بێــت ،پیتێــك یــان خاڵێــك لــە تــەورات
لەنــاو ناچێــت ،هەتــا هەمــووی دێتــە دی .بۆیــە ئــەوەی بچووكرتینــی ئــەم ڕاســپاردانە
بشــكێنێت و خەڵكیــش ئــاوا فێــر بــكات ،لــەشانشــینی ئاســان بــەبچووكرتیــن
ناودەبردرێــت .بــەاڵم ئــەوەی پەیــڕەوی بــكات و خەڵكــی فێــر بــكات ،لــە شانشــینی
ئاســان بــەمــەزن ناودەبردرێــت .ئیــر پێتــان دەڵێــم :ئەگــەر ڕاستودروســتیتان
(چاكیتــان) لــەمامۆســتایانی تــەورات و فەریســییەكان زیاتــر نەبێــت ،هەرگیــز ناچنــە
نــاو شانشــینی ئاســان( .عیســا لەبــەر ئــەوە وای گــوت چونكــە مامۆســتایانی تــەورات
و فەریســییەكان زۆر بــە تونــدی الیەنــی ئایینــی خۆیــان دەردەخســت ،بەبــێ ئــەوەی
لــهدڵــەوە لــە خــودا برتســن .زۆر بــە ڕووكــەش دەســتیان بــە ڕاســپاردەكانی خــوداوە
گرتبــوو ،بەبــێ ئــەوەی بــهقووڵــی لــە ناوەڕۆكــە ڕۆحییەكــەی تێبگــەن .بــە ڕووكــەش
گوێڕایەڵــی تــەورات بــوون ،بەبــێ ئــەوەی ژیانیــان بگۆڕدرێــت).

تووڕەیی
ئینجــا عیســا تێگەیشــتنی ڕۆحیــی قووڵــی پشــت ڕاســپاردەكانی ڕاڤــە كــرد و
فەرمــووی :بیســتووتانە بــە پێشــینان گوتــراوە﴿ :مەكــوژن﴾ و “ئــەوەی بكوژێــت
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شــایانی حوكــم بەســەردادان دەبێــت ”.بــەاڵم مــن پێتــان دەڵێــم ئــەوەی لــە
خوشــكی یــان براكــەی تووڕەبــێ ،دەبــێ حوكــم بدرێــت .ئــەوەی بــەبراكــەی دەڵــێ
“هیچوپــووچ ”،دەبــێ بدرێتــەســەنهەدرین (ئەنجوومەنــی بــااڵی جولەكــە بــوو ،كــەوا
هەمــوو حوكــم و بڕیارەكانــی جولەكــە لەوێــوە دەدرا) ،ئــەوەش دەڵێــت “گێلــە”،
دەبێــت بخرێتــەنــاو ئاگــری دۆزەخــەوە( .عیســای مەســیح جوێــن و تووڕەیــی لەگەڵ
تاوانــی كوشــن لــە هەمــان ئاســت دادەنێــت).
لەبــەر ئــەوەئەگــەر قوربانیــت بــۆ قوربانــگا هێنــا (ئــەو شــوێنەی كــە قوربانــی
و نەزرەكانــی بەپێــی ڕێوڕەســم لــێ پێشــكەش دەكرێــت) و لــەوێ بیــرت كەوتــەوە
كــەخوشــكت یــان بــرات شــتێكی لەســەرت هەیــە ،لــەوێ لەبــەردەم قوربانــگا
قوربانییەكــەت بەجێبهێڵــە (ســەرباری ئــەوەی قوربانــی گرنگــە)و بــڕۆ یەكــەم جــار
خوشــكت یــان بــرات ئاشــت بكــەرەوە ،ئینجــا وەرە و قوربانییەكــەت بكــە (پەیوەندی
بــاش لەگــەڵ كەســانی دیكــە بــەر لــە ئــەرك و ڕێوڕەســمە ئایینییەكانــەوە دێــت).
خێــرا لەگــەڵ ڕكابەرەكــەت ئاشــت بــەرەوەلــەو كاتــەی لەگەڵتــەو بەڕێــگاوەن،
نــەوەك ڕكابەرەكــەت بتداتــەدەســت دادوەر و دادوەریــش بتداتــەدەســت پۆلیــس و
فڕێبدرێیتــەبەندیخانــە .ڕاســتیت پــێ دەڵێــم :لــەوێ دەرناچــی هەتــا دواییــن فلــس
(بچوكرتیــن پــارە) نەدەیتــەوە.

داوێنپیسی
عیسا ڕوونی كردەوە كە هەوەسبازی بنچینەی گوناهە ،فەرمووی:
بیســتووتانە گوتــراوە﴿ :داوێنپیســی مەكــەن ﴾.بــەاڵم مــن پێتــان دەڵێــم:
ئــەوەی بــە هەوەســبازییەوەســەیری ئافرەتێــك بــكات ،ئــەوا لــەدڵــی خۆیــدا
داوێنپیســی لەگــەڵ كــردووە (عیســا گوناهــی تەماشــاكردنی بــە هەوەســبازییەوە
لــههەمــان ئاســتی ئەنجامدانــی داوێنپیســیی دانــاوە) .ئەگــەر چــاوی ڕاســتت بــۆت
بــووە كۆســپ (تووشــی گوناهــی كــردی) ،دەریبهێنــە و فڕێیبــدە .بــۆ تــۆ باشــرە
ئەندامێكــت لەدەســت بچێــت ،لــەوەی هەمــوو لەشــت فڕێبدرێتــە نــاو دۆزەخ.
ئەگــەر دەســتی ڕاســتت بــۆت بــووە كۆســپ ،بیبــڕەوەو فڕێیبــدە .بــۆ تــۆ باشــرە
ئەندامێكــت لەدەســت بچێــت ،لــەوەی هەمــوو لەشــت بچێتــە دۆزەخــەوە (لێــرەدا
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عیســا مەبەســتی لــە دەرهێنانــی چــاو یــان بڕینــەوەی دەســت نییــە چونكــە كوێریــش
هەوەســی هەیــە ،بەڵكــو مەبەســتی لــە خۆپاراســن و بڕینــی هەوەســی حەرامكــراوە،
هەرچەنــدە كارەكــە قورســیش بێــت!)

تەاڵق
عیســا ڕێكارەكانــی تەاڵقــی ڕوون كــردەوە ،فەرمــووی :دیســان (لــە تــەورات)
گوتــراوە﴿ :ئــەوەی ژنەكــەی تــەاڵق بــدات ،بــا تەاڵقنامــەی بداتــەدەســت ﴾.بــەاڵم
مــن پێتــان دەڵێــم :ئــەوەی بەبــێ هــۆی داوێنپیســی ژنەكــەی خــۆی تــەاڵق بــدات ،وای
لێــدەكات داوێنپیســی بــكات .ئــەوەش تەاڵقدراوێــك بهێنێــت ،ئــەوا داوێنپیســی دەكات.

سوێندخواردن
عیســا ســەبارەت بــە ســوێندخواردن دوا كــە شــتێكی بــاو بــووە لەنــاو جولەكەكان،
كــە خــودا دەكەنــە شــایەت لەســەر شــتێك ،بــۆ دووپاتكردنــەوەی ڕاســتگۆییبوون.
عیســا داوای لــە بــاوەڕداران كــرد بەبــێ ســوێندخواردن ڕاســتگۆ بــن ،فەرمــووی:
دیســان بیســتووتانە كــە (لــە تــەورات)بــە پێشــینان گوتــراوە﴿ :ســوێندەكانت
مەشــكێنە ،بەڵكــو ســوێندەكانت بــۆ یــەزدان بەرەســەر ﴾.بــەاڵم مــن پێتــان دەڵێــم:
هەرگیــز ســوێند مەخــۆن ،نــەبــە ئاســان ،لەبــەر ئــەوەی تەختــی خودایــە ،نــەبــە
زەوی ،لەبــەر ئــەوەی تەختەپێیەتــی ،نــە بــە ئۆرشــەلیم ،لەبــەر ئــەوەی شــاری پاشــای
پایەبــەرزە .ســوێند بەســەری خــۆت مەخــۆ ،چونكــەناتوانیــت تاڵێكــی ســپی یــان
ڕەش بكەیــت .بــا قســەتان“ :بەڵــێ” بــۆ “بەڵــێ” و “نەخێــر” بــۆ “نەخێــر” بێــت ،لەمــە
برتازێــت لــە شــەیتانەوەیە.

تۆڵەسەندن
عیســا داوای كــرد كــە تۆڵــە نەســەندرێتەوە :بیســتووتانە (لــە تــەورات) گوتــراوە:
﴿چــاو بەچــاو ،ددان بــەددان﴾ .بــەاڵم مــن پێتــان دەڵێــم :لــەدژی خراپــەكار
مەوەســتنەوە ،بەڵكــو ئــەوەی لــەڕوومەتــی ڕاســتی دایــت ،الیەكــەی دیكەشــی بــۆ
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شــل بكــە ،ئــەوەی ویســتی بتداتــە دادگا و كراســەكەت لــێ بســتێنێت ،چاكەتەكەشــتی
بــدەرێ .ئــەوەی یــەك میــل بێــگاری پــێ كردیــت ،دووانــی لەگــەڵ بــڕۆ .ئــەوەی
داوای شــتێكی لێكردیــت بیــدەرێ .ئــەوەی داوای قــەرزی لێكردیــت پشــتی تێمەكــە.

خۆشویستنی دوژمنان
عیســا داوای كــرد كــە دوژمنەكامنــان خۆشــبوێت ،فەرمــووی :بیســتووتانە (لــە
تــەورات) گوتــراوە﴿ :نزیكەكــەت خۆشــبوێت“ ﴾،ڕقــت لــە دوژمنــت بێتــەوە”.
بــەاڵم مــن پێتــان دەڵێــم :دوژمنەكانتــان خۆشــبوێ ،نوێــژ بكــەن بــۆ ئەوانــەی
دەتانچەوســێننەوە ،تاكــو ببنــەڕۆڵــەی ئــەو باوكەتــان كــە لــەئاســانە (پەیوەنــدی
نێــوان مرۆڤــی بــاوەڕدار و خــودا وەك پەیوەنــدی نێــوان بــاوك و كــوڕە) ،ئــەو خــۆری
خــۆی بەســەر چــاك و خراپــدا هەڵدێنێــت و بــاران بەســەر پیــاو چــاك و زۆرداریشــدا
دەبارێنێــت .ئەگــەر هــەر ئەوانەتــان خۆشــبوێ كــە ئێوەیــان خۆشــدەوێت ،چ
پاداشــتێكتان هەیــە؟ ئایــا باجگرانیــش ئەمــەناكــەن؟ ئەگــەر ســاوتان تەنهــا لــە
ناســیاوەكانتان كــرد ،چــی زیاترتــان كــردووە؟ ئایــا بتپەرســتانیش ئەمــەناكــەن؟ بۆیــە
ئێــوە تــەواو بــن ،وەك باوكــی ئاســانیتان تــەواوە.

خێركردن
عیســا باســی ئــەوەی كــرد كــە خێركــردن دەبێــت بــە نهێنــی بێــت ،فەرمــووی:
هۆشــیار بــن .نەكــەن لەبەرچــاوی خەڵــك چاكــەبكــەن (چاكەكاریتــان پیشــانی خەڵــك
مــەدەن) ،بــۆ ئــەوەی بتانبینــن .ئەگینــا لــەالی باوكــی ئاســانیتان (خــودا) پاداشــتتان
نابێــت.
لەبــەر ئــەوەكاتێــك خێرێــك دەكەیــت ،لەپێــش خــۆت زوڕنــا لێمــەدە (ســەرنجی
خەڵــك ڕامەكێشــە)وەك دووڕووان كــەلــەكەنیشــت و ســەر شــەقامەكان دەیكــەن،
تاكــو لەالیــەن خەڵــك ســتایش بكرێــن .ڕاســتیتان پــێ دەڵێــم :ئەوانــەپاداشــتی خۆیــان
وەرگرتــووە .بــەاڵم تــۆ كــە خێرێــك دەكەیــت ،مەهێڵــەدەســتی چەپــت بزانێــت
دەســتی ڕاســتت چــی دەكات ،تاكــو خێرەكــەت بــەنهێنــی بێــت .باوكیشــت ئــەو كارە
دەبینێــت كــە بــەنهێنــی ئەنجــام دراوە ،پاداشــتت دەداتــەوە.
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نوێژكردن
عیســا ئــەوەی ڕوونكــردەوە كــە چــۆن نوێــژ بكرێــت و پەیوەنــدی لەگــەڵ
خــودا ببەســرێت ،فەرمــووی :كاتێــك نوێــژ دەكــەن وەك دووڕووان مەبــن ،ئــەوان
حــەز دەكــەن بــەپێــوەلــەكەنیشــت (ئــەو شــوێنەی كــە خەڵــك بــۆ خوداپەرســتی
لێــی كۆدەبنــەوە) و ســووچی شــەقامەكان نوێــژ بكــەن ،تاكــو بــۆ خەڵــك دیــار بــن.
ڕاســتیتان پــێ دەڵێــم :ئەوانــە پاداشــتی خۆیــان وەرگرتــووە .بــەاڵم تــۆ كاتێــك نوێــژ
دەكەیــت ،بــڕۆ ژوورەكــەت و دەرگا لەســەر خــۆت دابخــە ،نوێــژ بكــەبــۆ باوكــی
نەبیــراوت .باوكیشــت ئــەو كارە دەبینێــت كــەبــەنهێنــی ئەنجــام دراوە ،پاداشــتت
دەداتــەوە .كاتێــك نوێــژ دەكــەن ،وەك بتپەرســتان ئەوەنــدەوشــەكان دووبــارە
مەكەنــەوە ،چونكــە وا دەزانــن بــە زۆر گوتنیــان گوێیــان لــێ دەگیرێــت .لەبــەر ئــەوە
وەك ئــەوان مەبــن ،چونكــەباوكتــان (خــودا) دەزانێــت پێویســتیتان بــە چییــە ،پێــش
ئــەوەی داوای لــێ بكــەن.
بەاڵم ئێوە بەم شێوەیەنوێژ بكەن و بڵێن:
“ئەی باوكامن لەئاسامن،
با ناوت پیرۆز بێت،
با پاشایەتییەكەت بێ (بۆ ئەوەی پاشایەتی ژیانی مرۆڤ بكەیت)،
با خواستت لەسەر زەوی پەیڕەو بكرێت وەك لە ئاسامن.
نانی ڕۆژانەمان ئەمڕۆش بدەرێ.
لە گوناهەكامنان خۆشبە،
هەروەك ئێمەش لەوانەخۆشدەبین كە خ راپەمان بەرامبەر دەكەن.
مەمانخەرەتاقیكردنەوە،
بەڵكو لە شەیتان ڕزگارمان بكە”.
ئەگــەر گەردنــی خەڵكــی لەبــەر خراپەكانیــان ئــازاد بكــەن ،ئــەوا باوكــی
ئاسامنیشــتان لێتــان خۆشــدەبێت .بــەاڵم ئەگــەر گەردنــی خەڵكــی ئــازاد نەكــەن ،ئــەوا
باوكیشــتان لــە گوناهەكانتــان خــۆش نابێــت.
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ڕۆژووگرتن
عیســا داوای كــرد كــە بــە نهێنــی بــەڕۆژوو بیــن ،فەرمــووی :كاتێــك بــەڕۆژوو
دەبــن ،ڕووگــرژ مەبــن وەك دووڕووان ،چونكــەڕوویــان دەگــۆڕن تاكــو بــۆ خەڵكــی
دەربخــەن كــە بــەڕۆژوون (بــۆ ئــەوەی لەالیــەن خەڵكــەوە ســتایش بكرێــن).
ڕاســتیتان پــێ دەڵێــم :ئەوانــەپاداشــتی خۆیــان وەرگرتــووە .بــەاڵم تــۆ كــە بــەڕۆژوو
دەبیــت ،ســەرت چــەور بكــە و دەموچــاوت بشــۆ ،تاكــو بــۆ خەڵــك دەرنەكەوێــت كــە
بەڕۆژوویــت ،تەنهــا باوكــی نەبیــراوت نەبێــت ،باوكیشــت ئــەو كارە دەبینێــت كــە
بــەنهێنــی ئەنجــام دراوە ،پاداشــتت دەداتــەوە.

گەنجینەی ڕاستەقینە
عیســا داوای كــرد كــە خۆمــان پەیوەســت نەكەیــن بــەوەی كــە لەســەر زەوی
گەنجینەمــان هەبێــت ،فەرمــووی :لەســەر زەوی گەنجینــە بــۆ خۆتــان كــۆ مەكەنــەوە،
لــەوێ مۆرانــە و ژەنــگ تێكــی دەدەن ،دز دەیبڕێــت و دەیدزێــت .بەڵكــو گەنجینــە
بــۆ خۆتــان لــەئاســان كۆبكەنــەوە ،لــەوێ مۆرانــەو ژەنــگ تێكــی نــادەن ،دزیــش
نایبڕێــت و نایدزێــت ،چونكــەگەنجینەكــەت لــە كــوێ بێــت ،دڵیشــت لــەوێ دەبێــت.
چــاو چــرای جەســتەیە ،ئەگــەر چــاوت ســاغ بێــت ،ئــەوا جەســتەت هەمــووی
ڕووناكییــە ،بــەاڵم ئەگــەر چــاوت خــراپ بێــت ،ئــەوا هەمــوو جەســتەت تاریــك
دەبێــت ،لەبــەر ئــەوەئەگــەر ئــەو ڕووناكییــەی لــە تۆدایــەتاریكــی بێــت ،ئاخــۆ
دەبــێ تاریكــی چــۆن بێــت!

دوودڵی و ڕاڕایی
(عیســا ڕایگەیانــد كــە هیــچ پاســاوێك نییــە بــۆ ڕاڕایــی و تــرس ،فەرمــووی) بۆیــە
پێتــان دەڵێــم :خــەم بــۆ ژیــان و جەســتەتان مەخــۆن ،چــی دەخــۆن و چــی دەخۆنــەوە
یــان چــی دەپۆشــن .ئایــا ژیــان لــە خــواردن گرنگــر نییــە؟ یــان جەســتە لــەپۆشــاك؟
ســەیری باڵنــدەی ئاســان بكــەن ،نــە تــۆو دەكــەن و نــەدروێنــە و نــەلــە ئەمبــار
كۆدەكەنــەوە ،لەگــەڵ ئەوەشــدا باوكــی ئاســانیتان بەخێویــان دەكات .ئایــا ئێــوە لــەوان
بەنرخــر نیــن؟ كــێ لــەئێــوەئەگــەر خــەم بخــوات ،دەتوانێــت یــەك كاتژمێــر لــە
تەمەنــی خــۆی زیــاد بــكات؟
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هەروەهــا بۆچــی خەمــی پۆشــاكتانە؟ ســەیری گوڵــی كێــوی بكــەن چــۆن گەشــە
دەكات ،نــە خــۆی مانــدوو دەكات و نــە دەڕێســێت ،بــەاڵم پێتــان دەڵێــم :تەنانــەت
ســلێامنیش لەوپــەڕی شــكۆمەندیدا وەك یەكێــك لەوانــەی نەپۆشــیوە .ئــەی كــەم
باوەڕینــە ،ئەگــەر خــودا ئــەو گیایــەی كــە ئەمــڕۆ لــە كێڵگەیــە و بەیانــی دەخرێتــە
تەنــوورەوە بــەو شــێوەیەبپۆشــێت ،ئایــا ئێــوەزیاتــر نیــن هەتــا پۆشــتەتان بــكات! جــا
خــەم مەخــۆن بڵێــن “چــی بخۆیــن؟” یــان “چــی بخۆینــەوە؟” یــان “چــی بپۆشــین؟”
چونكــە بێبــاوەڕان (مەبەســتی لــەو نەتــەوە بتپەرســتانەیە كــە لــە دەوروبــەری
ئەوانــن) هــەوڵ بــۆ هەمــوو ئەمانــە دەدەن ،باوكــی ئاسامنیشــتان دەزانێــت
پێویســتیتان بــەهەمــوو ئەوانــەهەیــە .بەڵكــو یەكــەم جــار داوای پاشــایەتییەكەی
خــودا و ڕاستودروســتییەكەی بكــەن (خــودا گرنگرتیــن شــتی ژیانــت بێــت) ،هەمــوو
ئەمانەتــان بــۆ زیــاد دەبێــت( .ئینجــا عیســا ئــاگاداری كردنــەوە لــە ڕاڕابــوون
ســەبارەت بــە داهاتوویــان بەشــێوەیەك كــە تــرس بوروژێنێــت ،فەرمــووی ):لەبــەر
ئــەوەخەمــی بەیانــی مەخــۆن ،چونكــە بەیانــی خەمــی خــۆی دەخــوات .هــەر
ڕۆژێــك خراپــی خــۆی بەســە.

حوكم مەدەن
ئینجــا عیســا ســەبارەت بــە ڕەخنــەی ڕووخێنــەر دوا ،كــە ئامانجــی چاككردنــی
خەڵكانــی دیكــە نییــە ،بەڵكــو ئامانجــی ئەوەیــە كــە خــۆی لــهســەریان هەڵبكێشــێت.
عیســا داوای لــە گوێگرانــی كــرد كــە لــە ســەرەتادا خۆیــان چاكبكــەن ،فەرمــووی:
خەڵــك تاوانبــار مەكــەن تاكــو خــودا تاوانبارتــان نــەكات ،چونكــە بــەو شــێوەیەی
خەڵــك تاوانبــار دەكــەن خــودا تاوانبارتــان دەكات ،بــەو پێوانەیــەی لەبــەردەم ئێــوە
بــۆ خەڵــك دەیپێــون ،خــودا بۆتــان دەپێوێتــەوە.
بۆچــی ســەرنج لــەپووشــی نــاو چــاوی براكــەت دەدەیــت ،بــەاڵم ئــاگات لــە
كاریتەكــەی نــاو چــاوی خــۆت نییــە؟ (كاریتــە دارێكــی گــەورە و درێــژە) یــان ،چــۆن
بــە براكــەت دەڵێــی“ :ڕێــم بــدەبــا پووشــەكەی نــاو چــاوت دەربهێنــم ”،لەكاتێكــدا
تەختــەدارێــك لەنــاو چــاوی خۆتدایــە؟ ئــەی دووڕوو ،یەكــەم جــار تەختەدارەكــەی
نــاو چــاوی خــۆت دەربهێنــە ،ئینجــا بــاش دەبینیــت بــۆ دەرهێنانــی پووشــەكەی
نــاو چــاوی براكــەت( .عیســا چــووە ســەر باســی گرنگــی پەیوەســتبوون بــە دانایــی
هەڵســوكەوتكردن لەگــەڵ ئەوانــەی شــتی پیــرۆز بەفیــڕۆ دەدەن ،فەرمــووی):
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شــتی پیــرۆز مــەدەن بــە ســەگ ،مرواریشــتان فڕێمەدەنــەبەردەمــی بــەراز،
نــەوەك پێشــێلیان بكــەن و ڕوو وەربگێــڕن و پارچەپارچەتــان بكــەن.

داوا بكەن ،پێتان دەدرێ
عیســا لەســەر بەخشــینی خــودا و چاكــی هەڵســوكەوتكردن لەگــەڵ كەســانی
دیكــە بــۆ گوێگرانــی ڕوونكــردەوە و فەرمــووی :داوا بكــەن ،پێتــان دەدرێــت.
بگەڕێــن ،دەدۆزنــەوە .لــەدەرگا بــدەن ،لێتــان دەكرێتــەوە ،چونكــەهەركەســێك داوا
بــكات ،وەردەگرێــت .ئــەوەی بگەڕێــت ،دەدۆزێتــەوە .ئــەوەش لــە دەرگا دەدات،
لێــی دەكرێتــەوە.
ئەگینــا كــێ لــە ئێــوە ئەگــەر كوڕەكــەی داوای نانــی لــێ بــكات ،بــەردی دەداتــێ؟
یــان داوای ماســی لــێ بــكات ،مــاری دەداتــێ؟ جــا ئێــوە كــەخراپــن ،بزانــن شــتی باش
بدەنــە منداڵەكانتــان ،باوكتــان لــە ئاســان چەنــد زیاتــر شــتی بــاش دەداتــەئەوانــەی
داوای لێدەكــەن! كەواتــەلــە هــەر شــتێكدا ئــاوا بــۆ خەڵــك بكــەن كــەدەتانــەوێ
بۆتــان بكرێــت ،چونكــەئەمەیــە پوختــەی تــەورات و پەیامــی پێغەمبــەران.

ڕێگای ژیان
عیســا ســەبارەت بــە ڕێگاكانــی خواپەرســتی و چارەنووســی مــرۆڤ قســەی كــرد
و وەك منوونــە باســی دەرگای تەســك و دەرگای فراوانــی كــرد .چوونــەژوورەوە لــە
دەرگای فــراوان هەڵبژاردنــی ڕێگایەكــی ئاســانە كــە پێویســت نــاكات بــە هەوڵــدان
و بەســەرخۆدا زاڵبــوون و بەرگریكــردن دژ بــە هەوەســە جەســتەییەكان ،بەڵكــو
بەڕێكردنــی ویســتی مرۆڤانەیــە و شــوێنكەوتنی هەوەســەكانی جەســتەیە كــە
فەرمــان دەكات بــۆ ئەنجامدانــی خراپــە ،هــەروەك عیســا ئامــاژەی بــۆ كــردووە.
لەبــەر ئــەوە فەرمــووی:
لــەدەرگای تەســك بڕۆنــەژوورەوە ،چونكــەئــەو دەرگایــەی بــەرەو لەناوچــوون
دەڕوات پانــەو ڕێگاكــەی بەرینــەو زۆرن ئەوانــەی پێیــدا دەچنــەژوورەوە .بــەاڵم
تەســكەدەرگا و تەنگــەئــەو ڕێگایــەی بــەرەو ژیــان دەچێــت (ژیانــی جاویدانــی)،
كــەم كەســیش دەیدۆزێتــەوە.
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ئاگاداركردنەوە سەبارەت بە پێغەمبەرانی درۆزن
عیســا ســەبارەت بەوانــە خەڵكــی ئاگاداركــردەوە كــە بــە نــاوی ئایینــەوە خەڵــك
هەڵدەخەڵەتێنــن بەبــێ ئــەوەی بەرهەمێكــی ڕاســتەقینەیان لــە ژیانیانــدا هەبێــت،
پێــی فەرمــوون:
ئــاگاداری پێغەمبەرانــی درۆزن بــن كــەلــە پێســتی مــەڕدا بــۆ التــان دێــن ،بــەاڵم
لــە نــاوەوەگورگــی دڕنــدەن .بــەبەرهەمیــان دەیانناســنەوە .ئایــا تــرێ لــە دڕك دەڕنــن
یــان هەنجیــر لــە چقــڵ؟ بــەم شــێوەیەهەمــوو دارێكــی بــاش بــەری بــاش دەدات ،داری
خراپیــش بــەری خــراپ .داری چــاك ناتوانێــت بــەری خــراپ بــدات و داری خراپیــش
ناتوانێــت بــەری بــاش بــدات .هــەر دارێــك بــەری بــاش نــەدات دەبڕدرێتــەوە و
فڕێدەدرێتــەنــاو ئاگــر .كەواتــەبــە بەرهەمیــان دەیانناســنەوە.
نــەك هەركەســێك پێــم بڵێــت“ :گــەورەم ،گــەورەم!” دەچێتــە نــاو شانشــینی
ئاســان ،بەڵكــو ئــەوەی بــە خواســتی باوكــم دەكات كــە لــە ئاســانە .لــەو ڕۆژەدا،
زۆر كــەس پێــم دەڵێــن“ :گــەورەم ،گــەورەم! ئایــا بــە نــاوی تــۆوە پەیامــی خودامــان
ڕانەگەیانــد ،بــە نــاوی تــۆوە ڕۆحــی پیســان دەرنەكــرد ،بــە نــاوی تــۆوە پەرجــووی
زۆرمــان نەكــرد؟” ئینجــا منیــش پێیــان ڕادەگەیەنــم“ :قــەت ئێــوەم نەناســیوە .لێــم
دوور بكەونــەوە ،ئــەی بــەدكاران!”

بناغەی پتەو و بناغەی الواز
عیسا سەبارەت بە بناغەی نوێ بۆ ژیانی ڕۆحی فێری كردن و فەرمووی:
لەبــەر ئــەوەهەركەســێك گوێــی لــەم وتانــەم بێــت و پەیــڕەوی بــكات ،وەك
پیاوێكــی دانــا وایــە كــە خانووەكــەی لەســەر بــەرد دروســتكردبێت .بــاران بــاری و الفــاو
هەســتا و ڕەشــەبا هەڵیكــرد و لــەو خانــووەی دا ،بــەاڵم نەڕووخــا ،چونكــەلەســەر
بــەرد دروســتكرابوو .هەركەســێكیش گوێــی لــەم وتانــەم بێــت و پەیــڕەوی نــەكات،
وەك پیاوێكــی گێــل وایــە خانووەكــەی لەســەر مل دروســتكردبێت .بــاران بــاری و الفــاو
هەســتا و ڕەشــەبا هەڵیكــرد و لــەو خانــووەی دا و ڕووخــا ،ڕووخانەكەشــی گــەورەبــوو.
كاتێــك عیســا ئــەم وتانــەی تــەواو كــرد ،خەڵكەكــەلــە فێركردنەكــەی سەرســام
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بــوون ،چونكــە وەك دەســەاڵتدارێك فێــری دەكــردن ،نــەك وەكــو مامۆســتایانی
(((4
تــەورات .كاتێــك عیســا لــە چیاكــە هاتــە خــوارەوە ،خەڵكێكــی زۆر دوای كــەوت.

باوەڕی سەرپەلێك
سەرپەل پلەیەكی سەربازی ڕۆمانییە كە ئەفسەری سەد سەبازە لە سوپای ڕۆمانیدا.
كاتێــك عیســا چــوو بــۆ كەفەرناحــوم ،ســەرپەلێك هاتە الی ،لێــی پاڕایــەوە و
گوتــی« :گــەورەم ،خزمەتكارەكــەم بــەئیفلیجــی لــە ماڵــەوە كەوتــووە و ئازارێكــی
زۆری هەیــە».
عیسا پێی فەرموو« :من دێم و چاكی دەكەمەوە».
ســەرپەلەكەش وەاڵمــی دایــەوە« :گــەورەم شــایانی ئــەوەنیــم خــۆت بێیتــە
ماڵەكــەم ،بەڵكــو تەنهــا وشــەیەك بفەرمــوو خزمەتكارەكــەم چاكدەبێتــەوە .منیــش
مرۆڤێكــم لەژێــر دەســەاڵتدام ،سەربازیشــم لەژێــر دەســتدایە .بەمــەدەڵێــم“ :بــڕۆ”،
دەڕوات؛ بــەوی دیكــەش دەڵێــم“ :وەرە ”،دێــت؛ بــە كۆیلەكەشــم دەڵێــم“ :ئەمــە
بكــە ”،دەیــكات (ســەرپەلەكە بــەم قســەیەی ڕایدەگەینێــت كــە بــاوەڕی هەیــە
بــەوەی كــە مەســیح دەســەاڵتی لەســەر نەخۆشــی هەیــە ،هــەروەك خــۆی فەرمــان
بــە ســەربازەكانی دەكات و گوێڕایەڵــی دەبــن).
كاتێــك عیســا گوێــی لەمەبــوو( ،لە بــاوەڕی ســەرپەلەكە) سەرســام بــوو  ،بەوانەی
فەرمــوو كــە دوای دەكەوتــن« :ڕاســتیتان پــێ دەڵێــم ،لــەئیرسائیلــدا باوەڕێكــی
بەهێــزی ئــاوام نەدیــوە .پێتــان دەڵێــم كــەخەڵكێكــی زۆر (بــههــۆی باوەڕیــان) لــە
ڕۆژهــەاڵت و ڕۆژئــاواوە دێــن و لەگــەڵ ئیرباهیــم و ئیســحاق و یاقــوب لــەشانشــینی
ئاســاندا لەســەر خــوان دادەنیشــن .بــەاڵم ڕۆڵەكانــی شانشــینن (جولەكــە كــە بــە
میــرات ئەندامــی شانشــینی خــودان) فڕێدەدرێنــە تاریكــی دەرەوە (بــە هــۆی ئــەوەی
كــە مەســیحیان ڕەتكــردەوە) ،جــا لــەوێ دەگریێــن و جیــڕەی ددانیــان دێــت».
ئینجــا عیســا بــەســەرپەلەكەی فەرمــوو« :بــڕۆ! بــا هــەروەك بــاوەڕت هێنــا ،بــۆت
( ((4مهتا ١ :٨-١ :٥
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ببێــت ».جــا لــەو كاتــەدا خزمەتكارەكــەی چــاك بــووەوە»((4(.

عیسا كوڕی بێوەژنێك زیندوو دەكاتەوە
بــۆ ڕۆژی پاشــر ،عیســا بــۆ شــارێك چــوو نــاوی ناییــن بــوو ،قوتابییەكانــی و
خەڵكێكــی زۆری لەگــەڵ چــوون .كاتێــك لــە دەروازەی شــارەكەنزیــك بــووەوە،
تەرمێكــی بینــی بەســەر شــانی خەڵكــەوە ،ئەویــش كــوڕەتاقانــەی بێوەژنێــك بــوو،
خەڵكێكــی زۆری لەگــەڵ بــوو .كاتێــك مەســیح ژنەكــەی بینــی ،دڵــی پێــی ســووتا و
پێــی فەرمــوو :مەگریــێ.
ئینجــا هاتــەپێشــەوەو دەســتی لــەدارەمەیتەكــە دا ،هەڵگرانــی ڕاوەســتان.
فەرمــووی :ئــەی كــوڕی گەنــج ،پێــت دەڵێــم ،هەســتە! مردووەكــەڕاســتبووەوەو
دەســتی كــرد بــەقســەكردن ،عیســاش دایــەوەدەســت دایكــی.
هەمــوو ترســیان لــێ نیشــت ،ستایشــی خودایــان كــرد ،گوتیــان« :لەناومانــدا
پێغەمبەرێكــی مــەزن دەركەوتــووە ،خــوداش گەلەكــەی خــۆی بەســەركردەوە!»
(خەڵــك پێیــان وابــوو كــە عیســا تەنهــا پێغەمبەرێكــی مەزنــە ،چونكــە هەندێــك لــە
پێغەمبــەرە مەزنــەكان مردوویــان زیندووكردبــووەوە ،بــەاڵم خەڵكــی ئــەو جیاوازییــە
گەورەیەیــان نەدەزانــی لەنێــوان ئــەو پێغەمبەرانــە كــە مردوویــان لەڕێگــەی پاڕانەوە
لــە خــودا زیندووكردبــووەوە لەگــەڵ عیســای مەســیح كــە بــە فەرمانــی ڕاســتەوخۆی
خــۆی و بــە دەســەاڵتە خوداییەكــەی لەســەر مــردن ،مــردووی زینــدوو دەكــردەوە!)
ئــەم هەواڵــەی ئــەو لــە هەمــوو یەهودیــا و هەمــوو ناوچەكانــی دەوروپشــت بــاو
بــووەوە.

عیسای مهسیح و پێغهمبهر یەحیا
قوتابییەكانــی یەحیــا هەمــوو ئەمانەیــان بــەیەحیــا ڕاگەیانــد .ئەویــش دووان لــە
قوتابییەكانــی بانگكــرد (لــەم كاتــەدا بــە فەرمانــی هیــرۆدس ،یەحیــا بەندكرابــوو) و
ناردنــی بــۆ الی مەســیحی خــاوەن شــكۆ بــۆ ئــەوەی لێــی بپرســن« :ئایــا تۆیــت ئــەوەی
( ((4مهتا ١٣ -٥ :٨
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دێــت (مەســیحی چاوەڕوانكــراو ،ئــەوەی كــە پێغەمبــەران پێشــبینی هاتنیان كــردووە)،
یــان چاوەڕێــی یەكێكــی دیكــەبكەیــن؟»
پیــاوەكان هاتنــەالی عیســا ،گوتیــان« :یەحیــای لەئاوهەڵكێــش ئێمــەی بــۆ الت
نــاردووە ،دەڵێــت“ :تــۆی ئــەوەی دێــت ،یــان چاوەڕێــی یەكێكــی دیكــەبكەیــن؟”»
لــەو كاتــەدا عیســا زۆر كەســی لــە نەخۆشــی و دەرد و ڕۆحــە پیســەكان
چاككــردەوە ،بینایــی بــەچــاوی زۆر لـە كوێــرەكان بەخشــی .ئینجــا لــەوەاڵمــدا پێــی
فەرمــوون« :بــڕۆن چیتــان بینــی و بیســتتان بــە یەحیــای ڕابگەیەنــن ،كوێــر دەبینێــت،
شــەل دەڕوات ،گەڕوگــول پــاك دەبێتــەوە ،كــەڕ دەبیســتێت ،مــردوو هەڵدەســتێتەوەو
هــەژار مزگێنــی پێدەدرێــت .خۆزگــەدەخوازرێــت بــەوەی لــەمــن بــێ هیــوا نابێــت».
كاتێــك نێردراوانــی یەحیــا ڕۆیشــن ،عیســا ڕووی لــە خەڵكەكــەكــرد و ســەبارەت
بــە یەحیــا فەرمــووی« :بــۆ بینینــی چــی چوونــەچۆڵەوانــی؟ قامیشــێك كــەبــا
دەیجوڵێنێتــەوە؟ ئــەی بــۆ بینینــی چــی چــوون؟ مرۆڤێــك كــەجلوبەرگــی گرانبەهــای
پۆشــیوە؟» نەخێــر ،ئەوانــەی جلوبەرگــی گرانبەهــا دەپۆشــن و خــۆش ڕادەبوێــرن
لــەكۆشــكەكان دەژیــن .ئــەی بــۆ بینینــی چــی چــوون؟ پێغەمبەرێــك؟ بەڵــێ ،پێتــان
دەڵێــم ،لــەپێغەمبەریــش مەزنــر .یەحیــا ئــەو كەســەیە كــە دەربــارەی نــوورساوە:
مــن نێــردراوی خــۆم لــەپێشــتەوە دەنێــرم ،ئــەوەی ڕێــگات بــۆ ئامــادە دەكات.
مــن پێتــان دەڵێــم :لەنێــو ئەوانــەی لــە ژن لەدایــك بــوون ،كــەس لــەیەحیــا
پایەبەرزتــر نییــە ،بــەاڵم بچووكرتینــی ئــەوەی لەشانشــینی خودایــەلــەو پایەبەرزترە.
(مەبەســتی لەوەیــه هەركەســێك كــه بــاوەڕ بــه عیســای مەســیح بهێنێــت دەبێتــە
یەكێــك لــە منداڵەكانــی خــودا و ئەندامێكــی گەلــی خــودا لــە پەیامنــی نــوێ ،ئەمــە
بەهــۆی لەدایكبوونــەوەی لــە ڕۆحــی خــودا).
هەمــوو ئەوانــەی گوێیــان لێبــوو ،تەنانــەت باجگرانیــش دانیــان بــەدادپــەروەری
خــودا نــا ،چونكــە بــە دەســتی یەحیــا لەئــاو هەڵكێرشابــوون .بــەاڵم فەریســی و
تەوراتنــاس خواســتی خودایــان دەرهــەق بــە خۆیــان ڕەتكــردەوە ،چونكــەلەســەر
دەســتی ئــەو لەئــاو هەڵنەكێرشابــوون.
عیســا بــەردەوام بــوو و فەرمــووی« :ئــەم نەوەیــەبــە چــی بــەراورد بكــەم؟ لەچی
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دەچــن؟ لــەو مندااڵنــە دەچــن كــەلــەبــازاڕدا دانیشــتوون یەكــری بانــگ دەكــەن و
دەڵێــن« :زوڕنامــان بــۆ لێــدان و هەڵنەپەڕیــن ،شــینامن بــۆ كــردن و نەگریــان».
یەحیــای لەئاوهەڵكێــش هــات ،نــە نــان دەخــوات و نــەشــەراب دەخواتــەوە،
گوتتــان“ :ڕۆحــی پیســی تێدایــە ».كــوڕی مــرۆڤ هــات ،دەخــوات و دەخواتــەوە،
گوتتــان“ :ئەمــە كابرایەكــی نەوســن و مەیخــۆرە ،هاوڕێــی باجگــران و گوناهبارانــە».
(((4
بــەاڵم دانایــی ڕاســتەقینە لــە بەرهەمەكــەی دەســەملێرنێت.

وەرن بۆ الم ،من دەتانحەسێنمەوە
لــەو كاتــەدا عیســا فەرمــووی« :ئەی باوك سوپاســت دەكــەم ،پــەروەردگاری زەوی
و ئاســان ،چونكــە ئەمانــەت لــەدانــا و تێگەیشــتووان شــاردووەتەوە و بــۆ مندااڵنــت
ئاشــكرا كــردووە .بەڵــێ ئــەی بــاوك ،چونكــەئەمــەت پــێ بــاش بــوو( .عیســا دەیزانــی
كــە ئەقڵــی مرۆڤانــە ئەگــەر بــۆ ڕۆحــی خــودا نەكرابێتــەوە ناتوانێــت تێبــگات كــە
خــودا توانــادارە لەســەر هــەر شــتێك و ئــەوەی كــە بیەوێــت دەیــكات ،بەوەشــەوە
كــە لــە جەســتەی مرۆڤانــەدا دەردەكەوێــت .ئــەو ئەقڵــە مرۆڤانەیــە ناشــتوانێت
واتــای یەكێتــی لەنێــوان خــودای نەبیــراو كــە بــە «بــاوك» ئامــاژەی بــۆ كــراوە ،لەگەڵ
عیســای مەســیحی بیــراو لــهوێنــەی مــرۆڤ كــە بــە «كوڕەكــە» ئامــاژەی بــۆ كــراوە
تێبــگات .ئەقڵــی مرۆڤانــە بیرۆكــەی باوكەكــە و كوڕەكــە تێكــەڵ دەكات كــە خــودا
بــە رسوش لــە ئینجیلــدا ناردوویەتــی .ڕاڤەیەكــی وشــەیی بــۆ دەكات ،پێــی وایــە كــە
ئــەو بــە ڕەگــەز كوڕیەتــی نــەك بــە تێگەیشــتنە ڕۆحییــە ڕاســتەكەی .ئەمــە دەبێتــە
هــۆكاری سەرلێشــێوان .عیســای مەســیح بــەو فەرمایشــتەی ئەمــەی دەربڕیــوە):
باوكــم هەمــوو شــتێكی پــێ ســپاردووم ،كــەس كوڕەكــەناناســێت بــاوك نەبێــت،
كەســیش بــاوك ناناســێت تەنهــا كوڕەكــە و ئــەوەنەبێــت كــە كوڕەكــەدەیــەوێ بــۆی
ئاشــكرا بــكات.
وەرن بــۆ الم ئــەی هەمــوو مانــدووان و بارگرانــەكان ،مــن دەتانحەســێنمەوە.
نیــری مــن بخەنــەســەر خۆتــان و لــەمنــەوە فێربــن ،چونكــەدڵنــەرم و بێفیــزم،
( ((4لۆقا ٣٥ -١١ :٧
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حەســانەوەش بــۆ دەروونتــان دەدۆزنــەوە .نیرەكــەم گونجــاوەو بــارم ســووكە.

(((4

لێخۆشبوون و خۆشەویستی
یەكێــك لــەفەریســییەكان داوای لــە عیســا كــرد نانــی لەگــەڵ بخــوات ،ئەویــش
چــووە ماڵــی فەریســییەكەو لەســەر خــوان دانیشــت .لــەشــارەكەئافرەتێكــی
گوناهبــار هەبــوو ،زانــی عیســا لــە ماڵــی فەریســییەكە دانیشــتووە ،بوتڵێكــی
ئەلەباســتەریی بۆنی هێنــا ،لــەدواوە بــەگریانــەوەلــەالی پێــی ڕاوەســتا (لــەو
ســەردەمەدا ،وا بــاو بــووە كــە خەڵكــی بــەالی چەپــدا ڕاكشــاون و نانیــان خــواردووە و
پێیــان لــەوالوە بــووە .ئەمــەش وای كــرد ئافرەتەكــە بێتــە الی پێــی عیســا ڕابوەســتێت)،
پێیەكانــی بــەفرمێســك تــەڕ كــرد و بــە قــژی بــۆی ســڕییەوە ،پێیەكانــی ماچكــرد و
بــەبۆنەكــەچــەوری كــردن.
ئــەو فەریســییەی كــە عیســای داوەت كردبــوو ،كاتێــك ئەمــەی بینــی ،لــەدڵیــدا
گوتــی« :ئەگــەر ئەمــە پێغەمبــەر بووایــە ،دەیزانــی ئــەم ئافرەتــەی دەســتی لێــدەدات
كێیــەو چییــە ،چونكــەگوناهبــارە».
عیسا وەاڵمی دایەوە :شیمۆن ،دەمەوێ شتێكت پێ بڵێم.
گوتی :بفەرموو مامۆستا.
كابرایــەك قــەرزی دابــوو بــەدوو كــەس ،بــەیەكێكیــان پێنــج ســەد دینــار ،ئــەوەی
دیكەیــان پەنجــا .نەیانبــوو بیدەنــەوە ،كابــرا لــەهەردووكیــان خۆشــبوو .كامیــان
زیاتــر كابــرای خۆشــدەوێت؟»
شیمۆن وەاڵمی دایەوە« :لەو باوەڕەدام ئەوەی پارە زۆرەكەی لەالبوو.
پێی فەرموو :حوكمەكەت ڕاستە.
ڕووی كــردە ئافرەتەكــەو بــە شــیمۆنی فەرمــوو« :ئــەم ئافرەتــەدەبینیــت؟ هامتــە
ماڵەكــەت و ئــاوت نەدامــێ بــۆ ئــەوەی پێیەكانــم بشــۆم (لەبــەر ئــەوەی میوانــەكان
( ((4مهتا ٣٠ -٢٥ :١١
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نەعلیــان لــە پــێ بــووە ،پێیــان پیــس بــووە) ،بــەاڵم ئــەم بــە فرمێســك پێــی تــەڕ
كــردم و بــەقــژی ســڕییەوە .تــۆ ماچــت نەكــردم (ماچكــردن یەكێكــە لــە نەریتەكانــی
پێشــوازیكردن) ،بــەاڵم ئــەم لــەو كاتــەوەی هاتوومەتــەژوورەوە لــە ماچكردنــی
پێیەكانــم نەوەســتاوە .تــۆ زەیتــت لەســەرم نــەدا ،بــەاڵم ئــەم بــە بــۆن پێیەكامنــی
چــەور كــرد .لەبــەر ئــەم هۆیــە پێــت دەڵێــم ،گوناهــەزۆرەكانــی بەخــران و ئــاوا
خۆشەویســتییەزۆرەكــەی دەردەبڕێــت .بــەاڵم ئــەوەی كــەم بەخــراوە ،كــەم
خۆشەویســتی دەردەبڕێــت».
ئینجا بەئافرەتەكەی فەرموو« :گوناهەكانت بەخرشان».
ئەوانــەی لەگەڵــی دانیشــتبوون لــە دڵــی خۆیانــدا گوتیــان« :ئەمــەكێیــەتەنانــەت
گوناهیــش دەبەخشــێت؟»
عیسا بەئافرەتەكەی فەرموو« :باوەڕت ڕزگاری كردیت .برۆ بەسەالمەت».

(((4

عیسای مەسیح لە جەلیل
دوای ئەمــەعیســا بــەهەمــوو شــار و گوندێكــدا دەگــەڕا ،وتــار و مزگێنــی
پاشــایەتی خــودای دەدا (جولەكــەكان هەموویــان چاوەڕێــی هاتنــی عیســای
مەســیحی ڕزگاركــەر بــوون ،پێیــان وابــوو كــە ســەركردەیەكی ســەربازیی دەبێــت
كــە ئازادیــان دەكات لــە دەســەاڵت و فەرمانڕەوایــی ڕۆمانــی) ،دوازدەكەشــی لەگــەڵ
بــوو .چەنــد ئافرەتێكیــش كــەلــە ڕۆحــی پیــس و نەخۆشــی چاكببوونــەوە :مریــەم
كــەبــە مەجدەلــی ناودەبــردرا و حــەوت ڕۆحــی پیســی لــێ دەركردبــوو ،یوەنــای
ژنــی خــوزای بریــكاری هێــرۆدس ،سەوســەن و زۆری دیكــەش ،بــەماڵــی خۆیــان
(((4
یارمەتییــان دەدان.

( ((4لۆقا 50 - 36 :7
( ((4لۆقا ٣ - 1 :8
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بە ئاشكرا هێرش دەكرێتە سەر عیسای مەسیح
ئینجــا پیاوێكیــان بــۆ هێنــا ڕۆحــی پیســی تێدابــوو ،ئەویــش نابینــا و الڵ بــوو،
چاكیكــردەوە هەتــا ئــەوەی الڵەكــە قســەی كــرد و بینــی .خەڵكەكــە هەمــوو سەرســام
بــوون و گوتیــان« :ئەمــە كــوڕی داود نییــە؟»
بــەاڵم فەریســییەكان كــە ئەمەیــان بیســت ،گوتیــان« :ئەمــە ڕۆحــی پیــس
دەرنــاكات ،مەگــەر بــەبەعلزەبولی شــای ڕۆحــەپیســەكان (شــەیتان) نەبێــت».
بــەاڵم عیســا بــە بیركردنــەوەی ئەوانــی زانــی ،پێــی فەرمــوون« :هــەر شانشــینێك
دووبەرەكــی تێدابێــت ،وێــران دەبێــت ،هــەر شــارێك یــان ماڵێــك دووبەرەكــی تێدابێــت،
خــۆی ڕاناگرێــت .ئەگــەر شــەیتان ،شــەیتان دەربــكات ،ئــەوا دووبەرەكییــان تێدایــە،
كەواتــە چــۆن شانشــینییەكەی خــۆی ڕادەگرێــت؟ ئەگــەر مــن بــە بەعلزەبــول ڕۆحــی
پیــس دەربكــەم ،ئــەی كوڕەكانتان بــە كــێ دەریاندەكــەن؟ لەبــەر ئــەوە ئــەوان دەبنــە
دادوەرتــان .بــەاڵم ئەگــەر مــن بــەڕۆحــی خــودا ڕۆحــی پیــس دەربكەم ،ئــەوا پاشــایەتی
خــودا هاتووەتــە ســەرتان .یــان چــۆن یەكێــك دەتوانــێ بچێتــەماڵــی بەهێزێــك و
شــتەكانی تــااڵن بــكات ،ئەگــەر زوو نەیبەســتێتەوە ،ئینجــا ماڵەكــەی تــااڵن بــكات؟
ئــەوەی لەگــەڵ مــن نییــەلــەدژی منــە ،ئــەوەش لەگــەڵ مــن كۆناكاتــەوە ،بــاو
دەكاتــەوە .لەبــەر ئــەوەپێتــان دەڵێــم :هەمــوو گونــاە و كفركردنێكــی مــرۆڤ
دەبەخرشێــت ،بــەاڵم كفركــردن ســەبارەت بــەڕۆحــی پیــرۆز نابەخرشێــت .ئــەوەی
قســەلــەدژی كــوڕی مــرۆڤ بــكات ،دەبەخرشێــت ،بــەاڵم ئــەوەی قســەلــە دژی
ڕۆحــی پیــرۆز بــكات ،نابەخرشێــت ،نــەلــەم دنیایــەو نــەلــەو دنیــا.

دار بە بەرهەمی دەنارسێت
دار بــە بەرهەمەكــەی دەنارسێتــەوە .ئەگــەر دار بــاش بێــت ،بەرهەمــی بــاش
دەدات ،ئەگــەر دار خــراپ بێــت ،بەرهەمــی خــراپ دەدات .ئــەی بێچــووە مــاران ،كە
ئێــوە خــراپ بــن ،چــۆن دەتوانــن بــە چاكــەبدوێــن؟ دەم ئــەوە دەڵێــت كــەلــەدڵ
دەڕژێتــەوە .مرۆڤــی چــاك لــەگەنجینــەی چــاك شــتی چــاك دەردەهێنێــت ،مرۆڤــی
خراپیــش ،لــە گەنجینــەی خــراپ ،شــتی خــراپ دەردەهێنێــت .بــەاڵم پێتــان دەڵێــم:
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هــەر وشــەیەكی پــووچ كــە خەڵــك پێــی دەدوێ ،لــەڕۆژی لێپرســینەوەدا حیســابی
خــۆی هەیــە ،چونكــەبــەوشــەكانی خــۆت بێتــاوان دەكرێیــت ،بــە وشــەكانی خۆشــت
تاوانبــار دەكرێیــت».

نیشانەی یونسی پێغەمبەر
ئینجــا هەندێــك مامۆســتای تــەورات و فەریســی وەاڵمیــان دایــەوەو گوتیــان:
«مامۆســتا ،دەمانــەوێ نیشــانەیەكت لــێ ببینیــن».
كەچــی وەاڵمــی دانــەوە« :نەوەیەكــی بــەدكار و داوێنپیــس داوای نیشــانە
دەكات ،بــەاڵم نیشــانەی نادرێتــێ ،جگــە لــە نیشــانەی یونســی پێغەمبــەر .هــەروەك
چــۆن یونــس ســێ شــەو و ســێ ڕۆژ لەنــاو ســكی ماســییەكی گــەورەدا بــوو (عیســا
ڕووبــەڕووی ئــەو جولەكانــە بــووەوە كــە گرنگییــان بــە پەیامەكــەی نــەدا .عيســا
ئەوانــی بــە خەڵكــی نەینــەوا و شــاژنە بەلقیــس بــەراورد كــرد .ئینجــا فەرمــووی،):
ئــاواش كــوڕی مــرۆڤ ســێ شــەو و ســێ ڕۆژ لــە ناخــی زەویــدا دەمێنێتــەوە .خەڵكــی
نەینــەوا لــە ڕۆژی لێپرســینەوەدا ،لەگــەڵ ئــەم نەوەیــەلــەمــردن هەڵدەســتنەوەو
تاوانبــاری دەكــەن ،چونكــە (خەڵكــی نەینــەوا) تۆبەیــان كــرد كاتێــك یونــس پەیامــی
خــودای ڕاگەیانــد .ئەوەتــا لــەیونــس مەزنــر لێرەیــە .شــاژنی باشــوور (شــاژنە
بەلقیس) لــە ڕۆژی لێپرســینەوەدا لەگــەڵ ئــەم نەوەیــەلــەمــردن هەڵدەســتێتەوە و
تاوانبــاری دەكات ،چونكــەلەوپــەڕی زەوییــەوەهــات بــۆ گوێگرتــن لــە دانایــی ســلێامن.
ئەوەتــا لــە ســلێامن مەزنــر لێرەیــە».
ڕابــەرە فەریســییە تونــدڕەوەكان گرنگییــان پــێ نــەدا و خۆشــحاڵ نەبــوون
بــە چاكبوونــەوەی مرۆڤێكــی هــەژار كــە شــەیتان كوێــر و كــەڕی كردبــوو ،بەڵكــو
گرنگیدانەكەیــان پوخــت كــردەوە لــە گومــان خســتنە ســەر عیســای مەســیح.
عیســا وەاڵمــی بانگەشــەكانی دانــەوە ،ئینجــا ئەوانــی گەڕانــدەوە ســەر بابەتــە
ســەرەكەییەكە ،خەڵكــی فێــری وانەیەكــی ڕۆحــی كــرد ،هەروەهــا ئــاگاداری كردنەوە
لــە هەڵخەڵەتاندنەكانــی شــەیتان ،فەرمــووی:
كاتێــك ڕۆحــی پیــس لــەمرۆڤێــك دەردەچێــت ،لــە شــوێنەوشــكەكاندا بــەدوای
حەوانــەوەدا دەگەڕێــت و دەســتی ناكەوێــت .ئینجــا دەڵێــت“ :دەگەڕێمــەوەبــۆ
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ماڵەكــەی خــۆم كــەلێــی دەرچــووم ”.كاتێــك دەگەڕێتەوە دەبینێــت چۆڵەو گســكدراوە
و ڕێكخــراوە .ئەوســا دەچێــت و حــەوت ڕۆحــی پیســی دیكــە لــەخــۆی خراپــر لەگــەڵ
خــۆی دەهێنێــت ،دەچنــەژوورەوە و لەنــاو ئــەو مرۆڤــە دەژیێــن .ئینجــا كۆتایــی ئــەو
مرۆڤــەلــەجــاران خراپــر دەبێــت .بــۆ ئــەم نــەوە بــەدكارەش ،ئــاوا دەبێــت».

دایك و برا ڕاستەقینەكانی عیسا
لــە كاتێكــدا كــە عیســا قســەی بــۆ خەڵكەكــە دەكــرد ،دایــك و براكانــی لــەدەرەوە
ڕاوەســتابوون ،داوایــان دەكــرد لەگەڵــی بدوێــن .یەكێــك پێــی گــوت« :وا دایــك و
براكانــت لــەدەرەوەڕاوەســتاون ،دەیانــەوێ لەگەڵــت بدوێــن».
ئەویــش وەاڵمــی قســەكەری دایــەوە« :دایكــم كێیــەو براكانــم كێــن؟» ئینجــا
دەســتی بــۆ قوتابییەكانــی ڕاكێشــا و فەرمــووی« :ئەوەتــا دایــك و براكانــم ،چونكــە
ئــەوەی بــە خواســتی باوكــم بــكات كــە لــە ئاســانە ،ئــەوا خوشــك و بــرا و
دایكمــە( ((4(».عیســا ویســتی كــە خەڵكــی ئــاگادار بكاتــەوە لــەوەی گرنگــی دەدات
بــەو پەیوەندییــە ڕۆحییــەی كــە بــاوەڕداران پێكــەوە دەبەســتێتەوە).
كاتێــك عیســا ئەمانــەی دەگــوت ،ژنێــك لەنــاو خەڵكەكــەوەدەنگــی بــەرز كــردەوە
و پێــی گــوت« :خۆزگــەدەخوازرێــت بــەو ســكەی هەڵیگرتــووی و بــەو مەمكــەی
شــیری پێــداوی».
ئەویــش فەرمــووی« :بەڵكــو خۆزگــەدەخوازرێــت بەوانــەی كــە گــوێ لــەپەیامــی
(((4
خــودا دەگــرن و كاری پێدەكــەن».

منوونەی جوتیارێك
هــەر لــەو ڕۆژەدا عیســا لــەمــاڵ هاتــە دەرەوەو لــەكەنــاری دەریاچــەی جەلیــل
دانیشــت .خەڵكێكــی ئێجــگار زۆر لێــی كۆبــووەوە ،هەتــا وای لێهــات چــووە نــاو
بەلەمێــك دانیشــت ،هەمــوو خەڵكەكــەش لــە كەنارەكــەڕاوەســتان .بــە منوونــەباســی
( ((4مهتا ٥٠ -٢٢ :١٢
( ((4لۆقا ٢٨ -٢٧ :١١
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زۆر شــتی بــۆ كــردن و فەرمــووی« :جوتیارێــك چــووە دەرەوە تــۆو بــكات .كــە
تــۆوی دەوەشــاند ،هەندێكــی كەوتنــەســەر ڕێــگا ،باڵنــدەش هاتــن و خواردیانــن.
هەندێكیــش كەوتنــەســەر زەوییەكــی بــەردەاڵن كــە خۆڵــی كــەم بــوو ،خێــرا ســەریان
دەركــرد ،چونكــەزەوییەكــەی قــووڵ نەبــوو .بــەاڵم كــە ڕۆژ هەڵهــات ســووتان و
وشــك بــوون ،چونكــەڕەگیــان نەبــوو .هەندێكیشــیان كەوتنــەنێــو دڕكان ،دڕكــەكان
گەورەبــوون و خنكاندیانــن .بــەاڵم هەندێكیــان كەوتنــەســەر زەوییەكــی بــاش و
بەرهەمیــان دا ،هەندێــك یــەك بــە ســەد و هەندێــك یــەك بــەشەســت و هەندێكیــش
یــەك بەســی .ئــەوەی گوێــی هەیــە ،بــا ببیســتێت!

بۆچی عیسا بەمنوونە دەدوێت؟
قوتابییەكان هاتن و لێیان پرسی« :بۆچی بە منوونە قسەیان بۆ دەكەیت؟»
وەاڵمــی دانــەوە« :لەبــەر ئــەوەی بــەئێــوە دراوەنهێنــی شانشــینی ئاســان
بزانــن (چونكــە خــودا لەنێــو دڵەكانیــان كاری كــردووە بــۆ ئــەوەی گرنگــی بــدەن
بــە گوێگرتــن لــە فەرمایشــتەكانی مەســیح) ،بــەاڵم بــەوان نــەدراوە ،چونكــەئــەوەی
هەیەتــی ،پێــی دەدرێــت و لێــی دەڕژێ ،بــەاڵم ئــەوەی نییەتــی ،تەنانــەت ئــەوەی
هەشــیەتی لێــی دەســەنرێتەوە( .بــە هــۆی پشتگوێخســن و گرنگینــەدان بــە كاروباری
ڕۆحــی) لەبــەر ئــەوە بــە منوونــە قســەیان بــۆ دەكــەم:
«چونكە سەیر دەكەن ،بەاڵم نابینن،
گوێ دەگرن ،بەاڵم نابیسنت و تێناگەن.
پێشبینییەكەی ئیشایا لەواندا هاتەدی ،كەدەفەرموێ:
ئێوە هەمیشەدەبیسنت بەاڵم هەرگیز تێناگەن،
ئێوە هەمیشە سەیر دەكەن بەاڵم هەرگیز نابینن.
چونكە دڵی ئەم گەلەڕەق بووە و
گوێیان قورس بووە،
چاویان نوقاندووە،
نەوەك بەچاویان ببینن و
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بەگوێیان ببیسنت،
بە دڵیان تێبگەن و بگەڕێنەوە،
منیش چاكیان بكەمەوە.
بــەاڵم ئێــوە ،خۆزگــەدەخوازرێــت بــە چاوتــان ،چونكــە دەبینــن ،بــەگوێتــان،
چونكــەدەبیســن .ڕاســتیتان پــێ دەڵێــم :زۆر پێغەمبــەر و پیاوچــاك بــە ئاواتــەوە
بــوون ئــەوە ببینــن كــەئێــوەدەیبینــن بــەاڵم نەیانبینــی ،ئــەوەش ببیســن كــە ئێــوە
دەیبیســن ،بــەاڵم نەیانبیســت( .مەبەســتی لەوەیــە پێغەمبــەران و پیاوچــاكان بــە
ئاواتــەوە بــوون كــە عیســای مەســیح ببینــن).

ڕوونكردنەوەی منوونەی جوتیارهكە
كەواتــەگــوێ لــەواتــای منوونــەی جوتیارەكــەبگــرن :هەركەســێك پەیامــی
شانشــین ببیســتێت و تێینــەگات ،شــەیتان دێت و ئــەوەی لەدڵیــدا تۆوكــراوە
دەیڕفێنێــت .ئەمانــەئــەو تۆوانــەن كــەكەوتنــە ســەر ڕێگاكــە .ئەوانــەی كەوتنــە ســەر
بەردەاڵنەكــە ،ئــەو كەســانەن كــە پەیامەكــەدەبیســن و بــە خۆشــییەوە وەریدەگــرن.
بــەاڵم ڕەگ داناكوتــن و كاتیــن ،كاتێك لەبەر پەیامەكەتووشــی تەنگانە و چەوســانەوە
دەبــن ،یەكســەر دەكــەون .ئەوانــەش كــەكەوتنــەنێــو دڕكــەكان ،ئــەو كەســانەن كــە
پەیامەكــە دەبیســن ،بــەاڵم خەمــی ژیــان و فریوخواردنــی دەوڵەمەنــدی پەیامەكــە
دەخنكێنــن ،ئیــر بــێ بەرهــەم دەبــن .بــەاڵم ئەوانــەی كەوتنــەســەر زەوییــە باشــەكە،
ئــەو كەســانەن كــەپەیامەكــەدەبیســن و لێــی تێدەگــەن .یــەك بــەســەد و یــەك بــە
(((4
شەســت و یــەك بــەســی ،بەرهــەم دەدەن.

منوونەی چرا
ئینجــا پێــی فەرمــوون« :ئایــا خەڵكــی چــرا هەڵدەكــەن تاكــو بیخەنــەژێــر تەشــت
یــان نوێنــەوە؟ باشــە لەســەر چــرادان داینانێــن؟ چونكــەشــاردراوەنییــە ئاشــكرا
نەبێــت و نهێنــی نییــەدەرنەكەوێــت .ئەگــەر یەكێــك گوێــی هەیــەبــۆ بیســن ،بــا
ببیســتێت.
( ((4مهتا ٢٣ -١ :١٣
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هەروەهــا پێــی فەرمــوون :وردببنــەوەلــەوەی دەیبیســن .بــەو پێوانەیــەی ئێــوە
بــۆ خەڵــك دەیپێــون ،خــودا بۆتــان دەپێوێتــەوەو زیاتریشــتان دەداتــێ ،چونكــە
ئــەوەی هەیەتــی ،پێــی دەدرێــت ،ئــەوەش كــەنییەتــی ،تەنانــەت ئــەوەی هەشــیەتی
لێــی دەســەنرێتەوە.

منوونەی گەشەكردنی تۆوێك
هەروەهــا فەرمــووی« :شانشــینی خــودا لــە مرۆڤێــك دەچێــت تــۆو بوەشــێنێتە
ســەر زەوی .شــەو دەخەوێــت و ڕۆژ هەڵدەســتێت ،تۆوەكــەســەر دەردەكات و
گەشــەدەكات ،ئەویــش نازانێــت چــۆن دەبێــت .زەوی لــەخۆیــەوەبەرهــەم دەدات،
یەكــەم جــار گیــا ،ئینجــا گوڵەگەنــم ،پاشــان لــە گوڵەگەمنەكــەدا گەمنــی تــەواو .بــەاڵم
كاتێــك بەرەكــە پێــدەگات ،دەســتبەجێ داســی لــێ گیــر دەكات ،چونكــەدروێنــەی
(((5
هاتــووە.

منوونەی گەنم و زیزان (زیوان)
منوونەیەكــی دیكــەی بــۆ هێنانــەوە« :شانشــینی ئاســان لــەمرۆڤێــك دەچێــت،
تــۆوی چــاك لــەكێڵگەكــەی بچێنێــت .بــەاڵم كاتێــك خەڵــك نوســتبوون ،دوژمنەكــەی
هــات و لەنــاو گەمنەكــەدا زیزانــی چانــد و ڕۆیشــت .كاتێــك گەمنەكــەڕوا و گوڵــی
دەركــرد ،زیزانەكــەش دەركــەوت.
«كۆیلــەی خــاوەن مــاڵ هاتــن و پێیــان گــوت“ :گــەورەم ،ئایــا لــە كێڵگەكەتــدا
تــۆوی چاكــت تــۆو نەكــرد؟ ئیــر ئــەم زیزانــەلەكوێــوەهــات؟”
«ئەویــش وەاڵمــی دانــەوە“ :دوژمــن ئەمــەی كــردووە ”.كۆیلەكانیــش پێیــان
گــوت“ :دەتــەوێ بچیــن زیزانــەكان بــژار بكەیــن؟”»
گوتــی“ « :نەخێــر ،نــەوەك لەگــەڵ بژاركردنــی زیــزان ،گەمنیــش هەڵبكێشــن .هەتا
كاتــی دروێنــەلێگەڕێــن بــا بەیەكــەوەپێبگــەن ،جــا لەكاتــی دروێنــەدا بــەســەپانەكان
دەڵێــم ،یەكــەم جــار زیزانەكــەبــژار بكــەن و بیانكەنــەمەڵۆ بــۆ ئــەوەی بســووتێرنێن،
بــەاڵم گەمنەكەلــەئەمبارەكــەم كۆبكەنــەوە»”.
( ((5مهرقۆس ٢٩ -٢١ :٤
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منوونەی دەنكەخەردەل و هەویرترش
(عیســا) منوونەیەكــی دیكــەی بــۆ هێنانــەوە« :شانشــینی ئاســان وەك دەنكــە
خەردەل وایــە ،كــەیەكێــك بیهێنێــت و لــە كێڵگەكەیــدا بیچێنــێ ،كــەبچووكرتیــن
تــۆوە ،بــەاڵم كاتێــك گەشــەدەكات ،گەورەتریــن ڕووەكــەو دەبێتــەدرەخــت،
تەنانــەت باڵنــدەی ئاســانیش دێــن و لەســەر لقەكانیــدا هێالنــەدەكــەن( ».عیســا
لــەو پەنــدەدا ئامــاژە بــە باڵوبوونــەوەی شانشــینەكەی دەكات كــە بــە بچووكــی
دەســتپێدەكات ،بــەاڵم بــە خێرایــی گەشــە دەكات و خەڵكێكــی زۆر لەخۆدەگرێــت).
منوونەیەكــی دیكــەی بــۆ هێنانەوە« :شانشــینی ئاســان لەهەویرترشــێك دەچێت،
ئافرەتێــك هێنــای و كردییــەناو ســێ پێوانە ئــاردەوە ،هەتــا هەمووی هەڵهــات»((5(.
هەتــا ئــەو ئاســتەی دەیانتوانــی لێــی تێبگــەن ،عیســا بــەزۆر منوونــەی لــەو
شــێوەیەخەڵكــی فێــر دەكــرد .بەبــێ منوونــە قســەی بــۆ نەدەكــردن ،بــەاڵم كاتێــك بــە
(((5
تەنهــا دەبــوو لەگــەڵ قوتابییەكانــی خــۆی هەمــوو واتاكانــی بــۆ ڕوون دەكردنــەوە،
تاكــو ئــەوەی خــودا لــەڕێگــەی پێغەمبەرەكــەوە (پێغەمبــەر داود ،زەبــووری )2 :78
فەرموویەتــی بێتــەدی﴿ :بــەمنوونــە دەمــم دەكەمــەوە ،ئــەوەی لــە دامەزراندنــی
جیهانــەوەشــاراوەیەدەریدەبــڕم﴾.

ڕوونكردنەوەی منوونەی گەنم و زیزان
ئینجــا خەڵكەكــەی بەڕێكــرد و گەڕایــەوەبــۆ مــاڵ .قوتابییەكانــی هاتنــە الی و
گوتیــان« :منوونــەی زیزانــی نــاو كێڵگەكەمــان بــۆ لێكبــدەوە».
وەاڵمــی دایــەوە« :ئــەوەی تــۆوەچاكەكــەی چانــد ،كــوڕی مرۆڤــە .كێڵگەكــەش
جیهانــە ،تــۆوەچاكەكــەش ڕۆڵەكانــی شانشــینن ،زیزانەكــەش ڕۆڵەكانــی شــەیتانن،
دوژمنەكــەش كــەتــۆوی كــردن ئیبلیســە (شــەیتان) ،دروێنەكــەش كۆتایــی زەمانــە،
ســەپانەكانیش فریشــتەكانن».
( ((5مهتا ٣٣ -٢٤ :١٣
( ((5مهرقۆس ٣٤ -٣٣ :٤
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«هــەروەك چــۆن زیزانەكــەبژاركــرا و بــەئاگــر ســووتێرنا ،لــەكۆتایــی زەمانیشــدا
وا دەبێــت .كــوڕی مــرۆڤ فریشــتەكانی دەنێرێــت ،هەمــوو كۆســپ و ســەرپێچیكاران
لــەشانشــینییەكەی كۆدەكەنــەوە و فڕێیــان دەدەنــەنــاو كــوورەی ئاگــرەوە ،جــا لەوێ
دەگریێــن و جیــڕەی ددانیــان دێــت .ئەوســا ڕاستودروســتان لــەشانشــینی باوكیانــدا
وەك ڕۆژ دەدرەوشــێنەوە .ئــەوەی گوێــی هەیــە ،بــا ببیســتێت!

منوونەی گەنجینە و مرواری
«شانشــینی ئاســان لــە گەنجینەیــەك دەچێــت لــەكێڵگەیەكــدا شــاردرابێتەوە .یەكێك
دۆزییــەوەو شــاردییەوە ،لــە خۆشــیان دەچێــت و هەرچــی هەیــەدەیفرۆشــێت و ئــەو
كێڵگەیــەی پــێ دەكڕێــت.
«هەروەهــا شانشــینی ئاســان لــە بازرگانێــك دەچێــت بــەشــوێن مــرواری نایابــدا
دەگــەڕا .كاتێــك مروارییەكــی گرانبەهــای بینــی ،چــوو هەرچیــی هەبــوو فرۆشــتی و
مروارییەكــەی كــڕی.

منوونەی تۆڕ
«هەروەهــا شانشــینی ئاســان لــە تۆڕێــك دەچێــت فڕێدرابێتــەدەریاچــەوە،
لــەهەمــوو جۆرەكانــی ماســی كۆدەكاتــەوە .كاتێــك تۆڕەكــەپــڕ بــوو ،ماســیگرەكان
ڕایانكێشــایەكەنــار ،باشــەكانیان لــەســەبەتەدا كۆكــردەوە و خراپەكانیشــیان فڕێــدا.
كۆتایــی زەمانیــش ئــاوا دەبێــت :فریشــتەكان دێن و بــەدكاران لەنــاو ڕاستودروســتاندا
دەردەهێنــن و فڕێیــان دەدەنــەنــاو كــوورەی ئاگــرەوە .جــا لــەوێ دەگریێــن و
جیــڕەی ددانیــان دێــت».
عیسا لێی پرسین« :ئایا هەموو ئەمانەتێگەیشنت؟»
وەاڵمیــان دایــەوە« :بەڵــێ( ».هــۆكاری تێگەیشــتنیان ئــەو پەیوەندییــە ڕۆحییــە
كۆنــە بــوو كــە ڕوونــاك كرابــووەوە بــە زانیــاری ســەبارەت بــە عیســای مەســیح).
جــا پێــی فەرمــوون« :لەبــەر ئــەوە هــەر مامۆســتایەكی تــەورات كــە دەبێــت
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بــەقوتابــی لــە شانشــینی ئاســان (بــە بــاوەڕ بــە عیســا پەیوەنــدی دروســتدەكات
لــە نێــوان زانیارییــە كۆنەكــەی و ڕووناكــی نــوێ) ،لــەخــاوەن ماڵێــك دەچێــت لــە
گەنجینەكەیــدا نــوێ و كــۆن دەربهێنێــت».
كاتێك عیسا ئەم منوونانەی تەواو كرد لەوێ ڕۆیشت.

(((5

هێمنكردنەوەی ڕەشەبا
لــەو ڕۆژەدا ،كاتێــك ئێــوارە داهــات ،پێــی فەرمــوون« :بــا بپەڕینــەوەئەوبــەر».
ئەوانیــش خەڵكەكەیــان بەجێهێشــت و وەكــو خــۆی بــە بەلەمەكــەبردیــان ،بەلەمــی
دیكەشــی لەگــەڵ بــوو .ئینجــا ڕەشــەبایەكی تونــد هەڵیكــرد ،شــەپۆلەكان بــە تونــدی
لــەبەلەمەكەیــان دەدا ،كــە خەریــك بــوو پڕبێــت لــەئــاو .عیســا لــە دواوەســەری
خســتبووە ســەر ســەرینێك و خەوتبــوو .هەڵیانســاند و پێیــان گــوت« :مامۆســتا،
بەالتــەوەگرنــگ نییــەئەگــەر لەناوبچیــن؟
ئەویــش هەســتا و لــە ڕەشــەباكەی ڕاخــوڕی و بــەدەریاچەكــەی فەرمــوو:
«بێدەنــگ بــە! هێمــن بــە!» ڕەشــەباكەوەســتا و بــووە هێمنییەكــی تــەواو.
ئینجا پێی فەرموون« :بۆچی ئەوەندە دەترسن؟ هێشتا باوەڕتان نییە؟»
ئەوانیــش تۆقیــن و بــەیەكرتییــان دەگــوت« :ئەمــە كێیــە؟ تەنانــەت بــا و دەریــاش
(((5
گوێرایەڵی دەبــن!»

ڕزگاركردن ل ه لێگیۆن
ئینجــا بــەرەو هەرێمــی گەراســین ڕۆیشــن ،كــە بەرامبــەر جەلیلــە .كاتێــك عیســا
دابەزیــەســەر وشــكانی ،پیاوێكــی ئــەو شــارەی تووشــبوو ڕۆحــی پیســی تێدابــوو،
دەمێــك بــوو جلــی لەبــەر نەدەكــرد و لــە مــاڵ نەدەژیــا ((5(.لەنــاو گۆڕســتاندا دەژیــا،
( ((5مهتا ٥٣ -٣٥ :١٣
( ((5مهرقۆس ٤١ -٣٥ :٤
( ((5لۆقا ٢٧ -٢٦ :٨
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كــەس نەیدەتوانــی چیــر بیبەســتێتەوە ،تەنانــەت بــەزنجیریــش .زۆر جــار بــەكــۆت و
زنجیــر دەبەســرایەوە ،بــەاڵم زنجیرەكانــی دەپچڕانــد و كۆتەكانیشــی دەشــكاند ،كــەس
نەیدەتوانــی بەســەریدا زاڵ بێــت .شــەو و ڕۆژ بــەردەوام لەنــاو گۆڕســتان و لــە چیاكانــدا
بــوو ،هــاواری دەكــرد و بــەبــەرد لەشــی خــۆی برینــدار دەكــرد.
كاتێــك لــە دوورەوە عیســای بینــی ،ڕایكــرد و كڕنۆشــی بــۆ بــرد .بــەدەنگێكــی
بــەرز هــاواری كــرد« :چیــت لــەمــن دەوێــت ،ئــەی عیســای كــوڕی خــودای
هــەرە بــەرز؟ ســوێندت دەدەم بــە خــودا ،ئەشــكەنجەم مــەدە! چونكــەعیســا پێــی
فەرمووبــوو« :ئــەی ڕۆحــی پیــس ،لــەپیاوەكــەوەرەدەرەوە!»
ئینجا لێی پرسی« :ناوت چییە؟»
پێــی گــوت« :نــاوم لێگیۆنــە( ،((5چونكــە ئێمــەزۆریــن .زۆریــش لــەعیســا پاڕایــەوە
نەیاننێرێتــە دەرەوەی ناوچەكە.
لــەوێ ڕانــە بەرازێكــی گــەورە لــەقــەد شــاخەكە دەلــەوەڕان ،ڕۆحــەپیســەكان
لــە عیســا پاڕانــەوە« :مباننێــرە نــاو بــەرازەكان ،بــا بچینــەناویــان ».ئەویــش ڕێــی
پێــدان .ڕۆحــەپیســەكان هاتنــە دەرەوە و چوونــەنــاو بــەرازەكان ،ئینجــا ڕانەكــە
كــەنزیكــەی دوو هــەزار دەبــوون ،بەخێرایــی لــەقەراغــی شــاخەكەوە بــۆ نــاو
دەریاچەكــە هەڵدێــران و خنــكان.
بەرازەوانــەكان ڕایانكــرد ،هەواڵیــان دا بــە شــار و كێڵگــەكان .خەڵكەكــەش
هاتــن تاكــو ببینــن چــی ڕوویــداوە .هاتنــەالی عیســا ،بینییــان ئــەوەی لەشــكرێك
ڕۆحــی پیســی تێدابــوو ،دانیشــتووەو پۆشــتەیە و ئاقڵــە ،جــا ترســان .ئەوانــەش كــە
بینیبوویــان چــی بەســەر بــەرازەكان و كەســەكەهــات كــەڕۆحــی پیســی تێدابــوو،
ڕووداوەكەیــان بــۆ خەڵكەكــە گێڕایــەوە .ئیــر دەســتیان بــەپاڕانــەوەكــرد لــە عیســا
تاكــو لــەناوچەكەیــان بــڕوات.
كاتێــك عیســا ســواری بەلەمەكــە دەبــوو ،ئــەوەی ڕۆحــی پیســی تێدابــوو ،لێــی
پاڕایــەوەكــە لەگەڵــی بێــت .ڕێــگای نــەدا ،بەڵكــو پێــی فەرمــوو« :بــڕۆ نــاو مــاڵ و
كەســوكارەكەت ،بۆیــان بگێــڕەوەپــەروەردگار چــی بــۆت كــردووە و چــۆن بەزەیــی
( ((5وشهیهكی التینییه به واتای لهشكرێك شهش ههزار سهربازی ههبێت.
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پێتــدا هاتــەوە .جــا ڕۆیشــت و لــەدەشارەكە دەســتی بــەجاڕدانــی هەمــوو ئــەوە
كــرد كــەعیســا بــۆی كردبــوو .هەمــوو سەرســام بــوون».

زیندووكردنەوەی كچێك
دیســان عیســا بــە بەلەمەكــە پەڕییــەوەئەوبــەر ،هــەر لــەدەم ئاوەكەبــوو خەڵكێكی
زۆر لێــی كۆبوونــەوە .یەكێــك لــەپێشــەوایانی كەنیشــت هــات ،نــاوی یایــرۆس بــوو،
كاتێــك عیســای بینــی ،لەبەرپێــی كــەوت و زۆر لێــی پاڕایــەوە« :كچــەبچووكەكــەم لــە
ســەرەمەرگدایە ،وەرە دەســتی لەســەر دابنــێ تاكــو چــاك بێتــەوە و بژیێــت ».عیســا
لەگەڵــی چــوو ،خەڵكێكــی زۆر دوای كــەوت و پاڵەپەســتۆیان لــێ دەكــرد.

چاككردنەوەی ژنێك
ژنێــك دوازدەســاڵ بــوو خوێنبەربوونــی هەبــوو .بــە دەســتی چەندیــن پزیشــك
ئــازاری زۆری چێژتبــوو ،ئــەوەی هەیبــوو خەرجــی كردبــوو ،بــەاڵم هیــچ ســوودێكی
نەبــوو ،بەڵكــو خراپــر ببــوو .باســی عیســای بیســتبوو ،بۆیــە(ژنەكــە لــە ڕێــگای
بــەرەو یایــرۆس) هاتــە نــاو خەڵكەكــەو لــە دواوە دەســتی لــە كراســەكەی دا ،چونكــە
لــەدڵــی خۆیــدا گوتــی« :ئەگــەر تەنهــا دەســت لــە كراســەكەی بــدەم ،چاكدەمبــەوە.
دەســتبەجێ خوێــن لێچوونەكــەی ڕاوەســتا و لــەلەشــیدا هەســتی بــە چاكبوونــەوە
كــرد لــەنەخۆشــییەكەی».
یەكســەر عیســاش زانــی هێزێــك لێــی هاتــە دەرەوە ،ئــاوڕی لــە خەڵكەكــەدایــەوەو
فەرمــووی« :كــێ دەســتی لــە كراســەكەم دا؟»
قوتابییەكانــی وەاڵمیــان دایــەوە« :دەبینیــت خەڵكەكــەپاڵەپەســتۆت لێدەكــەن،
كەچــی دەفەرمــووی كــێ دەســتی لێــدام؟»
بــەاڵم عیســا چــاوی دەگێــڕا ،تاكــو بزانێــت كــێ بــوو وای كــرد .ژنەكــەش بــە
ڕووداوەكــەی خــۆی دەزانــی ،بــەتــرس و لــەرزەوە هــات ،لەبەردەمــی كــەوت و
هەمــووی بــە ڕاســتی پــێ گــوت .ئەویــش پێــی فەرمــوو« :كچــم ،باوەڕەكــەت تــۆی
چاككــردەوە ،بــڕۆ بــەســەالمەت و لــەنەخۆشــییەكەت چاكببــەوە».
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كاتێــك عیســا قســەی دەكــرد ،كەســانێك لــە ماڵــی پێشــەوای كەنیشــتەوەهاتــن،
گوتیــان« :كچەكــەت مــرد ،ئیــر ئەزیــەت مەخــەرەبــەر مامۆســتا».
بــەاڵم عیســا گوێــی بــەقســەكەیان نــەدا ،بــەپێشــەواكەی كەنیشــتی فەرمــوو:
«مەترســە ،تەنهــا بــاوەڕت هەبێــت».
نەیهێشــت كــەس لەگەڵــی بچێــت ،پەتــرۆس و یاقــوب و یۆحەنــای بــرای یاقــوب
نەبێــت .هاتنــە ماڵــی پێشــەواكەی كەنیشــت ،بینــی هــەرا و گریــان و شــیوەنێكی
زۆرە .چــووە ژوورەوە ،پێــی فەرمــوون« :بۆچــی هەراتانــەو دەگریێــن؟ كچەكــە
نەمــردووە ،نوســتووە .بەمــەخەڵكەكــەپێــی پێكەنیــن».
بــەاڵم عیســا هەموویانــی دەركــردەدەرەوە ،دایــك و باوكــی منداڵەكــەی بــرد
لەگــەڵ ئەوانــەی لەگەڵــی بــوون و چــووەژوورەوەبــۆ ئــەو شــوێنەی منداڵەكــەی
لێبــوو .دەســتی منداڵەكــەی گــرت و پێــی فەرمــوو« :تالیســا ،قــوم!» واتــە« :كیژۆڵــە،
پێــت دەڵێــم هەســتە!» كچەكەكــەتەمەنــی دوازدەســاڵ بــوو ،دەســتبەجێ هەســتا و
دەســتی بــەڕۆیشــن كــرد ،جــا هەموویان زۆر سەرســام بــوون .بــەتوندیش ڕایســپاردن
(((5
كــەس بەمــەنەزانێــت و فەرمــووی شــتێكی بدەنــێ بــا بیخــوات».

چاككردنەوەی دوو كەسی نابینا
عیســا بەوێــدا دەڕۆیشــت ،دوو كەســی نابینــا دوای كەوتــن ،هاواریــان دەكــرد
و دەیانگــوت« :كــوڕی داود ،بەزەییــت پێامنــدا بێتــەوە( ».عیســای مەســیحیان بــە
كــوڕی داود ناوزەنــد كــرد ،چونكــە پێشــبینییەكان ئاماژەیــان بــەوە كردبــوو كــە
مەســیح لــە ڕەچەڵەكــی داودەوە دێــت ،هەروەهــا بەگوێــرەی ڕەچەڵەكــی مرۆڤانــە
و لــە ڕووی یاســاییەوە یوســف بــە باوكــی عیســا دادەنــرا كــە لــە نــەوەی داود بــوو).
كاتێــك هاتــەماڵــەوە ،كەســەنابینــاكان هاتنــەالی .عیســاش پێــی فەرمــوون« :لــەو
بــاوەڕەدان مــن بتوانــم ئەمــە بكــەم؟» وەاڵمیــان دایــەوە« :بەڵــێ گــەورەم».
ئینجــا ئەویــش دەســتی لــەچاویــان دا و فەرمــووی« :بــا بــەگوێــرەی باوەڕتــان
( ((5مهرقۆس ٤٣ -٣ :٥
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بۆتــان ببێــت ».ئیــر بیناییــان بــۆ گەڕایــەوە ،عیســاش بــە تونــدی ئــاگاداری كردنــەوە:
«ئاگاداربــن بــا كــەس نەزانێــت (عیســا نەیدەویســت خەڵكــی تەنهــا لەبــەر ئــەو
پەرجووانــە بــەدوای بكــەون كــە جەســتەیان چــاك دەكاتــەوە ،بەڵكــو لەبــەر ئــەوەی
كــەوا ئــەو مەســیحی دەستنیشــانكراوی خودایــە) .بــەاڵم ئــەوان ڕۆیشــن و هەمــوو
ناوچەكەیــان لێــی تێگەیانــد».
كاتێــك دەڕۆیشــن ،الڵێكیــان هێنایــەالی ،ڕۆحــی پیســی تێدابــوو .كاتێــك ڕۆحــە
پیســەكەدەركــرا ،الڵەكــە قســەی كــرد .خەڵكەكــەش سەرســام بــوون ،گوتیــان« :قــەت
لــەئیرسائیلــدا شــتی وا ڕووی نــەداوە».
بــەاڵم فەریســییەكان گوتیــان« :بــە شــای ڕۆحــە پیســەكان ڕۆحــی پیــس
دەردەكات( ((5(».لــە بــری ئــەوەی دان بــە دەســەاڵتی خوداییانــەی عیســادا بنێــن
بەســەر شــەیتاندا ،تۆمەتباریــان كــرد بــەوەی كــە لەگەڵیــدا هاوپەیامنــە).

عیسای مەسیح جارێكی دیكە لە الیەن جولەكەوە ڕەتدەكرێتەوە
عیســا ئەوێــی (كەفەرناحــوم) بەجێهێشــت و گەڕایەوەشــارەكەی خۆی (ناســیرە)،
قوتابییەكانیشــی دوای كەوتــن .كــە بــووەشــەممە ،لــەكەنیشــتدا دەســتی كــرد بــە
فێركردنــی خەڵــك ،زۆر لەوانــەی گوێیــان لێــی گرتبــوو سەرســام بــوون.
گوتیــان« :ئەمــەئەمانــەی لەكــوێ بــوو؟ ئــەی ئــەم داناییــەی پێــی دراوەو ئــەم
پەرجووانەی لەســەر دەســتی دەكرێــن! ئــەرێ ئەمــەدارتاشــەكەی كــوڕی مریــەم و
براكــەی یاقــوب و یوســی و یەهــوزا و شــیمۆن نییــە؟ خوشــكەكانی لێــرە لەالمــان
نیــن؟» جــا ڕەتیــان كــردەوە.
بــەاڵم عیســا پێــی فەرمــوون« :پێغەمبــەر بــێ ڕێــز نییــە ،تەنهــا لــە شــار و لــە
نێــوان خــزم و لــەماڵــی خــۆی نەبێــت ».ئیــر لەوێــدا نەیتوانــی هیــچ پەرجووێــك
بــكات (بەهــۆی ئــەوەی ئەوانــەی گوێیــان لێــی دەگــرت باوەڕیــان نەبــوو) ،تەنهــا
چەنــد نەخۆشــێك نەبێــت كــە دەســتی لەســەر دانــان و چاكیكردنــەوە( .عیســا) لــە
(((5
بێبــاوەڕی ئــەوان ســەری ســوڕما.
( ((5مهتا ٣٤ -٢٧ :٩
( ((5مهرقۆس ٦ -١ :٦ا
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بەشی چوارەم
ساڵی بهرگری
عیسای مەسیح بە شار و گوندەكاندا دەگەڕێت
عیســا بــە هەمــوو شــار و گوندەكانــدا دەگــەڕا ،لــە كەنیشــتەكانیان فێــری دەكــردن و
مزگێنــی پاشــایەتییەكەی (خــودای) ڕادەگەیانــد ،هەرچــی نەخۆشــی و هەرچــی نەســاغی
هەبــوو چاكــی دەكردنــەوە .كاتێــك خەڵكەكــەی بینــی دڵــی پێیــان ســووتا ،چونكــەوەك
مــەڕی بــێ شــوان پەرێشــان و دەربــەدەر بــوون .جــا بــەقوتابییەكانــی فەرمــوو« :دروێنــە
زۆرە ،بــەاڵم ســەپان كەمــە .لەبــەر ئــەوە داوا لــە خاوەنــی دروێنــەبكــەن تاكــو ســەپان
بــۆ دروێنەكــەی بنێرێــت( ».داوا لــە خــودا بكــەن مزگێنیــدەر بــۆ خەڵــك بنێــرێ).

عیسای مەسیح قوتابییەكانی دەنێرێت
ئینجــا دوازدە قوتابییەكــەی بانگكــرد ،دەســەاڵتی پێــدان تاكــو ڕۆحــی پیــس
(((6
دەربكــەن و هەرچــی نەخۆشــی و نەســاغی هەبــوو چــاك بكەنــەوە.
عیســا ئــەم دوازدە كەســەی نــارد ،فەرمانــی پــێ كــردن« :بــەڕێــگای نەتەوەكانــدا
(بتپەرســتان) مــەڕۆن و مەچنــە شــاری ســامیرەییەكان (لەوێــدا جولەكــە و
بتپەرســتەكان تێكەڵــن) ،بەڵكــو لــەبــری ئــەوەبڕۆنــە الی مــەڕەونبووەكانــی ماڵــی
ئیرسائیــل (جولەكــە) .كاتێــك دەچــن ،ئــەم پەیامــە ڕابگەیەنــن« :پاشــایەتی ئاســان
نزیــك بووەتــەوە (لــەوێ خــودا پاشــایەتی ژیانــی ئــەو كەســانە دەكات كــە باوەڕیــان
پێــی هەیــە) ».نەخــۆش چــاك بكەنــەوە ،مــردووان زینــدوو بكەنــەوە ،گــول پــاك
بكەنــەوە ،ڕۆحــی پیــس دەربكــەن .بەخۆڕایــی وەرتانگرتــووە ،بەخۆڕاییــش بیــدەن.
زێــڕ و زیــو و مــس لــەپشــتێنتان هەڵمەگــرن ،نــەتوورەكــەبــۆ ڕێــگا ،نــەدوو كــراس و
پێــاوی زیــاد و نــە گۆچانیــش ،چونكــە كرێــكار شــایانی نانــی خۆیەتــی.
«چوونــەهــەر شــار و گوندێــك ،بــەشــوێن كەســێكی شایســتەدا بگەڕێــن و هەتــا
( ((6مهتا ١ :١٠—٣٥ :٩
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ئــەوێ بەجێدەهێڵــن لــە ماڵــی ئــەو كەســەدا مبێننــەوە .كــەچوونــەماڵەكــەســاو
بكــەن .ئەگــەر ماڵەكــە شایســتە بــوون ،بــا ئاشــتیتان بۆیــان بێت ،بــەاڵم ئەگەر شایســتە
نەبــوون ،بــا ئاشــتیتان بــۆ خۆتــان بگەڕێتــەوە .ئــەوەی پێشــوازی لــێ نەكــردن و گوێی
لــەقســەتان نەگــرت ،لــەو ماڵــە یــان لــەو شــارۆچكەیە بڕۆنــە دەرەوە و تــۆزی پێتــان
بتەكێنــن .ڕاســتیتان پــێ دەڵێــم :لــەڕۆژی لێپرســینەوەدا ،دۆخــی خاكــی ســەدۆم و
عەمــۆرا (ئــەو دوو شــارەی كــەوا خــودا لەبــەر گوناهەكانیــان لــە ئاســانەوە ئاگــری
بەســەردا بارانــدن و وێرانــی كــردن) ســزای ســووكرت دەبێــت لــەوەی ئــەم شــارە.
ئەوەتــا مــن وەك مــەڕ بەنــاو گەلــە گورگــدا دەتاننێــرم .جــا وەك مــار ژیــر بــن و وەك
كۆتــر لــەخراپــەبێبــەری بــن.
«لــەخەڵكــی بەئاگابــن ،چونكــە دەتاندەنــە دادگا و لــە كەنیشــتەكانیان بــە قامچــی
لێتــان دەدەن ،لەبــەر مــن دەبردرێنــەبــەردەم فەرمانڕەوایــان و پاشــایان ،وەك
شــایەتێكی مــن بــۆ ئــەوان و بــۆ نەتەوەكانیــش (بــۆ جولەكــە و نەتەوەكانــی دیكــە).
كاتێكیــش بەگرتنتــان دەدەن ،نیگــەران مەبــن چــۆن یــان چــی بڵێــن ،لــەو كاتــەدا
پێتــان دەدرێــت چــی بڵێــن ،چونكــەئــەوەئێــوەنیــن كــەقســەدەكــەن ،بەڵكــو
ڕۆحــی باوكتانــە (باوكــی ئاســانی) لــەئێــوەدا قســەدەكات.
«بــرا بــرای خــۆی بــۆ مــردن بەگرتــن دەدات ،باوكیــش منداڵــی خــۆی .منــدااڵن
لــەدایــك و باوكیــان هەڵدەگەڕێنــەوەو دەیانكــوژن .لەبــەر نــاوی مــن هەمــووان
ڕقیــان لێتــان دەبێتــەوە ،بــەاڵم ئــەوەی تاكــو كۆتایــی دانبەخــۆدا بگرێــت ،ڕزگاری
دەبێــت .كــە لــەم شــارە دەتانچەوســێننەوە ،ڕاكــەن بــۆ شــارێكی دیكــە .ڕاســتیتان پــێ
دەڵێــم :شــارەكانی ئیرسائیــل تــەواو ناكــەن پێــش هاتنــی كــوڕی مــرۆڤ.
«قوتابــی لــە مامۆســتاكەی بەرزتــر نییــەو كۆیلــەش لــەگەورەكــەی بەرزتــر نییــە.
بــۆ قوتابــی بەســەوەك مامۆســتاكەی بێــت و كۆیلــەش وەك گەورەكــەی .ئەگــەر
خــاوەن مــاڵ بــە “بەعلزەبول” (ســەرۆكی شــەیتانەكان) نــاو بربدرێــت ،چەنــد
زیاتــر خانەوادەكــەی؟
«لەبــەر ئــەوەلێیــان مەترســن ،چونكــە شــاردراوە نییــە ئاشــكرا نەبێــت و نهێنــی
نییــە دەرنەكەوێــت .ئــەوەی لــە تاریكیــدا پێتانــی دەڵێــم ،لــەڕووناكــی بیڵێنــەوە،
ئــەوەی بــە چرپــە دەیبیســن ،لــەســەربانەكان جاڕبــدەن .لەوانــەمەترســن كــە
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جەســتەدەكــوژن ،بــەاڵم ناتوانــن گیــان بكــوژن ،بەڵكــو لــەوەبرتســن كــە دەتوانــێ
هەردووكیــان لــەدۆزەخــدا لەناوبەرێــت .ئایــا دوو چۆلەكــەبــە فلســێك نافرۆرشێــت
(بچووكرتیــن یەكــەی دراوە)؟ كەچــی هیــچ یەكێكیــان بەبــێ خواســتی باوكتــان
ناكەوێتــەســەر زەوی .ئێــوەتەنانــەت مــووی سەریشــتان هەمــووی ژمێــردراوە.
كەواتــەمەترســن ،ئێــوەزۆر لــەچۆلەكــەبەنرخــرن.
بۆیــە ئــەوەی لەبــەردەم خەڵــك دانــم پێــدا بنێــت ،منیــش لــەالی باوكــم كــەلــە
ئاســانە ،دانــی پێــدا دەنێــم .بــەاڵم ئــەوەی لــەالی خەڵــك نكۆڵــی لــەناســینی مــن
بــكات منیــش لــەالی باوكــم (عیســا دەســتەواژەی باوكمــی بەكارهێنــا ،كاتێــك خەڵكی
باســی خودایــان دەكــرد .ئــەو دەربڕینــە نازكێشــانێكی ڕۆحیــی هەیــە ،هەرگیــز بــە
واتــای باوكــی جەســتەیی نایــەت) ،كــە لــەئاســانە ،نكۆڵــی لــێ دەكــەم.
«وا مەزانــن كــەهاتــووم تاكــو ئاشــتی بهێنمــەســەر زەوی .نەهاتــووم بــۆ هێنانــی
ئاشــتی ،بەڵكــو شمشــێر! چونكــە مــن هاتــووم بــۆ هەڵگەڕاندنــەوەی كــوڕ لــە باوكــی
و كــچ لــەدایكــی و بــووك لــە خەســووی( ،مەبەســت لــە شمشــێر ئەوەیــە كــە
دژیەكییەكــی تونــد لــە نێــوان ئەندامەكانــی یــەك خێزانــدا دروســت دەكات بەهــۆی
بــاوەڕی هەندێكیــان بە عیســای مەســیح و بێبــاوەڕی ئەوانــی دیكــە و دژایەتیكردنیان
بــۆ ئــەو بــاوەڕە).
دوژمنی مرۆڤیش لەخانەوادەكەی خۆی دەبێت.
ئــەوەی بــاوك یــان دایكــی لــەمــن خۆشــر بووێــت ،شــایانی مــن نییــە .ئــەوەی
كــوڕ یــان كچــی لــەمــن خۆشــربووێت ،شــایانی مــن نییــە .ئــەوەی خاچەكــەی
هەڵنەگرێــت و دوام نەكەوێــت (ئامــادە نەبێــت بــۆ مــردن لــە پێنــاوی مــن) شــایانی
مــن نییــە .ئــەوەی ژیانــی خــۆی بدۆزێتــەوە دەیدۆڕێنێــت ،بــەاڵم ئــەوەی ژیانــی
خــۆی لەبــەر مــن بدۆڕێنێــت دەیدۆزێتــەوە.
ئــەوەی پێشــوازیتان لــێ بــكات ،پێشــوازی لــەمــن دەكات ،ئــەوەش پێشــوازیم
بــكات ،پێشــوازی لــەوە دەكات كــەمنــی نــاردووە .ئــەوەی پێشــوازی لــەپێغەمبەرێك
بــكات بــەنــاوی پێغەمبــەر ،ئــەوا پاداشــتی پێغەمبەرێــك وەردەگرێــت .ئــەوەش
پێشــوازی لــەپیاوچاكێــك بــكات بــەنــاوی پیاوچــاك ،ئــەوا پاداشــتی پیاوچاكێــك
وەردەگرێــت .ئــەوەی تەنهــا جامــەئاوێكــی ســارد بداتــەیەكێــك لــەم بچووكانــە،
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لەبــەر ئــەوەی قوتابــی منــن ،ڕاســتیتان پــێ دەڵێــم :پاداشــتی ون نابێــت ((6(».جــا
(قوتابییــەكان) بەڕێكەوتــن و بــە گوندەكانــدا دەگــەڕان ((6(.ئەوانیــش چوونــەدەرەوە
و جــاڕی تۆبەكردنیــان دا .ڕۆحــی پیســی زۆریــان دەركــرد و زۆر نەخۆشــیان بــە ڕۆن
(((6
چەوركــرد و چاكیــان كردنــەوە.
پــاش ئــەوەی عیســا لــە ڕێنامیــی دوازدەقوتابییەكــەی تــەواو بــوو ،لــەوێ ڕۆیشــت و
(((6
چــوو بــۆ فێركــردن و ڕاگەیاندنــی پەیامــی خــودا لــەشــارۆچكەكانیان.

كوشتنی حهزرهتی یەحیا
هێرۆدســی پاشــا ئەمــەی بیســت ،چونكــەنــاوی عیســا دەنگیدایــەوە و دەیانگوت:
«یەحیــای لەئاوهەڵكێــش لەنــاو مــردووان هەســتاوەتەوە ،لەبــەر ئــەوەكاری پەرجوو
لەســەر دەســتی ئــەو دەكرێت.
خەڵكــی دیكــە دەیانگــوت« :ئەلیاســە( ».دەیانگــوت كــە ئەلیــاس بــەر لــە
لەدایكبوونــی مەســیح جارێكــی دیكــە لەســەر زەوی دەردەكەوێــت( .مەالخــی )5 :3
دەڵێــت﴿ :گــوێ بگــرن ،بــەر لــەوەی ڕۆژی گــەورە و ترســناكی یــەزدان بێــت ،مــن
ئەلیاســی پێغەمبەرتــان بــۆ دەنێــرم )﴾.هەندێكیــش دەیانگــوت« :پێغەمبەرێكــە ،وەك
پێغەمبەرانــی ســەردەمی كــۆن».
بــەاڵم هێــرۆدس گوتــی« :یەحیایــە ،ئــەوەی ســەرم بــڕی ،ئــەوە هەســتاوەتەوە!
(((6
لەبــەر ئــەوە كاری پەرجــوو لەســەر دەســتی ئــەو دەكرێــت» .

(((6

خــودی هێــرۆدس ناردبــووی (هێــرۆدس چەنــد كەســێكی ناردبــوو بــۆ گرتنــی
( ((6مهتا ٤٢ -٥ :١٠
( ((6لۆقا ٦ :٩
( ((6مهرقۆس ١٣ -١٢ :٦
( ((6مهتا ١ :١١
( ((6مهرقۆس ١٦ -١٤ :٦
( ((6مهتا ٢ :١٤
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یەحیــای لەئاوهەڵكێــش) ،لەبــەر هێرۆدیــای ژنــی فیلیپۆســی بــرای ،ئــەوەی كــە
خواســتبووی ،یەحیــای گرتبــوو و لــەزینــدان بەســتبوویەوە ،چونكــەیەحیــا بــە
هێرۆدســی دەگــوت« :دروســت نییــە براژنەكــەت بخوازیــت ».ئیــر هیرۆدیــا زۆر
ڕقــی لێــی دەبــووەوە و دەیویســت بیكوژێــت ،بــەاڵم نەیدەتوانــی ،چونكــە هێــرۆدس
لــەیەحیــا دەترســا ،دەیزانــی پیاوێكــی ڕاستودروســت و پیــرۆزە ،دەیپاراســت .كاتێــك
گوێــی لــێ دەگــرت زۆر دەشــێوا ،حەزیشــی دەكــرد گوێــی لــێ بگرێــت.
دەرفەتێــك ڕێككــەوت ،كاتێــك هێــرۆدس لــە جەژنــی لەدایكبوونــی بــۆ گــەورە
پیاوانــی و فەرماندەكانــی و ماقواڵنــی جەلیــل خوانــی ســازكرد .كچــی هیرۆدیــا هاتــە
ژوورەوە و ســەمای كــرد .جــا هێــرۆدس و ئەوانــەی لەگەڵــی پاڵیاندابووەوەدڵخۆشــی
كــردن( .لــە كۆنــدا بــاوە بــووە خەڵكــی لــە كــۆڕ و كۆبووەنەوەكانــدا پاڵیانداوەتــەوە).
پاشــا بــە كچەكــەی گــوت« :ئــەوەی دەتەوێــت لــە منــی داوا بكــە ،دەتدەمــێ».
سوێندیشــی بــۆ خــوارد« :هەرچیــم لــێ داوا بكەیــت دەتدەمــێ ،ئەگــەر نیــوەی
شانشینەكەشــم بێــت».
ئەویــش چــووە دەرەوە و بــە دایكــی گــوت« :داوای چــی بكــەم؟» گوتــی :ســەری
یەحیــای لەئاوهەڵكێــش.
دەســتبەجێ و بــە پەلــەهاتــەژوورەوەبــۆ الی پاشــا ،داوای كــرد و گوتــی:
«دەمەوێــت ئێســتا ســەری یەحیــای لەئاوهەڵكێشــم لەســەر ســینییەك بدەیتــێ».
پاشــا زۆر دڵگــران بــوو .بــەاڵم لەبــەر ســوێندەكان و ئەوانــەی لەگەڵــی لەســەر
خــوان بــوون ،نەیویســت ڕەتــی بكاتــەوە .پاشــا یەكســەر پیاوكــوژی نــارد و فەرمانــی
دا ســەری بهێنێــت .ئەویــش چــوو و لــە زینــدان ســەری بڕی ،لەســەر ســینییەك ســەری
ئــەوی هێنــا و دایــە كچەكــە ،كچــەش دای بــەدایكــی .قوتابییەكانــی (قوتابییهكانــی
یهحیــا) بیســتیان ،هاتــن تەرمەكەیــان هەڵگــرت و لــە گۆڕێكــدا ناشــتیان ((6(.ئینجــا
(((6
هاتــن هەواڵیــان دایــەعیســا.
( ((6مهرقۆس ٢٩ -١٧ :٦
( ((6مهتا ١٢ :١٤

97

تێربوونی پێنج هەزار كەس
نێــردراوان لــەعیســا كۆبوونــەوە ،هەمــوو ئــەوەی كردبوویــان و فێریــان كردبــوو
بۆیــان گێڕایــەوە .ئەویــش پێــی فەرمــوون« :هــەر خۆتــان وەرنــەشــوێنێكی چــۆڵ
كەمێــك پشــوو بــدەن ».لەبــەر ئــەوەی ئەوانــەی دەهاتــن و دەچــوون زۆر بــوون،
دەرفەتــی نــان خواردنیــان نەبــوو.
ئیــر هــەر خۆیــان بــە بەلــەم چوونــەشــوێنێكی چــۆڵ .بــەاڵم خەڵكێكــی زۆر
ئەوانیــان لەكاتــی ڕۆیشــتندا بینــی و ناســیاننەوە ،لــەهەمــوو شــارەكانەوە پێكــەوە
بەپــێ بــەرەو ئــەوێ ڕایاندەكــرد و پێشــیان كەوتــن .كاتێــك عیســا لــە بەلــەم دابــەزی،
خەڵكێكــی ئێجــگار زۆری بینــی و دڵــی پێیــان ســووتا ،چونكــە وەك مــەڕی بــێ شــوان
وابــوون .دەســتی پێكــرد زۆر شــتی فێركــردن.
كاتێــك درەنــگ داهــات ،قوتابییەكانــی هاتنــەالی ،گوتیــان« :ئــەم شــوێنەچۆڵــەو
ئێســتا كاتیــش درەنگــە .بەڕێیــان بكــە ،تاكــو بچنــەئــەم كێڵگــەو گوندانــەی دەوروبەر
خــواردن بــۆ خۆیــان بكڕن.
بــەاڵم وەاڵمــی دانــەوە« :ئێــوەشــتێكیان بدەنــێ بــا بیخــۆن ».پێیــان گــوت :ئایــا
(((6
بچیــن بایــی دوو ســەد دینار نانیــان بــۆ بكڕیــن و بیاندەینــێ ،تاكــو بیخــۆن؟
فیلیپــۆس وەاڵمــی دایــەوە« :بایــی دوو ســەد دیناریش نــان بەشــیان نــاكات،
ئەگــەر هەریەكەیــان كەمێكــی بەركەوێــت».
یەكێــك لــەقوتابییەكانــی كــەئەندراوســی بــرای شــیمۆن پەتــرۆس بــوو پێــی
گــوت :كوڕێــك لێرەیــەپێنــج نانــی جــۆ و دوو ماســی پێیــە .بــەاڵم ئەونــدە چییــەبــۆ
ئــەم هەمــووە؟
عیســا فەرمــووی« :خەڵكەكــەدابنیشــێنن ».ئــەو شــوێنە گیایەكــی زۆری لێبــوو،
جــا پیــاوەكان كــە پێنــج هــەزار دەبــوون دانیشــن .عیســاش نانەكانــی وەرگــرت و
سوپاســی خــودای كــرد ،بەســەر دانیشــتووان دابەشــی كــرد ،بــۆ ماســییەكانیش ئــاوای
كــرد ،ئەوەنــدەی ویســتیان.
( ((6مهرقۆس ٣٧ -٣٠ :٦
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كاتێــك تێربــوون ،بــە قوتابییەكانــی فەرمــوو :ئــەو پەلكەنانــەی ماوەتــەوە كــۆی
بكەنــەوەتاكــو هیــچ بەفیــڕۆ نــەڕوات .ئەوانیش كۆیان كــردەوە و دوازدەســەبەتەیان
پــڕ كــرد لــەو پەلكەنانــەی ئــەو پێنــج نانــە جۆیــەی لــە نانخــۆران مابــووەوە.
لەبــەر ئــەوەكــەخەڵكەكــە بینییــان عیســا چ پەرجووێكــی كــرد ،گوتیان :بەڕاســتی
ئەمــە پێغەمبەرەكەیە كــەبــۆ جیهــان دێــت .عیســا زانــی ئــەوان بــە نیــازن بێــن و
بیگــرن تاكــو بیكەنــەپاشــا (خەڵكــی دەیانویســت عیســا بكەنــە پاشــایەكی زەمینــی،
بــەاڵم عیســا مەبەســتی بــوو كــە پاشــایەتییەكی ڕۆحــی دامبەزرێنــێ) ،دیســان بــە
(((7
تەنهــا چــووەســەر شــاخ.
دەســتبەجێ عیســا قوتابییەكانــی ناچــار كــرد ســواری بەلەمەكــەبــن و پێشــی
بكــەون بــۆ ئەوبــەری دەریاچەكــە ،بــۆ شــارۆچكەی بێتســەیدا ،تاكــو خــۆی
(((7
خەڵكەكــە بــەڕێ دەكات.

عیسا بەسەر ئاودا دەڕوات
كاتێــك خەڵكەكــەی بەڕێكــرد ،بــەتەنهــا چــووە ســەر شــاخ تاكــو نوێــژ بــكات .كــە
ئێــوارەداهــات بــە تەنهــا لــەوێ بــوو ،بەلەمەكــەش ماوەیەكــی زۆر لــە وشــكانییەوە
دوور كەوتبــووەوە ،شــەپۆلەكانیش پێیانــدا دەكێشــا ،چونكــە بایەكــە پێچەوانــە
بــوو .پێــش خۆرهەاڵتــن عیســا هاتــەالیــان و بەســەر دەریاچەكــەدا دەڕۆیشــت.
كاتێــك قوتابییــەكان بینییــان لەســەر دەریاچەكــەدەڕوات ،شــێوان و گوتیــان« :ئەمــە
دێوەزمەیــە!» لــەترسانیشــدا هاواریــان كــرد.
دەستبەجێ عیسا قسەی لەگەڵ كردن :ورەتان بەرز بێ! منم .مەترسن.
پەتــرۆس وەاڵمــی دایــەوە« :گــەورەم ،ئەگــەر تــۆی ،فەرمانــم پێبــدەبەســەر
ئاوەكــەدا بێمــە الت».
فەرمــووی« :وەرە ».پەتــرۆس لــەبەلەمەكــەدابــەزی و بەســەر ئاوەكــەدا ڕۆیشــت و
( ((7یۆحهنا ١٥ -٧ :٦
( ((7مهرقۆس ٤٥ :٦
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بــەرەو الی عیســا بەڕێكــەوت .بــەاڵم كاتێــك بینــی ڕەشــەبایە ،ترســا و خەریــك بــوو نوقــوم
دەبــوو ،هــاواری كــرد« :گــەورەم ،ڕزگارم بكــە!»
عیســاش یەكســەر دەســتی درێژكــرد و گرتــیو پێــی فەرمــوو« :كــەم بــاوەڕ،
بۆچــی گومانــت كــرد؟»
كــە ســەركەوتنەنــاو بەلەمەكــە ،بایەكــەوەســتا .ئەوانــەی لەنــاو بەلەمەكــەدا
بــوون ،كڕنۆشــیان بــۆ بــرد و گوتیــان« :بەڕاســتی تــۆ كــوڕی خــودای»((7(.

عیسا نەخۆشی دیكەچاك دەكاتەوە
كاتێــك (عیســا و قوتابییــەكان) پەڕینــەوە ،هاتنــە خاكــی جەنیســارەت و لەنگەریان
گــرت .كاتێــك لــەبەلەمەكــەدابەزیــن ،خەڵــك عیســایان ناســییەوە .بــە پەلــەڕۆیشــن
و دەســتیان كــرد بــە هێنانــی نەخۆشــەكانیان بەســەر نوێنەكانیانــەوە بــۆ هــەر
شــوێنێك كــەدەیانبیســت عیســای لێیــە .بــۆ هــەر شــوێنێك دەچــوون ،گونــد ،شــار،
كێڵگــە ،خەڵــك نەخۆشــەكانیان لــەبــازاڕ دادەنــا و لێــی دەپاڕانــەوەكــەتەنهــا دەســت
(((7
لــەچمكــی كراســەكەی بــدەن .جــا هەمــوو ئەوانــەی دەســتیان لێیــدا چاكبوونــەوە.
بــۆ بەیانــی ،ئــەو خەڵكــەی لەوبــەری دەریاچەكــەڕاوەســتابوون بینییــان لــە
بەلەمێــك زیاتــر لــەوێ نەبــوو ،عیســاش لەگــەڵ قوتابییەكانــی ســواری بەلــەم
نەبــوو ،بەڵكــو قوتابییەكانــی بــە تەنهــا بەڕێكەوتبــوون .بەلەمــی دیكــەش لــە شــاری
تەبەرییــەوە هاتنــە نزیــك ئــەو شــوێنەی نانەكەیــان لێــی خــوارد كــە عیســای خــاوەن
شــكۆ سوپاســی خــودای كــرد .كاتێــك خەڵكەكــەبینییــان نــە عیســا لەوێیــە و نــە
قوتابییەكانــی ،ســواری بەلەمــەكان بــوون و چوونــە كەفەرناحــوم ،لــە عیســا دەگەڕان.

منم نانی ژیان
كــەلەوبــەری دەریاچەكــە دۆزییانــەوە ،لێیــان پرســی« :ڕابــی ،كــەی گەیشــتییە
ئێــرە؟»
( ((7مهتا ٣٣ -٢٣ :١٤
( ((7مهرقۆس ٥٦ -٥٣ :٦
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عیســا وەاڵمــی دانــەوە« :ڕاســتی ڕاســتیتان پــێ دەڵێــم :ئێــوەبەدوامــدا دەگەڕێــن
نــەك لەبــەر ئــەوەی پەرجووەكانتــان بینــی ،بەڵكــو لەبــەر ئــەوەی لــەنانەكەتــان
خــوارد و تێــر بــوون .بــۆ خۆراكێــك ئیــش مەكــەن كــەلەناودەچێــت ،بەڵكــو بــۆ
خۆراكێــك كــە بــۆ ژیانــی هەتاهەتایــی دەمێنێتەوە ،ئــەوەی كــوڕی مــرۆڤ دەتانداتێ،
چونكــە ئەمــە خــودای بــاوك مــۆری لێــداوە».
لەبەر ئەوەلێیان پرسی« :چی بكەین تاكو كارەكانی خودا بكەین؟»
عیسا وەاڵمی دانەوە« :كاری خودا ئەمەیە :باوەڕ بهێنن بەوەی ناردوویەتی».
ئەوانیــش لێیــان پرســی« :چ پەرجووێــك دەكەیــت تاكــو بیبینیــن و بــاوەڕت پــێ
بكەیــن؟ چــی دەكەیــت؟ باوباپیرامنــان لــەچۆڵەوانی مەنیان خــوارد ،وەك نــوورساوە:
لــەئاســانەوەنانــی دانــێ تاكــو بیخــۆن».
عیســاش پێــی فەرمــوون« :ڕاســتی ڕاســتیتان پــێ دەڵێــم :موســا نەبــوو نانەكــەی
لــەئاســانەوە دانــێ ،بەڵكــو باوكمــە لــەئاســانەوەنانــی ڕاســتیتان دەداتــێ ،چونكــە
نانــی خــودا ئەوەیــە كــەلــە ئاســانەوە دابەزیــوەو ژیــان دەبەخشــێتە جیهــان».
لەبەر ئەوەپێیان گوت« :گەورەم ،هەموو كاتێك ئەو نانەمان بدەرێ».
عیســاش پێــی فەرمــوون« :منــم نانــی ژیــان .ئــەوەی بێتــەالم هەرگیــز برســی
نابێــت ،ئــەوەش بــاوەڕم پــێ بهێنێــت هەرگیــز تینــووی نابێــت .بــەاڵم پێــم گوتــن،
منتــان بینیــوەو باوەڕیــش ناهێنــن .هەركەســێك باوكــم دەیداتــەمــن دێتــە الم،
ئــەوەش بێتــەالم ،هەرگیــز دەریناكــەم .مــن لــەئاســانەوە دابەزیــوم ،نــەك تاكــو
بــە خواســتی خــۆم بكــەم ،بەڵكــو خواســتی ئــەوەی ناردوومــی .ئەمــەش خواســتی
ئەوەیــە كــەناردوومــی ،هەركەســێكی پێــداوم لــەدەســتی نــەدەم ،بەڵكــو لــەڕۆژی
دواییــدا زینــدووی دەكەمــەوە .خواســتی باوكــم ئەمەیــە :هەركەســێك تەماشــای
كوڕەكــە بــكات و بــاوەڕی پــێ بهێنێــت ژیانــی هەتاهەتایــی دەبێــت ،منیــش لــە ڕۆژی
دواییــدا زینــدووی دەكەمــەوە».
جولەكــەش بۆڵەبۆڵیــان لەســەر دەكــرد ،چونكــە فەرمــووی« :منــم ئــەو نانــەی
لــەئاســانەوە دابەزیــوە .گوتیــان« :ئەمــەعیســای كــوڕی یوســف نییــە ،كــە دایــك و
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باوكــی دەناســین؟ ئێســتا چــۆن دەڵێــت “لــە ئاســانەوە دابەزیــوم”؟»
عیســاش وەاڵمــی دانــەوەو پێــی گوتــن« :لەنــاو خۆتانــدا بۆڵەبــۆڵ مەكــەن .كــەس
ناتوانێــت بێتــەالم ئەگــەر بــاوك ڕاینەكێشــێت ،ئــەوەی ناردوومــی (ئ ـهو باوك ـهی
كـه منــی نــاردووه) ،منیــش لــەڕۆژی دواییــدا زینــدووی دەكەمــەوە .لــەپەڕتووكــی
پێغەمبەرانــدا نــوورساوە﴿ :هەمــوو لــە خــوداوە فێــر دەبــن ﴾.جــا ئــەوەی لــە
باوكــەوەبیســتبێتی و فێربووبێــت دێتــە الم .كــەس باوكــی نەبینیــوەجگــەلــەوەی لــە
خوداوەیــە ،تەنهــا ئــەوەی لــەخوداوەیــەباوكــی بینیــوە .ڕاســتی ڕاســتیتان پــێ دەڵێم:
ئــەوەی بــاوەڕ بهێنێــت ژیانــی هەتاهەتایــی هەیــە .منــم نانــی ژیــان .باوباپیرانتــان لــە
چۆڵەوانیــدا مەنیــان خــوارد و مــردن .بــەاڵم ئەمــەئــەو نانەیــە كــەلــەئاســانەوە
دابەزیــوە ،تاكــو ئــەوەی لێــی بخــوات نەمرێــت .منــم ئــەو نانــەزینــدووەی كــە لــە
ئاســانەوەدابەزیــوە .ئەگــەر یەكێــك لــەم نانــەبخــوات بــۆ هەتاهەتایــەدەژیێــت.
ئــەو نانــەش كــەبــۆ ژیانــی جیهــان دەیبەخشــم ،جەســتەمە.
جولەكــەكان لەنــاو خۆیــان دەمەقاڵەیــان بــوو و دەیانگــوت« :ئەمــە چــۆن
دەتوانــێ جەســتەی خۆیــان بداتــێ بیخۆیــن؟»
لەبــەر ئــەوە عیســا پێــی فەرمــوون« :ڕاســتی ڕاســتیتان پــێ دەڵێــم :ئەگــەر
جەســتەی كــوڕی مــرۆڤ نەخــۆن و خوێنــی نەخۆنــەوە ،ژیــان لــەناختانــدا نابێــت.
ئــەوەی جەســتەم بخــوات و خوێنــم بخواتــەوەژیانــی هەتاهەتایــی هەیــە ،منیــش
لــە ڕۆژی دواییــدا زینــدووی دەكەمــەوە ،چونكــەجەســتەم خۆراكــی ڕاســتەقینەیە و
خوێنیشــم خواردنــەوەی ڕاســتەقینە .ئــەوەی جەســتەم بخــوات و خوێنــم بخواتــەوە
بــە منــەوەپەیوەســت دەبێــت و منیــش بــەوەوە .وەك باوكــی زینــدوو ناردوومــی،
منیــش بــەو باوكــەزینــدووم ،ئــاواش ئــەوەی لــە جەســتەی مــن بخــوات بەهــۆی
منــەوەدەژیێــت .ئەمــەئــەو نانەیــەكــەلــەئاســانەوەدابەزیــوە ،نــەك وەكــو ئەوەی
باوباپیــران خواردیــان و مــردن .ئــەوەی لــەم نانــەبخــوات هەتاهەتایــەدەژیێــت.
ئەمانــەی لــە كەنیشــتێكدا فەرمــوو ،لــەكەفەرناحــوم خەڵكــی فێــر دەكــرد( .عیســا
مەبەســتی لــە خــواردن و خواردنــەوەی ئاســایی ڕۆژانــە نییــە ،بەڵكــو مەبەســتی لــە
خۆراكــی ڕۆحییــە).
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قوتابییەكان گومان دەكەن
لەبــەر ئــەوەزۆر لــەقوتابییەكانــی كــەگوێیــان لێبــوو ،گوتیــان« :ئــەم قســەیە
گرانــە! كــێ دەتوانێــت وەریبگرێــت؟»
عیســا لــەدڵــی خۆیــدا زانــی قوتابییەكانــی بەهــۆی ئەمــەوەبۆڵەبــۆڵ دەكــەن،
پێــی فەرمــوون« :ئایــا ئەمــەبــۆ ئێــوەدەبێتــەكۆســپ؟ ئــەی ئەگــەر ببینــن كــوڕی
مــرۆڤ بەرزبێتــەوەبــۆ ئــەو شــوێنەی (ئاســان) یەكــەم جــار لێــی بــوو؟ ڕۆحــی
پیــرۆز ژیــان (ژیانــی هەتاهەتایــی) دەدات ،بــەاڵم جەســتەبــە كەڵــك نایــەت .ئــەو
قســانەی پێــم گوتــن ڕۆح و ژیانــن .بــەاڵم هەندێكتــان بــاوەڕ ناكــەن »،كــەعیســا لــە
ســەرەتاوەئەوانــەی دەناســی كــەبــاوەڕ ناهێنــن ،هەروەهــا كێیــەئــەوەی بــە گرتنــی
دەدات .ئینجــا فەرمــووی« :لەبــەر ئــەوەپێــم گوتــن ،كــەس ناتوانــێ بێــت بــۆ الم،
مەگــەر بــاوك ڕێگــەی پێدابێــت.
لەو كاتەوەزۆر لەقوتابییەكانی گەڕانەوە و ئیرت لەگەڵی نەدەگەڕان.
لەبەر ئەوە عیسا بەدوازدەكەی فەرموو« :ئەی ئێوەناتانەوێ بڕۆن؟
شــیمۆن پەتــرۆس وەاڵمــی دایــەوە« :گــەورەم ،بچینــەالی كــێ؟ وتەكانــی ژیانــی
هەتاهەتایــی لــەالی تۆیــە .ئێمــەش باوەڕمــان هێنــا و زانیــان كــەتــۆ پیرۆزەكــەی
خودایــت».
عیســا وەاڵمــی دانــەوە« :ئایــا مــن ئێــوەی دوازدەم هەڵنەبــژاردووە؟ بــەاڵم یەكێك
لــە ئێــوەئیبلیســە!» ئــەو باســی یەهــوزای شــیمۆنی ئەســخەریوتی دەكــرد ،چونكــە
بەتەمابــوو بــە گرتنــی بــدات كــە یەكێكــەلــەدوازدە قوتابییەكــە.
دوای ئەمانــەعیســا بــەجەلیلــدا دەگــەڕا و نەیدەویســت لــەیەهودیــا بگــەڕێ،
(((7
چونكــەڕابەرانــی جولەكــەی ئــەوێ هەوڵیــان دەدا بیكــوژن.

( ((7یۆحهنا ١ :٧ -٢٢ :٦
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دووڕوویی ئایینی
فەریســی و هەندێــك لــە مامۆســتایانی تــەورات كــەلــەئۆرشــەلیمەوە هاتبــوون
لــەالی عیســا كۆبوونــەوە .بینییــان هەندێــك لــەقوتابییەكانــی بــە دەســتی پیــس
نــان دەخــۆن ،واتــە بــێ دەســت شوشــن ،چونكــەفەریســی و هەمــوو جولەكــەنــان
ناخــۆن ئەگــەر بــە باشــی دەســتیان نەشــۆن ،پەیوەســت بــوون بــەنەریتــی پیــران
(يــان نەریتــی پێشــینانی جولەكــە) ،هەروەهــا كاتێــك لــەبــازاڕ دێنــەوەنــان ناخــۆن
هەتــا خۆیــان نەشــۆن .زۆر دابونەریتــی دیكــەش هەیــە كــەجێبەجێــی دەكــەن ،وەكــو
شوشــتنی كاســە و چاپەســت و دۆلكــەی مــس.
فەریســی و مامۆســتایانی تەوراتیــش لێیــان پرســی« :بۆچــی قوتابییەكانــت لەســەر
نەریتــی پیــران نــاڕۆن و بــە دەســتی پیــس نــان دەخــۆن؟»
ئەویــش پێــی فەرمــوون« :دووڕووەكان ،ســەبارەت بــەئێــوەئیشــایای پێغەمبــەر
پێشــبینی باشــی كــردووە ،وەك نــوورساوە:
﴿ئەم گەلەبەسەر لێوان ڕێزم لێ دەگرێت،
بەاڵم دڵی لێم دوورە.
بەخۆڕایی دەمپەرسنت،
تەنها ڕاسپاردەی مرۆڤانە فێری خەڵك دەكەن﴾.
ئێــوە ڕاســپاردەی خوداتــان پشــتگوێ خســتووەو دەســتتان بــەنەریتــی مرۆڤــەوە
گرتووە».
دیســان پێــی فەرمــوون« :بــاش ڕاســپاردەی خــودا ڕەت دەكەنــەوە ،بــۆ ئــەوەی
پارێــزگاری لــە نەریتــی خۆتــان بكــەن .بــۆ منوونــە( ،پێغەمبــەر) موســا گوتوویەتــی:
﴿ڕێــزی دایــك و باوكتــان بگــرن﴿ ﴾.ئــەوەی نەفــرەت لــەباوكــی یــان دایكــی
بــكات ،دەبێــت بكوژرێــت ﴾.بــەاڵم ئێــوە دەڵێــن“ :ئەگــەر یەكێــك بــە دایــك یــان
باوكــی بڵێــت :ئــەوەی لــە منــەوە ســوودت لێــی وەردەگــرت ،دەیكەمــە قوربانــی
(بــۆ پەرســتگا) ”،بــەواتــای دیــاری بــۆ خــودا ،ئیــر نایەڵــن شــتێكی بــۆ دایــك یــان
باوكــی بــكات .بــەو نەریتەتــان كــەلــە یەكــری وەردەگــرن ،دەســەاڵتی ڕاســپاردەی
خــودا ڕەت دەكەنــەوە .زۆر شــتی دیكــەی وەك ئەمــەدەكــەن».
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دیســان خەڵكەكــەی بانگكــرد و پێــی فەرمــوون« :هەمــوو گوێــم لــێ بگــرن و
تێبگــەن .شــت نییــە لــەدەرەوەی مرۆڤــەوە بێتــە نــاوی و گاڵوی بــكات .بــەاڵم ئــەوەی
لــەمرۆڤــەوە دێتــە دەرەوە ،ئــەوە مــرۆڤ گاڵو دەكات ،ئــەوەی گوێــی هەیــەبــۆ
(((7
بیســن بــا گــوێ بگرێــت».
ئینجــا قوتابییــەكان هاتنــەپێــش و لێیــان پرســی« :دەزانــی كاتێــك فەریســییەكان
گوێیــان لــە قســەكەبــوو بێــزار بــوون؟»
وەاڵمــی دایــەوە« :هەر ڕووەكێــك باوكی ئاســانیم نەیچاندبێــت ،هەڵدەكەنرێت.
وازیــان لــێ بهێنــن ،ئەوانــەكوێــرن ڕابەرایەتــی كوێــرەكان دەكــەن .ئەگــەر كوێــر
ڕابەرایەتــی كوێــر بــكات ،هەردووكیــان دەكەونــە چاڵــەوە».
پەترۆس پێی گوت« :ئەم منوونەیەمان بۆ ڕوون بكەوە».
عیســا فەرمــووی« :ئێــوەش هێشــتا تێناگــەن؟ نازانــن هەرچــی دەچێتــەنــاو
دەم دەڕواتــەنــاو ســك ،دوایــی فڕێدەدرێتــەدەرەوە؟ بــەاڵم ئــەوەی لــەدەم دێتــە
دەرەوە ،لــەدڵــەوەدێــت ،ئەمــە مــرۆڤ گاڵو دەكات ،چونكــەبیــری خــراپ لــە دڵــەوە
دەردەچێــت ،كوشــن ،داوێنپیســی ،بەدڕەوشــتی ،دزی ،شــایەتی درۆ ،كفركــردن .ئەمانە
مــرۆڤ گاڵو دەكــەن .بــەاڵم خــواردن بەبــێ دەســت شوشــن مــرۆڤ گاڵو نــاكات».

باوەڕی ژنێكی كەنعانی
عیســا لــەوێ ڕۆیشــت و چــوو بــۆ ناوچەكانــی ســور و ســەیدا .ژنێكــی (فينیقــی
لــە ڕەچەڵەكــی) كەنعانــی (ناجولەكــە) خەڵكــی دەوروبــەری ئــەوێ ،بــەرەو ڕووی
هــات و هــاواری كــرد« :گــەورەم ،كــوڕی داود ،بەزەییــت پێمــدا بێتــەوە! كچەكــەم
بــە خراپــی ڕۆحــی پیســی تێدایــە».
بــەاڵم عیســا بــەوشــەیەكیش وەاڵمــی نەدایــەوە .قوتابییەكانــی هاتنــەپێشــی و
تكایــان لێــی كــرد« :بەڕێــی بكــە ،وا بەدوامانــەوەهــاوار دەكات».
( ((7مهرقۆس ١٦ -١ :٧
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وەاڵمی دایەوە« :من تەنها بۆ مەڕە ونبووەكانی ماڵی ئیرسائیل نێردراوم».
بەاڵم ژنەكەهات ،كڕنۆشی بۆ برد و گوتی« :گەورەم ،یارمەتیم بدە!»
(عیسا ئەو منوونەیەی بەبیردا هات كە لە بیری جولەكەكاندا بوو).
وەاڵمی دایەوە« :ناشێت نانی مندااڵن ببڕدرێت و فڕێبدرێت بۆ سەگ».
ژنەكــەگوتــی« :ڕاســتەگــەورەم ،بــەاڵم ســەگیش لــەو پاشــاوەیە دەخــوات كــە
لــە خوانــی گەورەكانــی بەردەبێتــەوە».
ئینجــا عیســا وەاڵمــی دایــەوە« :خانــم ،بــاوەڕی تــۆ بەهێــزە! ئــەوەی داوای
دەكەیــت بــا بــۆت ببێــت ».لــەو كاتــەوە كچەكــەش چــاك بــووەوە( .گەلــی جولەكــە
پێیــان وابــوو كــە عیســای مەســیح تەنهــا بــۆ جولەكــە نێــردراوە ،لــە ڕێگــەی ئــەم
(((7
منوونەیــەوە تێگەیشــن كــە چاكبوونــەوە بــۆ هەركەســێكە كــە بــاوەڕی هەبێــت).

عیسا كەڕوالڵێك چاكدەكاتەوە
ئینجــا عیســا هەرێمــی ســوری بەجێهێشــت و بەســەیدادا (ســور و ســەیدا دوو
بەنــدەرن لەســەر دەریــای ناوەڕاســت كــە بــە گەشــەی بازرگانــی و دەوڵەمەنــدی
نارسابــوون) بــەرەو دەریاچــەی جەلیــل هــات ،بــە هەرێمــی دەشــارەكەدا ((7(.ئەوەبوو
خەڵكێكــی زۆر هاتنــەالی ،شــەل و كوێــر و گــۆج و الڵ و زۆری دیكەشــیان لەگــەڵ
(((7
بــوو ،لەبەرپێــی دایاننــان ،ئەویــش چاكیكردنــەوە.
كەڕێكی الڵوپتەیان بۆ هێنا ،لێی پاڕانەوەدەستی لەسەر دابنێت.
عیســا بردییــەالیەكــەوە ،دوور لــەخەڵكەكــە ،پەنجەكانــی خســتە نــاو گوێــی
كابــراوەو تفــی كــرد بــە دەســتی خۆیــدا و دەســتی لــەزمانــی دا .چــاوی بــەرەو
( ((7مهتا ٢٨ - ١٥:21
( ((7مهرقۆس ٣١ :٧
( ((7مهتا ٣٠ :١٥
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ئاســان هەڵبــڕی و هەناســەیەكی هەڵكێشــا و پێــی فەرمــوو« :ئێففەســا!» واتــە
بكرێــوە .دەســتبەجێ گوێیەكانــی كرانــەوەو گرێــی زمانــی شــلبووەوەو بــەڕەوانــی
قســەی كــرد.
ئینجــا ڕایســپاردن بــە كــەس نەڵێــن ،بــەاڵم چەنــد ڕایدەســپارد ئــەوان زیاتــر
باڵویــان دەكــردەوە .زۆر سەرســام بــوون و دەیانگــوت« :هەمــوو شــتێكی بــەباشــی
(((7
كــردووە! وا دەكات كــەڕ ببیســتێت و الڵ قســە بــكات».

عیسا چوار هەزار كەس نان دەدات
ئینجــا عیســا قوتابییەكانــی بانگكــرد و فەرمــووی« :دڵــم بــەو خەڵكە دەســووتێت،
ئــەوەســێ ڕۆژە لەگەڵمــدان و هیچیــان نییــەبیخــۆن .ناشــمەوێت بــە برســیێتی
بیاننێرمــەوە ،نــەوەك لــەڕێــگا بــڕ نەكــەن».
قوتابییەكانــی وەاڵمیــان دایــەوە« :لــەم چۆڵەوانییــەئــەو نانــەزۆرەمــان لەكــوێ
بــوو بــۆ ناندانــی ئــەم هەمــوو خەڵكــە؟»
عیساش پێی فەرموون« :چەند نانتان پێیە؟»
گوتیان« :حەوت ،لەگەڵ چەند ماسییەكی بچكۆلە».
ئیــر فەرمانــی دا خەڵكەكــەلەســەر زەوی دانیشــن .حــەوت نــان و ماســییەكانی
بــرد ،سوپاســی خــودای كــرد و لەتــی كــردن و دایــەقوتابییــەكان ،قوتابییەكانیــش
دایانــە خەڵكەكــە .هەمــوو خواردیــان و تێربــوون ،دوایــی حــەوت ســەبەتەی پــڕ
پەلكــەنانیــان كۆكــردەوە .نانخــۆران چــوار هــەزار پیــاو بــوون ،بێجگــەلــە ژن و
منــداڵ .ئینجــا عیســا خەڵكەكــەی بەڕێكــرد و ســواری بەلــەم بــوو و هاتــەســنووری
مەگــەدان (لەســەر كەنــاری ڕۆژئــاوای دەریاچــەی جەلیــل).

( ((7مهرقۆس ٣٧-٣٢ :٧
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داواكردنی نیشانەی ئاسامنی
فەریســی و ســەدوقییەكان هاتنــەالی عیســا بــۆ ئــەوەی تاقــی بكەنــەوە ،داوایــان
لێكــرد نیشــانەیەكی ئاســانییان پیشــان بــدات (پەرجووێكیــان بــۆ بــكات).
وەاڵمــی دایــەوە« :كــەئێــوارەداهــات ،دەڵێــن  “ســاماڵە ،چونكــە ئاســان ســوور
هەڵگــەڕاوە ”،ســەر لــەبەیانیــش“ ،ئەمــڕۆ هــەورە ،ئاســان ســوور هەڵگــەڕاوە و ڕوو
گــرژە ”.ئێــوە دەزانــن ڕووی ئاســان بخوێننــەوە ،بــەاڵم ناتوانــن نیشــانەكانی زەمانــە
لێكبدەنــەوە! نەوەیەكــی بــەدكار و داوێنپیــس داوای نیشــانە دەكات ،نیشــانەی
نادرێتــێ ،جگــە لــەنیشــانەی یونــس( .ئــەو پەرجــووەی كــە پێغەمبــەر یونــس ســێ
ڕۆژ لەنــاو ســكی ماســییەكی گــەورە مایــەوە)» ئینجــا بەجێــی هێشــن و ڕۆیشــت.

هەویرترشی فەریسی و سەدوقییەكان
كاتێــك قوتابییــەكان گەیشــتنە ئەوبــەری دەریاچەكــە ،بینییــان لــە بیریــان چووبــوو
لەگــەڵ خۆیــان نــان ببــەن .عیســا پێــی فەرمــوون« :وریابــن ،ئــاگاداری هەویرترشــی
فەریســی و ســەدوقییەكان بــن».
لەناو خۆیاندا گفتوگۆیان كرد و گوتیان« :لەبەر ئەوەیە كە نامنان نەهێناوە».
عیســا زانــی و پێــی فەرمــوون« :ئــەی كــەم باوەڕینــە ،بۆچــی لەنێــو خۆتــان
دەڵێــن نامنــان نییــە؟ ئایــا هێشــتا تێنەگەیشــتوون؟ نایەتــەبیرتــان پێنــج نانەكــەی پێنــج
هەزارەكــەو چەنــد سەبەتەشــتان هەڵگرتــەوە؟ یــان حــەوت نانەكەی چــوار هەزارەكە
و چەنــد سەبەتەشــتان هەڵگرتــەوە؟ چــۆن تێناگــەن مــن باســی نانــم بــۆ نەكــردن؟ لــە
هەویرترشــی فەریســی و ســەدوقییەكان ئاگاداربــن!» (لــە كتێبــی پیــرۆز هەوریرتــرش
ئاماژەیــە بــۆ خراپــە .عیســا دەیویســت ئاگاداریــان بكاتــەوە لــە فێركردنــە هەڵــەكان
كــە لەنــاو هــزری مرۆڤــەكان باڵودەبێتــەوە هــەروەك هەویرتــرش لەنــاو هەویــر،
بــەاڵم قوتابییــەكان لــە واتــای ڕۆحیــی ئەمــە تێنەگەیشــن ،بیریــان بــۆ واتــای فیزیایــی
چــوو ).ئینجــا تێگەیشــن كــەئــەو لــەهەویرترشــی نــان ئاگاداریــان ناكاتــەوە ،بەڵكــو
لــەفێركردنــی فەریســی (ئەوانــەی كــە زیادەیــان خســتە ســەر ڕاســپاردەكانی خــودا) و
(((8
ســەدوقییەكان (ئەوانــەی چەنــد بڕگەیەكیــان لــە ڕاســپاردەكانی خــودا الدا).
( ((8مهتا ١٢ :١٦ -٣٢ :١٥
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چاكبوونەوەی كەسێكی نابینا
(عیســا و قوتابییەكانــی) هاتنــە بێتســەیدا ،كەســێكی نابینایــان هێنایــە الی
عیســا و لێــی پاڕانــەوەدەســتی لــێ بــدات .ئەویــش دەســتی نابیناكــەی گــرت ،بردییــە
دەرەوەی دێیەكــە و تفــی لەســەر چــاوی دا و دەســتی لەســەر دانــا و لێــی پرســی:
«هیــچ دەبینیــت؟»
سەیری كرد و گوتی« :خەڵك دەبینم وەك درەخت دەڕۆن».
دیســان عیســا دەســتی خســتەوە ســەر چــاوی ،چــاوی تێبــڕی و چــاك بــووەوە،
هەمــوو شــتێكی بــەڕوونــی بینــی .ئینجــا بــۆ ماڵــی خــۆی ڕەوانــەی كــردەوەو
(((8
فەرمــووی« :جــارێ مــەڕۆ بــۆ نــاو دێ».

پهترۆس دان به مهسیحدا دهنێت
كــە عیســا گەیشــتەناوچــەی قەیســەرییەی فیلیپــۆس ،لــە قوتابییەكانــی پرســی:
«ئایــا خەڵــك دەڵێــن كــوڕی مــرۆڤ كێیــە (كــوڕی مــرۆڤ ئــەو ناســناوە بوو كە عیســای
مەســیح بــۆ خــۆی دانــاوە وەك ئاماژەیــەك بــۆ بەجەســتەبوونی خــۆی وەك مــرۆڤ)؟»
گوتیــان« :هەندێــك دەڵێــن یەحیــای لەئاوهەڵكێشــە ،هەندێكــی دیكــە دەڵێــن
ئەلیاســە ،هەندێكیــش یەرمیــا یــان یەكێــك لــە پێغەمبــەران (لــەدوای مــردن
هەســتاوەتەوە)».
پێی فەرموون« :ئەی ئێوە دەڵێن من كێم؟»
شــیمۆن پەتــرۆس وەاڵمــی دایــەوە« :تــۆ مەســیحیت ،كــوڕی خــودای زینــدووی».
(وەاڵمــی پەتــرۆس مانــای ئەوەیــە كــە عیســا پێغەمبەرێــك نییــە لــەدوای مــردن
هەســتابێتەوە ،بەڵكــو ئــەو لــە ئەزەلــەوە زینــدوو بــووە بــەر لــەوەی لەســەر وێنــەی
مــرۆڤ بێتــە جیهــان .دەربڕینــی كــوڕی خــوداش بــە واتــای ڕەگــەزی مرۆڤانــە یــان بــەدوای
یەكــدا هاتنــی زەمەنــی نایــەت ،بەڵكــو ئاماژەیــە بــۆ كڕۆكــی خودایەتــی مەســیح).
( ((8مهرقۆس ٢٦ -٢٢ :٨
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عیســاش وەاڵمــی دایــەوە« :شــیمۆنی كــوڕی یۆنــا ،خۆزگــەت پــێ دەخوازرێــت،
چونكــەگۆشــت و خوێــن ئەمەیــان بــۆت ئاشــكرا نەكــرد ،بەڵكــو ئــەو باوكــەم
كــە لــەئاســانە (داننــان بــە خودایەتــی عیســا بــە بەڵگەیــەك نابێــت كــە ئەقــڵ
بیبڕێــت ،بەڵكــو بــە ڕاگەیاندنــی خوداییانــە دەبێــت كــە ڕۆحــی پیــرۆز بــۆ مــرۆڤ
ڕایدەگەیەنێــت) .منیــش پێــت دەڵێــم ،تــۆ پەترۆســی و لەســەر ئــەم بــەردە (وشــەی
بــەرد وەرگێڕانــی نــاوە یۆنانییەكەیــە ،بــە واتــای پەتــرۆس دێــت)كۆمەڵەی خــۆم
بنیــاد دەنێــم كــەدەروازەكانــی دۆزەخ پێــی ناوێرێــت( .ڕابەرانــی جولەكــە پێیــان
وابــوو كــە ئــەوان كلیلــی ئاســانەكانیان هەبــوو ،ئــەوان دەیبەخشــن و هــەر ئەوانیش
ڕێگــری دەكــەن .عیســا دووپاتــی كــردەوە كــە دەرگاكانــی پاشــایەتی كــراوەن بــۆ
هەركەســێك ئــەو شــایەتییە قبــوڵ بــكات كــە پەتــرۆس لەســەر خودایەتــی عیســا
ڕایگەیانــد ،لەبــەر ئــەوە پێــی فەرمــوو ):كلیلەكانــی شانشــینی ئاســانت دەدەمــێ،
ئــەوەی تــۆ لەســەر زەوی گرێــی بدەیــت ،لــەئاســاندا گرێــدراو دەبێــت ،ئــەوەی تــۆ
لەســەر زەوی بیكەیتــەوە ،لــەئاســاندا كــراوەدەبێــت( ».ئەمــە ئاماژەیــە بــۆ ئــەوەی
كــە داننــان بــە خودایەتــی عیســا بنەمــای قبوڵكردنــە لــەالی خــودا ).ئینجــا فەرمانــی
دایــەقوتابییــەكان بــە كــەس نەڵێــن كــە ئــەو مەســیحە.

یەكەم باسی مردنی عیسا
لــەو كاتــەوە عیســا دەســتی بــە ڕوونكردنــەوە كــرد بــۆ قوتابییەكانــی كــەدەبێــت
بچێتــە ئۆرشــەلیم ،لــەوێ بــە دەســتی پیــران و كاهینانــی بــااڵ (كاهینــان هەڵدەســن بــە
ئەركــی قوربانیكــردن لەنــاو پەرســتگا و فێركردنــی خەڵــك) و مامۆســتایانی تــەورات
زۆر ئــازار بچێژێــت و بكوژرێــت و لــەڕۆژی ســێیەم هەســتێرنێتەوە.
پەتــرۆس عیســای هێنایــەئــەم الوە و دەســتی كــرد بــەسەرزەنشــتكردنی« :خــودا
نــەكات گــەورەم! هەرگیز ئەمــەت بەســەرنەیەت!»
عیســا ئــاوڕی دایــەوە و بــەپەترۆســی فەرمــوو« :لەبەرچــاوم الچــۆ ،ئــەی
شــەیتان! (مەبەســتی لەوەیــە كــە لێــرەدا پەتــرۆس دژی ویســتی خودايــە) تــۆ كۆســپی
لــەبەردەمــم ،چونكــەبیــر لــەشــتە خوداییــەكان ناكەیتــەوە ،بەڵكــو شــتی مرۆڤانــە».
ئینجــا عیســا بــەقوتابییەكانــی فەرمــوو« :ئەگــەر یەكێــك ویســتی دوام بكەوێــت،
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بــا نكۆڵــی لــە خــۆی بــكات (واتــا واز لــە ئــارەزووە تایبەتییەكانــی بهێنێــت) و
خاچەكــەی هەڵبگرێــت و دوام بكەوێــت (هــەروەك كاتێــك ســزادراو بــە مــردن
خاچەكــەی خــۆی هەڵدەگرێــت لــە ڕێــگای بــەرەو جێبەجێكردنــی ســزاكەی هەمــوو
كات ئامــادە بێــت بــۆ ئازارچێژتــن) .ئــەوەی بیەوێــت ژیانــی خــۆی ڕزگار بــكات (بــە
پشتبەســن بــە دەســتكەوتی مــاددی بــۆ ژیــان) ،دەیدۆڕێنێــت ،بــەاڵم ئــەوەی لــە
پێنــاوی مــن ژیانــی خــۆی بدۆڕێنێــت ،دەیدۆزێتــەوە .چــی بــە كەڵكــی مــرۆڤ دێــت
ئەگــەر هەمــوو جیهــان بباتــەوەو خــۆی بدۆڕێنێــت؟ یــان مــرۆڤ بــۆ كڕینــەوەی
(((8
خــۆی چــی دەدات؟
ئــەوەی شــەرمی بــەمــن و بــە وتەكانــم بێــت ،كــوڕی مرۆڤیــش شــەرمی پێــی
دەبێــت ،كاتێــك (لــە كۆتایــی ئــەم جیهانــە) بــە شــكۆی خــۆی و بــاوك و فریشــتە
پیرۆزەكانــەوە دێتــەوە ((8(،كــوڕی مــرۆڤ بــە شــكۆی باوكییــەوە لەگــەڵ فریشــتەكانی
خــۆی دەگەڕێتــەوە ،ئەوســا پاداشــتی هــەر كەســێك بەپێــی كــرداری دەداتەوە (عیســا
ڕایگەیانــد كــە ئــەوە تەنهــا واتــای چاوەڕێكــردن ناگەیەنێــت هەتــا كۆتایــی جیهــان بــۆ
ئــەوەی ببینــن كــە مەســیح وەك پاشــا دەگەڕێتــەوە ،بەڵكــو واتــای ئەوەیــە كە مەســیح
پاشــایەتییەكی ڕۆحــی دروســتدەكات و پاشــاكەی خــودا خۆیەتــی ،لەبــەر ئــەوە
هانیــدان و فەرمــووی .):ڕاســتیتان پــێ دەڵێــم :هەندێــك لەوانــەی لێــرەڕاوەســتاون،
(((8
مــردن ناچێــژن تاكــو كــوڕی مــرۆڤ نەبینــن بــەشانشــینەكەیەوە دێتــەوە».

دیداری ئەلیاس و موسا لەگەڵ عیسای مەسیح
نزیكــەی هەشــت ڕۆژ لــەدوای ئــەم وتانــە ،عیســا پەتــرۆس و یۆحەنــا و یاقوبــی
بــرد و ســەركەوتەســەر چیایــەك تاكــو نوێــژ بــكات .كاتێــك نوێــژی دەكرد ،ڕوخســاری
گــۆڕا و جلەكانــی ســپی بریســكەدار هەڵگــەڕان ((8(.لــەپێشــیان شــێوەی گــۆڕا ،ڕووی
( ((8مهتا ٢٦ -١٣ :١٦
( ((8لۆقا ٢٦ :٩
( ((8مهتا ١ :١٧ -٢٧ :١٦
( ((8مهتا ٢٩ -٢٨ :٩ا
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وەك ڕۆژ دەدرەوشــایەوە و جلەكانــی وەك ڕووناكــی ســپی هەڵگــەڕان ((8(.دوو
پیاویــش لەگەڵــی دەدوان ،موســا (ئــەو پێغەمبــەرەی كــە نزیكــەی پــازدە ســەدە
بــەر لــە لەدایكبوونــی مەســیح مــرد) و ئەلیــاس بــوون (پێغەمبــەر ئەلیــاس نزیكــەی
نــۆ ســەدە بــەر لــە لەدایكبوونــی مەســیح بەرزكرایــەوە بــۆ ئاســان) .بــەشــكۆوە
دەركەوتــن و لەبــارەی بەجێهێشــتنی جیهــان (كــە مەســیح جیهــان بەجێدەهێڵێــت)
كــە دەبووایــەبــەم نزیكانــە لــەئۆرشــەلیم ڕووی بدایــە ،گفتوگۆیــان كــرد .بــەاڵم
پەتــرۆس و هاوڕێیانــی خــەو چــاوی قــورس كردبــوون ،كاتێــك بــە تــەواوی خەبەریــان
بــووەوە شــكۆی ئــەو و دوو پیاوەكەیــان بینــی كــەلەگەڵــی ڕاوەســتابوون .كاتێــك
پیــاوەكان لــە عیســا جیــا دەبوونــەوە ،پەتــرۆس بــەعیســای گــوت« :گــەورەم ،پێــان
باشــەلێــرە بیــن .بــا ســێ كەپــر دروســتبكەین ،یەكێــك بــۆ تــۆ ،یەكێــك بــۆ موســا،
(((8
یەكێكیــش بــۆ ئەلیــاس ».ئەمــەی گــوت بــێ ئــەوەی بزانێــت باســی چــی دەكات.
كاتێــك قســەی دەكــرد ،هەورێكــی ڕۆشــن باڵــی بەســەریاندا كێشــا و دەنگێــك لــە
هەورەكــەوەفەرمــووی« :ئەمــەكــوڕی خۆشەویســتمە ،ئــەوەی پێــی دڵشــادم .گوێــی
لــێ بگــرن! (ئــەم شــایەتییە ئاماژەیــە بــۆ عیســا ،هەروەهــا لێــرەدا وشــەی كــوڕم بــە
واتــای ڕەگــەزی مرۆڤانــە یــان بــەدوای یەكداهاتنــی جەســتەیی نایــەت ،بــەاڵم واتــا
كــە عیســای مەســیح لــە كڕۆكــدا خودایــە)»
كاتێــك قوتابییــەكان گوێیــان لێبــوو ،بەدەمــدا كەوتــن ،زۆر ترســان .بــەاڵم عیســا
هــات ،دەســتی لێــدان و فەرمــووی« :هەســن ،مەترســن! ئینجــا چاویــان هەڵبــڕی و
لــەعیســا زیاتــر كەســیان نەبینــی.
كاتێــك لــەچیاكــەدەهاتنــەخــوارەوە ،عیســا فەرمانــی پێــدان« :ئەمــەی بینیتــان
بــە كەســی مەڵێــن ،هەتــا كــوڕی مــرۆڤ لەنــاو مــردووان هەڵدەســتێرنێتەوە».
قوتابییەكانــی لێیــان پرســی« :باشــەبۆچــی مامۆســتایانی تــەورات دەڵێــن دەبێــت
یەكــەم جــار ئەلیــاس بێــت؟» عیســا وەاڵمــی دانــەوە« :ڕاســتە ،ئەلیاس دێــت و هەموو
شــتێك ڕێــك دەخاتــەوە .بــەاڵم پێتــان دەڵێــم :ئەلیــاس هــات و نەیانناســی ،چییــان
ویســت پێیــان كــرد .هەروەهــا كــوڕی مرۆڤیــش بــە دەســتیانەوەئــازار دەچێژێــت».
ئەوســا قوتابییــەكان تێگەیشــن كــەباســی یەحیــای لەئاوهەڵكێشــی بــۆ كــردن.
( ((8مهتا ٢ :١٧
( ((8لۆقا ٣٣ -٣٠ :٩
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عیسا كوڕێك چاكدەكاتەوە كە ڕۆحی پیسی تێدایە
ڕۆحــی بەدیهێــراوان ملكەچــی خــودان .ڕۆحــی پــاك و چــاك هەیــە خزمەتــی
خەڵــك دەكات ،ڕۆحــی پیــس و خراپیــش هەیــە كــە لــە الیەنــی ڕۆحی و جەســتەییەوە
كار لەســەر ئەزیەتدانــی خەڵــك دەكات!
كاتێــك (عیســا و قوتابییەكانــی) گەیشــتنە الی خەڵكەكــە ،كابرایــەك هــات و
لــە بەردەمــی چۆكــی دادا و گوتــی« :گــەورەم ،بەزەییــت بــە كوڕەكەمــدا بێتــەوە،
فێــدارە و ئازارێكــی زۆر دەچێژێــت .زۆر جــار دەكەوێتــەنــاو ئاگــر و زۆر جاریــش
نــاو ئــاوەوە .هێنامــەالی قوتابییەكانــت ،بــەاڵم نەیانتوانــی چاكــی بكەنــەوە».
جــا عیســا وەاڵمــی دایــەوە« :ئــەی نــەوەی بێبــاوەڕ و خــوار ،هەتــا كــەی لەگەڵتــان
(((8
بــم؟ هەتــا كــەی بەرگەتــان بگــرم؟ بیهێننــەئێــرە بــۆ الم».
ئەوانیــش هێنایانــە الی .كــە ڕۆحــەپیســەكەعیســای بینــی ،دەســتبەجێ منداڵەكــە
فێــی لێهــات و كەوتــەســەر زەوی ،دەگــەوزی و كــەف لــەدەمیــەوە دەهــات.
عیسا لەباوكی منداڵەكەی پرسی« :لە كەیەوەوای لێهاتووە؟»
گوتــی« :لــەمنداڵییــەوە .زۆر جاریــش خســتوویەتییەنــاو ئاگــر و نــاو ئــاوەوە
تاكــو لەنــاوی ببــات .ئەگــەر دەتوانیــت شــتێك بكەیــت ،بەزەییــت پێــان بێتــەوە و
یارمەتیــان بــدە».
عیســا پێــی فەرمــوو“ « :ئەگــەر دەتوانیــت؟” ئــەوەی بــاوەڕ بهێنێــت هەمــوو
شــتێكی بــۆ دەبێــت».
یەكســەر باوكــی منداڵەكــە هــاواری كــرد« :بــاوەڕم هەیــە ،یارمەتــی بێباوەڕیــم
بــدە! (واتــا وا بكــە كــە بــاوەڕم بەهێزتــر بێــت).
عیســا كــەبینــی خەڵكەكــەڕاكەڕاكەیانــە ،لــەڕۆحــە پیســەكەی ڕاخــوڕی« :ئــەی
ڕۆحــی كــەڕوالڵ ،فەرمانــت پــێ دەكــەم ،لێــی وەرە دەرەوەو نەچیتــەوەنــاوی!»
( ((8مهتا ١٧ -٧ :١٧
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ئینجــا ڕۆحــە پیســەكەهــاواری كــرد و بەتونــدی فێــی لێهێنــا و لێی هاتــەدەرەوە.
كوڕەكــەوەك مــردووی لێهــات ،تەنانــەت زۆر كــەس گوتیــان :مــرد .بــەاڵم عیســا
دەســتی گــرت و هەڵیســتاندەوە ،ئەویــش ڕاوەســتا.
عیســا چــووەوەمــاڵ ،قوتابییەكانــی بــە تەنهــا لێیــان پرســی« :بۆچــی ئێمــە
نەمانتوانــی دەریبكەیــن؟»
پێی فەرموون« :ئەم جۆرەبەنوێژ نەبێت دەرناكرێت».

دووەم باسی مردنی عیسا
(عیســا و قوتابییەكانــی) لــەوێ ڕۆیشــن و بــە جەلیلــدا تێپەڕیــن ،عیســاش
نەیویســت كــەس بزانێــت ،چونكــە قوتابییەكانــی فێردەكــرد و پێــی دەفەرمــوون:
كــوڕی مــرۆڤ (عیســای مەســیح) دەدرێتــەدەســت خەڵــك و دەیكــوژن ،دوای
كوشــتنی بــەســێ ڕۆژ هەڵدەســتێتەوە .بــەاڵم ئــەوان لــە قســەكەتێنەگەیشــن و
(((8
ترســان لێــی بپرســن.

باجی پەرستگا
كاتێــك عیســا و قوتابییەكانــی گەیشــتنە كەفەرناحــوم ،باجگرانــی دوو درهەمەكــە
(كــە باجێكــی ســااڵنەی تایبــەت بــوو بــە پەرســتگا) هاتنــە الی پەتــرۆس و گوتیــان:
«ئــەرێ مامۆســتاتان دوو درهەمەكــەنــادات؟»
گوتی« :بەڵێ».
كاتێــك پەتــرۆس هاتــە ماڵــەوە ،عیســا پێشــی كــەوت و فەرمــووی« :ڕات
چییــەشــیمۆن؟ پاشــایانی زەوی ســەرانەو بــاج لــەكــێ وەردەگــرن؟ لــە
هاواڵتییانــی خۆیــان یــان لــە خەڵكــی بیانــی؟»
پەترۆس گوتی« :لە بیانی»
( ((8مهرقۆس ٣٢ -٢٠ :٩
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عیســاش پێــی فەرمــوو :كەواتــەڕۆڵــەكان ئــازادن .بــەاڵم تاكو بۆیــان نەبینە
كۆســپ ،بــڕۆ دەریاچەكــە و قــوالپ هەڵبــدە ،یەكــەم ماســی كــەدەیگریــت،
دەمــی بكــەرەوە ،دراوێكــی ســتاتیر (چــوار درهەم) دەبینیتــەوە ،بیبــە و
لەجیاتــی خــۆم و خــۆت بیانــدەرێ».

كێ لە شانشینی ئاسامندا پایەبەرزترە؟
لــەو كاتــەدا قوتابییــەكان هاتنــە الی عیســا و گوتیــان« :كــێ لە شانشــینی ئاســاندا
پایەبەرزترە؟»
ئەویــش منداڵێكــی بانگكــرد و لــەناوەڕاســتیاندا ڕایگــرت ،فەرمــووی« :ڕاســتیتان
پــێ دەڵێــم :ئەگــەر نەگۆڕێــن و وەك منداڵتــان لێنەیــەت (چونكــە منــداڵ بێفیــزە و
تەنهــا پشــت بــە دایــك و بــاوك یــان خــودا دەبەســتێ) ،هەرگیــز ناچنــە شانشــینی
ئاســان .بۆیــە ئــەوەی وەك ئــەم منداڵــەخــۆی نــزم بكاتــەوە ،لــە شانشــینی ئاســاندا
پایەبەرزتــرە.
«ئــەوەی بەنــاوی مــن پێشــوازی لــەمنداڵێكــی وەك ئەمــە بــكات ،پێشــوازی لــە
(((9
مــن دەكات.

ئەوەی دژمان نییەلەگەڵامنە
یۆحەنــا پێــی گــوت« :مامۆســتا ،یەكێكــان بینــی بــەنــاوی تــۆوە ڕۆحــی پیســی
دەردەكــرد ،ئێمــەش ڕێــان لــێ گــرت ،چونكــە دوامــان ناكەوێــت.
عیســا فەرمــووی« :ڕێــی لــێ مەگــرن ،كــەس نییــەبــەنــاوی منــەوەپەرجــوو
بــكات و بتوانێــت لــە دوای ماوەیەكــی كــورت بــەخراپــەباســم بــكات ،چونكــە
ئــەوەی دژمــان نییــە لەگەڵامنــە .ئــەوەی بــە نــاوی منــەوە جامێــك ئــاوی پێــدان،
(((9
لەبــەر ئــەوەی هــی مەســیحن ،ڕاســتیتان پــێ دەڵێــم پاداشــتی ون نابێــت».
( ((9مهتا ٥ :١٨ -٢٤ :١٧
( ((9مهتا ٤١ -٣٨ :٩
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بایهخی مهسیح بۆ ڕزگاربوونی ههمووان
«ئــەوەی ببێتــە كۆســپ بــۆ یەكێــك لــەم بچووكانــەی كــەباوەڕیــان بــەمــن هەیــە،
باشــرەبــۆی بەرداشــێكی گــەورەبــەملیــەوە هەڵبوارسێــت و نوقومــی بنــی دەریــا
بكرێــت (بــەرداش بەردێكــی گەورەیــە لــە ئــاش بەكاردێــت بــۆ هاڕینــی دانەوێڵــە).
«قــوڕ بەســەر جیهــان لەبــەر ئــەو كۆســپانەی كــەمــرۆڤ تووشــی گونــاە دەكــەن!
(لێــرەدا مەبەســت لــە كۆســپ ،قســە یــان كردارێكــە كەســێك دەیــكات دەبێتــە
هــۆی ئــەوەی كەســێكی دیكــە توشــی گونــاه بێــت) چونكــە كۆســپەكان هــەر دەبــێ
هەبــن ،بــەاڵم قــوڕ بەســەر ئــەوەی دەبێتــە هــۆی كۆســپەكان! ئەگــەر دەســتت یــان
پێــت بــۆت بــووە كۆســپ (بــە ئەنجامدانــی گونــاه) ،بیبــڕەوە و فڕێیبدە .باشــرە بــۆ
ئــەو كەســەبــێ دەســت یــان بــێ قــاچ بچێتــەنــاو ژیانــەوە لــەوەی بــەدوو دەســت
یــان دوو پێیــەوەفڕێبدرێیتــەنــاو ئاگــری هەتاهەتایــی .ئەگــەر چــاوت بــۆت بــووە
كۆســپ ،دەریبهێنــەو فڕێیبــدە .باشــرەبــە یــەك چــاو بچیتــەنــاو ژیانــەوەلــەوەی بــە
دوو چــاوەوەبخرێیتــەئاگــری دۆزەخــەوە (عیســا مەبەســتی لــە واتــای وشــەیی نییــە
لــە بڕینــی ئەندامــی جەســتە ،بەڵكــو مەبەســتی لــە خۆگرتــن و بڕینــەوەی ئــارەزووی
قەدەغەكــراوە ،هەرچەنــدە قورســیش بێــت).
«ئاگاداربــن! بــەســووكی مەڕواننــە یەكێــك لــەم بچووكانــەی كــەباوەڕیــان بــە
مــن هەیــە (خەڵكــی ئاســایی كــە شــوێنكەوتەی مەســیحە) ،چونكــەپێتــان دەڵێــم
فریشــتەكانیان لــەئاســاندا بــەردەوام ڕووی باوكــم دەبینــن كــە لــە ئاســاندایە.
چونكــە كــوڕی مــرۆڤ هاتــووەونبــووان ڕزگار بــكات.
«ڕاتــان چییــە؟ ئەگــەر یەكێــك ســەد ســەر مــەڕی هەبێــت و دانەیەكــی لــێ
ون بێــت ،ئایــا نــەوەد و نۆیەكــە لــە چیــادا بەجێناهێڵێــت تاكــو بچێــت بــەدوای
ونبووەكــەدا بگەڕێــت؟ ڕاســتیتان پــێ بڵێــم :ئەگــەر دۆزییــەوە ،لــەنــەوەد و نۆیەكەی
تــر كــەبــزر نەببــوون زیاتــر پێــی دڵخــۆش دەبێــت! بــە هەمــان شــێوە باوكتــان لــە
ئاســان نایەوێــت یەكێــك لــەم بچووكانــەلەناوبچێــت( .خــودا دەیەوێــت هەمــوو
مرۆڤێــك لــە تاریكــی و ســزای گونــاه دەربازیــان ببێــت ،هیــچ كات حــەز نــاكات
مرۆڤــەكان بخاتــە نــاو دۆزەخ .خــودا حــەز بــە ســزادانی مرۆڤــەكان نــاكات ،بــەاڵم
دەســتبەرداری دادپــەروەری و یاســای خوداییانــەی خــۆی نابێــت كــە ئەگــەر مرۆڤێــك
گونــاه بــكات دەبێــت ســزا بدرێــت).
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گلەیی برایانە
«ئەگــەر خوشــك یــان براكــەت خراپــەی لەگــەڵ كردیــت ،بــڕۆ بــە تەنهــا لەنێــوان
خــۆت و خــۆی گلەیــی لــێ بكــە .ئەگــەر گوێــی لێگرتــی ،ئــەوا براكــەت بەدەســت
دەهێنیتــەوە .خــۆ ئەگــەر گوێــی نەگــرت ،یــەك یــان دوو كــەس لەگــەڵ خــۆت ببــە،
تاكــو ﴿هــەر بابەتێــك لەســەر زاری دوو یــان ســێ شــایەت ڕاســتییەكەی بســەملێرنێت.
ئەگــەر بەگوێــی نەكــردن ،بــە كڵێســا بڵــێ ،ئەگــەر بەگوێــی كڵێساشــی نەكــرد ،ئــەوا
بــەبتپەرســت و باجگــری دابنــێ (لــەو ســەردەمە باجگــر بــە ســتەمكار و زەوتكــەری
مافــی خەڵــك نــارساو بــووە و هاموشــۆی ئــەو كەســانەش بــە بــاش دانەنــدراوە).
«ڕاســتیتان پــێ دەڵێــم :ئــەوەی لەســەر زەوی گرێــی بــدەن ،لــەئاســانیش
گرێــدراو دەبێــت ،ئــەوەی لەســەر زەوی بیكەنــەوە ،لــەئاســانیش كــراوە دەبێــت.
«دیســان ڕاســتیتان پــێ دەڵێــم :ئەگــەر دووان لــەئێــوە لەســەر زەوی لەســەر
هــەر شــتێك ڕێــك بكــەون ،هەرچــی داوا بكــەن ،لەالیــەن باوكــم كــە لــەئاســانە،
بۆیــان دەبێــت ،چونكــە لــە هــەر كوێیــەك دوو یــان ســێ كــەس بــە نــاوی منــەوە
كۆببنــەوە ،مــن لــەوێ لەنێوانیانــدا دەبــم( ».عیســا بــە بــاوەڕداران دەفەرمــوێ داوای
هەرچییــەك بكــەن و لەگــەڵ خواســتی خــودا یەكبگرێتــەوە بۆتــان دەبێــت).

گرنگی گەردن ئازادكردن
ئینجــا پەتــرۆس هــات و پێــی گــوت« :گــەورەم ،دەبــێ چەنــد جــار گەردنــی
براكــەم ئــازاد بكــەم كــەخراپــەم لەگــەڵ دەكات؟ تاكــو حــەوت جــار؟» (لەنــاو
هەندێــك لــە جولەكــەكان وا باوبــوو كــە ســێ جــار لــە هەڵــە خۆشــدەبوون ،بــەاڵم
پەتــرۆس وەك ژمارەیەكــی تــەواو و بەهــۆی دڵفراوانــی عیســا پێــی وابــوو هەتــا
حــەوت جــار دەكــرێ لــە خەڵــك خۆشــبیت).
عیســاش پێــی فەرمــوو« :مــن پێــت ناڵێــم حــەوت جــار ،بەڵكــو حەفتــا كــەڕەت
حــەوت جــار! (عیســا مەبەســتی ئــەوە بــوو كــە لێخۆشــبوون بــێ ســنوورە!
فەرمایشــتەكەی بــەم منوونەیــە ڕوونكــردەوە ):لەبــەر ئــەوەپاشــایەتی ئاســان لــە
پاشــایەك دەچێــت ویســتی حیســاب لەگــەڵ خزمەتكارەكانــی بــكات .كاتێــك دەســتی
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پێكــرد ،یەكێكیــان بــۆ هێنــا دە هــەزار كیســەزێڕ قــەرزار بــوو .كــە هیچــی نەبــوو
بیداتــەوە ،گەورەكــەی فەرمانــی دا ،خــۆی و ژن و منــداڵ و هەرچــی هەیەتــی
بفرۆرشێــت و قەرزەكــە بداتــەوە.
«لەبــەر ئــەوە خزمەتكارەكــە لەبەردەمــی چۆكــی دادا و گوتــی“ :لەســەرم
ڕابوەســتە ،هەمــووت دەدەمــەوە ”.گــەورەی ئــەو خزمەتــكارەدڵــی پێــی ســووتا،
ئــازادی كــرد و لــە قەرزەكــە خۆشــبوو.
«ئــەم خزمەتــكارە ڕۆیشــت ،خزمەتكارێكــی هــاوكاری خــۆی بینــی كــەســەد
دینار قــەرزاری بــوو ،ملــی گــرت و گوتــی“ :ئــەوەی بــەســەرتەوەیەمبــدەرەوە!”
«خزمەتــكارە هاوكارەكــەی لەبەرپێــی كــەوت ،لێــی پاڕایــەوە“ :لەســەرم
ڕابوەســتە ،دەتدەمــەوە”.
«بــەاڵم ڕازی نەبــوو ،چــوو فڕێیدایــە زیندانــەوە ،هەتــا قەرزەكــەی بداتــەوە.
كاتێــك خزمەتــكارە هاوكارەكانیــان ڕووداوەكەیــان بینــی ،زۆریــان پــێ ناخــۆش بــوو،
هاتــن و هەمــوو ئــەوەی ڕوویدابــوو بــۆ گەورەكەیــان گێڕایــەوە.
«ئەوســا گەورەكــەی بانگــی كــرد و پێــی گــوت“ :خزمەتــكاری بــەدكار ،لــەهەموو
ئــەو قــەرزە خۆشــبووم ،چونكــەلێــم پاڕایتــەوە .ئایــا نەدەبــوو تــۆش بەزەییــت بــە
خزمەتــكارە هاوكارەكەتــدا بێتــەوە ،وەك بەزەییــم پێتــدا هاتــەوە؟” جــا گەورەكــەی
تووڕەبــوو و دایــەدەســت جەالدەكانــەوە ،هەتــا هەمــوو قەرزەكــەی بداتــەوە.
«باوكــی ئاسامنیشــم واتــان لێــدەكات ،ئەگــەر هەریەكەتــان لــە دڵــەوە گەردنــی
خوشــكی یــان براكــەی ئــازاد نــەكات( ».ئــەم منوونەیــە واتــا ئەگــەر تــۆ ئامــادە نەبیت
لــە كەســێك خۆشــبیت كــە خراپــەت بەرامبــەر دەكات چــۆن داوا لــە خــودا دەكەیــت
لــە گوناهەكانــت خۆشــبێت .هەروەهــا عیســای مەســیح ناســناوی باوكــی ئاســانی
(((9
بەكارهێنــا وەك ئاماژەیــەك بــۆ خــودا)

( ((9مهتا ٣٥ -٦ :١٨
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نرخی شوێنكهوتنی عیسا
(عیســا و قوتابییەكانــی) بــەڕێــگادا دەڕۆیشــن ،یەكێــك پێــی گــوت« :بــۆ كــوێ
بڕۆیــت دوات دەكــەوم».
عیســاش پێــی فەرمــوو« :ڕێــوی كونــی هەیــەو باڵنــدەی ئاســانیش هێالنــە،
بــەاڵم كــوڕی مــرۆڤ جێیەكــی نییــەســەری لــێ دابنێــت».
بــە یەكێكــی دیكــەی فەرمــوو« :دوام بكــەوە ».ئەمەیــان گوتــی« :گــەورەم ،ڕێــگام
بــدە یەكــەم جــار بچــم باوكــم بنێــژم (چــاوەڕێ دەكــەم هەتــا باوكــم دەمرێــت)».
عیســاش پێــی فەرمــوو« :واز لــە مــردووان بهێنــەبــا مردووەكانــی خۆیــان بنێــژن
(ئەوانــەی لەالیەنــی ڕۆحییــەوە مــردوون) ،بــەاڵم تــۆ بــڕۆ مزگێنــی پاشــایەتی خــودا بدە».
یەكێكــی دیكــە گوتــی« :گــەورەم ،دوات دەكــەوم ،بــەاڵم جــارێ لێمگــەڕێ بــا
ماڵئاوایــی لــە خانەوادەكــەم بكــەم».
عیســاش پێــی فەرمــوو« :هەركەســێك دەســت لەســەر گاســن دابنێــت و ئــاوڕ لــە
دواوە بداتــەوە ،بــە كەڵكــی شانشــینی خــودا نایــەت»((9(.

عیسا دەچێتە جەژنی كەپرەشینە
جەژنــی كەپرەشــینە ســێیەم جەژنــی جولەكــەكان بــوو ،هەروەهــا پێشــی دەگوترا
جەژنــی بەروبــووم .لــە ناوەڕاســتی مانگــی حــەوت دەســتپێدەكات و حــەوت ڕۆژ
بــەردەوام دەبێــت .لــەم جەژنــەدا جولەكــەكان ماڵەكانیــان بەجێدەهێشــت و لەژێــر
كەپــر دەژیــان ،وەك یادەوەرییــەك بــۆ ژیانیــان لەنــاو خێــوەت لــە بیابــان لــە دوای
دەرچوونیــان لــە میــر و بــەر لــە نیشــتەجێبوونیان لــە شــارەكان.
جەژنــی كەپرەشــینەی جولەكەش نزیــك بــوو ،براكانــی (كوڕەكانــی یوســف
و مریــەم كــە لەگــەڵ عیســا لەنــاو یــەك خێــزان گــەورە ببــوون ،بەگوێــرەی یاســا
بــرای یەكــر بــوون) پێیــان گــوت« :ئێــرە بەجێبهێڵــە و بــڕۆ ناوچــەی یەهودیــا،
( ((9لۆقا ٦٢ -٥٧ :٩
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تاكــو قوتابییەكانــی خۆشــت كارەكانــت ببینــن كــەتــۆ دەیكەیــت ،هیــچ كەســێك بــە
نهێنــی شــتێك نــاكات ئەگــەر بیەوێــت ئاشــكرابێت .ئەگــەر ئــەم شــتانە دەكەیــت،
خــۆت پیشــانی جیهــان بــدە .براكانــی وایــان پــێ گــوت ،چونكــەتەنانــەت ئەوانیــش
باوەڕیــان پێــی نەدەكــرد».
عیســاش پێــی فەرمــوون« :جــارێ كاتــم نەهاتــووە ،بــەاڵم هــەردەم كاتــی ئێــوە
گونجــاوە .جیهــان ناتوانێــت ڕقــی لێتــان بێتــەوە ،بــەاڵم ڕقــی لــە مــن دەبێتــەوە،
چونكــەشــایەتی لەســەر دەدەم كــەكــردەوەی خراپــە .ئێــوە بڕۆنــەجەژنەكــە ،مــن
نایەمــە ئــەم جەژنــە ،چونكــە هێشــتا كاتــم تــەواو نەبــووە ».ئەمانــەی فەرمــوو و لــە
جەلیــل مایــەوە.
بــەاڵم كــەبراكانــی بــۆ جەژنەكــەچــوون ،ئەویــش ڕۆیشــت ،بــەاڵم بــە ئاشــكرا نــا،
ڕابەرانــی جولەكــە لــە جەژنەكــەدا بەدوایــدا دەگــەڕان و دەیانگــوت :ئــەو لــە كوێیــە؟
لەنێــو خەڵكەكــەدا چرپەچرپێكــی زۆری لەســەر بــوو ،هەندێكیــان دەیانگــوت:
«چاكــە».
خەڵكــی دیكــەش دەیانگــوت« :نەخێــر ،بەڵكــو خەڵــك گومــڕا دەكات ».بــەاڵم
كــەس لــەترســی جولەكــەكان بــە ئاشــكرا باســی نەدەكــرد.

بیروڕای جیاواز دەربارەی عیسا
كاتێــك نیــوەی جــەژن بــوو ،عیســا چــووە حەوشــەكانی پەرســتگا و خەڵكــی فێــر
دەكــرد .جولەكــەكان سەرســام بــوون و پرســییان« :ئەمــەكــەفێرنەكراوە چــۆن ئــەم
هەمــوو زانیارییــەی (تــەورات و زەبــوور و پێغەبــەران) هەیــە؟»
عیســا وەاڵمــی دانــەوە« :فێركردنــم هــی خــۆم نییــە ،بەڵكــو هــی ئەوەیــە كــە
ناردوومــی .ئەگــەر كەســێك بیەوێــت بــەخواســتی ئەو بــكات ،لــەفێركــردن دەزانێت
ئاخــۆ هــی خودایــەیــان لــە خۆمــەوە دەدوێــم .ئــەوەی لــە خۆیــەوە بدوێــت ،داوای
شــكۆی خــۆی دەكات ،بــەاڵم ئــەوەی داوای شــكۆی ئــەوەبــكات كــەناردوویەتــی،
ئەمــەڕاســتگۆیەو فڕوفێڵــی تێــدا نییــە .ئایــا موســا تەوراتــی نەداونەتــێ؟ بــەاڵم
كــەس لــەئێــوە بــە قســەی تــەورات نــاكات .بــۆ چــی هەوڵــی كوشــتنم دەدەن؟
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(عیســا دەیزانــی كــە ئــەوان دواتــر لەخاچــی دەدەن»).
خەڵكەكــەوەاڵمیــان دایــەوە« :ڕۆحــی پیســت هەیــە! كــێ هەوڵــی كوشــتنت
دەدات؟»
عیســا پێــی فەرمــوون« :كارێكــم كــرد و هەمــوو سەرســام بــوون .لــەڕۆژی شــەممەدا
كــوڕ خەتەنــە دەكــەن ،چونكــەدەڵێــن كــەموســا خەتەنەكردنــی پــێ ســپاردوون،
هەرچەنــدەخەتەنەكــردن لــەموســاوە نەبــووە ،بەڵكــو لــەباپیرانتانەوەیــە (مەبەســتی
لــە ئیرباهیــم و ئیســحاق و یاقوبــە كــە بــەر لــە موســا بــوون) .ئەگــەر كــوڕ لــە ڕۆژی
شــەممەخەتەنــەبكرێــت تاكــو تەوراتــی موســا نەشــكێت ،باشــەلــە مــن تــووڕە دەبــن
كــەلــەڕۆژی شــەممە ســەراپای مرۆڤێكــم چاككــردەوە؟ بــەڕواڵــەت حوكــم مــەدەن،
بەڵكــو حوكمێكــی دادپەروەرانــەبــدەن».

عیسای مەسیح ئەو ڕزگاركەرە بوو كە پێغەمبەرەكان پێشبینییان كرد
بــەر لــە لەدایكبوونــی مەســیح بــە ســەدان ســاڵ ،نــوورساوە پیــرۆزەكان دەیــان
پێشــبینییان تێــدا هــات كــە خــودا بــە رسوش بــۆ پێغەمبەرانــی جولەكــەی نــارد،
كــە وردەكاری وردی تێدابــوو لەســەر ژیانــی عیســا .پێشــبینییەكان ڕایاندەگەیانــد
كــە مەســیح لــە بێتلەحــم لــە كچێكــی پاكیــزە لەدایــك دەبێــت و پاشــان لــە
خــاچ دەدرێــت و دەمرێــت ،ئینجــا هەڵدەســتێتەوە و بەرزدەبێتــەوە بــۆ ئاســان.
هەروەهــا زانیــاری زۆر ورد لەســەر لەخاچــدان .هەمــوو ئــەو پێشــبینییانە لــە ژیانــی
عیســا هاتنــەدی .هەندێــك لــە پیرانــی جولەكــە دركیــان پێكــرد كــە عیســا مەســیحی
چاوەڕوانكــراوە ،بــەاڵم لــە ترســی لەدەســتدانی پێگــە ئایینییەكانیــان نەیانوێــرا
باوەڕیــان ڕابگەیەنــن.
لەبــەر ئــەوە هەندێــك لــەخەڵكــی ئۆرشــەلیم دەیانگــوت« :ئەمــە نییــەئــەوەی
دەیانەوێــت بیكــوژن؟ ئەوەتــا بــەئاشــكرا قســە دەكات و هیچــی پــێ ناڵێــن .ئایــا
ســەرۆكەكان بــە ڕاســتی بۆیــان دەركەوتــووەكــە ئەمــەمەســیحەكەیە؟ بــەاڵم ئێمــە
دەزانیــن ئەمــە خەڵكــی كوێیــە (وایاندەزانــی كــە بــە ڕاســتی كــوڕی یوســفی دارتاشــە و
خەڵكــی ناســیرەیە) .كاتێــك مەســیحیش دێــت كــەس نازانێــت خەڵكــی كوێیــە».
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عیســاش لــە حەوشــەكانی پەرســتگا خەڵكــی فێردەكــرد ،هــاواری كــرد« :بەڵــێ،
دەمناســن و دەزانــن خەڵكــی كوێــم .لــە خۆمــەوەنەهاتــووم ،بــەاڵم ئــەوەی منــی
نــاردووەڕاســتە .ئێــوەنایناســن (ئێــوە خــودا ناناســن) ،بــەاڵم مــن دەیناســم چونكــە
لــەوم و ئەویــش منــی نــاردووە».
لەبــەر ئــەوەهەوڵیــان دەدا بیگــرن ،بــەاڵم كــەس دەســتی بــۆ درێــژ نەكــرد،
چونكــەهێشــتا كاتــی (لەخاچدانــی) نەهاتبــوو .زۆر لــەخەڵكەكــەش باوەڕیــان پێــی
هێنــا و گوتیــان« :ئایــا كاتێــك مەســیح دێــت ،پەرجــووی زیاتــر دەكات لــەوەی ئەمــە
كردوویەتــی؟»
فەریســییەكان گوێیــان لێبــوو كــە خەڵكەكــەلەســەر ئــەو چرپەچرپــی ئەمانەیانــە،
جــا كاهینانــی بــااڵ و فەریســییەكان خزمەتكاریــان نــارد تاكــو بیگــرن.
عیســا فەرمــووی« :ماوەیەكــی كەمــم لەگەڵتــان مــاوە ،ئینجــا دەچمــە الی ئــەوەی
ناردوومــی .داوام دەكــەن و نامدۆزنــەوە ،ناتوانــن بێــن بــۆ ئــەو شــوێنەی مــن لێــی دەبم».
ئیــر جولەكــەكان لەنێــو خۆیانــدا گوتیــان« :ئەمــەبــەنیــازەبــۆ كــوێ بــڕوات
كــەنایدۆزینــەوە؟ ئایــا بــۆ الی پەراگەندەكانــی نێــو یۆنانییــەكان دەڕوات ،تاكــو
یۆنانییــەكان فێــر بــكات؟ ئــەم قســەیە چییــە دەیــكات” :داوام دەكــەن بــەاڵم
نامدۆزنــەوە “ و ”ناتوانــن بێــن بــۆ ئــەو شــوێنەی مــن لێــی دەبــم “؟»
لــەدواییــن ڕۆژی گــەورەی جەژنــدا ،عیســا ڕاوەســتا و هــاواری كرد« :ئەگــەر یەكێك
تینــووی بــوو بــا بێتــە الم و بخواتــەوە .ئــەوەی بــاوەڕم پــێ بهێنێــت ،وەك نــوورساوە
پیرۆزەكــەفەرموویەتــی ،لــەناخییەوە ڕووبارەكانــی ئــاوی زینــدوو دەڕوات ».لێــرەدا
مەبەســتی لــەڕۆحــی پیــرۆز بــوو ،كــەئەوانــەی بــاوەڕی پێدەهێنــن دواتــر وەریدەگــرن،
بــەاڵم هێشــتا ڕۆحــی پیــرۆز نەدرابــوو ،چونكــەعیســا شــكۆدار نەببــوو.
هەندێــك لــە خەڵكەكــەكــە گوێیــان لــەم قســانە بــوو ،گوتیــان« :ئەمــەبەڕاســتی
پێغەمبەرەكەیــە».
هەندێكــی دیكــە ،گوتیــان« :ئەمــەمەســیحەكەیە ».بــەاڵم هەندێــك گوتیــان:
«باشــە مەســیح لــە جەلیلــەوە دێــت؟ ئایــا نــوورساوەپیرۆزەكــەنافەرموێــت ،مەســیح
لــە ڕەچەڵەكــی داود و لــەبێتلەحمــەوە دێــت ،گوندەكــەی داودی لێبــوو؟» بۆیــە
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بــە هــۆی ئــەوەوە دووبەرەكــی كەوتــەنێــوان خەڵكەكــە .هەندێــك لــەوان ویســتیان
بیگــرن ،بــەاڵم كــەس دەســتگیری نەكــرد.

بێباوەڕی هەندێك لە ڕابەرانی جولەكە
ئەوســا خزمەتــكارەكان گەڕانــەوە الی كاهینانــی بــااڵ و فەریســییەكان ،ئەوانیــش
لێیــان پرســین« :بۆچــی نەتانهێنــا؟»
خزمەتــكارەكان وەاڵمیــان دایــەوە« :هەرگیــز كــەس وەك ئەمــە قســەی
نەكــردووە!»
فەریســییەكان گوتیــان« :ئایــا ئێــوەش گومــڕا بــوون؟ باشــە كــەس لــە ســەرۆكەكان
یــان فەریســییەكان بــاوەڕی پــێ هێنــاوە؟ بێجگــە لــەم خەڵكــەنەفــرەت لێكــراوە كــە
لــە تــەورات نازانێــت».
نیقۆدیمــۆس كــەپێشــر هاتبــووەالی عیســا و یەكێــك بــوو لــەوان ،لێــی پرســین:
«ئایــا تەورامتــان حوكمــی یەكێــك دەدات پێــش ئــەوەی گوێــی لــێ بگرێــت و بزانێــت
چــی كــردووە؟»
وەاڵمیــان دایــەوە« :تــۆش جەلیلیــت؟ بگــەڕێ و ببینــە ،لــە جەلیلــدا پێغەمبــەر
هەڵناكەوێــت».
ئیرت هەریەكەچووەوەماڵی خۆی ،بەاڵم عیسا چوو بۆ كێوی زەیتوون.

عیسا و ژنێكی داوێنپیس
عیســا لــەبەرەبەیانــدا (لــە ئۆرشــەلیم) گەڕایــەوەحەوشــەكانی پەرســتگا ،هەمــوو
خەڵــك هاتنــەالی و ئەویــش دانیشــت و فێــری دەكــردن .مامۆســتایانی تــەورات و
فەریســییەكان ژنێكیــان هێنــا كــەلــەكاتــی داوێنپیســیدا گیرابــوو ،لــەناوەڕاســتی
خەڵكەكــە ڕایانگــرت ،پێیــان گــوت« :مامۆســتا ،ئــەم ژنــەلــە كاتــی ئەنجامدانــی
داوێنپیســیدا گیــراوە .موســاش لــەتەوراتــدا فەرمانــی پــێ كردوویــن ژنــی ئــاوا
بەردبــاران بكرێــت .تــۆ چــی دەڵێــی؟» ئەمەیــان بــۆ تاقیكردنــەوەی عیســا گــوت،
123

تاكــو شــتێكیان هەبێــت ســكااڵی لــێ بكــەن.
بــەاڵم عیســا خــۆی چەمانــدەوەو بــەپەنجــە لەســەر زەوی دەینووســی .كاتێــك
ئــەوان بــەردەوام بــوون لــە پرســیاركردن ،عیســا هەســتایەوەو پێــی فەرمــوون:
«كامەتــان بــێ گوناهــەبــا یەكــەم (كــەس) بێــت بەردێكــی تێبگــرێ ».دیســان خــۆی
چەمانــدەوەو لەســەر زەوی دەینووســی».
ئەوانــەی گوێیــان لێبــوو ،یــەك لــەدوای یــەك ڕۆیشــن ،دەســتپێك لــە پیرانــەوە
(بەتەمەنرتینیــان) .ئەوســا عیســا بــە تەنهــا مایــەوە ،ژنەكــەش لــەوێ ڕاوەســتابوو.
عیســا ڕاســتبووەوە و پێــی فەرمــوو« :خانــم ،ئەوانــە چییــان لێهــات؟ كــەس تاوانبــاری
نەكردیــت؟
گوتی« :نەخێر گەورەم».
عیسا فەرمووی« :منیش تاوانبارت ناكەم .بڕۆ ئیرت گوناە مەكە».

عیسای مەسیح و ڕووناكی جیهان
دیســان عیســا قســەی بــۆ كــردن و فەرمــووی« :منــم ڕووناكــی جیهــان .ئــەوەی
دوام بكەوێــت هەرگیــز بــە تاریكیــدا نــاڕوات ،بەڵكــو ڕووناكــی ژیانــی دەبێــت».
ئینجــا فەریســییەكان پێیــان گــوت« :تــۆ شــایەتی بــۆ خــۆت دەدەیــت.
شــایەتییەكەت ڕاســت نییــە».
عیســاش پێــی فەرمــوون« :تەنانــەت ئەگــەر مــن شــایەتی بــۆ خــۆم بــدەم،
شــایەتییەكەم ڕاســتە ،چونكــە دەزانــم لەكوێــوە هاتــووم و بــۆ كــوێ دەڕۆم.
بــەاڵم ئێــوە نازانــن مــن لەكوێــوە هاتــووم یــان بــۆ كــوێ دەڕۆم .ئێــوەبەگوێــرەی
پێوانەكانــی مــرۆڤ حوكــم دەدەن ،بــەاڵم مــن كــەس حوكــم نــادەم .ئەگــەر حوكمیش
بــدەم حوكمدانەكــەم ڕاســتە ،چونكــەبــەتەنهــا نیــم ،بەڵكــو مــن و باوكیــن ،ئــەوەی
ناردوومــی .لــەتەوراتــی ئێوەشــدا نــوورساوە كــە شــایەتی دوو كــەس ڕاســتە .منــم
شــایەتی بــۆ خــۆم دەدەم ،ئــەو باوكــەش كــە منــی نــاردووەشــایەتیم بــۆ دەدات».
ئەوسا لێیان پرسی« :باوكت لەكوێیە؟»
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عیســا (بــۆی دەرخســن كــە خوانەناســییان بــەرەو ئــەو گومڕاییــەی بــردوون)
وەاڵمــی دایــەوە« :نــە مــن دەناســن و نــەباوكیشــم .ئەگــەر منتــان بناســیایە باوكــی
منیشــتان دەناســی .ئــەو قســانەی لــە كاتێكــدا فەرمــوو كــەلەنــاو حەوشــەكانی
پەرســتگا لــەنزیــك گەنجینەكە خەڵكــی فێــر دەكــرد ،بــەاڵم كــەس نەیگــرت ،چونكــە
هێشــتا كاتــی نەهاتبــوو».
دیســان عیســا پێــی فەرمــوون« :مــن دەڕۆم و ئێــوەبەدوامــدا دەگەڕێــن ،بــەاڵم
لەنــاو گوناهەكانتــان دەمــرن .ئێــوە ناتوانــن بێنــەئــەو شــوێنەی مــن بــۆی دەچــم».
لەبــەر ئــەوە جولەكــەكان دەیانگــوت« :ئایــا خــۆی دەكوژێــت؟ چونكــە دەڵــێ:
«ئێــوەناتوانــن بێنــەئــەو شــوێنەی مــن بــۆی دەچــم»».
ئیــر عیســا پێــی فەرمــوون« :ئێــوە هــی خــوارەوەن ،مــن هــی ســەرەوەم .ئێــوە
هــی ئــەم جیهانــەن ،بــەاڵم مــن هــی ئــەم جیهانــەنیــم .لەبــەر ئــەوە پێــم گوتــن:
لەنــاو گوناهەكانتــان دەمــرن ،چونكــە ئەگــەر بــاوەڕ نەهێنــن كــەمــن ئــەوم ،ئــەوا
لەنــاو گوناهەكانتــان دەمــرن».
لێیان پرسی« :تۆ كێیت؟»
عیســا پێــی فەرمــوون« :مــن هــەر ئــەوەم كــە لــە ســەرەتاوە پێــم گوتن .زۆر شــتم
هەیــەلەســەرتان كــەبیڵێــم و ئێــوەی پــێ حوكــم بــدەم .بــەاڵم ئــەوەی ناردوومــی
جێــی متامنەیــە ،هەرچیــم لــەو بیســتووەبــە جیهانــی دەڵێــم».
ئــەوان تێنەگەیشــن كــەباســی باوكــی دەكات .لەبــەر ئــەوەعیســا پێــی فەرمــوون:
«كاتێــك كــوڕی مرۆڤتــان بەرزكردەوە ،ئەوســا دەزانــن كــە مــن ئــەوم و لــە خۆمــەوە
هیــچ ناكــەم ،بەڵكــو وەك بــاوك فێــری كــردووم قســەدەكــەم .ئــەوەی ناردوومــی
لەگەڵمدایــەو بــە تەنهــا بەجێــی نەهێشــتووم ،چونكــەهەمیشــەئــەوە دەكــەم كــە جێــی
ڕەزامەنــدی ئــەوە ».كاتێــك ئــەم قســانەی دەكــرد ،زۆر كــەس باوەڕیــان پێــی هێنــا.

كوڕانی ئيرباهيم
عیســا بــەو جولەكانــەی فەرمــوو كــەباوەڕیــان پێــی هێنابــوو« :ئەگــەر لەســەر
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فێركردنەكانــم مبێننــەوە (دەســت بــە فەرمایشــتەكامنەوە بگــرن) ،ئــەوا بــە ڕاســتی
قوتابــی منــن و ڕاســتی دەناســن ،ڕاســتیش ئازادتــان دەكات».
وەاڵمیــان دایــەوە« :ئێمــەنــەوەی ئیرباهیمیــن ،هەرگیــز كۆیلــەی كــەس نەبوویــن.
ئیــر چــۆن دەفەرمــووی« :ئێــوە ئــازاد دەبــن»؟»
عیســا وەاڵمــی دانــەوە« :ڕاســتی ڕاســتیتان پــێ دەڵێــم ،هەركەســێك گونــاە بــكات
كۆیلــەی گوهانــە .كۆیلــە هەتاهەتایــەلــەمــاڵ نامێنێتــەوە ،بــەاڵم كــوڕ هەتاهەتایــە
دەمێنێتــەوە .ئەگــەر كوڕەكــەئــازادی كــردن ،ئــەوا بەڕاســتی ئــازاد دەبــن .دەزانــم
لــەنــەوەی ئیرباهیمــن .بــەاڵم هەوڵــی كوشــتنم دەدەن ،چونكــەپەیامەكــەم لــە
دڵــی ئێــوەدا جێــگای نییــە .چیــم لــەالی باوكــم بینیــوەدەیڵێــم ،ئێــوەش چیتــان لــە
باوكتانــەوەبیســتووە دەیكــەن».
وەاڵمیان دایەوە« :باوكامن ئیرباهیمە».
عیســاش پێــی فەرمــوون« :ئەگــەر ڕۆڵــەی ئیرباهیــم بوونایــە ،كردارەكانــی
ئیرباهیمتــان دەكــرد .بــەاڵم ئێســتا هەوڵــی كوشــتنم دەدەن ،چونكــەمــن ئەو كەســەم
ئــەو ڕاســتییەی لــەخــوداوە بیســتم پێــم گوتــن .ئەمــەش ئیرباهیــم نەیكــردووە .ئێــوە
كردارەكانــی باوكتــان دەكــەن».
جا پێیان گوت« :بەزۆڵی لەدایك نەبووین .یەك باوكامن هەیە كەخودایە».

باوكی درۆ
عیســا پێــی فەرمــوون« :ئەگــەر خــودا باوكتــان بووایــە ،منتــان خۆشدەویســت،
چونكــەلــە خــوداوەدەرچــووم و هاتــووم .لــە خۆمــەوەنەهاتــووم ،بەڵكــو ئــەو
ناردوومــی .بۆچــی لــە قســەكانم تێناگــەن؟ چونكــەئێــوە ناتوانــن گــوێ لــە وشــەكانم
بگــرن .ئێــوەلــەئیبلیســی باوكتانــن ،دەتانەوێــت بــەئارەزووەكانــی باوكتــان بكــەن.
ئــەو لــە ســەرەتاوە بكــوژ بــووە ،لــە ڕاســتیدا نەچەســپاوە ،چونكــەڕاســتی لــەئــەودا
نییــە .كاتێــك درۆ دەكات ،بــەزمانــی خــۆی قســە دەكات ،چونكــەدرۆزنــە و باوكــی
درۆیــە .هــەر بۆیــە ،كاتێــك مــن ڕاســتی دەڵێــم ئێــوەبــاوەڕم پــێ ناكــەن ،كامەتــان
دەتوانێــت گوناهێكــم لەســەر بســەملێنێ؟ جــا ئەگــەر ڕاســتی دەڵێــم ،بۆچــی بــاوەڕم
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پــێ ناكــەن؟ ئــەوەی لــەخوداوەیــە ،گــوێ لــەپەیامــی خــودا دەگرێــت .بۆیــەئێــوە
گــوێ ناگــرن ،چونكــەلــەخــوداوە نیــن».

ڕاگەیاندنەكانی عیسا سەبارەت بە خۆی
جولەكــەكان وەاڵمیــان دایــەوە« :ئایــا ئێمــەڕاســت ناڵێیــن كــەتــۆ ســامیرەییت و
ڕۆحــی پیســت تێدایــە؟» (عیســا ســامیرەیی نەبــوو ،بــەاڵم لەبــەر ئــەوەی ڕقیــان لێــی
دەبــووەوە وایــان پێگــوت).
عیســا وەاڵمــی دانــەوە« :مــن ڕۆحــی پیســم تێــدا نییــە ،بــەاڵم ڕێــزی باوكــم
دەگــرم و ئێــوەش ســووكایەتیم پــێ دەكــەن .داوای شــكۆ بــۆ خــۆم ناكــەم ،بــەاڵم
یەكێــك هەیــە كــە بــۆم داوا دەكات و حوكــم دەدات .ڕاســتی ڕاســتیتان پــێ دەڵێــم:
ئەگــەر یەكێــك گوێڕایەڵــی وشــەكانم بێــت هەرگیــز مــردن نابینێــت (مەبەســتی لــە
مردنــی جەســتەیی نییــە ،بەڵكــو مردنــی ڕۆحــی و هەتاهەتایــی)».
پاشــان جولەكــەكان پێیــان گــوت« :ئێســتا زانیــان ڕۆحــی پیســت تێدایــە.
ئیرباهیــم و پێغەمبــەران مــردن ،كەچــی تــۆ دەڵێــی“ :ئــەوەی گوێڕایەڵــی وشــەكانم
بێــت هەرگیــز تامــی مــردن نــاكات ”.ئایــا تــۆ لــەئیرباهیمــی باوكــان گەورەتــری كــە
مــرد؟ پێغەمبەرانیــش مــردن .خــۆت بــە چــی دادەنێیــت؟»
عیســا وەاڵمــی دانــەوە« :ئەگــەر مــن خۆم شــكۆدار بكــەم ،ئــەوا شــكۆمەندییەكەم
هیــچ نییــە ،ئــەوەباوكمــە كــە شــكۆدارم دەكات ،ئــەوەی ئێــوە دەڵێــن خودامانــە.
هەرچەنــدەئێــوەنایناســن ،بــەاڵم مــن دەیناســم .ئەگــەر بڵێــم نایناســم ،وەك ئێــوە
دەمبــە درۆزن .بــەاڵم دەیناســم و گوێڕایەڵــی وشــەكانی دەبــم .ئیرباهیمــی باوكتــان
دڵشــاد بــوو كــە ڕۆژی هاتنــی مــن ببینێــت ،جــا ئــەو ڕۆژەی بینــی و دڵخــۆش بــوو».
جولەكــەكان پێیــان گــوت« :تــۆ جــارێ تەمەنــت نەبــووەبــەپەنجــا ســاڵ ،ئیــر 
چــۆن دەڵێیــت كــەئیرباهیمــت بینیــوە؟»
عیســا پێــی فەرمــوون« :ڕاســتی ڕاســتیتان پــێ دەڵێــم ،پێــش ئــەوەی ئیرباهیــم
لەدایــك ببێــت ،مــن هــەم( ».لێــرەدا عیســا بوونــی ئەزەلــی خــۆی پــێ ڕاگەیانــدن و
یەكێــك لــە ناوەكانــی خــودای بــۆ خــۆی بەكارهێنــا كــە لــە تەوراتــدا هاتــووە (مــن
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هــەم) دەرچــوون  ،14 :3بەمــەش خودایەتــی خــۆی پــێ ناســاندن ).ئەوســا بەردیــان
هەڵگــرت تاكــو بەردبارانــی بكــەن ،بــەاڵم عیســا خــۆی شــاردەوە و حەوشــەكانی
پەرســتگای بەجێهێشــت.

چاككردنەوەی كەسێكی بە زگامك نابینا
كاتێــك كــە عیســا بــەڕێــگادا تێدەپــەڕی ،پیاوێكــی بینــی كــەبــەزگــاك نابینــا
بــوو ،قوتابییەكانــی لێیــان پرســی ،گوتیــان« :ڕابــی ،كــێ گوناهــی كــردووە ،ئــەم پیــاوە
یــان دایــك و باوكــی ،وا بــە زگــاك نابینایــە؟» (باوەڕیــان وابــوو كــە نەخۆشــی لــە
ئەنجامــی گوناهــەوە دێــت).
عیســا وەاڵمــی دایــەوە« :نــە ئەمــە گوناهــی كــردووەنــەدایــك و باوكیشــی،
بەڵكــو تاكــو كارەكانــی خــودای تێــدا دەربكەوێــت .هەتــا ڕۆژەلەســەرمانەكاری
ئــەوەبكەیــن كــەناردوومــی ،چونكــەشــەو دادێــت و كــەس ناتوانێــت كاری تێــدا
بــكات .ئەوەنــدەی لــەجیهانــدام ،مــن ڕووناكــی جیهانــم».
ئەمــەی فەرمــوو و تفــی لەســەر زەوی كــرد ،بــە تفەكــەقــوڕی گرتــەوە ،بــە
قوڕەكــەش چــاوی پیاوەكــەی ســواخ دا .پێــی فەرمــوو« :بــڕۆ لــەگۆمــی ســیلوام
خــۆت بشــۆ( »،ســیلوام واتــەنێــردراو) .جــا ڕۆیشــت ،خــۆی شوشــت و بــە چــاوی
ســاغەوە گەڕایــەوەماڵــەوە.
ئینجــا دراوســێ و ئەوانــەی پێشــر بینیبوویــان ســواڵ دەكات گوتیــان« :ئەمــە
ئــەوەنییــەدادەنیشــت و ســواڵی دەكــرد؟» هەندێــك گوتیــان :خۆیەتــی.
هەندێكی دیكەگوتیان« :نەخێر ،بەاڵم لەو دەچێت».
ئەویش دەیگوت« :من ئەوم».
ئینجا لێیان پرسی« :ئەی چۆن چاوت كرایەوە؟»
وەاڵمــی دایــەوە« :پیاوێــك پێــی دەگوتــرێ عیســا ،قــوڕی گرتــەوە و چاومــی
ســواخ دا ،پێــی فەرمــووم“ :بــڕۆ لــەگۆمــی ســیلوام خــۆت بشــۆ ”.منیــش ڕۆیشــتم،
خۆمــم شوشــت و پاشــان چاوەكانــم بینییــان».
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لێیان پرسی« :ئەو لەكوێیە؟»
گوتی« :نازانم».

ڕابەرانی جولەكە ئەو پیاوە دەپشكنن كە چاوی چاكبووەوە
جــا ئــەوەی پێشــر نابینــا بــوو بردییانــە الی فەریســییەكان .ئــەو ڕۆژەی عیســا
قوڕەكــەی گرتــەوەو چــاوی كــردەوە شــەممەبــوو .لەبــەر ئــەوەفەریســییەكان
لێیــان پرســی كــەچــۆن چــاوی چــاك بووەتــەوە .پیاوەكــە وەاڵمــی دانــەوە« :قــوڕی
خستەســەر چــاوم ،منیــش شوشــتم و ئێســتا دەبینــم».
هەندێــك لــە فەریســییەكان گوتیــان« :ئــەم پیــاوە لــە خــوداوەنییــە ،چونكــە
شــەممەناپارێزێــت».
بــەاڵم هەندێكــی دیكــە گوتیــان« :چــۆن پیاوێكــی گوناهبــار دەتوانێــت پەرجــووی
بــەم جــۆرەبــكات؟» ئیــر دووبەرەكــی كەوتــەنێوانیــان.
دیســان بــە نابیناكەیــان گــوت« :تــۆ دەربــارەی ئــەو چــی دەڵێــی ،چونكــە چــاوی
تــۆی چــاك كــردەوە؟»
گوتی :پێغەمبەرە.
ڕابەرانــی جولەكــەكان باوەڕیــان نەكــرد كــە ئەمــە نابینــا بــووە و ئێســتا دەبینێــت،
ئیــر دایــك و باوكــی ئەوەیــان بانگكــرد كــەدەبینێــت .لێیــان پرســین« :ئایــا ئەمــە
كوڕتانــەكــە دەڵێــن بــە زگــاك نابینــا بــووە؟ ئــەی ئێســتا چــۆن دەبینێــت؟»
دایــك و باوكــی وەاڵمیــان دایــەوە« :دەزانیــن ئەمــە كوڕمانــەو بــەزگــاك
نابینــا بــوو .بــەاڵم نازانیــن ئێســتا چــۆن دەبینێــت ،یــان نازانیــن كــێ چــاوی چــاك
كردووەتــەوە .لــەخــۆی بپرســن ،ئــەو گەورەیــە و باســی خــۆی دەكات ».دایــك و
باوكــی لــەترســی ڕابەرانــی جولەكــەئەمەیــان گــوت ،چونكــەتەگبیریــان كردبــوو
هەركەســێك دانبنێــت كــەعیســا مەســیحەكەیە ،لــە كەنیشــت دەریدەكــەن (یەكێــك
لــە ســزا قورســەكانی جولەكــە بــۆ پەیڕەوانــی ،دەركردنییەتــی لــە كەنیشــت بــە
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واتــای دەركردنییەتــی لــە كۆمەڵــگا و وەك جولەكــە مامەڵــەی لەگــەڵ ناكرێــت).
لەبــەر ئــەوەدایــك و باوكــی گوتیــان« :ئــەو گەورەیــە ،لــەخــۆی بپرســن».
دیســان فەریســییەكان ئــەو پیــاوەی پێشــر نابینــا بــوو بانگیــان كــرد و پێیــان گوت:
«ســوێند بــە خــودا بخــۆ كــەڕاســتییەكە بڵێیــت! دەزانیــن ئــەم پیــاوە گوناهبارە.
كابــرا وەاڵمــی دایــەوە« :ئەگــەر ئــەو گوناهبــارە ،نازانــم ،بــەاڵم یــەك شــت
دەزانــم ،نابینــا بــووم و ئێســتا دەبینــم».
لەبەر ئەوەلێیان پرسی« :چی لێكردیت؟ چۆن چاوی تۆی كردەوە؟»
وەاڵمــی دانــەوە« :پێــم گوتــن گوێتــان لــێ نەگرتــم .بۆچــی دیســان دەتانــەوێ
ببیســن؟ ئێــوەش دەتانــەوێ ببنــەقوتابــی ئــەو؟»
جنێویــان پێیــدا و گوتیــان« :تــۆ قوتابــی ئەویــت! بــەاڵم ئێمــەقوتابــی موســاین.
دەزانیــن خــودا قســەی لەگــەڵ موســا كــرد ،بــەاڵم نازانیــن ئەمــە لەكوێــوە هاتــووە».
كابــرا وەاڵمــی دانــەوە« :ئەمــە شــتێكی ســەیرە! ئــەو چــاوی كردوومەتــەوە ،ئێوەش
نازانــن ئــەو لــە كوێــوههاتــووە .ئێمــەدەزانیــن خــودا گــوێ لــە گوناهبــاران ناگرێــت،
بــەاڵم ئەگــەر یەكێــك لەخواتــرس بێــت و خواســتی خــودا پەیــڕەو بــكات ،ئــەوا گوێــی
لــێ دەگرێــت .هەرگیــز نەبیســراوەیەكێــك چــاوی مرۆڤێكــی بــهزگــاك نابینــای چــاك
كردبێتــەوە .ئەگــەر ئــەم كەســەلــەخــوداوە نەبێــت ،نەیدەتوانــی هیــچ بــكات.
پێیــان گــوت« :تــۆ بــە تــەواوی لــە گونــاە لــەدایــك بوویــت .تــۆ فێرمــان
دەكەیــت؟» جــا دەریانكــردە دەرەوە.

كوێریی ڕۆحی
عیســا بیســتی دەریانكــردووە( ،كوێــرە چاكبووەوەكــەی) دۆزییــەوە و پێــی
فەرمــوو« :بــاوەڕ بــە كــوڕی مــرۆڤ دەكەیــت؟»
كابرا وەاڵمی دایەوە« :گەورەم ،ئەو كێیە تاكو باوەڕی پێ بكەم؟»
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عیســا پێــی فەرمــوو« :تــۆ ئــەوت بینیــوە ،ئــەو هەمــان ئــەو كەســەیەكــەئێســتا
قســەت لەگــەڵ دەكات».
ئەویش گوتی« :گەورەم ،باوەڕ دەكەم ».ئینجا كڕنۆشی بۆ برد.
عیســا فەرمــووی« :بــۆ حوكمــدان هاتوومەتــەئــەم جیهانــە ،تاكــو ئەوانــەی
نابینــان ببینــن و ئەوانــەی دەبینــن كوێــر بــن( ».ئەوانــەی گونــاه چــاوی كوێركــردوون
و ناتوانــن بــاوەڕ ببینــن.).
هەندێــك فەریســی كــەلەگەڵــی بــوون گوێیــان لەمــە بــوو ،لێیــان پرســی« :ئایــا
ئێمــەش كوێریــن؟»
عیســا پێــی فەرمــوون« :ئەگــەر ئێــوە كوێــر بوونایــە گوناهتــان نەدەبــوو .بــەاڵم
ئێســتا ئێــوە دەڵێــن“ :دەبینیــن ”،لەبــەر ئــەوە گوناهەكەتــان دەمێنێتــەوە».

شوان و مێگەلەكەی
«ڕاســتی ڕاســتیتان پــێ دەڵێــم ،ئــەوەی لــە دەرگاوەنەچێتــەنــاو پشــتیری مەڕەكان،
بەڵكــو بــە ڕێگایەكــی دیكــەدا بــۆی ســەربكەوێت ،ئــەوەدز و جەردەیــە .بــەاڵم ئــەوەی
لــەدەرگاوەبچێتــەژوورەوە ،ئــەوەشــوانی مەڕەكانــە .دەرگاوانیــش دەرگاكــەی لێــی
دەكاتــەوە ،مەڕەكانیــش گــوێ لــە دەنگــی دەگــرن ،بــە نــاو بانگــی مەڕەكانــی خــۆی
دەكات و دەیانباتــە دەرەوە .كاتێــك هەمــوو ئەوانــەی خــۆی هێنایــە دەرەوە ،لــە
پێشــیانەوەدەڕوات و مەڕەكانیــش دوای دەكــەون ،چونكــە دەنگــی دەناســن .هەرگیــز
دوای كەســی بێگانــە ناكــەون ،بەڵكــو لێــی ڕادەكــەن ،چونكــەدەنگــی بێگانــە ناناســن».
عیســا ئــەم منوونەیــەی بــۆ گێڕانــەوە ،بــەاڵم ئــەوان تێنەگەیشــن باســی چییان بــۆ دەكات.
لەبــەر ئــەوەدیســان عیســا فەرمــووی« :ڕاســتی ڕاســتیتان پــێ دەڵێم ،منــم دەرگای
مــەڕەكان .هەمــوو ئەوانــەی پێــش مــن هاتــوون (كــەوا بــە درۆ بانگەشــەی ئەوەیــان
كــردووە كــە پێغەمبــەرن یــان مەســیحی خــودان و لەالیــان خــوداوە دەستنیشــان
كــراون ).دز و جــەردە بــوون ،بــەاڵم مــەڕەكان گوێیــان لــێ نەگرتــن .منــم دەرگاكــە.
ئــەوەی لــەمنــەوەبچێتــەژوورەوەڕزگاری دەبێــت ،ئازادانــەدێتــەژوورەوەو
دەچێتــەدەرەوە و لــەوەڕگا دەدۆزێتــەوە .دز نایــەت بــۆ دزیــن و كوشــن و لەناوبــردن
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نەبێــت .بــەاڵم مــن هاتــووم تاكــو ئــەوان ژیانیــان هەبێــت ،ژیانێكــی پــڕ و تــەواو.
(عیســا مەبەســتی لەوەیــە كــە دەفەرمــوێ پێویســتە بــاوەڕ بــە مــن بهێنــن بــۆ ئــەوەی
لێخۆشــبوون لــە گوناهەكانتــان و ژیانــی هەتاهەتایــی بەدەســتبهێنن).
«منــم شــوانەدڵســۆزەكە .شــوانی دڵســۆزیش ژیانــی خــۆی لەپێنــاوی مەڕەكانــدا
دادەنێــت .بــە كرێگیراویــش شــوانی مــەڕەكان نییــە و مەڕەكانیــش هــی ئــەو نیــن.
كاتێــك دەبینێــت گــورگ دێــت ،مــەڕەكان بەجێدەهێڵێــت و ڕادەكات ،گورگیــش
مــەڕەكان دەبــات و پەرتەوازەیــان دەكات .كابــرا هەڵدێــت چونكــەبــە كــرێ گیــراوە و
خەمــی مەڕەكانــی نییــە.
«منــم شــوانەدڵســۆزەكە .مــەڕی خــۆم دەناســم و ئەوانیــش مــن دەناســن،
هــەروەك چــۆن بــاوك (باوكــی ئاســانی) دەمناســێت ،منیــش بــاوك دەناســم .ژیانــم
بــۆ مــەڕەكان دادەنێــم .هەروەهــا مــەڕی دیكــەم هەیــەســەر بــەم پشــتیرەیەنیــن
(ناجولەكــەكان) ،دەبــێ ئەوانیــش بهێنــم ،ئەوانیــش گوێیــان لــە دەنگــم دەبێــت ،جــا
دەبنــەیــەك مێگــەل و یــەك شــوان .لەبــەر ئــەوەبــاوك منــی خۆشــدەوێت ،چونكــە
ژیانــی خــۆم دادەنێــم تاكــو وەریبگرمــەوە .كــەس لــەمنــی ناســتێنێ ،بەڵكــو خــۆم
دایدەنێــم .دەســەاڵتم هەیــەدایبنێــم و دەســەاڵتم هەیە بیبەمــەوە .ئەم ڕاســپاردەیەم
لــەباوكمــەوە وەرگرتــووە».
بەهــۆی ئــەم قســانەوە دیســان دووبەرەكــی لەنێــو جولەكــەكان پەیدابــوو.
زۆربەیــان گوتیــان« :ڕۆحــی پیســی هەیــەو وڕێنــەدەكات .بۆچــی گوێــی لــێ دەگرن؟»
هەندێكــی دیكەیــان گوتیــان« :ئەمــە قســەی یەكێــك نییــەڕۆحــی پیســی تێدابێت.
(((9
ئایــا ڕۆحــی پیــس دەتوانێــت چــاوی نابینا چــاك بكاتــەوە؟»

عیسا حەفتا و دوو قوتابی دەنێرێت
پــاش ئەمــەمەســیحی خــاوەن شــكۆ حەفتــا و دوو كەســی دیكــەی دەستنیشــان
كــرد ،لەپێــش خــۆی دوو دوو ناردنــی بــۆ هــەر شــار و جێگایــەك كــەبەتەمابــوو بــۆی
بچێــت .جــا پێــی دەفەرمــوون« :دروێنــە زۆرە ،بــەاڵم ســەپان كەمــە .لەبــەر ئــەوە
( ((9یۆحهنا ٢١ :١٠ -٢ :٧
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داوا لــە خاوەنــی دروێنــە بكــەن تاكــو ســەپان بــۆ دروێنەكــەی بنێرێــت .بــڕۆن! ئــەوا
مــن وەك بــەرخ بــۆ نــاو گــورگ دەتاننێــرم .نــە كیســەی پــارە و نەتوورەكــەو نــە
پێــاو هەڵمەگــرن ،لــەڕێــگاش ســاو لــە كــەس مەكــەن.
چوونــە هــەر ماڵێكیــش ،یەكــەم جــار بڵێــن“ :ئاشــتی بــۆ ئــەم ماڵــەبێــت ”،ئەگــەر
پیــاوی ئاشــتی لــەوێ بێــت (ئەگــەر خــاوەن مــاڵ شــایەنی پێشــوازی بێــت لــە ئــەوە)،
ئــەوا ئاشــتیتان دەچێتــە ســەری ،ئەگینــا بــۆ خۆتــان دەگەڕێتــەوە .لــەو ماڵــەمبێننــەوەو
لــەوەی هەیانــەبخــۆن و بخۆنــەوە ،چونكــەكرێــكار شــایانی كرێــی خۆیەتــی .ماڵــەو
ماڵیــش مەكــەن.
چوونــەهــەر شــارێك و پێشــوازییان لێكــردن ،ئــەوەی لەبەردەمتانــی دادەنێــن
بیخــۆن ،ئــەو نەخۆشــانەی تێیدایــەچاكیــان بكەنــەوە و پێیــان بڵێــن“ :پاشــایەتی
خــودا لێتــان نزیــك بووەتــەوە ”.بــەاڵم چوونــەهــەر شــارۆچكەیەك و پێشــوازییان
لــێ نەكــردن ،بڕۆنــەســەر شــەقامەكانی و بڵێــن“ :تەنانــەت تــۆزی شــارۆچكەكەتان
كــە بــە پێامنــەوە نووســاوەبۆتانــی دەتەكێنیــن ،بــەاڵم ئەمــە بزانــن :پاشــایەتی خــودا
لێتــان نزیــك بووەتــەوە ”.پێتــان دەڵێــم :لــەو ڕۆژەدا ســەدۆم ســزای ســووكرتی
دەبێــت لــەوەی ئــەو شــارۆچكەیە (ســەدۆم ئــەو شــارە بــوو كــە خــودا لــە ســەردەمی
پێغەمبــەر ئیرباهیــم ســوتاندی .عیســا بــە منوونــەی ســزای خــودا بــۆ خراپــە باســی
دەكات).
قوڕبەســەرت ،ئــەی شــاری خورازیــن! قوڕبەســەرت ،ئــەی بێتســەیدا! چونكــە
ئــەو پەرجووانەی لەنێــو ئێــوەدا كــران ،ئەگــەر لــەســور و ســەیدا بكرایــە (دوو
شــاری ناجولەكــەكان بــوون) ،هــەر زوو بــە جلوبەرگــی گــوش و لەنــاو خۆڵەمێــش
دادەنیشــن و تۆبەیــان دەكــرد .بــەاڵم لــە ڕۆژی لێپرســینەوەدا ،ســور و ســەیدا ســزای
ســووكرتیان دەبێــت لــەوەی بــۆ ئێوەیــە .تــۆش ئــەی كەفەرناحــوم (ئــەو شــارە
بــوو كــە مەســیح زۆربــەی پەیامەكــەی لێــی ڕاگەیاندبــوو) ،ئایــا بــۆ ئاســان بــەرز
دەكرێیتــەوە؟ نەخێــر ،تــۆ بــۆ جیهانــی مردووان دەچیتــە خــوارەوە.
ئــەوەی گوێتــان لــێ بگرێــت ،گــوێ لــە مــن دەگرێــت ،ئــەوەی ڕەتتــان دەكاتــەوە
مــن ڕەت دەكاتــەوە .ئــەوەش مــن ڕەت دەكاتــەوە ،ئــەوەڕەت دەكاتــەوە كــەمنــی
نــاردووە.
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حەفتــا و دوو نێردراوەكــە بــە شــادییەوە گەڕانــەوە و گوتیــان« :گــەورەم،
تەنانــەت ڕۆحــی پیســیش بــە نــاوی تــۆوە ملكەچامنــن( ».مەبەســتیان ئــەوە بــوو كــە
بــە دەســەاڵتی مەســیح ڕۆحــی پیســیان لەوانــە دەركــردووە كــە شــەیتان بەســەریاندا
زاڵ بــووە).
ئەویــش پێــی فەرمــوون« :شــەیتانم بینــی وەك بروســكەلــەئاســانەوە دەكــەوت
(لــە خۆبەزلزانــی و پایــەی خــۆی دەكەوێــت بەهــۆی ئــەو دەســەاڵتەی عیســا بــە
هەمــوو ئەوانــەی بەخشــیوە كــە باوەڕیــان پێــی هێنــاوە).
ئەوەتــا دەســەاڵتم پێتــان داوەپــێ بــەمــار و دووپشــك و هەمــوو هێــزی دوژمنــدا
بنێــن ،هیــچ شــتێكیش زیانتــان پێناگەیەنێــت .بــەاڵم بەمــەدڵخــۆش مەبــن كــە ڕۆحــە
پیســەكان ملكەچتانــن ،بەڵكــو دڵخــۆش بــن كــەناوتــان لــەئاســاندا نــوورساوە».

باوك و كوڕ و هزری ڕۆحی
وشــەكانی بــاوك و كــوڕ لــە ئینجیــل دوو دەربڕینــن هــەر یەكەیــان ئاماژەیــە
بــۆ خــودا .رسوشــی پیــرۆز وشــەی باوكــی بــۆ ئامــاژەدان بــە خــودا بەكارهێنــاوە
كــە نەبیــراوە ،هەروەهــا وشــەی كــوڕی بــۆ ئامــاژەدان بــە خــودای دەركەوتــوو لــە
شــێوەی مــرۆڤ بەكارهێنــاوە (عیســای مەســیحی پــەروەردگار).
لــەو كاتــەدا عیســا بــە ڕۆحــی پیرۆز شــادمان بــوو و فەرمــووی« :ستایشــت دەكەم
باوكــە ،پــەروەردگاری ئاســان و زەوی ،چونكــە ئەمانــەت لــە دانــا و تێگەیشــتووان
شــاردووەتەوە (بەهــۆی لووتبەرزییــان) و بــۆ منــدااڵن (ئەوانــەی بە بێفیزییەوە قســە
وەردەگــرن) ئاشــكرات كــردووە .بەڵــێ باوكــە ،چونكــەتــۆ ئەمــەت پــێ بــاش بــوو
(عیســا دەیزانــی كــە ئەقڵــی مــرۆڤ ئەگــەر بــۆ ڕۆحــی خــودا نەكرابێتــەوە تێنــاگات
كــە چــۆن دەكــرێ خــودا لــە جەســتەیەكی مــرۆڤ دەربكەوێــت ،هەروەهــا بیرۆكــەی
بــاوك و كــوڕی لــێ تێكــەڵ دەبــێ ،بــە شــێوەیەكی مــاددی ڕاڤــەی دەكات و تووشــی
سەرســوڕمانی دەكات ،لەبــری ئــەوەی واتــا ڕۆحییەكــەی تێبــگات كــە پەیوەنــدی نییــە
بــە ڕەگــەزی مرۆڤانــە یــان بــەدوای یەكداهاتنــی زەمەنــی .لەبــەر ئــەوە فەرمــووی!):
باوكــم هەمــوو شــتێكی پــێ ســپاردووم ،كــەس نازانێــت كوڕەكە كێیــە بــاوك
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نەبێــت ،یــان بــاوك كێیــە كوڕەكــەو ئــەوە نەبێــت كــە كوڕەكــە دەیــەوێ بــۆی
ئاشــكرا بــكات.
ئینجــا ئــاوڕی لــە قوتابییەكانــی دایــەوە و بــە تەنهــا بەوانــی فەرمــوو« :خۆزگــە
دەخوازرێــت بــەو چاوانــەی ئــەوەدەبینێــت كــەئێــوە دەیبینــن ،چونكــەپێتــان
دەڵێــم ،زۆر پێغەمبــەر و پاشــا ویســتیان ئــەوە ببینــن كــە ئێــوەدەیبینــن (ڕاســتی
دەركەوتنــی خــودا لەنێــو مرۆڤایەتــی لــە شــێوەی كــوڕ) ،بــەاڵم نەیانبینــی ،ئــەوەش
ببیســن كــەئێــوە دەیبیســن ،بــەاڵم نەیانبیســت».

منوونەی سامیرەییە چاكەكە
تەوراتناســێك هەســتا بــۆ ئــەوەی عیســا تاقــی بكاتــەوە ،گوتــی« :مامۆســتا چــی
بكــەم تاكــو ژیانــی هەتاهەتایــی بــە میــرات وەربگــرم؟»
ئەویش پێی فەرموو« :لەتەوراتدا چی نوورساوە؟ چۆن دەیخوێنیتەوە؟»
وەاڵمــی دایــەوە﴿« :بــە هەمــوو دڵ و بــە هەمــوو گیــان و بە هەمــوو توانــا و هەموو
بیرتانــەوە یەزدانــی پــەروەردگاری خۆتــان خۆشــبوێت  ﴾،هەروەهــا ﴿نزیكەكــەت وەك
خۆت خۆشــبوێت﴾».
عیســا پێــی فەرمــوو« :وەاڵمەكــەت ڕاســتە ،ئەمــە بكــە ،ژیانــی هەتاهەتایــی
بەدەســتدەهێنیت».
بــەاڵم (تهوراتناســهكه) ویســتی پاكانــەبــۆ خــۆی بــكات ،بــە عیســای گــوت:
«نزیكەكــەم كێیــە؟»
عیســا وەاڵمــی دایــەوە« :پیاوێــك (جولەكەیــەك) لــە ئۆرشــەلیمەوە بــۆ
ئەریحا دەچــوو ،كەوتــە دەســت جــەردە ،برینداریــان كــرد ،ئینجــا بــەنیوەمردوویــی
بەجێیــان هێشــت و ڕۆیشــن .وا ڕێككــەوت كاهینێــك بــەو ڕێگایــەدا دەڕۆیشــت،
كاتێــك ئــەوی بینــی لــەو بــەرەوە تێپــەڕی .هەروەهــا كابرایەكــی لێڤیش (یەكێــك لــە
خزمەتكارانــی پەرســتگا) بــە هەمــان شــێوە گەیشــتە شــوێنەكە ،هــات و ســەیری كــرد
و لــەو بــەرەوە تێپــەڕی .بــەاڵم ســامیرەییەكی ڕێبــوار هاتــەســەری ،بینــی و دڵــی
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پێــی ســووتا (لەگــەڵ ئــەوەی جولەكــەكان ڕقیــان لــە ســامیرەییەكان دەبــووەوە و
ســامیرەییەكانیش ڕقیــان لــە جولەكــەكان دەبووە) ،لێــی چووەپێش و ڕۆن و شــەرابی
بەســەر برینەكانــدا كــرد و پێچایــەوە (پێشــینان زەیتیــان بــۆ تیامركــردن و شــەرابیان
بــۆ پاككردنــەوە بەكاردەهێنــا) ،ســواری واڵخەكــەی خــۆی كــرد و بردییــە خانێــك و
چاودێــری كــرد .ڕۆژی پاشــر دوو دینــاری دەرهێنــا و دایــەخانچییەكــە و گوتــی:
“چاودێــری بكــەو هەرچــی زیاتــرت خەرجكــرد ،كــەگەڕامــەوەدەتدەمــەوە»”.
(ئینجــا عیســا لــە تەوراتناســەكەی پرســی« ):كام لــەم ســێ كەســەبــەنزیــك
دەزانیــت بــۆ ئــەو پیــاوەی كــەكەوتــەدەســت جــەردەكان؟»
تەوراتناسەكەگوتی« :ئەوەی بەزەیی پێیدا هاتەوە».
عیساش پێی فەرموو« :تۆش بڕۆ و بەو شێوەیەبكە».

لەماڵی مریەم و مەرسا
كاتێــك عیســا و قوتابییەكانــی دەڕۆیشــن چــووە گوندێــك ،ژنێــك لــەماڵەكــەی
خــۆی پێشــوازی لێكــرد نــاوی مەرســا بــوو .خوشــكێكی هەبــوو نــاوی مریــەم بــوو،
لەبــەر پێــی مەســیح دانیشــت و گوێــی لــە فەرمایشــتەكانی دەگــرت .بــەاڵم مەرســا
لەبــەر زۆری خزمەتكــردن شــڵەژا بــوو ،ڕاوەســتا و گوتــی« :گــەورەم ،باكــت نییــە
خوشــكم بــە تەنهــا بەجێــی هێشــتووم و خزمــەت دەكــەم؟ پێــی بفەرمــوو بــا
یارمەتیــم بــدات.
مەســیح وەاڵمــی دایــەوە« :مەرســا ،مەرســا ،تــۆ خــەم لــەزۆر شــت دەخۆیــت و
نارەحەتیــت .بــەاڵم یــەك شــت پێویســتە ،مریــەم شــتە باشــەكەی هەڵبــژاردووە كــە
(((9
لێــی ناســەنرێتەوە».

فێركردن دەربارەی نوێژ
جارێــك عیســا لــە شــوێنێكدا نوێــژی دەكــرد ،كاتێــك لــە نوێژەكــەی بــووەوە،
یەكێــك لــە قوتابییەكانــی پێــی گــوت« :گــەورەم ،فێــری نوێژمــان بكــە ،هــەروەك
( ((9لۆقا ٤٢ -١ :١٠
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چــۆن یەحیــا (یەحیــای لەئاوهەڵكێــش) قوتابییەكانــی خــۆی فێركــرد».
پێی فەرموون« :كاتێك نوێژ دەكەن ،بڵێن:
“باوكە،
با ناوت پیرۆز بێت،
با پاشایەتییەكەت بێ( ،هاتنی پاشایەتی خودا بۆ سەر زەوی)
نانی ڕۆژانەمان هەموو ڕۆژێك بدەرێ.
لە گوناهەكامنان خۆشبە،
چونكەئێمەش لەوانەخۆشدەبین كە خ راپەمان بەرامبەر دەكەن.
مەمانخەرە تاقیكردنەوە»”.
ئینجــا پێــی فەرمــوون« :كــێ لــەئێــوەئەگــەر هاوڕێیەكــی هەبێــت و لــە
نیوەشــەودا بچێتــە الی و پێــی بڵێــت“ :هاوڕێــم ،ســێ كولێــرەم بــە قــەرز بــدەرێ،
چونكــەهاوڕێیەكــم لــە دوورەوەبــۆ الم هاتــووە ،هیچــم نییــەلەبەردەمــی دابنێــم”.
ئەمــەی ژوورەوە وەاڵم دەداتــەوە“ :هەراســانم مەكــە ،دەرگا داخــراوە ،خــۆم و
منداڵــم لەنــاو جێگادایــن ،ناتوانــم هەســتم و بتدەمــێ ”.پێتــان دەڵێــم :ئەگــەر لەبــەر
هاوڕێیەتــی هەڵنەســتێت و بیداتــێ ،ئــەوا لەبــەر ئــەوەی ناوبانگــی خــۆی بپارێزێــت
هەڵدەســتێت و دەیداتــێ.
لەبــەر ئــەوەپێتــان دەڵێــم ،داوا بكــەن ،پێتــان دەدرێــت ،بگەڕێــن دەدۆزنــەوە،
لــەدەرگا بــدەن ،لێتــان دەكرێتــەوە ،چونكــە هەركەســێك داوا بــكات ،وەردەگرێــت،
ئــەوەی بگەڕێــت ،دەدۆزێتــەوە .ئــەوەش لــە دەرگا دەدات لێــی دەكرێتــەوە.
چ باوكێــك لــەئێــوەئەگــەر كوڕەكــەی داوای ماســی بــكات لــە جیاتــی ماســی
مــاری دەداتــێ؟ یــان داوای هێلكــەبــكات دووپشــكی دەداتــێ؟ جــا ئێــوەكــە خراپــن،
بزانــن شــتی بــاش بدەنــەمنداڵەكانتــان ،بــاوك (خــودا) كــە لــە ئاســانە ،چەنــد زیاتــر
(((9
ڕۆحــی پیــرۆز (ڕۆحــی خــودا) دەداتــەئەوانــەی داوای لــێ دەكــەن».
( ((9لۆقا ١٣ -١ :١١
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سەرزەنشتكردنی فەریسییەكان
كاتێــك عیســا قســەی دەكــرد ،فەریســییەك بــۆ نانخــواردن داوەتــی كــرد .ئەویــش
چــووەژوورەوە و دانیشــت .فەریســییەكەكــەبینــی عیســا پێــش نانخــواردن دەســتی
نەشوشــت ،ســەری ســوڕما( .بەگوێــرەی نەریتــی ڕووكــەش كــە فەریســییەكان
گرنگییــان پــێ دەدا ،ئاویــان بــە دەســتیاندا دەكــرد بــۆ ئــەوەی لــەو پیســیێتییە پاكــی
بكەنــەوە كــە لــە هەڵســوكەوتیان لەگــەڵ ئەوانــەی فەریســی نیــن تووشــیان بــووە،
ئیــر عیســا ئــەوەی زانــی كــە لــە نــاو بیــری فەریســییەكەدایە).
ئینجــا مەســیحی خــاوەن شــكۆ پێــی فەرمــوو« :ئێــوەی فەریســی دەرەوەی جــام و
قــاپ پــاك دەكەنــەوە ،بــەاڵم ناختــان پــڕەلــەچڵێســی و بــەدكاری .گێلینــە ،ئایــا ئــەوەی
دەرەوەی دروســتكردووەناوەوەشــی دروســت نەكــردووە؟ بــەاڵم ئێــوەئــەوەی
هەتانــەبیدەنــەهــەژاران ،ئیــر هەمــوو شــتێك بۆتــان پــاك دەبێــت.
بــەاڵم قــوڕ بەســەرتان فەریســییەكان ،ئێــوەدەیەكــی پونــگ و ڕازیانــە (ڕوەكێكــە
لــە بــواری پزیشــكی بەكاردێــت) و هەمــوو ســەوزەوات دەدەن ،بــەاڵم دادپــەروەری و
خۆشەویســتی خــودا پشــتگوێ دەخــەن .پێویســتەئەمانــەبكــەن و ئەوانــەش پشــتگوێ
نەخەن.
«قــوڕ بەســەرتان فەریســییەكان ،چونكــە حەزتــان لــە ڕیــزی پێشــەوەی كەنیشــت و
ســاو لێكردنتانــە لــەبــازاڕدا.
«قوڕبەســەرتان ،ئێــوە لــەو گــۆڕەنادیارانــەدەچــن كــە خەڵكــی بــێ ئــەوەی
بزانــن بەســەریاندا دەڕۆن».
یەكێكــی تەوراتنــاس وەاڵمــی دایــەوە« :مامۆســتا ،بــە گوتنــی ئەمانــە ،ئێمــەش
ســووك دەكەیــت».
عیســا فەرمــووی« :قــوڕ بەســەر ئێــوەی تەوراتناســیش ،بارێــك دەخەنــەســەر
شــانی خەڵكــی كــەهەڵگرتنــی زەحمەتــە ،بــەاڵم خۆتــان پەنجەیەكیــش لــەبارەكــە
نــادەن.
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«قوڕبەســەرتان ،چونكــەئێــوە گــۆڕی پێغەمبــەران هەڵدەبەســن ،كــەباوباپیرانتــان
كوشــتوویانن .كەواتــەئێــوەشــایەتن و بــە كــردەوەی باوباپیرانتــان ڕازیــن ،ئــەوان
پێغەمبەرانیــان كوشــت و ئێــوەش گۆڕەكانیــان بــۆ هەڵدەبەســن .لەبــەر ئــەوەدانایــی
خــودا فەرمــووی“ :مــن پێغەمبــەر و نێردراویــان بــۆ دەنێــرم ،بــەاڵم لێیــان دەكــوژن و
دەیانچەوســێننەوە ”،تاكــو خوێنــی هەمــوو پێغەمبــەران كــەلــە دامەزراندنــی جیهانەوە
ڕژاوە لــەم نەوەیــە داوا بكرێــت ،لــە خوێنــی هابیلــەوەتاكــو خوێنــی زەكەریــا كــە
لــە نێــوان قوربانــگا و پیــرۆزگادا لەناوبــردرا .بەڵــێ پێتــان دەڵێــم ،لــەم نەوەیــەداوا
دەكرێــت.
«قوڕبەســەرتان تەوراتناســان ،چونكــەكلیلــی زانیاریتــان بــرد ،خۆتــان نەچوونــە
ژوورەوە و ڕێتــان لەوانــەش گــرت كــە دەچوونــەژوورە».
كاتێــك عیســا ئەوێــی بەجێهێشــت ،مامۆســتایانی تــەورات و فەریســییەكان
دەســتیان پێكــرد تەنگــی پــێ هەڵچنــن و لــەزۆر بابــەت پرســیاری لــێ بكــەن،
چاوەڕێیــان دەكــرد بــە وشــەیەكی دەمــی خــۆی تووشــی بكــەن.

ئاگاداركردنەوە و هاندانەكان
لــەو كاتــەدا كــەهــەزاران كــەس كۆببوونــەوە ،بەجۆرێــك یەكرتیــان پێشــێل دەكرد،
لــە ســەرەتادا عیســا ڕووی كــردە قوتابییەكانــی و فەرمــووی« :ئــاگاداری هەویرترشــی
فەریســییەكان بــن ،كــە دووڕووییــە .شــاردراوە نییــە ئاشــكرا نەبێــت و نهێنــی
نییــە دەرنەكەوێــت .لەبــەر ئــەوەهەرچــی لــەتاریكــی گوتووتانــە ،لــە ڕووناكــی
دەبیســرێت ،ئــەوەش كــە لــە مــاڵ بــەچرپــەگوتووتانــە ،لــەســەربانان جــاڕ دەدرێــت.
(عیســا ســەبارەت بــە چەوســاندنەوەی قوتابییەكانــی لــە داهاتــوودا لەالیــەن
جولەكەكانــەوە قســەی كــرد و فەرمــووی):
«دۆســتانم پێتــان دەڵێــم ،لەوانــەمەترســن كــەجەســتەدەكــوژن و پــاش ئــەوە
هیچــی دیكەیــان پــێ ناكرێــت .بــەاڵم ئەوەتــان پیشــان دەدەم كــەدەبــێ لێــی برتســن،
لــەوە برتســن كــە دەســەاڵتی هەیــە پــاش كوشــن فڕێتانبداتــەنــاو دۆزەخ .بەڵــێ پێتــان
دەڵێــم ،لەمــە برتســن .ئایــا پێنــج چۆلەكــەبــە دوو فلــس نافرۆرشێــت (دوو دراوی
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پــارەی كــەم بەهــا)؟ خــودا هیــچ یەكێــك لەوانــی لەبیــر ناچێــت .تەنانــەت هەمــوو
مــووی سەریشــتان ژمێــردراوە .كەواتــە مەترســن ئێــوەزۆر لــەچۆلەكــەبەنرخــرن.
«پێشــتان دەڵێــم :ئــەوەی لەبــەردەم خەڵــك دانــم پێــدا بنێــت ،كــوڕی مرۆڤیــش
لەبــەردەم فریشــتەكانی خــودا دانــی پێــدا دەنێــت .بــەاڵم ئــەوەی لــەالی خەڵــك
نكۆڵــی لــە ناســینی مــن بــكات (هەتــا مردنــی لــە نكۆڵیكردنەكــە بــەردەوام بێــت)،
لەبــەردەم فریشــتەكانی خــودا نكۆڵــی لــێ دەكرێــت (لــە ڕۆژی دوایــی) .ئــەوەی
قســە بــەكــوڕی مــرۆڤ بڵێــت ،دەبەخرشێــت .بــەاڵم ئــەوەی ســەبارەت بــەڕۆحــی
پیــرۆز كفــر بــكات ،نابەخرشێــت( .كفركــردن و جوێنــدان بــە ڕۆحــی پیــرۆز هــەر
تەنهــا واتــای ئــەوە نییــە لــە دژی ئــەو قســە بكەیــت ،بەڵكــو واتــا ڕەتكردنــەوەی
سەرزەنشــتكردن لەالیــەن ڕۆحــی پیــرۆزی خــوداوە لەســەر گوناهــەكان .ڕۆحــی
پیــرۆز مــرۆڤ سەرزەنشــت دەكات بــۆ ئــەوەی دەرفەتــی تۆبــەی پــێ ببەخشــێ.
ئەگــەر مــرۆڤ ئــەو سەرزەنشــتكردنە ڕەتبكاتــەوە چــۆن لــە گوناهەكانــی تۆبــە
بــكات ،ئيــر چارەنووســی وێرانیــی دەبێــت).
«كاتێــك دەتانهێننــەبــەردەم كەنیشــت و فەرمانــڕەوا و دەســەاڵتداران ،نیگــەران
مەبــن دەبــێ بــۆ بەرگــری چــۆن و بەچــی بدوێــن یــان چــی بڵێــن ،چونكــە ڕۆحــی
پیــرۆز هــەر لــەو كاتــەدا فێرتــان دەكات پێویســتەچــی بڵێــن».

منوونەی دەوڵەمەندی بێ مێشك
یەكێكــی نــاو خەڵكەكــەپێــی گــوت« :مامۆســتا ،بــە براكــەم بفەرمــوو میراتــم
لەگــەڵ بــەش بــكات».
بــەاڵم ئــەو پێــی فەرمــوو« :كابــرا ،كــێ منــی كــردووە بــە دادوەر یــان بەشــكەر
بەســەرتانەوە؟» بــە خەڵكەكــەی فەرمــوو« :ئاگاداربــن و خۆتــان لــە هەمــوو جــۆرە
چاوچنۆكییــەك بپارێــزن ،چونكــە ژیانــی مــرۆڤ بــە زۆری ســامانەكەی نییــە».
ئینجــا منوونەیەكــی بــۆ هێنانــەوە« :مرۆڤێكــی دەوڵەمەنــد ،زەوییەكــەی
بەرهەمێكــی زۆری دا .لــەدڵــی خۆیــدا گوتــی“ :چــی بكــەم كــە شــوێنم نەبــێ
بەرهەمەكەمــی لــێ كۆبكەمــەوە؟”
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«جــا گوتــی“ :وا دەكــەم ،ئەمبارەكانــم تێكــدەدەم و گەورەتــری دەكــەم ،لەوێــدا
هەمــوو دانەوێڵــە و ماڵەكــەم كۆدەكەمــەوە .بــە خۆشــم دەڵێــم’ :ئــەی گیانــم ،ئەوەتــا
ماڵێكــی زۆرت هەڵگرتــووە ،بــۆ چەندیــن ســاڵ .بحەســێوەو بخــۆ و بخــۆوەو دڵشــاد بــە”‘.
«بــەاڵم خــودا پێــی فەرمــوو“ :ئــەی گێلــە ،هــەر ئەمشــەو گیانــت دەردەچێــت.
باشــە ئــەوەی كــۆت كردووەتــەوە ،بــۆ كــێ دەبێــت؟”
«بــە هەمــان شــێوە دەبــێ ئــەو كەســەی گەنجینــە بــۆ خــۆی كۆدەكاتــەوە بــەاڵم
(((9
لــەالی خــودا دەوڵەمەنــد نییــە».

نەك ئاشتی بەڵكو دووبەرەكی
خەڵكــی پەیامەكــەی مەســیحیان بــە ناتــەواوی وەرگــرت و دۆخــی ڕۆحیــی
خۆیــان نەبینــی ،بــە هەڵــە وا تێگەیشــن كــە عیســا ئاشــتی كۆمەاڵیەتــی و سیاســی
فەراهــەم دەكات و لــە داگیــركاری ڕۆمانــی ئازادیــان دەكات ،دەیانبوژێنێتــەوە،
بەبــێ ئــەوەی پێویســت بــە گۆڕانــی ژیانیــان بــكات .وا تێنەگەیشــن كــە پەیامــی
مەســیح پەیامێكــی ڕۆحییــە ،ئاشتییەكەشــی دەروونییــە لەنــاو دڵ و پێویســتی بــە
پاكبوونــەوەی دڵ هەیــە بــە ئاگــری ڕۆحــی پیــرۆز .وەرگرتنــی هەڵوێســتی دیارمــان
هەبێــت و دژایەتــی خراپــە بكەیــن؛ نــەك هــەر تەنهــا لــەو كۆمەڵگایــەی تێــدا دەژیــن،
بەڵكــو لەنــاو ســنووری یــەك خێزانیــش ،كــە لەوانەیــە ئەندامەكانــی دابــەش بــكات
لەنێــوان بــاوەڕدار و بــێ بــاوەڕ .ئینجــا پێــی فەرمــوون:
«هاتــووم تاكــو ئاگــر هەڵدەمــە ســەر زەوی ،چەنــدەخوازیــارم پێشــوەخت
گــڕی گرتبێــت! بــەاڵم ئازارێكم لەڕێگایــە و دەبێــت پێیــدا تێبپــەڕم (عیســا ئامــاژەی
بــۆ ئازاركێشــانی دەكــرد لەســەر خــاچ)  ،چەنــد ناڕەحەتــم هەتــا تــەواو دەبێــت.
(تێیگەیانــدن كــە ئاشــتی ڕۆحیــی بــە دابــڕان لــە گونــاه و نزیكبوونــەوە لــە خــودا و
دابڕانــی بــاوەڕدار لــە بــێ بــاوەڕ بەرپــا دەبێــت .ئینجــا فەرمــووی ):وا دەزانــن مــن
هاتــووم ئاشــتی بهێنمــە ســەر زەوی؟ پێتــان دەڵێــم :نەخێــر ،بەڵكــو دووبەرەكــی.
لەمــەودوا لــە ماڵێكــدا پێنجــی تێــدا دەبێــت جیــا دەبنــەوە ،ســێ لــە دوو و دوو لــە
( ((9لۆقا ٢١ :١٢ -٣٧ :١١
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ســێ .بــاوك لــە كــوڕ و كــوڕ لــەبــاوك ،دایــك لــە كــچ و كــچ لــەدایــك ،خەســوو لــە
(((9
بــووك و بــووك لــە خەســوو جیــا دەبنــەوە».

گەڕانەوە بۆ الی خودا
هــەر لــەو كاتــەدا هەندێــك لــەوێ بــوون ،باســی ئــەو جەلیلییانەیــان بــۆ عیســا
كــرد (لــە دژی دەســەاڵتی ڕۆمانــی ڕاپەڕیبــوون) كــە پیالتــۆس خوێنــی لەگــەڵ
قوربانییەكانیــان تێكــەاڵو كــرد (باوەڕیــان وابــوو كــە كارەســات بــە هــۆی ســزای
گوناهــەوە دێــت) .عیســا وەاڵمــی دایــەوە« :وا دەزانــن ئــەو جەلیلییانــەلــەهەمــوو
جەلیلییەكانــی دیكــە گوناهبارتــر بــوون ،چونكــەبــەم شــێوەیەئازاریان چێــژت؟ پێتان
دەڵێــم :نەخێــر ،بــەاڵم ئەگــەر تۆبــەنەكــەن هەمووتــان بــەو شــێوەیەلەناودەچــن.
یــان ئــەو هــەژدە كەســەی لــەســیلوام قوللەكەیــان بەســەردا كــەوت و كوشــتنی،
لــە هەمــوو دانیشــتووانی ئۆرشــەلیم گوناهبارتــر بــوون؟ مــن پێتــان دەڵێــم :نەخێــر،
بــەاڵم ئەگــەر تۆبەنەكــەن هەمووتــان بــەو شــێوەیەلەناودەچــن».
ئینجــا ئــەم منوونەیــەی باســكرد (بــۆ ئــەوەی پێیــان ڕابگەیەنێــت پێویســتە پێــش
لەدەســتچوونی دەرفــەت لــە گونــاه تۆبــە بكــەن)« :كابرایــەك دار هەنجیرێكــی
لــە ڕەزەكەیــدا چاندبــوو ،بــۆ بەرهــەم هــات و پێــوەی نەبینــی .بــە ڕەزەوانەكــەی
گــوت“ :تەماشــا بكــە ،ســێ ســاڵە بــۆ بــەری ئــەم دار هەنجیــرە دێــم و پێــوەی نابینــم!
بیبــڕەوە ،بۆچــی زەویــش داگیــر بــكات؟”
«ڕەزەوانەكــەوەاڵمــی دایــەوە“ :گــەورەم ،ئــەم ســاڵیش وازی لێبهێنــە ،تاكــو
دەوروبــەری هەڵدەگێڕمــەوە و پەیینــی پێــدا دەكــەم .بەڵكــو دواتــر بــەر بگرێــت،
ئەگینــا بیبــڕەوە»”.

چاككردنەوەی ژنێك لە ڕۆژیشەممەدا
عیســا لــە ڕۆژی شــەممەدا لــە یەكێــك لــە كەنیشــتەكان خەریكــی فێركــردن بــوو،
ژنێــك بەهــۆی ڕۆحێكــی پیســەوە هــەژدەســاڵ نەخــۆش بــوو ،قەمبــوور بــوو و
( ((9لۆقا ٥٣ -٤٩ :١٢
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هەرگیــز نەیدەتوانــی بــە تــەواوی ڕاســتبێتەوە .عیســا ژنەكــەی بینــی ،بانگــی كــرد:
«خانــم ،لــە نەخۆشــییەكەت ئــازاد كرایــت ».ئینجــا هــەردوو دەســتی خستەســەری و
دەســتبەجێ ڕاســتبووەوەو ستایشــی خــودای كــرد.
پێشــەوای كەنیشــتیش تــووڕە بــوو كــەعیســا لــە شــەممەدا خەڵكــی چاككــردەوە،
بــە خەڵكەكــەی گــوت« :شــەش ڕۆژ هەیــەكــەپێویســتە كاریــان تێــدا بكرێــت ،لەواندا
وەرن و چاكبنــەوە ،نــەك لــە ڕۆژی شــەممەدا».
مەســیحیش وەاڵمــی دایــەوە« :ئــەی دووڕووان! ئایــا هــەر یــەك لــەئێوەلــە ڕۆژی
شــەممەدا گا یــان گوێدرێژەكــەی لــەئاخــوڕ ناكاتــەوە و بیبــات ئــاوی بــدات؟ ئــەوەش
كــەكچــی ئیرباهیمــەو هــەژدەســاڵە شــەیتان بەســتویەتییەوە ،نەدەبــوو لــە ڕۆژی
شــەممەدا لــەم بەنــدە ئــازاد بێــت؟»
كــە ئەمــەی فەرمــوو ،هەمــوو بەرهەڵســتكارانی شــەرمەزار بــوون ،هەمــوو
(((9
خەڵكەكــەش بــە گشــت ئــەو كارە شــكۆدارانەی بــەو ئەنجام دەدران دڵشــاد بــوون.

بێباوەڕی خەڵكێكی زۆری جولەكە
زســتان بــوو و لــە ئۆرشــەلیم جەژنــی هەنوكە بــوو ،عیســاش لــە حەوشــەكانی
پەرســتگا لــەڕێــڕەوە ســەر داپۆرشاوەكــەی ســلێامن پیاســەی دەكــرد ،كــە هــەردوو
الی بــە كۆڵەكــە گیرابــوو .جولەكــەكان لێــی كۆبوونــەوە و پێیــان گــوت« :هەتــا كــەی
لــە گومــان دەمانهێڵیتــەوە؟ ئەگــەر تــۆ مەســیحەكەیت ،بــە ئاشــكرا پێــان بڵــێ».
عیســا وەاڵمــی دانــەوە« :پێــم گوتــن بــەاڵم بــاوەڕ ناكــەن .ئــەو كارانــەی بــەنــاوی
باوكمــەوەدەیكــەم ،شــایەتیم بــۆ دەدەن .بــەاڵم ئێــوەبــاوەڕ ناكــەن ،چونكــە لــە
مەڕەكانــم نیــن .مەڕەكانــم گــوێ لــەدەنگــم دەگــرن ،منیــش دەیانناســم و ئەوانیــش
بــە دوام دەكــەون ،ژیانــی هەتاهەتاییــان دەدەمــێ و هەرگیــز لەنــاو ناچــن ،كەســیش
لەدەســتم نایانڕفێنێــت .باوكــم كــە بــە منــی داون لــەهەمــووان گەورەتــرە ،كەســیش
ناتوانێــت لــەدەســتی بــاوك بیانڕفێنێــت .مــن و بــاوك یەكیــن».
( ((9لۆقا ١٧ -١ :١٣
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دیســان ئــەو جولەكانــەی بەرهەڵســتی عیســایان دەكــرد بەردیــان هەڵگــرت تاكــو
بەردبارانــی بكــەن .بــەاڵم عیســا پێــی فەرمــوون« :زۆر كاری چاكــم لەالیــەن باوكــەوە
پیشــاندان ،بەهــۆی كامیانــەوەبەردبارانــم دەكــەن؟»
جولەكــەكان وەاڵمیــان دایــەوە« :لەبــەر كردارێكــی چــاك بەردبارانــت ناكەیــن،
بەڵكــو بــە هــۆی كفركردنتــەوە ،چونكــە تــۆ مرۆڤیــت و خــۆت دەكەیــت بــە خــودا».
عیســاش وەاڵمــی دانــەوە :«ئایــا لــە تەوراتەكەتــان نەنــوورساوە﴿ :مــن پێــم
گوتــن“ :ئێــوەخوداوەندەكانــن؟”﴾ (تــەورات وشــەی خوداوەنــدی بەكارهێنــاوە بــۆ
ئامــاژەدان بــە دادوەران) نــوورساوە پیرۆزەكەهەمیشــەڕاســتی دەفەرموێــت .ئەگەر
خــودا ئەوانــە بــە “خوداوەنــدەكان” نــاو بنێــت كــە وشــەی خودایــان بــۆ هاتووەتــە
خــوارەوە ،ئیــر چــۆن ئێــوە بــەوە دەڵێــن كــەبــاوك بــۆ خــۆی تەرخانــی كــردووە و
ناردوویەتــی بــۆ جیهــان“ :تــۆ كفــر دەكەیــت ”،چونكــە گوتــم“ :مــن كــوڕی خــودام”؟
ئەگــەر كارەكانــی باوكــم نەكــەم ،بــاوەڕم پــێ مەكــەن .بــەاڵم ئەگــەر ئــەو كارانــە
بكــەم ،هەرچەنــدەباوەڕیشــم پــێ ناكــەن ،بــاوەڕ بــەو كارانــە بكــەن ،تاكــو بزانــن و
تێبگــەن كــە بــاوك لــەمندایــە و منیــش لــەباوكــدام ».دیســان ویســتیان بیگــرن ،بــەاڵم
لــەدەســتیان دەربــازی بــوو.
ئینجــا عیســا چــووەوەئەوبــەری ڕووبــاری ئــوردون و لــەوێ مایــەوە ،لــەو
شــوێنەی كــەیەحیــا یەكــەم جــار خەڵكــی لەئــاو هەڵدەكێشــا .زۆر خەڵــك هاتنــەالی
و دەیانگــوت« :یەحیــا (لەئاوهەڵكێــش) هیــچ پەرجووێكــی نەكــرد ،بــەاڵم هەرچــی
یەحیــا دەربــارەی ئــەم پیــاوە گوتــی ڕاســت بــوو ».لــەوێ خەڵكێكــی زۆر باوەڕیــان
(((10
بــەعیســا هێنــا.

دەرگای تەنگ
كاتێــك عیســا دەچــووە ئۆرشــەلیم ،بــەشــار و گوندەكانــدا تێدەپــەڕی و خەڵكــی
فێــر دەكــرد .یەكێــك پێــی گــوت« :گــەورەم ،ئایــا كەمــن ئەوانــەی ڕزگاریــان دەبێت؟»
ئەویــش پێــی فەرمــوون« .كۆشــش بكــەن تاكــو لــەدەرگای تەســك بچنــەژوورەوە
(ئــەو ڕێگایــەی بــەرەو ژیانــی جاویدانــی دەچێــت) ،چونكــە ،پێتــان دەڵێــم ،زۆر
( ((10یۆحهنا ٤٢ -٢٢ :١٠

144

كــەس هەوڵــدەدەن بچنــەژوورەوە و ناتوانــن( .عیســا وەك نەریتــی خــۆی دیســان
لێكچواندنــی بــە ژیانــی ئاســایی بەكارهێنــاوە لەنێــوان شانشــینی خــودا و مــاڵ.
فەرمــووی ):لــەو دەمــەی خــاوەن مــاڵ هەڵدەســتێت و دەرگا دادەخــات ،ئێــوەلــە
دەرەوەدەوەســن ،لــەدەرگا دەدەن و تــكا دەكــەن “ :گــەورەم ،لێــان بكــەوە!”
وەاڵم دەداتــەوە“ :مــن ناتانناســم و نازانــم ئێــوە خەڵكــی كوێــن”.
«ئەوســا دەڵێــن“ :لەگەڵــت خواردمــان و خواردمانــەوەو لــەشــەقامەكامنان
فێــرت كردیــن”.
«ئینجــا دەڵێــت“ :مــن ناتانناســم و نازانــم ئێــوە خەڵكــی كوێــن .ئــەی هەمــوو
بــەدكاران ،لێــم دوور بكەونــەوە!”
«كاتێــك دەبینــن ئیرباهیــم و ئیســحاق و یاقــوب و هەمــوو پێغەمبــەران لــە
شانشــینی خــودان ،بــەاڵم ئێــوەدەركــراون ،جــا لــەوێ دەگریێــن و جیــڕەی ددانتــان
دێــت .لــەڕۆژهــەاڵت و ڕۆژئــاوا ،لــەباكــوور و باشــوورەوە (خهڵكــی) دێــن و لــە
شانشــینی خــودا لەســەر خــوان دادەنیشــن .ئەوەتــا دواهەمیــن هــەن دەبنــە یەكەمین
و یەكەمینیــش هــەن دەبنــەدواهەمیــن».

دڵتەنگی عیسا بۆ ئۆرشەلیم
لــەو كاتــەدا هەندێــك فەریســی هاتــن و پێیــان گــوت« :ئێــرەبەجێبهێڵــەو بــڕۆ،
چونكــەهێــرۆدس دەیەوێــت بتكوژێــت».
ئەویــش پێــی فەرمــوون« :بــڕۆن بــەو ڕێویــەبڵێــن“ ،ئەوەتــا ئەمــڕۆ و بەیانــی
ڕۆحــە پیســەكان دەردەكــەم و خەڵكــی چــاك دەكەمــەوە ،لــە ڕۆژی ســێیەمیش (لــه
دوای ماوەیەكــی كــورت) تــەواو دەبــم ”.بــەاڵم بــۆ مــن پێویســتەئەمــڕۆ و ســبەی
و دووســبەی بــڕۆم ،چونكــە نابێــت پێغەمبەرێــك لــە دەرەوەی ئۆرشــەلیم مبرێــت.
(هەمــوو كاتێــك دادگاییكردنــی پێغەمبــەران لــەوێ بەڕێوەچــووە).
«ئــەی ئۆرشــەلیم ،ئــەی ئۆرشــەلیم ،بكــوژی پێغەمبــەران و بەردبارانــكاری
ئەوانــەی بــۆت نێــردران ،چەنــد جــار ویســتم منداڵەكانــت كۆبكەمــەوە ،هــەروەك
چــۆن مریشــك جوجەڵەكانــی لەژێــر باڵیــدا كۆدەكاتــەوە ،بــەاڵم نەتانویســت .ئەوەتــا
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ماڵەكەتــان بــەوێرانــی بــۆ بەجێدەهێڵــدرێ .پێتــان دەڵێــم ،ئیــر نامبیننــەوە ،هەتــا
ئــەو كاتــە دێــت كــە دەڵێــن ،پیــرۆزە ئــەوەی بــە نــاوی یەزدانــەوەدێــت».

چاككردنەوەی نەخۆش لە ڕۆژی شەممەدا
ئەوەبــوو لــەڕۆژی شــەممەدا كاتێــك عیســا بــۆ نانخــواردن چــووە ماڵــی یەكێــك
لــەســەركردە فەریســییەكان ،ئەوانــەی لــەوێ بــوون چاودێرییــان دەكــرد .پیاوێكیــش
كــەنەخۆشــی ئاوبەنــدی هەبــوو لــەبەرامبــەری بــوو .عیســا لــەتەوراتنــاس و
فەریســییەكانی پرســی« :ئایــا لــەڕۆژی شــەممەدا چاككردنــەوەدروســتە یــان نــا؟»
ئــەوان بێدەنــگ بــوون .ئەویــش كابــرای گــرت و چاكیكــردەوە و بەڕێــی كــرد.
پێــی فەرمــوون« :كامەتــان كوڕەكــەی یــان گایەكــەی لــە ڕۆژی شــەممەدا بكەوێتە
بیــرەوەدەســتبەجێ دەریناهێنێــت؟» نەیانتوانــی وەاڵمــی ئــەم شــتانە بدەنەوە.

بانگهێشتكردنی ههژاران
كاتێــك تێبینــی كــرد چــۆن بانگهێشــتكراوان ڕیــزی پێشــەوەدەگــرن ،منوونەیەكــی
هێنایــەوەو فەرمــووی« :كاتێــك یەكێــك بــۆ شــایی بانگهێشــتت دەكات ،لــەڕیــزی
پێشــەوەدامەنیشــە ،نــەوەك لــە تــۆ ڕێزدارتریشــی بانگهێشــت كردبێــت .ئینجــا
ئــەوەی تــۆ و ئــەوی بانگهێشــت كــردووە ،دێــت و پێــت دەڵــێ“ :شــوێنەكەت بــۆ
ئەمــەچــۆڵ بكــە ”،تــۆش تەریــق دەبیتــەوەو ڕیــزی دواوە دەگریــت .بــەاڵم كاتێــك
بانگهێشــت دەكرێیــت بــڕۆ لــە دواوەدانیشــە ،تاوەكــو كاتێــك ئــەوەی بانگهێشــتی
كردوویــت ،بێــت و پێــت بڵێــت“ :هاوڕێــم ،هەســتەوە وەرەپێشــەوە ”.ئەوســا
لەبەرچــاوی هەمــوو ئەوانــەی لەگەڵــت دانیشــتوون قەدرگــران دەبیــت .بەم شــێوەیە
ئــەوەی خــۆی بــەرز بكاتــەوەنــزم دەكرێتــەوە ،ئــەوەش خــۆی نــزم بكاتــەوەبــەرز
دەكرێتــەوە».
ئینجــا بــەوەی گــوت كــەبانگهێشــتی كــردووە« :كاتێــك نانــی نیــوەڕۆ یــان ئێــوارە
ئامــادە دەكەیــت ،هــاوڕێ و بــرا و خــزم و دراوســێ دەوڵەمەندەكانــت بانــگ مەكــە،
نــەوەك ئەوانیــش بانگــت بكەنــەوە ،چاكەت بدەنــەوە .بەڵكــو ئەگــەر میواندارییەكت
كــرد ،هــەژار و پەككەوتــە و شــەل و كوێر بانگهێشــت بكــە .خۆزگەت پــێ دەخوازرێ،
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چونكــەنییانــە پاداشــتت بدەنــەوە ،تــۆش لــە هەســتانەوەی ڕاستودروســتان پاداشــت
دەدرێیتەوە».

منوونەی میواندارییەك
یەكێــك لــە میوانــەكان ئەمــەی بیســت (فەرمایشــتی عیســای بیســت ســەبارەت بە
هەســتانەوەی ڕاستودروســتان) ،گوتــی« :خۆزگــە دەخوازرێــت بــەوەی لــە شانشــینی
خــودا نــان دەخــوات( ».ژیــان لەگــەڵ خــودا لــەدوای مــردن .عیســای پــەروەرگار
ویســتی فێــری بــكات كــە ژیــان لەگــەڵ خــودا لێــرە لەســەر زەوی دەســتپێدەكات
و بــۆ دوای مــردن درێژدەبێتــەوە .عیســا وەك نەریتــی خــۆی دیســان منوونــە و
لێكچووانــی ژیانــی ئاســایی هێنایــەوە).
عیســا وەاڵمــی دایــەوە« :كابرایــەك شــێوێكی گــەورەی ئامادەكــرد و خەڵكێكــی
زۆری بانگهێشــت كــرد .لــه كاتــی نانخــواردن كۆیلەیەكــی خــۆی نــارد تاكــو
بەبانگهێشــتكراوان بڵێــت“ :فەرمــوون ،ئێســتا هەمــوو شــتێك ئامادەیــە”.
«بــەاڵم هەمــوو وەك یــەك داوای لێبوردنیــان كــرد .یەكەمیــان پێــی گــوت:
“كێڵگەیەكــم كڕیــوە و پێویســتە بــڕۆم بیبینــم ،تكایــەلێــم ببــورە”.
«یەكێكــی دیكــەگوتــی“ :پێنــج جــووت گام كڕیــوەو دەچــم بزانــم چۆنــن ،تكایــە
لێــم ببــورە”.
«یەكێكی دیكەشیان گوتی“ :ژنم هێناوە ،لەبەر ئەوەناتوانم بێم”.
«كۆیلەكــەش هاتــەوە و ئەمانــەی بــە گەورەكــەی ڕاگەیانــد .خــاوەن مــاڵ تــووڕە
بــوو و بــە كۆیلەكــەی گــوت“ :خێــرا بــڕۆ بــۆ شــەقام و كۆاڵنەكانــی شــار ،هــەژار و
پەككەوتــەو كوێــر و شــەلەكان بهێنــەئێــرە”.
«كۆیلەكــە (گەڕایــەوە)گوتــی“ :گــەورەم ئــەوەی فەرمانــت دا كــرا ،هێشــتا شــوێن
ماوە”.
«گەورەكــەبــە كۆیلەكــەی گــوت“ :بــڕۆ دەرەوەبــۆ ڕێــگا و ڕێچكــەكان بــەزۆر
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خەڵــك بهێنــە ژوورەوە ،تاكــو ماڵەكــەم پڕبێــت .پێتــان دەڵێــم ،لەوانــەی بانگهێشــت
كرابــوون (ئەوانــەی بــە هــۆكاری نابەجــێ پۆزشــیان هێنابــووەوە) كــەس تامــی
شــێوەكەم نــاكات»”.

نرخی شوێنكەوتنی عیسا (دووهم)
خەڵكێكــی زۆر لەگــەڵ عیســا دەڕۆیشــن بــە ڕێــگادا ،ئــاوڕی دایــەوە و پێــی
گوتــن« :ئەگــەر یەكێــك بێتــە الم و ڕقی لــە دایــك و باوكــی ،ژن و منداڵــی ،بــرا و
خوشــكەكانی نەبێتــەوە ،بگــرە لــەخۆشــی ،ناتوانێــت ببێتــە قوتابــی مــن( .بێگومــان
عیســا كــە داوای لــە شــوێنكەوتوانی خــۆی كــردووە هەمــوو كەســێكیان خۆشــبووێ
تەنانــەت دوژمنەكانیــش ،داوایــان لــێ نــاكات ڕقیــان لــە نزیكرتیــن كەســەكانیان
ببێتــەوە ،بەڵكــو مەبەســتییەتی كــە پێشــینەی گوێڕایەڵــی ســەرەتا بــۆ خودایــە بــەر
لــە هەمــوو كەســێك ،تەنانــەت ب ـهر ل ـه خــودی خۆشــت .بــۆ ئــەوەی هەركەســێك
بزانێــت چ نرخێــك دەدات كاتێــك دەبێتــە شــوێنكەوتوی عیســا .لەبــەر ئــەوە درێــژەی
بــە فەرمایشــتەكەی دا و فەرمــووی ):ئــەوەی خاچەكــەی هەڵنەگرێــت و دوام نەكەوێــت،
ناتوانێــت ببێتــەقوتابــی مــن.
«كــێ لــە ئێــوەئەگــەر بیەوێــت قوللەیــەك دروســتبكات ،یەكــەم جــار دانانیشــێت
و خەرجییەكــەی ناخەمڵێنێــت ،ئاخــۆ ئەوەنــدەی هەیــەبــۆ تەواوكردنــی؟ نــەوەك
بناغەكــەی دابنێــت و نەتوانێــت تــەواوی بــكات ،ئەوســا هەمــوو ئەوانــەی دەیبینــن
گاڵتــەی پــێ دەكــەن ،دەڵێــن“ :ئــەم پیــاوە دەســتی پێكــرد بینــا بــكات و نەیتوانــی
تــەواوی بــكات”.
«یــان چ پاشــایەك دەچێتــەشــەڕی پاشــایەكی دیكــە و یەكــەم جــار دانانیشــێت و
ڕاوێــژ نــاكات ،ئایــا بــەدە هــەزار كەســەوە دەتوانێــت بەرەنــگاری ئــەوە ببێتــەوە
كــە بــەبیســت هــەزارەوەدێتــەســەری؟ ئەگینــا خــۆ تاكــو دوورە ،شــاندێكی بــۆ
دەنێرێــت و داوای ئاشــتی دەكات .بــەم شــێوەیە ،هــەر یەكێكتــان ئەگــەر واز لــە
هەمــوو شــتێك نەهێنێــت كــەهەیەتــی ،ناتوانێــت ببێتــە قوتابــی مــن.
(هەروەهــا عیســا فەرمــووی كــە ئــەو قوتابییــەی دەبێتــە شــوێنكەوتوی ،پێویســتە
ســوودبەخش بێــت و پارێــزگاری لــە چاكــەی بــكات .فەرمــووی« ):خــوێ باشــە ،بــەاڵم
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ئەگــەر ســوێرییەكەی نەمــا ،بــەچــی ســوێر دەكرێتــەوە؟ ئەوســا نــە بــە كەڵكــی زەوی
دێــت و نــەبــەكەڵكــی پەییــن دێــت ،بەڵكــو فڕێدەدرێتــە دەرەوە .ئــەوەی گوێــی بــۆ
بیســن هەیــە ،بــا ببیســتێت».

منوونەی مەڕە ونبووەكە
هەمــوو باجگــر و گوناهبــاران لێــی نزیــك دەبوونــەوە تاكــو گــوێ لــەعیســا بگرن.
جــا فەریســی و مامۆســتایانی تــەورات بۆڵەبۆڵیــان دەكــرد« :ئەمــەپێشــوازی لــە
گوناهبــاران دەكات و نانیــان لەگــەڵ دەخــوات( ».پێچەوانــەی كرداری فەریســییەكان)
عیســاش ئــەم منوونەیــەی بــۆ هێنانــەوە« :كامەتــان ئەگــەر ســەد ســەر مــەڕی
هەبێــت و دانەیەكــی لــێ ون بێــت ،ئایــا نــەوەد و نۆیەكــەلــە دەشــت بەجێناهێڵێت و
بــەدوای ونبووەكــەدا ناچێــت هەتــا دەیدۆزێتــەوە؟ كاتێــك دۆزییــەوەبــە خۆشــییەوە
دەیخاتــەســەر شــانی و دێتــەوەمــاڵ ،هــاوڕێ و دراوســێكان بانــگ دەكات و پێیــان
دەڵێــت“ :لەگەڵــم دڵشــاد بــن! مــەڕەونبووەكــەم دۆزییــەوە ”.پێتــان دەڵێــم ،لــە
ئاســانیش شــادی زیاتــر دەبێــت ســەبارەت بــە گوناهبارێــك تۆبــەبــكات لــە نــەوەد و نــۆ
ڕاستودروســت كــەپێویســتیان بــە تۆبەكــردن نییــە( .عیســا ئــەم منوونەیــەی فەرمــوو
بــۆ ئــەوەی وەاڵمــی پرســیارەكانی مامۆســتا تونــدڕەوەكان بداتــەوە ئەوانــەی
لەبــەر پێشــوازیكردنی لــە گوناهبــاران لۆمەیــان دەكــرد ،فەرمــووی لەبــەر بــە كــەم
تەماشــاكردنی خراپــە نییــە كــە وا دەكات ،بەڵكــو چونكــە ئــەو شــوانێكی دڵســۆزە كــە
بــەدوای مــەڕە ونبووەكانیــدا دەگەڕێــت).

منوونەی درهەمەونبووەكە
(عیســا بــۆ دووپاتكردنــەوەی هەمــان واتــا فەرمــووی« ):یــان چ ئافرەتێــك دە
درهەمی هەبێــت و یــەك درهەمــی ون بــكات ،چــرا هەڵنــاكات و ماڵەكــەگســك
نــادات و بــەوردی ناگەڕێــت ،هەتــا دەیدۆزێتــەوە؟ كــە دۆزییــەوە ،هــاوڕێ و
دراوســێكانی بانــگ دەكات و دەڵێــت“ :لەگەڵــم دڵشــاد بــن ،ئــەو درهەمــەی ونــم
كردبــوو ،دۆزیمــەوە ”.پێتــان دەڵێــم :بــە هەمــان شــێوە ،فریشــتەكانی خــودا دڵشــاد
دەبــن كاتێــك گوناهبارێــك تۆبــە دەكات».
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منوونەی كوڕەونبووەكە
ئینجــا فەرمــووی« :كابرایــەك دوو كــوڕی هەبــوو .بچووكەكەیــان بــەباوكــی
گــوت“ :باوكــە ،چیــم بەردەكــەوێ لــەبەشــە میراتــی خــۆم ،مبــدەرێ ”.ئەویــش
ماڵەكــەی بــۆ دابەشــكردن.
«دوای چەنــد ڕۆژێــك ،كــوڕە بچووكەكــەهەمــوو شــتەكانی كۆكــردەوە و بــەرەو
واڵتێكــی دوور ڕۆیشــت ،لــەوێ ماڵەكــەی لەســەر ڕابــواردن دانــا .لــەدوای ئــەوەی
هەمــووی خەرجكــرد ،قاتوقــڕی گــەورە كەوتــەناوچەكــە ،لەبــەر ئــەوەتووشــی
نەبوونــی هــات .ئیــر هانــای بــۆ هاواڵتییەكــی ناوچەكــەبــرد ،ئەویــش ناردییــە
كێڵگەكانــی بــۆ لەوەڕاندنــی بــەراز .حــەزی دەكــرد بــەو خڕنووكــەســكی خــۆی تێــر
بــكات كــەبــەرازەكان دەیانخــوارد ،بــەاڵم كــەس هیچــی پێنــەدەدا.
«ئینجــا بــە هــۆش خــۆی هاتــەوە و گوتــی“ :ئاخــۆ چەنــد كرێــكاری باوكــم نانیــان
لەبــەر دەمێنێتــەوە ،منیــش لێــرە وا لــە برســان دەمــرم .هەڵدەســتم دەچمــەوەالی
باوكــم ،پێــی دەڵێــم :باوكــە ،لــە دژی ئاســان و بەرامبــەری تــۆ گوناهــم كــرد .ئیــر 
شــایانی ئــەوەنیــم بــە كــوڕی تــۆ بانــگ بكرێــم ،مبكــەبــەكرێكارێكــی خــۆت ”.جــا
هەســتا و گەڕایــەوە الی باوكــی.
«هێشــتا دوور بــوو باوكــی ئــەوی بینــی و دڵــی بــۆی ســووتا ،ڕایكــرد و باوەشــی
پێداكــرد و ماچــی كــرد».
«كــوڕەش پێــی گــوت“ :باوكــە ،لــەدژی ئاســان و بەرامبــەری تــۆ گوناهــم كــرد،
ئیــر شــایانی ئــەوە نیــم بــە كــوڕی تــۆ بانــگ بكرێــم”.
«بــەاڵم باوكەكــە بــەخزمەتكارانــی خــۆی گــوت“ :خێــرا باشــرین جلوبــەرگ
بهێنــن و لەبــەری بكــەن ،ئەنگوســتیلەیەك بكەنــەپەنجــەی و پێاڵویــش بــۆ پێــی.
گوێرەكــە قەڵەوەكــەش بهێنــن و ســەری ببــڕن ،بــا بخۆیــن و دڵخــۆش بیــن ،چونكــە
ئــەم كــوڕەم مــردوو بــوو و زینــدوو بووەتــەوە ،ون ببــوو و دۆزراوەتــەوە ”.جــا
دەســتیان بــەئاهەنــگ گێــڕان كــرد.
«كــوڕە گەورەكــەلــە كێڵگــەبــوو ،كــەهاتــەوە و لــە مــاڵ نزیــك بــووەوە ،گوێــی
لــەمۆســیقا و هەڵپەڕكــێ بــوو .یەكێــك لــەخزمەتكارانــی بانگكــرد و پرســیاری كــرد،
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“ئەمــەچییــە؟” پێــی گــوت“ :براكــەت گەڕاوەتــەوە ،باوكیشــت گوێرەكــەقەڵەوەكەی
ســەربڕی ،چونكــە بــەســاغ و ســەالمەتی گەڕاوەتــەوە”.
«كــوڕە گەورەكــەتــووڕەبــوو و نەیویســت بچێتــە ژوورەوە .ئیــر باوكــی هاتــە
دەرەوە و تــكای لێكــرد .بــەاڵم ئــەو وەاڵمــی باوكــی دایــەوە“ :ئەوەتــا ئــەو هەمــوو
ســاڵەكۆیالیەتیــت بــۆ دەكــەم و هەرگیــز لــەفەرمانــت دەرنەچــووم ،تەنانــەت
كاریلەیەكــت نەدامــێ تاكــو لەگــەڵ هاوڕێیەكانــم پێــی دڵخــۆش بــم .بــەاڵم كاتێــك
ئــەم كــوڕەت هاتــەوە ،ئــەوەی ماڵەكەتــی لەگــەڵ لەشفرۆشــان لــووش دا ،گوێرەكــە
قەڵەوەكــەت بــۆی ســەربڕی”.
«ئەویــش پێــی گــوت“ :كــوڕم ،تــۆ هەمیشــە لەگــەڵ منــی ،هەرچیــم هەیــەهــی
تۆیــە .بــەاڵم پێویســتە دڵخــۆش و شــاد بیــن ،چونكــەئــەم برایــەت مــردوو بــوو و
زینــدوو بووەتــەوە ،ون ببــوو و دۆزراوەتــەوە( »”.عیســا بەمــە ئامــاژەی كــرد بــۆ
مكوڕبوونــی خــودا لەســەر تۆبەكردنــی گوناهبــار ،ئەگــەر گوناهەكانــی هەرچەنــد
بووبێــت بــەاڵم بــە پەشــیامنییەوە بگەڕێتــەوە الی خــودا ،ئــەوا خــودا لێــی
خۆشــدەبێت).

منوونەی سەركاری ناپاك
هەروەهــا عیســا بــەقوتابییەكانــی فەرمــوو« :كابرایەكــی دەوڵەمەند ســەركارێكی
هەبــوو ،ســكااڵی بەفیڕۆدانــی ماڵەكــەی لەســەری پێگەیشــت .كابــرای دەوڵەمەنــد
بانگــی كــرد و لێــی پرســی“ :ئەمــە چییــەلەســەر تــۆ دەیبیســتمەوە؟ بــڕۆ حیســابی
ســەركارییەكەت بكــە و بیخــەبەردەســتم ،چونكــە ئیــر ناتوانیــت ســەركار بیــت”.
«ســەركارەكەبــە خــۆی گــوت“ :چــی بكــەم ،چونكــە گەورەكــەم ســەركارییەكەم
لــێ دەســەنێتەوە؟ ناتوانــم زەوی بكێڵــم و شــەرمیش دەكــەم ســواڵ بكــەم .بــەاڵم
دەزانــم چــی دەكــەم ،بــۆ ئــەوەی كاتێــك لــە ســەركارییەكە دەركــرام ،خەڵكــی لــە
ماڵەكانیــان پێشــوازیم لــێ بكــەن”.
«جــا هەریەكــەلــەقەرزارەكانــی گەورەكــەی بانگكــرد .بــە یەكەمیانــی گــوت:
“چەنــد قــەرزاری گەورەكەمیــت؟”
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«گوتی“ :سەد هیزە زەیتی زەیتوون( ”.نزیكەی چوار هەزار لیرت)
«ئەویش پێی گوت“ :پسوولەكەت وەربگرەو دانیشە ،خێرا بنووسە پەنجا”.
«بەوی دیكەی گوت“ :تۆ چەندت لەسەرە؟”
«گوتی“ :سەد ڕبە گەنم( ”.نزیكەی سی و پێنج تەن)
«پێی گوت“ :پسوولەكەت وەربگرە و بنووسە هەشتا”.
«جــا گەورەكــەدەستخۆشــی لــە ســەركارەناپاكەكــەی كــرد (نــەك لەبــەر ئــەوەی
ناپاكــە ،بەڵكــو) كــەژیرانــەجواڵیــەوە( ،عیســا تێبینــی خــۆی ســەبارەت بەمــە
گــوت و فەرمــووی ):چونكــە خەڵكانــی دنیایــی لەگــەڵ خەڵكانــی وەك خۆیــان لــە
هەڵســوكەوتەكانیاندا لــە گەلــی پیــرۆز ژیرتــرن (مەبەســتی ئەوەیــە كــە هەندێــك
جــار لــە كاروبــاری دونیایــی خەڵكــی بێبــاوەڕ لــە بــاوەڕدار داناتــرن) .منیــش پێتــان
دەڵێــم :بــە ســامانی ئــەم دنیایە دۆســتی خۆتــان دروســتبكەن (ســامانی ئــەم جیهانــە
كــە لــە كاری چاكــە دەیبەخشــن لەبــری ئــەوەی بــۆ ســتەم هانتــان بــدات) ،تاكــو
ئەگــەر نەمــا ،خــودا لــە ماڵــی هەتاهەتایــی پێشــوازیتان لــێ بــكات».
«ئــەوەی لــە كــەم دەســتپاكەلــە زۆریــش دەســتپاكە ،ئــەوەی لــەكــەم ناپاكــە
لــەزۆریــش ناپاكــە .ئەگــەر لــەســامانی ئــەم دنیایــەدەســتپاك نەبــن ،كــێ ســامانی
ڕاســتەقینەی بــەئێــوەدەســپێرێت؟ ئەگــەر لــە شــتی خەڵكــی دەســتپاك نەبــن ،كــێ
شــتی خۆیتــان دەداتــێ؟
«خزمەتــكار نییــەبتوانێــت كۆیالیەتــی دوو گــەورە بــكات ،چونكــە ڕقــی لــەیەكێكیان
دەبێتــەوە و ئــەوەی دیكــەی خۆشــدەوێت ،یــان دەســت بــە یەكێكیانــەوەدەگرێــت و
ئــەوەی دیكــەپشــتگوێ دەخــات .ئێــوەش ناتوانــن كۆیلــەی خــودا و پــارەبــن».
فەریســییەكانیش كــەپارەیــان خۆشدەویســت ،گوێیــان لــە هەمــوو ئەمانــە
بــوو ،گاڵتەیــان پێكــرد( .عیســا) پێــی فەرمــوون« :لەنێــو خەڵكــدا خۆتــان بــە بێتــاوان
دەردەخــەن ،بــەاڵم خــودا دڵتــان دەناســێت .ئــەوەی الی خەڵكــی پایــەدارە ،الی
(((10
خــودا قێزەونــە.
( ((10لۆقا ١٥ :١٦ -٢٢ :١٣

152

منوونەی هەژارێك و دەوڵەمەندێك
«پیاوێكــی دەوڵەمەنــد هەبــوو ،جلــی ئەرخەوانــی (ئــەو كــەوا ســوورەی كــە پاشــاكان
لەبــەری دەكــەن) و كەتانــی ناســكی لەبــەر دەكــرد و هەمــوو ڕۆژێكــی بــە خۆشــی
ڕادەبــوارد .هەژارێكیــش نــاوی لەعــازر بــوو ،لــە بەردەرگاكــەی كەوتبــوو ،هەمــوو
جەســتەی بریــن بــوو ،پــەرۆش بــوو لــەو بەرماوەیە تێربێــت كە لــە خوانــی دەوڵەمەندەكە
دەكەوتــە خــوارەوە .تەنانــەت ســەگیش دەهاتــن برینەكانیــان دەلێســتەوە.
«ئیــر هەژارەكــە مرد و فریشــتە بۆ باوەشــی ئیرباهیــم هەڵیانگــرت .دەوڵەمەندەكەش
مــرد و نێــژرا .لــە جیهانــی مردووان ســەری هەڵبــڕی و ئــازاری دەچێژت ،لــە دوورەوە
ئیرباهیمــی بینــی و لەعــازری لــە بــاوەش بــوو .هــاواری كــرد“ :باوكــە ئیرباهیــم،
بەزەییــت پێمــدا بێتــەوە ،لەعــازر بنێــرە تاكــو ســەری پەنجــەی بــە ئــاو تــەڕ بــكات و
زمانــم فێنــك بكاتــەوە ،وا لەنــاو ئــەم گــڕەدا ئــازار دەچێــژم”.
«ئیرباهیــم گوتــی“ :كــوڕم ،لەبیرتــە لــە ژیانتــدا شــتە باشــەكانی خۆتــت وەرگــرت و
لەعازریــش شــتە خراپــەكان .بــەاڵم ئێســتا وا لێــرە دڵنەوایــی دەكرێــت و تــۆش ئــازار
دەچێژیــت .ســەرەڕای هەمــوو ئەمانــەش ،بۆشــاییەكی گــەورە لەنێــوان ئێمــە و ئێــوەدا
دانــراوە ،تاوەكــو ئەوانــەی بیانــەوێ لێــرەوە بــۆ التــان بێــن نەتوانــن و كەســیش لەوێــوە
بــۆ الی ئێمــە نەپەڕێتــەوە”.
«ئەویــش گوتــی“ :كەواتــە باوكــە ،لێــت دەپاڕێمــەوە لەعــازر بنێــرە بــۆ ماڵــی
باوكــم ،چونكــە پێنــج بــرام هەیــە ،تاكــو ئاگاداریــان بكاتــەوە ،نــەوەك ئەوانیــش بــۆ
ئــەم شــوێنی ئازاردانــە بێــن”.
بــەاڵم ئیرباهیــم پێــی گــوت“ :موســا و پێغەمبەرانیان هەیــە (كتێبــی تــەورات كــە
خــودا بــە رسوش بــۆ موســای نــاردووە و ئــەو نوورساوانــەش كــە بــۆ پێغەمبەرانــی
دیكــەی نــاردووە) ،بــا گــوێ لــەوان بگــرن”.
«ویــش گوتــی“ :نەخێــر باوكــە ئیرباهیــم ،بــەاڵم ئەگــەر یەكێــك لەنــاو مردووانەوە
بچێتــە الیــان ،ئــەوا تۆبە دەكــەن»”.
«پێــی گــوت“ :ئەگــەر گــوێ لــە موســا و پێغەمبــەران نەگــرن ،تەنانــەت یەكێــك
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لەنــاو مردووانیــش هەســتێتەوە ،قەناعەتیــان پــێ نایێــت»”.

گوناه و باوەڕ و خزمەت
عیســا بــە قوتابییەكانــی فەرمــوو« :مەحاڵــە كۆســپەكان نەیەن (قســە و كردارێــك
كــە كەســێك بیــكات ،ببێتــە هــۆی هەڵگەڕانــەوەی كەســێكی دیكــە لــە بــاوەڕ) ،بــەاڵم
قوڕبەســەر ئــەوەی دەبێتــە هــۆی هاتنیــان .باشــرە بــۆی ئەگــەر بەرداشــێك بــە ملیــەوە
هەڵبوارسێــت و فڕێبدرێتــە دەریــاوە ،لــەوەی ببێتــە كۆســپ بۆ یەكێــك لــە قوتابییەكانم
(یــان یەكێــك لەوانــەی كــە تــازە باوەڕیــان هێنــاوە) .ئــاگاداری خۆتــان بــن.
«ئەگــەر براكــەت هەڵــەی كــرد ،سەرزەنشــتی بكــە ،ئەگــەر تۆبــەی كــرد گەردنــی
ئــازاد بكــە .ئەگــەر لــە ڕۆژێكــدا حــەوت جــار هەڵــەی بەرامبــەرت كــرد و حــەوت
جــار گەڕایــەوە الت و گوتــی“ :تۆبــە دەكــەم ”،تــۆ گەردنــی ئــازاد بكــە».
ئینجــا نێــردراوەكان بــە مەســیحی خــاوەن شــكۆیان گــوت« :باوەڕمــان زیــاد
بكــە!»
مەســیحیش فەرمــووی« :ئەگــەر ئەوەنــدەی دەنكــە خەردەلێكیــش (یەكێكــە لــە
بچووكرتیــن تــۆوەكان) باوەڕتــان هەبێــت ،بــەم دار تــووە دەڵێــن“ :هەڵبكەنــرێ و
لەنــاو دەریــا بــڕوێ ”،بــە قســەتان دەكات».
(هەندێــك لــە دینــداران هەســتی خۆبەگەورەزانیــن و لووتبەرزییــان هەیــە ،بــە
بیانــووی ئــەوەی كــە گوایــا ئــەوان خزمەتــی خــودا دەكــەن .عیســا پێــی فەرمــوون):
كامەتــان ،ئەگــەر كۆیلەیەكــی هەبێــت و خەریكــی كاری كێڵگــە و لەوەڕاندنــی
ئاژەڵەكانــی بێــت ،دوای ئــەوەی كــە لــە كێڵگــە هاتــەوە ،پێــی دەڵێــت“ :یەكســەر
وەرە و دانیشــە”؟ ئایــا پێــی ناڵێــت“ :شــتێكم بــۆ ئامــادە بكــە بیخــۆم ،ناوقــەدت
ببەســتە و خزمەتــم بكــە تاكــو دەخــۆم و دەخۆمــەوە ،پاشــان تــۆ بخــۆ و بخــۆوە”؟
ئایــا سوپاســی ئــەو كۆیلەیــە دەكات ،لەبــەر ئــەوەی ئــەو شــتانەی كــرد كــە فەرمانــی
پــێ كرابــوو؟ ئێــوەش بــەم شــێوەیە ،كاتێــك هەمــوو ئــەوەی فەرمانتــان پــێ دەكرێــت
(((10
دەیكــەن ،بڵێــن“ :كۆیلــەی شایســتە نیــن ،ئەركــی خۆمــان بەجێگەیانــدووە”.
( ((10لۆقا ١٠ :١٧ -١٩ :١٦
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مردنی لەعازر
پیاوێــك بــە نــاوی لەعــازر نەخــۆش بــوو كــە خەڵكــی بێتعەنیــا بــوو ،هەمــان
گوندەكــەی مریــەم و مەرســای خوشــكی .ئــەم مریەمــە ئــەوە بــوو كــە مەســیحی
خــاوەن شــكۆی بــە بــۆن چەوركــرد ،بــە پرچــی پێیەكانــی ســڕییەوە ،لەعــازری
نەخۆشــیش بــرای بــوو .خوشــكەكان هەواڵیــان بــۆ عیســا نــارد و گوتیــان« :گــەورەم،
ئەوەتــا ئــەوەی خۆشــتدەوێ نەخۆشــە».
كاتێــك عیســا ئەمــەی بیســت فەرمــووی« :ئــەم نەخۆشــییە بــۆ مــردن نییــە ،بەڵكو
بــۆ شــكۆداری خودایــە ،تاكــو بــە هۆیــەوە كــوڕی خــودا شــكۆدار بێــت ».لەگــەڵ
ئــەوەی عیســا مەرســا و خوشــكەكەی و لەعــازری خۆشدەویســت ،بــەاڵم كاتێــك
بیســتی نەخۆشــە ،لــەو شــوێنەی لێــی بــوو دوو ڕۆژی دیكــە مایــەوە.
دوای ئەمە عیسا بە قوتابییەكانی فەرموو« :با بچینەوە (ناوچەی) یەهودیا».
قوتابییــەكان پێیــان گــوت« :ڕابــی (واتــا مامۆســتا) ،تۆزێــك لەمەوبــەر جولەكەكانی
ئــەوێ دەیانویســت بەردبارانــت بكــەن ،دیســان دەچیتــەوە ئەوێ؟»
عیســاش وەاڵمــی دایــەوە« :ئایــا ڕۆژ دوازدە كاتژمێــر نییــە؟ ئــەوەی بــە ڕۆژ
بــڕوات پێــی هەڵناكەوێــت ،چونكــە ڕووناكــی ئــەم جیهانــە دەبینێــت .بــەاڵم ئــەوەی
بــە شــەو بــڕوات پێــی هەڵدەكەوێــت ،چونكــە ڕووناكــی تێــدا نییــە».
ئەمانــەی فەرمــوو ،پاشــان پێــی فەرمــوون« :لەعــازری دۆســتامن نوســتووە ،بــەاڵم
دەڕۆم تاكــو بەخەبــەری بهێنمــەوە».
ئینجــا قوتابییــەكان پێیــان گــوت« :گــەورەم ،ئەگــەر ئــەو نوســتووە ،چاكدەبێتــەوە».
عیســا باســی مردنــی ئــەوی كــرد ،بــەاڵم ئــەوان وایانزانــی بــاس لــە نوســتنی ئاســایی دەكات.
عیســاش بــە ئاشــكرا پێــی فەرمــوون« :لەعــازر مــردووە .لەبــەر ئێــوە دڵشــادم كــە
لــەوێ نەبــووم ،تاكــو بــاوەڕ بهێنــن .وەرن ،بــا بڕۆیــن بــۆ الی».
تۆماســیش كــە بــە دووانــە بانــگ دەكــرا ،بــە قوتابییــە هاوەڵەكانــی گــوت« :بــا
ئێمــەش لەگــەڵ ئــەودا بڕۆیــن تاكــو لەگــەڵ ئــەودا مبریــن( ».لەگــەڵ عیســا)
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منم هەستانەوە و ژیان
كاتێــك عیســا گەیشــت ،زانــی لەعــازر وا چــوار ڕۆژە لــە گۆڕدایــە .بێتعەنیــاش
نزیكــەی پــازدە تیرهاوێژ لــە ئۆرشــەلیمەوە دوور بــوو .ژمارەیەكــی زۆر لــە
جولەكــەكان هاتبوونــە الی مەرســا و مریــەم تاكــو سەرەخۆشــی براكەیــان لــێ بكــەن.
كاتێــك مەرســا بیســتی عیســا هاتــووە ،بــەرەو پیــری چــوو ،بــەاڵم مریــەم لــە مــاڵ
مایــەوە.
ئینجــا مەرســا بــە عیســای گــوت« :گــەورەم ،ئەگــەر لێــرە بوویتایــە ،براكــەم
نەدەمــرد .ئێســتاش دەزانــم هەرچــی لــە خــودا داوا بكەیــت ،خــودا دەتداتــێ».
عیسا پێی فەرموو« :براكەت زیندوو دەبێتەوە».
مەرســاش پێــی گــوت« :دەزانــم لــە زیندووبوونــەوەی ڕۆژی دوایــی
هەڵدەســتێتەوە».
عیســا پێــی فەرمــوو« :منــم زیندووبوونــەوە و ژیــان .ئــەوەی بــاوەڕم پــێ بهێنێت،
ئەگــەر بشــمرێت زینــدوو دەبێتــەوە (ئەگــەر بــە جەســتەش مبرێــت بــەاڵم بــە ڕۆح
دەژیێــت) .هەروەهــا هەركەســێك كــە زینــدووە (لــە ژیانــی ڕۆحــی) و بــاوەڕم پــێ
بهێنێــت ،هەرگیــز نامرێــت .بــاوەڕ بەمــە دەكەیــت؟»
پێــی گــوت« :بەڵــێ گــەورەم .بــاوەڕم هێنــاوە كــە تــۆ مەســیحەكەیت ،كــوڕی
خــودای ،ئــەوەی بــۆ جیهــان دێــت».
پاشــان كــە ئەمــەی گــوت ،چــوو مریەمــی خوشــكی بانگكــرد و بــە نهێنــی گوتــی:
«مامۆســتا لێرەیــە ،بانگــت دەكات ».ئەویــش كــە ئەمــەی بیســت خێــرا هەســتا و
هاتــە الی .عیســا هێشــتا نەهاتبــووە نــاو گوندەكــە ،بەڵكــو لــەو شــوێنە بــوو كــە
مەرســای لــێ بینــی .ئــەو جولەكانــەی لــە ماڵــەوە لەگەڵــی بــوون و دڵنەواییــان
دەكــرد ،بینییــان مریــەم خێــرا هەســتا و چــووە دەرەوە ،دوای كەوتــن ،وایانزانــی
دەچێتــە ســەر گۆڕەكــە تاكــو لــەوێ بگریێــت.
كاتێــك مریــەم گەیشــتە ئــەو شــوێنەی عیســای لێبــوو و ئــەوی بینــی ،بەســەر پێیــدا
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كــەوت و پێــی گــوت« :گــەورەم ،ئەگــەر لێــرە بوویتایــە ،براكــەم نەدەمرد».
عیســاش كــە بینــی دەگریێــت و ئــەو جولەكانــەش كــە لەگەڵــی هاتبــوون
دەگریێــن ،كاری لــە ڕۆحــی كــرد و خەمبــار بــوو ،لێــی پرســین« :لەكوێتــان دانــاوە؟
(لــەو ســەردەم لــە كەلتــووری جولەكــە مــردوو نەخراوەتــە ژێــر خــۆڵ ،بەڵكــو
لــە ئەشــكەوتێك دانــراوە و دەرگاكــەی داخــراوە »).ئەوانیــش وەاڵمیــان دایــەوە:
«گــەورەم ،وەرە و ببینــە».
جا عیسا گریا.
لەبەر ئەوە جولەكەكان گوتیان« :سەیر بكەن ،چەندی خۆشدەویست!»
بــەاڵم هەندێكیــان گوتیــان« :ئەمــە كــە چــاوی نابیناكــەی چــاك كــردەوە ،ئایــا
نەیدەتوانــی وای بكردایــە ئەمیــش نەمردایــە؟»

زیندووكردنەوەی لەعازر
دیســان عیســا لــە ناخــەوە خــەم دایگــرت و هاتــە الی گۆڕەكــە كــە ئەشــكەوتێك
بــوو دەمەكــەی بەردێكــی پێوەنرابــوو .عیســا فەرمــووی« :بەردەكــە الدەن».
مەرســای خوشــكی مردووەكــە پێــی گــوت« :گــەورەم ،بۆنــی كــردووە ،چونكــە
چــوار ڕۆژە».
عیســاش پێــی فەرمــوو« :ئــەی پێــم نەگوتــی ئەگــەر بــاوەڕ بكەیــت شــكۆی خــودا
دەبینیت؟»
ئەوســا بەردەكەیــان البــرد ،عیســاش چــاوی هەڵبــڕی بــۆ ئاســان و فەرمــووی:
«باوكــە ،سوپاســت دەكــەم كــە گوێــت لــێ گرتــم .دەمزانــی كــە تــۆ هەمیشــە گوێــم
لــێ دەگریــت .بــەاڵم لەبــەر ئــەو خەڵكــەی لــەم نــاوە ڕاوەســتاون ئەمــەم گــوت ،تاكــو
بــاوەڕ بكــەن كــە تــۆ منــت نــاردووە».
كــە ئەمــەی گــوت بــە دەنگێكــی بــەرز هــاواری كــرد« :لەعــازر وەرە دەرەوە!»
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ئەوســا مردووەكــە هاتــە دەرەوە ،دەســت و قاچــی بــە كفــن بەســرابوو ،ڕووشــی بــە
دەســاڵێك پێچرابــوو.
عیساش پێی فەرموون« :بیكەنەوە ،بهێڵن با بڕوا».

ڕابەرانی ئایینی پیالنی كوشتنی عیسا دادەڕێژن
لەبــەر ئــەوە ژمارەیەكــی زۆر لــە جولەكــەكان كــە بــۆ الی مریــەم هاتبــوون و
ئەمەیــان بینــی كــە عیســا كــردی ،باوەڕیــان پێــی هێنــا .بــەاڵم هەندێكیــان چوونــە الی
فەریســییەكان و ئــەوەی عیســا كردبــووی پێیــان ڕاگەیانــدن .لەبــەر ئــەوە كاهینانــی
بــااڵ و فەریســییەكان ســەنهەدرینیان كۆكردەوە.
گوتیــان« :چــی بكەیــن؟ چونكــە ئــەم پیــاوە پەرجــووی زۆر دەكات .ئەگــەر بــەم
شــێوەیە لێیگەڕێیــن هەمــوو خەڵكەكــە بــاوەڕی پــێ دەهێنــن ،ڕۆمانییەكانیــش دێــن،
پەرســتگاكەمان دەڕووخێنــن و نەتەوەكەمــان ڕاپێــچ دەكــەن».
یەكێــك لــەوان ،بــە نــاوی قەیافــا ،ئــەو ســاڵە ســەرۆك كاهیــن بــوو ،پێــی گوتــن:
«ئێــوە هیــچ نازانــن ،تێناگــەن ،باشــرە بۆتــان كــە پیاوێــك لــە جیاتــی گەل مبرێــت،
لــەوەی كــە گــەل هەمــووی لەناوبچێــت».
ئــەو لــە خۆیــەوە ئەمــەی نەگــوت ،بەڵكــو لــەو ســاڵەدا ســەرۆك كاهیــن بــوو( ،بــە
ڕێنامیــی خــودا) پێشــبینیی كــرد كــە عیســا خەریكــە لــە جیاتــی گــەل دەمرێــت ،نــەك
تەنهــا لــە جیاتــی ئــەو گەلــە ،بەڵكــو تاكــو ڕۆڵەكانــی خــودا كــە پەرتــەوازە بــوون
كۆبكاتــەوە و یەكیانبخاتــەوە .ئیــر لــەو ڕۆژەوە پیالنــی كوشــتنیان داڕشــت.
لەبــەر ئــەوە چیــر عیســا بــە ئاشــكرا بەنــاو خەڵكــی یەهودیــادا نەدەگــەڕا ،بەڵكــو
لەوێــوە چــووە ناوچەكانــی نزیــك چۆڵەوانــی ،بــۆ شــارێك نــاوی ئەفرایــم بــوو ،لەگەڵ
(((10
قوتابییەكانــی لەوێ مایــەوە.

چاككردنەوەی دە نەخۆشی گول
( ((10یۆحهنا ٥٤ -١ :١١
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كاتێــك عیســا دەچــوو بــۆ ئۆرشــەلیم ،بــە نێوانــی ســامیرە و جەلیلــدا ڕۆیشــت،
ڕێگــەی كەوتــە گوندێــك ،لــەوێ تووشــی دە پیــاو بــوو كــە نەخۆشــی گولییــان هەبوو،
كــە لــە دوورەوە ڕاوەســتابوون .پیــاوەكان دەنگیــان بــەرز كــردەوە و گوتیــان« :ئــەی
عیســا ،ئــەی مامۆســتا ،بەزەییــت پێامنــدا بێتــەوە!»
جــا ئەوانــی بینــی و پێــی فەرمــوون« :بــڕۆن خۆتــان نیشــانی كاهینــان بــدەن».
كاتێــك دەڕۆیشــن پاكبوونــەوە.
یەكێكیــان ســەیری كــرد پــاك بووەتــەوە ،گەڕایــەوە و بــە دەنگێكــی بــەرز
ستایشــی خــودای كــرد ،لەبەرپێــی عیســا بەســەر ڕوودا كــەوت و سوپاســی كــرد.
كابــرا ســامیرەییش بــوو.
عیســاش وەاڵمــی دایــەوە« :ئــەرێ دە كــەس پــاك نەبوونــەوە؟ كــوا نۆیەكــەی
دیكــە؟ هیــچ كەســێكیان نەبیــران بگەڕێنــەوە و ستایشــی خــودا بكــەن ،ئــەم بێگانەیــە
نەبێــت؟ »ئینجــا پێــی فەرمــوو« :هەســتە و بــڕۆ ،بــاوەڕت ڕزگاری كردیــت».

هاتنی پاشایەتی خودا
كــە فەریســییەكان پرســیاریان لێكــرد ،كــەی پاشــایەتی خــودا دێــت ،وەاڵمــی
دانــەوە« :پاشــایەتی خــودا بــە جۆرێــك نایــەت كــە ببیرنێــت ،خەڵكیــش ناڵێــن:
“ئەمەتــا ”،یــان “ئەوەتــا ”،چونكــە پاشــایەتی خــودا لــە نێوتاندایــە».
جــا بــە قوتابییەكانــی فەرمــوو« :ڕۆژانێــك دێــت كــە تامــەزرۆن ڕۆژێك لــە ڕۆژانی
كــوڕی مــرۆڤ ببینــن ،بــەاڵم نایبینــن .ئینجــا پێتــان دەڵێــن“ :ئەوەتــا لەوێیــە ”،یــان
“ئەمەتــا لێرەیــە ”،مــەڕۆن و بەدوایــدا مەچــن ،چونكــە وەك ئــەو بروســكەیەی لــە
الیەكــەوە لەژێــر ئاســاندا بروســكە دەدات الیەكــی دیكــە لەژێــر ئاســاندا ڕوونــاك
دەكاتــەوە ،كــوڕی مرۆڤیــش لــە ڕۆژی خۆیــدا بــەو شــێوەیە دەبێــت .بــەاڵم دەبێــت
یەكــەم جــار زۆر ئــازار بچێژێــت و ئــەم نەوەیــەش ڕەتــی بكەنــەوە.
«وەك ئــەوەی لــە ســەردەمی نوحــدا بــوو ،لــە ســەردەمی كــوڕی مرۆڤیشــدا ئــاوا
دەبێــت .دەیانخــوارد و دەیانخــواردەوە ،ژنیــان دەهێنــا و مێردیــان دەكــرد ،تاكــو ئــەو
ڕۆژەی نــوح چــووە نــاو كەشــتییەكە ،الفاوەكــە هــات و هەموویانــی لەناوبــرد.
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دیســان وەك ئــەوەی لــە ســەردەمی ڵــوت بــوو ،دەیانخــوارد و دەیانخــواردەوە،
دەیانكــڕی و دەیانفرۆشــت ،دەیانچانــد و بنیادیــان دەنــا .بــەاڵم لــەو ڕۆژەی ڵــوت لــە
ســەدۆم هاتــە دەرەوە ،خــودا لــە ئاســانەوە ئاگــر و گۆگــردی بارانــد و هەموویانــی
لەناوبــرد.
«لــەو ڕۆژەدا كــوڕی مــرۆڤ ئاشــكرا دەكرێــت ،ئــاوا دەبێــت .ئــەوەی لــەو ڕۆژەدا
لــە ســەربانە و شــتەكانی لــە نــاو ماڵــە ،بــا نەیەتــە خــوارەوە بــۆ بردنــی .ئــەوەی لــە
كێڵگەشــە بــا نەگەڕێتــەوە .ژنەكــەی ڵوتتــان بەبیــر بێتــەوە! ئــەوەی بیــەوێ ژیانــی
خــۆی بباتــەوە دەیدۆڕێنێــت ،ئــەوەش كــە دەیدۆڕێنێــت دەیباتــەوە .پێتــان دەڵێــم:
لــەو شــەوەدا دووان لەنــاو یــەك جێــگان ،یەكیــان دەبردرێــت و ئــەوی دیكــە
بەجێدەهێڵدرێــت .دوو ژن دەســتاڕ دەگێــڕن ،یەكیــان دەبردرێــت و ئــەوی دیكــە
بەجێدەهێڵدرێــت .دووان لــە كێڵگــە دەبــن ،یەكیــان دەبردرێــت و ئــەوی دیكــە
بەجێدەهێڵدرێــت».
لێیان پرسی« :لەكوێ گەورەم؟»
پێی فەرموون« :كەالك لەكوێ بێت ،داڵ لەوێ كۆدەبێتەوە».

منوونەی بێوەژن و دادوەرێك

عیســا منوونەیەكــی بــۆ هێنانــەوە كــە پێویســتە هەمیشــە نوێــژ بكــەن و ورە
بەرنــەدەن .فەرمــووی« :لــە شــارێك دادوەرێــك هەبــوو لــە خــودا نەدەترســا و ڕێــزی
مرۆڤیشــی نەدەگــرت .لــەو شــارەدا بێوەژنێــك هەبــوو ،دەهاتــە الی و دەیگــوت:
“مافــم لــە نەیارەكــەم بســتێنەوە”.

ئەویــش ماوەیــەك نەیدەویســت ،بــەاڵم دواتــر لە دڵی خۆیــدا گوتــی“ :هەرچەندە
لــە خــودا ناترســم و ڕێزیــش لــە مــرۆڤ ناگــرم ،بــەاڵم لەبــەر ئــەوەی ئــەم بێوەژنــە
بێــزارم نــەكات ،مافەكــەی بــۆ وەردەگرمــەوە ،ئەگینــا وازناهێنێــت و وەڕســم
دەكات»”.
مەســیحی خــاوەن شــكۆ فەرمــووی« :گــوێ بگــرن لــەوەی دادوەرە زۆردارەكــە
دەیڵێــت .باشــە خــودا مافــی هەڵبژێردراوەكانــی خــۆی كــە شــەو و ڕۆژ لێــی
دەپاڕێنــەوە وەرناگرێــت؟ ئایــا درەنــگ وەاڵمیــان دەداتــەوە؟ پێتــان دەڵێــم :خێــرا
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مافیــان بــۆ وەردەگرێــت .بــەاڵم كاتێــك كــوڕی مــرۆڤ دێتــەوە ،ئایــا بــاوەڕ لەســەر
زەوی دەدۆزێتــەوە؟»

منوونەی فەریسی و باجگر

بــۆ ئەوانــەی دڵنیــا بــوون كــە خۆیــان بــە بێتــاوان دادەنــا و خەڵكیــان بــە ســووك
ســەیر دەكــرد ،ئــەم منوونەیــەی هێنایــەوە :دوو كــەس بــۆ نوێژكــردن چوونــە
پەرســتگا ،یەكێكیــان فەریســی و ئــەوەی دیكــە باجگــر .فەریســییەكە وەســتا ،لــە دڵــی
خۆیــدا ئــەم نوێــژەی دەكــرد“ :خودایــە سوپاســت دەكــەم وەك خەڵكــی دیكــە نیــم،
كــە قۆڵبــڕ و خراپــەكار و داوێنپیســن ،وەك ئــەم باجگــرەش نیــم .هەفتــەی دوو جــار
بــەڕۆژوو دەبــم ،ئــەوەی دەســتم دەكەوێــت دەیەكــی دەبەخشــم”.
بــەاڵم باجگرەكــە لــە دوورەوە ڕاوەســتا ،نەیدەویســت چــاوی بــۆ ئاســان بــەرز
بكاتــەوە ،ســنگی خــۆی دەكوتــا و دەیگــوت“ :ئــەی خودایــە بەزەییت بــە منــی
گوناهبــاردا بێتــەوە”.
پێتــان دەڵێــم ،ئەمــە گەڕایــەوە ماڵــی خــۆی بێتــاوان كرابــوو ،پێچەوانــەی ئــەوی
دیكــە ،چونكــە ئــەوەی خــۆی بــەرز بكاتــەوە نــزم دەكرێتــەوە ،ئــەوەش خــۆی نــزم
(((10
بكاتــەوە بــەرز دەكرێتــەوە.

عیسا لەسەر تەاڵق دەدوێت

هەندێــك فەریســی هاتنــە الی بــۆ ئــەوەی تاقیــی بكەنــەوە ،گوتیــان« :ئایــا
دروســتە مێــرد لەبــەر هــەر هۆیــەك بێــت ژنەكــەی تــەاڵق بــدات؟»

عیســا وەاڵمــی دانــەوە« :ئایــا نەتانخوێندووەتــەوە ،ئــەوەی لــە ســەرەتاوە
بەدیهێنــاوە ﴿بــە نێــر و مــێ بەدیهێنان﴾؟ هەروەهــا فەرمــووی﴿ :لەبــەر ئــەوە
پیــاو دایــك و باوكــی خــۆی بەجێدەهێڵێــت و بــە ژنەكەیــەوە دەنووســێت ،ئیــر 
هەردووكیــان دەبنــە یــەك جەســتە ﴾.كەواتــە چیــر دوو نیــن بەڵكــو یــەك جەســتەن.
لەبــەر ئــەوە ئــەوەی خــودا بــە یەكــری گەیانــدووە ،بــا مــرۆڤ جیــای نەكاتــەوە».
( ((10لۆقا ١٤ :١٨ -١١ :١٧
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لێیــان پرســی« :ئــەی بۆچــی موســا فەرمانــی داوە تەاڵقنامــە بدرێــت و تــەاڵق
بكەوێــت؟»
پێــی فەرمــوون« :لەبــەر دڵڕەقیتــان موســا ڕێــی دان ژنەكانتــان تــەاڵق بــدەن،
(((10
ئەگینــا لــە ســەرەتاوە وا نەبــوو.
لــە ماڵــەوەش ،قوتابییــەكان دیســان لــەم بارەیــەوە لێیــان پرســی .پێی فەرمــوون:
«ئــەوەی ژنەكــەی تــەاڵق بــدات و یەكێكــی دیكــە بهێنێــت ،ئــەوا داوێنپیســی
بەرامبــەری دەكات .ئەگــەر ژن مێردەكــەی تــەاڵق بــدات و مێــرد بــە یەكێكــی دیكــە
(((10
بــكات ،ئــەوا داوێنپیســی دەكات».
قوتابییەكانــی پێیــان گــوت« :ئەگــەر حاڵــی پیــاو لەگــەڵ ژن وابێــت ،باشــرە ژن
نەهێنێــت!»
بــەاڵم عیســا پێــی فەرمــوون« :هەمــوو خەڵكــی ناتوانــن ئــەم قســەیە پەســەند
بكــەن ،تەنهــا ئەوانــەی پێیــان دراوە .خەســاو هــەن زگامكــن ،خەســاویش هــەن
مــرۆڤ خەســاندویانن ،خەڵكیــش هەیــە بڕیاریــان داوە لــە پێنــاوی شانشــینی ئاســان
وەك خەســاو بژیــن (بــە ویســتی خۆیــان ژیانــی زگورتــی و تەنهایــی هەڵدەبژێــرن).
(((10
كــێ دەتوانێــت پەســەندی بــكات ،بــا پەســەندی بــكات».

شانشینی ئاسامن بۆ مندااڵنە

خەڵكــی منداڵیــان هێنایــە الی عیســا تاوەكــو دەســتیان لەســەر دابنێــت (بــۆ ئەوەی
بەرەكەتداریــان بــكات) .بــەاڵم قوتابییــەكان سەرزەنشــتیان كردن .كــە عیســا ئەمــەی
بینــی ،تــووڕە بــوو ،پێــی فەرمــوون« :لێگەڕێــن منــدااڵن بێنــە الم ،ڕێیــان لــێ مەگــرن،
چونكــە شانشــینی خــودا هــی وەك ئەمانەیە .ڕاســتیتان پــێ دەڵێــم :ئــەوەی وەك
منداڵێــك شانشــینی خــودا قبــوڵ نــەكات ،هەرگیــز ناچێتــە ناویەوە( ».شانشــینی خــودا
دەربڕینێكــە بــە واتــای خــودا پاشــایەكی ڕۆحییــە كــە پاشــایەتی بــاوەڕداران دەكات)

( ((10مهتا ٨ -٣ :١٩
( ((10مهرقۆس ١٢ -١٠ :١٠
( ((10مهتا ١٢ -١٠ :١٩
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منداڵەكانیشــی لــە بــاوەش كــرد ،دەســتی لەســەر دانــان و بەرەكەتــی پێــدان.

(((10

گەنجە دەوڵەمەندەكە

ئینجــا یەكێــك هاتــە الی و گوتــی« :مامۆســتا ،چ چاكەیــەك بكــەم تاكــو ژیانــی
هەتاهەتاییــم هەبێــت؟»
عیســا وەاڵمــی دایــەوە« :بۆچــی لەبــارەی چاكــەوە پرســیارم لــێ دەكەیــت؟ تەنهــا
یەكێــك چاكــە .بــەاڵم ئەگــەر دەتەوێــت بچیتــە نــاو ژیانــەوە (ژیانــی هەتاهەتایــی)،
ڕاســپاردەكان بەجێبگەیەنــە».
پێی گوت« :كامیان؟»
عیســاش فەرمــووی﴿« :مەكــوژە ،داوێنپیســی مەكــە ،مــەدزە ،شــایەتی درۆ
مەدە ،ڕێــزی دایــك و باوكــت بگــرە ﴾،هەروەهــا ﴿نزیكەكــەت وەك خــۆت
(((10
خۆشــبوێت»﴾.
ئەویش پێی گوت« :مامۆستا ،لە مێردمنداڵییەوە هەموو ئەمانەم پاراستووە».
عیســا ســەیری كــرد و خۆشــی ویســت ،پێــی فەرمــوو« ((11(:ئەگــەر دەتەوێــت
تــەواو بیــت ،بــڕۆ ســامانەكانت بفرۆشــە و بیــدە هــەژاران ،ئیــر گەنجینەیەكــت لــە
ئاســاندا دەبێــت و وەرە دوام بكــەوە».
بــەاڵم گەنجەكــە كــە ئــەم وشــەیەی بیســت ،بــە دڵتەنگییــەوە ڕۆیشــت ،چونكــە
ســامانێكی زۆری هەبــوو.
عیســاش بــە قوتابییەكانــی فەرمــوو« :ڕاســتیتان پــێ دەڵێــم :دەوڵەمەنــد بــە
ســەختی دەچێتــە نــاو شانشــینی ئاسامنەوە .دیســان پێتــان دەڵێــم :ئاســانرتە وشــرێك
بــە كونــی دەرزییەكــەوە بچێــت لــەوەی دەوڵەمەندێــك (ئــەوەی مــاڵ و ســامانەكەی
لــە خــودا و كەســانی دیكــە خۆشــر دەوێ) بچێتــە نــاو شانشــینی خــوداوە».
( ((10مهرقۆس ١٦ -١٣ :١٠
( ((10مهتا ١٩ -١٦ :١٩
( ((11مهرقۆس ٢١ -٢٠ :١٠
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قوتابییــەكان كــە گوێیــان لەمــە بــوو زۆر سەرســام بــوون ،گوتیــان« :كەواتــە كــێ
دەتوانێــت ڕزگاری بێــت؟»
عیســاش (بــۆ سەرنجڕاكێشــانیان بــۆ داهاتــوو لــە كاتــی هاتنــی دووەمــی بــۆ
حوكمدانــی مــرۆڤ و پاداشــتدانەوەی سەرڕاســتان) ســەیری كــردن و فەرمــووی:
«ئەمــە بــۆ مــرۆڤ مەحاڵــە ،بــەاڵم لــەالی خــودا هەمــوو شــتێك دەبێــت».
ئینجــا پەتــرۆس وەاڵمــی دایــەوە و پێــی گــوت« :ئەوەتــا ئێمــە وازمــان لــە هەمــوو
شــتێك هێنــاوە و دوات كەوتوویــن ،ئێمــە چیــان بــۆ دەبێت؟»
عیســاش پێــی فەرمــوون« :ڕاســتیتان پــێ دەڵێــم ،لــە نوێبوونــەوەدا (كاتێــك
مەســیح بــۆ دووەم جــار دێتــە ســەر زەوی) ،كاتێــك كــوڕی مــرۆڤ لەســەر تەختــی
شــكۆی خــۆی دادەنیشــێت ،ئێــوەش كــە دوام كەوتــوون لەســەر دوازدە تەخــت
دادەنیشــن و دوازدە هۆزەكــەی ئیرسائیــل حوكــم دەدەن .هەركەســێكیش لەبــەر
نــاوی مــن ،مــاڵ یــان بــرا یــان خوشــك یــان دایــك یــان بــاوك یــان منــداڵ یــان كێڵگــەی
بەجێهێشــتووە ،ســەد ئەوەنــدە وەردەگرێتــەوە و ژیانــی هەتاهەتاییــش بــە میــرات
وەردەگرێت .بــەاڵم زۆر لــە یەكەمینــەكان دەبنــە دواهەمیــن و دواهەمینەكانیــش
دەبنــە یەكەمیــن».

منوونەی كرێكارانی ناو ڕەز

پیــران و ڕابەرانــی جولەكــە خۆیــان پــێ لــە خەڵكــی دیكــە لەپێشــر بــوو بــۆ
ئــەوەی خــودا ڕێزیــان لــێ بگــرێ بەهــۆی مێــژووی ئایینییــان .عیســا فێــری كــردن كــە
مــرۆڤ بــەوەی بــە كات چەنــد لەپێشــر بــووە شایســتەی بەخششــی خــودا نابێــت،
بەڵكــو دەوەســتێتە ســەر چاكــی خــودا .لەبــەر ئــەوە فەرمــووی:
«چونكــە شانشــینی ئاســان لــە گــەورەی ماڵێــك دەچێــت ،بەیانــی زوو دێتــە
دەرەوە تاكــو بچێــت كرێــكار بــۆ ڕەزەكــەی بگرێت .لەگــەڵ كرێــكارەكان ڕۆژی بــە
دینارێــك ڕێككــەوت ،ئینجــا ئەوانــی بــۆ ڕەزەكــەی نــارد.
«نزیكــی كاتژمێــر نــۆ دووبــارە چــووە دەرەوە ،لــە مەیدانــدا هەندێكــی دیكــەی
بینــی بێــكار ڕاوەســتابوون ،پێــی گوتــن“ :ئێــوەش بڕۆنــە ڕەزەكــە ،چەندتــان بكــەوێ
دەتاندەمێ ”.ئەوانیــش ڕۆیشــن.
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«ئینجــا كاتژمێــر دوازدە و كاتژمێــری ســێ ڕۆیشــتەوە و هەمــان شــتی كــردەوە.
نزیكــی كاتژمێــر پێنجــی ئێوارە دیســان ڕۆیشــت ،كرێــكاری دیكــەی بینی ڕاوەســتاون،
لێــی پرســین“ :بۆچــی بــە درێژایــی ڕۆژ لێــرە بێــكار ڕاوەســتاون؟”
«وەاڵمیــان دایــەوە“ :چونكــە كــەس بــە كرێــی نەگرتوویــن ”.ئەویــش پێــی گوتــن:
“ئێــوەش بڕۆنــە ڕەزەكــە!”
«كاتێــك ئێــوارە داهــات خــاوەن ڕەزەكــە بــە ســەركارەكەی خــۆی گــوت:
“كرێــكارەكان بانــگ بكــە و كرێیەكانیــان بــدەرێ ،لەوانــەی كۆتاییــەوە دەســتپێبكە
تاكــو یەكــەم”.
«جــا ئەوانــەی كاتژمێــر پێنــج هاتــن ،هەریەكــە دینارێكیــان وەرگرت .یەكەمینەكانیــش
هاتــن و وایانزانــی زیاتــر وەردەگــرن ،بــەاڵم هەریەكــە دینارێكیــان وەرگرت .كــە
وەریاندەگــرت بۆڵەبۆڵیــان بەســەر خــاوەن مــاڵ دەكــرد و دەیانگــوت“ :دواهەمینــەكان
كاتژمێرێــك ئیشــیان كــرد .تــۆش لەگــەڵ ئێمــە یەكســانت كــردن كــە گرانــی و گەرمــای
ڕۆژمــان كێشــاوە”.
«وەاڵمــی یەكێكیانــی دایــەوە“ :بــرادەر ،مــن غــەدرم لــێ نەكردوویــت .ئایــا
لەگــەڵ مــن بــە دینارێــك ڕێــك نەكەوتوویت؟ هــی خــۆت ببــە و بــڕۆ .مــن دەمەوێــت
بــەوەی دواهەمینیــش وەك تــۆی بدەمــێ .ئایــا بــۆم نییــە ئــەوەی دەمەوێــت بــە
ماڵــی خۆمــی بكــەم؟ یــان چــاوت هەڵنایــەت چونكــە مــن چاكــم؟”
«بەم شێوەیە دواهەمین دەبنە یەكەمین و یەكەمینیش دەبنە دواهەمین».

سێیهم باسی مردنی عیسا

(((11

عیســا دوازدە قوتابییەكــەی بــرد و پێــی فەرمــوون« :ئــەوا بــەرەو ئۆرشــەلیم
ســەردەكەوین ،هەرچــی پێغەمبــەران لەبــارەی كــوڕی مرۆڤــەوە نووســیویانە دێتــە
دی .دەدرێتــە دەســتی نەتــەوەكان (دەســەاڵتدارە ڕۆمانییــەكان) ،گاڵتــەی پــێ
دەكرێــت و جنێــوی پێدەدرێــت و تفــی لــێ دەكرێت ،بــە قامچــی لێــی دەدەن و
دەیكــوژن .لــە ڕۆژی ســێیەمیش هەڵدەســتێتەوە( ».پێغەمبەرانــی جولەكــە زۆر بــە
وردی پێشــبینی هەمــوو ئــەو وردەكارییانەیــان كــردووە)
( ((11مهتا ١٦ :٢٠ - ٢١ :١٩
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بــەاڵم (دوازدە قوتابییەكــە) هیــچ لەمــە تێنەگەیشــن و ئــەم باســە لێیــان شــاراوە
(((11
بــوو ،ئــەوەی گوتــرا دركیــان پێــی نەكــرد.

خزمەتكار پایەبەرزترینە

ئینجــا دایكــی كوڕەكانــی زەبــدی (یاقــوب و یۆحەنــا كــە قوتابــی عیســای مهســیح
بــوون) لەگــەڵ كوڕەكانــی هاتــە الی (عیســا) و كڕنۆشــی بــرد و داوای لێكــرد شــتێكی
بــۆ بــكات.

ئەویــش پێــی فەرمــوو« :چیــت دەوێــت؟» گوتــی« :بفەرمــوو بــا هــەردوو
كوڕەكــەم لــە شانشــینییەكەتدا یەكێكیــان لــەالی ڕاســتت و ئــەوی دیكەیــان لــەالی
چەپــت دانیشــن».
عیســا وەاڵمــی دایــەوە« :ئێــوە نازانــن داوای چــی دەكــەن .ئایــا دەتوانــن ئــەو
جامــە بخۆنــەوە كــە مــن دەیخۆمــەوە؟ (جامــی ئــازار و قوربانیــدان)» وەاڵمیــان
دایــەوە« :دەتوانیــن».
ئەویــش پێــی فەرمــوون« :لــە ڕاســتیدا لــە جامــی مــن دەخۆنــەوە ،بــەاڵم دانیشــن
لــەالی ڕاســت و چەپمــەوە ،بــۆ مــن نییــە بیــدەم ،بەوانــە نەبێــت كــە باوكــم بــۆی
ئامــادە كــردوون».
كاتێــك دە قوتابییەكــە بیســتیان ،لــە دوو براكــە تــووڕە بوون .بــەاڵم عیســا
بانگــی كــردن و فەرمــووی« :دەزانــن ســەرۆك نەتــەوەكان وەك میــر فەرمانڕەواییــان
بەســەردا دەكــەن و گەورەكانیــان دەســەاڵتیان بەســەریاندا جێبەجــێ دەكــەن.
جــا لەنێــو ئێــوەدا ئــاوا نابێــت ،بەڵكــو ئــەوەی دەیەوێــت لەنێوتانــدا پایــەی بــەرز
بێــت ،بــا ببێتــە خزمەتكارتــان و ئــەوەش كــە دەیــەوێ لەنێوتانــدا ببێتــە یەكــەم،
بــا ببێتــە بەندەتان ،هــەروەك كــوڕی مــرۆڤ (ئاماژەیــە بــۆ خــۆی) كــە نەهاتــووە
تاكــو خزمــەت بكرێــت ،بەڵكــو خزمــەت بــكات و ژیانــی خــۆی بەخــت بــكات بــۆ
(((11
كڕینــەوەی خەڵكێكــی زۆر».
( ((11لۆقا ٣٤ -٣١ :١٨
( ((11مهتا ٢٨ -٢٠ :٢٠
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چاكبوونەوەی بارتیاموسی كوێر

ئینجــا (عیســا و قوتابییەكانــی) گەیشــتنە شــاری ئەریحــا .لــەو كاتــەی خــۆی و
قوتابییەكانــی و خەڵكێكــی زۆر لــە شــارەكە هاتنــە دەرەوە ،ســواڵكەرێكی نابینــا بــە
نــاوی بارتیــاوس كــە بــە واتــای كــوڕی تیــاوس دێــت ،لەســەر ڕێــگا دانیشــتبوو .كە
بیســتی ئــەوە عیســای ناســیرەییە ،هــاواری كــرد« :عیســای كــوڕی داود ،بەزەییــت
پێمــدا بێتــەوە!»

زۆر كــەس ئەویــان سەرزەنشــت كــرد تاكــو بێدەنــگ بێــت .بــەاڵم زۆر بەرزتــر
هــاواری دەكــرد« :كــوڕی داود ،بەزەییــت پێمــدا بێتــەوە!»
عیســا ڕاوەســتا ،فەرمــووی« :بانگــی بكــەن ».ئەوانیــش نابیناكەیــان بانگكــرد و
پێیــان گــوت« :ورەت بــەرز بێــت! هەســتە ،بانگــت دەكات ».ئیــر كەواكــەی فڕێــدا و
هەســتایەوە ،هاتــە الی عیســا.
عیســا لێــی پرســی« :چیــت دەوێ بــۆت بكــەم؟» نابیناكــە پێــی گــوت« :ڕابــی ،بــا
ببینــم».
عیســاش پێــی فەرمــوو« :بــڕۆ! باوەڕەكــەت تــۆی چاككــردەوە ».دەســتبەجێ
(((11
بینایــی بــۆ گەڕایــەوە و بــە ڕێــگادا دوای عیســا كــەوت.

عیسا دەبێتە میوانی زەكای باجگر

ئینجــا (عیســا) چــووە نــاو ئەریحــا (شــارێكە نزیكــەی هەشــت كیلۆمەتــر لــە
ڕۆژئــاوای ڕوبــاری ئــوردون دوورە) و پێیــدا تێدەپــەڕی .لــەوێ كابرایەكــی لێبــوو بــە
نــاوی زەكا ،دەوڵەمەنــد و گــەورەی باجگــران بــوو .دەیویســت ببینێــت عیســا كێیــە،
بــەاڵم لەبــەر خەڵكەكــە نەیدەتوانــی ،چونكــە كورتەبــااڵ بــوو .ڕایكــرد و ســەركەوتە
ســەر دار هەنجیرێــك تاكــو بیبینێــت ،چونكــە عیســا بەوێــدا تێدەپــەڕی.

كــە عیســا گەیشــتە شــوێنەكە ،چــاوی هەڵبــڕی و پێــی فەرمــوو« :زەكا ،خێــرا
وەرە خــوارەوە ،چونكــە دەبێــت ئەمــڕۆ لــە ماڵــی تــۆ مبێنمەوە ».جــا خێــرا هاتــە
خــوارەوە و بــە خۆشــییەوە پێشــوازی لێكــرد.
( ((11مهرقۆس ٥٢ -٤٦ :١٠
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هەمــوو بینییــان و دەســتیان كــرد بــە بۆڵەبۆڵكــردن و گوتیــان« :چــووە بووەتــە
میوانــی گوناهبارێــك».
بــەاڵم زەكا ڕاوەســتا و بــە مەســیحی خــاوەن شــكۆی گــوت« :گــەورەم ،ئەوەتــا
نیــوەی ســامانەكەم دەدەمــە هــەژاران و ئەگــەر بــە هــەر شــێوەیەك فێڵــم لــە كەســێك
كردبێــت ،چوارقاتــی دەدەمــەوە».
عیســاش پێــی فەرمــوو« :ئەمــڕۆ ڕزگاری بــۆ ئــەم ماڵــە هــات ،لەبــەر ئــەوەی
ئەویــش (بــە ڕەچەڵــەك) كــوڕی ئیرباهیمــە (لەڕێگــەی بــاوەڕەوە بــووە كــوڕی
ڕۆحیــی ئیرباهیمــی باوكــی باوەڕداران) ،چونكــە كــوڕی مــرۆڤ هاتــووە بــەدوای
لەناوچوانــدا بگەڕێــت و ڕزگاریــان بــكات».

چیڕۆكی دە كۆیلەكە

كاتێــك (خەڵكەكــە) گوێیــان لەمانــە دەگــرت( ،عیســا) درێــژەی پێــدا و منوونەیەكــی
هێنایــەوە ،چونكــە لــە ئۆرشــەلیم نزیــك بــوو ،وایــان دەزانــی كــە پاشــایەتی خــودا
خەریكــە ئێســتا دەردەكەوێــت (وایــان دهزانــی كــه عیســاش دەبێتــە پاشــایەكی
سیاســی و لەســەر زەوی پاشــایەتی خــودا دادەمەزرێنێــت و لــە حوكمــی ڕۆمانییــەكان
ڕزگاریــان دەكات .ئیــر منوونەیەكــی بــۆ باســكردن كــە ڕوونــی دەكاتــەوە ئــەو بــەو
شــێوەیە فەرمانڕەوایەتــی نــاكات ،ئینجــا تێیگەیانــدن كــە هــەر دەبــێ بــۆ ماوەیەكــی
كاتــی زەوی بەجێبهێڵــێ .پێویســتە ئەوانیــش سەرڕاســت بــن ،بــۆ ئــەوەی كاتێــك
بــۆ جــاری دووەم دێــت پاداشــتیان بداتەوە) .ئینجــا فەرمــووی« :پیاوماقوڵێــك بــۆ
واڵتێكــی دوور ڕۆیشــت ،تاوەكــو شانشــینێك بــۆ خــۆی وەربگرێــت و بێتــەوە .دە لــە
كۆیلەكانــی خــۆی بانگكــرد و دە كیســە زیــوی پێــدان و پێــی گوتــن ،هەتــا دێمــەوە
بازرگانــی بكــەن.
«بــەاڵم دانیشــتووانی ناوچەكــە ڕقیــان لێــی بــوو ،شــاندێكیان بەدوایــدا نــارد و
گوتیــان“ :نامانەوێــت ئەمــە پاشــایەتیامن بــكات”.
«ئــەوە بــوو كــە گەڕایــەوە پاشــایەتییەكەی وەرگرتبــوو ،فەرمانــی دا ئــەو
كۆیالنــەی زیوەكــەی پێدابــوون بانــگ بكرێنــە الی ،تاكــو بزانێــت چییــان لــە بازرگانــی
قازانــج كــردووە.
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«یەكەمیان هات و گوتی“ :گەورەم ،كیسە زیوەكەت دە كیسە زیوی قازانج كردووە”.
«ئەویــش پێــی گــوت“ :ئافەریــن كۆیلــەی چــاك ،چونكــە لــە كەمرتیــن شــت
دەســتپاك بوویــت ،ببــە بــە فەرمانــڕەوای دە شــار”.
«دووەمیــان هــات و گوتــی“ :گــەورەم ،كیســە زیوەكــەت پێنــج كیســە زیــوی
قازانــج كــردووە”.
«بەمەشیانی گوت“ :تۆش ببە بە فەرمانڕەوای پێنج شار”.
«ئــەوی دیكــە هــات و گوتــی“ :گــەورەم ئەوەتا كیســە زیوەكــەت ،لە دەستەســڕێك
پێچابوومــەوە و هەڵمگرتبــوو .لــە ڕاســتیدا لێــت ترســام ،لەبــەر ئــەوەی پیاوێكــی
ســەختیت ،ئــەوەی داتنەنــاوە دەیبەیــت و ئــەوەی نەتچانــدووە دروێنــەی دەكەیــت”.
«ئەویــش پێــی گــوت“ :ئــەی كۆیلــەی بــەدكار ،بــە زارت تاوانبــارت دەكــەم ،كــە
دەتزانــی كابرایەكــی تونــدم ،ئــەوەی دامنەنــاوە دەیبــەم و ئــەوەی نەمچانــدووە
دروێنــەی دەكەم .ئیــر بۆچــی زیوەكەمــت لــە بانــك دانەنــا ،كاتێــك دەهامتــەوە
لەگــەڵ قازانجەكــەی وەرمدەگرتــەوە؟”
«بەوانــەی گــوت كــە لــەوێ ڕاوەســتابوون“ :كیســە زیوەكــەی لــێ بســەننەوە و
بیدەنــە ئــەوەی دە كیســە زیوەكــەی پێیــە”.
«ئەوانیش پێیان گوت“ :گەورەم ،دە كیسە زیوی هەیە!”
«وەاڵمــی دایــەوە“ :پێتــان دەڵێــم :ئــەوەی هەیەتــی (ئــەوەی سەرڕاســتە و
تێدەكۆشــێت) پێــی دەدرێــت ،بــەاڵم ئــەوەی نییەتــی ،تەنانــەت ئــەوەی هەشــیەتی
لێــی دەســەنرێتەوە .دوژمنانیشــم ،ئەوانــەی نەیاندەویســت پاشــایەتییان بكــەم،
بیانهێننــە ئێــرە و لەبەردەمــم بیانكــوژن»”.

كەژاوەی پاشایانە

دوای ئــەوەی عیســا ئەمــەی فەرمــوو ،لــە پێشــەوە ڕۆیشــت و بــەرەو ئۆرشــەلیم
(((11
ســەركەوت.
( ((11لۆقا ٢٨ -١ :١٩
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لــەو كاتــەدا جەژنــی پەســخەی جولەكــەكان نزیــك بــوو ،زۆر كــەس لــە
گوندەكانــەوە پێــش جــەژن بــۆ ئۆرشــەلیم هاتبــوون تاكــو خۆیــان (لــە گونــاه) پــاك
بكەنەوە .جــا داوای عیســایان دەكــرد ،لــە حەوشــەكانی پەرســتگا ڕاوەســتابوون
بــە یەكرتیــان دەگــوت« :ڕاتــان چییــە؟ ئایــا بــۆ جــەژن نایەت؟» كاهینانــی بــااڵ
و فەریســییەكانیش فەرمانیــان دەركردبــوو ئەگــەر یەكێــك بزانێــت ئــەو لەكوێیــە،
دەبێــت ئاشــكرای بــكات ،تاكــو بیگــرن.

بۆنخۆشكردنی عیسا بۆ مردن

شــەش ڕۆژ پێــش جەژنــی پەســخە عیســا هاتــە بێتعەنیــا كــە لەعــازری لێبــوو،
ئــەوەی عیســا لەنێــو مــردووان هەڵیســتاندەوە .لەوێ شــێوێكیان بــۆ ئامــادە كــرد،
(((11
مەرســا خزمەتــی دەكــرد ،لەعازریــش یەكێك بــوو لەوانەی لەگەڵــی پاڵیدابــووەوە.
(عیســا) لــە ماڵــی شــیمۆنە گــول بــوو ((11(،مریەمیــش نیــو لیــر بۆنــی ناردینــی
بێگــەردی گرانبەهــای هێنــا و پێــی عیســای چەوركــرد ،ئینجــا بــە قــژی پێیەكانــی
عیســای ســڕییەوە و ماڵەكــەش پڕبــوو لــە بۆنــی خــۆش.
یەهــوزای ئەســخەریوتی كــە یەكێــك بــوو لــە قوتابییەكانــی و بەتەمابــوو بــە
گرتنــی بــدات ،گوتی« :بۆچــی ئــەم بۆنــە بــە ســێ ســەد دینــار نەفــرۆرشا و نــەدرا بــە
هــەژاران؟» ئەمــەی گــوت نــەك لەبــەر ئــەوەی خەمــی هــەژاران دەخــوات ،بەڵكــو
لەبــەر ئــەوەی دز بــوو و ســندوقی پارەشــی لــەال بــوو ،هەرچــی تێــدا دابرنابووایــە
(((11
دەیــرد.
بــەاڵم عیســا فەرمــووی« :وازی لــێ بهێنــن .بــۆ بێــزاری دەكــەن؟ كارێكــی چاكــی
بــۆ مــن كرد .هــەژاران هەمیشــە لەگەڵتانــن ،كــەی ویســتتان دەتوانــن چاكەیــان
لەگــەڵ بكــەن ،بــەاڵم مــن هەمیشــە لەالتــان نیم .ئــەوەی لــە دەســتی هــات كــردی،
زوو جەســتەی منــی بــۆ ناشــن چەوركــرد (عیســا ئامــاژەی كــرد بــۆ نزیكبوونــەی
مردنــی لەســەر خــاچ و ناشــتنی .لــەو ســەردەم بــەر لــە ناشــن مردوویــان بــە زەیــت
چەوركــردووە و بۆنخۆشــیان كردووە) .ڕاســتیتان پــێ دەڵێــم :لــە هــەر شــوێنێكی
( ((11یۆحهنا ٢ :١٢ - ٥٥ :١١
( ((11مهتا ٦ :٢٦
( ((11یۆحهنا ٦ -٣ :١٢
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لــە جیهانــدا ئــەم مزگێنییــە ڕابگەیەنرێــت ،وەك یادكردنەوەیــەك باســی ئــەوەش
(((11
دەكرێــت كــە ئــەم ژنــە كردوویەتــی».
كاتێــك ژمارەیەكــی زۆر لــە جولەكــەكان زانییــان عیســا لەوێیــە ،هاتــن،
نــەك تەنهــا لەبــەر عیســا ،بەڵكــو بــۆ بینینــی لەعازریــش كــە لەنێــو مــردووان
هەڵیستاندەوە .ئەوســا كاهینانــی بــااڵ تەگبیریــان كــرد لەعازریــش بكوژن ،چونكــە
ژمارەیەكــی زۆر لــە جولەكــەكان بەهــۆی ئــەوەوە دەڕۆیشــن و باوەڕیــان بــە عیســا
(((12
دەهێنــا.

( ((11مهرقۆس ٩ -٦ :١٤
( ((12یۆحهنا ١١ -٩ :١٢
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كوڕی مرۆڤ نههاتوو ه
تاكو خزمهت بكرێت،
بهڵكو خزمهت بكات و ژیانی
خۆی بهخت بكات
بۆ كڕینهوهی خهڵكێكی زۆر.
مزگێنی بهپێی نووسینی مهرقۆس 45 :10

بەشی پێنجەم
ئهو ههفتهیهی تیایدا عیسا مرد
عیسای مەسیح دەچێتە ناو ئۆرشەلیم
بــۆ بەیانــی ئــەو ئاپۆرەیــە لــە خەڵــك كــە هاتبــوون بــۆ جــەژن ،بیســتیان كــە عیســا
(((12
دێت بــۆ ئۆرشــەلیم.
كاتێــك لــە گونــدی بێتفاجــی (گوندێكــی بچووكــە بــە واتــای «ماڵــی هەنجیــر»
دێــت) و بێتعەنیــا (گوندێكــی بچووكــە بــە واتــای «ماڵــی ئەزیــەت و ناخۆشــی»
دێــت) نزیــك بــووەوە ،كــە لــەالی ئــەو كێــوەی كــە كێــوی زەیتوونــی پــێ دەگوترێــت،
دووان لــە قوتابییەكانــی نــارد و فەرمــووی« :بڕۆنــە ئــەو گونــدەی بەرامبەرتــان ،كــە
دەچنــە نــاوی ،دەبینــن جاشــكێك بەســراوەتەوە هەتــا ئێســتا كــەس ســواری نەبــووە،
بیكەنــەوە و بیهێنــن .ئەگــەر یەكێــك پرســیاری لێكــردن“ :بۆچــی دەیكەنــەوە؟” لــە
وەاڵمــدا بڵێــن“ :گەورەمــان پێویســتی پێیەتــی»”.
دوو قوتابییەكــە چــوون و چــی پــێ گوتبــوون بینییــان .كاتێــك جاشــكەكەیان
دەكــردەوە ،خاوەنەكانــی لێیــان پرســین« :بۆچــی جاشــكەكە دەكەنــەوە؟»
گوتیان« :گەورەمان پێویستی پێیەتی».
ئینجــا بــۆ عیســایان هێنــا و كەواكانیــان خســتە ســەر جاشــكەكە و عیســایان
ســواری كــرد .كاتێــك بەڕێــوە بــوو ((12(،زۆریــش كەواكانیــان لەســەر ڕێگاكــە ڕاخســت،
هەندێكیــش لــە باخــەكان لقەداریــان بڕیبــووەوە .ئەوانــەی لەپێشــییەوە و ئەوانــەش
كــە لەدوایــەوە دەڕۆیشــن ،هاواریــان دەكــرد﴿« :هۆســانا! پیــرۆزە ئــەوەی بــە نــاوی
یەزدانــەوە دێــت!﴾» «پیــرۆزە ئــەو شانشــینەی داودی باوكــان كــە دێت!» «هۆســانا
(((12
بــۆ خــودا!».
( ((12یۆحهنا ١٢ :١٢
( ((12لۆقا ٣٦ -٢٩ :١٩
( ((12مهرقۆس ١٠ -٨ :١١
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لــە لێژاییەكــەی كێــوی زەیتــوون نزیــك بــووەوە (لــە ئۆرشــەلیم) ،هەمــوو كۆمەڵی
قوتابییــەكان دەســتیان پێكــرد بــە شــادی و بــە دەنگــی بــەرز ستایشــی خــودا بكــەن،
بــۆ هەمــوو ئــەو پەرجووانــەی بینییــان ،دەیانگــوت:
«﴿پیرۆزە ئەو پاشایەی بە ناوی یەزدانەوە دێت!﴾»
«ئاشتی لە ئاسامن و شكۆ بۆ خودا لە بەرزایی!»
هەندێــك فەریســی نێــو خەڵكەكــە ،بــە عیســایان گــوت« :مامۆســتا ،قوتابییەكانــت
سەرزەنشــت بكــە».
وەاڵمــی دایــەوە« :پێتــان دەڵێــم :ئەگــەر ئەوانــە بێدەنــگ بــن ،بــەردەكان هــاوار
دەكــەن».
كاتێــك لــە ئۆرشــەلیم نزیــك بــووەوە و شــارەكەی بینــی ،بــۆی گریــا  ،فەرمــووی:
«خۆزگــە بتزانیایــە ،تەنانــەت تــۆش ،لــەم ڕۆژەدا چ شــتێك بــۆت مایــەی ئاشــتییە!
بــەاڵم ئێســتا لەبەرچــاوت شــاراوەیە .ڕۆژانێكــت بەســەردێت ،كــە دوژمنانــت
ســەنگەرت لــێ دەگــرن ،ئابڵوقــەت دەدەن و لــە هەمــوو الیەكــەوە دەورت دەگــرن.
خــۆت و منداڵەكانــت لەنــاو شــووراكانت لەگــەڵ زەوی تەخــت دەكرێــن .بــەردت
(((12
بەســەر بــەردەوە ناهێڵــن ،چونكــە كاتــی بەســەركردنەوەت نەزانــی».
كاتێــك عیســا چــووە نــاو ئۆرشــەلیم ،هەمــوو شــارەكە خرۆشــا و گوتیــان« :ئەمــە
كێیــە؟»
خەڵكەكــەش دەیانگــوت« :ئەمــە پێغەمبــەر عیســایە ،خەڵكــی ناســیرەی
(((12
جەلیلــە».
نابینــا و شــەلەكان لــە پەرســتگا هاتنــە الی و ئەویــش چاكیكردنــەوە .بــەاڵم كاتێــك
كاهینانــی بــااڵ و مامۆســتایانی تــەورات ئــەم كارە سەرســوڕهێنەرانەیان بینــی كــە
ئــەو كــردی ،هەروەهــا مندااڵنیــش كــە لــە حەوشــەكانی پەرســتگا هاواریــان دەكــرد:
«هۆســانا بــۆ كــوڕی داود!» تــووڕە بــوون و لێیــان پرســی« :گوێــت لێیــە ئــەو مندااڵنە
( ((12لۆقا ٤٤ -٣٧ :١٩
( ((12مهتا ١١ -١٠ :٢١
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چــی دەڵێــن؟»
عیساش پێی فەرموون« :بەڵێ ،ئەی قەت (لە زەبووری  )8نەتانخوێندووەتەوە:
«﴿لە زاری مندااڵن و شیرەخۆرانەوە
ستایشت بۆ خۆت داڕشتووە﴾؟»
ئەوســا بەجێــی هێشــن و چــووە دەرەوەی شــار ،بــەرەو گونــدی بێتعەنیــا
(((12
بەڕێكــەوت و شــەو لــەوێ مایــەوە.

ژیانی بێ بەرهەم (وانەیەك لە دار هەنجیرهوه)

بــۆ بەیانــی كــە (عیســا و قوتابییــەكان) بێتعەنیایــان بەجێهێشــت ،عیســا برســی
بــوو .لــە دوورەوە دار هەنجیرێكــی بینــی گــەاڵی كردبــوو ،ڕووی تێكــرد تاكو شــتێكی
پێــوە ببینێــت .گەیشــتە الی و لــە گــەاڵ زیاتــر هیچــی پێــوە نەبینــی ،چونكــە وەرزی
هەنجیــر نەبــوو .ئینجــا پێــی فەرمــوو« :ئیــر هەرگیــز كــەس لــە بــەرت ناخــوات».
قوتابییەكانیشــی گوێیــان لێبــوو( ((12(.پێدەچێــت عیســا بــەم وشــانەی مەبەســتی لــەوە
بــووە كــە گەلــی جولەكــە بــەو دار هەنجیــرە دەچــن ،وا دەردەكەوێــت كــە بــەردارە،
بــەاڵم لــە الیەنــی ڕۆحییــەوە نەزۆكــە).

جارێكی دیكە عیسا پێشبینی مردنی خۆی دەكات

هەندێــك یۆنانــی (بەجولەكەبــوو) لەنێــو ئەوانــە بــوون كــە هاتبــوون لــە جەژنــدا
خواپەرســتی بكــەن ،ئەمــان هاتنــە الی فیلیپۆســی خەڵكــی بێتســەیدای جەلیــل،
پێیــان گــوت« :گــەورەم ،دەمانەوێــت عیســا ببینیــن ».فیلیپۆســیش هــات و بــە
ئەندراوســی گــوت ،ئینجــا ئەنــدراوس و فیلیپــۆس هاتــن و بــە عیســایان گــوت.
عیســاش وەاڵمــی دانــەوە و فەرمــووی« :كاتــی شــكۆداركردنی كــوڕی مــرۆڤ
هاتــووە (كــوڕی مــرۆڤ ئــەو ناســناوەیە كــە عیســای مەســیح لــە مــاوەی ژیانــی
لەســەر زەوی بــۆ خــۆی بــەكاری هێنــاوە) .ڕاســتی ڕاســتیتان پــێ دەڵێــم ،دەنكــە گەنم
( ((12مهتا ١٧ -١٤ :٢١
( ((12مهرقۆس ١٤ -١٢ :١١
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ئەگــەر نەكەوێتــە نــاو زەوی و نەمرێــت ،بــە تەنهــا دەمێنێتــەوە .بــەاڵم كــە مــرد،
ئەوســا بەرهەمــی زۆر دەدات .ئــەوەی ژیانــی خــۆی خۆشــدەوێت دەیدۆڕێنێــت،
بــەاڵم ئــەوەی لــەم جیهانــەدا ڕقــی لــە ژیانــی خــۆی دەبێتــەوە ،ئــەوا بــۆ هەتاهەتایــە
ژیانــی دەپارێزێــت .ئــەوەی خزمەتــم دەكات بــا بــەدوام بكەوێــت .ئیــر مــن لــە
هــەر شــوێنێك بــم ،خزمەتكاریشــم لەوێیــە .ئەگــەر یەكێــك خزمەتــم بــكات (پەیامــی
مەســیح ڕابگەیەنێــت و خزمەتــی بــاوەڕداران بــكات) باوكــم ڕێــزی لــێ دەگرێــت».
«ئێســتا خەمبــارم ،چــی بڵێــم؟ “باوكــە لــەم كاتــە ڕزگارم بكــە”؟ نەخێــر بــەاڵم مــن
بــۆ ئــەم كاتــە هاتــووم .ئــەی بــاوك ،نــاوت شــكۆدار بكــە!»
جــا دەنگێــك لــە ئاســانەوە هــات« :شــكۆدارم كــردووە و شكۆداریشــی
دەكەمەوە ».ئــەو خەڵكــەی لــەوێ ئامادەبــوون گوێیــان لێبــوو ،گوتیــان« :هەورەتریشــقە
بــوو!» هەندێكــی دیكەیــان گوتیــان« :فریشــتەیەك بــوو قســەی لەگــەڵ كــرد».
عیســا وەاڵمــی دایــەوە و فەرمــووی« :ئــەو دەنگــەی هــات بــۆ مــن نەبــوو ،بەڵكــو
بــۆ ئێــوە بــوو .ئێســتا كاتــی حوكمدانــی ئــەم جیهانەیــە .ئێســتا ســەرۆكی ئــەم جیهانــە
دەردەكرێــت .كاتێــك منیــش لــە زەوییــەوە بــەرز دەكرێمــەوە ،ئــەوا هەمــووان بــۆ الی
خــۆم ڕادەكێشــم ».ئەمەی گــوت ئامــاژەی كــرد بــەو شــێوە مردنــەی كــە دەبێــت مبرێــت.
خەڵكەكــە وەاڵمیــان دایــەوە« :لــە تەوراتــدا بیســتوومانە كــە مەســیح هەتاهەتایــە
دەمێنێتــەوە ،ئیــر چــۆن دەڵێــی “كــوڕی مــرۆڤ دەبێــت بــەرز بكرێتــەوە”؟ ئــەم
كــوڕی مرۆڤــە كێیــە؟»
عیســاش پێــی فەرمــوون« :ڕووناكییەكەتــان بۆ كاتێكــی كورت لەســەر دەمێنێتەوە.
بــڕۆن هەتــا ڕووناكیتــان لەگەڵــە ،نــەوەك تاریكیتــان بەســەردا بێــت ،چونكــە ئــەوەی
بــە تاریكیــدا دەڕوات نازانــێ بــۆ كــوێ دەڕوات .بــاوەڕ بــە ڕووناكییەكــە بهێنــن هەتــا
ڕووناكییەكەتــان لەگەڵدایــە ،تاكــو ببنــە ڕۆڵــەی ڕووناكییەكە».

خەڵكێكی زۆری جولەكە بەردەوامن لە باوەڕنەبوونیان بە عیسای مەسیح
عیسا ئەمانەی فەرموو ،ڕۆیشت و خۆی لێیان شاردەوە.

هەرچەنــدە زۆر پەرجــووی لەبەردەمیــان كــرد ،بــەاڵم باوەڕیــان پــێ نەهێنا ،تاكــو
وتــەی ئیشــایا پێغەمبــەر بێتــە دی كــە گوتــی:
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﴿ئەی یەزدان ،كێ باوەڕی بە پەیامەكەمان كرد؟
هێزی یەزدان بۆ كێ دەركەوت؟﴾
لەبەر ئەوە نەیانتوانی باوەڕ بهێنن ،چونكە ئیشایا لە شوێنێكی دیكە گوتی:
﴿چاویانی كوێر و دڵیانی ڕەقكردووە،
بۆ ئەوەی بە چاویان نەبینن و بە دڵیان تێنەگەن،
نەوەك بگەڕێنەوە و منیش چاكیان بكەمەوە﴾.
ئیشایا ئەمانەی گوت ،چونكە شكۆی ئەوی بینی و باسی كرد.
هەرچەنــدە ژمارەیەكــی زۆر لــە ڕابەرەكانیــش (ڕابەرانــی جولەكــە) باوەڕیــان
پێــی هێنــا ،بــەاڵم لەبــەر فەریســییەكان ڕایاننەدەگەیانــد نــەوەك لــە كەنیشــت
دەربكرێن ،چونكــە شــكۆی خەڵكیــان لــە شــكۆی خــودا زیاتــر خۆشدەویســت
(حەزیــان دەكــرد لــە بەرچــاوی خەڵــك پەســەند بــن و خەڵــك لێیــان ڕازی بێــت).
عیســاش هــاواری كــرد و فەرمــووی« :ئــەوەی بــاوەڕم پــێ بهێنێــت ،بــاوەڕ بــە
مــن ناهێنێــت ،بەڵكــو بــەوەی ناردوومی ،ئــەوەش كــە دەمبینێــت ،ئــەوە دەبینێــت
كــە ناردوومــی .مــن وەك ڕووناكــی هاتوومەتــە جیهــان ،تاكــو هەركەســێك بــاوەڕم
پــێ بهێنێــت لــە تاریكیــدا (تاریكیــی ڕۆحــی) نەمێنێتــەوە.
«ئەگــەر یەكێــك گوێــی لــە وتەكانــم بــوو و كاری پــێ نەكــرد ،مــن حوكمــی
نــادەم ،چونكــە نەهاتــووم تاكــو جیهــان حوكــم بــدەم ،بەڵكــو جیهــان ڕزگار بكــەم.
ئــەوەی ڕەتــم بكاتــەوە و وتەكانــم وەرنەگرێــت ،یەكێــك هەیــە حوكمــی بــدات ،ئــەو
قســەیەی كــە مــن كــردم لــە ڕۆژی دواییــدا حوكمــی دەدات .مــن لــە خۆمــەوە قســەم
نەكــردووە ،بەڵكــو ئــەو باوكــە كــە ناردوومــی ڕایســپاردووم كــە چــی بڵێــم و چ
قســەیەك بكــەم .دەزانــم ڕاســپاردەی ئــەو ژیانــی هەتاهەتاییــە ،جــا هەرچــی دەیڵێــم،
(((12
چــۆن بــاوك پێــی فەرمــووم ئــاوا دەڵێــم».
كاتێك ئێوارە داهات ،عیسا و قوتابییەكانی چوونە دەرەوەی شار.

( ((12یۆحهنا ٥٠ -٢٠ :١٢
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دار هەنجیرەكە وشك دەبێت

بەیانــی (عیســا و قوتابییــەكان) بەوێــدا تێدەپەڕیــن ،دار هەنجیرەكەیــان بینــی لــە
ڕەگــەوە وشــك بــووە .پەتــرۆس بیــری كەوتــەوە و گوتــی« :ڕابــی ،ســەیر بكــە! دار
هەنجیرەكــەی نەفرەتــت لێكــرد ،وشــك بــووە!»
عیســا وەاڵمــی دایــەوە« :باوەڕتــان بــە خــودا هەبێــت .ڕاســتیتان پــێ دەڵێــم:
ئــەوەی بــەم كێــوە بڵێــت “هەڵبكەنــرێ و بكــەوە نــاو دەریــاوە ”،لــە دڵــدا گومــان
نــەكات ،بەڵكــو بــاوەڕ بــكات ئــەوەی دەیڵێــت دەبێــت ،ئــەوا بــۆی دەبێــت .لەبــەر
ئــەوە پێتــان دەڵێــم :هەمــوو ئــەوەی داوای دەكــەن و نوێــژی بــۆ دەكــەن ،بــاوەڕ
بكــەن كــە وەرتانگرتــووە ،بۆتــان دەبێــت .كاتێــك دەوەســن نوێــژ بكــەن ،ئەگــەر
شــتێكتان بەســەر یەكێكــەوە هەبێــت لێــی خۆشــن ،تاكــو باوكیشــتان ئــەوەی كــە لــە
ئاســانە لــە گوناهەكانتــان خۆشــبێت .بــەاڵم ئەگــەر ئێــوە لــێ خــۆش نەبــن ،باوكــی
ئاسامنیشــتان لــە گوناهەكانتــان خــۆش نابێــت».

جولەكە سەبارەت بە دەسەاڵتی عیسا پرسیاری لێ دەكەن

دیســان هاتنــەوە ئۆرشــەلیم ،عیســا لــە حەوشــەكانی پەرســتگا پیاســەی دەكــرد،
كاهینانــی بــااڵ و مامۆســتایانی تــەورات و پیــران هاتنــە الی و لێیــان پرســی« :ئەمانــە
بــە چ دەســەاڵتێك دەكەیــت؟ كــێ ئــەم دەســەاڵتەی بە تــۆ داوە ئــەم شــتانە بكەیت؟»
عیســا پێــی فەرمــوون« :پرســیارێكتان لــێ دەكــەم ،وەاڵمــم بدەنــەوە ،منیــش پێتان
دەڵێــم بــە چ دەســەاڵتێك ئەمانــە دەكــەم :لەئاوهەڵكێشــانی یەحیــا لــە ئاســانەوە
بــوو یــان لــە مرۆڤــەوە؟ وەاڵمــم بدەنــەوە!»
لەنێــو خۆیانــدا كەوتنــە ڕاوێژكــردن ،گوتیــان« :ئەگــەر بڵێیــن“ :لــە ئاســانەوە
بــوو ”،دەڵێــت“ :بۆچــی باوەڕتــان پێــی نەكرد؟” بــەاڵم ئەگــەر بڵێیــن“ :لــە مرۆڤــەوە
بــوو”…» لــە خەڵــك دەترســان ،چونكــە یەحیــا لــەالی هەمــووان بەڕاســتی بــە
پێغەمبــەر دادەنــرا.
ئینجــا وەاڵمــی عیســایان دایــەوە« :نازانیــن ».عیســاش پێــی فەرمــوون« :منیــش
(((12
پێتــان ناڵێــم بــە چ دەســەاڵتێك ئەمانــە دەكــەم».
( ((12مهرقۆس ٣٣ -١٩ :١١
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منوونەی دوو كوڕەكە

عیســا فەرمــووی« :ڕاتــان چییــە؟ پیاوێــك دوو كــوڕی هەبــوو .چــووە الی
یەكەمیــان و گوتــی“ :كــوڕم ئەمــڕۆ بــڕۆ لــە ڕەزەكــەدا كار بكــە”.
«ئەویش وەاڵمی دایەوە“ :ناچم ”.بەاڵم پاشان پەشیامن بووەوە و چوو.

«چــووە الی دووەم و هەمــان قســەی كــرد .وەاڵمــی دایــەوە“ :بەســەرچاو،
گــەورەم!” بــەاڵم نەچــوو.
«ئایــا كام لــەم دووانــە بــە خواســتی باوكیــان كــرد؟» گوتیــان« :یەكەمیــان».
عیســاش پێــی فەرمــوون« :ڕاســتیتان پــێ دەڵێــم :باجگــران و لەشفرۆشــان (ئەگــەر
باوەڕبهێنــن) لــە چوونــە نــاو شانشــینی خــودا پێشــتان دەكەون ،چونكــە یەحیــا
(لەئاوهەڵكێــش) بــە ڕێــگای ڕاستودروســتی بــۆ التــان هــات و ئێــوە باوەڕتــان پێــی
نەكــرد ،بــەاڵم باجگــران و لەشفرۆشــان باوەڕیــان پێــی كــرد .دواتــر كــە بینیشــتان،
هــەر تۆبەتــان نەكــرد و باوەڕتــان پێــی نەكــرد».

منوونەی ڕەزەوانە بكوژەكان
عیسا بە ڕابەران و سەرۆك كاهینانی فەرموو:
گــوێ لــە منوونەیەكــی دیكــە بگــرن« :گــەورەی ماڵێــك هەبــوو ڕەزێكــی چانــد،
دەوروبەرەكــەی پەرژیــن كــرد ،گوشــەرێكی ترێــی تێــدا هەڵكۆڵــی (بــۆ دروســتكردنی
شــەراب) و قوللەیەكــی چاودێــری بنیــاد نــا .بــە ڕەزەوانانــی ســپارد و گەشــتی
(((13
كــرد.
لــە وەرزی خۆیــدا خزمەتكارێكــی بــۆ ڕەزەوانــەكان نــارد ،تاكــو بەرهەمــی
ڕەزەكــە لــە ڕەزەوانــەكان وەربگرێــت .بــەاڵم گرتییــان و لێیانــدا و بــە دەســتی
بەتــاڵ ناردییانــەوە .دیســان خزمەتكارێكــی دیكــەی بــۆ نــاردن ،ســەری ئەمیشــیان
شــكاند و ســووكایەتییان پــێ كــرد .یەكێكــی دیكەشــی نــارد ،ئەویشــیان كوشــت .زۆر
خزمەتــكاری دیكەشــی نــارد ،لــە هەندێكیــان دا و هەندێكیــان كوشــت.
( ((13مهتا ٣٣ -٢٨ :٢١
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«یەكێكــی مابــوو ،كــوڕە خۆشەویســتەكەی ،لــە كۆتاییــدا ئەویشــی بــۆ الیــان نــارد،
گوتــی“ :ڕێــزی كوڕەكــەم دەگــرن”.
«بــەاڵم ئــەو ڕەزەوانانــە بــە یەكرتیــان گــوت“ :ئەوەتــا میراتگــر ،بــا بیكوژیــن،
تاكــو ببینــە میراتگر ”.ئینجــا گرتیــان و كوشــتیان و فڕێیــان دایــە دەرەوەی ڕەزەكــە.
«كاتێك خاوەن ڕەزەكە دێت ،چی لەم ڕەزەوانانە دەكات؟»
وەاڵمیــان دایــەوە« :ئــەو خراپەكارانــە بــە خراپــی لەناودەبــات و ڕەزەكــەش
دەداتــە دەســت ڕەزەوانانــی دیكــە ،ئەوانــەی لــە وەرزی خــۆی بەرهەمــی دەدەنــێ».
عیســا پێــی فەرمــوون« :قــەت لــە نــوورساوە پیــرۆزەكان (زەبــووری )118

نەتانخوێندووەتــەوە:

«﴿ئ ــەو ب ــەردەی وەس ــتاكان ڕەتی ــان ك ــردەوە (ئاماژەی ــە ب ــۆ خ ــۆی وەك مەس ــیح
ك ــە لەالی ــەن جولەكەكان ــەوە ڕەتك رای ــەوە)
بوو بە گرنگرتین بەردی بناغە،
ئەمە لەالیەن یەزدانەوە بوو،
لەبەرچاومان سەیرە﴾؟
«لەبــەر ئــەوە پێتــان دەڵێــم :شانشــینی خــودا لێتــان دەســەنرێتەوە و دەدرێتــە
نەتەوەیــەك كــە بەرهــەم دەدات (گەلــی جولەكــە گەلــی هەڵبژێــردراوی خــودا بــوون و
چوونــە نــاو شانشــینی خــودا بــۆ ئــەوان بــوو .بــەاڵم لەگــەڵ هاتنــی عیســای مەســیح و
دەســتپێكی پەیامنــی نــوێ نەتەوەكانــی دیكــەش هەمــان ئاســتیان پــێ درا) .ئــەوەی بەســەر
ئــەم بــەردەدا بكەوێــت (بەهــۆی گرنگیپێنەدانــی) تێكدەشــكێت ،ئــەوەش كــە بەردەكــە
بەســەریدا بكەوێــت وردوخاشــی دەكات».
كاتێــك كاهینانــی بــااڵ و فەریســییەكان منوونەكانیــان بیســت ،زانییــان باســی
ئــەوان دەكات.
لەبــەر ئــەوە دەیانویســت بیگــرن ،بــەاڵم لــە خەڵكەكــە ترســان ،چونكــە بــە
پێغەمبەریــان دادەنــا.
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منوونەی داوەتی پاشا

عیســا دووبــارە بــە منوونــە قســەی بــۆ كــردن ،فەرمووی« :پاشــایەتی ئاســان
لــە پاشــایەك دەچێــت (ئاماژەیــە بــۆ خــودا) كــە زەماوەنــدی بــۆ كوڕەكــەی گێــڕا.
كۆیلەكانــی نــارد (ئاماژەیــە بــۆ پێغەمبــەران و نێــردراوان) تاكــو بانگهێشــتكراوان بــۆ
زەماوەندەكــە بانــگ بكــەن ،بــەاڵم نەیانویســت بێــن (ئاماژەیــە بــۆ گەلــی جولەكــە
كــە بانگهێشــتی خودایــان ڕەتكــردەوە).

«دیســان كۆیلــەی دیكــەی نــارد و گوتــی“ :بــە بانگهێشــتكراوان بڵێــن ،ئەوەتــا
شــێوم ئامــادە كــردووە ،گا و دابەستەكانیشــم ســەربڕیوە و هەمــوو شــتێك ئامادەیــە.
وەرنــە زەماوەندەكــە!”
«بــەاڵم گوێیــان نەدایــێ و ڕۆیشــن ،یەكێــك بــۆ كێڵگەكــەی و ئــەوی دیكــە بــۆ
بازرگانییەكــەی (ســەرقاڵ بــوون بــە كاروبــاری مــاددی و ژیانــی دنیــا نــەك بــە خــودا).
ئەوانــی دیكــە كۆیلەكانــی ئەویــان گــرت و ســووكایەتییان پــێ كــردن و كوشــتیانن
(ئاماژەیــە بــۆ كوشــتنی پێغەمبــەران و نێردراوانــی خــودا) .جــا پاشــا زۆر تــووڕە بــوو،
ســوپاكەی نــارد و بكوژەكانــی لەناوبــرد و شــارەكەیانی ســووتاند.
«ئینجــا بــە كۆیلەكانــی گــوت“ :زەماوەنــد ئامادەیــە ،بــەاڵم ئەوانــەی كــە
بانگهێشــتم كــردن شایســتە نەبــوون ،كەواتــە بڕۆنــە ســەر ڕێــگاكان و ئــەوەی بینیتــان
بــۆ زەماوەندەكــە بانگهێشــتی بكــەن( .ئاماژەیــە بــۆ ئــەوەی كــە خــودا هەمــوو
مرۆڤایەتــی بانگهێشــت دەكات بــۆ تۆبهكــردن و ژیانــی ههتاههتایی!)” ئــەو
كۆیالنــەش چوونــە ســەر ڕێگاوبانــەكان و هەمــوو ئەوانــەی لــە بــاش و خــراپ بینییــان
كۆیــان كردنــەوە ،تاكــو زەماوەندەكــە پڕبــوو لــە میــوان.
«كاتێــك پاشــا هاتــە ژوورەوە بــۆ ئــەوەی میوانــەكان ببینێــت ،لەوێ یەكێكــی بینی
جلــی زەماوەنــدی لەبــەر نەكردبــوو( .نەریــت وابــووە میوانانــی شــایی بەرگێكیــان
پــێ دراوە لــە كاتــی هاتنــەژوورەوە پۆشــیویانە ،نەپۆشــینی ئــەو جلــە ســوكایەتی
بــووە بــە میواندارییەكــە ).پێــی دەڵێــت“ :بــرادەر ،چــۆن بــێ جلــی زەماوەنــد هاتییــە
ژوورەوە؟” ئــەو بێدەنــگ بــوو (عیســا بــە مەجــازی ئامــاژە دەكات بــۆ ژیانــی نــوێ
كــە خــودا بــە بــاوەڕداری دەبەخشــێت).
«ئینجــا پاشــا بــە خزمەتكارانــی گــوت“ :پەلبەســتی بكــەن و فڕێیبدەنــە تاریكــی
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دەرەوە ،جــا لــەوێ دەگریێــت و جیــڕەی ددانەكانــی دێــت( ”.ئاماژەیــە بــۆ ســزای
گوناهبــاران لــە ڕۆژی دوایــی).
«چونكە بانگهێشتكراوان زۆرن ،بەاڵم هەڵبژێردراوان كەمن».

سەرانەدان بە قەیسەر

ئینجــا فەریســییەكان ڕۆیشــن و تەگبیریــان كــرد چــۆن عیســا بــە قســەی خــۆی
تــووش بكــەن .قوتابییەكانــی خۆیــان و هێرۆدســییەكانیان (هێرۆدســییەكان كۆمەڵێكی
سیاســی بــوون كــە پشــتگیری دەســەاڵتی هێرۆدســی پاشــا و داگیــركاری ڕۆمانییــان
دەكــرد) نــاردە الی و گوتیــان« :مامۆســتا ،دەزانیــن تــۆ ڕاســتگۆیت و ڕێــگای خــودا بە
ڕاســتی فێردەكەیــت و گــوێ بــە كــەس نادەیــت ،چونكــە تەماشــای ڕواڵەتــی خەڵــك
ناكەیــت .كەواتــە پێــان بفەرمــوو ڕات چییــە :دروســتە ســەرانە بدەینــە قەیســەر
یــان نــا؟»
عیســا كــە بــە نیازخراپــی ئەوانــی دەزانــی ،فەرمــووی« :ئــەی دووڕووان ،بۆچــی
تاقیــم دەكەنەوە؟ پــارەی ســەرانەم پیشــان بــدەن ».ئەوانیــش دینارێكیــان بــۆ هێنــا.
پێــی فەرمــوون« :ئــەم وێنــە و نووســینە هــی كێیــە؟»
وەاڵمیان دایەوە« :قەیسەر».
پاشــان (عیســا) پێــی فەرمــوون« :هــی قەیســەر بدەنــە قەیســەر ،هــی خــوداش
بدەنــە خــودا».
كە گوێیان لێبوو سەرسام بوون ،ئینجا بەجێیان هێشت و ڕۆیشنت.

زیندووبوونەوەی مردووان

ســەدوقییەكان یەكێــك بــوون لــە ســێ كۆمەڵــە ســەرەكییەكەی جولەكــە ،لەگــەڵ
فەریســی و ئەســیناییەكان .ژمارەیــان كەمــر بــوو لــە فەریســییەكان ،بەاڵم ڕۆشــنبیران
و دەوڵەمەنــدان و خەڵكــی كاهینیێتــی ئەرســتۆكراتییان لەخۆگرتبــوو .ئــەو كۆمەڵەیــە
ناوەكــەی لــە (ســادۆق)ەوە هاتبــوو ،كــە ســەرۆكی كاهینانــی ســەردەمی هــەردوو
پاشــایەتی داود و ســلێامن بــوو .ســەدوقییەكان لەگــەڵ فەریســییەكان دژیــەك بــوون
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لــەوەی نەریتــی باوباپیــران ڕەتدەكەنــەوە .گرنگیــدان و فێركردنەكانیان لــە دەقەكانی
تەوراتــی موســا پوخــت دەكــردەوە .هەروەهــا ڕای جیاوازیــان هەبــوو لەگــەڵ
فەریســییەكان لــەوەی نكۆڵییــان لــە باوەڕبــوون دەكــرد بــە هەســتانەوەی مــردووان،
پاداشــت و ســزا .ســەدوقییەكان پێیــان وابــوو كــە دەروون لەگــەڵ جەســتە دەمرێــت،
هــەروەك نكۆڵییــان لــە بوونــی فریشــتە و جنۆكــە یــان ڕۆحــە پیســەكان دەكــرد.
ســەدوقییەكان گفتوگۆیــان لەگــەڵ عیســا كــرد ،توشــی الوازی بنەمــای باوەڕەكەیــان
بــوون كــە ئــەوە بــووە پاڵنــەر بــۆ ئــەوەی لەگــەڵ فەریســییەكانی ڕكابەریان هــاوكاری
بكــەن لــە ســكااڵكردن لــە دژی عیســا و دەرچوواندنــی بڕیــاری لەخاچــدان.
لــە هەمــان ڕۆژدا ســەدوقییەكان هاتنــە الی ،كــە بڕوایــان بــە زیندووبوونــەوەی
دوای مــردن نییــە ،پرســیاریان لێكرد« :مامۆســتا ،موســا (لــە تــەورات) فەرمــووی،
ئەگــەر پیاوێكــی وەجاخكوێــر مــرد ،ئــەوا براكــەی براژنەكــەی دەخوازێتــەوە و وەچــە
بــۆ براكــەی دەخاتــەوە .جــا لــەالی ئێمــە حــەوت بــرا هەبــوون ،یەكەمیــان ژنــی
هێنــا و بــە وەجاخكوێــری مــرد و ژنەكــەی بــۆ براكــەی بەجێهێشــت ،بە هەمــان
شــێوە دووەم و ســێیەم تاكــو حەوتــەم .لــەدوای هەموویــان ژنەكــەش مــرد .ئایــا لــە
هەســتانەوەدا دەبێتــە ژنــی كام لــە حەوتەكــە؟ چونكــە هــی هەموویــان بــووە( ».بــەو
قســەیە ویســتیان پیشــانی بــدەن كــە باوەڕبــوون بــە ژیانــی دوای مــردن نەزانــی و
گێالیەتییــە).
عیســا لــە وەاڵمــدا پێــی فەرمــوون« :ئێــوە بــە هەڵــەدا چوونــە ،چونكــە نــە لــە
نــوورساوە پیــرۆزەكان (تــەورات و زەبــوور و پەرتووكــی پێغەبــەران) دەزانن و نە
لــە هێــزی خــودا .لــە هەســتانەوەدا (لــە ڕۆژی دوایــی) خەڵكــی نــە ژن دەهێنــن
و نــە مێــرد دەكــەن ،بەڵكــو وەك فریشــتە لــە ئاســان دەبــن .بــەاڵم دەربــارەی
هەســتانەوەی مــردووان ،ئایــا ئەوەتــان نەخوێندووەتــەوە كــە لــە خــوداوە بــە
ئێــوە گوتــراوە و دەفەرموێ﴿ :مــن خــودای ئیرباهیــم و خــودای ئیســحاق
و خــودای یاقوبــم﴾؟ خــودا خــودای مــردووان نییــە ،بەڵكــو هــی زیندووانــە».
(ئــەوە بەڵگەیــە بــۆ ئــەوەی كــە ئەوانــە لــەدوای مردنیــان لەســەر زەوی بــە ڕۆح
دەژیێــن).
خەڵكەكە كە گوێیان لێی بوو ،لە فێركردنەكەی سەرسام بوون.
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گەورەترین ڕاسپاردە

فەریســییەكان گروپێكــی ئایینــی تونــدڕەو و بیرتەســك بــوون ،زیاتــر گرنگییــان
بــە ڕووكــەش دەدا ،وشــە نــەك بــە ڕۆح و نــاوەڕۆك .ئــەو كۆمەڵەیــە لــە ســێ دەیــەی
كۆتایــی ســەدەی دووەمــی بــەر لــە لەدایكبوونــی مەســیح (ســەردەمی یۆحەنــا
هیركانــۆس  105 – 135پ .ز ).ســەریان هەڵــدا .فەریســییەكان لــە بنەڕەتــدا خەڵكــی
بــاش بــوون ،زۆر دەســتپاك و پــاك بــوون .بــەاڵم ئــەوان بــە تێپەڕبوونــی كات بــۆ
تونــدڕەوی الیانــدا بــە شــێوەیەك كــە تەنهــا بــە ڕووكــەش گوێڕایەڵــی تەوراتــی موســا
بــوون .بــە دووڕوویــی ناویــان دەركردبــوو .وێــڕای تەوراتــی موســا پەیوەســت بــوون
بــەو نەریتــەی لــە بــاوك و باپیرانیانــەوە هــەر بــە ســەرزارەكی بۆیــان هاتبــوو ،ئــەو
نەریتەیــان بــە هاوتــای تەوراتــی پێغەمبــەر موســا دانابــوو .مامۆســتایانی تەوراتیــش
چینێــك بــوون لــە پیرانــی جولەكــە ،ئەوانــەی نــوورساوە پیرۆزەكانیــان دەنووســییەوە
و لەبەریاندەگرتــەوە ،تەرخانكرابــوون بــۆ وانــەی تــەورات و لێكدانــەوە و ڕاڤەكردنی
بــۆ گــەل .ئــەو مامۆســتایانە خــاوەن پایەیەكــی بــەرز بــوون لەنــاو خەڵــك .ئەوانیــش
هاوشــێوەی زۆربــەی فەریســییەكان گرنگییــان بــە ڕووكــەش دەدا زیاتــر لە نــاوەڕۆك.
شــتە ماددییەكانیــان زیاتــر لەبەرچــاو دەگــرت نــەك كڕۆكــی ژیانــی ڕۆحــی .لەبــەر
ئــەوە عیســا ڕووبەڕوویــان بــووەوە ،دووڕووییەكەیانــی ئاشــكراكرد .ئیــر ئەوانیــش
دژایەتییــان كــرد و مكــوڕ بــوون لەســەر ئــەوەی بیكــوژن ،هەرچەنــدە هەندێكیــان
پەیامەكەیــان پەســەند كــرد و باوەڕیــان پێــی هێنــا.
بــەاڵم فەریســییەكان بیســتیان كــە عیســا ســەدوقییەكانی بێدەنــگ كــردووە،
پێكــەوە كۆبوونــەوە .یەكێكیــان تەوراتنــاس بــوو ،پرســیاری لێكــرد تاكــو تاقــی
بكاتــەوە:
«مامۆستا ،گرنگرتین ڕاسپاردەی تەورات چییە؟»
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عیســا وەاڵمــی دایــەوە« :لــە هەموویــان گرنگــر ئەمەیــە﴿ :ئــەی ئیرسائیــل گــوێ
بگــرن (ئیرسائیــل ناوێكــی عیربییــە بــۆ یاقوبــی كــوڕی ئیســحاقی كــوڕی پێغەمبــەر
ئیرباهیــم .ئیــر بــە نەوەكەشــی گوتــرا نــەوەی ئیرسائیــل) ،یەزدانــی پەروەردگارمــان
یــەك یەزدانە ،جــا بــە هەمــوو دڵ و بــە هەمــوو گیــان و بــە هەمــوو بیــر و بــە
هەمــوو تواناتانــەوە یەزدانــی پەروەردگارتــان خۆشــبوێ ﴾.لەدوای ئەویــش ئەمەیــە،
( ((13مهتا ٣٦ :٢٢ -٤٠ :٢١
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﴿نزیكەكــەت وەك خــۆت خۆشــبوێت ﴾،هیــچ ڕاســپاردەیەك لــەم دوو ڕاســپاردەیە
(((13
گرنگــر نییــە».
جا هەموو تەورات و پێغەمبەران بەم دوو ڕاسپاردەیەوە بەندن».

(((13

مامۆســتای تەوراتەكــەش پێــی گــوت« :ڕاســتە مامۆســتا ،ڕاســتت فەرمــوو كــە
یــەك خــودا هەیــە و بێجگــە لــە ئــەو هیــچ خودایەكــی دیكــە نییــە .خۆشویســتنی
ئەویــش بــە هەمــوو دڵ و بــە هەمــوو تێگەیشــن و بــە هەمــوو توانــاوە ،هەروەهــا
خۆشویســتنی نزیــك وەك خــۆت ،لــە هەمــوو قوربانــی ســووتاندن و ســەربڕدراوەكان
باشــرە».
عیســا بینــی بــە داناییــەوە وەاڵمــی دایــەوە ،پێــی فەرمــوو« :لــە پاشــایەتی
(((13
خــوداوە دوور نیــت».

مهسیح كوڕی كێیە؟

كاتێــك فەریســییەكان كۆببوونــەوە ،عیســا لێــی پرســین« :دەربــارەی مەســیح
(مەبەســتی لــە خۆیەتــی) چــی دەڵێــن ،كــوڕی كێیــە؟»
وەاڵمیان دایەوە« :كوڕی داودە».

ئەویــش پێــی فەرمــوون« :كەواتــە ،چــۆن داود بــە هــۆی ڕۆحــی پیــرۆزەوە پێــی
دەڵــێ “خــاوەن شــكۆ”؟ چونكــە (لــە زەبــووری  )110دەڵــێ:
«﴿یەزدان بە خاوەن شكۆی منی فەرموو:
“لە دەستەڕاستم دابنیشە
هەتا دوژمنانت دەخەمە ژێر پێت﴾”.
بۆیــە ئەگــەر داود پێــی بڵــێ “خــاوەن شــكۆ” ،ئیــر چــۆن دەبێتــە كــوڕی؟» (عیســا
بەگوێــرەی ڕەگــەزی مرۆڤانــە لــە نــەوەی داودە و بــە ڕۆح خودایەتــی).
( ((13مهرقۆس ٣١ -٢٩ :١٢
( ((13مهتا ٤٠ :٢٢
( ((13مهرقۆس ٣٤ -٣٢ :١٢
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جــا كەســیان نەیانتوانــی بــە وشــەیەكیش وەاڵمــی بدەنــەوە ،لــەو ڕۆژەشــەوە ئیــر 
نەیانوێــرا هیچــی دیكــەی لــێ بپرســن.

هەمووتان برای یەكرتن

پاشــان عیســا بــە خەڵكەكــە و قوتابییەكانــی خــۆی فەرمــوو« :مامۆســتایانی
تــەورات و فەریســییەكان لەســەر كورســی موســا دانیشــن .لەبــەر ئــەوە ڕێــك هەمــوو
ئەوانــە جێبەجــێ بكــەن كــە پێتــان دەڵێــن ،بــەاڵم بــە كــرداری ئــەوان مەكــەن ،چونكە
ئــەوان دەڵێــن و نایكــەن .بــاری قــورس كــە هەڵناگیرێــت ،دەیپێچنــەوە و دەیخەنــە
ســەر شــانی خەڵكــی (بــە توندڕەویكردنیــان لــە ڕاڤەكردنــی تــەورات بــە شــێوەیەكی
وشــە بــە وشــە) ،بــەاڵم خۆیــان نایانەوێــت بــە پەنجــەش بیجوڵێنــن.
«هەمــوو كردارەكانیــان بــۆ ئەوەیــە خەڵكــی بیانبینــن ،بــە پانكردنــی نوشــتەكانیان
و گەورەكردنــی گوڵینگەكانیــان (بــۆ ســەرنجدان بــە پێگــەی ئایینییــان) .حــەز دەكــەن
لــە میوانــداری لــەالی ســەرەوە و لــە كەنیشــتەكانیش ڕیــزی پێشــەوە ،لە بازاڕیشــدا
ســاویان لــێ بكرێــت و خەڵــك بــە “ڕابــی (مامۆســتا)” بانگیــان بكــەن.
«بــەاڵم بــا ئێــوە بــە “ڕابــی” بانــگ نەكرێــن ،چونكــە تەنهــا یــەك مامۆســتاتان
هەیــە و ئێــوەش هەمــوو بــران .كەســیش لەســەر زەوی بــە “بــاوك” بانــگ مەكــەن،
چونكــە یــەك باوكتــان هەیــە ،ئــەوەی لــە ئاســانە .بــە “مامۆســتا” بانــگ نەكرێــن،
چونكــە یــەك مامۆســتاتان هەیــە ،ئەویــش مەســیحە .ئــەوەی لەنێوتــان پایەبەرزتــرە،
دەبێتــە خزمەتكارتــان .ئــەوەی خــۆی بــەرز بكاتــەوە نــزم دەكرێتــەوە ،ئــەوەش خــۆی
نــزم بكاتــەوە بــەرز دەكرێتــەوە.
«بــەاڵم قوڕبەســەرتان ئــەی مامۆســتایانی تــەورات و فەریســییەكان! دووڕووان!
چونكــە (ئێــوە بــە زیادەڕەویتــان لــە ڕاڤەكردنــی ڕووكاری تــەورات و نەزانینتــان بــە
دادوەری و میهرەبانــی خــودا) شانشــینی ئاســان لــەڕووی خەڵــك دادەخــەن ،نــە
خۆتــان دەچنــە ژوورەوە و نــە دەهێڵــن ئەوانــەی كــە دەیانــەوێ ،بچنــە ژوورەوە.
«قوڕبەســەرتان ئــەی مامۆســتایانی تــەورات و فەریســییەكان! دووڕووان! ماڵــی
بێــوەژن هەڵدەلووشــن ،بــۆ دەرخســتنیش نوێــژ درێــژ دەكەنــەوە ،لەبــەر ئــەوە
ســزاتان گەورەتــرە.
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«قوڕبەســەرتان ئــەی مامۆســتایانی تــەورات و فەریســییەكان! دووڕووان! دەریــا
و وشــكانی دەگەڕێــن تاكــو یەكێــك بكەنــە جولەكــە ،كــە بــوو ،ئەوســا دوو ئەوەنــدەی
خۆتــان دەیكەنــە كــوڕی دۆزەخ (بــەرەو دۆزەخ دەیبــەن).
«قوڕبەســەرتان ئــەی ڕابــەرە كوێــرەكان! دەڵێــن“ :ئــەوەی ســوێند بــە پەرســتگا
بخــوات ،هیــچ نییــە .بــەاڵم ئــەوەی ســوێند بــە زێــڕی پەرســتگا بخــوات ،ئــەوا
پابەندە ”.ئــەی گێــل و كوێرینــە ،كامیــان گرنگــرە ،زێڕەكــە یــان پەرســتگا كــە زێڕەكــە
پیــرۆز دەكات؟ هەروەهــا “ئــەوەی ســوێند بــە قوربانــگا بخــوات ،هیــچ نییــە ،بــەاڵم
ئــەوەی ســوێند بــە قوربانییەكــەی ســەری بخــوات ،ئــەوا پابەندە ”.ئــەی كوێرینــە
كامیــان گرنگــرە ،قوربانــی یــان قوربانــگا كــە قوربانییەكــە پیــرۆز دەكات؟ بۆیــە
ئــەوەی ســوێند بــە قوربانــگا دەخــوات ،ئــەوا ســوێند بــەو دەخــوات و بــە هەمــوو
ئــەوەش كــە لەســەریەتی .ئــەوەی ســوێند بــە پەرســتگا دەخــوات ،ئــەوا ســوێند بــەو
دەخــوات و بــە ئــەوەش كــە تێیــدا نیشــتەجێیە .ئــەوەی ســوێند بــە ئاســان دەخــوات،
ئــەوا ســوێند بــە تەختــی خــودا دەخــوات و بــەوەش كــە لەســەری دانیشــتووە.
«قوڕبەســەرتان ئــەی مامۆســتایانی تــەورات و فەریســییەكان! دووڕووان! چونكــە
دەیەكــی پونــگ و شــویت و ڕازیانــە دەدەن (بەگوێــرەی تــەورات دەیەكــی داهــات
و بەروبوومــی مــرۆڤ هــی خودایــە و دەدرێتــە پەرســتگا) و گرنگرتینــی تەوراتتــان
پشــتگوێ خســتووە .دادپــەروەری و بەزەیــی و دڵســۆزی ،پێویســت بــوو ئەمانــە
بكــەن و ئەوانــەش پشــتگوێ نەخــەن .ئــەی ڕابــەرە كوێــرەكان! ئێــوە لەبــەر مێشــوولە
شــلەمەنی دەپاڵێــون ،بــەاڵم وشــر قووتــدەدەن!
«قوڕبەســەرتان ئــەی مامۆســتایانی تــەورات و فەریســییەكان! دووڕووان! چونكــە
دەرەوەی جــام و قــاپ پــاك دەكەنــەوە ،بــەاڵم ناوەكــەی پــڕە لــە چڵێســی و بەڕەاڵیــی.
ئــەی فەریســی كوێــر ،یەكــەم جــار نــاو جــام پــاك بكــەرەوە ،تاكــو دەرەوەشــی پــاك بێتەوە.
«قوڕبەســەرتان ئــەی مامۆســتایانی تــەورات و فەریســییەكان! دووڕووان! چونكــە
ئێــوە لــە گــۆڕی ســپیكراو دەچــن (بــە كلــس ڕووكەشــكراو) ،كــە بــە ڕواڵــەت
جــوان دیــارە ،بــەاڵم نــاوەوەی پــڕە لــە ئێســقانی مــردووان و هەمــوو پیســییەك.
ئێــوەش ئــاوان ،بــە ڕواڵــەت لــەالی خەڵــك ڕاستودروســن ،بــەاڵم ناوەوەتــان پــڕە لــە
دووڕوویــی و ســەرپێچی.
«قوڕبەســەرتان ئــەی مامۆســتایانی تــەورات و فەریســییەكان! دووڕووان! ئێــوە
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گــۆڕی پێغەمبــەران هەڵدەبەســن و ئارامــگای پیاوچــاكان دەڕازێننــەوە و دەڵێــن:
“ئەگــەر لــە ســەردەمی باوباپیرانــدا بژیاینایــە ،لــە خوێنــی پێغەمبــەران بەشــداریان
نەدەبووین ”.كەواتــە شــایەتی لەســەر خۆتــان دەدەن كــە كــوڕی پێغەمبەركوژانــن.
جــا ئێــوە پێوانــەی باوباپیرانتــان پــڕ بكــەن!
«ئــەی مارینــە! ئــەی بێچــووە مــاران! چــۆن لــە ســزای دۆزەخ هەڵدێن؟ لەبــەر
ئەمەیــە ئەوەتــا پێغەمبــەر و دانــا و مامۆســتایانی تەوراتتــان بــۆ دەنێــرم (لێــرەدا
وێــڕای ئــەوەی عیســا سەرزەنشــتی پیــاوە ئایینــەكان دهكات ،دەســەاڵتی خودایانــەی
خۆشــی ڕادەگەیەنێــت كــە ئــەو پێغەمبەرانــی نــاردووە) .لێیــان دەكــوژن و لــە خاچیــان
دەدەن ،لــە كەنیشــتەكانتان بــەر قامچییــان دەدەن و لــە شــارێكەوە بــۆ شــارێكی
دیكــە ڕاوییــان دەنێــن.
لەبــەر ئــەوە هەمــوو خوێنێكــی پــاك كــە لەســەر ئــەم زەوییــەدا ڕژاوە دەكەوێتــە
ئەســتۆتان ،لــە خوێنــی هابیلــی ڕاستودروســتەوە تاكــو خوێنــی زەكەریــای كــوڕی
بەرەخیــا كــە لەنێــوان قوربانــگا و پەرســتگادا كوشــتتان .ڕاســتیتان پــێ دەڵێــم :ئۆباڵــی
هەمــوو ئەمانــە دەكەوێتــە ئەســتۆی ئــەم نەوەیــە».
كاتێــك عیســا لــە حەوشــەكانی پەرســتگا خەڵكــی فێردەكــرد فەرمــووی:
«مامۆســتایانی تــەورات چــۆن دەڵێــن“ :مەســیح كــوڕی داودە”؟ داود خــۆی بــە
ڕۆحــی پیــرۆزەوە (لــە زەبــووری  )110گوتــی:
«﴿یەزدان بە خاوەن شكۆی منی فەرموو:
“لە دەستەڕاستم دابنیشە
هەتا دوژمنانت دەخەمە ژێر پێت﴾”.
داود خۆی پێی دەڵێ “خاوەن شكۆ” ،ئیرت چۆن دەبێتە كوڕی؟»
خەڵكەكە زۆر بە خۆشییەوە گوێیان لێی دەگرت.
لــە فێركردنەكەیــدا دەیفەرمــوو« :ئــاگاداری مامۆســتایانی تــەورات بن ،حــەز دەكەن
بــە جلــی شــۆڕەوە بگەڕێــن و پێیــان خۆشــە لــە بــازاڕدا ســاویان لــێ بكرێت ،لــە
(((13
كەنیشــتەكان ڕیــزی پێشــەوە بگــرن و لــە ڕیــزی ســەرەوەی میوانــداری بــن.
( ((13مهتا ٣٩ :٢٣ -٤١ :٢٢
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بەخشینی بێوەژن

عیســا بەرامبــەر گەنجینــە (ی پهرســتگا) دانیشــت و ســەیری كــرد چــۆن خەڵكــی
پارەیــان دەخەنــە نــاو گەنجینەكــەوە ،زۆرێــك لــە دەوڵەمەنــدەكان پــارەی زۆریــان
دادەنــا .بێوەژنێكــی هــەژار هــات و دوو فلســی دانــا كــە نیــو عانەیــه (پارەیەكــی
كــەم بەهــا).

قوتابییەكانــی بانگكــرد و پێــی فەرمــوون« :ڕاســتیتان پــێ دەڵێــم ،ئــەم بێوەژنــە
هــەژارە ،لــە هەمــوو ئەوانــەی دیكــە پــارەی زیاتــر خســتە نــاو گەنجینەكە ،چونكــە
هەمــوو لــە زیــادەی خۆیان بەخشــییان ،بەاڵم ئــەم بێوەژنــە ،ســەرەڕای هەژارییەكەی
هەمــوو بژێوییەكــەی بەخشــی».

نیشانەكانی كۆتایی سەردەم (ڕۆژی دوایی)

كاتێــك عیســا لــە پەرســتگا دەهاتــە دەرەوە ،یەكێــك لــە قوتابییەكانــی پێــی گــوت:
«مامۆســتا تەماشــا بكــە! چ جــۆرە بــەرد و چ جــۆرە تەالرێكــن!»
عیســاش پێــی فەرمــوو« :ئــەم تــەالرە مەزنانــە دەبینیــت؟ بــەردی بەســەر
بەردیــەوە نامێنێــت كــە نەڕووخێــت».

كاتێــك عیســا لەســەر كێــوی زەیتــوون بەرامبــەر پەرســتگاكە دانیشــتبوو ،پەتــرۆس و
یاقــوب و یۆحەنــا و ئەنــدراوس (ئەوانــە لــە دوازدە قوتابییەكــەی عیســان) بــە تەنهــا لێیــان
پرســی« :پێامن بڵــێ كــەی ئەمانــە ڕوودەدەن؟ و نیشــانە چییــە كــە خەریكــە هەمــوو
ئەمانــە تــەواو بــن؟»
عیســا وەاڵمــی دانــەوە« :ئاگاداربــن ،كــەس چەواشــەتان نــەكات .زۆر كــەس بــە
نــاوی منــەوە دێــن و دەڵێــن“ ،مــن ئــەوم ”.زۆر كــەس چەواشــە دەكــەن .كاتێــك
جەنــگ و هەواڵــی جەنگیــش دەبیســن مەتۆقــن .دەبێــت ئەمــە ڕووبــدات ،بــەاڵم
هێشــتا كۆتایــی نییــە .نەتــەوە لــە نەتــەوە ڕاســت دەبێتــەوە و شانشــین لــە شانشــین،
لــە زۆر شــوێن بوومەلــەرزە ڕوودەدات ،هەروەهــا قاتوقــڕی ،بــەاڵم ئەمە دەســتپێكی
ژانەكانــە.
«ئــاگاداری خۆتــان بــن ،چونكــە دەتاندەنــە دادگا و كەنیشــتەكان ،جــا لێتــان
دەدرێــت و لەبــەردەم فەرمانــڕەوا و پاشــاكان لــە پێنــاوی مــن ڕادەوەســتێرنێن ،وەك
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شــایەتی بۆیــان .هەروەهــا دەبــێ یەكــەم جــار مزگێنییەكــەم (مزگێنــی خۆشەویســتیی
خــودا و قوربانــی عیســای مەســیح لەســەر خاچ لــهپێنــاوی لێخۆشــبوونی گوناهەكانی
مــرۆڤ) بــە هەمــوو نەتــەوەكان ڕابگەیەنرێــت .كاتێكیــش دەتانبــەن بــۆ ئــەوەی
بەدەســتەوەتان بــدەن ،پێشــوەخت نیگــەران مەبــن لــەوەی چــی بڵێــن ،بەڵكــو لــەو
كاتــەدا چیتــان دەدرێتــێ بــەوە بدوێــن ،چونكــە ئێــوە نیــن دەدوێــن ،بەڵكــو ڕۆحــی
پیــرۆزە.
«بــرا بــرای خــۆی بــۆ مــردن بــە گرتــن دەدات ،باوكیــش منداڵــی خــۆی ،منــدااڵن
لــە دایــك و باوكیــان هەڵدەگەڕێنــەوە و دەیانكــوژن .لەبــەر نــاوی مــن هەمــووان
ڕقیــان لێتــان دەبێتــەوە ،بــەاڵم ئــەوەی تاكــو كۆتایــی دانبەخــۆدا بگرێــت ،ڕزگاری
(((13
دەبێــت.
زۆر پێغەمبــەری درۆزن دەردەكــەون (ئەوانــەی بــە درۆ بانگەشــەی
پێغەمبەرایەتــی دەكــەن) ،زۆر كــەس چەواشــە دەكــەن .لەبــەر زۆربوونــی ســەرپێچی،
خۆشەویســتی زۆر كــەس ســارد دەبێتــەوە .بــەاڵم ئــەوەی تاكــو كۆتایــی دانبەخۆیــدا
بگرێــت ،ڕزگاری دەبێــت .ئــەم مزگێنــی پاشــایەتییەش (پاشــایەتیی عیســای مەســیحی
پــەروەردگار) لــە هەمــوو جیهانــدا ڕادەگەیەنرێــت ،وەك شــایەتییەك بــۆ هەمــوو
نەتــەوەكان ،ئینجــا كۆتاییەكــە دێــت.
(عیســا پێشــبینی كــرد كــە ڕۆمانییــەكان بــە زوویــی شــاری ئۆرشــەلیم گەمــارۆ
دەدەن) «لەبــەر ئــەوە كاتێــك دەبینــن ﴿قێزەونــی وێرانكــەر﴾ لــە شــوێنی پیــرۆزدا
ڕاوەســتاوە ،ئــەوەی پێغەمبــەر دانیــال باســی كــردووە (بــا خوێنــەر تێبــگات)
(خوێنــەری پێشــبینییەكەی پێغەمبــەر دانیال) ،ئینجــا بــا ئەوانــەی لــە یەهودیــان
ڕاكەنــە چیــاكان ،ئــەوەی لــە ســەربانە بــا نەیەتــە خــوارەوە تاكــو شــتەكانی لــە
ماڵــەوە ببــات .هەروەهــا ئــەوەی لــە كێڵگەیــە بــا نەگەڕێتــەوە تاكــو جلەكــەی ببــات.
لــەو ڕۆژانــەدا قوڕبەســەر دووگیــان و شــیردەران! نوێــژ بكــەن بــا هەاڵتنتــان لــە
زســتان یــان لــە شــەممەدا نەبێــت (ڕۆژی شــەممە ڕۆژی پشــووی جولەكەیــە ،تێیــدا
دروســت نییــە كاربكرێت) ،چونكــە لــەو كاتــەدا تەنگانەیەكــی وا گــەورە ڕوودەدات،
لــە ســەرەتای جیهانــەوە هەتــا ئێســتا ئــاوا نەبــووە و نابێــت.
«ئەگــەر ئــەو ڕۆژانــە كــورت نەكرابوونایــەوە ،كــەس ڕزگاری نەدەبــوو .بــەاڵم
( ((13مهرقۆس ١٣ :١٣ -٤١ :١٢
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لــە پێنــاوی ئەوانــەی هەڵبژێــردراون ،ئــەو ڕۆژانــە كــورت دەكرێنــەوە( .دیســان
عیســا قوتابییەكانــی ئــاگادار كــردەوە لــەو مەترســییانەی لــە داهاتــوودا ڕووبــەڕووی
بــاوەڕداران دەبێتــەوە ،فەرمــووی ):ئەگــەر ئــەو كاتــە یەكێــك پێــی گوتــن:
“ئەوەتــا مەســیح لێرەیــە!” یــان“ :ئەوەتــا لەوێیــە!” بــاوەڕ مەكەن( ،عیســا ئینجــا
دووپاتیكــردەوە كــە هاتنــی دووەمــی بــۆ هەمــوو كەســێك دیاردەبێــت ،فەرمــووی):
چونكــە مەســیحە درۆزنــەكان (ئەوانــەی بــە درۆ بانگەشــە دەكــەن كــە مەســیحن
و بــۆ جیهــان هاتــوون) و پێغەمبەرانــی درۆزن (ئەوانــەی بــە درۆ بانگەشــەی
پێغەمبەرایەتــی دەكــەن) دەردەكــەون ،نیشــانەی گــەورە و پەرجــوو دەكــەن ،بــە
شــێوەیەك ئەگــەر بكــرێ تەنانــەت ئەوانــەی هەڵبژێــردراون چەواشــە دەكــەن.
ئەوەتــا پێشــوەخت پێــم گوتــن.
«لەبــەر ئــەوە ئەگــەر پێیــان گوتــن“ :ئەوەتــا لــە چۆڵەوانییــە!” مــەڕۆن“ ،ئەوەتــا
لــە ژوورەكانــی ناوەوەیــە!” بــاوەڕ مەكەن ،چونكــە وەك چــۆن هەورەتریشــقە دێــت
و ڕووناكــی دەدات لــە ڕۆژهەاڵتــەوە هەتــا ڕۆژئــاوا ،هاتنــەوەی كــوڕی مرۆڤیــش
ئــاوا دەبێــت .كــەالك لەكــوێ بێــت ،داڵ لــەوێ كۆدەبێتــەوە.
«دەستبەجێ دوای تەنگانەی ئەو ڕۆژانە،
«﴿خۆر تاریك دەبێت ،مانگ ڕووناكییەكەی نادات،
ئەستێرەكان لە ئاسامن دەكەون،
تەنی ئاسامنی دەهەژێن﴾.
«لــەو كاتــە نیشــانەی كــوڕی مــرۆڤ لــە ئاســاندا دەردەكەوێــت ،ئەوســا هەمــوو
نەتەوەكانــی زەوی شــیوەن دەگێــڕن ،كــوڕی مــرۆڤ دەبینــن بەســەر هــەوری
ئاســاندا بــە هێــز و شــكۆیەكی گــەورەوە دێت ،فریشــتەكانی بــە كەڕەنایەكــی
دەنــگ بــەرزەوە دەنێرێــت ،لــە ئاراســتەی هــەر چــوار بایەكــە ئەوانــە كۆدەكەنــەوە
(((13
كــە هەڵبژێــردراون ،لــەم ســەری ئاســانەوە تاكــو ئەوســەری.
كاتێــك ڕوودانــی ئــەم شــتانە دەســتی پێكــرد ،هەســن و ســەر بــەرز بكەنــەوە،
چونكــە ڕزگاریتــان نزیــك دەبێتــەوە».
( ((13مهتا ٣١ -١١ :٢٤
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منوونەیەكــی بــۆ هێنانــەوە« :ســەیری دار هەنجیــر و هەمــوو دارەكان بكــەن.
كاتێــك دەبینــن ئــەوا گــەاڵی كــردووە ،خۆتــان دەزانــن كــە هاویــن نزیكــە .ئێــوەش
كــە دەبینــن ئەمانــە ڕوودەدات ،بزانــن پاشــایەتی خــودا نزیكــە.
(عیســا گەڕایــەوە ســەر باســی وێرانبوونــی ئۆرشــەلیم و فەرمــووی« ):ڕاســتیتان
پــێ دەڵێــم ،ئــەم نەوەیــە بەســەرناچێت ،هەتــا هەمــوو ئەمانــە نەیەنــە دی .ئاســان
(((13
و زەوی بەســەردەچن ،بــەاڵم وشــەكانم هەرگیــز بەســەرناچن».

كەس ئەو كاتە نازانێت

«ســەبارەت بــەو ڕۆژ و كاتــە كــەس نایزانێــت ،نــە فریشــتەكانی ئاســان و نــە
كوڕەكــە ،تەنهــا بــاوك نەبێــت .ڕۆژانــی نــوح چــۆن بــوو ،هاتنــەوەی كــوڕی مرۆڤیــش
ئــاوا دەبێــت .وەك چــۆن لــە ڕۆژانــی پێــش الفاوەكــە (الفاوەكــەی ســەردەمی
پێغەمبــەر نــوح كــە تــەواوی زەوی گرتــەوە) دەیانخــوارد و دەیانخــواردەوە ،ژنیــان
دەهێنــا و مێردیــان دەكــرد ،هەتــا ئــەو ڕۆژەی نــوح چــووە نــاو كەشــتییەكە ،كەس
نەیدەزانــی چــی ڕوودەدات ،هەتــا الفاوەكــە هــات و هەمــووی بــرد .هاتنــەوەی
كــوڕی مرۆڤیــش ئــاوا دەبێــت .لــەو كاتــەدا دوو پیــاو لــە كێڵگــە دەبــن ،یەكیــان
دەبردرێــت و ئــەوی دیكــە بەجێدەهێڵدرێــت .دوو ئافــرەت دەســتاڕ دەگێــڕن،
(((13
یەكیــان دەبردرێــت و ئــەوی دیكــە بەجێدەهێڵدرێــت.
(عیســا داوای كــرد ئامادەبــن بــۆ هاتنــی دووەمــی و فەرمــووی« ):ئــاگاداری
خۆتــان بــن ،نــەوەك دڵتــان لەســەر ڕابــواردن و سەرخۆشــی و خــەم و خەفەتــی
ژیــان بێــت و ئــەو ڕۆژە لەنــاكاو وەك تەڵــە بەســەرتاندا بدات ،چونكــە دێتــە ســەر
هەمــوو ئەوانــەی لەســەر تــەواوی ڕووی زەوی دانیشــتوون .كەواتــە ئێشــك بگــرن
و هەمــوو كاتێــك نوێــژ بكــەن ،تاكــو بتوانــن لــە هەمــوو ئــەو ڕووداوانــە دەربــاز بــن
(((14
كــە تووشــتان دەبــن و لەبــەردەم كــوڕی مــرۆڤ ڕاوەســن».
وەك پیاوێــك گەشــتی كردبێــت ،ماڵەكــەی بەجێهێشــتبێت و دەســەاڵتی دابێتــە
( ((13لۆقا ٣٣ -٢٨ :٢١
( ((13مهتا ٤١ -٣٦ :٢٤
( ((14لۆقا ٣٦ -٣٤ :٢١
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كۆیلەكانــی ،هەریەكــە و بــە ئیشــی خۆی ،دەرگاوانیشــی ڕاســپاردبێت ئێشــك بگرێت.
«لەبــەر ئــەوە ئێشــك بگــرن ،چونكــە نازانــن كــەی گــەورەی مــاڵ دەگەڕێتــەوە،
ئێــوارە یــان نیــوەی شــەو ،یــان لەگــەڵ خوێندنــی كەڵەشــێر ،یــان بەیانــی .نــەوەك
لەنــاكاو بگەڕێتــەوە و بتانبینێــت خەوتــوون .جــا ئــەوەی بــە ئێــوەی دەڵێــم ،بــە
(((14
هەمووانــی دەڵێــم :ئێشــك بگــرن!»
بــەاڵم ئــەوەش بزانــن :ئەگــەر گــەورەی مــاڵ بزانێــت لــە چ كاتێكــدا دز دێتــە
ســەری ،ئێشــك دەگرێــت و نایەڵێــت ماڵەكــەی ببڕدرێــت .كەواتــە ئێــوەش ئامــادە
بــن ،چونكــە كــوڕی مــرۆڤ لــە كاتێكــدا دێتــەوە كــە بیــری لــێ ناكەنــەوە.
«كەواتــە ئــەو كۆیلــە دڵســۆز و ژیــرە كێیــە كــە گەورەكــەی كردوویەتــی بــە
لێپــررساوی خزمەتكارانــی دیكــە تاكــو لــە كاتــی خۆیــدا خواردنیــان بداتێ؟ خۆزگــە
دەخوازرێــت بــەو كۆیلەیــە كاتێــك گەورەكــەی دێتــەوە دەبینێــت ئــاوا دەكات.
ڕاســتیتان پــێ دەڵێــم :بەســەر هەمــوو ماڵەكەیــەوە دایدەنێــت .بــەاڵم ئەگــەر ئــەو
كۆیلەیــە خــراپ بێــت و لــە دڵــی خۆیــدا بڵــێ“ :گەورەكــەم دوادەكەوێت ”،ئینجــا
دەســت بــكات بــە لێدانــی كۆیلــە هاوكارەكانــی و لەگــەڵ سەرخۆشــان بخــوات و
بخواتــەوە .ئەوســا گــەورەی ئــەو كۆیلەیــە لــە ڕۆژێكــدا دێتــەوە كــە چاوەڕێــی
نــاكات و لــە كاتژمێرێــك كــە نایزانێــت .ئینجــا پارچەپارچــەی دەكات و بەشــی لەگــەڵ
دووڕووانــدا دادەنێــت ،جــا لــەوێ دەگریێــت و جیــڕەی ددانەكانــی دێــت (ئاماژەیــە
بــۆ پەشــیامنی و ئازارچێژتــن).

منوونەی كچە داناكان و كچە گێلەكان

(عیســا منوونەیەكــی هێنایــەوە بــۆ گرنگــی خۆئامادەكــردن بــۆ هاتنــی دووەمــی،
باســی وێنەیەكــی كــرد لــە نەریتــی ئاهەنگگێــڕان لــە گوندێكــی ئیرسائیــل ،كــە
كچــەكان لــە چاوەڕوانــی زاوا چــرا هەڵدەگــرن):

«لــەم كاتــەدا شانشــینی ئاســان وەكــو دە پاكیــزە دەبــێ ،كــە چرایــان هەڵگرتبێت
و بەرەوپیــری زاوا بچــن .پێنــج لــەوان گێــل بــوون ،پێنجیــش دانــا .گێلــەكان چراكانیــان
بــرد و زەیتیــان لەگــەڵ خۆیــان نەبــرد .بــەاڵم دانــاكان لەگــەڵ چراكانیــان زەیتیــان
( ((14مهرقۆس ٣٧ -٣٤ :١٣
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لەنــاو گــۆزەدا بــرد .كاتێــك زاوا دواكــەوت ،هەمــوو خەویــان هــات و نوســن.
«لە نیوەشەودا هاوار كرا“ :ئەوە زاوا دەركەوت ،بەرەو پیری بچن!”
«هەمــوو ئــەو پاكیزانــەش هەســتان و چراكانیــان ئامادە كــرد .گێلەكان بــە داناكانیان
گــوت“ :لــە زەیتەكــەی خۆتان بەشــان بدەن ،چونكــە چراكامنــان دەكوژێتەوە!”
«بــەاڵم دانــاكان وەاڵمیــان دانــەوە“ :لەوانەیــە بەشــی ئێمــە و ئێــوە نــەكات.
چاكــرە بچنــە الی فرۆشــیاران و بــۆ خۆتــان بكــڕن”.
«كــە ئــەوان بــۆ كڕین چــوون ،زاوا هــات ،ئەوانــەی بــۆ زەماوەندەكــە ئامادەبوون،
لەگەڵــی چوونــە ژوورەوە (بــۆ ئاهەنگگێڕانی هاوســەرگیری) و دەرگا داخرا.
«پاشــان پاكیزەكانــی دیكــەش هاتــن و گوتیــان“ :گــەورەم ،گــەورەم! دەرگامــان
لــێ بكــەرەوە!”
«وەاڵمــی دایــەوە“ :ڕاســتیتان پــێ دەڵێــم ،مــن ناتانناســم( ”.مەبەســت لــەو منوونەیــە
ئەوەیــە كــە قوتابــی مەســیح پێویســتە هەمــوو كات و بــەردەوام لــە ئامادەییــدا بێــت
بــۆ هاتنــی دووەمــی عیســا .لەبــەر ئــەوە عیســا درێــژەی بــە فەرمایشــتەكەی دا و
فەرمــووی):
«كەواتە ئێشك بگرن ،چونكە ڕۆژ و كاتەكە نازانن.

منوونەی دواكەوتنی گەورەی ماڵ

(عیســا ڕوونــی كــردەوە كــە پێویســتە لەســەر قوتابــی مەســیح بەهــرە و
تواناكانــی بەكاربهێنێــت بــۆ خــۆ ئامادەكــردن بــۆ هاتنــی دووەمــی .فەرمــووی):
«دیســان ،شانشــینی ئاســان وەك پیاوێكــە گەشــت بــكات ،كۆیلەكانی بانــگ دەكات و
موڵكەكــەی خــۆی دەداتــە دەســتیان (بۆ ئــەوەی لە بەرژەوەنــدی خــۆی وەبەرهێنانی
پــێ بكــەن كاتێــك كــە لــەوێ نابــێ) .پێنــج كیســە زێــڕی دایــە یەكێكیــان و ئــەوی
دیكــە دوو كیســە و ســێیەمیش یــەك كیســە ،هەریەكــە بەگوێــرەی توانــای خــۆی،
یەكســەریش چــووە گەشــت .ئــەوەی پێنــج كیســە زێڕەكــەی وەرگــرت ،ڕۆیشــت و
ئیشــی پێــوە كــرد ،پێنجــی دیكەشــی بەدەســتهێنا .بــە هەمــان شــێوە ئــەوەی دوو
كیســە زێڕەكــەش ،دووی دیكــەی بەدەســتهێنا .بــەاڵم ئــەوەی یــەك كیســە زێڕەكــەی
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وەرگــرت ،ڕۆیشــت و چاڵێكــی لــە زەویــدا هەڵكەنــد و زێــڕی گەورەكــەی شــاردەوە.
«دوای ماوەیەكــی زۆر گــەورەی ئــەو كۆیالنــە دێــت و حیســابیان لەگــەڵ دەكات.
ئــەوەی پێنــج كیســە زێڕەكــەی وەرگــرت ،دێــت و پێنــج كیســەی دیكــەش دەهێنێــت و
دەڵێــت“ :گــەورەم تــۆ پێنــج كیســە زێــڕت دامــێ ،ئەوەتــا پێنــج كیســە زێــڕی دیكــەم
بەدەســتهێناوە”.
«گەورەكــەی پێــی گــوت“ :ئافەریــن ،ئــەی كۆیلــەی چــاك و دەســتپاك! لــە كــەم
دەســتپاك بوویــت ،زۆرت پــێ دەســپێرم .وەرە ژوورەوە بــۆ خۆشــی گەورەكــەت”.
«هەروەهــا ئــەوەی دوو كیســە زێڕەكــە هــات و گوتــی“ :گــەورەم تــۆ دوو كیســە
زێــڕت دامــێ ،ئەوەتــا دوو كیســە زێــڕی دیكــەم بەدەســتهێناوە”.
«گەورەكــەی پێــی گــوت“ :ئافەریــن ،ئــەی كۆیلــەی چــاك و دەســتپاك! لــە كــەم
دەســتپاك بوویــت ،زۆرت پــێ دەســپێرم .وەرە ژوورەوە بــۆ خۆشــی گەورەكــەت”.
«ئینجــا ئــەوەی یــەك كیســە زێڕەكــەی وەرگرتبــوو هــات و گوتــی“ :گــەورەم،
زانیــم تــۆ پیاوێكــی ســەختیت ،شــوێنێك دەدرویتــەوە كــە تــۆوت نەكــردووە ،لــە
شــوێنێك كۆدەكەیتــەوە كــە شــەنەبات نەكردووە ،جــا ترســام و چــووم كیســە
زێڕەكەتــم لەنــاو زەویــدا شــاردەوە .هــا ئــەوە ماڵەكەتــە”.
«گەورەكــەی وەاڵمــی دایــەوە“ :ئــەی كۆیلــەی خــراپ و تــەوەزەل! كــە زانیــت
مــن دروێنــە لــەو شــوێنە دەكــەم كــە تــۆوم نەكــردووە ،لــەوە كۆدەكەمــەوە كــە
نەموەشــاندووە ،دەبووایە زێڕەكەمــت لــە بانــك دابنابووایــە ،لــە گەڕانەوەمــدا
ئــەوەی هــی منــە لەگــەڵ ســووەكەی وەرمدەگرتــەوە.
«“لەبــەر ئــەوە ئــەو كیســە زێــڕەی لــێ بســەننەوە و بیدەنــە ئــەوەی دە كیســە
زێڕەكــەی پێیە ،چونكــە ئــەوەی هەیەتــی (ئــەوەی سەرڕاســتە و تێدەكۆشــێت)،
پێــی دەدرێــت و لێــی دەڕژێ ،بــەاڵم ئــەوەی نییەتــی تەنانــەت ئــەوەی هەشــیەتی
لێــی دەســەنرێتەوە .كۆیلــە بــێ ســوودەكەش فڕێبدەنــە تاریكــی دەرەوە ،جــا لــەوێ
دەگریێــت و جیــڕەی ددانەكانــی دێــت”.

عیسا حوكم بەسەر جیهان دەدات
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عیســای مەســیحی پــەروەردگار باســی هاتنــەوەی خــۆی كــرد وەك دادوەر لــە ڕۆژی
دوایــی ،هەروەهــا داوای لــە بــاوەڕداران كــرد كــە میهرەبــان بــن ،فەرمــووی:
«كاتێــك كــوڕی مــرۆڤ بە شــكۆی خــۆی دێتــەوە و هەمــوو فریشــتەكانیش لەگەڵیدان،
ئەوســا لەســەر تەختــی شــكۆی خــۆی دادەنیشــێت .هەمــوو نەتــەوەكان لەبەردەمــی
كۆدەبنــەوە و ئەویــش لــە یەكرتیــان جیــا دەكاتــەوە ،وەك شــوان مــەڕ لــە بــزن جیــا
دەكاتــەوە .جــا مــەڕەكان لــەالی ڕاســتی خــۆی ڕادەگرێــت ،بــەاڵم بزنــەكان لــەالی چــەپ.
«ئینجــا پاشــا بەوانــەی الی ڕاســتیەوەن دەفەرمــوێ“ :وەرن ئــەی ئەوانــەی باوكــم
بەرەكەتــی پێــدان ،ببنــە میراتگــری ئــەو شانشــینە كــە لــە دامەزراندنــی جیهانــەوە
بۆتــان ئامــادە كراوە ،چونكــە برســی بــووم و نانتــان دام ،تینــوو بــووم ئاوتــان دامــێ،
نامــۆ بــووم شــوێنتان كردمــەوە .ڕووت بــووم جلتــان لەبەركــردم ،نەخــۆش بــووم
ســەرتان لێــدام ،زیندانــی بــووم هاتنــە الم”.
«ئەوســا ڕاستودروســتان وەاڵم دەدەنــەوە“ :گــەورەم ،كــەی تۆمــان بــە برســیێتی
بینیــوە و نامنــان داویتــێ ،یــان تینــوو و ئاومــان داویتێ؟ كــەی تۆمــان بــە نامۆیــی
بینیــوە و شــوێنامن كردوویتــەوە ،یــان بــە ڕووتــی و جلــان لەبەركردوویت؟ كــەی
تۆمــان بــە نەخۆشــی یــان زیندانــی بینیــوە و هاتوویــن بــۆ الت؟”
«ئینجــا پاشــا وەاڵمیــان دەداتــەوە“ :ڕاســتیتان پــێ دەڵێــم ،هەرچییەكتــان بــۆ
یەكێــك لــەم بــرا بچووكانــەم كــردووە ،بــۆ منتــان كــردووە”.
«دواتــر بەوانــەی لــەالی چەپیــەوەن دەفەرمــوێ“ :لێــم دوور بكەونەوە! ئــەی ئەوانەی
كــە نەفرەتتــان لێكــراوە بــەرەو ئاگــری هەتاهەتایــی ،ئــەوەی بــۆ ئیبلیــس و فریشــتەكانی
(ئــەو فریشــتانەی كــە لــە خــودا یاخــی بــوون و بوونــە شــوێنكەوتەی شــەیتان) ئامــادە
كراوە ،چونكــە برســی بــووم نانتــان نەدامــێ ،تینــوو بــووم ئاوتــان نەدامێ ،نامــۆ بــووم
شــوێنتان نەكردمــەوە ،ڕووت بــووم جلتــان لەبــەر نەكــردم ،نەخــۆش و زیندانــی بــووم
ســەرتان لــێ نــەدام”.
«ئەوانیــش وەاڵم دەدەنــەوە“ :گــەورەم ،كــەی تۆمــان بــە برســیێتی یــان تینــوو
یــان نامــۆ یــان ڕووت یــان نەخــۆش یــان زیندانــی بینیــوە و خزمەمتــان نەكردوویــت؟”
«ئەویــش وەاڵمیــان دەداتــەوە“ :ڕاســتیتان پــێ دەڵێــم :هەرچییەكتــان بــۆ یەكێــك
لــەم بچووكانــە نەكــردووە ،بــۆ منتــان نەكــردووە( ”.لەمــەوە بۆمــان دەردەكەوێــت
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كــە نــەك تەنهــا ئەنجامدانــی كاری خــراپ گوناهــە ،بەڵكــو ئەنجامنەدانــی كارێكــی
چاكیــش دەبێتــە گونــاه).
«ئەوانــە بــۆ ســزای هەتاهەتایــی دەچــن ،بــەاڵم ڕاستودروســتان بــۆ ژیانــی
هەتاهەتایــی».

پیالنگێڕی بۆ كوشتنی عیسا

كاتێــك عیســا ئــەم وتانــەی هەمــوو تــەواو كــرد ،بــە قوتابییەكانــی خــۆی
فەرموو« :دەزانــن جەژنــی پەســخه (یەكێكــە لــە جەژنەكانــی جولەكــە كــە یــادی
ڕزگاربوونــی گەلــی ئیرسائیــل بــوو لــە كۆیالیەتــی میــر) دوو ڕۆژی مــاوە .كــوڕی
مرۆڤیــش بــە گرتــن دەدرێــت تاكــو لــە خــاچ بدرێــت».
ئینجــا كاهینانــی بــااڵ و پیرانــی گــەل لــە كۆشــكی ســەرۆكی كاهینــان كــە نــاوی
قەیافــا بــوو كۆببوونەوە ،پێكــەوە تەگبیریــان دەكــرد ،بــە فێڵێــك عیســا بگــرن و
(((14
بیكــوژن .گوتیــان« :بــەاڵم نــەك لــە جەژنــدا ،نەوەك ئــاژاوە بكەوێتــە ناو خەڵــك».

یەهوزا بە خیانەتكردن لە عیسای مەسیح ڕازی دەبێت

شــەیتان چــووە نــاو یەهــوزاوە ،كــە پێــی دەگوتــرا ئەســخەریوتی ،یەكێــك بــوو لــە
دوازدە قوتابییەكــە .چــوو و قســەی لەگــەڵ كاهینانــی بــااڵ و فەرماندەكانــی پەرســتگا
(((14
كــرد ،چــۆن عیســایان ڕادەســت بــكات.
گوتــی« :چیــم دەدەنــێ تاكــو بیدەمــە دەســتتان؟» ئەوانیــش ســی دراوی زیویــان
(((14
بــۆ كێشــا .ئیــر بــۆ هەلێــك دەگــەڕا تاكــو بــە گرتنــی بــدات.

ئامادەكاری بۆ دوایین ئێوارەخوان

ڕۆژی فەتیــرە هــات ،ئــەوەی پێویســت بــوو بەرخــی پەســخەی تێــدا بكرێتــە

( ((14مهتا ٥ :٢٦ -٤٣ :٢٤
( ((14لۆقا ٤ -٣ :٢٢
( ((14مهتا ١٦ -١٥ :٢٦
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قوربانــی (لــەم ڕۆژەی جەژنــدا بەرخێــك دەكرایــە قوربانــی وەك یادكردنــەوەی ئــەو
ڕۆژانــەی كــە گەلــی جولەكــە لــە میــر دەرچــوون و بــە تایبــەت ئــەو ڕووداوەی
كــە خــودا نۆبــەرەی میرسییەكانــی كوشــت بەهــۆی ئــەوەی فیرعــەون ڕێگــری كــرد
لــەوەی گەلــی جولەكــە لــە میــر دەربچــن) .عیســا پەتــرۆس و یۆحەنــای نــارد و
فەرمــووی« :بــڕۆن نانــی پەســخەمان بــۆ ئامــادە بكــەن تاكــو بیخۆیــن».
لێیان پرسی« :دەتەوێ لە كوێ ئامادەی بكەین؟»
پێــی فەرمــوون« :كاتێــك دەچنــە نــاو شــار ،تووشــی پیاوێــك دەبــن گۆزەیــەك
ئــاوی هەڵگرتــووە ،دوای بكــەون بــۆ ئــەو ماڵــەی كــە بــۆی دەچێــت .ئینجــا بــە
خــاوەن ماڵەكــە بڵێــن“ :مامۆســتا دەفەرموێــت :كــوا دیوەخانەكــە تاكــو لەگــەڵ
قوتابییەكانــم نانــی پەســخەی تێــدا بخۆم؟” ئەویــش لــە نهۆمــی ســەرەوە ژوورێكتــان
پیشــان دەدات ،گەورەیــە و ڕاخــراوە ،لــەوێ ئامــادەی بكــەن».
جــا ڕۆیشــن ،هــەروەك عیســا پێــی فەرمووبــوون دۆزییانــەوە و نانــی پەســخەیان ئامادە
(((14
كــرد .كــە كاتەكــە هــات عیســا لەســەر خــوان دانیشــت ،نێردراوانیــش لەگەڵی بــوون.

كێ پایەبەرزترە؟

هەروەهــا (كاتێــك قوتابییــان لەســەر خوانەكــە بــوون) دەمەقاڵەیــەك كەوتــە
نێوانیــان ،كامیــان بــە پایەبــەرز دابرنێــت (چونكــە ئــەوان پێیــان وابــوو كــە عیســای

مەســیح لەســەر زەوی پاشــایەتی دادەمەزرێنێــت) .عیســا پێــی فەرمــوون« :پاشــایانی
نەتــەوەكان دەبنــە فەرمانڕەوایــان و دەســەاڵتدارانیش بەســەریانەوە بــە “چاكــەكار”
ناودەبردرێــن .بــەاڵم ئێــوە ئــاوا مەبــن .بەڵكــو بــا پایەبــەرز لەنێوتانــدا ببێتــە بچــووك
و ئــەوەی ڕابــەری دەكات وەكــو خزمەتكارەكەتــان بێــت .كــێ پایەبەرزتــرە ،ئــەوەی
لەســەر خــوان دانیشــتووە یــان ئــەوەی خزمــەت دەكات؟ بێگومــان ئــەوەی كــە
لەســەر خــوان دانیشــتووە .بــەاڵم مــن لەنێوتــان وەك ئــەوەم كــە خزمــەت دەكات.
«ئێــوە ئەوانــەن كــە لــە تاقیكردنەوەكامنــدا لەگەڵــم مانــەوە .منیــش شانشــینێكتان
بــۆ دادەنێــم ،هــەروەك باوكــم بــۆی دانــاوم («باوكــم» ئــەو دەربڕینــە بــوو
كــە عیســای مەســیح كاتێــك باســی خــودای دەكــرد بــەكاری دەهێنا) ،تاكــو لــە
( ((14لۆقا ١٤ -٧ :٢٢
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شانشــینەكەمدا لەســەر خوانەكــەم بخــۆن و بخۆنــەوە ،لەســەر تەخــت دادەنیشــن و
(((14
دوازدە هۆزەكــەی ئیرسائیــل حوكــم دەدەن.

عیسای مەسیح پێی قوتابییەكانی دەشوات

عیســای مهســیح شــوێن و پایــەی خــۆی دەزانــی لــە جیهــان ،لەگــەڵ ئەوەشــدا
وانەیەكــی كردەیــی فێــری قوتابییەكانــی كــرد بــۆ خۆنزمكردنــەوەی بــێ ســنوور و
لەســەر خۆشەویســتی خەڵكانــی دیكــە ئەگــەر هەڵوێســتیان هەرچییــەك بێــت .عیســا
پێــی قوتابییەكانــی شوشــت ،لەكاتێكــدا ئــەوە كاری یەكێــك لــە كۆیلەكانــی ماڵــەوە
بــوو ،كاتێــك میــوان دەگەیشــتە مــاڵ و لــە ڕێــگا پێــی پیــس بــوو .عیســای مەســیح بــە
هەمــوو خۆشەویســتییەوە ئــەوەی كــرد ،هەرچەنــدە دەیزانــی یەكێــك لەوانــەی كــە
پێیــان دەشــوات لــەدوای كەمێــك نكۆڵــی لــێ دەكات ،هەروەهــا ئــەو قوتابییــەی كــە
ناپاكــی لــێ دەكات و دەیفرۆشــێت و بــۆ مــردن بەدەســتەوەی دەدات لەوێیــە!

عیســاش دەیزانــی بــاوك هەمــوو شــتێكی خســتووەتە ژێــر دەســتی ،لــە خــوداوە
هاتــووە و بــۆ خــوداش دەگەڕێتــەوە .لەســەر خــوان هەســتا ،كەواكــەی داكەنــد و
خاولییەكــی هەڵگــرت و لــە ناوقــەدی بەســت .پاشــان عیســا ئــاوی كــردە نــاو
لەگەنێــك و دەســتی بــە شوشــتنی پێــی قوتابییــەكان كــرد و بــەو خاولییــەی كــە بــە
ناوقەدیــەوە بەســتبووی پێیانــی دەســڕییەوە.
كاتێــك گەیشــتە ســەر شــیمۆن پەتــرۆس ،شــیمۆن پێــی گــوت« :گــەورەم تــۆ پێــی
مــن دەشــۆیت؟»
عیســا لــە وەاڵمــدا پێــی فەرمــوو« :ئێســتا ئەمــەی دەیكــەم تێیناگەیــت ،بــەاڵم
دواتــر تێیدەگەیــت».
پەترۆس پێی گوت« :هەرگیز پێم ناشۆیت».
عیساش وەاڵمی دایەوە« :ئەگەر پێت نەشۆم ،لەگەڵ من بەشت نابێت».
جــا شــیمۆن پەتــرۆس پێــی گــوت« :گــەورەم ،تەنهــا پێــم نــا ،بەڵكــو دەســت و
سەریشــم!»
( ((14لۆقا ٣٠ -٢٤ :٢٢
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عیســاش پێــی فەرمــوو« :ئــەوەی خــۆی شوشــتبێت تەنهــا پێویســتی بــە پــێ
شوشــن هەیــە ،تــەواوی جەســتەی پاكــە .ئێــوەش پاكــن بــەاڵم هەمووتــان نـــا ».عیسا
فەرمــووی« :هەمووتــان پــاك نیــن »،چونكــە دەیزانــی كــێ بــە گرتنــی دەدات.
پــاش شوشــتنی پێیــان كەواكــەی هەڵگــرت و دانیشــتەوە ،لێــی پرســین« :ئایــا
لــەوە تێگەیشــن كــە بــۆم كردن؟ ئێــوە بــە “مامۆســتا” و “گــەورە” بانگــم دەكــەن و
ڕاســت دەكــەن ،چونكــە مــن وام .جــا كــە مــن گــەورە و مامۆســتاتانم و پێــم شوشــن،
ئێــوەش لەســەرتانە پێــی یەكــری بشــۆن (بــە خۆشەویســتییەوە خۆتــان نــزم بگــرن
لــە ئاســتی یەكــر) .مــن منوونەیەكــم پێــدان تاكــو ئــەوەی بــۆم كــردن ئێــوەش بیكــەن.
ڕاســتی ڕاســتیتان پــێ دەڵێــم :كۆیلــە لــە گەورەكــەی گەورەتــر نییــە ،نێردراویــش
لــەوەی ناردوویەتــی گەورەتــر نییــە .ئەگــەر ئەمانەتــان زانــی ،خۆزگــە دەخوازرێــت
بــە ئێــوە ئەگــەر پەیڕەوتــان كــرد.
«باســی هەمووتــان ناكــەم .ئەوانــەی هەڵمبــژاردوون دەیانناســم ،بــەاڵم تاكــو
ئــەوەی لــە نــوورساوە پیرۆزەكــە هاتــووە بێتــە دی﴿ :ئــەوەی منەكــی كــردووم،
ناپاكــی لەگەڵــم كــرد﴾.
«لــە ئێســتاوە پێتــان دەڵێــم پێــش ئــەوەی ڕووبــدات ،تاكــو كاتێــك ڕوویــدا بــاوەڕ
بكــەن كــە مــن ئــەوم .ڕاســتی ڕاســتیتان پــێ دەڵێــم :ئــەوەی پێشــوازی لــەوە بــكات
كــە دەینێــرم ،ئــەوا پێشــوازی لــە مــن دەكات ،ئــەوەی پێشــوازی لــە مــن بــكات،
(((14
پێشــوازی لــەوە دەكات كــە ناردوومــی».

عیسا پێشبینی خیانەتی یەهوزا دەكات

(عیســا) پێــی فەرمــوون« :زۆر ئــارەزووم كــرد پێــش ئــازار چێژتنــم ئــەم نانــەی
پەســخەتان لەگــەڵ بخۆم ،چونكــە پێتــان دەڵێــم :ئیــر نانــی پەســخە ناخــۆم هەتــا لــە
(((14
شانشــینی خــودا بــە تەواویــی دێتــە دی».
كــە ئێــوارە داهــات ،عیســا لەگــەڵ دوازدە قوتابییەكــە پاڵــی دایــەوە .كاتێــك
نانیــان دەخــوارد ،فەرمــووی« :ڕاســتیتان پــێ دەڵێــم :یەكێكتــان بــە گرتنــم دەدات

( ((14یۆحهنا ٢٠ -٣ :١٣
( ((14لۆقا ١٦ -١٥ :٢٢
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(بــۆ دەســت پیرانــی جولەكــە) ((14(».قوتابییــەكان ســەیری یەكرتیــان دەكــرد و دڵنیــا
نەبــوون مەبەســتی لــە كێیــە ((15(.ئەوانیــش زۆر خەمبــار بــوون ،هەریەكــە پێیــان
گــوت« :گــەورەم ،ئــەو كەســە منــم؟»( ((15یەكێــك لــە قوتابییــەكان كــە عیســا خۆشــی
دەویســت لــە تەنیشــتی پاڵیدابــووەوە ،شــیمۆن پەتــرۆس ئامــاژەی بــۆ كــرد تاكــو
پرســیار لــە عیســا بــكات كــە مەبەســتی لــە كێیــە.
ئەویش شانی دا بەسەر سنگی عیسادا و پێی گوت« :گەورەم ،كێیە؟»
عیســا وەاڵمــی دایــەوە« :ئــەو كەســەیە كــە ئــەم پــارووە نانــە لــە قاپەكــە
(((15
هەڵدەكێشــم و دەیدەمــێ».
كــوڕی مــرۆڤ دەبێــت وەكــو (لــە پەرتووكــی پێغەمبــەران) لەســەری نــوورساوە
بــڕوات ،بــەاڵم قوڕبەســەر ئــەوەی كــوڕی مــرۆڤ بــە گرتــن دەدات! باشــر بــوو بــۆ
ئــەو كەســە هــەر لەدایــك نەبووایــە».
ئینجــا یەهــوزا ،ئــەوەی بــە گرتنــی دەدات ،وەاڵمــی دایــەوە« :ڕابــی ،ئــەو كەســە
منــم؟» پێــی فەرمــوو« :خــۆت گوتــت ((15(».ئینجــا پارووەكــەی لــە قاپەكــە هەڵكێشــا و
دای بــە یەهــوزای كــوڕی شــیمۆنی ئەســخەریوتی .هــەر كــە پارووەكــەی وەرگــرت،
شــەیتان چــووە ناویــەوە.
عیســاش پێــی فەرمــوو« :ئــەوەی بەتەمــای بیكەیــت ،خێــرا بیكــە ».هیــچ كەســێك
لەوانــەی لەســەر خوانەكــە لەگەڵــی دانیشــتبوون تێنەگەیشــن بۆچــی عیســا ئەمــەی
پــێ فەرمــوو .هەندێكیــان وایانزانــی عیســا پێــی دەفەرمــوێ كــە چییــان پێویســتە
بــۆ جــەژن بیكڕێــت ،یــان شــتێك بداتــە هــەژاران ،چونكــە ســندوقی پــارەش لــەالی
یەهــوزا بــوو .ئەویــش كــە پارووەكــەی وەرگــرت یەكســەر چــووە دەرەوە .ئــەو كاتــە
(((15
شــەو بــوو.
( ((14مهتا ٢١ -٢٠ :٢٦
( ((15یۆحهنا ٢٢ :١٣
( ((15مهتا ٢٢ :٢٦
( ((15یۆحهنا ٢٦ -٢٣ :١٣
( ((15مهتا ٢٥ -٢٤ :٢٦
( ((15یۆحهنا ٣٠ - ٢٦ :١٣
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پەیامنی نوێ

(عیســا) جامێكــی هەڵگــرت و سوپاســی خــودای كــرد ،فەرمــووی« :ئەمــە بگــرن
و لەنێــوان خۆتــان بەشــی بكــەن .پێتــان دەڵێــم :ئیــر لــە بەرهەمــی مێــو ناخۆمــەوە
(((15
هەتــا شانشــینی خــودا دێــت!»
كــە نانیــان دەخــوارد ،عیســا نانێكــی هەڵگــرت ،سوپاســی خــودای كــرد و لەتــی
كــرد ،دایــە قوتابییــەكان و فەرمــووی« :وەرگــرن ،بخــۆن( ،((15ئەمــە جەســتەی منــە،
كــە لــە پێنــاوی ئێــوە بەخــت دەكــرێ .ئەمــە بــۆ یادكردنــەوەی مــن بكــەن».
بــە هەمــان شــێوە پــاش نانخــواردن ،جامەكــەی هەڵگــرت و فەرمــووی:
(((15
هەمــوو لێــی بخۆنــەوە

(((15

چونكــە ئەمــە خوێنــی منــە ،خوێنــی پەیامنەكەیــە كــە لــە پێنــاوی خەڵكێكــی زۆر
بــۆ گونــاه بەخشــین دەڕژێــت (عیســا بــەوە ئامــاژەی كــرد بــۆ لەخاچدانــی) .پێتــان
دەڵێــم :لەمــەودوا ئیــر لــەم بەرهەمــەی مێــو ناخۆمــەوە ،هەتــا ئــەو ڕۆژە دێــت كــە
ســەر لــە نــوێ لــە شانشــینی باوكــم لەگەڵتــان دەیخۆمــەوە( ».باوكــم ئــەو دەربڕینەیــە
(((15
كــە عیســای مەســیح كاتێــك باســی خــودای دەكــرد بــەكاری دەهێنــا).

ڕاسپاردەی نوێ

كاتێــك چــووە دەرەوە ،عیســا فەرمــووی« :ئێســتا كــوڕی مــرۆڤ شــكۆدار كــرا و
خــوداش تێیــدا شــكۆدار كــرا .جــا ئەگــەر خــودا تێیــدا شــكۆدار كــرا ،خــوداش كوڕەكــە
لــە خۆیــدا شــكۆدار دەكات ،دەســتبەجێ شــكۆداری دەكات.
«ڕۆڵەكانــم ،ماوەیەكــی كــورت لەگەڵتانــدا دەبــم .جــا بەدوامــدا دەگەڕێــن ،بــەاڵم
وەك چــۆن بــە جولەكەكانــم گــوت ،ئێســتا بــە ئێوەشــی دەڵێــم :ئێــوە ناتوانــن بێنــە
( ((15لۆقا ١٨ -١٧ :٢٢
( ((15مهتا ٢٦ :٢٦
( ((15لۆقا ٢٠ - ١٩ :٢٢
( ((15لۆقا ٢٠ :٢٢
( ((15مهتا ٢٩ - ٢٨ :٢٦
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ئــەو شــوێنەی كــە مــن بــۆی دەچــم.
«مــن ڕاســپاردەیەكی نوێتــان دەدەمــێ :یەكرتیتــان خۆشــبوێ .وەك خۆشمویســن،
ئێــوەش بــەو جــۆرە یەكرتیتــان خۆشــبوێ .بەمــە هەمــوو خەڵــك دەزانــن كــە قوتابــی
منــن ،ئەگــەر خۆشەویســتیتان بــۆ یەكــری هەبێــت».

پێشبینیكردنی نكۆڵی پەترۆس

شیمۆن پەترۆسیش لێی پرسی« :گەورەم ،بۆ كوێ دەچیت؟»

عیســاش وەاڵمــی دایــەوە« :ئــەو شــوێنەی بــۆی دەچــم ،ئێســتا ناتوانیــت
دوامبكەویــت ،بــەاڵم دواتــر دوام دەكەویــت».
دیســان پەتــرۆس لێــی پرســی« :گــەورەم ،بۆچــی ئێســتا ناتوانــم دواتبكــەوم؟
(((16
ژیانــم بــۆ تــۆ دادەنێــم».
ئینجــا عیســا پێــی فەرمــوون« :ئەمشــەو بەهــۆی ئــەوەی بەســەرم دێــت
هەمووتــان پشــتم تــێ دەكــەن ،چونكــە نــوورساوە:
«﴿لە شوانەكە دەدەم،
م ــەڕی مێگەلەك ــە پ ــەرت دەب ــن( ﴾.پێغەمب ــەر زەكەری ــا ب ــەر ل ــە زیات ــر ل ــە
پێن ــج س ــەد س ــاڵ پێش ــبینی گرت ــن و ئازارچێژتن ــی عیس ــای
ك ــردووە).
بەاڵم دوای هەستانەوەم ،پێشتان دەكەوم بۆ جەلیل».
پەتــرۆس وەاڵمــی دایــەوە« :ئەگــەر لــەوەی بەســەرت بێــت هەمــوو پشــتت لــێ
(((16
بكــەن ،مــن قــەت پشــتت لــێ ناكــەم».
(عیســا پێــی فەرمــوو« ):شــیمۆن ،شــیمۆن ،شــەیتان داوای كــردوون تاكــو تاقیتــان
بكاتــەوە ،وەك گەنــم لــە بێژنگتــان بــدات .بــەاڵم مــن نوێــژم بــۆ كردیــت تاكــو
بــاوەڕت لەدەســت نەدەیــت .تــۆش كــە دەگەڕێیتــەوە برایانــت بەهێــز بكــە».
( ((16یۆحهنا ٣٧ -٣١ :١٣
( ((16مهتا ٣٣ -٣١ :٢٦
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ئەویــش پێــی گــوت« :گــەورەم ،مــن ئامــادەم لەگــەڵ تــۆدا بــۆ زینــدان و بــۆ
(((16
مردنیــش بچــم».
عیســا وەاڵمــی دایــەوە« :ژیانــت بــۆ مــن دادەنێیــت؟ ڕاســتی ڕاســتیت پــێ دەڵێم:
(((16
پێــش خوێندنــی كەڵەشــێر ،تــۆ ســێ جــار نكۆڵیم لــێ دەكەیــت!
بــەاڵم پەتــرۆس زیاتــر پێداگــری كــرد و گوتــی« :ئەگــەر لەگەڵیشــت مبــرم ،نكۆڵیت
(((16
لــێ ناكــەم ».هەمــوو وایان گــوت.
ئینجــا پێــی فەرمــوون« :كاتێــك ئێــوەم بەبــێ جــزدان و توورەكــە و پێــاو نــارد،
ئایــا پێویســتتان بــە هیــچ بــوو؟» گوتیــان« :نەخێــر».
پێــی فەرمــوون« :بــەاڵم ئێســتا (كاتــە گرنگەكــە دەســتیپێكرد ،خۆتــان ئامــادە
بكــەن) ئــەوەی جــزدان و توورەكــەی هەیــە بــا بیبــات لەگــەڵ خــۆی .ئــەوەش كــە
شمشــێری نییــە ،بــا جلەكانــی بفرۆشــێت و شمشــێر بكڕێــت (بــۆ خۆپاراســن) .مــن
پێتــان دەڵێــم :ئەمــەی نــوورساوە﴿ :لەگــەڵ یاخیبــووان ژمێــردرا ﴾.پێویســتە لــە منــدا
بێتــە دی (كاتێــك ســبەی لەنێــوان دوو دزدا لەخــاچ دەدرێــت) ،چونكــە ئــەو شــتانەی
لەبــارەی منــەوە نــوورساون دێنــە دی».
گوتیان« :گەورەم ،ئەوەتا دوو شمشێر لێرەیە».
پێــی فەرمــوون« :بەســە( ((16(».ئــەم وشــەیە مامۆســتاكان بەكاریاندەهێنــا بــۆ
ئــەوەی ڕایبگەیەنــن بــە وەاڵمەكــە ڕازی نیــن ،واتــا بێدەنــگ بــن).

عیسا دڵنەوایی قوتابییەكانی دەداتەوە

«نیگــەران مەبــن .پشــت بــە خــودا ببەســن ،پشــت بــە منیــش ببەســن .ماڵــی
باوكــم (باوكــی ئاســانی) ژووری زۆری لێیــە ،ئەگــەر ئــاوا نەبووایــە پێــم دەگوتن .من
دەچــم تاكــو شــوێنتان بــۆ ئامــادە بكــەم .جــا كــە ڕۆیشــتم و شــوێنم بــۆ ئامادەكــردن،
( ((16لۆقا ٣٣ -٣١ :٢٢
( ((16یۆحهنا ٣٨ :١٣
( ((16مهرقۆس ٣١ - ٣٠ :١٤
( ((16لۆقا ٣٨ -٣٥ :٢٢
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دێمــەوە و دەتانبەمــە الی خــۆم ،تاكــو ئێــوەش لــەو شــوێنە بــن كــە مــن لێــی دەبــم.
ئێــوەش ڕێــگای ئــەو شــوێنە دەزانــن كــە بــۆی دەچــم».

منم ڕێگا و ڕاستی و ژیان

تۆمــاس پێــی گــوت« :گــەورەم ،نازانیــن بــۆ كــوێ دەچیــت ،چــۆن ڕێگاكــە
بزانیــن؟»

عیســاش پێــی فەرمــوو« :منــم ڕێــگا و ڕاســتی و ژیــان .كــەس نایەتــە الی بــاوك
لــە ڕێگــەی منــەوە نەبێــت .ئەگــەر ئێــوە منتــان بناســیایە ،باوكیشــمتان دەناســی .لــە
ئێســتاوە دەیناســن و بینیوتانــە( ».لــە ڕێــگای ئــەوەی كــە منتــان بینیــوە).
فیلیپۆس پێی گوت« :گەورەم ،باوكامن پیشان بدە و بەسامنە».
عیســاش پێــی فەرمــوو« :فیلیپــۆس ،ئایــا ماوەیەكــی درێــژە لەگەڵتانــم و
نەتناســیوم؟ ئــەوەی منــی بینیــوە باوكــی بینیــوە .ئیــر چــۆن دەڵێــی“ :باوكــان
نیشــان بدە”؟ ئایــا بــاوەڕ ناكــەی مــن لــە باوكــدام و باوكیــش لــە مندایــە؟ ئــەو
قســانەی پێتانــی دەڵێــم لــە خۆمــەوە نایڵێــم ،بەڵكــو بــاوك كــە لــە منــدا نیشــتەجێیە،
ئــەو كارەكانــی خــۆی دەكات .بــاوەڕم پــێ بكــەن كــە مــن لــە باوكــدام و باوكیــش لــە
مندایــە ،ئەگــەر نــا بــە هــۆی كارەكان خۆیانــەوە بــاوەڕ بكــەن .ڕاســتی ڕاســتیتان پــێ
دەڵێــم :ئــەوەی بــاوەڕم پــێ بهێنێــت ،ئــەو كارانــە دەكات كــە مــن دەیكــەم ،لەمانــەش
گەورەتــر دەكات ،چونكــە بــۆ الی بــاوك دەچــم .هەرچییــەك بــە نــاوی منــەوە داوا
بكــەن دەیكــەم ،تاكــو بــاوك لــە كوڕەكــەدا شــكۆدار بێــت .ئەگــەر شــتێكتان بــە نــاوی
منــەوە داوا كــرد ،دەیكــەم( .لێــرەدا عیســای مەســیحی پــەروەردگار ڕایدەگەیەنێــت
كــە ئــەو و خــودا یەكــن).

بەڵێنی هاتنی ڕۆحی پیرۆز

عیســا ماڵئاوایــی لــە قوتابییەكانــی دەكــرد ،ئــاگاداری دەكردنــەوە كــە كۆچكردنــی
نزیكــە ،بــەاڵم لــە هەمــان كاتــدا هانیــدەدان ،مــوژدەی هاتنــی یارمەتیــدەری پێــدان،
ئــەوەی كــە هەتاهەتایــە لەگەڵیــان دەمێنێتــەوە ،ڕۆحی ڕاســتی ،كــە تێیاندا نیشــتەجێ
دەبێــت ،پیرۆزیــان دەكات ،هانیانــدەدات ،ڕێنامییــان دەكات .ئەو یارمەتیــدەرە ئاماژە
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بــوو بــۆ «ڕۆحــی پیــرۆز» كــە ڕۆحــی خودایــە ،ئــەوەی كــە لــەدوای بەرزبوونــەوەی
مەســیح بــۆ ئاســان هاتــە ســەر قوتابییــەكان.
«ئەگــەر منتــان خۆشــبوێ كار بــە ڕاســپاردەكانم دەكــەن .منیــش داوا لــە بــاوك
دەكــەم یارمەتیدەرێكــی دیكەتــان بداتــێ (ڕۆحــی خــودا) كــە هەتاهەتایــە لەگەڵتــان
مبێنێتــەوە ،ڕۆحــی ڕاســتی ،كــە جیهــان ناتوانێــت وەریبگرێــت ،چونكــە نایبینێــت
و نایناســێت .بــەاڵم ئێــوە دەیناســن ،چونكــە لەگەڵتــان دەمێنێتــەوە و لەنــاو ئێــوەدا
دەبێــت .بــە هەتیــوی بەجێتــان ناهێڵیــم ،دێمــەوە التــان .پــاش ماوەیەكــی كــەم ئیــر 
جیهــان نامبینێــت ،بــەاڵم ئێــوە دەمبینــن .لەبــەر ئــەوەی مــن زینــدووم ،ئێــوەش دەژیــن.
لــەو ڕۆژەدا دەزانــن مــن لــە باوكمــدام ،ئێــوەش لــە منــدان ،منیــش لــە ئێــوەدام .ئــەوەی
ڕاســپاردەكانی منــی لەالیــە و كاریــان پــێ دەكات ،ئــەوا منــی خۆشــدەوێت .ئــەوەی منی
خۆشــبوێ ،باوكیشــمی خۆشــدەوێت ،منیــش خۆشــمدەوێت و خۆمــی بــۆ دەردەخــەم».
ئینجــا یەهوزایەكــی دیكــە كــە یەهــوزای ئەســخەریوتی نەبــوو لێــی پرســی:
«گــەورەم ،بۆچــی دەتــەوێ خــۆت بــۆ ئێمــە دەربخەیــت ،بــەاڵم بــۆ جیهــان نــا؟»
عیســا وەاڵمــی دایــەوە« :ئــەوەی منــی خۆشــبوێ كار بــە وتەكانــم دەكات،
باوكیشــم خۆشــی دەوێــت و مــن و بــاوك دێینــە الی و لــەالی ئەویــش نیشــتەجێ
دەبیــن .ئــەوەش كــە منــی خۆشــناوێت كار بــە وتەكانــم نــاكات .ئــەم وتانــەی گوێتــان
لێــی دەبێــت هــی مــن نییــە ،بەڵكــو هــی ئــەو باوكەیــە كــە ناردوومــی.
«ئەمانــەم پــێ گوتــن كــە هێشــتا لەالتانــم .بــەاڵم یارمەتیدەرەكــە ،ڕۆحــی پیــرۆز،
ئــەوەی بــاوك بــە نــاوی منــەوە دەینێرێــت ،ئــەو هەمــوو شــتێكتان فێــردەكات و
هەمــوو ئــەو شــتانەی پێــم گوتــوون بیرتــان دەخاتــەوە.
«ئاشــتیتان بــۆ بەجێدەهێڵــم ،ئاشــتی خۆمتــان دەدەمــێ .ئــەوەی مــن دەتاندەمــێ
وەك ئــەوە نییــە كــە جیهــان دەتانداتــێ .نیگــەران مەبــن و مەترســن .گوێتــان لێبــوو
پێــم گوتــن“ :دەڕۆم و دێمــەوە التــان ”.ئەگــەر منتــان خۆشــبوێ ،دڵشــاد دەبــن كــە
دەچمــە الی بــاوك ،چونكــە بــاوك لــە مــن مەزنــرە .ئەوەتــا ئێســتا پێــش ڕوودانــی
پێــم گوتــن ،تاكــو كاتێــك ڕوویــدا بــاوەڕ بهێنــن .لەمــەوال زۆر قســەتان لەگــەڵ ناكــەم،
چونكــە ســەرۆكی ئــەم جیهانــه (شــەیتان) وا دێــت .هیــچ دەســەاڵتێكی بەســەر منــدا
نییــە ،بــەاڵم ئــەو دێــت تاكــو جیهــان بزانێــت باوكــم خۆشــدەوێت و بــەو شــێوەیە كار
دەكــەم كــە بــاوك ڕایســپاردووم.
«هەسنت با لێرە بڕۆین.
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منم مێوی ڕاستەقینە

مێــو یەكێــك بــوو لــە بەرهەمەكانــی خاكــی ئیرسائیــل ،لەبــەر ئــەوە عیســا مێــوی
وەك منوونەیــەك بەكارهێنــا بــۆ ئــەوەی بــە مەجــازی ئامــاژە بــكات بــۆ یەكێتــی
بــاوەڕداران لەگــەڵ خــودا لەڕێــگای ئــەوەی ئــەو لەناویانــدا بچەســپێت.

(عیســای مەســیح فەرمــووی« ):منــم مێــوی ڕاســتەقینە ،باوكیشــم ڕەزەوانەكەیــە.
هــەر لقێــك لــە منــدا بــەر نەگرێــت لێــی دەكاتــەوە .هــەر لقێكیــش بــەر بگرێــت پاكی
دەكاتــەوە تاكــو بەرهەمــی زیاتــر بــدات .ئێــوە ئێســتا بــە هــۆی ئــەو قســەیەی بــۆم
كــردن پاكــن .بــە منــەوە پەیوەســت بــن و منیــش بــە ئێــوەوە .چــۆن لــق بــە تەنهــا
ناتوانێــت بەرهــەم بــدات ئەگــەر بــە دار مێوەكــەوە پەیوەســت نەبێــت ،ئێــوەش
ئــاوان ،ئەگــەر بــە منــەوە پەیوەســت نەبــن.
«منــم مێوەكــە و ئێــوەش لقەكانــن .ئــەوەی بــە منــەوە پەیوەســت بێــت و منیــش
بــەوەوە ،ئــەوا بەرهەمــی زۆر دەگرێــت ،چونكــە بەبــێ مــن ناتوانــن هیــچ شــتێك
بكــەن .ئــەوەی بــە منــەوە پەیوەســت نەبێــت وەك لــق فڕێدەدرێتــە دەرەوە ،وشــك
دەبێــت و كۆدەكرێتــەوە ،فڕێدەدرێتــە نــاو ئاگــر و دەســووتێت .ئەگــەر بــە منــەوە
پەیوەســت بــن و وتەكانــم لــە ناختــان بچەســپێت ،هەرچییەكتــان دەوێ داوای بكــەن
بۆتــان دەبێــت .باوكــم بەمــە شــكۆدار دەبێــت ،كــە بەرهەمــی زۆر بهێنــن ،بــەم
شــێوەیە دەبنــە قوتابــی مــن.
«هــەروەك چــۆن بــاوك منــی خۆشویســتووە ،ئــاوا ئێــوەم خۆشویســتووە ،جــا بــە
خۆشەویســتییەكەمەوە پەیوەســت بــن .ئەگــەر ئێــوە كار بــە ڕاســپاردەكانم دەكــەن،
بــە خۆشەویســتییەكەمەوە پەیوەســت دەبــن ،هــەروەك مــن كارم بــە ڕاســپاردەكانی
باوكــم كــردووە و بــە خۆشەویســتییەكەیەوە پەیوەســت دەبــم .ئــەم شــتانەم پــێ
گوتــن تاكــو خۆشــی منتــان تێدابێــت و خۆشــیتان پــڕ و تــەواو بێــت .ڕاســپاردەی
مــن ئەمەیــە :یەكرتیتــان خۆشــبوێ وەك خۆشمویســن .كــەس خۆشەویســتی لەمــە
گەورەتــری نییــە كــە یەكێــك ژیانــی خــۆی بــۆ دۆســتەكانی دابنێــت .ئێــوە دۆســتی
منــن ،ئەگــەر كار بــەوە بكــەن كــە ڕاتاندەســپێرم .ئیــر بــە كۆیلــە ناوتــان نابــەم،
چونكــە كۆیلــە نازانێــت گەورەكــەی چــی دەكات .بــەاڵم نــاوی دۆســتم لێنــان چونكــە
هەرچییەكــم لــە باوكمــەوە بیســتبوو پێــم ڕاگەیانــدن .ئێوە منتــان هەڵنەبــژارد ،بەڵكو
مــن ئێــوەم هەڵبــژارد ،نیشــانم كــردن تاكــو بــڕۆن بەرهــەم بهێنــن و بەرهەمەكەتــان
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مبێنێــت ،تاكــو هەرچییــەك بــە نــاوی منــەوە داوا بكــەن بــاوك بتانداتــێ .بەمانــە
ڕاتاندەســپێرم تاكــو یەكرتیتــان خۆشــبوێ.

ئاگاداركردنەوەی عیسا بۆ قوتابییەكان

«ئەگــەر جیهــان ڕقــی لێتــان دەبێتــەوە ،ئــەوە بزانــن پێــش ئێــوە ڕقــی لــە مــن
بووەتــەوە .ئەگــەر ئێــوە هــی جیهــان بوونایــە ،ئــەوا جیهــان وەكــو هــی خۆی خۆشــی
دەویســن .ئێســتا ئێــوە هــی جیهــان نیــن بەاڵم مــن لــە جیهــان هەڵمبــژاردوون ،لەبەر
ئــەوە جیهــان ڕقــی لێتانــە .بیهێننــەوە بیرتــان چیــم پــێ گوتــن“ :كۆیلــە لــە گەورەكەی
گەورەتــر نییــە ”.ئەگــەر منیــان چەوســاندبێتەوە ،ئێــوەش دەچەوســێننەوە .ئەگــەر
وشــەی منیــان پاراســتووە ،هــی ئێــوەش دەپارێــزن .بــەاڵم هەمــوو ئەمانەتــان
لەبــەر نــاوی مــن پــێ دەكــەن ،چونكــە ئــەوەی ناردوومــی ئــەوان نایناســن .ئەگــەر
نەهامتایــە و قســەم بــۆ نەكردنایــە ،گوناهیــان نەدەبــوو ،بــەاڵم ئێســتا بیانوویــان
نییــە بــۆ گوناهەكەیــان .ئــەوەی ڕقــی لــە مــن بێتــەوە ،ڕقــی لــە باوكیشــمە .ئەگــەر
لەنێوانیانــدا ئــەو كارانــەم نەكردبووایــە كــە كەســی دیكــە نەیكــردووە ،گوناهیــان
نەدەبــوو .بــەاڵم ئێســتا بینییــان و ڕقیــان لــە مــن و لــە باوكــم بووەتــەوە .بــەاڵم ئەمــە
ڕوویــدا تاكــو ئــەو وتەیــە بێتــە دی كــە لــە تەوراتەكەیانــدا نــوورساوە﴿ :بەبــێ هــۆ
ڕقیــان لێــم بــووەوە﴾.
«جــا كاتێــك یارمەتیدەرەكــە (ڕۆحــی خــودا) دێــت ،ئــەوەی لەالیــەن باوكــەوە
بۆتانــی دەنێــرم ،كــە ڕۆحــی ڕاســتییە كــە لــە باوكــەوە هەڵدەقوڵێــت ،ئــەو شــایەتیم
بــۆ دەدات .ئێــوەش شــایەتی دەدەن ،چونكــە لــە ســەرەتاوە لەگــەڵ منــن.
«ئــەم شــتانەم پــێ گوتــن ،تاكــو بــێ ئومێــد نەبــن .لــە كەنیشــتەكان (شــوێنی
خواپەرســتیی جولەكــەكان) دەردەكرێــن ،لەڕاســتیدا كاتێــك دێــت ئــەوەی
دەتانكوژێــت وادەزانێــت خزمەتــی خــودا دەكات.

كاری ڕۆحی پیرۆز

عیســا ئــەو بەرەنگارییــە ســەختانەی بــە قوتابییەكانــی ڕاگەیانــد كــە بەرەوڕوویــان
دەبێتــەوە ،هەروەهــا پێــی ڕاگەیانــدن كــە چــۆن هەمــوو هێــزی خراپــە لــە جیهــان
لــە دژیــان دەوەســتێتەوە .ئــەو هێــزە خوداییــەی بەبیــر هێنانــەوە كــە پشــتیوانیان
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دەبێــت .ڕۆحــی پیــرۆزی خــودا دێتــە ســەریان و دەبێتــە سەرپەرشــتیاریان و لەنێــو
ئەوانــدا قســە دەكات .خەڵكــی سەرزەنشــت دەكات لەســەر گوناهەكانیــان .شــەیتان
لــە كاتێكــدا كــە ســەركەوتوو دیــارە ،ڕۆحــی پیــرۆز ئاشــكری دەكات كــە شــەیتان
ســزا دراوە.
ئەمانــەش دەكــەن چونكــە نــە باوكیــان (باوكــی ئاســانی كــە مەبەســتی خودایــە)
ناســیوە و نــە مــن .بــەاڵم ئەمانــەم پــێ گوتــن ،تاكــو ئەگــەر كاتیــان هــات بیرتــان
بكەوێتــەوە كــە مــن پێــم گوتــوون .لــە ســەرەتادا ئەمانــەم پــێ نەگوتــن ،چونكــە
لەگەڵتــان بــووم.
«ئێســتا دەچمــە الی ئــەوەی ناردوومــی و كەســتان لێــم ناپرســێت“ :بــۆ كــوێ
دەچیت؟” كەچــی دڵگرانــن بــەوەی كــە ئەمــەم پــێ گوتــن .بــەاڵم ڕاســتیتان پــێ
دەڵێــم :باشــرە بۆتــان كــە بــڕۆم ،چونكــە ئەگــەر نــەڕۆم ،یارمەتیدەرەكەتــان
(ڕۆحــی خــودا) بــۆ نایــەت .بــەاڵم ئەگــەر بــڕۆم بۆتانــی دەنێــرم .كاتێــك ئــەو دێــت،
دەیســەملێنێت كــە جیهــان بــە هەڵــە تێگەیشــتوون لــە گونــاه و دادپــەروەری و
حوكمــدان :لەســەر گونــاه (ویژدانــی مــرۆڤ هەســت بــە تــاوان دەكات) ،چونكــە
بــاوەڕم پــێ ناهێنن؛ لەســەر ڕاستودروســتی (هانــی ڕاستودروســتیی دەدات)،
چونكــە دەچمــە الی بــاوك و ئیــر نامبینن؛ لەســەر حوكمدانیــش ،چونكــە گــەورەی
ئــەم جیهانــە (شــەیتان) حوكــم دراوە.
«هێشــتا شــتی زۆرم هەیــە پێتانــی بڵێــم ،بــەاڵم ئێســتا ناتوانــن بەرگــەی بگــرن.
بــەاڵم كاتێــك ئــەو دێــت ،كــە ڕۆحــی ڕاســتییه (ڕۆحــی خــودا) ،ئــەو بــۆ ڕاســتی تــەواو
ڕێنامییتــان دەكات ،چونكــە لــە خۆیــەوە هیــچ ناڵێــت ،بەڵكــو ئــەوەی گوێــی لــێ
دەبێــت دەیڵێــت و ڕایدەگەیەنێــت چــی ڕوودەدات .ئــەو شــكۆدارم دەكات ،چونكــە
ئەوەتــان پــێ ڕادەگەیەنێــت كــە لــە منــەوە وەریدەگرێــت .هەمــوو ئــەوەی كــە هــی
باوكــە ،هــی منیشــە .لەبــەر ئــەوە گوتــم ،ڕۆحــی پیــرۆز لــە هــی مــن وەردەگرێــت و
پێتانــی ڕادەگەیەنێــت.
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هاتنی خۆشی دوای ناخۆشی

هەروەها عیسا بە قوتابییەكانی فەرموو:
«پاش كەمێك نامبینن ،ئینجا پاش كەمێك دیسان دەمبینن».

هەندێــك لــە قوتابییەكانــی بــە یەكرتیــان گــوت« :ئەمــە چییــە كــە پێــان
دەفەرمــوێ“ :پــاش كەمێــك ئیــر نامبینــن (بەهــۆی مردن) ،پــاش كەمێكیــش دەمبینن”
(لــە دوای هەســتانەوە) و “چونكــە دەچمــە الی بــاوك”؟» (بــە بەرزبوونــەوە
بــۆ ئاســان) گوتیان« :ئــەم “كەم”ەیــە چییــە كــە باســی دەكات؟ نازانیــن چــی
دەفەرمــوێ!»
عیســا زانــی كــە دەیانویســت پرســیاری لــێ بكــەن ،ئینجــا پێــی فەرمــوون« :ئایــا
لەبــەر ئەمــە پرســیار لــە یەكــری دەكــەن كــە گوتــم“ :پــاش كەمێــك ئیــر نامبینــن،
پــاش كەمێكیــش دەمبینن”؟ ڕاســتی ڕاســتیتان پــێ دەڵێــم :ئێــوە دەگریێــن و شــیوەن
دەكــەن ،بــەاڵم جیهــان دڵشــاد دەبــێ .خەمبــار دەبــن ،بــەاڵم خەمباریەكەتــان دەبێتــە
شــادی .كاتێــك ژن منداڵــی دەبێــت خــەم دایدەگرێــت ،چونكــە كاتــی هاتــووە.
بــەاڵم كــە منداڵەكــەی بــوو ،لــە خۆشــی ئــەوەی مرۆڤێــك لــە جیهــان لەدایــك بــووە،
ژانەكانــی لەبیــر دەكات .ئێــوەش ئێســتا خەمتــان هەیە ،بــەاڵم دەتانبینمــەوە (لەدوای
هەســتانەوە لــە مــردن) و دڵشــاد دەبــن ،كەســیش ئــەو خۆشــییەتان لــێ ناســتێنێ.
لــەو ڕۆژەدا پرســیاری هیچــم لــێ ناكــەن .ڕاســتی ڕاســتیتان پــێ دەڵێــم :بــە نــاوی
منــەوە هەرچییــەك لــە بــاوك داوا بكــەن دەتانداتــێ .هەتــا ئێســتا بــە نــاوی منــەوە
هیچتــان داوا نەكــردووە .داوا بكــەن وەریدەگــرن ،تاكــو خۆشــییەكەتان تــەواو بێــت.
«ئــەم شــتانەم بــە پەنــد بــۆ باســكردن ،بــەاڵم كاتێــك دێــت ئیــر بــە پەنــد بۆتــان
نادوێــم ،بەڵكــو بــە ئاشــكرا باســی باوكتــان بــۆ دەكــەم .لــەو ڕۆژەدا بــە نــاوی منــەوە
داوا دەكــەن .ئیــر پێتــان ناڵێــم لــەالی بــاوك بۆتــان داوا دەكــەم ،چونكــە بــاوك خــۆی
ئێــوەی خۆشــدەوێت ،لەبــەر ئــەوەی منتــان خۆشویســتووە و باوەڕتــان كــرد كــە
لــە الی خــوداوە هاتــووم .لــە الی باوكــەوە هاتــووم بــۆ جیهــان ،ئێســتاش جیهــان
بەجێدەهێڵــم و دەگەڕێمــەوە الی بــاوك».
قوتابییەكانــی گوتیــان« :وا ئێســتا بــە ڕوونــی و بەبــێ پەنــد قســە دەكەیــت .ئێســتا
دڵنیایــن كــە تــۆ هەمــوو شــتێك دەزانیــت و پێویســت نــاكات كــەس پرســیارت لــێ
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بــكات .بەمــەش بــاوەڕ دەكەیــن كــە لــە خــوداوە هاتوویــت».
عیســاش وەاڵمــی دانــەوە« :ئایــا ئێســتا بــاوەڕ دەكــەن؟ وا كاتێــك دێــت و ئێســتاش
هاتــووە ،كــە پەرتــەوازە دەبــن ،هەریەكــە بــۆ ماڵــی خــۆی و بــە تەنهــا بەجێــم
دەهێڵــن .بــەاڵم مــن بــە تەنهــا نیــم ،چونكــە بــاوك (باوكــی ئاســانی) لەگەڵمدایــە
(عیســا ئامــاژەی دەكــرد بــۆ ئــەو كاتژمێــرەی كــە تێیــدا دەســتگیر دەكرێــت).
«ئەمانــەم پــێ گوتــن تاكــو ئاشــتیتان لــە منــدا هەبێــت .لــە جیهانــدا تووشــی
تەنگانــە دەبــن .بــەاڵم ورەتــان بــەرز بێــت ،مــن جیهانــم بەزانــدووە».

عیسا لەپێناو قوتابییەكانی نوێژ دەكات

كە عیسا ئەمانەی فەرموو ،چاوی بەرەو ئاسامن هەڵبڕی و فەرمووی:

«باوكــە ،كاتەكــە هاتــووە (لەخاچــدان) .كوڕەكــەت شــكۆدار بكــە (بــه لەخاچــدان و
ڕزگاركردنــی مــرۆڤ) ،تاكــو كوڕەكەشــت شــكۆدارت بــكات .هــەروەك دەســەاڵتت
پێــداوە بەســەر هەمــوو خەڵكــدا ،تاكــو ژیانــی هەتاهەتایــی بــە هەمــوو ئەوانــە
بــدات كــە پێــت داون .ژیانــی هەتاهەتاییــش ئەوەیــە كــە تــۆ بناســن ،تەنهــا خــودای
ڕاســتەقینە و عیســای مەســیح ،ئــەوەی كــە ناردووتــە .مــن لەســەر زەوی شــكۆدارم
كردیــت بــە تەواوكردنــی ئــەو كارەی پێــت دابــووم .ئێســتاش باوكــە لــەالی خــۆت
شــكۆدارم بكــە ،بــەو شــكۆیەی پێــش بوونــی جیهــان لــەالی تــۆ هەمبــوو.
«نــاوی تــۆم بەوانــە ناســاند كــە لــە جیهانــدا بــە منــت دان ،هــی تــۆ بــوون ،خــۆت
بــە منــت دان و كاریــان بــۆ وتەكانــت كــرد .ئێســتاش ئــەوان دەزانــن هەرچییەكــت
پێــم داوە لــە خۆتەوەیــە .ئــەو وشــانەم پێــدان كــە تــۆ پێــت دابــووم ،ئەوانیــش
وەریانگــرت و بــە ڕاســتی زانییــان لــە تــۆوە هاتــووم ،باوەڕیــان هێنــا كــە تــۆ منــت
نــاردووە .بــۆ ئــەوان داوا دەكــەم .بــۆ جیهــان داوا ناكــەم ،بەڵكــو بــۆ ئەوانــەی بــە
منــت داون ،چونكــە هــی تــۆن .هەرچییــەك هــی منــە ،هــی تۆیــە ،هەرچییەكیــش
هــی تۆیــە ،هــی منــە ،مــن لــە ئەوانــدا شــكۆدار بــووم .ئەمــان لـە جیهــان دەمێننــەوە،
بــەاڵم مــن تێیــدا نامێنمــەوە ،چونكــە مــن دەگەڕێمــەوە الی تــۆ .ئــەی باوكــی پیــرۆز،
بــە نــاوی خــۆت بیانپارێــزە كــە بــە منــت داوە ،تاكــو ببنــە یــەك وەك ئێمــە یەكیــن.
كاتێــك لەگەڵیــان بــووم بــەو نــاوەی كــە تــۆ بــە منــت دابــوو دەمپاراســن و پاســەوانیم
دەكــردن .كەســیان لەناونەچــوو كــوڕی لەناوچــوو نەبێــت (مەبەســتی لــە یەهــوزای
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ئەســخەریوتی بــوو) ،بــۆ ئــەوەی نــوورساوە پیرۆزەكــە بێتــە دی.
«ئێســتاش دێمــە الی تــۆ ،بــەاڵم لــە جیهانــدا باســی ئەمــە دەكــەم ،تاكــو شــادی منیــان
بــە تــەواوی لــە خۆیانــدا هەبێــت .مــن وشــەی تــۆم دایــە ئــەوان و جیهــان ڕقــی لێیــان
بــووەوە ،چونكــە هــی جیهــان نیــن ،وەك منیــش هــی جیهــان نیــم .داوا ناكەم لــە جیهاندا
بیانبەیتــەوە ،بەڵكــو لــە شــەیتان بیانپارێــزی .ئــەوان هــی جیهــان نیــن ،وەك منیــش هــی
جیهــان نیــم .بــە ڕاســتی خــۆت پیرۆزیــان بكــە ،وشــەی تــۆ ڕاســتییە .وەك بــۆ جیهانــت
نــاردم ،منیــش بــۆ جیهانــم نــاردن .بــۆ ئــەوان خــۆم پیــرۆز دەكــەم (بــە تــەواوی ژیانــی
خــۆم بــۆ تــۆ تەرخــان دەكــەم) ،تاكــو ئەوانیــش لــە ڕاســتیدا پیرۆزكــراو بــن.

عیسا لهپێناو هەموو باوەڕداراندا نوێژ دەكات

«تەنهــا بــۆ ئەمــان داوا ناكــەم ،بەڵكــو بــۆ ئەوانــەش كــە بــە قســەی ئەمانــەوە
بــاوەڕم پــێ دەهێنن ،تاكــو هەمــوو یــەك بــن ،وەك تــۆ لــە منــدای و منیــش لــە
تــۆدام ،ئەوانیــش لــە ئێمــەدا بــن ،باوكــە ،تاكــو جیهــان بــاوەڕ بهێنێــت كــە تــۆ منــت
نــاردووە .منیــش ئــەو شــكۆیەم داونەتــێ كــە تــۆ بــە منــت داوە ،تاكــو ببنــە یــەك
وەك ئێمــە یەكیــن .مــن لەوانــدام و تــۆ لــە منــدای ،تاكــو بــە تــەواوی یــەك بــن،
بــۆ ئــەوەی جیهــان بزانێــت تــۆ منــت نــاردووە و ئەوانــت خۆشویســتووە هــەروەك
چــۆن منــت خۆشویســتووە.
«باوكــە ،دەمەوێــت ئەوانــەی كــە بــە منــت داون (ئەوانـهی كــە باوەڕیــان بــە مــن
هێنــاوە) لەكــوێ بــم لەگەڵــم بــن ،تاكــو شــكۆمەندییەكەم ببینــن كــە بــە منــت داوە،
چونكــە پێــش دامەزراندنــی جیهــان منــت خۆشویســت.
«ئــەی باوكــی ڕاستودروســت ،جیهــان تــۆ ناناســێت ،بــەاڵم مــن تــۆ دەناســم،
ئەوانیــش دەزانــن تــۆ منــت نــاردووە .نــاوی تــۆم پــێ ناســاندن و پێیــان دەناســێنم ،تاكــو
(((16
ئــەو خۆشەویســتییەی كــە بــۆ منــت هەیــە لەوانیشــدا بێــت و منیــش لەوانــدا بــم».

عیسا لە باخی گەتسیامنی بە تەنها نوێژ دەكات

ئینجــا (عیســا و قوتابییــەكان) گۆرانــی ڕۆحییــان گــوت و چــوون بــۆ دەرەوەی
(((16
شــار بــۆ كێــوی زەیتــوون.
( ((16یۆحهنا ٢٦ :١٧ -١ :١٤
( ((16مهتا ٣٠ :٢٦
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دوای ئــەوە عیســا لەگەڵیــان بــۆ شــوێنێك چــوو پێــی دەگوتــرا ،گەتســیامنی ،بــە
قوتابییەكانــی فەرمــوو« :لێــرە دانیشــن ،ههتــا دەچمــە ئــەوێ نوێــژ دەكەم ».پەتــرۆس
و دوو كوڕەكــەی زەبــدی بــرد و پــەژارە و دڵتەنگــی دایدەگــرت .پێــی فەرمــوون:
«زۆر دڵتەنگــم خەریكــە مبــرم ،لێــرە مبێننــەوە و شــەوارەم لەگــەڵ بگــرن».
كەمێــك چــووە پێــش و بە ڕوودا چــووە ســەر زەوی ،نوێژی دەكــرد و دەیفەرموو:
«باوكــە ،ئەگــەر دەكرێــت ئــەم جامــەم لەســەر تێبپەڕێــت .بــەاڵم نــەك وەك مــن
(((16
دەمەوێــت ،بەڵكــو تــۆ».
فریشــتەیەكیش لــە ئاســانەوە بــۆی دەركــەوت بەهێــزی دەكــرد .كــە لــە
ملمالنێــدا بــوو ،زۆر بــە گوڕتــر نوێــژی دەكــرد و ئارەقەكــەی وەك دڵۆپــی خوێنــی
(((16
لێهــات دەكەوتــە ســەر زەوی.
(عيســا) هاتــەوە الی قوتابییــەكان ،بینــی نوســتوون ،بــە پەترۆســی فەرمــوو:
«ئــەرێ نەتانتوانــی كاتژمێرێــك شــەوارەم لەگــەڵ بگرن؟ شــەوارە بگــرن و نوێــژ
بكــەن ،نــەوەك تاقــی بكرێنــەوە .ڕۆح چاالكــە ،بــەاڵم جەســتە الوازە».
دیســان چــووەوە نوێــژی كــرد« :باوكــە! ئەگــەر ناكرێــت ئەمــە لەســەرم تێبپەڕێــت و
هــەر دەبێــت بیخۆمــەوە ،بــا خواســتی تــۆ بێــت».
دیســان هاتــەوە و بینــی نوســتوون ،چونكــە چاویــان قــورس ببــوو .ئیــر وازی لــێ
هێنــان و چــوو بــۆ جــاری ســێیەم نوێــژی دەكــرد و هەمــان شــتی دەگوتــەوە.
دوایــی هاتــە الی قوتابییــەكان و پێــی فەرمــوون« :هێشــتا نوســتوون و پشــوو
دەدەن؟ ئەوەتــا كات نزیــك بووەتــەوە و كــوڕی مــرۆڤ دەدرێتــە دەســت گوناهباران.
(((17
هەســن بــا بڕۆیــن! ئەوەتــا ئــەوەی بــە گرتنــم دەدات نزیــك بــووەوە».

گرتنی عیسای مەسیح

یەهــوزاش (یەكێــك بــوو لــە قوتابییــەكان) ئــەوەی بــە گرتنــی دا ،شــوێنەكەی
دەزانــی ،چونكــە عیســا زۆر جــار لەگــەڵ قوتابییەكانــی لــەوێ كۆدەبــووەوە .ئینجــا

( ((16مهتا ٣٩ -٣٦ :٢٦
( ((16لۆقا ٤٤ -٤٣ :٢٢
( ((17مهتا ٤٦ -٤٠ :٢٦
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یەهــوزا تیپێــك ســەرباز (پاســەوانەكانی پەرســتگا) و خزمەتكارانــی كاهینانــی بــااڵ و
فەریســییەكانی بــرد ،بــە مەشــخەڵ و چــرا و چەكــەوە هاتــە ئــەوێ.
عیســاش هەمــوو ئــەو شــتانەی دەزانــی كــە بەســەری دەهــات ،چــوو و پێــی
فەرمــوون« :كێتــان دەوێــت؟»
وەاڵمیان دایەوە« :عیسای ناسیرەیی».
عیســا پێــی فەرمــوون« :مــن ئــەوم» .یەهــوزاش ئــەوەی بــە گرتنــی دا لەگەڵیــان
ڕاوەســتابوو .كاتێــك عیســا پێــی فەرمــوون« :مــن ئــەوم »،گەڕانــەوە دواوە و كەوتنــە
ســەر زەوی.
لێی پرسینەوە« :كێتان دەوێت؟»
گوتیان« :عیسای ناسیرەیی».
عیســا وەاڵمــی دایــەوە« :پێــم گوتــن مــن ئــەوم .ئەگــەر بــەدوای منــدا دەگەڕێــن،
بــا ئەمانــە (قوتابییــەكان) بڕۆن ».بــۆ هاتنــەدی ئــەو قســەیەی كــە فەرمــووی:
(((17
«ئەوانــەی پێــت دابــووم كەســیانم ون نەكــرد».
(یەهــوزای ئەســخەریوتی) ئــەوەی بــە گرتنــی دەدا نیشــانەیەكی پێدابــوون،
گوتبــووی« :ئــەوەی ماچــی دەكــەم ئــەوە خۆیەتــی ،بیگرن ».دەســتبەجێ هاتــە الی
(((17
عیســا و گوتــی« :ســاو ڕابــی ».ئینجــا ماچــی كــرد.
عیســاش پێــی فەرمــوو« :ئــەی یەهــوزا ،بــە ماچێــك كــوڕی مــرۆڤ بــە گرتــن
(((17
دەدەیــت؟»
ئیرت قۆڵبەستیان كرد و گرتییان.

(((17

شــیمۆن پەتــرۆس شمشــێرێكی پێبــوو دەریهێنــا ،لــە كۆیلــەی ســەرۆك كاهینــی دا و
( ((17یۆحهنا ٩ -٢ :١٨
( ((17مهتا ٤٩ -٤٨ :٢٦
( ((17لۆقا ٤٨ :٢٢
( ((17مهرقۆس ٤٦ :١٤
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گوێــی ڕاســتی بــڕی .ئــەو كۆیلەیــەش نــاوی مەلخــۆس بــوو.

(((17

بــەاڵم عیســا فەرمــووی« :ڕاوەســن ،ئەمــە بەســە!» ئینجــا دەســتی لــە گوێــی دا و
(((17
چاكیكردەوە.
عیســا بــە پەترۆســی فەرمــوو« ((17(:شمشــێرەكەت بگەڕێنــەوە شــوێنی خــۆی،
چونكــە هەمــوو ئەوانــەی شمشــێر هەڵدەگــرن ،بــە شمشــێر دەمــرن ((17(.ئایــا ئــەو
جامــەی كــە بــاوك پێیــداوم (جامــی مــەرگ) نەیخۆمەوە؟»( ((17ئایــا وا دەزانیــت
ناتوانــم بانگــی باوكــم بكــەم و زیاتــر لــە دوازدە لەشــكر فریشــتەم بــۆ بنێرێت؟ بــەاڵم
ئیــر چــۆن نــوورساوە پیــرۆزەكان دێنــە دی ،كــە دەڵێــن بــەو شــێوەیە پێویســتە
ڕووبــدات؟» (عیســا ئامــاژەی دەكــرد بــۆ ئــەو پێشــبینییانەی كــە ســەبارەت بــە
بێدەنگــی و ڕازیبوونــی بەبــێ بەرگــری دەدوێــت).
لــەو كاتــەدا عیســا بــە خەڵكەكــەی فەرمــوو« :وەك بــۆ گرتنــی یاخیبووێــك بــە كوتەك
و شمشــێرەوە هاتــوون مبگــرن؟ ڕۆژانــە لــە حەوشــەكانی پەرســتگا دانیشــتبووم خەریكی
فێركــردن بــووم ،نەتانگرتــم .بــەاڵم ئەمانــە هەمــووی ڕوویــدا بــۆ هاتنــەدی نــوورساوە
(((18
پیرۆزەكانــی پێغەمبــەران ».ئینجــا هەمــوو قوتابییــەكان بەجێیــان هێشــت و ڕایانكــرد.
گەنجێــك دوای عیســا كــەوت پارچــە كەتانێكــی لەبــەر بــوو ڕووتییەكــەی
(((18
داپۆشــیبوو .كاتێــك ئەویــان گرت ،كەتانەكــەی بەجێهێشــت و بــە ڕووتــی ڕایكــرد.

دادگاییكردنی عیسای مەسیح لەبەردەم سەرۆك كاهین

ئیــر تیپــە ســەربازەكە و فەرماندەكەیــان و خزمەتكارانــی جولەكــەكان عیســایان

( ((17یۆحهنا ١٠ :١٨
( ((17لۆقا ٥١ :٢٢
( ((17یۆحهنا ١١ :١٨ا
( ((17مهتا ٥٢ :٢٦
( ((17یۆحهنا ١١ :١٨
( ((18مهتا ٥٦ -٥٣ :٢٦
( ((18مهرقۆس ٥٢ -٥١ :١٤
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گــرت و بەســتیانەوە .یەكــەم جــار بردییانــە الی حەنــا ،چونكــە خــەزووری قەیافــا
بــوو كــە ئــەو ســاڵە ســەرۆك كاهیــن بــوو .قەیافــاش ئــەو پیــاوە بــوو ڕاوێــژی بــۆ
(((18
ڕابەرانــی جولەكــە كردبــوو كــە باشــر وایــە پیاوێــك بــۆ هەمــوو گــەل مبرێــت.
ئەوانــەی عیســایان گــرت ،بردییانــە الی قەیافــای ســەرۆك كاهیــن ،لــەوێ
(((18
مامۆســتایانی تــەورات (مامۆســتایانی شــارەزای تــەورات) و پیــران كۆببوونــەوە.

پرسیارەكانی كاهینان لە عیسای مهسیح لەبەردەم سەرۆكی كاهینان

سەرۆكی كاهینان دەربارەی قوتابییەكانی و فێركردنەكەی پرسیاری لە عیسا كرد.

عیســاش وەاڵمــی دایــەوە« :بــە ئاشــكرا بــۆ جیهــان دوام ،بــەردەوام لــە كەنیشــت و
پەرســتگادا خەڵكــم فێردەكــرد ،كــە هەمــوو جولەكــەكان لێــی كۆدەبنــەوە .هیچــم بــە
نهێنــی نەگوتــووە .بــۆ پرســیارم لــێ دەكەیــت؟ لەوانــە بپرســە كــە گوێیــان لێبــووە چیــم
پێیــان گوتــووە .ئەمانــە دەزانــن چیــم گوتــووە».
كاتێــك ئەمــەی فەرمــوو یەكێــك لــە خزمەتــكاران كــە لەالیــەوە ڕاوەســتابوو
زللەیەكــی لــە عیســا دا و گوتــی« :ئــاوا وەاڵمــی ســەرۆك كاهینــان دەدەیتەوە؟»عیســا
وەاڵمــی دایــەوە« :ئەگــەر قســەی خراپــم كــردووە ،شــایەتی لەســەر خراپەكــە بــدە.
(((18
ئەگــەر ڕاستیشــە ،بۆچــی لێــم دەدەیــت؟»

پەترۆس نكۆڵی لە ناسینی عیسا دەكات

(لــەو كاتــەی عیســا بردرابــووە الی ســەرۆكی كاهینــان بــۆ دادگایــی) شــیمۆن
پەترۆســیش (لــە حەوشــەكە) ڕاوەســتابوو ،خــۆی گــەرم دەكــردەوە ،لێیــان پرســی:
(((18
«تــۆش لــە قوتابییەكانــی ئــەو نیــت؟» نكۆڵیــی كــرد و گوتــی« :نەخێــر».
كارەكەرەكــە بینییــەوە ،بەوانــەی گوتــەوە كــە لەوێــدا ڕاوەســتابوون« :ئەمــەش
( ((18یۆحهنا ١٤ -١٢ :١٨
( ((18مهتا ٥٧ :٢٦
( ((18یۆحهنا ٢٣ -١٩ :١٨
( ((18یۆحهنا ٢٥ :١٨

216

لەوانە ».دیســان نكۆڵیــی كــرد .پــاش كەمێــك ئەوانــەی لەوێــدا ڕاوەســتابوون ،بــە
(((18
پەترۆســیان دەگــوت« :بــە ڕاســتی تــۆ لەوانیــت ،چونكــە تــۆش جەلیلیــت».
یەكێــك لــە كۆیلەكانــی ســەرۆكی كاهینــان خزمــی ئــەوە بــوو كــە پەتــرۆس گوێــی
لێكــردەوە ،گوتــی« :ئــەی لــە باخچەكــەدا تــۆم لەگــەڵ ئــەو نەبینی؟»( ((18دەســتی
كــرد بــە نەفرەتلێكــردن و ســوێندخواردن و گوتــی« :ئــەم كابرایــەی باســی دەكــەن
نایناســم ((18(».هــەر لــەو كاتــەدا كــە قســەی دەكــرد ،كەڵەشــێر خوێنــدی .مەســیحی
خــاوەن شــكۆش ئــاوڕی دایــەوە و ســەیری پەترۆســی كــرد ،ئینجــا پەتــرۆس قســەكەی
مەســیحی بیركەوتــەوە كــە پێــی فەرمــوو« :ئەمــڕۆ پێــش ئــەوەی كەڵەشــێر بخوێنێت،
(((18
تــۆ ســێ جــار نكۆڵیــم لــێ دەكەیت ».ئیــر چــووە دەرەوە و بەكــوڵ گریــا.

عیسای مەسیح لەبەردەم دادگای بااڵ حوكم دەدرێت

كاهینانــی بــااڵ و هەمــوو ســەنهەدرین بــەدوای شــایەتییەك دەگــەڕان لەســەر
عیســا تاكــو بیكــوژن ،بــەاڵم دەســتیان نەكــەوت .كەســانێكی زۆر بــە درۆ شــایەتییان
لەســەری دا ،بــەاڵم شــایەتییەكانیان كــۆك نەبــوو ((19(.هیچیــان نەدۆزییــەوە،
هەرچەنــدە زۆر شــایەتی درۆزن هاتــن .لــە كۆتاییــدا دووان هاتــن ،گوتیــان« :ئــا
ئەمــە گوتــی“ :دەتوانــم پەرســتگای خــودا بڕووخێنــم و بــە ســێ ڕۆژ بنیــادی
بنێمــەوە( »”.ئەوانــە قســەی عیســایان گــۆڕی (بڕوانــە یۆحەنــا  .)19 :2ئــەو مەبەســتی
لــە پەرســتگای ئۆرشــەلیم نەبــوو ،بەڵكــو پێشــبینی مردنــی خــۆی و هەســتانەوەی لــە
(((19
ڕۆژی ســێیەم كــرد).
«گوێــان لێــی بــوو دەیگــوت“ :ئــەم پەرســتگایەی دەســتكردە دەیڕووخێنــم،
( ((18مهرقۆس ٧٠ -٦٩ :١٤
( ((18یۆحهنا ٢٦ :١٨
( ((18مهرقۆس ٧١ :١٤
( ((18لۆقا ٦٢ -٦٠ :٢٢
( ((19مهرقۆس ٥٦ -٥٥ :١٤
( ((19مهتا ٦١ -٦٠ :٢٦
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بــە ســێ ڕۆژ یەكێكــی دیكــە بنیــاد دەنێــم كــە دەســتكرد نەبێت »”.لەمەشــدا
شــایەتییەكەیان كــۆك نەبــوو.
ســەرۆك كاهینیــش لــە ناوەڕاســت ڕاوەســتا و لــە عیســای پرســی« :هیــچ وەاڵم
نادەیتــەوە؟ ئەوانــە شــایەتی چــی لــە دژت دەدەن؟»
بــەاڵم عیســا بێدەنــگ مایــەوە و هیــچ وەاڵمــی نەدایــەوە .دیســان ســەرۆك
كاهیــن لێــی پرســی و پێــی گــوت« :ئایــا تــۆ مەســیحەكەی ،كــوڕی خــودای پیــرۆز؟»
عیســا فەرمــووی« :مــن ئــەوم .لــە داهاتــووش دەبینــن كــوڕی مــرۆڤ لــە دەســتە
ڕاســتی توانــادار دادەنیشــێت و لەگــەڵ هــەوری ئاســاندا دێتــەوە( .ئامــاژەی كــرد
بــۆ ئــەو پێشــبینییەی( ((19كــە كاهینــەكان ســەبارەت بــە عیســای مەســیح دەیانزانــی
دێــت بــۆ حوكمدانــی خراپــەكاران»).
ســەرۆك كاهیــن جلەكانــی خــۆی دادڕی و گوتــی« :ئیــر چ پێویســتیامن بــە
شــایەت هەیە؟ خــۆ گوێتــان لــە كفرەكــە بــوو ،ڕاتــان چییــە؟»
هەمــوو بڕیاریــان دا كــە شــایانی مردنــە .هەندێــك كەوتنــە تــف لێكردنــی ،دەم
و چاویــان داپۆشــی و لێیــان دەدا ،پێیــان دەگــوت« :ئەگــەر پێغەمبەریــت ،بزانــە كــێ
(((19
بــوو لێیدایــت؟» پاســەوانەكانیش گرتییــان و دایانــە بــەر زللــە.
كــە ڕۆژ بــووەوە ،ئەنجومەنــی پیرانــی گــەل كۆبوونــەوە ،كاهینانــی بــااڵ و
مامۆســتایانی تــەورات عیســایان بــردە ســەنهەدرینەكەیان .گوتیــان« :ئەگــەر تــۆ
مەســیحەكەیت (ئــەو پاشــا چاوەڕوانكــراوەی كــە دێــت و حوكمــی جیهــان دەكات)
پێــان بڵــێ».
ئەویــش پێــی فەرمــوون« :ئەگــەر پێتانــی بڵێــم بــاوەڕ ناكــەن (چونكــە ئێــوە
چاوەڕوانــی پاشــایەكی زەمینــی دەكــەن لــە كاتێــدا شانشــینەكەی مــن شانشــینێكی
ڕۆحییــە) .ئەگــەر لێشــتان بپرســم وەاڵم نادەنــەوە .بــەاڵم لــە ئێســتاوە كــوڕی مــرۆڤ
﴿لــە دەســتە ڕاســتی خــودای بــە توانــا دادەنیشــێت»﴾.
هەموو لێیان پرسی« :كەواتە تۆی كوڕی خودا؟»
( ((19زهبوورهكان ١ :١١٠
( ((19مهرقۆس ٦٥ -٥٨ :١٤
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ئەویش پێی فەرموون« :ئێوە خۆتان دەڵێن كە من ئەوم».
ئینجــا گوتیــان« :ئیــر چ پێویســتیامن بــە شــایەت هەیــە؟ ئەوەتــا لــە دەمــی
(((19
خۆیــەوە گوێــان لێبــوو».

یەهوزا خۆی دەكوژێت

كاتێــك ڕۆژبــووەوە ،هەمــوو كاهینانــی بــااڵ و پیرانــی گــەل تەگبیریــان لــە
عیســا كــرد تاكــو بیكــوژن .جــا بەســتیانەوە و بردییــان و دایانــە دەســت پیالتۆســی
فەرمانــڕەوا (لەبــەر ئــەوەی دەســەاڵتی حوكمــدان بــە مــردن تەنهــا لــە دەســەاڵتی
حاكمــی ڕۆمانییەكانــدا بــوو).
ئینجــا یەهــوزا ،ئــەوەی بــە گرتنــی دا كــە بینــی عیســا بڕیــاری بەســەردا درا،
پەشــیامن بــووەوە ،ســی دراوە زیوەكــەی بــۆ كاهینانــی بــااڵ و پیــران گەڕانــدەوە
و گوتــی« :گوناهــم كــرد كــە خوێنێكــی بێتاوانــم بــە گرتــن دا ».گوتیــان« :بــە ئێمــە
چــی؟ خــۆت دەزانیــت».
ئەویش زیوەكانی لە پەرستگادا فڕێدا و ڕۆیی ،چوو خۆی هەڵواسی.
بــەاڵم كاهینانــی بــااڵ دراوە زیوەكانیــان هەڵگرتــەوە و گوتیــان« :دروســت نییــە
بیخەینــە گەنجینــەی پەرســتگاوە ،چونكــە نرخــی خوێنە ».ئینجــا تەگبیریــان كــرد و
كێڵگــەی گۆزەكەرەكەیــان بــۆ گۆڕســتانی بێگانــان پێــی كــڕی .لەبــەر ئــەوە ئــەو
كێڵگەیــە تاكــو ئەمــڕۆش پێــی دەگوتــرێ كێڵگــەی خوێــن .ئەوســا ئــەوەی بەهــۆی
پێغەمبــەر یەرمیــا گوتــراوە ،هاتــە دی﴿ :ســی پارچــە زیوەكەیــان بــرد ،ئــەم نرخــە
لەالیــەن كوڕەكانــی ئیرسائیــل لەســەری خەمڵێرنا ،ئینجــا بــە كێڵگــەی گۆزەكەرەكەیــان دا،
(((19
وەك یــەزدان فەرمانــی پێــدام﴾.

عیسا لەبەردەم حاكمی ڕۆمانی

بەیانــی زوو ڕابەرانــی جولەكــە عیســایان لــەالی قەیافــاوە بــۆ كۆشــكی

( ((19لۆقا ٧١ -٦٦ :٢٢
( ((19مهتا ١٠ -١ :٢٧
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فەرمانڕەوایەتــی بــرد .ئــەوان نەچوونــە ژوورەوەی كۆشــك ،نــەوەك گاڵو بــن (بــە
چوونــە ژوورەوەیــان بــۆ ماڵــی كەســێكی ڕۆمانــی) ،بەڵكــو بتوانــن نانــی پەســخە
بخــۆن .پیالتۆســیش هاتــە دەرەوە و گوتــی« :چ ســكااڵیەكتان لەســەر ئــەم پیــاوە
هەیــە؟»
وەاڵمیان دایەوە« :ئەگەر خراپەكار نەبووایە ،نەماندەدا بە دەستتەوە».
پیالتۆسیش پێی گوتن« :بیبەن ،بەگوێرەی شەریعەتی خۆتان حوكمی بدەن».
جولەكــەكان وەاڵمیــان دایــەوە« :دروســت نییــە ئێمــە كــەس بكوژیــن.
(چونكــە لــە ژێــر داگیــركاری ڕۆمانــی دەســەاڵتی دەركردنــی حوكمــی مردنیــان
لێســەندرابووەوە »).ئەمەش ڕوویــدا تاكــو قســەی عیســا بێتــە دی كــە ئاماژەیــە بــۆ
ئــەو مردنــەی كــە دەمرێــت.
لەبــەر ئــەوە پیالتــۆس چــووە نــاو كۆشــكەكە ،بانگــی عیســای كــرد و پێــی گــوت:
«تــۆ پاشــای جولەكــەی؟»
عیســا وەاڵمــی دایــەوە« :تــۆ لــە خۆتــەوە ئەمــە دەڵێــی ،یاخــود خەڵكــی دیكــە
باســی منیــان بــۆ كــردووی؟»
پیالتــۆس وەاڵمــی دایــەوە« :ئایــا مــن جولەكــەم؟ گەلەكــەت و كاهینانــی بــااڵ
تۆیــان داوەتــە دەســتی مــن .چیــت كــردووە؟»
عیســا وەاڵمــی دایــەوە« :پاشــایەتی مــن لــەم جیهانــە نییــە .ئەگــەر پاشــایەتی مــن
لــەم جیهانــە بووایــە ،خزمەتكارانــم دەجەنــگان تاكــو نەدرێمــە دەســت ڕابەرانــی
جولەكــە .بــەاڵم پاشــایەتی مــن لێــرە نییــە».
ئینجا پیالتۆس پێی گوت« :كەواتە تۆ پاشای؟»
عیســا وەاڵمــی دایــەوە« :تــۆ دەڵێــی كــە مــن پاشــام .بــۆ ئەمــە لەدایــك بــووم و
بــۆ ئەمــەش هاتوومەتــە جیهــان ،تاكــو شــایەتی بــۆ ڕاســتی بــدەم .هەركەســێك لــە
ڕاســتییەوە بێــت گــوێ لــە دەنگــم دەگرێــت».
پیالتــۆس پێــی گــوت« :ڕاســتی چییــە؟» كــە ئەمــەی گــوت دیســان چــووە دەرەوە
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بــۆ الی جولەكــەكان و پێــی گوتــن« :هیــچ خراپەیەكــی تێــدا نابینــم.

(((19

(جولەكــەكان) دەســتیان بــە ســكااڵ لێكردنــی كــرد (لەگــەڵ ئــەوەی ئــەو تۆمەتەی
كــە لــە ڕاســتیدا هەیانبــوو پەیوەســت بــوو بــە بیروبــاوەڕەوە ،بــەاڵم دەیانزانــی كــە
ئــەو جــۆرە تۆمەتانــە بــۆ ڕۆمانییــەكان گرنــگ نیــن .لەبــەر ئــەوە هەندێــك تۆمەتــی
سیاســی ترســناكیان داهێنــا كــە ســزاكەی مــردن بێــت) ،دەیانگــوت« :بینیــان ئەمــە
گەلەكەمــان چەواشــە دەكات (بانگەشــەی یاخیبــوون دەكات لــە دژی ڕۆمانییــەكان)،
هەروەهــا هانــی خەڵكەكــە دەدات كــە ســەرانە بــە قەیســەر نــەدەن و خــۆی بــە
مەســیحی پاشــا ناودەبــات( .بــەو تۆمەتانــە هەوڵیــان دەدا پیالتــۆس بوروژێنن و عیســا
وا نیشــان بــدەن كــە ڕابەرێكــی سیاســییە و لــە دژی بەرژەوەنــدی ڕۆمانییــەكان كار
(((19
دەكات .بەپێــی یاســای ڕۆمانــی ،تاوانــی لەو شــێوەیە شــایانی لــە خاچدان بــووە»).
پیالتــۆس لێــی پرســییەوە« :ئایــا هیــچ وەاڵم نادەیتــەوە؟ بزانــە چەنــد ســكااڵت
لێدەكــەن».
بەاڵم عیسا هیچ وەاڵمی نەدایەوە ،تاكو ئەوەی پیالتۆس سەرسام بوو.

(((19

عیسا لەبەردەم هێرۆدسی پاشا

بــەاڵم (ڕابــەرە ئایینییەكانــی جولەكــە) پێیــان داگــرت و گوتیــان« :گــەل
دەوروژێنێــت (هەوڵــی یاخیبــوون دەدات) ،لــە هەمــوو یەهودیــا خەڵــك فێــردەكات،
دەســتپێك لــە جەلیلــەوە هەتــا ئێــرە».

كاتێــك پیالتــۆس ئەمــەی بیســت ،پرســیاری كــرد ئاخــۆ پیاوەكــە جەلیلییــە .كــە
زانــی عیســا ســەر بــەو ناوچەیــە كــە هێــرۆدس حوكمڕانــی دەكــرد ،نــاردی بــۆ الی
هێــرۆدس (هێــرۆدس ئەنتیپــاس كــە فەرمانــڕەوای ناوچــەی جەلیــل بــوو) ،كــە لــەو
ڕۆژانــەدا ئەویــش لــە ئۆرشــەلیم بــوو.
كاتێــك هێــرۆدس عیســای بینــی ،زۆر دڵخــۆش بــوو ،چونكــە دەمێــك بــوو
( ((19یۆحهنا ٣٨ -٢٨ :١٨
( ((19لۆقا ٢ :٢٣
( ((19مهرقۆس ٥ -٤ :١٥
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دەیویســت بیبینێــت لەبــەر ئــەوەی زۆر شــتی لەبارەیــەوە بیســتبوو و بــەو هیوایــە
بــوو كــە یەكێــك لــە پەرجووەكانــی ببینێــت .جۆرەهــا پرســیاری لێكــرد ،بــەاڵم هیــچ
وەاڵمــی نەدایــەوە .كاهینانــی بــااڵ و مامۆســتایانی تەوراتیــش ڕاوەســتان و بــە
تونــدی ســكااڵیان لێــی دەكــرد .هێــرۆدس و ســەربازەكانی ســووكایەتی و گاڵتەیــان
پێــی دەكــرد .كەوایەكــی بریســكەداریان لەبــەری كــرد و ناردیانــەوە بــۆ الی پیالتــۆس.
پیالتــۆس و هێــرۆدس پێشــر دوژمنــی یەكــری بــوون ،بــەاڵم لــەو ڕۆژەدا لەگــەڵ
(((19
یەكــری بوونــە دۆســت.

بڕیاری لەخاچدانی عیسا

لــە هــەر جەژنێكــدا فەرمانــڕەوا (پیالتــۆس) بەگوێــرەی داواكاری خەڵكەكــە
بەندكراوێكــی ئــازاد دەكــرد .پیاوێــك بــە نــاوی بارابــاس لەگــەڵ یاخیبــووان گیرابــوو،
لــە ڕاپەڕینەكــە كوشــتاریان كردبــوو (چەنــد جولەكەیــەك لــە دژی دەســەاڵتی ڕۆمانی
ڕاپەڕیبــوون) .ئینجــا خەڵكەكــە هاتــن و داوایــان كــرد ئــەوەی هەمیشــە دەیكــرد
(((20
بۆیــان بــكات.
پیالتــۆس كاهینانــی بــااڵ و پێشــەوایان و گەلــی بانگكــرد و پێــی گوتــن« :ئــەم
پیاوەتــان هێنایــە الم وەك یەكێــك خەڵــك بــۆ یاخیبــوون هانبــدات .ئەوەتــا منیــش
لەبەردەمتــان لێــم كۆڵییــەوە و هیــچ تاوانێكــم لــەم پیــاوەدا نەبینــی لــەوەی ســكااڵی
لێدەكــەن .نــە هێرۆدســیش ،چونكــە بــۆ الی ئێمــەی ناردووەتــەوە .هــەروەك دەبینن،
(((20
هیــچ شــتێكی وای نەكــردووە كــە شــایانی ســزای مــردن بێــت.
لەبــەر ئــەوە كاتێــك كۆببوونــەوە ،پیالتــۆس لێــی پرســین« :كێتــان دەوێ بۆتانــی
بەربــدەم ،بارابــاس یــان عیســا ،ئــەوەی پێــی دەگوتــرێ مەســیح؟» چونكــە زانــی
لەبــەر ئیرەیــی عیســایان بــە گرتــن دابــوو.
كاتێــك لەســەر تەختــی دادگایــی دانیشــتبوو ،ژنەكــەی هەواڵــی بــۆ نــارد« :هیــچ
لــەو بێتاوانــە مەكــە ،چونكــە ئەمــڕۆ لــە خەونــدا لەبــەر ئــەو زۆر ئــازارم چێژتــووە».
( ((19لۆقا ١٢ -٥ :٢٣
( ((20مهرقۆس ٨ -٦ :١٥
( ((20لۆقا ١٥ -١٣ :٢٣
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بــەاڵم كاهینانــی بــااڵ و پیــران خەڵكەكەیــان جۆشــدا كــە داوای بارابــاس بكــەن و
عیســا لەناوببــەن.
فەرمانــڕەوا وەاڵمــی دانــەوە« :لــەم دووانــە كامەتــان دەوێ بۆتــان ئــازاد بكــەم؟»
(((20
گوتیان« :بارابــاس».

عیسای مهسیح بۆ لەخاچدان پێشكەش دەكرێت

دیســان پیالتــۆس هاتــە دەرەوە و پێــی گوتــن« :بۆتانــی دەهێنمــە دەرەوە
تاكــو بزانــن هیــچ خراپەیەكــی تێــدا نابینم!» عیســا بــە تاجــی دڕكاوی و جلــی
ئەرخەوانییــەوە هاتــە دەرەوە ،پیالتــۆس پێــی گوتــن« :ئــەوە پیاوەكەیــە!»

كاتێــك كاهینانــی بــااڵ و پاســەوانان بینییــان ،هاواریــان كــرد« :لــە خاچــی بــدە! لــە
خاچــی بــدە!» پیالتــۆس وەاڵمــی دانــەوە« :ئێــوە بیبــەن و لــە خاچــی بــدەن ،چونكــە
خراپــەی تێــدا نابینــم( .لەخاچــدان ئامرازیكــی بەربــاو بــوو بــۆ كوشــتنی تاوانبــاران لــەو
نەتەوانــەی كــە ڕۆمانــی نهبــوون و لەژێــر دەســەاڵتی ئیمپراتۆریەتــی ڕۆمانیــدا بــوون»).
ڕابەرانــی جولەكــە وەاڵمیــان دایــەوە« :تەورامتــان هەیــە .بەگوێــرەی تــەورات
دەبێــت مبرێــت ،چونكــە خــۆی كردووەتــە كــوڕی خــودا».
كاتێــك پیالتــۆس گوێــی لــەم قســەیە بوو زیاتــر ترســا (لــە بەرپرســیارییەتی دەركردنی
حوكمــی مــردن بەســەر عیســا) .گەڕایــەوە نــاو كۆشــكەكە و بــە عیســای گــوت« :خەڵكــی
كوێــی؟» بــەاڵم عیســا هیــچ وەاڵمێكــی نەدایــەوە .پیالتــۆس پێــی گــوت« :قســەم بــۆ
ناكەیــت؟ ئایــا نازانیــت دەســەاڵتم هەیــە كــە ئــازادت بكــەم یــان لــە خاچــت بــدەم؟»
عیســا وەاڵمــی دایــەوە« :هیــچ دەســەاڵتێكت بەســەر منــەوە نییــە ،مەگــەر لــە
ســەرەوە پێــت نەدرابێــت .لەبــەر ئــەوە ئــەوەی منــی داوەتە دەســت تــۆ گوناهەكەی
گەورەتــرە».
ئیــر پیالتــۆس هەوڵــی دەدا ئــازادی بــكات ،بــەاڵم ڕابەرانــی جولەكــە هاواریــان
دەكــرد« :ئەگــەر ئەمــە ئــازاد بكەیــت ،دۆســتی قەیســەر نیــت .هەركەســێك خــۆی
بكاتــە پاشــا ،لــە دژی قەیســەر دەدوێــت».
( ((20مهتا ٢١ -١٧ :٢٧
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كاتێــك پیالتــۆس گوێــی لــەم قســانە بــوو ،عیســای بــردە دەرەوە و لەســەر
كورســی دادوەری دانیشــت ،لــە شــوێنێك پێــی دەگوتــرێ بەردڕێژكــراو ،بــە عیربیــش
گەباســا .ڕۆژی ئامــادەكاری جەژنــی پەســخە بــوو ،نزیكــەی كاتژمێــر دوازدە بــوو ،بــە
جولەكەكانــی گــوت« :ئەوەتــا پاشــاكەتان ».ئەوانیش هاواریــان كــرد« :بیبــە! بیبــە! لــە
خاچــی بــدە!» پیالتــۆس لێــی پرســین« :پاشــاكەتان لــە خــاچ بــدەم؟» كاهینانــی بــااڵ
(((20
وەاڵمیــان دایــەوە« :جگــە لــە قەیســەر پاشــامان نییــە».
پیالتــۆس بینــی ســوودی نییــە و خەریكــە ئــاژاوە ڕوودەدات ،ئــاوی هێنــا و
لەبــەردەم خەڵكەكــە دەســتی شوشــت (ئەمــە نەریتێكــی جولەكەكانــە بــۆ پیشــاندانی
خۆبێبەریكــردن لــە كارێــك)( ((20و گوتــی« :لــە خوێنــی ئەمــە بێتاوانــم! لــە ئەســتۆی
ئێوەیــە!»
گەل هەموو وەاڵمیان دایەوە« :با خوێنی لە ئەستۆی ئێمە و منداڵامن بێت!»

(((20

پیالتۆســیش بڕیــاری دا داواكارییەكەیــان جێبەجــێ بكرێــت .ئــەوەی لەبــەر
ڕاپەڕیــن و كوشــن فڕێدرابــووە زیندانــەوە ئــازادی كــرد ،ئــەوەی داوایــان كــرد،
(((20
عیساشــی دایــە دەســت خواســتی ئــەوان.

سەربازەكان گاڵتە بە عیسا دەكەن

ســەربازەكانی فەرمانــڕەوا عیســایان بــۆ كۆشــكی فەرمانــڕەوا بــرد و تــەواوی
ســەربازەكان لــە دەوری كۆبوونــەوە .ڕووتیــان كــردەوە و كەوایەكــی ســووریان دایــێ
(وەك كــەوای پاشــاكان) .هەروەهــا تاجێكــی دڕكیــان هۆنییــەوە و لــە ســەریان كــرد،
قامیشــێكیان دایــە دەســتی ڕاســتی ،لەبەردەمــی چۆكیــان دادا و گاڵتەیــان پــێ كــرد
و دەیانگــوت« :ســاو ئــەی پاشــای جولەكە!» تفیــان لێكــرد ،قامیشــەكەیان بــرد و
بــە ســەریاندا كێشــا .دوای ئــەوەی گاڵتەیــان پێكــرد ،كەواكەیــان لەبــەر داكەنــد و
(((20
كراســەكەی خۆیــان لەبەركــردەوە ،بردییــان تاوەكــو لــە خاچــی بــدەن.
( ((20یۆحهنا ١٥ -٤ :١٩
( ((20دواوتار ٧ ،٦ :٢١
( ((20مهتا ٢٥ -٢٤ :٢٧
( ((20لۆقا ٢٥ -٢٤ :٢٣
( ((20مهتا ٣١ -٢٧ :٢٧
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لەخاچدان

كاتێــك بردییــان (عیســایان بــۆ لەخاچــدان بــرد) ،شــیمۆنی كورێنییــان گــرت
كــە لــە كێڵگــە دەهاتــەوە ،خاچەكەیــان خســتە ســەر شــانی تاكــو بــەدوای عیســاوە
هەڵیبگرێــت .خەڵكێكــی لــە ڕادەبــەدەر زۆر دوای كەوتبــوون ،هەروەهــا چەنــد
ژنێــك شــینیان دەكــرد و دەگریــان .عیســا ئــاوڕی لــێ دانــەوە ،فەرمــووی« :كچانــی
ئۆرشــەلیم بــۆ مــن مەگریێــن ،بــۆ خۆتــان و منداڵەكانتــان بگریێــن .ئەوەتــا ڕۆژانێــك
دێــت ،تێیــدا دەڵێــن ،خۆزگــە دەخوازرێــت بــە نــەزۆك و بــەو ســكانەی منداڵیــان
نەبــووە و بــەو مەمكانــەی شــیریان نــەداوە .ئــەو كاتــە «﴿بــە چیــاكان دەڵێــن،
“بەســەرماندا بڕووخێــن!” بــە گردەكانیــش دەڵێــن“ ،دامانپۆشــن!”﴾ چونكە ئەگــەر
(ڕۆمانییــەكان) ئــەم شــتانە بــە داری ســەوز بكــەن (عیســای مەســیح) ،ئــەی كــە
وشــك بێــت ،چــی دەبێــت (ئــەی چــی بــە گەلــی ئیرسائیــل دەكــەن)؟» دوو تاوانبــاری
(((20
دیكەشــیان هێنــا تاكــو لەگــەڵ ئــەودا بكوژرێــن.

ئینجــا عیســایان بــردە شــوێنی گولگۆســا ،واتــە «شــوێنی كاسەســەر» .شــەرابی
تێكەڵكــراو بــە موڕیــان بــۆی ڕاگــرت( ،بــۆ كەمكردنــەوەی ئازارەكــەی) ،بــەاڵم
(((20
نەیخــواردەوە.
كاتێــك گەیشــتنە ئــەو شــوێنەی بــە كاسەســەر ناودەبــردرا ،لــەوێ لەگــەڵ
تاوانبــارەكان لــە خاچیــان دا ،یەكێــك لــەالی ڕاســتی و ئــەوەی دیكــەش لــەالی چەپــی.
عیســاش فەرمــووی« :باوكــە ،لێیــان خۆشــبە ،چونكــە نازانــن چــی دەكــەن ».ئینجــا بــە
(((21
تیروپشــك كراســەكەیان دابــەش كــرد.
كاتێــك ســەربازەكان عیســایان لــە خــاچ دا ،جلەكانیــان بــرد و (بــۆ چــوار ســەرباز)
كردیــان بــهچــوار بــەش ،هــەر ســەربازێك بەشــێك .كراسەكەشــیان بــرد ،كراســەكە
بــێ دروومــان بــوو ،لەســەرڕا یــەك پارچــە چرنابــوو.
لەبــەر ئــەوە بــە یەكرتیــان گــوت« :بــا نەیدڕێنیــن .بــا تیروپشــكی لەســەر بكەیــن
بزانیــن بــۆ كــێ دەبێــت».
( ((20لۆقا ٣٢ -٢٦ :٢٣
( ((20مهرقۆس ٢٣ -٢٢ :١٥
( ((21لۆقا ٣٤ -٣٣ :٢٣ا
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ئەمــەش ڕوویــدا تاكــو نــوورساوە پیرۆزەكــە (زەبــووری  )22بێتــە دی كــە
فەرموویەتــی:
﴿جلوبەرگەكەی منیان لەنێو خۆیان بەشكرد و
(((21
تیروپشكیان لەسەر ك راسەكەم كرد﴾.
پیالتۆســیش لەســەر تەختەیــەك نووســی« :عیســای ناســیرەیی ،پاشــای جولەكــە».
لەســەر خاچەكــە دایكوتــا .جولەكەیەكــی زۆر نوورساوەكەیــان خوێنــدەوە كــە بــە
عیــری و التینــی و یۆنانــی نوورسابــوو ،چونكــە ئــەو شــوێنەی عیســای تێــدا لــە خــاچ
درابــوو لــە شــارەوە نزیــك بــوو .كاهینانــی بــااڵی جولەكــە بــە پیالتۆســیان گــوت:
«مەنووســە :پاشــای جولەكــە ،بــەاڵم بنووســە“ :خــۆی گوتــی مــن پاشــای جولەكــەم»”.
پیالتۆس وەاڵمی دایەوە« :ئەوەی نووسیومە ،نووسیومە».

(((21

ئەوانــەی بەوێــدا تێدەپەڕیــن ،جنێویــان پێــی دەدا و ســەریان بادەدا ،دەیانگــوت:
«ئــەی ڕووخێنــەری پەرســتگا و بنیادنــەرەوەی لــە ســێ ڕۆژدا ،خــۆت ڕزگار بكــە!
ئەگــەر تــۆ كــوڕی خــودای ،لــە خاچەكــە دابــەزە!»
بــە هەمــان شــێوە كاهینانــی بــااڵ لەگــەڵ مامۆســتایانی تــەورات و پیــران گاڵتەیــان
پێدەكرد« :خەڵكــی دیكــەی ڕزگار كــرد ،بــەاڵم ناتوانــێ خــۆی ڕزگار بــكات! پاشــای
ئیرسائیلــە! بــا ئێســتا لــە خاچەكــە دابەزێــت ،بــاوەڕی پێدەهێنیــن .پشــتی بــە خــودا
بەســت ،بــا ئێســتا ڕزگاری بــكات ،ئەگــەر ئەمــی دەوێــت ،چونكــە گوتــی“ :مــن كــوڕی
(((21
خودام »”.دزەكانیــش كــە لەگەڵــی لــە خــاچ درابــوون گاڵتەیــان پێدەكــرد.
یەكێــك لــە تاوانبــارە هەڵــوارساوەكان ،كفــری لــە دژی دەكــرد و دەیگــوت« :ئایــا
تــۆ مەســیح نیــت؟ دەی خــۆت و ئێمــەش ڕزگار بكــە».
بــەاڵم ئــەوی دیكــە وەاڵمــی دایــەوە و سەرزەنشــتی كــرد« :لــە خــودا ناترســی،
كــە تــۆش هەمــان ســزات بەســەردا دراوە؟ ســزای ئێمــە دادپەروەرانەیــە ،لــە جیاتــی
كردارەكامنــان وەریدەگریــن ،بــەاڵم ئەمــە هیــچ هەڵــەی نەكــردووە».
( ((21یۆحهنا  ٢٤ -٢٣ :١٩؛ زهبووری 18 :22
( ((21یۆحهنا ٢٢ -١٩ :١٩
( ((21مهتا ٤٣ -٣٩ :٢٧
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ئینجــا گوتــی« :عیســا منــت لەیــاد بێــت كاتێــك وەك پاشــا دێیتــە نــاو
شانشــینەكەتەوە( .ئــەم قســانە ئامــاژەن بــۆ ئــەوەی كــە بــاوەڕی هەیــە بــەوەی كــە
مردنەكــەی كۆتایــی نییــە ،ژیانێكــی دیكــە هەیــە لــە دوای مــردن .هەروەهــا بــاوەڕی
هەیــە بــەوەی كــە عیســا ســزادەر و حوكمــدەرە لــە ژیانــی دوای مــردن»).
پێی فەرموو« :ڕاستیت پێ دەڵێم :ئەمڕۆ لەگەڵ من لە بەهەشتدا دەبیت».

(((21

لــەالی خاچەكــەی عیســا ،دایكــی و پــووری و مریەمــی ژنــی كلۆپــا و مریەمــی
مەجدەلــی ڕاوەســتابوون .كاتێــك عیســا دایكــی بینــی و ئــەو قوتابییــەش كــە خۆشــی
دەویســت لــەالی ڕاوەســتاوە (یۆحەنــای زەبــدی) ،بــە دایكــی فەرمــوو« :ژنەكــە،
ئەوەتــا كــوڕی تــۆ ».بــە قوتابییەكەشــی فەرمــوو« :ئەوەتــا دایكــی تــۆ ».ئیــر لــەو
(((21
كاتــەوە قوتابییەكــە بردییــەوە ماڵــی خــۆی.

مردنی عیسای مهسیح

لــە كاتژمێــر دوازدەوە هەتــا ســێ ،تاریكایــی بەســەر هەمــوو زەوییــەوە بــوو.
نزیكــەی كاتژمێــر ســێ عیســا بــە دەنگێكــی بــەرز هــاواری كــرد﴿« :ئێلــی ،ئێلــی،
لەمــا شــەبەقتانی؟﴾» واتــە﴿ :خــودای مــن ،خــودای مــن ،بــۆ وازت لــێ هێنــام؟﴾
هەندێــك لەوانــەی لــەوێ ڕاوەســتابوون و گوێیــان لێــی بــوو ،گوتیــان« :ئــەوە بانگــی
(((21
ئەلیــاس دەكات!»
پاشــان ،لەبــەر ئــەوەی عیســا زانــی كــە هەمــوو شــتێك تــەواو بــووە ،هەروەهــا
بــۆ ئــەوەی نــوورساوە پیرۆزەكــه بێتــە دی ،فەرمــووی« :تینوومە ».گۆزەیەكــی پــڕ
لــە رسكــە دانرابــوو ،ئیســفەنجێكی پــڕ لــە رسكەیــان خســتە ســەر لقــە زوفایــەك و
بەرزیــان كــردەوە بــۆ دەمــی .كاتێــك عیســا تامــی رسكەكــەی كــرد ،فەرمــووی« :تــەواو
(((21
بــوو ».لــەدوای ئــەوە ســەری دانەوانــد و گیانــی ســپارد.
لــەو كاتــەدا پــەردەی پەرســتگاش لــە ســەرەوە هەتــا خــوارەوە شــەقبوو و بــوو
( ((21لۆقا ٤٣ -٣٩ :٢٣
( ((21یۆحهنا ٢٧ -٢٥ :١٩
( ((21مهتا ٤٧ -٤٥ :٢٧
( ((21یۆحهنا ٣٠ -٢٨ :١٩

227

بــە دوو پارچــه (ئــەو نێوانبــڕە بــوو كــە ڕێگــری دەكــرد لــە چوونــەژوورەوەی خەڵــك
بــۆ شــوێنی هەرەپیــرۆز ،جگــە لــە كاهیــن كــە ســااڵنە یــەك جــار بــۆی هەبــوو بچێتــە
ئــەوێ .شــەقبوونی لــەم كاتــەدا ئامــاژە بــوو بــۆ ئــەوەی كــە عیســای مەســیح دەرگای
بــە ڕووی خەڵكــدا كــردەوە بــۆ پەیوەندیبەســن لەگــەڵ خــودا بەبــێ نێوانگیــری
كاهیــن) .زەوی لــەرزی و بــەرد درزیــان بــرد و گــۆڕەكان كرانــەوە ،زۆرێــك لــە
الشــەی گەلــی پیــرۆزی خــودا كــە مردبــوون هەســتانەوە .دوای هەســتانەوەی عیســا
لــە گــۆڕەكان هاتنــە دەرەوە و چوونــە نــاو شــاری پیــرۆز (ئۆرشــەلیم) ،بــۆ زۆر
كەســیش دەركەوتــن.
ســەرپەلەكە و ئەوانــەی لەگــەڵ ئــەو چاودێــری عیســایان دەكــرد ،بوومەلەرزەكــە
و ئــەو شــتانەیان بینــی كــە ڕوویــدا ،زۆر ترســان و گوتیــان« :بەڕاســتی ئەمــە كــوڕی
(((21
خــودا بــوو!»

ناشتنی عیسای مەسیح

پاشــان ڕابەرانــی جولەكــە داوایــان لــە پیالتــۆس كــرد قاچــی لەخاچــدراوان
بشــكێرنێن (بــۆ ئــەوەی بــە خێرایــی مبــرن) و تەرمەكانیــان هەڵبگیردرێــن ،چونكــە
ڕۆژی ئامــادەكاری بــوو (بــۆ جەژنــی پەســخە) ،ئــەو شــەممەیە ڕۆژێكــی گــەورە بــوو،
تاكــو تەرمــەكان لــە شــەممەدا لەســەر خــاچ نەمێنــن .ئینجــا ســەربازەكان هاتــن و
هــەردوو قاچــی ئــەوەی یەكــەم و ئــەوی دیكەیــان شــكاند كــە لەگــەڵ عیســادا لــە خــاچ
درابــوون .بــەاڵم كاتێــك هاتنــە الی عیســا بینییــان وا مــردووە ،قاچییــان نەشــكاند .بەاڵم
یەكێــك لــە ســەربازەكان ڕمێكــی لــە كەلەكــەی دا ،دەســتبەجێ خوێــن و ئــاو دەرچــوو.
ئــەو پیــاوەی ئەمــەی بینــی (یۆحەنــا) شــایەتی دا ،شایەتییەكەشــی ڕاســتە .خــۆی
دەزانێــت كــە ڕاســت دەڵێــت ،تاكــو ئێــوە بــاوەڕ بهێنــن .ئەمــە ڕوویــدا تاكــو نــوورساوە
پیرۆزەكــە بێتــە دی﴿ :هیــچ ئێســكێكی ئــەو ناشــكێرنێت!﴾ هەروەها نوورساوێكــی
پیــرۆزی دیكــەش دەفەرمــوێ﴿ :تەماشــای ئــەوە دەكــەن كــە ڕمیــان لێــداوە﴾.
پــاش ئــەوە یوســفی خەڵكــی ڕامــە كــە لــە ترســی ڕابەرانــی جولەكــە بــە نهێنــی
قوتابــی عیســا بــوو ،داوای لــە پیالتــۆس كــرد تاكــو تەرمــی عیســا ببــات ،پیالتۆســیش
ڕێــی دا .ئەویــش هــات و تەرمەكــەی بــرد .نیقۆدیمۆســیش هــات ،ئــەوەی یەكــەم
( ((21مهتا ٥٤ -٥١ :٢٧
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جــار بــە شــەو هاتــە الی عیســا .لەگــەڵ خــۆی نزیكــەی ســی لیــر مــوڕی تێكەاڵو
بــە ئەلــوای هێنــا (بــۆ بۆنخۆشــكردنی تەرمەكــە و پاراســتنی) .جــا تەرمەكــەی
عیســایان بــرد و بــە كەتــان لەگــەڵ بــۆن پێچایانــەوە ،وەك نەریتــی جولەكەیــە
(((21
لــە كفــن كــردن.
لــەو گــۆڕە نوێیــەی خــۆی ناشــتی كــە لــە بــەرد هەڵكەنــرا بــوو ،ئینجــا
بەردێكــی گــەورەی گلــۆر كــردەوە ســەر دەرگای گۆڕەكــە و ڕۆیشــت( .نەریتــی
جولەكــەكان وابــوو كــە گۆڕیــان لــە شــێوەی ئەشــكەوتێك هەڵدەكەنــد ،یــان
(((22
ئەشــكەوتێكیان دەكــردە گــۆڕ و بــە بەردێكی گــەورە دەرگاكەیان دەگــرت).
مریەمی مەجدەلی و مریەمی دایكی یاقوب ،بینییان لەكوێ نێژرا.

(((22

ئینجــا گەڕانــەوە و بۆنوبەرامیــان ئامــادە كــرد ،بــەاڵم لــە ڕۆژی شــەممە
(((22
بەگوێــرەی ڕاســپاردەكه پشــوویان دا.
ئێشكگرتن لە گۆڕی عیسا
بــۆ بەیانــی كــە دوای ڕۆژی خــۆ ئامادەكردنــە (بــۆ جەژنــی پەســخە)،
كاهینانــی بــااڵ و فەریســییەكان لــەالی پیالتــۆس كۆبوونەوە ،گوتیــان« :گــەورەم،
هاتــەوە بیرمــان ئــەو چەواشــەكارە كاتێــك زینــدوو بــوو گوتــی“ :دوای ســێ ڕۆژ
هەڵدەســتمەوە ”.جا فەرمــان بــدە هەتــا ڕۆژی ســێیەم گۆڕەكــەی پــاس بكرێــت،
نــەوەك قوتابییەكانــی بێــن و بیــدزن ،ئەوســا بــە گــەل بڵێــن لەنێــوان مــردووان
هەســتاوەتەوە .جــا چەواشــەی دوایــی لــەوەی یەكــەم خراپــر دەبێــت».
پیالتۆســیش گوتــی« :پاســەوانتان هەیــە ،بــڕۆن چۆنتــان پــێ باشــە وا پاســی
بكەن ».ئەوانیــش چــوون گۆڕەكەیــان پــاس كــرد ،مۆریــان لــە بەردەكــە دا و
(((22
پاســەوانیان دانــا.
( ((21یۆحهنا ٤٠ -٣١ :١٩
( ((22مهتا ٦٠ :٢٧
( ((22مهرقۆس ٤٧ :١٥
( ((22لۆقا ٥٦ :٢٣
( ((22مهتا ٦٦ -٦٢ :٢٧
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ئهوهی جنێوی پێدهدرا و جنێوی نهدهدایهوه،
ئازار دهدرا و ههڕهشهی نهدهكرد،
بهڵكو خۆی دهدایه دهست ئهوهی
حوكمی دادپهروهرانهیه.
ئهوهی خودی خۆی له لهشیدا لهسهر دار
گوناههكامنانی ههڵگرت،
تاكو سهبارهت به گوناه مبرین و
بۆ ڕاستودروستی بژین.
به برینهكانی ئهو چاكبوونهوه.
یهكهم نامهی پهترۆس 24 ،23 :2

بەشی شەشەم
چل ڕۆژی كۆتایی
هەستانەوەی عیسای مەسیح
كــە شــەممە بەســەرچوو ((22(،لەنــاكاو بوومەلەرزەیەكــی بەهێــز ڕوویــدا ،چونكــە
فریشــتەیەكی یــەزدان لــە ئاســانەوە هاتــە خــوارەوە ،چــوو بەردەكــەی گلــۆر
كــردەوە (كــە گۆڕەكــەی داخســتبوو) و لەســەری دانیشت .ڕوخســاری وەك بروســكە
وابــوو ،جلەكانــی وەك بەفــر ســپی بوون .پاســەوانەكان لــە ترســی ئــەو لەرزیــن و
(((22
وەك مردوویــان لــێ هــات.
مریەمــی مەجدەلــی و ســالومە و مریەمــی دایكــی یاقــوب ،بۆنوبەرامیــان كــڕی
تاكــو بچــن و تەرمــی عیســا چــەور بكەن .لــە یەكــەم ڕۆژی هەفتــەدا (ڕۆژی
یەكشــەممە) ،بەیانــی زوو لەگــەڵ خــۆر هەاڵتــن ،هاتنــە ســەر گۆڕەكە .بــە یەكرتیــان
دەگــوت« :باشــە كــێ بــەردی ســەر دەرگای گۆڕەكەمــان بــۆ گلــۆر دەكاتــەوە؟»
بــەاڵم كــە ســەیریان كــرد ،بینییــان بەردەكــە گلــۆر كراوەتــەوە ،هەرچەنــدە زۆر
(((22
گــەورە بــوو.
چوونــە ژوورەوە ،بــەاڵم تەرمەكــەی عیســای خاوەن شــكۆیان نەدۆزییەوە .هێشــتا
لەمــە سەرســام بــوون ،لەپــڕ دوو پیــاو (دوو فریشــتە) بــە جلــی بریســكەدارەوە
لەتەنیشــتیان ڕاوەســتان .ترســان و كڕنۆشــیان بــرد و ســەریان خســتە ســەر زەوی،
پیــاوەكان پێیــان گوتــن« ((22(:مەتاســێن ،بــە شــوێن عیســای ناســیرەیی لەخاچــدراو
( ((22مهرقۆس 1 :١٦
( ((22مهتا ٤ -٢ :٢٨
( ((22مهرقۆس ٤ - ١ :١٦
( ((22لۆقا ٥ -٣ :٢٤
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دەگەڕێــن .ئــەو هەســتایەوە!(« ((22بۆچــی لەنێــو مــردووان بــەدوای زیندووەكــەدا
(((23
دەگەڕێــن؟( ((22لێــرە نییــە .ئەوەتــا ئــەو شــوێنەی لێیــان دانــا.
لێــرە نییــە ،بەڵكــو هەســتایەوە! بیهێننــەوە بیرتــان كــە هێشــتا لــە جەلیــل بــوو
چــۆن قســەی بــۆ كردن ،فەرمــووی“ :كــوڕی مــرۆڤ دەبێــت بدرێتــە دەســت خەڵكــی
(((23
گوناهبــار ،لــە خــاچ بدرێــت و لــە ڕۆژی ســێیەم هەســتێتەوە»”.
بــەاڵم بــڕۆن و بــە قوتابییەكانــی و بــە پەتــرۆس بڵێــن“ ،ئــەو پێشــتان دەكەوێــت
(((23
بــۆ جەلیــل ،وەك پێــی فەرمــوون لــەوێ دەیبینــن»”.
ئینجا قسەكانیان هاتەوە یاد.

(((23

كاتێــك لــە گۆڕەكــە هاتنــەوە ،هەواڵــی هەمــوو ئــەم شــتانەیان بــە یــازدە
قوتابییەكــە و هەمــوو ئەوانــی دیكــە دا .مریەمــی مەجدەلــی و یوەنــا و مریەمــی
دایكــی یاقــوب و ئەوانــی دیكــەی لەگەڵیــان بــوون ،ئــەم شــتانەیان بــە نێــردراوان
(((23
گــوت .قســەكەیان لــەالی ئــەوان وەك وڕێنــە بــوو ،باوەڕیــان پــێ نەكــردن.
ئینجــا پەتــرۆس و قوتابییەكــەی دیكــە بــەرەو گۆڕەكــە بەڕێكەوتن .هەردووكیــان
بەیەكــەوە ڕایاندەكــرد ،بــەاڵم قوتابییەكــەی دیكــە پێــش پەتــرۆس كــەوت و زووتــر
گەیشــتە ســەر گۆڕەكە .دانەوییــەوە و بینــی كەتانەكــە (كفنەكــە) دانــراوە ،بــەاڵم
نەچــووە ژوورەوە .ئینجــا شــیمۆن پەتــرۆس كــە دوایكەوتبــوو هــات و چــووە نــاو
گۆڕەكــە ،بینــی كەتانەكــە دانراوە .دەستەســڕەكەش كــە بــە ســەری عیســاوە بــوو لەگــەڵ
كەتانەكــە دانەنرابــوو ،بەڵكــو بــە جیــا لــە جێیــەك پێچرابــووەوە .ئەوســا قوتابییەكــەی
( ((22مهرقۆس ٦ :١٦
( ((22لۆقا ٥ :٢٤
( ((23مهرقۆس ٦ :١٦
( ((23لۆقا ٧ -٦ :٢٤
( ((23مهرقۆس ٧ :١٦
( ((23لۆقا ٨ :٢٤
( ((23لۆقا ١١ -٩ :٢٤
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دیكــەش كــە یەكــەم جــار هاتبــووە ســەر گۆڕەكــە چــووە ژوورەوە .بینــی و بــاوەڕی
هێنــا (كــە عیســا لــەدوای مــردن هەســتاوەتەوە) .ئەو كاتــە هێشــتا لــە نــوورساوە
پیــرۆزەكان تێنەگەیشــتبوون كــە دەبــێ لەنێــوان مردووانــدا هەســتێتەوە .دواتر
(((23
قوتابییــەكان گەڕانــەوە شــوێنی خۆیــان.

عیسا بۆ مریەمی مەجدەلی دەردەكەوێت

دوای ئــەوەی بەیانــی زوو لــە یەكەمــی هەفتــە عیســا هەســتایەوە ،یەكــەم جــار بۆ
(((23
مریەمــی مەجدەلــی دەركــەوت ،ئــەوەی حەوت ڕۆحی پیســی لێــی دەركردبــوو.

بــەاڵم مریــەم (مەجدەلــی) لــەالی گۆڕەكــە لــە دەرەوە ڕاوەســتابوو دەگریــا.
كاتێــك دەگریــا ،دانەوییــەوە و ســەیری نــاو گۆڕەكــەی كرد ،بینــی دوو فریشــتە بــە
جلــی ســپییەوە لــەو شــوێنەی تەرمەكــەی عیســای لــێ دانرابــوو دانیشــتوون ،یەكێــك
لــەالی ســەرییەوە ئــەوی دیكــە لــەالی پێیــەوە.
لێیان پرسی« :خانم ،بۆچی دەگریت؟»
وەاڵمــی دانــەوە« :گەورەمیــان بــردووە ،نازانــم لەكــوێ دایانناوە ».كــە ئەمــەی
گــوت ئــاوڕی دایــەوە ،بینــی عیســا ڕاوەســتاوە ،بــەاڵم نەیزانــی عیســایە.
عیســا (بــه مریهمــی مهجدهلــی) پێــی فەرمــوو« :خانــم! بۆچــی دەگریــت؟
بــەدوای كێــدا دەگەڕێیــت؟» وایزانــی باخەوانەكەیــە ،پێــی گــوت« :گــەورەم ،ئەگــەر
تــۆ بردووتــە پێــم بڵــێ لەكــوێ داتنــاوە تاكــو بیبەمــەوە».
عیساش پێی فەرموو« :مریەم!»
ئەویش ئاوڕی دایەوە و بە عیربی پێی گوت« :ڕابۆنی!» (واتە مامۆستا).
عیســا پێــی فەرمــوو« :دەســتم لــێ مــەدە ،چونكــە هێشــتا بــۆ الی بــاوك بــەرز
نەبوومەتــەوە .بــەاڵم بــڕۆ الی برایانــم و پێیــان بڵــێ“ :مــن بــەرز دەمبــەوە بــۆ الی
باوكــم و باوكتــان ،خــودام و خوداتــان»”.
( ((23یۆحهنا ١٠ -٣ :٢٠
( ((23مهرقۆس ٩ :١٦
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مریەمــی مەجدەلــی هــات و بــە قوتابییەكانــی ڕاگەیانــد« :گــەورەم بینــی!»
(((23
ئەوەشــی پــێ گوتــن كــە پێــی فەرمووبــوو.
كاتێك بیستیان عیسا زیندووە و ئەم بینیویەتی ،باوەڕیان نەكرد.

(((23

عیسا بۆ كەسانی دیكە دەردەكەوێت

لــە كاتێكــدا مریەمــی مەجدەلــی و مریەمــی دایكــی یاقــوب بــە هەســتانەوەی
عیســایان زانیبــوو ،بــە پەلــە دەچــوون بــۆ الی قوتابییــەكان.
كاتێــك ئــەوان دەچــوون مزگێنــی بدەنــە قوتابییــەكان ،ئــەوە بــوو عیســا تووشــیان
هــات« :ســاو!» ئەمانیــش چوونــە پێشــەوە ،پێــی عیســایان گــرت و كڕنۆشــیان بــۆ
برد .عیســا پێــی فەرمــوون« :مەترســن ،بــڕۆن بــە بــاوەڕداران بڵێــن بــا بچنــە جەلیــل،
لــەوێ دەمبینــن».

قسەی پاسەوانەكان

كــە دەڕۆیشــن ،هەندێــك لــە پاســەوانەكان هاتنــە نــاو شــار و ئــەوەی ڕوویدابــوو
بــۆ كاهینانــی بااڵیــان گێڕایەوە .ئەوانیــش لەگــەڵ پیــران كۆبوونــەوە و ڕاوێژیــان كرد،
زیوێكــی زۆریــان دایــە ســەربازەكان و گوتیــان« :بڵێــن“ ،كاتێــك ئێمــە خەوتبوویــن،
قوتابییەكانــی لــە شــەودا هاتــن و دزییان ”.ئەگــەر ئەمــەش لــەالی فەرمانــڕەوا
بیســرا ،ئــەوا ڕازی دەكەیــن و لــە گرفتەكــە دەتانپارێزین ».ئەوانیــش زیوەكەیــان
وەرگــرت و چــۆن فێركــران ،وایانكــرد ،ئیــر ئــەم قســەیە هەتــا ئەمــڕۆش لەنــاو
(((23
جولەكــەدا بــاو بووەتــەوە.

عیسا لە ڕێگای بەرەو ئەمواس دەردەكەوێت

هــەر لــەو ڕۆژەدا دووان لــەوان (لــە شــوێنكەوتووانی مەســیح) دەچوونــە
گوندێــك شەســت تیرهاوێــژ (نزیكــەی دە كیلۆمەتــر) لــە ئۆرشــەلیم دوور بــوو ،نــاوی

( ((23یۆحهنا ١٨ -١١ :٢٠
( ((23مهرقۆس ١١ :١٦
( ((23مهتا ١٥ -٩ :٢٨
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ئەمــواس بــوو .لەگــەڵ یەكــری باســی هەمــوو ئــەو شــتانەیان دەكــرد كــە ڕوویدابــوو
(دەربــارەی ڕووداوی لەخاچــدان و هەســتانەوەی مەســیح) .كاتێك قســە و گفتوگۆیان
دەكــرد ،عیســا خــۆی لێیــان نزیــك بــووەوە و لەگەڵیــان دەڕۆیشــت ،بەاڵم چاویــان لــە
ناســینی بەســرا.
پێی فەرموون« :ئەوە بەڕێوە باسی چی دەكەن؟»
بــە ڕووێكــی خەمناكــەوە ڕاوەســتان .یەكێكیان نــاوی كلیۆپــاس بــوو وەاڵمــی
دایــەوە« :ئایــا تەنهــا تــۆ لــە ئۆرشــەلیم نامۆیــت و ئــاگات لــەو شــتانە نییــە كــە لــەم
ڕۆژانــەدا تێیــدا ڕوویــداوە؟»
پێی فەرموون« :چییە؟»
وەاڵمیــان دایــەوە« :باســی عیســای ناســیرەیی ،كــە پێغەمبەرێكــی توانــادار بــوو لە
قســە و كــرداردا ،لــەالی خــودا و هەموو گەل ،چــۆن كاهینانی بــااڵ و فەرمانڕەواكامنان
دایانــە دەســت ســزای مــردن و لــە خاچیــان دا .بــەاڵم ئێمــە هیــوادار بوویــن كــە ئەمە
ئــەو كەســە بێــت كــە ئیرسائیــل دەكڕێتــەوه (یــان ڕزگاركــەری چاوەڕوانكــراو ئــەوەی
كــە گەلــی ئیرسائیــل ڕزگار دەكات) .لەگــەڵ هەمــوو ئەمانەشــدا ئەمــڕۆ ســێیەم
ڕۆژە ئەمــە ڕوویداوە .كەچــی هەندێــك لــە ژنامنــان سەرســامیان كردیــن ،بەیانــی
زوو لەســەر گۆڕەكــە بــوون و تەرمەكەیــان نەبینیبــوو ،هاتنــەوە گوتیــان ،فریشــتەمان
بینیــوە دەڵێــن ئــەو زیندووە .هەندێــك لــە ئێمــە چوونــە ســەر گۆڕەكــە و بینییــان
وایــە ،وەك ژنــەكان گوتیــان ،بــەاڵم ئەویــان نەبینیبــوو».
ئەویــش پێــی فەرمــوون« :ئــەی گێــل و دڵخــاوەكان لــە باوەڕكــردن بــە هەمــوو
ئــەوەی پێغەمبــەران باســیان كــردووە! (ئــەوەی كــە لــە پێشــبینییە كۆنەكانــدا
هاتــووە) نەدەبووایــە مەســیح ئــەم شــتانە بچێژێــت و بچێتــە نــاو شــكۆمەندییەكەی
خۆی؟» ئەوســا دەســتی كــرد بــە ڕوونكردنــەوەی ئــەو شــتانەی دەربــارەی خــۆی
بــوو لــە هەمــوو نــوورساوە پیرۆزەكانــدا ،هــەر لــە تەوراتــی موســاوە هەتــا هەمــوو
پەڕتووكەكانــی پێغەمبــەران.
كاتێــك نزیكــی ئــەو گونــدە بــوون كــە بــۆی دەچــوون ،عیســا وای نیشــان دا كــە
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بــۆ شــوێنێكی دوورتــر دەچێت .ئەوانیــش زۆر لێــی پاڕانــەوە ،گوتیــان« :لەالمــان
مبێنــەرەوە ،چونكــە وا ئێوارەیــە و ڕۆژ لــە ئاوابوونــە ».جــا چــووە ژوورەوە تاكــو
لەگەڵیــان مبێنێتــەوە.
كاتێــك لەگەڵیــان دانیشــتبوو (لەســەر خــوان) ،نانێكــی هەڵگــرت ،سوپاســی
خــودای كــرد ،پاشــان لەتــی كــرد و پێیدان .ئینجــا چاویــان كرایــەوە و ناســیانەوە،
ئیــر لەبەرچاویــان نەما .بــە یەكرتیــان گــوت« :ئــەرێ كاتێــك لــە ڕێــگا قســەی بــۆ
دەكردیــن و نــوورساوە پیرۆزەكانــی بۆمــان ڕوون دەكــردەوە ،دڵــان لــە ناخامنــدا
گــڕی نەگرتبــوو؟»
ئینجــا دەســتبەجێ هەســتان و هاتنــەوە ئۆرشــەلیم ،بینییــان یــازدە قوتابییەكــە و
ئەوانــەی لەگەڵیانــدان كۆبوونەتــەوە و دەڵێــن« :بــە ڕاســتی مەســیحی خــاوەن شــكۆ
هەســتاوەتەوە و بــۆ شــیمۆن دەركەوتووە ».ئەمانیــش باســی ئــەو شــتانەیان كــرد كــە
لــە ڕێــگا بەســەریان هاتبــوو ،هەروەهــا لــە كاتــی نانلەتكردنەكــەدا چــۆن مەســیحیان
(((24
ناسییەوە.

عیسا بۆ قوتابییەكانی دیكە دهردهكهوێت

ئێــوارەی هەمــان ڕۆژ ((24(،كــە (قوتابییــەكان) باســی ئەمەیــان دەكــرد (دیارنەمانــی
تەرمــی عیســا و دەركەوتنــی) ،عیســا خــۆی لەناوەڕاســتیان ڕاوەســتا و پێــی فەرموون:
(((24
«ســاوتان لــێ بێت ».ســام دایگرتــن و ترســان ،وایــان دەزانــی خێــو دەبینــن.
لەبــەر بێبــاوەڕی و كەللەڕەقییــان سەرزەنشــتی كــردن ،چونكــە باوەڕیــان بەوانــە
(((24
نەكــرد كــە دوای هەســتانەوەكەی بینیبوویــان.
پێــی فەرمــوون« :بۆچــی شــێواون؟ بۆچــی گومــان دەكەوێتــە دڵتان؟ ســەیری
دەســت و پێــم بكــەن .بــڕوا بكــەن ،منــم! دەســتم لــێ بــدەن و ببینــن ،چونكــە خێــو
( ((24لۆقا ٣٥ -١٣ :٢٤
( ((24یۆحهنا ١٩ :٢٠
( ((24لۆقا ٣٧ -٣٦ :٢٤
( ((24مهرقۆس ١٤ :١٦
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گۆشــت و ئێســقانی نییــە وەك دەبینــن كــە هەمــە».
كــە ئەمــەی فەرمــوو ،دەســت و پێــی نیشــاندان .لە خۆشــی و سەرســوڕماندا
هێشــتا باوەڕیــان نەدەكــرد ،پێــی فەرمــوون« :لێــرە خواردنتــان هەیە؟» ئەوانیــش
(((24
پارچەیــەك ماســی برژاویــان دایێ .وەریگــرت و لەبەرچاویــان خــواردی.

دەركەوتنی عیسا بۆ تۆماس

قوتابییەكان كە مەسیحی خاوەن شكۆیان بینی دڵشاد بوون.

ئینجــا دیســان عیســا پێــی فەرمــوون« :ســاوتان لــێ بێــت! هــەروەك چــۆن
بــاوك منــی نــاردووە ،منیــش دەتاننێرم ».كــە ئەمــەی گــوت ،فــووی لێكــردن ،پێــی
فەرمــوون« :ڕۆحــی پیــرۆز وەربگرن .ئــەوەی ئێــوە گوناهــی ببەخشــن ،بەخــراوە.
ئــەوەی ئێــوە گوناهــی نەبەخشــن ،نەبەخــراوە».
بــەاڵم تۆمــاس كــە یەكێكــە لــە دوازدە قوتابییەكــە و بــە دیدمــۆس نــارساوە ،لەگــەڵ
قوتابییــەكان نەبــوو كاتێــك عیســا هــات .قوتابییەكانــی دیكــە پێیــان گــوت« :گەورەمــان بینی!»
ئەویــش پێــی گوتــن« :ئەگــەر جێــگای بزمــارەكان بــە دەســتیەوە نەبینــم ،پەنجــە
نەخەمــە شــوێنی بزمارەكانــەوە ،دەســت لــە كەلەكــەی نــەدەم هەرگیــز بــاوەڕ
ناكــەم».
لــەدوای هەشــت ڕۆژ ،قوتابییەكانــی دیســان لــە ژوورەوە بــوون و تۆماســیش
لەگەڵیــان بــوو ،دەرگاكانیــش داخرابــوون ،عیســا هــات و لەناوەڕاســتیان ڕاوەســتا،
فەرمــووی« :ســاوتان لــێ بێت!» ئینجــا بــە تۆماســی گــوت« :پەنجــەت بێنــە ئێــرە و
دەســتم ببینــە ،دەســتت بێنــە و لــە كەلەكەمــی بــدە .بێبــاوەڕ مەبــە بەڵكــو بــاوەڕ بهێنە».
تۆماس وەاڵمی دایەوە« :ئەی خاوەن شكۆ و خودای من!»
عیســا پێــی فەرمــوو« :چونكــە منــت بینــی بــاوەڕت كــرد؟ خۆزگــە دەخوازرێــت
(((24
بەوانــەی نەیانبینــی و باوەڕیــان هێنــا».
( ((24لۆقا ٤٣ -٣٨ :٢٤
( ((24یۆحهنا ٢٩ -٢٠ :٢٠
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نانخواردن لەگەڵ عیسا

دوای ئەمــە دیســان عیســا لــە دەریاچــەی جەلیــل خــۆی بــۆ قوتابییــەكان
دەرخســت .بــەم شــێوەیە خــۆی دەرخســت :شــیمۆن پەتــرۆس و تۆمــاس كــە بــە
دیدمــۆس نــارساوە ،لەگــەڵ ناتانئیــل كــە خەڵكــی قانــای جەلیــل بــوو ،هەروەهــا
كوڕەكانــی زەبــدی و دوو قوتابــی دیكــەی ئــەو (عیســا) پێكــەوە بوون .شــیمۆن
پەتــرۆس پێــی گوتــن« :بــۆ ڕاو دەچــم ».پێیــان گــوت« :ئێمــەش لەگەڵــت دێیــن».
ئینجــا ڕۆیشــن و ســواری بەلــەم بــوون ،بــەاڵم لــەو شــەوەدا هیچیــان نەگــرت.
كاتــی بەرەبەیــان ،عیســا لەســەر كەنارەكــە وەســتا ،بــەاڵم قوتابییــەكان نەیانزانــی
ئــەوە عیســایە.
عیســا پێــی فەرمــوون« :كوڕینــە ،هیــچ ماســیتان پێنییــە؟» وەاڵمیــان دایــەوە:
«نەخێــر».
پێــی فەرمــوون« :تۆڕەكــە هەڵبدەنــە الی ڕاســتی بەلەمەكــە ،ماســی دەبیننــەوە».
جــا هەڵیانــدا و ئیــر لەبــەر زۆری ئــەو ماســییانەی تێیــدا بــوو نەیانتوانــی تۆڕەكــە
ڕابكێشــنە نــاو بەلەمەكــە.
ئــەو قوتابییــەی عیســا خۆشــی دەویســت (یۆحەنــای زەبــدی) بــە پەترۆســی
گــوت« :ئــەوە عیســای خــاوەن شــكۆیە!» كاتێــك پەتــرۆس بیســتی «ئــەوە عیســای
خــاوەن شــكۆیە »،خــۆی بــە جلەكانــی داپۆشــی چونكــە ڕووت بــوو ،خــۆی هەڵدایــە
نــاو ئاوەكەوە .قوتابییەكانــی دیكــە بــە بەلەمەكــە هاتــن و تــۆڕی ماســییەكەیان
ڕادەكێشــا ،چونكــە لــە وشــكانی دوور نەبــوون ،تەنهــا دوو ســەد بــاڵ .كاتێــك
دابەزینــە وشــكانی ،بینییــان وا خەڵــووز ئامــادە كــراوە و ماســی خراوەتــە ســەری و
نــان دانــراوە.
عیسا پێی فەرموون« :لەو ماسییانە بهێنن كە ئێستا گرتتان».
شــیمۆن پەترۆســیش ســەركەوت و تۆڕەكــەی ڕاكێشــایە ســەر وشــكانی ،ســەد و
پەنجــا و ســێ ماســی گــەورەی تێدابــوو ،لەگــەڵ زۆریەكەشــی تۆڕەكــە نەدڕا .عیســا
پێــی فەرمــوون« :وەرن بخــۆن ».هیــچ كام لــە قوتابییــەكان نەیانوێــرا پرســیاری
لــێ بكــەن« :تــۆ كێیــت؟» زانییــان عیســای خــاوەن شكۆیە .عیســا هــات ،نانەكــەی
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هەڵگــرت و پێیــدان ،ماســییەكەش بــە هەمــان شــێوە .ئەمە ســێیەم جــارە عیســا بــۆ
قوتابییــەكان دەربكەوێــت پــاش هەســتانەوەی لەنێــو مردووانــدا.

ئایا عیسای مەسیحت خۆشدەوێت؟

دوای ئــەوەی نانیــان خــوارد عیســا بــە شــیمۆن پەترۆســی فەرمــوو« :شــیمۆنی
یۆنــا ،منــت لەوانــە خۆشــر دەوێــت؟»
پێی گوت« :بەڵێ گەورەم ،دەزانیت كە تۆم خۆشدەوێت».
پێی فەرموو« :بەرخەكانم بلەوەڕێنە».
دیسان پێی فەرمووەوە« :شیمۆنی یۆنا ،منت خۆشدەوێت؟»
پێی گوت« :بەڵێ گەورەم ،دەزانیت خۆشمدەوێیت».
پێی فەرموو« :ببە بە شوانی مەڕەكانم».
سێیەم جار پێی فەرموو« :شیمۆنی یۆنا ،منت خۆشدەوێت؟»

پەتــرۆس دڵگــران بــوو ،چونكــە ســێ جــار پێــی فەرمــوو« :منــت خۆشــدەوێت؟»
پێــی گــوت« :ئــەی گــەورەم ،هەموو شــتێك دەزانیــت .دەزانیــت كە خۆشــمدەوێیت».
عیســا پێــی فەرمــوو« :مەڕەكانــم بلەوەڕێنە .ڕاســتی ڕاســتیت پــێ دەڵێــم ،كاتێــك
گەنــج بوویــت پشــتێنەكەتت دەبەســت و بــۆ هەركــوێ دەتویســت ،دەچوویــت.
بــەاڵم كاتێــك پیــر دەبیــت دەســتت درێــژ دەكەیــت و یەكێكــی دیكــە پشــتێنەكەت
دەبەســتێت و دەتباتــە شــوێنێك كــە ناتەوێت ».ئەمــەی گــوت وەك ئاماژەكردنێــك
بــۆ مردنــی پەتــرۆس كــە بــە هۆیــەوە شــكۆداریی خــودا دەردەخــات .لــەدوای ئەمــە
پێــی فەرمــوو« :دوام بكــەوە!»
پەتــرۆس ئــاوڕی دایــەوە و بینــی كــە ئــەو قوتابییــەی عیســا خۆشــی دەویســت
دوایــان كەوتــووە ،ئــەوەی لــە كاتــی (دواییــن) نانــی ئێــوارەدا شــانی بــە ســنگی
عیســاوە نابــوو و پێــی گــوت« :گــەورەم ،كێیــە ئــەوەی بــە گرتنــت دەدات؟» كاتێــك
پەتــرۆس ئەمــەی بینــی بــە عیســای گــوت« :گــەورەم ،ئــەی ئەمــە چــی لێدێــت؟»
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عیســاش پێــی فەرمــوو« :ئەگــەر مبەوێــت دەمێنێتــەوە هەتــا دێمــەوە ،بــە تــۆ
چــی؟ تــۆ دوام بكەوە ».ئیــر ئــەم قســەیە لەنێــو برایــان وا بــاو بــووەوە كــە ئــەو
قوتابییــە نامرێــت (هەتــا ئــەو كاتــەی بــۆ جــاری دووەم عیســا دێتــە ســەر زەوی).
بــەاڵم عیســا پێــی نەفەرمــوو كــە نامرێــت ،بەڵكــو «ئەگــەر مبەوێــت دەمێنێتــەوە
(((24
هەتــا دێمــەوە ،بــە تــۆ چــی؟»

عیسای مەسیح قوتابییەكانی دەنێرێت

ئیــر یــازدە قوتابییەكــە چوونــە جەلیــل ،بــۆ ئــەو كێــوەی عیســا فەرمانــی
پێدابوون .كاتێــك بینییــان كڕنۆشــیان بــۆ بــرد ،بــەاڵم هەندێكیــان گومانیــان كرد .عیســا
لێیــان نزیــك بــووەوە و قســەی بــۆ كــردن« :هەمــوو دەســەاڵتێكم لــە ئاســان و
لەســەر زەوی دراوەتێ .كەواتــە بــڕۆن ،هەمــوو نەتــەوەكان بكەنــە قوتابــی ،بــە
نــاوی بــاوك و كــوڕ و ڕۆحــی پیــرۆز لــە ئاویــان هەڵبكێشــن ،فێریان بكــەن بــا كار
(((24
بكــەن بــە هەمــوو ئــەو شــتانەی كــە ڕامســپاردوون».
ئــەوەی بــاوەڕ دەهێنێــت و لــە ئــاو هەڵدەكێــرێ ڕزگاری دەبێــت ،ئــەوەش كــە
بــاوەڕ ناهێنــێ ،تاوانبــار دەكرێت .ئەوانــەی بــاوەڕ دەهێنــن ئــەم نیشــانانەیان لەگــەڵ
دەبێــت ،بــە نــاوی مــن ڕۆحــی پیــس دەردەكــەن و بــە زمانــی نــوێ دەدوێن ،بــە
دەســتیان مــار دەگــرن ،ئەگــەر ژەهرێكــی كوشــندەش بخۆنــەوە زیانیــان پــێ نــاگات،
(((24
دەســت لەســەر نەخــۆش دادەنێــن و چاكدەبنــەوە».
دڵنیابن من هەموو ڕۆژێك لەگەڵتانم ،هەتا كۆتایی زەمان».

( ((24یۆحهنا ٢٣ -١ :٢١
( ((24مهتا ٢٠ -١٦ :٢٨
( ((24مهرقۆس ١٨ -١٦ :١٦
( ((24مهتا ٢٠ :٢٨

240

(((24

دوایین ڕێنامیی

دوای ئــازار چێژتنــی بــە چەندیــن بەڵگــە بــە زیندوویــی خــۆی پیشــاندان ،لــە
مــاوەی چــل ڕۆژدا بۆیــان دەركــەوت و ســەبارەت بــە شانشــینی خــودا بۆیــان دوا.
كاتێــك (عیســا و قوتابییــەكان) پێكــەوە نانیــان دەخــوارد ،ڕایســپاردن« :ئۆرشــەلیم
(((25
بەجێمەهێڵــن ،بەڵكــو چاوەڕێــی بەڵێنەكــەی بــاوك بكــەن كــە لــە منــەوە بیســتتان.
ئینجــا پێــی فەرمــوون« :ئــەم قســانەم بــۆ كــردن كاتێــك لەگەڵتــان بــووم :پێویســتە
هەمــوو ئەوانــەی لــە تەوراتــی موســا و پێغەمبــەران و زەبــووردا دەربــارەی مــن
نــوورساون بێنــە دی».
ئینجــا مێشــكی كردنــەوە ،تاكــو نــوورساوە پیــرۆزەكان تێبگــەن .پێــی فەرمــوون:
«ئــاوا نــوورساوە ،كــە مەســیح ئــازار دەچێژێــت و لــە ڕۆژی ســێیەم لەنێــو مــردووان
هەڵدەســتێتەوە ،بە نــاوی ئەویــش تۆبەكــردن بــۆ لێخۆشــبوونی گونــاه بــۆ هەمــوو
گــەالن جاڕبدرێــت ،ئەمــەش لــە ئۆرشــەلیمەوە دەســتپێدەكات .ئێوە شــایەتی ئــەم
شــتانەن .وا مــن بەڵێنەكــەی باوكمتــان بــۆ دەنێــرم (ئامــاژەی دەكــرد بــۆ هاتنــی
ڕۆحــی پیــرۆز بــۆ ســەریان بــۆ ئــەوەی ڕێنیشــاندەریان بێــت و هێــزی خوداییــان
پــێ ببەخشــێت) .بــەاڵم لــە شــار مبێننــەوە ،هەتــا لــە ئاســانەوە پــڕ دەكرێــن لــە
(((25
هێــز».
«ئۆرشــەلیم بەجێمەهێڵــن ،بەڵكــو چاوەڕێــی بەڵێنەكــەی بــاوك بكــەن كــە لــە
منــەوە بیســتتان .یەحیــا خەڵكــی لــە ئــاو هەڵدەكێشــا ،بــەاڵم ئێــوە پــاش چەنــد
ڕۆژێكــی كــەم لــە ڕۆحــی پیــرۆز هەڵدەكێرشێــن.
ئەوانــەی پێكــەوە كۆببوونــەوە لێیــان پرســی« :ئــەی خــاوەن شــكۆ ،لــەم كاتــەدا
پاشــایەتی بــۆ ئیرسائیــل دەگەڕێنیتــەوە؟
وەاڵمــی دانــەوە :بۆتــان نییــە ئــەو كات و ســەردەمانە بزانــن كــە بــاوك بــە
دەســەاڵتی خــۆی داینــاون .بــەاڵم كاتێــك ڕۆحــی پیرۆزتــان دێتــە ســەر ،هێــز
وەردەگــرن و بــۆ مــن دەبنــە شــایەت ،لــە ئۆرشــەلیم و هەمــوو یەهودیــا و ســامیرە،
(((25
تاكــو ئەوپــەڕی زەوی.
( ((25كرداری نێردراوان ٤ -٣ :١ا
( ((25لۆقا ٤٩ -٤٤ :٢٤
( ((25كرداری نێردراوان ٨ -٤ :١
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گەڕانەوەی عیسا بۆ ئاسامن

ئینجــا ئەوانــی بــۆ گونــدی بێتعەنیــا (گوندێــك بــوو لــە چیــای زەیتــوون)
بــردە دەرەوە ،دەســتی بــەرز كــردەوە و بەرەكەتــداری كــردن .كاتێــك بەرەكەتــداری
(((25
دەكــردن ،لێیــان جیــا بــووەوە و بەرزكرایــەوە بــۆ ئاســان.
ئەمــەی فەرمــوو و ئەوانیــش تەماشــایان دەكــرد ،بەرزكرایــەوە ،هەورێــك
لەبەرچاویــان شــاردییەوە.

كاتێــك ئــەو دەڕۆیشــت ،ئــەوان ســەرنجیان لــە ئاســاندا بــوو ،ئــەوە بــوو دوو
پیــاو بــە جلــی ســپییەوە لەالیانــەوە ڕاوەســتاون .پێیــان گوتــن« :جەلیلییــەكان ،بۆچــی
ڕاوەســتاون ســەیری ئاســان دەكــەن؟ ئــەم عیســایە ،كــە لەنێوتانــدا بــۆ ئاســان
(((25
بەرزكرایــەوە ،چــۆن بینیتــان دەچــووە ئاســان ،ئــاواش دێتــەوە.
(عیســای مەســیحی پــەروەردگار) بــۆ ئاســان بەرزكرایــەوە و لــە دەســتە ڕاســتی
خــودا دانیشــت ((25(.ئەوانیــش كڕنۆشــیان بــۆ بــرد و بــە شــادییەكی گــەورەوە
(((25
گەڕانــەوە ئۆرشــەلیم.
ئینجــا لــەو كێــوەی پێــی دەگوتــرا زەیتــوون گەڕانــەوە ئۆرشــەلیم كــە بەقــەد
(((25
ڕۆیشــتنێكی شــەممە( ((25لــە ئۆرشــەلیم نزیــك بــوو.
بەردەوام لە پەرستگا بوون و ستایشی خودایان دەكرد.

(((25

( ((25لۆقا ٥١ -٥٠ :٢٤
( ((25كرداری نێردراوان ١١ -٩ :١
( ((25مهرقۆس ١٩ :١٦
( ((25لۆقا ٥٢ :٢٤
( ((25ئهو دوورییهیه ك ه جولهكهیهك بۆی ههیه له ڕۆژی شهممهدا بیبڕێ .ئهویش تهنها
( 1100مهتره) ،چونكه وهك نهریتێكی ئایینی ڕۆژی شهممه بۆ پشوودانه.
( ((25كردار ١٢ :١
( ((25لۆقا ٥٢ :٢٤
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هاتنی ڕۆحی پیرۆز

كــە ڕۆژی پەنجایەمین داهــات ،هەمــوو (قوتابییــەكان) پێكــەوە لــە یــەك شــوێندا
بــوون ،لەنــاكاو دەنگێــك لــە ئاســانەوە وەك ڕەشــەبا هــات ،ئــەو ماڵــەی پڕكــرد كــە
تێیــدا دانیشــتبوون .ئینجــا چەنــد زمانێكــی دابەشــبوو وەك ئاگــر بۆیــان دەركــەوت و
لەســەر هەریەكەیــان نیشــتەوە .جــا هەموویــان پڕبــوون لــە ڕۆحــی پیرۆز و دەســتیان
پێكــرد بــە زمانەكانــی دیكــە بدوێــن ،وەك ڕۆح پێــی بەخشــین.

لــەو كاتــەدا جولەكــەی لەخواترســی هەمــوو نەتەوەكانــی ژێــر ئاســان لــە
ئۆرشــەلیم مابوونــەوە (ئــەو جولەكانــەی كــە بــۆ جــەژن هاتبــوون) .كاتێــك دەنگەكــە
هــات ،خەڵــك كۆبوونــەوە و بــووە پەشــێوی ،چونكــە هەریەكەیــان گوێــی لــە زمانــی
خــۆی دەبــوو پێــی دەدوان .حەپەســابوون و بــە سەرســامییەوە گوتیــان« :باشــە
هەمــوو ئەوانــەی قســە دەكــەن جەلیلــی نیــن؟ ئــەی چــۆن هەریەكەمــان گوێــی
لــە زمانــی دایكیــی خــۆی دەبێــت؟ ئێمــەی خەڵكــی پەرتیــا و میدیــا و ئیالمــی،
دانیشــتووانی میســۆپۆتامیا ،یەهودیــا و كەپەدۆكیــا ،پۆنتــۆس و ئاســیا ،فریجیــا و
پامفیلیــا ،میــر و ناوچەكانــی لیبیــای ڕووەو كورێــن ،هەروەهــا میوانەكانــی ڕۆمــا،
جولەكــە و بەجولەكەبــوو ،كریتــی و عــەرەب ،ئەوەتــا گوێــان لێیانــە بــە زمانــی
(((26
خۆمــان باســی كــردارە مەزنەكانــی خــودا دەكــەن.

( ((26كرداری نێردراوان ١١ -١ :٢
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كۆتایی

ئەوانیــش (قوتابییــەكان) چــوون و لــە هەمــوو الیــەك جاڕیــان دا (بــۆ مزگێنــی
پەیامــی مەســیح) ،عیســای خاوەن شــكۆش لەگەڵیــان كاری دەكرد و بــە پەرجووەكانی
(((26
پشــتگیری پەیامەكــەی دەكــرد.

زۆر شــتی دیكــە هەیــە عیســا كردوویەتــی ،ئەگــەر یــەك لــەدوای یــەك
بنوورسایەتــەوە ،وابزانــم خــودی جیهــان جێــگای ئــەو پەڕتووكــە نوورساوانــەی تێــدا
(((26
نەدەبــووەوە.
عیســا لەبــەردەم قوتابییەكانیــدا زۆر پەرجــووی دیكــەی كــرد كــە لــەم پەڕتووكەدا
نەنوورساوە .بــەاڵم ئەمانــەی نــوورساون تاكــو بــاوەڕ بهێنــن كــە عیســا مەســیحەكەیە،
(((26
كــوڕی خودایــە ،تاكــو بــە باوەڕهێنــان بــە ناوی ئــەو ژیانتــان هەبێــت.

( ((26مهرقۆس ٢٠ :١٦
( ((26یۆحهنا ٢٥ :٢١
( ((26یۆحهنا ٣١ -٣٠ :٢٠
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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.
مزگێنی بهپێی نووسینی یۆحهنا 31 ،30 :20
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